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গসবর্ক, বাংলা দ্ববভাগ, বধ্ষমান দ্ববশ্বদ্ববেযালয়, পদ্বিমবঙ্গ, ভারত

দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্ষ সংখ্যা ।। ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৪২৩; ১৫ই দ্বিসসম্বর, ২০১৬

একুশের ঢেউ

ISSN: 2454-7182

সাহিত্য ও সংস্কৃহত্ হিষয়ক আন্তর্জাহত্ক অনলাইন গবিষণা পহিকা (রেফাহেড র্ানজাল, ত্রিমাহসক)
An International Online Research Journal of Literature and Culture (Refereed Journal, Quarterly)

ভাষা- মাধ্যম: বাাংলা
তীর্ষ োস
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সম্পাদকীয়
সময় বড় ো উত্তোল। ঠিক-ববঠিড়কর দ্বড়ে রোজনৈতিক মোদকিোপূর্ণ বোিোস
ছ োড়ে তবভ্রোতি। তদড়েহোরো ববকোর িরুর্ যুবক। এরই মোড়ে আমোড়দর
সৃতিেীলিোড়ক, আমোড়দর শুদ্ধ মোৈতসকিোড়ক বোাঁতিড়য় রোখড়ি হড়ব। ‘একুড়ের
বেউ’ পতরবোড়রর সদস্যরো বে সমস্ত তবভ্রোতিকর পতরতিতির বমোকোতবলো করড়ি
জোড়ৈ (এবং আরও বতলষ্ঠভোড়ব জোৈড়ব) িোর প্রমোর্ এই উত্তোল সমড়য়র মড়েও
আমরো তদ্বিীয় বছড়রর িতুর্ণ ির্ো বেষ সংখ্যো ঠিক সমড়য়ই ববর করড়ি
পোরলোম। সংখ্যোটি বকমৈ হড়য়ড়ছ বস সম্পড়কণ গঠৈমূলক সমোড়লোিৈো
আকোতিি।
পরবিী সংখ্যো অর্ণোৎ তৃিীয় বড়ষণ র প্রর্ম সংখ্যো প্রকোতেি হড়ব ১৫ই মোিণ
২০১৭। ঐ সংখ্যোর জন্য সোতহিয-সংস্কৃতি তবষয়ক বেড়কোড়ৈো বমৌতলক
গড়বষর্োধমী বলখো গ্রহর্ করো হড়ব। বলখো জমো বদওয়ো েোড়ব ১৫ই বেব্রুয়োতর,
২০১৭ পেণি। গড়বষক বন্ধুরো অবশ্যই আমোড়দর ওড়য়বসোইট ও বেসবুক বপড়জ
ৈজর রোখড়বৈ।
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জ্বোজ্বহে ব্রত্: পুোবণে োক্ষসীে রলৌহকক রেিীরূপ
রলখ্ক-পহেহিহত্

েমাকান্ত োস
সিকােী অধ্যাপক
হিপন্ন ভাষাবগাষ্ঠী, পাণ্ডুহলহপ িিজা ও রলাকসংস্কৃহত্ গবিষণা রকন্দ্র
িাংলা হিভাগ, আসাম হিশ্বহিেযালয়
আসাম, ভােত্
সােসংবক্ষপ
িোক উপত্যকাে রলাকায়ত্ স্তবে রেসমস্ত রেিবেিীে ব্রত্ প্রিহলত্ ত্াাঁবেে মবধ্য অনযত্ম এক রেিী িবলন
জ্বোজ্বহে। জ্বোজ্বহে ত্রকিত্জ সম্প্রোবয়ে সধ্িা মহিলাবেে পালনীয় ব্রত্। ব্রত্হট উদোহপত্ িয় অগ্রিায়ণ, রপৌষ ও
ফাল্গুন মাবসে শুক্লপবক্ষে মঙ্গলিাে িা েহনিাে। আবলািয প্রিবে জ্বোজ্বহে ব্রবত্ে হনয়মকানু ন, উৎপহি, আেজঅনাবেজে দ্বন্দ্ব, ব্রাহ্মণয সংস্কৃহত্ে সবঙ্গ হিয়া-প্রহত্হিয়ায় নত্ুন ব্রত্-আখ্যাবনে র্ন্ম ইত্যাহে প্রসঙ্গ আবলাহিত্
িবয়বে। প্রসঙ্গত্ এবসবে র্ো োক্ষসী, ভূ ত্মাত্া িাহেহত্, পুত্না োক্ষসী এিং হিহভন্ন পুোণ ও ঐহত্বিয
মাত্ৃবেিীে কর্া। পুবিে মঙ্গলকামনাপূ ণজ জ্বোজ্বহে ব্রত্ রে আেজ ও অনােজ সংস্কৃহত্ে সংহমশ্রবণ সৃ হি িবয়বে ত্া
অবনকটাই রিাঝা োয়।
সূ িকেব্দ
ব্রত্, জ্বোজ্বহে, র্ো, িাহেহত্, র্োহন, মাত্ৃবেিত্া, োক্ষসী, রলাকসমার্
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জ্বোজ্বহে ব্রত্: পুোবণে োক্ষসীে রলৌহকক রেিীরূপ
েমাকান্ত োস
িোক উপত্যকাে (আসাম োবর্যে েহক্ষণ প্রাবন্ত অিহিত্ কাোড়, কহেমগঞ্জ ও িাইলাকাহি – এই হত্ন রর্লাে
সাধ্ােণ অহভধ্া) রলাকায়ত্ স্তবে রেসমস্ত রেিবেিীে ব্রত্ প্রিহলত্ ত্াাঁবেে মবধ্য অনযত্ম এক রেিী িবলন
জ্বোজ্বহে১। জ্বোজ্বহে ত্রকিত্জ সম্প্রোবয়ে সধ্িা মহিলাবেে পালনীয় ব্রত্। ব্রত্হট উদোহপত্ িয় অগ্রিায়ণ, রপৌষ
ও ফাল্গুন মাবসে শুক্লপবক্ষে মঙ্গলিাে িা েহনিাে। রেিীে রকান প্রহত্মা রনই। ব্রত্ সম্পন্ন কো িয় মাবে।
একটু র্ায়গা রলবপমুবে েু ই পাবে েু হট খ্াগ পুাঁবত্ মবধ্য িসাবনা িয় একহট ঘট। ব্রহত্নীো পহেিাবেে সি
সেবসযে নাবম একহট কবে হিড়াে ‘মুইট্টা’ িাহনবয় ত্া হেবয় জ্বোজ্বহেে উবেবেয হনবিেন সার্ায়। একহট কলাে
‘রপইিযায়’ পহেিাবেে সিাে নাবম একহট কবে হগাঁট হেবয় ব্রহত্নী সকাল রিলা গলায় পবে রনন। সবেযে
প্রাক্কাবল পূ র্াে র্াবন একহট কলাে আগপাত্ায় সিাই গলা রর্বক এহট খ্ুবল োবখ্ন। ব্রত্ রেষ কবে ব্রহত্নীো
ব্রবত্ে র্ান রর্বক হকেু টা েূ বে এবস হিড়াে ‘’মুইট্টা রখ্বয় িাহড় িবল আবসন। প্রসাে িানাবনা িয় িাবলে োত্ু
হেবয়। সবঙ্গ লাবগ হঘ-মধ্ু -েু ধ্। এই ব্রবত্ে হনয়ম – রকান ধ্েবণে প্রসাে িাহড়বত্ হনবয় রেবত্ রনই। ব্রবত্ে
িাবনই রেষ কেবত্ িয় প্রসাে। ব্রত্ রেষ কবে ঘবে হফবে আসাে সময় হপেন হফবে ত্াকাবত্ রনই। জ্বোজ্বহে
ব্রবত্ ঘবেে রকান িস্তু লাগাবত্ রনই। ব্রহত্নীো উবপাষ রর্বক িাহড় হফবে হগবয় ব্রবত্ে নাম কবে মাগন রমবগ ত্া
হেবয়ই ব্রত্ কবেন। ব্রবত্ে রেবষ ঐহেন োবত্ে রিলাও ব্রহত্নীবেে ভাত্ খ্াওয়া িােণ। জ্বোজ্বহে ব্রবত্ে
উপকেণ – একহট র্বলে ঘট, হত্নহট কলাে আগপাত্া (একহটবত্ রভাগ, একহটবত্ কলাে ‘রপইিযা’ এিং
একহটবত্ হিড়াে ‘মুইটযা’)। সন্তাবনে অসু খ্-হিসু খ্, হিবেষত্,জ্বে রর্বক েক্ষা পাওয়াে র্নয এই ব্রত্ পালন কো
িয়।
প্রশ্ন র্াবগ, জ্বোজ্বহেবক িাহড়ে িাইবে রকন হনবিেন কো িয়? োক্ষসীবক রেিীে মেজাো রেওয়া িবয়বে
িবল? রক এই রেিী? মিাভােবত্ র্ো নামক এক োক্ষসীে প্রসঙ্গ আবে। ত্া এরূপ – মগধ্বেবে োর্া
িৃ িদ্রবর্ে েু ই স্ত্রী িণ্ডবেৌহনক মুহনে মন্ত্রপুত্ আম্রফল রখ্বয় গভজিত্ী িবয়হেবলন এিং েেমাস পে েু র্বন েু হট
েেীেখ্ণ্ড প্রসি কবেন। োণীো ভবয় অদ্ভুত্েৃ েয েেীেখ্ণ্ড েু হট িাইবে রফবল আবসন। র্ো োক্ষসী েেীেখ্ণ্ড
েু হটবক রপবয় একসবঙ্গ হমলাবত্ই খ্ণ্ড েু হট রর্াড়া লাবগ এিং এক পূ ণজাঙ্গ িীে কুমাে র্ন্ম রনয়। ত্াাঁে কান্না শুবন
োর্া, োণী, ধ্ািী ও অনযানযো এবস রসখ্াবন র্বড়া িন। র্ো োক্ষসী ত্খ্ন নােীমূ হত্জ ধ্ােণ কবে িালকবক
োর্াে িাবত্ ত্ুবল রেন। োর্া িৃ িদ্রর্ ত্াে পহেিয় র্ানবত্ িাইবল র্ো র্ানান, “আহম কামরূহপণী র্ো
োক্ষসী, রত্ামাে গৃবি আহম সু বখ্ িাস কেহে। গৃিবেিী নাবম োক্ষসী প্রবত্যক মানু বষে গৃবি িাস কবে,
োনিহিনাবেে র্নয ব্রহ্মা ত্াবেে সৃ হি কবেবেন। রে রলাক ভহি কবে গৃিবেিীবক ঘবেে রেওয়াবল হিহিত্ কবে
োবখ্ ত্াে শ্রীিৃ হি িয়।”২ কােীোসী মিাভােবত্ আবে –
“র্ো নাবম োক্ষসী আইল রসইিাবন।।
সোই রোহণত্ মাংস আিাে ত্ািাে।
সংসাবে গভজপাবত্ ত্াে অহধ্কাে।।
োর্াে িিন শুহন িবল হনোিেী।
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 2
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গৃিবেিী হেলা নাম সৃ হি-অহধ্কােী।।
োনি হিনাবস রমাে িইল সৃ র্ন।
সর্ব্জ গৃবি র্াহক োর্া কেি শ্রিণ।।
মাবে সপুিা নিবেৌিনা কহেয়া।
রে র্ন োহখ্বি গৃবি হভহিবত্ আাঁহকয়া।।
র্ায়া সু ত্ ধ্ন ধ্াবনয সো ত্াে ঘে।
পহেপূ ণজ র্াহকবিক, শুন োবর্যশ্বে।।
ত্ি গৃবি পূ র্া োর্া পাই অনু ক্ষণ।
রত্াঁই েক্ষা কহেলাম রত্ামাে নিন।।”৩
হির্য়লক্ষ্মী রিৌধ্ু েী র্ো সম্পবকজ হলবখ্বেন: “In the Sabha Parvan of the Mahabharata it is said
that a likeness of the goddess Jara should be made in each household and regularly
offerings should be made for the welfare of children.”৪
মিাভােবত্ উহিহখ্ত্ র্ো নামক োক্ষসী পেিত্জীকাবল উচ্চােণ হিকৃহত্বত্ জ্ববেে রেিী হিবসবি রলাকসমাবর্
জ্বোজ্বহে নাবম প্রহত্ষ্ঠা রপবয়বে। উবিখ্য, ত্রিহেক সাহিবত্য ভূ ত্-হপোি-োক্ষস-এে প্রসঙ্গ আবে। ত্াো অেেীেী
আত্মা। সাধ্ােণত্ রকান পাবপে ফবল ত্াবেে অেেীেী আত্মা হনবয় হনহেজি সময় পেজন্ত ঘুেবত্ িয়। অর্িজবিবে
এবেে হিস্তৃত্ হিিেণ আবে। োক্ষস িা োক্ষসী েবব্দে মূ বল আবে েক্ষা কো, েত্ন রনওয়া িা পালন কো।
ঋবেবেে ৭ম মণ্ডবলে ১০৪ সু বিে ২২ত্ম মবন্ত্র ঋহষ িহেিমমিিরুহণে একহট উহি এরূপ:
“উকুকয়াত্ুং শুশুলু কয়াত্ুং র্হি শ্বয়াত্ুমুত্ রকাকয়াত্ুম।
সু পণজয়াত্ুমুত্ গৃধ্রয়াত্ুং ঈষবেি প্র মৃণ েক্ষ ইন্দ্র।।”
এই মবন্ত্র ঋহষ োক্ষসবেে ক্ষহত্কােক উপাবেয় হিবসবি উবিখ্ কবেবেন। মন্ত্রহটে T.H. Griffith-কৃত্ অনু িাে:
“Destroy the friend shaped like an owl or owlet; destroy him in the
form of a dog or cuckoo.”
“Destroy him shaped as an eagle or as a vulture as with a stone, O
Indra, crush the demon.”
ঋহষ িহেিমমিিরুহণে এই উহিবত্ পাহখ্ োক্ষবসো ত্বমাুণ-হিহেি। রেমন, উলু ক িা রপাঁিা িৃ হি, শুশুলু ক িা
রনকবড় িৃ হি, শ্ব িা কুকুেিৃ হি, রকাক িা িাাঁসিৃ হি, গৃধ্র িা েকুনিৃ হি িা রলাভী। ত্াই োক্ষসবেে ধ্বংবসে র্নয
প্রার্জনা কো িবয়বে।৫
প্রশ্ন িবলা, োক্ষস িা োক্ষসীবক েক্ষক হিবসবি রমবন হনবয় পূ র্া কো শুরু িবলা কবি রর্বক? ধ্মজহিশ্বাবসে
উদ্ভবিে শুরুবত্ রে সিজপ্রাণিাবেে প্রিলবনে কর্া িবল রগবেন নৃ ত্াহিবকো এই সিজপ্রাণিাে োাঁহড়বয় আবে
আত্মিাবেে উপে। অবনবকই এবক িলবেন ‘রগাস্ট হর্বয়াহে অফ রেহলহর্য়ন’। নৃ ত্াহিবকো আহেমানবিে
ধ্মজহিশ্বাবসে রে সময়টাবত্ সিজপ্রাণিাবেে অহস্তবেে কর্া িবলবেন রসই সময় রর্বকই হক মানি সমাবর্ ত্রেত্যোবনা-োক্ষবসে ত্ুহিে র্নয হনবিেবনে সূ িপাত্।
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র্ো োক্ষসীে সবঙ্গ রিৌিবেিী িাহেহত্ে হমল খ্ুাঁবর্ রপবয়বেন অবনবক। েহক্ষণী িাহেহত্ে িাস হেবলা
োর্গৃবি। ত্াে হিবয় িবয়হেবলা েক্ষোর্ কুবিবেে সবঙ্গ। কুবিে িা পাহিকাে ঔেবস িাহেহত্ ৫০০ সন্তাবনে
র্ননী িবল রস ‘ভূ ত্মাত্া’ (ভূ বত্ে মাত্া) নাবম পহেহিত্ িয়। হকন্তু এত্সি সন্তান ও হনবর্ে উেেপূ হত্জে র্নয
িাহেহত্ একসময় নেমাংস ভক্ষণ কেবত্ শুরু কবেহেল। র্ো োক্ষসীেও খ্ােয ‘সোই রোহণত্ মাংস আিাে’।
িাহেহত্ োর্গৃি রর্বক প্রহত্হেন একহট কবে হেশু িুহে কেবত্া। রসইসময় রর্বক ত্াে নাম িবলা ‘িাহেহত্’ অর্জাৎ
রে িুহে কবে। ত্াে প্রকৃত্ নাম হেবলা ‘’অহভেহত্। অহভেহত্ হিবসবি রস গাোেোর্ েবক্ষে কনযা। রলাবকো
ত্াবেে সন্তানবেে েক্ষা কোে র্নয িুবিে েেণাপন্ন িবয়হেল। িাহেহত্বক উহিত্ হেক্ষা রেিাে র্নয িুি ত্াে
সিবিবয় আেবেে রোবটা রেবল হপঙ্গলাবক ত্ুবল হনবয় োন। রেবলবক হফহেবয় হনবত্ িুবিে কাবে এবল িুি
ত্াবক এই প্রহত্জ্ঞা কোন রে, রস আে রকাবনাহেন নেমাংস ভক্ষণ কেবি না। এিং সংবঘ পূ র্াহেণী হিবসবি
রোগ হেবত্ িুি হনবেজে রেন। হকন্তু এত্ুহল সন্তাবনে আিাে রোগাবি কীভাবি? িুবিে হনবেজবে হভক্ষুগণ িাহেহত্
ও ত্াে সন্তানবেে র্নয প্রিুে পহেমাবণ আিােজদ্রিয পাহেবয় হেবত্ন। ফবল হেশু ভক্ষণকােী িবলা হেশুেক্ষহয়িী,
হেশু পালনকিজী। কালিবম েহক্ষণী িাহেহত্ রিৌি ঐহত্বিয সন্তান েক্ষাে রেিীরূবপ মেজাো রপল। (রর্ এন
িযানার্জী – েয রডবভলপবমন্ট অফ হিিু আইকবনাগ্রাহফ এিং হির্য়লক্ষ্মী রিৌধ্ু েী – েয রডবভলপবমন্ট অফ মাোে
গবডস ওয়ােহেপ, দ্রিিয) হির্য়লক্ষ্মী রিৌধ্ু েী র্ানান:
“Perhaps Hariti too was originally conceived as a disease-goddess afflicating young
children especially, with various types of diseases and thus causing their death. In the
Buddhist versions Hariti was the wife of Kubera while in the Jaina pantheon, a similar
goddess Revati was the consort of Harinaigamesa, a goat-headed god.”৬ িাহেহত্ে হেশুমাংস
খ্াওয়াে একহট অনয সূ ি পাওয়া োয় ‘মিািস্তু’ রর্বক। এবত্ আবে েহক্ষণী কুন্ডলা ও ত্াে ৫০০ পুবিে কর্া।
িলা িবয়বে, কুন্ডলাে ৫০০ পুি ‘মণ্ডলক’ ও ‘অহধ্িাস’ নামক েু ই ধ্েবণে রোবগে মাধ্যবম ত্রিোলীে সমস্ত
র্নগণবক রমবে রফবলহেল।৭ কুষাণ েু বগে ভাস্কবেজ মাত্ৃকাবেিীে রে হিি অহিত্ আবে ত্াাঁো উিজেত্াত্বন্ত্রে
রেিী। িাসু বেি েেণ আগেওয়ালা ত্াাঁবেে ‘সপ্তমাত্ৃকা’ িবলবেন। এাঁোই মাত্ৃগণ। সংখ্যায় সাত্হট মূ হত্জ রনই।
মর্ুো হমউহর্য়াবমে ৩১সংখ্যক ভাস্কবেজ রে িাের্ন নােীমূ হত্জ আবেন ত্াাঁো সিাই িামিাহুবত্ ধ্ােণ কবে আবেন
একহট কবে হেশু। ব্রাহ্মণয ঐহত্বিযও ‘সপ্তমাত্ৃকা’ে উবিখ্ েবয়বে। রসখ্াবনও রেহখ্ মবিশ্বেী, ত্রিষ্ণিী, িোিী,
নেহসংিী, িামুণ্ডা প্রমুখ্ রেিীগণ রকাবল একহট কবে হেশু ধ্ােণ কবে আবেন।৮ এ সম্পবকজ হির্য়লক্ষ্মী রিৌধ্ু েীে
অহভমত্: “The theme of goddesses with children in their arms relates all the ‘saptamatrika’ sculptures to a common fertility cult.”৯ মিাভােবত্ে অেণযপবিজ কাকী, িাহলমা, রুদ্রা,
েহ্মলী, আেজা, পলালা ও হমিা – এই সাত্র্ন রেিীবক িলা িবয়বে ‘হেশুমাত্া’। এই সপ্তমাত্াে প্রকৃহত্
স্কেপুোবণ েবয়বে, এাঁো হেশুবেে রষাল িেে পূ ণজ িিাে আবগ রেবকাবনাভাবি ক্ষহত্ কেবত্ পাবে। অেণযপবিজ
আিাে হিনত্া, পুত্না, রেিত্ী, মুখ্মহণ্ডকা, সু েভী ও কদ্রু এই েয়র্ন রেিীে উবিখ্ আবে এিং িলা িবয়বে রে
ত্াাঁো হেশুমাংস ভক্ষণ কবে ও গবভজে ভ্রূণ িত্যা কবে আনি লাভ কবে। ত্াই হেশুে সাহিজক মঙ্গল কামনায়
এই রেিীবেে সন্তুি কোে র্নয পূ র্া কো িয়।১০ আমো রক্ষিসমীক্ষা কবে র্ানবত্ রপবেহে, এই অিবল
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গবভজে ভ্রূণ েক্ষাে র্নয সধ্িা মহিলাবেে মবধ্য ‘র্োহন’ ব্রবত্ে প্রিলন আবে। মবন িয়, ‘র্োহন’ আে
‘জ্বোজ্বহে’ে উৎস এক। রলাকসমার্ ত্াাঁবেে কামনা অনু োয়ী একই রেিীবক হভন্ন রূবপ অিজনা কবেন।
মিাভােবত্ রে একেল রেিীবক ‘মাত্ৃগণ’ আখ্যা রেওয়া িবয়বে ত্াাঁবেে একর্ন িবলন ‘পুত্না’। অেণযপবিজ
ত্াাঁবক োক্ষসী িলা িবয়বে। ‘িহেিংবে’ রেহখ্, পুত্না ত্রেত্যাকাে ধ্ােণ কবে কৃষ্ণবক িত্যা কেবত্ উেযত্।
মিাভােবত্ ‘র্োয়র্িজ্রআননা’ নাবমে রে মাত্ৃবেিীে উবিখ্ পাওয়া োয় হত্হন ও ‘র্ো’ োক্ষসী সম্ভিত্ একই
রেিী। র্োবক িলা িবয়বে ‘োক্ষসী কামরূহপণী’। একহট রলাবক আবে, োো সন্তাবনে মঙ্গল িায় এিং িংেিৃ হি
আকাঙ্ক্ষা কবে ত্াাঁবেে িহু সন্তহত্বত্ হঘবে র্াকা পূ ণজবেৌিনা রেিী র্োে প্রহত্কৃহত্ ঘবে রেবখ্ প্রত্যি পূ র্া কো
একান্ত আিেযক। মিাভােবত্ে কাহিহন মবত্, র্ো োক্ষসী ব্রহ্মাকত্ৃজক সৃ ি োনি হিনাে কোে র্নয। পাোপাহে
পুত্না োক্ষসীবক রেহখ্ কৃষ্ণবক িধ্ কোে র্নয রস হনবয়াহর্ত্। গৃিবেিত্া হিবসবি ঘবেে রেওয়াবল এই
োক্ষসীে প্রহত্কৃহত্ হিহিত্ কবে পূ র্া কেবল শ্রীিৃ হি িয়। হিিু রিে পুোবণ োক্ষসবেে কুশ্রী ও নেমাংসবভার্ী
হিবসবি হিহিত্ কো িবয়বে। হিিু পুোণ মবত্, সত্য েু বগে রেবষ হনহদ্রত্ ব্রহ্মাে শ্বাস রর্বক োক্ষবসে র্ন্ম।
র্ন্ম মািই ব্রহ্মাবক রখ্বত্ রগবল ব্রহ্মা ‘েক্ষম’ (Rakshama) িবল হিৎকাে কেবত্ র্াকবল হিষ্ণু এবস ত্াাঁবক
েক্ষা কবেন। ‘েক্ষম’ (েক্ষা কবো) রর্বক োক্ষস েবব্দে উৎপহি। হকন্তু পেিত্জীকাবল আেজ-ব্রাহ্মণয প্রভাবি
সাংস্কৃহত্ক ও র্ীিন ধ্ােবণে ত্ােত্ময অনু সাবে সু ে-অসু ে, রেিত্া-োক্ষস ধ্ােণাে সৃ হি িবয়বে। হিিু পুোবণ
োক্ষস িলবত্ সাধ্ােণত্ অনােজবেে রিাঝাবনা িবয়বে। আেজ-অনাবেজে সাংস্কৃহত্ক আোন-প্রোবনে সময় হকেু
োক্ষসী িহেি রেিীে মেজাোয় ভূ হষত্ িবয়বে। মিাভােবত্ে র্ো োক্ষসীও সম্ভিত্ এই সমবয়ই র্ায়গা কবে
হনবয়হেবলা আেজ-প্রহত্বিেবন। হকন্তু সন্তাবনে েক্ষক ও পালক হিবসবি প্রাগােজ রলাকর্ীিবন র্ো িয়বত্া িহু
পূ িজকাল রর্বকই প্রিহলত্। কােণ ঋবেবেে ১০ মণ্ডবলে ৮৭ ত্ম সু বি োক্ষবসে উবিখ্ পাওয়া োয়।
আমাবেে আবলািয রেিী োক্ষসী র্ো শুভেহি। মানু বষে প্রাণ িাাঁিায়। মিাভােবত্ উহিহখ্ত্ িৃ িদ্রর্ োর্াে
রেবলে েেীবেে হিহিন্ন েু ই খ্ণ্ড রর্াড়া লাহগবয়হেল। এের্নয ত্াে নাম োখ্া িয় র্োসে। আমাবেে মবন িয়
‘র্ো’ নাবমে হপেবনও রসই একই কােণ েবয়বে, র্ো মাবন রে রর্াড়া লাগায়। হকন্তু রলাককর্ায় োক্ষসী অশুভ
েহি। মানু বষে প্রাণ িেণকােী। হকন্তু র্ো োক্ষসী মানু বষে প্রাণ িাাঁিায়। পুোবণে োক্ষসী র্োে কাহিহনবক
রলাকসমার্ ত্াবেে োহপত্ র্ীিবনে িাওয়া-পাওয়া অনু োয়ী পুনহনজমজাণ কবেবেন। হেশুে মঙ্গল কামনা কবে রে
োক্ষসী র্ো ত্াবক জ্বোজ্বহে নাম হেবয় জ্ববেে রেিীরূবপ মানযত্া হেবয়বেন। এিং হনবর্বেে কামনা মবত্া
রেিীে মািাত্মযসূ িক একহট কাহিহনও ত্রত্হে কবে হনবয়বেন। জ্বোজ্বহে ব্রত্কর্াহট উবিখ্ কেবলই হিষয়হট
আমাবেে কাবে আেও স্পি িবি। ব্রত্কর্াহট হনম্নরূপ১১ –
“এক রেবে হেল এক োর্া। োর্াে এক রেবল। রস প্রায়ই জ্ববে ভুগবত্া। একমাি রেবলে অসু িত্া হনবয়
োর্া-োণীে হিন্তাে রেষ রনই। একহেন জ্বোজ্বহে োকুে ব্রাহ্মবণে রিে ধ্ােণ কবে োর্িাহড়বত্ এবস
উপহিত্। োণীবক িলল – ‘ত্ুই জ্বোজ্বহে িত্জ কে। রেখ্হি রত্াে রেবলে আে জ্বে অইত্ না।’ োণী
ব্রাহ্মবণে পহেিয় র্ানবত্ িাইবল হত্হন িলবলন – ‘আহমই জ্ববেে রেপত্া।’ োণী জ্বোজ্বহে োকুেবক প্রণাম
কেবলা। িলল – ‘োকুে, আপবন আমাে রেবলবে ভালা কইো রেইন। আহম আপনাে িত্জ কেমু।’ জ্বোজ্বহে
ত্র্াস্তু িবল অেৃ েয িবয় রগবলন। ত্াাঁে কৃপায় োর্পুি পুবোপুহে সু ি িবয় উেবলা। োর্যর্ুবড় আনবিে
রোল পবড় রগবলা। োণী জ্বোজ্বহে ব্রবত্ে কর্া এবকিাবে ভুবল রগবলা। রিে কবয়ক িেে রকবট রগবলা।
োর্পুি হিিািবোগয িবলা। োর্া হত্ন রেবেে হত্ন োর্কনযাে সবঙ্গ ত্াে পুবিে হিবয়ে হেন ধ্ােজ কেবলা।
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 5
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জ্বোজ্বহে রেখ্বলা োণী আনবিে ডামাব াবল পবড় ত্াাঁে ব্রবত্ে কর্া হিস্মেণ িবয়বে। ত্াই হিবয়ে হেন
োর্পুবিে উপে ভে কেবলা। োর্পুি জ্ববে অজ্ঞান। োর্যর্ুবড় কান্নাে রোল পবড় রগবলা। জ্বোজ্বহে
ভািবলা, এই িবলা উপেু ি সময়। োণীবক ত্াে প্রহত্জ্ঞাে কর্া স্মেণ কহেবয় রেওয়া উহিত্।
জ্বোজ্বহে আিাে ব্রাহ্মবণে রিে ধ্বে োর্িাহড়বত্ এবস িাহর্ে িবলন। োণীবক হর্বজ্ঞস কেবলন –
‘ত্ুমোে িাহড়ত্ হকত্া অইবে?’ োণী িাউিাউ কবে রকাঁবে রকাঁবে ত্াে রেবলে অসু িত্াে কর্া র্ানাবলা।
ব্রাহ্মণবিেী জ্বোজ্বহে িলবলন – ‘জ্বোজ্বহে োকুে রে রত্াবে িত্জে কর্া কইহেল, কেহেবল!’ োণীে এিাে
পূ িজকর্া স্মেণ িবলা। ব্রাহ্মণবক সািাবঙ্গ প্রণাম কবে কাত্ে কবে িলবত্ লাগবলা – ‘আহম মিাভুল কেহে
োকুে। আপবন আমাে রেবলবে ভালা কইো রেইন। আহম আপনাে িত্জ কেমু।’ োণীে কর্া শুবন
ব্রাহ্মণবিেী জ্বোজ্বহে অেৃ েয িবয় রগবলন।
োণী োর্াবক রডবক সমস্ত িৃ িান্ত খ্ুবল িলবলা। ত্ােপে োর্াে আবেবে জ্বোজ্বহে ব্রবত্ে আবয়ার্ন
কো িবলা। োণী কবয়কর্ন ব্রহত্নীবক সবঙ্গ হনবয় মাবে হগবয় জ্বোজ্বহে ব্রত্ সম্পন্ন কেবলা। োর্পুি ধ্ীবে
ধ্ীবে সু ি িবয় উেবলা। োর্যর্ুবড় জ্বোজ্বহে ব্রবত্ে মািাত্ময রঘাহষত্ িবলা। এভাবিই জ্বোজ্বহে ব্রবত্ে
প্রিলন িবলা।”

(েব্দার্জ: অইত্ না – িবি না, হকত্া অইবে – হক িবয়বে, কেমু - কেবিা)
এখ্াবন হক ত্ািবল আেজ-অনাবেজে দ্বন্দ্বকর্া রূপ রপবয়বে? আিাে মার্ক্জীয় রশ্রহণদ্ববন্দ্বে হনহেবখ্ জ্বোজ্বহে
ব্রবত্ে কাহিহন হিবলষণ কেবল রেখ্ি, এখ্াবন হর্হসস হিবসবি আবে জ্বোজ্বহে আে এহন্টহর্হসস িবলা পুবোহিত্
ব্রাহ্মণ। রেষ পেজন্ত জ্বোজ্বহেে পূ র্া প্রিাে িওয়া মাবন হসবেহসস। অর্জাৎ উাঁিুিবণজে ব্রাহ্মণ পুবোহিবত্ে সবঙ্গ
দ্ববন্দ্ব হনম্নিবণজে োক্ষসীে র্য়লাভ।
পােটীকা/ত্র্যসূ ি:
১। িোক উপত্যকাে ত্রকিত্জ সম্প্রোবয়ে মবধ্য এই ব্রবত্ে প্রিলন আবে। সাহিিী োস (িড়র্াবলঙ্গা, কাোড়; িয়স – ৭৮, সম্প্রোয় –
পাটহন, ত্াহেখ্ – ১৬/০৯/২০১৬) র্ানান, ত্াাঁবেে মবধ্য ‘র্োহন’ নামক এক রেিীে ব্রবত্ে প্রিলন আবে। এই র্োহন আসবল র্োয়ু
অর্জাৎ গভজর্াত্ সন্তাবনে েক্ষহয়িী। ত্াই ত্াাঁে ব্রত্ পালন। কায়ি ও ব্রাহ্মণ সমাবর্ে িহু মহিলাো র্ানান রে ত্াাঁো এই রেিীে নাম
রোবননহন। প্রসঙ্গত্ িবল োহখ্, জ্বোজ্বহে িানানটা রলখ্াে কােণ িবলা রক্ষিসমীক্ষায় োাঁবেে সবঙ্গ এই ব্রত্ হনবয় কর্া িবয়বে সিাই
িবলবেন রে এই ব্রত্ পালবনে উবেেয িবলা রেবলবমবয়বেে অসু খ্-হিসু খ্, হিবেষত্ জ্ববেে কিল রর্বক মুহিে কামনা।
২। িসু োর্বেখ্ে। মিাভােবত্ে সাোনু িাে। এম হস সেকাে অযান্ড সন্স প্রাইবভট হলহমবটড। কলকাত্া। িবয়ােে মুদ্রণ ১৪১৮। পৃ ষ্ঠা
১০৭
৩। িবট্টাপাধ্যায় প্রমর্নার্ কািযেত্ন। কােীোসী মিাভােত্। অক্ষয় লাইবব্রহে। কলকাত্া। ত্রিোখ্ ১৩৪৪
৪। Chaudhuri Vijaylakshmi. The Development of Mother Goddess Worship, Visva-Bharati Research
Publication, Santiniketan, 1987, page 69
৫। www.google.com
৬। Chaudhuri Vijaylakshmi, Ibid, page-56
৭। ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ৫৬
৮। ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ৬৫
৯। ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ৬৫
১০। ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ৭৫
১১। কর্ক: কািনমালা োস, িয়স -৬৮ িেে, হেকানা: গ্রাম- ফাকুয়াগ্রাম, রর্লা – কহেমগঞ্জ, আসাম। সংগ্রািক: েমাকান্ত োস,
সংগ্রবিে ত্াহেখ্: ১২/০৬/২০১৬, সময়: সকাল ১০ ঘহটকা।
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িাংলা কািযগীহত্ে ধ্াোয় োিপোিহলে িান
রলখ্ক-পহেহিহত্

অহভহর্ৎ োাঁ
গবিষক, িাংলা হিভাগ, িধ্জমান হিশ্বহিেযালয়
পহিমিঙ্গ, ভােত্

সােসংবক্ষপ
ধ্মজীয় কািয হিবসবি োি পোিহলে রেমন একহট আধ্যাহত্মক আবিেন আবে রত্মনই এই কাবিযে সংগীত্
পহেবিেন মূ লযও অস্বীকাে কো োয় না। আোধ্য রেিীে ঐশ্বেজ ও মাধ্ু েজ েহিে সমম্ববয় োিপোিহলবত্
সংগীবত্ে সু ে অত্যন্ত ত্ীব্র। মাত্ৃ রেিী উমাসংগীবত্ কনযারূবপ এিং েযামাসংগীবত্ র্গজ্জননীরূবপ ধ্ো
হেবয়বেন। আসবল োিপেকত্জাগণ হপ্রয়বক রেিত্া নয়, রেিত্াবক-ই হপ্রয় কেিাে সাধ্নায় ব্রত্ী িবয়বেন।
োিপোিহল একহেবক রেমন র্ীিনহনষ্ঠ সু বেে ত্রিহিবিয ও কহিবেে রোাঁয়ায় রশ্রষ্ঠ, অনযহেবক রত্মহন মাত্ৃনাবমে
মহিমায় ও ভহিভাবিে উদবিাধ্বন অননয।

পাোপাহে ত্িহনেবপক্ষ সাহিত্য হিবসবিও োিপোিহল িাংলা

সাহিবত্যে মূ লযিান সম্পে। োি পবে িহণজত্ উপাসনাত্ি, ত্বন্ত্রে েহিত্ি, মিামায়াত্ি, েীক্ষাত্ি, রেিত্ি
প্রভৃহত্ ত্িাবলািনায় োি পবেে ত্িগত্ গেন িবয়বে।

সূ িকেব্দ
োি পোিহল, ধ্মজহনেবপক্ষ আবিেন, সাংগীহত্ক মাধ্ু ে,জ গৃবিে কর্া

২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 7
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িাংলা কািযগীহত্ে ধ্াোয় োিপোিহলে িান
অহভহর্ৎ োাঁ
মধ্যেু বগে একহট অনযত্ম ুরুেপূ ণজ ধ্মজীয় সাহিত্য হিবসবি োিপোিহলে মূ লয অপহেসীম। ধ্মজীয় কািয হিবসবি
এই পোিহলে রেমন একহট আধ্যাহত্মক আবিেন আবে রত্মনই এই কাবিযে সংগীত্ পহেবিেন মূ লযও অস্বীকাে
কো োয় না। আোধ্য রেিীে ঐশ্বেজ ও মাধ্ু েজ েহিে সমম্ববয় োিপোিহলবত্ সংগীবত্ে সু ে অত্যন্ত ত্ীব্র। মাত্ৃ
রেিী উমাসংগীবত্ কনযারূবপ এিং েযামাসংগীবত্ র্গজ্জননীরূবপ ধ্ো হেবয়বেন। আসবল োিপেকত্জাগণ
হপ্রয়বক রেিত্া নয়, রেিত্াবক-ই হপ্রয় কেিাে সাধ্নায় ব্রত্ী িবয়বেন। মানির্ীিবনে সৃ হিে সময় রর্বকই
রিত্নাসম্পন্ন মানু ষ পৃহর্িীে িুবক মিাকাবলে সৃ হি ও ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ কবেবেন। সাধ্ােণ মানু বষে মবত্া
োিকহিোও মিাকাবলে ধ্বংসলীলাবক গভীেভাবি উপলহি কবেবেন। ত্াই সৃ হি ও ধ্বংবসে হনগূ ঢ় ত্িই
োিকহিবেে কাবিয সংগীত্ময় িাণী রূপ লাভ কবেবে। ত্াাঁবেে সংগীত্-এ মানির্ীিবনে েু ুঃখ্িাবেে কর্া
র্াকবলও এাঁো সংসােহিোগী িবয় োনহন, িেং মাবয়ে িেণত্বল েেণ হনবয় মানির্ীিবনে অহভোপ লাঘবিে
আোয় র্গজ্জননীে িিনা কবে রগবেন। ত্াই কািয সংগীত্ হিবসবি োিপোিহলে সাহিত্যমূ লয েবর্ি
ুরুেপূ ণজ।
ভােত্ীয় আেজ সমার্ পুরুষবকহন্দ্রক িওয়ায় আেজ ধ্বমজ পুরুষ রেিত্াে প্রাধ্ানযই রিহে। রেমন ইন্দ্র, সূ ে,জ
মরুৎ, রেৌ, িরুণ, অহি প্রমুখ্। ত্িুও ত্রিহেক সাহিবত্য পৃহর্িীে মাত্ৃ রেিীমহিমাে িণজনা পাওয়া োয়। ত্রিহেক
সাহিবত্য প্রাণোহয়নী, অন্নোহয়নী, স্তনযোহয়নী মাত্া রূবপই পৃহর্িীে স্তি কো িবয়বে। এমনহক ‘ঋগবিে’-এ
পৃহর্িীমাত্া আেও পূ ণজ হিকাহেত্ মহিমাময়ী নােী মূ হত্জ। ‘অর্িজবিে’- এে হিহভন্ন রলাবক পৃহর্িীে সন্তানিৎসলা,
মঙ্গলময়ী মাত্ৃমূ হত্জে িণজনা পাওয়া োয়। এই মাত্ৃমূ হত্জে িণজনা পেিত্জীকাবল ‘োিসাহিত্য’-ে মবধ্যও পাওয়া
োয়। েহিোিীে মহিমা প্রহত্ষ্ঠা ও প্রকাে পায় ‘ত্ন্ত্রোস্ত্র’-এ। ত্ন্ত্র িলবত্ সাধ্ােণত্ সাধ্নাোস্ত্রই রিাঝায়।
েহি হিষয়ক হিহভন্ন ত্ি প্রহত্ষ্ঠা ও উপাসনা পিহত্ে িণজনাই ত্বন্ত্রে মূ ল উপর্ীিয। উপাসনাে এই ধ্াোই
পেিত্জীকাবল মঙ্গলকািয, হেিায়ন, কাহলকামঙ্গল, অনু িাহেত্ োমায়ণ-মিাভােত্-ভাগিত্ প্রভৃহত্ কাবিযে মাধ্যবম
োিগীহত্ পোিহলবত্ পূ ণজ পহেণহত্ লাভ কবেবে। প্রসঙ্গত্, োিপোিহল েহিসাধ্নাে সবিজািম আেেজানু সাবে
েহিত্।
‘মাকজবণ্ডয় পুোণ’-রক পাবর্য় কবে িণ্ডী িা িহণ্ডকা রেিীে প্রহত্ষ্ঠা। রেিীে মহিমা প্রিাহেত্ িবয়বে রেিী
কত্ৃজক মহিষাসু ে ও েম্ভু-হনশুম্ভ অসু ে িবধ্ে মাধ্যবম। োিধ্মজ ও োি েেজনবক ের্ার্জভাবি হিবলষণ কেবল
হত্নহট ধ্াো রেখ্বত্ পাওয়া োয়। প্রর্মত্ রেিী হেিবক আশ্রয় কবেবেন, হদ্বত্ীয়ত্ হেি ও েহিে সমপ্রাধ্ানয,
ত্ৃত্ীয়ত্ হিভুনিযাপী অহদ্বত্ীয়া মিােহি রেিী। পািজত্ী, উমা, সত্ী, েু গজা, িহণ্ডকা প্রমুখ্ রেিীে হমহলত্ ধ্াো
রেষবমে মিাবেিীবত্ পহেণত্ িয়। পেিত্জীকাবল এই ধ্াোুহলে সবঙ্গ কাহলকা িা কালীে ধ্াো নাবম আে
একহট নত্ুন ধ্াো েু ি িবয়বে। এই কালী সমগ্র িাংলাবেবে েহিসাধ্নাে রক্ষবি সবিজশ্বেী।
সাহিবত্যে সূ িনা রর্বক প্রায় অিােে েত্াব্দীে রেষ পেজন্ত িাংলা সাহিত্য মূ লত্ ধ্মজবকহন্দ্রক সাহিত্য
হিসাবিই পহেহিত্। এই ধ্মজবকহন্দ্রক সাহিত্য ধ্াোয় ত্রিষ্ণি পোিহলে িান সিজপ্রর্ম। ত্রিষ্ণি পোিহলে সবেি
লালনপালবনে ফবল মঙ্গলকািয, অনু িােকািয, পাাঁিাহলকািয এিং সবিজাপহে োিপোিহলে সৃ হি। েহেও হিহভন্ন
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 8
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িহলষ্ঠ কহিে িিজায় োিপোিহল ধ্ীবে ধ্ীবে ত্রিষ্ণি পোিহলে প্রভাি রর্বক মুি িবয় আপন মহিমায় উজ্জ্বল
িবয় উবেবে। ত্রিষ্ণি পোিহলে মবধ্য রেমন হিহভন্ন রূপকবমজ মধ্ু ে েবসে সাধ্না কো িবয়বে, রত্মহন
োিপোিহলবত্ আত্মাে অহন্তম উজ্জীিনমন্ত্র ধ্বহনত্ িবয়বে।
মধ্যেু বগে ধ্মজ সাহিবত্যে অনযত্ম িহলষ্ঠ োখ্া োিপোিহল। েহিত্ি-রক অিলম্বন কবেই োিপোিহলে
পেুহল েহিত্। ত্াই অিােে েত্াব্দীে হদ্বত্ীয়াবধ্জে িাংলাবেবেে সামাহর্ক,

োর্মনহত্ক, অর্জমনহত্ক ও

সাংস্কৃহত্ক র্ীিবনে সাহিজক অিক্ষবয়ে হিি োিপোিহলে মবধ্য পাওয়া োয়। হিষয়িস্তু ও আহঙ্গবকে হেবক
ত্াকাবল রেখ্া োয় রে এই কািয অবনকুহল ধ্াোয় েহিত্ িবয়বে। অমবেন্দ্রনার্ োয় ত্াাঁে সম্পাহেত্ ও
কহলকাত্া হিশ্বহিেযালয় কত্ৃজক প্রকাহেত্ ‘োি পোিলী’ গ্রবে হিষয়িস্তু হিবসবি োিপোিহলবক িালযলীলা,
আগমহন, হির্য়া, র্গজ্জননী রূপ, মা হক ও রকমন, ভবিে আকুহত্, মবনােীক্ষা, ইিাময়ী মা, করুণাময়ী মা,
কালভয়িাহেণী মা, লীলাময়ী মা, ব্রহ্মময়ী মা, মাত্ৃপূ র্া, সাধ্নেহি, নামমহিমা, িেণ-ত্ীর্জ প্রভৃহত্ পেজাবয় হিভি
কবেবেন।
আহঙ্গকগত্ ত্রিহেিযুহলে মবধ্য গীহত্ধ্হমজত্াই িল োি সাহিবত্যে অনযত্ম লক্ষণ। ত্বি রকিলমাি
োিপোিহলই নয়, মধ্যেু বগে কািয মাবিই হেল সু োশ্রয়ী। সু ে সিবোবগ পোিহলে পেুহল গাবনে

মবত্া

পহেবিহেত্ কোে িল হেল। প্রসঙ্গত্, োিপোিহলে পূ বিজে নাম হেল ‘মালসী’। অর্জাৎ মালিশ্রী োগাহশ্রত্
ভিানী-হিষয়ক গান। আসবল কািয সংগীবত্ে েু গল সহিলন েহে রকাবনা গাবনে মবধ্য ঘবট র্াবক ত্ািবল ত্াবক
কািযগীহত্ িা কািয সংগীত্ আখ্যা রেওয়া িয়।
হগহেোর্ হিমালয় ও ত্াাঁে পত্নী রমনকাে কবোে ত্পসযায় সন্তুি িবয় র্গজ্জননী রমনকাে কনযা উমা রূবপ
মত্জযভূ হমবত্ অিত্ীণজ িবয়বেন। র্গজ্জননী উমা-রক কনযারূবপ রপবয় ত্াাঁে অসীম

লীলামাধ্ু েী িণজনায় োি

কহিো হলপ্ত িবয়বেন। োিপোিহলবত্ রে পেুহল মিামায়া উমাে িালযর্ীিবনে কর্া িহণজত্ িবয়বে রসুহল
িালযলীলাে পে হিবসবি পহেহিত্। ‘লীলা’ কর্াহটে সাধ্ােণ অর্জ রখ্লা। সাধ্ােণ মানু বষে পবক্ষ ো রখ্লা
রেিত্াবেে কাবে রসটাই লীলা। এই লীলা মূ লত্ েু ই ধ্েবনে – প্রকট ও অপ্রকট। হনবর্ে মবধ্য হনবর্ লীলা
কেবল এিং িাইবে ত্াে িহিুঃপ্রকাে না ঘটবল ত্াবক অপ্রকট লীলা িলা িয়। আে ভবিে মবনািাসনা পূ েবণে
র্নয ভগিান কত্ৃজক িাইবে প্রকাহেত্ রে

লীলা ত্াবকই প্রকট লীলা আখ্যা রেওয়া িয়। উবিখ্য, লীলায়

রেিত্াো ত্াাঁবেে রেিেেহি ত্যাগ কবে সাধ্ােণ মানু বষে মবত্াই রেি ধ্ােণ কবেন এিং মানু বষে মবত্াই
আিাে-আিেণ কবেন।
োি পেকােো িালযলীলা পেজাবয় মাত্া রমনকা ও কনযা উমাে সম্পকজবক পাবর্য় কবে মাত্ৃ মাধ্ু বেজে গীত্
েিনা কবেবেন। োিকহি োমপ্রসাবেে েহিত্ একহট িালযলীলা হিষয়ক পবে কনযা উমাে অহভমান ও িাসনাে
কর্া উজ্জ্বলভাবি ফুবট উবেবে –
“হগহেিে, আে আহম পাহেবন রি, প্রবিাধ্ হেবত্ উমাবে।
উমা রকাঁবে কবে অহভমান, নাহি কবে স্তনযপান
নাহি খ্ায় ক্ষীে ননী সবে।।
অহত্ অিবেবষ হনহে, গগবন উেয় েেী,
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 9
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িবল উমা, ধ্বে রে উিাবে।
কাাঁহেবয় ফুলাবল আাঁহখ্, মহলন ও মুখ্ রেহখ্,
মাবয় ইিা সহিবত্ হক পাবে?
আয় আয় মা মা িহল, ধ্হেবয় কে-অঙ্গুহল,
রেবত্ িায় না র্াহন রকার্াবে।
আহম কহিলাম ত্ায়, িাাঁে হক রে ধ্ো োয়,
ভূ ষণ রফহলবয় রমাবে মাবে।।
উবে িবস হগহেিে, কহে িহু সমােে
রগৌেীবে লইয়া রকাবল কবে।
সানবি কহিবে িাহস, ধ্ে মা, এই লও েেী,
মুকুে লইয়া হেল কবে।।
মুকুবে রিহেয়া মুখ্, উপহর্ল মিাসু খ্,
হিহনহিত্ রকাহট েেধ্বে।
শ্রীোমপ্রসাবে কয়, কত্ পুণয পুঞ্জিয়,
র্গত্-র্ননী োে-ঘবে।
কহিবত্ কহিবত্ কর্া, সু হনহদ্রত্া র্গন্মাত্া
রোয়াইল পালি-উপবে”। ১
(োমপ্রসাে রসন)
এইরূবপ োিপোিহলে িালযলীলা হিষয়ক হিহভন্ন পবে রেিিহেবিে মানিায়বনে সবঙ্গ সবঙ্গ রমনকা কনযা উমাে
ঐশ্বেজমহণ্ডত্ রূপহটও িহণজত্ িবয়বে।
আগমহন ও হির্য়া োিপোিহলে রশ্রষ্ঠ কািযপেজায়। উমাে হপত্ৃগৃবি আগমন রর্বক হিোবয়ে মুিূত্জ পেজন্ত
কাহিহন হনবয় েহিত্ পেুহলই আগমহন ও হির্য়া পেজায় নাবম পহেহিত্। এই প্রসবঙ্গ

েহেভূ ষণ োেুপ্ত

িবলবেন –
“এই রে মায়া-মিামায়া মানিী-রেিীে সির্ সমন্বয় – রসই সমন্ববয়ে সাধ্নাে পটভূ হমবত্ই
গহড়য়া উহেয়াবে আমাবেে িাঙালাবেবেে উমা-সঙগীত্ - আগমনী-হির্য়া সঙগীত্। পূ বিজই
িহলয়াহে, িাঙালাবেবেে আগমনী-হির্য়া সঙগীবত্ে কহিগণ সকবলই এই ধ্েবণে উচ্চ
সাধ্ক হেবলন, ত্ািা সত্য নয়, - র্াহকিাে প্রবয়ার্নও কবে নাই। উচ্চস্তবেে সাধ্ক
‘রকাহটবত্ রগাহটক’ই িন; হকন্তু ত্াাঁিাো ত্াাঁিাবেে সাধ্নাদ্বাো র্াত্ীয় মানসবক একহট
হিবেষ স্তবে উন্নীত্ কহেয়া রেন। ত্খ্ন রসই-র্াত্ীয় মানবসে ধ্যান-মনন রসই র্াহত্ে
হভত্েকাে ধ্যান-মননপেী সকবল অবনকখ্াহন র্াত্ীয় উিোহধ্কাে-সূ বিই লাভ কবেন।
রসই সাধ্না এিং ত্ািাে উিোহধ্কাে হমহলবয় এই উমা- সঙগীত্ সৃ হি কহেয়াবে”।২

২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 10
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আগমহন পেজাবয়ে পেুহলবত্ েু হট স্তিক পাওয়া োয়। োে একহট পূ িজ-আগমহন ও অনযহট উিে-আগমহন।
পূ ি-জ আগমহন পেজাবয় েেৎ ঋত্ুে আহিভজাবিে সবঙ্গ সবঙ্গ রমনকাে সন্তানিৎসল প্রিল উৎকন্ঠাে সূ িনা িয়।
উিে-আগমহনবত্ মাত্া ও কনযাে হমলন েৃ েয রেখ্বত্ পাওয়া োয়। অিােে েত্াব্দীে হদ্বত্ীয়াবধ্জে িাংলাবেে
নানাভাবি হিপেজস্ত। হিপেজস্ত িাংলাবেবেে মানু বষে অবঙ্গ রলবগবে মাহলনয ও হেিত্াে োপ। এই পহেহিহত্বত্
র্গজ্জননীে উমা রূবপ মবত্জয আগমন এক অভূ ত্পূ িজ ঘটনা। ত্াাঁে ক্ষহণবকে আগমবন িাঙাহল কহিো সমস্ত
েু ুঃখ্েন্ত্রণা ভুবল আনিসাগবেে গভীবে ডুি রেন –
“হগহে, রগৌেী আমাে এল ত্রক?
ঐ রে সিাই এবস, োাঁহড়বয়বে রিবস,
(শুধ্ু ) সু ধ্ামুখ্ী আমাে উমা রনই।
সু নীল আকাবে ঐ েেী রেহখ্,
ত্রক হগহে, আোে ত্রক েহেমুখ্ী?
রেফাহলকা এল উমাে িণজ মাহখ্
িল িল, আমাে রকার্া িণজময়ী?
হনঝজহেণীে র্ল, ি’ল হনেমল,
ঐ এল রিবস োন্ত েত্েল,
েত্েলিাহসনী রকার্ায় আমাে িল?
(ওো) রত্মহন রিবয় আবে –
রকিল ত্াো রনই।
েেবত্ে িায়ু েখ্ন লাবগ গায়,
উোে স্পেজ নাই, প্রাণ োখ্া োয়
োও োও হগহে, আনবগ উমায়,
উমা রেবড় আহম রকমন ক’রে েই”।৩
( রগাহিি রিৌধ্ু েী)
রেষবমে উমা মাত্ৃগৃবি মাি হত্ন হেবনে র্নয আবসন। মাত্া রমনকাও রেবিে কনযাবক কাবে রপবয়
আবিগময় িবয় ওবেন। হত্হন সমস্ত েু ুঃখ্বক্লে ভুবল সবেবি কনযাে মুখ্মণ্ডবল িােংিাে িুম্বন কেবত্ র্াবকন।
পাোপাহে িাউন্ডুবল র্ামাত্া হেগম্ববেে িাবত্ কনযা সম্প্রোবনে র্নয েু ুঃখ্ও প্রকাে কবেন। রমনকা ত্াাঁে স্বামী
হগহেোর্-রক সবম্বাধ্ন কবে িবলন, এিাে উমা গৃবি এবল আে ত্াাঁবক পহত্গৃবি পাোবিন না। এবত্ েহে হত্হন
সমাবর্ হনহিত্ িন ত্বি ত্াও হত্হন সিয কেবিন –
“হগহে, এিাে আমাে উমা এবল, আে উমা পাোি না।
িবল িলবি রলাবক মি, কাবো কর্া শুনবিা না।
েহে এবস মৃত্ুযঞ্জয়, উমা রনিাে কর্া কয় –
এিাে মাবয়-হঝবয় করবিা ঝগড়া, র্ামাই িবল মানি না।
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 11
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হদ্বর্ োমপ্রসাে কয়, এ েু ুঃখ্ হক প্রাবণ সয়,
হেি শ্মোবন মোবন হফবে, ঘবেে ভািনা ভাবি না”।।

৪

(োমপ্রসাে রসন)
আগমহন পেজাবয়ে পেুহল মূ লত্ মাত্া ও কনযাে হমলন েৃ েয হনভজে। হকন্তু হির্য়াে গানুহল আিাে হিোয়
েৃ েয হনভজে। উমাে মাত্ৃগৃি রর্বক হিোবয়ে েৃ েয অত্যন্ত রিেনাোয়ক। ত্াই হির্য়া রকিলমাি হিেিই নয় – এ
এক অনন্ত হিবিে –
“ওবে নিমী-হনহে, না িইও রে অিসান।
শুবনহে োরুণ ত্ুহম, না োখ্ সবত্ে মান।।
খ্বলে প্রধ্ান েত্ রক আবে রত্ামাে মত্ –
আপহন িইবয় িত্, িধ্ রে পবেহে প্রাণ।।
প্রফুি কুমুেিবে সু িিন লবয় কবে,
কৃত্াঞ্জহল ত্রিবয় রত্ামাে িেবণ কহিে োন।
রমাবে ত্রিবয় শুবভােয়, নাে হেনমহণ-ভয়,
রেন না সহিবত্ িয় রে হেবিে িিন-িাণ।।
রিহেবয় ত্নয়া-মুখ্, পাসহেলাম সি েু খ্,
আহর্ রস রকমন সু খ্ িবত্বে স্বপন-জ্ঞান।
কমলাকাবন্তে িাণী শুন ওবগা হগহেোহণ!
লু কাবয় োখ্ না মা’রে হৃেবয় হেবয় িান”।।

