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সম্পাদকীয়
ভরপুর গ্রীষ্ম। ছু দ্বির পর ছু দ্বি চাই আমরা। তবু ছু দ্বি শনই। কায কদর শর্দত হয়। নইদল শর্ দ্বপদ্বছদয়
র্াদবা ক্রমে। দ্বকন্তু আমাদের প্রদ্বতজ্ঞা শর্ এদ্বগদয় চলার। তাই শকাদনারকম গাদ্বিলদ্বত না কদর,
শকাদনারকম দ্বঢদলঢালা ভাব না শেদ্বখ্দয় আমাদের বিুরা েতোঃস্ফূতষভাদব দ্ববদ্বভন্ন রকম গদবর্ণাধ্মষী
শমৌদ্বলক শলখ্া পাদ্বঠদয়দছন। দ্বকছু পদরর সংখ্যার যনয দ্ববদবচনাধ্ীন রইদলা। বাদ্বক মদনানীত প্রবিগুদ্বল
শবে কদয়কদ্বি দ্ববভাদগ হল দ্ববনযস্ত। শকমন হদয়দছ শলখ্াগুদ্বল যানার তাদ্বগদে অদপক্ষা কদর থাকদবা।
পাঠক-সমাদলাচকদের শর্দকাদনা রকম মতামত আমরা মাথা শপদত গ্রহণ করদবা।
দ্বিতীয় বছদরর তৃতীয় সংখ্যা প্রকাদ্বেত হদব ১৫ই শসদেম্বর ২০১৬। ঐ সংখ্যার যনয সাদ্বহতযসংস্কৃদ্বত দ্ববর্য়ক শর্দকাদনা শমৌদ্বলক গদবর্ণাধ্মষী শলখ্া গ্রহণ করা হদব। শলখ্া যমা শেওয়া র্াদব ১৫ই
আগস্ট, ২০১৬ পর্ষি। অবেযই গদবর্ক বিুরা আমাদের ওদয়বসাইি ও শিসবুক শপয দ্বনয়দ্বমত লক্ষ
করদবন। আমরা আমাদের পদ্বরকল্পনাদক আরও বহুমুদখ্ ছদ্বড়দয় দ্বেদত চাইদ্বছ। সকদলর সহদর্াদ্বগতা
একাি কাময।
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বাংলা শলাকসংগীয়ে রাযননতেক ইতেহাস
শলখ্ক-পতরতিতে

শ া: সু রুয আলী
গয়বর্ক, শ াকয়লার তবভাগ
রাযোহী তবশ্বতবদ্যালে, রাযোহী, বাংলায়দ্ে

সারসংয়েপ
একতট তনতদ্ষষ্ট শভৌয়গাতলক অঞ্চলয়ক তভতি কয়র প্রকৃতে, শলাকােে যীবয়নর তনর্ষাস হয়লা শলাকসঙ্গীে। শলাকসঙ্গীয়ের য়যয
যনযীবয়নর ভাব ও ভার্া, সু র ও গীে হয়ে যরা পয়ে। স ায়য বসবাসরে যনয়গাষ্ঠীর যীবন ঘতনষ্ঠ তবর্েগুয়লা (হাতসকান্না, শপ্র -ভালবাসা, আনন্দ-শবদ্না ইেযাতদ্) শর্ ন প্রাযানয শপয়েয়ে পাোপাতে শে তন স ায ও রায়ের ূ ল ইসু যগুয়লাও
(অর্ষননতেক, রাযননতেক প্রোসতনক প্রভৃতে) শলাকসঙ্গীে তেল্পীরা তবিেণোর সতহে গ্রহণ কয়রয়েন। রাের্য়ের োসনশোর্ণ, দ্ ন-তনপীেন ও স্বার্ষান্বয়র্ী রাযননতেক উয়েয়েযর তবরুয়ে প্রতেবাদ্ী ভার্া অবলীলাে খ্ুুঁয়য পাওো র্াে
শলাকসঙ্গীয়ের
স ায়যরই

য়যয। োই শলাকসঙ্গীে তনেক তবয়নাদ্য়নরই

ানু র্, োরা

াযয

নে প্রতেবায়দ্র হাতেোরও। শলাকসঙ্গীে তেল্পীরা

ানবোর কর্া বয়ল, শদ্ে ও দ্য়ের কলযায়ণর কর্া বয়ল। র্া শদ্ে ও যাতের যনয অশুভ,

অকলযাণকর শর্ তনে শদ্য়ের যনগণয়ক শকানঠাসা কয়র েখ্নই োয়দ্র প্রতেবাদ্ী কণ্ঠ প্রকাে পাে শলাকসঙ্গীেয়র য়যয।
শদ্য়ের যনগণয়ক ঐকযবে, উদ্বুেকরণ প্রতেবাদ্ী কয়র শোলার অ ূ লয প্রয়িষ্টা। বাংলাে তবতভন্ন োসক শগাষ্ঠীর
(ঔপতনয়বতেক োসনা ল শর্য়ক বেষ ান বাংলায়দ্ে) োয়দ্র রাযননতেক উয়েেয িতরোর্ষ করার শর্ দ্ ন নীতে ও
োসনবযবস্থা শুরু কয়রতেল শস সম্পয়কষ যনগণয়ক যানান শদ্ওোর াযযয় সয়িেনো তেতরর শেয়ে এই শলাক

াযয তট

(শলাকসঙ্গীে) শর্ অবদ্ান শরয়খ্য়ে এবং বেষ ায়নও শস যারা বহ ান, পাোপাতে োসক শগাষ্ঠীর রাযননতেক উয়েেয
প্রতেহে যগণয়ক উদ্বুেকরণ, যােীেোয়বায যাগ্রেকরণ সয়বাপষতর যনসংয়র্াগ সৃ তষ্টয়ে শলাকসংগীয়ের রয়েয়ে তবয়ের্
ভূত কা।

সূিকেব্দ
শলাকসংগীে, রাযনীতে, ইতেহাস, যনসয়িেনো, যােীেো।
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বাংলা শলাকসংগীয়ে রাযননতেক ইতেহাস
শ া: সু রুয আলী
শলাকসংস্কৃতের একতট তবোল অংে যুয়ে আয়ে আ ায়দ্র তবপুল স ৃ ে ও ঐতেহযবাহী শলাকসংগীে। হাযার হাযার বের
যয়র এই সংগীে একতদ্য়ক শর্ ন গ্রা বাংলার

ানু র্য়ক আনন্দ তদ্য়ে আসয়ে শে তন অনযতদ্য়ক বাংলায়দ্য়ের সা াতযক,

সাংস্কৃতেক, অর্ষয়নতেক ও রাযননতেক যীবয়নর ভাঙ্গাগো ও টানায়পােয়ণর শেয়েও শলাকসংগীে এক গুরুত্বপূ ণষ ভূত কা
পালন কয়র আসয়ে। তেল্পতবপ্লব, শর্াগায়র্াগ বযবস্থার উন্নতে, সাংস্কৃতেক অতভঘাে এর
তসতি ইেযাতদ্র

াযযয়

য়ল শরতিও, শটতলতভেন, তভতসআর.

১

আ ায়দ্র এই শলাকসংগীে যীয়র যীয়র রূপান্ততরে হয়ে। বাংলা শলাকসংগীে তবতিেয ে পল্লীর

শ্র যীবী যন ানয়সর সংস্কারগে তিন্তা-ভাবনা, বায়রা ায়স শের পাবষয়ণর উৎসব-অনু ষ্ঠান, যগৎ ও যীবন সম্পয়কষ ঔৎসু কয,
বাংলার তনসগষ শোভা, নদ্ী ও শনৌকারূপকাশ্রেী তিন্তা-শিেনা, দ্াতরদ্র স ায়যর অনযাে-অতবিার, তনেয বযবহার্ষ তযতনস পয়ের
অতি ূ লয প্রভৃতে তবর্েগে শবায ও অয়লৌতকক তবশ্বাসয়ক অবলম্বন কয়র গ্রা বাংলার

২

ানু র্ এ গান শবুঁয়যয়ে। শলাকসংগীে

সম্পয়কষ সংয়েয়প বলা শর্য়ে পায়র, শলাকসংগীে হয়লা শলাকসাতহয়েযর এ ন একতট যারা র্া না হীন রিতেোর (তকেু
শেয়ে বযতেক্র

আয়ে শর্ ন, বাউল গান)

াযযয়

সু র লে সহয়র্ায়গ সৃ তষ্ট লাভ কয়র এক প্রযন্ম শর্য়ক অনয প্রযয়ন্ম

ঐতেহযানু সায়র হস্তান্ততরে হে শর্খ্ায়ন শলাকসংগীে তেল্পীরা ু তটয়ে শোয়ল প্রেযে অতভজ্ঞোর

াযযয় স ায়য বসবাসরে

ানু য়র্র আনন্দ-শবদ্না, শপ্র -তবরহ ভালবাসা হাতস-কান্না প্রভৃতে।
বাংলায়দ্ে বলয়ে সাযারণে বুঝাে বাংলা ভার্াভার্ী যনয়গাষ্ঠীর শদ্ে এবং এই যনয়গাষ্ঠীয়ক বলা হে বাঙাতল। েয়ব
বেষ ান বাংলায়দ্ে স গ্র বাঙাতল যনয়গাষ্ঠীর শদ্ে নয়্ পূ বষ ভারয়ের শর্ তবস্তীণষ এলাকাে বাঙাতল যনয়গাষ্ঠী প্রািীনকাল হয়ে
বসবাস কয়র আসয়ে বাংলায়দ্ে োর একতট অংে াে। আযয়কর বাংলায়দ্ে শর্ এলাকা তনয়ে গতঠে ো দ্ীঘষতদ্ন র্াবে
পূ ব-ষ বাংলা নায়

পতরতিে তেল। এ শদ্ে তবতভন্ন স য়ে তবতভন্ন য ষ , বংে ও ভার্াভার্ী োসকবগষ দ্বারা োতসে হয়েয়ে-

কখ্নও পৃ র্কভায়ব, কখ্নও অনযানয এলাকার সংয়ঙ্গ র্ু ক্তভায়ব।

যযর্ু য়গ প্রাে সায়ে পাুঁিে বের (১২০৪-১৭৫৭ তিষ্টাব্দ)

পর্ষন্ত এ শদ্য়ে োসন কয়র ইরান-েুরস্ক-আ গাতনস্তান হয়ে আগে

ু সল ান োসকরা। শস স ে এক প্রকার সা ন্ত

স ায ও উৎপাদ্ন বযবস্থা প্রিতলে তেল। রাযস্ব আদ্াে বযেীে সাযারণ ানু য়র্র সয়ঙ্গ োসকয়গাষ্ঠীর শে ন শকায়না সম্পকষ
তেল না। আযু ত নক অয়র্ষ যােীেোয়বায তেল সম্পূ ণষ অনু পতস্থে। ১৭৫৭ সায়ল ইস্ট ইতিো শকাম্পাতনর কায়ে নবাব
তসরাযউয়েৌলার পরাযয়ের

যয তদ্য়ে বাংলাে তিতটে োসয়নর শগাোপিন হে। প্রাে দ্ু ’ে বেয়রর তিতটে োসয়ন

ভারবয়র্ষর স ায, রাযনীতে, অর্ষনীতে, সংস্কৃতে, শর্াগায়র্াগ প্রভৃতে শেয়ে আযু ত নকোর শোুঁো লায়গ এবং যােীেোবায়দ্র
উয়ন্মর্ ঘয়ট। ১৯৪৭ সায়ল তিতটে সরকার স্বাযীনো তদ্য়ে বাযয হে এবং তদ্বযাতেেয়ের তভতিয়ে ভারেবর্ষ তবভক্ত হয়ে
পাতকস্তান সৃ তষ্ট হে পূ বষ বাংলা ের্া বাংলায়দ্ে পাতকস্তায়নর একতট প্রয়দ্য়ে পতরণে হে এবং শের্ পর্ষন্ত ১৯৭১ সায়ল
বাঙাতল যােীেোবায়দ্র তভতিয়ে একতট স্বাযীন সাবষয়ভৌ

৩

র্ষাদ্া লাভ কয়র। বাংলাে তবতভন্ন স ে তবতভন্ন োসয়কর

আগ ন ঘয়ট। োয়দ্র রাযননতেক উয়েেয হাতসল, প্রোসতনক বযবস্থা দ্ৃ ঢ় করার যনয বাংলার
র্েটা না নর

ানু য়র্র উপর োয়দ্র দ্ৃ তষ্ট

তেল োর িাইয়ে কয়ঠার তেল তদ্বগুণ। োয়দ্র রাযননতেক োসনবযবস্থার ক ষকাণ্ডগুয়লা শলাক সঙ্গীেয়ের

য়যয খ্ুব সহয়যই যরা পয়ে। আয়লািয শলাকসঙ্গীয়ের য়যয তেনতট রাযননতেক োসক শগাষ্ঠীর ক ষকাি প্রেযে করা র্াে।
আয়লািনার সু বতযায়র্ষ- তেনতট ভায়গ তবভক্ত করা হয়লা:এক. তিতটে োসনা য়ল রাযননতেক অবস্থা (১৮৫৮-১৯৪৭)
দ্ু ই. পাতকস্তান োসানা য়ল রাযননতেক অবস্থা (১৯৪৭-১৯৭১)
তেন. বাংলায়দ্ে োসানা য়ল রাযননতেক অবস্থা (১৯৭১- বেষ ান স ে)
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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এবার পর্ষােক্রয়

উপর্ু ষক্ত োসক শগাষ্ঠীর রাযননতেক োসন-বযবস্থার শর্ তিে শলাকসঙ্গীয়ে যরা পয়ে ো সংয়েয়প

আয়লািনা করা হয়লা:
এক. তিতটে োসনা য়ল রাযননতেক অবস্থা (১৯১৬-১৯৪৭)
পলােীর তবপর্ষয়ের াযয সূ িনা হে ইস্ট ইতিো শকাম্পানীর োসন বযবস্থা। ভূত তনেেণ বযবস্থাে শহতস্টংস এক তবপ্লতবক
পদ্য়েপ গ্রহণ কয়রন। েোব্দী প্রািীন কর প্রর্া শর্য়ক শবতরয়ে এয়স তেতন প্রতেতষ্ঠে যত দ্ার োলু কদ্ারয়দ্র স্থয়ল শসইসব
ইযারাদ্ার ও খ্াযনাদ্াো শযােদ্ারয়দ্র তনয়োগ কয়রন র্ারা সয়বষাচ্চ খ্াযনা প্রদ্ায়নর অঙ্গীকার কয়রন। শকাম্পানী শকৌেয়ল
৪
ঐ কাযতট সম্পন্ন কয়র র্ার প্রভাব পয়েতেল কৃর্কয়দ্র উপর। এয়দ্য়ের কৃর্কয়দ্র কাে শর্য়ক শনওো হে অতযক হায়র

খ্াযনা র্ার

য়ল কৃর্করা যত তভটা হাতরয়ে তন:স্ব হয়ে র্াে। এ তবর্েতট ু য়ট ওয়ঠ বার াসী গায়নর য়যযআর্াঢ় ায়স আেরা

ু নসী

পাতন হইল শনরাকার
তকরূয়প পালনা র্াইয়র
নাবালগ র্াদ্ু শো ার
যাগা ইহল খ্াস শকাম্পানী
খ্াযনার কয়রন যাগা
শকাম্পাতনক তনলা য়দ্।
উপর্ু ষক্ত বার াসী গায়নর

৫

য়যয তদ্য়ে খ্াযনার কারয়ণ কৃর্য়কর যত

শকাম্পাতনর তনকট তনলা

শদ্ওোর তবর্েতট

ু য়ঠ

ওয়ঠয়ে।
স্বয়দ্েী আয়ন্দালন ভারয়ে তিতটে তবয়রাযী আয়ন্দালন। এ আয়ন্দালন ১৯০৫ সায়লর বঙ্গভঙ্গ হয়ে উদ্ভূে হয়ে ১৯০৮ সাল
পর্ষন্ত িল ান তেল। এ আয়ন্দালন তেল গান্ধী-পূ বষ আয়ন্দালন স ূ য়হর য়যয সবষায়পো স ল। তিতটয়ের নানা যরয়ণর অনযাে
অেযািায়রর তবরুয়ে বাংলার

ানু র্ রুয়খ্ দ্াোে। শুরু কয়র োয়দ্র স্বয়দ্েী আয়ন্দালন যাতগয়ে শোলা হে সকল ানু য়র্র

য়যয যােীেোয়বাযয়ক। বাংলার ানু র্ েখ্ন তিতটেয়দ্র সকল তকেু বযষন কয়র অতযক হায়র এয়দ্য়ের সবতকেুয়ক অতযক
াোে গুরুত্ব শদ্ে। তনয়মাক্ত গানতটর য়যয স্বয়দ্েী আয়ন্দালয়নর তিে পাওো র্ােতিতটয়ের তবরুয়ে র্খ্ন
আয়স স্বয়দ্েী আয়ন্দালন
ভারেবাসী সবাই েখ্ন
একই দ্াবী কয়র
তিতটে র্াইয়ব র্খ্ন
ভারেবর্ষ শেয়ে
সবাই েখ্ন সু য়খ্ রয়ব
এই আো সবার অন্তয়র।
বাংলার

৬

ানু র্ তবতভন্ন স ে ইংয়রযয়দ্র তবরুয়ে হাতেোর েুয়ল তনয়েয়ে। র্ার প্র াণ

তকর সন্নযাসী তবয়দ্রাহ, রংপুর কৃর্ক

তবয়দ্রাহ, িাক া তবয়দ্রাহ, বতরোয়লর বলাকী োয়হর তবয়দ্রাহ, ে নতসংয়হর পাগলপন্থী তবয়দ্রাহ, তেেু ীয়রর তবয়দ্ররাহ, তসপাহী
তবয়দ্রাহ। এয়দ্য়ের ানু র্ ইংয়রযয়দ্র অনযাে- অেযািার, অতবিার, োসন-শোর্ণ, তনর্ষােয়নর কারয়নই শর্ হায়ে অস্ত্র েুয়ল
তনয়েতেল ো তনয়ির যূ ো গায়নর য়যয শদ্খ্া র্ােওয়র ইংয়রয র্ু য়ে র্ায়বা
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বার কইরা শদ্ শোর কা ান
আস ান যত ন করয়বা শর খ্ি
র্া কয়র ইসয়কর ভগবান।

৭

ভারেবয়র্ষর ানু র্ র্খ্ন ইংয়রযয়দ্র অনযাে অতবিার অেযািারয়ক দ্ ন করার শিষ্টা কয়র আসয়ে েখ্নই োরা যাতর কয়র
বাংলার

ানু য়র্র উপর শোর্য়ণর আইন। োরা শর্ বাংলার

ানু র্য়ক োসন করার যনয নেুন নেুন আইন যাতর কয়র ো

এয়দ্য়ের ানু র্ সহয়যই উপলতি করয়ে পায়র। এ তবর্েতট যাতর গায়নর য়যয শদ্খ্া র্ােইংয়রয শলায়কর বুতে ভাতর
নেুন আইন যাতর কইরয়লা ভারয়ে
ভাবতে বইসযা না পাই তদ্েযা
কহুন যাতন বাইয়গয তক ঘয়ট।

৮

ানু র্ গয়ে েুয়লতেল গণ আয়ন্দালন। োরা তিতটেয়দ্র োসনয়ক প্রতেহে করার

আবার তিতটেয়দ্র তবরুয়ে ভারেবয়র্ষর

যনয গয়ে শোয়ল স্বয়দ্েী আয়ন্দলন, বযষন কয়র তবয়দ্েী পণয গ্রহণ কয়র শদ্েীে পণয। সব তকেুয়ে একতট স্বয়দ্ে না ভাব
গয়ে উয়ঠতেল ভারেবয়র্ষর

ানু য়র্র য়যয। োতেকভায়ব স্বয়দ্েী আয়ন্দালয়নর

য়যয দ্ু তট ূ লযারা সনাক্ত করা শর্য়ে পায়র,

গঠন ূ লক স্বয়দ্েী এবং রাযননতেক ির পন্থা। স্বয়দ্েী আয়ন্দালনয়ক স ল করার যনয বযষননীতে তেল ু ল হাতেোর।
৯
গঠন ূ লক স্বয়দ্েী তেল সংগঠন গোর প্রয়িষ্টার াযযয় আত্মসংস্থায়নর যারা।

য়ল বাযয হয়ে োেয়ে হয়েতেল তিতটেয়দ্র

ভারেবর্ষয়ক। এই তবর্েতট শদ্খ্া র্াে তনতেকান্ত সরকায়রর কয়ণ্ঠআতসল গণ আয়ন্দালন
প্রতে ঘয়র ঘয়র
যনগণ িাে না র্খ্ন
শস তক আর র্াকয়ে পায়র।
তিতটে োসকয়দ্র তবরূপ

য়নাভায়বর কারয়ণ োরা এয়দ্য়ের

ানু য়র্র

১০

য়ন স্থান কয়র তনয়ে পায়রতন র্ার

ল হয়েতেল

ভারেবর্ষ পতরেযাগ করা।
দ্ু ই. পাতকস্তান োসানা য়ল রাযননতেক অবস্থা (১৯৪৭-১৯৭১)
ভারে উপ হায়দ্য়ের রাযনীতেক তববেষয়নর ইতেহায়স ১৯৩৭-৪৭ সন অেযন্ত গুরুত্বপূ ণষ ।

১১

১৯৪৭ সায়লর আগষ্ট

ায়স

তিতটে োসনাযীন ভারেীে উপ হায়দ্ে স্বাযীন হে এবং ভারে তবভক্ত হয়ে দ্ু তট পৃ র্ক স্বাযীন রায়ের যন্ম হে। ু সতল
অযু যতর্ে এলাক তনয়ে গতঠে হে পাতকস্তান এবং তহন্দু ও অনযানয য ষাবলম্বী অযু যর্তে অঞ্চল তনয়ে গতঠে হে ভারে।
নবগতঠে রাে পাতকস্তান দ্ু ই হাযার
বাংলায়দ্ে) ও পতি

াইয়লর বযবযায়ন অবতস্থে দ্ু তট প্রয়দ্য়ের স ন্বয়ে গতঠে হে-পূ বষ পাতকস্তান (অযু না

পাতকস্তান। শভৌয়গাতলক ও সাংস্কৃতেক তদ্ক তদ্য়ে শর্াযন শর্াযন বযবযায়ন অবতস্থে এ দ্ু তট অংয়ের

য়যয তের শকবল সংখ্যাগতরষ্ঠ

ানু য়র্র যয় ষ। পাতকস্তায়নর যন্মলি শর্য়কই এর পূ বষ অংে পতি

অংয়ের েুলনাে

নানাভায়ব বতঞ্চে হয়ে র্ায়ক এবং স্বাযীন বাংলায়দ্য়ের যয়ন্মর আগ পর্ষন্ত দ্ীঘষ ২৩ বের তেল পতি পাতকস্তান কেৃষক পূ বষ
পাতকস্তনয়ক শোর্ণ- বঞ্চনার ইতেহাস।

১২

পূ বষ পাতকস্তায়নর প্রতে পতি

পাতকস্তায়নর শোর্ণ ূ লক আিরণ। শকবল

অর্ষননতেক শোর্ণ নে, বাঙ্গালী সংস্কৃতে ও ঐতেয়হযর ওপরও তনপীেন শুরু হে এর প্রর্
পাতকস্তায়নর যনক শ াহামদ্ আলী তযন্নাহ শঘার্ণা কয়র শকবল

দ্ৃ ষ্টান্ত স্থাতপে হে র্খ্ন

াে উদ্ু ষই হয়ব পাতকস্তায়নর রাে ভার্া সায়র্ সায়র্

বাঙালীরা এর প্রতেবাদ্ কয়র। ১৯৫২ সায়লর ২১শে শ ব্রুোতর ভার্ার যয়নয এই আয়ন্দালন েীিে রূপযারণ কয়র।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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বাংলা শ ায়দ্র

ায়ের ভার্া।

ােৃভার্াে শর্ভায়ব

না। ১৯৫২ সায়লর ভার্া আয়ন্দালয়ন
সহ না

য়নর ভাব প্রকাে করা র্াে অনযভার্াে শসভায়ব প্রকাে করা র্াে

ায়ের ু য়খ্র ভার্ার রোর দ্াতবয়ে প্রাণ তদ্য়েয়ে সালা , েত ক, যব্বার, বরকে

না যানা অয়নয়ক। োয়দ্র, রয়ক্তর তবতন য়ে বাংলা ভার্া আয ইউয়নয়স্কা কেৃষক আন্তযষাতেক

ােৃভার্ার র্ষাদ্া

অযষন কয়রয়ে। তকন্তু এই ভার্ায়ক পাতকস্তাতন োসকয়গাষ্ঠী তস্থত ে করার শিষ্টা িাতলয়েতেল ো শদ্খ্া র্াে তনয়নাক্ত
শলাকসংঙ্গীেতটয়েযন্মভূত

ায়ের ভার্া বলয়ে শকন বাযা

শো ার তক হে ার্া শবর্া?
হােয়র বয়নর পাতখ্ বয়ন র্ায়ক
র্ার র্ার ভার্াে শসই িায়ক
১৩
োয়েই খ্ুতে আল্লাহপায়ক।

পাতকস্তান রায়ের অতন্ত অযযায়ের নােক কলতিে ইোতহোর োসনকাল। সিেুর ইোতহো ে ো গ্রহণ কয়রই নেুন িাল
িায়লন। তেতন শঘার্ণা কয়রন শদ্য়ের রাযননতেক ও আইন েৃ ঙ্খলা পতরতস্থর উন্নতের সায়র্ র্েেীঘ্র সম্ভব র্ায়ে
অনতেকায়লর

য়যয যনগয়ণর তনবষাতিে প্রতেতনতযর দ্বারাএকতট গণোতেক সংতবযান রিনা এবং তনে োতেক ও গণ

স তর্ষে একতট সরকার গঠন করা র্াে।

১৪

তকন্তু তেতন সরকার গঠন করয়ে বযর্ষ হে। ইোতহো অকস্মাৎ নাটকীেভায়ব

শঘার্ণা কয়র শর্, যােীে পতরর্য়দ্র অতযয়বেন অতনতদ্ষ্টকায়লর যনয স্থতগে র্াকয়ব।

১৫

এয়ে শদ্েবাসী প্রতেবাদ্ী হয়ে ওয়ঠ

ইোতহোর শনেৃয়ত্ব ভেংকর র্ু ে সংঘতটে হে এবং োর পরাযে তনতিে হে। ১৬ তিয়সম্বর ১৯৭১ শর্ৌর্ ক ায়ির
অতযনােক শযনায়রল অয়রারার তনকট পাতকস্তাতন বাতহনী আত্মস পষণ কয়র এবং োয়দ্র ভারয়ের কারাগায়র পাঠায়না হে।
ইোতহোয়ক তেরস্কার কয়র তযবার শ াল্লার কয়ণ্ঠ ু য়ট ওয়ঠইোতহো র্ু ে কয়র করয়লা
তকয়র ভাই শো ার পাক তসনয শকার্াে?
ইতন্দরা শদ্বীর কারাগায়র আয়ে োরা
তদ্ন অন্তর একতট রুতট িাল িচ্চতর খ্ায়ে োরা
তদ্ন রযনী তঘ শপালাও । তি কাবাব
শকন তদ্য়ো না োয়দ্র এই স ে।

১৬

৭১ সায়ল যা াোয়ে ইসলা ীর ববষরোর আয়রকতট নৃ েংস উয়দ্যাগ হয়ে তহটলায়রর শগস্টায়পা বাতহনীর কােদ্াে আলবদ্র
আলো স বাতহনী গঠন, বুতেযীবী হেযার নীলনকো প্রণেন ও যা াোয়ের ঘােকয়দ্র দ্বারা সু পতরকতল্পেভায়ব তবতেষ্ট
বুতেযীবী ও শপোযীবীয়দ্র হেযা।
পূ বষ পাতকস্তান বেষ ান বাংলায়দ্য়ের যনগণয়ক ধ্বংয়সর যনয তকেু তবশ্বাসঘােক দ্য়লর সৃ তষ্ট হয়ে তেল। ১৭৫৭ সায়ল
নবাব তসরাযউয়দ্ৌল্লা পলােীর র্ু য়ে বযর্ষ হওোর এক াে কারণ তেল ীর যা য়রর দ্ালাতলপনা। ১৯৭১ সায়লর র্ু য়ে তঠক
ঐ রক

দ্য়লর সৃ তষ্ট হয়েতেল র্ারা রাযাকার, আলবদ্র, আল ো স নায়

পতরতিে। োরা এয়দ্য়েয়ক পতি -

পাতকস্তাতনয়দ্র কায়ে পূ বষ পাতকস্তানয়ক েুয়ল শদ্ওোর অয়নক শিষ্টা কয়রতেল তকন্তু োয়ে োরা বযর্ষও হয়েতেল। কতবোল
তযবর শ াল্লার গায়ন োয়দ্র তিেও ু য়ট ওয়ঠও শকার্াে শো ার রাযাকায়র দ্ল
শকার্াে রয়ে দ্ালাল
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ও শকার্াে শো ার গুতল কা ান
আর তসনয তব ান ু তক্ত
শসনার গুয়োর শিায়ট রাযাকার ও িলয়লা শহুঁয়ট
পাও যয়র কয়র সায়রিার।১৭
পতি পাতকস্তাতনয়দ্র তবরুয়ে র্ু ে করার স ে ভারে এয়দ্য়ের পে তনয়ে োয়দ্র তবরুয়ে লোই কয়রতেল। ভারয়ের শস
স েকার প্রযান

েী ইতন্দরাগান্ধী ৯৮ লাখ্ ৯৯ হাযার ৩০৫ যন েরণষার্ীয়ক আশ্রে শদ্ন। োদ্য়র তিতকৎসার ও বযবস্থা

কয়রন। বাংলায়দ্য়ের পয়ে োয়দ্র শসনা বাতহনীয়দ্র তনয়োতযে কয়র এবং শগালাবারুদ্, কা ান, ভারী অস্ত্রেস্ত্র সরবরাহ
কয়রন। শস স ে ইতন্দরাগান্ধী অয়নক সাহায়র্যর হাে বাতেয়ে তদ্য়েতেল এয়দ্য়ের প্রতে এ তবর্েতটও ু য়ট ওয়ঠ কতবোল
তযবায়রর শ াল্লার গায়নহাযে ঘয়র বতন্দ কয়র
আয োয়দ্র যায়ন বাুঁিা হইল দ্ায়ে
ঐ ইতন্দরা গান্ধী হয়ে বাংলার যননী
দ্ান কতরল গুতল কা ান আর তসনয তব ান-।

১৮

১৯৭১ সায়লর স্বাযীনো র্ু য়ে এয়দ্য়ের অয়নক া শবান োয়দ্র সম্ভ্র হাতরয়েয়েন। ৯ ায়স বাংলায়দ্য়ে ৪ লায়খ্র ে নারী
া-শবানয়ক শযার কয়র েুয়ল তনয়ে শগয়ে

পাতকস্তাতন তসনযয়দ্র দ্বারা যতর্ষে হয়েতেল। পাতকস্তাতন নর খ্াদ্করা বাংলার

োয়দ্র কযায়ম্প। আবার কখ্নও স্বা ী সন্তান, তপো- াোর সা য়ন সৃ তষ্ট কয়রয়ে নারকীে ঘটনা। র্ু য়ের স ে োরা
এয়দ্য়ের তনরীহ া শবানয়দ্র প্রতেও তবন্দু াে দ্ো শদ্খ্ােতন। ানু র্ কেটা হীন য়নর হয়ল এ ন নারকীে োণ্ডব িালায়ে
পায়র। এয়দ্য়ের া শবানয়দ্র উপর িাতলয়ে র্াওো তন ষ তনর্ষােয়নর তিে ু য়ট ওয়ঠ যূ ো গায়নবাহু যইরা টাইনযা আয়ন
কায়রা আয়ন নেুন বউ
শিায়খ্র উপর বায়প ায়ে
নায়েক তর্তন হারাে শকউ।
তহন্দু ু সল ান উভয়েই পূ বষ পাতকস্তায়ন বসবাস করে। এয়দ্য়ের
এয়দ্য়ে পতি

১৯

াতট ও

াতটর গন্ধ োয়দ্র অতস্থ জ্জাগে তেল। োই

পাতকস্তায়নর হস্তয়েপ োরা কখ্নও শ য়ন তনয়ে পায়রতন। শবঈ ান শবদ্ু ইনয়দ্র প্রতেহে করার শিষ্টা

কয়রয়ে োয়দ্র সয়বষাচ্চ েতক্ত তদ্য়ে। েরীয়র শের্ তবন্দু রক্ত তদ্য়ে হয়লও োরা এয়দ্েয়ক ু ক্ত কয়র োেয়ব বয়ল সংকল্পবে
তেল। বাংলায়দ্য়ের

ু তক্তর্ু য়ে ভারয়ের শস স েকার প্রযান েী ইতন্দরাগান্ধীর রয়েয়ে অয়নক অবদ্ান। তেতন শুযু এক

শকাতট বাংলায়দ্েীয়ক আশ্রে ও খ্াওো পরার বযবস্থােই কয়রনতন, ু তক্ত শর্াোয়দ্র যনয প্রতেেয়ণর ও বযবস্থা কয়রন। আর
বাংলায়দ্য়ের যনয আন্তযষাতেক তবয়শ্বর স র্ষন আদ্ায়ের শিষ্টা িাতলয়েয়েন। এ নতক াতকষন রক্তিেুর তবপরীয়ে এক অননয
অবস্থান শনন তেতন। এই েীি ানতসকো ু য়ট ওয়ঠ য়হন্দ্রনার্ শগাস্বা ীর কয়ণ্ঠতহন্দু ু সতল দ্ু ইয়ে ত য়ল
হাতেোর যয়রা শযায়ে ত য়ল
বািাইয়ল শদ্য়ের ান
পাতকস্তাতন শবলু তি শবঈ ান
ারল শদ্য়ের ান
ভারে সরকার ইতন্দরা গান্ধী
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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রাখ্ল শদ্য়ের ান।২০
শস স ে সকল যনগণয়ক আহ্বান যানায়না হয়েতেল পতি

পাতকস্তাতনয়দ্র প্রতেহে করার যনয। কারণ েখ্ন অতন্ত

পর্ষাে িয়ল এয়সতেল বাঙাতল যনগয়ণর যনয, োই এখ্ন আর ু খ্ বুয়য সহয করার স ে নাই এখ্ন র্ার শর্ অস্ত্র আয়ে
োই তদ্য়ে পর্ অবরুে কয়র তদ্য়ে হয়ব পাতকস্তাতন োসকয়দ্র। এ তবর্েতট স্পষ্ট হয়ে ওয়ঠ তনয় াক্ত শলাক সংগীয়ের
য়যযু তক্ত শসনার তনোন েয়ল
আে েুয়ট বাঙাতল ভাই
েক্ত হায়ে দ্াুঁো সয়ব
আরও বুতঝ স ে নাই।২১
নে

াস রক্তেেী র্ু ে কয়র এয়দ্য়ের তেে লাখ্ েহীয়দ্র যীবয়নর

াযযয়

অতযষে হয়েতেল এয়দ্য়ের স্বাযীনো, সৃ তষ্ট

হয়েতেল আযয়কর এ বাংলায়দ্ে। এয়দ্য়ের ানু র্ শপয়েতেল োর ায়ের ভার্াে অতভবযতক্ত প্রকায়ের স্বাযীনো। এয়দ্য়ের
ানু র্ শপয়েতেল পাতকস্তাতন োসকয়দ্র অেযািায়রর তেকল শর্য়ক ু তক্ত। এই আনয়ন্দর বাণী শুনয়ে পাওো র্াে

তযবর

শ াল্লার কয়ণ্ঠতেন তদ্য়নয়ে হইল পয়র্
তেল র্ে পাবতলক সায়র্
উোইয়লা যয়ের তনোন
শখ্য়কা োলার ইোরয়ে
বাংলায়দ্ে ু ক্ত হয়ে র্াে।২৩
পাতকস্তাতন োসক শগাষ্ঠী িাতলয়েতেল এয়দ্য়ের ানু য়র্র উপর ভোবহ হেযার্জ্ঞ। অতেষ্ঠ কয়র েুয়লতেল এয়দ্য়ের ানু র্য়ক।
র্ার পতরণা
প্রতেষ্ঠা।

হয়েতেল পাতকস্তাতন োসকয়দ্র কাে শর্য়ক োসন ে ো তেতনয়ে শনো এবং বাংলায়দ্ে না ক রায়ের

২২

তেন. বাংলায়দ্ে োসনা য়ল রাযননতেক অবস্থা:
অতে কষ্ট কতরো
আতনয়লন যে কতরো
সকয়ল ত তলো
শসানার বাংলার গান গাইো
য়নর আনন্দ পাইো
এ ন ভাগয কে যনার হে।

২৩

উপর্ু ষক্ত শলাকসঙ্গীেতটয়ে পতি পাতকস্তাতন োসক শগাষ্ঠীর কাে শর্য়ক শসানার বাংলায়ক ত য়র পাওো শর্ প্রোতন্ত ো ু য়ট
উয়ঠয়ে।
১৯৭১ সায়লর পর শর্য়ক বাংলায়দ্য়ের নেুন রাযনীতের সূ েপাে ঘয়ট। পাতকস্তাতন োসকয়দ্র তবদ্ায়ের পর সূ তিে হে
এক নেুন রায়ের। তকন্তু েখ্ন বাংলায়দ্ে একতট সংকট ে স ে অতেবাতহে কয়রয়ে। র্তদ্ও শদ্য়ের সা তগ্রক অবস্থা
শর্ ন অর্ষননতেক

াো, তবযয়ের ইতেহাস, সাংস্কৃতেক ঐতেহয, সাযারণ

িয়লয়ে। বাংলায়দ্য়ের রাযনীতের একতট

ানু য়র্র

ায়ঝ আযও আয়লার সঞ্চার কয়র

ূ ল তবতেষ্টয হয়লা বাঙাতল যােীেোবাদ্ ও বাংলায়দ্েী যােীেোবায়দ্র দ্ন্দ্ব।
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বাংলায়দ্য়ের প্রযান দ্ু ই রাযননতেক দ্ল আওো ী লীগ ও তবএনতপ। শলাকসঙ্গীে তেল্পীয়দ্র গায়ন স্পষ্ট হয়ে উয়ঠয়ে োয়দ্র
স্থানও।
শেখ্

ু তযবুর রহ ান এক স ে এয়দ্য়ের োসনভার গ্রহণ কয়রতেয়লন এবং োর কনযা ও এয়দ্য়ের োসনভার গ্রহণ

কয়রয়েন। এয়ে োরই তপোর ু খ্ উজ্জ্বল হয়েয়ে। শেখ্ ু তযবুর রহ ানয়ক ও োর পতরবারয়ক দ্ু বৃষিরা খ্ুন কয়রতেল এ
তবর্েতট ও ু ুঁয়ট ওয়ঠ ায়যদ্ শ াল্লার গায়নবহু সাযনার পর ু টাইয়ে বায়পর না
াো-তপো ভাই-িাদ্ার খ্ুন করল ভাই
আপন বলে োর দ্ু তনোে শকউ নাই
তব হাে-েতক্ত ভাইয়র আওো ী লীয়গর
যনগণ।

২৪

শনোরা হয়লা সাযারণ যনগয়ণর প্রতেতনতয। যনগয়ণর সু খ্ োতন্ত রোর দ্াতেত্ব োয়দ্র। র্খ্ন যনগণ তবপয়দ্ পেয়ব েখ্ন
েুয়ট র্াওো প্রয়েযক শনোয়দ্র দ্াতেত্ব। কারণ োরাই হয়লা রোর কািাতর। এই আহ্বান যানায়না হয়েয়ে িারদ্লীে
ঐকযয়যায়টর (তবএনতপ) শনোয়দ্র প্রতে। ায়যদ্ শ াল্লার কয়ণ্ঠ ু য়ট ওয়ঠিারদ্লীে শনো র্ারা
হুুঁতেোর র্াকয়বন োরা
িাক তদ্য়ল ভাই তদ্য়বন সাো
ঐকযয়যাট তঠক রাখ্া িাে।

২৫

শদ্য়েয়ক (দ্ু নষীতে ু ক্ত) ও সু োসন প্রতেষ্ঠার যনয দ্রকার আইয়নর। শুযু আইন প্রণেন করয়ল িলয়বনা আইনতট হয়ে হয়ব
সতঠকভায়ব কার্ষকর। আওো ী লীগ সরকার শস তবর্য়ে পদ্য়েপ তনয়েতেল এই তবর্েতট শদ্খ্া র্াে ায়যদ্ শ াল্লার গায়নপ্রযান েী শেখ্ হাতসনা
আইন কয়রয়ে বাংলাে
দ্ু নষীতে আর কায়লাবাযাতর
রাখ্য়পনা এই বাংলাে।
গরীব দ্ু ুঃখ্ীয়দ্র
শদ্য়ের প্রয়েযকতট

২৬

ু য়খ্ শর্ন দ্ু য়বলা অন্ন েুয়ল শদ্ওো র্াে এ তবর্েতট তনয়েও সরকারয়দ্র সযাগ র্াকয়ে হে। কারণ
ানু য়র্র শ ৌতলক িাতহদ্া পূ রয়নর যনয সরকায়রর রয়েয়ে গুরুত্বপূ ণষ ভূত কা। গরীব দ্ু ুঃখ্ীয়দ্র ভাো

শদ্ওো, িাল আটা তদ্য়ে শর্ সরকার সাহার্য কয়র ো শদ্খ্া র্াে ায়যদ্ শ াল্লার গায়নিারদ্লীে ঐকযয়যায়ট ভালই হইল ভাই
প্রযান েী খ্ায়লদ্া তযো
গতরব দ্ু ুঃখ্ীয়ক সাহার্য কয়র
িাল আটা তদ্ো।

২৭

োই পতরয়েয়র্ বলা র্াে, রাযনীতে হয়লা একতট শদ্য়ের সু খ্ স ৃ তে ও োতন্তর তনযষারক। শদ্য়ের অগ্রর্াো ও স ৃ তে েখ্নই
হয়ব র্খ্ন রাযনীতের িিষা সু ষ্ঠু ভায়ব করা হে। শলাকসঙ্গীে তেল্পীরা রাযনীতেতবদ্য়দ্র
তবয়ের্ণ হেয়ো কয়র না েয়ব োয়দ্র সৃ ষ্ট গায়নর

ে রাযনীতে তনয়ে িুলয়িরা

য়যয শদ্য়ের শর্ আর্ষ -সা াতযক ও রাযননতেক শপ্রোপট তনয়ে শর্

বক্তবয প্রকাে পাে োয়ে োরা প্রেংসার দ্াতবদ্ার। শলাকসঙ্গীে এ নই একতট যারা শর্খ্ায়ন প্রাযানয শপয়েয়ে শদ্য়ের
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন 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 নজা 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

রাযননতেক শপ্রোপয়টর তবতভন্ন তিে। তেল্পীরা োয়দ্র তনয অতভজ্ঞোর

যয তদ্য়ে র্া প্রেযে কয়রয়ে তঠক োই ু তটয়ে

েুয়লয়ে শলাকসঙ্গীয়ের য়যয। প্রেংসার পাোপাতে স ায়লািনার তবর্েতট ও প্রাযযানয শপয়েয়ে শলাকসঙ্গীয়ের য়যয।
ের্যসূ ে :
(প্রবয়ন্ধ উেৃ ে শলাকসংগীেগুয়লা ২০১২ সায়ল বাংলায়দ্য়ের াগুরা শযলা শর্য়ক শেেস ীোর াযযয় সংগ্রহ করা হয়েতেল)
১. েত কুর রহ ান (সম্পাতদ্ে)- বাংলায়দ্য়ের শলাকসংগীে (ঢাকা : বাংলা একায়ি ী, ১৯৯৪)পৃ .- ১১৫।
২. বাংলাতপতিো- (https://bn.banglapedia.org/index.php?title.......
৩. ি. আবুল যল হক- বাংলায়দ্য়ের োসন বযবস্থা ও রাযনীতে (ঢাকা : বাংলা একায়ি ী, ১৯৭৪) প.- ৩৭৫।
৪. উইতকতপতিো- (https://bn.m.wikipedia.org/wiki-যত দ্ার।
৫. ের্যদ্াো : অতসেকু ার, বেস- ৬০, গ্রা - রাওপাো, র্ানা+শযলা- াগুরা, শপো-তদ্ন যুর।
৬. ের্যদ্াো : শ া: রাহায িল, বেস- ৫৫, গ্রা - রাওপাো, র্ানা+শযলা- াগুরা, শপো- ু তদ্ শদ্াকানদ্ার।
৭. ের্যদ্াো : শ া: তনতেকান্ত সরকার, বেস- ৫৫, গ্রা - বাদ্ু না, র্ানা- সদ্র, শযলা- াগুরা, শপো-কৃর্ক।
৮. ের্যদ্াো : শ া: ায়যদ্ শ াল্লা, বেস- ৪০, গ্রা - ইোখ্াদ্া, র্ানা- সদ্র, শযলা- াগুরা, শপো-কৃর্ক।
৯. বাংলাতপতিো- (https://bn.banglapedia.org/index.php?title.........
১০. ের্যদ্াো তনতেকান্ত সরকার, প্রাগুক্ত।
১১. ি. ু হমদ্ আবদ্ু র রতহ

বাংলায়দ্য়ের ইতেহাস (ঢাকা: নওয়রায তকোতবস্তান, ২০০৬, পৃ ষ্ঠা- ৪২৫)

ি. আবদ্ু ল ত ন শিৌযু রী
ি. এতবএ

াহ ু দ্

ি. তসরাযুল ইসলা
১২. উইতকতপতিো- (https://bn.m.wikipedia.org/wiki-স্বাযীনো র্ু ে।
১৩. ের্যদ্াো : আয়ের িল, বেস- ৫০, গ্রা - রাওপাো, র্ানা+শযলা- াগুরা, শপো- ু তদ্ বযবসােী।
১৪. ি. ু হমদ্ আবদ্ু র রতহ , প্রাগুক্ত, পৃ . ৪৮৪।
ি. আবদ্ু ল ত ন শিৌযু রী
ি. এতবএ

াহ ু দ্

ি. তসরাযুল ইসলা
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ . ৪৮৪।
১৬. ের্যদ্াো : শ া: তযবার শ াল্লা, বেস- ৭০, গ্রা - ইোখ্াদ্া, র্ানা- সদ্র, শযলা- াগুরা, শপো-কৃর্ক+শলাকসংগীে তেল্পী।
১৭. প্রাগুক্ত।
১৮. প্রাগুক্ত।
১৯. ের্যদ্াো : শ া: নতযর শেখ্, বেস- ৫৫, গ্রা - রাওপাো, র্ানা+শযলা- াগুরা, শপো-কৃর্ক ।
২০. ের্যদ্াো: য়হন্দ্রনার্ শগাম্বা ী, বেস- ৫০, গ্রা - শনাোখ্ালী, র্ানা- োতলঘা, শযলা- াগুরা, শপো- শলাকসঙ্গীে তেল্পী।
২১. ের্যদ্াো : শ া: য য়েদ্ আল , বেস- ৫৫, গ্রা - ইোখ্াদ্া, র্ানা- সদ্র, শযলা- াগুরা, শপো-তদ্ন যুর।
২২. ের্যদ্াো : তযবার শ াল্লা, প্রাগুক্ত।
২৩. ের্যদ্াো : য়হন্দ্রনার্ শগাস্বা ী, প্রাগুক্ত।
২৪. ের্যদ্াো : শ া: শ াল্লা, প্রাগুক্ত।
২৫. প্রাগুক্ত।
২৬. প্রাগুক্ত।
২৭. প্রাগুক্ত।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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অরণয-বতি: তসযু-কানু র উপাখ্যান
শলখ্ক-পতরতিতে

অতনয় র্ বযানাযষী
তেেক, বনপাস, বযষ ান
পতি বঙ্গ, ভারে
সার-সংয়েপ
সাুঁওোল তবয়দ্রাহয়ক তবর্ে কয়র বাংলাে শলখ্া প্রর্ উপনযাস োরােির বয়ন্দযাপাযযায়ের ‘অরণয-বতি’(১৯৬৬)। উপনযাসতট
ঐতেহাতসক উপনযাস। েয়ব ঐতেহাতসক উপনযায়সর তনখ্াদ্ তবতেষ্টযগুতল তকন্তু উপনযাসতটয়ে পাওো র্াে না। উপনযাসতট হল
আসয়ল কর্াকায়রর আত্মানু সন্ধান, র্া প্রিতলে ইতেহায়সর বাইয়র আর এক অনয ইতেহাস আ ায়দ্র শোনাে। ‘সংবাদ্
প্রভাকর’ বা ইংয়রতয শগয়যটগুতলয়ে সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর শর্ নরহেযালীলার তিে আয়ে ো কর্াকায়রর য়ন তবশ্বাস যাগাে
না, বরং কর্াকারয়ক অনু সন্ধানী হয়ে উয়দ্যাগী কয়র শর্ সাুঁওোলয়দ্র য়ো তনরীহ, োতন্ততপ্রে ও পতরশ্র ী যাতে প্রোসয়নর
তবরুয়ে শকন তবয়দ্রাহী হয়ে উয়ঠতেল। োুঁয়ক অনু সতন্ধৎসু কয়র শোয়ল তসযু -কানু য়ক যানয়ে এবং তসযু -কানু র লেয, উয়েেয
ও তবয়দ্রায়হর ইয়স্তহারয়ক যানয়ে। বলাবাহুলয োরােিয়রর অনু সন্ধান ও তযজ্ঞাসার শ লবন্ধনই উপনযাসতটর কাো গঠন
কয়রয়ে। তসযু -কানু র সয়ঙ্গ সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর প্রকৃে স্বরূপ উদঘাটন করয়ে তগয়ে তেতন শেেস ীোে অগ্রসর হয়েয়েন
এবং শসই শেেস ীোে পাঠকয়কও সঙ্গী কয়রয়েন। তেভুবন ভট্টািায়র্ষর পট নেন পায়লর আবৃ তিয়ে কর্াকার
োরােিয়রর সা য়ন সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর এ ন এক কাতহতন উদ্ভাতসে কয়র র্ায়ক তেতন অন্তর তদ্য়ে খ্ুুঁযতেয়লন।

য়ল খ্ুব

সহয়যই পয়টর কাতহতন, শলাক-প্রিতলে ত র্, ইতেহায়সর কাতহতন এবং শলখ্য়কর কল্পনার শর্াগসূ য়ে তেতর হে োরােিয়রর
সাুঁওোল তবয়দ্রাহ সম্পতকষে আত্মতযজ্ঞাসার সদ্ু ির, র্া এককর্াে অনবদ্য। োরােিয়রর শের্ পয়বষর উপনযাসযারাে
‘অরণয-বতি’ একতট তবয়ের্ উপনযাস। উপনযাসতটর কাতহতন িেন, িতরে সৃ তষ্ট, বক্তয়বযর ভতঙ্গ –সব তদ্ক শর্য়কই
অতভনবয়ত্বর শোুঁো লে করা র্াে। সবয়র্য়ক বে কর্া উপনযাসতটর শসৌযয়নয খ্ুব সহয়যই তসযু -কানু ইতেহায়সর ব ষ শভদ্
কয়র পাঠয়কর ু য়খ্া ু তখ্ এয়স হাতযর হে এবং আ ায়দ্র োয়দ্রয়ক তনয়ে নেুন কয়র ূ লযােন করায়ে বাযয করাে।

সূিকেব্দ
োরােির, সাুঁওোল তবয়দ্রাহ, অরণযবতি, তসযু -কানু , আতদ্বাসী কর্া।
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অরণয-বতি: তসযু-কানু র উপাখ্যান
অতনয় র্ বযানাযষী
সাতহয়েয দ্ােয়বায়যর কর্া বলয়ে তগয়ে সাতহতেযক সাযন িয়ট্টাপাযযাে বয়লতেয়লন: “রাে বনা

ানু য়র্র দ্বন্দ্ব র্খ্ন শদ্রাহ

তবপ্লয়ব েপ্ত, পতরবার-বযতক্ত-স াযযীবয়ন শবয়য ওয়ঠ রুদ্র সু র, শদ্ে-কাল রক্ত-েৃর্াে পার্াণপুরী – তেল্পী, সাতহতেযকরা
োুঁয়দ্র দ্ােয়বায়য ু খ্ ত তরয়ে তনিু প র্াকয়ে পায়রন না।

েবাদ্ বা তবশ্বায়সর

ারাক পরস্পর র্েই র্াকুক না শকন

অর্বা সংগ্রায় র পতরণতে সা তেক তবযে বা বযর্ষোে পর্ষবতসে শহাক, তেল্পী-বুতেযীবীয়দ্র েুতল-কযায় রা-শলখ্নী ঐসব
ক্রাতন্তলিয়ক ইতেহায়সর দ্তলল কয়র শোয়ল। োসকয়শ্রতণর রক্তিেু, বযতক্তর শোক-উল্লাস, হোো-অপরায়যেো পর্ যয়র
ানু য়র্র ‘ ানব’ হয়ে ওঠার বাণী শর্য়ক যৃ ে। পরবেষীকায়ল এগুয়লাই শো স গ্র যাতের সাংস্কৃতেক সম্পদ্। সভযোর স্তর১

স্তরান্তরর ইতেহায়সর এটাই সােী।” সাতহয়েয এই দ্ােয়বায়যর কেষবয ১৮৫৪-১৮৫৫ তিস্টায়ব্দ ঘয়ট র্াওো সাুঁওোল
তবয়দ্রায়হর শেয়ে পূ ণষ

র্ষাদ্াে পাতলে হয়েতেল বয়ল য়ন হে না। সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর শর্ েতব েৎকালীন সা তেক পে-

পতেকাগুতলয়ে, ইংরাতয শগয়যটগুতলয়ে প্রকাে শপয়েতেল ো কেটা সেয, কেটা যল শ োয়না – ো অনু সন্ধানয়র্াগয।
সাুঁওোল তবয়দ্রাহ শো আসয়ল েৎকালীন তেতেে বাঙাতল, সু দ্য়খ্ার বাঙাতল, শযােদ্ার বাঙাতল, গৃ ধ্নুরূপী তহন্দুস্থানী
বযবসােী এবং ইংয়রয োসক শগাষ্ঠীর ু য়খ্ ঝা া ঘর্ার য়ো এক ঐতেহাতসক আয়ন্দালন। আর েৎকালীন তেতেে বাঙাতল
ের্া ইংয়রয োসকরা োয়দ্র সাুঁওোলয়দ্র প্রতে শোর্য়ণর নিোয়ক, অসভযোয়ক তবয়শ্বর সা য়ন শবআব্রু কয়র শদ্য়ব
এ ন ভাবাটাই শো অনযাে। অনযতদ্য়ক সরল-সাযারণ অতেতেে সাুঁওোয়লরা োয়দ্র সতেযকায়রর হৃদ্োতেষর কর্ায়ক,
োয়দ্র সংগ্রায় র লেয ও উয়েেযয়ক যন ানয়স েুয়ল যরয়বই বা কী কয়র?

লস্বরূপ ১৮৫৫-১৮৫৬ তিষ্টায়ব্দ ঘয়ট র্াওো

সাুঁওোল তবয়দ্রাহ োর প্রকৃে স্বরূপ হাতরয়ে হয়ে উয়ঠতেল লু টেরায-দ্াঙ্গা-হাঙ্গা া-খ্ুন-যর্ষয়ণর এক আেতিে কালয়েপ।
তসযু -কানু দ্ু ই ভাই র্ারা স্বপ্ন শদ্য়খ্তেল স্বাযীন সাুঁওোল শদ্য়ের, শোর্ণ ু ক্ত স্বয়দ্য়ের োরাই ১৮৫৪-১৮৫৫ তিস্টায়ব্দ ঘয়ট
র্াওো তবয়দ্রায়হর সূ য়ে হয়ে উয়ঠতেল আেয়ির অপর না । অর্ি ইতেহায়সর শশ্রষ্ঠ রােনােকয়দ্র শর্য়ক শকানও অংয়ে
োয়দ্র স্বপ্ন কী ত র্যা তেল? না শ তক তেল োয়দ্র বাসনা?
তসযু -কানু র স্বাযীন শদ্য়ের িাতহদ্া, শোর্ণ ু ক্ত স্বয়দ্য়ের িাতহদ্ার আদ্েষ অবেয স্বীকৃে হয়েতেল পরবেষীকায়ল। শরায়ের
পায়ল না হাুঁটা তকেু বুতেযীবীর শদ্ৌলয়ে তসযু -কানু এবং োয়দ্র সাুঁওোল তবয়দ্রাহ আয অ র ও প্রেংসনীে।
িাতিউ.িাতিঊ.হান্টার, শক.শক.দ্ি, ই.তয. ান, োরাপদ্ রাে, এ .তব.িািয়ল বাটষ, তস.ই.বাকলযাি, ি.এস.তপ.তসনহা প্র ু য়খ্র
য়ো ঐতেহাতসকগণ শর্ ন তসযু -কানু ও োয়দ্র আয়ন্দালয়নর প্রকৃে স্বরূপয়ক েুয়ল যয়রতেয়লন, শে তন তকেু সাতহতেযক
োুঁয়দ্র সাতহেযকয় ষর

াযযয়

তসযু -কানু ও োয়দ্র আয়ন্দালয়নর সদ-ইোয়ক সাযারণ পাঠয়কর

োরােির বয়ন্দযাপাযযায়ের ‘অরণয-বতি’(১৯৬৬) এবং

ষস্থয়ল শপৌঁয়ে শদ্ন।

হায়শ্বো শদ্বীর ‘তসযু কানু র িায়ক’(১৯৮৫) এ প্রসয়ঙ্গ তবয়ের্

উয়ল্লখ্য়র্াগয।
োরােির বয়ন্দযাপাযযাে োুঁর ‘অরণয-বতি’ উপনযায়স কীভায়ব সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর প্রকৃে স্বরূপ উদঘাটন কয়রয়েন
োর অয়ন্বর্ণ-ই বেষ ান প্রবয়ন্ধর আয়লািয তবর্ে।
োরােিয়রর আত্মতযজ্ঞাসা ের্া ভারেতযজ্ঞাসা
ইতেহাস

ার ৎ আ রা যানয়ে শপয়রতে সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর শেেতট তেল উিয়র ভাগলপুর শর্য়ক গঙ্গার পতিয়

তেনপাহাে রায হল শর্য়ক দ্তেয়ণ বীরভূ শযলার েূ রােীর উির এবং শগাটা সাুঁওোল পরগণা ও শদ্ওঘর তনয়ে একতট
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তবস্তীণষ অঞ্চল। শলখ্ক তহয়সয়ব োরােির তেয়লন বীরভূয় র বাতসন্দা। োুঁর তেেব, তকয়োর এবং শর্ৌবয়নর প্রর্
শকয়টয়ে এই লাল াতটর সহিয়র্ষ। বীরভূ

ভাগ

শর্য়হেু সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর শেেসী াে পয়ে আবার শলখ্য়কর যন্ম-শযলাও,

শসয়হেু সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর তকেু তকেু টুকয়রা কাতহতন, েো, ত য়র্র সয়ঙ্গ শলখ্ক বালযকাল শর্য়কই তবয়ের্ভায়ব পতরতিে।
শর্গুতল শলখ্কয়ক সাুঁওোল তবয়দ্রাহ সম্পয়কষ পরবেষীকায়ল তবয়ের্ আগ্রহী কয়র েুয়লতেল।
শলখ্ক শেয়লয়বলাে গল্প-েোর

াযযয়

গয়ে ওঠা আগ্রয়হর সু লুক -সন্ধায়ন সায়হবয়দ্র শলখ্া ের্য, তেতেে বাঙাতলর

রিনা শর্য়ক শুরু কয়র তবতভন্ন পে-পতেকাে শর্ তিে শপয়েয়েন ো ভেির, এককর্াে এক বণযযাতের নরহেযালীলা।
শেয়লয়বলাে শোনা যনশ্রুতেয়ে এবং তপতস ার েোে শলখ্ক তবয়দ্রায়হর শর্ েতব শপয়েতেয়লন পরবেষীকায়ল ো তবতভন্ন
েয়র্যর সহিয়র্ষ আয়রা ভেিরের ও বীভৎসের হয়ে শলখ্য়কর সা য়ন প্রতেপন্ন হয়েতেল।

য়ল সাুঁওোল তবয়দ্রাহ সম্পয়কষ

শলখ্য়কর আবালয আগ্রহ হাতরয়ে র্াে এবং শলখ্য়কর উপলতি হে এরক : “ইতেহাস পয়ে একতট আতদ্

যাতের ববষর

অভুযত্থান োো আর তকেু পাইতন। ভুয়ল শর্য়েই শিয়েতেলা ।...সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর কর্া য়ন করয়ল সয়র তপতেয়ে এয়সতে
খ্াতনকটা।”

২

‘অরণয-বতি’ উপনযাসতটর সূ য়েই আ রা যানয়ে পাতর একতট আকতস্মক ঘটনা শলখ্য়কর যারণায়ক প্রয়ের ু য়খ্ দ্াুঁে
করাে এবং সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর প্রকৃে স্বরূপ উদঘাটয়ন উৎসাহ শযাগাে। শলখ্ক দ্ু কা-সায়হবগঞ্জ-ভাগলপুর সংলি
অরণযয়োভা আস্বাদ্য়ন শ াটরয়র্ায়গ ভ্র য়ণ শবতরয়েতেয়লন এবং শ াটরগাতের র্াতেক শগালয়র্ায়গ স সযাে পয়েন। শর্
স সযা শর্য়ক শসখ্ানকার স্থানীে সাুঁওোয়লরা োুঁয়ক উোর কয়রন এবং শলখ্ক োয়দ্র আতর্ষক সাহার্য দ্ায়ন অগ্রসর হয়ল
োরা সম্ভ্রয় র সয়ঙ্গ শস সাহার্য প্রেযাখ্যান কয়রন। োরা এও বয়ল শর্: “না বাবু। আ ায়দ্র তলয়ে নাই। বারণ আয়ে।...বারণ কয়র শগইয়ে আ ায়দ্র শুয়ভাবাবু। তসযু আর কানহু আ ায়দ্র শুয়ভাবাবু তেল।...োরা বয়ল শগইয়ে তক –শদ্খ্ ানু য়র্র
র্খ্ুন তবপদ্ হয়ব েখ্ন োয়ক বাুঁিাতব, রাখ্তব, তনয়যর যানটা তদ্তব, তকেু তলতব না োর কায়ে, রায়ে

ানু র্ এয়স ঠাুঁই

৩

িাইয়ল োয়ক ঘয়র ঠাুঁই তদ্তব, তনয়য বাহার শুতব।” দ্তরদ্র সাুঁওোলয়দ্র এ ন তনয়লষাভ আিরণ, োয়দ্র তসযু -কানু
শুয়ভাবাবুর প্রতে শ্রো এবং তসযু -কানু র আদ্েষয়ক

হা ূ লয জ্ঞায়ন যীবয়নর পায়র্ে কয়র িলার িে – সবই শলখ্কয়ক

আির্ষ কয়র েুয়লতেল। শসই সয়ঙ্গ শলখ্য়কর সাুঁওোল তবয়দ্রাহ সম্পতকষে অতযষে জ্ঞানয়ক প্রেতিয়ির ু য়খ্ দ্াুঁে কতরয়েতেল।
র্ার সতঠক উির খ্ুয
ুঁ য়েই শলখ্ক োরােিয়রর শুরু হয়েতেল অনু সন্ধান। তসযু -কানু ও সাুঁওোল তবয়দ্রাহ সম্পতকষে প্রকৃে
সয়েযর অনু সন্ধায়ন োরােিয়রর োতগদ্ তেল

হান ও বৃ হৎ।

য়ল তসযু -কানু ও োয়দ্র সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর কাতহতন

োরােিয়রর শকবল ‘অরণয-বতি’ না ক একতট উপনযাসয়কই প্রতেষ্ঠা শদ্েতন, তসযু -কানু সম্পতকষে োুঁর আত্মতযজ্ঞাসায়ক
ী াংসার স ীকরয়ণ হান ও বৃ হৎ রূয়প ভারেতযজ্ঞাসার উিয়রর প্রতেপয়দ্ প্রতেষ্ঠা তদ্য়েয়ে।
শলখ্ক তসযু -কানু র প্রকৃ ে ের্যানু সন্ধায়ন সাুঁওোল পরগণার যঙ্গয়লর য়যয তগয়েয়েন এবং ঘটনাস্থানগুতল শদ্য়খ্য়েন।
সয়ঙ্গ শুয়নয়েন ও শদ্য়খ্য়েন নেন পাল না ক প্রািীন বৃ য়ের কায়ে সর্য়ে রতেে সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর বহু পুরায়না শগাটায়না
পট। এই পয়ট তেতন তবয়দ্রায়হর শর্ তিে শপয়েয়েন োয়ক তনয়যর যীবনাতভজ্ঞো তদ্য়ে সেয বয়ল শ য়নয়েন। র্তদ্ও এই
তিে শলখ্য়কর পূ য়বষ সংগৃ হীে ইতেহায়সর সম্পূ ণষ তবপরীে একতট শে । সাুঁওোয়লরা র্তদ্ তনয়যয়দ্র য়নর কর্া, তনয়যয়দ্র
যাগরয়ণর উল্লাস, পরাভয়বর হোো-র্েণা োয়দ্র

য়নর ভার্াে বলয়ে পারয়ো েয়ব ো এরক ই েতব হয়ে উঠয়ো,

এরক ই পাুঁিালী গায়নর রূপ যরয়ো। শলখ্ক োরােির বয়ন্দযাপাযযাে নেন পায়লর পাুঁিালীয়ক সা য়ন শরয়খ্ তকেু
ঐতেহাতসক সেযয়ক শ লায়ে শিয়েয়েন, কখ্য়না শপয়রয়েন কখ্য়না পায়রনতন। শর্খ্ায়ন পায়রনতন শসখ্ায়ন তনয়েয়েন কল্পনার
আশ্রে। শলখ্ক আসয়ল একতট ঐতেহাতসক উপনযাস রিনা কয়রয়েন। শর্ উপনযাস ের্াকতর্ে প্রিতলে ইতেহাসয়ক খ্বষ
কয়র অনয কাতহতন শোনাে। শর্ উপনযায়স শলখ্য়কর আয়বগ ও কল্পনা প্রাযানয শপয়লও পাঠয়কর য়ন অ ূ লয অ ৃ ে স্বাদ্
শযাগাে।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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োরােির আসয়ল শকবল সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর হেযালীলার কাতহতন আুঁকয়ে িানতন, তেতন শিয়েতেয়লন সাুঁওোল
তবয়দ্রায়হর শপ্রোপটসহ একতট সবষাঙ্গ ও

ানতবক তিে আুঁকয়ে। োই অরণযিারী আতদ্

সাুঁওোলয়দ্র সরল যীবনর্াো

কীভায়ব তবয়দ্েী োসকয়গাষ্ঠী ও োয়দ্র প্রতেভূরূয়প বাঙাতল শযােদ্ার ও তহন্দুস্থানী বযবসােী দ্ল এবং য়হে দ্ায়রাগার
য়ো

ানু র্ নষ্ট ও র্ু র্-ভ্রষ্ট এবং তেন্নতবতেন্ন কয়র তদ্ল োরই অপরূপ কাতহতন বতণষে হয়েয়ে ‘অরণয-বতি’শে। তবয়দ্েী

োসকয়গাষ্ঠী এবং বাঙাতল ও তহন্দুস্থানী শোর্য়কর শোর্য়ণ ও তনয়ের্য়ণ একতট অরণযিারী যাতে অতস্তয়ত্বর োতগয়দ্ কীভায়ব
তসযু -কানু র শনেৃয়ত্ব একতেে হয়ে তবয়দ্রাহ রিনা করয়লা োরও কাতহতন বতণষে হয়েয়ে উপনযাসতটয়ে। সয়বষাপতর
উপনযাসতটয়ে বতণষে হয়েয়ে সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর

ানতবক শেেতট। তবয়দ্রাহতট তসযু -কানু ঘতটয়েতেল অতস্বয়ত্বর োতগয়দ্,

স্বাযীন শোর্ণ ু ক্ত সাুঁওোল শদ্ে প্রতেষ্টার স্বয়প্ন – র্া শকায়না অনযাে নে, বরং এই তবয়দ্রাহ সাুঁওোলয়দ্র স্বাযীনো
সংগ্রায় র য়োই পর

ূ লযবান পদ্য়েপ। োই ‘অরণয-বতি’ উপনযাসতট সাুঁওোল তবয়দ্রাহ সম্পতকষে শকবল োরােিয়রর

আত্মতযজ্ঞাসার অনু সন্ধানই নে, বরং বৃ হৎ অয়র্ষ এতট ভারেতযজ্ঞাসারও অনু সন্ধান।
অরণয ও সাুঁওোল: শর্াগসূ ে ো
অনার্ষ যাতে তহয়সয়ব সাুঁওোয়লরা ভারেবয়র্ষর আতদ্ বাতসন্দা। এরা সৎ, সরল, পতরশ্র ী ও তনরীহ যাতে। এরা প্রযানে
ল ূ ল ও তেকায়রর উপর তনভষর কয়র যীবনযারণ করয়ো। শদ্ওোনীর পর পার ায়নন্ট শসয়টলয় য়ন্টর স ে শর্য়ক

বয়নর

এরা ের্াকতর্ে ইংয়রয ও বাঙাতলর য়ো সভযযাতের সংস্পয়েষ আয়স। পার ায়নন্ট শসয়টলয় য়ন্টর উয়েেযই তেল অরণয
শেদ্য়নর

াযযয়

কৃতর্য়েয়ের তবস্তার ঘটায়না। ইংয়রয োসকয়দ্র এই উয়েেযয়ক িূ োন্ত সা লয দ্ান কয়রতেল

সাুঁওোলরাই।
১৭৬৫ তিস্টায়ব্দ শ াঘল সম্রাট োহ আলয় র কাে শর্য়ক বাংলা, তবহার ও উতের্যার শদ্ওোনী লায়ভর

য়ল

রায হলসহ শগাটা সাুঁওোল পরগণার তবস্তীণষ অরণযাঞ্চয়লর দ্াতেত্ব ইংয়রযয়দ্র ঘায়ে এয়স পয়ে। ইংয়রয োসক ওোয়রন
শহতস্টংয়সর এই স্বপ্ন শসখ্ানকার স্থানীে পাহােী াল উপযাতেরা বলবৎ করয়ে অপারগ হে।
িাউন, অগাস্টাস ক্লীবলযাি প্র ু খ্ োসকয়দ্র অনযভায়ব তবর্েতট ভাবয়ে হে।

য়ল শহতস্টংসসহ কযায়েন

ূ লে অগাস্টাস ক্লীবলযাি রায হলসহ

সাুঁওোল পরগণার দ্াতেত্ব গ্রহণ করার পর সাুঁওোলয়দ্র সংস্পয়েষ এয়স োয়দ্র সেো, ক ষতনষ্ঠো, পতরশ্র
ানতসকোর উপর আকতর্ষে হন।

করার

লস্বরূপ তেতন সাুঁওোলয়দ্র যনয ‘দ্াত -ই-শকাহ’ গঠন করয়লন। এই ‘দ্াত ন-ই-

শকাহ’র উয়েেযই তেল সাহার্য দ্ায়নর াযযয় অরণযাঞ্চয়ল সাুঁওোলয়দ্র বসতে গয়ে শোলা। র্ায়ে োরা োয়দ্র পতরশ্রয় র
র্াদ্ু য়ে অরণযভূত র বুয়ক কৃতর্য়েয়ের পতর ান বাোয়ে পায়র। ক্লীবলযায়ির পতরকল্পনা খ্ুবই স লো শপয়েতেল। পাহাে
শর্য়ক দ্য়ল দ্য়ল সাুঁওোয়লরা দ্াত য়ন শর্াগদ্ান কয়র বসতে স্থাপন কয়রতেল। োরপর সাুঁওোল নারী-পুরুর্ একয়ে ার্ার
ঘা

পায়ে শ য়ল শ্বাপদ্-সংকুল বন-যঙ্গল শকয়ট যত

হাতসল কয়র বাতে-ঘর তেতর করয়লা।

য়ল একদ্া যন ানবহীন

পািববতযষে তনযষন প্রান্তয়র গয়ে উঠয়লা সাুঁওোলয়দ্র তবস্তীণষ যনপদ্ ও গ্রা । এই যনপদ্ ও গ্রায় র সংখ্যা ক্রয় পাল্লা
তদ্য়ে বােয়ে লাগয়লা। এই প্রসয়ঙ্গ িানবার সায়হয়বর একতট ের্য েুয়ল যরা হল: “১৮৩৬ তিস্টায়ব্দ শর্খ্ায়ন াে ৪২৭তট
গ্রা

তেল। ১৮৫১ তিস্টায়ব্দ

াে কয়েক বেয়রর বযবযায়ন শসই সংখ্যা শবয়ে ১৪৭৩ হয়েতেল এবং শলাকসংখ্যা তেল

ক পয়ে ৮২,৭৯৫ যন। W.W.Hunter-এর শলখ্া িানবায়রর এই সংখ্যায়ক স র্ষন কয়র: ‘Between 1838 and 1851
the Population within the Pillars increased from 3000 to 82,795,besides 10,000 on the out skirts.’
”

৪

দ্াত য়ন কু ারী ৃ তিকাে সাুঁওোলয়দ্র বতলষ্ঠ হায়ের হলকর্ষয়ন অসাযয সাতযে হয়লা। এরা শ্বাপদ্-সিু ল অরণযভূত য়ক
েসয-েযা লা কৃতর্য়েয়ে পতরণে করয়লা। সন্তান পতরযন সয় ে সাুঁওোয়লরা শর্ন বাুঁ িার ায়ন খ্ুুঁয়য শপয়লা। তকন্তু োয়দ্র
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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এই সু খ্ শবতে তদ্ন সইয়লা না। অতিয়রই োয়দ্র যীবয়ন শনয়

এল অতভোপ। সাুঁওোলয়দ্র

য়ো তনরীহ, তনোপ

ানু র্য়দ্র অতযকারয়ক তেতনয়ে তনয়ে তপেয়ন তপেয়ন এল হােনারূপী ের্াকতর্ে সভয ানু য় র্র দ্ল।
অরণযই সাুঁওোলয়দ্র প্রকৃে যননী। অরয়ণযর অয়ি কয়ষ্ট বাস করয়লও োয়দ্র যীবয়ন তেল োতন্ত, স্বাযীনভায়ব শবুঁয়ি
র্াকার অপার োতন্ত। অতে শলায়ভ পয়ে োয়দ্র যীবন শর্য়ক শসই োতন্তই হাতরয়ে শগয়লা। যননীরূপ অরয়ণয অস্ত্র িাতলয়ে
আসয়ল োরা

য়নর অযায়ন্তই কয়রতেল পাপ , ােৃহেযাস

অপরায। শর্ অপরায়যর োতস্ত পরবেষীকায়ল োয়দ্র যীবয়ন

শনয় এয়সতেল। বহু পতরশ্রয় অরণয শেদ্য়নর াযযয় োরা শর্ কৃতর্য়েে প্রস্তুে কয়রতেল ো েলনা ও িােুতরর াোযায়ল
েৎকালীন বাঙাতল শযােদ্ার, তহন্দুস্থানী বযবসাদ্ার ও ইংয়রয োসয়করা দ্খ্ল কয়রতেল।
শদ্খ্য়ে পাওো সাুঁওোয়লরা পেল এক অদ্ৃ েয িক্রবুযয়হ। োরা পূ য়বষর
আবার তনয়যয়দ্র কতঠন পতরশ্রয়

য়ল সা তেক আতর্ষক সু খ্

ে আর অরণযযীবয়ন ত য়র শর্য়ে পারল না,

করােি কৃতর্য়েয়ের উপর অতযকারও বযাে রাখ্য়ে পারল না। অরণযযীবয়ন োয়দ্র

আতর্ষক কষ্ট তেল, তকন্তু তেল অপার স্বাযীনো, তকন্তু দ্াত য়ন সাুঁওোয়লরা আতর্ষক কয়ষ্টর সয়ঙ্গ পরাযীনোর েৃ ঙ্খয়ল রুে
হল। এ নাবস্থাে, কাল র্াপয়নর ক্র পর্ষায়ে সাুঁওোলয়দ্র যীবয়ন পরাযীনোর

াো বােয়ে লাগল, সয়ঙ্গ র্ু ক্ত হল

অেযািায়রর তবতভন্ন প্রকার। সাুঁওোলয়দ্র এ ন দ্ু তবষসহ যীবন শর্য়ক উোয়রর বােষা তনয়ে হাতযর হয়েতেল তসযু -কানু র
য়ো দ্ু ই অস

সাহসী সাুঁওোল র্ু বক। র্ায়দ্র শনেৃয়ত্ব োরা

সঙ্ঘবে হয়েতেল এবং ত য়র শপয়ে শিয়েতেল তনযস্ব

অতযকার। শর্ অতযকার বৃ হৎ আকায়র শদ্রায়হর আগুন হয়ে সাুঁওোল তবয়দ্রাহ নায়

পতরতিে হয়েতেল। অরণয ও

সাুঁওোলয়দ্র শর্াগসূ েোর েন্দপেয়নই এই তবয়দ্রায়হর যন্ম ো স্বীকার করাই র্াে এবং কর্াকার োরােির
বয়ন্দযাপাযযােও ‘অরণয-বতি’ উপনযায়স এই সেযোয়কই প্রতেষ্ঠা তদ্য়েতেল।
শোর্ণ না ক তদ্েযটা
শ্বাপদ্ সিু ল অরণযাঞ্চল সাুঁওোল পুরুর্ ও র ণীর র্াদ্ু স্পয়েষ কৃতর্য়েয়ের স্বণষ ৃ গোে পতরণে হয়েতেল। র্ার উপর শলাভ
পেল োসক শশ্রতণ ইংয়রযয়দ্র, বাঙাতল শযােদ্ারয়দ্র এবং তবতভন্ন যায়ের বযবসােী সম্প্রদ্ায়ের। সাুঁওোল অতযকৃে
কৃতর্য়েে োর সয়ঙ্গ সাুঁওোলয়দ্র পতরশ্র য়ক তেতনয়ে তনয়ে এই সব সম্প্রদ্াে শোর্য়ণর নানা েক তেতর কয়রতেল। শর্
েয়কর উয়েেযই হল সাুঁওোলয়দ্র অনবরে শলহয়নর

াযযয়

তেবয়ে কয়র শোলা। এই শোর্য়ণর

াো এ নই ভোবহ

তেল শর্, একতট সাুঁওোল তেশু যয়ন্মর পর শর্য়কই শোর্য়ণর আওোভুক্ত হে।
সাুঁওোলয়দ্র উপর শোর্য়নর স্ট্রাকিারতট শ াটা ু তট তেনতট স্তম্ভ বা কলয় র উপর প্রতেতষ্ঠে। প্রোসন, ত েন ও
আদ্ালে –এই তে ু তখ্ বযবস্থার শ লবন্ধয়ন সাুঁওোয়লরা হয়েতেল ক্র ে তনুঃয়েতর্ে, অেযািাতরে ও

ৃ েপ্রাে। কর্াকার

োরােির বয়ন্দযাপাযযাে ‘অরণয-বতি’ উপনযায়স শোর্ণ না ক ভেির তদ্েযটার অনু পুঙ্খ বণষনাে র্েেীল হয়েয়েন।
আসয়ল শোর্ণ না ক তদ্েযটার োণ্ডবই শো সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর পর্য়ক প্রেস্ত কয়রতেল।
‘অরণয-বতি’ উপনযায়স বযবসা-বাতনয়যযর সবয়র্য়ক বে বাযার তহয়সয়ব বারয়হয়টর না

উতল্লতখ্ে আয়ে। এই

বারয়হয়টর বাযায়র আয়ে যান-িাল-িাল-কলাইয়ের আেে। আয়ে বে বে কাপয়ের শদ্াকান। নু ন-শেল- েলা শর্য়ক
আরম্ভ কয়র তনেয প্রয়োযনীে সবই এখ্ায়ন পাওো র্াে। বারয়হট-ই আবার সরল সাুঁওোলয়দ্র ার্াে টুতপ পতেয়ে শোর্ণ
করার তবখ্যাে স্থান। সাুঁওোল সম্প্রদ্ায়ের ের্াকতর্ে উন্নে-তের র্ু বক তসযু ও প্রর্ এই বারয়হয়টর বাযায়রই প্রেযেভায়ব
েল-িােুতরর দ্বারা

য়হন্দার ভকয়ের কায়ে শোতর্ে হয়েতেল। োর সয়ঙ্গ বারয়হয়টর বাযায়র

য়হন্দার ভকয়ের

য়ো

বযবসাদ্ার ের্া শযােদ্ারয়দ্র শোর্য়ণর তনষ্ঠুর কােদ্া-কানু ন প্রেযে কয়রতেল। এক শকুঁয়ে কয়র প্রাে আোই শসর তঘ,
আুঁতট বতন্দ েূ য়রর পালক এবং তেকার করা তিোবায়ঘর নখ্ তদ্য়েও তসযু বারয়হয়টর বাযার শর্য়ক আোই শসয়রর বাতে
নু ন আনয়ে পায়রতন। য়হন্দার ভকয়ের কায়ে তসযু র তঘ তবতক্রর স ে শোর্য়ণর তিরািতরে েকতট কর্াকার খ্ুব যীবন্তভায়ব
তিতেে কয়রয়েন। শোর্য়ণর তবপুল াোতট উয়ন্মািন করয়ে উপনযাসতটর তকেু টা অংে উেৃ ে করা হল:
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ
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“...আত শুনলা তঘ ে আনা শসর।
ভকে শহয়স বয়লতেল শস ভুঁেসা তঘউয়ের লে াতঝ। গাওো তঘউয়ের দ্র ে আনা লে পাুঁি আনা –টাকায়ে ‘শপ’শসর; বয়ল
তেনতট আঙু ল শদ্তখ্য়েতেল। োরপর বয়লতেল –ভুঁেসা তঘউয়ের দ্র টাকায়ে ‘শপান’ শসর –বয়ল আর একটা আঙু ল শর্াগ
কয়র োয়ক বুতঝয়েতেল –ত ে, বার, শপ, শপান। টাকায়ে শপান শসর। ত ে শসর শপান আনা।
প্রর্য় তসযু এ দ্য়র তযতনস শদ্েতন ভকেয়ক। তকন্তু সকয়লই বয়লতেল শসই এক দ্র। োর ওপর তদ্য়ে তগয়েও োর
তবস্ময়ের আর সী া তেল না; োর এক শকুঁয়ে তঘউ এক শসয়রর শবেী নে। োর আন্দায তেল অন্তে আোই শসর তঘ।
ভকে োয়ক দ্া

তদ্য়েতেল িার আনা, আর অল্প খ্াতনকটা বােতে হয়েতেল বয়ল োর যনয এক আনা।...তঘয়ের শবলাে

ায়পর শসরটা এক শকুঁয়ে তঘয়ে ভয়র খ্াতনকটা শবেী হল। তক কয়র শর্ তক হল শস বু ঝয়ে পায়র তন। শস শুয়নতেল শর্
ওয়েই োরা ারপযাুঁি কয়র; শসই যয়নয ায়পর বাুঁয়ের শিাঙটা শস ঘুতরয়ে ত তরয়ে শদ্য়খ্ তনয়েতেল ভাল কয়র। তকন্তু শকান
হতদ্স ত লল না।”

৫

বারয়হট ের্া স গ্র সাুঁওোল পরগণায়ে সাুঁওোলয়দ্র সয়ঙ্গ শবিায়কনার প্রতক্রোতট তেল এরক ই অসা ঞ্জসযপূ ণষ এবং
শোর্য়ণ পতরপূ ণষ। গয়বর্ক বুয়েশ্বর টুিু োুঁর ‘আতদ্বাসী তবয়দ্রায়হর ইতেহাস’ গ্রয়ন্থ সাুঁওোলয়দ্র সয়ঙ্গ বযবসােীয়দ্র
শকনায়বিার েলিােুরীপূ ণষ প্রর্াতট এভায়ব উয়ল্লখ্ কয়রয়েন: “বযবসােীরা পণয শকনায়বিাে দ্ু রকয় র বাটখ্ারা বযবহার
করয়েন। একটা বাটখ্ারা শকবল পণয ক্রয়ের যনয, শর্ স্বাভাতবয়কর েুলনাে একটু শবতে ওযয়নর োয়ক বলা হে
শকনারা বা বেয়বৌ এবং অনয বাটখ্ারাতট তেল স্বাভাতবয়কর েুলনাে ক ওযয়নর োয়ক বলা হে শবিারা বা শোট শবৌ।
৬
এটা শকবল পণয তবক্রীর যনযই বযবহৃে হে।” সরল সাুঁওোল সম্প্রদ্াে বুঝয়ে পারয়ো োরা ঠকয়ে,তকন্তু প্রতেবাদ্

করয়ে পারয়ো না। কারণ প্রোসনয়ক হায়ের ু য়ঠাে শরয়খ্ তহন্দার ভকয়ের য়ো শলাভী বযতক্তরা তনযস্ব লাতঠোল পুয়র্
একতট আেয়ির বাোবরণ তেতর কয়র তনষ্ঠু র শোর্ণ িাতলয়ে শর্ে।
সঞ্চে কায়ক বয়ল সাুঁওোয়লরা যানয়ো না,ভতবর্যয়ের তিন্তাও োয়দ্র তেল না। কারণ োরা প্রকৃে অয়র্ষই শখ্য়ট
খ্াওো শ হনতে ানু র্। োই শর্ শকায়না সা াতযক অনু ষ্ঠায়ন আনয়ন্দর আতেেয়র্য প্রয়োযয়নর েুলনাে একটু শবতেই খ্রি
কয়র শ লয়ো।

য়ল স য়ে-অস য়ে োয়দ্র ভাুঁোয়র কতঠন টান পেয়ো। আর ো শর্য়ক ু তক্ত শপয়েই োরা হাযনয়দ্র

বাতে েুটয়ো।

হাযনরা র্া তদ্য়েন োর পতর ান কয়েক বেয়রই এ ন দ্াুঁোয়ো র্া োয়দ্র পয়ে শোয করা অসাযয।

হাযনরা িাইয়েনই সাুঁওোয়লরা োয়দ্র কায়ে যার তনক। কারণ োরা যায়ন োয়দ্র ত র্যা বা সাযায়না শোয়যর অিটা
োয়দ্র পয়ে শ টায়না অসম্ভব।

হাযয়নরা এ ন পতরতস্থতের সদ -বযবহারও করয়েন তনপুণ ভায়ব। োরা প্রর্য়

সাুঁওোলয়দ্র কৃতর্যত , শগারু-শ ার্, িায়র্র বলদ্ ইেযাতদ্ স্থাবর-অস্থাবর সম্পতি শক্রাক করয়ো। এয়েই শযােদ্াররা
র্া য়েন না, তবনা পাতরশ্রত য়ক সাুঁওোলয়দ্র বংে পরম্পরাে দ্ু ইয়ে তনয়েন। ‘অরণয-বতি’ উপনযায়স শোর্য়ণর এই তন ষ
তিেগুতল এে যীবন্ত শর্, ো পাঠয়কর হৃদ্ে েুুঁয়ে র্াে। শর্ ন,

য়হন্দার ভকয়ের বাতেয়ে শবগার খ্াটা সাুঁওোল তন ু

হাুঁসদ্া সম্পয়কষ তন ষ সেযতট এরক : “শস শলাকটার বাতে সায়হবগয়ঞ্জর তদ্য়ক। শস ভকে বাতের িাকর আয সাে বের।
বাপ রার স ে শগল(দ্ে) টাকা যার কয়রতেল ভকয়ের কায়ে...শসই টাকা শোয করবার যয়নয আযও খ্াটয়ে। শস খ্ায়ট,
৭
োর স্ত্রী খ্ায়ট। খ্াবার যান পাে। বাস্। আর তকেু না। শলাকটার না তন ু হাুঁসদ্া।”

বাঙাতল শযােদ্ার, হাযন, বযবসাদ্ারয়দ্র শোর্ণ না ক র্েটায়ক সবষদ্া সিল রাখ্য়ে তবয়ের্ সহয়র্াগী তেল প্রোসন।
প্রোসয়নর উতদ্ষ পয়র

য়হে দ্ায়রাগার

য়ো বযতক্তরা উৎয়কায়ির শলায়ভ, নারীসয়ঙ্গর শলায়ভ এবং

শোর্ক-শযাুঁকগুতলয়ক তবয়ের্ভায়ব সাহার্য করয়ো োয়দ্র স্বার্ষ িতরোর্ষ করয়ে।
ভী

দ্- াংয়সর শলায়ভ

য়হে দ্ায়রাগার সাহায়র্য শকনারা ভকে

াতঝর য়ো সৎ ও েতক্তোলী সাুঁওোলয়ক তবনা অপরায়য পাওনা-গিা সব ত তটয়ে শদ্ওোর পরও শযল খ্াটায়ে বাযয
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কয়রতেল। প্রোসনয়ক অয়র্ষর প্রািুয়র্ষ হায়ের ু য়ঠাে কয়র বাঙাতল শযােদ্াররা, তহন্দুস্থানী বযবসাদ্াররা ক্র ে সাুঁওোলয়দ্র
অতস্তয়ত্বর সংকয়ট শ য়লতেল, র্া সেযই

ষ স্পেষী।

সাুঁওোয়নরা তদ্য়নর পর তদ্ন শকবল আতর্ষকভায়বই শোতর্ে হতেল না, শোতর্ে হতেল যয় ষর তদ্ক শর্য়কও। তিস্টান
ত েনাতররা এয়দ্র আতর্ষক দ্ু রাবস্থার সু য়র্াগ তনয়ে, োয়দ্র তকেু আতর্ষক সু তবযা পাইয়ে শদ্ওোর শলাভ শদ্তখ্য়ে োয়দ্র
তিস্টান যয় ষ পর্ষবতসে করয়ো। এয়ে ইংয়রয োসকয়দ্র প্রভূে লাভ হে।
প্রর্ ে, োরা তিস্টান যয় ষর তবস্তারয়ক বাোয়ে পারয়ো।
তদ্বেীেে, তিস্টান োসক শশ্রতণর শসবা করয়ে তকেু িাপরাতে ের্া িাকয়রর প্রয়োযন, র্া তিস্টান সাুঁওোলয়দ্র দ্বারা
ত টয়ো।
েৃেীেে, ইস্ট-ইতিো শকাম্পানীর শরলপর্ স্মপ্রসারয়ণ প্রিুর শ্রত য়কর িাতহদ্া ত ঠে তিস্টান যয় ষ য ষান্ততরে সাুঁওোলয়দ্র
তদ্য়ে।
িেুর্ষে, সবয়র্য়ক তন ষ সেযতট হল শর্, তিস্টান য ষ গ্রহণ করা সাুঁওোল র্ু বেীরা ইংয়রয র্ু বকয়দ্র, র্ারা এয়দ্য়ে কয় ষর
োতগয়দ্ আসে োয়দ্র েরীয়রর িাতহদ্া শ টায়ো।
ত েনারীয়দ্র এই য ষীে শোর্ণ প্রেযে ও পয়রােভায়ব সাুঁওোলয়দ্র তবতিে পন্থাে অতস্তয়ত্বর সংকয়ট দ্াুঁে করাে।
সাুঁওোয়লরা এয়েয়ে সা ানয আতর্ষক সু তবযা শপয়লও যাে-য ষ যলাঞ্জতল তদ্য়ে তরক্ত হয়ে শর্ে। ‘অরণয-বতি’ উপনযায়স
শদ্খ্া র্াে লাল, ানতক, রুকনী, টুকনী, তবশু াতঝ – সবাই য ষীে শোর্য়ণর তেকার।
বাঙাতল শযােদ্ার, তহন্দুস্থানী বযবসাদ্াররা সাুঁওোলয়দ্র তনরন্তর শোর্য়ণর াযযয়

তবরাট পতর াণ যান, িাল, সরয়র্,

তেল, তেতস প্রভৃতে েসয শযাগার কয়র ো যঙ্গীপুর শর্য়ক ভাগীরর্ী হয়ে ু তেষদ্াবাদ্ এবং শসখ্ান শর্য়ক শকালকাো হয়ে
লিয়ন রপ্তাতন করয়ো। অর্ষা ৎ সাুঁওোলয়দ্র রক্ত যল করা পতরশ্রয় উৎপাতদ্ে খ্াদ্য সা তগ্র শোর্য়ণর ক্র পর্ষায়ে ইংয়রয
োসয়কর হায়ে পেয়ো।
যযস্তোর

াযযয়

য়ল আয়খ্য়র লাভ হে ইংয়রযয়দ্রই। অনযতদ্য়ক বাঙাতল শযােদ্ার ও তহন্দুস্থানী বযবসাদ্াররা

তকেু কাুঁিা টাকার অতযকারী হে। সাুঁওোলয়দ্র সরল তবশ্বায়সর সু য়র্াগ তনয়ে োয়দ্র উপর শোর্য়ণর

াোয়ক তদ্য়নর পর তদ্ন ির ে

কয়র েুলয়ে আদ্ালয়ের তনে কানু ন –সবই অয়র্ষর তবতন য়ে তবতক্র হয়ে শর্ে।

সাুঁওোলয়দ্র োয়দ্র উপর অেযািায়রর শকায়নারূপ সদ -তবিার আদ্ালে

ার ৎ শপে না। বরং আদ্ালয়ের ক ষীরা

তনয়যয়দ্র অয়র্ষর কায়ে তবতকয়ে তদ্য়ে প্রতেতট আদ্ালয়ের া লাে সাুঁওোলয়দ্র প্রভূে েতেসাযন করয়ো।
সাুঁওোলয়দ্র শুভাকাঙ্ক্ষী শপায়টন্ট সায়হয়বর সভাে সাুঁওোয়লরা কীভায়ব বাঙাতল শযােদ্ার ের্া তিস্টান পাদ্রী ের্া
রাস্তাবতন্দর সায়হবয়দ্র দ্বারা ের্া আদ্ালয়ের

াযযয়

শোতর্ে হে োর একতট েতব কর্াকার োরােির বয়ন্দযাপাযযাে

‘অরণয-বতি’ উপনযায়স েুয়ল যয়রয়েন:
“ ‘আ রা

য়র শগলা

বাবা পলতটন সায়হব – তদ্কুরা আ াতদ্য়ক িুয়র্ শখ্য়লক, তপয়র্ শ য়লক, পাদ্রীরা যাে তলয়লক,

যর ইজ্জে তলয়লক রাস্তাবতন্দর সায়হবরা-।’...
হটাৎ একতট েরুণ কয়ে শবয়য উঠল –আ ার বাবায়ক শযয়হয়ল তলয়ে শগযল।ত োত তে শযয়হয়ল তলয়ে শগযল। শেয়ে শদ্।
উয়ক শেয়ে শদ্।
-টুত শক আে?
ভী

াতঝর শেলযা আত ।...

-বাবা তদ্কু শকনারায় র কায়ে যান যার তলয়ল দ্ে েতল –সু দ্ সয় ে তদ্য়লক একয়ো েতল। তদ্য়ল। সব াতঝতদ্য়গ শুযা।
তক েুরা বল।...
-েবু আবার এল –বুলয়ল, আবার শদ্েয়ো েতল শদ্ -...
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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হঠাৎ দ্াুঁতেয়ে উঠল আর একযন –গভুষ াতঝ। োর বাতে বারয়হয়টর কায়ে। বলয়ল –আ ার যত ন গুলান সব তলয়ে তলয়ল।
আত

তকেু যাতর না। েবু তলয়ল। আত

তলই নাই। েবু যতঙ্গপুয়রর েুয়দ্র ু নসতব পযােদ্া এয়স বুলয়লক –হাুঁ েু টাকা

তলতল। আদ্ালয়ের হাতক বুয়লয়ে েু তলতল। এই তলয়খ্ তদ্য়ে।
সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ আর এক একযন নে, দ্ু ই তেন িার পাুঁি দ্ে তবে পঞ্চাে একয়ো পাুঁিয়ো সাুঁ ওোল উয়ঠ দ্াুঁোল। োরা সবাই
৮
বলয়ব। োয়দ্র বুয়ক েুর্ানল আয বাোয়স জ্বয়ল উঠয়ে িায়ে।”

সাুঁওোয়লরা তেল সৎ ও শুে

ানবোর পূ যারী। এোোও োুঁরা তেয়লন সরকায়রর অনু গে এবং তভন যায়ের

প্রতেয়বেীয়দ্র সয়ঙ্গ প্রতেয়বেীসু লভ আিরয়ণ তবশ্বাসী। তবতন য়ে োরাও তভন যায়ের প্রতেয়বেীয়দ্র কায়ে অনু রূপ আিরণ
প্রেযাো কয়রতেল। তকন্তু তভন যায়ের প্রতেয়বেীরা প্রতেয়বেীসু লভ আিরয়ণর পতরবয়েষ োয়দ্র আঘাে কয়রতেল, শখ্াুঁিা
শ য়রতেল। ক্র াগে শখ্াুঁিা শ য়র শ য়র োয়দ্র য়যয ঘু ন্ত আতদ্ প্রবৃ তিয়ক যাতগয়ে েুয়লতেল।

য়ল আপাে োন্ত, তনরীহ

সাুঁওোলরাই গয়যষ উয়ঠতেল, েুয়ল তনয়েতেল হায়ে অস্ত্র।
সাুঁওোলয়দ্র বুয়ক তেতর হওো অতিয়ক সঙ্ঘবে কয়রতেল অসী সাহসী তসযু ও কানু দ্ু ই ভাই। তসযু কানু র শনেৃয়ত্ব
সাুঁওোলয়দ্র েখ্ন একটাই স্বপ্ন তেতর হল, তদ্কু অর্ষাৎ বাঙাতলহীন স্বয়দ্য়ের স্বপ্ন। শর্খ্ায়ন র্াকয়ব না শকায়না শোর্ণ ও
োসন।

য়ল োরা তসযু -কানু র শনেৃয়ত্ব গয়যষ উয়ঠতেল: “ই আ ায়দ্র শদ্ে বয়ট। এ শদ্েয়টা আ ায়দ্র। ই আ ায়দ্র শদ্ে,

আ রা তলব।”

৯

স্বপ্ন: এই দ্যােয়টার রাযা আ রা। এই দ্যােয়টা আ ায়দ্র।
ইতেহায়স প্রতসে আয়ে শর্, শকায়না যাতে র্খ্ন শোর্য়ণ, তনপীেয়ন শকানঠাসা হয়ে ৃ েপ্রাে হয়ে ওয়ঠ, েখ্ন শসই যাতের
েৃ ঙ্খলা শ ািয়ন এতগয়ে আয়স শকায়না অস

সাহসী শনো। র্ার শনেৃয়ত্ব শসই যাতে সঙ্ঘবে হয়ে পুনরাে নেুন কয়র

বাুঁিার স্বপ্ন শদ্য়খ্। শর্ স্বপ্ন োয়দ্র তনশ্বাস-প্রশ্বায়সর সয়ঙ্গ হয়ে ওয়ঠ আতত্মক। আত্মার পর তপ্রে শসই স্বয়প্নর সার্ষক োে
োরা হয়ে ওয়ঠ

তরো। েখ্ন োরা

ারয়ে বা

রয়ে ভে পাে না। সু কতঠন পুরুর্াতল হায়ের বতলষ্ঠোে শোর্ণ ও

তনপীেয়নর বযাতরয়কিয়ক শভয়ঙ খ্ানখ্ান কয়র শদ্ওোই হে োয়দ্র এক াে লেয ও স্বপ্ন। তসযু -কানু র শনেৃয়ত্বও ির
লাতিে, তনপীতেে, শোতর্ে সাুঁওোল যাতে নেুন কয়র বাুঁিার স্বপ্ন শদ্য়খ্তেল। শসই স্বপ্নটা স্বাযীন ভায়ব বাুঁিার এবং
শোর্ণ ু ক্ত স্বয়দ্ে গঠন করার। সাুঁওোলয়দ্র এই স্বয়প্নর সূ য়েই সূ তিে হয়েতেল হুল র্া সাুঁওোল তবয়দ্রাহ নায় পতরতিে।
শকায়না তবয়দ্রাহ একতদ্য়ন হে না। তনপীতেে, শোতর্ে অসংখ্য

ানু য়র্র স্বপ্ন র্খ্ন োসক শশ্রতণর তবরুয়ে গয়যষ ওয়ঠ

েখ্নই হে হুল। সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর শনপয়র্য শর্ স্বপ্নতট ভূত ষ্ঠ হয়েতেল োর প্রর্

রষ্টা তেল তসযু । বারয়হয়টর বাযায়র

র্খ্ন শস তনয়য শোর্য়ণর তেকার হল, যানয়ে পারল একটা সাুঁওোল ানু য়র্র ূ লয তদ্কুয়দ্র কায়ে দ্ে টাকা েখ্নই োর
য়নর য়যয উয়ঠতেল প্রতেবায়দ্র ঝে। তঝকরু নায় র সাুঁওোল র্ু বক র্খ্ন বারয়হয়টর বাযায়র শোতর্ে তসযু য়ক সান্ত্বনা
তদ্য়ে তগয়েতেল েখ্নই তসর্ু র

য়যয প্রতেবায়দ্র সু প্ত আগুনতট জ্বয়ল উয়ঠতেল এভায়ব, - “তসযু অকারয়ণ ঠাস কয়র োর

গায়ল একো িে বতসয়ে তদ্য়ল। োরপর বলয়ল একটা হায়ের ( ানু য়র্র) দ্া

দ্ে টাকা!”

