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সম্পাদকীয়
গেখ্দত গেখ্দত ‘একুদির গঢউ’ দ্বিতীয় বদর্ষ এদস গপৌঁছল। কথামদতা মাদৈষর ১৫ তাদ্বরদখ্ই
প্রকাদ্বিত হদচ্ছ দ্বিতীয় বদর্ষর প্রথম সংখ্যা। সময়-সংদর্াদগর িালবাহানার কারদণ এই সংখ্যায়
গবি দ্বকছু গলখ্া আমরা প্রকাদির জনয দ্বনবষাৈন করদত পাদ্বরদ্বন। আগামী সংখ্যার জনয গসগুদ্বল
গতালা থাকদলা। এবাদরর সংখ্যাদ্বি আকাদর গর্মন গবি বদড়া গতমনই চবদ্বৈদত্রয পদ্বরপূ ণষ। পূ বষপদ্বরকদ্বিত গকানও দ্ববদির্ দ্ববর্য়দকদ্বিক দ্বছল না এই সংখ্যা। তদব, সমধ্মষী গলখ্াগুদ্বলদক
সাজাবার প্রদৈষ্টা করা হদয়দছ মাত্র। িলত দ্ববভাগ চতদ্বর হদয়দছ েিদ্বি। গস র্াই গহাক, গদবর্ক
গলখ্কদের দ্বৈিাভাবনার চবদ্বৈদত্রয ও োতদযয পূ দবষর সংখ্যাগুদ্বলর গৈদয় এই সংখ্যা অদনক গবদ্বি
মদনাগ্রাহী ও আদবেনবাহী হদব বদলই আিা রাদ্বখ্। দ্বিতীয় বছদরর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাদ্বিত হদব
১৫ই মাৈষ ২০১৬। ঐ সংখ্যার জনয সাদ্বহতয-সংস্কৃদ্বত দ্ববর্য়ক গর্দকাদনা গমৌদ্বলক গদবর্ণাধ্মষী
গলখ্া গ্রহণ করা হদব। গলখ্া জমা গেওয়া র্াদব ১৫ই গম, ২০১৬ পর্ষি। অবিযই গদবর্ক
বিুরা আমাদের ওদয়বসাইি ও গিসবুক গপজ দ্বনয়দ্বমত লক্ষ করদবন। আমরা আমাদের
পদ্বরকিনাদক আরও দ্ববস্তৃত করার প্রদৈষ্টায় আদ্বছ।
পাঠক-সমাদলাৈক-গদবর্ক বিুদের মতামত ও গর্াগাদর্াদগর অদপক্ষায় রইলাম...
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সূ চৈপত্র
প্রসঙ্গ: বিিাহ
মুসচলম চববায়ে গান: একচট জনচিে ললৌচকক ঐচিেয পৃ. ১-১৭
অচনয়মর্ বযানাজষী
প্রসঙ্গ: ল াকসাবহত্য-সংস্কৃবত্
ল াোঁড়াই ৈচিি মানস: অন্ত্যজ মানু য়র্ি চবশ্বস্ত রূপােণ পৃ. ১৮-২৯
লিজাউল ইসলাম
আচিম ললাকচবশ্বাস ও সংস্কায়ি ‘কাজলয়িখ্া’ পৃ. ৩০-৪০
ৈন্দনা সাো
প্রসঙ্গ: আবিিাসী-সাবহত্য-সংস্কৃবত্
সাোঁওিাচল উৎসব ও গায়ন িামােণ িসঙ্গ পৃ. ৪১-৫৭
সঞ্জে োোঁসিা
চসকি িচিয়িি ‘ধূ লা উড়াচন’: চবপন্ন নািীি একক িচিবাি পৃ. ৫৮-৭১
চবশ্বচজৎ মণ্ডল
প্রসঙ্গ: প্রাগাধুবিক সাবহত্য
চৈিনযসমসামচেক পিকিষা বাসু য়িব ল ার্ পৃ. ৭২-৯৩
জেশ্রী মুখ্াজষী
কৃচিবাসী িামােয়ণ েনু মান পৃ. ৯৪-১০৪
অপূ বষ পাল
প্রসঙ্গ: কাব্য-কবিত্া
রূপান্ত্য়িি বাংলা কচবিা: িসঙ্গ ভার্া পৃ. ১০৫-১১৫
ফাল্গুনী ভট্টাৈার্ষ
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প্রসঙ্গ: িবিম-সাবহত্য
লালয়গালাি ইচিোস ও ‘বয়ন্দ মািিম্’-এি উৎস সন্ধান পৃ. ১১৬-১৩২
সু মন কুমাি চমত্র
প্রসঙ্গ: রিীন্দ্র-সাবহত্য
মানচবক মূ লযয়বায়ধ িবীন্দ্র-মনন: িসঙ্গ ‘মানু য়র্ি ধমষ’ পৃ. ১৩৩-১৪১
কৃষ্ণিসাি ৈযাটাজষী
মানব কলযায়ণ িবীন্দ্রনাথ পৃ. ১৪২-১৫২
চৈিয়িার্ পােিা
প্রসঙ্গ: শরৎ-সাবহত্য
অচভভার্য়ণ সাচেিয-সমায়লাৈনা: শিৎৈয়ন্দ্রি িৃ চিয়ি পৃ. ১৫৩-১৬০
িীথষ িাস
শিৎৈন্দ্র ৈয়ট্টাপাধযায়েি ‘ময়েশ’: একায়লি ভাবনাে পৃ. ১৬১-১৬৫
সু শান্ত্ মণ্ডল
প্রসঙ্গ: কথাসাবহত্য
িািাশঙ্কি বয়ন্দযাপাধযায়েি ‘নািী ও নাচগনী’: আচঙ্গকগি চবয়ের্ণ পৃ. ১৬৬-১৭৬
োচববুি িেমান
স্বেম্বি সভা: সমকায়লি িচিচ্ছচব পৃ. ১৭৭-১৮৪
প্লাবন চসংে
চবোয়িি চিন গল্পকায়িি চনবষাচৈি কয়েকচট গয়ল্প মনস্তাচিক াি-িচি াি পৃ. ১৮৫-২০৯
সচিো ৈযাটাজষী
অয়ের্ু কথাচশল্পী সু য়বাধ ল ার্: একচট আয়লাৈনা পৃ. ২১০-২১৭
অচভচজৎ িাোঁ
অচমেভূ র্ণ মজুমিায়িি ‘চনবষাস’: সময়েি চবনযাস পৃ. ২১৮-২২৬
চিবযয়জযাচি কমষকাি
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শীয়র্ষন্দু মুয়খ্াপাধযায়েি 'ভুিুয়ড় চড়': একচট সাথষক কল্পচবজ্ঞান পৃ. ২২৭-২৩২
লগৌিব ৈন্দ্র পাল
‘নাইচটি িচি বািমুডা’: পাঠ িচিচিো পৃ. ২৩৩-২৪০
লসৌিভ িাে
প্রসঙ্গ: স্মরণে সুবিত্রা ভট্টািার্য
সু চৈত্রা ভট্টাৈায়র্ষি ‘অয়ধষক আকাশ’: এক অচভমানী নািীি উপাখ্যান পৃ. ২৪১-২৫০
চবপ্লব বমষন
চবশ্বাচেি সমায়জি উপস্থাপনা ও সমায়লাৈনা িসঙ্গ: সু চৈত্রা ভট্টাৈায়র্ষি ‘কাোঁয়ৈি লিওোল’ ও ‘কাোঁটা
লবোঁধা পায়ে’ (অসম্পূ ণষ) পৃ. ২৫১-২৬২
সু ব্রি চবশ্বাস
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মুসলিম লববায়ে গান: একলট জনলিে লিৌলকক ঐলিেয
লিখ্ক-পলিলৈলি

অলনয়মর্ বযানাজষী
লিক্ষক, বনপাস, বর্ষমান
পলিমবঙ্গ, ভািি

সাি-সংয়ক্ষপ
লববাে েি আনন্দানু ষ্ঠান, িথা মঙ্গিানু ষ্ঠান। লববােয়ক লিয়ি লেন্দু, মুসলিম, লিস্টান, লবৌদ্ধ, লিখ্ –
সব র্য়মষি মানু য়র্ি ময়র্য লেখ্া যাে উন্মােনা। এই উন্মােনা লভন্ন র্য়মষি , লভন্ন সামালজক িীলিি
আবয়ে লভন্ন মাত্রা পাে। মুসলিম লববায়ে লবলভন্ন আৈাি-আৈিণ পািয়ন গান একলট মুখ্য অনু র্ঙ্গ।
মুসলিম লববায়ে গান নামক মুখ্য অনু র্ঙ্গলটি র্ািক ও বােক নািীিা। নািীি সেৈয়যষ এই লববােগীলিগুলি আবেমান কাি লথয়ক বাংিাে একলট লিৌলকক ঐলিেয স্থাপন কয়ি আসয়ে এবং অনালবি
আনন্দ লবিিণ কয়ি আসয়ে। এোড়া এই গানগুলি মুসলিম লববায়েি সামালজক আৈাি-আৈিয়ণি
লক্ষত্রলটয়কও লৈলত্রি কয়ি আসয়ে। মুসলিম লববায়েি গানগুলিি ময়র্য লযমন লবর্েগি লবলভন্ন
লবনযাস িক্ষ কিা যাে, লিমনই আলঙ্গকগি লবলভন্ন লবনযাসও িক্ষ কিা যাে, যা গানগুলিয়ক লবয়ির্
চবলিষ্ট্য োন কয়িয়ে। মুসলিম লববায়ে গানগুলি লবশ্বােয়নি লসৌজয়নয স্থানগি পাথষয়কযি লসৌজয়নয
বেয়ি যায়ে। এই বেি সু ি, কথা এবং পলিয়বিন – সব লক্ষয়ত্রই িক্ষনীে। বিষমায়ন
ইয়িকট্রলনক্স লমলিোি লসৌজয়নয মুসলিম লববায়েি গানগুলি লিৌলকক ঐলিেয োলিয়ে সঙ্কয়টি মুয়খ্।
এই সঙ্কটমে মুেূয়িষ মুসলিম লববায়েি গানগুলিয়ক বাাঁলৈয়ে িাখ্য়ি এবং পুিািন ঐলিেয পুনরুদ্ধায়ি
মুসলিম নািী িথা গালেকায়েিই এলগয়ে আসয়ি েয়ব।
সূৈকিব্দ
মুসলিম-লববাে, গান, নৃ িয, ঐলিেয, পদ্ধলি, রূপান্তি, অবক্ষে, অলিয়েি িড়াই।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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মুসলিম লববায়ে গান: একলট জনলিে লিৌলকক ঐলিেয
অলনয়মর্ বযানাজষী
সমগ্র গ্রামীণ ভািিীে জনয়গাষ্ঠীি ময়র্যই লবয়েি গান িৈলিি আয়ে আবেমান কাি লথয়ক। সু েূি
অিীি লথয়ক বিষমায়ন এই লববাে-গায়নি ঐলিেয বেমান এবং এই বেমানিা ভলবর্যয়িও
সঞ্চালিি থাকয়ব আিা কিা যাে। লববায়ে িৈলিি সব গায়নি স্রষ্ট্া আসয়ি নািীিা। এিাই এই
সমি গায়নি র্ািক ও বােক। এয়েি পিম যয়েই লববায়েি গানগুলি নিুন কয়ি সঞ্জীলবি েয়ে
উয়েয়ে। লসই সয়ঙ্গ নািীিা িায়েি ঐলিেযলিেিা ও আত্মিকায়িি সেজ সিি পথয়ক পুলষ্ট্সার্ন
কয়ি িুয়িয়ে। লিাকসংস্কৃলিি পিপরািা ও িবােমানিা বেয়ন নািীয়েি ভূ লমকা অমূ িয। এই অমূ িয
ভূ লমকা লববায়েি গায়নও লবয়ির্ভায়ব িক্ষ কিা যাে। পলিমবয়ঙ্গ লেন্দু-মুসলিম-আলেবাসী সমায়জ এ
িকাি গায়নি জনলিেিা বযাপক। নািীয়েি এই িকাি গায়ন, ক্ষুদ্র গণ্ডীি ময়র্য, নািী সম্প্রোে
লযন মুলি ও স্বালর্কায়িি স্বপ্ন লেয়খ্ ৈয়িয়ে।
বাংিাে লেন্দুয়েি লববায়ে অনু সৃি লববাোৈািগুলি চবলেক ও লিৌলকক েুলট লবভায়গ লবভি।
লিৌলকক লববাোৈাি সঙ্গীয়িি সয়ঙ্গ অনু সৃি েে। লিৌলকক লববাোৈাি স্ত্রী-আৈাি নায়মই সবয়থয়ক
পলিলৈি। আসয়ি লময়েলি গীিই স্ত্রী-আৈায়িি মন্ত্র স্বরূপ। বস্তুিপয়ক্ষ লববায়েি সূৈনা লথয়ক
এয়কবায়ি লির্ পযষন্ত স্ত্রী-আৈাি অনু সৃি েে আি লসই সয়বি অলনবাযষ অঙ্গস্বরূপ লবর্োনু য়যাগী
সঙ্গীি গীি েে। মুসলিম সমায়জও লববাে-গীয়িি ৈি খ্ুবই। এি িমাণ মায়ড়াোি গীি, ল ায়িাি
লিাবাি গীি, উমািী বাড়াি গীি, লময়েন্দী লিািাি গীি। এোড়া েিলে লকাটা, কয়ন লবোে,বিকয়নি কয়থাপকথন, িানগি বাসি সঙ্গীি, বয়িি লক্ষৌিকয়মষি সমে গীি সঙ্গীি ইিযালে মুসলিম
লববায়ে অঙ্গস্বরূপ।
আর্ুলনক সভযিাি িভাব অনয র্য়মষি উপি পিয়িও মুসলিম সমায়জি উপয়ি খ্ুবই কম
পয়ড়য়ে। আর্ুলনকিাি িভাব পড়া সয়েও মুসিমান সমায়জ লববায়েি িীলি িাি পুিািন
ঐলিেযয়ক িক্ষা কয়ি ৈয়িয়ে। এবায়ি আমিা মুসলিম লববায়েি অলনবাযষ অঙ্গ লেসায়ব িৈলিি
সঙ্গীির্ািাি স্বরূপ সন্ধায়ন অগ্রসি েব।
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২. গানগুলিি লবর্েগি ও আলঙ্গকগি চবলিষ্ট্য:
মুসলিম লববায়েি গানগুলি আমিা সার্ািণি শুনয়ি পাই েিুেমাখ্া, ক্ষীিখ্াওো, আিমিিাে
যাওো, জিভিা, বি আসা, কনযা লবোে অনু ষ্ঠায়ন। এই সমি অনু ষ্ঠায়ন িৈলিি লিাকাৈায়িি
িয়িযকলটি সয়ঙ্গই গান জলড়য়ে আয়ে। এোড়া কনযাি গায়ে লবলভন্ন গেনাি উয়েখ্ কয়ি গায়নি
র্ুয়োটানা অয়নক জােগায়ি লেখ্া যাে। আবাি লবয়েি অনু ষ্ঠান বা লিাকাৈায়িি সয়ঙ্গ সিাসলি যু ি
নে এমন সব লবর্েও লবয়েি গায়নি ময়র্য ৈয়ি আয়স। ময়ন েে লময়েিা অয়নক সমে নানার্িয়ণি
উৎসব অনু ষ্ঠায়ন লয গানগুলি লিায়নন িাি লকেু লকেু ময়ন লিয়খ্ লবয়েি আসয়ি লসগুলি িয়োগ
কয়িন। লবয়েি অনু ষ্ঠায়নি সয়ঙ্গ সিাসলি যু ি নে এমন লকেু লবর্েও লবয়েি গায়নি ময়র্য এয়স
যাে। আমায়েি সমায়জ কনযা ও িাি বাবা-মাি অসোে অবস্থা এবং িায়েি মানলসক যন্ত্রণা
অয়নক গায়ন িকাি পাে। অয়নক গায়ন লেখ্া যাে বুয়ড়া বিয়ক লনয়ে োহুিায়িি লৈত্র, অথবা
পণিথাি লনমষম ৈায়পি কালেলন। এগুলি োড়াও অয়নক গায়ন পাওো যাে পিকীো লিয়মি উয়েখ্,
িুমপাড়ালন েড়া, লকায়না সমকািীন িটনাি লিি, এমনলক লকায়না িাজননলিক লবর্য়েি লোাঁো।
গ্রায়মি ময়র্য িহুয়ি িীলিনীলিি িয়বি, লময়েয়েি স্বার্ীনভায়ব এখ্য়ন ওখ্ায়ন যাওো- এইসব
লবর্েগুলি এখ্ন গায়নি ময়র্য এয়স যায়ে। পলিমবয়ঙ্গি সব লজিায়ি সব এিাকাে লবয়েি
গানগুলিি লবর্ে চবলৈত্রয সমান নে। লযখ্ায়ন লময়েয়েি বৃ েত্তি সমায়জি সয়ঙ্গ পলিৈে এবং আোনিোন যি লবলি লসখ্ায়ন লময়েয়েি লবয়েি গায়ন লবর্ে-চবলৈত্রযও িি লবলি।
মুসলিম লববায়েি গানগুলিয়ি আলঙ্গয়কি লেক লথয়ক এক লজিাি সয়ঙ্গ আি এক লজিাি
ি াি অয়নক িয়েয়ে। িব্দ বা পলিভার্াি বযবোি লজিাে লজিাে লকেু টা আিাো। লযমন ‘ক্ষীি
খ্াওো’ লকাথাও লকাথাও ‘থুবয়ড়া খ্াওো’ বয়ি পলিলৈি। বর্ষমায়নি ‘ঝুমুিিািা’ মািোি লবোি
সংিগ্ন অঞ্চয়ি ‘ঝুমালিো’ নায়ম পলিলৈি। আসয়ি লবোি সংিগ্ন লজিাগুয়িায়ি বাংিা ও লেলন্দি
মাঝামালঝ লখ্াট্টালে ভার্াি িৈিন িক্ষনীে। সু য়িি লেক লথয়ক বর্ষমান লজিাে ঝুমুয়িি িভাব
পাওো যাে আি লেনাজপুয়ি ভাওোইোি লকেু লকেু িভাব িক্ষ কিা যাে। লবয়েি গান স্বভাবিই
েন্দমে। এই গায়নি সয়ঙ্গ লকায়না লজিাে ল ায়িায়কি বযবোি পাওো যাে। আবাি লকাথাও
লকাথাও খ্ালি মুলড়ি লটন বাজায়না বা িালি লেয়ে িাি িাখ্াি িৈিনও পাওো যাে। সার্ািণি
এই লববায়েি গানগুলিয়ি একলট র্ুয়ো থায়ক। িয়িযকলট িবয়কি লিয়র্ লসই র্ুয়োলট বাি বাি
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ল য়ি ল য়ি আয়স। পলিমবয়ঙ্গি কয়েকলট লজিাে আবাি লববায়েি এই িকাি গানগুলিি সয়ঙ্গ
নায়ৈি িৈিন আয়ে।
সার্ািণি গ্রামবাংিাে মুসলিম লময়েয়েি জীবন সংসায়িই সীমাবদ্ধ। িায়েি বলেজষীবয়নি
পলিসি কম, িায়েি ইো, আিা, লবেনা ও অনযানয ময়নাভাব ভার্াে িকায়িি জােগা খ্ুব কম।
কায়জই লবয়েি অনু ষ্ঠায়নি ময়র্য গায়নি মার্যয়ম আত্মিকায়িি সু য়যাগ এিা আন্তলিকভায়বই গ্রেন
কয়ি থায়ক। আত্মিকায়িি সূত্র র্য়ি মুসলিম লময়েিা লববায়েি গানগুলিয়ি সংযু ি কয়ি
গায়নাপয়যাগী নায়ৈি ভলঙ্গমা। এই নৃ িয-ভলঙ্গমা লবয়েি গানগুলিয়ি একলট গুরুেপূ ণষ আলঙ্গকগি
চবলিষ্ট্য লেয়সয়ব বযবহৃি েে। গায়নাপয়যাগী নৃ িয-ভলঙ্গমা নানা র্িয়ণি েয়ি পায়ি। লকায়না জােগাে
লেখ্া যাে লয লববায়েি পয়ি বিকনযাি লযৌন সপরাকষ এবং সন্তান জয়ন্মি ইলঙ্গি নায়ৈি ভলঙ্গমাে
িকাি পাে। একলট গামোে লগাঁট লেয়ে িায়ক সন্তান কল্পনা কয়ি কয়নি লেয়ক ইলঙ্গি কয়ি বেস্ক
লময়েিা লকায়ি লোি লেয়ি লেয়ি গান গাইয়ি থায়ক। আবাি লকায়না একলট গ্রাময কালেলনি
ইিািাও গায়নি ময়র্য পাওো যাে মানানসই নৃ িয-ভলঙ্গমাি সেৈয়যষ।
সার্ািণি মুসলিম লববায়ে গানগুলি বালড়ি লভিয়ি উয়োয়ন েে। িুিনাে েলিদ্র পলিবায়ি
আব্রুি বযাপািটা কমই থায়ক। পলিবাি সপরান্ন েয়ি লসখ্ায়ন সার্ািণভায়ব আব্রুি লকেু টা বাড়াবালড়
িক্ষ কিা যাে। িয়ব আমায়েি স্মিয়ণ িাখ্য়ি েয়ব লয মুসলিম লববায়েি গানগুলিয়ি নৃ িয-ভলঙ্গমা
লযমন একলট লবয়ির্ আলঙ্গকগি চবলিষ্ট্য, লিমনই সব গায়নি সয়ঙ্গ আবাি নৃ িয-ভলঙ্গমা িয়যাজয
নে।
৩. গানগুলিি লবর্েলবনযাস:
লববাে েি সৃলষ্ট্ি উৎসব, জীবয়নি এই বণষমে উৎসবলটয়ক লিয়ি মানু র্ লময়ি উয়ে আনয়ন্দ।
লবয়েি আৈাি অনু ষ্ঠায়নি অলর্কাংিই লিাকাৈাি। মুসলিম লববায়েি লবলভন্ন লিাকাৈািয়ক লকন্দ্র কয়ি
গান গাে লময়েিা, সয়ঙ্গ বায়জ ল াি। গায়নি সয়ঙ্গ ৈয়ি নাৈ। লবয়েি সাি লেন আয়গ বি ও কয়ন
েুপয়ক্ষি বালড়য়িই গান বাজনা শুরু েয়ে যাে। পলিবায়িি লময়েয়েি সয়ঙ্গ পাড়াপড়লিিাও
অংিীোি েে এয়ি। লবয়েি িলিলট পবষয়ক লিয়ি সু ন্দি সু ন্দি গান গীি েে। অন্তপুয়িি
বালসন্দািাই এই গায়নি র্ািক ও বােক। মুয়খ্ মুয়খ্ চিলি েওো গানগুয়িা এক িজন্ম লথয়ক অনয
িজয়ন্মি োি র্য়ি ৈয়ি। গায়নি কথা, সু ি ও লবর্েয়ভয়ে যয়থষ্ট্ চবলৈত্রয িক্ষ কিা যাে।
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লপয়িি গান:
মুসিমান লবয়েি গায়নি সূৈনা েে লপয়িি গান লেয়ে। লপয়িি গীি েি মাঙ্গলিক গীি বা শুভ
গীি। মুসিমান সমায়জ লপি লপিালনয়েি িয়েয়ে এক অননয ভূ লমকা। র্মষীে অনু িাসয়নি লবড়াজাি
পাি কয়ি লপয়িিা লিাকসমায়জি একান্ত আপন। িাাঁয়েি লনয়ে গান বাাঁর্য়ি িাই লকায়না লির্া বা
িয়েি অবকাি লনই। লবয়েি গান শুরু কিবাি আয়গ লনয়জয়েি বালড়য়ি আসবাি আমন্ত্রণ জানায়না
েে,“এয়সা লে পাাঁৈলপি আনায়িি িায়ি
আিাপািা াকা েুলট লবগুন র্য়িয়ে িায়ি
বািাই যাে আমাি লেয়িিায়িি এিি লেিাইয়েন গায়ে
এয়সা লে পাাঁৈলপি বয়সা আনায়িি িায়ি।’’১
আইবুয়ড়া ভাি বা থুবয়িা খ্াওো:
লবয়েি আয়গি লেন িায়ি কয়ন ও বিয়ক যাি যাি বালড়য়ি পঞ্চবযঞ্জন সেয়যায়গ খ্াওোয়না
েে। বায়পি বালড়য়ি লবয়েি আয়গ অনূ া অবস্থাে লময়ে বা লেয়িলট লির্ অন্ন গ্রেণ কয়ি। এি
পয়ি শুরু েয়ব িায়েি নিুন জীবন। এই িথালটি নাম আইবুয়ড়া ভাি, যা অঞ্চিয়ভয়ে থুবয়িা
খ্াওো। এই িকাি গায়নি েৃ ষ্ট্ান্ত িৈুি,“িয়েি যু য়গ িয়েি জামা উেি সািা বাংিাে
আমিা িে লেয়ে গান গাইয়বা এই িয়েি েুলনোে
ও েলজষ ভাই বলিোলি যাই
এমন জামা গলড়য়ে লেি লেয়ি লময়েি পিা যাে
আলি বেয়িি বুয়ড়াগুয়িা ৈুয়ি কিপ িালগয়ে
ইেং লসয়জ যাে
কিকািাি ঐ বুলড়গুয়িা োপা িালড় পয়ি
িািা মযািাম লসয়জ যাে
আজকািকাি লময়েগুয়িা সাইয়কয়িয়ি যাে
একটা লেয়ি লেখ্য়ি পয়ি বায়ি বায়ি লবিটা বাজাে
িয়েি লেয়ি...’’
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(িে লখ্িাি গান,আইবুয়ড়া ভায়িি লেন গাওো েে।)২
ক্ষীি খ্াওো:
েই বা েুর্ েি মাঙ্গলিক কায়জি অনযিম অঙ্গ। থুবয়িা বা আইবুয়ড়া ভায়িি লেন ও লবয়েি
লেন সকায়ি লময়ে ও লেয়িয়ক ক্ষীি খ্াওোয়না েে। আিপৈাি, েুর্ ও লৈলন লেয়ে এই ক্ষীি বা
ল িালন চিলি কয়িন পাত্র বা পাত্রীি মা। লিলনই িথম এই ক্ষীি িুয়ি লেন লেয়ি বা লময়েি মুয়খ্।
লকাথাও লকাথাও বিয়ক ক্ষীি খ্াওোন িাি ভািৃজাো। এই সমে অয়নক িঙ্গিলসকথাি ৈি আয়ে।
এিপি এয়ক এয়ক আত্মীেস্বজনিা িায়েি ক্ষীি খ্াইয়ে নিুন জীবয়ন িয়বয়িি জনয আিীবষাে
কয়িন। েৃষ্ট্ান্ত লেয়সয়ব একলট ক্ষীি খ্াওো গায়নি উয়েখ্ কিা েি,“উে উে লি বায়নিা
উলেো ক্ষীিসা খ্াও
লটলকয়ি ভালেিাম র্ায়নায়ি বায়নিা
উলেো ক্ষীিসা খ্াও
আিপৈায়িি পাকাইিাম ক্ষীিসা
উলেো ক্ষীিসা খ্াও
মাও িায়ক উেয়ি বায়নিা
উলেো ক্ষীিসা খ্াও
ক্ষীিসা খ্াইো লগয়িাো িাগাইো
আো লনদ্রা যাও
আিপৈায়িি পাকাইিাম ক্ষীিসা
উলেো ক্ষীিসা খ্াও
কাাঁৈা েুয়র্ পাকাইিাম ক্ষীিসা
উলেো ক্ষীিসা খ্াও’’৩
জিভিা বা জিসওো:
লবয়েি লেন কাকয়ভায়ি মা, কালকমা আি পাাঁৈজন সর্বা আত্মীে বা পাড়া িলিয়বিী লময়ি
লনকটস্থ নেী, পুকুি বা জিািে লথয়ক লপিি বা মালটি কিলস লনয়ে জি ভিয়ি যাওো েে। ঐ
কিলসয়ক বিা েে মঙ্গিিট। সার্ািণি সর্বা ও অল্পবেসী লময়েিাই এয়ি অংি লনে। অয়নক
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সমে এই জিভিা অনু ষ্ঠায়ন একজন সর্বা মাথাে কুিয়ি কয়ি পান, সু পুলি, লিি, েিুে, েুয়বা
লনয়ে আয়গ আয়গ ৈয়ি। ঐ লবয়ির্ জিপূ ণষ মঙ্গিিটলট লেয়খ্ বি লবয়ে কিয়ি লবি েে। লকাথাও
লকাথাও ঐ পলবত্র জয়ি বি বা কয়নয়ক স্নান কিায়না েে। জিভিাি গায়ন অলনবাযষভায়ব আয়স
িার্াকৃয়েি লিৌলকক লিয়মি কালেলন,“নলেোয়ক িীয়ি িীয়ি কানু আওিা র্ীয়ি র্ীয়ি
কানা িু লপলিি বানা মা
লপলিি বানা মা বাাঁলিো বাজা লে কানা িু
লপলিি বানা মা।’’৪
ল লাঁ কমুঙ্গিা বা র্ানয়কাটাি গান:
লবয়েি লেন সকািয়বিা লবলভন্ন মঙ্গিাৈিণ কয়িন পলিবায়িি লময়েিা। যাি অনযিম েি
ল াঁলকমুঙ্গিা বা ল াঁলকয়ি র্ান লকাটা। সর্বা লময়েিা একয়যায়গ এই কাজ কয়ি গান গাইয়ি গাইয়ি।
শুর্ু আনন্দ নে, গায়নি ময়র্য লেয়ে িায়েি িািীলিক শ্রমও িািব েে। এই অনু ষ্ঠায়নি উয়েিয েি
শুভ কাজ যায়ি লনলবষয়ে সপরান্ন েে।এমন একলট গান েি,“লববায়েি মি ল াঁলক মুঙ্গিা লেয়খ্ যাই
লৈাখ্ লসাজাসু লজ লৈায়খ্ি োই
ল াঁলক মুঙ্গিা লেয়খ্ যাই
লসিভিা লমোই পাই
ল াঁলক মুঙ্গিা লেয়খ্ যাই
আাঁৈি ভিা পাকান পাই’’৫
েিুে মাখ্া:
লবয়েি লিাকাৈািগুলিি ময়র্য সবয়থয়ক গুরুেপূ ণষ পবষ গায়ে েিুে। লবয়েি সািলেন আয়গ
লথয়ক অয়নক অঞ্চয়ি এই েিুেমাখ্াি পবষ শুরু েয়ে যাে। লবয়েি লেন আয়গ বয়িি বালড় লথয়ক
লেয়িি গায়ে েিুে েু াঁইয়ে লসই েিুে অনযানয উপাৈাি, লযমন কয়নি িালড়, গেনা ইিযালেি সয়ঙ্গ
কয়নি বালড় পাোয়না েে। এই েিুে এয়স লপৌঁোয়ি কয়নি িগন অথষাৎ

শুভ িগ্ন র্িা েে।

এিপি কয়নয়ক মাখ্ায়না েে বয়িি লোাঁো েিুয়েি সয়ঙ্গ আমিা-লময়েলেি ময়িা পলবত্র বস্তু।
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বিষমায়ন অবিয এই অনু ষ্ঠান লবয়েি এক লেন আয়গই েে। োওড়াে লবয়েি লেয়নি েিুে মাখ্ায়ক
বিা েে উর্। মুসলিম লববায়ে গায়ে েিুয়েি গান িৈুি পাওো যাে,“লসানাি লিয়ি েিুে লবাঁয়ট িাগাও গায়েয়ি
লসানাি লিয়ি লনেলি লবাঁয়ট িাগাও োয়িয়ি
বালড় ওয়ি গন্ধয়বনাে বায়স লমালেি কয়ি
িালি িিাে ভাইজান লমাি লবোি েিুে মায়খ্।’’৬
লিি ািা:
গায়ে েিুয়েি পি আি কয়েকলট লিাকাৈাি পবষ থায়ক, যাি ময়র্য অনযিম েি লিি ািা। বি
বা কয়নয়ক একলট িিা বা লৈৌলকয়ি বলসয়ে পাাঁৈ, সাি বা নেজন লবয়জাড় সংখ্যাি সর্বা বা এয়ো
িায়েি মাথাে লিি ায়ি। এই সমে বি বা কয়নি লৈায়খ্ি উপি একলট পানপািা লেয়ে ল য়ক
লেওো েে। িয়িযকলট সর্বাি বাম োি বি বা কয়নি মাথা বা ৈুি স্পিষ কয়ি থায়ক। নিুন
জীবয়ন িয়বয়িি জনয ঈশ্বয়িি লোো বা আিীবষাে লনওো েে। লিি ািাি একলট গায়নি েৃ ষ্ট্ান্ত
েি,“পান পান োাঁলৈ পান,পান ভাে লে লেন্দুিান
পায়নি কলড় না জুগায়ি পািয়ি
কয়নি নানায়ক কি োন
পান পান োাঁলৈ পান,পান ভাে লে লেন্দুিান
পায়নি কলড় না জুটায়ি পািয়ি
কয়নি নালনয়ক কি োন
পান পান োাঁলৈ পান,পান ভাে লে লেন্দুিান
পায়নি কলড় জুটায়ি না পািয়ি
কয়নি োোয়ক কি োন
পান পান োাঁলৈ পান,পান ভাে লে লেন্দুিান
পায়নি কলড় জুটায়ি না পািয়ি
কয়নি োলেয়ক কি োন”৭

২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

ঝুমুিয়খ্িা ও ঝুমুিিািা:
বি বা কয়নয়ক লিয়ি লবয়জাড় সংখ্যাি সর্বািা িানলেক লথয়ক বামলেয়ক গান ও নাৈ কিয়ি
কিয়ি িুিয়ি থায়ক। এয়ক বিা েে ঝুমুি লখ্িায়না। বর্ষমায়ন এই লিাকাৈািলট খ্ুবই জনলিে।
এই গানগুয়িাি অনযিম চবলিষ্ট্য েি নায়ৈি েন্দ লময়ন ভার্া ও সু ি চিলি,“ঝুমুি লখ্িব না আিমিিায়ি ঝুমুি লখ্িব না
ঝুমুি লখ্িয়ি লগিাম িিায়েি বালড়
িিাি মা লিয়ট লেি েুমােুম বালড়
ঝুমুি লখ্িব না িলসক নাগয়ি ঝুমুি লখ্িব না”৮
অয়নক জােগাে ঝুমুিিািা বা ঝুমালিো নায়মি আি একলট অনু ষ্ঠান েে। লবয়েি আয়গি লেন
বয়িি বালড়য়ি সর্বা বা এয়োিা মাথাে একলট িািাে লকেু লজলনস লনয়ে নাৈ গান োলস োট্টাি
ময়র্য লেয়ে বয়িি মায়েি কাে লথয়ক লকেু পলিয়িালর্ক আোে কয়ি। মািোে িািভালেো
মুসিমানয়েি ময়র্য লময়েি লবয়ে উপিয়ক্ষ বালড় বালড় নাৈ গান কয়ি ৈাি িাি ইিযালে সংগ্রে কিা
েে। এয়ক বিা েে ঝুমালিো। এই অনু ষ্ঠানলটি ময়র্য পূ য়বষকাি গ্রাম সমায়জি লযৌথ জীবয়নি
আভাস লেখ্য়ি পাওো যাে। এখ্নও আলেবাসী সমায়জ লকাথাও লকাথাও গ্রায়মি সবাই লময়ি
লববায়েি খ্িৈ লনবষাে কিাি বযাপািলট লেখ্া যাে। ঝুমুি ািা গায়নি একলট েৃষ্ট্ান্ত েি,“লকালে কা ৈাউি বাোি কি না
ঝুমালিো নাৈ নাৈব লিালি অঙ্গনা
োমিা লজাি লজাি নাৈব লিালি অঙ্গনা
লকালেকা সামাি লমাড়ি বাোি কি না
ঝুমালিো নাৈ নাৈব লিালি অঙ্গনা
োমিা লজাি লজাি নাৈব লিালি অঙ্গনা
লকালেকা লকাো লমাড়ি বাোি কি না
ঝুমালিো নাৈ নাৈব লিালি অঙ্গনা”৯
লসাোগ র্িা/লসাোগ মাগা:
বি বা কয়নি মঙ্গিকামনাে মূ িি মা-ই এলট কয়ি থায়কন। েিুে মাখ্ায়না অনু ষ্ঠায়নি পি মা
লেয়ি বা লময়েি পায়ি বয়স িেীপ স্পিষ কয়ি িাি উত্তাপ বি বা কয়নি মাথাে স্পিষ কিান।
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এয়ক লসাোগ র্িা বিা েে। অয়নক জােগাে আবাি লবয়েি আয়গি লেন সন্তায়নি কিযাণ কামনাে
বি বা কয়নি মা আো, পাাঁৈলপি লথয়ক শুরু কয়ি গুরুজন স্থানীেয়েি কায়ে লসাোগ মাগয়ি বা
ৈাইয়ি যান,“সু োগ লেওয়ি আিালমক আপনাি সু োগ
কী লি বাো আপনাি সু োগ
সু োগ লেওয়ি ওলন আউলি আপনাি সু োগ
কী লি বাো আপনাি সু োগ
সু োগ লেওয়ি পাড়াপড়লি আপনাি সু োগ
কী লি বাো আপনাি সু োগ
সু োগ লেওয়ি োয়ো োলে আপনাি সু োগ
কী লি বাো আপনাি সু োগ
সু োগ লেওয়ি মা ৈালৈ আপনাি সু োগ
কী লি বাো আপনাি সু োগ”১০
লগাসি কিা:
লবয়েি লেন েিুে মাখ্া ও অনযানয অনু ষ্ঠায়নি পি বি বা কয়ন স্নান কয়ি। এই সমে লনেক
আয়মাে বা আনন্দি জনয লবৌলে স্থানীে আত্মীেিা বয়িি স্নায়নি গামো, বািলি বা অনযানয লজলনস
িুলকয়ে ল য়ি। বিয়ক িখ্ন ঐগুয়িা আোয়েি জনয লেয়ি েে মন-ভিা পলিয়িালর্ক। এই সমে
গাওো েে নানা মজাি গান,“গোগয়ঞ্জি নো লেলি
সাগিলেলিি পালন লে
লসই পালনয়ি লগাসি কয়ি
লেয়ি কালমলন লে
লময়িানা-লময়িানা ভাইজান
কাাঁৈা কলঞ্চি বালড় লে
লগািা গায়ে পড়য়ব লময়ন
েয়ব জানাজালন লে”১১
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কনযা সাজায়না:
লবয়েি লেন কনযায়ক সাজায়না েে নানা উপাৈায়ি।এগুয়িাি ময়র্য থায়ক বয়িি বালড় লথয়ক
পাোয়না নানা লজলনস, লযমন িালড়, গেনা, রূপটায়নি বস্তু ইিযালে। বয়িি পাোয়না কিটা ভায়িা
েয়েয়ে বা েেলন িা লনয়েই এ পয়বষ গানগুয়িা েয়ে থায়ক। অয়নক সমে গায়ন কনযাি জনয মায়েি
লবিাপও লিানা যাে,“ লেব না লেব না লবলট ৈাকলিওোিা জামাইয়ক
জনম যায়বয়ি লবলটি কাপড় কালৈয়ি
লেয়নি লবিাে লবলট পালটয়ি লসংিাইয়ে
লসংিায়ি লসংিায়ি লবলটি লৈায়খ্ এি পালন
লেব না লেব না লবলট বাসওোিা জামাইয়ক
জনম যায়ব লি লবলটি মায়িি লবািি জুগাইয়ি
লেয়নি লবিাে লবলট পালটয়ি লসংিাইয়ে
লসংিায়ি লসংিায়ি লবলটি লৈায়খ্ এি পালন”১২
বি আসা:
বি লবয়ে কিয়ি এয়ি গায়নি ময়র্য লেয়ে ৈয়ি লবলভন্ন র্িয়নি িামাসা। এি লথয়ক বাে যাে
না বিযাত্রী, এমনলক বয়িি বাবা বা লবোই বা সম্বন্ধী। বয়িি অঙ্গ-িিযঙ্গ লনয়ে মজাোি উপমা,
িায়ক গালিগািাজ কিা এসব গায়নি মূ ি লবর্ে। েলক্ষন লেনাজপুয়িি মুসলিম সমায়জি একলট
গায়ন এমনভায়বই আক্রমণ কিা েয়েয়ে বিয়ক,“লেয়কা ননলেয়কা আলম মলিো না যাই
এইটা কযামন েুিো লি
কযামন বয়িি মাথাটা
গাংলৈয়িি বাসাটা।’’১৩
আিমিিা:
লবয়েি লক্রো অনু ষ্ঠান সপরান্ন েে আিমিিাে। আিমিিা অঞ্চিয়ভয়ে োেনািিা বা
মায়ড়াোিিা নায়মও পলিলৈি। আিমিিাি ৈািপায়ি কিাগাে ও

ু য়িি ঝািি িাগায়না েে।

আিমিিাে ৈয়ি নানা র্িয়নি গায়নি পবষ। মূ ি লববাে অনু ষ্ঠায়নি আয়গ বিয়ক এখ্ায়ন এয়ন
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বসায়নাই িীলি। এই িীলিি উৎসও সু িাৈীন। আিমিিাি গায়ন লকবি উৎসয়বি আনয়ন্দি
অলভবযালিই থায়ক না। কখ্য়না কখ্য়না পণিথা, বুয়ড়াবি আয়িা নানা লবর্ে এয়স যাে,“ আিমিিাে পািঙ্ক লবোয়ে লে লেয়িিাি
পািয়ঙ্কি উপি োিয়মালনোম বাজাে
িলড়ক িয়ো িয়ো লে বাবালজ
লিামাি শ্বশুি কিয়ব িলড় োন
লিামাি শ্বশুি িলড়ি কাোলি লে লেয়িিাি
িলড়ি বেয়ি লবলট কিয়ি োন।’’১৪
কনযা লবোে:
লবয়েি অনু ষ্ঠায়নি লিয়র্ আিমিিাে বয়িি োয়ি কয়নি লপিা বা লপিৃস্থানীে বালড়ি
অলভভাবক। এয়ক বিা েে কয়ন সাঁপা। এিপি কয়নি মা বয়িি োি লথয়ক েুর্-ভায়িি থািা
গ্রেণ কয়িন। এলট েি েুয়র্ি ঋণ লিার্ কিবাি একলট িিীকী অনু ষ্ঠান। এিপি আয়স কনযা
লবোয়েি পািা। লৈায়খ্ি জয়ি লভয়স বালড়ি আেয়িি র্নলটয়ক জানায়ি েে লৈিলবোে। কনযা
লবোয়েি গানগুলিয়ি আয়ে অনন্ত লবর্ায়েি আবে,“কাি আমিা ৈয়ি যাব সই
লেয়খ্ লি জনমকাি মিন
িাশুলড় ননয়েি জ্বািাে
কাাঁেয়ি পাই না লভায়িি লবিাে
লিিালজয়ি গিা লেয়ে
কাাঁেব কি িয়ে িয়ে
পালন আনবাি েিনা কয়ি
কাাঁেয়ি বলস লগায়িি িায়ট
একটা েুয়টা পেসা লপয়ি ৈয়ি লযিাম সােিা নয়ি।’’১৫
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৪. গানগুলিি আলঙ্গকগি লবনযাস:
মুসলিম লববায়েি গানগুলিয়ক আমিা লিাকসংগীয়িি একলট র্ািা বিয়ি পালি। লকন্তু অনয
অয়নক লিাকসংগীয়িি ময়িাই এই গায়নি লকেু চবলিষ্ট্য আয়ে। লযমন িািবােয, নাৈ, অলভনে
ইিযালে। এই চবলিষ্ট্যগুলিি সাযু য়জযই গলেি েয়েয়ে গানগুলিি আলঙ্গকগি চবলিষ্ট্য, মুসলিম লববায়েি গানগুলি অয়নক লক্ষয়ত্রই কালবযক গুণ লববলজষি। লববায়ে, লবয়ির্ি কনযাি
সাজসজ্জাে যা িায়গ লসগুলিি েীিষ িালিকাে গানগুলি পযষবলসি েয়েয়ে।
 পুনিাবৃ লত্ত লববায়েি গানগুলিি একলট উয়েখ্য়যাগয চবলিষ্ট্য। আসয়ি এই গানগুলিয়ি একলট
র্ুো থায়ক যা গায়ন েুই লিন পেলি অন্তি ল য়ি ল য়ি আয়স।
 লববায়েি গানগুলিয়ি কনযায়ক অয়নক সমে লবকল্প নায়ম অলভলেি কিা েে, লযমন মেনা,
িার্া ইিযালে।
 লকায়না লকায়না গায়ন অনু ঢ়া কনযা িাি অলভভাবক স্থানীেয়ক সিাসলি িাি লযৌবন জ্বািাি
কথা জালনয়ে লববায়েি জনয িাি বযকুিিায়ক িকাি কয়িয়ে।
 গান লবয়িয়র্ সিীন িসঙ্গ এয়সয়ে।য়কননা মুসলিম সমায়জ একালর্ক লববাে লসদ্ধ।
 মুসলিম লবয়েি গায়ন িাম-সীিা,িার্া-কৃয়েি উয়েখ্ আয়ে। আসয়ি িথমাবলর্ এয়েয়িি
মুসলিমিা ইসিাম র্য়মষ েীলক্ষি লেি না। পূ য়বষ এিা লেন্দুই লেি। লসই পূ বষ সংস্কাি এখ্ায়ন
িলি লিি েয়েয়ে। এোড়া মুসলিম লববায়েি গীয়ি িাম-সীিা বা িার্া-কৃয়েি নাম
এয়সয়ে লপৌিালণক ৈলিত্র লেয়সয়ব নে। এয়সয়ে লিলমক-লিলমকা বা নােক-নালেকাি
রূপয়ক।
 লবয়েি গানগুলি অয়নক লক্ষয়ত্রই prosaic .
 কথয়পাকথয়নি ভলঙ্গলট অয়নক গায়নই অনু সৃি েয়েয়ে, এি

য়ি এক র্িয়ণি নাটকীেিা

সৃলষ্ট্ েয়েয়ে।
 এই লববাে গানগুলিি একলট চবলিষ্ট্য অকপটিা। এই অকপটিা িকাি লপয়েয়ে কখ্নও
কনযাি বিয়বয, কখ্নও বা অলভভালবকা, কখ্নও বা সাথীয়েি বিয়বয।
 অয়নক লবয়েি গান েীিষাকৃলিি, লিমনই অয়নক লবয়েি গান স্বল্প আকৃলিি।
 লববায়েি গায়ন লযমন িলসকিাি সন্ধান লময়ি,লিমলন লক্ষত্র লবয়িয়র্ অলভয়যাগ-অনু য়যায়গি
সু িও পাওো যাে।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

 এই লবয়েি গানগুলিি অনযিম চবলিষ্ট্য আঞ্চলিকিা। অঞ্চি লভয়ে আমিা লযমন গানগুলিি
ভার্াি লকেু লকেু ি াৎ িক্ষ কলি, লিমলন আবাি সু য়িিও লকেু লকেু ি াি িক্ষ কলি।
 লববায়েি গান মুিি আনন্দ সঙ্গীি এবং অন্তঃপুয়িি লনভৃয়িই এ গান গাওোি কথা।
সামালজক অনু িাসয়নি বাইয়ি এই আয়মায়েি পলিসিটুকুি ময়র্য লময়েিা এমন লকেু িব্দ
বযবোি কয়ি বা এমন সব িঙ্গ-িলসকথা কয়ি যাি ময়র্য আলেিয়সি িাবিয িক্ষ কিা
যাে। সব সমায়জই লবয়েি লিাকাৈায়িি ময়র্য লেয়ে লযৌনয়ৈিনা

ও আলেিস িকালিি

েে। মুসলিম সমায়জি লবয়েি গান লকায়না বযলিক্রম নে।
 মুসলিম লববায়েি গানগুলি লযৌথ সঙ্গীি বয়িই িা িায়িি উপি লনভষিিীি।
 মুসলিম লববায়েি গানগুলিয়ি একলট আনু র্লঙ্গক লবর্ে নৃ িয।
 নাৈ ও গায়নি সয়ঙ্গ কখ্য়না কখ্য়না এই িকাি গায়ন অলভনেও িক্ষ কিা যাে।
৫. গানগুলিি সমাজবািবিা:
মুসলিম লববায়েি গানগুলিি অনযিম চবলিষ্ট্য অলিিয়োলি। লবয়েি গায়ন এই অলিিয়োলি
লকেু সু ন্দি লৈত্র চিলি কিয়ি সাোযয কয়ি যা েেয়িা বা বািয়বি হুবাহু অনু কিণ নে, লকন্তু যা
আমায়েি একলট ভাবজগয়ি উত্তীণষ কয়ি লেে। অলিিয়োলি ভিা এই মুসলিম লববায়েি
গানগুলিয়ি িাপ্ত সামালজক আয়িখ্যগুলি আমিা িুয়ি র্িাি লৈষ্ট্া কিয়বা।
 মুসলিম লববায়েি গানগুলিয়ি লেখ্া যাে লবয়েি আসয়ি সাজায়না নানা মূ িযবান ও সু ন্দি
উপকিয়ণি িসঙ্গ, সু খ্ায়েযি িাৈুযষ ও আয়মাে-িয়মায়েি িসঙ্গ।মুসলিম লববায়েি গায়ন
মুসলিময়েি কল্পনামে লভাগী জীবয়নি ৈালেোগি একলট বাসনাি লৈত্র র্িা পয়ড়। যা বািব
জীবয়ন েেয়িা কল্পনািীি। লকন্তু লববাে নামক অনু ষ্ঠান আসয়ি মঙ্গিানু ষ্ঠান, বািব জীবয়নি
কষ্ট্, েুঃখ্, োলিদ্রয়ক ভুয়ি থাকাি ক্ষলণয়কি িসে। আি িাই আনয়ন্দি উচ্ছ্বাসয়ক বাড়ায়ি
গানগুলিয়ি অকল্পনীে লকেু লভাগবত্তাি িসঙ্গ এয়সই যাে, যা অনযাে লকেু নে। লববাে
নামক মঙ্গিানু ষ্ঠায়ন আনন্দটাই আসি, যা সেয়জই উপিলিকি।
 লবয়েি গায়নি মার্যয়ম জানা যাে লয োমাে বা জামাইয়েি বা নওসা লমঞাি আেি িৈুি,
যা স্বাভালবক। গায়ন লকাথাও লেখ্া যাে ‘ভায়বি লময়িলন’ অথষাৎ ভালবয়ক বিা েয়ে লবোলন
েুলিয়ে িায়ক েওো কিয়ি, লকাথাও বা মামা-মালম িায়ক োিুো খ্াওোয়ে, লকাথাও োলি২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লিাড়ায়ক গুয়ড়ি িিবি, েলিোিয়ক লৈলনি িিবি, বিযাত্রীয়েি লগািাপ িিবি লেওো
েয়িও জামাইয়েি জনয থাকয়ে সবয়ৈয়ে উৎকৃষ্ট্ লজলনস ‘থামস আপ’।
 লবয়েি গায়ন লেখ্া যাে বিযাত্রীিা যখ্ন কয়নি বালড়য়ি িখ্ন িািা নানা বযঙ্গ-লবদ্রূয়পি
লিকাি। আমায়েি লেয়ি একটা সংস্কাি আয়ে লয যািা লবয়ির্ আেয়িি, িায়েি বািাই
কাটায়নাি জনয িায়েি েূ িোই কিয়ি েে বা গািাগাি কিয়ি েে। লবয়েি গানগুলিয়ি
এইসব লৈত্র আসয়ি আনােয়িি মার্যয়ম পিম আেয়িি লৈহ্ন।
 লবয়েি গানগুলিয়ি নানা িকয়মি লিয়মি লৈত্র পাওো যাে। লসই লিম কখ্য়না নবলববালেি
েপরালিি লিম, কখ্য়না মািা-কনযাি লিম, কখ্য়না বা লপিা-কনযাি লিম, কখ্য়না বা
আত্মীে-স্বজয়নি লিম।
 মুসলিম লববায়েি গানগুলিয়ি গােন-িীলিি ময়র্য একটু আহ্লালেভাব িক্ষ কিা যাে, যা
ৈিলি বাংিাে লেনালি নায়ম পলিলৈি। এই ৈপি িয়ঙ্গি ভাবলট লকন্তু লবয়েি গানগুলিি
একলট অপলিোযষ অঙ্গ। বিা লযয়ি পায়ি এই ভলঙ্গমা িৃঙ্গািিয়সিই লেযািক।
 মুসলিম লববায়েি গানগুলিয়ি লগাপন অনবর্ লিম িথা পিকীো লিয়মি আভাস পাওো
যাে।
 পুরুর্িালন্ত্রক সমায়জ লময়েয়েি স্বালর্কায়িি লক্ষত্র খ্ুবই সীলমি।মুসলিম লববায়ে লময়েিা
লনয়জয়েি কথা, অন্তয়িি বযাথা-আকাঙ্ক্ষাি কথা সবই গায়নি মার্যয়ম িকাি কয়ি থায়ক।
 মুসলিম সমায়জ লবলভন্ন আলত্মক সপরায়কষি বুয়নাট র্িা পয়ড় লববায়েি গানগুলিি ময়র্য।
 এই গানগুলিি মার্যয়ম মুসলিম সমায়জি লববাে-িীলিি একলট পিপরািা িক্ষ কিা যাে।
৬...
অয়নয়কি র্ািণা আয়ে লয লিাকসংস্কৃলিি র্ািাগুলি স্থান ও কািগিভায়ব একই জােগাে োাঁলড়য়ে
আয়ে। এক একলট লবয়ির্ অঞ্চয়ি বহু িাৈীন কাি লথয়ক র্ািাগুলি লযন একই লৈোিা লনয়ে
বিষমান িয়েয়ে। লকন্তু এই র্ািণালট লেক নে। লবয়েি গায়ন সু ি ও িাি লমাটামুলট এক থাকয়িও
সময়েি সয়ঙ্গ িাি লিয়খ্ নানার্িয়নি লবর্ে উপস্থালপি েয়েয়ে। লযমন আর্ুলনক িহুয়ি সভযিাি
োওোে লেয়িয়ময়েয়েি িীলি আৈিণ কীভায়ব বেয়ি যায়ে িাি লববিন লবয়েি গায়ন
এয়সয়ে।অঞ্চিগি ভায়বও লবয়েি গান লকায়না জি-অৈয়িি িাৈীয়িি ময়র্য সীমাবদ্ধ লনই।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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মুলিষোবাে বা মািেয়েি গায়ন স্বাভালবকভায়বই িলিয়বিী িাজয লবোয়িি ভার্া, সু ি ও িকিয়ণি
সংলমশ্রণ িয়টয়ে। সু িিাং লববিষন ও অলভসিণ লিাকসংস্কৃলিি একলট আবলিযক লেক। দ্রুি
নগিােয়ণি

য়ি আয়িা লকেু লববিষন েয়েয়ে িায়ি সয়ন্দে লনই। বিষমায়ন মুসলিম লময়ে-লঝয়েিা

লনয়জিা গান গাইবাি পলিবয়িষ ভাড়া কিা গায়নি েয়িি উপি লনভষিিীি েয়ে। এোড়াও আমিা
কযায়সয়টি গায়নি উপি লনভষিিীিিা িক্ষ কিলে।

য়ি লপিাোি গাইয়েয়েি রুলজ-লিাজগায়ি টান

পড়য়ে।
বিষমায়ন নামী লপিাোি লবয়েি গায়নি গালেয়কিা আজ িয়িি লৈৌেলেি ময়র্য লিাকৈক্ষুি
আড়ায়ি নাৈগান কয়ি সন্তুষ্ট্ নন। িাাঁিা ৈান লিল্পী লেয়সয়ব লনজস্ব পলিলৈলি। আগামী লেয়ন মুসলিম
লববায়েি গান লক লবশ্ববাজায়ি পণয লেয়সয়ব জাাঁকজময়কি লমাড়য়ক গা ল য়ক একলট িথাগি
লিাকাৈাি লেয়সয়বই লথয়ক যায়ব, না গ্রামীণ লময়েয়েি আত্মলবকায়িি একলট োলিোি েয়ব, িা
যাাঁিা এই গান কয়িন িাাঁয়েিই লেক কয়ি লনয়ি েয়ব।
িথযসূত্র:
১/ ভট্টাৈাযষ, মালিনী; মুয়খ্াপার্যাে, লসামা; মুসলিম লময়েয়েি লবয়েি গান; লিাকসংস্কৃলি ও
আলেবাসী সংস্কৃলি লকন্দ্র; িথয ও সংস্কৃলি লবভাগ; পলিমবঙ্গ সিকাি; কিকািা ৭০০০১৯; িথম
িকাি: জানু োিী ২০০৫, সংকলিি গান: ৩; পৃষ্ঠা:১০৮
২/ িয়েব,সংকলিি গানঃ৬,পৃষ্ঠাঃ১১০
৩/ িয়েব,সংকলিি গানঃ১৫,পৃষ্ঠাঃ১১৪-১১৫
৪/ িয়েব,সংকলিি গানঃ১৬,পৃষ্ঠাঃ১১৬
৫/ িয়েব,সংকলিি গানঃ২০,পৃষ্ঠাঃ১১৯-১২০
৬/ িয়েব,সংকলিি গানঃ৩৪,পৃষ্ঠাঃ১২৯-১৩০
৭/ িয়েব,সংকলিি গানঃ৪৩,পৃষ্ঠাঃ১৩৫
৮/ িয়েব,সংকলিি গানঃ৪০,পৃষ্ঠাঃ১৩২
৯/ িয়েব,সংকলিি গানঃ৪১,পৃষ্ঠাঃ১৩৩
১০/ িয়েব,সংকলিি গানঃ৪২,পৃষ্ঠাঃ১৩২
১১/ িয়েব,সংকলিি গানঃ৪৪,পৃষ্ঠাঃ১৩৬
১২/ িয়েব,সংকলিি গানঃ৪৭,পৃষ্ঠাঃ১৩৮
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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১৩/ িয়েব,সংকলিি গানঃ৪৯,পৃষ্ঠাঃ১৩৯
১৪/ িয়েব,সংকলিি গানঃ৭৩,পৃষ্ঠাঃ১৫৬-১৫৭
১৫/ িয়েব,সংকলিি গানঃ৭৬,পৃষ্ঠাঃ১৫৯
সোেক গ্রন্থ:
১/ ভট্টাৈাযষ,মালিনী; মুয়খ্াপার্যাে,লসামা; মুসলিম লময়েয়েি লবয়েি গান; লিাকসংস্কৃলি ও আলেবাসী
সংস্কৃলি লকন্দ্র;িথয ও সংস্কৃলি লবভাগ; পলিমবঙ্গ সিকাি; কিকািাঃ৭০০০১৯; িথম
িকািঃজানু োিী ২০০৫
২/ৈক্রবিষী,বরুণকুমাি; লিাকসংস্কৃলিি সু িুক সন্ধায়ন; পুিক লবপলন; ২৭ লবলনোয়টািা লিন;
কিকািাঃ৯; িথম িকািঃ১৯৯৯; লিিীে পলিমালজষি সংস্কিণঃজুন২০১০
৩/ইসিাম, লিখ্ মকবুি; লিাকসঙ্গীিলবজ্ঞান িে ও রূপােণ;বঙ্গীে সালেিয সংসে;৬/২ িমানাথ
মজুমোি স্ট্রীট; কিকািা ৯০০০০৯; িথম িকািঃশ্রাবণ, ১৪১৫
লবয়ির্ কৃিজ্ঞিা:
১/লিখ্ নূ ি আিম (লিক্ষক, লঝঙ্গুলট অনব. িাথলমক লবেযািে)
লিক্ষাগি লযাগযিাঃ লব.এস লস(লকয়মলস্ট্র, বর্ষমান লবশ্বলবেযািে), লি,এি
২/মুেম্মে মাসু ম মণ্ডি (লিক্ষক; নাগােী ওবােলেো োই স্কুি, নাগােী, নাকালিপাড়া, নেীো)
লিক্ষাগি লযাগযিাঃএম.এ (বাংিা, বর্ষমান লবশ্বলবেযািে)
৩/মেসীন খ্ান (লিক্ষক; কািমাটাি উচ্চ মার্যলমক লবেযািে; কািমাটাি, পুরুলিো)
লিক্ষাগি লযাগযিাঃএম.এ (ইলিোস, বর্ষমান লবশ্বলবেযািে), লব.এি
*****
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ল াাঁড়াই ৈলিি মানস: অন্তযজ মানু য়র্ি লবশ্বি রূপােন
লিখ্ক-পলিলৈলি

লিজাউি ইসিাম
গয়বর্ক, লগৌড়বঙ্গ লবশ্বলবেযািে
মািেে, পলিমবঙ্গ, ভািি
সাি-সংয়ক্ষপ
১৯১২ লিঃ লথয়ক ১৯৪৫ লিঃ ময়র্য লগাটা লবয়শ্বি লবিৃঙ্খি আথষ-সামালজক ও িাজননলিক
লিক্ষাপয়ট ভািিবয়র্ষি স্বার্ীনিা আয়ন্দািয়ন লবোয়িি অখ্যাি লজিালনোি িাৎমাটুলি, র্ােড়টুলি ও
লবসকান্ধাি লকায়েিীয়েি ময়র্যও গান্ধীজী ও িাাঁি আেিষ লকভায়ব অলস্থ-মজ্জাে িয়বি কয়িলেি
িািই লনখ্ুাঁি লৈত্র ‘ল াাঁড়াই ৈলিি মানস’ উপনযাস। এলট লজিালণোি অনলিেূ য়ি িাৎমা, র্ােড় ও
লকায়েিী নামক সম্প্রোয়েি জীবন বৃ ত্তান্ত। ক্ষমিায়িাভী একেি মুয়খ্ায়িি আড়ায়ি আপন
স্বাথষলসলদ্ধি জয়নয ক্রমাগি লনম্নয়শ্রলণি মানু র্য়ক িলেন স্বয়প্নি আিা লেলখ্য়ে বযবোি ও লিার্ণ
কিয়ি থায়ক। ঔপনযালসক অয়নকটা পুিয়না মোকালবযক লেয়ম িাৎমা সম্প্রোয়েি অনাথ সন্তান
ল াাঁড়াইয়ক মোকায়বযি নােক, লপৌিালণক িামৈয়ন্দ্রি নব রূপােণ এবং লনম্নবগষীে সমাজ লথয়ক ওয়ে
আসা এক লবয়দ্রােী ৈলিত্র লেয়সয়ব িুয়ি র্য়িয়েয়ন। সমকািীন জীবন জলটিিাে ও িািিাি লবর্বায়ে জজষলিি সমায়জও আেয়িষি উজ্জ্বি িিীক লনজস্ব মিাি জ্বালিয়ে িায়খ্ আগামী িজয়ন্মি
কায়ে িািই েৃ ষ্ট্ান্ত ল াাঁড়াই।
সূৈকিব্দ
ল াাঁড়াইৈলিিমানস, অন্তযজ মানু র্, িামােণ-িসঙ্গ, সমকািীনিা, মোকাবযর্লমষিা।
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ল াাঁড়াই ৈলিি মানস: অন্তযজ মানু য়র্ি লবশ্বি রূপােন
লিজাউি ইসিাম
“ওিা” নামক সমায়জি লিালর্ি, বলঞ্চি, অবয়েলিি, পীলড়ি, অপমালণি ও অপােয়িে জনসমায়জ
সায়মযি বািষাবােী মাকষসীে লৈন্তার্ািা স্বার্ীয়নাত্তি বাংিা কথাসালেয়িয এক লবলিষ্ট্ স্থান অলর্কাি
কয়ি আয়ে। পলিমী লৈন্তার্ািাি অলভিায়ি সমায়জি এই আপামি জনগণ আপন অলর্কাি সপরায়কষ
সয়ৈিন েয়ে েিবদ্ধ ভায়ব সমাজ িথা িায়েি আমূ ি পলিবিষন সার্ন কয়িয়ে। সালেয়িয লযয়েিু
সমাজ িলিলবলম্বি েে – লসই সমাজ সমকািীন লকংবা িয়ট যাওো অিীয়িি। িাই স্বার্ীনিাি
পয়ি পয়িই কথাসালেলিযকয়েি কিয়ম অলনবাযষ ভায়ব িাক্-স্বার্ীনিাি জনজীবয়নি জীবন-যাত্রা,
জীবন-েিষন ও আথষ-সামালজক লিক্ষাপট জীবন্ত ভায়ব লৈলত্রি েয়েয়ে। িৎকািীন যু গজীবয়নি
মানলসকিা িুয়ি র্িয়ি কময়বলি িলিলট কথাসালেলিযক সমায়জি মুলষ্ট্য়মে উচ্চয়শ্রলণি পািাপালি
আপামি লনম্নয়শ্রলণি মন-মানলসকিা ও জীবনলৈয়ত্র পােয়কি েৃ লষ্ট্ আকর্ষণ কয়িয়েন। বযলিয়ভয়ে
সালেলিযয়কি কিয়মি লোাঁোে “ওিা” সু খ্-েুঃখ্, োলস-কান্না সেকায়ি িি-মাংয়সি মানু য়র্ি লবশ্বি
রূপােণ।
সমায়জি লনম্নয়শ্রলণি অন্তযজ মানু র্ কময়বলি িলিলট লক্ষয়ত্রই স্বমলেমাে লবিাজ কয়ি আয়ে।
িাই লকান কথাসালেলিযয়কি কিয়ম লযমন অিণযয়কলন্দ্রক জন-জীবন লনখ্ুাঁি ভায়ব র্িা পয়ড়য়ে,
লিমলন আবাি নেী-লকলন্দ্রক লজয়ি, মালঝ, কুয়মাি িভৃলি জীবনলৈত্র লকংবা জাি-পায়িি বালস পৈা
েুগষন্ধযু ি িূ ণর্িা সমাজ জীবন। আয়িাৈয ‘ল াাঁড়াই ৈলিি মানস’ উপনযাসলট লজিালণোি অনলিেূ য়ি
িাৎমা, র্ােড় ও লকায়েিী নামক সম্প্রোয়েি জীবন বৃ ত্তান্ত।
ঔপনযালসক সিীনাথ ভােুিীি ‘ল াাঁড়াই ৈলিি মানস’ েু’লট খ্য়ে িকালিি। িথম খ্ে
১৯৪৯ লিঃ এবং লিিীে খ্ে ১৯৫১ লিঃ। উপনযায়স বলণষি িটনাকাি ১৯১২ লিঃ লথয়ক ১৯৪৫
লিষ্ট্ায়ব্দি ময়র্য আবদ্ধ। ইলিোস পােক মাত্রই অবগি আয়েন এই সময়ে ভািিবয়র্ষি লয আথষসামালজক ও িাজননলিক লিক্ষাপট িা লমায়টও িৃঙ্খিাপূ ণষ নে। লগাটা পৃলথবী জুয়ড় েু’েুলট লবশ্বযু দ্ধ
সে সািা ভািিবয়র্ষ স্বার্ীনিায়কলন্দ্রক উয়েখ্য়যাগয আয়ন্দািনগুলি এই সমে পয়বষই সংগলেি
েয়েলেি। সািা ভািিবয়র্ষি লনলিয়খ্ লবোয়িি অখ্যাি লজিালনোি িাৎমাটুলি, র্ােড়টুলি ও
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লবসকান্ধাি লকায়েিীয়েি ময়র্যও গান্ধীজী ও িাাঁি আেিষ লকভায়ব অলস্থ-মজ্জাে িয়বি – িািই
লনখ্ুাঁি লৈত্র লিখ্ক ‘ল াাঁড়াই ৈলিি মানস’ উপনযায়স লৈলত্রি কয়িয়েন।
সপরাূ ণষ উপনযায়সি লনলিয়খ্ লবৈাি কিয়ি লেখ্া যাে ঔপনযালসক অয়নকটা পুিয়না
মোকালবযক লেয়ম িাৎমা সম্প্রোয়েি অনাথ সন্তান (মািা থাকা সয়েও) ল াাঁড়াইয়ক মোকায়বযি
নােক, লপৌিালণক িামৈয়ন্দ্রি নব রূপােণ এবং লনম্নবগষীে সমাজ লথয়ক উয়ে আসা এক লবয়দ্রােী
ৈলিত্র লেয়সয়ব িুয়ি র্য়িয়েয়ন। উপনযায়সি বালেযক কাোয়মা িুিসী োয়সি ‘িামৈলিি মানয়স’ি
আেয়ি শুরু েয়েয়ে ‘আলেকাে’ লিয়িানায়ম। এখ্ায়ন আয়িাৈয লবর্ে লজিালনো ও িাি সংিগ্ন
িাৎমাটুলি ও র্ােড়টুলিি িাথলমক পলিৈেপবষ। আলেকায়েই ঔপনযালসক এখ্ানকাি জনজীবয়নি
সংলক্ষপ্ত আয়িখ্য, উপনযায়সি পূ বষাভাস ও সমায়জি চবলৈত্রযপূ ণষ লশ্রলণৈলিয়ত্রি সায়থ আমায়েি
পলিৈে কলিয়ে লেয়েয়েন। িাৎমা জালিি সিিিাি কথা বিয়ি লগয়ে ঔপনযালসক বয়িয়েন –
“ িসা কাপড় পড়া লিাক লেখ্য়ি, এখ্ানকাি কুকুি িায়ক; লকাময়ি িুনলস বাাঁর্া িযাংয়টা
লেয়ি ভয়ে িয়িি লভিি িুয়কাে; বাাঁয়িি মাৈাি উপি লয কঙ্কািসাি রুগ্ন বুয়ড়াটা িযাংয়টা
েয়ে লিােুয়ি শুয়ে থায়ক, লসও উয়ে বসয়ি লৈষ্ট্া কয়ি আোব কিাি জনয।’’১
এিা জালিয়ি িাাঁলি েয়িও এয়েি লিাজগাি িিালমি কাজ আি কুয়োি বালি োাঁকাি কায়জি
ময়র্যই সীমাবদ্ধ। এিা লনয়জয়েি পলিৈে লেয়ি লগয়ে বয়ি- “লিাজা, লিাজগাি, িামােণ এই লনয়েই
লিায়কি জীবন।’’২ এিা িামােণ পায়ে অক্ষম েয়িও িামােয়ণি ললাক এিা কথাে কথাে বযবোি
কয়ি। িামােয়ণ পালেয়িযি উপয়িই এখ্ায়ন সামালজক সম্মায়নি মানেে লেয়সয়ব লৈলহ্নি েে। আি
সমায়জি যাবিীে কায়জ সমার্ায়নি পথ লনয়েষি কয়ি ‘পঞ্চায়েলি’।
িাৎমায়েি লৈিকায়িি িলিপক্ষ র্ােড়িা ওাঁিাও সম্প্রোয়েি। িুিনামূ িক ভায়ব এিা
িাৎমায়েি লথয়ক লৈন্তাভাবনা ও জীবনযাত্রাি লেক লথয়ক অয়নকাংয়ি িগলিিীি। জাি-লবৈায়িি
বালস মিাই এিা আবদ্ধ না লথয়ক যু য়গি সায়থ িাি লমলিয়ে লিাজগায়িি পয়থ এয়সয়ে। এিা মালট
কাটাি কায়জি পািাপালি ইংয়িজ সায়েব-বাবুয়েি বালড়য়ি কাজ কিয়িও কুলিি নে। িাই
িগলিিীি লৈন্তা-ভাবনাি সামানয লোাঁো েয়িও লকেু টা এয়েি ময়র্য আমিা লপয়ে থালক।
‘বািযকাে’-এ উপনযায়সি নােক ল াাঁড়াইয়ক আমিা িথম লেলখ্ পাাঁৈলেন বেসী। ল াাঁড়াই-এি
বাবাি ইয়ে লেি ল াাঁড়াই ‘িামােণ পড়য়ি লিখ্য়ব, পাড়াি েিজনয়ক িামােণ পয়ড় লিানায়ব;
র্ােড়টুলি, মিগামা, কি েূ ি েূ ি লথয়ক লিাক আসয়ব ওি কায়ে, খ্াজনাি িলসে পড়ায়ি।’৩ লকন্তু
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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িটনাক্রয়ম লপিাি মৃিুযি পি মািা বুর্নী ‘ৈুয়মৌনা’ কিয়ি ল াাঁড়াই-এি জােগা েে লবৌকা বাওোি
কায়ে। বুর্নী-বাবুিায়িি নিুন সংসায়ি ল াাঁড়াই-এি অবস্থান না েয়িও বুর্নী যথাসার্য মািৃ কিষবয
পািন কয়ি লগয়ে। লকন্তু েুলখ্ো আসাি পি মািৃয়স্নয়ে অয়নকটা ভাটা পয়ড়। এলেয়ক ল াাঁড়াই
লবৌকা বাওোি সঙ্গিায়ভ একলেন েয়ে ওয়ে ল াাঁিাই ভকি। গুরুি সায়থ িায়ি িায়ি গান কয়ি
লভক্ষা কিাি সূত্র র্য়িই ল াাঁড়াই-ি মনয়নি পলিলর্ িসালিি েে। লস র্ীয়ি র্ীয়ি উপিলি কিয়ি
লিয়খ্ িাি ৈািপায়িি জনজীবনয়ক, িাি জালি-সমায়জি মাথায়েি মন-মানলসকিায়ক। িাই িায়ক
অল্প বেয়সই পঞ্চায়েলি সভাে বিয়ি শুলন- ‘আমায়েি ‘লপটয়কয়টা’ না মেয়িা, িলববায়িি
লিাজগায়িই আমায়েি আসি লিাজগাি’।৪ সমায়জি মািবয়িিা আপন উয়েিয োলসি কিাি জনয
‘পঞ্চায়েলি’ িাজ কায়েম লিয়খ্য়ে – এটুকু বুঝয়ি বািক ল াাঁড়াই ভকি ভুি কয়ি না। বাওোি
লৈায়খ্ লস িপরাট বািক েয়িও ‘পঞ্চায়েলি’ িাসনয়ক লস বুয়ড়া আেু ি লেলখ্য়ে র্ােড়টুলিয়ি
আবায়র্ যািাোি কয়িয়ে, এমনলক িায়েি সায়থ োি লমলিয়ে ‘পাক্কীি’ কায়জ নাম লিলখ্য়েয়ে।
ল াাঁড়াই-ি এরূপ আৈিয়ণ বাওো উপয়ি উপয়ি িাগয়িও অন্তয়ি আবাি খ্ুলিও েয়েয়ে র্ােড়য়েি
কাে লথয়ক লনয়ে আসা আম, লিৈু লেয়খ্ ল াাঁড়াই-ি সমবেসী সামুেি লকলিিান েয়েও ল াাঁড়াই
যখ্ন-িখ্ন িাি সায়থ মািামালিয়ি জলড়য়ে পয়ড়। িয়ব ল াাঁড়াই িাৎমায়েি লথয়ক এয়কবায়ি
আিাো – ‘অনয িাৎমাি মি লস গায়ে পয়ড় ঝগড়া আিম্ভ কয়ি না, আি ঝগড়া একবাি আিম্ভ
েয়ে যাওোি পি লস পািােও না’।৫
ল াাঁড়াই-ি এরূপ বাড়াবালড়য়ি একলেন পঞ্চয়েি িািা বাওোি আশ্রেটুকু পযষন্তও জ্বয়ি োই
েয়ে যাে। আি এখ্ান লথয়কই লযন ল াাঁড়াই-ি লজযালি সমায়জি বুয়ক স্থােী আসন কয়ি লনয়ি
পায়ি। র্ােড়য়েি সোেিাে পুলিিয়কি এবং ল াাঁড়াই-ি আন্তলিকিাে জায়িি মযষাো িক্ষা –
ল াাঁড়াই ভকয়িি মযষাো বালড়য়ে লেে – ‘পাড়াি সকয়ি ল াাঁড়াইয়েি িিংসা কয়ি। এিবড়
লবপয়েি লথয়ক, এিবড় লবইজ্জলি লথয়ক, লস জািটায়ক বাাঁলৈয়েয়ে’৬ এভায়ব কলপিিাজাি
জামাইয়েি ৈামিাি গুোময়ক স্থানান্তলিি কিয়ি ল াাঁড়াই েয়ে ওয়ে সমায়জি একজন গুরুেপূ ণষ
বযলি। এভায়ব উপনযায়সি এলগয়ে যাওোি সায়থ সায়থ ল াাঁড়াই ভকি েয়ে যাে ল াাঁড়াই োস।
র্ােড়য়েি সায়থ িািাি কাজ কিাি সমে েয়িক মানু য়র্ি সংস্পয়িষ আসা ও পলথকয়েি
কাে লথয়ক লেিান্তয়িি খ্বি লিানাি

য়ি ল াাঁড়াইয়েি সু েূয়িি লপপাসা বায়ড়। ‘লেয়িি লবিাটয়েি

একটা আবো োো পয়ড় িাি ময়নি উপি। মানু য়র্ি সংস্পয়িষ এয়স মানু র্য়ক উপিলি কিয়ি
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লগয়ে যাবিীে লবিৃো লগয়ে পয়ড় মেয়িা লগলন্ন ও েুলখ্োি মায়েি উপি। োয়ি পায়ে ভি লেয়ে
ৈিা

ু িঝলিোয়ক ল াাঁড়াইয়েি গিাে লবাঁয়র্ লেওোি জনয মেয়িা ও মেয়িালগলন্নি খ্ালিিোলি

ল াাঁড়াইয়েি লৈায়খ্ এড়াে না।
িাৎমায়েি জীবনযাত্রাি লেয়ক িাকায়ি লেখ্া যায়ব আপামি জনসার্ািণ লেন আয়ন লেন
খ্াে অবস্থা। আবাি অপি লেয়ক মেয়িা, েলড়োি িমুখ্ সমায়জি পঞ্চিা লবৈায়িি নায়ম লসই সব
মানু য়র্ি লিার্ণ কয়ি। লকান লেয়সয়বি বািাই লসখ্ায়ন লনই। েি মাস পুরুয়র্িা বাবুভাইয়েি
িয়িি কাজ কয়ি বালক েুই মাস িাৎমানীিা বাইয়ি যাে র্ান কাটয়ি। িাই িাৎমাটুলিি লময়েিা
বয়ি – ‘কখ্নও লনৌকাি উপি গালড়, কখ্নও গালড়ি উপি লনৌকা। েি মাস পুরুর্ িাজা, লিা
েুমাস লময়েিাও িাজা।’৭ এই েুই মাস পুরুয়র্িাই সংসাি সামিাে, িাই পাড়াে িখ্ন লনিাি
মাত্রা লবয়ড় যাে।
র্ানকাটানী িাৎমানীয়েি মার্যয়মই পােক পলিলৈি েন পলিমা লময়ে িালমোি সায়থ। িিলপাি িিীয়িি গেয়নি পািাপালি িাি মানলসক িলিও েৃ ঢ়। েোৎ অসুয়খ্ মায়েি মৃিুয েয়ি
িালমোি অবস্থান েে িাৎমাটুলিয়ি। এখ্ায়নই পলিৈে ল াাঁড়াইয়েি সায়থ। নিুন পলিয়বয়িি
কাযষকিাপ িালমোয়ক অবাক কয়ি – ‘িাৎমাটুলিি লেয়িিা মেিয়মি েয়ি িালে লখ্য়ি শুয়ন, িালমো
লৈাখ্ কপায়ি িুয়ি বয়ি, এখ্নও পুরুয়বি লোঁেুিা ঐ লগারুয়খ্ািয়েি পিয়ব িালে লখ্য়ি নালক?’৮
ল াাঁড়াইয়েি পািাপালি লববালেি সামুয়েিও িালমোি িলি আকৃষ্ট্ েে। লময়ে মানু য়র্ি সপরায়কষ
ল াাঁড়াইয়েি লৈিাৈলিি র্ািণাি পলিবিষন িয়ট – ‘এ লময়েটা লকমন লযন অনয িকম। কথা বয়ি
লযন কি কায়িি লৈনা।’৯ িাই িালমোয়ক লবৌ লেয়সয়ব পাওোি জয়নয ল াাঁড়াই লিবনগুণীি সাোয়যয
লৈথলিো পীয়িি মালট পড়ো (বিীকিণ) িালমোি উপয়ি িয়োগ কয়ি।
‘কুকুিয়মর্ যয়জ্ঞি অিিযালিি

িিাভ’১০ লেয়সয়ব বাওো সায়ড় লিনয়িা টাকা লপয়ি

িায়েি সম্মান সমায়জি কায়ে আয়িা উাঁৈু েয়ে যাে। িাই িাৎমা ও র্ােড়য়েি লযৌথ িোয়স
ল াাঁড়াই-িালমোি লবয়ে েে। বাওো িাি লপার্যপুত্রয়ক সংসায়ি সু িলিলষ্ঠি কয়ি সবাি অজায়ন্ত
িায়েি জীবন লথয়ক সয়ি পয়ড়। েূ ি লথয়কও বাওো লয িাি লির্যয়ক িিটাই ভায়িাবায়স িাি
িমাণ পাওো যাে – ল াাঁড়াই-ি লনেলমি মালন অিষাি আসা লথয়ক।
লেয়নি পি লেন ল াাঁড়াই একলেয়ক উন্নলি কিয়ি থায়ক অপিলেয়ক িািই সমায়জি
লিায়কিা জাি-পায়িি বালস মিা লনয়ে কায়িি লস্রায়ি লবিীন েে ক্রমাগি। িবুও সামালজক
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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যাাঁিাকি বয়ি একটা লজলনস আয়ে। একবাি সুয়যাগ লপয়িই িায়ড় লৈয়প বসয়ব - লসই সু য়যাগ
ল াাঁড়াই লনয়জই চিিী কয়ি লেে।

য়ি িথম খ্য়েি লিয়র্ লেলখ্ ল াাঁড়াই-িালমোি লববাে লবয়েয়েি

পািাপালি সামুয়েি সয়ঙ্গ িালমোি লববাে। যলেও িখ্ন িালমোি লপয়ট ল াাঁড়াইয়েি সন্তান আয়ে।
িথম খ্য়ে আি লয লবর্েলট না বিয়িই নে, িা েি ল াাঁড়াইয়েি আত্মেিষন। লস লযন
িলিমহুয়িষ লনয়জয়ক নিুন নিুন ভায়ব আলবষ্কাি কয়িয়ে। মানু য়র্ি কাোকালে আসয়ি িাি মন
বযাকুি েয়েয়ে। িাি সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ িামৈয়ন্দ্রি আেিষয়ক লস লনয়জি জীবয়নি ৈূ ড়ান্ত আেিষ লেয়সয়ব
লবয়ে লনয়েয়ে। পাড়াি যু বক বেয়সি লেয়িিাও ল াাঁড়াইয়ক আেিষ লেয়সয়ব লবয়ে লনে, এমনলক
সমায়জি মািবিয়েি লবরুয়দ্ধ লযয়িও িািা আি লপেু পা েে না। িাই মেয়িায়ক লবিাপ কিয়ি
শুলন – ‘পঞ্চােলিি জলিমানাি টাকাি লেসাব ৈাে গাাঁয়েি লিাক। আিযষ ! িািািালি বেয়ি যায়ে
িাৎমাটুলি।’১১
েুলনোি িলিলট মানু র্ ল াাঁড়াইয়েি কায়ে অলবশ্বাসী েয়ে পয়ড়। িালমোয়ক োিায়নাি পি সব
লকেু লেয়ড় লস ৈয়ি আয়স লবসকান্ধাে। লসখ্ায়ন ৈাকি লেয়সয়ব কায়জ লযাগ লেে লবর্বা মা ও
লময়ে লমাসাম্মি সালগোি বালড়য়ি। সালগোি সংস্পয়িষ এয়স আবাি ল াাঁড়াইয়েি লময়ে জালিটাি
িলি বদ্ধমূ ি লনলিবাৈক র্ািণাি পলিবিষন িয়ট। িবুও লৈিনাি গভীয়ি বায়ি বায়ি লজয়গ ওয়ে
িালমো। িলিলট লক্ষয়ত্রই লস সালগো আি িালমোি িুিনা কয়ি। লবসকান্ধাি সমাজলৈত্র ও
লনম্নবগষীে মানু য়র্ি জীবনলৈত্র ঔপনযালসক ল াাঁড়াইয়েি ভাবনাি আেয়ি িুয়ি র্য়িয়েন। আসি
পলিৈে লগাপন কয়ি ল াাঁড়াই লসখ্ায়ন লকানময়ি লনয়জি অলিেয়ক লটলকয়ে িাখ্য়ি লৈয়েয়ে। লকন্তু
লসই সমায়জি যাাঁিাকিও লয লনম্নয়শ্রলণি মানু য়র্ি িি শুয়র্ খ্ায়ে িা ল াাঁড়াইয়ক বৃেত্তি
আয়ন্দািয়নি পয়থ ৈালিি কয়ি।
এখ্ায়ন লস লযমন লপয়েয়ে লগর্ি মেি, বাবু সায়েব ও িাি পুত্রিে িািিী বাবু ও অয়নাখ্ী
বাবুয়ক লিমলন লপয়েয়ে লবল্টাি ময়িা সৎৈলিয়ত্রি মানু র্য়ক। লগর্য়িি পলিৈে লেয়ি লগয়ে লিখ্ক
বয়িয়েন:
‘লসই সমে সব গাাঁয়ে লোঁেু লকসানিা মলন্দয়ি লগয়ে িলিজ্ঞা কয়িলেি, আি
মুসিমান লকসানিা মসলজয়ে লগয়ে িলিজ্ঞা কয়িলেি লয িায়েি ময়র্য লয
নীিকি সায়েবয়েি লেয়ক যায়ব লস গরু শুয়োি খ্ায়ব। িখ্ন লগর্ি মেয়িি
োকুেষা লগয়েলেি নীিকি সায়েবয়েি লেয়ক।’১২
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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সময়েি অগ্রগলিি সায়থ সায়থ মানু য়র্ি ময়র্য লৈিনাি িসাি ও লকায়েিী সমায়জ পুিািন
িয়ন্ত্রি িলিেীনিাে ল াাঁড়াই অবাক েে। লসই সমে মোত্মাজীি সিযাগ্রে আয়ন্দািন লকাোিীয়েি
পািাপালি ল াাঁড়াইয়েি ময়র্যও অলি সেয়জ িভাব লবিাি কয়ি। িাই লকান মাোি বন্ধয়ন লস
আটয়ক না লথয়ক গান্ধীবােী ভলিলিোিয়েি লনক নজয়ি খ্ুব িাড়ািালড় ৈয়ি আয়স।
অপিলেয়ক সমাজ িাসয়নি কুৎলসি লৈেিা যা আয়গ লস িাৎমা সমায়জ লেয়খ্ এয়সয়ে
এখ্ায়নও িাি বযলিক্রম লনই। জলমি লিায়ভ বুয়ড়া বেয়সও লগর্ি মেি সালগোয়ক ৈুয়মৌনা কিয়ি
ৈাে। সমায়জি এই িুণ র্িা জােগাগুলি লস অনাোয়সই লৈলহ্নি কিয়ি পায়ি। লিখ্য়কি কথাে:
‘িাৎমাটুলিি বাইয়িি জীবয়ন এি মুিলকিও থাকয়ি পায়ি িা ল াাঁড়াই আয়গ
কল্পনাও কিয়ি পায়িলন।’১৩
এখ্ায়ন লস লেয়খ্য়ে মূিিঃ জলম েখ্য়িি িড়াই। পািাপালি আলর্োিয়েি লিার্ণ, ল াাঁড়াই লযন
এখ্ায়ন িকৃলিি স্বাভালবক লনেয়মই সমি আলর্োিয়েি একই োিাি িয়ি লনয়ে আসয়ি সক্ষম
েে। সৎ এবং আেয়িষি লজয়ি িাই এক একসমে ল াাঁড়াই লমাসাম্ময়িি বালড়ি ৈাকি েয়েও
যাবিীে

সয়িি লেসাব িক্ষয়কি োলেে পািন কিয়ি লগয়ে লগর্য়িি লবর্ নজয়ি পয়ড়।

এখ্ানকাি বাবুসায়েব লগর্ি আি ইনসান আিীি সায়থ োি লমলিয়ে এয়কি পি এক কুবুলদ্ধি
লজয়ি সার্ািণ মানু র্গুয়িায়ক লনঃস্ব কয়ি োয়ড়। সু িিাং খ্ােয-বস্ত্র-বাসস্থায়নি িালগয়েই এখ্ানকাি
আপামি লনম্নবগষীে মানু র্ আয়ন্দািয়ন অংিগ্রেণ কয়ি।
লপয়টি োয়ে ৈুলি কিয়ি লগয়ে বুড়োোো র্িা পয়ড় িালঞ্চি েয়ি ল াাঁড়াইয়েি েি লজাি
কয়ি বাবুসায়েয়বি কায়ে লনয়জি অলর্কাি লেলনয়ে লনয়েয়ে। লকন্তু পলিণলি েয়েলেি মািাত্মক।
টাকাি ও ক্ষমিাি লজায়ি বাবুসায়েব লকাোিীয়েি লনঃস্ব কয়ি িাি স্থায়ন সাাঁওিািয়েি বলসয়েয়ে।
িাই বয়ি ল াাঁড়াইিা ৈাাঁো উলেয়ে বাবুসায়েয়বি লবরুয়দ্ধ লকায়টষ িড়াই কয়িয়ে। এই সমে সালগোি
উোিিাে ল াাঁড়াই লনয়জয়ক আি একটু ভায়িাভায়ব উপিলি কিয়ি পায়ি। লোক না লস িাৎমা,
িবুও কখ্নও লকাোিীয়েি িলিলনলর্ েয়ে কথা বিয়ি লস কখ্নও লপেু পা েেলন। লস পিয়েলি
েয়ে ল াাঁড়াই লয এয়েি মুলিেূ ি িা অনু ভব কয়িই িাি মানলসক িলি লিগুণ েয়ে যাে।
ল াাঁড়াইয়েি গলিয়ক আটকায়নাি জয়নয সমায়জি এই মুলষ্ট্য়মে লিার্ক েি জাি-পায়িি
উয়দ্ধষ ওয়ে এয়ক অপয়িি সায়থ োি লমলিয়েয়ে। লকন্তু পািাপালি ল াাঁড়াই-ি পলিলর্ি ময়র্য এয়স
পয়ড় গান্ধীবােী লৈিাি েি আি িাি সায়থ সায়থ লনৌিঙ্গীিাি লগািাোয়িি খ্ালে পড়া লেয়ি
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লভাপিিাি। এয়েি কাে লথয়কই লেয়িি যাবিীে খ্বিা-খ্বি ল াাঁড়াই লপয়ে যাে। নযাে-অনযায়েি
আইলন িৃঙ্খি সপরায়কষ ল াাঁড়াইও ক্রয়ম সজাগ েয়ে ওয়ে। িলিলট কায়জই িলি মহুয়িষ লস যখ্নই
বার্া লপয়েয়ে িখ্নই েৃ ঢ় িলিজ্ঞ েয়ে বার্া কালটয়ে ওোি জয়নয উয়ে-পয়ড় লিয়গয়ে।
এক সমে িাই লেলখ্ লকাোিীিা েি লবাঁয়র্ লগয়ে লগর্ি মেয়িি কায়ে জবাবলেলে লনয়ি।
লকন্তু জাি-পায়িি সূক্ষ্ম িড়াইয়ে একালর্ক মিােয়িষি জন্ম লনে। অয়নক সমে লবর্েটা ল াাঁড়াইয়েি
আেয়ত্তি বাইয়ি ৈয়ি যাে –
‘এ লকমন লযন অয়নয়কি িড়াই, অয়নক লিায়কি িড়াই, অয়নক িকয়মি
ঝগড়াি মুখ্ জট পালকয়ে যায়ে।’১৪
১৫-ই জানু োিী, সািটা ১৯৩৪। লবোয়িি ভূ লমকয়পরা অসংখ্য মানু য়র্ি ক্ষলি েে। সিকািী
লিয়পাটষ র্নীয়েি পয়ক্ষ লগয়ি যাবিীে ত্রাণ মোজন-জলমোিয়েি পয়কয়ট ু য়ক। এয়ক্ষয়ত্র সার্ািণ
মানু র্য়েি বলঞ্চি কিা েয়ি ল াাঁড়াইয়েি েি িাি আসি সিয উদ্ধাি কয়ি গান্ধীজীি কমষী
মাষ্ট্ািসায়েয়বি কাে লথয়ক। বাবুসায়েয়বি লেয়ি িািিী কংয়গ্রসী েয়ে লজি লথয়ক ল িাি পি
পাড়াি লবপ্লবীয়েি কায়ে আেিষ িিীক েয়ে ওয়ে।
সমায়জি এরূপ িাজননলিক টানায়পাড়য়ন ল াাঁড়াই গান্ধীজীি আয়ন্দািয়ন নাম লিখ্াে।
অপিলেয়ক সালগো বালড় লথয়ক পালিয়ে যাে – আি সমাজ লমাসাম্মিয়ক িাইলন অপবাে লেয়ে
গ্রামোড়া কয়ি। লকন্তু এখ্ায়নও ল াাঁড়াইয়েি অনু য়িায়র্ লমাসম্মিয়ক অনয একটা জােগাে বালড় িি
বালনয়ে লেয়ে একিি কয়ি িায়খ্। ল াাঁড়াই ‘বলিলিেি’লেি কায়ে সম্মায়নি পাত্র েয়ে থায়ক। িাই
একসমে অলর্কাি ল য়ি পাবাি আিাে িািা যথাসার্য টাকা িুয়ি বিলিোিয়েি োয়ি িুয়ি লেে।
লকন্তু বেিখ্ায়নক গি েয়িও িািা িায়েি অলর্কাি ল য়ি পােলন। লিানা যাে লয, বাবুসায়েব
োলকময়েি টাকা খ্াইয়ে িায়েি আয়বেন পত্রগুলিয়ক সলিয়ে ল য়িয়ে।
এই সময়ে আি একটা লবর্ে সার্ািণ মানু য়র্ি েৃ লষ্ট্ আকর্ষণ কয়ি – লভাট। স্বিাজ আনাি
জনয মোৎমাজীি লৈলেি মার্যয়ম সার্ািণ মানু র্ লনয়জি বািষা মোৎমাজীি কায়ে লপৌঁয়ে লেয়েে।
এয়ক্ষয়ত্র সকি পয়ক্ষি কায়েই ল াাঁড়াই সে িাি েিবি লিেপাত্র েয়ে ওয়ে। গান লগয়ে লগয়ে
ল াাঁড়াই সমি লকাোিীয়েি মোৎমাজীি আয়েি লনয়ে আসয়ি লপয়িয়ে। িবুও একটা আয়ক্ষপ
ল াাঁড়াইয়েি লথয়ক লগয়ে –
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‘লস যলে লিখ্য়ি জানি িােয়ি লনয়জ োয়ি লিয়খ্ লেি মোৎমাজীয়ক। এই লৈলেি
ময়র্য লেয়ে মুিুয়কি এক পায়িি লিাক লসই লকাথাে অনয পায়িি মোৎমাজীি
কায়ে লপৌঁেয়ি পািয়ে, একসয়ঙ্গ, এক সমে। িাৎমাটুলি, লজিালনো, লবসকান্ধা,
গয়ঞ্জি বাজাি, ল াাঁড়াই, িামলপোিী, লপয়থা সাাঁওিাি, বিলিেি, লিিকুমালঝ,
মাষ্ট্াি সায়েব একই লজলনস ৈাে।’১৫
কংয়গ্রলস সিকাি ক্ষমিাে আসাি পি িািিীবাবু লৈোিমযান েন। কংয়গ্রলস বিলিোিয়েি
কথা- ু িঝুলিয়ি লকাোিীি সার্ািণ মানু র্ ময়ন বি পাে। কায়জ িলি বায়ড়। লকননা, িািা নিুন
লনেয়ম বাইি পায়ব আি বাবুিা আোয়িা লসি। িলসয়েি লবলনময়ে বাবুয়েি িসয লেয়ব, িায়ি জলমি
অলর্কািটুকু আলর্োিয়েি কায়ে এক িকাি পাকা েয়ে যাে। বাবুসায়েব সাাঁওিািটুলিয়ি পিয়না
িথা কায়েম কিাি জনয িূ য়নয গুলি োড়য়ি অসংখ্য সাাঁওিািসে লকাোিীিা লবয়দ্রােীি সায়জ
লবলিয়ে আয়স। অবস্থাি ৈায়প পয়ড় িখ্ন বাবুসায়েব ল য়ি এয়িও পিবিষীয়ি ৈার্ীিাই আইয়নি
কায়ে লোর্ী িমালণি েয়ে লজয়ি যাে। লয উয়েযাগ ও আিাে িািা এিলেন পলিশ্রম কয়িয়ে িা
মুহুয়িষ লমথযা েয়ে যাে। লনিািাি গ্লালনয়ি ল াাঁড়াইয়েি েি েত্রভঙ্গ েয়িও িবু িািা লনয়জয়েি
জােগা লথয়ক সয়ি আয়সলন।
ইংয়িজ-জামষায়নি িড়াইয়ে বিলিোিিা আবাি আয়স নানান খ্বয়িি িালি লনয়ে। বযথষিাি
িজ্জা াকয়ি এবাি যু বকয়েি ল ৌয়জ ভলিষ লনয়ে উপযু ি িলিক্ষণ লেয়ি থায়ক। ল াাঁড়াই ল ৌয়জ
অংিগ্রেণ কয়ি েয়ে যাে িাজননলিক আেিষ কমষী। িখ্ন নেী পায়ড়ি জলমি

সি নয়ষ্ট্ি কািয়ণ

সাাঁওিায়িি মলের্ লখ্াোয়ড় লেয়ি জালি-র্মষ লনলবষয়িয়র্ সকি সম্প্রোয়েি মানু র্ বাবুসায়েয়বি
লবরুয়দ্ধ ু য়ি ওয়ে। লবগলিক বুয়ঝ বাবুসায়েব লপেু োটয়ি বার্য েে। লকন্তু িাজননলিক ক্ষমিাি
অপবযবোয়ি িািিীবাবু লপিাি পলিপূ িক েয়ে উি জলমগুলি গুলট ৈায়র্ি

ায়মষ লেয়ে লেে।

িলিবায়ে সার্ািণ মানু র্ সালিোলগিাি উৎসয়ব লযাগ লেয়ে অলভনব কােোে আয়ন্দািন কয়ি।
এি লকেু সয়েও ল াাঁড়াই কখ্নও মন লথয়ক মুয়ে ল িয়ি পায়ি না পাক্কী আি িামােণয়ক।
লিখ্য়কি কথাে –
‘লক্ষয়িি িে বেিাে, লিায়কি মন বেিাে, আজয়ক লোট লেয়িটা কাি লজাোন
েয়ে ওয়ে, লিাজাি িাকি কয়ম, লিাজগায়িি র্ািা বেিাে, িাৎমায়েি লমাড়ি
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গরুি গালড় ৈািাে, েুলনোি সব লজলনস বেিাে, বেিাে না লকবি পাক্কী আি
িামােণ। এেুয়টাি সয়ঙ্গ লয নালড় বাাঁর্া িাি।’১৬
সমকিীন যু গ-সংকয়ট োাঁলড়য়ে িািিীবাবু লনয়জি চবেকখ্ানাে অয়নাখ্ীবাবূ , লগর্ি আি ইনসান
আিীয়ক লোকান মঞ্জু ি কয়ি লেন। সব মানু র্গুয়িা আয়ি আয়ি লেকাোয়ি পলিণি েে। পুিায়না
িামােণ আি নিুন িামােয়ণ জট পালকয়ে যাে। িবুও উয়ত্তজনাি বয়স িািা লিিলি কুলে োেন
কয়ি।
পুলিয়িি োি লথয়ক বাাঁৈাি জয়নয ল াাঁড়াই ৈয়ি আয়স আজায়েি েয়ি। এয়ক্ষয়ত্র িািা নিুন
নিুন নাম পাে। এখ্ায়ন লভাপিিাি েয়েয়ে গান্ধী, লবশুন শুকিা – জওোেি, বিলিেিজী –
পযায়টি, বালৈিি লসং – আজাে। নিুন েয়ি িয়বি কয়ি ল াাঁড়াই োস েয়ে যাে িামােণজী। েয়িি
একান্ত িয়ৈষ্ঠাে লস এখ্ন িামােণও পড়ায়ি পায়ি। েয়িি অন্দি মেয়ি িয়বি কয়ি লস িক্ষ কয়ি
এি আসি লবকৃি লৈোিা। শুর্ু টাকা আি টাকা, আি ক্ষমিাি িে। লনয়জয়েি ময়র্যই লসখ্ায়ন
এি লববাে লসখ্ায়ন ক্রালন্ত আসয়ব লকাথা লথয়ক। এখ্ন ল াাঁড়াইয়েি পায়ে জুয়িা উয়েয়ে। িলিলেন
লনিযনিুন সেসযয়েি আগমন। এই েিলট সমায়জি এক িকাি ভীলিি আয়িাড়ন চিলি কয়িলেি।
িাই িািািায়ট, বাবুয়েি বালড়য়ি িািা লপিি লেলখ্য়ে টাকা িুয়িয়ে। অয়নয়ক আবাি েয়িি নায়ম
টাকা িুয়ি লনয়জই লসই টাকাি মালিক েয়েয়ে। এই সব ক্রালন্তকািীয়েি পলিৈে লিখ্ক লেয়েয়েন:
‘লয যি লনষ্ঠুি লস িি ক্রালন্তকািী, লয যি লবপয়িাো লস িি ক্রালন্তকািী, লয
যি মুখ্লখ্লি কিয়ি পায়ি লস িি ক্রালন্তকািী, খ্াওোি সমে লয যি উেেিা
লেখ্ায়ি পায়ি লস িি ক্রালন্তকািী।’১৭
েয়িি অভযন্তয়ি এরূপ অবস্থা সয়েও ল াাঁড়াই কখ্নও িামেয়ণি আেিষ পথ লথয়ক সয়ি
আয়সলন। িটনাক্রয়ম লস লজিয় িি লবপ্লবীয়েি বালড় যাওোি পয়থ লস লমাসম্ময়িি বালড়য়ি আশ্রে
লনে। সালগোি পুনিালবভষাব িায়ক লবপ্লবীি পথ লথয়ক মুি কিয়ি পায়িলন। িয়ব িািই ভুয়িি
মাসু ি লেয়সয়ব লমাসম্মি ও সালগোি লজি েয়ি েি িায়েি লেয়ক নজি িুয়িও িাকােলন।
পািাপালি লজিয় িি মাষ্ট্াি সায়েয়বি োপা ইিাোি েয়িি অনযানয সেসযয়েি পািাপালি
ল াাঁড়াইয়েি ময়নও আগুন জ্বালিয়ে লেে। িামােণজীি একবািও ময়ন না লকউ একলেন িাজিাজয
স্থাপয়নি কথা েয়িি ময়র্য বয়িয়ে। লিখ্য়কি কথাে – ‘িামােণজী লেন লেন লনয়জয়ক লবলি কয়ি
গুলটয়ে লনে িামােণখ্ানাি ময়র্য।’১৮
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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িটনাৈয়ক্র এিনীি সাক্ষাৎ ও িাি পলিৈে পাওোি পি িামােণজীি লপিৃসো উয়িি েয়ে
ওয়ে। িাই এিনীি অসু স্থিাি সমে সকয়ি িামােণজীয়ক একিা লিয়খ্ লগয়ি লস লনয়জি লসবাি
িািা এিনীয়ক সু স্থ কয়ি বালড় লপৌঁয়ে লেয়ে আয়স এবং যাবিীে িটনা শুয়ন েিাি েয়ে আত্মসমপষয়নি জয়নয এলগয়ে যাে।
লমাটকথা লত্রি বেয়িি লকেু লবলি সময়েি পলিলর্ি ময়র্য ভািিবর্ষীে বযলি ও সমায়জি
লববিষনয়ক লজিালনোি েপষয়ন িলিলবলম্বি কয়িয়েন সিীনাথ। যলেও আয়িাৈনাে বায়ি বায়ি ল াাঁড়াই
- ল াাঁড়াই ভকি - ল াাঁড়াই োস – িামােণজী িভৃলি নায়মি আড়ায়ি একজনই লবলি উয়ে এয়সয়ে।
লকন্তু লয আথষ-সামালজক লিক্ষাপট ল াাঁড়াইয়ক িামােণজীয়ি রূপান্তলিি কয়ি িাও সমানভায়ব
গুরুেপূ ণষ। ঔপনযালসক সিীনাথ ভােুিী অন্তযজ মানু য়র্ি একান্ত গভীয়ি িয়বি কয়ি িায়েি
লবশ্বাস-সংস্কাি সে িায়েি মন-মানলসকিা উপিলি কিয়ি লপয়িলেয়িন। িাই জীবন-সমুয়দ্র উলিি
লোট লোট ল উ-এি আিায়ি এই জিা-জীণষ পানসীগুলিও সমান িায়ি এলগয়ে ৈয়িয়ে। গ্রামীণ
সমায়জ সেজ সিি মানু র্গুয়িা লনজি অজায়ন্তই এক িকাি পলিবলিষি েয়ে লগয়ে। যু গ-জীবয়ন
িি জলটিিা িায়েি সিিিায়ক লি-খ্লেি কিয়ি পায়িলন। আি আয়গই বয়িলে এই সব লোটবয়ড়া সকি ৈলিয়ত্রি ময়র্য ল াাঁড়াইয়েি উপয়িই লবলি ল াকাি ল য়িয়েন ঔপনযালসক। িাই সব
লমলিয়ে সিীনাথ িাি উপনযায়স লনম্নবয়গষি আেিষ অবস্থা িুয়ি র্িয়ি লপয়িয়েন।
িথযসূত্র:
১. ভােু ড়ী সিীনাথ। ‘ল াড়াই ৈলিি মানস’। লবঙ্গি পাবলিিাসষ (িাঃ) লিলময়টি, ১৪লব, বলঙ্কম ৈযাটাজষী স্ট্রীট,
কিকািা-৭০০০৭৩, পৃ ঃ ৫
২. ঐ পৃ ঃ ৫
৩. ঐ পৃ ঃ ১০
৪. ঐ পৃ ঃ ২৮
৫. ঐ পৃ ঃ ৩৬
৬. ঐ পৃ ঃ ৫৪
৭. ঐ পৃ ঃ ৬৭
৮. ঐ পৃ ঃ ৭৮
৯. ঐ পৃ ঃ ৮০
১০. ঐ পৃ ঃ ৮৬
১১. ঐ পৃ ঃ ১১৪
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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১২. ঐ পৃ ঃ ১৩১
১৩. ঐ পৃ ঃ ১৩৫
১৪. ঐ পৃ ঃ ১৬৪
১৫. ঐ পৃ ঃ ১৮৯
১৬. ঐ পৃ ঃ ২১২
১৭. ঐ পৃ ঃ ২৩৯

*****
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আলেম লিাকলবশ্বাস ও সংস্কায়ি ‘কাজিয়িখ্া’
লিখ্ক-পলিলৈলি

ৈন্দনা সাো
সেকািী লিলক্ষকা
খ্য়েিিিা নু িপুি োইস্কুি,মািেে
সাি-সংয়ক্ষপ
র্মষীে আয়বগ-অয়িৌলককিা ও িৈায়িি উয়েিযলনভষ ি সমগ্র মর্যযু গীে বাংিা সালেিযয়ক্ষয়ত্র সপরাূ ণষ স্বিন্ত্র
চবলিষ্ট্যমলণ্ডি র্ািা ‘চমমনলসংে-গীলিকা’। এই গাথাকায়বযি ির্ান উপজীবয লবর্ে েি লিৌলকক িণেকথা।
লিাকমুয়খ্ িজন্ম পিপরািাে বালেি লিাকসালেয়িযি একলট জনলিে র্ািারূয়প এই গীলিকাগুলিয়ি স্বাভালবকভায়বই
এয়স পয়ড়য়ে বহু িাৈীন লবশ্বাস-িথা ও সংস্কাি, যা লবলিষ্ট্ রূয়প র্িা পয়ড়য়ে ‘কাজিয়িখ্া’-লি। িনোস্পেয়ক
িালপ্তি জনয নালেকা কাজিয়িখ্াি ৈিম সলেেুিা ও কয়োি কৃচ্ছ্রসার্ন এবং লির্ পযষন্ত লমিয়নি মর্য লেয়ে
কালেলনি পলিসমালপ্ত। এিই মায়ঝ এয়স পয়ড়য়ে লিাকসমায়জ িৈলিি বহু িাৈীন লবশ্বাস-সংস্কাি। কালেলনি
অনযিম ির্ান ৈলিত্র শুকপালখ্ি মানয়বালৈি আৈিণ আলেম আত্মাবাে বা

Animism-এি র্ািণাি সয়ঙ্গ সপরাূ ণষ

সামঞ্জসযপূ ণষ। কালেলনয়ি সন্নযাসী, শুকপালখ্ ও কাজিয়িখ্া অয়িৌলকক ক্ষমিা বা িলিি (Mana) অলর্কািী,
সন্নযাসীি লনয়র্র্বািষা বা Taboo িঙ্ঘন কিাে কাজিয়িখ্াি জীবয়ন লনয়ম এয়সয়ে ৈূ ড়ান্ত লবপযষে। ‘কাজিয়িখ্া’
গীলিকাে নানানভায়ব এয়স পয়ড়য়ে সােৃ িযমূ িক এবং সংয়যাগ-সংক্রামণমূ িক যােু লবশ্বাস, এয়সয়ে উবষিািলি ও
উৎপােনিীিিাি সংস্কািগি র্ািণা (Fertility Cult)। রূপকথাি োাঁয়ৈ গড়া এই গীলিকাে ‘কাজিয়িখ্া’ ও
‘কাঙ্কনোসীি’ (নালেকা ও খ্ি-নালেকা)-ি ময়র্য কাজিয়িখ্াি লশ্রষ্ঠে লনর্ষািয়ণি লকৌিি রূয়প এয়সয়ে িায়েি যু গ্ম
চবপিীিয স্থাপন, লসই সূ য়ত্র আি স্পষ্ট্িাে র্িা লেয়েয়ে এইসমি যােু মূ িক লবশ্বাস। কাজিয়িখ্াি লববােসূ য়ত্র
িাথলমকভায়ব এয়স পয়ড়য়ে লববাে সংক্রান্ত নানালবর্ িথাি উয়েখ্। এয়সয়ে পালিব্রিয ও সিীয়েি সংস্কাি , লসই
সয়ঙ্গ লিৌলকক সালেয়িযি একলট বহুিৈলিি ও জনলিে অঙ্গ সিীে পিীক্ষা এবং অয়িৌলকক ভায়ব লস পিীক্ষাে
নালেকাি উত্তিণ। ‘কাজিয়িখ্া’ গীলিকালটয়ি লিাকসালেিয-সংললষ্ট্ এই সমি িাৈীন লবশ্বাস-সংস্কাি ও িথা
ৈমৎকািভায়ব র্িা পয়ড়য়ে।

সূৈকিব্দ
চমমনলসংে-গীলিকা, কাজিয়িখ্া, আত্মাবাে, সবষিাণবাে, মানা, যােু লবশ্বাস, উবষিিামূ িক র্ািণা, লববাে-িথা,
লটায়টম ও টযাবু , সিীে পিীক্ষা ও অয়িৌলককিা।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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আলেম লিাকলবশ্বাস ও সংস্কায়ি ‘কাজিয়িখ্া’
ৈন্দনা সাো
সমগ্র মর্যযু গীে বাংিা সালেিয যখ্ন শুর্ু র্মষীে পলিসয়িই সংকীণষ ও িৃঙ্খলিি, চমমনলসংেগীলিকাি উোি-উন্মু ি আকায়ি িখ্ন অনু িলণি েয়েয়ে পেীবাংিাি বহুমালত্রক লবলৈত্র সু ি।
এখ্ায়ন িয়েয়ে সু িাৈীন র্মষ, ঈশ্বি, িয়েয়ে মর্যযুগীে অয়িৌলককিা, লসই সয়ঙ্গ আলেম
লিাকজীবয়নি অজস্র লবশ্বাস, সংস্কাি, িথা অথৈ লকাথাও িা লিল্পয়ক োলপয়ে ওয়েলন। এখ্ায়ন
সামালজক িথা ও বযলি হৃেয়েি িে, লিয়মি সয়ঙ্গ বযলিস্বািন্ত্রয ও আত্মমযষাো িক্ষাি সংগ্রাম,
িলিশ্রুলিভঙ্গ ও অনু য়িাৈনাি োোকাি, লিম-লমিন-লবয়েয়েি আনন্দ ও যন্ত্রণাে িির্ািাে িিেি
পয়েি নযাে িস্ফুলটি। ঈশ্বয়িি মাোত্ময িৈায়িি স্থূি উয়েয়িযি পলিবয়িষ চিলল্পক লবয়নােন সৃলষ্ট্ি
স্বিঃস্ফূিষ িোয়সই িা উজ্জ্বি। িঃ আশুয়িার্ মুয়খ্াপার্যায়েি উৎসায়ে েীয়নিৈন্দ্র লসয়নি লনয়েষয়ি
চমমনলসংে লজিা লথয়ক গীলিকাগুলি সংগ্রে কয়িন ৈন্দ্রকুমাি লে এবং পিবিষীয়ি কলব জসীমুলেন,
লবোিীিাি সিকাি িমুখ্। ১৯২৩ সায়ি কিকািা লবশ্বলবেযািে লথয়ক েীয়নি ৈন্দ্র লসয়নি
সপরাােনাে িকালিি েে ইংয়িলজ সংস্কিণ ‘Estern Bengal Ballads-Mymansingh
(Vol.1,Part l)’ ও চমমনলসংে গীলিকা (১ ম খ্ণ্ড, ২ে সংখ্যা)। আৈাযষ লসয়নি ময়ি – “শুর্ু বঙ্গ
িমণীি কথা নয়ে, এই সকি গাথাে আমায়েি িাৈীন ইলিোয়সি অয়নক লেক স্পষ্ট্ েইোয়ে।”
শুর্ু িাই নে, লিাকসালেয়িযি লবলিষ্ট্ অঙ্গরূয়প চমমনলসংে-গীলিকাে আলেম লিাকসমায়জি
েীিষিলিি ঐলিেযবালেি িাৈীন লবশ্বাস-সংস্কায়িি লকেু লনেিষন খ্ুাঁয়জ পাওো সম্ভব, কািণ
স্বিঃস্ফূিষভায়ব এগুলি গীলিকলবিাি পিয়ি পিয়ি জলড়য়ে লগয়ে। এয়ক্ষয়ত্র লবয়ির্ কয়ি েৃ লষ্ট্
আকর্ষয়ণি োলব িায়খ্ ‘কাজিয়িখ্া’। গীলিকা ও রূপকথাি অপূ বষ লমিবন্ধয়ন, গান ও কথাি
পাাঁৈািীর্মষী সলম্মিয়ন অপিাপি গীলিকা লথয়ক সামানয স্বািন্ত্রযর্মষী আলঙ্গয়কি অলর্কািী
‘কাজিয়িখ্া’। অনযানয গীলিকাি ময়িা ‘কাজিয়িখ্া’িও মুখ্য উপজীবয লবর্ে লিম, নালেকা
কাজিয়িখ্াি অসার্ািণ সলেেুিা ও কৃচ্ছ্রসার্য়নি মর্য লেয়ে লিমাস্পেি সয়ঙ্গ লমিয়নি ইলিবাৈক
পলিণলিি লেয়ক অগ্রসি েয়েয়ে এি বািব-অলিবািয়বি িেয়সয লবানা কালেলন।
পৃলথবীি িয়িযক লেয়িি জনয়গাষ্ঠীি ময়র্যই স্বিন্ত্র ও সু লনলেষষ্ট্ লকেু লবশ্বাস-সংস্কাি িক্ষ কিা
যাে। আলেম মানু র্ একো িকৃলিি েুয়ভষেয িেসযমেিায়ক, িাি চনবযলিক অলিে ও অিাকৃি
লবিাট িলিয়ক ভে এবং লবস্মেলবমূ ঢ় লকৌিূ েয়িি েৃ লষ্ট্য়ি লেয়খ্লেি। চনসলগষক িটনাবিীি
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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কাযষকািণ সপরাকষয়ক লবজ্ঞানলভলত্তক লনেমিৃঙ্খিাি সূয়ত্র বযখ্যা না কিয়ি লপয়ি অগিযা লবশ্বাস
কিয়ি বার্য েয়েলেি লয – যাবিীে লবপযষয়েি মূ য়ি অলিিাকৃি চনসলগষক িলিই লক্রোিীি,
অিএব এই সমি িলিয়ক িুষ্ট্ িাখ্াি অলভিায়ে উদ্ভূি েয়েলেি নানালবর্ লবশ্বাস ও িেনু সািী
আৈিণ-লক্রোকিাপ। এইভায়ব সৃলষ্ট্ েয়েলেি যােু (Magic), মানা (Mana), জীববাে বা আত্মাবাে
(Animism), সবষিাণবাে (Animatism) ইিযালে র্ািণা। E.B.Tylor কলথি Animism বা
আত্মাবায়েি ময়র্য লনলেি আয়ে আলেম মানু য়র্ি চিি আত্মাি কল্পনা। মুি আত্মা বা Free Soul
িুয়মি সমে সামলেকভায়ব লেয়েি বাইয়ি লবলিয়ে আবাি লেয়ে ল য়ি, লেেগি আত্মা বা Body
Soul লেয়েি বাইয়ি যাওোি অথষ মৃিুয। আলেম মানু র্ িুম ও মৃিুযি ময়র্য যথাথষ িয়ভে লনণষে
কিয়ি পায়িলন। আত্মা সপরায়কষ স্বে র্ািণা না থাকাে জন্ম-মৃিুয িেসযয়কও অয়িৌলককিাে আলবষ্ট্
কয়িয়ে। কাজিয়িখ্াি স্বামী সূইৈিাজাি জন্মবৃ ত্তান্তলটও এমনই অস্পষ্ট্ কুেয়ক লিিা। শুকপালখ্ি
গায়ন িাি জন্ম িেসয উদিালটি েয়েয়ে। সূইৈিাজা ৈপরাানগয়িি িাজা েীিার্য়িি পুত্র। লনঃসন্তান
এই িাজা েীিষকাি আটকুি লেয়সয়ব লনলন্দি লেয়িন সমায়জ। একলেন এক সন্নযাসী িেত্ত ‘অকাি
আলমলত্তষ’

ি ভক্ষণ কয়ি িাণী মৃি সন্তান িসব কয়িন। সন্নযাসীি লনয়েষিানু সায়ি িাজা সয়েযাজাি

লিশুি সবষায়ঙ্গ সূৈকাাঁটা লবয়র্ লনজষন জঙ্গয়ি লনলমষি গৃয়ে লনবষাসন লেন। মািৃগয়ভষ মৃি এই লিশু
জীলবয়িি িক্ষণানু সায়ি লেয়ন লেয়ন বৃ লদ্ধ লপয়ি থায়ক, লিয়র্ কাজিয়িখ্াি িয়ৈষ্ট্াে জীবনিাভ
কয়ি। সূইৈিাজাি অয়িৌলকক জন্ম বৃ ত্তান্ত, মৃি েয়েও জীলবয়িি িক্ষণ বেন ও জীবনিাভ এসয়বি
মূ য়ি িয়েয়ে আত্মাবাে বা Animism-এি র্ািণা। এই র্ািণাি বিবিষী েয়ে আলেম মানু র্
মানয়বিি িাণী ও মানু য়র্ি িয়ভে মুয়ে ল য়িলেি। ‘কাজিয়িখ্া’ লিও শুকপালখ্-োলি-লিাড়া
ইিযালে মানয়বিি িাণীয়ক মানু য়র্ি মি আৈিণ কিয়ি লেখ্া লগয়ে। শুকপালখ্ মানু য়র্ি মি কথা
বয়ি, গান গাে, উপিন্তু লস র্মষমলি ও ভলবর্যৎদ্রষ্ট্া। কাজিয়িখ্াি জীবয়ন আসন্ন বায়িা বেয়িি
অবিযম্ভাবী েুভষায়গযি ভলবর্যিিা শুক –
“…শুক পংখ্ী কইি – ‘সোগি, লিামাি সখ্ি েুঃখ্ু েূ ি েইয়ে, এই েুঃয়খ্ি আি
লেিী। মিা লসাোমীি কায়ে এই কনযাি লবো েইব। এই কনযায়ি লিামাি পুিীি
ময়র্য িায়খ্যা না বয়নি ময়র্য লনবাস লেো আইস।’ ”
সূইৈিাজাি গৃয়ে স্বজন-পলিিযিা কাজিয়িখ্াি অনু য়িায়র্ িাি বাবা-মায়েি বািষা লেয়ে োলিলিাড়াি মি মানয়বিি িাণীি সময়বেনাি সংবােও জালনয়েয়ে শুক –
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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“লিামাি কািয়ণ বাপ-মাও েইি পুত্রী লিাকী
েি বেি কাইন্দা কাইন্দা অন্ধ কিয়ে আাঁলখ্।।
...

...

...

...

...

...

...

...

োলি লিাড়াে কাইন্দা ময়ি নালে খ্াে িাস।”
েুভষায়গযি বায়িা বেি অলিক্রান্ত েয়ি, কাজিয়িখ্া েুঃখ্গাথা, সূইৈিাজাি জন্ম বৃ ত্তান্ত, কাঙ্কনোসীি
র্ূ িষ েিনা, িয়েশ্বয়িি সয়ঙ্গ কাজিয়িখ্াি িকৃি সপরাকষ সবষসময়ক্ষ উদিাটন কয়ি শুকপালখ্ লেন্ন
কয়িয়ে কায়িা লময়িি অন্ধকায়ি।
আলেম লিাকয়গাষ্ঠীি লৈিনাে আত্মাবায়েি ময়িাই িভাব ল য়িয়ে সবষিাণবাে বা
Animatism অথষাৎ িাণেীন জড়বস্তুয়ি লৈিনসত্তা আয়িাপ। ‘কাজিয়িখ্া’ গীলিকাি িথমাংয়ি
শুকপালখ্ি লনয়েষিমি র্য়নশ্বি কাজিয়িখ্ায়ক লনজষন বয়ন লনবষাসন লেয়ি লস িলিবাে কয়ি বয়িয়ে:
“ৈাইি না যু য়গি সাক্ষী ৈন্দ্রসূযষিািা।
লজজ্ঞাসা কি বাপ আয়ি িাোয়েি স্থায়ন।
বয়নিা পংখ্ীি কথাে লক কনযা লেয়ে বয়ন।।
পাোড়া থাইকযা ভাইটাি নেী সাগি েইো যাে।
...

...

...

...

...

...

...