৫

(কমলাকান্ত ভট্টািােজ)
নিমী হনহেে অিসান ঘটবল েেমীে প্রভাবত্ই উমা মাত্ৃগৃি পহেত্যাগ কবে পহত্গৃবি িবল োবিন। ত্াই রমনকা
হনষ্ঠুে নিমী হনহেবক অিসান না িওয়াে র্নয কাত্ে আহত্জ র্ানাবিন। নিমী োহি ত্াাঁে কাবে অত্যন্ত হনষ্ঠুে
ও কপট প্রহত্পন্ন িবয়বে। রকননা রস সৎ ও সেবলে কর্া োবখ্ না। এইরূবপ হির্য়াে পেুহলবত্ মাত্া ও
কনযাে অনন্ত হিবিে ঘবটবে।
ভবিে আকুহত্ পেজাবয়ে পেুহল েহিত্ িবয়বে ভবিে আন্তহেক আকাঙক্ষাবক অিলম্বন কবে। একহট হিবেষ
েু বগে রপ্রক্ষাপবট োি কহিো মাত্ৃসাধ্না কবেহেবলন। ত্াাঁো হিশ্বর্ননীবক আপন মাত্াে আসবন িাপন কবে
র্ননীে রেিলাবভে রিিা কবেবেন। োি কহিো র্ননীে উবেবে িযহিগত্ অহভমান, অহভবোগ ও েু ুঃখ্গ্লাহন
প্রকাে কবেবেন। ত্াাঁো মবনপ্রাবণ অনু ভি কবেবেন সংসাে রূপ কাোগাে রর্বক মুহি লাবভে একমাি উপায়
মাত্ৃিেবণ আশ্রয় রনওয়া। ত্াই োি কহিো একহেবক মাত্ৃবেবিে োহিবত্ মাত্া ও পুবিে ত্রনকটয িাপবন
মাবয়ে িেণত্বল আশ্রয় হনবয়বেন আে অনযহেবক িযহিগত্ েিনজ্বালাে র্নয ত্াাঁবকই োয়ী কবেবেন। ভি ও
ভগিাবনে এই সু মধ্ু ে সম্পকজ ভবিে আকুহত্ পেজাবয়ে পেুহলবক র্নহপ্রয় গীহত্কায় পহেণত্ কবেবে। ভি
কহি োমপ্রসাবেে একহট পবে মানির্ীিবনে করুণ আহত্জ রেখ্া োয় –
“ মা রগা ত্াো ও েিহে,
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রকান অহিিাবে আমাে’ পবে, কেবল েু ুঃবখ্ে হডিী র্াহে?
এক আসামী েয়টা পযাো িল মা হকবস সামাই কহে।
আমাে ইিা কহে, ঐ েয়টাবে, হিষ খ্াওয়াইবয় প্রাবণ মহে।।
পযাোে োর্া কৃষ্ণিন্দ্র, ত্াে নাবমবত্ হনলাম র্াহে।
ঐ রে পান রিবি খ্ায় কৃষ্ণ পাহন্ত, ত্াবে হেবল র্হমোেী।।
হুর্ুবে েেখ্াস্ত হেবত্, রকার্া পাি টাকা কহড়।
আমাে হফহকবে ফহকে িানাবয়, িবস আে োর্কুমােী।।
হুর্ুবে উহকল রে র্নয, হডসহমবস ত্াাঁে আশ্রয় ভাহে
ক’রে আসল সহে, সওয়াল িহি, রেরূবপ মা আহম িহে।।
পালাইবত্ িান নাই মা, িল হকিা উপায় কহে।
হেল িাবনে মবধ্য অভয় িেণ – ত্াও হিপুোহে”।।

৬

(োমপ্রসাে রসন)
েহি হিষয়ক সংগীত্ িা োিপোিহল রকিলমাি মধ্যেু বগে িাংলা সাহিবত্যই নয়, সমগ্র িাংলা সাহিবত্যে এক
অমূ লয সম্পে। োিপোিহল একহেবক রেমন র্ীিনহনষ্ঠ সু বেে ত্রিহিবিয ও কহিবেে রোাঁয়ায় রশ্রষ্ঠ, অনযহেবক
রত্মহন মাত্ৃনাবমে মহিমায় ও ভহিভাবিে উদবিাধ্বন অননয।

পাোপাহে ত্িহনেবপক্ষ সাহিত্য হিবসবিও

োিপোিহল িাংলা সাহিবত্যে মূ লযিান সম্পে। োি পবে িহণজত্ উপাসনাত্ি, ত্বন্ত্রে েহিত্ি, মিামায়াত্ি,
েীক্ষাত্ি, রেিত্ি প্রভৃহত্ ত্িাবলািনায় োি পবেে ত্িগত্ গেন িবয়বে। আসবল এই ত্িুহলে সম্পবকজ
সমযক ধ্ােণা না র্াকবল কাবিযে ধ্মজীয় আবিেন ক্ষুণ্ণ িবি। সবিজাপহে সমস্ত হকেু ে ঊবধ্বজ হিশুি ভহিেস ও
িাৎসলযেবসে সমন্ববয় মানি েবসে এক পহেপূ ণজ কািয িবয় উবেবে এই োিপোিহল।
ত্র্যসূ িুঃ
১। োয় অমবেন্দ্রনার্, োি পোিলী(সম্পাহেত্), কহলকাত্া হিশ্বহিেযালয়, কলকাত্া, ১৯৬০, পৃুঃ ১
২। োেুপ্ত েহেভূ ষণ, ভােবত্ে েহি-সাধ্না ও োি সাহিত্য, সাহিত্য সংসে, কলকাত্া, ত্রিোখ্ ১৩৮৭, পৃুঃ
২৫১
৩। োয় অমবেন্দ্রনার্, োি পোিলী(সম্পাহেত্), কহলকাত্া হিশ্বহিেযালয়, কলকাত্া, ১৯৬০, পৃুঃ ৫
৪। ত্বেি, পৃুঃ ৬
৫। ত্বেি, পৃুঃ ৬৪
৬। ত্বেি, পৃুঃ ১১৩
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হলয়বেে হলবমহেক: সত্যহর্বত্ে অনু িাবে ও অনু সৃর্বন
রলখ্ক-পহেহিহত্

পার্জসােহর্ সেকাে
ভােপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, রকাটহেলা মিাহিেযালয়
পুরুহলয়া, পহিমিঙ্গ, ভােত্

সংহক্ষপ্তসাে
হিশ্বসাহিবত্য ‘ননবসন্স সাহিত্য’ েিনায় এডওয়াডজ হলয়ে অনিেয। আে রসই সাহিবত্যে অবনকখ্াহনই
‘হলবমহেক’রক অিলম্বন কবে গবড় উবেবে। পাাঁি পংহিে এই এই স্বয়ংহসি রোট কহিত্াে উৎপহি হনবয়
মত্বভে েবয়বে। িাংলা রমৌহলক হলবমহেক েিনাে রপ্রেণা রেমন হলয়বেে হলবমহেক রর্বক এবসবে রত্মহন
অনু িাহেত্ িাংলা হলবমহেবকে অবনকখ্হন র্ুবড় আাঁিান হলয়ে। রপ্রবমন্দ্র হমি রর্বক শুরু কবে মানবিন্দ্র
িবিযাপাধ্যায়, অবোককুমাে হমি-ত্রেলবেখ্ে হমি-ো এই ত্াহলকায় েবয়বেন। সত্যহর্ৎ োয়ও িযহত্িম নন।
সত্যহর্ৎ োবয়ে অনু হেত্ হলয়বেে হলবমহেকুহল অবনকবক্ষবি অনু িাবেে রর্বক রিেী—অনু সৃর্ন িবয় উবেবে।
এখ্াবন হলয়বেে গত্ানু গহত্কত্াবক রেমন হত্হন উবপক্ষা কবেবেন, আিাে হকেু বক্ষবি হলয়বেে ভািগম্ভীেত্াবকও
রভবঙবেন। অবনক সময় আিাে হলয়বেে েহিুহলবক সামবন রেবখ্ হলবমহেবকে নিহনমজান কবেবেন। ভাষা
িযিিাে, অলংকাে সৃ হি ইত্যাহে হিষবয়ও সত্যহর্বত্ে স্বকীয়ত্া িাংলা সাহিত্যবক নিহেগন্ত অহভসােী কবেবেন।

সূ িকেব্দ
হলয়ে, হলবমহেক, সত্যহর্ৎ, অনু িাে, অনু সৃর্ন, স্বকীয়ত্া, নিহনমজাণ
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হলয়বেে হলবমহেক: সত্যহর্বত্ে অনু িাবে ও অনু সৃর্বন
পার্জসােহর্ সেকাে
হিশ্বসাহিবত্য েহে সার্জক ‘ননবসন্স সাহিত্য’ -এে রখ্াাঁবর্ অগ্রণী িওয়া োয়, ত্ািবল খ্ুি রিহে রকান নাবমে
সোন পাওয়া োয় না। িেং িলা ভাবলা হকেু নামই ঘুবে হফবে আবস। এাঁবেে মবধ্য লু ইস কযােল, হভলরিলম
িুশ্, সু কুমাে োয়, ডােহম টমসন, হিবলয়াে রিবলক – রেে নাম উবিখ্বোগয। এাঁবেে পাোপাহে রে নামহট না
িলবল

‘ননবসন্স সাহিত্য’ –এে ত্াহলকা অপূ ণজ রর্বক োয়, হত্হন িবলন এডওয়াডজ হলয়ে। লু ইস কযােবলে

রলখ্ায় েখ্ন র্যািেওয়াহকে মাবঝ, অযাহলবসে রিাবখ্ রেখ্া অদ্ভুত্ র্গবত্ে মাবঝ এই ননবসন্স সাহিত্য–রক খ্ুাঁবর্
হনবত্ িয়, রত্মহন হভলরিলম িুশ্-এে প্লাম ও প্লু ে-এে েু িুহমে মবধ্য হকংিা সু কুমাবেে রলখ্া কহিত্াুহলে
মবধ্যও, পাোপাহে এডওয়াডজ হলয়বেে এই ‘ননবসন্স’ িযাপােসযাপাে রসখ্াবন ফুবট ওবে, রসহটও কহিত্া – ো
হলবমহেক নাবম খ্যাত্। েহেও ‘ননবসন্স রিাটাহন’–ে মবত্া পেীক্ষা–হনেীক্ষা ত্াাঁে হেল ত্র্াহপ হলবমহেবকে মবধ্যই
হত্হন সম্বে রিাধ্ কবেহেবলন রিহে।
লন্ডবনে হনকটিত্জী িলওবয়বত্ ১২/১৩ রম ১৮১২ হিস্টাবব্দ এডওয়াডজ হলয়বেে র্ন্ম িয়। এিং মৃত্ুয িয় ২৯
র্ুন ১৮৮৫ হিস্টাবব্দ। ত্াাঁে র্ীিবনে রিেীেভাগ সময়ুহলই হত্হন িযয় কবেহেবলন সৃ র্নাত্মক কাবর্। এই
সৃ র্নাত্মক কার্ুহলে মবধ্য অনযত্ম িল হিিািন এিং সাহিত্য সৃ হি। হত্হন হেবলন সু েক্ষ হিিহেল্পী। ত্াাঁে
ননবসন্স সাহিবত্যে পাত্ায় পাত্ায় রে হিিহেবল্পে নমুনা আমো পাই ত্া ত্াাঁে হেল্পী র্ীিবনে সমগ্র হেকবক
উবন্মাহিত্ কবে না। কযানভাবস মুখ্যত্ প্রকৃহত্ে রে অনু পম উপিাপনা হত্হন কবেহেবলন, রসখ্াবন ত্াাঁে হেল্পসিাে
অনয হেগন্ত উবন্মািন কবে।
হলবমহেক িলবত্ রিাঝায় পাাঁি পংহিে সেস, স্বয়ংহসি রোট কহিত্াবক। এই কহিত্া খ্াহনক উদ্ভট কখ্নও
িা আর্ুহি রকান হিষয় হনবয় েহিত্ িয়। এে হমলহিনযাস িয় ক ক খ্ খ্ ক েীহত্বত্। এে সংজ্ঞা হিসাবি
পাওয়া োয় --“A type of light verse and a particular popular fixed verse from in English. It
usually consists of five predominantly an anapestic lines rhyming aabba,… it will
be seen that the first, second, and fifth lines are trimesters, and the third and
fourth diameters, though these two may be printed as a single line with internal
rhyme.”১
আিাে গােজন রলগমযাবনে হসিান্ত অনু োয়ী—
“The Limerick is, and was originally, an indecent verse form… the clear Limerick
has never been of the slightest real interest to anyone.” ২
এই হলবমহেবকে উৎপহি ও িমহিিহত্জত্ রূবপে হেবক েৃ হিোবনে প্রবয়ার্ন আবে। হলবমহেবকে উৎপহি সম্ববে
িলবত্ হগবয় সমাবলািক িবলন—“এই হলবমহেক িল আয়ােলযাবন্ডে “েহিে মবত্া রোট পুোবনা েিে।”
হলবমহেক পবেযে র্ন্মভূ হম। হলবমহেক পবেযে সু খ্যাত্ সংকলহয়ত্া লযাংবফাডজ েীড ত্াাঁে সংকলন উৎসগজ
কবেহেবলন এই েিবেে নাবম। কহর্ত্ আবে রমড পাডজন নাবম কহি সাংিাহেবকে িাবত্ এবস রপৌঁোয় রস
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 15
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আোবো েত্বক িযাি হিবটে রলালু প রলখ্কবেে মবধ্য, এিং ত্াে একটা রলাকবলাভন হিবফােণ ঘবট।”৩ এই
মত্ামত্ েহেও সর্জনগ্রািয নয়, ত্র্াহপ এে ুরুে আবে। হলবমহেক েব্দহট প্রর্ম Oxford Dictionary-রত্ োাঁই
কবে রনয় ১৮৯৪ হিস্টাবব্দ। েহেও স্বয়ং হলয়ে ত্াাঁে হলবমহেবকে হকেু প্রকাে কবেন ১৮৪৬ হিস্টাবব্দ, েহেও
ত্খ্নও হলবমহেক নাবম পহেহিত্ হেল না। এমনহক Boston রর্বক প্রকাহেত্ ‘A Book of Nonsense’ এিং
‘More Nonsense Pictures, Rhymes, Botany, etc’’ গ্রেেু হটে মবধ্যও এই সমস্ত েড়া Nonsense
Verse- হিসাবিই হিহিত্ িবয়হেল।
সমগ্র হিশ্বসাহিবত্যে আবলািনায় অবনক হিখ্যাত্ মনীষা হলবমহেবকে িিজা কবে রগবেন। এাঁবেে মবধ্য Lewis
Carroll, Rudyard Kipling, Arnold Bennett, Bertrand Russell-ো রেমন ইংোর্ী সাহিত্যবক সমৃি
কবেবেন, পাোপাহে ফোহস সাহিবত্য Apollinaire, র্ামজান সাহিবত্য Werner Horand-ো েবয়বেন। িাংলা
সাহিবত্য এাঁবেে অনু িাে িবলও িাংলা হলবমহেবকে রপ্রেণা প্রধ্ানত্ এবসবে হলয়বেে হলবমহেক রর্বকই। িাংলা
হলবমহেবকে প্রর্ম সার্জক হেল্পী ুরুসেয় েি (১৮৮২-১৯৪১)—হেহন ের্াের্ভাবি হলয়বেে অনু সােীই হেবলন।
েিীন্দ্রনার্ রর্বক শুরু কবে িলাইিাাঁে মুবখ্াপাধ্যায়, সর্নীকান্ত োস, প্রভাত্বমািন িবিযাপাধ্যায়, রপ্রবমন্দ্র হমি,
িুিবেি িসু , অহর্ত্ েি, নাোয়ণ গবঙ্গাপাধ্যায় রর্বক শুরু কবে পেিত্জীবত্ অবলাকেঞ্জন োেুপ্ত, মানবিন্দ্র
িবিযাপাধ্যায়, ভিানীপ্রসাে মর্ুমোে-ো হলবমহেক েিনাে রক্ষবি েবর্ি প্রেংসাে োিী রেবখ্বেন।
হলয়বেে অনু িাবেে রক্ষবিও িাংলা সাহিবত্যে প্রখ্যাত্ মানু ষর্ন আসবে রনবমবেন। রপ্রবমন্দ্র হমি হলয়বেে
হলবমহেকুহলবক ‘িাাঁে ত্াো রর্ানাহকো’ িইবয়ে মবধ্য োাঁই হেবয়হেবলন। এোড়াও হলয়বেে আবেযাপান্ত অনু িাে
কবেবেন মানবিন্দ্র িবিযাপাধ্যায় ১৯৭০ হিস্টাবব্দ ‘আষাবঢ় িই’ নাম হেবয়। এোড়াও ‘এডয়াডজ হলয়বেে
েিনািলী’ অনু িাে কবেন অবোককুমাে হমি ও ত্রেলবেখ্ে হমি ১৯৯৪ হিস্টাবব্দ। সিজবেষ রে িইহট পাওয়া
োবি ত্া ২০১২ হিস্টাবব্দ সু কান্ত রিৌধ্ু েী অনু হেত্ ‘এডওয়াডজ হলয়ে হলবমহেক সম্ভাে’ নাম হেবয়। ত্বি এ
প্রসবঙ্গ রে িইহটে নাম না কেবলই নয়, ত্া িল সত্যহর্ৎ োবয়ে ‘রত্াড়ায় িাাঁধ্া রঘাড়াে হডম’। রে অনু িাে
শুধ্ু মাি অনু িাে িবয়ই রর্বম র্াবকহন, ত্া িবয় উবেবে অনু সৃর্ন।
সু কুমাবেে সু বোগয পুি সত্যহর্ৎ োয় িািাবক িাহেবয়হেবলন খ্ুি রোটবিলায়। হপত্াবক রসই অবর্জ
রত্মনভাবি না রপবলও আেবপ িািাে অবনকটাই হত্হন রপবয়হেবলন। সু কুমাে রে অদ্ভুত্ র্গবত্ে সার্জক
হিিািন কবেহেবলন, সু কুমাে ত্াাঁে দ্বাো অবনকখ্াহন প্রভাহিত্ িবয়হেবলন। রিাঁবোোম হুাঁহেয়াবেে ডাবয়হেে
রর্বকই রেমন র্ন্ম হনবয়হেল রপ্রাবফসে েিু , পাোপাহে সত্যহর্বত্ে রোটগবল্পও সু কুমাবেে সািলীল গত্ায়াত্
হেল। িািাে সাহিত্য সৃ হি দ্বাো অবনকখ্াহন প্রভাহিত্ িবয়হেবলন িবলই হিবশ্বে প্রখ্যাত্ ননবসন্স সাহিত্য র্ায়গা
কবে হনবয়হেল ত্াাঁে অনু িাে কবমজ। সু কুমাবেে ‘আবিাল ত্াবিাল’ –এে েড়াবত্ পাওয়া োয় –
‘আহেম কাবলে িাাঁহেম হিম
রত্াড়ায় িাাঁধ্া রঘাড়াে হডম’।
রঘাড়াে হডম রেমন উদ্ভট কল্পনা, আে ত্াবক রত্াড়ায় রিাঁবধ্ সাহর্বয় হেবল ো িয় রসই কর্াটাই সত্যহর্ৎ
কবেবেন অত্যন্ত মুহন্সয়ানায়। ‘রত্াড়ায় িাাঁধ্া রঘাড়াে হডম’ অনু িাবে হত্হন রিে হকেু ননবসন্স সাহিত্যবক রত্াড়ায়
রিাঁবধ্বেন। অিেয রসই সংকলবনে অহধ্কাংে র্ায়গা র্ুবড় আবেন এডওয়াডজ হলয়ে। অনু িােুহল প্রসবঙ্গ িলবত্
হগবয় হত্হন রলবখ্ন রে হত্হন প্রর্ম রলখ্াবলহখ্ে র্গবত্ আবসন িহিে িৎসে িয়বস। এে আবগ গল্প, কহিত্া,
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 16
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উপনযাস, প্রিে—হকেু ই রলখ্াে রকান ত্াহগে এে আবগ অনু ভি কবেনহন। হিজ্ঞাপবনে নকো কো, িইবয়ে
মলাট আাঁকা, েহি কো, িেবে একটা কবে হফল্ম কো—মুখ্যত্ এই হেল কার্। এমনই সময় একহেন িেু
সু ভাষ মুবখ্াপাধ্যায় আড্ডাে ফাাঁবক প্রশ্ন ত্ুলবলন োয়বিৌধ্ু েী পহেিাবেে ঐহত্িযিািী ‘সবিে’ পহিকা নত্ুন কবে
রিে কেবল রকমন িয়? প্রস্তািহট সত্যহর্ৎ রসাৎসাবি সমর্জন কবেন। এে কবয়ক মাবসে মবধ্য নত্ুন পেজাবয়
প্রর্ম সংখ্যা প্রকাহেত্ িয়। এ সময় রত্মন রকান সাহিত্য সৃ হিে ভািনাহিন্তা ত্াাঁে হেল না, অর্ি সম্পােক
হিসাবি হকেু রলখ্া প্রবয়ার্ন। আে এই ভািনা রর্বকই হত্হন এডওয়াডজ হলয়বেে েড়াে অনু িাে কমজ শুরু
কবেন।
হলয়বেে অনু িাে কেবত্ হগবয় একসময় রে হত্হন হিস্তে মার্া ঘাহমবয়হেবলন ত্া রিাঝা োয় েখ্ন র্টায়ু ে
কান্ডকলাপ হত্হন হলবমহেবক িযি কবেন—
“িুবঝ রেখ্ র্টায়ু ে কলবমে রর্াে
ঘুবে রগবে েিসয কাহিনীে রমাড়
রর্াড় িহড় খ্াড়া
হলবখ্ ত্াড়া ত্াড়া
এইিাে হলখ্বেন খ্াড়া িহড় রর্াড়।”৪
লীয়বেে হলবমহেকুহল সত্যহর্ত্বক রিেী প্রভাহিত্ কবেহেল। লীয়বেে অনয কহিত্াুহলবকও হত্হন অনু িাে
কবেহেবলন, ত্র্াহপ হলবমহেকুহলই প্রধ্ান। হত্হন লীয়বেে ‘A book of nonsense’ ও ‘More Nonsense
Pictures, Rhymes, Botany, etc’ রর্বক মাি ২৬হট হলবমহেবকে অনু িাে কবেবেন। েহেও সংখ্যায় ত্া
লীয়বেে হলবমহেকুহলে সামানযই, ত্র্াহপ ত্া আলাো কবে একহট হিবেষ হেকবক পােবকে সামবন উপিাহপত্
কবেবেন।

২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 17

এ কু শে র ঢে উ
সা হি ত্য

ও

সং স্কৃ হত্

হি ষ য় ক

আ ন্ত র্জা হত্ ক

অ ন লা ই ন

ISSN: 2454-7182

গ বি ষ ণা

প হি কা

( রে ফা হে ড

র্া নজা ল ,

ত্রি মা হস ক )

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

এিাে আসা োক অনু িাবেে প্রসবঙ্গ। সত্যহর্ৎ রকিলমাি এডওয়াডজ লীয়বেে অনু িােই কবেনহন, রসই
সবঙ্গ ত্াবক এমনভাবি উপিাহপত্ কবেবেন রসখ্াবন লীয়বেে হলবমহেকুহল এবকিাবে িাংলা ভাষা সাহিবত্যে
সবঙ্গ সম্পৃ ি িবয় রগবে সত্যাহর্বত্ে স্বাভাহিক উপিাপন রকৌেবলে ুবণ। অনু িাবেে রক্ষবি হত্হন রিে হকেু
রকৌেল অিলম্বন কবেবেন। রসুহল স্বাভাহিকভাবিই ত্াাঁে রমৌহলকত্াবক নত্ুন কবে আমাবেে কাবে উপিাহপত্
কবেবে। রিবে রিবে হত্হন রে ২৬ হট হলবমহেবকে অনু িাে কবেবেে, রসখ্াবন এই রমৌহলকত্াুহল খ্ুি স্পি িবয়
উবেবে ো অনু িাে কমজহটবক স্বীয় ত্রিহেিয প্রোন কবেবে। এখ্াবন সত্যহর্বত্ে অনু িােুহলে একহট ত্াহলকা
মূ বলে পাোপাহে রেওয়া িল –
১। There was an old man of Boulak …………………………………......... কুমীে হপবে িামনটাবে রেবখ্
২। There was an old man with a beard…………………………………….. িলবল িুবড়া ‘রিাঝ িযাপােখ্ানা
৩। There was an old person of Slong ……………………………………… হমিবক িুবড়া ি’রড় হিহিং গাবে
৪। There was an old man with a nose …………………………………এক রে সাবিি ত্াে রস হেল নাক
৫। There was an old man who said

…………………………………… পাগলা রগারু সামলাবনা ো ঝহক্ক

৬। There was an old man of Whitehaven ………………………………………

রকনাোম িযাপােীে ভৃত্য

৭। There was an old man who said …………………………………………………… োলবকে েযাম গাংুলী
৮। There was an old man in a tree ……………………………………………………… কঞ্জু স িুবড়া িবস গাবে
৯। There was an old man of Dunrose……………………………………… হটয়াে রোাঁবট রেবখ্ েবঙে িািাে
১০। There was an old person of Nice ……………………………………………… িিেবিে সত্যভূ ষণ িাকী
১১। There was an old person of Pinner …………………………………….. ওই হেবক রেখ্ রেহখ্ ত্াহকবয়
১২। There was an old man of Coblenz …………………………….এক রে হেল আর্ি যাঙা রমামিাসায়
১৩। There was an old man of Nepal ………………………………………………… কােমান্ডুে এক রনপাহল
১৪। There was an old man in a tree …………………………………. খ্ুবে িািু ফুল গাবে ি’রস রেন পক্ষী
১৫। There was an old man who supposed …………………………….. রিাবেে ভবয় োমনাোয়ণ রখ্াট্টা
১৬। There was an old man with a flute ……………………………………………………..

হনকুঞ্জ পাকড়ােী

১৭। There was an old man with an owl ……………………………………… রক র্াবন এ হনোিে রেবখ্
১৮। There was an old of Brigg …………………………………………..

নাকুোে অকাবলই পবড় রগল টাক

১৯। There was an old man whose nose …………………………………….. েত্ পাখ্ী আবে রমামিাসাবত্
২০। There was an old man of the Dee ……………………………….. লালু িািু িাহড় ত্াাঁে লাউডন হিট
২১। There was an old person of Greatha…………………………………. েযাবখ্া হভসু হভয়াবসে পবে িহড়
২২। There was a young lady Blute ……………………………………………………. িার্ায় িাাঁেী রমমসাবিবি
২৩। There was an old person in black……………………………………………… ওই রেখ্ রিয়াবেবত্ িবস
২৪। There was an old man of west Drumpet…………………………………………..

নাহসবকে সাবিবিে

২৫। There was an old person in gray…………………………….. রখ্বয় কাাঁকড়াে রঝাল পুেী রিাবটবলবত্
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 18
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২৬। There was an old person in Icky ……………………………………. রকনাোম সেবখ্ল কলকাত্া িাস
অনু িাবেে রক্ষবি সত্যহর্বত্ে মবধ্য হকেু ত্রিহেি ুহল হনবম্ন উবিখ্ কো িল –
প্রর্বমই

আসা োক লীয়বেে গত্ানু গহত্কত্াবক উবপক্ষাে প্রসঙ্গবক রকন্দ্র কবে। লীয়বেে এই ২৬ হট

হলবমহেবকে প্রবত্যকহটই হত্হন উপিাহপত্ কবেহেবলন ‘There was an’ -এে গত্ানু গহত্কত্াবক সামবন রেবখ্।
সত্যহর্ৎ এই র্ায়গা রর্বক সম্পূ নজ হনর্স্ব ভঙ্গী আনবলন। হত্হন আনবলন িবেকৃষ্ণ নািাে, হনকুঞ্জ পাকড়ােী,
োমনাোয়ণ রখ্াট্টা, সত্যভূ ষণ িাকী –রেে। োে ফবল ত্া রেন কমন মযান-রেে োহড়বয় আমাবেে হিেপহেহিত্
মানু ষ িবয় উবেবে। সত্যহর্ৎ লীয়বেে রসই ত্রিহেিয রেমন পহেত্যাগ কবেবেন, রত্মহন লীয়বেে িাননাম হেবয়
অন্তযহমবলে রক্ষিহটবক সম্পূ ণজ উবপক্ষা কেবলন। হত্হন এবক্ষবি িযহিনামবক অহধ্কাংে রক্ষবি িযিিাে কেবলন।
লীয়ে রেখ্াবন হলবখ্হেবলন—
“There was an old man of Dunrose / A parrot seized hold of his nose”

৫

হকংিা,
“There was an old person of Nice /Whose associates were usually Geese…”৬
ত্া সত্যহর্বত্ে অনু িাবে িবয় ওবে –
“হটয়াে রোাঁবট রেবখ্ েবঙে িািাে /রির্ায় খ্ুহে িবেকৃষ্ণ নািাে”

৭

এিং
“িিেবিে সত্যভূ ষণ িাকী / িাাঁবসে সবঙ্গ িড্ড মাখ্ামাহখ্”

৮

আিাে অবনকবক্ষবিই হনর্স্ব রকৌেবল লীয়বেে ভািগম্ভীেত্াবক রভবঙ্গবেন –
“কুমীে হপবে িামনটাবে রেবখ্ / হিজ্ঞ রলাবক িবল ত্াবে রডবক,
িযাপােখ্ানা নয়বকা রসার্া / িািভাবি ওে োবি রিাঝা
রভাবেে হেবক রেখ্বি রত্ামায় রিবখ্’। ”

৯

সত্যহর্বত্ে আে একহট উবিখ্বোগয হেক িল হত্হন সিজবক্ষবিই লীয়বেে কহিত্াবক অনু সেণ কবেনহন।
অবনকবক্ষবিই হত্হন লীয়বেে আাঁকা েহিবক অিলম্বন কবে কহিত্াুহল েিনা কবেবেন। ফলত্ রিে হকেু রক্ষবি
ত্া হেক লীয়বেে হলবমহেবকে অনু িাে িবয় ওবেহন, িবয় উবেবে লীয়বেে আাঁকা েহিে অনু পম ভাষয। এ প্রসবঙ্গ
সত্যহর্ৎ রলবখ্ন—
“ননবসন্স েিনাে আক্ষহেক অনু িাে কেবত্ রগবল অবনক সময়ই মূ বলে িাসযেস ির্ায় র্াবক না। ত্াই
কবয়কহট অনু িাবেে রক্ষবি আমাবক অল্পাহধ্ক স্বাধ্ীনত্া হনবত্ িবয়বে। হলয়বেে হলবমহেকুহলবক
সোসহে অনু িাে না কবে হলয়বেেই আাঁকা েহিুহল অনু সেণ কবে নত্ুন হলবমহেক েিনা কো
িবয়বে।”১০
লীয়ে রেখ্াবন হলবখ্হেবলন—
“There was an old man with a nose / who said, “If you choose to suppose
That my nose is too long, you are certainly wrong!”
That remarkable Man with a nose.”

১১
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“এক রে সাবিি ত্াে রে হেল নাক / রেখ্বল পবে লাগত্ রলাবকে ত্াক।
িাাঁিবত্ হগবয় িযাাঁবচ্চা িযাাঁি / নাবকে মবধ্য লাগল পযাাঁি
সাবিি িবল, ‘এইভাবিবত্ই র্াক’।”

১২

হকংিা আে একহট হলবমহেবক লীয়ে রেখ্াবন হলবখ্হেবলন“There was an old person of Brigg / Who purchased no end of a wig;
So that only his nose, and the end of his toes,
Could be seen when he walked about Brigg .”

১৩

আে রসহট সত্যহর্বত্ে অনু িাবে –
“নাকুোে অকাবলই পবে রগল টাক, / িেুো িবল ‘ওবে াক্, ওবে াক্’।
নাকু হকবন আবন উইগ / রভহে হিগ, রভহে হিগ--র বক োয় সিহকেু , িাহক র্াবক নাক ।”

১৪

সত্যহর্বত্ে অনু িাবেে আেও একহট হিবেষ হেক িল হত্হন হনবর্ে পেিমবত্া হলবমহেকুহলবক রভবঙ্গবেন
এিং গবড়বেন। আে অবনকবক্ষবিই এে ফবল হলবমহেবকে ত্রিহেিয ির্ায় র্াবকহন ত্র্াহপ ত্া আপন স্বভাবি
স্বত্ন্ত্র িবয় উবেবে। লীয়ে হলবখ্হেবলন—
“There was an old man of West Drumpet; / Who possessed a large nose like a
trumpet;
When he blew it aloud, it astonished the crowd
And was heard through the whole of West Drumpet.”

১৫

আে ত্া সত্যহর্বত্ে অনু িাবে িবয় ওবে –
“নাহসবকে সাবিবিে / িািাবেে নাহসকা
িাাঁহে িবয় িাবর্ রসটা / রলাবক িবল িাাঁহেকা’।”

১৬
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ভাষা িযিিাবেে রক্ষবিও নত্ুনে এবসবে এই অনু িাবে। সত্যহর্ৎ রলাকনাবমে রক্ষবি রেমন পােম্পেজ েক্ষা
কবেহেবলন রত্মহন রলৌহকক হকেু ভাষা প্রবয়াগ কবে রসই েড়াুহলবক আেও প্রাণিন্ত কবে ত্ুবলহেবলন। রেমন–
“িলবল িুবড়া, ‘রিাঝ িযাপােখ্ানা-- / একটা রমােগ, িােবট োহলকোনা,
েু ই েকবমে হুবত্ামপযাাঁিা / একটা রিাধ্িয় িাাঁহড়িাাঁিা
োহড়ে মবধ্য রিাঁবধ্বে আস্তানা।” ১৭

এখ্াবন ‘Wren’ নামক পাহখ্হটে িঙ্গীকেণ কবেহেবলন ‘িাাঁহড়িাাঁিা’ নাবম । অনু প্রাবসে িযািিাবেও সত্যহর্ৎ
সমান সািলীল। ‘ িলবল িুবড়া, ‘রিাঝ িযাপােখ্ানা’ হকংিা, ‘হমিবক িুবড়া ি’রড় হিহিং গাবে’ ের্ািবম ি, ি,
এিং ড়- রয়ে অনু প্রাস রেখ্বত্ পাওয়া োয়।
আসবল সু কুমাবেে রে হিবেষ হেকহটবক সত্যহর্ৎ অঙ্গীভূ ত্ কবেহেবলন রসখ্াবন সত্যহর্বত্ে রমৌহলকত্া
হেল। সত্যহর্ৎ রত্মন আলাো কবে রকান ননবসন্স সাহিত্য েিনা কবেনহন ত্র্াহপ লীয়বেে সাহিত্য অনু িাবে,
হিবেষত্ হলবমহেকুহলে অনু িাবে রসই রমৌহলকত্াবক অক্ষুণ্ণ রেবখ্বেন। িাংলা সাহিবত্যে উপহে পাওনা এটাই।
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ত্র্যসূ িুঃ
১। J. A. Cuddon, Literaray Terms and Literary Theory. Penguin Books Library, 2014,
Page 397.
২। িবিযাপাধ্যায় রেিীপ্রসাে (সম্পােনা), িাংলা হলবমহেক সংগ্রি, প্রহত্ভাস, প্রর্ম সংস্কেণ র্ানু য়াহে ২০১৬,
িইবমলা, কল-০২, পৃ ১৭৯।
৩। ত্বেি, পৃ ১৭৮।
৪। োয় সত্যহর্ৎ, রফলু ো সমগ্র ২, আনি পািহলোসজ প্রাইবভট হলহমবটড, ত্ৃত্ীয় মুদ্রণ, এহপ্রল ২০০৭,
কলকাত্া-০৯, পৃ ৩।
৫। Roberts Brothers, Nonsense songs, stories botany and alphabets, Boston, 1894 [
Online Edition
৬। ত্বেি।
৭। োয় সত্যহর্ৎ, রত্াড়ায় িাাঁধ্া রঘাড়াে হডম, আনি পািহলোসজ প্রাইবভট হলহমবটড, পিম মুদ্রণ, র্ানু য়াহে
২০০৮, কলকাত্া-০৯, পৃ ১৬।
৮। ত্বেি, পৃ ১৭।
৯। ত্বেি, পৃ ৮।
১০। ত্বেি, মুখ্িে।
১১। A book of nonsense, Edward Lear, Roberts Brothers, Boston, 1894 (Online Edition)
১২। োয় সত্যহর্ৎ, রত্াড়ায় িাাঁধ্া রঘাড়াে হডম, আনি পািহলোসজ প্রাইবভট হলহমবটড, পিম মুদ্রণ, র্ানু য়াহে
২০০৮, কলকাত্া-০৯, পৃ ১১।
১৩। Nonsense songs, stories botany and alphabets , Roberts Brothers, Boston, 1894
(Online Edition)
১৪। োয় সত্যহর্ৎ, রত্াড়ায় িাাঁধ্া রঘাড়াে হডম, আনি পািহলোসজ প্রাইবভট হলহমবটড, পিম মুদ্রণ, র্ানু য়াহে
২০০৮, কলকাত্া-০৯, পৃ ২৫।
১৫। Nonsense songs, stories botany and alphabets , Roberts Brothers, Boston, 1894
(Online Edition)
১৬। োয় সত্যহর্ৎ, রত্াড়ায় িাাঁধ্া রঘাড়াে হডম, আনি পািহলোসজ প্রাইবভট হলহমবটড, পিম মুদ্রণ, র্ানু য়াহে
২০০৮, কলকাত্া-০৯, পৃ ৩১।
১৭। ত্বেি, পৃ ৯।
হিিসূ হি:
হিিুহল ‘A book of nonsense’ ও ‘More Nonsense Pictures, Rhymes, Botany, etc’ রর্বক সংগৃ িীত্।
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সু ধ্ীন্দ্রনার্ েবিে কহিত্াে ত্রেলী
রলখ্ক-পহেহিহত্

হেিযবর্যাহত্ কমজকাে
সিহেক্ষক, িড়নীলপুে এ. হড. হপ. হিেযামহিে
িধ্জমান, পহিমিঙ্গ, ভােত্

সােসংবক্ষপ
েিীন্দ্রনার্বক অহত্িম কবে হত্হেবেে েেবক একহট হনর্স্ব কািযমাধ্যম হনমজাণ কেবত্ রিবয়হেবলন রে সমস্ত
কহিো ত্াাঁবেে মবধ্য অনযত্ম িবলন সু ধ্ীন্দ্রনার্ েি। কহি িবলন স্রিা। হত্হন আপন রখ্য়াবল ত্াাঁে সৃ হিে কার্
িালাবত্ র্াবকন। পেিত্জীকাবল রসই সৃ হিবক হনবয় নানান কাটাবোঁড়া িয়। কহিত্াে ত্রেলী হিিাে িল এেকমই
এক ধ্েবনে কাটাবোঁড়া। কহিত্াে গড়বনে নানা উপাোন র্াবক। রসইসি উপাোনবক হভন্ন হভন্ন েীহত্বত্ প্রবয়াগ
কবে এক একর্ন কহি অনয কহিে রর্বক স্বত্ন্ত্র িবয় উবেন। সু ধ্ীন্দ্রনার্ রেসি কােবন অনযানয কহিবেে রর্বক
স্বত্ন্ত্র ত্াে মবধ্য ত্াাঁে রূপগেবনে হেকহট অনযত্ম। সু ধ্ীন্দ্রনাবর্ে কহিত্াে ত্রেলী হিিাবে আমো রসই
রূপগেবনে হেকুহল হনবয় আবলািনা কেি।
সূ িকেব্দ
সু ধ্ীন্দ্রনার্ েি, আহভধ্াহনক েব্দ, েি, হিিকল্প, প্রমুখ্ন, হিিুযহত্, সমান্তোলত্া, পুনরুহি
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সু ধ্ীন্দ্রনার্ েবিে কহিত্াে ত্রেলী
হেিযবর্যাহত্ কমজকাে
উহনে েত্বকে হদ্বত্ীয়াধ্জ রর্বকই ইউবোবপ কহিত্াে ভাষা িেলাবত্ শুরু কবে। এই িাাঁক িেবল অনযত্ম প্রধ্ান
ভূ হমকা হনবয়হেল রিােবলযে – এে ‘রল ফ্ল্যে েু মাল’ (১৮৫৭) কািযগ্রেহট। রিােবলযে ত্াাঁে রোমাহিক কহিত্ায়
এমন সি েব্দ িযিিাে কেবলন ো আবগ কখ্নও িযিহৃত্ িয়হন, আে এইসি েব্দ রোমাহিক কহিত্াে গেবন
এক নত্ুন ভূ হমকা হনল। প্রায় সমসমবয় আে এক ফোহস কহি মালাবমজ ত্াাঁে হসম্বহলস্ট কহিত্া আবিালবনে
মাধ্যবম কহিত্াে ভাষায় হনবয় এবলন অস্পি, েিসয-সংবকবত্ে রেযাত্না। অর্জাৎ মালাবমজ অস্পি, েিসয-রেযাত্ক
েবব্দে দ্বাো কহিত্াে সাংবকহত্ক অিয়ি হনমজাণ কেবলন। রিােবলযে ও মালাবমজে অবনক পবে ইউবোপীয়
কহিত্ায় ইবমহর্স্ট কহিো (এর্ো পাউণ্ড, উইহলয়ম কাবলজাস উইহলয়মস, রর্মস র্বয়স

প্রমুখ্)। প্রকাে

কেবলন ‘ইবমর্স্ট মযাহনবফবস্টা’। রিােবলযে, মালাবমজ, ইবমহর্স্ট মযাহনবফবস্টাে প্রভাি শুধ্ু মাি ইউবোপীয়
কহিত্াে রক্ষবিই সীমািি হেল না, হত্হেবেে েেবক েিীন্দ্রনার্বক অহত্িম কবে একহট হনর্স্ব কািযমাধ্যম
হনমজাণ কেবত্ রিবয়হেবলন রে সমস্ত কহিো ত্াাঁবেে কহিত্াে রক্ষবিও রসই প্রভাি এক ুরুেপূ ণজ ভূ হমকা
হনবয়হেল। নত্ুন ত্রেলীবক আত্মি কবে হনবয় কহিত্া সৃ হিে আসবে সু ধ্ীিনার্ েি হেবলন একর্ন হিহেি ও
উজ্জ্বল কহি।
কহিত্াে গড়বনে নানা উপাোন র্াবক – েব্দ, েি, অলংকাে হিিকল্প ইত্যাহে। এইসি উপকেবণে
হনপুণ প্রবয়াবগে মাধ্যবম এক একর্ন কহি হভন্ন হভন্ন েীহত্বত্ কহিত্া হনমজাণ কবেন। অর্জাৎ সিবক্ষবি উপকেণ
এক র্াকবলও প্রবয়াবগে রকৌেল আলাো। প্রােহম্ভকভাবি সু ধ্ীন্দ্রনার্ েি এই সমস্ত উপকেণ িযিিাবে িয়বত্া
পূ িজসুেীবেে কাবে ঋণী হেবলন, হকন্তু স্বাত্ন্ত্র অর্জবন ত্াাঁে হিলম্ব িয়হন। রেসি কােবণ সু ধ্ীন্দ্রনার্ অনযানয
কহিবেে রর্বক স্বত্ন্ত্র, ত্াে মবধ্য ত্াাঁে রূপগেবনে হেকহট অনযত্ম। সু ধ্ীন্দ্রনাবর্ে কহিত্াে ত্রেলী হিিাবে আমো
রসই রূপগেবনে হেকুহল হনবয় আবলািনা কেি।
কহি সু ধ্ীন্দ্রনাবর্ে কািযর্গৎ অবনকটা োহব্দক। একর্া অনস্বীকােজ রে, ত্াাঁে কাবিযে রসৌিেজ েব্দগত্
র্গবত্ে ওপবে অবনকাংবে হনভজেেীল। হেকহেক অবর্জ উপেু ি েব্দিযিিাবে হত্হন েবর্ি সত্কজ হেবলন। নত্ুন
েব্দ িযিিাবেে র্নয অহভধ্াবনে সািােয হনবত্ও হত্হন হদ্বধ্াবিাধ্ কেবত্ন না। এে ফবল ত্াাঁে কহিত্ায় েূ েিত্াে
আিেণ সৃ হি িবত্া। এই আহভধ্াহনক েূ েিত্াে কােণ সম্পবকজ সু হমত্া িিিত্জী আমাবেে র্াহনবয়বেন – “হপত্া
িীবেন্দ্রনার্ ত্াাঁবক রত্বো িেে িয়বসই পহেবয় হেবয়হেবলন কােীবত্ আযহন রিসান্ত প্রহত্হিত্ হর্য়সহফকযাল
িাইস্কুল-এ। রসখ্াবন হিবেষভাবি পবড়হেবলন সংস্কৃত্ আে ইংোহর্। পবড়হেবলন েেজন আে ইহত্িাস। হেবখ্
হনবয়হেবলন হিহি; হকন্তু িাংলা ভাষাে িিজা রসখ্াবন হগবয়হেল িে িবয়। ...... কলকাত্ায় হফবে এবস ১৯১৭-১৮
হিস্টাবব্দে পে আিাে ভাবলা কবে িাংলা হেবখ্হেবলন সু ধ্ীন্দ্রনার্। ঈষৎ িবড়া িয়বস রকানও ভাষা নত্ুন কবে
আেও ভাবলাভাবি হেখ্বত্ রগবল হেক্ষার্জীে পবক্ষ আহভধ্ান িযিিাে কো আিহেযক িবয় পবড়। ভাষাে ধ্েণ িবয়
পবড় হকেু টা আহভধ্াহনক। রসই অহভধ্ান – হনভজেত্া হকেু টা িবত্জহেল সু ধ্ীন্দ্রনাবর্ে কািযভাষায়”(১) ত্াাঁে
কহিত্াে েবব্দ পােবকে েসভঙ্গ িবত্ পাবে – একর্া রভবি কহিত্াে ভাষাবক সেল কোে কর্া হত্হন কখ্নও
ভাবিনহন। পহেশ্রমী পােক িবল সু ধ্ীন্দ্রনাবর্ে েব্দিযিিাবেে সত্কজত্ায় সহত্যই িমৎকৃত্ িবত্ িয়। খ্ুি রোট
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রর্বকই সু ধ্ীন্দ্রনার্ েি সংস্কৃত্ ভাষাে ঐশ্বেজময় ভাণ্ডাবেে সবঙ্গ খ্ুি ভাবলাভাবি পহেহিত্ হেবলন। রসই হেক্ষাে
উিোহধ্কাবেে সবঙ্গ হমবেহেল রিােবলযে, মালাবমজ ও ইবমহর্স্ট কহিবেে পহিবমে রেবেে কহিত্ায় েব্দভািনাে হিিজত্বনে জ্ঞান। ত্াই সু ধ্ীন্দ্রনাবর্ে কহিত্ায় েব্দ রিত্নায় আমো পাই এমন এক অননযত্া ো অনয
রকানও িাঙাহল কহিে রলখ্ায় রেখ্া োয়হন।
‘ত্ন্বী’ কািযগ্রবেে সিজিই েিীন্দ্রনাবর্ে কহিত্াে োয়া পবড়বে – একর্া স্বয়ং সু ধ্ীন্দ্রনার্ ‘ত্ন্বী’
কািযগ্রবেে মুখ্িবে সবগৌেবি রঘাষণা কবেবেন – “সহত্য িলবত্ হক, সমস্ত িইখ্ানা খ্ুাঁবর্, েহে রকানওখ্াবন
হকেু মাি উৎকষজ রমবল, ত্বি ত্া েিীন্দ্রনাবর্ে েিনােই অপহৃত্ ভিাংে িবল ধ্বে রনওয়া প্রায় হনোপে। ত্বি
এই িুহেে র্নয আহম লহজ্জত্ নই, রকননা শুধ্ু সু িবেে রমাি রে রিােবক পাবপে পবর্ ডাবক, রস হনিয়ই
নীহত্পোয়ণ নয়, হকন্তু রূপজ্ঞ িবট।”(২) “ত্ন্বী” কাবিযে ‘িষজাে হেবন’ কহিত্াহটবক েিীন্দ্রনাবর্ে ‘এমন হেবন
ত্াবে িলা োয়’ গাবনে প্রহত্ধ্বহন হিসাবি হনহিত্ভাবি হিহিত্ কো োয় –
“মানসী আর্ সিু বখ্ রমাে িহস,
িায় েহে রমাে মুবখ্,
নয়বন ত্াে সর্ল রমবঘে মহস,
সমবিেন িুবক;”(৩)
(িষজাে হেবন, ত্ন্বী)
‘ত্ন্বী’-ে কহিত্াুহল অহধ্কাংে রপ্রবমে কহিত্া। সু ধ্ীন্দ্রনার্ ‘ত্ন্বী’ কাবিযে মুখ্িবে েহেও েিীন্দ্রনাবর্ে
প্রভাবিে কর্া অকপট হিবি স্বীকাে কবে হনবয়বেন ত্িুও িলা োয় েিীন্দ্রনাবর্ে রোমাহন্টক ও ভািিােী রপ্রম
রর্বক সবে এবস এই পবিজই হত্হন রেবিে ভূ হমকাবক রমবন হনবয়বেন –
“ত্াে পবে শুভ লবি হনভৃবত্ ধ্হেও রমাবে িুবক,
োিাসিিেী,
আত্মহনবিেনব্রবত্, পহেপূ ণজ সংগবমে সু বখ্,
আবিবগ হেিহে।।”(৪)
(হিেন্তনী, ‘ত্ন্বী’)
অর্িা,
“ত্খ্নও ত্েল িাসনা-অনল
ধ্মনীবত্ ত্ি েু বটহন; ......
পাণ্ডু হনবটাল েৃ ঢ় উন্নত্
কুিেু গ ত্ি ফুবটহন;
মধ্ু বপে েল মুখ্পহেমল
অিাবধ্ লু হটয়া, েু বটহন।।

(৫)

(ভ্রি লি, ‘ত্ন্বী’)

২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 25
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‘ত্ন্বী’ েহে সু ধ্ীন্দ্রনাবর্ে অনু েীলন পিজ িয় ত্ািবল ‘অবকজষ্ট্রা’ প্রহত্ষ্ঠা পিজ। অবকজষ্ট্রা-ে রপ্রবমে কহিত্া রর্বক
রিাঝা োয় কহিে র্ীিবন নত্ুন রপ্রমসহঙ্গনীে আহিজভাি িবয়বে, রসই েমণী হিবেহেনী। হকন্তু এই রপ্রমবক কহি
হিেকাবলে র্নয মবন ধ্বে োখ্াে হিলাহসত্া রেখ্ানহন –
“আমাে হিবেেী নাম িাবধ্ ত্ি অিাধ্য হর্হ্বায়,
িৃ র্া ও স্মােক হিি, হিেত্বে হনবত্হে হিোয়।।’

(৬)

(পণ্ডশ্রম, অবকজষ্ট্রা)
অবকজষ্ট্রা কাবিযে অহধ্কাংে কহিত্া রেখ্াবন রপ্রবমে কহিত্া রসখ্াবন পেিত্জী কািয ‘িিসী’-রত্ মাি হত্নহট
রপ্রবমে কহিত্া েবয়বে – ‘প্রত্কজ’, ‘প্রত্ীক’, ‘র্াহত্স্মে’। ‘ত্ন্বী’, ‘অবকজষ্ট্রা’, ‘িিসী’ – এই প্রর্ম হত্নহট
কািযগ্রবে সু ধ্ীন্দ্রনাবর্ে ভাষায় রে উ্াস ও হিলাপ লক্ষয কো হগবয়হেল রসই হিহ্বলত্া কাহটবয় অহভজ্ঞত্াে
হসাঁহড় রিবয় ‘উিেফাল্গুনী’ কাবিয কহি িাস্তি সত্যবক স্বীকাে কবে হনবয়বেন –
ভাবলা হক ত্বি রিবসহে ত্াবে আহম?
হিজ্ঞ হিয়া হেিবে ত্াই ভবয়?(৭)
(সংেয়, উিেফাল্গুনী)
‘ত্ন্বী - অবকজষ্ট্রা – িিসী – উিেফাল্গুনী’-ে পে সু ধ্ীন্দ্রনাবর্ে ‘সংিত্জ’ কািযহটবক (১৯৫৩) িাংলা সাহিবত্যে
একহট মাইলফলক হিসাবি হিহিত্ কো রেবত্ পাবে। ‘সংিত্জ’ কর্াহটে অর্জ – ‘মিাপ্রলয়’ – আে এই ‘সংিত্জ’
নামকেবণে মধ্য হেবয়ই কহি রেন এক অস্বাভাহিক অিিাে ইহঙ্গত্ হেবয়বেন। েু বিািে পৃহর্িী এই কাবিযে
রপ্রক্ষাপট। পেপে েু হট হিশ্বেু বি পৃহর্িীবত্ হিহভন্ন রেবেে মবধ্য েলােহল, হিংসাে ফবল সমাবর্ রে আোিীনত্া
ও মূ লযবিাধ্িীনত্াে পহেবিে সৃ হি িবয়হেল ত্া সু ধ্ীন্দ্রনার্ েবিে কহিমানবস হিবেষ প্রভাি হিস্তাে কবেহেল
এিং সমগ্র ‘সংিত্জ’ কাবিযই এই েহি হলহপিি েবয়বে –
“সমাপ্ত সহপজল পর্ হেগবন্তে পিজত্হেখ্বে;
ত্াে পবে অপাে নীহলমা।
কী িবি উবেে খ্ুাঁবর্ উধ্বজশ্বাস নক্ষিহনকবে?
এখ্াবনই পৃহর্িীে সীমা।”(৮)
(উপসংিাে, সংিত্জ)
এবকে পে এক কাবিয সু ধ্ীন্দ্রনার্ েবিে কহি মানহসকত্াে শুধ্ু পহেিত্জন িয়হন; কহিে ভাষা িযিিাে, েব্দ
িযিিােও হনহিত্ভাবি পহেিহত্জত্ িবয়বে। ত্ৎসম েব্দ িযিিাবেে প্রহত্ ত্াাঁে হিবেষ নর্ে হেল। ত্ৎসম েবব্দে
পাোপাহে ত্দ্ভি, রেের্ েব্দও প্রিুে িযিিাে কবেবেন। ত্ুলনায় হিবেহে েব্দ খ্ুি কম প্রবয়াগ কবেবেন, ত্বি
আেহি – ফােহস েবব্দে িযিিাে ত্াাঁে কহিত্ায় লক্ষনীয়।
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সু ধ্ীন্দ্রনাবর্ে কহিত্ায় অনযত্ম ত্রিহেিয িল েি হিষয় হনিজািন ও েি েবব্দে কহিত্াভূ ি। এই ধ্েবনে
েব্দ হনিজািবনে অনযত্ম কােন িবলা হত্হন েীঘজ িণজনা পেি কেবত্ন না, িা একাহধ্ক হিবেষণ িযিিাে কবে
ভাষাবক টানটান োখ্বত্ রিহে পেি কেবত্ন –
“েত্ রশ্রয় মরুভূ হম – সিাহর্জত্ সন্তপ্ত হসমূ বম
িেযা ফহণমনসায় কিহকত্, হিষাি, ধ্ূ সে;
পহেত্যি মীনোর্য, হনুঃসহলল ত্েবঙ্গ ঊষে;
হনেহন্দ্রয় মিােূ নয, উোসীন উদ্বায়ী মসু জবম।”(৯)
(প্রহত্িাে, উিেফাল্গুনী)
সু ধ্ীন্দ্রনার্ ত্াাঁে কহিত্ায় ভাষাে োে ধ্বে োখ্াে র্নয হিয়াপবেে িযিিাে খ্ুি কম কবেবেন –
“এিং এখ্ন স্বভাবিে অনু বমােবনই
আমাে অননয স্বপ্ন প্রািীন প্রাকাবে সু েহক্ষত্
র্নপে, হেগ্ধ, সান্দ্র সেযায় রেখ্াবন হখ্ন্ন হেশু
ভঙ্গুে ত্েণী-সি মুকুহেত্ হনকষ রগাষ্পবে।।”(১০)
(েোহত্, সংিত্জ)
“অনার্ হিবশ্বে ধ্বংবস মরুভূ ে হনত্য সমভাি;
অহিবিকী অন্তেজামী; স্ত্রী-পুরুষ অবনযানযহনভজে;”(১১)
(সংিাম, সংিত্জ)
এেকম অর্স্র উোিেণ ত্াাঁে কহিত্ায় েহড়বয়-হেহটবয় েবয়বে। আিাে আহভধ্াহনক ত্ৎসম েব্দ িযিিাবেে
পাোপাহে ভবন/ ভহনল, রফাবট, রেবে, রটাবট/ টুবট, রলাবট/ লু বট আেহম্ভল, খ্ুহাঁ র্, হর্হনবি, হনেহখ্, হনকাই,
হপটাবয়, হত্ত্বয়, িুবল, মাবগ, পাসহেবত্ – এই র্াত্ীয় হিয়াপবেে িযিিােও অত্যন্ত সািলীলভাবি কবেবেন –
“হনত্য নভিবল
নক্ষবিে প্রািন কারুকােজ রফাবট”(১২)
(প্রত্যািত্জন, সংিত্জ)
“ত্িু র্ীিবনে র্য় ভাষা মাবগ অধ্বে আমাে”(১৩)
(ত্রিমন্তী, অবকজষ্ট্রা)
“েহখ্ন িায়ু আহস হনঝজেণীকাবন
ভহনল রকান কর্া,”(১৪)
(অবকজষ্ট্রা,অবকজষ্ট্রা)
“িাহিবি না পাসহেবত্ প্রািন হপপাসা”(১৫)
(প্রত্যাখ্যান, িিসী)
“র্াহন উিজেী হিেবেৌিনা
কাবে পেহখ্বত্ র্েত্ী সাবর্”(১৬)
(প্রহত্োন, উিেফাল্গুনী)
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 27
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“টুবটবে মান, উবেবে রিবড় ত্ম।।”(১৭)
(হনরুহি, উিেফাল্গুনী)
সু ধ্ীন্দ্রনার্ েি ত্াাঁে রশ্রি কহিত্াুহলবত্ সার্জকভাবি হিিকবল্পে িযিিাে কবেবেন। হিিকল্প শুধ্ু সংহক্ষপ্ত উপাবয়
কহিে সাধ্ােণ হিন্তাে প্রকাে ঘটায় না, কহিত্াে মবধ্য একটা সামহগ্রকবিাবধ্ে েিসয সিাহেত্ কবে রেয়।
‘ত্ন্বী’, ‘অবকজষ্ট্রা’, ‘িিসী’, ‘উিেফাল্গুনী’ কািযুহলবত্ রপ্রমভািনা, প্রকৃহত্ রসৌিেজিণজনাে হিিকল্প মর্ুত্
েবয়বে। ত্বি হিবেষ কবে ‘সংিত্জ’ কাবিযে হিিকল্পুহল আমাবেে মুগ্ধ কবে –
“ত্েল অনবল পহেণত্
ঝলমল র্ল; গহলত্ অম্বেত্ল, অনু গত্
হেেধ্ূ ে আাঁহখ্ েলেল কিকল্পনায়, রমবঘ
অন্তহিজত্ িূ ড়া, পোন্ত উহমজে মুখ্ে উবদ্ববগ
প্রহত্হষ্ঠত্ অস্তহগহে, ......(১৮)
(েোহত্, সংিত্জ)
“িাবম হিস্তৃত্ নােবকলিীহর্ – িনিায়া
স্বি হিেল গ্রাবমে ধ্িল রলবপ;
েহক্ষবণ র্ল – েযাম লযািবণয মেীয়া মায়া,
প্রখ্ে হপপাসা লক্ষ রোর্ন রিযবপ।”(১৯)
(প্রত্যািত্জন, সংিত্জ)
“র ঊ ুবণ ুবণ রকবট োয় রিলা
হসেুত্ীবেুঃ
র্াহন পুনোয় ভাসাি না রভলা
অিাধ্, অগাধ্, অপাে নীবে।
ত্বি মাবঝ মাবঝ রকন মবন পবড়
পাবলে স্ফূহত্জ উোম ঝবড়;
উধ্াও ত্াোে ইোোয় পর্
আিাে হনরুবেবে,”(২০)
(উন্মাগজ, সংিত্জ)
সু ধ্ীন্দ্রনার্ গেয – পবেযে হনহিজবোধ্ রমটাবত্ হগবয় রে কর্যেীহত্ে আশ্রয় গ্রিণ কবেহেবলন ত্াে ফবল ত্াাঁে
কহিত্ায় েড়া, প্রিাে – প্রিিন, িাগধ্াোে স্বিি প্রবয়াগ ঘবটবে। েহেও এুহলে সংখ্যা খ্ুি রিহে নয়। রেমন:
(১) “রস পাড়া – র্ুড়বনা িুলিুহল নও ত্ুহম
িগজীো ধ্ান খ্ায় রে উনহত্হেবে।”(২১)
(উটপাহখ্, িিসী)
(২) “নেীবত্ও নানা িাাঁক আবে
রসুবলাে রকানওটাবত্ রেবক হগবয় িাাঁবি
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 28
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এমন রলাবকও োো সাাঁত্াবেে স-টুকু র্াবন না।”(২২)
(রর্সন, সংিত্জ)
(৩) অে িবল হক প্রলয় িে র্াবক?”