১০

অোন্ত

য়ন তসযু র

য়যয

প্রতেবায়দ্র ঝে উয়ঠতেল। শসই সূ য়েই স্বেুঃস্ফূেষ ভায়ব একতট স্বপ্ন উদ্ভাতসে হয়েতেল। স্বপ্নতট হল,-“হঠাৎ োর অেযন্ত রাগ
হয়ে উঠল। এই দ্ু ষ্টু তদ্কুরা র্তদ্ এয়কবায়র সব য়র র্াে শো ভাল হে। োরা সব দ্খ্ল কয়র শনে। ারংয়বাঙ্গা ো শকন
কয়র না ো শস শবায়ঝ না।...োর শিয়ে ারংয়বাঙ্গা র্তদ্ োয়ক িে শদ্ে –বয়ল, তসযু , েুর বাপ দ্ায়দ্ার বাপ দ্ায়দ্ার দ্ায়দ্ার
দ্ায়দ্া রাযা তেল, োর টাতঙ্গয়ে হােী কাটে শস। োর গায়ে কাুঁে তবুঁযে না। আয শর্য়ক েু োই হতল। র্া েু োই হতল।
র্া েু টাতঙ্গ হায়ে শবতরয়ে িয়ল র্া – র্ে তদ্কু আয়ে ভকে আয়ে শকনারা

আয়ে তহন্দার আয়ে দ্ায়রাগা আয়ে তসপাহী

আয়ে সব শকয়ট শ লা। কিাকি কিাকি। ো হয়ল শস শবতরয়ে পয়ে সব ওই দ্ু ে ন তদ্কু আর পুেখ্ানা শযয়টয়দ্র শকয়ট
শ য়ল রাযা হয়ে বয়স।”

১১

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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তসযু র য়ন স্বেুঃস্ফূেষ ভায়ব গতযয়ে ওঠা এই স্বপ্নই পরবেষীকায়ল নানা ঘটনা প্রবায়হ আরও গভীর ও বযঞ্জনা ে হয়ে
ওয়ঠ এবং সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর ূ ল

য়ে রূপান্ততরে হে। েতণয়কর যনয গতযয়ে ওঠা স্বপ্ন তসযু র

য়ন শোলপাে কয়র

ওয়ঠ। শস বুয়ঝ উঠয়ে পায়র না োর শদ্খ্া স্বপ্ন আয়দ্ৌ বাস্তবাতেে হয়ব তকনা। তনয়যর য়ন গয়ে ওঠা স্বপ্নয়ক য়নর গভীর
তবশ্বায়স সু গতঠে করয়ে শস
প্রকৃতের

ারংয়বাঙ্গার আেীবষাদ্ শপয়ে িাে। কুসংস্কারােন্ন সাুঁওোল র্ু বক তহয়সয়ব তসযু খ্ুব সহয়যই

য়যয, তনয়যর ক ষকায়ির

য়যয ঈশ্বয়রর তনয়দ্ষ েয়ক উপলতি করয়ে পায়র। যহর-সণষাে বায পো, এক কাুঁয়ে

বনতবোল ও খ্রয়গাস তেকার করা, প্রকৃতের োিব –এই সব ঘটনাে শস োর স্বয়প্নর উপর

ারংয়বাঙ্গার আেীবষায়দ্র

তনয়দ্ষে পাে। এই সব ঘটনার াযযয় ই তসযু র স্বপ্ন ক্র ে োর প্রেযে হয়ে ওয়ঠ। েখ্ন শস স্বপ্ন ও বাস্তবয়ক ত য়লত য়ে
এক কয়র শোয়ল আয়বগ তদ্য়ে, পযাসন তদ্য়ে।
কানু শকবল তসযু র দ্াদ্া নে, অতভন্ন হৃদ্ে সহিরও। োই তসযু র শদ্খ্া স্বপ্ন ক্রয় কানু য় ক সংক্রত ে কয়র। শসও তসযু র
আয়বগ ও পযাসন শ ো স্বয়প্ন হাতদ্ষক স্পেষ পাে।
তসযু র শদ্খ্া স্বয়প্ন তেল শোর্কয়দ্র উপর প্রতেতহংসা িতরোর্ষ করার বাসনা। র্া স্বাভাতবক নে, তকন্তু শোর্কয়দ্র
অেযািার ও শোর্ণ এ ন পর্ষায়ে শপৌঁয়েতেল শর্, তসযু র স্বয়প্ন হেযালীলার বাসনা স্বেুঃস্ফূেষভায়বই এয়স র্াে। শপায়টন্ট
সায়হয়বর সভাে তবশু

াতঝর কান্না ও অেষ নায়দ্র করুণ সু র তসযু য়ক কয়র শোয়ল তবহ্বল এবং এরপয়র শুরু হে স্বপ্ন

বাস্তবােয়নর েপর্ ও প্রয়িষ্টা। সভাে এই েতবতট তেল সেযই

ষস্পেষী:

“শকুঁয়দ্ উঠল তবশু।...
তবশু বলয়ল –শযার কয়র যয়র তলয়ে শগল –বাংলায়ে ভরয়ল –কেস্বর োর আর উচ্চের হয়ে উঠল –তলয়ল টুকনীয়ক
রুকনীয়ক –তলয়ল ানকীয়ক – ানকী বহু োয়কও তলয়ল –অকস্মাৎ স য়বে যনোর য়যয শর্য়ক শক একটা তিৎকার তদ্য়ে
উঠল –একটা যন্তুর ে তিৎকার।

১২

শপ্রত কা ও শবায়নর অসমায়ন তসযু র আেষনাদ্ যন্তুর য়ো হয়ে উয়ঠতেল, এই আেষ নায়দ্ দ্ু ুঃখ্ অয়পো প্রতেতহংসার
জ্বালাই শবতে তেল। োই “তসযু -কানু প্রতেজ্ঞা কয়রয়ে যহর সণষাে অর্ষাৎ শদ্বস্থায়ন ওই তেনয়ট শ য়েয়ক োরা তেতনয়ে
১৩
আনয়বই। আর ওই সায়হবয়দ্র উপর শোয শনয়বই। যান কবু ল।’’ শপ্রত কা ও শবায়নর অসমায়নর শোয শনওোর

পদ্য়েপই পয়রােভায়ব হয়ে ওয়ঠতেল তসযু -কানু র স্বয়প্নর তপেয়ন শোটার প্রর্

শসাপান। তসযু -কানু র এই প্রর্

পদ্য়েপয়ক দ্ৃ ঢ় পদ্য়েয়প রূপান্ততরে কয়রতেল তেভুবন ভট্টািায়্ের্র যতর্ষ ো কনযা সন্নযাতসনী তভরবীর দ্ীো। এোো তভরবী
তসযু -কানু য়ক পুে সয়ম্বাযয়ন োর যর্ষয়কর ু িু দ্াবী কয়রতেল, র্া োয়দ্র প্রতেতহংসায়ক আয়রা ভেির কয়র েুয়লতেল,“তভরবী এতগয়ে এয়স বলয়লন –শোরা আ ার শবটা। শোয়দ্র যয়নয আত বয়স আতে। এই র্জ্ঞ করতে। পারতব –আ ায়ক
একটা ু িু এয়ন তদ্য়ে পারতব? একটা সাদ্া

ানু র্ যায়নাোর। পারতব না? এই িক্র শোয়দ্র তদ্ব আত । শোয়দ্র শকউ

১৪
রুখ্য়ে পারয়ব না। শোয়দ্র শদ্ে শোয়দ্র হয়ব। শোরা দ্ু ভাই হতব রাযা শুয়ভাবাবু।”

প্রর্ পদ্য়েয়প তসযু -কানু িূ োন্ত স ল হয়েতেল, সয়ঙ্গ শপয়েতেল োয়দ্র য়নর ানু র্ রুরনী-টুকনীয়ক এবং তভরবী
ায়ের কর্া শরয়খ্ আনয়ে শপয়রতেল যর্ষক তিউই-এর ু িু। তিউই-এর ু িু তনয়ে গঙ্গার যয়ল আত্মতবসযষয়নর পূ য়বষও শস
তসযু -কানু য়ক প্রেযে তদ্য়েতেল এবং োরাও ো স্বীকার কয়রতেল অন্তর তদ্য়ে,- “ওয়র, শোয়দ্র দ্ু ই ভাইয়ের উপর শোয়দ্র
১৫
রংয়বাঙ্গা দ্ো কয়রয়েন। বুঝয়ে পারতেস!...-হুঁ বুঝতে।...ই শদ্েটা –আ ায়দ্র শদ্েয়টা শকয়ে তলয়ে হয়বক।”

তসযু -কানু র সা লয খ্ুব ক

স য়ে অতে দ্রুে দ্াবানয়লর য়ো সাুঁওোলয়দ্র য়যয েতেয়ে পয়েতেল। সাুঁওোয়লরাও

এয়েয়ে সেয-সেযই তসযু -কানু র স্বয়প্নর সয়ঙ্গ একাত্মো অনু ভব কয়রতেল। োরা হয়েতেল সঙ্ঘবে এবং স্বপ্ন সার্ষয়কর যনয
প্রস্তুে। সাুঁওোলয়দ্র কর্া দ্াবানল হয়ে িাতরতদ্য়ক েতেয়ে পয়েতেল রুকনীর গাওো একতট গায়নর সার্ু য়যয, এ শর্ন নেুন
কয়র বাুঁিার ে ও অভে,২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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“শুকয়না যূ ল উেয়ে, াতট পুয়ে শগইয়ে, োইর েুন উেয়ে-আকাে শঢয়ক শগযল শর। যল হল নাই শর –যল হল না-ই।
রংয়বাঙ্গা রাগয়লা, শুয়ভাবাবু যাগয়লা, টাতঙ তনয়ে েু টয়লা, সাদ্া সায়হব কাটয়লা, কায়লা শ ো কােয়লা, শিায়খ্র পাতন
ু েয়লা-আবার োরা হাসয়লা, ইবার যল হয়ব শর –আর ভে না-ই!
শুয়ভাবাবু আসয়ে, শুয়ভাবাবু আসয়ে, শুয়ভাবাবু ওই ওই আসয়ে; শঘাোে িতে আসয়ে, টগবগীয়ে আসয়ে –ওয়র ির নাই
১৬

শর, আর ির না-ই।”

শোর্য়নর তবরুয়ে সংগ্রা

কয়র তনযস্ব স্বাযীন শদ্ে গঠয়নর শর্ স্বপ্ন তসযু শদ্য়খ্তেল – োই দ্াবানয়লর দ্রুেোে

সাুঁওোলয়দ্র স্বয়প্ন একাত্ম হয়েতেল এবং সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর পর্য়ক প্রেস্ত কয়রতেল।
তসযু -কানু র সংগ্রা : ইতেহাস ও ত র্
ইতেহাস শর্য়ক তসযু র ত র্ হয়ে র্াওো প্রসয়ঙ্গ কর্াকার োরােির বয়ন্দযাপাযযাে ‘অরণয-বতি’ উপনযায়সর শের্ কয়েকটা
লাইন বণষনা কয়রয়েন এভায়ব,-“...তকন্তু তসযু আযও ু তক্ত পাে তন, ইতেহাস ওয়ক ু তক্ত শদ্ে তন। আযও শস বুয়ক হাে
তদ্য়ে োোে ত য়ে শস

াুঁতস র্াওো গায়ের হুোগােটাে শঠস তদ্য়ে ভায়ব।”

সাুঁওোল তবয়দ্রাহ বযর্ষ হয়লও, তসযু য়ক যহরসণষাে
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াুঁতস শদ্ওো হয়লও, শুয়ভাবাবু তহয়সয়ব আযও তসযু সাুঁওোলয়দ্র

হৃদ্য়ে বেষ ান। োয়দ্র তবশ্বাস তসযু শুয়ভাবাবু আবার আসয়ব োয়দ্র েৃ ঙ্খলা শ ািয়ন। োই বাগানতিতহর যহরসণষাে
আযও তসযু শুয়ভাবাবু ঘুয়র শবোে তবয়স্ফাতরে শনয়ে, স্বপ্ন-হাতনর গ্লাতন তনয়ে –এই ত র্ িালু আয়ে। কর্াকার োরােির
বয়ন্দযাপাযযাে এই প্রিতলে ত য়র্র সম্বন্ধসূ য়েই তসযু র শনেৃয়ত্ব সাুঁওোলয়দ্র তবয়দ্রাহী হয়ে ওঠার কাতহতন অয়ন্বর্য়ণ প্রোসী
হয়েয়েন।

য়ল োয়ক ইতেহায়সর েয়র্যর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ প্রিতলে ত য়র্র সা য়ন দ্াুঁোয়ে হয়েয়ে। কর্াকার ইতেহাস ও ত র্

উভেয়কই স ান গুরুত্ব তদ্য়েয়েন এবং ইতেহাস ও ত য়র্র শর্াগসূ েোে –‘অরণয-বতি’ উপনযায়স তসযু -কানু র শনেৃয়ত্ব
সাুঁওোল তবয়দ্রাহয়ক প্রতেষ্ঠা শদ্ওোর শিষ্টা কয়রয়েন। শসই যনযই হেয়ো েৎকালীন সা তেক পতেকাগুতলয়ে বতণষে
সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর তিে োর কায়ে র্েটা গুরুত্বপূ ণষ তেল আয়বগ-ত য়র্ পতরপূ ণষ নেন পায়লর পয়ট উতল্লতখ্ে তবয়দ্রায়হর
কাতহতনও েেটাই তেল স ান গুরুত্বপূ ণষ।
উপনযায়স শদ্খ্া র্ায়ে োসক শশ্রতণ ইংয়রয, বাঙাতল শযােদ্ার ও তহন্দুস্থানী বযবসাদ্ারয়দ্র সতমতলে শোর্য়ণর কবয়ল
পো একটা রুি যাতেয়ক োয়দ্র প্রাপয অতযকার ত তরয়ে তদ্য়ে তসযু র য়ন গয়ে উয়ঠয়ে একতট স্বপ্ন,- শোর্ণ ু ক্ত তনযস্ব
স্বাযীন শদ্ে গঠয়নর স্বপ্ন। আর এই স্বয়প্নর শনপয়র্য আয়ে তসযু র একতট ত য়র্র প্রতে আস্থা ও তবশ্বাস। োর তবশ্বাস তেল
োর পূ বষ পুরুয়র্র উপর

ারংয়বাঙ্গার আেীবষাদ্ তেল,

য়ল োরা টাতঙর এক শকায়প হাতে কাটয়ো ও কাুঁে োয়দ্র গায়ে

তবুঁযে না। এখ্ন শস র্তদ্ ারংয়বাঙ্গার আেীবষা দ্ পাে েয়ব শস শোর্কয়দ্র হেযা কয়র তনযস্ব স্বাযীন শদ্ে গঠন কয়র রাযা
হয়ে পায়র।

য়নর

য়যয গতযয়ে ওঠা স্বপ্ন

এেটাই দ্ৃ ঢ় তেল শর্ তসযু

ারংয়বাঙ্গার ইোরা প্রকৃতের

য়যয, তনয়যর

ক ষকায়ির য়যযই খ্ুুঁয়য শপয়েতেল।
তসযু -কানু র উত্থানয়ক আ রা নেন পায়লর পয়ট পুরায়ণর সয়ঙ্গ একাত্ম হয়ে শদ্তখ্, র্া যনশ্রুতেয়ে ত য়র্ পর্ষবতসে:
“নেন পাল গাইয়ল‘তদ্বযদ্ৃ তষ্ট তেভুবন,উতঠো দ্াুঁোয়ে কন –
িিীর শেয়হর যন আে শোরা আে বুয়ক আে।’
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তেতন নাতক োয়দ্র কালয়কেু আর তবরূপাে বয়ল তিয়নতেয়লন।”

তেভুবন ভট্টািায়র্ষর এই তবশ্বাস সাুঁওোয়লরা
তবরূপায়ের রূয়প

য়ন প্রায়ণ তবশ্বাস কয়রতেল। োরা তবশ্বাস কয়রতেল তসযু -কানু কালয়কেু-

য়েষ অবেীণষ হয়েয়ে োয়দ্র দ্ু ুঃখ্ শঘািাবার যনয। তসযু -কানু শকান সাযারণ

ানু র্ না, োরা স্বেং

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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ারংয়বাঙ্গার দ্ূ ে – এই তবশ্বাস খ্ুব দ্রুে ত য়র্ রূপান্ততরে হওোে তবয়দ্রায়হর সংগঠন খ্ুব দ্রুে ও েতক্তোলী হয়েতেল।
সাুঁওোয়লরা দ্য়ল দ্য়ল ত য়র্র প্রতে তবশ্বায়স তসযু -কানু র সয়ঙ্গ তবয়দ্রাহী হয়ে উয়ঠতেল।
তসযু -কানু তনয়যয়দ্র বাতনয়েতেল শুয়ভাবাবু এবং ারংয়বাঙ্গার দ্ূ ে।
িাতলয়েতেল ো

য়ল োরা তবয়দ্রায়হর নায় শর্ তহংসাত্মক হেযালীলা

রংয়বাঙ্গার তনয়দ্ষয়েই হয়ে –এ তবশ্বাস োয়দ্র তেল। োই শক্রায়যর আগুয়ন

অনু য়োিনা োয়দ্র

নু র্যত্বয়ক জ্বালায়নার

য়যয তেল না। নগয়র আগুন লাগয়ল শদ্বালে শর্ ন রো পাে না, তঠক শে তন োয়দ্র তহংসাত্মক

হেযালীলাে তনরীহ ানু র্ও রো পােতন। নেন পাল গীে পয়টর েোয়ে এ সেযোর তিে উয়ঠ এয়সয়ে,“েতক্ত র্য়ব উন্মাতদ্নী উলতঙ্গনী হে।
শক বা পাপী শক পুনযাত্মা শস তবিার নে।
তক বা ক ষ তক অক ষ য ষ তক অয ষ।
প্রলয়ে তবিার নাই এই গুহয

ষ। ”
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তসযু -কানু র শনেৃয়ত্ব শুযু হেযালীলাই নে, সয়ঙ্গ িয়লয়ে অবায়য লু টেরায। র্ায়ক কর্াকার তবিায়রর উয়েষ শরয়খ্ বযাখ্যা
কয়রয়েন এভায়ব,- “ ানু য়র্র য়যয প্রকৃতের আতদ্ ে রূয়পর রুদ্র প্রকাে।ইতেহাস সম্ভ্রয়
কয়র তন। বয়লয়ে – এ একটা তবিায়রর রাে।”

২০

োয়ক যয়র শরয়খ্য়ে। তবিার

তসযু -কানু র শনেৃয়ত্ব সাুঁওোলয়দ্র এই হেযালীলায়ক দ্ য়নর প্রয়োযয়ন

ইংয়রয োসক আযু ত নক অয়স্ত্র সতজ্জে তসনযদ্ল শ াোয়েন কয়র। বন্দুয়কর সয়ঙ্গ সতঙন েয়রাোয়লর সয়ঙ্গ সাুঁওোলয়দ্র
েীর-যনু ক আর টাতঙ্গ তনয়ে তনরন্তর অস লোই লয়েতেল। শবতের ভাগ শেয়ে পরাতযে হয়েতেল, তকন্তু তপেু হয়ট তন এবং
হার

ায়নতন। েয়ব তনরন্তর পরাযয়ের

য়যয তপোলপুয়রর র্ু য়ে সাুঁওোলয়দ্র বে যে হয়েতেল। এই যয়ের যারায়ক

অবযাহে রাখ্য়ে তসযু -কানু র শনেৃয়ত্ব সাুঁওোয়লরা

হা স ায়রায়হ দ্ু গষাপূ যা কয়রতেল। এই দ্ু গষাপূ যার সূ য়ে তসযু -কানু

োয়দ্র পূ বষ পতরতিে ত য়র্ তবশ্বাস শরয়খ্তেল শর্, োয়দ্র গায়ে বন্দুয়কর গুতল আর না তবুঁয় য গয়ল যল হয়ে র্ায়ব। ত য়র্র
উপর অন্ধতবশ্বায়সই সরল সাুঁওোয়লরা র্ু য়ে পরাতযে হে এবং োয়দ্র শোর্ণ ু ক্ত স্বয়দ্ে গঠয়নর স্বপ্ন যূ তলসযাৎ হয়ে র্াে।
শর্ ত য়র্র উপর তবশ্বাস তসযু -কানু য়ক শোর্ণ ু ক্ত শদ্ে গঠয়নর স্বপ্ন শদ্তখ্য়েতেল, শসই ত য়র্র উপর অন্ধতবশ্বাসই
োয়দ্র সায়যর তবয়দ্রাহয়ক বযর্ষোে পতরণে কয়রতেল।সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর ইতেহায়স োই তসযু -কানু এবং োয়দ্র স্বপ্ন
ত য়র্র সয়ঙ্গ শকান এক তনস্তরঙ্গ সূ ে োে ত য়লত য়ে এক হয়ে র্াে।
রুকনী: শক েুত নারী?
Simone de Beauvoir োুঁর ‘The Second Sex’ গ্রয়ন্থ নারীর স্বরূপ উদঘাটন করয়ে তগয়ে বয়লয়েন সভযোর স স্ত
যাগতেক েতক্ত পুরুয়র্র সৃ তষ্ট। পুরুর্ হল স্বাভাতবক ানু র্ প্রযাতে, অতবসম্বাতদ্ে একক আর নারী হল অপর,- “History
has shown that men have always held all the concrete powers;from partiarchy’s earliest times
they have deemed it useful to keep woman in a state of dependence;their codes were set up
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against her;she was this concretely established as the Other.” তেতন আয়রা বয়লয়েন, পুরুর্ হল সতক্রে,

সী া অতেক্র ী, পুরুর্ োর পতরয়বেয়ক বদ্য়ল তদ্য়ে সে , আর নারী হল – তনতিে, অন্তুঃপুরবাসী, বাইয়রর যগেয়ক
বদ্য়ল শদ্বার শে ন শকায়না ে োই োর শনই। Simone de Beauvoir-এর ন্তবয আংতেক সেয হয়ে ওয়ঠ ইতেহায়সর
কালপয়বষ আতবভূষে কয়েকযন েণযন্মা নারীর যনয। এই সব

তহেসী নারীরা ক ষদ্েোে, সৃ তষ্টেীলোে ইতেহায়সর

পাোে আুঁিে শকয়ট র্াে। সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর ইতেহায়স এ নই এক সাুঁওোল র নীর সন্ধান পাওো র্াে, না

োর

রুকনী। র্ার প্রতে আগ্রহ ও অনু সতন্ধৎসা কর্াকার োরােিয়রর তেল প্রবল আর োই হেয়ো ‘অরণয-বতি’ উপনযায়স
রুকনী হয়ে উয়ঠয়ে নােক তসযু র য়োই স ান ূ লযবান ও আকর্ষ নীে। কর্াকায়রর পর

সহানু ভূতের সহিয়র্ষই হেয়ো

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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রুকনী নারী হয়েও, Simone de Beauvoir এর েোনু র্ােী ‘Other’ হয়েও, হয়ে উয়ঠয়ে সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর
শনপর্যিাতরনী।
উপনযায়স শদ্খ্া র্াে শর্ রুকনী ও টুকনী র্ য শবান এবং সাুঁওোলী ভার্াে ‘তেতেকতটতেক’ প্রকৃতের। র্ারা োয়দ্র
প্রকৃতে তদ্য়ে তসযু ও কানু র বুয়কর রক্তয়ক িঞ্চল কয়র অনু রায়গর হােোতন তদ্য়েতেল। দ্ু ই শযাো প্রাণবন্ত র্ু বক-র্ু বেীর
শপ্র

হয়েতেল, য াট শবুঁয়যতেল ভায়লাবাসা। তকন্তু তসযু -কানু র বাবা িুনার

কতরয়েতেল।

ু ু ষ োয়দ্র তবয়ে

ু ল ও টুতস্কর সয়ঙ্গ

য়ল োয়দ্র য়যয ঘয়ট র্াে তবয়েদ্। তববাতহে যীবয়ন ু য়লর সয়ঙ্গ সু য়খ্ বাস করয়লও তসযু রুকনীর আতদ্

প্রকৃতে ও াদ্কোর স্মরণ করয়ো। োর য়ন হে শ য়ে তহয়সয়ব রুকনীর যাে আলাদ্া। শর্ ােয়ে যায়ন এবং াোয়ে
২২
যায়ন, - “ ু ল ভাল শবয়ট তকন্তুক াতয়ে লায়র শহ!...রুকনীর ির তেল নাই।” তসযু উপলতি কয়রতেল োর বুয়ক সতহংস

তবয়দ্রায়হর শর্ স্বপ্ন শযয়গয়ে োয়ক বাস্তবাতেে করয়ে শকায়না নারী সহিরী প্রয়োযন শর্ তনয়য ােয়ব এবং োয়কও স ান
োয়ল াোয়ব। বলাবাহুলয তসযু োর স্ত্রী ু য়লর কায়ে এসব গুণ পােতন। োই োর অন্তরাত্মাে রুকনীর িাতহদ্া তেলই।
অনযতদ্য়ক রুকনী তনয়যয়ক প্রর্য়

তিনয়ে পায়রতন। োর বুয়কর তভেয়র য া দ্ু যষে সাহস ও তবরাগযয়ক শস তিনয়ে

পায়রতন। তবপয়দ্ পেয়ল শর্ ন ানু য়র্র আসল স্বরূপ প্রকাে পাে, শে তন িূ োন্ত সবষনায়ের য়যয তদ্য়ে রুকনী তনয়যয়ক
তিয়নয়ে, তিয়নয়ে তনয়যর স্বরূপয়ক। অতযক স্বােয়ন্দযর শলায়ভ তপোর সয়ঙ্গ তিস্টান হয়ে রাস্তাবতন্দর কায়য তগয়ে রুকনীর
হয়েতেল ির

সবষনাে। রাস্তাবতন্দর সায়হবরা তযতবক োেনাে কালনবোখ্ীর রায়ে রুকনী, টুকনী ও

ানকী তেনযন

সাুঁওোল কনযায়ক শযার কয়র তনয়ে তগয়েতেল। তেনযন কনযাই যতর্ষে হয়েতেল, তকন্তু এই যতর্ষো কনযােয়ের য়যয রুকনীই
এক াে তনয়যর যর্ষকয়ক োতস্ত তহয়সয়ব ৃ েুযদ্ি তদ্য়ে শপয়রতেল। রুকনীর এই অস সাহয়সর পতরিে শর্য়ক শবাঝা র্াে
শস অননয, শকায়না টাইপ িতরে নে।
শসানা শর্ ন আগুয়নর সংস্পয়েষ তনখ্াদ্ ও উজ্জ্বল হয়ে ওয়ঠ, রুকনীও শে ন তেভুবন ভট্টািায়র্ষর যতর্ষো কনযা তভরবীর
সংস্পয়েষ এয়স উজ্জ্বল এবং প্রতেতহংসার আগুন বুয়ক জ্বাতলয়ে শযযাতে ষেী হয়ে উয়ঠতেল। তভরবীর কায়ে শস ঈশ্বর সাযনার
পাঠ তনয়ে য়ন এয়নতেল তবরায়গযর েন্মেো, র্া োয়ক বযতক্তগে শলাভ ও শ াে শর্য়ক উয়িারয়ণর পর্ শদ্তখ্য়েতেল। শস
হয়ে উয়ঠতেল প্রকৃে নারী সঞ্জীবনী। শর্ োর বুতে িা, বযাতক্তত্ব, াদ্কো তদ্য়ে তসযু র অন্তুঃস্থ েতক্তয়ক পূ ণষ াোে তবকতেে
করয়ে সাহার্য কয়রতেল। এই ধ্রুব সেয তসযু ও উপলতি কয়রয়ে, োই োর
শ য়ে, নর শ য়ে, ত তষ্ট শ য়ে, ভায়ের ে ত তষ্ট শ য়ে, শপট ভয়র,
শে তন

াদয়ক। শনো যরাে। তসযু র

য়ন হয়েয়ে,- “ ু ল ভাল শ য়ে, বে ভাল

ন যুয়োে। তকন্তু রুকনী

হুোর

াদ্য়ল ু ল নায়ে – নািয়ে নািয়ে শ য়ে ওয়ঠ তকন্তু রুকনী োর

নািে, তনয়যর নায়ির সয়ঙ্গ তসযু য়ক নািায়ো।”

ল, শর্ ন ত ঠা
াদ্য়লর সয়ঙ্গ

২৩

সাুঁওোল হুয়ল তসযু র সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ রুকনীও গুরুত্বপূ ণষ ভূত কা পালন কয়রতেল। শস তসযু র সহিারী হয়ে শিয়েতেল।
হয়েও তেল, েয়ব েদ্ময়বয়ে নবীন তসপাহী হয়ে। শস সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর ইস্তাহার দ্ূ র শর্য়ক দ্ূ রান্তয়র শপৌঁয়ে তদ্য়ে
সাুঁওোলয়দ্র সু গতঠে করয়ে তবয়ের্ ভূত কা গ্রহণ কয়রতেল। এোো তসযু শুয়ভাবাবুর বােষায়ক শস গায়নর আকায়র প্রিার
কয়র সাুঁওোলয়দ্র তবশ্বাস, আস্থায়ক একসূ য়ে গাুঁ র্য়ে শপয়রতেল। শনো তসযু

ায়ঝ

য়যয বযতক্ত তসযু র আয়বগ-উচ্ছ্বায়স

বেীভূে হয়ে রুকনীয়ক তবয়ে কয়র োয়ক রানী করয়ে িাইয়ো। তকন্তু,সতেয কর্া বলয়ে রুকনী তসযু র রানী হয়ে িােতন,
শিয়েতেল হুয়ল োর সহিরী হয়ে। কানু টুকনীয়ক তবয়ে কয়রতেল, টুকনী বাযাও শদ্ে তন। টুকনী তেল সাযারণ, শস কানু র
আয়বগ ও উচ্ছ্বায়স বাুঁযা পয়েতেল। কানু র অনু য়রায ও তসযু র ইো র্াকার সয়েও রুকনী তকন্তু তসুঁদ্ুর ার্াে শনেতন, কারণ
রুকনীর কায়ে বযতক্তগে সু খ্ -স ৃ তের পূ য়বষ স গ্র সাুঁওোল যাতের অতস্তে তেল প্রযান ও এক াে লেয। এ নাবস্থাে
রুকনী তসযু -কানু য়ক র্া বলয়ে শিয়েতেল ো নেন পায়লর পতঠে পয়ট যরা পয়েয়ে,“শুয়ভাবাবু দ্াদ্া শুন, কতহল রূকনী২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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আত রব িাকরানী সয়ঙ্গর সতঙ্গনী।
পুরুয়র্র শবে যতর রব সায়র্ সায়র্র্ু ে শেয়র্ সাদ্ী হয়ব আনন্দ োহায়ে।
র্ু ে শেয়র্ রণয়েয়ে পাতেব বাসরগতেব য়নর সু য়খ্ অেুঃপর ঘর।”

২৪

রুকনী তেল সতেযকার নারী সঞ্জীবনী। শস পুরুয়র্র কায়ে শর্য়ক, পুরুয়র্র আসতক্তয়ক অপ্রাপনীে কয়র তবপ্লয়বর েতক্তয়ক
সঞ্জীতবে কয়রয়ে। র্ার

য়ল তসযু র অন্তয়রর েতক্ত হয়েয়ে সু েীক্ষ্ণ ও ভেির। আসয়ল রুকনী তেল সাযয়কর ে োর

উৎস। নেন পাল পতঠে পয়টও শসই কর্াই উতল্লতখ্ে,“রুকনী সা ানযা নে তেভুবন বয়ল।
সাযয়কর েতক্ত শস শর্ সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ িয়ল।
কাো সায়র্ োো শহন সদ্াই রতঙ্গনী।
র্ু ে কয়র নৃ েয কয়র সঙ্গীয়ে রতঞ্জনী।...
ভালবায়স প্রাণস নাই অতভলার্।
২৫

বীয়র যেী কতরবায়র সদ্াই প্রোস।”

রুকনী তেল একাতযক গুয়নর অতযকাতরনী। শস েদ্ময়বয়ে ইংয়রয পল্টয়নর খ্বরা-খ্বর েদ্ময়বয়ে শযাগাে করে এবং শসই
অনু র্ােী র্ু য়ের রণয়কৌেল তেতর করয়ো। তসযু -কানু শুয়ভাবাবু হয়েও শসই রণয়কৌেলয়ক তনতেষযাে শ য়ন তনে। শসই
তহয়সয়ব রুকনী তেল র্ু য়ের ূ ল শনপর্যিাতরনী। এোো রুকনীর আর একতট বে গুণ তেল োর সংর্ । তপোলপুয়রর র্ু য়ে
সাুঁওোয়লরা তযয়ে সারারাে উৎসব কয়রতেল, তকন্তু এে আনয়ন্দর
তসুঁদ্ুর

য়যযও শস তনয়যর সংর্

রো কয়র তসযু র হায়ের

ার্াে শনেতন। রুকনী এয়েয়ে তসযু র শবৌ হয়ে তনয়যর ূ লযয়ক শখ্াোয়ে িােতন, শস সাতযকা ের্া সহিারী হয়ে

তনয়যর ূ লযয়ক অ ূ লয কয়র েুয়লতেল।
ইতেহাস বয়ল অ র শপ্র ত লয়ন নে, তবয়েয়দ্ই যীবন্ত ও তকংবদ্তন্ত হে। একর্া তসযু -রুকনীর শপ্রয় ও সেয। রুকনী
বযতক্তগে সু খ্ -আসতক্তয়ক তবরায়গযর শ ােয়ক, স্বয়প্নর

াোযায়ল আবে শরয়খ্ তসযু র রণসতঙ্গনী হয়েতেল। তবশ্বাস তেল

র্ু েযয়ের শেয়র্ স্বাযীন সাুঁওোল শদ্য়ে তসযু শুয়ভাবাবুর হায়ে তসুঁদ্ুর শস পর

োে ও আয়েয়র্ গ্রহণ করয়ব, সার্ষক

হয়ব োর নারী হয়ে যন্মায়নার সায ও আহ্লাদ্। তকন্তু র্ু য়ে বযর্ষ হয়ে োর তসযু শুয়ভাবাবুয়ক পাওোর, োর হায়ে তসুঁদ্ুর
পোর বাসনার স্বপ্ন ে াোযালতট শভয়ঙ টুকয়রা টুকয়রা হয়ে তগয়েতেল। শস শসই ু হুয়েষ বাস্তয়ব ত য়র এয়স িুগয়র শকুঁয়দ্
উয়ঠতেল োর আতেষ আেষনায়দ্র রূপ তনয়ে গয়যষ উয়ঠতেল এভায়ব,- “শুয়ভাবাবু! আ ার কপায়ল তসুঁদ্ুর দ্াও। রয়ক্তর তেলক
২৬
দ্াও কপায়ল। আ ায়ক রানী কর শুয়ভাবাবু।”

প্রসঙ্গ: গঠননেলী
একর্া স্বীকার করাই র্াে শর্, োরােির বয়ন্দযাপাযযাে উপনযায়সর আতঙ্গক তনয়ে তনেে নেুনয়ত্বর সন্ধানী নন। োর
উপনযায়স আয়ে স ায-ইতেহাস-উপকর্া-রূপকর্ার একতট ত শ্র অবেব এবং শর্ অবেয়ব বাংলার ের্া ভারেীেয়ত্বর
তেকে শপ্রাতর্ে। এককর্াে োুঁর উপনযাস ইওয়রাতপে নয়ভলাইয়যেয়নর এক শদ্েীেকরণ, র্া ইওয়রাপীে উপনযাসেয়ে
যাতরে বাঙাতল উপনযাস তবয়ের্জ্ঞয়দ্র কায়ে আযু তনকো বতযষে। তকন্তু গভীরভায়ব অয়ন্বর্ণ করয়ল শবাঝা র্ায়ব শর্ ‘অরনযবতি’ উপনযায়স োরােিয়রর ের্াকতর্ে শদ্েীকরয়ণরও এক নবতন ষাণ ঘয়ট শগয়ে। সাুঁওোল তবয়দ্রাহয়ক সা য়ন শরয়খ্ এ
উপনযায়সর তবতেয়ষ্টয অতভনবত্ব এয়সয়ে শকবল তবর্য়ের যনয নে। এ উপনযায়স নেুনত্ব এয়সয়ে এক বৃ হির িাোলগযাে
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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হওোে। এই িাোলয়গর স ন্বে ঘয়টয়ে বেষ ান ও অেীয়ের, ইংয়রতয-তেতেে উচ্চবগষী েয়দ্র স্মৃতে আর শলাকসংস্কৃতের
এবং ইতেহাস ও ত য়র্র। এোো উপনযাসতটর

ষ এয়কবায়র শদ্েয, র্া শলাকযীবনাশ্রেী।

উপনযাসতটর নযায়রটর ‘আত ’। উপনযাসতট শুরু এভায়ব,- “আ ার সয়ঙ্গ একয়ো বায়রা বের তপেয়ন িলু ন।”

২৭

একটু

েতলয়ে ভাবয়ল শবাঝা র্াে নযায়রটর ‘আত ’ পাঠকয়কও োর সঙ্গী কয়র তনয়লন। এরপর উপনযাস যুয়ে পাঠকয়ক ‘আত ’র
সঙ্গী হয়ে সাুঁওোল হাঙ্গা ার স্মৃতে-শলাককর্া-ইতেহায়সর সন্ধায়ন শর্য়ে হয়েয়ে। এই অনু সন্ধায়ন পাতে তদ্য়ে ‘আত ’
শ াটরগাতে তবগয়ে তবপয়দ্ পয়েন। স্থানীে সাুঁওোয়লরা োুঁয়ক সাহার্য কয়র িাকবাংয়লাে র্াকার বযবস্থা কয়র তদ্য়েতেল
এবং বয়লতেল,-“উইখ্ায়ন আ ায়দ্র শুয়ভাবাবু তসযু কানু েুয়দ্র দ্ু গগাপুয়যা কয়রতেল শস হুয়লর স ে। উইখ্ায়ন তসযু কানু
া ঠাকয়রয়ণর শদ্খ্া শপয়ল।...তসযু কানু ওই যহর সণষাে(শদ্বস্থয়ল) এয়স ঘুয়র শবোে। োই িয়র পালাে শিৌতকদ্ারয়টা। ো
২৮
পালাক। কুয়না ভে নাই েুর –েু র্াক।” এরপয়রই ‘আত ’র এক াোবী যগয়ে প্রয়বে এবং হান্টার বতণষে ইতেহাস,

আযু তনক ভারেীে ইতেহাস অতেক্র কয়র গয়ে ওয়ঠ এক শলাককল্পনা। শর্ শলাককল্পনাে ‘আত ’র প্রকৃতের য়যয তসযু য়ক
উপলতি কয়রন। তকন্তু ঘুয় র য়যযই শলাককল্পনাে তসযু র োো ূ ত েষ ‘আত ’র সা য়ন এয়স হাতযর হে এবং ‘আত ’র য়ন
২৯
হে একটা কেস্বর,-“আর তকেু শদ্খ্তল না েু?”
সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ ‘আত ’ উপলতি কয়রন ঘয়রর শদ্ওোয়ল তসযু র

োো ূ তেষয়ক,র্ার ু খ্ শক্রায ও র্েণাে কাের। এরপয়রই ‘আত ’র শুরু হে কল্পনার াোযায়ল উদ্ভাতসে তসযু র শক্রায ও
র্েণা ে expression-এর আসল শহেু সন্ধান।
এই অনু সন্ধান শকায়না ইতেহায়সর অনু সন্ধান নে, আখ্যায়নর অনু সন্ধান। নেন পায়লর কায়ে সর্য়ে রতেে সাুঁওোল
তবয়দ্রায়হর পট কাতহতন এবং ‘আত ’র উপলতি ও শলাকশ্রুতের সু স ন্বে হয়ে ওয়ঠ োরােিয়রর অয়ন্বর্া।
অস

সাহসী তসযু সাুঁওোল সম্প্রদ্ায়ের

ু তক্তর কর্া শভয়বতেল। সাুঁওোল নর-নারীর যনয শস শোর্ণ ু ক্ত স্বয়দ্ে

গঠয়নর স্বপ্ন শদ্য়খ্তেল। তকন্তু আযু ত নক অয়স্ত্র সতজ্জে তিতটে বাতহনীর কায়ে সাুঁওোলয়দ্র বীরত্ব অপারগ হওোে তসযু কানু র স্বয়প্নর তবয়দ্রাহ দ্ত ে হে। কানু রণয়েয়ে প্রাণ হারাে এবং তসযু র হে প্রকােয

াুঁত স। তকন্তু এে তকেুর পরও বলা

র্ায়ব না সাুঁওোল তবয়দ্রাহ বযর্ষ হয়েতেল। কারণ, তবয়দ্রাহীয়দ্র কায়ে তিতটে সরকার ার্া নু ইয়ে সাুঁওোল অযু যতর্ে এক
তবরাট অঞ্চলয়ক ভাগলপুর শর্য়ক আলাদ্া কয়র সাুঁওোল পরগণা নায়

পৃ র্ক শযলার সৃ তষ্ট হয়েতেল এবং োয়ক Non-

regulated শযলা তহয়সয়ব শঘার্ণা করা হয়েতেল। েয়ব এয়ে সাুঁওোলয়দ্র স্বাযীনো আয়স তন, োরা প্রর্য় ত েনারীয়দ্র
খ্প্পয়র পয়ে এবং পয়র বাঙাতলয়দ্র হায়ে পয়ে শসই তিরািতরে পরাযীনোর গ্লাতনয়ক নেুন কয়র বরণ কয়রতেল।
েয়ব একতট সম্প্রদ্ায়ের আতত্মক িাতহদ্া ও সঙ্ঘবে লোই শর্ তিতটেয়দ্র

ে েতক্তোলী োসকয়দ্র তভে নাতেয়ে

তদ্য়ে পায়র োর প্র াণ সাুঁওোলরা োয়দ্র হুয়লর াযযয় শরয়খ্তেল। সাুঁওোলয়দ্র বীরত্ব ও তরো আত্মেযাগ বযর্ষ হয়লও
ো পরবেষীকায়ল ভারেবয়র্ষর স্বাযীনো সংগ্রায় র আয়ন্দালনয়ক পয়রােভায়ব পুতষ্ট দ্ান কয়রতেল। শসই তহয়সয়ব সাুঁওোল
তবয়দ্রাহ স্বাযীনো আয়ন্দালয়নর প্রর্ পদ্য়েপ না হয়লও, প্রস্তুতের তভে শো অবেযই তেল।
োরপর ইতেহাস বয়ল শর্ দ্ীঘষ সংগ্রায় র পর সাুঁওোল তবয়দ্রায়হর প্রাে ৯০ বের পর – ভারেবর্ষ তিতটে োসয়নর
েৃ ঙ্খল ু ক্ত হয়েতেল। স্বাযীন ভারেবয়র্ষ ভারেীে তহয়সয়ব সবার স ান অতযকার র্াকা উতিে। তকন্তু সাুঁওোল সম্প্রদ্াে কী
শস অতযকার শপয়েয়ে? োরা কী আযও সেযই স্বাযীন? প্রেগুতলর উির তনয়ে তকন্তু আ রা শে ন ভায়ব ভাতব না। তকন্তু
প্রকৃতের অন্তরায়ল একযন হেয়ো আযও ো ভাবয়ে এবং োরই পুনরাে আগ য়ন সাুঁওোল সম্প্রদ্াে আযও তদ্ন গুনয়ে।
োই হেয়ো, - “তসযু আযও ু তক্ত পােতন, ইতেহাস ওয়ক ু তক্ত শদ্ে তন। আযও শস বুয়ক হাে তদ্য়ে োোে ত য়ে শসই
াুঁতস-র্াওো গায়ের হুো গােটাে শঠস তদ্য়ে ভায়ব।’’
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প্রকােুঃযানু োতর ১৯৯৯; তদ্বেীে পতর াতযষে নেুন সংস্করণুঃতিয়সম্বর ২০১২; রযাতিকযাল,শকালকাো, পৃ ষ্ঠাুঃ১০
২. বয়ন্দযাপাযযাে, োরােির, অরণয-বতি, োরােির রিনাবলী-১৮, প্রর্ প্রকােুঃভাদ্র ১৩৮৭, িেুর্ষ ু দ্রণুঃশ্রাবণ ১৪০৮;
ত ে ও শঘার্ পাবতলোসষ প্রাুঃ তলুঃ, ১০ েযা ািরণ শদ্ তস্ট্রট, কলকাো-৭৩, পৃ ষ্ঠাুঃ২৯০
৩. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ২৯১
৪. টুিু, বুয়েশ্বর, আতদ্বাসী তবয়দ্রায়হর ইতেহাস, প্রর্ প্রকােুঃ৩১ যানু োতর ২০০৮,পুে,কলকাো-৭০০০০৬,পৃ ষ্ঠাুঃ২১
৫. বয়ন্দযাপাযযাে, োরােির, অরণয-বতি, োরােির রিনাবলী-১৮, প্রর্ প্রকােুঃভাদ্র ১৩৮৭, িেুর্ষ ু দ্রণুঃশ্রাবণ ১৪০৮;
ত ে ও শঘার্ পাবতলোসষ প্রাুঃ তলুঃ,১০ েযা ািরণ শদ্ তস্ট্রট, কলকাো-৭৩, পৃ ষ্ঠাুঃ৩১৩-৩১৪
৬. টুিু, বুয়েশ্বর, আতদ্বাসী তবয়দ্রায়হর ইতেহাস, প্রর্ প্রকােুঃ৩১ যানু োতর ২০০৮, পুে, কলকাো-৭০০০০৬, পৃ ষ্ঠাুঃ২৯৩০
৭. বয়ন্দযাপাযযাে, োরােির, অরণয-বতি,োরােির রিনাবলী-১৮, প্রর্

প্রকােুঃভাদ্র ১৩৮৭, িেুর্ষ ু দ্রণুঃশ্রাবণ ১৪০৮;

ত ে ও শঘার্ পাবতলোসষ প্রাুঃ তলুঃ, ১০ েযা ািরণ শদ্ তস্ট্রট, কলকাো-৭৩, পৃ ষ্ঠাুঃ৩১৫
৮. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ৩৪৭
৯. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ৩৬১
১০. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ৩১৬
১১. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ৩১৬-৩১৭
১২. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ৩৪৮
১৩. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ৩৫০
১৪. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ৩৬৩
১৫. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ৩৭১
১৬. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ৩৭৪
১৭. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ৪০০
১৮. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ৩৫২
১৯. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ৩৮৭
২০. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ৩৮৯
২১. Beauvoir,Simone de,The Second Sex,Vintage Books,New York,1

st

Vintage Books edition,May

2011,page:193
২২. বয়ন্দযাপাযযাে,োরােির,অরণয-বতি,োরােির রিনাবলী-১৮,প্রর্

প্রকােুঃভাদ্র ১৩৮৭,িেুর্ষ

ু দ্রণুঃশ্রাবণ ১৪০৮;ত ে

ও শঘার্ পাবতলোসষ প্রাুঃ তলুঃ,১০ েযা ািরণ শদ্ তস্ট্রট,কলকাো-৭৩,পৃ ষ্ঠাুঃ৩৩৭
২৩. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ৩৭৫
২৪. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ৩৭৭
২৫. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ৩৮৭
২৬. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ৩৯৮
২৭. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ২৮৭
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২৮. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ২৯২
২৯. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ২৯৩
৩০. েয়দ্ব,পৃ ষ্ঠাুঃ৪০০
সহােক গ্রন্থ
১. বয়ন্দযাপাযযাে, সয়রায; লালযূ য়লার ঘূ তণষ, োরােিয়রর ভারেবর্ষ; প্রর্

প্রকােুঃশুভ যন্মাষ্ঠা ী, ১৪০৮; বঙ্গীে সাতহেয

সংসদ্, কলকাো ৭০০০৭৩
২. গুপ্ত, শেে; অরণয-বতি, প্রর্

পবষ োরােির (১৮৯৮-১৯৭১), বাংলা উপনযায়সর ইতেহাস ৪; পঞ্চ

সংস্করণুঃয় ,

২০১৫; গ্রন্থতনলে, কলকাো ৭০০০০৯
৩. িক্রবেষী, তবপ্লব; ‘অরণয-বতি’ ও ‘অরয়ণযর অতযকার’-ভারেীে উপনযায়সর শদ্রাহােন, োরােির ও ভারেীে কর্াসাতহেয;
প্রর্ প্রকােুঃএতপ্রল ১৯৯৯, পতরবতযষে তদ্বেীে সংস্করণ ২০০৫; বঙ্গীে সাতহেয সংসদ্, কলকাো ৯০০০০৯
৪. বয়ন্দযাপাযযাে, পার্ষপ্রতে ; অরণযবতি, উপনযাস রাযননতেক োরােির; প্রর্

প্রকােুঃযানু োরী ২০০০; রযাতিকযাল

ইয়ম্প্রেন, কলকাো
৫. টুিু, বুয়েশ্বর; আতদ্বাসী তবয়দ্রায়হর ইতেহাস; প্রর্ প্রকােুঃযানু োরী ২০০৮; পুে, কলকাো ৭০০০৫৫

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন 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 নজা 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

‘িেুর্ষ পাতনপয়র্র র্ুে’ গয়ল্প আতদ্বাসী স ায়যর য স
ষ ংকট ভাবনা
শলখ্ক-পতরতিতে

সঞ্জে হাুঁসদ্া
গয়বর্ক, বাংলা তবভাগ, তবশ্বভারেী
পতি বঙ্গ, ভারে
সার-সংয়েপ
তবে েেয়কর িার দ্েয়কর সূ িনাে বাংলা কর্াসাতহয়েয র্াুঁরা স্বােয়েযর আসন দ্াতব
কয়রতেয়লন োুঁয়দ্র

য়যয সু য়বায শঘার্ অনযে । উতনে-তবে েেয়ক একতদ্য়ক র্খ্ন

বাংলাসাতহয়েযর নবযাগরণ ঘটয়ে তঠক শস স য়ে স গ্র ভারেবর্ষ যুয়ে শুরু হয়েয়ে
ইংয়রযয়দ্র শোর্ণ ও অেযািার।

ল স্বরূপ তকেু ানু র্ য ষসংকয়ট পয়েন এবং শসখ্ান শর্য়ক

শবতরয়ে আসার প্রয়িষ্টাও িালায়ে র্ায়কন। শে তন একতট কাতহতনর শোটগল্প ‘িেুর্ষ পাতনপয়র্র
র্ু ে’। আতদ্বাসী স ায়যর সংস্কৃতে ও যয় ষর প্রতে শ্রো কারণ বেেই বুয়ো শসাখ্া ও তস্ট ান
শহায়রার যীবয়ন য ষসংকটই েৎকালীন আতদ্বাসীয়দ্র য ষীে সংকট। এই ঘটনায়কই গল্পকার
পতরস্ফুট কয়রয়েন।

সূিকেব্দ
সু য়বায শঘার্, িেুর্ষ পাতণপয়র্র র্ু ে, আতদ্বাসী স ায, য ষ সংকট
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‘িেুর্ষ পাতনপয়র্র র্ুে’ গয়ল্প আতদ্বাসী স ায়যর য স
ষ ংকট ভাবনা
সঞ্জে হাুঁসদ্া
উনতবংে েোব্দীর সূ িনায়েই তদ্কপাল বাংলা

নীর্ীয়দ্র হাে যয়রই বাংলা সাতহয়েযর তিন্তার যগৎ গোনু গতেক ভাবযারা

শর্য়ক সয়র অনয খ্ায়ে বইয়ে র্ায়ক।
উতনে-তবে েেয়ক তবতভন্ন কর্াসাতহতেযক বাস্তব যীবন, কল্পনার যগৎ,

নস্তাতেক তবর্ে ইেযাতদ্ তনয়ে োুঁয়দ্র রিনা

প্রকাে কয়রয়েন। এই দ্ু ই েেয়ক বাংলা কর্াসাতহয়েযর ভাণ্ডার স্বণষ ভাণ্ডায়র পতরণে হয়েয়ে। কারণ এস ে পরাযীন
ভারেবর্ষ (উতনে েেক, তবে েেয়কর প্রর্

অযষ পর্ষন্ত) ও স্বাযীনোর পরবেষী স য়ের সাতহেয সৃ তষ্ট আযও পাঠয়কর

য়ন অনযে স্থান যুয়ে আয়ে।
তবে েেয়কর িার দ্েয়কর সূ িনাে বাংলা কর্াসাতহয়েয র্াুঁরা স্বােয়েযর আসন দ্াতব কয়রতেয়লন োুঁয়দ্র য়যয সু য়বায
শঘার্ অনযে । বাংলাসাতহয়েয োুঁর আতবভষাব কালয়ক উয়ল্লখ্ করয়ে তগয়ে স ায়লািক বয়লয়েন—
তদ্বেীে তবশ্বর্ু য়ের রণদ্া া া িাতরতদ্ক

ু খ্তরে কয়র েুয়লয়ে। সায়র্ সায়র্ নেুন প্রাণরয়স

উজ্জীতবে হয়ে উয়ঠয়ে স্বাযীনো-আয়ন্দালন। পুুঁতযবায়দ্র েখ্ন র র া বাযার। আপা র
যনসাযারয়ণর স র্ষয়ন প্রেযে সংগ্রায় র যনয নানা তদ্ক শর্য়কই প্রস্তুে হয়ে উঠয়ে কংয়গ্রস।
‘ভারেোয়ো’ আয়ন্দালয়নর আুঁি েতেয়ে পয়েয়ে িাতরতদ্য়ক। আর তঠক এর সায়র্ সায়র্ই
বাংলার বুয়ক করাল অতভোয়পর য়ো শনয় আয়স ৪৩-এর ভেংকর ন্বন্তর। ানু য়র্র যীবন
হয়ে উঠল দ্ু তবষসহ, ানবযীবন শর্য়ক স স্ত শুভবুতের ঘয়ট অবসান, আর্ষসা াতযক তভে শগল
যয়স। ৪৬-এর ভোবহ দ্াঙ্গা তপোতিকোও োতপয়ে শগল। এরক
সাতহেয-পর্ পতরক্র াে নায় ন সাো যাগায়না শলখ্ক সু য়বায শঘার্।

এক পতরতস্থতেয়েই

১

শপয়টর দ্ায়ে োুঁয়ক হয়ে হয়েয়ে বতস্তয়ে কয়লরার তঠকাদ্ার, বাস কণ্ডাক্টর, সাকষায়সর শখ্য়লাোে, অভ্রখ্তনর ওভারতসোর।
য়ল ভারেবয়র্ষর একপ্রান্ত শর্য়ক আর একপ্রায়ন্ত োুঁর অগায তবিরণ। এইভায়ব োুঁর অতভজ্ঞোর ভাণ্ডার পতরপূ ণষ
হয়েতেল। অতভজ্ঞোর এই নেুনয়ত্বর এক অসা ানয সৃ তষ্ট োুঁর ‘িেুর্ষ পাতনপয়র্র র্ু ে’ শোটগল্প।
উতনে-তবে েেয়ক একতদ্য়ক র্খ্ন বাংলাসাতহয়েযর নবযাগরণ ঘটয়ে তঠক শস স য়ে স গ্র ভারেবর্ষ যুয়ে শুরু
হয়েয়ে ইংয়রযয়দ্র শোর্ণ ও অেযািার। আতদ্বাসী স ায এস য়ে ভারেবয়র্ষর অনযানয যাতেয়গাষ্ঠী (আর্ষ) ও ইংয়রয দ্বারা
অর্ষননতেক, সা াতযক ভায়ব তেকার হয়ে র্ায়ক। ত েনাতররা ভারেবয়র্ষ শপৌঁোয়নার পর শর্য়কই দ্তরদ্র অসহাে
ভারেবাসীয়ক তবতভন্ন ভায়ব য ষান্ততরে করার প্রোস িালায়ে র্ায়ক। আতদ্বাসীয়দ্র যীবনর্াো দ্াতরয়দ্র পূ ণষ হয়লও, োয়দ্র
য়ন তদ্নয ভাব র্ায়ক না। োয়দ্র সংস্কৃতে গান নাি ও তবতভন্ন প্রকার য ষীে অনু ষ্ঠায়ন (পরব) তনয়যয়দ্রয়ক সাত ল কয়র।
আতদ্বাসীয়দ্র সংস্কৃতেয়ে শর্ ন তনযস্বো পতরলতেে হে শে তন আয়ে য ষীে ভাবনায়ে। এতদ্য়ক আর্ষয়দ্র দ্বারা ঘৃ ণা
প্রদ্েষন, ইংয়রযয়দ্র বন যঙ্গয়ল র্াকা ানু য়র্র ওপর অতেতরক্ত কর আদ্াে ও অনযতদ্য়ক পাদ্তরয়দ্র প্রয়লাভন। প্রর্ দ্ু তট
কারয়ণ প্রতেবায়দ্র ভার্া র্াকয়লও য ষসংকয়ট আতদ্বাসী স ায তদ্বযাতবভক্ত হয়ে পয়ে।

ল স্বরূপ তকেু

ানু র্ য ষসংকয়ট

পয়েন এবং শসখ্ান শর্য়ক শবতরয়ে আসার প্রয়িষ্টাও িালায়ে র্ায়কন। শে তন একতট কাতহতনর শোটগল্প ‘িেুর্ষ পাতনপয়র্র
র্ু ে’। সু য়বায শঘায়র্র এই গয়ল্পর আয়লািনা করয়ে তগয়ে স ায়লািক বয়লয়েন—
অঞ্চল বা পতরয়বে এ গয়ল্প আউট অ

শ াকাস। এক এক কয়র শক্লাযআয়প শটয়নয়েন

যনযাতে সংয়বদ্ন র্ু গর্েণা এবং শশ্বোঙ্গ য ষর্াযকয়দ্র সয়ঙ্গ আতদ্বাতসয়দ্র সংঘাে।
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গল্প শুরু হয়ে হাযাতরবায়গর একতট ত েনাতর স্কুয়লর এক ক্লাসঘয়র। য়ন হয়ে পায়র শসখ্ায়ন শগাটা ভারেবর্ষ শর্ন
উপতস্থে। শসই স্কুয়ল তবতভন্ন আর্ষসা াতযক স্তয়রর োে পোয়োনা কয়র। বাঙাতল, তবহাতর, তিস্টান এবং অতিস্টান
আতদ্বাসী। গয়ল্পর শকন্দ্রীে িতরে কায়লা শকউয়ট তস্ট ান শহায়রা—‘ ার্াঠাসা শ াটা শ াটা িুয়লর ঘুঙুর, শিপটা নাক,
আবলু স -কায়লা শিহারা’। এ শহন তস্ট ান শহায়রায়ক এক সয়ঙ্গ দ্ু য়টা লোই লেয়ে হে—
৩
সায়হব ত েনারীয়দ্র প্রভুয়ত্বর দ্ান আর বণষতহন্দু সহপাঠীয়দ্র অনযাে অবজ্ঞা…।

সভয স ায়যর শিায়খ্র শকায়ণ বযঙ্গ, অবজ্ঞার োো উয়পো হয়ে শহায়রার য়ন তেরতের কয়র কাুঁপয়ে র্ায়ক। োই শস টুিু,
তটগগা, খ্ালয়খ্া, শবসরায়দ্র কৃোর্ষ সখ্যোয়ক শ য়ন তনয়ে পায়র না।
তস্ট ান শর্ন েীর শ য়র আ ায়দ্র বুয়কর তভেয়রর যু েষ রতসকোে তেরী ু স ু সটায়ক শখ্াুঁিা
তদ্য়ে শদ্খ্য়ে।

৪

প্রতেবায়দ্র বতহুঃপ্রকাে ঘয়ট হতকতস্টক না পাওোে শলৌহকতঠন পা র্ু গল দ্বারা হতক শখ্লায়ে। এক ঘণ্টা যয়র স ায়ন
তবপয়ের তস্টয়কর বাতে এবং আোেও োর কায়ে হার শ য়ন র্াে। অতযকায়রর প্রেীক হয়ে ওয়ঠ োর এই পা।
পোয়োনায়েও সবার ঘু

শকয়ে শনে শহায়রা। ইংয়রতযয়ে সয়বষাচ্চ নম্বর শপয়েয়ে। ‘ইন্দুয়ক পরাতযে কয়র োতব্বে

নম্বর শবতে শপল’। োর এই নম্বর পাওোটা আর্ষ োেরা ভাল শিায়খ্ শদ্য়খ্তন। কুতনষয়ের পতরবয়েষ অবজ্ঞা, তহংসার র্ের্য়ে
তলপ্ত হয়ে োর র্ষাদ্ায়ক েুণ্ণ কয়রয়ে। োরা বলয়ে র্ায়ক শস তিস্টান বয়লই শবতে নম্বর শপয়েয়ে।
ঘটনাটা যােীে অপ ায়নর য়ো আ ায়দ্র গায়ে তবুঁযল। তবহারী োেয়দ্র যােীেো কেটা েুণ্ণ
হয়েতেল যাতন না, তকন্তু শহায়রার সম্পয়কষ একটা তনন্দার র্ের্য়ে োরাও আ ায়দ্র সয়ঙ্গ
ইউনাইয়টি েন্ট করল। আ রা শবে শযার গলাে রতটয়ে তদ্লা —এ স্কুয়ল অখ্ৃষ্টানয়দ্র উপর
বে অতবিার িয়লয়ে।

াস্টায়ররা সবাই খ্ৃষ্টান। সু েরাং খ্ৃষ্টান শবতে নম্বর পায়ব োয়ে আর

৫

আির্ষ কী?

প্রতেবাদ্ী শহায়রা এই অবজ্ঞার যবাব শদ্ওোর যনয ইংয়রতয শেয়ে অযাতিেনাল তবর্ে তহয়সয়ব সংস্কৃে তনয়েয়ে। অনার্ষ
সন্তান পেয়ব শদ্বভার্া। বলাবাহুলয শর্, শদ্বভার্ায়েও তস্ট ান শহায়রা সব শিয়ে শবতে নম্বর শপয়েয়ে, একয়োর

য়যয

পুঁিাির। পতণ্ডেযী েৃপ্ত কয়ণ্ঠ বয়লয়েন—
তস্ট ান শহায়রা এে ভাল সংস্কৃ ে তলয়খ্য়ে, এ শো শো ায়দ্রই শগৌরব, আর্ষভার্ার শগৌরব।
৬
এয়ে শো শো ায়দ্র খ্ুতে হবার কর্া। এটা শহায়রার যে নে, এটা হয়লা সংস্কৃেভার্ার যে।

ল স্বরূপ পতণ্ডেযীয়ক (তবযনার্ ে ষা ) বাঙাতল োেরা তবশ্বাসহন্তা বয়লয়ে।
ইংয়রতয শেয়ে সংস্কৃে শনওোয়ক শকন্দ্র কয়রই শুরু হয়েয়ে য ষয়র্াো
ক্লায়স তস্ট ান রুে ও তবরক্ত ু খ্টায়ক শিয়স্কর উপর নাত য়ে শরয়খ্য়ে।

াদ্ার তলণ্ডয়নর সয়ঙ্গ শহায়রার তবয়রায। বাইয়বল
াদ্ার তলণ্ডয়নর তদ্য়ক োকাবার ইয়ে শনই।

আপাে তনস্পৃহোর আোয়ল ক্র াগে শস শভয়ঙিুয়র র্ায়ে—তদ্োর শখ্াুঁয়য দ্রুে পায়ল্ট র্ায়ে
তনুঃসঙ্গ একাকী েন্নোো উদ্াসীন েট য়ট এক প্রেতিি।

৭

তলণ্ডয়নর প্রতেশ্রুতে (দ্ায়রাগা কয়র শদ্ওোর) আর নম্বয়রর ইুঁদ্ুর শদ্ৌয়ে অনীহা এয়স শগয়ে শহায়রার। এরই
প্রতে ঙ্গলবার হায়ট তগয়ে বুয়ো শসাখ্ার সয়ঙ্গ সাোৎ করয়ে র্ায়ক। এই খ্বয়র

য়যয শহায়রা

াদ্ার তলণ্ডন আরও তবিতলে ও সেকষ

হয়ে ওয়ঠ।
োই িা তবস্কুট ও শটতনস, সু সভযোর এক-একতট প্রসাদ্ খ্াইয়ে শহায়রায়ক শর্ন শপার্
রাখ্য়ে িাইতেয়লন

াদ্ার তলিন।

াতনয়ে
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অপর তদ্য়ক বুয়ো শসাখ্া সু সভযোর িাইনয়দ্র (পাদ্তরয়দ্র) হাে শর্য়ক শহায়রায়ক তেতনয়ে আবার যঙ্গয়ল ত তরয়ে তনয়ে
র্াওোর প্রতেজ্ঞা শনে। আর এই যােগা শর্য়কই শুরু হয়েয়ে দ্ু পয়ের দ্বন্দ্ব।
এক তদ্য়ক শকমতিয়যর এ -এ, তবখ্যাে তেতেে সু সভয ও শ্রয়েে

াদ্ার তলিন। অপর তদ্য়ক

শকান এক যংলী তিতহর বুয়ো শসাখ্া, দ্ীনে নগণয অয়যষালঙ্গ ও ববষরয়বেী এক যাদ্ু ো। শর্ন
দ্ু ই র্ু য়গ লোই—তবংে েেক বনা প্রাক ইতেহাস।

৯

ু র ু র গােয়নর সু র শহায়রার বাুঁতেয়ে ধ্বতনে হয়ল ভীে

শপ্রত কা তিরতক

াদ্ার তলণ্ডন শহায়রার বাুঁতে শভয়ঙ শদ্ে। শর্ন

স্বাতযকায়রর প্রেীক এই বাুঁতে আতদ্বাসীয়দ্র হযা তলয়নর বাুঁতে হয়ে িাক শদ্ে। শুযু বাুঁতে শভয়ঙ তদ্য়েই োন্ত র্ায়ক তন
তলণ্ডন, শ ারাতঙ্গ পাহায়ের গায়ে একতট াতটর গীযষা তেতর কয়র শ য়লয়ে। স ায়লািক বয়লয়েন—
য ষান্তরণটাই পাতদ্রয়দ্র কীতেষ তেল না। োয়দ্র কীতেষ তেল বহু আিার শদ্বয়দ্বী আতশ্রে
তবশ্বায়সর তভতি টতলয়ে শদ্ওো।

১০

গয়ল্পর তদ্বেীে পয়বষ গল্প কর্ক ভারপ্রাপ্ত দ্ায়রাগা হয়ে শলয়পা র্ানাে শপাতস্টং হয়ে এয়সয়ে। শসখ্ায়ন আইয়নর শিায়খ্
অেযািারী তবরসাইটরা হাতযরা তদ্য়ে এয়সয়ে। সবার শেয়র্ এল রুনু শহায়রা। শস স ে দ্ায়রাগা পুরয়না সহপাঠী শহায়রায়ক
তিনয়ে শপয়র র্াে। োয়ক তস্ট ান শহায়রা বয়ল সয়ম্বাযন করয়ে শগয়ল শহায়রা োর ভুল শুযয়র তদ্য়ে বয়ল োর না রানু
শহায়রা। দ্ায়রাগা োয়ক ‘তবরসাইট’ বয়ল। এই ‘তবরসাইট’ েয়ব্দর য়যয প্রেন্ন ভৎষসনা এবং অবজ্ঞা র্াকাে োর েীয়রর
য়ো আযু ত নক শিাখ্ দ্ু তট দ্ৃ ঢ় কতঠন হয়ে ওয়ঠ। শহায়রা উির শদ্ে—
আত

তবরসা ভগবায়নর তের্য ! … শস আ ায়দ্র গান্ধী তেল শঘার্। আত

োুঁয়ক শিায়খ্ শদ্তখ্তন,

আ ার বাবার ু য়খ্ োুঁর কর্া শুয়নতে। ইংরায়যর শযলখ্ানার অন্ধকায়র একযন কয়েদ্ীর য়ো
১১
য়র তগয়েয়ে আ ায়দ্র তবরসা ভগবান। োুঁর শিহারা শদ্খ্য়ে…র্ীশুখ্ৃয়ষ্টর েন।

াদ্ার তলণ্ডন রুনু শহায়রায়ক যয়র রাখ্য়ে না শপয়র বুয়ো শসাখ্ার প্রতে প্রতেয়োয শনওোর যনয তিরতক ু র ু য়ক তিস্টান
কয়রয়ে।
যান না বুতঝ?

াদ্ার তলণ্ডয়নর ত েয়ন িয়ল তগয়েয়ে তির তক। খ্ৃষ্টান হয়েয়ে তিরতক। এখ্ন

হাযাতরবায়গর কনয়ভয়ন্ট র্ায়ক। তস্ট ায়নর শিায়খ্র দ্ৃ তষ্টটা তিকতিক কয়র উঠল, েীক্ষ্ণ েীয়রর
লার য়োই, তকন্তু যয়ল শভযা।
এভায়ব

১২

াদ্ার তলণ্ডন একাযায়র বুয়ো শসাখ্ার র্াদ্ু য়ের তবর্দ্াুঁ ে উপয়ে তদ্য়েয়ে। আর শহায়রায়ক তনতবষর্ শকউয়ট সাপ,

তনুঃসঙ্গ এক তদ্কভ্রষ্ট পরাতযে তসতনয়ক পতরণে কয়রয়ে। এইভায়ব শের্ হয়েয়ে িেুর্ষ পাতনপয়র্র র্ু ে। োই স ায়লািক
র্োর্ষই বয়লয়েন—
পরাযীন ভারয়ের রক্ত শ য়ট পো গল্প তহসায়ব না শদ্য়খ্ আত

‘িেুর্ষ পাতনপয়র্র র্ু ে’ গল্পয়ক

স্বাযীন ভারয়ে আয়যা তপতেয়ে র্াকা আতদ্বাসীয়দ্র যীবনর্েনার অসা ানয রূপােণ তহসায়ব
শদ্খ্য়ে িাই।

১৩

আতদ্বাসী স ায়যর সংস্কৃতে ও যয় ষর প্রতে শ্রো কারণ বেেই বুয়ো শসাখ্া ও তস্ট ান শহায়রার যীবয়ন য ষস ংকটই
েৎকালীন আতদ্বাসীয়দ্র য ষীে সংকট। এই ঘটনায়কই গল্পকার পতরস্ফুট কয়রয়েন।
ের্যসূ ে :
১. বযানাযষী তঝনু ক, ‘কর্া সাতহতেযক সু য়বায শঘার্: তকেু রাযননতেক অনু সঙ্গ’, অরুণা প্রকােন, অরুণা প্রকােন, সংস্করণ:
এতপ্রল, ২০১৩, পৃ . ৬১।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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২.

যু দ্ার উজ্জ্বলকু ার (সম্পাদ্না), ‘গল্পিিষা’, ‘িেুর্ষ পাতনপয়র্র র্ু ে : এক তবপর্ষস্ত কালকর্া’,

ু কুল বয়ন্দাপাযযাে,

বঙ্গীে সাতহেয সংসদ্, প্রর্ সংস্করণ প্রযােে তদ্বস ২০০৮, পৃ . ৭১৭।
৩.

ু য়খ্াপাযযাে অরুণকু ার, ‘কায়লর পুিতলকা বাংলা শোটগয়ল্পর একে বের: ১৮৯১-১৯৯০’, শদ্’য পাবতলতেং, প্রর্

প্রকাে: আতশ্বন ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃ . ৩৭০।
৪. শঘার্ সু য়বায, ‘িেুর্ষ পাতনপয়র্র র্ু ে’ উি

শঘার্, স ীরকু ার নার্(সম্পাদ্না), ‘সু য়বায শঘার্ রিনা স গ্র নব

খ্ি’,

নার্ পাবতলতেং, প্রর্ প্রকাে নয়ভম্বর ২০১১, পৃ . ৪৯৫।
৫. েয়দ্ব, পৃ . ৪৯৬।
৬. েয়দ্ব, পৃ . ৪৯৭।
৭. যু দ্ার উজ্জ্বলকু ার (সম্পাদ্না), ‘গল্পিিষা’, পূ য়বষাক্ত, পৃ . ৭১৮।
৮. শঘার্ সু য়বায, ‘িেুর্ষ পাতনপয়র্র র্ু ে’, পূ য়বষাক্ত, পৃ . ৫০০।
৯. েয়দ্ব, পৃ . ৪৯৯।
১০. বসু স্বপন, শিৌযু রী ইন্দ্রতযৎ (সম্পাতদ্ে), ‘উতনে েেয়কর বাঙাতলযীবন ও সংস্কৃতে’, অন্তগষে ‘বংলা যাগরয়ণ
ত েনাতরয়দ্র দ্ান’ ভবয়োর্ দ্ি, পুস্তক তবপণী, তদ্বেীে সংস্করণ: ২৯ শ ২০১৫।
১১. শঘার্ সু য়বায, ‘িেুর্ষ পাতনপয়র্র র্ু ে’, পূ য়বষাক্ত, পৃ . ৫০৩।
১২. েয়দ্ব, পৃ . ৫০৩।
১৩. ু য়খ্াপাযযাে অরুণকু ার, ‘কায়লর পুিতলকা বাংলা শোটগয়ল্পর একে বের: ১৮৯১-১৯৯০’ পৃ . ৩৭০।
আকর গ্রন্থ:
১. শঘার্ সু য়বায, ‘িেুর্ষ পাতনপয়র্র র্ু ে’ উি

শঘার্, স ীরকু ার নার্(সম্পাদ্না), ‘সু য়বায শঘার্ রিনা স গ্র নব

খ্ি’,

নার্ পাবতলতেং, প্রর্ প্রকাে নয়ভম্বর ২০১১।
সহােক গ্রন্থ:
১. ি. েপন ণ্ডল, ‘গল্পকার সু য়বায শঘার্: যীবনদ্ৃ তষ্ট ও তন ষাণ তেল্প’, জ্ঞান তবতিো প্রকােনী, প্রর্ প্রকাে যুলাই ২০০৭।
২. ি. েুর্ারকাতন্ত হাপাে (সম্পাদ্না), ‘গুণীযয়নর দ্ৃ তষ্টয়ে সু য়বায শঘার্ সাতহেয ও যীবন’, প্রকাে ভবন, প্রর্ প্রকাে
ভবন সংস্করণ: যানু োতর ২০১৬।
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প্রাগাযুতনক বাংলা সাতহয়েয ু সতল কতব রতিে প্রণয়োপাখ্যয়নর যারা:
একতট সংতেপ্ত আয়লাকপাে
শলখ্ক পতরতিতে

শসা নার্ িক্রবেষী
গয়বর্ক (তপ.এইি.তি)
তবদ্যাসাগর তবশ্বতবদ্যালে, পতি বঙ্গ, ভারে

সার-সংয়েপ
প্রাগাযু তনক বাংলা সাতহয়েযর অনযে গুরুত্বপূ ণষ সাতহেযযারা ু সতল কতবয়দ্র রতিে শরা যাতন্টক প্রণয়োপাখ্যান। ইউসু শযায়লখ্া, লােলা- যনু , শলারিন্দ্রানী,

যু ালেী, গুয়ল-বকাওলী প্রভৃতে অসংখ্য কাতহতন বাঙাতল স ায়য শবে যনতপ্রেো

অযষন কয়রতেল। এই স স্ত কাতহতনগুতলর উৎস অতযকাংে শেয়েই

যযপ্রায়িযর সাতহেয হয়লও এর সা তগ্রক তন ষায়ণ

যনশ্রুতেরও একটা বে ভূত কা তেল। যযর্ু গীে অনযানয কাবযযারার বযতেক্র

তহয়সয়ব এখ্ায়ন য ষীে আয়বয়ের পতরবয়েষ

এখ্ায়ন গুরুত্ব শপয়েয়ে ানু য়র্র তিরকালীন শপ্র সিা। অয়নক দ্ু ুঃখ্ কষ্ট অতেক্র

কয়র দ্তেে অর্বা দ্তেোয়ক পাওোর

আকুলোই এখ্ায়ন প্রাযানয শপয়েয়ে। শকায়না শকায়না শেয়ে সূ ী প্রভাবও নযয়র আয়স। এইস স্ত পুুঁতর্গুতলর অনু সন্ধায়নর
সংগতঠে প্রোস শুরু হয়েতেল ঊনতবংে েেয়কর শেয়র্র তদ্য়ক। আব্দু ল কতর সাতহেযতবোরদ্, ি আহ দ্ েরী

প্র ু য়খ্র

প্রয়িষ্টাে প্রাে সহরাতযক পুুঁতর্ আতবষ্কৃে হে। এইসব প্রণেকায়বযর শবতেরভাগ কতবরাই ূ লে িট্টগ্রা ও োর সংলি অঞ্চল
এবং রাঢ়বয়ঙ্গর শলাক তেয়লন। কতবয়দ্র য়যয োহ ু হমদ্ সগীর, সা তবতরদ্ খ্ান, শদ্ৌলে কাযী, তসেদ্ আলাওল,
গরীবুল্লাহ প্র ু খ্য়দ্র রিনা কাবযকৃতের তবিায়র উৎকৃষ্ট বলা িয়ল। এোোও
শদ্ৌলে উযীর বাহরা

খ্ান,

ু হমদ্

কীর

ু হমদ্ কবীর, আব্দু ল হাকী , শেখ্ সাদ্ী,

ু কী , তসেদ্ হা যা সহ আরও অয়নক কতবরাই এই যারার শেয়ে পারদ্তেষো

শদ্তখ্য়েয়েন। বাঙাতল কতবয়দ্র দ্বারা রতিে হওোে বাঙাতলোনার পতরিেও এইস স্ত কায়বয দ্ু লষেয নে।
সূ িকেব্দ
প্রণেগার্া, ু সতল কতব, িট্টগ্রা অঞ্চল, পুুঁতর্, বাঙাতলোনা
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প্রাগাযুতনক বাংলা সাতহয়েয ু সতল কতব রতিে প্রণয়োপাখ্যয়নর যারা:
একতট সংতেপ্ত আয়লাকপাে
শসা নার্ িক্রবেষী
প্রাগাযু তনক বাংলা সাতহয়েযর শেয়ে েয়োদ্ে- িেুদ্ষে েেক শর্য়ক ঊনতবংে েেয়কর প্রাকলি পর্ষন্ত তবস্তৃে কালপয়বষ শর্
স স্ত সাতহেয রতিে হয়েতেল, ো তেল প্রর্ানু সাতর এবং গোনু গতেক। এই স য়ের রিতেোরা সয়িেনভায়বই তদ্ব
তনভষরো শর্য়ক শবতরয়ে আসয়ে িানতন।

লে দ্ীঘষ তেন- িারয়ো বেয়রর য়যযকার স য়ে বাংলাে তবষ্ণব পদ্, ঙ্গলকাবয,

োক্তপদ্, যীবনীকাবয,অনু বাদ্কাবয ইেযাতদ্ তবতিেয ে সাতহেযযারার পতরিে পাওো শগয়লও এগুতলর অন্তলষী ন সু রতট শর্ন
একই তেল। শকায়না শকায়না শেয়ে এর বযতেক্র শর্ ঘয়টতন ো নে। তকন্তু ো হয়েয়ে তবতেন্ন ভায়ব একতট কায়বযর শেয়ে,
স গ্র সাতহেযযারাতটর শেয়ে নে। কারণ র্ু গয়ক অস্বীকার করা কতবয়দ্র পয়ে সম্ভব হেতন। তকন্তু এরই

য়যয একতট

তবয়ের্ কাবযযারার স্বলেণ তবিার করয়ল শদ্খ্া র্াে শর্ োয়ে অযযাত্মযবায়দ্র প্রেযেো অনযানয কাবযযারা অয়পো
অয়নকটাই ক তেল, ো হল ু সতল কতবয়দ্র রতিে প্রণেকাবযগুতল। এগুতলয়ে য ষীে আয়বে শর্ এয়কবায়রই তেলনা ো
নে, তকন্তু োর শর্য়কও বে হয়ে শদ্খ্া তদ্য়েতেল শলৌতকক আয়বদ্ন। ু সতল কতবয়দ্র হায়ে শর্ স স্ত ইসলাত োস্ত্রকর্া,
নবীবংে কারবালা, যঙ্গনা া, পীর াহাত্ময কর্া, শদ্াো-শহতকত োস্ত্র রতিে হয়েতেল অতে াোে য ষীে পটভূত য়ে। শসখ্ায়ন
শকবল াে প্রনেকাবযগুতলর শেয়ে এইস স্ত কতবয়দ্র দ্ৃ তষ্টভতঙ্গ সতেযই তবস্মেকর। এই তবয়ের্ তদ্কতট তনয়ে ন্তবয করয়ে
তগয়ে সু কু ার শসন বয়লয়েন “ তহন্দু কতবয়দ্র কায়ে শলৌতকক সাতহেয য ষ সাতহয়েযরই অঙ্গ তেল। তকন্তু ু সল ান কতবয়দ্র
দ্ৃ তষ্টয়ে সাতহয়েযর সয়ঙ্গ যয় ষর শকায়না আবতেযক শর্াগায়র্াগ যরা পয়েতন। সু েরাং শদ্ব াহাত্ময তনরয়পে তবশুে কাতহতন
১
রিনাে োুঁরা ( ু সল ানগণ) তনরিু ে তেয়লন”।

এইস স্ত প্রনেকাবযগুতলর রিতেো ু সতল কতবরা স গ্র বাংলায়দ্ে যুয়ে েতেয়ে তেতটয়ে র্াকয়লও এয়দ্র একটা বে
অংেই ূ লে পূ বষবয়ঙ্গর িট্টগ্রা সংলি অঞ্চল এবং রাঢ়বয়ঙ্গর অতযবাসী তেয়লন। তকন্তু োুঁ য়দ্র শলখ্া পুুঁত র্গুতলর সা তগ্রক
পতরিে তেতেে বাঙ্গাতলর কায়ে দ্ীঘষতদ্ন যয়র অনাতবষ্কৃেই শর্য়ক তগয়েতেল। এগুতলর সন্ধান র্র্ার্র্ সম্পাদ্না এবং
প্রকায়ের অভাব সাতহয়েযর ইতেহায়সর ূ ল শরাে শর্য়কএয়দ্র তবতেন্ন কয়র শরয়খ্তেল। ১৮৬৮ সায়ল সরকাতর উয়দ্যায়গ
পুুঁতর্ সংগ্রয়হর কায শুরু হয়ল িট্টগ্রা , কুত ল্লা প্রভৃতে অঞ্চয়ল পুুঁতর্ সগ্রয়হর কায়য তনর্ু ক্ত হন দ্ীয়নে িন্দ্র শসন এবং
তবয়নাদ্তবহারী কাবযেীর্ষ। তকন্তু োয়দ্র তবপুল সংগ্রয়হ শকায়না ু সতল

কতবর পুুঁতর্ তেলনা বয়লই যানা র্াে। পরবেষীয়ে

ূ লে আব্দু ল কতর সাতহেযতবোরয়দ্র একক প্রয়িষ্টাে প্রাে সহরাতযক পুুঁতর্ সংগৃ হীে হে, র্ার অতযকাংেই িট্টগ্রা অঞ্চল
শর্য়ক। এোোও ি. আহ দ্ েরী , ি.এনা ু ল হক, আব্দু স সািার শিৌযু রী প্র ু য়খ্র উয়দ্যায়গ বহু পুুঁতর্ অন্ধকায়র হাতরয়ে
র্াওো শর্য়ক রো শপয়েয়ে। এইসব পুুঁতর্য়ক অবলম্বন কয়র শর্ স স্ত প্রনেগার্ার সন্ধান পাওো র্াে, োর য়যয ইউসু শযায়লখ্া, লােলা- যনু , শলার-িন্দ্রানী ,শগায়ল-বকাউলী,

যু ালেী, গদ্া- তল্লকা, োহযালাল- যু ালা, হাসান-বানু ,

শযবল ু লুক -ো ায়রাখ্ প্রভৃতে উয়ল্লখ্য়র্াগয। ঊনতবংে েেয়কর

যযভায়গর এক কতব

ু সতল

কতবয়দ্র প্রণেকায়বযর

তববরণাত্মক কতবোে তলয়খ্য়েন –
‘খ্ারাব কতরল কে আেয়কর েয়র
শযায়লখ্া খ্ারাপ হইল ইউসু

উপয়র।

লােতল উপয়র যনু হইল আেক
সংসার-তবখ্যাে র্ার আেতক সাদ্ক।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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তেতর ও খ্সরু

ারহাদ্ তেনযয়ন

আেক হইো য়র শপ্রয় র কারয়ণ।
দ্া ন উপয়র নল আেক হইল
যু ালেীর পয়র য়নাহর তযল।
বদ্য়র- তনর উপয়রয়ে শবনতযর
হায়সন বানু র পয়র আেক তনর।
হায়ে োহার লাতগ শ য়র বানসাল
কে ু েতকয়লয়ে এয়ন সাে সিাল।
শগায়ল- বকাওতল পয়র ো যল- ু লুক
আেক হইো কে ত তরল ু লুক।
কা কলা লাতগ হইল কুঙার শবহাল
সে ু ল- ু লুক পয়র বতদ্উজ্জা াল।
শ য়হর-শনগার পয়র আেক আ ীর
লোই কতরল হে এেয়কর খ্াতের।’

২

এই কাতহতনগুতলর কয়েকতট শলৌতকক হয়লও শবতেরভায়গর ূ য় লই রয়েয়ে পারয়সযর সাতহেয। পারয়সযর সাতহয়েয রূপকাতশ্রে
ভার্াে শর্ভায়ব খ্দ্ার সয়ঙ্গ সম্পকষর্ুক্ত হওোর বাসনা শরযয়ে,বাংলা প্রনেকাবযগুতলয়ে োরই োো পয়েয়ে।
কখ্য়না কখ্য়না হয়ে উয়ঠয়ে সূ ী শপ্র েয়ের প্রেন্ন পতরিােক। শপ্র

য়ল শসগুতল

ূ লক আখ্যানগুতল শর্ন য ষ - বণষ- রীতে- নীতের ঊয়েষ

উয়ঠ ানু য়র্র সয়ঙ্গ ানু য়র্র য়নর গভীর শর্ায়গর কর্াই েুয়ল যয়রয়ে। এখ্ায়নই এই পুতুঁ র্ সাতহয়েযর তবতেষ্টো।
বাঙাতল পাঠকয়ক শর্স স্ত প্রণেগার্া তিরকাল আনন্দ তদ্য়ে এয়সয়ে োয়দ্র য়যয উয়ল্লখ্য়র্াগয হল ইউসু - শযায়লখ্ার
কাতহতন। শকারান েরী

এবং বাইয়বল এর উৎস ূ ল তনয়ে পারয়সযর কতব ত রয়দ্ৌতস এবং নূ রউতেন আব্দু র রহ ান যা ীর

কলয় এই কাতহতন কাবযরূপ পাে। এয়ে শদ্খ্া র্াে শর্ শযায়লখ্া ইউসু য়ক পাওোর যয়নয সবষস্ব পণ কয়রয়ে, শের্ পর্ষন্ত
কারাগায়র বতন্দ কয়র শরয়খ্য়ে। শযায়লখ্ার িতরয়ে শপ্র ই ু খ্য হয়ে উয়ঠয়ে। পতরয়েয়র্ ইউসু য় র সয়ঙ্গ োর ত লন হয়েয়ে
এবং ইউসু

িতরয়ে র্ু গপৎ প্রাযানয শপয়েয়ে তনতেকো ও শপ্র সিা। বাংলাভার্াে এই কাতহতনর প্রর্ কতব তেয়লন োহ

হমদ্ সগীর। কাবযতট তগোসু তেন আয োয়হর রাযত্বকায়ল (১৩৮৯-১৪১০ িীুঃ) রতিে হে বয়ল অনু ান। োুঁর কাবযনা

‘েু সু -যতলখ্া’’। কায়বয কতব তবয়ের্ আত্মপতরিে শদ্নতন। শুযু এইেুকু যানা র্াে শর্ তেতন শকায়না দ্রয়বে বংয়ের সন্তান
এবং পয়ে রাযক ষিারী তনর্ু ক্ত হয়েতেয়লন।এই কাবয রিনার উয়েেয সম্বয়ন্ধ সতঠক যানা না শগয়লও কতবর শলখ্াে পাওো
র্াে: ‘শপ্র রয়স য ষবাণী কতহ ু ভতরো’। অর্ষাৎ বাংলাভার্াে ইসলাত ক য ষীে আখ্যান শোনায়নাই কতবর উয়েেয হয়ে
র্াকয়ব। এই কাবযযারার প্রািীনে কতব হয়লও সগীয়রর শলখ্নী র্য়র্ষ্ট কাবযগুনসম্পন্ন। এই কাতহতনর অপর গুরুত্বপূ ণষ
কতব আব্দু ল হাকী । ইতন সপ্তদ্ে েেয়কর যযভায়গর কতব তেয়লন। োুঁর শলখ্া ‘ইউসু -যতলখ্া’ কাবযতট আেেয়ন তবোল।
এই কাবযতটয়ে
“ইহায়ে

ারসী প্রভাব সু স্পষ্ট। এয়ে নােক-নাতেকার সাবলীল িতরে তিেণ সম্বয়ন্ধ

ারসী সাতহয়েযর প্রভাব অলয়েয তক্রো না কতরয়ল এ নতট হইে বতলো য়ন হেনা’’।

ি.এনা ু ল হয়কর
৩

ন্তবয:

পুুঁতর্তট কতবর স কায়ল

পূ বষবাংলাে শবে যনতপ্রেো অযষ ন কয়রতেল।
ইউসু - শযায়লখ্ার অনযে েতক্তোলী কতব

কীর গরীবুল্লাহ োুঁর কাবযতট সম্পূ ণষ কয়রন অষ্টাদ্ে েেয়কর াঝা াতঝ

( ু হমদ্ েহীদ্ু ল্লায়হর োনু র্ােী)। কতবর সা ানয বযতক্ত পতরিে যানা র্াে পরবেষী কায়লর কতব তসেদ্ হা যার শদ্ওো
তববরণ শর্য়ক।তেতন হুগলী শযলার বাতলো পরগণার হাত যপুর গ্রায় র অতযবাসী তেয়লন। গরীবুল্লাহ োুঁর কায়বয বক্তা বদ্র
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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পীয়রর যবাতনয়ে বক্তবয উপস্থাতপে কয়রয়েন এবং শরাোর ভূত কাে শরয়খ্য়েন বে খ্াুঁ গাযীয়ক। এই যারার স স্ত
কতবয়দ্র য়যয গরীবুল্লায়হর রিনাে শলৌতকক প্রভাব সবষায়পো শবতে, শসখ্ায়ন য ষীে আয়বয়ের বযবহার শনই বলয়লই িয়ল।
কতবর নাতেকার রূপবণষনা, নােয়কর শদ্হয়সৌষ্ঠব ইেযাতদ্র পতরয়বেনভতঙ্গ শর্ন তবষ্ণব পয়দ্র কাোকাতে, খ্াতনকটা
সংস্কৃেগন্ধী। যযর্ু য়গর প্রনু েকাবযয়ে যযপ্রায়িযর শর্ শিনা গন্ধ পাওো শর্ে, ো এই কতবর কায়বয অনু পতস্থে। এই কাবযতট
একান্তভায়বই হয়ে উঠয়ে শপয়রতেল বাংলার কাবয, বাঙ্গাতলর কাবয। এোোও সপ্তদ্ে েেয়ক
লতে

কীর হমদ্ এবং আব্দু ল

নায় দ্ু ইযন কতবর না পাওো র্াে, র্াুঁয়দ্র সম্পয়কষ তবয়ের্ পতরিে যানা র্ােনা। েয়ব এয়দ্র ইউসু -শযায়লখ্ার

কাতহতন পারয়সযর কতব শেখ্ আব্দু ল্লাহ আনসাতরর কাবয দ্বারা অয়নকাংয়েই প্রভাতবে বলা িয়ল।
স গ্র

যযর্ু গ যয়র শর্ অসংখ্য প্রণেগার্া রতিে হয়েতেল, োর

য়যয ইউসু -শযায়লখ্া োো লােলা- যনু কাতহতনর

প্রভাব সবয়িয়ে শবতে তেল। এতট আগায়গাো শপ্রয় র কাবয। েে, উপয়দ্ে, নীতেয়ক োতপয়ে এর প্রযান এবং এক াে
অবলম্বন হল শপ্র । লােলার

যনু য়ক পাওোর যয়নয প্রার্ষনা, োর সয়ঙ্গ ত লন এবং শেয়র্ তবয়েয়দ্ এই কাতহতনর

পতরস াতপ্ত। শপ্রয় র আকুল আতেষ এয়ক তবয়শ্বর অনযে শশ্রষ্ঠ শপ্র

ূ লক আখ্যায়ন পতরণে কয়রয়ে। শদ্ৌলে উযীর বাহরা

খ্াুঁ বাংলাে প্রর্ এই কাবয রিনা কয়রন। শর্ােে েেয়কর যযভায়গ ( আনু াতনক ১৫৬০ শর্য়ক ১৫৭৫ িীুঃ এর য়যয)
এই কাবয রতিে হয়ে র্াকয়ব। কতবর কায়বযরতরতেয়লন। োুঁয়ক অনু সরণ কয়র পয়র অয়নয়ক এই কাতহতন তলখ্য়লও র্র্ার্ষ
কতবপ্রতেভার অভায়ব োুঁয়দ্র কাবয কায়লর গহ্বয়র হাতরয়ে শগয়ে। েয়ব বাহরা

খ্াুঁ এর কাবয রিনার প্রাে শদ্েে বের

পয়র ু ন্সী হমদ্ ু কী নায় এক কতব এই প্রণেকাবয রিনাে দ্েো শদ্তখ্য়েয়েন। প্রসঙ্গে উয়ল্লখ্য শর্ হমদ্ ু কী য়ক
অষ্টাদ্ে েেয়কর প্রর্ ভায়গর কতব য়ন করা হে এবং তেতন োুঁর ‘লােলা- যনু ’ কাবযতট আনু াতনক ১৭২১ তিষ্টায়ব্দ রিনা
কয়রতেয়লন।
আরাকান রাযসভার কতব শদ্ৌলে কাযী এবং তসেদ্ আলাওলয়ক
অনযে

বয়ল

যযর্ু গীে বাংলা সাতহয়েযর শশ্রষ্ঠ কতবয়দ্র

য়যয

য়ন করা হে। সপ্তদ্ে েেয়ক শলারিন্দ্রানী বা সেী েনার কাতহতন তনয়ে োুঁরা শর্ কাবয তলয়খ্তেয়লন ো

বাংলা শরা যাতন্টক প্রণেগার্ার সম্পদ্। ু ল্লা দ্াউয়দ্র ‘িান্দােন’ এবং ত ঞা সাযয়নর ‘তমনাকসৎ’ অবলম্বয়ন গয়ে উয়ঠয়ে
কাবযতট। েনা েীয়ক তববায়হর পয়র রাযা শলারয়কর কাননতবহায়র শগাহাতর রায়যয র্াওো, শসখ্ায়ন রূপসী িন্দ্রাবেীর সয়ঙ্গ
সাোৎ এবং পরবেষীয়ে োয়দ্র তববাহ ও সন্তানলাভ হে। এই অবস্থাে শলারয়কর তবরয়হ

েনা েীর তবরহকাের অবস্থা

কায়বযর এক অসাযারণ বণষনা। পতরয়েয়র্ িন্দ্রানীয়ক তনয়ে শলারক তনয রায়যয প্রেযাবেষন কয়র এবং সু য়খ্ বাস করয়ে
র্ায়ক। শলারয়কর ৃ েুয হয়ল দ্ু ই রানীও সহ রয়ণ র্ান। এই কাতহতন তনয়ে প্রর্য় শদ্ৌলে কাযী কাবযরিনা আরম্ভ কয়রন,
তকন্তু ো অস াপ্ত শরয়খ্ই োুঁর ৃ েুয হে। প্রাে কুতে বের পয়র তসেদ্ আলাওল শদ্ৌলে কাযীর ইতঙ্গে অনু র্ােী ১৬৫৮
তিষ্টায়ব্দ কাবযতট সম্পূ ণষ কয়রন। এোোও এর পূ য়বষ আলাওয়লর অপর কাবয

াতলক

হমদ্ যােতসর ‘পদ্ু াবৎ’ এর

অনু করয়ণ শলয়খ্ন ‘পদ্মাবেী’, র্া োুঁর প্রর্ কাবয। তেতন তলয়খ্তেয়লন:
‘শপ্র

ূ য়ল তেভূবন র্ে িরাির

শপ্র েুলয বস্তু নাতহ সংসার তভের।।’
শপ্রয় র কর্া এভায়বই অেযন্ত তেতল্পে ভতঙ্গ াে আলাওয়লর কায়বয উয়ঠ এয়সয়ে বারবার। সূ ী শপ্র
আলাওয়লর শলখ্াে ভীর্ণভায়বই তেল। েবুও য ষীে সংকীণষোর ঊয়েষ উয়ঠ
কায়বয

েয়ের প্রভাব

আলাওল সহ আরাকায়নর কতবরা োুঁয়দ্র

ানব- ানবীর শপ্র গার্া সাবলীল প্রকাে ঘটায়ে শপয়রতেয়লন বয়লই োুঁরা এই কাবযযারার প্রতেতনতযস্থানীে কতব

হয়ে আয়েন।
হাতন া ও কেরা পরী শকতন্দ্রক কাতহতনতট পূ য়বষাক্ত কাতহতনদ্বয়ের শর্য়ক তকতঞ্চৎ পৃ র্ক। সতহরা

রাযার কনযা তযগুন

হমদ্ হাতন ার সয়ঙ্গ লোইয়ে পরাতযে হয়ে োয়ক তববাহ কয়রন এবং পরবেষীয়ে হাতন া রাযযতবস্তায়র তবতভন্ন শদ্য়ে
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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ঘুয়র শবোয়নার স য োহপরী কনযা কেরা পরীর সু নযয়র এয়ল কেরা পরী হাতন ার প্রতে শপ্র াসক্ত হন। তযগুন এই
সংবাদ্ যানয়ে শপয়র শোককাের হে হাতন ায়ক উোয়রর যয়নয শরাকা
বাংলাে প্রর্

কাবয রিনা কয়রন সাতবতরদ্ খ্ান। োুঁর যন্ম

পরবেষী অংে খ্তণ্ডে।

েহয়র অতভর্ান কয়রন। এই কাতহতন তনয়ে

তটকেতের নানু পুর অঞ্চল। োুঁর কায়বয উপয়রাক্ত বণষনার

য়ল এই কাতহতনর পতরণতে সম্পয়কষ শকায়না সু তনতদ্ষষ্ট ের্য পাওো র্ােনা। কাবয রিনাে কতব

শর্ভায়ব প্রণেীয়ক পাওোর আকাঙ্ক্ষার সয়ঙ্গ র্ু োতভর্ান প্রসয়ঙ্গ বীরয়ত্বর বণষনা তদ্য়েয়েন, ো প্রেংসনীে। এতট োোও
সাতবতরদ্ খ্ান তবদ্যাসু ন্দর কাবয রিনা করাতেয়লন। র্তদ্ও োুঁর তবদ্যাসু ন্দয়রর কাতহতনয়ে প্রিতলে কাতহতন অয়পো স্বােেয
শদ্খ্া র্াে এবং শসয়েয়ে সূ ী প্রভাবও লেযনীে। ি আহয় দ্ েরী
তিষ্টায়ব্দর

য়যয রতিে। সপ্তদ্ে েেয়ক িট্টগ্রা

অঞ্চয়লর অনযে

য়ন কয়রন কতবর দ্ু তট কাবযই ১৫৩০ শর্য়ক ১৫৫০
কতব ু হমদ্ খ্ান হাতন ার লোই না ক এক কাবয

রিনা কয়রন, র্ায়ে সাতবতরদ্ খ্ায়নর সু স্পষ্ট প্রভাব শদ্খ্া র্াে। এখ্ায়ন কাতহতনর পটভূত িট্টগ্রা অঞ্চলয়কই করা হয়েয়ে।
হাতন া ও কেরা পরীর তববায়হর কর্া এই কায়বয অতভনব। ু হমদ্ খ্ান তসেদ্ সু লোয়নর তের্য তেয়লন বয়ল যানা র্াে।
শর্ােে েোব্দীর কতব

ু হমদ্ কবীয়রর তলতখ্ে প্রণেগার্া ‘ যু ালেী’ পূ বষবাংলাে অনযে

যনতপ্রে কাবয তেল। ি

এনা ু ল হক এই কায়বযর শেয়র্র তববরণ শর্য়ক কাবযতটর রিনাকাল সম্বয়ন্ধ তসোয়ন্ত এয়সয়েন – ‘‘১৫৮৮ তিষ্টায়ব্দ
৪
পুস্তকতটর শলখ্া স াপ্ত হে। তকন্তু ইহার রিনা আরম্ভ হে আরও পাুঁি বের আয়গ, অর্ষাৎ ১৫৮৩ তিষ্টায়ব্দ।’’ ু হমদ্

কবীয়রর এই কায়বযর তবতেষ্টো হল এর কাতহতনর নাটকীেো, ঘটনাবাহুলয এবং অসংখ্য তক্রো-প্রতেতক্রোর সৃ তষ্ট। নােক
য়নাহর ও নাতেকা

যু ালেীর পরস্পর অকস্মাৎ সাোৎ এবং পয়র তবয়েদ্,

য়নাহয়রর

যু ালেীয়ক পাওোর যয়নয

অতভর্ান, তসনযয়দ্র যয়ল িুয়ব ৃ েুযর পয়র য়নাহয়রর একা হয়ে পো, পাে ার সয়ঙ্গ সাোৎ ইেযাতদ্ ঘটনার য়যয তদ্য়ে
কাতহতন এতগয়েয়ে।
াযযয়

যু ালেীর শুকপেীয়ে রূপান্তর, পয়র শসই অবস্থা শর্য়ক

ু তক্ত এবং

য়নাহয়রর সয়ঙ্গ তববায়হর

কাতহতন পতরণতে শপয়েয়ে। এই কাতহতনর নাটকীেোর সয়ঙ্গ কবীয়রর তববরণ সার্ু যযপূ ণষ হয়েয়ে। অতেপ্রাকৃয়ের

প্রসঙ্গ, রূপয়কর বযবহার অনযানয প্রণেকাবয অয়পো এইখ্ায়ন অয়নক শবতে। এর উৎস সম্পয়কষ ি আতনসু জ্জা ান ন্তবয
কয়রয়েন ---‘‘ যু ালেীর কাতহতন শর্ ূ লে ভারেীে , এ তবর্য়ে সয়ন্দহ শনই। ভারেীে ভার্া শর্য়ক শস কাতহতন অবেয
৫
াসষীয়েও অনূ তদ্ে হয়েতেল।’’ এর অপর উয়ল্লখ্য়র্াগয কতব তসেদ্ হা যা। তেতন হাওো-হুগলীর সী ান্তবেষী ভুুঁরশুট

অঞ্চয়লর অতযবাসী তেয়লন। োুঁর কাবয অষ্টাদ্ে েেয়কর শের্ভায়গ সম্ভবে ১৭৯০ তিষ্টাব্দএর কাোকাতে স য়ে রতিে
৬

হয়েতেল। হা যার তলতখ্ে কাবযতটয়ে ভার্া বযবহায়রর তবতেষ্টো উয়ল্লখ্য। স সা তেক কায়ল

ু সতল

কতবরা শর্ ত শ্র

ভার্ারীতে কাবয রিনার শেয়ে অনু সরণ করয়েন, হা যা োুঁ র পতরবয়েষ সাযু বাংলায়ক প্রাযানয তদ্য়েয়েন। এোো
যু ালেীর আখ্যায়ন তেতন পুয়রাপুতর ইসলাত ক য ষীে বাোবরণ বযেীে কাবযরস পতরয়বেন কয়রয়েন।
িট্টগ্রায় র সােকাতনো অঞ্চয়লর অনযে

ু সতল

কতব তেয়লন নওোতযস খ্ান। তেতন আনু াতনক সপ্তদ্ে েেয়কর

যযভাগ যুয়ে োুঁর কাবযগুতল রিনা কয়রয়েন। বাংলা প্রণে ূ লক কায়বযর শেয়ে োুঁর রতিে গুল-ই-বকাওলী গুরুত্বপূ ণষ।
এই কাতহতনর উৎসও পারয়সযর সাতহেয। পারয়সযর ভার্াে ‘গুল’ অর্ষ ু ল এবং বকাওলী এক পরীরাযার কনযার না । ঐ
একই না

সু ন্দর একতট ু য়লরও। এই কায়বযর নােক োযল ু লুক। শস যানয়ে পায়র বকা-ওলীর বাগায়নর ু ল দ্বারা

োর অন্ধ তপোর আয়রাগয হয়ে পায়র। োরপয়র পরীরায়যয শগয়ল োর সায়র্ বকা-ওলীর সাোৎ হে এবং আংতট ও হার
তবতন ে কয়র শদ্য়ে ত য়র আয়স। পয়র বহু বাযা অতেক্র কয়র দ্ু যয়নর তববাহ হে। নওোতযস খ্ায়নর এই কায়বয শপ্র ।
বীরত্ব ও র্ের্য়ের বণষনা বহুল পতর ায়ন আয়ে। এয়ে ইউসু -শযায়লখ্ার প্রভাব বেষ ান। অষ্টাদ্ে েেয়কর আয়রক কতব
হমদ্ ু কী গুল-ই-বকাওলী রিনা কয়র খ্যাতে শপয়েতেয়লন। িট্টগ্রায় র শনাোপাো অঞ্চয়ল কতবর যন্ম হয়েতেল। তনয়যর
কায়বয কতব তবস্তৃে আত্মপতরিে তদ্য়েয়েন। র্ার শর্য়ক োুঁর তনবাস ও বংেপতরিে যানা সম্ভব। কাবযকাতহতনয়ে ু কী শর্
গীেল পতরয়বে সৃ তষ্ট করয়ে শপয়রতেয়লন ো অনয কতবয়দ্র শর্য়ক োয়ক পৃ র্ক কয়রয়ে। কাবযপায়ঠ শবাঝা র্াে োস্ত্র,
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ
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সংগীে ও তবতবয তবর্য়ে কতবর পাতণ্ডেয তেল। েয়ব এই কাবযতটর গুরুত্ব এর বন্দনা অংয়ের যনয, র্ায়ে অয়নক অতভনব
তবর্য়ের বণষনা কতবয়ক করয়ে শদ্খ্া শগয়ে।
তেপুরা অঞ্চয়লর ু সতল কতব শেখ্ সাদ্ী রিনা কয়রতেয়লন ‘গদ্া- তল্লকা’র কাতহতন। এর রিনাকাল অষ্টাদ্ে েেয়কর
ক্করনা া অবলম্বয়ন রতিে এই গ্রয়ন্থর তবর্েবস্তুয়ে শদ্খ্া র্াে রাযকু ারী

প্রর্ াযষ (১৭১২ অর্বা ১৭১৫ িীুঃ)।

এক সহর প্রয়ের উির তদ্য়ে আব্দু ল্লাহ নায় র এক গদ্া (

তল্লকার

তকর) োয়ক লাভ কয়র এবং বাদ্ো হন। এখ্ায়ন শরা ায়ন্সর

পতরবয়েষ য ষীে েয়ের পতরিে পাওো র্াে। র্তদ্ও সাদ্ীর পূ য়বষই সপ্তদ্ে েেয়কর কতব শেখ্ শসরবায শিৌযু রী ‘ তল্লকার
হাযার সওোল’ নায়

একই তবর্েবস্তুর উপর কাবয রিনা কয়রতেয়লন। তকন্তু ো েেটা যনতপ্রেো পােতন। সপ্তদ্ে

েেয়কর অপর কতব ঙ্গল ‘িাুঁদ্ ঙ্গল’ কায়বযর অনু সরয়ণ তলয়খ্তেয়লন ‘োহযালাল- যু ালা’ কাবয। কতবর তবেদ্ পতরিে না
পাওো শগয়লও োয়ক তেপুরার অতযবাসী বয়ল য়ন করা হে। এই েেয়করই কতব পরাগল রিনা কয়রতেয়লন ‘োহপরীর

শকো’। এই প্রণেকাবযতটর তবর্ে শরাকাস েহয়রর োহপরীর সয়ঙ্গ রাযকু ার রুপবায়নর শপ্র । োহপরীর তভন্ন একতট
কাতহতন তনয়ে রতিে ‘োহপরী- তল্লকযাদ্া’’ কায়বযর কতব তেয়লন
প্রণয়োপাখ্যান তলয়খ্তেয়লন, র্ার দ্ু ’তট

ু হমদ্ আতল। ইতন ‘হাসান-বানু ’ নায়

াে পৃ ষ্ঠা উোর করা সম্ভব হয়েয়ে।

আয়রকতট

য়ল কাবযতটর আর শকায়না তববরণ যানা

হমদ্ আকবয়রর দ্বারা রতিে হয়েতেল ‘শযবল ু লুক-ো ায়রাখ্’ গার্াতট। অনযানয

র্ােতন। এই স েকায়লই তসেদ্

শপ্র গার্ার কাঠায় া অনু সরণ কয়রই এয়ে নােক শযবল ু লুয়কর বহু বাযা শপতরয়ে গান্ধবষ কু াতর ো ায়রায়খ্র সয়ঙ্গ তববাহ
শদ্খ্ায়না হয়েয়ে। এই কাবযতটর অনু করয়ণ একই কাতহতন তনয়ে তলয়খ্তেয়লন কতব
এয়কবায়র শেয়র্ রতিে কতব েরী

হমদ্ রত উেীন। সপ্তদ্ে েেয়কর

োহ এর ‘লাল তে- সে ু ল ু লুক’ নায় একতট কায়বযর পুতুঁ র্ আতবষ্কৃে হয়েতেল। ইতন

তসেদ্ সু লোয়নর শপৌে তেয়লন বয়ল যানা র্াে।
অষ্টাদ্ে েেয়কর প্রণেগার্ার কতবয়দ্র য়যয অনযে আয়লাতিে কতব ু হমদ্ যীবন। োুঁর শলখ্া কাবয ‘বানু শহায়সন

বাহরা শগৌর’। নােক ও নাতেকা এয়েয়ে র্র্াক্রয় বাহরা শগৌের এবং পরীযাদ্ী বানু শহায়সন। এই স য়ে ু হমদ্ রযা
বা ু হমদ্ আতল রযা নায় এক কতব োুঁর রতিে দ্ু ’তট প্রণে আখ্যায়নর যনয প্রতসতে পান। শসগুতল হল ‘ে ী -শগালাল ও

িেুণষত েল্লাল’ এবং ‘ত সরী-যা াল’। কতব িট্টগ্রায় র বখ্েপুর অঞ্চয়লর শলাক তেয়লন। প্রর্ কাবযতটয়ে শদ্খ্া র্াে নােক
ে ী

শগালাল রাযকু াতর সু বণষতেল্লালয়ক শদ্য়খ্ শপ্র াসক্ত হল এবং পাুঁিতট কতঠন েেষ পূ রণ কয়র স্বেংবর সভা শর্য়ক

রাযকু াতরয়ক লাভ করল। তদ্বেীে কাবযতটয়ে শোরাব হা ীয় র সয়ঙ্গ ত সরী যা ায়লর প্রণেকাতহতন বতণষে হয়েয়ে। এই
কাবযদ্বয়ের স কায়ল আয়রকতট কাবয োর স্বােয়েয উজ্জ্বল শসতট হল কতব আতর

রতিে ‘লাল য়নর শকো’। এতটই প্রর্

শকায়না প্রণেকাবয, র্ার য়যয সেযপীয়রর উয়ল্লখ্ পাওো র্াে। েৎকালীন স য়ে সেযপীয়রর তহ া প্রিারক সাতহেয সৃ তষ্ট
কয়র র্াুঁরা খ্যাে হয়েতেয়লন, োুঁয়দ্র

য়যয কতব আতর

অনযে । োই োুঁর প্রনেকায়বয এর প্রভাব র্াকা স্বাভাতবক।

সেযপীয়রর অতভোয়প লাল য়নর সায়র্ শহায়সন োহ এর সম্পকষ কীভায়ব দ্ু দ্ষোগ্রস্ত হে এবং সেযপীরয়ক েুষ্ট কয়র
কীভায়ব োয়দ্র ত লন হে, োই এর তবর্েবস্তু। কয়েকযন ু সতল কতবর না করা শর্য়ে পায়র, র্াুঁরা তবতভন্ন প্রণেকাবয
তলখ্য়লও োয়দ্র বযতক্তপতরিয়ের য়োই োয়দ্র কাবযরিনার প্রকৃে স ে অর্বা কাবযপ্রকৃতে আযও অস্পষ্ট শর্য়ক শগয়ে।
এয়দ্র

য়যয ‘ ু ক্তাল শহায়সন’ এর রিতেো কতব

ু হমদ্ যান, ‘তসরায-সতবল’ এর রিতেো তসেদ্ নাতসর, ‘ ৃ গাবেী’র

রিতেো কতব কর ু ল্লাহ প্র ু খ্ প্রযান। েয়ব পুুঁতর্ গয়বর্কগয়ণর অনু ান অনু র্ােী কর ু ল্লাহয়ক িট্টগ্রা
র্ানার ু রাদ্পুর নায় র শকায়না অঞ্চয়লর শলাক বয়ল

য়ন করা হে। পুুঁতর্ সংগ্রাহক আব্দু স সািার শিৌযু রী কতব স র

আতল রতিে ‘শগায়ল-হর ু য’ না ক প্রণেগার্ার প্রািীন একতট পুুঁত র্ িট্টগ্রা
কাবযয়ক ১৫৯৮-১৫৯৯ িীষ্টায়ব্দর

সংলি সীোকু

অঞ্চল শর্য়কই আতবষ্কার কয়রন। তেতন এই

য়যযকার রিনা বয়লয়েন। অষ্টাদ্ে েেয়ক রতহ ু য়ন্নসা না ক এক

তহলা কতবর না
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ূ লে আলাওয়লর কায়বযর অনু য় লতখ্কা হয়লও আত্মতববরণী অংয়ে কাবযগুনসম্পন্ন তনযস্ব

করা শর্য়ে পায়র, তর্তন
আত্মপতরিে েুয়ল যয়রয়েন।
বাঙাতল ু সতল
সবকতটরই উৎস

কতবরা শর্ অসংখ্য প্রণেকাবয বাংলা সাতহেযয়ক উপহার তদ্য়ে শগয়েন,দ্ু -একতট বায়দ্ এগুতলর প্রাে
ূ লে

যযপ্রায়িযর শকায়না কতবর কাবয বা প্রিতলে কাতহতন। তকন্তু এখ্ানকার কতবয়দ্র রিনার গুয়ণ

শসগুতল শর্ন খ্াুঁতট বাঙ্গাতলর কাতহতনই হয়ে উঠয়ে শপয়রয়ে। ইসলাত

েে বা য ষীে নীতেোয়স্ত্রর কর্া পয়রােভায়ব

এইস স্ত কাতহতনয়ে র্াকুক বা নাই র্াকুক, শপ্রয় র প্রতে আয়বগই এখ্য়ন ু খ্য হয়ে উয়ঠয়ে এবং োর আয়বদ্ন স স্ত
তকেু য়ক অতেক্র

কয়র শগয়ে। ু সতল

কতবস ায়যর একাংে এই কাবযগুতল রিনার

াযযয়

শুযু শর্ প্রাগাযু ত নক বাংলা

সাতহয়েয নেুন যারার প্রবেষ ন কয়রয়েন োই নে, এগুতলয়ক বাঙাতলর যােীে ঐতেয়হযর েতরকও কয়র শর্য়ে শপয়রয়েন
অনাোয়সই।
ের্যসূ ে
১। শসন সু কু ার – ‘ইসলাত বাংলা সাতহেয’, আনন্দ পাবতলোসষ, কলকাো, ১৪০০ বঙ্গাব্দ। পৃ – ৩৬।
২। গণী ওস ান – ‘ইসলাত বাংলা সাতহেয ও বাংলার পুুঁতর্’, রোবলী, কলকাো, প্রর্ প্রকাে, ২০০০ ।
পৃ – ৭৭।
৩। হক িক্টর ু হমদ্ এনা ু ল – ‘ ু সতল বাংলা সাতহেয’, াওলা িাদ্াসষ, ঢাকা, বাংলায়দ্ে, িেুর্ষ ু দ্রণ,
২০১৩ । পৃ – ১৩৬ ।
৪। হক িক্টর ু হমদ্ এনা ু ল – প্রাগুক্ত। পৃ – ৬৯ ।
৫। আতনসু জ্জা ান – ‘ ু সতল

ানস ও বাংলা সাতহেয’, িারুতলতপ প্রকােন, ঢাকা, বাংলায়দ্ে, ২০১৪।

পৃ – ১৩০ ।
৬। হক িক্টর ু হমদ্ এনা ু ল - প্রাগুক্ত । পৃ – ১৮৬ ।

গ্রন্থপতঞ্জ
৹ আতনসুজ্জা ান – ‘ ু সতল

ানস ও বাংলা সাতহেয’, িারুতলতপ প্রকােন, ঢাকা, বাংলায়দ্ে, ২০১৪।

৹ আহয় দ্ ওোতকল – ‘বাংলা শরা যাতন্টক প্রণয়োপাখ্যান’, ঢাকা, বাংলায়দ্ে, ৭ সংস্করণ, ২০০৬।
৹ ইসলা আযাহার – ‘ যযর্ু য়গর বাংলা সাতহয়েয ু সল ান কতব’, বাংলা একায়দ্ত , ঢাকা, বাংলায়দ্ে,
প্রর্ প্রকাে, ১৯৯২।
৹ ইসলা শরযওোনু ল ( সম্পাতদ্ে) – ‘প্রাগাযু তনক বাংলা সাতহেয ( পূ নষাঙ্গ ূ লযােন)’, বুকস শস্পস,
কলকাো- ৯, প্রর্ প্রকাে, যানু োতর, ২০০৯।
৹ গণী ওস ান – ‘ইসলাত বাংলা সাতহেয ও বাংলার পুুঁতর্’, রোবলী, কলকাো, প্রর্ প্রকাে, ২০০০ ।
৹ িয়ট্টাপাযযাে যেন্তী ও শসন নয়বন্দু ( সম্পাতদ্ে) – ‘অষ্টাদ্ে েোব্দীর বাংলা সাতহেয – পুনষপাঠ ও
পুনতবষয়বিনা, সাতহেযয়লাক, কলকাো-৬, প্রর্ প্রকাে, এতপ্রল,২০০৬
৹ শসন দ্ীয়নেিন্দ্র – ‘প্রািীন বাংলা সাতহয়েয ু সল ায়নর অবদ্ান’, করুণা প্রকােনী, কলকাো-৯, েৃ েেীে
(করুণা) ু দ্রণ, যুন, ২০১৫।
৹ শসন সু কু ার – ‘ইসলাত বাংলা সাতহেয’, আনন্দ পাবতলোসষ, কলকাো, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।
৹ শসন যু দ্ার যহর – ‘ যযর্ু য়গর কাবয – স্বর ও সংকট’, বঙ্গীে সাতহেয সংসদ্, কলকাো-৯, প্রর্
প্রকাে, শ ব্রুোতর,২০০৯।
৹ হক িক্টর ু হমদ্ এনা ু ল – ‘ ু সতল বাংলা সাতহেয’, াওলা িাদ্াসষ, ঢাকা, বাংলায়দ্ে, িেুর্ষ ু দ্রণ, ২০১৩।
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তেকয়ের সহয়যর কায়ে যলয এক ঋণ: তবভাস রােয়িৌযুরীর কতবো
শলখ্ক-পতরতিতে

শরাহন রাে
সহকারী অযযাপক, আতম্বয়গতরো সরকারী হাতবদ্যালে (খ্েগপুর ২)
াদ্পুর, পতি শ তদ্নীপুর
পতি বঙ্গ, ভারে

সার-সংয়েপ
নব্বই দ্েয়কর বাংলা কতবোর এক পতরতিে না তবভাস রােয়িৌযু রী। তবশ্বােন–পর্ু ষদ্স্ত সাম্প্রতেক বাংলা কতবোে সম্পূ ণষ
বযতেক্র ী পদ্িারণা োুঁর । বাংলা কতবোর একটা বে অংে র্খ্ন ক্র ে আরও শবতে কয়র ঝুয়ুঁ ক পেয়ে ঝল য়ল স্মাটষ
শকোদ্ু রস্ত েয়ব্দর শখ্লার তদ্য়ক, তবভাস বাংলা কতবোয়ক ত তরয়ে তনয়ে শর্য়ে িাইয়েন তেকয়ের কাোকাতে। শকার্াও তেতন
উচ্চতকে নন - োন্ত, গভীর উচ্চারয়ণ োুঁর কতবো শহুঁয়ট র্াে তনযষয়নর তদ্য়ক। ার শখ্য়ে শখ্য়ে শকাণঠাসা হয়ে র্াওো,
শহয়র র্াওো স স্ত আয়বগ তনয়ে সংসার পাো রয়েয়ে শর্খ্ায়ন। তনয়য হেদ্তরদ্র উদ্বাস্তু পতরবায়রর সন্তান বয়লই হেয়ো
োুঁর কতবো এে অশ্রুকাের, স্মৃ ত েভারােুর। শস কারয়ণই হেয়ো োুঁর কতবোে বারবার এয়স পয়ে গ্রা

–

ুঃস্বয়লর

কর্া, বাংলা ভার্ার কর্া, দ্ু ুঃখ্ী ানু য়র্র কর্া - ভায়লাবাসাে, াোে লীন হয়ে র্ায়ক তিরয়িনা পৃ তর্বী।
তবভাস রােয়িৌযু রী সাম্প্রতেক বাংলা কতবোে তবযন একতট ভূখ্ণ্ড আগয়ল বয়স আয়েন। রহসয ে, সংয়কেগভষ শসই
অঞ্চল যুয়ে এক আির্ষ তনুঃস ে শখ্লা কয়র। সহয যীবয়নর সহয কর্া তনয়েই োুঁর কারবার। বেষ ান প্রবয়ন্ধ শসই
সহয়যর কাোকাতে শপৌঁোয়নার শিষ্টা আ রা করব। পাোপাতে আরও একতট কর্া

য়ন আয়স। স য়ের তবর্দ্াুঁে কার্ষে

অস্বীকার কয়রই তবভাস তলয়খ্ র্ায়েন। শসতদ্ক শর্য়ক শদ্খ্য়ল প্রে যায়গ; এ তক সয়িেন প্রোস? তবশ্বােন, পণযােন বা
নগরােয়নর তবরুয়ে তক প্রকারান্তয়র তনুঃেব্দ এক ইয়স্তহার হয়ে উঠয়ে োুঁর কতবোবলী?