লজজ্ঞাসা কি বাপ আয়ি লজজ্ঞাসা কি িায়ি।
বয়নিা পংখ্ীি কথাে লক কনযা লেি বনান্তয়ি।।”
এখ্ায়ন িক্ষণীে লয, ৈন্দ্র-সূয-ষ িািা-নেী িভৃলি জড়বস্তুয়ি লৈিনসত্তা আয়িালপি েয়েয়ে।
জঙ্গয়ি ভাো মলন্দয়িি কপায়টও আয়িালপি েয়েয়ে লৈিনসত্তা, িাই কপাট যথাক্রয়ম কাজিয়িখ্াসন্নযাসী-কাঙ্কনোসীি সাময়ন মুি েয়িও র্য়নশ্বয়িি সম্মু য়খ্ রুদ্ধ লথয়কয়ে, উয়েিয কাজিয়িখ্াি
আপনগৃয়ে িিযাবিষয়ন বার্াসৃলষ্ট্।
লিাকসমায়জ অিযন্ত িৈলিি একলট গুরুেপূ ণষ র্ািণা েি ‘মানা’- এলট অয়িৌলকক চনবযলিক
িলি যা লবশ্ববযাপী লয লকান বস্তুি উপি িভাব লবিাি কয়ি িায়ক অসার্ািণ ক্ষমিাি অলর্কািী
কয়ি লিায়ি। Professor Durkheim, Sir James Frazar িমুখ্ সমাজিালেক ও নৃ িালেকগণ
ময়ন কয়িন লয, সমি যােুলবশ্বাস ও লটায়টম র্ািণাি মূ য়ি িয়েয়ে ‘মানা’-ি িভাব। ‘কাজিয়িখ্া’ে
আমিা এক সন্নযাসীি সাক্ষাৎ পাই লযলন িয়েয়শ্বি বলণয়কি েুেষিাে ‘লিলি আঙ্গুইট’ ও ‘র্মষমলি
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শুক’ োন কয়ি লপিৃপুরুয়র্ি িুপ্ত সপরাে ল য়ি লপয়ি সাোযয কয়ি। সম্ভবি এই িেসযমে
সন্নযাসীই সূইৈ িাজাি লপিায়ক ‘অকাি আলমলত্তষ’

ি োন কয়িন পুত্রসন্তান িায়ভি জনয। িািই

লনয়েষিমি িাজা মৃিলিশুি সবষাঙ্গ সূৈলবদ্ধ কয়ি জঙ্গয়িি মলন্দয়ি লিয়খ্ আয়সন। কাজিয়িখ্া
বহুবেি পি লসখ্ায়ন এয়ি সূইৈিাজায়ক জীবন োয়নি গুপ্ত উপাে বয়ি লেয়েলেয়িন।
কাজিয়িখ্ায়ক লিলন েুলট ‘লনয়র্র্’ বািষা (Taboo) লেয়েয়েন –
ক. লজাি কয়ি অেৃ য়ষ্ট্ি মন্দ লিখ্ন খ্ণ্ডাবাি লৈষ্ট্া লযন লস না কয়ি।
খ্. খ্ুব কয়ষ্ট্ি ময়র্যও লকায়নাভায়ব আত্ম পলিৈে লেওো যায়ব না সূইৈিাজাি কায়ে।
এই টযাবু িঙ্ঘন কিয়ি কাজিয়িখ্ায়ক জয়ন্মি ময়িা লবর্বা েয়ি েয়ব। কাজিয়িখ্া সািলেন
সািিাি অক্লান্ত পলিশ্রয়ম মৃিস্বামীি সূৈলবদ্ধ িিীি লথয়ক সূৈমুি কয়িয়ে। অষ্ট্ম লেয়ন পুকুয়ি
স্নান কি্য়ি লগয়ে সন্নযাসীি বািষা অনু সায়ি লিয়িা-লৈাে বেয়িি র্াই বা োসী ক্রে কয়িয়ে োয়িি
কঙ্কয়নি লবলনময়ে, নাম লেয়েয়ে ‘কাঙ্কনোসী’। লকন্তু ভুিবিি কাজিয়িখ্া িায়ক বয়ি ল য়িয়ে
সূইৈ িাজাি জীবনোয়নি গুপ্ত উপাে, এখ্ায়নই িাি ভাগযলবপযষয়েি িকৃি সূৈনা। কািণ, গুপ্ত
জােুমন্ত্র িকালিি েয়ি লনয়ম আয়স লবপযষে, কাজিয়িখ্াি অেৃ য়ষ্ট্ও েুয়যষায়গি অন্ধকাি িলনয়েয়ে।
সূইৈিাজাি জীবনোয়নি গুপ্ত যােু কমষলট লজয়ন অন্তয়ি েুিলভসলন্ধ এাঁয়টয়ে কাঙ্কনোসী, যাি
বলেঃিকাি িয়টয়ে কাজিয়িখ্াি অঙ্গলবকৃলিি অশুভ ইলঙ্গয়ি“কাঙ্কন োসীয়ি যখ্ন কইি কথা।
িিায়স কাাঁলপি কনযাি বাম ৈয়ক্ষি পািা।।”
বাম লনত্রপেয়বি কপরান িাৈীন লিাকলবশ্বাস অনু সায়ি আশু অমঙ্গয়িিই ইলঙ্গিবােী। এিপি,
মৃি কুমায়িি লৈায়খ্ি সূৈ খ্ুয়ি যােু ও ঔর্লর্ গুণসপরান্ন পািাি িস লেয়িই জীবন লপয়েয়ে লস,
িাণীি মযষাো িাভ কয়িয়ে কাঙ্কনোসী। এখ্ায়ন িাি অসৎ অলভসলন্ধি পািাপালি আয়িকলট লবর্ে
িক্ষণীে – মৃি সূইৈিাজায়ক জীবনোয়নি ক্ষমিা িাি বাবা-মা এমনলক সন্নযাসীিও লেি না, লসই
েুিষভ ক্ষমিাি অলর্কািী কাজিয়িখ্া এমনলক কাঙ্কনোসী। এি লপেয়ন কাযষকিী িয়েয়ে কুমািী
নািীি অয়িৌলকক িলিয়ি িাৈীন লিাকলবশ্বাস। ভািিবয়র্ষ কুমািী নািী লেবীরূয়প পূ লজিা।
অবিযই ভািয়িি বাইয়ি পৃলথবীি িাে সবষত্র কুমািী নািীি অিাকৃি িলিি অলিয়ে লনগূ ঢ়
লিাকলবশ্বাস সলক্রে লথয়কয়ে।
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পৃলথবীি সমি আলেম লিাকয়গাষ্ঠীি
কাযষকিী।

ময়র্য ‘যােু’ বা Magic-এি িলি আস্থা িবিভায়ব

ালসষ ‘Magi’ িব্দ লথয়ক আগি ‘Magic’ বা যােুলবেযা, সযাি লজমস জজষ লেজায়িি

ময়ি ‘িাকৃলিক লবর্ান’ বা ‘Natural Law’-এি একলট লবলিষ্ট্ রূপ। িাকৃলিক িেসযমে
লক্রোকিায়পি পিায়ি সলক্রে যু লিলনভষি চবজ্ঞালনক লনেমগুলি লনণষে কিয়ি না লপয়ি আলেম
মানু র্ এয়ক অলি-িাকৃলিক সত্তারূয়প স্বীকিয়ণ ও ভেলমলশ্রি শ্রদ্ধাে নানাভায়ব সন্তুষ্ট্ কিয়ি
লৈয়েয়ে। এি লথয়ক আৈলিি লবলৈত্র লবশ্বাস ও কাযষকিাপই ‘যােু’ বা ‘Magic’। লেজাি Magicলক িেগি (Theoretical) ও বযবোলিক (Practical) েুভায়গ ভাগ কয়িয়েন। বযবোলিক
যােুলবেযাি লবলবর্ রূপগুলি লযমন – ক. সােৃ িয লবর্ান, খ্. সংয়যাগ ও সংক্রমণলবর্ান, গ. নঞথষক
জোেুি লবলৈত্র ও বহুি োোপাি িয়টয়ে ‘কাজিয়িখ্া’-ে।
কালেলনি শুরুয়িই শুকপালখ্ কাজিয়িখ্াি লপিায়ক মন্দভাগী কনযা িয়ি না িাখ্াি লনয়েষি
লেয়েয়ে। কািণ এয়ি কনযাি মন্দভাগয লপিাি সংসায়ি সংক্রলমি েওোি সম্ভাবনা। এলট সংয়যাগসংক্রমণমূ িক যােুলবশ্বাস বা ‘Law of Contact or Contagion’ এি িভাবজাি।
আলেম লিাকসমাজ জন্ম-মৃিুয-লববােয়ক লিয়ি নানালবর্ শুভ-অশুভ িলিি কল্পনা কয়িয়ে।
অশুভ িলিি কুিভাব নাি কিয়ি িািা ‘লিাো’ স্পিষ ও অলগ্ন িজ্জ্বিয়নি িীলি অনু সিণ কয়িয়ে।
এই কািয়ণ নবজািয়কি বালিয়িি নীয়ৈ কাজিিিা িাখ্া েে, েুোয়ি অলগ্ন িজ্জ্বলিি কিা েে।
সূইৈিাজা মািৃগয়ভষ মৃি েয়িও ভলবর্যয়ি পুনজষীবনিাভ কিয়ব এই লবশ্বায়স বয়ন গৃেলনমষাণ কয়ি
লনবষাসন লেওো েে। মৃয়িি ৈািপায়ি অশুভ িলিি অলিে ও িভায়বি সম্ভাবনা অলর্ক বয়িই
িায়কও লনবষাসন লেওো েয়েয়ে বয়ন। সন্নযাসীি লনয়েষিমি িাি সবষায়ঙ্গ সূৈ ও লিি লবদ্ধ কিাি
িাৎপযষ েি অশুভ িলিি কুিভাব লথয়ক িাণেীন লেেয়ক িক্ষা কিা। অলনবষাণ লিয়েি িেীপ
জ্বািায়নাি ময়র্যও সু প্ত অনু রূপ ভাবনা। লি একই সয়ঙ্গ পুরুয়র্ি িজনন িলিি িিীক। এখ্ায়ন
অশুভ িলিনায়িি ভাবনাই মুখ্য।
স্ত্রীরূয়প কাঙ্কনোসীয়ক গ্রেণ কিয়িও, কাজিয়িখ্া েিষয়নি পি সূইৈিাজাি হৃেয়ে পূ বষিায়গি
আলবভষাব িয়টয়ে। পূ বজ
ষ ীবয়ন অভাব ও োলিয়েযি সয়ঙ্গ সংগ্রায়ম অভযি কাঙ্কনোসী স্বাভালবক
কািয়ণই আকৃষ্ট্ েয়েয়ে ঐলেক সপরালত্তি িলি। অনযলেয়ক কাজিয়িখ্া িীব্রভায়ব আপন অলিয়েি
সঙ্কট অনু ভব কয়িয়ে লপিা-মািা–ভাই লথয়ক লবলেন্ন েয়ে – ‘আসমায়নি লমি লযমন ভালসো
লবড়াে’। কাঙ্কন োসী অসৎ, অমালজষি রুলৈ, লিাভী, আৈাি আলভজািযেীনা; অনযলেয়ক কাজিয়িখ্া
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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সৎ, আলভজািযপূ ণ,ষ মালজষিরুলৈ, লনয়িষাভ, গৃেকমষ লনপুণা, আৈািলনষ্ঠ। িখ্যাি নৃ িালেক Claude
Leve’ Strauss লময়থি লবনযাসবালে আয়িাৈনা কিয়ি লগয়ে (The Structural Study of
Myth) গ্রয়ন্থ সবষত্রই লবপিীিমুখ্ী েুই িলিি সংিাি বা Binary Opposition এি উপলস্থলি
িক্ষ কয়িয়েন। আয়িাৈয গীলিকাে েুই নািীি লক্রোকিায়পি ময়র্য লসই যু গ্ম চবপিীয়িযি সাক্ষাৎ
লময়িয়ে বািবাি। অন্তি লিনবাি িায়েি ময়র্য ৈালেো, িন্ধনকিা ও আল্পনালিয়ল্পি পিীক্ষা েয়েয়ে।
কাজিয়িখ্াি ঔোসীয়নয সূইৈিাজা সামলেক ভায়ব গৃেিযাগী েয়ি িাি কায়ে নকি িাণী লৈয়েয়ে
‘লবয়িি ঝাইি, লবয়িি কুিা, আলি কায়েি ল াঁলক, লপিয়িি নথ, কাাঁসাি লবকখ্াড়ুো,’ যা
আলভজায়িযি লবৈায়ি লগৌিবেীন, োলিয়দ্রযি সূৈক। অনযলেয়ক কাজিয়িখ্াি কামনা র্মষমলি
শুকপালখ্। িাজকুমায়িি অবিষমায়ন কাঙ্কনোসীি হুকুম লময়ন িায়জযি সমূে লবপে ও ক্ষলি েি,
অনযলেয়ক কাজিয়িখ্াি যু লিয়ি লবপে লগি লকয়ট। সূইৈিাজাি বন্ধু লনমলন্ত্রি েয়ি নকিিাণীি
আৈািেীন, েীনরুলৈি িন্ধন িাি োলিদ্র ও েুভষাগযয়কই সূলৈি কয়িয়ে। অনযলেয়ক, কাজিয়িখ্া
শুদ্ধাৈায়ি স্নান-লকিবন্ধন ও িি পলিষ্কায়িি লিয়র্ চবলৈত্রযপূ ণষ – সু েক্ষ িন্ধয়ন সবাইয়ক িুষ্ট্
কয়িয়ে। লসই িন্ধয়ন স্থান লপয়েয়ে নানা িকায়িি মাে, পায়েস, লপো, ক্ষীিপুলি, সাইয়িি ভাি,
েুর্-েই-ক্ষীি, সবলি কিা, পান ইিযালে। আবাি, এসমি িন্ধয়নি উপকিণ িথা মাে, কিা, পান,
র্ান ইিযালে সমিই িৈুি পলিমায়ন উৎপােনিীি েওোে আলেম লিাকসমায়জি লৈিালেি সংস্কায়ি
Fertility Cult বা উবষিিা-উৎপােনিীিিাি র্ািণাি সয়ঙ্গ সিাসলি সপরাৃি। েুর্-েই-ক্ষীি
পুরুয়র্ি িজনন িলিি সংয়কিবােী। এসমি খ্ােযদ্রবয িন্ধন ও পলিয়বিন কাজিয়িখ্াি লসৌভাগয
ও সমৃলদ্ধি সূৈক।
লকাজাগিী িক্ষ্মীপূ জাি িায়ি আল্পনা অঙ্কয়নি পিীক্ষা েয়েয়ে েুই নািীি ময়র্য। এই আল্পনাি
লবলৈত্র রূপভলঙ্গি সয়ঙ্গ লিাকমানয়সি লবলৈত্র কামনা-লবশ্বাস-সংস্কাি ওিয়িািভায়ব লবজলড়ি।
‘বাংিাি ব্রি’ গ্রয়ন্থ অবনীন্দ্রনাথ

োকুি ৈমৎকািভায়ব লেলখ্য়েয়েন লয ব্রিকথাে আল্পনাগুলি

কীভায়ব ব্রিৈালিণীি কামনাি িলিেলব েয়ে ওয়ে। ‘কাজিয়িখ্া’-লি অনু রূপ লবশ্বাস-সংস্কাি
িলি লিি েয়েয়ে। নকি িাণীি আল্পনাে এয়সয়ে কায়কি েযাং, বয়কি পা ইিযালে। এগুলি োলিদ্র
ও েুভষায়গযি লৈহ্ন। র্ায়নি েিাে আয়ে সমৃলদ্ধি লেযািনা। ‘িক্ষ্মীয়েবী’ এবং ‘র্ান’ বাোলি
লিাকলবশ্বায়সি সমাথষক বা অলভন্ন। কাজিয়িখ্াি আল্পনা অয়নক লবলি চবলৈত্রযমে ও িাৎপযষপূণষ।
লভজায়না সালি ৈাি লবাঁয়ট আল্পনাি লপটালি চিলি কয়ি লস এাঁয়কয়ে সমৃলদ্ধসূৈক লজাড়া টাইি,
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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র্ায়নি েড়া। সু খ্ ও শ্রী-ি লেবী িক্ষীি অনু কপরাা েীিষস্থােী কিয়ি গৃেিক্ষ্মীি ৈিণ লৈহ্ন। লিব-েুগষা
ও পেপত্র, িক্ষ্মীনািােণ, পলিপূ ণষ ও অক্ষে োপরািযসু য়খ্ি, পে লসৌভায়গযি িিীক। লবর্েিী,
জড়াই-িাকুলন, লবেযার্িী, বনয়েবী, িক্ষাকািী সমূ ে লবপে ও েুভষাগয নায়িি ইলঙ্গিবােী। ৈন্দ্র-সূযষসমুদ্র-পবষি অক্ষে লসৌভাগয ও ঐলেক সু খ্িায়ভি পািাপালি িলিবন্ধকিা অলিক্রময়ণি িিীক।
কালত্তষক-গয়নি-িাম-সীিা-গঙ্গা-লগাোবিী-ইন্দ্র-যয়মি লৈত্র স্থান লপয়েয়ে আল্পনাে। আযষ ও অনাযষ
সংস্কৃলিি লেবয়েবীি লমিবন্ধন িয়টয়ে ‘কাজিয়িখ্া’ে উলেলখ্ি আল্পনাসমূ য় ে যা লনঃসয়ন্দয়ে গূ ঢ়
িাৎপযষপূণষ। সােৃ িযমূ িক যােুি (Like Produces Like) নমুনা লেয়সয়ব আল্পনাগুলি উৎকৃষ্ট্ ও
অলভনব।
কালেলনি অলন্তম পযষায়ে, সমুয়দ্রি ৈড়াে লনবষালসি কাজিয়িখ্ায়ক িাি লোয়টা ভাই িয়েশ্বি
লৈনয়ি না লপয়ি গৃয়ে এয়ন িণে িিাব লেয়ে বয়িয়ে –
‘বাটা ভিা পান-গুো িুইিযা লেব োয়ি’।
পান-গুো উবষিিা – উৎপােনিীিিাি লেযািক লস কথা পূ য়বষই উলেলখ্ি েয়েয়ে। এখ্ায়ন এি
িাৎপযষ কাজিয়িখ্ায়ক ঐলেক সমৃলদ্ধ ও ঐশ্বয়যষি িয়িাভন লেখ্ায়নাি ময়র্য লনলেি।
‘চমমনলসংে গীলিকা’ি ভূ লমকাে িঃ েীয়নিৈন্দ্র লসন মোিে মন্তবয কয়িয়েন ‘িন্ত্রালর্কায়িি
পূ য়বষ কামরূয়প লয লেন্দু র্য়মষি আেিষ লেি িন্ত্র পূ বষ চমমনলসংে িাোই গ্রেণ কলিোলেি। লসই
লেন্দুর্মষ উোি, ... এই লেন্দুর্মষ বোি লসন িবলিষি ‘লগৌিীোন’, আৈািলবৈায়িি ৈুিয়ৈিা লেসাব,
লোাঁোয়ৈ লিাগ ও ভলিবায়েি আলিিযয লেি না। ... সম্ভবি িখ্নও জালিয়ভে লসই লেয়ি এইরূপ
কয়োি েইো উয়ে নাই। িথাে অনু য়িাম ও িলিয়িাম লববাে িৈলিি লেি বলিো ময়ন েে। ...
নািীর্য়মষি লয জীবন্ত মূ লিষগুলি এইসকি গাথাে পাওো যাইয়িয়ে িাোিা পালিব্রয়িয, বুলদ্ধি
িীক্ষ্ণিাে, লবপয়ে, চর্যষ উপাে উদ্ভাবন এবং একলনষ্ঠাে অিুিয।’
এগায়িা বেয়িি কনযা বািে নাই লস পয়ড়।
লবোি কাি েইি কনযাি লৈয়ন্ত সোগয়ি ।।
আৈাি-লবৈায়িি লনেমিক্ষা লস যুয়গও সমায়জ িৈলিি লেি, অনু য়িাম লববায়েি েৃ ষ্ট্ান্ত সূৈিাজা
কিৃষক কাঙ্কনোসীয়ক জীবনসলঙ্গনী রূয়প লনবষাৈন, যা কালেলনয়ি লকাথাও িিংলসি েেলন।
িলিয়িাম লববায়েি িসঙ্গ ‘কাজিয়িখ্া’ গীলিকাে লনই, িয়ব এজািীে লববায়েি সমাজ লবরূপিা
‘রূপমিী’ গীলিকাে িলি লিি। জালিয়ভে িথাও সমায়জ লেি েুিষঙ্ঘ। লসইকািয়ণ, িয়েশ্বি
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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অজ্ঞািকুিিীিা কাজিয়িখ্ায়ক লববায়েি িিাব লেয়ি িাি িগিভিা ও েটকালিিায়ক জািপায়িি িশ্ন িুয়ি কয়িয়ে কাজিয়িখ্া –
োলড় লক লিায়মি কইনযা নালেক লেকানা ।
না জালনো লবো কিয়ি িায়স্ত্র আয়ে মানা।।
আমিা এ িসয়ঙ্গ স্মিণ কিয়ি পালি চমমনলসংে গীলিকাি অন্তগষি অিযন্ত জনলিে গীলিকা
‘ৈন্দ্রাবিীি’ কথা। মুসিমান িমণীয়ক লববায়েি অপিায়র্ ‘ৈন্দ্রাবিী’ গীলিকাি জোনন্দয়কও েয়ি
েয়েলেি সমাজৈুযি। সামালজক িীলিলনেয়মি বজ্রকলেন লনগয়ড় লনয়েলর্ি মানবাত্মাি আস্ফািন ও
ক্রন্দনধ্বলন এভায়বই লৈিন্তন আয়বেয়ন লসি েয়ে উয়েয়ে গীলিকাগুলিি অসংখ্য েয়ত্র।
লববায়েি লক্ষয়ত্র শুর্ু লয সামালজক জালিয়ভে িথায়কই মানযিা লেওো েি িা নে, এি
লৈয়েও লবলি গুরুেপূ ণষ লেি বি-কয়নি বংিপলিৈে। লগাত্রপলিৈে সলেক ভায়ব না লজয়ন লববাে
সপরাােয়নি িীলি লিাকসমায়জ লবয়ির্ভায়ব লেি লনলর্দ্ধ (Taboo)। কািণ সময়গাত্র বা এয়কই
লটায়টম (Totem) ভুি বংয়ি লববাে অবিযই পলিোযষ। লটায়টম েি লকায়না লগাষ্ঠীি িক্ষকস্বরূপ,
মঙ্গিকািী পিমাত্মা যা লকায়না িাণী, বৃ ক্ষ বা জড় পোয়থষি ময়র্য থায়ক। লটায়টম িয়িযক লগাষ্ঠীি
শ্রয়দ্ধে, িাি অলনষ্ঠ বা িিপাি ঐ লগাষ্ঠীি মানু র্ কয়ি না, িােয়ি সমূে লবনলষ্ট্ িটয়ব বয়ি
লিাকলবশ্বাস। এজনয সম লটায়টম ভুিয়েি ময়র্য লববাে লনলর্দ্ধ (Taboo)। কাজিয়িখ্া এজনয
িয়েশ্বিয়ক সিকষ কয়িয়ে –
‘লকান্ িয়ি জন্ম লমাি লকবা বাপ মাও।
পলিৈে না জাইনযা ময়ি লবো কিয়ি ৈাও।।’
কালেলনি িথমাংয়ি সূইৈিাজা কাঙ্কনোসীি বংি পলিৈে না লজয়ন েেকালিিাবিি স্ত্রীরূয়প
গ্রেণ কিাে সূইৈিাজা ও কাজিয়িখ্াি জীবয়ন েুভষায়গযি অন্ধকাি জাি লবিালিি েয়েয়ে।
গীলিকাি বয়িয়েন – “বাপ মায়েি কথা, বংয়িি কথা না শুলর্োই একমাত্র িাণোিা বলিো
িাজকুমাি িায়ক লবো কিয়ি িলিজ্ঞা কলিি।”
এিপি সিীে ও পালিব্রািযয়ক লিয়ি লিাকসংস্কাি িসয়ঙ্গ আসা যাক। সিী নািীি অয়িৌলকক
িলিি িলি লবশ্বাস লিাকসমায়জ স্বীকৃি। িাই লনজষন অিনযময়র্য ভাো মলন্দয়ি একমাত্র কনযা
কাজিয়িখ্ায়ক লৈিিয়ি পলিিযায়গি সমে লপিা র্য়নশ্বি উপয়েি লেয়েয়েন –
“সাময়ন আয়ে মিা কুমাি লসই লিামাি স্বামী
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সিী নািী েও যলে যাই আলম কইো।
িয়ি আয়ে মিা স্বামী িইও লজোইো।।
লসাোমীয়ক জীোইো িুলম িাখ্য োয়িি িাাঁখ্া।।”
কাজিয়িখ্াি সম্মু য়খ্ িালেি মৃি স্বামী সূইৈিাজা, িায়ক সিীয়েি অয়িৌলকক ক্ষমিাে জীলবি
কিাি পলবত্র কিষবয কাজিয়িখ্াি। সিী লবহুিা লযমন িক্ষ্মীন্দিয়ক, সালবত্রী সিযবানয়ক মৃিুযি
পিপাি লথয়ক ময়িষযি জীলবি লিায়ক ল লিয়ে এয়নলেয়িন, লিমন োলেে কাজিয়িখ্া পািন
কয়িয়ে। সিীয়েি অপি একলট িক্ষণ পালিব্রািয বা স্বামীি িলি একলনষ্ঠিা। সিীয়েি সয়ঙ্গ
পালিব্রয়িযি র্ািণালট পিবিষীকায়িি সংয়যাজন, লবয়োত্তি যু য়গি িটনা। মোভািয়িও লেখ্া যাে
লববােপূ য়বষ কুমািী, জাবািা, সিযবিী, কুন্তী এক বা বহু পুরুয়র্ লিপ্ত েয়ে সন্তান উৎপােন। অথৈ
িািা লকাথাও ‘অসিী’ রূয়প লনলন্দিা েনলন, বিং সিীরূয়প নলন্দিা ও আেৃ িা । অথষাৎ লস যু য়গ
নািী পুরুয়র্ি স্বার্ীন লমিায়মিাি িিি লক্ষত্রলট চমমনলসংে গীলিকাি পলিবলিষি সমালজক
লিক্ষাপয়ট অসঙ্গি েয়ে পয়ড়লেি। লসখ্ায়ন নািীি সিীয়ে পালিব্রয়িযি সয়ঙ্গ অঙ্গাঙ্গীভায়ব যু ি এবং
অবিযই ক্ষণভঙ্গুি, সয়ন্দে যাৈাই ও িমায়ণি ময়র্য লোিালেি। সূইৈিাজাি বন্ধু কাঙ্কণোসীি সায়থ
লগাপন র্ড়যয়ন্ত্র কাজিয়িখ্াি িেনকয়ক্ষি েুোিপয়থ ‘পায়েি ৈালিটা োগ’ লিয়খ্য়ে িাজাি ময়ন
কাজিয়িখ্াি িলি অলবশ্বাস-লবয়ির্-লবয়েে সংিটয়নি অলভিায়ে। র্মষমলি শুক ভলবিয়বযি সিয
িক্ষা কিয়ি লগয়ে কাজিয়িখ্াি সিয পালিব্রিযয়ক লমথযা িলিপন্ন কয়িয়ে, কাজিয়িখ্াি লনবষাসয়নি
যু লি লেয়েয়ে সূইৈিাজায়ক। সূইৈ িাজাও অবিীিাক্রয়ম কাজিয়িখ্ায়ক সমুয়দ্রি িীয়প লনবষালসি
কয়ি, িাি োলেে লেয়েয়েন ঐ কুৈক্রী বন্ধুয়কই। কুিলকনািােীন সমুয়দ্র লস অসোো কাজিয়িখ্ায়ক
িাজ ঐশ্বয়যষি িয়িাভয়ন লববায়েি িিাব লেয়ি সমুয়দ্রি উয়েয়িয কাজিয়িখ্া বয়িয়ে –
“সিী নািী চে যলে সমুয়দ্র োও লেউক ৈড়া।”
অমলন অয়িৌলককভায়ব সমুয়দ্র ৈাপা পয়ড় লিলে লগয়ে আটয়ক। লবহুিা, খ্ুেনা, সীিাি ময়িা
সিীনািী কাজিয়িখ্াও এইভায়ব Chastity Test বা সিীয়েি পিীক্ষাে সসম্মায়ন উত্তীণষ েয়েয়ে।
এইভায়ব আলেকাি লথয়ক িবেমান, লবলৈত্র, লবশ্বাস িথা ও সংস্কায়িি র্ািা লকাথাও অলবকৃি
রূয়প, লকাথাও বা ঈর্ৎ পলিবলিষি লবয়ি নবকয়িবয়ি পেলবি েয়েয়ে জনশ্রুলিয়ি জােমান
কাজিয়িখ্া গীলিকাে। ‘কাজিয়িখ্া’ বা চমমনলসংে গীলিকাি িাে সবষত্র স্বাভালবকভায়বই িেন্ন
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এই সমি আলেম লিাকলবশ্বাস – সংস্কাি ও িথা বিষমান লেি-কাি-সমায়জি গণ্ডী লথয়ক
ক্রমলবিুলপ্তি পয়থ অগ্রসিমান। গয়বর্কয়েি ঐকালন্তক িয়ৈষ্ট্া, সহৃেে অনু সন্ধান ও অনু িীিয়নি
পুঙ্খানু পুঙ্খ িোয়সই ভলবর্যয়ি এি নব নব সম্ভাবনাক্রম – উয়ন্মালৈি েয়ব, লসই সয়ঙ্গ বহু অজানা
িেসয, িথয ও সয়িযি রুদ্ধ েুোি উন্মু ি েয়ব বয়ি আমায়েি েৃ ঢ় লবশ্বাস।
গ্রন্থসূত্র:
১। লসন, েীয়নিৈন্দ্র (ভূ লমকা), চমমনলসংে-গীলিকা, িজ্ঞা লবকাি, কিকািা ISBN: 978-9381684-08-5, িথম িকাি: ২০০৫।
২। সু ি িঃ অিুি, িানগলিোলসক ভািি, সালেিযয়িাক, কিকািা, ISBN: 81- 86946-04-07,
িথম িকাি, ১৯৯৭।
৩। সু ি িঃ অিুি, িানগলিোলসক ভািি, সালেিযয়িাক, কিকািা, ISBN: 81-7066-02-07,
িথম িকাি, ১৩৮০।
৪। ৈক্রবিষী বরুণ কুমাি (সপরাােনা), বঙ্গীে লকার্, অপনষা বুক েৃ লষ্ট্ লেলস্ত্রবুিাি, কিকািা। ISBN:
81-86036-13-X.
৫। লৈৌর্ুিী িঃ েুিাি, (সপরাােনা গ্রন্থ), বাঙ্গািাি লিাকসংস্কৃলিি লবশ্বয়কার্, আকায়েলম অব
ল াকয়িাি, কিকািা, িথম িকাি:২০০৪।
৬। লসন, লসৌয়মন। লিাকসংস্কৃলি: িে-পদ্ধলি। অঞ্জলি পাবলিিাসষ, কিকািা। ISBN: 81-8962033-9. িথম িকাি: ল ব্রুোলি ২০০৮
৭। সাো, ৈন্দনা। লিাকসংস্কৃলি ও সংস্কৃলিি েপষয়ণ বাংিাি মুখ্। পুিক লবপলণ, কিকািা। ISBN:
978-93-82663-32-4. িথম িকাি: আগস্ট ২০১৪
৮। পাি আলিস। নৃ িালেক লিলক্ষি: বাংিা লিাকসালেিয। পুিক লবপলণ, কিকািা।

িথম

িকাি: জানু োলি ২০০১
*****
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সাাঁওিালি উৎসব ও গায়ন িামােণ িসঙ্গ
লিখ্ক-পলিলৈলি

সঞ্জে োাঁসো
গয়বর্ক, বাংিা লবভাগ, লবশ্বভািিী
পলিমবঙ্গ, ভািি

সাি-সংয়ক্ষপ
ভািিীে সমাজ ও সংস্কৃলিয়ি িামােণ িয়ে িয়ে িয়বি কয়ি আয়ে। যলেও আর্ুলনক যু বসমায়জ
িামােণৈৈষা অয়নকাংয়ি কয়ম এয়সয়ে িবুও লবলভন্ন কথাবািষাে িামােয়ণি ৈলিত্র উোেিণ লেসায়ব
বযবহৃি েে। ভািিীে লেন্দুসমায়জ যখ্ন িামােণৈৈষাি সংকট উপলস্থি িখ্ন সাাঁওিাি সমায়জ
িামােণ ৈৈষা অবযােি।
বিষমায়ন লবলভন্ন অনু ষ্ঠায়ন ভািিবয়র্ষি িাৈীন সালেিয, সংস্কৃলিগুয়িায়ক লটলকয়ে িাখ্াি জয়নয
অয়নক পেয়ক্ষপ গ্রেণ কিা েয়েয়ে ও েয়ে। িামােণ গান, িামােণ পাে, আয়িাৈনা ৈক্র ইিযালে।
অনয লেয়ক সাাঁওিাি সমায়জ লকান সমে লথয়ক িামােণ ৈৈষা শুরু েয়েলেি িা বিা খ্ুব িি।
লবলভন্ন অনু ষ্ঠান ও উৎসয়ব িামােণ িসঙ্গ সাাঁওিাি সমায়জ ওিয়িাি জলড়য়ে আয়ে। এই জলড়য়ে
থাকাি কািণ লেসায়ব অনু মান কিা যাে িাময়ক সাাঁওিাি সমাজ আেিষ িাজা বয়ি লময়ন লনয়েয়ে।
িাম ও িায়েি অস্ত্র একই। িামােণ িসঙ্গ সাাঁওিালিয়েি লবলভন্ন উৎসব, অনু ষ্ঠায়ন, লববাে িভৃলিয়ি
লিাকগান লেসায়ব পাওো যাে। িামসীিায়ক সাাঁওিালি সমাজ ভলি ভয়ি শ্রদ্ধা কয়ি বয়িই িামােণ
িসঙ্গ িায়েি লিাকগায়ন অন্তভুষলি িয়টয়ে। এই িটনা সাাঁওিালি সমায়জ যু গান্তকািী রূয়প লৈলহ্নি।
লভন্নর্মষী ভার্া সংস্কৃলিি অলর্কািী সাাঁওিাি সমাজ, িবুও িামােণ িসঙ্গ িায়েি সমায়জ িয়বয়িি
কািণ লেসায়ব চবলৈয়ত্রযি ময়র্য ঐয়কযি সমন্বয়ে িাসলঙ্গক ভায়বই এিটনা িয়টয়ে।
সূৈকিব্দ
সাাঁওিালি উৎসব, গান, লিাক-সংস্কৃলি, িামােণ, ঐলিেয।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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সাাঁওিালি উৎসব ও গায়ন িামােণ িসঙ্গ
সঞ্জে োাঁসো
কথাে আয়ে বাোলিি ‘বায়িামায়স লিয়িা পাবষণ’। কথাটা যিটা সিয লেক িিটাই িয়যাজয
বাোলিি ময়িা সাাঁওিাি সমায়জও। সািা বেি নানা উৎসয়ব জলড়য়ে থায়ক িায়েি জীবনযাত্রা।
উৎসয়বি বণষা য পলিয়বয়ি আবদ্ধ থায়কন বয়িই িায়েি জীবনযাপয়ন এি চবলৈত্রয। িায়েি
জীবনযাত্রাি লসলক ভাগই েি িকৃলি লকলন্দ্রক।

য়ি িায়েি আৈাি-অনু ষ্ঠায়ন িকৃলিি িভাব

থাকাই স্বাভালবক। র্মষীে আৈাি লকংবা উৎসব সবষয়ক্ষয়ত্র িকৃলিি লনলবঢ় লযাগ। লস জনয িায়েি
িািা গাে, পাথি, পাোড় লেবিারূয়প পুলজি েয়ে আসয়ে।
১. সাাঁওিালি উৎসব
‘সেিাে’১ :
‘সেিাে’ সাাঁওিাি সমায়জি ির্ান ও বড় উৎসব। পাাঁৈলেন র্য়ি েে এই উৎসব। অঞ্চিয়ভয়ে এই
উৎসব বেয়িি েুয়টা সময়ে েে। লকাথাও আলশ্বন-কালিষক মায়সি কািীপুয়জায়ি লকাথাও বা লপৌর্
মায়সি পূ লণষমায়ি। লপৌর্ মায়স অনু লষ্ঠি ‘সেিােয়ক’ ‘লেসম সেিাে’২ বয়ি। কথায়িই আয়ে ‘লেি
গুয়ণ লবি, িাজা গুয়ণ িজা’। অথষাৎ সবষত্র এই উৎসব লনলেষষ্ট্ লেয়ন অনু লষ্ঠি েে না। সার্ািণি
কািীপুয়জাি একলেন পি লথয়ক পাাঁৈলেন আি লপৌর্ মায়স পূ লণষমাি আগুলপেু পাাঁৈলেন এই ‘সেিাে’
উৎসব অনু লষ্ঠি েে। এই উৎসবয়ক িািা ‘োলি লিকান সেিাে’৩ বয়ি অলভলেি কয়ি থায়ক।
অথষাৎ ‘সেিাে’ উৎসয়বি েীিষিা লবাঝায়ি োলিি সয়ঙ্গ িুিনা কিা েয়েয়ে। েুয়গষাৎসয়বি সমে
বাোলিিা লযমন লনয়জি লময়ে-জামাই ও অনযানয আত্মীেস্বজনয়ক লনমন্ত্রণ কয়িন লিমলন সাাঁওিাি
সম্প্রোেও িাাঁয়েি লময়ে-জামাই ও আত্মীেস্বজনয়ক লনমন্ত্রণ ৈি আয়ে। নিুন লপািাক উপোি
লেওো ‘সেিাে’ উৎসয়বি িীলি। ‘সেিায়ে’ িয়িযক িয়ি িয়ি ‘লজি লপেৌ’৪ ও মাংস ভায়িি
বযবস্থা থায়ক। এই পাাঁৈলেয়নি লনলেষষ্ট্ নাম ও আৈাি আয়ে।
িথমলেন— ‘উম লেিঃ’৫ (স্নায়নি লেন) : এইলেন িিবালড় ও লপািাক পলিেে পলিষ্কাি কিা েে।
লিিীে লেন— ‘বাঁগাে লেিঃ’৬ (পুয়জাি লেন) : পলবত্র ‘জায়েি থায়ন’৭ পুজাৈষনা কিা েে। পািাপালি
ৈায়র্ি সিঞ্জাম যথা— িােি, লজাোি, মই, লকাোি ইিযালে পলিষ্কাি কয়ি লসাঁেুি ও ৈািগুলড়
সেয়যায়গ পুয়জা কিা েে। লগাোিিি লথয়ক বালড়ি উেন অবলর্ ৈািগুলড়ি আিপনা লেওো েে।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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িৃিীেলেন— ‘খ্ুিৌও লেিঃ’৮ (গরু খ্ুটাি লেন) : ‘সেিাে’ উৎসয়বি মূ ি আকর্ষয়ণি লেন লেয়সয়ব
পলিলৈি। িথমি সকাি সকাি গরু, লমার্য়ক পলিষ্কাি কয়ি কপায়ি লসাঁেুয়িি লটপ ও অঙ্কুলিি
র্ায়নি গুে লবনু লন পালকয়ে লিয়ে পলিয়ে পুয়জা কিা েে। লিিীেি

াাঁকা জােগাে খ্ুাঁলট পুাঁয়ি, লসই

জােগা লগাবিজয়ি পলিষ্কাি কয়ি আিপনা এাঁয়ক গরু, লমার্য়ক খ্ুাঁলটয়ি বাাঁর্া েে। িৃিীেি বালড়ি
মলেিা গরু, লমার্য়ক ‘ৈুমৌড়া’৯ লেন। িািপি শুরু েে র্ামসা মােি সেয়যায়গ গান এবং ৈামড়া
(গরু বা লমায়র্ি শুকয়না ৈামড়া) লেয়ে গরু, লমার্য়ক উিযি কিা। এই পলিলস্থলিয়ি লবিি, ক্রুদ্ধ
গরু, লমার্ লিং লেয়ে গুাঁয়িা মািয়ি আয়স। উপলস্থি জনগণ সমস্বয়ি লৈৎকাি কয়ি, মালটয়ি
গড়াগলড় লেয়ে, োিিালি লেয়ে উপয়ভাগ কয়িন এই েৃ িয। সন্ধযা নাময়ি শুরু েে নাৈগান এবং
ৈিয়ি থায়ক সািািাি। আনয়ন্দি বলেঃিকায়ি লযন িাাঁয়েি লেেময়নি সমি ক্লালন্ত েূ ি েয়ে যাে।
সাাঁওিাি পলে লথয়ক লভয়স আসা র্ামসা মােয়িি বুম্ বু্ম্ লদ্রম্ লদ্রম্ আওোয়জ িায়িি মলেমায়ক
লনয়ে যাে লকান এক অজানা স্বপ্নায়িায়ক।
ৈিুথষ লেন— ‘জায়ি লেিঃ’১০ (লভক্ষাি লেন): এইলেন যু বক-যু বলিগণ (বিষমায়ন লকবি যু বক)
গ্রায়মি িলি গৃয়ে িুয়ি িুয়ি ৈাি সংগ্রে কয়িন এবং লসই ৈায়িি লখ্ৈুলড় িসাে রূয়প গ্রেণ কয়িন।
পঞ্চম লেন— লেনলটি লবয়ির্ লকান নাম লনই। এইলেনই ‘সেিাে’ উৎসয়বি সমালপ্ত লিার্ণা কিা
েে।
‘সাকিাি’১১ :
লপৌর্সংক্রালন্তয়ি সািা ভািিবর্ষ যখ্ন মকি স্নায়ন বযি িখ্ন সাাঁওিাি সম্প্রোে বযি থায়কন
‘সাকিাি’ উৎসয়ব। এই উৎসয়বি মূ ি উপপােয পুয়িায়নায়ক লবোে নিুনয়ক আহ্বান। সাাঁওিাি
সমায়জ বর্ষবিয়ণি মাস মাি আি সমালপ্ত িয়ট লপৌয়র্। িাই লপৌর্সংক্রালন্ত িায়েি কায়ে একার্ায়ি
বর্ষয়ির্ ও বর্ষািয়ম্ভি উৎসব। ‘সাকিাি’ উৎসবয়ক িািা েুই পযষায়ে পািন কয়ি থায়কন।
িথম পযষাে— যাি নাম ‘রুিৌ সাকিাি’১২ বা ‘েপন সাকিাি’১৩। এই পযষায়ে িািা উৎসয়বি
যাবিীে লজলনসপত্র লজাগাড় কয়িন।
লিিীে পযষাে— যাি নাম ‘সাকিাি’ যা েুলেন-েুিাি র্য়ি পালিি েে। লপৌর্সংক্রালন্তি আয়গি
লেনয়ক বিা েে ‘েিং হুড়ুং মাো’১৪ বা ‘োকুকাটকম্’১৫। ঐলেন পুরুয়র্িা লবলিয়ে পয়ড়ন মাে,
কাাঁকড়াি লিকায়ি আি বালড়ি মলেিািা বযি থায়কন ‘েিং’১৬ চিলিয়ি। এটা লেয়ে িস্তুি েে
‘সাকিায়িি’ ির্ান খ্ােয ‘লিায়বা লপেৌ’১৭। লপৌর্সংক্রালন্তি লেনয়ক বিা েে ‘িাবুং োিো িৌবিৌ’১৮।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লসলেন লভায়ি সব সাাঁওিাি নািীপুরুর্ গ্রায়মি কাোকালে লকান নেীয়ি বা পুকুয়ি মকি স্নায়নি
উয়েয়ি িওনা লেন। সমি পাপিাপ র্ুয়ে শুদ্ধ েয়ে নিুন লপািায়ক লনয়জয়ক িালেয়ে লিায়িন। স্নান
লসয়ি বালড়য়ি এয়স ‘লিায়বা লপেৌ’ খ্াওোি পি ‘জগমালঝ’১৯ কাাঁয়র্ একটা কিাগাে লনয়ে
‘লবঝািুয়ঞি’২০ জনয গ্রায়মি কাোকালে লকান

াাঁকা মায়ে সবাইয়ক লনয়ে যান। কিাগাে মায়ে

লপাাঁয়িন এবং ‘নােয়কি’২১ োয়ি লিির্নু ক িুয়ি লেয়ে ‘লবঝািুয়ঞি’ উয়িার্ন কিয়ি বয়িন।
এিপি গ্রায়মি পুরুয়র্িা োয়ি লিির্নু ক লনয়ে পুয়াঁ ি িাখ্া কিাগােয়ক িক্ষয কয়ি লিি লনয়ক্ষপ
কয়িন। লয বযলি লসই কিাগায়ে লিি লবদ্ধ কিয়ি পািয়বন িায়ক বীয়িি সম্মান লেওো েে। লসই
বযলিয়ক কাাঁয়র্ িুয়ি েই-হুয়োড় কিয়ি কিয়ি সবাই লময়ি ‘মালঝ’২২, ‘পািালণয়কি’২৩ বালড়য়ি
িওনা লেন। ‘মালঝ’ ও ‘পািালণক’ িাাঁয়েিয়ক ‘গুড়খ্ৌজৌলড়’২৪ লখ্য়ি লেন। যুবক-যু বলিিা ‘মালঝি’
উেয়ন নাৈগান কয়িন। নাৈগায়ন ক্লান্ত েয়ি লনয়জি লনয়জি বালড়য়ি ৈয়ি যান। লসই সয়ঙ্গ লির্ েয়ে
যাে ‘সাকিাি’ উৎসব।
সাাঁওিাি সম্প্রোয়েি লবশ্বাস ‘সাকিায়ি’ অথষাৎ বেয়িি লির্লেন যলে ভািভায়ব না কায়ট
িােয়ি ‘নাওো লসিমাও’২৫ ভাি যায়ব না। পুয়িায়না বেয়িি সয়ঙ্গ বালিি কয়ি লেওো েে মালটি
োাঁলড়, কিলস, সিা,

াকলন, কুাঁয়জা ও কুয়িা। ‘সাকিায়িি’ লেন লথয়কই শুরু েে নিুন

লজলনসপয়ত্রি বযবোি। আবাি বেয়িি লির্লেয়ন লবোে লেওো েে বালড়ি মজুি, ‘গুলিকাড়লময়েি’২৬। নিুন বেয়ি লযাগ লেয়ব নিুন ‘গুলি-কাড়লম’ লকংবা পুয়িায়না ‘গুলি-কাড়লময়েি’
নিুন মজুলিয়ি পুননষবীকিণ কিা েে।
‘বাো’২৭ :
এই উৎসব সাাঁওিাি সম্প্রোে পািন কয়ি থায়কন লোিপূ লণষমাি লকেু লেন পয়িই। ‘বাো’ িায়েি
পলবত্র উৎসব। ‘বাো’ উৎসয়বি আয়গ িািা জঙ্গি লথয়ক গায়েি নিুন ু ি, পািা লকানটাে িুয়ি
এয়ন বযবোি কয়িন না। ‘বাোি’ লেন িথয়ম ‘জায়েি থায়ন’ ‘মািাংবুরু’২৮, ‘জায়েিআয়ো’২৯,
‘ময়ড়য়কা িুরুেয়কাি’৩০ িলি চনয়বেয রূয়প মুিলগ বলিোন লেওো েে। িািপি লসই মুিলগি মাংস
লখ্ৈুলড় কয়ি সবাই লময়ি িসাে রূয়প গ্রেণ কয়িন (উয়েখ্য িাাঁিা বালড়ি বাইয়ি লযসব পুয়জা কয়ি
থায়কন িাি িসাে ভক্ষণ কিাি অলর্কাি লকবি পুরুর্মানু য়র্ি)। এিপি ‘জায়েি থায়নি’ সাময়ন
েুজন পুরুর্য়ক বলসয়ে িায়েি সাময়ন অলসদ্ধ র্ান কুয়িায়ি লেওো েে। লসই র্ান িাাঁিা োয়ি
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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িগড়ায়ি থায়কন। অনু ষ্ঠায়ন উপলস্থি নািীপুরুর্ বাজনা সেয়যায়গ নাৈগায়নি মার্যয়ম িায়েি ির্ান
লেবয়েবী ‘মািাংবুরু’ জায়েিআয়োয়ক’ উপলস্থি েওোি আহ্বান জানান। লবি লকেু ক্ষণ এইভায়ব
ৈিাি পি জনগয়ণি িায়ক সাড়া লেয়ে ‘মািাংবুরু’ ও ‘জায়েিআয়ো’ ঐ বযলি েুজয়নি ওপি
‘ভি’৩১ কয়ি িায়েি সাময়ন উপলস্থি েন। ‘নােয়ক’ িখ্ন ‘মািাংবুরু’ ও ‘জায়েিআয়োয়ক’
আপযােণ কয়িন। পিবিষী পযষায়ে ‘মািাংবুরু’ িািগায়ে উয়ে িাি ু ি পায়ড়ন আি লনয়ৈ লসই ু ি
‘জায়েিআয়ো’ সংগ্রে কয়িন। সংগৃেীি িাি ু ি ‘নােয়ক’ লেয়িয়ময়ে, নািীপুরুয়র্ি োয়ি একটু
একটু কয়ি লেয়ে ‘মািাংবুরু’ ও ‘জায়েিআয়োি’ িলি পুোঞ্জলি লেয়ি বয়িন। িখ্ন িািা এয়ক
এয়ক পুোঞ্জলি লেন ও িাথষনা কয়িন। সবাি পুোঞ্জলি লেওো েয়ে লগয়ি ‘নােয়ক’ ‘মািাংবুরু’,
‘জায়েিআয়ো’ ও লেয়িয়ময়ে, নািীপুরুর্য়ক সয়ঙ্গ লনয়ে গ্রায়মি পয়থ িওনা লেন। ‘মািাংবুরুি’ কাাঁয়র্
থায়ক ‘আঃসাি’৩২, ‘কালপ’৩৩ এবং ‘জায়েিআয়োি’ মাথাে ‘েৌওড়ৌ’৩৪ আি ‘নােয়কি’ োয়ি
িাি ু য়িি ঝুলড়। িাাঁিা বালড়ি েিজাে লপৌঁোয়ি মলেিাগণ িাাঁয়েি (নােয়ক, মািাংবুরু,
জায়েিআয়োি) পার্ুইয়ে নিজানু েয়ে িণাম লনয়বেয়নি মার্যয়ম শ্রদ্ধা জানান। িখ্ন ‘নােয়ক’
িায়েি মাথাে িাি ু ি স্পিষ কয়ি আিীবষাে কয়িন। মলেিাগণ লসই ু ি েুোয়ি কয়ি বা িালড়ি
আাঁৈয়ি গ্রেণ কয়িন। এইভায়ব গ্রায়মি িয়িযক পলিবায়িি বালড়য়ি যাওোি পি সবয়িয়র্
‘নােয়কি’ বালড়য়ি লগয়ে ‘মািংবুরু’, জায়েিআয়োি’ ‘ভি’ নামায়না েে। ‘ভি’ নামায়না পবষ লির্
েয়িই শুরু েে জি লোড়ােু লড়। নািীপুরুর্ এয়ক অপিয়ক জি েু য়ড় লভলজয়ে লেে। এই জি
লোড়ােু লড় লনলেষষ্ট্ সপরায়কষি ময়র্য েে। লযমন— স্বামী-স্ত্রী, লেওি-লবৌলে, ননে-লবৌলে, নালিনািলনি
সয়ঙ্গ োেু, োকুমা, লেোি ময়র্যই সীমাবদ্ধ থায়ক। িাাঁয়েি এই জি লোড়ােু লড় স্মিণ কলিয়ে লেে
লেন্দুয়েি লোলি লখ্িাি কথা।
‘লসাঁয়েিা’৩৫ :
বুদ্ধপূ লণষমাি সমে অয়যার্যা পাোয়ড় ‘লসাঁয়েিা’ উৎসব অনু লষ্ঠি েয়ে থায়ক। এই উৎসয়বি চবলিষ্ট্য
েি, এয়ি লকবি পুরুর্মানু র্ অংিগ্রেণ কিয়ি পায়ি। ময়ন েয়ি পায়ি এ আবাি লকমন লনেম?
আসয়ি এই লিকাি উৎসয়ব লয র্িয়নি নাৈগান েয়ে থায়ক িায়ি িািীনিাি লবন্দুমাত্র োপ থায়ক
না।

য়ি সবাি পয়ক্ষ লস সব নাৈগান েিষন বা শ্রবণ লকানটাই সম্ভবপি েয়ে ওয়ে না। সািািাি

র্য়ি ৈিয়ি থায়ক লিকাি কিা পশুপালখ্ি মাংস খ্াওোোওো।

সয়ঙ্গ লনিাপালণ ও নাৈগান।
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িিীয়িি মত্তিাে লসখ্ানকাি পলিয়বিও েয়ে থায়ক মােকিাে পলিপূ ণষ। সাাঁওিাি সম্প্রোয়েি
মানু য়র্ি লবশ্বাস এই অয়যার্যা পাোয়ড় পুয়জা লেয়ি ময়নাবাঞ্ছা পূ ণষ েে।
‘কািাম’৩৬ :
ভাদ্র মায়সি অষ্ট্মী লিলথ লথয়ক একােিীি (পালশ্বষকােিী) লয লকান লেন পালিি েয়ে থায়ক এই
উৎসব। সাাঁওিাি সম্প্রোয়েি মানু য়র্িা কিম পুয়জাি মার্যয়ম ঈশ্বয়িি কায়ে িাথষনা কয়ি থায়কন
লনয়জয়েি সমৃলদ্ধ িায়ভি জনয। িয়ব এই উৎসব লনয়ে লবিকষ আয়ে। অয়নয়ক ময়ন কয়িন ‘কািাম’
সাাঁওিাি সম্প্রোয়েি লনয়জয়েি উৎসব নে, এটা আসয়ি কুড়লম সম্প্রোয়েি উৎসব।
‘োাঁসাই’৩৭ :
‘োাঁসাই’ উৎসব পালিি েে আলশ্বন মায়স। সার্ািণি লেন্দুয়েি েুগষাপুয়জাি সময়েই এই উৎসব
অনু লষ্ঠি েে। এই উৎসয়বি মার্যয়ম পিম িলিিািী যােুকিগণয়ক আহ্বান কয়ি ল লিয়ে আনা
েে। উৎসয়ব লকবি পুরুর্িাই অংিগ্রেণ কয়িন। িািা লবলভন্ন গ্রাম িুয়ি সংগ্রে কয়ি আয়ন ৈাি,
ভুট্টা, কুময়ড়া, টাকাপেসা ইিযালে। িািপি িািা সবাই লময়ি িান্না কয়ি খ্াে।
২. অয়যার্যা পাোড় এবং লিকাি উৎসব :
অয়যার্যা পাোয়ড় বুদ্ধপূ লণষমাি সমে সাাঁওিািিা লিকাি উৎসব পািন কয়িন। বেয়ি একবাি
জঙ্গয়ি লিকাি কিা িাাঁয়েি র্মষীে িীলি। লেখ্া যাে লবোি, ঝাড়খ্ে, ওলড়িযা, পলিমবঙ্গ লথয়ক
েয়ি েয়ি সাাঁওিাি পুরুয়র্িা এয়স লমলিি েন অয়যার্যা পাোয়ড়। সয়ঙ্গ থায়ক খ্াবািোবাি আি
লিকাি কিাি সিঞ্জাম যথা— লিির্নু ক, ‘কালপ’, িয়িাোি, বেম ইিযালে। উয়েখ্য এই লিকাি
উৎসয়ব লকবি সাাঁওিাি পুরুয়র্িাই অংিগ্রেণ কয়িন। লিকাি কয়ি লয মাংস সংগৃেীি েয়ে থায়ক
িা বুদ্ধপূ লণষমাি িায়ি খ্াওোোওো েে ও সয়ঙ্গ নাৈগানও ৈিয়ি থায়ক। এই সমি নাৈগান জুয়ড়
থায়ক অিািীনিাি োপ। লবলিয়ে আয়স মানু য়র্ি আলেম চজব িবৃ লত্ত। নাৈয়ি নাৈয়ি ‘লবি
লসয়িঞ’ বা ‘জঙ্গয়িি গান’ গাইয়ি গাইয়ি িাি কখ্ন লযন লভাি েয়ে আয়স িা লকউই লটি পান
না। সকায়ি িয়িযয়ক ল য়ি

যাে লনয়জি গন্তয়বয। অয়যার্যা পাোড় আবাি লনঝুম েয়ে যাে

একবেয়িি জনয।
এই লিকাি পিয়বি উয়েিয লকবিমাত্র পশুপালখ্ লিকাি ও মাংস খ্াওোি ময়র্য সীমাবদ্ধ
লনই। ‘লিকাি পিয়ব’ ময়র্য অনয িাৎপযষ লনলেি আয়ে। লসটা কী? লসটা েি চকয়িাি লথয়ক
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লযৌবয়ন পা লেওো যু বকয়ক লযৌনলিক্ষা িোন। লিক্ষাি মার্যম েয়ে কথা ও গান। িাি ইলঙ্গি
পাওো যাে ‘লবি লসয়িঞ’, ‘লসয়েিা লসয়িঞ’ গুয়িায়ি। এই র্িয়নি অলর্কাংি গান লেেয়কলন্দ্রক।
গানগুয়িাি িথম চবলিষ্ট্য েি, লিকাি উৎসয়ব অংিগ্রেণ কািীন িালত্রবায়স গাওো েে। লিিীে
চবলিষ্ট্য, গানগুয়িাি লবর্েবস্তু ও িব্দ িয়োয়গ অলীিিাি োপ। লযমন—
লনািাঃ খ্ন েম অিে লকলেঞ
গায়ি খ্ন েম োিা লকলেঞ
িািা েিয়ি িািা লবিয়ি
িািা লবিয়িম বাঙ্গাম লকলেঞা।
(অথষাৎ িি লথয়ক বাইয়ি আনয়ি, সইলময়িয়েি লথয়ক আিাো কিয়ি, মাঝ পয়থ মাঝ জঙ্গয়ি,
মাঝ জঙ্গয়ি আমাি িিীয়িি সব িজ্জা লনেয়ড় লনয়ি)। আি একটা গায়নও িমাণ লময়ি—
লসঞ লেয়ড় ে পৌইিৌ লোয়ড়া
লঞেৌ লেয়ড় ে থালি োকা
আি লোম লেয়ড়ঞ আি লোঞ এমাম
বাম লেয়ড়ঞা িৌইকামাঞ ে।
(অথষাৎ লেয়নি সঙ্গয়ম লপাো র্ান, িায়িি সঙ্গয়ম থািাি ভাি, যলে িুলম আমাে োও আিও ৈিম
সু খ্ িােয়ি লেব লিামাে আিও লকেু , আি যলে আমাি িিায়ব িালজ না েও িােয়ি লিামাি নায়ম
কিঙ্ক েড়াব)। এই একটা িাি সমায়জি সমি ভদ্রিা, িািীনিা লবসজষন লেয়ে িয়িযয়ক লময়ি
থায়কন অিািীনিাি গভীিিাে। এই লিকাি পিয়ব যাওোি জনয কখ্নও আয়স বার্া কখ্নও বা
অনু মলি। লযমন— একটা গায়ন লেয়ি িাি মায়ক বিয়ে—
লঞি বুরু লঞি কািাম
মানাঞ লময়স লগা িআ োয়ি।
আয়যালেেৌ লসাঁেিা, জুলি টামাক েুিেুি
আিম মানাঞ লগা িআ োয়ি।
(অথষাৎ কিম পিব, লমিা লযয়ি বার্া োও আপলত্ত লনই। লজাড়া র্ামসা বায়জ েুিেুি, অয়যার্যা
পাোড় লিকায়ি লযয়ি বার্া লেও না)। আি একটা গায়ন স্বামী িাি স্ত্রীয়ক বিয়ে—
বৌইিৌক বাঁগা কুনৌলম লি
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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আয়যালেেৌ লসাঁেিা
লসকৌলিেৌ ময়ন জুলি আিম মৌনৌঞা।
লপয়ো লৈাঁয়ড় িাগ লিে
বেঃ লসাঁেুি আরুব লম
কুহু লৈাঁয়ড়ে িাগ লিে কেঃ রুওেৌড় লম।
(অথষাৎ চবিাখ্ মায়সি পূ লণষমাে অয়যার্যা লিকায়ি, লিকালিমন লিে বার্া লেও না। লপউকাাঁো পালখ্ি
িায়ক লসাঁলথি লসাঁেুি র্ুয়ে লনও আি বউকথাকও িাকয়ি পয়ি ল য়ি িালকও)। এিকম কথা বিাি
কািণ, অয়নক সমে লিকায়ি লগয়ে লেংস্র জন্তু-জায়নাোয়িি আক্রময়ণ িাণোলনি িটনাও িয়টয়ে।
লিমলনই একটা গান—
আয়যালেেৌ বুরুে
লবি আয়স গাজাড়া
গালিঞ লিঞ ে কুয়ি জয়ম কান।
লকেৌয়ি লসাঁেুি ে
িুবৌয়ি সু নুম
আয়যালেেৌ বুরু লিিাং ইলে েটকাঃ।
(অথষাৎ অয়যার্যা পাোড় জঙ্গি না লঝাপঝাড়, আমাি বন্ধুয়ক লসংেয়ি খ্ায়ে। ৈয়িা লিি লসাঁেুি
লেয়ে আলস)। লেংস্র জন্তু-জায়নাোয়িি আক্রময়ণ যায়ি লকান িকম লবপে না িয়ট লস জনয স্ত্রী,
স্বামীয়ক স্মিণ কলিয়ে লেে। লনয়ম্নি গান িাি িমাণ—
আয়যালেেৌ লসাঁয়েিা
গায়ি জুলিয়কা বালগোম কান
টুংলকয়ি িায়বন, পাঞ্চলৈয়ি লিাঁট লম
লবিৌলি লসিা জুলি লিয়োঃ লকন লম ।
(অথষাৎ অয়যার্যা লিকায়ি লিে, সঙ্গী লিামাে লেয়ড় যায়ে। িািায়ি িাখ্া লৈাঁয় ড় কাপয়ড় লবাঁয়র্ নাও
আি লিকালি কুকুি েুলটয়ক সঙ্গী কয়ি নাও)। এভায়ব বালড় লথয়ক লবোে লনয়ে সাাঁওিাি যু বাপুরুয়র্িা লবলিয়ে পয়ড়ন লিকায়ি। এলেয়ক বালড়ি লিাক ভে, সংিেয়ক সঙ্গী কয়ি পথ লৈয়ে বয়স
থায়কন িাাঁয়েি ল য়ি আসাি অয়পক্ষাে। আবাি অয়নক নািীি আবোি থায়ক লিকাি লথয়ক ল য়ি
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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আসাি সমে স্বামী বা োো লযন অয়যার্যা পাোড় লথয়ক ৈাাঁপা ু ি সয়ঙ্গ কয়ি লনয়ে আয়ন। িাই
লিকাি লথয়ক ল িাি পয়থ পুরুয়র্িা লিকাি উৎসয়বি স্মৃলিলৈহ্ন লেসায়ব একটা ৈাাঁপা ু ি লনয়ে
আয়নন। একটা গায়ন োো লবায়নি ময়র্য কথা েয়ে—
মািাং বুরু লসাঁয়েিা েম
ৈািাঃ কান ে োোজা
ৈামপা বাো আৌগুিিাে লম ।
আলি বুলেন োঃ বুলেন
আলি বুলেন িসৎ
বাি িগা মাৎ লিোঁ বাং লিয়োগঃ।
(অথষাৎ োো িুলম বড়পাোয়ড় লিকাি কিয়ি যাে, লসখ্ান লথয়ক ৈাাঁপা ু ি সয়ঙ্গ কয়ি আনয়ব।
উত্তয়ি োো বিয়ে— অয়নক জি, অয়নক কাো, েুোি বাাঁয়িও লিািা যাে না)।
বিষমায়ন লবলিি ভাগ সাাঁওিাি যু বা-পুরুয়র্িা লিকাি কিাি মানলসকিাে অয়যার্যাে যান না,
লিকাি উৎসব পািন কিাি জনযই যান। অথষাৎ লিকায়িি ৈাইয়ি উৎসয়বি িার্ানযই লবলি। এি
লপেয়ন অয়নক কািণ কাজ কিয়ে। লযমন— একই পাোয়ড়ি জঙ্গয়ি বেয়িি পি বেি লিকাি
কিয়ি লসই জঙ্গয়িি পশুপালখ্ কময়ি থাকাই স্বাভালবক।

য়ি েীিষকাি আয়গ লিকায়ি যাওোি লয

র্ুম লেি লসটা অয়নকটাই কয়ম লগয়ে। িাোড়া সাাঁওিাি সমায়জি একটা অংি লিলক্ষি েওোে
িায়েি ময়র্য এই লিকাি কিাি মানলসকিা লবিুপ্ত েয়ে। আি একটা বড় কািণ েি সিকায়িি
পক্ষ লথয়ক আইন কয়ি পশুপালখ্ লিকায়ি লনয়র্র্াজ্ঞা জালি। িাই সাাঁওিাি যু বা-পুরুয়র্িা এখ্ন
অয়যার্যা লিকায়ি যান িাাঁয়েি লনিযলেয়নি ক্লালন্তকি জীবয়ন একটু িসে পাওোি িালগয়ে। উয়েিয
যাইয়োক না লকন িায়েি কায়ে এই বুদ্ধপূ লণষমাি িাি স্মিণীে েয়ে থায়ক।
৩. সাাঁওিালি গায়ন িামােণ িসঙ্গ
সালেয়িয আমিা একটা কথা খ্ুব বয়ি থালক, ‘সালেিয েি সমায়জি েপষণ’। সমায়জ যা লকেু িয়ট
সালেলিযয়কি লিখ্ায়ি িা িলি লিি েে। সালেলিযক িাাঁি লিখ্ননিলিি িািা সমায়জ িয়ট যাওো
লবর্েয়ক লনয়জি ময়নি মলণয়কাোে জািণ কয়ি, কল্পনাি জগয়িি সয়ঙ্গ বািব জগয়িি একটা
লমিবন্ধন িটান। সালেলিযক বা লিল্পী িাাঁি সৃষ্ট্সালেিয আমায়েি সাময়ন িকাি কয়িন কখ্নও গল্প২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

উপনযায়স, কখ্নও কাবয-কলবিাে, কখ্নও বা গায়নি মার্যয়ম। িাাঁয়েি সৃষ্ট্সালেয়িযি ময়র্য লকেু
লকেু লবর্ে আমায়েি মনয়ক এমন ভায়ব নাড়া লেয়ে যাে, যা েয়ে ওয়ে যুগান্তির্মষী সালেিযকীলিষ।
অথষাৎ লয সালেিযকীলিষয়ক সময়েি গলণ্ডয়ি লবাঁয়র্ িাখ্া যাে না। যুগ যুগ র্য়ি আমিা িাি িস
আস্বােন কয়ি থালক। লসিকমই এক সালেিযকীলিষ েি িামােণ। লকান্ কায়ি লিয়খ্ যাওো
বাল্মীলকি িামােণ আজও লৈিস্মিণীে েয়ে আয়ে এবং আজও িামােয়ণি আস্বাে গ্রেণ কয়ি
ৈয়িলে। িামােয়ণি িাম, িক্ষ্মণ, সীিা লযন এখ্নও আমায়েি সাময়ন লবিাজ কিয়েন।
সাাঁওিাি সম্প্রোয়েি মানু র্ লয পাোড়য়ক লকন্দ্র কয়ি লিকাি উৎসব পািন কয়িন লসই
পাোয়ড়ি নাম লকন অয়যার্যা েি িা লনয়ে সাাঁওিাি সমায়জ একটা র্মষমি িৈলিি আয়ে। িাাঁয়েি
লবশ্বাস বা র্ািণা আয়ে লয িামৈন্দ্র বনবাস কায়ি িক্ষ্মণ ও সীিায়ক লনয়ে এই পাোয়ড় আড়াইলেন
লেয়িন। িাাঁয়েি স্মৃলিলৈহ্ন নালক পাোয়ড় ইিিি েলড়য়ে আয়ে। িাাঁিা জায়নন িাম-িাবয়ণি যু য়দ্ধ
সাাঁওিাি চসনযবালেনী িায়মি েয়ে যু দ্ধ কয়িলেি। সীিা স্নায়নি পি গায়েি িায়ি ৈুি শুকায়ি
লেয়েলেয়িন, িাি জনয এখ্নও গায়েি িায়ি মায়ঝমায়ঝ ৈুি লেখ্য়ি পাওো যাে। আবাি স্নায়নি
পি লয পাোয়ড় োাঁলড়য়েলেয়িন লসখ্ায়ন পায়েি োপ অক্ষে েয়ে আয়ে। িামৈন্দ্র লযখ্ায়ন স্নান
কয়িলেয়িন লসখ্ায়ন খ্ড়য়মি োগ লযখ্া যাে। িামৈয়ন্দ্রি কৃপাে অয়যার্যা পাোয়ড় বায়িামাস জি
পাওো যাে। লযখ্ায়ন জয়িি আর্াি আয়ে লসই জােগাি নাম ‘িালণেে’। িাি লকেু েূ য়ি ‘পািাি
লস্রাি’ ও ‘লিাড়ািুলব’ নামক েুয়টা ল াোিা লথয়ক অনবিি জি ওয়ে। অথষাৎ িামৈয়ন্দ্রি পােস্পয়িষ
এই অয়যার্যা পাোড় আজ সাাঁওিাি িথা সমি ভািিবাসীি কায়ে পলবত্র িীথষয়ক্ষত্র।
সাাঁওিালি লগেসালেয়িয িামােণ িসঙ্গ অথষাৎ িায়মি বনবাস লথয়ক শুরু কয়ি অয়যার্যা পাোয়ড়
িাম-িক্ষ্মণ লিকায়িি কথা, িাাঁয়েি পুয়জা-আৈষাি কথা, িাবণ কিৃক
ষ সীিা েিণ, সীিা উদ্ধায়ি
িঙ্কায়ি যাওোি কথা, সীিায়ক ল য়ি পাওোি লপেয়ন বীি েনু মায়নি অবোনই বা কিখ্ালন
ইিযালে িসঙ্গ িক্ষ কিা যাে। একটা গায়ন সীিাি জন্ম বৃ ত্তান্ত ৈমৎকাি ভায়ব ু য়ট উয়েয়ে। গায়ন
বিা েয়ে:
সীিাে জানাম লিনা নায়েি গািায়ি।
িায়ম লিঙ্গুয়েনা োিা োয়ি
িাম িাজা গণ্ডী িাম িাজাে গণ্ডী।
িাবণ িাজা সীিাে েিণ লিয়ে।।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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(অথষাৎ সীিা জয়ন্মলেি িােয়িি

ায়ি। িাম েি িাি সের্মষী, িাম িাজা গলণ্ড লেে, িাবণ িাজা

সীিায়ক েিণ কয়িলেি।) িামসীিা ও িক্ষ্ময়ণি লৈােবেি বনবাস েওোে লগাটা অয়যার্যাপুিী লয
লিাকােি িাি লৈত্র র্িা পয়ড়য়ে একটা গায়ন—
িায়ম িক্ষ্মণ লো সীিা লেবী
লৈৌে বেি ক বনবাস এন।
োোয়গ িাজিালন োোয়গ অয়যার্যাপুিী
োোয়গ গাড় ে ক বাগী আৎ ে।
(অথষাৎ িাম িক্ষ্মণ সীিা লেবীি লৈাে বেি বনবাস েি। োেয়ি িাজািালন েুঃ য়খ্ ভিা অয়যার্যাপুিী,
োেয়ি লভয়টমালট লেয়ড় ৈয়ি লগি।) আবাি িাম িক্ষ্মণ লিকায়ি যাওোি আয়গ পুয়জা কিয়িন। লস
কথাে একটা গায়ন র্িা পয়ড়য়ে—
মািাং বুরু ৈটয়ি
বুনুম লৈিান লি লবজে বাো
লেয়স ভুকু বুনুম লবঞকাৈূ ড় লবজে বাো
িায়ম িখ্ন লকন পূ জৌে িালগৎ।
(অথষাৎ বড় পাোয়ড় উই ল লবি ওপি লবজেসূৈক নাগয়কশ্বি ু ি, োও উইয়পাকা ঐ নাগয়কশ্বি
ু ি িাম িক্ষ্মণ পুয়জা কিয়ব।) আবাি লিকায়িি সমে িাাঁয়েি োয়ি লকমন অস্ত্র থাকি িাি
লববিণ লেওো েয়েয়ে একটা গায়ন। লযমন —
আয়যালেেৌ বুরু েয়ি
েি আয়স িাোিা
িাম িখ্ন িমঝম লকন আাঁড়য়গা িাকাপ্ কান ।
িাম লিয়ি আঃসাি
িখ্ন লিয়ি কালপ ে
িাম িখ্ন িমঝম লকন আাঁড়য়গা িাকাপ্ কান।
(অথষাৎ অয়যার্যা পাোড় সরু না ৈওড়াপথ, িাম িক্ষ্মণ ওো নামা কয়ি। িায়মি োয়ি লিির্নু ক,
িক্ষ্ময়ণি োয়ি কালপ, িাম িক্ষ্মণ ওো নামা কয়ি।) এখ্ায়ন িক্ষণীে িাম িক্ষ্ময়ণি অস্ত্রসজ্জা। এসব
অস্ত্র লিা সাাঁওিাি সম্প্রোয়েি জািীে অস্ত্র। এই অস্ত্রগুয়িা লেয়খ্ েুলট িশ্ন জায়গ। এক িাম-িাবণ
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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যু য়দ্ধ লক সাাঁওিাি চসনয সলিযই অংিগ্রেণ কয়িলেি? েুই িাম িক্ষ্ময়ণি এই অস্ত্রগুয়িা লক সাাঁওিাি
সম্প্রোয়েি কাে লথয়ক পাওো?
িাম িক্ষ্ময়ণি অনু পলস্থলিয়ি িাবণ সীিায়ক েিণ কয়ি িঙ্কাে লনয়ে লগয়ে। িাবণ সীিায়ক েিণ
কিাি সমে লকমন েিনাি আশ্রে লনয়েলেি লস সপরায়কষ সাাঁওিাি সমায়জি িৈলিি একটা গান
েি:
িায়ম ৈািাও এনা েলিণী লসয়ন্দিা।
িক্ষ্ময়ণ ৈািাও এনা িায়ম পাাঁজা।
সার্ু মা লৈনয়ি জুগী মা লবিয়ি
জুগী মা লবিয়ি িাবণ িাজা ে
সীিা লেবী েে েিণ লকয়ে।
(অথষাৎ িাম ৈয়ি লগি েলিণ লিকায়ি। িক্ষ্মণ ৈয়ি লগি িাময়ক খ্ুজ
াঁ য়ি। সার্ু লসয়জ জুগী লবয়ি,
জুগীি লবয়ি িাবণ িাজা সীিায়ক েিণ কিি।) িাবণ কিৃষক িামসীিাি সু য়খ্ি িি এভায়ব লভয়ে
যাওোে লবয়েেয়বেনাে একলেয়ক সীিা অপিলেয়ক িাম িক্ষ্মণ েনু মায়নি ময়ন লবেনাি উয়দ্রক
িয়টয়ে। িায়েি হৃেেযন্ত্রণাি মমষস্পিষী ক্রন্দয়নি লৈত্র র্িা পয়ড়য়ে একলট গায়ন —
অকে েে িাঃ এো বীি লি?
অকে এ িাঃ এো োঃ িু িাটয়ি?
অকে এ িাঃ এো োয়ি িৌি লি?
িাম এ িাঃ এো বীি লি।
সীিা এ িাঃ এো োঃ িু িাটয়ি।
েনু মান এ িাঃ এো োয়ি িৌি লি।
(অথষাৎ লক কাাঁয়ে বয়ন? লক বা কাাঁয়ে জয়িি িায়ট? লকই বা কাাঁয়ে গায়ে িায়ি? িাম কাাঁয়ে বয়ন,
সীিা কাাঁয়ে জয়িি িায়ট আি েনু মান কাাঁয়ে গায়ে িায়ি বয়স।) অিএব সীিায়ক উদ্ধাি কিয়ি
লগয়ি মোসমুদ্র পাি কয়ি িঙ্কাে লযয়ি েয়ব। এই মোসমুদ্র পাি েওোি উপাে লক েয়ব? লস
কথাে একটা গায়ন বিা েয়েয়ে —
এিবড় সু মুেুি
লক কয়ি পাি েব িংকাি লেি?
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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বাাঁয়ময়ি বাাঁলর্ব, পাথয়ি গাাঁলথব
টয়ক পাি েব িংকাি লেি।
িাম িক্ষ্মণ চসনযবালেনী লনয়ে িঙ্কাে িয়বি কয়িয়েন এসংবাে ৈািলেয়ক েলড়য়ে পড়য়িই িঙ্কাি
সমি চসনযসামন্তয়ক সিকষ থাকয়ি বিা েয়ে। িুলময়ে থাকা কুম্ভকণষয়ক কীভায়ব সয়ৈিন কিা
েয়ে লস কথাে লনয়ম্ন উয়েলখ্ি গায়ন র্িা পয়ড়য়ে —
কালি কুম্ভ িাজা
এি অয়ৈি শুয়ে আে।
উে বাবুনাথ, আইস বাবুনাথ
িাবয়ণি মুড় লয লি কাটা যায়ব।
(অথষাৎ কালিিাজ কুম্ভ এি অয়ৈিয়ন শুয়ে আে, এলেয়ক িাবয়ণি মাথা লয কাটা যাে। ওয়ো
বাবুনাথ, এয়সা বাবুনাথ।) আমিা এটাও জালন েনু মান িঙ্কাে এয়স কীভায়ব িাণ্ডব ৈািাে এবং
সীিায়ক উদ্ধাি কিাি লপেয়ন িাি অবোন কিখ্ালন লেি। িঙ্কাে লগয়ে সীিাি কায়ে িায়মি
স্বণষাঙ্গুিীে েনু মানই লিা বয়ে লেয়ে এয়সলেি। একটা গায়ন বিা েয়ে লয —
লি লিনাঃ সয়নি মুেৌম
অকায়িনা লসিাম ঞাম আনা লি।
সাি সমুদ্র িঙ্কা গড় পািম লি
েনু মান বীি লগে ৈাি আলেঞ আে।
(অথষাৎ োয়িি লসানাি আংলট লকাথাে লপলি সীিািালন। সািসমুদ্র পাি কয়ি িঙ্কাে এয়স েনু মান
বীি আমাে লেয়ে লগি।) িাম-সীিাি লবয়েেযন্ত্রণাে েনু মায়নি ময়নও োগ লকয়টয়ে। িাই যি
িাড়ািালড় সম্ভব িায়েি লমিন িটায়ি েয়ব। লস জনয েনু মান লবয়ির্ ভায়ব িৎপি েয়েয়ে। উয়েখ্য
েনু মায়নি িৎপিিাে িাম সীিায়ক ল য়ি লপয়েয়ে। লস কথাে একটা গায়ন বিা েয়েয়ে —
িাম িখ্ন কুইলি মুেৌম
অকায়িম ঞাময়কয়ে সীিৌিানী।
সাি সু মুেি িংকা মা গাড়য়ি
েনু মান কড়া েে ৈাি আলেঞা।
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(অথষাৎ লসানািৈাাঁে িাম িক্ষ্মণ লকাথাে লপয়ি সীিািালনয়ক। সািসমুদ্র পায়ি িঙ্কাি লেয়ি বীি
েনু মায়নি কায়ে সীিািালনয়ক লপিাম।)
চবলৈয়ত্রয ভিা ভািিবয়র্ষ অনযিম জনয়গাষ্ঠী সাাঁওিাি জালি। িায়েি সংস্কৃলি, আৈাি িভৃলিয়ি
লনজস্বিা থাকয়িও ভািয়িি েুই মোকায়বযি ময়র্য িামােয়ণি িভাব এই লগাষ্ঠীি ময়র্য লবয়ির্ভায়ব
িক্ষণীে। িামােণ কালেলনি িটনা সাাঁওিাি সমায়জ কীভায়ব কখ্ন লথয়ক িয়বি কয়িয়ে িা বিা
িি। ময়ন েে িায়মি িজাবাৎসিয সাাঁওিাি সমায়জ িভাব লবিাি কয়ি। িস্বরূপ িাম সপরালকষি
নানা িটনা ও কালেলন িায়েি সমায়জ গায়নি মার্যয়ম নানা অনু ষ্ঠায়ন িৈালিি েয়ি থায়ক।
অয়যার্যাি লিকাি পিব িাই িাময়ক লকন্দ্র কয়িই গয়ড় উয়েয়ে। িাম বয়ন লিকাি কিয়ি লগয়ি
সীিা লযমন অর্ীি আগ্রয়ে অয়পক্ষা কিি লিমলন লিকাি পিয়বি সমে অয়যার্যাে যাওো বালড়ি
যু বক বা কিষাি জনয বালড়ি মলেিািা অয়পক্ষা কয়ি। এখ্ায়ন েুই-এি লমি খ্াঁয়জ পাওো যাে। িাম
িায়েি সমায়জি আেিষ। সাাঁওিাি সমায়জি লয ির্ান অস্ত্র লিির্নু ক, লসলট আবাি িায়মিও ির্ান
অস্ত্র। িায়মি ময়িা লযাদ্ধা, িাজা, পেীিাণা, ভ্রািৃবযৎসি ৈলিত্র সাাঁওিাি সমায়জ সেয়জই গৃেীি
েয়েয়ে। লস কািয়ণই িামকালেলন সাাঁওিাি সমায়জ গাাঁথা, লিাকগায়ন, লিাকশ্রুলিি মার্যয়ম সমায়জ
েলড়য়ে লেলটয়ে আয়ে। িাি পলিৈে পাওো যাে সাাঁওিাি সমায়জি লবলভন্ন অনু ষ্ঠায়ন গায়নি িািা।
সাাঁওিাি সমাজ লিৈালিিা, লবশ্বাসিািকিা, অনযাে, অিযাৈাি িভৃলি লবর্েগুলিি সয়ঙ্গ
লকানিকাি সময়ঝািা কয়ি না। সিি, সার্ািণ, অনাড়ম্বি জীবনযাপয়ন অভযি মানু য়র্িা সবষো ৈাই
এক আেিষ পলিৈািক, লয িায়েি সমসযা লথয়ক উদ্ধাি কিয়ব। এখ্নও সাাঁওিাি সমায়জ
‘লমাড়য়িি’ লনর্ান লময়ন ৈিা েে। লকন্তু িাম লযন এখ্ায়ন ‘লমাড়িয়েি’ উপিওোিা। পলিয়িয়র্
একথাই বিা যাে লয— সাাঁওিাি সমায়জ িামােণ ৈৈষা ও কালেলনি অন্তভূ ষলি এক যু গান্তকািী
িটনা। এই িটনা িমাণ কয়ি— ‘লবলবয়র্ি মায়ঝ লেখ্ লমিন মোন’।
সূত্রলনয়েষি :
১. সেিাে: সেিাে িয়ব্দি বাংিা িলিিব্দ বাাঁর্না পিব বা গরু খ্ুাঁটান। আমাি র্ািণা ‘সেিাে’ িয়ব্দি উৎপলত্ত
‘সািোও’ িব্দ লথয়ক। সাাঁওিালি সািোও িয়ব্দি অথষ েি শ্রদ্ধা কিা বা সম্মান কিা। এই সেিাে উৎসয়বি
লনপয়থয সাাঁওিাি সমায়জ একটা র্মষকথা িৈলিি আয়ে। লসটা েি কৃলর্ লেবিা সাাঁওিািয়েি গরু োন কয়িন
এবং লসই গরু িািা িায়েি কৃলর্কাজ কয়ি জীলবকা লনবষাে কিয়ি বয়িন। পািাপালি িায়েি এটাও স্মিণ কলিয়ে
লেন লয, িাাঁি লেে গরুয়ক লযন যেসেকায়ি িাখ্া েে। সাাঁওিািিা িাাঁি কথা লেকোক পািন কিয়ে লকনা লসটা
লেখ্াি জনয লিলন স্বগষ লথয়ক ময়িষ বেয়ি একবাি আসয়বন। িখ্ন সাাঁওিািিা িাাঁয়ক সন্তুষ্ট্ কিাি জনয লনলেষষ্ট্
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পাাঁৈলেন লস্থি কয়ি। লসই পাাঁৈলেন অনযানয লেয়নি িুিনাে িািা গরুয়ক ভািভাি খ্াবাি লেয়ে পুয়জা কয়ি থায়ক।
আি গরু খ্ুাঁটাি মার্যয়ম কৃলর্ লেবিায়ক লেখ্ায়না েে গরু খ্ুব আনয়ন্দই আয়ে িাই িা ািাল

কিয়ে। অপিলেয়ক

গরুি লিয়ে লয র্ানগুে পিায়না থায়ক িায়ি িমাণ কয়ি কৃলর্কাজ লেকোক ৈিয়ে। অথষা ৎ কৃলর্কায়জি পািাপালি
গরুও যয়থষ্ট্ সম্মান বা ‘সািোও’ লপয়ে থায়ক। লসই লৈত্রই লযন ‘সেিাে’ উৎসয়বি মার্যয়ম কৃলর্ লেবিাি সাময়ন
িুয়ি র্িা েয়ে।
২. লেসম সেিাে: ‘লেসম’ অয়থষ লেি আি ‘সেিাে’ অয়থষ বাাঁর্না। অথষা ৎ লেিবাাঁর্না। লেয়িি সমগ্র সাাঁওিাি সমাজ
লয সমেটায়ি বাাঁর্না উৎসব পািন কয়ি থায়ক লসই সমেটায়ক (সার্ািণি লপৌর্মায়স) লেিবাাঁর্না বিা েে।
লপৌর্মায়স নিুন র্ায়ন িি সমৃ দ্ধ েে। কৃলর্ লেবিায়ক শ্রদ্ধা জানায়ি লেসম সেিাে বা লেিবাাঁর্না অনু লষ্ঠি েয়ে
থায়ক।
৩. লজি লপেৌ: মাংস লপো।
৪. োলি লিকান সেিাে: োলিি ময়িা বাাঁর্না উৎসব। লযয়েিু ‘সেিাে’ উৎসব পাাঁ ৈলেন র্য়ি েে লসয়েিু সময়েি
লনলিয়খ্ অয়নক েীিষ। আবাি োলিও লৈোিাে অয়নক বড়। িাই ‘সেিাে’ বা বাাঁর্না উৎসবয়ক োলিি সয়ঙ্গ িুিনা
কিা েয়েয়ে।
৫. উম লেিঃ : ‘উম’ অয়থষ স্নান আি ‘লেিঃ’ অয়থষ লেন। অথষাৎ স্নায়নি লেন।
৬. বাঁগাে লেিঃ : ‘বাঁগা’ অয়থষ পুয়জা কিা। অথষাৎ পুয়জাি লেন।
৭. জায়েিথান: সাাঁওিাি সম্প্রোে লয স্থায়ন র্মষীে পুজাৈষা কয়ি থায়কন লসই পলবত্র স্থানয়ক জায়েিথান বিা েয়ে
থায়ক।
৮. খ্ুিৌও লেিঃ : গরুখ্ুাঁটাি লেন।
৯. ৈুমৌড়া: গরুয়ক খ্ুাঁলটয়ি বাাঁর্াি পি বালড়ি মলেিাগণ একটা কুয়িায়ি আিপৈাি, েূ বষািাস ও িেীপ জ্বালিয়ে
গরুয়ক অঞ্জলি লেন। সাাঁওিালিয়ি এই িলক্রোয়ক ‘ৈুমৌড়া’ বিা েে।
১০. জায়ি লেিঃ : উলেষ্ট্লভক্ষাি লেন।
১১. সাকিাি: সংক্রালন্ত।
১২. রুিৌ সাকিাি: ‘রুিৌ’ েয়ে একিকাি বনয জন্তু, সপরাূ ণষ লবড়ায়িি ময়িা লেখ্য়ি। িয়ব এয়েি লিজ আকায়ি
বড়। অনু মান কিা লযয়ি পায়ি িাৈীনকায়ি লপৌর্সংক্রালন্তয়ি এই িাণীয়ক লকান লেব বা লেবীি িিীকরূয়প
সাাঁওিাি সম্প্রোে পুয়জা কিয়িন। আি লসই লথয়কই েেয়িা এই উৎসয়বি নাম ‘রুিৌ সাকিাি’।
১৩. েপন সাকিাি: ‘েপন’ অয়থষ লোট। অথষা ৎ লোটসংক্রালন্ত।
১৪. েিং হুড়ুং মাো: লিনলট িব্দ ‘েিং’, ‘হুড়ুং’, ‘মাো’। ‘েিং’অয়থষ ৈািগুাঁয়ড়া, ‘হুড়ুং’ অয়থষ ভানা আি ‘মাো’ অয়থষ
লেবস বা লেন। অথষাৎ ৈািগুাঁয়ড়া ভানাি লেন ।
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১৫. োকুকাটকম্: েু লট িব্দ একয়ত্র বযবোি কিা েয়েয়ে ‘োকু’ ও ‘কাটকম্’। ‘োকু’ মায়ন মাে আি ‘কাটকম্’ মায়ন
কাাঁকড়া। সংক্রালন্তি আয়গি লেন সাাঁওিাি পুরুয়র্িা মাে, কাাঁকড়া লিকায়ি লবলিয়ে পয়ড়। সংক্রালন্তি লেন বালড়ি
সবাই লময়ি এই মাে, কাাঁকড়া লিাঁয়র্ ভায়িি সয়ঙ্গ খ্াওোোওো কয়ি।
১৬. েিং: সাাঁওিালিয়ি ‘েিং’ অয়থষ সমি িকম গুাঁয়ড়া লবাঝাে। লযমন ‘ৈাওয়ি েিং’ (ৈািগুাঁয়ড়া), ‘গেম েিং’
(গয়মি আটা) ইিযালে।
১৭. লিায়বাঃ লপেৌ: িথয়ম ৈািগুাঁয়ড়াি সয়ঙ্গ পলিমাণ ময়িা লিি, েিু ে, নু ন কখ্নও বা িাউ লকংবা লিম লমলিয়ে
জয়িি সাোয়যয ভাি কয়ি মালখ্য়ে নাড়ু চিলি কিা েে। িািপি একলট োাঁলড়য়ি জি লেয়ে িাি ওপয়ি অনয একলট
লেদ্রযু ি পায়ত্র লসই নাড়ুগুয়িা লিয়খ্ াকা লেয়ে উনু য়নি ওপয়ি বসায়না েে। আগুয়ণি আাঁয়ৈ োাঁলড়ি জি গিম েয়ে
বাোকায়ি লবিয়ি থায়ক আি লসই বায়ে ওপয়ি িাখ্া নাড়ু লসদ্ধ েে। এইভায়ব চিলি কিা লপোয়ক লিায়বাঃ লপেৌ
বিা েে। েয়ি পায়ি এই লপোি অনু সিয়ণ বিষমায়ন লবলভন্ন ভাপালপো চিলি কিা েয়ে ।
১৮. িাবুং োিো োঃ : ‘িাবুং’ অয়থষ িুব লেওো, ‘োিো’ েি গভীি ও বড় জিার্াি আি ‘োঃ’ মায়ন জি। অথষাৎ
লকান নেী বা বড় পুকুয়িি জয়ি িুব লেয়ে স্নান কিা। এই স্নান মকি সংক্রালন্তয়ি কিা েে। বাংিাে যায়ক বয়ি
মকিস্নান।
১৯. জগমালঝ: বাংিা িলিিব্দ উপয়মাড়ি। গ্রায়মি লেয়িয়ময়েয়েি িক্ষণায়বক্ষণ লথয়ক শুরু কয়ি িায়েি
চনলিকৈলিত্র লেক িাখ্া, লকউ অসামালজক কাজ কিয়ি িায়ক িালি লেওো বা জলিমানা কিা, উৎসয়বি অনু মলি
লেওো লথয়ক শুরু কয়ি নাৈ গায়নি পলিৈািনা কয়ি থায়কন।
২০. লবঝািুঞ: লকান

াাঁকা জােগাে কিাগায়েি গুলড় পুাঁয়ি লনলেষষ্ট্ েূ িে লথয়ক লিির্নু য় ক কয়ি লসই কিাগায়েি

গুলড়য়ি লিিলবদ্ধ কিাি িলিয়যালগিা েি ‘লবঝািুঞ’।
২১. নােয়ক: লযলন সাাঁওিাি সম্প্রোয়েি আৈাি অনু ষ্ঠায়ন পুয়জা কয়ি থায়কন। যাি বাংিা িলিিব্দ পুয়িালেি।
২২. মালঝ: সাাঁওিাি সমায়জি গ্রাম ির্ান। িাাঁি োয়ি িাসন বযবস্থাি মূ ি োলেে। যাি লনয়েষি োড়া লকান পেয়ক্ষপ
লনয়ি পায়ি না সাাঁওিাি সমাজ। পূ জাপাবষণ লকংবা জন্ম, মৃ িুয, লববায়েি আৈাি অনু ষ্ঠানই লোক িলিয়ক্ষয়ত্রই
অনু মলি লনয়ি েে গ্রাম ির্ায়নি কায়ে ।
২৩. পািালনক: ‘পািালনক’ েি ‘মালঝ’ বা লমাড়য়িি সেকািী। লযয়েিু ‘মালঝ’ বা লমাড়য়িি োলেে িৈুি লস জনয
‘মালঝ’ বা লমাড়য়িি অয়নক কাজ ‘পািালনক’ পািন কয়িন। লকান কািণবিি যখ্ন ‘মালঝ’ বা লমাড়ি গ্রায়মি
বাইয়ি থায়কন বা োলেে লথয়ক ইি া লেন অথবা মািা যান িখ্ন ‘মালঝ’ বা লমাড়য়িি সব োেোলেে পািন
কিাি অলর্কাি ‘পািালনয়কি’।
২৪. গুড়খ্ৌজৌলড়: গুড়মুলড়।
২৫. নাওো লসিমা: নিুন বেি।
২৬. গুলিকাড়লম: জলমোি বালড়ি গৃ েপালিি পশু লেখ্ায়িানাি োলেয়ে থাকা বযলিগণ। লসয়ক্ষয়ত্র লেয়ি েয়ি গুলি
আি লময়ে েয়ি কাড়লম বিা েে ।
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২৭. বাো: আক্ষলিক অয়থষ ‘বাো’ েি ু ি। লযয়েিু িাি ু িয়ক লকন্দ্র কয়ি উৎসব েয়ে থায়ক িাই এই উৎসয়বি
নামকিণ বাো।
২৮. মািাংবু রু: সাাঁওিাি সম্প্রোয়েি ির্ান লেবিা।
২৯. জায়েিআয়ো : ‘জায়েি’ েি সাাঁওিাি সম্প্রোয়েি পলবত্র স্থান। এই পলবত্র স্থায়নই িাাঁিা র্মষীে পূ জাৈষা কয়ি
থায়কন। আি ‘আয়ো’ অয়থষ মা। অথষা ৎ লয মা জায়েয়ি লবিাজ কয়িন লিলনই জায়েিআয়ো। ইলন িাাঁয়েি ির্ান
লেবী।
৩০. লমায়ড়য়কা িুরুেয়কা: আক্ষলিক অথষ পাাঁয়ৈ েয়ে। এখ্ায়ন সাাঁওিাি সম্প্রোয়েি ির্ান লেবয়েবী ‘মািাংবুরু’ ও
‘জায়েিআয়ো’ বযিীি অনযানয লেবয়েবীয়ক ‘লমায়ড়য়কা িুরুেয়কা’ নায়ম সয়ম্বার্ন কিা েয়েয়ে।
৩১. ভি: (লিাক লবশ্বায়স) লিিয়যালন লেবিা িভৃলিি অলর্ষ্ঠান।
৩২. আঃসাি: লিির্নু ক।
৩৩. কালপ: র্ািায়িা অস্ত্র লবয়ির্।
৩৪. েৌওড়ৌ: বাাঁয়িি কলঞ্চ লেয়ে চিলি লগািাকাি িািা লবয়ির্।
৩৫. লসাঁেিা: লিকাি কিা।
৩৬. কািাম: উৎসবলটি নাম কািাম। কািণ ‘কািাম োয়ি’ অথষাৎ কিমৈা গােয়ক লকন্দ্র কয়ি এই উৎসব েয়ে
থায়ক।
৩৭. োাঁসাই: সাাঁওিালিয়ি আলশ্বন মাসয়ক োাঁসাই বিা েে। লযয়েিু আলশ্বন মায়স উৎসবলট অনু লষ্ঠি েয়ে থায়ক
লসজনয এি নামকিণ োাঁসাই।

সোেক গ্রন্থ
১. বয়ন্দাপার্যাে, িপন। ‘সাাঁওিািী কলবিা’। লে’জ পাবলিলিং। িৃিীে সংস্কিণ জানু োলি ২০১০
২. পাি, লমােন। ‘সাাঁওিাি সমায়জি লববাে ও লববায়েি গান’। পুিক লবপলণ। িথম িকাি লিয়সম্বি ২০০৬
৩. ইসিাম িরু, মাযোরুি। ‘বাংিায়েয়িি আলেবাসী সংস্কৃলি’। কথািকাি। লিিীে মুদ্রণ ল ব্রুোলি ২০১৩
৪. োাঁসো, রূপৈাাঁে। ‘লেলেলড় লপলপলড়’ (লসোে েং লসয়িঞ পুলথ)। লখ্িওোড় পাবলিয়কিন’স। লিিীে সংস্কিণ
২০০৬
৫. োাঁসো, রূপৈাাঁে। ‘ময়ড় লসঞ ময়ড় লঞেৌ’ (লসোে সেিাে লসয়িঞ পুলথ)। লখ্িওোড় পাবলিয়কিন’স। লিিীে
সংস্কিণ ২০০৮
৬. লিভায়িে এি.ও. লেফসরুি, ‘েড় কয়িন মায়ি োপড়াময়কা লিোঃ কাথা’, লখ্িওোি িিাও আখ্ড়া।
৭. লভৌলমক, সু হৃেকুমাি। ‘সাাঁওিালি গান ও কলবিা সংকিন’। সালেিয অকায়িলম, িৃিীে মু দ্রণ ২০১৩

*****
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

চসকি িলক্ষয়িি ‘র্ূ িা উড়ালন’: লবপন্ন নািীি একক িলিবাে
লিখ্ক-পলিলৈলি

লবশ্বলজৎ মণ্ডি
গয়বর্ক, বাংিা লবভাগ
স্বামী লবয়বকানন্দ লিসাৈষ লসিাি (িামকৃে লমিন লবেযামলন্দি)
পলিমবঙ্গ, ভািি
সািসংয়ক্ষপ:
পুরুলিোি ভূ লমপুত্র চসকি িলক্ষি বিষমান বাংিা সালেয়িযি একলট অলি পলিলৈি উজ্জ্বি নাম।
সালেয়িযি সব িাখ্াে িাাঁি অবার্ লবৈিণ সয়েও আনিিব লিলন লনয়জয়ক বযলিক্রমী কয়ি
লিয়খ্য়েন। মানভূ ম িথা পুরুলিোয়ক লকন্দ্র কয়ি িাাঁি যাবিীে জীবন ও সৃজন। পুরুলিো এবং
পুরুলিোি মানু য়র্িা লবয়ির্ কয়ি কুড়লম-োাঁলড়-িবি-বাউলি-সাাঁওিাি-ভূ লমজ-মাোি-লিাম এমন
নানান লশ্রলণি মানু র্ই িাাঁি লিখ্াে জােগা কয়ি লনয়েয়ে। কুসংস্কািােন্ন আলেবাসী সমায়জি
গুলটকিক িাজ্ঞ লমাড়ি মািবিিা লনয়জয়েি ক্ষমিাবয়ি সমায়জি উপি লয িিৈক্ষু িাসন
ৈালিয়ে যায়ে, সকিয়কই লনলিষর্াে লময়ন লনয়ি বার্য কিা েয়ে, লসখ্ায়ন কায়িাি লকেু কিাি বা
বিাি থায়ক না। পুরুর্িালসি এই সমাজগুলিয়ি িলিলনেি নািীিা লযভায়ব লিালর্ি, বলঞ্চি ও
অিযাৈালিি েয়ে িািই সািাৎসাি আয়িাৈয ‘র্ূ িা উড়ালন’ উপনযাস। আয়িাৈয িবয়ন্ধ লেখ্ায়নাি
লৈষ্ট্া কিা েয়েয়ে লনজ জীবনয়ক উপয়ভাগ কিয়ি লগয়ে, লিাকােি িাসনয়ক অগ্রােয কয়ি িায়ক
িলি পয়ে পয়ে লয লিার্ণ ও লনপীড়য়নি লিকাি েয়ি েয়েয়ে িািই অনু পম লৈত্রলিলপ।
সূৈকিব্দ
চসকি িলক্ষি, আলেবাসী জীবন, নািীি অসোেিা, সংগ্রাম
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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চসকি িলক্ষয়িি ‘র্ূ িা উড়ালন’ : লবপন্ন নািীি একক িলিবাে
লবশ্বলজৎ মণ্ডি

লবি িিয়কি লিয়র্ি লেয়ক লয সমি সালেলিযয়কিা িায়েি সৃলষ্ট্কয়মষি জনয োয়ি লিখ্লন িুয়ি
লনয়েলেয়িন, স্বাভালবকভায়ব িায়েি লিখ্াে র্াট ও সত্তয়িি েিয়কি িাজননলিক অলস্থিিাি কায়ি
লেয়িি বািব পলিলস্থলিি অনযাে ও অসায়মযি লৈত্রলট গভীিভায়ব িভাব ল য়িলেি। নাগলিক
জীবনয়ক লপেয়ন ল য়ি িাই লিখ্কয়েি ভাব-ভাবনা লপৌঁয়ে লগয়ে লসই সমি মানু র্য়েি লেয়ক যািা
েীিষকাি র্য়ি লিালর্ি, বলঞ্চি ও লনপীলড়ি। উয়ে এয়সয়ে বহু যু গ র্য়ি ৈিা িায়েি িলি অনযাে
ও অিযাৈায়িি ইলিোস। লসইসব মানু র্ ও মানু য়র্ি জীবন িাাঁয়েি িৈনাে স্থান লপয়েয়ে যািা
আজয়কি এইসব উন্নি িযু লিলবেযাি যু য়গি লথয়ক বহু লযাজন েূ য়ি, যু য়গি িায়ি পা লমিায়ি
যািা অপািগ, ক্ষুলন্নবৃ লত্তি জনয কালেক শ্রম লভন্ন যায়েি আি লকান গলি লনই। বযলিি অন্তিষে বা
বযলিয়েি সংিাি লসখ্ায়ন িার্ানয পােলন, লপয়েয়ে লগাষ্ঠীবদ্ধ মানু য়র্ি েলব। লিখ্কয়েি
লবলিিভাগই লনলেষষ্ট্ লকান লবর্েয়ক অবিম্বন কয়িই সালেয়িযি কাো লনমষাণ কয়িয়েন। আবাি
অয়নয়ক িিযক্ষ জীবনালভজ্ঞিাি

সিয়ক কল্পনাি িুলিি টায়ন িলঞ্জি কয়ি সালেয়িয রূপোন

কয়িয়েন। আয়িাৈয চসকি িলক্ষি (জন্ম - ১৯৫৪) লসই র্াাঁয়ৈিই সালেলিযক, যাাঁি িয়িযকলট লিখ্া
সু লনলেষষ্ট্ লবর্ে ও লনলেষষ্ট্ অঞ্চিয়কলন্দ্রক। পলিমবয়ঙ্গি এক িালন্তক লজিা মানভূ ম িথা পুরুলিোয়ক
লকন্দ্র কয়িই িাাঁি জীবন ও সৃজন। েীিষ লিন েিয়কি অলর্ককাি লিখ্াি মর্য লেয়ে ‘সািস্বি
সার্না’ কয়ি ৈয়িয়েন পুরুলিোি।
চসকি িলক্ষি িাাঁি সৃষ্ট্ সালেয়িয লয সমি মানু য়র্ি কথা বয়িয়েন িািা িয়িযয়কই সমায়জি
অয়ন্তয বসবাস কয়ি। নাগলিক িথা পলিিীলিি সংস্কৃলিি লথয়ক িািা িির্া েূ য়ি। পুরুলিো এবং
পুরুলিোি মানু য়র্িা, লবয়ির্ কয়ি কুড়লম-োাঁলড়-িবি-বাউলি-সাাঁওিাি-ভূ লমজ-মুলৈ-মাোি-লিাম
এমনই নানান লশ্রলণি মানু য়র্িা িাাঁি লিখ্াে জােগা কয়ি লনয়েয়ে। লিখ্য়কি লৈনা জানাি বযালপ্তই
এই সমি সালেয়িযি ির্ান অবিম্বন। বিা বাহুিয লিখ্ক পুরুলিোি মানু য়র্ি কায়ে লেকু বা
বলেিাগি নন। বািলবকই লিলন একজন পলিব্রাজক ও পলিশ্রমী কথালিল্পী। ভবিুয়িি মি পথ
ৈিয়ি ৈিয়ি, মানু য়র্ি সয়ঙ্গ লমিয়ি লমিয়ি লিলন যা লকেু লেয়খ্য়েন, যা লকেু বুয়ঝয়েন িায়কই
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

লিলন সালেয়িযি পািাে িুয়ি র্য়িয়েন অনালবিভায়ব। খ্ুব লবলি লিখ্ায়িলখ্ লিলন কয়িন না –
লিয়খ্ন সপরাূ ণষি লনয়জি লখ্োয়ি। আি লসই লিখ্ায়ি লকান েিষন না থাকয়ি লিলন িা কখ্য়নাই
সালেয়িযি পােকয়েি োয়ি লেন না। পুরুলিোয়ক লকন্দ্র কয়িই িাাঁি যাবিীে গল্প উপনযায়স
লসখ্ানকাি স্থানীে লিাকােি মানু র্য়েি জীবনয়ক িুয়ি র্য়িয়েন েলবি ময়িা। লিলন লনয়জই
বয়িয়েন,
“আমাি িক্ষযই েি এই সীলমি জনয়গাষ্ঠীগুয়িাি ভার্া, সংস্কৃলি ও জীবন
যাপয়নি র্ািা এবং বাাঁৈাি েুমষি িোসয়ক বাংিা সালেয়িয লনয়ে আসা।”১
চসকি িলক্ষয়িি লিখ্ায়িলখ্ মূ িি ‘সাবঅিটানষ’লেি লনয়ে। ম স্বি িেি, গ্রাম এবং
গ্রামজীবন, লবয়ির্ কয়ি গ্রামজীবন অয়পক্ষা লগাষ্ঠীজীবন িাাঁি লিখ্াি মূ ি উপজীবয। আয়িাৈনাি
শুরুয়িই লেয়খ্ লনই ‘লিাকােি’ বিয়ি কী লবাঝাে? স্বাভালবকভায়ব ‘লিাকােি’ অয়থষ আমিা
‘লিৌলকক’ র্য়ি লনয়ি পালি। কায়জই এখ্ন আয়িাৈয লিাকােি জীবন বা লিৌলকক মানু য়র্ি জীবন।
লিাকসংস্কৃলিি সয়ঙ্গ লিাকােি জীবয়নি সপরাকষ লৈিন্তন। লিাকজীবন সপরাৃি যা লকেু িাই-ই
লিাকসংস্কৃলি। কায়জই লিাকসংস্কৃলিি একটা বড় জােগা েখ্ি কয়ি আয়ে লিাকােি মানু য়র্ি
জীবন। আবাি এ জীবনয়ক লৈলহ্নি কিা যাে ‘লিৌলকক’ অলভর্াে। এখ্ন ‘লিৌলকক’-এি উৎস
‘লিাক’ িব্দলট অয়নকাথষবাৈক। মূ িি একই বযলিই ‘লিাক’। লকন্তু ‘লিাক’ িয়ব্দি িক্ষণা অনয
িাৎপযষ বেন কয়ি। জনসমলষ্ট্ অয়থষ ‘লিাক’ িয়ব্দি বযবোিও যয়থষ্ট্। এ িয়ব্দি িাৈীন িয়োগও
লময়ি লবলভন্ন িৈনাে। আবাি লিৌলকক সমায়জি নানালবর্ লবর্ে লনয়ে গয়ড় ওো স্বিন্ত্র
লবেযািৃঙ্খিাে বযবহৃি ‘লিাক’ লভন্ন অয়থষি লেযািনা লেে। এলট িখ্ন স্পষ্ট্ একলট পালিভালর্ক
িব্দ। ইংয়িলজয়ি ‘Folk’ এি বাংিা কিা েয়েয়ে ‘লিাক’, আি ‘Life’ এি বাংিা কিা েয়েয়ে
‘জীবন’ । কায়জই ‘Folklife’ এি বাংিা িজষমা কিা েয়েয়ে লিাকােি মানু য়র্ি জীবন বা
লিাকােি জীবন। লিাকসংস্কৃলিি অন্তগষি লয সমি জনজালিি মানু য়র্িা আজও আলেম পন্থাে
জীবন যাপন কয়ি এবং লিাকলবশ্বাস ও সংস্কািয়ক িায়েি জীবয়নি অলবয়েেয অঙ্গ লেয়সয়ব লময়ন
লনয়ে লবাঁয়ৈ থায়ক, িায়েি সামলগ্রক জীবনয়ক লিাকােি জীবন বয়ি। আজয়কি লেয়নি ক্রমবর্ষমান
নাগলিক সংস্কৃলিি িভায়ব এই সমি লিৌলকক মানু র্য়েি লনজস্ব ভার্া বযবোি, লবশ্বাস-সংস্কাি
লকেু টা লিলথি েয়ে এয়িও সংললষ্ট্ এিাকাি পেীগ্রায়ম লিাকােি সমায়জি মূ ি সু িলটয়ক এখ্নও
খ্ুাঁয়জ পাওো যাে। পুরুলিো লজিাি ‘খ্লড়েুোিা’ (লযখ্ায়ন একয়ৈলটো সাাঁওিাি সমায়জি মানু য়র্ি
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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বাস) লসিকমই একলট গ্রাম, আি লসই সমায়জি একলট লবয়ির্ িটনায়ক লকন্দ্র কয়ি চসকি
িলক্ষয়িি ‘র্ূ িা উড়ালন’ (১৯৯৬) উপনযাস।
‘র্ূ িা উড়ালন’ উপনযায়সি লকয়ন্দ্র িয়েয়ে একলট নািী ৈলিত্র, যাি নাম িবন ওিয়

োজািী।

কাপুরুর্ মনেয়িি ু সয়ি আনা স্ত্রী লস। মাত্র লর্াি বেি বেয়স সমায়জি িিৈক্ষু িাসনয়ক বুয়ড়া
আেু ি লেলখ্য়ে, জীবনয়ক পুয়িামাত্রাে উপয়ভাগ কিাি জনয িি লেয়ড়লেি ময়নি মানু য়র্ি সয়ঙ্গ।
কপায়িি ল য়ি ময়নি মানু র্লট লেি লনজ সমায়জি বাইয়িি। সাাঁওিাি সমায়জি লময়েয়েি
এমলনয়িই অয়নক িকম বার্া-লনয়র্র্ থায়ক, িয়ব লনজ সমায়জি বাইয়িি লকান লকেু য়ক িািা
লকানভায়বই লময়ন লনয়ি পায়ি না। কায়জই িবয়নি জীবয়ন শুরু েয়েয়ে েুঃয়খ্ি যন্ত্রণািষ জীবয়নি
সািকােন। লযৌবয়নি আয়বয়গ যায়ক সঙ্গী কয়ি জীবয়নি নানান সব সািিাো স্বপ্ন লেয়খ্লেি
সময়েি ল য়ি িা লভয়ে ৈুিমাি েয়ে যাে। লনয়জই বুঝয়ি পায়ি লগাাঁ

থাকয়িই পুরুর্ েে না,

মনেি একজন লমরুেণ্ডেীন কাপুরুর্। লনেলিি ল য়ি লস েয়ে যাে মনেয়িি সমায়জি লমাড়ি
মািবিয়েি সপরালত্ত। োিল য়ি লস িৃণয নাৈনী জীবয়নি স্বীকাি েে। খ্লড়েুোিাি সাাঁওিািিা
মনেয়িি কায়জি েণ্ডস্বরূপ লসই সমায়জি লমাড়ি মািবিয়েি কাে লথয়ক শুর্ু মুো আোে কয়িই
ক্ষান্ত লথয়কয়ে, িবনয়ক লনয়ে িািা লকেু ভায়বলন, ভাবয়ি ৈােও না। পুরুর্িালর্ি সমায়জি লবর্ান
এমনই, িায়ি কায়িাি লকেু ই কিাি থায়ক না। লকন্তু সময়েি ল য়ি লস মনেয়িি গ্রাম ইাঁৈালি
লথয়ক িাইলন অপবায়ে লবিালড়ি েে, িখ্ন আি লকাথাও যাওোি জােগা থায়ক না িাি। অয়নক
লভয়ব লৈয়ন্ত লস লনয়জি গ্রাম খ্লড়েুোিায়ি ল য়ি আয়স লভায়িি আবো অন্ধকায়ি কুমািী নেীয়ি
অবগােন লিয়র্। উপনযাসলটি পিয়ি পিয়ি িাি পূ বষাপি জীবন ও লনজ গ্রায়ম ল য়ি িায়ক লয
িলিবন্ধকিাি সম্মু খ্ীন েয়ি েয়েলেি িািই অনু পম লৈত্রলিলপ।
পুরুলিো, বাাঁকুড়া, লমলেনীপুি, বীিভূ ম লজিাি লকান লকান অঞ্চয়ি লযখ্ায়ন লবয়ির্ কয়ি
আলেবাসী সমায়জি (সাাঁওিাি, োাঁলড়, বাগলে, লিাম, কুড়লম) মানু য়র্ি বাস, লসখ্ায়ন িবয়নি মি
অয়নকয়কই লেখ্া যায়ব। যায়েি ময়র্য লকউ জীবনয়ক উপয়ভাগ কিয়ি লগয়ে লনয়জয়ক কলেন ঝুলকি
ময়র্য সাঁয়প লেয়েয়ে, লকউবা ঝুমুয়িি িলি আকৃষ্ট্ েয়ে িৃণয নাৈনী জীবয়নি স্বীকাি েয়েয়ে, আবাি
লকউবা িথাগিভায়ব নাৈনী জীবনয়কই লবয়ে লনয়ে সু য়িি লজাোয়ি গা ভালসয়ে লেয়েয়ে। িায়েি
িয়িযয়কিই জীবন েুঃখ্-কয়ষ্ট্ টইটুম্বি। লবশ্বােনয়কলন্দ্রক আজয়কি সমায়জ লয সমি আলেবাসী
লময়ে লিখ্াপড়া লিয়খ্ মাথা িুয়ি োাঁড়ায়ি লৈয়েয়ে, সমাজ িায়েি লকানভায়ব লময়ন লনয়ি পািয়ে
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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না। িায়েি উপিই অিযাৈাি েয়ে লবলি, এমনলক গণর্র্ষয়ণি িটনাও িয়ট যায়ে অবিীিাে।
লিক্ষাি আয়িা জ্বালিয়ে মানু র্য়ক সয়ৈিন কিাি লৈষ্ট্া কিা েয়েয়ে নানান লেক লথয়ক লকন্তু
সমায়জি লমাড়ি মািবিিা একয়জাট েয়ে িায়ক থালময়ে লেয়েয়ে। মাথা উাঁৈু কয়ি িািা জালনয়ে
লেয়েয়ে িায়েি সমায়জ লিক্ষাি আয়িাকিাপ্তয়েি লকান স্োন লনই। িািা এভায়বই িথালসদ্ধ গণ্ডীি
ময়র্য লনজস্ব সত্তা বা অলিেয়ক বাাঁলৈয়ে িাখ্য়ি ৈাে অনিসভায়ব। যায়েিয়ক িায়েি ময়ন েে
সমায়জি িাণবন্ত রূপ, নিুন আয়িাি লেিািী িায়েিই করুণিম পলিণলি িয়ট যাে সমায়জি
অলিলখ্ি অথৈ লবশ্বাস সংস্কায়ি আকীণষ িাজ্ঞয়েি মলজষমাল ক আয়েয়ি। কায়িািই লকেু বিাি বা
কিাি থায়ক না লসখ্ায়ন। লময়ন লনয়ি বার্য েয়ে লনয়ময়র্ লির্ েয়ে যাে একটা উচ্ছ্বলিি লযৌবন।
আলেবাসী সমাজগুয়িায়ি এভায়বই বয়ে ৈয়ি ক্ষীণ জীবন িবাে। িয়ব শুর্ু সাাঁওিাি সমাজ বয়ি
না, অনযানয সমায়জও এিকম িটনা আকোি িয়ট যায়ে লিক্ষাি আয়িা এয়স পড়া সয়েও। চেলনক
সংবাে পত্র, লমলিো, ল সবুক, লোোটসঅযায়পি লেৌিয়ি িা লকেু টা েয়িও আমায়েি নজি কায়ড়।
লয লনমষম েেকালিিা আলেবাসী সমাজগুলিয়ি ৈয়ি িকায়িয, সকয়িি সাময়ন, অনযত্র ৈয়ি সকয়িি
লৈায়খ্ি আড়ায়ি, নানািকম েেয়বয়ি। েুয়েি ময়র্য এটাই যা পাথষকয।
জীবনয়ক অনযভায়ব উপয়ভাগ কিয়ি লৈয়ে, ময়নি লকায়ন কল্পনাি

ানু স উলড়য়ে একজনয়ক

ভায়িায়বয়স িাি োি র্য়ি এক বয়স্ত্র বালড় লথয়ক লবলড়য়ে লগয়েলেি িবন। স্বপ্ন, সার্ আি
ভায়িাবাসাে মন লেি ভিপুি। িয়ব স্বপ্নভঙ্গ েয়ি লেলিও েেলন। সাাঁওিাি সমায়জি মানু য়র্ি স্বসমায়জি বাইয়ি লগয়ে লকেু কিাি লনেময়িা লনইই বিং িয়েয়ে কলেন িালি। িবয়নি মা লেি না,
বাবা কািামালঝ লেি বাবা মায়েি চিি সত্তাে। লস লময়েয়ক ভীর্ণ ভায়িাবাসয়িা লকন্তু লময়েি
েেকািী লসদ্ধায়ন্ত লস লনবষাক েয়ে যাে। সাাঁওিাি সমাজ িবনয়ক োয়ি না লপয়ে লনেমময়িা
কািামালঝি উপয়িই িায়েি িালিি লবাঝা ৈালপয়ে লেে, সমাজ লথয়ক িায়ক একিয়ি কয়ি লেওো
েে। িালিি বেি এিই লবলি লেি লয জীবয়নি লির্ লকাোে লপৌয়ে যাওো কািামালঝ িা সইয়ি
পায়িলন। লময়েয়ক োিায়নাি লবেনা আি িালিি লেিাে লস জীবন লথয়ক লবোে লনয়েয়ে। জীবয়নি
কলেনিম মুেূয়িষ, মানু য়র্ি কায়ে লবিালড়ি েয়ি েয়ি িবন যখ্ন লভায়িি আবো অন্ধকায়ি
খ্লড়েুোিাে মামা-মামীি েিজাে এয়স োাঁলড়য়েয়ে একটু বাাঁৈাি জনয িখ্ন লবস্ময়ে েিবাক েয়ে
যু লর্লষ্ঠি বয়িয়ে,
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“এিলেন বায়ে লকসযাি িাইয়গ িুাঁই গায়ে সামালেস? আি লক আয়ে লিাি
চখ্ড়েুোিাে? বাপটায়ক টুকু িালন্তয়ে মিয়িও লেলি নাই? ওয়োয়োয়ো!”২
লযৌবয়নি িািয়ম্ভ লনয়জি জীবনয়ক বাজী লিয়খ্ লয লবপয়েি ময়র্য লস পা বালড়য়েলেি, লসই
অলভয়যাগ আি লবপে িাি জীবন লথয়ক লকানলেন মুয়ে যােলন। ‘লবপে’ িব্দলট আটয়পৌয়ড় িালড়ি
মি সবষায়ঙ্গ লিয়ে লগয়ে িবয়নি। আি িাই লিা খ্লড়েুোিায়ি িয়বয়িি মুেূয়িষ মামা িাি লেয়ক
আেু ি িুিয়িও িায়ক লময়নও লনয়েয়ে। বড় আন্তলিক ও সয়স্নে আপযােয়ন মামী িায়ক লিয়ক
লনয়েয়ে িয়ি, বাপ মায়েি ময়িা ভিসা লেয়েয়ে িািা িবনয়ক। লকন্তু লনয়জি পূ বষজীবনয়ক লস
লকানলেন ভুিয়ি পায়িলন। এি পুরুর্ এয়সয়ে িাি জীবয়ন লকন্তু লকানভায়বই মনেিয়ক লস ক্ষমা
কিয়ি পায়িলন। জীবনয়ক উপয়ভাগ কিা লিা েূ ি অি, লয জীবনসঙ্গীি োি র্য়ি লস পালিয়েলেি
িাি লকান মুয়িােই লেি না। কায়জই িায়ক িাি কাে লথয়ক লেলনয়ে লনয়ে যাে িািই সমায়জি
মািবয়িিা। লনয়জি মিেয়ক লযমন লস লৈনয়ি পায়িলন, লিমলন বার্য েয়ে এয়কক িায়ত্র
এয়ককজন মািবয়িি কামিৃো ৈলিিাথষ কয়িয়ে, িখ্নও সবাই িাি অয়ৈনা লথয়কয়ে, শুর্ু
লনয়জয়ক অকািয়ি লবলিয়ে লগয়ে,
“লয পুরুয়র্ি সয়ঙ্গ বহুলেন, বহুিালত্র অলিক্রান্ত েয়েয়ে, লনয়জি লববস্ত্র িিীয়িি
উপয়ি যায়ক ৈালপয়ে লস োপাোলপ কিয়ি বয়িয়ে, যায়ক লস বহু িালত্রয়ি
সঙ্গয়মি সয়ন্তার্ লেয়েয়ে, যাি শুকয়না খ্সখ্য়স োয়িি পাঞ্জালট লনয়জি োয়ি লটয়ন
লনয়ে লনয়জি িয়নি উপয়ি লৈয়প র্য়ি বয়িয়ে স্পিষ কয়িা, লনয়েলর্ি কয়িা –
লসই পুরুর্লটয়কও লকান এক মুেূয়িষ অর্ষাঙ্গ লকন, লসলক অঙ্গও ময়ন েে না
িাি।”৩
শুর্ু অনয পুরুর্ লকন, িাি লনয়জি সমায়জি লৈিয়ৈনা লৈিজানা মানু র্ও িাি অয়ৈনা লেয়কয়ে
অয়নক সমে। সাাঁওিাি সমায়জি লনেম অনু সায়ি লয কনযা স্ব-সমায়জি বাইয়িি কায়িাি সয়ঙ্গ ৈয়ি
লগয়ে িাি পলিবায়িি উপি লযমন ৈয়ি অকথয অিযাৈাি, লেক লিমনই লয বা যািা িায়েি
কনযায়ক ু সয়ি লনয়ে লগয়ে িায়েি লথয়কও আোে কিা েে ক্ষলিপূ িণ। িাই িবনয়ক মনেয়িি
গ্রায়মি