(২৩)

(উেপাহখ্, িিসী)
(৪) “েু োবোি হনোলায় ত্াে
আকােকুসু ম ত্ুবল রপবত্হেনু ভািী ফুলবের্।”(২৪)
(প্রত্কজ, িিসী)
(৫) “আহমও ধ্োবক রেন সোজ্ঞান কহে”

(২৫)

(প্রার্জনা, িিসী)
(৬) িত্জমাবনে প্রত্যাবেবে হেন সাঁবপহে োবত্
ভূ বত্ে রিগাে খ্াটবত্ না িয় োবত্”(২৬)
(মৃত্ুয, িিসী)
সু ধ্ীন্দ্রনার্ েবিে রক্ষবি েবর্ি েক্ষত্াে পহেিয় হেবয়বেন এিং িাংলা কহিত্াে প্রধ্ান হত্নহট েিবক
(অক্ষেিৃ ি, মািািৃ ি, স্বেিৃ ি) সু িেভাবি রূপোন কবেবেন। অক্ষেিৃ ি েি –
“রেফালী অঙ্গুহল ত্ি গবণ্ড মম হিিাবে রকৌত্ুবক ৮+১০
সু েীত্ল মুহিোবন হনমন্ত্রণ কবে হনষ্পলক” ৮+১০(২৭)
(হিকলত্া, অবকজষ্ট্রা)
‘হিকলত্া’ কহিত্াে স্তিকুহল সমমাহিক িাে িেণ হনবয় গহেত্ এিং প্রহত্ িেবণ েু হট কবে পিজ েবয়বে –
৮+১০ মািাে। আে প্রর্ম িেবণে সবঙ্গ িত্ুর্জ িেবণে এিং হদ্বত্ীয় িেবণে সবঙ্গ ত্ৃত্ীয় িেবণে হমিাক্ষে রেখ্া
োবি। ত্বি সমমাহিক িেণ, হমিাক্ষবেে েক রভবঙ রিহেবয় এবস অক্ষেিৃ ি েবিে পিজ – হিভাগ রোট িড়
িেবণে মবধ্য নানাভাবি সাহর্বয়বেন –
“কাে লাহগ আিহম্ববত্/ অকােণ রিেনাহিধ্ু ে ৮+১০
রমাে হিয়াখ্াহন? ৬
সেযাে গগবন রকান/ সাহিিীে হসাঁহর্ে হসাঁেুে ৮+১০
হনেহখ্, না-র্াহন!”৬

(২৮)

(হিেন্তনী, ত্ন্বী)
এই কহিত্াে স্তিক হিষমপেী, হিহভন্ন মাবপে পিজহিনযাস এিং র্হটল হমিাক্ষবেে প্রবয়াগ িবয়বে এখ্াবন।
অক্ষেিৃ ি েবিে পে সু ধ্ীন্দ্রনার্ ত্াাঁে কহিত্ায় রিহে প্রবয়াগ কবেবেন মািািৃ ি েিহটবক। ৪,৫,৬,৭ মািাে
মািিৃ ি েি ত্াাঁে কহিত্ায় সার্জক রূপ রপবয়বে –
রস রেন মায়ামৃগী,/ হিত্হে কস্তুেী, ৭+৭
পাগল িায়ু সবন/ রখ্হলবে লু কািুহে ৭+৭(২৯)
(অবকজষ্ট্রা,অবকজষ্ট্রা)
অক্ষেিৃ ি ও মািািৃ ি েবিে মবত্া সু ধ্ীন্দ্রনার্ স্বেিৃ ি েিবকও ত্াাঁে কহিত্ায় সফল রূপোন কবেবেন –
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 29
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“িোত্ শুহন/ রমৌবন কানা/কাহন : ৪+৪+২
রকার্ায় রেন/ হকবসে উপ/িম। ৪+৪+১
আেি হক/ আিাে ত্রেি/িাণী,

৪+৪+২

এ-িাবে আে/ ঘটবি না হেক্/ভ্রম? ৪+৪+১

(৩০)

(অসংগহত্, েেমী)
আিাে ‘িিসী’ কাবিযে ‘হিোম’ কহিত্ায় স্বেিৃ ি েিবক হিষম পিজসজ্জায় সহজ্জত্ কবেবেন –
“িায়ু বকাবণে/ িাত্ায়বন/ িবস
ত্াহকবয় আহে/ হেগন্তবে/ উোস িক্ষু/ রমবল।
েূ নয মবন”(৩১)
(হিোম, িিসী)
সু ধ্ীন্দ্রনার্ রমাট ১৩০হট কহিত্া েিনা কবেবেন। ‘অবকজষ্ট্রা’ নাবম েীঘজ কহিত্াহটবত্ কহি হত্নহট েিই িযিিাে
কবেবেন। িাহক ১২৯হট কহিত্াে মবধ্য মাি নয়হট কহিত্া স্বেিৃ ি েবি েহিত্। একহিেহট কহিত্া েিনা
কবেবেন মািািৃ ি েবি। আে িাহক ৮৯হট কহিত্া অক্ষেিৃ ি েবি রলখ্া িবয়বে। এই ত্র্য ুহল রর্বক সিবর্ই
অনু বময়, সু ধ্ীন্দ্রনার্ েি অক্ষেিৃ ি েিবকই ত্াাঁে কহিত্া েিনাে রক্ষবি অহধ্ক প্রাধ্ানয হেবয়বেন।
সু ধ্ীন্দ্রনার্ েি কখ্নও গেয – েীহত্বত্ কহিত্া রলবখ্নহন। ‘সংিত্জ’ কাবিযে মুখ্িবে হত্হন িবলবেন –
“এমনহক রকানও হিহেি েীহত্ে িমহিকাে পেজন্ত এ-পুস্তবক হলহপিি রনই; এিং হিে িৎসে োিৎ আহম েহেও
জ্ঞানত্ গেয – পবেযে হনহিজবোধ্ িাই, ত্িু এখ্নও আমাে সাধ্ ও সাধ্য মাবঝ মাবঝ পেস্পবেে িাধ্ সাবধ্।”(৩২)
সু ধ্ীন্দ্রনার্ গেয ও পবেযে মবধ্য সমন্বয়সাধ্ন কেবত্ রিবয়হেবলন। হত্হন ত্াাঁে কহিত্ায় গেযিািন ও কর্যিাল
অনায়াবস হমহেবয় হেবয়বেন –
১) “িীমাই র্ীিন
িুহঝ িবট, হকন্তু হেক মাবস মাবস হকহস্তে রোগান
হেবত্ হগবয় িাবর্খ্েবি পবড় টান।”(৩৩)
(সংিত্জ, সংিত্জ)
২) “ত্াবেে েৃ িান্ত অনু সাবে
আহমও ধ্োবক রেন সো জ্ঞান কহে।(৩৪)
(প্রার্জনা, িিসী)
৩) “আেও হকেু িাও?
ক্লান্ত আহম; অিযািহত্ োও।”(৩৫)
(হিস্মেণী, অবকজষ্ট্রা)
সু ধ্ীন্দ্রনাবর্ে কহিত্ায় এই গেযময়ত্াে আবলািনা প্রসবঙ্গ প্রমুখ্ন (Foregrounding) ও হিিুযহত্ (Deviation)
এই েু হট েীহত্ে উপে আবলাকপাত্ কো েেকাে। আমো িযাকেণ সূ ি অনু সাবে রে ভাষা িযিিাে কহে ত্া িল
ভাষাে Norm িা আেেজ গেন রূপ। এই আেেজ গেন রূবপে পহেিত্জন ঘহটবয় ত্রত্হে সাহিবত্যে ভাষা। প্রমুখ্ন
ও হিিুযহত্ িল এমন ভাষাত্াহিক রকৌেল ো পােক/ রশ্রাত্াে মবনাবোগবক কী িলা িবি (What is said)
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 30
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রর্বক সহেবয় রেয় কীভাবি িলা িবি (How is said) ত্াে হেবক। সু ধ্ীন্দ্রনাবর্ে কহিত্ায় প্রমুখ্ন ও হিিুযহত্ে
অর্স্র উোিেণ েবয়বে –
১) হিিুযহত্ : আর্ও িবল পবর্ একা অহভসাহেকা
নমজ

: অহভসাহেকা আর্ও একা পর্ িবল।(৩৬)
(পলাত্কা, ত্ন্বী)

২) হিিুযহত্ : পর্ি কুটীেদ্বাবে ভবয় পাে হনবয়বে আশ্রয়
নমজ

: পাে ভবয় পর্ি কুটীেদ্বাবে আশ্রয় হনবয়বে(৩৭)
(শ্রািণিনযা, ত্ন্বী)

৩) হিিুযহত্ : অর্ানা দ্বীবপে িাত্জা েটায় েঙ্খহিবল
নমজ

: েঙ্খহিবল অর্ানা দ্বীবপে িাত্জা েটায়(৩৮)
(প্রত্যািত্জন, সংিত্জ)

৪) হিিুযহত্ : নাটকী নায়ক রূবপ আর্ীিন রেবখ্হে হনবর্বক
নমজ

: হনবর্বক আর্ীিন নাটকী নায়ক রূবপ রেবখ্হে(৩৯)
(কিুকী, সংিত্জ)

হিিুযহত্ ও প্রমুখ্বনে পাোপাহে সু ধ্ীন্দ্রনাবর্ে কহিত্ায় ভাষাে Norm িা আেেজ গেন রূবপেও উোিেণ
েবয়বে১) “রক রেন রসানাে স্বগজেুয়াে
খ্ুহলয়া হেল।”(৪০)
(িাৎসহেক, ত্ন্বী)
২) “হিফল রকৌেবল
ভাঙা িাল ধ্বে র্াহক; রোঁড়া পাল সেবত্ন খ্াটাই;
লু প্তপ্রায় মানহিবি িাই।”(৪১)
(রর্সন, সংিত্জ)
সু ধ্ীন্দ্রনাবর্ে কহিত্াে ত্রেলী হিিাবে আবো েু হট েীহত্ আবলািনাে অবপক্ষা োবখ্ – গেবনে সমান্তোলত্া ও
পুনরুহি। পে, পেুি, িাকযাংে িা িাকয েখ্ন একই ধ্েবনে গেবন গহেত্

িয় ত্খ্ন ত্াবক

িলা িয়

সমান্তোলত্া (Parallelism)। ‘সংিত্জ’ কাবিযে ‘রর্সন’ কহিত্া রর্বক সমান্তোলত্াে উোিেণ রেওয়া রেবত্
পাবে –
“হিফল রকৌেবল
ভাঙা িাল ধ্বে র্াহক; রোঁড়া পাল সেবত্ন খ্াটাই;
লু প্তপ্রায় মানহিবি িাই।”
“ত্বি কী হিশ্বাবস
ভাঙা িাল ধ্বে র্াহক, রোঁড়া পাল সেবত্ন খ্াটাই;
লু প্তপ্রায় মানহিবি িাই,”(৪২)
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 31
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(রর্সন, সংিত্জ)
ত্বি সু ধ্ীন্দ্রনাবর্ে কহিত্ায় সমান্তোলত্াে সংখ্যা কম র্াকবলও পুনরুহিে উোিেণ অর্স্র েবয়বে। ‘ত্ন্বী’
কাবিযে ‘পলাত্কা’ কহিত্ায় পুনরুহিে উোিেণ লক্ষয কো োয় –
প্রর্ম স্তিবকে প্রর্ম ও রেষ িেণ – ‘কী রেন িাোবয় রগবে র্ীিন িবত্’
নিম স্তিবকে রেষ িেণ

-

‘কী রেন িাোবয় রগবে র্ীিন িবত্’

হদ্বত্ীয় স্তিবকে প্রর্ম ও রেষ িেণ – ‘আর্ও শ্রািণ পুন এবসবে হফবে’
িত্ুর্জ স্তিবকে প্রর্ম ও রেষ িেণ

-

পিম স্তিবকে প্রর্ম ও রেষ িেণ –

‘আর্ও িবল পবর্ একা অহভসাহেকা’
‘ত্ুহমও সমুবখ্ মম েবয়ে িবস’(৪৩)

আিাে ‘সংিত্জ’ কাবিযে ‘কাবস্ত’ কহিত্ায় রে িােহট স্তিক েবয়বে রসখ্াবন প্রহত্ স্তিবকে প্রর্বম েু হট কবে িেণ
পেপে িােিাে পুনোিৃ ি িবয়বে –
“আকাবে উবেবে কাবস্তে মবত্া িাাঁে,
এ-েু বগে িাাঁে কাবস্ত”(৪৪)
(কাবস্ত, সংিত্জ)
এই পুনোিৃ ি আমাবেে হেবনে োবসে কাবস্ত কহিত্াে কর্া মবন পহড়বয় রেয়। এেকম পুনোিৃ ি প্রবয়াবগে
মাধ্যবম কহি সু ধ্ীন্দ্রনার্ েু বিািে পৃহর্িীবত্ মানু ষবক িত্াো, আশ্রয়িীনত্াে ভিসাগে অহত্িম কেবত্ িবল
রকান পর্ রিবে হনবত্ িবত্ িবি রসই সম্পবকজ র্াগ্রত্ কেবত্ রিবয়বেন।
সু ধ্ীন্দ্রনার্ েবিে কহিত্াে ত্রেলী হিিাবে প্রহত্হট ত্রেলীগত্ েীহত্ হনবয় আেও হিেেভাবি আবলািনা কো
রেবত্ পাবে। এখ্াবন শুধ্ু কবয়কহট েীহত্ সমযক ভাবি আবলািনা কো িল। পহেবেবষ শুধ্ু এইটুকুই িলা োয়
সু ধ্ীন্দ্রনার্ অনয েে র্বনে মবত্া কবে রলবখ্নহন, হলবখ্বেন হনবর্ে মবত্া কবে। কহিত্া সৃ হিে আসবে হত্হন
স্বত্ন্ত্র পবর্ে পহর্ক।
ত্র্যসূ ি:
িিিত্জী, সু হমত্া। ‘আধ্ু হনক িাংলা কহিত্াে প্রর্ম পেজায়’ ২০০৮, িধ্জমান হিশ্বহিেযালয়, িধ্জমান, পৃ ষ্ঠা -৮৭-৮৮
েি সু ধ্ীন্দ্রনার্। ‘সু ধ্ীন্দ্রনার্ েবিে কািয সংগ্রি’, ১৯৭৬, রে’র্ পািহলহেং, কলকাত্া পৃ ষ্ঠা-২৪৯
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ৩৫৫
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ৪০১
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ৩৬৬
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ৪৪
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ১৬০
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ১৯৯
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ১৮৮
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ২২৩
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ২০৬
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ২২৭
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ৩৭
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ৮২
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ১০২

২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 32
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ঐ, পৃ ষ্ঠা – ১৬৩
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ১৬৭
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ২২২
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ২২৭
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ২২৫
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ৯৮
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ২০৩
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ৯৮
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ১১২
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ১৪৮
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ১৩৭
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ৫২
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ৩৯৬
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ৮৩
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ৩৪২
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ১১৯
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ৩৫৫
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ১৪৮
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ৭৮
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ৩৬১
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ৩৫৫
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ২২৮
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ২১৭
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ৩৫৮
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ২০৩
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ২০৪-২০৫
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ২০৪
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ২০৭
ঐ, পৃ ষ্ঠা – ৩৫০

সিায়ক গ্রে :
োস, অহমত্াভ। ‘আখ্যানত্ি’। ২০১০, ইিাস পািহলোসজ আযণ্ড িু কহসলাসজ, কলকাত্া।
িিিত্জী, উেয় কুমাে। ‘আধ্ু হনক কহি : কহিত্াে ত্রেলী’, ১৯৯৭, উত্থক প্রকােনী, কলকাত্া।
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হিিকল্প ও সু ভাষ মুবখ্াপাধ্যাবয়ে কহিত্া
রলখ্ক-পহেহিহত্

অবধ্জিু েি
সিহেক্ষক, িার্কুল িলাইিন্দ্র হিেযাপীে
িার্কুল, ভূ পহত্নগে, পূ িজ রমহেনীপুে
পহিমিঙ্গ, ভােত্

সােসংবক্ষপ
হিিকল্পবক কহিো হিহিধ্ উপাবয় প্রবয়াগ কবে র্াবকন। িাংলাসাহিবত্য হিিকবল্পে প্রবয়াগ িেজাপবেে আমল
রর্বকই িবল আসবে। ত্বি আধ্ু হনক কাবল এে মািাগত্ এিং প্রবয়াগগত্ ত্রিহিিয অবনক রিহে। হদ্বত্ীয়
হিশ্বেু বিে সময় আহিভূ জত্ িবয় সু ভাষ মুবখ্াপাধ্যায় কাবলে পহেিত্জমানত্াে সবঙ্গ সমাবর্ে পহেিত্জমানত্াবক
হিিকবল্পে দ্বাো উপিাহপত্ কবেবেন। সংকট সমবয় সো র্াগ্রত্ র্াকাে র্নয ইহন্দ্রয়র্ িা অনু ভূহত্র্ হিিকবল্পে
প্রবয়াগ কবেবেন। সমকালীন কহেন অিিাবক প্রাকৃহত্ক েু বেজাবগে হিিকবল্প ত্ুবল ধ্বেবেন। োহষ্ট্রক উপপ্লবি
মানু বষে হেোিীন অিিাবক পুোবণে হিেিু ে হিিকবল্প হিহিত্ কবেবেন। এইভাবি িাংলা কহিত্ায় হিিকবল্পে
িযিিাে ও প্রবয়াবগে সীমাবক অবনকখ্াহন প্রসাহেত্ কবেবেন।
সূ িকেব্দ
হিিকল্প, সু ভাষ মুবখ্াপাধ্যায়, অনু ভূহত্র্, উপমাত্মক, রপৌোহণক, কহিত্াে সীমা প্রসাে
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হিিকল্প ও সু ভাষ মুবখ্াপাধ্যাবয়ে কহিত্া
অবধ্জিু েি
এক
েিীবন্দ্রািে আধ্ু হনক িাংলা কািয গগবন েখ্ন র্ীিনানি োে (১৮৯৯-১৯৫৪), সু ধ্ীন্দ্রনার্ েি(১৯০১-১৯৬০),
অহময় িিিত্জী (১৯০১-১৯৮৬), িুিবেি িসু (১৯০৮-১৯৭৪), হিষ্ণু রে(১৯০৯-১৯৮২) – এে মবত্া প্রমুখ্
রর্যাহত্ষ্কো সপ্রহত্ভ ভাবি হিোহর্ত্, ত্াাঁে হেক অল্প কাল পবেই সমবক্ষবি ভাস্বে িবত্ রেখ্া রগল আে এক
নক্ষিবক; ফলত্ আধ্ু হনক কািয গগন িবয় উেল অহধ্ক েীহপ্তময়। এই নিীন নক্ষিহট িবলন সু ভাষ
মুখ্পাধ্যায়(১৯১৯-২০০৩)।
সু ভাষ মুবখ্াপাধ্যায় ত্াাঁে প্রর্ম কািযগ্রে ‘পোহত্ক’(১৯৪০) রর্বকই স্বকীয়ত্াে হনেেজন রেবখ্বেন। এই
‘পোহত্ক’ ত্াাঁবক খ্যাহত্ এবন রেয় এিং কািয েু হনয়ায় পহেহিত্ িন ‘পোহত্ক’ কহিরূবপ। র্হুহে রেমন প্রকৃত্
েত্নবক হিনবত্ ভুল কবেন না, হেক রত্মহন িুিবেি িসু ও সূ িনা লবিই হিবন হনবয়বেন সু ভাষ মুবখ্াপাধ্যাবয়ে
প্রহত্ভাবক।এই প্রসবঙ্গ িুিবেি িসু ে উহি প্রহণধ্ানবোগয –
“অহভনিন ত্াাঁবক আমো র্ানাবিা, হকন্তু ত্া শুধ্ু এই কােবণ নয় রে হত্হন এখ্ন কহি
কহনষ্ঠ। হকংিা হনেক একােবণও নয় রে ত্াাঁে কহিত্া অহভনি, েহেও ত্াাঁে অহভনিে পবেপবেই িমক লাগায়। ত্াাঁে সম্ববে সিবিবয় িড় কর্া এই রে মাি কবয়কহট কহিত্া হলবখ্
হত্হন হনুঃসংেবয় প্রমাণ কবেবেন রে হত্হন েহিমান; রে রকাবনা আেেজই না হিিাে কহে,
মন হেবয় পড়বল ত্াাঁে কাবিযে সার্জকত্া স্বীকাে কেবত্ই িয়। ত্াাঁে প্রর্ম কািযগ্রে
‘পোহত্ক’ আমাে একর্াে সাক্ষয রেবি।”১
শুধ্ু ‘পোহত্ক’ ই নয়, ‘পোহত্ক’ োড়াও ত্াাঁে অনযানয রে কািযগ্রেুহল আবে (‘অহিবকাণ’ ১৯৪৮, ‘হিেকুট’
১৯৫০, ‘ফুল ফুটুক’ ১৯৫৭, ‘েত্ েূ বেই োই’ ১৯৬২, ‘কাল মধ্ু মাস’ ১৯৬৬, ‘রেবল রগবে িবন’ ১৯৭২ ইত্যাহে)
রসুহল সম্পবকজও িুিবেি িসু ে মত্ ের্ার্জ।
েু ই
আমাবেে িােপাবে েৃ েযময় ও অনু ভূহত্ময় রে র্গৎ ত্াবক র্ীিকুবলে রশ্রষ্ঠ র্ীি মানু ষ পি ইহন্দ্রয় হেবয়
উপলহি কবে ভাষায় প্রকাে কবে িবলবে হিহিি উপাবয়। সু ত্োং র্ন্মলি রর্বকই ভাষা হিিধ্হমজত্াবক ত্াে
প্রকাবেে আিহেযক ুণ হিবসবি স্বীকাে কবে হনবয়বে।
এ র্গৎ েব্দময়। ভাষায় িযিহৃত্ জ্ঞাত্ েব্দুহল আমাবেে মবনাবলাবক ত্র্া কল্পবলাবক কমবিহে রকাবনা না
রকাবনা িাস্তিহিবিে প্রহত্রূপ ধ্ো রেয়, আিাে কখ্নও ত্া অনু ভূহত্বলাবক প্রহত্ভাত্ িয়। েব্দময় এই র্গবত্ে
ইহন্দ্রয়গ্রািয হিি িা অনু ভূহত্ কহিকল্পনাে অবলৌহকক মায়াস্পবেজ েখ্ন অপূ িজ রূপমহণ্ডত্ িবয় ওবে, ত্খ্নই ত্া
িবয় ওবে কহিত্াে হিিকল্প। সু ত্োং কহিত্ায় হিিকল্প সৃ হি িয় কহিে ‘আপন মবনে মাধ্ু েী’ে সািাবেয।
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‘হিিকল্প’ কর্াহটে ইংবেহর্ প্রহত্েব্দ ‘image’. আে এই সূ বিই মবন আবস Imagination কর্াহট, োে
িাংলা অর্জ কল্পনা। কহিত্াে রক্ষবি Image এিং Imagination েব্দ েু হট হনহিড় সম্পবকজ অহন্বত্; কােণ
Imagination িা কল্পনা িযত্ীত্ Image িা হিিকল্প সৃ হি রকাবনাভাবিই সম্ভিপে নয়।
“ইবমবর্ে সিবিবয় সির্ ও সংহক্ষপ্ত সংজ্ঞা িবি – ওটা আে হকেু ই নয় – েব্দহিি মাি,
‘a picture made out of words.’ প্রবত্যক ভাষাে েব্দািলীেই একটা সির্াত্ হিিধ্মজ
আবে, এিং রসই হিিধ্বমজে হনপুণ প্রবয়াগ ঘহটবয় কহিো কহিত্াে মবধ্য েহি ফহলবয়
র্াবকন।”২
েব্দ সিবোবগ হিিকল্প হনহমজত্ িবলও অহধ্কাংে রক্ষবিই ত্া েবব্দে িািযাবর্জে সীমা অহত্িম কবে োয়।
আে রসবক্ষবি হিিকবল্প কহিে আবিগ-অনু ভূহত্-অহভজ্ঞত্াে সু ষম সমন্বয় পহেলহক্ষত্ িয়। ত্াই হিিকল্প েখ্ন
িাহিযক সেল অর্জবক োহড়বয় িযঞ্জনাময় রূপ পহেগ্রি কবে, ত্খ্ন ত্া িবয় ওবে রিত্নাবলাবকে সামগ্রী।
Oxford Advanced Learner’s Dictionary-রত্ Image েব্দ প্রসবঙ্গ আবে:
“a word or phrase used with a different meaning from its normal one,
in order to describe it in a way that produces a strong picture in the
mind.”৩
হত্ন
ইবমর্ িা হিিকল্প-রক কহিো নানাভাবি প্রকাে কবে র্াবকন। অত্ীবত্ে অনু ভূত্ প্রত্যক্ষ অহভজ্ঞত্া
ইহন্দ্রয়ানু ষবঙ্গ স্মৃ হত্পবট র্াগ্রত্ িবত্ পাবে। আিাে কখ্নও ইহন্দ্রয়ানু ষঙ্গত্াে সবঙ্গ মননহিয়া সম্পৃ ি র্াবক –
এবক্ষবি পােককুলবক প্রত্যক্ষ কেবত্ িয় একহটে পহেিবত্জ েু হট হিষয় এিং উভবয়ে মবধ্য হমল লক্ষ কো োয়।
েু হট হিষয় সমর্াত্ীয় িা হিষমর্াত্ীয় িবত্ পাবে।
“প্রার্হমক স্তবেে ইবমবর্ মবনে গহত্পবর্ে রেখ্াহট িয় ত্ুলনামূ লকভাবি সেল। রসখ্াবন
মবনে কার্ রকিল একহট িণজনাবক অত্ীবত্ে অহভজ্ঞত্াে ইহন্দ্রয়ময় স্মৃহত্ে সবঙ্গ হমহলবয়
রনওয়া। হদ্বত্ীয় স্তবেে ইবমর্ হিবেষভাবি সােৃ েযহনভজে। রসখ্াবন কহিে িণজনা রর্বক রূপহট
মবনে মবধ্য ত্ুবল রনিাে সমবয় মনবক আেও একটু রিহে িাহলত্ কেবত্ িবি – ত্ুলনা
কবে হনবত্ িবি েু হট হিষবয়ে মবধ্য। হিষয়হট রসখ্াবন সািয়ি নয়, অনু ভিাত্মক – রসখ্াবন
পােকবক মনুঃসংবোগ কেবত্ িবি আেও রিহে।”৪
আিাে হিিকল্পবক কহিো ইহঙ্গত্পূ ণজভাবি প্রকাে কবে র্াবকন – এবক্ষবি হিিকল্প অনু ধ্ািন পােবকে হেক্ষা
রিাধ্ সংস্কাে হিন্তা অহভজ্ঞত্াে উপে হনভজেেীল।
“আহকজটাইপ ইবমর্ িলবত্ এ ধ্েবণে ইবমর্ই রিাঝায় রেখ্াবন একহট ইবমবর্ ঘনীভূ ত্
িবি পেম্পোিািী রিাধ্, জ্ঞান, সংস্কাে। ইবমর্ রকান হকেু ে ‘মবত্া’ িবি না, শুধ্ু র্াহগবয়
ত্ুলবি প্রািীন একহট ‘র্ীম’।”৫
হিিকবল্পে প্রবয়াগ প্রসবঙ্গ িােীন্দ্র িসু মিােবয়ে িিিয ুরুেপূ ণজ ও স্মেণবোগয –
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“পােবকে কািযেসানু ভবিে অহধ্কাে িলবত্ এইটুকু িলা োয় রে, রে ঐহত্িযর্াহেত্ েব্দ
কহি িযিিাে কবেবেন, রসই ঐহত্বিযে সবঙ্গ পােবকে আহত্মক রোগাবোগ। কহি েখ্ন ঐ
িযঞ্জনা-িযি ত্াৎপেজবক পােবকে কাবে রপৌঁহেবয় হেবত্ িান, ত্খ্ন রসই পােবকে কাবে
িযঞ্জনাহটে সিজাঙ্গীণ উদ্ভাস পূ বিজই আত্মীকৃত্ র্াকা েেকাে। ত্ােপে কহি হিবেষ কহি
প্রহত্ভাে ফবল ঐ মুখ্য অনু ষঙ্গুহলবক িযঞ্জনাে মবধ্য িযিিাে কবে, নি নি ভািবক উেীপ্ত
কবে রত্াবলন। সকল িযঞ্জনাে রকবন্দ্র রেমন িািযার্জ আত্মবগাপন কবে র্াকবিই, রত্মহন
সকল হিিকবল্পে রকবন্দ্র িযঞ্জনািাহিত্ ঐহত্িযানু ষঙ্গবক র্াকবত্ই িবি।”৬
সু ত্োং হিিকবল্পে িযঞ্জনাবত্ই কহিত্াে প্রাণ হনহিত্ র্াবক। হিিকল্প হিবিে গত্ানু গহত্ক সীমা অহত্িম কবে
পােবকে িুহি ও আবিবগে িবল ত্া িযাহপ্ত ও প্রগাঢ়ত্া পায়। এই হিিকল্প হিহিধ্ রক্ষি রর্বক অিলহম্বত্ িবত্
পাবে; রেমন, েৃ েযমান রকান িযহি িা ঘটনা কহি হিিকবল্প িান হেবত্ পাবেন, হিজ্ঞানহনভজে হকেু হিষবয়
হিিকল্প িবত্ পাবে, হিিকল্প হনসগজপহেবিবেে মবধ্য আসবত্ পাবে, ইহন্দ্রয়র্ অনু ভূহত্ও হিিকবল্প িান পায়,
প্রাসহঙ্গক রপৌোহণক প্রসঙ্গ হিিকল্প রূবপ িহুবক্ষবি প্রবয়াগ িয়, িাস্তবিে রূঢ়ত্া হিিকল্প িবয় রেখ্া হেবত্ পাবে;
এককর্ায় িলা োয় হিিকল্পবক কহিো কীভাবি প্রবয়াগ কেবিন ত্াবক সু হনহেজি সীমায় রকাবনাভাবিই সীহমত্
কো োয় না, ত্া কহিে একান্ত স্বভাির্ িযাপাে।
িাে
হিিকল্প রে রকিল আধ্ু হনক কহিবেেই সৃ ি হেল্প ত্া নয়। িাংলা সাহিবত্যে সূ িনালি রর্বকই এে িহুল প্রবয়াগ
লক্ষ কো োয়। িাংলা সাহিবত্যে আহেত্ম হনেেজন িেজাপবেও পেকত্জাো অবনক হিিকবল্পে প্রবয়াগ কবেবেন।
রসখ্াবন রিৌি সিহর্য়া সাধ্নকত্জাো ত্াাঁবেে ধ্বমজে গূ ঢ় ত্িবক প্রকাে কেবত্ রূপবকে আশ্রয় হনবলও হিিকল্প
রসখ্াবন প্রত্যাখ্যাত্ িয়হন। িাহটলপাবেে পবে নেীে গম্ভীে রিবগ িবয় োওয়াে হিি অসামানয রূপলাভ কবেবে:
“ভিণই গিণ গম্ভীে রিবগাঁ িািী।
েু আবন্ত হিহখ্ল মাবঝাঁ ন র্ািী।।” (৫নং পে)
আিাে শ্রীকৃষ্ণকীত্জন কাবিযও হিিকবল্পে িহুল প্রবয়াগ লহক্ষত্ িয় োধ্া-কৃষ্ণ-িড়াই-এে রূপিণজনা ও অনযানয
প্রসবঙ্গ। রেমনকৃবষ্ণে রূপিণজনা
“সু বেখ্ সু পুট নাসা নয়ন কমল।
কামান সেৃ ে রোবভ ভ্রুহিেু গল।।” (৭ নং পে, র্ন্মখ্ণ্ড)
িড়াইবয়ে রূপ িণজনা
“রশ্বত্ িামে সম রকবে।
কপাল ভাহঙ্গল েু ই পাবে।।
ভ্রুহি িুনবেখ্ রেি রেহখ্,
রকাটে িাটুল েু ই আহখ্।।
মিাপুট নাো েন্তিীবন।
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উন্নত্ গণ্ড কবপাল খ্ীবন।।
হিকট েন্ত কপট িাণী।
ওে আধ্ে উেক হর্নী।।” (৯নং পে, র্ন্মখ্ণ্ড)
এভাবি সমগ্র প্রািীন ও মধ্যেু গীয় সাহিবত্য অর্স্র হিিকবল্পে সমাবোি রিাবখ্ পবড়, ত্বি রসই হিিকল্পুহলে
হসংিভাগই হিবিে সীমাে মবধ্য আিি।
প্রািীন-মধ্যেু বগে পে উহনে েত্বক মাইবকল মধ্ু সূেন েি ত্াাঁে কাবিয হিিকবল্পে অনিেয প্রবয়াগ
ঘহটবয়বেন। ‘রমঘনােিধ্ কািয’ িবয় উবেবে হিিকবল্পে হিিোলা –
“র্লহধ্ে অত্ল সহলবল
ডুহিস েহেও ত্ুই, পহেবি রস রেবে
োর্বোষ িাড়িাহিোহেসম রত্বর্!
োিাহিসেৃ ে রত্াবে েহগ্ধবি কানবন
রস রোষ, কানবন েহে পহেস, কুমহত্!” (ষষ্ঠ স্বগজ, রমঘনােিধ্ কািয)
লক্ষ্মণ ইন্দ্রহর্ৎবক অনযায়ভাবি আিমণ কেবল ইন্দ্রহর্বত্ে মুবখ্ হিিকবল্পে আকাবে লক্ষ্মবণে পহেণহত্ মধ্ু সূেন
প্রকাে কবেবেন। আিাে রিামাবেে অনু সেবণ হত্হন গহত্ময় হিিকবল্পেও প্রবয়াগ কবেবেন। রেমন – প্রমীলাে
সংলাবপ গহত্ময় হিিকল্প:
“... পিজত্ গৃি োহড়
িাহিোয় েবি নেী হসেুে উবেবে
কাে রিন সাধ্য রে রস রোবধ্ ত্াে গহত্?” (ত্ৃত্ীয় সগজ, রমঘনােিধ্ কািয)
আে েিীন্দ্রনাবর্ে রমধ্া-মনবনে প্রহত্ভূ িবয় ত্াাঁে সৃ ি হিিকল্পুহল সৃ র্নেীলত্াে সাক্ষয িিন কবে িবলবে।
হিহিধ্ হিষয়বক অিলম্বন কবে নানান রক্ষবি নানান আহঙ্গবক হত্হন হিিকল্প প্রবয়াগ কবেবেন, ো িযঞ্জনাে
গভীেত্ায় ও ত্রেহল্পক হনেীক্ষাে হিিুেবণ িবয় উবেবে রপ্রাজ্জ্বল ও অপ্রহত্ম। রেমন কীবটে মবত্া নগনয একহট
মানু বষে হক্লি র্ীিন-পহেবিেবক হিিকবল্পে মাধ্যবম অনু পমভাবি প্রকাে কবেবেন এইভাবি:
“রলানা-ধ্ো রেয়াবলবত্ মাবঝ মাবঝ ধ্বস রগবে িাহল
মাবঝ মাবঝ সযাাঁত্া-পড়া োগ।
মাহকজন র্াবনে মাকজা একখ্ানা েহি
হসহিোত্া গবণবেে
েের্াে ‘পবে আাঁটা।” (িাাঁহে, পুনি)
ত্ােওপবে র্ীিনানি োে আপন সৃ হিপ্রহত্ভািবল হিিকল্পবক আলাো এক মািায় উন্নীত্ কবেবেন – োবত্
কবে ত্াাঁে কহিত্াুহল িবয় উবেবে েিীন্দ্রনাবর্ে ভাষায় ‘হিিরূপময়’। ভােত্ীয় সংস্কৃহত্ে িাপত্যকলাে
রসৌিবেজে হেকহট হত্হন হিিকবল্প ধ্বেবেন এভাবি“মুখ্ ত্াে শ্রািস্তীে কারুকােজ” (িনলত্া রসন, িনলত্া রসন)
এবিন অর্স্র আহকজটাইপ ইবমর্ োড়াও িহুল উপমাত্মক হিিকবল্পে প্রবয়াবগ পােক হিহস্মত্ িয়। এোড়া –
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“অল্প পহেসবে সমাসিি পবে সংিত্ উপমাত্মক রূপও কত্ কর্া িবল োয় ত্াাঁে কহিত্ায়
ো আবগ কখ্নও িাংলা কহিত্ায় রভবি রেখ্াই িয়হন। রেমন – েকুন-িধ্ূ , রপ্রহমক
হিলপুরুষ, রর্যাৎোে েেীবেে স্বাে, ঘাসমাত্া, নেম নেীে নােী, ‘রসানাে হপিল মূ হত্জ’
নােী, ‘নি েসা পিা িালকুমবড়াে মত্’ হৃেয়।”৭
সু ত্োং র্ীিনানবিে কহিত্াে হিিকল্পুহল রে পােকমনবক মুহি ও িযাহপ্ত রেয় অসীম হিস্তীণজবক্ষবি রস িযাপাবে
সবিবিে রকাবনা অিকাে রনই। এোড়াও সু ধ্ীন্দ্রনার্ েি, অহময় িিিত্জী, িুিবেি িসু , হিষ্ণু রে প্রমুখ্
েহিোলী কহিো ত্াাঁবেে রলখ্নীে মাধ্যবম হিিকবল্পে হনপুণ প্রবয়াবগ রে েৃ িান্ত িাপন কবেবেন ত্াবত্ িাংলা
সাহিবত্যে রগৌেি িৃ হি রপবয়বে। িত্জমাবন সু ভাষ মুবখ্াপাধ্যাবয়ে কহিত্াসূ বি ত্াাঁে হিিকল্প প্রবয়াবগে হেকহট
অবন্বষবণ প্রিৃ ি িি।
পাাঁি
িাংলা কহিত্াবক্ষবি সু ভাষ মুবখ্াপাধ্যাবয়ে আহিভজাি হদ্বত্ীয় মিােু বিে সমবয় – েখ্ন সমগ্র পৃহর্িীিযাপী এক
অহিেময় পহেহিহত্ হিোর্মান। ত্াই ত্াাঁে রলখ্নীবত্ িীণাে সু মধ্ু ে ধ্বহন উহত্থত্ না িবয় ঝিৃ ত্ িবয়বে োহণত্
কৃপাবণে আওয়ার্।
সমকালীন সমবয় হত্হন প্রত্যক্ষ কবেবেন র্ীণজ পুোত্ন সমাবর্ে ভাঙন, হকন্তু এর্নয হত্হন িত্াোিন্ন িা
হিষােগ্রস্ত নন; কােণ হত্হন এই প্রত্যবয় হিশ্বাসী – পত্বনে মবধ্য হনহিত্ র্াবক পিবনে িীর্। কাবলে এই
পহেিত্জমানত্াে সবঙ্গ সবঙ্গ সমাবর্ে পহেিত্জমানত্াবক হত্হন হনখ্ুাঁত্ হিিকবল্পে মাধ্যবম প্রস্ফুহটত্ কবেবেন।
“কালবিত্নাে সবঙ্গ কহিসিাে সােু র্য অর্িা দ্বন্দ্ব সংকট হিিকল্প েিনায় অবনকটাই
সািােয কবে এিং িাংলা কহিত্ায় ত্াে প্রকাে অবনকটাই লক্ষযবগািে। েু বগে
সাম্প্রহত্কত্া, সার্জকত্া, অসম্পূ ণজত্া, অসার্জকত্া কহিে রলখ্নীবক রেভাবি আবলাহড়ত্ কবে
হিিকবল্প ত্াে সবিজািম প্রকাে ঘবট; রসর্নয িলা রেবত্ পাবে রে, কহিত্ায় প্রকাহেত্
হিিকল্প শুধ্ু কহিত্ােই নয়, েু বগেও েপজণ।”৮
মায়াবকাভহস্ক কহিত্াবক প্রকােময়ত্াে েীবষজ আনাে র্নয হিিকল্পবক কহিত্াে সিজবশ্রষ্ঠ সম্পবে পহেণত্ কোে
কর্া র্ানান। “সু ভাষ মুবখ্াপাধ্যাবয়ে কহিত্া রসই হিিকবল্পে হিহিি আিেজ রিেনাত্জ ও রিেনামুি পৃহর্িীে
হিিকল্পময়ত্া।”৯
সু ভাষ মুবখ্াপাধ্যায় সামযিােী – র্ীিনিােী – মানিাত্মাে কহি। সামযিাে িযত্ীত্ মানিাত্মাে মুহি কখ্নই
সম্ভি নয় িবল হত্হন মবন কেবত্ন। ত্াই হিে েত্বক সমাবর্ রে সংকটাপন্ন অিিা ত্াবক রকাবনাভাবিই
এহড়বয় োওয়া োবি না, কােণ সংকবটে সমাধ্ান না কবে এহড়বয় রগবল মৃত্ুয অহনিােজ। আিাে অহস্তবেে
সংকবটে মুিূবত্জ ফুল রখ্লাে হিলাহসত্াও হনের্জক, ত্াই ত্াাঁে স্পি িাত্জা –
“হপ্রয়, ফুল রখ্লিাে হেন নয় অেয
ধ্বংবসে মুবখ্ামুহখ্ আমো” (রম হেবনে কহিত্া, পোহত্ক)
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এবিন ধ্বংবসে পহেহিহত্বত্ হত্হন সবিত্ন কোে র্নয র্নগণবক পবিহন্দ্রবয়ে দ্বাে উন্মু ি কবে োখ্বত্
িবলবেন, োবত্ হিপবেে আাঁি উপলহি কেবত্ পাবেন। ত্াই রেবেে ত্রুণবেে এই িাত্জা রপ্রেণ কবেবেন
ইহন্দ্রয়র্ হিিকবল্পে মাধ্যবম –
“হিমহনে মুবখ্ রোবনা সাইবেন েঙ্খ
গান গায় িাত্ুহড় ও কাবস্ত” (রম হেবনে কহিত্া, পোহত্ক)
ধ্বংবসে মুবখ্ামুহখ্ োাঁহড়বয় িৃ র্া সময় নি কো উহিত্ নয়, কােণ রেেিাসী পীহড়ত্, ো আমাবেে কাবে
লজ্জাকে, ত্াই কহি িযি কবেবেন সংগহত্পূ ণজ এক অনু ভূহত্র্ হিিকল্প:
“েত্াব্দীলাহিত্ আবত্জে কান্না
প্রহত্ হনুঃশ্বাবস আবন লজ্জা” (রম-হেবনে কহিত্া, পোহত্ক)
ধ্বংবসে িাত্জা রেখ্াবন আসন্ন রসখ্াবন র্ীিনমৃত্ুযবক পাবয়ে ভৃত্য কবে এহগবয় িলাই সঙ্গত্। ত্াই আে অবপক্ষা
নয়, কহি সংগ্রামেীলত্াবক হিিধ্মজী কবে িযি কবেবেন –
“মৃত্ুযে ভবয় ভীরু িবস র্াকা, আে না –
পবো পবো েু বিে সজ্জা।” (রম-হেবনে কহিত্া, পোহত্ক)
হিে েত্বক িাঙাহল ত্র্া ভােত্ীয়বেে র্ীিবন েখ্ন েু বেজাবগে ঘনঘটা, পহেহিহত্ হিভ্রাহন্তকে – ত্খ্ন প্রকৃত্
পবর্ে সোন কিকে। েীবত্ে কুয়াো রেমন পর্িােীবক হেোিীন কবে রত্াবল, রত্মহন সমকাবল োহষ্ট্রক
সংকবট মানু ষ প্রকৃত্ পর্ অবন্বষবণ হেোিীন। সমকালীন পহেহিহত্ে এই েু বেজাগময়ত্াবক কহি সু িেভাবি
হিিকবল্প হিহিত্ কেবলন –
“কুয়াোকহেন িাসে রে সিু বখ্।” (সকবলে গান, পোহত্ক)
েু বেজাগময় হিভ্রাহন্তকে পহেহিহত্বত্ মানু বষে অিিাবক রিাঝাবনাে র্নয রপৌোহণক ত্র্া আহকজটাইপ হিিকবল্পে
অনিেয প্রবয়াগ ঘটাবলন রপৌোহণক হিেিু ে প্রসঙ্গ রটবন এবন। হিেিু সূ েজিংেীয় োর্া। পেকনযািেবণ হপত্াে
অসবন্তাষ, রগািত্যা ও অসংস্কৃত্ মাংস খ্াওয়া – এই হিহিধ্ রোবষে র্নয হত্হন হিেিু । ইহন সেেীবে স্ববগজ
োওয়াে কামনা প্রকাে কেবলন, হকন্তু রেষ পেজন্ত স্বগজ-মবত্জযে অন্তোবল নক্ষিবলাবক অিিান কেবত্ িাধ্য
িবয়হেবলন। হিহিধ্ রোষ রেমন হিেিু ে িত্িুহিে পহেিায়ক রত্মহন হিে েত্বকে োহষ্ট্রক উপপ্লবি র্নগণ রেন
িত্িুহি িবয় পবড়বে হিেিু ে মবত্া। হিিকবল্প ত্াই উবে এবলা: “েবল টাবনা িত্িুহি হিেিু বক” (সকবলে
গান, পোহত্ক)
আিাে হিেিু রেমন স্বগজপর্ অবন্বষবণ িযর্জ, রত্মহন র্নগণও অেকাে পহেহিহত্বত্ রেন পর্ভ্রি িবয় একই
আিবত্জ আিহত্জত্।
“... পর্ খ্ুাঁবর্ হফহে –
রগালকধ্াাঁধ্ায় িৃ র্াই রঘাো” (কানামাহেে গান, পোহত্ক)
হকন্তু এই সংকট রর্বক র্নগণবক মুহি রেওয়া সামযিাে ভািনায় হিশ্বাসী মানু বষে এক অিেযপালনীয়
কত্জিয। ত্াই কহিে কমবেবডে উবেবেয েৃ ঢ় হর্জ্ঞাসা –
“কমবেড, আর্ নিেু গ আনবি না?” (সকবলে গান, পোহত্ক)

২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 40
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কহিে েৃ ঢ় হিশ্বাস সংকবটে হিরুবি েহে সহিহলত্ভাবি রুবখ্ োাঁড়াবনা োয়, ত্ািবল রসই সংকট েূ েীভূ ত্ িবিই
িবি এিং আত্ম-আহিষ্কাে সম্ভি – োবত্ হিবন রনওয়া োবি ‘রেৌিন-আত্মা’-রক।
সামযিাে রিত্নায় সমৃি মানু ষ কখ্নই শুধ্ু িযহিমুহি নয়, রগাষ্ঠীমুহিে কর্া ভাবিন – সু ভাষ মুবখ্াপাধ্যায়ও
ত্াই রভবিবেন। সকবলে মবধ্য হনবর্বক সমীভূ ত্ কবেবেন। ত্াই েু বেজাবগে আাঁি এহড়বয় পৃর্কভাবি না িবল,
সকবলে সবঙ্গ সমবিত্ভাবি িলাে কর্া, সকবলে হমহলত্ অগ্রগহত্ে কর্া ত্ুবল ধ্বেবেন।
“আমাবেে র্াক হমহলত্ অগ্রগহত্
একাকী িলবত্ িাই না এবোবপ্লবন” (সকবলে গান, পোহত্ক)
এবোবপ্লন রেমন অবনক উাঁিু