সূিকেব্দ
তবভাস রােয়িৌযু রী, কতবত্ব, সরলো, গ্রা য টান, অনন্ত ভায়লাবাসা, প্রতেয়রাে, প্রতেবাদ্
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শরাহন রাে
“বতলতন ৃ েুযর ে সয়ন্ধযয়বলা শহাক?
বায়কযর গভীয়র শুয়ে র্াকব তকেুকাল
আত
েুত
(এতপটা

আ ার পাঠক ... ”

/ িণ্ডাতলকাগাে )

তকেু তকেু কতবো হায়ে তনয়ল পয়র্ যল দ্াুঁতেয়ে র্াে। ভাসয়ে র্ায়ক শগরস্থাতল।

য়ন হে িুপ কয়র র্াতক, নেযানু হয়ে

বতস শযযাৎোপ্রবণ এই ভায়লাবাসার সা য়ন। “Genuine poetry can communicate, before it is
understood..’’, এতলেট বয়লতেয়লন, য়ন পয়ে ।
তবভাস রােয়িৌযু রীর কতবো তঠক আকুল কয়রনা। গ্রস্ত কয়র। শকায়না শগালাগুতল না, শকায়না শবা াবাতয না। শগাপন
হানাদ্ায়রর

য়ো তনুঃেয়ব্দ এয়স দ্খ্ল কয়র শনে বসেতভয়ট।

য়ন হে স স্ত বল্কল খ্ুয়ল একটা হৃদ্ে এয়স দ্াুঁতেয়েয়ে

সা য়ন। োর শপ্র , োর নু ন, োর যল যঙ্গল াতট তনয়ে। বাংলা কতবো র্খ্ন তনয়যয়ক ঘয়র্ শ য়য স্মাটষ িকিয়ক কয়র
েুলয়ে, তবভায়সর কতবো তনয়যর য়ন শহুঁয়ট র্ায়ে আরও গভীর তনযষয়নর তদ্য়ক। আনন্দবাযার পতেকার কলকাোর কেিা
১
তবভায়গ োুঁর সম্বয়ন্ধ শলখ্া হে, “ তনযষনে নন। েবু ঈর্ৎ তনযষনোই োুঁর তপ্রে।”

তবভাস রােয়িৌযু রী এই স য়ের অতে তবরল প্রযাতের একযন কতব। তেতন এ ন একটা স য়ে তলখ্য়ে এয়সয়েন র্খ্ন
র্ু গটাই ঠ য়কর, স্টান্টবাতযর। সহয কর্া র্খ্ন শকউ আর ‘খ্ােনা’। কর্ায়ক বাযয হয়েই রঙদ্ার হয়ে হে। নব্বই
তবশ্বােয়নর দ্েক। তবেযােয়নর দ্েক। তবপণয়নর কােদ্াে নকুলদ্ানায়কও শর্খ্ায়ন যলভরা োলোুঁয়সর য়ো শদ্খ্াে, আর
তবপণয়নর অভায়ব উলয়টাটা। তটয়ক র্াকার োতগয়দ্ বাংলা কতবোয়কও সু েরাং হয়ে উঠয়ে হয়েয়ে পুয়রাদ্স্তুর তবপণনয়র্াগয
একতট শপ্রািাক্ট। োর য়যযও সৎ কতবো তনয়যর পর্ খ্ুয়ুঁ য তনয়ে পায়রনা ো নে। স য়ের এই বাযযবাযকোয়ক স্বীকার
কয়রও দ্ু দ্ষান্ত সব কতবো শলখ্া হয়ে। তকন্তু শকার্াও শবাযহে কয় র্ায়ে োয়দ্র সংয়কে করার েতক্ত। শসতদ্ক শর্য়ক
শদ্খ্য়ল

য়ন হে তবভাস শর্ন একটা তনুঃস ে শর্য়ক তেটয়ক এয়স নব্বই দ্েয়কর বাংলা কতবোে এয়স পয়েয়েন।

তবভায়সর ‘শশ্রষ্ঠ কতবো’র প্রয়বেপয়ে বলা হয়েয়ে: “নয়ের দ্েয়কর ঝল য়ল সপ্রতেভ কতবোর তবপরীয়ে োুঁর কতবো
২
অশ্রু, বন্ধু আর আত্মহেযাকাের।” সবাই র্খ্ন গলা

াতটয়ে িয়লয়ে প্রাণপয়ণ, সবাই ভাবয়ে কীভায়ব সব শিাখ্ শটয়ন

শনওো র্াে তনয়যর তদ্য়ক, তবভাস েখ্ন কতবোর অন্দয়র বয়স আয়েন একা। সবাই র্খ্ন দ্রুেগতেয়ে এয়গায়ে িাইয়ে
এয়ক অনযয়ক

াতেয়ে, তেতন েখ্ন শস্বোে শপেয়ন পয়ে আয়েন োুঁর নে ু খ্ী তপ্রে

স্বল আুঁকয়ে। নগর ু খ্ী, পণয ু খ্ী

সভযোয়ক প্রেযাখ্যান কয়র সহয দ্ু ুঃয়খ্র কায়ে বয়স আয়েন।
“শর্ কতবো শকুঁয়দ্য়ে অয়নক
োুঁর পায়ে বয়স র্াকলা
দ্েক দ্েক পার, েুত
দ্ু ুঃখ্ী শ য়ে বাংলার গ্রা !’’

(কতবো আশ্র /পরযয়ন্মর যনয স্বীকায়রাতক্ত)

বাংলাে ভাল কতবর অভাব পয়েতন। তকন্তু ইদ্াতনং কায়ল এ ন একযন কতবর অভাব তেল। বাংলা ভার্া এ ন একযন
কতবর অয়পোে তেল। র্ার শকায়না ভাণ শনই। শকায়না িটক শনই। শকায়না বাতনয়ে শোলা আয়োযন শনই। তর্তন পাহাতেো
যয়লর শিয়েও স্বে। হাটুয়র েব্দয়রৌরব শপতরয়ে তর্তন তেকয়ের তনুঃেয়ব্দ কান শপয়ে শদ্ন।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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তনুঃেব্দ। শসই তযতনস র্া শর্য়ক যন্ম শনে প্রকৃে কতবো -

১৯৯৮ সায়লর ২৮

ািষ এক বক্তৃোে বয়লতেয়লন

৩

অয়স্ট্রতলোন ঔপনযাতসক শিতভি যালু । তেতন বয়লতেয়লন,“the real enemy of writing is talk’’। োুঁরও ৩২ বের
আয়গ এই তনুঃেয়ব্দর কর্া তলয়খ্তেয়লন এক তবখ্যাে বাঙাতল কতব।

৪

েঙ্খ শঘার্ তক েখ্ন যানয়েন, এই তিৎকৃেে স য়েও আয়রক বাঙাতল কতব এয়স শসই তনুঃেয়ব্দর েযষনী যরয়বন?
[দ্ু ই]
“ েরীর নব্বই সাল...বন্ধুয়দ্র শলখ্া হই আত
েরীর রতবঠাকুর...গায়ন গায়ন বউঠান-শরাদ্
েরীর ভার্ার ে...উৎস শর্য়ক শ াহনাে রাতয
েরীর ু লন শদ্বী...সব হারায়নার প্রতেয়োয!
শর্ বাোস বারুয়দ্র, হয়নয হয়ে আয োয়ক িাই
েরীর স্বভাবকতব।
এয়সা শপ্র , শপ্ররনা শর্াগাই...” (েরীর / যীবনানয়ন্দর শ য়ে)
তবভাস রাে শিৌযু রীর যন্ম ১৯৬৮ সায়ল, উির িতব্বে পরগণার বনগাুঁ এলাকার তবভূতেপল্লীয়ে। হেদ্তরদ্র উদ্বাস্তু পতরবার।
ঘয়র োতন্ত তেলনা। দ্ু য়বলার ভাে তেলনা। তকন্তু কতবো শো আর শসসব শদ্য়খ্না। একটু বে হয়েই েযা দ্ু লাল রাে
শিৌযু রী আর বীতর্কা রাে শিৌযু রীর বে শেয়লতটয়ক শস শখ্ল। দ্াুঁে-নখ্ শবর করা অভাব তেল। সী ান্ত েহয়রর আয়িেো
তেল। আর তেল বের বের বনযা। োুঁর য়যযই তবভায়সর কতবো শলখ্া শুরু। প্রর্ কতবো প্রকাতেে হে 'তদ্তনক বসু েী'
পতেকাে, ক্লাস শটয়ন পোকালীন। প্রর্ তদ্য়ক গল্পই শবতে তলখ্য়েন। কয়লাতন কালিায়রর তবতভন্ন অতভজ্ঞো গল্প হয়ে উঠে
খ্ুব সহয়যই। প্রিুর অনু েীলয়নর াযযয় কতবোে তনয়যর ভার্া খ্ুয়ুঁ য পান। ‘ ু হূে’ষ নায় পতেকা িালায়েন বন্ধুয়দ্র তনয়ে।
আতের শের্তদ্ক শর্য়ক কতবো আশ্র , তন ষালয, দ্েিক্র ইেযাতদ্ তলটল
নব্বই শুরু হয়ে হয়েই এই তবযন, স্ব-তন তজ্জে কণ্ঠস্বর অয়নয়কর
পতেকাগুয়লার কতবো তবভায়গ তনেত ে না

যাগাতযয়ন তনেত ে কতবো তলখ্য়ে শুরু কয়রন।
য়নায়র্াগ আকর্ষণ কয়র শনে। প্রর্

হয়ে উঠয়ে শদ্তর হেতন োুঁর। প্রর্

সাতরর

কতবোর বই ‘নষ্ট প্রযয়ন্মর ভাসান’

১৯৯৬ সায়লর বইয় লাে প্রকাতেে হে। ওই বেয়রই শবয়রাে তদ্বেীে কাবযগ্রন্থ ‘উদ্বাস্তু তেতবয়রর পাতখ্’। শদ্েভাগ-উির
স সযাে তেন্নতভন্ন শবয়ে ওঠা কখ্য়না েীি তবর্ণ্ণো, কখ্য়না অে রাগ, কখ্য়না ৃ েুযর যূ সর ম্লাতন া হয়ে তনয়যয়ক যানান
তদ্য়েয়ে “ নদ্ী সাুঁেয়র উয়ঠ এয়স শদ্তখ্ আ ার েরীর শভয়স শগয়ে যয়লর সংজ্ঞাে” (নদ্ী সাুঁেয়র / নষ্ট প্রযয়ন্মর ভাসান)
তকংবা,

“ এই প্রিণ্ড েীেকাল যাতযক যায়ন,
আ ার ৃ েুযর সন-োতরখ্ যায়ন
যায়ন যূ সর অশ্ব আর স্তি শগাল হ্রদ্ তনয়ে
এেই শপৌর্ এে - এে ঘতটকাে
আত সম্পূ ণষ বাংলাভার্াে ৃ েুয শদ্য়খ্তেলা আ ার ” (আত ত রতে বর োতসে/ উদ্বাস্তুতেতবয়রর পাতখ্)

১৯৯৭ সায়ল কতব কৃতিবাস পুরস্কার পান। ১৯৯৯ সায়ল োুঁর েৃেীে কাবযগ্রন্থ ‘তে ূ লভার্া পলােভার্া’ প্রকাতেে হে।
ভাঙায়িারা ইতেহায়সর তকেু তকেু টুকয়রা এখ্ায়নও রয়ে শগয়ে –
“ োোহুয়ো কয়র এই তবয়ে তদ্ল শদ্েভাগ ।
বাবা, েুত সংসার পারয়লনা...
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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া শো ায়ক শ য়ন তনলই না শকায়নাতদ্ন...
খ্ানখ্ান েয়ব্দর য়যয যন্মালা আ রা তেন ভাইয়বান...”(শ্রীিরয়ণর্ু / তে ূ লভার্া পলােভার্া)
আর সবয়িয়ে শবতে কয়র শর্টা আয়ে শসটা হল বাংলাভার্ার যনয আকাুঁো একটা ভায়লাবাসা “ ার শখ্য়ে শখ্য়ে ওই বাংলাভার্া লু তটয়ে পয়েয়ে
গায়ের পাোে রক্ত, ু য়ল ু য়ল রক্ত শলয়গ র্াে...
কুোোে শঢয়ক শগয়ে গঙ্গা ভার্া-পদ্মানদ্ী ভার্া
বাংলাভার্া শহয়র শগয়ল এে শপ্র শহয়র র্ায়ব হাে! ” (তেরন্দায / তে ূ লভার্া পলােভার্া)
এই কাবযগ্রন্থ শর্য়কই কতব তহয়সয়ব তবভায়সর পতরণেের হয়ে ওঠার ইতঙ্গে পাওো র্াতেল। ২০০২ সায়ল িেুর্ষ কাবযগ্রন্থ
‘যীবনানয়ন্দর শ য়ে’-শে শদ্খ্া শগল োুঁর ভার্া একটা বে বাুঁক তনয়েয়ে। তনযস্ব ভার্া খ্ুুঁয়য পাবার একটা আত্মতবশ্বাস
কতবোর

য়যয শটর পাওো র্াে। আয়গর কতবোর সয়ঙ্গ শিায়খ্ পোর

য়ো ে াে হয়ে র্াে োর

য়ল। সব কতবর

কাবযযারায়েই এরকক এক- একটা কাবযগ্রন্থ র্ায়ক। তবভায়সর শেয়ে শসই কাবযগ্রন্থ হল ‘যীবনানয়ন্দর শ য়ে’। বইয়ের
প্রর্ কতবোর কর্াই যরা র্াক। প্রবায়দ্র য়ো শোনাে কতবর গলা “ ... ার্ার শভেয়র গুযয়বর য়ো আয়স কতবোরা...
তকেু ঘয়ট অবেযই, বাতকটুকু শুযু রয়ট র্াে!” (কতবো / যীবনানয়ন্দর শ য়ে)
কতব শর্ গাঢ় সংহতের তদ্য়ক এয়গায়েন, ো শবাঝা র্াে –
“ েরুণ কতবর/অয়ন্ন তবর্/শহ পুঁতিে/তক ভাবতেস? ” (তনয়বদ্য / যীবনানয়ন্দর শ য়ে)
তখ্য়দ্র কর্াও শর্ এ নভায়ব বলা র্াে শসটা ভাবয়েই পারো না শকানতদ্ন, র্তদ্ এই কতবয়ক না যানো ।
“ ভায়ের র্ালাে িাুঁদ্। াঝরাে। বরাবর এই।
তখ্য়দ্র জ্বালাে আ ারা হাসয়ে হাসয়ে শযযােনার েন
ঝুুঁয়ক পতে বারান্দাে।
আ ায়দ্র অযােটুকু ঈর্ষা শনই, অতভ ান শনই।”

(অভাব / যীবনানয়ন্দর শ য়ে)

এই কতবোরই কয়েক লাইন পয়র শবাঝা র্াে শকান েতক্তয়ে একযন কতব তনভষয়ে উয়পো করয়ে পায়রন যঠয়রর তনুঃেব্দ
ভ্রুকুতট “ কী সাহস বাংলা কতবোর!
গরীব কতবয়ক শদ্ে আখ্যান শলখ্ার হাে,
দ্ু - শঠাুঁয়ট িাগর িু ু ...
শর্য়কায়না তবর্ে শর্য়ক ঝয়র শপ্র ,
এ নতক তখ্য়দ্ শর্য়ক...
জ্বর শর্য়ক...আঙু ল শর্য়ক...” (ঐ)
এে

াোে অয়নকতদ্ন পর শকায়না কতব আ াে স্পেষ করয়লন। এরক

একযন কতব আয়েন যানয়ল যীবয়নর প্রতে

তবশ্বাস শবয়ে র্াে অয়নকটা।
[তেন]
“িাইতে না েুত একা হয়ে র্াও খ্ুব।
এই পৃ তর্বীয়ে শকউ একা র্াকয়ে পায়রনা।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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একা র্াকয়লই য়ন পয়ে শর্য়ে পায়র কে তকেু।
শ য়েরা দ্ু িয়ে শ ঘ শদ্খ্য়ে পায়রনা!
আ ার যারণা,
আ ায়ক শো ার ভুয়ল শর্য়ে
(বর্ষাঋেু/পরযয়ন্মর যনয স্বীকায়রাতক্ত)

অয়নক শ্রাবণ শলয়গ র্ায়ব।”

তবভায়সর ‘তিো-তিোতল পবষ’ শুরু হয়েয়ে োুঁর পাুঁি নম্বর-‘িণ্ডাতলকাগাে’ (২০০৬) শর্য়ক। এর পরবেষী কাবযগ্রন্থগুতল হল –
র্খ্ন তিয শপরয়ে বনগাুঁ শলাকাল(২০০৮), পরযয়ন্মর যনয স্বীকায়রাতক্ত(২০১১), স স্ত দ্ু ুঃখ্ীয়ক আয(২০১৪) আর সম্প্রতে
প্রকাতেে ‘আনন্দ আশ্র ’(২০১৫)। যয়লর ওপরেলার েরঙ্গতবয়োভ শর্য়ক ক্র ে অয়নক নীয়ি, অয়নক গভীয়র শনয়
এয়সয়েন তেতন। তনযষনের,

াোবী এক প্রয়দ্য়ে। এখ্ান শর্য়কই বাংলা কতবো এখ্ন পর্ষন্ত অনাতবষ্কৃে একটা রাস্তার

শখ্াুঁয শপয়ে শুরু করয়ে বা অতিয়রই শুরু করয়ব বয়ল আ ার তবশ্বাস। এ কর্া অবেয এখ্নই বলার স ে আয়সতন।
আরও ২০ বের পর শবাঝা র্ায়ব হেয়ো। শকন এরক আভাস পাতে, শসটুকু বলা র্াে। দ্ু –একটা কতবো শদ্খ্া র্াক “ েব্দ যলবৎ
শগাযূ তল গগয়নর শকার্াও শকউ শনই
োন্ত আলপর্ আ ার তবশ্বাস
এতদ্য়ক তনযষন নদ্ীয়ে িুয়ব র্াে
সন্ধযা পাতখ্য়দ্র তনদ্রা-তভেুক
আ ার তবশ্বাস
এখ্ায়ন ায়ঝ ায়ঝ আয়সন ঈশ্বর
শকার্াও শকউ শনই
এখ্ায়ন একা একা কাুঁয়দ্ন ঈশ্বর... ”

(শ্রী পল্লী বযারাকপুর / িিাতলকাগাে )

কতবর একতট প্রতেেব্দ দ্রষ্টা। শবায হে এই যনযই। খ্ুব সা ায়নযর

য়যয শর্য়ক তেতন অসা ানযয়ক আতবস্কার করয়ে

পায়রন। শর্ ন এই কতবোে একটা সা ানয তনসগষ দ্ৃ য়েয ভর কয়র শকার্াে শপৌঁয়ে শগয়েন! েঙ্খ শঘার্ তলয়খ্তেয়লন, “নেুন
৫
েয়ব্দর সৃ তষ্ট নে। েয়ব্দর নেুন সৃ তষ্টই কতবর অতভপ্রাে।” তবভায়সর কতবো পাঠকয়ক শসই আপ্তবাকয

য়ন কতরয়ে শদ্ে

বারবার। ভাবয়ে অবাক লায়গ, কেটা দ্ূ র শদ্য়খ্ শ লার পর েয়ব শলখ্া র্াে “সহয, েুত সহয হও আ ার ভায়লাবাসা
সহযলভয হয়ো না কখ্য়না। ”

( াতটর ঈশ্বর/ র্খ্ন তিয শপয়রায়ে বনগাুঁ শলাকাল)

তকেু সহয়যর সা য়ন িুপ কয়র দ্াুঁতেয়ে র্াকা োো আর তকেু করার র্ায়কনা। বাংলাভার্া র্তদ্ শবই ান না হে, োহয়ল
এই দ্ু য়টা লাইন শর্য়ক র্ায়ব। অবেয বযতক্তগেভায়ব আ ার সবয়িয়ে পেয়ন্দর কতবো শর্টা, োর সম্পয়কষও এই কর্াটাই
শভয়বতেলা । তকন্তু তবভায়সর ‘শশ্রষ্ঠ কতবো’-শেও োর যােগা হেতন। বযতক্তগেভায়ব আ ার এটা খ্ুব আিয়র্ষর শলয়গয়ে।
র্াইয়হাক, এই সা ানয শোভটুকু তনয়েই কতবোটা পাঠয়কর সায়র্ ভাগ কয়র শনয়বা।
“শো ায়ক অতযক য়ন হে
হাতরয়ে শ লার পর
শদ্খ্া হয়ব শকায়নাতদ্ন?
ভাতব শদ্খ্া হয়ে শর্য়ে পায়র
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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শগাপন কান্নার য়ো গ্রা আুঁকয়ে পয়ে আতে
প্রতে শভায়র ত য়র আয়সা
বালয শপ্রত কার অতযকায়র!” (বাতলকা / পরযয়ন্মর যনয স্বীকায়রাতক্ত)
শের্ দ্ু য়টা লাইয়নর শেয়ে অয় াঘ আর তকেু হয়ে পায়রনা। তনয়যর অপর তনয়যরও শবায হে েেটা অতযকার শনই, র্েটা
অতযকার বালযয়প্রত কার। রষ্টা বয়ল শকউ র্তদ্ র্ায়কন, তেতন বালযয়প্রয়

অতভোপ শরয়খ্য়েন তকন্তু বালয শপ্রত ক বা

শপ্রত কার অতযকায়র হাে তদ্য়ে পায়রনতন। বুয়ক হাে শরয়খ্ বলু ন শো, পাঠক! শপয়রয়েন? এই দ্ু -একটা যােগাে তনয়যর
সৃ তষ্টর কায়ে শহয়র শগাভূে হয়ে র্ানতন তেতন?
শর্ ন রষ্টা ন আর েরীর তদ্য়েয়েন। োয়দ্র টানায়পায়েয়নর ইতেহাসটা আ ায়দ্র সভযোর অযষন। শসই অতনুঃয়ের্
কাতহতনয়ক তবভাস তেন েয়ব্দ বন্দী কয়রন অনবদ্যভায়ব “ শহ েরীর, তবশ্বাসঘােক ... ” (শদ্বো, ৩ / িিাতলকাগাে)
ন র্েই শবাঝাক, েরীর তক শকানও অনু োসন, শকানও সা াতযকো
বাগান’ কলায়

ানয়ে িাে? যে শগাস্বা ী োুঁর তবখ্যাে ‘শগাুঁসাই

এই কতবোর উেতসে প্রেংসা কয়র বয়লয়েন, "এ শো হেই । েীি বাসনার কায়ে বারবার ানু র্ নে

হে। পৃ তর্বীর সাতহয়েয, স ায যীবয়ন এর অসংখ্য উদ্াহরণ শদ্খ্য়ে শদ্খ্য়ে যীবন কাটল আ ায়দ্র। েবু তনয়যর তদ্য়ক
োতকয়ে একর্া স্বীকার কতর শকউ? কতবর কায শসই তনয়যর তদ্য়ক োকায়না। োই এই এক লাইন। এবং য়োচ্চারয়ণর
৬

য়ো অয় াঘ এই সেয। েরীর-ই সবয়িয়ে বে তবশ্বাসঘােক।" আর আ ার য়ন হয়েয়ে িণ্ডীদ্াস সম্পয়কষ রবীন্দ্রনায়র্র
তবখ্যাে শসই ূ লযােন অনাোয়স তবভাস প্রসয়ঙ্গও শখ্য়ট র্াে। তবভাসও এক েে তনয়য শলয়খ্ন আর দ্ে েে পাঠক শক
তদ্য়ে তলতখ্য়ে শনন। তবভাসও... শর্টুকু শলয়খ্ন না, োর যনযই কতব। প্রসঙ্গ যয়র আরও একটা কতবোে িয়ল আতস।
সংস্থায়নর গুয়ণ েব্দ কেটা অেল হয়ে উঠয়ে পায়র শদ্খ্ুন ...
“ সকয়লই উৎসব হয়ে এয়সতেল
ত য়র শগয়ে শ য়ল শরয়খ্
তভেুয়কর র্য়ল,
আ ায়কও ত য়র শর্য়ে হয়ব
অতনেুক আ ার বদ্য়ল। ”

(অন্নপূ ণষা / র্খ্ন তিয শপরয়ে বনগাুঁ শলাকাল)

েয়ব্দর শো তনযস্ব শকানও আভা শনই। একতট েব্দ র্খ্ন একা েখ্ন শস অসহাে। র্েেণ না কতব এয়স োুঁয়ক হায়ে েুয়ল
তনয়েন, আয়রক েয়ব্দর পায়ে বতসয়ে তদ্য়েন। আবার েঙ্খ শঘায়র্র েরণাপন্ন হই- ''যে স্থাণু একটা েব্দ একক, োর
৭

শকানও েতক্ত শনই যনন শনই, অপর এক েয়ব্দর স বাে সংঘয়র্ষ শস জ্বয়ল ওয়ঠ।" কতব যায়নন তঠক শকান েয়ব্দর পায়ে
কায়ক বসায়ল শসই জ্বলনায়ি শপৌোয়ণা র্ায়ব, র্ার শর্য়ক যন্ম হয়ব একটা কতবোর। এবং শসই কতবোর হয়ে ওঠার
য়যয তদ্য়ে কতবরই শো আরও একবার হয়ে ওঠা। কতবরই শো ার্া েুয়ল দ্াুঁোয়না আরও একবার।
“ আ রা শো তনয়যয়দ্র যনয কাুঁদ্তে না...
পরস্পরয়ক পাওোর যনয ও কাুঁদ্তে না...
আরও তনুঃস্ব হওোর যনয ু ুঁতপয়ে ু ুঁতপয়ে উঠতে
আবহ ান!
তবর্ণ্ণ ানু য়র্র পায়ে পৃ তর্বীয়ক বরাবর
আবো ঋতর্র য়ো লায়গ... ” (আবহ ান / পরযয়ন্মর যনয স্বীকায়রাতক্ত)
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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এই কতবোরা আসয়ল অনযরক
আয়লাকবর্ষ

একটা তবশ্বায়সর কর্া বয়ল, স কালীন স স্ত কতবর তবশ্বায়সর পৃ তর্বী শর্য়ক কয়েক

দ্ূ য়র র্ার বাস্তুতভয়ট।'' আলগা সম্পকষ তনয়ে কান্নাকাতট, শ য়রা শস্টেয়ন শপ্রত কার না আসা - এগুয়লাও

কতবো,'' একতট সাোৎকায়র তবভাস বয়লয়েন, ''তকন্তু যর একটা পঙতক্ত ' ানু র্ তনকয়ট শগয়ল প্রকৃ ে সারস উয়ে র্াে'
৮
এই শর্ তবরাট আকাে - এই কতবো আ ার কায়ে তবশুে ও প্রকৃে কতবো ।"

"এই শর্ তদ্ব না পাবার বযার্া
এই শর্
োন্ত তবর্ ...
আ ার শ য়েয়ক
তদ্য়ে র্াই, েুই
বে হয়ে েুুঁয়ে তদ্স।
যাগব না আত ,তকন্তু আ ার অযষদ্ গ্ধ লাে
আলয়ো শ লয়ব কতবোর গায়ে
কতবোর তনশ্বাস...
এই তবশ্বায়স আয একবার িুয়ব য়র শভয়স র্াই। "

(তদ্ব তলখ্নুঃ উপসংহার ৩ / িণ্ডাতলকাগাে )

এই তবশ্বাসটুকুই শো কতবর সম্বল। এটুকু তনয়েই কতব। কতবো তলয়খ্ একটা েুযােষ ু য় খ্ও খ্াবার েুয়ল শদ্ওো র্ােনা।
কতবো তলয়খ্ একটা শ য়েরও আত্মহেযা তেতন শঠকায়ে পারয়বন না, তেতন যায়নন। েবু কতবোই শো পায়র যীবয়নর কায়ে
ত তরয়ে আনয়ে। নাহয়ল শকন আযও শকানও েরুণী কয়ষ্ট য ায়না পেসাে কতবোর পতেকা তকয়ন আয়ন? শকন নু নযয়ল
তভয়য র্াে বইয়ের শুকয়না পাো? দ্গ্ধ গ্রীষ্ম তক এর শিয়েও শবতে সতেয?
''দ্গ্ধ গ্রীয়ষ্মর গল্প আত যাতন,
তকন্তু শো ায়দ্র বলব শকন বল?
তদ্ববাণী শুয়ন,সােতট োরা গুয়ণ
শপয়েতে আত োর অশ্রু েয়লােয়লা
েয়ব তক ভায়লাবাসা? োর তক ঘু শনই?
তকেুই বলবনা, অশ্রু তিয়ন তিয়ন
শপৌঁয়ে র্াব শুযু শ ঘলা েরুণীর
কয়ষ্ট শকনা শকান তলটল াগাতযয়ন। ”

(রবীন্দ্র যেন্তী / িণ্ডাতলকাগাে)

এই কতবোয়েই কতবর তবশ্বাস। আর এইটুকুই শুযু িাওো। যাগতেক স স্তরক

শলাভ শর্য়ক দ্ূ য়র এই শুে িাওোটুকু

কতবর একান্ত। এই পাঠকই কতবর গন্তবয। পাঠকই কতবর দ্াে। তবশ্বায়স র্খ্ন হাে পেয়ে,েখ্নও কতবো োো আর
শকানও অবলম্বন শনই কতবর। শকানও অস্ত্র -ও না। তেতন বেয়যার পায়রন োুঁর আেষনাদ্গুয়লায়ক কতবোে শঢয়ল তদ্য়ে।
পাঠয়কর শুয়ন শনবার আোে। শসখ্ায়ন শকানও ভাণ রাখ্া র্ােনা। োই কতবর শের্ে ইয়ে অতনবার্ষভায়বই "পাঠক,শো ার সা য়ন শর্ন নি হয়ে পাতর।" ( কৃ ষ্ণকদ্ / িণ্ডাতলকাগাে )
োুঁর শবতেরভাগ কতবো এরক ই। রক্ত যারা শর্য়ক সরাসতর উয়ঠ আসা, প্রসাযনহীন। োই শহয়র র্াওোয়দ্র প্রতে গভীর
ো লু য়কায়ে পায়রননা তেতন। লু য়কায়ে িানও না ।
“ কী কয়র র্াব?
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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দ্ু ুঃখ্ী শর্ একলা হয়ে র্ায়ব!
োরও শো কর্া বলবার শলাক িাই।” (শলাক / পরযয়ন্মর যনয স্বীকায়রাতক্ত)
তেতন দ্ু ুঃখ্ীর দ্য়ল। শিায়খ্র যয়লর দ্য়ল। োুঁর কতবো তপতেয়ে পো গ্রা -

সসয়লর কাুঁয়য হাে রায়খ্। যখ্ -বুক

ােৃভার্ার েরীর আগয়ল বয়স র্ায়ক। তবভাস রাে শিৌযু রীর কতবো পৃ তর্বীর স স্ত শহয়র র্াওোয়দ্র আপনযন। র্ায়দ্র
শকউ শনই - ভগবানও না - তবভায়সর কতবো োয়দ্র। োরাই তবভায়সর কতবো হয়ে ওয়ঠ, বা সন্তান "যীবন তপোর য়ো। শ য়েয়কও শিয়ক তনয়ে বতল লয়ো,কতবো আ ার। েুযা-েৃষ্ণা ভুয়ল তগয়ে লয়ো! "

(খ্ুকু / িণ্ডাতলকা গাে )

[িার]
তঠক এই যােগা শর্য়কই েুয়ল আনা র্াে যরুতর একটা প্রে। এই

সসতল রক্ত-ঘা , এই সহয প্রাতণন যীবন, এই

তনুঃেয়ব্দর উৎস ু য়ল ত য়র শর্য়ে িাওো - এসবই শকার্াও অনযের এক যাতনয় য়স্টা হয়ে উঠয়ে তক? েহয়রর তবরুয়ে
বা পনয ু খ্ী সভযোর তবরুয়ে?
এ তনয়ে শকান সয়ন্দহ র্াকার কর্া নে শর্ নয়ের দ্েক শর্য়ক বাংলা কতবোর ূ ল প্রবণো হয়ে উয়ঠয়ে এই দ্ু য়টাই।
স ায়যর ূ ল প্রবণোও এরক । বলাই বাহুলয এর দ্াে তবশ্বােয়নর। পনয-প্রর্ু তক্ত-তবতনয়োয়গর উন্নেন েহরয়ক তঘয়র র্ে
তবকতেে হয়েয়ে, েহর েেই গ্রা -

স্বয়লর তদ্য়ক র্াবা বাতেয়েয়ে। আেতরক অয়র্ষ েহর শগাগ্রায়স তগলয়ে োয়দ্র।

বাংলা কতবোর েতবটাও একইরক । সংখ্যােে বা শ যায়যর তদ্ক শর্য়ক বাংলা কতবোর

ূ ল শরাে এখ্ন েহর।

তবভায়সর কতবো তক শকার্াও েহয়রর একয়িতটো এই আগ্রাসয়নর তবরুয়ে গ্রা ীণ বযাতরয়কি হয়ে উঠয়ে? োর শিয়েও বে
কর্া, তবভাস তক সজ্ঞায়ন এটা করয়ে িাইয়েন?
একতট সাোৎকায়র তবভাস বলতেয়লন, “েহর কলকাো আ াে অন্ন তদ্য়েয়ে - শস ঋণ আ ার আয়ে। তকন্তু বারবার এ
৯
েহর আ ার হৃদ্ে, শিেনা, গ্রা ীণ ূ লযয়বায শক রক্তাক্ত কয়রয়ে...’’। এোোও অয়নক যােগাে অয়নকবার বয়লয়েন োুঁর

শগুঁয়ো পতরিেয়ক োুঁর কতব তহয়সয়ব র্ষাদ্া পাওোর পয়র্ কী কী ভায়ব শপয়রক েতেয়েয়ে। তনেক বযতক্তগে অতভ ান শর্য়ক
নে, সা তগ্রক যীবনয়বায শর্য়কই তেতন েহরয়ক উয়পো না, প্রেযাখ্ান তদ্য়ে িান। ‘আরও িাই’ সভযোর তবপ্রেীয়প
তনয়যর কতবোয়ক দ্াুঁে করায়ে িান তেতন। শ সবুয়কর আলাপিাতরোে আ ায়ক তেতন এ তবর্য়ে বয়লতেয়লন - “আত
দ্ু ুঃখ্ী গ্রা

-

স্বল। আ ায়দ্র স্মাটষ বাতনয়ে, বাযার হয়ে শ াতটয়ভট করাই েহয়রর লেয। শভয়স শগয়ল িলয়ব শকন?

১০
গ্রা -ই আদ্েষ। েহর একতট ৃ ে গ্রা ।”

এই কর্াটাই আরও সহয গয়দ্য পাওো র্াে এই কতবোে “োর ায়ন এই নে শর্,গলা তিয়র
ু য়খ্ রক্ত েুয়ল
বলয়ে হয়ব - ভায়লাবাতস...
তকেু না বয়লও ভায়লাবাসা র্াে।
আ রা এে ার শখ্য়েতে , ‘ভায়লাবাতস’ও
বলয়ে পাতরনা...
যাল যাল কয়র োতকয়ে র্াতক শুযু !
আ রা বলয়ে শঘুঁটু ু ল, হাুঁতেিািা, তঝনু কয়িাবা নদ্ীর
কর্াও বলতে।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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আ রা শিুঁতিয়ে ভায়লাবাসার কর্া বতলনা।
িুপিাপ পাোপাতে র্াতক সারাযীবন।
ঘৃ ণা নে, আ রা একটা শভারয়বলা
সাুঁয়কার এপার শর্য়ক নীরয়ব
েহরয়ক ত য়র শর্য়ে বললা ...”

(সাুঁয়কা / পরযয়ন্মর যনয স্বীকায়রাতক্ত)

তঠক এখ্ান শর্য়কই তনুঃেয়ব্দর কতবো য ষর্ুয়েরও কতবো হয়ে ওয়ঠ। স স্ত রক

ে ো কাঠায় ার তবরুয়ে শযহাদ্

শঘার্ণা কয়র শদ্ে। এবং োর যনয গলা তিয়র ু য়খ্ রক্ত েুয়ল তিৎকার করার দ্রকার পয়েনা।
ের্যসূ ে
১/ কলকাোর কেিা, আনন্দবাযার পতেকা, ৫ নয়ভম্বর ২০১৪ ।
২/ রােয়িৌযু রী তবভাস। তবভাস রােয়িৌযু রীর শশ্রষ্ঠ কতবো, প্রতেভাস, প্রর্ সংস্করণ, যানু ে াতর ২০১৩ ।
৩/ শিতভি যালু য় র এই বক্তৃোর আয়োযন কয়রতেল U.K. -র তবখ্যাে সংস্থা PEN । োর পয়রর বের নায় বক্তৃোতট
োপা হে।
৪/ শঘার্ েঙ্খ। তনুঃেয়ব্দর েযষনী, তনুঃেয়ব্দর েযষনী, পযাতপরাস, পৃ ষ্ঠা ১৩ – ১৫ ।
৫/ শঘার্ েঙ্খ। েয়ব্দর পতবে তেখ্া, ঐ, পৃ ষ্ঠা ২৪ ।
৬/ শগাস্বা ী যে। শগাুঁসাইবাগান, শরাববার, সংবাদ্ প্রতেতদ্ন, ৩ অয়ক্টাবর, ২০১০ ।
৭/ শঘার্ েঙ্খ। েয়ব্দর পতবে তেখ্া, তনুঃেয়ব্দর েযষনী, পযাতপরাস, পৃ ষ্ঠা ২৬ ।
৮/ তবভাস রােয়িৌযু রীর সাোৎকার, শেপিুতরোস পতেকা, োরদ্ সংখ্যা ২০১৩।
৯/ ঐ
১০/ সূ ে – তবভাস রােয়িৌযু রীর সয়ঙ্গ বযতক্তগে কর্াবােষা, শসৌযনয শ সবুক।
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েকুন্তলার স ায়লািনাে তদ্বয়যন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনার্
শলখ্ক-পতরতিতে

তবদ্ুযৎ ণ্ডল
গয়বর্ক (এ .ত ল.), বাংলা তবভাগ
তবদ্যাসাগর তবশ্বতবদ্যালে
পতি বঙ্গ, ভারে

সার-সংয়েপ
বাংলা সাতহয়েয কাতলদ্ায়সর প্রভাব অপতরসী , পাোপাতে োুঁর সৃ ষ্ট সাতহয়েযর স ায়লািনাও হয়ে িয়লয়ে উতনে েেক
শর্য়কই। রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর েকুন্তলার স ায়লািনা কয়রয়েন অয়নকবারই, োর

য়যয উয়ল্লখ্য়র্াগয হল ‘প্রািীন সাতহেয’

গ্রয়ন্থর “কু ারসম্ভব ও েকুন্তলা’ ও ‘েকুন্তলা’। তদ্বয়যন্দ্রলালও ‘অতভজ্ঞানেকু ন্তলম’ নাটয়কর স ায়লািনা কয়রয়েন ‘কাতলদ্াস
ও ভবভূতে’ না ক প্রবয়ন্ধ। আ রা এখ্ায়ন উক্ত প্রবন্ধগুতলর একতট েুলনা ূ লক আয়লািনা করয়ে িাই। তদ্বয়যন্দ্রলাল োুঁর
প্রবয়ন্ধ ‘অতভজ্ঞানেকুন্তলম’ নাটয়কর একতট পূ ণষাঙ্গ স ায়লািনা কয়রয়েন। রবীন্দ্রনার্ উক্ত দ্ু ই প্রবয়ন্ধ ‘অতভজ্ঞানেকুন্তলম’
নাটয়কর পূ ণষা ঙ্গ আয়লািনা না করয়লও তেতন েকুন্তলা, দ্ু ষ্ময়ন্তর পাোপাতে নাটযকায়রর কলায়কৌেয়লরও আয়লািনা
কয়রয়েন। তদ্বয়যন্দ্রলাল রবীন্দ্রনায়র্র স ায়লািনার পয়রই োুঁর আয়লািনাতট প্রকাে কয়রন।

য়ল স্বাভাতবকভায়বই তেতন

রবীন্দ্রনার্কৃ ে স ায়লািনার যারাতট সয়িেনভায়ব পতরহার কয়র শর্য়ে পায়রন, হেে োই কয়রয়েন। শসই কারয়ণই দ্ু যন
স ায়লািয়কর দ্ৃ তষ্টভতঙ্গর পার্ষকযটাও আ ায়দ্র যানা দ্রকার। রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর কতবর হৃদ্োয়বগ তনয়ে কাতলদ্ায়সর
েকুন্তলার স ায়লািনা কয়রয়েন। তেতন কখ্নই েকুন্তলা বা দ্ু ষ্মন্তয়ক হীন, শোট কয়র শদ্য়খ্ন তন। তেতন দ্ু ষ্মন্ত ও
েকুন্তলার প্রণোয়বগয়ক কখ্নই অস্বীকার কয়রন তন। দ্ু বষাসার অতভোপয়কও কতবদ্ৃ তষ্টয়ে বযাখ্যা কয়রয়েন। আর
তদ্বয়যন্দ্রলাল র্ু তক্ততনষ্টভায়ব েকুন্তলার স ায়লািনা করয়ে তগয়ে অয়নকাংয়েই কাতলদ্ায়সর নাটযপ্রতেভায়ক খ্াুঁয়টা কয়র
শদ্য়খ্য়েন। তেতন বারবার দ্ু ষ্মন্তয়ক কা ু ক, লম্পট প্র ান করয়ে শিয়েয়েন। তেতন বলয়ে শিয়েয়েন দ্ু বষাসার অতভোয়পর
দ্বারা কতব লম্পট দ্ু ষ্মন্তয়ক বাুঁতিয়ে তদ্য়েয়েন। আ ায়দ্র য়ন হে কতব নাটযকার তদ্বয়যন্দ্রলাল ‘অতভজ্ঞানেকুন্তলম’-এর ূ ল
সু রতট যরয়ে পায়রনতন নেুবা প্রিতলে স ায়লািনার তবপরীয়ে শর্য়ে হয়ব বয়লই এই যরয়ণর বস্তুতনষ্ট তবয়ের্ণাত্মক
স ায়লািনা কয়রয়েন। েয়ব শবতেরভাগ শেয়েই শদ্খ্া শগয়ে শর্ অয়নক স ায়লািকই গদ্গদ্ তিয়ি ‘অতভজ্ঞানেকুন্তলম’
নাটয়কর স ায়িািনা কয়রয়েন। েয়ব তদ্বয়যন্দ্রলাল রায়ের এই বস্তুতনষ্ট স ায়লািনাতটও ‘অতভজ্ঞানেকুন্তলম’ নাটতকর পূ ণষাঙ্গ
পতরিয়ের যনয পায়ঠর প্রয়োযনীেো রয়েয়ে। শকার্াে শকার্াে উভে স ায়লািয়কর দ্ৃ ত ষ্টভতঙ্গর পার্ষকয শরয়েয়ে শসতটই
আ ায়দ্র ূ ল আয়লািনার তবর্ে।

সূিকেব্দ
েকুন্তলা, রবীন্দ্রনার্, তদ্বয়যন্দ্রলাল, স ায়লািনা, েুলনাত্মক নানা তদ্ক
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েকুন্তলার স ায়লািনাে তদ্বয়যন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনার্
তবদ্ুযৎ ণ্ডল
বাংলা সাতহয়েয কাতলদ্ায়সর প্রভাব অপতরসী , পাোপাতে োুঁর সৃ ষ্ট সাতহয়েযর স ায়লািনাও হয়ে িয়লয়ে উতনে েেক
শর্য়কই। োর য়যয কাতলদ্ায়সর ‘অতভজ্ঞানেকুন্তলম’ নাটয়কর স ায়লািনা হয়েয়ে সবষাতযক। বতি িন্দ্র, িন্দ্রনার্ বসু শর্য়ক
শুরু কয়র রবীন্দ্রনার্ বয়লন্দ্রনার্ ঠাকুর, তদ্বয়যন্দ্রলাল রাে প্র ু খ্ েকুন্তলার স ায়লািনা কয়রয়েন। আ রা এখ্ায়ন রবীন্দ্রনার্
ঠাকুয়রর ‘প্রািীন সাতহেয’ গ্রয়ন্থর ‘কু ারসম্ভব ও েকুন্তলা’, ‘েকুন্তলা’-র সয়ঙ্গ তদ্বয়যন্দ্রলাল রায়ের ‘কাতলদ্াস ও ভবভূতে’
প্রবয়ন্ধর েকুন্তলা-নাটয়কর স ায়লািনার একতট েুলনা ূ লক আয়লািনা করয়বা।
তদ্বয়যন্দ্রলাল রাে পািােয তেোে তেতেে তেয়লন। তেতন তবয়লয়ে তগয়েতেয়লন; শসখ্ানকার রঙ্গ য়ঞ্চর সয়ঙ্গ োুঁর তনেত ে
শর্াগায়র্াগ তেল। তেতন শসখ্ায়ন পািােয নাটয়কর অতভনে শদ্য়খ্য়েন অয়নক। োোো তেতন শেক্সপীেয়রর নাটয়কর
একতনষ্ট পাঠক তেয়লন।

য়ল োুঁর দ্ৃ তষ্টভতঙ্গর গেন তেল পািােয স ায়লািয়কর য়ো। তেতন পািায়েযর বস্তুতনষ্ট র্ু তক্তয়েই

েকুন্তলার স ায়লািনা কয়রয়েন। তেতন পািায়েযর দ্ৃ তষ্টয়ে েকুন্তলার স ায়লািনা করয়ে তগয়ে কাতলদ্ায়সর

হেয়ক

অয়নকটাই খ্ায়টা কয়র শদ্য়খ্য়েন। পাোপাতে পরস্পরতবয়রাযী ন্তবযও লে করা র্াে। তেতন রাযা দ্ু ষ্মন্তয়ক বারবার ‘শিার’
‘কা ু ক’ বয়লয়েন। নাটয়কর নােক হবার যনয শর্ হৎ গুণগুতল র্াকা দ্রকার ো োুঁর য়যয শনই। োুঁর ভার্াে“ইতন রঘুর

ে তদ্তিযে কয়রন নাই; অজ্জু য়নষর নযাে স য়বে শকৌরব তসনয পরাতযে

কয়রন নাই। দ্ু ষ্ময়ন্ত ভীয়ষ্মর প্রতেজ্ঞা নাই, র্ু তযতষ্ঠয়রর সেযবাতদ্ো নাই, কয়ণষর দ্াতেণয নাই,
ভীয় র বল নাই, লক্ষ্ময়ণর উৎসগষ নাই, তবদ্ু য়রর শেয নাই। দ্ু ষ্মন্ত অতে সাযারণ
বযাপার।”
এইরক

১

একতট িতরেয়ক কাতলদ্াস নাটয়কর নােক কয়র অয়নকটাই উতঠয়েয়েন তকন্তু তনয়দ্ষার্ কয়র গয়ে েুলয়ে পায়রন

তন। কাতলদ্াস শর্ দ্ু ষ্মন্ত ও েকুন্তলায়ক তনয়ে একতট শপ্রয় র নাটক রিনা কয়রয়েন এবং েপসযাে, তবরয়হ দ্গ্ধ পতরশুে
কয়র শসই শপ্র য়ক একতট পূ ণষের ত লনয়েয়ে স্থাপন কয়র শগয়েন। আ ায়দ্র

য়ন হে নাটয়কর এই

ষস েযতট

তদ্বয়যন্দ্রলাল রাে উপলতি করয়ে পায়রন তন। বলা শর্য়ে পায়র তেতন তকেু টা শযার কয়রই দ্ু ষ্মন্ত ও েকুন্তলা িতরে দ্ু তটর
প্রতে তকেুটা অতবিারই কয়রয়েন, পয়র অবেয তকেু টা সংয়োযন কয়র তনয়েয়েন।
দ্ু ষ্মন্ত একযন ‘শ্র সতহষ্ণু, রণোস্ত্রতবোরদ্ বীর’ একর্া বলার পয়রও তেতন োুঁয়ক লালসা ে কা ু ক বয়লয়েন। তকন্তু
একর্া ভুলয়ল িলয়ব না শর্ আশ্রয় র রোয়র্ষ োপসবালয়করাই োুঁয়ক আশ্রয়

তনয়ে শগয়েন। শসখ্ায়ন উতদ্ভন্নয়র্ৌবনা

েকুন্তলার য়ো সু ন্দরী নারীয়ক শদ্য়খ্ োুঁর প্রতে প্রণোকর্ষণয়বাযটা কখ্নই শদ্ায়র্র নে। র্তদ্ ো না করয়েন েয়ব একর্া
বলয়ে হে শর্ রাযার শসৌন্দর্ষ উপলতি করার শিাখ্ শনই। োোো েকুন্তলাও শো রাযার প্রতে প্রণোকর্ষণ অনু ভব
কয়রয়েন। আর েকুন্তলার এই প্রণোকর্ষণ শো স্বাভাতবক। কারণ েকুন্তলা আশ্র দ্ু তহো হয়লও সংসার-অনতভজ্ঞ নে,
েকুন্তলার শর্ৌবন শর্ তবকতেে হয়েয়ে শস সম্পয়কষ োুঁর সখ্ীরা োুঁয়ক আত্মতবস্মৃ ে র্াকয়ে শদ্েতন। এই কর্া রবীন্দ্রনার্ ও
তদ্বয়যন্দ্রলাল উভয়েই বয়লয়েন।


‘শস শর্ তকেু যায়ন না োহা নয়হ; কারণ েয়পাবন স ায়যর এয়কবায়র বতহষবেষী নয়হ, েয়পাবয়নও
২
গৃ হয ষ পাতলে হে। বাতহয়রর সম্বয়ন্ধ েকুন্তলা অনতভজ্ঞ বয়ট, েবু অজ্ঞ নয়হ।’



‘েকুন্তলা োপসী হইোও সংসারী; ঋতর্কনযা হইোও শপ্রত কা; োতন্তর শক্রায়ে লাতলো হইোও
িপল তে।

৩

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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এ কর্া বলার পয়রও তেতন েকুন্তলার িতরোয়লািনাে শবে তকেু টা তন ষ । েৃেীে অয়ি েকুন্তলার দ্ু ষ্ময়ন্তর প্রতে
প্রণোকর্ষণয়ক তেতন অেযন্ত কয়ঠারভায়ব বযাখ্যা কয়রয়েন‘এই েৃেীে অয়ি েকুন্তলার তনলষজ্জ আিরণ শদ্তখ্ো আ রা বযতর্ে হই। হাযার হউক তেতন
োপসী। শ নকার গয়ভষ যন্মগ্রহণ না কতরয়ল োুঁহার আিরণ আয়রা সংর্ে হইে তনিে।
শকহ শকহ বয়লন শর্, েৃেীে অয়ির শের্ভাগ কাতলদ্ায়সর রতিে নে; োহা না হইয়লও এ
৪
অয়ির প্রর্ অংয়েও নারীর পয়ে পুরুয়র্র শপ্র তভো করা কুলটারই শোভা পাে।’

হতর্ষ কয়ের অনু তে না তনয়ে দ্ু ষ্মন্ত ও েকুন্তুলার গান্ধবষ তববাহয়ক তদ্বয়যন্দ্রলাল অনু য় াদ্ন করয়ে পায়রন তন। তেতন
এই তববায়হর ির স ায়লািনা কয়রয়েন। োুঁর য়ে:
‘কেয়ক তযজ্ঞাসা করা েকুন্তলার শসৌযনয নয়হ, োুঁহার অপতরহার্ষয কিষবয তেল। এ কিষব য
তেতন পালন কয়রন নাই। কে আশ্রয় ত তরো আতসয়ল তেতন লতজ্জো হইোতেয়লন, অনু েপ্ত
হয়েন নাই।’

৫

রবীন্দ্রনার্ এই গান্ধবষ তববায়হর সু ন্দর বযাখ্যা কয়রয়েন, তকন্তু োর যনয েকুন্তলা বা দ্ু ষ্মন্তয়ক শদ্ার্ায়রাপ কয়রন তন।
‘েয়পাবন স্থানতট এ ন শসখ্ায়ন স্বভাব এবং েপসযা, শসৌন্দর্ষ এবং সংর্
হইোয়ে। শসখ্ায়ন স ায়যর কৃতে

একয়ে ত তলে

তবযান নাই, অর্ি যয় ষর কয়ঠার তনে

তবরাযনা ।

গান্ধবষতববাহ বযাপারতটও শে তন - োহায়ে স্বভায়বর উো োও আয়ে, অর্ি সা াতযক
বন্ধনও আয়ে। বন্ধন ও অবন্ধয়নর সংগ স্থয়ল স্থাতপে হইোই েকুন্তলা নাটকতট একতট
তবয়ের্ অপরূপত্ব লাভ কতরোয়ে।’
ানু র্

৬

ায়েই প্রবৃ তিোতেে। তকন্তু প্রবৃ তি শর্য়ক তনবৃ তিয়ে শপৌয়ে শদ্ওো শো একযন কতব-সাতহতেযয়কর কায।

কাতলদ্াস শসই কাযই কয়রয়েন। নাটয়কর প্রর্ তেন অয়ির েকুন্তলা নবয়র্ৌবয়নর শপ্র য়ক শদ্তখ্য়েয়েন তকন্তু োয়ক তনয়ে
বাোবাতে কয়রন তন। রবীন্দ্রনার্ এই অংয়ের সু ন্দর বযখ্যা কয়রয়েন‘কাতলদ্াসও োুঁহার নাটয়ক দ্ু রন্ত প্রবৃ তির দ্াবদ্াহয়ক অনু েপ্ত তিয়ির অশ্রুবর্ষয়ণ তনবষাতপে
কতরোয়েন। তকন্তু বযাতযয়ক লইো অতে াোে আয়লািনা কয়রন নাই। তেতন োুঁহার আভাস
তদ্োয়েন, এবং তদ্ো োহার উপয়র একতট আোদ্ন টাতনোয়েন। সংসায়র এরূপ স্থয়ল র্াহা
স্বভাবে হইয়ে পাতরে োহায়ক তেতন দ্ু বষাসার োয়পর দ্বারা ঘটাইোয়েন। নেুবা োহা এ ন
একান্ত তনষ্ঠুর ও শোভযনক হইে শর্ োহায়ে স স্ত নাটয়কর োতন্ত ও সা ঞ্জসয ভঙ্গ হইো
র্াইে।’

৭

এই অংেতট তনয়ে তদ্বয়যন্দ্রলাল রােই একটু শবতে বাোবাতে কয়রয়েন বয়ল আ ায়দ্র য়ন হে।
নাটয়ক দ্ু ব্বষাসার আগ নয়ক তেতন অসঙ্গে বয়লয়েন োুঁর। দ্ু বষাসা এয়স শর্ েকুন্তলার আতের্য তভো করয়লন, োর
শকানও কারণই নাটয়ক পাওো র্াে না। োোো উপাখ্যায়নর সয়ঙ্গ োর শর্াগ শনই। র্তদ্ আখ্যানবস্তুর শকানও অংয়ের সয়ঙ্গ
সংরব শরয়খ্ দ্ু বষাসার আগ ন কতল্পে হে, ো হয়ল, নাটককায়রর তনপুণয প্রকাে শপে। দ্ু ব্বষাসার আগ ন উপাখ্যায়নর
সম্পূ ণষ বাইয়রর বযাপার; শসই যনয বযাপারতট আখ্যানবস্তুর সয়ঙ্গ শে ন সঙ্গে হে তন। পাোপাতে দ্ু ব্বষাসার অতভোপয়ক
৮

‘শভৌতেক শকৌেয়লর অয়পোও অয ’ বয়লয়েন। তেতন দ্ু ব্বষাসার অতভোপয়ক এই ভায়ব বযাখ্যা কয়রয়েন‘দ্ু বষাসা অতভোপ তদ্য়েয়েন, েকুন্তলা োুঁহায়ক - দ্ু ব্বষাসা স

ু তনয়ক - অবয়হলা কতরোয়েন

বতলো। দ্ু ব্বষাসার শক্রায, পায়পর প্রতে নয়হ, তনয়যর লািনার যনয শক্রায। ইহাই এই
অতভোয়পর সহয সরল অর্ষ। অনয অর্ষ কষ্টকল্পনা।’

৯
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রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর দ্ু ব্বষাসার অতভোয়পর শর্ বযাখ্া কয়রয়েন োর গ্রহণয়র্াগযো সবয়র্য়ক শবতে। তেতন র্ু তক্তসঙ্গে কর্া
বয়লয়েন। আসয়ল রবীন্দ্রনার্ একযন কতব তেয়লন, তেতন কতবর হৃদ্োয়বগ তনয়ে েকুন্তলার স ায়লািনা কয়রয়েন।
দ্ু ব্বষাসার অতভোপয়কও কতবদ্ৃ তষ্টয়ে বযাখ্যা কয়রয়েন।
‘দ্ু বষাসার োপ কতবর রূপক াে। দ্ু ষ্মন্ত-েকুন্তলার বন্ধনহীন শগাপন ত লন তিরকায়লর
অতভোয়প অতভেপ্ত। উন্মিোর উজ্জ্বল উয়ন্মর্ েণকায়লর যনযই হে; োহার পয়র
অবসায়দ্র, অপ ায়নর, তবস্মৃতের অন্ধকার আতসো আক্র ণ কয়র। ইহা তিরকায়লর
তবযান।’

১০

তদ্বয়যন্দ্রলাল রাে বযাখ্যা করয়েন শর্ দ্ু ব্বষাসা ু তন র্তদ্ সব কর্া শযয়নই র্ায়কন েয়ব োুঁর েকুন্তলায়ক অতভোপ শদ্ওো
অনু তিে। োোো েকুন্তলা শো অনযাে শকান কায কয়রন তন। তেতন শো পতেতিন্তাে তন ি। স্ত্রীর কাে শর্য়ক শো এটাই
প্রেযাতেে। নাটযকায়রর এই বযাখ্যা ানা র্াে না। আসয়ল তদ্বয়যন্দ্রলাল আযু তনক র্ু তক্তবাদ্ীর দ্ৃ তষ্টয়ে এই অতভোপয়ক বযাখ্যা
কয়রয়েন। তেতন কাতলদ্ায়সর কতব- ানতসকোয়ক যরয়ে পায়রন তন। র্তদ্ পারয়েন েয়ব কখ্নই এ ন কর্া বলয়ে
পারয়েন না। েয়ব শো ‘শ ঘদ্ূ ে’ কায়বযর শেয়েও এই কর্া বলয়ে হয়ব শর্ র্য়ের তনবষ াসন কুয়বয়রর অনু তিে হয়েয়ে।
কতব রবীন্দ্রনার্ এই অতভোয়পর কতবসু লভ বযাখ্যা কয়রয়েন। তেতন তলয়খ্য়েন শর্, শর্ শপ্রয় র শকায়না বন্ধন শনই শকায়না
তন ে শনই, র্া অকস্মাৎ নরনারীয়ক অতভভূে কয়র সংর্ দ্ু য়গষর ভাঙা প্রািীয়রর ওপর আপনার যেতনো উতেয়ে শদ্ে,
কাতলদ্াস োর েতক্ত স্বীকার কয়রয়েন, তকন্তু োর কায়ে আত্মস পষণ কয়রন তন। তেতন শদ্তখ্য়েয়েন, শর্ অন্ধ শপ্র সয়ম্ভাগ
আ ায়দ্রয়ক স্বাতযকারপ্র ি কয়র ো ভেৃষোয়পর দ্বারা খ্তণ্ডে, ঋতর্োয়পর দ্বারা প্রতেহে ও শদ্বয়রায়র্র দ্বারা ভস্মসাৎ হয়ে
র্ায়ক। েকুন্তলার কায়ে আতের্যয ষ তকেু ই নে, দ্ু র্যন্তই স স্ত; েখ্ন েকুন্তলার শপ্রয়

আর কলযাণ র্ায়ক না। শর্ উন্মি

তপ্রেযনয়ক োো আর-স স্তই তবস্মৃ ে ো স স্ত তবশ্বনীতেয়ক আপনার প্রতেকূল কয়র শোয়ল; শসইযনযই শস

শপ্র

অল্পতদ্য়নর

য়যযই দ্ু ভষার হয়ে উয়ঠ, সকয়লর তবরুয়ে শস আপনায়ক আপতন আর বহন কয়র উঠয়ে পায়র না। শর্

আত্মসংবৃ ে শপ্র স স্ত সংসায়রর অনু কূ ল, র্া আপনার িাতরতদ্য়কর শোয়টা এবং বয়ো, আত্মীে এবং পর কায়কও শভায়ল
না, র্া তপ্রেযনয়ক শকন্দ্রস্থয়ল শরয়খ্ তবশ্বপতরতযর য়যয তনয়যর

ঙ্গল াযু র্ষ তবকীণষ কয়র। োর ধ্রুবয়ত্ব শদ্য়ব

ানয়ব শকউ

আঘাে কয়র না; আঘাে করয়লও শস োয়ে তবিতলে হে না। তকন্তু র্া র্তের েয়পাবয়ন েয়পাবনভঙ্গরূয়প, গৃ হীর
গৃ হপ্রাঙ্গয়ণ সংসারযয় ষ অকস্মাৎ পরাভব-স্বরূয়প আতবষভূে হে, ো ঝঞ্ঝার

য়ো অনযয়ক নষ্ট কয়র বয়ট, তকন্তু তনয়যর

তবনােয়কও তনয়যই বহন কয়র আয়ন।
তদ্বয়যন্দ্রলাল রাে ‘অতভজ্ঞানেকুন্তলম’ নাটয়কর পঞ্চ
গ্রীক,

১১
অিয়ক ‘যগয়ের নাটযসাতহয়েয অেুলয তবয়বিনা’ কয়রয়েন।

রাসী, যা ষানী, ইংয়রতয এ ন দ্ৃ েয তেতন শদ্য়খ্ন তন। একর্া অবেযস্বীকার্ষ। েয়ব তেতন শর্ কারয়ণ এই অিতটয়ক

তবশ্বনাটযসাতহয়েয অেুলনীে বয়লয়েন, োর বযাখ্যা কয়রয়েন পািােয নাটযোতেয়কর দ্ৃ তষ্টয়ে। একতদ্য়ক েতেে শেয ও
একতদ্য়ক িাহ্ময়ণর শেয - এই দ্ু ইয়ের

য়যয একটা অলেয র্ু ে হে। শগৌে ী, ঋতর্তের্যদ্বে রাযা দ্ু ষ্মন্তয়ক ভৎসষ না

করয়েন তকন্তু োই শদ্য়খ্ দ্ু ষ্মন্ত শক্রায প্রকাে করয়েন। তকন্তু আপন প্রতেজ্ঞা শর্য়ক একপাও সয়র র্ায়েন না। শের্পর্ষন্ত
স স্ত অতভোপ ার্াে তনয়েও আপন প্রতেজ্ঞাে অটল র্ায়কন। এতট খ্ুবই সাযারণ র্ু তক্ত অিতটয়ক অেুলয বলার শেয়ে।
আবার তেতন তনয়যই এই অয়ির শেয়র্ শগৌে ী ও তের্যদ্বয়ের েকুন্তলায়ক রাযসভাে শরয়খ্ িয়ল র্াওোর এ ন বযাখ্যা
কয়রয়েন র্া খ্ুবই তনন্দনীে, অিতটর তহ ায়ক খ্বষ কয়র। তেতন তলয়খ্য়েন‘সবষয়েয়র্ শর্ভায়ব শগৌে ী ও তের্যদ্বে েকুন্তলায়ক পতরেযাগ কতরো িতলো শগয়লন, োহায়ে
একটা শরার্ প্রকাে পাে, - শস শরার্ কা ু ক রাযার প্রতে ও কা ু কী েকুন্তলার প্রতে।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ
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ঋতর্তের্য ও ঋতর্কনযার

ু য়খ্ ও আিরয়ণ এই েীিো শদ্তখ্ো

কাতলদ্ায়সর য়নাগে ভাব।’

১২

তদ্বয়যন্দ্রলাল রায়ের এই বযাখ্যা

ানা র্াে না। এতট

য়ন হে শর্, উহাই

হাকতবর প্রতে অব াননা। আ ায়দ্র

য়ন হে তেতন এই অংয়ে

হাকতবর আসল উয়েেযটা অনু যাবন করয়ে পায়রন তন। র্তদ্ োই হে েয়ব ‘শ ঘদ্ূ েম ’ সম্পয়কষও শো বলয়ে হে শর্
কুয়বর রাযা কা ু ক র্েয়ক তনবষাসন তদ্য়েয়েন। আসল বযাপারটা তকন্তু ো নে। কাতলদ্াস শর্খ্ায়নই শপ্রয় র যনয কেষয়বয
অবয়হলা শদ্য়খ্য়েন শসখ্ায়নই তেতন তবরয়হ অনু য়োিনাে দ্গ্ধ কয়র শপ্র য়ক শুে কয়র তিরন্তন কয়র শগয়েন। রবীন্দ্রনার্ এই
পঞ্চ অয়ির শর্ বযাখ্যা কয়রয়েন োই সতঠক বয়ল আ ায়দ্র য়ন হে। রাযা দ্ু ষ্মন্ত র্তদ্ রাযসভাে আসা াে েকুন্তলায়ক
গ্রহণ করয়েন েয়ব শপ্রয় র শর্ াযু র্ষ ে রূপ ো প্রকাে শপে না। আর আ ায়দ্র একর্া ভুলয়ল িলয়ব না শর্ েকুন্তলা
এই নাটয়কর নাতেকা। দ্ু ষ্মন্ত র্তদ্ েকুন্তলায়ক গ্রহণ করয়েন েয়ব আয েকুন্তলায়ক তনয়ে এে আয়লািনা হে না;
েকুন্তলাও হংসপতদ্কার দ্লবৃ তে কয়র োর অন্তুঃপুয় র অনয তহর্ীয়দ্র য়ো একতট প্রয়কায়ষ্ঠ বন্দী হয়ে র্াকয়েন। দ্ু ষ্মন্তও
কখ্ন অনু োয়প দ্গ্ধ হয়েন না। তেতন তলয়খ্য়েন‘দ্ু র্যন্ত এখ্ন অনু োয়প দ্গ্ধ হইয়েয়েন। এই অনু োপ েপসযা। এই অনু োয়পর তভের তদ্ো
েকুন্তলায়ক লাভ না কতরয়ল েকুন্তলালায়ভর শকায়না শগৌরব তেল না।...শসইযনয কতব
পরস্পরয়ক র্র্ার্ষ ভায়ব তিরন্তনভায়ব লায়ভর যনয দ্ু র্যন্ত-েকুন্তলায়ক দ্ীঘষ েপসযাে প্রবৃ ি
কতরয়লন।’

১৩

কাতলদ্াস র্তদ্ েকুন্তলায়ক পুনরাে কয়ের আশ্রয়
তকেুয়ক

ত তরয়ে তনয়ে শর্য়েন েয়ব েকুন্তলা তক আয়গর য়ো আবার সব

াতনয়ে তনে পারে? রাযা দ্ু ষ্ময়ন্তর প্রেযাখ্ায়নর পর েকুন্তলার যনয প্রয়োযন তেল নীরবো। তেতন র্তদ্

েকুন্তলায়ক শগৌে ী ও তের্যদ্বয়ের সয়ঙ্গ পুনরাে কয়ের আশ্রয়

ত তরয়ে তনয়ে শর্য়েন এবং েকুন্তলার দ্ু ুঃয়খ্ ভারাক্রান্ত

হয়ে শকউ কর্া না বলয়লও েয়পাবন কর্া বয়ল উঠে। োহয়ল েকুন্তলার পয়ে কখ্নই দ্ু ষ্মন্তয়ক তিরন্তনভায়ব লাভ করা
সম্ভব হে না। েকুন্তলার িতরেয়ক পূ ণষ ো শদ্ওোর যনয এই নীরবোর প্রয়োযন তেল। েকুন্তলার প্রেযাখ্ায়নর তবর্েতটয়ক
রবীন্দ্রনার্ এই ভায়ব প্রকাে কয়রয়েন‘...এখ্ন োুঁহায়ক োহার পুরােন সম্বয়ন্ধর

য়যয স্থাপন কতরয়ল অসা ঞ্জসয উৎকট

তনষ্ঠুরভায়ব প্রকাতেে হইে। ...সখ্ীতবহীন নূ েন েয়পাবয়ন কাতলদ্াস েকুন্তলার তবরহদ্ু ুঃয়খ্র
প্রেযে অবোরণা কয়রন নাই। কতব নীরব র্াতকো েকুন্তলার িাতর তদ্য়কর নীরবো ও
১৪
েূ নযো আ ায়দ্র তিয়ির য়যয ঘনীভূে কতরো তদ্োয়েন।’

তদ্বয়যন্দ্রলায়লর য়ে কাতলদ্াস এই নাটয়ক যেপ্রকৃতের বণষনা কদ্াতিৎ কয়রয়েন। োুঁর এই বযাখ্যাও তবিায়রর অয়পো
রায়খ্। কারণ এই নাটয়ক কাতলদ্াস আপন কতবত্বেতক্তর শর্ প্রকাে ঘতটয়েয়েন োর একটা বয়ো অংে যুয়ে আয়ে
যেপ্রকৃতে। তেতন এখ্ায়ন প্রকৃতেয়ক প্রকৃতের য়ো শরয়খ্ই োয়ক নাটয়কর একতট িতরে কয়র েুয়লয়েন। এর শর্য়ক আর
তক প্রেযাো করা র্াে। যেপ্রকৃতের বণষনায়েই তকন্তু সবস ে কতবত্ব প্রকাে পাে না।
তেতন আরও একতট শেয়ে তবরূপ স ায়লািনা কয়রয়েন। োন করার স ে েকুন্তলার অঙ্গু তল শর্য়ক আঙতট হাতরয়ে
র্াওো। রুই ায়ের শসই আঙতটতট তগয়ল শ লা, যীবয়রর যায়ল শসই ােতট যরা পো - এ স স্ত বযাপারয়ক তেতন েৃেীে
শশ্রতণর নাটয়কর উপর্ু ক্ত শকৌেল বয়লয়েন। এখ্ায়নই শর্য়
নাটয়কর জ্জাগে অংে নে।’

র্ায়কন তন, বয়লয়েন শর্ ‘স স্তই শর্ন আরবয উপনযাস,
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েয়ব একর্া ভুলয়ল িলয়ব না শর্ কাতলদ্াস নাটক তলখ্য়ে বয়সয়েন। নাটয়কর একতট প্রযান লেণ হল িতরয়ের
অন্তদ্বষয়ন্দ্বর প্রকাে। এই নাটয়ক অয়নক যােগাে শসই সু য়র্াগ তেল। তকন্তু নাটযকার সবয়েয়ে োর সদ বযবহার কয়রন তন।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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তবয়ের্ কয়র প্রর্

অয়ি েকুন্তলায়ক শদ্খ্ার পর োুঁর যন্ম সম্বয়ন্ধ দ্ু ষ্ময়ন্তর

য়ন শকৌেূহল যায়গ। এখ্ায়ন রাযার

অন্ততবষয়রায শদ্খ্াবার সু য়র্াগ তেল তকন্তু োর পূ য়বষই নাটযকার শস স সযার স াযান কয়র শ য়লন। েয়ব পঞ্চ অয়ি রাযার
শর্ অন্ততবষয়রায োর প্রেংসা কয়রয়েন‘ইহা প্রকৃে অন্ততবষয়রায। এক তদ্য়ক লালসা, আর এক তদ্য়ক রাযার যমষজ্ঞান। য়নর য়যয
র্ু ে িতলয়েয়ে। রাযা ের্াতপ স্মরণ কতরয়ে পাতরয়লন না শর্, োুঁহায়ক তববাহ কতরোয়েন তক
১৬
না। তেতন গভষ বেী েকুন্তলায়ক গ্রহণ কতরয়ে অস্বীকৃে হইয়লন।’

এোোও তেতন কাতলদ্ায়সর নারীর রূপবণষনার প্রেংসা কয়রয়েন, োুঁয়ক শশ্রষ্ঠয়ত্বর আসয়ন বতসয়েয়েন। পাোপাতে তেতন
কাতলদ্ায়সর বণষনা করার শেয়ে সংর্য় র কর্াও বয়লয়েন। নাটয়কর শের্াংয়ে শর্খ্ায়ন দ্ু ষ্ময়ন্তর সয়ঙ্গ পুে ভরয়ের ত লন
হয়ে শসখ্ানকার বণষনাে তেতন শর্ কেটা সংর্ ী ো কাতলদ্ায়সর তবরূপ স ায়লািনা কয়রও স্বীকার কয়রয়েন‘তেতন কাবয তলতখ্য়ে বয়সন নাই, নাটক তলতখ্য়ে বতসোয়েন। নাটকত্ব তহসায়ব শসই দ্ৃ প্ত
তেশুর বণষনা র্েদ্ূ র প্রয়োযনীে, োহার অতযক তেতন এক পদ্ অগ্রসর হন নাই।’
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পাোপাতে তেতন হাকতবর ভার্ার ভূেসী প্রেংসা কয়রয়েন ো স ায়লািয়কর ভার্ায়েই উেৃ ে করলা ‘ভার্ার সারয়লয ও স্বাভাতবকোে কাতলদ্াস শশ্রষ্ঠ। তেতন এ ন সব কর্া বযবহার কয়রন
র্াহায়ে ভাবতট শর্ শুে হৃদ্েঙ্গ হে, োহা নয়হ, শসতট শর্ন প্রায়ণ বাতযয়ে র্ায়ক।’
আ রা প্রর্য় ই বয়লতেলা
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শর্ তেতন এই নাটয়কর স ায়লািনাে পরস্পরতবয়রাযী কর্া বয়লয়েন। শসগুতল হয়ে শর্

তেতন বারবার রাযা ও েকুন্তলায়ক শদ্ার্ায়রাপ করয়েন, তকন্তু শের্ পর্ষন্ত একর্া বলয়েন শর্ কাতলদ্াস দ্ু ষ্মন্ত ও
েকুন্তলায়ক একবার শ য়লয়েন আর একবার েুয়লয়েন। তবর্েটা তকন্তু অয়নকটা শসইরক ই তকন্তু প্রকােভতঙ্গ ার য়যয শর্
রূঢ়ো আয়ে ো আ ায়দ্র আঘাে কয়র। কারণ তবর্েতট পেন নে, প্রর্ শর্ৌবয়নর শপ্রয় র উচ্ছ্বলো, র্া কখ্নই ঙ্গল ে
হয়ে পায়র না। তেতন দ্ু ষ্মন্ত-েকুন্তলার শপ্র য়ক শসই ঙ্গলেীয়র্ষ তনয়ে শর্য়ে শিয়েয়েন বয়লই নাটযকাতহতনয়ক অনু রূপভায়ব
সাতযয়েয়েন। ো না হয়ল শো পািােয নাটয়কর

য়ো শর্

নাটয়কর র্বতনকা টানয়ে পারয়েন। ো তকন্তু তেতন কয়রন তন।

ু হুয়েষ দ্ু ষ্মন্ত েকুন্তলায়ক প্রেযাখ্যান কয়রয়েন শসখ্ায়নই
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এই েুলনা ূ লক আয়লািনার শেয়র্ আ রা একর্া বলয়ে পাতর শর্ সংস্কৃে সাতহয়েযর স ায়লািনার শর্ যারা তেতর
হয়েতেল োর শর্য়ক তদ্বয়যন্দ্রলাল রাে সম্পূ ণষ তভন্ন যারাে েকুন্তলার স ায়লািনা কয়রয়েন। শস স ায়লািনা তঠক না শবতঠক
শস কর্া আ রা রবীন্দ্রনায়র্র স ায়লািনার সয়ঙ্গ েুলনা কয়র শদ্তখ্য়েতে। তকন্তু একর্া স্বীকার করয়েই হয়ব শর্ তেতন তকন্তু
নাটয়কর পূ ণষাঙ্গ আয়লািনা কয়রয়েন। শবতেরভাগ স ায়লািকই নাটয়কর শকান একতট তদ্য়কর কর্া বয়লই শর্য় র্ান। তেতন
তকন্তু ো কয়রন তন। রাযা দ্ু ষ্ময়ন্তর গুণাবলীর

য়যয উৎকৃষ্ট তিেকর ও সঙ্গীেেেজ্ঞায়নর কর্া বয়লয়েন। শর্ তবর্েতটর

উপর রবীন্দ্রনার্ আয়লাকপাে কয়রন তন। সােতট অযযায়ে স্তয়র স্তয়র আখ্যানবস্তু, িতরে, নাটকত্ব, কতবত্ব, ভার্া-েন্দ
নাটযকাতহতন বণষনা, নাতটযক োৎপর্ষ স স্ততকেু তনয়েই আয়লািনা কয়রয়েন। শকার্াও কাতলদ্াসয়ক নাত য়েয়েন শকার্াও
েুয়লয়েন। েয়ব বলয়েই হয়ব শর্ োুঁর এই স ায়লািনা এই যারাে নবে সংয়র্াযন। র্ার ূ লযয়ক আস্বীকার করা র্াে
না।
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১৭। েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা-৬৬৮
১৮। েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা-৬৭৬
১৯। ঠাকুর রবীন্দ্রনার্। প্রািীন সাতহেয। কু ারসম্ভব ও েকুন্তলা। তবশ্বভারেী গ্রন্তনতবভাগ। কলকাো। পৃ ষ্ঠা-১৯
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কাবযেে আয়লািক তদ্বয়যন্দ্রলাল রাে: প্রবুে পাঠয়কর শিায়খ্
শলখ্ক-পতরতিতে

তসয়েশ্বর বযানাযষী১ ও পারত ো বযানাযষী ( ণ্ডল)২
১.গয়বর্ক (তপ.এইি.তি.), বাংলা তবভাগ, শগৌেবঙ্গ তবশ্বতবদ্যালে।
তেেক, শবালপুর উচ্চ তবদ্যালে, শবালপুর, বীরভূ , পতি বঙ্গ।
২.গয়বর্ক (তপ.এইি.তি.), বাংলা তবভাগ, তবশ্বভারেী তবশ্বতবদ্যালে।

সার-সংয়েপ
তদ্বয়যন্দ্রলাল রােয়ক আ রা র্েটা নাটযকার তহয়সয়ব তিতন, েেটা কতব তহয়সয়ব নে। আবার কতব তহয়সয়ব র্েটুকুই বা তিতন
কাবয-স ায়লািক তহয়সয়ব শো নেই। োর অবেয একটা তবয়ের্ শনতেবািক কারণ আয়ে – তেতন শেেতবয়েয়র্
রবীন্দ্রকায়বযর তবরূপ স ায়লািনা কয়রয়েন।

লে আ রা কাবযেে-স ায়লািক তহয়সয়ব োুঁয়ক খ্ুব একটা গুরুত্ব তদ্য়ে

িাই না। তকন্তু তনরয়পেোর সয়ঙ্গ র্তদ্ আ রা তদ্বয়যন্দ্রলাল রায়ের কাবয-ভাবনা অনু যাবন করার শিষ্টা কতর োহয়ল শদ্খ্য়ে
পায়বা তেতন শর্ কর্াগুতল বয়লয়েন ো শুযু েৎকায়লর সায়পয়ে নে, এখ্নও তবয়ের্ভায়ব গ্রহণয়র্াগয এবং অনু সরণীে।
এপ্রসয়ঙ্গ আ ায়দ্র অবেযই ার্াে রাখ্য়ে হয়ব শর্, তেতন কলানকবলযবাদ্ী দ্ৃ তষ্টভতঙ্গয়ে কাবযেে তনয়ে আয়লািনা কয়রনতন।
উপয়র্াগবাদ্ী প্রেযয়ে কায়বযর তবিার-তবয়ের্ণ কয়রয়েন। শসই সায়পেোর কর্া ার্াে শরয়খ্ োুঁর কাবযেে-তবর্েক প্রবন্ধ
পায়ঠ আ ায়দ্র প্রাতপ্ত অয়নকখ্াতন বয়লই

য়ন হে। শসই প্রাতপ্তর তদ্কগুতল আয়লািয গয়বর্ণা ূ লক প্রবয়ন্ধ আ রা েুয়ল

যরার শিষ্টা কয়রতে।
আয়লািনার যনয আ রা ূ লে তনভষর কয়রতে োুঁর তেনতট প্রবন্ধ: ‘কায়বযর অতভবযতক্ত’, ‘কায়বযর উপয়ভাগ’ এবং ‘কায়বয
নীতে’। প্রসঙ্গে উয়ঠ এয়সয়ে োুঁর তনয়যর কায়বয বক্তবয তবর্য়ের প্রায়োতগক তদ্ক। একইসয়ঙ্গ আ রা শিষ্টা কয়রতে
কাবযেয়ের আয়লািনার প্রযান প্রযান তদ্কগুতল েুয়ল যয়র োুঁ র তিন্তাযারার স্বােয়েযর তদ্কগুতল শ াকাস করয়ে।

সূিকেব্দ
তদ্বয়যন্দ্রলাল, কাবযেে, সু নীতে, সু রুতি, প্রতেভা, প্রবুে পাঠ
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কাবযেে আয়লািক তদ্বয়যন্দ্রলাল রাে: প্রবুে পাঠয়কর শিায়খ্
তসয়েশ্বর বযানাযষী ও পারত ো বযানাযষী ( ণ্ডল)
তদ্বয়যন্দ্রলাল রােয়ক আ রা র্েটা নাটযকার তহয়সয়ব তিতন, হাতসর গায়নর রাযা তহয়সয়ব তিতন েেটা কতব তহয়সয়ব নে।
আবার কতব তহয়সয়ব র্েটুকুই বা তিতন কাবয-স ায়লািক তহয়সয়ব শো নেই। োর অবেয একটা তবয়ের্ শনতেবািক কারণ
আয়ে – তেতন শেেতবয়েয়র্ রবীন্দ্রকায়বযর তবরূপ স ায়লািনা কয়রয়েন। একস ে শ য়ে উয়ঠয়েন রবীন্দ্র -তবদ্ূ র্য়ণ –
এরক

অতভ ে অয়নক স ায়লািয়কর। শর্ ন, ‘রবীন্দ্র তবদ্ূ র্ণ ইতেবৃ ি’ গ্রয়ন্থর গ্রন্থকার আতদ্েয ওহয়দ্দ্ার োুঁর গ্রয়ন্থর

েৃেীে অযযায়ে ‘তদ্বয়যন্দ্র
শদ্ওো র্াে।

ু র্ল’ তেয়রানায়

১

একতট পতরয়েদ্ই শরয়খ্য়েন, র্ার পৃ ষ্ঠাসংখ্যা ৭। এরক

আরও উদ্াহরণ

লে আ রা কাবযেে-স ায়লািক তহয়সয়ব োুঁয়ক খ্ুব একটা গুরুত্ব তদ্য়ে িাই না। তকন্তু তনরয়পেোর সয়ঙ্গ

র্তদ্ আ রা তদ্বয়যন্দ্রলাল রায়ের কাবয-ভাবনা অনু যাবন করার শিষ্টা কতর োহয়ল শদ্খ্য়ে পায়বা তেতন শর্ কর্াগুতল বয়লয়েন
ো শুযু েৎকায়লর সায়পয়ে নে, এখ্নও তবয়ের্ভায়ব গ্রহণয়র্াগয এবং অনু সরণীে। আ রা রবীন্দ্র-স ায়লািনা করয়ে তগয়ে
তদ্বয়যন্দ্রলাল শর্ ভুল কয়রয়েন শসতদ্য়ক র্ায়বা না। তকন্তু োকতন তদ্য়ে শেুঁয়ক অনু যাবন করার শিষ্টা করয়বা সাতহয়েযর আদ্েষ
প্রসয়ঙ্গ োুঁর বক্তবযগুতল। এপ্রসয়ঙ্গ আ ায়দ্র অবেযই ার্াে রাখ্য়ে হয়ব শর্, তেতন কলানকবলযবাদ্ী দ্ৃ তষ্টভতঙ্গয়ে কাবযেে
তনয়ে আয়লািনা কয়রনতন। উপয়র্াগবাদ্ী প্রেযয়ে কায়বযর তবিার-তবয়ের্ণ কয়রয়েন। শসই সায়পেোর কর্া
োুঁর কাবযেে-তবর্েক প্রবন্ধ পায়ঠ আ ায়দ্র প্রাতপ্ত অয়নকখ্াতন বয়লই

ার্াে শরয়খ্

য়ন হে। শসই প্রাতপ্তর তদ্কগুতল আয়লািয

গয়বর্ণা ূ লক প্রবয়ন্ধ আ রা েুয়ল যরার শিষ্টা কয়রতে।
আয়লািনার যনয আ রা

ূ লে তনভষ র কয়রতে োুঁর তেনতট প্রবয়ন্ধর উপর: ‘কায়বযর অতভবযতক্ত’, ‘কায়বযর উপয়ভাগ’

এবং ‘কায়বয নীতে’। প্রসঙ্গে উয়ঠ এয়সয়ে োুঁর তনয়যর কায়বয বক্তবয তবর্য়ের প্রায়োতগক তদ্ক। একইসয়ঙ্গ আ রা শিষ্টা
কয়রতে কাবযেয়ের আয়লািনার প্রযান প্রযান তদ্কগুতল েুয়ল যয়র োুঁর তিন্তাযারার স্বােয়েযর তদ্কগুতল শ াকাস করয়ে।
প্রর্য় ই তদ্বয়যন্দ্রলাল রায়ের কাবযভাবনার ূ ল আযারগুতলয়ক সূ োকায়র উপস্থাপন করয়ে িাই:


“কতবো শহুঁোতল নয়হ। কতবো ত ষ্ট েয়ন্দাবন্ধ নয়হ। শর্ কতবো পতেয়ে পতেয়ে হৃদ্ে আয়লাতেে হে, উৎসায়হ
আনয়ন্দ, কারুয়ণয হৃদ্ে ভতরো র্াে, র্াহা প্রকৃতের বা

ানব-হৃদ্য়ের সু তিে, র্াহা আত্মায়ক প্রসাতরে কয়র ও

বতহযষগয়ের তদ্য়ক হা সহানু ভূতেয়ে টাতনো লইো র্াে, োহাই কাবয।”

২



“কতবোর ভায়বর উপয়র্াগী ভার্া ও েন্দও িাই। েয়ব শসতট কতবোর রূপ। ভাবই কতবোর প্রাণ।”



“... লতলে েব্দতবনযাস হইয়লই বণষনা উি হে না।”



“সভযোর উদ্য়ের সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ সারয়লযর তেয়রাভাব আর এক tragedy।

৩

৪

ানু য়র্র প্রতে

ানু য়র্র কৃেঘ্নো,

তবশ্বাসঘােকো, তনদ্ষেো এসব েুদ্র েুদ্র tragedy-শে পূ ণষ। তেতনই কতব তর্তন এই eternal tragedy-গুতল
যু রভায়ব বযক্ত কয়িষ পায়রন।”


৫

“তবশ্বয়সৌন্দর্ষয শকবল শগালাপ ু য়ল, সন্ধযার শ য়ঘ, নারীর তবম্বাযয়র নাই।

ানু য়র্র হৃদ্য়ে শর্ শসৌন্দর্ষয আয়ে,

বাতহয়র োর তসতকর তসতকও নাই। এইসব শসৌন্দয়র্ষযর দ্বার উদ্ঘাটন কয়র’ শদ্খ্ায়নাই কতবর হির কায। এ নতক
আ ার স য়ে স য়ে য়ন হে শর্ তর্তন tragedy-ই শদ্খ্ান, োুঁর শিয়ে তর্তন ানু র্য়ক আনন্দ, সান্ত্বনা, আো শদ্ন,
তেতন হির কতব। Tragedian destructive কতব। তকন্তু শেয়র্াক্ত কতব constructive কতব। প্রর্য় াক্ত কতব
শসই েেগুয়লা খ্ুুঁত িয়ে শদ্খ্ান। শেয়র্াক্ত কতব শসই েেগুয়লা আরা কয়রন। একযন pessimist, আর একযন
optimist।”

৬
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“কায়বযর যেো সাযারণেুঃ আইতিোর যেো হইয়েই প্রসূ ে হে। শর্খ্ায়ন আইতিো স্পষ্ট, শসখ্ায়ন ভার্া
প্রাঞ্জল।”

৭



“র্াহা তকেু পৃ তর্বীয়ে রতিে হইোয়ে, োহা তবয়ের্ পতরশ্র কতরো রিনা কতরয়ে হইোয়ে।”



“প্রতেভা অসী শ্র কতরবার ে ো।”



“আত বতল র্খ্ন আপতন যায়নন না তক বতলয়ে র্াইয়েয়েন, েখ্ন তকেু না বলাই ভায়লা।”



“অস্পষ্টো একটা শদ্ার্; গুণ নয়হ।”



“সু রুতি বািনীে, তকন্তু সু নীতে অপতরহার্ষয।”

৮

৯
১০

১১
১২

সূ েগুতল শর্য়ক আ রা সহয়যই বুঝয়ে পাতর তদ্বয়যন্দ্রলাল রাে কাবযোতেক তহয়সয়ব কলানকবলযবাদ্ী নীতেয়ক স র্ষ ন
কয়রনতন। তেতন কাবযরিনায়ক বতি িন্দ্র িয়ট্টাপাযযায়ের

য়ো উয়েেয ু খ্ী ক ষ তহয়সয়বই তবয়বিনা কয়রয়েন। তেতন

য়ন

কয়রন কতবর কায ভাবয়ক ু তটয়ে শোলা। োর যনয েন্দ ও ভার্া কতবয়ক রপ্ত করয়ে হে; তকন্তু শসতট বাতহযক বযাপার।
কতবোর প্রাণয়কন্দ্র ভায়বই তনতহে। শসই ভাব
ভাব তণ্ডে কয়রন। েয়ব োুঁর

ূ লে তবরহাত্মক। কতব

য়ে, তবরয়হর কাুঁটা

াতেয়ে শর্সব কতব

ানবযীবয়নর শসই সূ ক্ষ্ম সূ ক্ষ্ম রায়যতিগুতলয়ক
ানু র্য়ক আনয়ন্দর অসী

সাগয়রর েীয়র তনয়ে

শর্য়ে পায়রন, ানু র্য়ক তদ্য়ে পায়রন সান্ত্বনার বাণী, আোর আয়লা – োুঁরাই শবতে কয়র ানু য়র্র হৃদ্েরায়যয যােগা কয়র
শনন। োই তেতন য়ন কয়রন শসযনয স ায়লািয়করা বাইরয়নর শিয়ে শেতল এবং শেতল-র শিয়ে ওোিষসওোর্ষয়ক উচ্চের
আসন শদ্ন। কতব তদ্বয়যন্দ্রলাল রায়ের য়যযও এই কনস্ট্রাকতটভ দ্ৃ তষ্টভতঙ্গ শদ্খ্া র্াে। এপ্রসয়ঙ্গ স্মরণীে তেতন বাঙাতলয়দ্র
কায়ে তবয়ের্ভায়ব আযও গ্রহণয়র্াগয হাতসর গায়নর রাযা তহয়সয়ব। োুঁর কাবযগুতলয়েও এইসব তবতেষ্টয লেণীে। উ দ্াহরণ
তহয়সয়ব বলা র্াে, ‘ ন্দ্র’ (১৯০২) কায়বয শরা যাতন্টক গীতেপ্রবণ তিয়ির সহয ও স্বেন্দ প্রবায়হর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ একতট
তবিারবুতেপ্রবণ ভাবায়বগতন ু ষক্ত য়নর পতরণে ঘয়টয়ে। এই কায়বয শকার্াও ভাবালু োর অস্পষ্টো শনই, প্রকােরীতের তদ্বযা
শনই।
কাবযাদ্য়েষর শেয়ে তদ্বয়যন্দ্রলাল শর্য়হেু উপয়র্াগবাদ্ী, োই োুঁর কাবযদ্েষয়ন গুরুত্ব শপয়েয়ে স্পষ্টো, পতরশ্র
সু রুতি ও সু নীতে। পাঠয়কর অয়বাযয রিনারীতেয়ে র্ারা তবশ্বাসী োুঁয়দ্র তেতন কটাে কয়রয়েন। োুঁর

এবং

য়ে, স্পষ্ট কয়র

বলাটা খ্ুবই দ্রকার। সারয়লযর য়যয তদ্য়ে তেল্পসমে রিনা সম্ভব বয়লই তেতন য়ন কয়রন। খ্া য়খ্োতল রিনায়ক তেতন
গুরুত্ব তদ্য়ে িানতন। তেতন য়ন কয়রন শর্, পৃ তর্বীয়ে র্া তকেু

হৎ সৃ তষ্ট সবই ির

সল। শসযনয তেতন প্রতেভায়ক যন্মগে না বয়ল তিতিে কয়রয়েন অসী

শ্র

ননেীলো, বুতে িা ও পতরশ্রয় র

করবার ে ো তহয়সয়ব। অর্ষাৎ র্ারা

প্রতেভার বোই কয়র র্া খ্ুতে শলয়খ্ন, সু রুতি বা সু নীতের শোোক্কা কয়রন না, োুঁয়দ্র স র্ষন করয়ে পায়রনতন।
আর একতট বযাপার তদ্বয়যন্দ্রলাল লে কয়রয়েন শর্, স ায়য অনযানয
কলয়

ানতবক গুণ, ভাব বা আিার-আিরণ কতবয়দ্র

গুরুত্ব পাে না। শকবল গুরুত্ব পাে শপ্র , োয়ে আবার স াযতনতর্ে শপ্র । োই আয়েয়পর িো সু রঝিায়র

বয়লয়েন:
“কতবো তলতখ্য়ে বতসয়লই নবয কতবগণ শপ্র লইো বয়সন। নয়ভল নাটয়কও প্রাে োই। শর্ন,
পৃ তর্বীয়ে
দ্াম্পেয শপ্র

াো নাই, ভ্রাো নাই, বন্ধু নাই, – সব নােক আর নাতেকা। োও র্তদ্ কতবরা
লইো কাবয শলয়খ্ন োহাও সহয হে। ইহায়দ্র িাই – হে তবলােী শকাটষত েপ,

১৩
নেয়ো টপ্পার শপ্র । নতহয়ল শপ্র হে না। অতববাতহে পুরুর্ ও নারী িাই-ই।”

আ ায়দ্র

য়ন হে োুঁর এই বক্তবয একয়ো বের পরও স ানভায়ব গ্রহণয়র্াগয। বেষ ানকায়ল শুযু কাবযয়েয়ে নে,

সাতহয়েযর অনযানয োখ্াে – গল্প, অনু গল্প, শোটগল্প, উপনযাস, নয়ভয়লট ইেযাতদ্য়ে শো বয়টই তসয়ন াে, তসতরোয়ল, তিয়ে
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ
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সবষেই নরনারীর আতদ্ শপ্রয় র, বলা ভায়লা কায় র বযাপক বাযার। স্বাভাতবকভায়বই ূ লযয়বায়যর অবেে এযনয বােয়ে
তদ্য়ন তদ্য়ন।
তদ্বয়যন্দ্রলাল শুযু কতবর প্রকৃতে শক ন হওো উতিে, কাবয শক ন হওো উতিে শসই প্রসয়ঙ্গই আটয়ক র্ায়কনতন। তেতন
পর্তনয়দ্ষে কয়রয়েন কাবযপাঠ শক ন হওো উতিে, শকান পেতেয়ে হওো উতিে শসই প্রসয়ঙ্গও। ‘কায়বযর উপয়ভাগ’
প্রবয়ন্ধ তেতন উয়ল্লখ্ কয়রয়েন:
“কায়বযর স্থূলেুঃ দ্ু ই রক উপয়ভাগ আয়ে। এক, যতেে উপয়ভাগ আর এক প্রবুে উপয়ভাগ।
যতেে উপয়ভাগ আত

োয়কই বলতে, শর্ উপয়ভাগ কায়বযর ভাবটা যরবার যনয উৎসু ক নে,

১৪
একটা আনন্দ শপয়লই শহাল। ... প্রবুে উপয়ভাগ হয়ে কায়বযর অর্ষ বুয় ঝ উপয়ভাগ।”

যতেে উপয়ভাগকারী আনয়ন্দর উৎপতিস্থল সন্ধায়ন রে হন না তকংবা আনয়ন্দর স্বরূপ তনযষারয়ণও েৎপর হন না। তকন্তু
প্রবুে উপয়ভাগকারী কায়বযর ভাব শবায়ঝন, শসটায়ক অনু য় াদ্ন কয়রন, শসই কায়বযর য়যয তনয়যয়ক অনু ভব কয়রন, োর
য়যয আনয়ন্দর উৎস শকার্াে ো আতবষ্কার কয়রন। োই তদ্বয়যন্দ্রলাল য়ন কয়রন তদ্বেীে প্রকার উপয়ভাগ অর্ষা ৎ প্রবুে
উপয়ভাগ শর্য়কই স ায়লািনার সৃ তষ্ট। প্রবুে উপয়ভাগকারী ের্া পাঠক কায়বযর
প্রেতস্ত না কয়র প্রয়োযয়ন োয়ে উচ্চ বা