মািবিা যখ্ন লেলনয়ে লনয়েয়ে, োবী কয়িয়ে লনয়জয়েি সপরালত্ত বয়ি লেক িখ্নই

খ্লড়েুোিাি সাাঁওিািিা িায়েি কায়ে োবী কয়িয়ে ক্ষলিপূ িণ। পুরুর্িালন্ত্রক সমায়জি লনেম
অনু সায়ি লয লকানভায়বই িািা ক্ষলিপূ িণ আোে কিয়ি ৈাে, লকন্তু লকানভায়বই িািা িবনয়ক
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লনয়জয়েি সমায়জ ল লিয়ে লনয়ি ৈাে না। িথমি জনাকয়েক সাাঁওিাি ইাঁৈালিি লমাড়িয়েি কায়ে
ক্ষলিপূ িণ োবী কিয়ি িািা িা আমিই লেে না। লির্পযষন্ত শুর্ু খ্লড়েুোিাি সাাঁওিািিা না,
আয়িপায়িি সাির্লট্ট লমৌজাি সাাঁওিাি এয়স োলজি েে ইাঁৈালিয়ি, লয লকান িকায়ি ‘মুো’ আোে
কিয়ি, িয়ব িবনয়ক ল লিয়ে লনয়ি নে। আি এই ক্ষলিপূ িয়ণি সূয়ত্রই লস েয়ে ওয়ে িবন লথয়ক
োজািী িথা লখ্মলট,
“...লসখ্ায়ন িািা লমলটং কয়ি। এবং লসই লমলটংয়ে মাোিয়েিয়ক লিয়ক এয়ন
িািা জলিমানা আোে কয়ি, িয়ব গ্রাম লেয়ড় যাে। ৈাি, লভড়া বায়েও নগে অথষ
লেয়ি েে োজাি এক। পয়ি লসই োজাি টাকা জলিমানাি সূয়ত্রই িবয়নি নাম
েয়ে যাে োজািী। িিলেয়ন লস আি সাাঁওিাি নে, মাোিও নে – এমনলক
িবনও নে। লস েয়ে উয়েয়ে এক লখ্মলট।”৪
িবন িথা োজািী পলিবলিষি েয়ে যাে নামকিা লখ্মলটয়ি। মনেয়িি গ্রায়মি লসই ে-জন
মািবি যথা কািীিাম-পাাঁড়ু-েির্ি-লজয়িন-পহ্লাে-িার্ুিা িবনয়ক লনয়ে আয়স িায়েি নাৈ গায়নি
আসয়ি। ইোি লবরুয়দ্ধ েয়িও িবনয়ক িািা িলি সন্ধযাে নাৈাে, গান গাইয়ি লিখ্াে। িসায়িা
কায়মােীপক ঝুমুি গাইয়ে িািা িায়ক নাৈনী জীবয়নি লেয়ক লটয়ন লনয়ে যাে, িবনও লনয়জি
অজায়ন্ত কখ্ন েয়ে যাে োজািী লখ্মলট, জলময়ে লেে িলি সন্ধযাে িায়েি েলিয়বাি লমিাি সান্ধয
আসি। লস আি না পায়ি খ্লড়েুোিায়ি ল য়ি লযয়ি, না পায়ি মনেয়িি কায়ে ল য়ি লযয়ি, িায়ক
এই মািবিয়েি েয়ে নাৈ গান কয়ি লযয়ি েে। আি িলি িায়ি আসি লিয়র্ লস এয়কক জয়নি
লযৌন লবেনা লনিাময়েি আর্াি েয়ে লেন অলিবালেি কয়ি। এমলনভায়ব ৈিয়ি থায়ক িাি জীবন।
িাি লনয়জি ইো অলনোি লকান োম থায়ক না িাি কায়ে। কায়জই িিীি লভয়ে লযয়ি থায়ক
িাি। আি লস কথাই োজািী বযি কয়িয়ে িাি একলট ঝুমুিগায়ন,
“ভালেো লগিয়ি োমাি সনাি মিন লেলে
ওই কানা খ্ািভিাি িয়ি িলে লক না িলে
োমাি ভাইয়ে লগি লেলে।
ই লবিে জ্বািা লি োলম কিই িলেব সলে
োমাি েুঃয়খ্ি কথা কায়খ্ লেব কলে
োমাি ভাইয়ে লগি লেলে।।”৫
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িবন িাি এই অনাৈায়িি জীবয়ন লমাড়িয়েি লযৌথ সপরালত্ত েয়েই থায়কলন, লকৌিয়ি িায়ক
লেলনয়ে লনয়েয়ে পাাঁড়ু। লস লযমন িায়ক লনয়ে আসয়ি আসয়ি নাৈনী নাৈ নালৈয়েয়ে, লিমলন িায়ক
ভাড়া খ্ালটয়ে লিাজগািপালিও কয়িয়ে। িয়ব শুর্ু োজািী নে, পাাঁড়ুও িিলেয়ন েয়ে পয়ড়য়ে িলসক
নাগি। স্বে ল নল য়ন িালড় ব্লাউয়জ িিীিয়ক যিটা সম্ভব অনাবৃ ি কয়ি লস যখ্ন আসি
মালিয়েয়ে িখ্ন িায়ক ময়ন েয়েয়ে অপ্সিা। ু িকাটা লকংবা জালিকামে বলিস লস এমন টানটান
কয়ি বুয়ক লবাঁয়র্য়ে যা বক্ষরূয়প িিীেমান না েয়ে েয়ে উয়েয়ে মর্ষণকালমনী েুলট উন্নি ৈুৈুক।
নজি লকয়ড়য়ে িা েিষকয়েি। আি এক একটা ঝুমুয়িি লিয়র্ পাাঁড়ু মােয়ি ৈাপড় লময়ি এমন সব
িব্দ বযবোি কিি যা শুয়ন েিষকিা অলৈয়িই োজািীি িলি আকৃষ্ট্ েয়েয়ে, আসি জমজমাটও
েয়ে উয়েয়ে। েিষকিা োজািীি বুয়ক লস লটলপন লেয়ে টাকা লগাঁয়থ লেওোি জনয িাইন িালগয়ে
লেয়েয়ে, এমনই নজি কাড়া লেি পাাঁড়ুি লখ্মলট। লকন্তু িলেন জীবয়নি ময়র্যও োজািী কখ্নও
কখ্নও লবেনা অনু ভব কয়িয়ে। আসয়ি লস িাি এই জীবনয়ক লময়ন লনয়ি পািি না, িাই িুেুি
পয়ড় নায়ৈি আসয়ি লস যখ্ন িলিধ্বলন িুিি – েিষক আনন্দ লপি, আসি মালিয়ে িাখ্ি আি
খ্ুয়ি ল িয়িও একই িলিধ্বলন িাি কায়ন বাজি। িখ্নই লবর্ায়ে ভয়ি লযি িাি মন, লনজ কৃি
কয়মষি জনয অনু য়িাৈনা লবার্ কিি। িাি ময়ন েি িায়টি পাথয়ি আকাৈা গামোি মি আেয়ড়
আেয়ড় মিয়ে লস। িা সেয কিয়ি না লপয়ি িাি কািি লমনলি,
“আমায়ক ল লিয়ে নাও। আলম আি নাৈয়ি ৈাই না। গাইয়ি ৈাই না। আলম
মানু র্য়ক লেখ্য়ি লৈয়েলেিাম। কিাে কিাে িা সপরাূ ণষ েয়েয়ে। িািপিও লকন
আমায়ক েগ্ধ কয়ি মায়িা।”৬
িকৃলিি অিঙ্ঘলবর্ায়ন এি সু খ্ পাাঁড়ুি সেয েেলন। েীিষ লিন বেি পাাঁড়ু োজািীয়ক লনয়ে
অন্তিীণ লথয়কয়ে, লভাগ কয়িয়ে োজািীয়ক, টাকাও কালময়েয়ে অয়নক। লকন্তু লনেলিি লনষ্ঠুি লবর্ায়ন
ক্ষেয়িাগ িাি িিীয়ি এয়স বাসা লবাঁয়র্য়ে, জীবনয়ক লির্ পযষন্ত লস উপয়ভাগ কিয়ি পায়িলন। এক
এক কয়ি িাি িিীয়িি িয়িযকলট অঙ্গ িিযঙ্গ গয়ি পয়ৈ লির্ েয়ে লগয়ে। এয়েন পাাঁড়ুি পয়ি
োজািী স্থানান্তলিি েয়ে যাে লজয়িন মাোিি কায়ে। লসও লখ্মলটয়ক আসয়ি নাৈাে, লনেমমি
লভাগ কয়িও ৈয়ি। লকন্তু লনষ্ঠুি লনেলি অবযােলি লেেলন লজয়িনয়কও। ক্ষেয়িাগ িাি িিীিয়ক
লভয়ে ৈুিমাি কয়ি লির্ কয়ি লেয়েয়ে। একই িটনাি পুনিাবৃ লত্ত েওোে আলেবাসী সমায়জি লনেম
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অনু সায়ি লস সকয়িি লৈায়খ্ পয়ড় যাে, সবাই িায়ক সয়ন্দে কিয়ি শুরু কয়ি। িাি জীবয়নও
সমায়জি অিঙ্ঘ লবর্ায়ন লনয়ম আয়স করুণ পলিণলি,
“সলিযই িায়ক গ্রামবাসীিা িাইলন বয়ি সয়ন্দে কয়ি, িায়ক লজয়িন মাোিি িি
লথয়ক লটয়ন লবি কয়ি আনা েে। িািপি লময়ি িায়ক, র্াক্কার্ালক্ক কয়ি ইাঁৈালিি
লৈৌেলে পাি কয়ি লেওো েে।”৭
ইাঁৈালি লথয়ক লবিালড়ি িবন, িাইলন সয়ন্দয়ে গিার্াক্কা খ্াওো িবন লকাথাে যায়ব লভয়ব কুি
লকনািা না লপয়ে লির্ পযষন্ত খ্লড়েুোিায়ি আসাই লস্থি কয়ি। লকননা লপিৃভূ লমি সয়ঙ্গ মানু য়র্ি
আজন্ম সম্বন্ধ। িায়িি অন্ধকায়ি এিলেয়নি সু খ্ স্মৃলিয়ক লবসজষন লেয়ে লস পা বাড়াে লপিৃভূ লমি
উয়েয়ি। িাি ময়নি লকায়ন ভে িুলকয়ে থায়ক, লস ভায়ব খ্লড়েুোিাি মানু র্ লক িায়ক লময়ন লনয়ব?
থাকয়ি পািয়ব আবাি লস িায়েি সয়ঙ্গ? বুকভিা আিাে ভি কয়ি গ্রায়মি শুরুয়িই কুমািী নেীয়ি
অবগােন কয়ি লভায়িি অন্ধকায়ি গ্রায়ম ু য়কয়ে লস। লস ময়ন লভয়বে,
“লক জায়ন, েেয়িা এমন একটা অখ্ণ্ড অবগােয়নি িয়োজন লেি িাি। মানু য়র্ি
োয়ি খ্নন কিা লকান বাপী লকংবা অনয লকান পুষ্কলিণীয়িও না, লস স্নািা েয়ে
উেুক িকৃলিি এই লবপুি লক্রাড়ভূ লময়ি – িাি ঔোয়যষ. লস্নয়ে ও িশ্রয়ে। িাি
ভায়িাবাসাে।”৮
অিীয়িি কালিমালিপ্ত জীবনয়ক কুমািীি বায়ণি জিয়স্রায়িি লিায়ড় ভালসয়ে এক শুদ্ধ মন
লনয়ে লস িয়বি কয়িয়ে খ্লড়েুোিায়ি। িয়বি মুেূয়িষ মামা ক্ষলণক লিিস্কাি কিয়িও মামা-মামী
েুজনই িায়ক লময়ন লনয়েয়ে, িায়ক নিুন কয়ি বাাঁৈাি স্বপ্ন লেলখ্য়েয়ে। মামী লকায়িি সন্তায়নি মি
িায়ক সয়স্নয়ে লকায়ি লটয়ন লনয়েয়ে। লকন্তু কী লনয়ে বাাঁৈয়ব িবন? িাি কী আয়ে? লনয়জি বিয়ি
বাপ কািা মালঝি লিয়খ্ যাওো লিন লবিা ৈাি েটায়কি লক্ষি আি উোয়নি একলেয়ক ভগ্নিাে
একলট মালটি িি। এইটুকুই লক িাি লবাঁয়ৈ থাকাি লির্িম অবিম্বন? িবন িাি িূ নয, একাকীয়েি
জীবয়ন একটু েয়িও বাাঁৈাি িসে লপয়েয়ে মামাি লেয়িয়ময়ে আিিািাণী আি িািনমনাি কাে
লথয়ক। মামাি সোেিাে লনজস্ব লক্ষলিজলময়ি ৈার্ কয়ি, আি পাাঁৈটা লময়েি মি জঙ্গয়িি কাে
সংগ্রে কয়ি, িাস লকয়ট বিা বন্দী কয়ি লবলক্র কয়ি, সয়বষাপলি লস োাঁইড়া লবলক্র কয়ি লনয়জি
জীবন অলিবালেি কিয়ি লৈয়েয়ে। সমে লপয়ি লস আিিািাণীয়ক লনয়ে লখ্য়িয়ে, িািনমনায়ক
লনয়জি ইোমি আেি যে কিয়ি লপয়িয়ে। মামীি সায়থ লনয়জয়ক িুিনা কয়ি লসও লৈয়েয়ে
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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মামীি মি লনয়জি সংসািয়ক সালজয়ে গুলেয়ে লনয়ি। লকন্তু লিাকৈক্ষুি অন্তিায়ি লস লযয়ি পায়িলন।
কায়জই সমায়জি আনায়ৈ কানায়ৈ িায়ক লনয়ে শুরু েয়েয়ে কানািুয়সা, লকননা লস ইাঁৈালি লথয়ক
িাইলন সয়ন্দয়ে লবিালড়ি েয়েয়ে। আি এিই জনয মামা-মামীয়ক শুনয়ি েয়েয়ে িবনয়ক লনয়ে
নানান কথা। এমনলক একটা সময়ে িবয়নি চিিী োাঁইড়া লখ্য়ি অস্বীকাি কয়িয়ে আলেবাসী
লিাকােি মানু র্গুলি। কায়জই িাি লসই সু য়খ্ি জীবয়ন বার্ সায়র্ পূ য়বষি লসই অপবাে, মামা িা
লবশ্বাস না কিয়িও লিন লেয়ি লময়েি মা মামীি ময়ন একটু েয়িও োগ কায়ট। িটনাৈয়ক্র
িািনমনা অসু স্থ েয়ে পড়য়ি পলিবায়িি সবাই ভে লপয়ে যাে। একলেয়ক িািনমনাি অসু স্থিা,
জ্বয়িি লিায়ি অনৈিনয অনযলেয়ক িবনয়ক িাইলন সয়ন্দয়ে ৈাপান উয়িাি – এই েুয়েি ময়র্য পয়ড়
মামী লবভ্রান্ত েয়ে যাে। সলেক লকান লসদ্ধান্ত লনয়ি পায়ি না।
গ্রাময আলেবাসী সাাঁওিাি সমায়জি িথা অনু সায়ি যলে লকউ অসু স্থ েয়ে পয়ড় িথয়ম িায়ক
ওঝাবাবাি কায়ে লনয়ে লযয়ি েে। িািাই িখ্ন েয়ে ওয়ে িাি বাাঁৈা-মিাি েণ্ডমুয়ণ্ডি কিষা। মুমূর্ুষ
লিাগীয়ক লকান ঔর্র্ খ্াওোয়না লিা েূ য়িি কথা, আসয়ি ঔর্য়র্ি কথা িািা লকানভায়ব ভাবয়িই
পায়ি না। িখ্ন ওঝাবাবাি লনয়েষয়ি িন িন ৈিয়ি থায়ক িায়ক জলড়বুলট লেয়ে চিিী োওোই
খ্াওোয়না। আসয়ি োওোই েি অলিলক্ষি মানু র্গুয়িায়ক লকেু িুকিাক কয়ি ভুলিয়ে িাখ্া। লয
অসু স্থ েয়ে পয়ড়য়ে লস যলে আপনা লথয়কই সু স্থ েয়ে ওয়ে িােয়ি আিাো কথা, না েয়ি িায়ক
ময়ি লযয়িই েয়ব। আি এই সুস্থিা অসু স্থিা লনয়ে আলেবাসী সমায়জ ৈয়ি নানান লভিলক।
অন্ধলবশ্বাস আি কুসংস্কায়ি আকীণষ সাাঁওিািিা ওঝাবাবাি লনয়েষিময়িা অসু স্থয়ক ‘বাণ’ বা ‘োওোই’
খ্াওোে, লির্পযষন্ত ‘হুাঁলসৎ’ও কয়ি যায়ি কয়ি িািনমনা সু স্থ েয়ে ওয়ে। ওঝাবাবা িাি নানািকম
কািসালজয়ি লকানলকেু কিয়ি না লপয়ি িাি লসদ্ধান্ত জালনয়ে লেে। িািপি গ্রায়মি মালঝবাবািা
সবাই লময়ি লসদ্ধান্ত লনে ওঝাবাবা না পািয়ি িায়ক লেয়ড় বাইয়িি লকান একজন লোটসখ্া বা
খ্ুড়াকয়িি কায়ে লযয়ি েয়ব লিিখ্লড় কিয়ি, িাবায়ে লিিখ্লড় কয়িও যলে লকেু না েে িখ্ন
সখ্া কিয়ি েয়ব। এসব বুজরুলকি মায়ন েি লয লকান উপায়ে গ্রায়মি কাউয়ক সয়ন্দে কয়ি িায়ক
িাইলন িলিপন্ন কিা। যু লর্লষ্ঠি জায়ন এসব লকেু কিয়ি লগয়ি অয়নক খ্িৈ, িবুও অয়নক সমে
লকেু ই কিাি থায়ক না, লময়ন লনয়ি িািা বার্য েে। কখ্য়না িাি বযলিক্রমও িয়ট যাে। যাি
পলিবায়ি লিাকবি অথষবি আয়ে লসখ্ায়ন মালঝবাবািা অয়নক সমে িায়েি লসদ্ধান্ত লময়ন লনে।
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েুবষি ও অসোে গ্রামবাসীয়েি ওপিই ৈয়ি িায়েি যি লজাি-জুিুম। লকবি লবশ্বাস না কিাি
অপিায়র্ও লবাঁয়র্ যাে সংির্ষ,
“অেৃ ষ্ট্ অলনষ্ট্কািী, অপয়েবিা, ভূ ি, িাইলন আিিা

ািিা লবর্য়ে িাি লবশ্বাস

েীনিাি কথা মুখ্ ু য়ট বিা লবপজ্জনক লজয়নও যখ্ন লস লবপয়িাো েয়ে বয়ি
ল য়ি, িখ্নই লবাঁয়র্ যাে সংির্ষ।”৯
কায়জই েুবষি যু লর্লষ্ঠিয়ক গ্রায়মি সব আিুেিয়েি লিয়ক লসদ্ধান্ত কয়ি লনয়ি েে লস লিিখ্লড়
কিয়ব। লোটসখ্া বা খ্ুড়াকি যলে লকেু স্পষ্ট্ কয়ি না বয়িন, িােয়ি িায়েি লযয়ি েয়ব সখ্াি
কায়ে। আসয়ি এসয়বি লমােযা কথা েি গ্রায়মি কাউয়ক িাইলন সয়ন্দে কিা। আি এসব কিাি
অথষই েি গ্রাময সংস্কািয়ক লয লকান মূ য়িয বাাঁলৈয়ে িাখ্া, লিাগীয়ক সুস্থ কিয়ি নে। অয়নক সমে
লেখ্া যাে খ্ুড়াকি বা সখ্াি কাে লথয়ক ল িাি আয়গই লিাগী লির্ েয়ে লগয়ে। লকন্তু িায়িও
পলিবায়িি লিাক োড়া কায়িাি লকেু এয়স যাে না, অনযিা সবাই িখ্ন িাইলন লনয়ে বযি েয়ে যাে
লবলি। িবন লনয়জ িাইলন বয়ি ইাঁৈালি লথয়ক লবিালড়ি, িািপি এখ্ন িাি উপলস্থলিয়ি মামাি
লেয়ি িািনমনাি লকানভায়ব অসু খ্ োড়য়ে না, িাি উপি আয়ে িায়ক গ্রায়মি লিায়কি অপেন্দ।
কায়জই ময়ন ময়ন িাি ভে কিয়ি শুরু কয়ি। একসমে সলিযও েে িাই। খ্ুড়াকি লকেু সলিয
কয়ি না বিয়িও িাইলনি উপদ্রয়ব লয এিলকেু েয়ে িা লনলিি কয়ি লেে। গ্রায়মি আি পাাঁৈটা
লিায়কি মি লির্পযষন্ত মামীও িবনয়ক িাইলন বয়ি সয়ন্দে কয়ি গাি পাড়য়ি থায়ক,
“িয়িি লভিি লথয়ক লবি কয়ি আয়ন বাঁলট। িবয়নি পায়েি কায়ে লসটা ল য়ি
লেয়ে বিয়ি থায়ক, ‘যা িুাঁই! যা কসবী মাগী!’ খ্া বাপভািািী! খ্া িুাঁই আমাি
বযাটাি মাাঁস। লজেন্তই কাইয়ট খ্া। পাড়াাঁে লসজাাঁে খ্া।”১০
এমলনয়িই লিা িবনয়ক অয়নয়ক সয়ন্দে কিি, লিিখ্লড় কয়ি আসাি পি লথয়ক িায়েি
সয়ন্দে আয়িা িীব্র েে, লকন্তু লকানভায়বই িািা লনলিি েয়ি পায়ি না। িাই এবাি িািা লযয়ি ৈাে
সখ্াি কায়ে – িকৃিই লক িাইলন িা লনলিি কিয়ি। সময়েি ল য়ি িা েয়েও যাে, সখ্াি
লবৈায়ি িবনই িাইলন েয়ে যাে। কায়জই লজায়ট িাি কপায়ি লবেম িোি, অপমান ও অিযাৈাি।
সবই ৈয়ি গ্রায়মি লমাড়ি মালঝবাবাি উপলস্থলিয়ি। মালঝবাবা িায়েি বার্া লেে না, লকননা লস
ভায়ব যািা িবনয়ক মািয়ে, িািা লিা িকৃি অয়থষ িবনয়ক মািয়ে না, মািয়ে িাি লভিয়ি িুলকয়ে
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থাকা অপয়েবিায়ক। িবয়নি মামী িৈণ্ড আয়ক্রায়ি িায়েি লপয়ে মাড়য়ি বয়ি। অিযাৈায়িি কািণ
গ্রায়মি মানু য়র্ি িগাঢ় লবশ্বাস,
“গ্রায়মি মানু র্ লৈয়ন লসই িবনয়ক, ইাঁৈালিি মাোিিা যাি গা লিাঁয়টয়ে। যাি গায়ে
লৈয়পয়ে। যায়েি পুরুর্াঙ্গগুয়িা লেয়ে যায়ক উলেষ্ঠ কয়ি লেয়ড়য়ে. আি লবোে
কয়ি লেয়েয়ে িায়েি গ্রাম লথয়ক। লসই নািী আি এখ্ন িবন নে, োজািীও নে
– োজািীি লবয়ি লস এখ্ন একটা িাইলন। বৃ লষ্ট্য়ি লভজয়ি লভজয়ি লসই িাইলন
কুমািী নেী সাাঁিয়ি লপলিয়েয়ে, ু য়ক লগয়ে খ্লড়েুোিাে।”১১
আলেবাসী সমায়জি লনেম অনু সায়ি িাইলন অপবাে স্বরূপ িাি উপি লৈয়পয়ে ক্ষলিপূ িয়ণি
লবাঝা। যু লর্লষ্ঠি একমাত্র িলিবাে কয়ি, লকন্তু সমলষ্ট্ি লবরুয়দ্ধ িাি িলিবাে লকানভায়বই লর্ায়প
লটয়ক না। িবুও িাি মন লময়ন লনে না। িবনয়ক বিা েে িাি জলম-লভয়ট মালট লবলক্র কয়ি
ক্ষলিপূ িয়ণি টাকা লেয়ি। লকন্ত িবন লকানভায়বই িা লময়ন লনয়ি পায়ি না। লয জলম িাি বাবাি,
লয লভয়টি সয়ঙ্গ জলড়য়ে আয়ে বাবা মা োকুিমাি স্মৃলি িা লবলক্রি অলর্কাি অন্তি িাি লিা লনই।
িাই গ্রাম লথয়ক ৈয়ি লগয়ে লস িালি এড়ায়ি লৈয়েয়ে, অজানা জীবয়নি লস্রায়ি লভয়স যাওোি
লসদ্ধান্ত লনয়েয়ে। জীবয়নি িথম িয়গ্ন এক িলেন স্বপ্ন লেয়খ্ গ্রাম লেয়ড়লেি লস, আি লৈাে বেি
বায়ে গ্রায়ম ল য়ি যা লপি লসটাও িাি যন্ত্রণামে জীবয়ন নিুন সংয়যাজন। িবুও িায়কই লস মাথা
লপয়ি লময়ন লনে। িাই গ্রাম োড়াি আয়গ লস িাি একমাত্র অলভভাবক মামায়ক জানাে, আি মামা
িাি বউ আাঁর্ািীয়ক জানায়ি লস অনু য়িাৈনাে েগ্ধ েে। িবন ৈয়ি যায়ে আি আাঁর্ািীি লকায়িি
লময়েটা যায়ক লনয়ে এি লববাে লস লবোনা লেয়ড় উয়ে এয়সয়ে। িািনমনাি অসু খ্য়ক লকন্দ্র কয়ি
এি কাণ্ড, িাইলন বয়ন লগি িবন লনয়জি অজায়ন্তই, লস আজ সু স্থ। লকন্তু মামা মামী িবয়নি োি
র্য়ি লযয়ি বািণ কিয়িও লস লকান কথাই লিায়ন না, কািণ লস লযয়ি সংকল্পবদ্ধ। লিখ্য়কি
বণষনাে,
“না লনয়জি বয়ি আি লকেু লনই িাি। আি লকান মাোি বাাঁর্য়ন বাাঁর্য়ি ৈােনা
লনয়জয়ক লস। লয খ্লড়েুোিায়ক লস লপয়ি লৈয়েলেি, িাি কায়ে আজ লস
িিযাখ্যাি। লয আয়বগ, লয স্বপ্নয়ক আাঁর্াি িায়িি সিয়িি ময়িা লনয়জি লভিয়ি
লস জালগয়ে িাখ্য়ি লৈয়েলেি, িািন কিয়ি লৈয়েলেি কাাঁয়খ্ খ্িবলিয়ে ওো
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একটা লিশু, লযমন আজ লসই আয়বগ িাি লনঃয়িলর্ি। িাি সব িূ নযিা সব
পলিোস েয়ে লগি। িয়ব আি লক লনয়ে লস থাকয়ব এখ্ায়ন?”১২
লত্রি বেয়িি জীবয়ন লৈাে বেি লস শুর্ু লেয়ি লগয়ে। ৈিম অপমান, িাঞ্ছনা, বঞ্চনা জুয়টয়ে
মাত্র লর্াি বেি বেয়স বালড় োড়াি পি লথয়ক। অয়নক লকেু োিায়িও েয়েয়ে িায়ক, লকন্তু এই
লির্বাি আি লস লকানলকেু োিায়ি ৈােলন, লময়ন লনয়ি পায়িলন গ্রাময লমাড়ি মািবিয়েি
িাসয়নি অিঙ্ঘ লবর্ান। িাই লস লকানভায়বই জলিমানা লেয়ি িাজী েেলন। লকননা লস লনয়জও
মানয়ি পায়িলন লস িাইলন,
“আি পায়ি না বয়িই লিা এই ৈয়ি যাওো িাি পিােন নে। িায়েি সামলষ্ট্ক
আয়িায়পি লবরুয়দ্ধ িাি একক িলিবাে।”১৩
উপনযাসলটি পিয়ি পিয়ি চসকি িলক্ষি িুয়ি র্য়িয়েন সাাঁওিাি সমায়জি জীবনাৈিয়ণি
নানান লেক। অন্ধলবশ্বাস, কুসংস্কাি আি হৃেেেীন মানলবকিা মানু র্য়ক লকাথাে লপৌঁয়ে লেয়ি পায়ি
িাি লনমষম ৈািলৈত্র লিখ্ক িুয়ি র্য়িয়েন। লকন্তু সংখ্যাগলিয়ষ্ঠি লসদ্ধায়ন্তি সাময়ন লকান েুএকজয়নি সু লৈলন্তি মিামি কায়জই আয়স না, িািও িলি িন আয়ে উপনযাসলটয়ি। েিান্ধিা,
বণষান্ধিা, জািযন্ধিা সমায়জি সবষত্র, লেয়ন লেয়ন আিও িা িবিিি েয়ে। লকান লসদ্ধান্ত লনয়ে
িাজ্ঞ লমাড়ি মািবিিা একিি াভায়ব, আি িা ৈালপয়ে লেওো েয়ে সমায়জি িথাকলথি
েুবষিয়েি উপি। আি িািাও িা লময়ন লনয়ি বার্য েয়ে অয়নক লক্ষয়ত্র। মানলসক আশ্রে লকাথাও
পােলন িবন, লকন্তু কালেলন লবিায়িি সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ পােকময়ন একটু েয়িও িবয়নি জনয সোনু ভূলি
চিিী েয়ে যাে ময়নি অজায়ন্তই। লবাঝা যাে লিখ্ক অবয়েলিি নািীি পায়ি থাকয়ি লৈয়েয়েন,
লথয়কয়েনও। সব লকেু লেয়ড় পালিয়ে যাওোি লৈয়ে লস আত্মেিযা কয়ি অপবাে লথয়ক লিোই
লপয়ি পািি, লকন্তু লস িা কয়িলন। লকংবা লকান পুরুর্ অয়ক্লয়ি িাি োলেে লনয়ি পািি, লকন্তু
লকউই এলগয়ে আয়সলন। িাই িবন সব োলিয়ে িাি আশ্রেটুকুয়ক আি আগয়ি র্য়ি থাকয়ি
ৈােলন। লভয়ব লনয়েয়ে, লস যখ্ন িাইলনই িখ্ন িায়ট বয়ন বাোয়ড় জঙ্গয়ি মায়ে শ্মিায়ন লযখ্ায়ন
খ্ুলি লস যায়ব। লেক একইভায়ব লবড়লম্বি েয়ে ৈয়িয়ে আিও কি িবয়নি জীবন, েয়েও। সব
লজয়ন বুয়ঝ অয়নয়কই লনবষাক, অসোে, কায়িািই লকেু কিাি থায়ক না। উপনযায়সি লির্ বাকযগুলি
লসই অথষই বেন কয়ি,
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“িিন নালময়ে িায়খ্ যু লর্লষ্ঠি। োয়িি লভাাঁিা টালেটা লস েু াঁয়ড় লেে লখ্াাঁোয়িি
লেয়ক। আয়িা লিা নালময়েই িাখ্য়ি েয়ব। ৈািপায়ি যখ্ন এি অন্ধকাি, আয়িা
লেয়ে লকেু ই লেখ্া যায়ব না। িলিবায়েি ক্ষমিা লনই যু লর্লষ্ঠয়িি। িাি ময়ন লকান
লজি লনই। লয োলিোি িয়েয়ে িাও লভাাঁিা। িলিবােী ভূ লমকা লনয়ে কায়িা
লবরুয়দ্ধ লস িুয়ি র্িয়ি পািয়ব না।”১৪
িথযসূত্র
১। পিমি, অরূপ। ‘কথাসালেলিযক চসকি িলক্ষি’, িাভ পাবলিলিং োউস, কিকািা, ২০১৩, পৃ ঃ -৬৮।
২। িলক্ষি, চসকি, ‘র্ূ িা উড়ালন’, িমা িকািনী, কিকািা, ১৯৯৬, পৃ ঃ – ৪।
৩। িয়েব, পৃ ঃ – ১৫।
৪। িয়েব, পৃ ঃ – ৩৫।
৫। িয়েব, পৃ ঃ – ৪৫।
৬। িয়েব, পৃ ঃ – ৭।
৭। িয়েব, পৃ ঃ – ৪৯।
৮। িয়েব, পৃ ঃ – ১।
৯। িয়েব, পৃ ঃ – ৭৭।
১০। িয়েব, পৃ ঃ – ৯২।
১১। িয়েব, পৃ ঃ – ১১১।
১২। িয়েব, পৃ ঃ – ১২৪।
১৩। িয়েব, পৃ ঃ – ১২৫।
১৪। িয়েব, পৃ ঃ – ১২৫।

গ্রন্থপলঞ্জ
১। লিাস বলক্স, লমিা, ‘পুরুলিোি লিাকসংস্কৃলি’, অক্ষি িকািনী, কিকািা, ২০১০।
২। িলক্ষি, চসকি, ‘র্ূ িা উড়ালন’, িমা িকািনী, কিকািা, ১৯৯৬।
৩। পিমি, অরূপ, ‘কথাসালেলিযক চসকি িলক্ষি’, িাভ পাবলিলিং োউস, কিকািা, ২০১৩।
*****
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চৈিনযসমসামলেক পেকিষা বাসু য়েব লিার্
লিখ্ক-পলিলৈলি

জেশ্রী মুখ্াজষী
গয়বর্ক, বাংিা লবভাগ, বর্ষমান লবশ্বলবেযািে
বর্ষমান, পলিমবঙ্গ, ভািি
সাি-সংয়ক্ষপ
চৈিনযিীিা িিযক্ষেিষী পেকিষা বাসু য়েব লিার্ লেয়িন শ্রীনৈিয়নযি পিম ভি, িাাঁি অন্তিঙ্গ সেৈি। কীিষয়ন
পািেিষী িথা সু গােক বাসু লিার্ লেয়িন অসার্ািণ কলবিলিভাসপরান্ন। চৈিনযয়েয়বি ভাবমূ লিষ অঙ্কয়ন এই কলব
িাাঁি বািব ও সোনু ভূলিিীি ময়নি পলিৈে লেয়েয়েন। িাাঁ ি শ্রীয়গৌিায়ঙ্গি চিিবিীিা, মোলভয়র্ক, সন্নযাসগ্রেণ,
লিয়িার্ান লবর্েক পেগুলিয়ি আমিা বািব চৈিনযয়েবয়কই খ্ুাঁয়জ পাই। লনমাইয়েি সন্নযাসগ্রেণ লবর্েক পেগুলি
এয়ক্ষয়ত্র লবয়ির্ উয়েখ্য়যাগয। সন্নযাসগ্রেণ লনলমত্ত লনমাইয়েি গৃ েিযাগ, লকিবভািিীি লনকট আগমন, সন্নযাসগ্রেণ,
িালন্তপুি আগমন িভৃলি লবর্েগুলি লযন জীবন্ত েয়ে উয়েয়ে। লনমাই লবেয়ন িৈীমািা ও লবেুলিোি করুণ লবিাপ
অিযন্ত মমষস্পিষী। উয়েখ্য়যাগয, চৈিনযয়েয়বি সমগ্র জীবনিীিা জীবনীকাবযগুলিয়ি বলণষি েয়িও পলণ্ডিগণ িথয
সংগ্রয়ে লবলি গুরুে লেয়েয়েন চৈিনযিিযক্ষেিষীি কাবযগুলিয়ক। এয়ক্ষয়ত্র পেকিষা বাসু লিায়র্ি পোবিী লয লবয়ির্
িাৎপয়যষি োবীোি িা সেয়জই অনু য়মে। সবষত্রই কলব বািবিা বজাে িাখ্য়ি সয়ৈষ্ট্ লেয়িন। অনযলেয়ক,
ভিহৃেয়েও এই পেগুলিি আয়বেন কম নে। িার্াভায়ব ভালবি শ্রীয়গৌিাঙ্গয়ক লযমন আমিা িিযক্ষ কলি
লনমাইয়েি ভাবিকাি লবর্েক পেগুলিয়ি, লিমনই িক্ষ কলি শ্রীিালর্কাি জনয কৃ েভাবমে শ্রীনৈিয়নযি বযাকুিিা।
ভলিপূ ণষ হৃেয়ে চৈিনযয়েয়বি যয়িাগাথা িৈনা কয়িয়েন কলব। িয়ব লগৌিপোবিীি এই লবলিষ্ট্ পেকিষাি
জীবনসপরালকষি খ্ুব লবলি িথয আমিা পাই না। পিবিষী কলবগণ এলবর্য়ে লবিৃ ি লকান বণষনা লেন লন। স্বেং বাসু
লিার্ও লনজ সপরায়কষ িাে নীিবই লথয়কয়েন। িাাঁি জন্ম, বংিপলিৈে, বাসস্থান এমনলক মৃ িুযসমে – সবলকেুই
অনু মান লনভষি, লবিকষমূিক। যাইয়োক, চৈিয়নযাত্তি লগৌড়ীে চবেবগয়ণি লনকট বাসু লিার্ চবেব অষ্ট্
লমাোন্তগয়ণি ময়র্য অনযিম রূয়প গণয। অনযানয চৈিনযপার্ষেগয়ণি মি িাাঁিও অবিািে স্বীকৃি। চৈিনযয়েয়বি
সায়থ লিলন পূ লজি েন চবেব সমায়জ। ভি চবেবগয়ণি এই অসীম শ্রদ্ধাই বাসু লিার্য়ক লগৌড়ীে চবেবসমায়জ
সু িলিষ্ঠা োন কয়িয়ে। পািাপালি লনজ কলবেিলি ও িলিভাি গুয়ণ এই পেকিষা যু য় গি সীমা অলিক্রম কয়ি
আজও সালেিয জগয়ি লৈিস্মিণীে।

সূৈকিব্দ
চবেবপে, চৈিনয-সমকািীন, বাসু য়েব লিার্, লবলিষ্ট্িা, মূ িযােন
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চৈিনযসমসামলেক পেকিষা বাসু য়েব লিার্
জেশ্রী মুখ্াজষী
িাৈীন ও মর্যযু য়গি বাংিাসালেয়িযি অনযানয কলবয়েি মি পেকিষা বাসু য়েব লিায়র্ি পূ ণষাঙ্গ লকান
জীবনৈলিি আমিা পাই না। চৈিনযলবর্েক লবলভন্ন পোবিী ও জীবনীকাবযগুলি লথয়ক িাপ্ত িথয
িািা িাাঁি জীবয়নি একলট রূপয়িখ্া লনমষাণ কিয়ি পালি মাত্র। অবিয এ লবর্য়েও পলেিগয়ণি
মিয়ভয়েি অন্ত লনই। যু লিিয়কষি জাি সলিয়ে লযটুকু িথয আমিা পাই িা লথয়ক জানয়ি পালি
চৈিনযসমসামলেক লগৌিপোবিীকািগয়ণি ময়র্য পেকিষা বাসু য়েব লিার্ লেয়িন অনযিম।
শ্রীয়গৌিায়ঙ্গি নবিীপিীিা িিযক্ষ কয়িলেয়িন লিলন। “িভুি বেস যখ্ন লিইি বৎসয়িি লবলি নে,
অন্তিঃ লসই সমে েইয়িই বাসু লিার্ িাাঁোয়ক ভায়িা ভায়ব জায়নন।’’১ বাসু লিায়র্িা লেয়িন লিন
ভাই – লগালবন্দ, মার্ব ও বাসু য়েব লিার্। লিন ভাই-ই লেয়িন চৈিনযয়েয়বি পিমভি।
চৈিনযৈলিিামৃয়িি আলেিীিাি েিম পলিয়েয়ে কৃেোস কলবিাজ বয়িয়েন –
“ িভুি আজ্ঞাে লনিযানন্দ লগৌয়ড় ৈলিিা।
িাাঁি সয়ঙ্গ লিনজন িভু আজ্ঞাে আইিা।।
িামোস মার্ব আি বাসু য়েব লিার্।
িভু সয়ঙ্গ িয়ে লগালবন্দ পাইঞা সয়ন্তার্।।’’(পৃ.৬৭)
চৈিনযয়েব নীিাৈি যাত্রা কিয়ি লগালবন্দ,মার্ব ও বাসু লিার্ লিনভাই ই িাাঁি সঙ্গী েন। িভুি
আজ্ঞাে লনিযানন্দ লগৌয়ড় িিযাবিষন কিয়ি বাসু লিার্ ও মার্ব লিার্ উভয়ে িাাঁি সয়ঙ্গ ৈয়ি
আয়সন। অনযলেয়ক, চৈিনযভাগবিকাি এই লিন ভাইয়ক লনিযানয়ন্দি অনু গি সেৈি রূয়প লৈলত্রি
কয়িয়েন। লনিযানন্দ উলড়র্যা লথয়ক লগৌড়য়েয়ি ল য়ি এয়স যখ্ন পালনোটী গ্রায়ম উপলস্থি েয়িন
িখ্ন বহু স্থান লথয়ক কীিষন গােক লসখ্ায়ন আয়সন। িাাঁয়েি ময়র্য বাসু লিার্ িাাঁ ি েুই অগ্রজসে
লেয়িন। বৃ ন্দাবন োস বয়িয়েন –
লেনময়ি লনিযানন্দ পানীোলট গ্রায়ম।
িলেয়িন সকি পার্ষদ্গণ সয়ন।।
লনিন্তি পিানয়ন্দ কয়িন হুঙ্কাি।
লবহ্বিিা লবনা লেয়ে বােয নালে আি।।
নৃ িয কলিবাি ইো েইি অন্তয়ি।
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গােন সকি আলস লমলিিা সেয়ি।।
সু কৃলি মার্ব লিার্ কীিষয়ন িৎপি।
লেন কীিষনীো নালে পৃলথবী লভিি।।
যাোয়ি কয়েন বৃ ন্দাবয়নি গােন।
লনিযানন্দস্বরূয়পি মো লিেিম।।
মার্ব লগালবন্দ বাসু য়েব লিন ভাই।
গাইয়ি িালগিা নায়ৈ ঈশ্বি লনিাই।।”
(চৈ.ভা. লির্খ্ে, পঞ্চম অর্যাে। পৃ.২৬১)
লবর্েলট লনয়ে উভে চৈিনযজীবনীকাি লভন্নমি লপার্ণ কিয়িও একথা স্পষ্ট্ লয বাসু লিার্ ও িাি
েুই অগ্রজ চৈিনযয়েব ও লনিযানয়ন্দি অন্তিঙ্গ সেৈি লেয়িন। “ শ্রীনৈিনযভাগবয়িি বণষনা লেলখ্ো
অনু মান েে বাসু লিার্, লগালবন্দ লিার্ ও মার্ব লিার্ – এই লিন ভাই গো িিযাগি লবশ্বম্ভয়িি
ভাব-িকাি ও কীত্তষনািম্ভ েইবাি পিই নবিীয়প উপলস্থি েয়েন। শ্রীনৈিনযৈলিিামৃয়িও আয়ে লগালবন্দ মার্ব বাসু য়েব লিনভাই ।
যাাঁ সবাি কীত্তষয়ন নায়ৈ লগৌিাঙ্গ লনিাই।। - ১/১০/১১৩
ইাঁোিা িােই নীিাৈয়ি যাইয়িন।’’২
বাসু য়েবালে লিন ভাই-ই লেয়িন সুগােক, কীিষয়ন পািেিষী। নবিীয়প ভাবালবষ্ট্ শ্রীয়গৌিায়ঙ্গি
নৃ িযিীিাে অংিগ্রেণ কিয়িন িাাঁিা। চৈিনযয়েব ও িাাঁি পার্ষেগয়ণি সায়থ বাসু লিায়র্ি নৃ িয
কিাি কথা আমিা লবলভন্ন পেকিষাি পয়ে পাই। লিবানন্দ লসয়নি একলট পয়ে লেলখ্ –
“ লোলি লখ্িি লগৌি লকয়িাি।
িসবিী নািী গোর্ি লকাি।।
লস্বেলবন্দু মুখ্ পুিক িিীি।
ভাবভয়ি গিিলে লিাৈয়ন নীি।।
ব্রজিস গাওি নিেলি সয়ঙ্গ।
মুকুন্দ মুিালি বাসু নাৈি িয়ঙ্গ।।”
(সার্নেীলপকা ১৯৬, ভলিিোকি ৯৯৪)

২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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িলিভা ও িৈনািলিি লেক লথয়ক বাসু লিার্ িাাঁি েুই অগ্রজ অয়পক্ষা অলর্ক খ্যালি িাভ
কয়িলেয়িন। কৃেোস কলবিাজ অকুণ্ঠলৈয়ত্ত িাাঁি িৈনািলিি িিংসা কয়িয়েন –
“ বাসু য়েব গীয়ি কয়ি িভুি বণষয়ন।
কাষ্ঠ পার্াণ দ্রয়ব যাোি শ্রবয়ণ।।”

(আলেিীিা,একােি পলিয়েে পৃ.৭০)

বাসু লিায়র্ি জন্মস্থান, বংিপলিৈে সপরায়কষ আয়িাৈনা িসয়ঙ্গ িঃ সু কুমাি লসন বয়িয়েন,
“লগালবন্দ মার্ব ও বাসু য়েব লিার্ লিন ভাই িথয়ম কুমািেট্ট-লনবাসী লেয়িন।
িাোি পি নবিীপবাসী েন। ইাঁোয়েি মািৃবংি লসয়িট েইয়ি আগি, লপিৃবংি
সম্ভবি ৈালটগাাঁ েইয়ি।’’৩
িঃ িয়মানািৈন্দ্র োিগুপ্ত মোিে পেকিষাি বাসস্থান সপরায়কষ বয়িয়েন,
“বাসু য়েয়বি আলে লনবাস কুমািেট্ট এবং পিবত্তষীকায়ি ভ্রািৃত্রে নবিীপবাসী েন।
শ্রীেয়ট্টি বুড়নগ্রায়ম ইাঁোয়েি মািুিািে। িবাে বাসু য়েব লিার্ বা বাসু লিার্
মািুিািয়ে জন্মগ্রেণ কয়িন।’’৪
অনযলেয়ক মািলবকা ৈাকী মোিোি লসদ্ধান্ত,
“লসয়িট ও ৈট্টগ্রায়ম বাসু লিায়র্ি মািৃকুি ও লপিৃকুি বাস কলিয়িন, এরূপ
কথা লকান িামালণক চবেব গ্রয়ন্থ পাওো যাে না।’’৫
পেকিষাি লপিৃপলিৈে সপরায়কষ িঃ অলসিকুমাি বয়ন্দযাপার্যায়েি অনু মান বাসু লিায়র্ি “লপিা
বেভ লিার্ পূ য়বষ মুলিষোবায়েি অলর্বাসী লেয়িন।’’৬ লগৌড়ীে চবেব অলভর্ায়ন েলিোস বাবালজ বাসু
লিায়র্ি লপিাি নাম লগাপাি লিার্ ময়ন কয়িয়েন। পেকিষা কােস্থ লেয়িন না সেয়গাপ লস লবর্য়ে
চকিাসৈন্দ্র লিার্ মোিয়েি লসদ্ধান্ত, “বাসু য়েব লিার্ কােস্থ লেয়িন।’’৭ জগিন্ধু ভদ্র মোিেও িাাঁয়ক
কােস্থ বয়ি অলভলেি কয়িয়েন। ি. িয়মানাি ৈন্দ্র োি গুপ্ত মোিেও এলবর্য়ে একমি: “বাসু য়েব
লিার্ জালিয়ি কােস্থ লেয়িন এবং লেনাজপুয়িি িাজবংি লগালবন্দানন্দ লিায়র্ি বংির্ি বলিো
কলথি।’’৮ িকৃিপয়ক্ষ িামাণয িয়থযি অভায়ব এলবর্য়ে সু লনলেষষ্ট্ লকান লসদ্ধায়ন্ত উপনীি েওো
অসম্ভব, অনু মান বযিীি লকান গিযন্তি আমায়েি লনই।
চৈিনযয়েয়বি সন্নযাস গ্রেয়ণি পি পেকিষা িমিুয়ক বসবাস শুরু কয়িন। লির্জীবন সম্ভবি
ঐ স্থায়নই অলিবালেি কয়িন। ‘চবেবাৈািেপষণ’ গ্রয়ন্থ এলবর্য়ে বিা েয়েয়েগুণিুঙ্গা সখ্ী এয়ব বাসু লিার্ খ্যালি।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

লগৌিায়ঙ্গি িাখ্া িমিুয়কয়ি বসলি ।।’’
সু কুমাি লসন মোিয়েিও একই মি, “বাসু য়েব লিার্ লির্জীবয়ন িমিুয়ক বাস কলিোলেয়িন।’’৯
এি কািণ লবার্েে “ ……..মোিভুি আয়েিমি লগৌয়ড় থাকা েে, অথৈ পুিী েইয়ি লবিী েূ য়ি না
েে, এই জনয ঐ স্থান লনবষাৈন কলিোলেয়িন।”১০ েীিষােু এই পেকিষাি লিয়িার্ান লবর্য়ে মািলবকা
ৈাকী মোিো জালনয়েয়েন,
“নয়িাত্তম োকুি মোিে লখ্িিীি ময়োৎসয়ব বহু িাৈীন চবেবয়ক আমন্ত্রণ
কলিো আলনোলেয়িন। িাাঁোয়েি নায়মি িালিকা নিেলি ৈক্রবত্তষী ‘ভলিিোকয়ি’
ও ‘নয়িাত্তমলবিায়স’ লেোয়েন। লকন্তু উপলস্থি ভিয়েি ময়র্য বাসু লিায়র্ি নাম
নাই। ইো েইয়ি বুঝা যাে লয, লখ্িিীি ময়োৎসয়বি পূ য়বষই বাসু লিায়র্ি
লিয়িার্ান িলটোলেি।’’১১
কলবকণষপুি পিমানন্দ লসন ‘লগৌিগয়ণায়েিেীলপকা’ে চৈিনযপার্ষেগয়ণি অবিািে বযাখ্যা
িসয়ঙ্গ বাসু লিার্ সপরায়কষ বয়িয়েন –
“কিাবিী িয়সাোসা গুনিুঙ্গা ব্রয়জলস্থিা।
শ্রীলবিাখ্াকৃি গীিং গােলন্ত স্মােযিামিাঃ।।
লগালবন্দ-মার্বানন্দ-বাসু য়েব যথাক্রমং।।” (১৮৮ ললাক)
ব্রজিীিাি গুনিুঙ্গাসখ্ীই লগৌিাঙ্গিীিাে বাসু লিার্। ব্রজিীিাে িাাঁি কাজই লেি লবিাখ্া িলৈি গান
গীি কিা। চৈিনযপিবিষী লগৌড়ীে চবেবসমায়জ অিযন্ত ভলি ও শ্রদ্ধাসেকায়ি বাসু লিার্ পূ লজি
েয়ে থায়কন। লিাৈনোস বাসু য়েবালে লিনভাইয়ক িণাম জালনয়েয়েন িাাঁি ‘চৈিনযমঙ্গিকায়বয’ “শ্রীনিেলিোস বয়ন্দযা লগািায়িমলসন্ধু।।
লগালবন্দ মার্ব লিার্ বাসু লিার্ আি।
ভূ য়ম পলড় কি লজালড় কয়িাাঁ নমস্কাি।। (সূত্রখ্ে, ৩ে পৃষ্ঠা)
বৃ ন্দাবন ও নবিীয়প বড় বড় ময়োৎসয়বি সমে লৈৌর্লট্ট মািসাে লৈৌর্লট্ট লমাোন্তয়ক লভাগ লেওোি
লিওোজ বিষমান। এই লৈৌর্লট্ট লমাোন্তগয়ণি ময়র্য ির্ান অষ্ট্ লমাোন্ত েয়িন: স্বরূপ োয়মােি, িাে
িামানন্দ, লিবানন্দ লসন, িামানন্দ বসু, মার্ব লিার্, লগালবন্দ োকুি, লগালবন্দ লিার্ ও বাসু লিার্।
অষ্ট্ ির্ান লমাোন্তগয়ণি িয়িযয়কি িয়েয়ে আটজন কয়ি পার্ষে। বাসু লিায়র্ি পার্ষেগণ েয়িন –
িািব পলেি, রুদ্র পলেি, মকিধ্বজ পলেি, কংসালি লসন, জীব পলেি, মুকুন্দ কলবিাজ, লোট
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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েলিোস ও কলবৈন্দ্র আৈাযষয। আবাি শ্রীয়গৌিায়ঙ্গি উপাসনালবলর্ সংক্রান্ত গ্রন্থ ‘ভলিৈলন্দ্রকা’লি লেলখ্
মোিভু ও িাাঁি পার্ষেগয়ণি সায়থ পেকিষা বাসু লিার্ও ভি চবেয়বি পূ জনীে। গ্রন্থলট নিেলি
সিকাি োকুয়িি উপয়েিানু সায়ি িাাঁোি লির্য লিাকনাথ আৈাযষয কিৃক
ষ লিলখ্ি। লবমানলবোিী
মজুমোি গ্রন্থলটি ‘ৈিুথষ পটি’ ২১ লথয়ক ২৪ ললায়কি অনু বাে কয়িয়েন:
“িিলেভষায়গ েিায়গ্র পূ য়বষি নযাে িথয়ম জ্ঞানানন্দ, িেনন্তি বাসু য়েব লিার্,
িিাপরুদ্র, িামানন্দ, িািব, িেুযম্ন, শ্রীসু েিষন, বাণীনাথ, লবেুোস, োয়মােি,
পুিন্দি, আৈাযষযৈন্দ্র, ভগবান, ৈন্দ্রয়িখ্ি, ৈন্দয়নশ্বি ও র্নজ্ঞে পলেি – এই
লর্াড়ি জন পূ জনীে। ইাঁোিা সকয়িই পিম ভাগবি, লগৌিাঙ্গ-লিয়ম বযাকুি-লৈত্ত,
েলিনাম-সঙ্কীত্তষয়ন িৎপি ও কিকময়ি লেবযমািা-র্ািী – এই রূয়প লর্যে।”১২
িয়ব গ্রন্থলটি িামালণকিা লনয়ে মজুমোি মোিে যয়থষ্ট্ সলেগ্ধ।
চৈিনযসমসামলেক নিেলি সিকাি, লিবানন্দ লসন, িামানন্দ বসু , বংিীবেন, বাসু লিার্,
লগালবন্দ লিার্, লগৌিীোস পলেি, অনন্ত আৈাযষয, পুরুয়র্াত্তম োস িমুখ্ লগৌিপোবিী িৈনা
কিয়িও একমাত্র বাসু লিার্ োড়া লকউই ১০/২০ লটি লবলি পে িৈনা কয়িন লন। িয়ব লেক
কিগুলি পে লিলন িৈনা কয়িলেয়িন লস লবর্য়ে লনলেষষ্ট্ লকেু বিা যাে না। েীনবন্ধু োস িাাঁি
‘সংকীত্তষনামৃি’ নামক পেসঙ্কিয়নি মঙ্গিাৈিয়ন বয়িয়েন বাসু লিায়র্ি িলৈি পয়েি সংখ্যা আলি “বাসু লিার্ োকুয়িি লবলৈত্র বণষন।
শুলনয়িই জুড়াে লশ্রািাি কনষ মন।।
লগৌিায়ঙ্গি জন্ম আলে যি িীিা।
লবিালি অিীলি পয়ে সকি বলণষিা।।’’ (পৃষ্ঠা ২)
ি. সু কুমাি লসয়নি ময়ি, “এইগুলিই আলে লগৌিৈলন্দ্রকা।’’১৩ লিলন একলট খ্লেি পুলথয়ি (স৩৯৯)
বাসু লিায়র্ি আটাত্তিলট পে লপয়েয়েন। িার্াকৃে লগাস্বামী িলৈি ‘সার্নেীলপকা’ে বাসু লিায়র্ি
১১লট পে িয়েয়ে। লবলভন্ন চবেবপেসঙ্কিন গ্রয়ন্থ লযমন, ‘ক্ষনোগীলিলৈন্তামলন’লি ৫লট পে,
‘পোমৃিসমুয়দ্র’ ৩লট পে, ‘ভলিিোকি’ এ ১৭ ও ‘গীিৈয়ন্দ্রােয়ে’ ১০লট স্থান লপয়েয়ে।
চবেবোয়সি ‘পেকল্পিরু’লি িয়েয়ে ৯৪ লট পে (মািলবকা ৈাকীি ময়ি)। জগিন্ধু ভয়দ্রি
‘লগৌিপেিিলঙ্গনী’লি ১৩৩লট পে উদ্ধৃি। ১৩২২ বঙ্গায়ব্দ মৃণািকালন্ত লিার্ িাাঁি ‘বাসু লিায়র্ি
পোবিী’লি ১০৬ লট পয়েি উয়েখ্ কয়িয়েন। েয়িকৃে মুয়খ্াপার্যায়েি চবেব পোবিীয়ি ১১৮ লট
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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পে উলেলখ্ি। মািলবকা ৈাকী মোিো িাাঁি ‘বাসু লিায়র্ি পোবিী’ লি ২০৪ লট পয়েি উয়েখ্
কয়িয়েন। এগুলি লিলন ১৪খ্ালন িাৈীন পুলথ লথয়ক সংগ্রে কয়িয়েন।
‘লগৌিপেিিলঙ্গনী’ি ভূ লমকাে মৃণািকালন্ত লিার্ মোিে নিেলি সিকাি োকুিয়ক বয়িয়েন বাসু
লিায়র্ি লগৌিিীিা লবর্েক পেিৈনাি গুরু। এিসয়ঙ্গ বাসু লিার্ িলৈি একলট পয়েিও উয়েখ্ লিলন
কয়িয়েন –
‘শ্রীসিকাি োকুয়িি পোমৃি পায়ন।
পেয িকালিব বলি ইো চকি ময়ন।।
শ্রীসিকাি োকুয়িি অদ্ভুি মলেমা।
ব্রয়জ মর্ুমিী লয গুয়ণি নালে সীমা।।’’১৪
িয়ব মািলবকা ৈাকীি ময়ি, “এই উলিযু ি লকান পে লকান মুলদ্রি সংকিনগ্রয়ন্থ বা পুলথয়ি এ
পযষযন্ত পাওো যাে নাই।’’১৫

যাইয়োক “বাসু লিার্ লেয়িন লগৌিিীিাি অলি ির্ান পেকিষা।

িাাঁোি অলর্কাংি পেই লগৌিিীিা-লবর্েক এবং পাে কলিয়িই বুঝা যাে লয বাসু লিার্ স্বৈয়ক্ষ
লেলখ্ো পে িৈনা কলিোয়েন......বাসু লিায়র্ি পোবিীি ঐলিোলসক লগৌিবও যয়থষ্ট্ আয়ে।’’১৬
চৈিনযয়েয়বি জীবন সপরালকষি লবলভন্ন গুরুেপূ ণষ িথয আমিা িাাঁি লথয়ক পাই। বািব চৈিনযয়েয়বি
ভাবমূ লিষ অঙ্কয়ন কলবি িিযক্ষ অলভজ্ঞিা ও সোনু ভূলিি সায়থ যু ি েয়েয়ে কলবেিলি। লগৌিায়ঙ্গি
বািযিীিা লবর্েক পেগুলিয়ি িাাঁি লবিভূ র্া, সাজসজ্জাি বণষনা লেয়েয়েন কলব “ অঙ্গে বিো লিায়ভ সু বাহু যু গয়ি।
ৈিয়ণ মগড়া খ্াড়ু বাখ্নখ্ গয়ি।।
লসানাি লিকলি লপয়ে পায়টি লথাপনা।
বাসু য়েব লিার্ কে লনেলন আপনা।।”
(ভলিিোকি ৭৬৯ ,পেকল্পিরু ১১৪১ , লগৌিপেিিলঙ্গনী ৪৪ পৃ.)
অনযত্র লেলখ্,
“সু িঙ্গ ৈিুনা মায়থ গিাে লসানাি কাাঁলট।
সার্ কলি পিায়েয়ে মাে র্িাগালে আাঁলট।।
সু ন্দি ৈাাঁৈি লকি সু বলিি িনু ।
ভুবনয়মােন লবি ভুরু কামর্নু ।।’’
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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(ভলিিোকি ৭৭৪, পেকল্পিরু ১১৬১, লগৌিপেিিলঙ্গনী ৪৪ পৃ.)
গো লথয়ক িিযাবিষয়নি পি লনমাই সবষো ভাবায়বয়ি লবয়ভাি েয়ে থাকয়িন। ক্ষয়ণ ক্ষয়ণ লবস্মৃি
েয়িন িাাঁি আত্মপলিৈে। ভায়বি আয়বয়ি নবিীপ িাাঁি কায়ে বৃ ন্দাবন আি লিলন স্বেং ব্রজিাখ্াি
শ্রীকৃে। লবর্েলট বাসু লিার্ সু ন্দিভায়ব বণষনা কয়িয়েন “বৃ ন্দাবন পয়ড় ময়ন

লিই র্ািা েুনেয়ন

পশু পালখ্ লস্থি নালে বায়ন্ধ।।
কাাঁো লগলি লগাবর্ষন

কাাঁো লমাি বৃ ন্দাবন

আি না বলসব মায়েি লকায়ি।
আি না লগাকুয়ি যাব

সি ননী লনো খ্াব

লক আি বাাঁলর্য়ব উেূ খ্য়ি।।
র্বলি িােলি গাই

লকাথা লবয়নালেনী িাই

ৈন্দ্রাবিী িলিিা লবিাখ্া।
লকাথা শ্রীোম

লকাথা োো বিিাম

কায়িা সয়ঙ্গ না েইি লেখ্া।।”

(সা.প. ২০৫১)

ভাবালবষ্ট্ লনমাইয়েি নটবি লবি, িাাঁি লকিৈূ ড়াে মেূ য়িি পািক ও সপত্রপুেিাখ্া। এইরূপ লবয়ি
লিলন গঙ্গািীয়ি যখ্ন বাাঁলি বালজয়ে গান কিয়িন িখ্ন িায়ক লেয়খ্ ভিয়েি ময়ন উেে েয়িা
শ্রীকৃয়েি কথা। লনমাইয়েি লভিি লেখ্া লেি লগাষ্ঠিীিাি ভাব –
“সু ির্ুনী িীয়ি পহু লগৌিাঙ্গ সু ন্দি ।
র্বিী িযামিী বলি িায়ক লনিন্তি।।” ( ক.লব ৬২০৪/২৩৯২)
লিলন িামাই, সু ন্দি, লগৌিীোস, লনিযানন্দ িমুয়খ্ি সয়ঙ্গ –
“লিঙ্গা লবণু মুিিী কলিো জেধ্বলন।
চে চে কলিো সয়ব ল িাে পাাঁৈুলন।।”
(ভলিিোকি ৯৩৫, পেকল্পিরু ১১৮৬)
এই লেয়খ্ ,
“বাসু য়েব লিার্ গাে ময়নি েলিয়র্।
লগাষ্ঠিীিা লগািাৈাাঁে কলিি িকায়ি।। ’’

(ঐ)
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োনিীিাি ভাবলটও অলি সু ন্দি –
“আজু ময়ন লক ভাব পলড়ি।
নেীোি বায়ট লগািা োন লসিলজি।।
লক িয়সি োন ৈায়ে লগািা লিজমলণ।
লবত্র লেো আগুলিয়ে িাখ্য়ে িরুলণ।।
োন লেে োন লেে বলি িন িায়ক।
নগি-নাগিী যি পলড়ি লবপায়ক।।
কৃে অবিায়ি আলম সালর্োলে োন।
লস ভাব পলড়ি ময়ন বাসু য়েব গান।।
’’(ভলিিোকি ৯৩৫, পেকল্পিরু ১৩৬৮)
শ্রীয়গৌিায়ঙ্গি এই ভাবায়বি িাাঁি ভিয়েি ময়ন গভীিভায়ব িভাব লবিাি কয়িলেি। অয়নয়কই
লগাপয়বি র্ািণ কয়ি িাাঁি অনু কিণ কিয়িন। চৈিয়নযি োনিীিাি ভাবলট িাাঁি ভিলির্য গোর্ি
োয়সি ময়ন লকরূপ িভাব লবিাি কয়িলেি িাি সু ন্দি বণষনা লেয়েয়েন বৃ ন্দাবন োস –
“লগাপীভায়ব গোর্ি োস মোিে।
েইো আয়েন অলি পিানন্দমে।।
মিয়ক কলিো গঙ্গাজয়িি কিস।
লনিবলর্ িায়ক লক লকলনয়ব লগািস।।’’
(চৈ.ভা.লির্ খ্ে, পঞ্চম অর্যাে পৃ.২৬৪)
লনমাইয়েি সখ্যভাব লবর্েক পেগুলিও এিসয়ঙ্গ লবয়ির্ উয়েখ্য়যাগয। পেকিষায়েি ময়র্য একমাত্র
বাসু লিার্, লগালবন্দ লিার্ ও বংিীবেন এই লবর্য়ে পে িৈনা কয়িয়েন। বাসু লিায়র্ি
‘লগৌিপেিিলঙ্গনী’ি ২১২ পৃষ্ঠাে উলেলখ্ি ২৯ সংখ্যক পয়ে পেলটয়ি লেলখ্,
অলভিাম িায়ক িায়িয়ি

আে লি আে লগৌি যালব লখ্িায়ি

লগৌিব কয়ি বয়স আে িৈীমায়েি লকায়িয়ি।।
ব্রয়জি লখ্িা লগাৈািণ

চনোি লখ্িা সংকীত্তষন

যায়ি মত্ত লিশুগণ।।
োয়ি লি লি জানা যায়ব

লয সু ির্ুনীি িীয়িয়ি
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সমৈে অসমে লোি।।
লগায়ে যাওোি সমে েি

লগৌি যালব লক না বি

অলভমায়ন চবয়স আয়ে িৈীমায়েি লকায়িয়ি।।
শুয়ন অলভিায়মি কথা

কলেয়েন িৈী মািা

লিািা যালব লি লকাথা।
লগায়ে যায়ব লগািাৈাাঁে

………………….

বাসু লনো যাে োিা ।।’’
িয়ব পেলটি ঐলিোলসক লভলত্ত সপরায়কষ িশ্ন িুয়িয়েন মািলবকা ৈাকী মোিো। িাাঁি ময়ি,
“লগৌিাঙ্গ যখ্ন িৈীমায়েি লকায়িয়ি বলসো থালকয়িন, িখ্ন অলভিায়মি সয়ঙ্গ
িাাঁোি লেখ্া েে নাই। অলভিাম লনিযানয়ন্দি লিে সেৈি লেয়িন। লনমাইয়েি ২৩
বৎসি বেয়সি পূ য়বষ লনিযানন্দ বা অলভিায়মি সলেি সাক্ষাৎকাি িয়ট
নাই……….”১৭
িােি লগাপায়িি অনযিম সু বিসখ্া লগৌিীোস পলেি লগৌি-লনিাইয়েি অন্তিঙ্গ ভি লেয়িন।
িাাঁি কথা আমিা জীবনীকাবযগুলিয়ি পাই। কৃেোস কলবিাজ বয়িয়েন –
“লগৌিীোস পলেয়িি লিয়মােণ্ড ভলি।
কৃে লিমা লেয়ি লনয়ি র্য়ি লযয়োাঁ িলি।।”
(চৈিনযৈলিিামৃি, আলেখ্ে একােি পলিয়েে পৃ.৭০)
শ্রীনৈিয়নযি লিে পার্ষে ও অনযিম ভিরূয়প বণষনা কিয়িও জীবনীকািগণ চৈিনযয়েয়বি সায়থ
লগৌিীোস পলেয়িি িলনষ্ঠিাি কথা বয়িন লন। িয়ব বাসু লিার্ উভয়েি অন্তিঙ্গিাি িসঙ্গ
এয়নয়েন –
“লগৌিীোস সয়ঙ্গ,কৃেকথািয়ঙ্গ বলসিা লগৌিেলি।
ভায়ব লেো লভাি,িন লেে লকাি,লোয়ে গিা র্িার্লি।।
ভাব সম্বলিো,িভুয়ি বসাঞা লগৌিীোস গৃে েইয়ি।
ৈপরায়কি মাি,আলনো িৎকাি গয়ি লেি আৈলম্বয়ি।। ”
(লগৌিপেিিলঙ্গনী ৪৯, পৃ.১৮৭)
লকংবা,
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“ লগৌিীোস কলি সয়ঙ্গ

আনলন্দি িনু িয়ঙ্গ

ৈলি যাে লগািা গুণমলণ।
ভায়ব অঙ্গ থিথলি

েু নেয়ন বয়ে বালি

ৈায়ে লগৌিীোয়সি মুখ্খ্ালন।।”
(লগৌিপেিিলঙ্গনী ৫০সংখ্যক পে, পৃ. ১৮৭)
আয়িাৈয পেগুলি সপরায়কষ লবমানলবোিী মজুমোয়িি মন্তবযলট এিসয়ঙ্গ লবয়ির্ গুরুেপূ ণষ:
“এরূপ পয়েি ময়র্য লকেু ঐলিোলসক সিয আয়ে – এগুলি লনেক ভাব-আস্বােন
নয়ে। লনেক ভাবাস্বােন েইয়ি অলভিাম, লগৌিীোস িভৃলিি স্থান চবেব সমায়জ
এি উচ্চ েইি না। িাাঁোিা শ্রীনৈিয়নযি অন্তিঙ্গ সঙ্গী লেয়িন বলিোই চবেব
সমায়জ উচ্চ সন্মান পাইোয়েন।”১৮
িার্াভায়ব ভালবি শ্রীয়গৌিায়ঙ্গি মান, লবিে, বাসকসজ্জা িভৃলি লবর্য়েও আয়িাৈয পেকিষা পে
িৈনা কয়িয়েন। পেগুলিয়ি চৈিনযয়েয়বি কৃেয়িম বযাকুিিামে ভলিিন্মেরূপলট অকৃলত্রম
আন্তলিকিাি সয়ঙ্গ লৈলত্রি। লবিয়েি পেলটয়ি লেলখ্ –
“আজু লকয়ন লগািাৈাাঁয়েি লবিস বোন।
লক আইি লক আইি বলি ঝিয়ে নোন।।
লৈৌলেয়ক ভকিগণ কাাঁলে অয়ৈিন।
লগৌিাঙ্গ এমন লকয়ন না বুলঝ কািণ।।
লস মুখ্ ৈালেয়ি লেো লকমন জালন কয়ি।
কি সু ির্ুনীর্ািা আাঁলখ্যু য়গ ঝয়ি।।
েলি েলি বয়ি লগািা োড়য়ে লনশ্বাস।
লিয়ি কি োয়ন বাসু গে গে ভার্।। ’’
(পেকল্পিরু ১৫৯৮, লগৌিপেিিলঙ্গনী ২০১ পৃ.)
আবাি মানলবর্েক পে,
“কৃে কৃে বলি লগািা কায়ন্দ ময়ন ময়ন।
কি সু ির্ুনী বয়ে অরুণ নোয়ন।।
সু গলন্ধ ৈন্দন লগািা নালে মায়খ্ গাে।
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র্ূ িাে র্ূ সি িনু ভূ য়ম গলড় যাে।।
মায়ন মলিন মুখ্ লকেু নালে খ্াে।
িজনী লেবস লগািা জালগো লপাোে।।
লখ্য়ন ৈমলকি অঙ্গ র্িয়ন না যাে।
মানিস লগািাৈাাঁয়েি বাসু য়েব গাে ।।
(পেকল্পিরু ৫২৫, লগৌিপেিিলঙ্গনী ১৯৯পৃ.)
অনযত্র লেলখ্,
“লনিযানন্দৈাাঁে লমাি মালননী েইি।
পায়ে র্লি লগািাৈাাঁে অয়নক সালর্ি।।
লিমায়বয়ি মান িভুি সমার্া না চেি।
আপলন ৈিণিয়ি লগৌি িুটােি।।
বাসু য়েব লিার্ কয়ে োে লক েইি।
এখ্লন আলেি লগািা লকাথা িুকাইি।।” (ক.লব. ৬২০৪/১৬৭২)
িার্াভায়ব ভালবি লনিযানন্দ িভুি মানভঞ্জয়নি লনলমত্ত শ্রীয়গৌিাঙ্গ িাাঁোি পায়ে র্িয়িন।
এইভাবলটয়ি নূ িনে আয়ে। সার্ািনি গোর্িয়কই িার্া ময়ন কয়ি মোিভু কৃেভায়ব ভালবি
েয়িন। অনযলেয়ক শ্রীিার্াি িলি শ্রীকৃয়েি লিমমে আলিষ পেকিষা মোিভুি মর্য লেয়ে ু লটয়ে
িুয়িয়েন লকান লকান পয়ে –
“আয়ি লমাি লগািা লিজমলণ।
িার্া িার্া বলি লগািা লিাটাে র্িণী।।
িার্া নাম জয়প লগািা পিম যিয়ন।
সু ্ির্ুনী র্ািা বয়ে অরুণ নেয়ন।।’’
(পেকল্পিরু ৫৪, লগৌিপেিিলঙ্গনী ১৯১ পৃ., গীিলৈন্তামলণ ২৯৪)
সমসামলেক কলবয়েি ময়র্য বাসু লিার্ই লগৌিায়ঙ্গি নাগিভাব সবষিথম িাাঁি পোবিীয়ি িকাি
কয়িন। “বাসু য়েব এবং নিেলি সিকাি োকুি নেীোনাগিী-ভায়বি পোবিী িৈনাি সূত্রপাি
কলিো লগোয়েন।’’১৯ নবিীপবাসী ভিয়েি উপি লিলন ব্রয়জি লগাপীভাব আয়িাপ কয়ি লগৌিাঙ্গ
েিষয়ন িাাঁয়েি রূপমুগ্ধিাি বণষনা কয়িয়েন। লস মনয়মােন রূপ লেয়খ্ যু বিী িয়ি থাকয়ি পায়ি না।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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‘কুিবিী বুক নালে বায়ন্ধ’। আবাি িৈীনন্দন লগািাও কৃয়েি মিই িসমে। িাাঁি অপাঙ্গ ইলঙ্গি
িয়িি লময়েয়ক িি োড়া কয়ি –
“গৃে পলি গুরুজন

আি নালে িে মন

লগািা লবয়ন জীবন লিলজব।।
সব সু খ্ লিোলগনু

কুয়ি লিিাজ্ঞলি লেনু

লগািা লবনু আন নালে ভাে।
(গীিৈয়ন্দ্রােে ৭৩, পেকল্পিরু ৭৭৭, লগৌিপেিিলঙ্গনী ১০৯পৃ.)
‘পেকল্পিরু’ি সপরাােক সিীিৈন্দ্র িাে এই লগৌিনাগিভায়বি পেগুলি সপরায়কষ আয়িাৈনা কিয়ি
লগয়ে বয়িয়েন:
“…………বত্তষমান সময়ে এক লশ্রণীি লগৌি-ভিলেয়গি ময়র্য ‘নাগিী-ভায়বি’
উপাসনাি উপিয়ক্ষ লয নানা উেৃ ঙ্খিিাি কথা শুনা যাে, উোি জনয লিাৈন বা
িনিযাম-নিেলিি উোম কলবকল্পনা আংলিক-ভায়ব োেী লক না িাো আর্ুলনক
চবেব ইলিোস লিখ্য়কি লৈন্তনীে েইোয়ে…………আনয়ন্দি লবর্ে লয, নিেলি
সিকাি ও বাসু য়েব লিায়র্ি সম্বয়ন্ধ এরূপ লকানও অলভয়যাগ কিা ৈয়ি না।”২০
সন্নযাসগ্রেয়ণি পূ য়বষ শ্রীবায়সি গৃয়ে ভিগণ সন্মু য়খ্ চৈিনযয়েয়বি ভগবান রূয়প মোঅলভয়র্ক
একলট ঐলিোলসক িটনা। অনিি, লনিযানন্দ িমুখ্ ভিগয়ণি ময়র্য লসলেন বাসু লিার্ও উপলস্থি
লেয়িন ঐস্থায়ন। িিযক্ষ কয়িন মোঅলভয়র্ক িটনা, িৈনা কয়িন লবলভন্ন পে। উয়েখ্য়যাগয,
‘ভলিিোকি’ গ্রয়ন্থ নিেলি ৈক্রবিষী মোঅলভয়র্য়কি িমাণ স্বরূপ বাসু লিায়র্ি ‘িঙ্খ েুন্দুলভ নাে
বাজয়ে সু স্বয়ি’ (পৃ.৮৯৩) পেলটি উয়েখ্ কয়িয়েন, লকায়না জীবনীগ্রয়ন্থি সাোযয লনন লন। এই
গ্রেণয়যাগযিাি কািণ অবিযই পেগুলিি ঐলিোলসক সিযিা।
অলভয়র্ক সংক্রান্ত ‘িঙ্খ েুন্দুলভ নাে বাজয়ে সু স্বয়ি’ (সা.প ৯৭০, ৯৭১) ও ‘চিি েলিদ্রা আি
কুঙ্কুম কস্তুিী’ (পেকল্পিরু ১৫৩৭, লগৌিপেিিলঙ্গনী ১৫০পৃ.) পে েুলটয়ি লেলখ্ অলভয়র্য়কি লেন
পুরুর্ ভয়িি সায়থ ভি পুিনািীগণও উপলস্থি লেয়িন ও অলভয়র্ক লক্রোে অংিগ্রেণ কয়িলেয়িন:
“চিি েলিদ্রা আি কুঙ্কুম কস্তুিী।
লগািা-অয়ঙ্গ লিপন কিয়ে লিজনািী।।
সু বালসি নীি আলন কিয়স পূ লিো।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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সু গলন্ধ ৈন্দন আলে িায়ে লমিাইো।।
জে জে ধ্বলন লেো ায়ি লগািাগাে।
শ্রীঅঙ্গ মুলেো লকে বসন পিাে।।
লসনান মেয়প লেখ্ লগািা নটিাে।
বাসু য়েব লিার্ ঐ লগািাগুণ গাে।।
(পেকল্পিরু ১৫৩৭, লগৌিপেিিলঙ্গনী ১৫০পৃ.)
লকংবা ,
“িঙ্খ েুন্দুলভ নাে বাজয়ে সু স্বয়ি।
লগািাৈাাঁয়েি অলভয়র্ক কয়ি সেৈয়ি।।
গন্ধ ৈন্দন,লিিা,র্ূ প েীপ জ্বালি।
নগয়িি নািী সব কয়ি হুিাহুলি।।” (সা.প. ৯৭০,৯৭১)
চৈিনযভাগবয়ি লেলখ্, অলভয়র্য়কি সমে –
“পলিব্রিাগয়ণ কয়ি জেজেকাি।
আনন্দস্বরূপ লেে েইি সভাি।।
……………………………….............
শ্রীবায়সি োসোসীগয়ণ আয়ন জি।
িভু স্নান কয়ি ভি লসবাি এই

ি।।

জি আয়ন এক ভাগযবিী েুখ্ী নাম।
আপয়ন োকুি লেলখ্ লবায়ি আন আন।। ”
(মর্যখ্ে, নবম অর্যাে ১২১পৃ.)
চৈিনয পিবিষীকায়িি চবেবগণ শ্রীনৈিনযয়েবয়ক নািীলবয়ির্ী, নািীবজষনকািী রূয়প বণষনা কিয়িও
বৃ ন্দাবন োস ও বাসু লিায়র্ি বণষনা িাি লবপিীি সাক্ষয িোন কয়ি।
“শ্রীয়গৌিাঙ্গ সৃলষ্ট্ি অয়দ্ধষক অংিয়ক এয়কবায়ি বজ্জষন কলিো শুর্ু পুরুর্লেগয়কই
লিমভলি

লবিিণ

কলিোলেয়িন,

একথা

লবশ্বাস

কলিয়ি

িবৃ লত্ত

েে

না।……..শ্রীনৈিয়নযি সমসামলেয়কিা এইভায়ব শ্রীয়গৌিাঙ্গয়ক বণষনা কয়িন নাই।’’২১
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সন্নযাসগ্রেণ লবর্েক পেগুলিয়ি বাসু লিার্ লনমাইয়েি গৃেিযাগ, লকিবভািিীি লনকট আগমন,
সন্নযাসগ্রেণ, িালন্তপুয়ি আগমন, িৈীমািায়ক নীিাৈয়ি অবস্থায়নি আশ্বাসোন িভৃলি লবর্েগুলিি
উপি আয়িাকপাি কয়িয়েন। সন্নযাসগ্রেয়ণি পি চৈিনযয়েব িালন্তপুয়ি েিলেন লেয়িন – এ িথয
আমিা িাাঁি পয়ে পাই –
“লগৌিাঙ্গ বয়িন মািা যাব বৃ ন্দাবন।
িৈী বয়ি না যাইে িে েি লেন।।
মায়েি পীলিয়ি অনিিগৃয়েয়ি িলেিা।
িৈীি শ্রীেিপায়ক লভাজন কলিিা।।
েিলেন িলে মািা নেীো ৈলিি। ” ( ক.লব. ৩১৭)
কৃেোস কলবিাজও একই কথা বয়িয়েন –
“এইময়ি েিলেয়ন লভাজন কীত্তষন।
একরূয়প কলি চকি িভুি লসবন।।”
(মর্যিীিা, ৩ে পলিয়েে ১৩৭পৃ.)
লবমানলবোিী মজুমোি শ্রীনৈিয়নযি সন্নযাস গ্রেণ সংক্রান্ত বাসু য়িায়র্ি এই পেগুলিি ঐলিোলসক
মূ িয লনরূপণ িসঙ্গি বয়িয়েন লয “কলবকণষপুি, বৃ ন্দাবন োস, জোনন্দ, কৃেোস কলবিাজ িভৃলি
ৈলিিকািগণ সন্নযাসী শ্রীনৈিয়নযি নবিীয়প পুনিাগময়নি কথা লিয়খ্ন নাই। লকন্তু মুিালি(৪/১৪/৩১১) বয়িন লয লিলন একবাি নবিীয়প আলসোলেয়িন। লিাৈন ঐ অংয়িি ভাবানু বাে কলিোয়েন –
মায়েি বৈয়ন পুত্র লগিা নবিীয়প।
বািয়কাণা িাট লনজ বাড়ীি সমীয়প।।
-

লির্ খ্ে

বাসু লিার্ ঐ িটনা বণষনাে বলিোয়েন –
আওি নেীোি লিাক লগৌিাঙ্গ লেলখ্য়ি।
আনয়ন্দ আকুি লৈি না পায়ি ৈলিয়ি।।
লৈিলেয়ন লগািাৈাাঁয়েি বেন লেলখ্ো।
ভলখ্ি ৈয়কাি আাঁলখ্ িেয়ে মালিো।।
আনয়ন্দ ভকিগণ লেলিো লবয়ভাি।
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জননী র্াইো লগািাৈাাঁয়ে কয়ি লকাি।।
মিন িিীয়ি লযন পাইি পিাণ।
লগৌিাঙ্গ নেীোপুয়ি বাসু লিার্ গান।।
(লগৌ,প.ি., পৃ.২৭১)
মুিালি ও বাসু লিায়র্ি বণষনা েইয়ি বুঝা যাে লয শ্রীনৈিনয লগৌড়ভ্রময়নি সময়ে এক বাি নবিীয়প
আলসোলেয়িন। লয সমি িটনা বণষনা কলিয়ি শ্রীনৈিয়নযি সন্নযাসলনষ্ঠা বা মযষযাোি োলন েইয়ি
পায়ি, লসগুলি পিবত্তষী ৈলিিকািগণ বাে লেোয়েন।……”২২
লনমাইয়েি সন্নযাসলবর্েক এই পেগুলি পলেিগয়ণি লনকট ঐলিোলসক মূ িযযু ি েয়িও
সার্ািন মানু য়র্ি কায়ে িা করুণিয়সি আকি রূয়পই লবয়বলৈি। লনমাইয়েি গৃেিযাগ ও সন্নযাস
গ্রেয়ণি সংবাে শ্রবয়ণ িৈীমািা ও লবেুলিোি লবিাপ অিযন্ত করুণ ও মমষস্পিষী। িাণলিে
সন্তানয়ক োলিয়ে িৈীমািাি আিষনাে আমায়েি মনয়ক স্পিষ কয়ি। বাসু লিায়র্ি বণষনা –
“পলড়ো র্িণীিয়ি

লিায়ক িৈী কাাঁলে বয়ি

িালগি োরুণ লবলর্ বায়ে।
অমূ িয িিন লেি

লকান লবলর্ েলি লনি

পিাণপুিুলি লগািাৈাাঁয়ে।।
অঙ্গুিী অঙ্গে বািা

লগািাৈাাঁয়েি কণ্ঠমািা

খ্াট পাট লসানাি েুলিৈা।
লস সব িলেি পলড়

লগৌি লমায়ি লগি োলড়

আলম িাণ র্লি আলে লমো।।
লগৌিাঙ্গ োলড়ো লগি

নেীো আাঁর্াি লভি

েট লট কয়ি লমাি লেো। ”
(লগৌিপেিিলঙ্গনী ২৪১পৃ.)
স্বামী লবিলেনী লবেুলিোি লবিাপ –
“লেয়ে লি পিাণ লনিলজো।
এখ্ন না লগলি িনু লিলজো।।
লগৌিাঙ্গ োলড়ো লগয়ে লমাি।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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আি লক লগৌিব আয়ে লিাি।।
আি লক লগৌিাঙ্গৈাাঁয়ে পায়ব।
লমো লিম-আি-আয়ি িয়ব।।
সন্নযাস েইো পহুাঁ লগি।
এ জনয়মি সু খ্ ু িাইি।।
কাাঁলে লবেুলিো কয়ে বাণী।
বাসু কয়ে না িয়ে পিালণ।। ’’ (লগৌিপেিিলঙ্গনী ২৫৩পৃ.)
শুর্ু িৈী বা লবেুলিো নে, সমগ্র নবিীপবাসী িথা চৈিনযভিগয়ণি ক্রন্দন মূ িষ েয়ে উয়েয়ে এই
পেগুলিয়ি। লনয়ম্নি পেলটয়ি লিাকােন্ন নবিীয়পি একলট লৈত্র আমিা পাই
“শ্রীবায়সি উচ্চিাে

পার্াণ লমিাো যাে

গোর্ি না জীয়ব পিায়ণ।।
বলেয়ে লিয়মি র্ািা

লযন মন্দালকনী পািা

মুকুয়ন্দি ও েুই নোয়ন।।
সকি লমাোন্ত িয়ি

লবর্ািা বুঝাইো ল য়ি

িবু লস্থি না চেি লকে।”
(পেিকল্পিরু ২২২৯, লগৌিপেিিলঙ্গনী ২৪২পৃ.)
আবেুি কলিম মোিে এই পেগুলি সপরায়কষ বয়িয়েন “……ইোি ভার্া িীব্রয়িায়কােীপক ও
মমষস্পলিষনী। িৈী ও লবেুলিো লেবীি করুণ কািয়িালিয়ি পার্াণ হৃেেও দ্রবীভূ ি েে……”

২৩

মোিভুি লিয়িার্ান লবর্েক পেগুলিও লবয়ির্ গুরুেপূ ণষ। “বাসু লিার্ বলণষি সমি সংবায়েি
ময়র্য সবষায়পক্ষা িয়োজনীে েইয়িয়ে িভুি লিয়িাভাব সংবায়েি কথা। লিাৈয়নি এবং জোনয়ন্দি
‘চৈিনযমঙ্গি’ োড়া অনয লকান ৈলিিগ্রয়ন্থ বা বাসু লিার্ োড়া অনয কলবি পয়ে মোিভুি লিয়িার্ান
সম্বয়ন্ধ লকান সংবাে পাওো যাে না।”২৪ লিাৈনোয়সি ময়ি চৈিনযয়েব জগন্নায়থ িীন েয়ে যান।
লকন্তু জোনন্দ লভন্ন যু লি লেয়েয়েন। িাাঁি ময়ি, িথযাত্রাি লেন নৃ িযিি িভুি পায়ে ইাঁয়টি আিাি
িায়গ এবং পাাঁৈলেন পি েেলেয়ন লটাটা লগাপীনাথ মলন্দয়ি িাাঁি লেোন্ত িয়ট –
“আর্াঢ় বলঞ্চি িথ লবজো নালৈয়ি ।
ইটাি বালজি বাম পায়ে আৈলম্বয়ি ।।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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………………………………………..
ৈিয়ন লবেনা বড় র্ষ্ঠীি লেবয়স।
লসই িয়ক্ষয লটাটাে িেন অবয়িয়র্ ।।
…………………………………………
লক কলিব লকাথা যাব বৈন না সয়ি ।
োিাইনু লগািাৈাাঁে লগাপীনাথ িয়ি ।।
(চৈিনযমঙ্গি, পৃ. ১৫০)
কিকািা লবশ্বলবেযািয়েি ৩১৮ নং পুলথয়ি িাপ্ত বাসু লিায়র্ি ‘অপসি নালে লমাি নোয়নি জয়ি’
পেলটয়ি চৈিনযয়েয়বি মৃিুযয়ি লবিেকািি কলব বয়িয়েন –
“লক কলিব লকাথা যাব বৈন না সয়ি।
োিাইনু লগািাৈাাঁে লগাপীনাথ িয়ি।।’’
“পুিীয়ি লিাকপিপরািা িবাে আয়ে লয, গোর্ি-লসলবি লটাটা লগাপীনায়থি শ্রীলবগ্রয়ে মোিভু িীন
েইো লগোলেয়িন।………….এ পয়ে লস িমাণ পাওো যাইয়িয়ে।”২৫ এলবর্য়ে জোনয়ন্দি যু লিি
সায়থ বাসু লিায়র্ি বণষনাি লকান লবয়িার্ লনই। িয়ব এি পািাপালি চৈিনযয়েয়বি মৃিুযয়ি
লবিেকািি কলবি িীব্র লিাক ও লবেনা িক্ষয কলি পেগুলিয়ি –
“েলি েলি, লগািা লকাথা লগি।
মিয়ম পলিি লিি বালেি না চেি।।
কাোয়ি কলেব েুখ্ না লনঃসয়ি বাণী।
অনু খ্ন পয়ড় ময়ন লগািা গুণমলণ।।
লমা যলে জালনিাম লগািা যায়ব লি োলড়ো।
পিায়ণ পিাণ লেো িালখ্িাম বালন্ধো।।
গোর্ি োয়মােি লকময়ন বাাঁলৈয়ব।
এি লেয়ন বাসু লিার্ পিায়ণ মলিয়ব।।”
(পেকল্পিরু ১৮৫৬, লগৌিপেিিলঙ্গনী ২৫১পৃ.)
অনযত্র লেলখ্ ,
“মঝু ময়ন িাগি লিি।

লগৌি চবমুখ্ চভ লগি।।
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োরুণ লবলে েুখ্ লেি।।

জনম লব ি লমাি লভি।
কায়ে কেব ইে েুখ্।

কেইয়ি লবেিয়ে বুক।।

আি না লেিব লগািা-মুখ্।
বাসু য়েব লিার্ িস গান।

অব জীেয়ন্ত লকয়ে সু খ্।।
লগািা লবনু না িয়ে পিাণ।। ”

(পেকল্পিরু ৪৫১, লগৌিপেিিলঙ্গনী ২০০, ২৫২পৃ.)
কলবিায়ণি গভীি লবেনাি এমন মমষস্পিষী লৈত্র সিযই েুিষভ ।
‘পেকল্পিরু’ি ভূ লমকাে সিীিৈন্দ্র িাে মোিে বয়িয়েন, বাসু লিার্ লগৌিাঙ্গিীিা োড়া অনয
লকান লবর্য়ে পেিৈনা কয়িন লন।২৬ একই কথা বয়িয়েন মৃণািকালন্ত লিার্ মোিে “……লেবকীনন্দয়নি ‘চবেব-বন্দনা’লি আয়ে, ‘শ্রীবাসু য়েব লিার্ বলন্দব সাবর্ায়ন। লগৌিগুণ লবনা লযে অনয নালে
জায়ন।।’ ইোয়িই ময়ন েে, লিলন লগৌিিীিা লভন্ন অপি লকান লবর্য়ে সম্ভবিঃ পে-িৈনা কয়িন
নাই।”২৭ লকন্তু আবেুি কলিম মোিে ৈট্টগ্রায়মি আয়নাোিা গ্রাম লথয়ক বাসু লিায়র্ি ভলণিাে লকেু
পে সংগ্রে কয়িন। পেগুলি লয শুর্ু লগৌিাঙ্গিীিা লবর্েক নে িা িাাঁি মন্তবয লথয়কই স্পষ্ট্ েয়ে
ওয়ে “ৈট্টগ্রাম লথয়ক সংগৃেীি ভলণিাযু ি পে –
লবয়নাে িুলম আমাি িয়ি যাইয়ব।
আমাি িয়ি আইয়ি বন্ধু জালি নালে যায়ব।।
কািা কািা বন্ধু কািা মাথাি লকি।
নানান ভলঙ্গমা লেলখ্ িার্াি িালন লির্।।
কািা কািা বন্ধুয়ি কািায়ি ভলঙ্গমা।
জটা কািা লকাটা কািা অিক্ষয মলেমা।।
জীে জীে ননেী খ্াও েুলট আলখ্াঁ।
িযায়মি ৈিন ভলজ আলম িার্া থালক।।
বাসু য়েয়ব কয়ে লেি শুন লি কালিো।
লনিয লনিয আইস যাও আমায়ি ভালেো।।
কলব বাসু য়েব কৃেলবর্েক পেও লিলখ্োলেয়িন নালক?”২৮ এই লবর্য়ে সু কুমাি লসয়নি অলভমি
“ইলন লকেু লকেু কৃেিীিা-পোবিীও লিলখ্োলেয়িন। লযমন, বর্ষালভসায়িাৎসু ক িার্াি উলি:
অয়ে নব জির্ি
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বলির্ েলির্ বড় ময়ন।।
িযায়মি লমিন লমাি সয়ন।।
বলির্ মন্দ লঝমালন।
আজু সু য়খ্ বলঞ্চব িজলন।।
গগয়ন সিনা গিজনা
োেুলি েুন্দুভ বাজনা।
লিখ্য়ি লিখ্লেনী লবাি
বলঞ্চব সু িনাথ লকাি।
লোোি লপিীলি-িস আয়ি
িুবি বাসু য়েব লিায়র্।।”২৯
পেলট লিলন নটবি োয়সি ‘িসকলিকা’(ক১১২৩) লথয়ক উদ্ধৃি কয়িয়েন। মািলবকা ৈাকী িাাঁি ‘বাসু
লিায়র্ি পোবিী’ গ্রয়ন্থ বাসু লিার্ িলৈি কৃেিীিালবর্েক পাাঁৈলট পয়েি উয়েখ্ কয়িয়েন। সু িিাং
লগৌিাঙ্গিীিা োড়াও কৃেিীিা লবর্েক পেও পেকিষা িৈনা কয়িলেয়িন অনু মান কিা যাে।
বাসু লিার্ লবশুদ্ধ বাংিা ও লমশ্র ব্রজবুলি উভে ভার্ািীলিয়িই পে লিয়খ্য়েন। বাংিা পেগুলি
অয়পক্ষাকৃি উৎকৃষ্ট্। ভার্া এি সেজ সিি লয সার্ািয়ণি পয়ক্ষ এি মমষগ্রেণ কিা অলি সেজ।
নীিিিন লসয়নি ময়ি,
“বাংিা পেগুলি কলব অক্ষিবৃ ত্ত িীলিি পোি,লত্রপেী(িিু ও েীিষ) ও েিমালত্রক
একপেী েয়ন্দাবয়দ্ধ িৈনা কয়িয়েন। লমশ্র-ব্রজবুলি ভার্াে লিলখ্ি পেগুলিি িব্দবযবোি েুবষি িিু-গুরু মাত্রাবৃ ত্ত িীলিি িয়োগও সু ষ্ঠু েে লন।’’৩০
অনযলেয়ক মািলবকা ৈাকী মোিো বাসু লিায়র্ি িৈনািলিি িিংসা কয়ি বয়িয়েন লগালবন্দোয়সি
েন্দমার্ুযষ িিংসনীে েয়িও লকান লকান লক্ষয়ত্র লিলন বাসু লিায়র্ি অবিলম্বি েয়ন্দি অনু কিয়ণ পে
িৈনা কয়িয়েন। লবর্েলট লিলন উভে কলবি িলৈি পয়েি উোেিণ লেয়ে বযাখ্যা কয়িয়েন।
“লগালবন্দোয়সি সু িলসদ্ধ পে লেখ্ি লবকি লগৌিৈন্দ, লবঢ়ি ভকি নখ্ি বৃ ন্দ,
অলখ্ি ভুবন উজি কালি কুন্দ-কনক-কাাঁলিো।
অগলি-পলিি-কুমুে-বন্ধু, লেলি উেি িসক লসন্ধু,
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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হৃেে কুেি লিলমি োলি উলেি লেনলোঁ িালিো।। - পেকল্পিরু, ১০৬২।
ইোি সলেি িুিনা করুন বাসু লিায়র্ি লনম্নলিলখ্ি পে, লৈি লৈাি লগৌি লমাি

লিয়ম মত্ত মগন লভাি

অলকঞ্চন জয়ন কিই লকাি

পলিি অর্ম বন্ধুো।

ভুবন-িািণ কািণ নাম

জীব িালগো লিজি র্াম

িকট েইিা নলেো নগয়ি

চযয়ে িিে-ইন্দুো।। - পেকল্পিরু, ৩৪১।”৩১

অসার্ািণ কলবেিলিি অলর্কািী েওোি পািাপালি লর্াড়ি িিয়কি মর্যযু গীে চেবলনভষি
পলিমণ্ডয়ি অবস্থান কয়ি পেকিষা বাসু লিার্ চৈিনযিীিালবর্েক পেিৈনাে লনজ িিযক্ষ
অলভজ্ঞিাি সাোযয লনয়ে লয বািবসয়ৈনিাি পলিৈে লেয়েয়েন িা িাাঁি কৃলিে এবং অবিযই
িিংসনীে। চৈিনযৈলিিকথা অনু সন্ধানকািীয়েি কায়ে এই পেগুলি লয লবলবর্ িয়থযি আকি লস
লবর্য়ে লকান সংিে লনই। বহুমুখ্ী এই িলিভাই সালেয়িযি ইলিোয়স বাসু লিায়র্ি স্থান সু লনলেষষ্ট্
কয়িয়ে। যু য়গি সীমা অলিক্রম কয়ি িাই লিলন আজও পােক হৃেয়ে স্মিণীে।
িথযসূত্র
১। ৈাকী মািলবকা। বাসু লিায়র্ি পোবিী। ১৩৬৮ । ভূলমকা অংি। পৃ .২০
২। মজুমোি লবমানলবোিী। শ্রীনৈিনযৈলিয়িি উপাোন। ২০০৬ । পৃ .৫৬
৩। লসন সু কুমাি। বাঙ্গািা সালেয়িযি ইলিোস (১ম খ্ে)। ১৯৯১, ১ম আনন্দ সং। পৃ .৩৪৯
৪। োিগুপ্ত িয়মানাি ৈন্দ্র। িাৈীন বাঙ্গািা সালেয়িযি ইলিোস। ১৯৫১, কিকািা

লবশ্বলবেযািে। পৃ .৪৯৫

৫। ৈাকী মািলবকা। বাসু লিায়র্ি পোবিী। ১৩৬৮ । ভূলমকা অংি। পৃ .১২
৬। বয়ন্দযাপার্যাে অলসিকুমাি। বাংিা সালেয়িযি ইলিবৃ ত্ত (২ে খ্ে)। ১৯৮৩, ৩ে সং। পৃ . ৪৪৪
৭। লিার্ চকিাসৈন্দ্র। বঙ্গীে চবেব কলব। ‘বান্ধব পলত্রকা’। ১২৮৯, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ।
৮। োিগুপ্ত িয়মানাি ৈন্দ্র। িাৈীন বাঙ্গািা সালেয়িযি ইলিোস। ১৯৫১, কিকািা

লবশ্বলবেযািে। পৃ .৪৯৫

৯। লসন সু কুমাি। বাঙ্গািা সালেয়িযি ইলিোস (১ম খ্ে)। ১৯৯১, ১ম আনন্দ সং। পৃ .৩৫১
১০। ৈাকী মািলবকা। বাসু লিায়র্ি পোবিী। ১৩৬৮ । ভূলমকা অংি। পৃ .১২
১১। ঐ, পৃ . ১৪
১২। মজুমোি লবমানলবোিী। িাগুি। পৃ . ৬২৮
১৩। লসন সু কুমাি। িাগুি। পৃ . ৩৫১
১৪। লিার্ মৃ ণািকালন্ত (সপরাালেি)। লগৌিপেিিলঙ্গনী। ১৩৪১,২ে সং। পৃ . ২১০
১৫। ৈাকী মািলবকা। িাগুি। ভূলমকা অংি পৃ .৪
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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১৬। লিার্ মৃ ণািকালন্ত। িাগুি। পৃ . ২১০
১৭। ৈাকী মািলবকা। িাগুি। পৃ . ১৮২
১৮। মজুমোি লবমানলবোিী। িাগুি। পৃ . ৬০
১৯। নবিীপৈন্দ্র ব্রজবাসী ও খ্য়গন্দ্রনাথ লমত্র (সপরাালেি), শ্রীপোমৃ িমার্ু িী(৪থষ খ্ে)। ভূলমকা অংি। পৃ . ৪৭
২০। িাে সিীিৈন্দ্র (সপরাালেি)। পেকল্পিরু(৫ম খ্ে)। ১৩৩৮। পৃ . ১৫৯
২১। ৈাকী মািলবকা। িাগুি। ভূলমকা অংি। পৃ . ২৪
২২। মজুমোি লবমানলবোিী। িাগুি। পৃ . ৬০-৬১
২৩। কলিম আবেু ি। বাসু লিায়র্ি নূ িন কীলিষ। ‘সালেিয পলত্রকা’, ১৩০৮
২৪। ৈাকী মািলবকা। িাগুি। ভূলমকা অংি, পৃ . ২০
২৫। ৈাকী মািলবকা। িাগুি। পৃ . ১৩১
২৬। িাে সিীিৈন্দ্র। িাগুি। পৃ .১৫৯
২৭। লিার্ মৃ ণািকালন্ত। িাগুি। পৃ .২১০
২৮। কলিম আবেু ি। িাগুি
২৯। লসন সু কুমাি। িাগুি। পৃ . ৩৫১
৩০। লসন নীিিিন। চবেবপোবিী পলিৈে: নবপযষাে। ১৯৯৫, নূ িন সং। পৃ .২১৯
৩১। ৈাকী মািলবকা। িাগুি। ভূলমকা অংি, পৃ . ৩৬

গ্রন্থপঞ্জী


লিার্ মৃ ণািকালন্ত (সপরাালেি)। লগৌিপেিিলঙ্গনী। কিকািা, বঙ্গীে-সালেিয-পলির্দ। ২ে সংস্কিণ। ১৩৪১



ৈাকী মািলবকা। বাসু লিায়র্ি পোবিী । কিকািা, বঙ্গীে-সালেিয-পলির্দ। ১৩৬৮



োি গুপ্ত িয়মানাি ৈন্দ্র, িাৈীন বাঙ্গািা সালেয়িযি ইলিোস। কিকািা লবশ্বলবেযািে। ১৯৫১



বয়ন্দযাপার্যাে অলসিকুমাি, বাংিা সালেয়িযি ইলিবৃ ত্ত-২ে খ্ে

কিকািা, মিাণষ বুক এয়জন্সী িাইয়ভট

লিলময়টি। ৩ে সংস্কিণ। ১৯৮৩


ব্রজবাসী নবিীপৈন্দ্র ও লমত্র খ্য়গন্দ্রনাথ (সপরাালেি), শ্রীপোমৃ িমার্ু িী-৪থষ খ্ে। কিকািা, গুরুোস
ৈয়ট্টাপার্যাে এে সন্স।



মজুমোি লবমানলবোিী। শ্রীনৈিনযৈলিয়িি উপাোন। কিকািা, সংস্কৃি বুক লিয়পা। ২০০৬



িাে সিীিৈন্দ্র (সপরাালেি),পেকল্পিরু-৫ম খ্ে। কিকািা, বঙ্গীে-সালেিয-পলির্দ। ১৩৩৮



লসন নীিিিন। চবেবপোবিী পলিৈেঃনবপযষাে। কিকািা, সালেিযয়িাক। নূ িন সংস্কিণ। ১৯৯৫



লসন সু কুমাি। বাঙ্গািা সালেয়িযি ইলিোস। কিকািা, আনন্দ। ১ম সংস্কিণ। ১৯৯১



লসন সু কুমাি (সপরাালেি)। বৃ ন্দাবন োস লবিলৈি চৈিনযভাগবি। কিকািা, সালেিয একায়েলম। ১৯৮২

 লসন সু কুমাি ও মুয়খ্াপার্যাে িািাপে (সপরাালেি), ১৩৯২, কৃেোস লবিলৈি শ্রীশ্রীনৈিনযৈলিিামৃ ি।
কিকািা, আনন্দ। ১ম সংস্কিণ।

*****
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কৃলত্তবাসী িামােয়ণ েনু মান
লিখ্ক-পলিলৈলি

অপূ ব ষ পাি
গয়বর্ক (এম.ল ি.), বাংিা লবভাগ, কিকািা লবশ্বলবেযািে
পলিমবঙ্গ, ভািি
সাি-সংয়ক্ষপ
িামােয়ণ েনু মায়নি উয়েখ্ আয়ে। লকন্তু কীভায়ব েনু মান িামভি েয়ে উেি লসই কথাে এই
িবয়ন্ধ আয়িাৈনা কিা েয়েয়ে। েনু মায়নি জন্মকালেলন লথয়ক িাি বীি েয়ে ওো, পািাপালি
মনু য়র্যিি জীব েয়েও কীভায়ব মানু য়র্ি মি আৈিণ কয়িয়ে এবং অয়নক অসম্ভব কাযষ কয়িয়ে
লসই কথাে আয়িাৈনা কিা েয়েয়ে আয়িাৈয িবয়ন্ধ। েনু মান কখ্নও আবাি বানয়িি ময়িা
আৈিণও কয়িয়েন। আবাি িয়োজয়ন িিীয়িি আেিন বৃ লদ্ধ কয়ি বা কলময়ে লস অসার্য কাজ
কয়িয়ে। সীিা উদ্ধায়ি লস-ই গুরুে ভূ লমকা লনয়েয়ে। িক্ষ্মণয়ক বাাঁৈায়নাি জনয গন্ধমােন পবষয়ি
লগয়ে লবিিযকিণী লনয়ে আসাি সমেও িাি অসম্ভব িলিি পলিৈে পাওো যাে। এইভায়ব েনু মান
িামােয়ণি কালেলনয়ি লনয়জি অবস্থানলট স্পষ্ট্ কয়িয়ে।
সূৈকিব্দ
িামােণ, কৃলত্তবাস, েনু মান, িামভি, পিমবীি, কামরূপী
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কৃলত্তবাসী িামােয়ণ েনু মান
অপূ ব ষ পাি
িামভি েনু মায়নি কথা আমায়েি সকয়িি জানা। লকন্তু লসই েনু মায়নি বহুমালত্রকিা লনয়ে
আয়িাৈনাি অবসি খ্ুব একটা েেলন। আমায়েি আয়িাৈয িবয়ন্ধ লসই আয়িাৈনাে অগ্রসি েয়েলে।
স্বভাবিই ময়ন িশ্ন আসা স্বাভালবক িামােয়ণ অনযানয ৈলিত্র থাকয়ি েোৎ েনু মানয়ক লনয়ে
আয়িাৈনাি কী-ই বা িয়োজন আয়ে। লযখ্ায়ন েনু মান মনু র্য লশ্রণীি অন্তভুষি নে; পশু লশ্রণীি
অন্তগষি। লকন্তু িামােয়ণি কালেলন যায়েি জানা আয়ে িািা সকয়িই অবগি আয়েন েনু মান পশু
েয়িও লযন লেক পশুি স্বভাব চবলিষ্ট্যর্ািী নে। ময়ন েে পশুি আেয়ি েনু মান অয়নকটা মানলবক
মনন ও লৈিনা লনয়ে িামােয়ণি কালেলনয়ি লবিাজমান।
িাৈীন ভািয়িি সামালজক, ঐলিোলসক ও নৃ িালেয়কিা বয়িন পশু-পালখ্ ও গাে-গাোলিি নায়ম
মানু য়র্ি আত্মপলিৈে িায়ভি কথা। ঋক্য়বয়েি একেি মানু য়র্ি উয়েখ্ আয়ে, যায়েি পলিলৈলি
েি ‘অজ’। এি অথষ ‘োগি’। আৈাযষ লক্ষলিয়মােন লসন বয়িয়েন, কালেোওোয়িি লপািবন্দি বা
সু োমপুিীি িাজািা েনু মায়নি বংি১। োয়ন্দায়গযা উপলনর্য়ে ‘শুনক’ নামক ঋলর্য়েি সামগান
গাওোি উয়েখ্ আয়ে। ‘শুনক’-এি অথষ ‘কুকুি’। আৈাযষ লসয়নি উি বইলট পড়য়ি এিকম অয়নক
মানু য়র্ি নাম পাওো যাে, যাি উৎস লকান লকান মানু র্ বা গাে-গাোলি লকংবা লপাকামাকড়।
আমায়েি আয়িাৈয েনু মান িােয়ি লক েনু মান নামর্ািী লকান মানু র্? লকন্তু িামােণকাি
েনু মায়নি লযরূপ বণষনা লেয়েয়েন িায়ি বালেযক লেক লথয়ক িাি জন্তুরূপ সম্বয়ন্ধ লকান সয়ন্দে
থায়ক না। িয়ব েনু মায়নি লক্রোকমষ আমায়েি ময়ন িাি পশুয়েি লৈয়ে মানবয়েি রূপয়কই লবলি
স্পিষ কয়ি। লেখ্া যাে, িামভি েনু মান কীভায়ব জন্তুরূপী পশু েয়েও মানলবক গুণ ও ঐশ্বয়যষ
মেীোন। িায়মি গুণগ্রােীয়েি ময়র্য অনযিম লবশ্বি ভিরূয়প েনু মান িলিলষ্ঠি েয়েয়ে। কলব
কৃলত্তবায়সি লিখ্নীি যােুয়ি েনু মান েয়ে উয়েয়েন পয়িাপকািী, সোনু ভূলিিীি, আত্মিযাগী এবং
সবষগুণালন্বি এক পশু-মানব ৈলিত্র।
১
পঞ্চিৃর্া২ নায়ম স্বগষবাসীি অঞ্জনা নায়ম এক সু ন্দিী কনযা জন্মাে। বানি লকিিীি সয়ঙ্গ িাি লববাে
েে। মিে পবষয়ি িায়েি বাসস্থান লেি। বসন্তকায়িি এক সমে অঞ্জনাি রূয়প পবয়নি হৃেে
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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আকৃষ্ট্ েে। অঞ্জনা ঋিুস্নান কিয়ি নমষোি কূয়ি এয়ি পবন ঝয়ড় বস্ত্র উলড়য়ে কামরূলপনী
অঞ্জনায়ক আলিঙ্গন কয়ি। পলিব্রিা র্মষ নষ্ট্ েওোে অঞ্জনা িায়ক লিিস্কাি কিয়ি পবন জানাে:
‘েুজ্জষে মোবীি লিামাি েইয়ব উেয়ি’৩। পবন আিও জানাে, িাি বীয়যষ কুমায়িি জন্ম েয়ব লস
সকি সংসায়ি খ্যািমান েয়ব।
আোয়িা মাস৪ পয়ি অমাবসযাি লেয়ন সূযষগ্রেয়ণি সমে অঞ্জনাি সন্তান িসব েে। জয়ন্মি
লেয়নই মায়েি লকায়ি লথয়ক সূয়যষােে েয়ি লেয়খ্ িাো

ি ময়ন কয়ি িক্ষ লযাজন িা

লেয়ে

িায়ক ভক্ষণ কিয়ি যাে। িাহু সূযয়ষ ক গ্রাস কিয়ি লগয়ে েনু মানয়ক লেয়খ্ ভীি েে; এই িটনা লস
ইন্দ্রয়ক জানাে। িখ্ন ইন্দ্র ঐিাবয়ি লৈয়প লসখ্ায়ন আয়স। ঐিাবয়িি মুখ্ লসাঁেুয়িি ময়িা িাোয়না
লেয়খ্ েনু মান সূযষয়ক লেয়ড় িায়ক র্িয়ি যাে। এয়ি ইন্দ্র ক্রুদ্ধ েয়ে েনু মায়নি ওপি বজ্র লনয়ক্ষপ
কয়ি।

য়ি িাি হুি লভয়ে যাে। এই অবস্থাে লস মিে পবষয়ি আেয়ড় পয়ড়।

এলেয়ক বজ্রােি েনু মানয়ক লেয়খ্ অঞ্জনা োোকাি কয়ি উেি। অঞ্জনাি োোকাি শুয়ন পবন
উপলস্থি েি। পবন িাি পুয়ত্রি এিকম অবস্থা লেয়খ্ পৃলথবীয়ি বােু িবাে বন্ধ কয়ি লেি। স্বগষমিষয-পািায়ি বােু িবাে বন্ধ েয়ি সমি লেবিা এয়স পবনয়ক আশ্বি কয়ি েনু মানয়ক বি লেয়ি
িাগি। যম, বরুণ, অলগ্ন, ইন্দ্র, ব্রহ্মা সকয়িই েনু মানয়ক বি লেি। ইন্দ্র বজ্র সমান েওোি, ব্রহ্মা
ৈািযু য়গ অমি েওোি, বরুণ জয়িয়ি না মিাি এবং অলগ্ন আগুয়ন না লপাড়াি বি লেে। িঃ
েংসনািােণ ভট্টাৈাযষ লিয়খ্য়েন: পবন বােু য়কাণ বা উত্তি-পলিম লকায়ণি অলর্পলি লেসায়ব
েিলেক্পায়িি অনযিম। স্বরূয়প না েয়িও লবনামীয়ি লিলন আিও পূ লজি েয়েন। পবনপুত্র
েনু মান আসয়ি পবয়নিই রূপান্তি।৫
মিে পবষয়ি লথয়কই েনু মান মেযু দ্ধ কিাি লকৌিি লিখ্ি। ভাগষব মুলনি কায়ে ৈাি লবে ও
লৈৌর্লট্ট িাস্ত্র ৈািলেয়ন পয়ড় লির্ কিি। িয়ব গুরুি িলি িৃণা কিয়ি গুরু িায়ক অলভিাপ লেে;
‘বি বুলদ্ধ লবক্রম িুলঞ পাসলিলব আপনা’ ৬। অথষাৎ েনু মায়নি লয িলি, িাি কথা লস জানয়ব না।
লকউ িাি লবক্রয়মি কথা স্মিণ কলিয়ে লেয়ি, লস িলি অনু ভব কিয়ব। আি মুলনি িায়পই
েনু মান বালি িাজাি লনকট আশ্রে লনয়েলেি।
েনু মায়নি লপিা পবন। লকন্তু িাি মািা অঞ্জনাি সয়ঙ্গ লকিিীি লববাে েয়েলেি। সু িিাং
লকিিীও িাি লপিা। এই লকিিী মুলনগয়ণি লনকট লবক্রম লেয়খ্ লত্রভুবনজেী পুয়ত্রি কামনা
কয়িলেি। এই বৃ ত্তান্ত আমিা সু ন্দি কাণ্ড লথয়ক জানয়ি পালি। িভাসিীয়থষ র্বি নায়ম এক েিী
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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মুলনয়েি উপি ভীর্ণ অিযাৈাি কিি। য়ি মুলনয়েি জপিপ লবভ্রান্ত েি। একলেন বানি লকিিী
লসই েিীয়ক েিযা কয়ি। আনলন্দি েয়ে মুলনিা বি লেয়ি ৈাইয়ি লকিিী এই বি লৈয়েলেি:
‘লত্রভুবন লজলনো েউক আমাি নন্দন’ ৭।
সু িিাং েনু মায়নি বীি েওোি লপেয়ন পয়িাক্ষভায়ব লকিিীি ভূ লমকাও লেি। িাই বিয়ি
পালি, পবনপুত্র েনু মানয়ক অঞ্জনাি পিকীো সন্তান। িয়ব ইয়ন্দ্রি বয়জ্রি আিায়ি িাি হুি লভয়ে
লগয়ি নাম েে েনু মান। েনু মান সংস্কৃি জানি; িাস্ত্র-লবে অর্যেন কয়িলেি। আবাি যু দ্ধ কিাি
লবলভন্ন লকৌিিও লস লিয়খ্লেি। িাই অনযানয বানিয়েি লথয়ক েনু মান আিাো।
২
েনু মান িাি িিীয়িি আকৃলি বৃ লদ্ধ কিয়ি পায়ি আবাি হ্রাস কিয়িও পায়ি। িয়োজয়ন লযাজন
লযাজন বালড়য়ে পবষিিমাণ েয়ি পায়ি, আবাি লনউয়িি ময়িা লোট েয়ি পায়ি। এমনলক মানু য়র্ি
লৈোিায়িও রূপ লনয়ি পায়ি। লকলষ্কন্ধযাকায়ণ্ড ঋর্যমূক পবষয়ি সু গ্রীয়বি সয়ঙ্গ বুন্ধুে কিাি অলভিায়ে
িামৈন্দ্র এয়ি েনু মান িপস্বী লসয়জ িায়েি কায়ে যাে। পায়ে িািা সু গ্রীয়বি িত্রু েে। যখ্ন
িায়েি আসি উয়েিয জানা লগি, িখ্ন েনু মান িপস্বীি লবি পলিিযাগ কয়ি বানি েে।
সু ন্দিকায়ণ্ড েনু মান যখ্ন সাগি পালড় উয়েয়ি িা

লেয়ে আকায়ি উয়ে, িখ্ন

েি লযাজন েইি বীি আয়ড় পলিসি।
লত্রি লযাজন েইি বীি উয়ভয়ি েীিি।।
উভ লিজ কলিি বীি লযাজন পঞ্চাি।
েনু মায়নি লিজ লগো লেলকি আকাি।।৮
েনু মান িাি িিীয়িি এইিকম আকৃলি লনয়ে সাগি অলিক্রম কয়িয়ে। সাগয়িি ৈািভায়গি
একভাগ যখ্ন বালক আয়ে িখ্ন সু িসা সালপনী িাক্ষসীয়বয়ি িায়ক খ্াওোি কথা বিয়ি েনু মান
িাি লেয়েি আকৃলি বৃ লদ্ধ কয়ি। এইভায়ব সু িসাি আকৃলি যখ্ন নবই লযাজন েি িখ্ন েনু মান
লনউয়িি রূপ র্য়ি িাি মুয়খ্ি লভিয়ি িয়বি কয়ি আবাি লবলিয়ে পয়ড়। এি পয়িই লসংলেকা
িাক্ষসী িায়ক লগিয়ি এয়ি েনু মান খ্ুব লোট েয়ে িাি লপয়টি লভিয়ি িয়বি কয়ি।
েনু মান কখ্নও পালখ্, কখ্নও বা লবড়ায়িি আকৃলিও র্ািণ কিয়ি পায়ি। িঙ্কাি গয়ড়ি
লভিয়ি যাওোি সমে লবড়ায়িি রূপ র্য়িলেি। েনু মায়নি অিযাৈায়ি অলিষ্ঠ েয়ে ইন্দ্রলজৎ িায়ক
ব্রহ্মাস্ত্র লময়ি বন্ধন কয়ি। িািপি িাজসভাে লনয়ে যাওোি সমে েনু মান লনজ িিীয়িি আকৃলি
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

আলি লযাজন লবিৃ ি কয়ি িাক্ষসয়েি অসু লবর্াে ল য়ি। আবাি িালি লেয়সয়ব েনু মায়নি লিজ
লপাড়ায়নাি আয়েি শুয়ন লকায়প লস লিজ পঞ্চাি লযাজন বৃ লদ্ধ কয়ি। িখ্ন েনু মান বন্ধন েিা
লিাৈায়ি িাি পবিষিমাণ লেেটায়ক লোট কিি; ‘পবষিিমাণ লেি বীি েনূ মান।/ বন্ধন িুৈাইয়ি
েইি লবিিিমাণ।।৯
িঙ্কাকায়ণ্ড আমিা লেখ্য়ি পাই, মেীিাবণ িাম ও িক্ষ্মণয়ক ভদ্রকািীি কায়ে বলি লেওোি
জনয লনয়ে লগয়ি েনু মান লোট মূ লিষি লবয়ি লসখ্ায়ন িয়বি কয়ি। েনু মানয়ক লেয়খ্ এক বুলড় বয়ি:
‘মনু র্যবানি আইি লেলখ্বা লববাে।’

১০

অথষাৎ এখ্ায়ন েনু মানয়ক মানু র্ ও বানি েুই সত্তারূয়প

লেখ্ায়না েয়েয়ে। লস লৈোিাি আকৃলিয়ি েনু মান, িয়ব োাঁটাৈিা ও বুলদ্ধয়ি মানু র্। এখ্ায়ন
েনু মায়নি লবলভন্ন রূপ লেখ্া যাে। লস গয়ড়ি লভিয়ি িয়বি কয়ি নকূয়িি রূপ র্য়ি। আবাি িামিক্ষ্ময়ণি কায়ে যাওোি সমে লশ্বিমালেি রূপ লনয়েলেি। এমনলক ভদ্রকািীি পুয়জাি সমে েনু মান
বাইয়ি ভ্রময়িি রূপ র্য়ি বয়সলেি।
৩
েনু মান লৈোিাি আকৃলিয়ি বানি। িয়ব অনযানয বানিয়েি লথয়ক লস আিাো সার্ািণি লয
লবার্বুদ্ধ-জ্ঞান, কাজকমষ লেখ্া যাে, িা লথয়ক লস অনযিকম। িবুও বানি স্বভাব িাি ময়র্য িকাি
লপয়েয়ে, িা আমিা িামােয়ণি লবলভন্ন অংয়ি লেখ্য়ি পাই।
েনু মান সামানয কািয়ণই লিয়গ যাে। সু ন্দিকাণ্ডি শুরুয়ি যখ্ন সকয়ি লময়ি জাম্বুবান লৈন্তা
কয়িয়ে কীভায়ব সমুদ্র অলিক্রম কিা যাে, িখ্ন েনু মান ৈুপৈাপ লেি। িয়ব জাম্বুবান েনু মায়নি
জন্মবৃ ত্তান্ত ও জন্মলেয়নি কৃলিয়েি িসঙ্গ িুয়ি র্িয়ি লিয়গ লগয়ে েনু মান সকয়িি জয়ন্মি কথা
পিপি বিয়ি শুরু কয়ি: ‘িুলম কয়ি পুিি ভেু ক জাম্বুবান।/ সভাকাি বািষা জায়ন বীি
েনূ মান।।’১১ িািপয়িই লস বিয়ি শুরু কয়ি, বালি ও সু গ্রীয়বি েুই বাপ; অঙ্গে সপরায়কষও একই
কথা িয়যাজয। েনু মায়নি এই সামানয কািয়ণ লিয়গ লগয়ে সকয়িি জন্মবৃ ত্তান্ত

াাঁস কিা- যা বানি

স্বভায়বি উপযু ি।
িঙ্কাে লগয়ে েনু মান িাবয়ণি পুেক িথ লেয়খ্ িায়ি লৈয়প লনি। এয়িও বানি স্বভাব িকাি
লপয়েয়ে। আয়িাকবন লথয়ক ল িাি সমে সীিা িায়ক িাম-িক্ষ্ময়ণি জনয পাাঁৈলট

ি লেে।

সমুয়দ্রি িীয়ি এয়স লিাভ সামিায়ি না লপয়ি এয়ক এয়ক সবকলট লস উেিসাৎ কয়ি। আবাি
আয়িাকবয়নি নানান গােপািা নষ্ট্ কয়ি। এমনলক লসই বয়নি লকেু

ি লস িাম ও সু গ্রীবয়েি
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উয়েয়ি েু াঁয়ড় লেে।। েনু মায়নি এই