আকাবে রভবস িবল, োে সবঙ্গ মাহটে অবনক িযিধ্ান এিং োে গহত্ ত্ীব্র,

রত্মহন সমাবর্ হকেু মানু ষ িাস্তি পহেহিহত্ রর্বক অবনক েূ বে অিিান কবে এিং আত্ম-অগ্রগহত্বকই একমাি
কাময হিবিিনা কবে। কহি ত্াবেে কর্াই অপূ িজ হিিকবল্পে মধ্য হেবয় ত্ুবল ধ্েবলন।
‘িাাঁে’ কহি-সাহিহত্যকবেে কাবে কািযসৃ হিে অনযত্ম এক উপাোন। উহনে েত্ক পেজন্ত িাাঁে কহিবেে কাবে
রোমযাহন্টক কল্পনাে প্রহত্মূ হত্জ িবয় ধ্ো হেবয়বে, হকন্তু হিে েত্বকে রূঢ়-কহেন িাস্তিত্ায় িাাঁে রোমযাহন্টক
কল্পনাে রকান েসে রোগাবত্ পাবেহন। ত্াই হিে েত্কীয় িাস্তিত্ায় নানান কহিে হিন্তায় িাাঁবেে রূপ িেবলবে।
সু কান্ত ভট্টািাবেজে কাবে িাাঁে ‘ঝলসাবনা রুহট’-রূবপ প্রহত্ভাত্ িবয়বে। হেবনে োবসে কাবে িাাঁে িবয় উবেবে
‘কাবস্ত’; আে সু ভাষ মুবখ্াপাধ্যাবয়ে কাবে িাাঁে ‘িুবর্জায়াবেে মায়া’-রূবপ প্রহত্ভাত্ িবয়বে।
িাাঁবেে মবত্া ‘ফুল’ও মানু বষে কাবে রসৌিেজ হিলাহসত্াে অনযত্ম এক উপাোন। ফুল ও িাাঁেবক হনবয় োাঁো
রোমযাহন্টক হিলাহসত্ায় মি পোহত্ক কহি সু ভাষ ত্াাঁবেে উবেবেয িযঙ্গিাণ হনবক্ষপ কবেবেন – এই িযঙ্গ
রশ্রহণবিাধ্সবিত্ন োর্মনহত্ক িযঙ্গ। ত্াই কহিত্াবক্ষি রর্বক হত্হন ফুল ও িাাঁেবক হিোয় হেবত্ িান।
“... ফুল ও িাাঁবেে আহধ্পবত্যে মবধ্যও হত্হন িুবর্জায়া িাত্ুহেবক লক্ষয কবেন: োাঁো
মাকজসিােী কহি নয়, সামযিােীে কাবে ত্াাঁো ‘ফাল্গুনী কহি’। ফুল ও িাাঁবেে মবত্া এাঁবেে
প্রহত্ও হিত্ৃষ্ণা ত্াাঁে হকেু কম নয়। আসবল ফুল ও িাাঁবেে র্গৎ সামযিােী কহিে কাবে
অিাস্তিত্াে র্গৎ।”১০
ত্াই ফুল ও িাাঁে-রক হনবয় োাঁো হিলাহসত্ায় মেুল র্াবকন ত্াাঁবেে হিরুবি িযঙ্গবক োহণত্ হিিকবল্পে মাধ্যবম
ত্ুবল ধ্বেবেন।
১। “কুাঁবর্া িবয় োো ফুবলে মূ েজা রেবখ্
রপৌঁোয় না হক িাত্ুহড় ত্াাঁবেে হপবে?” (সকবলে গান, পোহত্ক)
২। “প্রগলভ েু াঁই রমলু ক িেযা োখ্া,
িাাঁবেে রিাবখ্বত্ পড়ুক অে োহন।” (পোহত্ক, পোহত্ক)
৩। “হিকৃহত্মহস্তষ্ক িাাঁে উিাঙ্গুল স্ববপ্ন অেেীেী” (হনিজািহনক, পোহত্ক)
৪। “স্বপ্ন-স্বগজ অকমজণয মগবর্ে; িন্দ্রািত্ র্ব্দ কাাঁটাত্াবে;” (েলভুি, পোহত্ক)
৫। “(িাক্ষুষ আমাে রেখ্া) ফাল্গুনী কহিো
অবধ্জক িাাঁবেে মবত্া কী করুণ িযাপ্টা িবয় রগবে।” (পোহত্ক, পোহত্ক)
সু ভাষ কহমউহনর্বম হিশ্বাসী। ত্াাঁে রঘাষণা –
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 41
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“রলহনন, এবঙ্গলস, মার্ক্জ নখ্াবগ্র আমাে
উিোহধ্কােসূ বি অনযত্ম রনত্া।” (আলাপ, পোহত্ক)
ত্াাঁে কহিত্ায় লাল েং-এে িহুল প্রবয়াগ লহক্ষত্। লাল েং েহি, েু ি, হিপে, ক্ষমত্া, অনু োগ, েৃ ঢ়সংকল্পত্া,
আকাঙ্ক্ষা এিং ভাবলািাসাে প্রহত্হনহধ্ে কবে। লাল েং-এে হিিকল্প প্রবয়াবগে মধ্য হেবয় কহিত্াে েিবক
েহঞ্জত্ কোে পাোপাহে পােক মনবকও অনু েহঞ্জত্ কবেবেন এিং হিিকল্পুহল হেল্পসিত্রূপ লাভ কবেবে।
রেমন –
১। “লাল উহিবত্ পেস্পেবক রিনা -” (সকবলে গান, পোহত্ক)
২। “পহিবমে লাল রমঘ অে িয় পৃহর্িীে আিেজ খ্ামাবে” (পলাত্ক, পোহত্ক)
৩। “হনহষি খ্হনে গবত্জ লালবকাত্জা সূ বেজে িােত্া” (নােবেে ডায়হে, পোহত্ক)
৪। “শ্রিানি পাবকজ সভা; রলহনন হেিস; লালপাগহড় রমাত্াবয়ন;” (েলভুি, পোহত্ক)
৫। “লাল রমঘ ুিা পাবি না িয়বত্া খ্ুাঁবর্” (পোহত্ক, পোহত্ক)
৬। “লাল হনোবনে নীবি উিাসী মুহিে ডাক” (িীন: ১৯৩৮, পোহত্ক)
েিীন্দ্রনাবর্ে ‘মানসী’ কাবিযে ‘িধ্ূ ’ কহিত্াে সমনাবম সু ভাষ রলবখ্ন একহট কহিত্া। এখ্াবন হত্হন গ্রাময
পহিপ্রকৃহত্ ও েহুবে নাগহেক অনু ভূহত্ে পার্জকযবক হিিকবল্পে মাধ্যবম িযি কবেবেন। কহিত্াে শুরুই িবয়বে
নাগহেক র্ীিবনে হিিকবল্পে মাধ্যবম।
“গহলে রমাবড় রিলা রে পবড় এবলা
পুোবনা সু ে রফহেওয়ালাে ডাবক,
েূ বে রিত্াে হিোয় রকান মায়া
গযাবসে আবলা-জ্বালা এ হেনবেবষ।” (িধ্ূ , পোহত্ক)
পহিিালা িত্জমাবন নগেী। গ্রাবম র্ল আনা িয় েূ বেে েীহঘ রর্বক, হকন্তু েিবে কাবেই র্বলে কল। র্ল
আনবত্ হগবয় নাগহেক পহিিালাে মবন হিে র্াগরূক গ্রামযেহিবক কহি প্রত্যক্ষ হিিকবল্পে মাধ্যবম উপিাপন
কবেবেন:
“কাবেই পবর্ র্বলে কবল, সখ্া
কলহস কাাঁবখ্ িবলহে মৃেু িাবল
িোৎ গ্রাম হৃেবয় হেল িানা
পড়ল মবন, খ্াসা র্ীিন রসর্া।” (িধ্ূ , পোহত্ক)
নাগহেক িযস্তত্া গ্রাবম রনই, আবে গভীে প্রোহন্ত; আে েিবে আবে োহন্ত্রকত্া। এবক কহি ‘কল’-এে মবধ্য
প্রকাে কেবলন।
গ্রাময পহেবিবে সকবলে সবঙ্গ মানু বষে িাস। সকবলে সু খ্-েু ুঃখ্, ভাবলামিবক সবঙ্গ কবেই র্ীিবনে পর্
িলা, হকন্তু নাগহেক পহেবিবে র্নােবণযে মবধ্যও িধ্ূ হট একাকী, হিহিন্ন। এই একাকীে, হিহিন্নত্া নাগহেক
র্ীিন ত্র্া হিে েত্বকে ত্োনীন্তন অনযত্ম হিি; োবক কহি নগেী পহিিালাে অনু ভূহত্ে মধ্য হেবয় হিহিত্
কবেবেন –
“সিাে মাবঝ একলা হফহে আহম” (িধ্ূ , পোহত্ক)
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 42
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েয়
‘হিেকুট’ কািযগ্রেহটে প্রকাে ১৯৫০ িবলও কহিত্াুহল েহিত্ িয় ১৯৪১-৪৬-এে মবধ্য। েিনাকাল পবিজ রিে
হকেু উবিখ্বোগয ঘটনা ঘবটবে। হিিকল্প উবন্মািবন রসই ঘটনাুহলবক রকাবনাভাবিই হিস্মৃত্ িওয়া োবি না।
১৯৪২-এ আগস্ট আবিালন, ১৯৪৩-এ ভয়ািি মন্বন্তে, ১৯৪৪-এ হদ্বত্ীয় হিশ্বেু বিে সমাহপ্ত, ১৯৪৫-এ র্াপাবনে
হিবোহেমা-নাগাসাহকবত্ আণহিক রিামা িষজণ, ১৯৪৬-এ সাম্প্রোহয়ক োঙ্গা, রত্ভাগা আবিালন ও রনৌহিবদ্রাবিে
মবত্া ুরুেপূ ণজ ঘটনা এই সময়পবিজ ঘবটবে। এসবিে প্রত্যক্ষ অহভজ্ঞত্া সু ভাষ মুবখ্াপাধ্যাবয়ে ভািনায় জ্বলন্ত
হিোর্মান। এই পবিজ ত্াাঁে –
“োহণত্ সু ভাহষত্ িািনভহঙ্গ উচ্চনােী রলাগাবন পহেণত্ িবয়বে। সেস্বত্ীে িেপুি িবয়বেন
েণিণ্ডীে িাবত্-গড়া অহেিনাহেনী খ্ড়গ।”১১
‘পোহত্ক’ পেজাবয় সু ভাষ র্নগবণে সামবন সু হেন আনাে র্নয কমবেডবক আহ্বান র্াহনবয়বেন, হকন্তু
এখ্াবন কমবেডবক আহ্বান নয়, িেং পহেিবত্জ হনবর্ই পর্ হনবেজবেে সবিি প্রয়াসী:
১। “এবসা আর্ এই র্হটল পবর্
হেকনা িদবল প্রণয় খ্ুহাঁ র্।” (কািযহর্জ্ঞাসা ২, হিেকুট)
২। “অর্িজ নায়ক িবি পেিুযত্ –
দ্রুত্গহত্ ইহত্িাস,
িবমই কেম ত্াে িয় রে অহিে।” (িীন: ১৯৪১, হিেকুট)
‘পোহত্ক’-এে কহিত্াুহলবত্ প্রকৃহত্ে অনু ষঙ্গ-প্রসঙ্গ প্রায় এবকিাবে রনই িলবলই িবল, ত্বি ‘হিেকুট’-এ
রিে হকেু প্রকৃহত্ে অনু ষঙ্গ-প্রসঙ্গ পাওয়া রগল – এুহল আস্বােবন হভন্ন মািা এবনবে। প্রকৃহত্ে অনু ষঙ্গ-প্রসবঙ্গ
রে হিিকল্পুহল হত্হন প্রবয়াগ কবেবেন ত্াবত্ ত্াাঁে স্বকীয়ত্া ও উবেেয স্পি।
১। “িাত্াস হপবে িািুক িাবন
আকাে আবন িজ্র” (কািযহর্জ্ঞাসা ৬, হিেকুট)
২। “পার্ে এ প্রাণ ত্িুও গবল না িৃ হি ত্াবত্” (রোমেন, হিেকুট)
৩। “িবজ্রে োপট কবে, িাহুবত্ রপৌরুষ” (িীন: ১৯৪১, হিেকুট)
৪। “ঝড় এবস পাত্া নাবড়” (এই আহশ্ববন, হিেকুট)
৫। “ঝড় আসন্ন, আকাবে রমবঘে কুিকাওয়ার্” (স্ফুহলঙ্গ, হিেকুট)
৬। “একা নই, আবে সবঙ্গ পার্ুবে রপহে িার্াে” (স্ফুহলঙ্গ, হিেকুট)
ঝড়, রমঘ, িজ্র ইত্যাহে প্রকৃহত্ র্গবত্ হিপেজস্ত পহেহিহত্ রডবক এবনবে। এই ঝড়, রমঘ, িজ্র ইত্যাহেে হিিকল্প
প্রবয়াগ কবে সমকালীন উিপ্ত পহেহিহত্বক ত্ুবল ধ্বেবেন। এপ্রসবঙ্গ সবোর্ িবিযাপাধ্যাবয়ে উহি:
“িজ্র, পার্ে, রমঘ, ঝড় ত্াাঁে হিিকবল্পে হপ্রয় ভাষা। হিপেীত্ হিষয়বক ঐকযিি কবে
সু ভাবষে হিিকল্প রেন সমবয়ে েন্ত্রণাে হভত্ে মিবলে িাহি খ্ুলবে। প্রকৃহত্ রর্বক সংগৃিীত্
হিিুহল মূ লযিান িবয়বে মানহিক হিপেজয় এিং প্রহত্িাবেে নানা িবণজে রেে গাবয়
রমবখ্।”১২
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 43
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১৯৪৬ হিিাবব্দ কলকাত্ায় একাহধ্কিাে রে শ্রহমক ধ্মজঘট রেখ্া হেবয়হেল, রসুহল সফল কবেহেবলন
কহমউহনস্ট কমজীো। সবিজাপহে ২৯রে র্ুলাই ডাকহিভাগ ও ত্ােহিভাবগ সংঘহটত্ িবয়হেল সিজাত্মক শ্রহমক
ধ্মজঘট। এই সিজাত্মক ধ্মজঘবটে েহিবক প্রত্যক্ষ হিিকবল্পে মাধ্যবম পােকমিবল ত্ুবল ধ্বেবেন।
“িাইক! িাইক!
রোকাবন কপাট, েপ্তবে িাহি, ট্রামকবল িাকা িে।
িাইক! িাইক!
হির্লীে রিাখ্ রগবল োও, কবো রিৌেঙ্গীবক অে।
িাইক! িাইক!
ডাক-ত্াে ভাই! রটহলবফান-রিান, ভয় রনই, পাবে আমো।” (উনহিবে র্ুলাই, হিেকুট)
কহিত্াে মবধ্য ‘িাইক’ কর্াহটবক ধ্রুিপবেে মবত্া িযিিাে কোয় ধ্মজঘবটে িা িাইবকে সিজিযাপী হিিহট
পােবকে মবন গভীেভাবি ধ্ো পবড়বে।
হিশ্বেু ি এিং ১৯৪৬-এে রে সাম্প্রোহয়ক োঙ্গা ত্াবত্ রে ভয়ংকে পহেহিহত্ হিোর্মান এিং এসবিে মূ বল
িিান্তকােী োো ত্াে কর্া হত্হন রপৌোহণক হিিকবল্পে মাধ্যবম অপরূপভাবি ত্ুবল ধ্বেবেন:
১। “এমন কুরুবক্ষি ইহত্িাস রেবখ্হন কখ্বনা” (স্তাহলনগ্রাড, হিেকুট)
২। “হেবক হেবক আর্ েু ুঃোসবনে/ হভত্ পবড়া পবড়া” (র্িাি িাই, হিেকুট)
৩। “েু ুঃোসবনে পাাঁর্ে খ্সাবিা, গা রর্বক খ্ুলবিা িামড়া” (উনহিবে র্ুলাই, হিেকুট)
‘কুরুবক্ষি’-এে প্রবয়াবগে মধ্য হেবয় মিাভােবত্ে কুরুবক্ষবিে েু বিে মবত্া েু ি ও োঙ্গা পহেহিহত্ে ভয়ািিত্া
এিং হিে েত্বক সমাবর্ রে অপোসন োনা রিাঁবধ্হেল ত্াবক ‘েু ুঃোসবনে’ মবধ্য প্রকাে কেবলন। মিাভােবত্ে
েু ুঃোসবনে মত্ই সমাবর্ অপোসন এিং িিান্তকােীবেে পত্ন অহনিােজ।
১৯৪৩-এ সমগ্র িাংলাবেবে রে মন্বন্তে রেখ্া হেবয়হেল, ত্াবক হিস্মৃ ত্ িবত্ পাবেনহন সু ভাষ। মন্বন্তবেে
পহেহিহত্বত্ গ্রাম-িাংলাে মানু ষ িাাঁিাে ত্াহগবে গ্রাম রেবড় েিবে এবস উবেহেল। ফলত্ গ্রাময পহেবিবে হিোর্
কেহেল েূ নযত্া, শ্মোনসম হনস্তিত্া। েূ নযত্াে এই হিিকবল্পে অসাধ্ােণ প্রবয়াগ ‘স্বাগত্’ কহিত্ায় রিাবখ্ পবড়।
“গ্রাম উবে হগবয়বে েিবে –
েূ নয ঘে, েূ নয রগালা” (স্বাগত্, হিেকুট)
গ্রাবমে স্বাভাহিক হিয়াকলাপ িযািত্, রেন মবন িবয়বে মন্বন্তে গ্রাবমে স্বভািবক ধ্বংস কবে হেবয়বে। এই
পহেহিহত্বকও হত্হন হিিকবল্প রূপোন কেবলন:
১। “োখ্াবলে রেখ্া রনই –
রকার্াও রগারুে পাল ওড়ায় না ধ্ু বলা;
র াঁহকবত্ ওবে না পাড়,
এক কলসীও র্ল ওোয় না ঘাবট।
িুবনা ঘাবস পর্ াবক,
হিনা োাঁবখ্ সেযা িয়,” (স্বাগত্, হিেকুট)
২। “জ্ববল না আুন িণ্ডীমণ্ডবপে রকাবল।
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 44
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িাবত্ িাবত্ রঘাবে নাবকা হুাঁবকা
িুবলািুহল িয় নাবকা রমাড়বল রমাড়বল।” (স্বাগত্, হিেকুট)
হেিত্া, েূ নযত্া নয়; আোিােী কহিে কাবে েূ নযত্াে উবধ্বজ হিোর্ কবে পূ ণজত্া। এত্ হকেু সবিও কহি
আোিােী, ত্াই আোিাবেে েহি একাহধ্ক কহিত্ায় লক্ষ কো োয়।
১। “রিাবখ্ে রোকাশ্রু মুবে ভাবি
ঘবে ঘবে নিান্ন পাোবি।” (স্বাগত্, হিেকুট)
২। “র্ীিন েড়ায় মাবে িীর্মন্ত্র,
অসংখ্য লাঙল
নিান্নবক ডাবক।” (স্বাক্ষে, হিেকুট)
‘নিান্ন’ িাংলাে একান্ত হনর্স্ব উৎসি – নত্ুন িাবলে অন্ন খ্ািাে উৎসি। মন্বন্তবেে হিপেীবত্ আোিাবেে
হিিকল্প হিসাবি নিান্ন েবর্াপেু ি।
১৯৪৫ রর্বক কৃষক সংগেনুহল কৃষকবেে োহিবক রর্ােোে কেবত্ র্াবক – পেিত্জীবত্ ফল রূবপ রেখ্া
োয় রত্ভাগা আবিালন। েু হভজবক্ষে পহেহিহত্বত্ েু হভজবক্ষে েহি অিবনে সবঙ্গ সবঙ্গ খ্ার্না মুকুি কোে কর্াও
সিজিাোবেে পক্ষ রর্বক রঘাহষত্ িবলা ‘হিেকুট’ কাবিযে নাম কহিত্ায়।
“েত্বকাহট প্রণামাবন্ত
হুর্ুবে হনবিেন এই –
মাপ কেবিন খ্ার্না এ সন
হেবটবফাাঁটাও ধ্ান রনই।” (হিেকুট, হিেকুট)
হকন্তু অনু নয়-হিনবয় কার্ না িবল সিজিাোবেে হুাঁহেয়াহে –
“রপট জ্বলবে, রক্ষত্ জ্বলবে
হুর্ুে, রর্বন োখ্ুন
খ্ার্না এিাে মাপ না িবল
জ্ববল উেবি আুন।।” (হিেকুট, হিেকুট)
হিহেি অধ্যাহপকা সু হমত্া িিিত্জীে িিিয এ প্রসবঙ্গ স্মেণীয় –
“রেষ স্তিবকে সংহক্ষপ্ত উহিবত্ সু ভাবষে অভযাস-হসি রসই ‘িজ্রকে’ ধ্বহনত্ িবয় ওবে
হিনয় ও হিপন্নত্াে আিেণ হোঁবড়।”১৩
গভীে স্ববেেপ্রীহত্ সু ভাবষে সির্াত্। এই স্ববেেপ্রীহত্ে হিিকল্প ত্াাঁে কহিত্ায় লহক্ষত্।
১। “এ রেে আমাে গিজ,
এ মাহট আমাে কাবে রসানা।” (রঘাষণা, হিেকুট)
২। “এ রেে আমাে গিজ
এ মাহট আমাে রিাবখ্ রসানা।” (রঘাষণা, হিেকুট)
এই রেবেে নাগহেক হিবসবি কহি গিজবিাধ্ কবেন, ত্াই কহিে মবন ও রিাবখ্ এবেবেে ভূ হম পুণযভূ হম –
রসানাে মবত্াই মূ লযিান।
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 45
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সাত্
পাাঁিহট কহিত্া হনবয় সংকহলত্ সু ভাষ মুবখ্াপাধ্যাবয়ে ‘অহিবকাণ’ (১৯৪৮) কািযহট। এই গ্রে সম্পবকজ অশ্রুকুমাে
হসকোবেে মন্তিয –
“োর্মনহত্ক জ্ববোিাপ এই িইবত্ই সিবিবয় রিহে, োর্মনহত্ক িড়াগলায় কহিত্াে
নম্রসু ে আড়াবল সবে রগবে। অর্ি রর্াে অনয সি র্ায়গায় সয়, কহিত্ায় সয় না,
ভাবলািাসায় সয় না।”১৪
এই কািযগ্রবেে নাম-কহিত্া এিং ‘একহট কহিত্াে র্বনয’ কহিত্ায় কহি প্রায় একইধ্েবণে হিিকল্প
িযিিাে কবেবেন। রেমন –
১। “অহিবকাবণে ত্িাট র্ুবড় েু েন্ত ঝবড় রত্ালপাড় কালাপাহন” (অহিবকাণ, অহিবকাণ)
“সমুবদ্র ডানা ঝাবড়/ েু েন্ত ঝড়” (একহট কহিত্াে র্বনয, অহিবকাণ)
২। “িবজ্রে সু বে রিাঁবধ্ রনয় গলা।” (অহিবকাণ, অহিবকাণ)
“... িবজ্রে িাাঁকডাবক/ অেবণয সাড়া” (একহট কহিত্াে র্বনয/ অহিবকাণ)
প্রায় একই হিিকল্প প্রবয়াগ কেবলও কহিে উবেেয পৃর্ক। েু হট কহিত্াে মূ বল একই োর্মনহত্ক রিত্না কার্
কেবলও, নাম কহিত্াহটবত্ েহক্ষণ-পূ িজ এহেয়াে গণঅভুযত্থানর্হনত্ রে োর্মনহত্ক ভািনা ত্া-ই প্রধ্ান িবয়
উবেবে; আে হদ্বত্ীয়হটবত্ োর্মনহত্ক রিত্নাবক হপেবন রেবল মুখ্য িবয় উবেবে কহিে হিহিি আবিগ। েু হট
কহিত্াে সমাহপ্তই এই পৃর্ক েু হট েৃ হিভহঙ্গবক ইহঙ্গত্াহয়ত্ কবেবে। রেবখ্ রনওয়া োক েু হট কহিত্াে সমাহপ্তে
হিিকল্প –


“রকাহট কবেে হুিাবে লাবগ
িবজ্রে কাবন ত্ালা।
রপাড়া মাবে মাবে িসন্ত ওবে রর্বগ।” (অহিবকাণ, অহিবকাণ)



“নত্ুন পৃহর্িী, অর্স্র সু খ্, সীমািীন ভাবলািাসা।
একহট কহিত্া রলখ্া িয় ত্াে র্বনয।।” (একহট কহিত্াে র্বনয, অহিবকাণ)

প্রর্মহটবত্ অগহণত্ কবেে সহিহলত্ আওয়াবর্ িবজ্রে কাবন ত্ালা লাগাে েহি এিং হদ্বত্ীয়হটবত্ অর্স্র সু খ্ ও
সীমািীন ভাবলািাসাে েহি।
গণসংগ্রামবক হিহিত্ কেবত্ হগবয় হকেু রভৌবগাহলক িাননাম – েযাম, কবম্বার্ – রেমন উহিহখ্ত্ িবয়বে
রত্মনই এবক পােকমবন আহকজটাইপ ইবমবর্ে মাধ্যবম আেও েৃ ঢ়ভাবি প্রহত্ষ্ঠা কবেবেন।
“রমকং নেীে িাণডাকা র্বল
ঘুম রভবঙ ওো অহিবকাবণে মানু ষ।” (অহিবকাণ, অহিবকাণ)
রমকং নেীে হিিকল্প প্রবয়াবগে মাধ্যবম রমকং-এে রে িাহেহিক ত্রিহেিয – রত্র্হস্বনী, রেৌিবনে উোমত্া
প্রভৃহত্বক গণ-সংগ্রাবমে স্বভািমিহেবিযে সবঙ্গ সমীভূ ত্ কবেবেন।
‘হমহেবলে মুখ্’ কহিত্াহট শুরুই িবয়বে একহট অনিেয হিিকল্প হেবয় –
“হমহেবল রেবখ্হেলাম একহট মুখ্,
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 46
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মুহেিি একহট োহণত্ িাত্
আকাবেে হেবক হনহক্ষপ্ত
হিস্রস্ত কবয়কহট রকোগ্র
আুবনে হেখ্াে মবত্া িাওয়ায় কম্পমান।” (হমহেবলে মুখ্, অহিবকাণ)
এখ্াবনও গণ-সংগ্রাবমে কর্া আবে। গণ-সংগ্রাবমে মাধ্যবম িুবর্জায়া োসন-কাোবমাে হভত্বক ধ্বংস কোে কর্া
রঘাষণা কবেবেন।
“র্োর্ীণজ ইমােবত্ে হভৎ ধ্বহসবয় হেবত্
ডাক হেই - ” (হমহেবলে মুখ্, অহিবকাণ)
গণ-সংগ্রাবমে পাোপাহে আবে কহিে রপ্রমভািনাে প্রকাে। এই ভািনাে সাক্ষাৎ কহিে প্রর্ম হেবকে রলখ্ায়
এবকিাবেই রমবলহন। রপ্রমবিত্নাবক হত্হন একাহধ্ক হিিকবল্প ত্ুবল ধ্বেবেন এই কহিত্ায়। রেমন –
১। “... রসই মুখ্
হনবষ্কাহষত্ ত্েিাহেে মবত্া
রর্বগ উবে আমাবক র্াগায়।”
২। “আে সমস্ত পৃহর্িীে েৃ ঙ্খলমুি ভাবলািাসা
েু হট হৃেবয়ে রসত্ুপবর্
পাোপাে কেবত্ পাবে।।”
সু ত্োং সু ভাষ মুবখ্াপাধ্যাবয়ে কহিত্াে পালািেল রে ঘবটবে ত্া স্পি প্রত্ীয়মান।
হত্হন ত্াাঁে কহিত্ায় একাহধ্ক উপমাত্মক হিিকবল্পে প্রবয়াগ কবেবেন। এই হিিকল্পুহল কহিত্াে রকাবনা
হিহিন্ন উপাোন না িবয় কহিত্াে হিষয় ও ভািপ্রকাবেে অপহেিােজ অঙ্গ িবয় উবেবে – ো কহিত্াে েসাস্বােবন
স্বত্ন্ত্র মািা এবনবে।
১। “ধ্নু বকে মবত্া িাাঁকা হপেুবলা
টান ক’রে ঘুবে োাঁড়ায় -” (অহিবকাণ, অহিবকাণ)
২। “কাবো িাাঁেীে মবত্া নাক ভাবলা লাবগ
কাবো িহেবণে মবত্া িািহন রনো ধ্োয়” (হমহেবলে মুখ্, অহিবকাণ)
শুধ্ু উপমা নয়, প্রিাবেে মবধ্য হেবয়ও হত্হন হিিকল্পবক পহেস্ফুট কবেবেন। এবক্ষবি প্রিাবেে ভাষাবক আপন
ত্রেলীবত্ হিনযস্ত কবেবেন। “নেীবত্ িান, মাহটবত্ হিড়” –এহট উভয় সংকট পহেহিহত্। এবিন পহেহিহত্বক
রিাঝাবনাে র্নয িাংলায় প্রিাে আবে – র্বল কুমীে ডাঙায় িাঘ। হকন্তু সু ভাষ উভয় সংকটবক ত্ুবল ধ্েবত্
প্রিােিাবকযে হিনযাসগত্ পহেিত্জন ঘহটবয় ত্াবক হনর্স্ব কবে ত্ুবলবেন – ডাঙায় িাঘ, র্বল কুমীে – এইরূবপ
হলবখ্।
আট
১৯৫০-এে পে রর্বক সু ভাবষে কহিত্ায় পহেিত্জন লক্ষ কো োয়। এই পহেিত্জন শুধ্ু কহিত্াে হিষয় ও ভাবি
নয়, কহিত্াে ভাষা ও হিিকল্প হনমজাবণও ত্া রিাবখ্ পবড়। এই পবিজ সু ভাষ ‘পোহত্ক’-পেজায় রর্বক স্বত্ন্ত্র এক
কহি। এই পবিজ উবিখ্বোগয কািযগ্রে ‘ফুল ফুটুক’, ১৯৫৭। কহিত্াুহলে েিনাকাল ১৯৫১-১৯৫৭।
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 47
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“এই কািযুবি সু ভাষ মুবখ্াপাধ্যাবয়ে পুনরুজ্জীিনই শুধ্ু ঘটল না, কহি হিবসবি ত্াাঁে
নির্ন্ম িল। প্রর্ম রেৌিবন িবিাহিই হেল োাঁে কািযর্ীহিত্, িহিে িেে রপহেবয় হত্হন
িবলন রূপকল্প েিনায় মঞ্জু ভাষী হেল্পী –সু হমত্ সংবকত্ ভাষবণ অননযপেত্ন্ত্র রূপকাে।”১৫
‘অহিবকাণ’-এে হমহেবলে রে মুখ্ কহিবক হিহস্মত্ কবেবে, কহিমনবক নাহড়বয় হেবয় রগবে, োবক কহি
িােংিাে খ্ুাঁবর্ হফবেবেন – রসই রেে এখ্াবনও ির্ায় আবে, ত্ােই হিিকল্প:
১। “রক রেন রডবকবে আমায়। রক?
- হমহেবলে রসই মুখ্!” (র্য়মহণ, হিে িও; ফুল ফুটুক)
২। “ত্ুহমই আমাে হমহেবলে রসই মুখ্!
এ-প্রান্ত রর্বক ও-প্রান্ত োাঁবক খ্ুাঁবর্
রিলা রগল।
হফবে রেহখ্ রস আগন্তুক
ঘে আবলা ক’রে ি’রস আবে হপলসু বর্।” (লাল টুকটুবক হেন, ফুল ফুটুক)
এ রেন সু ভাবষে রপ্রমভািনাে এক অহনিজিনীয় হিিকল্প, ো ত্াাঁে কাবে হেল একো ‘ত্রনি ত্রনি ি’।
রসৌিেজ অবন্বষণ মানু বষে সির্াত্ প্রিৃ হি। রসৌিবেজে অিিান িাইবে নয়, মানু বষে মবন এিং এই রসৌিেজ
িান-কাল-পাবিে ওপে হনভজেেীল। রসৌিেজ অবন্বষবণে র্নয রিত্নাে েঞ্জন আিহেযক, কােণ আমাবেে
রিত্নাে েবঙই পান্না সিুর্ আে িুহন লাল িবয় প্রহত্ভাত্ িয়। কহি ‘সু িে’ কহিত্ায় রসৌিেজ অবন্বষবণ ব্রত্ী,
মাকজসিােী সামযিােী কহি নােীে আপাত্ রসৌিবেজ রমাহিত্ নন। েমকা িাওয়ায় আাঁিবলে একা একা ওড়া,
হিকাবলে পড়ন্ত রোবে হিিু হিিু ঘাম মুিাে মবত্া জ্বলা, আকাে উদ্ভাহসত্ কবে িাসা - নােী রসৌিবেজে এই
হিিকল্পুহল ত্রত্হেে মুবখ্ই রভবঙবেন ‘ত্খ্নও নয়’ িাকযিে একাহধ্কিাে িযিিাে কবে। মানিত্ািােী কহিে
রিাবখ্ রসই নােী ত্খ্নই সু িে িবয় উেল –
“েখ্ন রভাাঁ িার্বত্ই
মানায় িবটে রফাঁবসা র্ড়াবনা এক সমুদ্র
একহট কবে ইস্তািাবেে র্বনয
উবিাহলত্ িাহুে ত্েবঙ্গ রত্ামাবক র বক হেল
ত্খ্নই
আিেজ সু িে রেখ্াল রত্ামাবক।।” (সু িে, ফুল ফুটুক)
এই হিিকল্পহটে মধ্য হেবয় শ্রমর্ীিীে সংঘিি রূপহট ধ্ো পবড়বে। রস ইস্তািাে হিহল কবে লাহিত্, িহিত্
মানু বষে সংঘিিত্াে কর্া প্রিাে কবে, ত্াবেে সু িেভাবি িাাঁিাে স্বপ্ন রেখ্ায়। সমহি-উন্নয়বনে ভািনায় ভাহিত্
কহিে রিাবখ্ রসই নােী িবয় উবেবে ‘আিেজ সু িে’। আিাে মাকজসিােী কহি ‘লাল হেন’ আনাে সংকবল্প
িিপহেকে। এর্নয রেৌিবন পোহত্বক হত্হন েত্খ্াহন উিত্ এখ্াবন অবনকখ্াহন োন্ত। এই োন্ত সমাহিত্
ভাবিে সবঙ্গ রপ্রমভািনাে সমন্বয় হিিকবল্প লক্ষণীয়:
“ত্ুহম আবলা, আহম আাঁধ্াবেে আল রিবয়
আনবত্ িবলহে
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 48
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লাল টুকটুবক হেন।” (লাল টুকটুবক হেন, ফুল ফুটুক)
কলকাত্াে েিেত্হল ও িটকলবকহন্দ্রক র্ীিনোিাে রিে হকেু হিিকল্প ত্াাঁে এই পেজাবয়ে কহিত্াুহলবত্
পাই।
১। “মার্ায় িবটে রফাঁবসা র্ড়াবনা এক সমুদ্র” (সু িে, ফুল ফুটুক)
২। “একিাে এ আবলাে নীবি, একিাে ও-আবলাে নীবি
গাবেে পাত্ায়
িােিাে নবড়িবড় িসবে
ত্রধ্েজিুযত্ অেকাে।” (এক অসিয োহি, ফুল ফুটুক)
৩। “োস্তাে েু পাোহড় িহস্ত রর্বক
মাবঝ মাবঝ রভবস আসবে েম-ফাটা আওয়ার্ -” (এক অসিয োহি, ফুল ফুটুক)
৪। “এখ্ুহন
িাসন-রধ্ায়া র্বল
হনবর্ে মুখ্ রেখ্বি
রধ্াাঁয়ায় রধ্াাঁয়াকাে আেও একহট সকাল।” (আমো োি, ফুল ফুটুক)
সামযিােী সু ভাষ ফুলবক হিলাহসত্াে উপাোন িবল মবন কবে কহিত্াবক্ষি রর্বক হিোয় হেবত্ রিবয়হেবলন,
হত্হনই আিাে িবলবেন ‘ফুল ফুটুক’। এই উচ্চােণ শুবনই রিাঝা োয় হত্হন পেিত্জীকাবল িুবঝবেন ফুল মানি
র্ীিবনে এক অপহেিােজ অঙ্গ। ত্াবক র্ীিন রর্বক এবকিাবে িাে রেওয়া রকাবনাভাবিই সম্ভি নয়। ত্াই ফুবলে
স্বাধ্ীকােবক হত্হন হিিকবল্পে মাধ্যবম রমবন হনবয়বেন।
১। “িমাগত্ রিাখ্ োহঙবয় োহঙবয়
োো িবয় রগবে অে
ত্াবেে নাবকে কাবে ধ্বে হেও
ফুবলে একটু গে।” (শুধ্ু ভাঙা নয়, ফুল ফুটুক)
২। “উবোবন সেযামহণ ফুল ফুহটবয় ত্ুলিাে
এই রত্া সময়।।” (সেযামহণ)
৩। “ফুল ফুটুক না ফুটুক
আর্ িসন্ত” (ফুল ফুটুক না ফুটুক, ফুল ফুটুক)
সু ভাষ সমগ্র পৃহর্িীবক ‘ওবয়স্টলযান্ড’ ভািবত্ পাবেনহন; িেং রপাবড়া র্হমবত্ োাঁহড়বয় সাময-ত্রমিীভাবলািাসাে স্বপ্ন রেবখ্বেন, িসবন্তে আগমবনে প্রত্যাো কবেবেন। এবক হিিকবল্প প্রকাে কবেবেন এভাবি –
“োন-িাাঁধ্াবনা ফুটপাবর্
পার্বে পা ডুহিবয় এক কােবখ্াট্টা গাে
কহি কহি পাত্ায় পাাঁর্ে ফাহটবয়
িাসবে” (ফুল ফুটুক না ফুটুক, ফুল ফুটুক)
এে মবধ্য শুভক্ষণ আগমবনে আভাস েবয়বে।
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 49
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নয়
১৯৬২ হিিাবব্দ প্রকাে পায় ‘েত্ েূ বেই োই’ কািয। “হঘবে র্াকা প্রকৃহত্ ও পহেবিেবক রেখ্াে রিাবখ্ে
অহভনিবে, অ-সেৃ বেে মবধ্য সােৃ েয আহিষ্কাবেে প্রহত্ভায়, উপমা ও হিিকল্প হনমজাবণ সু ভাষ এই গ্রবেই অসম্ভি
সার্জকত্ায় রেখ্া রেন।”১৬
এই কাবিযে প্রর্ম কহিত্া ‘রেবত্ রেবত্’-রত্ হকেু টা রূপকর্াে িাল লহক্ষত্। এখ্াবন একহট েু মুবখ্া নেীে
কর্া পাই। রূপকর্ায় রেমন োর্া িা োর্পুি রকার্াও োবিন রত্া োবিনই, রেবত্ রেবত্ রকাবনা হকেু সু িে
হর্হনবসে সবঙ্গ রেখ্া িয়। এখ্াবনও রেবত্ রেবত্ এক নেীে সবঙ্গ রেখ্া িবয়বে। কহি রসই নেীে রূপ হনমজাবণ
হিিকবল্পে প্রবয়াগ ঘহটবয়বেন –
“ত্ােপে রে-রত্ রে-রত্ রে-রত্
এক নেীে সবঙ্গ রেখ্া।
পাবয় ত্াে ঘুঙুে িাাঁধ্া
পেবণ
উড়ু-উড়ু র উবয়ে
নীল ঘাগো।” (রেবত্ রেবত্, েত্ েূ বেই োই)
এখ্াবন রিাঝা োবি েীঘজ োিাে পে নেীে সবঙ্গ সাক্ষাৎ হমবলবে। আিাে হদ্বত্ীয় পেজাবয় এই নেী োক্ষসীে
সবঙ্গ এক িবয় রেখ্া রেয় – োে রূপ রূপকর্াে োর্কনযাে মবত্া ঐশ্বেজমহণ্ডত্, হকন্তু পার্জকয িবলা রূপকর্াে
োর্কনযা সিজগ্রাসী নয়, নেীরূপী ‘পেমাসু িেী োর্কনযা’হট সিজগ্রাসী।
উপমাহমহশ্রত্ হিিকল্প হনমজাবণ সু ভাবষে কৃহত্ে অনস্বীকােজ। পূ বিজই ত্াে উবিখ্ কো িবয়বে। িত্জমান
কাবিযও রিে হকেু উপমাহমহশ্রত্ হিিকবল্পে উোিেণ রমবল। ের্া –
১। “আহশ্ববনে আিেজ সকাল
েং োে
হেক িাাঁপাফুবলে মবত্া।” (রপাড়া েিবে, েত্ েূ বেই োই)
২। “রেখ্াবন ত্াে রিাবখ্ে
উজ্জ্বল নীল মহণে মবত্া আকাে।” (রপাড়া েিবে, েত্ েূ বেই োই)
৩। “পৃহর্িীটা রেন োস্তাে রখ্াঁহক-কুকুবেে মবত্া
রপাকাে জ্বালায়
হনবর্ে লযার্ কামবড় ধ্’রে
রকিহল পাক খ্াবি;” (পা োখ্াে র্ায়গা, েত্ েূ বেই োই)
উপমাত্মক এই হিিকল্পুহল কহিত্াে সু বেে সবঙ্গ সংগহত্পূ ণজ।
ট্রাম ও ট্রামলাইবনে কর্া ত্াাঁে একাহধ্ক কহিত্ায় িােিাে হফবে হফবে এবসবে। ট্রাম ও ট্রামলাইনবক
অিলম্বন কবেও রিে হকেু হিিকল্প হত্হন প্রবয়াগ কবেবেন। রেমন –
১। “ত্ােপে ট্রাম রর্বক রনবম
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 50
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ঊধ্বজশ্বাবস পালাবত্ লাগলাম।” (রপাড়া েিবে, েত্ েূ বেই োই)
২। “োস্তাে রখ্াাঁেলটাে মবধ্য র্বম েবয়বে
ট্রামলাইবনে
মেবি-রধ্ায়া র্ল।” (োস্তাে রলাক, েত্ েূ বেই োই)
৩। “মার্াে উপে একটানা েীঘজ ত্াবে
েড় রটবন
ঝবড়ে সু ে িার্াবত্ িার্াবত্ রগল
একটা মেে ট্রাম।” (এই পর্ ৩, েত্ েূ বেই োই)
প্রহত্হট হিিকল্প পােকমবন স্বত্ন্ত্র িাত্জা হনবয় উপহিত্ িয়।
িািাে হনবয় আসা মাইবনে টাকায় পুবর্াে ো হকেু রকনাকাটা রসবে রফলবত্ িবি। ত্াই পুবর্াে রকনাকাটা
না িওয়া পেজন্ত অধ্ীে রেবলে পড়ায় মন রনই। এই হিিকল্পবকই ফুহটবয় ত্ুলবলন ‘রকন এল না’ কহিত্ায় –
“িাবপে-আেবে-মার্া-খ্াওয়া রেবলে মবত্া
হিহর্হিহর্ অক্ষেুবলা একুাঁবয়
অিাধ্য –
েত্ক্ষণ পুবর্াে র্ামা রকনা না িবি
নড়বি না।” (রকন এল না, েত্ েূ বেই োই)
িাস্তহিক রক্ষবিও রেখ্া োয় রকান মানু ষ িাইবে হগবয় হনহেজি সমবয় হফবে না এবল মবনে মবধ্য উৎকো রেখ্া
োয়। এখ্াবনও রেবলহটে িািাে েখ্ন িাহড় রফোে কর্া হেল, রসই সময় অহত্িান্ত িবয় োওয়াে র্নয অর্ানা
আেিায় রেবলহটে মা েহিত্। রসই হিিকবল্পে প্রবয়াগ ঘটল এইভাবি –
“কড়াে গাবয় খ্ুহন্তটা
আর্ একটু রিহে েকম নড়বে।
ফযান গালবত্ হগবয়
পা-টা পুবড় রগল।” (রকন এল না, েত্ েূ বেই োই)
রেবলহট িাইবে রিহেবয় রেখ্বত্ রগল, হকন্তু হকেু সময় পে মৃত্ুযে পাে কাহটবয় িািা হফবে এল, হকন্তু রেবলহট
এল না। আমাবেে সমার্ রে কত্খ্াহন হনোপিািীন ত্াবকই হত্হন প্রকাে কেবলন রেখ্াহিবিে মাধ্যবম।
‘মুখ্ুবর্যে সবঙ্গ আলাপ’ কহিত্াহটবত্ ত্রিেহক ভহঙ্গবত্ সমকালীন নানা প্রসঙ্গবক কহি হিিকবল্পে মাধ্যবম ত্ুবল
এবনবেন। এবসবে আহিকাে কৃষ্ণাঙ্গবেে হনগ্রবিে কর্া, হকন্তু কহি আোিােী; ত্াই এাঁবকবেন এেকম হিিকল্প:
“ঘৃ ণাে িাত্ মুিবড় হেবি ভাবলািাসা
পৃহর্িীে ঘে আবলা ক’রে
রেবখ্া, আহিকাে রকাবল
সাত্ োর্াে ধ্ন এক মাহণক
স্বাধ্ীনত্া।”
প্রসঙ্গিবম এবসবে িীবনে সম্ভািয েু বিে প্রসঙ্গ –
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 51

এ কু শে র ঢে উ
সা হি ত্য

ও

সং স্কৃ হত্

হি ষ য় ক

আ ন্ত র্জা হত্ ক

অ ন লা ই ন

ISSN: 2454-7182

গ বি ষ ণা

প হি কা

( রে ফা হে ড

র্া নজা ল ,

ত্রি মা হস ক )

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

“হকন্তু খ্ুি ভবয়ে হকেু রনই;
েু ি না িওয়াে হেবক।”
আিাে ধ্নত্বন্ত্র িাাঁিিাে েহিটাও িযঙ্গাত্মক হিিকবল্পে মাধ্যবম ত্ুবল ধ্েবলন –
“ধ্নত্বন্ত্রে িাাঁিিাে একটাই পর্
আত্মিত্যা
েহড় আে কলহস মর্ুত্
এখ্ন শুধ্ু র্বল ঝাাঁপ হেবলই িয়।”
এে মধ্য হেবয় ধ্নত্বন্ত্রে অিসান ঘটাবত্ িাইবলন সাধ্ােণ মানু ষবক িাাঁহিবয় োখ্াে র্নয, রকননা ধ্নত্াহন্ত্রক
সমাবর্ মানু বষে রিাঁবি র্াকা মোে সাহমল।
অসংগহত্পূ ণজ র্ীিবন মানু ষ কখ্নই খ্ুহে িবত্ পাবে না, কহি সু ভাষও পাবেনহন। অসংগহত্পূ ণজ
পহেহিহত্বকও হত্হন হিিকবল্প ফুহটবয় ত্ুবলবেন –
“োে িাত্ আবে ত্াে কার্ রনই,
োে কার্ আবে ত্াে ভাত্ রনই
আে োে ভাত্ আবে, ত্াে িাত্ রনই।” (মুখ্ুবর্যে সবঙ্গ আলাপ, েত্ েূ বেই োই)
হত্হন এই অসংগহত্ে সংগহত্ িান।
‘েত্ েূ বেই োই’ কাবিযে নাম কহিত্াহটবত্ কহিে একান্ত ঘবোয়া মবনে েহি ফুবট উবেবে। কহিে র্ীিবনে
সবঙ্গ ত্াল রেবখ্ প্রিাহিত্ একহট নেী – ো কহিে িলমান র্ীিবনে প্রত্ীক িবয় োাঁহড়বয়বে। কহিে রিাবখ্ে
পাত্ায় হনত্যহিোর্মান লক্ষ্মীে পা।
“আমাে রিাবখ্ে পাত্ায় রলবগ র্াবক
হনবকাবনা উবোবন
সাহে সাহে
লক্ষ্মীে পা।” (েত্ েূ বেই োই, েত্ েূ বেই োই)
হনবকাবনা উবোন, সাহে সাহে লক্ষ্মীে পা – এইসি হিিকবল্পে মধ্য হেবয় গ্রাময ঘবেে োহন্তময় হিি প্রত্ীয়মান
িয়।
েে
হিহিধ্ হিষয় ও ভািবক হিিকবল্পে মাধ্যবম ফুহটবয় ত্ুবলবেন সু ভাষ ত্াাঁে কহিত্ায়। কখ্নও োর্মনহত্ক হিষয় ও
পহেহিহত্বক হিিকবল্পে মাধ্যবম ত্ুবল ধ্বেবেন, রপৌোহণক প্রসঙ্গবক হিিকবল্পে মাধ্যবম প্রকাে কবে ত্াবক
কহিত্াে অপহেিােজ উপাোন কবে ত্ুবলবেন, উপমাত্মক হিিকল্পুহল পােবকে কাবে িিিয হিষয়বক আেও
েৃ ঢ়ভাবি রপৌঁবে হেবয়বে, অনু ভূহত্র্ হিিকবল্পে মাধ্যবম আপন অনু ভূহত্বক পােবকে হৃেবয় েহড়বয় হেবয় ত্াাঁে
কহিত্াে সবঙ্গ পােবকে আত্মীয়ত্া িাপন কবেবেন, আহকজটাইপ ও প্রত্ীকী হিিকল্পুহলে সািাবেয পােবকে
রিাবধ্ে র্গত্বক স্বত্ন্ত্র পেজাবয় উন্নীত্ কবেবেন – আেও কত্ কী। এককর্ায় িাংলা কহিত্াে হিিকবল্পে
পহেহধ্বক হত্হন অবনকখ্াহন প্রসাহেত্ কবেবেন। সমাবলািবকে ভাষায় –
“... সু ভাষ মুবখ্াপাধ্যাবয়ে হিিকল্প সৃ হিে ক্ষমত্া সার্জকত্েভাবি অহভিযি”১৭
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 52
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ত্াাঁে সৃ ি হিিকল্পুহল ত্াাঁে কহিত্াবক স্বত্ন্ত্র মেজাোয় অহভহষি কবেবে। এই প্রসবঙ্গ অধ্যাপক অশ্রুকুমাে
হসকোবেে ত্াৎপেজপূণজ মন্তিয প্রহণধ্ানবোগয –
“... ত্াাঁে কহিত্াে সিবিবয় রিহে আকষজণ এই হিহেি ইবমর্ুহলে র্বনয। এই
ইবমর্ুহলবক অিলম্বন কবেই ত্াাঁে কহিত্ায় মমত্াহেগ্ধ মানিত্ািাবেে রোাঁয়া রলবগবে।
আে এই ধ্েবণে েহি িাংলা কাবিয অহভনিও িবট।”১৮
ত্র্যসূ ি
১। িসু , িুিবেি। কাবলে পুত্ুল। হনউ এর্ পািহলোসজ প্রাইবভট হলহমবটড। কলকাত্া। ৩য় সংস্কেণ, রম ১৯৯৭, পৃ ষ্ঠা ৮১
২। হসংিোয়, র্ীবিন্দ্র। আধ্ু হনক কহিত্াে মানহিি। রে’র্ পািহলহেং। কলকাত্া। ২য় সংস্কেণ, র্ুলাই ২০০১, পৃ ষ্ঠা ১৩১
৩। Turnbull, Joanna (Managing Editor), Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University
Press, 8th Edition, 2010, page-775
৪। িিিত্জী, সু হমত্া। আধ্ু হনক কহিত্াে িালহিি। সাহিত্যবলাক। কলকাত্া। ২০০৮। পৃ ষ্ঠা ২৭৮
৫। ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ২৮২
৬। িসু , িােীন্দ্র। কহিত্া, আধ্ু হনকত্া ও আধ্ু হনক কহিত্া। েত্নািলী, কলকাত্া। এহপ্রল ১৯৮৭। পৃ ষ্ঠা ৮
৭। িিিত্জী, সু হমত্া। র্ীিনানি: সমার্ ও সমকাল। সাহিত্যবলাক, কলকাত্া। ৩য় সংস্কেণ, নবভম্বে ২০০৮। পৃ ষ্ঠা ১১৭
৮। মুবখ্াপাধ্যায়, ধ্রুিকুমাে। আধ্ু হনক িাংলা কহিত্া: স্বরূবপ রূবপ। রে’র্ পািহলহেং, কলকাত্া। নবভম্বে ২০০৫। পৃ ষ্ঠা
১০৬
৯। ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ১০৬
১০। মুবখ্াপাধ্যায়, িাসন্তীকুমাে । আধ্ু হনক িাংলা কহিত্াে রূপবেখ্া। প্রকাে ভিন। কলকাত্া। ৭ম সংস্কেণ, মািজ
২০০৯। পৃ ষ্ঠা ৪০৬
১১। ভট্টািােজ, র্গেীে। আমাে কাবলে কবয়কর্ন কহি। ভােহি, কলকাত্া। ২য় সংস্কেণ, আগস্ট ২০০৪। পৃ ষ্ঠা ২৬৮
১২। িবিযাপাধ্যায়, সবোর্। িাংলা কহিত্াে কালান্তে। রে’র্ পািহলহেং, কলকাত্া। ৩য় সংস্কেণ, র্ানু য়াহে ২০১৬। পৃ ষ্ঠা
১৬৪
১৩। িিিত্জী, সু হমত্া। আধ্ু হনক িাংলা কহিত্াে হদ্বত্ীয় পেজায়। প্রজ্ঞাহিকাে, কলকাত্া। ৪র্জ সংস্কেণ, ২০১৬। পৃ ষ্ঠা ১৬৪
১৪। হসকোে অশ্রুকুমাে। আধ্ু হনক কহিত্াে হেগিলয়। অরুণা প্রকােনী, কলকাত্া। ত্রিোখ্ ১৪১৫। পৃ ষ্ঠা ২৩২
১৫। ভট্টািােজ, র্গেীে। আমাে কাবলে কবয়কর্ন কহি। পূ বিজাি। পৃ ষ্ঠা ২৭০
১৬। িিিত্জী, সু হমত্া। আধ্ু হনক িাংলা কহিত্াে হদ্বত্ীয় পেজায়। পূ বিজাি। পৃ ষ্ঠা ১৭২
১৭। োেুপ্ত অবলাকেঞ্জন ও িবিযাপাধ্যায় রেিীপ্রসাে (সম্পাহেত্)। আধ্ু হনক কহিত্াে ইহত্িাস (প্রিে – িসু রেিবত্াষ,
আধ্ু হনক িাংলা কহিত্ায় হিিকবল্পে িযিিাে)। িাক্-সাহিত্য, কলকাত্া। র্ুন ১৯৬৫। পৃ ষ্ঠা ২৪৩
১৮। হসকোে, অশ্রুকুমাে। আধ্ু হনক কহিত্াে হেগিলয়। পূ বিজাি। পৃ ষ্ঠা ২৪৩
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হিপন্ন মানিত্া ও ‘ঘূ হণজ’-ে নায়ক
রলখ্ক-পহেহিহত্

গীত্া মণ্ডল

অধ্যাহপকা
িাংলা হিভাগ, িিেমপুে গালজস কবলর্
িিেমপুে, পহিমিঙ্গ, ভােত্
সংহক্ষপ্তসাে

েম্ভু হমি িাংলা নাটযর্গবত্ এক অহিস্মেণীয়

নাম। অহভনয়, প্রবোর্না োড়াও নাটযেিনাে রক্ষবি ত্াাঁে

প্রহত্ভাে েীহপ্ত হিিুহেত্ িবয়বে। অহভনয় ও নাটক েিনাে রক্ষবি আহঙ্গক ও েৃ হিভহঙ্গে স্বাত্ন্ত্র েবয়বে।
স্বাধ্ীনত্া পেিত্জী ভােত্ ত্র্া িাংলাবেবেে টালমাটাল অিিা হিপেজয় ত্াাঁে নাটবক রূপাহয়ত্। ‘ঘূ হণজ’ নাটবক
মানু বষে মানহিকত্া, মূ লযবিাধ্, নীহত্-ত্রনহত্কত্া, সামাহর্ক র্ীিন হিপেজস্ত। নাটবকে িিিয েু হট নায়ক িহেবিে
মবধ্য প্রহত্ভাত্। রেবিনিািু এিং হিকাে ত্রদ্বত্ নায়ক এ নাটবকে অনযত্ম ত্রিহেিয। েু র্বনে র্ীিবন ঘাত্প্রহত্ঘাত্ মানহিকত্াবক হিপন্ন কবেবে। ত্িু েু র্বনে মবধ্য েবয়বে মূ লযবিাধ্, রেষ পেজন্ত মানহিকত্াে র্য়
রঘাহষত্। হেন্নমূ ল উদ্বাস্তু মানু ষ, ধ্হষজত্া নােী, রত্ভাগা আবিালবন পেু জেস্ত কৃষকবেে প্রহত্ নায়ক িহেবিে
সিানু ভূহত্ কত্জিযবিাধ্ মানহিক মূ লযবিাবধ্ উজ্জ্বল িবয় উবেবে।
সূ িক েব্দ

ঘূ হণজ, ত্রদ্বত্ নায়ক, হিপন্ন, মানিত্া, সাম্প্রোহয়ক োঙ্গা, রেেভাগ।
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হিপন্ন মানিত্া ও ‘ঘূ হণজ’-ে নায়ক
গীত্া মণ্ডল

নাটযর্গবত্ েম্ভু হমি এক অহিস্মেণীয় নাম। িহু নাটবকে িহেি রূপায়বন ত্াাঁে সু পােেহেজত্া েেজক ও
সমাবলািকবক নহিত্ কবেবে।
অহভবনত্া েম্ভুহমি হিোট, হিোল হকংিেহন্ত প্রহত্ম, োেীহেক অহভনবয়ে
অনিেয পহেহমহত্ আে ত্াে সবঙ্গ অসাধ্ােণ েীহলত্ কেস্বে এিং িহুস্তে
অহভনবয়ে অনু পুঙ্খ র্হটলত্া প্রকাবে হত্হন শুধ্ু আমাবেে সমবয়ে রসো নন,
অহভবনত্াবেে

অহভবনত্া।...হর্বয়টােবক

ভাবলাবিবসহেবলন।

েম্ভুহমি

হনবর্ে

রর্বক

রিহে

১

ত্াাঁে (১৯১৫-১৯৯৭) র্বন্মে েত্িষজ রপহেবয় আর্ও অমহলন, হনর্স্ব রর্যাহত্বত্ ভাস্বে।
েম্ভুহমি শুধ্ু অহভবনত্া নন, অসাধ্ােণ নাটয-প্রবোর্ক, ‘নিান্ন’, ‘উলু খ্াগড়া’, ‘পহর্ক’, ‘রোঁড়াত্াে’, ‘িাে
অধ্যায়’, ‘োর্া’, ‘অয়হেপাউস’ ও পুত্ুলবখ্লা’ প্রভৃহত্ নাটবকে প্রবোর্না েম্ভুহমবিে স্বাত্ন্ত্রযবক হিবেষভাবি
হিহিত্ কবে। ত্াাঁে ‘েিকেিী’ প্রবোর্না ‘হমর্’-এ পহেণত্। ১৯৫৪ রম মাবস িহুরূপীে অহভনয় ইহত্িাস সৃ হি
কেল।
িহুরূপীে নত্ুন নাটক রনবমবে েিকেিী। এই েিীন্দ্রনাটয হেিী রর্বক
র্াত্ীয় পুেস্কাে রপবয়বে। ত্াে আবগ িাংলা হর্বয়টাবে এমন সিান রকউ
কখ্বনা পান হন।২
েিীন্দ্রনাবর্ে সাহিত্য- নাটযবিাবধ্ে প্রহত্ ত্াাঁে সু গভীে আিা ও েৃ ঢ় প্রত্যয় হিস্ময় সৃ হি কবে। ঐহত্বিযে
প্রহত্ ত্াাঁে সম্ভ্রমবিাধ্ লক্ষ কোে মবত্া। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শম্ভুমিন্ধের বক্তবয,
েিীন্দ্রনাবর্ে নাটক সম্পবকজ আমাবেে অবনবকে অবনকেকম ধ্ােণা আবে।
ত্াে মবধ্য একটা িবি রে, ত্াাঁে নাটক নাটক নয়, কািয, এবত্ নাটকীয়ত্া
রনই।... হকন্তু িাে িাে পড়বত্ পড়বত্ একটা নত্ুন রিাধ্ আবস্ত আবস্ত উহদ্ভন্ন
িল, এিং িাে অধ্যায় ও েিকেিীে অহভনবয়ে পহেকল্পনা কেবত্ হগবয়
অবনক নত্ুন কর্া রেন প্রত্ীয়মান িল। ত্াে মবধ্য প্রধ্ান একটা কর্া িবি,
েিীন্দ্রনাবর্ে নাটকবক রিাধ্ হেবয় সম্পূ ণজ আত্মসাৎ কেবত্ না পােবল রিাধ্
িয় িাংলা নাটবকে মান উন্নত্ িবি না।৩
অর্জাৎ েম্ভুহমি েিীন্দ্রনাটয রিাবধ্ উিীণজ িিাে প্রয়াস কবেবেন। ফলশ্রুহত্ হিবসবি েম্ভুহমি পহেণত্ নাটযিযহিে
রূবপ অহধ্হষ্ঠত্ িবয়বেন।
মবন িয় েম্ভুহমবিে পুবো র্ীিনটাই হেল এক অনন্ত অনু সোন—ভােত্ীয়
নাবটযে স্বরূপ আে রসখ্াবন ত্াাঁে হনর্স্ব অিিান হনবয়।...অত্যন্ত সাোমাটা
র্ীিনিেজায় অভযস্ত, অেবন-িসবন হনত্ান্ত সাধ্ােণ এই মানু ষহট, োাঁে নাম
েম্ভুহমি ত্াাঁে র্ীিবনে সিহকেু বত্ই হর্বয়টাে, হনশ্বাবস-প্রশ্বাবস, ধ্যাবন জ্ঞাবন
সবিবত্। ত্াাঁে রিাবধ্ে, অনু ভবিে সি নেী এবস রমবে হর্বয়টাবে। ত্াাঁে
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রিত্নাে সি পাহখ্ রে ঘবে রফবে ত্া হর্বয়টাে। ত্াাঁে মার্ায় হিন্তাে সমস্ত
সু বত্াুহল র্ীিবনে টানাবপাবড়বন ো িুবন িবলবে ত্াে নাম হর্বয়টাে।৪
অহভনয় প্রবোর্না ও হনবেজেনা োড়াও হত্হন রিে কবয়কহট অসাধ্ােণ নাটক িাংলা নাটবকে ইহত্িাবস
সংবোর্ন কবে নাটয-সাহিত্যবক সমৃি কবেবেন।
েম্ভুহমি ‘ঘূ হণজ’ নাটবকে প্রর্ম অবিে প্রর্ম েৃ বেয হলবখ্বেন, “ঘটনাকাল ১৯৪৯/১৯৫০ সাল নাগাে” (পৃ৩০৩)। নাটবকে ঘটনা প্রিাি স্বাধ্ীনত্া উিে পবিজ। রেে ত্খ্ন নানাহিধ্ সমসযায় র্র্জহেত্। েীঘজ স্বাধ্ীনত্া
আবিালবনে েিক্ষয়ী সংগ্রাবমে ফলশ্রুহত্ হিবসবি স্বাধ্ীনত্া লাভ কেল ভােত্িাসী। হদ্বখ্হণ্ডত্ ভােবত্ ভয়ািি
আকাে ধ্ােণ কেল সাম্প্রোহয়ক োঙ্গা, উেিাস্তু সমসযা, সামাহর্ক পাহেিাহেক, োর্মনহত্ক, আহর্জক, ত্রনহত্ক,
মানহিক সংকট। সাধ্ােণ মানু বষে র্ীিবন েু হেজন ঘহনবয় এল, রেখ্া রগল হিপন্ন মানিত্াে েহি। ‘ঘূ হণজ’ নাটবকে
নায়ক িহেবি এই হিপেজয় ধ্ো পবড়বে।
‘ঘূ হণজ’ নাটবক ত্রদ্বত্ নায়ক েবয়বে। নাটযত্ি হিে হনকল ত্রদ্বত্ নায়বকে উবিখ্ কবেবেন। নায়বকে র্ীিবনে
কাহিহন নাটবক রূপাহয়ত্ িয়। এ নাটবকে রকহন্দ্রয় ঘটনা িা কাহিহনে পুোিৃ ি হত্নহট অবি সম্পূ ণজ। প্রর্ম েু হট
অবিে কাহিহন িৃ বিে নায়ক রেবিন মুবখ্াপাধ্যায়, পেিত্জী অিহটে িৃ বিে নায়ক হিকাে। আসবল রেবিন
মুবখ্াপাধ্যাবয়েই পেিত্জী ধ্াপ িা অংে হিকাে িহেিহট। েু ই নায়ক িহেবিে কাহিহন এই নাটবকে িৃ ি সম্পূ ণজ
কবেবে। রেবিবনে মানস সঞ্জাত্ িহেি িল হিকাে। নাটযকাবেে িিিয েু হট িহেবিে মধ্য হেবয় পূ ণজত্া লাভ
কবেবে, রেবিন ও হিকাে েু হট িহেবিে হমহলত্ ভািনা নাটবকে রকহন্দ্রয় ভািনা। ত্াই একক নায়বকে পহেিবত্জ
ত্রদ্বত্ নায়বকে ত্রিহেিয মহণ্ডত্ এ নাটক। পেজায়িবম েু ই িহেবিে আবলািনায় নায়ক সম্বেীয় ভািনাে পূ ণজত্াে
সোন কো োয়।
নামকেবণে মধ্য হেবয় নাটবকে আভযন্তেীণ হিিহট স্পি িবয় উবেবে। ঘূ হণজ র্ীিবন হিপেজয় রডবক আবন।
প্রিহলত্ িযিিা, নীহত্-হনয়ম রভবঙ িুেমাে কবে ভয়ািি রূপ ধ্ােণ কবে। সু ি স্বাভাহিক র্ীিন রভবঙ পবড়।
ঘূ হণজ সম্পবকজ নাটযকাে হলবখ্বেন,
ত্ােপে এক ভয়িে মন্বন্তে িল। মানু বষে ত্রত্েী রসই মন্বন্তে। লক্ষ লক্ষ
রলাক না রখ্বত্ রপবয় েিবেে োস্তায় মাো রগল, ’৪৩ সাবল। আমাবেে
রিাবখ্ে