য়যয অর্ষ খ্ুুঁযয়বন এবং শুযু কায়বযর

যু র অয়র্ষর অভাব অনু ভব করয়ল হোোে দ্ীঘষশ্বাসও শ লয়বন। তকন্তু তেতন

স কায়ল শদ্য়খ্য়েন শর্, স্তুতেকায়রর, স্তাবয়কর, প্রেতস্তবাকয উচ্চারক

ানু য়র্র সংখ্যাই শবতে। শসই তবর্য়ে োুঁর গভীর

উপলতি:
“আ ায়দ্র শদ্য়ে স ায়লািনা তযতনর্ বে একটা নাই। োই আ ার শবায হে আ ায়দ্র শদ্য়ে
কায়বযর প্রবুে উপয়ভাগও বে শবতে নাই। তেতেে স ায়য েোংয়ের একাংেও কতবো পয়েন
তকনা সয়ন্দহ। আবার শসই ভিাংয়ের েোংয়ের একাংে বযতক্ত কতবো বুয়ঝ পয়েন তকনা
১৫

সয়ন্দহ।”

১৩১৬ বঙ্গায়ব্দ প্রকাতেে প্রবয়ন্ধর এই বক্তবয আয ১৪২২ বঙ্গায়ব্দও স ানভায়ব গ্রহণীে। বরং বলা র্াে, ত তিোর র্ু য়গ,
শ াবাইল-শ সবুক-টুযইটার-শহাোটস-আপ-এর র্ু য়গ কতবো শর্ন তদ্য়ন তদ্য়ন তভনগ্রয়হর উপাদ্ান হয়ে বয়সয়ে। কতবো না
পয়েই লাইক করা, কয় ন্ট করা, এ নতক ভায়লা কতব ন্দ কতব আখ্যা শদ্ওো, সু পাতরে বা স্বার্ষ িতরোয়র্ষর যনয পুরস্কার
প্রদ্ান এসবই হায় োই ঘটয়ে। োই তদ্বয়যন্দ্রলাল রায়ের বক্তবয আযয়কর তদ্য়ন আরও শবতে প্রাসতঙ্গক হয়ে উঠয়ে।
ের্যসূ ে:
১. ওহয়দ্দ্ার, আতদ্েয। রবীন্দ্র তবদ্ূ র্ণ ইতেবৃ ি। শবানা: ৭৩, হাত্মা গান্ধী শরাি, কলকাো ৭০০০০৯। পতর াতযষে েৃেীে
সংস্করণ: শ ২০০৮।
২. রাে, তদ্বয়যন্দ্রলাল। তদ্বয়যন্দ্র রিনাবলী (তদ্বেীে খ্ণ্ড)। তেশু সাতহেয সংসদ্ প্রাইয়ভট তলত য়টি: ৩২এ, আিার্ষ প্র ু ল্লিন্দ্র
শরাি, কলকাো ৭০০০০৯। প্রর্ প্রকাে শসয়েম্বর ১৯৬৪, িেুর্ষ ু দ্রণ শ ২০০৪। পৃ ষ্ঠা ৮৪৪
৩. ঐ, পৃ ষ্ঠা ৮৪৬
৪. ঐ, পৃ ষ্ঠা ৮৪৪
৫. ঐ, পৃ ষ্ঠা ৮৪৭
৬. ঐ, পৃ ষ্ঠা ৮৪৯
৭. ঐ, পৃ ষ্ঠা ৮৪১
৮. ঐ, পৃ ষ্ঠা ৮৪৪
৯. ঐ, পৃ ষ্ঠা ৮৪৫
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১০. ঐ, পৃ ষ্ঠা ৮৪৫
১১. ঐ, পৃ ষ্ঠা ৮৪৫
১২. রাে, তদ্বয়যন্দ্রলাল। তদ্বয়যন্দ্র রিনাবলী (প্রর্ খ্ণ্ড)। তেশু সাতহেয সংসদ্ প্রাইয়ভট তলত য়টি: ৩২এ, আিার্ষ প্র ু ল্লিন্দ্র
শরাি, কলকাো ৭০০০০৯। প্রর্ প্রকাে শসয়েম্বর ১৯৬৪, িেুর্ষ ু দ্রণ শ ২০০৪। পৃ ষ্ঠা ৭০৩
১৩. ঐ, পৃ ষ্ঠা ৭০১
১৪. রাে, তদ্বয়যন্দ্রলাল। তদ্বয়যন্দ্র রিনাবলী (তদ্বেীে খ্ণ্ড)। প্রাগুক্ত। পৃ ষ্ঠা ৮৪৫
১৫. ঐ, পৃ ষ্ঠা ৮৪৯
*****
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র্ুগসতন্ধর দ্বাতন্দ্বক রূপােণ ও ‘গভষবেী বেষ ান’
শলখ্ক-পতরতিতে

সতম্প্রো িযাটাযষী
গয়বর্ক, বাংলা তবভাগ, বযষ ান তবশ্বতবদ্যালে
পতি বঙ্গ, ভারে

সংতেপ্তসার
নবনাটয আয়ন্দালন স্বাযীনো পরবেষীকালীন স য়ে হয়ে উয়ঠতেল র্ু গসতন্ধর তদ্োরী। শকায়না তনতদ্ষষ্ট রাযননতেক দ্য়লর
স র্ষন শুযু নে; সব সম্প্রদ্ায়ের ের্া সব শশ্রতণর ানু য়র্র কর্া বলার স্থান হয়ে উঠল নবনায়টযর ঞ্চ। েম্ভু ত ে নবনাটয
আয়ন্দালয়নর কৃ েী বযতক্তত্ব। োুঁর প্রতেভার দ্ীতপ্তয়ে দ্ীতপ্ত ান বাংলা নাটযগযে। শসই পর্ যয়রই রতিে হয়েয়ে ‘গভষবেী
বেষ ান’(১৯৬৩)। শকায়না দ্ৃ েযতবভাগ বা অিতবভাগ নাটকতটয়ে শনই। স্বল্পােেয়নর এ নাটয়ক র্ু গসতন্ধর স সযা, অবেতেে
ূ লযয়বায, নীতেয়বায়যর
যন্মদ্াো।

ৃ েুয, অতযষে যীবনয়বায়যর অপলাপ তিতিে হয়েয়ে। র্ু গসতন্ধর স ে এই দ্বাতন্দ্বক পতরতস্থতের

যযতবি শশ্রতণর

ানু য়র্র কায়ে সাযায়না স্বপ্ন েোর বণষা লী যূ সরভায়ব প্রতেভাে হে। স্বা ী-স্ত্রীর সম্পয়কষর

অন্তুঃসারেূ নযো খ্ুব সহয়য যরা পয়ে িতরেয়দ্র সংলায়প। েণস্থােী বুদ্বুয়দ্র

য়ো যীবয়ন নশ্বরোর, শপ্র হীনোর,

তেতল্পক অতভবযতক্তর অপ ৃ েুয শিয়ক আনা অনু ভূতেগুতলয়কই নাটযকার রূপদ্ান কয়রয়েন ‘গভষবেী বেষ ান’-এর
অন্দর হয়লর আয়লাোোর বণষ ালাে।

সূিকেব্দ
নবনাটয, র্ু গসতন্ধ, েম্ভু ত ে, গভষব েী বেষ ান, যযতবি, ূ লযয়বায।
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র্ুগসতন্ধর দ্বাতন্দ্বক রূপােণ ও ‘গভষবেী বেষ ান’
সতম্প্রো িযাটাযষী
নবনাটয আয়ন্দালন বাংলা নাটযসাতহেযয়ক নেুন তদ্ো তদ্য়েতেল স্বাযীনো উিরকালীন স য়ে। রাযননতেক দ্য়লর স র্ষন বা
শ্রত ক শশ্রতণর ানু য়র্র র্েণার কাতহতনই শর্ বাংলা নাটয়কর ভতবর্যেয়ক উজ্জ্বল কয়র েুলয়ে পারয়ব না ো বুয় ঝতেয়লন
স্বাযীনো-পরবেষী স য়ের নাটযকারগণ। শসকারয়ণ অতনবার্ষভায়ব
ঘাে-প্রতেঘাে স্থানলাভ করল নবনায়টযর

ানবযীবয়নর নানান স সযা ও

ানবযীবয়নর তবতিে

য়যয। স ায়যর সব শশ্রতণর ানু য়র্র যনয স্থান শোইতর হল নবনায়টযর য়ঞ্চ।

শোর্ণ-বঞ্চনা বযেীে যীবয়নর অনযানয তদ্ক শর্ ন- শপ্র , হোো, আনন্দ, শবদ্না,

ূ লযয়বায়যর অবেে, নারীস্বাযীনো,

যীবয়নর পর্ানু সন্ধান, এর অন্তভুষক্ত। যীবয়নর যতটল রূপ এবং গভীর যীবনয়বায তেল্পসমেভায়ব যরা পেল এ স য়ের
নাটযকারয়দ্র শলখ্াে। স ায়যর বুতেযীবী সম্প্রদ্ায়ের দ্রেন নবনাটযএর অতভনেয়ক শ্রোর দ্ৃ তষ্টয়ে শদ্খ্য়লন।

য়ল

শপোদ্াতরত্ব, েব্দতবনযাস, শ কআপ, আয়লাকসজ্জা, উপস্থাপনা রীতের তবতিেয এসব তদ্ক শর্য়কও উন্নে হয়ে উঠল
নবনায়টযর ঞ্চ। সায়িতেকো ও বযঞ্জনাযত ষ ো এুঁয়ক দ্ান করল স ৃ তে।
েম্ভু ত ে নবনাটয আয়ন্দালয়নর অগ্রণী নাটযকার। োুঁর প্রতেভার দ্ীতপ্ত বাংলা নাটকয়ক নেুন দ্ৃ তষ্টয়কায়ণ তবভূতর্ে
কয়রয়ে সসমায়ন। ১৯৫৪ তিস্টায়ব্দ েম্ভু ত ে প্রয়র্াযনা করয়লন রবীন্দ্র-নাটক ‘রক্তকরবী’। সার্ষক নবনায়টযর ইতঙ্গে লাভ
করল বাংলা নাটক।

ানু য়র্র সাতবষক যীবনর্াো স্পয়েষ র

াযযয়

নবনাটয নেুন স্থান অযষন করল দ্েষক ও পাঠয়কর

হৃদ্য়ে। নাটক দ্ৃ েযকাবয এবং শসইসয়ঙ্গ সা াতযক স সযা প্রতে লয়নর একতট অনযে শেে। অতভনয়ের াযযয়

স্বাযীন

স্বত্বা প্রকায়ের স্থান হয়ে ওয়ঠ ঞ্চ। োয়কই নবয াো দ্ান করল নবনাটয।
এ প্রসয়ঙ্গ উয়ল্লখ্ করা র্াে কৃেী স ায়লািয়কর ন্তবয:
‘এক প্রযয়ন্মর সয়ঙ্গ আর এক প্রযয়ন্মর দ্ু স্তর বযবযান। শর্ েযাগ, সতহষ্ণুো ও কেষবযয়বায
পাতরবাতরক সম্পয়কষর তভতি শসগুতল অন্ততহষে হইবার

য়ল পাতরবাতরক সম্পকষ তবতেন্ন,

১
তবপর্ষস্ত।...স্বা ী তনুঃসঙ্গ, স্ত্রী একাতকনী, পুেকনযারা বায়নর যয়ল ভাস ান।’

তবংে েোন্দীর

যয পয়বষ তদ্বেীে তবশ্বর্ু য়োির স য়ে শদ্খ্া তদ্ল এই র্ু গসংকট। নারীর ভূত কা পতরবায়রর শেয়ে

অয়নকতদ্ক শর্য়ক হল পতরবতেষে। েম্ভু ত য়ের শলখ্া অয়নক নাটয়কর য়যয যরা পয়েয়ে র্ু গসংকয়টর শবদ্নােষ তদ্নতলতপ।
‘গভষবেী বেষ ান’ নাটকতট োর

য়যয অনযে । ১৯৬৩তিস্টাব্দ নাটকতটর রিনাকাল। নাটযকার নাটক শুরুর স ে

যাতনয়েয়েন য়ঞ্চর শপেয়নর দ্ৃ েযসজ্জা। দ্ৃ েযসজ্জাে স্থান তববৃ তের পর নাটযকার যানান:
‘পতরণে বেয়সর র্ু বক ও র্ু বেী। সক্কায়ল আয়গাোয়লা শবয়ে, কারাই বা প্রােরাে শখ্য়ে পায়র,
দ্ু ’যয়নয়ে ব’শস। য়ন হে, এরা তনতিে স্বা ী আর স্ত্রী।’

২

এই অতনিেোর তবর্েতটই দ্রষ্টবয। নাটযকার উয়েেযপ্রয়ণাতদ্ে ভায়ব বয়লন ‘ য়ন হে’; অর্ষাৎ সরল দ্াম্পেয সম্পয়কষর
স ীকরয়ণ শ লায়না র্ায়ব না এয়দ্র- ো যাতনয়ে তদ্য়লন।
বাইয়র শর্য়ক শভয়স আয়স উচ্চকয়ণ্ঠর আহ্বান। উয়ল্লতখ্ে স্বা ী-স্ত্রী দ্ু ’যন তনতবষকার। বাইয়রর ভদ্রয়লাকতট শভেয়র
আয়সন, যাতনয়ে শদ্ন োুঁর আসার উয়েেয। এখ্ায়নই নাটয়কর য়যয তেতর হে অযাবসািষয়নস। কারণ স্বা ী-স্ত্রীয়ক শদ্খ্য়ে
পাে না শলাকতট। েয়ব োয়ে শসও তনরুয়দ্বগ শুযু শভাট প্রিায়রর কায়য শস শবতরয়েয়ে শবাঝা র্াে। কারণ শভাট শুযু াে
োয়দ্র েুুঁয়িা াকষা পাতটষয়ক তদ্য়ে বয়ল আগা ী ৫ বেয়রর সু য়র্াগ-সু তবযার ইতঙ্গে তদ্য়ে শস িয়ল র্াে। উয়ল্লখ্য শর্, কাউয়ক
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না

র্াক সয়ত্বও শগল শকার্াে। আবার শলাকতটর আহ্বান শুয়নও স্বা ী-স্ত্রী তনরুিাপ, তনতবষকার। এ নতক শস প্রসয়ঙ্গ

আয়লািনাও কয়র না োরা।
স্বা ী প্রসঙ্গ উত্থাপন কয়র আয়গর তদ্ন রায়ের ঘটনার। স্ত্রী স্বা ীর অতভয়র্ায়গ তনতিেো শদ্খ্াে। এই অবয়হলার
ানতসকো প্রকতটে কয়র দ্াম্পেয সম্পয়কষর তভতির শদ্ৌবষলযয়ক। স্বা ী-স্ত্রীর আয়লািনার পরবেষী তবর্ে হয়ে পয়ে
তবস্মেকর। োরা তবয়ের সু তবযা-অসু তবযা সম্পয়কষ আয়লািনা কয়র। শসই প্রসয়ঙ্গ োরা যীবয়নর অনু ভূতেগুতলর বযাখ্যাে বযস্ত
হে। এসব অনভূতেগুতল োয়দ্র যীবয়ন শ তক ভদ্রোর

ু য় খ্াে; শসকর্া তনয়ে োরা আয়লািনা কয়র। র্ু বয়কর

ন্তবয

উয়ল্লখ্য‘র্াই বয়লা িতল শো ায়ক তবয়ে ক’শর আত

তকন্তু ভোনক তযয়ে শগতে। েুত

একটা সকলয়ক

৩

শদ্খ্াবার য়ো তযতনস-...।’

যগয়ের সা য়ন, তনয়যর তপ্রে পৃ ত র্বীর সা য়ন তনয়যর যীবনসঙ্গীয়ক শদ্খ্ায়ে িাওোর
আপাে অয়র্ষ। শগৌরবয়বায়যর স্থান শসখ্ায়ন স্বাভাতবক ভায়ব তেতর হে।

য়যয অনযায়ের প্রসঙ্গ শনই

ানু র্ স্বভাবে শসই তবর্য়ে িিষা কয়র, র্ায়ক শস

স্বেন্দভায়ব গ্রহণ করয়ে পায়র।
তকন্তু আপতিকর হল শদ্খ্াবার

ানতসকোর তভন্নার্ষকো। র্ু বক শর্ন পণযসা গ্রীর

হাঘষো তনয়ে আয়লািনারে বয়ল

য়ন হে।
স্ত্রীর ন্তবয উয়ল্লখ্য়র্াগয৪
‘অবেয েুত ও শদ্খ্াবার য়ো। োই নে? হাযার টাকা াইয়ন কলকাোে তনয়যর বােী-! দ্ােুন!’

অর্ষাৎ শপ্রয় র গভীতরো এয়দ্র সম্পকষয়ক এক শিায়র শবুঁয়যয়ে ো নে। র্ু গপতরয়বয়ে োরা শর্ন দ্াুঁতেপাল্লার ওযন দ্য়রর
াযযয়

পারস্পতরক সম্পয়কষ বাুঁযা পয়েয়ে। র্ু বেী একর্াও যানাে শর্, পাতটষর য়যয পুরুর্বন্ধুয়দ্র সয়ঙ্গ োর শ লায় ো

র্ু বক ভায়লাভায়ব শনে না ো শস অনু ভব কয়র। োই শস বয়ল ‘আত

স্পষ্ট শদ্খ্য়ে পাই শো ার ু য়খ্ খ্ুব একটা হাতস

৫
হাতস- শর্ন পাতটষ টা খ্ুব enjoy করয়ো, অর্ি শভেয়র একটা কুকুর শর্ন রায়গ গর গর করয়ে।’

এ প্রসয়ঙ্গ প্রখ্যাে কর্াতেল্পী সু য়বায শঘায়র্র ‘হঠাৎ শগাযূ ত ল’ গয়ল্পর কর্া উয়ল্লখ্ করা র্াে। সু খ্ী স্বা ী-স্ত্রীর অতভনয়ের
াযযয়

তনয়যয়দ্র শপ্রয় র তবর্ে ঝাতলয়ে তনয়ে তগয়ে এক অভাবনীে পতরতস্থতেয়ে োরা সমু খ্ীন হে অতভনয়ের পাে

েৃেীে বযতক্তর সা য়ন। ানব য়নওর তিরন্তন অন্তদ্বষন্দ্ব এ গয়ল্প রূপাতেে। এ প্রসয়ঙ্গ নাটযকায়রর অনযেকৃে ন্তবয উয়ল্লখ্
৬
করা র্াে- ‘আ, রা খ্ুব ভায়লা কয়রই যাতন শর্ আ রা শগাষ্ঠীগেভায়ব ত য়র্য কর্াে শবে পারদ্েষী।’

নাটয়কর পরবেষী অংয়ে অনয এক রাযননতেক দ্ল শর্য়ক আয়স শভাটদ্ায়নর আয়বদ্ন ও োর যনয প্রিার। তকন্তু
বাতহযক পতরতস্থতে তবিতলে কয়র না েরুণ দ্ম্পতেয়ক। োরা আয়লািনাে ি। তনয়যয়দ্র সু য়খ্-োতন্তয়ে র্াকার কর্া োরা
শঘার্ণা কয়র আত্ময়গৌরয়বর সয়ঙ্গ।
ভায়লাবাসার অতভনয়ের প্রসঙ্গও আয়স োয়দ্র আয়লািনাে। তবয়ের আয়গ শর্ অলীক সু য়খ্র কল্পনা কয়র োরা তববাহ
বন্ধয়ন আবে হয়েতেল ো শর্ তনোন্ত স্বয়প্নর যগৎ; শসতট োয়দ্র উভয়ের কায়েই প্রেীে ান হে। েবু োরা ভায়ব এবং
স র্ষন কয়র এই তবর্েতটয়ক শর্, োরা অপরাপর দ্ম্পতেয়দ্র েুলনাে সু খ্ী। যতেল

নস্তয়ের তেহরণ যায়গ োয়দ্র

প্রায়ণ। অনু ভব কয়রন দ্েষক ের্া পাঠক। নাটয়কর য়যয প্রাতপ্ত-অপ্রাতপ্তর দ্বন্দ্ব শযয়গ ওয়ঠ। কৃতে আন্ততরকোর আবরয়ণ
আবৃ ে হে সম্পয়কষর কুশ্রী তদ্কগুতল। না িাইয়লও স্বা ী-স্ত্রী উভেপে শকার্াও শর্ন তেকার হয়ে পয়ে অবেেী স য়ের।
বাতের শভের এস ে শঢায়ক অনয একতট শলাক। শস আয়গর দ্ু ’যয়নর
পণযদ্রয়বযর না

য়োই স্বা ী-স্ত্রীয়ক শদ্খ্য়ে পাে না। শস

কয়র যয়লর শবােল, প্লাতস্টয়কর শঠাঙা বার কয়র। োর বক্তবয- ‘আ রা বযবসাদ্ার, আপনারা খ্তরোর,
৭

খ্তরোর ায়নই েত্রু। োই আপনায়দ্র সয়ঙ্গ আ ায়দ্র সবষাঙ্গীণ লোই।’ শটতবয়ল রাখ্া িায়ের শসট শলাকতট োর র্তলর
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৮

য়যয ূ লযস্বরূপ ভরয়ে র্ায়ক। স্ত্রী স্বা ীয়ক ‘অপদ্ার্ষ পুরুর্’ বলাে স্বা ী শলাকতটয়ক বাযা শদ্ে। অয়নক কয়ষ্ট স্বা ীয়ক
৯
শদ্খ্ার পর শলাকতটর সটান উির- ‘খ্তরোর েত্রু। োর ু য়খ্র তদ্য়ক ভায়লা ক’শর োকায়ল োর গলাকাটা র্াে না।’

বুতেযীবী শশ্রতণর ানু য়র্র প্রতে ঘৃ ণা প্রকাে কয়র শস যানাে শর্, এভায়বইই োয়দ্র শোর্ণ করা হয়ব। শর্ভায়ব োয়দ্র
প্রতে একস ে অতবিার হয়েয়ে; স ায়লািনা হয়েয়ে োর স াযায়নর পর্ এভায়বই তননতবি শশ্রতণর ানু র্ শবয়ে তনয়েয়ে।
পতরতস্থতের কায়ে শহয়র র্াওো স্বা ী ত য়র আয়স স্ত্রীর কায়ে। শস স্ত্রীয়ক যানাে েতক্তোলী শলাকতটর কায়ে ে ো
অকার্ষকারী।

ানু য়র্র ভে, একাতকত্ব, অসহােোর তবভীতর্কা গ্রাস কয়র শলাকতটয়ক। অগায তবভীতর্কা ে পতরতস্থতেয়ে

স্বাত -স্ত্রীর ওপর তনভষরেীল হয়ে িাইয়লও স্ত্রী োয়কই অতভক্সু ক্ত কয়র। স্বার্ষপরো ও প্রয়োযয়নর গহ্বয়র প্রয়বে কয়র
গৃ তহণী, সতিব, সখ্ী, সহযত ষণী ও সহযত ষণী হওোর পুণয ে।
এ প্রসয়ঙ্গ েম্ভু ত য়ের ‘িাুঁদ্ বতণয়কর পালা’ নাটয়কর একতট গায়নর অংে উেৃ ে করা র্াে‘আপনার বান্ধা ঘয়র

আপতন বন্ধয়ন পয়েয

( ানু র্ ) পরবাসী হেযা বাুঁয়ি, ঘর শ য়ল না।।
১০
ঘয়রর সন্ধানী েুত ঘর শপয়ল না...।’

স্বা ী স্ত্রীর কায়ে আেতে যানাে- ‘প্লীয, আ ার ায়ের য়ো আ ায়ক আগয়ল রায়খ্া।’

১১

সংসায়রর শঘরায়টায়প বতন্দনী স্ত্রী স্পষ্টভায়ব যানাে‘আ ার কর্াটাও ভায়বা। শকবল দ্াবী! শকবল দ্াবী! আ ার প্রতে শসই রা িয়ন্দ্রর
এই শোট্ট সংসারর গণ্ডী সহয করয়বা?’
এরপর নাটয়কর

য়ো ভায়লাবাসা কই? কী ক’শর

১২

য়যয আয়রা দ্ু ’যন বযতক্তর শদ্খ্া পাওো র্াে র্ারা শভাটদ্ান- সংক্রান্ত তবর্ে তনয়ে কর্া বয়ল

পূ য়বষায়ল্লতখ্ে স্বা ী-আেীর বাতেয়ে এয়স। োরা তনিান্ত হয়ল পতরবতেষে হে পতরতস্থতে। ৪যন পৃ র্ক বযতক্ত স্বা ী ও স্ত্রীয়ক
প্রেবায়ণ তবে কয়র পর্ষােক্রয় । োয়দ্র দ্ু বষলোর সু য়র্ায়গ প্রেকেষারা োয়দ্র সম্পয়কষর তভতি সম্বয়ন্ধ প্রে কয়র। এই
সু য়র্ায়গ স্বা ী ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরয়ক শদ্ার্ায়রাপ কয়র। স্বা ীর

য়ে, োর কৃপণো, রূঢ়ো স্ত্রীর যনয হয়েয়ে। স্ত্রী

যানাে, োর যীবয়নর ত ষ্টত্ব হাতরয়ে শগয়ে এই সম্পয়কষর তনয়ের্য়ণ।
নযাে, ত ষ্টো, সেযবাতদ্ো এসব বাদ্ তদ্য়ে যীবয়ন প্রয়োযনীেোর অনযানয তদ্কগুতলর কর্া দ্ু ই প্রেক বয়ল অকপয়ট।
প্রসঙ্গে ১ বযতক্ত বয়ল১৩
‘তনয়যর সু খ্ োো শকান লেয শনই, োই শিার হও, ঘুর্য়খ্ার হও লম্পট হও।’

স ায়যর আভযন্তরীণ তভতির তদ্কগুতল তনতেক তদ্ক শর্য়ক কেখ্াতন অন্ত”সারতবহীন হয়ে পয়েয়ে ো তিতিে কয়রন
নাটযকার। তকন্তু স্বা ী-স্ত্রীয়ক অনযাের পয়র্ উয়িতযে করয়ে পারয়লও শস পয়র্ অগ্রসর করয়ে পায়র না উয়ল্লতখ্ে বযতক্ত
৪যন। স্বা ী ও স্ত্রী িাইয়লও শকয়লিাতর ও কু ৎসার ভয়ে শর্য়ে পায়র না শস্বোিাতরোর পয়র্। তনয়যয়দ্র তবয়বক ও বাতহযক
রতঙন যগয়ের শলাভ-লালসাে লু ি হয়লও শেয়র্ োরা পতরবার যীবয়নর বন্ধয়ন, নীয়ে আশ্রে শপয়ে িাে। োরা সন্তায়নর
য়যয কা না কয়র শসই আোর ভতবর্যৎ-শক। প্রসঙ্গে উয়ল্লখ্য়র্াগয‘স্বা ী: সন্তান িাই আ ায়দ্র, শসই আ ায়দ্র ভতবর্যৎ।
স্ত্রী: ভতবর্যৎ িাই, আ ায়দ্র সার্ষকোর ভতবর্যৎ।’

১৪

দ্ু ’যয়নই িাে োয়দ্র অপূ ণষ স্বপ্নগুতলয়ক রূপ তদ্য়ে।

য়ঞ্চ হঠাৎ দ্ু ’যয়নই শবে তকেুটা স ে পয়র িয়ল র্াে। হয়ে

পয়ে বেস্ক। প্রয়োযয়ন নাটয়কর য়যযই ু য়খ্াে বযবহায়রর পরা েষ তদ্য়েয়েন নাটযকার। শনপর্য শর্য়ক িাক আয়স এবং
বের ১৬-র শখ্াকন প্রয়বে কয়র। অনু ান করা িয়ল শর্ শস পূ য়বষায়ল্লতখ্ে দ্ম্পতের শেয়ল। োর শপাোক অেযাযু ত নক
শকোদ্ু রস্ত

যাোন াত ক। োর দ্াতব তকেু টাকার।

া-বাবার সৎ পরা েষ শুয়ন শস বাবায়য শদ্তখ্য়ে ায়ক বয়ল বাবার
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য়যয উন্মাদ্নার লেণ শদ্খ্া তদ্য়েয়ে।
বক্তবয শবাকাত পূ ণষ।

হাভারয়ের অযুষয়নর

য়ো হয়ে বলাে শখ্াকন অবাক হে। োর কায়ে এসব

া বয়ল- ‘অযায়ো শ তটতরোতলতস্টক হস্ তন শখ্াকন, েুই আ ায়দ্র সংসায়র ভায়লাবাসার দ্া

আনতব ব’শল শর্ আত কয়োতদ্ন যয়র ব’শস আতে।’

ত তরয়ে

১৫

বেষ ায়নর শখ্াকয়নর য়যয ভায়লাবাসা, শেহ, শ্রোর প্রতে ূ তেষ তন ষায়ণর আোে অেীয়ের দ্ম্পতে প্রতেশ্রুতেবে তেল।
শখ্াকন োয়দ্র ‘গভষব েী বেষ ান’। তকন্তু শস সহয়যই যাতনয়ে শদ্ে শর্, খ্ুকু োর সন্তায়নর
‘গভষবেী বেষ ান’-শক শখ্াকন পৃ তর্বীয়ে আনয়ে অনাগ্রহী। বাবা ও

ায়ের ির

া হয়ে িয়লয়ে। তকন্তু এই

তেরস্কায়র শখ্াকন গতবষে পদ্য়েয়প

শবতরয়ে র্াে। র্াবার আয়গ ায়ের শোয়টায়বলাে শেখ্ায়না ‘টা টা’ করয়েও শভায়ল না। শুযু গভষব েী বেষ ায়নর অর্ষ শর্ন
পালয়ট র্াে দ্েষক ের্া পাঠয়কর কায়ে।
নাটয়কর অতন্তয় এয়স নাটযকার যানান- ‘নারী ও পুরুর্ পরস্পয়রর তদ্ক হাে বাোে, আশ্রয়ের আোে। তকন্তু হায়ে
হাে র্ু ক্ত হে না শ ায়ট।’

১৬

তনরাপদ্ ও তনষ্কলি ভতবর্যয়ের কর্া শভয়ব অেীয়ে শর্ কায োরা কয়রতন এবং নযাে -নীতে-

আদ্য়েষর শর্ পয়র্ োরা সন্তানয়ক বেষ ায়নর যনয প্রস্তুে করয়ে শিয়েয়ে োর অন্তুঃসারেেনযো তিতেে কয়রয়েন
নাটযকার। এ প্রসয়ঙ্গ খ্যােনা া স ায়লািয়কর

ন্তবয উয়ল্লখ্ করা র্াে- ‘এই স ায়যর অবেে

ানতসক ু ূ র্ুষো ও নু র্যয়ত্বর ক্র তবলু তপ্তর তবরুয়ে দ্াুঁোইোয়ে নাটক ও নাটয ঞ্চ।’

ানু য়র্র সম্পয়কষর সিট

১৭

অেীয়ের দ্ম্পতে শপ্রয় র সম্পকষয়ক র্র্ার্র্ভায়ব তনয়যয়দ্র শিেনাে শপ্রাতর্ে করয়ে পায়রতন। এ প্রসয়ঙ্গ উয়ল্লখ্ করা
র্াে প্রাবতন্ধয়কর র্ু তক্তপূ নষ

ন্তবয- ‘...নারীয়ক শকবল শর্ আত্ময়পার্য়ণর শর্াগযো লাভ করয়ে হয়ব ো নে, সন্তান

প্রতেপালয়নর ে োও অযষন করয়ে হয়ব।...স্বা ীর সয়ঙ্গ র্াকয়ব শকবল শপ্রয় র সম্পকষ , তেতন আর স্বা ী র্াকয়বন না,
হয়বন সখ্া।’

১৮

েম্ভু ত ে অবেেী স ায়যর তিেরূপ েুয়ল এয়নয়েন নাটয়ক। পারস্পতরক তপ্রে সম্পকষগুতলর অন্তরায়ল শর্ যরয়নর রূঢ়
বাস্তব

ু য়ট উয়ঠয়ে ো দ্েষক ও পাঠকয়ক তেহতরে কয়র। বেষ ায়নর অন্ততনষতহে বাস্তবয়ক েুয়ল যয়রয়েন তেতন।

১৯
স ায়লািয়কর য়ে, ‘তবহুয়কাণ হীরকখ্য়ণ্ডর য়োই েম্ভু ত য়ের অবদ্ান বহু াতেক ও তবতিে।’

স ায়যর বাস্তব ও সম্পয়কষর সেযোয়ক এভায়ব এক অনবদ্য রূপ শদ্ন নাটযকার। োুঁর শলখ্াে ু য়ট ওয়ঠ স সযার
অন্ধকার। েয়ব কাতন্ত ে আোর আয়লাককণাও এই অন্ধকায়রর বুয়ক শযয়গ ওয়ঠ। তেতর হে প্রেযেী স্বপ্ন। ‘গভষব েী
বেষ ান’-শক সু ন্দর, স ল ও সার্ষক কয়র শোলার দ্াতেত্ব স াযবে ানু য়র্র। পারস্পতরক বন্ধুো ও সৎ সাহসই পায়র
অসাযযসাযন করয়ে। একর্া য়ন শরয়খ্ই আো ে আগা ীর প্রেীো কয়র বেষ ান প্রযন্ম।
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তেবাল ত য়ের গয়ল্প নাটয ভাবনা
শলখ্ক-পতরতিতে

অযুন
ষ বতণক
গয়বর্ক, বাংলা ভার্া ও সাতহেয তবভাগ
রা কৃষ্ণ ত েন তবদ্যা তন্দর
পতি বঙ্গ, ভারে

সারসংয়েপ
শর্য়কান সাতহতেযক তনযস্ব সংরূপ (শোটগল্প, উপনযাস, কতবো, নাটক প্রভৃতে)-এর য়যযই োুঁর প্রতেভা, কল্পনা, শ যায়ক
প্রতেতষ্ঠে কয়র র্ায়কন। শসতদ্ক শর্য়ক সাতহয়েযর উক্ত যােগাতটয়ে তেতন োুঁর দ্েো, প্রজ্ঞার প্রকাে ঘটান। প্রকৃতেয়ক
নেুনভায়ব উয়ন্মািয়নর াযযয় ই শহাক বা স ায়যর ঘাে-প্রতেঘায়ের য়যয তদ্য়েই শহাক অর্বা আর শর্ শকান উপায়েই
শহাক না শকন, পাঠকবগষয়ক নানানভায়ব স ৃ ে কয়র িয়লন সাতহতেযয়করা। তকন্তু শসখ্ায়ন োুঁরা সাযারণে োয়দ্র তনতদ্ষষ্ট
সংরূপ’শক যয়র শসই শলখ্ন কাঠায় াতটর উপয়রই শযার শদ্ন। - অর্ি আ ায়দ্র বাংলা সাতহয়েয এ ন কয়েকযন
সাতহতেযক আয়েন র্াুঁরা এই শিনা প্রর্াতটয়ক শভয়ঙ বাংলা সাতহেযয়ক আয়লাতকে কয়রয়েন এক অতভনব আতঙ্গয়কর দ্বারা।
এই রক ই একযন তবতেষ্ট সাতহতেযক হয়লন তেবাল ত ে। তর্তন োুঁর শলখ্নী েতক্তর য়যয এক সংরূয়পর অন্তরায়ল অনয
সংরূয়পর ভাবনায়ক সু ষ্ঠভায়ব িাতলে করয়ে শপয়রতেয়লন।
োই সিয়রর দ্েয়কর এই যীবনানু রাগী সাতহতেযক তেবাল ত য়ের গল্পগুতল আয়লািনার াযযয় এখ্ায়ন শদ্খ্ায়নার
শিষ্টা করা হয়েয়ে, তেতন গল্পয়ক শুযু াে প্লয়টর য়যয আবে শরয়খ্ই োয়ক বাস্তয়বর রূপদ্ায়ন সয়িষ্ট হনতন। বরং ঘটনায়ক
শবাঝায়ে রূপয়কর বযবহার, তবতভন্ন তিেকল্প সৃ তষ্টর
শর্খ্ায়ন অনাোয়স গয়ল্পর

াযযয়

তেতন তনয়যর তভন্ন দ্ৃ তষ্টভঙ্গীয়ক এখ্ায়ন প্রয়োগ কয়রয়েন।

য়যয খ্ুুঁয়য পাওো র্াে নাটয়কর কাঠায় া, রিনানেলীর অসা ানয দ্েো।

য়ল গল্পগুতল

র্ু গাতেক্রান্ত হওোর পাোপাতে আতঙ্গয়কর তদ্ক শর্য়কও হয়ে উয়ঠয়ে োৎপর্ষপূণষ। র্া তবে েেয়কর বাংলা গল্পভাণ্ডারয়ক
ঋে করার সয়ঙ্গ বাংলা সাতহেযয়ক এক উচ্চ াোর আসয়ন প্রতেতষ্ঠে করয়ে সে হয়েয়ে।
সূ িক-েব্দ
তেবাল ত ে, গল্প, নাটযভাবনা, আতঙ্গক, রিনানেলী
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তেবাল ত য়ের গয়ল্প নাটয ভাবনা
অযুন
ষ বতণক
সংসার স ু দ্র এ ন তকেু

ানু য়র্র সন্ধান পাওো র্াে, র্াুঁরা শুযু াে ‘একগাো দ্তে’ হায়ে তনয়ে অশ্বথর্ গায়ের তদ্য়ক

এতগয়ে র্াে না। অয়নক তকেু না পাওোর হোো, অর্াতিে দ্ু ুঃখ্-লািনা ইেযাতদ্ সয়েও যীবন
ইতেবািক পদ্য়েয়পর সয়ঙ্গ সা য়নর তদ্য়ক এতগয়ে তনয়ে র্াে। এই রক ই একযন

েরীয়ক োরা এক

ানু র্ হয়লন তেবাল ত ে। তর্তন

তেয়লন একাযায়র যীবন সম্পয়কষ প্রবল অনু রাগী এবং অনযতদ্য়ক অসম্ভব সাহসী য়নাভাব সম্পন্ন একযন বযতক্ত। ১৯৪৩
তিস্টায়ব্দ কলকাোর ঝা াপুকুর শলন-এ যন্মগ্রহণ করার পর তেেবস্থা কাটান দ্তেণ িতব্বে পরগণা শযলার তবষ্ণুপুর
র্ানার অন্তগষে বারকাতলকাপুর গ্রায় । এরপর স্কু ল কয়লয়যর গতি শপতরয়ে

াক্সষবাদ্ী শলতননবাদ্ী কত উতনষ্ট তবশ্বায়সর

হাে যয়র এয়স দ্াুঁোন তবশ্বতবদ্যালে িত্বয়র। আর েখ্নই অর্ষাৎ ৭০-এর দ্েয়কর স ে শর্য়কই োুঁর সাতহেয িিষার শুরু।
‘অবতেষ্ট বসয়ন্ত’ না ক কাবযগ্রন্থ তদ্য়েই তেবাল ত য়ের সাতহতেযক তহসায়ব যীবন শুরু হে। ‘তরউ যাতটক ত ভার’ নায়
তবরল শরায়গ আক্রান্ত হওো সয়েও সারাযীবন এই সাতহেয সাযনায়ক তেতন যয়র শরয়খ্তেয়লন। এরপর আয়স্ত আয়স্ত
শোটগল্প, উপনযাস, প্রবন্ধ ইেযাতদ্ নানান সংরূপ প্রকাতেে হয়ে র্ায়ক। েয়ব প্রর্ তদ্য়ক শোটগল্পকার তহসায়বই শবতে
পতরতিতে লাভ কয়রতেয়লন তেতন। ‘কতবপে’ পতেকাে প্রকাতেে হে োুঁর প্রর্

গল্প। পরবেষীকায়ল আয়স্ত আয়স্ত স ৃ ে

হয়ে ওয়ঠ োুঁর গল্পভািার। শর্খ্ায়ন তনয যীবয়নর অতভজ্ঞোলি কাতহতনর পায়ে োুঁর গভীর তিন্তাভাবনা এবং ননস ৃ ে
নানা তদ্ক উয়ঠ আয়স।
আসয়ল এেতদ্ন বাংলা সাতহয়েয তিরািতরেভায়ব িয়ল আসা শিনা েয়কর বাইয়র এয়স তকেুটা অনযভায়ব োুঁর
ভাবনায়ক বযক্ত করয়লন তেবাল ত ে। শসখ্ায়ন বারবার স্থূল স াযভাবনায়ক প্রকাে কয়রই োন্ত হয়লন না, শসইসয়ঙ্গ োুঁর
দ্ােবেোয়কও েুয়ল যরয়লন তেতন। পাোপাতে সম্পূ ণষ নেুন ভঙ্গীয়ে গয়ল্পর কাঠায় াতট তেরী করয়লন। গল্পয়ক শুযু াে
প্লয়টর

য়যয আবে শরয়খ্ই োন্ত হয়লন না, োর য়যয আনয়লন

শবাঝায়ে রূপয়কর বযবহার, অর্বা তিেকল্প সৃ তষ্টর াযযয়

ানু য়র্র যীবন সংগ্রায় র নানান তিে। শকান ঘটনায়ক

তেতন তনয়যর তভন্ন দ্ৃ তষ্টভঙ্গীয়ক এখ্ায়ন প্রয়োগ করয়লন।

গল্পগুতল র্ু গাতেক্রান্ত হওোর পাোপাতে আতঙ্গয়কর তদ্ক শর্য়কও হয়ে ওয়ঠ োৎপর্ষ পূণষ। র্ার
স য়রে

যু দ্ার, অ র ত ে, সু যাংশু শঘার্, রেন ভট্টািার্ষ প্র ু খ্য়দ্র

য়ল

য়ল োুঁর স কালীন শলখ্ক

য়যয শর্য়ক তেতন হয়ে উঠয়লন এক বযতেক্র ী

অননয সাতহতেযক। র্াুঁর দ্ীপ্ত নয়নর েীক্ষ্ণ শ যার সািষ লাইয়টর েলাে পয়ে গয়ল্পর স গ্র অবেবতট হয়ে উঠয়লা যীবন্ত।
পাঠক শর্ন পাঠ করার সায়র্ সায়র্ অনু ভব করয়ে র্ায়ক গয়ল্পর শসই পতরয়বয়ের য়যয োর উপতস্থতে। - আর এখ্ায়নই
শলখ্ক তহসায়ব সয়বষাচ্চ কৃতেত্বয়ক প্রকাে কয়রন তেবাল ত ে। শর্খ্ায়ন অনাোয়স গয়ল্পর য়যয খ্ুয়ুঁ য পাওো র্াে নাটয়কর
কাঠায় া, রিনানেলীর অসা ানয দ্েো। আর োই হেয়ো সাতহতেযক তব ল কর ‘শদ্ে’ পতেকাে ১৯৯৭ সায়লর ৪-ঠা
এতপ্রল সার্ষকভায়বই বয়লতেয়লন –
‘তেবায়লর শলখ্া পেয়ল শবাঝা র্াে, তেতন হয়লন শসই যায়ের শলখ্ক তর্তন তেল্পক ষয়ক তনেক
শসৌন্দর্ষক ষ বয়ল য়ন কয়র না।’

১.

শসৌন্দর্ষকয় ষর বাইয়রও শর্ ানতবক আয়বদ্ন র্ায়ক োয়কও তেতন এখ্ায়ন শদ্তখ্য়েয়েন, পাোপাতে গুরুত্ব তদ্য়েয়েন শলখ্ার
আতঙ্গক তন ষায়ণর তদ্কতটয়কও। আর োই েৎকালীন স য়ে তেবাল ত য়ের গল্পগুতল অনযানয শলখ্কয়দ্র শলখ্ার শলখ্নী
কাঠায় া শর্য়ক শর্ একটু অনয যরয়নর শসকর্া আ রা অবেযই উয়ল্লখ্ করয়ে পাতর।
২
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তবতভন্ন পে-পতেকাসহ তেবাল ত য়ের প্রকাতেে গয়ল্পর সংখ্যা প্রাে েোতযক। োুঁর প্রর্

গল্প সংকলয়নর না

‘আের

আতলর রাযসজ্জা’, র্া প্রকাতেে হে ১৯৮৩ তিস্টায়ব্দ। এখ্ায়ন শ াট গয়ল্পর সংখ্যা ১৫-তট এবং গল্পগুতলর রিনাকাল
র্র্াক্রয়

১৯৭৫ তিুঃ শর্য়ক ১৯৮২ তিুঃ পর্ষন্ত। এরপর আয়স্ত আয়স্ত প্রকাতেে হয়ে র্ায়ক ‘ া বতলো িাক’ (১৯৮৭

তিুঃ), ‘তনবষাতিে গল্প’ (১৯৯৭ তিুঃ), ‘শশ্রষ্ঠ গল্প’ (১৯৯৯ তিুঃ) – প্রভৃতে গল্প সংকলয়নর বই। আত
তেবাল ত য়ের প্রর্

আয়লািয আয়লািনাে

গল্প সংকলন ‘আের আতলর রাযসজ্জা’ শর্য়ক তকেু গল্প শবয়ে তনয়ে আয়লািনার াযযয়

তবয়ের্ণ

কয়র শদ্খ্ার শিষ্টা করয়বা শলখ্য়কর নাটয ভাবনার প্রকাে কীভায়ব শসখ্ায়ন গয়ল্পর অন্তরায়ল শিারায়রায়ের

ে বয়ে

তগয়েয়ে। শর্খ্ায়ন কাতহতনর অসাযারণ বুয় নায়টর পায়ে

ল্গুযারার ে বয়ে িয়লয়ে নাটয়কর অসংখ্য উপাদ্ান। আর োয়ক

েুয়ল যরার য়যযই শদ্খ্ায়নার শিষ্টা করয়বা শলখ্ক তহসায়ব তেবাল ত ে কে বে ায়পর একযন সাতহতেযক তেয়লন। র্াুঁর
শলখ্নী েতক্ত েৎকালীন স য়ে অনযানয শলখ্কয়দ্র শলখ্ার েুলনাে বহুগুয়ণ অগ্রগা ী তেল।
আত তেবাল ত য়ের শর্ দ্ু তট শোটগল্প তবয়ের্ণ কয়র োর য়যয শলখ্য়কর নাটয ভাবনার প্রকােতট শদ্তখ্য়ে নাটয
উপাদ্ানগুতল আয়লািনা করয়ে িাই, শসই গল্পগুতল হল – ‘েবসাযনা’ এবং ‘শপাকা’। এই দ্ু তট গল্প আয়লািনার াযযয় ই
আ রা বুঝয়ে পারয়বা োুঁ র শলখ্নী কাঠায় ার য়যয কীভায়ব একতট নাটয়কর সিা লু তকয়ে আয়ে। র্ায়ক সতঠকভায়ব প্রাণ
তদ্য়ে সে হয়ল ো একতট পূ ণষা ঙ্গ নাটয়ক পতরণে হয়ে পায়র।
৩
‘েবসাযনা’ গল্পতট তবয়ের্ণ করয়ল আ রা শদ্খ্য়ে পাই, এতট সিয়রর দ্েয়কর নকোল আয়ন্দালয়নর স েয়কতন্দ্রক একতট
ঘটনায়ক শকন্দ্র কয়র আবতেষ ে হয়েয়ে। শর্খ্ায়ন তবপ্লবী র্ু বকয়দ্র পুতলয়ের হায়ে যরা পোর পর শর্ ভোবহ অবস্থার
সমু খ্ীন হয়ে হে োরই এক েতব তেতন এখ্ায়ন েুয়ল যয়রয়েন। র্ার প্রয়েযক পদ্য়েয়প সন্ধান পাওো র্াে নাটয়কর
আভাস।
গয়ল্পর শুরুয়েই আ রা শদ্তখ্ শলখ্ক এ নভায়ব রিনাতট শুরু কয়রয়েন শর্ন নাটয য়ঞ্চ ো পতরিালনা করার
একটা পতরকল্পনা। ‘ঘয়রর

াঝখ্ায়ন জ্বলয়ে দ্ু য়টা শযারায়লা স্পট লাইট। শ য়ঝটা শভয়স র্ায়ে আয়লাে।

আগুয়নর

য়ো শিাখ্ ঝলসায়না শস আয়লা। ঘয়রর শের্ প্রায়ন্ত একটা শবয়ঞ্চ সু ন বয়স আয়ে। শস যােগাটা অন্ধকার। শযাুঁোয়ট
২.

অন্ধকায়র সু নয়ক আবো শদ্খ্া র্াে।’

শর্ন গল্প শলখ্ার পাোপাতে নাটয়কর তিে রিনার একটা ইতঙ্গেও আ রা

এখ্ায়ন শপয়ে র্াতক। োই শুরুয়েই গয়ল্পর আবহতট এ নভায়ব বণষনা কয়রয়েন শর্ শসখ্ায়ন কাতহতনর পতরয়বয়ের সায়র্
সায়র্ ঞ্চসজ্জার একটা অতলতখ্ে তনয়দ্ষেও তেতন তদ্য়ে শরয়খ্য়েন। এরপর শদ্খ্া র্াে নাটয়কর ‘সূ িনা’ অংয়ের ে ু খ্য
িতরেস ূ হ, ূ ল আখ্যানবস্তু, সংঘায়ের যারণা ইেযাতদ্ তদ্কগুতলয়ক গল্প য়যয তেতন েুয়ল যয়রয়েন। শর্ ন তবপ্লবী সু নয়ক
ইনয়স্পকটর স াোয়রর শযলখ্ানাে যয়র আনা, সু য়নর সা য়ন োর স্ত্রী’শক অেযািার করা – ইেযাতদ্ তদ্কগুতল এখ্ায়ন
তেতন শদ্তখ্য়েয়েন। পাোপাতে গয়ল্পর ূ ল শর্ আখ্যান োয়কও তকেু টা পতরস্ফু ট কয়রয়েন শলখ্ক তেবাল ত ে। তবপ্লবী
সু নয়ক যয়র এয়ন োর
অেযািায়রও

ু খ্ শর্য়ক দ্য়লর আসল পািার না

যানয়ে িাে ইনসয়স্পকটর স াোর।

তকন্তু প্রবল

ু খ্ খ্ুলয়ে স র্ষ না হওোে শের্ পর্ষন্ত সু য়নর অন্তুঃসো স্ত্রী’শক যয়র এয়ন োর সা য়নই পােতবক

অেযািার িালাে স াোর। তেরী হে এক িাপা সংঘাে, উয়িযনা – একতদ্য়ক সু য়নর আদ্েষ, অনযতদ্য়ক পুতলেক ষী
স াোয়রর শযদ্, অহংকার।

আর এই দ্ু ’শের

াঝখ্ায়ন নৃ ে ংস অেযািায়রর তেকার হয়ে র্ায়ক সু য়নর স্ত্রী িেেী।

শলখ্ক বণষনা কয়রয়েন, ‘দ্ু য়টা শটতবয়লর ওপর একটা শলাহার রি। শসই রি শর্য়ক েীর্ষাসয়নর ভঙ্গীয়ে িেেী ঝুলয়ে।
িেেীর ভাুঁযকরা হাুঁটুর

য়যয রয়েয়ে রিটা। ... িেেীর পরয়ণ এখ্ন শুযু একটা োো, িেেীর এখ্ন জ্ঞান শনই।

িেেীর এই অবস্থায়ক শলখ্ক র্য়র্ষ্ট সু ন্দরভায়ব

ু তটয়ে েুয়লয়েন গল্প য়যয।

’৩.

র্ায়ে অেযািায়রর নৃ ে ংসো সম্পয়কষ

পাঠয়কর বা দ্েষয়কর য়ন িেেী সম্বয়ন্ধ একটা সহানু ভূতে এবং স াোয়রর প্রতে তবয়দ্বর্ভাব শযয়গ ওয়ঠ। এরপর শদ্খ্া
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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র্াে শলখ্ক গল্প য়যয ূ ল সংঘাে-দ্বয়ন্দ্বর তদ্কতট েুয়ল যয়রয়েন। শর্খ্ায়ন নাটয়কর তদ্বেীে পর্ষায়ে ‘যতটলো ও প্রবাহ’
অংয়ের সয়ঙ্গ ত ল পাওো র্াে। এভায়ব আয়স্ত আয়স্ত ঘটনার প্রবাহ নানান যতটলো ও দ্বয়ন্দ্বর য়যয তদ্য়ে েীর্ষতবন্দুয় ে
এয়স শপৌঁোে।

শর্খ্ায়ন ইনসয়স্পকটর স াোয়রর িেেীর প্রতে অেযািায়রর

াো আয়রা শবয়ে র্াে।

শদ্খ্া র্াে –

‘িেেীর িাউয, অন্তবষাস শটয়ন তেুঁয়ে শ য়ল। োো োো িেেীর েরীয়র এখ্ন শকান শপার্াক শনই। ইনসয়স্পকটর
শদ্খ্য়লা, সু ন োতকয়ে আয়ে িেেীর তদ্য়ক। িুরুয়ট ঘনঘন টান তদ্য়ে দ্গদ্য়গ আগুনটা ইনসয়স্পকটর স াোর এবার
শিয়প যরয়লা িেেীর অনাবৃ ে নর

বুয়ক। একবার, দ্ু ’বার, তেনবার। িেেীর েরীরটা কুুঁকয়ে র্াে, তহককা ওয়ঠ।

োো তভয়য তগয়ে খ্াতনকটা দ্লাপাকায়না, কালয়ি রক্ত শ য়ঝয়ে ঝয়র পয়ে।’

৪.

এইরক

অবস্থাে টান টান উয়িযনাে

আ রাও রুেশ্বায়স অয়পো কয়র র্াতক, এরপয়র কী হয়ব? আর েখ্নই আয়স্ত আয়স্ত শলখ্ক শসই উয়িযনার অবসান
ঘটান। িতকয়ে শসই অবস্থা শর্য়ক ঘটনার অনয পর্ষায়ে অবস্থান্তর ঘটান। র্ায়ক নাটয়কর ভার্াে বলা হে ‘গ্রতন্থয় ািন’।
এরপর আয়স্ত আয়স্ত গল্পতট ‘স াতপ্ত’-র তদ্য়ক এতগয়ে শর্য়ে র্ায়ক। শর্খ্ায়ন শলখ্ক শের্ পর্ষন্ত শদ্খ্ান, ইনসয়স্পকটর
স াোর সু নয়ক পুতলয়ের ভযায়ন েুয়ল তনয়ে শরসয়কায়সষর পায়ে
করয়ে র্ায়ক দ্য়লর প্রযায়নর না

েদ্ায়নর

ায়ঠ তনয়ে র্াে এবং

ানতসকভায়ব শযার

যাতনয়ে শদ্বার যয়নয। তকন্তু সু ন শকানভায়বই োর প্রেুযির না শদ্ওোে স াোর

োয়ক গুতল শ য়র হেযা কয়র।
‘শপাকা’ গল্পতট তবয়ের্য়ণও আ রা শদ্খ্য়ে পাই, শলখ্ক তেবাল ত ে গয়ল্পর প্রর্য় ই কাতহতন শুরুর দ্ৃ েযপটটা শর্ন
সাতযয়ে তনয়েন। শর্ ন নাটযকার নাটক শুরুর আয়গ পতরয়বেটা তেরী কয়র শনন, অয়নকটা শসই রক একটা প্রয়িষ্টা।
‘শের্ তবয়কয়লর আয়লাে লাল

াতটর তেরী এই শোট প্লযাট

হতরোলয়ক শদ্য়খ্ তবযোর ু খ্ আ ার

ষ , দ্ু ’পায়ের

সল ভতেষ

াঠ আর ঘর ু য়খ্া একদ্ল
৫.

য়ন আয়স। সু ন্দর তকেু য়ক একা শভাগ করয়ে কষ্ট হে।’ এরপর শদ্খ্া র্াে

আয়স্ত আয়স্ত কাতহতনর উয়িারণ, সূ িনা অংয়ের শুরু। শপাকা ারার ঔর্য শকাম্পাতনর শসলস যান অবনী রাে শরয়ন কয়র
উতের্যার তদ্য়ক িয়লয়ে। কারণ শসখ্ানকার
শসই এলাকার কৃর্কয়দ্র

সয়ল শপাকা যয়রয়ে এবং োর তবয়র্র ন ু না পযায়কট তনয়ে অবনী িয়লয়ে

সলগুতল বাুঁিায়ে।

াঝরাস্তাে শরনতট হঠাৎ কয়র শর্য় র্াে। েখ্ন কেকগুতল পুত লে শরয়ন

ওয়ঠ এবং োয়দ্র য়যয একযন অবনী রায়ের ার্াে তরভলবার যয়র তিৎকার কয়র ওয়ঠ – ‘হযািস্ অযাপ’ বয়ল। আর
েখ্নই শুরু হয়ে র্াে গয়ল্পর

য়যয যতটলোর প্রবাহ।

এরপর অবনী রােয়ক োরা তনকটবেষী পুতলে শস্টেয়ন তনয়ে

আয়স। োর ু য়খ্র আদ্ল ও েু ুঁ িয়লা তিবুয়ক তর করা দ্াতের বহর শদ্য়খ্ তেয়বন নায় এক তবপ্লবীর যােগাে োয়ক যয়র
রায়খ্।

য়ল শুরু হে এক নেুন রহসয। গল্পতট এরপর র্ে এয়গায়ে র্ায়ক অবনী রায়ের উৎকো েে বৃ ত ে পাে।

কারণ দ্ু ই পুত লে অত সার গুরুপদ্ এবং দ্তস্তদ্ার ানু র্ তহসায়ব অসৎ ও কা ু ক। অবনী র্েই পতরিে শদ্ওোর শিষ্টা
কয়র শস শকাম্পাতনর শসলস যান াে একযন, েেই োরা শসকর্া অস্বীকার কয়র। এ নকী োর াতনবযাগ শর্য়ক বান্ধবী
তবযোর েতবয়ক শদ্য়খ্ অেীল ন্তবয করয়েও তপেুপা হে না। এই স ে ঘটনার দ্বন্দ্ব ির সী াে ওয়ঠ। আর েখ্নই
তবপ্লবী তেয়বয়নর দ্ু ই সাগয়রদ্ যগদ্ীে আর সয়বষশ্বরয়ক প্রিি প্রহায়রর

য়ল োরা প্রাে অযষ ৃ ে হয়ে পয়ে। েখ্ন

একযন পুত লেক ষী সয়বষশ্বরয়ক তনয়ে অবনী রায়ের ঘয়র প্রয়বে কয়র োয়ক তবপ্লবী তেয়বন তহসায়ব েনাক্তকরয়ণর যনয
বলয়ল কাতহতনর দ্বন্দ্ব একদ্ েীর্ষতবন্দুয়ে উয়ঠ র্াে। অবনী রাে শভেয়র শভেয়র দ্ারুনভায়ব েতিে হয়ে র্ায়ক। তকন্তু
োয়ক সয়বষশ্বর োয়দ্র দ্য়লর প্রযান তেয়বন ওরয়

ন্টুদ্া বয়ল তিতিে না করয়ল েখ্ন কাতহতনতটর ‘গ্রতন্থয় ািন’ শুরু হে।

পুতলে অত সার গুরুপদ্ অবনী রায়ের দ্াুঁতেয়ক নকল দ্াুঁতে শভয়ব টানয়ল ো উয়ঠ আয়স না। এই স ে খ্বর আয়স
তবপ্লবী তেয়বন ওরয়

ন্টু এখ্নও পলােক, োর বদ্য়ল ভুল কয়র অবনীয়ক যরা হয়েয়ে। েখ্ন অবনী রায়ের কায়ে

োরা ে া শিয়ে শনে এবং রােটা শসখ্ায়নই শর্য়ক র্াওোর যয়নয বয়ল। - আর এভায়বই গয়ল্পর ‘স াতপ্ত’ ঘয়ট সম্পূ ণষ
নাটকীে কাঠায় াে।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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আর তঠক এইভায়ব গয়ল্পর য়যয নাটয়কর একতট স্পষ্ট রূপয়রখ্া শদ্তখ্য়েয়েন সাতহতেযক তেবাল ত ে। শর্খ্ায়ন
অবনী রাে, তবযো, গুরুপদ্, যগদ্ীে, দ্তস্তদ্ার, তনোই ইেযাতদ্ িতরেগুতল নানাভায়ব তবতভন্ন তদ্বযা-দ্বয়ন্দ্বর

য়যয তদ্য়ে

য়ল নােক অবনী রায়ের িতরয়ের সয়ঙ্গ পাঠকবগষ অবেযই এক প্রকার সহানু ভূতে অনু ভব কয়র।

তবকাতেে হয়েয়ে।

র্ায়ক নায়টযর ভার্াে ‘Protagonist’ বয়ল। আবার োর তবপরীয়ে গুরুপদ্ বা দ্তস্তদ্ার িতরয়ের ে খ্ল িতরে উদ্ভাবয়ন
আ রা নায়টযর ‘Antagonist’ গঠয়নর পতরিে পাই।
শর্য়কান নাটয়কর শকতন্দ্রে দ্বন্দ্ব ো আ রা সবাই যাতন।

আর এই ‘Protagonist’ ও ‘Antagonist’-এর সংঘােই শর্
য়ল এই দ্বন্দ্ব এবং নাটয়কর গঠনরূপ, সংলাপ ইেযাতদ্ স স্ত

তদ্ক শর্য়কই ‘শপাকা’ গল্পতটর য়যয শলখ্য়কর নাটয ভাবনার এক প্রয়িষ্টা শদ্খ্া র্াে এবং োয়ক র্য়র্াতিেভায়ব নাটযরূপ
তদ্য়ল ো র্র্ার্ষ নাটক হবারও দ্াতব রায়খ্। এর প্র াণ স্বরূপ গল্পতটর য়যয তকেু কয়র্াপকর্ন উয়ল্লখ্ করয়লই আ রা
নাটয়কর পাে-পােীর সংলায়পর ে এক সংলায়পর স্পষ্ট পতরিে পায়বা –
‘আপনারা ভুল কয়রয়েন – আত করুণ গলাে বললা ।

ার্ার ওপর দ্ু য়টা হাে টন-টন করয়ে।

শরাগা শ াটা পরস্পয়রর তদ্য়ক োকাে।
শরাগা তযজ্ঞাসা করয়লা – তক না ?
অবনী রাে।
শ াটা হযা হযা কয়র হায়স।’

৬.

আর এভায়বই সাতহতেযক তেবাল ত য়ের গয়ল্পর

য়যযও নাটক সম্বয়ন্ধ একটা যারণার, একটা ভাবনার পতরিে আ রা

পাই।
৪
আসয়ল কর্াসাতহতেযক শলখ্ক তহসায়ব তেবাল ত ে শর্রক আ ায়দ্র কায়ে পতরতিে, তঠক শসভায়ব শকায়নারক নাটক না
রিনা করার যনয নাটযকার তহসায়ব োুঁর রূপতট আ ায়দ্র কায়ে অয়জ্ঞে। তকন্তু োুঁর রিনার য়যযই, তবয়ের্ে শোটগয়ল্পর
য়যয নাটক রিনার শর্ তবপুল উপাদ্ায়নর পতরিে আ রা শপলা

শসখ্ায়ন োুঁর তিন্তা-শিেনার

য়যয নাটযভাবনা অেযন্ত

সতক্রেভায়ব বেষ ান তেল। হেয়ো শকায়নাকারয়ণ সতঠক অয়র্ষ শকায়নারক নাটক তলয়খ্ উঠয়ে পায়রনতন তেতন, তকন্তু ো
সয়েও োুঁর প্রজ্ঞা, তবিেণো, ভার্ার দ্েো, শ যা – ইেযাতদ্ পারঙ্গ োর দ্বারা তেতন নাটক তলখ্য়ে র্য়র্ষ্ট পতর ায়ণ
সে

তেয়লন।

শকননা গল্পগুতলর তবয়ের্য়ণই শদ্খ্া র্াে, গয়ল্পর অন্তরায়ল োুঁর এক যরয়ণর নাটয ভাবনা তকেু টা
আর শসখ্ায়নই তেবাল ত য়ের কৃতেত্ব।

সয়িেনভায়বই শর্ন সতক্রে তেল।
স্বাদ্য়ক গল্প শলখ্ার

শর্খ্ায়ন নাটক না তলয়খ্ও নাটক রিনার

য়যয তদ্য়ে উপয়ভাগ কয়রয়েন তেতন। পাঠকয়ক তদ্য়েয়েন গল্প পায়ঠর আনয়ন্দর পাোপাতে নাটক

তনয়ে ভাবনাতিন্তারও এক অবকাে।
ের্যসূ ে :
১. ত ে তেবাল। শশ্রষ্ঠ গল্প। ( ‘যযায়কট’, শের্ পাো )। শদ্’য পাতবতলতেং। প্রর্ প্রকাে, কতলকাো পুস্তকয় লা। যানু োতর
১৯৯৯।

াঘ, ১৪০৫।

২. ত ে তেবাল। আের আতলর রাযসজ্জা। ‘েবসাযনা’। প্রর্ প্রকাে, ৪-ঠা আগষ্ট ১৯৮৩। বুক াকষ, ৬ বতি

িযাটাযষী

স্ট্রীট। পৃ ষ্ঠাুঃ ৩৪।
৩. েয়দ্ব। পৃ ষ্ঠাুঃ ৩৪।
৪. েয়দ্ব। পৃ ষ্ঠাুঃ ৩৮।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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৫. ত ে তেবাল। আের আতলর রাযসজ্জা। ‘শপাকা’। প্রর্

প্রকাে, ৪-ঠা আগষ্ট ১৯৮৩। বুক াকষ, ৬ বতি

িযাটাযষী

স্ট্রীট। পৃ ষ্ঠাুঃ ৯।
৬. েয়দ্ব। পৃ ষ্ঠাুঃ ১২।


সহােক গ্রন্থপতঞ্জ :
ি

িয়ট্টাপাযযাে, কুন্তল। ‘সাতহয়েযর রূপরীতে ও অনযানয প্রসঙ্গ’। রোবলী।

স

সবযসািী শদ্ব। (সম্পাদ্না)। ‘তেবাল ত ে ত য়র শদ্খ্া’। শদ্’য পাবতলতেং।
ত ে, তেবাল। ‘শশ্রষ্ঠ গল্প’। শদ্’য পাবতলতেং।
ত ে, তেবাল। ‘আের আতলর রাযসজ্জা’। বুক াকষ।
ত ে, তেবাল। ‘আতয আতে’। আরুতণ পাবতলোসষ।

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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োরােির বয়ন্দযাপাযযায়ের ‘প্রেযাবেষন’: এক ‘শবউয়লা রাুঁেী’, ো ার
কবি আর যাদ্ুতবশ্বায়সর কাতহতন
শলখ্ক-পতরতিতে

ত েী দ্াস
গয়বর্ক, বাংলা তবভাগ,
আসা তবশ্বতবদ্যালে, তেলির, আসা

সারসংয়েপ
ানব

নস্তয়ের বযর্ষো-ভে-অসহােো-তযজ্ঞাসার অন্ধকার প্রাক-ইতেহায়স যন্ম তদ্য়েতেল যাদ্ু তবশ্বায়সর। ানু র্ তনতিে তেল, তনভুষল

যাদ্ু সংতেষ্ট তবর্য়ের তনেোেতক্তয়ক একপ্রকার বাযয ক’শর প্রয়োগকারীর অভীপ্সা তসে করয়ব।
আয়লািয োরােির বয়ন্দযাপাযযায়ের ‘প্রেযাবেষন’ গল্পতট সম্পূ ণভ
ষ ায়বই যাদ্ু তবশ্বাসয়কতন্দ্রক। কাতহতনয়ে, তেন-তেনবার তবযয়বযর
পর তনয়যর না টাই হাতরয়ে র্াে র াদ্াসীর। শযয়লপাো োয়ক িায়ক ‘শবউয়লা’ বয়ল—শর্ পুরুর্ োয়ক তবয়ে করয়ব োর ৃ েুয
তনতিে। িেুর্ষবার পশুপতের সয়ঙ্গ তবয়ে পাকা হয়ল আেতিে র াই ভাবী স্বা ীর হায়ে শবুঁয়য শদ্ে িণ্ডীর রোকবি। তকন্তু কলকাো
তগয়ে পশুপতে আর গ্রায় শ য়র না। পশুপতে ারা শগয়ে শভয়ব অপরাযয়বায়য র া আত্মঘােী হে। তনয়যয়ক শবহুলা ভাবার র ার এই
ানতসকো প্রসয়ঙ্গ অতনবার্ষভায়ব এয়স পয়ে োরােিয়রর ‘িাইতন’, ‘িাইতনর বাুঁেী’, েরতদ্ন্দু বয়ন্দযাপাযযায়ের ‘তবর্কনযা’, অতভতযৎ
শসয়নর ‘তবদ্যাযরী ও তববাগী লতখ্ন্দর’, ভগীরর্ ত য়শ্রর ‘যানগুরু’, ‘তেকলনা া’র শসইসব িতরয়ের কর্া, িারপায়ের

ানু র্ র্ায়দ্র

অশুভ েতক্তর অতযকারী বয়লয়ে, আর তনয়দ্ষতেে ‘আসা ী’তটও তনয়যয়ক দ্াুঁে কতরয়েয়ে অপরাযীর কাঠগোে। অনযতদ্য়ক দ্ু ঘষটনাগ্রস্ত
যাহায শর্য়ক একাই শবুঁয়ি ত য়র খ্ালাসী পশুপতের দ্ৃ ঢ় প্রেযে যন্মাে, র ার কবিই োয়ক রো কয়রয়ে। এরপর র ার কায়ে
ত রয়ে তগয়ে র্খ্ন শস যানয়ে পায়র, একরক োরই যনয র া আত্মহেযা কয়রয়ে, আত্মতযক্কায়র শসও শবয়ে শনে আত্মহনয়নর পর্।
োই ঝুুঁতকপূ ণষ স ু দ্রর্াোে র্াবার আয়গ, পয়র্ শ য়ল র্াে ো ার কবিতট।
ু খ্যে দ্ু তট যাদ্ু তবশ্বাস এ কাতহতনয়ক তনেেণ কয়রয়ে—প্রর্ তট শবহুলার ত র্, অনু কৃতে ূ লক যাদ্ু তবশ্বাস; তদ্বেীেতট কবয়ির ে ো,
সংস্পেষ ূ লক যাদ্ু তবশ্বাস। আনু র্তঙ্গক উপবায়সর তবতয আর ‘লাল’ সু য়োতটও সংস্পেষ ূ লক যাদ্ু তবশ্বায়সর আওোে পয়ে। তকন্তু শুযু াে
তবযয়বয নে, ‘প্রেযাবেষন’-এর কাতহতনয়ে র া শবউয়লা অদ্ভুেভায়ব ত য়র্র শবহুলার সয়ঙ্গ এক হয়ে র্াে স্বা ীয়ক ৃ েুযর াঝখ্ান শর্য়ক
ত তরয়ে আনায়েও। শবহুলা না করয়ণ অসমায়ন গঞ্জনাে শকায়ণ শঠয়ল রাখ্া র ায়ক তদ্য়ে পয়রায়ে পশুপতের প্রাণ বাুঁতিয়ে শর্ন োর
ার্া শর্য়ক অতেপ্রাকৃে ারণ েতক্তর কলি ঘুতিয়ে শদ্ে শসই ত তর্কযাল যাদ্ু তবশ্বাসই।

য়ল শদ্খ্া র্াে, যাদ্ু তবশ্বায়সর এই কাতহতনয়ে

শুযু িতরেগুতলই যাদ্ু র প্রতে ঐকাতন্তক তবশ্বায়স তনয়যয়দ্র গতেতবতয তনযষারণ কয়রতন, যাদ্ু ও শর্ন িতরেয়দ্র ভাগয তনেেণ কয়র শগয়ে
অলয়েয।
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োরােির বয়ন্দযাপাযযায়ের ‘প্রেযাবেষন’: এক ‘শবউয়লা রাুঁেী’, ো ার
কবি আর যাদ্ুতবশ্বায়সর কাতহতন
ত েী দ্াস
ানব নস্তয়ের বযর্ষো-ভে-অসহােো-তযজ্ঞাসার অন্ধকার প্রাক-ইতেহায়স একতদ্ন যন্ম তদ্য়েতেল যাদ্ু তবশ্বায়সর। ানু র্ তনতিে তেল,
তনভুষল যাদ্ু সংতেষ্ট তবর্য়ের তনেো েতক্তয়ক এক প্রকার বাযয ক’শর প্রয়োগকারীর অভীপ্সা তসে করয়ব। র্তদ্ও সতেযটা তভন্ন—
‘magic is a spurious system of natural law as well as a fallacious guide of conduct : it is a false science
as well as an abortive art.’১ নৃ োতেকয়দ্র

য়ে, পৃ তর্বীর প্রতেতট শগাষ্ঠীর আতদ্

সঙ্গী তেল যাদ্ু ।২ পরবেষীয়ে তবজ্ঞায়নর

আতবষ্কার যাদ্ু র শেেটায়ক সংকুতিে কয়র শ লয়লও, আযও সবষে তবজ্ঞান যাদ্ু য়ক প্রতেস্থাতপে করয়ে পায়রতন। হাযার হাযার বের
আয়গর শর্ পতরতস্থতে যাদ্ু য়ক তেতর কয়রতেল, একতবংে েেয়কও শসই একই—বযর্ষো-ভে-অসহােো-তযজ্ঞাসা বয়ে তনয়ে িয়লয়ে
যাদ্ু য়ক। আতদ্ শগাষ্ঠীস ায শর্য়ক উন্নেের সভযো—যাদ্ু য়ক এতেয়ে তনরবলম্ব হয়ে দ্াুঁোয়ে এখ্নও শেয়খ্তন।
এই যাদ্ু তবশ্বাসয়ক তঘয়রই োরােির বয়ন্দযাপাযযায়ের ‘প্রেযাবেষন’ গল্পতট। ১৩৪৮ বঙ্গায়ব্দ, ‘প্রবাসী’ পতেকার কাতেষক সংখ্যাে
এতট প্রকাতেে হে।৩ ‘প্রেযাবেষন’-ও োরােিয়রর তনতবে বীেয়ণ রাঢ় সংস্কৃতের এক াতল শলাকস াযয়ক েুয়ল যয়রয়ে। উয়ঠ এয়সয়ে
োয়দ্র আিার আিরণ তবশ্বাস সংস্কায়রর অন্দর হল।
তেন-তেনবার তবযবা হবার পর একস ে তনয়যর না টাই হাতরয়ে র্াে র াদ্াসীর। তেন বের বেয়সর প্রর্ তবয়ের পর পাুঁি
বেয়র তবযবা; েে বেয়র সাঙা করা স্বা ীতট ে’ ায়সর য়যযই ারা র্াে; ে’বের পর েৃ েীেবায়রর তবয়েটাও শটুঁয়ক না, াসখ্ায়নয়কর
য়যযই দ্ু ঘষটনাে প্রাণ হারাে র্ু বকতট। আর ‘র াদ্াসী’ নে—শযয়লপাোর সবাই োয়ক ‘শবউয়লা’ বয়লই িায়ক। শবউয়লা অর্ষাৎ
শবহুলা— নসা ঙ্গয়লর শবহুলা। ত য়র্র শর্ নারী তববায়হর রায়েই স্বা ীয়ক হাতরয়েতেল। বারবার তবযবা হওো র ায়ক তঘয়র এক অদ্ভুে
যাদ্ু তবশ্বাস তেতর হয়ে র্াে শযয়লপাোে—শর্-শর্ পুরুর্ োয়ক তবয়ে করয়ব, শবয়ঘায়র

রয়ে হয়ব োয়দ্র প্রয়েযকয়ক।

য়ল

শযয়লপাোর আর শকউ-ই র ার সয়ঙ্গ তনয়যর ভাগযয়ক যোবার দ্ু ুঃসাহস শদ্খ্াে না। বাপ-ভাইয়ের সংসায়র প্রতেপাতলে হয়ে র্ায়ক
‘শবউয়লা’ র া।
অনযতদ্য়ক দ্ে বের পর শযয়লপাোে ত য়র আয়স পশুপতে—তবতপন শযয়লর সৎ শেয়ল। যাহায়য খ্ালাসীর কায তনয়ে শস
ঘুয়র এয়সয়ে িীন যাপান তবয়লে

াতকষন

ু লুক। শযয়লপাোর অন্ধতবশ্বাস কুসংস্কার েখ্য়না ত য়ক হেতন। তবয়লে-পাতের শদ্ার্

কাটায়ে যাে বযাে রাখ্ার যনয পশুপতেয়ক তেে টাকা যতর ানা তদ্য়ে হে স াযয়ক। পয়নয়রা বেয়রর তকয়োরতট শর্ ু গ্ধোে
একতদ্ন যগন্নায়র্র অয়লৌতকক গল্প শুনে—‘রয়র্র উপর যগন্নার্ নাতক হাুঁতটো আতসো িয়েন, লে লে শলাক য ায়েে হে, য়যয
য়যয শস রর্ নাতক আটকাইো র্াে, লে শলায়ক টাতনয়লও শস রর্ িয়ল না, েখ্ন পাণ্ডারা যগন্নার্য়ক তেরস্কার কয়র—েয়ব শস রর্
আবার িয়ল।’৪, পুঁতিে বেয়রর র্ু বাতটও শে নই সরলোে তবশ্বাস কয়র র্াে আল্লার াহাত্ময। যাহায শর্য়ক স ু য়দ্র পয়র শকায়না এক
আরতব শেখ্ নাতক তঘয়র যরা হাঙরয়দ্র অনু য়রায যাতনয়েতেল, ‘দ্ু হাই আল্লায়ক, দ্ু হাই পেগম্বরয়ক— ৎ কায়টা হা য়কা। বযস, হাঙর
েু ুঁয়ে পারল না।’৫ শযয়লপাোে দ্ াংয়সর সান্ধয যতলয়স সবাই পশুপতেয়ক তঘয়র যয়র শদ্ে-তবয়দ্য়ের এ নই শলৌতকক-অয়লৌতকক
সব গল্প শুনয়ে।
এ পর্ষন্ত সবতকেু তঠকঠাকই তেল। স সযাটা তেতর হল অনযে। বাইয়রর যগয়ের সংস্পয়েষ এয়স পশুপতের িতরয়ে েখ্ন
একটা অদ্ভুে শবপয়রাো ভাব। শকায়না পতরতস্থতেয়েই শস আর অপ্রতেভ হয়ে িাে না। আ-শদ্খ্লা ানু র্গুয়লায়ক শযাো নাি শদ্তখ্য়ে
আরও তবতস্মে করয়ে তগয়ে র্খ্ন সঙ্গী তহয়সয়ব শস র াদ্াসীর হাে যয়র, শোরয়গাল ওয়ঠ নবীন আর োর শেয়লর তদ্ক শর্য়ক—োরা
র ার বাপ-ভাই। নবীনরা দ্াতব কয়র স্পেষ করার োতস্ত তহয়সয়ব পশুপতেয়ক র ার সয়ঙ্গ সাঙা করয়ে হয়ব। ি পশুপতে শসসব শুয়ন
েখ্ন ‘ইো বে একটা েু তর হায়ে তনভষে শকৌেুয়ক দ্াুঁোইো হাতসয়েতেল। শস বতলল—বযস্, ৎ তিল্লাও, সাঙা করব হাত । ই বাে
আয়ে—কসু র হইয়ে, সাঙা করব হাত ।’৬ য়দ্র শনো কাটবার পয়রও পশুপতে ে বদ্লাল না। যীর তস্থর রূপবেী েন্বী েরুণীতটয়ক
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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োর পেন্দ। তকন্তু শবুঁয়ক বসল পশুপতের া—‘উ শ য়ে সবষয়নয়ে শ য়ে বাবা। শবউয়লা রাুঁেী, তেনবার তবয়ে হয়েয়ে—তেনয়ট রয়দ্র
ার্া উ শখ্য়েয়ে; উ হয়ব না বাবা।’৬ েবুও পশুপতে অনে। ায়ের অ ে, োই তবয়ের পর আলাদ্া কয়র সংসার পাোর স্বপ্ন শদ্খ্ল
র্ু বাপুরুর্তট। নেুন ঘর উঠল পশুপতের।
তকন্তু শুযু পশুপতের া, তকংবা শযয়লপাোর আর পাুঁিযন নে, র া তনয়যও য়নপ্রায়ণ তবশ্বাস করে শস দ্ু ভষাগা—‘শবউয়লা’—
স্বা ী তনয়ে সংসার করার সু খ্ োর কপায়ল শনই। এয়কর পর এক দ্ু ঘষটনা োয়ক শভেয়র শভেয়র েস্ত কয়র েুলতেল। যাদ্ু তবশ্বাস
যীয়র যীয়র কুয়ে শখ্য়েতেল আত্মতবশ্বাসয়ক। পশুপতের সয়ঙ্গ িেুর্ষ তবয়ে তঠক হবার পর শর্য়কই শস আেিা করতেল আবারও ির
শকায়না দ্ু ুঃসংবায়দ্র। োই পশুপতের কলকাো র্াবার তদ্ন তদ্বযাদ্বন্দ্ব সতরয়ে, একতদ্ন উপবায়স শর্য়ক সেকষভায়ব র্াবেীে রীতেশরওোয পালন কয়র, র া েু য়ট এয়সতেল

া-িণ্ডীর তবপিারণ কবি তনয়ে। লাল সু য়োে র া তনয়যই শসই ো ার কবি শবুঁয়য

তদ্য়েতেল পশুপতের হায়ে। এ শর্ন র ার তনয়যর সায়র্ তনয়যর লোই—ভায়গযর ার প্রতেহে করয়ে শস ঈশ্বয়রর বয় ষ শঢয়ক সু রতেে
রাখ্য়ে িাে ভাবীপতেয়ক—‘আ ার কপাল র্াই শহাক, া শো ত য়র্য লে, রয়ণ বয়ন অরয়ণয া শো ায়ক রো করয়বন!’৭
েবুও র া শহয়র র্াে। পশুপতে কলকাো শর্য়ক শ য়র না। র ার তস্থর প্রেযে যন্মাে, োর সবষনােী ারণ েতক্তর েীিোর
কায়ে শুভ ঐেী েতক্তও পরাতযে হয়েয়ে—শুযু াে োর সয়ঙ্গ ভাগয যোয়নার ভুয়ল ারা শগয়ে পশুপতেও। তনয়যর প্রতে রায়গ শঘন্নাে,
হেয়ো বা অয়নযর আেু শুয়র্ শনবার অপরাযয়বায়য, তকংবা গঞ্জনাে অপ ায়ন, পশুপতের নেুন ঘয়রই গলাে দ্তে তদ্য়ে

ারা র্াে

র া—‘শবউয়লা’। শস ু হূয়েষ, শুযু শযয়লপাোর ানু য়র্র শিায়খ্ নে, োর তনয়যর শিায়খ্ও শস ‘শবউয়লা’—শর্ এয়কর পর এক িারযন
স্বা ীয়ক ‘শখ্য়েয়ে’।
র ার এই নস্তে আয়লািনা প্রসয়ঙ্গ অতনবার্ষভায়ব এয়স পয়ে একঝাুঁক নারী-পুরুর্ িতরয়ের কর্া। িারপায়ের ানু র্ তঘয়র
যয়র র্ায়দ্র ‘অপো’ বয়লয়ে, অশুভ েতক্তর অতযকারী বয়ল আঙু ল েুয়লয়ে; পাোপাতে তনয়দ্ষতেে ‘আসা ী’তটও তনয়যয়ক দ্াুঁে কতরয়েয়ে
অপরাযীর কাঠয়গাোে। যাদ্ু তবশ্বাস এ নভায়বই োয়দ্র শিেন-অবয়িেয়ন তেকে তবতেয়েয়ে শর্, ানদ্া-তেল- ু খ্ুয়জ্জ তগতন্নর

য়ো

স্বণষরও য়ন হয়েয়ে শস তনয়য িাইতন, োই আদ্য়রর টুকু তণর ু য়খ্া ু তখ্ হবার সাহস শস আর পাে না। আর এক স্বণষ িাইতন শো
৮

রীতে য়ো অনু ভব করয়ে পায়র শর্, সা য়নর নযর কতি তেশুয়ক শদ্য়খ্ শলায়ভ োর ু খ্ লালাে ভয়র উঠয়ে।৯ েরতদ্ন্দুর ‘তবর্কনযা’
উল্কা তনয়যর তবর্াক্ত েতক্ত সম্পয়কষ এেটাই সয়িেন শর্ শপ্র াস্পদ্ শসনতযেয়ক বাুঁিায়ে শের্পর্ষন্ত আত্মহেযা করয়ে। ১০ দ্ু ই স্ত্রী
তনুঃসন্তান অবস্থাে

ারা র্াওো ‘তবদ্যাযরী ও তববাগী লতখ্ন্দর’ উপনযায়সর সেস্ত কতবরায েৃ েীেবার ‘শকায়নারক তববাতহক বন্ধয়ন

শর্য়ে রাতয হে তন। তবয়েয়ে োর ভে তেল। দ্ু দ্ু বায়রর তনষ্ফলা তবয়ে। শস তনয়যয়ক অতভেপ্ত

য়ন কয়রতেল।’১১ ‘তেকলনা া’

উপনযাসতটয়েও শদ্তখ্ এক ‘সাযায়না’ ‘অলেুয়ণ’শক, শসও তদ্তবয তবশ্বাস করে শসতট—‘ ানু র্যয়নর বাতেয়ে উৎসয়ব-পাবষয়ণ, তবয়েোতদ্-অন্নপ্রােয়ন যয়ন যয়ন শন ন্তন্ন শপে বাতের সবাই, শকবল ায়ক শকউ শে ন কয়র আগ বাতেয়ে িাকে না কখ্য়নাই।

াও,

১২

শদ্য়খ্তে, না শর্য়ে পারয়লই খ্ুতে হে সব িাইয়ে শবতে।’ র্ের্য়ের আর এক তেকার ু ল েীয়ক যানগুরুরা িাইন সাবযস্ত করার
পর োর তনয়যর য়নও সয়ন্দহ শযয়গয়ে হেয়ো বা সতেযই শস ‘শিারা িাইন’।১৩ এ শর্ন ‘দ্েিয়ক্র ভগবান ভূ ে’!
র্াই শহাক, ‘শবউয়লা’র ারক যাদ্ু য়ে ‘প্রেযাবেষন’-এর পশুপতে তকন্তু য়রতন। কলকাোে তগয়ে র ার কর্া ভুয়ল শস তদ্তবয
যাহায়যর কায়য ত য়র শগয়ে শদ্োন্তয়র। এভায়বই ঘুরয়ে ঘুরয়ে পশুপতের আরও াস খ্ায়নক কায়ট। োরপর এক ভেির দ্ু ঘষটনা—
যা ষান সাবয় তরয়নর গুপ্ত আক্র য়ণ ধ্বংস হয়ে র্াে পশুপতেয়দ্র যাহায। শসখ্ান শর্য়ক যীতবে উোর করা হে এক াে
পশুপতেয়ক। শসই ঘটনাে পশুপতে উপলতি কয়র র ার শদ্ওো ো ার কবিতটর অবযর্ষ যাদ্ু ে ো। োর য়ন হে, শসই তবপয়দ্র
য়যয অজ্ঞান অবস্থায়েই শক শর্ন োয়ক কায়ঠর ওপর সর্য়ে শুইয়ে শরয়খ্তেল, হায়ের কবিটা শঠয়ক তেল তঠক োর কপায়ল—
‘র াদ্াসীর কবি আ ায়ক বাুঁিাো বাবু। নইয়ল শকউ বাুঁিল না—আত বাুঁিলা ... ই কবি র্েতদ্ন রয়হগা, েে তদ্ন হা ার তকেু হয়ব
না বাবু।’১৪ েখ্য়না পশুপতে যানে না, তনরুতেষ্ট পশুপতেয়ক ৃ ে শভয়ব, আত্মগ্লাতনয়ে র া আত্মহেযা কয়রয়ে। র ার যনয র ার
টায়নই পশুপতে শসতদ্ন ত য়র আসয়ে িাইতেল নীয়ের যীবয়ন। তকন্তু র ার ৃ েুযসংবাদ্ পশুপতের সবতকেু ু হূয়েষ ওলটপালট কয়র
তদ্ল। তঠক শর্ ন র াদ্াসী পশুপতের ৃ েুযর যনয তনয়যয়ক দ্ােী কয়রতেল, তনয়যয়ক শের্ কয়রতেল, একইভায়ব পশুপতেও র ার
ৃ েুযর যনয তনয়যয়ক ে া করয়ে পারল না। শদ্ে-শদ্োন্তয়রর স্থূল প্রয়লাভয়নর সা য়ন একতদ্ন শস র ার প্রয়োযন শবায কয়রতন,
োই শ য়রতন, শকায়না খ্বরও পাঠােতন গ্রায় । আত্মতযক্কায়র র ার য়ো শসও এবার আত্মহনয়নর পর্ শবয়ে তনল। নেুন যাহায়য
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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খ্ালাসী হয়ে আবার ঝাুঁতপয়ে পেল ঝুতুঁ কপূ ণষ স ু দ্রর্াোে। র্াবার পয়র্ শ য়ল শগল ‘তববণষ সূ োে বাুঁযা... একটা ো ার কবি’১৪—র ার
শদ্ওো শসই কবি, পশুপতের তবশ্বায়স শর্ কবি কায়ে র্াকয়ল শকায়না তবপদ্ োয়ক েু ুঁয়ে পারয়ব না।
পশুপতে

রয়েই শিয়েতেল—তকন্তু শসয়েয়ে কবিতটর ে োর ওপর তঠক কেখ্াতন তবশ্বাস র্াকয়ল েয়ব একটা

ানু র্

আত্মহেযার পন্থা তহয়সয়ব শুযু াে কবিটায়ক তনয়যর শর্য়ক আলাদ্া কয়রই োন্ত হে! র াদ্াসী, পশুপতে বা শযয়লপাোর বাতক
ানু র্যন— ু খ্যে শর্ যাদ্ু তবশ্বাস দ্ু তট এ কাতহতনয়ক আগায়গাো তনেেণ কয়র শগয়ে, োর প্রর্ তট শবহুলার ত র্, তদ্বেীেতট কবয়ির
ে ো—ত র্য়কতন্দ্রক যাদ্ু তবশ্বাস ও বস্তুয়কতন্দ্রক যাদ্ু তবশ্বাস। ‘A myth is a traditional or legendary story, collection, or
study’১৫ — ূ লে িারপায়ের দ্ু য়বষাযয তবর্েয়ক একতট কাল্পতনক সূ য়ে আবে করয়ে তগয়েই তনযস্ব অতভজ্ঞো ও বুতে তদ্য়ে আতদ্
ানু র্ এসব কাতহতন বুয়নতেল। যাদ্ু -শদ্বো-য ষ স স্ত তকেু য়ক আত্মস্থ কয়র তনয়েই কাতহতনগুতল দ্াুঁতেয়েতেল। লেণীে, শবতেরভাগ
কাতহতনয়েই তবয়ের্ গুরুত্ব শপয়েতেল অয়লৌতককো। প্রাে বাস্তবতববতযষে এসব কাতহতনর অতেপ্রাকৃে আকর্ষণ সভযোর পরবেষী
যাপগুয়লায়েও একইভায়ব যনয় াহয়ন স র্ষ তেল। ানু য়র্র তবশ্বাস-আিার-সংস্কার-র্াপন বহুর্ু গ যয়রই প্রভাতবে এর দ্বারা। শর্ ন এ
কাতহতনর র াদ্াসী—েৃ েীেবার তবযয়বয র্ার না ই পায়ল্ট শগল—‘শবউয়লা’। শবহুলা legend myth-এর এক নাতেকা। বাসরঘয়র
শবহুলার স্বা ী ারা র্ায়ব—এ তেল পূ বষতনতদ্ষষ্ট। এখ্ায়নও শর্ন আয়গ শর্য়কই তস্থরীকৃে শর্, র ার সায়র্ র্ার তববাহ হয়ব শস-ই রয়ব।
র ার য়যয শর্ন এক অেীতন্দ্রে অশুভ েতক্ত আয়ে—র্ার ারণ ে ো অপ্রতেয়রাযয। শসই শবহুলা ত র্ শর্য়কই র ার না পতরবেষন।
এ প্রসয়ঙ্গ আয়রা একতট Legend-Mythical Heroine-এর কর্া উয়ঠ আসয়ে পায়র—রা ােয়ণর সীো। সীো-ত র্য়ক তঘয়রও এক
যাদ্ু তবশ্বাস—কায়রা না সীো রাখ্য়ে শনই, সীো নায় র নারীরা যন্মদ্ু ুঃখ্ী হে। এ এক অনু কৃতে ূ লক যাদ্ু তবশ্বাস, শর্ শেয়ে নীতেতট
হল—‘like produces like, or that an effect resembles its cause’ ১৬। আর কবি তঘয়র যাদ্ু তবশ্বাসতট সংস্পেষ ূ লক—
‘things which have once been in contact with each other continue to act on each other at a distance
after the physical contact has been severed’১৬, শদ্বী িণ্ডীর অয়লৌতকক েতক্ত শর্ন কবিতটর

য়যযও সংক্রাত ে হয়েয়ে,

য়ল শসতট র্াবেীে অশুভ েতক্ত প্রতেয়রায়য সে । উয়ল্লখ্য, কবয়ির সয়ঙ্গর লাল সু য়োটাও তকন্তু েুয়ল আয়ন লাল রঙ তঘয়র
যাদ্ু তবশ্বাসয়ক। প্রায়িযর যাদ্ু তক্রোে লাল অেযন্ত শুভ ও

াঙ্গতলক।১৭ কবয়ি লাল রয়ঙর বযবহার এবং কবয়ির কার্ষে ো অেুণ্ণ

রাখ্য়ে র ার উপবাস—দ্ু তটও সংস্পেষ ূ লক যাদ্ু তবশ্বায়সর আওোে পয়ে।
েয়ব, এ কাতহতনর শ ািে তকন্তু অনযে। বারবার তবযয়বযর যনয শবহুলার সায়র্ েুলনা কয়র শযয়লপাো র াদ্াসীর না
শরয়খ্তেল ‘শবউয়লা’।

য়ন রাখ্য়ে হয়ব, শবহুলা-ত র্ তকন্তু প্রকৃেপয়ে তবযয়বযই শের্ হেতন, শের্ হয়েয়ে শবহুলার স্বা ীয়ক ত তরয়ে

আনাে। শসভায়ব শদ্খ্য়ল, শবউয়লা র াও তকন্তু কাতহতনয়ে তনতিে ৃ েুযর য়যয শর্য়ক পশুপতেয়ক বাুঁতিয়ে এয়নয়ে—োর শবুঁয়য শদ্ওো
কবি শর্ন সু রোবয় ষর য়ো আগয়লয়ে পশুপতেয়ক। শবহুলা না করয়ণ অসমায়ন গঞ্জনাে শকায়ণ শঠয়ল রাখ্া র ায়ক তদ্য়ে পয়রায়ে
পশুপতের প্রাণ বাুঁতিয়ে শর্ন োর
অতন্তয়

ার্া শর্য়ক অতেপ্রাকৃে ারণ েতক্তর কলি ু তেয়ে তদ্য়েয়ে শসই ত তর্কযাল যাদ্ু তবশ্বাসই। োই

স্বীকার করয়েই হে, যাদ্ু তবশ্বায়সর এই কাতহতনয়ে শুযু িতরেগুতলই যাদ্ু র প্রতে ঐকাতন্তক তবশ্বায়স তনয়যয়দ্র গতেতবতয

তনযষারণ কয়রতন, যাদ্ু ও শর্ন িতরেয়দ্র ভাগয তনেেণ কয়র শগয়ে অলয়েয।
ের্যসূ ে:
১। The Golden Bough : A study in Magic and Religion (Abridged Edition), James George Frazer, Macmillan
& Co Ltd. 1957, London, p-15
২। োরােিয়রর উপনযায়স শলৌতকক উপাদ্ান, ু ন ু ন িয়ট্টাপাযযাে, শকারক সাতহেয পতেকা োরােির বয়ন্দযাপাযযাে, বইয় লা ১৯৯৮,
পৃ -২০৬
৩। োরােির যীবন ও সাযনা, িুঃ শগৌরয় াহন রাে, বইওোলা, কলকাো, প্রর্ প্রকাে ১৯শে শ ২০০৪, পৃ -৩৩৮
৪। প্রেযাবেষন, োরােিয়রর গল্পগুে তদ্বেীে খ্ণ্ড, সম্পাদ্না যগদ্ীে ভট্টািার্ষ, সাতহেয সংসদ্, কলকাো ৯, প্রর্ প্রকাে এতপ্রল
১৯৭৬, েয়োদ্ে ু দ্রণ এতপ্রল ২০১৫, পৃ -৩৭৭
৫। [৪], পৃ -৩৭৯
৬। [৪], পৃ -৩৮০
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১০। তবর্কনযা, ঐতেহাতসক কাতহনী স গ্র, েরতদ্ন্দু বয়ন্দযাপাযযাে, আনন্দ পাবতলোসষ প্রাইয়ভট তলত য়টি, কলকাো ৯, প্রর্ সংস্করণ
যানু োতর ১৯৯৮, র্ষ্ঠ ু দ্রণ তিয়সম্বর ২০০৬
১১। তবদ্যাযরী ও তববাগী লতখ্ন্দর, অতভতযৎ শসন, শদ্’য পাবতলতেং, কলকাো ৭৩, প্রর্ প্রকাে যানু োতর ১৯৯৫, পৃ -১৫
১২। তেকলনা া, ভগীরর্ ত শ্র, শদ্’য পাবতলতেং, কলকাো ৭৩, প্রর্ প্রকাে যানু োতর ২০০৭, পৃ -১৪
১৩। যানগুরু, ভগীরর্ ত শ্র, শদ্’য পাবতলতেং, কলকাো ৭৩, প্রর্ প্রকাে যানু োতর ১৯৯৫
১৪। [৪], পৃ -৩৮২
১৫। http://en.wikipedia.org/wiki/Myth
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বাংলা সাতহয়েয শ্র যীবয়নর আখ্যান : প্রসঙ্গ াতনক-উপনযাস
শলখ্ক পতরতিতে

প্রয়সনতযৎ ু খ্াজ্জষী
এ .ত ল. গয়বর্ক
ইতেহাস তবভাগ, কলকাো তবশ্বতবদ্যালে
পতি বঙ্গ, ভারে

সার-সংয়েপ
বাংলা সাতহয়েয শ্র যীবী ানু য়র্র আখ্যান রিনার অনু য়প্ররণাে াকষসীে তিন্তযারার ভূত কা সংেোেীে, আর বাংলা ভার্ার
শশ্রষ্ঠ বাস্তববাদ্ী কর্াতেল্পী

াতনক বয়ন্দযাপাযযায়ের রিনাে ঘয়টয়ে োুঁর সার্ষক প্রতে লন।

েয়েিীে দ্ৃ তষ্টয়কায়ণর পর্ শর্য়ক শবতরয়ে এয়স
লাতগয়েতেয়লন।

াকষসবাদ্ী দ্ীোর প্রেযয়ে

াতনক োুঁর কর্া সাতহেযয়ক সয়িেনভাব স ায পতরবেষয় নর কায়ন

য়ল স্বভাবেই োুঁর সাতহয়েয তবয়ের্েুঃ োুঁর তদ্বেীে পয়বষর উপনযাস স ূ য়হ বহু তবতিে ও বহু াতেক োুঁয়ি

যরা তদ্য়েয়ে শ্র যীবী

ানু য়র্র আখ্যান। শসখ্ায়ন

াতলক, পুুঁতযপতে শশ্রতণর শোর্য়ণ তনর্ষাতেে েহুয়র শ্রত ক শশ্রতণ শর্ ন

োর যােগা কয়র তনয়েয়ে শে তন উয়ঠ এয়সয়ে যত দ্ার, শযােদ্ার ও হাযনয়দ্র শোর্য়ণ তনয়েতর্ে ও তেন্ন ূ ল গ্রা ীণ
িাতর্র কর্া। শোর্য়ণর দ্পষয়ণ েহুয়র শ্রত কয়শ্রতণ ও গ্রা য িার্া শর্ আসয়ল এয়ক অপয়রর প্রতেতবম্ব---- এই সরল সেযয়ক
রূঢ় বাস্তববাদ্ শলখ্নীয়ে তনখ্ুুঁে ভায়বই েুয়ল যয়রয়েন

াতনক বয়ন্দযাপাযযাে োুঁর একাতযক উপনযায়স। শসখ্ায়ন স্থান

শপয়েয়ে স ায বদ্য়ল আকাতঙ্ক্ষে ানু য়র্র কর্াও। যাতে, য ষ, বয়ণষর উয়েষ উয়ঠ এয়হন বাস্তববাদ্ী াতনক উপনযায়সর ূ ল
উয়েে আর তকেুই নে, এই পিনেীল ঘুণ যরা

ু ূ র্ূষ স ায বযবস্থায়ক গুুঁতেয়ে শ য়ল োর স াতয ভূত র ওপর

স স ায়যর তভতি প্রতেতষ্ঠে করা। শোর্ণহীন, ু তক্তকা ী সকল প্রযয়ন্মর ানু য়র্র কায়েই র্া বহু র্ু য়গর লাতলে স্বপ্ন আর
এই স্বপ্ন পূ রয়ণর লয়েযই াতনক উপনযায়স শ্র যীবী ানু য়র্র আখ্যানয়ক ত য়র শদ্খ্া ভীর্ণভায়বই যরুরী।

সূিক েব্দ
শ্র যীবী, াকষসীে তিন্তাযারা, েয়েিীে দ্ৃ তষ্টয়কাণ, শোর্ণহীন, ু তক্তকা ী, াতনক-উপনযাস।

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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বাংলা সাতহয়েয শ্র যীবয়নর আখ্যান : প্রসঙ্গ াতনক-উপনযাস
প্রয়সনতযৎ ু খ্াজ্জষী
সা াতযক-রাযননতেক তবনযাস, আয়ন্দালন, অগ্রগতে সাতহতেযয়কর রিনাে শর্ অতনবার্ষ প্রভাব শ য়ল----শসাযাসু তযই শহাক
তক বাুঁকাভায়ব---- সাতহেয স ায়লািনাে এ তবর্য়ে স্পষ্টযারণা এয়নয়ে

াকষসবাদ্ী তিন্তাযারা।

াকষসবাদ্ পতরবেষন ান

ইতেহাসয়ক শুযু বযাখ্যাই কয়র না, ইতেহাস তনয়দ্তেষে পয়র্ স াযয়ক বদ্লায়ে িাে, শস কারয়ণ য়ন কয়র সাতহয়েয আর্ষ সা াতযক পটভূত র প্রতে লন তবয়ের্ণ শর্ ন যরুরী, শে তন োৎপর্ষ পূণষ সাতহেয শর্ সা াতযক প্রতেতক্রো সৃ তষ্ট কয়র োর
তবিার। ইংরাতয সাতহেয যগয়ে শদ্খ্া র্াে শসখ্ানকার তেল্পতবপ্লব ও েজ্জাে তেল্প
শশ্রতণর দ্ু রবস্থা প্রভৃতের তনদ্েষ ন তিয়কন্স, রাতস্কন, প্র ু য়খ্র শলখ্াে
আখ্যান আযু ত নককায়লর ঘটনা াে, ের্াতপ পতি ী

াতলক শশ্রতণর প্রোপ, দ্তরদ্র শ্রত ক

ু য়ট উয়ঠয়ে। র্তদ্ও ভারেবয়র্ষর শ্র

নীর্ীয়দ্র সা যবাদ্ী

ইতেহায়সর

োদ্েষ ও পািায়েযর শ্রত ক আয়ন্দালয়নর শঢউ

ঊনতবংে েেয়কর তদ্বেীোযষ শর্য়কই তেতেে বাঙালীর তিন্তায়রায়ে শর্ আয়লােন েুয়লতেল

বযাপায়র তদ্ব েয়নই। র্ার

প্রভায়ব উতনে েেক শর্য়কই অয়নক তেতেে বাঙালীর---- অেেকু ার দ্ি, শকেবিন্দ্র শসন, শভালানার্ িন্দ্র---- কলয়
১
যনোতেক শোর্য়ণর তনন্দা ও শ্রত ক শশ্রতণর উন্নতে তবযায়নর নানা কর্া ু য়ট উয়ঠয়ে। তকন্তু আযু তনক বঙ্গয সাতহয়েয

শ্র যীবী

ানু য়র্র নানাতবয স সযায়ক সবয়িয়ে শবেী গুরুত্ব সহকায়র েুয়ল যয়রতেয়লন তবংে েেয়কর বাংলা সাতহয়েযর

শশ্রষ্ঠ বাসক্তববাদ্ী শলখ্ক াতনক বয়ন্দযাপাযযাে। একর্া তঠক শর্ োুঁর রিনার পূ য়বষই সয়েযন্দ্রনার্ দ্য়ির কতবো, নযরুয়লর
তবতবয রিনা, রবীন্দ্রনায়র্র একাতযক নাটক, েরৎিয়ন্দ্রর শোটগয়ল্প তকংবা োরােিয়রর একাতযক উপনযায়স বাঙলার
শ হনেী ানু য়র্র কর্া উয়ঠ আয়স। তকন্তু াতনক বয়ন্দযাপাযযায়ের এ তবর্েক রিনার বযাতপ্ত ও বহু াতেকো এবং সংগ্রা ী
শ যায োুঁর স্বােেযোর স্বাের বহন কয়র।

াতনক সাতহয়েযর তবতবয োখ্াে---- উপনযাস, শোটগল্প, প্রবন্ধ, কতবো----

সবষেই শ্র যীবী ানু য়র্র শবদ্না ও সংগ্রায় র কর্া এয়সয়ে। তকন্তু এই বৃ হির পতরসয়র না ঢুয়কও আয়লািয প্রবয়ন্ধর ূ ল
উয়েেয শুযু াে োুঁর উপনযায়সর আয়লাে বাঙলার শ্র যীবী ও শ হনেী ানু য়র্র যীবন সংগ্রায় র অনু সন্ধাণ।
াতনক-উপনযাস শ্র যীবয়নর আখ্যান তবয়ের্য়ণর শপ্রোপয়ট তবয়ের্ উয়ল্লয়খ্র দ্াবী রায়খ্
পবষান্তয়রর কর্া।

াতনক বয়ন্দযাপাযযায়ের সাতহয়েযর দ্ু তট সু স্পষ্ট ভাগ লেয করা র্াে। প্রর্

াতনক সাতহয়েযর

ভায়গ পয়ে োুঁর েয়েিীে

দ্ৃ তষ্টয়কাণ-স তন্বে গল্প উপনযাস, র্ার শবেীরভাগ তবংে েেয়কর তেয়ের দ্েয়কর শগাটা পতরতয যুয়ে তবস্তৃে। আর তদ্বেীে
ভায়গ পয়ে োুঁর াকষসবাদ্ী তিন্তা-শিেনা আশ্রেী গল্প-উপনযাস, র্ার রিনাকাল িতল্লয়ের দ্েয়কর শুরু শর্য়ক োুঁর ৃ েুযকাল
পর্ষন্ত তবস্তৃে। এই পবষান্তয়রর

যয তদ্য়ে স্পষ্ট হয়ে উঠয়ে র্ায়ক শর্, যীয়র যীয়র বযতক্তর তনজ্ঞষান

বযবয়েদ্ তবয়ের্য়ণর অভযাস শর্য়ক

য়নর শর্ৌন রহয়সযর

াতনয়কর দ্ৃ তষ্ট ক্র েুঃ সয়র এয়স স তষ্টবে ানু য়র্র যীবনসংগ্রায় র স সযার উপর

২
স্থাতপে হে এবং তেতন ক -শবতে বতহ ু ষখ্ হয়ে ওয়ঠন।

াতনক সাতহয়েযর এই বযতক্তয়কতন্দ্রক অন্ত ু ষতখ্নো শর্য়ক ক্র েুঃ

সা ূ তহক বতহ ু ষতখ্নোর অতভ ু য়খ্ পতরবেষনয়ক অয়নয়ক স ায়লািনা করয়লও, োুঁর তদ্বেীে পয়বষর রিনাে তবয়ের্েুঃ
উপনযাসগুতলর সা াতযক পতরয়প্রতেয়ের সয়ঙ্গ প্রর্

পয়বষর শবতেরভাগ উপনযায়স প্রতে তলে বযতক্তয়কতন্দ্রকোর েুলনা

কেটা তঠক ো তনয়ে প্রে উঠয়েই পায়র। বহুযয়নর সমায়নর সায়র্ শবুঁয়িবয়েষ র্াকারযনয অতযকার আদ্ায়ের শিষ্টাটা বে ,
না একয়যাো নরনারীর শদ্হয়কতন্দ্রক

ন শদ্ওো-শনওোর ঘটনার তিেণটা বে? শেয়র্াক্ত তিোেয়নর প্রতক্রোে র্েই

সূ ক্ষ্মোর লীলা তকংবা আত্মলীনোর শসৌন্দর্ষ প্রদ্তেষ ে শহাক না শকন, ো তক গণ ানু য়র্র সঙ্ঘবে বাুঁ িার প্রোয়সর
শসৌন্দর্ষয়ক োতেয়ে শর্য়ে পায়র? স ায়যর তনর্ষাতেে শোতর্ে স্তয়রর অগতণে

ানু য়র্র---- কৃর্ক ও শ্র যীবী

যনসাযারয়ণর----নযােসঙ্গে অর্ষননতেক অতযকার প্রতেষ্ঠার তবয আয়ন্দালয়নর পায়ে তনোন্ত েুদ্র-তখ্ন্ন-গণ্ডীবে প্রণেীর্ু গয়লর
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৩

অনবয আকর্ষয়ণর লীলার শকান প্রতে েুলনা িয়ল কী? এই সকল প্রয়ের বাস্তবোই আ ায়দ্র বাযয কয়র াতনক সাতহয়েয
শ্র যীবী ানু য়র্র আখ্যানয়ক ত য়র শদ্খ্য়ে। আর তনুঃসয়ন্দয়হ বলা র্াে াতনক সাতহয়েয এই বাস্তবোর বীয তনতহে তেল
োুঁর াকষসবাদ্ী প্রেযয়ের গভীর অনু রায়গ। িতল্লয়ের দ্েয়কর শগাো শর্য়কই োুঁর ন াকষসীে ভাব-ভাবনার তদ্য়ক ঝুুঁয়ক
পয়েতেল এবং োর প্রর্ সু ত নতিে প্র াণ শ য়ল ‘েহরেতল’ উপনযায়সর দ্ু ই খ্য়ণ্ডর য়যয। এই উপনযাসই প্রর্ স্পষ্টভায়ব
যাতনয়ে শদ্ে াতনক আর তনেক শর্ৌনোর তিেয়ণ তবশ্বাসী নন, োুঁর তিন্তা-শিেনাে অর্ষনীতেক বাস্তবোর তদ্কটা খ্ুবই বে
হয়ে উয়ঠয়ে।
‘েহরেতল’ (১

ও ২ে পবষ), (১৯৪০, ১৯৪১) উপনযায়সর না করয়ণর

য়যয স্পষ্ট প্রতেভাে হয়েয়ে শলখ্য়কর

যীবনয়িেনা একটা নেুন পর্-পতরক্র াে আগ্রহয়বায করয়ে। গ্রা বা েহর শকানটাই নে, গ্রা ীণ অতস্তয়ত্বর সায়র্ েহয়রর
শক্লদ্াক্ত ত োলীয়ে গয়ে ওয়ঠ েহরেলী। োই এই পতরয়বোতশ্রে অতযবাসীয়দ্র
ঔদ্াসীনয ও তবতেন্নোয়বায, পতরবয়েষ

য়যয না আয়ে েহরাঞ্চয়লর িূ োন্ত

যযতবিসু লভ যতটলো, অসহােো, েেোতন ও

ানতসক দ্ু বষলোে আক্রান্ত

এখ্ানকার ানব ন। েহরেলী ক্রয় ক্রয় েহয়রর গ্রায়স েহয়র পতরণে হয়ে। নেুন শসই গয়ে ওঠা েহয়র নেুনভায়ব
যীবনর্াো শুরু কয়রয়ে

যযতবি শশ্রতণ। এর অনযতদ্য়ক রয়েয়ে কলকারখ্ানাে শখ্য়ট খ্াওো শ্র যীবী

ানু র্, র্ারা বতস্তর

যীবনর্াোে অভযস্ত। এই দ্ু ই শশ্রতণর ানু য়র্র য়যয রয়েয়ে র্য়োদ্া। র্য়োদ্ার যীবন কাতহনীর দ্ীঘষ পর্ যয়র এতগয়েয়ে
এই ‘েহরেলী’ উপনযাস এবং েহরেলীর শ্র যীবী

ানু য়র্র বহু াতেক তিে যরা তদ্য়েয়ে শসই কাতহনীর

য়যয,

াতনক

বয়ন্দযাপাযযায়ের অননু করণীে শলখ্নীর গুয়ণ।
‘েহরেতলর’ প্রর্ পয়বষ ােৃহৃদ্য়ের শেহেীলোর সায়র্ শ্রত ক আদ্য়েষর যে তহ া একয়ে গ্রতন্থবে হয়েয়ে অদ্ভূে
শক সা ঞ্জয়সযর শযায়র। র্য়োদ্া স ায়যর শর্ স্তর শর্য়ক উয়ঠ এয়সয়ে োয়ক যযতবি স্তর শো বলা িয়লই না, তননতবি স্তর
বলা িয়ল কীনা সয়ন্দহ। শলখ্াপোও শস তবয়ের্ যায়ননা, অর্ি শুযু াে িতরে াহায়ত্ময এক দ্ঙ্গল কারখ্ানার যুর শশ্রতণর
ানু য়র্র উপর োর অপ্রতেহে অতযকার। তববাতহে যীবয়নর প্রর্ তদ্য়কই স্বা ী-পুেয়ক হাতরয়ে র্য়োদ্া েহরেলীয়ে এয়স
বাসা শবুঁয়যয়ে, োরপর শসখ্ায়নই শস বরাবর রয়ে শগয়ে।

যযবেসী স্থূলাতঙ্গনী এই বৃ হ ৎবপু র ণীয়ক সবাই িাুঁয়দ্র

া

বয়ল। শস একতট শোয়টা শহায়টল িালাে অর র্েরায়যযর হা‘হাবায়ে যুর আর শবকারয়ক এয়ন যুতটয়েয়ে। োর সদ্ািে
এই সরাইখ্ানাে। শস োয়দ্র তনয়যর হায়ে ভাে শরুঁয়য খ্াওোে, োয়দ্র িাকতর যুতটয়ে শদ্ে, প্রয়োযয়ন টাকা যার শদ্ে,
শরায়গ শসবা কয়র, এইভায়ব তে, সু যীর নন্দ (তনয়যর শোয়টা ভাই), যগৎ, যনঞ্জে প্র ু খ্ শ্র যীবী ের্াকতর্ে ‘শোটয়লাক’শদ্র তনয়ে র্য়োদ্ার সংসার গয়ে উয়ঠয়ে। শ্রত কয়দ্র প্রতে র্য়োদ্ার এই

োয়বায়যর পায়েই শলখ্ক শ্রত ক প্রতেতনতয

রূয়প র্য়োদ্ার সংগ্রা ী ূ তেষও েুয়ল যয়রয়েন। েহরেলীর তনষ্ঠু রোে অসহয হয়ে ও িাকতরর শিষ্টা কয়রও বযর্ষ হয়ে শদ্য়ে
ত য়র শর্য়ে িাইয়ল উপনযায়সর অনযে িতরে যনঞ্জেয়ক র্য়োদ্ার উপয়দ্ে---“শরাযগার করয়ে এয়স শলযগুতটয়ে শদ্য়ে পালায়ে তযক শো ায়ক। এে বয়ো শদ্হটা শরয়খ্ে
কী যয়নয, কায়যর নায়

র্তদ্ তেউয়র ওঠ, দ্ু য়টা পেসা র্তদ্ না উপাে করয়ে পার? শরাগা

পযাুঁটকা এইটুকু টুকু বাচ্চাগুয়লা পর্ষন্ত িানািুর খ্পয়রর কাগয শবয়ি পেসা কা ায়ে েহয়র,
৪
েুত পারয়ল না?”