ি খ্াওো, গাে নষ্ট্ কিা এবং িায়মি উয়েয়ি

ি েু য়াঁ ড়

লেওোি ময়র্য বানিস্বভাব িকাি লপয়েয়ে।
িঙ্কাকায়ণ্ড লনকুলম্ভিা যজ্ঞাগায়ি েনু মান ইন্দ্রলজয়িি যয়জ্ঞি আয়োজন নষ্ট্ কয়ি। লসখ্ায়ন লস
গায়েি বালড় লময়িই ক্ষান্ত নে, িসাবও কয়ি লেে: ‘েনূ মায়নি লবক্রম লযন লসংয়েি িিাপ।/
যজ্ঞকুণ্ড ভলিো বীি কলিি িসাব।।’১২ অিএব আমিা লেখ্য়ি পালে, অনযানয বানিয়েি িুিনাে
লবার্-বুলদ্ধ লৈন্তা কিবাি ক্ষমিাে আিাো েয়িও বানি ৈলিয়ত্রি লয পলিৈে িা অটুট িয়েয়ে।
৪
েনু মান লত্রভুবনজেী বীি। িামােয়ণি লবলভন্ন স্থায়ন িাি বীিে লেখ্া যাে। লকন্তু লস লনয়জি
বীিয়েি কথা জানি না। যখ্ন িাি বীিয়েি কথা লকউ স্মিণ কলিয়ে লেে বা লকউ লকান কায়জি
কথা বয়ি, িখ্ন অনাোয়স লস কাযষ োলসি কয়ি। সু ন্দিকায়ণ্ডি শুরুয়ি যখ্ন জাম্বুবান েনু মায়নি
জন্মলেয়নি কৃলিয়েি কথা বয়িয়ে, িখ্নই লস সমুদ্র িঙ্ঘন কিয়ব িা স্বীকাি কয়ি। এক িায়
লস একি লযাজন পথ অলিক্রম কয়ি; এমনলক মাঝপয়থ লসংলেকা িাক্ষসীয়ক েিযা কয়ি, িঙ্কাি
লত্রকুট পবষয়ি লপৌঁোে- এটা লয লস বীয়িি কমষ নে। আসয়ি,
“িামােয়ণ িামানু ৈি েনু মান চবলেক মরুয়িি রূপান্তি। মরুদগয়ণি সমুদ্র ও
পবষয়িি উপয়ি লবক্রম িকাি েনু মায়নি সমুদ্র িঙ্ঘন ও গন্ধমােন উয়ত্তািয়নি
কালেনীয়ি পযষবলসি।”১৩
িঙ্কাে লগয়ে েনু মান অয়নক িাক্ষস বর্ কয়ি। জাম্বুবান, লিালণিাক্ষ, লবরুপাক্ষ, িাবণপুত্র
অক্ষেকুমাি িমুখ্য়ক লস েিযা কয়ি। ধ্রূমাক্ষ, অকপরান িমুখ্য়কও লস বর্ কয়ি। িাবণয়ক একৈড়
মািয়ি িাবণ কাাঁপয়ি থায়ক আি বয়ি: ‘িাবণ বয়ি েনূ মান িুলঞ বড় বীি।/ লিাি ৈাপড় খ্ােযা
লমাি কাাঁলপি িিীি।।’ ১৪
িঙ্কাকায়ণ্ড িক্ষ্মণ িাবয়ণি িলিয়িি অস্ত্রয়ি আেি েয়ি েনু মান গন্ধমােন পবষয়ি ঔর্র্
আনয়ি যাে। লসখ্ায়ন ভণ্ড িপস্বী কািয়নলময়ক লময়ি লিয়জ লবাঁয়র্ িাবয়ণি িাজসভাে েু াঁয়ড় ল য়ি
লেে। আবাি এই পবষয়িই গন্ধবষিা ঔর্র্ লৈলনয়ে না লেয়ি েনু মান লিন লকালট গন্ধবষয়েি েিযা
কয়ি। লির্ পযষন্ত েনু মান গন্ধমােন পবষি মাথাে কয়ি লনয়ে আয়স। পবষি মাথাে কয়ি লনয়ে
আসা, বা গন্ধমােন পবষি লথয়ক কািয়নলময়ক লিয়জ কয়ি েু াঁয়ড় ল িায়ি েনু মায়নি বীিে িকাি
লপয়েয়ে।
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৫
েনু মায়নি লবার্-বুলদ্ধ জ্ঞান মানু য়র্ি ময়িা। লস ভাগষব মুলনি লনকট লবে অর্যেন কয়িয়ে, িাস্ত্র
পয়ড়য়ে। িাি জ্ঞান বৃ েস্পলিিুিয। সূক্ষ্ম লবৈাি িাি ময়র্য িয়েয়ে; িামােয়ণি লবলভন্ন অংয়ি িা
লেখ্য়ি পাই। লকলষ্কন্ধযাকায়ণ্ডি শুরুয়ি আমিা লেলখ্, ঋর্যমূ ক পবষয়ি িাম-িক্ষ্মণ সু গ্রীয়বি কায়ে
আয়স। সু গ্রীব িায়েি বালিি ৈি লভয়ব িলঙ্কি েে। েনু মান িখ্ন সু গ্রীবয়ক ভাি-মন্দ না বুয়ঝ
লসদ্ধান্ত লনওোি বযাপায়ি সান্ত্বনা লেে।
বালি-সু গ্রীয়বি মেযু য়দ্ধ িামৈন্দ্র গায়েি আড়ায়ি লথয়ক বালিয়ক েিযা কয়ি। স্বামীি লিায়ক
িাণী িািা লকাঁয়ে আকুি েয়ি েনু মান িায়ক িয়বার্ লেে: ‘র্য়ম্মষ র্ালম্মষক বালি িাজা লবৈায়ি
পলণ্ডি।/ মৃি িালগো কাাঁে এ ি না েে উলৈি।।’১৫ েনু মান িায়ক আিও বয়ি, বালিপুত্র অঙ্গে
িাজা েয়ব। িাই িাি লিাক কিা উলৈি নে। বালি মািা যাওোি পি সু গ্রীব লকলষ্কন্ধযাি িাজা েে
েনু মান েে িাজমন্ত্রী। মন্ত্রী লেয়সয়ব িাি লয োলেে, িা লস যথাযথ পািন কয়িয়ে। বর্ষাকাি এয়স
পড়াে িামৈন্দ্র সীিা উদ্ধায়িি অলভযান স্থলগি লিয়খ্লেি। এলেয়ক বর্ষা লির্ েয়িও সু গ্রীব িাজয
সু খ্য়ভায়গ এমনভায়ব িুয়ব লেি লয সীিাি অয়ন্বর্য়ণি কায়জ মন লেয়ি ভুয়ি লগি। িখ্ন েনু মান
িাি কিষয়বযি কথা উত্তম যু লি লেয়ে লবাঝাে। এ লেন অবস্থাে সু গ্রীয়বি উলৈি িায়মি সয়ঙ্গ িাি
িলিশ্রুলিি িিষ পািন কিা- নািীয়েি লনয়ে লকলি কিা নে। এমনলক উলৈি কথা বিয়ি িাজায়ক
ভে পাে না, িাও েনু মান জানাে: ‘িাজমন্ত্রী বলিো িাজা আমাি লবর্ে।/ লিামায়ি উলৈি বলিয়ি
আমাি লকবা ভে।।’১৬ এখ্ায়ন েনু মান িাি োলেেয়বায়র্ি পলিৈে লেয়েয়ে। এি

য়ি সু গ্রীয়বি

নািীসয়ঙ্গি লমাে লথয়ক মুলি, চৈিনযিালপ্ত িয়টয়ে।
সীিায়েবীি সয়ঙ্গ িাি িথম পলিৈয়েি ময়র্য লবৈক্ষণিাি পলিৈে পাওো যাে। অয়িাকবয়ন
একলট লিশুগায়েি নীয়ৈ লৈড়ীয়েি মায়ঝ সীিা বয়স আয়ে। সীিায়ক লেয়খ্ লক বয়ি িথম সম্ভার্ণ
কিা যাে এই লভয়ব গায়ে লথয়কই েনু মান িায়মি কথা বিয়ি থায়ক। িায়মি কথা শুয়ন সীিা
লকাঁয়ে ওয়ে। এই সুয়যায়গ েনু মান লনয়জি পলিৈে লেে। এক অয়ৈনা মানু য়র্ি সয়ঙ্গ পলিৈে কিা
যয়থষ্ট্ আকর্ষণীে লবর্ে। লক কথা বিয়ি সীিা লনয়জয়ক র্িা লেয়ব লসই জােগাে েনু মান িা
লেয়েয়ে।
িঙ্কাকায়ণ্ড মোেনু নায়ম িেয়িি এক লসনাপলি যু দ্ধ কিয়ি এয়ি েনু মান িায়ক লকায়ি কয়ি
েূ য়ি লনয়ে লগয়ে বয়ি: ‘েনু মান বয়ি মোেনু নাম লিামাি।/ আমাি নাম েনু মান িুলম লমি
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আমাি।।’১৭ আবাি পিক্ষয়ণই েনু মান িায়ক এক ৈাপড় মািয়ব লস কথাও বয়ি। লকননা
িাক্ষসয়েি সয়ঙ্গ লমত্রিা কিয়ি লনই। এমনলক মুণ্ড লেয়ড় িায়ক েিযা কয়ি। এই লয বন্ধু বয়ি
িায়ক কায়ে লনয়ে এয়স িাক্ষস বয়ি লময়ি ল িাি ময়র্য েনু মায়নি র্ূ িষিাি পলিৈে পাওো যাে।
৬
পলিত্রািা বা উদ্ধাকািী লেয়সয়ব িামােয়ণি ময়র্য আমিা েনু মানয়ক লেখ্য়ি পাই। স্বয়গষি লেবলেবীিা িায়েি অয়পক্ষাকৃি কম িলিিািী লেব-লেবীয়েি লকান ভুি-ত্রুলটি কািয়ণ অলভিাপ লেয়ে
ময়িষয পাোে িয়ব িাপ মুলিি উপােও থায়ক। এইিকম লেব-লেবী িামােয়ণ আয়ে, যািা েনু মান
কিৃষক উদ্ধাি েয়েয়ে; িািা েি উগ্রৈণ্ডা ও গন্ধকালি।
উগ্রৈণ্ডা লেি পাবষিীি সখ্ী। মোয়েয়বি অলভিায়প লস বযাঘ্রৈমষ পলির্ান কয়ি, গিায়িও
মুণ্ডমািা পয়ি িঙ্কাি িয়বিপয়থ থাকি। িাি িলি আয়েি লেি সীিাি অয়ন্বর্য়ণ যখ্ন িায়মি েূ ি
েনু মান িঙ্কাে যায়ব িখ্ন লস চকিায়স গমন কিয়ব। সু ন্দিকায়ণ্ড সমুদ্র িঙ্ঘয়নি পি েনু মান িঙ্কাে
িয়বি কিয়িই উগ্রৈণ্ডাি সয়ঙ্গ পলিৈে েয়িই লস চকিায়স িওনা লেে।
েক্ষ মুলনি িায়প লেবী গন্ধকািী গন্ধমােন পবষয়িি পায়ি এক সয়িাবয়ি ভেঙ্কি কুমীি েয়ে
বাস কিি। িঙ্কাকায়ণ্ড িক্ষ্মণ িাবয়ণি িলিয়িি অস্ত্রয়ি আেি েয়ি েনু মান গন্ধমােন পবষয়ি
ঔর্র্ আনয়ি যাে। লসখ্ায়ন কািয়নলম নায়ম সয়িাবি লথয়ক স্নান কয়ি আসয়ি বয়ি। েনু মান লসই
সয়িাবয়ি স্নান কিয়ি নাময়ি কুমীয়ি িাি পা লটয়ন র্য়ি, িখ্ন: ‘ত্রায়স েনু মান বীি উভলড়ো
পয়ড়।/ িম্ফ লেো উলেি বীি সয়িাবয়িি পায়ড়।।’১৮ এি পয়িই কুমীি িাি আসি মূ লিষ র্ািণ
কয়ি এবং িাপমুি েে।
৭
েনু মান ঋর্যমূ ক পবষয়ি সু গ্রীয়বি সয়ঙ্গ থাকি। িাবণ কিৃষক সীিা েলিি েয়ি িায়ক উদ্ধায়িি জনয
িামৈয়ন্দ্রি িয়োজন েে সু গ্রীয়বি সয়ঙ্গ বন্ধুে কিাি। িায়েি বন্ধুয়েি

য়ি েনু মান িায়মি কায়যষ

লযাগোন কয়ি এবং র্ীয়ি র্ীয়ি িামভি েয়ে ওয়ে। বালিি অয়ন্তযলষ্ট্লক্রোি পি েনু মান িায়মি
উয়েয়ি বয়ি: ‘লিামাি িসায়ে লগাসালঞ সু গ্রীব েইিা িাজা।/ িাজিায়ি আইস লগাসালঞ লিামা
কিব পূ জা।।’১৯ যাি িািা মোজন িাজা েি িাি সম্বয়ন্ধ েনু মায়নি এই উলি যথাযথ। সু গ্রীব
িাজয পাওোে েনু মান খ্ুলসয়ি িাময়ক পুয়জা কিয়ি লৈয়েয়ে।
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সীিায়েবীি সন্ধায়ন অনযানয বানিয়েি মি সু গ্রীব েনু মানয়কও পাোে। িাি কমষেক্ষিা
সপরায়কষ সু গ্রীয়বি উচ্চর্ািণা লেি। এমনলক এমন ভিসাও লেি, েনু মানই সীিাি সন্ধান এয়ন
লেয়ব। িাই লস িাময়ক আয়েি লেে লনেষিনস্বরূপ লকেু লেয়ি। িৎক্ষণাৎ িাম সীিা নামালঙ্কি
একলট আংলট েনু মায়নি োয়ি লেে। আংলট লনয়ে েনু মান িায়মি েুঃয়খ্ েুঃলখ্ি েয়ে সীিাি সন্ধান
আনাি িলিজ্ঞা কয়ি। নানান স্থান িুয়ি জটােু ি োো সপরালত্তি কায়ে েনু মান জানয়ি পািি সীিা
িঙ্কাি অয়িাকবয়ন আয়ে। এিপি েনু মান সমুদ্র িঙ্ঘন কয়ি সীিাি সন্ধান কয়ি বািষা লনয়ে আয়স
িাম-িক্ষ্ময়ণি কায়ে।
িঙ্কাকায়ণ্ড ইন্দ্রলজৎ লময়িি আড়াি লথয়ক যু দ্ধ কয়ি, িাম-িক্ষ্মণসে সমি বানিনসনযয়ক
অনৈিনয কয়ি লেে। অর্ষনৈিনয জাম্বুবায়নি পিাময়িষ লেমািে পবষি লথয়ক লবিিযকিণী ইিযালে
ঔর্র্ এয়ন িামসে অনযানয বানিয়েি িাণোন কিয়ি িামৈন্দ্র েনু মানয়ক অলিঙ্গন কয়ি বয়ি:
‘আমাি ভি েনু মান পিম সু লস্থি।/ লিামা আমা লভন্ন নয়ে একই িিীি।।’২০
ভি বায়িবায়ি ভগবায়নি লসবা কিয়ব িাই নে, এ বযাপায়ি ভগবায়নিও োে থায়ক।
িঙ্কাকায়ণ্ড আমিা লেলখ্, েনু মান ইন্দ্রলজয়িি লবরুয়র্ যু দ্ধ কিয়ি যাে। ইন্দ্রলজৎ মাোসীিা িয়থি
সাময়ন িাখ্য়ি, িা লেয়খ্ েনু মান না পায়ি এলগয়ে লযয়ি, না পায়ি লপলেয়ে আসয়ি। অনযলেয়ক
েনু মায়নি অয়নকক্ষণ যাওোে লকান িব্দ না লপয়ে িাম লৈন্তা কয়ি, পায়ে েনু মায়নি লকান লবপে
িয়টয়ে লকনা! িাই লস জাম্বুবানয়ক পাোে েনু মায়নি সন্ধান লনওোি জনয। িয়োজয়ন িায়ক লোসি
কয়ি যু য়দ্ধ লযাগ লেয়িও পিামিষ লেে িাম।
েনু মান িামৈয়ন্দ্রি একলনষ্ঠ ভি। িথম পলিৈয়েি পি লথয়কই িায়মি কায়যষ লস লযাগ
লেয়েলেি। িাি জনয সমি কায়যষই লস িৎপি লেি। সমুদ্র িঙ্ঘন লথয়ক সীিা উদ্ধাি পযষন্ত
সবসমে িায়মি লসবক লেয়সয়ব কাজ কয়িলেি। আি কায়জি সূয়ত্রই লস র্ীয়ি র্ীয়ি একলনষ্ঠ
িামভিয়ি পলিণি েয়েলে।
েনু মান সম্বয়ন্ধ সার্ািণি লয র্ািণা িৈলিি িা িায়ক িায়মি ভি লেয়সয়ব লৈলত্রি কয়ি। লকন্তু
িামােয়ণ িাি লয লৈত্র ু য়ট উয়েয়ে িা ময়ন েে িৈলিি র্ািণা েয়ি লভন্ন। িাি বানি স্বভাব,
বীিেভাব, জ্ঞায়নি পলিৈে, লবৈক্ষণিা, কিষবয সয়ৈিনিা, সয়বষাপলি মনু র্য ৈলিত্রয়ক লবাঝাি ক্ষমিা
লেখ্য়ি মুগ্ধ েয়ি েে। িাই েনু মান লয শুর্ুমাত্র িামভি নন, িা আমিা আয়িাৈনা কয়ি
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লেখ্িাম। পশু েয়েও মেৎ গুয়ণি েুিষভ আেিষ িাি ময়র্য িয়েয়ে। িাই মেৎ ৈলিত্রলট আমায়েি
শ্রদ্ধা আকর্ষণ কয়ি।
িামােয়ণি কালেলনয়ি আমিা লেখ্য়ি পালে, েনু মান লযন িায়মি উপকাি কিাি জনযই
এয়সলেয়িন। আবাি উপকাি লির্ েয়ে লগয়ি লসই েনু মানয়ক আমিা পাই না। িাম যখ্ন
িাবণবর্, সীিা উদ্ধাি ও বনবাসপবষ লির্ কয়ি অয়যার্যাে এয়স িাজযভাি োয়ি লনয়েয়ে িখ্ন
েনু মান অয়নকটা লগৌণ েয়ে লগয়ে। এি কািণ লক লবপয়ে িায়মি সাোয়যযি জনযই েনু মায়নি
িয়োজনীেিা?
লয েনু মান িঙ্কাকায়ণ্ড সীিা উদ্ধায়িি জনয এক গুরুেপূ ণষ ভূ লমকা লনয়ে আমায়েি কায়ে
মেীোন েয়ে উয়েলেি, িায়মি িাজযালভয়র্ক েওোি পি িাি িায়জয লসই েনু মান লযন অয়নকটাই
অবয়েলিি েয়েয়ে। অবাক েয়ি েে এই লভয়ব লয, িায়মি বা অয়যার্যাবাসীি লযমন লকান
অনু য়িাৈনা লনই, লিমনই অলভমান লনই েনু মায়নি। েনু মানয়ক এখ্ায়ন আমায়েি মানলবক েয়েও
অমানলবক ময়ন েে িাি অলভমানী না েওোি কািয়ণ। লকননা মানবৈলিত্র লিা উপকায়িি
িলিোয়ন িায়ভি িিযািী। লকন্তু েনু মানয়ক আমিা লসিকম লেলখ্ না। এখ্ায়ন লক িামােণকাি
েনু মানয়ক লবার্-বুলদ্ধ িূ নয পশুরূয়পই লেখ্য়ি লৈয়েয়েন! িয়ব িামােণকায়িি যা-ই অলভিাে থাক
না লকন আমায়েি ময়িা অলিসার্ািণ পােয়কি ময়ন েনু মায়নি লনয়িজিা ও লগৌণিা সম্বয়ন্ধ
োজািও িশ্ন জালগয়ে লিায়ি।
িথযসূত্র:
১। লসন লক্ষলিয়মােন, জালিয়ভে, ১ম িকাি, ১ম সংস্কিণ, গয়বর্ণা ও অনযানয িকািন।
লবশ্বভািিী িালন্তলনয়কিন, ১৯৯৭, পৃ. ৯৩-৯৪।
২। এ িবয়ন্ধ উয়েখ্য লয, অনয একলট স্থায়ন অঞ্জনাি মায়েি নাম পুঞ্জকিা িয়েয়ে। কৃলত্তবাস ওঝা,
‘িামােণ’ সু ন্দি কাণ্ড, সু খ্মে মুয়খ্াপার্যাে(সপরাা), িৃিীে সংস্কিণ, ভািলব, কিকািা, ১৯৯৭, পৃ.
১৩৩।
৩। িয়েব, উত্তিকাণ্ড, পৃ. ৩৫৭
৪। এ িসয়ঙ্গ িামােয়ণি অনয একলট স্থায়ন বিা েয়েয়ে, অঞ্জনা বায়িা মাস পয়ি েনু মানয়ক িসব
কয়ি। িয়েব, সু ন্দি কাণ্ড, পৃ. ১৩৪।
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৫। ভট্টাৈাযষ েংসনািােণ, লেন্দুয়েি লেবয়েবী: উদ্ভব অ ক্রমলবকাশ্ িথম পবষ, পুনমুদ্রষণ,

ামষা লক

এি এস িাইয়ভট লিলময়টি, কিকািা, ২০০৪, পৃ. ৪৫০।
৬। ওঝা কৃলত্তবাস, পূ য়বষাি, উত্তিকাণ্ড, পৃ. ৩৫৮।
৭। িয়েব, সু ন্দিকাণ্ড, পৃ. ১৩৫।
৮। িয়েব, পৃ. ১৩৬।
৯। িয়েব, পৃ. ১৫৫।
১০। িয়েব, িঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ২৬৬।
১১। িয়েব, সু ন্দিকাণ্ড, পৃ. ১৩৫।
১২। িয়েব, িঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ২৫১।
১৩। ভট্টাৈাযষ েংসনািােণ ভট্টাৈাযষ, পূ য়বষািগ্রন্থ, পৃ. ৪৪৭
১৪। ওঝা কৃলত্তবাস, পূ য়বষাি, িঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ২১৬
১৫। িয়েব, লকলষ্কন্ধযাকাণ্ড, পৃ. ১১৪।
১৬। িয়েব, পৃ. ১১৭।
১৭। িয়েব, িঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ২১৩।
১৮। িয়েব, পৃ. ২৭৯।
১৯। িয়েব, লকলষ্কন্ধযাকাণ্ড, পৃ. ১১৫।
২০। িয়েব, িঙ্কাকাণ্ড, পৃ. ২৪০।
*****
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রূপান্তয়িি বাংিা কলবিা: িসঙ্গ ভার্া
লিখ্ক-পলিলৈলি

াল্গুনী ভট্টাৈাযষ
অযায়সালসয়েট িয় সি
বাংিা কলব নজরুি কয়িজ, বীিভূ ম, পলিমবঙ্গ, ভািি
সাি-সংয়ক্ষপ
কলবিা আসয়ি োাঁলড়য়ে থায়ক ভার্াবেয়নি উপয়িই। কলবিা লকন, লয লকায়না সালেিয-সংরূপই
(genre) ভার্া-লনভষি। সু িিাং ভার্ায়েয়েি উপি কলবিাি আত্মায়ক লনভষি কিয়িই েে। আমিা
এই সমেপয়বষি কয়েকজন কলবি কলবিা আয়িাৈনা কয়ি লেখ্য়ি ৈাই িাাঁয়েি কাবযয়েয়ে লক িকম
ভার্াবযবোি েয়েয়ে। বিষমায়নি কলবিা যখ্ন আমিা পলড়, িাি ভার্া-বযবোিয়ক আমিা খ্ুব যে
সেকায়ি লেলখ্। িাি অন্তিঙ্গ ও বলেিঙ্গ অথষ (surface and deep structure of the
language)-লক আমিা যলে লেকোক লোেন কলি িয়ব আমিা কলবি অলভিাে বুঝয়ি পালি।
িয়িযক কািান্তি বা বাাঁয়কি মুয়খ্ কলবিা লয পািয়ট পািয়ট যাে, িাি একলট বড় কািণ এই
ভার্াবেি। িয়িযক কািান্তি বা বাাঁয়কি মুয়খ্ কলবিা লয পািয়ট পািয়ট যাে, িাি একলট বড়
কািণ এই ভার্াবেি। নানা িয়ি কলবিাি ভার্াি বেি েয়েয়ে। িয়ব সাম্প্রলিক অয়নক কলবি
কলবিাে ভার্াে িয়ব্দ লসই বযঞ্জনাি ঔজ্জ্বিয লিমন লৈায়খ্ পড়য়ে না, লবিিীয়প িায়েি কলবিাে
ভার্াে লিয়গ থাকয়ে ভার্াি এই র্ূ িামলিনিা। সাথষক কলবয়ক লকন্তু এই িিযয়েি র্ূ িামলিনিাি
ঊয়র্ষ উেয়ি েয়ব। িব্দই ব্রহ্ম। িায়ক লনয়ে িলৈি েয়ব হৃেয়েি অনু ভূলিমািা। ভার্ায়ক লনয়ে লযয়ি
েয়ব অনলন্তম বযঞ্জনাি িয়ি। এইসব লেখ্য়ি ৈাওোি িোস ও বযাকুিিা লনয়ে এই িবন্ধ।
সূৈকিব্দ
বাংিা কলবিা, কািান্তি, ভার্া, িকময় ি, পিীক্ষা-লনিীক্ষা, িযু লি, যন্ত্র, ভলবিবয।
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রূপান্তয়িি বাংিা কলবিা: িসঙ্গ ভার্া
াল্গুনী ভট্টাৈাযষ
স্বার্ীনিা-পিবিষী বাংিা কলবিাে লবর্ে ও আলঙ্গয়কি চবলৈত্রয আমায়েি লবলস্মি কয়ি। লবর্ে ও
আলঙ্গয়কি অলভনবয়েি কািয়ণ এই সমেকািীন কলবয়েি কলবিা পৃথকপথগামী। যলেও এি লভলত্ত
চিলি েলেি স্বার্ীনিাি আয়গ লথয়কই, িবীন্দ্রনায়থি জীবৎকায়ি অনু জ কলবিা কলবিাে নিুন
লবর্য়েি সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ নিুন অবেব লনমষাণ-এি লেয়কও েৃ লষ্ট্ লেয়েলেয়িন। িবু এই িবণিা লবলি
কয়ি লেখ্া লগি ১৯৫০ পিবিষী িলৈি কলবিাি লক্ষয়ত্র। সব লথয়ক লয লবর্েলট আমায়েি লৈায়খ্
পয়ড় িা েি কলবিাি ভার্া। কলবিা লকন, লয লকায়না সালেিয-সংরূপই (genre) ভার্া-লনভষি।
সু িিাং ভার্ায়েয়েি উপি কলবিাি আত্মায়ক লনভষি কিয়িই েে। আমিা এই সমেপয়বষি
কয়েকজন কলবিাি আয়িাৈনা কয়ি লেখ্য়ি ৈাই িাাঁয়েি কাবযয়েয়ে লক িকম ভার্াবযবোি েয়েয়ে।
িসয়ঙ্গ যাবাি আয়গ আমায়েি িবীন্দ্রনায়থি কথা স্মিয়ণ িাখ্া েিকাি। লিলন িাাঁি “নীিব কলব
ও অলিলক্ষি কলব’ িবয়ন্ধ ময়ন কয়িয়েন, কলবিা িথা লয লকায়না িৈনাি িথম ির্ান লবর্ে
কল্পনা িলি। িবীন্দ্রনায়থি ময়ি ‘নীিব কলব অসম্ভব’ আি লিলন ময়ন কয়িন:
“সু মালজষি ও সু লিলক্ষি ও উচ্চয়শ্রণীি কল্পনা থাকা আবিযক।কল্পনায়ক যথাযথ
লনয়োগ কিবাি লনলমত্ত বুলদ্ধ ও রুলৈ থাকা আবিযক কয়ি।”১
আবাি যা খ্ুলি কল্পনা কিয়িও ৈিয়ব না। লিলন িাই বয়িয়েন:
“কল্পনািও লিক্ষা আবিযক কয়ি। যাোয়েি কল্পনা লিলক্ষি নয়ে, িাোিা অলিিে
অসম্ভব অয়িৌলকক কল্পনা কলিয়ি ভায়িাবায়স; বক্রেপষয়ণ মুখ্ লেলখ্য়ি নালসকা
পলিমাণালর্ক বৃ েৎ এবং কপাি ও লৈবুক লনিান্ত হ্রস্ব লেখ্াে। অলিলক্ষিয়েি
কুগলেি কল্পনা েপষয়ণ স্বাভালবক দ্রবয যাো লকেু পয়ড় িাোি পলিমাণ লেক থায়ক
না, িাোি নাসা বৃ েৎ ও কপাি খ্বষ েইো পয়ড়। িাোিা অসঙ্গি পোয়থষি
লজাড়ািাড়া লেো এক একটা লবকৃিাকাি পোথষ গলড়ো লিায়ি।”২
িােয়ি আমিা বুঝয়ি পািলে সবাি আয়গই ৈাই সু র্ম ও সমঞ্জস কল্পনািলি। যলে এি লবপিীি
েে িয়ব আলঙ্গয়ক নানা লকিামলি থাকা সয়েও কলবিা লেকোক েয়ে ওয়ে না।
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িয়ব একথা স্বীকাি কিয়িই েয়ব কািান্তয়িি সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ সালেয়িযি ভার্া-ভঙ্গী বেয়ি যাে।
এই কািান্তি িসয়ঙ্গ সয়িাজ বয়ন্দযাপার্যাে বিয়েন:
“পািয়ট যাে কলবিাি ভার্া, িসঙ্গ, িকিণ, শুর্ু কলবি অলভনব েবাি
আকুিিায়িই নে।আসয়ি পািয়ট যাে বিবাি কথা। লটকলনয়কি লনজস্ব
ইলিোয়সি সয়ঙ্গ জলড়ি সভযিািই জলটি-বন্ধুি অগ্রগলিি ইলিোস।য়য অয়থষ
‘every age is in age of transition’ লস অয়থষই কািান্তয়িি ৈায়প কলবি
কায়ে বেয়ি যাে কলবিাি ভার্া।”৩
বিষমায়নি কলবিা যখ্ন আমিা পলড়, িাি ভার্া-বযবোিয়ক আমিা খ্ুব যে সেকায়ি লেলখ্। িাি
অন্তিঙ্গ ও বলেিঙ্গ অথষ (surface and deep structure of the language)-লক আমিা যলে
লেকোক লোেন কলি িয়ব আমিা কলবি অলভিাে বুঝয়ি পালি। সয়িাজ বয়ন্দযাপার্াে এ িসয়ঙ্গ
আয়িা বয়িয়েন:
“কায়বযি ভার্াই কলবি অলভজ্ঞান। বাংিা কলবিাি কািান্তয়িি পয়বষ পয়বষ এই
সিযলটই উপিি েি লয, লনোৎ বযলিগি উচ্ছ্বাস এবং িাি বযলিগি
িকািমার্যম-রূপ ভার্া কলবি এবং কায়বযি েুবষিিাি লনেিষন। কলবয়ক সজাগ
থাকয়ি েে ‘বযলিসমায়জি লনলেি ভার্া লবলনময়েি আিলিি’ লেয়ক। কথযয়স্রাি
বা কথযিীলি ইিযালে লবর্েয়ক সেজসু িভ অয়থষ গ্রেণ কিাে অবিযই লবপে
আয়ে, িিযয়েি সজীব কথযয়স্রায়িি লভিি লেয়ে লনয়িযি িয়ট লপৌঁোয়না িাে
েুঃসে সার্না। আর্ুলনক বাোলি কলবয়ক পৃলথবীি অনযয়েয়িি সমসামলেক
কলবয়েি ময়িাই লসই সার্নাে িি থাকয়ি লেয়খ্ আমিা কাবয পােয়কিা
উৎসালেি থালক। লেলখ্ লয ভার্া গাঢ় েয়ি েয়ি সৃষ্ট্ েে লয লৈত্রকল্প, লৈত্রকল্প
স্বার্ীন েয়ে ৈয়ি যাে লয িিীয়কি িায়জয-লস ভার্াি আসি কাজ েি িিযয়েি
উপাোন মার্যম বযবোি কয়িই িিযয়েি জীণষ আবিণ সলিয়ে ল িা। ভার্া লনয়ে
এ অসার্য সার্ন লিলন কিয়ি পায়িন, লযলন জীবয়নি স্থােী মূ িযগুলি সম্বয়ন্ধ
সয়ৈিন। িাাঁি কায়ে কলবিা মায়ন লসই মূিয-সয়ৈিনিা বা আত্ম-সয়ৈিনিািই
িগলি। লস িগলি একই সয়ঙ্গ বযলিগি এবং মানলবক।”৪
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আলঙ্গক বা ভার্াি এই সব কালিকুলি অয়নক সমে পােকয়কও ক্লান্ত কয়ি। এই বাড়াবালড়
িসয়ঙ্গ বুদ্ধয়েব বসু ১৯৫২ সায়ি লিলখ্ি একলট িবয়ন্ধ মন্তবয কয়িলেয়িন:
“নিুন যাাঁিা লিখ্য়েন আজকাি, িাাঁিা অয়নয়কই লেখ্লে িথম লথয়কই লটকনীক
লনয়ে বড্ড লবিী বযি, লসটা লকাথা লথয়ক এয়সয়ে িা আলম জালন যথাসময়ে িা
সমথষনও কয়িলে, লকন্তু এখ্ন লসটায়ক েুিক্ষ
ষ ণ বয়ি ময়ন না কয়ি পালি না...আলম
এ কথা বয়ি কিালসলদ্ধি িার্ানয কমায়ি ৈালে না, লকন্তু কিায়কৌিিয়ক পুয়িা
পাওনা লমলটয়ে লেবাি পিও এই কথালট বিয়ি বালক থায়ক লয, কলবিা লিখ্া েে
স্বি বযঞ্জয়নি ৈািুিী লেখ্ায়ি নে, লকেু বিবাি জনয, আি লসই বিবয লযখ্ায়ন
যয়িা বয়ড়া যি স্বেন্দ িাি িকাি-িকিণ কৃলিেও লসখ্ায়নই িিয়বিী পাওো
যাে। ময়ন েে বাংিা কলবিাে নিুন কয়ি স্বােন্দয-সার্নাি সমে এয়সয়ে;
িয়োজন েয়েয়ে স্বিঃস্ফূলিষয়ক ল য়ি পাবাি।”৫
িয়িযক কািান্তি বা বাাঁয়কি মুয়খ্ কলবিা লয পািয়ট পািয়ট যাে, িাি একলট বড় কািণ এই
ভার্াবেি। আসু ন লেলখ্ লকভায়ব পািয়ট যাে কলবিাে লিম িলিবাে অনু ভূলিি িকািভঙ্গী।
স্বার্ীনিা-পূ বষ বা পিবিষী যু য়গি কয়েকলট কলবিাি লেয়ক েৃ কপাি কলি।
১। “োয়ে লযও নায়কা লসখ্ায়ন আকাি অয়নক বড়
সীমানােীন” (লিয়মন্দ্র লমত্র)৬
২। “কিকািাি ক্লান্ত লকািােয়ি
সকায়ি িুম ভায়ে
আি সমিক্ষণ িয়ি জ্বয়ি
বলণক সভযিাি িূ নয মরুভূ লম।” (সমি লসন)৭
৩। “ৈািলেয়ক র্ড়যন্ত্র, ৈািলেয়ক লিাভীি িিাপ
যু দ্ধ ও েুলভষক্ষ আয়স পিস্পয়িি মুয়খ্ ৈুমু লখ্য়ি লখ্য়ি।”(বীয়িন্দ্র ৈয়ট্টাপার্যাে)৮
৪। ‘লয লেয়ক িাকাই আলম স্বয়েয়ি লবয়েয়ি
লযখ্ায়ন িাকাই-শুর্ু অন্ধকাি শুর্ু অন্ধকাি।
লপিামে আলম এক লনষ্ঠুি সময়ে লবাঁয়ৈ আলে।’( নীয়িন্দ্রনাথ ৈক্রবিষী)৯
৫। “আমায়ক লগাপন কথা বয়ি
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িীয়িি লজানালকঃ
‘এখ্ায়ন আয়সলন লকে; আলম একা থালক’।” (িলি ৈয়ট্টাপার্যাে)১০
৬। “োয়িি ওপি োি িাখ্া খ্ুব সেজ নে
সািাজীবন বইয়ি পািা সেজ নে
এ কথা খ্ুব সেজ লকন্তু লক না জায়ন
সেজ কথা লেক িিটা সেজ নে।” (িঙ্খ লিার্)১১
৭। “মুখ্পুলড়টা িাকায়ে েযাখ্!
বিয়ে আ মি লমনয়সও লকেু নে বুঝলি না লি
লেংয়স লেংয়স, লেংয়স...” (সু ভার্ মুয়খ্াপার্যাে)১২
৮। “আলম লক পাোিা লেব
লোট লবান িুমাে যখ্ন
েুপুয়ি, আকাি নীি
িিীয়িি, িান্ত কিিব
আলম লক িুয়মাব পায়ি
লোট লবান িুমাে যখ্ন” (ভাস্কি ৈক্রবিষী)১৩
৯। ‘আমায়েি িাজুক কলবিা,িুলম ু টপায়থ শুয়ে থায়কা লকেু কাি
লিামাি িাজুক লপয়ট িালথ লময়ি লোঁয়ট যাক বাজায়িি থয়ি োয়ি
লবর্ণ্ণ মানু র্।’ (িণলজৎ োি)১৪
১০। ‘ভায়িা আয়েন’?
“-না। ভাি লনই এয়কবায়িই…”
‘-লকন কী েি ’?
‘-সাি লেন জ্বি। গিা বযাথা…’
‘-িািাি লেখ্ান লন’?
‘-লেলখ্য়েলে। ওর্ু য়র্ি লিাঁয়িা এখ্য়না মুয়খ্ লিয়গ…’
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‘-ওে ভায়িা েয়ে যায়বন। ’
‘-েু াঁয়ে লেয়ি ভায়িা েয়ে যায়বা। ’
‘-পিিকালে লিা নই িয়ব েু াঁয়ে লেয়ি যলে
ভায়িা েয়ে যান লেয়বা েু াঁয়ে লেয়বা’
‘-থযাঙ্কস। েু াঁয়ে লেও লিা কখ্য়না ( াল্গুনী ভট্টাৈাযষ)১৫
কলবিাগুলি পড়য়ি পড়য়িই আমায়েি ময়ন েয়ি থায়ক এইগুলি একই সমে-পয়বষি লিখ্া নে।
কলবয়েি নাম গুলিি উয়েখ্ না থাকয়িও আমিা বুঝয়ি পািব লয কলবিাি ভার্া ও িকািভঙ্গী
লকভায়ব পািয়ট পািয়ট যায়ে। এটা শুরুি লেয়ক লেি কাবযর্মষী এবং গেযর্মষী ভার্া বযবোয়িি
িশ্ন। পয়িি লেয়ক কলবিাি ভার্াে কলবিা আনয়িন ভার্াবেয়িি িোস। এয়িা অযালি লপায়েলট্র,
জযালমলিক কলবিা, কংক্রীট কলবিা, ল ৈাি লপায়েলট্র ইিযালে নানা লনিীক্ষা। এয়িা নাটযসংিাপলসয়নমালটক লট্রটয়মি, লভসু যোিাইয়জিয়নি নানা বযাপাি। উপয়ি উলেলখ্ি লকায়না কলবিাে পাই
নাগলিকিাি সু ি, লকাথাও িলিবােী স্বি, লকাথাও আবাি িান্ত সান্দ্র মাোমেিা, লকাথাও
লময়েমেয়িি ভার্া আি লিয়র্িলটয়ি আয়ে সাম্প্রলিক ৈযাট-ইনবয়ক্সি কয়থাপকথন।িা েয়ি আমিা
এটা বিয়ি পালি ভার্াি এই বেয়ি যাওো যু গ গি কাি গি নানা পলিয়িলক্ষয়িি উপি লনভষি
কয়ি।
মুয়খ্ি কথায়ক কলবিাে এয়ন িৈে সাথষকিা লপয়েলেয়িন সু ভার্ মুয়খ্াপার্যাে। িাাঁি কলবিাি
ময়র্য আমিা লিাকজীবন লিাককথনভঙ্গীয়ক আমায়েি পথিায়টি োটবাজায়িি লময়ে মজলিয়িি
কথন ভঙ্গীয়ক পাই। ‘ ু ি ু টুক না ু টুক’ কলবিালট এি সাথষক উোেিণ। এখ্ায়ন আি একলট
কলবিাি অংি িুয়ি লেিাম“টযাাঁয়ক বাচ্চা লনয়ে
িালত্তয়ি গােিিাে মােুি লবলেয়ে লিাে
লয লময়েয়ক স্বামী লনে না
লে লে
যয়মি ও অরুলৈ
আবাি িাি লেয়ি েয়ব।”১৬

২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

এই সমে-পয়বষি কলব িলি ৈয়ট্টাপার্যায়েি কলবিায়িও লিাকজীবন লিাককথনভঙ্গীয়ক পাই। লিলন
ক্লালসক সংস্কৃি িৎসম িয়ব্দি পািাপালি ৈলিি অিৈলিি ইিি এমনলক অলীি িব্দয়কও
কলবিাি িিীয়ি এয়নয়েন। এ লনয়ে িাাঁয়ক যু গপৎ লনলন্দি ও নলন্দি েয়ি েয়েয়ে। মাগ, েজ্জাি,
লপাাঁে, নযাংয়টা, উেু ক-এি পািাপালি আলিিয়গাড়ালিনখ্, িনাবগাঢ়, বালিকািিা, িৃঙ্গািযু দ্ধ এই
িব্দগুলিও িযু ি েয়েয়ে। নীয়িন্দ্রনাথ ৈক্রবিষীি কলবিাে আমিা এই িকম ভার্াভঙ্গী লপয়ে থালক:
ক) ‘পযায়িি লবািাম খ্ুয়ি যািা ভািমুি েয়ে’...১৭
খ্) ‘োউমাউ অনটয়নি ময়র্য পা লটয়প লটয়প লযখ্ায়ন পথ ৈিয়ি েে ’...১৮
গ) ‘কুাঁৈয়ক যাওো বালিিটায়ক গুলেয়ে লিয়খ্ ’...১৯
আি সু নীি গয়ঙ্গাপার্যাে লিা ভার্ায়ক ইয়ে মিন লভয়েয়েন। কাাঁয়ৈি ৈুলড়ি মিনই লিলন েুয়টা
ৈািয়ট লনেমকানু ন লভয়ঙ্গ ল িয়ি লৈয়েয়েন। লিয়খ্য়ে:
“গােত্রীি ময়িা নািী শুয়ে আয়ে, লবিাি জিন লময়ি
পবষ লভয়ঙ্গ ইিািাে আমায়ক উপুি েয়ি বয়ি
আলম িাি িিীি লবিৃ ি কলি, েুই বয়ক্ষায়েি লোঁয়ড় ক্রমিঃ পোয়ি
লনয়ে আলস, উরুিয়ে লকেু অলীিিা লমলিয়ে ৈলকয়ি
খ্ুয়ি ল লি আিয়বি অিঙ্কাি, যলেও লনলিি
কাোি কুকুি েয়ে মায়ঝ মায়ঝ আলম বয়ড়া লমিন িিযািী”।২০
পােক িক্ষ কিয়েন লনিেই, এইখ্ায়ন ভার্াে ‘সসজ্জ সিজ্জ আবিণ-িথা’লক সলিয়ে ল িা
েয়েয়ে।
নবই েিয়কি মাঝামালঝ যখ্ন আমিা কলবিা লিখ্য়ি এিাম, িখ্ন আমায়েি একলট
অসোেিা লেি, নিুন কাবযভার্াি জনয আমিাও মাথা কুয়ট মিলেিাম। মলেকা লসনগুপ্ত, জে
লগাস্বামী, জেয়েব বসু িা িখ্ন লিয়খ্ ৈয়িয়েন। আমায়েি আইয়িলিলট বজাে িাখ্য়ি েয়ি
আমায়েি নিুন ভার্া চিলি কিয়ি েয়ব এটা আমিা বুয়ঝলেিাম। আলেিয মুয়খ্াপার্যাে, লবশ্বরূপ লে
সিকাি, অময়িন্দু লবশ্বাস, সময়িি মণ্ডি, লশ্বিা ৈক্রবিষী, একিাম আলি, রুদ্র পলি, চিমুি খ্ান,
লসলিম মলে্ক, জেেীপ লিার্ এবং আমাি ময়িা আয়িা অয়নয়ক গ্রামজীবনয়ক আি একবাি নিুন
কয়ি লেখ্বাি ও লেখ্াবাি িোয়স কিম র্য়িলেিাম। আমিা িক্ষ কিলেিাম আমায়েি যালপি
জীবয়নি ভার্া কলবিাি িিীয়ি ৈয়ি এয়স এক একলট সম্ভাবনাি েিজা খ্ুয়ি লেয়ে। নাগলিক
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জীবন, লটলভ কলপরাউটাি, আি কয়েক বেি পয়ি লমাবাইি ইিািয়নট-িালসি িজয়ন্মি ভার্া লযমন
আসয়ে, লিমলন লপনাকী োকুি,
্ লবনােক বয়ন্দযাপার্যাে, শ্রীজাি, লিবালিস মুয়খ্াপার্যাে, মন্দাক্রান্তা
লসন,

লসবন্তী লিার্, সু মন গুণ, লবভাস িােয়ৈৌর্ুিী িমুখ্য়েি লিখ্াে আসয়ে িহুয়ি এই সব

জীবন-অনু র্ঙ্গ। লযমন এই িকম একলট কলবিা
“লময়থয কথাি ভাি
সয়ন্ধয়বিা কাাঁয়র্ি ওপি জাাঁলকয়ে বসয়ে।আি
শ্বাস লনওো মুিলকি
উিয়টা পািটা লৈন্তা গুয়িা লেগয়ন্ত লকিলবি...
শুর্ু লিামাি পাড়াে
লকউ একজন থাকি, লয এসব অসু খ্ সািাে” (শ্রীজাি)২১
সত্তি েিয়ক িঙ্খ লিায়র্ি ‘বাবয়িি িাথষনা’, িণলজৎ লসংয়েি ‘জয়ন্মি লভয়ট’ বা আলিি েিয়ক
িলি ৈয়ট্টাপার্যায়েি ‘লযয়ি পালি লকন্তু লকন যায়বা’, সুনীি গয়ঙ্গাপার্যায়েি ‘সাো পৃষ্ঠা লিামাি
সয়ঙ্গ’, লবনে মজুমোয়িি ‘আলম এই সভাে’, মৃেুি োিগুয়প্তি ‘জিপাই কায়েি এসিাজ’ বা নবই
েিয়ক লপণাকী োকুয়িি ‘অয়ঙ্ক যি িূ নয লপয়ি, জে লগাস্বামীি ‘পাগিী লিামাি সয়ঙ্গ’ বা মলেকা
লসনগুয়প্তি ‘ো িয়ি লেবোসী’ পড়য়িই আমিা সময়েি পলিবিষয়নি সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ কলবিাি ভার্া লয
পািয়ট যায়ে িা হৃেেঙ্গম কিয়ি পািব।
আলি এবং নবই েিয়কি কলবিাি েুলট ির্ান িবণিা আমায়েি লৈায়খ্ পয়ড়য়ে,-একলট েয়িা
িথানু গ েয়ন্দ ল য়ি আসাি বযাকুিিা এবং অনযলট েয়িা পুিাণকথাি নব বযাখ্যা। পুিাণ বা লময়থি
িয়োগ কিয়ি লগয়ে ভার্াও কখ্য়না ক্লালসক েয়েয়ে, এয়সয়ে নানা লকংবেন্তীি স্বি ও সু ি আি
লমজায়জ একটু ভালিক্কী ভাব িলক্ষি েয়েয়ে। এই সমে কলবিা ৈযষাপে বা মনসামঙ্গয়িি লবর্েয়ক
এয়ন িাি নিুন বযাখ্যাও লেয়েন। আলমও এই সমে লিয়খ্লে নিুন আলঙ্গক আি ভাবনা লমলিয়ে
‘ৈযষাসার্ন িে’:
“আলম

কাহ্ন লসদ্ধাৈাযষ

িুই

ৈযষাপয়েি েলিণী

লেখ্

ভুয়িলে আমাি মাগষ

লকানও

লকেু িই ভে কলিলন
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আজ

এই বসন্ত সন্ধযা

লকাথা

কাপায়সি সাো লক্ষিলট

আে

লগলি বীিভূ ম মালটয়ি

আয়ে

িাি মহুয়িি জিসা...”২২

বাংিা কলবিাি িিীয়ি আলে কাি লথয়কই নানা ভার্াি লময়িি ৈয়িয়ে। িয়ব আয়গ লয েু াঁিমালগষিা
লেি, সাম্প্রলিক বাংিা কলবিাে িা আি লনই। এখ্ন লবন্দাস, ঝক্কাস, ৈুেু , খ্াোস, লমাবাইি,
আপয়িাি, িাউনয়িাি, মলনটি, মাউস, টাওোি, এস এম এ্স, এম এম এস, িভৃলি নানা িব্দ
অনাোয়স ু য়ক যায়ে কলবিাি িিীয়ি। অনযলেয়ক অয়নক িব্দ োলিয়ে যায়ে। গ্রামজীবয়নি বা
আমায়েি বযবোলিক জীবয়ন লযগুলি আি িয়োজনীে নে, লসগুলি োলিয়ে যায়ে। আিঙ্কাি লবর্ে
এই লয, েেয়িা আি েি বেি পয়ি লয িজন্ম আসয়ব িািা আি জানয়ব না ল াঁলক কুয়িা র্ামা
পিুই লপয়খ্া কুিুলঙ্গ সাাঁজপুজুলন কাজিিিা লটাকা ইিযালে এবং ু িুলি পায়েস েযাাঁৈড়া লমাৈািণ্ট
কৈুি েম পিিা পািাি লঝাি লময়োমায়েি টক ইিযালে নানা বাোলি িান্নাি পেও োলিয়ে যায়ব।
কলবিাি ময়র্য এইগুলি িযু ি েয়ি এই ভার্া িথা িব্দিালজি একটা িকুয়মনয়টিন েয়ি পায়ি।
কািণ এখ্ন নানা লভাজবালড় লিা কযাটািাি-িালসি এবং পেগুলিি একলটও বঙ্গ-বান্ধব নে।
িিুভায়ব বিয়িও কথাটা লকন্তু পােক লভয়ব লেখ্য়বন, আমায়েি সালেয়িযি উয়োন লথয়ক এই
ভার্া ও িব্দ োলিয়ে যায়ে। আি িাি বেয়ি আসয়ে একলট আপািস্মাটষ ইংয়িলজ লেলন্দ লমিায়না
বাকয বযবোি। এি ভায়িা ময়ন্দি লবৈাি আমিা মোকায়িি োয়িই লেয়ড় লেিাম। িয়ব কলবিাি
ভার্ায়ক িিযয়েি র্ূ িামলিনিাি ঊয়র্ষ উেয়িই েয়ব। বুদ্ধয়েব বসু লয ‘স্বােন্দয-সার্না’ আি
‘স্বিঃস্ফূলিষি’ কথা বয়িলেয়িন িা লকন্তু এই ২০১৬ সায়িও কলবিাি লক্ষয়ত্র খ্ুব িয়োজন বয়িই
আমায়েি ময়ন েে। লটকলনক লযন খ্ুব গিা িুয়ি আয়ে ময়ন না েে, িলব োকুয়িি কথাই বিয়ি
েে ‘শুর্ু ভঙ্গী লেয়ে লযন না লভািাে লৈাখ্’২৩।
অয়নক কলবই এই িকম একলট র্ািণা লপার্ণ কয়ি থায়কন লয লিলন যা ভায়বন, যা কয়িন,
িাই লিলন িাাঁি কলবিাে আনয়বন, আি ভার্াও েয়ব এয়কবায়ি ৈিলি অথবা িয়কি -িািািায়টি
এবং এই র্ািণাি বিবিষী েয়ে িাাঁিা লিয়খ্ও ৈয়িয়েন িাাঁয়েি ময়িা কলবিা। এবং অলি সম্প্রলি
‘ল সবুক’, ‘লোেযাটস আপ’-এ নানান কলবিাি লপাস্ট লেখ্লে িায়িও লিয়গ থাকয়ে ভার্াি এই
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র্ূ িামলিনিা। সাথষক কলবয়ক লকন্তু এই িিযয়েি র্ূ িামলিনিাি ঊয়র্ষ উেয়ি েয়ব। িব্দ ব্রহ্ম।
িায়ক লনয়ে িলৈি েয়ব হৃেয়েি অনু ভূলিমািা। ভার্ায়ক লনয়ে লযয়ি েয়ব অনলন্তম বযঞ্জনাি িয়ি।
আজয়কি কলবিা পড়য়ি পড়য়ি আমাি িলি ৈয়ট্টাপার্যায়েি কথালট খ্ুব স্মিয়ণ আয়স- লিলন
লিয়খ্লেয়িন“কলবিায়ক িাি খ্ুব কাোকালে লনয়ে লযয়ি পালি
লয জন ঈশ্বি, বাি, পালিজাি মে স্বগষ, নািী...
আলম কলবিায়ক িািও কাোকালে লনয়ে লযয়ি পালি।২৪
কলবিা লকন, লয লকায়না সালেিয-সংরূপ(genre) এই কাজলট কিয়ব। অন্ধ-িলমস্রা িুলৈয়ে
আমায়েি জীবয়ন আনয়ব আয়িাক-সন্ধায়নি ব্রি। জীবনানয়ন্দি ময়িা আজয়কি পােকও েেয়িা
িিীক্ষা কয়িন লকায়না লবয়বকিসবী িভায়িি- “এই পয়থ আয়িা লজ্বয়ি-এ পয়থই পৃলথবীি
ক্রমমুলি েয়ব।”২৫
পােক, আপনায়ক িণাম।
িথযসূত্র:
১। োকুি িবীন্দ্রনাথ, ‘নীিব কলব ও অলিলক্ষি কলব’, িবীন্দ্র িৈনাবিী, ১৫ি খ্ে। লবশ্বভািিী।
১৩৯৮। পৃষ্ঠা-৭২
২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৭৪
৩। বয়ন্দযাপার্যাে সয়িাজ। বাংিা কলবিাি কািান্তি। লে’জ। ২০০০। পৃষ্ঠা- ১১
৪। ঐ, পৃষ্ঠা-১৭
৫। বসু বুদ্ধয়েব। িবীন্দ্রনাথ ও উত্তিসার্ক, িবন্ধ সংকিন। লে’জ। ১৯৯৬। পৃষ্ঠা- ৭৬
৬। লমত্র লিয়মন্দ্র, ‘োয়ে লযও নায়কা’, (সম্রাট) লশ্রষ্ঠ কলবিা, পৃ-৩৪
৭। লসন সমি, ‘একলট লবকাি লিলমক’, দ্র আর্ুলনক বাংিা কলবিা , সপরাােনা বুদ্ধয়েব বসু , এম
লস সিকাি এে লকাং, ১৯৯৮, পৃ-১৯৭।
৮। ৈয়ট্টাপার্যাে বীয়িন্দ্র, ‘আমাি ভািিবর্ষ’, দ্র. একায়িি কলবিা সঞ্চেন, কিকািা লবশ্বলবেযািে,
২০০০, পৃ-৮৯।
৯। ৈক্রবিষী নীয়িন্দ্রনাথ, ‘লমৌলিক লনর্াে’, অন্ধকাি বািান্দা, আনন্দ, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-৪৬।
১০। ৈয়ট্টাপার্যাে িলি, ‘অনন্ত নক্ষত্রবীলথ িুলম, অন্ধকায়ি’, পেয সমগ্র ১, আনন্দ, পৃ-১৫০
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১১। লিার্ িঙ্খ, ‘সলঙ্গনী’, মূ খ্ষ বয়ড়া, সামালজক নে, লশ্রষ্ঠ কলবিা, লে’জ, পৃ-৯৬।
১২। মুয়খ্াপার্যাে সু ভার্, ‘লেংয়স’, লশ্রষ্ঠ কলবিা, লে’জ, ৯ম সংস্কিণ, ১৯৯৮ ,পৃ-১৪৪
১৩। ৈক্রবিষী ভাস্কি, ‘লোট লবান’, লশ্রষ্ঠ কলবিা, লে’জ,২০০৮, পৃ-২০।
১৪। োি িণলজৎ , ‘আমায়েি িাজুক কলবিা’, লশ্রষ্ঠ কলবিা, লে’জ, ২০০৭,পৃষ্ঠা-১৭।
১৫। ভট্টাৈাযষ

াল্গুনী, ‘ল সবুয়ক লপাস্ট কিা কলবিা’, ল সবুক টাইমিাইয়ন লপায়স্টি িালিখ্- ১৫

জুন, ২০১৫।
১৬। মুয়খ্াপার্যাে সু ভার্, লশ্রষ্ঠ কলবিা, লে’জ। পৃষ্ঠা ৯৮।
১৭। ৈক্রবিষী নীয়িন্দ্রনাথ, ‘জেকািী’, িিেুোি, আনন্দ, ২ে মুদ্রণ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-২৪।
১৮। ঐ, ‘সমুয়দ্রি সার্’, অন্ধকাি বািান্দা, আনন্দ, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-২০।
১৯। ঐ, অল্প একটু আকাি, ‘অন্ধকাি বািান্দা’, আনন্দ, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-২৪।
২০। গয়ঙ্গাপার্যাে সু নীি, ‘সকি েয়ন্দি ময়র্য আলমই গােত্রী’, লশ্রষ্ঠ কলবিা, লে’জ, ২০০২, পৃ-৫৪।
২১। শ্রীজাি, ‘অসু খ্’, ‘লেি’ পলত্রকাি ১৭ অগস্ট ২০০৩ সংখ্যা।
২২। ভট্টাৈাযষ

াল্গুনী, ‘ৈযষাসার্ন িে-২’, টকটাইম ু লিয়ে আসয়ে, ভার্ালিলপ, ২০১৫, পৃ-৩০-৩১।

২৩। োকুি িবীন্দ্রনাথ, জন্মলেয়ন, ১০ সংখ্যক কলবিা, কলবিা সমগ্র -৪ আনন্দ, পৃ-৯৫০।
২৪। ৈয়ট্টাপার্যাে িলি, ‘িাি কাোকালে’, িভু নষ্ট্ েয়ে যাই, আনন্দ, ৪থষ মুদ্রণ, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৪২।
২৫। োি জীবনানন্দ , ‘সু য়ৈিনা’, লশ্রষ্ঠ কলবিা , ভািলব, ১৩ি মুদ্রণ, পৃ -৫০।
*****
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িািয়গািাি ইলিোস ও ‘বয়ন্দমািিম’ এি উৎস সন্ধান
লিখ্ক-পলিলৈলি

সু মন কুমাি লমত্র
িািন োত্র, বাংিা লবভাগ
িবীন্দ্রভািিী লবশ্বলবেযািে
সািসংয়ক্ষপ
পলিমবয়ঙ্গি িাৈীন সীমান্তবিষী সমৃদ্ধ জনপে িািয়গািা। এখ্ানকাি উদ্ধািকৃি ইলিোস িাে লিন
িিয়কি। ভািয়িি ইলিোয়স লবয়ির্ যু গসলন্ধক্ষয়ণ মুলিষোবাে লজিাি উিায়নি সায়থ এই
জনপেলটি ভাগয অংিি যু ি। ৈািি’ বেি আয়গও এই অঞ্চিলট লেি জিাভূ লম। িাকৃলিক লনেয়ম
জিাভূ লম ভিাট েয়ে জাঙ্গািাকীণষ অঞ্চিলটি সৃলষ্ট্। কায়ি কায়ি বলেিাগি লকেু মানু র্ এখ্ায়ন
জনপে চিলি কয়ি। সু েূি গালজপুি লজিাি বালসন্দা মলেমা িাে িািয়গািাে লয িাজবংয়িি সূৈনা
কয়িলেয়িন, িািয়গািাি ইলিোয়সি সূৈনাও লসখ্ান লথয়ক। পিবিষীকায়ি লিশু িািয়গািা এই
িাজবংয়িি োি র্য়ি োাঁটয়ি লিয়খ্য়ে। েয়িি িাে, নীিকণ্ঠ িাে ও িাও িামিঙ্কি িায়েি োি
র্য়ি চকয়িাি পাি কয়িয়ে। লযৌবয়নি শুরুয়ি লপয়েয়ে ময়েিনািােণ িােয়ক। সময়েি সায়থ সায়থ
োনবীি মোিাজা লযাগীন্দ্রনািাোয়ণি আিীবষােপুষ্ট্ েয়ে লনয়জয়ক িলিলষ্ঠি কিয়ি লপয়িয়ে। িাাঁি-ই
সময়ে সালেিযসম্রাট বলঙ্কমৈয়ন্দ্রি পের্ূ লি পয়ড়য়ে এখ্ায়ন। কায়িি িূ ণষয়ন লস সাক্ষী ও লিিণা
েয়েয়ে এমন এক বীজময়ন্ত্রি যা ভািয়িি স্বার্ীনিা সংগ্রাময়ক এয়ন লেয়েে এক অনয মাত্রা।
অপূ বষ মািৃমূ লিষ ও িাি পালিপালশ্বষক পলিয়বি ঋলর্ বলঙ্কময়ক লিিণা জুলগয়েয়ে ‘বয়ন্দ মািিম্’
সংগীি ও ‘আনন্দমে’ উপনযাস িৈনাে।
সূৈকিব্দ
িািয়গািা, ইলিোস, বলঙ্কমৈন্দ্র, আনন্দমে, বয়ন্দমািিম্, অনায়িালকি লেক।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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িািয়গািাি ইলিোস ও ‘বয়ন্দমািিম’ এি উৎস সন্ধান
সু মন কুমাি লমত্র
িািয়গািাি এই িাৈীন সমৃদ্ধ জনপেলট ভািি িথা বাঙ্গািাি ইলিোয়স অলি সামানয স্থান
অলর্কাি কয়ি আয়ে লেক-ই লকন্তু লসই যৎসামানয অলর্কৃি স্থান এিটাই উজ্জ্বি লয িা আয়িাৈনা
না কিয়ি ইলিোয়সি বৃ ত্তটা অসপরাূ ণষ লথয়ক যাে লযন । িািয়গািা মুলিষোবাে লজিাি পোনেীি
পলিম িীয়ি অবলস্থি পলিমবয়ঙ্গি সীমান্তবিষী জনপে। পোি পূ বষিীয়ি বিষমান বাংিায়েয়িি
িাজিােী লজিা। আর্ুলনক ভািয়িি ইলিোয়স মুলিষোবাে লজিা লবলিষ্ট্ স্থায়ন থাকয়িও এই
স্থানলটি ঐলিোলসক লকৌিীনয লবয়ির্ লনই, সলেক িয়থযি অভাব এি র্ািাবালেক ইলিবৃ ত্ত িৈনাি
লক্ষয়ত্র যয়থষ্ট্ অন্তিাে। িবুও বিা লযয়ি পায়ি – ভািিীে ইলিোয়সি লবয়ির্ যু গসলন্ধক্ষয়ণ
মুলিষোবাে লজিাি উিায়নি সায়থ এই জনপেলটি ভাগয অংিি জলড়ি।
পোি সায়থ িািয়গািাি ভূ লম সৃলষ্ট্ি লবি লকেু টা লযাগ িয়েয়ে বিা লযয়ি পায়ি। নেীিীয়ি
অবলস্থি এই জােগালটি আকর্ষণ িথম লথয়ক কম লেি না। িািয়গািা ময়েি নািােণ পলত্রকাে
িিনিাি সাো কিৃষক িকালিি িবন্ধ লথয়ক জানা যাে লয শ্রী নু টুয়গাপাি ভট্টাৈাযষ মোিে িণীি
‘র্মষানু ষ্ঠান’ গ্রয়ন্থ িয়েয়ে:
“পূ বষকায়ি এ স্থিলট অলিময়নােি লেি! েুই লেয়ক িবালেি নেী, বন, উপবন,
সু ন্দি সু ন্দি স্বাভালবক েৃ য়িযি আকি লেি। জনয়কািােিপূ ণষ মুলিষোবাে সলন্নকয়ট
স্থানটা লয স্পৃেণীে না েয়ব লক বলিয়ি পায়ি।”১
নামকিণ ও িাৈীন ইলিোস:
এখ্ানকাি যিেূ ি ইলিোস উদ্ধাি কিা লগয়ে লস ইলিোস িাে লিন িিাব্দীি। িািয়গািা আয়গ
লেি লিলসয়িন্সী লবভায়গি মুলিষোবাে লজিাি জলঙ্গপুি মহুকুমাে। পয়ি এয়ক িািবাগ মেকুমাে
লনয়ে আসা েে। এই অঞ্চয়িি নাম িািয়গািা েি লকন িাি সলেক লনভষিয়যাগয কািণ খ্ুাঁয়জ
পাওো যােলন। নানা কািয়ণ এ কথা ময়ন কিাি একালর্ক কািণ আয়ে লয িাে ৈািি বেি
আয়গও এ অঞ্চিলট লেি জিাভূ লম। পিবিষীকায়ি এ অঞ্চিগুলি ভিাট েয়ে গভীি জঙ্গয়িি সৃলষ্ট্
েে। কায়ি বলেিাগি লকেু মানু র্ এই সব অঞ্চয়িি লকাথাও লকাথাও বনভূ লম পলিষ্কাি কয়ি লকেু
বসলি গয়ড় লিায়ি। িয়ব একলট জনশ্রুলি লিানা যাে লয, সু েূি অিীয়ি এ লবোি অঞ্চি লথয়ক
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িাি িাে এবং ভগবান িাে নায়ম ভাগযায়ের্ী েুই ভাই এইখ্ায়নি েুলট জােগা লবয়ে লনয়ে বসলি
স্থাপন কয়িন । িাি িাে লয অঞ্চিলটয়ি বাস শুরু কয়িন িাাঁিই নাম েে িািয়গািা। অবিয এই
জনশ্রুলিি লকানও ঐলিোলসক িমাণ পাওো যােলন।
িকৃি ইলিোস:
এইবাি আলস িকৃি ইলিোয়সি কথাে। এই ইলিোস পূ বষবলণষি বঙ্গয়েয়িি সায়থ শুর্ু নে
পিবিষীকায়ি সমগ্র ভািিীে স্বার্ীনিাি মূ িময়ন্ত্রি সায়থ গভীিভায়ব জলড়য়ে পয়ড়। লস লবর্য়ে পয়ি
আসলে, িৎপূ য়বষ আলস িািয়গািাি িকৃি ইলিোয়স যা খ্ুয়াঁ জ পাে যাে এখ্ায়ন বিষমান িািয়গািা
িায়জি পূ বষপুরুয়র্ি আগময়নি সায়থ সায়থ।
িথম পুরুর্:
উত্তি-পলিম িয়েয়িি গালজপুি লজিাি পালিগ্রায়ম লকৌলিকয়গাত্রীে ভূ লমোি ব্রাহ্মণগয়ণি বাস।
এয়েি ময়র্য িখ্নও িাৈীন আযষয উপলনয়বয়িি চপত্র িাসন িথা লেি। িয়িযক গ্রায়ম একজন
েিপলি এবং সমি েিপলিি উপি একজন সবষমণ্ডয়িশ্বি, এই সবষমণ্ডয়িশ্বি সমাজপলি এবং
সবষমণ্ডয়িশ্বি বংয়ি িািয়গািা িাজবংয়িি আলেপুরুর্ মলেমা িায়েি উৎপলত্ত।
েয়িি িাে:
অষ্ট্ােি িিাব্দীি লগাাঁড়াি লেয়ক বিষমায়ন উত্তিিয়েয়িি গালজপুি লজিাি পালিগ্রাম লথয়ক মলেমা
িাে নায়ম জননক ভাগযায়ের্ী বযলি পোি পূ বষলেয়ক অবলস্থি সু ন্দিপুি (বিষমায়ন পূ ব-ষ পালকস্থায়নি
িাজিােী লজিাে নবাবগঞ্জ থানাি অর্ীয়ন) গ্রায়ম এয়স বাস কিয়ি শুরু কয়িন। এখ্ায়নই িাাঁি
মৃিুয েে। পোি কিাি গ্রায়স সু ন্দিপুি গ্রাম ধ্বংস েয়ে লগয়ি িাাঁি েুই সু য়যাগযপুত্র েয়িি িাে ও
িাজনাথ িাে অষ্ট্ােি িিাব্দীি িথমপায়েই িািয়গািাে বসলি স্থাপন কয়িন। িকৃিপয়ক্ষ েয়িি
িায়েি সাোয়যযই িািয়গািা ‘এয়স্টয়টি’ লভলত্ত স্থালপি েে। এই েুই ভাই যখ্ন িািয়গািাে বসলি
স্থাপন কয়িন িখ্ন িািয়গািাি অলর্কাংি স্থানই বনােন্ন। লসই বনভূ লমি লকেু অংি পলিষ্কাি
কয়ি েয়িি িাে ও িাজনাথ িাে বাস কিয়ি শুরু কয়িন। এখ্ানকাি িাাঁিা যয়থষ্ট্ শ্রীবৃ লদ্ধ কয়িন
এবং লসইজনয এই অঞ্চয়িি িাাঁিা নামকিণ কয়িন শ্রীমন্তপুি।
বাংিায়েয়িি িােলবপ্লয়বি সায়থ েয়িি িায়েি ভলবর্যৎ লসৌভাগয সূলৈি েে। নবাব সি িাজ
খ্াাঁয়ক লসংোসনৈুযি কয়ি আলিবলেষ খ্াাঁয়ক বাংিাি মসনে িোয়নি লয িৃণয র্ড়যন্ত্র ৈয়িলেি,
লগলিোি যু দ্ধয়ক্ষয়ত্র িাি লির্ অঙ্ক অলভনীি েে।
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আলিবলেষ আলজমাবাে লথয়ক সূলি উপলস্থি েয়ি নবাব সি িাজ খ্াাঁ লেওোন সিায়ে লিলবি
স্থাপন কয়িন। েয়িি িাে বহু উপয় ৌকন লনয়ে নবাব লিলবয়ি উপলস্থি েন। নবাব িাাঁি অয়নক
সদগুণ লেয়খ্ িাাঁয়ক লজিাোিী (জিপয়থ িালন্তিক্ষাি োলেে) কায়জ লনযুি কয়িন। লিলন উি
লজিাোিী কাযষ কয়ি বহু অথষ সঞ্চে কয়ি কিক সপরালত্ত ক্রে কয়িন এবং কািীর্ায়ম উনলত্রিলট
লিব স্থাপন কয়িন।
নীিকণ্ঠ িাে:
লনঃসন্তান অবস্থাে েয়িি িায়েি মৃিুয েয়ি িাাঁি ভ্রািুেুত্র নীিকণ্ঠ িাে িাাঁি িযি সপরালত্তয়ি
অলর্কািী েন। নীিকয়ণ্ঠি সায়থ সু য়বোি িাও অরুণ লসংয়েি কনযাি লববাে েে। অরুণ লসংয়েি
মৃিুযি পি নীিকণ্ঠ িাে সু য়বোিী কায়যষ লনযু ি েন। লিলন নবাব সিকায়ি লবয়ির্ িলিপলত্ত িাভ
কয়ি বংিপিপরািাে িাও উপালর্ িাভ কয়িন। িাও নীিকয়ণ্ঠি মৃিুযি পি িাাঁি পুত্র িাও আত্মািাম
িাে লকেু লেন সু য়বোিী কাযষ কয়িলেয়িন। অকায়ি িাাঁি মৃিুয েয়ি িাাঁি পুত্র িামিঙ্কি িাে িাাঁি
িযি সপরালত্তয়ি অলর্কািী েন। লিলনই িািয়গািা িাজবংয়িি খ্যালি, িলিপলত্ত ও উন্নলিি মূ ি
কািণ। লপিাি মৃিুযি পি লিলন বহুলেন সুয়বোিী কাযষ কয়িলেয়িন। নবাব হুমােু ন খ্াাঁ িাাঁয়ক
সু নজয়ি লেখ্য়িন।
িামিঙ্কি িাে:
িাও িামিঙ্কি িাে লেয়িন যথাথষই জলমোি। লিলন নানা লকৌিয়ি এবং বুলদ্ধ-চনপুয়ণয িাাঁি
জলমোলিি কয়িবি ও আে বৃ লদ্ধ কয়িন। লিলন পূ বষপুরুয়র্ি কাে লথয়ক উত্তিালর্কাি সূয়ত্র লয
সপরালত্ত অজষন কয়িলেয়িন িাাঁি আে লেি িখ্ন বালর্ষক পাাঁৈ ি’ টাকা মাত্র। অথৈ এই সামানয
আে ও সলঞ্চি অথষ লথয়কই লিলন স্বীে বুলদ্ধ ও লকৌিয়িি সাোয়যয বালর্ষক িক্ষালর্ক টাকা আয়েি
সপরালত্ত সৃলষ্ট্ কয়িন।
িাাঁি আয়েি ির্ান উৎস লেি নীয়িি ৈার্। ির্ানি িাাঁি সময়েই িাাঁি িয়ৈষ্ট্াে নীিৈায়র্ি
লবয়ির্ উন্নলি েে। পোি েুই িীয়িই লেি নীি ৈায়র্ি আবাে। িািয়গািাে নীি ৈার্ কিা েি
ির্ানি কািয়মিা, মালণকৈক, বাাঁিগাড়া, েুিষভপুি এবং সম্ভবি লসখ্ািীপুি ও পাশ্বষবিষী অঞ্চয়ি।
এখ্ায়ন নীিৈায়র্ি িসয়ঙ্গ বিা লযয়ি পায়ি এ অঞ্চয়ি সবষিথম নীিৈায়র্ি িবিষন কয়িন িাও
িামিঙ্কি িায়েি আময়ি কিকািাবাসী িাজনািােণবাবু নায়ম জননক িলসদ্ধ র্নী বযলি। পোি
েীোি অঞ্চয়ি নীিৈায়র্ি সু লবর্া লেয়খ্ িািানগি গ্রায়ম লিলন একলট নীিকুলে িথম স্থাপন কয়িন;
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

এইজনয লিলন ৈাকিা, েুিষভপুি, ৈুনাখ্ালি ইিযালে মোয়িি মালিকয়েি কাে লথয়ক জলম বয়ন্দাবি
কয়ি লনন। নানা অসু লবর্াি জনয লিলন পয়ি িাও িামিঙ্কি িায়েি কায়ে এইসব নীিৈায়র্ি জলম
লবক্রে কয়ি লেয়ি বার্য েন। পয়ি িামিঙ্কি ভগবানয়গািাি মইিাস্থিী নীিকুলেলটও লমঃ ক্লাকষ নায়ম
জননক ইংয়িয়জি কাে লথয়ক লকৌিয়ি কিােত্ত কয়িন।
িামিঙ্কয়িি সমে লথয়কই িািয়গািাি বযবসাবালনয়জযি অবস্থা উন্নি েয়ি থায়ক। এ অঞ্চয়ি
লকেু লিল্পও গয়ড় ওয়ে। িাি ময়র্য সবয়ৈয়ে উয়েখ্য়যাগয মুলিষোবাে লজিাি সবষয়শ্রষ্ঠ লিিমলিল্প।
িািয়গািাে লেিওোিীপাড়া, পাোনপাড়া (লিবিিা) অঞ্চয়ি এই লিল্প সবয়ৈয়ে লবলি গয়ড়
উয়েলেি। িািয়গািাি জলমোিও এই লিিম উৎপােন লিয়ল্প জলড়ি লেয়িন বয়ি জানা যাে।
কািক্রয়ম এখ্ানকাি লিিমলিল্প নষ্ট্ েয়ে যাে।
উত্তিজীবয়ন িামিঙ্কি লবলবর্ লেিলেিকি কায়যষি অনু ষ্ঠান কয়িন। িািয়গািাি উত্তিাংয়ি
িবালেি পোনেীি িাখ্া রুদ্ধয়িাো কিকলিি লকেেংয়িি পয়ঙ্কাদ্ধাি কয়ি লিলন েুলট পাকা িাট
িস্তুি কয়ি লেন। িািয়গািাি মর্যাংয়ি েুলট েীলিষকা খ্নন কয়ি িািও িাট লবাঁয়র্ লেন। এি

য়ি

লিায়কি লয কয়িা উপকাি েয়েয়ে িা বিা যাে না। আলিয়থেিা িাাঁি ৈলিয়ত্রি ির্ান গুণ লেি।
লিলন স্বিলিলষ্ঠি িিুনাথ লেব োকুয়িি মলন্দি-সংিগ্ন েুলট অলিলথিািা লনমষাণ কয়ি লেয়েলেয়িন।
লিলন কয়েকলট মোি একলত্রি কয়ি িাাঁি ও পূ বষপুরুর্য়েি িলিলষ্ঠি িিুনাথ, কািী, লিব ও
েলর্বামন িভৃলি লেবিাি লনেলমিভায়ব পূ জা লনবষায়েি জনয লেয়বাত্তি মোি সৃজন কয়িন।
িািয়গািাি সু লবখ্যাি িথযাত্রাি সবষিথম িৈিনও িামিঙ্কয়িি আময়িই েে। কুিয়েবিা
ৈক্রর্য়িি িলি শ্রদ্ধা িেিষয়নি জনয ১৮২৩ সায়ি একলট লবিাট কারুকাযষমে কায়েি িথ লনমষাণ
কিা েে। এই িয়থি চেিষয লেি িলিলেয়ক লত্রি োি, উচ্চিা একি োি। িথযাত্রা শুরু েে
পয়িি বেি এবং সম্ভবি লসই বেি লথয়কই িািয়গািাি লবখ্যাি িয়থি লমিাি িৈিন। েীিষলেন
পয়িি ঐ কায়েি িথ নষ্ট্িাে েয়ে লগয়ি িাও ময়েিনািােণ বিষমায়নি লিাো ও লপিি লনলমষি
িথলট লনমষাণ কয়িন।
িাও ময়েিনািােণ িাে:
ময়েিনািােণ িায়েি (১৮৩৬-১৮৬১) অল্পলেয়নি জীবনকায়িি ময়র্যও িািয়গািাি উন্নলি অবযােি
থায়ক। লিলনই িািয়গািাি অভযন্তিস্থ সমি িািািাটগুলিি উন্নলিসার্ন কয়িন এবং বাজাি
অঞ্চয়িি িািাগুলি বাাঁলর্য়ে লেন। িািয়গািাে িখ্ন লিক্ষাোয়নি লকানও বযবস্থা লেি না বিয়িও
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

অিুযলি েয়ব না। লিলন এ লবর্য়ে লবয়ির্ সয়ৈিন লেয়িন। লিলনই িথম িািয়গািাে একলট উন্নি
র্িয়ণি এম.ই. স্কুয়িি িলিষ্ঠা কয়িন। লিলন িোনীন্তন বাংিাি নবায়বি সয়ঙ্গ মোসমায়িায়ে
সাক্ষাৎ কয়িন এবং লনয়জি িথা িািয়গািাি মযষাোবৃ লদ্ধ কয়িন। লযৌবয়নি িািয়ম্ভ িাও
ময়েিনািােণ িাে কািীয়ি ইেয়িাক িযাগ কয়িন। মৃিুযি পূ য়বষ লিলন লযাগীন্দ্রনািােণ িােয়ক েত্তক
গ্রেণ কয়িন।
িািয়গািাি রূপকাি লযাগীন্দ্রনািােণ িাে:
িািয়গািাি র্ািাবালেক ইলিোয়সি সয়ঙ্গ িািয়গািা িাজপলিবায়িি পুরুর্ানু ক্রলমক ইলিোসও
অলবয়েেযভায়ব জলড়ি িয়েয়ে – এয়ক অস্বীকাি কিা যাে না। এয়ক্ষয়ত্র িািয়গািাবাসী লয িাে
িলিলট লবর্য়েই এই পলিবায়িি কায়ে ঋণী িাি সবয়ৈয়ে জ্বিন্ত িমাণ মোিাজা িাও
লযাগীন্দ্রনািােণ িায়েি সমসামলেক এখ্ানকাি ইলিোস। চিিয়ব ও চকয়িায়ি লসভায়ব ইংিালজ
লিক্ষাে লিলক্ষি না েয়িও লযাগীন্দ্রনািােণ পিবিষীজীবয়ন লনয়জি বুলদ্ধবয়ি ও অর্যবসােগুয়ণ লবলভন্ন
লবেযাে পািেিষী েয়েলেয়িন। জীবয়নি িাি-িলিিায়ি নানা লবপয়ে জলড়ি েয়েও লিলন িাাঁি
স্বভাবসু িভ চর্যষ ও উোিিাি গুয়ণ যিস্বী েয়ে লনজ জলমোিী উন্নলিসার্য়ন সমথষ েয়েলেয়িন।
লনিেঙ্কাি, সবষজয়ন েো, ক্ষমা ও আড়ম্বিিূ নযিা িাাঁি ৈলিয়ত্রি অিংকাি, িাাঁি ময়িা লনিিস বযলি
খ্ুব কমই লেখ্া যাে। ১৮৭৭ লিস্টায়ব্দ বাংিাি িোনীন্তন লোয়টািাট সযাি লিৈািষ লটপরাি অকপট
িাজভলি, েলিদ্রয়েি লসবা ও েক্ষিাি সয়ঙ্গ জলমোিী পলিৈািনাি জনয িাাঁয়ক একখ্ালন
সম্মানসূৈক িিংসাপত্র লেন। ১৯০৩ লিস্টায়ব্দ গভণষয়মি িাাঁি অসার্ািণ অবোয়নি জনয িাাঁয়ক
িাজা উপালর্য়ি ভূ লর্ি কয়িন। ১৯০৯ লিস্টায়ব্দ গভণষয়মি িাাঁয়ক উপালর্ লেন িাজাবাোেুি। িাাঁি
সমি সদগুণ ও োয়নি কথা উয়েখ্ কয়ি লির্ কিা যায়ব না। িাাঁি মূ ি অবোনগুলিয়ক লিনলট
ভায়গ আয়িাৈনা কিা লযয়ি পায়ি:
লিক্ষা:
বঙ্গীে সালেিয পলির্ে মোিাজাি কীলিষিম্ভ। ১০০০০ টাকা খ্িৈ কয়ি লিলন পলির্য়েি সপরাূ ণষ
উপলিিি লনমষাণ কয়ি লেন। িাৈীন গ্রন্থ উদ্ধাি ও িাাঁি িৈায়িি জনয িলি বেি বহু অথষ বযে
কয়িয়েন। লবেযাসাগি িাইয়ব্রিীি অথষাভায়ব লনিাম েওোি সংবাে লপয়ে মোিাজা বঙ্গীে সালেিয
পলির্য়েি মার্যয়ম ঐ িাইয়ব্রিীি সমি বই লকয়ন লনন; বঙ্গীে সালেিয পলির্েয়ক োন কিাি পি
অবলিষ্ট্ বইয়েি সাোয়যয িািয়গািা িাইয়ব্রিীি শ্রীবৃ লদ্ধ কয়িন। পলির্য়েি িেিে লবভায়গ লিলন
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অয়নকগুলি িাৈীন িিিমূ লিষ ও কয়েক োজাি টাকা খ্িৈ কয়ি িাৈীন স্বণষমুদ্রা সংগ্রে কয়ি োন
কয়িয়েন। সংগীিবাগ, কিাদ্রুম, কীত্তষনানন্দ িভৃলি বাংিা ও সংস্কৃি গ্রন্থ িাাঁি অয়থষ মুলদ্রি ও
িকালিি েয়েয়ে। ১৯১৩ লিস্টায়ব্দ পাবলিক টাউন িাইয়ব্রিী এবং ১৯১৪ লিস্টায়ব্দ িািয়গািা
ময়েিনািােণ লবেযামলন্দি ও িৎসংিগ্ন মুসলিম ও লেন্দু োত্রাবাস লনমষাণ িািয়গািাি লিক্ষায়ক্ষয়ত্র
এক অলবস্মিণীে কীলিষ। উভেয়ক্ষয়ত্রই আৈাযষ িায়মন্দ্রসু ন্দি লত্রয়বেী িাাঁয়ক যয়থষ্ট্ সাোযয কয়িয়েন।
বেিমপুি কৃেনাথ কয়িয়জ ২,০০,০০০ টাকা েীনিালিণী

াে নায়ম োন কয়ি আই.এ. ও

আই.এস.লস. পিীক্ষাথষীয়েি ময়র্য িথম ও লিিীে স্থানালর্কািীয়েি জনয ৈািলট বৃ লত্ত লেওোি বযবস্থা
কয়ি লেন। লনয়জ খ্ুব লিলক্ষি না েয়েও লিক্ষাি িলি বইয়েি িলি িাাঁি এয়িা লনলবড় টান এক
অননয িটনা। লসকায়ি িািয়গািাি অলিলথিািাে িখ্যাি লিখ্য়কিা লিখ্াি জনয আমন্ত্রণ ও
সবষলবর্ সমথষন লপয়িন।
২৬লি চবিাখ্ ১৩১৬ বঙ্গায়ব্দ িবীন্দ্রনাথ োকুি িায়মন্দ্রসু ন্দি লত্রয়বেীয়ক লিখ্য়েন:
“িািয়গািাি িাজা লযাগীন্দ্রনািােণ িাে বাোেুয়িি বোনযিাে আমায়েি লবেযািে
িক্ষা পাইোয়ে। িাাঁোি একখ্ালন েলব সংগ্রে কলিো আমায়েি লবেযািয়ে যলে
পাোইো লেন িয়ব বয়ড়া উপকৃি েইব। এ সম্বয়ন্ধ িাাঁোয়ক লকেু য়িই লবৈলিি
কলিয়ি পালি নাই।”২
২৭লি আলশ্বন ১৩১৬ বঙ্গায়ব্দ কলবগুরু িায়মন্দ্রসু ন্দিয়ক লিখ্য়েন:
“িািয়গািা মোিাজা বাোেুি আমাি গৃয়ে আলসো ল লিো লগোয়েন শুলনো অিযন্ত
আয়ক্ষপ লবার্ েইয়িয়ে। িাাঁোি িলি আমাি সু গভীি শ্রদ্ধা আয়ে এবং আমাি িয়ি
িাাঁোি শুভাগমনয়ক আলম লসৌভাগয বলিোই গ্রেণ কলি। এবায়ি লয সু য়যাগ
োিাইিাম বািান্তয়ি িা িাভ কলিবাি আিা ময়ন িলেি।”৩
এোড়া জলঙ্গপুি স্কুয়িি োত্রাবাস লনমষায়ণি জনয ৭০০০টাকা বযে কয়িন। লসইসমে বেিমপুয়ি
লবদ্দ্বজয়নি একয়ত্র লমলিি েওোি জনয একলট লবয়ির্ গৃয়েি িয়োজন লেখ্া লেওোে মোিাজা
বেিমপুয়িি িাণয়কয়ন্দ্র ২০,০০০টাকা বযয়ে একলট গৃে লনমষাণ কয়ি লেন লযলট গ্রািেি নায়ম
খ্যাি। িািয়গািা বালিকা লবেযািে ও ভগবানয়গািা এম.ই. স্কুি লনমষায়ণি জনয লনষ্কি জলম োন
কয়িন।
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স্বাস্থয:
স্বায়স্থযি উন্নলিকয়ল্প িাাঁি োন বয়ড়া কম নে। িািয়গািাি অলর্বাসীয়েি লৈলকৎসাি সু বযবস্থা কিাি
লক্ষয়ত্র িাাঁি লবিাট অবোন। জাি যাওোি ভয়ে িখ্ন লিায়ক ‘লবিািী ওর্ু র্’ না লখ্য়ে কলবিালজ
লৈলকৎসা কিায়িা, নেয়িা অলৈলকৎসা কুলৈলকৎসাে িাণ িযাগ কিয়িা। ১৮৭৩ সায়ি মোিাজা
কািীবালড় সংিগ্ন একলট িয়ি (গুঞ্জাবালড়) আর্ুলনক লৈলকৎসািে িলিষ্ঠা কয়িন। লসসমে এই
লৈলকৎসায়কয়ন্দ্র একজন অযালসস্টযাি সায়জষি , েুজন কমপাউোি ও অনযানয কমষৈািী লেি। ইয়োি
লিাগীয়েি জনয লেি ২৫লট লবি, এোড়াও আউটয়িায়ি লনেলমি লবনাপেসাে ওর্ু র্ লেওো েয়িা।
পিবিষীকায়ি নানা অসু লবর্াি জনয লৈলকৎসািেলট অনযত্র স্থানান্তলিি েে এবং বিষমান োিবয
লৈলকৎসািেলটও ১৯১৩সায়ি মোিাজা কিৃষক স্থালপি েে।
লসইসমে সামানয লকানও অয়স্ত্রাপৈায়িি জনয মুলিষোবােবাসীয়ক কিকািাে েু টয়ি েয়িা।
মোিাজাি ময়ন লবর্েলট গভীি োগ লকয়টলেি, লিলন লেক কিয়িন কিকািাি ময়িা একলট
আর্ুলনক োসপািাি মুলিষোবায়েি িাণয়কন্দ্র বেিমপুয়ি গড়য়বন। লসইময়িা লিলন িস্তুলি লনন।
লনয়জি নায়ম একলট ওোিষ চিলিয়ি ১,০০,০০০টাকা বযে কয়িন। এম.এন. কয়টয়জি জনয লেন
১১,৮৩২টাকা। ময়েিনািােণ ৈক্ষুলবভায়গ লেন ৯২,০০০টাকা। পুরুর্লবভায়গি জনয ৭৩,০০০টাকা।
োসপািাি পলিয়র্বাি জনয ১,০০,০০০টাকা। সংক্রামক

লবভায়গি জনয

১০,০০০টাকা,

কুষ্ঠলবভায়গি জনয ১০০০টাকা। োসপািাি লনমষায়ণি কাজ লির্ েয়ি বড়িাট-পেী শ্রীমিী লকিী
মোিায়জি িৈুি িিংসা কয়ি িখ্নকাি চেলনক কাগয়জ লিয়খ্ন একলট X-Ray লমলিন থাকয়ি
মুলিষোবােবাসীয়ক আি কিকািা লেৌড়য়ি েে না। মোিাজাি কায়ন কথাটা যাওো মাত্র এবযাপায়ি
শ্রীমিী লকিীয়ক লখ্াাঁজ লনয়ি বয়িন। িাটপেী ইংিযায়ে লখ্াাঁজ লনয়ে জানয়ি পায়িন খ্ুব ভায়িা
একলট X-Ray লমলিয়নি োম ৬০,০০০টাকা। মোিাজা উি টাকা বযে কিয়ি িাজী েন এবং শুরু
েে লবয়িি যাওোি িস্তুলি। লকন্তু বার্ সায়র্ িাজপলণ্ডি। লিলন লবর্ান লেন মোিাজায়ক কািাপালন
পাি েওোি কািয়ণ ল য়ি এয়স িােলিত্ত কিয়ি েয়ব, এবাি লপেয়িন মোিাজ। িােলিয়ত্তি
র্কি লিলন লনয়ি পািয়বন না। অবয়িয়র্ লস্থি েে শ্রীমিী লকিী লগয়ে উি লমলিন লকয়ন আনয়বন,
এ লবর্য়ে শ্রীমিী লকিী আপলত্ত কয়িনলন।
যথা সময়ে লিলন টাকাসে িওনা েয়িন এবং লমলিন লকয়ন ল য়ি এয়স মোিাজয়ক
৬০০০টাকা ল িৎ ল িৎ লেয়ি ৈাইয়িন কািণ লিলন কলমিনস্বরূপ ঐ টাকা ল িৎ লপয়েয়েন।
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মোিাজা লস টাকা না লনয়ে ঐ ৬০০০-এি সয়ঙ্গ আিও ৪০০০টাকা লযাগ কয়ি শ্রীমিী লকিীি
নায়মই নাসষয়েি জনয একলট ওোিষ চিলি কয়ি লেন।
পাবনা লৈলকৎসািয়েি জনয লকেু ভূ লম ও ভগবানয়গািা োিবয লৈলকৎসািয়েি জনয জলম ও
১০০০টাকা োন কয়িন। সমগ্র মুলিষোবাে লজিাি জিকষ্ট্ লনবািণ ও সু য়পে পানীে জিসিবিায়েি জনয লিলন গভণষয়ময়িি োয়ি ১,০০,০০০টাকা োন কয়িন। িাি সু ে লথয়ক িলি বেি
ৈািলট কয়ি ইাঁোিা লনলমষি েয়িা। িািয়গািা ও মুলিষোবায়েি অনযানয স্থায়ন কি লয কূপ ও
পুষ্কলিণী খ্নন ও পয়ঙ্কাদ্ধাি কয়ি লেয়েয়েন িাি ইেত্তা লনই। এলবর্য়ে লনজ পিয়িাকগিা পেীি
নায়ম গভণষয়ময়িি োয়ি ৫০,০০০টাকা োন কয়িন। লবািপুি ব্রহ্মৈযষাশ্রয়মি োয়ত্রিাও িাাঁি এই
োন লথয়ক বলঞ্চি েনলন।
র্মষ:
িাজাবাোেুি লেয়িন লনষ্ঠাবান লেন্দু। িাাঁি ময়িা কয়োি সংযমিীি বযলি খ্ুব অল্পই লেখ্া যাে।
বেয়িি কয়েকমাস লিলন ব্রি উপবায়সই কালটয়ে লেয়িন। িাাঁি িগাঢ় র্মষলনষ্ঠাি জনয কািীর্ায়মি
র্মষমণ্ডিী িাাঁয়ক ‘বঙ্গিে’ উপালর্ লেন। লিলন কালিমবাজাি লবেুপুি কািীবালড় সংস্কাি কয়ি
গৃেলনমষায়ণ ১৩,৫২২টাকা বযে কয়িন। পিবিষীকায়ি জনগয়ণি অনু য়িায়র্ বযাসয়েব লিবমলন্দি
সংস্কাি ও পুনলনষমষাণ কয়িন ৭,৩০০টাকা বযয়ে। িািামলন্দি লনমষাণ কয়িন ১৬,০০০টাকা বযয়ে।
লিলন লনষ্ঠাবান লেন্দু েয়িও সাম্প্রোলেকিা িাাঁয়ক স্পিষ কয়িলন। সকি র্য়মষই লিলন উোিিা িকাি
কিয়িন। িািয়গািাে লিলন অয়নকগুলি লিবলিঙ্গ িলিষ্ঠা কয়ি িাাঁয়েি লেবপূ জাি জনয লেয়বাত্তি
সপরালত্তি বযবস্থা কয়িন।
নাইট উপালর্
মোিাজা লেয়িন নীিব কমষী। লিলন লকায়নািকম েইৈই না কয়ি একলট লটকলনকযাি স্কুি লনমষাণ
কয়িন। লসখ্ায়ন লবনা বযয়ে কৃর্ক বািয়কিা ৈিকাে সু িাকাটা, বস্ত্রবেন ইিযালে লিক্ষা গ্রেণ
কিয়িা। মোিাজা লনয়জ লমাটা স্বয়েলি বস্ত্র বযবোি কিয়িন। ১৯১৩ লিস্টায়ব্দ গভণষয়মি িাাঁয়ক
‘কাইজাি-ই-লেন্দ্’ সু বণষপেক িোন কয়িন। িািপি লিলন ক্রয়ম ক্রয়ম লস.আই.ই. এবং মোিাজা
উপালর্ পান। ১৯৩৮সায়ি পান নাইট উপালর্। িািয়গািাবাসী এই উপিয়ক্ষ জাাঁকজমকপূ ণষ অনু ষ্ঠান
কিয়ি ৈাইয়ি লিলন বার্া লেন এবং িজাগণয়ক লিলন এই বয়ি লবিি কয়িন লয, লয উপালর্
কলবগুরু িবীন্দ্রনাথয়ক লেওো েয়েয়ে িা িাাঁয়ক মানাে না।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লিলন ভাগীিথীবয়ক্ষ অনাড়ম্বি এক অনু ষ্ঠায়ন লসই উপালর্ গ্রেণ কয়িলেয়িন। ইংয়িলজ ১৯৪৬
সায়িি ১৮ই আগস্ট, বাংিা ১িা ভাদ্র এই মোমানয়বি িোয়ণি সয়ঙ্গই িািয়গািাি ভাগযিলবও
অিাৈয়ি গমন কয়ি।
কুমাি লেয়মন্দ্রনািােণ ও িাজা র্ীয়িন্দ্রনািােণ:
মোিাজা লযাগীন্দ্রনািােয়ণি েুই পুত্র লেয়মন্দ্রনািােণ ও সয়িযন্দ্রনািােণ। সয়িযন্দ্রনািােণ অপুত্রক
থাকাে কুমাি লেয়মন্দ্রনািােণ িাজা েন। ১৩৪৭ বঙ্গায়ব্দি অগ্রোেণ মায়স লিলন পিয়িাকগমন
কয়িন।
পিবিষী িাজা র্ীয়িন্দ্রনািােণ লেয়িন একজন সু সালেলিযক। চিিয়ব িাাঁি োোমিাই
িায়মন্দ্রসু ন্দি লত্রয়বেীি িোবর্ায়ন িাাঁি লবেযা শুরু েে। র্ীয়িন্দ্রনািােয়ণি কাে লথয়ক আমিা
লপয়েলে ‘স্পয়িষি িভাব’, ‘অৈি লিম’, ‘লৈিন্তনীি জে’, ‘নীিিাড়ী’ ইিযালে উপনযাস। িাজা
র্ীয়িন্দ্রনািােণ িায়েি কায়ে পলিমবয়ঙ্গি মাননীে মুখ্যমন্ত্রী লবর্ানৈন্দ্র িাে িািয়গািাি ঐলিোলসক
িাজবালড়লট গ্রেণ কয়িন যা বিষমায়ন মুি সংয়িার্নাগাি লেয়সয়ব পলিমবঙ্গ সিকায়িি
কািালবভায়গি অর্ীয়ন আয়ে।
বিষমায়ন িািয়গািা একলট বাংিায়েি সীমান্তবিষী লোয়টা িেি। ২০০১ সায়িি আেমসু মালি
অনু যােী এই ব্লয়কি জনসংখ্যা ২,৬৭,৫৬৩ যাি ময়র্য ১,৩৬,৫৮৩ জন পুরুর্ ও ১,৩০,৭১০ জন
মলেিা।
‘বয়ন্দমািিম’ ও ‘িািয়গািা’
পূ য়বষাি িািয়গািাি ইলিোস বণষনাি পি এবাি আলস সমগ্র ভািিীয়েি স্বার্ীনিাি মূ িমন্ত্র
‘বয়ন্দমািিম্’-এি সায়থ এই িাৈীন জনপেলটি অলবয়েেয সপরায়কষি কথাে।
‘বয়ন্দমািিম্’ – এই ধ্বলনলট লব্রলটি িাসয়নি োি লথয়ক ভািয়িি স্বার্ীনিা সংগ্রায়মি জািীে
ধ্বলনয়ি রূপান্তলিি েে। সার্ািণভায়ব অনু লমি েে, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ অথষাৎ ১৮৭০ লিস্টাব্দ নাগাে
লব্রলটি সিকায়িি অর্ীয়ন ৈাকুলিিি অবস্থায়িই বলঙ্কমৈন্দ্র ৈয়ট্টাপার্যাে ‘বয়ন্দমািিম্’ িৈনাি কথা
ভায়বন। এই ‘বয়ন্দমািিম্’ িব্দলটি উৎপলত্তি ইলিোসই আমায়েি আয়িাৈয লবর্ে।
আয়িাৈনাি পূ য়বষ এলট বয়ি িাখ্া উলৈি ময়ন কলি লয ১২৮৭ বঙ্গায়ব্দ বঙ্গেিষন পলত্রকাে
‘আনন্দমে’ উপনযায়স িথম লয ধ্বলনলট উচ্চালিি েে লসলট েি ‘বয়ন্দমািিং’। পিবিষীকায়ি
বলঙ্কমৈয়ন্দ্রি জীলবি অবস্থাে ধ্বলনলটি সংস্কালিি রূপ েে ‘বয়ন্দমািিম্’।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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মোিাজা লযাগীন্দ্রনািােণ ও বলঙ্কমৈন্দ্র:
স্বগষীে িািয়গািা মোিাজা লযাগীন্দ্রনািােণ িায়েি জীবনী ‘মোমানব জািক’-এ লিলখ্ি আয়ে লয,
স্বগষীে মোিাজা ১২৭২-১২৭৪ বঙ্গাব্দ পযষন্ত বেিমপুি স্কুয়িি োত্র লেয়িন। লসইসমে বলঙ্কমৈন্দ্র
বেিমপুয়িি লিপুলট মযালজয়স্ট্রট লেয়িন। বলঙ্কমৈন্দ্র লকাটষ লথয়ক পািলক কয়ি আসলেয়িন মায়েি
মর্য লেয়ে। লসইসমে মায়ে ক্রীড়ািি লগািা চসনযিা বলঙ্কমৈন্দ্রয়ক অপমান কিয়ি উেযি েয়ি
মোিাজা লযাগীন্দ্রনািােণ িাে উেৃ ঙ্খি লগািা চসনযয়েি লবরুয়দ্ধ রুয়খ্ োাঁড়ান। লসইসমে
বলঙ্কমৈয়ন্দ্রি সায়থ মোিাজাি পলিৈে েে এবং লিলন এই যু বয়কি সােস লেয়খ্ মুগ্ধ েন। পয়ি
বলঙ্কমৈন্দ্র আোিয়ি লগািা চসনযয়েি লবপয়ক্ষ মামিা োয়েি কয়িন এবং পয়ি িা আয়পায়র্ লনেলত্ত
েে। এিপি বলঙ্কমৈন্দ্র িািয়গািাে আয়সন। ১২৭৪ বঙ্গায়ব্দি

াল্গুন মায়স মোিাজাি লববাে েে।

১২৭৭ বঙ্গায়ব্দি ২৮লি আর্াঢ় িািয়গািা মোিাজা লযাগীন্দ্রনািােণ সাবািক েন। মোিায়জি
সাবািক িালপ্তি সমে লবখ্যাি সন্নযাসীলবয়দ্রায়েি পটভূ লমকাে ও লেোত্তয়িি মন্বন্তয়িি
পলিয়িলক্ষয়িই জালিি বীজমন্ত্র ‘বয়ন্দমািিম্’ লিখ্া েে িািয়গািায়ি। আর্াঢ় মায়স িািয়গািাি
িথযাত্রা লবখ্যাি। স্বগষীে মোিায়জি লপিামে িাও িামিঙ্কি িাে কিৃষক পূ লজি গৃেয়েবিা শ্রী শ্রী
েলর্বামনয়েব বা শ্রী শ্রী সুেিষনয়েয়বি এই িথযাত্রা লবয়ির্ সমায়িায়েি সায়থ উেযালপি েয়িা।
এখ্নও িাি লকলঞ্চৎ লিি আয়ে।
সু েিষনয়েব ও কািীমািা:
িািয়গািা বাজায়িি নাম সু েিষনগঞ্জ এবং এলট সু েিষনয়েয়বি লেয়বাত্তি সপরালত্ত (যলেও বিষমায়ন
িাি সামানয অবয়ির্ িয়েয়ে), িাও িামিঙ্কয়িি লপিৃ-পুরুয়র্ি গৃেয়েবিা। িাও িামিঙ্কি অিযন্ত
র্ালমষক বযলি লেয়িন। িাাঁি গৃয়ে অলর্লষ্ঠি লেবিা সু েিষনই িাাঁি উন্নলিি মূ ি। লিলন একজন
ক্ষণজন্মা পুরুর্ লেয়িন। িাাঁি ভাগযও সু িসন্ন লেি। কলথি আয়ে, েলর্বাময়নি িলিষ্ঠাি পয়িই
লিলন স্বয়প্ন এক অপূ বষ মািৃমূ লিষ িাাঁি গৃয়েি লনকট পোি িাখ্া কিকিী নেী লথয়ক পান। লসলট
এখ্ন িািয়গািা কািীমািা নায়ম পলিলৈি।
এই মািৃমূ লিষ সলিযই অপূ বষ। সমি ভূ -ভািয়ি এই রূয়পি মািৃমূ লিষ লিিীে নাই। িিবীজ বর্
কিবাি পি মািৃগণ যখ্ন বীিিস পান কয়ি আনয়ন্দ নৃ িয কিলেয়িন লস নৃিযপিােণা আনন্দমেী
মািৃমূ লিষ শ্রী শ্রী মোকািীরূয়প িবরূপ লিয়বি উপি েণ্ডােমান। একপায়ি িাাঁি শ্রী শ্রী মোিক্ষ্মী,
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অপি পায়ি শ্রী শ্রী মোসিস্বিী; মািাি েলক্ষয়ণ কাময়েব বা পুরুর্ এবং বায়ম িলিয়েবী বা
িকৃলি।
েলক্ষয়ণ ও বায়ম অপিালজিা (জো) বায়ম অলজিা (লবজো) শ্রী শ্রী ৈণ্ডীি ‘ঋলর্েন্দস্ত্রম’-এি
সায়থ এই মূ লিষ লমলিয়ে সার্ক র্যায়ন লপয়েলেয়িন এই অপূ বষ মািৃমূ লিষি পলিকল্পনা।
বয়ন্দমািিম্ িয়ব্দি উৎপলত্ত:
ঋলর্ বলঙ্কম লয লোিিা িয়ি বয়স ‘বয়ন্দমািিম্’ লিয়খ্লেয়িন লসই িিলট এখ্নও বিষমান। লসলট
সংস্কাি কিা েয়েয়ে এবং লেক িাি নীয়ৈ সালেিযসম্রায়টি একলট লেওোিলৈত্র অলঙ্কি আয়ে।
সকয়িই জায়নন বলঙ্কমৈন্দ্র মোগ্রন্থ শ্রী শ্রী গীিাি িলি অিযন্ত শ্রদ্ধালন্বি লেয়িন। একইভায়ব শ্রী শ্রী
ৈণ্ডীি িলিও িাাঁি শ্রদ্ধা লেি। লিলন িাঢ়ী ব্রাহ্মণ – শুদ্ধাৈািী ব্রাহ্মণ লকন্তু মোিালন্ত্রক লেয়িন।
পূ য়বষই বিা েয়েয়ে লিলন বয়ন্দমািিম্ লিয়খ্লেয়িন িািয়গািা লথয়ক। এবাি জানাই কীভায়ব
‘বয়ন্দ’ িব্দলট িাাঁি ময়ন আয়স। গীিা পায়েি পূ য়বষ গীিা র্যায়ন আয়ে: “লেবকী পিমানন্দনং কৃে
বয়ন্দ জগেগুরুম্”৪; িািপয়িই অথঃ শ্রীমদ্ভগবিগীিাি িািম্ভ...। ময়র্য “পিািবাত্মজং বয়ন্দ
শুকিািং িয়পালনলর্ং।”৫
শ্রীমদ্ভগবিগীিা ও শ্রী শ্রী ৈণ্ডী উভেই বযাসয়পাি পুিাণিাস্ত্র। উভে িায়স্ত্রি একই উয়েিয।
একই লিক্ষণীে লবর্ে েুলট গ্রয়ন্থ আয়িালৈি েয়েয়ে। লবাঝায়নাি লকৌিি স্বিন্ত্র মাত্র। উভেয়িই যু দ্ধ
বযাপাি এবং িত্রুলনপাি েয়ি িয়জাগুয়ণি নাি সালর্ি কিয়ে। গীিাে অিৃপ্ত যু য়দ্ধায়েযাগ মাত্র।
ৈণ্ডী পূ ণষাঙ্গ যু দ্ধয়কৌিয়িি সু ৈারু লবিৃ ি বণষনামে, িলিসার্য়কি মন্ত্রস্বরূপ। ৈণ্ডীি সন্ধান সেজ ও
অবযথষ। ৈণ্ডী ভলিগ্রন্থ। মোমাোি িিণাগলিই লয সকি সার্নাি সাি িা সার্ক হৃেয়ে জ্বিন্ত
েৃ ষ্ট্ায়ন্তি সাোয়যয গ্রলথি কয়ি লেে। লযলন সবষিলিি আর্াি েয়ি সমুেে লবশ্বিকৃলি, লিলনই
আমাি ‘মা’। িিণাপন্ন সন্তায়নি জনয আলবভূ ষিা েয়ে িাাঁয়েি সকি লবে লবনাি কিয়েন। লবয়শ্বি
যাবিীে পোথষস্বরূপা অন্তিাস্থা লসই লেবী আবাি পিম লমাক্ষ োন কয়ি িালি লবর্ান কয়িন।
গীিাি িলসদ্ধ ‘লবশ্বেিষন’ ৈণ্ডীয়ি লবভীলর্কািূ নয ও পলিস্ফুট। লেবী এখ্ায়ন কািও লৈিন অন্তি ও
বালেি পলিপূ ণষ। আবাি স্বরূপি লনিয অলর্কৃিা অবস্থাে লৈিলবিীনা িয়েয়েন। লেখ্া যাে,
‘বয়ন্দমািিম্’ গীিা ও ৈণ্ডীি সংলমশ্রণ। বাংিা ‘মা’ িয়ব্দি সংস্কৃি মািৃ। ‘মায়ক’ িয়ব্দি সংস্কৃি
‘মািিম্’। ‘বয়ন্দমািিম্’ অয়থষ ‘বন্দনা কলি মায়ক’।
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বলঙ্কমৈন্দ্র িািয়গািাে এয়স িািয়গািাি িাজবালড়ি গৃেয়েবিা শ্রী শ্রী নািােণরূপী েলর্বামনয়ক
লেয়খ্ন। শ্রী শ্রী নািােয়ণি আেু র্ সু েিষন। েলর্বাময়নি অপি নাম সু েিষন। পূ য়বষই লিয়খ্লে
বযাসয়েবয়ক িণাম কিয়ি বয়ন্দ কথালট িাাঁি ময়নি লভিি লিািায় িা কয়ি। পয়ি লিলন
িিুনাথয়েবয়ক লেখ্য়ি আয়সন। কৃলত্তবাস িামােয়ণি িয়িযক কায়ণ্ডিই িািয়ম্ভ লিয়খ্য়েন:
“িামং পূ বষজনমং িিুপলিং...।
বয়ন্দলভিামং লিাকালভ িামং...”৬
এখ্ায়নও লসই ‘বয়ন্দ’ কথালট। িািপি বলঙ্কমৈন্দ্র িািয়গািাে িাজবালড়য়ি িাও িামিঙ্কি কিৃষক
স্বয়প্ন র্যানাবস্থাে লয অপূ বষ মািৃমূ লিষ বা কািীমূ লিষ েিষন কয়িন, এইখ্ান লথয়কই উৎপন্ন েে
‘মািিম্’ কথালট। িাজবালড়য়ি অবস্থায়নি সমে বলঙ্কমৈয়ন্দ্রি স্থান লনলেষষ্ট্ লেি কািীবালড়ি ঈিান
লকায়ণ অবলস্থি লোিিাে। সন্ধযাি সমে আিলি েিষন কয়ি এয়স লিলন একলট লিক লৈোয়ি বয়স
সামানয িন্দ্রালভভূ ি েয়ে পয়ড়ন। লসইসমে িিযালেষ্ট্ েন লিলন জালিি জনয লয বীজমন্ত্র সন্ধান
কিয়েন লিলন যা ভাবয়েন িা এই অথষাৎ ‘বয়ন্দমািিম্’ মন্ত্র। এ-সম্বয়ন্ধ একলট লোয়টা পুলিকা
পাওো লগয়েলেি িািয়গািাি অন্তগষি লেগুিািীপাড়া গ্রায়মি স্বগষীে কািীব্রহ্ম িায়েি বালড়য়ি।
কািীব্রহ্ম িায়েি লিিীে পুত্র শ্রী িৈীন িাে এি িৈলেিা।
‘আনন্দমে’ ও িািয়গািা:
বলঙ্কমৈয়ন্দ্রি ঈলপ্সি মািৃমূ লিষ যা লিলন আনন্দময়ে লিয়খ্য়েন:
“এক িকাণ্ড ৈিুভুষজ মূ লত্তষ, িঙ্খৈক্রগোপের্ািী, লকৌপয়িালভি েয়ে, সম্মু য়খ্
সু েিষনৈক্র িূ ণষমান িাে স্থালপি। মর্ুনকটভ স্বরূপ েুইলট িকাণ্ড লেন্নমিক মূ লিষি
রুলর্িপ্লালবিবৎ লৈলত্রি েইো সম্মু য়খ্ িলেোয়ে। বায়ম িক্ষ্মী আিুিালেি কুন্তিা
িিেি মাথা মলণ্ডিা জেত্রস্থাি নযাে োাঁড়াইো আয়েন। েলক্ষয়ণ সিস্বিী পৃথক
বােযযন্ত্র মাত্রমান িাগিালগণী িভৃলি পলিয়বলষ্ট্ি েইো োাঁড়াইো আয়েন। লবেুি
অয়ঙ্গাপলি এক লমালেনী মূ লত্তষ – িক্ষ্মী সিস্বিীি অলর্ক সু ন্দিী িক্ষ্মী সিস্বিীি
অলর্ক ঐশ্বযষালন্বিা। গন্ধবষ লকন্নিয়েি যক্ষ, িক্ষ িাাঁয়েি পূ জা কলিয়িয়ে।
ব্রহ্মৈািী অলি গম্ভীি – অলি ভীিস্বয়ি ময়েন্দ্রয়ক লজজ্ঞাসা কলিয়িন, ‘সকি
লেলখ্য়ি পাইয়িে?’ ময়েন্দ্র বলিয়িন, ‘পাইয়িলে’।’
ব্রহ্মৈািী – লবেুি কায়ে লক আয়ে লেলখ্োে?
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ময়েন্দ্র – লেলখ্োলে। লক ইলন –
ব্রহ্মৈািী – ‘মা’।
ময়েন্দ্র – ‘মা’ লক?
ব্রহ্মৈািী – আমিা যাি সন্তান।
ময়েন্দ্র – লক লিলন?
ব্রহ্মৈািী – সময়ে লৈলনয়ব – বি বয়ন্দমািিম্।”৭
বলঙ্কমৈয়ন্দ্রি এই পলিকল্পনামূ িক মািৃমূ লিষ স্বগষীে মোিাজাি ইো লেি। বলঙ্কমৈন্দ্র লযখ্ায়ন অবস্থান
কিলেয়িন – লযখ্ান েয়িই এই মোমন্ত্র – জালিি বীজমন্ত্র বয়ন্দমািিম্ িিযালেষ্ট্ েয়েলেয়িন –
িাাঁি নীয়ৈই লটাি লেি; একলট উন্নি র্িয়ণি ৈিুোেী লনমষাণ কয়ি ঐখ্ায়ন উি পলিকলল্পি মূ লিষ
স্থাপন কিবাি। লযখ্ায়ন িলিলেন শ্রীমদ্ভগবদগীিা ও শ্রী শ্রী ৈণ্ডী িলিলেন পলেি েয়ব।
মোিাজাি ইো লেি – একলট কালিগলি লবেযািে ও ঐ একলট ৈিুোেী লনমষায়ণি এবং লসই
উয়েিয লনয়েই িািয়গািা ময়েিনািােণ একায়িমী ও িািয়গািা সার্ািণ পাোগায়িি ময়র্য একলট
স্থান লিয়খ্লেয়িন এবং লস লবর্য়ে েুইলট েলিিও সপরাােন কয়ি লেয়েলেয়িন। আলম আমাি স্বগষীে
লপিামে লবলিষ্ট্ স্বার্ীনিা সংগ্রামী শ্রী লবনে কুমাি লমত্রি একলট লিখ্নী লথয়ক লবর্েলট জানয়ি
পালি। লিলন এই লবর্েলট আমাি িলপিামে শ্রীিৈন্দ্র লমত্র লযলন িািয়গািা মোিাজাি আইন
লসয়ক্রটালি রূয়প কাজ কিয়িন, িাাঁি কাে লথয়ক লজয়নলেয়িন।
িািয়গািা লবেযািয়েি মোিাজাি Endowment যা ১৯১৯ সায়ি সিকাি কিৃষক মঞ্জু িীকৃি
েয়েলেি এবং িািয়গািা সার্ািণ পাোগায়িি লয েলিি ১৯১০ সায়িি পি মঞ্জু িীকৃি েে িা নালক
বিষমান িাজপলিবায়িি কায়ে আয়ে। অবিয লস নকি বেিমপুি লিয়জস্ট্রী অল য়স পাওো যায়ব।
পঞ্চম পলিয়েয়ে লবেুি লকায়ি মািৃমূ লিষি পলিৈে োয়নি পি বলঙ্কমৈন্দ্র লিখ্য়েন,
“ব্রহ্মৈািী ময়েন্দ্রয়ক কক্ষান্তয়ি িইো লগয়িন। লসখ্ায়ন ময়েন্দ্র লেলখ্য়িন, এক
অপরূপা সবষাঙ্গসপরান্না সবষাভিণভূ লর্িা জগদ্ধাত্রী মূ লিষ। ময়েন্দ্র লজজ্ঞাসা
কলিয়িন, ‘ইলন লক?’
ব্রহ্ম। মা যা লেয়িন। ইোয়ক িণাম কি।
ময়েন্দ্র ভলিভয়ি জগদ্ধাত্রীরূলপণী মািৃভূ লময়ক িণাম কলিয়ি পি ব্রহ্মৈািী
িাাঁোয়ক এক অন্ধকাি সু ড়ঙ্গ লেখ্াইো বলিয়িন, ‘এই পয়থ আইস।’ ভূ গভষস্থ এক
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অন্ধকাি িয়কায়ষ্ঠ লকাথা েইয়ি সামানয আয়িাক আলসয়িলেি। লসই ক্ষীণায়িায়ক
এক কািীমূ লিষ লেলখ্য়ি পাইয়িন।
ব্রহ্মৈািী বলিয়িন, ‘লেখ্, মা যা েইোয়েন।’
ময়েন্দ্র সভয়ে বলিয়িন, ‘কািী।’ ... ‘বয়ন্দমািিম্ বলিো ময়েন্দ্র কািীয়ক িণাম
কলিয়িন। িখ্ন ব্রহ্মৈািী বলিয়িন, ‘এই পয়থ আইস’...’
লেলখ্য়িন, এক মমষি িিি লনলমষি িিি মলন্দয়িি ময়র্য সু বণষলনলমষি েিভুজা
িলিমা...
ব্রহ্মৈািী িণাম কলিো বলিয়িন, ‘এই মা যা েইয়বন। েিভুজ েিলেয়ক িসালিি
িাোয়ি নানা আেু র্রূয়প নানা িলিয়ি লিালভি, পেিয়ি িত্রু লবমলেষি,
পোলশ্রি বীিয়কিিী িত্রুপীড়য়ন লনযু ি।।...’ ”৮
উপয়ি বলণষি এই লিন মািৃমূ লিষ বলঙ্কমৈয়ন্দ্রি কল্পনা নে। এি বািব লভলত্ত এই িািয়গািায়িই
িয়েয়ে। িািয়গািা লগস্টোউস সংিগ্ন িক্ষ্মীবালড় নামক স্থায়ন লেি লসই জগদ্ধাত্রী মলন্দি। বিষমায়ন
লসলট ধ্বংসিূ য়প পলিণি েয়েয়ে। লসখ্ান লথয়ক লকেু পথ লোঁয়ট লগয়ি লেখ্া যাে িৃঙ্খলিি
িায়জশ্বিী কািীমলন্দি। বিষমায়ন লসখ্ায়ন মোর্ুমর্ায়ম পূ জা েে। লসই স্থান লথয়ক আিও লকেু পথ
এয়গায়ি লেখ্য়ি পাওো যাে লবিাট েিভূ জাি মলন্দয়িি ধ্বংসাবয়ির্।
বলঙ্কম আিও লিখ্য়েন,
“আনন্দািণয েইয়ি িাাঁোিা বালেয়ি আলসয়ি লকেু েূ য়ি সবৃক্ষ িান্তি একলেয়ক
িলেি। বয়নি র্ায়ি র্ায়ি িাজপথ, এই স্থায়ন অিণয মর্য লেো একলট ক্ষুদ্র নেী
কিকি িয়ব্দ বলেয়িয়ে।”৯
‘আনন্দমে’-এ বলণষি এই স্থানলট বািয়ব িািয়গািা িাজবালড় ও কািীমলন্দি সংিগ্ন উপবন।
এই উপবয়নি পায়িই িাজপথ এবং লেক লসই স্থান লেয়েই িবালেি পোি িাখ্ানেী, যা কিকিী
নেী নায়ম খ্যাি।
নবম পলিয়েয়ে লেখ্া যায়ে,
“সন্ধযা না েইয়িই সন্তান-সম্প্রোে সকয়ি জালনয়ি পালিোলেয়িন লয, সিযানন্দ
ব্রহ্মৈািী আি ময়েন্দ্র েুইজয়ন বন্দী েইো নগয়িি কািাগায়ি আবদ্ধ আয়েন।
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িখ্ন এয়ক এয়ক, েুয়ে েুয়ে, েয়ি েয়ি, িয়ি িয়ি সন্তান সম্প্রোে আলসো
লসই লেবািে লবষ্ট্নকািী অিণয পলিপূ ণষ কলিয়ি িালগয়িন।”১০
বািয়ব িক্ষ কিয়ি লেখ্া যাে িাজবালড় সংিগ্ন উপবন লবলভন্ন লেবািে িািা লবলষ্ট্ি।
‘আনন্দমে’-এ মািী পূ লণষমাি িার্ানয লেওো েয়েয়ে। িাও িামিঙ্কি ঐ মািী পূ লণষমায়িই
সজ্ঞায়ন গুরুি পায়ে মাথা লিয়খ্ ভাগীিথীয়ি লেে িায়খ্ন। িািয়গািা থানাি ১নং ইউলনেনস্থ
নিীপুয়িি ময়র্য ‘বাসু মালট’ নায়ম একলট গ্রাম লেি। গঙ্গাগয়ভষ ধ্বংস েয়িও ঐ গ্রামলটি এখ্নও
লকলঞ্চৎ অবয়ির্ আয়ে। মোিাজাি মািা স্বগষীে িাণী িযামাসু ন্দিী ঐখ্ায়ন একলট সু ন্দি জিািে
চিলি কয়ি লেয়েলেয়িন। লিায়ক ঐ পুষ্কলিণীয়ক িাণীজীি পুষ্কলিণী বিয়িা। উি পুষ্কলিণীি পায়ি
িাও িামিঙ্কি লেেিযাগ কয়িন। বিষমায়ন উি পুষ্কলিণী গঙ্গাগয়ভষ লবিীন। ‘আনন্দমে’-এ বলণষি
শ্মিান স্থায়নি অলিে ঐখ্ায়ন এখ্নও বিষমান আয়ে।
িথযসূত্র
১। ‘িািয়গািাি ইলিবৃ ত্ত’। িািয়গািা ময়েি নািােণ লবেযামলন্দি সু বণষজেন্তী পলত্রকা। ১৯৬৪
লিস্টাব্দ। পৃ.৪৮
২। িাে র্ীয়িন্দ্র নািােণ। ‘িয়ি বাইয়ি িায়মন্দ্রসু ন্দি’। ইলেোন এয়সালসয়েলটভ পাবলিলিং লকাং
িাইয়ভট লিঃ। ১৮৮৪ িকাব্দ। পৃ.১৩
৩। ঐ, পৃ.১৪
৪। স. স্বামী সিযব্রিানন্দ। শ্রীমদ্ভগবদগীিা। উয়িার্ন কাযষািে। ১ উয়িার্ন লিন, বাগবাজাি,
কিকািা-৩। পৃ.৬
৫। ঐ, পৃ.৮
৬। কৃলত্তবাসী িামােণ। পূ বষাৈি, ৮২, মোত্মা গান্ধী লিাি, কিকািা-৯। পৃ.১
৭। ৈয়ট্টাপার্যাে বলঙ্কমৈন্দ্র। বলঙ্কম গ্রন্থাবিী, আনন্দমে। আলেিয িকািািে, ২৮/১ জালস্টস মন্মথ
মুখ্াজষী লিাি, কিকািা-৯। পৃ.১৭
৮। ঐ, পৃ.১৭-১৮
৯। ঐ, পৃ.১৯
১০। ঐ, পৃ.৩২
সোেক ওয়েবসাইট
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 Muse India,
Mahanta Banibrata, Originating Impulse in Bankim`s
Anandamath, Issu 65 : Jan-Feb 2016
 in.rediff.com/news/2008jan/31/vande/htm
 www.hindu.com/the hindu.mag/2006/11/05/stories/20061100070700.htm
 newdelhi.usembassy.gov/pro13008.html
 wwwxdot.in/view/199923
 voice of india.in/index.php?
সোেক পত্র-পলত্রকা
 মুলিষোবাে লজিা লগয়জলটোি, ২০০৪ লিঃ
 িািয়গািা ময়েিনািােণ লবেযামলন্দি সু বণষজেন্তী পলত্রকা, ১৯৬৪ লিঃ
 বঙ্গেিষন পলত্রকা, চৈত্র ১২৮৭ বঙ্গাব্দ
সাক্ষাৎকাি
স্থানীে লবলিষ্ট্ বযলিবগষ: গঙ্গাোস িাে ৈযাটালজষ, েলবিাি পাি, লকর্াণৈাাঁে ভকি িমুখ্।
*****
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মানলবক মূিযয়বায়র্ িবীন্দ্র মনন: িসঙ্গ ‘মানু য়র্ি র্মষ’
লিখ্ক-পলিলৈলি

কৃেিসাে ৈযাটাজষী
গয়বর্ক, বাংিা লবভাগ, লবশ্বভািিী
িালন্তলনয়কিন, বীিভূ ম, পলিমবঙ্গ,ভািি
সাি-সংয়ক্ষপ
িবীন্দ্রনায়থি লৈয়ত্ত মানব সভযিাি অবক্ষে বায়ি বায়িই নাড়া লেয়েলেি। সমি েু ঃখ্ কষ্ট্য়ক অলিক্রম কয়ি
মানু র্ কিযায়ণি পয়থ অগ্রসি লোক – এই লেি িবীন্দ্রনায়থি একান্ত ইো। লযখ্ায়নই মানব সভযিাি
অবমাননা লেয়খ্য়েন লসখ্ায়নই িাাঁি লিখ্নী গয়জষ উয়েয়ে। েলক্ষণ আলেকাে মাটালবলিয়েি উপি ইংয়িজ
বলণকয়েি লয অিযাৈাি েয়েলেি লবলিলি কাগজ ‘ট্রুথ’ পলত্রকাে িা পাে কয়ি িবীন্দ্রনাথ োরুণ বযলথি
েন। িািই

