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কর্ম ে শক্তি আনয়র্নর উর্ের্শে লেখক ‘স্পিররট’ বা আত্মার শক্তির্ক জারির্য় তুের্ত বর্ের্েন। ‘ভাব ও কাজ’ প্রবর্ের 

লেখক কাজী নজরুে ইসোম ভাব ও কার্জর মর্যে পার্ েকে রনর্ েয় কর্র বর্ের্েন লে মানুষর্ক উদ্বুদ্ধ করার জনে 

ভাবর্ক জারির্য় তুের্ত হর্ব। রকন্তু তার আর্ি সমস্ত কার্জর বর্দাবস্ত কর্র রাখর্ত হর্ব।  

 

 আত্মার শক্তির্ক জারির্য় তুের্ত হর্ে রনর্জর বুক্তদ্ধ ও কম েশক্তির্ক জািার্ত হর্ব। তাহর্ে কম েশক্তি বৃক্তদ্ধর সর্ে সর্ে 

বেক্তির বেক্তিস্বাতন্ত্র্ে লদশর্ক উন্নরত ও মুক্তির রদর্ক রনর্য় োর্ব। 

 

লেখক ভাবর্ক পুষ্পরবহীন লসৌরভ বর্ের্েন, ো অবাস্তব উচ্ছ্বাস মাত্র। রকন্তু কাজ ক্তজরনসটা সম্পূর্ েরূর্প বস্তু জির্তর, 

ো ভাবর্ক কার্জর দাস রহর্সর্ব রনর্য়াি দান কর্র। 

 

মানুর্ষর কেোর্র্র জনে, মহৎ উর্েশে রনর্য় ভার্বর বা াঁরশ বাক্তজর্য় জনির্র্ক জারির্য় তুের্ত হর্ব। রকন্তু তার আর্ি 

কাে ের্েত্র প্রস্তুত রাখর্ত হর্ব। তা না হর্ে তারা লজর্ি উর্ে উপেুি কাজ বা দারয়ত্ব না লপর্ে আবার ঘুরমর্য় পড়র্ব এবং 

তখন ভার্বর বা াঁরশ বাক্তজর্য় জািার্নার লেষ্টা করর্েও জািার্না োর্ব না।  
 

লদশর্ক উন্নরত ও মুক্তির পর্র্ এরির্য় রনর্ত হর্ে লকামর লবাঁর্য কার্জ লনর্ম পড়র্ত হর্ব এবং নামবার আর্ি ভার্ো কর্র 

পে ের্বের্ কর্র কার্জর ইরতবােক ফে সম্পর্কে জানর্ত হর্ব। কার্জর সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার কর্া আর্ি লভর্ব কার্জ 

নামর্ে বেক্তির উৎসাহ অনর্ েক নষ্ট হয় না। 

 

কল্পর্োর্কর জিৎ লর্র্ক বাস্তবতা রভন্ন এক জিৎ, লেখার্ন বড় হর্ত হর্ে পররশ্রর্মর রবকল্প লনই। তাই লেখকও লদর্শর 

উন্নরত, মুক্তি ও মানুর্ষর কেোর্র্র জনে ভার্বর সর্ে বাস্তবযমী কার্জ তত্পর হওয়ার রদকটট রনর্দেশ কর্রর্েন। 

 

‘কল্পনার জির্ত হাবুডুবু না লখর্য় লদশ ও জারতর কেোর্র্ আত্মরনর্য়াি করাই মনুষের্ত্বর পররোয়ক’ বর্েই লেখক 

বাস্তবযমী কার্জ তত্পর হওয়ার ওপর লজার রদর্য়র্েন। 

 

‘ভাব ও কাজ’ প্রবর্ের লেখক লদরখর্য়র্েন, ভাব ও কার্জর পার্ েকে আসমান-জরমর্নর মর্তা। কাজ হর্ো মানুষর্ক 

কব্জায় বা আয়র্ে আনার জনে তার সবর্ের্য় লকামে জায়িায় লো াঁয়া রদর্য় তার্ক মারতর্য় তুর্ে ইরতবােক কার্জর জনে 

ততরর করা।  
 

ভাব পুষ্পরবহীন লসৌরর্ভর মর্তা অবাস্তব উচ্ছ্বাস বর্ে এটা রদর্য় মহৎ রকেু অজেন করা োয় না। তারপর কম েশক্তি ও 

সটেক উর্দোর্ির দরকার হয়। 

 

 ের্াের্ পররকল্পনা ও কার্জর িৃহার অভার্ব লের্কার্না মহৎ উর্দোি নষ্ট হর্য় লের্ত পার্র। তাই লদর্শর উন্নরত, মুক্তি 

ও মানুর্ষর কেোর্র্র জনে ভার্বর সর্ে বাস্তবযমী কর্ম ে সমৃ্পি হর্ত হর্ব। 

 

রশোর দ্বারা রনর্জর সুপ্ত প্ররতভার্ক জাগ্রত কর্র সটেক কম োনুশীের্নর মাযের্ম মানুষর্ক বড় হর্ত হর্ব। 

‘ভাব ও কাজ’ প্রবর্ে ভাব ও কার্জর পারিররক সম্পকে তুর্ে যরা হর্য়র্ে। মানুষর্ক উদ্বুদ্ধ করার লের্ত্র ভার্বর 

অর্শষ গুরুত্ব রর্য়র্ে; রকন্তু শুযু ভাবার্বির্ক সম্বে কর্র জীবর্ন সাফেে োভ করা োয় না। লেখক তাই ভাবার্বির্ক 

রনয়ন্ত্র্র্র্ লরর্খ কর্ম ে তৎপর হওয়ার আহ্বান জারনর্য়র্েন।  

 

মানুর্ষর কল্প-জির্তর সর্ে বাস্তবতার বেবযান রনর্দেশ করা হর্য়র্ে। কল্পনার জির্ত মানুষ রনর্জর্ক নানারূর্প 

সাক্তজর্য় তুের্ত পার্র; রকন্তু বাস্তর্ব তা হর্ত লির্ে অযেবসর্য়র রবকল্প লনই। শুযু কল্পনার জির্ত রবেরর্ করর্ে 

জীবর্নর আসে উর্েশে অক্তজেত হয় না। কর্ম ের গুর্র্ই জীবন মহীয়ান হয়। 

 

 