সামবন।

ত্ােপে

’৪৬

সাবল।

কীভাবি

োঙ্গা

িল

হিিু

মুসলমাবনে।...োর্মনহত্ক েবলো হেন্নমূ লবেে হনবয় িযিসা শুরু কেল। গড়া
নয় ভাঙা- এ িল স্পহধ্জত্ প্রগহত্ে কর্া।...রলাবক হেখ্ল রেমন কবে পাবো
নাও। ত্খ্ন কাবক না গাহল রেওয়া িবয়বে? েিীন্দ্রনার্ রর্বক শুরু কবে।
এরই পটভূ মিকায় এবং নাটয প্রন্ধ াজনায় একটা নতু ন ভমি
আমবষ্কান্ধরর চেষ্টায়- ঘূ হণজ রলখ্িাে কিকে প্রবিিা।
ঘুহণজ রলখ্া শুরু িয়... ১৯৫০ সাবলে শুরুবত্... (হিবসিটা ১৩৭৩ সাবল
প্রর্ম িই রিরুিাে সমবয়)।৫
সম্পােবকে িিিয:
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 56
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অভাি-অনটবন পেজেস্ত িাংলা ত্র্া আমাবেে পহিমিঙ্গ। রসই স্বাধ্ীনত্াে
রগাড়াে হেনুবলায় রেে গড়াে পহেিবত্জ রেে-ভাঙা, মূ লযবিাবধ্ে অিলু হপ্তে
র্নয োর্মনহত্ক েলুবলাে হিপুল আবয়ার্ন এিং রসই সবঙ্গ িাঙাহল সমার্,
এিং একক মানু বষে িযহিগত্ টানাবপাবড়বনে স্পি েহি এ নাটবক আাঁকা
িবয়হেল।৬
এই নাটবকে একর্ন নায়ক রেবিন মুবখ্াপাধ্যায়, মধ্যহিি িুহির্ীিী মানু ষ। ত্াাঁে সংসাবে েু ই কনযা, এক
পুি ও স্ত্রীবক হনবয় িাসযমুখ্ে পহেবিে। আপনবভালা সৎ পহেশ্রমী রেবিবনে সংসাবে রভত্বে রভত্বে ক্ষয়,
িাইবে রর্াড়াত্াহল রেিাে প্রবিিা লক্ষণীয়। রেবিন ঋণগ্রস্ত, আপন েযালক স্বার্জপে, অর্জবলালু প মূ লযবিাধ্িীন
অহিনাে ঋবণে োবয় রেবিবনে রপ্রসহট আত্মসাৎ কবেন। রেবিন অত্যন্ত স্বাধ্ীনবিত্া, মনু ষযবেে মহিমায় েীপ্ত,
োহন্তহপ্রয়। োোে অনযাবয়ে প্রহত্িাবে স্ত্রী িীণা মূ খ্ে িবয় উেবল হত্হন িবলন, “িীণা, িীণা কী কেে হেুঃ!
পাড়াে রলাক র্াহনবয় রেবলপুবলবেে র্াহনবয়, রকাবনা লাভ িবি, িুপ কবো।” (১/১ পৃ- ৩০৮)
শুধ্ু রপ্রস আত্মসাৎ কো নয়, রসই সবঙ্গ অহিনাে ওই রপ্রবস রেবিনবক অর্জ হেবয় মযাবনর্াে কবে হনবর্বেে
সার্জহসহি কেবত্ িি পহেকে। রেবিন ত্াবত্ োর্ী না িবল িবলন, “এত্ েপজ রত্ামাে রকার্া রর্বক আবস আহম
িুহঝ না মুখ্ুবেয মোয়। মযাবনর্াহেে িাকহে েহে না পাও রত্া রকার্ায় োবি এই িুবড়া িয়বস, িাকহেে রখ্াাঁবর্?
ত্াই এই িাইহসস িাহেহেবক?” (১/১ পৃ- ৩০৯) রেবিনবক আবো িবলন, “একটু রত্া হনিু িবত্ পােবত্ আমাে
কাবে, হনবর্ে র্বনয না িও, রেবলবমবয়বেে মুখ্ রিবয়? েু -েু বটা আইিুবড়া িয়িা রমবয়, প্রণবিেও একটা হকেু
িওয়া েেকাে,- এ সি রত্া িাবপে কার্। কী কেবল ত্াে? হনবর্ে অিংকাে িাাঁিাবনাটাই োহয়ে, আে এুবলা
োহয়ে নয়? কী এমন ভাবলা কাবর্ে র্বনয রেবলবমবয়বেে ভহিষযৎ নি কেে িলবত্ পাবো? এত্টুকু নীিু িবত্
িাাঁবধ্, হকন্তু খ্াওয়াবি কী?” (১/১ পৃ- ৩০৯) রেবিন এবিন র্হটল পহেহিহত্বত্ হেবেিাো িবয় োয়। ত্াাঁে মবধ্য
অন্তদ্বজন্দ্ব শুরু িয় রেষ পেজন্ত হত্হন সর্ল রিাবখ্ অহিনাবেে কাবে ক্ষমা হভক্ষা কবেন। এ িল িযহিবেে সংকট,
মানিত্াে সংকট।
িড় রমবয় খ্ুকু প্রশ্ন কবে, “অবনক রলাবকে রিবয় ত্ুহম অবনক রিহে হিদ্বান। অবনক রিহে িুহিমান, হকন্তু
ত্াবেে সিাে উন্নহত্ িল। সিাে নামডাক িল। রত্ামাে হকেু িল না। িেি আবো খ্াোপ িল। রকন?” (১/১
পৃ- ৩১১) উিবে রেবিন র্ানান, “আহম রিাকা। নইবল েু বিে রগাড়াবত্ আহমও রত্া ফাটকাে িার্াবে রনবম
পড়ত্ুম। িীণাে গয়না রিাঁবি আহমই িাবলে িযিসা শুরু কেত্ুম, ত্ােপে ওষু বধ্ে, ত্ােপে কাপবড়ে। অহিনাে
কবেবে। আে আহম ত্খ্ন ভাবলা ভাবলা প্রিবেে িই, হিজ্ঞাবনে িই প্রকাে কেবত্ রিিা কবেহে। কাগবর্ে
ব্ল্যাকমাবকজট কহেহন- ত্িু েু বিে িার্াবে হিহি হেল, িবল রগবে। এখ্ন োম রিবড়বে, মর্ুেী রিবড়বে, আে
হিহি পড়বত্ রর্বকবে। আহমও পবড় রগলু ম।” (১/১ পৃ- ৩১১) রেবিন হেবলন সৎ প্রকােক, রলাবক ত্াাঁবক শ্রিা
কবে হিশ্বাস কবে হকন্তু পহেহিহত্ে িাবপ হত্হন হনবর্বক হিহি কেবত্ িাধ্য িন। ত্াাঁে েন্ত্রণা, অন্তদ্বজন্দ্ব ত্ীব্র
অন্তেজাি িাে িাে প্রকাহেত্ িবয়বে।
রেবিন-এে পূ িজপুরুষ র্হমোে হেবলন। একান্নিত্জী পহেিাে রভবঙ রেবিবনে িািা একক পহেিাে গবড়ন
স্বত্ন্ত্রভাবি। র্ানজাহলস্ট হিকােবক সত্ত্া, স্পিিাহেত্াে র্নয রেবিন হনবর্ে সন্তাবনে মবত্া ভাবলািাবসন। ত্াাঁে
হনবর্ে সন্তানবক মানু ষ কেবত্ পাবেন হন সহেকভাবি। ত্াাঁে র্নয আত্মসমাবলািনা কবেন। রেবিবনে র্যাোমোয়
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 57
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হেবলন অপুিক হত্হন রেবিনবক পুি হিবসবি পালন কেবত্ রিবয়হেবলন। হকন্তু রেবিবনে িািা োর্ী িন হন,
সংসাে রেবড় আলাো িবয়হেবলন। র্যাোমহে-এে প্রহত্ রেবিবনে গভীে শ্রিাবিাধ্ েবয়বে। র্যাোমোই
ধ্নসম্পে নয়, ত্ুলট কাগবর্ রেবিবনে র্নয একহট রলাক হলবখ্ হগবয়হেবলন। রলাবকে অর্জ: সাধ্ােণ মানু বষে
কত্জিয ত্াে সংসাবেে প্রহত্, ত্াে রিয় উাঁিু েবেে মানু বষে কত্জিয ত্াে সমাবর্ে প্রহত্, ত্াে উপবে রেবেে
প্রহত্, ত্ােও উপবে উেবল পৃহর্িীে প্রহত্ এিং সিবিবয় উাঁিু স্তবেে রে মানু ষ ত্াে কত্জিয ত্াে হনবর্ে প্রহত্।
রেবিন র্যাোমোইবয়ে রলাবকে প্রকৃত্ অর্জ উপলহি কেবত্ রপবেবেন হকনা এ হিষবয় সংেয় প্রকাে কবেন।
রেবিন হিকােবক সমস্ত কর্া িবলন, ত্াোড়া আেও িবলন, “র্ীিন অত্ সেল নয়। র্ীিন একটা ভীষণ
র্হটল িযাপাে।...সমসযাটা অত্ সংকীণজভাবি রকিল োর্মনহত্ক নয়। সমসযাটা হিউমযান। মানহিক। র্ীিবনে
নীহত্ হেক কো। পহেপূ ণজ মানু ষ িওয়া।” (১/২ পৃ- ৩২৬)
রেবিন রেৌিবন িীণাবক ভিাবলাবিবসবে, হকন্তু সংেবমে িাাঁধ্বন হনবর্বক রিাঁবধ্ রেবখ্হেবলন। সাংসাহেক
টানাবপাবড়বন হনবর্ে ইিাে হিরুবি েু হণজহত্ে সবঙ্গ আবপাষ কেবত্ িাধ্য িন, আে অন্তদ্বজবি ক্ষত্হিক্ষত্ িন।
িােপাবেে অিিা িমে প্রহত্কূল িবয় োয়, সন্তাবনো পর্ ভুল কবে। অভাবি,জ্বালায়, েন্ত্রণায় িীণাে মৃত্ুয
ঘবট। মানিত্া হিহিত্ িয়, মনু ষযবেে প্রকাে রকার্াও রকার্াও রেখ্া রগবলও ত্া িােপাবেে আঘাবত্ আঘাবত্
েিাি িবয় ওবে।
রেবিনিািুে হত্নহট সন্তান, েু হট রমবয় একহট রেবল। িড় খ্ুকু রকত্া েু েস্ত, হনবর্বক হনবয়ই িযস্ত, হপত্ামাত্া িা সংসাবেে রকাবনা োয় ত্াে রনই, সংসাবে েখ্ন টালমাটাল অিিা ত্খ্ন রস সার্-সজ্জায় িযস্ত, হসবনমা
রেখ্ায় িযস্ত, রস িবি অহিে মহত্ ও স্বার্জাে। হপত্া, রেবিনিািু ও রপ্রহমক হিকােকবক ত্াই ক্লীি িবল অপমান
কবে, সমীেবক প্রবলাভন রেহখ্বয় হিবয় কেবত্ িায়, রেবষ রোবটা রিান সু হমে রপ্রহমক, ধ্নী সমীবেে সবঙ্গ
পাহলবয় োয়। রেবল প্রণি হসবনমাে সস্তা িটকোেী িা হোঁিকাাঁেুবন গান হলবখ্ িড়বলাক িিাে প্রত্যাো কবে
হকন্তু িযর্জ িয়। রোবটা রমবয় সু হম সংসাবেে, মাত্া-হপত্াে কলযাণ হিন্তা কবে, হনবর্ে সামর্জ মত্ হটউেহন কবে
সািােয কেবত্ িায়। রসই-ই প্রকৃত্পবক্ষ রেবিনিািু ও হিকােবক িুঝবত্ পাবে। রেবিনিািু এই সমস্ত ঘটনায়
অন্তবে ক্ষত্হিক্ষত্ িন।
হদ্বখ্হণ্ডত্ ভােবত্ে েন্ত্রণা রেবিনিািুবক েন্ত্রণােগ্ধ কবে। হেন্নমূ ল উদ্বাস্তু হনরুপায় ত্াহেণী মাস্টাে হনবর্ে
কনযাবক রেি িযিসায় হলপ্ত কবে সংসাবেে খ্েি সংগ্রি কবে। রেবিনিািু হিকােবক িবলন, “রগলু ম রমবয়টাবক
রেখ্বত্। আিা,- মা রগৌেী, কত্হেবনে ত্বপর্বপ রেন েেীেটা একিাো। কত্ রলাবকে পাবপে লজ্জায় মাবয়ে
রিাবখ্ে পলক রেন ভােী িবয় আবে। ত্াহকবয় রর্বক িললু ম—মাবগা রত্ামাে রিাবখ্ রেন োগ না ঝলসায়, ত্া
িবল রসউ িাাঁিবি না। অল্প একটু িাসবল, িলবল—োগ কাে উপবে িািা?—এমন রিাখ্ রফবট র্ল এল মবন
িল, আমাে খ্ুকু েহে এমহন িত্,-- পাবয়ে ধ্ু বলা হনলু ম, িললু ম—‘আেয অন্ত এই মানু বষ, িাইবে রকার্াও নাই’।
িান্ধ া তু ই আিার গুরু।” (হদ্বত্ীয় অি পৃ- ৩৪৫) এখ্াবন ত্াাঁে অন্তবেে উোেত্া, মানিত্াবিাধ্ প্রকাহেত্।
রেবিন আবো িবলন “আমাবেে সময় ভাাঁহটবয় এল এখ্ন পাোপাবেে কহড়ে কর্া ভািবত্ িবি। রেহখ্ কী,
র্মাে ঘবে রকিল েূ হনয! কী কবেহে এত্হেন, সকবল? মবন মুবখ্ রত্া এক কহেহন। হনবর্ে মবনে ভগিাবনে
কাবে রত্া রকানহেন নযাংটা িবয় োাঁড়াইহন। খ্াহল ভবয়ে রখ্াাঁটায় িাাঁধ্া রর্বক ঘুেপাক রখ্বয়হে—কলু ে রিাখ্ িাাঁধ্া
িলবেে মবত্া। মুহি কই! মানু ষুবলা মুহি পাবি রকান পবর্! িায় িায়!” (হদ্বত্ীয় অি পৃ- ৩৪৫) রেবিনিািুে
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 58
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এই আত্মসমাবলািনা, আত্মহর্জ্ঞাসা, ত্াবক মানির্ীিবনে প্রকৃত্ োহয়ে ও কত্জিয সম্ববে সবিত্ন কবে ত্ুবলবে।
োহয়ে-কত্জবিযে অপােগত্ায় ত্াাঁে অন্তবেে েন্ত্রনােগ্ধ েহি ফুবট উবেবে।
নাটবকে প্রর্ম অবি প্রবিে কবে নায়ক হিকাে। নাটযকাে হলবখ্বেন- “হিকাে অত্যন্ত লার্ুক রলাক।”
(প্রথি অঙ্ক পৃ- ৩১২) রেবিন মুবখ্াপাধ্যাবয়ে িবড়া রমবয় খ্ুকুবক রস ভাবলািাবস, ত্াবক হিিাি কেবত্ িায়।
হকন্তু রপ্রবমে উোমত্া ত্াে মবধ্য রনই; রস রেন রেবিন-এে হদ্বত্ীয় সিা। হিকাে রেবিনিািুবক িবল, “একমাি
আপনাে সবঙ্গই, আহম মন খ্ুবল কর্া- মাবন,- ভাবলা কবে কর্া- িলবত্ পাহে।” (হদ্বত্ীয় অি) উিবে রেবিনিািু
িবলন,
“না, না ত্ুহম িবলা। রত্ামাবক রত্া আহম হনবর্ে রেবল িবলই মবন কহে।... (িোৎ একটু আবিবগ) হনবর্ে
রেবলটা এত্ অপোর্জ রে রত্ামাবক সন্তান মবন কবে ত্িু একটু সান্ত্বনা পাই।” (হদ্বত্ীয় অি পৃ- ৩২৬) হিকাে
অত্যন্ত হিিহলত্ িয়, রস র্ানায়, “আহম ত্াে সিান োখ্ি। ত্াই িলহে এটা গল্প,- র্ীিন নয়। এে রেবষ খ্াহল
একটা- অনড় েু ুঃখ্- । এমন একটা nastalgia- । হকন্তু র্ীিন রত্া খ্ুি খ্িু অেময- । এই রে িাহেহেবক আর্
না খ্াওয়া- নাঙ্গা মানু ষুবলা- রসার্া িবয়- হনবর্ে িবকে র্বনয- লড়াই- সাো পৃহর্িীময় এই রে নত্ুন র্াগেণ,
ত্াে আো আপনাে এই ইহত্িাবস রনই।– র্যাোমোই হেবলন হফউডাল- আপনাে িািা হেবলন রকাবলাহনয়াল
িুবর্জায়া,- রস সি হেন- হিেকাবলে র্নয রগবে।– আপহন েহে- ”(হদ্বত্ীয় অি পৃ- ৩২৬) রেবিনিািু িবলন, “না,
না হিকাে রর্াে কবে সি হর্হনবসে মাবন কবো না। র্ীিন অত্ সেল নয়। র্ীিন একটা ভীষণ র্টল িযাপাে।
সমসযাটা অত্ সংকীণজভাবি রকিল োর্মনহত্ক নয়। সমসযাটা হিউমযান। মানহিক। র্ীিবনে নীহত্ হেক কো।
পহেপূ ণজ িওয়া।” (হদ্বত্ীয় অি পৃ- ২৩৬) রেবিনিািু ও হিকাবেে আবলািনায় র্ীিন সম্ববে একই সত্য
উদ্ভাহসত্। েু র্বনে িিবিযে হমলবনই র্ীিবনে পূ ণজত্া প্রাহপ্ত, ত্ফাৎ েৃ হিভহঙ্গগত্ ও কালগত্।
রেবিবনে িড় রমবয় রপ্রহমকা খ্ুকু পাহলবয় রেবত্ িবল, হিকাে র্ানায়, “আহম পালাি কী কবে? পালাবনা
রত্া উহিত্ নয়।... এ রত্া িাড়ী রর্বক পালাবনা নয়,... িাস্তি রর্বক র্ীিন রর্বক... আমােও এমন ইিা িত্অবনক েূ বে রকার্াও িবল োই। অনয রকার্াও।... হকন্তু রকার্ায়? রসই রেে? রকার্াও িাাঁিিাে র্ায়গা রনই...।”
(প্রর্ম অি পৃ- ৩১৩) িাহেহেবকে অিযিিা ত্াাঁবক হিপেজস্ত কবে রত্াবল ত্িু রস মার্া নত্ কেবত্ িায় না। ত্াাঁে
নীহত্-ত্রনহত্কত্া, মূ লযবিাধ্ রস েৃ ঢ়ভাবি আাঁকবড় ধ্েবপ্ত িায়। রপ্রে হিহি িওয়াে র্নয রেবিনিাউ ত্াাঁে প্রিে
োপবত্ সক্ষম নন, ত্াবত্ও রস হিিহলত্ িয় না, রস খ্ুকুবক র্ানায়, “...আহম এমন িই হলখ্বত্ পাহে না ো
সিবর্ োপা িবি।...খ্িবেে কাগবর্ িাকহে কবে অবনক রিেযািৃ হি- েবত্া োপবি না, েবত্া banned িবি,
ত্বত্া িুঝি হেক পবর্ আহে।” (প্রর্ম অি পৃ- ৩১৪) হিকাবেে রলখ্া সম্পবকজ রেবিনিািুে রেবল প্রণি মন্তিয
কবে, “িাুঃ আপনাে ো িহলষ্ঠ রলখ্া!... ওুঃ োরুণ! সাহিত্য রে িাহত্য়াে রসটা আপনাে রলখ্ায় এত্ স্পি...”
(প্রর্ম অি পৃ- ৩১৫) খ্ুকু হিকােবক ‘খ্ুি ভাবলা’ িবল প্রেংসা কবে, “ত্ুহম সহত্যকাবেে পুরুষ। রত্ামাে র্ীিন
লড়াইবয়ে।– অনযাবয়ে হিরুবি, অসবত্যে হিরুবি...।” (প্রর্ম অি পৃ- ৩১৫)
স্বাধ্ীনত্া পেিত্জী হদ্বখ্হণ্ডত্ ভােত্িবষজ শুরু িয় সাম্প্রোহয়ক োঙ্গা, সবল েবল হেন্নমূ ল মানু ষ আশ্রবয়ে রখ্াাঁবর্
হেবেিাো িবয় েু বট রিড়ায়, সিায় সম্পেিীন মানু ষুবলা ক্ষত্হিক্ষত্ িয়। হিিুো মুসলমানবেে ওপে অত্যািাে
কবে। প্রণি এবস খ্িে রেয়, “রলাক রক্ষবপ উবেবে। মুসলমান রেখ্বলই মােবে।– িাওড়া-িিননগে...” (প্রর্ম

২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 59

এ কু শে র ঢে উ
সা হি ত্য

ও

সং স্কৃ হত্

হি ষ য় ক

আ ন্ত র্জা হত্ ক

অ ন লা ই ন

ISSN: 2454-7182

গ বি ষ ণা

প হি কা

( রে ফা হে ড

র্া নজা ল ,

ত্রি মা হস ক )

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

অি পৃ- ৩৩০) হিকাবেে আত্জ হর্জ্ঞাসা, “মুসলমান মােবে? রকউ িাাঁধ্া হেবি না? রকউ িাাঁিাবি না?” (প্রর্ম
অি পৃ- ৩৩০) এখ্াবন হিকাবেে মানহিকত্া মূ লযবিাধ্ প্রকাহেত্।
‘ঘুহণজ’ নাটবকে হদ্বত্ীয় অবি হেন্নমূ ল অসিায় এক রপ্রৌঢ়, ত্াহেণী মাস্টাে র্ানায়, রস ত্াে রমবয় (রষাল
িেবেে) একটা ঘবে র্াবক, আলাো একটা ঘে রপবয়বে রোর্গােপাহত্ হকেু ই নাই- হিকাে ত্াাঁে সম্বল
রেড়টাকা রর্বক আট আনা হেবয় হিোয় কবে হেবত্ িায়। পহেহিহত্ হিকােবক েি কবেবে, “হিকাবেে কর্া
আবগে মবত্া রেবক রেবক োয় না।” (হদ্বত্ীয় অি পৃ- ৩৩২) রপ্রৌঢ় রলাকহট হিকােবক ত্াে রমবয়ে রেি হিহি
কোে

ইহঙ্গত্

কবে।

র্ানায়,

“ইস্কুল

মাস্টাে

হেলাম...

অখ্ন

োলাহল

কহে

মাইয়াডাে,-

িেযা

র্ীিবনে।...রপালাপানুলানবে োস্তা হর্কযা হনয়া োই মাইয়াডাে কাবে। র্ীিবনে িাহিো হমটাই। হকন্তু হভক্ষুক
না। Honest labour কহে।” (হদ্বত্ীয় অি পৃ- ৩৩২) হিকাে রেষ সম্বলটুকু হেবয় হেবত্ িায়। ত্াহেণী ত্া হনবত্
অস্বীকাে কবে। এখ্াবন হেন্নমূ ল মানু বষে আত্মমেজাোে প্রশ্ন উবে এবসবে।
হিকাবেে একটা রিান হেল িাণী, রস িােহেবকে অিিাে ঘূ ণজীপাবক পর্ িাহেবয় হিপবর্ িবল রগবে।
হিকাবেে রভত্বে অন্তেজাি িয়। িাহেহেবক সাম্প্রোহয়ক োঙ্গা শুরু িবয় রগবে। হিকাে এক মুসলমান
হডমুয়ালাবক হনবর্ে িাড়ীবত্ আশ্রয় রেয়। োঙ্গািার্ো ত্া িুঝবত্ পাবে, হিকাে ত্খ্ন ত্াবক অনযিাহড়বত্ হনবয়
োওয়াে আবগ োহড়টা কাহমবয় রফলবত্ িবল, মুসলমানহট ত্খ্ন র্ানায়, “না িািু, রিবোটা কাল এই নু ে রেবখ্
এবয়হে। আর্ এবন্তকাবলে মুবখ্ এবস এটা আে রফলি না।” (হদ্বত্ীয় অি পৃ- ৩৩৮)
হিকাে মুসলমানহটবক আন্তহেক রিিা সবিও িাাঁিাবত্ পাবে না। েম্ভু হমবিে র্ীিবন মুসলমানবক আশ্রয় রেওয়াে
ঘটনা হেল।
পূ িজ িঙ্গবেে ও পহিবমে পাঞ্জাবিে র্নসাধ্ােবনে র্ীিবন রনবম আবস
েু হিজসি অসিায় অেকাে। একর্াও রঘাহষত্ িয়, ‘ইবয় আর্ােী ঝুটা
িযায়’।৭
অগস্ট মাবসে মাঝামাহঝ কলকাত্ায় সংঘহটত্িবয়হেল িীভৎস োঙ্গা। ’৪৬-এে
রসই কুখ্যাত্ োয়বটে সমবয় েম্ভু-ত্ৃহপ্ত র্র্জ হিশ্বাবসে োসহিিাে অযাহভনউ-এে
িাহড়বত্ই হেবলন।...হনবিে ত্লাে একহট ঘবে র্াবকন েম্ভু-ত্ৃহপ্ত। োঙ্গা রে রলবগ
রগবে রস কর্া সম্পঊণজ কবে িুবঝ ওোে আবগই রিড়াত্ রিড়াবত্ রসখ্াবন
উপহিত্ িবয়হেবলন পেিত্জীকাবলে েিীন্দ্রসঙ্গীবত্ে লি প্রহত্হষ্ঠত্ হেল্পী কহলম
েোফী।... র্র্জ, েম্ভু ও ত্ৃহপ্তে প্রাণ শুহকবয় োয় কহলম েোফীবক ু কবত্
রেবখ্।...উন্মাবেে মবত্া িবয় উবেবে ুণ্ডাে েল। েিবলালু প। এক মুসলমান
হডমওয়ালাবক রটবন হনবয় রগল ুণ্ডাো,- এ ঘটনা েম্ভু স্বিবক্ষ রেবখ্বেন এই
পবিজ।
এই েম্পহত্ ত্খ্ন কহলম সাবিিবক িাাঁিাবনাে র্নয ঝহটহত্ লু হকবয় রফবলন
ত্াাঁবক ত্াাঁবেে খ্াবটে ত্লায়।...কাবর্ে মানু ষহত্বক পেজন্ত রটে রপবত্ রেওয়া িয়
হন এই আহশ্রবত্ে কর্া। ভয় হেল েহেও রকানও েকবম ত্াে মুখ্ রর্বক কােও
কাবে প্রকাহেত্ িবয় পবড় এ খ্িে, ত্ািবল আে িাাঁিাবনা োবি না কহলবক।৮
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 60
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েম্ভু হমি ও ত্ৃহপ্ত হমি কহলম সাবিিবক িাাঁিাবত্ সক্ষম িবয়হেবলন, হকন্তু ‘ঘূ হণজ’ে নায়ক হিকাে সহেিা ও
প্রবিিা সবিও মুসলমান হডমওয়ালাবক আশ্রয় হেবয়ও ুণ্ডাে িাত্ রর্বক েক্ষা কেবত্ সক্ষম িয় হন।
‘ঘূ হণজ’ নাটবকে ত্ৃত্ীয় অবি রেখ্া োয় হনর্ক্ধ্ িাষীবেে সবঙ্গ রত্ভাগা আবিালবন সাহমল িবয়বে, িিুবকে
সামবন িুক রপবত্ সবত্যে র্নয লড়াই কবেবে। ত্াহেণী মাস্টাে হিকাবেে হনুঃস্বার্জ িীেবেে প্রেংসা কবে, সু হম
হিকাবেে কুেল হর্জ্ঞাস কেবল হিকাে র্ানায়, “ভাবলাই” (ত্ৃত্ীয় অি পৃ- ৩৪৯)। চস আরও র্ানায়, “রেহেন
ঝামেগাহেবত্ মাে রখ্বয় অজ্ঞান িবয় রগলু ম,- িাহষোই লু হকবয় হনবয় এল,- ত্াাঁবেে িবয় মাে রখ্বয়হে...।”
(ত্ৃত্ীয় অি পৃ- ৩৫০) িাহষো হিকাবেে প্রহত্ কৃত্জ্ঞ, ত্াো িবল, “র্হমোে িািুো খ্ুি ত্িাে কেহত্ রলবগবেন
আপনাে র্হনয। কহেন রে আপনাবে লু কুবয় োখ্হত্ পােি ত্া র্াহনবন। আমাবেে রিাহখ্ে ওপে আপনাবে রমবে
আপনাে রিাখ্ অে কবে রেল, আে আমো কাবেে পুত্ুহলে মবত্া সি োড়বয় েযাখ্লাম... আপহন না র্াকবল
আমাবেে কী িবি- ”(ত্ৃত্ীয় অি পৃ- ৩৫১)
খ্ুকু সমীেবক হিষ প্রবয়াবগ িত্যা কবেবে। হিকাে ত্াে হপ্রয়ত্মা খ্ুকুে এই িেম অধ্ুঃপত্ন সিয কেবত্
পাবে না। ত্াই সু হমবক িবল, “আেেজ হেবয়, আমাে ইহত্িাসবিাধ্ হেবয়, আহম রকিহল রিিা কেহে আমাে
িাহেহেকটা পহেপাহট কবে সার্াবত্। এে মবধ্য খ্ুকু এবল- ।...কী কেি? আহম রে হকেু বত্ই রমলাবত্ পােিভহি
না- ” (ত্ৃত্ীয় অি পৃ- ৩৫১) হিকাবেে এই অসিায়ত্া অন্তেজাি ত্াাঁবক মানহিক রিাবধ্ উন্নীত্ কবেবে। সু হম
হিকােবক িবল, “আপনাে কর্াুবলা রেন িমে কী েকম িািাে মবত্ািবয়বে।” (ত্ৃত্ীয় অি পৃ- ৩৫৪) উিবে
হিকাে িবল, “আহমও ত্াই িাই। এবকিাবে রত্ামাে িািাে মবত্া না, অর্ি রকমন ত্াাঁেই মবত্া। ঐ রে,- ঐ রে
‘শুন রি মানু ষ ভাই, সিাে উপবে মানু ষ সত্য ত্াাঁিাে উপবে নাই’।... ওই েকম েোর্ িুবক ভাবলাবিবস েহে না
আমাে হিপ্লবিে কর্া িলবত্ পাহে রত্া,- ... ভাবলাই িবয়বে রে আহম অে িবত্ িবসহে- ‘আমাে সকল েকবম
কাঙলা কবেে গিজ কহেবত্ িুে’- এইিাে সম্পূ ণজ রিাক আমাে সাবেণ্ডাে, আত্মোন।...” (ত্ৃত্ীয় অি পৃ- ৩৫৪)
অিবেবষ খ্ুকু আবস, হিকাে প্রর্বম হিমুখ্ িবলও পহেবেবষ খ্ুকুবক ত্াে সু গভীে ভাবলািাসা িযি কবে,
েহেও খ্ুক্লুে আিেবন হিকাবেে হৃেবয়ে োি মমজহিোেী িবয় ওবে। হিকাবেে মবধ্য মানিত্া-হিপ্লি-রপ্রম ের্ার্জ
রূবপ প্রকাে পাওয়াে িাধ্ায় েন্ত্রণােগ্ধ হৃেবয়ে ক্ষত্হিক্ষত্ েহি প্রকাহেত্ িবয়বে।
‘ঘুহণজ’ েম্ভু হমবিে অিবিহলত্ নাটক। মিাহয়ত্ িয় হন, ঘূ হণজ নাটক রলখ্াে সময় নাটযকাে কত্কুহল হনহেিজ
িহেবিে অহভবনত্াে কর্া মবন রেবখ্ সংলাবপে হিনযাস ঘহত্বয়হেবলন। রেবিন- মিহষজ, ত্াহেণী- হির্ন ভট্টািােজ,
েম্ভু হমি, ত্ৃহপ্ত হমি, কালী সেকাে, সহিত্াব্রত্ েি, রোভন মর্ুমোে।
এই নাটক েহে মবি রূপ রপবত্া অন্তত্ িাংলা হেবল্পে মিৎ সংবোর্ন রে
রসহেন ঘটবত্া ত্াে রকাবনা হভন্নত্া রনই।৯
েম্ভু হমি ‘ঘূ হণজ’ নাটবক ো িলবত্ রিবয়বেন েু হট িহেবিে মধ্য হেবয় ত্া পহেপূ ণজত্া রপবয়বে। নাটবকে মূ ল
ভািসত্য রেবিন ও হিকাে েু হট িহেবিে অন্তহনজহিত্ পূ ণজাহয়ত্ রূপ। এই নাটবকে েু র্ন নায়ক এই সত্য স্বীকাে
কবে হনবল হিষয়হট সিবর্ প্রহত্পােয িবয় ওবে।
‘ঘূ হণজ’ে নায়বক েু গেন্ত্রণাে েহি অত্যন্ত স্পি। মধ্যহিি র্ীিবনে সংকট ঘনীভূ ত্। মানিত্া মূ লযবিাধ্ িবয়বে
পেেহলত্। পহেবিে পহেহিহত্ িযহির্ীিবন শুধ্ু নয় র্ীিবনে সিজবক্ষবি মূ লযবিাবধ্ে হিরুবি সহিয়। হিপন্ন
মানিত্া, আহত্মক িািাকাবে িযহি েীণজ। আর্বকে সমাবর্ও মানিত্াে অহস্তে সংকটাপন্ন। রেবিন রসই
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 61
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সংকবটে মবধ্যও একটুখ্াহন আোে আবলা রেখ্ান ধ্হষজত্া নােীে গভীে েু ুঃখ্বক আপন কবে। মানিত্া ত্িু হিে
অমহলন ত্াই ধ্বহনত্ িয় হিকাবেে র্কবে, “শুন রি মানু ষ ভাই, সিাে উপবে মানু ষ সত্য ত্াাঁিাে উপবে নাই।”
(ত্ৃত্ীয় অি পৃ- ৩৫৪) মানিত্া হিপন্ন িবলও মানিত্াে র্য়গানই হিবঘাহষত্।
ত্র্যসূ ি:
১। রঘাষ রেিবত্াষ। েম্ভু হমি শ্রীিেবণষু । আনন্দ পাবমিশাসস প্রাইন্ধভট মিমিন্ধটড; ৪৫ রিহনয়াবটালা রলন, কলকাত্া ৭০০০০৯।
প্রর্ম প্রকাে অগস্ট ২০১৫। পৃ -২৫-২৬
২। রভৌহমক ত্াপস। রকােক, োেে সংখ্যা ১৪০০, নাটক ও নাটযমি। স্মৃমতর আন্ধিায় শম্ভু মিে। শযািি চ াষ। চেশবেু ন র,
িাুইআহট, খ্ালধ্াে, কলকাত্া ৫৯। পৃ -৩৭৬
৩। হমি েম্ভু। েিনা সমগ্র (প্রর্ম খ্ণ্ড)। সম্পােনা োাঁওলী হমি। আনি পািহলোসজ প্রাইবভট হলহমবটড; ৪৫ রিহনয়াবটালা রলন,
কলকাত্া ৭০০০০৯। প্রকাে ২০১৪। পৃ -১১২
৪। রঘাষ রেিবত্াষ। েম্ভু হমি শ্রীিেবণষু । আনন্দ পাবমিশাসস প্রাইন্ধভট মিমিন্ধটড; ৪৫ রিহনয়াবটালা রলন, কলকাত্া ৭০০০০৯।
প্রর্ম প্রকাে অগস্ট ২০১৫। পৃ -৪৫-৪৬
৫। হমি েম্ভু। েিনা সমগ্র (প্রর্ম খ্ণ্ড)। সম্পােনা োাঁওলী হমি। আনি পািহলোসজ প্রাইবভট হলহমবটড; ৪৫ রিহনয়াবটালা রলন,
কলকাত্া ৭০০০০৯। প্রকাে ২০১৪। পৃ -৩৬০
৬। ত্বেি, পৃ - ৩৬১
৭। হমি োাঁওলী। েম্ভু হমি হিহিি র্ীিন পহেিমা। নযাশনাি বুক ট্রাস্ট, ইহণ্ডয়া, এ-৫ গ্রীন পাকজ নয়াহেহি- ১১০০১৬। পৃ -৫০
৮। ত্বেি, পৃ -৪০-৪১
৯। োস প্রভাত্কুমাে। িহুরূপী েম্ভুহমি সংখ্যা ১৪২২। পৃ -২৭৪
[হনিেহট UGC প্রেি অর্জানু কূবলয িলমান MRP-এে অংে হিবেষ। রলহখ্কা UGC -ে হনকট হিবেষভাবি কৃত্জ্ঞ]

২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 62
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ত্রিকালীে গান- পাবে ও পাোন্তবে
রলখ্ক-পহেহিহত্

প্রীত্ম িিিিজী
গবিষক (হপ.এইি.হড), িাংলা হিভাগ, েিীন্দ্রভােত্ী হিশ্বহিেযালয়
পহিমিঙ্গ, ভােত্

সােসংবক্ষপ
েিীন্দ্রসাহিবত্যে হিপুল িলবয় িােিাে একই েিনাে পাোন্তে রেখ্বত্ পাওয়া রগবে কহিে মনন ও অহভজ্ঞত্াে ত্রিহিিয
রিত্ু। ‘েিকেিী’-ে েেহট খ্সড়া োড়াও িহু েিনাে পূ বিজ িা পবে অনু রূপ ভাঙাগড়া রেখ্া রগবে। েিীন্দ্রনার্ রেবিত্ু
একই সবঙ্গ কহি ও গীহত্কাে রসবিত্ু ত্াাঁে িহু কহিত্াই পেিত্জীকাবল গাবন রূপান্তহেত্ িবয়বে। এে প্রর্ম প্রয়াস রেখ্া
হগবয়হেল ‘ভিহৃেয়’ কাবিযে মালত্ী পুাঁহর্ে অন্তগজত্ ‘রত্ামাবেই কহেয়াহে সংসাবেে ধ্রুিত্াো’ পেহটবত্। একাহধ্কিাে সু ে
ত্াল পহেিত্জবনে পে রে গানহট আমো পাই ত্া িল “রত্ামাবেই কহেয়াহে র্ীিবনে ধ্রুিত্াো’। সিােীবত্ও পহেিত্জন
ঘবটবে , আবগ হেল ‘আাঁধ্াে হৃেয় মাবঝ রেিীে প্রহত্মা পাো’ , পবে িল ‘হত্বলক অন্তে িবল না রিহে কূল-হকনাো’।
পহেিত্জন কবে ব্রম্ভসঙ্গীবত্ রূপান্তহেত্ কেবলও গীত্হিত্াবন গানহট রপ্রম পেজাবয়ই িান রপবয়বে। এই পহেিত্জবনে ধ্াো
‘ত্রিকালী’ গ্রে র্ুবড়ও রেখ্বত্ পাই।হিবেে সফেকাবল এক হিবেষ মুদ্রণেবন্ত্রে পহেিয় রপবয় েিীন্দ্রনার্ হনর্ িাবত্ রসই
পিহত্বত্ ‘ত্রিকালী’ গীহত্গ্রে হনমজাণ কবেন। ‘গীত্াঞ্জহল’, ‘গীহত্মালয’ িা ‘গীত্াহল’-ে মত্ এই গ্রেনাবম ‘গীত্’এে উবিখ্ না
র্াকবলও রেবিত্ু এে ৬৮হট পবেে মবধ্য মাি ৫হট সু েহিিীন ত্াই ‘ত্রিকালী’রক গীহত্গ্রে িলাই রশ্রয়। একাহধ্ক গাবনে
পাোন্তেও পাওয়া রগবে রেখ্াবন শুধ্ু েব্দগত্ নয়, ভািগত্ ত্ােত্মযও লক্ষণীয়। ২৫রে রসবপ্টম্বে ডুত্বসলডফজ-এ কহি
েিনা কেবলন ‘আপন গাবনে টাবন ,আমাে িেন োক টুবট’, হকন্তু পবে গীহত্রূবপ রসই িাণী িবয় রগবে-‘গাবন গাবন ত্ি
িেন োক টুবট’। িয়ত্ ‘এ আহমে আিেণ’ রভে কবে রিেবনাে ত্াহগবেই ‘আপন’ েবব্দে অিলু হপ্ত। সিােীবত্ও
গীহত্ময়ত্া আনবত্ ‘খ্ন্ড িবয়’এ-ে িেবল ‘রভবঙ হগবয়’ েব্দিবেে িযিিাে কবেবেন। ‘মহুয়া’ কাবিযে ‘হির্য়ী’ কহিত্াে
পহেিহত্জত্ রূপ পাই ‘ত্রিকালী’ে ‘হিেল হেন হিেল কার্’ গাবন। কহিত্াবক সু বেে সািিেজ হেবত্ প্রর্ম পংহি ‘হিিে হেন
হিেল কার্’ রর্বক রেষ পংহি ‘সিসা রপ্রম আহসল আর্ রিেনাোন িবি’ পেজন্ত সংস্কাে কবেন। ত্বি েবি রকান
ত্ােত্ময ঘটান হন। মানি সভযত্াে ওপে েবন্ত্রে পীড়ন রেবখ্ হলবখ্হেবলন ‘ত্রিকালী’ে ‘আমাে মুহি গাবনে সু বে’ পেহট,
ো গীত্হিত্াবন িবয়বে ‘আমাে মুহি আবলায় আবলায়’। ‘পেিাসী িবল এবসা ঘবে’ পেহট েু হট গাবন পহেনত্ িবয়বে।
এভাবিই ‘ত্রিকালী’ে পেুহল পহেিত্জবনে ফবল সু বেে স্পবেজ সমৃ ি কবেবে গীত্হিত্ানবক।

সূ িকেব্দ
েিীন্দ্রনার্, ত্রিকালী, গান, পাে, পাোন্তে, ত্রেহল্পক ত্াৎপেজ, সমৃ হি।
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 63
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ত্রিকালীে গান- পাবে ও পাোন্তবে
প্রীত্ম িিিিজী
প্রাগাধ্ু হনক িাংলা সাহিত্য হনহিড় পাবেে রক্ষবি প্রধ্ান সমসযা িল পাোন্তে। কালগত্ কােবণ অহধ্কাংে রক্ষবিই
মূ লগ্রে পাওয়া োয় না এিং ো পাওয়া োয় ত্া পেিত্জী হলহপকেবেে িাবত্ প্রহত্হলহপ কো গ্রে। একই কাবিযে
প্রহত্হলহপ কো নানা পাোন্তে পােকবক কবে হিভ্রান্ত। এই পাোন্তবেে কােণ হলহপকেগবণে প্রমাে, রোগযত্াে
অভাি, হিহভন্ন প্রহক্ষপ্ত অংবেে সংবোর্ন। এমনহক মূ লগ্রে েিনা ও প্রহত্হলহপে কাবলে মবধ্য কালগত্ েূ েে
ভাষাগত্ সিবটে সৃ হি কবেবে। মূ লগ্রে েিনাে কাল সম্পবকজও সহিিান কবে রত্াবল আধ্ু হনককাবলে
পােকবক। ত্বি শুধ্ু িাংলা সাহিবত্যই নয়, ভােত্ীয় সাহিবত্যে প্রধ্ান েু ই স্তম্ভ, েু ই মিাকািয (‘োমায়ণ’ ও
‘মিাভােত্’)-এে রে একাহধ্ক রূপ আমো পাই ত্া একক কহিে নাবম প্রিহলত্ িবলও েু বগ েু বগ পাে
সংস্কাবেে ফবলই হনহমজত্ িবয়বে। আসবল প্রাগাধ্ু হনক সাহিবত্যে পাোন্তে কহিে একক কােবণ নয়, ত্ৎকালীন
সাহিত্যিিজাে রে উপকেণ ও পহেমণ্ডল হেল ত্াবত্ এই পাোন্তে অহনিােজ হেল। কহি িণ্ডীোবসে সিবস্ত হলহখ্ত্
পুাঁহর্বত্ পাওয়া রগবে – “রক না িািী িাএ িড়াই কালিী নই কূবল।” এই পেহটই গায়বকে মুবখ্ মুবখ্
পহেিহত্জত্ িবয় িত্জমাবন োাঁহড়বয়বে – “রক না িাাঁহে িার্ায় িড়াই কাহলহি-নেী কূবল।” ত্বি আধ্ু হনক িাংলা
সাহিবত্যে সূ িনাই িবয়হেল মুদ্রণেবন্ত্রে িাত্ ধ্বে। হিবেেী োসবনে সু হিধ্াে র্নয িাংলায় এই প্রহিয়া প্রিহলত্
িবলও িাংলা সাহিত্য িিজায় ইহত্িািক ভূ হমকা হনবয়বে এই মুদ্রণ পিহত্।
আধ্ু হনক সাহিবত্যে এই অনযত্ম ত্রিহেিয মুদ্রণ পিহত্ হনমজানগত্ হেক রর্বক পাোন্তে সমসযাে অবনকখ্াহন
হ্রাস ঘটাবলও হেল্পীমবনে িমহিিত্জন, ত্রিহিিয ও অহভজ্ঞত্া সিবয়ে িযাহপ্ত একই েিনাে পােবভে সৃ হি কবেবে।
িহিমিবন্দ্রেই একাহধ্ক উপনযাস (ইহিো, ের্নী, আনিমে প্রভৃহত্)-এে পহিকায় প্রকাহেত্ রূবপে রর্বক
গ্রেরূবপ িা প্রর্ম সংস্কেবণে রর্বক পেিত্জী সংস্কেবণ িহু ুরুেপূ ণজ পহেিত্জন সাহধ্ত্ িবয়বে। এভাবিই
‘োর্হসংি’ও ক্ষুদ্র রর্বক িৃ িৎ রূবপ নি কবলিে ধ্ােণ কবেবে। আে েিীন্দ্রনাবর্ে িৃ িৎ সাহিত্য িলবয় এই
ঘটনা িাে িাে ঘবটবে। েিীন্দ্রসাহিবত্য গভীে পাবে প্রবত্যকহট পােবভেও পৃর্ক সৃ র্ন িবয় উবেবে- োে
ুনগত্ মান হনবয় প্রশ্ন রত্ালা োয় না। িহু আবলাহিত্ ‘েিকেিী’-ে ১০হট খ্সড়া োড়াও িহু েিনােই সংস্কাে
কবেবেন েিীন্দ্রনার্ একাহধ্কিাে। হেল্পীমন রত্া হিে নয় ত্াই ‘আপন প্রাবণে ধ্ন’-রক ‘হনত্য নূ ত্ন’ কবে
রেখ্বত্ িান। সৃ হিবক হনবয় রেবত্ িান খ্ন্ড রর্বক অখ্বন্ড, সীমা রর্বক অসীবম। রসই ‘োিপবর্ে আনিগান’
িাবে িাবে ধ্ো রেয় ‘নি নি রূবপ’।
েিীন্দ্রনার্ একই সবঙ্গ কহি ও গীহত্কাে; ত্াাঁে অবনক কহিত্াই গাবন রূপান্তহেত্ িবয়বে। হত্হন হনবর্ই
িবলবেন- “এই পাহর্জি র্ীিন ও পৃহর্িীে মানু ষবক আহম ভাবলাবিবসহে। এই ভাবলািাসা রেবখ্ রগলাম আমাে
গাবনে সু বে রগাঁবর্। মানু ষ েহে মবন োবখ্, ত্বি এই গান হেবয়ই োখ্বি”। গাবনে প্রহত্ এই হনভজেত্াে কােবণ,
কহিত্াবক হিেন্তনে োন কোে র্নযই িয়ত্ কহিত্ায় সু ে সংবোর্ন কবেহেবলন। আে এই কার্হট কেবত্
হগবয়ই েব্দ িয়ন ও িাকযহিনযাবস পহেিত্জন ঘহটবয়হেবলন। হকেু টা কাবিয গীহত্ময়ত্া আনাে র্নয, আিাে হকেু টা
সৃ হিবক নত্ুন কবে রেখ্াে িাসনা। শুধ্ু কহিত্াবক গাবন রূপান্তহেত্ কোে র্নযই নয়, এবককহট স্বত্ন্ত্র্ গাবনও
হিহভন্ন পােবভে লক্ষণীয়। সম্ভিত্ এে প্রর্ম প্রয়াস রেখ্া হগবয়হেল মালত্ী পুাঁহর্ে অন্তগজত্ ‘ভিহৃেয়’ কাবিযে
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 64
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‘রত্ামাবেই কহেয়াহে সংসাবেে ধ্রুিত্াো’ পেহটবত্। একাহধ্কিাে সু ে ত্াল পহেিত্জবনে পে রে গানহট আমো
পাই ত্া িল “রত্ামাবেই কহেয়াহে র্ীিবনে ধ্রুিত্াো’। সিােীবত্ও পহেিত্জন ঘবটবে, আবগ হেল ‘আাঁধ্াে হৃেয়
মাবঝ রেিীে প্রহত্মা পাো’, পবে িল ‘হত্বলক অন্তে িবল না রিহে কূল-হকনাো’। পহেিত্জন কবে ব্রম্ভসঙ্গীবত্
রূপান্তহেত্ কেবলও গীত্হিত্াবন গানহট রপ্রম পেজাবয়ই িান রপবয়বে। অহধ্কাংে স্বেহিত্াবনে পহেহেবি ধ্ো
আবে পােবভবেে রূপ। েি ও সঙ্গীত্- ধ্বহনে উভয় রূপবকই হত্হন ধ্বে রেবখ্হেবলন ত্াাঁে সৃ হিে িলবয়;
‘সঙ্গীবত্ে ইন্দ্রর্াল’রক নাহমবয় এবনহেবলন ‘মৃহিকাে রকাবল’। এই ধ্াোে একহট উৎকৃি উোিেণ স্বল্পপহেহিত্
এিং অহভনি গীহত্গ্রে ‘ত্রিকালী’। ‘গীত্াঞ্জহল’, ‘গীহত্মালয’ িা ‘গীত্াহল’-ে মত্ এই গ্রেনাবম ‘গীত্’এে উবিখ্ না
র্াকবলও রেবিত্ু এে ৬৮হট পবেে মবধ্য মাি ৫হট সু েহিিীন ত্াই ‘ত্রিকালী’রক গীহত্গ্রে িলাই রশ্রয়। গ্রেহট
প্রকাহেত্ িবয়হেল ১৯৫১ হিিাবব্দ (১৩৫৮ িঙ্গাব্দ),রলখ্া িবয়হেল িহুপূ বিজ। ১৩৩৩ িঙ্গাবব্দ কাহলোস নাগ
মিােয়বক একহট হিহেবত্ েিীন্দ্রনার্ হলবখ্হেবলন – “ইোনীং প্রায় ৪০টা গীহত্কািয হলবখ্ ত্াে নাম হেবয়হে
‘ত্রিকালী’।” িত্জমাবন রে ‘ত্রিকালী’ আমাবেে িাবত্ এবসবে ত্াে ১ রর্বক ৪০ এিং ৪৪ সংখ্যক – রমাট এই
৪১হট পে প্রকাহেত্ িবয়হেল ‘প্রিাসী’ পহিকায় ১৩৩৩ িঙ্গাবব্দে আষাঢ় রর্বক কাহিজক সংখ্যায়। েীঘজ ইওবোপ
ভ্রমবণে সময় কহি র্ামজানীবত্ হগবয় হিবেষ কাহল হেবয় অযালু হমহনয়াবমে পাবত্ে ওপে রলখ্াে রে পিহত্ ত্াে
দ্বাোই হনমজান কবেন ‘ত্রিকালী’ গ্রে। একই সবঙ্গ রলখ্া ‘রলখ্ন’ কািযগ্রে প্রকাহেত্ িবয়হেল ত্খ্নই, হকন্তু
‘ত্রিকালী’ ত্খ্ন প্রকাে পায়হন। ‘ত্রিকালী’-ে েু হট পান্ডুহলহপ পাওয়া রগবে। প্রর্মহট পাোবনা িবয়হেল প্রিাসীে
েপ্তবে আে হদ্বত্ীয়হট অনু সাবে ১৯৫১ হিিাবব্দ হিশ্বভােত্ী প্রকাে কবে েিীন্দ্রনাবর্ে ‘ত্রিকালী’ গ্রে। ত্বি ১৯৭৪
হিিাবব্দ হিশ্বভােত্ী গ্রেন হিভাবগে ‘পিেৎ িষজপূহত্জ’ উপলবক্ষ প্রকাহেত্ িয় ‘ত্রিকালী’-ে পূ ণজত্ে পাে। এেই
সবঙ্গ খ্ুবাঁ র্ পাওয়া োয় েিীন্দ্রসাহিবত্যে হিহভন্ন অংবে ত্াে পাোন্তবেে রূপুহলও।
‘ত্রিকালী’ে হদ্বত্ীয় গান রর্বকই এই পাোন্তবেে রূপুহল রিাবখ্ পবড়। গানহট ‘ফাুবনে নিীন আনবি’অধ্যাপক সু বোভন সেকাে র্াহনবয়বেন রে, হিিাি উপলবক্ষয ত্াাঁে নি পহেনীত্া িধ্ূ ত্র্া কহিে রেিপািী রেিা
মিলানহিে (িািহল)-রক এ গান আেীিজাে হিবসবি পাহেবয়হেবলন কহি। ‘ত্রিকালী’ে রে পাে আবে ত্াে সবঙ্গ
গীত্হিত্াবন সু োবোহপত্ গীহত্রূবপে হকেু পার্জকয আবে। রেমন গীত্হিত্াবন ষষ্ঠ ও দ্বােেত্ম পংহি ‘মধ্ু ে
িসবন্ত’ িাে পবড়বে। অিম পংহিে ‘োঙায় হেগন্ত’ গীত্হিত্াবন িবয়বে ‘োঙাবলা হেগন্ত’। ‘ত্রিকালী’ে ‘পলাবেে
ফুলুহল’ গীত্হিত্াবন িবয়বে ‘পলাবেে কহলুহল’। আে একােেত্ম পংহি ‘এাঁবক হেল রত্ামাে সীমবন্ত’ গাবন
িল ‘রিাঁবধ্ হেল ত্ি মহনিবে’। এভাবিই হিিাবিে গান পহেণত্ িবয়বে িসবন্তে গাবন।
‘ত্রিকালী’ে পিম পে ‘িপল ত্ি নিীন আাঁহখ্ েু হট’ –এে ৩৬হট পংহিে প্রর্ম ১২হট পংহি গান হিবসবি
গীত্হিত্াবনে রপ্রম পেজাবয় িান রপবয়বে। ৭ সংখ্যক পে ‘হলখ্ন রত্ামাে ধ্ূ লায় িবয়বে ধ্ূ হল’। গানহট েিনাে
ইহত্িাস োণী মিলানহিবেে হিহে রর্বক র্ানা র্ায়। এক উবড় িলা রোঁড়া হিহেে টুকবো এই গান েিনাে
রপ্রেণা। গাবন সু ে সংবোর্ন কাবল িত্ুর্জ ও একােে পংহিে ের্ািবম ‘মবন িয় রকন’ ও ‘েহখ্ন পিবন’
অংেুহল িাে পবড়বে। সপ্তম ও িত্ুেজে পংহিে ‘রত্ামাে আখ্েুহল’ গীত্হিত্াবন িবয়বে ‘রত্ামাে পুোন
আখ্েুহল’। দ্বােেত্ম পংহিে ‘হিেি িযর্াে প্রর্ম পিখ্াহন’ গাবন িল ‘হিেবিে রকান িযর্া ভো হলহপখ্াহন’। ১৭
সংখ্যক পে ‘রে পবড় রে আমায় রত্াো’ ে’িেে পে ‘োপবমািন’ নৃ ত্যাহভনবয় িযিহৃত্ িবয়হেল। এমনভাবি
এখ্াবন গানহট সম্পৃ ি িবয়হেল রে অত্ আবগ েহিত্ িবয়হেল িবল মবন িয় না। ত্বি সামানয রে পাোন্তে
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 65
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আবে ত্াে কােন ‘োপবমািন’এ িযিিাবেে র্নয নয়, সু োবোবপে ত্াহগবেই। রেমন গাবনে হদ্বত্ীয় লাইবনে
প্রর্বম ‘ত্াে’ েব্দহট েু ি িবয়বে। ‘ত্রিকালী’ে অিম পংহি ‘রখ্লু ক আমাে মুিবকবে’ গাবন িল ‘লাুক আমাে
মুিবকবে’। ২০ সংখ্যক পে ‘ওবগা র্বলে োণী’ পূ বিজই প্রকাহেত্ িবয়হেল, ‘ভােত্ী’ পহিকায়। পবে ‘প্রিাসী’
পহিকায় প্রকাহেত্ িয়। গানহট সম্পবকজ রোনা োয় ‘োহলয়া’ গবল্পে নাটযরূবপে প্রস্তািনা সংগীত্ হিবসবি এই
গানহট হত্হন হলবখ্হেবলন। পবে গীত্হিত্াবনে ত্ৃত্ীয় খ্বন্ড হকহিৎ পাোন্তহেত্ িবয় িান রপবয়বে। সু বেে
ত্াহগবে হকেু হকেু েব্দিে একাহধ্কিাে িযিহৃত্ িবয়বে। ‘ত্রিকালী’ে ‘হৃেয় ভুলাহন’ গাবন িবয়বে ‘মন ভুলাহন’।
রেবষে হেবক ‘অরুণ আবলা’ে আবগ ‘ওবগা’ েব্দহট েু ি িবয়বে।
২৬ সংখ্যক পে ‘হিেস হেন, হিেল কার্’এে পাোন্তে হিসাবি পাই ‘মহুয়া’(১৩৩৬) কাবিযে ‘হির্য়ী’
কহিত্া। কহিত্াহটে েিনাকাল ত্রিোখ্ ১৩৩৩। কহিত্াে সবঙ্গ ‘ত্রিকালী’ে পাবেে প্রর্মহেবক েবিে রভে রনই
হকন্তু েব্দ প্রবয়াবগে ত্ােত্ময অবনকখ্াহন। কহিত্ায় রেহখ্হিিে হেন, হিেস কার্
রক রকার্া হেনু রোাঁবি,
সিসা রপ্রম আহসল আর্
কী মিা সমাবোবি।
নীেবি েয় অলস মন,
আাঁধ্ােময় ভিনবকাণ
ভাহঙবল দ্বাে রকান রস ক্ষণ
অপোহর্ত্ ওবি।
সিসা রপ্রম আহসল আর্
হিপুল হিবদ্রাবি।
গাবন পাইহিেস হেন, হিেল কার্;
প্রিল হিবদ্রাবি
এবসে রপ্রম, এবসে আর্
কী মিা সমাবোবি।
এবকলা েই অলসমন
নীেি এই ভিনবকাণ
ভাহঙবল দ্বাে রকান রস ক্ষণ
অপোহর্ত্ ওবি।
এবসে রপ্রম এবসে আর্
কী মিাসমাবোবি।।