আবার ত ল াতলক সেযতপ্রে-র ক ষিারী কােীবাবুর শ্রত ক শেপায়নার অতবয়র্ায়গর প্রেুযিয়র র্য়োদ্া যানাে---“আ ার পরা েষ তক ওরা শোয়ন? শুনয়ল তক আর এ দ্ু দ্ষো হে ওয়দ্র? কে বতল শর্, কাযক ষ র্খ্ন র্ায়ক
পেসা য া দ্ু য়টা, অস য়র্ কায়য লাগয়ব। কায়নও শোয়ল না শকউ আ ার কর্া।”

৫

বলা বাহুলয, উপয়রাক্ত উেৃ তেগুতল শর্য়ক স্পষ্ট শর্, াতনক বয়ন্দযাপাযযাে র্য়োদ্া িতরয়ের যয তদ্য়ে অসহাে দ্তরদ্র
শ্রত কয়শ্রতণর এক শনেীয়কই েুয়ল যরয়ে শিয়েয়েন রবীন্দ্রনায়র্র ‘স্ত্রীরপয়ে’ ৃ ণায়লর র্া তেল বযতক্তগে তবয়দ্রাহ, নানাপ্রকার
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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সা াতযক কুসংস্কায়রর তবরুয়ে েরৎিয়ন্দ্রর ‘শের্ প্রয়ে’-র ক য়লর র্া তেল তনোন্তই উৎয়কতন্দ্রক শোভ, বযতক্তত্ব েী র্য়োদ্া
ানতবক তিিবৃ তিযতনে তবয়োভ-তবয়দ্রাহয়ক সা াতযক রূপান্তয়রর তবপ্লয়ব পতণে করয়ে শিয়েয়ে, বযতক্তর তবতেন্নো নে,
স ায়যর স গ্রোই র্য়োদ্ার সংগ্রা ী
সেযাপ্রয়ের তবপয়ে দ্াুঁোয়নার

ানতসকোে যরা পয়েয়ে। র্তদ্ও এস্টাতিেয় য়ন্টর র্াবেীে সু য়র্াগ-সু তবযায়ভাগী

য়ো োর না আয়ে জ্ঞান, না আয়ে আতর্ষক স্বােলয, না আয়ে সা াতযক প্রতেপতি।

স্বাভাবতকভায়বই োই োর পরাযে অবেযম্ভাবী---- কুিক্রীর িক্রায়ন্ত শের্ পর্ষন্ত র্য়োদ্ার যনতপ্রেো েুণ্ণ হয়েয়ে, শ্রত করা
োয়ক পতরেযাগ কয়রয়ে। তকন্তু সেযতপ্রয়ের কুতটল স্বার্ষপরো ও েেোতনর তবপয়ে সংঘতটে ঘটনা ও স সযায়ক সরলভায়ব
গ্রহণ কয়র সরাসতর শ াকাতবলা করার প্রবণোর যনয র্য়োদ্া িতরেতট শলখ্য়কর একতট তবতেষ্ট ানস প্রতেভূ হয়ে উয়ঠয়ে।
আ রা শসখ্ায়নই পাই শ্রত কয়শ্রতণর সংগ্রায় র সপয়ে শলখ্য়কর বতলষ্ঠ সহানু ভূতে সম্পন্ন য়নর পতরিে।
বাংলা সাতহয়েযর অনযে শশ্রষ্ঠ বাস্তববাদ্ী কর্াকার াতনক বয়ন্দযাপাযযায়ের শলখ্নীর অনযে প্রযান তবতেষ্টযই হল
সংগ্রা ী শিেনা, র্ার বণষ নাে তেতন কখ্য়নাই কাপষণয কয়রনতন। সংখ্যাগতরষ্ঠ শ হনেী ানু র্ ও োয়দ্র সংগ্রায় র কর্া োই
াতনক সাতহয়েয বারবার ু য়ট উয়ঠয়ে। ের্াকতর্ে ‘ভদ্রয়লাক’ শশ্রতণর স্বার্ষপরো, নীিো, হীনোর পতরবয়েষ শখ্য়ট খ্াওো
ানু য়র্র স্বার্ষেূ নয সেোর তদ্ক

াতনয়কর কায়ে অয়নকয়বতে গ্রহণয়র্াগযো শপয়েয়ে। কারখ্ানার

যুর তকংবা শেয়ের

হালিার্ীয়দ্র কর্াবােষা -বযবহার আেঅনু রূপ াতযষ ে না হয়ে পায়র, তকন্তু োয়দ্র স স্ত অপূ ণষোর শোযন হয়ে র্াে োয়দ্র
প্রাণবিাে, পয়রর দ্ু ুঃয়খ্ অনু ভূব করয়ে পারার তবরল ে োে। খ্াুঁতট স াযকলযাণয়বায না র্াকয়ল ভাবনায়ক

অপতরসী

শলখ্নীয়ে েুয়ল আনা র্াে না। উিরকায়লর আযু তনক স াযোতেক ও গয়বর্করাও স্বীকার কয়রয়েন শর্,
স াযকলযাণয়বাযয়ক বাদ্ তদ্য়ে শ হনেী
একটা দ্ৃ তষ্টভঙ্গী, গভীর

ানু র্য়দ্র সম্পয়কষ আয়লািনা করা র্াে না, এয়েয়ে তনতিেভায়বই িাই শদ্খ্ার

োয়বায আর সয়িেন আদ্েষ।

৬

াতনক বয়ন্দযাপাযযায়ের শলখ্নীয়ে এই তেযারার অদ্ভুে সতমলন

লেয করা র্াে বহুকাল আয়গই। এই তেযারার অভূেপূ বষ তবেুরণ শদ্খ্া র্াে োুঁ র ‘প্রতেতবম্ব’ উপনযায়স।
‘প্রতেতবম্ব’ (১৯৪৩) একতদ্য়ক শর্ ন াতনক বয়ন্দযাপাযযায়ের তবেতকষে উপনযাসগুতলর অনযে অনযতদ্য়ক শে তন,
ঔপনযাতসক াতনয়কর ানতসক ক্র তবকায়ের যারায়েও ‘প্রতেতবম্ব’র তবয়ের্ গুরুত্ব রয়েয়ে, ‘েহরেতল’শে াতনক শ্র যীবী
ানু য়র্র সায়র্ তনয়যর েেভাবনায়ক ত তেয়ে তদ্য়ে শিয়েতেয়লন। শসই শ্র যীবী

ানু য়র্র স স্ত অসঙ্গতে, ভুল, স্বার্ষপরো

সয়েও োুঁয়দ্র প্রতে োুঁর শর্ প্রবল ভালবাসা তেল ‘প্রতেতবম্ব’ উপনযায়স শসই অনহেুকী ভালবাসা র্ু তক্ত ও েয়ের তভতি
শপয়েয়ে।

৭

‘প্রতেতবম্ব’ উপনযায়সর নােক োরক। োরয়কর দ্াদ্া যীবয়ন সু প্রতেষ্ঠে হয়লও োরক গ্রায় র রা বাবুয়দ্র পাতটষর
একযন সতক্রে ক ষী। োর শবরারয়ত্বর যনয পাতরবাতরক অনু য়র্াগ শো তেলই তকন্তু তববায়হর পর এই অনু য়র্াগ পতরণে হল
অতভয়র্ায়গ। শের্পর্ষন্ত সকয়লর োেনাে শ্বশুয়রর সতক্রে প্রয়িষ্টাে োয়ক িাকতরর সন্ধায়ন কলকাোে আসয়ে হল।
িাকতরটা প্রাে তঠক করাই তেল তকন্তু োর আস্তানার বয়ন্দাবস্ত হল পাতটষ কত উয়ন। শসখ্ায়ন কয়েকতট তদ্নরাতে কাতটয়ে োর
তবতিে অতভজ্ঞো হল। শস কত উয়নর সদ্সয নরনারীয়দ্র যীবনর্াোর ু য়খ্া ু তখ্ হয়ে অতভনব এক যগয়ের সন্ধান শপল।
কত উন সদ্সযয়দ্র

য়যয অনযে

তেল

য়নাতযনী। র্ার সায়র্ কয়র্াপকর্য়নর

াযযয়

োরক উপলতি করয়লা শদ্য়ের

বৃ হির স্বায়র্ষর কর্া ভাবয়ে তগয়ে বযতক্তগে কা না-বাসনায়ক কত উয়নর সদ্সযরা কীভায়ব অিতরোর্ষ রায়খ্ এবং শ্র যীবী
ানু য়র্র স্বায়র্ষ, োয়দ্র উন্নতে ও

ু তক্তর আোে কীভায়ব কত উয়নর সদ্সযরা োয়দ্র যীবনয়ক উৎসগষ কয়রয়ে, োর

বস্তুতনষ্ঠ পতরিে শপল োরক। আর বলাবাহুলয এই উপলতি োরকয়ক শপৌঁয়ে তদ্ল এক অনয উপলতির যগয়ে র্খ্ন পাতটষ
কত উয়নর আয়লাে শ হনেী

ানু র্য়ক শবাঝার আসল সেযয়ক শস তিনয়ে পারয়লা। শস বু ঝয়ে পারয়লা, এেতদ্ন সংগঠক

তহয়সয়ব গ্রায় র কৃর্ক বা

যুরয়দ্র কায়ে শস র্েই র্াক না শকন, োয়দ্র প্রায়ণর কাোকাতে শস শপৌঁেয়ে পায়রতন।

শশ্রতণয়িেনা না র্াকয়ল শশ্রতণসংগ্রায় র

াযযয়

সা াতযক তবর্ য দ্ূ র করা র্াে না ---- শোতর্ে

ানু য়র্র

ু তক্তকা ী শর্

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

শকায়না ানু য়র্র কায়ে এই উপলতি শর্ কেটা ধ্রুবসেয োরয়কর িতরয়ের যয তদ্য়ে াতনক শস কর্াই ু তটয়ে েুয়লয়েন
অেযন্ত সাবলীলভায়ব। তনয গ্রায় প্রেযাবেষয় নর পয়র্ োরয়কর আতেষ শস কর্াই যানান শদ্ে---“আত

সতেয ওয়দ্র ভায়লা কয়র যাতন না। প্রতেতদ্ন ওয়দ্র যীবনর্াো শদ্য়খ্তে, একসয়ঙ্গ বয়স

ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ কয়রতে, তকন্তু শকার্াে
লেয করো

াুঁক তেল একটা, হেয়ো আন না হয়ে র্াকো ,

না। আ ার তনযস্ব শর্ন একটা স সযা আয়ে, ওরা এক একযন োর এক-একটা

টুকয়রা াে, ওইরক ভাব তেল য়নর। আ ার বাতের কায়ে তযনু ত েয়নর ঘর, যন্ম শর্য়ক আয
পর্ষন্ত শবায হে লাখ্খ্ায়নক কর্া ওর সয়ঙ্গ আদ্ান-প্রদ্ান হয়েয়ে, তকন্তু ভাবয়ে তগয়ে শদ্খ্তে
৮
শলাকটা কীভায়ব, শক ন কয়র ভায়ব, তকেু ই যাতন না। ানু র্ গুয়লায়ক একটু তিয়ন আতস।”

াতনক উপনযায়স শ্র যীবী আখ্যায়নর বৃ ি শুযু েহরয়কতন্দ্রক নে, শসখ্ায়ন যােগা কয়র তনয়েয়ে গ্রা ীণ শ হনেী
ানু র্ও, র্ার অনবদ্য দ্ৃ ষ্টান্ত ‘তিন্তা তণ’ (১৯৪৬) উপনযাস। তদ্বেীে তবশ্বর্ু য়ের পটভূত কাে বাংলায়দ্য়ের তবধ্বস্ত গ্রা ীণ
অর্ষনীতেয়ক শকন্দ্র কয়র স ায়যর করুণ কাতহনী এই উপনযায়সর উপযীবয। উপনযাস শুরু হয়েয়ে তিন্তা তণর তদ্তদ্ হর তণর
শলখ্া তিতঠর াযযয় । হর তণর যবানীয়ে তিতঠর শলখ্ক নন্দ শগাুঁসাই। গ্রা ীণ অর্ষনীতেয়ে ভাঙন যয়রয়ে, শপয়টর দ্াে গৃ হস্থ
ঘয়রর শবৌ শ য়েয়ক তেন্ন ূ ল কয়রয়ে---- এ ন একটা বক্তবয অেযন্ত শবদ্নাবযঞ্জক ভার্াে প্রর্য় ই উপতস্থে করা হয়েয়ে।
এরপর উপনযায়স এয়সয়ে তিন্তা তণর প্রসঙ্গ। হয়রনষা

রাইস ত য়লর

াতলক নীলকণ্ঠ বাবুর বাতেয়ে তঝ-এর কায়য শস

তনর্ু ক্ত হয়েয়ে পটয়লর াযযয় । ক্রয় ই গ্রা ীণ পটভূত য়ে উপনযাস কাতহনী তবস্তৃ ে হয়েয়ে এবং স্বাভাতবকভায়বই িাতর্য়দ্র
সাযারণ স সযার কর্া যরা পয়েয়ে, র্ার প্রাসতঙ্গকো আযও স ান। াতনয়কর বণষনাে---“অয়নয়করই বীয যান তেল না, েবু শদ্খ্া শগল শের্পর্ষন্ত আবায়দ্র যনয তেতর স স্ত যত র যনয
র্ে বীযযান দ্রকার তেল শযাগাে হয়ে শগয়ে। বীযযায়নর যনয সা ানয র্া তকেু বাুঁযা পেল, ঋয়ণর
শবাঝা শবয়ে শগল, র্ারা তকনল বীযযান---- যত র আগা ী

সয়লর শ াট অংেই

হাযয়নর

কবলগে হয়ে শগল অয়নয়কর সরকাতর কৃতর্তবভায়গর শলাভ, লাভ ও অবযবস্থার স্তর শর্য়ক হাযয়নর
ঘর শর্য়ক বীযযান শনয়

এল আগা ী দ্ু দ্ষোর বীয হয়ে িাতর্য়দ্র ঘয়র। অনয স স্ত তকেু ই শর্ ন

র্ে দ্রকার োর েে শযায়ট না---- কয়েকযন পাে অয়নক, োর শিয়ে শবতে কয়েকযন পাে র্য়র্ষ্ট
এবং অতযকাংেই পাে ক ----প্রাণপাে সংগ্রহ প্রয়িষ্টার
তনেয় ।”

য়ল িাতর্য়দ্র বীযযানও ঘয়র এল শসই

৯

উপয়রাক্ত উেৃ তেয়ে স্পষ্ট গ্রা য-িাতর্য়দ্র যীবয়নর তদ্নতন্দন ঘটনার যয তদ্য়ে োয়দ্র তিরন্তন স সযার কর্া শলখ্ক অেযন্ত
তন ষ ভায়ব েুয়ল যয়রয়েন। এই তন

ষ ো এেটাই তনষ্ঠুর শর্ ো শের্পর্ষন্ত বাযয কয়র গ্রা য িাতর্য়দ্র তেন্ন ূ ল হয়ে। আয়লািয

উপনযায়স এই েতেষ্ণু শোতর্ে কৃর্ক স ায়যর প্রতেতনতয শগৌরাঙ্গ। অন্তয়র-বাইয়র সবষ অনু ভূতেয়ে শর্ িাতর্, িায়র্র য়যযই
র্ার আত্মার পতরিে তকন্তু শসই শগৌরাঙ্গ ও শের্পর্ষন্ত স স্ত প্রািীন ূ লযয়বায ও অতস্তয়ত্বর তেকে শকয়ট বেতনতেপুর কয়ল
কায করার যনয িয়ল শর্য়ে বাযয হে। বাংলা সাতহয়েয স্বাযীন িাতর্র পরাযীন কয়লর যুয়র পতরণে হওোর এক করুণ
কাতহনী েুয়ল যয়র াতনক বয়ন্দযাপাযযায়ের ‘তিন্তা তণ’ উপনযাস। তকন্তু ভুলয়ল িলয়ব না ধ্বংয়সর য়যযই শুরু হে শ হনেী
ানু য়র্র নেুন সৃ তষ্টর লোই। বযর্ষো, হোো, গ্লাতনর তববণষো সবষহারা ানু য়র্র যীবনয়ক শবুঁয়য রাখ্য়ে পায়র না, তনুঃস্বোর
য়যযই োরা খ্ুুঁয়য পাে দ্ু তনোয়ক যে করার স্বপ্ন ও োতগদ্, ধ্বংয়সর প্রবল আঘায়ের

য়যয োরা শদ্খ্য়ে পান ানু য়র্র

স স্ত আর্ষ -সা াতযক অসায় যর অবসান। ‘তিন্তা তণ’ উপনযায়সর শের্াংয়ে শগৌরাঙ্গ ও তিন্তা তণর নেুন ঘর বাুঁযার প্রেযাোর
য়যযই শসই সা য ভাবনার সম্ভাবনা প্রতে তলে হয়েয়ে। একর্া বলাও শবাযহে ভুল হয়ব না শর্, াতনক বয়ন্দযাপাযযায়েরই
তনযস্ব আদ্েষ ভাবনার প্রভাব লেয করা শগয়ে ‘তিন্তা তণ’ উপনযায়স। ানু য়র্র ু তক্তর পর্ তেতর হয়ব শ্র যীবী ও সবষহারা
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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ানু য়র্র হায়ে এবং প্রািীন ূ লযয়বায়যর েতেষ্ণুোর ওপরই নেুন অতস্তত্ব ভাবনা যীবনয়ক নেুন আদ্য়েষ উিীণষ কয়র শদ্য়ব,
ঔপনযাতসয়কর এই প্রেযাোরই প্রতেধ্বতন শোনা শগয়ে উপনযায়সর শেয়র্ তিন্তা তণ ও শগৌরায়ঙ্গর বক্তয়বয----“ তিন্তা তণ বলল,
এখ্ায়ন শর্য়ক শকন শুতকয়ে রয়ব? োর িাইয়ে িয়লা বেতনতেপুয়র তদ্তদ্র কায়ে র্াই।

স্ত কারখ্ানা হয়েয়ে, েুত কায

করয়ব আত কায করব, একরক কয়র িাতলয়ে শনব দ্ু যয়ন ত য়ল। শসর্াে শো যানা শিনা শকউ শনই শো ার, একসায়র্
র্াকয়ে ভে পয়ব না েুত । শগৌর বলল, ভে? কীয়সর ভে? এখ্ায়নই একসায়র্ র্াকতে এয়সা না আয শর্য়ক। আয
শগৌয়রর আত্মীে শনই, ঘরবাতে শনই, যত য া শনই, শপয়ট ভাে শনই---- কায়ক োর ভে, কীয়সর োর লজ্জা।”

৩০

বাংলার শ্র যীবী ানু য়র্র শিেনা ও ক ষপতরতয শুযু আত্ম ু তক্ত বা শশ্রতণ স্বায়র্ষ র সংকীণষ গণ্ডীয়ে সী াতেে র্ায়ক তন,
ভারয়ের স্বাযীনো আয়ন্দালয়নর অন্তপষয়ট শ্র যাগরন শর্ এক গতেেীল েতক্ত তহয়সয়ব সতক্রে তেল, আযু তনককায়লর শ্র
ইতেহাসিিষাে োয়ক তনতেষযাে স্বীকার করা হয়েয়ে,

াতনক বয়ন্দযাপাযযায়ের প্রর্

পূ ণষাঙ্গ রাযননতেক উপনযাস ‘তিি’-শে

(১৯৪৭) ও আ রা োর প্রতে লন লেয কতর। এক শ্রত য়কর যবানীয়ে আয়লািয উপনযায়স শশ্রতণ ও যয় ষর উয়েষ স্থান
শপয়েয়ে সংহতের বােষা ও ু তক্তর আকাঙ্ক্ষা। ১৯৪৫ সায়ল তবশ্বর্ু ে শের্ হওর্ার পর স্বাযীনোর যনয ানু য়র্র য়ন অদ্ য
স্পৃহা শযয়গ ওয়ঠ। এরপর ঐ বেয়রর নয়ভম্বয়র তদ্ল্লীর লালয়কল্লাে আযাদ্ তহন্দু শ ৌয়যর শনেৃবৃ য়ন্দর তবিারয়ক শকন্দ্র কয়র
স গ্র শদ্ে উিাল হয়ে ওয়ঠ। এই উিাল গণ-আয়ন্দালয়নর বযাপক ও সবষগ্রাসী ভেির রূপ ১৯৪৬র শনৌতবয়দ্রাহয়ক শকন্দ্র
কয়র শ য়ট পয়ে। কলকাোে রতসদ্ আতল তদ্বস উপলয়ে এই স ে োে-র্ু বয়কর তবরাট তবয়োভ ত তেলয়ক ওয়েতলংটন
শস্কাোয়রর পায়ে পুতলে আটয়ক শদ্ে। তবয়োভকারীয়দ্র স র্ষয় ন তবতভন্ন সান্ধয কয়লয়যর োেরা এয়স শর্াগ শদ্ে এবং
তহংর পুতলয়ের সা য়ন রাযপয়র্ োতন্তপূ ণষভায়ব তবয়োভকারীরা বয়স পয়ে। গভীর রায়ে পুতলে পােতবক উল্লায়স ওয়দ্র
ওপর ঝাুঁতপয়ে পয়ে এবং গুতলয়ে রায় শ্বর নায় একোয়ের ৃ েুয হে। তকন্তু তবয়োভকারীরা অটল র্ায়ক। পরতদ্ন পুত লে
বাযয হয়ে অবয়রায েুয়ল তনয়ল যয়ের উল্লায়স কংয়গ্রস, কত উতনস্ট ও

ু সতল

লীয়গর শর্ৌর্ উয়দ্যায়গ প্রাে তেন লে

শলায়কর ঐতেহাতসক ত তেল কলকাোর পর্ পতরক্র া কয়র। এই ঐতেহাতসক ঘটনারই পটভূত কাে শলখ্া তিি উপনযাস।
প্রিতলে উপনযায়সর শর্য়ক তকেুটা বযতেক্র ী রীতেয়ে রতিে ‘তিি’ ত তেয়লর কাতহনী যীবয়নরও কাতহনী। উপনযায়সর
প্রতেতট িতরয়ের অনু ভব-উপলতি, ভাব-ভাবনার প্রসঙ্গ কাতহনীয়ে এয়সয়ে, প্রয়েযয়কর স্বােেযো র্াকয়লও তবোল ত তেয়লর
য়যয োরা একীভূে হয়ে একটা স্বেে কাতহনীর যন্ম তদ্য়েয়ে। এই কাতহনীরই এক গুরুত্বপূ ণষ অংেরূয়প ওয়ঠ এয়সয়ে
ওস ান। শস শ হনেী শ্রত য়কর প্রেীক এবং যােীে ু তক্ত আয়ন্দালয়নর সংগ্রা ী তসতনক।
‘তিি’ উপনযায়সর ওস ান িতরয়ে আ রা র্ু ে তবধ্বস্ত বাঙলার শ্র যীবী
পাই। শর্ শ্র যীবী

ানু য়র্র এক অনবদ্য শিহারা শদ্খ্য়ে

ানু র্ শ্রত ক অননয়কযর বীেশ্রে হয়ে িাকতর শেয়ে অনয কারখ্ানাে কায তনয়ে বাযয হয়েও ু তক্তর

আো োয়েতন। রাযপয়র্র উয়দ্বতলে সংগ্রা ী

ানু য়র্র ভীয়েও োর তনষ্ঠা অতবিল, তবশ্বাস অটুট। োই ত তেয়লর ভীয়ে

১১
রক্তাক্ত র্ু বক গয়ণয়ের অসতহষ্ণু তযজ্ঞাসাে---- “এরা এয়গায়ব না বাবু?” ওস ায়নর উির---- “এয়গায়ব না শো কী?” -

প্রাক-স্বাযীনোপয়বষ ের্াকতর্ে তেতেে ভদ্রয়শ্রতণর

ানু র্ র্খ্ন তনয়যয়দ্র স্বার্ষতসতের বাসনাে শদ্য়ের সবষে সাম্প্রদ্াতেক

দ্াঙ্গার বীয বপয়ন

ানু র্ য ষ ও শশ্রতণবন্ধয়নর উয়েষ উয়ঠ অেযন্ত দ্ৃ ঢ় োর সায়র্ কীভায়ব

ি, শসই স ে শখ্য়ট খ্াওো

দ্াঙ্গার তবরুয়ে রুয়খ্ দ্াুঁতেয়েতেল োরও প্রতেেতব াতনক েুয়ল যয়রয়েন ওস ায়নর িতরয়ে। দ্াঙ্গাকা ী স াযতবয়রাযীয়দ্র
হায়ে সু য়র্ায়গর হাতেোর েুয়ল শদ্বার তবয়রাতযো কয়র দ্ৃ প্তকয়ণ্ঠ শস যানাে---“শদ্াকানপাট ভাঙার কর্া ওয়ঠ কীয়স? সভা কয়রা; ত তেল কয়রা, হরোল কয়রা। শদ্াকান বন্ধ র্াক। বাস্।”

১২

তকন্তু সাম্রাযযবাদ্ী, পুুঁতযপতে ও অসাযু রাযননতেক শনেৃবৃ য়ন্দর কদ্র্ষ িক্রায়ন্তর সা য়ন শ্র যীবী ানু য়র্র প্রতেয়রায বাতলর
বাুঁয়যর য়োই যয়স পয়ে একস ে র্ার প্রকৃষ্ট প্র াণ কলকাোর বুয়ক স্বাযীনোর ঊর্ালয়ি শেিতল্লে সায়লর ভোবহ দ্াঙ্গা।
এই দ্াঙ্গার পটভূত য়েই

াতনক বয়ন্দযাপাযযায়ের সৃ তষ্ট ‘স্বাযীনোর স্বাদ্’ (১৯৫১) বলাবাহুলয এখ্ায়নও সংগ্রা ী কৃর্ক২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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যুয়রর দ্াঙ্গা তবয়রাযী শিেনা যরা পয়েয়ে শলখ্য়কর েীক্ষ্ম দ্ৃ তষ্টয়ে। সংগ্রা ী

যুরয়শ্রতণর দ্াঙ্গাতবয়রাযী শিেনায়ক শলখ্ক

প্রকাে কয়রয়েন এইভায়ব---“দ্াঙ্গা আ রা আলবৎ করব না, আ রা দ্াঙ্গা রুখ্ব।

যুর দ্াঙ্গার

ায়ন যায়ন।

যুর

শুযু শযার গলাে বলয়ে পায়র োরা উস্কাতনয়ে শভায়লতন, তনয়যর তনয়যর এলাকাে দ্াঙ্গা রুয়খ্য়ে।
াতলক সরকায়রর দ্ালাল-পুতলয়ের সায়র্ যুর লয়ে, যাে-য ষ তনয়ে তনয়যয়দ্র য়যয দ্াঙ্গা কয়র
না। যুয়রর কায়ে তহন্দু- যুর ু সতল
যুর দ্ু তনোর সাচ্চা

শদ্ে।

ানু র্। তকন্তু তনয়যরা দ্াঙ্গা না করয়লই শুযু িলয়ব না, তনয়যর

এলাকাে দ্াঙ্গা রুখ্য়লই শুযু িলয়ব না,
হয়ব।”

যুর শনই, দ্ু তনোর যুর একযাে, সারা দ্ু তনো যুয়রর
যুর ভাইয়দ্র এতগয়ে তগয়ে সব এলাকাে দ্াঙ্গা রুখ্য়ে

১৩

াতনক উপনযাস শ্র যীবী

ানু য়র্র যীবন্ত দ্তলল।

াতনক বয়ন্দযাপাযযায়ের শিেনাে সংগ্রায় র ভাবাদ্েষ , লোকু

য়নাভাব খ্ুবই সতক্রে হয়ে উয়ঠয়ে তদ্বেীে হার্ু য়ের কালপবষ শর্য়ক। আয়লািয উপয়রাক্ত উপনযাসগুতলয়েই োর তনুঃসংেে
পতরিে পাওো র্ায়ব। োই বযতক্ত

ানু য়র্র

নস্তাতেক তবকলয়নর পতরবয়েষ শ্র যীবী শ হনেী

ানু য়র্র আর্ষ -সা াতযক

যীবয়নর স সযাগুতলই োুঁর শিায়খ্ ক্রয় ই বে হয়ে উয়ঠয়ে। স ায়যর কায়ে ী স্বার্ষবাদ্ীয়দ্র অবদ্ ন-অেযািার শোর্য়ণর
তপয়ঠ সাযারণ
কয়র। একতদ্য়ক

ানু য়র্র অতস্তত্বরোর সংগ্রা

এবং সংঘবে প্রতেয়রায়যর তিে োুঁর শলখ্াে শবতে াোে যােগা তনয়ে শুরু

াতলয়কর অতনেুক হস্ত শর্য়ক শ্রত কয়দ্র নযার্য অতযকার লায়ভর লোই, অনযতদ্য়ক যত দ্ার-শযােদ্ার-

হাযনয়দ্র শযাটবে তনয়ের্য়ণর তবরুয়ে সব হাতরয়ে গ্রায় র কৃর্কয়শ্রতণর রুয়খ্ দ্াুঁ োয়নার ঘটনাবৃ ি ত য়ল
উপনযাস প্রতেবাদ্ ও প্রতেয়রায়যর সাতরবে ত তেল হয়ে দ্াুঁোে। এই ত তেয়ল শ্র যীবী

ানু র্ শুযু শর্ তনয়যর

াতনক
ু তক্তর

আকাঙ্ক্ষাই প্রেযাো কয়র ো তকন্তু নে, শশ্রতণ-য ষ-যাে ভুয়ল সবষহারা ানু র্ শোর্ণহীন, তবর্ যহীন স্বাযীনোর স্বাদ্ শপয়ে
িাে। আর ভাবীকায়লর কায়ে াতনক-উপনযাস শসই তবপ্লয়বরই তনুঃেব্দ বােষাবাহক রূয়প অয়পো করয়ে র্ায়ক।
ের্যসূ ে
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অত েভূর্য়ণর গয়ল্প ানতবক ূ লযয়বায়যর তবতিেয
শলখ্ক-পতরতিতে

িুঃ ৃ দ্ুল শঘার্
সহকারী অযযাপক, বাংলা তবভাগ
শকািতবহার হাতবদ্যালে, শকািতবহার
পতি বঙ্গ, ভারে

সার সংয়েপ
সাতহেয স ায- ানয়সর বহুয়কৌতণক দ্ৃ তষ্টভঙ্গীর এক ত শ্ররূপ। আযু তনক ভারেীে সাতহয়েযর তবতভন্ন যারাে বহু তবতিয়েযর
সন্ধান শ য়ল। বাংলা, সংস্কৃে, তহন্দী, ওতেো, অস ীো, গুযরাতট,
ভার্াে রতিে স স্ত সাতহেযই

ারাতঠ, পাঞ্জাবী শর্য়ক োত ল-শেয়লগু তকংবা কন্নে

ানু য়র্র যীবয়নর সয়ঙ্গ অঙ্গাঙ্গীভায়ব যতেে। সাতহেয

ানু য়র্র কর্া বয়ল

__

এ কারয়ণই

তবতভন্ন ভার্াে রতিে সাতহয়েয নানাভায়ব ঘুয়র ত য়র আয়স ানতবক ূ লযয়বায়যর প্রসঙ্গ। বাংলা সাতহয়েযর শলখ্কয়দ্র রতিে
সাতহয়েয নানাভায়ব ভারেীে যযান যারণা, তিন্তা শিেনা, নীতেয়বায ও আদ্য়েষর তনতরয়খ্ যীবয়নর তবতিে রূপ
েুয়লয়েন। কর্াসাতহয়েযর বযতেক্র ী রষ্টা অত েভূর্ণ

যু দ্ার এর শোটগয়ল্প এই

ু তটয়ে

ানতবক ূ লযয়বায়যর বহু ু খ্ী পতরিে

পাই। োুঁর রতিে কয়েকতট গল্প অবলম্বয়ন এই গভীর সেযতট অনু সন্ধায়নর শিষ্টা কয়রতে। ‘োুঁেী বউ’ গয়ল্পর শগাকু ল এবং
পরগণার হাট শর্য়ক শকনা বাুঁদ্ী শের্ পর্ষন্ত আর পাুঁিটা

ানু য়র্র

য়োই শবুঁয়ি র্াকার টায়ন পরস্পরয়ক কায়ে শটয়ন

তনয়েতেল। ‘দ্ু লারতহনয়দ্র উপকর্া’ে ভুখ্য়নর সাতদ্র বেস হয়লও সম্পকষহীন ‘বতহন’ শক তববাহ না তদ্য়ে োর তবয়ে করা
অসম্ভব

___

এই ভাবনাে নীতেয়বায়যর পতরিে পাই। আবার দ্ু লারতহয়নর পতরণতের

ানতসকোে পাই বযতেক্র ী

নীতেয়বায়যর পতরিে। ‘গারদ্’ গয়ল্প বন্ধুপুে বীয়রন এর সয়ঙ্গ িন্দ্রবাবু, সূ র্ষবাবুয়দ্র বহুকাল বায়দ্ সাোৎ এর ঘটনা
যীবয়নর প্রগাঢ় আতত্মক বন্ধনয়ক প্রকাে কয়রয়ে। ‘অঘটনা’ গয়ল্পর অয়োক ও তিোর সম্পকষ সহাে সম্বলহীন শদ্ওরশবৌতদ্র হয়লও পতরণতেয়ে োুঁরা স্বা ী-স্ত্রী। তপো না হয়েও বেয়খ্াকা ও শোটয়খ্াকায়দ্র যীবয়নর শশ্রষ্ঠ আশ্রে হয়ে শবুঁয়ি
র্াকার

য়যয অয়োয়কর

সন্নযাসীরূয়প তনয গ্রায়
গুহতগন্নীর

হনীেোর পতরিে শ য়ল। ‘ইতেহাস’ গয়ল্প শেয়ল হারায়নার শবদ্না তকংবা অদ্ভুেদ্েষন অবস্থাে
ত য়র এয়সও সাোৎ না পাওো এবং দ্ু ই পুেবযূ য়দ্র পুয়রায়না ঐতেয়হযর যত

ূ লযয়বায়যর স্বরূপ উপলতি করয়ে পাতর। এোো আরও তকেু গয়ল্প শলখ্য়কর

শেয়ে শদ্ওোে

ূ লযয়বায়যর স্বরূপ ভারেীে

আদ্য়েষর শপ্রতেয়ে উপস্থাপন করবার শিষ্টা কয়রতে।

সূিকেব্দ
অত েভূর্ণ, ূ লযয়বায, ‘োুঁেী বউ’, ‘গারদ্’, ভুখ্ন ও দ্ু লারতহন, ‘অঘটনা’, ‘ইতেহাস’, পতদ্মনী, ‘অয়হেুক’।
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অত েভূর্য়ণর গয়ল্প ানতবক ূ লযয়বায়যর তবতিেয
িুঃ ৃ দ্ুল শঘার্
আবহ ানকাল যয়র সাতহেয িিষার প্রযান অবলম্বন ানব িতরে এবং োর পাতরপাতশ্বষক পতর িল। সাতহেয শর্য়হেু ানু য়র্র
কর্া বয়ল োই সাতহেয রষ্টা তহয়সয়ব শসই ানু র্গুতলয়ক গয়ে শোলার যনয পতরবার, স ায, শদ্ে তকংবা রাতেক পতর ণ্ডয়ল
১

স্থাপন করয়ে হে। ‘সাতহেয’ গ্রয়ন্থ রবীন্দ্রনার্ বয়লয়েন, “সাতহয়েযর তবর্ে ানবহৃদ্ে এবং ানব িতরে।” তবশ্ববযাপী শর্
তনরন্তর সৃ তষ্টক ষ িলয়ে োর

ূ য়ল রয়েয়ে গভীর

ানব- নন-তযজ্ঞাসা। সাতহয়েযর সকল োখ্ার আয়লািনাে

ানতবক

ূ লযয়বায়যর প্রসঙ্গতট অেযন্ত সু তবয়বিনার তবর্ে। বাংলা সাতহেয োোও সংস্কৃে, তহন্দী, ওতেো, অস ীো, পাঞ্জাবী, গুযরাতট,
ারাতঠ, তকংবা োত ল এর য়ো প্রায়দ্তেক ভার্ার সাতহয়েয ানব িতরয়ের নানাতবয উত্থান পেন, ভাঙাগো, ত্রুতটতবিুযতে
ের্া ানব হৃদ্য়ের তবতবয গতেতবতযর তনতরয়খ্ গয়ে ওয়ঠ ানতবক ূ লযয়বায়যর যারণা। আযু তনক ভারেীে সাতহয়েযর বহুতবয
োখ্ার

য়যয বাংলা ভার্াে রতিে সাতহেয অয়নকয়েয়ে তবশ্বযনীন

র্ষাদ্া শপয়েয়ে। বাংলা সাতহয়েযর তবতভন্ন োখ্া বহু

ভার্াে অনু তদ্ে হয়ে বহু শদ্য়ের ানু য়র্র য়নর তপপাসা শ টায়ে সে হয়েয়ে। সাতহেয ানু র্য়ক শদ্তখ্য়েয়ে বাুঁিার পর্।
যীবয়নর প্রকৃে পয়র্র সন্ধান শর্ ন তদ্য়েয়ে শে তন পাতরপাতশ্বষক এর তবতিে ানতসকোও প্রকাে কয়র িয়লয়ে। আযয়কর
র্ু গ পতরয়বয়ের তনতরয়খ্ সাতহয়েযর আয়লািনার পাোপাতে পুয়রায়না ও নেুন ূ লযয়বায়যর নানা তদ্ক সম্পয়কষ আয়লাকপায়ের
প্রয়োযন হয়ে পয়েয়ে।
বাংলা কর্াসাতহয়েযর বযতেক্র ী রষ্টা অত েভূর্ণ

যু দ্ার। স কায়ল প্রিারতব ু খ্ উচ্চ

ানতসক

য়নাভাব ও

আদ্য়েষ তবশ্বাসী শলখ্য়কর যীবন বযাপী সাতহেযকয় ষর য়যয ানব িতরে ও ানব হৃদ্য়ের তবতিে রূয়পর সন্ধান পাই । োুঁর
সৃ তষ্টর সাম্রায়যয উপনযাস, শোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক এর য়ো অননয তবর্েগুতল হীরকখ্য়ণ্ডর

য়োই উজ্জ্বল। কর্াসাতহয়েযর

বৃ হির োখ্া উপনযাস রিনার যনয তেতন অতযকের যনতপ্রে ও সমাতনে হয়লও শোটগল্প(প্র ীলার তবয়ে) রিনার দ্বারাই
প্রর্ তনয়যর শলখ্নীর শর্াগযো র্ািাই কয়র তনয়েতেয়লন। োুঁর গয়ল্পর প্রর্ পাতঠকা স্ত্রী শগৌরীয়দ্বীর উৎসাহ অনু য়প্ররণাে
তনরন্তর নানা নেুন সৃ যন কয় ষ শ য়ে উঠয়েন।

লস্বরূপ োুঁর শলখ্াে ানব য়নর তবতিে গতে, তবতভন্নো ও তবতিেযয়ক

আ রা শপয়ে র্াতক। েয়ব একর্া অনাোয়স স্বীকার্ষ োুঁর রতিে েোতযক শোটগয়ল্পর তবর্ে তবতিেয, িতরে তন ষাণ, ভার্ার
প্রয়োগ শকৌেল, প্রকরণ সঞ্চে এ নতক বক্তবয তবর্য়ের উপস্থাপনায়েও তভন্ন
আয়লািনার সায়পয়ে তভন্ন াোর প্রকরণ তেলী ও

াো যরা পয়েয়ে। োুঁর কয়েকতট গল্প

ূ লযয়বায়যর স্বরূপয়ক তকভায়ব যরয়ে শিয়েয়েন ো তবয়ের্য়ণর শিষ্টা

করব।
আকতস্মকভায়ব য়ন তবতিে ভাবনার উদ্ে হয়ল শখ্োলী ানু র্ র্া ইয়ে োই করয়ে পায়র। ইতদ্লোহী পরগনার
এক ায়সর হায়টর শেয়র্ শগাকুল এক বৃ ে শদ্াকানীর কাে শর্য়ক ‘ াল’ তহয়সয়ব সতলন তবতক্রর টাকাে তকয়নতেল একতট
দ্ু বষল শরাগা বাুঁদ্ী। োয়ক োোোতে সবল কয়র শোলার যনয শযার কয়র খ্াওোয়না শুরু কয়র। এই বাুঁদ্ীয়ক প্রর্য় ঘয়রর
বারান্দাে এবং শেয়র্ তনরুপাে ঝর বাদ্য়লর রায়ে শগাকুল তবোনাে আশ্রে শদ্ে। শসই রায়েই শগাকুল বাুঁদ্ীয়ক দ্ু হায়ে
আুঁকয়ে যয়র শকুঁয়দ্ উয়ঠতেল। পরতদ্ন সকায়ল অতভ নু যর শেয়ল শগাকুল োুঁ ে ঘয়র তগয়ে যীবয়নর শশ্রষ্ঠ বু নয়নর কাযটুকু
করল। শলখ্ক যাতনয়েয়েন, “ ানু য়র্র েরীর শর্ এে েৃপ্ত হয়ে পায়র শক যানয়ো? তেরা-উপতেরাগুতলর েূ নযো পূ ণষ হয়ে
২

শসগুতল এে তেগ্ধ হয়েয়ে শর্ য়ন হয়ে শশ্বেিন্দন াখ্া গায়ে শভায়রর হাওো লাগয়ে।” ‘োুঁেী বউ’ গয়ল্পর এই কাতহনী
প্রর্ তদ্য়ক উদ্াসী

ানু য়র্র শখ্োল

য়ন হয়লও শের্ পর্ষন্ত শগাকুল োুঁেীর আো আকাঙ্ক্ষা িাওো পাওোর

নারীর প্রতে সহানু ভুতে ও বাুঁদ্ীয়ক স্ত্রীর র্ষাদ্া শদ্বার য়যয

য়যয এক

ানু য়র্র ূ লযয়বায়যর স্বাভাতবক প্রকাে লে কতর। পরগনার

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ
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হায়ট যত দ্ার তকংবা উতযররা শর্য়েন বাুঁদ্ী-বান্দা তকনয়ে। শগাকু ল উৎসু ক নেয়ন শদ্য়খ্ তনয়ে শিয়েতেল হায়টর তভেবহুল
এই অংেতটয়ক। শেয়র্ শখ্োয়লর বয়েই তকয়ন শ য়ল হায়ের কায়ে পাওো একযনয়ক। োয়ক আশ্রে কয়রই শগাকুয়লর ঘর
বাুঁযা। এভায়বই একতদ্ন শগাকুয়লর য়ন যায়গ তপো হবার আকাঙ্ক্ষা। বাুঁদ্ীর অে ো প্রকাে শপল োর প্রবল শ াুঁপায়না
কান্নার

য়যয।

য়নর সায পূ রয়ণর যনয োুঁ েী তনয়ে আয়স তসতে র্ায়নর

সন্ধযাে গাুঁয়ের াঠ যয়র িয়ল র্াে

াতট। একতদ্ন বাুঁদ্ী তনয়যই নেুন োতে পয়র

তকয়রর কায়ে। ত য়র আয়স শভার রায়ে পতরশ্রান্ত সবষহারা দ্ৃ তষ্ট তনয়ে। শেয়র্ বাুঁদ্ীর

কাে শর্য়ক একতট পুে সন্তান শপয়ে োুঁ েীর আো পূ রণ হে। আয শস পুয়রাপুতর োুঁ েী বউ এর র্ষাদ্া পাে। বের ঘুয়র
এয়লও শেয়ল বােল না, হাসয়লা না

_____

শর্ন কেকায়লর বুয়ো। োই আবার কতবরায, শহতক এর তিতকৎসার পর তসো

ঠাকুরানী উপয়দ্ে তদ্ল বউ বদ্লায়ে। এই অোতন্তকর পতরতস্থতেয়ে একতদ্ন শগাকুল গৃ হেযাগ করল। োুঁেী বউ একা সু য়ো
শকয়ট পেসা উপাযষন কয়র তদ্ন িালায়ে লাগল। এর পাোপাতে পাোর স বেসী শ য়েয়দ্র সয়ঙ্গ বাকযতবতন য়ের দ্বারা শস
উপলতি করয়ে পারল োুঁেী একতদ্ন ত রয়বই। সতেয একতদ্ন পুনরাে ত য়র এল শগাকু ল। আবার োুঁেী বউ সয়িষ্ট হল
স্বা ীয়ক সু খ্ী করয়ে। এ শর্য়ক সহয়যই উপলতি করা র্াে বাুঁদ্ী যীবয়নর অবসান ও শগাকুয়লর স্ত্রীর
হবার শপেয়ন

র্ষাদ্াে আসীন

ল্গুযারার য়ো প্রবাতহে হয়ে িয়লয়ে ানতবক ূ লযয়বায। ভারেীে নরনারীর পতবে পাতরবাতরক সম্পয়কষর

বন্ধন কেখ্াতন দ্ৃ ঢ়ের হয়ে পায়র োর পতরিে এই গয়ল্প স্পষ্ট।
ভাই বতহয়নর গভীর সম্পয়কষর বন্ধন তেন্ন কয়র দ্ু লারতহন একতদ্ন উপনদ্ীর
ভাই ভুখ্ন ও শবান দ্ু লারতহন এয়ক অপরয়ক খ্ুয়ুঁ য িলল
প্রয়দ্য়ের
রয়েয়ে

_____

য়ো ত য়ে শগল সংসার স ু য়দ্র।

শকউ কাউয়ক খ্ুয়ুঁ য শপল না। ভারেবয়র্ষরই শকান প্রেযন্ত

ানু য়র্র যীবয়ন স ায বন্ধয়নর অটুট প্রোয়সর কর্া শর্ন ‘দ্ু লারতহনয়দ্র উপকর্া’ গল্প। গয়ল্পর পটভূত কাে
কাই শযাোয়রর শদ্য়ের কর্া, সভযোর প্রায়ন্ত বাসী

ানু য়র্র কর্া। গয়ল্পর প্রযান িতরেয়দ্র সম্পয়কষর বণষনা

এরক , “ভুখ্ন আর দ্ু লারতহন তনয়যয়দ্র ভাই শবান বয়ল ভাবয়ে তেয়খ্য়ে। ওরা সয়হাদ্র নে। ভুখ্য়নর ায়ের ৃ েুযর পয়র
৩
ভুখ্য়নর বাবা সবষস্বান্ত হয়ে র্ায়ক ঘয়র এয়নতেল োরই ও-পয়ের শ য়ে তকংবা শবটা-বউ দ্ু লারতহন।” দ্ু লারতহয়নর বেস

এখ্ন িতব্বে হয়ল ভুখ্য়নর বাইে। ভুখ্ন কৃর্য়কর যত য়ে

যুয়রর কায কয়র, ভইসা টহলাে। যীবয়নর পয়নরটা বের

তপো- াো হাতরয়ে এভায়বই একসয়ঙ্গ কাতটয়ে তদ্য়েয়ে োরা। ক্রয় ই একতদ্ন বতহন ভাইয়ক সাতদ্ করয়ে বয়ল। তকন্তু
োয়দ্র স ায়য শ য়ের বাবায়ক টাকা তদ্য়ে শেয়লর সাতদ্ হে। ভুখ্য়নর সারাতদ্য়নর শিষ্টাে ও সন্ধযাে কায়ঠর পুেুল
বানায়নার বােতে উপাযষয়ন প্রাে এক কুতে টাকা যত য়ে শ য়ল। শবান দ্ু লাতরর অসু স্থোে সব খ্রিা হয়ে তকেু ঋণ হে।
এরপর উপাযষয়নর টাকা ভুখ্য়নর শকবল খ্রিা করয়ে ইো কয়র আর দ্ু লারতহয়নর য ায়ে। দ্ু যয়নরই সাতদ্র প্রয়োযন
শভয়ব দ্ু লারতহন স্বযােীেয়দ্র কায়ে শর্য়ে িাে প্রস্তাব তনয়ে। ভুখ্নয়ক অতভভাবক কয়র তনয়যর দ্া িার কুতের শবেী টাকা
যার্ষ কয়র

____

র্ার অয়যষক ভাই এর তববায়হর কায়য লাগয়ব। গ্রায় র বাইয়রর অনয শ য়েয়েয়লয়দ্র কর্াে দ্ু লারতহন লজ্জা

শবায কয়র। ভাই শবায়নর গভীর সহৃদ্েোর সম্পকষ োরা অটুট রাখ্য়ে িাে। তকন্তু গয়ল্পর শেয়র্ আ রা শদ্তখ্ ভুখ্য়নর সয়ঙ্গ
দ্ু লারতহন অতভ ান কয়র পয়র্ শবতরয়ে পয়ে। ভুখ্নও োয়ক খ্ুুঁযয়ে র্ায়ক এক প্রান্ত শর্য়ক অপর প্রায়ন্ত। কায়যর যরণ
পতরবেষন কয়র একস্থান শর্য়ক অনযস্থায়ন খ্ুুঁয়য শ য়র বতহন দ্ু লারতহনয়ক। কয়েকবের খ্ুুঁয়যও দ্ু লারতহনয়ক না শপয়ে ভুখ্ন
ভায়ব একবার

তরোস দ্বীয়পও খ্ুুঁয়য আসয়ব কারণ ওখ্ায়ন অয়নক

ানু র্ কায করয়ে র্াে। শলখ্ক যাতনয়েয়েন,

“দ্ু লারতহন পয়র্ শবতরয়ে এক বুয়োর শদ্খ্া শপল। বুয়ো প্রে করয়েই দ্ু লারতহন শকুঁয়দ্ শ য়ল বলল

_____

শস ভাইয়ক সু খ্ী

৪
করার যনয পয়র্ শবতরয়েয়ে।” এতদ্য়ক ভুখ্ন বেয়রর পর বের শখ্তের কায কয়র, িায়ের বাগায়ন কায কয়র িলল।

শলখ্ক সা াতযক ূ লযয়বায়যর ির পতরণতের কর্া প্রকাে কয়রয়েন এখ্ায়ন। ভুখ্ন ও দ্ু লারতহনয়দ্র কাতহনীয়ে ানু য়র্র
সেো,

হনীেো ও যীবয়নর অতভপ্রাে আকাঙ্ক্ষার কর্া বযক্ত করয়লও সবস ে োর বাস্তবাোন তকেু প্রতেবন্ধকোর

কারয়ণ শর্ অসম্ভব হয়ে পয়র শসই সেযয়ক েুয়ল যরয়ে শিয়েয়েন।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ
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‘গারদ্’ গয়ল্প আ রা আত্মীে সম্পকষরতহে

ানু র্য়দ্র গভীর সহানু ভুতের য়নাভায়বর কর্া যানয়ে পাতর। গয়ল্পর

প্রযান িতরে সদ্য িাক্তাতর পাে করা েরুন র্ু বক বীয়রন শক শকন্দ্র কয়র িন্দ্রবাবু ও োর ভাই সূ র্ষবাবুয়দ্র অতেতর্
বৎসলোর স্বরূপ পতরিে ু তটয়ে েুয়লয়েন। নানা আলাপ পতরিে, পতরবায়রর সকয়লর শখ্াুঁয খ্বর শনোর পর িন্দ্রবাবু
পতরিে কতরয়ে শদ্ন পদ্মার সয়ঙ্গ। পদ্মাবেী ওরয়
পতরিে ও

পদ্ম শবে আলাপী হাতসখ্ুতে বের োতব্বে এর যীর তস্থর শ য়ে। আলাপ

যযতবয়ির লাইয়িরীয়ে নানা বই পুস্তয়কর আয়লািনাে োয়দ্র সয়ঙ্গ বীয়রয়নর স েটা ভায়লাই শকয়ট শগল।

িন্দ্রবাবুর পাতরবাতরক আতেয়র্েোর কারয়ণ অন্তে একটা রাে শর্য়ক র্াবার অনু য়রায উয়পো করয়ে পায়র তন বীয়রন।
সূ র্ষবাবুর অকারণ প্রলায়প েরুন িাক্তার বাবুত টয়ক তবিে হয়ে হে। পদ্ম খ্াতনকটা সূ র্ষবাবু য়ক সা য়ল শনবার বযবস্থা কয়র।
পুয়রায়না বন্ধুর পুে হওোর সু বায়দ্ পােী শখ্াুঁযার কর্াও িন্দ্রবাবু অতভভাবকয়দ্র সয়ঙ্গ আয়লািনার প্রস্তাব রায়খ্ন। রায়ে
ির

তনদ্রা

ঘাটতের

য়যয কাটায়ে হে। তকন্তু পরতদ্ন সকায়লও িন্দ্রবাবু অতেতর্বৎসলোর সু য়র বয়লয়েন, “শো ার

৫
বাবায়ক আসয়ে বলয়ব। ভুলয়ব না” একর্ার

য়যয পুয় রায়না ঐতেহযয়ক তটতকয়ে রাখ্ার প্রোস শলখ্ক বযক্ত কয়রয়েন।

পাোপাতে পাতরবাতরক শসৌযনয শবায়যর সু ন্দর পতরিে ু তটয়ে েুয়লয়েন।
এক সন্ধযাে তিোর স্বা ীর ঘয়র না শ রার কর্াে ‘অঘটনা’ গয়ল্পর কাতহনীর সূ েপাে। অনায়ত্মযর আশ্রে তহয়সয়ব
অয়োক খ্ুয়ুঁ য তনয়েতেল তিোয়দ্র বাতেতটয়ক। শলখ্ক যাতনয়েয়েন, “স্বা ীয়ক তিো রাতেয়ে বয়লতেল

___

তঠকই এয়সয়ে ও।

৬

আ ার েবু া াবাতে আয়ে। শো ার েবু া আয়েন, আত আতে। ওর শসসব বালাইও শনই।” অতে-দ্ূ র সম্পয়কষর শদ্বর
কয়লয়যর প্রর্

পরীোে ঘায়েল হয়ে অর্ষ উপাযষন করয়ে শুরু কয়র। এই অর্ষ সংখ্যার পতর ায়ণ ক

হয়লও হৃদ্য়ের

পতর ায়ণ অয়নক। এভায়ব শের্ উপাযষয়নর টাকাগুতল তিোর হায়ে েুয়ল তদ্য়ে শস পতরবায়রর একযন হয়েই রইল। সম্ভব
অসম্ভয়বর স স্ত যােগা খ্ুুঁয়যও তিোর স্বা ীয়ক পাওো শগল না। তিোর স্বা ী হারায়নার শোয়ক োশুতেও বেরখ্ায়নয়কর
শবেী স ে তনয়যয়ক বাুঁতিয়ে রাখ্য়ে পারল না। সংসায়র খ্াবার

ানু র্ দ্ু যন ক য়ল একযয়নর আেও শগল কয় ।

অয়োয়কর আনা টাকা ও তিোর অবতেষ্ট গহনার টুকয়রা টাকরাে শকায়নারকয় অয়নকতদ্ন িয়ল শগল। তিো োর া ায়ো
ভাইয়দ্র সয়ঙ্গ শর্াগায়র্াগ ও সাহার্য প্রার্ষনা করয়ল োরা তবয়ের্ উৎসাহ শদ্খ্ায়লা না দ্ু ুঃসম্পয়কষর আতশ্রে র্ু বক অয়োয়কর
যনয। বাযয হয়ে তিোর শসলাই এর কায ও অয়োয়কর অল্প

াইয়নর িাকতরয়ে দ্ু ই শেয়ল সহ সংসার েরণী িলার পর্

খ্ুুঁয়য খ্ুয়ুঁ য এয়গায়ে লাগল। এগার বের অতেক্রান্ত হয়ল এক সন্ধযাে সা ানয আয়োযয়ন স্বা ীর শ্রাে িুতকয়ে তনল। শসই
সন্ধযাে তিো তকেু শবাঝার

আয়গই ঘয়রর তসুঁদ্ুর এয়ন অয়োক তিোর কপায়ল পতরয়ে তদ্ল। শেয়লয়দ্র শিায়খ্

ায়ের

পতরবেষয় নর কারণ র্ায়ে যরা না পয়ে শস যনয বাস্তব সয়েযর অতভনে কয়র িলল দ্ু যয়নই। বে শেয়ল যতরক পাে করল।
অয়োক িারবার শপ্রায় ােয়নর সু য়র্াগ না তনয়ে এ েহয়রই শর্য়ক শগল। এবার তিোয়ক প্রস্তাব তদ্ল, শস শকাম্পাতনর
শপ্রায় ােন তনয়ে অনয েহয়র শর্য়ে িাে। শেয়লয়দ্র পোশুনা, সংসারয়ক বাুঁিাবার োতগয়দ্ই হারায়না স্বা ীর সম্পয়কষ নানা
আকাে কুসু

কল্পনা কয়র োরা ঠাুঁই তনল নেুন েহয়র। একতদ্ন শোটয়খ্াকার স্কুয়ল সহপাঠীয়দ্র

য়যয ‘খ্াুঁ ভাদ্ু েী’শক

তনয়ে তবপতি শদ্খ্া তদ্য়ল োর কায়ে খ্ানসায়হব তপোে পতরণে হে। এর য়যযই বে শেয়লর নরনারীর সম্বন্ধ শবাঝার বেস
হয়েয়ে। তিো একস্থায়ন বয়লয়েন, “োরা শো এয়ক কলি বয়ল যায়ন না। কলি বয়ল সয়ন্দহ করয়লও করয়ে পারে র্তদ্
সেযটা যানে। োরা ত র্যা একটা কল্পনায়ক সেয বয়ল শযয়নয়ে, োর উপর যীবন গয়ে েুয়লয়ে। শকায়না সয়ন্দহ, শকায়না
অতবশ্বায়সর অবকাে শনই োয়দ্র কল্পনাে। কলি একটা ঘটনা নে তিো। কলি রটনা। কলয়ির যন্ম

ানু য়র্র

য়ন,

৭

প্রকাে তযহ্বাে। একতট ত র্যাও সতেযকায়রর কলি হয়ে দ্াুঁোয়ে পায়র।” আসয়ল তন ষ সেযয়ক আোল করবার ইোয়েই
অয়োক প্রকৃে সেযয়ক ঢাকা তদ্য়ে তেশু সন্তান দ্ু তটর যীবনয়বাযয়ক সু ন্দরভায়ব গেয়ে শিয়েতেয়লন। বাংলা সাতহয়েযর
একযন শলতখ্কার বণষনাে যানয়ে পাতর সু ইয়িন এ ভায়লাবাসার িাইয়ে পতবে

ানতবকোর সম্পকষ আর শকায়না তকেুই

হয়ে পায়র না। তকন্তু ভারেীে আদ্য়েষর ূ লযয়বায়যর তনতরয়খ্ তিো ও অয়োয়কর বাুঁিার

য়যয একতদ্য়ক রয়েয়ে যীবনয়ক
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ভায়লাবাসার োতগদ্, অনযতদ্য়ক আয়ে একতট প্রেন্ন অপরাযয়বায। গল্পকার শের্পর্ষন্ত
কয়রয়েন অয়োয়কর িতরে, তক্রোকলাপ এবং যীবন শিেনার
গ্রহন কয়র িারযন

য়যয। গল্পকার

ানতবকোর যেয়কই শঘার্ণা

ানবোয়বায়যর যাগরণয়ক সু ন্দর ভঙ্গীয়ে

ানু য়র্র বাুঁিার পর্ প্রেস্থ কয়র তদ্য়েতেয়লন। আদ্য়েষর িাইয়ে প্রকৃে সেযয়কই বে কয়র েুয়ল

যয়রয়েন। একস্থায়ন তলয়খ্য়েন, “কুণ্ঠা, সংয়কাি ও গ্লাতন সবটুকু কাতটয়ে উঠয়ে না পারয়লও তিো শদ্খ্ল এই ত র্যা
পতরিেটা যীবনয়ক সু সাযয কয়রয়ে। অেযন্ত প্রয়োযয়ন পয়র্ শবতরয়েও আয়গ য়ন হয়ো বহু েে িেু োয়দ্র দ্ু যয়নর
৮

সম্বন্ধটায়ক প্রে করয়ে, এখ্ন শর্ন শসসব প্রয়ের তনবৃ তি হয়েয়ে।” দ্ু ই শেয়লর পোশুনার বযস্তোে বাইয়র র্াকাে খ্াুঁ
ভাদ্ু েী আরা

আয়েয়ে তদ্ন কাটায়ে লাগয়লা। শলায়কর কায়ে সু খ্ী দ্ম্পতে তহয়সয়ব পতরতিতে শপল। অয়োক তিোয়ক
৯

বয়লতেল, “বহু র্ু য়গর সাযনাে পাওো সম্বন্ধ। তবয়ের িাইয়ে বে, কী বয়লা পাটষনার?

ওয়দ্র শদ্খ্ায়দ্তখ্ েহয়রর

আয়লায়কাজ্জ্বল অংয়ের স্বা ী স্ত্রীরা এয়ক অপরয়ক পাটষনার তহয়সয়ব িাকয়ে শুরু কয়রয়ে। অর্ষাৎ গল্পকার ানবযীবয়নর
তেগ্ধ যু র যীবনয়বায়যর যাগরণয়ক এখ্ায়ন সু ন্দরভায়ব েুয়ল যয়রয়েন।
‘ইতেহাস’ গয়ল্প পুয়রায়না ূ লযয়বায়যর ঐতেহয যয়র রাখ্ার প্রোস লে করা র্াে। শ য শেয়ল পুতলয়নর স্ত্রী িারুেীলা
ও শোট শেয়ল তবতপয়নর স্ত্রী তবনোর তনেযতদ্য়নর ঘরকন্নার কায়যর য়যয গুহতগন্নীর অদ্ৃ েয হস্তয়েপ শর্ন োয়দ্র যীবয়নর
িলার পর্য়ক

সৃ ণ কয়রয়ে। ইউ তপ-শে বে শেয়ল হাতরয়ে র্াবার পর গুহতগন্নী রুে শবয়ে শদ্য়ের বাতে ত য়র

এয়সতেয়লন। শলখ্য়কর বণষনা এরক , “শদ্য়ের বাতেয়ে ত য়র শোকটা তকন্তু সহয়য তনবাতরে হয়লা।
শবায কতর গুহযাো তনয়যর

নয়ক শবাঝায়লন একতট

লন্ত গােগুতল শদ্য়খ্ই

ল অকায়ল খ্য়স শগয়লা বয়ল গােটাই র্তদ্ শুতকয়ে ওয়ঠ অনয

লগুতলও শর্ শুতকয়ে র্ায়ব। শস হেে অনাোয়স তহ ালয়ে আয়ে। ভারেবয়র্ষ এ ন কে হে। কে শলায়কর শেয়ল া’র
৯

কর্া য়ন রাখ্য়ে পায়র না, উখ্ী ঠ স্থাপন কয়র োরা। োয়দ্র যনয শোক করয়ে শনই, আত্মার অয়যাগতে হে।” যননীর
শেহ বাৎসলয, সন্তায়নর ঙ্গল কা না, পুয়রায়না ইতেহায়সর কর্ার য়যয গয়ল্পর স াতপ্ত ঘয়ট। ায়ের শকায়ল আসা প্রর্
সন্তায়নর শর্ শেহ ভায়লাবাসা ো হাতরয়ে র্াওোর পতরণতের কর্াে প্রকাে শপয়েয়ে। পাোপাতে তবপ্লববাদ্-এর প্রসয়ঙ্গ
পুতলয়ের শিপুত ট কত েনার হবার যনয এক সন্নযাসীর পুনরাে গ্রায়

শ রা ও োয়ক তনয়যর শেয়লর

য়ো বয়ল ভুল

য়যয একই সয়ঙ্গ কয়ঠার ও শকা ল তপেৃহৃদ্য়ের সাোৎ দ্েষন ঘয়ট। শলখ্ক গয়ল্পর শেয়র্ যতনয়েয়েন,

হওোর

“শকয়লিাতরর ভয়েই তক োর স্বা ী তনয়যর শেয়লয়ক বুয়ক েুয়ল শননতন, তেতনও র্ানতন একবার শিায়খ্র শদ্খ্া শদ্খ্য়ে। োই
র্তদ্ হয়ে র্ায়ক কী োর প্রতেকার? কী কয়রই-বা যানা র্ায়ব আয়দ্ৌ সেয তক না োুঁর কল্পনা।”

১০

তপো- াোর ানতসক

টানায়পায়েন, শদ্ালািলো, শেয়ল হারয়নার শবদ্নার য়যয প্রিতলে যযান যারণা ও ানতবক ূ লযয়বায়যর অতনবার্ষ প্রকাে লে
করা র্াে।
‘সু য়োভনার কাতহনী’ গয়ল্প শলখ্ক অতেপ্রাকৃে ঘটনার বাস্তবরূপ শদ্খ্ায়নার শিষ্টা কয়রয়েন। সু য়োভনায়ক ভূয়ে
যয়রয়ে। রতব িাক্তার এর শিষ্টাে না সারয়ল ওঝা শিয়ক োয়ক সু স্থ করার শিষ্টা করা হে। ওঝা সু য়োভনায়ক অয়নক প্রে
কয়র যানয়ে পায়র োর উপর পাুঁ িুর বউ ভর কয়রয়ে। এবার ওঝা পাুঁ িুর বউয়ক শেয়ে শর্য়ে বয়ল সু য়োভনার েরীর
শর্য়ক। প্রকৃে সেযতট ওঝা যানবার পয়রও োর িারপায়ে প্রয়োযনীে গণ্ডীটা কাটয়ে পায়র তন। োই আবার ভর করার
সম্ভাবনা শর্য়ক শগল। সু য়োভনা শ্বশুর বাতে ত য়র শগয়ল আবার োর ানতসক ভারসা যহীনো যরা পরল। রায়ে অকারয়ণ
কর্া বলয়ে র্াকল, শক শর্ন োয়ক কষ্ট তদ্য়ে র্াকল। এসব ঘটনার

য়যয অয়লৌতকক বা অতেপ্রকৃ ে শিেনার প্রকাে

ঘতটয়েয়েন। ভারেীে দ্েষয় ন আত্মা সম্পয়কষ শর্ যারণা ো শর্ন ত য়র এয়সয়ে সু য়োভনার উপয়র। এই তবয়ের্ ভাবনাই
আয়লািয গল্পতটয়ক আলাদ্া োৎপর্ষ দ্ান কয়রয়ে।
‘পতদ্মনী’ গয়ল্পর পতদ্মনী িতরয়ের

যয তদ্য়ে

ানতবকোর অেলস্পেষী রূপয়ক তেয়ল্পাতিে দ্ৃ তষ্টভঙ্গীয়ে প্রকাে

কয়রয়েন। ‘অযযাপক শ াতহে সযায়নর উপাখ্যান’ এর শ াতহে সযান ও

ান েীর আদ্েষবায়দ্র কারয়ণ যীবয়নর বঞ্চনার

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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তদ্কতটয়ক েুয়ল যয়রয়েন। ‘অয়হেুক’ গয়ল্পর শগৌরহতর কুণ্ডুর

য়ো সাযারণ বাঙালী শক ভরা সংসায়র সব শ য়ল তবদ্াে

তনয়ে হে। শর্ স্ত্রী তেল োুঁর সারাযীবয়নর এক াে কায়ের ানু র্ োর অভাব শকউ পূ রণ করয়ে পায়র তন। রায়ের ঘু
উয়ব তগয়েতেল। গভীর ানতবক আয়বদ্য়নর কায়ে বতঞ্চে হয়ে োয়কও ৃ েুযর শকায়ল আশ্রে তনয়ে হে। বাতের বউ া তকংবা
কনযারা কুণ্ডুবাবুর অন্তয়রর আসল সেযতটয়ক উপলতি করয়ে পায়রন তন। তকন্তু শপয়রতেয়লন শসই িাক্তার

____

তর্তন পকস

এ ৃ েুয হয়েয়ে বয়ল সাতটষত য়কট তদ্য়েতেয়লন। এভায়বই শলখ্ক অত েভূর্য়ণর ানব ূ লযয়বায়যর দ্েষন কায কয়র িয়লয়ে
গল্প শর্য়ক গয়ল্প।
একতট প্রবয়ন্ধ অত ভূর্ণ যু য়দ্র তলয়খ্য়েন, “আ রা হারায়ে িাই না। হারয়ে িাই না, বরং যয়র রাখ্য়ে িাই,
তযেয়ে িাই। তবযেী শো শসই, োরই শো ে ো, শর্ তনয়যর সঞ্চেয়ক যয়র রাখ্য়ে পায়র। স ায়যর সয়ঙ্গ তনরন্তর র্ু য়ে
আ রা প্রােই হাতর ও হারাই আর শবদ্নার স্মৃ তেয়ে পূ ণষ হয়ে উতঠ।”

১১

এই শবদ্নায়বায শর্য়কই ানতবক ূ লযয়বায়যর নেুন

যারণাে আ রা উেীপ্ত হই। শলখ্য়কর গল্প স ূ য়হ যীবন তবতিয়েযর শর্ বহুতবয রূপ
ভারেবর্ষীে

ু য়ট উয়ঠয়ে ো বাঙাতল ের্া

ানস শিেনার অনবদ্য প্রতেরূপ। অনযে তেতন বয়লয়েন, “সাতহেয, গল্প, উপনযাস, কতবো অরুনস্পৃষ্ট শসই

১২
প্রাককুযন নয়ভ যন্মাে, শর্খ্ায়ন রাতের কায়লা খ্াুঁোর যারায়লা ভিাংেগুয়লা েখ্নও ইেস্তে েোয়না।” অর্ষা ৎ উপনযাস

তকংবা গল্প তকংবা কতবোর সৃ তষ্ট হে

ানু য়র্র বহু ু খ্ী

নন ানতসকোর আঘায়ে, র্ার প্রতক্রো তলখ্য়নর পয়রও তনরন্তর

বয়ে িয়ল র্ু গ শর্য়ক র্ু গান্তয়র। শসই প্রতক্রোর হাে যয়রই এতগয়ে িয়ল সাতহয়েযর যগৎ

___

সৃ তষ্ট হে নেুন ভাবযারা ও

ূ লযয়বায়যর।
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সহােক গ্রন্থপঞ্জী
১) যু দ্ার, অত েভূ র্ণ. অত েভূ র্ণ রিনা স গ্র-১. শদ্’য পাবতলতেং, ১৩ বতি িযাটাতযষ তস্ট্রট, কলকাো-৭৩. এতপ্রল ২০০২.
২) যু দ্ার, অত েভূ র্ণ. অত েভূ র্ণ রিনা স গ্র-২. শদ্’য পাবতলতেং, ১৩ বতি িযাটাতযষ তস্ট্রট, কলকাো-৭৩. এতপ্রল ২০০৩.
৩) যু দ্ার, অত েভূ র্ণ. অত েভূ র্ণ রিনা স গ্রর-৩. শদ্’য পাবতলতেং, ১৩ বতি িযাটাতযষ তস্ট্রট, কলকাো-৭৩. যানু োতর ২০০৫.
৪) যু দ্ার, অত েভূ র্ণ. অত েভূ র্ণ রিনা স গ্র-৪, শদ্’য পাবতলতেং, ১৩ বতি িযাটাতযষ তস্ট্রট, কলকাো-৭৩. যুন ২০০৭.
৫) যু দ্ার, অত েভূ র্ণ. অত েভূ র্ণ রিনা স গ্র-৬, শদ্’য পাবতলতেং, ১৩ বতি িযাটাতযষ তস্ট্রট, কলকাো-৭৩. যুন ২০০৮.
৬)

যু দ্ার, অত েভূ র্ণ. তলখ্য়ন কী ঘয়ট. আনন্দ পাবতলোসষ প্রাইয়ভট তলত য়টি, ৪৫শবতনোয়টালা শলন, কলকাো ৯. যানু োতর
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অরয়ণযর স য়রে বসু
শলখ্ক-পতরতিতে

নয়রন হালদ্ার
গয়বর্ক, বাংলা তবভাগ
তবদ্যাসাগর তবশ্বতবদ্যালে
সহকারী তেেক, আুঁযারনেন হাই স্কুল (এইি. এস.)
পতি বঙ্গ, ভারে

সার-সংয়েপ
যরাইয়কল্লার বনভূত বাংলা সাতহেয ও সাতহতেযকয়দ্র কায়ে একরকয় র নন্দন কানন। এই অরয়ণযর টায়নই তবভূতেভূর্ণ
বয়ন্দযাপাযযাে, বলাইিাুঁদ্

ু য়খ্াপাযযাে, স য়রে বসু , সু নীল গয়ঙ্গাপাযযাে, বুেয়দ্ব গুহ প্র ু য়খ্া সকয়লই যীবয়নর তকেু টা

স ে কাতটয়ে এয়সয়েন এই অরণয-সু ন্দর বনভূত য়ে। এয়দ্র য়যয স য়রে বসু র অতভজ্ঞো একটু অনযরক । তেতন শর্ ন
অরণযয়ক ভায়লায়বয়স অরয়ণযরই সন্তান হয়ে উয়ঠতেয়লন, শে তন অরণয বালা ু িা র তন

াংতরয়ক বায়লায়বয়স অরয়ণযর

দ্াে স্বীকার কয়র তনয়েয়েন। বয়নর শসৌন্দয়র্ষর কর্া স্বীকার কয়র স্ত্রী শগৌরীয়ক তিতঠয়ে তলয়খ্তেয়লন – ‘বন শদ্খ্য়ে খ্ুবই
ভায়লা লাগয়ে। বসন্তকায়ল কখ্নও সতেযকায়রয়র বন শদ্তখ্তন। বইয়ে পয়েতে, কল্পনা কয়রতে। তকন্তু সবটা ত তলয়ে পো ও
কল্পনার শিয়ে তিয়ের এ অরণয অয়নক শবতে গাঢ় এবং েীিভায়ব

য়ন শরখ্াপাে করয়ে।... আ ার স গ্র

ন অরণয

কােরই শবতে।’
যরাইয়কল্লাে বসবাসকারী কতব রা

বসু য়দ্য়বর সহােোে যরাইয়কল্লার বনভূত র তভের তদ্য়ে বয়ে র্াওো শকায়েল

নদ্ীর েীয়র বসবাসকারী শসানায়খ্াুঁিায়দ্র সায়র্ স য়রয়ের পতরিে হয়েয়ে। োয়দ্র যীবনর্াো সম্বয়ন্ধ শযয়নয়েন। োয়দ্র
সয়ঙ্গ একসায়র্ বয়স তিয়েং শখ্য়েয়েন। েয়ব াংতরর সায়র্ সম্পকষটা স য়রয়ের শগাটা অরণয ভ্র য়ন একটা অনয াো এয়ন
তদ্য়েয়ে। স য়রে বসু শর্ এক নারীয়ে সন্তুষ্ট তেয়লন না একর্া এক কর্াে সকয়লই স্বীকার কয়র তনয়েয়েন। োই স্ত্রী
শগৌরী শবুঁয়ি র্াকয়েই োর কতনষ্ঠা সয়হাদ্রা যতরেীয়ক তবয়ে কয়রয়েন। েয়ব শস শকবল শপ্রত ক বয়লই। ু িা র নী াংতরর
সায়র্ ঘতনষ্ঠোও শস শপ্রত ক সিার পতরিে।

সূিকেব্দ
স য়রে বসু , অরণয, অতভজ্ঞো, নারী-সাতন্নযয, প্রকৃতের তিে
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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অরয়ণযর স য়রে বসু
নয়রন হালদ্ার
১৯৬০ সায়লর ৩০শে

ািষ যরাইয়কল্লা শর্য়ক সাগর ে শঘার্য়ক একতট তিতঠয়ে স য়রে বসু তলয়খ্তেয়লন: 'আত

কনরাক্টরয়দ্র রায়ক রায়ক ঘুয়র শবোই। এ স েটা

য়রস্ট

হুোর কলযায়ণ পাণীে তদ্য়েই শপট ভরায়না র্াে। ... সারাতদ্ন পয়র

নু নভাে আর প্রিুর পাণীে, আগুন আর নাি আর গান। হস্তীর্ূ র্ আয়েপায়েই র্ায়ক অন্ধকায়র।

েূ র

েূ রীরা িায়ক।

ষন্তুদ্, শর্ শোয়নতন োুঁয়ক শবাঝায়না র্ায়ব না।' বনভূত র শর্ াো তবভূতেভূর্ণ বয়ন্দযাপাযযায়ের

হতরণীর কান্না শর্ সতেয কী

শরা াতন্টক অরণয শপ্র য়ক যাতগয়ে আযযাতত্মক যগয়ে শপৌঁয়ে তদ্য়েতেল, শসই অরণয াোই স য়রে বসু য়ক শবুঁয়য শরয়খ্য়ে
যরাইয়কল্লার বনভূত ।
তবভূতেভূর্য়ণর পদ্তিি অনু সরণ কয়র স য়রে বসু এবং কালকূট বয়নর

নয়ক স্পেষ করয়ে শিয়েতেয়লন। োই

অরয়ণযর িায়ক স্ত্রী-সংসার-সন্তানয়ক শ য়ল শরয়খ্ েু য়ট তগয়েতেয়লন যরাইয়কল্লার বনভূত য়ে। শনহাে

য়নর ইোই নে,

তগয়েতেয়লন উপনযায়সর রসদ্ সংগ্রহ করয়েও। েয়ব শসটা শকবল শলখ্ার প্রয়োযয়ন। তকন্তু স য়রয়ের শস অতভজ্ঞোে
আ রা পাঠয়করা লাভবান হয়েতে। শলখ্ক স য়রয়ের সায়র্ সায়র্ বযতক্ত স য়রেয়কও আ রা যানয়ে পাতর। একতদ্য়ক
শর্ ন এই অতভজ্ঞো তনয়ে কালকূট েদ্মনায়

তলয়খ্য়েন েেী উপনযাস ‘িয়লা র্াই বয়ন’, ‘বয়নর সয়ঙ্গ শখ্লা’, ‘শপ্র

নায়

বন’ অপরতদ্য়ক স য়রে বসু র নায় প্রকাতেে ‘দ্ু ই অরণয’ উপনযাস।
১৯৬০ সায়লর ৩০শে

ািষ

ায়স তবহার ও উতের্যার সী ায়ন্ত অবতস্থে যরাইয়কল্লার বনভূত য়ে স য়রে বসু বয়নর

তঠকাদ্ার ৃ ন্মে বাবুয়দ্র সয়ঙ্গ ন’তদ্ন কাটান। এর

য়যয সায়রিাে িার তদ্ন ও র্লয়কাবায়দ্ পাুঁি তদ্ন। বুেয়দ্ব গুয়হর

‘শকায়েয়লর যায়র’ উপনযায়স শর্ শকায়েল বা শকায়েনা নদ্ীর কর্া আ রা শপয়েতে শসই নদ্ীর শসৌন্দর্ষ স য়রে বসু য়ক এই
ন’তদ্ন াতেয়ে শরয়খ্য়ে। [ঔপনযাতসক বুেয়দ্ব গুহ শকায়েল নদ্ীর প্রাকৃতেক বনয শসৌন্দর্ষ উক্ত উপনযায়স সু ন্দরভায়ব বণষনা
কয়রয়েন।] স য়রে তনয়যয়কও তবতলয়ে তদ্য়েয়েন শসখ্ানকার আতদ্ যনযাতে ু িা, ওুঁরাও প্রভৃতের সম্প্রদ্ায়ের ানু য়র্র
ায়ঝ। পতরিে হে এই নদ্ীর েীয়রই বসবাসকারী ‘শসানা শখ্াুঁিা’ ানু র্য়দ্র সায়র্। তনতবে বনভূত আর আতদ্ যনযাতে,
এয়দ্র ায়ঝই স য়রে বসু ও হয়ে উয়ঠতেয়লন অরয়ণযরই সন্তান। [তেতন এেটাই অরয়ণযর হয়ে উয়ঠতেয়লন শর্ ওই স য়ের
য়যয তেতন তেন শর্য়ক িার বার তগয়েতেয়লন যরাইয়কল্লার অরয়ণয।] শসখ্ানকার লাল টকটয়ক কুসু

ু ল, তঝতরতঝতর

শকায়েনা গাো, িাতরতদ্য়ক একটা গভীর তনুঃেব্দ, বন েূ রীর নাি, বন শ ােয়গর িাক, আতদ্বাসী ু িায়দ্র আতদ্ সরলো
– এর াঝখ্ায়ন োরুঁ তেল্পীসিা ু তক্তর উল্লাস শপয়লও এবং শলখ্ার উপকরণ যু টয়লও স য়রে অতবরে আকর্ষণ অনু ভব
কয়রয়েন বনশ্রীরাতগনীর। শসই সায়র্ সােবতহনীর অয়লৌতকক তক্রোকাি, যন্ম ৃ েুযতববাহ-শকতন্দ্রক
তবতিে ঋেু উৎসব এবং নরনারীর সংস্কার ু ক্ত অসম্বৃে আতদ্

ু িায়দ্র তবতভন্ন পরব,

শর্ৌনলীলা। তঠকাদ্ায়রর রায়ক ঘুয়রয়েন আর শদ্য়খ্য়েন,

কখ্নও আবার যঙ্গয়লই রাতেবাস কয়রয়েন ু িায়দ্র সায়র্।
ভারেবয়র্ষর আতদ্বাসী উপযাতে সম্প্রদ্ায়ের ানু য়র্রা এেটাই সরল শর্ োরা কাউয়ক গ্রহন করয়ল, আশ্রে তদ্য়ল,
োুঁয়ক অরা খ্ুবই আন্ততরকোর সয়ঙ্গ গ্রহণ কয়র। আবার কাউয়ক খ্ারাপ লাগয়ল োয়দ্র সয়ঙ্গ সাংঘাতেক আিরণ কয়র,
এ নতক হেযাও কয়র। স য়রে বসু র ‘দ্ু ই অরণয’ উপনযায়স তিয়কা িতরয়ের

য়যয োর প্রতে লন আ রা শদ্য়খ্তে। শর্

একযন অসৎ শলাকয়ক খ্ুন কয়র তেন বেয়রয়র যনয শযল শখ্য়টতেল। তকন্তু স য়রে বসু য় ক ওরা আন্ততরকোর সয়ঙ্গ গ্রহণ
কয়রতেল। োয়ে তবয়ের্ ভূত কা গ্রহণ কয়রতেয়লন যরাইয়কল্লার এক কতব রা
বসু য়দ্য়বর সয়ঙ্গই স য়রে শকায়েয়লর যায়রর

বসু য়দ্ব। কারণ প্রর্ তদ্য়ক এই রা

ু িায়দ্র বাতেয়ে শর্য়েন। কতবর সায়র্ সায়র্ স য়রয়েরও যুটে খ্াতের,

সমান। োয়দ্র তপ্রে পানীে তিয়েং খ্াওোয়ো। শসই শর্য়ক শুরু স য়রয়ের অরণয অতভর্ান।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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আয়স্ত আয়স্ত স য়রে ু িা সম্প্রদ্ায়ের একযন হয়ে ওয়ঠন। ি. তনোই বসু র শনওো এক সাোৎকায়র তেতন এই
ু িায়দ্র যীবন র্াো সম্বয়ন্ধ বলয়ে তগয়ে বয়লয়েন –
‘স্থানীে শলায়করা শকায়েল নদ্ী শর্য়ক তঝনু ক েুয়ল, তঝনু য়কর শভেয়রর

াংসটা ু টন্ত ভায়ের

য়যয যু য়ে শেয়ে শদ্ে। ওয়ে শপ্রাতটন খ্ুব শবতে। গায়ের কাি শসে কয়র নন েতেয়ে শখ্য়ে শনে।
সারাতদ্ন হােভাঙা পতরশ্র কয়র ত য়র এয়স সয়ন্ধয়বলাে উনু ন যতরয়ে োরা এই সব রান্না কয়র
খ্াে। এক এক দ্য়ল প্রাে কুতে বাইে যন পুরুর্ ও তহলা র্ায়ক, বাচ্চাও র্ায়ক। কায়যর পর
ওরা র্খ্ন শিরাে ত য়র আয়স েখ্ন রান্নার সয়ঙ্গ নাি গানও িলয়ে র্ায়ক। োর সয়ঙ্গ তিয়েং
পানও িয়ল। কী অ ু রন্ত প্রাণেতক্ত ওয়দ্র।’
শকবল াে োয়দ্র যীবনর্াোর কর্া বয়লই তনয়যয়ক োন্ত রায়খ্নতন, তনয়যয়কও োয়দ্র সয়ঙ্গ ত তলয়ে তদ্য়েয়েন। োয়দ্র
সয়ঙ্গই ভায়লায়বয়সয়েন অরণযয়ক। ১৯৬০ সায়লর ২৪শে ািষ স্ত্রী শগৌরীয়ক শলখ্া একটা তিতঠর তদ্য়ক নযর তদ্য়ল এ বক্তবয
আরও পতরষ্কার হয়ে উঠয়ব। শর্খ্ায়ন স য়রে তনয়যর নাগতরক সিায়ক সতরয়ে শরয়খ্ বনয, সরল ও সেযবাদ্ী নয়ক েুয়ল
যয়রয়েন স্ত্রী শগৌরীর সা য়ন। তিতঠয়ে তেতন তলয়খ্য়েন:
‘ ন র্তদ্ও খ্ুব ভায়লা নে, েবু বন শদ্খ্য়ে খ্ুব ভায়লা লাগয়ে। বসন্তকায়ল কখ্নও সতেযকায়রর
বন শদ্তখ্ তন । বইয়ে পয়েতে, কল্পনা কয়রতে, তকন্তু সবটা ত তলয়ে পো ও কল্পনার শিয়ে তিয়ের
এ অরণয অয়নক শবতে গাঢ় এবং েীিভায়ব

য়ন শরখ্াপাে করয়ে। সংসায়রর নানান ঝায় লাে

শো ার হয়ো এসব কর্া ভায়লা লাগয়ব না। আ ারও এ তনয়ে শর্

ন খ্ুব ভায়লা আয়ে ো

নে। বরং খ্ুব ভাব। শকন, ো বুঝয়ে পাতরয়ন। েয়ব শবতরয়েতে র্খ্ন, েখ্ন এ র্াো বয়নর পালা
শের্ কয়র শর্য়ে িাই। ভায়লা সু য়র্াগও শপয়েতে।
এেতদ্ন যানো , বয়ন শুযু রং। তকন্তু এে েীি গন্ধ শর্ আয়ে, যানো
শলায়করাও সব

ু য়লর না

না। এখ্ানকার

যায়ন না। এ অঞ্চয়লই তবভূতেবাবু অয়নকতদ্ন ঘুয়র ‘আরণযক’

তলয়খ্তেয়লন। এখ্ানকার আতদ্বাসীরা অরণয়র্ই বাস কয়র, োরাও অরয়ণযর য়োই, সু ন্দর সরল
দ্ু য়জ্ঞে দ্ু গষ তনষ্ঠুর।…
আ ার স গ্র ন অরণয কােরই শবতে।’
স য়রে বসু এখ্ায়নই শর্য়

র্ায়কনতন। আরও একটু এতগয়ে তগয়েতেয়লন হৃদ্য়ের টায়নই। ি. তনোই বসু র

সাোৎকার অনু র্ােী ঐ আতদ্বাসী সম্প্রদ্ায়েরই একতট শ য়ে াংতরর সায়র্ খ্ুব গভীর ভায়ব শ লায় ো কয়রতেয়লন। “আত
একতট শ য়ের সায়র্ খ্ুব গভীরভায়ব শ লায় ো কয়রতেলা । শ য়েতটর না

াংতর।” র্তদ্ও ১৯৮০ সায়লর ১৮ই তিয়সম্বর

োতরয়খ্ ‘সানন্দা’ পতেকাে প্রকাতেে ‘তপ্রে নারী’ না ক স্মৃ তেিারণ ূ লক রিনাে এই নারীয়ক কয়ো বয়ল উয়ল্লখ্ কয়রয়েন।
শুযু োই নে কয়োর সায়র্ ঘয়ট র্াওো স স্ত ঘটনাই তনতদ্বষ যাে উয়ল্লখ্ কয়রয়েন রিনাতটয়ে ।
সায়রিার অরয়ণযর তঠকাদ্ার ৃ ন্মে বাবুর গাতেয়ে লতেয়ে িয়ে র্াওোর স ে হঠাৎ পয়র্র ওপর দ্াুঁতেয়ে র্াকয়ে
শদ্য়খ্ন এক ু িা র্ু বক ও দ্ু ই র্ু বেীয়ক – বুযুো, শসা াতর ও কয়ো। দ্ু ই নারীর কায়রার গায়েই যা া তেল না, পরয়ণর
োতেতটও বাংলা োুঁয় ের বা ত য়লর নে। শবে শ াটা খ্াতপ, একতট
তপপাসু শিাখ্ োর

াে লাল শিারা আুঁিয়লর তদ্য়ক। স য়রয়ের শসৌন্দর্ষ

য়যযও খ্ুুঁয়য শনে এক রকয় র লাবণয। োয়দ্র কায়লা কতষ্টপার্য়রর

য়ো, লাবণয সু র্ া তিে

শর্ৌবয়নােে েরীয়র বয়স্ত্রর অকুলান। অষ্টাদ্েী কয়ো অনাবৃ ে েরীর তনয়ে কী আির্ষ অকুে। ৃ ন্মেবাবু য ক তদ্য়ে োয়দ্র
গাতেয়ে েুয়ল শনন। শসখ্ায়নই স য়রে বসু র সায়র্ পতরিে হে কয়োর। শসই শর্য়ক আয়স্ত আয়স্ত স য়রয়ের ঘন সাতন্নয়যয
িয়ল আয়স শস।
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বাহাদ্ার অরয়ণয স য়রে পাুঁিতদ্ন তেয়লন। শসই পাুঁিতদ্য়নর একতদ্নও কয়ো কায়য র্ােতন। শস ওুঁয়ক সয়ঙ্গ কয়র,
অনাোয়স হাে যয়র সারাতদ্ন গভীর অরয়ণয ঘুয়র শবতেয়েয়ে। দ্ু গষ

বয়নর নর ঘায়স শুয়ে বয়স তদ্ন কাতটয়েয়ে। কয়ো

স য়রেয়ক আতদ্বাসী যীবয়নর অয়নক রহসয যাতনয়েয়ে, োয়দ্র নাি তেতখ্য়েয়ে। এ নতক তিয়েং পায়ন

ি স য়রেয়ক

েূ র আর বাতকষং তিোয়রর িায়ক ু খ্তরে অরয়ণয রাতের অন্ধকায়র কয়ো শটয়ন তনয়ে শগয়ে। তকন্তু এয়দ্র বযাপারতট তনয়ে
তদ্তদ্ শসা াতর এবং ওয়দ্র সম্প্রদ্ায়ের

য়যয কানাকাতন শুরু হে। পঞ্চ

তদ্য়ন ত য়র আসার স ে শসা াতর স য়রেয়ক

কয়োয়ক সয়ঙ্গ কয়র তনয়ে শর্য়ে বয়ল। এই বযাপারতট তনয়েও শসা াতর ও কয়োর
ারা াতরও হে। অবয়েয়র্ তনয়যয়দ্র শবাঝাবুতঝর াযযয়

স য়রে কয়োয়ক অরয়ণযর হায়ে সয়প তদ্য়ে ত য়র আয়স। ‘দ্ু ই

নারী’ রিনার এই কয়ো িতরেতটয়কই স য়রে কালকূট েদ্মনায়
কয়রয়েন র্ার আসল না

য়যয িুল যয়র টানাটাতন এবং অল্প

‘বয়নর সয়ঙ্গ শখ্লা’ উপনযায়স সু রসতেো রূয়প অিন

াংতর। এোোও উক্ত উপনযায়সর কাতহতন যারার সায়র্ স্মৃ ত েিারণ ূ লক রিনার কাতহতনর ভাব

সাদ্ৃ েয আ রা খ্ুব সহয়যই অনু ান করয়ে পাতর।
কয়োয়ক শকন্দ্র কয়র স য়রে বসু র যীবয়নর এই অতভজ্ঞোর কর্া ‘সানন্দা’ পতেকা ার ৎ যানয়লও এই কয়ো শর্
আসয়ল াংতর শসকর্া স স্ত স ায়লািয়করা স্বীকার কয়র তনয়েয়েন। কালকূ ট েদ্মনায় প্রকাতেে আয়রকতট উপনযাস ‘শপ্র
নায় বন’-এ আয়রকতট বাস্তব নারী িতরয়ের সন্ধান পাই আ রা –েৃতপ্ত শভৌত ক। উপনযায়সও ওই বাস্তব না তটই স য়রে
বসু বযবহার কয়রয়েন। বন ভ্র য়ণর এই েৃেীে পর্ষায়ে এই েৃতপ্ত শভৌত য়কর

াযযয় ই গহীন অরয়ণযর তভের পতরণে

শপ্রয় র উপলতি কয়রয়েন।
স য়রে বসু বযতক্তযীবয়ন একতট াে নারীয়ক তনয়ে সন্তুষ্ট র্াকয়ে পায়রনতন। প্রর্ স্ত্রী শগৌরী বাুঁয়ি র্াকা অবস্থায়েই
শগৌরীর শোয়টা শবান যতরেীয়ক তববাহ কয়রন। র্তদ্ও এই দ্ু ই নারীয়ক স্ত্রীর র্ষাদ্া তদ্য়লও স য়রে বসু র যীবয়ন বারবার
নারীর আগ ন ঘয়টয়ে। যযতবিসু লভ ানতসকোে, স্ত্রী-পুে -কনযা পতরবৃ ে সাংসাতরক ানু য় র্র তনতেক সয়িেনোে শস সব
কাতহতনর শগাপনীেো তেতন কখ্য়নাও রো কয়রনতন। োুঁর নারীর কায়ে র্াওো এবং োুঁর কায়ে নারীয়দ্র আসার সংবাদ্
োুঁর পতরবায়রর কায়ে অযানা তেল না । শুযু তলয়খ্ বা সাোৎকার তদ্য়ে নে, তবতভন্ন নারীর সয়ঙ্গ োুঁর শ লায় োর কর্া
আপনযন, বন্ধুবান্ধব এবং পতরতিেয়দ্র যানা তেল।

াংতরর প্রসঙ্গতটও োই সাোৎকায়রর াযযয়

অনাোয়স প্রকাে কয়র

তদ্য়ে শপয়রয়েন। তর্তন শগৌরীর সংসায়র স্থােীভায়ব বাস করার আয়গই যীবয়নর তঠকানা খ্ুুঁয়যয়েন অনয নারীর কায়ে এবং
শগৌরীর কায়ে স্থােী আশ্রে শপয়েও কী এক অতস্থর োেনাে পুনরাে আশ্রে িাইয়লন শগৌরীর কতনষ্ঠে া সহদ্রা যতরেীর
কায়ে এবং তেল্পী তহয়সয়ব ভারেয়যাো প্রতেষ্ঠা, সা াতযক সমান, আতর্ষক সেলো ইেযাতদ্র পর

কা য তনতিন্তো ও

যতরেীর শপ্র র্ায়ক আটয়ক রাখ্য়ে পায়র না শকানতদ্ন অনয নারীর তনরাপদ্ দ্ূ রত্ব শর্য়ক, এ শহন স য়রয়ের যীবয়ন াংতর
উয়পতেো র্াকয়ে পায়র না। কারণ নারী সঙ্গ তনয়ে স য়রয়ের য়ন শকানরূপ সংস্কার তেল না।
স য়রে বসু র নারী সম্পয়কষ দ্ৃ তষ্টভতঙ্গ এবং যীবয়ন নারী সাতন্নয়যযর কর্া বলয়ে তগয়ে সাতহতেযক সু নীল গয়ঙ্গাপাযযাে
বয়লতেয়লন – ‘নারী সম্পয়কষ স য়রে বাবু শপ্রত ক

ানু র্। উতন নারীয়দ্র নারীত্বয়ক, বাইয়রর শসৌন্দর্ষয়ক ভায়লাবায়সন।

আ ায়দ্র শদ্য়ের রাতিেন হয়ে, তনয়যয়দ্র স্ত্রী োো অনয নারীয়দ্র শবান তকংবা

া-রূয়প শদ্খ্া। এর বাইয়র র্তদ্ শকউ

তকেু ভায়ব োহয়লই োুঁয়ক তনয়ন্দ করা হে।’ স য়রে বসু র নারী সম্পয়কষ সু নীল গয়ঙ্গাপাযযায়ের কর্া হুবহু ত য়ল র্াে,
র্খ্ন আ রা কালকূয়টর েদ্মনায়

শলখ্া উপনর্াসগুতল পতে। শসখ্ায়ন প্রাে প্রয়েযক উপনযায়সই স য়রে নারীর শসৌন্দর্ষ

এবং নারীর নারীত্বয়ক আশ্রে কয়রয়েন এবং ভায়লায়বয়সয়েন। নারীরাও শর্ন শসখ্ায়ন কালকূয়টর তনরাপদ্ আশ্রয়ে এয়স
তনয়যয়দ্র নারী

নতটয়ক পতরপূ ণষ কয়র তনয়েয়ে। রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর সম্বয়ন্ধও এই কর্াগুতলই স ান ভায়ব প্রয়র্াযয। কারণ

তেতনও সু ন্দরীয়দ্র সাহির্ষ গভীরভায়ব উপয়ভাগ করয়েন। তকন্তু এই স স্ত নারীয়দ্র সয়ঙ্গ সম্পকষ স য়রয়ের তিরস্থােী হে
না। এ সম্বয়ন্ধ তনয়যর অতভজ্ঞোর কর্া শুতনয়েয়েন স য়রয়ের বালযবন্ধু ের্া প্রখ্যাে স ায়লািক সয়রায বয়ন্দযাপাযযাে। শর্
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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অতভজ্ঞোর কর্া যীবন্ত ও বাস্তব। তেতন বয়লয়েন – ‘শ য়েয়দ্র সয়ঙ্গ ওর ঘতনষ্ঠো তকন্তু স্থােী হে না। এক একটা শ য
আয়স এবং িয়ল র্াে। এ নতক স্থােী হবার অবকােও র্তদ্ কখ্য়না ঘয়ট র্ায়ক, ও তকন্তু তনয়যই স্থােী হয়ে শদ্ে না।’
সহােক গ্রন্থ
১। বসু তনোই। কালকূট স য়রে।
২। রােয়িৌযু রী ঝু া। কর্া সাতহয়েয স য়রে বসু : সা তগ্রক ূ লর্ােন।
সহােক পতেকা
১। স য়রে বসু স্মরণ-স ীেণ ; সম্পা: সেযতযৎ শিৌযু রী, তনতখ্য়লে শসনগুপ্ত, তবযতল হালদ্ার
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শোটগল্পকার শযযাতে েষ ী শদ্বী
শলখ্ক-পতরতিতে

সারদ্া াহায়ো
সহকারী অযযাপক
শ্রীনিেনয হাতবদ্যালে, হাবো, উির ২৪ পরগণা
পতি বঙ্গ, ভারে

সংতেপ্তসার
শযযাতে ষেী শদ্বী প্রর্

তহলা গল্পকার তর্তন বঙ্গয়দ্য়ের বাইয়র যয়ন্মও বাংলা ভার্াে গল্প রিনা কয়রয়েন। োুঁর গয়ল্পর

প্রযান তবর্ে তেল স ায়যর শসই স স্ত নারীয়দ্র যীবনকর্া র্ারা নানাভায়ব পুরুর্য়দ্র দ্বারা শোতর্ে হয়েয়ে। োুঁর শলখ্ার
শপ্রোপট শকান একতট শকয়ন্দ্র সী াবে তেল না। তেতন স গ্র ভারেবয়র্ষর শপ্রোপয়ট নারীয়দ্র অিন কয়রয়েন।
সা ন্তোতেক বযবস্থাে কীভায়ব নারীরা শোতর্ে হয়েয়ে, স ায-সংসার, পতরবার-পতরযনয়দ্র শর্য়ক দ্ূ য়র একাকীয়ত্বর যীবন
কাটায়ে হয়েয়ে শসই কর্া বয়লয়েন। শর্ নারীয়দ্র কায়ে পুরুর্ শর্ে শর্ৌবয়নর লালসা িতরোর্ষ করয়ে, শসই পতেো নারী
ারা শগয়ল োয়ক স্পেষ করয়ল অেু যে হয়ে হয়ব শভয়ব ৃ েয়দ্হ স্পেষ কয়র না। স ায়যর এই তন ষ তদ্কতটও তেতন েুয়ল
যয়রন। ‘অহলযা শদ্রৌপদ্ী োরা’ নায় র গয়ল্প শপৌরাতণক নারীয়দ্র সয়ঙ্গ বেষ ায়নর দ্ু গষার শকার্াে একটা সাদ্ৃ েয খ্ুুঁয়য পান
তেতন।

সূিকেব্দ
শযযাতে ষেী শদ্বী, নারীযীবয়নর রূপকার, ভারেয়বায়যর প্রকাে, নারীর অসহােত্ব, সেীত্ব-প্রসঙ্গ।
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শোটগল্পকার শযযাতে েষ ী শদ্বী
সারদ্া াহায়ো
উতনে েেয়কর শের্ দ্েয়ক োুঁর যন্ম। যেপুয়রর

হারাযার শদ্ওোন সংসারিন্দ্র শসয়নর শপৌেী তেয়লন। দ্ীঘষতদ্ন

গৃ হান্তুঃপুয় রর য়যয তেয়লন বয়লই ‘শুোন্তপুয়র’র অশুেো খ্ুব শবতে প্রকাতেে হয়েয়ে োুঁর শলখ্াে। শস সা ন্তেয়ের য়যয
তেতন যয়ন্মতেয়লন োর দ্ো-দ্াতেণয সম্পয়কষ োুঁর তকেু দ্ু বষলোও প্রকাে পাে। তকন্তু এই আতভযায়েযর শখ্সারে শদ্ে
শ য়েরা, র্ারা োয়দ্র গতরব ঘর দ্াতরয়দ্রযর োেনাে শবয়ি শদ্ে শ য়েয়দ্র, রায অন্তুঃপুয়র শ য়েয়দ্র সা য়লযর গতে
সাযারণে পুরুর্য়দ্র শর্য়ক অয়নকখ্াতন আলাদ্া। তবয়ের্ কয়র শর্সব শ য়েয়দ্র সা লয অতযষে হয়েয়ে অন্তুঃপুয় রর িার
শদ্ওোয়লর

যয শর্য়ক শলাকিেুর আোয়ল শলখ্নীর

াযযয় । শ য়েয়দ্র সংগ্রায় র কেটা শর্ অন্তুঃপুয়রর

য়যয হাতরয়ে

শর্য়ে পায়র, শস সম্পয়কষ এখ্ন সারা পৃ ত র্বী যুয়ে নারী আয়ন্দালন আ ায়দ্র অয়নকখ্াতন সেকষ কয়র তদ্য়েয়ে। কয়েক
বেয়র সাতহেয-স ায়লািনাে নারীবাদ্ী দ্ৃ তষ্টভতঙ্গর অনু প্রয়বয়ের

য়ল শ য়েয়দ্র শলখ্ায়ক তকেু টা হয়লও গুরুত্ব শদ্ওো হয়ে।

‘ তহলা সাতহতেযক’ বয়ল অন্তুঃপুরিাতরণীয়দ্র সাতহেযয়ক তদ্বেীে শশ্রতণর সাতহেয তহয়সয়ব অয়নয়ক

য়ন কয়র র্ায়কন। এই

য়ন হওোর কারণ নয়নর শেয়ে তহলারা িােয এই যারণা স ায়যর অতযকাংে পুরুয়র্র। হায়শ্বো শদ্বী আয়েপ কয়র
বয়লয়েন‘...এই বাংলার তেল্প-সাতহেয-সংস্কৃতের যারক-বাহক োুঁয়দ্র পে শর্য়ক কখ্য়না তক শে ন
তনতেষোে উচ্চাতরে হয়েয়ে ‘শযযাতে ষেী শদ্তবর সৃ ষ্ট সাতহেয বাংলা সাতহয়েয একতট পর সম্পদ্!
শকায়না প্রসয়ঙ্গ শে নভায়ব তক স্বীকৃ ে হয়েয়ে- ‘আযয়কর এই ‘নারী ু তক্ত’র উিাল আয়লােয়নর
১
প্রর্ শপ্ররণার ূ য় ল োুঁর অবদ্ান পতর্কৃৎ েুলয?’