িস্বরূপ িবীন্দ্র লিখ্নীয়ি লবলিয়ে এয়সলেি “লৈত্রা” কায়বযি ‘এবাি ল িাও লমায়ি’ কলবিা।

লসই কলবিাে িবীন্দ্রনাথ সার্ািণ মানু র্য়েি উপি অিযাৈাি লেয়খ্ লনয়জি সময়বেনা িকাি কয়িলেয়িন।
সকি মানু র্য়ক “একত্র োাঁড়াও”-এি আহ্বান জালনয়েলেয়িন। মানু র্য়েি সপরায়কষ লসই ভাবনা লনঃসয়ন্দয়ে
িবীন্দ্র-মনীর্াে মানলবক মূ িযয়বায়র্ি পলিৈােক। জলমোিী লেখ্ায়িানাি জনয লিিাইেয়ে যাওোি
িবীন্দ্রনায়থি সয়ঙ্গ সার্ািণ মানু য়র্ি লনলবড় অন্তসষম্বন্ধ গয়ড় উয়েলেি। িাি

য়িই

য়িই িবীন্দ্রলৈয়ত্ত জন্ম

লনয়েলেি মানু র্য়েি মূ িয সপরায়কষ সু গভীি শ্রদ্ধা। লসজনয মানু র্ই েয়ে উয়েয়ে িবীন্দ্র সালেয়িযি মর্যমলণ।
িয়ব বিষমান িসয়ঙ্গ িবীন্দ্রনায়থি সমগ্র সালেিয নে, লকবি ‘মানু য়র্ি র্মষ’ গ্রন্থয়ক সাময়ন লিয়খ্
িবীন্দ্রনায়থি লৈিনাে মানলবক মূ িযয়বার্ কিখ্ালন িলি লিি িা উপস্থালপি কিাই ির্ান উয়েিয।
লসয়ক্ষয়ত্র সমগ্র র্মষেিষনয়ক নসযাৎ কয়ি কীভায়ব িবীন্দ্রনাথ ‘মানু য়র্ি র্মষ’ গ্রয়ন্থ র্য়মষি লক্ষয়ত্রও মানু র্য়কই
ির্ান িম্ভ ময়ন কয়ি মানু য়র্ি জেগাথা িৈনা কয়িয়েন বিষমান িবয়ন্ধ িাই িুয়ি র্িাি লৈষ্ট্া কয়িলে।

সূৈকিব্দ
িবীন্দ্রমনন, মানলবকিা, মূ িযয়বার্, িৈলিি র্মষ, মানবর্মষ
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মানলবক মূিযয়বায়র্ িবীন্দ্র মনন: িসঙ্গ ‘মানু য়র্ি র্মষ’
কৃেিসাে ৈযাটাজষী
মানবসভযিাি অবক্ষে লেয়খ্ িবীন্দ্রনাথ বায়ি বায়িই বযলথি েয়েলেয়িন। সমি েুঃখ্কষ্ট্য়ক
অলিক্রম কয়ি মানু র্ কিযায়ণি পয়থ অগ্রসি লোক – এই লেি িবীন্দ্রনায়থি একান্ত ইো।
লযখ্ায়নই মানবসভযিাি অবমাননা লেয়খ্য়েন লসখ্ায়নই িাাঁি লিখ্নী গয়জষ উয়েয়ে। েলক্ষণ
আলেকাে মাটালবলিয়েি উপি ইংয়িজ বলণকয়েি লয অিযাৈাি েয়েলেি লবলিলি কাগজ ‘ট্রুথ’
পলত্রকাে িা পাে কয়ি িবীন্দ্রনাথ োরুণ বযলথি েয়েলেয়িন।১ িািই

িস্বরূপ িবীন্দ্র লিখ্নীয়ি

লবলিয়ে এয়সলেি ‘লৈত্রা’ি ‘এবাি ল িাও লমায়ি’ কলবিা। মানু য়র্ি উপি অিযাৈাি লেয়খ্ লিলন লসই
কলবিাে লিয়খ্লেয়িন২:
“এই সব িান মূ ক মুয়খ্
লেয়ি েয়ব ভার্া; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুয়ক
ধ্বলনো িুলিয়ি েয়ব আিা; িালকো বলিয়ি েয়ব –
মুেূিষ িুলিো লিি একত্র োাঁড়াও লেলখ্ সয়ব
যাি ভয়ে িুলম ভীি লস অনযাে ভীরু লিামা লৈয়ে
যখ্নই জালগয়ব িুলম িখ্নই লস পিাইয়ব লর্য়ে।”৩
মানু য়র্ি সলন্নকট লথয়ক মানু য়র্ি িকৃি মূ িয অনু র্াবন িথা মানু য়র্ি জনয কাজ কিা লেি
িবীন্দ্রনায়থি সািা জীবয়নি সার্না। এিসয়ঙ্গ ‘লসানাি িিী’ কায়বযি সূৈনাে িবীন্দ্রনায়থি বিবয
স্মিণয়যাগয:
“মানু য়র্ি পলিৈে খ্ুব কায়ে এয়স আমাি মনয়ক জালগয়ে লিয়খ্লেি। িায়েি জনয
লৈন্তা কয়িলে, কাজ কয়িলে, কিষয়বযি নানা সংকল্প লবাঁয়র্ িুয়িলে, লসই সংকয়ল্পি
সূত্র আজও লবলেন্ন েেলন আমাি লৈন্তাে। লসই মানু য়র্ি সংস্পয়িষই সালেয়িযি
পথ এবং কয়মষি পথ পািাপালি িসালিি েয়ি আিম্ভ েি আমাি জীবয়ন।”৪
‘লসানাি িিী’ পয়বষি এই উলি িমাণ কয়ি িবীন্দ্রলৈয়ত্ত মানু য়র্ি স্থান কিখ্ালন। জলমোিী
লেখ্য়িানাি জনয লিিাইেয়ে যাওোি

য়িই িবীন্দ্রনায়থি সয়ঙ্গ সার্ািণ মানু য়র্ি লনলবড় অন্তসষম্বন্ধ
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গয়ড় উয়েলেি। িাি

য়িই িবীন্দ্রলৈয়ত্ত জন্ম লনয়েলেি মানু য়র্ি মূ িয সপরায়কষ সু গভীি শ্রদ্ধা।

লসজনয মানু র্ই েয়ে উয়েয়ে িবীন্দ্রসালেয়িযি মর্যমলণ। অবিয িবীন্দ্রলৈয়ত্ত মানু য়র্ি এয়িা গুরুয়েি
লপেয়ন পালিবালিক উত্তিালর্কাি লেি। এিসয়ঙ্গ িবীন্দ্রনাথ ‘জীবনস্মৃলি’-লি লনয়জই জালনয়েয়েন:
“...আমায়েি পলিবায়িি হৃেয়েি ময়র্য একটা স্বয়েিালভমান লস্থি েীলপ্তয়ি
জালগয়িলেি। স্বয়েয়িি িলি লপিৃয়েয়বি লয একলট আন্তলিক শ্রদ্ধা িাাঁোি
জীবয়নি সকি িকাি লবপ্লয়বি ময়র্যও অক্ষুণ্ণ লেি িাোই আমায়েি পলিবািস্থ
সকয়িি ময়র্য একলট িবি স্বয়েিয়িম সঞ্চাি কলিো িালখ্োলেি।”৫
স্বয়েিয়িম অয়থষই স্বয়েয়িি মানু র্য়ক ভায়িাবাসা। আি স্বয়েি সপরায়কষ এই লৈিনা িবীন্দ্র-মনয়ন
মানলবক মূ িযয়বায়র্িই পলিৈােক। িয়ব বিষমান িসয়ঙ্গ িবীন্দ্রনায়থি সমগ্র সালেিয নে, লকবি
‘মানু য়র্ি র্মষ’ গ্রন্থয়ক সাময়ন লিয়খ্ িবীন্দ্রনায়থি লৈিনাে মানলবক মূ িযয়বার্ কিখ্ালন িলি লিি
িা উপলস্থি কিাই এই িবয়ন্ধি ির্ান উয়েিয। সমগ্র র্মষেিষনয়ক নসযাৎ কয়ি কীভায়ব িবীন্দ্রনাথ
‘মানু য়র্ি র্মষ’ গ্রয়ন্থ র্য়মষি লক্ষয়ত্রও মানু র্য়কই ির্ান িম্ভ ময়ন কয়ি মানু য়র্ি জেগাথা িৈনা
কয়িয়েন বিষমান িবয়ন্ধ িাই-ই িুয়ি র্িাি লৈষ্ট্া কয়িলে।
২...
১৯৩৩ লিস্টায়ব্দি লম মায়স কলিকািা লবশ্বলবেযািে লথয়ক ‘মানু য়র্ি র্মষ’ িথম িকালিি েে।
এয়ি লিনলট লনবন্ধ িয়েয়ে। এগুলি িবীন্দ্রনাথ উি লবশ্বলবেযািয়ে (যথাক্রয়ম ৩,৫,৭ মাি ১৩৩৯
বঙ্গাব্দ) ‘কমিা বিৃিা’ রূয়প পাে কয়িন। পলিলিয়ষ্ট্ মুলদ্রি ‘মানবসিয’ কমিা বিৃিাি
অনু বৃলত্তরূয়প িালন্তলনয়কিয়ন পাে কয়িন এবং িবাসী পলত্রকাে ১৩৪০ চবিাখ্ ও চজযষ্ঠ সংখ্যাে
িকালিি েে। এি আয়গ িকালিি েে ইংয়িলজয়ি লেবাট বিৃিা ‘The Religion of Man’
(১৯৩১)। এি লবর্য়েি সয়ঙ্গ ‘মানু য়র্ি র্মষ’-ি লবর্ে িাে এক।৬
সমগ্র ‘মানু য়র্ি র্মষ’ গ্রয়ন্থ িবীন্দ্রনাথ সেজ সিি ভার্াে লনয়জি র্মষেিষনয়ক উপলস্থি কিয়ি
িোসী েয়েয়েন। সমায়িাৈয়কি ভার্াে গ্রন্থলট িবীন্দ্রনায়থি ‘সমি জীবয়নি র্যানমন্থনজাি
লকৌিভমলণসেৃ ি’৭।

লসয়ক্ষয়ত্র র্মষেিষন বযাখ্যা কিয়ি লগয়ে িবীন্দ্রনাথ মানু র্য়কই সয়বষাচ্চ স্থান

লেয়েয়েন। বিয়ি লগয়ি মানু র্ই এই গ্রয়ন্থি মূ ি লকন্দ্রলবন্দু। এই গ্রয়ন্থি লবর্ে িসয়ঙ্গ অনযত্র
িবীন্দ্রনায়থি একলট বিবয:

২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

“The idea of the humanity of our God or the divinity of man
Eternal is the main subject of this book.”৮
অথষাৎ ঈশ্বয়িি মানবে এবং লৈিমানয়বি ঈশ্বিে েি ‘মানু য়র্ি র্মষ’ গ্রয়ন্থি লবর্ে। বিষমান িসয়ঙ্গ
আমিা আয়িাৈনা কয়ি লেখ্য়বা কীভায়ব িবীন্দ্রনাথ লনয়জি র্মষেিষয়ন মানু য়র্ি জেগান কিয়িন।
লিলন আন্তলিকিাি সয়ঙ্গ মানু য়র্ি উৎপলত্ত লথয়ক আয়িাৈনা শুরু কয়িয়েন। িয়িযক মানু য়র্ি
ময়র্য আয়ে েুলট লেক – একলট বযলিগি, অপিলট বযলি সীমাি বাইয়ি। বযলিগি লেকলট লনয়ে
মানু র্ জীবনযাত্রা লনবষাে কিয়ি উৎসু ক। লসখ্ায়ন লস আপনাি লসলদ্ধ লখ্াাঁজ াি লৈষ্ট্া কয়ি। লকন্তু
লিিীে লেকলট লনয়ে মানু র্ লনঃস্বাথষ েয়ে ওয়ে। এখ্ায়ন লস আত্মিযায়গি জনয অগ্রসি েে। মানু য়র্ি
এই আত্মিযায়গি লপেয়ন িবীন্দ্রনাথ মানু য়র্ি অন্তয়ি এক সবষকািীন মানয়বি কথা বয়িয়েন। লযলন
িবীন্দ্রনায়থি ভার্াে “বযলিগি মানবয়ক অলিক্রম কয়ি ‘সো জনানাং হৃেয়ে সলন্নলবষ্ট্ঃ’।”৯ এই
মানয়বি কথাই আয়িাৈয গ্রয়ন্থি বিৃিাগুলিি েয়ত্র েয়ত্র ু য়ট উয়েয়ে।
৩...
অলভবযলি িলক্রোি র্ায়প র্ায়প সৃলষ্ট্ েয়েয়ে মানু র্। সৃলষ্ট্ি পি আিযষ এক পলিবিষন িয়টয়ে। িা
েি পশুয়েি লথয়ক মানু র্ লনয়জি লেয়ে স্বিন্ত্র। এই লেেয়ক িক্ষাি জনয িাি িলিয়যালগিাি অন্ত
লনই। এজনয িবীন্দ্রনাথ মানু য়র্ি ময়র্য সেয়যালগিাি ভাব িক্ষ কয়িয়েন। অথষাৎ একজন মানু য়র্ি
সাথষকিা স িিা লনভষি কয়ি সেয়যালগিাে। সকয়িি সয়ঙ্গ লমলিি েয়িই মানু র্ সিযয়ক লেখ্য়ি
পাে। আি িাি

য়িই জন্ম েে সবষজনীন ময়নি। এই মনয়ক লবশুদ্ধ কয়ি উপিলি কিায়িই

মানু য়র্ি অলভবযলিি উৎকর্ষ।

য়ি িবীন্দ্রনায়থি ভার্াে:

“মানু র্ আপন উন্নলিি সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ বযলিসীমায়ক লপলিয়ে বৃ েৎ মানু র্ েয়ে উয়েয়ে,
িাি সমি লশ্রষ্ঠ সার্না এই বৃ েৎ মানু য়র্ি সার্না।”১০
অথষাৎ িবীন্দ্রনাথ মানু র্য়ক শুর্ু বযলিসীমাি ময়র্য আবদ্ধ থাকাি কথা বয়িনলন। িায়ক অলিক্রম
কয়ি মানু র্ েয়ে উেয়ব মোমানব িথা ‘বৃেৎ মানু র্’। িয়বই মানু য়র্ি সাথষকিা।
লিলন মানু র্য়ক বৃ েত্তি েৃ লষ্ট্য়ি লেখ্য়ি বয়িয়েন। মানু য়র্ি ময়র্য অনু ভব কয়িয়েন েুলট ভাব –
জীবভাব ও লবশ্বভাব।১১ জীবভাবয়ক লনয়ে মানু র্ লনয়জি িয়োজয়ন, স্বাথষলসলদ্ধয়ি আবদ্ধ থায়ক।
লকন্তু লবশ্বভায়বি উয়িার্য়ন মানু য়র্ি ময়র্য আেিষ িথা মোন উপিলিি উদ্ভব িয়ট। এই আেিষ
িবীন্দ্রনায়থি ভার্াে:
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“অয়ন্নি ময়িা নে, বয়স্ত্রি ময়িা নে। এ আেিষ একটা আন্তলিক আহ্বান, এ
আেিষ একটা লনগূ ঢ় লনয়েষি। লকান্ লেয়ক লনয়েষি? লয লেয়ক লস লবলেন্ন নে, লয
লেয়ক িাি পূ ণষিা, লয লেয়ক বযলিগি সীমায়ক লস োলড়য়ে ৈয়িয়ে, লয লেয়ক
লবশ্বমানব।”১২
িবীন্দ্রনাথ মানু য়র্ি ময়র্য সু গভীি সয়িযি িকাি িক্ষ কয়িয়েন। লকননা মানু র্ অমৃয়িি সন্তান।
এই মানু য়র্ি ময়র্যই িবীন্দ্রনাথ ঐকযিয়েি সু ন্দি িকাি উপিলি কয়িয়েন। অথষাৎ মানু য়র্ি
সাথষকিা সকয়িি সয়ঙ্গ লমলিি েওোে। চবজ্ঞালনক েৃ লষ্ট্ অবিম্বন কয়ি লিলন মানু য়র্ি র্মষ
আয়িাৈনা কয়িয়েন। মানু র্ িাি লেয়ে বহু লকালট জীবয়কার্ লনয়ে লবাঁয়ৈ আয়ে। এই জীবয়কায়র্ি
স্বিন্ত্র জন্ম, স্বিন্ত্র মৃিুয। িবীন্দ্রনাথ মানলবক অনু ভূলি লনয়ে এই জীবয়কায়র্ি ময়র্য িক্ষ কয়িয়েন
গভীিিি লৈষ্ট্া। মানবয়েে িক্ষাি জনয জীবয়কার্গুলিি সংগ্রায়মি অন্ত লনই।
িবীন্দ্রমনয়ন মানলবক মূ িযয়বার্ িবি লেি বয়িই মানু র্য়ক শুর্ু বযলিগি মানু র্ লেয়সয়ব
লেয়খ্নলন, লিলন মানু য়র্ি ময়র্য খ্ুাঁয়জ লপয়েয়েন লবশ্বগি মানু র্য়ক। অয়নক সমে মানু র্ অয়নযি
সাোয়যযি জনয এলগয়ে যাে। িবীন্দ্রনায়থি ময়ি এই সাোয়যযি লপেয়ন িয়েয়ে লবশ্বগি মানু র্ িথা
মোন মানু র্। এই লবশ্বমানবই মানু র্য়ক লবিাট কয়মষি লেয়ক লিলিি কয়ি। যাি জনয মানু র্
সংকীণষিায়ক অলিক্রম কয়ি সমাজিক্ষাি জনয, আত্মিযায়গি জনয অগ্রসি েে।
িবীন্দ্রনাথ জগিয়ক ভায়িায়বয়সয়েন। জগয়িি মানু র্য়ক ভায়িায়বয়সয়েন। এই জগয়ি লথয়কই
লিলন িাি মুলিি পথ িিি কিয়ি লৈয়েলেয়িন। এ িসয়ঙ্গ অনযত্র বয়িয়েন:
“জগয়ি আনন্দযয়জ্ঞ আমাি লনমন্ত্রণ।
র্নয েি র্নয েি মানবজীবন।।”১৩
জগয়িি এই আনন্দযয়জ্ঞ লথয়ক মানু য়র্ি মূ িয অনু ভব কিা িবীন্দ্রনায়থি সািা জীবয়নি সার্না।
িাই লিলন সহৃেেভায়ব ‘মানু য়র্ি র্মষ’ গ্রয়ন্থ মানু য়র্ি কথা বিয়িই আগ্রেী েয়িন।
িবীন্দ্রনাথ মানু য়র্ি ময়র্য িক্ষ কয়িয়েন আনন্দিায়ভি অনবেয িোস। সৃলষ্ট্ি পি মানু র্ িাি
লেেয়ক লটয়ন িুিয়ে খ্ণ্ডভূ লমি লথয়ক লবশ্বভূ লমি লেয়ক। লস লনয়জি জানায়িানায়কও স্বািন্ত্রয লেয়েয়ে
চজলবক িয়োজন লথয়ক।
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মানু র্ লনয়জি সত্তাি ময়র্য েুই লকালটয়ক স্পিষ কয়ি এলগয়ে ৈয়িয়ে। একলেয়ক িাি স্বভাব,
অনযলেয়ক িয়েয়ে লবশ্বভাব। স্বভাবয়ক লনয়ে লস পশুি সময়গাত্রীে, লকন্তু লবশ্বভাবয়ক লনয়েই িাি
িকৃি মানবর্মষ। এই লবশ্বভাব িসয়ঙ্গ অনযত্র বয়িয়েন:
“এইখ্ায়ন সবষমানয়বি সিয লস আপনাি ময়র্য উপিলি কয়ি, লয মানব ভূ িভলবর্যৎ-বত্তষমায়ন অলর্লষ্ঠি। এখ্ায়ন িাি অঞ্জলি োয়নি লেয়ক। এখ্ায়ন িাি
সার্না এই লয, সপরাূ ণষ ভায়িা েয়ি েয়ব, লিাভন েয়ি েয়ব... অথষাৎ িাি
স্বভাবয়ক উৎসগষ কিয়ি েয়ব লবশ্বভায়বি কায়ে।”১৪
এই লবশ্বভাব লনয়ে মানু র্ সবষো সয়িযি সন্ধায়ন বযাপৃি থায়ক। লকননা সিযই মানু য়র্ি পিম সম্বি
এবং এই সিযয়ক লনয়ে লস লবশ্বমানয়ব িসালিি।
মানু র্ অমৃয়িি সন্তান, লস সািাজীবন র্য়ি অমৃয়িি সন্ধায়ন লনয়জয়ক লনয়োলজি িায়খ্।
িবীন্দ্রনায়থি ভার্াে:
“িায়ক লপয়ি েয়ব অলমি, িায়ক লেয়ি েয়ব অলমি, লকননা িাি ময়র্য আয়ে
অলমি মানব।”১৫
িবীন্দ্রনাথ উপলনর্ে ভাবনাে ভালবি লেয়িন, উপলনর্য়ে মানু র্য়ক অমৃয়িি সন্তান বিা েয়েয়ে।
এজনয িবীন্দ্রমনয়ন লসই অমৃয়িি সন্তান মানু র্ই লবয়ির্ভায়ব গুরুে লপয়েয়ে।
িবীন্দ্রমনয়ন মানলবক মূ িযয়বায়র্ি লক্ষয়ত্র মানু য়র্ি িলি লবশ্বায়সি লবয়ির্ স্থান আয়ে। লকননা
লিলন লনয়জই বয়িয়েন:
“মানু য়র্ি িলি লবশ্বাস োিায়না পাপ, লস লবশ্বাস লির্ পযষন্ত িক্ষা কিব।”১৬
মানু র্য়ক িবীন্দ্রনাথ লৈিকায়িি আিাি বাণী শুলনয়েয়েন। সমি মোিিেয়ক অলিক্রম কয়ি
অপিালজি মানু র্ িাি মেৎ মযষাো ল য়ি পায়ব বয়ি লিলন লবশ্বাস কয়িয়েন। উপলনর্য়েি ময়ি,
মানু র্ িাি মেৎ মানবয়ক সন্ধায়নি জনযই উপনীি েে। এবং লনয়জি মনু র্যেয়ক বাাঁলৈয়ে ৈিায়িও
মানু য়র্ি লৈষ্ট্াি অন্ত লনই।
মানু র্ এক স্বভাব কালটয়ে অনয স্বভায়ব উত্তীণষ েয়ি ৈাে। এজনয িাি সার্না স্বভাব লথয়ক
স্বভাবান্তয়িি সার্না। বযলিগি সংস্কািয়ক অলিক্রম কিয়ব িাি লজজ্ঞাসা; িাি

য়িই লবশ্বগি

জ্ঞায়ন িলিলষ্ঠি েয়ব িাি লবজ্ঞান। এজনয িবীন্দ্রনাথ মানু র্য়ক বয়িয়েন লবশ্বকমষা। অথষাৎ সমি
বযলিগি স্বাথষ ও জড় িথাগি অভযাসয়ক কালটয়ে যায়ব িাি িোস।
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িবীন্দ্রনায়থি র্মষলৈন্তাে ময়নি মানু য়র্ি ভূ লমকা গুরুেপূ ণষ। লনয়জি লেবিায়ক লিলন লনয়জি
ময়নি ময়র্য লেয়েি ময়র্যই অয়ন্বর্ণ কয়িয়েন। এই ময়নি মানু য়র্ি সন্ধায়নই মানু র্য়ক লনয়োলজি
থাকয়ি েয়ব। িায়ক োিায়িই মানু য়র্ি েুগষলি। এজনয িবীন্দ্রনাথ র্য়মষি লক্ষয়ত্র সমি লকেু য়ক
অলিক্রম কয়ি বাউয়িি ভার্াে বয়িয়েন: “ময়নি ময়র্য ময়নি মানু র্ কয়িা অয়ন্বর্ণ।”১৭
িাাঁি হৃেয়ে মানু য়র্ি এয়িা অলর্কায়িি লপেয়ন ‘জীবনস্মৃলি’লি উলেলখ্ি সেি স্ট্রীয়টি বালড়ি
সূয়যষােয়েি িটনাি লবয়ির্ ভূ লমকা িয়েয়ে। লসই লেনই িবীন্দ্রনাথ িকৃি সিযয়ক লেখ্য়ি
লপয়েয়েন। লসলেন িাাঁি োকুিবালড়ি বন্ধনেিা েূ িীভূ ি েয়ে হৃেয়ে লবশ্বজীবয়নি গান িয়বি
কয়িলেি। ‘মাবনসিয’ িবয়ন্ধ িবীন্দ্রনাথ এই অলভজ্ঞিায়ক আর্যালত্মক নাম লেয়েয়েন। অনযত্র এয়ক
‘Religious experience’ বয়ি অলভলেি কয়ি লিয়খ্য়েন:
“When I was eighteen, a sudden spring breeze of religious
experience for the first time came to my life and passed away
leaving in my memory direct message of spiritual reality.”১৮
এই ‘direct message’ িয়বয়িি

য়িই লসলেন মানু র্ িবীন্দ্রলৈয়ত্ত সয়িযি েৃ লষ্ট্য়ি লেখ্া

লেয়েলেি। এোড়া সেি স্ট্রীয়ট িবীন্দ্রনাথ লপয়েলেয়িন ‘human message’, এক মানলবক বািষা।
যা িবীন্দ্রমনয়ন সু গভীি মানলবক মূ িযয়বায়র্ি জন্ম লেয়েলেি। যাি

য়ি িবীন্দ্রনাথ মানু য়র্ি মূ িয

উপিলি কিয়ি লপয়িলেয়িন।
৪...
আয়িাৈনাি লিয়র্ এয়স লসদ্ধান্ত কিা যাে, িবীন্দ্রমনয়ন মানলবক মূ িযয়বার্ সলক্রে লেি বয়িই লিলন
‘মানু য়র্ি র্মষ’ গ্রয়ন্থ এক পৃথক সিলণ লনমষাণ কিয়ি লপয়িয়েন। এবং লসই সিলণয়ি িাই মর্যমলণ
েয়ে লেখ্া লেয়েয়ে মানু র্। লনয়জি লেবিায়ক িবীন্দ্রনাথ মানু য়র্ি ময়র্যই খ্ুাঁয়জয়েন। আসয়ি
মানবালিলিি ঈশ্বয়ি লিলন লবশ্বাসী লেয়িন না। িাই লেমন্তবািায়ক লেবীয়ক লিখ্য়ি লেখ্া যাে:
“আমাি োকুি মলন্দয়িও নে, িলিমায়িও নে, চবকুয়ণ্ঠও নে – আমাি োকুি
মানু য়র্ি ময়র্য...”২০
অবিয িবীন্দ্রনায়থি িক্ষয বযলি মানু র্ নে, লৈিন্তন লবিাট মানবই মূ ি অলভয়িি। িাই আপনায়ক
িযাগ না কয়ি লনয়জি লেয়েি ময়র্যই মোন পুরুর্য়ক উপিলি কিাি কথা িবীন্দ্রনাথ সানন্দলৈয়ত্ত
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লিার্ণা কিয়িন। লকননা র্মষেিষয়নি লক্ষয়ত্র মানু র্য়ক বাে লেয়ে লিলন লকানও অলিমানব সয়িয
উপনীি েয়ি ৈান লন। এজনয লিলন যখ্ন বয়িন:
“আমাি বুলদ্ধ মানববুলদ্ধ, আমাি হৃেে মানবহৃেে, আমাি কল্পনা মানবকল্পনা। িায়ক যিই মাজষনা
কলি, লিার্ন কলি, িা মানবলৈত্ত কখ্য়নাই োড়ায়ি পায়ি না। ... এই বুলদ্ধয়ি, এই আনয়ন্দ যাাঁয়ক
উপিলি কলি লিলন ভূ মা, লকন্তু মানলবক ভূ মা। িাাঁি বাইয়ি অনয লকেু থাকা না-থাকা মানু য়র্ি পয়ক্ষ
সমান। মানু র্য়ক লবিুপ্ত কয়ি যলে মানু য়র্ি মুলি, িয়ব মানু র্ েিুম লকন।”২১
িখ্ন লনঃসয়ন্দয়ে মানবয়েি লগৌিব ু য়ট ওয়ে এবং িবীন্দ্রনায়থি র্মষলৈন্তাি লক্ষয়ত্রও লকন্দ্রলবন্দু
েয়ে ওয়ে মানু র্, লসই সয়ঙ্গ িবীন্দ্রমনয়ন মানলবক মূিযয়বায়র্িও ৈূ ড়ান্ত রূপ পলিগ্রে কয়ি। আি
মানলবক মূ িযয়বায়র্ িবীন্দ্রমনন লবাঝাি লক্ষয়ত্রও ‘মানু য়র্ি র্মষ’ েয়ে ওয়ে একলট অপলিোযষ গ্রন্থ।
িথযসূত্র:
১। মুয়খ্াপার্যাে িভািকুমাি। িবীন্দ্র জীবনী, ১ম খ্ণ্ড। লবশ্বভািিী গ্রন্থনলবভাগ, কিকািা।
অগ্রোেণ ১৪০১। পৃ.৪১৫
২। ৈক্রবিষী বরুণকুমাি। ‘অনয িবীন্দ্রনাথ, নানা িবীন্দ্রনাথ’। োস লবিা: ‘মানলবক িবীন্দ্রনাথ’।
পুিকলবপলণ, কিকািা। লম ২০১১। পৃ.৬৮
৩। োকুি িবীন্দ্রনাথ। ‘সঞ্চলেিা’, ‘লৈত্রা’, ‘এবাি ল িাও লমায়ি’। লবশ্বভািিী গ্রন্থনলবভাগ,
কিকািা। লপৌর্ ১৪০৬। পৃ.২২০
৪। োকুি িবীন্দ্রনাথ। ‘লসানাি িিী’, সূৈনা। লবশ্বভািিী গ্রন্থনলবভাগ, কিকািা। অগ্রোেণ ১৩৯৩।
৫। োকুি িবীন্দ্রনাথ। িবীন্দ্র িৈনাবিী, একােি খ্ণ্ড। লবশ্বভািিী গ্রন্থনলবভাগ, কিকািা। শ্রাবণ
১৩৯৬। পৃ.৪৯
৬। োকুি িবীন্দ্রনাথ। িবীন্দ্র িৈনাবিী, লবংি খ্ণ্ড। লবশ্বভািিী গ্রন্থনলবভাগ, কিকািা। শ্রাবণ
১৩৮৩। পৃ.৪৫৭
৭। মুয়খ্াপার্যাে িভািকুমাি। িবীন্দ্র জীবনী, ৩ে খ্ণ্ড। লবশ্বভািিী গ্রন্থনলবভাগ, কিকািা।
১৩৫৯। পৃ.৩৪২
৮। Tagore Rabindranath. The Religion of Man. MAN’S UNIVERSE, THE
ENGLISH WRITINGS OF RABINDRANATH TAGORE, vol-3, edited by Sisir Kr.
Das, Sahitya Ekademi, New Delhi, 1999, p-88
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৯। োকুি িবীন্দ্রনাথ। িবীন্দ্র িৈনাবিী, ৈিুেষি খ্ণ্ড; মানু য়র্ি র্মষ, ভূ লমকা। পলিমবঙ্গ সিকাি,
কিকািা। ল ব্রুোলি ১৯৯২।
১০। ঐ, পৃ.১০১১
১১। ঐ
১২। ঐ
১৩। োকুি িবীন্দ্রনাথ। িবীন্দ্র িৈনাবিী, র্ষ্ঠ খ্ণ্ড (গীিাঞ্জলি, ৪৪ সংখ্যক কলবিা)। লবশ্বভািিী
গ্রন্থনলবভাগ, কিকািা। লপৌর্ ১৪১৫। পৃ.৩৬
১৪। োকুি িবীন্দ্রনাথ। ‘নবয়েবিা’ িবন্ধ। িবাসী, আলশ্বন ১৩৩৮, র্ষ্ঠ সংখ্যা, পৃ.৭৫১
১৫। োকুি িবীন্দ্রনাথ। িবীন্দ্র িৈনাবিী, ৈিুেষি খ্ণ্ড; মানু য়র্ি র্মষ। পলিমবঙ্গ সিকাি, কিকািা।
ল ব্রুোলি ১৯৯২। পৃ.১০১৭
১৬। োকুি িবীন্দ্রনাথ। িবীন্দ্র িৈনাবিী, ত্রয়োেি খ্ণ্ড; সভযিাি সংকট। পলিমবঙ্গ সিকাি,
কিকািা। অগ্রোেণ ১৩৯৭। পৃ.৭৩৮
১৭। োকুি িবীন্দ্রনাথ। িবীন্দ্র িৈনাবিী, ৈিুেষি খ্ণ্ড; মানু য়র্ি র্মষ। পলিমবঙ্গ সিকাি, কিকািা।
ল ব্রুোলি ১৯৯২। পৃ.১০২২
১৮। Tagore Rabindranath. The Religion of Man. MAN’S UNIVERSE, THE
ENGLISH WRITINGS OF RABINDRANATH TAGORE, vol-3, edited by Sisir Kr.
Das, Sahitya Ekademi, New Delhi, 1999, p-121
১৯। ঐ
২০। োকুি িবীন্দ্রনাথ। লৈলেপত্র, ৯ম খ্ণ্ড, লেমন্তবািা লেবীয়ক লিলখ্ি পত্র, পত্রসঙ্খযা-১৯।
লবশ্বভািিী গ্রন্থনলবভাগ, কিকািা। ১৩৭১। পৃ.৪২-৪৩
২১। োকুি িবীন্দ্রনাথ। িবীন্দ্র িৈনাবিী, ৈিুেষি খ্ণ্ড; মানু য়র্ি র্মষ। পলিমবঙ্গ সিকাি, কিকািা।
ল ব্রুোলি ১৯৯২। পৃ.১০৮৯
*****
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মানব কিযায়ণ িবীন্দ্রনাথ
লিখ্ক-পলিলৈলি

লৈত্তয়িার্ পােিা
গয়বর্ক (এম.ল ি.), বাংিা লবভাগ, লবেযাসাগি লবশ্বলবেযািে
পলিমবঙ্গ, ভািি
সংলক্ষপ্তসাি
িবীন্দ্রনাথ বাংিা সালেিয ও সমাজ জীবয়নি এক আেিষবান িাণসত্তাে িজ্জ্বলিি ঋলর্, োিষলনক,
কলব, নাটযকাি, িাবলন্ধক, সঙ্গীিকাি, লৈত্রলিল্পী। িাাঁি ভাব ও ভাবনা বহুমালত্রক। িৈলিি স্কুি
কয়িয়জি লিক্ষা গ্রেণ না কয়িও লিলন লেি োলড়য়ে লবয়শ্বি মানু য়র্ি কায়েও সমানভায়ব সমােৃ ি।
স্বার্ীনিা পূ বষবিষী সময়ে লয সমি মোমানয়বি জন্ম েয়েয়ে িবীন্দ্রনাথ িাাঁয়েি লথয়ক অননয।
সালেয়িয লযমন লিলন নিুন নিুন ভাবর্ািাি স্ফুিণ িলটয়েয়েন লিমলন সমাজকিযায়ণ, মানয়বি মুলি
সার্য়ন অিন্দ্র িেিীি ময়িা সোজাগ্রি লথয়কয়েন। িাাঁি জীবন ও কমষ লেি সামালজক োেবদ্ধিাি
বন্ধয়ন আবদ্ধ। এি

য়ি লিলন সমাজ ও মানু য়র্ি মুলি কল্পনাে সািাজীবন বার্য লথয়কয়েন;

রূপোন কয়িয়েন লিিাইেে-সাজােপুি-পলিসয়ি থাকাকািীন গিীব েুঃস্থ িজায়েি জনয পােিািা,
স্কুি, সমবাে সলমলি, কৃলর্বযাঙ্ক, পুকুিখ্নন, িািািাট লনমষাণ, এি পয়ি িালন্তলনয়কিয়ন লবশ্বভািিী
িলিষ্ঠা, শ্রীলনয়কিয়ন ভািয়িি িাৈীন ঐলিেয কুলটি লিয়ল্পি পুনঃজাগিয়ণি ঐকালন্তক িয়ৈষ্ঠায়ক।
িাৈীন লেন্দুয়েি র্মষীে লগাাঁড়ালম, অন্ধকুসংস্কািগ্রি সমায়জি জড়িা, উপলনয়বলিক সাম্রায়জযিও
পুলাঁ জবালে িলিি ভেঙ্কি রূয়পি আস্ফািনয়ক পলিোি কয়িয়েন িাাঁি আপনসত্তাি িভায়ব।
সূৈকিব্দ
িবীন্দ্রনাথ, সমাজ, উন্নেন, লেিা, বযলিগি উয়েযাগ, বহুমালত্রক ভাবনাি বািবােন
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মানব কিযায়ণ িবীন্দ্রনাথ
লৈত্তয়িার্ পােিা
িবীন্দ্রনাথ বাংিা সালেয়িযি িাজালর্িাজ, িাাঁি সালেিয ভাবনা বহুর্াবযাপ্ত। লিলন মানবয়িলমক,
মানু য়র্ি কিযাণ সার্নাই িাাঁি জীবয়নি ব্রি। িাাঁি সালেিয মানবিায়বায়র্ পুষ্ট্, চেলেক লিম নে,
ঐলেক লিমই িাাঁি সালেয়িযি লবর্ে। র্মষীে লগাাঁড়ালম নে, মানু য়র্ি মঙ্গিকামী র্মষই লেি িাাঁি
কাময। িাাঁি জীবয়নি িক্ষয লেি লিক্ষাি আয়িাক লবিাি। েুঃখ্-োলিয়দ্রযি জ্বািাে লনপীলড়ি মানু য়র্ি
লৈিনায়ক জাগ্রি কিা।
বাংিা সমাজ ও সালেিয জগয়িি এক উজ্জ্বি নক্ষত্র িবীন্দ্রনাথ। লিলন িাাঁি আপন সত্তায়ক
লবকলিি কয়ি

ল্গুর্ািাি ময়িা িবেমান েয়ে আয়েন বাোলি িথা লবশ্ববাসীি হৃেয়ে। িৈলিি

স্কুি কয়িয়জি লিক্ষা গ্রেণ না কয়িও িবীন্দ্রনাথ একলেয়ক োিষলনক ও অনযলেয়ক কলব, সালেলিযক,
নাটযকাি, সঙ্গীিকাি, িাবলন্ধক ও লৈত্রলিল্পীি আসয়ন সমােৃ ি েয়ে আয়েন। িবীন্দ্রনাথ
লজাড়াসাাঁয়কাি োকুি পলিবায়িি ঐলিেযমে সাংস্কৃলিক পলিমণ্ডয়ি পিবলিষি েয়ে লয উন্নি
আেয়িষি পথ চিলি কয়ি লগয়েন িাাঁি পিবিষী কলবগণ লসই পয়থ এলগয়ে ৈয়িয়েন এবং িাাঁি
সালেয়িযি ভাণ্ডাি লথয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু আেিণ কয়ি বাংিা সালেয়িযি লবকাি িলটয়েয়েন।
িবীন্দ্রনাথ মূ িি ভাববায়ে িভালবি েয়ে লিামালণ্টক কল্পয়িায়ক লবৈিণ কয়ি সালেিযৈৈষা
কিয়িও িাাঁি লকেু লকেু সালেিয বািবায়েি র্ািা সম্বলিি মানবিায়বায়র্ পুষ্ট্। উোেিণ স্বরূপ বিা
যাে- ‘ৈাি অর্যাে’(উপনযাস), ‘মুির্ািা’, ‘িিকবিী’(নাটক), ‘আয়িাগয’ ‘জন্মলেয়ন’(কাবয) িভৃলি।
এোড়া িবীন্দ্রনায়থি সালেয়িযি ময়র্য লয লিয়মি িবেমানিা বয়ে ৈয়িয়ে িা িৈলিি লিয়মি
গলিপয়থি ময়িা নে, িাাঁি সালেয়িযি লিমও মানবিায়বায়র্ উিু দ্ধ। ভাববােপুষ্ট্ অর্যাত্মজগয়ি
লবিালজি েয়ে কল্পয়িায়কি বািাবিয়ণ সালেিযৈৈষা কিাি

য়ি িাাঁি সালেিয জগৎ লনয়ে নানা কথা

নানা জয়ন বয়ি িাাঁি গলিমায়ক ধ্বংস কিয়ি লৈয়েয়েন, আবাি িাাঁি সালেিয লনম্নিয়িি মানু র্য়েি
লনয়ে িলৈি নে, িাাঁি সালেিযৈৈষা বুয়জষাোপন্থী, লিলন বুয়জষাো কলব- একথাও িাাঁয়ক শুনয়ি েয়েয়ে।
যলেও একথা সিয েে িবুও ময়ন িাখ্য়ি েয়ব িাাঁি সালেয়িয বায়িবায়ি ঋিু পলিবিষন িয়টয়ে
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লকায়না একলট লবর্য়ে লিলন লস্থি থায়কনলন। িাই জীবয়নি লির্ পযষায়ে সালেিযৈৈষা কিয়ি লগয়ে
এয়কি পি এক মানবিায়বায়র্পুষ্ট্ কাবয, নাটক িৈনা কয়িয়েন।
িবীন্দ্রনায়থি সালেিয বাংিা সালেয়িযি ধ্রুবিািা। িবীন্দ্রনায়থি সালেিযয়ক িক্ষ কয়ি, লনেক
িবীন্দ্রনায়থি লবয়িালর্িা কিয়ি এয়স আর্ুলনক কলবয়েি জন্ম। িায়িি অন্ধকায়ি িবীন্দ্রসালেয়িযি
ৈৈষা কয়ি লেয়নি আয়িাে আর্ুলনক কলবিা লনয়জি মলেমাি গুণকীিষন কিয়িন। িবীন্দ্রনায়থি
নানাভায়ব আক্রলমি েয়িও আর্ুলনক সালেয়িযি বীজ লয িবীন্দ্রনায়থ লনেীি লেি আমিা িা ভুয়ি
যাই। যাে লোক না লকন ভািিীে সাংস্কৃলিক ঐলিয়েয এখ্নও লবশ্বাস-অলবশ্বাস গ্রেণ বজষয়নি
ময়র্যও িবীন্দ্রনায়থি উপলস্থলি িান েয়ে যাে লন।
িবীন্দ্রনাথ শুর্ু সালেিযস্রষ্ট্া লেয়িন না, দ্রষ্ট্া িবীন্দ্রনাথ, কমষী িবীন্দ্রনাথয়কও আমিা খ্ুাঁয়জ পায়বা
িাাঁি কমষর্ািাি লবলভন্ন লেয়ক লৈাখ্ িাখ্য়ি। শুভ সমাজ মনস্কিাে িবীন্দ্রনাথ লেয়িি কিযাণসার্য়ন
লযভায়ব পেয়ক্ষপ গ্রেণ কয়িয়েন িাি েলব িুয়ি র্িয়িই লবর্েলট স্পষ্ট্ েয়ে উেয়ব।
ভািিবর্ষ জ্ঞান-লবজ্ঞান-র্মষ-েিষয়ন লবশ্ব েিবায়ি একসমে িথম সালিয়ি বসাি লযাগযিা অজষন
কয়িলেি। ইংয়িজ িাজয়ে িা এয়কবায়ি র্ুয়ে মুয়ে লির্ েয়ে যাে। লিক্ষা বযবস্থাি সয়ঙ্গ সমাজ
বযবস্থাও এয়কবায়ি র্ূ লিসাৎ েয়ে পয়ড়। ঊনলবংি িিাব্দীি নবজাগিয়ণি িবি ল উয়ে িাাঁয়ক
লকেু টা অংয়ি অবনময়নি োি লথয়ক বাাঁৈায়না লগয়িও এয়কবায়ি িাি সু িাো কিা সম্ভব েে লন।
িাময়মােন, লবেযাসাগয়িি োি র্য়ি ভঙ্গুি লিক্ষা বযবস্থা, অন্ধকুসংস্কায়ি ভিা সমাজবযবস্থাে লকেু টা
িাণ সঞ্চাি েে। এিপি িাি পূ ণষরূপ োন কয়িন িবীন্দ্রনাথ। লিিাইেে-সাজােপুয়ি থাকাকািীন
পেীঅঞ্চয়িি লিক্ষাবযবস্থাি উন্নেন লেয়ে শুরু কয়ি িালন্তলনয়কিয়ন লবশ্বভািিী িলিষ্ঠাি মর্য লেয়ে
িাি পলিপূ ণষিা িাভ।
লিক্ষাি িসায়িি মার্যয়ম মানু য়র্ি লয অয়নকখ্ালন েুঃখ্-কষ্ট্ েূ ি েয়ি পায়ি, মানু র্ মানু র্য়ক
মযষাো লেয়ি পায়ি এই েৃ ঢ়লবশ্বায়স উন্নীি েয়ে লিলন লেয়িি উন্নেয়নি লক্ষয়ত্র লিক্ষায়ক ির্ান ও
গুরুেপূ ণষ স্থান লেয়েয়েন। িাাঁি জীবয়নি িক্ষয লেি- লিক্ষাি আয়িায়ক সার্ািণয়ক অজ্ঞিাি োি
লথয়ক মুলি লেওো।
১৯০৫-১৯১৭ লিস্টায়ব্দি ময়র্য িকালিি লিক্ষা লবর্েক িলবন্দ্রনায়থি ১২লট িবয়ন্ধি ময়র্য িাাঁি
লিক্ষালৈন্তাি বিবয পিস্ফূট েয়েয়ে- জািীে লিক্ষাি ৈলিত্র, িক্ষয ও পদ্ধলি, লিক্ষািবােন রূয়প
ইংয়িলজ ভার্া বযবোয়িি বযথষিা ও স িিা, মািৃভার্াে লিক্ষাোয়নি িয়োজনীেিা, আমায়েি
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লিক্ষাবযবস্থা ও পদ্ধলিি ত্রুলট, জািীে লবেযািয়েি আেিষ, র্মষলিক্ষাি আবিযকিা, িালন্তলনয়কিয়ন
আশ্রম লবেযািয়েি আেিষ, নািীলিক্ষা, সবষজনীন লিক্ষা িভৃলি।
পুরুর্িালসি সমাজবযবস্থাে লময়েয়েি লকায়না বযলি স্বর্ীনিা লেি না, পুরুয়র্ি লৈন্তা-লৈিনাি
উপি লনভষি কয়ি জীবন-যাপন কিয়ি েয়িা। িাোড়া লময়েয়েি লিক্ষা লেওো লিা ভাবনাি
অিীি, পুরুর্িালসি সমায়জ মািবিয়েি বিবয লেি- লময়েয়েি যলে লিলক্ষি কিা েে িা েয়ি
লিিয়নাড়াি কাজ লক কিয়ব, লিশুি িলি লস্নে, পুরুয়র্ি িলি কিষবয লক কিয়ব? িবীন্দ্রনাথ এই
ময়িি িীব্র লবয়িালর্িা কয়ি বয়িয়েন“লময়েিা যলে বা কাণ্ট-লেয়গিও পয়ড় িবু লিশুয়েি লস্নে কলিয়ব এবং পুরুর্য়েি
লনিান্ত েূ ি োই কিয়ব না।”১
এ িাাঁয়েি স্বভাব চবলিষ্ট্য, িাকৃলিক লনেয়মি বিবিষী, িাই লিলন ময়ন কয়িন লময়েয়েি লিক্ষা
লথয়ক বলঞ্চি কিা উলৈি নে। লিক্ষাে সকয়িি সমান অলর্কাি আয়ে; লময়ে-পুরুয়র্ লকায়না লভে
লনই। িাোড়া যা লকেু জানাি লযাগয িাই লবেযা, িা লময়েয়কও জানয়ি েয়ব পুরুর্য়কও জানয়ি
েয়ব, লবেযায়ক শুর্ু কায়জ খ্াটাবাি জনয নে, জানবাি জনযই লবেযা।
ইংয়িজ িাসনকায়ি ভািিবয়র্ষ ইংয়িজিা লজািপূ বক
ষ ইংয়িলজ লিক্ষাি িৈিন কয়ি িাাঁয়েি
িাসনকায়যষি সু লবর্াি জয়নয। ময়নি লৈন্তা ও ভাব কথাে িকাি কিাি অনযিম সার্না েি লিক্ষা
িাভ। এয়ক্ষয়ত্র লবয়েলি ভার্া ৈৈষা ির্ান েয়ি িায়ি বার্া পয়ড়, ময়নি স্ফূিণ লস্থলমি েয়ে যাে।
মািৃভার্াে এয়ক্ষয়ত্র ভাবিকায়িি সু য়যাগ লপয়ি িা জীবয়নি সয়ঙ্গ যু ি েয়ে যাে। িাই িবীন্দ্রনাথ
ইংয়িলজলিক্ষাি িীব্র লবয়িালর্িা কয়িন এবং এি বযাখ্যা লেন এইভায়ব“িযাবয়িটলিয়ি িাসােলনক িলক্রোে উদ্ভালবি কৃলত্রম অয়ন্ন লেয়িি লপট ভিাবাি
ময়িাই লসই লৈষ্ট্া, অলি অল্প সংখ্যক লপয়টই লসটা লপৌঁোে এবং লসটায়ক সপরাূ ণষ
িয়ি পলিণি কিবাি িলি অলি অল্প পাকযয়ন্ত্রিই থায়ক। লেয়িি লৈয়ত্তি সয়ঙ্গ
লেয়িি লিক্ষাি এই েূ িে এবং লসই লিক্ষাি অপমানজনক স্বল্পিা েীিষকাি
আমায়ক লবেনা লেয়েয়ে; লকননা লনলিি জালন সকি পিাশ্রেিাি লৈয়ে ভোবে,
লিক্ষাে পির্মষ।”২
িাই লিলন বয়িয়েন “লিক্ষাে মািৃভার্া েুগ্ধসম।” আি লিক্ষাে মািৃভার্াি গুরুে স্বীকাি কয়ি
লিয়খ্য়েন২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

“লনয়জি ভার্াে লৈন্তায়ক ু লটয়ে লিািা, সালজয়ে লিািাি আনন্দ লগাড়া লথয়কই
লপয়েলে। িাই বুয়ঝলে মািৃভার্াে িৈনাি অভযাস সেজ েয়ে লগয়ি িািপয়ি যথা
সময়ে অনয ভার্া আেত্ত কয়ি লসটায়ক সােসপূ বষক বযবোি কিয়ি কিয়ম বায়র্
না; ইংয়িলজি অলি িৈলিি জীণষ বাকযাবিী সাবর্ায়ন লসিাই কয়ি কয়ি কাাঁথা
বুনয়ি েে না।”৩
িবীন্দ্রনাথ মোমানব লসই মোমানবিাি আয়িায়ক লিলন র্নী-েলিদ্র, অসোে-েুস্থ এককথাে
আপামি জসার্ািয়ণি কায়ে লনয়জয়ক লপৌঁয়ে লেয়েয়েন িাাঁি আপন কমষমুখ্ী কমষয়েযাগী িোয়সি
িািা। এি

য়ি লিলন একজােগাে লস্থি না লথয়ক লবৈিণ কয়িয়ে লেি-লবয়েি, ম ঃস্বি-গ্রাম-গঞ্জ

সবষত্র। একলেয়ক লিলন লবশ্বনাগলিক, অনযলেয়ক লিলন স্বয়েিীে, স্বায়েলিকিায়বায়র্ উিু দ্ধ লনষ্ঠাবান
পুরুর্। িবীন্দ্রনাথ লবলৈত্র িাই িাাঁি লৈন্তার্ািাও একমুখ্ী নে, বহুমুখ্ী- িেয়িি সপরাে র্নীি
েুিাি-েুিািী লযমন িাাঁি সালেয়িযি লবর্ে েয়ে উয়েয়ে লিমলন পেীি েলিদ্র অসোে বযলিও িাাঁি
সালেয়িযি লবর্ে েয়েয়ে। পেীি মানু য়র্ি িলি িাাঁি েো-মাো-লস্নে-লিম-ভায়িাবাসা সো জাগ্রি
লেি অসীম মময়েি সয়ঙ্গ। লিিাইেে, সাজােপুয়ি থাকাকািীন লসখ্ানকাি েলিদ্র মানু য়র্ি েুঃখ্
িাঞ্ছনামে জীবয়নি সয়ঙ্গ িিযক্ষভায়ব পলিলৈি েয়েয়েন এবং িাাঁয়েি উন্নেয়ন লনয়জয়ক লনয়োলজি
কয়িয়েন। পেীউন্নেনমূ িক লবলভন্ন কাজকয়মষি ময়র্য িাি িকাি িয়টয়ে। এই সমে লিলন
জলমোিী লেখ্ায়িানাি সূয়ত্র লজাড়াসাাঁয়কাি লকািােিপূ ণষ বালড়য়ি বসবাস ৈুলকয়ে স্ত্রী ও
পুত্রকনযায়েি লনয়ে বসবাস কিয়ি থায়কন একমাত্র পেীিকৃলিি িলি ভায়িাবাসাি টায়ন ও লমায়ে
মুগ্ধ েয়ে। লিিাইেে লথয়ক লিখ্া স্ত্রীয়ক এক পয়ত্রি লবর্ে লেি“আলম কলিকািাি স্বাথষয়েবিাি পার্াণ মলন্দি লথয়ক লিামায়েি েূ য়ি লনভৃি
পেীগ্রায়মি ময়র্য লনয়ে আসয়ি এি উন্মু খ্ েয়েলে।”৪
কলবি এই ময়নাভায়বি িকাি িয়টয়ে কলবিায়িও“নগয়িি োয়ট কলিব না লবৈায়কনা
লিাকািয়ে আলম িালগব না লকায়না কায়জ,
পাব না লকেু ই িালখ্ব না কায়িা লেনা,
অিস জীবন যালপব গ্রায়মি মায়ঝ।”৫
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পেীি িকৃলিি িলি ভায়িাবাসা লথয়ক শুরু েে িাাঁি পেী মানু য়র্ি িলি ভায়িাবাসা। আি
এই ভায়িাবাসাি

সি িাাঁয়েি আত্মিলিি উন্নেন ও স্বলনভষিিীি কিাি আন্তলিক লৈষ্ট্া। এি জনয

লিলন পেীজীবয়নি সামলগ্রক উন্নলিি জনয সো লৈন্তাে মগ্ন লেয়িন। লিলন জানয়িন পেীবাসীি
উন্নেন োড়া লেয়িি উন্নলি সম্ভব নে, আি এও জানয়িন এই কাজ একাি িািা সম্ভব নে, িাই
িাাঁয়ক বিয়ি শুলন“আলম একিা সমি ভািিবয়র্ষি োলেে লনয়ি পািব না। আলম লকবি জে কিব
একটা-েুলট লোট গ্রাম। এয়েি মনয়ক লপয়ি েয়ব এয়েি সয়ঙ্গ একত্র কাজ কিাি
িলি সঞ্চে কিয়ি েয়ব। লসটা সেজ নে, খ্ুব কলেন কৃে সার্ন। আলম যলে
লকবি েুলট লিনলট গ্রাময়কও মুলি লেয়ি পালি অজ্ঞিা অক্ষমিাি বন্ধন লথয়ক
িয়ব লসখ্ায়নই সমগ্র ভািয়িি একলট লোট আেিষ চিিী েয়ব।”৬
১৮৯১ সায়ি লিিাইেে, সাজােপুি ও পলিসয়ি জলমোিী লেখ্ায়িানা কিয়ি যাওোি পি
গ্রায়মি মানু র্য়েি েুঃখ্কষ্ট্ ও েিািাগাাঁথা জীবন লেয়খ্ গ্রায়ম পােিািা, স্কুি, োিবয লৈলকৎসািে
স্থাপন কয়িন। গ্রায়মি িািািাট, পানীে জয়িি জয়নয কুাঁয়ো লখ্াড়া, পুকুি সংস্কাি, র্মষয়গািা স্থাপন
িভৃলি কমষযজ্ঞ শুরু কয়িন। এই সয়ঙ্গ লিলন ‘লসানািিিী’ি ভূ লমকাে লিয়খ্য়ে“অেিে সু খ্েুঃয়খ্ি বাণী লনয়ে মানু য়র্ি জীবনর্ািাি লবলৈত্র কিিব এয়স
লপৌৈলেি আমাি হৃেয়ে। মানু য়র্ি পলিৈে খ্ুব কায়ে এয়স আমাি
মনয়ক জালগয়ে লিয়খ্লেি। িাাঁয়েি জনয লৈন্তা কয়িলে কাজ কয়িলে,
কিষয়বযি নান সংকল্প লবাঁয়র্ িুয়িলে- লসই সংকয়ল্পি সূত্র আজও লবলেন্ন
েেলন আমাি লৈন্তাে। লসই মানু য়র্ি সংস্পয়িষই সালেয়িযি পথ এবং
কয়মষি পথ পািাপালি িসালিি েয়ি আিম্ভ েি আমাি জীবয়ন।”৭
গ্রাম িেয়িি ভািসময িক্ষাে িবীন্দ্রনাথ স্বয়েলিযু গ লথয়ক বয়িয়েন- িেি লথয়ক যায়ব র্ন,
জ্ঞান এবং িলিি চবজ্ঞালনক বযবোি, গ্রাম লথয়ক যায়ব খ্ােয, স্বাস্থয, ভ্রািৃেয়বার্ ও সংেলি। এই
পািস্পলিক লিনয়েয়নি মার্যয়ম গয়ড় উেয়ব একলট আেিষ সমাজ, িুৈয়ব অন্ধয়েি করুণেিা।
িাোড়া লিলন পেীি অথষননলিক বুলনোেয়ক েৃ ঢ় কিয়ি লৈয়েয়েন বািব লভলত্তক পলিকল্পনা সমবাে
ও কৃলর্বযায়ঙ্কি কমষর্ািাি মর্য লেয়ে, যা পেীি অথষননলিক উন্নলিি লক্ষয়ত্র এ েুলট লবর্ে লেি
একান্ত অপলিোযষ।
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কমষবীি িবীন্দ্রনায়থি উয়েযায়গই লবংি িিাব্দীি সূৈনািয়গ্ন মানবমঙ্গয়িি লবলভন্ন কমষিোস
সূলৈি েয়েয়ে। িাকৃলিক েুয়যষায়গি োি লথয়ক পলিয়বিয়ক বাাঁৈায়নাি জনয বৃ ক্ষয়িাপয়নি আহ্বান
িবীন্দ্রনাথ জালনয়েয়েন এবং িাি রূপোন কয়িয়েন িালন্তলনয়কিয়ন। িবীন্দ্রনাথ িালন্তলনয়কিয়নি
মানু র্য়েি লনয়ে ‘লিল্পভবন’ স্থাপন কয়ি লেয়িি কুটীি লিল্পয়ক পুনরুজ্জীবয়নি উয়েযাগ লনয়েয়েন।
এোড়া আজ সিকালি ভাবনাি পঞ্চায়েি বযবস্থাে গ্রায়মি উন্নলি, গ্রায়মি অথষনীলি সমৃদ্ধ কিাি লয
গলিমে আয়োজন, গ্রায়মি মানু র্য়ক অলর্কািয়বায়র্ সয়ৈিন কিাি লয মানলবক পেয়ক্ষপ- এই
উপিলিি কথা স্বয়েলি আয়ন্দািয়নি সমে লথয়কই িবীন্দ্রনাথ িাাঁি নানা িৈনাে িকাি কয়িয়েন।
িবীন্দ্রনায়থি সমেকায়ি লগাাঁড়া লেন্দু র্য়মষি বুলদ্ধেীন, লবৈািেীন, যু লিলবরুদ্ধ, কুসংস্কািগ্রস্থ িথা
সমাজজীবয়ন লবিালজি মানু য়র্ি লৈন্তা লৈিনা জড়িাগ্রি এইিকম পলিলস্থলিয়ি িবীন্দ্রনাথ িৈলিি
লস্রায়ি গা না ভালসয়ে িন্ত্র-মন্ত্র সম্বলিি র্য়মষি লবড়াজাি লথয়ক লনয়জয়ক েূ য়ি সলিয়ে লনয়েয়েন।
িবীন্দ্রনায়থি র্মষভাবনা সপরায়কষ বিয়ি লগয়ে িয়বার্ৈন্দ্র লসন িাাঁি ‘িবীন্দ্রনায়থি লিক্ষালৈন্তা’ে
লিয়খ্য়েন“িন্ত্রমন্ত্র-সংলেিা মায়ন িাস্ত্র, আি িাস্ত্র েয়ে র্য়মষি বােন লয র্মষ মানু র্য়ক
লবশ্বজনীনিা ও লৈিন্তনিাি লভলত্তি উপয়ি িলিষ্ঠা োন কয়ি লস র্মষ নে, লয র্মষ
লেিাৈাি ও লিাকাৈায়িি অসংখ্য লবলর্লনয়র্য়র্ি জায়ি আবদ্ধ কয়ি মানু র্য়ক
লনিি ও লনলিে জড়ে োন কয়ি লসই র্য়মষি বােন। িাই গলিিীি লনিযসলক্রে
সবষাঙ্গীন মনু র্যয়েি সার্ক িবীন্দ্রনাথ উি িাস্ত্র ও র্য়মষি সম্বয়ন্ধ এমন কয়োি
ময়নাভাব অবিম্বন কয়িলেয়িন। লয র্মষিাস্ত্র স্বার্ীন লবৈািবুলদ্ধি লবয়িার্ী, লস
িাস্ত্রয়ক লিলন অস্বীকাি কিয়ি লকেু মাত্র লির্া কয়িনলন। লয র্মষ মানু য়র্ি মনয়ক
সংস্কায়িি িািা আবদ্ধ কয়ি িায়খ্, লস র্মষয়কও লিলন বািংবাি কলেনভায়ব
আিাি কয়িয়েন। লকননা িাাঁি ময়ি এই আৈািগি র্য়মষি বাইয়ি আমায়েি
জীবয়নি অলি অল্প অংিই অবলিষ্ট্ থায়ক।”৮
িবীন্দ্রনাথ লবৈািেীন লেন্দুর্য়মষি মূ ঢ়িায়ক িথম আিাি োনয়িন িাাঁি ‘লবসজষন’ নাটয়ক। লিম
ও িথাি িয়েি মর্য লেয়ে লিয়মি জেগান গাইয়িন। লেন্দুর্মষ ও সমায়জি কলেন কয়োি িথায়ক
লবসজষন লেয়েয়েন এই নাটয়ক। সংস্কায়িি লবড়াজায়ি আবদ্ধ িথা বড় েয়ি পায়ি না, মানলবক
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লিমই িাশ্বি, মানু য়র্ি লৈিনাি আয়িাক লবিায়ি লসদ্ধেি। আমায়েি লেয়ি র্য়মষি নায়ম অনযােয়ক
লযভায়ব িশ্রে লেওো েে, এি োি লথয়ক মুি েওোি জনয িবীন্দ্রনাথ বয়িয়েন
“এই বি েুঃসময়ে কামনা কলি, িলিি বীভৎসিায়ক লকেু য়ি আমিা ভে কিব
না, ভলিও কিব না; িায়ক উয়পক্ষা কিব, অবজ্ঞা কিব।”৯
মানু য়র্ি মনু র্যে লবকলিি েে সু ষ্ঠ সু ন্দি এক সামালজক পলিয়বয়ি। লকন্তু লয পলিয়বি লগাাঁড়া
অন্ধকুসংস্কাি গ্রি লস্নে-েো-মাো-লিম-ভায়িাবাসা িভৃলি মানলবক গুণগুলি েে লবিুপ্ত, জ্ঞানলবয়বক বুলদ্ধ লবৈািক্ষমিা যাে োলিয়ে, র্য়মষি লোোই লেয়ে মানু র্ িাাঁি বািব জ্ঞান োলিয়ে েয়ে
ওয়ে এয়ক অপয়িি িত্রু, আত্মকিয়ে আত্মেনয়ন েে উন্মত্ত এি োি লথয়ক লিোই পাওোি জনয
লিলন িলিবােী কয়ণ্ঠ লিার্ণা কয়িয়েন“লে র্মষিাজ, র্মষলবকাি নালি
র্মষমূঢ় জয়নয়ি বাাঁৈাও আলস।
লয পূ জাি লবেী িয়ি লগয়েয়ে লভয়স,
ভায়ো ভায়ো আলজ ভায়ো িায়ি লনঃয়িয়র্,
র্মষকািাি িাৈীয়ি বজ্র োয়না,
এ অভাগা লেয়ি জ্ঞায়নি আয়িাক আয়না।১০
‘অৈিােিন’ নাটয়কি লবর্েও র্য়মষি লবরুয়দ্ধ লসাচ্চাি েওো। লেন্দু র্য়মষি অন্ধকুসংস্কায়িি
লবড়াজাি লভয়ে জ্ঞায়নি আয়িাক সঞ্চাি কিাই লেি এই নাটয়কি মূ ি উয়েিয।
কায়িি যাত্রাি ধ্বলন শুলনয়েলেয়িন িবীন্দ্রনাথ। লেয়খ্লেয়িন অখ্ণ্ড ভািিবয়র্ষি স্বপ্ন; লয ভািি
আেিয়ন লবিাি, অসংখ্য মানু য়র্ি বাসভূ লম, নানাভার্া, নানামি, নানা পলির্ায়ন চবলৈত্রযমে। আবাি
বহুসমসযাে ভািাক্রান্ত এয়েয়ি, িািময়র্য অনযিম সমসযা জািপায়িি েু াঁিমায়গষি। সমকািীন এই
সমসযালটয়ক িবীন্দ্রনাথ লেয়খ্লেয়িন অিযন্ত মানলবক েৃ লষ্ট্য়ি। িাই মনু র্যয়েি অবমাননাে
িবীন্দ্রনায়থি িলিবােী কণ্ঠ; গীিাঞ্জলি’ কায়বযি ‘অপমালনি’ কলবিাে ু য়ট ওয়ে“মানু য়র্ি অলর্কায়ি বলঞ্চি কয়িে যায়ি
সম্মু য়খ্ োাঁড়ায়ে লিয়খ্ িবু লকায়ি োও নাই স্থান
অপমায়ন েয়ি েয়ব িাাঁোয়েি সবাি সমান।”১১
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আবাি মানু য়র্ি অলর্কায়ি বলঞ্চি েলিি উয়পলক্ষি িূ দ্রয়শ্রলণি জাগিণ ‘িয়থি িলি’ নাটয়ক
লেলখ্য়েয়েন িবীন্দ্রনাথ। লিাকােি উৎসব কাোয়মাে ‘িয়থি িলি’ নাটকলট লিখ্া, এখ্ায়ন মানু য়র্ি
লৈয়ে লিাকজীবন সম্ভূি অর্যাত্ময়ৈিনা বড় েয়ে উেয়িও লিলন লপৌঁয়ে লগয়েন মানবসভযিাি
ইলিোয়স। পৃলথবীবযাপী শ্রমজীবী মানু য়র্ি ঐকয সংগ্রাম, সা িযয়ক স্পিষ কয়িয়েন লিলন এই
নাটয়ক। এই নাটয়কি মূ ি বিবয িবীন্দ্রনাথ িিৎৈন্দ্রয়ক লনয়জই জালনয়েয়েন“িথযাত্রাি উৎসয়ব নিনািী সবাই েোৎ লেখ্য়ি লপয়ি- মোকায়িি িথ অৈি।
মানবসমায়জি সকয়িি লৈয়ে বয়ড়া েুগষলি কায়িি এই গলিেীনিা। মানু য়র্
মানু য়র্ লয সম্বন্ধ যু য়গ যুয়গ িসালিি, লস বন্ধনও এই িথ টানাি িলি। লসই
বন্ধয়ন অয়নক গ্রন্থ পয়ড় লগয়ে মানব সম্বন্ধ অসিয ও অসমান েয়ে লগয়ে। িাই
ৈিয়ে না িথ। এই সম্বয়ন্ধি অসিয এিকাি যাাঁয়েি লবয়ির্ভায়ব পীলড়ি কয়িয়ে
অপমালনি কয়িয়ে, মনু র্যয়েি লশ্রষ্ঠ অলর্কাি লথয়ক বলঞ্চি কয়িয়ে, আজ
মোকাি িায়েিই আহ্বান কয়িয়েন িাাঁি িয়থি বােন রূয়প, িাাঁয়েি অসম্মান
িুৈয়ি িয়বই সম্বয়ন্ধি অসাময েূ ি েয়ে সম্মু য়খ্ি লেয়ক ৈিয়ব।”১২
লবয়ির্ কয়ি িবীন্দ্রনাথ, িূ দ্র সমায়জ েীিষলেন লযভায়ব অপাংয়িে িয়েয়ে িাাঁয়েি িলি সোনু ভূলি
লেখ্ায়নাি উয়েয়িযই এই নাটক িৈনা কয়িন।
িথম লবশ্বযু য়দ্ধি পিবিষী সময়ে ১৯১৯ সায়ি জালিওোনওোিাবায়গি েিযাকায়ণ্ডি িটনাে
ইংয়িজ িাসয়নি িলি িবি িলিবাে ও িীব্র র্ীক্কায়ি িবীন্দ্রনাথ গয়জষ ওয়েন। ইংয়িজয়েি লেওো
‘নাইট’ উপালর্ িযায়গি মর্য লেয়ে। িি িি লনলেি আেি মানু য়র্ি জনয মমষােি েন, গান্ধীলজ,
লেিবন্ধু লৈত্তিঞ্জন োি সে সমকািীন িথম সালিি লনিািা নীিব থাকয়িও িবীন্দ্রনাথ নীিব
থাকয়ি পায়িন লন। ইংিযাণ্ড ও আয়মলিকাে লগয়ে এই জিনয নৃ িংসিাি লবরুয়দ্ধ লসখ্ানকাি
শুভবুলদ্ধ সপরান্ন মানু র্য়েি িলিবাে োবী কয়িন, লকন্তু িািাও কলবয়ক েিাি কয়িন। লেজিীি
কািাগায়ি অবরুদ্ধ বন্দীয়েি েিযাি িলিবায়ে োাঁড়ায়িন মনু য়ময়ণ্টি পােয়েয়ি, িৈনা কিয়িন“ভগবান, িুলম যু য়গ যু য়গ েুি পাোয়েে বায়ি বায়ি
েোেীন সংসায়ি
িািা বয়ি লগি ‘ক্ষমা কয়িা সয়ব’, বয়ি লগি ‘ভায়িাবায়সাঅন্তি েয়ি লবয়ির্ লবর্ নায়িা’।”১৩
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মনু র্যে লবয়িার্ী পলিমী যালন্ত্রক সভযিা, লবয়ির্ি আয়মলিকাি র্নিালন্ত্রক িলিি লবরুয়দ্ধ
িলিবাে স্বরূপ িৈনা কয়িন ‘মুির্ািা’ ও ‘িিকিবী’ নাটক। এই নাটক েুলটয়ি িবীন্দ্রনাথ
অলভলজৎ (মুির্ািা) ও নলন্দনী (িিকিবী)-ি ময়িা মানবসভযিাি েুলট জীবন্ত িলিলনলর্ চিলি
কয়ি লগয়েন এবং িাাঁয়েি মর্য লেয়ে মানব সভযিাি লবয়বকয়বায়র্ি জাগিণ িলটয়ে িলিবােী ৈলিত্র
গয়ড় লিািাি বীজ লিাপন কয়িয়েন। িায়ণি লবলনময়ে সিযয়ক িলিষ্ঠা কিাি, অনযায়েি লবরুয়দ্ধ
রুয়খ্ োাঁড়ায়নাি জীবন্ত েলিি এই েুলট নাটক যা এখ্নও সমাজ জীবন উন্নেয়ন সমানভায়ব সলক্রে।
ভািয়িি জািীে সংেলি িক্ষাি ময়র্যও িবীন্দ্রনাথ লসদ্ধেি, র্মষ-সংস্কৃলি-ভার্া এই লিন
লভলত্তয়িই স্বার্ীনিাি আয়গ নানা িলিবাে েয়েয়ে্ আয়ন্দািন েয়েয়ে লেন্দু-মসু িমান লিস্টান এই
লিন জায়িি লগাষ্ঠীি ময়র্য। লেয়িি জািীে সংেলিি এই সংকটমে পিলস্থলিয়ি িবীন্দ্রনায়থি
লৈন্তা-পিামিষ সংকট লথয়ক উত্তিয়ণি পায়থে। ১৩১১ বঙ্গায়ব্দ ‘স িিাি সেুপাে’ নামক একলট
িবয়ন্ধ লেয়িি লবলেন্ন িলিয়ক একস্থায়ন সংেি কিাি জনয িবীন্দ্রনাথ স্বয়েলি সংসে গেন কিাি
িিাব লেন এবং এই সংসেয়ক কাযষকি কিাি জনয লিলন স্বয়েলি সমায়জি সংলবর্ান িৈনা
কয়িন। এই সংলবর্ায়নি িিাব লেি – সামালজক বযবোি, লিক্ষা-স্বাস্থয, কিালবেযা, বযবসা-বালণজয
িভৃলিি উন্নলিি জনয উয়েযাগী েয়ি েয়ব জাি-পাি লনলবষয়িয়র্ সমায়জি সমি িয়িি মানু র্য়ক।
উপয়িাি আয়িাৈনাি লভলত্তয়ি আমিা এই লসদ্ধায়ন্ত উপনীি েয়ি পালি লয, িবীন্দ্রনায়থি
লৈন্তা-লৈিনা বযলিগি গণ্ডীি ময়র্য সীমাবদ্ধ লেি না, মানু য়র্ি মানলবক কিযায়ণ িাাঁি লৈন্তা-লৈিনা
িবালেি লেি। সিয ও মঙ্গয়িি িয়ক্ষয সয়বষাপলি মনু র্যয়েি মযষাোে িাাঁি লিখ্লন কখ্নও আয়পার্
কয়িলন। পুাঁলজবােী সাম্রায়জযি লবরুয়দ্ধ লিলন লেয়িন বিাবিই িলিবােী; িাই বিষমান সময়ে িাাঁি
মৃিুযি পাঁৈাত্তি বেি পয়িও এই ভাব-ভাবনা আমায়েি কায়ে সূয়যষি লিয়জােৃ প্ত েটাি নযাে
জাজ্জ্বিযমান এবং ভলবর্যয়িি পয়থ এলগয়ে যাওোি পায়থে।
িথযসূত্র
১। োকুি িবীন্দ্রনাথ, ‘লিক্ষা’, “নািীলিক্ষা”, লবশ্বভািিী গ্রন্থন লবভাগ, ভাদ্র-১৪১৭, পৃ ষ্ঠা ১৩৯।
২। িয়েব, “লিক্ষাি সাঙ্গীকিণ” পৃ ষ্ঠা ২২৯।
৩। িয়েব, “লিক্ষাি সাঙ্গীকিণ” পৃ ষ্ঠা ২৪৩।
৪। মুয়খ্াপার্যাে িভািকমাি, ‘িবীন্দ্র জীবনকথা’ আনন্দ, চৈত্র, ১৪২০ পৃ ষ্ঠা ৫১।
৫। িয়েব, পৃ ষ্ঠা ৫১-৫২।
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৬। োকুি িবীন্দ্রনাথ, “শ্রীলনয়কিয়নি ইলিোস ও আেিষ”, ‘পেীিপকৃলি’, িবীন্দ্র িৈনাবিী’ ৈিুেষি খ্ণ্ড,
লবশ্বভািিী গ্রন্থন লবভাগ, লপৌর্, ১৪১৫
৭। োকুি িবীন্দ্রনাথ, ‘লসানািিিী’, ভূলমকাংি, লবশ্বভািিী গ্রন্থন লবভাগ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ।
৮। লসন িয়বার্ৈন্দ্র, ‘িবীন্দ্রনায়থি লিক্ষালৈন্তা’ পলিমবঙ্গ িাজয পুিক পর্ষ ৎ, ২০০৭, পৃ ষ্ঠা ৫৮।
৯। োকুি িবীন্দ্রনাথ, “বািােলনয়কি পত্র”, ‘কািান্তি’ পৃ ষ্ঠা ১৩৪।
১০। োকুি িবীন্দ্রনাথ, “র্মষয়মাে”, ‘পলিয়ির্’ ‘িবীন্দ্র িৈনাবিী’ ৮ম খ্ণ্ড, লবশ্বভািিী, পৃ ষ্ঠা ২০৬-২০৭।
১১। োকুি িবীন্দ্রনাথ, “অপমালনি”, ‘গীিাঞ্জলি’, ‘সঞ্চলেিা’, সালেিযম্, জানু োিী, ২০০৭, পৃ ষ্ঠা ৩৮১।
১২। দ্রষ্ট্বয: ‘বাংিা সালেয়িযি ইলিোস’ লেয়বিকুমাি আৈাযষ, ইউনাইয়টি বুক এয়জন্সী, জানু োিী, ২০০৭, পৃ ষ্ঠা
৩৭৪।
১৩। োকুি িবীন্দ্রনাথ, “িশ্ন”, ‘পলিয়ির্’, ‘সঞ্চলেিা’, সালেিযম্, ২০০৩, পৃ ষ্ঠা ৪৮৫।

*****
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অলভভার্য়ণ সালেিয সমায়িাৈনা: িিৎৈয়ন্দ্রি েৃ লষ্ট্য়ি
লিখ্ক-পলিলৈলি

িীথষ োস
গয়বর্ক, বাংিা লবভাগ, লবশ্বভািিী লবশ্বলবেযািে
পলিমবঙ্গ, ভািি

সংলক্ষপ্তসাি
িিৎৈন্দ্র ৈয়ট্টাপার্যাে শুর্ুমাত্র একজন কথাসালেলিযকই লেয়িন না, লিলন লসই সয়ঙ্গ একজন
সালেয়িযি িসয়বাদ্ধা পােকও লেয়িন। লিলন লবলভন্ন জােগাে সালেিয সভাে অলভভার্ণ লেয়ি যান,
লসই সমে লিলন সালেিয লনয়ে লয সমি কথা বয়িন লসগুলিই িাাঁি সালেিয লনয়ে লৈন্তা-ভাবনাি
সি। লিলন সালেিয সমায়িাৈনাে লকায়না লগাাঁড়ালমি র্াি র্ািয়িন না। সালেয়িযি লক্ষয়ত্র লযলট
িয়যাজয লিলন লসলটয়কই গ্রেণ কিয়ি বয়িয়েন। লিলন সালেয়িযি সু নীলি কুনীলি আটষ, িীলি লনয়ে
অয়নক কথা বয়িয়েন। লযগুলিি িাসলঙ্গকিা আজও যয়থষ্ট্।
সূৈকিব্দ
িিৎৈন্দ্র, অলভভার্ণ, সালেয়িযি আেিষ, রুলৈ, নীলি, সমে, িে।
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অলভভার্য়ণ সালেিয সমায়িাৈনা: িিৎৈয়ন্দ্রি েৃ লষ্ট্য়ি
িীথষ োস
বাংিা সালেয়িয িথম সালিি ঔপনযালসক িিৎৈন্দ্র ৈয়ট্টাপার্যাে। আজ িাাঁি সালেিয সমগ্র বাোলিি
কায়ে সপরাে। লকন্তু লবংি িিয়কি িথমায়র্ষ যখ্ন এই সালেলিযয়কি আলবভষাব িয়ট িখ্ন
বিষমায়নি এই জনলিে সালেলিযকয়কও সেয কিয়ি েয়েলেি লবলভন্ন িকয়মি সমায়িাৈনা। আসয়ি,
লবলিিভাগ সময়েই লেখ্া লগয়ে লয নবীন সালেলিযক এবং িাাঁি িলৈি সালেিয বাংিা সালেয়িযি
জগৎয়ক সমসযাি সম্মু খ্ীন কয়িয়ে। নিুন ভাবনা-লৈন্তা, নিুন আলঙ্গক, নিুন কালেলন লময়ি লময়ি
বাংিা সালেলিযয়ক এয়িায়ময়িা কয়ি লেবাি লৈষ্ট্া কয়িয়ে। আি িাি

িস্বরূপ, যিীন্দ্রয়মােন

লসংয়েি নযাে িাৈীনপন্থীিা ‘সালেয়িযি স্বাস্থযিক্ষা’-ি নযাে গ্রন্থ িণেয়ন উেযি েয়েয়েন। শুর্ু িাই
নে িাৈীন কলব িবীন্দ্রনাথও এসব এয়কয়ি বযাপািগুলিয়ক আমি লেয়ি ৈান লন। সব যু য়গই
সমায়িাৈনাি ক্ষুির্ায়ি অলিষ্ট্ েয়ে ওয়েন নবীন সালেলিযকিা। আি িাই, কাজী নজরুি ইসিায়মি
ময়িা কলবয়ক লবয়দ্রাে জানায়ি েে ‘আমাি চকল েৎ’-এি ময়িা কলবিা িৈনা কয়ি। আবাি
অনযলেয়ক, িিৎৈন্দ্র ৈয়ট্টাপার্যায়েি ময়িা নবীন ঔপনযালসকয়ক লেয়ি েে লবলভন্ন স্থায়ন অলভভার্ণ।
এই িবয়ন্ধ আমিা িাাঁি সালেিয লবর্েক কিকগুলি লনবষালৈি অলভভার্য়ণি উপি আয়িাকপাি
কিব। এখ্ায়ন লয সকি অলভভার্ণগুলি আয়িালৈি েয়ব লসগুলি েি১। ‘ভলবর্যৎ বঙ্গ-সালেিয’
২। ‘আর্ুলনক সালেয়িযি চকল েি’
৩। ‘সালেিয ও নীলি’
৪। ‘সালেয়িয আটষ ও েুনষীলি’
৫। ‘সালেয়িযি িীলি ও নীলি’
১
‘ভলবর্যৎ বঙ্গ-সালেিয’ অলভভার্ণলট িিৎৈন্দ্র ৈয়ট্টাপার্যাে ১৩৩০ সায়িি চজযষ্ঠ মায়স বঙ্গীে সালেিয
পলির্ৎ িাখ্াি অলভন্দয়নি উত্তয়ি লিয়খ্ন। ভলবর্যৎ বঙ্গ সালেয়িযি লবর্েবস্তু লকমন েয়ব এবং
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লকান পয়থ এলট অগ্রসি েয়ব িা লনণষে কিাি লৈষ্ট্া কয়িন িিৎৈন্দ্র এই অলভভার্য়ণ। এই
অলভভার্য়ণ লিলন সালেয়িযি একলট সংজ্ঞা লনরূপয়ণি লৈষ্ট্া কয়িয়েন এইভায়ব‘সমায়জি সয়ঙ্গ লময়ি লময়ি এক েয়ে িাি লভিয়িি বাসনা কামনাি আভাস
লেওোই সালেিয।’১
আমিা জালন লয, সালেিয েি সমায়জি েপষণ।

য়ি িিৎৈন্দ্র সমাজ বলেভূ ষি লকান অয়িৌলকক

কালেলনয়ক সালেয়িয স্থান লেয়ি ৈাইয়েন না। আবাি সালেিয বিয়ি সমায়জি

য়টাকলপও বিয়ি

ৈাইয়েন না। সমাজ থাকয়ব, লকন্তু িাি সয়ঙ্গ সালেলিযকয়ক যু ি কিয়ি েয়ব িাাঁি আপন ময়নি
মার্ুিী। এই িসয়ঙ্গ লিলন সালেয়িযি কাজ কী িাাঁি বযাখ্যা কিাি িোস কয়িয়েন। িাাঁি ময়ি
সালেয়িযি কাজ েি‘ভায়ব, কায়জ, লৈন্তাে মুলি এয়ন লেওোই ি সালেয়িযি কাজ।’২
‘লকন্তু আয়ক্ষয়পি লবর্ে আমায়েি সালেয়িয নিুন লজলনস লেবাি লজা লনই।’৩
কািণ, নিুন লকেু ি আমোলন কিয়িই পােক ও সমায়িাৈকয়েি লিযনেৃ লষ্ট্ বলর্ষি েে ঐ সকি
নবীন সালেলিযকয়েি উপি। িিৎৈন্দ্র ৈান নবীন সালেলিযকিা লিখ্ুক স্বার্ীন ময়ন। িাজননলিক,
সামালজক, র্মষীে লকান িভাবই লযন সালেলিযকয়েি উপি লজািজুিুম না কয়ি। িয়ব
সালেলিযয়কিও একটা সীমা থাকা িয়োজন। িাই স্বার্ীনিা বিয়ি লিলন লস্বোৈািীিায়ক আমি
লেনলন। লসজনযই িাাঁয়ক বিয়ি শুলন‘সালেয়িয স্বার্ীনিা মায়ন অিাজকিা

anarchy

নে।’৪

সালেলিযকয়ক সালেিয িৈনাি জনয সু য়যাগ লেয়ি েয়ব বয়ি লিলন ময়ন কয়িন। আি লসই সুয়যাগ
যলে আমিা না লেয়ি পালি িােয়ি- ‘িাই আমাি ময়ন েে বড় সালেলিযক আমায়েি লেয়ি এখ্ন
আি জন্মায়ব না।’৫ লসটা লযমন সালেলিযয়কি লক্ষয়ত্র ক্ষলি লেক লিমলনভায়ব বাংিা সালেয়িযি
লক্ষয়ত্রও ক্ষলি স্বরূপ।
২
‘আর্ুলনক সালেয়িযি চকল েৎ’ অলভভার্ণলট িিৎৈন্দ্র লেন ১৩৩০ বঙ্গায়ব্দ লিবপুি ইনলস্টলটউয়টি
সালেিয সভাে। িসঙ্গি উয়েখ্ কিয়ি েে, এই সভাে সভাপলি লেয়িন স্বেং লবশ্বকলব িবীন্দ্রনাথ
োকুি। এই অলভভার্য়ণ িিৎৈন্দ্র িৎকািীন সালেিয সমায়িাৈকয়েি েুলট বিবযয়ক িুয়ি র্িাি
িোস কয়িয়েন২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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‘িথমি, বাংিা ভার্াি গুণগান।
লিিীেি, আর্ুলনক সালেয়িযি লোর্ লনর্ষািণ।
আর্ুলনক সালেয়িযি লোর্-ত্রুলট লনর্ষািণ িৎকািীন সমায়িাৈকয়েি মুখ্য়িাৈক খ্াবাি লেি।
আি িাই িাাঁয়েি মুয়খ্ শুনয়ি পাওো যাে‘বাঙ্গািা সালেিয িসািয়ি লগি;- আি বাাঁয়ৈ না। আবজষনাে বাঙ্গািা সালেিয
লবাঝাই েইো উলেি, আমায়েি কথা লকে শুয়ন না; োে! োে! বলঙ্কমৈন্দ্র বাাঁলৈো
নাই, মুগুি মালিয়ব লক? ঝুলড় ঝুলড় নাটক নয়ভি ও কলবিা বালেি েইয়িয়ে,
িাোয়ি সু লিক্ষা নাই- িাো লনেক েুনষীলিপূ ণষ।’৬
িৎকায়ি সমায়িাৈকয়েি ময়র্য বদ্ধ র্ািণা জয়ন্মলেি লয, বলঙ্কমৈয়ন্দ্রি লিয়িার্ায়নি সয়ঙ্গ সয়ঙ্গই
বাংিা সালেয়িযি িসািয়ি গমন অলনবাযষ। আসয়ি িৎকািীন নবীন সালেলিযকিা বলঙ্কমৈয়ন্দ্রি িলি
শ্রদ্ধা লিয়খ্ও লনজস্ব গলিপথ চিলি কিাি লৈষ্ট্া কয়িলেয়িন। বলঙ্কমী পন্থায়ক লভয়ে নিুন আলেনাে
বাংিা সালেয়িয উয়ে আসলেি সমায়জি ভায়িা-মন্দ সবই অকপটভায়ব। বলঙ্কমী উপনযায়স িালি ও
িােলিত্ত অলনবাযষ লেয়সয়ব লেখ্া লেয়েয়ে সমায়জি িয়োজয়ন। লসলেক লথয়ক িিৎৈন্দ্র ও অনযানয
িৎকািীন লিখ্য়কিা অনয পয়থ োাঁটবাি লৈষ্ট্া কয়িয়েন। আি িাই ‘কৃেকায়ন্তি উইি’-এি
লিালেনীি মৃিুয সপরায়কষ িাাঁি উলি‘লিালেনী পালপষ্ঠা এবং লয পালপষ্ঠাি িলি আমায়েি লকান সোনু ভূলি নাই,
িাোিও িলি লকন্তু এিবড় অলবৈাি কলিয়ি আমায়েি োি উয়ে না।’৭
লসকায়ি ও একায়ি এখ্ায়নই মি বয়ড়া বযবর্ান। আসয়ি সালেলিযয়কি কাজ নীলিলিক্ষা লেওো
নে। সমায়জি িটনায়ক লৈায়খ্ আেু ি লেয়ে লেলখ্য়ে লেওোই িাি কাজ।
৩
‘সালেিয ও নীলি’ অলভভার্ণলটি সমেকাি ১৩৩১বঙ্গাব্দ িিৎৈন্দ্র ৈয়ট্টাপার্াে বঙ্গীে সালেিযপলির্ৎ-এি নেীো িাখ্াি বালর্ষক অলর্য়বিয়ন ১০ই আলশ্বন এলট পাে কয়িন। এই অলভভার্য়ণি
মর্য লেয়ে লিলন কাবয ও উপনযায়সি ময়র্য পাথষকয লেখ্ায়নাি লৈষ্ট্া কয়িয়েন। উপনযায়সি আয়িাৈনা
কিয়ি লগয়ে লিলন

Idealistic

এবং

Realisitic

লবর্য়ে আয়িাকপাি কয়িয়েন। সমায়িাৈকয়েি ময়র্য

এই েুই িব্দ লবি জনলিে। িাাঁি ভার্াে-

২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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‘লগাটা েুই িব্দ আজকাি িাে লিানা যাে,

Idealisit and Realisitic

আলম নাই এই

লির্ সম্প্রোয়েি লিখ্ক।’৮
আসয়ি

Idealistic

এবং

Realistic

এই িব্দ েুলট খ্ুবই লগািয়ময়ি িব্দ।

Idealistic

এবং

Realistic

িব্দ

েুলটি ৈুিয়ৈিা লবয়লর্ণ কিা খ্ুবই েুরূে। েুলটয়ক আিাো লকায়না সালেলিযয়কি পয়ক্ষই লিখ্া সম্ভব
নে। িিৎৈয়ন্দ্রি এই িসয়ঙ্গ উলি‘আলম ি জালন লক কয়ি আমাি ৈলিত্রগুলি গয়ড় ওয়ে। বািব অলভজ্ঞিায়ক আলম
উয়পক্ষা কিলৈয়ন, লকন্তু বািব ও অবািয়বি সংলমশ্রয়ণ কি বযথা, কি
সোনু ভূলি, কিখ্ালন বুয়কি িি লেয়ে এিা র্ীয়ি র্ীয়ি বড় েয়ে ল ায়ট লস আি
লকউ না জায়ন আলম ি জালন।’৯
অলভভার্য়ণি লির্াংয়ি লিলন সালেয়িযি সু নীলি ও েুনষীলি িসয়ঙ্গ আয়িাৈনা কয়িয়েন। আসয়ি
সু নীলি লেওো নীলিপুিয়কি কাজ, উপনযায়সি নে। িাই লিলন বয়িয়েন‘নীলি পুিক েয়ব, লকন্তু সালেিয েয়ব না।’১০
‘কৃেকায়ন্তি উইি’-এি লিালেণীি মৃিুয সপরায়কষ িাাঁি অভমি‘উপনযায়সি ৈলিত্র শুর্ু উপনযায়সি আইয়নই মিয়ি পায়ি, নীলিি লৈাখ্ িাঙ্গালনয়ি
িাি মিা ৈয়ি না।’১১
নীলিি লৈাখ্ িাঙ্গালনয়ি মৃিুযি

য়ি সামালজকিা অক্ষুণ্ণ থায়ক লেকই, লকন্তু সালেয়িযি লসয়ক্ষয়ত্র

অপমৃিুয িয়ট।
৪
‘সালেয়িয আটষ ও েুনষীলি’ অলভভার্ণলট ১৩৩১ বঙ্গায়ব্দ মুলন্সগয়ঞ্জি সালেিয সভাে পাে কয়িন। এই
অলভভার্য়ণ িিৎৈন্দ্র একলট িশ্নয়ক উিালপি কয়িয়েন, লসলট েি‘লকন্তু লেয়িি সালেিয লক নবীন সালেলিযয়কি োয়ি সিয সিযই নীয়ৈি লেয়ক
লনয়ম ৈয়িয়ে?’১২
আসয়ি নবীন সালেিয মায়নই িালবি িা লিলন মানয়ি ৈানলন। আি িাই লবয়িার্ িয়টয়ে কলবগুরু
িবীন্দ্রনাথসে িৎকািীন সমায়িাৈক লগাষ্ঠীি সয়ঙ্গ। সমায়িাৈয়কি কাজ েি লনিয়পক্ষভায়ব লবৈাি
লবয়লর্ণ কিা। বযলিগি ভায়িািাগা-মন্দিাগায়ক েূ য়ি সলিয়ে লিয়খ্ িাি যাত্রাপথয়ক সু লনলিি
কিয়ি েে। িিৎৈয়ন্দ্রি ময়ি২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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‘সমায়িাৈনাি েয়ি োলেেলবেীন কটূলিি িালবয়িও বাণীি মলন্দিপথ অবরুদ্ধ
েয়ে লযয়ি পায়ি।’১৩
সালেয়িয

‘Art’-এি

কথা বিয়ি লগয়ে বয়িয়েন-

‘এলট েি উপিলিি বস্তু, কলবি অন্তয়িি র্ন।’১৪
িাই এ বযাপায়ি লিলন লবলি আয়িাৈনা কয়িনলন। িয়ব সালেয়িযি মর্য লেয়ে পােক কী িাভ কিয়ি
ৈান লস লবর্য়ে সু স্পষ্ট্ অলভমি লেয়েয়েন‘লবেুিমষাি লেন লথয়ক আজও পযষন্ত আমিা গয়ল্পি মর্য লথয়ক লকেু একটা লিক্ষা
িাভ কিয়ি ৈাই।’১৫
য়ি সালেিয পায়েি পি পােক যলে লকান লিক্ষা িাভ না কিয়ি পায়ি িােয়ি লসই সালেিয
লিমন গুরুেপূ ণষ নে। আি লসজনযই, পােকমেি িাাঁয়েি সংস্কাি লথয়ক লনয়জয়েিয়ক বাইয়ি
আনয়ি পায়ি না। এই িসয়ঙ্গ আয়িাৈনাক্রয়ম লিলন লেন্দুর্য়মষি লবর্বাি লববাে কিটা সালেয়িয
িিসূ েয়ব িা লনয়ে আয়িাৈনা কয়িন। িাাঁি ময়ি‘লবর্বা লববাে মন্দ, লেন্দুি ইো মজ্জাগি সংস্কাি। গল্প বা উপনযায়সি ময়র্য
লবর্বা নালেকাি পুনলবষবাে লেয়ে লকান সালেলিযয়কি সার্য নাই লনষ্ঠাবান লেন্দুি
লৈায়খ্ লসৌন্দযষ সৃলষ্ট্ কিবাি। পড়বা মাত্রই মন িাি লিি-লবর্াি েয়ে উেয়ব।
গ্রয়ন্থি অনযানয সমি গুণই িাি কায়ে বযথষ েয়ে যায়ব।’১৬
য়ি লকন্তু নিুন কিয়ি লগয়িই সালেলিযয়কি মযষাোোলনি সম্ভাবনা িবি। সালেলিযক ও সালেয়িযি
মযষাো লনভষি কয়ি সময়েি উপি। সময়েি পলিবিষয়নি সয়ঙ্গ মানু য়র্ি অলভরুলৈও পািয়ট যাে।
য়ি আজ লয সালেিয মযষাো পায়ে না েেয়িা লেখ্া যায়ব লসই সালেিযয়ক পােকমেি ভলবর্যয়ি
লবলি মযষাো োন কিয়ে। িিৎৈয়ন্দ্রি ভার্াে‘এমনই ি েে, সালেিয সার্নাে নবীন সালেলিযয়কি এই ি সবয়ৈয়ে বড়
সান্ত্বনা। লস জায়ন, আজয়কি িাঞ্ছনাই জীবয়ন িাি একমাত্র এবং সবটুকু নে,
অনাগয়িি ময়র্য আিও লেন আয়ে; েউক লস িিবর্ষ পয়ি, লকন্তু লস লেয়নি
বযাকুি, বযলথি নিনািী িিিক্ষ োি বালড়য়ে আজয়কি লেওো িাি কালি মুয়ে
লেয়ব।’১৭

২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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আর্ুলনক বাংিা সালেিযয়ক অয়নয়ক

Realistic

বিয়ি ৈান। িিৎৈন্দ্র ময়ন কয়িন সালেিযয়ক

েয়ি েয়ব রুি সালেয়িযি ময়িা। শুর্ুমাত্র িাজা-িাজিাি কালেলন লেয়ে ভায়িা সালেিয গেন কিা
লৈিকাি র্য়ি সম্ভব নে। িাাঁি ময়ি‘িািা [আর্ুলনক সালেলিযকিা] নীয়ৈি িয়ি লনয়ম লগয়ে। এটা আপয়সায়সি কথা
নে। বিঞ্চ এই অলভিপ্ত, অয়ির্ েুঃয়খ্ি লেয়ি, লনয়জি অলভমান লবসজষন লেয়ে
রুি সালেয়িযি ময়িা লযলেন লস আয়িা সমায়জি নীয়ৈি িয়ি লনয়ম লগয়ে িাাঁয়েি
সু খ্, েুঃখ্, লবেনাি মাঝখ্ায়ন োাঁড়ায়ি পািয়ব, লস লেন এই সালেিয-সার্না
লকবি স্বয়েয়ি নে, লবশ্ব সালেয়িযও আপনাি স্থান কয়ি লনয়ি পািয়ব।’১৮
৫
‘সালেয়িযি িীলি ও নীলি’ অলভভার্ণলটি সমেকাি ১৩৩৪বঙ্গাব্দ। এই অলভভার্য়ণি মূ ি লবর্ে েি
‘আর্ুলনক সালেয়িযি আব্রুিা ও লব-আব্রুিা িইো।’১৯ আসয়ি সালেয়িযি আব্রুিা ও লব-আব্রুিাি
সীমা লনয়েষি কয়ি সমে। মূ ি কথা েি িস সৃলষ্ট্ কিা। যলে িস সৃলষ্ট্ সাথষকভায়ব েে িােয়ি
সমায়িাৈয়কি আি লকেু বিাি থায়ক না। লকন্তু লব-আব্রুিা যলে লনেক সিা জনলিেিা িায়ভি
োলিোি েে িােয়ি িা সালেয়িযি লক্ষয়ত্র মিবড় লবপয়েি। কািণ এিকম সালেিয লযমন
সামালজক অবক্ষে লিয়ক আনয়ব, লেক লসই িকম ভায়বই বাংিা সালেিযয়ক িসািয়ি লপৌঁয়ে লেয়ব।
আর্ুলনক সালেিয লয িসািয়িি লেয়ক অগ্রসি েয়ে লস সপরায়কষ কলবগুরুি অলভমিয়ক িিৎৈন্দ্র
এভায়ব বযাখ্যা কয়িয়েন‘চেবাৎ এক-আর্লট টুকিা-টাকিা লিখ্া যাো িাাঁোি লৈায়খ্ পলড়োয়ে িাো েইয়ি
িাাঁোি র্ািনা জলন্মোয়ে, আর্ুলনক বাংিা সালেয়িযি আব্রুিা ও আলভজািয েুই-ই
লগোয়ে।’২০
এই িসয়ঙ্গ লিলন আিও বয়িয়েন‘অিএব, িাাঁোি [িবীন্দ্রনাথ োকুি] লনিে লবশ্বাস জলন্মোয়ে আর্ুলনক সালেিয
লকবি সয়িযি নাম লেো নিনািীি লযৌন লমিয়নি িিীি বযাপািটায়কই অিঙ্কৃি
কলিো ৈলিোয়ে। িাোয়ি িজ্জা নাই, শ্রী নাই, লসৌন্দযষ নাই, িসয়বায়র্ি বাে
নাই- আয়ে শুর্ু েয়েয়িি সাইয়কা এনালিলসস।’২১
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কুরুলৈয়ক িিৎৈন্দ্রও মানয়ি নািাজ লকন্তু লবশ্বকলবি এই ভাবনা লৈন্তায়কও লিলন লময়ন লনয়ি
পায়িন লন। সালেয়িয লনাংিালময়ক িিে লকউই লেয়ি ৈান না – লকন্তু যলে লনযাংিালমটা আয়স
সালেয়িযিই িালগয়ে; িােয়ি িায়ক সােয়ি গ্রেণ কিা োড়া আি উপাে থায়ক না। সালেলিযয়কি
িৈনা গুয়ণ লনাংিা বস্তুও লনমষি েয়ে উেয়ি পায়ি।
িথযসূত্র:
১। ৈয়ট্টাপার্যাে িিৎৈন্দ্র, িিৎিৈনাবিী, লিিীে খ্ণ্ড, শুভম্, ৭ িযামাৈিণ লে লস্ট্রি, কিকািা ৭৩, লিিীে সংস্কিণ,
বইয়মিা ২০০১, পৃ ষ্ঠা ৯২৮।
২। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯২৮
৩। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯২৮।
৪। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯২৮।
৫। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯২৯।
৬। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯৪২।
৭। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯৪৪।
৮। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯৩২।
৯। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯৩২।
১০। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯৩২।
১১। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯৩৩।
১২। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯৩৫।
১৩। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯৩৫।
১৪। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯৩৫।
১৫। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯৩৫।
১৬। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯৩৫।
১৭। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯৩৬।
১৮। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯৩৮।
১৯। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯৪৫।
২০। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯৪৬।
২১। িয়েব পৃ ষ্ঠা- ৯৪৬।
*****
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িিৎৈয়ন্দ্রি ‘ময়েি’: একায়িি ভাবনাে
লিখ্ক-পলিলৈলি

সু িান্ত মণ্ডি
গয়বর্ক, লবেযাসাগি লবশ্বলবেযািে
লমলেনীপুি, পলিমবঙ্গ, ভািি
সািসংয়ক্ষপ
সামায়নযি ময়র্য অসামানযয়ক আলবষ্কাি কয়িয়েন। িবীন্দ্র সমসামলেক যু য়গ বাংিা কথাসালেয়িয
িিৎৈন্দ্র ৈয়ট্টাপার্যায়েি (১৮৭৮- ১৯৩৮) আকলস্মক আলবভষায়ব পােক মেয়ি িবি সাড়া
পয়ড়লেি। িাি কািণ লিলন লবলৈত্র কিায়কৌিয়ি ৈলিত্রগুলি সার্ািণ িি লথয়ক িুয়ি এয়ন
জীবয়নি বািবিায়ক রূপালেি কয়িয়েন। িাই িাাঁি জনলিেিা।
বিষমান উন্নেনিীি ভািয়িি সামালজক িােননলিক লবলভন্ন সমসযাি বীজ িুক্কালেি আয়ে
‘ময়েি’ গয়ল্প। র্মষীে অসলেেুিা, িায়েি চস্বিাৈাি, ৈালর্ আত্মেিযা, স্বার্ীন মি িকায়িি বার্া –
বিষমান সকি সমসযাই ‘ময়েি’ গয়ল্প উয়ে এয়সয়ে। ভলবর্যৎদ্রষ্ট্া িিৎৈন্দ্র অপূ বষ েক্ষিাে এি
করুণ পলিণলিি কথা গয়ল্প িুয়ি র্য়িয়েন। িজাকিযাণকি জলমোিী বযবস্থাি লেিা গয়ল্পি
কািীপুয়িি জলমোি লেয়ি পায়িনলন, বিষমান িােও নাগলিক লেিকি উন্নি িােলনমষাণ পয়থি
সলেক সন্ধান লেয়ি বযথষ েয়ে। িাে সংকয়টি এই ভাবনা ময়েি গয়ল্প কীভায়ব র্িা আয়ে িা
িবয়ন্ধি লবর্ে।
সূৈকিব্দ
িিৎৈন্দ্র, ময়েি, কৃর্কয়িার্ণ, িজাপীড়ন, র্মষান্ধিা, অিীি, বিষমান
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িিৎৈয়ন্দ্রি ‘ময়েি’: একায়িি ভাবনাে
সু িান্ত মণ্ডি
িবীন্দ্র সমসামলেক যু য়গ বাংিা কথাসালেয়িয িিৎৈন্দ্র ৈয়ট্টাপার্যায়েি (১৮৭৮- ১৯৩৮) আকলস্মক
আলবভষায়ব পােক মেয়ি িবি সাড়া পয়ড়লেি। িাি কািণ লিলন লবলৈত্র কিায়কৌিয়ি ৈলিত্রগুলি
সার্ািণ িি লথয়ক িুয়ি এয়ন জীবয়নি বািবিায়ক রূপালেি কয়িয়েন। লবিাি লবিাট ও মেৎ
লকেু সৃলষ্ট্ িাি অলভিাে লেি না। লিলন সামায়নযি ময়র্য অসামানযয়ক আলবষ্কাি কয়িয়েন। এই
গুয়ণই লিলন জনলিেিাি িীয়র্ষ লপৌঁয়েয়েন। সমগ্র িিৎ সালেয়িয মানু য়র্ি লবেনা কাি লথয়ক
কািান্তয়িি লৈিনাে িীন েয়ে অসামানযিায়ক স্পিষ কয়িয়ে। একায়িও িাি িাসলঙ্গকিা
এয়কবায়ি োিাে না। িাই িাি অনযিম জনলিে ‘ময়েি’ গল্পলটও বিষমান কায়িি ভাবনাে
লবয়লর্য়ণি লযাগয েয়ে ওয়ে।
বিষমান উন্নেনিীি ভািি উন্নলিি পয়থ নানা িকম অনাকালঙ্খি অলভজ্ঞিাি স্বরূপ িিযক্ষ
কয়িয়ে। একলবংি িিয়ক লবজ্ঞায়নি দ্রুি সমন্বয়েি যুয়গ নগি লথয়ক বহুেূ য়ি িায়ন্ত খ্িা,
িবিবৃ লষ্ট্,

সয়িি িাভেীন মূ িয, ঋণ ভািগ্রি ৈালর্ি আত্মেিযা ৈিয়ে। মানু য়র্ি র্য়মষি িলি

অন্ধভলি অসলেেুিায়ক বালড়য়ে সাম্প্রোলেক কায়জ লিপ্ত কয়িয়ে যা ভািয়িি ময়িা লবিাি
গণিালন্ত্রক লেয়িি পয়ক্ষ অসম্মান ও িজ্জাকি। র্মষ মানু র্য়ক মানবিাি েীক্ষা লেে, বাাঁৈবাি পথ
লেখ্াে, িায়ক লবকৃি ভাবনাে ৈালিি কয়ি একেি লমৌিবােী র্মষয়নিা িায়েি স্বায়থষ মানু য়র্ি ময়র্য
লবয়ভে সৃলষ্ট্ কয়ি

ােো িুিয়ে। এি সয়ঙ্গ িােয়নিায়েি চস্বিাৈািী মিােিষ িুণয়পাকাি ময়িা

গণিালন্ত্রক কাোয়মায়ক কুাঁয়ড় খ্ায়ে। জনসার্ািণ লনিায়েি স্বাথষিািী বাকয উচ্চািণ কিয়ি িায়েি
ভোি মূ লিষ লবলড়য়ে আসয়ে। অথষাৎ িাে স্বার্ীন মি িকায়িি ক্ষমিা লকয়ড় লনয়ে। ভািিবয়র্ষি
বিষমান সময়েি এই রূপলট ভলবর্যৎ দ্রষ্ট্া িিৎৈন্দ্র িাি ‘ময়েি’ গয়ল্প লযন কায়িাত্তীণষ ভাবনাি
আয়িায়ক অলি সংলক্ষপ্তিাে লনখ্ুাঁি ভায়ব আভালসি কয়িয়েন।
‘ময়েি’ গল্পলট বািবিাি লৈি সিয বাণীি আয়িাক সয়ঙ্কয়ি যুগান্তয়িি ভাবনায়ক পূ ণমূ ষ্িযােয়নি
িসে োন কয়ি।
“গ্রায়মি নাম কািীপুি। গ্রাম লোয়টা, জলমোি আিও লোয়টা, িবু োপয়ট িাি
িজািা টু িব্দলট কলিয়ি পায়ি না- এমনই িিাপ।”
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বিষমান িােয়নিায়েি োপট কম নে, স্বার্ীন মি িকায়িি গণিালন্ত্রক অলর্কাি িাাঁয়েিই
েিগি। স্পষ্ট্ সিযবােীয়েি লকায়না কায়িই ভায়িা নজয়ি লেয়খ্লন িােয়নিািা। লমথযাি লমায়ে
আকৃষ্ট্ কিাি ভার্য়ণি সমে সার্ািণ মানু র্ যখ্নই িলিিয়শ্নি আেু ি লিায়ি িখ্ন স্বাথষলবদ্ধ লেি
লনিািা িায়ক লেিয়দ্রােী বয়ি কািাগায়িি অন্ধকায়ি লনয়ক্ষপ কয়ি। এই িটনা কায়িি িভায়ব
বিষমান কায়ি আয়িা স্বাভালবকিাে পযষবলসি েয়েয়ে। কািীপুি গ্রামলট চস্বিাৈািী লেয়িি
সংলক্ষপ্তরূপ, জলমোি চস্বিাৈািী িােয়নিা। সু িিাং িাি িাজয়ে িজািা টু িব্দলট না কিয়ি
পািাটাই স্বাভালবক। লেসবাসীিা িাি কায়ে পার্ণ্ড, লিে, োড়া লকেু নে। “মোিালনি িাজয়ে লকউ
কায়িা লগািাম নে। খ্াজনা লেয়ে বাস কলি, আলম যায়বা না।” অি ক্ষুয়দ্রি অিবয়ড়া লোোই লব ি
শুর্ু নে, ৈিম লবপয়েি কািণও। িজাি মুয়খ্ এিবয়ড়া স্পর্ষা সেয কিয়ব লকন? যলেও িা পিম
সিযিাে িলিপন্ন।
লেিবাসীি উন্নেন নে বিং িমসাি লিায়ি ল য়ি িােয়ক লমথযাি লভয়ি োাঁ ড় কিায়নাি িয়ৈষ্ট্া
এয়েি। ক্ষমিায়ক আি ক্ষমিািািী কয়ি লভাগ কিাি বাসনা। িাই িায়েি িাজয়ে সবষোিায়েি
সব োিায়নাি লবেনা লনয়েই লবাঁয়ৈ থাকাি নু যনিম আিা – লযমনলট লবাঁয়ৈ থায়ক গ ু ি লজািা িাি
লময়ে আলমনায়ক লনয়ে। গয়ল্প বলণষি িািই লৈত্র –
“ইোিই সীমানাে পয়থি র্ায়ি গ ু ি লজািাি বালড়। িাোি মালটি িাৈীি পলড়ো
লগো িাঙ্গন আলসো পয়থ লমলিোয়ে এবং অনন্তপুয়িি িজ্জা সম্ভ্রম পলথয়কি
করুনাে আত্মসমপষণ কলিো লনলিন্ত েইোয়ে।”
আমায়েি লেিীে িাজযগুলিয়ি যািা িালন্তক মানু র্ যায়েি অন্নসংস্থায়নি উপাে মূ িি ৈার্াবাে,
গ ু ি িাাঁয়েিই িলিলনলর্। খ্ােয, বাসস্থান, লিক্ষা, স্বাস্থয নাগলিয়কি লমৌলিক অলর্কাি ও িাি
লজাগান লেওো িায়েি কিষবয। অথৈ িায়েি অলন্তম লৈত্র কখ্য়না কলেন কয়োি কয়ষ্ট্ি লিয়র্
মৃিুযয়ি উপসংোলিি।
র্মষ এমন এক সৃলষ্ট্ কিা স্পিষকািি লবর্ে যায়ক লনয়ে সভযিাি ঊর্ািগ্ন লথয়কই মানু য়র্ি
আত্মস্বায়থষ বযবোি কিাি িোস িক্ষ কিা লগয়ে। পিবিষী কায়ি স্বাথষয়কলন্দ্রক িাে পলিৈািনাে
এি লবকৃি রূয়পি সন্ধান কিা েয়েয়ে।

য়ি র্য়মষি আসি রূপ লবয়িয়র্ি বিয়ে িুিপাক লখ্য়ে

িায়ে র্মষীে অসলেেুিাি বািাবিণ সৃলষ্ট্ কয়িয়ে। এখ্নও িা ৈিয়ে। অসলেেুিাি লসই উচ্চািণ
আয়ে গয়ল্প। “এ লোঁেুি গাাঁ, ব্রাম্ভন জলমোি লস লখ্োি আয়ে?” লনজ র্মষ িায়েি গাাঁয়ে লিয়প
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লেওোি িোস এবং লবর্য়মষ লবয়ির্ িকষিয়েি কথাে স্পষ্ট্।

িি গ ু ি লজািা িািীলিক,

মানলসক, সামালজক অ অথষননলিক অিযাৈায়িি লিকাি। িাি লিায়ি ৈায়িি অভায়ব ভাি লযমন েে
না, লিমলন িৃো লনবািয়নি জিটুকুও থায়ক না। কািণ লোঁেুি গাাঁয়ে লস লবর্মষী মুসিমান।
“অনযানয জিািয়েি মাঝখ্ায়ন েু একটা গিষ খ্ুাঁলড়ো যাো লকেু জি সলঞ্চি েে
িাোয়ি লযমন কাড়াকালড় লিমলন লভড়। লবয়ির্ি মুসিমান বলিো এই লোয়টা
লময়েটা লিা কায়েই লিাঁলর্য়ি পায়ি না।”
গয়ল্প লিখ্য়কি বণষনাে কলেন রূপলট র্িা আয়ে।
িাে িাি আলথষক আেবযয়েি বযায়িন্সিীট লেসায়ব িাখ্য়ি নাগলিয়কি উপি নানািকম কি
বসাে। িা একজন সার্ািয়ণি লবাঝা েয়েও উেয়ি পায়ি। িাই খ্াজনা লেয়িই িায়েি সব লির্
েয়ে যাে। অন্ন সংস্থায়নি লকেু মাত্র অবলিষ্ট্ থায়ক না। গ ু ি যখ্ন বয়ি –
“কােন খ্ায়নক খ্ড় এবাি ভায়গ লপয়েলেিাম, লকন্তু লগি সয়নি বয়কো বয়ি
কিষা মিাে সব র্য়ি িাখ্য়িন।”
লয বেি অনাবৃ লষ্ট্ সব লির্ কয়ি লেয়েয়ে িখ্ন িজাি কাে লথয়ক ভাগ

সি র্য়ি িাখ্া

কিটা অমানলবক িা িায়েি লবায়র্ র্িা লেে না। িাই লিা িায়ে পীড়াোেক িাসন বযবস্থা
ৈিয়িও লনিায়েি িা স্বগষিাজযই ময়ন েে। িকষিয়েি কথাে “লিািা লিা িামিাজয়ে বাস কলিস
– লোটয়িাক লকনা িাই িাি লনয়ন্দ কয়ি মলিস।”
িাকৃলিক লবপযষে, িায়েি অমানলবক ৈাপ, সমাজ সংসায়িি েৃ ঢ় কলেন বন্ধন, আলথষক েুিবস্থা,
র্মষীে লবয়ির্ িভৃলি ৈালর্ মৃিুযি ইন্ধনরূপী উপাোনগুলি গয়ল্পি মূ ি কাোয়মাে লময়ি আয়ে। ১৯৮৬
লি িলিলষ্ঠি NCRB (National Crime Records Bureau) ভািয়ি ৈালর্ আত্মেিযাি কািণ
লেয়সয়ব লেলখ্য়েয়ে – বযায়ঙ্ক লেউলিো, অনাবাে, োলিদ্র, িাকৃলিক লবপযষে, পালিবালিক সমসযা –
এরূপ েিলট লেক, যা গয়ল্পি মূ ি কালেলনর্ািাে অন্তিষগ্ন েয়ে িবালেি। মোিায়েি লবেভষ এিাকাে
লিন ৈালর্ি ময়র্য একজন ঋয়ণি ৈায়প লনয়জয়ক আত্মেিযাে সালমি কয়ি। পলিমবয়ঙ্গও ৈালর্
মৃিুযি োি কম নে। গয়ল্পি সমালপ্তয়ি ৈালর্ গ ু য়িি মৃিুয েেলন লেকই িাি সোেক িায়ণি লিে
আত্মীেলটি মৃিুয েয়েয়ে।
“একলটবাি মাত্র ময়েি মুখ্ িুলিবাি লৈষ্ট্া কলিি, িাাঁোি পয়িই িাাঁোি অনাোি
লক্লষ্ট্ িীণষ লেে ভূ লমিয়ি িুটাইো পলড়ি। ... ময়েি লির্ লনঃশ্বাস িযাগ কলিি।”
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এ লিা ৈালর্ গ ু ি লজািাি মৃিুযি সমান। সামালজক, িালেক িবি ৈায়প গ ু ি লিল্প-কািখ্ানাি
শ্রলমকয়েি েিী েে। ‘ময়েি’ গয়ল্প কৃর্য়কি িলি িায়েি লনষ্ঠুিিাে িাি শ্রলময়ক পলিণি েওোি
করুণ পলিণাম স্পষ্ট্িা লপয়েয়ে।
িায়ে নগিােন, লিল্পােন আবিযক, লকন্তু কৃলর্য়ক ধ্বংস কয়ি নে, কৃর্কয়ক েিযা কয়ি নে।
বিং কৃলর্ি পািাপালি লিল্পয়ক সংস্থাপন কয়ি শ্রলমক কৃর্য়কি সোবস্থায়ন উন্নি িায়েি

িিসূ

লৈন্তা িয়োজন। এই উোি লেিলেিকি ভাবনা কািীপুয়িি জলমোি কয়ি উেয়ি পায়িলন, বিষমান
িােও লসই পয়থি সলেক সন্ধান লেয়ি বযথষ েয়ে।
িথয-সোেিা:
National Crime Records Bureau, Report NCRB-2014
*****
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িািািঙ্কি বয়ন্দযাপার্যায়েি ‘নািী ও নালগনী’: আলঙ্গকগি লবয়লর্ণ
লিখ্ক-পলিলৈলি

োলববুি িেমান
অর্যাপক, ৈুলিবদ্ধ, বাংিা ভার্া ও সালেিয লবভাগ
িাটাি িবীন্দ্র িিবালর্ষকী মোলবেযািে
পলিমবঙ্গ, ভািি
সাি-সংয়ক্ষপ
আমিা যলে ‘নািী ও নালগনী’ গয়ল্পি আলঙ্গকগি লেকয়ক লবয়লর্য়ণ অগ্রসি েই িােয়ি লেখ্ব,
বলেিালঙ্গক জলটিিা অয়পক্ষা গেনিালন্ত্রকিাে বাাঁর্া লিনলট ৈলিত্রই কালেলনয়ি জলটিিা এয়নয়ে
িায়েি স্বভায়বি আভযন্তিীণ মনিয়েি অন্ধকায়ি। গয়ল্পি লকন্দ্রীে ৈলিত্র অবিযই লখ্াাঁড়া লিখ্, লকন্তু
গয়ল্পি Neucleus বা লকন্দ্রলবন্দু আবলিষি ও লববলিষি েয়েয়ে নালগনীয়ক লকন্দ্র কয়ি। লখ্াাঁড়া
লিয়খ্ি পািায়না লবলব ওই নালগনী লনিেই একলট িক্ষণীে ৈলিত্র, লকন্তু লকন্দ্রীে না বিাই ভায়িা।
লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি মর্য লেয়েই িাি যাবিীে গিাোি। লিখ্ক গয়ল্পি গেনিণািীি ময়র্য আয়েৌ লকান
লবিালিি গল্পিস লকংবা বৃ েত্তি িটনাি লেকলটয়ক লেখ্ায়ি ৈানলন, গভীি জলটি মনিে-ই এি
লভলত্তমূ য়ি ির্ান লেয়সয়ব লেখ্া লেওোই গেনগি টানা কালেলন ও লোয়টা-বয়ড়া িটনাি অলিেয়ক
অস্বীকাি কয়িয়ে। ‘নািী ও নালগনী’ গল্প িাই লশ্রলণ পলিৈয়ে এক জলটিিম মনিালেক গল্প।
সূৈকিব্দ
িািািঙ্কি, নািী ও নালগনী, মনিালেক িে, গেন-স্বািন্ত্রয
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িািািঙ্কি বয়ন্দযাপার্যায়েি ‘নািী ও নালগনী’: আলঙ্গকগি লবয়লর্ণ
োলববুি িেমান
'কয়োি'পিবিষী যু য়গি অনযিম লশ্রষ্ঠ িলিলনলর্স্থানীে লোটগল্পকাি লনঃসয়ন্দয়ে িািািঙ্কি
বয়ন্দযাপার্যাে (১৮৯৮-১৯৭১লিঃ)। কয়োি পয়বষি িরুণ লিখ্কয়েি (অলৈন্তযকুমাি লসনগুপ্ত,
লিয়মন্দ্র লমত্র, বুদ্ধয়েব বসু , িয়বার্ৈন্দ্র সানযাি, মণীি িটক, লগাকুি নাগ, েীয়নি োি -- িমুখ্)
িৈনাে িথম সময়িাত্তি সংিে ও অলস্থিিা, ৈাঞ্চিয ও নাগলিক মানলসকিা, লনলিবাৈক ও নালিক
েৃ লষ্ট্ভলঙ্গ, লিামালিক লবয়দ্রাে ও লেিজ সংস্কৃলিি অস্বীকৃলিমূ িক ময়নাভাব, আর্ুলনক যন্ত্রপালিি
িলি লঝাাঁক িার্ানয লপয়েলেি অিযলর্ক লবলি মাত্রাে। এিই িলিলক্রোে ইলিোয়সি অয়মাি লনেয়ম
অিলকষি আলবভষাব

গল্পকাি িািািঙ্কি বয়ন্দযাপার্যায়েি।

যলেও িািািঙ্কয়িি িথম জীবয়নি

লিনলট গল্প িকালিি েয়েলেি 'কয়োি' পলত্রকায়িই। এগুলি েি যথাক্রয়ম -- 'িসকলি' (কয়োি,
১৩৩৪ বঙ্গায়ব্দি

াল্গুন সংখ্যাে। ১৯২৭ লি)। 'োিায়না সু ি' (কয়োি, ১৩৩৫ বঙ্গায়ব্দি চবিাখ্

সংখ্যাে। ১৯২৮ লিঃ), 'স্থিপে' (কয়োি, ১৩৩৫ বঙ্গায়ব্দি শ্রাবণ সংখ্যাে। ১৯২৮ লিঃ)। লিখ্য়কি
লনয়জি কথাে –"এই ১৩৩৫ বঙ্গায়ব্দি চবিাখ্ সংখ্যা লথয়কই আমাি সালেলিযক জীবয়নি কাি
গণনা শুরু কিব”। ('আমাি সালেিযজীবন', ১ম খ্ণ্ড)। লসই লেয়সয়ব লেখ্য়ি 'কয়োি' পলত্রকাে
িকালিি গল্প সংখ্যা েুলট -- 'োিায়না সু ি' ও স্থিপে”। লকন্তু কয়োি লগাষ্ঠীি সয়ঙ্গ িািািঙ্কয়িি
ময়নামালিনয েওোে 'কয়োি' পলত্রকা লথয়ক সয়ি এয়স লিখ্য়ি শুরু কয়িন 'উপাসনা', 'উত্তিা',
'নবিলি', 'বঙ্গশ্রী', 'ভািিবর্ষ' -- ইিযালে মালসকপয়ত্র।
িািািঙ্কয়িি সালেিযজীবন সংখ্যালর্কযপূ ণষ ও বহুর্ালবলৈত্র। িাাঁি গল্পগ্রয়ন্থি সংখ্যা ৩৫ লট, গয়ল্পি
সংখ্যা ১৯০ লট। িািািংকয়িি গল্পগুে লিনলট খ্য়ণ্ড লবভি –
১. িথম খ্ণ্ড িকালিি েে জুিাই, ১৯৭৫ লিষ্ট্ায়ব্দ। এখ্ায়ন গল্প স্থান লপয়েয়ে ৬৬ লট।
২. লিিীে খ্ণ্ড িকালিি েে এলিি, ১৯৭৬ লিষ্ট্ায়ব্দ। এখ্ায়ন গল্প স্থান লপয়েয়ে ৬৫ লট।
৩. িৃিীে খ্ণ্ড িকালিি েে লসয়েম্বি, ১৯৭৭ লিষ্ট্ায়ব্দ। এখ্ায়ন গল্প স্থান লপয়েয়ে ৫৯ লট।
আমায়েি আয়িাৈয ‘নািী ও নালগনী’ গল্পলট িািািাঙ্কি গল্পগুে গ্রয়ন্থি িথম খ্য়ণ্ডি (জুিাই,
১৯৭৫লি.) অন্তভুষি। বলঙ্কমৈন্দ্র ৈয়ট্টাপার্যাে ও িিৎৈন্দ্র ৈয়ট্টাপার্যায়েি একজন স্বভাবী পােক
েওো সয়েও লিলন িীলিি (Style) অনু িাসনয়ক আেত্তার্ীন কয়িয়েন আপন লিল্প-লৈন্তাে, নূ িন
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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নূ িন রূয়প। লযখ্ায়ন সমকািীন লিখ্ক েয়েও লবভূ লিভূ র্ণ বয়ন্দযাপার্যাে িকৃলিয়ক মুখ্য লবর্ে
ক’লি গ্রামীণ মানু য়র্ি লযাগসূয়ত্র িকৃলিেিষয়নি সায়থ লিল্প-ভাবনায়ক এক আিযষ িেসযমেিাে
লমিবন্ধন