২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 66

এ কু শে র ঢে উ
সা হি ত্য

ও

সং স্কৃ হত্

হি ষ য় ক

আ ন্ত র্জা হত্ ক

অ ন লা ই ন

ISSN: 2454-7182

গ বি ষ ণা

প হি কা

( রে ফা হে ড

র্া নজা ল ,

ত্রি মা হস ক )

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

একেম রেষ লাইন োড়া সিােী রর্বক আে পহেিত্জন িয়হন। ‘সিসা রপ্রম আহসল আর্/ রিেনাোন িবি’ এে
িেবল আিাে এবসবে ‘এবসে রপ্রম এবসে আর্/ কী মিাসমাবোবি’। ত্বি এই পােবভে সু বেে ত্াহগবেই নয়,
কহিমবনে ভািগত্ পহেিত্জবনে কােবণই।
সমসমবয় েহিত্ িওয়াে কােবণ ‘নটীে পূ র্া’ে রিে হকেু গান ‘ত্রিকালী’ে অন্তভুজি। ৩২ সংখ্যক পে ‘িাে
মানাবল রগা, ভাহঙবল অহভমান’ ‘নটীে পূ র্া’ ও গীত্হিত্াবন র্াকবলও পাোন্তে হিেযমান। সু বেে কােবণ িায়ী,
অন্তো ও আবভাবগে রেবষ ‘িায় িায়’ েিিবেে েু ি িওয়া সু বেে কােবণ িবলও, অভযন্তবে আবো হকেু
ুরুেপুণজ েব্দ িেল িবয়বে। অন্তোে ‘করুণ ত্াোে আবলা’ গীত্হিত্াবন িবয়বে ‘আপন ত্াোে আবলা’।
িহেবত্ে িযহিগত্ অনু ভূহত্ে গভীেত্া প্রকাবেে র্নযই এহট কো িবয়বে। রেষ অংবে ‘ত্রিকালী’রত্ হেল অেকাবেে োবয়
োন্ত েীত্ল িাবয়
োখ্ি রত্ামাে পাবয়
ক্লান্ত িীণাে গান।।
আে গীত্হিত্াবন রপলামেইল পবর্ে িাওয়া, হনিল ঘবেে িাহত্ ।
আহর্ হির্ন িাবট
সি িাোবনা নাবট,

অেকাবেে ঘাবট

এবনহে এই গান, িায় িায়।।

িেবণ হনবিেবনে কর্া সোসহে গাবন রনই। ঘবেে আবলা হনবভ োিাে পে ‘িাবট’, ‘ঘাবট’, ‘নাবট’,- সমগ্র ‘ভুিন
র্ুবড় েইল রলবগ’ রে গাবনে রেে, ত্াই রত্া ভিহৃেবয়ে আত্মহনবিেন।
৩৫ সংখ্যক পে ‘আপনাবে হেবয় েহিহল রে হক এ’ ১৩৩৩ িঙ্গাবব্দে ১লা ত্রিোখ্ েহিত্। ত্াই গাবনে কর্া
ও সু বে নিিবষজে প্রার্জনা ধ্বহনত্ িবয়বে। গীত্হিত্াবনে পূ র্া পেজাবয় এহট িান রপবয়বে ত্বি পবেে পিম ও
ষষ্ঠ পংহি হকেু টা পহেিহত্জত্ রসখ্াবন। ‘ত্রিকালী’ে পাবে পাই- ‘মুহি না েহে র্াবক মবন মবন/ আকাে রসও রে
িাাঁবধ্ িেবন’। আে গীত্হিত্াবন ‘মুহি আহর্বক নাই রকাবনা ধ্াবে, আকাে রসও রে িাাঁবধ্ কাোগাবে’। অনযহেবক
পুহলনহিিােী রসন ‘রেে’ সাহিত্য সংখ্যায় ‘ত্রিকালী’ে পাণ্ডুহলহপে পহেিয় োবন রে পাে হেবয়বেন ত্াবত্ আবে‘মুহি না েহে র্াবক রকান ধ্াবে’। েহেও এই পান্ডুহলহপবত্ কহিে িস্তাক্ষে হকেু টা অস্পি। ৩৭ সংখ্যক পে
হিেনূ ত্বনে উবেবে েহিত্- ‘রি হিেনূ ত্ন’। নিিবষজে প্রার্জনা এই গানহটে সবঙ্গও অঙ্গাঙ্গীভাবি েু ি। োশ্বত্ িা
হিেন্তনবক েিীন্দ্রনার্ িাে িাে নত্ুন কবে রপবত্ রিবয়বেন। ‘ত্রিকালী’ে পাবেে পহেিত্জন ঘবট ত্বিই ত্া
গীত্হিত্াবনে পূ র্া পেজাবয়ে ‘র্াগেণ’ উপপেজাবয় িান রপবয়বে। ত্রভেিীে আিবি গাবন সু োবোপ ঘবটবে। ‘রি
হিেনূ ত্ন, আহর্ এ হেবনে প্রর্ম গাবন’ – এই প্রর্ম লাইন োড়া িায়ী ও অন্তো নত্ুন েব্দ প্রবয়াবগ নিরূপ
ধ্ােণ কবেবে।

সিােীবত্ রত্মন রকান পহেিত্জন ঘবটহন। শুধ্ু রেষ লাইবন ‘আবলাক োবন’ িবয়বে ‘নি-

আবলাবকে োবন’।
৩৯ সংখ্যক পে ‘ পেিাসী িবল এবসা ঘবে’ ১৩৩৩ িঙ্গাবব্দ প্রিাসী পহিকাে ২৫ পেে পূ হত্জ উপলবক্ষ
ত্রিোখ্ সংখ্যায় ‘প্রিাসী’ নাবম প্রকাহেত্ িয়। ‘পহেবেষ’ (১৩৩৯) কাবিযে পহেহেবিও কহিত্াহট িান রপবয়বে।
পহিকা প্রকাবেে ের্ত্র্য়ন্তী উপলবক্ষ পহিকাে সমনাবম রলখ্া িবলও এে িাইবে প্রিাসী হৃেবয়ে রিেনা এিং
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 67

এ কু শে র ঢে উ
সা হি ত্য

ও

সং স্কৃ হত্

হি ষ য় ক

আ ন্ত র্জা হত্ ক

অ ন লা ই ন

ISSN: 2454-7182

গ বি ষ ণা

প হি কা

( রে ফা হে ড

র্া নজা ল ,

ত্রি মা হস ক )

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

ত্াে র্নয আত্মীয় ও পহের্বনে উত্কহন্ঠত্ প্রত্ীক্ষা সমগ্র অংে র্ুবড় আবে। এই পেহট রভবঙ েু হট গান ত্রত্েী
িবয়বে। প্রর্ম হেকহট হনবয় হনহমজত্ হিহিি পেজাবয়ে ‘পেিাসী িবল এবসা ঘবে’ এিং রেবষে হেবকে হকেু অংে
হনবয় আনু ষ্ঠাহনক পেজাবয়ে গান ‘এবসা এবসা এবসা, প্রাবণে উৎসবি’ গানহট। প্রর্ম গান হিহনমজাবন পবেে
পংহিুহল রেভাবি সার্ান িবয়বে ত্া িল – ১ম ও ২য় পংহি হনবয় িায়ী, অন্তো হিসাবি ১২, ১৩, ১৪ সংখ্যক
পংহি, সিােী গহেত্ ৭ম ও ৮ম পংহি আে আবভাবগ ১৯,২০,২১ সংখ্যক পংহি গৃহিত্। হদ্বত্ীয় গান ‘এবসা
এবসা এবসা, প্রাবণে উৎসবি’ শুরু িবয়বে ‘এবসা এবসা মাহটে উৎসবি’ পংহি রর্বক। পে পে লাইনুহল
রনওয়া িবয়বে। রেবিত্ু এ গাবনে সবঙ্গ প্রিাবসে রকাবনা সম্পকজ রনই ত্াই ‘হফবে এবসা’ িবয়বে ‘এবসা এবসা’।
আে ‘িীে ত্ুহম িহে লবিা ত্াবে’ গাবন িবয়বে ‘িীে ত্ুহম িবক্ষ লবিা ত্াবে’।
‘আপনিাো মাবত্ায়াো’ (৪২ সংখ্যক) পে গীত্হিত্াবনে ৩য় খ্বন্ড িান রপবয়বে এিং এে ভাষা-ভঙ্গীও
অনযানয েিীন্দ্রগান রর্বক পৃর্ক। েব্দগত্ ত্ােত্মযও ঘবটবে ‘ত্রিকালী’ে সবঙ্গ গীত্হিত্াবনে পাবে। একােেত্ম
পংহিবত্ ‘র্ীিন মেণ এক িবয় োক’ গীত্হিত্াবন িবয়বে ‘এক ের্নীে মবত্া এিাে’। রেষ েু হট লাইবন ‘রমািন
েঙ’ ও ‘এমন সু িাস’ ের্ািবম গাবন িবয়বে ‘রমািন রূপ’ ও ‘গে এমন’। ৪৩ সংখ্যক পে ‘আর্ এই মম
সকল িযাকুল অঙ্গ মাবঝ’ হকেু অংবেে পহেিত্জন ঘবট ত্রত্েী িবয়বে ‘নটীে পূ র্া’ে ‘আমায় ক্ষবমা রি ক্ষবমা’
গানহট। হকন্তু এখ্াবনই এই পহেিত্জবনে ধ্াো রর্বম র্াবকহন। ১৩৩৫ িঙ্গাবব্দ ২৫রে শ্রািণ রলখ্া ‘মহুয়া’ে
‘িেণডালা’ কহিত্ায় ধ্ো পড়ল এে এক নত্ুন রূপ। এেপবে এহট রপ্রম পেজাবয়ে অন্তগজত্ কীত্জনাবঙ্গে গান
হিসাবি িান রপবয়বে গীত্হিত্ান হদ্বত্ীয় খ্বন্ড। কহিত্া রর্বক গাবন রকিল একহটই পাোন্তে ঘবটবে; কহিত্াে
‘আমাে রেবিে িাণীবত্ রস রোল উহেবে েু বল’, গাবন ‘রোল’ এে পহেিবত্জ ‘গান’ েব্দহট িযিহৃত্ িবয়বে।
৪৫ ও ৪৯ সংখ্যক পে ের্ািবম ‘রস রকান পাগল োয়’ এিং ‘আকাে, রত্ামায় রকান রূবপ মন হিনবত্
পাবে’-েু হটই গীত্হিত্াবনে হদ্বত্ীয় খ্বন্ড হিহিি পেজাবয় িান রপবয়বে। প্রর্মহটে পাবে পহেিত্জন রনই রকিন
সু বেে র্নয রকান রকান েবব্দে পুনোিৃ হি ঘবটবে। হদ্বত্ীয় গাবন একটু পহেিত্জন রেহখ্ েব্দ প্রবয়াবগ। অন্তোয়
‘ত্রিকালী’রত্ হেল ‘প্রভাত্ রিলাে সূ েজ রর্যাহত্ে ত্েিাবে’ আে গীত্হিত্াবন পাই- ‘প্রভাত্সূ েজ শুভ্র রর্যাহত্ে
ত্েিাবে’।
১৯২৬ এে ১৯রে রসবপ্টম্বে নু বেনিুবগজ িবস হলখ্বলন ‘আমাে মুহি গাবনে সু বে’ (৫২ সংখ্যক)। েিীন্দ্রনার্
একাহধ্ক ত্িনাটবকে মবধ্য েন্ত্রবিেীে ত্বল মানবিে হনবষ্পষণ ত্ুবল ধ্বেবেন। এই গাবনও রসই োহন্ত্রকত্া
রর্বক মুহিে সু েই শুহনবয়বেন। পেিত্জীকাবল এে গভীে সংস্কাে কবে হনমজাণ কেবলন ‘আমাে মুহি আবলায়
আবলায়’ গানহট। আেও অহভজ্ঞত্ায় ঋি িবয়বে কহিমন, ত্াই হিহনহমজত্ গাবন গভীেত্া আবো রিবড়বে। িযহি
অনু ভূহত্ এহগবয়বে হিশ্বানু ভূহত্বত্। প্রর্ম লাইবনে ‘গাবনে সু বে’ িবয়বে ‘আবলায় আবলায়’। এই ‘গাবনে সু বে’
অন্তোয় হগবয় েু ি িবয়বে। ‘হেহেহেবক েড়ায় আমায় রকান িাত্াবস’ িবয়বে ‘গাবনে সু বে আমাে মুহি উবিজ
ভাবস’। এেপে সিােী ও আবভাবগ অবনক িেল ঘহটবয়বেন। হিবেষ কবে প্রকৃহত্ে অনু সঙ্গ কবম হগবয়
গীত্হিত্াবনে গাবন গভীে অন্তোনু ভূহত্ প্রকাে রপবয়বে, োে সবঙ্গ েু ি িবয়বে হিশ্বাত্মবিাধ্। ুরুে রপবয়বে
‘হিশ্বধ্াত্াে েজ্ঞোলা’ , ‘আত্মবিাবমে িহিজ্বালা’ প্রভৃহত্ েব্দিে।
২১রে রসবপ্টম্বে ১৯২৬ স্টুটগাবটজ রলখ্া গান ‘ভাবলালাগাে রেষ রে না পাই’ েখ্ন গীত্হিত্াবনে পূ র্া
পেজাবয়ে ‘রেষ’ উপপেজাবয় িান রপল ত্খ্ন িল ‘মধ্ু ে রত্ামাে রেষ রে না পাই’। গাবনে পাোন্তে এটুকুই।
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 68
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এেই মবধ্য ‘ভাবলালাগা’রক মাধ্ু বেজ রূপান্তহেত্ কবে রভািাবক উন্নীত্ কেবলন অনু ভিী মনবনে স্তবে। ২৪রে
রসবপ্টম্বে কবলযাবন হলখ্বলন – ‘িাহিয়া রেবখ্া েবসে রস্রাবত্’। সু েবোর্নাে সময় রিে হকেু পহেিত্জন ঘবটহেল।
রসই পাোন্তে পাই গীত্হিত্াবন। হকেু েব্দিে একাহধ্কিাে িযিহৃত্ িবয়বে,রেমন ‘রিবয়ানা’, ‘হমলায়’ প্রভৃহত্।
সিােীবত্ হগবয় পহেিত্জন ঘবটবে অবনকখ্াহন। ‘ত্রিকালী’রত্ কহিে িস্তাক্ষবে পাইহেিসোহত্ সু ে সভাে মাবঝ
রে সু ধ্া কবে পান।
পেে ত্াে রমবল না রমবল না রে,
নাহিবে পহেমান।
গীত্হিত্াবন হিহিি পেজাবয় পাইপেে ত্াে নাহি রে রমবল, নাহি রে পহেমাণরেিসভায় রে সু ধ্া কবে পান।
২৫রে রসবপ্টম্বে ডুত্বসলডফজ-এ িবস কহি েিনা কেবলন ‘আপন গাবনে টাবন, আমাে িেন োক টুবট’ (৫৭
সংখ্যক পে), হকন্তু পবে গীত্রূবপ রসই িাণী িবয় রগবে- ‘গাবন গাবন ত্ি িেন োক টুবট’। িয়ত্ ‘এ আহমে
আিেণ’ রভে কবে িাইবে আসাে ত্াহগবেই ‘আপন’ েবব্দে অিলু হপ্ত। সিােীবত্ও গীহত্ময়ত্া আনবত্ ‘খ্ন্ড
িবয়’-ে িেবল ‘রভবঙ হগবয়’ েব্দিবেে িযিিাে কবেবেন।
‘ত্রিকালী’ে ৬৫ সংখ্যক পে ‘ত্ি অমূ িজ িাণী’ িুডাবপবস্ট ২১রে নবভম্বে রলখ্া। গানহট গীত্হিত্াবন পূ র্া
পেজাবয় ‘গান’ উপপেজাবয়ে প্রর্ম হেবকই িান রপবয়বে পাোন্তহেত্ িবয়। ত্বি রেটুকু িেল ঘবটবে ত্া গাবনে
প্রর্ম হেবকই িবয়বে। ‘ত্রিকালী’েত্ি অমূ িজ িাণী
অবঙ্গ আমাে হিবি আমাে
মূ হিজ রপবয়বে র্াহন।
গীত্হিত্াবনঅরূপ রত্ামাে িাণী
অবঙ্গ আমাে, হিবি আমাে মুহি হেক রস আহন।
আিাে ‘ত্রিকালী’ে-‘আহম ত্াহে শুধ্ু একহট প্রেীপ’, গাবন িবয়বে- ‘আহম শুধ্ু ত্াহে মাহটে প্রেীপ’। ২৫রে
নবভম্বে হপহেউবস িবস কহি হলখ্বলন ‘ক্ষত্ েত্, ক্ষত্ েত্’(৬৭ সংখ্যক)পেহট। এহট িান রপবয়বে
গীত্হিত্াবনে পূ র্া পেজাবয়ে ‘আনি’ উপপেজাবয়। গাবনে িায়ী ও অন্তো ‘ত্রিকালী’ে অনু রূপ র্াকবলও সিােী
রর্বক রিে হকেু পহেিত্জন িবয়বে। ‘সু নীল র্বলে প্রাবন্ত প্রভাবত্ে েহি’ গাবন িবয়বে ‘অরুণ গগনত্বল
প্রভাবত্ে েহি’। রে ‘অপরূপ েহি’ কহি প্রহত্িহিবত্ রেবখ্হেবলন ত্া রেন ‘িাহিে পাবন’ রিাখ্ রমবল সোসহে
রেখ্বত্ িাইবলন গাবন। এে পবেে অংবে ‘এই রত্া পেম োন/ধ্নয কহেয়াবে প্রাণ’ গীত্হিত্াবন িল-‘এই রত্া
পেম োন, সফল কহেল প্রাণ’। প্রর্মত্ সু ে সংবোর্বনে র্নয েবব্দে পহেিত্জন কো িবয়বে িবল মবন িয়।
ত্বি ধ্নয িওয়া েখ্ন সাফবলয পহেনত্ িয় ত্খ্ন ত্া হভন্ন িযঞ্জনা আবন।
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এখ্াবন হিষয়গত্ কােবণ ‘ত্রিকালী’ে পাোন্তহেত্ গানুহল হনবয়ই আবলািনা িল। এে মবধ্য রেমন িহু
পহেহিত্ গান আবে, ‘ত্রিকালী’ে সমরূবপও একাহধ্ক গান আমো পাই রেুহল হিবেষ পহেহিত্। েহেও
র্নহপ্রয়ত্া হেল্পবেে মাপকাহে নয়, ত্িুও হেবল্পে িযহপ্তবত্ ও সিজর্নীনত্াে রক্ষবি এে মূ লয অস্বীকাে কো োয়
না। এহেক রর্বক ‘ত্রিকালী’ে পবেে কহিকৃত্ আপন িস্তাক্ষবে মুহদ্রত্ রূপ এিং রুপান্তবেে হিবলষণ এখ্নও
প্রাসহঙ্গক। এই পহেিত্জবনে সূ ি ধ্বে কািয রর্বক সঙ্গীবত্ রূপান্তবেে ধ্াোে সবঙ্গ রেমন পহেহিত্ িওয়া োয়
রত্মনই কহিমানবসে গহত্-প্রকৃহত্ে হেবকও আবলাকপাত্ কেবত্ পাহে।

গ্রেপহঞ্জুঃ
০১। িসু অরুণকুমাে / ত্রিকালীে গান/ প্রহত্ভাস/ কলকাত্া/ প্রর্ম সংস্কেণ/ ২০১৩।
০২। আইয়ু ি আিু সয়ীে/ পাের্বনে সখ্া/ রে’র্/ কলকাত্া/ প্রর্ম সংস্কেণ/ ১৯৭৩।
০৩। রঘাষ িাহেেিেণ (সম্পা)/ েহি িিনা/ সাহিত্যম/ কলকাত্া/ প্রর্ম সংস্কেণ/ ২০১১।
০৪। োকুে েিীন্দ্রনার্/ েিীন্দ্র- েিনািলী (৩য় খ্ন্ড)/ পহিমিঙ্গ িাংলা আকাবেহম/ কলকাত্া/ সাধ্জেত্র্ন্মিষজ
সংস্কেণ/ ২০১২।
০৫। োকুে েিীন্দ্রনার্/ েিীন্দ্র- েিনািলী (৪র্জ খ্ন্ড)/ পহিমিঙ্গ িাংলা আকাবেহম/ কলকাত্া/ সাধ্জেত্র্ন্মিষজ
সংস্কেণ/ ২০১২।
০৬। োকুে েিীন্দ্রনার্/ েিীন্দ্র- েিনািলী (৫ম খ্ন্ড)/ পহিমিঙ্গ িাংলা আকাবেহম/ কলকাত্া/ সাধ্জেত্র্ন্মিষজ
সংস্কেণ/ ২০১৩।
০৭। োকুে েিীন্দ্রনার্/ েিীন্দ্র- েিনািলী (৬ষ্ঠ খ্ন্ড)/ পহিমিঙ্গ িাংলা আকাবেহম/ কলকাত্া/ সাধ্জেত্র্ন্মিষজ
সংস্কেণ/ ২০১৩।
০৮। োকুে েিীন্দ্রনার্/ েিীন্দ্র- েিনািলী (৭ম খ্ন্ড)/ পহিমিঙ্গ িাংলা আকাবেহম/ কলকাত্া/ সাধ্জেত্র্ন্মিষজ
সংস্কেণ/ ২০১৩।
০৯। োকুে েিীন্দ্রনার্/ েিীন্দ্র- েিনািলী (১২ে খ্ন্ড)/

পহিমিঙ্গ িাংলা আকাবেহম/ কলকাত্া/

সাধ্জেত্র্ন্মিষজ সংস্কেণ/ ২০১৫।
১০। োকুে েিীন্দ্রনার্/ েিীন্দ্র- েিনািলী (১৩ে খ্ন্ড)/ পহিমিঙ্গ িাংলা আকাবেহম/ কলকাত্া/ সাধ্জেত্র্ন্মিষজ
সংস্কেণ/ ২০১৫।
১১। রঘাষ েঙ্খ/ এ আহমে আিেণ/ পযাহপোস/ কলকাত্া/ ত্ৃত্ীয় সংস্কেণ/ ১৯৯১।
১২। রসনুপ্ত সমীে/ গাবনে হপেবন েিীন্দ্রনার্/ পযাহপোস/ কলকাত্া/ পিম সংস্কেণ/ ২০১৩।
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‘লালসালু’ উপনযাবসে িলহচ্চিায়ণ: একহট পেজাবলািনা
রলখ্কপহেহিহত্

ত্ীর্জ োস
গবিষক, িাংলা হিভাগ, ভাষা ভিন
হিশ্বভােত্ী, োহন্তহনবকত্ন
পহিমিঙ্গ, ভােত্

সংহক্ষপ্তসাে
িাংলা সাহিবত্যে একহট অনযত্ম রশ্রষ্ঠ উপনযাস িল ‘লালসালু ’। ত্রসয়ে ওয়ালীউিাহ্ েহিত্ এই উপনযাসহট প্রর্ম
প্রকাহেত্ িয় ১৯৪৮ হিস্টাবব্দ। এই উপনযাসহটই ত্াাঁে প্রর্ম উপনযাস । প্রকাবেে সবঙ্গ সবঙ্গই উপনযাসহট
র্নহপ্রয়ত্া লাভ কবেহন। ত্বি পেিত্জীকাবল এই উপনযাবসে র্নহপ্রয়ত্া িৃ হি রপবত্ র্াবক। এই র্নহপ্রয়
উপনযাসহটবক অিলম্বন কবে ২০০১ হিস্টাবব্দ পহেিালক ত্ানভীে রমাকাবিল গবড় রত্াবলন ‘লালসালু ’
িলহচ্চিহট। ধ্মজীয় অেহিশ্বাস, কুসংস্কাে, অহেক্ষা ও ভীহত্ে মায়ার্াবল আিি সেল গ্রামিাসীবক সিবর্ই
প্রত্ােণা কবে মহর্ে। প্রকৃত্পবক্ষ, িাঙাহল মুসহলম সমাবর্ে পুঙ্খানু পুঙ্খ হিি উদ্ভাহসত্ িবয়বে এই উপনযাবস।
িলহচ্চিহটও উপনযাবসে মূ ল কাহিহনবকই অনু সেণ কবেবে। মূ ল কাহিহনবক অনু সেণ কেবলও হকেু সংবোর্ন ও
হিবয়ার্ন লক্ষ কো োয় এই িলহচ্চবি। উপনযাসহট রেমন িাংলা সাহিবত্যে রক্ষবি একহট রশ্রষ্ঠ সম্পে, হেক
রত্মহন িলহচ্চিহটও িলহচ্চি র্গবত্ে একহট অমূ লয সম্পে। এই প্রিবে ‘লালসালু ’ উপনযাস ও িলহচ্চবিে
সামহগ্রক হিষবয় পেজাবলািনা কো িবয়বে।
সূ িক েব্দ
িলহচ্চি, লালসালু , মুসহলম, র্নহপ্রয়, পহেিালক, সংবোর্ন, হিবয়ার্ন
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‘লালসালু’ উপনযাবসে িলহচ্চিায়ণ: একহট পেজাবলািনা
ত্ীর্জ োস
‘লালসালু ’ উপনযাসহট িাংলা সাহিবত্যে একহট সু পহেহিত্ উপনযাস। ত্রসয়ে ওয়ালীউিাহ্ েহিত্ এই উপনযাসহট
প্রর্ম প্রকাহেত্ িয় ১৯৪৮ হিস্টাবব্দ। এহটই ত্াাঁে প্রর্ম উপনযাস। এই কালর্য়ী উপনযাসবক অিলম্বন কবে
পহেিালক ত্ানভীে রমাকাবিল হনমজাণ কবেন সমনাবমে একহট িলহচ্চি ২০০১ হিস্টাবব্দ। িাংলাবেবেে এই
িলহচ্চিহট িাংলা িলহচ্চি র্গবত্ে একহট অনযত্ম রশ্রষ্ঠ িলহচ্চি। িলহচ্চিহট হিহভন্ন হিভাবগ পুেস্কাে অর্জন
কবে। সাহিত্যবক অিলম্বন কবে গবড় ওো িলহচ্চবিে মবধ্য এহট একহট অনযত্ম রশ্রষ্ঠ সৃ হি। ফবল িলহচ্চিহটও
সাহিবত্যে নযায় আপামে িাঙাহলে কাবে একহট অমূ লয সম্পে।
উপনযাসহটবত্ িাঙাহল মুসহলম সমাবর্ে গ্রামীণ হিি প্রস্ফুহটত্ িবয়বে। মহর্ে নামক এক ধ্মজ িযিসায়ী
কীভাবি এই গ্রাময সির্ সেল মানু ষবেেবক ধ্বমজে নাবম প্রত্ােণা কবে ত্াে িাস্তিসিত্ রূপ লক্ষ কো োয়
এই উপনযাবস। মহর্বেে হিয়াকলাপবক রকন্দ্র কবেই এই উপনযাবসে কাহিহন অগ্রসে িবয়বে। আে রসর্নযই,
ভূ াঁইয়া ইকিাল িবলবেন :
‘লালসালু ’ উপনযাবসে রকন্দ্রীয় িহেি মহর্ে। রস ধ্ূ ত্জ, ভণ্ড, ধ্মজিযিসায়ী। অহেহক্ষত্
গ্রামিাসীবেে কুসংস্কাে ও ধ্মজীয়-অজ্ঞত্াে সু বোগ রনয় রস। মহর্ে অসিায় গ্রামিাসীবেে
রোষণ কবে প্রহত্পহি সমৃহি লাভ কবে। এক অজ্ঞাত্নামা কিেবক পীবেে মার্াে রূবপ
পহেহিত্ কবে রস। কিেবক মার্াে িবল আিাে লালসালু কাপড় হেবয় আিৃ ত্ কবে রসই
মার্াে। এবত্ গ্রাময মুসলমানবেে ভয় ও শ্রিা আোয় কবে মহর্ে ত্াে হনবর্ে ত্রিষহয়ক
উন্নহত্ে কাবর্ লাহগবয়বে।১
িলহচ্চিহটও গবড় উবেবে মহর্েবক রকন্দ্র কবেই। উপনযাবসে মবত্াই রস এখ্াবন ধ্ূ ত্জ, ক্ষমত্াবলাভী, কামুক
এিং সবিজাপহে ধ্মজিযিসায়ী। রস ধ্বমজে ভয় রেহখ্বয় গ্রাময মানু ষবেেবক েহকবয় ত্াে প্রহত্পহি িৃ হি কবে।
‘লালসালু ’ উপনযাসহট প্রকাহেত্ িয় ১৯৪৮ হিস্টাবব্দ। রসই েেবকে এবকে পে একটা ঘটনা ভােত্িষজবক
আবলাহড়ত্ কবেহেল। হিবেষ কবে মবন োখ্বত্ িবি, হদ্বত্ীয় হিশ্বেু ি, পিাবেে মন্বন্তে, স্বাধ্ীনত্া লাভ, রেে
ভাগ, উদ্বাস্তু সমসযা প্রভৃহত্ মানু বষে মনবক ক্ষত্হিক্ষত্ কেহেল। অর্ি, ত্রসয়ে রসই উিাল সমবয় িবস েিনা
কেবেন ‘লালসালু ’ উপনযাস - রেখ্াবন মুসহলম গ্রাময সমাবর্ে হিি ফুবট উেবে। হিভাস রিৌধ্ু েী ের্ার্জই
িবলবেন:
‘লালসালু ’ উপনযাবসে েিনাকাল গত্ েত্াব্দীে িহিবেে েেক। ভােত্ীয় স্বাধ্ীনত্া
সংগ্রাবমে ইহত্িাবস এই েেক হেল এক েু গান্তকােী সহেক্ষণ। রগাটা িাংলা র্ুবড় এই
সমবয় রে- োর্মনহত্ক অহিেত্া, উন্মােনা এিং হিিু-মুসহলম ভয়ািি হিংসাে িাত্ািেণ
ত্রত্হে িবয়হেল, উিাল অহিগবভজ রসই সময়-িলবয়ে মবধ্য কলকাত্ায় িবস ওলায়ীউিাহ্
ত্াাঁে প্রর্ম উপনযাস ‘লালসালু ’ েিনা শুরু কবেন এিং ১৯৪৮-এ রসহট রেষ কবেন াকায়।
ত্াাঁে িয়স ত্খ্ন পাঁহিে হক োহর্ব্ে। ভািবল হিস্ময় র্াবগ, েু গান্তকােী রসই ঐহত্িাহসক
সমবয়ে সামানযত্ম কম্পনও এই উপনযাস পাবে অনু ভূত্ িয় না।২
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আিাে ত্ানভীে এই উপনযাবসে িলহচ্চিায়ণ কেবেন ২০০১ হিস্টাবব্দ। ত্ানভীে এত্হেন পে রকন এই
উপনযাবসে িলহচ্চিায়বণে পবর্ িাাঁটবলন? এই প্রসবঙ্গ িলা োয় –
প্রর্মত্, এই উপনযাবসে র্নহপ্রয়ত্া।
হদ্বত্ীয়ত্, উপনযাবসে কাহিহনে িাস্তহিকত্া।
ত্ৃত্ীয়ত্, সামাহর্ক কুসংস্কাে েূ েীকেণ।
আসবল এই উপনযাবসে মবধ্য এমন হিষয়িস্তু আবে োবক িলহচ্চিাহয়ত্ কেবল েেজকবেে ভাবলা লাগবি এিং
হকেু সামাহর্ক সংস্কােও রসই সবঙ্গ কো োবি। প্রকৃত্পবক্ষ, পিাে িেে আবগ রে সমসযা হেল রসই সমসযাে
সমাধ্ান একুে েত্বক এবসও িয়হন। ত্াই ত্ানভীবেে এমন পেবক্ষপ।
উপনযাবসে সূ িনাে সবঙ্গ িলহচ্চবিে আেবম্ভে সু স্পি পার্জকয লক্ষ কো োয়। উপনযাবসে সূ িনা িবয়বে
এভাবি:
েষযিীন র্নিহুল এ অিবলে িাহসিাবেে রিহেবয় পড়িাে িযাকুলত্া রধ্াাঁয়াবট আকােবক
পেজন্ত রেন সোসন্ত্রস্ত কবে োবখ্। ঘবে হকেু রনই। ভাগাভাহগ, লু টালু হট, আে িানহিবেবষ
খ্ুনাখ্ুহন কবে সিজপ্রবিিাে রেষ। েৃ হি িাইবেে পাবন, মস্ত নেীহটে ওপাবে, রর্লাে িাইবে
– প্রবেবেে; িয়বত্া-িা আবো েূ বে। োো নহল িাহনবয় রভবস পবড় ত্াবেে েৃ হি হেগবন্ত
আটকায় না। জ্বালাময়ী আো; ঘবে িা েূ নয মুখ্-রর্ািড়াবনা হনোো িবল ত্াবত্ মািাহত্হেি
প্রখ্েত্া। েূ বে ত্াহকবয় োবেে রিাবখ্ আো জ্ববল ত্াবেে আে ত্ে সয় না, হেনমান ক্ষবণে
সিুে ফাাঁহসে সাহমল। ত্াই ত্াো রোবট, রোবট।৩
হকন্তু, িলহচ্চবিে সূ িনা এভাবি িয়হন। িলহচ্চবিে সূ িনা িবয়বে আেও েু ই পৃষ্ঠা পবে। িলহচ্চবি রেহখ্
ত্াবিে ও কাবেে েু ই ভাই মৎসয হেকাবেে র্নয রিহেবয়বে রনৌকা হনবয়। ধ্ানবক্ষবত্ে মাবঝ ত্াো মাে ধ্েবে।
আেও অবনবকই এই কাবর্ িযস্ত। উপনযাবসে এই অংেটুকুবকই প্রর্ম উপিাহপত্ কবেন পেজায় ত্ানভীে।
কােণ, এই অংেহট রিে রকৌত্ূ িবলােীপক। খ্ুিই সু িেভাবি উপিাহপত্ কবেবেন পহেিালক এই েৃ েযহট।
উপনযাবসে িণজনাবক িাস্তিসিত্ কবে গবড় ত্ুবলবেন হত্হন। উপনযাবস এই অংেহট িণজনা কেবত্ হগবয় রলখ্ক
িবলবেন:
এমহন হেবন রলাবকো ধ্ানবক্ষবত্ রনৌকা হনবয় রিবোয়। হডহঙ্গবত্ েু -েু ’র্ন কবে সবঙ্গ রকাাঁির্ুহত্। হনস্পি ধ্ান-রক্ষবত্ প্রগাঢ় হনুঃস্পিত্া। রকার্াও একটা কাক আত্জনাে কবে উেবল
মবন িয় আকােটা িুহঝ িবটে মবত্া হিবে রগবলা। অহত্ সন্তপজবণ ধ্াবনে ফাাঁবক ফাাঁবক ত্াো
রনৌকা িালায়; র উ িয় না, েব্দ িয় না। গলু ই-এ মূ হত্জে মবত্া োাঁহড়বয় র্াবক একর্ন –
রিাবখ্ ধ্াোবলা েৃ হি। ধ্াবনে ফাাঁবক ফাাঁবক সাবপে সহপজল সূ ক্ষ্মগহত্বত্ রস-েৃ হি এাঁবকবিাঁবক
িবল।৪
িলহচ্চবি মহর্বেে এেপে আগমন ঘবট। মহর্েবক রমানার্াত্ কেবত্ রেবখ্ ত্াবিে ও কাবেে। ত্ােপে গ্রাবম
হফবে রেবখ্ রসই রলাকহট ত্াবেে গ্রাম অর্জাৎ মির্ব্ত্নগবে এবসবে। আে, গ্রামিাসীবক রস প্রিণ্ড গালাগাল
হেবি:
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েীণজ রলাকহট হিৎকাে কবে গালাগাল কবে রলাকবেে। খ্াবলক িযাপােী ও মাত্র্ব্ে রেিান
আলী হেল। রর্ায়ান মে কালু মহত্, ত্াোও হেল। হকন্তু লজ্জায় ত্াবেে মার্া রিাঁট। নিাগত্
রলাকহটে রকাটোগত্ রিাখ্ আুন।
আপনাো র্াবিল, রিএবলম আনপাড়হ্। রমাোবিে পীবেে মার্ােবক আপনাো এমন কহে
রফহল রেবখ্বেন।৫
মহর্ে এভাবিই মির্ব্ত্নগবে প্রবিে কবে। এই গ্রাবম আসাে কােণ হিসাবি রস িবল রে ত্াবক রমাোবিে
পীে স্ববপ্ন রেখ্া হেবয় এখ্াবন আসবত্ িবলবেন। িলহচ্চবি রেহখ্ গ্রাবমে মানু ষো র্ানত্ না িা ত্াবেে
পূ িজপুরুষোও ত্াবেে িবলহন রে ত্াবেে গ্রাবম এমন এক পীবেে কিে হেল। আসবল এহট পুবোপুহেভাবিই
মহর্বেে কল্পনাপ্রসূ ত্। কীভাবি রস এই কিবেে কর্া রর্বনবে ত্াে খ্িেও েেজকবেেবক হেবয়বেন ত্ানভীে
Flashback পিহত্বক কাবর্ লাহগবয়। এক সেকােী কমজিােীে কাে রর্বক রস রপবয়হেল এই কিবেে সোন।
উপনযাবস এই অংেহট উপনযাবসে প্রর্ম হেবকই ত্ুবল ধ্বেবেন রলখ্ক। িলহচ্চবি রস েৃ েয সু িেভাবি ত্ুবল
ধ্বেবেন পহেিালক Flashback পিহত্ে মাধ্যবম এিং মহর্বেে মির্ব্ত্নগবে আসাে কােণ রিে কবেবেন।
আসবল, রস ত্খ্নই মবন মবন সংকল্প কবে রে রস ঐ গ্রাবম োবি। রসই সংকল্প অনু সাবেই রস এই কিেহটবক
নত্ুন রূপ রেিাে রিিা কবে। রসই কিেবক পহেষ্কাে পহেিন্ন কবে নত্ুন কবে আিাে রসহটবক গবড় রত্াবল
মহর্ে। িলহচ্চবি রেখ্াবনা িয় একটা সাপ রসখ্ান রর্বক রিহেবয় আবস। ঘটনাহটবক িাস্তিাহয়ত্ কোে র্নয এই
সাবপে ইবমর্বক কাবর্ লাহগবয়বেন ত্ানভীে। পবে রসই সংস্কাে কো নত্ুন কিবে িাহপবয় রেয় লালসালু
এিং কিেহট রূপান্তহেত্ িয় মার্াবে। এেপে রসই লালসালু ে উপবে

পড়বত্ র্াবক পয়সা, টাকাে রনাট

প্রভৃহত্। ত্ােপে আবস্ত আবস্ত গ্রামিাসীো ত্াবেে িাল, মুেহগ, হডম, োগল প্রভৃহত্ হিহভন্ন দ্রিয এই মার্াবে এবস
হেবয় োয়। এমনহক, গ্রাবমে মহিলাো ও েূ ে েূ ে গ্রাবমে মানু ষো আসবত্ শুরু কবে রেয়। ফবল ধ্মজিযিসাে
েরুন ত্াে সম্পে ও প্রহত্পহি িাড়বত্ র্াবক। রস গ্রাবমে মানু বষে কাবে আবস্ত আবস্ত সবিজসিজা িবয় ওবে।
অর্জ ও প্রহত্পহি লাভ কবে ত্াে মন এিাে নােীসঙ্গ িায়। হকেু হেন রর্বকই রস একটা রমবয়বক রেখ্বে –
োে নাম েিীমা। উপনযাবস েহিমা সম্পবকজ রলখ্ক িবলবেন:
রেবষ রসই প্রেস্ত িযাপ্ত-রেৌিনা রমবয়বলাকহটই হিহি িবয় ত্াে ঘবে এল। নাম েিীমা। সহত্য
রস লম্বা-িওড়া মানু ষ! িাড় িওড়া মাংসল রেি। েীঘ্র রেখ্া রগবলা, ত্াে েহিও কম নয়।
িড় িড় িাাঁহড় রস অনায়াবস এক িান রর্বক অনয িাবন ত্ুবল হনবয় োয়, রগাাঁয়াে ধ্ামো
গাইবকও স্বিবি রগায়াল রর্বক রটবন রিে কবে হনবয় আবস। িাাঁবট েখ্ন, মাহটবত্
আওয়ার্ িয়, কর্া কয় েখ্ন, মাে রর্বক রোনা োয় গলা।৬
িলহচ্চবিও ত্ানভীে এমহন একর্ন অহভবনিীবক রিবে হনবয়বেন এই িহেবি অহভনবয়ে র্নয । িলহচ্চবিও
রেহখ্ েিীমা গৃিকবমজ হনপুণা নােী। রেি প্রেস্ত িবলও রস ভীত্ু। মহর্বেে ইিাে হিরুবি রস রকান কার্ কবে
না। েিীমা প্রসবঙ্গ কলযাণ হমেিে িবলবেন :
েিীমা মহর্বেে স্ত্রী িবয় এবস মহর্েবক রেমন েিসযময় মবন কবে রত্মহন ভয়ও কবে।
েিীমাে মাধ্যবম গ্রাবমে রমবয়ো এবস ত্াবেে নাহলে র্ানায় মহর্বেে কাবে। অনযানযবেে
েু ুঃবখ্ েিীমাে রিাখ্ েল েল কবে। রস মহর্বেে সংসাবে এবস নানাভাবি সংসােহটবক
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 74
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ুহেবয় রত্াবল, ত্াে স্পবেজ কেু ে িীর্ শুকবনা িয় ভহিষযবত্ে আোয় হকন্তু েিীমা হনর্
গবভজ রকান সন্তান ধ্ােণ কেবত্ পাবে না। র্হমলাবক হিবয় কবে মহর্ে ঘবে আনবল
সির্ভাবিই েিীমা ত্াবক গ্রিণ কবে, র্হমলাে কহি মুখ্ রেবখ্ সন্তান রেবি রস কাবে
রটবন রনয়। হকবোেী র্হমলাবক েু বেজাবগে োবত্ মার্াবে আটক োখ্াবক রস সমর্জন কবে
না, ত্াই অক্ষম মাত্াে আকৃহত্ হনবয় মহর্েবক রস অনু বোধ্ কবেবে র্হমলাবক ঘবে
হফহেবয় আনবত্, ধ্াবনে রিবয়ও র্হমলাে প্রাণ েিীমাে কাবে অবনক অবনক িড়। মহর্বেে
প্রহত্ েিীমাে আিেণ রেমন ভহিশ্রিাে রত্মহন র্হমলাে প্রহত্ও রস রেিেীলা-মমত্াময়ী।
উপনযাবস এই িহেিহট রেমন িিনাে হেকাে রত্মহন োহন্তে প্রত্ীকও িবট।৭
িলহচ্চবি ত্ানভীে সাগবেে িহেিহটে সংবোর্ন কবেবেন। মহর্বেে মার্াবেে খ্িে রপবয় অবনক হভক্ষুকো
আসবত্ শুরু কবে। রসই সকল হভক্ষুকবেেবক মহর্ে ত্াহড়বয় রেয়। হকন্তু, মার্াবে এবস রেবখ্ রে একর্ন
মার্াবেে পাবে িবস কিেহটবত্ পাখ্া হেবয় িাওয়া কেবে। মহর্ে ত্াে মত্লি র্ানবত্ িাইবল রসও িবল রে
মহর্বেে এইেকম কাবর্ে র্নয রখ্াোে কাবে ভয় কবে না। মহর্ে িুঝবত্ পাবে রে এই িযহি ত্াে সমস্ত খ্িে
র্াবন। ত্াই রস ত্াবক ত্াড়াবত্ পাবে না। ত্াে হেবক পয়সা েু াঁবড় রেয়। িলহচ্চবি এই েৃ েযহট খ্ুিই উপবভাগয
িবয় উবেবে। এই ভাবিই রস মহর্বেে সাগবেবে রূপান্তহেত্ িয়। মহর্ে ো িবল রস অক্ষবে অক্ষবে ত্া পালন
কবে। সাগবেবেে িহেবিে সংবোর্বনে ফবল িলহচ্চিহট আেও িাস্তিাহয়ত্ িবয়বে।
মহর্বেে অহভপ্রায় িল রস গ্রাবমে মানু ষবেেবক েহকবয় ত্াে ধ্নসম্পে ও প্রহত্পহি িৃ হি কেবি। িলহচ্চি
রেবখ্ একর্া হনুঃসবিবি িলা োয়। ত্াই রস েখ্নই ত্াে প্রহত্পক্ষ রকউ িাহর্ে িয় ত্াবক সমূ বল উৎখ্াত্
কবে। এইেকম কাবর্ রস হসিিস্ত। ত্াই পাশ্বজিত্জী আওয়ালপুে গ্রাবম অনয এক পীবেে আগমন ঘটবল রস
হিহন্তত্ িবয় পবড়। এই হিষবয় উপনযাবস আবে :
এিাে মহর্বেে মন হকন্তু কহেন ধ্বে র্মর্ম কবে। সি সমবয়ই িাওয়ায় রভবস আবস পীে
সাবিবিে কােজকলাবপে কর্া। এ-হেবক মার্াবে রলাবকবেে আসা–োওয়াও প্রায় রর্বম োয়।
িবত্াে হেন মানু বষে কাবর্ে অন্ত রনই হেক। হকন্তু রে-টুকু অিসে পায় ত্া ত্াো িযয়
কেবত্ র্াবক পীে সাবিবিে িাত্েস-স্ফীত্ পেেু গবল একিাে িুমু রেিাে আোয়। পেিুম্বন
অিেয সিাে ভাবগয ঘবট না। হেবনে পে হেন হভড় রেবল অহত্ হনকবট রপৌঁবেও অবনক
সময় িাসনা িহেত্ার্জ িয় না। সহন্নকবট হগবয় ত্াে নূ োহন রিিাোে েীহপ্ত রেবখ্ কাবো রিাখ্
ঝলবস োয়, কাবো এমন রিাখ্-ভাসাবনা কান্না পায় রে, আে এবগািাে আো ত্যাগ কেবত্
িয়। ভাগযিান োো, ত্াো পীে সাবিবিে িাবত্ে স্পেজ িবত্ শুরু কবে েু -এক েব্দ
আবেে-উপবেে িা ত্ামাক-গে-গে-ভােী িুবকে িাওয়াও লাভ কবে।৮
আসবল মহর্েও প্রত্ােক, পীেও প্রত্ােক। রকউই অবলৌহকক ক্ষমত্াে অহধ্কােী নয়। ত্াবেে েু ’র্বনেই
উবেেয এক; ধ্বমজে নাবম মানু ষ েকাবনা। হকন্তু, মহর্ে র্াকবত্ আে একর্ন এবস গ্রামিাসীবেে লু ট কবে হনবয়
োবি রসটা অিেযই মহর্ে িবত্ হেবত্ পাবে না। ত্াই রস এে হিহিত্ কী কো োয় রস হিষবয়ও ভািবত্ র্াবক।
রেবষ হনবর্ই রস আওয়ালপুে গ্রাবম হগবয় িাহর্ে িয়। িলহচ্চবি রেহখ্ রসখ্াবন হগবয় রস কীভাবি পীবেে

২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 75

এ কু শে র ঢে উ
সা হি ত্য

ও

সং স্কৃ হত্

হি ষ য় ক

আ ন্ত র্জা হত্ ক

অ ন লা ই ন

ISSN: 2454-7182

গ বি ষ ণা

প হি কা

( রে ফা হে ড

র্া নজা ল ,

ত্রি মা হস ক )

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

িুর্রুহকবক ধ্হেবয় রেয়। আসবল রস এই িুর্রুহক ধ্হেবয় হেবয় মির্ব্ত্নগে গ্রাবমে মানু ষবেেবক হনবর্ে
কোয়ি কবে। আিাে ত্াে পূ িজ ক্ষমত্াবক রস হফবে পায়।
গ্রাবমে মানু ষ োো পীবেে কাবে োিাে কর্া রভবিহেল ত্াবেে রক্ষবিও রস কবোে োহস্ত রেিাে কর্া হিন্তা
কবে। ত্াই, খ্াবলক িযাপােীে প্রর্মপবক্ষে স্ত্রীে সন্তানলাভ কোে র্নয পাহনপড়া আনাে অহভপ্রাবয়ে কর্া
র্ানবত্ পােবল রস োগাহন্বত্ িয়। মহর্বেে প্রভাি গ্রাবমে মবধ্য এমহন িৃ হি রপবয়বে রে খ্াবলক িযাপােীে মবত্া
মানু ষও ত্াবক ভয় রপবত্ শুরু কবে। রস িাধ্য িয় মহর্বেে কাে রর্বক পাহনপড়া হনবত্। উপনযাবসে নযায়
িলহচ্চবিও রেহখ্ রেষ পেজন্ত খ্াবলক িযাপােীবক মহর্ে িবল ত্াে স্ত্রীবক ত্ালাক হেবত্। িযাপােী ত্াে স্ত্রীে
রকানও রোষ খ্ুাঁবর্ পায় না। অর্ি, মহর্বেে র্নয একেকম িাধ্য িবয়ই িযাপােী ত্াে স্ত্রীবক ত্ালাক হেবয় রেয়।
এোড়াও, িািা ও রেবলে খ্ৎনা এক সবঙ্গ কবে মহর্ে। িলহচ্চবি লু হঙ্গ ত্ুবল রেখ্াে আবেেও হেবয়বে মহর্ে
– খ্ৎনা িবয়বে হকনা রেখ্িাে র্নয। উপনযাবস মহর্ে আবেে কবেহন রস হনবর্ই লু হঙ্গ ত্ুবল রেবখ্। উপনযাবস
রেখ্া োয় :
িাপ আিাে িবল, রখ্াোে কসম, ওে খ্ৎনা িইবে। হকন্তু ত্াে কর্ায় কান না হেবয় মহর্ে
হিেু যৎবিবগ েু বট হগবয় ধ্াাঁ কবে ত্ুবল রফবল ত্াে লু হঙ্গ। রেবলহট পালািাে উপিম কবেহেল,
র্ািা হেবয় ত্াে ঘাড় ধ্বে রফবল মহর্ে। িাপও পালাই-পালাই কেহেল, হকন্তু কীভাবি
পালায় রভবি না রপবয় ওখ্াবনই রিাকাে মবত্া রিাখ্ রমবল িবস র্াবক। খ্াহনকক্ষণ িাপপুত্বক একসবঙ্গ গালাগাল কবে রেবলহটবক ধ্বে হনবয় এবস মহর্ে হনবর্ে ঘবেে িাইবেে
খ্ুহটে সবঙ্গ রিাঁবধ্ োবখ্। িবল,
-

আর্ই নামাবর্ে পে আহমই রত্াে খ্ৎনা হেমু।

োহড়বগাাঁফ ওো মবেে মবত্া রেবল হেেহেে কবে কাাঁপবত্ র্াবক। িাবপে মুবখ্ ো রনই।
শুহকবয় রস মুখ্ আমহস িবয় রগবে।৯
উপনযাবসে রর্বক িলহচ্চবি মহর্বেে ক্ষমত্া িা প্রভাি আেও রিহে। রস হনবর্ রকানও কার্ কবে না – আবেে
রেয়। গ্রামিাসী িা ত্াে সাগবেে রসই কার্ুহল কবে। রসর্নযই, রেহখ্ সাগবেে খ্ৎনা কোে র্নয প্রস্তুহত্ রনয়।
শুধ্ু ত্াই নয়, ত্াবিবেে িািা ও মা-এে মবধ্য কলি িাবধ্। রসই খ্িে িাসু হনে মা েিীমাবক িবল। েিীমাে
মাধ্যবম রস খ্িে মহর্বেে কাবে রপৌঁেবল রস ত্াবিবেে িািাবক রস কর্া িবল। ত্াবিবেে িািা িুঝবত্ পাবে রে
এ খ্িে ত্াে রমবয় অর্জাৎ িাসু হনে মা-ই হেবয়বে। ত্াই রস ত্াে রমবয়বক প্রিণ্ড মােবধ্াে কবে। রস খ্িেও
র্ানবত্ পাবে মহর্ে। ত্াই সভা রডবক এে হিিাবেে ভাে রস হনবর্ই রনয়। হিধ্ান িয় রে রস ত্াে রমবয়ে কাবে
ক্ষমা িাইবি। এোড়া, ত্াে স্ত্রী রে ত্াবক হমর্যা কবে িবল:
-ওবে মোে িযাটা, ত্ুই কী ভািেস্? ভািেস্ িুহঝ রপালাুহল রত্াে র্বন্মে? আিা সাক্ষী –
রিুহল রত্াে র্বন্মে না, রত্াে র্বন্মে না!১০
এই কর্াুহল েখ্ন সভায় ওবে ত্খ্ন রস ত্াে হিবোহধ্ত্া কবেহন – ফবল রস মুখ্ িে কবে রমবন হনবয়বে।
ত্াই, রস লজ্জায়, ঘৃ ণায় রেষ পেজন্ত হনরুবেে িবয় রগবে ।
িলহচ্চবি রেহখ্ আক্কাস গ্রাবম একহট স্কুল িাপবনে র্নয রিিা কেবত্ র্াবক। িাাঁো রত্াবল। হকন্তু রস আো
ত্াে সফল কেবত্ রেয় না মহর্ে। সভাবত্ আক্কাস ত্াে মবনে কর্া িযি কেবল ধ্ূ ত্জ মহর্ে রসই কর্াবক
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 76
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াকিাে র্নয িবল রে গ্রাবম একহট মিি আবে, এোড়া পাবেে গ্রাবম একহট মাদ্রাসাও আবে। ফবল স্কুবলে কী
েেকাে? এই গ্রাবম একহটও মসহর্ে রনই ত্াই আবগ এই গ্রাবম একটা মসহর্ে েেকাে। সকবলই রসই কর্ায়
সিহত্ রেয়। আসবল গ্রাবমে মানু ষ অহেহক্ষত্ র্াকবল আবখ্বে লাভ মহর্বেেই। আে আক্কাবসে ভািনা-হিন্তাবক
েমন না কেবল রসটা হকেু বত্ই সম্ভি নয়। ত্াই রস এইেকমভাবি ত্াবক েমন কবে।
‘লালসালু ’ উপনযাস ও িলহচ্চবিে একহট প্রহত্িােী িহেি িল র্হমলা িহেিহট। র্হমলা মহর্বেে হদ্বত্ীয়
পবক্ষে স্ত্রী। মহর্ে এমন একর্নবক হিবয় কবেবে রে রখ্াোবক ভয় কেবি। রসইর্নযই রস খ্ুিই অল্পিয়স্কা
র্হমলাবক হিবয় কবে। মহর্ে হিবয় কেবত্ রগবল রস রিড়াে ফাাঁক হেবয় রেবখ্ মহর্েবক। িবস র্াকবত্ র্াকবত্
রস-কর্া মবন পবড় োওয়ায় রস িাবস:
আপনা রর্বক েখ্ন িাহস র্াবম ত্খ্ন র্হমলা িবল,
-একটা মর্াে কর্া মবন পড়ল িইলা িাসলাম িুিু।
িাহস রর্বমবে রেবখ্ েিীমা হনহিন্ত িয়। ত্াই এিাে সির্ গলায় প্রশ্ন কবে,
-

কী কর্া িইন?

-

কমু? িবল রিাখ্ ত্ুবল ত্াকায় র্হমলা। রস-রিাখ্ রকৌত্ুবক নাবি।

-

কও না!

িলিাে আবগ োাঁত্ হেবয় রোাঁট কামবড় রস কী রেন ভাবি। ত্ােপে িবল,
-

হত্হন েখ্ন আমাবে হিবয় কেিাে োয় ত্খ্ন রখ্াবের্া িুিু রিড়াে ফাাঁক হেবয়

ত্ানাবে রেখ্াইয়াহেল।
-

কাবে রেখ্াইহেল?