না শে নভায়ব বলা হেতন, অর্ি একর্া বলয়ল খ্ুব ভুল বলা হয়ব না শর্, একদ্া অবরুে অন্তুঃপুয়রর আোল শর্য়ক শর্
এক অবগুতণ্ঠো নারী কণ্ঠস্বর শোনা তগয়েতেল শস কণ্ঠ শযযাতে ষেী শদ্বীর।
সাতহেযসৃ তষ্ট শেয়ে তেতন বাঙাতল শলতখ্কা নন, ভারেীে সাতহতেযক। ভারেয়বায়যর কারয়ণ তেতন তবতভন্ন রায়যযর
পটভূত য়ে গল্প তলয়খ্য়েন। শর্ রায়যযর পটভূত য়ে গল্প তলয়খ্য়েন শসখ্ায়ন ওই রায়যযর র্র্ার্ষ তিেয়ক তেতন েুয়ল যরয়ে
শিয়েয়েন শসই সয়ঙ্গ সী াবেোয়ক শভয়ঙ ো হয়ে উয়ঠয়ে তিরকালীন। ‘শবতট কা বাপ’ গল্প শো বেষ ান স য়ের এক
জ্বলন্ত উদ্াহরণ। আয ভারয়ের সবষে কনযাভ্রুণ তবনাে ও তেশুকনযা হেযা স ায-সেয। ‘আরাবল্লীর আোয়ল’ শকন,
ভারয়ে শকার্াে বাতলকা-কনযা তবতক্র হে না? ু সতল বাতলকায়ক তববায়হর নায় তবতক্র ‘সংবাদ্’ শোনায়না হে। এ ন ঘটনা
সবষে ঘয়ট। শ য়ে িুতর বা অপহরণ হে, আবার তবয়ের নায় ও তবতক্র হে। নয়িৎ শদ্য়ে অগতণে গতণকালয়ে পণয িালান
হে তক কয়র? রাযস্থায়নর পটভূত র গল্পগুতল অেযন্ত প্রাসতঙ্গক এযনয শর্ ভারেীে স ায আযও সা ন্তী ূ লযয়বায়যর তবয়র্
নীল এবং োর প্রেযে ও পয়রাে তেকার শোতর্ে স ায। শযযাতেষ েী শদ্বীর শোটগয়ল্পর রাযপুোনার শ য়েয়দ্র
তনপীেয়নর েতব ু য়ট ওয়ঠ শকান বীভৎসোর

যয তদ্য়ে নে, োুঁয়দ্র যীবয়নর শোট শোট সু খ্ -দ্ু ুঃয়খ্র ঠাসবুনতনর

যয

তদ্য়ে। স ায়যর অনু োসন সম্পয়কষ শযারায়লা প্রে শুনয়ে পাই ‘লালযী সায়হব’ গল্পতটয়ে। পুরায়না সা ন্তপ্রর্ার
রাযবাতেয়ে তবয রাণী োোও দ্াসী-বাুঁতদ্-রতেোয়দ্র গভষযাে সন্তানরাও সমান শপে। শসইসব সন্তানয়দ্র ‘লালযী’ বলা
হে। ইংয়রয োসন শর্ আযু তনকোর সৃ তষ্ট করল োয়ে ‘তবযো’র প্রয়ের সা য়ন শেয়হর ানতসক বন্ধনগুয়লা যু য়ে ু য় ে
শগল। এরক একতট শ যাবী শেয়ল আয ীয়রর ভায়লা কয়লয়যর পোর স্বপ্ন শভয়ঙ শগল োর তপেৃপতরিে না র্াকার যনয।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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য়নর দ্ু ুঃয়খ্ শস র্খ্ন তিতটে সা তরক বাতহনীর সাযারণ তসনয তহয়সয়ব শর্াগ শদ্ওোর খ্বর োর তপো লালযীয়ক শদ্ে,
েখ্ন শযযাতে ষেী শদ্বী শর্ উপ াতট বযবহার কয়রয়েন ো উয়ল্লখ্য়র্াগয‘বাইয়র কুোোেন্ন রাতে সাদ্া শঘা টা শদ্ওো নে ু খ্ী তবযবা বযূ র
দ্াুঁতেয়েতেল।’

য়ো স্পষ্ট হয়ে

২

স ায়যর অনু োসন র্ায়দ্র স ায়যরই প্রেযন্ত-প্রয়দ্য়ে শঠয়ল শদ্ে োয়দ্র সম্বয়ন্ধ শযযাতে ষেী শদ্বীর
কারয়ণ কােীর বাঙাতল তবযবায়দ্র দ্ু ুঃখ্ ে যীবয়নর কর্া োুঁ র তবতভন্ন শোয়টাগয়ল্প

ো অসী । শর্

ু য়ট উয়ঠয়ে। ‘তপযরায়পাল’ গয়ল্প

শলতখ্কা শলয়খ্নতহ

অবাক হয়ে এই নারী যনয়রাে শদ্য়খ্। শুযু োর য়ন হে

ানু য়র্র তক তবপুল অপিে।

সহসা এই অপিয়ের এয়কবায়র শগাোর কর্া োর য়ন হল, একান্ত শদ্হগে দ্রকায়রর ওপর,
অতস্তয়ত্বর ওপর এই আদ্য়েষর তভতি। র্ায়ক বহু বায়কয অলিৃ ে কয়র, সু ন্দর অলিার বহু
তহ াে ভূতর্ে কয়র তিরতদ্ন বলা হে। যনী, দ্তরদ্র, ইের, ভদ্র, অভদ্র, সভয, অসভয, তেতেে,
অতেতেে সব শ য়েরাই এই তিরন্তন এক পর্- এক প্রয়োযন আর অপ্রয়োযন।
তহ র য়ন হে োর আয়েপায়ে সা য়ন তপেয়ন সাদ্া ইউতন

৩

ষ পরা ৃ ে প্রাণীয়দ্র সাতর িলয়ে। স ায়য োয়দ্র বাুঁিার

শকায়না অতযকার শনই, দ্াতব শনই, কারণ োয়দ্র শদ্হ আর একযয়নর প্রয়োযয়ন লাগয়ব না। এ শকান সয়েযর উদ ঘাটন
করয়লন শযযাতে ষেী শদ্বী।
বাঙাতল তেতেে স ায়যর তপেৃেে র্াুঁয়দ্র পতরেযাগ কয়রয়ে স ায়যর প্রেযন্ত প্রয়দ্য়ে োয়দ্র শদ্খ্া পাওো র্াে কােী
েহয়র। এয়দ্র

য়যয অয়নয়কই স ায়যর শিায়খ্ পতেো। পতেোয়দ্র যীবয়ন তনয়ে অয়নক কর্া, তেল্পী অয়নক স য়ে

বযতর্ে শবায কয়রয়েন। তকন্তু শযযাতে ষেী শদ্বী বায়র বায়র স ায়যর শিায়খ্ আঙু ল তদ্য়ে শদ্খ্াবার শিষ্টা কয়রয়েন শর্,
স ায়যর অনু োসন র্াই বলু ক, এরা আসয়ল

ানু র্। ‘ য়েষযর অপ্সরা’ গল্পতট শুরু হে তনতর্ে পতল্লয়ে িাুঁপাদ্াসীর ৃ েুয

তদ্য়ে। শর্ পুরুয়র্র শর্ৌনলালসা িতরোর্ষ করার যনয শবেযাবৃ তি, শসই পুরুর্ তকন্তু কাুঁয শদ্ে না এসব শ য়েয়দ্র েবয়দ্হ
বহন করার স ে। শুোন্তুঃপুয়রর শোুঁোেু ুঁতে বাুঁতিয়ে রাখ্ার োতগয়দ্ তেতর শবেযালে- এয়দ্রয়ক অেুৎ কয়র না রাখ্য়ল
পুরুর্োতসে স ায়যর দ্ু ু য়খ্া রীতেনীতে তটকয়ব শক ন কয়র।
শযযাতে ষেী শদ্বীর শর্ গল্পতট সব শর্য়ক আ ায়ক শবতে আয়লাতেে কয়রয়ে শসতট হল ‘অহলযা শদ্রাপদ্ী োরা’। এই
তেনযন শপৌরাতণক নারী িতরয়ের না য়ক গল্প বযবহার কয়রয়েন তকন্তু শকার্াও এই এই তেন নারীর বণষনা শনই। একতট
সাযারণ শ য়ে দ্ু গষার যীবনয়ক অহলযার যীবয়নর সায়র্ ত তলয়ে তদ্য়েয়েন অসাযারণ বণষ না শকৌেয়ল। এই গল্পতটর শুরু
হয়েয়ে ভূত কা তলয়খ্। শর্খ্ায়ন শলতখ্কা তলয়খ্য়েনো র্াই বলা শহাক এটায়ক। হয়ে পায়র ইতেহাস। কারণ পৃ তর্বীর সবষেই এই যরয়ণর ানু য়র্র
কাতহনী েোয়না আয়ে। সাল, োতরখ্, বংে পতরিে তলখ্য়ন োুঁয়ক ইতেহাস বয়ল িালায়না র্াে।
তবয়ের্ কয়র বেয়লাক রাযা- যারাযা হয়ল শো তনিে শসটা ইতেহায়সই দ্াুঁোয়ব। আর ওসব
না র্াকয়ল, সাযারণ

ানু য়র্র হয়ল োয়ে গল্প কাতহনী বয়লই ে

য়ন হয়ব শলায়কর। শস

র্াইয়হাক, যয়র শনওো শর্য়ে পায়র তিরকায়লর নারীর একতট সু খ্ (শ য়েয়দ্র আবার সু খ্
শকার্াে?) দ্ু ুঃয়খ্র পেন উত্থায়নর সংয়গাপন আেুর কাতহনী। যীবনর্াো নে, যীবয়নর আঘাে
সংঘায়ের খ্ণ্ড খ্ণ্ড ইতেহাস। আর আত ও যাতনয়ন োর সব ইতেহাস। কায়যই এটায়ক গল্প
য়ন কয়র শনওোই ভায়লা হয়ব।

৪
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এই গল্প শকায়না রূপকর্ার গল্প নে। রূপকর্ার গয়ল্প শর্ ন শসানার কাতঠর যাদ্ু স্পয়েষ তভখ্াতরণী রাযকু ারী হয়ে র্াে। এ
গয়ল্প সাযারণ শ য়ে দ্ু গষা র্ার সু খ্ -দ্ু ুঃয়খ্ একতট সু ন্দর যীবনর্াপন করার ে সব উপাদ্ান র্াকয়লও োর যীবন সতঠক
তদ্ো পােতন। এই না পাওোর তপেয়ন কায কয়রতেল আ ায়দ্র স াযবযবস্থা।

ায়ের সয়ঙ্গ কােীয়ে কুম্ভয় লাে আয়স

দ্ু গষা। গঙ্গাোন করয়ে তগয়ে শলায়কর তভয়ে অনযয়দ্র শর্য়ক শস হাতরয়ে র্াে। যন অরয়ণয দ্াুঁতেয়ে পতরতিে ু খ্ শস একটা
খ্ুুঁয়য শপল না। তেনযন ভলতণ্টোর দ্ু গষায়ক সাহার্য করয়ে এতগয়ে আয়স তকন্তু শকায়না সাহার্য োরা করয়ে পায়র না। দ্ু গষা
োর ায়ক অগস্তযকুয়ণ্ডর অতল-গতল খ্ুুঁয়য শপল না। এ তেনযন ভলাতণ্টোয়রর য়যয দ্ু যন টাকা পাঠায়নার প্রতেশ্রুতে তদ্য়ে
তনয়যয়দ্র বাতে ত য়র শগল। অসী দ্ু গষায়ক তনয়ে শর্য়ক র্াে কােীয়ে। অতববাতহে দ্ু য়টা র্ু বক-র্ু বেীয়ক শকউ র্াকার ঘর
ভাো তদ্য়ে িাইল না। োই উপাে না শপয়ে অসী

া কালীর খ্াুঁো শর্য়ক তসুঁদ্ুর শিয়ে এয়ন পতরয়ে শদ্ে দ্ু গষায়ক তসুঁতর্য়ে।

দ্ু গষা-অসী এখ্ন স্বা ী-স্ত্রী অয়নযর শিায়খ্কােীর গঙ্গার কূয়ল একটা িাোয়ল দ্াুঁতেয়ে সন্ধযার আকাে নেে োরার সা য়ন শকান অযানা
তেতর্র অযানা লয়ি অসীয় র হায়ে,

ার্াে তসুঁদ্ুর পরল। োুঁক নে, উলু ধ্বতন নে,

ালা

ে

োলগ্রা তেলা ু ল িন্দন নে, শুভদ্ৃ তষ্ট শুভতববাহ নে। শকউ কর্াও বলল না। অযানা সেয
৫
ত র্যাে শ ো দ্বন্দ্ব ভাবনাে িারযয়নই স্তি তব ূ ঢ়।

শগাপাল, সতরৎ ত য়র শগয়ে বাতেয়ে টাকা সংগ্রহ হয়লই পাঠায়ব েয়বই দ্ু গষা বাতে শ রার তটতকট তকনয়ে পারয়ব। ভাো
করা ঘর খ্ানায়ে দ্ু ত ট াদ্ু র সু যুতন কম্বল শর্াগাে কয়র শপয়ে তবোনা হয়লা ঘয়রর এযায়র-অযায়র। েতিে বুয়ক আঠায়রাউতনে বেয়রর দ্ু গষা তবোনাে িুপ কয়র বয়স র্ায়ক। একটা রাে শবে কয়েকটা রাে এ ন ভায়ব শকয়ট শগল। একটু
তনভষে ো শপয়েয়ে দ্ু গষা। তকন্তুঅসীয় র ঘু
তিরকায়লর

আয়স না আর। োর
ানু য়র্র

য়যয

ানু য়র্র শসই যন্তু যীব

য়নর শসই শদ্বরায ইয়ন্দ্রর ঘু

ানু র্টা শযয়গ উয়ঠয়ে।

শভয়ঙ শগয়ে। দ্ু গষার ঘু

শভয়ঙ শগল।

শদ্খ্ল শসই ইন্দ্রটা পায়ে বয়স। শস আেষস্বয়র উয়ঠ বয়স তক বলয়ে শগল। শসটা বলয়ে শগল।
শসটা বলল ‘িুপ কয়র র্ায়কা’,। আ ায়দ্র শো তবয়ে হয়ে শগয়ে। পায়ের ঘয়র শুনয়ে পায়ব িুপ
কয়রা’। দ্ু গষা পার্র হয়ে শগল অহলযা হয়ে শগল।

৬

কালীপূ যার অপরায়ি দ্োশ্বয় য ঘায়ট একতট েীণষকাে েীণষ ু খ্ শ য়ে রাতেকৃে বাসন াযয়ে। শগাপাল নায় র শেয়লতট
আয পূ ণষবেস্ক বযতক্ত। দ্ু গষায়ক শদ্য়খ্ তিনয়ে পায়র শগাপাল, দ্ু গষায়ক োর ঘয়রর তঠকানা যানয়ে শিয়ে শর্য় র্াে কারণ৭

এেকাল কাতেবাতসনী অনার্ শ য়ের তঠকানা? শস তঠকানা শক ন? তক রক তঠকানা?

শর্ দ্ু গষার একস ে ঘর তেল া তেল পতরবার তেল সবাই োয়ক আয প্রেযাখ্যান কয়রয়ে। অয়নকতদ্ন পয়র সতরৎ আর
শগাপালয়ক শদ্য়খ্ দ্ু গষার য়ন হয়ে র্ায়ক অসী তক এয়সয়ে োয়দ্র সয়ঙ্গোর য়নর আকায়ে শকউ শনই। কারুর না শনই। োর য়নর স ু য়দ্র শঢউ আসয়ে আর শভয়ঙ
৮

র্ায়ে। তকয়সর শঢউ? লজ্জা? দ্ু ুঃখ্? নারীয়ত্বর অব াননার?

দ্ু গষা োর যীবন কাতহতন কায়রা কায়ে বয়ল সহানু ভূতে শপয়ে িাে না। যীবয়নর সাোয়ি এয়স শস োর গ্রায় র বাতে ও
ায়ক একবার শদ্খ্ার ইো প্রকাে কয়র শগাপায়লর কায়ে। ায়ক দ্ু গষা ভুলয়ে পায়রতন। ায়ের কর্া শভয়বই এেতদ্ন শবুঁয় ি
আয়ে।–
আত এেতদ্ন শরাযই শভয়বতে ার কর্া। একতট একতট কয়র পেসা যত য়েতে শলায়কর বাতে
কায কয়র। শভয়বতে হেয়ো া-ই কখ্য়না আ ার কােী আসয়বন।

৯

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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ও য়ে ব সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

শগাপায়লর কায়ে কর্াগুয়লা বলয়ে বলয়ে শিায়খ্ যল ভয়র ওয়ঠ দ্ু গষার। তবভ্রান্ত উদভ্রান্ত তকয়োর

য়নর শদ্য়হর

আেি ে কাতহতনর ইতেহাস ায়ক তক শস বলয়ে পারয়ব। ায়ক শকন্দ্র কয়রই সন্তায়নর যগৎ। োই দ্ু গষা যগেয়ক বলয়ব
োর যীবয়নর কর্া। শগাপায়লর সহয়র্াতগোে দ্ু গষা োর পতরতিে গ্রায়

ত য়র আয়স, অয়নকতদ্ন পয়র ায়ক শদ্খ্য়ে পাে

তনযষন গঙ্গা ঘায়ট। প্রর্ টাই বৃ ো তিনয়ে পারয়লন না। না পারাটাই স্বাভাতবক কারণ উতনে বেয়রর দ্ু গষা আয১০
েীণষকাে, ু য়খ্র হাে উুঁিু, শিাখ্ বসা, দ্ু ুঃয়খ্ কয়ষ্ট ম্লান েলা রঙ তবগে শর্ৌবন নারী।

তববণষ ু য়খ্ বৃ োর পায়ের কায়ে বয়স োয়ক প্রণা করল এবং অতে েীণ স্বয়র বলল- “ া আত দ্ু গষা”। দ্ীঘষতদ্য়নর য ায়না
কান্না আয দ্ু গষায়ক ভাতসয়ে তনয়ে শগল। বৃ ো একটু দ্ূ য়র সয়র র্ােশকায়না ঘৃ তণে আসন্ন- ৃ েুয শনাংরা প্রাণীর তদ্য়ক শলায়ক শিয়ে র্ায়ক, তিতঙয়ে বা শ য়ল িয়ল
১১
শর্য়ে পায়র না। শসইরক তবেৃষ্ণা ভয়র শিয়ে রইয়লন।

দ্ু গষা

ায়ের সয়ঙ্গ শদ্খ্া হওোর আয়গ শভয়বতেল এেতদ্ন পর

তপয়ঠ শেয়হর পরে বুতলয়ে শদ্য়বন। এেতদ্য়নর যয়

া শবায হে োয়ক আপন কয়র শনয়ব। োর

র্াকা শবদ্না আয ভাগ কয়র শনয়ব

ায়ের সায়র্।

ার্াে,

া োো আর

কায়ক বলয়ব? আর শক বা বু ঝয়ব, আর শক বা োয়ক তবশ্বাস করয়ব। দ্ু গষা ায়ের সায়র্ ঘয়র ত রয়ে িাে; শস বয়লআ ায়ক তনয়ে র্ায়ব া? শো ার শসবার্ে করয়ে পারব। আত আর শো খ্ারাপ হইতন।

১২

শর্ পুরুয়র্র যনয আয োর এই অবস্থা অর্ি শসই অসংর্ে পুরুর্তট সেী স্ত্রী, সু ন্দর পুে-কনযাসহ সু য়খ্ োতন্তয়ে ঘর
করয়ে। অর্ি দ্ু গষার শকায়না শদ্ার্ না র্াকা সয়েও স াযিুযে হয়ে পতরবার িুযে হয়ে দ্ু ুঃয়খ্ তদ্নর্াপন করয়ে। দ্ু গষার
য়ো অয়নক শ য়েই আয স াযিুযে, পতরবারিুযে। স ায়যর তনেয় র ভয়ে শিায়খ্ যল আসা সয়েও দ্ু গষার া কতঠন স্বয়র
বলয়ে পায়রনকােী ত য়র র্া। য ষক ষ র্া যাতনস পাতরস কর। আর আতসসতন। আ ায়ক োতন্তয়ে
শদ্।...আসা র্াওো করয়ল আ ার আশ্রে ান সম্ভ্র সব শের্ হয়ে র্ায়ব।

রয়ে

১৩

শ য়েরা কে অসহাে ো দ্ু গষা ও দ্ু গষার ায়ের য়যয ু য়ট উয়ঠয়ে। তনয়যর ায়ক শস শবাঝায়ে পারল না শর্, শস ইো
কয়র অসেী হেতন। শস শো গতণকাবৃ তি গ্রহণ কয়রতন। শকউ োর কর্া তবশ্বাস কয়রতন। এ ন অসহাে নারীয়ক শক বা
শকায়নাতদ্ন তবশ্বাস কয়রয়ে। োই শলতখ্কার কলয় শবদ্না ু য়ট উয়ঠয়েৃ েুযর পর সেী বা অসেী শকাণ শলায়ক োর স্থান হয়েয়ে আ রা যাতন না। শুযু যাতন, সবাই
োয়ক কাতেবাতসনী পতেোই ভাবে।

১৪

অহলযা শকান সেীয়লায়ক তগয়েতেয়লন? োুঁয়কও তক েয়পাবয়নর সব নরনারী আঙু ল তদ্য়ে তিতনয়ে শদ্েতন? পার্াণী
ানু র্ হয়েতেল তক? স ায়যর সেী স ায়বয়ে এয়স আর কখ্য়না দ্াুঁোয়ে শপয়রতেল তক? শযযাতে ষেী শদ্বী োই আয়রা দ্ু ই
শপৌরাতণক নারীর উয়েয়েয বয়লনশদ্রৌপদ্ী-কুন্তীর একাতযক পতে তেয়লন এবং োুঁয়দ্র সন্তানরা তববাতহে পতের সন্তানও তেয়লন
না। পতের অনু য় াদ্য়ন োরা বহুভেৃষকা, আর শসইসব পুরুয়র্র সন্তায়নর

াো হয়েতেয়লন।

োহয়ল তক ঐ অনু তে শুেোই োুঁয়দ্র সেী স্ত্রী অকলি কয়র রাখ্ল? অহলযা র্তদ্ ো হয়েন?
আর দ্ু গষারা? দ্ু গষা তক অহলযার স্বয়গষ শগল? র্াে? না পার্াণী বা পার্য়রর টুকয়রা হয়ে আ ায়দ্র
পৃ তর্বীর পয়র্ ওরই য়ো আয়রা অয়নয়কর ে পয়ে রইল।
আর র্াই শহাক শ য়েয়দ্র

১৫

ানতসক সমান তদ্য়ে পায়র না ভারেীে স ায। প্রািীনকাল শর্য়কই শসই তনে

িয়ল

আসয়ে। অহলযা, শদ্রৌপদ্ী োরা শস র্াই শহাক না শকন ানতবক সমান োরা শকউই পােতন। নারীয়ক র্ু য় গ র্ু য়গ বযবহার
কয়র আসয়ে পুরুর্, নারীর রূয়প পুরুর্ প্রলু ি হে, শ াতহে হে তকন্তু

ানতবক হে না। উতনে েেয়কর শেয়র্ তবে
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েেয়কর শুরুয়ে শযযাতেষ েী শদ্বী োুঁর শোয়টাগয়ল্পর য়যয নারীবাদ্ী শিেনার শর্ সু র শোনায়লন ো এয়কবায়র অতভনব।
আর শসই অতভনবত্বয়ক েুদ্র পতরসয়র েুয়ল যরয়ে শিষ্টা করলা ।

ের্যসূ ে
১। শদ্বী যযতেষ েী, ‘শযযাতেষ েী শদ্তবর রিনা-সংকলন, ৪র্ষ খ্ণ্ড, প্রর্ প্রকাে নয়ভম্বর ১৯৯৪, শদ্’য পাবতলতেং, পৃ ষ্ঠা- ৯।
২। শদ্বী যযতেষ েী, ‘শযযাতেষ েী শদ্তবর রিনা-সংকলন, ২ে খ্ণ্ড, প্রর্ প্রকাে নয়ভম্বর ১৯৯৪, শদ্’য পাবতলতেং, পৃ ষ্ঠা- ৮৮।
৩। শদ্বী যযতেষ েী, ‘শযযাতেষ েী শদ্তবর রিনা-সংকলন, ৩ে খ্ণ্ড, প্রর্ প্রকাে নয়ভম্বর ১৯৯৪, শদ্’য পাবতলতেং, পৃ ষ্ঠা- ১২৬।
৪। শদ্বী যযতেষ েী, ‘শযযাতেষ েী শদ্তবর রিনা-সংকলন, ১ খ্ণ্ড, প্রর্ প্রকাে নয়ভম্বর ১৯৯৪, শদ্’য পাবতলতেং, পৃ ষ্ঠা- ২২৯।
৫। েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা- ২৩১।
৬। েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা- ২৩১।
৭। েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা- ২৩৪।
৮। েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা- ২৩৪।
৯। েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা- ২৩৭।
১০। েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা- ২৩৮।
১১। েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা- ২৩৯।
১২। েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা- ২৪০।
১৩। েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা- ২৪১।
১৪। েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা- ২৪৪।
১৫। েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা- ২৪৫।
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‘প্রর্ আয়লা’ে রবীন্দ্রিিষা
শলখ্ক-পতরতিতে

প্রকাে তবশ্বাস
গয়বর্ক, বাংলা তবভাগ
কলযাণী তবশ্বতবদ্যালে
পতি বঙ্গ, ভারে

সারসংয়েপ
‘অনতে-অেীয়ের পুনদ্ষেষ ন ও পুনতবষ িার তনয়েই’ সু নীল গয়ঙ্গাপাযযায়ের ‘প্রর্ আয়লা’ উপনযাস। উতনে েেয়কর শের্ ও
তবে েেয়কর শুরু এই স েকালয়ক উপনায়সর আখ্যানভায়গ শরয়খ্ ঔপনযাতসক ইতেহাসয়ক আশ্রে কয়র নানা

তনর্ীর

যীবন-বৃ িান্ত েুয়ল যয়রয়েন োুঁর উপনযায়স। েয়ব এই পয়বষ আ রা আয়লািনা করব রবীন্দ্রিিষা উপনযায়সর আখ্যানভাগয়ক
তকভায়ব প্রভাতবে কয়রয়ে একটা তবয়ের্ কাল ও েয়ণর োৎপয়র্ষ।
উপনযায়সর প্রর্ াংয়ে সু নীল গয়ঙ্গাপাযযাে তেপুরার রায-ইতেহাস বণষনার পাোপাতে ‘ভিহৃদ্ে’ কাবযগ্রন্থয়ক শকন্দ্র কয়র
উপনযায়সর ূ ল নােক রবীন্দ্রনার্ এবং শযাোসাুঁয়কার ঠাকুর পতরবায়রর ঐতেহাতসক শপ্রোপটয়ক আয়লািনা কয়রয়েন।
আর এ কায়য শলখ্ক কাল্পতনক অংয়ের নােক ভরয়ের আশ্রে তনয়েয়েন। এই পয়বষ উয়ঠ এয়সয়ে শ ারন সায়হয়বর বাগান
বাতেয়ে রবীন্দ্রনার্, রবীন্দ্রনায়র্র সায়র্ কাদ্ম্বরী শদ্বীর অন্তরঙ্গো, কাদ্ম্বরী শদ্বীর তনুঃসী

েূ নযো ও োুঁর আত্মহেযা।

এোোও রয়েয়ে কতব রবীন্দ্রনায়র্র কতবো রিনার প্রাক লি, রবীন্দ্রনায়র্র আত্মদ্েষন ও আত্মপ্রেযে, স্বয়দ্ে শপ্র

ও

যােীেো শবায়য রবীন্দ্রনার্, যত দ্ার রবীন্দ্রনার্, তপো ও স্বা ী তহসায়ব রবীন্দ্রনার্; সয়বষাপতর োতন্ততনয়কেন-পয়বষ ক ষী
রবীন্দ্রনায়র্র তিে।
েয়ব উপনযাতসক রবীন্দ্রনায়র্র িতরে আুঁকয়ে তগয়ে শকার্াও হেয়ো ইতেহায়সর সেযো শর্য়ক সয়র এয়সয়েন। বলা
ভায়লা এয়েয়ে তেতন ভায়লা কয়রয়েন। কারণ ইতেহাস শর্খ্ায়ন যীবনয়ক বযাখ্যা শদ্ে, সাতহেয শসখ্ায়ন োয়ক অনু ভব
করাে। আর এই অনু ভয়বরই যীবন্ত দ্তলল ‘প্রর্ আয়লা’- ‘প্রর্ আয়লা’র রবীন্দ্রনার্ ।

সূিকেব্দ
সু নীল, প্রর্ আয়লা, ইতেহাস, রবীন্দ্রনার্, কতব, বযতক্তগে নানা তদ্ক, অযানা অয়নক ের্য
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‘প্রর্ আয়লা’ে রবীন্দ্রিিষা
প্রকাে তবশ্বাস
তবে েেয়কর ঐতেহাতসক উপনযায়সর যারাে সু নীল গয়ঙ্গাপাযযাে(১৯৩২-২১০২) এক বযতেক্র ী না । ‘প্রর্ আয়লা’(প্রর্
অখ্ণ্ড সংস্করণ যানু োতর ২০১০) র্ার উজ্জ্বল দ্ৃ ষ্টান্ত। ‘শদ্ে’ পতেকাে উপনযাসতট যারাবাতহকভায়ব প্রকায়ের স ে শর্য়কই
পাঠয়কর কায়ে স াদ্ৃ ে হে। ১৮৮৩ শর্য়ক ১৯০৭ সাল অর্ষাৎ বঙ্গভঙ্গ পর্ষন্ত উপনযায়সর স েকাল। ইতেহায়সর এই পয়বষর
ঘটনা প্রবাহয়ক কল্পনার রয়স সঞ্জীতবে কয়র ‘প্রর্

আয়লা’র শদ্হাবেব গঠন কয়রয়েন ঔপনযাতসক। উপনযাসতটয়ে

ইতেহাসয়ক আশ্রে কয়র নানা তনর্ীর যীবন বৃ িান্ত েুয়ল যয়রয়েন ঔপনযাতসক। েয়ব এই পয়বষ আ রা আয়লািনা করব
রবীন্দ্রিিষা উপনযায়সর আখ্যানভাগয়ক তকভায়ব প্রভাতবে কয়রয়ে একটা তবয়ের্ কাল ও েয়ণর োৎপয়র্ষ। ইতেহায়সর
বযতক্তরা উপনযায়সর আখ্যায়ন এয়ল বদ্য়ল র্াে। তকভায়ব, শকন বদ্য়ল র্াে োই-ই আ রা এই আয়লািনাে শদ্খ্ায়নার শিষ্টা
করব। সংতেপ্ত গ্রন্থপতরতিতেয়ে উতল্লতখ্ে আয়ে‘‘তের সা য়নর তদ্য়ক েুয়ট র্াওোর আয়গ তকেু টা তপতেয়ে র্াে।...‘প্রর্ আয়লা’’ বণষাঢয, শবগবান এক
ঐতেহাতসক উপনযাস। র্ার ূ ল নােক স ে। আঠায়রায়ো তেরাতে শর্য়ক উতনেয়ো সাে পর্ষন্ত শর্
স েকাল তবস্তৃে। র্খ্ন হঠাৎ শর্ন ঘু

শভয়ঙ নবযাগতরে তকেু

এক ভাবসিায়ক, অনু ভব করয়ে পরাযীনোর গ্লাতন।

ানু র্ আতবষ্কার করয়ে শদ্ে নায় র

হাকাতবযক বযাতপ্ত ও তবোলো তনয়ে এই

উপনযায়সর কাতহনী পাবষেয তেপুরা রাযয শর্য়ক েতেয়ে পয়েয়ে তিতটে ভারয়ের রাযযানী কলকাোে,
োরপর স গ্র ভারয়ে।’’
স য়ের এই তবস্তৃে পতরসয়র এয়সয়ে রবীন্দ্রনার্, তবয়বকানন্দ, যগদ্ীেিন্দ্র বসু , ভতগনী তনয়বতদ্ো, অবনীন্দ্রনার্, তগতরেিন্দ্র
শঘার্, অয়যষন্দু শেখ্র ু স্তা ীর য়ো খ্যােনা া সব ঐতেহাতসক িতরে। এ স স্ত িতরেয়ক আশ্রে কয়র ঘটনাপ্রবায়হ রূপ
শপয়েয়ে উতনে েেয়কর য ষ আয়ন্দালন, শপোদ্াতর রঙ্গ য়ঞ্চর িালতিে, রবীন্দ্রনায়র্র কতব যীবয়নর নানা রূপান্তর,
কংয়গ্রয়সর নবীন-প্রবীয়ণর দ্বন্দ্ব, দ্ু তভষে, দ্াঙ্গা ইেযাতদ্ ঐতেহাতসক প্রসঙ্গ। কাতহনীর এই সা তগ্রক পয়বষ রবীন্দ্রনার্
‘স্বণষসূয়ের’ য়ো তবরায কয়রয়েন। তেতনই শকন্দ্রীে ের্া নােক িতরয়ের য়ো উপনযায়সর পরয়ে পরয়ে ত য়ে আয়েন।
র্তদ্ও ঔপনযাতসক ‘শলখ্য়কর কর্া’ অংয়ে যাতনয়েয়েন‘‘তেপুরার রাযার সূ য়ে র্খ্ন রবীন্দ্রনায়র্র কর্া এয়স পয়ে, েখ্ন য়ন হয়েতেল
এ উপনযায়সর নােক, োও সবষাংয়ে হেতন অবেয।’’

শর্ তেতনই হয়বন

১

েয়ব উপনযায়সর প্রর্ পবষ ও তদ্বেীে পয়বষর উৎসগষ অংে র্র্াক্রয়

‘রবীন্দ্রনায়র্র শপ্ররণাদ্ােী কাদ্ম্বরী শদ্বীর স্মৃত ের

উয়েয়ে’ এবং ‘ভানু , রতব, রবীন্দ্রবাবু এবং রবীন্দ্রনায়র্র উয়েয়ে’। উৎসগষ পয়ের এই অংে লে করয়ল এ কর্া বলা
অনযাে হয়ব না শর্ রবীন্দ্রনার্ই এ উপনযায়সর ূ ল কাণ্ডারী। আবার উপনযায়সর তদ্বেীে পয়বষর প্রর্ পংতক্তও রবীন্দ্রনায়র্র
উজ্জ্বল উপতস্থতের সােয শদ্ে- ‘নদ্ীর ওপর তদ্য়ে শভয়স িয়লয়ে যত দ্ায়রর বযরা’। ভূত কাংয়ের এই সংতেপ্ত আয়লািনার
সূ ে যয়র আ রা শদ্খ্ায়নার শিষ্টা করব ‘প্রর্ আয়লা’র আয়লাতকে উদ্ভায়স রবীন্দ্রনায়র্র উজ্জ্বল বযতক্তত্বয়ক।
‘‘প্রর্ আয়লা’’ উপনযাসতট শুরু হয়েয়ে তেপুরার রায-ইতেহাসয়ক শকন্দ্র কয়র। স্বাভাতবকভায়বই প্রে ওয়ঠ, ঔপনযাতসক
সু নীল গয়ঙ্গাপাযযাে ভারয়ের ইতেহায়সর একতট তনতদ্ষষ্ট যারার বণষনাে শকন তেপুরার রায–ইতেহাসয়ক েুয়ল আনয়লন?
উিয়র বলা র্াে ইতেহায়সর একতট যারায়ক অেযন্ত তনখ্ুুঁেভায়ব েুয়ল যরার যনয ঔপনযাতসক তেপুরার রায-ইতেহায়সর
দ্বারস্থ হয়েয়েন। তেপুরার সয়ঙ্গ বাংলার আতত্মক সংয়র্াগয়ক

ার্াে শরয়খ্ও বলা র্াে োুঁর আসল লে তেল রবীন্দ্রনার্।

ঔপনযাতসক োুঁ র উপনযায়সর আখ্যানভায়গ তেপুরা-রায বীরিন্দ্র াতণয়কযর রাযত্বকাল শর্য়ক পরবেষী রাযাতকয়োর
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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াতণয়কযর(১৮৯৬-১৯০৯)স েকাল পর্ষন্ত ঔপনযাতসক োুঁর উপনযায়স স্থান তদ্য়েয়েন। ‘শলখ্য়কর কর্া’ অংয়ে

যানয়ে

পাতর‘‘আঠায়রা তবরাতে সায়ল শযাোসাুঁয়কার ঠাকুরবাতের অতে েরুণ কতব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুয়রর ‘ভিহৃদ্ে’
নায়

একতট কাবযগ্রন্থ প্রকাতেে হে। েখ্ন এই কতব খ্ুবই স্বল্প পতরতিে। শযযষ্ঠ ভ্রাোরা শেহভয়র

োুঁর কতবোর বই োতপয়ে তদ্য়েন। েবু এই কাবযগ্রন্থ সু দ্ূর তেপুরা রায়যয (বাংলার প্রতেয়বেী হয়লও
েখ্ন সু দ্ূরই তেল) শপৌঁয়ে তগয়েতেল এবং শসখ্ানকার রাযা বীরিন্দ্র াতণকয শসতট পাঠ কয়রতেয়লন।
রাযার পাটরানী েখ্ন সদ্য– ৃ ে, তেতন ওই কতবোগুতল পাঠ কয়র সান্ত্বনা শপয়েতেয়লন, এবং দ্ূ ে
ার ে তেয়রাপা পাতঠয়েতেয়লন কতবয়ক। একযন নবীন কতবর পয়ে এই রায স্বীকৃতে খ্ুবই তবরল
ঘটনা এবং এই ঘটনাতট ইতেহায়স স্থান শপয়েয়ে। আ ার উপনযাস এখ্ান শর্য়কই শুরু।’’

২

বলাবাহুলয এখ্ান শর্য়কই শুরু হয়ে র্াে উপনযায়সর প্রারম্ভ তবন্দুতট।
তেপুরা-বৃ য়ির কাতহনী যারা

হারায বীরিয়ন্দ্রর

তহর্ীর

ৃ েুযর পরই রবীন্দ্রনায়র্ এয়স সম্পৃ ক্ত হয়েয়ে। শলখ্য়কর

কর্াে যানয়ে পাতর‘‘এই স ে হারায শর্ন কার কণ্ঠস্বর শুনয়ে শপয়লন। শক শর্ন শবদ্ ে উচ্চারণ বা শস্তাে পাঠ করয়ে...
হে শো যায়না না, শদ্বী, অদ্ৃ েয বাুঁযন তদ্ো
তনেত ে পয়র্ এক ত রাইয়ো শ ার তহো।’’

৩

পয়র শকৌেূহল তনরসয়ন হারায যানয়ে পায়রন এতট রবীন্দ্রনায়র্র ‘ভিহৃদ্ে’ কায়বযর অংে তবয়ের্।
কাতহনীর এই পয়বষ ঔপনযাতসক তবশ্বস্তোর সায়র্ ইতেহায়সর অনু সরণ কয়রয়েন। ‘যীবনস্মৃতে’শে পাই ‘ভিহৃদ্ে’
কায়বযর ‘পিন’ হয়েতেল তবয়লয়ে। কতব শদ্য়ে ত য়র আয়সন ১৮৮০ সায়লর শ ব্রুোতর
১২৮৮ বঙ্গায়ব্দ। ের্যানু র্ােী ‘ভিহৃদ্ে’ কাবযগ্রন্থ প্রকাতেে হবার পর ভানু েী

ায়স। পয়র কাবযতট প্রকাে হে

ারা র্ান এবং এই কাবযতট পাঠ কয়র

হারায প্রোতন্ত লাভ কয়রন। আবার হারায বীরিয়ন্দ্রর শর্ ‘ভিহৃদ্ে’-এর কতবো ভায়লা শলয়গতেল এবং দ্ূ ে

ার ৎ

উপহার পাতঠয়েতেয়লন ো রবীন্দ্র-যীবয়নর প্রা াণয রূপকার প্রভাে কু ার ু য়খ্াপাযযাে োুঁর ‘রবীন্দ্রযীবনী’র প্রর্

খ্য়ণ্ড

উয়ল্লখ্ কয়রয়েন।
উপনযায়সর প্রর্ াংয়ে সু নীল গয়ঙ্গাপাযযাে তেপুরার রায-ইতেহাস বণষনার পাোপাতে ‘ভিহৃদ্ে’ কাবযগ্রন্থয়ক শকন্দ্র কয়র
উপনযায়সর ূ ল নােক রবীন্দ্রনার্ এবং শযাোসাুঁয়কার ঠাকুর পতরবায়রর ঐতেহাতসক শপ্রোপটয়ক আয়লািনা কয়রয়েন।
আর এ কায়য শলখ্ক কাল্পতনক অংয়ের নােক ভরয়ের আশ্রে তনয়েয়েন। এই পয়বষ উয়ঠ এয়সয়ে শ ারন সায়হয়বর বাগান
বাতেয়ে রবীন্দ্রনার্, রবীন্দ্রনায়র্র সায়র্ কাদ্ম্বরী শদ্বীর অন্তরঙ্গো, কাদ্ম্বরী শদ্বীর তনুঃসী

েূ নযো ও োুঁর আত্মহেযা।

এোোও রয়েয়ে কতব রবীন্দ্রনায়র্র কতবো রিনার প্রাকলি, রবীন্দ্রনায়র্র আত্মদ্েষন ও আত্মপ্রেযে, স্বয়দ্ে শপ্র

ও

যােীেো শবায়য রবীন্দ্রনার্, যত দ্ার রবীন্দ্রনার্, তপো ও স্বা ী তহসায়ব রবীন্দ্রনার্; সয়বষাপতর োতন্ততনয়কেন-পয়বষ ক ষী
রবীন্দ্রনায়র্র তিে।
য়ন রাখ্য়ে হয়ব এই পয়বষ রবীন্দ্রনায়র্র পতরিে শযাোসাুঁয়কা ঠাকুর পতরবারয়ক শকন্দ্র কয়র নে- শ ারান সায়হয়বর
রাযপ্রাসাদ্েুলয বাগান বাতেয়ে। শলখ্ক এই বাতেতটর বণষনাে যাতনোয়েন‘‘এয়কবায়র গঙ্গা েীর শর্য়কই পার্য়র বাুঁযায়না তসুঁতে যায়প যায়প উয়ঠ শগয়ে ওপয়র, ত য়েয়ে এক
সু তবোল বারান্দাে।...নদ্ীর গাুঁ শঘুঁয়সই রয়েয়ে একতট প্রেস্ত তবঠকখ্ানা, োর সব যানলাে রতঙন
েতবওোলা কাুঁি বসায়না। প্রতেতট েতবই এক একতট যু র দ্ৃ েয।’’

৪
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রবীন্দ্রযীবনীর সায়েয আ রা যানয়ে পাতর, ১৮৮১ সায়ল বর্ষাকায়ল সূ রী শর্য়ক ত য়র রবীন্দ্রনার্ শযযাতেতরন্দ্রনায়র্র
সায়র্ িন্দন নগয়র শ ারান সায়হয়বর বাগান বাতেয়ে আশ্রে গ্রহণ কয়রতেয়লন। ‘যীবনস্মৃত ে’র ‘গঙ্গা েীর’ অংয়ে এ বাতের
বণষনা পাই র্া ঔপনযাতসয়কর বণষনার সয়ঙ্গ এক হয়ে র্াে। আবার এই বাতের শদ্ােলার একতট শগাল ঘয়রই শর্
‘সন্ধযাসঙ্গীে’– এর কতবোগুতল রিনা শুরু হয়েতেল শসই ঐতেহাতসক সেযোও ঔপনযাতসয়কর কলয়

ু য়ট উয়ঠয়ে-

‘‘অনন্ত এ আকাে শকায়ল
টল ল শ য়ঘর াঝার
এইখ্ায়ন বাুঁতযোতে ঘর।
শোর েয়র কতবো আ ার।’’

৫

শ ারান সায়হয়বর বাগান বাতেয়ক শকন্দ্র কয়রই ঔপনযাতসক রবীন্দ্রনার্, শযযাতেতরন্দ্রনার্ ও োুঁর স্ত্রী কাদ্ম্বরী শদ্বীর প্রসয়ঙ্গর
ওপর আয়লাকপাে কয়রয়েন ঔপনযাতসক। কতব রবীন্দ্রনায়র্র যীবয়ন কাদ্ম্বরী শদ্বীর প্রভাব অনস্বীকার্ষ। কারণ কাদ্ম্বরী
শদ্বী তেয়লন কতবর শপ্ররণাদ্ােী-কতবর যীবয়নর ধ্রুবোরা স্বরূপ। প্রসঙ্গেই

য়ন আসয়ব নেুন বউঠানয়ক শদ্য়খ্

রবীন্দ্রনায়র্র গাওো গান‘‘শো ায়রই কতরোতে যীবয়নর ধ্রুবোরা,
৬
এ স ু য়দ্র আর কভু হয়বানা পর্হারা।’’

ঐতেহাতসক সেযোে যানা র্াে কাতেষক ১২৮৭ সায়লর ‘ভারেী’শে ‘ভিহৃদ্ে’ কাবয গ্রন্থ প্রকাতেে হে; এর আয়গ ‘শ্রী েী
শহ’-শক উৎসগষীকৃে গায়নর প্রর্ লাইন এতট।
এই পয়বষ রবীন্দ্রনায়র্র সয়ঙ্গ কাদ্ম্বরী শদ্বীর সম্পয়কষর টানাপয়েনয়ক ঔপনযাতসক ঐতেহাতসক সেযোে বণষনা
কয়রয়েন। েয়ব তকেু তকেু অংয়ে ঔপনযাতসক ানব য়নর কুয়হতলকা ে যতটলোর তিে এুঁয়কয়েন র্ায়ে ইতেহায়সর তনরস
ের্য কাবয-রস তিে হয়ে উয়ঠয়ে- র্া ঐতেহাতসক উপনযায়সর অনযে অঙ্গ। েয়ব আয়লািয উপনযায়সর দ্ে

পতরয়েয়দ্

রবীন্দ্রনায়র্র সয়ঙ্গ কাদ্ম্বরী শদ্বীর শর্ বণষনা ঔপনযাতসক তদ্য়েয়েন ো শকায়না রবীন্দ্রযীবনী-কারই স্বীকার কয়রনতন‘‘...রতব নেুন বউঠায়নর ান ভাঙাবার যনয কাকুতে-ত নতে করয়ে লাগল। পা দ্ু ’খ্াতন যতেয়ে যয়র
শটয়ন তনল তনয়যর বুয়ক।...রতব নেুন বউঠায়নর হাে েক্ত কয়র শিয়প যয়র বলল, ঘয়র িয়লা, ঘয়র
িয়লা...।’’

৭

কাতহনীর এই অংয়ে র্া ঘয়টয়ে োই শুযু নে, র্া ঘটয়ে পারে োরও বণষনা তদ্য়েয়েন শলখ্ক। ানব যীবয়নর অবয়িেন
স্তয়রর িাওো-পাওো-গুতলয়ক ঔপনযাতসক শর্ন তনয়যর হৃদ্ে তদ্য়ে অনু ভব করয়ে শপয়রয়েন, োই সম্পয়কষর অদ্ৃ েয
বন্ধনগুতলয়ক শলখ্ক োুঁর কল্পনােতক্তর বয়ল শবুঁয়য তদ্য়ে শপয়রয়েন।
কতব ও গদ্যকার (‘ইউয়রাপ র্ােী শকানও বঙ্গীে র্ু বয়কর পে,’ ‘পাতরবাতরক দ্াতেত্ব’) রবীন্দ্রনায়র্র পতরিেও পাই
আয়লািয উপনযায়স। রবীন্দ্রযীবনীর সায়ে যানয়ে পাতর আতদ্ িাহ্ম স ায়যর গােক তবষ্ণুিন্দ্র িক্রবেষী (১৮০৪-১৯০০)
তেয়লন রবীন্দ্রনায়র্র প্রর্ সঙ্গীে গুরু। এ তবর্য়ে রবীন্দ্রনার্ োুঁর ‘শেয়লয়বলা’ গ্রয়ন্থ যাতনয়েয়েন‘‘শর্ কেতদ্ন আ ায়দ্র তেো শদ্বার কেষা তেয়লন শসযদ্াদ্া, েেতদ্ন তবষ্ণুর কায়ে আন না ভায়ব
িাহ্ম সংগীে আউয়েতে।’’

৮

অতভয়নো রবীন্দ্রনায়র্রও পতরিে পাই আয়লািয উপনযায়স। শলখ্য়কর কর্াে‘‘অতভয়নো তহয়সয়বও শস এর

য়যযই অয়নকটা সার্ষক। শযাোসাুঁয়কার বাতেয়ে শর্য়কায়নাও নাটয -

উৎসয়ব রতবর অতনবার্ষ ভূত কা, কলকাোর তবদ্বজ্জয়নরা শস সব শদ্খ্য়ে আয়সন। শরভায়রন্ট শকষ্ট
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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বাুঁেুয়যয ‘বাল্মীতক প্রতেভা’ে রতবর গান ও অতভনে শদ্য়খ্ শুয়ন রতবয়ক আখ্যা তদ্য়েয়েন ‘বাল্মীতক
শকাতকল’।’’

৯

সু নীল গয়ঙ্গাপাযযাে রবীন্দ্রনায়র্র িতরে আুঁকয়ে তগয়ে রবীন্দ্রনায়র্র
উপনযায়স। আ রা যাতন অতে অল্প স ে অন্তর তেতন োুঁর তপ্রে

নন ও দ্ােষতনক শবাযয়কও েুয়ল যয়রয়েন োুঁ র

ানু র্গুতলয়ক হাতরয়েতেয়লন। েয়ব এই ৃ েুয র্েণা শর্

রবীন্দ্রনায়র্র যীবনয়ক অবরুে করয়ে পায়রতন োও স্বীকার্ষ। বরং ৃ েুযর এই শবদ্নাই রবীন্দ্র-রিনার অনযে উৎস হয়ে
উয়ঠয়ে। রবীন্দ্রনার্ োুঁর ‘বলাকা’ কাবয গ্রয়ন্থর ‘েতব’ কতবোে োর োপ শেয়ে শগয়েন‘‘েুত তক শকবতল েতব, শুযু পয়ট তলখ্া?
ওই শর্ সু দ্ূর নীহাতরকা
র্ারা কয়র আয়ে তভে
আকায়ের নীে,’’

১০

উপনযায়সর তদ্বেীে পয়বষ আ রা যত দ্ার রবীন্দ্রনায়র্র পতরিে পাই। পবষতট শুরুই হয়েয়ে‘‘নদ্ীর ওপর তদ্য়ে শভয়স িয়লয়ে যত দ্ায়রর বযরা।’’

১১

রবীন্দ্রযীবনীয়ে পাই- রবীন্দ্রনায়র্র তববায়হর পরপরই হতর্ষ শদ্য়বন্দ্রনার্ োুঁয়ক যত দ্াতরর ভার অপষয়ণর ইো প্রকাে কয়র
একতট পে তলয়খ্তেয়লন। এবং রবীন্দ্রনার্ তবয়লে শর্য়ক ত য়র এয়সই যত দ্াতরর কার্ষভার গ্রহণ কয়রতেয়লন। উিরবয়ঙ্গ
ঠাকুর পতরবায়রর তেনতট পরগণা- তবরহা পুর, পতেসর ও োযাদ্পুর। এই পবষত ট রবীন্দ্র যীবয়নর একতট গুরুত্ব পূ ণষ
অযযাে। কারণ, এখ্ায়নই প্রর্

রবীন্দ্রনার্

ানু র্ ও প্রকৃতের একাত্ম স্বরূপ উপলতি কয়রতেয়লন। এখ্ায়নই পতরিে

হয়েতেল আ ায়দ্র সংস্কৃতের উিরাতযকার স্বরূপ শলাকসংস্কৃতের গােক গগন হরকরার সয়ঙ্গ। আবার এই পয়বষ ‘তেন্ন
পোবলী’র রবীন্দ্রনায়র্র সায়র্ও পতরিে হে, র্া তেতন োুঁর ভাইতঝ ইতন্দরা শদ্বীয়ক তলয়খ্তেয়লন। এই পেগুতলর
তদ্য়ে শর্ ন উয়ঠ আয়স ‘তবতব’র-র সায়র্ রতবর আতত্মক সম্পকষ শে তন উয়ঠ আয়স তেনতট পরগণার সাযারণ

য়যয
ানু য়র্র

ানতসক ও আর্ষ –সা াতযক পতরিে।
ঔপনযাতসক খ্ুব সয়িেন ভায়বই রবীন্দ্রনায়র্র তববাহ ও দ্াম্পেয যীবয়নর পতরিে তদ্য়েয়েন উপনযায়স। প্রর্ পয়বষর
২৬ নং পতরয়েয়দ্ ঔপনযাতসক যাতনয়েয়েন
‘‘রতবর তববায়হর শোেয়যাে শুরু হয়েয়ে। পােীও তনতদ্ষষ্ট হয়ে শগয়ে। কর্া বােষা প্রাে
পাকা।।...পােী পে অবেয বাঙাতল নে, অবেয দ্তেণ ভারেীে,...।’’

১২

পয়র রবীন্দ্রনায়র্র তবয়ে এবং নববযূ য়ক শকন্দ্র কয়র দ্াম্পেয শপ্রয় র কতবো। ‘কতে ও শকা ল’ কাবযগ্রন্থয়ক শকন্দ্র কয়র
‘িুম্বন’, ‘বাহূ ’, ‘িরণ’, ‘হৃদ্োকাে’ ইেযাতদ্ কতবোে পাওো র্াে োুঁয়দ্র তববাতহে যীবয়নর েতব। আবার ‘পুরােন’ কতবোে
কতব স্পষ্ট কয়র বয়লয়েন –
‘‘শহর্া হয়ে র্াও পুরােন
শহর্াে নূ েন শখ্লা আরম্ভ হয়েয়ে।’’

১৩

‘‘প্রর্ আয়লা’’ উপনযায়স এয়সয়ে ক ষী রবীন্দ্রনার্ প্রসয়ঙ্গ োতন্ততনয়কেন পবষ। রুে যূ সর অসী প্রান্তয়রর ায়ঝ দ্ু তট
াে োতে

গায়ের েীেল োোে,

হতর্ষ শদ্য়বন্দ্রনায়র্র েণকায়লর তবশ্রা , োুঁর

য়ন এয়ন তদ্য়েতেয়লা আত্মার োতন্ত।

পরবেষীয়ে এখ্ায়নই পিন হে োতন্ততনয়কেন আশ্রয় র। এই আশ্র য়ক শকন্দ্র কয়রই পরবেষীয়ে রবীন্দ্রনায়র্র তেো ও
দ্েষন নেুন

াো পাে। আবার এই পয়বষ

ৃ ণাতলনী শদ্বী শর্ন যগে- াোে পতরণে হয়েয়েন। একহায়ে সা য়লয়েন

সংসারয়ক অনয হায়ে োতন্ততনয়কেয়নর সন্তানয়দ্র।

ৃ ণাতলনী শদ্বীর

ৃ েুযর পর রবীন্দ্রনায়র্র

ানতসক অবস্থান ও

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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উপনযাতসয়কর বণষনাে উয়ঠ এয়সয়ে। উতনে বের বযাপী দ্াম্পেয যীবয়নর যু র স্মৃ ত ে গুতল একতেে কয়র োয়ক ‘স্মরণ’
না তদ্য়ে প্রকাে কয়রতেয়লন। ‘অতেতর্’ কতবোে পাই “শপ্র এয়সতেল িয়ল শগল শস-শর্ খ্ুতল দ্বার,
আর কভু আতসয়ব না।
বাতক আয়ে শুযু আয়রক অতেতর্ আতসবার,
োতর সায়র্ শের্ শিনা।”

১৪

এভায়বই ঔপনযাতসক সু নীল গয়ঙ্গাপাযযাে োতন্ততনয়কেন পয়বষ ক ষী রবীন্দ্রনার্ ও

ৃ ণাতলনী শদ্বীর তিে এুঁয়কয়েন –র্া

একায়লর ঐতেহাতসক দ্তলয়ল পতরণে হয়েয়ে ।
আর একতট তবর্ে না বলয়লই নে। ‘প্রর্

আয়লা’র স েসী া শর্য়হেু উনতবংে েোব্দীর শের্ এবং তবংে েোব্দীর

প্রর্ াযষ শসয়হেু স কালীন স ায ও রাযননতেক ইতেবৃ িও এই পয়বষ উয়ঠ আয়স। এই অযযাে আ রা শদ্য়খ্ শদ্ব
রবীন্দ্রনায়র্র যােীেোয়বায ও রাযননতেক শিেনার তদ্কতট। ‘প্রর্

আয়লা’ উপনযায়সর শপ্রোপট রতিে হয়েয়ে পরাযীন

ভারেবয়র্ষ। স্বভাবেই এখ্ায়ন উয়ঠ এয়সয়ে কংয়গ্রয়সর যােীেোবাদ্ী আয়ন্দালন ও নানান তবপ্লববাদ্। এই প্রসয়ঙ্গই আ রা
শপয়ে র্াব স্বয়দ্ে শপ্রত ক রবীন্দ্রনায়র্র তিে। আ রা যাতন, ানু য়র্র সভযো-সংস্কৃতের ইতেহায়স হাপুরুর্ ায়েই বরণীে
ও স্মরণীে। বরণীে শকননা োুঁয়দ্র দ্ায়ন সভযোর পতরপুতষ্ট সাতযে হে। স্মরণীে শকননা

ানু য়র্র িলার পয়র্ এুঁয়দ্র

আদ্েষ ও যীবন সাযনা আ ায়দ্র অনু প্রাতণে কয়র। এ তন একযন বযতক্তত্ব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর। ‘প্রর্

আয়লা’ উপনযাস

পায়ঠ আ ায়দ্র নানাতবয সংকীণষো, অশুভয়বায ও আত্মেে শভয়স উয়ঠয়ে। োই রবীন্দ্রনায়র্র ভাবনা ও প্রেযে আয
আরও শবতে কয়র প্রাসতঙ্গক হয়ে শদ্খ্া তদ্য়েয়ে। এই সাতবষক সংকট ও আত্মকলয়হর ে সা শর্য়ক তেতনই পায়রন আ ায়দ্র
সেয-স্বরূপ উপলতি করায়ে। শর্ নতট হয়েতেল রবীন্দ্রযীবয়ন তহন্দুয় লায়ক শকন্দ্র কয়র। রবীন্দ্রনায়র্র যােীেোয়বায গঠয়ন
সাহার্য কয়রতেল নবয়গাপাল ত ে প্রতেতষ্ঠে ‘তহন্দুয় লা’। ‘রবীন্দ্রযীবনী’কার যাতনয়েয়েন –
“রবীন্দ্রনায়র্র অন্তয়র এই বালক বেয়স শদ্োত্ময়বায ও স্বয়দ্ে প্রীতের বুতনোদ্ তকভায়ব পিন
হইোতেল োহা বুতঝয়ে হইয়ল বাংলায়দ্য়ের তহন্দুয় লা বা এই প্রর্ স্বয়দ্েী আয়ন্দালয়নর ইতেহাসটা
যানা প্রয়োযন।”

১৫

য়ন পেয়ব এই ‘তহন্দুয় লা’র যনযই রবীন্দ্রনার্ শেয়রা বের বেয়স ‘তহন্দুয় লার উপহার’ না ক একতট কতবো তলয়খ্য়েন।
উপনযায়সর তদ্বেীে পয়বষ ৭৫ ে অংয়ে রবীন্দ্রনায়র্র বঙ্গভঙ্গ আয়ন্দালয়নর অংেগ্রহয়ণর ঐতেহাতসক েতব আয়ে। শলখ্ক
এখ্ায়ন রবীন্দ্রনায়র্র ভূত কায়ক বাস্তবাতেে কয়রয়েন–
“বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব র্খ্ন ওয়ঠ, েখ্ন রবীন্দ্রনার্ তবয়ের্ সাো শদ্নতন। তেতন হেয়ো শভয়বতেয়লন, ওটা
একটা ি ক শদ্বার শিষ্টা। ইংয়রয তক এেটা যবরদ্তস্ত করয়ে পায়র। িেুতদ্ষয়ক র্খ্ন প্রতেবাদ্ সভা
ও ত তেল শুরু হয়ে শগল, োর শকানওতটয়েই শর্াগ শদ্নতন রবীন্দ্রনার্। এই প্রস্তায়বর তবরুয়ে কল ও
যয়রনতন। োুঁর এই অ য়নায়র্াগ অয়নকয়ক তবতস্মে কয়রতেল। …এই শর্ন বাঙাতলর ঐয়কযর

ূ য়ল

১৬
কুঠারাঘাে। বাংলা ভার্ার প্রসায়রর তবরুেো। রবীন্দ্রনায়র্র য়ন প্রবল প্রতেবাদ্ গু য়র উঠল।”

শসই প্রতেবাদ্ী স্বরূপই তেতন বযক্ত করয়লন গায়নর াযযয় ঔপনযাতসয়কর বণষনাে পাই –
“আ ার শসানার বাংলা, আত
শো াে ভায়লাবাতস
তিরতদ্ন শো ার আকাে, শো ার বাোস
আ ার প্রায়ন; ও া আ ার প্রায়ন
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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বাযাে বাুঁতে...।’’

১৭

এই স য়ে রবীন্দ্রনার্ ানতসকভায়ব অতস্থর হয়ে উয়ঠতেয়লন। তেতন তকেুয়েই ভাবয়ে পায়রনতন তদ্বযা তবভক্ত হয়ব বাঙাতল
যাতে। আবার ১৬ অয়ক্টাবর কলকাোে হরোল িাকা হয়েতেল স স্ত শশ্রণীর

ানু য়র্রা অরন্ধন পালন করয়ব বয়ল তঠক

কয়রতেল। ইংয়রযরা শিয়েতেল বাংলাে তহন্দু – ু সল ায়নর তবয়রায আর রবীন্দ্রনার্ শিয়েতেয়লন তহন্দু - ু সল ান-তিষ্টান
তনতবষয়েয়র্ সারা শদ্য়ের ানু র্ পরস্পর হায়ে হলু দ্ রয়ঙর তেন সু য়োর রাখ্ী শবুঁয় য শদ্য়ব। পারস্পাতরক এই শসৌহাদ্ষয ও
রাখ্ীবন্ধন উৎসয়ব রবীন্দ্রনায়র্র গান –
“বাঙাতলর প্রান, বাঙাতলর ন

বাঙাতলর ঘয়র র্ে ভাইয়বান

এক হউক, এক হউক, এক হউক শহ ভগবান।”
েয়ব রবীন্দ্রনার্ বেকট আয়ন্দালন, ইংয়রতয ভার্া বযষন ও

১৮

হাত্মা গান্ধীর অসহয়র্াগ আয়ন্দালনয়ক স র্ষন করয়ে

পায়রনতন। োই তেতন প্রয়বে কয়রতেয়লন োতন্ততনয়কেয়নর অন্ত ু ষখ্ী যগয়ে। তেতন তবশ্বাস করয়েন ইউয়রাপীে ভার্া-সাতহেয
ও ইউয়রাপীে জ্ঞান-তবজ্ঞান বাঙাতল ের্া ভারেবাসীর পয়ে অ ূ লক নে। আসয়ল রবীন্দ্রনায়র্র শদ্েয়প্র ও যােীেোবাদ্
তবশ্বয়প্র

ও উদ্ার ানবোবায়দ্র সয়ঙ্গ র্ু ক্ত তেল। এর পয়রই রবীন্দ্রনার্ এই তেক্ত রাযনীতে শর্য়ক সয়র এয়স প্রয়বে

করয়লন োতন্ততনয়কেয়নর যযানয়লায়ক। শর্খ্ায়ন বযতক্ত রবীন্দ্রনায়র্র অননযো প্রকাতেে ।
আয়লািনার প্রাে শের্ লয়ি বলা র্াে, “প্রর্ আয়লা” উপনযায়সর শকন্দ্র তবন্দুয় ে রয়েয়েন রবীন্দ্রনার্- র্াকবারই কর্া।
কারণ উনতবংে েোব্দীর শের্ এবং তবংে েেয়কর শুরুর প্রর্ াযষ যুয়ে রবীন্দ্রনায়র্র প্রেযে ও দ্েষন আ ায়দ্র আোর
বাণী শুতনয়েয়ে। আ রা পতরবতযষে ও পতর াতযষে হয়েতে রবীন্দ্রনায়র্র আদ্য়েষ, োুঁর তিন্তয়ন। েয়ব উপনযাতসক রবীন্দ্রনায়র্র
িতরে আুঁকয়ে তগয়ে শকার্াও হেয়ো ইতেহায়সর সেযো শর্য়ক সয়র এয়সয়েন। বলা ভায়লা এয়েয়ে তেতন ভায়লা
কয়রয়েন। কারণ ইতেহাস শর্খ্ায়ন যীবনয়ক বযাখ্যা শদ্ে, সাতহেয শসখ্ায়ন োয়ক অনু ভব করাে। আর এই অনু ভয়বরই
যীবন্ত দ্তলল ‘প্রর্ আয়লা’- ‘প্রর্ আয়লা’র রবীন্দ্রনার্ ।
ের্যসূ ে ুঃ
১. গয়ঙ্গাপাযযাে সু নীল। প্রর্ আয়লা। প্রর্ অখ্ণ্ড সংস্করণ, যানু োতর ২০১০। আনন্দ পাবতলোসষ, পৃ ষ্ঠা- ১১২৭
২. েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা- ১১২৭
৩. েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা- ৪৭
৪. েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা-৭১
৫. েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা- ৭২
৬. েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা- ১০১
৭. েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা- ৮৩
৮. ঠাকুর রবীন্দ্রনার্। রবীন্দ্র রিনাবলী (েয়োদ্ে খ্ণ্ড), তবশ্বভারেী, পৃ ষ্ঠা- ৭২১
৯. েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা- ৭৬
১০. ঠাকুর রবীন্দ্রনার্। রবীন্দ্র রিনাবলী(র্ষ্ঠ খ্ণ্ড), তবশ্বভারেী, পৃ ষ্ঠা- ২৫০
১১. গয়ঙ্গাপাযযাে সু নীল। প্রর্ আয়লা। প্রর্ অখ্ণ্ড সংস্করণ, যানু োতর ২০১০,আনন্দ পাবতলোসষ, পৃ ষ্ঠা- ৪২৭
১২. েয়দ্ব, পৃ ষ্ঠা- ১৭৯
১৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনার্। রবীন্দ্র রিনাবলী(প্রর্ খ্ণ্ড), তবশ্বভারেী, পৃ ষ্ঠা- ১৬১
১৪. ঠাকুর রবীন্দ্রনার্। রবীন্দ্র রিনাবলী(িেুর্ষ খ্ণ্ড), তবশ্বভারেী, পৃ ষ্ঠা- ৩২০
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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১৫. ু য়খ্াপাযযাে প্রভােকু ার। রবীন্দ্রযীবনী(প্রর্ খ্ণ্ড), পৃ ষ্ঠা- ৪৭
১৬. গয়ঙ্গাপাযযাে সু নীল। প্রর্ আয়লা, প্রর্ অখ্ণ্ড সংস্করণ, যানু োতর ২০১০,আনন্দ পাবতলোসষ, পৃ ষ্ঠা- ১০০৮
১৭. গয়ঙ্গাপাযযাে সু নীল। প্রর্ আয়লা, প্রর্ অখ্ণ্ড সংস্করণ, যানু োতর ২০১০,আনন্দ পাবতলোসষ, পৃ ষ্ঠা- ১০০৬
১৮. গয়ঙ্গাপাযযাে সু নীল। প্রর্ আয়লা, প্রর্ অখ্ণ্ড সংস্করণ, যানু োতর ২০১০,আনন্দ পাবতলোসষ, পৃ ষ্ঠা- ১০১১
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স্বাযীনো–পূবষ তবে েেয়কর বাংলা উপনযায়স ভারে োয়ো আয়ন্দালন ও
রাযনীতে ভুবয়ন শ য়েরা
শলখ্ক-পতরতিতে

শশ্রো রাে
সহকাতর অযযাতপকা, বাংলা তবভাগ
দ্ু গষাপুর গভণষয় ণ্ট কয়লয
পতি বঙ্গ, ভারে

সংতেপ্তসার
পরাযীন ভারেবয়র্ষর শের্ পয়বষর ইতেহায়স বযাপকে

গণযাগরণ শর্ র্ু গান্তকারী ঐতেহাতসক আয়ন্দালনয়ক তভতি কয়র

গয়ে উয়ঠতেল শসতট হল ভারে োয়ো আয়ন্দালন বা আগস্ট আয়ন্দালন। প্রাে স গ্র ভারেবয়র্ষ এই আয়ন্দালন প্রসাতরে
হয়েতেল। তক্রপস ত েন বযর্ষ হবার পর ১৯৪২ তিস্টায়ব্দ ২৯ এতপ্রল গাতন্ধতয ‘হতরযন’ পতেকাে তিতটে সরকারয়ক
ভারয়ের দ্াতেত্বভার শেয়ে িয়ল র্াওোর অনু য়রায করয়লন। ঐ বেরই যুলাই

ায়স ওোযষাে কংয়গ্রস ওোতকষং কত তটর

তবঠয়ক তেতন ‘ভারে োয়ো’ আয়ন্দালন প্রস্তাব উত্থাপন কয়রন। তকন্তু তিতটে সরকার এই প্রস্তাব সম্বয়ন্ধ অন নীে কয়ঠার
য়নাভাব গ্রহণ কয়র। অবয়েয়র্ ১৯৪২ তিস্টায়ব্দর ৮ আগস্ট যােীে কংয়গ্রয়সর ু ম্বাইয়ে অনু তষ্ঠে অতযয়বেয়ন গাতন্ধতয দ্ৃ প্ত
কয়ণ্ঠ শঘার্ণা কয়রন – “আ রা স্বাযীনো অযষন করয়বা, অর্বা রয়বা – কয়রয়ঙ্গ ইো য়রয়ঙ্গ”। ৯ আগস্ট শভায়র গাতন্ধসহ
সব ওোতকষং কত তটর সদ্সযয়দ্র শগ্রপ্তার করা হে। তিতটয়ের ভারে েযায়গর দ্াবীয়ে সারা ভারে উিাল হয়ে ওয়ঠ।
আয়ন্দালয়ন অংে শনে সাযারণ যনগণ শর্য়ক োেোেী, শ্রত ক, কৃর্ক, তহলা সকয়লই। সাতহয়েযও এই প্রতেবাদ্ তেল্পরূপ
পাে। এই আয়ন্দালনয়ক উপযীবয কয়র তবে েেয়কর প্রর্ ায়যষ শবে কয়েকতট উপনযাস রতিে হয়েয়ে। শসখ্ায়ন শ য়েয়দ্র
তবয়ের্ ভূত কার তদ্কতটও তিতেে হয়েয়ে। এই বৃ হির রাযননতেক শপ্রোপয়ট ঔপনযাতসয়করা োুঁয়দ্র সৃ ষ্ট নারী
িতরেগুয়লায়ক কীভায়ব স্থাপন কয়রয়েন শসতটই আ ার প্রবয়ন্ধর আয়লািয তবর্ে।

য়নায বসু র ‘আগস্ট ১৯৪২’ (১৯৪৭

তিস্টাব্দ) উপনযায়সর হকু া হাতক তেতেয়রর স্ত্রী িন্দ্রা ভারে োয়ো আয়ন্দালয়ন শর্াগ তদ্য়ে িয়ল আয়স েহয়র োর স্বা ী
তেতেরয়ক শেয়ে। ইংয়রযর শপার্য ভৃয়েযর েক া পায়ল্ট তেতেরয়ক নেুন ানু র্ হয়ে উদ্বু ে কয়র শস। র্ূ র্ীর য়ো সাহসী
শ য়েয়কও আগস্ট আয়ন্দালয়ন অংে তনয়ে শদ্তখ্।

য়নায বসু র ‘তসতনক’ (১৯৪৫ তিস্টাব্দ) উপনযায়সর সু তপ্রোও এই

আয়ন্দালয়ন শর্াগ তদ্য়েয়ে। বন ু য়লর ‘অতি’ (১৯৪৬ তিস্টাব্দ) উপনযায়সর অন্তরা শগাপয়ন তনয়যর স স্ত যয়োো গহনা
েুয়ল শদ্ে আগস্ট তবপ্লয়বর যােীেোবাদ্ী শনো অংশু ায়নর হায়ে।
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নারােণ গয়ঙ্গাপাযযায়ের ‘ ন্দ্র ু খ্র’ (১৯৪৫ তিস্টাব্দ) উপনযায়সও আগস্ট তবপ্লয়বর গন যাগরয়ণর েতব পাঠকয়ক
উয়দ্বল কয়র শোয়ল। এই উপনযায়সর পূ রবীও এই আয়ন্দালয়ন আংে তনয়েয়ে। োরােিয়রর ‘ঝে ও ঝরাপাো’ (১৯৪৬
তিস্টাব্দ) উপনযায়সর শগায়পয়নর শ য়ে শনবুর কর্া পাই। আগস্ট আয়ন্দালন শস শদ্য়খ্য়ে। ভারে োয়োর ‘কয়রয়ঙ্গ ইো
য়রয়ঙ্গ’ কী ো শস যায়ন। কানু র সয়ঙ্গ শসও র্াে সংগ্রায় র েদ্ায়ন। আগস্ট আয়ন্দালয়ন ক লা, তনরু, যেেী, সু নীতেয়দ্র
শযয়ল র্াওো োয়ক উদ্বুে কয়র প্রতেবায়দ্র শযাোয়র সাত ল হয়ে। শগাপাল হালদ্ায়রর ‘ঊনপঞ্চােী’ (১৯৪৬ তিস্টাব্দ)
উপনযায়সর তিো োর বন্ধু তবনেয়ক যানাে গাতন্ধতযর ‘কয়রয়ঙ্গ ইো

য়রয়ঙ্গ’ িায়কর কর্া। পাোপাতে নয়বন্দু শঘায়র্র

‘ভিস্তূপ’, ‘িাক তদ্য়ে র্াই’(১৯৪৬ তিস্টাব্দ), বয়রণ বসু র ‘রংরুট’ (১৯৪৫ তিস্টাব্দ), োরােিয়রর ‘ ন্বন্তর’ (১৯৪৪
তিস্টাব্দ), উপনযায়স এই ভারে োয়ো আয়ন্দালয়নর প্রেযে উপস্থাপন ও শ য়েয়দ্র স্বয়দ্ে ভাবনা পুরুয়র্র পাোপাতে
রাযনীতে ভুবয়ন শ য়েয়দ্র ভূত কাতট আ ায়দ্র তিতনয়ে শদ্ে।
এই আয়লািনাে আ রা গুরুত্ব শদ্য়বা স্বাযীনো-পূ বষ তবে েেয়কর বাংলা উপনযায়স ভারে োয়ো আয়ন্দালয়ন
শ য়েয়দ্র ভূত কা, ক ষসূতি ও অবস্থান সম্পয়কষ। এই সব উপনযায়স আগস্ট আয়ন্দালয়ন পুরুর্ িতরয়ের পাোপাতে
শ য়েরাও প্রেযে বা পয়রােভায়ব রাযনীতের ভুবয়ন কীভায়ব স ান গুরুত্বপূ নষ ভূত কা পালন করয়ে, একযন

ায়ের

ভূত কা তকংবা স্ত্রীর ভূত কা রূপান্ততরে হয়েয়ে রাযননতেক ক ষীর ভূত কাে, গ্রা -েহর-যাতে-য ষ তনতবষয়েয়র্ কীভায়ব সকল
শ য়েরা বযতক্ত যীবয়নর প্রতেকূলো অতেক্র কয়র এই আয়ন্দালয়ন অংে তনয়ে এবং হয়ে উয়ঠয়ে রাযনীতে সয়িেন শসই
তদ্কগুতল শদ্খ্ায়নার প্রোস র্াকয়ব।

সূিক েব্দ
তক্রপস ত েন, আগস্ট আয়ন্দালন, সেযাগ্রহ, গাতন্ধতয, বেকট, ােতঙ্গনী, কত উতনষ্ট পাতটষ।
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স্বাযীনো–পূবষ তবে েেয়কর বাংলা উপনযায়স ভারে োয়ো আয়ন্দালন ও
রাযনীতে ভুবয়ন শ য়েরা
শশ্রো রাে
পরাযীন ভারেবয়র্ষ র শের্ পয়বষর ইতেহায়স বযাপকে গণ যাগরণ শর্ র্ু গান্তকারী ঐতেহাতসক আয়ন্দালয়নয়ক তভতি কয়র
গয়ে উয়ঠতেয়লা শসতট ভারে োয়ো আয়ন্দালন বা ১৯৪২ এর আগস্ট আয়ন্দালন। প্রাে স গ্র ভারেবয়র্ষ এই আয়ন্দালন
প্রসাতরে হয়েতেল। তক্রপস ত েন বযর্ষ হওোর পর ১৯৪২ তিস্টায়ব্দ ২৯ এতপ্রল গাতন্ধতয ‘হতরযন’ পতেকাে তিতটে
সরকারয়ক ভারয়ের দ্াতেত্বভার শেয়ে িয়ল র্াওোর অনু য়রায করয়লন। কারণ এক াে তিয়টয়নর অনু পতস্থতেই যাপানী
আক্র য়ণর হাে শর্য়ক (তবশ্বর্ু য়ের সোস শর্য়ক) ভারেয়ক রো করয়ে পায়র। তকন্তু তিতটে সরকার এই প্রস্তাব সম্বয়ন্ধ
অন নীে কয়ঠার

য়নাভাব গ্রহণ কয়র। আবয়েয়র্ ১৯৪২ তিস্টায়ব্দর ৮ আগস্ট যােীে কংয়গ্রয়সর

ু ম্বাইয়ে অনু তষ্ঠে

অতযয়বেয়ন গাতন্ধতয দ্ৃ প্ত কয়ণ্ঠ শঘার্ণা কয়রন – “আ রা স্বাযীনো অযষন করয়বা অর্বা রয়বা – কয়রয়ঙ্গ ইো য়রয়ঙ্গ”।
হায়দ্ব শদ্োই এর তনয়দ্ষয়ে গাতন্ধতযর তের্য ত স শেি ওরয়

১

ীরা শবন তদ্তল্লয়ে বয়োলায়টর সায়র্ ‘ভারে োয়ো’

আয়ন্দালয়নর বযাপায়র শদ্খ্া করয়ে িাইয়ল বয়োলাট গররাতয হন। ৯ আগস্ট শভায়র গাতন্ধসহ সব ওোতকষং কত তটর
সদ্সযয়দ্র শগ্র োর করা হে ও কংয়গ্রসয়ক শব-আইতন বয়ল শঘার্ণা করা হে। তিতটয়ের ভারে েযায়গর দ্াবীয়ে সারা
ভারে উিাল হয়ে ওয়ঠ। আয়ন্দালয়ন অংে শনে সাযারণ যনগণ শর্য়ক কৃর্ক, শ্রত ক, োে-োেী,
ইংয়রয োসয়নর অবসান ঘটায়ে ির

অেযািার ও তনপীেয়ণর ু য়খ্ও অগতণে

তহলা সকয়লই।

ানু য়র্র আত্মেযায়গ উজ্জ্বল হয়ে ওয়ঠ

ঐতেহাতসক আগস্ট আয়ন্দালন। এই ঐতেহাতসক ঘটনার প্রয়েপ ঘয়টতেল তেল্পীয়দ্র অনু ভয়বও। সাতহয়েযও এই প্রতেবাদ্
তেল্পরূপ পাে। গল্প ও উপনযায়স োর প্রতে লন যরা পয়েয়ে। এই ভারে োয়ো আয়ন্দালনয়ক উপযীবয কয়র রতিে
হয়েয়ে শবে কয়েকতট বাংলা উপনযাস। যাতের এই সংকট ে ু হুয়েষ নীরব র্াকয়লন না ঔপনযাতসয়করা। এই অয়ন্দালনয়ক
োুঁয়দ্র উপনযায়সর তবর্ে তহসায়ব তনবষািন কয়র োর তিে আুঁকয়লন, শসখ্ায়ন শ য়েয়দ্র তবয়ের্ ভূত কার তদ্কতটও তিতেে
হয়েয়ে। এই বৃ হির রাযননতেক শপ্রোপয়ট ঔপনযাতসয়করা োুঁয়দ্র সৃ ষ্ট নারী িতরেগুতলয়ক কীভায়ব স্থাপন কয়রয়েন শসতট
আ ার প্রবয়ন্ধর আয়লািয তবর্ে।
ভারে োয়ো অয়ন্দালয়নর স কায়ল বা তঠক োর পরবেষী স য়ে এই তবর্েতটয়ক তনয়ে শলখ্া হয়েয়ে শবে
কেকগুতল বাংলা উপনযাস। এগুতল র্র্াক্রয়
তিস্টাব্দ),

– োরােিয়রর ‘ ন্বন্তর’ (১৯৪৪ তিস্টাব্দ), ‘ঝে ও ঝরাপাো’ (১৯৪৬

য়নায বসু র ‘আগস্ট ১৯৪২’ (১৯৪৫ তিস্টাব্দ) ও ‘তসতনক’ (১৯৪৫ তিস্টাব্দ), সেীনার্ ভাদ্ু েীর

(১৯৪৫ তিস্টাব্দ), বয়রণ বসু র ‘রঙরুট’ (১৯৪৫ তিস্টাব্দ), নারােণ গয়ঙ্গাপাযযায়ের

‘যাগরী’

‘ ন্দ্র- ু খ্র’ (১৯৪৫ তিস্টাব্দ) ও

স্বণষসীো (১৯৪৭ তিস্টাব্দ), বন ু য়লর ‘অতি’ (১৯৪৬ তিস্টাব্দ), শগাপাল হালদ্ায়রর ‘ঊনপঞ্চােী’ (১৯৪৬ তিস্টাব্দ), নয়বন্দু
শঘায়র্র ‘ভিস্তূপ’ ও ‘িাক তদ্য়ে র্াই’ (১৯৪৬ তিস্টাব্দ), সু য়বায শঘায়র্র তেলাজ্ঞতল’ (১৯৪৪ তিস্টাব্দ), ‘একতট ন স্কায়র’
(১৯৪৭ তিস্টাব্দ) ও ‘গয়ঙ্গােী’ (১৯৪৭ তিস্টাব্দ)। আবার এই আয়ন্দালয়নর স েকায়লর শর্য়ক অয়নকখ্াতন স য়ের
বযবযায়নও ভারে োয়ো আয়ন্দালয়নর েতবয়ক উপনযায়স রূপদ্ান কয়রয়েন শকায়না শকায়না ঔপনযাতসক। উদ্াহরণস্বরূপ
িয়ল আয়স –

য়নায বসু র ‘বাুঁয়ের শকল্লা’ (১৯৪৮ তিস্টাব্দ), সেীনার্ ভাদ্ু েীর ‘শঢাুঁোই িতরে ানস’ (১৯৪৯ তিস্টাব্দ),

সয়ন্তার্কু ার শঘায়র্র ‘নানা রয়ঙর তদ্ন’ (১৯৫২ তিস্টাব্দ), প্র র্নার্ তবেীর ‘পয়নয়রাই আগস্ট’ (১৯৭৮ তিস্টাব্দ) ইেযাতদ্।
আ ার এই প্রবয়ন্ধর আয়লািয তবর্য়ের অবলতম্বে স ে পতরতয হল স্বাযীনো-পূ বষ তবে েেক। োই প্রাক-স্বাযীনোকায়ল
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রতিে শর্ সকল উপনযায়স ভারে োয়ো আয়ন্দালয়ন প্রেযে বা পয়রাে ভায়ব শ য়েয়দ্র ভূত কা ও ক ষসূতির পতরিে আয়ে
শুযু াে শসই সব উপনযাসগুতলয়কই আ ার আয়লািনাে তনবষািন কয়রতে। এগুতল র্র্াক্রয়  োরােির বয়ন্দযাপাযযায়ের ‘ ন্বন্তর’ (১৯৪৪ তিস্টাব্দ) ও
‘ঝে ও ঝরাপাো’ (১৯৪৬ তিস্টাব্দ)


য়নায বসু র ‘তসতনক’ (১৯৪৫ তিস্টাব্দ) ও
‘আগস্ট ১৯৪২’ (১৯৪৫ তিস্টাব্দ)

 সেীনার্ ভাদ্ু েীর ‘যাগরী’ (১৯৪৫ তিস্টাব্দ)
 নারােণ গয়ঙ্গাপাযযায়ের ‘ ন্দ্র- ু খ্র’ (১৯৪৫ তিস্টাব্দ)
 বন ু য়লর ‘অতি’ (১৯৪৬ তিস্টাব্দ)
 নয়বন্দু শঘায়র্র ‘িাক তদ্য়ে র্াই’ (১৯৪৬ তিস্টাব্দ)
শক ন তেল এই সব উপনযায়স ভারে োয়ো আয়ন্দালনয়ক শকন্দ্র কয়র রাযনীতের ভুবয়ন নারী িতরেগুতলর অংেগ্রহণ শসই
প্রসয়ঙ্গ র্াবার আয়গ শদ্য়খ্ শনয়বা এই অয়ন্দালয়নর প্রকৃতে এবং প্রভাব ও এই স য়ের সা াতযক শপ্রতেেতটয়ক।
‘ভারে োয়ো’ আয়ন্দালয়ন শকায়না পতরকতল্পে ক ষসূতি তেল না, সংগতঠে আকায়র আয়ন্দালন পতরিালনার শকায়না
তনয়দ্ষেও কংয়গ্রস শনোরা তদ্য়ে পায়রনতন। ইংয়রয োসয়নর তবরুয়ে গাতন্ধতয শর্ তেনতট সবষভারেীে গণ আয়ন্দা লন
পতরিালনা কয়রতেয়লন োর য়যয শেয়র্রতট অর্ষা ৎ ‘ভারে োয়ো’ আয়ন্দালয়নর িতরে তেল আয়গর দ্ু তট আয়ন্দালন অর্ষাৎ
১৯২০-২২ তিস্টায়ব্দর অসহয়র্াগ আয়ন্দালন ও ১৯৩০-৩৪ তিস্টায়ব্দর আইন অ ানয আয়ন্দালয়নর শর্য়ক সম্পূ ণষ পৃ র্ক।
আয়গর দ্ু তট আয়ন্দালন তেল অয়নক শবতে সংর্ে ও তনেতেে। েখ্ন ূ ল উয়েেয তেল তিতটে সরকায়রর ওপর তনতেক িাপ
সৃ তষ্ট করা ও স্বরায়যর লয়েয উিীণষ হওো। তকন্তু ‘ভারে োয়ো’ আয়ন্দালয়নর লেয তেল তস্থর, ো হল শর্ শকান ূ য় লয পূ ণষ
স্বাযীনো অযষন। আবার আয়ন্দালয়নর এক াে হাতেোর তহসায়ব সেযাগ্রহ প্রয়োগ করার কর্া সব স ে বলয়লও এয়েয়ে
তেতন অয়নক শবতে উদ্ারোর পতরিে তদ্য়েতেয়লন। োই আইন অ ানয কয়র কারাবরণ োোও অনযানয োতন্তপূ ণষ সংগ্রায় র
পেতেও শর্ ন সাযারণ য ষঘ ট ও হরোল, শরল পর্ অবয়রায, শর্াগায়র্াগ বযবস্থা তবতেন্ন করার প্রয়িষ্টা এবং সম্ভব হয়ল
ইংয়রয শসনাবাতহনীর গতেতবতয তনেেণ ইেযাতদ্য়েও োুঁর আপতি তেল না। এ নতক আক্র ণ প্রতেহে করয়ে সতহংস
সংগ্রা য়কও তেতন এই আয়ন্দালয়নর অঙ্গ বয়ল গণয করয়ে প্রস্তুে তেয়লন। তহংসা সৃ তষ্টর কারণ তহসায়ব তেতন সরকারয়কই
দ্ােী কয়রতেয়লন। ু ম্বাইয়ে ৭ আগস্ট ‘ভারে োয়ো’ প্রস্তাব গৃ হীে হয়ল গাতন্ধতয োুঁর তবখ্যাে ভার্য়ণ যানান – “শো রা
প্রয়েযয়ক এই আয়ন্দালন শুরু হওোর ু হুেষ শর্য়ক তনয়যয়দ্র স্বাযীন পুরুর্ অর্বা স্বাযীন নারী তহয়সয়ব য়ন করয়ব, এবং
শসইভায়বই কায করয়ব শর্ন েুত

ু ক্ত... আ রা করব অর্বা

রব। হে আ রা ভারেয়ক

ু ক্ত করব, না হে শসই

২
প্রয়িষ্টাে ৃ েুযবরণ করব।”

৮ আগস্ট তনতখ্ল ভারে কংয়গ্রস

ু ম্বই অতযয়বেয়ন ‘ভারেোয়ো’ প্রস্তাব অনু য় াদ্ন কয়রন। ৯ আগস্ট শভায়র

গাতন্ধতয সহ কংয়গ্রয়সর বহু শনোয়ক শগ্রপ্তার করা হে। সরকায়রর হঠাৎ এই আক্র য়ণর

য়ল েৎেণাৎ প্রতেতক্রো হল

ানু য়র্র য়যয। শনোয়দ্র শগ্রপ্তায়রর সংবাদ্ েতেয়ে পোর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ শুরু হে ভারে োয়ো আয়ন্দালন – প্রস্তুতেহীন এক
তবয়দ্রাহ, সংতেপ্ত ও দ্রুে। যনগণ তনয়যয়দ্র হায়ে শনেৃয়ত্বর দ্াতেত্ব েুয়ল শনে। এই স্বেুঃস্ফূ েষ আয়ন্দালন বযাতপ্তর তদ্ক
তদ্য়ে পূ বষবেষী স স্ত আয়ন্দালনয়ক োতপয়ে র্াে। শনেৃত্বতবহীন অগতণে নরনারী প্রার্ত ক অতনিেো কাতটয়ে স্বেুঃস্ফূেষ ভায়ব
আয়ন্দালয়ন শর্াগ শদ্ে।
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ভারে োয়ো আয়ন্দালয়নর প্রর্
বেকট ও তপয়কতটং তদ্য়ে। আগস্ট এর

পর্ষায়ে শদ্খ্া র্াে আয়ন্দালন তেল েহরয়কতন্দ্রক, র্ার সূ েপাে তেল য ষঘট,
াঝা াতঝ স য়ে এর

ূ লয়কন্দ্র েহর শর্য়ক গ্রায় র তদ্য়ক সয়র র্াে। বয়ো

আকায়র কৃর্ক তবয়দ্রাহ ঘয়ট, শর্াগায়র্াগ বযবস্থা র্র্া শরলপর্, শস্টেন, শটতলগ্রায় র োর ও খ্ুুঁতট ধ্বংস করা হে, সরকাতর
ভবয়নর ওপর আক্র ণ করা হে, ঔপতনয়বতেক কেৃষপয়ের দ্ৃ েয ান শর্ শকায়না প্রেীয়কর ওপর আঘাে হানা হে। শকার্াও
শকার্াও যােীে সরকার গতঠে হে।

য়ল সরকাতর দ্ ন-পীেণ শুরু হে এবং আয়ন্দালনকারীরা বাযয হয়ে অন্তরায়ল িয়ল

র্ান। েৃেীে পর্ষায়ে আয়স সোসবাদ্ী কার্ষকলাপ র্ার ু খ্য উয়েেয তেল শর্াগায়র্াগ বযবস্থায়ক নাে কয়র তিতটে সরকায়রর
র্ু ে সংক্রান্ত উয়েেযস ূ হ বানিাল কয়র শদ্ওো, পতরবহন ধ্বংস, প্রিার, শগাপন শরতিও স্থাপন ইেযাতদ্। এই তক্রোকলায়প
শুযু পুরুর্ নে, শ য়েরাও অংে শনে। শর্ ন আয়ন্দালনকারীয়দ্র উয়েয়েয ‘কংয়গ্রস শরতিও’ নায়

শগাপন শবোর শকন্দ্র

পতরিালনা করয়েন ঊর্া শ য়হো। শকবল াে স্কুল কয়লয়যর তেতেে শ য়েরা নে, স ায়যর সকল স্তয়রর শ য়েরা দ্য়ল
দ্য়ল এইসব কাযক ষ সংগতঠে করে। অরুণা আস

আতল, ক লায়দ্বী িয়ট্টাপাযযায়ের পতরিালনাে তেল শকন্দ্রীে দ্ল র্ারা

শস্বোয়সবীয়দ্র সংগতঠে কয়র শগাটা ভারে যুয়ে নােকো ূ লক কায করে। আবার সু য়িো কৃপাতলনী ও অনযানয
তহলায়দ্র দ্বারা পতরিাতলে গাতন্ধবাদ্ী দ্ল অতহংস হয়ে গঠন ূ লক কায করে। োম্রতলয়প্ত যােীে সরকায়রর সায়র্ র্ু ক্ত
তেল প্রতেতেে

তহলা শস্বোয়সবী বাতহনী র্ার না

সরকায়রর ‘ভতগনী’ বাতহনীর প্রযান। এয়দ্র
ােতঙ্গনী হাযরার

তেল ‘ভতগনী’ শসনা। কু ু তদ্নী িাকুো তেয়লন োম্রতলয়প্ত যােীে

ু খ্পয়ের না

তেল ‘তবপ্লবী’। একতদ্য়ক এই আয়ন্দালয়ন শ তদ্নীপুয় রর

ে তহলা শর্ ন তবপ্লবী শপ্ররণাে উদ্বু ে হয়ে অকুয়োভয়ে র্ানা দ্খ্ল করয়ে তগয়ে পুতলয়ের গুতলয়ে

ৃ েুযবরণ কয়রন শে তন অনযতদ্য়ক আসায় র তবদ্যালয়ের োেী কনকলো বেুো, গৃ হ বতন্দ শভায়গশ্বরী

ু কনতনও এই

আয়ন্দালয়ন অংেগ্রহণ কয়র। ভারয়ের পূ বষা ঞ্চয়লর যােীে কংয়গ্রয়সর সদ্র দ্প্তয়র াতসক পতেকা ‘ইনতকলাব’ এর অনযে
সম্পাদ্ক তেয়লন অরুণা আস

আতল। পুত লয়ের দ্ ন ও রক্তিেুয়ক উয়পো কয়র তেতন কংয়গ্রয়সর পোকা ওোন।

১৯৪২ সায়ল পুরুতলো েহয়র আইন অ ানয কয়র র্াুঁরা শগ্রপ্তার হয়েতেয়লন োুঁয়দ্র

য়যয অনযে া তেয়লন – লাবণযপ্রভা

শঘার্, ক লা শঘার্, ঊত ষলা যু দ্ার, ক লা শসন, ভবানী াহায়ো প্র ু খ্। োুঁয়দ্র শনেৃয়ত্ব বহু তহলা সতহংস ও অতহংস
উভেপ্রকার আয়ন্দালয়ন তনয়যয়দ্র র্ু ক্ত কয়রন। নারী সেযাগ্রহ বাতহনী গয়ে শোয়লন োুঁরা শ য়েয়দ্র সংগতঠে করার যনয।
১৯৪২ এ তবপ্লবীয়দ্র শনেৃয়ত্ব শর্ ‘স র পতরর্দ্’ গতঠে হয়েতেল োর তিয়রক্টর তেয়লন সয়রাযনতলনী শদ্বী। এই আয়ন্দালয়ন
তেতন শগ্রপ্তার হয়ে দ্ীঘষতদ্ন কারাবায়স তেয়লন।

তহলায়দ্র উৎসাতহে করার যনয প্রতেতট র্ানাে একযন কয়র

তহলা

সবষাতযনাতেকাও তনবষাতিে করা হে। শর্ ন ে লু ক হকু াে সু হাতসনী শদ্বী, ইন্দু েী আিার্ষ, লক্ষ্মীরাণী ু য়খ্াপাযযাে প্র ু খ্।
এইভায়ব শদ্খ্া র্ায়ে ‘ভারে োয়ো’ আয়ন্দালয়ন পুরুয়র্র পাোপাতে অসংখ্য নারীর আত্মেযাগ, সাহতসক লোই ও দ্ু বষার
স্বাযীনোর আকাঙ্ক্ষা এক শগৌরব ে ইতেহাস তেরী কয়রতেল। েে েে শ য়েয়দ্র অংেগ্রহণ ও দ্ু যষে সংগ্রা

অবেযই

স্বাযীনো আয়ন্দালয়নর এক অ ূ লয সম্পদ্। বীণা দ্াস োুঁর আত্মযীবনী ‘েৃ ঙ্খল-ঝংকার’ গ্রয়ন্থ যাতনয়েয়েন – “বাংলায়দ্য়ে,
কলকাো েহয়র বয়স বয়স আ রা শুনয়ে লাগলা

: শবাম্বাই, তবহার, র্ু ক্তপ্রয়দ্য়ে শক ন কয়র গনসংগ্রা

েতেয়ে পেয়ে।

আয় দ্াবায়দ্ স স্ত কল বন্ধ হয়ে তগয়েয়ে। সারা শদ্য়ের শরললাইন বহু যােগাে তবনষ্ট, শটতলগ্রায় র োর কাটা ... আ ার
ভাগয তকন্তু েখ্ন আ ায়ক অনয পয়র্ শটয়ন তনয়ল ... ইংয়রয সায়যষয়ণ্টর েুলনাে বাঙাতল শ য়ের হােই েক্ত – একর্া
প্র াণ কয়র অেে েরীর তনয়েই আবার তগয়ে ঢুকলা শসই তিরপতরতিে শপ্রতসয়িণ্সী শযয়লর সােটা োলািাতবর য়যয। ...
৩
সাে আট-তদ্য়নর বযবযায়ন শযয়ল এক এক কয়র এয়স ঢুকয়ে লাগল আগস্ট তবয়দ্রাতহণীর দ্ল।” বীরভূ

শযলাে

োতন্ততনয়কেয়নর আয়েপায়ে গ্রা গুয়লাে তবপ্লয়বর বাণী বহন করার অতভয়র্ায়গ রাণী িন্দ ও রবীন্দ্রনায়র্র শদ্ৌতহেী নতন্দনী
শদ্বী শগ্রপ্তার হন। এোো আোলো শসন, ইন্দু েী গুহঠাকুরো, ক লা দ্ােগুপ্ত, তকরণবালা রুদ্র, প্রভানতলনী ভাণ্ডারী,
সন্ধযারাণী তহংহ, োতন্ত সু যা শঘার্ প্র ু খ্ কারাবরণ কয়রন।

ু সতল

নারীরাও তপতেয়ে র্ায়কতন। রাতযো খ্ােুন, হাতল া

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ
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খ্ােুন সতক্রেভায়ব এই আয়ন্দালয়ন অংে শনন এবং শগ্রপ্তার হন। এইভায়ব ‘ভারে োয়ো’ আয়ন্দালয়ন নারীরা সতক্রেভায়ব
অংেগ্রহণ কয়র তিতটে প্রোসয়নর পুতলয়ের হায়ে কারাবরণ কয়র শযল শখ্য়টতেয়লন, সহয কয়রতেয়লন অেযািার, তনর্ষা েন,
এ নতক যতর্ষো পর্ষন্ত হয়েতেয়লন।
‘ভারে োয়ো’ আয়ন্দালয়নর স ে শ য়েরা আয়ন্দালয়ন অংে তনয়েতেয়লন দ্ু ভায়ব – কখ্নও পয়রােভায়ব অতহংস
ক ষসূিীর াযযয় আবার কখ্নও প্রেযেভায়ব রাযননতেক সংগ্রায় শনেৃত্বদ্ান কয়র, সতহংস তক্রোকলায়পর াযযয় । এই
আয়ন্দালয়ন অংেগ্রহণকারীয়দ্র য়যয উচ্চতবি,

যযতবি, তেতেে, অতেতেে, শখ্য়ট-খ্াওো, শ্র যীবী নারীয়দ্র সব অংেই

তেল। ভারে োয়ো আয়ন্দালয়ন সতক্রে বা তনতিেভায়ব শ য়েরা শর্ সব ক ষসূিী করে শসগুতল র্র্াক্রয়  আত্ময়গাপনকারী শনো ও ক ষীয়দ্র তনয গৃ য়হ আশ্রেদ্ান, আহেয়দ্র শসবা করা।
 ত তটং, ত তেল, যনসভা, হরোল য ষঘ ট ও তপয়কতটং এ অংেগ্রহণ ও পতরিালনা।
 আয়ন্দালয়নর প্রয়োযনীে অর্ষ সংগ্রহ কয়র েহতবয়ল দ্ান।
 অত স, আদ্ালে, তবদ্যােেন বেকট করা।
 গ্রায় গ্রায় ঘুয়র ঘুয়র আয়ন্দালয়নর প্রিার ও যন ে সংগঠন করা।
 অতভযাে ও যনী পতরবায়রর শ য়েরা আয়ন্দালয়ন অর্ষ সাহার্য করে।
 পাতটষর ইয়স্তহার ও প্রিারপে

ার ৎ সংবাদ্ সরবরাহ করা।

 প্রকায়েয আইন অ ানয করা।
 স্বয়দ্েী দ্রবয, কুতটর তেয়ল্পর দ্বারা আত্মতনভষরেীল হয়ে সাহার্য করা, িরকাে সু য়ো কাটা।
 স্বয়দ্েী কতবো ও শদ্োত্বয়বাযক গান রিনা করা।
শুযু াে অতহংস ক ষসূিী নে আগস্ট আয়ন্দালয়ন অংে তনয়ে ঘয়রর াো শেয়ে পুরুয়র্র পাোপাতে আয়ন্দালয়ন
শ য়েরা সতহংসভায়ব তবয়দ্রায়হ অংেগ্রহণ কয়র। পুতলয়ের সয়ঙ্গ সংঘর্ষ, শবা া শোো, তবতভন্ন স্থায়ন র্ানা, িাকঘর,
শরলয়স্টেন ও অনযানয সরকারী প্রতেষ্ঠায়ন আক্র ণ কয়র অতিদ্গ্ধ কয়র। োরা স্থানীে শকার্াগার ভবন আক্র ণ কয়র,
র্ানা শঘরাও,

তহলা আত্মরো সত তে গঠন, শগতরলা র্ু ে, শটতলয় ান, শটতলগ্রায় র লাইন তবতেন্ন করা এবং তবতভন্ন

সোসবাদ্ী কার্ষকলাপ পতরিালনা কয়র সংগ্রা েীল েতক্ত ও আত্মতবশ্বায়সর প্রকৃষ্ট পতরিে দ্ান কয়র। েয়ব আয়ন্দালয়নর
প্রকৃতে সবষে এক তেল না। তবতভন্ন স্থায়ন তবতভন্ন পেতে ও ক ষপন্থা অনু সৃে হে। শকায়না শনো, সংগঠন, উয়দ্যাগ,
আয়োযন, েবল োোই একতট অসহাে যাতের স্বেুঃস্ফু েষভায়ব ক ষপ্রয়িষ্টার তবকল্প না শপয়ে তবয়দ্রায়হর এই দ্ৃ েয সতেযই
তবস্মেকর।
উপয়রাক্ত ক স
ষ ূ তির তনতরয়খ্ বাংলা উপনযায়স নারী িতরেগুতলর ১৯৪২ এর আগষ্ট আয়ন্দালয়ন অংেগ্রহয়ণর তদ্কতট
অয়ন্বর্ণ করয়ল শদ্তখ্ এই রাযননতটক শেয়ে প্রেযে বা পয়রাে অতহংস ও সতহংসভায়ব নারীয়দ্র অংেগ্রহয়ণর তিে বাংলা
উপনযায়স খ্ুব সু ন্দরভায়ব উয়ঠ এয়সয়ে। শগাপাল হালদ্ায়রর ‘ঊনপঞ্চােী’ উপনযায়সর তিো তবনয়ের সা য়ন েুয়ল যয়র
গাতন্ধতযর শনেৃয়ত্ব প্রজ্জ্বতলে ১৯৪২ এর আগস্ট আয়ন্দালয়নর সূ িনা পয়বষ র কর্া। শস তবনেয়ক যানাে শবাম্বাইয়ে যনো
র্ান শপাোয়ে, লাইন উপয়ে শ লয়ে এবং শরল, শটতলগ্রা , শটতলয় ান বয়ন্ধর প্রস্তুতে তনয়ে। কলকাোর োেরাও
পর্ষাপ্তভায়ব তেপ্ত। তিোর এই বণষনাে আয়ে আগস্ট তবপ্লয়বর সূ িনার েতব। সারা ভারে যুয়ে এই তবপ্লব শর্ ক্র ে েতেয়ে
পেয়ব োর ইতঙ্গে, শসই আয়ন্দালয়নর উয়িযনার ভূত কাও তিোর এ ন ন্তয়বয স্পষ্ট। শুযু াে কলকাোর বয়ো িাকুয়র
ত স্টার ত য়ের শবান তিো নে, আগস্ট আয়ন্দালয়নর সম্পয়কষ সয়িেন োরােিয়রর ‘ঝে ও ঝোপাো’ উপনযায়সর
শগায়পয়নর তকয়োর অতেক্রান্ত শ য়ে শনবুও। আগস্ট আয়ন্দালন শস শদ্য়খ্য়ে। ‘ভারে োয়ো’ যায়ন শস – “কয়রয়ঙ্গ ইো
য়রয়ঙ্গ” োও শস যায়ন। শস

হাত্মা গাতন্ধয়ক যায়ন – শ ৌলানা আযাদ্ – পতণ্ডেযীয়ক যায়ন। তবশ্বর্ু য়ের আেি, কষ্ট
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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দ্ু য়ভষাগ শস শভাগ কয়রয়ে। তিতটে তবয়রাযী প্রতেবায়দ্র

েদ্ায়ন শনবু কানু র সহর্ােী। আগস্ট আয়ন্দালয়ন ক লা, তনরু,

যেন্তী, সু নীতের শযয়ল র্াওো োয়ক উদ্বু ে কয়র প্রতেবায়দ্র শযাোয়র সাত ল হবার। পুতলয়ের উদ্যে বন্দুয়কর সা য়ন
শনবুও শঢলা শোয়ে, র্ায়ে যখ্ হে একযন পুতলে। ত তলটাতর পুতলয়ের লতর শর্য়ক েু য় ট আসা গুতলয়ে শনবু পয়ে র্াে
রাস্তার ওপর। তিতটে সাম্রায়যযর আবসায়ন, শদ্য়ের স্বাযীনোর যনয শনবু প্রাণ শদ্ে।

য়নায বসু র ‘আগস্ট ১৯৪২’

উপনযায়সর িন্দ্রা হকু া হাতকয় র স্ত্রী হয়লও য়নপ্রায়ণ শদ্েয়প্রত ক। ‘ভারে োয়ো’ আয়ন্দালয়ন শস কংয়গ্রয়সর হয়ে িাুঁদ্া
শোয়ল, ত তেল কয়র দ্য়লর আয়গ আয়গ পোকা বহন কয়র র্াে। তিয়লয়কাঠার ঘয়র দ্রযা বন্ধ কয়র অল ইতণ্ডো শরতিও
ার ে শদ্য়ের তবতভন্ন সংবাদ্ শোয়ন। তনরন্ধ্র কারাকয়ে েৃ ঙ্খতলে হাযার হাযার নরনারীর আত্মবতলদ্ায়নর কর্া ভায়ব
হকু া েহয়র ঘয়ট অভূেপূ বষ

িন্দ্রা। খ্েয়রর োতে পয়ে ভলাতণ্টোতর কয়র শস। ভারে োয়ো আয়ন্দালয়নর স য়ে

পতরবেষন। আদ্ালে, র্ানা, সরকাতর অত স সবতকেু িয়ল র্াে যনগয়ণর দ্খ্য়ল। িন্দ্রা েখ্ন স্বা ী তেতেরয়ক শেয়ে
আয়ন্দালয়ন শর্াগ তদ্য়ে িয়ল আয়স েহয়র। ইংয়রযয়দ্র শপার্া ভৃয়েযর েক া পায়ল্ট তেতেরয়ক নেুন

ানু র্ হয়ে উদ্বু ে

কয়র পে শলয়খ্ িন্দ্রা – “িয়ল এয়সা েুত দ্াসয়ত্বর েক া েু য়ে শ য়ল তদ্য়ে। ু তক্তর আনন্দ উপলতি করয়ব েখ্ন। লে
লে ানু য়র্র বুক আোে উয়দ্বয়গ স্পতন্দে হয়ে, শো ার বুকও শসই েয়ন্দ শনয়ি উঠু ক; ... আযয়ক যাতের পর পরীোর
৪
তদ্য়ন প্রর্ সাতরয়ে লািনার ু কু ট পয়র এয়স দ্াুঁোও।” র্ূ র্ী, শরখ্া, িন্দ্রা সকয়ল ত য়ল োেীসত তে গঠন কয়র। এয়দ্র

ু খ্পে ‘সংগ্রায় ’ উয়ঠ আয়স ‘গাতন্ধবুতে’ ােতঙ্গনীর, স্বণষলোর কর্া। উপনযায়সর অনয দ্ু ই নারী বনলো, শসৌদ্াত নী েঙ্খ
বাতযয়ে সয়িে শদ্ে শদ্েীে শনোয়দ্র পুত লয়ের হাে শর্য়ক সেকষ করয়ে। স্বয়দ্েী শনো

হীনয়ক পুতলয়ের হাে শর্য়ক

বাুঁিায়ে র্ূ র্ী পুত লয়ের সয়ঙ্গ অতভনে কয়র। শস ‘সপ্তায়হর স্বাযীনো’ নায় গল্পও শলয়খ্। আগস্ট আয়ন্দালয়নর আগুয়ন পুয়ে
খ্াুঁতট শসানা হয়ে ওয়ঠ শস। আগস্ট আয়ন্দালয়ন শর্াগ শদ্ওোে োেীসত তের সম্পয়কষ পুতলয়ের খ্াোে না ওয়ঠ র্ূ র্ীর শবান
শরখ্ার। তনবারয়ণর শ য়ে কাযল আগস্ট আয়ন্দালয়ন আহেয়দ্র শসবা কয়র োয়দ্র যনয বাতলষ বানাে। িন্দ্রা োর স্বা ীয়ক
তিতঠ শলয়খ্ – “আ-স ু দ্র তহ ালয়ে পূ ণষ স্বাযীনোর আনন্দ এ যীবয়ন শিায়খ্ শদ্খ্ব তকনা যাতন না - আত
শদ্েবযাপ্ত রাযসূ ে তন েয়ণ শো ার িন্দ্রা শর্াগ না তদ্য়ে পারল না।”

িললা

...

