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প্রশ্ন : ৩ ঘসেটি টেরাসের প্রটি যিিা টির্মর্, টেরােসে টে িিিা টির্ময় বসে র্সি হসয়সে?
উত্তর-- শচীন্দ্রিাথ সেিগুসের 'টেরােসদৌো' িাি্াাংসশর প্রায় ের্াটে পযমাসয় ঘসেটিসবগসর্র প্রসবশ ও টেরাসের
েসে উত্তে বাে্টবটির্য় ঘসিসে।
িীব্র আপটত্তেরভাসব িবাব পসর্ টেরাসের প্রটিষ্ঠা , িাাঁর র্সিািীি শওেৎ েেসে পরাহি েসর হি্া
এবাং িাাঁসে র্টিটিে প্রাোর্ সথসে েটরসয় এসি িেরবটি েসর রাখায় ঘসেটিসবগর্সে প্রটিটহাংোপরায়ণ েসর
িুসেটেে। টিটি িাি্াাংসশ টেরাসের পর্চু্টি এর্ি টে র্ৃিু্োর্িা েসরসেি।টবসর্টশ শত্রুর আক্রর্ণ িাাঁর োসে
"েু টর্ি" বসে র্সি হসয়টেে। টেরােসে টিটি "র্ূ খম", "র্েু ্" বসে েিূটি েসরসেি, িাাঁর র্া ও স্ত্রীসে অটভেম্পাি
টর্সয়সেি।
অপরপসে, টেরাে িাাঁর র্াটে ঘসেটিসে "র্া" বসে েসবাধি েসর সোম্পাটির আেন্ন অটভযাসি টিসের
র্ািটেে উসেসগর েথা ব্ি েসরসেি। "টবসরাটহিী" বসে অটভটহি েসর োটিসয়সেি ঘসেটিসে এই িেরবটি
ঘিিাটি রােনিটিে োরসণই। স্বভাবিই টিটি আরও েস ার হসিই পারসিি েুচক্রী ঘসেটির প্রটি। প্রটি-েিূটি
িা েসর সেবে স্ত্রীর োসে টবর্ীণমটচসত্ত োংশয় প্রোশ েসরসেি, ঘসেটি র্ািবী িা র্ািবী!
অিএব, পা ্াাংশ সথসে সবািা যায়, ঘসেটির আচরণ যিখাটি টির্মর্, টেরাে িি টির্ময় িি।

প্রশ্ন : ৪ ‘টেরােসদৌো’ িাি্াাংশ অবেবসি িবাব টেরােসদৌোর চটরত্র ববটশষ্ট্্ আসোচিা েসরা।
১৭৫২ টিস্টাসের সর্ র্াসে আটেবটর্ম খাাঁ টেরােসে িাাঁর উত্তরাটধোরী বসে সঘাষণা েসরি। ১৭৫৬
টিস্টাসের ৯/১০ এটপ্রে আটেবটর্ম খাাঁ’র র্ৃিু্র পর ১৫ এটপ্রে রাে্ভার গ্রহণ েসরি টেরােসদৌো।
িবাব হওয়ার আসগ টেরাে যিই র্াটিে, র্ু টবমিীি, অোংযি, উচ্ছৃ ঙ্খে, টির্ময়, টিষ্ঠুর থােুি িা সেি,
িবাসবর র্াটয়ত্বভার গ্রহণ েরার পর সে স্বভাসবর অসিে পটরবিমি হসয়টেে। িবাব টেরােসদৌোর আচরসণ
র্য়ার্ায়াহীি উগ্রিা সর্খা যায়টি। সোিও প্রটিেন্দ্বী বা টবসরাধী র্ে এর্িেী ইউসরাপীয়সর্র প্রটিও সোসিা টির্মর্
অি্াচার েসরি টি, উগ্র সর্োে সর্খািটি। অবশ্ িবাটব ের্িা সপসয় টেেু িা উদ্ধি ও সর্োটে র্সিাভাব িাাঁর
চটরসত্র েে েরা সগসে। টিটি েম্পূ ণম সর্াষত্রুটির্ুি টেসেি িা। র্ৃ ঢ় টেদ্ধান্ত গ্রহসণর অের্িা, অটিরর্টিত্ব, োংেি
র্ুহূসিম টর্শাহারা অবিা িাাঁর র্সধ্ প্রেি।
িাাঁর র্সধ্ বর্াি্িা, র্ািটবেিা, রাষ্ট্রিীটি িথা শােিোযম ও রাে্ভার পটরচােিা, শােে-অটভোি
েীবসির গুণাবটের োংটর্শ্রণ েে েরা সগসেও র্াত্র ২৩-২৪ বেসরর টেরাে যসথষ্ট্ পটরণিবুটদ্ধ টেসেি িা। টিটি
ের্িা ও পর্গসবম গরীয়াি টেসেি। টবটভন্ন শত্রুসে এেই েসে সর্াোটবো েরসি যাওয়ার ভুে টিটি েসরসেি।
িবু ইটিহাসে টেরাে িাাঁর োম্প্রর্াটয়েিা র্ুি োিীয়িাবার্ী র্সিাভাব, উর্ারিার র্ৃ টষ্ট্সোণ সথসে টবটশষ্ট্ হসয়
থােসবি।