আমাবে। ত্য় রেইখ্যা আহম কই, েু যত্, ত্ুহম আমাে লবগ মস্কো কে রখ্াবের্া িুিু। কােণ
কী আহম ভািলাম, ত্াহন িুহঝ েু লাে িাপ। আে-িোৎ আিাে িাহসে একটা েমকা আবস,
ত্িু হনবর্বক সংেত্ কবে রস িবল – আে, এইখ্াবন রত্ামাবে রেইখ্া ভািলাম ত্ুহম িুহঝ
োশুড়ী।১১
মহর্বেে েখ্বল র্াকা রগাটা মির্ব্ত্নগে গ্রাবম রস িাহস িে কবে হেবয়বে। রসখ্াবন ত্ােই িাহড়বত্ িবস
র্হমলা িাসবে। র্হমলা রমবয়টা একটু অনযেকম :
র্হমলাই হকন্তু েু ’হেবনে মবধ্য ভাহিবয় রত্াবল মহর্েবক। রমবয়হট রেন রকমন! ত্াে মবনে
িহেে পাওয়া োয় না। কখ্ন ত্াবত্ রমঘ আবস, কখ্ন উজ্জ্বল আবলায় ঝলমল কবে –
পূ িজাবে ত্াে রকাবনা ইহঙ্গত্ পাওয়া েু ষ্কে। ত্াে মুখ্ খ্ুবলবে িবট হকন্তু ত্া েিীমাে কাবেই।
মহর্বেে সবঙ্গ এখ্বনা রস েু হট কর্া মুখ্ ত্ুবল কয় না। কাবর্ই ত্াবক ভাবলাভাবি
র্ানিােও উপায় রনই।১২
একহেন এক িুড়ী মার্াবে আবস ত্াে মৃত্ সন্তানবক হফহেবয় রেওয়াে র্নয। ত্াে সাত্কুবল রকউ রনই, ত্াই
রস রখ্াোে হিরুবি নাহলে র্ানাবত্ এবসবে। রস রসখ্াবন এবস প্রিণ্ড কান্নাকাহট শুরু কবে রেয়। রস মহর্বেে
হেবক আনা পাাঁবিক পয়সা েু াঁবড় হেবয় রস িবল, ‘সি হেলাম, আহম সি হেলাম। রপালাটাে এইিাে র্ান হফোইয়া
রেন।’১৩ িলহচ্চবি হুিহু এইেকমই েৃ েযহট রেখ্াবনা িবয়বে। মহর্ে ত্াে প্রাণ হফহেবয় হেবত্ পাবে না। ত্িুও রস
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িুহড়ে রেওয়া পয়সাুহলবক আত্মসাৎ কবে। রসই েৃ েযহট রেখ্াে পে র্হমলা িুঝবত্ পাবে মহর্বেে আসল
িহেি। ত্ােপে রর্বক রস অনযেকম িবয় োয়। মুবখ্ হকেু না িলবলও রস মহর্েবক মবন মবন ঘৃ ণা কেবত্ শুরু
কবে। ত্াে কর্াে অমানয কবে। মহর্ে হেবেিাো িবয় োয়:
ক্ষণকাবলে র্নয মহর্ে িুঝবত্ পাবে না কী কেবি। মির্ব্ত্নগবে ত্াে েীঘজ োর্েকাবল
আপন রিাক পে রিাক রকউ ত্াে হুকুম এমনভাবি অমানয কবেহন রকাবনাহেন। আর্ ত্াে
ঘবেে এক েহি িউ –োবক রস রস-হেনমাি ঘবে এবনবে একটু রনোে রঝাাঁক রর্বগহেল
িবল –রস হকনা ত্াে কর্ায় কান না হেবয় অমন হনহিজকােভাবি িবস আবে।১৪
মহর্ে হকেু বত্ই র্হমলাবক র্ব্দ কেবত্ পাবে না। রস সািােয িায় েিীমাে। হকন্তু, এই প্রহত্িােী নােীবক
রকউই িুহঝবয় উেবত্ সক্ষম িয় না। হর্হকবেে সময় রস ঘবেে িাইবে িবল রগবল প্রিণ্ড রেবগ োয় মহর্ে। ত্াই
ত্াে হেক্ষা শুরু কবে রস। হেক্ষাে নাবম আসবল োহস্ত রেওয়া। নামাবর্ে সময় র্হমলা র্ায়নামাবর্ ঘুহমবয়
পড়বল:
মহর্ে রগাাঁ রগাাঁ কবে রিাবধ্। োবত্ে নীেিত্া এত্ ভােী রে, গলা রেবড় িীৎকাে কেবত্
সািস িয় না, হকন্তু একটা িাপা গর্জন হনুঃসৃ ত্ িয় ত্াে মুখ্ হেবয়। রেন েূ ে আকাবে রমঘ
গর্জন কবে গড়ায়, গড়ায়।
-

রত্ামাে এত্ েু ুঃসািস? ত্ুহম র্ায়নামাবর্ ঘুমাইে? রত্ামাে হেবল একটু ভয়ডে

িইবিা না?১৫
ত্ােপে মহর্ে র্হমলাবক মার্াবে হনবয় রগবল রস মহর্বেে মুবখ্ র্ুর্ু হেবয় রেয়। ফত্ুয়াে হনম্নাংে হেবয় মহর্ে
মুখ্ মুবে রফবল ত্াবক পাাঁর্াবকালা কবে হনবয় োয় মার্াবে। ত্ােপে ত্াবক খ্ুহাঁ টবত্ েহড় হেবয় রিাঁবধ্ োবখ্:
এই িবল রস একটা েহড় হেবয় কাোকাহে একটা খ্ুহটে সবঙ্গ র্হমলাে রকামে িাাঁধ্ল। মাঝখ্াবনে
েহড়টা হ লা োখ্ল, োবত্ রস মার্াবেে পাবেই িবস র্াকবত্ পাবে। ত্ােপে ভবয় অসাড় িবয় োওয়া
র্হমলাে হেবক োন্ত েৃ হিবত্ ত্াহকবয় িলল,
-রত্ামাে র্নয আমাে মায়া িয়। রত্ামাবে কি হেবত্হে ত্াে র্নয হেবল কি িইবত্বে। হকন্তু
মানু বষে রফাাঁড়া িইবল রস-রফাাঁড়া ধ্াোল েু হে হেয়া কাটবত্ িয়, হর্বনে আেে িইবল রিত্
হেয়া িািকাইবত্ িয়, রিাবখ্ মহের্ হেবত্ ি। হকন্তু রত্ামাবে আহম এই সি করুম না।
কােণ মার্াে পাবকে কাবে োবত্ে এক প্রিে র্াকবল েত্ই নাবোড়িািা েু ি আত্মা রিাক
না রকন, িাপ-িাপ ডাক োহড় পলাইবিা। কাইল ত্ুহম রেখ্িা হেবল রত্ামাে রখ্াোে ভয়
আইবে, স্বামীে প্রহত্ ভহি আইবে, মবন আে েয়ত্াহন নাই।১৬
ত্ােপে ঝড় আবস, হেলািৃ হি শুরু িয় উপনযাবস। িলহচ্চবি রেখ্াবনা িবয়বে প্লািন আবস। র্হমলা অবিত্ন িবয়
োয় এিং রস ত্াে পা কিবেে গাবয় লাহগবয় োবখ্। মহর্ে পাাঁর্াবকালা কবে ত্াবক হনবয় োওয়াে র্নয উেযত্
িয়। এখ্াবনই িলহচ্চিহট রেষ িবয় োয়। হকন্তু উপনযাস আেও একটু এহগবয় রগবে। উপনযাসহট রেষ িবয়বে
এভাবি:
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এেপে আে কাবো মুবখ্ কর্া রর্াগায় না । সামবন রক্ষবত্ রক্ষবত্ িযাপ্ত িবয় আবে ঝবে
পড়া ধ্াবনে ধ্ংসস্তূপ। ত্াই রেবখ্ রিবয় রিবয়। রিাবখ্ ভাি রনই। হিশ্বাবসে পার্বে
রখ্াোই রস-রিাখ্।১৭
‘লালসালু ’ উপনযাস ও িলহচ্চবিে রেষ অংেটুকু আবলািনা কেবত্ হগবয় অধ্যাপক মানবিন্দ্রনার্ সািা িবলবেন:
আপাত্ েৃ হিবত্ এই িয়ানবক ইহত্িািক মবন িবত্ পাবে হকন্তু এে মবধ্য ত্ীব্র রলষ আবে।
এই রলষ িনযায় ডুিন্ত মার্াবেে েবটে মবধ্য ত্ত্টা রনই িবলই আমাবেে মবন িয়। হকন্তু
হিিনাটযকাে ত্ানভীবেে পবক্ষ কীভাবি সম্ভি রসই রলষবক হিিনাবটয েৃ েযাহয়ত্ কো।১৮
উপনযাবসে িণজনাবক িলহচ্চবি রেখ্াবনা সির্ কার্ নয়। ত্বি ত্ানভীে ‘লালসালু ’ িলহচ্চবি েত্টা রপবেবেন
রিিা কবেবেন। উপভাষাে িযিিাে, ইবমবর্ে িযিিাে, হিিনাবটয সংবোর্ন ও হিবয়ার্ন, িহেবিে উপিাপন
প্রভৃহত্ সকল হেক হেবয় িলহচ্চিহট অনিেয। ‘লালসালু ’ উপনযাস রেমন হিেহেন মানু বষে মবনে মহণবকাোয়
হিোর্ কেবি, হেক রত্মহন সমনাবমে িলহচ্চিহটও মানু বষে হৃেবয় হিেকাল িান অর্জন কেবি ।
ত্র্যসূ ি:
১. ভূ াঁইয়া ইকিাল, িাংলাবেবেে উপনযাবস সমার্হিি, িাংলা একাবডমী াকা, াকা ১০০০, প্রর্ম প্রকাে, নবভম্বে ১৯৯১, পৃ ষ্ঠা ১৫৯
২. রিৌধ্ু েী হিভাস, ধ্মজ ও লালসালু , লালসালু : নানা প্রসঙ্গ, সম্পােনা েহিন পাল, এিং মুোবয়ো, ১৫ েযামািেণ রে িীট, কলকাত্া
৭০০০৭৩, প্রর্ম প্রকাে, এহপ্রল ২০১০, পৃ ষ্ঠা ৮৯
৩. ওয়ালীউিাহ্ ত্রসয়ে, লালসালু , হিোয়ত্ প্রকােন প্রাইবভট হলহমবটড, ১২ িহিম িযাটার্জী িীট, কলকাত্া ৭০০০৭৩, প্রর্ম ভােত্ীয়
সংস্কেণ, র্ানু য়াহে ১৯৮৯, পৃ ষ্ঠা ৯
৪. ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ১৩
৫. ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ১৫-১৬
৬. ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ১৮
৭. হমেিে কলযাণ, িাংলাবেবেে উপনযাস : িাে েেক, পুস্তক হিপহণ, ২৭ রিহনয়াবটালা রলন, কলকাত্া ৯, প্রর্ম প্রকাে, ১৪ এহপ্রল,
১৯৯২, পৃ ষ্ঠা ১০
৮. ওয়ালীউিাহ্ ত্রসয়ে, লালসালু , হিোয়ত্ প্রকােন প্রাইবভট হলহমবটড, ১২ িহিম িযাটার্জী িীট, কলকাত্া ৭০০০৭৩, প্রর্ম ভােত্ীয়
সংস্কেণ, র্ানু য়াহে ১৯৮৯, পৃ ষ্ঠা ৫৩
৯. ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ২৫
১০. ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ৩০
১১. ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ১০৪
১২. ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ১০৫-১০৬
১৩. ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ১০৬
১৪. ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ১১১
১৫. ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ১২৫
১৬. ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ১২৯-১৩০
১৭. ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ১৩৬
১৮. সািা মানবিন্দ্রনার্, হিিনাটয : সাহিবত্যে নত্ুন ভুিন, পিবলখ্া, ১০ হি কবলর্ রো, কলকাত্া ৯, প্রর্ম প্রকাে, হডবসম্বে ২০১৩,
পৃ ষ্ঠা ৪২৭
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োিীহন্দ্রক ভাষাহিন্তা: সাম্প্রহত্ক অহভমুখ্
রলখ্ক-পহেহিহত্

েযামলিন্দ্র োস
সিকােী অধ্যাপক, িাংলা হিভাগ, িধ্জমান হিশ্বহিেযালয়
পহিমিঙ্গ, ভােত্

সংহক্ষপ্তসাে
েিীন্দ্রনাবর্ে ভাষাহিন্তাে ফসল িবি ‘িাংলা ভাষাত্ি’ ও ‘িাংলা ভাষা-পহেিয়’। হত্হন এই েু হট গ্রবেই শুধ্ু নয়
অবো অবনক রক্ষবিই িাংলা ভাষা হনবয় আবলািনা কবেবেন। কখ্বনা সবিত্নভাবি কখ্বনা হনবর্ে অর্াবন্তই
কবেবেন। এই সমস্ত আবলািনাবত্ রেখ্া োয় হত্হন কত্ গভীেভাবি িাংলা ভাষা হনবয় হিন্তা কবেহেবলন। হত্হন
অবনকুহল পহেভাষা ত্রত্হে কবেন রেুহল আর্বকও সমানভাবি প্রবোর্য। শুধ্ু ত্াই নয় হত্হন সমার্ভাষাহিজ্ঞান,
র্ীিভাষা, রলাকভাষা, পহেবিে ভাষাহিজ্ঞান, হেক্ষামূ লক ভাষাহিজ্ঞান ভাষাগত্ হিকােত্ি সমস্ত হিষয় হনবয়ই
আবলািনা কবেবেন। েহেও রসই আবলািনা সংহক্ষপ্ত হকন্তু সেল ও সু িে। আর্বকে হেবন রে রকাবনা
ভাষাহিজ্ঞান হনবয় গবিষণা কেবত্ রগবল একিাে না একিাে েিীন্দ্রনাবর্ে দ্বােি িবত্ িবিই।
সূ িকেব্দ

োিীহন্দ্রক ভাষাহিন্তা, সাম্প্রহত্ক অহভমুখ্, পহেভাষা, র্ীিভাষা, রলাকভাষা, পহেবিে ভাষাহিজ্ঞান, হিকােত্ি।

২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 80
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োিীহন্দ্রক ভাষাহিন্তা: সাম্প্রহত্ক অহভমুখ্
েযামলিন্দ্র োস
েিীন্দ্রমৃত্ুযে প্রায় (২০১৬-১৯৪১=)৭৫ িৎসে িল অহত্িান্ত, ত্াাঁে ‘িাংলা েব্দত্ি’ (১৯০৯) ও ‘িাংলা ভাষাপহেিয়’ (১৯৩৮) প্রকাবেে ের্ািবম ১০৭ ও ৭৮ িৎসে প্রায় অহত্িান্ত িল। ত্িু িাংলা ভাষাত্াহিক
েিীন্দ্রনাবর্ে প্রাসহঙ্গকত্া সম্ভিত্ িাোয়হন। সম্ভিত্ এই কােবণই রে হিষয়হট হনবয় হিত্কজ িবত্ পাবে।
োইবিাক, ‘আর্ িবত্ েত্িষজ পবে’ ত্াাঁে ভাষাত্িগত্ হিবলষবণে সাম্প্রহত্ক প্রাসহঙ্গকত্া হিবলষণ রিাধ্ িয়
অহনিােজ িবয় পবড়। ত্বি রনহত্িািক হেকহট এখ্াবন আবলাহকত্ িবি না।
ভাষা সম্পবকজ োিীহন্দ্রক অনু মান িা রপ্রহডকেন িল ‘িাংলাে হিশ্বভাষা’ িা lingua Bengalica

ত্র্া

কলকাত্া রকহন্দ্রক িলহত্ ভাষা সম্ভিত্ ‘এবকলান েু বয়াোনী িসবিন োর্াসবন’ (িাংলা ভাষা-পহেিয়, ৪১)।
কলকাত্াে ভাষা= ‘িাংলাে সকল রেবেে ভাষা’ িা ‘সকল প্রবেবেে মহর্ত্ একহট ভাষা’ (ভাষাে কর্া) িা
‘সিজর্নীন ভাষা’, োবক হিবিকানি িবলবেন ‘কলবকত্াে ভাষা’। আে আর্বক আমো িহল রকন্দ্রীয় উপভাষা।
এই ভাষা োড়া অনয ভাষা আর্ প্রায় িাংলা সাহিবত্য প্রেু িই িয় না। সু বয়াোনী ত্র্া সাধ্ু ভাষাও। অিেয
আর্বকে িলহত্ হিশুি নয়, িেং ত্া িাংবেহর্, হিংলা, ইিাংহিবত্ শুহিিাইিীন। প্রমর্ রিৌধ্ু েীে িহলত্ ত্া নয়,
এখ্নকাে হিহমশ্র িলহত্।
েিীন্দ্রনার্ ইিা রপাষণ কবেহেবলন ‘িাংলা ভাষাে িযাকেণ েিনা’-ে র্নয রোগয িযাকেণহিবেে প্রবয়ার্ন।
িােিাে িবলবেন ‘িাংলা েব্দত্ি’-এ, এমনহক ‘িাংলা ভাষা-পহেিয়’-এ ত্াাঁে প্রয়াসও লক্ষণীয়। ত্া অিেযই
সংস্কৃত্ ভাষগেী নয়, িেং ত্া হিশুি ‘িাংলাে িহলত্ ভাষা’ িা ‘প্রাকৃত্ িাংলা’-ে। আর্ও ত্া ের্াের্ভাবি পূ েণ
িবয়বে? না একক প্রয়াবস, না রকাবনা রগাষ্ঠীগত্ প্রয়াবস। িুহপ িুহপ িবল োহখ্ িানাবনে মবত্া িাংলা
ভাষাবকহন্দ্রক োর্নীহত্ অবনক সময় মার্া রত্াবল িবল এিযাপাবে সু ি সু োিা আো কো সম্ভিত্ সম্ভি নয়।
হত্হন রিবয়হেবলন ভােত্ ত্র্া অখ্ণ্ড িঙ্গবেবে peaceful co-existence of languages িা একাহধ্ক
ভাষাে োহন্তপূ ণজ সিািিান। Language planner েিীন্দ্রনার্ রিবয়হেবলন একহট ভাষাবক কাবর্ে কেবলও
অনয ভাষাুহলে দ্বীপ রনভাবনা িবল না। অর্ি এবেবে ত্া িয় না। িেং ‘রে-ভাষা ভ্রাত্াবেে মবধ্য অিাধ্ ভাি
প্রিাি সিাবেে র্নয িওয়া উহিত্, ত্ািাবকই প্রাবেহেক অহভমান ও ত্রিবেহেক উবির্নায় পেস্পবেে মবধ্য
িযিধ্ান প্রািীেস্বরূপ েৃ ঢ় ও উচ্চ কহেয়া ত্ুহলিাে রে-রিিা ত্ািাবকও স্ববেেহিমত্হষত্াে লক্ষণ িলা োয় না
(ভাষাহিবিে)। আর্ও রসই ট্রযাহডেন সমাবন িবলবে। আর্ও রেখ্া োয় সেকাহে িািন হলহপবত্ ‘হিহি িযায়
িম, িত্ন িযায় হিিুিাাঁ িমাো’। ভােবত্ে Official ভাষা িবলও হিহি সমগ্র ভােত্িাসীে ভাষা নাও িবত্
পাবে। আসবল হিহি ভাষাে আহধ্পত্যবক িাহপবয় রেিাে প্রয়াস োড়া আে হক? রসর্নয েহক্ষণ ভােবত্ হিহি
ভাষাে প্রহত্ হিবদ্বষ, আসাবম হিিােী রখ্োও ইত্যাহে আবিালন এখ্বনা িলমান। ফবল রত্বলঙ্গানা ইত্যাহে
ভাষাহনভজে োবর্যে সৃ হি িয় এখ্নও। রিাবড়ালযাণ্ড-রিাবড়া, কামত্াপুে-োর্িংেী োর্য ও ভাষাে র্নয আবিালন
আর্ও সিল।
আর্বকে েু বগ রিায়াটস্ অযাপ, রফসিুক, টুইট, ইবমল, মযাবসঞ্জাবেে প্রাধ্ানয। হকন্তু আর্বকে অন্তুঃর্াবলে
েু গ রর্বক হপহেবয় রগবল র্মনক োিীহন্দ্রক হপহসবক রকাবনা এক আহ্বায়ক ডাবক, ‘O pc adk so’হপহসে উিে
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 81
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রেয় রেন—‘ she’ িা ‘ he’ (িাংলা উচ্চােণ, িাংলা েব্দত্ি)। এই ইংবেহর্ হলহপ হেবয় েিীন্দ্রনার্ িাংলায়
উচ্চােণ কবে ত্া রলবখ্ন, িাংলা ধ্বহনুহলবক রিাঝাবত্। আমোও

রত্া এখ্ন মুবোবফাবন মযাবসর্ হলহখ্

ইংবেহর্ িেবফ, অিেযই িাংলা েব্দ িা িযাবকে। এই োিীহন্দ্রক রিংহলে হলবপযািােণ একাবলে মুবোবফাবনে
িাত্জাবকও হক িাে মানায় িবল িয় না?
উপেু জি হমশ্র ভাষাে প্রসঙ্গ ধ্েবল ত্াাঁে আেও হকেু অহভমত্ প্রাপ্তিয। ‘িাঙাহল য়ু বেেীয়’ (ভাো-হেক্ষায়
সাম্প্রোহয়কত্া), োবেে আমোএখ্ন অযাংবলাবিঙ্গহল িহল, ত্াাঁবেে িাংলা ভাষায় ইংবেহর্ আহধ্কয, রসকাবল হেল
স্বাভাহিক, এমনহক একাবলও। রে ভাষাবক এখ্ন আমো িবল র্াহক িাংবেহর্ (Benglish)। কর্া িল ‘এখ্ন
ভাষাে অহম্নিাবস হফহেহঙ্গবত্ িাঙ্গাহলবত্ রঘাঁষাবঘাঁহষ িবল (েব্দত্ি, ১৯৬)। িলা িাহুলয রে ‘খ্াপোড়া’য় হত্হন
‘নাহটয fy’ েব্দ পেজন্ত প্রবয়াগ কবেবেন। একো োবক ‘িািু িাংলা’ িলা িত্, ত্া আর্ ইিাংহে, িা িাংবেহর্
ইত্যাহেে হমশ্রবণ েবর্ি প্রেু ি িবয় র্াবক।
ত্াাঁে সৃ ি অবনক পহেভাষা (technical term) আর্বকও সিল। হক সাহিবত্য, হক জ্ঞান-হিজ্ঞাবনে অনযানয
প্রোখ্ায়। অর্জাৎ ত্াাঁে িহু পাহেভাহষক েব্দবক পেিত্জী কাবলে িাংলা ভাষা গ্রিণ কবেবে। ত্াাঁে পহেভাষা হনবয়
আবলািনা হিেযমান ‘িাংলা েব্দত্ি’ গ্রবেে ‘প্রহত্েব্দ’ অধ্যায়ুহলবত্। এমনহক ভাষাহিজ্ঞাবনে পহেভাষাও। এই
পহেভাষাবক িবল অহধ্ভাষা (metalanguage)। রেমন article েবব্দে পহেভাষা ‘হনবেজেক’ মূ লত্ ত্াাঁে সৃ ি
েব্দ। এ প্রসবঙ্গ ত্াাঁে র্িািহেহি—‘একহট নত্ুন পাহেভাহষক িযিিাে কহেয়াহে’ (পােটীকা/ িাংলা িযাকেবণ
হিবেষ হিবেষয, িাংলা েব্দত্ি)। আিাে

volique form- এে পহেভাষা িল ‘হত্েজক রূপ’ ত্াাঁে কৃত্

পহেভাষা। আর্ও এুহলে সিলত্া অনস্বীকােজ।
োিীহন্দ্রক ভাষা হিবলষবণে প্রভাবি রসকাবল অবনবকই প্রভাহিত্ িবয়হেবলন, রেমন োবমন্দ্রসু িে হিবিেী,
সু নীহত্কুমাে িবট্টাপাধ্যায়, পেিত্জীকাবল মুিাুঃ েিীেু িাি প্রমুখ্। একাবলও স্বেসাময, ধ্বহন-প্রত্ীকত্া িা স্বহনম,
রূপ-স্বহনমীয় পহেিত্জন ইত্যাহে পহেভাষাে ধ্ােণা মূ লত্ রপবয়হে ত্াাঁে কাে রর্বক। িয়বত্া ত্াাঁে রর্বক আধ্ু হনক
ধ্ােণাে কালান্তবে হকেু টা েেিেল ঘবটবে, হকন্তু ত্াাঁে ধ্ােণাে কাোবমা এবক্কিাবে িেলায়হন। একাবলে িাংলা
ভাষাগবিষক ত্াাঁবক এহড়বয় রিাধ্িয় ভাষাগবিষণা সম্পূ ণজ কেবত্ অপােগ। অন্তত্ এই প্রিবেে প্রািহেক।
আর্বকে রপ্রহক্ষবত্ হেক্ষামূ লক ভাষাহিজ্ঞান (educational linguistics) আবলাহিত্ িবয় র্াবক। ত্াাঁে
মবত্, ‘হেক্ষায় মাত্ৃভাষাই মাত্ৃেু গ্ধসম’। হত্হন এও মবন কবেন, িাষাে ভাষা নয়, মানয ভাষাই িাহষে েবল
হেখ্ুক। ত্রত্হে রিাক মানয ভাষাে linguistic competence িা ভাষাগত্ পােঙ্গমত্া। কােণ এই ভাষাজ্ঞান
অহর্জত্ িবল িৃ িৎ র্গবত্ে সবঙ্গ ত্াে ভাষাসূ বি জ্ঞাবনে রোগ ত্রত্হে িবি। ত্বি হেিসু হেক্ষা িওয়া উহিত্
আনবিে ভাষায়। এমন ত্রিয়াকেণ রেন না িন, ‘হেহর্ল িমজ/ প্রখ্ে মূ হত্জ অহি-েমজা/ োি মবে আত্বি’। িলা
িাহুলয রে ত্াে একহট রত্ােবঙ্গ োখ্া অবনকহেবনে পহেশ্রমর্াত্ সূ িাহয়ত্ িাংলা িযাকেবণে রত্াড়া রত্াড়া কাগর্
রফবল হেবয় একহট রোট্ট রমবয় ত্াে রখ্লাে পুত্ুল োখ্াে িযিিা কবে। এ হনবয় েিীন্দ্রনার্ রলবখ্ন-- ‘প্রবত্যক
ত্রিয়াকেবণে ঘবে এমনই একটু কহেয়া রমবয় র্াবক েহে,... ত্বি হেহেবেে পবক্ষ পৃহর্িী অবনকটা হনষ্কিক
িইয়া োয়’ (েব্দত্ি, ১৮)। আসবল িযাকেণ েিহয়ত্াে ভািা উহিত্ রোট্ট হেক্ষার্জীবেে িযাপাবে। আিাে
‘িািস্পহত্’ গবল্প এক ‘ডুণ্ডূস্মাহনত্’ িা ‘িুগিুলিুলীয়’ ভাষা িযিিােে কবে গল্প রলখ্ক েিীন্দ্রনার্ কবেন
আনেহিধ্াবনে িযিিা।
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 82
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সমার্ভাষাহিজ্ঞাবনে রক্ষবি অর্জনীহত্ে প্রসঙ্গ এখ্ন আবলািনায় আবস। হকন্তু েিীন্দ্রনার্ সমিায়
আবিালবনে িুষয় আবলািনা কেবত্ হগবয় অর্জনীহত্ে সবঙ্গ ভাষাে সম্পকজ-সংবোগ স্বীকাে কবেবেন। ভােত্ীয়
অর্জনীহত্ উন্নয়বনে র্নয কৃষক, শ্রহমবকে ভাষা র্ানা আিেযক। হিবেষ কবে রলখ্য ভাষা। ফলত্ ভাষা হেক্ষা
‘এই সি মূ ঢ় মূ ক ম্লান মুখ্’ রলাবকবেে র্নয অত্যািেযক। নইবল জ্ঞান-হিজ্ঞান-প্রেু হিে হিষবয় র্ানা িা
সহেকভাবি প্রবয়াগ কো সম্ভি নয়। নয় অর্জমনহত্ক উন্নয়নও। প্রািহেবকে একহট প্রিে ‘ভাষা, অর্জনীহত্ ও
েিীন্দ্রনার্’ এ হিষয়হট িেবে দ্রিিয।
পহেবিে ভাষাহিজ্ঞান (eco-linguistic) লক্ষ কেবল ত্াাঁে হনর্স্ব ধ্ােণা প্রাপ্তিয। রিালপুে-োহন্তহনবকত্বন
ত্াাঁে ত্বপািনােবেজ হেক্ষাে আবয়ার্ন আসবল পহেবিেীয় সিুর্ প্রকৃহত্-রপ্রক্ষাপটবক স্বীকাে কবে। আিাে হত্হন
লক্ষ কবেন, পহেত্যিা পৃহর্িীে সমস্ত র্বল িবল আকাবে কী-এক ভাষাপহেপূ ণজ নীেিত্া...এই িোিেিযাপ্ত
নীেিত্া...ত্াে অনাহে ভাষা েহে হিেীণজ িবয় প্রকাে পায়’ (হেন্নপি, ৬৬) ত্ািবল এক সকরুণ সংগীত্ পুবো
িোিবে রিবর্ ওবে। ত্াাঁে নাটক ‘মুিধ্াো’-ে িহেি অহভহর্ৎ েখ্ন িবল—‘র্বলে েবব্দ আহম আমাে মাত্ৃভাষা
শুনবত্ পাই’ ত্খ্ন ত্া এক স্বত্ন্ত্র উচ্চােণ িবয় ওবে। আর্বক গ্রাম উবে এবসবে েিবে। েহুবে নাগহেক িবয়
আমো হক শুনবত্ পাই? ‘সু ভা’ গবল্প প্রকৃহত্ ত্াে ভাষা-ভাি প্রকােক। হকন্তু ত্াবক হক আমো হেকোক িুঝবত্
প্রয়াস কহে? োইবিাক, হিশ্বায়বনে রপ্রক্ষাপবট এ ভাষা সোন রেন ত্াাঁে আে এক প্রাসহঙ্গকত্াবকই স্বীকাে
কো।
র্ীিভাষা হিজ্ঞান (bio-linguistics) লক্ষ কেবল ত্াাঁে এ হনবয় আবলািনা অনস্বীকােজ। রিাক ত্া সংহক্ষপ্ত।
অিেয মনু বষযেত্ে প্রাণীবেে রে ভাি হিহনময় মাধ্যম ত্া আসবল ‘রুির্াল’। মানু বষে ভাষা মুি। ত্াই হত্হন
মবন কবেন, ‘রোবয়ল-রকাহকলোও শ্বহন হেবয় ভাি প্রকাে কবে’ (িা ভা প, ১৭)। ত্বি ভাষী মানু বষে মবত্া
সূ ক্ষ্ম ও র্হটল নয়। সেল। আিাে মনু বষযত্ে প্রাণী ও ভাষী উলঙ্গ োখ্াল রেবল ‘িঠ্ িঠ্ েব্দ’ (হেন্নপি, পি নং
১৩৭) কবে রমাবষে সবঙ্গ হমর্হিয়া কবে। রিাঝা োয় মানু ষ ও মনু বষযত্ে প্রাহণবেে ভাবিে সীমািি
আোনপ্রোন হনবয় ত্াাঁে ভািনা েবত্ি ুরুেপূ ণজ হেল রসকাবল। এমনহক একাবলও।
রলাকভাষা (folk language) িল পুরুষানু িবম প্রিাহিত্ ভাষাগত্ উপাোনসমূ ি, ো গ্রাময িা েহুবে উভয়
ধ্েবনেই িবত্ পাবে। এই রক্ষিহট েিীন্দ্রনাবর্ে ‘রলাকসাহিত্য’ িা ‘হেন্নপি’-এ রকার্াও রকার্াও সু লভ। ‘রেবল
ভুলাবনা েড়া’ িা ‘রলাকসাহিত্য এখ্াবন আবলাহিত্ িবি না। কােণ হিষয়হট রিাঝাবত্ এই উোিেণই েবর্ি—
‘রোিত্ী, কযান িা কে মন ভােী।/ পািনা র্াবকয আবনয রেি টযাকা োবমে রমাটহে’ (হেন্নপি ৯৩)। েব্দরূপুহল
লক্ষ কেবল উপভাোগত্ হিিুযহত্ উপলি। আিাে েু একহট েব্দ পুরুষানু িবম প্রিাহিত্। রেমন ‘রমাটহে’ েব্দহট
অনু বময়। কােণ ‘রমাটহে হর্হনসহট হক ত্া িলা আমাে সাধ্য নয়’; মাবন পিকাে েিীন্দ্রনাবর্ে আেও হক!
আমাবেে কােও সাধ্য আবে হক?
ভাষাগত্ হিকােত্ি (therory of disorder) হনবয় রে গবিষণা িত্জমাবন িবয়বে িা িবি, ত্াে প্রাক্প্রিাবনে আবলািনায় োাঁবেে উবিখ্ আিেযক ত্াাঁবেে মবধ্য েিীন্দ্রনার্ অগ্রগণয। অন্তত্ ধ্বহনহিকাবেে েবত্ি
নমুনা ত্াাঁে েু হট গ্রবেে ভাষা আবলািনায় প্রাপ্তিয। ‘িাক্-হিকাে’ গবিষক হিবসবি এই প্রিেকাে গবিষণা পবিে
শুরুবত্ িহু িাবন েিীন্দ্রাবলািনাে সািােয হনবয়বে।
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এক্লিন মূ কাহভনয় অবনকখ্াহন র্নহপ্রয়। অন্তত্ রোবগে মাইম রকবন্দ্রে রসৌর্বনয। এই ‘অবনক কর্া োও
রে িহল রকাবনা কর্া না িহল’-ে ত্াহিক আবলািনা ত্াাঁে ‘িাংলা ভাষ-পহেিয়’(৪)-এ লি। এখ্াবন র্াহনবয়বেন
হত্হন, ‘মানু বষে প্রকৃহত্েি রিািাে ভাষা’ হেবয় মবনে ভাি অবনকটাই রিাঝাবনা োয়- ‘ভাবি ভঙ্গীবত্, ভাষািীন
আওয়াবর্, িািহনবত্, িাহসবত্ রিাবখ্ে র্বল...অনু ভূহত্ে অবনকখ্াহন রিাঝাবনা রেবত্ পাবে’। এুহল িত্জমাবন
প্রায়ভাষা িা para-language, অঙ্গভাষা িা body language, ো ভহঙ্গহিজ্ঞাবন (kinesics) আবলাহিত্ িবয়
র্াবক। ত্াাঁে নৃ ত্যনাটকুহলবত্ এ ভাষাে েবর্ি প্রবয়াগ।
ত্াাঁে এবক্কিাবে আিহলক ত্ল ভাষাে সংগ্রিবক অবনবক রভবিহেবলন এুহল পুবোেস্তুে স্লযাং েব্দ। ত্া হনবয়
েহেও হিত্কজ িবত্ পাবে। একর্া হেক রে এবক্কগিাবে রূঢ় ককজে িদকর্া (slang) িযিিাে কেবত্ প্রায়
অপােগ হেবলন েিীন্দ্রনার্। িয়বত্া ত্া ত্াাঁে অহনিার্হনত্ নয় এবকিাবেই। একআধ্ু টুকু িদকর্া প্রবয়াগ
কেবলও কবেবেন সু ভাষবণ (euphemism) িা সংহক্ষপ্ত ইহঙ্গবত্ ত্র্া প্রবকৌেবল। রেমন ‘োমকানাইবয়ে
হনিুজহিত্া’-য়, হকংিা ‘হেন্নপি’-এ। উোিেণ হনষ্প্রবয়ার্ন। ‘িাংলাভাষা ও িাঙাহল িহেি: ১। (িাংলা েব্দত্ি)-এ
হত্হন একসময় হলবখ্হেবলন ‘িাংলায় ‘স্বামী’ ‘স্ত্রী’ে সাধ্ােণ প্রিহলত্ প্রহত্েব্দ ভদ্রসমাবর্ উচ্চােণ কহেবত্ লজ্জা
রিাধ্ িয়। ‘ভত্জা’ এিং ত্ািাে িাংলা রূপান্তে ত্ুলনা কহেয়া রেহখ্বল একর্া স্পি িইবি’। অর্ি ‘ভত্জা’ এিং
ত্ািাে রূপান্তে’ কেবল িধ্জমান রর্লাে এক র্ানাে নাম িয়, োে নাম ‘ভাত্াে’, েহেও েিীন্দ্রনার্ ত্া হলখ্বত্
নাোর্।
েিীন্দ্রনার্ আেবল কহি ত্র্া সাহিহত্যক। ত্বি জ্ঞাবনে হিহিি োখ্ায় োে প্রবিোহধ্কাে হেল অিাধ্।
ভাষাহিজ্ঞাবনও। ‘িাংলা ভাষা-পহেিয়’ গ্রে রলখ্াে সময় ‘ভূ হমকা/ োিপােকবেে প্রহত্’-রত্ রলবখ্ন হত্হন এখ্াবন
‘পাবয়-িলা-পবর্ে ভ্রমণকােী’ অর্জাৎ িলবত্ িলবত্ আমাে ো রিাবখ্ পবড়বে এিং রে ভািনা উবে এবসবে
আমাে মবন, রসই োপোড়া েৃ হিে অহভজ্ঞত্া হনবয় েখ্ন ো মবন আবস আহম িবক োি’। ত্বি সু নীহত্কুমাবেে
মবত্া একহনষ্ঠ সাধ্ক হত্হন নন, েহেও সেলীকেণ, িিবিযে স্পিত্ায় ত্াাঁে মবত্া হিবলষবকে আবলািনা ত্খ্ন
র্রুেী হেল। রকননা িাংলা ভাষাে এক আবিালবনে রকবন্দ্র হেবলন ত্খ্ন হত্হন। রসই সময় রর্বক মানয িলহত্
িাংলা ও উপভাষা ইত্যাহেে ভাষামিজ্ঞাহনক িিজা লাু িয়, আর্ও োে সিলত্া লক্ষণীয়।
পহেবেবষ িলা োয় েিীন্দ্র মনীষাে িহুমুখ্ী প্রহত্ভাে একহট িল িাংলা ভাষা-হিবলেক কােহয়িী সিা, ো
আর্ও নানাভাবি আমাবেে িাংলা ভাষা গবিষণাে ধ্াোয় সমানভাবি প্রাসহঙ্গক, এই আবলািনায় উপেু জি প্রিবে
লি।
ত্র্যঋণ
১। োস কানাই ও মণ্ডল প্রভাকে (সুঃ), িাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃহত্ে নানাহেক, ২০১৬, েয সী িু ক এবর্হন্স, কলকাত্া, পৃ ষ্ঠা- ০৯-১৬
[োিীহন্দ্রক ভাষাভািনা ও হেন্নপি]
২। অহধ্কােী মণীেিে (সুঃ), নানােবঙ েিীন্দ্রনার্, ২০১৪, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাত্া, পৃ ষ্ঠা ৪৮-৫৯ [ভাষাহিজ্ঞান, িাংলা ভাষা ও
েিীন্দ্রনার্]
৩। োকুে েিীন্দ্রনার্, িাংলা ভাষা-পহেচ্চয়, ১৩৯৫ িঙ্গাব্দ, হিশ্বভােত্ী গ্রেনহিভাগ, কলকাত্া
৪। র্ানা রসিক (সুঃ), অর্জনীহত্ সমার্নীহত্: েিীন্দ্রহিন্তাে অহভমুখ্, ২০১৪, রে পািহলবকেনস, কলকাত্া, পৃ ষ্ঠা ৫২১-২৭০ [ভাষা,
অর্জনীহত্ ও েিীন্দ্রনার্]
৫। রলখ্ককৃত্ কবয়কহট ভাষা-ত্রেলী হিষয়ক প্রিে এ গবিষণা হনিে, হকেু আন্তুঃর্াহলক ত্র্য ইত্যাহে সিায়ক িবয়বে।
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হিভূহত্ভূষণ িবিযাপাধ্যাবয়ে রোবটাগল্প: প্রকৃহত্ে অন্তেঙ্গত্ায়
রলখ্ক-পহেহিহত্

েহমজলা নিী

গবিষক (এম.হফল.), িাংলা হিভাগ
েিীন্দ্রভােত্ী হিশ্বহিেযালয়
পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােসংবক্ষপ

কলকাত্ায় ‘কবিাল’ পহিকাবক অস্ত্র কবে িাংলা সাহিত্য র্গবত্ েখ্ন নিযবলখ্কবেে হিপ্লিাত্মক আবিালন
িলবে ত্খ্ন সাহিবত্যে এই ঝঞ্ঝাক্ষুি অোন্ত পহেবিে রর্বক েূ বে সবে হগবয় গ্রামযপ্রকৃহত্ে োন্ত হনর্জনত্ায়
হিভূ হত্ভূ ষণ প্রকৃহত্ে পুবর্ায় ধ্যানমুগ্ধ রর্বকবেন। ত্াাঁে এই োন্ত হনর্জন প্রকৃহত্বিত্না আধ্ু হনক মানু ষবক সমস্ত
গ্লাহন, িত্াো, অহিশ্বাস রর্বক েক্ষা কবে গভীে র্ীিনেবসে উৎসপবর্ হনবয় রগবে। প্রকৃহত্ ও মানু বষে প্রহত্
ত্াাঁে ভাবলািাসাে কর্া মবন রেবখ্ই ত্াাঁে রোবটাগবল্পে েস আস্বােন কো প্রবয়ার্ন। এে পাোপাহে এটাও মবন
োখ্া প্রবয়ার্ন রে, হিহভন্ন রোবটাগবল্প হত্হন প্রকৃহত্ে রে প্রবয়াগ ঘহটবয়বেন ত্া গল্পুহলে প্রবয়ার্বনই হেল
অহনিােজ। গল্পকাে হিভূ হত্ভূ ষণ ‘উবপহক্ষত্া’, ‘রমঘমিাে’, ‘রমৌহেফুল’, ‘পুাঁইমািা’, ‘হকন্নেেল’, ‘নি িৃ িািন’,
‘র্লসি’ ইত্যাহে রোবটাগবল্প প্রকৃহত্বক িযিিাে কবেবেন েত্ না অনু োগ রর্বক, ত্াে রিবয়ও রিহে প্রবয়ার্বন।
সূ িকেব্দ

হিভূ হত্ভূ ষণ িবিযাপাধ্যায়, রোবটাগল্প, প্রকৃহত্, মানু ষ, এত্াত্মত্া, হনহিড়ত্া, িাস্তিবিাধ্।

২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 85
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হিভূহত্ভূষণ িবিযাপাধ্যাবয়ে রোবটাগল্প: প্রকৃহত্ে অন্তেঙ্গত্ায়
েহমজলা নিী

হিভূ হত্ভূ ষণ িবিযাপাধ্যাবয়ে (১৮৯৪-১৯৫০ হিুঃ) রোবটাগবল্পে অনযত্ম োেু মন্ত্র িল প্রকৃহত্। এই প্রকৃহত্ে
সংস্পবেজ এবসই ত্াাঁে রোবটাগবল্পে হিষয়, িহেি, গািজিযর্ীিন এক অসামানয রূপ রপবয়বে। প্রকৃহত্ে সাহন্নবধ্য
হত্হন র্ীিনবক আেও গভীে, আেও সত্যরূবপ অনু ভি কবেবেন। ত্াাঁে অহধ্কাংে রোবটাগল্পই গ্রামীণ মানু ষ
এিং প্রকৃহত্লাহলত্ ও প্রকৃহত্আহশ্রত্ মানু ষবেে হনবয় রলখ্া। কলকাত্ায় ‘কবিাল’ পহিকাবক অস্ত্র কবে িাংলা
সাহিত্য র্গবত্ েখ্ন নিযবলখ্কবেে হিপ্লিাত্মক আবিালন িলবে ত্খ্ন সাহিবত্যে এই ঝঞ্ঝাক্ষুি অোন্ত
পহেবিে রর্বক েূ বে সবে হগবয় গ্রামযপ্রকৃহত্ে োন্ত হনর্জনত্ায় হিভূ হত্ভূ ষণ প্রকৃহত্ে পুবর্ায় ধ্যানমুগ্ধ রর্বকবেন।
ত্াাঁে এই োন্ত হনর্জন প্রকৃহত্বিত্না আধ্ু হনক মানু ষবক সমস্ত গ্লাহন, িত্াো, অহিশ্বাস রর্বক েক্ষা কবে গভীে
র্ীিনেবসে উৎসপবর্ হনবয় রগবে। প্রকৃহত্ ও মানু বষে প্রহত্ ত্াাঁে ভাবলািাসাে কর্া মবন রেবখ্ই ত্াাঁে
রোবটাগবল্পে েস আস্বােন কো প্রবয়ার্ন। এে পাোপাহে এটাও মবন োখ্া প্রবয়ার্ন রে, হিহভন্ন রোবটাগবল্প
হত্হন প্রকৃহত্ে রে প্রবয়াগ ঘহটবয়বেন ত্া গল্পুহলে প্রবয়ার্বনই হেল অহনিােজ। গল্পকাে হিভূ হত্ভূ ষণ ‘উবপহক্ষত্া’,
‘রমঘমিাে’, ‘রমৌহেফুল’, ‘পুাঁইমািা’, ‘হকন্নেেল’, ‘নি িৃ িািন’, ‘র্লসি’ ইত্যাহে রোবটাগবল্প প্রকৃহত্বক িযিিাে
কবেবেন েত্ না অনু োগ রর্বক, ত্াে রিবয়ও রিহে প্রবয়ার্বন।
হিভূ হত্ভূ ষবণে প্রর্ম প্রকাহেত্ গল্প ‘উবপহক্ষত্া’য় রলখ্বকে আবিগ, প্রকৃহত্ভািনা, মানিপ্রীহত্ এক
অসামানয মািা রপবয়বে। এই গবল্পে নায়ক হিমবলে রিত্নাে মবধ্য এক ধ্েবণে নস্টালহর্ক অনু ভূহত্ে স্পেজ
রমবল। হিমল প্রর্ম রেৌিবন এক গ্রামযিধ্ূ ে সবঙ্গ রেি-মমত্াে হেগ্ধ সম্পবকজ আিি িয়। ত্ােপে নায়ক গ্রাম
রেবড় প্রিাবস িবল োওয়াে পে আে কখ্বনা ত্াবেে রেখ্া িয়হন। েীঘজ পাঁহিে িেে পে গ্রামযর্ীিবনে রসই
স্মৃহত্ েখ্ন রস রোমেন কেবে ত্খ্ন রস িবস আবে িবম্বে এক সেযায় েূ ে সমুদ্রত্ীবে। ত্াে মবন পড়বে রসই
গ্রাময পহিিধ্ূ বক, রে আর্ ত্াে কাবে িাংলা মাবয়ে সবঙ্গ একাত্ম:
“এক োন্ত আহঙ্গনায় ত্ুলসী মিমূ বল রেিাস্পবেে মঙ্গলপ্রাহর্জনী রস রকান প্রণাম-হনেত্া
মাত্ৃমূ হত্জ, করুণামাখ্া অশ্রু েলেল। ... মবন আসবে, অবনক েূ বেে রেন রকান খ্বড়ে ঘে...
হমটহমবট মাহটে প্রেীবপে আবলা ... রমৌন সেযা ... নীেি িযর্াে অশ্রু ... োন্ত রসৌিেজ ...
রেি-মাখ্া োড়ীে আাঁিল।”১
প্রকৃহত্ে এই অসামানয রূপ ত্াে মবন পবড় োবি েীঘজহেন পে এক সেযাে শুভলবি। েূ েপ্রিাসী নায়ক ত্াে
হিগত্হেবনে রিত্নাে উবন্মষলবি হফবে রেবত্ িাইবে স্মৃহত্ে উর্ানপবর্। ত্ােপে একহট িেবণে একহট
অসাধ্ােণ প্রাকৃহত্ক হিিকল্প েিনা কবে গল্পকাে এই গল্পহটে সমাহপ্ত রটবনবেন:
“আে সমুবদ্রে র্বল এমন করুণ সূ েজাস্ত কখ্নও িয়হন!”২
গ্রাময-প্রকৃহত্ে পবর্ রে কাহিহনে শুরু, একটা েীঘজ সমবয়ে িযিধ্াবন নস্টযালহর্য়া ও এক ট্রযাহর্ক েসািান্ত
প্রকৃহত্ে স্পবেজ কাহিহনে সমাহপ্তবেখ্া টানা িবয়বে। প্রকৃহত্ে এই িণজনা শুধ্ু মাি গল্পকাবেে অনু োগবকই প্রকাে
কবেহন, গবল্পে প্রিাসী নায়বকে হিষােঘন মবনেও সার্জক প্রহত্ফলন ঘহটবয়বে।
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 86
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‘পুাঁইমািা’ গবল্প আবে প্রকৃহত্ে পটভূ হমবত্ র্ীিন-মৃত্ুযে েিসয। এই গবল্প প্রকৃহত্ই একমাি হনয়ামক েহি।
হিভূ হত্ভূ ষবণে প্রকৃহত্বিত্না শুধ্ু হনসগজই নয়, এ মূ লত্ মানি-প্রকৃহত্। রক্ষহন্ত শ্বশুেিাহড় োওয়াে সময় ত্াে মা
অন্নপূ ণজা রিবয় রেখ্ল:
“রিড়াে ধ্াবেে নীল েবঙে রমহেফুবলে ুিুহল রেখ্াবন নত্ িইয়া আবে, রক্ষহন্তে কম
োবমে িালু িবেে োঙা রিলীে আাঁিলখ্ানা পালহকে িাহিে িইয়া রসখ্াবন লু টাইবত্বে।”৩
নীল রমহেফুলুবিে সবঙ্গ রক্ষহন্ত রেন হমবলহমবে একাকাে িবয় রগবে। হিোয়বিলায় হিবিবেে িািাকাবে
প্রকৃহত্ে এই িণজনাহট রেন আলবত্া অর্ি হনহিড় আহলঙ্গনবক ফুহটবয় ত্ুবলবে। প্রকৃহত্ আে রক্ষহন্ত রেন এবক
অপবেে পহেপূ েক। গল্পকাে আমড়া, আমলকী গাবেে োয়া; িাত্াহিবলিু পাত্াে ফাাঁক হেবয় আসা রোে;
রমহেফুল, রত্লাকুবিা ফুবলে রসৌিেজ; েযাওড়া-োংহিত্াে রঝাবপে গেবক উপলক্ষ কবে অনায়াবস েু াঁবত্ পাবেন
গভীে উপলহিে র্গত্বক। রক্ষহন্তে মৃত্ুযে পে ওে নীেি স্মৃ হত্ েীবত্ে রর্যাৎোোবত্ রিাঁবি র্াকাে আনবি
উপবি পবড়বে পুাঁইমািাে উপবে, িাইবে, আবেপাবে:
“... ত্ািাে কত্ সাবধ্ে হনবর্ে িাবত্ রপাাঁত্া পুাঁইগােহট মািা র্ুহড়য়া িাহড়য়া উহেয়াবে ...
িষজাে র্ল ও কাহত্জক মাবসে হেহেে লইয়া কহি কহি সিুর্ ডগাুহল মািাবত্ সি ধ্বে
নাই, মািা িইবত্ িাহিে িইয়া েু হলবত্বে ... সু পুি, নধ্ে, প্রিধ্জমান র্ীিবনে লািবণয
ভেপুে!”৪
এখ্াবন ‘সু পুি’ পুাঁইিাো রেন রক্ষহন্তে ‘সু পুি’ িাবত্ে প্রত্ীক িবয় পােবকে কাবে ধ্ো রেয়। পুাঁইমািাে হনিজাক
েহি, ত্াে সর্ীিত্া, উপবি পড়া প্রািুেজ, লািণয রেন রক্ষহন্তে সর্ীিত্া, আহ্লাে-ইিা, লািণযবকই প্রকাে
কবেবে। পুাঁইলত্াে হেবক রিবয় রক্ষহন্তে মা-রিাবনো ত্াে গভীেত্ে উপহিহত্বক অনু ভি কবেবে। রক্ষহন্ত মাো
রগবে – হকন্তু ত্াে স্মৃ হত্ িত্জমাবনে িুবক পুাঁইগাবেে লত্ায় লত্ায়, হেোয় হেোয় র্হড়বয় রিাঁবি আবে।
হিভূ হত্ভূ ষবণে েৃ হিবত্ মৃত্ুযই রত্া রেষ কর্া নয়। ত্াই পুই
াঁ গাে সিহকেু োহপবয় েু লবে। ত্া র্ড় নয়, প্রিধ্জমান।
মৃত্ুয এখ্াবন ভয়ংকে নয়, র্ীিবনে লািবণয, রর্যাৎোে কমনীয়ত্ায় হিষণ্ণ িবয়ও হেগ্ধ। ত্াই প্রকৃহত্ রকিল
িাইবেে প্রকৃহত্ নয়, এই প্রকৃহত্ মানহিক। িযহিমানু বষে মৃত্ুযবক ত্া অহত্িম কবে প্রিধ্জমান আকাবেে কর্া
িবল।
‘রমৌহেফুল’-এে কাহিহন এক হনম্নহিি েহেদ্র পহেিাবেে িত্ভাগয এক গৃিিধ্ূ ে লাহিত্ র্ীিন এিং িত্স্বপ্ন
িািাকােবক হনবয় গবড় উবেবে। এই করুণ কাহিহনিৃ বিে প্রধ্ান সূ িহটও েবয়বে প্রকৃহত্ে িাবত্। গল্পহট শুরুই
িয় প্রাকৃহত্ক পহেবিবেে কত্কুহল হিিকল্প হেবয় –
“অেকাে ত্খ্নও িয় নাই। মুখ্ুবর্য িাহড়ে হপেবন িাাঁেিাগাবন রর্ানাহকে েল সাাঁর্
জ্বাহলিাে উপিম কহেবত্হেল। ত্ালপুকুবেে পাবড় গাবেে মার্ায় িােু বেে েল কাবলা িইয়া
ঝুহলবত্বে – মাবেে ধ্াবে িাাঁেিবনে হকেু টা সূ েজাবস্তে রেষ আবলায় উজ্জ্বল।”৫
গ্রামযর্ীিবন মুখ্ুবর্যবেে িাহড়ে কলিময় পহেহিহত্ে হিপেীবত্ এই প্রাকৃহত্ক পহেবিবেে িণজনাহট িযিহৃত্
িবয়বে। পহেবিে েখ্ন খ্ুি কহিেপূ ণজ, হেক রসই সমবয়ই পাহেিাহেক র্ীিবন িেম অোহন্তে ঝড় উবেবে।
স্বামী, শ্বশুে-োশুহড়ে রেি-ভাবলািাসা িহিত্ গৃিিধ্ূ সু েীলাে সবঙ্গ হেিত্লাে রমলায় রেবত্ রেবত্ রনৌকাে
উপবে কলকাত্া রর্বক আগত্া সু িেী ও সু বিহেনী এক ত্রুণী িধ্ূ ে আলাপ িয়। অল্পক্ষবণে মবধ্যই ত্াবেে
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 87
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মবধ্য িেুে গবড় ওবে এিং সু েীলা একটা মুহিে হনশ্বাস হনবত্ রপবে িাাঁফ রেবড় িাাঁবি। হেিত্লায় রপৌঁবে ত্াো
গাবেে োয়ায়, নেীে ধ্াবে এহেবক-ওহেবক প্রকৃহত্ে রসৌিেজ রেবখ্:
“নীল আকাে সিুর্ মাবেে উপে রকমন উপুড় িইয়া আবে। ... ওমা পানবকৌহড়ে ঝাাঁক
িবেে উপে িহসয়া রকমন হঝমায়! ...”৬
প্রকৃহত্ে এইেকম মায়ািী পহেবিে ত্াবেে মুগ্ধ কবে এিং েু র্বনে িেুবে েং লাগায়। কলকাত্ািাসী সখ্ীবক
সু েীলা অর্ানা, অবিনা প্রকৃহত্ে সবঙ্গ পহেিয় কহেবয় রেয় – েিবক্ষত্, সবষজবক্ষত্, িুবনা গােপালা, মােোঙা
পাহখ্, রমৌহেফুল ইত্যাহে। ত্াো পেস্পে ত্াবেে সেয রেখ্া রমৌহেফুবলে নাবম িেুে পাত্ায়।
গবল্পে শুরুবত্ পাহেিাহেক র্ীিবনে হিক্ষুি ত্েঙ্গ হিবক্ষাবভে রে প্রকৃহত্পট হেল, ত্াে োহন্ত ঘবট এক
সেযায় সু েীলাে মৃত্ুযবত্। সু েীলাে মৃত্ুযে আবগ আিাে রসই প্রকৃহত্ে অনু ষঙ্গ –
“োবিে রর্যাৎো িবম আেও ফুহটল। ত্খ্ন ত্রিি মাবসে মাঝামাহঝ, হেবন ত্খ্ন নত্ুনকহি-পাত্া-ওো গাবেে মার্াে উপে উোস অলস িসন্ত মধ্যাি রধ্ায়া-রধ্ায়া রেৌবদ্রে উিেী
উড়াইয়া রিড়ায়... ত্খ্ন আিাে নূ ত্ন কহেয়া টাটকা ফুবলে ডাহল সার্াইবত্বে।” ৭
িূ ড়ান্ত ঘটনা ঘত্াে পূ িজমুিূবত্জ গল্পকাে ত্রিি মাবসে িণজনা হেবয়বেন। প্রকৃহত্ েখ্ন োবত্ে রর্যাৎোে
আবলায় ত্াে রুপ-েস-গে-িণজ হনবয় নত্ুন সাবর্ রসবর্ উবেবে ত্খ্ন সু েীলাে র্ীিবনে অহন্তম মুিূত্জ। প্রকৃহত্ে
এই অসামানয রূপ িণজনা সু েীলাে মৃত্ুযবক আেও রিহস েিক্ষো, ভাোিান্ত ও রিেনাোয়ক কবে ত্ুবলবে।
গল্পকাে সু হসলাবক প্রকৃহত্ে রকাবল রেবখ্ প্রকৃহত্-মানু বষে েু গ্ম েহি এাঁবকবেন।
হিভূ হত্ভূ ষবণে সু হিখ্যাত্ গল্প ‘রমঘমিাে’-এ রশ্রষ্ঠী কনযা হকবোেী সু নিাে সবঙ্গ পেু যবম্নে রপ্রমকাহিহন েিনা
কেবত্ হগবয় গল্পকাে প্রকৃহত্বক িযিিাে কবেবেন। উৎসবিে হেন েেপােহমত্াে মহিে রর্বক হিিাবে রফেিাে
পবর্ প্রেু যম্ন রেবখ্হেল –
“েূ বে নেীে ধ্াবে মহিেটাে িূ ড়া রেখ্া োবি। িূ ড়াে মার্াে উপেকাে োয়ািন্ন আকাে
রিবয় ঝাপসা ঝাপসা পাহখ্ে েল ডানা রমবল িাসায় হফেহেল। আেও েূ বে একখ্ানা সাো
রমবঘে প্রান্ত পহিমহেবকে পড়ন্ত রোবে হসাঁেুবেে মত্ োঙা িবয় আসহেল, িাহেধ্াবে ত্া
েীবত্াজ্জ্বল রমবঘে কাাঁিুহল িালকা কবে টানা।”৮
প্রেু যম্নে মবনে রগাপন অনু ভূহত্ে স্পবেজ প্রকৃহত্ে এই িণজনা গভীে অর্জপূণজ িবয় উবেবে। নেীে ধ্াবেে ঐ
মহিেই রত্া সু েোসবিেী ুণাব যে রগাপন আশ্রয়। আে এই সু েোবসে কাবেই িীণািােন হেবখ্ রশ্রষ্ঠ
সঙ্গীত্হেল্পী িওয়াে স্বপ্ন রেবখ্হেল প্রেু যম্ন। নেীত্ীবেে ঐ মহিবেে িূ ড়া রেন ত্াে উচ্চাোেই প্রত্ীক। এে
পিাৎপবট এবসবে একহট সাো রমবঘে প্রান্তবেবেে েহি ো পড়ন্ত রোবে হসাঁেুবেে মত্ োঙা। এই ‘োঙা রমঘ’
প্রেু যম্নে মবনে গভীে আবিগ, োগ-অনু োগবকই প্রকাে কবেবে। ‘ঝাপসা পাহখ্ে েল’ রেন সমগ্র গবল্পে মবধ্য
প্রেু যবম্নে সবঙ্গ ঘবট োওয়া নানা ঘটনাে অস্পিত্া, আড়ালবক ফুহটবয় ত্ুবলবে। আিাে আষাঢ়ী পূ হণজমাে োবত্
প্রেু যম্ন রেবখ্হেল –
“পূ হণজমাে িাাঁেবক ত্খ্ন রমবঘ প্রায় রেবখ্ রফবলবে। একটু একটু রর্যাৎো ো আবে, ত্া
রকমন িলবে েঙ- এে; গ্রিবণে সময় রর্যাৎোে এেকম েঙ রস কবয়কিাে রেবখ্বে।”৯
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প্রকৃহত্ে এই িণজনা ুণাব যে িাবত্ রেিী সেস্বত্ীে িিী িওয়াে ঘটনাবক মূ ত্জ কবে ত্ুবলবে। প্রেু যম্নসু নিাে রপ্রম রেষপেজন্ত হিবিবেে রিেনায় হনিজাহসত্ িবয় রগবে। রেিী সেস্বত্ীবক িিীে রর্বক মুহি হেবয়
প্রেু যম্ন হিেকাবলে র্নয পার্ে িবয় হগবয়বে। হিিাবেে মবধ্য হনুঃসঙ্গ সু নিা হেবনে পে হেন, মাবসে পে মাস
ত্াে প্রত্ীক্ষায় উন্মু খ্ িবয় রর্বকবে। ক্লাহন্তিীন এই িযর্জ প্রত্ীক্ষাবক মাবঝ মাবঝ শুধ্ু রভবঙ হেবয়বে ‘পাত্াে
েবব্দ’ে প্রিিনা। ত্ােপে সু নিাে এক এক োবিে রেখ্া িড় অদ্ভুত্ স্ববপ্ন প্রকৃহত্ে এক অপূ িজ অনু ষবঙ্গ
গল্পকাে গবল্পে েিহনকা রটবনবেন –
“রকার্াকাে রেন রকাবনা এক পািাবড়ে ঘে রিবত্ে র্ঙ্গল আে িাাঁবেে িবনে মবধ্য লু কাবনা
এক অধ্জভি পাষাণমূ হত্জ। হনঝুম োবত্ রস পািাবড়ে রিত্গাে িাওয়ায় েু লবে, িাাঁেিবন
হেেহেে েব্দ িবি, েীঘজ েীঘজ রিত্ ডাাঁটাে োয়ায় পাষাণ মূ হত্জটাে মুখ্ াকা পবড় রগবে। রস
অেকাে অধ্জোবি র্নিীন পািাবড়ে িাাঁেুবলাে মবধ্য রঝাবড়া িাওয়া ু বক রকিল িার্বে
রমঘমিাে!”১০
সু নিাে কাবে োবত্ে স্বপ্ন প্রেু যবম্নে স্মৃ হত্ই িবয় হনবয় আসত্। হকন্তু সু নিাে মবন এই পািাড়, রিত্িন,
ভাঙামূ হত্জ রকান অর্জই িবয় আনত্ না। ত্াে কাবে এই স্বপ্ন অর্জিীন েু ুঃস্বপ্নই রর্বক রেত্।
‘নিিৃ িািন’ গবল্প এক সেয সন্তানিাো হপত্াে মমজস্পেজী রিেনা প্রকৃহত্ে িণজনায় র্ীিন্ত িবয় উবেবে।
সবেযামৃত্ মাত্ৃিীন িালক পুিহটে ‘কহিমুবখ্ে অবিাধ্ িাহসটুকু’ মবন পবড় োওয়ায় কণজপুে অিাক িবয় অর্বয়ে
ওপাবে েৃ হি হনবক্ষপ কবে রেখ্বলন –
“ধ্ূ ধ্ূ গইহেক িালু োহেে েেযায় র্ীণজ-েীণজ নে অিসন্ন রেি প্রসাহেত্ কহেয়া হেয়াবে,
উপবে এখ্াবন- ওখ্াবন এক আধ্টা হেকিাো রমঘহেশু আকাবেে রকান রকাণ্ িইবত্ িাহিে
িইয়া ত্কহন আিাে সু েূে অনবন্তেপবর্ রকার্ায় হমলাইয়া োইবত্বে, রকার্াও রকান হিি
োহখ্য়া োইবত্বে না।”১১
সন্তানিাো িবলই কণজপুবেে মনিবক্ষ প্রকৃহত্ে মবধ্য হেবয় রভবস উবেবে ‘রমঘহেশুে’ নয়নাহভোম লীলা।
‘র্লসি’ গল্পহটবত্ গ্রীষ্ম প্রকৃহত্ে রুদ্র রূপ গল্পকাবেে িণজনায় ফুবট উবেবে –
“িাহেহেবক ধ্ূ ধ্ূ মাে খ্ে রেৌবদ্র রেন নািবে... িকিবক িাহলোহে রোে হফহেবয় হেবি...
মাবঝ মাবঝ রোবটা রোবটা ঘূ হণজ িাওয়া গেম িাহল-ধ্ূ বলা-কুবটা উহড়বয় নাবক-মুবখ্ হনবয়
এবস রফলবে।...”১২
গ্রীবষ্মে এই িেম োিোবি র্াত্ রখ্ায়ািাে ভবয় হপপাসাত্জ িবয়ও িৃ ি মাধ্ি হেবোমহণ কলু বেে রেওয়া
র্লসবি র্ল পেজন্ত গ্রিণ কবেনহন। হকন্তু হিে িেে আবগ একহট রোবটা রমবয়ে এই িটত্লায় অসিয হপপাসায়
মৃত্ুয এিং ত্ােপে ত্াে োোে রেওয়া এই র্লসি প্রহত্ষ্ঠাে কাহিহন হেবোমহণ মোইবয়ে রেিিুভুক্ষু
হপত্ৃহৃেয়বক র্াহগবয় ত্ুলল। ত্াে হনবর্ে আট িেবেে রোবটা পাগলী রমবয় উমাে মবত্াই রোবটা একহট রমবয়
আর্ হিে িেে ধ্বে মঙ্গলরূহপণী র্গিািীে মবত্া হপপাসাত্ুে পহর্কবক র্ল রোগাবি। গল্পকাে িণজনা
কবেবেন –
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“িাহেহেবক েখ্ন সেযা নাবম... ত্প্ত মাে পর্ েখ্ন োয়া েীত্ল িবয় আবস... ত্খ্নই রকিল
সমস্ত হেবনে পহেশ্রবমে পে রস রমবয়হট অস্ফুট রর্যাৎোয় শুভ্র- আাঁিল উহড়বয় রকান
অজ্ঞাত্ ঊধ্বজবলাবক ত্াে হনবর্ে িানহটবত্ হফবে িবল োয়!...”১৩
এই প্রকৃহত্ হেবোমহণ মোইবক এক অপাহর্জি র্গবত্ে সোন হেবয়বে। প্রকৃহত্ে রুদ্ররূপ, কহেন োিোি এিং
িত্গাবেে ত্লায় র্লসবিে এই প্রাকৃহত্ক েীত্ল পহেবিে ত্াবক র্াত্পাত্ ভুহলবয় মানহিক ও র্ীিনমুখ্ী কবে
ত্ুবলবে।
‘হকন্নেেল’ গবল্পে কাহিহনিৃ বি প্রকৃহত্ প্রত্যক্ষ নয়, পবোক্ষ ভাবি প্রভি রফবলবে। গ্রাবমে অহেহক্ষত্ গ্রাময
রমবয়বেে একান্ত কাবেে মানু ষ শ্রীপহত্ে িউ ত্র্া ত্াবেে রিৌহেহে ত্াবেেবক গাবনে সু বে ভাহসবয় হেবয়
হিেহেবনে র্নয িবল রগবে। মৃত্ুযে পে মৃত্ুযবত্ হকন্নেেল রভবঙ রগবে। হকন্তু মৃত্ুযে িািাকাবেে মবধ্যই গল্পহট
রেষ িবয় োয়হন। এক অসাধ্ােণ িমক হেবয় গল্পকাে গবল্পে সমাহপ্ত রটবনবেন আেও েু ই িেে সমবয়ে
িযিধ্াবন। একহেন গভীে োবত্ গ্রাবমে মানু ষ ত্াবেে অহত্ সু পহেহিত্ পেম হপ্রয় রিৌহেহেে গান শুনবত্
রপবয়বে। সিাই পাগবলে মবত্া েু বট এবস রেবখ্বে রিৌহেহেে গান কবলে রেকবডজ িার্বে। গল্পকাে এই
রপ্রক্ষাপবটে িণজনা হেবয়বেন –
“োত্ অবনক। কৃষ্ণা-ত্ৃত্ীয়াে িাাঁে মার্াে ওপে রপৌঁবিবে। ফুটফুবট েেবত্ে রর্যাৎোয়
িাাঁেিবনে ত্লা পেজন্ত আবলা িবয় উবেবে। ”১৪
োহিে এই ত্রনসহগজক প্রকৃহত্ গ্রাবমে মানু ষুবলাবক পূ বিজে স্মৃ হত্ মবন কহেবয় হেবয়বে। রিৌহেহে আর্ রনই।
হকন্তু প্রকৃহত্ে অনু ষবঙ্গ গাবনে মবধ্য হেবয় স্মৃ হত্ রোমেন কবে ত্াো ত্াবেে রিৌহেহেবক আিাে আবগে মবত্া
কবেই হফবে রপবয়বে।
প্রকৃহত্ হিভূ হত্ভূ ষবণে গল্পুবলাবক এক স্বত্ন্ত্র ত্রিহেিয োন কবেবে। প্রকৃহত্ে োন্ত-হেগ্ধ-রকামল রূপ রেমন
গল্প ুহলবত্ েবয়বে, রত্মহন আিাে প্রকৃহত্ে রুক্ষ-রুদ্র-কবোে রূপও েবয়বে। প্রকৃহত্ে এই ত্রিহিিয
হিভূ হত্ভূ ষবণে গল্প োড়া অনয রকার্াও েু লজভ। প্রকৃহত্ে সাহন্নবধ্য এবস ত্াাঁে রোটগল্পুহল এক অননয মািা
রপবয়বে ো অনযানয গল্পকােবেে রর্বক ত্াাঁবক আলাো কবে হিহিত্ কবেবে।
ত্র্যসূ ি
১। িবিযাপাধ্যায়, হিভূ হত্ভূ ষণ, ২০১২, হিভূ হত্ গল্প সমগ্র (১ ম খ্ণ্ড), উবপহক্ষত্া, অবোক িুক এবর্ন্সী, পৃ . ২৭৮
২। ঐ, পৃ .২৭৯
৩। ঐ, পুাঁইমািা, পৃ .৩০
৪।ঐ, পৃ .৩২
৫।ঐ, রমৌহেফুল পৃ .৫০৭
৬।ঐ, পৃ .৫১৪
৭।ঐ, পৃ .৫২১
৮।ঐ, রমঘমিাে পৃ .৬২৯
৯।ঐ, পৃ .৬৩৫
১০।ঐ, পৃ .৬৪৪
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 90