িলটয়েয়েন, মালনক

বয়ন্দযাপার্যাে চবজ্ঞালনক যু লিলনষ্ঠ কাযষ-কািণ-সূয়ত্র আর্ুলনক

জনজীবয়নি মন ও মানলসকিায়ক আর্ুলনক লিল্পিোয়সি মার্যম কয়ি িুিয়ি িোসী েয়েয়েন;
লসখ্ায়ন িািািঙ্কি বয়ন্দযাপার্যায়েি লবর্ে (Subject) ও লবর্েীি (Object) লমিবন্ধন সপরাূ ণষরূয়প
স্বিন্ত্র। এই স্বািন্ত্রযলৈলহ্নি চবলিষ্ট্যগুলি িাাঁি গয়ল্পি পিয়ি-পিয়ি েলড়য়ে আয়ে:
i)

একলট লনয়টাি ও লোয়টা-বয়ড়া িটনাি সমায়বি।

ii)

িটনাি সায়থ নাটকীেিাি অয়মাি আকর্ষণ।

iii)

কালেলন বা িটনা থাকয়িও ৈলিত্র-ই (Character) লিখ্য়কি একমাত্র উলেষ্ট্।

iv)

ৈলিয়ত্রি অন্তগষি জলটি মনিেলট কালেলন ও িটনাি ওপিই অলর্ক লনভষিিীি।

v)

লিম মনিয়েি জলটি অবেয়ব মুখ্য বা িাথলমক ৈলিত্রলট (পুরুর্ ও মলেিা লনলবষয়িয়র্)
বৃ েত্তি চবলিষ্ট্য (Broad-Features) অয়পক্ষা ক্ষুদ্রিম চবলিয়ষ্ট্যি

(Narrow-

Features) অলভমুয়খ্ লনয়ম আয়স।
vi)

কালেলন েে লববৃ লির্মষী। কালেলনি শুরু লথয়ক লির্ পযষন্ত টানা লববিণ ‘Tale’-এি
পযষায়ে ৈয়ি আয়স। িীলি ও গয়েযি এই লববৃ লির্মষ বলঙ্কমৈন্দ্র ও িিৎৈন্দ্র অনু য়মালেি।

vii)

িিীকর্লমষিা, কালবযকিা, সূক্ষ্মিা ও মননিীিিা িাাঁি লনজস্বিািই পলিৈেবােী।

viii) লেলি (বাংিা ও লেলন্দ) ও লবয়েলি (আিলব- ািলস ও ইংয়িলজ) িয়ব্দি অ ু িন্ত সমাোি।
ix)
x)

আলেম চজব-িবৃ লত্তি িলি টান।
সু স্থ-স্বাভালবক ৈলিয়ত্রি পািাপালি সমায়জি অন্তযজ লশ্রলণি (লপিালভলত্তক লশ্রলণ)
বযালর্গ্রস্থ লবকিাঙ্গ ৈলিত্রও িাাঁি গয়ল্পি নােক েয়ে লেখ্া লেে।

xi)

লিশু ৈলিত্র ও পশুৈলিত্র রূপােয়ণও লিলন লসদ্ধেি।

xii) চবেবীে অনু র্ঙ্গ িােিই িাাঁি গল্প-উপনযায়স ল য়ি ল য়ি আয়স।
xiii) আলিকযয়বায়র্ি িলি িবি আস্থা।
xiv) মানবীে আসলিি িীিা মানয়বিি জগয়ি সম্প্রসালিি।
িবীন্দ্রনাথ োকুয়িি ‘লসানাি িিী’ কাবযগ্রয়ন্থি ‘বসু ন্ধিা’ কলবিাি সূত্র র্য়ি যলে আমিা ‘নািী ও
নালগনী’ গয়ল্পি কালেলনর্ািাি সংলক্ষপ্তসািয়ক বুয়ঝ লনয়ি লৈষ্ট্া কলি িােয়ি লেখ্ব, মানবীে
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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আসলিি িীিা মানয়বিি জগয়ি কীভায়ব সবষানু ভূলিি ভার্া লপয়েয়ে –
“লেংস্র বযাঘ্র অটবীিআপন িৈণ্ড বয়ি িকাণ্ড িিীি
বলেয়িয়ে অবয়েয়ি, - লেে েীয়প্তাজ্জ্বি
অিণয লময়িি িয়ি িেন্ন-অনি
বয়জ্রি মিন, রুদ্র লমিমন্দ্র স্বয়ি
পয়ড় আলস অিলকষয়ি লিকায়িি ’পয়ি
লবেুযয়িি লবয়গ, অনাোস লস মলেমা,
লেংস্রিীব্র লস আনন্দ, লস েৃ প্ত গলিমা,
ইো কয়ি একবাি িলভ িাি স্বাে”।১
এই সবষানু ভূলিি িয়িই িািািংকয়িি ‘নািী ও নালগনী’ি িসিীিা লবিলসি। একলট সালপনীি িলি
সায়পি ওঝা লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি আসলিই এই গয়ল্পি লবর্েবস্তু। ‘লেি’ পলত্রকাে িকায়িি সমে
গল্পকাি জালনয়েলেয়িন,- “লখ্াাঁড়াি ইয়ে লেি লয, সাপও লপার্ মায়ন ও ভায়িাবায়স”। সাপলট
লেখ্য়ি অপূ বষ সু ন্দি। জালিয়ি উেেনাগ। মুখ্খ্ানা লসাঁেুয়িি ময়িা টকটয়ক িাি।
নেনয়িাভন। উেীেমান সূয়যষি আয়িাি লেয়ক

ণাি ৈক্রলটও

ণা িুয়ি লিশুসপষ লখ্িা কিলেি। ওঝা িায়ক র্িি।

র্য়ি লেখ্াি এলট সালপনী। র্ীয়ি র্ীয়ি িাি িলি একটা অদ্ভুি আকর্ষণ গয়ড় উেয়িা ওঝাি ময়ন।
লস িাি নায়ক অিংকাি পলিয়ে িায়ক লনয়ক কিি। যথাক্রয়ম লবলব বয়ড়া েি। ওঝা িাি লবর্োাঁি
লভয়ে িৃণাভে ভুয়ি িায়ক িািন কিয়ি িাগি। ওঝাি িয়ি লেি িাি স্ত্রী লজায়বো। লজায়বোয়ক
লস জায়নি লৈয়েও লবলি ভািবায়স। মাস কয়েক পি একলেন বালড় ল য়ি ওঝা সায়পি গায়েি গন্ধ
লপয়িা। লমিয়নি সমে েয়ি সালপনীি লেে লথয়ক ওই গন্ধ লবয়িাে। ওয়িই আকৃষ্ট্ েয়ে আয়স
পুরুর্ সপষ। ওঝা জায়ন এ সমে সালপনীয়ক র্য়ি িাখ্য়ি লনই। লস িায়ক জঙ্গয়ি লেয়ড় লেয়ে এি।
সালপনী লকন্তু ল য়ি এি। লজায়বো িায়ক িাড়ায়ি বযি। স্বামীি এই অদ্ভুি আসলিয়ি লস
ঈর্ষাপিােণা। লজায়বোি িাড়নাে সাপলট নািা লেয়ে লবলিয়ে লগি। লিিেি িায়ত্র লজায়বো লৈৎকাি
কয়ি উেি, িায়ক সায়প লকয়টয়ে। খ্ুাঁয়জ লেখ্া লগি ওঝাি লবলবিই এই কাণ্ড। ওঝা িাড়ািালড়
সাপটায়ক ঝাাঁলপয়ি বন্ধ কয়ি িাখ্ি। লজায়বো লকন্তু বাাঁৈয়িা না। ময়নি েুঃয়খ্ ওঝা িি লেয়ড়
লকলি লনি। লবলবয়ক লকন্তু লস বর্ কিয়ি পায়ি লন। িায়ক লেয়ড় লেয়ে বয়িলেি, ‘শুর্ু লিাি লোর্
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লক, লময়েজায়িি স্বভাবই ওই। লজায়বোও লিায়ক লেখ্য়ি পািি না”।
উপলিউি চবলিয়ষ্ট্যি ও সংলক্ষপ্ত কালেলনর্ািাি লনলিয়খ্ যলে ‘নািী ও নালগনী’ গয়ল্পি আলঙ্গকগি
লেকয়ক লবয়লর্য়ণ অগ্রসি েই িােয়ি লেখ্ব, বলেিালঙ্গক জলটিিা অয়পক্ষা গেনিালন্ত্রকিাে বাাঁর্া
লিনলট ৈলিত্রই কালেলনয়ি জলটিিা এয়নয়ে িায়েি স্বভায়বি আভযন্তিীণ মনিয়েি অন্ধকায়ি।
গয়ল্পি লকন্দ্রীে ৈলিত্র অবিযই লখ্াাঁড়া লিখ্, লকন্তু গয়ল্পি Nucleus বা লকন্দ্রলবন্দু আবলিষি ও
লববলিষি েয়েয়ে নালগনীয়ক লকন্দ্র কয়ি। লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি পািায়না লবলব ওই নালগনী লনিেই একলট
িক্ষণীে ৈলিত্র, লকন্তু লকন্দ্রীে না বিাই ভায়িা। লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি মর্য লেয়েই িাি যাবিীে গিাোি।
গল্পলট লিনলট অংয়ি লবনযি –
এক...
‘নািী ও নালগনী’ গল্পলট শুরুই েয়েয়ে লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি বীভৎস লৈোিাি বণষনা লেয়ে। লসখ্ায়ন লস
সমায়জি অন্তযজ লশ্রলণি (লপিালভলত্তক লশ্রলণ ) লবকিাঙ্গ ৈলিত্র লেয়সয়ব লেখ্া লেে। সমায়জ যাি
Identity লখ্াাঁড়া লিখ্। লযমন –
১. চিিয়ব িাি বাাঁ পা খ্ালন ভাোি পি লথয়ক লস লখ্াাঁড়া নায়মই ৈয়ি আসয়ে।
২. লযৌবয়ন কোৈায়িি

য়ি কুৎলসি বযালর্য়ি লখ্াাঁড়াি নাকটা বয়স লগয়েয়ে। লসখ্ায়ন

লেখ্া যাে বীভৎস গহ্বি।
৩. িািপি েে িাি বসন্ত। লসই বসয়ন্তি োয়গ কুৎলসি লখ্াাঁড়া লেলখ্য়ি ভেংকি েয়ে
উয়েয়ে।
আবাি, লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি লপিাগি লেকলটও িক্ষণীে। লযমন –
১. লনয়জি ময়নই লখ্াাঁড়া ইাঁট োড়ালেি অথষাৎ, ইাঁটভাটাি শ্রলমক।
২. লখ্াাঁড়া সায়পি ওঝা।
৩. সাপ লনয়ে লখ্িাও লস কয়ি – অথষাৎ, সাপুয়ড়।
৪. অবস্থাপন্ন গৃেয়স্থি িায়ি িায়ি বীভৎস মুখ্খ্ালন বাাঁলকয়ে বয়ি – মজুি খ্াটায়ব লগা –
মজুি? অথষাৎ, লভক্ষাবৃ লত্তও অবিম্বন কয়ি।
আি সবয়িয়র্, িাি লনিাগি লেকলটও িক্ষণীে। লযমন –
১.গাাঁজা, ২.আল ং, ৩.মে, -- লস পুয়িােিি পান কয়ি।
অথষাৎ, িথয়ম নামগি, পয়ি লপিাগি এবং সবয়িয়র্ লনিাগি চবলিষ্ট্যগুলিই িমাণ কয়ি লখ্াাঁড়া
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লিখ্ সমায়জ কিটা িুে, অবয়েলিি ও অপাংয়িে ৈলিত্র। এখ্ায়নই িািািংকয়িি গয়ল্পি
আলেমিাি িকাি মূ িষ েয়ে লেখ্া লেে। সলিযই লিা লখ্াাঁড়া লিখ্ নামক ৈলিত্রয়েি লকায়না নাম
থায়ক না এই সমায়জ, লপিালভলত্তক নাম-ই যায়েি আসি পলিৈে। লযমন - িিৎৈন্দ্র ৈয়ট্টাপার্যায়েি
‘শ্রীকান্ত’ উপনযায়সি নিুনো ৈলিত্র।
এ গয়ল্পি আি একলট গুরুেপূ ণষ ৈলিত্র অোই লিখ্ ওিয়

ওোয়েে লিখ্ । লয আয়িাৈয গয়ল্প

Mediator বা মর্যস্থিাকািীি ভূ লমকাে অবিীণষ। লখ্াাঁড়া লিখ্ ও নালগনীি ময়র্যকাি সপরায়কষি
লসিুবন্ধন িটায়ি সাোযয কয়িয়ে লস। কািণ, অোইয়েি বালড়ি সাময়নই লকয়িাি সাপলটি
আলবভষাব িয়টয়ে, লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি সায়থ িাি পলিৈে কয়ি লেয়েয়ে ‘লক বাোয়িি সাপ মাইলি!
মুখ্খ্ানা লসাঁেুয়িি ময়িা টকটয়ক িাি। মাথাি ৈক্কিই লক বাোয়িি !”২ এখ্ায়নই অোইয়েি ভূ লমকা
লির্। লস লযন িটয়কি ভূ লমকা পািন কিয়িই এয়সলেি। আি এয়সলেি বয়িই লকয়িাি সাপলট
একটা সমে অোইয়কই লপেয়ন ল য়ি পািাি। লকাথাে? না লখ্াাঁড়া লিখ্/লিেিয়মি কায়ে।
লখ্াাঁড়া লিখ্ ও নালগনীি ময়র্য গল্পকাি যখ্ন র্ীয়ি র্ীয়ি একটা সপরাকষ চিলি কয়ি ৈয়িয়েন,
িখ্ন লকন্তু স্ত্রী লজায়বো িিটা গুরুে পােলন। িখ্ন লজায়বোি কায়ে লনয়টাি োপরািয জীবয়নি
েলবই বজাে লেি। --“লি, লখ্পালম কলিস না, োড় আমায়ক –- েুয়টা ৈাি লেয়খ্ আলন”।৩ লকন্তু
িিুযত্তয়ি লখ্াাঁড়া লিখ্ লজায়বোি গিা জলড়য়ে র্য়ি বয়ি “এক লজিা িিুন কালন কখ্ন লেয়ি িািিাম। পুিায়না লিনা পয়িই লিাি লেন
লগি”।৪
আসয়ি লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি কায়ে এটা কথাি কথা। লস লজয়নশুয়নই স্ত্রী লজায়বোি সায়থ এিকম
অলভনে কয়িয়ে, নূ িন অলিলথি িলি লস লবলি মিগুি।
িাই লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি জীবনগাথাে যু ি েয়েয়ে িথয়মই ‘নালগনী’ লেয়সয়ব নে, ‘সালপনী’ লেয়সয়ব।
কীিকম? যলে এি লববিষনর্ািাি ক্রম-পযষােলট িক্ষ কলি, িােয়ি লেখ্ব-লকয়িাি সাপ > লকয়িাি সাপলটই > সপষলিশু > সালপনী
অথষাৎ, ১. ‘লকয়িাি সাপ’- সার্ািণ একলট িনযপােী জন্তু।
২. ‘লকয়িাি সাপলটই’—লনয়েষি অথষাৎ গুরুে োন কিয়ে।
৩. ‘সপষলিশু’ – একটা মমে বা সোনু ভূলিি লবার্ জাগ্রি েয়ে।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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৪. ‘সালপনী’ – লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি ময়নাগ্রােী – অথষাৎ লবপিীি Sex-এি িলি একটা টান
অনু ভূি েওো। কািণ, সাপলট ‘Female Snake’।
এখ্ায়নই গয়ল্পি

িথমাংি সমাপ্ত। লযখ্ায়ন লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি সায়থ অোই লিয়খ্ি

মার্যয়ম

সালপনীি (উেেনাগ সাপ লেয়সয়ব) পলিৈে োন, আয়িা-আাঁর্ালি লখ্িা ইাঁটভাটাি গাোে, সালপনী
লেয়সয়ব আলবষ্কাি কিা। এ পযষন্ত সালপনী -- লখ্াাঁড়া লিখ্ ও লজায়বোি লনয়টাি োপরায়িযি
লমিবন্ধয়ন লিখ্াপাি কয়িলন। উপিক্ষ লেয়সয়বই লেখ্া লেয়েয়ে ও লথয়ক লগয়েয়ে।
েুই...
লকন্তু লিিীোংয়ি উপিক্ষই লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি কায়ে মূ ি িয়ক্ষ র্ালবি েয়েয়ে। িাই সালপনীি জনযই
গল্পকাি ে’মাস সমে লনয়েয়েন। লকন্তু এই সময়েি লবিাি গেনগি লেক লথয়ক পােকয়ক ক্লান্ত
কয়ি না। কািণ, লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি সালপনীয়ক বালড়য়ি স্ত্রী লজায়বোি সাময়ন লনয়ে আসা, িাি জনয
লোট লমলন (অিংকাি/নাকোলব) লকনা, গিাে জলড়য়ে লবি েয়ে আসা, এিলেয়ন আিও একটু
বয়ড়া েয়ে ওো – অথষাৎ, সালপনীি স্বভাব ও স্বকীেিাি বেি – লখ্াাঁড়া লিখ্য়ক লবয়ভাি কয়ি
লিায়ি। লজায়বোি সাবর্ান বাণীও লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি কনষ গহ্বয়ি িয়বি কয়ি না। লযমন –
ক. লজায়বোয়িি িশ্ন- “ও কয়িা না। যিই লিজ না থাক, ও জািয়ক লবশ্বাস নাই”।৫
লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি উত্তি“লবশ্বাস নাই ওয়েি লবর্-োাঁিয়ক। নইয়ি ওিাও লিা ভায়িাবায়স লজায়বো।-লবর্ োাঁিই নাই, লকন্তু আি োাঁি লিা িয়েয়ে, কই আমায়ক লিা কামড়াে না।
লকমন ভায়িা লময়েি মি লবলব আমাি ল িয়ে বল্ লেলখ্”।৬
একথা বয়িই লস সাপলটি লোাঁট েুলট লৈয়প র্য়ি িাি মুয়খ্ ৈুমা লখ্য়ে বসি। এবং সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ বিি,
“লেখ্ লেখ্, লকমন আমাি োিটা জলড়য়ে র্য়িয়ে, লেখ্ লেলখ্। জালনস, সালপনী
আি সাপ যখ্ন লখ্িা কয়ি, িখ্ন লেক এমন কয়ি জড়াজলড় কয়ি ওিা”।৭
এখ্ায়নই সালপনীি িথম বেি িক্ষ কলি। এ বেি বেঃসলন্ধকািীন বেি।
খ্. লজায়বোি উত্তি- “লকন্তু লিাি লখ্িাও ওই লিখ্ কিয়ব, িা বুলঝস”।৮ (গল্পটা সমালপ্তি
একটা ইলঙ্গি লজায়বোি এই উলিয়ি িলি লিি)।
গ. লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি িশ্ন- “লে লিা লজায়বো, আেনাটা লে লিা?”৯
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লজায়বোি উত্তি- “িািব আলম”।১০
ি. লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি িশ্ন- “একয়জাড়া লসাঁেুি আলনস লিা লময়েিবালন কয়ি ?”১১
লজায়বোি উত্তি- “কী েয়ব কী ?”১২
লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি উত্তি- “লেখ্লব কী েয়ব। আয়গ েয়ি বিলে না। ওোয়ক আলম লনকা
কিিাম লজায়বো, আি লিাি সিীন েি”।১৩
এইভায়ব িয়শ্নাত্তি পয়বষি মর্য লেয়ে (লখ্াাঁড়া লিখ্ ও লজায়বোি ) লিিীোংয়িি লিয়র্
লবলবই লবলবি পলিপূ ণষ সম্মান লপি। অথষাৎ, সালপনী লবলবয়ে উত্তীণষ েি।
লিন...
িৃিীোংয়ি উপিক্ষই লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি কায়ে মূ ি িয়ক্ষয িলিষ্ঠা লপি। লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি এিলেনকাি লয
মানলসকিা িা আিও গভীি ও মনিেসম্মি রূপ লপয়েয়ে। লসজনযই লিখ্ক িািািংকি সালপনীি
জনয আিও কয়েকমাস সমে লনয়েয়েন। লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি সায়থ নালগনীি লয সপরাকষ লেি লখ্িাি ও
লকৌিুয়কি, িা ক্রমি সয়ি লগয়ে সপরায়কষি ময়র্য ৈাপা মনিালেক োলেে লবয়ড়য়ে। সালপনী এখ্ায়ন
নালগনীয়ে উত্তীণষ েয়েয়ে। লযমনক. “গন্ধ লকয়সি বি লেলখ্ লজায়বো?”
খ্. লবলবি গায়েি গন্ধ। সালপনী লিা, সায়পি সয়ঙ্গ লেখ্া েবাি সমে েয়েয়ে, িাই। ওই
গয়ন্ধই সাপ ৈয়ি আয়স”। (নালগনীি লিিীে বেি)।
লকন্তু লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি যখ্ন ভ্রম ভােি, অথষাৎ বুঝয়ি পািি লয, সালপনীি সয়ঙ্গ লমিন
েওো লিা সম্ভব নে, সু ন্দিীয়েিয়ক লনয়ে লিা িি বাাঁর্া যাে না -- লখ্িা কিা যাে, আনন্দ কিা
যাে, িুয়ি লবড়ায়না যাে -- িখ্ন গম্ভীি েীিষলনশ্বাস ল য়ি মায়ে লেয়ড় লেি । এখ্ায়ন মনিালেক
জলটিিা Climax-এি িয়ি উত্তীণষ েি। সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ লখ্াাঁড়াি স্ত্রী লজায়বো স্বামীি পায়ি এয়স
অন্তিঙ্গ স্ত্রীসু িভ লবলিষ্ট্ আৈিণ কয়ি, িায়ক খ্ুলি িাখ্াি লৈষ্ট্া কয়ি। িখ্ন পািস্পলিক
কয়থাপকথনটা র্িা পয়ড় এিকম –
লজায়বো - “লকন লি, আমায়ক লিাি ভায়িা িায়গ না ?”১৪
লখ্াাঁড়া লিখ্ - “লিাি লজায়িই লিা লবাঁয়ৈ িয়েলে লজায়বো। িু োমাি জায়নি লৈয়ে লবলি”।১৫
েোৎ-ই নালগনীি জয়িি নািাে আলবভষাব, লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি িায়ক র্িয়ি যাওো, লজায়বোি
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লনয়র্র্ ও ‘লবয়িা-লেট, লেট’--অথষাৎ লবরূপিাি সায়থ িায়ক িুাঁয়ট েু াঁয়ড় মািা, নালগনীি

ণা িুয়ি

মালটি ওপি ‘কেটা লোবি মালিো’-- অথষাৎ িলিবােধ্বলন লেয়ি লেয়ি লবলিয়ে যাওো -- এসবই
গেন কাোয়মাি লনয়টাি বন্ধয়ন সাথষক লোটগয়ল্পি উপয়যাগী আলঙ্গকয়কই িুয়ি র্য়ি। লজায়বোয়ক লয
নালগনী িায়ি েংিন কিয়ব, িাি িস্তুলি এখ্ায়নই। গয়ল্পি পলিণলিি বযঞ্জনাে এখ্ায়নই মূ ি লবর্েভাবনাি পিবিষী িীব্র গলিগ্রেয়ণি অন্তঃিীি িবাের্ািা। যা সপরাূ ণষ মনিেলনভষি লনখ্ুাঁি গেন
কাোয়মািই লনভুষি অঙ্ক।
িাই গয়ল্পি লিয়র্ একলেয়ক লজায়বো, অপিলেয়ক নালগনী, মাঝখ্ায়ন লখ্াাঁড়া লিখ্ -- এই
লত্রয়কাণ লিম-িস্তুলিি জলটিিম লযৌনিাি উপয়যাগী লিনলট ৈলিত্র ির্ান েয়ে ওয়ে। এি পয়িই
লজায়বোি সপষেংিয়ন মৃিুয, নালগনীি িয়িি ৈায়ি লঝািায়না ৈুপলড়ি গায়ে আশ্রেগ্রেণ ও “একটা
োাঁলড়য়ি লবড় লেো নালগনী র্ীয়ি র্ীয়ি ৈলিোলেি”-- অথষাৎ পাকাপালক আশ্রে বা স্বীকৃলি আোে,
লখ্াাঁড়া লিয়খ্ি অসোেিা,

লকলি লনওো, সবয়িয়র্ নালগনীয়ক না লময়ি স্ত্রী লজায়বো ও নালগনীয়ক

স্বভায়ব এক িলিপন্ন কয়ি লসদ্ধান্ত-বাকয িয়োগ বস্তুি গল্পকায়িি মূ ি িক্ষযয়ক স্পষ্ট্ কয়ি লেে।
লিখ্ক গয়ল্পি গেনিণািীি ময়র্য আয়েৌ লকান লবিালিি গল্পিস লকংবা বৃেত্তি িটনাি লেকলটয়ক
লেখ্ায়ি ৈানলন, গভীি জলটি মনিে-ই এি লভলত্তমূ য়ি ির্ান লেয়সয়ব লেখ্া লেওোই গেনগি টানা
কালেলন ও লোয়টা-বয়ড়া িটনাি অলিেয়ক অস্বীকাি কয়িয়ে। ‘নািী ও নালগনী’ গল্প িাই লশ্রলণ
পলিৈয়ে এক জলটিিম মনিালেক গল্প।
েেয়িা ময়নালবজ্ঞানীয়েি লবয়লর্ণ কিাি মন ও মানলসকিা এই গয়ল্পি মূ য়ি লিিণা লেয়সয়ব
কাজ কয়িয়ে। েেয়িা আয়িাৈয গল্পলটি লবর্য়েি সয়ঙ্গ লকায়না লমি লনই, লকন্তু John Steinbeck এি ‘Snake of one’s own’১৬ গয়ল্পি ভোবে মনিালেক জলটিিাি অন্ধকাি িেয়সযি ময়িা
‘নািী ও নালগনী’ গল্পলটও এক িূ নযিাি অনু ভয়ব লপেি জােগাে আমায়েি োাঁড় কিাে -- লযখ্ায়ন
আলেম পািলবক বৃ লত্ত নািী-স্বভায়বি ভেংকি রূপয়ক িলিষ্ঠা কয়ি লেে। অয়নয়ক আবাি এই
গল্পয়ক বযািজায়কি লবখ্যাি গল্প ‘A Passion in the Desert’ ১৭ এি সয়ঙ্গ িুিনা কয়িয়েন।
মানয়বিি লেংস্র জীয়বি সয়ঙ্গ মানু য়র্ি হৃেে-আকর্ষয়ণি লেক লেয়ে েুলট গয়ল্পি স্বাজািয অবিযই
আয়ে। লকন্তু অলমিও অল্প নে। িািািংকয়িি গয়ল্প ‘নািী ও নালগনী’ পিস্পয়িি সয়ঙ্গ সিীয়নি
ময়িাই আৈিণ কয়িয়ে। বযািজায়কি গয়ল্প চসলনক-পুরুর্ বালিনীয়ক েিযা কয়ি আসলি লথয়ক
মুলি লপি।

িািািংকয়িি সালেয়িয সয়পষি একটা লবয়ির্ স্থান আয়ে। ‘োাঁসুলিবাাঁয়কি উপকথা’
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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এবং ‘নালগনী কনযাি কালেনী’-ই িাি আবিযক উোেিণ। লকন্তু ওই েু’লট আেিষ উপনযাস লিৌলককঅয়িৌলকয়কি আয়িা-আাঁর্ালি িীিায়িই লবনযি। ‘নািী ও নালগনী’-লি লিৌলককিািই একালর্পিয।
এই গয়ল্প িািািংকি বয়ন্দযাপার্যাে চজব আসলি নে, মানলবক হৃেোসলিি-ই এক নূ িন িি
আলবষ্কাি কয়িয়েন।
িথযসূত্র –
১. োকুি, িবীন্দ্রনাথ, ‘লসানাি িিী’, িথম িকাি, কিকািা, লবশ্বভািিী, ১৮৯৩, পৃ .সংখ্যা ১৪২
২. বয়ন্দযাপার্যাে, িািািঙ্কি, ‘িািািঙ্কি বয়ন্দযাপার্যায়েি লশ্রষ্ঠ গল্প’, নিুন িকাি, কিকািা, লবঙ্গি পাবলিিাসষ
িা.লি.,২০০০, পৃ .সংখ্যা ৬৬
৩. ঐ, পৃ .সংখ্যা ৬৭
৪. ঐ, পৃ .সংখ্যা ৬৭
৫. ঐ, পৃ .সংখ্যা ৬৮
৬. ঐ, পৃ .সংখ্যা ৬৮
৭. ঐ, পৃ .সংখ্যা ৬৮
৮. ঐ, পৃ .সংখ্যা ৬৮
৯. ঐ, পৃ .সংখ্যা ৬৮
১০. ঐ, পৃ .সংখ্যা ৬৮
১১. ঐ, পৃ .সংখ্যা ৬৯
১২. ঐ, পৃ .সংখ্যা ৬৯
১৩. ঐ, পৃ .সংখ্যা ৬৯
১৪. ঐ, পৃ .সংখ্যা ৭০
১৫. ঐ, পৃ .সংখ্যা ৭০
১৬. েত্ত, বীয়িন্দ্র, ‘বাংিা লোটগল্প িসঙ্গ ও িকিণ’, িথম িকাি, কিকািা, পুিক লবপলণ, ১৯৮৫, পৃ . ৫৪৪
১৭. ভট্টাৈাযষ, জগেীি (সপরাালেি), ‘িািািংকি গল্পগুে’ (১ম খ্ণ্ড), িথম িকাি, কিকািা, সালেিয সংসে,
১৯৭৫, পৃ . সংখ্যা ৬৪

গ্রন্থপলঞ্জ১. মুয়খ্াপার্যাে, অরুণকুমাি। ‘কায়িি পুত্তলিকা বাংিা লোটগয়ল্পি একি লবি বেি/১৮৯১-২০১০’। িথম িকাি।
কিকািা, লে’জ পাবলিলিং, ১৮৮২
২. মুয়খ্াপার্যাে, অরুণকুমাি। ‘বাংিা কথাসালেিয-লজজ্ঞাসা’। িথম িকাি। কিকািা, লে’জ পাবলিলিং, ২০০৪
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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৩. োকুি, িবীন্দ্রনাথ। ‘লসানাি িিী’। িথম িকাি। কিকািা, লবশ্বভািিী, ১৮৯৩
৪. বয়ন্দযাপার্যাে, িািািংকি। ‘িািািংকি বয়ন্দযাপার্যায়েি লশ্রষ্ঠ গল্প’। নিুন িকাি। কিকািা, লবঙ্গি পাবলিিাসষ
িা.লি.,২০০০
৫. েত্ত, বীয়িন্দ্র। ‘বাংিা লোটগল্প িসঙ্গ ও িকিণ’। িথম িকাি। কিকািা, পুিক লবপলণ, ১৯৮৫
৬. গয়ঙ্গাপার্যাে, নািােণ। ‘সালেয়িয লোটগল্প’। িথম িকাি। কিকািা, লমত্র ও লিার্ পাবলিিাসষ িা.লি, ১৯৯৮
৭. লৈৌর্ু িী, ভূয়েব। ‘লোটগয়ল্পি কথা’। িথম িকাি। কিকািা, পলিমবঙ্গ বাংিা আকায়েলম, ১৯৯৬
৮. বয়ন্দযাপার্যাে, সয়িাজ। ‘বাংিা উপনযাস: িালেক েপষণ’। িথম িকাি। কিকািা, পলিমবঙ্গ বাংিা আকায়েলম,
১৯৯৩
৯. েত্ত, ভবয়িার্। ‘সালেয়িযি কথা’। িথম িকাি। কিকািা, সালেিযয়িাক, ১৯৯৯
১০.িাে, অয়িাক। ‘কথাসালেিয লজঙ্গাসা’। িথম িকাি। কিকািা, সালেিযয়িাক, ১৯৯২
১১. ভট্টাৈাযষ, জগেীি (সপরাালেি)। ‘িািািংকি গল্পগুে’ (১ম খ্ণ্ড)। িথম িকাি। কিকািা, সালেিয সংসে,
১৯৭৫

*****

২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

‘স্বেম্বি সভা’: সমকায়িি িলিেলব
লিখ্ক-পলিলৈলি

প্লাবন লসংে
গয়বর্ক, বাংিা লবভাগ, যােবপুি লবশ্বলবেযািে
পলিমবঙ্গ, ভািি

সািসংয়ক্ষপ
লবি িিয়কি লিিীে ভাগ বাংিা লোয়টাগয়ল্পি আি এক পয়বষি সূৈনা বিা যাে। এই পয়বষ একলট
স্বিন্ত্র সো লনয়ে োলজি েন েীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যাে। আর্ুলনক বাংিা লোটগয়ল্প, পিীক্ষা ও
িকাি- এ েুইয়েি অলভনবয়ে লিলন লভন্ন পয়থি লেিািী েয়ে ওয়েন। েয়েি েিয়কি সমাজিাজনীলি-অথষনীলিি বািব সংরূপ িাাঁি লোটগয়ল্পি ভিয়কন্দ্র। যাি আত্মা অথষননলিক লশ্রলণসংগ্রাম।
আি এই বৃ ত্ত সপরান্ন েে যু বসমাজ, নািীসমায়জি সমকািীন অবস্থায়ক লিয়ি। েীয়পন্দ্রনাথ
বয়ন্দযাপার্যায়েি ‘স্বেম্বি সভা’ গল্পলট িাাঁি অনযিম িৈনা। গল্পলট ১৩৬৮ সায়ি ‘মানসী’ পলত্রকাি
চজযষ্ঠ সংখ্যাে িকালিি েে। সমসামলেক েিািা সংকট বযথষিাি সায়থ আত্ম-অয়ের্ণ ও
আত্মিীনিাি গভীি লজজ্ঞাসা গয়ল্প ির্ান েয়ে লেখ্া লেয়েয়ে। এগয়ল্পি নামকিয়ণ লপৌিালণক
অনু র্ঙ্গ একলট লবয়ির্ লেক। গল্পকাি েীয়পন্দ্রনায়থি বোয়ন লপৌিালণক িব্দবন্ধলট আর্ুলনক জীবয়নি
পলিণলিি সায়থ লময়ি নিুন অথষ গ্রেণ কয়িয়ে। যু বসম্প্রোয়েি েিািা-বযথিষা, কিকািাে উিাস্তু
সমসযা, লবাঁয়ৈ থাকাি জনয নািীি আত্মসম্মায়নি করুণ পলিনলি, ইউয়িায়পি মোকায়ি পালড়
লেওো- এমন বহুলবলৈত্র কালেলনি লযন লকািাজ েয়ে উয়েয়ে এই গল্পলট। এই চবলৈয়ত্রি
িাজননলিক ও অথষননলিক সূত্রানু সন্ধান কিাি িয়ৈষ্ট্া কয়িয়েন গল্পকাি েীয়পন্দ্রনাথ। পুিায়ণি
স্মৃলিপথ লবয়ে বিষমান জীবনসঙ্কয়টি ও লসইসয়ঙ্গ জীবন সংগ্রায়ম আহ্বায়নি এক সু ন্দি লোট্ট
আখ্যান েয়ে ওয়ে ‘স্বেম্বি সভা’।
সূৈকিব্দ
েীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যাে, সময়েি লকািাজ, স্বেম্বি সভা, লপৌিালণক আয়বেন, সমাজ-অথষনীলিিাজনীলি
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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‘স্বেম্বি সভা’: সমকায়িি িলিেলব
প্লাবন লসংে
বাংিা কথাসালেয়িয লবি িিয়কি পঞ্চায়িি েিক লথয়ক নিুন ভাবনাি এক লবয়ির্ আলবভষাব পবষ
শুরু েে। লবয়ির্ি বাংিা লোটগয়ল্পি আি এক পয়বষি সূৈনা বিা যাে। বাংিা সালেয়িযি এই পয়বষ
লোটগল্প নিুন রূপ কাোয়মা লনয়ে লেখ্া লেে। িখ্যাি সমায়িাৈক সয়িাজ বয়ন্দযাপার্যায়েি ভার্াে
বিা যাে, এই িথম বাংিা গল্প বাংিা কলবিাি লথয়ক এলগয়ে আয়ে এবং বাংিা কলবিায়ক
িভালবি কিয়ে।১
পঞ্চায়িি েিয়কি লিয়র্ি লেয়ক বাংিা লোটগয়ল্পি নিুন িীলি লনয়ে লবমি কি উপলস্থি েন।
অবিয একথা বিা যাে না, সকি গল্পকািই এই নিুন িীলিি কথা মাথাে লিয়খ্ গল্প িৈনা
কিয়িন। িয়ব এই নিুন ভাবনাি িভাব অিযন্ত লবিৃ ি েয়েলেি। লিিীে লবশ্বযু য়দ্ধাত্তি পলিলস্থলি,
লেৈলেয়িি োঙ্গা, লেিভাগ, অথষননলিক উৎপােন বযবস্থা ও জলম বযবস্থাি পলিবিষন – এসমি লকেু
মানু য়র্ি চেনলন্দন িথা িৈলিি িথায়ক সমূ য়ি পলিবিষন কিয়ি থায়ক। বযলি িথা সমায়জি
মূ িযয়বার্ নিুন এক পলিলস্থলিি মুয়খ্ামুলখ্ েয়ি বার্য েে। এই মুয়খ্ামুলখ্ েওো লেি অলনবাযষ।
লিল্প-সালেিযয়কও লসই জলটিাবস্থা গভীিভায়ব িভালবি কয়িলেি। আি লসই পয়থ বাংিা
লোটগল্পয়কও কিগুলি নিুন ভাবনাি আত্মীকিণ কিাি িয়োজন েয়ে পয়ড়লেি লববিষয়নি
স্বাভালবক িলক্রোে। লসগুলি েি:
 লোটগল্পয়ক লোট এবং গল্প েয়ি েয়ব – এই ভাবর্ািা লথয়ক মুলি।
 লবর্ে ও ভাবনায়ক সমকায়িি িয়োজয়ন চিলল্পক পিীক্ষা-লনিীক্ষাি আওিাে আনা।
 শুর্ু লকৌিূ েি নে, লিখ্য়কি অলভজ্ঞিাি সাথী েয়ে অনু ভূলি অজষন।
আি এভায়বই যু য়গি িয়োজয়নি িালগয়ে েে-সাি েিয়কি গয়ল্পি সামলগ্রক কাোয়মাি পলিবিষন
িক্ষ কিা লগি। সূৈনা েয়িা বাংিা লোটগয়ল্পি এক নিুন বাাঁয়কি। অথষাৎ আর্ুলনকিাি। পাাঁৈ-েে
েিক জুয়ড় আলবভূ ষি েয়িন লবমি কি, অিীন বয়ন্দযাপার্যাে, িীয়র্ষন্দু মুয়খ্াপার্যাে, লেয়বযন্দু
পালিি, বয়িন গয়ঙ্গাপার্যাে, মলি নন্দী, কলবিা লসংে, সয়িযন্দ্র আৈাযষ, িয়বার্বন্ধু অলর্কািী, িযামি
গয়ঙ্গাপার্যাে, আনন্দ বাগৈী, লেয়বি িাে, েীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যাে আিও অয়নয়ক।
বাংিা লোটগয়ল্পি েে-সাি েিক পয়বষি একজন অনযিম গল্পকাি েীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যাে।
িাাঁি গল্প লিখ্াি শুরু অয়নক আয়গই েয়েলেি। িয়ব েে-সাি েিয়কি পয়বষ লিলন অনযিম বলিষ্ঠ
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লিখ্ক লেয়সয়ব উপলস্থি লেয়িন। লোটগয়ল্পি নিুন িীলিয়ক লিলন লনয়জি ময়িা কয়ি গ্রেণ
কয়িলেয়িন। িাি সায়থ যু ি কয়িলেয়িন লনজ মিােিষগি লবশ্বাস, অলভজ্ঞিা ও মনয়নি উপাোন।
আর্ুলনক বাংিা লোটগয়ল্প ক্রমি, পিীক্ষা ও িকাি – এই েুইয়েি অলভনবয়ে লভন্ন পয়থি লেিািী
েয়ে ওয়েন েীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যাে। সপরাােক, িাজননলিক ও সাংস্কৃলিক লক্রোকায়েি সংগেক,
অজস্র লিয়পাটষায়জি িয়ণিা েীয়পন্দ্রনাথ বহুমুখ্ী সো লনয়েই লোটগল্প-জগয়ি উপলস্থি েয়েলেয়িন।
েয়েি েিয়কি সমাজ-িাজনীলি-অথষনীলিি বািব সংরূপ িাাঁি লোটগয়ল্পি ভিয়কন্দ্র েয়ে ওয়ে।
যাি আত্মা অথষননলিক লশ্রলণ সংগ্রাম।
অবিয েীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যাে লকায়না একলট লবয়ির্ মিােয়িষি অনু সািী েয়ে লনজ সালেিযলৈন্তা ও সালেিয-িকািয়ক সীমাবদ্ধ কয়িনলন (এিসয়ঙ্গ ময়ন কিা লযয়ি পায়ি ‘িাম’ গল্পলটি
লবিকষ)। বিং উন্মু ি কয়ি লেয়েলেয়িন মুলিি আকায়ি। সৃজনিীি সালেিয সপরায়কষ িাাঁি মি
উয়েখ্ কিা লযয়ি পায়ি। লিলন ময়ন কিয়িন:
“আসয়ি জীবনর্মষী সালেয়িযি জনযই সব লকেু -লকায়না লকেু ই উয়েিযমূ িক বা
অন্ধকায়ি সালেয়িয উপয়ৈ পড়া বাড়লি লজলনস নে।”২
স্বার্ীনিা পিবিষী সময়েি বাংিা সালেয়িয সামালজক ও অথষননলিক সমসযাি যথাযথ িলি িন
লেখ্া যােলন বয়ি েীয়পন্দ্রনাথ ময়ন কিয়িন। বাংিা সালেয়িয সমকায়িি এই অপূ ণষিা িাাঁি
সূক্ষয়বায়র্ি কায়ে অিযন্ত সেয়জই র্িা পয়ড়লেি। লনজ সমেয়ক র্িয়ি না পািাি েুবষিিায়ক লিলন
বজষন কিয়ি লৈয়েলেয়িন। লকননা িাাঁি কায়ে সমকািয়ক সালেয়িয উপস্থাপন সবয়ৈয়ে মূ িযবান
িালগে লেি। লনজ সালেিয ৈৈষাি উয়েিয সপরায়কষ লিলন বয়িন:
“আলম আমাি সমেয়ক র্য়ি িাখ্য়ি ৈাই – আমাি লকেু বিাি আয়ে যা
মানু র্য়ক জানায়না েিকাি…।”৩
স্বল্পােূ েীয়পন্দ্রনাথ (জন্ম-১০নয়ভম্বি ১৯৩৩; মৃিুয-১৪জানু ১৯৭৯) সািাজীবয়ন পঞ্চায়িি লবলি
লোটগল্প িৈনা কয়িন। মাত্র পয়নয়িা বেি বেয়স িথম মুলদ্রি িৈনা িকালিি েে। ‘আমাি লেয়িি
মানু র্’ নায়ম একলট গল্প। ‘লকয়িাি’ চেলনক পলত্রকা, ১৯৪৮-৪৯ সাি। পঞ্চায়িি েিক জুয়ড় লিলন
লিয়খ্য়েন। লকন্তু এই েিয়কি এয়কবায়ি লির্ এবং েে েিয়কি শুরুয়ি লিলন অিযন্ত বলিষ্ঠিাি
সয়ঙ্গ উপলস্থি লেয়িন। েীয়পন্দ্রনায়থি গয়ল্পি লমাড় লিায়ি ১৯৫৮ সায়ি ‘িাম’ গল্পলটয়ক লিয়ি।
এিসয়ঙ্গ লেয়বি িায়েি মন্তবয উয়েখ্ কিা লযয়ি পায়ি। লিলন বয়িন:
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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“ওি গয়ল্প আয়বয়গি একটা টান থায়ক। লসটাও ও গয়ল্প লেি না। ভার্া লকয়ট
কুাঁয়ে লিািা। আমাি এখ্য়না ময়ন েে, ‘িাম’ েীয়পয়নি গয়ল্পি একটা ির্ান
বাাঁক।”৪
যলেও লসই গল্পয়ক অলীিিাি োে এবং লনলেষষ্ট্ পালটষগি আেয়িষি লবরুয়দ্ধ যাওোি অলভয়যাগ সেয
কিয়ি েয়েলেি।
েীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যায়েি গয়ল্প লপৌিালণক অনু র্ঙ্গ একলট লবয়ির্ স্থান অলর্কাি কয়ি আয়ে।
‘অমৃি’, ‘অমৃিকুম্ভ’, ‘অশ্বয়ময়র্ি লিাড়া’, ‘স্বেম্বি সভা’, ‘অয়িাকবন’ – গল্পগুলিয়ি লকায়না না
লকায়না ভায়ব পুিায়ণি ভাব-িসঙ্গ িক্ষ কিা যাে। এোড়াও অিীিৈালিিা-লকলন্দ্রক লোটগল্পও লিলন
িৈনা কয়িন। উয়েখ্য ‘মোকায়বযি ভূ লমকা’, ‘ৈযষাপয়েি েলিণী’।
লপৌিালণক অনু র্ঙ্গয়কলন্দ্রক এমনই এক লবলিষ্ট্ গল্প ‘স্বেম্বি সভা’। েীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যায়েি
এই গল্পলট ১৩৬৮ সায়ি ‘মানসী’ পলত্রকাে চজষ্ঠ সংখ্যাে িকালিি েে। িথয়ম নাম লেি ‘লদ্রৌপেীি
স্বেম্বি’। এই গল্প সপরায়কষ লেয়বি িাে ‘েীয়পন-লেয়বয়িি-েীয়পন’ স্মৃলিৈািণাি এক জােগাে
জালনয়েয়েন:
“…উেে-এি (উেেিঙ্কি িাে) িয়িি এই অসংখ্য চনি আড্ডািই লকানও
একলেয়নি িটনা লনয়ে ‘স্বেম্বি সভা’ গল্পলট লিখ্া।”৫
েীয়পন্দ্রনায়থি এই গয়ল্প কয়েকলট িক্ষণীে লেক িয়েয়ে।
 িথমি, িাাঁি অনয লকান গয়ল্প এয়িা টুকয়িা টুকয়িা লবলভন্ন লবর্য়েি েলব িুয়ি র্য়িনলন।
লযন একটা গল্পমািা।
 লিিীেি, গয়ল্পি শুরু লথয়ক সমালপ্ত পযষন্ত একিকাি লবপযষয়েি পলিয়বি বজাে লথয়কয়ে।
সমকায়িি আসন্ন অলিে-লবপযষয়েি ইলঙ্গয়িই গয়ল্পি লির্। যা আি লকানও গয়ল্প লেখ্া
যােলন। ‘স্বেম্বি সভা’ গয়ল্পি এলেক লথয়ক একলট লবয়ির্ িাৎপযষ আয়ে বিা যাে।
‘স্বেম্ভি সভা’ গয়ল্প েুলট পবষ আয়ে বিা যাে:
 এক, লিন যু বক বন্ধুি বিা লবলভন্ন িটনা।
 েুই, িায়সি আসয়ি স্বেম্বি সভাি আয়োজন।
িথম পয়বষ লেখ্া যাে, গয়ল্পি লিন ৈলিত্র সু র্াংশু লবনে আি অলখ্ি আড্ডাি আসয়ি উপলস্থি
েয়েয়ে। লনয়জয়েি পাপপুয়ণযি লবৈাি কিয়ি লগয়ে স্মৃলিৈািণাে লোট লোট েিলট গল্প বয়ি। লযন
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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স্মৃলিৈািণামূ িক বায়োয়স্কাপ। এই বায়োয়স্কায়পি মার্যয়ম পােয়কি লৈায়খ্ি সাময়ন কিগুলি েৃ িয
লভয়স ওয়ে। লিন বন্ধুি গল্পগুলি ক্রমি েয়ে উেয়ি থায়ক পােয়কি লনজস্ব অলভজ্ঞিা। িায়েি
সাময়ন স্পষ্ট্ েয়ি থায়ক লসই সময়েি সমাজ-িালজনীলি-িােীে লবপযষয়েি েলব। লযন লেখ্য়ি পাে
লবশ্বযু য়দ্ধাত্তি পলিলস্থলি, োঙ্গা, লেিভাগ, অথষননলিক উৎপােন বযবস্থাি লবপযষে, কিকািাি
লিল উলজ সংসাি লৈত্র। িায়েি বিা িটনাগুয়িা পাাঁৈ-েে েিয়কি অিযন্ত কয়োি এক পলিলস্থলিয়ক
িুয়ি র্য়ি। িা েয়িা লস-সময়ে নািীয়েি অবস্থা। লবশ্বযু দ্ধ, োঙ্গা, লেিভাগ, উিাস্তু সমসযা – এই
িােীে-িাজনীলিি লবপযষে নািী সমাজয়ক লনজ অলিে বাাঁলৈয়ে িাখ্াি জনয ভোনক পন্থা অবিম্বন
কিয়ি বার্য কয়ি। গয়ল্পি িটনা গুলি িক্ষ কিয়ি এি পলিৈে পাওো যাে। সোে সম্বিেীন এক
নািী ৈাি আনা লভয়ক্ষি জনয লনয়জি বক্ষ উন্মু ি কিয়ে। লিল উলজ সংসায়িি ভোবে পলিণলিয়কও
স্পষ্ট্ েয়ি লেলখ্। িায়িি অন্ধকায়ি লনয়জি আত্মসম্মান লবসজষন লেয়ি েয়ে। অথৈ লসই লগাপন
িৃলপ্ত-িজ্জা-আিঙ্কা আি লবেনা লনয়েই থাকয়ি েয়েয়ে সংসায়ি। লেিভাগ সামলগ্রকভায়ব লেয়িি
বৃ েত্তি জনজীবয়ন গভীি িভাব ল য়িলেি। অয়নক নািীি কায়ে লসই িভাব লেি অয়নক ভোনক।
লেিভাগ লকানও লকানও নািীি কাে লথয়ক লবাঁয়ৈ থাকাি সমি সম্বি লকয়ড় লনয়ে জীবন লথয়ক
েু াঁয়ড় ল য়ি লেয়েলেি স্মৃলিভ্রংয়িি গভীি অন্ধকায়ি। সম্বিেীন লনঃস্ব লসইসব নািীয়েি অলিে
পািয়ট যাওো সমায়জ লনষ্প্রয়োজন েয়ে পয়ড়লেি। অলখ্য়িি বিা লির্ গয়ল্প লিমনই এক নািীি
কালেলনই আমিা িিযক্ষ কলি। লসই লময়েলট ক্রমি লনয়জি স্মৃলি ল য়ি লপয়ি শুরু কয়ি। অলখ্ি
বুঝয়ি পায়ি স্মৃলি ল য়ি এয়ি লক েয়ি পায়ি। িাই লস ময়ন ময়ন িাথষনা কয়ি- “ভদ্র মলেিাি
বালক স্মৃলিটুকু লযন আি না ল য়ি আয়স।”৬ গল্প পায়ে আসয়ি পােকও লযন একই িাথষনা কয়ি।
বস্তুি স্বার্ীনিা িায়ভি পয়িও লেিভায়গি ভোবে পলিণলিি লিি বজাে লেি। েয়েি েিয়কি
সমায়জ িা িক্ষ কিা যাে। েীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যাে এই গল্পমািাি মার্যয়ম লসই সময়েি এই
লবয়ির্ লেকগুলি যথাযথ ভায়ব িুয়ি র্য়িয়েন।
গয়ল্পি িথম পয়বষি লৈত্রগুলিি মার্যয়ম িকালিি বিবয লযন লিিীে পয়বষি লিক্ষাপট েয়ে
ওয়ে। যা ক্রমি স্বেম্বি সভাি আবেয়ক লনমষাণ কয়ি।েীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যাে েে-এি েিয়কি
লবপযষেয়ক অিযন্ত িিযক্ষ বািবিাি লনলিয়খ্ লেলখ্য়েয়েন। লবনে সু র্াংশু অলখ্ি – এই লিন বন্ধুি
বিা গল্প ও লসইসয়ঙ্গ িায়েি িলিলক্রো সমকায়িি যু বসমায়জি অবস্থানয়ক স্পষ্ট্ কয়ি লিায়ি।
িায়েি জীবয়নি লবপযষে ক্রমি অবক্ষে, অলিেেীনিাি লেয়ক অগ্রসি েয়ি থায়ক। িািা লনয়জয়েি
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জীবনয়ক অলিেবায়েি লনলিয়খ্ পযষয়বক্ষণ কিয়ি লৈষ্ট্া কয়ি। গয়ল্প লিন বন্ধুি আত্ম-অয়ন্বর্ণ
আসয়ি লসই সময়েি লমৌলিক জীবন-অয়ন্বর্ণয়কই িুয়ি র্য়ি। র্ায়টি েিয়কি যু ব সম্প্রোয়েি
মানলসকিাি পলিবিষয়নি েলব স্পষ্ট্ েয়ে ওয়ে সু র্াংশুি কথাে“পেসা থাকয়ি আলম কী কিিাম – মে লখ্িাম? অযাংয়িা পাড়াে লযিাম?
পেসা লপয়ি আি লকেু ই লক আমাি কিাি লেি না? আলম লিা লিলিি বাবুি
লথয়েটাি লেখ্য়ি পািিাম, টুক কয়ি িােমে োিবাি িুয়ি আসয়ি পািিাম,
বই লকনয়ি পািিাম, আয়গ লিা এইসব ইয়েই েি।”৭
লখ্োি কিয়ি লেখ্া যায়ব, এখ্ায়ন ‘আয়গ’ িব্দলট শুর্ু অিীিয়কই লবাঝাে না। একইসয়ঙ্গ ময়ন
কলিয়ে লেে অিীয়িি ভায়িািাগাি লেক। যা বিষমায়ন আি লনই। লকাথাও লযন এক আয়ক্ষয়পি
সু ি লিানা যাে। যাি লিক্ষাপট লসই সময়েি মানলসক অবক্ষয়েি অলনবাযষ কলেন পলিলস্থলি। আি
লির্পযষন্ত লিন বন্ধু, অলখ্ি লবনে সু র্াংশু, চিলি েয়ি থায়ক জীবয়নি ৈিমিম লবপযষয়েি জনয।
আয়োজন কয়ি িায়সি আসয়ি স্বেম্বি সভাি। আসয়ি এই আয়োজন লিা কিলেি েয়েি েিয়কি
সমাজ। লবয়ির্ি যু ব সমাজ। নািীয়েি িলি সমকায়িি যু বসমায়জ গয়ড় উয়েলেি লভাগবাসনাি
বযলভৈািী ময়নাভাব। লকন্তু একইসয়ঙ্গ নািীয়ক জীবয়নি পূ ণষাঙ্গ রূয়প লেখ্ািও ময়নাভাবও গয়ল্প িক্ষ
কিা যাে। সু র্াংশু বয়ি:
“…আসয়ি লময়েয়েয়ি মায়ন একটা লগাটা জগৎ। বুঝলি না, পৃলথবীয়ি লময়েয়েয়ি
আয়ে বয়িই লিা এখ্নও লবাঁয়ৈ থাকা। কয়ব লেখ্লব েুম কয়ি জীবয়নও লবশ্বাস
কয়ি বয়স আলে।”৮
আসয়ি জীবনয়ক লবশ্বাস কিয়ি ৈাওোই লিা স্বাভালবক। লবশ্বাস কিয়িও লিা লৈয়েলেি লসইসমে।
লকন্তু লবশ্বাস আি লবপযষয়েি িয়ে কখ্নও কখ্নও লবপযষে যাে লজয়ি। েয়েি েিয়কি লবপযষে লক
লিমনই লেি না? লেি বয়িই েেয়িা িায়সি আসয়ি আয়োলজি েয়েলেি স্বেম্বি সভা। আি
মোভািয়িি ময়িা লসখ্ায়নও এয়ক এয়ক বালজ িাখ্া েে লনজ লিেজন এমনলক ভায়িাবাসাি
লিেসীয়কও। আি চবপিীয়িযি মর্য লেয়েই িক্ষ কিা যাে েীয়পন্দ্রনায়থি িালেকিাি েৃ লষ্ট্ভঙ্গীয়ি
জীবয়নি সমগ্রিায়ক লেখ্াি ময়নাভাব। লিলন ময়ন কিয়িন: “আলম জগৎ ও জীবনয়ক িালেক
েৃ লষ্ট্ভঙ্গীয়ি লেখ্য়ি ৈাই।”৯ সম্ভবি এজয়নযই এই চবপিীিযমে ভাবনাি পািাপালি উপলস্থলি।
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েীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যাে পুিাণ-কথায়ক গ্রেণ কয়িয়েন লকবিমাত্র অিীয়িি সমাজলৈত্র রূয়প
নে, ভাব-বস্তুয়ক রূপয়কি মার্যয়ম সমকািয়ক লবনযি কিাি উপকিন লেয়সয়ব। বস্তুি পুিাণগুলি
অয়নকটা িাই-ই। সব যু য়গি সমাজই বহু সংিায়ি পূ ণষ। সব যু য়গি সমায়জই আয়ে বহু িি
সমলন্বি লশ্রলনলবভাজন; আয়ে িবি লশ্রলণ লিার্ণ। জালিয়ভয়ে, লবত্তয়ভয়ে, লিঙ্গয়ভয়ে, লিক্ষায়ভয়ে,
লগাষ্ঠীয়ভয়ে লপৌিালণক সমায়জি এই লিার্য়ণি েলব পুিাণ-সালেয়িযি একটা মি বড় লেকয়ক
পলিস্ফূট কয়ি।১০
েীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যাে লপৌিালণক অনু র্য়ঙ্গি অবিািণা কয়িয়েন ৈূ ড়ান্ত পলিণলিি িলি
ইলঙ্গি লেয়ে। মোভািয়িি কালেলনয়ি স্বেম্বি সভা একলট লবয়ির্ ভূ লমকা লনয়েলেি। লদ্রৌপেীয়ক
লনয়ে কুরু-পােব লববায়েি সূত্রপাি লসই স্বেম্ভি সভায়িই িয়ট। এই লদ্রৌপেী অনযিম ৈালিকা
িলি েয়ে উয়েলেয়িন কুরুয়ক্ষয়ত্রি লির্ পলিণলিি। লবশ্বযু য়দ্ধাত্তি আর্ুলনক লবয়শ্ব বস্তুবাে ক্রমি
অলিেেীনিাি সংকট চিলি কিয়ি থায়ক। লসখ্ায়ন যু বসম্প্রোয়েি অলিে লযমন লবপন্ন েয়েলেি,
লিমনই নািীসমায়জি পলিণলিও ভেংকি েয়ে উয়েলেি। েীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যাে এই
িালেকিায়ক িাাঁি গয়ল্প অিযন্ত বলিষ্ঠভায়ব িুয়ি র্য়িয়েন েে েিয়কি সামলগ্রক লিক্ষাপয়ট। গয়ল্পি
লিন বন্ধু, অলখ্ি লবনে সু র্াংশু, লসই লিক্ষাপয়টি ৈলিত্র রূপ েয়ে ওয়ে। গয়ল্পি সমালপ্ত সমকায়িি
বোয়ন অিযন্ত সাথষক। িায়সি আসয়ি লিন বন্ধু লদ্রৌপেীয়ক লনয়ে লির্ ৈাি লেয়ে যখ্ন আি লকান
লকেু ই িায়েি কায়ে লনই। এখ্ায়ন লদ্রৌপেী বহুমুখ্ী ভাবনা েয়ে লেখ্া লেয়েয়ে। লিনবন্ধু, সু র্াংশুলবনে-অলখ্য়িি, কায়ে লদ্রৌপেী েয়ে উয়েয়ে, সমে-লনেলি-আলম। লযন লদ্রৌপেী আি সমকাি
একাকাি েয়ে লগয়ে। আি এখ্ায়নই েে েিয়কি সময়েি লিলক্ষয়ি িব্দ-বন্ধ লিনলট অিযন্ত
িাৎপযষপূণষ েয়ে ওয়ে।
সবয়িয়র্ বিা যাে, েীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যায়েি ‘স্বেম্বি সভা’ গল্পলট কয়েকলট লবর্েয়ক িুয়ি
র্য়ি। সমকায়িি লবলভন্ন পলিবলিষি পলিলস্থলিি লৈত্রােয়নি মার্যয়ম। নািীয়েি অবস্থান, যু বসমায়জি
লবলভন্ন ময়নাভাব ও অবস্থান, পলিবলিষি সমায়জ লশ্রলনলভলত্তক উৎপােন বযবস্থাে ক্রমি নাঅলিয়েি, লবপযষয়েি লেয়ক এলগয়ে যাওো। আি এসয়বি ইলঙ্গি লনয়েষলিি েে লপৌিালণক রূপকথাি
পয়ট। আি এসয়বি সূত্রর্াি েয়েয়ে েীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যায়েি িালেকিাি সংিায়ি জীবয়নি
সমগ্রিায়ক লেখ্াি িোস।
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িথযসূত্র:
১. িাসমি বীয়িন (সপরাালেি),িীি কুোি পলত্রকা, লবমি কি লবয়ির্ সংখ্যা; পৃ-৩(ভূ লমকা)
২. িয়েব (সাক্ষাৎকাি: েীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যাে);পৃ-৩২৯
৩. িয়েব; পৃ৩৩০
৪. িয়েব (েীয়পন-লেয়বয়িি েীয়পনঃয়েয়বি িাে); পৃ-৮৬
৫. িয়েব; পৃ-৮৯
৬. ৈক্রবিষী অলনিে (সপরাালেি); গল্পসমগ্রঃেীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যাে; পৃ-৩২৯
৭. িয়েব; পৃ-৩২৫
৮. িয়েব; পৃ-৩৩১
৯.িয়েব; পৃ- েীয়পন্দ্রনাথ স্মিণ সংখ্যাঃলেবািালত্রি কাবয পলত্রকা (সাক্ষাৎকাি: েীয়পন্দ্রনাথ
বয়ন্দযাপার্যাে); পৃ-৩৩০
১০.িয়েব (েীয়পন্দ্রনায়থি বয়ন্দযাপার্যায়েি পুিাণ লৈত্রকল্প-লনমষাণঃসু লমিা ৈক্রবিষী);পৃ-১৯২
সোেক গ্রন্থ
১. ৈক্রবিষী অলনিে (সপরাালেি)। গল্পসমগ্র: েীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যাে। একুি িিক, কিকািা।
জানু োিী ২০০৫
২. লমােক িীিা। কথািগলি: েীয়পন্দ্রনাথ। বঙ্গীে সালেিয সংসে। কিকািা, মোিো ২০০৪
সোেক পলত্রকা
১. েীয়পন্দ্রনাথ স্মিণ সংখ্যা, লেবািালত্রি কাবয পলত্রকা,১৯৯৮, কিকািা (এি অন্তগষি িবন্ধাবিী
ও েীয়পন্দ্রনাথ বয়ন্দযাপার্যায়েি সাক্ষাৎকাি)
২. লোটগল্প: নূ িন িীলি, লবমি কি; লবমি কি লবয়ির্ সংখ্যা, িীি কুোি পলত্রকা, বীয়িন
িাসমি (সপরাাঃ), কিকািা
*****
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লবোয়িি লিন গল্পকায়িি লনবষালৈি কয়েকলট গয়ল্প মনিালেক িাি-িলিিাি
লিখ্ক-পলিলৈলি

সলম্প্রো ৈযাটাজষী
গয়বর্ক, বাংিা লবভাগ, বর্ষমান লবশ্বলবেযািে
পলিমবঙ্গ, ভািি
সংলক্ষপ্তসাি
লবোয়িি পটভূ লমকাে লিখ্া লিন জন গল্পকায়িি লমাট েলট গল্প লনয়ে এই িৈনা। সু য়বার্ লিার্
কীভায়ব িাাঁি গয়ল্প মানব ময়নি লয মনিালেক িাি-িলিিািয়ক লেলখ্য়েয়েন িাাঁি ‘সু ন্দিম’ ও
‘লগাত্রান্তি’ গয়ল্প লসকথাই লবয়লর্ণ কয়ি লেখ্ায়নাি লৈষ্ট্া কয়িলে। িাাঁি পয়িি গল্পকাি েয়িন
লেয়বযন্দু পালিি। লিলনও মানব ময়নি টানায়পায়ড়নয়ক গয়ল্পি লবর্েবস্তু কয়ি িুয়িয়েন। ‘নীিা’ ও
‘অন্তিা’ গল্পেুলটি আয়িায়ক িা লেখ্ায়নাি লৈষ্ট্া কয়িলে। আি সাম্প্রলিক কায়িি গল্পকাি েয়িন
সু কান্ত গয়ঙ্গাপার্যাে। লিলনও লেখ্ায়ি লৈয়েয়েন মানব ময়নি গলিিকৃলিয়ক। ‘মা-ভূ লম’ ও
‘লক্ষত্রভূ লম’ গল্পেুলটয়ি কীভায়ব মনিে বযাখ্যা কয়িয়েন লস কথাে বিয়ি লৈয়েলে গল্প েুলটি
লবয়লর্য়ণ।
সূৈকিব্দ
লোয়টাগল্প, মনিালেক িে, সু য়বার্ লিার্, লেয়বযন্দু পালিি, সু কান্ত গয়ঙ্গাপার্যাে।
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লবোয়িি লিন গল্পকায়িি লনবষালৈি কয়েকলট গয়ল্প মনিালেক িাি-িলিিাি
সলম্প্রো ৈযাটাজষী
বয়ড়া লবলৈত্র মানু য়র্ি ময়নি গলি। কখ্য়না লস মন আনয়ন্দ আপ্লু ি েে; কখ্য়না েুঃখ্ভায়ি লবনি
েয়ে পয়ড় আবাি কখ্য়না লক্রায়র্ উন্মত্ত েয়ে ওয়ে। কখ্য়না অিানভায়ব অপয়িি জনয িযাগস্বীকায়ি
উন্মু খ্ েে মন। আয়িাৈযমান িবয়ন্ধ মনিালেক িাি-িলিিাি লিন িলিথযিা গল্পকায়িি কিয়ম
কীভায়ব লভন্নরূপ লপয়েয়ে িা আয়িালৈি েয়েয়ে। মনিালেক িাি-িলিিায়িি লোিাৈি মানু র্য়ক
লৈিন অবয়ৈিয়নি লখ্িাে লনযু ি কয়ি। সু য়বার্ লিার্, লেয়বযন্দু পালিি ও সু কান্ত গয়ঙ্গাপার্যাে
বিষমান সময়েি লিন িলিথযিা গল্পকাি। এক গল্পকায়িি েৃ লষ্ট্ভলঙ্গি সয়ঙ্গ অনয গল্পকায়িি
েৃ লষ্ট্ভলঙ্গি পাথষকয ও সােৃ িয উভেই পলিিলক্ষি েে। লিনজন গল্পকািই লবোয়ি বসবাস কয়িয়েন
লবলভন্ন সময়ে। সুয়বার্ লিায়র্ি গল্প-উপনযায়স লবোি-োজালিবাগ ইিযালে অঞ্চয়িি উয়েখ্ পাওো
যাে। লেয়বযন্দু পালিয়িি গল্পগুলিি ময়র্য বলেবষয়ঙ্গি উয়েখ্ কময়বলি লময়ি। সু কান্ত গয়ঙ্গাপার্যাে
এাঁয়েি ময়র্য লথয়ক সবয়থয়ক সাম্প্রলিক সময়েি লিখ্ক। বলেষবয়ঙ্গি কথা, িাকৃলিক লসৌন্দয়যষ ভিা
অঞ্চয়িি কথা িাাঁি লিখ্াে িুয়িল য়ি এয়সয়ে। লবোয়ি বসবাসকািী লিন বাোলি লিখ্য়কি
সমেকাি অনু যােী গল্পগুলিয়ক পযষােক্রলমকভায়ব ভাগ কয়ি লনয়ে আয়িাৈনা কিা যাে।
।।েুই।।
সু য়বার্ লিার্ লবি িিয়কি গল্পকািয়েি ময়র্য িখ্যাি বযলিে। িাাঁি লিখ্া লনবষালৈি েুলট গল্প
আয়িাৈনাি অন্তভুষি। ‘সু ন্দিম্’ গয়ল্প মানু র্ কীভায়ব রূয়পি পূ জািী েয়ে উয়েয়ে িাি লৈত্র উয়ন্মাৈন
কয়িয়েন লিখ্ক। িািই সয়ঙ্গ অলনবাযষভায়ব এয়সয়ে মনিালেক িাি-িলিিাি। চকিাস িািায়িি
লেয়ি সু কুমাি লবয়ে কিয়ি অলনেুক। িাি ময়নি একাগ্রিা সংসাি-লনিয়পক্ষ র্যায়ন। লস ব্রহ্মৈযষ
পািন কিয়ি কয়ি। লিখ্ক জালনয়েয়েন‘সু কুমাি লৈাখ্ বুজয়িই লেখ্য়ি পাে িাি অন্তয়িি লনভৃি কন্দয়ি সমাসীন এক
লববাগী পুরুর্।’১
সু কুমায়িি বাবা চকিাি িািাি অবিয এসব লবর্েয়ক খ্ুব গুরুে লেয়ে লভয়ব লেয়খ্নলন।
বালড়ি সকয়িি কথা শুয়ন লিলন সুকুমায়িি জনয পাত্রী লেখ্াি োলেে লনয়িন। ভগ্নীপলি কানাইবাবু
সু কুমািয়ক সংসািমুখ্ী কিয়ি উয়েযাগী েয়িন। মুনয়সল

ৈাকলিি জনয েিখ্ায়ি সই কিায়না লথয়ক
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শুরু কয়ি সু কুমায়িি উপনযাস পাে, লসয়নমা লেখ্া সবলকেু ি ভাি লনয়িন লিলন। িাাঁি এই আন্তলিক
িয়ৈষ্ট্াি

িও পাওো লগি দ্রুি। সু কুমাি কানাইবাবুয়ক জানাি- ‘মানু য়র্ি মায়ঝ আলম বাাঁলৈবায়ি

ৈাই।’২ অিঃপি শুরু েি সু কুমায়িি পাত্রী লেখ্াি পািা।
উলকয়িি মহুলি যােব লবায়সি লময়ে বনিিায়ক লেখ্য়ি লগয়ে সু কুমায়িি লমজলে মর্যস্থিা
কয়িয়েন। লকন্তু ১৫ বেি বেসী একলট লকয়িািীি জড়িা ও অস্বােন্দয সুকুমািয়ক এ লবয়েয়ি
সম্মি কিায়ি পািি না।
িকৃি লবর্ে েি, সু ন্দিী পাত্রী ৈাই সু কুমায়িি। চকিািবাবু লনয়জ কুরূপ। লযৌবয়ন এই লখ্ে
িাাঁি ময়ন থাকয়িও লিৌঢ় িািাি এখ্ন আি লসসব লনয়ে ভায়বন না। লকন্তু মানবয়েয়েি
বযবয়েেকািী লৈলকৎসয়কি লৈায়খ্ লকউই অসু ন্দি নে, এলটই সমসযা।
এ িসয়ঙ্গ লবখ্যাি সমায়িাৈয়কি মন্তবয উয়েখ্ কিা যাে‘‘সু ন্দিম্’ গয়ল্প সু কুমায়িি পাত্রীলনবষাৈয়নি বযাপায়ি লসৌন্দয়যষি ভাব-বযবয়েে কিা
েয়েয়ে।’৩
মনিালেক িাি-িলিিায়িি লৈত্র এ গয়ল্প চকিাি িািায়িি ৈলিয়ত্রি মর্য লেয়ে িকাি
লপয়েয়ে। লিখ্ক অসার্ািণ বযঞ্জনামে ভার্াে চকিািবাবুি মনিালেক িাি-িলিিায়িি লৈত্র এ
গয়ল্প িুয়ি র্য়িয়েন:
‘মানু য়র্ি অন্তিঙ্গ রূপ-এি পলিৈে চকিাি িািায়িি মি আি লক জায়ন। লকন্তু
িাাঁি এই লভন্ জগয়িি সু ন্দিম্; িায়ক কেি লেবাি মি লিিীে মানু র্ কই?
েুঃখ্ এইটুকু।’৪
িাাঁি লৈন্তাসূত্রগুলি েোৎ খ্ুয়ি যাে

টক লেয়ি বালড়ি লভিি ল াকা এক কেযষ, লভখ্ালি

পলিবািয়ক লেয়খ্। িাাঁলিয়েি লেয়ি কুষ্ঠয়িাগী োবু লবাষ্ট্ম, িাি লবৌ বসন্তয়িায়গ অন্ধ ইিানী লবয়েনী
োলমো, িায়েি বেি লৈৌে-ি লময়ে িুিসী এবং িায়েি কেমায়সি লিশুপুত্র। এিা েি পলিবায়িি
সেসয। িায়েি লেয়খ্ লিয়ড় যাে যেু লিাম ও লনিাই সলেস।
িুিসীি লভক্ষায়িই এয়েি লেনালিপাি েে। িায়েি েুেষিাি কথা জানা লগি োবুি মুয়খ্।
লমউলনলসপযালিলট লথয়ক িায়েি বলি লভয়ে লেয়েয়ে। মুলৈপাড়াে ভাগায়ড়ি লপেয়ন কেযষ পলিয়বয়ি
থাকাি জনয োবু চকিাি িািায়িি কাে লথয়ক একলট িংসাপত্র ৈাে। বাজায়িি লেয়ক লিাগবযালর্
লনয়ে িািা আসয়ব না োবু লবনীিভায়ব জানাি। িুিসী নীয়িাগ; িাই থাকাি একটা বযবস্থা েয়ে
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লগি। লভক্ষা কয়ি িুিসীই িায়েি খ্াওোয়ব। সব লেয়খ্ এই পলিবািলট সপরায়কষ সু কুমায়িি লপলসমা
মন্তবয কয়িন:
‘লযয়ি বি, লযয়ি বি। গা লিন লিন কয়ি। লকেু লেয়ে লবয়েে কয়ি লে িানু ।’৫
মানু য়র্ি বলেিয়ঙ্গি রূপ সপরায়কষ সার্ািণ মানু য়র্ি মনিালেক িাি-িলিিায়িি লৈত্র এখ্ায়ন
স্পষ্ট্ েয়ে যাে। িাই সেি, সু ন্দি একলট বালড়ি

টয়ক লিাগগ্রি গৃেেীন লভখ্ালি পলিবায়িি

লবলিক্ষণ থাকা ৈয়ি না। গৃেপালিি কুকুিও িায়েি লেয়খ্ গজষন কয়ি ওয়ে। চকিাসবাবুি লেখ্া
পিবিষী পাত্রী লেবলিো। গায়নি গিা ভায়িা েয়িও লস স্থূিাঙ্গী।

য়ি সু কুমাি এবং বালড়ি অনযানয

সেসযয়েি িায়ক পেন্দ েে না।
চকিাসবাবু বুঝয়ি পািয়িন লয, সমসযা ক্রমি জলটিিি েয়ে পয়ড়য়ে। লিক্ষা, বংি, রুলৈ, গণ,
িক্ষণ, কুষ্ঠী ইিযালেি লথয়কও যা গুরুেপূ ণষ লসলট লিখ্নীয়ি অসামানযভায়ব র্িা পয়ড়য়ে:
‘েযাাঁ িয়ব সু ন্দিী েওো ৈাই-ই। কািণ লসৌন্দযষয একটা লেবসু িভ গুণ।’৬
অথষাৎ লসৌন্দয়যষি ৈালেো সু কুমায়িি ময়ন লবৌয়েি আবলিযক িিষয়ি পলিণি েয়েয়ে।
অনালে সিকায়িি লময়ে অনু পমায়ক লেয়খ্ এয়িন চকিাসবাবু। িায়ক লেয়খ্ আসাি পি িাি
সপরাষয়ক সমায়িাৈনাি ঝড় উেি যথািীলি। লিখ্ক বযঙ্গাত্মক ভলঙ্গয়ি সু কুমাি সপরায়কষ মন্তবয
কয়িয়ে- ‘ঋলর্ বািয়কি মি কাাঁৈা মন সু কুমায়িি।’৭
এসয়বি ময়র্যই একলেন লেখ্া লগি িুিসী সু কুমায়িি পড়াি িয়িি সাময়নি বািান্দাে বয়স
আয়ে। িুিসীয়ক র্মক লেয়ে চকিাসবাবু কানাইবাবুয়ক সাময়ন লপয়িন। িাি সয়ঙ্গ সু ন্দিী পাত্রীি
লবৌয়েি কথা বিাি সমে চকিািবাবুি মন্তবয উয়েখ্ কিা যাে:
‘একটা বায়জ টাবু োড়বাি িলি লনই, সভযিাি গবষ কয়ি? আর্ুলনক েয়েয়ে।
যি সব

ালজয়িি েি।’৮

সিযোয়সি লময়ে মমিায়ক লেয়খ্ আসাি পি চকিাসবাবু িুিসীয়ক আবাি সু কুমায়িি পড়াি
িয়িি সাময়ন লেখ্য়ি লপয়িন। িাি সয়ঙ্গ যেু ও লনিাইয়েি মস্কিা কিাি েৃ িয লৈায়খ্ পড়ি িাাঁি।
যথািীলি মমিায়ক লেয়খ্ সু কুমাি ও বালড়ি বালক সেসযয়েি পেন্দ েি না। লকন্তু চকিাসবাবু
মমিাি সয়ঙ্গই লেয়িি লবয়ে লেয়বন, এ লবর্য়ে লস্থিিলিজ্ঞ েয়িন। এি ময়র্যই সু কুমাি ও িাণুি
বাকযািায়প সু কুমায়িি ৈালেোি ময়র্য রূপিৃোি িীব্র আকাঙ্ক্ষা খ্ুাঁয়জ লপয়িন চকিাস িািাি। লয
লেয়ি সন্নযাসর্য়মষ েীক্ষা লনয়ি ৈাইয়িা িাি এমন িবি রূপয়মাে লেয়খ্ লিলন লিয়গ লগয়িন। স্ত্রীি
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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সয়ঙ্গ কথা বয়ি ল য়ি এয়িন িাাঁি পূ বষবিষী সু লস্থি জীবয়ন। েোৎ একলেন লেখ্য়িন লয, িুিসীয়ক
িাড় র্য়ি বালড় লথয়ক বাি কিয়ে যেু ও লনিাই। পেসা না লেওোে সু কুমায়িি িয়ি িুিসী ল ি
েু াঁড়লেি জানয়ি লপয়ি িায়ক এবাি বালড়ি ময়র্য লেখ্য়ি লপয়ি পুলিয়ি লেওোি কথা বিয়িন
চকিাসবাবু। লসলেনই সন্ধযায়বিাে

টক খ্ুয়ি িুিসীয়ক ৈুলপৈুলপ সয়ি লযয়ি লেখ্য়িন লিলন। োাঁক

লেয়িই লেৌয়ড় পালিয়ে লগি লস। িয়িি লজলনস পত্র িেনে লেয়খ্ সয়ন্দে েি। খ্ুয়াঁ জ লেখ্া লগি
লটলবি লথয়ক নিুন লবয়িিনাি লিলি োড়া আি লকেু সম্ভবি ৈুলি েেলন। লসলেয়নি ময়িা
লবর্েলটি ইলি েি।
এিপি লিখ্ক এক েুয়যষাগমে লেয়নি কথা বয়িয়েন। জগৎ লিায়র্ি লময়েয়ক সু কুমািসে বালড়ি
বালক সকয়িি পেন্দ েয়েয়ে। িায়ক িালত্রয়বিাে আিীবষাে কিয়ি যায়বন চকিাসবাবু।
যেু লিায়মি কথাে মেনা-িয়ি লগয়িন চকিাসবাবু। লিনলট মৃিয়েয়েি কথা লস বয়িলেি। েু’লট
মৃিয়েে অলগ্নেগ্ধ। যেু অভযি এই েুলটি লবর্য়ে। লস িৃিীে মৃিয়েে লনয়ে এি চকিাসবাবুি
সাময়ন। মৃিয়েয়েি মুখ্ লেয়খ্ চকিাসবাবু ৈময়ক উেয়িন। এ মৃিয়েে িুিসীি।
চকিাসবাবু গভীি েুঃয়খ্ বিয়িন- ‘one more unfortunate’৯
চকিাস িািায়িি োয়ি িুিসীি িব বযবলেন্ন েয়ি িাগি। লবাঝা লগি িুিসী মৃিুযি আয়গ
লপটভয়ি লখ্য়েয়ে এবং লকাঁয়েয়ে খ্ুব। যেু লিায়মি মন্তবয- ‘লভলখ্লি লিা লখ্য়েই ময়ি।’১০
পৃলথলবয়ি লবাঁয়ৈ থাকাি অলর্কাি লযমন সব মানু য়র্ি সমান; লিমলন খ্াবাি অলর্কািও সমান।
মৃিুযি পিও লভখ্ালি িকমা িুিসীয়ক িযাগ কয়িলন। িুিসীি িব বযবয়েয়েি পি িাাঁি অন্তলনষলেি
রূপ লেয়খ্ মুগ্ধ েয়িন চকিাসবাবু। িাাঁি ময়ন েি আগামী সময়ে লকায়না একলেন মানু র্
কুৎলসিয়কও লিমমে েৃ লষ্ট্য়ি লেখ্য়ব। মানু য়র্ি অজ্ঞানিাি অন্ধকাি লসলেন লিয়মি িেীয়পি
আয়িাে আয়িালকি েয়ব।
যেুি কথাে িুিসীি লপট বযবয়েে কিায়িই লবাঝা লগি িুিসীি মৃিুযি িকৃি কািণ‘মািৃয়েি িয়স উবষি মানব জালিি মাংসি র্লিত্রী। সলপষি নালড়ি আলিঙ্গয়ন লক্লষ্ট্
কুলঞ্চি, লবলর্য়ে নীি েয়ে আয়ে লিশু আলসো।’১১
আয়বগমলথি িািায়িি সাড়া না লপয়ে বাইয়ি লগয়ে লনিাই বালেয়িি পায়ি বয়স যেু মন্তবয
কয়ি- ‘িািা বুয়ড়া, নালিি মুখ্ লেখ্য়ে।’১২
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চকিাসবাবুি বালড়ি ময়র্য সু কুমায়িি িয়িি সাময়ন িুিসীি বয়স থাকাি িেসয স্পষ্ট্ েয়ে যাে
এখ্ায়নই। সু কুমাি বলেিয়ঙ্গ ব্রহ্মৈয়যষি ভান কিয়িও িাি আৈিণ ব্রহ্মৈািীসু িভ নে।
লবর্িয়োয়গ িুিসী িাি গভষস্থ সন্তায়নি েিযা সু কুমায়িি লনলিষপ্ত আৈিয়ণি মুয়খ্ািেীন
কেযষরূপ উয়ন্মাৈন কয়ি পােয়কি কায়ে। সু কুমাি িুিসীয়ক িযযাসলঙ্গনী কয়িয়ে। লকন্তু ময়নি
রূপিৃো লমটাবাি পাত্রী পাওোি পি এবং লবয়ির্ি িুিসীি অন্তঃসো েওোি সংবায়ে সু কুমাি
নৃ িংস লকৌিয়ি লবর্িয়োয়গ িুিসীয়ক েিযা কয়িয়ে। সমায়িাৈয়কি মন্তবয উয়েখ্ কিা যাে
িাসলঙ্গকভায়ব‘এই সভযিা,- িাগ েয়িও িায়ক িকাি না কিা, যন্ত্রণাে লভিয়ি লভয়ে পড়য়িও
‘সু লস্থি েয়ে’ োাঁড়ায়ি লিখ্া, এগুয়িা ৈালিলত্রক অলভজািযয়কই িকাি কয়ি।’১৩
িুিসী এ গয়ল্প লনগৃেীিা; বলঞ্চিা এবং লিয়র্ মৃিুযি লিকাি। োবু ও োলমোি লির্ সম্বি লেি
লস, িায়েি লভক্ষা কয়ি খ্াওোবাি জনয িুিসীই লেি সোে। িুিসীি সািয়িযি সু য়যাগ লনয়ে
সু কুমায়িি ময়িা সভয, নাগলিক, লৈলকৎসক বাবাি লেয়িি পয়ক্ষ এমন আৈিণ ক্ষমােীন অপিার্।
শুর্ু িুিসীি কায়েই নে, সভযিাি কায়ে িাি এই আৈিণ িশ্নলৈহ্ন খ্াড়া কয়ি মানু য়র্ি মানলবকিা
সপরায়কষ। অনযলেয়ক লনিয়পক্ষিাি অনু পলস্থলিি গেয়ন িুলকয়ে আয়ে সু কুমায়িি অপিার্-িবণিা।
একলেয়ক সু ন্দি-কুৎলসি-এি িে; অপিলেয়ক সভযিাি িুলকয়ে থাকা লবর্র্ি মানু য়র্ি লবর্াি
গ্রায়সি সয়ঙ্গ উোি েৃ লষ্ট্ভলঙ্গি পাথষকয ু য়ি উয়ে পােয়কি সাময়ন।
চকিাসবাবুি অনু ভূলি লয স্থায়ন লগয়ে আিািিাপ্ত েয়ে; মানলবকিােীনিাি িলি লর্ক্কাি
জানায়ে; িা জানায়ি লগয়ে িাাঁি অলস্থিিাি কথা িুয়ি র্য়িয়েন লিখ্ক। অলভজািিয়ন্ত্রি
লিিায়টায়প বলন্দ মানু র্লটি অন্তিাত্মা ক্রন্দন কয়িয়ে িুিসীি জনয। যােব লবায়সি লময়ে বনিিা
যাত্রাি সং-এি ময়িা; নন্দ েয়ত্তি লবান লেবলিো লমেবহুিা স্থূিাঙ্গী লযন ময়ঙ্গািীে নািী; অনালে
সিকায়িি লময়ে অনু পমা ক্ষীণাঙ্গী; সিযোয়সি লময়ে কৃোঙ্গী। মমিা লযন দ্রালবলড়ে নািী- এই
সমীক্ষাি পি জগৎ লিায়র্ি অন্মানী লময়েয়ক পেন্দ েয়েয়ে সুকুমায়িি। লকন্তু লস কািয়ণ লনয়জি
লনঝষঞ্ঝাট আগালম লেয়নি কথা লভয়ব িুিসীয়ক লবর্িয়োয়গ েিযা কিয়ি বায়র্লন সু কুমায়িি।
মনিালেক িাি-িলিিায়ি েীণষ েয়েয়েন মানলবক অনু ভূলিসপরান্ন লিৌঢ় িািাি চকিাসবাবু। এ
গয়ল্প মনিালেক িাি-িলিিায়িি অনবেযিা এভায়বই িকাি লপয়েয়ে।
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আয়িাৈনাি পিবিষী গল্প েি ‘লগাত্রান্তি’। মকিপুি এিাকাে কাাঁৈা সড়য়কি ওপয়ি জিাজীণষ
একলট বালড়ি লববিণ গয়ল্পি িথয়ম লিখ্ক লেয়েয়েন। সঞ্জয়েি বালড় এলট। বালড়ি চেনযেিাি
লববিণ লেয়ে লিখ্ক িাি পালিবালিক েুিবস্থাি কথা বয়িয়েন। ৈাি বেি র্য়ি সঞ্জয়েি লবকাি
অবস্থাে বালড়ি সবাি িিযািা িাি িলি বালড়য়ে লিািা োড়া আি লকেু ই েেলন। বড়ো সমেঅসময়ে স্মিণ কলিয়ে লেয়েন লয, সংসায়িি খ্িৈ ৈািায়না িাি পয়ক্ষ কষ্ট্োেক েয়ে উয়েয়ে।
সঞ্জে এম এ পাি। স্বাস্থয-লখ্িা র্ূ িাে েিলট িংসাপত্র- িালপ্ত লবলিলি পলত্রকাে োপা িবন্ধ, গান
আি অলভনয়েি লময়িয়ি, ভূ লমকয়পরা সু কয়োি পলিশ্রয়মি িংসাপত্র, সিিা- লকায়নালটই িাি ৈাকলি
লজাটাবাি পয়ক্ষ কাযষকিী েেলন।

য়ি সংসায়িি সবিকম লজলনয়সি ওপি শুর্ু বালিয়িি র্াক্কা

আসয়ে কায়ে। এমনলক মায়েি গঞ্জনাবাকযও শুনয়ি েে িায়ক।
মনিালেক িাি-িলিিায়ি েীণষ সঞ্জে ৈািলট বেয়িি লমাে লথয়ক মুলি িাভ কয়িয়ে পলিলস্থলিি
োলক্ষয়ণয। পলিবায়িি কাে লথয়ক শুর্ু িিযাখ্ায়নি কথা শুয়ন মনিয়েি গেয়ন অয়নক িেসযই
জানয়ি লপয়েয়ে লস। লোট্ট ভাইলঝ পুিুি লথয়ক শুরু কয়ি মা, বাবা সবাই অয়পক্ষা কয়ি আয়ে
িাি অথষ লিাগজায়িি আিাে। লিখ্য়কি ভার্াে- ‘লিম িণে আত্মীেিা- িঙ্কা গুড় আো মলিৈ। লয
লক্রিা লসই আপনজন।’১৪
সঞ্জে িাি লিলমকা সু লমত্রাি কথা লভয়বয়ে এসমে। পুয়িায়না স্মৃলি লিামন্থয়নি

াাঁয়কই লবৌলে

এয়স জালনয়েয়ে অনযত্র সু লমত্রাি লবয়েি কথা। সঞ্জে িীব্র মনিালেক িাি-িলিিায়িি িাড়নাে
লৈন্তা কয়িয়ে:
‘পশুি মি লনেক একটা লগাত্রয়মায়েি িাড়নাে সমি জীবয়নি ইষ্ট্ এখ্ায়ন লস
বাাঁর্া িাখ্য়ি পািয়ব না। সঞ্জে বুয়ঝয়ে, িাি সবয়ৈয়ে বড় িয়োজন
লগাত্রান্তি।’১৫
এিপি মালসক ৩০টাকা লবিয়ন িিনিাি সু গাি লময়ি কযািমুলন্সি ৈাকলি লনয়ে িিনগঞ্জ ৈয়ি
লগয়ে সঞ্জে। একলেয়ক লবকািে অনযলেয়ক আপনজয়ন লিিা নীড় লেয়ড় বেেূ য়ি যাওো- এ েু’লেি
িলিিাি বয়ড়া মািাত্মক। কুলি ও কমষৈািীিা এখ্ায়ন মূ িি িুিী, েলত্র ও আেীি সম্প্রোয়েি
মানু র্। লময়িি মালিক িােবাোেুি িায়ক উন্নলিি বযাপায়ি আশ্বাস লেয়িন। লকন্তু মায়সি পি মাস
একই কাজ কিয়ি কিয়ি সঞ্জে িাি একয়িয়ে ভলবর্যৎ সপরায়কষ অভযি েয়ে পড়ি।
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লকন্তু লময়িি কমষৈািী েুভষাগযপীলড়ি লনলমোি িায়ক ভালবয়ে িুিি। লিালিং মুহুলিি ৈাকলি
কিা, প্লু লিলস লিাগাক্রান্ত লনলমোি ও িাি লবান রুলিণীি কাে লথয়ক লময়িি অনয কমষৈািীিা
সঞ্জেয়ক সাবর্ান থাকয়ি বয়িলেি। আইলিন, কযাষ্ট্ি অয়েি, কুইলনয়নি বলড় িায়ক লেয়ে লগয়ে
লনলমোি অযালৈিভায়ব। এই লনষ্কাম িীলি লিয়র্ ৈালেোে পলিণি েে। লকেু লেন পয়ি িথয়ম
লিকায়িি কথা বয়ি সঞ্জয়েি লনরুেযম ভাব লেয়খ্ িায়ক ৫টাকা র্াি লেয়ি বয়ি লনলমোি। সঞ্জে
িায়ক স্পষ্ট্ জানাি লয, র্াি লেওো িাি পয়ক্ষ সম্ভব নে।
লসলেন সন্ধযায়বিাে লিাি বৃ লষ্ট্ি ময়র্য রুলিণী এি খ্াবাি লনয়ে। লনলমোি জন্মলেন উপিয়ক্ষ
সঞ্জেয়ক িাি বন্ধু লেসায়ব খ্াইয়ে লস িায়ত্র আি লস বালড় ল িি না। সঞ্জয়েি ৈলিত্রেনয়নি পথ
িিি েি। কয়েকলেন পয়ি লনলমোি রুলিণীি কথা বয়ি ৫টাকা লনি সঞ্জয়েি কায়ে। লিখ্ক
অসার্ািণ ভলঙ্গমাে জালনয়েয়েন:
‘সলিযকায়িি লগাত্রান্তি েয়ে লগি সঞ্জয়েি। পালখ্ শুর্ু িাি িাকাি আয়বয়গ
লযমন কয়ি সলঙ্গনী িাভ কয়ি, রুলিণী লিমলনভায়ব এয়সয়ে িাি কায়ে।’১৬
বালড় লথয়ক সঞ্জয়েি জনয লৈলে আয়স। সংসায়িি অভায়বি কথাে পূ ণষ লৈলে লস সব।
লনলমোয়িি স্ত্রী লিনলট সন্তানসে কুয়োে ঝাপ লেয়ে আত্মেিযা কয়িলেি।। লসই েুঃয়খ্ি সয়ঙ্গ
বালড়ি অভায়বি েুঃয়খ্ি িলিিুিনা কয়ি সঞ্জে। োাঁলড়োি লনিাে মত্ত েয়ে মায়ঝ মায়ঝ লৈলেগুলি
পুলড়য়ে লেে। িবি মনিালেক িাি-িলিিায়িি এ লৈত্র লিখ্ক িুয়ি র্য়িয়েন।
ৈুিালি পিগণা লথয়ক বহুেূ য়ি ওিন্দায়জি লেয়ি স্বণষমান বালিি েয়ে বাট্টা আি লবলনময়েি
োয়িি পলিবিষন িয়টয়ে।

য়ি বালণজযবােু ি মন্দগলি িভালবি কয়িয়ে লময়িি বালণজযয়ক। লময়িি

িলি িয়ি মাইয়ন ও মজুলি িিকিা ৪০ িিাংি কম কিাি কথা জালনয়ে লগি মলনবজী। কৃর্ক ও
কমষৈািীিা লময়িি

টয়ক জয়ড়া েি। ১১পেসা মণ েয়ি আখ্ লবলক্রি কথা কিষপয়ক্ষি িি

লথয়ক

জানায়না েয়ি সিকালি লিট লপৌয়ন ৫আনা িা মুলনিাম নামক এক কৃর্াণ জালনয়ে লেি।
িাোবাোেুি িায়েি মাথা োণ্ডা কয়ি ভাবাি পিামিষ লেয়িন। বুয়ড়া বয়টি িিাে পুয়িায়না
লিবািয়েি লসাঁলড়য়ি বয়স সঞ্জয়েি পিাময়িষ মুলনিাম, সু খ্িাি, লনলমোি ও আয়িা কয়েকজন কৃর্াণ
উৎসু ক েি। েি নালময়ে

সি লকউ লবলক্র কিয়ব না চবেয়ক লেক লস্থি েি।

রুলিণীি িয়িি কায়ে এয়স সঞ্জে লনলমোিয়ক পালেয়েয়ে কুলি কৃর্াণয়েি সঙ্ঘবদ্ধ কিাি
জনয। মানলসক অবস্থা সপরায়কষ লিখ্ক জালনয়েয়েন:
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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‘িাি অপমালনি িলিভা লযন বযথষ লিায়র্

ণা নালময়ে লেন গুণলেি। এইবাি

ল য়ি লোবি লেয়ি েয়ব, যিখ্ালন লবর্ ািয়ি পািা যাে।’১৭
িকৃিপয়ক্ষ সঞ্জে িাি ময়নি ময়র্য রুলিণীয়ক, িাি কমষয়ক্ষত্রয়ক বা িাি িলিলনলর্য়ে সঙ্ঘবদ্ধ
কুলি-কৃর্াণয়েি কাউয়কই স্থান লেয়ি পায়িলন। রুলিণীি কথাে ু য়ট ওয়ে এই িিযাখ্ায়নি সু ি।
িযযাসলঙ্গনী েয়িও লস লয সঞ্জয়েি স্ত্রী েয়ি পািয়ব না িা লস জায়ন। রুলিণী িাি অন্তঃসো
েওোি খ্বি সঞ্জেয়ক জানাে।
কুলি-কৃর্াণিা আখ্ লবলক্র না কিাে সমসযাে পয়ড় টাকাি লিাড়া লনয়ে েয়নয েয়ে িুিয়ে লময়িি
এয়জণ্টিা। লগা-মড়ক শুরু েয়েয়ে ৈুিালি পিগণাে। বসন্ত লিায়গ আক্রান্ত েয়ে মৃিুয েয়েয়ে
মুলনিায়মি একলট লেয়িি। গ্রামান্তি লথয়ক সাহুিা এয়স টাকা র্াি লনয়ে বন্ধুলক দ্রয়বযি লবলনময়ে।
লগারুি গালড় িুট েয়েয়ে। বুভুক্ষ মানু র্গুলি গায়েি পািা লসদ্ধ কয়ি খ্ায়ে।
একমাস েয়ি ৈিি। িবু লময়িি লমলিন ৈািু েি না। মুলনিাম আি সু খ্িাি এয়জয়ণ্টয়েি
কথা শুয়ন এয়সয়ে সঞ্জয়েি কায়ে। িোবাে পিগণা লথয়ক আখ্ এয়ন লমি ৈািু েয়ব এমনই
িায়েি বিবয।
সঞ্জে িটনাি পািপরায়যষ ৈমলকি েয়িও িায়েি আি কয়েকটা লেন অয়পক্ষা কিয়ি লনয়েষি
লেয়েয়ে। িােবাোেুি িায়ক পিাময়িষি জনযও িাকয়িন না লেয়খ্ আিযষ েয়েয়ে সঞ্জে। কািণ লস
ইলিময়র্য কৃর্াণয়েি িান্ত কিাি বযাপায়ি োলেে লনওোি আভাস লেয়েলেি িােবাোেুিয়ক।
একলেয়ক রুলিলণ, অনযলেয়ক ৈুিালি পিগণাে কৃর্াণ-মালিক িে উভে সমসযাে জজষলিি সঞ্জে
সমার্ায়নি কথা ভায়ব।
লনলমোি আয়স এসমে। সঞ্জয়েি েুবষি মনিে সপরায়কষ লস ওোলকবোি লেি। সু য়যাগ লপয়ে
লস লময়িি কযািিয়িি ৈালব সঞ্জয়েি কাে লথয়ক লনয়ে লগি। িবি অন্তিষয়ে এিপি সঞ্জে লবক্ষি
েয়েয়ে। িকৃিপয়ক্ষ ‘একটা সামানয েিােলিি এক রূঢ় পলিণাম লস কল্পনা কিয়ি পায়িলন।’১৮
লনলমোি লপেয়ন এয়স সঞ্জে িসবযন্ত্রণাকািি রুলিণীয়ক লেখ্য়ি লপি। িাি যন্ত্রণা লেয়খ্
সঞ্জয়েি ময়ন েয়েয়ে রুলিণীি মৃিুয একটা সমসযাি সমার্ান কিয়ব। লকন্তু মনিালেক িািিলিিায়ি েীণষ রুলিণীি মৃিুয কামনাকািী সঞ্জয়েি র্ািণায়ক ভুি িমালণি কয়ি নিুন জীবন জন্ম
লনয়েয়ে পৃলথবীি বুয়ক। লিখ্য়কি ভার্াে:
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‘সমি যন্ত্রণা র্নয কয়ি কপট মৃিুযি আড়ায়ি এক নবজীবয়নি িিবীজ পৃলথবীি
মালটয়ি োি বালড়য়েে।’১৯
অনযলেয়ক অনয িয়ি বয়স লনলমোি বালস রুলট ও পৈাই খ্ায়ে িৃলপ্তভয়ি। িাি লনয়জি ৈিম
সবষনায়িি পথ চিলি েয়ে েুই ভাইয়বানয়ক লেয়খ্ বুয়ঝ যাে সঞ্জে। িিনিায়িি লময়িি

টয়কি

লেয়ক লেৌয়ড় যাে লস। সঞ্জয়েি ময়ন মনিালেক িাি-িলিিায়িি িে শুরু েে। বালড়ি পায়ন লর্য়ে
যাে িাি মন। লস বালড় লথয়ক ৈুিালি পিগণাে এয়স লগাত্রান্তলিি েয়ি লৈয়েলেি।
িােবাোেুিয়ক সব জানায়নাি পি সঞ্জেয়ক বালড় ল য়ি লবশ্রাম লনয়ি বিয়িন িাোবাোেুি।
কযািবাক্স খ্ুয়ি বকলিস লেয়ে িায়ক লবোে লেয়িন ৩০ টাকা লথয়ক ১০০ টাকা লবিয়নি ৈাকলিি
িিাবসে।
লনলমোয়িি জনয উেযি মৃিুযি বযবস্থা লিলন পাকা কিয়িন সঞ্জয়েি সাময়ন। লিাড়া েু লটয়ে
সঞ্জে জংলি পথ র্য়ি ৈয়িয়ে। কৃর্াণয়েি জ্বািায়না আগুয়ন িায়েি লখ্য়িি

সি পুড়য়ে োউ োউ

কয়ি। সমায়িাৈয়কি ভার্াে স্পষ্ট্ েয়ে সঞ্জয়েি লশ্রলণ-অবস্থান‘িাাঁি ির্ান ৈলিত্রগুলি সার্ািণি উচ্চলবত্ত বা উচ্চমর্যলবত্ত লশ্রণীি, নগ্ন বািয়বি
র্ািায়িা োাঁি লয জীবয়ন াকা থায়ক।’২০
লস্টিয়নি একেম কায়ে লপৌঁয়ে যাে সঞ্জে। মায়ঝ শুর্ু মাে। সব োলেে, অপিার্ লথয়ক
সঞ্জয়েি মুলি আসন্ন। একটা লস্রাি পড়ি সাময়ন। লিাড়া লথয়ক লস্রায়িি র্ায়ি বয়স সঞ্জে জি
লখ্ি লস্রাি লথয়ক। গৃেয়স্থি মুিলগ ৈুলি কয়ি লখ্য়ে এয়স এক লিোি জি খ্াবাি জনয লসই একই
লস্রায়ি মুখ্ নামাি।
এই পিলস্থলি পলিকল্পনাি ময়র্য গল্পকাি লনপুণ েক্ষিাে সঞ্জয়েি িকৃি অবস্থান পােয়কি
সাময়ন উয়ন্মালৈি কয়িয়েন। লবশ্বাসেন্তাি কাজ লস কয়িয়ে। পশুি আৈিয়ণি ময়িাই লনম্নমায়নি
গলেষি লস কাজ। সমায়িাৈয়কি ভার্াে‘এ যু য়গি অথষপিােণিাি একলট সম্ভাবয পলিণাম- বণষনাে লিখ্য়কি সন্ধানী েৃ লষ্ট্
লবপ্লবী র্নলবজ্ঞায়নি মমষস্থি পযষন্ত উদিালটি কয়িয়ে।’২১
মনিালেক িাি-িলিিাি সঞ্জয়েি ৈলিয়ত্রি সিিা লেলনয়ে লনয়ে িাি ময়র্য পািলবকিাি ৈিম
অবয়ির্ লিয়খ্ লগয়ে। এখ্ায়নই িাি সত্তা মনু র্যে লথয়ক পশুয়ে অবিীণষ েয়েয়ে।
।।লিন।।
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আয়িাৈনাি অন্তভুষি লিিীে গল্পয়িখ্ক লবখ্যাি বযলিে লেয়বযন্দু পালিি। িাাঁি লয েুলট লনবষালৈি
গল্প আয়িাৈনাভুি লস েু’লট গয়ল্পিই নামকিণ েয়েয়ে ৈলিত্রয়কলন্দ্রক।
আয়িাৈনাি অন্তবষিষী িথম গল্প ‘নীিা’ ১৩৯৪ বঙ্গায়ব্দ িকালিি েে। এ গয়ল্প লিখ্ক এক
েপরালত্তি মনিালেক িাি-িলিিায়িি লৈত্র অঙ্কন কয়িয়েন। নীিা ও অসীয়মি োপরািয সপরাকষ
লনয়ে গল্পকাি মনিালেকিাি লবলভন্ন লেক উয়ন্মাৈন কয়িয়েন। লিখ্ক গয়ল্পি িথয়ম লেলখ্য়েয়েন
লয, নীিা ও অসীয়মি ময়র্য ঝগড়া েওোে নীিা অসীয়মি কায়ে ক্ষমা লৈয়ে লনয়েয়ে। মন
কর্াকলর্ি লবর্েলট অসীয়মি মুয়খ্ স্পষ্ট্ লেখ্য়ি লপয়ে নীিা ঝগড়াি মীমাংসা কিয়ি লৈয়েয়ে।
যলেও লস বুঝয়ি লপয়িলেি লয, লোর্টা িকৃিপয়ক্ষ িািই। কয়েকলেন র্য়ি লস িাি অল য়সি বস
িযাময়িন্দুি গালড়য়ি অল য়স যায়ে। নীিা ও অসীয়মি অল স আিাো েয়িও সমে একই।

য়ি

নীিাি সয়ঙ্গ েু’লেন র্য়ি অসীময়কও গালড়য়ি িুয়ি লনলেি িযাময়িন্দু। লকন্তু অসীময়েি অল য়স
কমষৈািীয়েি পলিলবেয়ণি জনয লকায়না সু লনলেষষ্ট্ বযবস্থা আয়ে লকনা লজজ্ঞাসা কিাে অসীম
মানলসকভায়ব আেি েয়ে বৃ লষ্ট্ি ময়র্যই অল য়সি কাোকালে লনয়ম লগয়েলেি। িযাময়িন্দু িায়ক
অল স পযষন্ত এলগয়ে লেয়ি ৈাইয়িও অসীম লস অনু গ্রে লনে লন। লকন্তু নীিাি সয়ঙ্গ িাি বযবোি
পায়ল্টয়ে িখ্ন লথয়কই। ট্রামিািা পযষন্ত একসায়থ এয়স অসীম যখ্ন ট্রাম র্িাি জনয লেৌড়
লেয়েয়ে লস সমে আিঙ্কগ্রি েয়ে পয়ড়য়ে নীিা। একটা দ্রুিগামী নীি অযাম্বাসািি এয়স অসীময়ক
ৈাপা লেয়ব ময়ন েি নীিাি। লব্রয়কি িয়ব্দি পয়ি লৈাখ্ খ্ুয়ি অসীময়ক ট্রায়ম উেয়ি লেয়খ্ নীিাি
ময়ন েি- লস অসীময়ক েু টয়ি বার্া লেেলন; শুর্ু লনয়জ আিঙ্কগ্রি েয়ে লৈাখ্ বন্ধ কয়িয়ে। বৃ লষ্ট্
শুরু েয়িও িীনা োিা খ্ুিি না। উোসীন মন লনয়ে লস ভাবয়ি িাগি অসীম একটু আয়গ
েুিষটনাি কবয়ি পড়য়ি লক েয়িা!
নীিা লনয়জি ময়নি ময়র্যই উত্তি খ্ুয়াঁ জ লপি। িায়েি অল য়সি এক সেকমষীি কথা িসঙ্গি
স্মিয়ণ এি। েোৎ স্বামীি োটষ অযাটায়ক মৃিুযি পয়ি লস এক বেয়িি মাথাে আবাি লবয়ে কিাি
কথা লভয়বয়ে।
নীিা এবযাপায়ি অসীময়ক জানায়ি লস বয়িলেি লয,
‘লবয়েটা কািও কািও কায়ে অভযাস, লবলিিভাগ লিাকই লটয়ন ৈয়ি, িাই লকেু
েয়ি োগ কায়ট না।’২২
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োপরািয সপরায়কষ মনিালেক িাি-িলিিাি এভায়ব স্পষ্ট্ েয়ে উয়েয়ে অসীম ও নীিাি ময়র্য।
নীিাি পয়োন্নলি েয়ে আেবৃ লদ্ধি
লথয়ক লবলি।

য়ি অসীম বযঙ্গ কয়ি বয়িলেি লয, নীিাি মাইয়ন এখ্ন িাি

য়ি নীিা আি িায়ক পাত্তা লেয়ব না। এই লনয়ে িায়েি ময়র্য িকষ েয়েলেি। নীিা

লৈন্তা কিি অসীয়মি অযাকলসয়িি েয়ি সমসযা েয়ব লময়ে লটনায়ক লনয়ে। িায়ক লোয়স্টয়ি িাখ্া
যায়ব না। িয়ব উপাে লেয়সয়ব নীিাি ময়ন েে লয, লটনায়ক োোি কায়ে িাখ্া যায়ব।
িযাময়িন্দুি ল োট এয়স নীিাি সাময়ন োাঁড়ায়িও নীিা মনিালেক িাি-িলিিায়িি এই িে
লথয়ক লবলিয়ে আসয়ি পািলেি না। িযাময়িন্দুি িায়ক লস সলম্বি ল য়ি লপি। ৈলকি ভাব লনয়ে
গালড়য়ি উয়েই নীিাি ময়ন েি লস অসীয়মি সয়ঙ্গ ট্রায়ম বা বায়স লযয়ি পািয়িা। িাি সয়ঙ্গ এও
ময়ন েি লয, িযাময়িন্দুয়ক ক্ষুি কিাি

ি েেয়িা িাি কমষয়ক্ষয়ত্রি পয়ক্ষ ভায়িা েয়ব না লভয়বই

লস িযাময়িন্দুি সয়ঙ্গ যায়ে।
িযাময়িন্দুবাবু অসীম সপরায়কষ জানয়ি ৈাইয়ি অসীয়মি িাড়া লেি িাই লস আয়গ ৈয়ি লগয়ে
বয়ি নীিা িকৃি পলিলস্থলি লগাপন কিি। নীিাি ময়নি ময়র্য ভাবনাি আসা যাওো কিয়ি
িাগি। লময়ে লটনায়ক লস সমসযা ময়ন কিি লকন- এ কথাও ৈলকয়ি ময়ন েি। েোৎ লজায়ি বৃ লষ্ট্
আসাে লভজয়ি থাকা নীিায়ক টপয়ক গালড়ি কাৈ ওোবাি সমে নীিাি কায়ে ঝুাঁয়ক এি
িযাময়িন্দু। লোয়টা পলিসয়িি

য়ি িলনষ্ট্িা সৃলষ্ট্ েি।

িযাময়িন্দু কাৈ উলেয়ে িাি জােগাে বসয়ি নীিা অসীয়মি কথা ভাবয়ি িাগি। নীিাি
অনযমনস্কিা র্িয়ি লপয়ি িযাময়িন্দু িায়ক আয়গি লেন অসীময়ক বিা কথাি লিলক্ষয়ি নীিাি
োপরায়িয সমসযা সৃলষ্ট্ি কথা জানয়ি ৈাইি। লস লনয়জ অলববালেি বয়ি এ সব সমসযা লথয়ক মুি
িাও জানাি। িযাময়িন্দুি ময়ি- ‘এক একজয়নি এক একিকম ইয়গা থায়ক। লকংবা লসনলসলটভ
জােগা। একটুয়িই জ্বািা কয়ি...।’২৩
িযাময়িন্দুি সয়ঙ্গ কথাি ময়র্য অসীয়মি সয়ঙ্গ িাি োপরািয জীবয়নি সপরাকষ জলড়য়ে যায়ে
লেয়খ্ নীিা লবিি েয়িও ৈুপ কয়ি থাকি। িাি লকেু কথা সমসযা বালড়য়ে িুিয়ব ময়ন েি
নীিাি। িযাময়িন্দু িায়ক উন্নলিি লিখ্য়ি লনয়ে এয়সয়ে। িাি উন্নলি অসীয়মিও উন্নলিি সোেক
েয়ব নীিা লভয়বলেি লেকই; লকন্তু িা পুয়িাপুলি সিি লেয়সব নে; িা নীিা বুঝয়ি পািয়ে। অল য়স
লপৌঁোবাি লেক আয়গই নীিা মনিালেক িাি-িলিিায়িি লোিাৈিিাে িযাময়িন্দুয়ক বয়ি ল িি‘ইয়গা লোক, আি যাই লোক, আমাি স্বামীি সমায়িাৈনা কিাি অলর্কাি লক লেি আপনায়ক।’২৪
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নীিা কথাটা লনরুত্তাপভায়ব বিয়ব লভয়বও বয়ি ল িি উয়ত্তলজি গিাে। মুেূয়িষ িযাময়িন্দুি
োলস কলেনিাে পলিণি েি। লস গালড়টা লিয়খ্ দ্রুি লি য়টি লেয়ক এলগয়ে লগি। নীিা মুহুয়িষি
ময়র্য একা েয়ে লগি।
সময়েি দ্রুি রূপান্তয়িি সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ বযলিয়েি আৈিয়ণি পলিবিষন লেয়খ্ বুঝয়ি পািি লয, লস
বালড় লথয়ক অসীয়মি সয়ঙ্গ লবয়িায়িও িকৃি অয়থষ লেি একালকনী। মনিালেক িাি-িলিিায়িি
মার্যয়ম লস বুঝয়ি পািয়িা লয, মানু র্ িকৃিপয়ক্ষ কিখ্ালন একা! মনিালেক িাি-িলিিাি এ
গয়ল্প নীিাি ৈলিয়ত্রি মর্যলেয়ে গল্পকাি ু লটয়ে িুয়িয়েন।
আয়িাৈনাি অন্তভুষি লিিীে গল্প ‘অন্তিা’ ১৪০০ বঙ্গায়ব্দ িকালিি। এ গয়ল্প অন্তিা একজন
গৃেবর্ূ । লিখ্ক গয়ল্পি শুরুয়ি অন্তিাি একালকয়েি কথা জালনয়েয়েন পােকয়েি। সকাি লথয়ক
একলট বাচ্চাি কান্নাি আওোজ শুয়ন োাঁলপয়ে উেলেি লস। অন্তিাি লৈাখ্ লটলভি লেয়ক; োয়ি
খ্বয়িি কাগজ। লকন্তু ময়নি ময়র্য িাি আন্তলিক লবর্ন্নিা। অন্তিা ফ্লায়টি বযািকলনয়ি োাঁলড়য়ে
খ্ুজ
াঁ য়ি লৈষ্ট্া কয়ি কান্নাি উৎস।
অন্তিায়েি ফ্লযাট ে’িিাে েয়িও আিপায়িি িব্দ লথয়ক লবাঁয়ৈ থাকাি জনয েিজা জানািা
িােিই বন্ধ িাখ্য়ি েে। অন্তিাি ময়নি েিজাও লযন বন্ধ েয়ে লগয়ে িাই লনঃসঙ্গ লেন কাটায়ি
কাটায়ি লস িাি শ্বশুিবালড়ি পুয়িায়না লযৌথ পলিবায়িি কথা ভায়ব। লসখ্ান লথয়ক বায়পি বালড়
লেি কায়ে। শ্বশুিমিাে গি েবাি পি িািা েলক্ষণ কিকািাি এই ফ্লযায়ট ৈয়ি এয়সয়ে। অন্তিাি
স্বামী লকৌলিক একার্ায়ি বযায়ঙ্কি ৈাকুয়ি এবং লক্রয়কটাি।
ফ্লযায়ট আসাি পি এক এক কয়ি পলিবায়িি মানু র্য়েি লনয়জয়েি জীবনযাত্রা লনয়ে বযি েয়ে
পড়াি সয়ঙ্গই অন্তিাি জীবয়নি িূ নযিা ক্রমবর্ষমান েয়ে উয়েয়ে। ননে সু লমত্রাি লবয়ে েয়ে লগয়ে;
লেওি লিৌলভক ইলঞ্জলনোলিং পড়াি জনয লোয়স্টয়ি থায়ক। সম্প্রলি বালড় এয়িও লস লবলিিভাগ
সমে বালড়ি বাইয়ি থায়ক। লকৌলিক কমষসূয়ত্র লেয়নি লবলিিভাগ সমে বাইয়ি থায়ক। অন্তমুষখ্ী
স্বভায়বি িাশুলড় োড়া অন্তিা ফ্লযায়ট সািালেন একা।
অন্তিা ইলিময়র্য আলবষ্কাি কয়িয়ে লয, লিশুি কান্নাি িব্দটা আসয়ি এক ল লিওোিাি বাাঁলি
লথয়ক সৃলষ্ট্ েয়ে। বািব ও অবািয়বি পাথষয়কযি কথা ভাবয়ি লগয়েই অন্তিা লখ্িাি কথা
লভয়বয়ে। িালমিনাড়ুি লবরুয়দ্ধ লখ্িাে বাংিা েয়িি লক্রয়কটাি লকৌলিয়কি লখ্িাি র্ািাবালেকিা
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লকমন থাকয়ব; সা য়িযি মুখ্ লস লেখ্য়ি পায়ব লকনা- এমনই লভয়ব মনিালেক িাি-িলিিায়িি
লখ্িা ৈিয়ি থায়ক িাি ময়ন।
লকৌলিয়কি পাি িমযান্স লনয়ে লৈন্তালন্বি েে অন্তিা। খ্বয়িি কাগয়জ লকৌলিয়কি বাংিা েয়ি
এবাি সু য়যাগ িালপ্ত লনয়েও লিখ্ায়িলখ্ েয়েলেি। বযায়ঙ্কি ৈাকিজীবন লথয়ক শুরু কয়ি সবষত্রই শুর্ু
িিযাখ্যান, সোনু ভূলি আি অবজ্ঞা লপয়ি থাকি লকৌলিক। িাি লিকাি েয়ে পয়ড়য়ে অন্তিাওএকথা অন্তিাি ইোনীং ময়ন েয়ে।
লবিন লস্ট্রয়টি একান্নবিষী পলিবায়ি সমে লকয়ট লযয়িা সেয়জ। লকন্তু ফ্লযায়টি লনঃসঙ্গিাে
অন্তিা োাঁলপয়ে ওয়ে। একালকে ক্রমি িায়ক গ্রাস কিয়ি থায়ক। অন্তিাি ময়ন েে:
‘বস্তুি, লবয়েি লিন বেয়িি ময়র্যই অন্তিা ক্রমি অনু ভব কিলেি ভলবর্য়িযি লয
সম্ভাবনাি কথা লভয়ব লকৌলিকয়ক লবয়ে কয়িলেি লস, লসগুয়িা এখ্ন আি লেখ্া
যায়ে না লেকোক। িাি বেয়ি এয়স লগয়ে এমন কিগুয়িা সম্ভাবনা, লযগুয়িাি
কথা আয়গ ভায়বলন।’২৫
বান্ধবী নন্দাি োো অলভরূয়পি কথা ময়ন পয়ড় িাি। অলভরূয়পি সয়ঙ্গ লবয়ে েয়ি েেয়িা
এমনটা েয়িা না। পুয়িায়না সপরায়কষি সূত্র র্য়ি ভাবলেি অন্তিা। এম.এ. পাি কিাি পি
জীবনটায়ক একটু গুলেয়ে লনয়ে লবয়ে কিয়ি সু লবর্া েয়িা এমন ময়ন েি িাি। লকৌলিকয়ক ৈাকলি
কিাি কথা বিয়িই লস জানয়ি ৈাইি অন্তিাি ৈাকলি কিাি িয়োজন লক?
স্ত্রীি লনঃসঙ্গিাি কথা লকৌলিক বুঝয়ি পায়িলন। লভয়ব অন্তিাি ময়ন মনিালেক িাি-িলিিাি
শুরু েয়েয়ে। লস লভয়বয়ে:
‘লকৌলিক লয এখ্য়না বুঝয়ব না, অন্তি অনু মান কিয়ি পািয়ব না, িা ভাবয়ি
পায়িলন অন্তিা। ইোনীং িােই লযমন েে, েুজয়নি মাঝখ্ায়নি েূ িেটা লৈনয়ি
পািয়ি লস।’২৬
মনিালেক িাি-িলিিায়ি ক্রমাগি লবক্ষি েয়ি থায়ক অন্তিা। লকৌলিয়কি লনয়জি ময়র্য
আত্মলবশ্বায়সি অভাব িাি ময়র্য উপলস্থি আত্মলবশ্বাস ও উেযয়মি অঙ্কুিয়কও লবনাি কিয়ি ৈাে
ময়ন েি অন্তিাি। লকৌলিয়কি মাত্র লকেু লেয়নি পলিৈয়েি সূয়ত্র লবয়ে কয়ি ল িাি লসদ্ধান্ত লবার্েে
সলেক লেি না- ভায়ব অন্তিা।
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লবান মার্ুিী িায়ক লকৌলিয়কি পাি িমযান্স ও খ্বয়িি কাগয়জি লিখ্া লনয়ে লজজ্ঞাসা কয়িলেি
ল ায়ন, স্বামীি িলি স্ত্রীি কিষবয পািয়নি কথা ভাবাি সয়ঙ্গই লকন্তু অন্তিাি ময়ন েয়েয়ে
লকৌলিয়কি লখ্িাি র্ািাবালেকিা োলিয়ে লগয়ি লসটা িাি পয়ক্ষও লনন্দাি লবর্ে।
অন্তিা-লকৌলিয়কি এই মনিালেক িাি-িলিিায়িি ময়র্যই েোৎ িায়েি ময়র্য ল য়ি এয়সয়ে
অন্তিাি পুয়িানা জীবয়নি বযলিিা। নন্দাি সয়ঙ্গ লেখ্া েওোে লস অন্তিায়ক িায়েি বালড় লনয়ে
লগয়ে ও নন্দাি োো অলভরূপই িায়ক বালড় লপৌঁয়ে লেয়েয়ে। িািপি িায়েি েূ িভায়র্ি আিাপ
শুরু েয়েয়ে। লসই সব ভাবয়ি ভাবয়িই লেওি লিৌলভয়কি কথাে অন্তিাি লৈিনা ল য়ি এয়সয়ে।
লিৌলভক লকৌলিয়কি পাি িমযান্স লনয়ে আয়িাৈনা কয়িয়ে অন্তিাি সয়ঙ্গ। লবয়েি পি লকৌলিয়কি
লখ্িাি সম্ভাবনা লনয়ে পলিবায়িি সবাি উচ্ছ্বাস; বযলিগি জীবয়নি অলভজ্ঞিা সবই ময়ন পয়ড়
অন্তিাি। িখ্য়না বুঝয়ি পায়িলন লয, এভায়ব লখ্িাি মূ িয়স্রাি লথয়ক লেটয়ক যায়ব লকৌলিক। ল ান
আসাে অন্তিা দ্রুি পযায়সয়জ লগয়ে ল ান র্য়ি। অলভরূয়পি সয়ঙ্গ লেখ্া কিাি সমে লেক কয়ি
ল ান িায়খ্। ল য়ি এয়স লিৌলভয়কি সয়ঙ্গ লবয়িায়নাি বযাপায়ি অজুোি খ্াড়া কিাি পি লিৌলভক
আবাি লখ্িাি িসঙ্গ িুিয়ি অন্তিাি ময়ন েে- ‘...আলম লক সলিযই লকৌলিকয়ক ভায়িাবালস?’২৭
ক্রমি অসলেেু েয়ে পড়া মন লথয়ক অন্তিা মনিালেক িাি-িলিিায়ি লবক্ষি েয়েই ৈিি।
লমথযা বয়ি োলেে পািয়ন গাল িলি কিয়ে ময়ন েি অন্তিাি। লকৌলিকয়ক লট্রয়ন িুিয়ি লগয়ে
লবোে গ্রেয়ণি কথা ময়ন পয়ড় অন্তিাি। টযালক্সয়ি যাবাি সমে লকৌলিক িায়ক বয়িলেি:
‘িুলম লক্রয়কটাি লকৌলিক েত্তয়ক লবয়ে কয়িলেয়ি- আমায়ক নে। বািবাি লসই
কথাটাই ময়ন কলিয়ে োও।’২৮
লকৌলিয়কি যাবাি লেয়নি িটনাি স্মৃলি িাড়া কয়ি ল িলেি অন্তিায়ক। লবার্ আি অলভজ্ঞিাি
ময়র্যকাি পাথষকয লিশুি কান্নাি ময়িা লিানা বাাঁলিি আওোয়জি সয়ঙ্গ বািলবক লিশুি কান্নাি
পাথষকয িাি সাময়ন উদিালটি কিলেি। িাশুলড়ি সয়ঙ্গ লখ্য়ি বয়স কয়থাপকথয়নি ময়র্য অন্তিাি
স্বপ্নভয়ঙ্গি লবেনা েলড়য়ে পড়ি। কনক লকৌলিয়কি খ্বি জানয়ি ৈাইয়ি খ্াওোি পি লস্নোলিয়সি
স্ত্রী মলন্দিায়ক ল ান কিি অন্তিা। লস্নোলিস ও লকৌলিক একসায়থ লখ্িয়ি লগয়ে একই েয়িি
পয়ক্ষ।

