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দেশসেবা 

দেশসেবা কথার কথা নয় দেশসেবা মানসবর দেষ্ঠ োধনা। স্বাথথ-গন্ধ থাকসব না, 

নাম-যসশর আকাঙ্ক্ষা থাকসব না, প্রাসের ভয় পযথন্ত থাকসব না, এক দেসক দেশসেবক 

দনসে, আর দেসক তার দেশ, মাসে আর দকছু থাকসব না। যশ, অথথ, দুঃখ, , পাপ, পুে , 

ভাল, মন্দ েব দয দেসশর েন  বদল দেসত পারসব, দেশসেবা তার দ্বারাহ েসব। 

  

রাষ্ট্রীয় োধনাসত নারীসকও নাবসত েসব—দেসশর স্বাধীনতার েন  নারী-পুরুসের 

েদিদলত োধনা চাহ, তা নহসল দকছু েসব না। আদম োদন দছসলরা আর দমসয়রা যদে 

এক েসে কাসে নাসম, তােসল দেসশর দলাক নানারকম কুৎো রটাসবহ—তা রটাক। 

দনন্দুক তার কাে করসবহ, দকন্তু তাহ বসল দক আমরা কাে বন্ধ রাখ, সবা? দেসশর েন  

দয েুনাসমর প্রদতষ্ঠা ত াগ করসত পারসব না, তার আবার ত াগ দকাথায়? 

  

দেসশর স্বাধীনতা দকউ চায় না—েবাহ চায় নাম প্রদতষ্ঠা, বড় বড় বচন দেসড় দনতা 

েসত—েদত কার ক’টা দলাক পরাধীনতার জ্বালা অনুভব কসর? দেসশর দক দেসখ,  আশাদিত 

েব? আমার দেসশর দছসলরা ম াসলদরয়ায় ভুসগ মরসব, তবু দেসশর েন  মদেমময় 

মৃতু বরে করসত পারসব না। দেসশর েন  লাঞ্ছনা েওয়া, দেসশর েন  প্রাে দেওয়া দে 

দক দোো দেৌভাগ ? দেশ উঠসব দক কসর? দেসশর েন  দক দকউ প্রাে দেসত চায়? দেসশর 
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েন  দক দকউ ত াগ স্বীকার করসত চায়? আবার দযদেন দেসশ নগসর স্বাথথত াগী েন্তান 

েন্মাসব, েদত কার দেসশর কাে দেহ দেন েম্ভব েসব। 

  

‘নারীর মূল ’র ভূদমকা 

  

১৩২০ োসলর ‘যমুনা’ মাদেকপসে ‘নারীর মূল ’ প্রবন্ধগুদল ধারাবাদেকূপসপ যখ, ন 

প্রথম প্রকাদশত েয়, তখ, ন আমরা এগুদল গ্রন্থাকাসর ছাদপবার অনুমদত লাভ কদর। 

  

দক মসন কদরয়া দয শরৎবাবু তখ, ন আত্মসগাপন কদরয়া েীমতী অদনলা দেবীর ছদ্মনাম 

গ্রেে কদরয়াদছসলন, দে দতদনহ োসনন। তসব, তাাঁোর হচ্ছা দছল এমদন আরও কসয়কদট 

‘মূল ’ দলদখ, য়া ‘দ্বােশ মূল ’ নাম দেয়া পসর যখ, ন গ্রন্থ ছাপা েহসব, তখ, ন তাো দনসের 

নাসমহ বাদের কদরসবন। তারপসর, এহ েীর্থ েশ বৎের কাদটয়া দগল, না দলদখ, সলন দতদন 

আর দকান ‘মূল ’, না েহসত পাহল ‘দ্বােশ মূল ’ ছাপা। আমরা দগয়া বদল, মশায়, 

আপনার দ্বােশ ‘মূল ’ আপনারহ থাক, পাসরন ত আগামী েসন্ম দলদখ, সবন, দকন্তু দয ‘মূল ’ 

আপাততুঃ োসত পাহয়াদছ, তাোর েদ্ব বোর কদর,—দতদন বসলন, না দে, থাক, এ আর 

বহ কদরয়া কাে নাহ। দকন্তু কারে দকছুহ বসলন না। এমদন কদরয়াহ দেন কাদটসতদছল। 

অথচ, তাাঁোর মসতর পদরবতথন েহয়াসছ তাোও নয়,—আমাসের শুধু মসন েয়, তখ, নকার 

কাসল নারীরা দনসেসের অদধকার েম্বসন্ধ কথা কদেসত দশসখ,  নাহ বদলয়াহ এ কাে দতদন 

কদরয়াদছসলন, দকন্তু এখ, ন কাগসে কাগসে হাঁোসের োবী-োওয়ার প্রাবল  ও পরারানান্ত 

দনবন্ধাদে েশথন কদরয়া এহ বৃদ্ধ গ্রন্থকার ভয় পাহয়া দগসছন। তসব, এ দকবল আমাসের 

অনুমান, েত  নাও েহসত পাসর। দকন্তু এ কথা দঠক দয, এ বহ ছাপাহবার তাাঁোর প্রবৃদত 

দছল না। তাাঁোর হচ্ছার দবরুসদ্ধ হো প্রকাশ কদরয়া ভাল কদরয়াদছ, দক মন্দ কদরয়াদছ, 

তাো পাঠক বদলসত পাসরন, আমাসের ত মসন েয় মন্দ কদর নাহ। দকন্তু হোর যত দকছু 

োদয়ত্ব দে আমাসেরহ। 
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