৫

য়নায বসু র অপর এক উপনযায়স ‘তসতনক’ এ কাতহতনর স্বাভাতবক গতেয়েই এয়সয়ে আগস্ট আয়ন্দালয়নর প্রসঙ্গ।
উপনযায়স নােক পান্নালায়লর ু য়খ্ শোনা র্াে োর বান্ধবী উ া শরায়দ্ তপয়কতটং কয়র। যনী হতরহর রায়ের কনযা সু তপ্রো
বাুঁকাবেতে গ্রায়

তগয়ে কৃর্কয়দ্র কেষবয শেখ্ায়ে সভা সত তে ও কন ায়রন্স আয়োযন কয়র। শগতরলা র্ু য়ের কােদ্া

শেখ্াে, শ য়েয়দ্র তগয়ে বুতঝয়ে িাুঁদ্া শোয়ল। সু তপ্রো শদ্য়খ্ গ্রায় র শেয়ল কাতেষক ‘রাইয় ল’ তক তযতনস যায়ন না। শস
অনু প য়ক বয়ল – “শপৌঁয়ে শগয়ল োরপর অস্ত্র অয়কয়যা হয়ব বয়ট, তকন্তু পয়র্র কাুঁটা অস্ত্র তদ্য়েই শো সা

করয়ে করয়ে

৬
শর্য়ে হয়ব। কংয়গ্রসও আয এটুকু শ য়ন তনয়েয়ে। শদ্য়ের যনয অয়স্ত্রর লোই করয়েই বযাকুল আ রা।” ভাবয়ে ভাবয়ে

সু তপ্রোর শিাখ্ জ্বয়ল ওয়ঠ। শস অনু ভব কয়র আগুন জ্বালায়ে হয়ব েহয়র গ্রায়

সবষে

ানু য়র্র য়যয। সাম্রাযয শলাভীয়দ্র

রুখ্য়ব একহায়ে, আর একহায়ে তবদ্াে যানায়ব সাম্রাযয শভাগীয়দ্র। খ্বয়রর কাগয়য গাতন্ধতয, আযাদ্-শনয়হরু সব
শনোয়দ্র শগ্রপ্তায়রর খ্বর পয়ে েতিে হে সু তপ্রো। অতন াও খ্বয়রর কাগয়যর াযযয় শদ্য়ের হৃদ্স্পন্দন অনু ভব কয়র।
নারােন গয়ঙ্গাপাযযায়ের ‘ ন্দ্র- ু খ্র’ উপনযায়স আগস্ট তবপ্লয়বর তবপুল যনযাগরয়ণর েতব আ ায়দ্র উয়দ্বল কয়র
শোয়ল। এই উপনযায়সর পূ রবী ও োর স্কুয়লর োেীয়দ্র তনয়ে শোভার্াো কয়র সাযারণ শ য়েয়দ্র

য়যয অয়ন্দালয়ন

অংেগ্রহয়ণর সয়িেনো আনয়ে। শস শোগান শদ্ে – “বন্দী শদ্ে শনোয়দ্র স্মরণ করুন – হাত্মা গান্ধী তক যে – পতণ্ডে
৭

যহরলাল তক যে – বয়ন্দ ােরম।” পূ রবীর একতনষ্ঠ ভক্ত সন্ধযাও োয়ক অনু সরণ কয়র। তকন্তু তহলা সত তের অপর দ্ু ই
সদ্সযা অতনলা ও পূ ণষবাবুর স্ত্রী অ লা এই ত তেয়ল শর্াগ শদ্েতন। েয়ব োরাও ‘ভারে োয়ো’ আয়ন্দালয়ন অংে শনে।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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বন ু য়লর ‘অতি উপনযায়সতট আগস্ট তবপ্লয়বর পটভূত য়ে শলখ্া অনযে

সংয়বদ্নেীল শলখ্তন। এই উপনযায়সর

নীহায়রর স্ত্রী অন্তরা নীহায়রর বযতক্তয়ত্বর দ্ু বষার আকর্ষয়ণ ও প্রভায়ব োর যীবন সতঙ্গনী ও কত উতনস্ট পাতটষর স র্ষক। তকন্তু
আগস্ট তবপ্লয়বর স ে শিপুতট যাতযয়স্ট্রট নীহায়রর তিতটে শসনা ও পুতলয়ের সাহায়র্য শদ্েবাসীর ওপর অেযািার িালায়না
শদ্য়খ্ োর ওপর অশ্রোে আত্মগ্লাতনয়ে যযষতরে হয়ে র্ায়ক অন্তরা। আগস্ট আয়ন্দালয়নর যােীেোবাদ্ী শনো অংশু ায়নর
সয়ঙ্গ সাোে হয়ল অংশু ায়নর ভাগয ও বীরয়ত্বর আসল তিে ু য়ট ওয়ঠ অন্তরার কায়ে। ক য়রি

ীনা দ্িয়ক শস পয়ে

যানাে – “আগস্ট – তিস্টারয়বয়ন্সর েু ু ল েু ায়ন স স্ত ন এ ন তবপর্ষস্ত হয়েতেল শর্ িুল বাুঁযার অবসর পর্ষন্ত তেল না।
... শসই আয়ন্দালয়নর পটভূত কাে অংশু ান বাবুর স্বরূপ শদ্য়খ্ লজ্জাে

য়র শগলা । তনয় য়র্ বুঝয়ে পারলা , আত

৮

িাতলোৎ ও ক ষী; ভীরু ও বীর।” শপ্রয় শ্রোে অতভভূে হয়ে শস শগাপয়ন অংশু ায়নর হায়ে তবপ্লয়বর কায়যর যনয স স্ত
যয়োো গহনা েুয়ল শদ্ে। ক য়রি অন্তরার অয়ন্তযতষ্টতক্রো সম্পাদ্ন কয়র। আরও শদ্তখ্ রা োরয়ণর শ য়ে তনয়যই োর
তবয়ে শভয়ঙ শদ্ে, পুতলয়ের দ্ায়রাগায়ক তবয়ে করয়ব না বয়ল। শের্ পর্ষায়ে শদ্তখ্ অন্তরা নীহায়রর প্রতে বীেশ্রে হয়ে োয়ক
শেয়ে িয়ল র্াে। নীহায়রর শিয়ে শদ্ে-ই োর কায়ে বয়ো। দ্ায়রাগা তদ্বয়যন িক্রবেষীর কায়ে শরয়ন অন্তরা যানয়ে পায়র
পুতলে শযয়ন শ য়লয়ে অংশু ানয়ক োর গহনা শদ্বার কর্া। োই শস যাক্কা তদ্য়ে হেযা কয়র দ্ায়রাগায়ক। নরহেযার দ্ায়ে
অন্তরার প্রাণদ্ণ্ড হে।
নয়বন্দু শঘায়র্র ‘িাক তদ্য়ে র্াই’ উপনযাসতট আগস্ট আয়ন্দালয়নর পটভূত কাে রতিে হয়লও প্রসঙ্গে ঐতেহাতসক
আগস্ট আয়ন্দালয়নর প্রসঙ্গ এয়সয়ে। একতট

যযতবি পতরবায়রর

পয়রােভায়ব আয়ন্দালনয়ক রসদ্ যুতগয়েয়ে। তদ্লীয়পর

া কলযাণী, বাবা, শবান উ া, প্রয়েযয়কই প্রেযে বা

া কলযাণী আয়ন্দালনয়ক গভীর স র্ষন যাতনয়েয়ে ির

েতে ও

তবপদ্য়ক শ য়ন তনয়েই। শস হয়ে উয়ঠয়ে আয়ন্দালয়নর শপ্ররণাদ্ােী। তনয়যর শেয়লর প্রতে োর উতক্ত – “শোরা আরও দ্ু ুঃখ্
পা, আরও দ্ু গষ পয়র্র পতর্ক হ, শদ্েয়ক শোরা স্বাযীন কর, ানু র্য়ক শোরা ভায়লাবাস, ... শসই ে আত িাই – োয়েই
৯
শোয়দ্র ােৃঋণ শোয হয়ব।” এই উপনযায়স শকষ্টলো নায়

এক শবেযা

পুতলয়ের হাে শর্য়ক বাুঁ িাে। শস বয়ল – “আত ও শদ্েয়ক ভালবাতস োে।”

তহলাও প্র র্য়ক টাকার শলাভ উয়পো কয়র
১০

১৯৪২ তিস্টায়ব্দর আয়ন্দালয়ন ভারয়ের কত উতনস্ট পাতটষ অংে শনেতন। এ নতক শবে তকেু শেয়ে কত উতনস্টরা
এই আয়ন্দালয়নর তবয়রাতযো কয়র। ১৯৪১ তিস্টায়ব্দ শসাতভয়েে রাতেো নযাৎতস যা ষাতনর তবরুয়ে র্ু য়ে যতেয়ে পোর সয়ঙ্গ
সয়ঙ্গ একতট ‘সাম্রাযযবাদ্ী র্ু ে’ রাোরাতে ‘যনর্ু য়ে’ পতরণে হে। কত উতনস্টরা তিতটে সরকায়রর তবয়ের্ে তিতটে র্ু ে
প্রোয়স সহয়র্াতগো করার তসোন্ত গ্রহণ কয়র। োই োরা শদ্েবযাপী ভারে োয়ো আয়ন্দালয়নর তবয়রাতযো কয়রতেয়লন।
তকন্তু ভারয়ের তবতভন্ন স্থায়ন কত উতনস্ট

োদ্য়েষ তবশ্বাসী

ানু র্ও পাতটষ শনেৃয়ত্বর তবরুয়ে তগয়ে ‘ভারে োয়ো’

আয়ন্দালনয়ক স র্ষন কয়রতেয়লন। শর্ ন বন ু য়লর ‘অতি’ উপনযায়সর অন্তরা শকায়না ইজ য় র খ্াতেয়র শস শদ্েয়দ্রাহী
হেতন। পাোপাতে আয়স োরােিয়রর ‘ ন্বন্তর’ উপনযায়সর নীলাও। শস কত উতনস্ট পাতটষর সদ্সযা। শস সা যবাদ্ী আদ্য়েষর
যনয গৃ হেযায়গ েৎপর হে, আবার গাতন্ধর তেন সপ্তাহবযাপী অনেয়ন ি ক ওয়ঠ। নীলার বাবা শদ্বীপ্রসাদ্ কত উতনস্টয়দ্র
তবয়রাতযো কয়র র্খ্ন বয়ল োরা গাতন্ধর ে শলাকয়ক অপবাদ্ শদ্ে েখ্ন নীলা বয়ল – “এ অপবায়দ্র প্রতেবাদ্ আ রা
শবাযহে সকয়লর শিয়ে কতর বাবা। অন্তয়র অন্তয়র এর যনয দ্ু ুঃখ্ পাই। শনোয়দ্র ু ত ক্ত আ ায়দ্র প্রযান দ্াতব। তকন্তু
ওতদ্য়ক শর্ যাপান এয়স আসায় র বিষায়র র্াবা শগয়ে বয়সয়ে, অতভ ান কয়র ঢুকয়ে তদ্য়ল শর্ সবষ নায়ের ওপর সবষ নাে
হয়ব। বাবা, পলােীর র্ু য়ের পূ য়বষ রাণী ভবানী বয়লতেয়লন – সােয়রর রাঘব শবাোলয়ক

ারয়ে নদ্ী শর্য়ক খ্াল শকয়ট

১১
কু ীর এয়না না।”

ভারে োয়ো আয়ন্দালয়ন শ য়েয়দ্র এই অংেগ্রহয়ণর পর্টা খ্ুব

সৃ ণ তেল না। এই আয়ন্দালয়নর শ য়েয়দ্র

শর্াগদ্ায়ন প্রতেবন্ধকো শর্ ন এয়সয়ে োয়দ্র পতরবায়রর পে শর্য়ক শে তন োসককুল অর্ষাৎ তিতটে সরকায়রর দ্ ন
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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নীতের দ্বারা, আবার কখ্য়না অনু সরণীে পর্তট িতরেগুতলর তনয়যর য়নর কায়েও গ্রহণয়র্াগয হয়ে ওয়ঠতন। শর্ ন সেীনার্
ভাদ্ু েীর ‘যাগরী’ উপনযায়স ‘আউরৎ তকোে’ এয়স তবলু র া োর সম্ভাবয পুে তবয়োয়গর তবর্েতট শ য়ন তনয়ে পায়র না।
শসাসযাতলস্ট পাতটষর ক ষী তহসায়ব তবলু আগস্ট আয়ন্দালয়নর যৃ ে ও ৃ েুযদ্ণ্ড প্রাপ্ত। তনয সন্তায়নর ৃ েুযদ্য়ণ্ডর ু য় খ্া ু তখ্ হয়ে
তেতন উপলতি কয়রয়েন – “গাতন্ধতয েুত আ ার এ কী করয়ল? শো ার শদ্খ্ায়না রাস্তাে স্বা ী স্ত্রীর য়নর য়যয ত ল হে
না, বাপ শেয়লয়ে ভায়লাবাসার সম্পকষ র্ায়ক না, ভাই ভাইয়ের েত্রু হয়ে দ্াুঁোে।”

১২

সন্তায়নর যীবয়নর ির

ূ লয তদ্য়ে

ানতবক স সযার গভীয়র প্রয়বে করয়ে পায়রতন। আবার বন ু য়লর ‘অতি’ উপনযায়স

তেতন অনু ভব করয়েন গাতন্ধবাদ্

অন্তরার শেয়ে এই বাযা আয়স োসককুয়লর পে শর্য়ক।

য়নায বসু ‘আগস্ট ১৯৪২’ এ িন্দ্রার বা নারােণ

গয়ঙ্গাপাযযায়ের ‘ ন্দ্র- ু খ্র’ এর পূ রবীও োর সঙ্গীয়দ্র এই প্রতেবন্ধকো আয়স পতরবার পতরযনয়দ্র পে শর্য়ক। িন্দ্রার
বাবা, পূ ণষ বাবু, কালীসদ্নবাবু, র াপদ্বাবু শকউই িােতন িন্দ্রা বা পূ রবী, অতনলা, সন্ধযা এরা আগস্ট আয়ন্দালয়ন অংেগ্রহণ
করুক। পূ ণষবাবু স্ত্রী অ লার শকনা িরকা আগুয়ন তনয়েপ করার কর্া বয়লন। র াপদ্বাবু শবান সন্ধযায়ক বয়ণ্ড সই করয়ে
বলয়ল শস প্রতেবাদ্ কয়র বয়ল – “ অনযায়ের প্রতেবাদ্ করার যয়নয কারাবরণ কয়রতে – দ্াসখ্ৎ তলয়খ্ শদ্ওোর অপ ানয়ক
শ য়ন তনয়ে পারয়ব না।”

১৩

উপনযাসগুতল আয়লািনাসূ য়ে শদ্খ্া শগল ‘ভারে োয়ো’ আয়ন্দালনয়ক শকন্দ্র কয়র শ য়েয়দ্র এই রাযননতেক
শিেনা শুযু াে গৃ য়হর শিৌহতেয়েই সী াবে না শর্য়ক আরও বৃ হিরভায়ব তিতেে হয়েয়ে। রাযনীতে যগয়ে র্ু ক্ত শ য়েরা
এই আগস্ট আয়ন্দালয়ন প্রেযে রাযননতেক সংগ্রায়

শনেৃত্বদ্ানকারী ভূত কা পালন কয়রয়েন। স্বাযীনোলায়ভর প্রাে

একেেক আয়গই ভারয়ের স্বাযীনো সংগ্রায় র নারীরা অংেগ্রহণ কয়রতেয়লন শর্ ন ঝাুঁসীর রাণী লেীবাঈ, রাণী শেযবাঈ
এবং লয়ক্ষ্মৌ এর শবগ

হযরে

হল।

য়ল প্রাে প্রর্

শর্য়কই যােীে আয়ন্দালয়নর সয়ঙ্গ নারীরা র্ু ক্ত হয়ে পয়েন।

‘ভারে োয়ো’ আয়ন্দালয়ন তিতটে সরকার র্খ্ন আয়ন্দালয়নর শনোয়দ্র শগ্রপ্তার কয়র কারাগায়র তনয়েপ কয়র শস স ে
তহলারা এতগয়ে আয়সন আয়ন্দালনয়ক িল ান রাখ্ার যনয। এ স ে তহন্দু া-শবায়নয়দ্র সয়ঙ্গ অন্দর হল শর্য়ক রাযপয়র্
শবতরয়ে আয়স ু সতল শ য়েরাও। তবতভন্ন রাযননতেক দ্য়লর তবতভন্ন রাযননতেক দ্য়লর তবতভন্ন য ষাবলম্বী নারীরা সংঘবে
হন। শুযু ‘ভারে োয়ো’ আয়ন্দালয়ন নে, ১৯৪৩ তিস্টায়ব্দর বাংলাে ভোবহ দ্ু তভষ ে শদ্খ্া তদ্য়ল তহলা আত্মরো সত তে
খ্াদ্য আয়ন্দালন, ভুখ্া ত তেল, লঙ্গরখ্ানা পতরিালনা, বস্ত্রসংগ্রহ, তিতকৎসা বযবস্থা প্রভৃতে ক ষসূতিয়ে এতগয়ে আয়স। গ্রা েহর-যাতে-য ষ তনতবষয়েয়র্ সকল শ য়েরা বযতক্ত যীবয়নর প্রতেকূলো অতেক্র

কয়র এই আগস্ট আয়ন্দালয়ন অংে

তনয়েয়ে। অন্তুঃপুরবাতসনী, অবয়রাযবাতসনী এই শ য়েরা বাঙাতলর পতরবার যীবয়নর শকন্দ্রতবন্দুয়ে শপ্রয় -তবরয়হ-দ্বয়ন্দ শর্ ন
উপতস্থে শে তন একইসায়র্ স্বাযীনো আয়ন্দালয়ন-আগস্ট তবপ্লয়বও র্ু ক্ত। িন্দ্রা, অন্তরা, পূ রবী, র্ূ র্ী, শরখ্া, শনবু, বনলো,
শসৌদ্াত নী, সু তপ্রো, অতনলা, সন্ধযা, অ লা – বাংলা উপনযায়সর এই শ য়েরা শদ্েবযাপী বযাপ্ত এই আয়ন্দালয়ন শর্াগ না তদ্য়ে
পায়রতন। িন্দ্রা, অন্তরা তনুঃসয়িায়ি শেয়েয়ে স্বা ীর ঘয়রর তনরাপদ্ আশ্রে। পূ রবী, সন্ধযা, অ লা রাস্তাে শনয় পা ত তলয়েয়ে
ত তেয়ল, এ নতক কারাবরণ কয়রয়ে, পুতলয়ের গুতলয়ে ঝাুঁঝরা হয়ে র্াওো শনবুর শদ্হ ভারে োয়ো আয়ন্দালয়ন শ য়েয়দ্র
শসই ভূত কাতটয়কই আ ায়দ্র তিতনয়ে শদ্ে।
ের্যসূ ে
১। িয়ট্টাপাযযাে প্রণবকু ার ও ু য়খ্াপাযযাে সু য়দ্ব, ‘ভারে ও আযু তনক তবয়শ্বর ইতেহাস’, পুনুঃ ু দ্রণ:যানু োতর, ২০১০, কলকাো,
প্রাতন্তক, প্রর্ প্রকাে যানু োতর ২০০৭, পৃ . ২৩০।
২। দ্াে অতসোভ, ‘স্বাযীনো সংগ্রায়

ভারে : োতরখ্ অতভযান ১৭৫৬-১৯৪৭’, িেুর্ষ পতরবতযষে সংস্করণ, কলকাো, পেয়লখ্া,

আগস্ট ২০১৪, পৃ . ২৯৫।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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৩। দ্াস বীণা, ‘ েৃ ঙ্খল ঝিার’ প্রর্ রযাতিকযাল সংস্করণ : যানু োতর, ২০১৫, কলকাো, রযাতিকযাল ইয়ম্প্রেন, প্রর্ প্রকাে ১৯৪৮,
পৃ . ৭৪-৭৭।
৪। বসু য়নায, ‘আগস্ট ১৯৪২’, পৃ . ১১৭।
৫। েয়দ্ব, পৃ . ১৩১।
৬। বসু য়নায, ‘তসতনক’ পৃ . ৭২।
৭। গয়ঙ্গাপাযযাে নারােণ, ‘নারােণ গয়ঙ্গাপাযযাে রিনাবলী’, ‘ ন্দ্র- ু খ্র’, কতলকাো, ত ে ও শঘার্ পাবতলোসষ, প্রর্ প্রকাে, অগ্রহােণ
– ১৩৮৬, পৃ . ১৪১।
৮। ু য়খ্াপাযযাে বলাইিাুঁদ্, ‘অতি’ (বন ু ল উপনযাস স গ্র, েৃ েীে খ্ণ্ড)। প্রর্ প্রকাে বইয় লা যানু োরী ২০০২, পুন ু ষদ্রণ বইয় লা
২০১১, তনউ শবঙ্গল শপ্রস প্রাুঃ তলুঃ, ৬৮ কয়লয তস্ট্রট, কলকাো ৭০০০৭৩, পৃ . ১৮৬।
৯। শঘার্ নয়বন্দু, ‘িাক তদ্য়ে র্াই’, কতলকাো শবঙ্গল পাবতলোসষ, পঞ্চ সংস্করণ- অগ্রহােণ ১৩৫৭, পৃ . ১৭১।
১০। েয়দ্ব, পৃ . ১৪৫।
১১। বয়ন্দযাপাযযাে োরােির, ‘োরােির রিনাবলী পঞ্চ খ্ণ্ড’, ‘ ন্বন্তর’, কতলকাো, ত ে ও শঘার্ পাবতলেষাস, প্রর্

প্রকাে, ২২

শ্রাবণ, ১৩৮০, পৃ . ১৯৯।
১২। ভাদ্ু েী সেীনার্, ‘যাগরী’ প্রর্ সংস্করণ : আতশ্বন ১৩৫২ কতলকাো প্রকাে ভবন, সপ্ততবংেতে ু দ্রণ, ভাদ্র, ১৪১৪, পৃ . ১২৪।
১৩। গয়ঙ্গাপাযযাে নারােণ, ‘নারােণ গয়ঙ্গাপাযযাে রিনাবলী’, ‘ ন্দ্র- ু খ্র’ কতলকাো, ত ে ও শঘার্ পাবতলেষাস, প্রর্

প্রকাে,

অগ্রহােন-১৩৮৬, পৃ . ১৪৪।
সহােক গ্রন্থ:


কতবরায নরহতর, অস াপ্ত তবপ্লব অপূ ণষ আকাঙ্ক্ষা। প্রর্ প্রকাে ১৯৯৭, শক তপ বাগিী এি শকাম্পাতন। ২৮৬ তব. তব.
গাঙ্গু তল তস্ট্রট, কলকাো-৭০০০১২।



গুপ্ত েযা লী। বঙ্গনারীর প্রগতেপ্রবাহ। প্রর্ প্রকাে অয়ক্টাবর ২০১২, নযােনাল বুক এয়যতন্স প্রাুঃ তলুঃ, ১২ এ বতি িযাটাতযষ
তস্ট্রট, কলকাো-৭০০০৭৩।



শঘার্ সু দ্তেণা, শ য়েয়দ্র উপনযায়স শ য়েয়দ্র কর্া, কাহায়ক শর্য়ক সু বণষলো। প্রর্

প্রকাে যানু োতর ২০০৮, শদ্’য

পাবতলতেং, ১৩ বতি িযাটাতযষ তস্ট্রট, কলকাো-৭০০০৭৩।


শঘার্ ীরা, তদ্বেীে তবশ্বর্ু ে স কালীন বাংলা কর্াসাতহেয। প্রর্ প্রকাে ১৫ শসয়েম্বর ১৯৮৪, িাণষ বুক এয়যতন্স প্রাইয়ভট
তলত য়টি, ১০ বতি িযাটাতযষ তস্ট্রট, কলকাো-৭০০০৭৩।



শঘার্াল যনঞ্জে (সম্পা.), নবয়িেনাে বঙ্গনারী, প্রাক স্বাযীনো পবষ। প্রর্

প্রকাে যানু োতর ২০১৫, আোদ্ীপ, ১০/২ তব

র ানার্ যু দ্ার তস্ট্রট, কলকাো-৭০০০০৯।


িক্রবেষী েংকরপ্রসাদ্, বাংলা উপনযায়স স্বাযীনো আয়ন্দালয়ন অতন্ত পবষ (১৯৪২-১৯৪৭)। প্রর্ প্রকাে বইয় লা ২০০৬,
করুণা প্রকােনী, ১৮ এ শট ার শলন, কলকাো-৭০০০০৯।



িন্দ পুলক (সম্পা.) নারী তবশ্ব। প্রর্ প্রকাে যুলাই ২০০৮, গাঙতিল, াতটর বাতে, ওিার পাকষ, কলকাো-৭০০১১১।



িয়ট্টাপাযযাে আবীর, ভারে োয়ো আয়ন্দালন ত য়র শদ্খ্া। প্রর্

প্রকাে : আগস্ট ২০০১, পতর াতযষে তদ্বেীে প্রকাে :

শ ব্রুোতর, ২০০৫, শপ্রায়গ্রতসভ পাবতলোসষ, ৩৭এ, কয়লয তস্ট্রট : কলকাো-৭০০০৭৩।


শিৌযু রী তিন্মে, অতহংস আয়ন্দালয়ন তনয়বতদ্ে নারী, প্রর্ প্রকাে যানু োতর ২০০১, তদ্বেীে সংস্করণ আগস্ট ২০০৪, শদ্’য
পাবতলতেং, ১৩ বতি িযাটাতযষ তস্ট্রট, কলকাো-৭০০০৭৩।



শিৌযু রী নায া শযসত ন, বাংলা উপনযাস ও রাযনীতে। তদ্বেীে পতর াতযষে সংস্করণ তিয়সম্বর ২০০৯, তিরােে প্রকােন
প্রাইয়ভট তলত য়টি, ১২ বতি িযাটাতযষ তস্ট্রট, কলকাো-৭০০০৭৩।



তেপাঠী অ য়লে, স্বাযীনো সংগ্রায়

ভারয়ের যােীে কংয়গ্রস (১৮৮৫-১৯৪৭)। প্রর্

সংস্করণ ১ তবোখ্ ১৩৯৭, অষ্ট

ু দ্রণ, আর্াঢ় ১৪১৭। আনন্দ পাবতলোসষ, ৪৫ শবতনোয়োলা শলন, কলকাো- ৭০০০০৯।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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নার্ তদ্বয়যন্দ্রলাল, বাংলা উপনযায়সর একর্ু গ (১৯৩০-১৯৭০)। পতি বঙ্গ গ্রন্থয় লা ১৯৮৯-৯০, প্রভা প্রকােনী,

াঠপাো,

বযারাকপুর, উির িতব্বে পরগণা।


বয়ন্দযাপাযযাে শ্রীকু ার, বঙ্গসাতহয়েয উপনযায়সর যারা। িেুর্ষ পতরবতযষে ও পতর াতযষে সংস্করণ ১৯৬৯, িাণষ বুক এয়যতন্স
প্রাইয়ভট তলত য়টি, ১০ বতি িযাটাতযষ তস্ট্রট, কলকাো-৭০০০৭৩।



বয়ন্দযাপাযযাে শেখ্র, পলাতে শর্য়ক পাতটষোন, আযু তনক ভারয়ের ইতেহাস, প্রর্

ওতরয়েন্ট িাকয়সাোন

ু দ্রণ : ২০০৯

পুণ ু দ্রণ ২০১২, ওতরয়েন্ট িাকয়সাোন, ১৭ তিিরঞ্জন এতভতনউ, কলকাো-৭০০০৭২।


বসু (রাে) েতব, বাঙলার নারী আয়ন্দালন (সংগ্রা ী ভূ ত কাে শদ্েে’ বের)। প্রর্ শদ্’য সংস্করণ, আগস্ট ২০১২, শ্রাবণ
১৪১৯, শদ্’য পাবতলতেং, ১৩ বতি িযাটাতযষ তস্ট্রট, কলকাো-৭০০০৭৩।



বসু রাযশ্রী, বাসবী িক্রবেষী (সম্পা.) প্রসঙ্গ ানবী তবদ্যা। প্রর্ প্রকাে যুন ২০০৮, উবষী প্রকােন, ২৮/৫ কনয়ভন্ট শরাি,
কলকাো-৭০০০১৪।



বসু েযা াপ্রসাদ্, তদ্বেীে তবশ্বর্ু ে : তবোতল্লয়ের আয়ন্দালন : কংয়গ্রস ও কত উতনস্ট পাতটষ। েৃ েীে প্রকাে আগস্ট ২০০৯,
িেুর্ষ ু দ্রণ, কলকাো বইয় লা, ২০১৪, নবযােক প্রকােন, এ-৬৪, কয়লয তস্ট্রট ায়কষট, কলকাো-৭০০০০৭।



ভট্টািার্ষ তবশ্ববন্ধু, প্রাক স্বাযীনো পয়বষর বাংলা রাযননতেক উপনযাস। প্রর্ করুণা সংস্করণ : কলকাো বইয় লা ২০০৬,
করুণা প্রকােনী, ১৮ এ শট ার শলন, কলকাো-৭০০০০৯।



শসন সু নীল, ভারয়ের স্বাযীনো আয়ন্দালয়নর শের্ অযযাে। প্রর্ সংস্করণ : ১৫ ই আগস্ট, ১৯৮৯, িযাটাতযষ পাবতলোসষ,
৪৯/এ বযানাযষী পাো শরাি, কলকাো-৭০০০৪১।



সাহা অনীককু ার, বাংলা সাতহয়েয গান্ধীতয। প্রর্

প্রকাে যানু োতর ২০১৩, সপ্ততর্ষ প্রকােন, ৫১ সীোরা

শঘার্ তস্ট্রট,

কলকাো-৭০০০০৯।
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রবীন্দ্রসাতহয়েয নারীর প্রতেবাদ্ী স্বর
শলখ্ক-পতরতিতে

শদ্বী শভৌত ক
অংেকালীন অযযাপক, সাযনিন্দ্র হাতবদ্যালে
হতরিাঙা,

লো, দ্তেণ ২৪-পরগনা
পতি বঙ্গ, ভারে

সার-সংয়েপ
সাতহেয স ায়যর দ্পষণস্বরূপ, স ায়য নারীর অতযষ্ঠান শর্ন সাতহয়েয আরও শবতে কয়র

ূ েষ হয়ে ওয়ঠ। রবীন্দ্রনায়র্র

‘সবলা’ কতবোে নারীর প্রতেবাদ্ী কণ্ঠস্বর ধ্বতনে হয়েয়ে: “নারীয়ক আপন ভাগয যে কতরবার/ শকন নাতহ তদ্য়ব অতযকার/
শহ তবযাো?” তবযাোর কায়ে করুণা তভো না কয়রও আযয়কর নারী স্বাযীন শুযু নে, শর্ন তবশ্ব-তবযােীর ূ েষ প্রেীক।
সাতহয়েযর আতঙনায়েও শদ্খ্া র্াে বতি িয়ন্দ্রর ‘কৃষ্ণকায়ন্তর উইল’-এর ভ্র র, ‘দ্ু য়গষে নতন্দনী’র আয়ের্া, ‘আনন্দ ঠ’-এর
োতন্ত প্রভৃতে বযতক্তয়ত্ব উদ্ভাতসো নারী। রবীন্দ্রসাতহয়েযর নারীরাও হয়ে উয়ঠয়ে শবতেরভাগ শেয়েই বযতক্তত্ব েী, প্রতেবায়দ্
শসাচ্চার। ‘ ু তক্ত’ কতবোে এক সাযারণ বযূ

ারণবযাতযয়ে আক্রান্ত হয়ে শর্ন

ু তক্তর স্বাদ্ শপয়েয়ে। গোনু গতেক

দ্াম্পেযযীবয়নর প্রতে শ াহেূ নযো স্পষ্ট হয়েয়ে। শোটগল্প ‘শদ্নাপাওনা’ে তনরুপ ার ৃ েুয শর্ন স ায়যর পণপ্রর্ার তবরুয়ে
তনরুচ্চার প্রতেবাদ্। ‘িেুরঙ্গ’-এর দ্াত নী, ‘শগারা’র লতলো, ‘শর্াগায়র্াগ’-এর কু ু তদ্নী প্রর্া শভয়ঙ আত্মপ্রতেষ্ঠার পয়র্
শহুঁয়টয়ে বা হাুঁটয়ে শিয়েয়ে। এইভায়ব শদ্খ্া র্াে, রবীন্দ্রসাতহয়েয উয়ঠ এয়সয়ে শসই নারী, শর্ নারী সাযনাে, কয় ষ, বুতেয়ে,
সয়বষাপতর কুণ্ঠাহীন সেয ভার্য়ণ কতঠয়ন শকা য়ল ত তশ্রে বযতক্তত্ব েী নারী।

সূিকেব্দ
রবীন্দ্র-সাতহেয, নারী, বযতক্তস্বােেয, আত্মপ্রতেষ্ঠার লোই, উিরণ
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রবীন্দ্রসাতহয়েয নারীর প্রতেবাদ্ী স্বর
শদ্বী শভৌত ক
ভূত কা:
সাতহয়েযর ঊর্ালয়ি ের্া উপতনর্য়দ্র এক নারী ত য়েেী োর স্বা ী র্াজ্ঞবল্কয

ু ত নয়ক বয়লতেয়লন “শর্নাহাং

অ ৃ োসযা তক হং শেন কুর্া ?”- অর্ষাৎ র্া তদ্য়ে অ ৃ ে লাভ হে না ো তদ্য়ে আত তক করব?নারীর এই অ ৃ ে লায়ভর
ইো তিরন্তন, র্েই োয়ক স ায েৃ ঙ্খল-বন্দী করয়ে িাক না ােৃয়ত্বর কযানভায়স, সেীয়ত্বর শঘরায়টায়প, শ য়েয়দ্র যনয
বরাে তনতদ্ষষ্ট সী া বা পতরসর।
বযার্ষোর দ্ীঘষশ্বাস:
িিীদ্ায়সর রাযা বযাকুলভায়ব প্রার্ষনা যাতনয়েয়েন“কা না কতরো সাগয়র তরব, সাতযব য়নর সাযা
তরো হইব শ্রীনয়ন্দর নন্দন, শো ায়র কতরব রাযা”।
রাযার শপ্রত কা সিার এই দ্ীঘষশ্বাস অতভ ানী নারীর প্রতেবাদ্ী কণ্ঠস্বর হয়লও আযও আ রা তবস্ময়ে শবদ্নাে স্তি হয়ে
র্াই র্খ্ন শদ্তখ্ শপ্র াস্পদ্ পুরুর্ োর পেয়ন্দর নারীর সমতের অয়পো না কয়র তনয়যর অতযকার শবাযয়ক কায়ে করয়ে
ু য়খ্ অযাতসি শঢয়ল শদ্ে োয়দ্রও র্তদ্ এই একই োতস্ত শদ্ওো হে োহয়ল। র্াবজ্জীবন শযল খ্াটা আরায় র পরাকাষ্ঠা নে
কী?
আুঁযার শপতরয়ে আয়লার হােোতন:
যু সূদ্য়নর ‘শ ঘনাদ্বয’ কায়বযর শ ঘনাদ্ পেী প্র ীলার বযাতক্তত্বপূ ণষ তনভষে -কর্ন-“আত তক িরাই সখ্ী তভখ্ারী
রাঘয়ব?’ আবার োুঁর ‘বীরাঙ্গনা’ কায়বয নারীর বতলষ্ঠ কণ্ঠস্বর শুয়নতে, যািবী োন্তনু য়ক বয়লয়ে “পেীভায়ব আর েুত শভয়বা
না আ ায়র”। বতি িয়ন্দ্রর ‘কৃষ্ণকায়ন্তর উইল’ উপনযায়সর ভ্র র োর স্বা ীর লাম্পটযয়ক ে া কয়র তন বরং োর স্বাত য়ক
উপর্ু ক্ত যবাব তদ্য়েয়ে োর তিতঠয়ে ও শ্বশুরবােী শেয়ে িয়ল শগয়ে। শস বয়লয়ে- “র্েতদ্ন েুত
আ ারও ভতক্ত, র্েতদ্ন েুত

ভতক্তর শর্াগয, েেতদ্ন

তবশ্বাসী েেতদ্ন আ ারও তবশ্বাস’।– এই উতক্তয়েই শস হয়ে ওয়ঠ আপন শেয়যাদ্ীতপ্তয়ে

উজ্জ্বল স্বেে নারী।
গণ্ডীভাঙ্গা নারী:
পুরাণ কাতহনীয়ে শদ্তখ্ যতর্ষ ো যবালা োর পুে সেযকা য়ক তবদ্যাতেোর যনয পাতঠয়েয়ে গুরুগৃ য়হ তনয়যর
পতরিয়ে। সা াতযক তনন্দায়ক অগ্রাহয কয়রই োর এই বতলষ্ঠ পদ্য়েপ সাহতসকোর পতরিেবাহী। রবীন্দ্রনায়র্র ‘ হুো’
কাবযগ্রয়ন্থর ‘সবলা’ কতবোে নারী ঈশ্বয়রর কায়ে প্রার্ষনা কয়রয়ে“নারীয়ক আপনভাগয যে কতরবার
শকন নাতহ তদ্য়ব অতযকার
শহ তবযাো!
...............
শুযু েূ য়ণয শিয়ে রব? শকন তনয়য নাতহ লব তিয়ন
সার্ষয়কর পর্”।
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নারী তনয়যই সার্ষকোর পর্ খ্ুুঁয়য তনয়ে শিয়েয়ে তনষ্ফলোর, অলসোর তনয় ষাক শঝয়ে শ য়ল। ‘পলােকা’ কাবযগ্রয়ন্থর ু তক্ত
কতবোে গৃ হবযূ র প্রতেবাদ্ বযার্ষ োর দ্ীঘষশ্বায়স শঢয়ক শগয়লও ো আযও বাঙ্গালী গৃ হবযূ র য় ষাতক্ত“এেতদ্য়ন হঠাৎ বুত ঝ বায়য
তবয়ের বাুঁতে তবশ্ব-আকাে ায়ঝ
বাইে বের যীবনটা শ ার
ঘয়রর শকায়ণ যূ লাে পয়ে র্াক”।
গোনু গতেক যীবয়নর একয়ঘয়েত র গ্লাতন শর্য়ক

ু তক্ত তদ্য়ে ৃ েুয োর কায়ে এয়সয়ে

ু তক্তর দ্ূ ে রূয়প। রবীন্দ্রনায়র্র

‘পতেো’ কতবোে পতেো র ণী স ায়যর তবরূয়ে গয়যষ উয়ঠয়ে, োর হৃদ্েবীণাও ঋতর্কু ায়রর তনষ্কলু র্ দ্ৃ তষ্টয়ে শবয়য
উয়ঠ শুতনয়েয়ে এক অনয ঝংকার।
“শদ্বোয়র শ ার শকহ ে িাহ তন
তনয়ে শগে সয়ব াতটর শঢলা
েুত র্তদ্ তদ্য়ে পূ যার অঘষয
আত সুঁতপো স্বগষসুযা”।
যীতবকার স্বায়র্ষ শদ্হয়ক পণয করয়ে বাযয হয়লও অে োর পতবেোর পরে াতণয়কর স্পয়েষ শুভ্র ও তনষ্কলি।
কাবযনাটয বা নাটযকায়বয নারী বযাতক্তয়ত্বর যাগরণ:
‘গান্ধারীর আয়বদ্ন”-এ রবীন্দ্রনার্ শদ্তখ্য়েয়েন শদ্রৌপদ্ীর অপ ান গান্ধারীয়ক এেটাই শবদ্নাতবে কয়রয়ে শর্ তনয
দ্ু রাত্মা সন্তান দ্ু য়র্ষাযনয়ক েযাগ করার তসোন্ত তনয়ে তেতন তদ্বযা কয়রন তন।শুযু োই নে, স্বা ী যৃ েরাে শক োয়ক েযাগ
করার যনয অনু য়রায কয়রয়েন“এ ত নতে- দ্ূ র কয়রা যননীর লায
বীরয ষ করহ উোর, পদ্াহে
সেীয়ত্বর ঘুিাও ক্রন্দন; অবন্ত
নযােযয় ষ করহ সমান- েযাগ কয়রা
দ্ু য়র্ষাযয়ন”।
-

শেহ বুভুে

ােৃহৃদ্য়ের শেহ তপপাসায়ক দ্ ন কয়র অনযােকারী পুেয়ক তযক্কার তদ্য়ে তদ্বযা কয়রন না।র্া

প্রতেবায়দ্রই না ান্তর।‘তিোঙ্গদ্া’ নাটযকায়বয রবীন্দ্রনার্ শর্ নারীর েতব এুঁয়কয়েন, ো শর্ন আযয়কর আযু তনক
নাতরর অন্তরসিা“পূ যা কতর রাতখ্য়ব ার্াে, শসও আত
নই, অবয়হলা কতর পুতর্ো রাতখ্য়ব
তপয়ে, শসও আত নতহ, র্তদ্ পায়শ্বষ
রাখ্ শ ায়র, সিয়টর পয়র্, দ্ু রূহ তিন্তার
র্তদ্ অংে দ্াও, র্তদ্ অনু তে কর
কতঠন িয়ের েব সহাে হইয়ে,
র্তদ্ সু য়খ্ দ্ু ুঃয়খ্ শ ায়র কর সহিরী
আ ার পাইয়ব েয়ব পতরিে”।
ৃ ে সঞ্জীবনী সু যাে সু যা েী নারীুঃ
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রবীন্দ্রনায়র্র রূপক সাংয়কতেক নাটয়ক “িাকঘর” –এর সু যা বয়লয়ে অ লয়ক যাতনয়ে তদ্য়ে-“সু যা োয়ক শভায়ল
তন”।– এ সু যা

রণপীতেে তিরযীতব শপ্রয় র সু যা। ৃ েুয আ ায়দ্র যীবয়ন অবেযম্ভাবী। েবু তির অ রয়ত্বর বাণী অন্তয়র

বহন কয়র সু যা হয়ে ওয়ঠ তির শপ্র

েী নারী।এখ্ায়ন আ ায়দ্র

য়ন পয়ে র্াে ‘পলােকা’ কায়বয “তনষ্কৃতে” কতবোর

ঞ্জু তলকার বাবার কর্া। স্ত্রীয়ক হারায়নার শবদ্না োর শ ৌতখ্ক বিয়নই সী াবে। োর অন্তরয়ক শপ্রয় র আয়লাে উদ্ভাতসে
করয়ে পায়র তন। অনযতদ্য়ক ‘রক্তকরবী’র নতন্দনীয়ক শদ্তখ্ শস ভালবাসার িাতল বহন কয়র রাযায়ক দ্ৃ প্তকয়ণ্ঠ বলয়ে পায়র
োর শপ্রত ক রঞ্জন

রয়ে পায়র না। শর্ োর নয়ক রাতঙ্গয়েয়ে।োর সিার ৃ েুয শনই। নতন্দনীর এই কণ্ঠস্বর আ ায়দ্র

য়ন কতরয়ে শদ্ে তবষ্ণব পদ্াবলীর রাযার কর্া- “তক কহব সখ্ী আনন্দ ওর
তিরতদ্ন াযব তন্দয়র শ ার”।
-কৃয়ষ্ণর উয়পোয়ক অগ্রাহয কয়রয়ে শপ্র

েী রাযা, রাযার দ্ম্ভয়ক অগ্রাহয কয়রয়ে নতন্দনী। এই অগ্রাহয শুযু তবয়ের্ শকান

পুরুর্য়ক নে, এ উয়পো স গ্র স াযয়ক।
সংস্কার ভাঙ্গা নারী:
পুরুর্োতেক স ায়য শুযু পুরুর্ নে, নারী তনয়যর স্বায়র্ষ অবলীলাে বযবহার করয়ে তদ্বযায়বায কয়র না অনয
নারীয়ক। শসই সেযই উয়ঠ আয়স রবীন্দ্রনায়র্র ‘শিায়খ্র বাতল’ উপনযায়সর তবয়নাতদ্নীর কয়ণ্ঠ- “শকহ কাহায়কও যায়ন
না।তনয়যর নও তক যায়ন। েুত

তক কখ্য়না শো ার বউয়ের উপর শদ্বর্ কতরো এই

াোতবনীয়ক তদ্ো শো ার শেয়লর

ন ভুলাইয়ে িাও নাই? একবার ঠাওর কতরো শদ্খ্ শদ্তখ্”।–এই সেয উচ্চারয়ণই তবয়নাতদ্নী সকলয়ক অতেক্র কয়র হয়ে
ওয়ঠ এক আদ্যন্ত প্রতেবাদ্ী নারী িতরে। োই “েুত

র্তদ্ আোয়ক ভায়লা না বাতসয়ে, েয়ব আ ার দ্বারা আোর এ ন

সবষনাে হইে না”।–তবহারীর প্রতে এ ন উতক্তয়েও কণ্ঠ কাুঁয়প না োুঁর , বরং োুঁর কণ্ঠস্বর। আবার শর্ৌবন-পীতেে
তবয়নাতদ্নী কা নার অতিয়ে দ্গ্ধ হয়ে, শপ্রয় র েপসযাে পতরশুে হয়ে উয়ঠয়ে‘এ ন একান্ত কয়র িাওো
এও সেয র্ে
এ ন একান্ত শেয়ে র্াওো
শসও শসই ে’।
-োুঁর এই িয়ল র্াওোয়েই স্পষ্ট হয়ে োুঁর তনরুচ্চার প্রতেবাদ্, র্া শুযু সংস্কায়রর তবরুয়ে, স ায়যর তবরুয়ে।
‘শর্াগায়র্াগ’- এর কু ু তদ্নী তনরুচ্চার প্রতেবায়দ্র আপনবৃ য়ি একাতকনী। শস সন্তায়নর যনয স্বা ী গৃ য়হ ত রয়ে বাযয
হয়লও োর দ্াদ্া তবপ্রদ্াস শক বয়ল ওয়ঠ- “এ ন তযতনস আয়ে র্া তনয়যর সন্তায়নর যনয শখ্াোয়না র্াে না”।– এখ্ায়নই
দ্ৃ প্ত হয়ে ওয়ঠ কু ু র আত্ম র্ষাদ্া ের্া আত্মসমান শবায। নারীর এই আত্ম র্ষাদ্া-শবাযয়কই আযয়কর স ায ‘শদ্ াক’ আখ্যা
শদ্ে।েবু োর প্রতেবাদ্ র্ায়
শকান র্ষাদ্া শনই।আত

না।রবীন্দ্রনায়র্র ‘শদ্না-পাওনা’ গয়ল্পর তনরুপ া োর বাবায়ক বয়লতেল-“শো ার শ য়ের তক

তক শকবল একটা টাকার র্তল, র্েেন টাকা আয়ে েেেন আ ার দ্া ”।তনরুপ া শো ঊতনে

েেয়কর শ য়ে।য়স কয়লয়য-পো শ য়েও নে। তকন্তু এই একুে েেয়কর তেতেে শ য়েরাও িুপিাপ শ য়ন শনে পােপয়ের
এই দ্রদ্স্তুর। োই অসমায়নর যীবয়নর শর্য়ক ৃ েুযয়কই অয়নক শবেী সমায়নর বয়ল য়ন কয়রয়ে। তনরুপ ার শস্বো- ৃ েুয
শর্ন স াযয়ক করা অপ ান, র্া োর তনরুচ্চার প্রতেবায়দ্র বাণীবহ। আবার রবীন্দ্রনায়র্র ‘িেুরঙ্গ’ উপনযায়সর দ্াত নীর
প্রতেবাদ্ সরব, শস বয়লয়ে ‘আত তক শো ায়দ্র দ্ে পুঁত িয়ের ঘুুঁতট!’ পুরুয়র্র কায়ে সেযই শখ্লার পুেুয়ল পতরণে হওো
নারীরও এই অতভয়র্াগ করয়ে কণ্ঠ কাুঁয়প। শসই অতভয়র্াগ দ্াত নী সরাসতর কয়রয়ে শুযু েিীে, শ্রীতবলাসয়ক নে, স গ্র
পুরুর্ যাতেয়ক। তবযবায়ক র্ারা শবওোতরে সম্পতি

য়ন কয়র, োয়দ্র যনয প্রস্তুে রায়খ্ সহ রয়ণর তিো, শসই

অ ানতবকোয়ক েীি ভার্াে বযঙ্গ কয়রয়ে দ্াত নী। দ্াত নীর

য়যয তবযয়বযর সংস্কার শনই।োই েিীেয়ক ভায়লায়বয়সও
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শ্রীতবলাসয়ক ভায়লাবাসয়ে পায়র দ্াত নী। োই ৃ েুযের্যাে ু ক্তকয়ণ্ঠ সেযয়ক স্বীকার করয়ে পায়র শস- “সায ত তটল না,
যন্মান্তয়র আবার শর্ন শো ায়ক পাই”।–ভায়লাবাসার য়ে দ্ীতেে দ্াত নীর কায়ে শপ্রয় র অপর না

পূ যা।দ্াত নী শসই

পূ যাতরণী শর্ শ্রী েীর েই শসাচ্চাতরে ভায়ব শপ্রয় র যেগান গাইয়ে পায়র।
প্রতেবায়দ্র আরও এক যীবন্ত উদ্াহরণ ‘শগারা’ উপনযায়সর লতলো।য়র্ দ্ৃ প্ত কয়ণ্ঠ সু িতরোয়ক যানাে ‘শুযু
আ ায়ক োর শর্াগয হয়ে হয়ব,োয়ক আ ার শর্াগয হয়ে হয়ব না’।– লতলো এখ্ায়ন শর্ন স গ্র নারী যাতের প্রতেভূ -স্বরূপ
হয়ে প্রয়ের েীয়র তবে কয়রয়ে স াযয়ক, শর্ স ায নারীর শদ্ার্-গুণয়ক তবিারয়কর তনতক্তয়ে তবিার কয়র। োয়ক
নু র্যয়ত্বর র্ষাদ্া শদ্ে না। রবীন্দ্রনায়র্র ‘োতস্ত’ গয়ল্পর িন্দরা স ায়যর োুঁিয়ক শভয়ঙ্গ শবতরয়ে এয়সয়ে।য়র্ স্বা ী তনরপরাযা
স্ত্রীয়ক শদ্ার্ী সাবযস্ত কয়র োয়ক সবষস য়ে অপ ান কয়র, োর সয়ঙ্গ সংসার করার শর্য়ক
য়ন হে িন্দরার। ৃ েুযদ্ি তহসায়ব

াুঁতসয়কই শবতে সমায়নর বয়ল

াুঁতসয়ক সাদ্য়র গ্রহন কয়র শস শুযু শ্রীদ্া য়ক োতস্ত শদ্ে ো নে শস োতস্ত শদ্ে শগাটা

স াযয়ক ,শর্ স ায়য প্রবাদ্ বাকয িালু আয়ে-“ঠাকুর বউ শগয়ল বউ পাইব, তকন্তু আ ার ভাই

াুঁতস শগয়ল আর শো পাইব

না” ‘পেলা নম্বর’ গয়ল্পর অতনলা শের্পর্ষন্ত সংসার েযাগ কয়র, শস ু তক্ত শপয়ে তনয়যয়ক অয়ন্বর্য়ণর যয তদ্য়ে। োর এই
স্ব-অয়ন্বর্ণ য়ন করাে ‘স্ত্রীর পে’ এর ৃ ণালয়ক, শর্ স ায়যর বন্ধন তেন্ন কয়র এয়স দ্াুঁতেয়েয়ে ু তক্তপয়র্র সন্ধায়ন। োর
ু তক্ত ঘয়টয়ে অসীয় , অনু ভয়বর আয়লায়ে উিরয়ণ, োই োর অন্তয়রর উপলতি “আত নারী আত

তহেসী”।

এ নই অসা ানযা প্রতেবাদ্ী নারী িতরে ‘বদ্না ’- এর শসৌদ্াত নী। োর িে শদ্য়ের স্বাযীনো সংগ্রা য়ক
শযারদ্ার করা। োর তনয়যর স্বা ীয়ক শস প্রোরণা কয়রয়ে। শস বয়লয়ে, “প্রাণপয়ণ শো ার শসবা কয়রতে শো ায়ক
ভালয়বয়স, প্রাণপয়ণ শো ায়ক বঞ্চনা কয়রতে কেষবয শবায়য।... শর্ কতঠন িে আ রা
শকান

ার্াে তনয়েতে, শসখ্ায়ন ভালবাসার

াুঁক শনই, আয়ে শকবল আপনায়ক যলাঞ্জতল শদ্ওো”।– এই উতক্তয়েই স ায়যর তিরািতরে তবশ্বায়স আঘাে শহয়নয়ে

শসৌদ্াত নী।
‘ ু সল ানীর গল্প’-এ ক লা োর কাকার শ য়েয়ক ির লািনার হাে শর্য়ক বাুঁ িাে শুযু োই নে োয়ক তববায়হর
উপহার তদ্য়েই োন্ত হে না কাকায়ক স্মরণ কতরয়ে শদ্ে- “আ ার শবান র্তদ্ কখ্নও দ্ু ুঃয়খ্ পয়ে েয়ব য়ন র্ায়ক শর্ন
োয়ক রো করার যনয ু সল ান তদ্তদ্ আয়ে”।– ক লার এই উতক্তর য়যয তদ্য়ে শর্ বতলষ্ঠো ু য়ট উয়ঠয়ে ো স াযসংস্কায়রর তবরূয়ে ির ে
ভায়লাবাসার অনু ভয়বর

প্রতেবাদ্। িতরয়ের এ নই দ্ৃ প্তো শদ্খ্া র্াে ‘শের্কর্া’র অতিরার

য়যয। োর প্রর্

ু হূেষতটই োর হৃদ্য়ে তিরন্তন। োর আর আযায়রর প্রয়োযন শনই। োই শস ভূোতেক

নবীন াযবয়ক শেয়ে তগয়ে োয়ক োর ক ষযগয়ে
উদ্ভাতসে।লযাবয়রটতর র শসাতহনী র

ু তক্ত শদ্ে। এই

ু তক্ত শদ্ওোর

য়যয োর িতরে, বযতক্তত্ব হয়েয়ে

য়যয ঝকঝক কয়র ‘কযায়রকটায়রর শেয’। োর কায়ে পাতেিয়েযর অপর না

োর

স্বা ীর আরাযয যন লযাবয়রটতরর উন্নতে সাযন ের্া রো। শস শর্ন বলয়ে িাে“র্াব না বাসর কয়ে বযূ য়বয়ে বাযায়ে তকতিণী
আ াে শপ্রয় র বীয়র্ষ কর অেতিণী”।।
এই লযাবয়রটতরর যনয শস খ্ুন পর্ষন্ত করয়ে পায়র। তনতদ্বষযাে সবষস য়ে বলয়ে পায়র তনয়যর কনযায়ক-‘শক শোর বাপ?’এই িূ োন্ত সংস্কারহীনো োর আযু ত নক প্রতেবাদ্ী

য়নর পতরিে।লযাবয়রটতর শর্ন শসই র্জ্ঞাগার র্ার হুোেয়ন শসাতহনী

আহুতে তদ্য়েয়ে তনয়যর স স্ত আসতক্ত।
উপসংহারুঃ
রবীন্দ্র ানয়স নারীর দ্ু ই তহ

ে সিা- যননী ও তপ্রো। কায়লর তববেষয় ন শসই রবীন্দ্রনার্ই শদ্খ্য়লন, নারী শুযু

যননী বা তপ্রো নে- শস নারী। “ াো বা গৃ তহণীর তবয়ের্ শ ােয়কই োয়দ্র পতরিে সী াবে নে।...আয এল এ ন র্ু গ
র্খ্ন শ য়েরা

ানবয়ত্বর পূ ণষ ূ লয দ্াতব কয়রয়ে।...সম্পূ ণষ বযতক্ত-তবয়ের্ বয়লই হয়ব োরা গণয”।(স্বয়দ্ে ও স ায, পৃ ষ্ঠা ২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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২৮) রিনাে ৃ ণায়লর তবয়দ্রাহ, পণপ্রর্া শোতর্ে তহ ন্তী, তনরুপ ার শবদ্না তর্ে দ্ীঘষশ্বাস শর্য়কই তেতন অনু ভব কয়রতেয়লন
তববেষন প্রয়োযন শুযু সাতহয়েযর োতগয়দ্ নে স ায়যর োতগয়দ্ও। োই সাতহয়েয ‘শসাতহনী’র আনেন, র্ার কায়ে োর
স্বা ীর র্জ্ঞাগার লযাবয়রটতর এ ন এক সম্পদ্ র্ার যনয শস স ায, আইন প্রর্ার তনগে ভাঙয়ে পায়র। তনয়যর শদ্য়হর
ের্াকতর্ে েূ ত িোর যনয শস বযস্ত নে, োই ‘শসাতহনী’ শুযু রবীন্দ্রসাতহেয নে, বঙ্গসাতহয়েযও েুলনারতহে। নেুন র্ু য়গর
কণ্ঠস্বর শুনয়ে শপয়ে রবীন্দ্রনার্ বয়লয়েন- “আ ার য়ন হে পৃ ত র্বীয়ে নূ েন র্ু গ এয়সয়ে... নূ েন সভযো গেবার কায়য
শ য়েরা এয়স দ্াুঁতেয়েয়ে... োয়দ্র ু য়খ্র উপর শর্য়কই শর্ শকবল শঘা টা খ্সল ো নে – শর্ শঘা টার আবরয়ণ োরা
অতযকাংেই যগয়ের আোয়ল পয়ে তগয়েতেল শসই

য়নর শঘা টাও োয়দ্র খ্সয়ে।(কালান্তর, রবীন্দ্ররিনাবলী, েয়োদ্ে

খ্ণ্ড, পৃ - ৩৮০)রবীন্দ্র সাতহয়েয উয়ঠ এল শসই নারী, শর্ নারী সাযনাে, কয় ষ, বুতেয়ে, সয়বষাপতর কুণ্ঠাহীন সেযভার্য়ণ
কতঠয়ন শকা য়ল ত তশ্রে বযতক্তত্ব েী নারী।

ের্যসহােো


ঠাকুর রবীন্দ্রনার্, সঞ্চতেো, তদ্বেীে সংস্করণ, পুন ু দ্রণুঃ তিয়সম্বর ২০০৪



ঠাকুর রবীন্দ্রনার্, গল্পগুে,



ভট্টািার্ষ সু েপা, শ য়েয়দ্র শলখ্ায়লতখ্, যানু োতর ২০০৪,(প্রর্ প্রকাে)।



ভট্টািার্ষ সু েপা, শ য়েতল আলাপ, আগস্ট ২০১২



তবশ্বাস অনু রূপা, সিলক, শ য়েয়দ্র কর্া আর শ য়েয়দ্র শলখ্া, বরাকনতন্দনী প্রকােন,২০০৫



বযষ ান তবশ্বতবদ্যালে, রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর আর একুে েেয়কর বাঙ্গালী, ৯ই শ ২০১১



তসংহ ীনােী, রবীন্দ্র দ্ৃ তষ্টয়ে স ায ও স কাল, সম্পাদ্নাুঃ আগস্ট ২০১১
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প্রসঙ্গ সহয পাঠ তদ্বেীে ভায়গর েতব
শলখ্ক-পতরতিতে

সু ন দ্াস
গয়বর্ক (তপ.এইি.তি.), বাংলা তবভাগ
তবশ্বভারেী, োতন্ততনয়কেন, ভারে

সার-সংয়েপ
রবীন্দ্রনার্ ঠাকুয়রর শলখ্া ‘সহয পাঠ’ প্রর্

ও তদ্বেীে ভাগ তেশুপাঠয গ্রন্থগুতলর

য়যয তবয়ের্ স্থান দ্খ্ল কয়র আয়ে।

‘সহয পাঠ’ এর পাঠ এর সয়ঙ্গ োর েতবগুতলও আকর্ষণীে। আ রা এও যাতন বেষ ান পায়ঠর েতবগুতল নন্দলাল বসু র
আুঁকা। ‘সহয পাঠ’ তদ্বেীে ভায়গর প্রর্

সংস্করয়ণ বেষ ান েতবর অয়নকগুতলই তেল না। তকন্তু প্রর্

ভায়গর েতবগুতলর

সয়ঙ্গ প্রর্ সংস্করণ ও বেষ ান সংস্করয়ণ ত ল রয়েয়ে। ‘সহয পাঠ’ তদ্বেীে ভাগ প্রকায়ের স ে েতবগুতল কার আুঁকা শসই
ের্য গ্রয়ন্থ তেল না। ‘সহয পাঠ’ তদ্বেীে ভায়গর প্রর্

সংস্করয়ণর েতবগুতল শক ন তেল, শকান েতবগুতল নন্দলাল বসু র

আুঁকা আর শকানগুতল নে এবং সহযপায়ঠর তববেষয় নর যারাে শকান েতব কখ্ন পতরবতেষে হয়েয়ে োর একতট সংতেপ্ত
আয়লািনা করব।
সহয পায়ঠর পতরকল্পনা ও োর তিেসজ্জার পার্ষকয শর্য়ক শবাঝা র্াে এর পতরকল্পনাে শকান প্রকার ত্রুতট রাখ্া
হেতন, তেশুরা র্ায়ে কয়র আনয়ন্দর সয়ঙ্গ পাঠ ও োর েতবর উপয়ভাগ আস্বাদ্ন করয়ে পায়র োর তদ্য়ক শখ্োল শরয়খ্ এই
অ ূ লয সৃ তষ্ট কয়রয়েন। রবীন্দ্রনার্ শর্য়ক শুরু কয়র নন্দলাল বসু ও আয়রা অয়নয়কর অবদ্ান অতবস্মরণীে হয়ে র্াকয়ব এই
সহয পাঠ এর প্রতেতট পাোে, প্রতেতট েতবয়ে।

সূিকেব্দ
সহয পাঠ, তদ্বেীে ভাগ, েতব, প্রয়োগ, পতরবেষন, সার্ষক ো
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প্রসঙ্গ সহয পাঠ তদ্বেীে ভায়গর েতব
সু ন দ্াস
রবীন্দ্রনায়র্র সহযপাঠ এর তদ্বেীে ভাগ প্রর্ সংস্করয়ণ লাট পৃ ষ্ঠার উপয়র গ্রন্থনা ‘সহয পাঠ’ ায়ঝ ‘তদ্বেীে ভাগ’ এবং
নীয়ি গ্রন্থকায়রর না

‘শ্রী রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর’ এই তেনতটই লাল কাতলয়ে শলখ্া তেল। এর পয়রর পৃ ষ্ঠায়ে অর্ষা ৎ না পয়ে

এয়কবায়র উপয়র

‘সহয পাঠ’ োর তঠক পয়রই ‘তদ্বেীে ভাগ’ তঠক

ায়ঝ ‘শ্রী রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর প্রণীে’ নীয়ি

‘োতন্ততনয়কেন শপ্রয়স রাে সায়হব শ্রী যগদ্ানন্দ রাে কেৃষক ু তদ্রে ও প্রকাতেে, োতন্ততনয়কেন বীরভূ ’। এগুতল সবটা
কায়লা কাতলয়ে

ু তদ্রে। প্রর্

ু তদ্রে তেল না,

সংস্করয়ণ প্রকােকাল

ু তদ্রে তেল। গ্রন্থতট

ূ লয ‘সায়ে তেন আনা’

োতন্ততনয়কেন রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগায়র সংরতেে আয়ে র্ার পতরসংখ্যান ৩০৬৩। ‘সহয পাঠ’ প্রর্ সংস্করণ ১৮ শসত লম্বা
ও ১২ শসত িওো। এই সংস্করয়ণ শ াট ১৩ তট পাঠ ও ২৭ তট তিে তেল, প্রতে পৃ ষ্ঠাে ১৯ তট কয়র পংতক্ত তবনযায়সর স্থান
তেল (শর্ পৃ ষ্ঠাে তিে তেল ো োো)। প্রতে পৃ ষ্ঠাে উপয়র তেয়রানা

‘সহয পাঠ’ ও িান তদ্য়কর শকায়ণ পৃ ষ্ঠা সংখ্যা উয়ল্লখ্

তেল। প্রতেতট তিে িাকষ শস্কি র্া পায়ঠর তবর্েয়কতন্দ্রক। এই সংস্করয়ণ প্রকােক বা গ্রন্থকায়রর তনয়বদ্ন অংে তেল না
োই েতবগুতল কার আুঁকা ো যানা র্াে না।
রবীন্দ্রনায়র্র যীতবে অবস্থাে ‘সহয পাঠ’ তদ্বেীে ভাগ এর শের্ ু দ্রণ পায়ঠ (শপৌর্ ১৩৪৭) যানয়ে শপয়রতে প্রর্
প্রকাে কায়লর োতরখ্তট। ‘সহয পাঠ’ তদ্বেীে ভাগ প্রর্

তবোখ্ ১৩৩৭ সায়ল প্রকাতেে হে। এ নতক ো কেবার

পুন ু ষতদ্রে হয়েতেল োর সূ তিও আ রা শের্ ু দ্রণ পায়ঠ শপয়েতে—
প্রর্

সংস্করণ

তবোখ্ ১৩৩৭সাল

পুন ু ষদ্রণ

াঘ ১৩৩৭সাল

পুন ু ষদ্রণ

অগ্রহােণ ১৩৪০সাল

পুন ু ষদ্রণ

শপৌর্ ১৩৪৩ সাল

পুন ু ষদ্রণ

শপৌর্

পুন ু ষদ্রণ

শপৌর্ ১৩৪৭ সাল

‘সহযপাঠ’ তদ্বেীে ভাগ প্রর্

১৩৪৪ সাল

সংস্করণ পাঠ ও রবীন্দ্রানায়র্র যীবেোে শের্ ু তদ্রে পায়ঠর (শপৌর্ ১৩৪৭)

তবনযস্ত েতবগুতল একই রয়েয়ে। তকন্তু না

য়যয

পয়ে বদ্ল এয়সয়ে , না পয়ের উপয়র ‘সহয পাঠ’ এর পয়র ‘তদ্বেীে ভাগ’

ায়ঝ ‘রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর’ এবং নীয়ি ‘োতন্ততনয়কেন শপ্রয়স প্রভাে কু ার

ু য়খ্াপাযযাে কেৃষক

ু তদ্রে ও প্রকাতেে,

োতন্ততনয়কেন, বীরভূ’। এবং ূ লয ‘সায়ে তেন আনা’। এই গ্রয়ন্থর তদ্ঘষয একটু শবয়েয়ে ১৮.৫ শসত লম্বা এবং ১১.৫ শসত
িওো। লেণীে এই ু দ্রয়ণ না পয়ে রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর এর ‘শ্রী’ এবং ‘প্রণীে’ েব্দ দ্ু তট লু প্ত হয়েয়ে। র্া প্রর্ সংস্করয়ণ
(তবোখ্ ১৩৩৭) তেল। আবার ‘বীরভূ’ েব্দতটয়ে ‘ ’ লু প্ত, এতট ু দ্রণপ্র াদ্ বয়ল যরা র্াে। এই পায়ঠ না

পয়ের পয়রর

পৃ ষ্ঠায়ে সংস্করণ গে সাল োতরয়খ্র সু তি তেল র্া প্রর্ সংস্করয়ণ তেল না। প্রর্ সংস্করণ ও শের্ ু দ্রণ পায়ঠ েতবগুতল
একই ও একই পৃ ষ্ঠা সংখ্যায়েই তেল। েতবগুতলর প্রতেতটর না করণ কয়র পাঠ সংখ্যা উয়ল্লখ্ করয়ল—
প্রর্ পাঠ

তিে ১

এক রাযার গম্ফুেশ্রু শোতভে ু য়খ্র আবে েতব

পৃ ষ্ঠা -১

তিে ২

টযাংরা াে

পৃ ষ্ঠা ২

তদ্বেীে পাঠ

তিে ৩

শটাপর

পৃ ষ্ঠা ৩

েৃেীে পাঠ

তিে ৪

যঙ্গল পতরস্কার করার দ্ৃ েয

পৃ ষ্ঠা ৬

তিে ৫

শকাদ্াল

পৃ ষ্ঠা ৭

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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িেুর্ষ পাঠ

তিে ৬

আনন্দ োখ্া

পঞ্চ পাঠ

তিে ৭

বনযা

পৃ ষ্ঠা ১০

র্ষ্ঠ পাঠ

তিে ৮

উতর নদ্ীর ঝরনা

পৃ ষ্ঠা ১৪

সপ্ত পাঠ

তিে ৯

কােলা াে

পৃ ষ্ঠা ১৬

অষ্ট পাঠ

তিে ১০

আর ানী তগযষা িূ ো

পৃ ষ্ঠা ১৯

নব পাঠ

তিে ১১

শবাষ্ট ী

পৃ ষ্ঠা ২১

দ্ে পাঠ

তিে ১২

এক্কা গাতে

পৃ ষ্ঠা ২৪

তিে ১৩

কুকুয়রর বাচ্চা

পৃ ষ্ঠা ২৫

তিে ১৪

পযাুঁিা

পৃ ষ্ঠা ২৬

তিে ১৫

ভক্তরায় র শনৌকা

পৃ ষ্ঠা ২৮

তিে ১৬

ভক্তরায় র স্ত বাতে

পৃ ষ্ঠা ২৯

তিে ১৭

শেুঁ েুলগাে

পৃ ষ্ঠা ৩১

তিে ১৮

বাঘ

পৃ ষ্ঠা ৩৩

তিে ২০

বটগাে

পৃ ষ্ঠা ৩৪

তিে ২১

তবশ্বম্ভর বাবুর পালকী

পৃ ষ্ঠা ৩৭

তিে ২২

নদ্ীর য়যয ঝুতেয়ে ভাস ান এক শ য়ে ও োগল

পৃ ষ্ঠা ৪০

তিে ২৩

েম্ভু ও িাকায়ের লাঠলাতঠ

পৃ ষ্ঠা ৪১

একাদ্ে পাঠ

দ্বাদ্ে পাঠ

েয়োদ্ে পাঠ

তিে ২৪
তিে ২৫
তিে ২৬
তিে ২৭

পৃ ষ্ঠা ৮

অশ্বত্থ পাো

পৃ ষ্ঠা ৪৫

পদ্মপুকুর

পৃ ষ্ঠা ৪৬

হাযনী শনৌকা

পৃ ষ্ঠা ৫০

েরে কায়লর প্রকৃতে

পৃ ষ্ঠা ৫১

‘সহয পাঠ’ তদ্বেীে ভাগ তদ্বেীে সংস্করণ ( াঘ ১৩৪৮) প্রকাতেে হয়েতেল রবীন্দ্রনায়র্র ৃ েুযর পর আর এই সংস্করয়ণ
অয়নক পতরবেষন হয়েতেল। ‘সহয পাঠ’ প্রর্ সংস্করয়ণর পরবেষী পুন ু ষদ্রয়ণ েতবগুতল একই তেল তকন্তু তদ্বেীে সংস্করয়ণ
তকেু নেুন েতব র্ু ক্ত হয়েতেল। এই সংস্করয়ণ না পে শর্য়কই পতরবেষ ন হয়ে র্াে। ‘সহয পাঠ’ না াতিে প্রেদ্ র্ু ক্ত হে।
না পয়ের উপয়রর তদ্য়ক ‘সহয পাঠ’ োর একটু তনয়ি ‘তদ্বেীে ভাগ’ ও এরপর ‘রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর’ ও তবশ্বভারেীর শলায়গা
র্ু ক্ত হে, পৃ ষ্ঠার নীয়ি তবশ্বভারেী গ্রন্থালে, ২কয়লয শস্কাোর, কতলকাো (কায়লা কাতলয়েই শলখ্া), না পয়ের পয়রর পৃ ষ্ঠার
উপয়র প্রকােয়কর না

ও প্রকােস্থান উয়ল্লখ্ তেল- ‘প্রকােক- শ্রী পুতলন তবহারী / তবশ্বভারেী, ৬/৩, দ্বারকানার্ ঠাকুর

শলন, কতলকাো’।
এই পৃ ষ্ঠায়েই একতট সংস্করণগে সু িী তেল—
প্রর্ প্রকাে

তবোখ্ ১৩৩৭সাল

পুন ু ষদ্রণ

াঘ ১৩৩৭সাল

পুন ু ষদ্রণ

অগ্রহােণ ১৩৪০সাল

পুন ু ষদ্রণ

শপৌর্ ১৩৪৩ সাল
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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পুন ু ষদ্রণ

শপৌর্

পুন ু ষদ্রণ

শপৌর্ ১৩৪৭ সাল

তদ্বেীে সংস্করণ
এর তঠক নীয়ি গ্রয়ন্থর দ্া

১৩৪৪ সাল

াঘ ১৩৪৮ সাল

ু তদ্রে তেল ‘ ূ লয েে আনা’ লেণীে এই সংস্করয়ণ ূ লয বৃ তে হয়েতেল। পৃ ষ্ঠার এয়কবায়র নীয়ি

– ু দ্রাকর- প্রভাে কু ার ু য়খ্াপাযযাে / োতন্ততনয়কেন শপ্রস, োতন্ততনয়কেন’ ু তদ্রে তেল।
তদ্বেীে সংস্করণ আেেয়ন বে, তদ্ঘষয ২১ শসত ও প্রস্থ ১৬.৫ শসত । এই সংস্করয়ণ শ াট েতব আয়ে ৩৪ তট, র্ার শবতের
ভাগই নেুন এবং শরখ্া দ্বারা আুঁকা। শর্ শর্ েতবগুতল তদ্বেীে ভাগ তদ্বেীে সংস্করয়ণ তেল—
প্রর্ পাঠ

কংস বয পালা
টযাংরা াে

তদ্বেীে পাঠ

বাদ্যকায়রর দ্ল
শটাপর
দ্ু যয়ন তকেু শকনায়বিার দ্ৃ েয
পঙ্গপাল

েৃেীে পাঠ

যঙ্গল সা

করয়ে র্াওোর দ্ৃ েয

িেুর্ষ পাঠ

তবন্দু ইন্দুর ালািন্দন বানায়নার দ্ৃ েয

পঞ্চ পাঠ

যল ভতেষ শগাোয়ল শগারু ও বােুর
যঙ্গয়ল কুয়ুঁ ে ঘয়র দ্ু যন

র্ষ্ঠ পাঠ

উতর নদ্ীর ঝরনা – শস্কি

সপ্ত পাঠ

দ্ু য়টা বয়ো কােলা ও েেতট শোট কােলার েতব
োত য ত োুঁর ইয়টর পর ইট সাযায়নার েতব

অষ্ট পাঠ

ঘয়রর য়যয পাঠরে বক্তা

নব পাঠ

শবাষ্ট ীর গান শোনায়নার েতব
দ্ু য়টা োতলয়খ্র েতব

দ্ে পাঠ

এক্কা গাতের েতব
তেনতট কুকুয়রর বাচ্চা
বৃ হৎ বটগাে

একাদ্ে পাঠ

েতক্ত বাবু আর আক্রয় র বায়ঘর সয়ঙ্গ লোই
বাঘ
োলপাোর শঠাঙ্গা

দ্বাদ্ে পাঠ

তবশ্বম্ভর বাবু র পাল্কী
িাক্তায়রর েতব
েম্ভু ও িাকায়ের লোই
ঝুতেয়ে ভাস ান শ য়ে ও োগল
শেুঁ েুল গায়ের েতব
িিী ও অতবনাে
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দ্ু তট শেোল
েয়োদ্ে পাঠ

শযাো রুই াে
বাতে ও োল গাে
এক বযতক্ত হায়ে লেন বগয়ল োো
হাযানী শনৌকা
ঝুতে ভরতে সবতয ও াে

সহয পাঠ তদ্বেীে ভাগ প্রর্ সংস্করণ ও তদ্বেীে সংস্করয়ণ েতবগুতল পাঠ তভতিক বদ্ল হয়েয়ে ো আয়লািনা করয়েই
হে। প্রর্ সংস্করয়ণ প্রর্ পায়ঠ এক রাযার গম্ফুেশ্রু শোতভে ু য়খ্র আবে েতব, শর্ন রাযা র্ু য়ে র্াওোর যনয প্রস্তুে।
আর গদ্য পায়ঠর শেয়র্ শুযু াে একটা টযাংরা ায়ের েতব তেল, তদ্বেীে সংস্করয়ণ টযাংরা ায়ের েতবতট র্াকয়লও রাযার
েতবতট তেল না, োর পতরবয়েষ কংসবয পালার েতবতট তেল র্া বেষ ান পায়ঠও রতেে। প্রর্ সংস্করয়ণ েতব িাকষ শস্কি
আর তদ্বেীে সংস্করয়ণ শরখ্াে আুঁকা। তদ্বেীে সংস্করয়ণ প্রকােয়কর তনয়বদ্ন অংয়ে েতবর উয়েেয সম্পয়কষ বলা হয়েয়ে
‘তেশুরা তনয়য তনয়য েতবগুতল রঙ কয়র তনয়ে পারয়ব বয়ল শসগুতল শরখ্াে আুঁকা হয়েয়ে। আবার এই সংস্করয়ণই েৃেীে
পায়ঠ যঙ্গল সা

করার েতবতট িাকষ শস্কি

দ্বারা অতিে, দ্ু তট েতব দ্ু তটর

য়ল রঙ করার সু তবযা শনই তকন্তু তদ্বেীে সংস্করয়ণ উক্ত পায়ঠর েতবতট শরখ্া

য়যয পাঠ তভতিক ত ল রয়েয়ে তকন্তু েতবর

য়যয ত ল শনই। এই পায়ঠই শকাদ্ায়লর েতব

আয়ে র্া তদ্বেীে সংস্করয়ণ তেল না। প্রর্ সংস্করয়ণর িেুর্ষ পায়ঠ একতট আকন্দ োখ্ার েতব এর শস্কি অনয েতবগুতলর
শর্য়ক আলাদ্া, র্া েতব তট নন্দলাল বসু র আুঁকা তকনা সংেে প্রকাে কয়র। তদ্বেীে সংস্করয়ণ ইন্দু আর তবন্দুর ালািন্দন
তেতরর েতব তেল র্া বেষ ান পায়ঠও রয়েয়ে। তদ্বেীে সংস্করণএর েতব শরখ্া দ্বারা আুঁকা র্া পায়ঠর তবর্য়ের সয়ঙ্গ শবতে
উপর্ু ক্ত। েতবয়ে একযন

ালা গাুঁ র্য়ে আর একযন িন্দন তেতর করয়ে। আবার পঞ্চ

পায়ঠ প্রর্

সংস্করয়ণ েতবতট

বনযার দ্ৃ েযয়ক ূ েষ কয়র েুয়লয়ে, র্া তদ্বেীে সংস্করয়ণ বদ্য়ল তগয়ে শগাোয়ল গাভী োর শগাবৎসয়ক স্তনয দ্ায়ন রে, পায়ঠ
আয়ে ‘শবিারা গরু গুয়লার বে দ্ু গষত ে’র্তদ্ও েতবয়ে দ্ু গষতের শকান োপ শনই। তকন্তু বর্ষার সয়ঙ্গ বনযা শবতে র্ু তক্তর্ু ক্ত তেল।
আবার র্ষ্ঠ পায়ঠর েতব প্রর্ সংস্করয়ণ র্া তেল ো তদ্বেীে সংস্করয়ণ বদ্য়ল শগয়ে এবং শরখ্া দ্বারা উতর নদ্ীর ঝরনার েতব
হয়েয়ে। তদ্বেীে ভাগ প্রর্ সংস্করয়ণ িাকষ শস্কয়ি েতবতট শর্ নন্দলাল বসু র আুঁকা তেল না ো আ রা পরবেষী ু দ্রণ পায়ঠ
(তদ্বেীে সংস্করণ পু. ু তবোখ্ ১৩৬৩) পাই। আবার অষ্ট পায়ঠর উয়ল্লখ্ শর্াগয েতব আর ানী তগযষা, প্রর্ সংস্করয়ণ িাকষ
শস্কয়ি পুয় রা তগযষার েতব তেল র্া তদ্বেীে সংস্করয়ণ শলাপ শপয়েয়ে। নব

পায়ঠ প্রর্ সংস্করয়ণ শবাষ্ট ীর েতবতট তেল ো

তদ্বেীে সংস্করয়ণ বদ্য়ল তগয়ে শরখ্া দ্বারা শবাষ্ট ীর গান শোনায়নার েতব হয়েয়ে। আরও উয়ল্লখ্য়র্াগয একাদ্ে পায়ঠ
ভক্তরায় র শনৌকার েতবতট বানায়নার কায িলয়ে এ ন েতব প্রর্

সংস্করয়ণ তেল, তকন্তু তদ্বেীে সংস্করয়ণ তেল না এর

পতরবয়েষ শে ন শকায়না েতব তদ্বেীে সংস্করয়ণ তেল না। েয়োদ্ে পায়ঠ প্রর্

সংস্করয়ণ পদ্ম পুকুয়রর এবং শেয়র্ েরৎ

কায়লর প্রকৃতের একতট েতব তেল র্া তদ্বেীে সংস্করয়ণ তেল না।
আ রা উপয়রর আয়লািনা শর্য়ক শপলা

শর্ ‘সহয পাঠ’ তদ্বেীে ভায়গর প্রর্ সংস্করণ ও তদ্বেীে সংস্করয়ণ তিেনবর্ য

তেল। এখ্ন আ রা তদ্বেীে সংস্করয়ণর প্রকােকাল শর্য়ক বেষ ান যারার সূ িনা তনদ্েষয় ন আয়লািনার তবস্তায়র র্াব। ‘সহয
পাঠ’ তদ্বেীে ভাগ তদ্বেীে সংস্করয়ণ ( াঘ ১৩৪৮) প্রর্ প্রকােয়কর তনয়বদ্ন অংে র্ু ক্ত হয়েতেল, শর্খ্ায়ন বইতটর তবয়ের্ত্ব
ও অতিে তিয়ের তিেকর সম্পয়কষ যারণা পাওো র্াে। তকন্তু প্রকােয়কর তনয়বদ্ন অংয়ে শকায়না োতরখ্ উয়ল্লখ্ তেল না ,
আর এই সংস্করয়ণই প্রর্

সংস্করয়ণর শবে তকেু েতব বাদ্ তগয়েতেল ও নেুন তকেু েতব র্ু ক্ত হয়েতেল। প্রকােয়কর

তনয়বদ্ন অংেতট তবয়ের্ভায়ব উয়ল্লখ্য়র্াগয, কারণ এখ্ায়নই প্রর্ যানা শগল শর্ গ্রয়ন্থ দ্ু তেনতট েতব বায়দ্ শবতের ভাগই
নন্দলাল বসু র আুঁকা—
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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“... সহয পাঠ তদ্বেীে ভায়গর বেষ ান সংস্করয়ণ বই এর আকার ও অের (সহয পাঠ প্রর্

ভায়গর স ান) বয়ো

করা শহায়লা। দ্ু তেন খ্াতন েতব বায়দ্ এর স স্তই নেুন, এগুতলর প্রাে সবই শ্রীর্ু ক্ত নন্দলাল বসু

হােয়ের আুঁকা”—

(‘সহয পাঠ’ তদ্বেীে ভাগ, তদ্বেীে সংস্করণ, াঘ ১৩৪৮)।
এই সংস্করয়ণ শ াট ৩৪তট েতবর য়যয ২তট হয়লা নেুন শর্গুতল প্রর্ সংস্করয়ণ তেল না। আর বাতক ১৩তট েতব শর্ গুতল
প্রর্ সংস্করয়ণ তেল।
‘সহয পাঠ’ তদ্বেীে ভাগ তদ্বেীে সংস্করণ প্রকাতেে হওোর পর সহয পায়ঠর েতবগুতল “প্রাে সবই শ্রীর্ু ক্ত নন্দলাল
বসু হােয়ের আুঁকা” এই ের্য তবেকষ সৃ তষ্ট কয়র, শকান তিে গুতল নন্দলাল বসু র আর শকানগুতল নে, আর তদ্বেীে তেল্পীই
বা শক? অনযতদ্য়ক তদ্বেীে ভাগ তদ্বেীে সংস্করণ র্েবার পুন ু ষদ্রণ হয়েয়ে েেবারই নানা তবতিেয শদ্খ্া তদ্য়েয়ে। প্রকােয়কর
তনয়বদ্ন অংয়ে বার বার বদ্ল হয়েয়ে এবং েতবগুতলর য়যয দ্ু -একতট গ্রহণ বযষয়ন পৃ ষ্ঠা সংখ্যার ক্র ও বদ্য়লয়ে। আ রা
আ ায়দ্র আয়লািনাে এবার সহযপায়ঠর তববেষয় নর কর্া বলব।
এপ্রসয়ঙ্গ উয়ল্লখ্য, “সহয পায়ঠর েতব আুঁকা প্রসয়ঙ্গ তিে-স ায়লািক সেযতযৎ শিৌযু রী োুঁর ‘নন্দলাল’ গ্রয়ন্থ বয়লয়েন—
“...অণুকণা খ্াস্তগীয়রর সাহার্য তনয়ে অতে সা ানয স য়ে শের্ করা এ োপাই েতব তেলীর অননযোে আ ায়দ্র গ্রাত কয়স
এক স্থােী সম্পদ্ হয়ে আয়ে...।” (‘সহয পাঠ বই-তিে’, আবীর কর, পৃ ৬০) অর্ষাৎ সহয পায়ঠর তদ্বেীে ভায়গর েতবয়ে
তকেু স য়ের যনয হয়লও অণুকণা খ্াস্তগীয়রর তেল্পিিষা তেল, তকন্তু পরবেষীকায়ল প্রর্

ভায়গর

য়ো র্য়র্ষ্ট স ে তনয়ে

তদ্বেীে ভায়গর যনয পুনরাে শরখ্া াযযয় েতব এুঁয়ক, প্রর্ েতবগুয়লায়ক বাতেল কয়রন নন্দলাল বসু ।
সহয পাঠ তদ্বেীে ভাগ তদ্বেীে সংস্করণ াঘ ১৩৪৮ ও পুন ু ষদ্রণ তযষ্ঠয ১৩৫০- এর প্রকােয়কর তনয়বদ্ন অংে ও েতব
একই। তকন্তু সহয পাঠ তদ্বেীে সংস্করণ র্খ্ন তিে ১৩৫০-এ পুন ু ষতদ্রে হে েখ্ন প্রকােয়কর তনয়বদ্ন অংয়ে বদ্ল
হয়েতেল—
তদ্বেীে সংস্করণ ( াঘ ১৩৪৮) এ—
“র্ু ক্তােয়রর সয়ঙ্গ প্রর্ পতরিে বয়ো অেয়রর য়যয তদ্য়েই হওো দ্রকার...তরতিং পোর অভযাসও বয়ো অেয়রর
বই যয়রই করা উতিে।...”
পুন ু ষদ্রণ তিে ১৩৫০ এ—
“র্ু ক্তােয়রর সয়ঙ্গ প্রর্

পতরিে বয়ো অেয়রর

যযস্থোে হওোে ভায়লা... এোো আবৃ তির অভযাসও বয়ো

অেয়রর বই যয়রই করা উতিে। ...”
প্রকােয়কর তনয়বদ্ন অংয়ে োতরখ্ প্রর্

দ্ু ই ু দ্রয়ণ তেল না প্রর্

পাঠ’ তদ্বেীে ভাগ তদ্বেীে সংস্করণ এর পুন ু ষদ্রণ

োতরখ্ র্ু ক্ত হে

াঘ ১৩৫১ পুন ু ষদ্রণ পায়ঠ। ‘সহয

াঘ ১৩৫১ শে গ্রয়ন্থর আকার বদ্য়ল শগয়ে এবং েতবর স্থান পতরবতেষে

হয়েয়ে দ্ু -এক স্থায়ন। এর আয়গর ু দ্রয়ণ ৪০ পৃ ষ্ঠাে িাক্তায়রর েতব তেল আর এই পায়ঠ িাক্তায়রর েতবতট ৩৪ পৃ ষ্ঠাে স্থান
শপয়েয়ে। আবার ঝুতে ভতেষ সবতয ও

ায়ের েতবতট আয়গর ু দ্রয়ণ গ্রয়ন্থর শেয়র্ তেল আর এই

ু দ্রয়ণ ‘হাট’ কতবোর

শেয়র্ স্থান শপয়েয়ে।
‘সহয পাঠ’ তদ্বেীে ভাগ তদ্বেীে সংস্করণ এর পুন ু ষদ্রণ তবোখ্ ১৩৫৩ পায়ঠ তিে স্থাপয়ন পতরবেষন হয়েতেল।
প্রকােয়কর তনয়বদ্ন অংয়ে পুন ু ষদ্রণ

াঘ ১৩৫১ এর সয়ঙ্গ ত ল রয়েয়ে। পুন ু ষদ্রণ তবোখ্ ১৩৫৩-পায়ঠ টযাংরা

েতবতট শলাপ শপয়েতেল, র্া আয়গর পায়ঠ তেল, এর পতরবয়েষ ঝুতেভরতে সতিও টযাংরা
শপয়েয়ে। অর্ষা ৎ এই প্রর্

েতবতট প্রর্

াে, তিংতে

ায়ের

ায়ের েতবতট স্থান

পায়ঠর অন্তভুষক্ত হয়লা—“ঝুতেয়ে আয়ে পালং োক, তপতেং োক, টযাংরা

তিংতে াে। সংসার বাবুর া শিয়েয়েন”। েতবতট পায়ঠর সয়ঙ্গ সম্পকষর্ুক্তও বয়ট।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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উয়ল্লখ্য ‘সহয পাঠ’ তদ্বেীে ভাগ তদ্বেীে সংস্করয়ণর পুন ু ষতদ্রে (তবোখ্ ১৩৫৩) গ্রন্থতট তকন্তু তদ্বেীে সংস্করণ ( াঘ
১৩৪৮) এর

য়োই ত য়র এয়সয়ে। এবং ৪০ পৃ ষ্ঠায়ে িাক্তায়রর েতবতট তেল। ৪৯ পৃ ষ্ঠায়ে োলগাে ও বাতের েতবতট

পূ য়বষর ু দ্রয়ণ ৪১ পৃ ষ্ঠায়ে তেল। এর পয়র পুন ু ষদ্রণ তিে ১৩৫৪ পায়ঠ ১০ পৃ ষ্ঠাে শকান েতব তেল না, তকন্তু শপৌর্ ১৩৫৫
পুন ু ষদ্রণ পায়ঠ উক্ত পৃ ষ্ঠাে ‘বাতে ও োলগাে’ এর েতব তেল। শপৌর্ ১৩৫৫ পুন ু ষদ্রণ এ এই েতবতট িেুর্ষ পায়ঠ ১০ পৃ ষ্ঠা ও
েয়োদ্ে পায়ঠ ৫০ পৃ ষ্ঠাে দ্ু তট স্থায়ন তেল। আর এই ু দ্রয়ণই দ্বাদ্ে পায়ঠর অন্তগষে ৪০ পৃ ষ্ঠার িাক্তায়রর েতবতট শলাপ
শপয়েয়ে র্া আয়গর ু দ্রয়ণ তেল। আবার পুন ু ষদ্রণ তিে ১৩৫৪, শপৌর্ ১৩৫৫ এ পাঠতভতিক দ্ু -একতট েতবর স্থান বদ্ল হয়ে
তগয়েতেল র্ার পৃ ষ্ঠা সংখ্যাও আলাদ্া। পুন ু ষদ্রণ তিে ১৩৫৪ এ ৫৩ পৃ ষ্ঠাে ‘অঞ্জনা নদ্ীেীয়র’ পায়ঠ হাযানী শনৌকার েতবতট
পুন ু ষদ্রণ

শপৌর্ ১৩৫৫ এর ৪৪ পৃ ষ্ঠাে ‘তস্ট ার আসয়ে ঘায়ট’ পায়ঠ তেল, অর্ষাৎ পাঠ বদ্ল এর সয়ঙ্গ তিে বদ্লও

হয়েতেল।
‘সহয পাঠ’ তদ্বেীে ভায়গর তবতভন্ন ু দ্রয়ণ তনয়বদ্ন অংয়ে তবতভন্ন যরয়ণর সংয়র্াযন, তবয়োযন হয়েতেল, তকন্তু শকান
েতবগুতল নন্দলাল বসু র আুঁকা নে োর কর্া উয়ল্লখ্ তেল না, র্া আ রা তনুঃসংেে ভায়ব তদ্বেীে সংস্করণ পুন ু ষদ্রণ ১৩৬৩
সায়ল প্রকাতেে গ্রয়ন্থ শযয়নতে। তকন্তু েতবগুতল কার আুঁকা ো এই পায়ঠ উয়ল্লখ্ তেল না। গ্রয়ন্থ – “ শ্রী নন্দলাল বসু কেৃষক
তিে ভুতর্ে” এ ন কর্া র্াকয়লও প্রকােয়কর তনয়বদ্ন অংয়ে শদ্খ্া র্াে সব েতব নন্দলায়লর নে—
“‘সহয পাঠ’ তদ্বেীে ভাগ বেষ ান সংস্করয়ণ বই এর আকার ও অের বে করা হল। প্রাে স স্ত েতবই নেুন,
দ্ু একখ্াতন েতব ( পৃ . ১৬, ১৯) বায়দ্ এগুতলর সবই শ্রীর্ু ক্ত নন্দলাল বসু হােয়ের আকা। ...”
--(‘সহয পাঠ’ তদ্বেীে ভাগ, তদ্বেীে সংস্করণ, পুন ু ষদ্র ণ তবোখ্ ১৩৬৩)
পৃ ষ্ঠা ১৬, ১৯ এ েতব দ্ু তট হল ‘উতর নতদ্র ঝরনা’ ও ‘বটগাে’ এই েতবগুতল তদ্বেীে ভাগ প্রর্

সংস্করয়ণও তেল।

অর্ষাৎ এই েতব দ্ু তট নন্দলাল বসু র আুঁকা নে। অনযতদ্য়ক পতি বঙ্গ সরকার প্রকাতেে রবীন্দ্ররিনাবলী শর্ােে খ্ণ্ড ১২৫৮
পৃ ষ্ঠাে – “ ১৩৩৭ বঙ্গায়ব্দ ২৭ তবোখ্ (১০ শ , ১৯৩০) তবশ্বভারেী গ্রন্থালে শর্য়ক যগদ্ানন্দ রাে একই সয়ঙ্গ প্রকাে
কয়রন ‘সহযপাঠ’ প্রর্

এবং তদ্বেীে ভাগ।

ু দ্রণ সংখ্যা ২০০০। নন্দলাল বসু র অলিরয়ণ পতরপূ ণষ...” বলা র্াকয়লও

তদ্বেীে ভায়গর স স্ত েতব নন্দলায়লর আুঁকা তেল না ো প্র াতণে অর্ষা ৎ েয়র্যর য়যয গণ্ডয়গাল শদ্খ্া শগল।
‘সহয পাঠ’ তদ্বেীে ভাগ তদ্বেীে সংস্করণ পুন ু ষদ্রণ

াল্গুন ১৩৬৪ শে প্রকােয়কর তনয়বদ্য়ন প্রর্ উয়ল্লখ্ করা হয়েতেল

েতবগুতল সবই নন্দলাল বসু র আুঁকা—
“র্ু ক্তােয়রর সয়ঙ্গ প্রর্ পতরিে বয়ো অেয়রর যযস্থোে হওোে ভায়লা... স স্ত েতবই শ্রীর্ু ক্ত নন্দলাল বসু হােয়ের
আুঁকা।...”
এই ু দ্রয়ণই প্রর্ নন্দলাল বসু র আুঁকা স স্ত েতব স্থান শপল। এ নতক এখ্ায়ন নন্দলায়লর আুঁকা আর তকেু েতব র্ু ক্ত
হল। ১০ পৃ ষ্ঠাে েতব বদ্ল হয়েয়ে, শসখ্ায়ন স্থান শপয়েয়ে ‘ ানু র্ ও শগারুর’ েতবতট, আবার ১৬ পৃ ষ্ঠার ‘উতর নতদ্র ঝরনা’
েতবতট বদ্য়ল নন্দলায়লর শরখ্াে আুঁকা একতট েতব স্থান শপল। ২৯ পৃ ষ্ঠাে েতবতট নেুন ‘ গায়ে শদ্ালাে ান এক শ য়ের
েতব’ র্া এর আয়গর ু দ্রয়ণ তেল না। বটগায়ের েতবতট এই ু দ্রয়ণ শলাপ শপয়েয়ে। এবং দ্ু যন বযতক্ত শকাদ্াল তনয়ে কায
করয়ে’ এ ন েতব স্থান শপয়েয়ে এবং শের্ কতবোতটর অঞ্জনা নদ্ী েীয়র’ এর নীয়ি তেনতট উলঙ্গ বাচ্চার শখ্লার েতব
প্রয়বে কয়রয়ে। আ রা এই ু দ্রয়ণ েতবর সয়ঙ্গ ত ল বেষ ান পায়ঠও শপয়েতে।
শেয়র্ বলয়ে পাতর, সহয পায়ঠর পতরকল্পনা ও োর তিে সজ্জাে এই পার্ষকয শর্য়ক শবাঝা র্াে এর পতরকল্পনাে শকান
প্রকার ত্রুতট রাখ্া হেতন, তেশুরা র্ায়ে কয়র আনয়ন্দর সয়ঙ্গ পাঠ ও োর েতবর উপয়ভাগ আস্বাদ্ন করয়ে পায়র োর তদ্য়ক
শখ্োল শরয়খ্ এই অ ূ লয সৃ তষ্ট কয়রয়েন। রবীন্দ্রনার্ শর্য়ক শুরু কয়র নন্দলাল বসু ও আয়রা অয়নয়কর অবদ্ান
অতবস্মরণীে হয়ে র্াকয়ব এই সহয পাঠ এর প্রতেতট পাোে, প্রতেতট েতবয়ে।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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ঋণস্বীকার