য়ি িাশুলড়ি জনয স্বামীি লখ্াাঁজ লনয়ি েি অন্তিায়ক। মলন্দিায়ক ল ান কিাি পি

লকৌিয়কি ভায়িা লখ্িাি খ্বি লপয়ে অন্তিা লটলভি খ্বি আি লেখ্ি না। কনয়কি কথাি লিলক্ষয়ি

২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

স্বামীি লখ্াাঁজ লনওো অন্তিাি ময়র্য কাজ কয়িয়ে। কািণ আন্তলিকভায়ব লস লকৌলিয়কি সয়ঙ্গ
লবলেন্নিা লবার্ কয়িয়ে।
লনয়জি স্মৃ লিমগ্নিাি ময়র্য অলভরূয়পি সয়ঙ্গ লেখ্া কয়ি ল িাি পয়থ অন্তিা অলভরূপয়ক জানাি
লয, লস িাি সয়ঙ্গই লযয়ি ৈাে। স্বামীি িলি কিষবযয়বায়র্ি কথা অলভরূপ িায়ক স্মিণ কলিয়ে
লেে। ফ্লযায়ট ল য়ি লিৌলভয়কি লৈন্তাকুি মুখ্ লেয়খ্ অন্তিাি ময়ন েি লিৌলভক লকায়না কািয়ণ খ্ুব
লৈলন্তি েয়ে পয়ড়য়ে। এ লনয়ে োট্টা কিয়িও লিৌলভয়কি লকায়না ভাবান্তি লস লেখ্ি না। অন্তিা
লনয়জি িয়ি ু য়ক লৈন্তা কিি লিৌলভয়কি সয়ঙ্গ িাি স্বাভালবক সপরায়কষি লবর্েলট লস অলভরূয়পি
স্ত্রী েওোি পি লকমন েয়ব? অলভরূয়পি স্ত্রী েয়ি িাি োলেে হ্রাস পায়ব একথা লভয়ব োিকা েি
লস।
লিৌলভক ও িাি লনয়জি জনয েু’কাপ ৈা লনয়ে লিৌলভয়কি িয়ি ু য়ক লিৌলভকয়ক িাি গাম্ভীযষ
িািয়বি কথা বিয়িই লিৌলভক িায়ক লকৌলিয়কি অযাকলসয়িয়ণ্টি খ্বি লেি। মাথাি লপেয়ন বি
লিয়গ বিষমায়ন লকৌলিক লকামাগ্রি।
অন্তিা েিবাক েয়ে পড়ি। লিৌলভয়কি কান্না িাি ভাবান্তি িটাি না। লকৌলিক বিষমায়ন িাি
স্বামী। ৯৮ িায়ন লপৌোবাি পি লকৌলিয়কি এয়িাপাথালড় বযাট ৈািায়নাই িাি লবপয়েি কািণ েয়ে
উয়েলেি লজয়ন অন্তিাি ময়ন েি- ঐ িায়নি পি িাি জীবনও লযন লথয়ম লগি। লিৌলভক িি
লথয়ক লবলিয়ে লনয়জি িয়ি ু য়ক আয়িা লনলভয়ে অন্ধকায়ি বযািকলনয়ি এয়স োাঁড়াি অন্তিা। িাি
ময়ন েি ৯০ িায়নি লকাোে লপৌঁয়ে লকৌলিয়কি অন্ধভায়ব বযাট ৈািায়নাি িকৃি উয়েিয লক লেি?
অন্তিা ভাবি:
‘েি লিা লেয়িই যায়ে, িােয়ি ওইভায়ব কায়ক বাাঁৈায়ি লৈয়েলেি লস! লনয়জয়ক?
নালক অন্তিায়ক? নালক িায়েি িাে লভয়ে যাওো সপরাকষটায়ক?’২৯
অন্তিা লকৌলিয়কি সন্তান লনই লয েু’জয়নি মায়ঝ সপরায়কষি লসিু েয়ে োাঁড়ায়ব। মনিালেক
িাি-িলিিায়িি িীব্র মুখ্িিা অন্তিাি অনু ভূলিি লস্রািগুলিয়ক িি কয়ি লেি।
গয়ল্পি লিয়র্ একজন অিিযাখ্যাি, েিািাগ্রি, িলিভাবান লক্রয়কটায়িি কলেন জীবয়নি
সংগ্রায়মি এই লনষ্করুণ পলিণলি বয়ড়া লবেনাি। অন্তিাি মনিালেক িাি-িলিিাি িায়ক িূ নযিাি
লির্ সীমাে লপৌঁয়ে লেয়েয়ে। িাই িাি পলিণলি আয়িা মমষালন্তক। লনয়জয়ক লনয়ে লস সু খ্ী েয়ি
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পায়িলন। লবার্, অলভজ্ঞিা আি স্মৃলিি লমলিি টানায়পায়ড়য়ন সৃষ্ট্ মনিালেক িাি-িলিিাি িায়ক
একালকয়েি অলন্তম িায়ন্ত লপৌঁয়ে লেয়েয়ে।
।।ৈাি।।
সু কান্ত গয়ঙ্গাপার্যাে সাম্প্রলিক সময়েি একজন িলিথযিা গল্পকাি। িাাঁি লিখ্া আয়িাৈনাি
অন্তবষিষী িথম গল্প ‘মা-ভূ লম’। গল্পলট ২০০৭ লিস্টায়ব্দ ‘ইে লেলে’- পলত্রকাে িািেীো সংখ্যাে
িকালিি েে। মা ও লেয়িি সেজ সপরায়কষি ময়র্য অিকৃস্থিা এয়স পড়াে কীভায়ব মা ও লেয়ি
পৃথক েয়ে লগয়ে িািই বািব িলিেলব এ গয়ল্প লেখ্য়না েয়েয়ে। স ি, িলিলষ্ঠি লেয়িি
আলভজািযয়বার্ ও অনযলেয়ক মায়েি িলি লৈিন্তন টান- েুই লেয়কি মনিালেক িাি-িলিিাি এ
গয়ল্প ু য়ট উয়েয়ে।
মানয়সি আলথষক অবস্থা খ্ুব খ্ািাপ। মায়েি মৃিুযি পি আর্খ্ানা লপনিয়নি সম্বিও আি
থাকি না। লস লনয়জ লয ক’জন লেয়িয়ময়েয়ক লটউিলন পড়াি িায়েি লেওো মাইয়নি টাকাও
অলনলিি। মায়সি একমাত্র লোয়টা লবায়নি লবয়ে েয়েয়ে েূ য়ি।

য়ি বালড়য়ি মানস একেম একা।

লস িাি লপসিুয়িা োো অলনয়মর্য়ক িাি আলথষক েুেষিাি কথা জালনয়েলেি মায়েি অয়ন্তযলষ্ট্ি
সমে।
অলনয়মর্ মানসয়ক একটা ৈাকলি জুলটয়ে লেয়ি অয়নকলেন র্য়িই লস্থিিলিজ্ঞ। লস মানসয়ক
িয়োজয়ন অনযত্র লগয়ে থাকাি বযাপািলটও জালনয়ে িায়খ্। চপিৃক লভয়ট লেয়ড় অনযত্র যাবাি ইো
না থাকয়িও পলিলস্থলিি ৈায়প মানস লসভায়বই মানলসকভায়ব িস্তুি েে। অলনয়মর্ িায়ক
অয়িৌয়ৈি লপািায়কই লনয়ে লযয়ি ৈাে লমস্টাি লসনগুপ্ত-ি অল য়স। সকাি লথয়ক োবুোি ৈায়েি
লোকায়ন ৈা-লবস্কুট লখ্য়ে লনলেষষ্ট্ স্থায়ন এয়স মানস অলনয়ময়র্ি অয়পক্ষাে োাঁলড়য়ে থায়ক। ৈায়েি
লোকায়ন এিাকাি লবড়াি লনয়ে লিািা পাগলিয়ক ভায়গি ৈা লবস্কুটও লেয়ি েয়েয়ে। িবু মানস
অলনয়মর্ আসাি পি লকেু না লখ্য়ে লমস্টাি লসনগুপ্ত-ি অল য়সই আয়গ লযয়ি লৈয়েয়ে। মানস
অয়িৌয়ৈি লপািায়ক লমস্টাি লসনগুপ্ত-ি কায়ে না লযয়ি ৈাইয়িও অলনয়মর্ িায়ক আয়গ মানয়সি
পায়িি বালড়ি সামন্তয়েি ল ায়নই জালনয়েলেি লয এই লপািাক িাি ৈাকলি েওোি লক্ষয়ত্র কায়জ
িাগয়ব। িাই মানয়সি ময়ন েয়েয়ে ‘...ময়ি যাওোি পিও মায়েি অবোন, এই লিাক পলির্ানও
কি োলম মানয়সি জীবয়ন।’৩০

২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

এয়ক্ষয়ত্র মনিালেক িাি-িলিিায়িি সম্মু খ্ীন েয়েও মানস ৈুপ কয়ি অলনয়ময়র্ি কথা লময়ন
লনয়েয়ে। মানয়সি িলি সোনু ভূলি িেিষয়নি পি িাি সয়ঙ্গ কয়থাপথন শুরু কয়িন িয়মি
লসনগুপ্ত। কমাসষ লনয়ে গ্রযাজুয়েিন কয়িয়ে মানস। অযাকাউণ্টস্-এি কাজ সামিায়নাি োলেে লেন
লসনগুপ্ত। লিন োজাি টাকা মানয়সি মাইয়ন র্াযষ েে।
কমষয়ক্ষত্র সপরালকষি িয়শ্নাত্তয়িি পি লসনগুপ্ত মানসয়ক লজজ্ঞাসা কয়িন হুগলিয়ি িাি বালড়ি
কাোকালে লপপুিপালি লথয়ক জােগালটি ঐলিোলসকিা সপরায়কষ। মানস লস লবর্য়ে অজ্ঞাি
থাকয়িও লসনগুপ্ত জানান লয, লসই জােগালট লথয়ক েযািয়েি সায়েয়বি বযাকিণ বই িথম োপা
েে।
ৈাকলিি কথা পাকা েওোি পি মানয়সি ময়ন েি সকায়ি বালড় লথয়ক লবলিয়ে লবড়ািপাগলিি মুখ্ই লস িথম লেয়খ্লেি। পাগলিয়ক িাি খ্ুব শুভ ময়ন েে। অল য়সি কায়জ লযাগ
লেওোি পি িােবাবু অথষাৎ লযলন মানসয়ক কাজ লেলখ্য়ে লেয়বন িাি কথাবািষা শুয়ন মানয়সি
ময়ন লবলভন্ন িশ্ন জাগি। িােবাবুও িায়ক লেয়খ্ আিলঙ্কি। লিলন ভাবয়েন লয, িায়ক োাঁটাই কয়ি
মানসয়ক কায়জ বোি িাখ্া েয়ব। এি ময়র্যই লসনগুপ্ত িায়ক লিয়ক পাোয়িন।
মানয়সি বযলিগি লবর্য়ে লখ্াাঁজ লনয়ি লনয়ি লসনগুপ্ত জানান লয, ৈুাঁৈুড়াে িায়েি চপিৃক বালড়।
এখ্ন লস বালড় িািা লেওো থায়ক। ঐ এিাকাে একসমে িৈুি িুয়িয়েন লসনগুপ্ত। মানয়সি বালড়
লয কানাগয়ড় লসখ্ানকাি অন্নপূ ণষা মলন্দয়িি কথাও লিলন বিয়িন।
মলন্দয়িি ৈািায়ি লিাো পাগলিি কথা বিয়িই মানস ৈময়ক উেি। পাগলিয়ক লিয়ি লবলভন্ন গল্প
িয়টলেি লস এিাকাে আসাি পি। লবড়াি লনয়ে লিায়ি বয়িই িাাঁয়ক লবড়াি-পাগলি নাম লেওো
েে। লস লবগি ৈাি বেি র্য়ি ঐ এিাকাে বসবাস কিয়ে।
লসনগুপ্ত েোৎ জানায়িন লয, ঐ পাগলি সপরায়কষ িাি লপলস। লৈলকৎসাি পি সু স্থ েয়ে
বািকয়েক ৈুাঁৈুড়াি বালড়য়ি ল িয়িও অিকৃলিস্থ েয়ে িািাে লবলিয়ে পড়য়িন। প্লালস্টয়ক লমাড়া
একটা িালড় লপলসয়ক লেওোি জনয মানসয়ক লেন লসনগুপ্ত। লকেু টাকা লেয়ে লপলসয়ক খ্াওোয়নাি
কথাও বয়ি লসনগুপ্ত। মানস বুঝয়ি পায়ি িাি ৈাকলি িালপ্তি িেসয। মানস লবড়াি পাগলিয়ক
লমলষ্ট্, ৈা ইিযালে খ্াওোয়ি পািয়িও িালড়টা পিায়ি পায়িলন। লসনগুপ্ত যলে িালড়ি বযাপায়ি লকেু
জানয়ি ৈান িােয়ি সমসযা েয়ব- ভাবি মানস। িালড়টা লকেু য়িই না লনওোে মানস িালড়টা
মলন্দয়িি ৈািায়ি িুমন্ত পাগলিি গায়ে লেয়ে এয়সয়ে। ৈাকলি পাওোি পাাঁৈলেন পি মানস
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লসনগুপ্তি িাক পাে। পাাঁৈ োজাি টাকা লেয়ে লসনগুপ্ত বয়িন লয, পাগলিয়ক অনয লকাথাও লগয়ে
আিানা গ্রেয়ণি বযবস্থা কয়ি লেয়ি েয়ব মানসয়ক। অলনলেষষ্ট্কায়িি েু লট এজনয পাে মানস। িাি
িয়শ্নি উত্তয়ি লসনগুপ্ত জানান লয, লপলসি চেনযেিা, পাগি েয়ে িুয়ি লবড়ায়নাি লবর্েলট
লসনগুপ্তবাবুি পেন্দ নে। িাই লিলন িাি পলিলৈি এিাকাি বাইয়ি পাগলিয়ক পাোয়ি ৈান।
মানস র্য়ি লনে লয, িাি ৈাকলি আি থাকয়ে না। পয়নয়িা লেন র্য়ি লৈষ্ট্া কয়িও মানস
পাগলিয়ক অনয লকাথাও পাোবাি বযাপায়ি স ি েেলন। অল স না লগয়িও িাি লেয়ড় লেওো
লটউশুলনগুয়িা ল য়ি এয়সয়ে। লসনগুপ্তবাবুি লেওো পাাঁৈ োজাি টাকা লথয়ক মাত্র ৈািয়িা টাকা
খ্িৈ েয়েয়ে মানয়সি। পাগলিয়ক লিকিাে ৈালপয়ে যিেূ ি পায়ি লেয়ড় আসাি জনয লিকিাওোিাি
সয়ঙ্গ ৈুলি কয়িলেি মানস।
লমলনট কুলড়ি লবলি লিকিাে থায়ক লন পাগলি। এই সময়েি ময়র্যই লিকিাি িৈুি ক্ষলি কয়ি
লিকিা লথয়ক লনয়ম যাওোে লিকিাওোিা লেড়য়িা টাকা ক্ষলিপূ িণ লনয়ে লগয়ে। বালক আড়াইয়িা
টাকা পাগলিয়ক খ্াওোয়নাি জয়নয খ্িৈ েয়েয়ে। লজিালপি লোো লেলখ্য়ে লিাকাি লট্রয়ন উয়েও
মানস একবাি লৈষ্ট্া কয়িলেি পাগলিয়ক সয়ঙ্গ লনওোি। লকন্তু িায়ি লকায়না

ি েেলন। মানস

লৈন্তা কয়ি লয, খ্িৈ েয়ে যাওো ৈািয়িা টাকা লজাগাড় কয়ি পুয়িা পাাঁৈ োজাি টাকা লস
লসনগুপ্তবাবুয়ক ল িি লেয়ে আসয়ব এবং জালনয়ে আসয়ব লয, ৈাকলি িাি পেন্দ নে। মানয়সি
ময়ন পড়ি পাগলি লকেু লেন র্য়ি অন্নপূ ণষা মলন্দয়ি শুয়ি আসয়ে না। লয লকায়না সমে লস আবাি
ল য়ি আসয়ি পায়ি।
সন্ধযায়বিাে লটউিলন পলড়য়ে িান্নািয়ি লগয়ে ভাি চিলি কিাি কথা ভায়ব মানস। িান্না কিয়ি
কিয়ি মায়েি স্মৃলি লিামন্থন কিয়ব- মনিালেক িাি-িলিিায়ি লোেুিযমান মানস ভাবয়ি থায়ক।
েোৎ গালড়ি িব্দ লপয়ে মানস অবাক েে। লসনগুপ্তবাবু লনয়জ এয়সয়েন কায়ে। এখ্নও
পাগলিয়ক মানস এিাকাি বাইয়ি পাোয়ি পায়িলন। লসই কািয়ণ অিস্তুি লবার্ কয়ি লস।
লসনগুপ্তবাবু মানসয়ক জানায়িন লয, লিলন জায়নন মানসয়ক লেওো কাজলট খ্ুব কলেন। কাজলট
কিয়ি অয়নকলেন সমে িাগয়ি পায়ি। মানস িিলেন অল স যায়ব না- এয়িা েে না। মানস
কায়জ লযাগোন করুক এটাও লযমন লিলন বিয়ি এয়সয়েন লিমলন লপলসয়ক একবাি লেয়খ্ লযয়িও
এয়সয়েন। অন্নপূ ণষা মলন্দয়ি যাওোি জনয মানয়সি সয়ঙ্গ পায়ে লোঁয়ট লবয়িায়িন লসনগুপ্ত। িাি
গালড় থাকি মানয়সি বালড়ি সাময়ন।
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লসনগুপ্তবাবুি সয়ঙ্গ োাঁটয়ি োাঁটয়ি সম্ভ্রান্ত, উচ্চলবত্ত মানু র্লটি সয়ঙ্গ লনয়জি পাথষয়কযি কথা
ভাবয়ি ভাবয়িই মানয়সি ময়ন েি লয, এক জােগাে িায়েি সােৃ িয আয়ে। িায়েি েুজয়নি
জন্মভূ লম একজােগাে। েোৎ ভাবনাি জাি লোঁয়ড় লগি। লবড়াি লকায়ি লনয়ে পাগলি আড়াআলড়
ভায়ব িািা পাি েয়ে। মানস লসনগুপ্তবাবুয়ক লিয়ক লেখ্ায়ি যায়ব এমনসমে িক্ষ কিি লয, লিলন
িািাি একটু লপেয়ন োাঁলড়য়ে আয়েন। িাি লৈাখ্ অনু সিণ কিয়ে উন্মালেনী লপলসয়ক।
মানস বয়ি লয, গালড় লনয়ে এয়ি লপলসয়ক গালড়য়ি লবাঁয়র্ িুয়ি অনয জােগাে লেয়ড় আসা সেজ
েয়িা। লসনগুপ্ত জানান লয, এি আয়গ অয়নক লৈষ্ট্া কয়িও িাাঁয়ক লকেু য়িই গালড়য়ি র্য়ি িাখ্া
যােলন।
এিপিই মনিালেক িাি-িলিিায়িি ৈিম িয়ে লিলন বয়ি ওয়েন:
‘মানলসক োসপািাি লথয়ক োড়া পাওোি পি কিকািাি বালড়য়ি লিয়খ্লে।
াাঁকিায়ি পালিয়ে এয়সয়ে এই এিাকাে। পাগি েয়ে লগয়িও লনয়জি
অঞ্চিটায়ক ভুিয়ি পায়িলন মা।’৩১
অন্তয়ি ৈমলকি েয়িও মানস মুয়খ্ লকেু িকাি কয়ি না লয, লসনগুপ্তবাবু িাাঁি উন্মালেনী মায়েি
কথা মনিালেক িাি-িলিিায়িি লোিাৈয়িি ময়র্য িকাি কয়ি ল য়িয়েন।
লসনগুপ্তবাবু িুয়ি লগয়ে োাঁটয়ি থায়কন মানয়সি বালড়ি লেয়ক। মানসও আি বয়ি না অন্নপূ ণষা
মলন্দয়ি একবাি িুয়ি যাবাি কথা। মঙ্গিাকালঙ্ক্ষণী মা িাাঁি লৈিন্তন স্বভায়ব একটু আয়গই সন্তানয়ক
আিীবষাে কয়ি লমলিয়ে লগয়েন অন্ধকায়িি ময়র্য, িািাি পায়িি গােপািাি ময়র্য। গয়ল্পি লিয়র্
মনিালেক িাি-িলিিায়িি লোিাৈয়ি েীণষ লসনগুপ্তবাবুি আয়ক্ষয়পালি ও মায়েি িলি কিষবয
পািয়নি লনষ্ফি িয়ৈষ্ট্া রূপান্তি পলিগ্রে কয়িয়ে। লিখ্ক এ ভায়বই গয়ল্প উন্মালেনী মায়েি সয়ঙ্গ
সন্তায়নি মনিালেক িাি-িলিিায়িি লেকলট লনপুণভায়ব উয়ন্মাৈন কয়িয়েন।
সু কান্ত গঙ্গপার্যায়েি লিখ্া আয়িাৈনাি অন্তভুষি অনয গল্পলট েি ‘লক্ষত্রভূ লম’ গল্পলট ২০০৯
লিস্টায়ব্দ িািেীো ‘মািৃিলি’ পলত্রকাে িকালিি েে। গল্পলট লিনলট পলিয়েয়ে লবভি। এ গয়ল্প
মনিালেক িাি-িলিিায়িি লৈত্র উয়ে এয়সয়ে বাবা ও লময়েি সপরায়কষি ময়র্য লেয়ে। সৃজা গ্রামীণ
োসপািায়িি িািাি। মা-বাবাি একমাত্র সন্তান বয়ি বায়পি বালড়ি লখ্োি িাখ্া ও লসই সয়ঙ্গ
শ্বশুিবালড়, লেয়ি টুপাই সবলকেু ি লখ্োি িাখ্য়ি েে িায়ক। গ্রায়মি গুণ্ডা-মিানিা আেি েয়ি
সৃজা িায়েি লৈলকৎসা কয়ি। িাি সেকমষী চমনাক এসব বযাপায়ি িায়ক লযয়ি অনু য়িার্ কয়ি।
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লসই সু বায়ে সৃজা লকেু টা সমে আয়গ োসপািাি লথয়ক লবয়িায়িও পায়ি সাংসালিক কিষবয
সামিায়নাি জনয। কয়িয়জ পড়য়ি পালটষয়ি সলক্রে লেি না বয়ি সৃজাি লপালস্টং েয়েয়ে েূ য়ি। বাবা
সৃজায়ক সান্ত্বনা লেয়েলেয়িন ও মন লেয়ে মানু য়র্ি লৈলকৎসা কিাি কথা বয়িলেয়িন। লয গুণ্ডাি েি
এয়সলেি িায়েি ময়র্য একজয়নি কাাঁয়র্ েু লিি আিাি লেি। লস্টৈ কিাি পি োিমুখ্ র্ুয়ে এয়স
লৈোয়ি বয়স সৃজা ভাবয়ি িাগি িাি বাবাি স্মৃলিলবয়িায়পি কথা। অযািঝাইমায়িি ৈূ ড়ান্ত পযষায়ে
সবলকেু এমনলক লনয়জয়কও ভুয়ি লগয়েন লিলন। সৃজাি লেয়ি টুপাইয়েি অযািলমিন েয়েয়ে
কালিষোং-এি স্কুয়ি। যাওো-আসা কিা সম্ভব েয়ে বয়িই ৈাকলিটা কিয়ি পািয়ে লস। লেয়িি
বযেবহুি লিক্ষাি খ্িৈও লস সামিায়ি পািয়ব। মনিালেক িাি-িলিিাি িাি ময়ন ৈিয়ি থায়ক।
সৃজা বালড় ল িয়ব ভাবয়ে কািণ িাি লেয়ি আগামী মায়স কালিষোং ৈয়ি যায়ব। িায়ক এসমে
যিটুকু কায়ে পাওো যাে িিটুকু সমেই আনয়ন্দি। শ্বশুিবালড়য়ি িাশুলড় আি লেয়ি োড়া আি
লকউ লনই এসমে। সৃজাি স্বামী িণব িালত্র ন’টাি আয়গ বালড় ল য়ি না।
সৃজা ভায়ব চমনাক িায়ক ৈয়ি লযয়ি বয়ি। এমন সমে মায়েি আসাে সৃজা জানয়ি পায়ি লয,
িাি বাবাি অসু স্থিা খ্ুব বাড়াবালড় পযষায়ে ৈয়ি লগয়ে। লিাবাি িয়িই বাথরুম কয়ি লসই জয়িি
ওপি োপাোলপ শুরু কয়িয়ে বাবা। সৃজা লনয়জয়ক স্বাভালবক লিয়খ্ মায়ক অনর্যষ েয়ি বািণ কয়ি।
লকন্তু সৃজাি মা চর্যষোিা েয়ে পয়ড়য়েন। সৃজা ও িাি মায়েি কয়থাপথয়নি অংি উদ্ধৃি কিা যােসৃজা িাি মায়ক বয়ি- ‘মা, এটুকু কষ্ট্ লিা লিামায়ক সেয কিয়িই েয়ব।
আ টাি অি লিামাি সয়ঙ্গ বাবাি সপরাকষটা সবয়ৈয়ে কায়েি।’৩২
মা উত্তি লেন‘লিাি সয়ঙ্গ বুলঝ খ্ুব েূ য়িি? লিাকটা যখ্ন সু স্থ লেি, বাবা বিয়ি অজ্ঞান লেলিস
িুই। এখ্ন লনয়জি সু লবয়র্ ময়িা েূ য়িি েয়ে যালেস। বা!’৩৩
সৃজা িাি কিবষযকয়মষ ত্রুলট লকাথাে জানয়ি ৈাে। োসপািায়িি আো লি ালিয়ক িাখ্া েয়েয়ে
সৃজাি বাবাি জনয। ওর্ু র্পত্র, লটলস্টং-এি বযবস্থা কয়িয়ে সৃজা।
সৃজাি মা বয়িন- ‘...কনযা সন্তান লকন্তু আমিা লৈয়ে আলনলন। এয়স যখ্ন পয়ড়য়ে, িায়ক
ভািভায়ব মানু র্ কিাি জনয ভালবলন লিিীে সন্তায়নি কথা। লসটাই িা েয়ি আমায়েি ভুি।’৩৪
এসয়বি ময়র্যই চমনাক ৈয়ি লযয়ি বয়ি সৃজায়ক।

২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

গয়ল্পি লিিীে পলিয়েয়ে সৃজা বাবায়ক লেখ্য়ি যাওোি লসদ্ধান্ত লনয়েয়ে। মায়েি কথাে ময়ন
আিাি লপয়িও সৃজা বুঝয়ি পায়ি লয, মা যা সেয কিয়ে িায়ি লয লকায়না মানু র্ এিকম কথাই
বিয়ব। সু পলিলৈি জীবনসঙ্গী যখ্ন স্মৃলিলবয়িাপয়নি

য়ি অপলিলৈি েয়ে যাে িখ্ন মানলসক

যন্ত্রণাে অলস্থি স্বাভালবক মানু র্ এিকম কথা বিয়ব- এটাই বািব। সৃজা যাওোে লি ালি িাি
লকেু ক্ষয়ণি েু লট লৈয়ে বালড় লগি। বাবাি োি েলড় লেয়ে লবাঁয়র্ িাখ্া েয়েয়ে। অিযলর্ক ভােয়িণ্ট
েয়ে উেয়ি এোড়া উপাে থায়ক না। সৃজা বাবাি সয়ঙ্গ কথা বিয়িও সৃজায়ক িাি বাবা লৈনয়ি না
পািাে সৃজাি লৈায়খ্ জি এি। লয বাবা এি িালন্তলিে, কিষবযিীি ভায়িামানু র্ িাি পলিণলি
লেয়খ্ কষ্ট্ েয়ে সৃজাি। সৃজাি মায়েি সয়ঙ্গ কয়থাপকথয়ন সৃজা জানয়ি পায়ি িাি বাবাি
লৈৎকায়ি পাশ্বষবিষী বালড়গুলিি মানু য়র্িা সমসযাে পয়ড়য়ে। সৃজায়েি বালড়ি লপেয়ন িাল্টুয়েি বালড়।
োয়টষি লিাগী িাল্টুি মা। সৃজাি বাবাি লৈৎকায়ি িাাঁি খ্ুব অসু লবর্া েে। মা এিখ্ালন েিািাগ্রি
লয, বয়িই ল িি এমন অবস্থাে বাাঁৈাি ৈাইয়ি সৃজাি বাবাি মৃিুয েয়ি বা িাি লনয়জি মৃিুয েয়ি
লিলন লিোই পান।
লজািায়িা ওর্ু য়র্ি িলিলক্রোে লঝলময়ে লগয়ি লবোনাে সবলকেু কিয়ি মায়েি সমসযা আয়িা
বাড়য়ব জানাে সৃজা। মা এসমে বয়ি- ‘ওই ওর্ু র্টা আিও একটু লবলি কয়ি লেওো যাে না?
িায়ি ওই লিাকটাি িালন্ত, আমায়েিও লিোই।’৩৫
মায়েি কথাে সৃজা ভীর্ণ ৈময়ক যাে। িািও বযলিগিভায়ব ময়ন েে লয, এি কয়ষ্ট্ি লথয়ক
বাবাি স্বাভালবক মৃিুয লোক। লকন্তু পদ্ধলিি কথা শুয়ন লস েিৈলকি েে। সৃজাি মা িায়ক
লবাঝায়ি থায়কন লয, লকেু লেন থাকয়িই সৃজা লনয়জও বুঝয়ি পািয়ব লয, মা লকন এমন িিাব
লেয়ে। মা সৃজায়ক পিামিষ লেন লয, সৃজাি পেলব পিবলিষি। িাই সৃজাি লিখ্া লিথ সালটষল য়কয়ট
লকায়না সমসযা েয়ব না।
লবলি লিাকজনয়ক জানায়নাি েিকাি লনই। সৃজাি বাবা এসমে িান্ত লেয়িি ময়িা উয়ে
আয়স। লনিযলেয়নি অভযি বকুলনি সু য়ি মায়েি বাবাি সয়ঙ্গ কথা বিা লেয়খ্ সৃজাি মন িয়ে েীণষ
েে। লিখ্ক জালনয়েয়েন সৃজাি অবস্থাি কথা- ‘মায়কই এখ্ন সবয়ৈয়ে লবলি অয়ৈনা িাগয়ে
সৃজাি। লনয়জি সু লবয়র্ময়িা লনরুত্তাপভায়ব মি বেয়ি ল য়িয়ে।’৩৬ কাাঁেয়ি লৈষ্ট্া কয়ি সৃজা।
গয়ল্পি িৃিীে িথা লির্ পলিয়েয়ে সৃজা মনলস্থি কয়ি বায়পি বালড় এয়সয়ে। এক সপ্তাে র্য়ি
মায়েি সয়ঙ্গ ল ায়ন আয়িাৈনা কিবাি পি লস লসদ্ধান্ত লনয়েয়ে মায়েি িিায়ব িালজ েওোি।
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সৃজাি গম্ভীি মুখ্ লেয়খ্ মা বুয়ঝ লগি লয, সৃজা ৈিম লসদ্ধান্ত লনয়েয়ে। লি ালি এসমে বালড়
লগয়ে। লি ালিি বাাঁর্া ৈাকলি ৈয়ি যায়ব এটাই সমসযাি কথা। সৃজা ভায়ব লয, লস লি ালিি
লিউলট োসপািায়িি ৈায়টষ আয়িা একটু লবলি কিাি বযবস্থা কয়ি লেয়ব।
লসলিয়ঞ্জ ওর্ু র্ ভিয়ি ভিয়ি মায়ক সৃজা জালনয়ে লেে- ‘...লিামায়ক লৈায়খ্ি সাময়ন লেখ্য়ি
েয়ব িটনাটা আলম একা লকন পুয়িাটাি োে লনব।’৩৭ সৃজা লসলিঞ্জ লনয়ে বাবাি িয়ি ু কয়িই েোৎ
কনু ইয়েি ভয়ি আর্য়িাো েয়ে সৃজাি বাবা বয়ি উেি- ‘আপলন এয়স লগয়েন, আসু ন!’৩৮
করুণভায়ব বিা কথাগুলি শুয়ন সৃজাি ময়র্য সন্তায়নি অলভবযলি লেখ্া লেি। লিখ্ক মমষস্পিষী
লববিণ লেয়েয়ে এ গয়ল্পি লিয়র্- ‘সৃজা েু য়ট লগয়ে বাবাি বুয়কি উপি পয়ড়। অয়ঝায়ি কাাঁেয়ি
থায়ক। কান্না জড়ায়না গিাে মায়ক বয়ি, ‘বাবা আমায়ক লৈনয়ি লপয়ি লগি মা।’৩৯
সৃজাি মা অবাক েয়ে ৈয়ি লগয়িন। বুঝয়ি পািয়িন- এ কাজ িায়েি িািা েয়ব না। সৃজা
লনলিি েি লয, বাবা িায়ক এি কষ্ট্ কয়ি িািাি কয়িলেি লসই িািাি লময়ে আজ বাবাি িাণ
লকয়ড় লনয়ি এয়সলেি লসটা বুঝয়ি লপয়িয়ে িাি বাবা। মনিালেক িাি-িলিিায়িি িয়ে লবেীণষ
িাি কনযাসত্তা লির্ পযষন্ত িায়ক লপিৃসত্তাি কায়ে ল লিয়ে লেয়েয়ে। মনিালেক িাি-িলিিাি
সৃজাি মানলবক মূ িযয়বার্ ও বাবাি ভায়িাবাসা-কিষয়বযি লেকলটয়ক ৈিম মুহুয়িষ জাগ্রি কয়ি
িুয়িয়ে। গল্পলটয়ি মনিালেক িাি-িলিিাি এভায়বই অনবেয েয়ে উয়েয়ে।
আয়িাৈনাি অন্তভুষি লনবষালৈি গল্পগুলিি ময়র্য লেয়ে লিন লিখ্য়কি গল্প িৈনাি লবলিষ্ট্ ভলঙ্গি
মার্যয়ম মানবময়নি মনিালেক িাি-িলিিায়িি লবলভন্ন লৈত্র ু য়ট উয়েয়ে।
সভয নাগলিক মানু য়র্ি কামনাি উেগ্রিা ও কেযষিা; মর্যলবত্ত মানু য়র্ি েোৎ পলিবিষয়নি
লবর্মে

ি; স্বামী-স্ত্রীি োপরািয সপরায়কষি সমসযা; উচ্চাকাঙ্ক্ষাি বিবিষী স্ত্রীি মানলসক যন্ত্রনা ও

একালকয়েি

য়ি পুয়িায়না লিলময়কি কায়ে িিযাবিষন এবং বিষমান জীবয়নি েন্দপিন; নাগলিক

জীবনযাত্রাে অভযি সন্তায়নি মায়েি িলি অিয়ক্ষয লথয়ক কিষবযপািয়নি লৈষ্ট্া। স্মৃলিভ্রষ্ট্ বাবাি
মৃিুযলবর্ান কিয়ি লগয়ে অনু িপ্ত লময়েি অনু িাপ িকাি ও িকৃি বািয়বি পটভভূ লময়ি ল য়ি
আসা- লনবষালৈি েেলট গয়ল্প মনিালেক িাি-িলিিাি বহুবয়ণষ বলণষি েয়ে ু য়ট উয়েয়ে।
মনিালেক িাি-িলিিায়িি িামর্নু এভায়বই গল্পগুলিি ময়র্য সাথষকভায়ব িাি বণষ লবলকিণ
কয়িয়ে। লবোয়িি িখ্যাি লিন গল্পয়িখ্য়কি লিখ্া গল্পগুলিি ময়র্য মনিালেক িাি-িলিিাি
এভায়বই র্ািাবালেক পািপরায়যষি লসিু িৈনা কয়িয়ে।
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বিষমান সময়েি বযি জীবনযাত্রাে মনিালেক িাি-িলিিায়িি অনু িণন িলিলট মানু য়র্ি
জীবয়নি অলবলেন্ন সঙ্গী। িািই কথাকাি রূয়প লিন গল্পকায়িি আয়িাৈনাি অন্তভুষি গল্পগুলিয়ি
মনিালেক িাি-িলিিায়িি লবলভন্ন অনু ভবয়বেয িিঙ্গ অনু ভূি েে।
িথযসূত্র
১। লিার্ সু য়বার্, ‘সু য়বার্ লিায়র্ি লশ্রষ্ট্ গল্প’, িথম সংস্কিণ-চজযষ্ঠ, ১৩৫৬বঙ্গাব্দ, ভট্টাৈাযষ জগেীি, সপরাালেি,
িকািক- মুয়খ্াপার্যাে লসামশুভ্র, পৃ ৩৮।
২। িয়েব, পৃ ৩৯।
৩। ভট্টাৈাযষ জগেীি, ‘সুয়বার্ লিায়র্ি লশ্রষ্ঠ গল্প’-এি ‘ভূলমকা’ অংি লথয়ক উদ্ধৃি, িথম সংস্কিণ- চজযষ্ঠ,
১৩৫৬বঙ্গাব্দ, িকািক- মুয়খ্াপার্যাে লসামশুভ্র, পৃ ১২।
৪। লিার্ সু য়বার্, ‘সুয়বার্ লিায়র্ি লশ্রষ্ট্ গল্প’, িথম সংস্কিণ-চজযষ্ঠ, ১৩৫৬বঙ্গাব্দ, ভট্টাৈাযষ জগেীি, সপরাালেি,
িকািক- মুয়খ্াপার্যাে লসামশুভ্র, পৃ ৪১।
৫। িয়েব, পৃ ৪২।
৬। িয়েব, পৃ ৪৩।
৭। িয়েব
৮। িয়েব, পৃ ৪৪।
৯। িয়েব, পৃ ৪৭।
১০। ৪৮।
১১। িয়েব, পৃ ৪৯।
১২। িয়েব,
১৩। ৈক্রবিষী কৃ েরূপ, ৈলেয়িি বনযা’(এক), ‘বাংিা কথাসালেয়িয ময়নালবয়লর্ণ’; িথম পুে সংস্কিণ- ২৭লি
জানু োলি, কিকািা, বইয়মিা, ১৯৯৯, িকািক- েত্ত ভািিী, পৃ ১০৬।
১৪। লিার্ সু য়বার্, ‘সুয়বার্ লিায়র্ি লশ্রষ্ট্ গল্প’, িথম সংস্কিণ-চজযষ্ঠ, ১৩৫৬বঙ্গাব্দ, ভট্টাৈাযষ জগেীি, সপরাালেি,
িকািক- মুয়খ্াপার্যাে লসামশুভ্র, পৃ ৫১।
১৫। িয়েব,
১৬। িয়েব, পৃ ৫৪।
১৭। িয়েব, পৃ ৫৭।
১৮। িয়েব, পৃ ৫৯।
১৯। িয়েব, পৃ ৬০।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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২০। ৈক্রবিষী কৃ েরূপ, ৈলেয়িি বনযা’(এক), ‘বাংিা কথাসালেয়িয ময়নালবয়লর্ণ’; িথম পুে সংস্কিণ- ২৭লি
জানু োলি, কিকািা, বইয়মিা, ১৯৯৯, িকািক- েত্ত ভািিী, পৃ ১০৪।
২১। ভট্টাৈাযষ জগেীি, ‘সু য়বার্ লিায়র্ি লশ্রষ্ঠ গল্প’-এি ‘ভূলমকা’ অংি লথয়ক উদ্ধৃি, িথম সংস্কিণ- চজযষ্ঠ,
১৩৫৬বঙ্গাব্দ, িকািক- মুয়খ্াপার্যাে লসামশুভ্র, পৃ ১১।
২২। পালিি লেয়বযন্দু, ‘নীিা’, ‘লেন্দু’(গল্প সংকিন), িথম িকাি- কিকািা, পুিকয়মিা, জানু োলি, ১৯৯৪, লে’জ
পাবলিলিং, পৃ ১০০।
২৩। িয়েব, পৃ ১০৫।
২৪। িয়েব, পৃ ১০৫-১০৬।
২৫। পালিি লেয়বযন্দু, ‘অন্তিা’, ‘লেন্দু’(গল্প সংকিন), িথম িকাি- কিকািা, পুিকয়মিা, জানু োলি, ১৯৯৪, লে’জ
পাবলিলিং, পৃ ১১৪৮।
২৬। িয়েব, পৃ ১৪৯।
২৭। িয়েব, পৃ ১৬৩।
২৮। িয়েব, পৃ ১৬৮।
২৯। িয়েব, পৃ ১৮২।
৩০। গয়ঙ্গাপার্যাে সু কান্ত, ‘মা-ভূলম’, ‘পঞ্চািলট গল্প’, িথম সংস্কিণ- এলিি, ২০১২, আনন্দ পাবলিিাসষ িাইয়ভট
লিলময়টি, পৃ ২০২।
৩১। িয়েব, পৃ ৮৮।
৩২। গয়ঙ্গাপার্যাে সু কান্ত, ‘লক্ষত্রভূলম’, ‘পঞ্চািলট গল্প’, িথম সংস্কিণ- এলিি, ২০১২, আনন্দ পাবলিিাসষ িাইয়ভট
লিলময়টি, পৃ ২০২।
৩৩। িয়েব, পৃ
৩৪। িয়েব, পৃ ২০৩।
৩৫। িয়েব, পৃ ২০৬।
৩৬। িয়েব, পৃ ২০৭।
৩৭। িয়েব, পৃ ২০৮।
৩৮। িয়েব
৩৯। িয়েব

*****
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অয়ন্বর্ু কথালিল্পী সু য়বার্ লিার্: একলট আয়িাৈনা
লিখ্ক-পলিলৈলি

অলভলজৎ োাঁ
গয়বর্ক, বাংিা লবভাগ, বর্ষমান লবশ্বলবেযািে
পলিমবঙ্গ, ভািি
সাি-সংয়ক্ষপ
লবংি িিয়ক ইলিোয়সি আয়িাড়য়ন ও আয়ন্দািয়ন জীবন মন্থন েওোে লয অমৃি ও েিােি উয়ে
এয়সলেি িাি িথম পাে আমিা লপয়েলে বাংিা লোয়টাগয়ল্প। বাংিা সালেয়িয সু য়বার্ লিায়র্ি
আয়িাড়ন-জাগায়না আলবভষায়বি বণষনাে এই িবােিলিম বাকযই েয়ে ওয়ে িলিয়িার্য। আক্ষলিক
অয়থষ একমাত্র সলিয, আেযন্ত যথাথষ। সু য়বার্ লিার্ কিকািাে এয়সলেয়িন একটু লবলি বেয়সই।
গল্পয়িখ্াি কথা স্বয়প্নও ভায়বনলন লকানওলেন। বন্ধুয়েি অনু য়িায়র্ েোৎ কয়িই লিলন লিয়খ্
ল িয়িন জীবয়নি িথম গল্প- ‘অযালন্ত্রক’। এিপিই ‘ লসি’। িািািালি পােক-সমায়িাৈয়কি
কায়ে লবখ্যাি েয়ে উেয়িন সু য়বার্ লিার্। পিপি, এয়কি পি এক িকালিি েয়ি িাগি
‘সু ন্দিম্’, ‘পিশুিায়মি কুোি’, ‘লগাত্রান্তি’, ‘গিি অলমে লভি’, ‘জিুগৃে’, ‘বািবর্ূ ’, ‘সু জািা’
িভৃলি গল্প। িয়িযকলট গল্প লযন উত্তাি সমুয়দ্রি নিুন ল উ।
সূৈকিব্দ
সু য়বার্ লিার্, লোয়টাগল্প, বািবিা, মর্যলবত্ত জীবন, সমাজ-বযলি িে
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অয়ন্বর্ু কথালিল্পী সু য়বার্ লিার্: একলট আয়িাৈনা
অলভলজৎ োাঁ
কয়োয়িাত্তি বাংিা লোয়টাগয়ল্পি একজন িলিমান লিখ্ক সু য়বার্ লিার্। িাাঁি গয়ল্পি জগৎ
লকবি বযলি-অনু ভয়বি গলেয়ি সীমালেি নে, পলিেন্ন কািজ্ঞান িাাঁি মজ্জাগি। যু গজীবয়নি
ঐলিোলসক, অথষননলিক ও সমাজননলিক উপাোন ও অলভিাি িাাঁি গয়ল্পি লিিাে-উপলিিাে
সঞ্চালিি েয়ে এক িাণমে লিল্প-সমুজ্জ্বিিা গয়ড় িুয়িয়ে। নানা টানায়পায়ড়য়নি মাঝ লথয়ক
উয়ে আসা সু য়বার্ লিার্ িাাঁি অসার্ািণ িৈনাসম্ভায়িি মার্যয়ম লনয়জয়ক বাংিা সালেয়িযি অঙ্গয়ন
লযভায়ব সু িলিলষ্ঠি কয়িয়েন িা লনঃসয়ন্দয়ে নানা লেক লেয়ে ৈমকিে।
বাংিা সালেয়িযি অঙ্গয়ন সু য়বার্ লিায়র্ি আগমন বিয়ি লগয়ি অভাবনীে রূয়প। সার্ািণ
একটা পলিবাি লথয়ক উয়ে আসা সুয়বার্ লিার্ লনয়জয়ক বাংিা সালেয়িযি অঙ্গয়ন সু িলিলষ্ঠি
কিয়ি সমথষ েন িাে ভাগযক্রয়মই। সুয়বার্ লিায়র্ি (১৯০৯-৮০) জন্ম লবোয়িি োজালিবায়গ।
োত্র লেসায়ব লিলন লমর্াবী লেয়িন। একবাি পিীক্ষাে িবি িয়মািন লপয়েলেয়িন। লকন্তু
লনম্নমর্যলবত্ত পলিবায়িি

সন্তান েওোে অভাব-অনটয়নি কািয়ণ িাাঁি পড়ায়িানা লবলি েূ ি

অগ্রসি েেলন। মযালট্রকুয়িিন পিীক্ষাে পাি কয়ি োজালিবায়গ লসি কিম্বাস কয়িয়জ লবজ্ঞান
িাখ্াি োত্র লেসায়ব ভলিষ েয়েলেয়িন। লকন্তু লকেু লেয়নি ময়র্যই িাাঁয়ক অয়থষি সন্ধায়ন লবলড়য়ে
পড়য়ি েওোে কয়িজ লেয়ড় লেয়ি েে।
পিবিষীকায়ি আমিা লয সু য়বার্ লিার্য়ক পাই িাাঁয়ক লনমষাণ কয়ি জীবয়নি লনমষম পটভূ লম।
পড়ায়িানা লেয়ড় লেয়ে জীবন-জীলবকাি িালগয়ে কমষয়ক্ষয়ত্র ঝাাঁলপয়ে পড়য়ি েে িাাঁয়ক। এমন
লকায়না কাজ লনই লয িাাঁয়ক কিয়ি েেলন সংসায়িি িালন টানাি িয়োজয়ন। মাত্র পয়নি বেি
বেয়স োজালিবাগ লমউলনলসপযালিলটয়ি ে-সাি মায়সি জনয ঝাড়ুোয়িি কায়জ লযাগ লেন লিলন।
োজালিবায়গ কুলি বলিয়ি কয়িিাি মড়ক লিয়গয়ে – লসখ্ায়ন টীকা লেওোি কাজ। সবি
স্বায়স্থযি অলর্কািী সু য়বার্ লিার্ সাকষাস পালটষয়িও কাজ লনয়েলেয়িন লকেু লেয়নি জনয। এমনলক
কুলি মজুয়িি কাজও কিয়ি েে িাাঁয়ক। লবাম্বাইয়ে লগয়ে লবকালিি বযবসা কয়িয়েন। পাাঁউরুলটলকক সাপ্লাই লেয়েয়েন লোকান-বাজায়ি। লমাটি লকাপরাানীি কোক্টি েয়ে িাাঁলৈ-গো বাস
পলিৈািনা কয়িয়েন লিলন। লোয়টয়িি বযবসা, মুিগীপািন, লমলষ্ট্ি লোকান এবং কিকািাে
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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মাখ্য়নি লোকান কয়িয়েন। অভ্রখ্লনয়ি ওভাি সীোয়িি কাজও লনয়েয়েন লিলন। লকায়না সমে
সন্নযাসীি লবি র্ািণ কয়ি উর্াও েয়েয়েন বালড় লথয়ক। মানু য়র্ি বহুরূপ েিষন কয়ি বালড়
ল য়িও এয়সয়েন লকেু লেন পয়ি। লনয়জি কমষভাগয সপরায়কষ স্বেং সু য়বার্ লিার্ বয়িয়েন –
“কমষভাগযটা লযন লনোরুণ এক লোঁোলিি আহ্বায়ন ৈঞ্চলিি েয়ে স্থান লথয়ক
স্থানান্তয়ি ও লেি লথয়ক লেিান্তয়ি িুয়িয়ে।...লসই েুিন্ত জীলবকা-সংগ্রায়মি
ময়র্য অয়নক জ্বািাকি েুঃখ্ লক্লি আি কষ্ট্ লেি, লকন্তু খ্ুবই লস্নগ্ধ একটা
লিক্ষাও লেি”।১
িথাগি লিক্ষা লবলিেূ ি না এয়গায়িও আজীবন জ্ঞানৈৈষাি িলি লবয়ির্ অনু িাগ লেি সু য়বার্
লিায়র্ি। আলথষক েুিবস্থা ও বঞ্চনা িাাঁয়ক সেয কিয়ি েয়িও জ্ঞানৈৈষাি লবয়ির্ সু য়যাগ লিলন
িাভ কয়িলেয়িন োত্রাবস্থা লথয়কই। বহু লবলৈত্র লিক্ষা, অলভজ্ঞিা ও িটনাি ময়র্য লেয়ে জীবয়নি
স্বরূপ লযমন স্পষ্ট্িি েয়ে উয়েয়ে সু য়বার্ লিায়র্ি কায়ে, লিমলন মায়ঝ মায়ঝ লযন িায়ণি একএকলট লজজ্ঞাসাি আহ্বায়ন িটনা এয়সয়ে ও লিক্ষা লেয়েয়ে। জীবন সংগ্রামী সু য়বার্ লিার্ অয়নক
ৈড়াই উৎিাই লপলিয়ে লবি িিয়কি লিয়নি েিয়ক কিকািাে এয়স লথিু েবাি লৈষ্ট্া কয়িন।
িথয়ম শ্রী লগৌিাঙ্গ লিয়স প্রু

লেখ্াি কাজ পান। পিবিষীয়ি ওখ্ায়ন মযায়নজায়িি োলেেও

পান।
বন্ধুয়েি অনু য়িিণাে গল্প িৈনাে িবৃ ত্ত েয়েলেয়িন সুয়বার্ লিার্। অনামী সংি (বা ৈক্র)
নায়ম বন্ধুিা লময়ি লয সালেিয আসি গয়ড় িুয়িলেয়িন িলি মায়সি েুই িলববাি লনেম কয়ি
লকায়না এক বন্ধুি বালড়য়ি সময়বি েয়িন লসই আসয়িি সেসযিা। লসখ্ায়ন সালেয়িযি
আয়িাৈনাই লবলি েি। পািাপালি স্বিলৈি িৈনাও পাে কিা েি। শুরুয়ি সু য়বার্ লিার্ মন
লেয়ে অপয়িি লিখ্া শুনয়িও, লনয়জ লকায়না লেন লকেু লিখ্য়িন বা পাে কিয়িন না। লকন্তু
এভায়ব আি লবলিলেন বন্ধুয়েি এড়ায়ি পািয়িন না। বন্ধু স্বণষকমি ভট্টাৈায়যষি কড়া অনু য়িায়র্
িাাঁয়কও কিম র্িয়ি েি। লিখ্য়কি কথাে“সু িিাং অনামী সংয়িি পিবিষী েুই চবেয়ক লনয়জি লিখ্া েুলট গল্প পড়িাম,
অযালন্ত্রক ও

লসি। সন্ধযায়বিায়ি চবেক, আলম েুপুিয়বিায়ি অথষাৎ লবয়কি

েবাি আয়গই মলিো েয়ে সািিাড়ািালড় গল্প েুলট লিয়খ্ ল য়িলেিাম। আিা
লেি, এইবাি অনামীয়েি লকউ আি আমাি সপরায়কষ িীলিভয়ঙ্গি অলভয়যাগ
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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আনয়ি পািয়বন না। লকন্তু একটুও আিা কলিলন লয, বন্ধু অনামীিা আমাি
লিখ্া ওই েুই গল্প শুয়ন িীি েয়ি পািয়বন”।২
‘আনন্দবাজাি পলত্রকা’-ি বালর্ষক লোি সংখ্যাে (১৯৪০) িকালিি েে সু য়বার্ লিায়র্ি িথম গল্প
‘অযালন্ত্রক’। আলথষক লেক লথয়ক িাে সোে-সম্বিেীন এবং সাংসালিক ও পালিবালিক লেক লথয়ক
িাে লনঃস্ব লবমি এ গয়ল্পি নােক। গয়ল্পি অনয ির্ান ৈলিত্রলট একলট জিাজীণষ গালড়। িাি
নাম জগেি। লবমিই িাি মালিক, লসবক ও ৈািক। লবময়িি লপিাি উৎস এই জগেি।
আবাি লবময়িি একমাত্র লনিাও জগেি। এ গয়ল্প জগেয়িি শ্রী ও িলি লকায়নাটাই িাে আি
অবলিষ্ট্ লনই। িবু যাত্রীয়বাঝাই কয়ি ভগ্ন-িানগলিোলসক জীয়বি ময়িাই লস লোয়ট। িা সয়েও
লবময়িি অগার্ লবশ্বাস জগেয়িি ওপি। সািালেন এই কুেৃ িয বুয়ড়া গালড়টা খ্য়েি না লপয়িও
েুয়যষায়গ েুলেষয়ন এখ্নও লিা লস েুবষাি গলিয়ি েু য়ট ৈয়ি।
ক্রমি লবময়িি জীবয়ন জগেয়িি িয়োজন ু লিয়ে আয়স। ভলবিবযয়ক এখ্ন লময়ন লনয়িই
েয়ব। যু য়দ্ধি বাজায়ি লিাোি ৈালেো আকািয়োাঁো। িাই কিকািা লথয়ক পুিায়না লিাোি েয়ি
জগেিয়ক লকনয়ি লিাক আয়স। লৈৌে আনা ময়ণ লবলক্র েয়ে যাে জগেি।
লবমি লয গালড়য়ক িাণালর্ক ভায়িাবায়স িাি লির্ পলিণলি ৈিম লবয়োগান্তক ভায়ব লির্
েয়েয়ে। যন্ত্র লবপ্লব আমায়েি জীবয়ন যয়ন্ত্রি লয সু খ্ ও সমৃলদ্ধয়ক বয়ে লনয়ে এয়সলেি িা লয
যয়ন্ত্রি একমাত্র পলিৈে নে িা আমায়েি লৈায়খ্ আেু ি লেয়ে লেলখ্য়ে লেে পিপি িয়ট যাওো
েুলট লবশ্বযু দ্ধ। যয়ন্ত্রি ভোবে স্বরূপলট সপরায়কষ আমিা অবলেি েই। যন্ত্রয়ক সমায়জি এক
লশ্রলণি মানু র্ লনয়জয়েি স্বাথষপূিয়ণি জয়নয এবং জনগণয়ক লবপন্ন ও লিার্ণ কিাি জনয লকভায়ব
বযবোি কয়িয়ে িাি লনমষম পলিৈে পাওো যাে সু য়বার্ লিায়র্ি ‘অযালন্ত্রক’ গল্পলটয়ি।
লেিীে িাজয অঞ্জনগয়ড়ি জনজীবয়নি করুণ ইলিোস লিলপবদ্ধ েয়েয়ে সু য়বার্ লিায়র্ি
‘ লসি’(১৯৪৩) গয়ল্প। অয়ন্বর্ু কথালিল্পী সু য়বার্ লিায়র্ি লিখ্নী সােসী কল্পনাে ভি কয়ি েুগষি
শ্রলমক স্বজনয়েি েলিি লেেসস্থূয়পি মাঝখ্ান লথয়ক

লসি িুয়ি এয়নয়েন। সায়ড় আটর্লট্ট বগষ

মাইি অঞ্জনগয়ড়ি আেিন। ল উিিী লেমাক োড়া মোিায়জি আি লকায়না ক্ষমিা নাই – না
িাজননলিক লক্ষয়এ, না বযলিয়েি িিায়প। লস্টয়টি েুলেষন যখ্ন ক্রমি িলনয়ে আসয়ে িখ্ন িএয়জি লেসায়ব িায়জয আগমন িটি ইংয়িলজ আইননবীি যু বক মুখ্াজষীি। িায়জযি অন্তয়ভষৌম
খ্লনজ সপরােয়ক আলবষ্কাি কিি মুখ্াজষী। অঞ্জনগয়ড়ি অন্তয়ভষৌম সপরাে ইজািা লেওো েি
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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কিকািাি বলণকসংস্থায়ক। িািা খ্নয়নি কাজ কিায়ি িায়জযি েলিদ্র িজািা লপি নগে
মজুিীি স্বাে। বলণকসংস্থা লনয়জয়েি আয়খ্ি লগাোয়নাি জনয গিীব িজায়েি লেয়ে মোিায়জি
লবরুয়দ্ধ উস্কালন লেওোয়ি িাগি। এি

য়ি শুরু েি সামন্ত িভুি সয়ঙ্গ র্নিয়ন্ত্রি ৈিম

সংিাি।
উভেপয়ক্ষি লবয়িার্ যখ্ন ৈিম পযষায়ে এয়স উপলস্থি েয়ে িখ্নই িয়ট আকলস্মক েুলট
েুিষটনা। এই আকলস্মক িয়ট যাওো েুলট েুিষটনাই লগাটা গয়ল্পি লমাড় িুলিয়ে লেয়েয়ে। খ্লন
অঞ্চয়ি লৈৌে নম্বয়িি পীট র্য়স ৈাপা পয়ড় মািা যাে নবইজন পুরুর্ আি মলেিা কুলি। এই
িটনাি জনয লসলেয়কয়টি লবরুয়দ্ধ অলভয়যাগ জানায়নাি সু বণষসুয়যাগ লপয়ে মোিাজ যখ্ন আনয়ন্দ
আত্মোিা লেক িখ্নই খ্বি আয়স িাাঁি লনয়জি পয়ক্ষি েুঃসংবােলট। লবনা লটলকয়ট িকলড়
কাটাে জঙ্গয়ি কুলমষ িজায়েি সয়ঙ্গ মোিায়জি ল ৌজোিয়েি সংির্ষ েে। সংিয়র্ষ মািা যাে
বাইিজন কুলম্মষ িজা। িায়েি েে পঞ্চায়িি ওপি। লনয়জয়েি স্বায়থষ সামন্তিন্ত্র ও র্নিন্ত্র েুই
িত্রু েুই লমত্রয়ি পলিণি েে। কুলমষ িজা বৃদ্ধ েুিাি মাোয়িাি লনিৃয়ে সংগলেি আয়ন্দািনয়ক
র্য়স-পড়া খ্লনি গয়ভষ লৈিকায়িি জনয অনড়

লসি লিিাে পলিণি কিাি লনখ্ুাঁি পলিকল্পনা

চিিী কিা েে –
“িাি েুপুয়ি অন্ধকায়িি ময়র্য আবাি লৈৌে নম্বি পীয়টি কায়ে লমাটি গাড়ী
আি মানু য়র্ি একটা জনিা। ল ৌজোয়িি গাড়ীি লভিি লথয়ক োয়িাোয়নি
কম্বয়ি লমাড়া েুিাি মাোয়িাি িাসটা লটয়ন নামায়িা। লিাড়ালনয়মি জঙ্গি
লথয়ক ট্রাক লবাঝাই িাস এয়িা আয়িা। ক্ষুর্াত্তষ পীটটাি মুয়খ্ মৃিয়েেগুলি
িুয়ি লনয়ে োয়িাোয়নিা ভুলজয ৈলড়য়ে লেি এয়ক এয়ক”।৩
গভীি লকায়না িাজননলিক িে এ গয়ল্প লনই। এমনলক লোয়টাগয়ল্পি পলিলণলি এ গয়ল্পি প্লয়ট
লনই। কালেলনি অয়নকগুলি িি পিপরািাে গয়ড় উয়েয়ে গল্পলট। কালেলনি িি লবনযায়সি ময়র্য
লেয়ে গয়ল্পি ক্রমি লবিাি িয়টয়ে এবং গল্পলট সয়বষাচ্চ ক্লাইমযায়ক্স লপৌঁয়েয়ে। এ গয়ল্প সামন্তিভু,
র্নিয়ন্ত্রি িলিভূ িলি নয়বাদ্ভূি িভু ও লমেনলি মানু য়র্ি গণ-অভুযিায়নি ময়র্য লেয়ে এবং
ত্রেীিলিি ৈালিলত্রক লবয়লর্য়ণি লনখ্ুাঁি উপস্থাপয়ন লিখ্ক লযভায়ব রূপালেি কয়িয়েন আ বাংিা
লোয়টাগয়ল্প লনঃসয়ন্দয়ে অলিিীে েৃ ষ্ট্ান্ত।
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মোত্মা গালন্ধি আেিষ ও জািীে কংয়গ্রয়সি ভাবর্ািা ও কমষিয়ৈষ্ট্ায়ক জনসার্ািয়ণি ময়র্য
িৈাি কিবাি লৈষ্ট্াে সুয়বার্ লিার্ ব্রিী েয়েলেয়িন। সু য়বার্ লিার্ লেয়িন মানবিাি পূ জািী।
িাই জািীেিাবােী আয়ন্দািনয়ক ময়ন িায়ণ শ্রদ্ধা কিয়িও লকায়না লবয়ির্ সংকীণষ িাজননলিক
ময়িি পক্ষ অবিম্বন কয়ি লিলন কখ্নও লমেনলি মানু য়র্ি লবপয়ক্ষ লকায়না কথা লিয়খ্নলন।
িাাঁি িৈনাি লকয়ন্দ্র িয়েয়ে সার্ািণ লখ্য়ট খ্াওো লমেনলি মানু য়র্ি কথা। িায়েি িলি শ্রদ্ধা ও
সোনু ভূলিই িাাঁি িৈনাি অনযিম ির্ান লবর্ে। সু য়বার্ লিায়র্ি লিখ্া সমকািীন সময়েি িটনা
িবায়েি অলভজ্ঞিািি। িাাঁি িৈনাি সমকাি ির্ানি ৈলেয়িি েিয়কি নানা সঙ্কয়টি বিয়ে
আবদ্ধ। ১৯৪২-এি ইংয়িয়েি লবরূয়দ্ধ ‘ভািি োয়ড়া আয়ন্দািন, ১৯৪৩-এ মোমন্বন্তি, ১৯৪৬এি োঙ্গা, ১৯৪৭-এি লেি ভায়গি ময়র্য লেয়ে ৈলেয়িি েিক লেি িটনাবহুি। সু য়বার্ লিায়র্ি
লিখ্া লবলভন্ন গয়ল্প এই অিান্ত সময়েি েলব ু য়ট উয়েয়ে। লযমন – ‘কণষ ু লিি িাক’, ‘মালটি
েীক্ষা’, ‘িমসাবৃ ি’, ‘কিাগুরু’, ‘ৈিুথষ পালণপয়থি যু দ্ধ’, ‘চিবলনযষািন’, ‘লিবািে’ িভৃলি গয়ল্প
যু দ্ধ, োলিয়দ্রি ৈিম লিিিা, লেিলবভাগ এবং স্বার্ীনিা িায়ভি সংিাি-সংির্ষয়ক লিখ্ক গয়ল্পি
লবর্ে লেসায়ব গ্রেণ কয়িয়েন।
মানু য়র্ি অন্তজষগৎ লেি-কাি-সমাজ ও অথষনীলি লনিয়পক্ষ নে। সু য়বার্ লিার্ মানু র্য়ক
আলবষ্কাি কয়িন এই পলিমেয়িি মাঝখ্ান লথয়ক। িাই িাাঁি গয়ল্প বযলিি সয়ঙ্গ লগাষ্ঠী, লগাষ্ঠীি
সয়ঙ্গ পৃলথবীি মানু য়র্ি আথষ-সামালজক ও ঐলিোলসক সংয়যাগ লকায়না লকায়না সমে অিযন্ত
গভীিভায়ব িলিপালিি েয়ি লেখ্া যাে। সমকািীন বাংিা লোয়টাগয়ল্পি লবর্েগি লবলভন্নিায়ক
ির্ানি িাজননলিক, অথষননলিক, সামালজক ও মনিালেক- এই ৈািলট ভায়গ ভাগ কিা যাে।
সু য়বার্ লিায়র্ি গয়ল্প এই লবর্েগি চবলৈত্রয নবরূয়প িকালিি েয়েয়ে। আত্মিিািক মর্যলবয়ত্তি
ময়নালবয়লর্য়ণ, স্বলবয়িার্ী মানলসকিাি বযবয়েয়ে, নিনািীি লিম-মনিে ও লযৌনিাি বণষনাে
সু য়বার্ লিার্ ক্লালন্তেীন। ‘সু ন্দিম্’, ‘বািবর্ূ ’, ‘েলগনী’, ‘শুক্লালভসাি’, ‘গ্রাম-যমুনা’, ‘জিুগৃে’,
‘িায়িি পালখ্’, ‘লভায়িি মািলি’, ‘মাঙ্গলিক,’ ‘লনয়মি মর্ু’, ‘ব্রিিী’ িভৃলি গয়ল্প িাি পলিৈে
পাওো যাে।
সু য়বার্ লিার্ িাাঁি লিখ্ক জীবয়নি লির্ পয়বষ এয়স লিখ্াি লেক পলিবিষন কয়িয়েন। এই
পলিবিষন লনঃসয়ন্দয়ে িাাঁি িৈনা চিিীি স্বকীে চবলিয়ষ্ঠযি উজ্জ্বি স্বাক্ষি বেন কয়ি। চিলল্পক
গুণাবিী িাাঁি ময়র্য লয সিি িবেমান, িাি জ্বিন্ত উোেিণ মোভািয়িি গল্প অবিম্বয়ন িলৈি
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‘ভািি লিম কথা’ গল্পমািাে। সু য়বার্ লিায়র্ি লিখ্নীয়ি িাৈীন মোকাবয আর্ুলনকিাে মন্মে
েয়ে উয়েয়ে, যা লোমায়িি ‘অলিলস’ কাবয এবং লটলনসয়নি ‘ইউলিলসস’ কলবিালট নিুন ভাব
ভার্া আি েন্দমেিাি আর্ুলনক ময়নি উপয়যাগী কয়ি িুয়িয়েন। আমিা সু য়বার্ লিায়র্ি ‘ভািি
লিম কথা’ লি লেখ্য়ি পাই, িাৈীন মোকাবয মোভািয়িি নিনািীি লিম কালেলনি মূ ি কথা
লথয়ক সপরাূ ণষ লবৈুযি না েয়ে স্বািন্ত্রযয়বার্ বজাে িাখ্াি জনয ‘ভািি লিম কথা’ ি গল্পগুয়িা
লনঃসয়ন্দয়ে অনবেয।
িথম লবশ্বযু য়দ্ধি উত্তিকাি লথয়ক লিিীে লবশ্বযু য়দ্ধি সমকায়ি বাংিা লোয়টাগয়ল্প আমিা
লপয়েলে মালনক বয়ন্দযাপার্যাে ও সু য়বার্ লিার্য়ক। বাংিা লোয়টাগয়ল্পি একাি যু গজীবয়নি সলেক
িকাি িলি িয়নি কাি। লিখ্কয়েি জীবন-অলভঞ্জিাি গভীিিাে ও িসায়ি এবং
লিল্পালঙ্গয়কি সা য়িয অিুিনীে। জগেীি ভট্টাৈায়যষি কথাে“এ যু য়গি েৃ লষ্ট্ বযলি-লকলন্দ্রকিাি গেী অলিক্রম ক’লি সমলষ্ট্ জীবয়নি লবপুি
হৃৎস্পন্দয়নি লক্ষয়ত্র িসালিি। এ যু য়গি লিয়ল্পও বযলিলনষ্ঠ মনিয়েি স্থান
েখ্ি কয়িয়ে এক অলভনব মানসিীিা-িাি নাম লেওো লযয়ি পায়ি
‘সমাজিালেক মনিে’। এ যু য়গি লিল্পী িাই ময়নি ময়র্য িলিয়ে লগয়েও
অন্তমুষখ্ী নে, বলেমুষখ্ী। লয সমাজ চৈিয়নয যু গজীবন আয়ন্দালিি, বযলিময়নি
গভীয়িও িািই িলি িন”।৪
সু য়বার্ লিায়র্ি লোয়টাগয়ল্প লবোয়িি নানা অঞ্চয়িি পটভূ লময়ক আমিা খ্ুয়াঁ জ লপয়িও িাাঁি গয়ল্পি
জগৎ আঞ্চলিক গলেয়ি সীমালেি নে, সমগ্র ভািিবর্ষ িাাঁি গয়ল্পি লবৈিণভূ লম, লবয়শ্বি
অথষনীলিি িিঙ্গমািাি অলভিায়ি িাাঁি লোয়টাগয়ল্পি িট আয়ন্দালিি। সু য়বার্ লিায়র্ি
লোয়টাগল্পগুলি পড়য়ি লবাঝা যাে ভার্ালিল্পী লেসায়ব িাাঁি অসামানযিাি কথা। জ্ঞান-লবজ্ঞান,
যন্ত্রজগৎ, র্নলবজ্ঞান, েিষন, িািীিলবজ্ঞান িভৃলি নানা লবর্য়েি পলিভার্া ও িব্দ িাাঁি
লোয়টাগয়ল্প লযভায়ব বযবহৃি েয়েয়ে বাংিা লোয়টাগয়ল্প এখ্নও িাাঁি সমিুিয িলিয়যাগী খ্ুাঁয়জ
পাওো যয়থষ্ট্ কয়ষ্ট্ি। পলিয়িয়র্ বিয়ি েে, সু য়বার্ লিার্ সংিাি-সংিয়র্ষ ভিা আলেম জীবন
িবােয়ক িাাঁি লৈিনা, লমর্া, মনন, লনজস্ব লবার্ আি িিীলিি মার্যয়ম বাংিা সালেয়িযি অঙ্গয়ন
লনয়জয়ক সু িলিলষ্ঠি কয়িয়েন, যা িাাঁয়ক অয়ের্ু কািজেী লিল্পী রূয়প লৈিস্মিণীে কয়ি িাখ্য়ব।
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িথযসূত্র:
১. লিার্, সু য়বার্। িবন্ধঃ লসলেয়নি আয়িাোো; গ্রন্থঃ সু লনবষালৈি, আলশ্বন ১৩৮৪, পৃ ঃ ১৫
২. ঐ, পৃ ঃ ১১
৩. লিার্, সু য়বার্। গল্পসমগ্র ১, আনন্দ পাবলিিাসষ, কিকািা, এলিি ১৯৯৪, পৃ ঃ ৩০৫
৪. ভট্টাৈাযষ, জগেীি। নািােণ গয়ঙ্গাপার্যায়েি লশ্রষ্ঠগয়ল্পি ভূলমকা, ভাদ্র ১৩৫৬, পৃ ঃ ১০৫
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অলমেভূর্ণ মজুমোয়িি ‘লনবষাস’: সময়েি লবনযাস
লিখ্ক-পলিলৈলি

লেবযয়জযালি কমষকাি
সেলিক্ষক, বড়নীিপুি এ. লি. লপ. লবেযামলন্দি
বর্ষমান, পলিমবঙ্গ, ভািি
সািসংয়ক্ষপ
অলমেভূ র্ণ মজুমোয়িি (১৯১৮-২০০১) ‘লনবষাস’ উপনযাসলটি িকািকাি ১৯৫৯ লিস্টাব্দ। লিলন
উপনযাসলটি সমেকাি লেসায়ব ৈলেয়িি েিকয়ক লবয়ে লনয়েয়েন। লিিীে লবশ্বযু দ্ধ, মন্বন্তি, োঙ্গা,
লিখ্লণ্ডি ভািয়িি স্বার্ীনিা, কায়িাবাজালি, মুদ্রাস্ফীলি, দ্রবযমূ িয বৃ লদ্ধ – ৈলেয়িি েিয়কি এইসব
লবনািী আগুন িরুণ অলমেভূ র্ণ মজুমোয়িি ময়ন লয গভীি ক্ষয়িি সৃলষ্ট্ কয়িলেি িািই
িলিলক্রো স্বরূপ লিলন ৈলেি বেি বেয়স লপৌঁয়ে লিখ্য়িন ‘লনবষাস’ উপনযাসলট। আয়িাৈয উপনযায়স
অলমেভূ র্ণ মজুমোি লবোলেয়িি োঙ্গা কবলিি িাজননলিক অলস্থিিাি েলব যখ্ন িুয়ি র্িয়ি ৈান
িখ্ন লিলন সমেয়ক আি একমুখ্ীন ভায়ব আাঁকয়ি পায়িন না। এই উপনযায়সি নালেকা লবমিাি
লৈন্তা লকায়না একটা লনলেষষ্ট্ মসৃণ পথ র্য়ি অগ্রসি েয়ে না। লস বিষমায়নি কথা বিয়ি বিয়ি
েোৎ ল য়ি যায়ে অিীয়ি। আসয়ি সমকািীন যু গ ও পলিয়বয়িি অলস্থিিা লবমিাি লৈন্তা
ভাবনায়কও অলস্থি কয়ি িুয়িয়ে। মন্বন্তি, োঙ্গা লবধ্বি সমে লবমিাি লৈন্তা-ভাবনাি গলিপথয়ক
কীভায়ব পায়ল্ট লেয়ে িাি অয়ন্বর্ণই আমায়েি িক্ষয।
সূৈকিব্দ
অলমেভূ র্ণ মজুমোি, ধ্বি সমে, মন্বন্তি, োঙ্গা, জীবনযু দ্ধ
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অলমেভূর্ণ মজুমোয়িি ‘লনবষাস’: সময়েি লবনযাস
লেবযয়জযালি কমষকাি
১৯৩৩-১৯৪৬ সায়িি ময়র্য পৃলথবী লিনলট ির্ান নািকীে পলিকলল্পি গণেিযাি সাক্ষী লথয়কয়ে।
িথমলট েি লেটিায়িি লনিৃয়ে জামষালনয়ি ইহুেী েিযা, লিিীেলট েি লেয়িালসমা নাগাসালকি
পািমানলবক লবামা লবয়স্ফািণ এবং িৃিীেলট েি ১৯৪৬ সায়ি কিকািাি সাম্প্রোলেক োঙ্গা।
বযাপকিাি লেক লথয়ক কিকািাি সাম্প্রোলেক োঙ্গা অনয েুলটি লথয়ক সীলমি েয়িও ৈলিত্রগি
লেক লথয়ক লিনলট সম পযষােভূ ি। মন্বন্তি, কায়িাবাজালি, মুদ্রাস্ফীলি, দ্রবযমূ িয বৃ লদ্ধ এই সামালজক
আয়িাড়নগুলিি সয়ঙ্গ িালিষ্ঠালনক িাজনীলি গণিাজনীলিয়ক োঙ্গাি পয়থ ৈালিি কয়িলেি। ১৯৪৬এি োঙ্গা কিকািায়ক সপরাূ ণষভায়ব লবপযষি কয়িলেি। এই োঙ্গাি লিি শুর্ু কিকািায়িই নে পূ বষ
বাংিাি াকা, ৈট্টগ্রাম, বলিিাি ইিযালে লজিাে; উত্তি ভািয়িি লবলভন্ন স্থায়ন, পাঞ্জায়বি লবলভন্ন
িায়ন্ত সাম্প্রোলেকিাি আগুন জ্বালিয়েলেি। আি এই সাম্প্রোলেক োঙ্গাি লিক্ষাপয়টই লব্রলটি
সিকাি ভািিবয়র্ষি োয়ি লিখ্লণ্ডি স্বার্ীনিা িুয়ি লেয়ি সক্ষম েয়েলেি। সয়ন্তার্কুমাি লিার্
লিয়খ্য়েন:
“সমেটা লিিীে লবশ্বযু য়দ্ধি। িাে লগাটা লবশ্বয়ক লিািপাড় কয়িয়ে এই সবষনািা
সংগ্রাম। আি লসই যু য়দ্ধি সমকায়িই সািা লেি জুয়ড় জ্বয়ি উেি লবোলেয়িি
‘ভািি োয়ড়া’ আয়ন্দািন। এি পয়িই ভোি মন্বন্তি। আি যুদ্ধ লির্ েয়িই এি
মমষালন্তক ভ্রািৃিািী োঙ্গা ও লিখ্লণ্ডি ভািয়িি স্বার্ীনিা। এই ভেঙ্কি কলেন
বািয়বি মুয়খ্ামুলখ্ ৈলেয়িি েিক ও িাি উত্তিপয়বষি উপনযাস আত্মিকাি
কিি েূ ি িসালিি ও জলটি গভীি লবলৈত্র মাত্রা লনয়ে”।১
িািািঙ্কি বয়ন্দযাপার্যায়েি ‘মন্বন্তি’ ‘ঝড় ও ঝড়াপািা’ উপনযায়স; মালনক বয়ন্দাপার্যায়েি
‘লৈন্তামলণ’ ‘স্বার্ীনিাি স্বাে’ ‘েন্দপিন’ উপনযায়স, লগাপাি োিোয়িি ‘পঞ্চায়িি পথ’, ‘লিিয়িা
পঞ্চাি’ উপনযায়স; অন্নোিঙ্কি িায়েি ‘ক্রান্তেিষী’ উপনযায়স; লবমি কয়িি ‘লেওোি’ উপনযায়স;
ি ু ে িায়েি ‘লকোপািাি লনৌকা’ উপনযায়স; সু নীি গয়ঙ্গাপার্যায়েি ‘পূ ব-ষ পলিম’ উপনযায়স; িুিসী
িালেড়ীি ‘লোঁড়া িাি’ নাটয়ক; লেলগন্দ্রৈন্দ্র বয়ন্দযাপার্যায়েি ‘েীপলিখ্া’ নাটয়ক, ঋলেক িটয়কি
‘েলিি’ নাটয়ক; নািােণ গয়ঙ্গাপার্যায়েি ‘োড়’ গয়ল্প; সু ভার্ মুয়খ্াপার্যায়েি ‘লৈিকুট’ কায়বয মন্বন্তি,
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

োঙ্গা ও লবভাজয়নি মমষালন্তক েলব িলি লিি েয়েয়ে। এই র্ািাে এক উয়েখ্য়যাগয সংয়যাজন
অলমেভূ র্ণ মজুমোয়িি ‘লনবষাস’ উপনযাস।
পাাঁয়ৈি েিয়ক আলবষভূি একজন বলিষ্ঠ বাংিা ঔপনযালসক অলমেভূ র্ণ মজুমোি (১৯১৮২০০১)। িাাঁি িলিলনলর্ স্থানীে উপনযাস (‘গড় শ্রীখ্ণ্ড’, লনবষাস’) বা লোটগল্পগুলিয়ি (‘উড়ুণ্ডী’)
েুলভষক্ষ, োঙ্গা, উিাস্তু সমসযা, লেিভায়গি েুঃখ্ একটা বড় জােগা কয়ি লনয়েয়ে। ‘লনবষাস’ উপনযাস
সপরায়কষ অলমেভূ র্ণ মজুমোি মন্তবয কয়িয়েন:
“এলট িাজননলিক উপনযাস নে। যলে িাজনীলিি লকায়না ইিািা এয়স লগয়ে
থায়ক, িয়ব িাি িলিপােয িাজনীলি উিাস্তুয়ক িাি বাস্তু ল লিয়ে লেয়ি পায়ি
না। যলে লকেু িাজনীলি কয়ি, িা মূ িযয়বার্ োলিয়ে ল িা মানু র্য়েি লনয়ে
লভায়টি বযবসা”।২
‘লনবষাস’ উপনযায়স অলমেভূ র্ণ মজুমোি লবোলেয়িি োঙ্গা কবলিি িাজননলিক অলস্থিিাি েলব
যখ্ন িুয়ি র্িয়ি ৈান িখ্ন লিলন সমেয়ক আি একমুখ্ীন ভায়ব আাঁকয়ি পায়িন না। িয়ব
লবমিাি লৈন্তাি সূয়ত্রি বিষমান ও অিীয়ি যািাোয়িি ময়র্য শুর্ু লয সময়েি ক্ষলেেু রূপ ু য়ট
উয়েয়ে িাই নে, লবমিাি সয়ঙ্গ লবলভন্ন ৈলিত্রগুলিি সপরায়কষি লভিি লেয়ে একটা সামালজক
সপরায়কষি লবনযায়সি রূপও ু য়ট উয়েয়ে।
‘লনবষাস’ উপনযায়সি বিষমান েি েিুেয়মােন কযাপরা। েিুেয়মােন কযায়পরাি সাময়ন লবমিা
বািবাি েু য়ট আয়স কািণ এই কযায়পরাি সয়ঙ্গ লময়ি আয়ে িাি অিীি জীবয়নি কালেলন। একলেন
জানা যাে এই কযায়পরাি বালসন্দায়েি েণ্ডকািয়ণয লনয়ে যাওো েয়ব কািণ োওোই জাোজ
নামায়নাি জনয েিকাি েয়ে পয়ড়য়ে এই কযায়পরাি িান্তি। আি এই সূয়ত্র যু য়দ্ধি োমামা বাজাি
িলিেলব লবমিায়ক সয়িয়িা বেি আয়গি জীবয়ন ল লিয়ে লনয়ে লগয়ে। এয়ক এয়ক ময়ন পয়ড়য়ে
িাি লিঙ্গুন লথয়ক বজ্রয়যালগনী আসাি িটনা। লমত্রপক্ষ লিঙ্গুন েখ্ি কিাি লৈষ্ট্াে লযসব লবামা
ল য়িলেি িায়ি িায়ক সবষস্বান্ত েয়ি েয়েলেি, লনলিদ্র আশ্রে লথয়ক লনয়ম আসয়ি েয়েলেি
িািাে।
লবমিাি ময়নি ময়র্য বিষমান বাসস্থায়নি সয়ঙ্গ পূ য়বষি বাসস্থান ব্রজয়যালগনীি একটা িুিনা
অনবিি ৈিয়িই থায়ক। লিায়ক লবমিায়ক স্কুিমাস্টাি ভুবনবাবুি স্ত্রী বয়ি জায়ন লকন্তু বািব
সপরাকষটা লয কী িা লিখ্কও লনলিিভায়ব আমায়েি জানানলন। শুর্ু এক িালত্র নে, অয়নক িালত্রই
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লবমিা লভয়বয়ে িাি আি ভুবনবাবুি সপরায়কষি কথা। ভুবনবাবু লবমিাি লবয়েি িসঙ্গ িুয়িয়েন
লকন্তু লবমিা সযয়ে িা এলড়য়ে লগয়ে। িয়ব লবমিা একথা বুঝয়ি পায়ি েুজয়নি পাটষনািলিয়প
একটা সংসাি ৈািায়না এক কথা, আি স্বামী-স্ত্রীি সপরায়কষ আবদ্ধ েওো অনয কথা। এখ্ন লবমিা
উত্তি লিলিি েয়িও যখ্ন লস অষ্ট্ােিী লেি িখ্ন ঐ কথাগুয়িা লৈন্তা কয়িই লনঃসঙ্গ িযযাে থিথি
কয়ি লকাঁয়প উয়েলেি। সংসািটায়ক আিও একটু স্বেি কিাি জনয ভুবনবাবু লটউিন কিয়ি
ৈাইয়ি লবমিা িায়ক লনয়র্র্ কয়ি। এই লনয়র্য়র্ি ময়র্য েেয়িা-বা লকেু লেি লকংবা সবটাই লেি
েিনা।
িয়িযক িালত্রি ময়িা অন্ধকায়িি কায়ে আত্মসমপষণ না কয়ি লবমিা র্ীয়ি র্ীয়ি লনয়জি লৈন্তাি
জািটায়ক লবিৃ ি কিয়ি থায়ক, িলিয়ে লযয়ি থায়ক স্মৃলিি অিয়ি। লবমিাি স্মৃলিপয়ট লভয়স ওয়ে
বনযাে েিুেয়মােন কযায়পরাি েুঃসে অবস্থাি লৈত্র
“কযায়পরাি িাাঁবুি োে

ু য়টা কয়ি জি পড়লেি, বৃ লষ্ট্ি লিিৈা োাঁয়ট কল্পনীে

সবলেয়কি কানায়িি আবিণ লেয়েও জি আসলেি িাাঁবুয়ি। যায়ক লময়ঝ বয়ি
কযায়পরাি লিায়কিা, িাাঁবুগুয়িাি লনয়ৈ লনয়ৈ লসই স্বল্প পলিসি লসয়মণ্ট াকা মালট
পায়ে কাোে পযাৈপযায়ৈ েয়ে উেি। কযায়পরা বর্ষাি রূপ এটা”।৩
যলেও ঐ অবস্থা িায়েি সেয েয়ে লগয়েলেি লকন্তু লসবাি পলিলস্থলি লযন একটু লবলিই জলটি
েয়ে উয়েলেি। িািা িায়ি লকউ িুয়মায়ি পায়িলন। এমনলক অসু স্থ রুগ্ন লিশুগুলিয়ক েেয়িা বাবামায়েি লকায়ি অথবা এক লকামড় জয়ি োাঁলড়য়ে কাটায়ি েয়েলেি। বার্য েয়ে ঐ কযাপরা লেয়ড়
িািা আশ্রে লনয়েলেি িেয়িি ির্ান স্কুয়ি। সািলেন র্য়ি ঐ স্কুয়ি কাটায়ি েয়েলেি উিাস্তুয়েি।
আি ঐ আশ্রেস্থয়িই লবমিাি সয়ঙ্গ মিণৈাাঁয়েি একটা সপরাকষ গয়ড় উয়েলেি, লয মিণৈাাঁে লবমিাি
পুিায়না জীবনয়ক সাথষকভায়ব স্পিষ কয়িলেি ময়নি লেক লেয়ে। িয়ব মিণৈাাঁেিা স্কুয়িি সামলেক
আশ্রেস্থি লথয়ক কযায়পরা ল য়ি লগয়িও লবমিা আি কযায়পরা ল য়ি যােলন কািণ ভুবনবাবু লবমিায়ক
লনয়জি সয়ঙ্গ লনয়ে এয়সলেয়িন। লবমিায়ক পাকাপালকভায়ব একটা মাথা লগাাঁজাি আশ্রে লেন
ভুবনবাবু।
গাঙ্গুলিমিায়েি লময়ে মািিী েিুেয়মােন কযায়পরাি বালসন্দায়েি েণ্ডকািয়ণয লযয়ি লেয়ি ৈাে
না, িাই একটা লিাভাযাত্রা লবি কিয়ি ৈাে, আি এই লিাভাযাত্রায়ি লবমিায়ক লযাগ লেয়ি
অনু য়িার্ জানাে। িয়ব কযায়পরাি বালসন্দায়েি লনয়ে এই িাজনীলি কিা লবমিাি লমায়টও পেন্দ
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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নে। বালড় লথয়কই লস লমলেয়িি উপি লৈাখ্ িায়খ্। িখ্নই অনযমনস্কভায়ব লবমিাি লৈায়খ্ লভয়স
ওয়ে োসপািায়িি েলব, এয়ক এয়ক ময়ন পয়ড়

াোি ল লিপট, পােলি লবঞ্জালমন োস, সাংবালেক

মযাকব্রাইি-লেি কথা। লযলেন িায়িি অন্ধকায়ি লবমিাি ময়িা লনিীে লময়েগুয়িায়ক লট্রন লথয়ক
নালময়ে র্র্ষণ কিা েয়েলেি লসই িায়িি েলব লবমিাি মনয়ক লিউয়ি লেে:
“গালড়ি সব আয়িাগুয়িা লনয়ভ লগয়েলেি। উোসকািীয়েি োয়ি টৈষ জ্বিয়ে।
অসংখ্য টয়ৈষি আয়িাে িািা স্ত্রীয়িাক খ্ুাঁয়জ খ্ুাঁয়জ লবড়ায়ে। লবমিা েে র্াক্কা
লিয়গ পয়ড় লগয়েলেি, লকংবা ওইভায়বই িায়ক নামায়নাি লৈষ্ট্া কিা েয়েলেি”।৪
লসই িায়িি বীভৎসিায়ক ৈাপা লেবাি লৈষ্ট্া কয়িন

াোি ল লিপট। লবঞ্জালমন লবমিায়ক

আশ্বাস লেবাি লৈষ্ট্া কয়িন মযাকব্রাইি লযয়েিু লবখ্যাি সাংবালেক িাই িাি কায়ে আসি সিযটা
র্িা পড়য়ব। িখ্ন পৃলথবীি সকি সৎ মানু র্ এই নক্কািজনক িটনাি িলিবাে কিয়ব।
লবঞ্জালময়নি এইসব সান্ত্বনা সয়েও লবমিা ঐ িায়িি েগেয়গ িা-টায়ক ভুিয়ি পায়ি না। স্মৃলি
িায়ক লটয়ন লনয়ে যাে এক পলঙ্কি বািবিাি সাময়ন।
লিঙ্গুন লথয়ক ব্রজয়যালগনী েয়ে কিকািাি পথ েু াঁয়ে েিুেময়োন কযায়পরা এয়স লির্ পযষন্ত
লবমিাি জীবন লথয়ময়ে। জীবন-িিী লক এখ্ায়নই লস্থলি লেয়ব িায়ক নালক পথ ৈিাি আিও
বালক? েোৎ কয়িই ভুবনবাবুি সয়ঙ্গ গিকাি োয়ট যাওোি কথা ময়ন পয়ড় লবমিাি। োট লথয়ক
ল িাি সমে ভুবনবাবু আি লবমিা েুজয়ন একটা লিক্সাে লৈয়প বয়স। ভুবনবাবু লবমিায়ক বয়িন“েুজয়নি ময়র্য

াাঁকা জােগা িাখ্য়ি েয়ব লকন? আিাম কয়ি বয়সা বড্ড ক্লান্ত

লেখ্ায়ে লিামায়ক”।৫
অথষাৎ ভুবনবাবু িায়েি ময়র্যকাি েূ িেটা কমায়ি ৈান। লকন্তু লবমিাি ময়র্য লসই এক উোসীনিা
লথয়কই যাে।
লসৌমযি সাোয়যয লবমিা লসায়েথয়েট বাগায়ন লিলি ওয়েিয় োি ইনসয়পক্টয়িি ৈাকলি
লপয়েলেি, কাজটা লেি বাগায়নি নািী শ্রলমকয়েি কীয়স মঙ্গি েয়ব িাি লখ্াাঁজ িাখ্া। ৈাকলিি
িথম মায়সি মাইয়ন লপয়ে লস লনয়জি ইোমি লকাোটষািয়ক সালজয়েলেি, পূ িন কিয়ি লৈয়েলেি
িাি জীবয়নি লকেু স্বপ্ন। লসৌময বািবাি লবমিাি বাসাে আসি, আি বয়নলে ইউলনেয়নি লবরুয়দ্ধ
িলিবাে কিাি অনু য়িিণা লজাগাি। লসৌমযি িলি লবমিাি একটা কৃিঞ্জিা লেি। লসৌময িায়ক লয
মুলিি স্বাে এয়ন লেয়েলেি িায়ি লবমিা মুি লবেয়ঙ্গি ময়িা লনয়জি অন্তয়ি অনু ভব কিি
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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স্বার্ীনিাি আনন্দ। লসৌমযয়ক বািবাি লনয়জি বাসাে আসাি অনু য়িার্ জানাি লবমিা। কািণ
লসৌমযি িলি লকাথাও লনয়জি আন্তি লথয়ক একটা টান অনু ভব কিি লস।
ৈা বাগায়ন র্মষিয়টি

য়ি লবমিাি ৈাকলি যাে। লকায়না ভূ লমকা না কয়িই মযায়নজাি লবমিায়ক

জালনয়েলেয়িন িায়ক ৈাকলি লথয়ক বিখ্াি কিা েি। এই ৈাকলি লেি লবমিাি কায়ে নিুন কয়ি
বাাঁৈাি লিিণা। লকন্তু িাজনীলিি পলঙ্কিিাি বলি েয়ি েি িায়ক। লয সংি লনিা একলেন লবমিায়ক
নিুন ইউলনেন স্থাপন কিাি জনয িাজনীলি কিয়ি অনু য়িিণা জালগয়েলেি লসই লনিাই লসলেন
সাোয়যযি োি গুলটয়ে লনয়েলেি। লযলেন সাক্ষীি কােগড়াে লেি লবমিা আি আসামীি কােগড়াে
লেি লসৌময লসলেন লবমিা সব স্বীকাি কয়ি লনয়েলেি। িখ্ন লসৌময িি েয়ে োাঁলড়য়েলেি। লৈাখ্
িুয়ি িাকায়ি পায়িলন লবমিাি লেয়ক, িজ্জাে লযন লসৌমযি েৃ লষ্ট্ সঙ্কুলৈি েয়ে এয়সলেি।
বিষমান লথয়ক অিীি, অিীি লথয়ক বিষমান লৈন্তািবায়েি এই অলবিাম আনায়গানা ৈিয়িই
থায়ক। লবমিাি লৈন্তা যখ্ন ৈা বাগায়নি েসলপটযায়িি স্মৃলিয়ি ল য়ি যাে িখ্ন লস লেয়খ্ ঐ
েসলপটযায়িি একটা লকলবয়ন লস একা। আি পায়ি লিাোি লোট খ্াটলটয়ি সািলেয়নি এক লিশু।
এই লিশু লক লবমিাি গভষজাি? কী এই লিশুি লপিৃ পলিৈে? এই িশ্নগুলিি উত্তি পাওো যাে
উপনযায়সি লিয়র্। একলেন লবয়কয়িি পি লবমিা বািান্দা লথয়ক িাজপয়থ এয়স োাঁড়াে। লয
বাসগুয়িা কয়ি উিাস্তুয়েি লনয়ে যাওো েয়ব লসই লেয়ক এলগয়ে যাে লস। উিাস্তুয়েি সয়ঙ্গ লসও
লযন এক অলনয়েষিয পয়থ লভয়স লযয়ি ৈাইয়ে। পলিলৈি মুখ্গুয়িায়ক লবমিা খ্ুাঁজয়ি থায়ক। েোৎই
লেখ্য়ি পাে মিণৈাাঁয়েি লেয়ি অলবমন্নু য়ক। িােয়ি মিণৈাাঁে এই একিলত্ত বাচ্চাটায়ক ল য়ি
পািায়ে। িােয়ি লক এই লেয়িলট োসপািাি লথয়ক কুলড়য়ে আনা? েোৎ োসপািাি লথয়ক
কুলড়য়ে আনা কথালট লবমিাি লকন ময়ন েি? আমিা লেয়খ্লে ৈা বাগায়নি এক োসপািায়ি
লবমিাি লবয়িি পায়ি লেি এক সেযজাি সন্তান। িােয়ি লক এই সন্তান আি অলবমন্নু এক? এক
িায়ি লবমিা লয িাঞ্ছনাি লিকাি েয়েলেি িািই

ি েেয়িা এই সন্তান। লসলেন লবমিা িাি

অবালঞ্ছি সন্তানয়ক ল য়ি পালিয়ে লনয়জয়ক িজ্জাি োি লথয়ক বাাঁ ৈায়ি লৈয়েলেি। লকন্তু আজ যখ্ন
অলবমন্নু য়ক একা োাঁলড়য়ে থাকয়ি লেখ্ি িখ্ন িাি োি র্য়ি ৈিন্ত বায়স উয়ে পড়ি লস। আয়িা
লেক কিাি জনয বাসটা যখ্ন থামি িখ্ন লবমিা অলবমন্নু ি োি লেয়ড় লনঃিয়ব্দ লপেয়নি েিজা
লেয়ে লনয়ম পড়ি। অথষাৎ লসলেন লবমিা লেয়িি োলেে লনেলন, আজও লনয়ি পািি না। লকন্তু এক
লবেনায়বার্ লবমিাি অন্তিয়ক অনবিি লবেীণষ কয়িই যাে।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

লবমিা িাি পূ বষ জীবয়নি কথা ভুিয়ি ৈাইয়িও পায়ি না। লসৌমযি সয়ঙ্গ লস লয বযবোি
কয়িয়ে অথবা অলবমন্নু ি িলি লয অলবৈাি কয়িয়ে িাি জনয লবমিাি ময়ন পিািাপ েে।
অলবমন্নু য়ক লনয়ে লবমিা ময়ন ময়ন অয়নক কল্পনা কিয়ি পায়ি, িয়ব লয লেয়িি সয়ঙ্গ লবমিা নানা
ভায়ব সম্বন্ধ মুয়ে লেয়েয়ে িায়ক আি জীবয়নি অঙ্গীভূ ি কিয়ি পায়ি না। একলেন লয বািায়জাড়া
ভুবনবাবু লবমিায়ক উপোি লেয়েলেয়িন আজ লসই বািায়জাড়া লস ভুবনবাবুি োি লথয়ক পড়য়ি
ৈাে। অথষাৎ আজ লস সাংসালিক বন্ধয়ন আবদ্ধ েয়ি িালজ। বালড়ি সাময়নটায়ক সু ন্দিভায়ব
সাজায়ি ৈাে লবমিা। এক সু য়খ্ি নীড় বাাঁর্াি স্বপ্ন লেয়খ্ লস। আজ লবমিাি একটু সলেষয়ি
কযািপি জািীে ঔর্র্ খ্াওোি পিামিষ লেন ভুবনবাবু। আি িখ্নই লবমিাি ময়ন পয়ড় যাে আজ
েেয়িা িায়েি অবস্থা স্বেি লকন্তু লযলেন িাি লেলে মৃিুযি সয়ঙ্গ লির্বায়িি ময়িা পাঞ্জা িড়লেি
িখ্ন একয় াাঁটা ঔর্র্ লজাগাড় কিয়ি পায়িলন িািা। এই িটনাটা লকন্তু লিঙ্গুয়ন িয়টলন, িয়টলেি
ভািয়ি।
মানু য়র্ি জীবয়ন লয সমে বয়ে ৈয়ি িা সিিনিলখ্ক, একমুখ্ীন। লকন্তু লসই সমেপবষয়ক যখ্ন
সালেয়িয িয়োগ কিা েে িখ্ন আি ঐ একমুখ্ীনিা সবসমে বজাে িাখ্া সম্ভব েে না। লকায়না
িৈনাি সমেকািয়ক েুভায়গ ভাগ কিা েে
(১) কালেলনকাি (Story time)
(২) বাৈনকাি (Discourse time)
কালেলনি সমেপবষয়ক যখ্ন ওিটপািট কয়ি লেওো েয়ব, অথষাৎ আয়গি িটনা পয়ি, পয়িি িটনা
আয়গ এই লবনযাসয়ক িুয়ি র্িা েয়ব িখ্ন বাৈনকায়িি সমেপয়বষি ময়র্যও লকায়না লবনযাস থাকয়ব
না। লসয়ক্ষয়ত্র আসয়ব Flash back (পিাৎ-উেভাস) ও Flash forward (পূ বষ-উেভাস) এই েুই
পদ্ধলি। এই আয়িাৈনাি সূয়ত্রই বিা লযয়ি পায়ি লকায়না িৈনাে লিন র্িয়নি সমে লবনযাসয়ক
অনু সিণ কিা েে
(১) পলিসি (Duration)
(২) লপৌনঃপুলনকিা (Frequency)
(৩) ক্রম (Order)
পলিসি বিয়ি লবাঝাে লকায়না িৈনাে একটা সমেপবষয়ক বণষনা কিয়ি কিয়ি েোৎ কয়ি অনয
এক সমেপয়বষ ৈয়ি যাওো। লযমন, ‘শ্রীকান্ত’ উপনযায়স সপ্তম পলিেয়ে শ্রীকান্তি চিিয়বি কথা
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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বিা লির্ েয়িই অষ্ট্ম পলিেয়ে িাি যু বয়ক রূপান্তি েওো – এখ্ায়ন মায়ঝি বেি েয়িয়কি
লকায়না কথাই আি বিা েি না। আবাি লপৌনঃপুলনকিাি নলজি লেসায়ব বলঙ্কমৈয়ন্দ্রি ‘িজনী’
উপনযায়সি কথা বিা লযয়ি পায়ি। িয়ব অলর্কাংি লক্ষয়ত্র ক্রম গুরুেপূ ণষ েয়ে ওয়ে। লকায়না
িৈনাি ক্রময়ক ক-খ্-গ-ি-ে- এই লবনযাস অনু সায়ি সাজায়না লযয়ি পায়ি আবাি লকায়না িৈনাি
ক্রময়ক গ-ে-ি-খ্-ক এই লবনযাস অনু সায়িও সাজায়না লযয়ি পায়ি। যখ্ন লকায়না িৈনাি ক্রময়ক
িথম লবনযাস অনু সায়ি সাজায়না েয়ব িখ্ন িাি বাৈনকাি িাে সিিনিলখ্ক েয়ব। আি যখ্ন
লসই ক্রম লিিীে লবনযাস অনু সায়ি সাজায়না েয়ব িখ্ন িাি বাৈনকাি আি সিিনিলখ্ক েয়ব না,
িা আি একমুখ্ীনিা বজাে িাখ্য়ি পািয়ব না।
অলমেভূ র্ণ মজুমোয়িি ‘লনবষাস’ উপনযায়সি সমেপবষয়ক যলে লবৈাি কিা েে িােয়ি লেখ্া
যায়ব এই উপনযায়সি ক্রম বা order পিপি বলণষি েেলন, সমে কখ্য়না বিষমায়নি সয়ঙ্গ িাি
লমলিয়ে ৈয়িয়ে, কখ্য়না লবমিাি লৈন্তাি সূত্র অয়নক লপেয়নি িটনায়ক খ্ুাঁয়জ এয়ন বিষমায়নি
সালিয়ি োলজি কয়িয়ে, আবাি কখ্য়না লসই লৈন্তা সম্ভাবয ভলবর্যৎয়ক েু াঁয়ে লগয়ে। আয়িাৈয
উপনযায়সি বিষমান েি েিুেয়মােন কযাপরা। এই কযায়পরা োাঁই লময়িয়ে উিাস্তুয়েি, যায়েি লকায়না
বিষমান লনই, আয়ে শুর্ু অিীি। লবমিা একলেন এই উিাস্তুয়েি েয়ি নাম লিলখ্য়েলেি। লকন্তু আজ
লস িায়েি েি লথয়ক সয়ি এয়স ভুবনবাবুি সয়ঙ্গ একটা লনলিন্ত পাকায়পাি োয়েি িিাে বাস
কয়ি। িয়ব উিাস্তুয়েি সয়ঙ্গ কাটায়না এক একটা মুহুিষ লবমিাি লৈন্তামূ য়ি বাসা লবাঁয়র্ থায়ক।
লবমিা ভুিয়ি পায়ি না জীবয়নি লসইসব েুঃসে লেনগুলিয়ক যখ্ন োঙ্গালবধ্বি যু দ্ধকবলিি
সমাজবযবস্থাে এক গভীি সমসযাি সম্মু খ্ীন েয়েলেি। িািা লনবষালসি েয়েলেি সমায়জি মূ িয়স্রাি
লথয়ক। িাই লবমিাি স্মৃলিৈািণাি মর্য লেয়ে লসইসব লনবষালসি উিাস্তুয়েি জীবন-আয়িখ্য গয়ড়
উয়েয়ে।
লবমিা অিীিয়ক ভুিয়ি পায়ি না বয়িই অিীিয়ক সঙ্গী কয়িই িায়ক বিষমায়নি পয়থ পা
বাড়ায়ি েে। উিাস্তুয়েি কায়ে বিষমান িূ নয কািণ আজ িািা সব োলিয়ে পয়থ লনয়ময়ে। িায়েি
অয়নক লকেু লেি লকন্তু এখ্ন লসসব অিীি। িাই লবমিাি ময়িা উিাস্তুিা বািবাি বিষমান লথয়ক
লনবষাস লনয়ে অিীয়িি পয়থ িানা লময়ি। আি এজনযই ‘লনবষাস’ উপনযায়সি িটনাক্রম সিিনিলখ্ক
নে, বিং নানািয়ি সমেয়ক লবনযি কয়িয়েন লিখ্ক।
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িথযসূত্র:
১) লিার্, সয়ন্তার্কুমাি। এই বাংিা। ‘লেি’ সালেিয সংখ্যা, ১৩৭৮, পৃষ্ঠা ১৬২
২) মজুমোি, অলমেভুর্ণ। অলমেভুর্ণ িৈনাসমগ্র (৩)। ‘লনবষাস’। লে’জ পাবলিলিং। কিকািা।
১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১১০
৩) ঐ, পৃষ্ঠা-১১৪
8) ঐ, পৃষ্ঠা-১২৮
৫) ঐ, পৃষ্ঠা-১৫২
সোেক গ্রন্থ:
১) গুপ্ত, লক্ষত্র। ‘বাংিা উপনযায়সি ইলিোস’ (র্ষ্ঠ খ্ণ্ড)। ২০০৬, গ্রন্থলনিে, কিকািা।
২) ৈক্রবিষী, অয়িাক। ‘সয়ন্তার্কুমাি লিার্ : কথাসালেয়িয স্বেং নােক’। ২০০১, পুিক লবপলণ,
কিকািা।
৩) ৈক্রবিষী, সু লমিা। ‘উপনযায়সি বণষমািা’। ১৯৯৮, পুিক লবপলণ, কিকািা।
৪) োস, অলমিাভ। ‘আখ্যানিে’। ২০১০, ইন্দাস পাবলিিাসষ আযে বুকয়সিাসষ, কিকািা।
*****
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িীয়র্ষন্দু মুয়খ্াপার্যায়েি 'ভুিুয়ড় িলড়': একলট সাথষক কল্পলবজ্ঞান
লিখ্ক-পলিলৈলি

লগৌিব ৈন্দ্র পাি
গয়বর্ক (এম.ল ি.), বাংিা লবভাগ, িবীন্দ্রভািিী
পলিমবঙ্গ, ভািি
সাি-সংয়ক্ষপ
আর্ুলনক সালেয়িযি একলট অলভনব ও জনলিে র্ািা েি কল্পলবজ্ঞান ৷ কল্পনা ও লবজ্ঞায়নি সমন্বয়ে
গয়ড় উয়েয়ে কল্পলবজ্ঞান িব্দলট৷ চবজ্ঞালনক সম্ভাবযিায়ক লকন্দ্র কয়ি গয়ড় ওো কল্পনালনভষি গেয
আখ্যান েি কল্পলবজ্ঞান৷ কল্পলবজ্ঞান িব্দলট বাংিা সালেয়িয িথম বযবোি কয়িন অদ্রীি বর্ষন৷
জগেীি ৈন্দ্র বসু ি 'লনরুয়েয়িি কাোনী' িৈনাি মর্য লেয়ে কল্পলবজ্ঞায়নি যাত্রা শুরু েে৷ লসই
কল্পলবজ্ঞায়নি র্ািাে িীয়র্ষন্দু মুয়খ্াপার্যাে একজন িলিিািী লিখ্ক৷ লিলন লকয়িািয়েি জনয
অয়নকগুলি কল্পলবজ্ঞান লকলন্দ্রক উপনযাস িৈনা কয়িয়েন এবং জনলিেিা িাভ কয়িয়েন৷
কল্পলবজ্ঞায়ন লবজ্ঞায়নি লথয়ক কল্পনাি ভার্াই লবলি থাকয়ব বয়ি লিলন ময়ন কিয়িন৷ িাাঁি
লকয়িািয়েি জনয িলৈি িথম সাথষক কল্পলবজ্ঞান েি ‘ভুিুয়ড় িলড়’। এই উপনযায়স লয লভন্ন গ্রয়েি
কল্পনা বা অলিমানয়বি কল্পনা কিা েয়েয়ে িা লিলন বািব জীবয়নও লবশ্বাস কিয়িন। লিলন
লবজ্ঞান না জানয়িও িাাঁি কল্পলবজ্ঞান কালেলনগুয়িা লবি জনলিে৷ আি এই জনলিেিাি মূ য়ি
আয়ে কালেলনি সিিিা ও লবর্য়েি চবলৈত্রয৷ 'ভুিুয়ড় িলড়' উপনযাসলটয়িও লবর্য়েি চবলৈত্রয ও
কালেলনি সিিিা িক্ষ কিা যাে৷ উপনযাসলটয়ি অয়নক আিযষ চবজ্ঞালনক আলবষ্কায়িি কথা আয়ে৷
লবজ্ঞায়নি এই সম্ভাবয কল্পনায়ক অলিসু ন্দি কয়ি লযভায়ব উপস্থালপি কয়িয়েন িায়ি 'ভুিুয়ড় িলড়'
উপনযাসলট একলট সাথষক কল্পলবজ্ঞান েয়ে উয়েয়ে৷
সূৈকিব্দ
িীয়র্ষন্দু মুয়খ্াপার্যাে, কল্পলবজ্ঞান, সিি আখ্যান, লবর্য়েি অলভনবে, উয়ত্তজনাকি পলিয়বি
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লগৌিব ৈন্দ্র পাি
আর্ুলনক সালেয়িযি একলট অলভনব ও জনলিে র্ািা েি কল্পলবজ্ঞান৷ কল্পলবজ্ঞান িব্দলট কল্পনা ও
লবজ্ঞায়নি সমন্বয়ে গয়ড় উয়েয়ে৷ কল্পনা ও লবজ্ঞান িব্দ েুলট এয়ক অপয়িি পলিপূ িক৷ লবজ্ঞায়নি
িসায়িি সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ মানু য়র্ি কল্পনা িলিও িসালিি েয়েয়ে৷ আবাি লবজ্ঞায়নি বহু আলবষ্কায়িি
লপেয়নও কাজ কয়িয়ে মানু য়র্ি কল্পনা৷ কল্পলবজ্ঞান বিয়ি আমিা বুলঝ চবজ্ঞালনক সম্ভাবযিায়ক
লকন্দ্র কয়ি গয়ড় ওো কল্পনালনভষি গেয আখ্যান৷ ১৮১৮ লি:-এ িথম কল্পলবজ্ঞান কালেলন
' যায়ঙ্কনস্টাইন' িৈনা কয়িন লমলি লিলি৷ 'Science Fiction' িব্দলট িথম বযবোি কয়িন ১৮৫১
লি: উইলিোম উইিসন৷ যাি বাংিা িলিিব্দ 'কল্পলবজ্ঞান' িব্দলট বাংিা সালেয়িয িথম বযবোি
কয়িন অদ্রীিবর্ষন ১৯৬৩লি: 'আিযষ!' নামক কল্পলবজ্ঞান পলত্রকালটি সপরাােনা কায়ি৷ বাংিাি
িথম কল্পলবজ্ঞান কালেলন 'শুক্রুভ্রমন'(১৮৭৯) িৈনা কয়িন জগোনন্দ িাে৷ যলেও এলট কল্পলবজ্ঞান
লকনা লস লবর্য়ে লবিকষ আয়ে৷ িয়ব ১৮৯৬ লি: জগেীি ৈন্দ্র বসু িৈনা কয়িন 'লনরুয়েয়িি
কাোনী' যাি মর্য লেয়ে বাংিা সালেয়িয কল্পলবজ্ঞান র্ািাি জেযাত্রা শুরু েে৷ লসই কল্পলবজ্ঞায়নি
র্ািায়ক যাাঁিা সমৃদ্ধ কয়ি িুয়িয়েন এবং িুিয়েন িাাঁয়েি ময়র্য অনযিম েয়িন িীয়র্ষন্দু
মুয়খ্াপার্যাে৷
িীয়র্ষন্দু মুয়খ্াপার্যাে বাংিা সালেয়িয এক জনলিে ঔপনযালসক৷ লিলন বয়ড়ায়েি পািাপালি
লোয়টায়েি জনযও িৈুি উপনযাস িৈনা কয়িয়েন৷ িাাঁি লকয়িাি উপনযাসগুলি লবর্ে বস্তুি চবলৈয়ত্রযি
কািয়ণ পােয়কি কায়ে লবি সমােি িাভ কয়িয়ে৷ িাাঁি লকয়িাি উপনযাসগুলিয়ি ভূ ি আয়ে, মজা
আয়ে, লখ্িাি িসঙ্গ আয়ে, আয়ে িেসয৷ িয়ব িাাঁি উপনযায়স লযসব িসঙ্গ বািবাি উয়ে এয়সয়ে
িায়েি ময়র্য অনযিম েি কল্পলবজ্ঞান৷ লিলন লনয়জ লবজ্ঞায়নি োত্র না েয়িও িাাঁি কল্পলবজ্ঞানগুলি
লবি জনলিে৷ এই িকমই একলট জনলিে কল্পলবজ্ঞান 'ভুিুয়ড় িলড়'৷ কল্পলবজ্ঞায়ন কল্পনাি ভাগ
লবলি থাকয়ব, না লবজ্ঞায়নি, এ িসয়ঙ্গ লিখ্ক জালনয়েয়েন —
"বয়ি িাখ্া ভাি, কল্পলবজ্ঞায়ন কল্পনাি ভার্াটাই লবলি, লবজ্ঞান থায়ক যৎসানানয,
আি লবজ্ঞায়নি খ্ুাঁলটনালট ল াঁয়ে বসয়ি গল্প মালট েওোি সম্ভাবনা৷ িয়ব েযাাঁ,
লবজ্ঞায়নি জ্ঞানগলময একটু থাকয়ি এবং আর্ুলনক লবজ্ঞায়নি গলিিকৃলিি েলেি
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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িাখ্য়ি কল্পলবজ্ঞান লিখ্য়ি সু লবর্া েে৷ পৃলথবীি অয়নক লবজ্ঞানী কল্পলবজ্ঞান
লিয়খ্য়েন িাাঁয়েি সকয়িি লিখ্াই লয ভাি েয়েয়ে িা নে৷ আসি কথা, লবজ্ঞান
জানয়িই েয়ব না লিা, িায়ক সালেয়িযও েড় েয়ি েয়ব৷"১
িীয়র্ষন্দু মুয়খ্াপার্যায়েি িথম কল্পলবজ্ঞান কালেলন েি "লবোিা" নামক গল্পলট৷ লিলন িৈুি
কল্পলবজ্ঞান লকলন্দ্রক গল্প ও উপনযাস িৈনা কয়িয়েন৷ িাাঁি কল্পলবজ্ঞান লকলন্দ্রক লকয়িাি উপনযাস
গুলিি ময়র্য অনযিম েি— ‘বক্সাি িিন’ (১৯৮৪), 'ভুিুয়ড় িলড়' (১৯৮৪), 'পটািগয়ড়ি জঙ্গয়ি'
(১৯৮৯), ‘লগািমাি’ (১৯৮৯), 'বলন' (১৯৯০), 'অদ্ভুিুয়ড়' (১৯৯৬), 'পািাি িি' (১৯৯৬), 'বটুক
বুয়ড়াি ৈিমা' (২০১১) ইিযালে৷ এখ্ন আমিা িাাঁি "ভুিুয়ড় িলড়" উপনযাসলট কল্পলবজ্ঞান লেসায়ব
কিটা সাথষক েয়ে উয়েয়ে িা লেখ্াি লৈষ্ট্া কিব৷
লকয়িািয়েি জনয িলৈি িীয়র্ষন্দু মুয়খ্াপার্যায়েি িথম উপনযাস 'ময়নাজয়েি অদ্ভুি বালড়'
(১৯৭৮)-লি িথম কল্পলবজ্ঞায়নি লোাঁো পাই৷ 'বক্সাি িিন' (১৯৮৪) উপনযায়স কল্পলবজ্ঞায়নি
উপাোন আয়ে৷ যলেও উপনযাসলটয়ক সাথষক কল্পলবজ্ঞান বিা যাে না৷ ঐ একই বেয়ি িকালিি েে
'ভুিুয়ড় িলড়' (১৯৮৪) উপনযাসলট৷ উপনযাসলটয়ি কল্পলবজ্ঞায়নি উপাোন লবলি৷ 'ময়নাজয়েি অদ্ভুি
বালড়' উপনযায়স কল্পলবজ্ঞায়নি লয বীজ উপ্ত েয়ে 'বক্সাি িিন' উপনযায়স লবকলিি েয়েলেি, িা
পলিপূ ণষিা িাভ কিি 'ভুিুয়ড় িলড়' উপনযায়স৷ উপনযাসলটয়ি লভন গ্রয়েি মানু য়র্ি িসঙ্গ এয়সয়ে৷
লয মানু র্গুলি পৃলথবীি মানু য়র্ি লথয়ক সু ন্দি ও উন্নি৷ িয়েি চবজ্ঞালনক আলবষ্কাি ও পৃলথবীি
মানু য়র্ি লথয়ক অয়নক উন্নি৷ িাই িাাঁিা পৃলথবীি লবজ্ঞানয়ক িালেিয কয়িয়ে—
"িাোড়া কী? লিামিা এখ্নও লবজ্ঞায়নি অন্ধকাি যু য়গ পয়ড় আে৷ আকায়ি
উড়য়ি এখ্নও লিামায়েি এয়িায়প্লন, লেলিকোি বা িয়কয়টি ময়িা লসয়কয়ি
লজলনস িায়গ৷ আমায়েি লেয়িি মানু য়র্িা লস্র

কিয়মি ময়িা যয়ন্ত্রি সাোয়যয

উয়ড় লযয়ি পায়ি ৷"২
িয়ব এই লভন গ্রয়েি বনষনা লিখ্ক কয়িয়েন লনয়জি লবশ্বাস লথয়কই৷ লিলন লবশ্বাস কিয়িন
মানু য়র্ি পৃলথবীি বাইয়িও একটা পৃলথবী আয়ে৷ িাই লিলন লিখ্ক ও সপরাােক লকন্নি িােয়ক
লেওো সাক্ষাৎকায়ি বয়িয়েন—
"লযটা আমিা লেখ্য়ি পাই ৈালিলেয়ক, যা

লিি েয়ে আয়ে৷ িাি বাইয়িও

একটা লিয়েলিলট আয়ে, লয কািয়ণ আলম লবশ্বাস কয়িলে লয, আত্মা আয়ে'
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

লিিয়িাক আয়ে, বা এোড়াও আমিা লয স্পন্দন বা লয িিয়ঙ্গ আমিা বাস
কিলে, লস িিঙ্গ োড়া আিও িিঙ্গ আয়ে৷ লয কািয়ণ অয়নকসমে আমাি
বাচ্চায়েি উপনযায়সও আলম লিয়খ্লে, লয লভন্ন িিয়ঙ্গি ময়র্য েেয়িা এই
পৃলথবীয়িই আয়িকলট সভযিা ৈিয়ে, আমিা যাি সন্ধান পালে না, যাি িিঙ্গটা
আিাো, এইটা েয়ে আমাি একটা নিুন িে, এি লকায়না চবজ্ঞালনক লভলত্ত
লনই৷"৩
একলট চবজ্ঞালনক িলড়য়ক লকন্দ্র কয়ি কালেলন কলল্পি েয়েয়ে৷ লয িলড়লটি কাযষকিাপ
িথমলেয়ক ভুিুয়ড় বয়ি ময়ন েে৷ পয়ি িেসয উয়ন্মালৈি েে, লয চবজ্ঞালনক িলড়লট লভন গ্রয়েি
একলট উন্নি যন্ত্র৷ যন্ত্রলট অসার্য সার্ন কিয়ি পায়ি৷ যাি সাোয়যয পৃলথবীয়ক এক লনয়ময়র্ গুাঁলড়য়ে
লেওো যাে৷ এই উন্নি যন্ত্রলটি আলবষ্কিষা লভন গ্রয়েি িামৈন্দ্র িাো৷ িাাঁি মোকািযান লথয়ক যন্ত্রলট
োলিয়ে যাওোে িাি সন্ধায়ন পৃলথবীয়ি আয়সন৷ অপিলেয়ক এই যন্ত্রলট কব্জা কিয়ি ৈাে লভন
গ্রয়েিই এক িেিান, যাাঁি নাম িাৈ িাৈ৷ লসই উয়েয়িয উপনযাসলটি নােক িাটুয়ক িলিলনলর্
বালনয়ে লসও পৃলথবীয়ি আয়স৷ যন্ত্রলটি অলর্কাি লনয়ে লভন গ্রয়েি েুই মোিলির্ি মানয়বি ময়র্য
যু দ্ধ অবিযম্ভাবী েয়ে পয়ড়৷ পৃলথবীয়ক এই ভোবে যু য়দ্ধি োি লথয়ক বাাঁৈায়ি যন্ত্রলটি কালজ লনয়জি
আত্মিযায়গি মর্য লেয়ে িলিবস্তু চিিী কয়ি লয লকায়না একলট িলিয়ক ধ্বংস কিয়ি ৈাে৷ লিখ্ক
িাাঁি অনযানয উপনযায়স লযমন শুভ-অশুয়ভি িয়ে শুভিলিি জে লেখ্ান, এই উপনযায়সও িাি
বযলিক্রম িয়টলন৷ িেিান িাৈ িাৈ িলিবস্তুি কালজয়ক স্পিষ কিা মাত্র লৈায়খ্ি পিয়ক আকায়ি
লমলিয়ে যাে৷ লভন গ্রয়েি যন্ত্রলটি কালজি ভার্াি কল্পনাও অসর্ািণ৷ লযমন —"নানটাং! লিলকলিলক!
িামিাো!" বা "িামিাো! িাৈ িাৈ! িামিাো! িামিাো! খ্ুৈ খ্ুৈ!" এ ভার্া কল্পলবজ্ঞায়নি কালেলনি
সয়ঙ্গ লবি খ্াপ লখ্য়ে যাে৷
'ভুিুয়ড় িলড়' উপনযাসলট লকয়িািয়েি জনয িলৈি েওোে কালেলনি লকায়না িকম জলটিিা
লনই৷ লিখ্ক চবজ্ঞালনক বযাখ্যা োয়নি লৈষ্ট্া কয়িন লন৷ সেজ সিি ভার্াে, সেজ ভায়ব একলট
সিি কালেলন উপস্থাপন কয়িয়েন মাত্র৷ লযখ্ায়ন লবজ্ঞায়নি কল্পনাটাে মুখ্য লবর্ে েয়ে োাঁলড়য়েয়ে৷
িাাঁি কায়ে লবজ্ঞায়নি বযাখ্যাি লথয়ক, লবজ্ঞায়নি মজাি লেকটাই লবলি িার্ানয লপয়েয়ে৷ লিলন
লনয়জই বয়িয়েন—
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"লনয়জ লবজ্ঞান লবর্য়ে লিমন জ্ঞানগলময িালখ্ না৷ িাই লবজ্ঞায়নি িে লনয়ে
লমায়টই লকিোলন লেখ্ায়ি লৈষ্ট্া কলি না৷ একটু আিয়গাে লথয়ক কল্পনাে
লবজ্ঞায়নি একটা আজগুলব লৈত্র খ্াড়া কয়ি লেই৷ সলিয কথা বিয়ি কী, লবজ্ঞায়নি
কালিকুলিি লৈয়ে ওি মজাি লেকটাই আমাি িলিপােয লবর্ে৷"৪
উপনযাসলটি িথমাংয়ি মজাি বািাবিণ চিিীি লৈষ্ট্া কয়িয়েন৷ িাটুি োেুি 'লিনয়িা বাইিিম'
িলড় োলিয়ে িলজ্জি েওো বা লোটয়বিাি লপনলসি োলিয়ে যাওোি অভযাস এখ্ন লনই বয়ি
গলবষি েওো,— োলসি উয়দ্রক কয়ি৷ জটাই িালন্ত্রয়কি কাযষকিাপও লবি মজাি৷ লিলন মড়াি
খ্ুলিয়ি ৈা খ্ান, ভূ ি লপায়র্ন৷ চবজ্ঞালনক িলড়লটয়ক লকন্দ্র কয়ি লয লভৌলিক বািাবিণ সৃলষ্ট্
কয়িয়েন৷ িলড়লটি আিযষ কাযষকিাপ বা কাণ্ডকািখ্ানা ভুিুয়ড় বয়ি ময়ন েে৷ িীয়র্ষন্দু
মুয়খ্াপার্যায়েি কল্পলবজ্ঞায়নি সয়ঙ্গ ভুিুয়ড় পলিয়বয়িি একটা সপরাকষ থায়ক৷ আসয়ি 'অদ্ভূি কাণ্ড',
'আিযষ! কাণ্ড', 'ভুিুয়ড় কাণ্ড' এই িব্দগুলিি সয়ঙ্গ কল্পলবজ্ঞান কালেলনি খ্ুব িলনষ্ট্ সপরাকষ৷
সমায়িাৈক উেে িিন মুখ্াজষী িীয়র্ষন্দু মুয়খ্াপার্যায়েি কল্পলবজ্ঞায়নি চবলিষ্ট্য আয়িাৈনা কিয়ি
লগয়ে বয়িয়েন —
"এগুলি লযয়েিু মূ িি লকয়িািয়েি জনয লিখ্া, িাই লিখ্য়কি ময়র্য মায়ঝ মায়ঝ
নীলিলিক্ষা িোয়নি িবণিা লেখ্া যাে"৫
এই উপনযাসলটও িাি বযলিক্রম নে৷ িয়ব িথাগি নীলি লিক্ষা লেনলন৷ লযমন 'ভে লপয়ি বুলদ্ধ
লস্থি থায়ক না' এই িকম নীলি কথা শুলনয়েয়েন পােকয়েি৷
উপনযাসলটয়ি অসার্যসার্নকািী চবজ্ঞালনক যন্ত্রলটই শুর্ু নে; গিষন সায়েয়বি ওোকষিয়প চিিী
েয়েয়ে উড়ুক্কু লমাটি সাইয়কি, ঝড় সৃলষ্ট্কািী পযায়ণ্ডািাজ বক্স ও যন্রমানয়বি ময়িা আিযষ সব
চবজ্ঞালনক আলবষ্কাি৷ এই সব আলবষ্কাি আজয়কি লেয়ন আজগুলব বয়ি উলড়য়ে লেওো যাে না৷
মানু র্ ও মানু য়র্ি চিিী যান লযভায়ব লভন গ্রয়ে পালড় লেয়ে, নিুন নিুন িথয সংগ্রে কয়ি আনয়ে,
িা কয়েক েিক আয়গও এসব লেি কল্পনা৷ আবাি কয়েক েিক পি একটা নিুন উন্নি মানু য়র্ি
পৃলথবীি সন্ধান লয পাওো যায়ব না লক বিয়ি পায়ি? লক বিয়ি পয়ি এয়িায়প্লন, িয়কয়টি লথয়ক
উন্নি লকেু মানু র্ আলবষ্কাি কিয়ি পািয়ব না? "ভুিুয়ড় িলড়" উপনযায়স লবজ্ঞায়নি এই সম্ভাবয
কল্পনায়ক অলি সু ন্দি কয়ি লযভায়ব উপস্থালপি কয়িয়েন িায়ি একলট সাথষক কল্পলবজ্ঞান লেসায়ব
লময়ন লনয়ি লকায়না লির্া জয়ন্ম না৷
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িথযসূত্র
১) মুয়খ্াপার্যাে িীয়র্ষন্দু। লকয়িাি উপনযাস সমগ্র, ৈিুথষখ্ণ্ড। লকেু কথা, আনন্দপাবলিিাসষ িাইয়ভট
লিলময়টি, িথম সংস্কিণ ২০১২
২) মুয়খ্াপার্যাে িীয়র্ষন্দু। লকয়িাি উপনযাস সমগ্র, িথম খ্ণ্ড। আনন্দপাবলিিাসষ িাইয়ভট লিলময়টি,
িথম সংস্কিণ ২০০৯, পৃ৩৭৯
৩) অয়িাকনগি, নবম সংখ্যা ১৪২২, িীয়র্ষন্দু মুয়খ্াপার্যাে ৮০ লবয়ির্ সম্মাননা সংখ্যা, সাক্ষাৎকাি
: িীয়র্ষন্দু মুয়খ্াপার্যাে, আিাপৈালিিাে : লকন্নি িাে,পৃ:৫৭
৪) মুয়খ্াপার্যাে িীয়র্ষন্দু। লকয়িাি উপনযাস সমগ্র, লিিীে খ্ণ্ড। লকেু কথা, আনন্দপাবলিিাসষ
িাইয়ভট লিলময়টি, িথম সংস্কিণ ২০০৯
৫) সালেিযিয়ক্কা, বসন্ত ১৪২১, বাংিা সালেয়িয কল্পলবজ্ঞান, উেে িিন মুখ্াজষী, কল্পলবজ্ঞায়নি
িীয়র্ষন্দু, পৃ:১৯৭
*****
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‘নাইলটি িলি বািমুিা’: পাে িলিলক্রো
লিখ্ক-পলিলৈলি

লসৌিভ িাে
সে-লিক্ষক, মায়ঝিিাবলি োই স্কুি, আলিপুিেুোি
গয়বর্ক, লকাৈলবোি পঞ্চানন বমষা লবশ্বলবেযািে
পলিমবঙ্গ, ভািি
সাি-সংয়ক্ষপ
লসই সু েূি অিীিকাি লথয়ক বাোলি িাি ময়নি আকায়িি কায়িা লমিয়ক উলড়য়ে লেয়ি লপয়িয়ে
োসযিয়সি োওোে। অবিয এই োসযিয়সি স্বাে কায়িি লিলক্ষয়ি লভন্ন। চসকি মুয়খ্াপার্যায়েি
‘নাইলটি িলি বািমুিা’ একলবংি িিয়কি একখ্ালন অনবেয োসযিয়সি গয়ল্পি বই। এই িিয়কি
লৈন্তা-লৈিনা লবর্ৃি গল্পগুলি একায়িি পােয়কি োসযিয়সি িৃোয়ক লমলটয়েও েয়েয়ে যুগন্ধি।
সালেয়িযি লির্ কথা িস। েইয়েি স্বাে লিায়ি লময়ট না। আমিা এখ্ায়ন েই লভয়ে লিাি চিলিই
কিিাম।

সূৈকিব্দ
বাংিা সালেিয, োসযিস, চসকি মুয়খ্াপার্যাে, অননযিা, নাইলটি িলি বািমুিা, বযলিক্রমী
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নাইলটি িলি বািমুিা: পাে িলিলক্রো
লসৌিভ িাে
বঙ্গ সালেয়িয োসযিয়সি র্ািাে একলট অপূ বষ সংয়যাজন চসকি মুয়খ্াপার্যায়েি ‘নাইলটি িলি
বািমুিা’। অনবেয বায়িাখ্ালন োসযিয়সি গয়ল্পি সংকিন বইখ্ালন। িাজয সিকায়িি বালনজয
েপ্তয়িি আলর্কালিক চসকি বয়ন্দযাপার্যায়েি িথম গল্প িকালিি েয়েলেি ‘আনন্দবাজাি
পলত্রকা’ে। ২০০৭-এ ‘লেি’ পলত্রকাে িাি গল্প িকাি েে যা পােকয়েি িিংসা অজষন কয়ি। এি
পি লথয়ক িাি লিখ্ক-জীবন ক্রমি লসলদ্ধি লেয়ক অগ্রসি েয়েয়ে। োলসি গল্প লিখ্াি ময়র্য লিলন
অনু ভব কয়িন িায়ণি িালগে। িাাঁি কথাে,
“যা ইয়ে িাই লিখ্াি এমন উোম স্বার্ীনিা োলসি গল্প োড়া আি লকাথাে
পাওো যায়ব? লৈিকািই লোেষণ্ডিিাপ িাজামিাইয়ক লভেলৈ লকয়টও লযলন পাি
লপয়ে যান লিলন েয়িন িাজসভাি ভাাঁড়। সাকষায়সি লবিািয়েেী বযামবীয়িি
পিায়েয়ি

টাস কয়ি েযাোি বালড় লময়ি বুক

ু লিয়ে লোঁয়ট ৈয়ি যাে লেড়

ু লটো লজাকাি।”১
অবিয সিস লস্বোৈায়িই লিখ্ক িাাঁি োলেে লির্ কয়িনলন। োসযকি লসৈুয়েিন, বযঙ্গলবদ্রূপ,
লজািায়িা লস্টালিিাইন – সব লকেু ি লমিয়ন আেযন্ত আর্ুলনক ময়নি উপয়যাগী কয়ি গল্পগুলি
সৃলজি। আর্ুলনক জীবন, জীবয়নি অসঙ্গলিয়ক বযঙ্গ গল্পগুলিি ময়মষ ময়মষ। অবিয অলর্কাংি গল্প
ানির্ান। কয়েকলট গয়ল্প লেউমাি ও সযাটাোি বড় েয়ে উয়েয়ে। আি

ান ির্ান গল্পগুলিয়িও

সযাটাোি আি লেউমাি লযখ্ায়ন উাঁলক লেয়েয়ে লসখ্ায়ন গল্পগুয়িা লপয়েয়ে লভন্ন মাত্রা, েয়ে উয়েয়ে
যথাথষ যুয়গি সালেিয। কািণ,
“সিয ভীয়েি মাথা িালখ্বাি উপার্ান েুয়যষার্য়নি সযে আেলিি সু য়কামি
িযযাদ্রয়বয গলেি েে নাই, েইোয়ে অজুষয়নি ভূ গভষয়ভেী িীক্ষ্ণ িিজায়ি।
উন্মাগষগামী জালিি লৈাখ্ ু টাইয়ি েইয়ি উোি উপি িূ পীকৃি উপয়েয়িি অজস্র
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বর্ষণ কলিয়ি কাজ েইয়ব না, পলিোয়সি অভ্রান্তিক্ষযয়ভেী অয়স্ত্র উোি স্থূি
গণ্ডািৈমষয়ক লবেীণষ কলিয়ি েইয়ব।”২
আি অনয লক্ষয়ত্র লনয়ভষজাি োসয িয়সি ময়র্যই পােয়কি আনন্দ।
‘মানভঞ্জন’ গয়ল্প োসযিস সৃলজি েয়েয়ে অমিকালন্তি ল য়মি ল ালবো ও িজ্জলনি নানা
অসঙ্গলিপূ ণষ কাযষকিায়পি মর্য লেয়ে। আয়ত্রেীয়ক এখ্নও লস লিম লনয়বেন কিয়ি পািি না
কািণ আয়ত্রেীি সাময়ন লগয়ি িাি পা কাাঁয়প, গিা শুলকয়ে যাে। অনযলেয়ক আয়ত্রেী ভািবাসা
জানাবাি জনয বযাকুি। আয়ত্রেীি এই লিম লনয়বেয়ন সৃলষ্ট্ েয়েয়ে োসযিয়সি লসৈুয়েিন –
“একবাি মাত্র িাড় ল লিয়ে লেয়খ্লেি – আয়ত্রেী লসাঁলড়ি েিজা আগয়ি োাঁলড়য়ে
িয়েয়ে। িাি পিই লস লবনা বাকয বযয়ে, িলম্ভি আয়ত্রেীি লৈায়খ্ি সাময়ন লেয়ে
লিন-ওোটাি পাইপ লবয়ে িািাে লনয়ম আয়স, এবং ‘লোর্ কায়িা নে লগা মা,
আলম স্বখ্াি সলিয়ি িুয়ব মলি িযামা’ গাইয়ি গাইয়ি লস্টিয়নি লেয়ক োাঁটা
িাগাে।”৩
লসই অমিকালন্ত আয়ত্রেীয়ক লিপয়কয়স িকায়প। যাি মূ য়ি একটা লৈলটংবাজ লিাক লয আর্ুলনক
যু য়গি কৃে লসয়জ এয়স অমিকালন্তয়ক িাি লিমসমসযা সমার্ায়নি উপাে স্বরূপ ‘লিয়মি একান্ন
সঙ্কট ও িাি সমার্ান’ ো পলঞ্জকা আকায়িি একটা বই গোে, লবলনময়ে োলিয়ে লনে লকেু
েলক্ষণা। এই বইলটয়ক অন্ধভায়ব অনু সিণ কিায়িই িয়ট লবপে। িথমটা লেকোক লেি লকন্তু
সয়িয়িা পািাি শুরুয়ি –
“অিঃপি জানািা-েয়িাজা বন্ধ কলিো লেয়বন – যাোয়ি বািাস ু লকয়ি না
পায়ি। আিয়িা োয়ি লসানামলণি জামাকাপড় খ্ুলিো লেন। লস লটলপন থালকয়ি
লবয়ির্ সাবর্ান। এবাি একলট শুষ্ক লকন্তু লকামি লিাোলিি িািা লসানামলণি
িিীয়িি লনম্নাংি উত্তমরূয়প মুোইো লেন। লৈাঁৈাইয়ি গ্রােয কলিয়বন না।”৪
আসয়ি কলিি লকষ্ট্ি আয়িকখ্ালন ো পলঞ্জকা আকায়িি পুিক ‘আেিষ লিশুপািন পদ্ধলি’ি পািা
মষা গণ্ডয়গাি েয়ে ‘একান্ন সঙ্কয়ট’ ু য়ক পয়ড়লেি।
কলিি লকষ্ট্ মর্ুসূেয়নি বণষনায়িও োসযিয়সি লখ্ািাক আয়ে। িাি লোঁড়া জুয়িা। কািণ লেখ্াে
– োলিদ্রয নে, লনর্াে লয িীি লময়িলেি – লসই লথয়ক নিুন জুয়িা পড়য়ি বযাথা িায়গ। লৈলটংবাজ
লিাক আর্ুলনক যুগজীবয়নি একটা অলিবািব লেক। অমিকালন্তি ল য়মি ল ালবো ও নানা
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লবাকালমি

য়ি িালিয়ভায়গ োসযিস উথয়ি উয়েয়ে। লস থানাি িকায়প। বন্ধুি সাময়ন িযাংৈায়ি

িযাংৈায়ি আয়স। ময়ন েয়ে লস র্লর্ষি েয়েয়ে। সািা গায়ে আাঁৈয়ড়ি োগ, নাকটা ল ািা, কপায়ি
আিু। পুলিি মায়িলন। লময়িয়ে আয়ত্রেী। ওি োাঁিগুয়িা সবুজ আি োিপায়েি পািা সাো।
লটনিয়ন সব গণ্ডয়গাি েয়ে লগয়ে – োাঁয়ি লময়খ্য়ে মিা িাড়াবাি লক্রম আি োিপায়ে োাঁয়িি
মাজন। আগায়গাাঁড়া গল্পলট উপয়ভাগয।
‘মীনৈক্ষুি’ লবকল্প গল্পলটয়ি ৈন্দনাি েুই জন পাত্রয়ক পেন্দ। িয়থি সমে িুবলড় পড়ায়না
িলিয়যালগিাি মর্য লেয়ে ৈন্দনা পাত্র লনবষাৈন কিয়ব। লির্ পযষন্ত লকন্তু ৈন্দনা িায়কই লনবষাৈন
কয়ি লয ৈন্দনাি িলি লিয়ম উৈাটন েয়ে ভুি লিপায়িিয়ন িুবলড় বালনয়ে লসটা পুলড়য়ে লনয়জি
মুখ্ লপাড়াে। লসই মুখ্য়পাড়াি জনয ৈন্দনাি ভািবাসা উেি উথয়ি। গয়ল্পি লিয়র্ ৈন্দনা িাি লসবা
কিয়ে – “ৈুনজি আি নািয়কাি লিয়িি সয়ঙ্গ অয়নকটা লৈায়খ্ি জিও লমলিয়ে ল িি ৈন্দনা।”৫
‘গযায়স্ট্রািীিা’ গয়ল্প নেন লমত্র লৈায়খ্ি িািাি, িাি বাবা িািকনাথ আই েসলপটায়িি সাময়ন
বুয়ড়াবুলড় উবু েয়ে বয়স। আি িাি সাময়ন কসয়মলটক সাজষন অনু পম জািায়নি ো ল গাি
গায়িষন। জািায়নি কায়ে আয়স সামানয য়ি যাওো লযৌবয়নি অসামানয সব রূপবিীিা। নেন লমত্র
ঈর্ষাে অলস্থি েে। ঈর্ষা আিও লজািায়িা েে িখ্ন যখ্ন লেয়খ্ িাি স্ত্রী অনু পম জািায়নি গালড়য়ি
বয়স লকাথাে যায়ে। অনু পয়মি িলিলক্রো –
“জািানোয়ক একলেন োসপািায়িি বািান্দা লথয়ক লেয়ি ল য়ি লেব, িখ্ন
লিামিা সব কটা বড়য়িায়কি বয়খ্ যাওো বউ মলেিা সলমলিি বেয়ি লকত্তয়নি
েি খ্ুয়ি বার্য েয়ব। এক গিা লিামটা লটয়ন ‘সখ্ীঈঈঈ লগা, আমাি বেস বুলঝ
আি াকা থাকি না, াকা থাকি না বয়ি লকত্তন গাইয়ব।”৬
অনু পম জািায়নি স্ত্রী রুলিণীও ভাি লনই কািণ িাি স্বামী “লজনানা লিায়গি িিয়মি জােগা লনয়ে
কাম কয়ি। ও আেলমি লক আি ৈলিয়ত্রি ‘ৈ’-ও বালক আয়ে?”৭ অনু পম আি জািায়নি স্ত্রী
রুলিণীি এই মানলসক একাবস্থা িায়েি খ্ুব কায়ে লনয়ে আয়স। আর্ুলনক জীবয়নি পালিবালিক
সমসযা, নািীি রূপ-লসৌন্দযষ আর্ুলনক বযােসায়পক্ষ সাজষালিি িািা র্য়ি িাখ্াি লৈষ্ট্ায়ক লিখ্ক
লকলঞ্চৎ বযঙ্গ কয়িয়েন।
‘পযািন েুট’ গয়ল্প সু য়বা কাম-লিম লনয়ে িয়েি একলট বই োয়ি পাে যা পয়ড় লস উিু দ্ধ েে।
যায়ক বলি লিম িা নালক লবশুদ্ধ কাম এবং কামও আি লকেু নে, শুর্ু পিবিষী িজন্ময়ক পৃলথবীয়ি
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লনয়ে আসাি কিকালে। মলন্দিায়ক িাই িাি িয়পায়জি ভার্া েি, “মন্দা! িুলম লক আমায়ক
সন্তায়নি জনক লেয়সয়ব গ্রেণ কিয়ি িস্তুি?”৮

ি যা েওোি িাই েি। মলন্দিাি উত্তি, “ৈলড়য়ে

গাি িাি কয়ি লেব।”৯ লকান বই পয়ড় িথম বেয়সি লেয়িি িাি িািা িভালবি েওো এবং
মানলসকভায়ব িায়ক আবাি স্বাভালবক কিাি লৈষ্ট্াি গল্প এলট।
‘নাম’ গল্পলট একলট লৈলে। লৈলে লিয়খ্য়ে বািমুিা িাি লিেিমা নাইলটয়ক। নাইলট ও বািমুিা
উভেই িায়িি লপািাক লথয়ক কীভায়ব এখ্ন লেয়নি লপািাক েয়ে উয়েয়ে লিখ্ক বাোলিি লসই
িবণিায়ক বযঙ্গ কয়িয়েন। বিষমান বাোলিি জীবন-যাত্রাি অসঙ্গলি, িাি সঙ্কীণষিা, িাি েুবষিিা –
সমি লকেু ি িলি লিখ্য়কি িয়েয়ে অিমর্ুি বাণবর্ষণ। োসযিয়সি লখ্ািাক আয়ে লৈলেি িলিলট
িাইয়ন। বািমুিা আি নাইলট পিাি সু লবয়র্ ও অসু লবয়র্ বণষনাি ময়র্য উয়েয়ে োসযিয়সি িু ান।
লযমন পুিীি সমুয়দ্র নাইলট পয়ি স্নান কিয়ি লনয়ম বউলেি যা েয়েলেি –
“একটা ল উয়েি েুিুলন। িুলম বউলেি গা লেয়ড় মাথাি ওপয়ি। লবয়ৈ োাঁড়ায়না
লেয়ি লোকিায়েি লমাবাইয়ি পটাপট স্নযাপ।”১০
‘মািা লনম্বুপালন’, ‘একলট ঐলিোলসক ভুি’, ‘একয়ৈঞ্জ অ াি’, ‘অপেিয়ণি অ আ ক খ্’
গল্পগুলিয়িও

ায়নি পািাপালি অল্প পলিমায়ণ সযাটাোি লমলশ্রি েয়েয়ে।

চত্রয়িাকযনায়থি লযমন িমরুর্ি লিমলন চসকি মুয়খ্াপার্যায়েি মালনকিাি গুপ্ত। চবেলক
আয়ময়জ লনিাগ্রি মালনকিাি গল্প বয়ি। িাি লিনখ্ালন গল্প িয়েয়ে – ‘কুন্তী মন্ত্র’, ‘লক্লওয়পট্রাি
লক্লালনং’ ও ‘িায়িাত্তম সম্ভব’। লিনখ্ালন গল্পই আজগুলব। িমরুর্য়িি মি গগনলবিালি উদ্ভট কল্পনা
মালনকিায়িি। িয়ব একলবংি িিয়কি লবজ্ঞায়নি জেযাত্রাি িুয়ঙ্গ অবস্থান কয়ি িাি গল্প যয়থষ্ট্
যু গানু গ। পুিায়ণি সয়ঙ্গ বিষমায়নি লবজ্ঞানয়ক লস লমলিয়ে চিলি কয়িয়ে আিযষ োসযিয়সি গয়ল্পি
অপূ বষ িসােন। উদ্ভট েয়িও লসই গয়ল্প বািবিাি অভাব লনই লকাথাও। পড়বাি পয়ি স্বীকাি
কিয়িই েয়ব ‘কলব িব ময়নাভূ লম িায়মি অবস্থান অয়যার্যাি লৈয়ে সিয লযন’। লিনখ্ানা গয়ল্পিই
লবর্েভাবনা অসামানয।
‘কুন্তী মন্ত্র’ গয়ল্প লভৌলমক পলিবায়িি গল্প লিানায়ে মালনকিাি। লভৌলমক পলিবায়িি এক এক
সন্তান এক এক লেয়ক িলিভাবান। কািণ লনয়েষি কিয়ি লগয়ে মালনকিাি বয়ি িািা নালক লভন্ন
লভন্ন মানু য়র্ি সন্তান। লভৌলমক পলিবায়িি স্ত্রীিা নালক বংিানু ক্রয়ম কুন্তীমন্ত্র জানি। অয়িাক
লভৌলময়কি স্ত্রী নালক মোভািয়িি যু য়গ লপৌঁয়ে কুন্তীি কাে লথয়ক মন্ত্র লপয়েলেি – সন্তান কামনাে
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লয পুরুর্য়ক কামনা কিয়ব ময়ন্ত্রি গুয়ণ িায়কই লনয়জি িেনকয়ক্ষ আনয়ি পািয়ব। লকন্তু ময়ন্ত্রি
লির্টুকু পড়াি আয়গই ভূ জষপত্রলট েলিণ লখ্য়ে ল য়িলেি।

য়ি গুণবান পুরুয়র্ি নামটাই লস

বিয়ি লিখ্ি, িাি রূপ গুণ পেবী লকমন কয়ি লনয়েষি কিয়ি েে িা িাি অজানা লথয়ক লগি।
লক্রয়কটাি পুত্র িায়ভি কামনাে পঙ্কজ িােয়ক িাকয়ি লগয়ে আয়স সু িকাি পঙ্কজ মলেক, জন্ম েে
সু িকাি পুত্র অলিন্দয়মি। বংয়ি লক্রয়কটাি পুয়ত্রি স্বপ্নপূ িয়ণি জনয অয়িায়কি স্ত্রী কুন্তীমন্ত্র লেি
অলিন্দয়মি স্ত্রীয়ক অন্ধকাি িয়ি সুনীি গাভাসকািয়ক আহ্বান কিি অলিন্দয়মি স্ত্রী কায়বিী। লকন্তু
িয়ি আয়িা থাকয়ি লেখ্য়ি লপি িয়ি লযলন ু কয়িন িাি হৃষ্ট্পুষ্ট্ গািয় ািা লৈোিা, মাথাি ৈুি
কাাঁৈা লকন্তু ঝুিলপ েুয়টা পাকা – সু নীি গাঙ্গুলি। গয়ভষ জন্ম েি সালেলিযক অলনয়কি। এই
অলনয়কয়িি লমম স্ত্রী আবাি বাংিাি লক্রয়কটাি িক্ষ্মীিিন শুক্লায়ক আহ্বান কিি আি “লবর্ািা
পুরুর্ সলন্ধলবয়েে কয়ি িক্ষ্মী লমত্তাি আি িিন টাটায়ক লমম বউয়েি লিাওোি িয়ি পালেয়ে
লেয়েলেয়িন।”১১ এই ভায়ব িলি লক্ষয়ত্র লময়স্টক োসযিয়সি িু ান িুয়িয়ে।
‘লক্লওয়পট্রা লক্লালনং’ গয়ল্প মালনকিায়িি লসজো নালক লক্লওয়পট্রাি লক্লান চিলি কিয়ি লগলেি।
িাি জনয েিকাি লেি লক্লওয়পট্রাি লজন। লক্লওয়পট্রাি োাঁি ও লৈায়খ্ি পািায়ক সম্বি কয়ি চিলি
েি লক্লওয়পট্রা। লকন্তু িযাবয়িটলি যখ্ন লখ্ািা েি লবি েি লক্লওয়পট্রাি কলস্টউম পিা একলট েলিণ
ও একলট খ্িয়গাি। েু’োজাি বেি আয়গি সিয উদ্ঘালটি েি –
“ৈাি সন্তায়নি জননী, পঞ্চাি েু াঁই েু াঁই লক্লওয়পট্রা লকান জােুয়ি মাকষ এিলনয়ক
লভািাি। নকি োাঁি, নকি লৈায়খ্ি পািা এসব লক এ যু য়গি লময়েয়েি
একয়ৈলটো? লক্লওয়পট্রা লক খ্িয়গায়িি োাঁি, েলিয়ণি লৈায়খ্ি পািা বযবোি
কিয়ি পায়ি না?”১২
এখ্ায়ন উদ্ভট কল্পনা জলনি

ায়নি সয়ঙ্গ লময়ি লগয়ে লেউমাি এবং এ যু য়গি নকি লসৌন্দয়যষি

আয়োজনয়কও কিা েয়েয়ে িীব্র বযঙ্গ।
‘িািয়ত্তাম সম্ভব’ গয়ল্প কৃলর্ গয়বর্ণায়কয়ন্দ্রি িয় সি কািযপ মর্ুসূেন েয়ত্তি ‘লিয়িাত্তমা
সম্ভব’ কাবয পয়ি অনু িালণি েয়ে সংস্কৃি পুিান ও কায়বয বলণষি পুরুর্য়েয়েি লসৌন্দযষ হুবহু
অনু সিণ কয়ি চিলি কিয়িন িািয়ত্তাম। উয়েিয, লনলসয়ন্দ িাই ও কাসু য়ন্দ িাই নায়ম েুই লবান
যািা িবি িিায়প কৃলর্ গয়বর্ণা লকন্দ্র িাসন কিয়ে লিন বেি র্য়ি িায়েি লবভ্রান্ত কিা।
পুিাণবলণষি পুরুর্ ‘িািিাংশু’ – িাি গায়েি গুলড় লেয়ে চিলি েি িািয়ত্তায়মি িিীি। ‘মোভুজ’
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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– অথষাৎ যাি োয়িি আেু ি িম্ববান অবস্থাে োাঁটু োলড়য়ে যাে – বাগান লথয়ক েনু মান র্য়ি িাি
োিেুয়টা িািগায়েি েুপায়ি জুয়ড় লেওো েি। িািপি ‘কপাট বক্ষ’ – আি েিজাি কপাট খ্ুয়ি
িাগায়না েি িািয়ত্তায়মি বুয়ক। ‘আেিৈক্ষু’ চিলি েি লনখ্ুাঁি আেিয়ক্ষত্র মায়প। এই ভায়ব
িািয়ত্তাময়ক পুরুয়র্াত্তম বালনয়ে পাোয়না েি েুই লবায়নি মন জে কিয়ি।

ি েি িয় সি

কািযয়পি ৈাকলি লনয়ে টানাটালন আি িাি অপমায়নিও লির্ লনই। কািযয়পি লিাড়াি অবস্থা
আিও খ্ািাপ। কািণ লস আি লিাড়া লনই, েয়ে লগয়ে খ্চ্চি। কািণ িাি িিীি লথয়কও একটা
লজলনস খ্ুয়ি লনয়ে িায়িাত্তয়মি িিীয়ি ল ট কিা েয়েলেি। কািযপ ও িাি লিাড়াি করুণ
পলিণলিয়ি েম াটা োলসয়ি পােক েয়বন অলস্থি।
লবজ্ঞায়নি আিযষ জেযাত্রা লগাটা পৃলথবীয়ক লযমন মানু য়র্ি োয়িি মুয়োে এয়ন লেয়েয়ে লিমলন
লকয়ড় লনয়েয়ে িাি ময়নি সািিয, অন্তয়িি আনন্দ আি িালন্তি অয়নক লকেু । আজয়কি লগাটা
পৃলথবীয়ক লভাগবাে আেন্ন কয়িয়ে। মানু র্ ইয়িকট্রলনক লমলিো, লসািযাি লমলিোি মার্যয়ম যি
লগাটা লবয়শ্বি সায়থ যু ি েয়ে িিখ্ালন লবলেন্নও েয়ে। লভাগবায়েি অবিযম্ভাবী

িস্বরূপ ৈিয়ে

মানু য়র্ি ময়র্য ভাঙ্গন িলক্রো। িাে লথয়ক লবলেন্ন েয়ে সমাজ; সমাজ ভােয়ে, পলিবাি লবলেন্ন
েয়ে সমাজ লথয়ক; পলিবায়িও ৈিয়ে ভােয়নি িলক্রো। লপিামািাি লথয়ক লবলেন্ন েয়ে লেয়ি
িাি স্ত্রী লনয়ে। োপরািয জীবয়নও ৈিয়ে ভােন। সঙ্গীি অিয়ক্ষ ৈিয়ে সেজিভয লমাবাইি ও
ল সবুয়ক অনযজয়নি সয়ঙ্গ চনকটয। লববােলবয়েে মামিা ৈিয়ে লকায়টষ। লববায়েি লৈয়ে বড় (কিটা
বড় অথবা লোট িা জালন না) সপরায়কষ অগ্রসি েয়ে ৈয়িয়ে লটনএজ-যু বক-িাপ্তবেস্ক। িাজননলিক
কািয়ণ আিও লবলভন্ন কািয়ণ জীবয়নি অলনিেিা, লবর্ োড়া ভাি খ্ায়েযি অভায়ব স্বায়স্থি
অলনিেিা, অলনদ্রা, অস্বাস্থযকি িাই স্টাইি – জীবনগুয়িায়ক অয়নক মূ িযয়বার্ লথয়ক কয়িয়ে
লবললষ্ট্। মানু র্ ৈয়িয়ে লবশ্বয়ক পয়কয়ট গুয়জ – িবু লসই বযলিমানু র্লট লনয়জ লযন ু য়ক লগয়ে
যু য়গি আয়িাকসমুয়দ্রি অন্তিায়ি অন্ধকাি গহ্বয়ি। ভাি লনই, আয়ে শুর্ু ভাি থাকাি অলভনে।
আর্ুলনক সালেয়িয িাই লময়ি না িাবীলন্দ্রক লিম আনন্দ লসৌন্দযষ। এই িিয়ক োাঁলড়য়ে সালেয়িয
লমিয়ব না বলঙ্কয়মি োপরািয জীবয়নি আেিষবাে। এমন লক লবয়নালেনী োলমনী সালবত্রী অৈিা লকংবা
বনিিা লসনয়ক পাওো যায়ব না আজয়কি সালেয়িয। সৎসালেিয যু য়গি সমসযায়ক র্য়ি েে
যু গন্ধি। সৎসালেয়িযি ময়র্য থায়ক লবশুদ্ধ কািজ্ঞান। এি লকেু ি পি িবু ভাি থাকয়ি েে
মানু র্য়ক, লবাঁয়ৈ থাকাি আনন্দিসে িায়ক খ্ুজ
াঁ য়ি েে। মিলবি লবর্ণ্ণ েয়ে লবাঁয়ৈ থাকয়ি পায়ি না
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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মানু র্। িাণ খ্ুয়ি োসয়ি পািয়ি লস লযন বাাঁয়ৈ। লোক লসটা ‘লমিায়ক্কি’, লোক লসটা ‘ভূ য়িি
ভলবর্যৎ’, অথবা িাজয়িখ্ি, চত্রয়িাকযনাথ লকংবা ‘নাইলটি িলি বািমুিা’। নাম শুনয়ি
নাকলসটকায়ি পায়িন লকউ, লকন্তু এ যথাথষ যু য়গি সালেিয। যু য়গি সমসযাগুয়িায়ক লনয়েও আয়ে
এখ্ায়ন েম াটা োলস। লকান গভীি লৈন্তাি জগয়ি, লকান গভীি েিষয়নি জগয়ি লনয়ে যাওোি
সালেিয অয়নক আয়ে, লকন্তু ‘নাইলটি িলি বািমুিা’ি মি বাংিাে খ্ুব লবিী লনই। লযৌন িসঙ্গ
লনয়ে আয়ে লপয়ট লখ্ি র্িায়নাি মি োলস, জীবয়নি কষ্ট্গুয়িায়ক লনয়ে আয়ে লকৌিুক। লয যুয়গ
ৈািলেয়ক ‘খ্ুোম খ্ুো’, লয যু য়গ ‘প্লুয়টাি মি লপ্লয়টাও বামন েয়ে লগয়ে’ লস যু য়গি োলসি বই
বযলিক্রমী েয়ব এয়ি আিযষ কী?
িথযসূত্র:
১। মুয়খ্াপার্যাে, চসকি; নাইলটি িলি বািমুিা; পত্র ভািিী, কিকািা – ৯; িথম িকাি – ২০১৫; ভূলমকা
অংি।
২। লিার্, অলজিকুমাি; বঙ্গ সালেয়িয োসযিয়সি র্ািা, (শ্রীকুমাি বয়ন্দযাপার্যাে কৃি মুখ্বন্ধ) ; নবযু গ িকািনী,
কিকািা – ১২, িথম িকাি – ১৩৬৭।
৩। মুয়খ্াপার্যাে, চসকি; নাইলটি িলি বািমুিা; পত্র ভািিী, কিকািা – ৯; িথম িকাি – ২০১৫; পৃ . – ১৩।
৪। িয়েব পৃ . – ২৪।
৫। িয়েব পৃ . – ৩০।
৬। িয়েব পৃ . – ৬৯।
৭। িয়েব পৃ . – ৭০।
৮। িয়েব পৃ . – ৪৩।
৯। িয়েব পৃ . – ৪৩।
১০। িয়েব পৃ . – ১৪৩।
১১। িয়েব পৃ . – ৬৪।
১২। িয়েব পৃ . – ১৩৪।

গ্রন্থপলঞ্জ:
১। মুয়খ্াপার্যাে, চসকি; নাইলটি িলি বািমুিা; পত্র ভািিী, কিকািা – ৯; িথম িকাি – ২০১৫।
২। লিার্, অলজিকুমাি; বঙ্গ সালেয়িয োসযিয়সি র্ািা; নবযু গ িকািনী, কিকািা – ১২, িথম িকাি – ১৩৬৭।

*****

২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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সু লৈত্রা ভট্টাৈায়যষি ‘অয়র্ষক আকাি’: এক অলভমানী নািীি উপাখ্যান
লিখ্ক-পলিলৈলি

লবপ্লব বমষন
লিক্ষক, োড়ািোট উচ্চলবেযািে, েঃ লেনাজপুি, পলিমবঙ্গ
গয়বর্ক (লপ.এইৈ.লি), বাংিা লবভাগ, িােগঞ্জ লবশ্বলবেযািে
পলিমবঙ্গ, ভািি

সাি-সংয়ক্ষপ
বাংিা উপনযাস-সালেয়িয নািীয়েি কথা লবয়ির্ি মলেিা িলৈি বাংিা উপনযায়স লবয়ির্ভায়ব িার্ানয
িাভ কয়িয়ে। অয়নক মলেিা সালেলিযক লকউ লকউ সংসািসীমাি বন্ধন লময়ন আপন অলভজ্ঞিা
সালেয়িযি ময়র্য িকাি কয়িয়েন। এাঁয়েি ময়র্য আর্ুলনক কায়িি লবখ্যাি লিলখ্কা সু লৈত্রা ভট্টাৈাযষ
অনযিম। সেয িোি সু লৈত্রা ভট্টাৈাযষয়ক সংসাি ও ৈাকলি জীবয়ন নানা লবয়িার্, সংিাি ও
অপমায়নি মর্য লেয়ে জীবন বয়ে লনয়ে লযয়ি েয়েলেি। লসই লনজস্ব জীবন অলভজ্ঞিায়ক লিলন
সালেয়িয িকাি কিবাি লৈষ্ট্া কিয়িন। িাাঁি ‘অয়র্ষক আকাি’ উপনযায়স লবলভন্ন নািীৈলিয়ত্রি মর্য
লেয়ে সমাজ ও পলিবায়ি নািীয়েি লবাঁয়ৈ থাকাি মমষস্পিী কালেলন ধ্বলনি েয়েয়ে। এই উপনযায়সি
ির্ান নািী লনয়জ স্বলনভষি েয়েও পুরুর্িালন্ত্রক সমায়জি ৈায়প োি মানয়ি বার্য েে। পািলমিা
োড়াও িাি লেলেিাশুলড়, বান্ধবী, সেকমষী িয়িযক নািী ৈলিয়ত্রি সংসািজীবয়নি মর্য লেয়ে
পুরুর্িালন্ত্রক সমাজ বযবস্থাে নািীয়েি স্বরূপ এই উপনযায়স অলঙ্কি েয়েয়ে। িায়েি িয়িযকয়কই
স্বামী বা শ্বশুিবালড়ি লনয়েষয়ি ৈিয়ি েয়েয়ে, আি িাি বযলিক্রম েয়িই নানা যন্ত্রণা সেয কিয়ি
েয়েয়ে। িাই ‘অয়র্ষক আকাি’ উপনযাস অলভমানী নািীি উপাখ্যান েয়ে উয়েয়ে।
সূৈকিব্দ
সু লৈত্রা ভট্টাৈাযষ, পুরুর্িন্ত্র, নািী, অসোেে, বযলিক িড়াই, লেিা-লনর্ষািণ
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

সু লৈত্রা ভট্টাৈায়যষি ‘অয়র্ষক আকাি’: এক অলভমানী নািীি উপাখ্যান
লবপ্লব বমষন
উপনযাস েি মানবজীবয়নি বািব িলিেলব। উপনযায়সি কালেলন ও ৈলিত্রলৈত্রয়নি ময়র্য লেয়ে লসই
বািবিাি িলি িন িটয়ি লসই উপনযাস আমায়েি পােক হৃেেয়ক স্পিষ কয়ি। সমাজ লববিষয়নি
মর্য লেয়ে আর্ুলনক কায়ি উপনযায়সি ময়র্যও নানা লববিষন সূলৈি েয়েয়ে। বহুকাি র্য়ি বাোলি
সমায়জ নািীিা অবয়েিা ও বঞ্চনাি লিকাি েয়ে এয়সয়ে। উনলবংি িিাব্দীয়ি বাংিাে ঈশ্বিৈন্দ্র
লবেযাসাগি ও িাজা িাময়মােয়নি িয়ৈষ্ট্াে নািী জাগিন িয়ট। এিপি সমায়জ নািীি আবস্থান
লবর্য়ে সয়ৈিনিা ও িায়েি জনয লবেনায়বায়র্ি লকান অভাব লেিনা লিখ্কয়েি। িাই উনলবংি
িিাব্দীয়ি উপনযাস লিয়ল্পি আলবভষাব েওোি পি লথয়কই লবলভন্ন লিখ্কয়েি লিখ্াে নািীি লিম,
কামনা-বাসনা এবং পুরুর্ িালসি সামায়জি িািা িায়েি েমন লনপীড়য়নি কথা বািংবাি উচ্চালিি
েয়েয়ে। বাংিা উপনযায়স নািীি িাক লবয়ির্ি মলেিা িলৈি বাংিা উপনযায়স লবয়ির্ভায়ব িার্ানয
িাভ কয়িয়ে। বাংিা কথা সালেয়িয উপনযাস ও গল্প িৈনাি লক্ষয়এ বহুকাি র্য়ি অয়নক নািী
আত্মলনয়োগ কয়ি িৈনানিিী ও েৃ লষ্ট্য়কায়নি লেক লথয়ক লভন্ন সু ি এয়নয়েন। িাাঁয়েি ময়র্য লকউ
লকউ সংসািসীমাি বন্ধন লময়ন গৃেপলিৈযষা ও সন্তান পািয়নি

াাঁয়ক সৃজয়নি লনিাে ও

অলভজ্ঞিাি উয়ন্মাৈয়ন সালেিয সার্না কয়ি লযয়ি লপয়িয়েন। এাঁয়েি ময়র্য লবয়ির্ কয়ি আিাপূ ণষা
লেবী ও িলিভা বসু ি নাম উয়েখ্য়যাগয। আর্ুলনক কায়িও বাণী বসু , িসলিমা নাসলিন, লিয়িাত্তমা
মজুমোি সমভায়ব নািীি কথায়ক কথাসালেয়িয পলিয়বিন কয়িয়েন। এই ভায়ব বাোলি নািীমন
িাাঁয়েি আিাো আিাো জীবন পলিলর্ লথয়ক কালেলনি লবর্ে লনবষাৈন ও ৈলিত্র সৃলষ্ট্ কয়ি লয ভার্া
বযি কয়িয়েন িা লথয়কই বাংিা উপনযায়স একান্ত আপন এক নািী-সংস্কৃলি গয়ড় উয়েয়ে। সেয
িোি আর্ুলনক কায়িি লবখ্যাি লিলখ্কা সু লৈত্রা ভট্টাৈাযষ িাাঁয়েিই একজন অথৈ স্বভাবি স্বিন্ত্র।
সু লৈত্রা ভট্টাৈায়যষি জন্ম ভাগিপুয়ি ১০ই জানু োলি ১৯৫০সায়ি। লিলন ২০১৫ সায়িি ১২ই লম
েলক্ষণ কিকািাি বালড়য়ি েোৎ হৃে লিায়গ আক্রান্ত েয়ে পিয়িাক গমন কয়িন। িাাঁি স্কুি–
কয়িয়জি পড়ায়িানা কিকািাে। িসােন িায়স্ত্র সান্মালনক লশ্রলণয়ি পড়াি সমে িাাঁি লবয়ে েে।
অলি অল্পকায়িই লিলন কনযা সন্তায়নি জননী েয়ে সংসালিক জীবন সংগ্রায়ম জলড়য়ে পয়ড়ন। এি
পিই ৈাকলি জীবয়ন িয়বি কয়ি বহু লবলৈত্রর্িয়নি ৈাকলি কয়িন। সংসাি ও ৈাকলি জীবয়ন নানা
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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বযথা, লবেনা, লবয়িার্, সংিাি ও অপমায়নি মর্য লেয়ে িাাঁয়ক জীবন বয়ে লনয়ে লযয়ি েে। িাই
লিলন লসই লনজস্ব জীবন অলভজ্ঞিায়ক িৈনা কয়মষ বযি কিবাি লৈষ্ট্া কিয়িন। িািপি সালেিয
িৈনাি িাৎপযষমে সিলণয়ি পোপষণ কয়ি সিকালি অল সায়িি পে লথয়ক লিলন লস্বোবসি লনয়ে
সবষক্ষয়নি সালেিযকমষী েয়ে পড়য়িন। লিলন সামালজক নানা িটনা সালেয়িয িলিেলবি ময়িা িুয়ি
র্িয়িন। এ সপরায়কষ সু লৈত্রা ভট্টাৈায়যষি লনয়জি উলি েি,
“এই আর্ুলনক সমাজ, এই সমায়জি জলটিিা মূ িয লবায়র্ি বেয়ি যাওো,
সপরায়কষি লবয়েে, শুর্ু স্বামী-স্ত্রীিই নে, লযয়কানও সপরায়কষি ময়র্যকাি চিিী
েওো েূ িেই আমায়ক লবিী ভাবাে। আমায়েি ৈাি পায়ি এসবই িয়ট এবং িয়ট
ৈয়িয়ে িাই এয়েি কথাই ল য়ি ল য়ি আয়স আমাি লিখ্াে।’’১
সু লৈত্রা ভট্টাৈাযষ বিষমান সময়েি সামালজক সংকটয়ক উপনযায়স পলিস্ফুট কিয়িও লসই সয়ঙ্গ
আয়ে নািী জীবয়নি এক পূ নষ বৃ য়ত্তি রূপােন। লিলন ‘নািীবােী’ িকমা লময়ন লনয়িন না লেকই,
লকন্তু িাাঁি লিখ্াে লময়েয়েি লভিয়ি জয়ম থাকা িৈুি েুঃখ্, যন্ত্রনা ও অলভয়যাগগুলিয়ক নানা নািী
ৈলিয়ত্রি লমাড়য়ক িুয়ি র্য়িন। লিলন লকানও নািী ৈলিত্রয়ক আপনভাগয জে কিবাি অলর্কাি
লেয়ি না পািয়িও িায়েি স্বিন্ত্র ভাবনায়ক ক্ষুণ্ণ কয়িনলন। সু লৈত্রা ভট্টাৈাযষ োত্রজীবন লথয়কই
লিখ্ায়িলখ্ কিয়িও িাাঁি লিখ্ায়িলখ্ি িকৃি সূৈনা লবংি িিাব্দীি সত্তয়িি েিয়কি লির্ লেয়ক।
লসই সমে লিলন ির্ানি গল্প লিখ্য়িন। লবংি িিাব্দীি আলিি েিয়কি লির্ লেয়ক লিলন উপনযাস
িৈনা শুরু কয়িন। িাাঁি লিখ্া িথম উপনযাস ‘যখ্ন যু দ্ধ’ ১৯৮৬সায়ি কিকািা বইয়মিাে িথম
িকালিি েে। এিপি ১৯৯২ সায়ি িাাঁি ‘কায়ৈি লেওোি’ উপনযাসলট িকালিি েয়ি বাোলি
পােয়কি কায়ে লিলন সু পলিলৈি েয়ে পয়ড়ন। এিপি লিলন আমৃিুয সালেিয সার্নাে িি লেয়িন।
এই েীিষ সমেকায়ি িাাঁি লিখ্া লশ্রষ্ঠ উপনযাসগুলি ‘েেন’, ‘কায়েি মানু র্’, ‘ভােনকাি’, ‘লেময়ন্তি
পালখ্’, ‘িলেন পৃলথবী’, ‘অিীক সু খ্’, িভৃলি। িাাঁি অয়নক উপনযায়সি কালেলনয়ক লনয়ে লসয়নমা
লনলমষি েয়েয়ে।

য়ি লিলন বাংিা সালেিযাকায়ি সু িলসদ্ধ েন।

সু লৈত্রা ভট্টাৈাযষ লনয়জ নািী েয়ে নািী জীবয়নি লনজস্ব সংকট ও অনু ভয়বি জগৎয়ক হৃেে
লেয়ে উপিলি কয়িয়েন। লিলন বহু উপনযায়স লনয়জি বািব জীবন অলভজ্ঞিাি মর্য লেয়ে িি
লবর্েয়ক িকাি কয়িয়েন। লিলন ‘অয়র্ষক আকাি’ উপনযায়স একজন লববালেিা নািীি হৃেে যন্ত্রনা
বযি কয়িয়েন। ১৪১৮ বঙ্গায়ব্দি ‘িািেীো আনান্দ বাজাি’ পলত্রকাে সু লৈত্রা ভট্টাৈায়যষি ‘অয়র্ষক
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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আকাি’ উপনযাসলট িথম িকালিি েে। এই উপনযায়স এক লিলক্ষিা কয়িজ অর্যালপকা লববালেি
অলভমানী নািীি সাংসালিক জীবয়নি অয়র্ষক আকায়ি ভায়িাবাসাি িালন্ত লনয়ে লবাঁয়ৈ থাকাি
মমষস্পিষী কালেলন ধ্বলনি েয়েয়ে। এই উপনযায়সি ির্ান ৈলিত্র পািলমিা নায়ম একজন কয়িয়জি
িসােয়নি অর্যালপকা। িাি স্বামী িাজলর্ষ ওিয়

িাজা ইলঞ্জলনোলিং পাি কয়ি বয়ড়া

িাইয়ভট

লকাপরাালনয়ি উচ্চ পয়ে ৈাকলি কয়ি। পািলমিা িাজাি সয়ঙ্গ টানা আড়াই বেি ৈুলটয়ে লিম
কয়িয়ে। এখ্ন িায়েি সায়ড় ৈাি বেয়িি সাংসালিক জীবন। এি ময়র্য পািলমিা এক পুত্র
সন্তায়নি জননী। লবয়েি পি লথয়কই পািলমিা সবযসাৈীি ময়িা েুই োয়ি লনয়জি ৈাকলি,
শ্বশুিবালড়ি

োলেে ও লনয়জি বাবা–মািও লেখ্া লিানা কিয়ে। লকন্তু লবয়েি পি শ্বশুিবালড়ি

িিকনযা কিাি সমে লথয়কই পািলমিায়ক নািী লেসায়ব নানা িলিকূিিাি সন্মু খ্ীন েয়ি েয়েয়ে।
পািলমিায়ক িাশুড়ী লনজপুয়ত্রি গুনকীিষন কয়ি গয়ল্পি েয়ি পুত্রবর্ূ য়ক বুলঝয়ে লেে লয িাজায়ক
বড় কিাি পূ ণষ কৃলিে িাি মা মানসী লেবীিই িাপয। ইলিময়র্য

পািলমিাি বাবা পক্ষািায়ি

আক্রান্ত েওোে একমাত্র কনযা পািলমিাি োলেে আয়িা লবয়ড় যাে। পািলমিা ও িাজাি পুত্র
সন্তান িািায়িি জন্মলেয়ন পািলমিা কয়িজ েু লট লনয়ে বালড়ি সমি কাজ কয়ি। অথৈ িাজা বাবা
েয়েও পুয়ত্রি জন্মলেয়ন অল স েু লট লনে না এবং লেলি কয়ি বাড়ী ল য়ি। মা েয়ে পািলমিাি
যি কাজই থাক িায়ক েু লট লনয়ে একজন আেিষ জননীি ময়িা ভূ লমকা পািন কিয়ি েে। িবুও
সংসায়ি পািলমিা অবয়েিাি লিকাি েে।
বিষমান লবশ্বােয়নি যু য়গও আমিা লেলখ্ লয নািীিা স্বলনভষি ও িলিলষ্ঠি েয়িও পুরুর্িালন্ত্রক
সমায়জ িায়েি িলি পুরুর্য়েি ময়িা লকউ লনভষি কিয়ি পায়ি না। িাই পািলমিা িাি বাবাি
অসু য়খ্ি লৈলকৎসাি খ্িৈ লেয়ি িাি মাি মুখ্য়ৈাখ্ শুকয়না েয়ে যাে। লময়েি উপি এই লনভষিিীি
েয়ে পড়াটা েেয়িা িাি মায়ক লখ্াাঁৈাে। পািলমিা িাি মাি অবস্থা অনু মান কয়ি ভায়ব:
‘‘পািলমিা যলে লময়ে না েয়ে লেয়ি েি, মা’ি একই িলিলক্রো েি লক? িাি
ওপি লবয়ে েয়ে যাওো লময়ে। সংয়কায়ৈি মাত্রা লিা আিও বায়ড়।’’২
পািলমিাি শ্বশুিবালড়য়িও শ্বশুি-িাশুলড় লকেু য়িই িাি কাে লথয়ক মালসক টাকা লনয়ি িালজ নে।
িায়েি েেয়িা লেয়িি বউয়েি লিাজগায়ি োি লোাঁোয়ি বাাঁ য়র্। িাই পািলমিা মাইয়ন লেয়ে লকেু
লজলনস লটলনস লকয়ন এয়ন লেয়ি পািয়ি িাি ময়নি ভাি খ্ালনকটা িািব েে। পািলমিায়ক ৈাকলি
সামাি লেয়ে সংসায়িও লেখ্ভাি কিয়ি েে। লেয়ি িািায়িি োম েয়ি িায়ক আট লেন
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লমলিয়কি েু লট লনয়ি েি, আবাি িাি িাশুলড়ি অপায়িিয়নি সময়েও িায়ক লবি লকেু লেন েু লট
লনয়ে বালড়য়ি থাকয়ি েি। লকন্তু িাজাি এসব বযাপায়ি লকানও ভ্রূয়ক্ষপ লনই। বিং িায়ক বিয়ি
লিানা যাে:
‘‘ৈাকলি কিা লময়েয়েি ওভায়ব একটু কােো কয়ি েু লট লনয়ি েে লমিু।’’৩
িাজা ৈাকলিয়ি লিায়মািান লপয়ে বযাঙ্গায়িায়ি ৈয়ি লগয়ি পািলমিাি জীবয়ন আিও নানা সমসযা
োনা বাাঁয়র্। পািলমিা স্বামীি সয়ঙ্গ থাকয়ি িালজ না েওোে িায়েি ময়র্য একটা ৈাপা অসয়ন্তার্
িনীভূ ি েে। িাজাি লিায়মািয়নি খ্বয়ি পািলমিা আনয়ন্দ উচ্ছ্বলসি েয়িও লস পয়ি ৈুপয়স যাে।
পািলমিাি স্বামী িাজা বযাঙ্গায়িায়ি ৈয়ি লগয়ি কয়িয়জ পািলমিািও কাাঁয়র্ নানা োলেে এয়স
পয়ড়। মলেিা অর্যালপকা েওোে িায়ক পুরুর্ অর্যাপকয়েি নানা লটপ্পনী শুনয়ি েে। ৈাকলিয়ি
ল াকাি পি নিুন অবস্থাে পািলমিায়ক লমটািলনলট লিয়ভ লযয়ি বড় সংয়কাৈ েলেি। পুরুর্
অর্যাপকিা লটপ্পনী লকয়ট বয়ি‘‘লময়েয়েি লনয়ে এই এক

যাকড়া, কাজ ল য়ি বাচ্চা লবয়োয়ি েু টি---।’’৪

পািলমিাি লিপাটষয়ময়িি অলনয়মর্ সযািই িায়ক িখ্ন বাবাি ময়িা আগয়ি লেি। লকন্তু লসই
অলনয়মর্ বাবুি লিটাোয়িি মুয়খ্ লিপাটষয়ময়িি সমি োলেে পািলমিাি কাাঁয়র্ পয়ড়। িাি উপি
আবাি লিলন্সপাি িায়ক অযািলমিন কলমলটয়ি লিয়খ্য়ে। লসই োলেে না লনয়িও লবড়ম্বনা। ওমলন
আওোজ উেয়ব লয লময়েিা োলেে লনয়ি লকমন ভে পাে। িাই বার্য েয়েও িায়ক লসই োলেেও
লনয়ি েে। পািলমিা একসয়ঙ্গ কয়িয়জি ৈাকলি, শ্বশুি-িাশুলড়, অসু স্থ বাবা ও সন্তান ল য়ি
লিায়মািয়নি জনয উচ্চলিক্ষা িাভ কিয়ি পায়ি না। অথৈ পািলমিাি পুরুর্ সেকমষী কণাে বউলময়ে-সংসাি লিয়কে িুয়ি গয়বর্ণা লির্ কিি। আি এখ্ায়নই আমায়েি সমায়জ পুরুয়র্ি লৈয়ে
লময়েিা লপলেয়ে। িায়েি উজ্জ্বি ভলবর্যৎ থাকয়িও নানা বাাঁর্াে িা আটয়ক থায়ক। শ্বশুি বালড়য়িও
পািলমিায়ক শ্বশুি-িাশুলড়ি কাে লথয়ক অয়নক ললর্াত্মক কথা শুনয়ি েে। অ য়ি বা েু লটি
লেয়নও পািলমিা লকান কাজ লথয়ক লিোই পাে না। লসই লেনগুলিয়িই কায়জি মলেিা কামাই
কয়ি। িাই িাশুলড়য়ক সলিয়ে পািলমিায়ক লোঁয়িি লেিয়ি েে। না লেিয়ি পািয়িই িায়ক নানা
ললর্াত্মক কথা শুনয়ি েয়ব। িাই পািলমিা ভায়ব শ্বশুি-বালড়ি িলি কিষবয পািয়ন িাি লক
লকানও

াাঁক লথয়ক যায়ে? শ্বশুি বালড়য়িও িায়ক শ্বশুি-িাশুলড়ি মন জুলগয়ে ৈিয়ি েে ।

লকাথাও েু লটি লেয়ন লবয়িায়ি সায়িাোি-কালময়জ আিামোেক েয়িও আত্মীে স্বজয়নি বালড় িালড়
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পয়ি লগয়িই িাশুলড় খ্ুলি েে । িাই অসেয িাগয়িও পািলমিায়ক অয়নকয়ক্ষয়এ িলড়ই পড়য়ি
েে।
পািলমিা লেওি লেবলর্ষ ওিয়

িানাি সয়ঙ্গ একলেন িানাি বান্ধবী িঞ্জাবিীি সয়ঙ্গ লেখ্া

কিয়ি যাে। িঞ্জাবিী লবশ্বােয়ণি যু য়গ পািািয সংস্কৃলিি লোাঁোে এয়কবায়ি আর্ুলনক লময়ে। িাি
পিয়ন লিা-কাট লজনস, খ্ায়টা টপ। লজনস আি টয়পি ময়র্য ভূ মর্যসাগয়িি বযবর্ান এবং িলঞ্জি
নালভ। লসই সয়ঙ্গ োইিাইট কিা বাোলম ৈুি, লৈায়খ্ি পািা কািয়ৈ িাি, লোাঁয়ট ৈড়া লিপলষ্ট্ক।
পািলমিাি সয়ঙ্গ কথা বিাি মায়ঝই িঞ্জাবিী বযাগ লথয়ক লসগায়িট লবি কয়ি র্লিয়ে ওিাে
লনিাড়ুি ময়িা লর্াাঁো োড়য়ে। পািলমিা ভায়ব িঞ্জাবিীি ময়িা োই াই ও স্মাটষ লময়ে েেয়িা িাি
শ্বশুি বালড়য়ি এয়স বাসন মাজয়ি পািয়ব না। লকন্তু পািলমিাও এক সমে কুমািী লবিাে লজনস
ৈলড়য়ে, লৈায়খ্ সানগ্লাস এাঁয়ট বন্ধুয়েি সয়ঙ্গ োো লেলে কিি, অথৈ এখ্ন িায়ক সংসায়ি সবই
সামিায়ি েে। আয়গি পািলমিাি কায়ে এখ্নকাি পািলমিা এক অিীক মানবী। িানা ও
িঞ্জাবিীি লবয়েি সাক্ষী েয়ি িানা পািলমিায়ক িিাব লেে । লকন্তু পািলমিা লস বযাপায়ি লসদ্ধান্ত
লনয়ি পায়ি না। আসয়ি পািলমিা লকান বযাপায়ি কী লসদ্ধান্ত লনয়ব, লসটাও িাজা বাঙ্গায়িাি লথয়ক
লিয়মাট কনয়ট্রায়ি লস্থি কয়ি লেয়ব। পািলমিাি ময়িা লববালেি লময়েয়েি বযলি স্বার্ীনিা লবসজষন
লেয়ে স্বামীি স্বার্ীনিাে ৈিয়ি েে। পািলমিাি লেওি িানা িঞ্জাবিীয়ক লবয়েি িলিশ্রুলি লেয়েও
লির্ পযষন্ত িায়ক লবয়ে কয়িলন। িানা িঞ্জাবিীি ময়িা আর্ুলনক লময়েি সয়ঙ্গ লিম কিয়ি পায়ি
লকন্তু লবয়ে কিয়ি পায়ি না। লময়েয়েি িলি িানাি এই অমানলবক আৈিণ লেয়খ্ পািলমিা
যন্ত্রনােগ্ধ েে।
পািলমিাি স্বামী িাজলর্ষ বযাঙ্গায়িায়ি ৈাকলি কিাি সমে লথয়কই িায়েি ময়র্য েূ িে ও
অসয়ন্তার্ বৃ লদ্ধ পাে। পািলমিা লকেু লেয়নি জনয বযাঙ্গায়িায়ি যাে। লসখ্ায়ন িাজলর্ষি িি- ালনষৈাি
সব অযয়ে পয়ড় থাকয়ি লেয়খ্। অল য়স োিভাঙ্গা খ্াটুলনি পি িাজা িিয়গিস্থালিি লকান কায়জ
োি িাগায়ি পায়িনা, অথৈ পািলমিা লময়ে েয়েই িায়ক সবলেয়ক সামিায়ি েে। পুরুয়র্িা শুর্ু
হুকুম জালি কিয়ি পায়ি। পািলমিা একসয়ঙ্গ কয়িজ, শ্বশুিবালড় ও বাবা-মাি লেখ্াশুনা কিয়িও
লযন লময়ে েওোে লেয়িয়েি িুিনাে িাি লকাথাও িামলি লথয়ক যাে। পািলমিাি শ্বাশুলড় মানসীি
কথাে পাওো যাে:
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‘‘লবয়ে েয়ি লময়েয়েি একটা লভন্ন জগয়ি লযয়ি েে। একটা অনয সংসাি,
লযখ্ায়ন স্বামী থায়ক, শ্বশুি-িাশুলড়, লেওি-ননে...... লসই গলণ্ড লথয়ক লবলিয়ে
লেয়িয়েি ময়িা কয়ি বাপ-মা’ি োলেে লনওো লক লময়েয়েি পয়ক্ষ সম্ভব? লপয়ি
ওয়ে িািা?’’৫
পািলমিা িাজাি সয়ঙ্গ লসৌময ও িালনোি বালড়য়ি লগয়ে এক নিুন অলভজ্ঞিাি সম্মু খ্ীন েয়েয়ে।
িালনোও পািলমিায়ক ৈাকলি লেয়ড় স্বামীি সয়ঙ্গ থাকাি উপয়েি লেে। লসই সমে লনিািুি িাজাি
মুয়খ্ অন্তয়িি কথা লবলড়য়ে আয়স:
‘‘লি ইজ লভলি অযািায়মণ্ট। লনয়জ যা ৈাে, লসখ্ান লথয়ক একৈুি নড়য়ব না।...
কয়িজ লেখ্াে আমাে? কয়িজ? হুাঁে। ওই কয়িয়জি মাইয়নটা আলম ওয়ক
োিখ্িৈা লেয়ি পালি।’’৬
এিপি পািলমিা বুঝয়ি পায়ি, লস ৈাকলি লেয়ড় িাজাি সয়ঙ্গ না থাকাে িাজা কি লক্ষাভ ময়ন
পুয়র্ লিয়খ্য়ে। িািপি লথয়ক িাজা পািলমিাি িলি নানাভায়ব িলিয়িার্ িুিবাি লৈষ্ট্া কয়িয়ে।
পািলমিা পুয়জাি েু লটয়ি িয়মািয়নি জনয লিয়েসাি লকাসষ কিয়ি ৈাইয়ি িাজা লসইসমে

যালমলি

সে উলটভ্রময়নি লসদ্ধান্ত লনে। পািলমিাি িি অনু য়িার্ সয়েও িাজা উলটভ্রমন স্থলগি িায়খ্ না,
বিং পািলমিা লিয়েসাি লকাসষটা লেয়ড় লেয়ি েেয়িা িাজা খ্ুলি েয়িা। পুরুর্িালন্ত্রক সমায়জ
এইভায়বই স্ত্রীয়েি ইো-অলনোি লকান মূিয পুরুর্ বা স্বামীি কায়ে লনই। আমিা টুটায়নি কথাে
পাই:
‘‘িয়ব সংসাি একজয়নিই কয়রায়ি থাকা উলৈি। লসটা োজবযােিাই লবটাি
পায়ি।’’৭
পািলমিা লির্ পযন্ত লিয়েসাি লকায়সষই ভলিষ েে এবং িাজাও পািলমিায়ক োড়াই সবাইয়ক
লনয়ে উলটভ্রময়নি বযবস্থা কয়ি। পািলমিাি এই লসদ্ধায়ন্তি জনয িাি শ্বশুি-িাশুলড়ও পুত্রবর্ূ ি
অবস্থা না লভয়ব নানা কথা লিানাে। িাি শ্বাশুলড় মানসী বয়ি:
‘‘কাজটা লকন্তু ভাি কিয়ি না। ৈাকলিি বাোনা লেলখ্য়ে লময়ে মানু য়র্ি এই
র্িয়নি একগুাঁয়েলম লিাভা পাে না।’’৮
এই পািলমিায়ক সংসায়ি এি শ্রমোন ও মন জুলগয়ে ৈয়িও সব িাি কায়ে লনস্ফিা েয়ে যাে।
র্ীয়ি র্ীয়ি িাি সয়ঙ্গ স্বামী, শ্বশুি, িাশুলড় িয়িযয়কিই এক মনকর্াকলর্ বা েূ িে চিলি েে।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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সকয়িই িাি সয়ঙ্গ িয়োজন োড়া কথা বয়ি না। িাই পািলমিাি এই সংসাি আজব বয়ি ময়ন
েে:
‘‘সংসাি ভািী আজব জােগা। এ লৈিাপুলঞ্জ নে, লয সযাাঁিয়সযাঁয়ি েয়ে থাকয়ব
সবষক্ষণ। আবাি লগালব সাোিাও নে, লয এখ্ায়ন লময়িি আলবভষাব একান্তই
অিিযালিি। এ মরুিয়েিও নে, লনিক্ষীে অঞ্চিও নে। অনন্ত চিিয বা
র্িাবাাঁর্া বৃ লষ্ট্ি আবয়িষ আটয়ক থায়ক না লৈিকাি। এখ্ায়ন বুলঝ েে ঋিুই বাস
কয়ি একয়ত্র। গ্রীে, বর্ষা, িীি, বসন্ত, লক লয কখ্ন েখ্ি লনয়ব সংসায়িি
আগাম োেি কিা োে। অবিয লকানও ঋিুই সংসায়ি পাকাপালক লগাঁয়ড় বসয়ি
পায়ি না। িয়ব িয়িযয়কিই োপ িয়ে যাে সংসায়ি। লকাথাও না লকাথাও।’’৯
এিপি পুয়জাি েু লট শুরু েে, পািলমিাি শ্বশুি-িাশুলড়-পুত্র সকয়িই বযাঙ্গায়িাি যাে আি পািলমিা
যােবপুি লবশ্বলবেযািয়ে লিয়েসাি লকায়সষ ভলিষ েে। এিপি েোৎই পািলমিাি বাবাি মৃিুয েওোে
পািলমিা লিয়েিাি লকাসষও লির্ কিয়ি পায়ি না; আবাি িাজায়েিও উলটভ্রময়নি মাঝপয়থ ল য়ি
আসয়ি েে। সবয়িয়র্ লেখ্া যাে পািলমিাি মা সু লমিাও পািলমিায়ক ৈাকলি লেয়ড় স্বামীি কায়ে
লযয়ি বয়ি:
‘‘সংসায়িি িয়োজয়ন লময়েিা ৈাকলি কয়ি, আবাি সংসাি ৈাইয়ি ৈাকলি
লেয়ড়ও লেে।’’১০
এইভায়বই সংসায়িি লবড়াজায়ি লময়েয়েি লনজস্ব জগৎ আিা-আকাঙ্খা লনেকই স্বাে-আহ্লায়ে
পলিণি েে। লময়েয়েি জগৎ বয়ি লকেু থায়ক না, শুর্ু স্বামীি জগয়িই, পুরুয়র্ি জগয়িই িায়েি
বাস কিয়ি েে। িাই পািলমিা ভায়ব:
‘‘শুর্ু বউ আি মা েয়ে লটয়ক থাকায়িই

লময়েয়েি অলিে? পািলমিা লনয়জ

লকেু নে? োে লি।’’১১
‘অয়র্ষক আকাি’ উপনযায়স ির্ান ৈলিত্র পািলমিা োড়াও আিও লগৌণ নািী ৈলিত্রয়েি মার্যয়মও
আমিা নািীয়েি অবয়েিা, বঞ্চনাি পলিৈে পাই। পািলমিাি লেলেিাশুলড়, পািলমিাি কায়জি লময়ে
সিস্বিী ও কিাবিী, পািলমিাি বান্ধবী এনাক্ষী বা সেকমষী িবষিী িয়িযয়কি সংসাি জীবয়নি মর্য
লেয়ে পুরুর্িালন্ত্রক সমাজ বযবস্থাে নািীয়েি স্বরূপ ু য়ট উয়েয়ে। পািলমিাি লেলেিাশুলড় লবয়েি
পি স্বামীয়ক ভুলিয়ে শ্বশুি-িাশুলড়ি লবরুয়দ্ধ লগয়ে কয়িয়জ ভলিষ েয়েলেি। আি িাই িাি স্বামী
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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িায়ক পাাঁৈ বেয়ি লিনবাি গভষর্ািণ কলিয়ে িলিয়িার্ লনয়েলেি। িবুও লস একবেি নষ্ট্ েয়িও
লেয়ি লকায়ি লনয়ে গ্রযাজুয়েিান কয়িয়ে। লকন্তু লির্ পযষন্ত িাি স্কুয়ি পড়ায়নাি ইো থাকয়িও
িায়ক সংসায়িি আয়ষ্ট্পৃয়ষ্ট্ বাাঁর্া পড়য়ি েয়েয়ে। পািলমিাি কায়জি লঝ সিস্বিী লনয়জ লিাজগাি
কয়ি সংসাি ৈািায়িও িায়ক স্বামীি লনয়েষয়ি ৈিয়ি েে। সিস্বিীি েুয়টা বাচ্চাি লপটভিায়ি িাণ
লগয়িও িাি স্বামী লকান লখ্োি কয়ি না। িায়ক অপায়িিন কিয়িও িাি বি লেে না। সিস্বিী
িাি বয়িি উপি লনভষিিীি না েয়িও বয়িি লসদ্ধান্তই িাি কায়ে লবেবাকয। সিস্বিীি ময়িা
িাজাি বযাঙ্গায়িায়িি কায়জি লঝ কিাবিীিও একই েিা। কিাবিীি বিও মে খ্াে, জুো লখ্য়ি,
আি লনেম কয়ি বউ লপটাে। পািলমিাি বান্ধবী এনাক্ষী এম-লব-লব-এয়স িাি স্বামীি লৈয়ে লবলি
নম্বি লপয়ে

াটা ালট লিজাল্ট কয়ি। িা সয়েও িায়ক সংসাি, সন্তান লেখ্ভায়িি জনয স্বামীি

লৈয়ে কম িািালি কয়ি লবলি লবলি সংসাি কিয়ি েে। এনাক্ষীি কথাে:
‘‘সংসায়িি পিীক্ষা বড় কলেন। লসখ্ায়ন লবলি মাকষস লপয়ি লগয়ি বয়িি লৈয়ে
একটু লপলেয়ে লপলেয়ে থাকয়ি েে।...... লেয়িিা বউ-বাচ্চা ভুয়ি কায়জ িুয়ব
থাকয়ি পায়ি। লসটা িায়েি গুণ। আি লময়েিা লিমনটা কিয়ি িািা েে
সৃলষ্ট্োড়া। অিএব লকলিোিটা লময়েয়েিই সযালক্র াইস কিয়ি েয়ব ।......
বউয়েি োইট বয়িি লৈয়ে সবষো খ্ালনকটা কম থায়ক। সমান েয়ে লগয়িই লিা
মুিলকি, িাই না?’’১২
পািলমিাি সেকমষী িবষিী ও িাি স্বামী েুজয়নই স্কুয়ি পড়াি। লকন্তু িবষিী কয়িয়জ ৈান্স লপয়িও
িায়ক িাি স্বামী স্কুয়িই পয়ড় থাকয়ি বয়ি। আসয়ি স্কুিলটৈায়িি অর্যালপকা বউয়ক েেয়িা লস
লময়ন লনয়ি ৈাে না। িবষিী লজাবপূ বক
ষ কয়িয়জব ৈাকলিয়ি ু কয়ি িায়ক শ্বশুিবাড়ীয়ি নানাভায়ব
অপেি েয়ি েে৷ িাি স্বামী বাড়ী না োড়াই িায়ক অয়নক পথ অলিক্রম কয়ি কয়িয়জ লযয়ি
েি। িাি উপি কায়জি লিাক োলড়য়ে বালড়ি বাসনয়কাসন সব িবষিীি িাশুলড় িায়ক লেয়েই
মাজাি। লির্ পযষন্ত িবষিী িাি স্বামীয়ক লেয়ড় একাই বাস কয়ি৷ লকন্তু িায়ি িাি লময়েটাও
লসভায়ব বাবায়ক লপিনা আবাি কয়িয়জ িায়ক লনয়ে নানা িসায়িা গল্প চিলি েি৷ লকায়না পুরুর্
কলিয়গি সয়ঙ্গ একায়ন্ত কথা বিয়ি অনযিা আয়ড় আয়ড় িাকাি৷ এইভায়বই ‘অয়র্ষক আকাি’
উপনযায়স পািলমিা সে অনযানয লগৌণ নািী ৈলিত্রয়েিও সংসায়িি লবড়াজায়ি ও পুরুর্ িালন্ত্রক
সমায়জি নানা যন্ত্রনা সেয কিয়ি েয়েয়ে।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লিলখ্কা সু লৈত্রা ভট্টাৈাযষ একজন নািী েয়ে লিলন নািীয়েি অন্তজ্বষািাি স্বরূপলট গভীি
উপিলিি িািা ‘অয়র্ষক আকাি’ উপনযায়স পলিস্ফুট কয়িয়েন৷ সমায়জ লময়েিা যলে িড়াই কয়ি
লকাথাও একটা লপৌঁেয়ি পািয়ি সবাই িায়ক কুলণষি কিয়ব ৷ লকন্তু িাি আয়গ পযষন্ত িায়ক সবাই
বার্া লেবাি িাণপণ লৈষ্ট্া কয়ি৷ এই উপনযায়স পািলমিা খ্বয়িি কাগয়জ এক পঙ্গু লময়েি ইংলিি
ৈযায়নি পাি েওোি কালেলনি খ্বি পয়ড়। লসই পঙ্গু লময়েয়ক নানা বার্া লবপলত্ত অলিক্রম কয়ি
লসই অসার্য সার্ন কিয়ি েয়েয়ে৷ পািলমিাি ময়িা অসোে গৃেবর্ূ িাও জীবন-সমুয়দ্রি নানা বাাঁর্া
লবপলত্ত অলিক্রম কয়ি জীবন পয়থ এলগয়ে লযয়ি ৈাে৷ লকন্তু িকৃলিি ঋিুৈয়ক্রি ময়িাই লময়েয়েি
সংসাি জীবয়নও বর্ষাি িালি িালি লময়িি ময়িা অসয়ন্তার্ জমাট বাাঁয়র্৷ িাই পািলমিাও সংসাি
রূপ আকায়ি স্বামী-সন্তায়নি বন্ধয়ন অসপরাূ ণষ আিা ও ভায়িাবাসাি সাজা লভাগ কয়ি জলড়য়ে থায়ক৷
িথযসূত্র:
১. ভট্টাৈাযষ সু লৈত্রা। ‘উপনযাস সমগ্র-১’(িাককথন)। আনন্দ পাবলিিাসষ, কিকািা। িথম সংস্কিণ,
জানু োলি-২০১৬।
২. ভট্টাৈাযষ সু লৈত্রা। ‘অয়র্ষক আকাি’। আনন্দ পাবলিিাসষ, কিকািা। িৃিীে মুদ্রণ, আগষ্ট্ ২০১৪।
পৃষ্ট্া-২৬
৩ িয়েব, পৃষ্ট্া-২৯
৪ িয়েব, পৃষ্ট্া-৩৮
৫ িয়েব, পৃষ্ট্া-৭১
৬ িয়েব, পৃষ্ট্া-১২০
৭ িয়েব, পৃষ্ট্া-১৩১
৮ িয়েব, পৃষ্ট্া-১৩৫
৯ িয়েব, পৃষ্ট্া-১৩৭
১০ িয়েব, পৃষ্ট্া-১৬৫
১১ িয়েব, পৃষ্ট্া-১৬৭
১২ িয়েব, পৃষ্ট্া-১০৩
*****
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজ া ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal

Onli ne

Resea rch

Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

লবশ্বালেি সমায়জি উপস্থাপনা ও সমায়িাৈনা িসঙ্গ: সু লৈত্রা ভট্টাৈায়যষি
‘কাাঁয়ৈি লেওোি’ ও ‘কাাঁটা লবাঁর্া পায়ে’(অসপরাূ ণষ উপনযাস)
লিখ্ক-পলিলৈলি

সু ব্রি লবশ্বাস
গয়বর্ক, বাংিা লবভাগ, লগৌড়বঙ্গ লবশ্বলবেযািে
মািো, পলিমবঙ্গ, ভািি

সািসংয়ক্ষপ
লবশ্বােনয়ক সমাজ বযবস্থাি লনেন্ত্রক লেসায়ব ময়ন কিা েয়িও বৃ েত্তি অয়থষ িথা সমায়জ মানব
ৈালেোি বৃ েৎ লক্ষত্রয়ক লযাগান লেয়ি লগয়ে, িাে সবষয়ক্ষয়ত্রই লবশ্বােয়নি লবকল্প রূপ লয বিষমায়ন
অনু পলস্থি, পূ য়বষও েেয়িা লসটা লেি না, আি থাকয়িও িা লেি িেয়ন্ন িা আি বিাি অয়পক্ষা
িায়খ্ না। সালেিয সমায়জি েপষণ বয়িই েেয়িা িা লথয়ক লকেু ই বাে যাে না, অলৈয়িই ু য়ট ওয়ে
বযলি মানয়সি সায়থই বৃ েৎ সমায়জি সু খ্-েুঃখ্, জ্বািা-যন্ত্রণা, িািসা-োোকাি, অনু য়িাৈনায়বার্...
সব লকেু । সালেিয লযন লৈায়খ্ আঙ্গুি লেয়ে লেলখ্য়ে লেে উলৈি-অনু লৈয়িি পাথষকয, সমাজ গেন বা
ভাঙ্গয়নি অনু র্ঙ্গগুলি। লেক শ্রীকৃয়েি ময়িাই লযন সিয-লময়থযি পথলনয়েষি িাি কাজ। সালেিয
পােয়কি লনজমনয়িায়ক লৈিনািস জালিি কয়ি এবং যাি মার্যয়ম বযলি মানয়সি সায়থ, বৃ েত্তি
অয়থষ সমায়জিও িকৃি অলভরুলৈি িকাি িয়ট। িাই সমেকায়িি লনলিয়খ্ লবলভন্ন সংরূয়পি
ময়িাই উপনযায়সও লয এই েলব িকটভায়ব ু য়ট ওয়ে িা সম-আয়িাৈনা কয়ি লেখ্া লযয়ি পায়ি
ঔপনযালসক সু লৈত্রা ভট্টাৈায়যষি ‘কায়ৈি লেওোি’ ও ‘কাাঁটা লবাঁর্া পায়ে’(অসপরাূণষ) উপনযাস।
সূৈকিব্দ
লবশ্বােন, মূ িযয়বার্, অবক্ষে, সু লৈত্রা ভট্টাৈাযষ, উপনযাস, বহুলবর্ অনু র্ঙ্গ
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লবশ্বালেি সমায়জি উপস্থাপনা ও সমায়িাৈনা িসঙ্গ: সু লৈত্রা ভট্টাৈায়যষি
‘কাাঁয়ৈি লেওোি’ ও ‘কাটা লবাঁর্া পায়ে’(অসপরাূ ণষ উপনযাস)
সু ব্রি লবশ্বাস
১। সময়েি অনু র্ ঙ্গ: লবশ্বােন:সমে বেয়িি সয়ঙ্গ পলিবলিষি েয়েয়ে সমাজ, মানু র্, সমাজ-মানু য়র্ি মানলসকিাি। িয়ট লগয়ে
অয়নক িটনা। আি এই লস্রায়িই মানু য়র্ি ময়র্য কখ্য়না লেখ্া লগয়ে অলিয়েি সংকয়টি আিঙ্কা,
আবাি কখ্য়না বা লনয়জি লসই অলিেয়কই লনভষয়েি সয়ঙ্গ স্বমলেমাে পুনঃিলিষ্ঠাি সেথষক িয়ৈষ্ট্া।
ৈলেয়িি েিয়কি লবশ্বযু য়দ্ধাত্তি পলিলস্থলি ও ভািয়িি স্বর্ীনিা িায়ভি পটভূ লমি লনলিয়খ্ িক্ষ
কিয়ি আমিা লেখ্য়বা সমাজ-িাজনীলি-অথষনীলি-সংস্কৃলি আমূ ি পলিবিষন ও পৃলথবীি লবলভন্ন
লেয়িি চমত্রীবন্ধয়ন আবদ্ধ েবাি সেথষক ভূ লমকা। আি এি সায়থ সায়থই অবস্থান্তয়িি লনলিয়খ্
পলিলৈি েওো ‘লবশ্বােন’-এি সায়থ। স্বভাবিই িশ্ন আয়স লবশ্বােন কী?
সার্ািণভায়ব ‘লবশ্বােন’-লক আমায়েি চেনলন্দন জীবনযাত্রাি সয়ঙ্গ গভীি ভায়ব জলড়য়ে থাকা
ক্রমানু সািী ‘এক র্িয়ণি লনেন্ত্রক’ বিা লযয়ি পায়ি। ১৯৯০-এি েিক লথয়ক এই িব্দলটি গুরুে
লযন আয়িা লবয়ড় লগয়ে। মানব সভযিাি জন্মিগ্ন লথয়কই লয লবশ্বােয়নি উপলস্থলি, িাি িমাণ
অিীয়ি লবলভন্ন পলিব্রাজকয়েি লেি ভ্রমণ কয়ি িায়েি মিামি, আেিষ, বযবসালেক নীলিি আোনিোন িভৃলি। এখ্ন শুর্ু িাি রূপগি পলিবিষন িলক্ষি। বিষমায়ন িযু লিি উন্নেন লবশ্বােয়নি
গলিয়ক শুর্ু আয়িা কয়েকগুণ বালড়য়ে লেয়েয়ে িা নে মানু র্য়ক লযন আয়িা লবলি আগ্রাসী,
স্বাথষায়ন্বর্ী, ক্ষমিায়িাভী কয়ি িুয়িয়ে।
মূ িি অথষননলিক ভায়ব সমৃদ্ধ উন্নি লেিগুলি িায়েি লভলত্তয়ক আয়িা সুেৃঢ় কিাি জনয লিিীে
লবশ্বযু য়দ্ধাত্তি পলিলস্থলি ও পঞ্চায়িি েিয়কি লেয়ক ‘নিুন লবশ্ব বযবস্থা’ গয়ড় লিািাি িাক লেে। যা
পিয়িাপয়ক্ষ উপলনয়বলিকিািই রূপান্তি বিা ৈয়ি ‘লবশ্বােন’ রূয়প।
লবশ্বােয়নি পূ বষগালমিাে লেখ্া লযয়ি পায়ি লয, পৃলথবীি লবলভন্ন লেয়িি সয়ঙ্গ িাৈীনকাি লথয়কই
ভািয়িি লিক্ষা-সংস্কৃলি ও বালণয়জযি লমাে লেি। সৈিুি লব্রলটি িলি বালণজয কিয়ি এয়স ‘মায়েি
লিয়ি মাে লভয়জ’ লনয়জয়েি পলিপূ ণষ সমৃদ্ধ কয়িই ক্ষান্ত েেলন, লেিীে সপরাে লনয়জি লেয়ি
আেিয়ণি জনয অবার্ একয়পয়ি বালণজয নীলিি ৈািনা কয়িলেি। স্বার্ীনিা পিবিষী সময়ে যাি
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কিকটা পলিবিষন িয়টলেি। ভািয়িি ময়িা িৃিীে লবয়শ্বি লেয়ি িাকৃলিক সপরায়েি অভাব না
থাকয়িও িযু লি বা লকৌিয়িি অভাব লকেু টা পলিমাণ েয়িও িয়েয়ে। লনয়জি লেিয়ক উন্নিসমৃদ্ধিািী কিাি িালগয়ে বিষমায়ন লবশ্বােয়নি লনেয়মই অথষননলিক সংস্কায়িি পয়থ োাঁটয়ি লগয়ে
লেিীে স্বায়থষি লবলর্লনয়ির্ অয়নকয়ক্ষয়ত্রই িিু কয়ি িুয়িয়ে, ভািিসে লবলভন্ন লেিগুলি। লকননা
লকায়না একটা বহুজালিক সংস্থাি োিাি িিাে না এয়ি লয আর্ুলনক িযু লিি সংয়যাগ িটয়ব না।
িয়ব িালেক লক্ষয়ত্র লবশ্বােন েয়িও বযবোলিক লক্ষয়ত্র লবশ্বােয়নি

ি খ্ুব লয ভায়িা িা বিা যাে

না, লকননা পুাঁলজবােী অথষনীলিি ওপি লভলত্ত কয়ি যায়েি নীলি, লসখ্ায়ন উোিীকিণ, অথষােিণ,
স্বাথষই িভাব ল িয়ব িা আি বিাি অয়পক্ষা িায়খ্ না।
বিষমান সমাজ বযবস্থাে োাঁলড়য়ে লবশ্বােন সব লশ্রলণি মানু র্য়কই িভালবি কয়িয়ে। লনয়ে
এয়সয়ে লনজস্ব লবড়াজায়িি ময়র্য। যািা িিযক্ষ ভায়ব লবশ্বােয়নি সপরায়কষ জ্ঞাি নন, িািা কখ্য়না
লবজ্ঞাপয়নি িমিমা বযবোি লেয়খ্, িেয়িি উচ্চলবত্ত সমায়জি বড়বড় ফ্লযাটয়কলন্দ্রক জীবন যাপন
লেয়খ্, আবাি কখ্য়না িাি সময়েি সাংস্কৃলিক পলিমণ্ডয়িি সয়ঙ্গ আজয়কি একলবংি িিয়কি
সংস্কৃলিি িুিনা কয়ি লবশ্বােয়নি উপলস্থলিয়ক জীবন-যাপয়নি মার্যয়ম লক্ষত্র-লবয়ভয়ে িিযক্ষ
কয়িয়েন।

২। লবশ্বােন: সমাজ-সালেিয:মানু র্ লয সমায়জি অন্তগষি িাি লভিি ও বাইয়িি িকৃলি সব সমে পলিবিষনিীি, আি এই
পলিবিষনিীি একটা সংিায়িি ময়র্য লেয়ে উজ্জীলবি েে সমায়জি ময়র্য এক নিুন িলি। সমাজ
লযমন পলিবিষন েে লিমলন লবলভন্ন সময়ে মানু য়র্ি মন ও েৃ লষ্ট্ভলঙ্গিও পলিবিষন িয়ট, কায়জই
সবষকায়ি সালেয়িয সমায়জি িলি িন একিকম েে না। লকননা সমে লপয়িায়নাি সায়থ সায়থ
এক সমে লযমন পুিািন সামন্তিালন্ত্রক সমাজয়ক ধ্বংস কয়ি যখ্ন নিুন র্নিালন্ত্রক সমাজ সৃলষ্ট্
েয়েলেি, লিমনই মানব লৈিনাি সয়ঙ্গ যু ি জীবয়নি পুয়িায়না মূ িযয়বার্গুয়িাি আয়বেন র্ীয়ি র্ীয়ি
লনঃয়ির্ েয়ে যাে, নিুন লৈন্তাে আভালসি েে বযলি মানু য়র্ি স্বািন্ত্রয়বার্, আত্মালভমান। যা লিল্পীি
েৃ লষ্ট্ভলঙ্গয়কও অিীি লথয়ক বিষমান-ভলবর্যয়িি লেয়ক িসালিি কয়ি।
সালেিয লযমন একলেয়ক মানবসমায়জি ভায়িা লেকগুলি িাি স্বেন্দমে েৃ লষ্ট্ িায়খ্, লিমলন
সমায়জি খ্ািাপ জােগাগুয়িায়ক সংয়িার্য়নি জনয উপয়েিও লেয়ে থায়ক। িাই সালেয়িয মানু র্
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লনয়জি জীবয়নি অনু র্ঙ্গগুয়িাি কালবযক রূপ িটয়ি লেয়খ্ লনয়জি সু খ্-েুঃয়খ্ি স্মৃলি লিামন্থয়নি
অবসি পাে। উি লবর্য়ে সালেিয সম্রাট বলঙ্কমৈন্দ্র ৈয়ট্টাপার্যায়েি মি এিকম“িুলম সালেিয পায়ে অনু িি এবং িাোয়ি আনন্দ িাভ কয়িা, িাোি কািণ এই
লয, লয সকি বৃ লত্তি অনু িীিন কলিয়ি সালেয়িযি মমষ গ্রেণ কিা যাে, িুলম
লৈিকাি লসই সকি বৃ লত্তগুলিি অনু িীিন কলিোে, কায়জই িাোয়ি আনন্দ িাভ
কয়িা।”১
অথষাৎ লয সকি লবর্েগুলি সার্ািয়ণি জীবয়ন িয়ট থায়ক আমিা যাি সায়থ যু ি, লস সব
লবর্েগুলিই আমিা সালেয়িয খ্ুয়াঁ জ পাই, িাই আনন্দ িাভ কয়ি থালক। আি সয়ঙ্গ িকৃি সালেিয কী
িাি মমষ গ্রেণ কিা সম্ভব েে। িবীন্দ্রনাথ োকুি এ িসয়ঙ্গ বয়িয়েন“সালেয়িযি লবৈাি কলিবাি সময েুইটা লজলনস লেলখ্য়ি েে। িথম, লবয়শ্বি উপি
সালেিযকায়িি হৃেয়েি অলর্কাি কিখ্ালন, লিিীে, িাই স্থােী আকায়ি বযি
েইোয়ে কিটা।”২
অিএব, এখ্ায়ন সােয়িযি লবৈায়িি জনয লেখ্া েিকাি লবয়শ্বি উপি সালেিযকায়িি লিখ্নীি
অলর্কাি কিখ্ালন, কিটা লনমগ্ন লিলন লবয়শ্বি বযাপায়ি। আি লসই সয়ঙ্গ ঐ অলর্কাি কিটা
স্থােীভায়ব বযি েয়েয়ে িাও লেখ্য়ি েয়ব।
সু িিাং সালেয়িয আমায়েি লৈিকািীন বৃ লত্তগুলিি অনু বিষন িয়েয়ে, সালেিযকাি িথয়ম িায়ক
লনয়জি ময়নি সালেিযিয়স জালিি কয়ি সকয়িি িয়ি পলিয়বিন কয়ি সকয়িি ময়নাগ্রােী কয়ি
লিায়িন। এককথাে এয়ক লনয়জি কয়ি সকয়িি ক’লি িুিয়ি েয়ব। আমায়েি বিষমান লনবয়ন্ধি
আয়িাৈনাে আিা কিা যাে এই ভাবনাই উদভালসি েয়েয়ে। লিলখ্কাি মনয়ন লয লবর্ে-িটনা,
মার্যমগুলি নাড়া লেয়েয়ে লসগুয়িায়ক লিলন লনজ আলঙ্গক িীলিয়ি উপস্থালপি কয়িয়েন, কখ্য়না
সমায়িাৈনাি লক্ষত্ররূয়প আবাি কখ্য়না ভায়িায়েি গুণগ্রােী রূয়প।
িৈলিি সমাজ বযবস্থাি কাোয়মাে ‘সংস্কৃলি’ খ্ুবই গুরুেপূ র্ণ্ষ একলট লবভাগ। িয়ব বিষমান
সময়ে োাঁলড়য়ে লবশ্বােন, সংস্কৃলিি মায়ন বা অথষ অয়নকটাই পায়ল্ট লেয়েয়ে। সংস্কৃলি লযমন উাঁৈু
লশ্রলণি লবৌলদ্ধক পািেলিষিা এবং আলত্মক শুলদ্ধি িলক্রোয়ক লনয়েষি কয়ি লয লেক লথয়ক একজন
সংস্কৃলিবান মানু র্ বিয়ি আমিা লিলক্ষি পলিিীলিি নান্দলনক িজ্ঞাসপরান্ন সু ৈারু ও ভদ্র লকায়না
বযলিয়ক লনয়েষি কলি, লিমলনই আবাি জীবনৈযষাি একলট িলক্রোয়কও লনয়েষি কয়ি। আবাি
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িব্দগি িাৎপযষ োলড়য়ে একটা সমগ্র জীবনেিষনয়কও লবাঝাে। অথষাৎ সমায়জ মানু য়র্ি লবৈািলবার্-বুলদ্ধ, মানলসকিা, আৈাি-বযবোি, পেন্দ-অপেন্দ সবলকেু য়কই একটা বৃ য়ত্ত এয়ন সমযকরূয়প
োলজি কয়ি বযলি মানু য়র্ি সাময়ন। লবশ্বালেি সমাজ বযবস্থাে পলিমী লেিগুয়িা লবলভন্ন
গণমার্যমগুলিয়ক বযবোি কয়ি এমনভায়ব সংস্কৃলিয়ক উপস্থালপি কিয়ে লয ‘িায়েি সংস্কৃলিই
লশ্রষ্ঠ’, বালকিা অপাংয়িে, ব্রািয। িায়েি সংস্কৃলিয়ি সালমি না েয়ি মানু র্য়ক লপলেয়ে থাকয়ি
েয়ব, যু য়গি সায়থ িাি লমিাবাি জনয িায়েি সংস্কৃলিই লবকল্প লোক বা অপলিোযষ। িািা মানু য়র্ি
ময়ন এক িকাি অসোেিায়বার্ জালগয়ে িুিয়ি ৈাে, যায়ি িয়িযয়কি ময়ন েয়ব লবশ্বােয়নি
লবকল্প বুলঝ সলিযই লকেু লনই।
লবশ্বােয়নি আগ্রাসয়নি সাময়ন বড় বড় জালি, িােগুলিও অসোেভায়ব আত্মসমপষন কিয়ি
বার্য েয়েয়ে। পলিমী লভাগবােী সংস্কৃলি ভািয়িি ময়িা িৃিীে লবয়শ্বি লেিগুয়িায়ি সামালজক
অবক্ষয়েি জন্মান্তি লেয়সয়ব ৈয়িয়ে।

িস্বরূপ আমিা লেখ্ব লভাগযপয়নযি আমোলন লবয়ড়য়ে,

লেয়িয়মেিা লটলভি িািা িভালবি েয়ে অপসংস্কৃলিি লিকাি েয়ে, লযখ্ায়ন লযৌনিা ও
মাল োিয়ন্ত্রি পািাপালি লেংস্রিায়কও িশ্রে লেয়ে। গুলটকিক মর্যস্থিাকািী সংস্থা লবলভন্ন পয়ণযি
লবজ্ঞাপয়নি নায়ম নািীয়েে লযমন লনিষজ্জভায়ব িেলিষি েয়ে, লিমলন অনযলেয়ক মর্যলবয়ত্তি
ৈালেোয়ক অয়নক পলিমায়ণ বালড়য়ে লেয়ে িায়ক িাে ওই পণযলট লকনয়ি লনেমলবরুদ্ধ কাজ
কিয়িও বার্য কিয়ে। আসয়ি পািািয িথা পলিমী পুাঁলজবােী েুলনোি িক্ষযই েি সু স্থ স্বাভালবক,
সাংস্কৃলিক ঐলিেযিািী েৃ ঢ় লৈিনাি মানলসকিাি মানু য়র্ি সমাজয়ক ধ্বংস কয়ি, িায়েি ময়নাবৃ লত্ত
অনু যােী লনেলন্ত্রি, পলিৈালিি, লিালর্ি সমাজ গয়ড় লিািা।
লয সমায়জ মানু র্ থাকয়ব অয়থষি কািাগায়ি বন্দী একটা কৃলত্রম অবক্ষলেি মানলসকিাে পূ ণষ,
যা লভাগবােীও বয়ট। িয়ব লভাগবােী মানলসকিা শুর্ুমাত্র অবক্ষলেি সমায়জিই ইলঙ্গিবােী িা নে,
অথষননলিক মানেণ্ড লযয়েিু লবশ্বয়ক মানু য়র্ি সায়র্যি ময়র্য এয়ন লেয়ি পায়ি, িাই অথষননলিক
স্বার্ীনিা িাে অলিলখ্ি ভায়ব লমৌলিক অলর্কায়িি ময়র্য পয়ড়। বিা যাে লময়েয়েি আত্মিলিষ্ঠা
এই অথষননলিক স্বার্ীনিাি সমান। পলিবাি-সমাজয়ক্ষত্র সব জােগাে িািা অলিয়েি পলিৈয়ে
পলিলৈি েয়ি ৈাে।
বযলিয়েি স্বিন্ত্রিা, আলথষক স্বলনভষিিা, মর্যলবত্ত মানলসকিা, সন্তানর্ািণ, লিঙ্গনবর্ময,
লনঃসঙ্গিা িভৃলি লবর্েমুখ্ীনিায়ক সাময়ন লিয়খ্ পুরুর্ ঔপনযালসকয়েি পািাপালি মলেিা
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ঔপনযালসয়কিাও শুর্ু নািী সমায়জি েুঃখ্-েুেষিা, চবর্য়মযি কথাই িুয়ি র্য়িন না; সামলগ্রকভায়ব
বিষমান সমায়জি লৈত্রয়কই উপস্থালপি কয়িন।

৩। লবশ্বালেি ময়নাভাবনা ও সালেিয সম-আয়িাৈনাে ‘কায়ৈি লেওোি’:
সু লৈত্রা ভট্টাৈায়যষি ‘কায়ৈি লেওোি’ উপনযাস মূ িি সমায়জ স্বামী-স্ত্রীি সপরায়কষি ভাঙ্গন ও লির্
লবয়েে কীভায়ব কিটা গভীি পযষন্ত সন্তায়নি ময়ন িভাব ল িয়ি পায়ি িাি েলব িুয়ি র্িা।
কালেলনি লনলিয়খ্ গয়ল্পি গলি-িকৃলি সেয অষ্ট্ােিী বৃ লষ্ট্য়কলন্দ্রক, িায়ক লিয়িই সমি ৈলিয়ত্রি
কথাবিা। লোয়টা লথয়ক আোয়িা বেি পযষন্ত লস লয লয মানলসক টানয়পায়ড়ন্ িয়েি ময়র্য লেয়ে
পথ অলিক্রম কয়িয়ে, আোয়িাি পূ ণষিায়ি িািই জমা অলভমায়নি অগ্নু ৎপাি িয়ট।
মানু র্ মনয়ন যা লবশ্বাসী অয়নক লক্ষয়ত্রই কয়মষ িাি রূপােন িটাে না, মায়ঝ লথয়ক যাে
বিষমায়নি েয়ে ওো িূ নয স্বকীে লৈন্তাি লক্ষত্র লয স্বকীেিা িায়ক অয়নক লক্ষয়ত্রই বৃ েত্তি সামালজক
স্বায়থষি বেয়ি লবভি কয়িয়ে ক্ষুদ্র বযলি স্বায়থষ। লিলখ্কাি কথাে িাি উয়েখ্ এিকম“আর্ুলনক সভযিাি লনেম লময়ন িলিলট বালড় পািাপালি োাঁলড়য়ে থায়ক উোসীন
স্ট্রীট িাইয়টি ময়িা কখ্নও কখ্নও একটা বালি লনভ লনভ েয়িও অয়নযি
আয়িা এয়স পয়ড় িাি ওপি লসৌজয়নযি।”৩
চেনলন্দন সমায়জ বযলি জীবয়নি ৈিমানিাে মানু র্য়ক িলিলনেি যু লি-িকষ-িথয-লবৈাি-লবয়লর্ণসংয়লর্য়ণি মর্য লেয়ে লযয়ি েে। যা িাি মানলসকয়বার্য়ক সুেৃঢ় কয়ি সয়ন্দে লনই, িয়ব মানু র্পলিবাি-সমাজ লময়িই লিা লেি-িাে িাই লভলত্তি নীয়ৈি িয়ম্ভি েৃ ঢ়িা লযমন সপরাূ ণষ ইমািিয়ক
িভালবি কিয়ি পায়ি, লিমলন বযলি-মানু য়র্ি লৈন্তন র্ীয়ি র্ীয়ি সমাজ িায়েি লৈন্তাি উপি িভাব
ল িয়ি পায়ি। বিষমান সময়ে োাঁলড়য়ে লেখ্া যায়ে মানু র্ লযন িাি ময়নি সায়থ এক অলিলখ্ি
লবাঝা পড়াে সালমি েয়েয়ে“এখ্ন আমিা এমন একটা অবস্থাি ময়র্য লেয়ে যালে, লযখ্ায়ন অয়র্ষক মানু র্ই
লবলিভ কয়ি লসটা কয়ি না। একর্িয়নি লেয়পায়ক্রলস...।”৪

লেক এইিকমই
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“লয বযাটা লেয়ন মাকষলসস্ট, িায়ত্র ইনিালস্ট্রোলিয়স্টি লপোিা লথয়ক মাি খ্ায়ে।
ৈলেি বেি আয়গও এ েৃ িয কল্পনা কিা লযয়িা? িায়েি অনড় ভযািুজ যলে
বেয়ি লযয়ি পায়ি, মর্যলবয়ত্তি মূ িযয়বার্ ভােয়ব না লকন? লৈায়খ্ি সাময়ন মানু র্
যা লেয়খ্ িায়িই লি-অযাক্ট কয়ি।”৫
লেক িে না থায়ক িয়েি জােগাে মানু য়র্ি ভযািুজ িাি লনয়জি জােগাে, কখ্ন লয েুয়টাি ময়র্য
লবিি বযবর্ান ৈয়ি আয়স, সবিকয়মি মূ িযয়বার্য়ক লপেয়ন ল য়ি মানু য়র্ি সাময়ন থাকা িলেন
জগৎয়ক পূ ণষ কিয়ি লগয়ে লস লয কখ্ন লনয়জি লবয়বয়কি আেনা িিটায়ক

াাঁকা

ানু স বালনয়ে

ল য়ি, লস লনয়জও জায়ন না। লেয়নি লিয়র্ িাি পাওনা শুর্ু না পাবাি জ্বািা, মানলসক িে,
লনঃসঙ্গিা, একাকীে, আত্মমগ্নিা। লযমনটা ময়ন েয়েলেি সু বীয়িি“একটা মানু র্ সািালেন পি লখ্য়ট-খ্ুয়ট বালড় ল িয়ে, লকউ িাি জনয লকাথথাও
অয়পক্ষা কয়ি লনই, লসই লৈন্তাে লনঃসঙ্গ মানু র্ লনঃসঙ্গিি েে।”৬
সু বীয়িি এই লনঃসঙ্গিা লযন একলেয়ক িাি িাপয, লকননা বাইয়িি সামালজকিা কিয়ি লগয়ে
কখ্ন লয লস লনয়জি পলিবাি লথয়ক অয়নক েূ য়ি ৈয়ি লগয়ে লনয়জি লনঃসঙ্গিাে িা লস লনয়জই
অজ্ঞাি। লকননা লস লৈয়েলেি লকায়না না লকায়নাভায়ব স্ত্রীয়ক বাাঁর্য়ি। জোি কয়ণ্ঠ“িাি শুর্ু লিায়কয়স িাখ্াি জনয একটা বউ েিকাি লেি। েিকাি ময়িা ৈালব
খ্ুয়ি িাক লথয়ক নালময়ে আেি- ােি কয়ি আবাি িায়ক িুয়ি লিয়খ্ লেয়ব।
আি লস িয়ি না থাকয়ি পুিুি িাক লথয়ক লনয়ম িাি িি লোি সামিায়ব।”৭
লনঃসয়ন্দয়ে এই আত্ময়কলন্দ্রকিা কাময েয়ি পায়ি িয়ব িা লনয়জি ময়নি জািক িয়স জালিি
কিয়িও সপরায়কষি িসােনয়ক অয়নক লক্ষয়ত্রই িভালবি কয়ি ল য়ি, মানু র্য়ক আয়িা লবলি স্বাথষপি
কয়ি লিায়ি, িায়ক মানলসক িয়েি সাময়ন োাঁড় কিাে“আজ যায়ক ময়ন েে ভায়িাবালস কাি লস অসেয েয়ে পয়ড়? িয়ব লক মানু র্
লনয়জয়ক োড়া আি কাউয়কই ভায়িাবায়স না? অনযয়ক ভায়িাবাসা শুর্ুই ভ্রালন্ত।”৮
এইিকমই ভ্রালন্ত েেয়িা মানলসকভায়ব েুয়টা মানু র্য়ক অয়নক েূ য়ি লনয়ে ৈয়ি যাে। িায়েি ৈাওোপাওোি মায়ঝ লবকর্ষণ চিলি কয়ি, মায়ঝ বলঞ্চি েে অসোে আয়িকলট িাণ-
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“একটা ইোি সয়ঙ্গ আয়িকটা ইো লকন লয লেকোক লমিয়ি ৈােনা! েুয়টা
ৈাওো যলে লনয়জয়েি ময়র্যযুদ্ধ কিয়ি থায়ক িয়ব িায়েি মায়ঝি মানু র্টা শুর্ুই
পুড়য়ি থায়ক। এ এক অসোে েেন।”৯
এই েেনই েেয়িা মানু র্য়ক সপরায়কষি লক্ষত্রগুয়িায়িও িলিলনেি পুড়য়ি লিখ্াে। লযমনটা বৃ লষ্ট্ি
বাবাি িলি িীব্র অলভমায়নি

য়ি (সু বীয়িি) েয়ে লেি ‘লগাপন িিক্ষিয়ণি যন্ত্রণা’।

অলভমায়নি এই পািা লযন বৃ লষ্ট্, সু বীি, জোয়ক আিাো আিাো কয়ি লনঃসঙ্গ কয়িলেি।
িায়েি স্বিন্ত্র লৈোিাগুয়িা লযন মুয়খ্ায়িি আড়ায়ি িুলকয়ে লেি, বাইয়িি সামালজকিা কিয়ি লগয়ে
লনয়জয়েি সপরায়কষি লিয়ক লয কয়ব লেয়ড় লগয়ে িাি ইেত্তা লনই।
সপরায়কষি মানলসক েূ িে এভায়বই সমায়জ পলিবািিন্ত্রয়ক ধ্বংয়সি পািাপালি যু বসমাজ িথা
লেয়িি ভলবর্যৎয়ক িসািয়ি লনয়ে যায়ে। লযমনটা এখ্ায়ন বৃ লষ্ট্য়ক লেখ্া যাে, সব লকেু লথয়ক
লবমুখ্ েয়ে সব ভুয়ি লথয়ক জগয়ি িুয়ব থাকাি আিাণ লৈষ্ট্া। লনজ সমায়জি লনেম-নীলি,
কৃলষ্ট্কািৈাি আেিষয়ক জিাঞ্জলি লেয়ে এক অন্ধ অনু কিয়ণি িসািী েওো এিকম ভায়ব“মুি অলিয়টালিোয়মি িলিি নীয়ৈ িািভি আজ পলিমী িয়কি জিসা।
লশ্রািায়েি বেস পয়নয়িা লথয়ক পাঁেলত্রি। িয়িযয়কই এমনভায়ব িাি লেয়ে লযন
লস না িাি লেয়িই বাজনাি েন্দ লকয়ট যায়ব।”১০
পলিমী সভযিাি নগ্নরূয়পি িভাব লয এয়েয়িি সমাজ বযবস্থাে েৃঢ়ভায়ব িয়বি কিয়ি শুরু
কয়িয়ে িাি িমাণ বৃ লষ্ট্ি বন্ধু অলিলজৎ, লয একসমে লমর্ালব লেয়ি েয়িও সময়েি লোয়র্ লস আজ
ৈিমিম লনিাে আক্রান্ত িাি এিকম েবাি কািণ বন্ধুয়েি ময়র্য আয়িাৈনা েয়ি িািা বয়ি এটা
লকায়না লমণ্টাি িবয়িম নে“ও সব অজুোি। আসয়ি কযালপটালিস্ট ব্লয়কি লেখ্ায়েলখ্, থািষওোল্ড
কালিগুয়িায়িও এসব ভাইস ু য়কয়ে।”১১
আসয়ি সভযিা নে, পলিবায়িি আপনজনয়েি ময়র্য মানলসক েূ িে ও অয়নকয়ক্ষয়ত্র একটা ময়নি
ভাবনা লয পলিমী লেয়িি ঐ গুণ বা লকায়না লভউ গ্রেণ কিয়িই আমিা আপয়িট, আর্ুলনক েয়ে
যাব, আি এসময়েি গ্রেণীে লট্রণ্ড এটাই। অয়নকগুয়িা ভুির্ািণা এ যু য়গি যু বসমাজয়ক নষ্ট্ কয়ি
লেয়ে।
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যু বসমাজয়ক ধ্বংয়সি পািাপালি এই ৈিম স্বাথষায়ন্বর্ী পুাঁলজবােী অথষনীলি সমায়জ লিশুয়েিও
লিোই লেে না, িাি িমাণ লেয়ি লিশু শ্রলমক লবয়িার্ী আইয়নি নায়কি িগাে লয আইনয়ক নাকৈ
কিা। উপনযায়স সমাজ বািবিাি রূপলট এমন“খ্ালি গা, কায়িা িে, লেবলিশুি মি মুখ্! লক কয়ি লয লমােনো লেক একটা
কয়ি বাচ্চা লজাগাড় কয়ি ল য়ি! এই ৈাি মায়স কম কয়িও লগাটা পাাঁয়ৈক বাচ্চা
বেি েয়ি লেখ্ি বৃ লষ্ট্। লিশুশ্রলমক নালক এ লেয়ি লব-আইলন।”১২
লিশুশ্রলমক লব-আইলন েয়িও লমােোি ময়িা অয়নকমানু র্ িলিলনেিই লিশুয়েি কায়জ িাগায়ে।
মর্যলবয়ত্তি লিার্য়ণি সয়ঙ্গ উচ্চলবয়ত্তি আয়িা বৃ ত্তিািী েবাি উোেিণ খ্ুাঁয়জ পাব উপনযায়স।
শুভ, ঋিুয়েি আয়িাৈনাে উয়ট আয়স আজিায়কি নালসষংয়োমগুয়িায়ি কীিকম মুনা া লিাটাি
লেলড়ক ৈিয়ে। সু য়েোি বাবাি নালসষংয়োম লথয়ক আে সপরায়কষ শুভ জানাে“ওিকম অয়নক িািায়িি ইনকামটযাক্স

াইি আমাি বাবাি কায়ে আয়স।

ওয়েি েুনম্বিী পেসা িগয়ড়ই লিা আমাি বাবাি লপট ৈয়ি।...রুগীয়েি গিা
মুৈয়ড় লিাজগাি। আেু ি গুয়ণ বিয়িা নালসষংয়োমগুয়িায়ি কটা লিলিভালি েে,
আি কটা লসলজলিোন।”১৩
শুভি কথাে একলেয়ক নালসষংয়োমগুয়িাি ৈলিত্র িকালিি েয়ে, আি িাি পািাপালি আেকি
াাঁলকয়িও িািািিা িৎপি িাও লবাঝা যায়ে। আি শুভি লনয়জি বাবা এয়েি লথয়ক অথষ লনে,
লসটা স্বীকাি কিয়িও িাি ময়ন লকায়না কুষ্ঠায়বার্ লনই। লকননা িাি ময়র্য একটা িলিবােী
লৈিনাি মানু র্ সবসমে লজয়গ লেি।
বযলি মন লথয়ক একাকীে, সপরায়কষি টানায়পায়ড়ন, সমাজ বািবিাি ৈিম সিযিাি উপিবলদ্ধ,
মুয়খ্াি আড়ায়ি মনু র্যে, পলিবায়ি লস্নে-ভায়িাবাসা, সপরায়কষ েূ িয়েি লয েলব উয়ে এয়সয়ে,
লসখ্ায়ন োাঁলড়য়ে বৃ লষ্ট্ ৈলিত্রলটি ৈিম সামালজক অবক্ষয়েি র্ািাে লভয়স যাওোি লয কািণগুয়িা
পাওো যাে, িাি পািাপালিই লিলখ্কা োাঁড় কলিয়েয়েন পলিলস্থলিি লথয়ক পালিয়ে না যাওো েৃঢ়
মানলসকিা সপরান্ন সােন ৈলিত্রলটয়ক। লস লনয়জি লপলিয়ে আসা অবস্থাি কথা বৃ লষ্ট্য়ক জানায়ি
লগয়ে বয়ি“লনয়জি সু খ্ োড়া লকেু লৈনি না পৃলথবীয়ি। শুর্ু টাকা গেনা, লটলভ, লেজ,
লভলসোি...। মায়েি সয়ঙ্গ িাি লেয়ি লগয়ে িুর্ লনয়ি শুরু কয়ি লেি বাবা। লিাভ
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বাড়য়ি বাড়য়ি কযাি লথয়ক ৈুলি। র্িাও পড়ি। িািপি অযায়িস্ট োজি বাস,
সাসয়পনিন। লয লেন লবয়ি োড়া লপি িাি পয়িি লেনই লট্রয়ন গিা লেি
বাবা।”১৪
িয়ব সােন লভয়ে পয়ড় লন, ৈিম পালিবালিক সিযয়ক লময়ন লনয়েও সামালজক বািবিাে লনয়জি
স্বকীে অলিয়েি জানান লেয়ি িড়য়ি থায়ক মনয়ন, বাইয়ি। িাই সমগ্র পটভূ লমি লনলিয়খ্ শুর্ু
ভাঙ্গন নে, সমায়জি গেয়নি েলবও সােন, লেবালেিযয়েি ময়িা মানু র্য়েি উোেিণ লিলখ্কা
উপস্থাপন কয়িয়েন।
৪। লবশ্বালেি ময়নাভাবনা ও সালেিয সম-আয়িাৈনাে ‘কাাঁটা লবাঁর্া পায়ে’ (অসপরাূ ণষ উপনযাস)
মর্যলবয়ত্তি েেয়নিই েলব িাি লিখ্নীি ময়র্য লেয়ে আাঁকয়ি লৈয়েয়েন সু লৈত্রা ভট্টাৈাযষ। িাাঁি আি
একলট উোেিণ লযন িাাঁি ‘কাাঁটা লবাঁর্া পায়ে’ (অসপরাূ নষ) উপনযাসলট। ির্ান ৈলিত্র িাশ্বিয়ক লকন্দ্র
কয়িই গয়ল্পি বুনন এলগয়েয়ে। ফ্লযাটয়কলন্দ্রক জীবয়নি ৈিমানিাে মর্যলবয়ত্তি কৃি োলেে-কিষবয
সাময়িও িাশ্বি স্ত্রী-পুত্র-লময়ে সবাি কায়েই শুর্ু িয়োজয়নি পাত্র েয়ে িয়ে যাে। বিষমান সময়ে
োাঁলড়য়ে লয কািয়ণ লনউলক্লোি

যালমলিি গেন, লসই পালিবালিক লনলবলড়িাি আিা লযন এখ্ায়ন

মলিন। আি এই মালনয়ে িয়োজীেিাি মায়ঝই লনয়জি ময়নায়িায়ক উাঁলক লেয়ি অয়নক লকেু ই
অন্তঃসািিূ নয ল য়ি আসা িটনা খ্ুাঁয়জ পাে, িাি ময়ন েে অবসয়িি এই লির্ মুেূয়িষও স্কুয়ি লেক
িাসয়নি সয়ঙ্গ কখ্নই লেয়িগুয়িায়ক পড়ায়ি পািি না, লময়েি কায়ে উচ্চািা িায়ক লবার্ লিখ্াে,
লেয়িি সংসায়িি ভাঙ্গনয়িায়র্ি োেভাি লযন িাি একািই। েীিষ স্কুি জীবন লথয়ক অবসয়িি
েুলেন আয়গও সেকমষীয়েি লৈায়খ্ মর্ুি লবর্াে অনু ভূলিি বেয়ি শুর্ুই িয়োজনীেিা লেখ্য়ি পাে।
একটা না কিয়ি পািা কায়েি েয়ে উেয়ি না উেয়ি পািাি লবেনা, েিািা িাশ্বিি ময়র্য
িলক্ষি েে, যা িাে অবসয়িই িায়ক লখ্াাঁৈা লেে। এয়িা লকেু ি ময়র্যই আবাি পায়কষ পলিলৈি
বেসয বযলিবয়গষি লনিযননলিক উচ্চিয়িি আয়িাৈনাি মায়ঝ িাশ্বি লনয়জয়ক খ্ুব নগণয বয়ি ময়ন
কয়ি, লযন সার্ািণ এক বাংিাি লিক্ষয়কি লকান মূ িযই লনই বিষমান সমায়জ। িয়ব এই
আয়িাৈনাি সূয়ত্রই আমিা লেলখ্ সো বযি মানু র্ িথা মানবিাি আি একলট রূপ লযখ্ায়ন শুর্ু
লিাকয়েখ্ায়না বেনায়মি ভয়ে মানু র্ মানু য়র্ি পায়ি োাঁড়াে।
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লবশ্বােয়নি োোিয়ি লনউলক্লোি

যালমলি লয সমায়জ, পলিবায়িি খ্ণ্ডােয়নি সায়থ সায়থ

মানু য়র্ি মনয়ক ক্রমাগি টুকয়িা কয়ি ৈয়িয়ে িাি িমাণ আমিা লপয়েলে কালেলনি সপরাূ ণষিাে
েেয়িা আয়িা পাওো লযয়িা। একয়কলন্দ্রকিাি চবলিয়ষ্ট্যি লনলিয়খ্ িয়িযক মানু র্ লয লনয়জি
মুদ্রায়োয়র্ আিাো েয়েন, িাি িমাণ লস (িাশ্বি) লনয়জই বা র্িা যাক িায়েি পাড়াে কট্টি সৎ
লনমাইো ৈলিত্রটাি কথা। সমে পায়ল্টয়ে, মানু র্লটি আিপায়িি লিাকজন পায়ল্টয়ে, একসমে
লিলনও একা। লবশ্বালেি সমাজ লযন বযলিি লনয়জি জগৎয়ক লিিায়টায়প এয়ন, িায়েি লেক
সাকষায়সি িলিলক্ষি িাণীয়ি পলিণি কয়িয়ে বা লনয়জি অজায়ন্ত কিকটা আমিাই পলিণি
েয়েলে। ঐ লযমন স্কুয়িি োত্রলটি কায়জ ু য়ক যাওো িয়োজয়ন নে, িখ্ লমটায়নাি িালগয়ে।
লবশ্বােন েুভায়ব মানু র্জনয়ক একয়কলন্দ্রক কয়ি: এক, লবশ্বােয়নি ময়র্য লথয়ক িাি (লবশ্বােন)
চবলিষ্ট্যগুলিয়ক লনয়জি অজায়ন্তই লনয়জি ময়র্য পাকা স্থান লেওো, লযমন পায়কষি বেসয বযলিয়েি
আয়িাৈনাে িলক্ষি, েুই, লবশ্বােয়নি আমূ ি পিবিষনকািী লৈন্তা সূয়ত্রি সায়থ লনয়জি ময়নি স্ব
লজজ্ঞাসাগুলিি বািংবাি উত্তি জানয়ি ৈাওো লয লবশ্বােয়নি

য়ি েওো লবর্েগুলিি িলি আমিা

লকন লবৈাি-লবমর্ষ েয়ে একমি েলে, লযমন লনমাই বা িাশ্বিি লির্াপূ ণষ মন।
িাই িাশ্বি লথয়ক িাি স্কুি, সংসাি, পায়কষি বেসযিা সবটা লনয়ে বিা লযয়ি পায়ি ‘কাাঁটা
লবাঁর্া পায়ে’ লযমন লকেু েূি ৈিা লগয়িও বহুেূ ি ৈিা যাে না। আি লবশ্বালেি লৈন্তা-ভাবনা মানু য়র্ি
মননয়ক লযভায়ব লনেলন্ত্রি কয়ি ৈয়িয়ে, িায়ি স্বিঃস্ফূিষ মানবিয়সি উয়দ্রয়কি

ল্গুর্ািায়ক লকায়না

পলিলর্য়ি গলণ্ডবদ্ধ েয়ি লেওো যায়ব না। লৈন্তাযু লি-লবৈায়িি লবার্ সো জাগ্রি িাখ্য়ি েয়ব, িয়বই
বযলি-সমায়জি পািাপালি সালেয়িযও সমাজ—লিখ্ক-পােকয়েি োলেেপূ ণষ সমিা বজাে থাকয়ব।
উপসংোয়ি িাই বিা যাে, বিষমায়ন লবশ্বােন লথয়ক উন্নেন, উন্নেন লথয়ক লবশ্বােনয়ক আিাো
কিা সম্ভব নে, িাই লবশ্বালেি সমাজ বযবস্থাি ময়র্য লথয়ক পলিবাি, সমাজ, িােয়ক সজীব িাখ্য়ি
বযলিময়ন, পলিবায়ি মানব সপরায়কষি বুনয়ন আয়িা লবলি নমনীে , সেনিীি, সংয়বেনিীি েয়ি
েয়ব। লযখ্ায়ন লনঃসঙ্গিা, আত্ময়কলন্দ্রকিা, একাকীে েয়িও েীিষস্থালেে িাভ কিয়ব না, িায়িই
েেয়িা ‘কায়ৈি লেওোি’-এি বৃ লষ্ট্ি ময়িা লস্নে বলঞ্চি সন্তানয়েি চিিব নষ্ট্ েয়ব না, বা ভিা
সংসায়িও লনয়জি ময়র্যই একা েয়ে পড়য়ি েয়ব না ‘কাাঁটা লবাঁর্া পায়ে’-এি িাশ্বিি ময়িা অনয
লকায়না িাশ্বিয়ক। বযলিমন লথয়ক সংসাি সমাজ, িাে েয়ে উেয়ব সু স্থ, সু ন্দি িাণবন্ত, জীবন্ত
সু র্াপূ ণষ।
২ ে ব র্ষ , ১ ম সং খ্যা । চৈ ত্র ১ ৪ ২ ২ । মা ৈষ ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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