আবীর কর, সহয পাঠ বই-তিে,তদ্ো সাতহেয, শসানারপুর, কলকাো ৭০০১৫০, অগস্ট ২০১২।



রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগার, তবশ্বভারেী।
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রবীন্দ্র-উপনযায়সর নাটযরূপান্তরুঃ ‘রাযতর্ষ’ শর্য়ক ‘তবসযষন’
শলখ্ক-পতরতিতে

অতভতযৎ দ্াুঁ
গয়বর্ক, বাংলা তবভাগ, বযষ ান তবশ্বতবদ্যালে

সার-সংয়েপ
অয়নযর তলতখ্ে কাতহতন তনয়ে নাটযরূপ তদ্য়েয়েন তবয়শ্বর বহু র্েস্বী নাটযকার। আবার অয়নযর রতিে নাটয়কর তভন্নের
নাটযভার্য রিনা কয়রয়েন এ ন নাটযকারও পাওো র্াে। অনয উৎস শর্য়ক নাটয -উপাদ্ান সংগ্রয়হ রবীন্দ্রনার্ নাটযকার
তহসায়ব তবতেষ্ট নন। রবীন্দ্রনায়র্র বযতেক্র

এইখ্ায়ন শর্, তনয়যর পূ বষ রতিে উপনযাসয়ক নাটয়ক রূপান্ততরে কয়রয়েন।

তনয়যর উৎস শর্য়ক উপকরণ সংগ্রহ কয়র োয়ক নবােন রবীন্দ্রনায়র্র নাটয়কর শেয়েও আ রা বারংবার শদ্খ্য়ে পাই।
উদ্াহরণ তহসায়ব ‘রাযতর্ষ’ উপনযায়সর নাটযরূপান্তর ‘তবসযষন’ নাটয়কর কর্া বলা র্াে।

রবীন্দ্রনার্ কী ভায়ব তনয়যর

উপনযায়সর কাতহতন নাটয়কর কাতহতনয়ে পতরবেষন বা পতর াযষনা করয়েন এবং শসই পতরবেষন -ইতেহাস কী ভায়ব নব
সংস্করয়ণ

ু দ্রণ-িতরোর্ষো লাভ করে – োর একটা উয়ল্লখ্য়র্াগয উদ্াহরণ পাই ‘রাযতর্ষ’ উপনযায়সর নাটযরূপান্তর

‘তবসযষন’ নাটয়কর শেয়ে।

সূিকেব্দ
নাটয রূপান্তর, রাযতর্ষ, তবসযষন, ইতেহাস, পতরবেষন, অতভ ু খ্
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রবীন্দ্র-উপনযায়সর নাটযরূপান্তরুঃ ‘রাযতর্ষ’ শর্য়ক ‘তবসযষন’
অতভতযৎ দ্াুঁ
সাতহেয শদ্ে-কাল তনরয়পে নে। বস্তুে শদ্েকায়লর তবতিেয ও প্রবণোর ওপরই সাতহেয তনভষরেীল। তনস্তরঙ্গ ও
গোনু গতেক যীবনয়রাে র্খ্ন প্রবাতহে হে েখ্ন সাতহয়েযর বাুঁক পতরবেষ ন অপতরহার্ষ হয়ে পয়ে। িল ানোর তনতবে সঙ্গী
হয়ে সাতহেয ানবযীবয়নর পতরিে েুয়ল যয়র। সনােন বহু যারণার পতরবেষয়নর কারয়ণ ানবযীবয়নর সংয়র্াগ তেন্ন-তভন্ন
হয়ে শগয়ে। এই সংয়র্ায়গর অনযে শকন্দ্রভূত সাতহেয, কর্াসাতহেয, তবয়ের্ে উপনযাস-সাতহেয।
বাংলা সাতহয়েযর বহুের অতভনবয়ত্বর তদ্কদ্েষক রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর। োুঁর তবোল রিনার তবর্েবস্তুর
সয়িেনো তবস্মেকর। দ্ু ই

হার্ু য়ের

য়যযও আতঙ্গক

যযবেষীকায়ল দ্ৃ তষ্টর প্রসার ঘয়টতেল তবতিেভায়ব, শদ্েয রীতেয়ক অতেক্র

শলখ্করা ক্র াগে েুয়ট তগয়েতেয়লন তবয়দ্য়ে। আত্মগে করার শিষ্টা কয়রতেয়লন তবয়দ্তে সাতহেযয়ক।

কয়র

য়ল শকবল তবর্ে

সতন্নয়বে নে, কাোর অতভনবত্ব-ও বাংলা সাতহয়েয এয়সয়ে। উপনযাস ূ লে ানব সাম্রায়যযর তবোলোর যারক ও বাহক।
োই, স ায পতরবেষয় নর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ প্রয়োযনানু সায়র উপনযায়সরও আতঙ্গক বদ্ল ঘয়টয়ে। রবীন্দ্রনার্ যীবয়নর প্রর্
শর্য়কই পতরবেষনেীল য়নাভায়বর সয়ঙ্গ যতেে হওোর যনয আতঙ্গয়কর অতভনবত্ব োুঁর শলখ্াে শুরু হওো বািনীে।
রবীন্দ্র উপনযাসযারাে একতট তবতেয়ষ্টযর তদ্য়ক প্র র্নার্ তবেী পাঠয়কর দ্ৃ তষ্ট আকর্ষণ কয়র বয়লয়েন,
“সাতহতেযকগণ অয়নক স য়েই োুঁহায়দ্র রিনার ূ ল প্রিীন গ্রন্থ হইয়ে লইো র্ায়কন এবং তনয়যর
প্রয়োযন ও রুতি-অনু সায়র পতরবযষন, পতরবেষন, পতরবযষ ন এবং নেুন অর্ষায়রাপ কতরো র্ায়কন।
এইসব প্রতক্রোর দ্বারা পুরােন কাতহনী োুঁহার স্বকীে হয়ে ওয়ঠ এবং এই স্বকীেোর
তবয়ের্ পতরিে র্াতকো র্াে।

ূ ল কাতহনীটা অয়নক পতর ায়ণ বাুঁয়ের কতঞ্চখ্ানার

অবলম্বন কতরো শর্ বল্লরী তবোতনে হে, শসটাই স ায়লািয়কর লেয হওো উতিে’’।

য়যয কতবর

য়ো, োহায়ক

১

আ রা রবীন্দ্রনায়র্র এ ন কেকগুতল নাটক পাই শর্খ্ায়ন রবীন্দ্রনার্ তনয়যর শলখ্া উপনযাস শর্য়ক উপকরণ সংগ্রহ কয়র
নাটকতট রিনা কয়রয়েন। এয়েয়ে তেতন রূপান্তরকায়ল স গ্র উপনযাসতটয়কই বযবহার কয়রয়েন। উদ্াহরণ তহয়সয়ব
‘বউঠাকুরানীর হাট’ (১৮৮৩) উপনযায়সর কর্া বলা র্াে।

আবার কখ্য়না রূপান্তয়রর স ে উপনযায়সর শকায়না একতট

অংেতবয়ের্-শক গ্রহণ কয়রয়েন। উদ্াহরণ তহয়সয়ব ‘রাযতর্ষ’(১৮৮৭) উপনযায়সর কর্া বলা র্াে।
রবীন্দ্রনার্ ‘রাযতর্ষ’ উপনযায়সর প্রর্ াংেয়ক ‘তবসযষন’(১৮৯০) নাটয়ক রূপান্তর কয়রন। র্তদ্ও উপনযায়সর তদ্বেীোংয়ের
সু যা ইেযাতদ্র কাতহতন ‘তবসযষন’ নাটয়ক অনু পতস্থে। ‘রাযতর্ষ’ উপনযায়সর শের্াংে ও ‘দ্াতলো’ গল্প অবলম্বয়ন শের্
যীবয়ন(১৯৩৬) রবীন্দ্রনার্ ‘তসয়ন ার উপয়র্াগী একতট নাটক’-এর খ্সো রিনা কয়রন। োতন্ততনয়কেয়নর প্রাক্তন অযযাপক
শ্রী প্রভােিন্দ্র গুপ্ত খ্সোতট প্রর্য় তবশ্বভারেী পতেকাে তবোখ্ ১৩৫০ সংখ্যাে, পয়র োুঁর ‘রতবেতব’(১৩৬৮) গ্রয়ন্থ প্রকাে
কয়রন। ভূত কাে তেতন তলয়খ্য়েন“আশ্রয় র্খ্ন তেলা , গুরুয়দ্য়বর শ ৌতখ্ক বক্তৃোে শ্রুতেতলখ্ন তনয়ে শিষ্টা করো এবং র্র্াস য়ে
ো তলতপবে কয়র সংয়োযয়নর যনয োুঁর কায়ে শরয়খ্ আসো ।…এরই একতট খ্াোর

াঝখ্ায়ন

কয়ব তেতন একতট নাটয়কর পতরপূ ণষ পতরকল্পনা তলয়খ্ শরয়খ্তেয়লন, তকেুই যানয়ে পাতরতন। র্খ্ন
হঠাৎ একতদ্ন শিায়খ্ পেল, েখ্ন শসই পতরকল্পনায়ক নাটযরূপ শদ্ওোর রূপকার আর ইহযগয়ে
শনই। রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর

হােেয়ক এই অকায়লর আতবষ্কারতট শদ্খ্ায়ে তগয়ে োর পিায়ের

ইতেহাসটুকু যানা শগল। গুরুয়দ্বয়ক তদ্য়ে তবয়ের্ভায়ব তসয়ন ার উপয়র্াগী একতট নাটক তলতখ্য়ে
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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তনয়ে রবীন্দ্রনায়র্র তনকট ঘন ঘন অনু য়রায শকায়না স য়ে আয়স। তেতন গুরুয়দ্বয়ক এই
তনবষন্ধাতেেয়র্যর কর্া যানান এবং োরই

য়ল সম্ভবে এই নাটয়কর পতরকল্পনা।…”

২

রবীন্দ্রনার্ স্বেং ‘রাযতর্ষ’ উপনযায়সর সূ িনাে বয়লয়েন, উপনযায়সর শপ্ররণাস্বরূপ স্বপ্নলি কাতহতনতটর কর্া“স্বয়প্ন শদ্খ্লু

- একটা পার্য়রর তন্দর। শোয়টা শ য়েয়ক তনয়ে বাপ এয়সয়েন পুয়যা তদ্য়ে। সাদ্া

পার্য়রর তসুঁতের উপর তদ্য়ে বতলর রক্ত গতেয়ে পেয়ে। শদ্য়খ্ শ য়েতটর ু য়খ্ কী ভে! কী শবদ্না!
বাপয়ক শস বার বার করুণস্বয়র বলয়ে লগল, বাবা, এে রক্ত শকন! বাপ শকায়না য়ে শ য়ের ু খ্
িাপা তদ্য়ে িাে, শ য়ে েখ্ন তনয়যর আুঁিল তদ্য়ে রক্ত

ু েয়ে লাগল। শযয়গ উয়ঠই বললু , গল্প

পাওো শগল। এই স্বয়প্নর তববরণ ‘যীবনস্মৃত ে’শে পূ য়বষই তলয়খ্তে, পুনরুতক্ত করয়ে হল। আসল গল্পটা
তেল শপ্রয় র অতহংস পূ যার সয়ঙ্গ তহংর েতক্তপূ যার তবয়রায। তকন্তু

াতসক পয়ের শপটুক দ্াতব

৩
সাতহয়েযর তবয েুযার ায়প পতরত ে হয়ে িাে না। বযঞ্জয়নর পদ্সংখ্যা বাতেয়ে িলয়ে হল”।

তেপুরার অতযপতে শগাতবন্দয াতণকয-র শর্য়ক তনবষাসনদ্ি পাওোর পর শ্রাবয়ণর শের্ দ্ু ই তদ্ন স ে শিয়ে তনয়েয়ে রঘু পতে
এবং এই দ্ু ই তদ্য়নর স য়ের

য়যয েীি ঘটনাবেষয়ক রবীন্দ্রনার্ রূপাতেে কয়রয়েন। শ্রাবয়ণর শের্রাতেয়ে যেতসংয়হর

আত্মবতলদ্ায়নর সংকল্প তদ্য়ে রবীন্দ্রনার্ রঘুপতের হৃদ্য়ের পতরবেষ ন ঘতটয়েয়েন। উপনযায়স আর্ায়ঢ়র কালরাতের পয়রও
রঘুপতে শগাতবন্দয াতণয়কযর তসোয়ন্তর তবয়রাতযো কয়রতেয়লন, তকন্তু নাটয়ক শ্রাবয়ণর শের্রাতের পয়র তবয়রাতযো আর অটুট
র্ায়ক তন। ত র্যা ও েলনার আশ্রে গ্রহণ কয়র উপনযায়স রঘু পতে শোয়টা হয়ে তগয়েতেল; নাটয়কর রঘুপতে যেতসংয়হর
আত্মবতলদ্ায়নর শবদ্নাে পীতেে হয়ে লু প্তপ্রাে পূ বষ

তহ া বহুলাংয়ে ত য়র শপয়েয়ে। উপনযায়স তেপুরার অতযপতে

শগাতবন্দয াতণকয গুরুত্ব শবতে শপয়েতেল, তকন্তু নাটয়ক যেতসংয়হর আত্মতবসযষন ূ ল ঘটনা হওোে যেতসংহ-ই প্রযান িতরে
হয়ে ওয়ঠয়ে।
উপনযায়স তদ্বেীোংয়ের সু যা প্রভৃতের কাতহতন নাটয়ক শনই। আবার উপনযায়সর হাতস, শকদ্ায়রশ্বর িতরে নাটয়ক
অনু পতস্থে। উপনযায়সর অপ্রযান িতরে যেতসংহ নাটয়ক নােক তহসায়ব প্রতেতষ্ঠে। নাটয়ক সম্পূ ণষ নেুন িতরে িাুঁদ্পাল,
নেনরাে। এয়দ্র শিয়েও উয়ল্লখ্য়র্াগয িতরে গুণবেী ও অপণষা। গুণবেীর প্রতে দ্ু দ্ষান্ত শপ্র শগাতবন্দয াতণয়কযর সংকয়ল্পর
পয়র্ বাযা সৃ তষ্ট কয়রয়ে বায়র বায়র। অপণষা িতরয়ের সয়ঙ্গ প্রেন্নভায়ব ইতঙ্গে করা হয়েয়ে শদ্বী তেপুয়রশ্বরীর।
শগাতবন্দয াতণয়কযর য়যয র্খ্ন তবয়বকয়বায অপণষার কর্াে যাগ্রে হয়ে উয়ঠয়ে েখ্ন শগাতবন্দয াতণয়কযর তবশ্বাস হয়েয়ে এই
সেযবাণী শকায়না তভখ্াতরণী বাতলকার নে, এই বাণী স্বেং যগন্মাোর‘তবসযষন’
“শগাতবন্দ । স্বপ্ন নয়হ প্রভু ! এেতদ্ন স্বয়প্ন তেনু ,
আয যাগরণ। বাতলকার ূ তেষ য’শর
স্বেং যননী শ ায়র বয়ল তগয়েয়েন,
যীবরক্ত সয়হ না োুঁহার”।
শগাতবন্দয াতণয়কযর নেয়নর

৪

তণ বালক ধ্রুবয়ক হেযার র্ের্য়ের বযাপায়র নেেরায়ের তসংহাসন লায়ভর আোর সয়ঙ্গ

নাটয়ক আয়রা একতট নেুন অযযায়ের সূ িনা হয়েয়ে। নাটয়ক ধ্রুবয়ক হেযার তিন্তা প্রর্

এয়সয়ে গুণবেীর

উপনযায়স এয়সয়ে রঘুপতের ার্াে। উপনযায়স রঘুপতে নেেরােয়ক বয়লতেয়লন‘রাযতর্ষ’
“নেেরায়ের

ু য়খ্র তদ্য়ক তকেু েণ িাতহো গলার স্বর না াইো রঘুপতে বতলয়লন, “এই তেশুই

শো ার েত্রু, োহা যান? েুত

রাযবংয়ে যতন্মোে – শকার্াকার এক অঞ্জােকুলেীল তেশু শো ার

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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ার্া হইয়ে ু কুট কাতেো লইয়ে আতসোয়ে োহা তক যান? শর্ তসংহাসন শো ার যনয অয়পো
কতরয়েতেল, শসই তসংহাসয়ন োহার যনয স্থান তনতদ্ষষ্ট হইোয়ে োহা তক দ্ু য়টা িেু র্াতকয়ে শদ্তখ্য়ে
পাইয়েে না!”
নেেরায়ের কায়ে এ-সকল কর্া নূ েন নয়হ। তেতনও পূ য়বষ এইরূপ ভাতবোতেয়লন। সগয়বষ বতলয়লন,
“োহা তক আর বতলয়ে হইয়ব ঠাকুর! আত তক আর এইয়ট শদ্তখ্য়ে পাই না!”
রঘুপতে কতহয়লন, “েয়ব আর কী। েয়ব োহায়ক আতনো দ্াও। শো ার তসংহাসয়নর বাযা দ্ূ র কতর।
এই কটা প্রহর শকায়না য়ে কাতটয়ব, োর পর - েুত কখ্ন আতনয়ব?”
নেেরাে। আয সন্ধযায়বলাে - অন্ধকার হইয়ল।
পইো স্পেষ কতরো রঘুপতে কতহয়লন, “র্তদ্ না আতনয়ে পার শো িাহ্ময়ণর অতভোপ লাতগয়ব। ো
হইয়ল, শর্

ু য়খ্ েুত

প্রতেজ্ঞা উচ্চারণ কতরো পালন না কর, তেরাতে না শপাহাইয়ে শসই

ু য়খ্র

াংস েকুতন তেুঁতেো তেুঁতেো খ্াইয়ব”।
শুতনো নেেরাে ি তকো ু য়খ্ হাে বুলাইয়লন – শকা ল

াংয়সর উপয়র েকুতনর িঞ্চুপাে-কল্পনা

োুঁহার তনোন্ত দ্ু ুঃসহ শবায হইল। রঘুপতেয়ক প্রণা কতরো তেতন োোোতে তবদ্াে হইয়লন। শস ঘর
৫
হইয়ে আয়লাক বাোস ও যনয়কালাহয়লর য়যয তগো নেেরাে পুনযষীবন লাভ কতরয়লন”।

উপনযায়স ধ্রুবয়ক হেযার বযাপায়র রঘুপতে ও নেেরায়ের কয়র্াপকর্ন নাটয়ক গুণবেী ও নেেরায়ের কয়র্াপকর্য়ন
রূপান্ততরে হয়েয়ে‘তবসযষন’
“ গুণবেী। ওই-শর্ বালক ধ্রুব ! বাতেয়ে রাযার
শকায়ল, তদ্য়ন তদ্য়ন উুঁ িু হয়ে উতঠয়েয়ে
ু কুয়টর পায়ন।
নেেরাে।

োই বয়ট ! এেেয়ণ
বুত ঝলা সব। ু কুট শদ্য়খ্তে বয়ট
ধ্রুয়বর ার্াে ! আত বতল শুযু শখ্লা!

গুণবেী।

ু কুট লইো শখ্লা! বয়ো কাল-শখ্লা !
এই শবলা শভয়ঙ দ্াও শখ্লা-নয়হ েুত
শস শখ্লার হইয়ব শখ্য়লনা।
নেেরাে।

োই বয়ট !
এ শো ভায়লা শখ্লা নে।

গুণবেী।

অযষরায়ে আতয
শগাপয়ন লইো োয়র শদ্বীর িরয়ণ
শ ার নায় শকায়রা তনয়বদ্ন। োর রয়ক্ত
তনয়ব র্ায়ব শদ্বয়রার্ানল, স্থােী হয়ব
তসংহাসন এই রাযবংয়ে – তপেৃয়লাক
গাতহয়বন কলযাণ শো ার। বুয়ঝে তক?
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নেেরাে।

বুতঝোতে।

গুণবেী।

েয়ব র্াও! র্া বতলনু কয়রা।
য়ন শরয়খ্া, শ ার নায় শকায়রা তনয়বদ্ন!
নেেরাে।

োই হয়ব। ু কুট লইো শখ্লা ! এ কী
সবষনাে! শদ্বীর সয়ন্তার্, রাযযরো,
৬
তপেৃয়লাক – বুতঝয়ে তকেু ই বাতক শনই”।

উপনযায়স বালক ধ্রুবয়ক হেযার শিষ্টার ঘটনা যেতসংয়হর আত্মবতলদ্ায়নর পয়র ঘয়টয়ে। যেতসংয়হর আত্মবতলদ্ায়নর পূ য় বষ
বালক ধ্রুবর াযযয় রবীন্দ্রনার্ নাটয়ক রঘুপতের হৃদ্ে-পতরবেষ ন ঘতটয়েয়েন। তন্দয়র হেযার যনয তনয়বতদ্ে ঘু ন্ত ধ্রুবর
ু য়খ্র তদ্য়ক োতকয়ে রঘুপতের য়ন পয়েয়ে যেতসংয়হর তেেয়বর কর্া –
‘তবসযষন’
“ রঘু পতে।

শকুঁয়দ্ শকুঁয়দ্ ঘুত য়ে পয়েয়ে। যেতসংহ
এয়সতেল শ ার শকায়ল অ তন তেেয়ব
তপেৃ ােৃহীন। শসতদ্ন অ তন ক’শর
শকুঁয়দ্তেল নূ েন শদ্তখ্ো িাতর তদ্ক,
হোশ্বাস শ্রান্ত শোয়ক অ তন কতরো
ঘু ায়ে পতেোতেল সন্ধযা হয়ে শগয়ল
ওইখ্ায়ন শদ্বীর িরয়ণ ! ওয়র শদ্য়খ্
োর শসই তেশু ু খ্ তেশুর ক্রন্দন
য়ন পয়ে”।

তন্দয়রর শসাপান-পার্ায়ণর

৭

য়ো কতঠন রঘুপতের ললাট এই প্রর্

শকা ল হল। শগাতবন্দয াতণয়কযর আয়দ্ে পালয়ন

নেনরায়ের অে ো সয়েও শগাতবন্দয াতণয়কযর প্রতে নেনরায়ের সেযকার আনু গেয এবং গভীর আনু গয়েযর কর্া সবষদ্া
ু য়খ্ বলা সয়েও িাুঁদ্পায়লর ির

তবশ্বাসঘােকো – দ্ু তট তবপরীেয ে নাটকীে উপাদ্ান নূ েন িতরেদ্বয়ের সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ

নাটয়ক নূ েন এয়সয়ে‘তবসযষন’
“নেনরাে।

শ াগয়লর তসনয-সায়র্ আয়স িাুঁদ্পাল,
নাতেয়ে তেপুরা।

শগাতবন্দ।

এ নয়হ, নেনরাে,
শো ার উতিে। েত্রু বয়ট িাুঁদ্পাল,
োই বয়ল োর নায় শহন অপবাদ্ !

নেনরাে।

অয়নক তদ্য়েে দ্ণ্ড দ্ীন অযীয়নয়র,
আয এই অতবশ্বাস সব শিয়ে শবতে !
শ্রীিরণিুযে হয়ে আতে, োই ব’শল
তগয়েতে তক এে অযুঃপায়ে!

শগাতবন্দ।

ভায়লা কয়র

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন 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 নজা 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

বয়লা আরবার, বুয় ঝ শদ্তখ্ সব।
নেনরাে।

শর্াগ
তদ্য়ে শ াগয়লর সায়র্ িায়হ িাুঁদ্ পাল
শো ায়র কতরয়ে রাযযিুযে।
েুত শকার্া

শগাতবন্দ।

শপয়ল এ সংবাদ্?
শর্তদ্ন আ ায়র প্রভু

নেনরাে।

তনরস্ত্র কতরয়ল, অস্ত্রহীন লায়য িয়ল
শগনু শদ্োন্তয়র; শুতনলা আসায় র
সায়র্ শ াগয়লর বাতযয়ে তববাদ্; োই
িয়লতেনু শসর্াকার রাযসতন্নযায়ন
াতগয়ে তসতনকপদ্। পয়র্ শদ্তখ্লা
আতসয়ে শ াগল তসনয তেপুরার পায়ন,
সয়ঙ্গ িাুঁদ্পাল। সন্ধায়ন শযয়নতে োর
অতভসতন্ধ। েুতটো এয়সতে রাযপয়দ্।
শগাতবন্দ।

সহসা এ কী হল সংসায়র শহ তবযাোুঃ !
শুযু দ্ু ই -িাতর তদ্ন হল, যরণীর
শকানখ্ায়ন তেদ্রপর্ হয়েয়ে বাতহর,
স ু দ্ে নাগবংে রসােল হয়ে
উতঠয়েয়ে িাতর তদ্য়ক পৃ তর্বীর’ পয়র –
পয়দ্ পয়দ্ েুতলয়েয়ে

ণা। এয়সয়ে তক

প্রলয়ের কাল ! এখ্ন স ে নয়হ
তবস্ময়ের। শসনাপতে, লহ তসনযভার”।

৮

কাতহতন-িতরে-তবর্েগে পতরবেষন োোও আয়ে ভার্াগে রূপান্তর। ভার্াগে রূপান্তর দ্ু ই ভায়ব হয়েয়ে –
প্রর্ ে, ‘রাযতর্ষ’ উপনযায়সর গদ্যসংলাপয়ক ‘তবসযষন’ নাটয়কও গদ্য রাখ্া হয়েয়ে, শর্ ন তেপুরার প্রযাবৃ য়ন্দর
কয়র্াপকর্য়ন। তদ্বেীেে, ‘রাযতর্ষ’ উপনযায়সর গদ্যসংলাপয়ক ‘তবসযষন’ নাটয়ক পয়দ্য রূপান্ততরে করা হয়েয়ে।
‘রাযতর্ষ’ উপনযায়সর েৃেীে পতরয়েদ্ অবলম্বয়ন ‘তবসযষন’ নাটয়কর প্রর্

অয়ির তদ্বেীে দ্ৃ েযতট রতিে হয়েয়ে –

গদ্যসংলায়পর পয়দ্য রূপান্তয়রর উদ্াহরণ তননরূপুঃ
‘রাযতর্ষ’
“রাযা বতলয়লন, “এ বৎসর হইয়ে তন্দয়র যীববতল আর হইয়ব না”।
সভাসু ে শলাক অবাক হইো শগল। রাযভ্রাো নেেরায়ের ার্ার িুল পর্ষন্ত দ্াুঁোইো উতঠল।
শিান্তাই রঘু পতে বতলয়লন, “আত এ কী স্বপ্ন শদ্তখ্য়েতে !”
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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রাযা বতলয়লন, “না ঠাকুর, এেতদ্ন আ রা স্বপ্ন শদ্তখ্য়েতেলা , আয আ ায়দ্র শিেনা হইোয়ে। একতট বাতলকার ূ তেষ
যতরো া আ ায়ক শদ্খ্া তদ্োতেয়লন। তেতন বতলো তগোয়েন, করুণা েী যননী হইো া োুঁহার যীয়বর রক্ত আর শদ্তখ্য়ে
পায়রন না”।
রঘুপতে কতহয়লন, “ া েয়ব এেতদ্ন যতরো যীয়বর রক্ত পান কতরো আতসয়েয়েন কী কতরো?”
রাযা কতহয়লন, “না, পান কয়রন নাই। শো রা র্খ্ন রক্তপাে কতরয়ে েখ্ন তেতন ু খ্ ত রাইো র্াতকয়েন”।
রঘুপতে বতলয়লন, “ হারায, রাযকার্ষ আপতন ভায়লা বুয় ঝন সয়ন্দহ নাই, তকন্তু পূ যা সম্বয়ন্ধ আপতন তকেু ই যায়নন না।
শদ্বীর র্তদ্ তকেুয়ে অসয়ন্তার্ হইে, আত আয়গ যাতনয়ে পাতরো ”।
নেেরাে অেযন্ত বুতে ায়নর

য়ো ঘাে নাতেো কতহয়লন, “হাুঁ, এ তঠক কর্া। শদ্বীর র্তদ্ তকেুয়ে অসয়ন্তার্ হইে,

ঠাকুর হােেই আয়গ যাতনয়ে পাইয়েন”।
রাযা বতলয়লন, “হৃদ্ে র্ার কতঠন হইো তগোয়ে, শদ্বীর কর্া শস শুতনয়ে পাে না”।
নেেরাে পুয় রাতহয়ের ু য়খ্র তদ্য়ক িাতহয়লন – ভাবটা এই শর্, এ কর্ার একটা উির শদ্ওো আবেযক। রঘুপতে আগুন
হইো উতঠো বতলয়লন, “ হারায, আপতন পার্ণ্ড নাতস্তয়কর য়ো কর্া কতহয়েয়েন”।
নেেরাে ৃ দ্ু প্রতেধ্বতনর য়ো বতলয়লন, “হাুঁ, নাতস্তয়কর য়ো কর্া কতহয়েয়েন”।
শগাতবন্দয াতণকয উেীপ্ত ূ তেষ পুয়রাতহয়ের ু য়খ্র তদ্য়ক িাতহো বতলয়লন, “ঠাকুর, রাযসভাে বতসো আপতন ত র্যা স ে নষ্ট
কতরয়েয়েন। তন্দয়রর কায বতহো র্াইয়েয়ে, আপতন তন্দয়র র্ান। র্াইবার স ে পয়র্ প্রিার কতরো তদ্য়বন শর্, আ ার
রায়যয শর্ বযতক্ত শদ্বোর তনকট যীববতল তদ্য়ব োহার তনবষাসনদ্ণ্ড হইয়ব”।
েখ্ন রঘুপতে কাুঁতপয়ে কাুঁতপয়ে উতঠো দ্াুঁোইো পইো স্পেষ কতরো বতলয়লন, “েয়ব েুত উেন্ন র্াও !” ৯
‘তবসযষন’
“শগাতবন্দ।

তন্দয়রয়ে যীববতল এ বৎসর হয়ে
হইল তনয়র্য।

নেনরাে।
েী।

বতল তনয়র্য !
তনয়র্য !

নেেরাে।

োই শো, বতল তনয়র্য !

রঘু পতে।

এ তক স্বয়প্ন শুতন?

শগাতবন্দ। স্বপ্ন নয়হ প্রভু ! এেতদ্ন স্বয়প্ন তেনু ,
আয যাগরণ। বাতলকার ূ ত েষ য’শর
স্বেং যননী শ ায়র বয়ল তগয়েয়েন,
যীবরক্ত সয়হ না োহার।
রঘুপতে।

এেতদ্ন
সতহল কী কয়র? সহর বৎসর য’শর
রক্ত কয়রয়েন পান, আতয এ অরুতি !

শগাতবন্দ।

কয়রন তন পান। ু খ্ ত রায়েন শদ্বী
কতরয়ে শোতণেপাে শো রা র্খ্ন।

রঘুপতে।

হারায, কী কতরে ভায়লা কয়র শভয়ব
শদ্য়খ্া। োস্ত্রতবতয শো ার অযীন নয়হ।

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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শগাতবন্দ। সকল োয়স্ত্রর বয়ো শদ্বীর আয়দ্ে।
রঘুপতে। এয়ক ভ্রাতন্ত, োয়হ অহংকার ! অজ্ঞ নর,
েুত শুযু শুতনোে শদ্বীর আয়দ্ে,
আত শুতন নাই?
নেেরাে। োই শো, কী বয়লা েী,
এ বয়ো আির্ষ ! ঠাকুর শোয়নন নাই?
শগাতবন্দ।

শদ্বী-আজ্ঞা তনেযকাল ধ্বতনয়ে যগয়ে।
শসই শো বতযরে শর্যন শস বাণী
শুয়নও শুয়ন না।
পার্ণ্ড, নাতস্তক েুত !

রঘুপতে।

শগাতবন্দ। ঠাকুর, স ে নষ্ট হে। র্াও এয়ব
তন্দয়রর কায়য। প্রিার কতরো তদ্য়ো
পয়র্ শর্য়ে শর্য়ে, আ ার তেপুররায়যয
শর্ কতরয়ব যীবহেযা যীবযননীর
পূ যােয়ল, োয়র তদ্ব তনবষাসনদ্ণ্ড।
রঘুপতে। এই তক হইল তস্থর?
শগাতবন্দ।

তস্থর এই।
উতঠো

রঘুপতে।

েয়ব
উেন্ন ! উেন্ন র্াও !”

১০

রবীন্দ্রনার্ কী ভায়ব তনয়যর উপনযায়সর কাতহতন নাটয়কর কাতহতনয়ে পতরবেষন বা পতর াযষনা করয়েন এবং শসই
পতরবেষন-ইতেহাস কী ভায়ব নব সংস্করয়ণ ু দ্রণ-িতরোর্ষো লাভ করে – োর একটা উয়ল্লখ্য়র্াগয উদ্াহরণ পাই ‘রাযতর্ষ’
উপনযায়সর নাটযরূপান্তর ‘তবসযষন’ নাটয়কর শেয়ে।
ের্যসূ ে ুঃ
১। তবেী, প্র র্নার্। রবীন্দ্রসাতহেয তবতিো, কলকাো, ১৩৭৪, পৃ ুঃ ১০৭
২। শসন, পুত লনতবহারী। রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী(১ খ্ি), কলকাো, ১৩৮০, পৃ ুঃ ১৯২
৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনার্। রবীন্দ্ররিনাবলী(৭ খ্ি), (প,ব,স), কলকাো, ১৩৯২, পৃ ুঃ ১১৮
৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনার্। তবসযষন(তবশ্বভারেী), কলকাো, ১২৯৭, পৃ ুঃ ২০
৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনার্। রাযতর্ষ(তবশ্বভারেী), কলকাো, ১২৯৩, পৃ ুঃ ৬১
৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনার্। তবসযষন(তবশ্বভারেী), কলকাো, ১২৯৭, পৃ ুঃ ৮৮
৭। প্রাগুক্ত, পৃ ুঃ ৯৪
৮। প্রাগুক্ত, পৃ ুঃ ১০১-১০২
৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনার্। রাযতর্ষ (তবশ্বভারেী), কলকাো, ১২৯৩, পৃ ুঃ ১২-১৩
১০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনার্। তবসযষন(তবশ্বভারেী), কলকাো, ১২৯৭, পৃ ুঃ ২০-২১
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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প্রসঙ্গ: স ীরণ দ্ােগুয়প্তর ‘সােনরী’
শলখ্ক-পতরতিতে

শদ্বারতে তসকদ্ার
গয়বর্ক (তপ.এইি.তি.), বাংলা তবভাগ
শগৌেবঙ্গ তবশ্বতবদ্যালে
পতি বঙ্গ, ভারে

সার-সংয়েপ
‘সােনরী’ স ীরণ দ্ােগুয়প্তর শদ্েভাগ তবর্েক স্মৃ তেকর্া। তবর্ে অনু সায়র এতট পয়বষ পয়বষ তবভক্ত। বাযষয়কয উপনীে হয়ে
তেতন এই তেেব স্মৃ ত ে তলয়খ্য়েন শসখ্ায়ন কালানু ক্র বা তবর্য়ের সঙ্গতে রতেে হেতন।আপােেুে সব ঘটনার ালা গাুঁ র্া
হয়েয়ে। উপনযায়সর রীতেয়ে শলখ্য়কর অনু পতস্থতেয়ে ঘটা পাতরবাতরক ঘটনাও এই স্মৃ তেকর্ার অঙ্গীভূে হয়েয়ে। শলখ্ক
এখ্ায়ন সবষজ্ঞ কর্য়কর যবাতনয়ে কাতহতন বয়লয়েন, স্মৃতেকর্ার িলতে ঢয়ঙ বক্তা ‘আত ’ কর্া বয়ল না, শলখ্ক তনয়য
এখ্ায়ন শখ্াকন। বার াসযার য়ো নানা ঋেুয়ে শখ্াকয়নর নানা স্মৃ তে, গ্রা ীণ বাঙাতল যীবয়নর হারায়না েতব আকষাইয়ভর
য়ো সাযায়না রয়েয়ে এই শলখ্াে। িার্বাস পশুপালন তনয়ে র্াতপে ের্ গ্রা যীবন অনু পুঙ্খ ভায়ব উয়ঠ এয়সয়ে। তপতস
আর োর িাকর ইনার কর্া এই বইয়ের সবয়িয়ে বে অংে যুয়ে। শখ্াকয়নর বাবা, া, অনয তপতস, ঠাকু া োোও তভে
কয়র আয়স নানা িতরে, ওস্তাদ্

ইনু , তবভূতে শসন, সয়ন্তার্ দ্াদ্া

তেন পাগলা এক বার এয়সই ত তলয়ে র্াে। তবয ষীর

অেযািার, তবয ষীর সহয়র্াতগো দ্ু ইই উয়ল্লতখ্ে হয়েয়ে। শেয়র্ গ্রা েযায়গ বাযয হে পতরবারতট, বহুকায়লর িাকয়রর দ্বারা
আক্রান্ত হে তপতস া। গ্রা েযাগ প্রসঙ্গ োো অনযে শখ্াকন বা অনয িতরয়ের

া নসয়লায়কর খ্বর শলখ্ক শদ্ন না।

শদ্েভায়গর র্েণাও একটা দ্ু য়টা যােগা োো প্রকাে পােতন। গ্রা ীণ নানা শলাকািার, শলাককর্ার উয়ল্লখ্ এই বইয়ে
আয়ে। আয়ে আঞ্চতলক েয়ব্দর তবপুল বযবহার, র্া প্রেংসনীে হয়লও ায়ঝ ায়ঝ ানয বাংলার পাঠয়কর পয়ে দ্ু য়বষাযয হয়ে
ওয়ঠ।

সূিক েব্দ
উপনযায়সর আতঙ্গক, ঋেুয়ভয়দ্ গ্রা ীণ বাঙাতলর যীবন, আঞ্চতলক ভাসা।

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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প্রসঙ্গ: স ীরণ দ্ােগুয়প্তর ‘সােনরী’
শদ্বারতে তসকদ্ার
স ীরণ দ্ােগুপ্ত শপোদ্ার শলখ্ক নন।য়দ্েভায়গর দ্ে বের আয়গ োুঁর যন্ম। পঞ্চায়ের দ্েয়কর আয়ে পায়ে তেতন োুঁর
শদ্য়ের স্মৃতে শলখ্া শুরু কয়রন র্তদ্ও এই বই োপা হে ২০০৭ এ। োর এই তেতর্লভতঙ্গ
বয়লয়েন ‘ভযাযর ভযাযর’ কর্কো।যীবয়নর অপ্রযান কর্াই এখ্ায়ন

রিনায়ক তেতন তনয়যই

ু খ্য হয়ে উয়ঠয়ে। কর্কোে শর্ ন কর্য়কর

কাতহতনর কালানু ক্র বযাে রাখ্ার দ্াে শনই, অনাোয়স শস এক প্রসঙ্গ শর্য়ক অনয প্রসয়ঙ্গ িয়ল শর্য়ে পায়র। আয বাযষয়কয
উপনীে হয়ে োুঁর কায়ে স্পষ্টের হয়ে উয়ঠয়ে শ য়ল আসা তেেব। সু নন্দা তসকদ্ায়রর ‘দ্ো েীর কর্ার’

য়োই পয়বষ

পয়বষ তবর্ে অনু র্ােী তবভক্ত োুঁর স্মৃ ত েকর্া।অতকতঞ্চৎকর সব বালয স্মৃত ের ালা পঞ্চাে বের পর শলখ্য়কর কায়ে সােনরী
হায়রর য়োই দ্াত , অয়নযর কায়ে ো র্ে সা ানযই শহাক না শকন। ত তহর শসনগুয়প্তর ‘তবর্াদ্ বৃ ে’ শর্ ন স্মৃতের সয়ঙ্গ
সয়ঙ্গ শলখ্য়কর অযযেয়নরও

সল ‘সােনরী’ ো নে। এ শর্ন আত্মিতরেও তঠক নে, বালক শলখ্ক র্তদ্ও এর অতে

গুরুত্বপূ ণষ িতরে েবু শলখ্য়কর শদ্খ্া বহু িতরে ঘটনা বহু বায়লয শোনা পাতরবাতরক ইতেহাস এই কাতহতনয়ে স্থান শপয়েয়ে
র্ার সয়ঙ্গ শলখ্য়কর শর্াগ খ্ুব সা ানয। র্ায়দ্র কর্া শলখ্ক বয়লয়েন োরা অয়নয়কই আয ৃ ে বা শিায়খ্র আোয়ল বালক
স ীরয়ণর স্মৃত ে োো আয োয়দ্র শর্ন শকান অতস্তত্বই শনই। আয
কল্পয়লাক র্ার না

য়ন হে োরা আয়দ্ৌ তক তেল শকানতদ্ন, তেল শসই

শদ্ে। শলখ্য়কর তনয়যরই কর্াে ‘সবাই ত য়ল োর (শলখ্য়কর তনয়যর) বযতক্ত ানসতট গয়ে তদ্য়েয়ে,

আর র্ায়টর প্রায়ন্ত োয়দ্র শখ্াুঁযা ায়ন হল, োর তনয়যয়কই শখ্াুঁযা’। তনুঃসঙ্গ একাকী বালয়কর কাতহতন এতট নে,অয়নয়কর
সাহিয়র্ষ এই বযতক্তসিার উয়ন্মর্। এই আত্ম-উপাদ্ান অতে সা ানয বয়লই শবাযহে এই স্মৃ তেকর্া উি পুরুয়র্ শলখ্া নে,
সবষজ্ঞ কর্য়কর যবাতনয়ে শলখ্া। এখ্ায়ন অনয িতরয়ের

য়োই শলখ্ক একতট িতরে ‘শখ্াকন’। এ ন অংেও কাতহতনয়ে

সতন্নতবষ্ট কয়রয়েন শলখ্ক র্া োর প্রেযে স্মৃতে নে, োর শদ্েেযায়গর পর শ য়ল আসা ঘর-পতরযয়নর কর্া উপনযায়সর
ঢয়ঙ শলখ্ক যুয়ে তদ্য়েয়েন। আর শর্য়হেু শুরু শর্য়কই শলখ্ক উপনযায়সর আতঙ্গকতটয়ক গ্রহণ কয়রয়েন োই ো তবন্দু াে
শব ানান লায়গ না।
শলখ্য়কর যন্ম ১৯৩৭-এ, পূ বষবয়ঙ্গ কাটায়না প্রর্ বায়রা বের অর্ষা ৎ ১৯৪৯ সাল পর্ষন্ত এই কাতহতনর বযতপ্ত। শেইেতট
অংয়ে তবভক্ত এই কাতহতনয়ে বারবার এয়সয়ে নানা ঋেুর প্রসঙ্গ, নানা ঋেুয়ে প্রকৃতের নানা রূপ নানা উৎসব আয় াদ্আহ্লাদ্। কাতিষক াস পূ বষপুরুর্য়ক আয়লা শদ্খ্ায়নার াস স্মরণ করার াস শসই ায়সই শখ্াকয়নর শিায়খ্ না শদ্খ্া প্রবাসী
কাকার ৃ েুয সংবাদ্ আয়স। শসই শখ্াকয়নর প্রর্

স্মৃ ত ে আর প্রর্

কান্না। বালয়কর দ্ৃ তষ্টয়ে শসই

ৃ েুয দ্ৃ য়েযর বণষ না

অভূেপূ বষ। একতট অকাল ৃ েুযর পরও শর্ কীভায়ব ননদ্-ভায়য ঝগো বাুঁয় য, সন্তান শোয়ক স্তি ায়ের সা য়নও শর্ সদ্য
ৃে

ানু র্তটয়ক তনয়ে তবর্তেক শকাুঁদ্ল হে ো বালয়কর তনবষযতক্তক দ্ৃ তষ্টর সা য়ন, পাঠকও শখ্াকন হয়ে র্াে োই োর

শিায়খ্ এসব আর তবসদ্ৃ ে লায়গ না, শোকােষ াও জ্ঞান ত রয়ল দ্ু য শখ্য়ে আবার কাুঁদ্য়ে বয়স। এক পরার্ষ পর ানু য়র্র
ৃ েুযয়ে শদ্খ্া কান্না শখ্াকনয়ক অতে তেেয়বও যাক্কা শদ্ে, র্া শর্য়ক শযয়গ উয়ঠ ‘শস যীবনভর দ্ু ুঃখ্ সু য়খ্ তনতবষকার হয়ে
শেয়খ্’। োর আর আনন্দ অনু ষ্ঠায়ন শর্াগ তদ্য়ে প্রাণ িাে না য়ন হে এই শযার কয়র উৎসয়ব শ য়ে র্াকা শর্ন যীবয়নর
অতনবার্ষ পতরণা য়ক ভুয়ল র্াকার যনয।যীবন আর োর কণ্ঠলি ৃ েুয োয়ক শেখ্াে তস্থর হয়ে আনয়ন্দ-তবর্ায়দ্ তবিতলে
না হয়ে।

হাভারয়ে র্ু তযতষ্ঠর শর্ বয়লতেয়লন আ রা তনেয ৃ েুয শদ্য়খ্ও তনয়যয়দ্র অ র ভাতব এটাই পৃ তর্বীর তবস্মেকর

ঘটনা। অদ্ভুে ভায়ব একতট তেশুয়ক প্রর্ শদ্খ্া ৃ েুযয়োক তেতখ্য়ে শদ্ে যীবন কয়ো অতনেয।যীবয়নর বার াসযা শুরু হে
শখ্াকয়নর। গ্রীয়ষ্ম বাংলায়দ্ে আরয়বর রুভূত ই হয়ে র্াে, খ্াল তবল সব শুকয়না। তকন্তু আ যা শর্য়ক অকুলীন বুঁইতি
শিউো খ্াওো শুকয়না পুকুয়র

ায়ের শদ্ৌয়োয়দ্ৌতে শদ্খ্া কে কায। আর গরয়

প্রযান কায আ সে পাহারা

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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শদ্ওো।আ সেও শর্ ায়ের আুঁে লোপাোর কল্কা এরক

নানা োুঁয়ি তেতর হে োর শর্ এে তবস্তৃে প্রস্তুেপ্রণালী তেল

শস কায়লর গয়ভষ হাতরয়েই শগয়ে। এই বইয়ের অয়নক অংেই পূ বষ বাংলার হাতরয়ে র্াওো গ্রা যীবয়নর আকষাইভ। আর্াঢ়
ায়স আবার শুকয়না পুকুর যয়ল ভয়র ওয়ঠ, োয়ে শখ্য়ল পাতেহাুঁস।য়েোল শযাুঁয়কর হাে শর্য়ক োয়দ্র বাুঁিায়না। আর
শ্রাবয়ণ শকুঁয়িা বযাং ো ু য়ক ভয়র র্াে উয়ঠান, িেুতদ্ষয়ক কাদ্া , অতবরা

বর্ষণ। েযাওলা যরা উয়ঠায়ন েূ নয খ্া িায়ে

খ্া িায়ে তপতসর তিৎপাে হয়ে উয়ল্ট পো এককায়লর সব শিনা েতবয়ক আবার পাঠয়কর শিায়খ্র সা য়ন আবার েুয়ল
যরা। ভাদ্র ায়স ওস্তাদ্ ইনু র ঘুতে ওোয়নার সঙ্গী হওো। িাক ঘুতে বানায়নার েতরকা শেখ্া সব তকেু র অনু পুঙ্খ তববরণ
তদ্য়েয়েন শলখ্ক। ভাদ্র ায়স রায়ে না ঘুত য়ে শোটতপতস োল পোর যপ যপ েব্দ শোয়ন আর গুয়ণ গুয়ণ শসই োল খ্ুুঁয়য
বার কয়র। োর কায়ে োল েীর খ্াওোর আবদ্ার করার ানু র্ োর খ্াস িাকর। তেেয়বর েুে েুে ঘটনার খ্ুুঁত টনাতট
তববরণ তদ্য়েন স ীরণ তকন্তু শ ায়টর ওপর ো ক্লাতন্তকর লায়গ না। েরয়ের উজ্জ্বল উৎসব

ু খ্র আকাে। দ্ু গষাপূ যা

কর্কোর আসয়রর প্রস্তুতে। বতলর যনয আনা পাুঁঠাগুয়লায়ক বাৎসয়লয ঘাস খ্াইয়ে বে কয়র বাতের শোয়টারা, োরপর
োরা ানয়ে পায়র না োয়দ্র কতদ্য়নর আদ্য়রর োগলোনাগুতলর তন ষ পতরণতে। বতলর োগ াংস আর োরা ু য় খ্ েুলয়ে
পায়র না। োরয়দ্াৎসয়ব গাুঁয়ে শ য়র প্রবাসী তপ্রেযন। পূ বষবয়ঙ্গর কনকয়ন েীে, শখ্যু র গুে, েীয়ের ত য়ঠ শরায়দ্ শোটয়দ্র
শিারপলাতন্ত শখ্লা আর বেয়দ্র নকতে কাুঁর্া শবানা। এই েীয়ের আসর একটা সু ন্দর াো ে েতব তেতর কয়র র্া কয়েক
দ্েক আয়গ সব বাতের শিনা দ্ৃ েয তেল তকন্তু আয ভারেীে যীবয়ন তবরলে । বসয়ন্ত রূপসা নদ্ীর তিকতিয়ক যয়ল তিতঙ্গ
কয়র শভয়স শভয়স শখ্াকয়নর া াবাতে র্াওো। অন্ধ বাবায়ক কেতদ্ন পর শদ্য়খ্ শোটয়বলায়ে তবয়ে হওো শ য়ে, দ্ীঘষকাল
না শদ্খ্া তপেৃগৃ য়হর প্রতে ায়ের অয় াঘ টান শখ্াকয়নর কায়ে তঠক শর্ন স্পষ্ট নে।নিয়ে শখ্াকন শোয়ন তঝুঁতঝুঁয়পাকার গান।
র্াে গলইোর শ লাে। এক ঋেুিক্র শেয়র্ আর এক আতশ্বয়ন শখ্াকয়নর কলকাো প্রবাসী বাবা ঘয়র শ য়র তকন্তু এই
আসাে আনন্দ শনই, তিরতবদ্াে শনওোর সলয়ে পাকায়না শুরু হে।বতরোয়লর কুখ্যাে দ্াঙ্গার পূ বষাভাস পাওো র্াে।
অবয়েয়র্

াল্গুয়ন

কীেষনয়খ্ালার পায়র যাহাযঘাটাে উপনীে হওো। শখ্াকন তনতবষকায়র লা ায়ে লা ায়ে এতগয়ে র্াে

কাোতরর তদ্য়ক, প্রাণ তনয়ে তবয ষীরা আর প্রাণ বাুঁিায়ে শসই তবয ষী সু যনই ভরসা। আবার এতদ্য়ক বসে বাতেয়ে অসহাে
তপতসয়ক ঘুয় র য়যয অেতকষয়ে আক্র ণ কয়র োর তেতরে বেয়রর োোসঙ্গী ইনা। অবয়েয়র্ শখ্াকয়নর পতরবার সব াো
কাতটয়ে শদ্েেযায়গর তসোন্ত তনয়ে বাযয হে। বতরোয়লর দ্াঙ্গার পর পতরতস্থতে আর অনু কূল র্ায়ক না, শদ্েেযাগ আবেযক
হয়ে পয়ে। এক

াল্গুয়ন দ্াঙ্গার আগুন েোে পয়রর কাতেষয়ক এক তনরানন্দ োরয়দ্াৎসব কাতটয়ে শখ্াকনরা ােৃভূত েযাগ

কয়র। এইখ্ায়ন একতট তবিুযতে শিায়খ্ পয়ে, দ্াঙ্গার ভয়ে

াল্গুয়ন শখ্াকনরা কাোতরয়ে আশ্রে শনে আর শসই সু য়র্ায়গ

াঘ ায়সর রায়ে একা বাতেয়ে শখ্াকয়নর তপতস আক্রান্ত হে।
এই স্মৃতেকর্ায়ে কর্য়কর া বাবা ভাই শবায়নর শিয়েও শবতে োর শোটতপতসর কর্া।কাতহতন কায়ল তপতস তহরণবালার
বয়েস সয়ব কুতে শপতরয়েয়ে। বালতবযবা তহরণবালা তপেৃগৃ য়হই র্ায়ক। তকন্তু ঠাকুরয়দ্বোে োর ন শনই, দ্াপয়টর সয়ঙ্গ
শস সম্পতি শদ্খ্ভাল কয়র। সু ন্দরী বালতবযবা তদ্তদ্র শস তঠক উয়ল্টা। সব কায়য োর সঙ্গী িাকর

ইনা। ু খ্রা তপতস

সারাতদ্ন গালাগাতল কয়র ইনায়ক। তকন্তু োয়ক োো িয়লও না। িাকর তনয়বর এই সম্পয়কষর কর্া বইটার দ্ীঘষ অংে
যুয়ে। েখ্ন পাঠক কল্পনাও করয়ে পায়র না এই সম্পয়কষর অপ্রেযাতেে পতরণায় র কর্া।
একসায়র্ সা লাে। শখ্াকন শুযু তপতসর নে তপতসর খ্াস িাকর
শঘায়র শখ্াকন।

ইনাই শখ্াকনয়ক

াে যরা িার্বাস সব োরা

ইনারও শিলা। িানতপয়ট িাকর

াে যরাে আসক্ত কয়র শোয়ল। নানা দ্ু ষ্টুত য়ে

ইনার শপেন শপেন

ইনার কায়েই শখ্াকয়নর হায়েখ্তর।

আরও কে ানু র্ আয়স শখ্াকয়নর র্াো পয়র্। ওস্তাদ্ ইনু বায়লয ইস্কু ল শেয়ে ঘুতে বানায়নার শনোে ায়ে, বানাে শস
অতভনব িাকঘুতে _ ায়ন িয়টর তেতর অতেকাে ঘুতে । এই ঘুতে বানায়নার পতরকল্পনা নাতক োয়ক স্বয়প্ন শদ্ন স্বেং রসু ল।
কলকাো শর্য়ক অতেতর্ হয়ে আয়স তবভূতে শসন, শর্ কলকাোে তর্য়েটায়রর তসন আুঁয়ক। বতরোয়লও শস নাটয়কর তসন
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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এুঁয়ক সকয়লর োক লাতগয়ে শদ্ন। পাই িানতপয়ট বালক িাকর বুযার কর্া। শখ্াকয়নর সয়ন্তার্ দ্াদ্া স্কুল পাতলয়ে কাুঁয় ির
টুকয়রায়ে ভুতস তদ্য়ে নানা েতব এুঁয়ক বােয়স্কায়পর শখ্লা শদ্খ্াে ভাইয়বানয়দ্র। আয়ে

তেন পাগলা। শর্ ু হূয়েষর যনয

আয়স, অদ্ভুে োর বযাপারসযাপার হায়টর য়যয েীর্ষা সন কয়র। শখ্াকনয়ক যাুঁযা তযয়জ্ঞস কয়র।
বাবা

ায়ের তবর্তেক আয়লািনা শর্য়ক

া বউতদ্র েুে সাংসাতরক কলহ ইেযাতদ্ সবই ঘয়ট শখ্াকয়নর সা য়ন।

সম্পতি বাুঁয়টাোরার য়ো তবর্য়েও েরীক হে হল তেশু শখ্াকনয়ক। োর বাবা কাোতরয়ে সম্পতি সা লাে দ্ূ য়র শর্য়ক ,
োই শর্তদ্ন শর্ৌর্ পতরবার শভয়ঙ টুকয়রা টুকয়রা হয়ে শগল শসতদ্ন হাুঁতেকুুঁতের ভাগও োয়ক বুয়ঝ তনয়ে হে। পতরতস্থতে
বাযয কয়র তেশুয়ক আি কা বে কয়র তদ্য়ে। তকন্তু এই কলহ শদ্বর্ শখ্াকনয়ক কেটা আহে কয়র, নাতক োয়ক শসভায়ব ো
স্পেষই কয়র না শস সম্পয়কষ শলখ্ক নীরব। পুয়রা বইতটর এই এক অসম্পূ ণষো_ শলখ্ক শখ্াকয়নর তেেয়বর োর
পতরবায়রর তদ্ন র্াপয়নর খ্ুুঁত টনাতট তববরণ তদ্য়েয়েন, তকন্তু শলখ্য়কর অন্তরয়লাক বা বইয়ের অনয িতরেগুয়লাও খ্ুব স্পষ্ট
নে। েুলনা ূ লক ভায়ব শোটতপতস

ইনা আর ঠাকু ার িতরে স্পষ্ট। এক াে বইটার শের্ তদ্য়ক শর্খ্ায়ন ঘয়রর দ্খ্ল

তনয়ে তবয ষী পেতে শসখ্ায়ন শখ্াকন তপতস আর ঠাকু ার শবদ্না শদ্খ্া র্াে। তকন্তু ো খ্ুব গভীর ভায়ব পাঠকয়ক স্পেষ
করয়ে পায়র না। শদ্েেযায়গর শবদ্না ত তহর শসনগুপ্ত বা সু নন্দা তসকদ্ায়রর বইয়ে

সম্পূ ণষ তভন্ন ভতঙ্গয়ে উপস্থাতপে

হয়েয়ে। য়নারঞ্জন বযাপারীর ‘ইতেবৃ য়ি িণ্ডাল যীবয়ন’ শলখ্য়কর বন্ধুর বাবার ৃ েুযর আয়গ একবার ইতলে শখ্য়ে িাওোর
সায়যই শর্ভায়ব শদ্েভায়গর দ্াহ বযক্ত হে ো স ীরণ দ্ােগুয়প্তর বইয়ে লভয নে।
শলখ্ক অেযন্ত সাহয়সর সয়ঙ্গ বতরোয়লর কর্য ভার্ায়ক অপ্রেুল ভায়ব এই বইয়ে বযবহার কয়রয়েন।য়র্ ন কয়রয়েন
হাসান আতযযুল হক োুঁর আত্মনযবতনক উপনযাস ‘আগুনপাতখ্’শে। সবষজ্ঞ কর্য়কর বণষনার ভার্া

ানয বাংলা, তকন্তু

স ীরয়ণর সংলাপ এয়ক্কবায়র বতরেযাইলা। র্া পতি বয়ঙ্গর আতদ্ বাতসন্দায়দ্র কায়ে শো বয়টই আযয়কর ‘বাঙাল’শদ্র
কায়েও দ্ু য়বষাযয। র্ারা তকেু টা পতরতিে োয়দ্রও ক্র াগে আঞ্চতলক েয়ব্দর বযবহার তকেুটা ক্লাতন্তকর লাগয়ে পায়র। াি
( াঠ), ঘুতি(ঘুতে), ো াইে(পর্ষন্ত), খ্াো(দ্াুঁো), পাোপাতে(পীোপীতে), হািা(হাুঁটা), লয়গ(সয়ঙ্গলাহান( য়ো) এর সয়ঙ্গ
আয়ে ‘যিানন্দ’ ‘ে ায়ল’র য়ো অপ্রিতলে দ্ু য়বষাযয েব্দ র্া অতযকাংে পাঠকয়ক আন্দায়য বুয়ঝ তনয়ে হে। অতপতনতহতের
তবপুল বযবহার স স্ত পূ বষব ঙ্গীে ভার্ার

য়ো

এখ্ায়নও লভয। এই বইয়ের স স্ত অযযায়ের তেয়রানা গুতলয়েও গ্রা ীণ

সংস্কৃতে গ্রা ীণ যীবয়নর োপ _ ‘যাগরণ পালা’, ‘পুখ্ইয়রর শোভা পাতেহাস’ , ‘আকায়ে কায়গর তি ভাঙল শক...’ , ‘শদ্খ্
শর

ায়ের হাতস’ , ‘ াউো শপতের যরা-োো’, ‘গলইোর শ লাে র্াতব শক’। শকানও শকানও তেয়রানা

সম্পূ ণষ তবর্ে

তভতিক _ ‘রূপসার পায়র া াবাতে’, ‘ তেন পাগলা’, ‘সয়ন্তার্দ্াদ্ার বাইয়স্কাপ ঘর’ , ‘তবভূতে শসন _ তেকার ও তেকাতর’ ।
এই শলখ্ায়ে াউো শপতের য়ো অপ্রাকৃে তবশ্বায়সর তিি আয়ে, প্রবল বৃ তষ্টয়ক বলা হে ‘আকায়ে কায়গর তি ভাঙা’।
শখ্াকন ঠাকু ার কায়ে শুনয়ে িাে রুয়পার করপৃ য়ষ্ঠ আসীন শসই শদ্বীর কর্া, র্ায়ক োর ঠাকুরদ্া শদ্য়খ্তেয়লন। শস এক
বাতে ভাঙার েতলয়ে র্াওোর গল্প। শ ঘনা নদ্ীয়ে ঠাকুরদ্া শদ্খ্য়লন ‘পরণ_কর্ার কর াে, ার্াে শসানার যু পতে,’ আর
শসই শদ্বী। েতণক পয়রই শর্ ত তলয়ে শগয়লা। শখ্াকয়নর স্বয়প্ন আয়স শসই শদ্বী। সহাসয তনতবষকার শসই শদ্বী ূ তেষ, শর্ তদ্য়ে
র্াে আশু ভাঙয়নর বােষা। শখ্াকয়নর এই আয়লা আযাতর স্বয়প্ন শবানা র্ায়ক যাতের ভাঙন য়নর ভাঙয়নর বােষা।
এখ্ায়ন শিাখ্তট তেশু শখ্াকয়নর নে, সবষজ্ঞ কর্য়কর। অনয িতরয়ের কর্াও আয়ে, েবু শকন্দ্রতবন্দু শখ্াকনই। ‘সােনরী’
ূ লে শখ্াকয়নর গ্রা ীণ প্রকৃতেয়ক শিনা, বেষ ায়ন লু প্ত এক গ্রা যীবয়ন েরীক হওোর কাতহতন। োর শোট্ট যীবয়ন শর্সব
ানু র্য়দ্র শস শদ্য়খ্য়ে োয়দ্র কর্াই এই সােনরী হায়র গাুঁ র্া হয়েয়ে।
আয়লািয আকর গ্রন্থ:
সােনরী: স ীরণ দ্ােগুপ্ত: ন তকরা তিেকল্পকর্া
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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শলখ্ক-পতরতিতে

বাসু য়দ্ব কুণ্ডু
ইতেহাস এ .এ. (শনট উিীণষ)
প্রাক্তন োে, তসয়যা-কানয়হা-তবরো তবশ্বতবদ্যালে
পুরুতলো, পতি বঙ্গ, ভারে

সারসংয়েপ
তবতদ্ক র্ু য়গ তববাহ বযবস্থা শক ন তেল এবং তববায়হর রীতেগুতল বেষ ায়নও তকভায়ব পতরবতেষে হয়ে শদ্খ্া তদ্য়ে এতটই
আ ার আয়লািয তবর্ে। শবদ্, উপতনর্দ্, সংতহো, পুরাণ এগুতলর শকউই নারীয়ক নারীর র্ষাদ্া শদ্ে তন। পুরুর্রা নারীয়ক
শভাগযবস্তু বয়লই

য়ন করে, আর নারী তেল োয়দ্র কায়ে পুে সন্তান যন্ম শদ্ওোর র্ে। নারীর শদ্য়হর উপর োর শর্

অতযকার আয়ে োও শ য়ন শনেতন তবতদ্ক োস্ত্র। নারীর তনযস্ব শকায়না স্বাযীনো র্াকয়ব না, পতে র্া বলয়ব োই োয়ক
শবদ্বায়কযর

ে শ য়ন িলয়ে হয়ব। ‘নারী বাতলকা অবস্থাে তপোর বয়ে, শর্ৌবয়ন স্বা ীর বয়ে ও বাযষয়কয পুয়ের বয়ে

র্াকয়ব; োর তনয়যর শকায়না স্বাযীনো শনই – ন স্ত্রী স্বােেয হষতে।’ এয়হন নারী বেষ ায়ন তকভায়ব তনয়যর শর্াগযোে
সা াতযক র্ষাদ্া অবেয়ের হাে শর্য়ক তনয়যয়ক রো কয়র িলয়ে এবং তববাহ তবর্েতট তনয়যর স্বাযীন ইো দ্বারা িাতলে
করয়ে পুরুর্েয়ের প্রেযে বা পয়রাে স র্ষয় ন শসতটই আত েুয়ল যয়রতে।

সূিকেব্দ
তববাহ, তবতদ্কর্ু গ, গান্ধবষ, বৃ হদ্ারণযক উপতনর্দ্,

নু সংতহো, দ্বাদ্েপুে,

হাভারে, স্বেংবর, শভাগযবস্তু, তিয়ভাসষ,

তলভটুয়গদ্ার।

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন 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 নজা 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

তববায়হর অেীে ও বেষ ান: প্রসঙ্গ তবতদ্ক সাতহেয
বাসু য়দ্ব কুণ্ডু
পৃ তর্বীর প্রািীনে

গ্রন্থ র্তদ্ শবদ্ হে োহয়ল তববাহ একতট প্রািীনে

প্রর্া। শর্খ্ায়ন দ্ু তট সম্পূ ণষ আলাদ্া নর ও নারী

একই সূ য়ে গ্রতর্ে হে। শবদ্য়ক তভতি কয়র গয়ে উয়ঠতেল বয়ল আনু াতনক ১৫০০-৬০০ িীষ্ট-পূ বষাব্দ স েয়ক ‘তবতদ্ক র্ু গ’
বলা হে। এই র্ু য়গই ‘তববাহ’শক সবষপ্রর্ একতট সা াতযক আিার অনু ষ্ঠায়নর অন্তভুষক্ত করা হে। তবতদ্ক র্ু য়গর আয়গও
ভারয়ের ইতেহায়স তসন্ধুসভযো বয়ল একতট সভযো তেল, তকন্তু শসখ্ায়ন তববায়হর রীতে-নীতে আিার-অনু ষ্ঠান প্রভৃতের
শকায়না প্র াণ পাওো র্ােতন। নারী ও পুরুর্ উভেই োুঁয়দ্র পেন্দ ে শর্ৌন সঙ্গী শবয়ে শনওোর অতযকারী তেয়লন। শর্ৌন
ত লন তববাহ সম্পকষ তনরয়পে তেল। এই ত লয়নর

য়ল সন্তায়নর যন্ম হয়লও োর তপেৃপতরিে তনয়ে শকায়না ভাবনা তেল

না। সন্তান পতরতিে হে ােৃ পতরিয়ে। োই শস র্ু গ ােৃোতেক। তবতদ্করাই সবষপ্রর্

‘তববাহ’শক একতট োস্ত্রসমে ও

গ্রহণয়র্াগয রূপ শদ্ন।
১
‘তববাহ’ কর্াতট এয়সয়ে তব+বহ যােু+ঘঞ্ শর্য়ক। র্ার অর্ষ হল তবয়ের্ভায়ব বহন। প্রািীনকায়ল আর্ষরা তববাহয়র্াগযা

কনযায়ক হরণ কয়র শঘাোর তপয়ঠ বহন কয়র তনয়ে শর্ে োই এই তবয়ের্-রূয়প বহন অয়র্ষ ‘তববাহ’ কর্াতট প্রিতলে হে।
পয়র আযু ত নক স ায়য এই প্রর্া অিল হয়ে পেয়লও ‘তববাহ’ কর্াতট শর্য়ক র্াে। এবং োর অর্ষ দ্াুঁোে পতরণে সূ ে।
প্রািীন তবতদ্ক সাতহয়েয আট প্রকার তববায়হর উয়ল্লখ্ পাওো র্াে। এই আট প্রকার তববাহ হল১। িাহ্ম- একই বয়ণষর সায়র্ পণ তদ্য়ে শর্ তববাহ হে।
২। তদ্ব- র্য়জ্ঞর দ্তেণা তহয়সয়ব শর্খ্ায়ন কনযায়ক তপো স পষণ করয়েন।
৩। আর্ষ- পণ তহয়সয়ব গরু দ্ান করা হে।
৪। প্রাযাপেয- তপো কনযায়ক পায়ের হায়ে স পষণ করয়েন তবনা পণ প্রর্াে।
৫। গান্ধবষ- শপ্র কয়র তববাহ।
৬। আসু র – কনযায়ক তপোর কাে শর্য়ক অয়র্ষর তবতন য়ে তকয়ন তনয়ে শর্য়েন বর।
৭। রােস- এই তববায়হ আত্মীে-স্বযয়নর য়যয শর্য়ক ক্রন্দনরো কনযায়ক বলপূ বষক হরণ করে বর ও োর বন্ধুরা।
৮। তপোি- ঘু ন্ত অবস্থাে অর্বা দ্ ি কনযা পেীেয়দ্র য়যয শর্য়ক ঘু ন্ত কনযায়ক যর্ষণ কয়র তনয়ে শর্ে বর।২

এই তববাহ প্রর্াগুতলর একতটই উয়েেয পুরুর্ ও নারীর ত লন। ো হওো িাই শর্ন শেন প্রকায়রণ। এখ্ায়ন নারীর
শকায়না ভূত কা শনই, পুরুয়র্র ভূত কাই ু খ্য।
“এোো এই সম্পয়কষর আর তকেু তবতেষ্টয আয়ে- এই একতট াে সম্পয়কষর তেকে হল শর্ৌন ত লন।
গাে শর্ ন োর তেকেয়ক াতটর নীয়ি প্রেন্ন রায়খ্, প্রেযে র্ায়ক োর কাণ্ড, োখ্া-প্রোখ্া, পাো এবং
শসই অদ্ৃ েয গভীর শর্য়ক রস সংগ্রহ কয়র উপয়রর োখ্াে শস ু ল শ াটাে,
শকাটয়র শর্ ন পাতখ্ ও অনযপ্রাণীয়ক আশ্রে শদ্ে, দ্ু তট

ল

লাে, োর োখ্া ও

ানু য়র্র ত তলে যীবয়নও এই বযাপারটা অ তন

শিহারা শনে। োয়দ্র ূ য়ল শর্ৌন সম্পকষ র্ায়ক শলাকিেুর অন্তরায়ল, োুঁয়দ্র সংর্ু ক্ত যীবয়নর শ্রী ও
সার্ষকো প্রকােয দ্ৃ তষ্টয়গাির, োয়দ্র রতিে সংস্কার নীয়ে অনয

ানু র্ আশ্রে পাে। কয় ষ, েযায়গ,

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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শসৌন্দয়র্ষ, আদ্য়েষ োয়দ্র দ্াম্পেয সার্ষক হয়ে ওয়ঠ। সন্তায়ন
পরবেষী প্রযয়ন্ম প্রলতম্বে কয়র।”

লযারণ কয়র,

নু র্যযাতের যীবনয়ক

৩

যয় ষর পাণ্ডাগণ যয় ষর শদ্াহাই তদ্য়ে তবয়ের্ রাে শঘার্ণা করয়লন নারীয়ক তববাহ করয়েই হয়ব, এবং োর তদ্বেীে পতে
গ্রহণ করা িলয়ব না। োর তববাহই োর উপনেন। উপনেন বযেীে শস নরকগা ী। আর তববাহ ায়নই স্বা ীর তিরদ্াসত্ব
স্বীকার। যীবয়ন রয়ণ সার্ী, যীবয়নও সায়র্ র্াকয়ে হয়ব, রয়ণও (তিোয়ে) সায়র্ র্াকয়ে হয়ব। নারী স্বাযীনোর শের্
তবন্দুতটও শর্ন শকয়ে শনওো হল। িেুষয়বদ্ এবং তবতদ্ক সাতহয়েয নারীয়ক র্য়র্ে শভাগ ও োসন তনর্ষােন করার তনরিু ে
অতযকার তদ্য়েয়ে। তববায়হর পর নারীয়ক পুরুর্রা অেযািার করে োরও প্র াণ আয়ে। পুরুর্ োর তনয়যর বংে রোর
োতগয়দ্ই তববাহ করে এইযনয পুেসন্তানয়ক গুরুত্ব শদ্ওো হয়েয়ে। শুযু োই নে নারীয়ক স্ত্রীর র্ষাদ্া শদ্ওো হে না।
নারী তেল সন্তান উৎপাদ্য়নর র্ে াে। নারীর ইো-অতনোর উপর শকায়না গুরুত্ব শদ্ওো হে না। এ নতক নারী শদ্য়হর
উপর োর শর্ অতযকার রয়েয়ে ো শ য়ন শনেতন তবতদ্ক োস্ত্র। ঋতর্ র্াজ্ঞবল্ক দ্াম্পেযযীবয়ন নারীয়ক বয়স রাখ্ার যনয
পুরুর্য়ক তবতভন্ন উপয়দ্ে শদ্ন। র্তদ্ শসই নারী পুরুয়র্র কা না পূ রয়ণ সাো না শদ্ে েয়ব উপহার সা গ্রী তদ্য়ে োয়ক
বয়ে আনার শিষ্টা করয়ব, র্তদ্ োয়েও সাো না শদ্ে েয়ব শসই স্ত্রীয়ক হাে বা লাতঠ তদ্য়ে আঘাে কয়র তনয়যর বয়ে
আনার শিষ্টা করয়ব।
“সা শিদ্নস্ম ন দ্দ্যাৎ কা য়

ান অবক্রীনীোৎ।

সা শিদ্নস্ম তনব দ্দ্যাৎ কা য় নাং র্ষ্ঠযা বা
পাত না শবাপহেয অতেক্রায় ৎ...”

৪

তবতদ্ক সাতহয়েয নারী-েরীরয়ক তেনভায়ব শদ্খ্া হে।
প্রর্ ে, নারীয়দ্হ প্রযনয়নর যনয সৃ ষ্ট,
তদ্বেীেে, পুরুয়র্র আনয়ন্দর যনয নারীয়দ্হ সৃ ষ্ট এবং
েৃেীেে, পুরুর্ ের্া তপেৃোতেক স ায়য সমায়নর তিি নারীয়দ্হ;
য়ল নারীর তনয়যর শদ্য়হর উপর শকায়না তনেেণ র্াকয়ে পায়র না। একইসয়ঙ্গ নারীর শর্ৌন স্বাযীনোও র্াকয়ে পারয়ব
না।
োই তবতদ্ক

েকাররা তবয়ের স ে শর্ স স্ত আিার, রীতে নীতে,

ে তেতর কয়রতেল শসগুতল সবই তেল পুরুয়র্র

অনু কূয়ল। নারীয়ক ইোকৃেভায়ব হীন করাই তেল োুঁয়দ্র উয়েেয। তবতদ্ক আিারগুতলর য়যয অপতরহার্ষ হল ‘কুেতণ্ডকা’,
‘লাযয়হা ’ (লায বা খ্ই তদ্য়ে র্জ্ঞানু ষ্ঠান), ‘সপ্তপদ্ী গ ন’, ‘পাতণগ্রহণ’ (কনযার পাতণ বা হস্তগ্রহণ), ‘যৃ ত েয়হা ’ (যারণ
করার অর্ষাৎ কনযায়ক যয়র রাখ্ার র্জ্ঞ) ও ‘িেুর্ষী শহা ’। এোো পাতলে হে ‘অরুন্ধেী নেে দ্েষন’, ‘ধ্রুব নেে দ্েষন’,
৫
‘তেলায়রাহণ’ প্রভৃতে। কনযার তপো বা তপেৃ প্রতেতনতয ভাবী াতলক যা াোর কায়ে কনযারূপ বস্তুতট দ্ান কয়রন। সবস্ত্রা,

সালংকারা এবং পণয়র্ৌেুকসহ। এর

য়যযই প্রতে তলে হে কনযা শর্য়ক বযূ য়ে রূপান্ততরোর সা াতযক সিার প্রেন্ন

তদ্ক। র্া একস ে োর বযতক্তসিার িূ োন্ত অব াননা। তবতদ্ক সাতহয়েয তববায়হর র্ে ে আয়ে ো পুরুর্য়কই শুযু

র্ষাদ্া

তদ্য়েয়ে। নারীয়ক নে। তবয়ের য়ে পয়বষ পয়বষ নারীর যনয শুযু ই অব াননা।
হাভারয়ের োতন্ত পয়বষ ভীষ্ম িেুবয়ণষর তনয তনয ভূত কা র্খ্ন উয়ল্লখ্ কয়রয়েন শসখ্ায়ন স্ত্রীয ষ শকার্াও স্থান পােতন।
আর য ষোয়স্ত্রর সবষায়পো উয়ল্লখ্য়র্াগয গ্রন্থ

নু সংতহো শো শঘার্ণাই কয়র শর্- ‘নারী বাতলকা অবস্থাে তপোর বয়ে,

৬
শর্ৌবয়ন স্বা ীর বয়ে ও বাযষযয়ক পুয়ের বয়ে র্াকয়ব; োর তনয়যর শকায়না স্বাযীনো শনই- ‘ন স্ত্রী স্বােেয হষতে।’

তবতদ্ক সাতহয়েয পুরুয়র্র বহু পেীয়ত্বর কর্া আয়ে। ‘ভাবাো’ (সবষায়পো তপ্রে পেী); ‘তপ্রতভতক্ত’ (অবয়হতলে পেী);
৭

‘পতলগাতল’ (রাযননতেক উয়েয়েয তবয়ে করা পেী) এবন ‘তকয়ভতন্ত’ (র্ার শকায়না দ্াবী-দ্াওো শনই)। এই িারযন তবয
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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পেী র্াকে রাযায়দ্র। এোোও র্াকে তবতভন্ন উপপেী। শুযু রাযা
অয়নয়কই বহুপেীক তেয়লন।

হারাযা বা তবিবায়নরা নন শবদ্রিতেো ঋতর্য়দ্র

নু র তেল দ্ে পেী। িয়ন্দ্রর সাোেতট পেী। ত োতেণী সংতহোে উয়ল্লখ্ করা আয়ে,

নু

দ্ে পেীর গয়ভষ পঞ্চান্নতট(৫৫) পুয়ের যন্ম তদ্য়েতেয়লন। রাযা হতরেিয়ন্দ্রর তেল এক হাযার পেী। তবতদ্ক সাতহয়েয এসব
তববরণ বে গয়বষর সায়র্ উচ্চাতরে হয়েয়ে। একতট ি ৎকার তযতনস লে করতে, যয় ষর নায় নারীয়ক আত্মাহীন করা হল,
সোহীন করা হল, স স্তহীন করা হল, তকন্তু শদ্হহীন করা হল না, শকননা ওটায়কই শো শভাগ করয়ে হয়ব।
তবতদ্ক র্ু য়গই আ রা ঔরসপুে োো অনযসব পুেয়দ্রও শদ্য়খ্তে। তবতদ্ক োয়স্ত্রর অনু য় াদ্ন প্রাপ্ত দ্বাদ্ে পুয়ের উয়ল্লখ্
আয়ে। নু যাতনয়েয়েন৮
“পুোণ দ্বাদ্ে র্ানাহ নৃ নাং স্বেম্ভুয়বা নু ।”

এই দ্বাদ্ে পুে রা হয়লন- ঔরস, শেেয, দ্িক, কৃতে , গুয়োৎপন্ন, অপতবে, কানীন, সয়হাঢ়, ক্রীে, শপৌনভষব, স্বেংদ্ি
এবং শেৌদ্র। তবতদ্ক স ায়য পুয়ের িাতহদ্া তেল প্রবল। তবতদ্ক স ায়যর একতট তিে এর তভের পাওো র্াে। এে তবতিে
যরয়ণর সব পুেয়দ্র তবতদ্ক স ায স্বীকার কয়রতেল। োুঁয়দ্র স ায়যর অভযন্তয়রই স্থান কয়র তদ্য়ে হয়েয়ে। স্মৃতে োয়স্ত্রও
োরা উয়ঠ এয়সয়ে। স ায োুঁয়দ্র তনবষাসন তদ্য়ে পায়র তন। এেরকয় র পুেসন্তায়নর স্বীকৃতে শদ্য়খ্ সু কু ারী ভট্টািার্ষ
ন্তবয কয়রয়েন“ য়ন হে এেগুতল বযতেক্র য়ক র্খ্ন স ায স্বীকার কয়রতেল েখ্ন োর

য়যয সযীব

তস্থতেস্থাপকো তেল। তববাতহে যীবয়নর ূ ল েকটা বহু পেীক অর্বা এক পেীক র্াই শহাক, োর
বাইয়র শর্ সন্তান এল োুঁয়কও প্রয়োযয়নর ঠাুঁ ই তদ্য়েতেল স ায। অর্ষাৎ তববাহই শর্ৌন সম্পয়কষর
এক াে আশ্রে তেল না। নারীর শেয়ে কানীন, সয়হাঢ় এবং গুয়োৎপন্ন সন্তানয়ক শ য়ন শনওোয়ে
স ায নারীর ের্াকতর্ে পদ্স্খলনয়কই শর্ন কেকটা শ য়ন তনয়েতেল।”

৯

শেেয পুয়ের যন্ম তদ্য়ে শর্ভায়ব রাযয এবং বংে রো করার তবযান তেল প্রািীন ভারয়ে, োয়ে নারীয়দ্র শকানও
ো ে তকংবা শেেপতে তনবষা িয়ন শকানও স্বাযীনো র্াকয়ল অতম্বকা অম্বাতলকা কখ্নও বযাসয়দ্বয়ক গ্রহণ করয়েন না।
হাভারে অনযভায়ব তলখ্য়ে হে। শেেয পুে যন্ম তদ্য়েও অতম্বকা অম্বাতলকা তবযবাই তেয়লন।
পুরুর্ পুেহীন হয়ল, অর্ষাৎ পুরুর্ প্রতেতনতযরূয়প পয়রর প্রযন্ম শকউ না র্াকয়ল তপেৃেয়ে স সযা শদ্খ্া শদ্ে। োই তক
তবতদ্ক স ায়যর এই তস্থতেস্থাপকো? এই প্রে আ ায়দ্র ভাবাে। আ রা ১২রকয় র পুয়ের শদ্খ্া শপলা

তকন্তু এই

যরয়ণর শকায়না কনযার শখ্াুঁয শপলা না। শস স ে তবয বা অনবয সম্পয়কষ নারী তক কনযার যন্ম তদ্ে না, হয়লও তক এটা
বাস্তব! োহয়ল কনযারা শকার্াে শগল? োুঁয়দ্র তনয়ে শো শকায়না শশ্রতণ তবভাযন শদ্তখ্ না োস্ত্রগ্রয়ন্থ। তবতদ্ক সাতহয়েযর
শকার্াও খ্ুুঁয়য পাওো র্াে না োয়দ্র। শসইসব তেশুকনযায়দ্র তক পৃ তর্বীর আয়লা শদ্খ্ার সায়র্ সায়র্ই হেযা করা হে, না
োরা পতরেযক্তা হয়ে আশ্রে শপে শকায়না পতেোলয়ে। তবতদ্ক সাতহয়েয ও হাকায়বয শেেয ও কানীন পুেয়দ্র েোেতে,
তকন্তু শকানও শেেয তকংবা কানীন কনযার শদ্খ্া পাওো র্াে না। র্া পাওো র্াে ো সবই অয়র্াতনসম্ভবা। কাউয়ক পাওো
র্াে হলকর্ষণ করয়ে তগয়ে লাঙয়লর

লাে। শকউ বা উয়ঠ আয়স র্য়জ্ঞর অতিকুণ্ড শর্য়ক। শকন োয়দ্র ােৃ পতরিে পর্ষন্ত

শগাপন করা হল ো আ রা বু ঝয়ে পাতর না।
পুরুর্েে নারীয়ক শর্টুকু

র্ষাদ্া তদ্য়েয়ে ো োর

ােৃয়ত্বর যয়নয। পুে সন্তান উৎপাদ্ন করার যনয। পুরুর্েয়ের

বংেযারায়ক বহ ান রাখ্ার যয়নয প্রািীন ভারয়ের য ষগ্রয়ন্থ, স ায়য, োয়স্ত্র, পতরবায়র বার বার হলা হয়েয়ে নারীর যীবন
পূ ণষো পাে

ােৃয়ত্ব, পুেযননীরূয়প।

ােৃত্বই নারীয়ক শগৌরবাতন্বে কয়র। তকন্তু শকায়না োস্ত্রগ্রয়ন্থই শলখ্া শনই তপেৃত্বও

পুরুর্য়ক শগৌরবাতন্বে কয়র। পুরুর্ তপেৃয়ত্বর যনয
অযষঅংে বলা হয়েয়ে। এটা শকায়না

হীোন হে না,

ােৃয়ত্ব

তহেসী হে শুযু নারী। নারীয়ক স্বা ীর

ানতসকগুয়ণর অতযকারী হয়ে পায়র না। এটায়ক এইযনয বলা হয়েয়ে, শস র্েেণ

২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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১০
শকায়না নারী গ্রহণ না করয়ব, েেেণ শকায়না সন্তান পায়ব না, োই নারী অযষা ংে। নেুবা নারী এক েোংেও নে।

সু েরাং শকায়না তদ্ক তদ্য়েই নারীর শকায়না ানতবক ূ লযােন তেল না। র্া তেল শভাগ সবষস্ব ূ লযােন।
তবতদ্ক র্ু য়গর শর্ আট প্রকার তববায়হর কর্া আয়গই উয়ল্লখ্ কয়রতে োর

য়যয অনযে

হল িাহ্ম, প্রাযাপেয ও

গান্ধবষ। বাতক পাুঁি প্রকার তববায়হই নারীর কর্া এয়কবায়র ভাবা হে না। নারী তক িাই বা তক িাই না শসতদ্য়ক শকায়না
নযর তদ্ে না তপেৃকুল। এখ্ায়নই নারী

ানবী শর্য়ক বস্তুয়ে পতরণে হে। তবয়ের্ কয়র আসু র তববায়হ শো রীতে য়ো

দ্রদ্া কয়র কনযায়ক তবতক্র করা হে। শর্ শবতে দ্া শদ্য়ব োুঁ র হায়েই কনযায়ক স পণষ করা হে।

য়ল অবয়হতলে হে

নারীর তনতেক অতযকার।
প্রািীন ভারয়ে তননবয়গষর নারীয়দ্র অবস্থা শো করুণ তেলই ো বলার অয়পো রায়খ্ না। আবার উচ্চতবয়ির নারীরাও
শর্ খ্ুব স্বাযীন তেল ো বলা র্াে না। তকেু তকেু েতেে নারী স্বেংবর সভার াযযয়

পতে তনবষািয়নর অতযকার শপয়লও

আদ্য়ে এর তভেয়র তক তনতহে তেল আ ায়দ্র কায়ে েুয়ল যয়রয়েন কলযাণী বয়ন্দযাপাযযাে“প্রািীন ভারয়ে েতেে কনযায়দ্র স্বেংবর প্রর্াে তববাহ প্রিতলে তেল, র্তদ্ও য ষোয়স্ত্র এর শকায়না উয়ল্লখ্
শনই। ঋয়িয়দ্ অবেয আ রা শুতন, ‘সু শ্রী ও সু ঠা

কনযা অয়নক শলায়কর

যয শর্য়ক তনয়যর

য়না ে

পাে পেন্দ করয়ব।’ তকন্তু ঋেু তে হওোর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ এগায়রা-বার বেয়রর কনযার পয়ে তনয়য পাে
পেন্দ করা সম্ভব তেল তকনা ো তবয়বিনার তবর্ে। রা ােণ

হাভারয়ের দ্ৃ ষ্টান্তগুতল শর্য়ক

অতযকাংে স্থয়লই স্বেংবর সভাগুতল তেল প্রহসন াে। স্বেংবয়রর নায়

য়ন হে শর্

কনযা হে তপোর েেষ

রোকারীয়ক অর্বা পূ য়বষই তপেৃকুয়লর তনযষাতরে পােয়ক বর ালয তদ্য়েয়ে। সীো স্বেংবর সভাে তনয়য
স্বা ী তনবষা িন কয়র রা য়ক বর ালয শদ্নতন। বর ালয তদ্য়েতেয়লন তপোর েেষরোকারীয়ক। এই প্রর্ার
িূ োন্ত নাটক শদ্খ্া র্াে শদ্রৌপদ্ীর তববায়হ। দ্রূপদ্রায়যর সায়র্ দ্ু য়র্ষাযন ও শদ্রাণািায়র্ষর পূ বষ েত্রুো তেল।
সু োরাং তেতন েৃেীে পাণ্ডবয়ক যা াো করার তসোন্ত তনয়ে তববাতহক সূ য়ে েত্রুর সায়র্ ত েীবন্ধন দ্ৃ ঢ়
করার কূটনীতে আয়গই তনয়েতেয়লন। পয়র যনু তবষদ্যা তবোরদ্ েৃেীে পাণ্ডব োো অনয শকায়না েতেয়ের
পয়ে পালন করা সম্ভব হয়ব না এরক একতট েেষ আয়রাপ কয়রই স্বেংবর সভা িায়কন। পয়র শদ্রৌপদ্ী
তপোর েেষরোকারী বযতক্তয়কই বর ালয তদ্য়েয়েন। েদ্ু পতর পতরহায়সর তবর্ে এই শর্ শুযু একযয়নর
গলাে বর ালয তদ্য়লই ঘটনািয়ক্র শদ্রৌপদ্ীয়ক তববাহ করয়ে হে র্ু গপৎ পাুঁিযন পুরুর্য়ক। এয়ে দ্রূপদ্
রাযার স্বার্ষও পূ ণষ াোে রতেে হয়েতেল। কারণ এই তববায়হর

য়ল ‘পাণ্ডবগণ সহাে হওোয়ে দ্রূপয়দ্র

শদ্বো হইয়েও আর আেিা রতহল না।’ পঞ্চস্বা ীয়ক তববায়হ শদ্রৌপদ্ীর সমতে আয়ে তকনা শসকর্া োয়ক
একবারও তযজ্ঞাসা করা হে তন। রাযকনযা অতম্বকা ও অম্বাতলকার যনযও স্বেংবর সভা িাকা হয়েতেল।
তকন্তু স্বেংবয়রর পূ য়বষই ভীষ্ম এয়দ্র হরণ কয়র তনয়ে আয়সন তবতিেবীয়র্ষর সায়র্ তববাহায়র্ষ। শসকায়ল
লু তণ্ঠে দ্রয়বযর

ে লু ত ণ্ঠে কনযায়কও পুনরাে লু ণ্ঠন করার যনয রাযাে রাযাে র্ু ে বাযে, শর্ ন

শবয়যতেল ভীয়ষ্মর সায়র্। অম্বার পূ বষ প্রণেী োল্ব সয় ে কয়েকযন রাযার কাে শর্য়ক প্রিণ্ড বাযার
সমু খ্ীন হয়ে ভীষ্ম এয়দ্র সকলয়ক পরাতযে কয়র “কনযােেয়ক” হতস্তনাপুয়র তনয়ে আয়সন। এই হরণ
এবং পতরয়েয়র্ তবতিেবীয়র্ষর সায়র্ দ্ু ই কনযার তববাহ রােস তববাহ তবতযয়ক স্মরণ কতরয়ে শদ্ে।
কুন্তীয়ভায়যর পাতলো কনযা পৃ র্ুয়লািনা পৃ র্াও পূ য়বষই পাণ্ডুর যনয তনবষাতিে তেয়লন। স্বেংবর সভাে পাণ্ডু
তনযষারণ অনু সায়রই কুতন্তর কায়ে বর ালয শপয়েতেয়লন। য়ন হে ঋয়িয়দ্র উতক্ত ‘সু শ্রী ও সু গঠনা কনযা
অয়নক শলায়কর যয শর্য়ক তনয়যর য়না ে পতে পেন্দ করয়ব’ এতট প্রহসয়নর পর্ষায়ে পয়ে। োোো
র্ারা ‘সু শ্রী ও সু গঠনা’ নে, োুঁয়দ্র কর্া তকেুই বলা হে তন। সম্ভবে স্বেংবর প্রর্াতটর েলনার প্রযান
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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বতলতট তেল গান্ধার রায়যর কনযা গান্ধারী। স্বেংবর সভাে গান্ধারীয়ক পূ বষ তনযষাতরে পাে যন্মান্ধ যৃ েরায়ের
গলাে বর ালয তদ্য়ে হয়েতেল। য়ন হে এই বিনার প্রতেবাদ্ স্বরূপই গান্ধারী যৃ েরায়ের তদ্য়ক একবার
দ্ৃ তষ্টপাে পর্ষন্ত না কয়রই তনয়যর দ্ৃ তষ্টয়ক তিরেয়র রুে কয়র শ য়লন।”

১১

কলযাণী বয়ন্দযাপাযযাে প্রািীন ভারয়ের েতেো কনযায়দ্র স্বেংবর সভাে পতে তনবষািনয়ক বয়লয়েন েলনা ও প্রহসন।
এই যরয়ণর তববাহ বযবস্থাে কনযার তপোর শর্ স্বার্ষ ও রাযনীতে যতেয়েতেল োর উয়ল্লখ্ শদ্খ্া র্াে এই উেৃ তেয়ে।
স্বেংবর সভা শর্য়ক কনযা শর্ভায়বই শহাক পতে তনবষা িন কয়র তনয়লও পয়র আবার শসই কনযায়ক সম্প্রদ্ান করা হে
তনবষাতিে শসই বয়রর কায়ে। শুযু কনযা নে োর সায়র্ শদ্ওো হে প্রিুর উপহার র্া বরপণ তহয়সয়বই গ্রহণ করয়েন শসই
তবযেী বর গ্রহীোরূয়প, য ষগ্রন্থ ও োয়স্ত্র র্ায়ক দ্তেণা বলা হয়েয়ে। দ্তেণার রূয়প শর্ বস্তু সা গ্রী শদ্ওো হে োর
োতলকাে তেল হস্তী, অশ্ব, রর্, ভূত , অলংকার এবং নারী। এই দ্তেণা তবয়ের র্য়জ্ঞর পুয় রাতহেয়কও শদ্ওো হে। শদ্ওো
হে প্রিুর পতর ায়ণ। সু কু ারী ভট্টািার্ষ প্রে েুয়লয়েন- “ঋতত্বক পুয়রাতহে তক করে এেগুয়লা নারী তনয়ে? অবেযই তকেু
সংখ্যকয়ক শভাগযবস্তুর য়োই বযবহার করে।”

১২

প্রািীন ভারয়ের য ষগ্রন্থ ও সাতহয়েয নারীয়ক এভায়বই বস্তুসম্ভায়রর সয়ঙ্গ একীভূে কয়রয়ে। এইরক
হাভারয়ের ‘র্র্াতে-গালব- াযবী’র কাতহতন।
তদ্য়ে না পারাে

একতট ঘটনা

াযবীর তপো র্র্াতেয়ক ঋতর্ গালয়বর িাতহদ্া অনু র্ােী শর্াল হাযার অশ্ব

াযবীয়ক পালয়বর কায়ে দ্ান কয়রন এবং বয়লন শর্

াযবীর তবতন য়ে অনয রাযায়দ্র কাে শর্য়ক

প্রয়োযনীে অশ্ব সংগ্রহ কয়র তনয়ে। গালব পর পর তেনযন রাযার হায়ে াযবীয়ক েুয়ল শদ্ন। তেনযন রাযা াযবীয়ক
শভাগ করার তবতন য়ে গালবয়ক প্রয়োযনীে অর্ষপ্রদ্ান কয়রন অশ্ব সংগ্রয়হর যনয...।’

১৩

এই শর্ তপো র্র্াতে কনযা

াযবীয়ক ভাো তদ্য়ে রাযায়দ্র কাে শর্য়ক অর্ষ সংগ্রহ করয়ে বলয়লন গালবয়ক ো শর্য়ক শবাঝা র্াে কনযার শদ্য়হর
উপরও অতযকার তেল তপোর, কনযার তনয়যর নে। াযবীয়ক শর্ভায়ব পরপর তেনযন রাযার ভাো করা শর্ৌনসতঙ্গনী হয়ে
হয়েতেল পুে উৎপাদ্য়নর যনয ো তেল তনষ্ঠুর হৃদ্েহীন বযাপার। শকায়না োস্ত্র র্র্াতে তকংবা গালয়বর তনন্দা কয়রতন। কারণ
োুঁয়দ্র কায়ে এতট ‘অোস্ত্রীে’ তেল না। র্র্াতে শর্ভায়ব কনযা াযবীয়ক বযবহার কয়রতেয়লন ো তেল পুরুর্ তহয়সয়ব কেৃষত্ব।
াযবীর তদ্ক শর্য়ক এই কেৃষত্বয়ক অস্বীকার করার উপাে তেল না। এখ্ায়ন

াযবীয়ক কখ্য়না তদ্তহক, কখ্য়না

ানতসক

কখ্য়না আযযাতত্মক শোর্ণ নীরয়ব সহয করয়ে হল। এই কারয়ণই নারী তেল অবলা।
তবতদ্ক সাতহয়েয নারীর তববাহ রীতে তকরক তেল ের্া নারীর র্ষাদ্া কর্াে তেল ো তনয়ে তবস্তৃে আয়লািনা করলা ।
এবার একটু শদ্য়খ্ শনব তবতদ্ক র্ু য়গর তবতভন্ন রীতে নীতেগুতলর উপর তভতি কয়রই নারীরা তকভায়ব বেষ ায়ন আয়লােন সৃ তষ্ট
কয়রয়ে। বলয়ে শগয়ল তনয়যয়দ্র সা াতযক

র্ষাদ্া ও অবস্থান দ্ৃ ঢ় কয়রয়ে। প্রর্য় ই আতস ‘গান্ধবষ তববাহ’-র কর্াে,

শর্খ্ায়ন পুরুর্ ও নারী উভেই উভেয়কই ভায়লাভায়ব বুয়ঝ তনয়ে তববাহ করে। বেষ ায়ন শপ্র কয়র তববাহ কয়র নারী রীতে
য়ো এক সা াতযক আয়লােন শ য়ল তদ্য়েয়ে। শর্খ্ায়ন তবতদ্ক র্ু য়গ নারীয়ক পুরুর্রা অবদ্ত ে কয়র রাখ্ে, স্বাযীনো
হরণ করে, এখ্ায়ন শসই নারী পুরুয়র্র স র্ষ ন তনয়ে স ানোয়ল তনয়যয়ক একই সরলয়রখ্াে তনয়ে এয়সয়ে। আর এর
১৪
শপ্রোপয়ট আয়ে পুরুর্োতেক স ায়যর স র্ষন। উইল ট ও ইেং একতট স ীোর াযযয়

যানান শর্ ৭২% তববাতহে

পুরুর্ পাতরবাতরক ও গৃ হস্থালী কাযকয় ষ নারীয়দ্র সাহার্য কয়রন।
তবতদ্ক র্ু য়গর ‘প্রাযাপেয তববাহ’ শর্খ্ায়ন পায়ের হায়ে কনযায়ক স পষণ করয়েন কনযার তপো। বেষ ায়ন শসতট
ঘটয়কর াযযয় বা অনয শকায়না াযযয় র দ্ু তট পতরবার কাোকাতে হয়ে পাে-পােীয়ক সা য়ন শরয়খ্। তবতদ্ক র্ু য়গ র্তদ্ও
এই তববায়হর াযযয় শকান আদ্ান-প্রদ্ান বা পয়ণর তবর্ে র্াকে না। বেষ ায়ন তকেু তকেু শেয়ে শসতট তবরায ান। এখ্ায়ন
বর ের্া পােপােীর বাতেয়ে তগয়ে তবয়ে কয়র। অয়নক বযতক্তর সােী তনয়ে তববাহ সম্পন্ন হে এবং দ্ু যনয়রই সা াতযক
র্ষাদ্া ও দ্াতেত্ব বৃ তে পাে। েবুও বেষ ায়ন একতট কর্া প্রিতলে আয়ে শর্ শ য়েয়দ্র তবয়ে হে এবং পুরুয়র্রা তবয়ে কয়র।
২ ে ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । ৩ ২ শে শযয ষ্ঠ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই যু ন ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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যয তদ্য়েই শ য়েয়দ্র স্বাযীনো হরণ করা হয়ে। েবুও শর্ভায়ব শ য়েয়দ্র

কর্ার

তববেষয়নর

র্ষাদ্া বৃ তে পায়ে পতরবেষন ের্া

যয তদ্য়ে অদ্ূ র ভতবর্যয়ে পােী ের্া কনযা পায়ের বাতেয়ে তবয়ে করয়ে আয়স তকনা শসটাই এখ্ন শদ্খ্বার

তবর্ে।
হাভারয়ের সাতবেী শর্ ন তপো ও গুরুযনয়দ্র পরা য়েষর তবরুয়ে রাযসভাে বয়স েকষ কয়র তববায়হর অতযকার
প্রতেতষ্ঠে কয়রতেল। বেষ ায়নও আ রা অয়নক সাতবেীর কর্া যানয়ে পাতর র্ারা বাবা- া’র তবরুয়ে তগয়ে আপন পেয়ন্দর
পােয়ক তনবষািন কয়র তবয়ে কয়র। এবং তপো

াো তনরুপাে হয়ে সব শ য়ন তনয়ে োুঁয়দ্র সা াতযক

র্ষাদ্া সু তনতিে

কয়র। এখ্ায়নই প্রািীন তবতদ্ক র্ু য়গর েুলনাে নারী স্বাযীনোর একতট জ্বলন্ত দ্ৃ ষ্টান্ত। শর্য়হেু আ ার আয়লািনার তবর্ে
‘তববাহ’ োই তববায়হর স্বাযীনোর কর্াই আয়লাতিে হল।
েকুন্তলা সন্তান সয়ঙ্গ তনয়ে দ্ু ষ্ময়ন্তর রাযসভাে দ্াতেত্বজ্ঞানহীন দ্ু ষ্মন্তয়ক িাকয়রর নযাে তেরস্কার কয়রন। এতট তববতেষে
হয়ে বেষ ায়ন পতরণে হে তিয়ভাসষ-এ। শর্খ্ায়ন পুরুর্ ও নারী তববাতহে যীবয়ন র্তদ্ কায়রা য়যয শকায়নারক অসু তবযা বা
াতনয়ে তনয়ে না পায়র োহয়ল োুঁয়দ্র তিয়ভায়সষর সু তবযা শদ্ওো হয়ে। এবং র্েগুতল তিয়ভায়সষর া লা উঠয়ে োর প্রাে
অতযকাংেই নারীয়দ্র অনু কূয়ল গতঠে হয়ে। এতটও স ায বা পুরুর্েয়ের শযারায়লা স র্ষন। তবতদ্ক র্ু য়গ নারী শর্খ্ায়ন
শোতর্ে ও শভাগযবস্তুয়ে পতরণে তেল এখ্ায়ন নারী স্বাযীন ও র্ষাদ্াবান।
হাভারয়ের ‘র্র্াতে-গালব- াযবী’র কাতহতন আয়গই আয়লািনা কয়রতে। শসখ্ায়ন শদ্খ্া র্ায়ে াযবী তপো ও গালয়বর
স র্ষন ও বাযযো বেে তেনযন পৃ র্ক পুরুয়র্র সয়ঙ্গ শ লায় ো করয়ে। এতটরও তববতেষে রূপ ‘তলভটুয়গদ্ার’। শর্খ্ায়ন
সা াতযক, সাংস্কৃতেক ও তনতেক স র্ষ ন আদ্াে কয়র নারী শস্বোে তনয়যর ইো ে তবতভন্ন পুরুয়র্র সায়র্ তবযভায়ব
শ লায় ো করয়ে। বেষ ান র্ু য়গ বহু নারী বহু তকেু য়ক শটক্কা তদ্য়ে তববাহ প্রর্ার উয়েয়দ্ বহু পুরুর্, বহু পতেত্বয়কই শর্ন
ভায়লাবাসয়ে। এটাও নারী স্বাযীনোর দ্ান।
র্াইয়হাক আ ার প্রবয়ন্ধ আত

আর শবতে তকেু উয়ল্লখ্ করতে না। যযষ বানািষ ে বয়লতেয়লন, ‘ যায়রয ইয তলগাল

প্রতস্টতটউেন’। যাুঁ পল সায়ে ও োুঁর যীবনসতঙ্গনী বয়লতেয়লন, ‘তববাহ না ক প্রতেষ্ঠায়ন আ রা তবশ্বাসী নই’।

ীরাবাঈ

তবয়ের েুে বন্ধনয়ক উয়পো কয়র ভায়লাবাসয়লন ভতক্তসাগয়র। অতে সাযারণ ানু র্ও প্রতেতদ্য়নর ঝঞ্ঝায়ট বযতেবযস্ত হয়ে
একতট কর্াে বয়ল- তবয়ে আবার শকউ কয়র?’ শরয়নর শলতিস কা রা, তবউতট পালষায়র, শেয়লয় য়েয়দ্র স্কুয়ল দ্ে-তবেটা া
একসয়ঙ্গ বসয়লই উয়ঠ আয়স ‘নারীগয়ণর পতেতনন্দা’।
আযয়কর শ য়েরা স্বাবলম্বী হয়েয়ে। শপোদ্ারী সা লয লাভ করয়ে। বােু য়সনা, শলাকসভা, রাযযসভা, শদ্ে িালায়নার
ভার, আইন, িাক্তার, প্রয় সর, ইতঞ্জতনোর, প্রোসয়নর তস্টোতরং আযকাল বহুয়েয়েই শ য়েয়দ্র হায়ে। স্বাযীন

ু ক্ত

যীবয়নর অতযকারী আযয়কর শ য়েরা। আয়গকার তদ্য়নর েুলনাে শ য়েয়দ্র যীবয়নর যারণাটাই এখ্ন পালয়ট শগয়ে। োই
নারী আয আর পুরুয়র্র অযীয়ন র্াকয়ে িাই না। তবয়েই নারী যীবয়নর এক াে লেয এই কর্াও সেয নে। নারী এখ্ন
প্রতেবাদ্ী। সু ন্দরী, তবদ্ূ র্ী, সু প্রতেতষ্ঠে, আতর্ষক ভায়ব স্বতনভষর, নারী োই বহু শেয়েই তববাহতব ু খ্ হয়ে পয়েয়েন। গাতেবাতে, ফ্ল্যাট এবং ক ষবযস্ত যীবয়নর অযুহায়ে শ য়েরা সংসায়রর প্রতে অনীহা শদ্খ্ায়েন। তবয়ে বযাপারটাই নাতক োুঁয়দ্র
কায়ে আকর্ষণহীন। সবস ে এয়ক অপয়রর

ন যুতগয়ে িলা োুঁয়দ্র পয়ে অসম্ভব, হাসযকরও বয়ট। তবয়ে-শ্বশুরবাতে-

পতেয়সবা বি একের া হয়ে র্ায়ে। োই বয়ল নারী স ায়যর বাইয়র িয়ল র্াে তন। োই সা াতযক অবস্থান তবিায়র
তবযোর প্রয়ে তবয়ে সেযই একতট উৎকৃষ্ট সম্পকষ।
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