এ কু শে র ঢে উ
সা হি ত্য

ও

সং স্কৃ হত্

হি ষ য় ক

আ ন্ত র্জা হত্ ক

অ ন লা ই ন

ISSN: 2454-7182

গ বি ষ ণা

প হি কা

( রে ফা হে ড

র্া নজা ল ,

ত্রি মা হস ক )

ও বয় ি সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n
১১।ঐ, হিভূ হত্ গল্পসমগ্র (২য় খ্ণ্ড), নিিৃ িািন পৃ .৪২
১২।ঐ,হিভূ হত্ গল্পসমগ্র(১ম খ্ণ্ড), র্লসি, পৃ .৫২৩
১৩।ঐ, পৃ .৫২৬
১৪।ঐ, হকন্নেেল, পৃ .৭৩২
গ্রেপহঞ্জ
১। িবিযাপাধ্যায়, হিভূ হত্ভূ ষণ, ২০১২, হিভূ হত্ গল্পসমগ্র(১ম এিং ২য় খ্ণ্ড), অবোক িুক এবর্হন্স, কলকাত্া।
২। োয়বিৌধ্ু েী, রগাহপকানার্, ২০১৪, েু ই হিশ্বেু বিে মধ্যকালীন িাংলা কর্াসাহিত্য, রে’র্ পািহলহেং, কলকাত্া
৩। রসন, সু কুমাে, ২০১৩, িাঙ্গালা সাহিবত্যে ইহত্িাস(৫ম খ্ণ্ড)আনি পািহলোসজ, কলকাত্া
৪। িবিযাপাধ্যায়, অহসত্কুমাে, ২০১১, িংলা সাহিবত্যে সম্পূ ণজ ইহত্িৃ ি, মডানজ িুক এবর্হন্স প্রাইবভট হলহমবটড,
কলকাত্া।
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সােসংবক্ষপ
ভােত্ীয় সাহিবত্য মিাবশ্বত্া রেিী এক স্বত্ন্ত্র ঘোনাে রলখ্ক। ভােবত্ে আহেিাসী ও প্রাহন্তক মানু বষে র্ীিন
সম্পৃ ি ত্াাঁে রলখ্া। কী রোটগবল্প, কী উপনযাবস হত্হন রে ভাবি, রে মমজস্পেজীত্ায় আহেিাসী ও প্রাহন্তক মানু বষে
িাস্তি র্ীিবনে েহি ত্ুবল আবনন-ত্া শুধ্ু িাংলা সাহিবত্য রকন, ভােত্ীয় সাহিবত্য হিেল। ‘অেবণযে অহধ্কাে’
মিাবশ্বত্াে িহু আবলাহিত্ ও র্নহপ্রয় উপনযাস। রদ্রৌপেী, হেকাে, সাাঁঝ সকাবলে মা, িাাঁবয়ন, িান গল্পুহল
সম্পবকজও একই কর্া িলা োয়। হকন্তু মিাবশ্বত্াে আেও হকেু গল্প-উপনযাস আবে রেুহল িহু আবলাহিত্ না
িবলও মিাবশ্বত্াবক িযহত্িমী রলহখ্কা হিসাবি আমাবেে হিহনবয় রেয়। রত্মহন কবয়কহট গল্প ‘রোমর্া’, ‘রেয়াল
কাাঁটাে ফুল’, ‘আর্ীে’ ইত্যাহে।

সূ িকেব্দ
মিাবশ্বত্া রেিী, আহেিাসী কর্া, রোমর্া, রেয়াল কাাঁটাে ফুল, আর্ীে, অনয ইহত্িাস
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িযহত্িমী রলহখ্কাে িযহত্িমী গল্প
অনাহমকা মুখ্ার্জী
মিাবশ্বত্া হনবর্ই এক প্রহত্ষ্ঠান। ত্াাঁবক রকন্দ্র কবে ত্াবক অনু সেণ কবে ত্রত্হে িবয় উবেবে এক রলখ্ক-রগাষ্ঠী
োে মবধ্য অবনবকই েহিমান হকন্তু মিাবশ্বত্াপেী।
মবন িয় অহিবেই হলহখ্ত্ িবি নত্ুন সাহিবত্যে মানহিি, োবত্ র্াকবি প্রাক
মিাবশ্বত্া এিং উিে মিাবশ্বত্া সাহিবত্যে হিভার্ন রেখ্া হকংিা মিাবশ্বত্ানু সােী
রলখ্কবেে হনবয় একহট আলাো সাহিত্য আবিালবনে হিহিত্ ভূ খ্ণ্ড।১
ভােত্ীয় সাহিবত্য মিাবশ্বত্া রেিী এক স্বত্ন্ত্র ঘোনাে রলখ্ক। ভােবত্ে আহেিাসী ও প্রাহন্তক মানু বষে
র্ীিন সম্পৃ ি ত্াাঁে রলখ্া। কী রোটগবল্প, কী উপনযাবস হত্হন রে ভাবি, রে মমজস্পেজীত্ায় আহেিাসী ও প্রাহন্তক
মানু বষে িাস্তি র্ীিবনে েহি ত্ুবল আবনন-ত্া শুধ্ু িাংলা সাহিবত্য রকন, ভােত্ীয় সাহিবত্য হিেল।
ভােত্ীয় সাহিবত্যও হত্হন এক িযহত্িমী রলখ্ক। উপনযাস রলখ্াে শুরুবত্ই কৃষক
র্ীিবনে প্রহত্ ত্াাঁে আকষজণ(ঝাাঁহসে োণী)হেল। পবে এই কৃষকবেে মবধ্যও প্রাহন্তক
োাঁো ত্াাঁো মিাবশ্বত্া রেিীে উপনযাবস হনহিত্ পাত্াল োয়া রর্বক উবে আসবত্ র্ারকন, ত্ােও পবে প্রাহন্তকবেে মবধ্য প্রাহন্তক োাঁো (হিবেষত্ আহেিাসীবেে মবধ্য)
রখ্হড়য়া-রলাধ্া-েিে িা ত্াাঁে উপনযাবস গল্প, গবেযে হিষয় িবয় ওবে। ২
‘অেবণযে অহধ্কাে’ মিাবশ্বত্াে িহু আবলাহিত্ ও র্নহপ্রয় উপনযাস। রদ্রৌপেী, হেকাে, সাাঁঝ সকাবলে মা,
িাাঁবয়ন, িান গল্পুহল সম্পবকজও একই কর্া িলা োয়। হকন্তু মিাবশ্বত্াে আেও হকেু গল্প-উপনযাস আবে রেুহল
িহু আবলাহিত্ না িবলও মিাবশ্বত্াবক িযহত্িমী রলহখ্কা হিসাবি আমাবেে হিহনবয় রেয়। রত্মহন একহট গল্প
‘রোমর্া’।
িাংলাে রসন িংবেে োর্েকাবল রগৌবড়ে সামাহর্ক র্ীিবন অিিান েেবণে, সমার্ ত্াবক ‘রোমর্া’
আখ্যা হেবয়বে। োে গাবয় িুবকে কাোকাহে, কেনাহলে নীবিে িামড়ায় রলৌিেলাকা পুহড়বয় ‘রোমর্া’ েব্দহট
হলবখ্ রেওয়া িয়, রস িহি িবয় োয়। সমগ্র রগৌবড়ে রকান র্ায়গায় আে ত্াে পালািাে োস্তা র্াবক না। আে
‘রোমর্া’ িল রত্মহন িহি, োবক র্যান্ত অিিায় ফুটন্ত রত্বলে কড়াইবয় রফবল ‘মিামাস রত্ল’ ত্রত্হে কো িবি।
রকন না কহিোহর্ হিহকৎসাোবস্ত্র এই মিামাস রত্লহট র্যান্ত নেনােীে েেীে পুহেবয়ই একমাি ত্রত্হে কো িয়।
গবল্প ‘রোমর্া’ িল েেণ। োে রেবি আবে েু েন্ত রেৌিন এিং রসানাহল িুবলে হনবি ‘ধ্ূ সে রিাবখ্ে ত্ীব্র
জ্বালা ভো িািহন।’ হকন্তু প্রািীন রসই রগৌবড়ে সমাবর্ আয়ু বিজহেোস্ত্র অনু োয়ী ‘ওষু ধ্ িওয়াে র্নয সমস্ত লক্ষণ’
ত্াে েেীবে হিেযমান। অত্বয়ি কহিোর্ িন্দ্রবসন ত্াবক হনিজাহিত্ কবে ত্াে েেীবে হিি এাঁবক হেবয়বেন
‘রোমর্া’ অর্জাৎ ওষু ধ্ িিাে র্নয রস হনেু ি। রস সময় এই রোমর্াো (োবক পাওয়া রগবল ‘রোমর্া’ হিি এাঁবক
রেওয়া িত্) হিহিত্ িওয়াে পে অহিবেই হনবস্তর্ িবয় পড়ত্। িাাঁিাে আো আে রনই িবলই আে মানু ষ
র্াকবত্া না। অর্জাৎ মৃত্ুযে আবগই মবে রেত্ মবনপ্রাবণ। রেিটাই শুধ্ু রিাঁবি র্াকবত্া েত্হেন না ত্া পুহড়বয়
মিামাস রত্ল কো িয়। ত্াই ত্াো পালািাে রিিা কেবত্া না।
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 93
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হকন্তু েেণ হেল এে িযহত্িম। রস রোমর্া িবলও ত্াে েবি িাাঁিাে আকাঙক্ষা ত্ীব্র এিং িন্দ্রবসন
রসহট িুঝবত্ রপবেই ত্াে িাবত্ রেকল ও পাবয় রিহড় পহেবয় োখ্ত্। আে পািাোয় র্াকত্ িৃ ি েক্ষী গগজ।
হকন্তু েেণ এসি রকবট একহেন রিহেবয় এল গবগজেই সামানয একহট ভুবল। ত্ােপে িাাঁিাে হত্ব্র আকাঙক্ষায়
পাহলবয় অবপক্ষা কেবত্ লাগল সু িেী েু িত্ী সু ভদ্রাে র্নয। সু ভদ্রা িন্দ্রবসবনে কনযা এিং অকাল ত্রিধ্িয এবস
গ্রাস কেবল রস হফবে আবস হপত্াে সংসাবে। আে িন্দ্রবসবনে সংসাবে এবস রস রর্বন োয় ত্াে ভহিষযত্।
অর্জাৎ সাো র্ীিন এখ্ন ত্াবক হপত্াে সংসাবে িাহড় রেলবত্ িবি। হকন্তু িোৎই এই সময় এল েেণ। সু ভদ্রা
পাগল িল ত্াে রপ্রবম। আিাে ভয়ও িল। েেণ রে রোমর্া। রস রে ওষু হধ্ িওয়াে র্নযই িহলপ্রেি।
হকন্তু েেণ ত্া স্বীকাে কবে না। ‘রোমর্া’ হনিজাহিত্ িবলও রস মুহি িায়। মুহি িায় ওহেবক সু ভদ্রাও।
অর্ি হনেজয় হপত্া ত্াে িন্দ্রবসন একহেবক, ত্ােপে লক্ষণবসবনে োসন। মুহি পাবি কী কবে ‘রোমর্া’ েেণ।
অর্ি েু র্বনই ভাবলািাসাে টাবন পাগল। সু ভদ্রাে েি িিল িয়, েবি রক রেন আুন রজ্ববল রেয়। েেণ
ত্াবক হনবয় পালাবি, েূ ে রেবে োবি। িহুেূ বে, ত্াম্রহলহপ িা অনয রকাবনা রেবে, রেখ্াবন িন্দ্রবসন রনই। লক্ষণ
রসবনে োসন রনই, রোমর্াবক রেবখ্ রকউ ধ্হেবয় রেয় না। ত্িু ভাবগযে হনষ্ঠুে পহেিাস ও সামাহর্ক কত্জবিযে
োবয় রলাবক ত্াবক ধ্বে রফবল। হকন্তু ধ্ো ত্িু রেয়না েেণ। অত্ুঃপে এে পহেণহত্বত্ অহনিােজভাবি আবস
মৃত্ুয। নেীে র্বল পালািাে মুবখ্ই রনৌকাে োাঁড় ও লহগ হেবয় হপহটবয় মাবে েেণবক। রোমর্া িবয়ও েেণ ত্িু
রোমর্া নয়। িাাঁিাে ত্ীব্র আকুহত্বত্ স্বপ্ন কাঙাল মুহিকামী এক েু িক রস। রোবম োসপ্রর্া িলাকালীন রলািাে
স্টযাম্পবক পুহড়বয় োসবেে িামড়ায় োসহিি অিন কো িত্। এই গল্পহট পড়বল রসই ইহত্িাবসে কর্া মবন
পবড় োয়।
‘সবিে’ পহিকায় ১৪০৬ সাবলে িষজাে ভূ ত্ সংখ্যায় প্রকাহেত্ িবয়হেল ‘রেয়াল কাাঁটাে ফুল’ গল্পহট।
েু বো িেে আবগে একহট ঘটনাবক রলহখ্কা গবল্প রূপ হেবয়বেন। একহট রোট্ট রমবয় িুলু। রস রোর্ োবত্
একই স্বপ্ন রেবখ্। একটা িাহড় ও একটা রেবলে স্বপ্ন। স্বপ্নটা রেখ্াে পবে ও ঘুমবত্ পাবে না। ক্লাবসও
অনযমনস্ক র্াবক। হেন হেন রোগা িবয় রেবত্ র্াবক রস। একহেন রস স্কুবল োওয়াই রেবড় রেয়। স্ববপ্নে িাহড়টা
খ্ুি িড় িাহড়। স্ববপ্নে রেবলটা রসখ্াবন এবকিাবে একলা র্াবক। িাহড়টা রোত্লা হকন্তু খ্ুি হনিু। োলাবন পুবর্াে
িযিিা সার্াবনা। একটা লাল কম্ববলে আসবন একটা আট িেবেে রেবল লাল রিহলে ধ্ু হত্ পবে কুক
াঁ বড় শুবয়
ঘুমবি, ত্াে কপাবল হসাঁেুবেে রফাাঁটা, গলায় র্িা ফুবলে মালা। গাবল রিাবখ্ে র্ল শুহকবয় আবে। িাত্ পা সরু
হেকবল িাাঁধ্া। স্ববপ্ন িুলুে মবন িত্ রেবলটাে সবঙ্গ ওে অবনক েেকােী কর্া আবে।
পবে একহেন রেবলহটে সবঙ্গ কর্া িবল িুলু র্ানবত্ পাবে রে ত্াে নাম রগাপাল। রেবে িগজী এবসহেল িবল
র্গৎ রেেো ত্াবেে ঘড়া ঘড়া টাকা গঙ্গাে র্বল রফবল পাহলবয়হেল। রসইসি ঘড়া পািাো রেিাে র্নয পুরুবত্ে
রলাবকো অবনক টাকা হেবয় রগাপালবক ত্াে িািাে কাে রর্বক হকবন রনয়। উবেেয পুবর্া হেবয় ওে িাবত্
পাবয় রেকল র্হড়বয় কলহসে সবঙ্গ রিাঁবধ্ ওবক মাঝ গঙ্গাে র্বল রফবল রেবি। পবে ও মাো হগবয় েক্ষ িবয়
ওইসি ঘড়া পািাো রেবি।
এই গল্পহটে মাধ্যবম সম্ভিত্ েক্ষপ্রর্া সম্পবকজ হেশুবেে ওয়াহকিিাল কোবনাই মিাবশ্বত্াে উবেেয।৩
রগাপাল ত্াবক র্বল রফবল রেওয়া সম্পবকজ িুলুবক িবলবে, ‘অবনক আবগ িবয়হেল, সি িবয়হেল। আিাে িবি।
িবত্ই িবি। নইবল ত্ুহম র্ানবি কী কবে? ত্ুহম র্ানবি িবলই রত্া রত্ামাবক রডবক এবনহে।’ গবল্পে প্রর্ম
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 94

এ কু শে র ঢে উ
সা হি ত্য

ও

সং স্কৃ হত্

হি ষ য় ক

আ ন্ত র্জা হত্ ক

অ ন লা ই ন

ISSN: 2454-7182

গ বি ষ ণা

প হি কা

( রে ফা হে ড

র্া নজা ল ,

ত্রি মা হস ক )

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

হেবকও িলা িবয়বে, ‘স্ববপ্ন িুলুে মবন িত্ রেবলটাে সবঙ্গ ওে অবনক েেকােী কর্া আবে।’ একটা েবখ্ে সবঙ্গ
একটা হেশুে ‘েেকােী কর্া’ র্াকাে অর্জই রোটবেে এই েখ্ প্রর্াে সবঙ্গ পহেহিহত্ ঘটাবনা। কােণ েক্ষ প্রর্াে
সবঙ্গ মূ লত্ হেশু িত্যাই র্হড়বয়।বলহখ্কা হিশ্বাস কবেন রে একহট রেবেে ঐহত্িয, কৃহি ও োিত্ীয় সু প্রর্াে
মবত্া, কুপ্রর্াুহলও রেবেে রোটবেে র্াহনবয় রেওয়া প্রবয়ার্ন। োবত্ রেবেে ও র্াহত্ে অত্ীত্ সম্পবকজ
ত্াবেে একটা পহেপূ ণজ ধ্ােণ গবড় ওবে।
গবল্পে নামকেণ িযঞ্জনাধ্মজী। গবল্প একাহধ্কিাে একটা নযাড়ার্হমে উবিখ্ আবে। রসটা রেহখ্বয় িুলু
একিাে েখ্ন ত্াে রমবসাবক প্রশ্ন কবে ‘পাবেে র্হমটা অমন নযাড়া রকন? ত্াে উিবে ওে রমবসা িবলহেল ,
‘ও একটা হমহি। রিিা কবে রেবখ্হে রকান রোষ রনই। ত্িু ওখ্াবন না িয় ঘাস না র্ন্মায় আগাো।’ গবল্পে
রেবষ র্ানা োয় ক’হেন ধ্বে খ্ুি ঝড় িৃ হি িওয়াে পে ওই র্হমবত্ রেয়াল কাাঁটে িাো ও ত্াবত্ িলবে ফুল
র্ন্মায়। রপাবড়া র্হমবত্ ‘রেয়াল কাাঁটা’ োড়া আে কীই িা র্ন্মাবত্ পাবে? ত্বি ত্াবত্ ফুবলে আগমন র্ীিবনে
র্য়োিাে প্রত্ীক। রগাপাবলে হিষয়হট িুলু পুবোপুহে র্ানিাে পেই এিং ত্াে সবঙ্গ কর্া িলাে পেই রপাবড়া
র্হমবত্ ফুল ফুটবলা। এক র্ায়গায় রগাপালবক ও িুলুবক িলবত্ রোনা োয় ‘ত্ুহম েখ্ন সি র্ানবি , ত্খ্ন
আহম ঘুমুবত্ পােবিা। ত্খ্ন রেবখ্া িৃ হিে পে এখ্াবন ঘাস গর্াবি। এখ্ন একটা পাহখ্ও আবস না। ত্খ্ন
এখ্াবন পাহখ্ এবস গাবে িসবি।’ মূ লত্ হেশুবেে গল্পহট রলখ্া িবলও রকার্াও িাহসে রফায়াো রনই। গল্পহট
আগাবগাড়া হসহেয়াস এিং িড়বেেও সু খ্পােয।
‘িম্পা’ মধ্যভােবত্ে ১৮৫৭-৫৮ সাবলে গণহিবদ্রাবি (হসপািী হিবদ্রাি)লাহলত্ একহট িহেি।৪ লযাংড়া
রকাবত্ায়াল হপওন িেিাি হসং গাবড়ায়াবলে অহধ্িাসী। রেৌিবন িবল এবস কার্ হনবয়বে রসনাহিহিনীবত্। হকন্তু
১৮৩৭ সাবল হুইলাে সাবিবিে রঘাড়াবক েু ট কোবত্ হগবয় উবে পবড় একখ্ানা পা র্খ্ম িবয় োয় িেিাবিে।
হুইলাে সাবিবিে েয়াবত্ মাবস েু ই টাকা হমলবে ত্াে আর্ও। হিে িেে িাবে সামহেক েপ্তে রর্বক । হকন্তু
এবত্ িেিাবিে রপট িবল না। ত্াই কানপুে রেহর্বমবন্টে হেসালািার্াবে একখ্ানা ঘে ভাড়া কবে োক-সহি
রিবি। এই কােিাবেে র্নয ত্াবক পােহমট হনবত্ িবয়বে।
েু হনয়াই িেিাবিে হনবর্ে িলবত্ মা-িাপ মো একমাি নাত্হন িম্পা ও নাত্র্ামাই হব্রর্লাল। িম্পাবক
কযান্টনবমবন্টে রমম সাবিিো পেি কবে। ভাবলা ও িাবস। ভালবিবস রমমসাবিি, রেহেডযান সাবিবিে হিহি
ত্াবক রুবপাে সবঙ্গ রঝালাবনা একহট উপিাে হেবয়হেবলন। সবঙ্গ মালা একটা ।হকন্তু পেি ত্জীকাবল রসটাই
সত্ীবিৌড়া ঘাবট হনিত্ িবয় োওয়া রেহেডযান ও ত্াে রমমসাবিি হমবসস রেহেডযাবনে লু ে কো মাল রভবি
রেহেডযান সাবিবিে ভাইবপা এভাবেট িেিাি ও ত্াে নাত্র্ামাই হব্রর্লালবক ফাাঁহসবত্ লটকায়। স্তি িবয় োয়
িম্পা। এভাবেট সাবিিবক এত্ কবে িুহঝবয়ও রস প্রমাণ কেবত্ পােলনা রে রসটা রেহেডযান রমমসাবিি ত্াবক
উপিাে হেবয়বে। িত্াোয় রভবঙ পবড় িম্পা।
হকেু হেন িাবেই রস িত্াো রঝবড় রফবল িেলা রনওয়াে রিিা কবে। রোগাবোগ কবে ভােত্ীয় রফৌবর্ে
সবঙ্গ। ত্ােপে রস ভগিনপুে কযাবম্পে পবর্ এহগবয় োয়। রসখ্াবন রকাম্পাহনে হসপািীবেে সবঙ্গ হনবয় কযাম্প
কবেবে এভাবেট। রেহে মবেে রিাত্বল হিষ হমহেবয় রসই হিষাি মবেে রপহট রস উপিাে রেয় এভাবেটবক।
র্ানায়, এুবলা রস রপবয়বে ভােত্ীয় রফৌবর্ে রফবল রেওয়া হর্হনস হিসাবি। হকন্তু িম্পা ধ্ো পবড় োয় এিং
পহেণহত্বত্ ত্াে প্রাণেণ্ড িয়। মৃত্ুযে পবে রেখ্াবন ত্াে লাে পবড়হেল ও লাে হনবয় রেখ্াবন রেয়াবলো
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 95
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কাড়াকাহড় শুরু কবেহেল, রসখ্াবনই োবত্ে অেকাবে এল ভােত্ীয় রফৌবর্ে কবয়কর্ন সওয়াে। ত্াো িম্পাে
রেি সমাহধ্ি কেল ও ত্ােপে ‘িাত্ কপাবল েু াঁইবয় সিান র্ানাল সিাই।’
মিাবশ্বত্া রেিীে হপ্রয় হিষয় ইহত্িাস ও ইহত্িাস িিজা। এ ইহত্িাস কখ্বনা অত্ীবত্ে, কখ্বনা িত্জমাবনে,
আিাে কখ্বনা িা হিেহেবনে। এভাবিই গবল্প হিহভন্ন িহেবি ত্াো উপহিত্। ‘আর্ীে’ গল্প সম্পবকজ মিাবশ্বত্া
হনবর্ই িবলবেন, ‘ এ গল্পহট উলিীে নগবেে মুস্তাফা িংবেে ইহত্িাবস মুহদ্রত্ এক আত্ম হিিয়কােী োবসে
োস পাট্টা রেবখ্ মবন আবস। আর্ীে খ্ুিই কমোবম হনবর্বক হিহি কো িীত্োবসে িংেধ্ে। নাম ত্াে
পাত্ন। হকন্তু এবিন পাত্ন আর্ীে পাট্টা না রপবয় একো ত্াে মহনিপত্নীবক মাবে। মহনি মা রক মাোে আবগ
রস ত্াে পাট্টা িায়। আর্ীহে পাট্টা। হকন্তু মহনি মা ত্া হেবত্ পাবে না, িবল পাট্টা রনই। রসুবলা হোঁবড়-কুবে
ুবো িবয় রগবে। রকননা কবিকাে কাগর্। হকন্তু পাত্ন ত্া হিশ্বাস কবে না।মহনি মা-রক রমবে রেবখ্ ত্াই রস
পাট্টাে রখ্াাঁবর্ মহনবিে হসিুক ভাঙবত্ রেৌড়য়। রকননা পাট্টা ত্াে িায়।
রিাবখ্ে সামবন ঘবট োওয়া ঘটনাবক হেহন অদ্ভূত্ উপাবয় সু খ্পােয গল্প কবে রত্াবলন হত্হনই মিাবশ্বত্া।
মিাবশ্বত্া প্রাহন্তক র্নর্ীিবনে কর্াকাে। সহিয় োর্মনহত্ক কমজী হত্হন হেবলন না, হকন্তু রেবেে োর্মনহত্ক
পালািেবলে সবঙ্গ হনবর্বক রকানহেন হিেু ি কবেনহন।৫ ‘প্রমা’ রর্বক প্রকাহেত্ ত্াাঁে ‘রশ্রষ্ঠ গবল্পে’ ‘ভূ হমকা’য়
হত্হন হলবখ্হেবলন, ‘সাহিত্যবক শুধ্ু ভাষা, ত্রেলী, আহঙ্গবকে হনহেবখ্ হিিাে কোে মানেণ্ডহট ভুল। সাহিত্যহিিাে
ইহত্িাস রপ্রহক্ষবত্ িওয়া েেকাে। রলখ্বকে রলখ্াে সময় ও ইহত্িাবসে রপ্রহক্ষত্ মার্ায় না োখ্বল রকান
রলখ্কবকই মূ লযায়ন কো োয় না।’ এক ঝঞঝাহিক্ষুি ঐহত্িাহসক সমবয় সমার্বক সমযক উপলহি এিং ত্াবক
সাহিবত্যে িাস্তিত্ায় িযাখ্যা কো ত্াাঁে অম্লানকীহত্জ।৬
ত্র্যসূ ি
১ মর্ুমোে সমীেণ সম্পাহেত্ অমৃত্বলাক ১০৩, মিাবশ্বত্া রেিী হিবেষ সংখ্যাে অন্তগজত্ িাণী িসু
হলহখ্ত্ মিাবশ্বত্া প্রিে, অমৃত্বলাক সাহিত্য পহেষে, ৩০ িেে, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, মািজ ২০০৫, পৃ ৪৯
২ পূ বিজাি, হিপ্লি মার্ী, মিাবশ্বত্াে ক্ষুধ্া উপনযাস, পৃ ৫২
৩ পূ বিজাি, সত্ীে হিশ্বাস, মিাবশ্বত্া রেিীে কলবম রোটবেে গল্প, পৃ ১২১
৪ পূ বিজাি, েিীন োে, গবল্প ভােত্িষজুঃ মিাবশ্বত্াে রোটগল্প, পৃ ৭২
৫ নাহর্িুল ইসলাম মণ্ডল সম্পাহেত্ সমকাবলে হর্য়নকাহে, মিাবশ্বত্া রেিী হিবেষ সংখ্যাে অন্তগজত্
মিাবশ্বত্াে রোটগবল্প ব্রাত্যর্ীিনুঃ হিবলষবণে আবলাবক িান ও িাাঁবয়ন, র্ানু য়ােী-র্ুন ২০১৫,পৃ
১৯৮
৬ পূ বিজাি, পৃ ১৬
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সু হিিা ভট্টািাবেজে ‘নােীত্াহন্ত্রক’ গবল্প নত্ুন সমাবর্ে ভািনা
রলখ্ক-পহেহিহত্

হিপ্লি িমজন

হেক্ষক, োড়ালিাট উচ্চহিেযালয়, েুঃ হেনার্পুে, পহিমিঙ্গ
গবিষক (হপ.এইি.হড), িাংলা হিভাগ, োয়গঞ্জ হিশ্বহিেযালয়
পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােসংবক্ষপ

আধ্ু হনক কাবলে অনযত্ম রশ্রষ্ঠ কর্াসাহিহত্যক সু হিিা ভট্টািােজ পুরুষত্াহন্ত্রক সমাবর্ নােীবেে রোষণ-িিনাে
হিরুবি কলম ধ্বে িহু গল্প ও উপনযাস হলবখ্বেন। ত্াাঁে রলখ্া ‘নােীত্াহন্ত্রক’ গবল্প পুরুষত্াহন্ত্রকাে হিরুবি
নােীবকহন্দ্রক এক নত্ুন সমার্ গেবনে ভািনা িযি িবয়বে। এই গবল্প নােীে কান্না িত্াো িযি িয়হন িেং
পুরুষবকই ঘবে ু হকবয় নােী িহিোশ্রয়ী িবয়বে। এই গবল্প নােীো িাকহে িা িযিসা কবে উপার্জন কবে এিং
পুরুষো নানােকম সাংসাহেক কার্কমজ কবে। এই গবল্পে প্রধ্ান িহেি হিমান। রস ত্াাঁে স্ত্রীবক রসিােত্ন কবে,
একমাি রমবয়ে সমস্ত ঝাবমলা সামলায় এিং রমবয়বেে মবত্া পেহনিা-পেিিজা কবে। এই গবল্প পুরুষ
হনেজাত্বনে কর্া রলহখ্কা িবলবেন। হিমাবনে স্ত্রী অনু োধ্া, হিমানবক কােবণ-অকােবণ গাহলগালার্ ও হনেজাত্ন
কবে। হিমান োড়াও এই গবল্প েত্বনে িািা ও েণহর্ৎ িহেবিে মবধ্যও স্ত্রী দ্বাো হনেজাত্বনে কর্া পাওয়া োয়।
আসবল রলহখ্কা পুরুষত্াহন্ত্রক সমাবর্ নােীবেে রোষণ-িিনা রেবখ্ িুি িবয় ‘নােীত্াহন্ত্রক’ গবল্প িয়বত্া এই
নত্ুন সমার্ গেবনে ভািনা পহেস্ফুট কবেবেন।
সূ িকেব্দ
সু হিিা ভট্টািােজ, নােীত্াহন্ত্রক, পুরুষত্ন্ত্র, প্রহত্ফলন, সমার্ভািনা।
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হিপ্লি িমজন

প্রামগহত্িাহসক েু বগ মানু ষ েখ্ন িনিে হেল ত্খ্ন রসই সমার্ হেল মাত্ৃত্াহন্ত্রক। রসই সমাবর্ পুরুষ পহেশ্রম
কবে অন্ন সংিান কেবলও নােীোই পহেিাবেে কিজী হেবলন। এেপে সমবয়ে পহেিত্জবনে সবঙ্গ মানু ষ েখ্ন
সভয ও উন্নত্ িবয়বে ত্খ্ন পুোত্ন সমার্িযিিা রভবঙ নত্ুন পুরুষত্াহন্ত্রক সমার্ গবড় উবেবে। উন্নত্ সভয
পুরুষত্াহন্ত্রক সমাবর্ পুরুষো শুধ্ু অন্নসংিানকােী ও পহেিাবেে কত্জা হিসাবি সীমািি না রর্বক নােীবোষণেবন্ত্র পহেণত্ িবয়বে। ত্াই পুরুষত্াহন্ত্রক সমার্ নােীবক হনবষ্পহষত্ কবে নােী েব্দহটবক হিবেষ অর্জিিনকােী
কবে ত্ুবলবে - “নােী মাবন রে পুহি োন কবে। আিাে স্ত্রী মাবন রে রিিন কবে র্াবক। অর্জাৎ স্ত্রী র্াহত্
লত্াধ্মজী, ো পুরুষিৃ ক্ষবক র্হড়বয় র্াকবি।”১ এে ফবল িত্জমান পুরুষত্াহন্ত্রক সমবর্ নােীে পহেিয় অমুবকে
মা, অমুবকে কনযা, িা অমুবকে স্ত্রী। ত্বি রেখ্াবনই অত্যািাে, রসখ্াবনই প্রহত্িাে। ত্াই নােীো আর্ পুরুষবেে
রোষণ অত্যািাবেে মবধ্য সীমািি না রর্বক পুরুষত্াহন্ত্রক সমার্িযিিাবক প্রত্যাখ্যান কেবত্ রিবয়বে। িত্জমান
সমাবর্ নােী পুরুবষে অহধ্কাে ত্রিষবমযে হিরুবি গভীে অসবন্তাবষে সু ে সাহিত্যবক্ষবি ধ্বহনত্ িয়। আধ্ু হনক
কাবলে অনযত্ম কর্াসাহিহত্যক সু হিিা ভট্টািাবেজে রলখ্নীবত্ পুরুষত্াহন্ত্রক সমাবর্ নােীবেে রোষণ েন্ত্রণা এিং
ত্া রর্বক মুহিে পর্ খ্ুবাঁ র্ নােীে আত্মা প্রহত্ষ্ঠাে কর্া িাে িাে ধ্বহনত্ িবয়বে।
সু হিিা ভট্টািােজ হিংে েত্াব্দীে সাবত্ে েেবকে রেষভাবগ িাংলা সাহিত্যবক্ষবি প্রবিে কবেবেন। হত্হন গল্প
হেবয় সাহিত্য র্ীিন শুরু কেবলও পেিত্জীকাবল অর্স্র উপনযাস েিনা কবেন। সু হিিা ভট্টািাবেজে রলখ্নীে িযাহপ্ত
পােবকে হৃেয় মন রিাধ্ িুহি ও হিন্তা রিত্নাবক স্পেজ কবে। হত্হন একর্ন নােী িবয় নােী মবনে অত্ল
েিসযবক হনপুণ িুনবন গল্প উপনযাবস প্রকাে কবেবেন। নােীিােী রলহখ্কা িবল রকানও ত্কমা ত্াাঁে রলখ্নীবত্
আাঁটা রনই িা হত্হন হনবর্বক নােীিােী রলহখ্কা িলবত্ও নাোর্। নােীিােী রলহখ্কা না িবয়ও ত্াাঁে রলখ্াই
রমবয়বেে কর্া অনয মািা পায়। হত্হন হিহভন্ন গল্প উপনযাবস নােীবেে রোষণ িিনা ও ত্ে হিরুবি প্রহত্িাবেে
কর্া িলবলও ‘নােীত্াহন্ত্রক’ গবল্প নােীবেে হনবয় এক নত্ুন সমার্ গেবনে ভািনা রভবিবেন। পুরুষত্াহন্ত্রক
সমাবর্ে মূ বলাবিে কেিাে মবত্া গল্প ‘নােীত্াহন্ত্রক’। এই গবল্প নােীে কান্না িা িত্াো িযি িয়হন, িেং
পুরুষবকই ঘবে ু হকবয় নােী িহিোশ্রয়ী িবয়বে। এই গবল্পে কাহিহনবত্ রমবয়বেে র্নয সাংসাহেক িাধ্া গৎ-এে
কার্ুহল সি পুরুষোই কবে।
‘নােীত্াহন্ত্রক’ গবল্পে প্রধ্ান িহেি হিমান। হিমাবনে স্ত্রী অনু োধ্া সেকােী অহফবস কার্ কবে, আে হিমান
গৃিিধ্ূ বেে মবত্া সাংসাহেক োহয়ে পালন কবে। রস সাোহেন ঘবেে কার্ কবে, স্ত্রীকনযাে েত্ন কবে এিং
অনযানয পুরুষবেে সবঙ্গ েু পুবে িবস রমবয়বেে মবত্া পেহনিা-পেিিজা কবে। স্ত্রী অনু োধ্াবক োবত্ ভাত্ না
রখ্বয় অহফবস রেবত্ না িয় রসর্নয রস েীবত্ে হেবনও খ্ুি সকাবল ওবে, গৃিকার্ কেবত্ র্াবক। হিমান খ্ুি
সকাল রর্বক সমস্ত কার্ কবে অবনক রিলায় স্ত্রী অনু োধ্াবক হড.এ. িৃ হিে হমর্যা সংিাে হেবয় ঘুম রর্বক
র্াহগবয় রত্াবল। অনু োধ্া একটুও নবড়িবড় িবস না। সকাবল রস পা েহড়বয় শুধ্ু খ্িবেে কাগর্ রগবল।
িার্াবেে র্হল, রত্বলে হেহে সিই ত্াে মুবখ্ে সামবন ধ্েবত্ িয়। আিাে ত্াে োহড়, ব্ল্াউর্, হটহফন সিই
হিমানবক প্রস্তুত্ কবে োখ্বত্ িয়। ত্াে উপে হিমাবনে ভাত্ হেবত্ একটু রেহে িবল অনু োধ্া খ্ুিই রিাঁিাবত্
র্াবক। এই সাংসাহেক িাপ রর্বক মুহিে আোয় হিমান অবনক সময় ভাবি রে, হিবয়ে পে পেই একটা
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 98
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িাকহেবত্ ু বক পড়বল রিাধ্ িয় ত্াে ভাবলা িবত্া। একটা িাকহে র্াকবল ত্াবক স্ত্রীে কাবে িাত্ পাত্বত্ িবত্া
না। িা োত্-হেবনে র্নয রলাক োখ্বত্ পােবত্া। রস একটা প্রাইবভট রকাম্পাহনবত্ িাকহেও রপবয়হেল, হকন্তু
অনু োধ্াই ত্াবক রসই িাকহে কেবত্ রেয়হন। অনু োধ্া হিমানবক মুবখ্ে উপে িবল: “িবেে িাকহে কো আহম
রমাবটই পেি কহে না। ঘবেে িে ঘবেে িবেে মবত্া র্াবকা।”২ ত্াই হিমান েীঘজশ্বাস রফবল িবল: “এিােকাে
পুরুষ র্ন্মটা এভাবিই রকবট রগল। িাাঁহড় রেবল, ঘে সামবল, আে রমবয় মানু ষ কবে।”৩ হিমান ও অনু োধ্াে
একমাি রমবয় টুিহলে সমস্ত ঝাবমলা হিমানবকই সামলাবত্ িয়। রমবয়বক ঘুম রর্বক ত্ুবল ব্রাে কোবনা, ত্াে
র্লখ্ািাে ও হিেযালবয়ে হটহফন ত্রত্হে কবে এিং রপাোক পহেবয় সকাল রপৌবন আটটাে মবধ্য স্কুলিাবস ত্ুবল
রেওয়াে সমস্ত োহয়ে হিমাবনে। হিমান একর্ন সু েক্ষ গৃিিধ্ূ ে মবত্া ঘে রগাোবনাে সমস্ত কার্ই কবে। রস
রমবয়বক হর্মনযাহস্টবকে ক্লাবি ু হকবয় হেবয় হনউমাবকজট গহেয়ািাট ঘুবে ঘুবে রলবপে ওয়াে, রো-হপস, ঘে
সার্াবনাে হর্হনসপি রেমন – হিনামাহটে পুত্ুল, হপত্বলে ফ্ল্াওয়াে ভাস, রপাড়ামাহটে মুবখ্াে ইত্যাহে হকবন
আবন। হিমাবনে সার্াবনা ঘে ও রগাোবনা োন্নাঘে রেবখ্ অনু োধ্াে িােিীো মুগ্ধ িবয় হিমাবনে রেমন প্রেংসা
কবে রত্মহন হনবর্বেে স্বামীে নাবম েু নজাম কবে।
“নােীত্াহন্ত্রক” গবল্প রেখ্া োয় কিজীে ইিায় কমজ। পুরুষবেে মবত্াই অনু োধ্া প্রহত্হেন সকাবল িার্াে
কবে। হিমান োন্নায় নু ন কম িা রিেী হেবল এিং রিেী খ্েি কেবল অনু োধ্া ত্াবক গাহলগালার্ কবে। ত্াে
প্রহত্ স্ত্রী অনু োধ্াে অত্যািাে রেবখ্ মবন িয় নােী র্াত্টা খ্ুি হনষ্ঠুে। অনু োধ্া অবনকসময় অহফবসে োগ
িাহড়ে িবেে উপে রেখ্ায়। আসবল নােীত্াহন্ত্রক সমাবর্ অনু োধ্াে কাবে: “িে রত্া ডাস্টহিন, িাইবেে েত্
োগ, অপমান, আবিাে সিহকেু ত্াে গাবয় েু বাঁ ড় োও।”৪ নােীত্াহন্ত্রক সমাবর্ োেীহেক কামনা-িাসনা সিই
নােীবেে ইিাধ্ীন। ত্াই হিমাবনে েেীে খ্াোপ িা মার্া ধ্োবক হেবকই ত্ুবল অনু োধ্া হিমাবনে সবঙ্গ হমহলত্
িবয় রেন ত্াবক একপ্রকাে ধ্ষজণ কবে। পুরুষত্াহন্ত্রক সমাবর্ে নােীবেে মবত্াই এই গবল্প হিমান স্ত্রীর্াহত্ে
দ্বাো হনেজাহত্ত্ ও অত্যািাহেত্ িবয়বে। ত্াই এই গবল্প স্ত্রী অনু োধ্াে প্রহত্ স্বামী হিমাবনে অনু নয় রোনা োয়:
“এত্ কবেও রত্ামাে মন পাই না। সকাল রর্বক োত্ উেয়াস্ত খ্াটহে, রত্ামাে সংসাে োড়া আে হকেু ভাহি না
– কত্ কাল িািাে সবঙ্গ রেখ্া কেবত্ োই না – ত্িু পান রর্বক িুন খ্সবল রত্ামাে মুখ্ ঝামটাহন।”৫ আসবল
পুরুষত্াহন্ত্রক সমাবর্ে নােীবেে অন্তজ্বজালাবকই হিমাবনে মাধ্যবম রলহখ্কা প্রকাে কবেবেন।
এই গবল্প নােীে রোষণ ও অত্যািাবেে রূপ হিমাবনে িাহড়ে কাবর্ে রলাক েত্বনে িািাে মবধ্যও রেখ্া
োয়। নােীত্াহন্ত্রক সমাবর্ পুরুষ েত্বনে িািা রমবয়বেে মবত্াই মানু বষে িাহড় িাহড় গৃিিাহলে হেবক কার্
কবে, আে েত্বনে মা িার্াবে হডম হিহি কবে উপার্জন কবে। েত্বনে িািা পাাঁি িাহড় কার্ কবে রে টাকা
কামায় মাসপয়লায় েত্বনে মা ত্াও হেহনবয় হনবয় রিাত্ল রিাত্ল িুিু রগবল। েত্বনে িািা ত্াে ধ্েম রিাবনে
সবঙ্গ একটু রেখ্া কেবত্ রগবল েত্বনে মা ত্াবক রমবয়মানু বষে সবঙ্গ রমলাবমোে র্নয মােধ্ে কবে। এোড়াও
েত্বনে মা ত্াে স্বামীবক কােবণ অকােবণ মােবধ্াে ও অত্যািাে কবে। ত্াই েত্বনে িািা েু ুঃখ্ কবে হিমানবক
িবল: “পুরুষ মানু ষ িবয় র্ন্মাবনাটাই পাপ র্ামাইিািু।”৬ এে হিপেীবত্ হিমাবনে মুবখ্ পুরুষত্াহন্ত্রক সমাবর্ে
নােীবেে মবত্া কে রোনা োয়: “পুরুষ মানু বষে স্বভাি িহেি হনবয় কর্া ওো হক ভাবলা?”৭ এই গবল্প হিমাবনে
ফ্ল্যাবটে িাহসিা েণহর্ৎও ত্াে স্ত্রীে দ্বাো হনেজাহত্ত্ িয়। েণহর্বত্ে স্ত্রী েহমত্া একর্ন পুরুষ মানু বষে মবত্া
হনবর্ে উপার্জবনই হনবর্ে সংসাে, িািামাে সংসাে ও শ্বশুেিাহড়ে সংসাে টাবন। নােীত্াহন্ত্রক সমাবর্ েহমত্া
২ য় ি ষজ , ৪ র্জ সং খ্যা । ২ ৯ রে অ গ্র িা য় ণ ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই হড বস ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা 99
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েণহর্ত্বক লাহর্ রমবে ত্াহড়বয় হেবল েণহর্ৎবক অনািাবে র্াকবত্ িবি। ত্াই এই সমাবর্ স্ত্রীে িাবত্
প্রহত্হনয়ত্ হনেজাহত্ত্ িবয়ও নােীবেে মবত্াই ভাত্কাপবড়ে ভেসায় েণহর্ত্বক স্ত্রীে সমস্ত কর্া মানয কবে
িলবত্ িয়।
‘নােীত্াহন্ত্রক’ গবল্প হিমান, েত্বনে িািা, েণহর্ৎ িহেিুহল সিই পুরুষ িহেি। স্ত্রীে উপে হনভজেেীল।
রলহখ্কাে এই নত্ুন সমাবর্ে ভািনা পুরুষত্াহন্ত্রকত্াে হিপেীত্ প্রহত্িহি। ত্বি নােীপুরুবষে সমান
অহধ্কাবেে এই ধ্েবণে সমার্ গেবনে ভািনা সম্ভিত্ রকান সমাধ্াবনে পর্ নয়। রলহখ্কা সু হিিা ভট্টািােজ
একর্ন নােী িবয় পুরুষত্াহন্ত্রক সমাবর্ নােীবেে রোষণ-িিনা-অত্যািাে রেবখ্ িয়বত্া িযহর্ত্ িবয়বেন। ত্াই
নােীে রোষণ-িিনাে হিপেীত্ হিি ত্ুবল ধ্েবত্ িয়বত্া এই নত্ুন সমার্ গেবনে ভািনা এই গবল্প প্রকাে
কবেবেন। ত্বি আমাবেে মবন িয় এ রেন পুরুষত্াহন্ত্রক সমাবর্ে পুরুষবেে সামবন আয়না ধ্োে সাহমল।
রসর্নযই িয়বত্া গবল্পে রেবষ শুহন: “িার্াে িার্াে িেে ধ্বে আমো অবনক সিয কবেহে, এিাে রত্ামাবেে
পালা। েযাবখ্া রকমন লাবগ।”৮
ত্র্যসূ ি:
১। ভট্টািােজ ত্বপাধ্ীে। প্রত্ীবিযে সাহিত্যত্ি। অমৃ ত্বলাক সাহিত্য পহেষে। রমহেনীপুে। প্রর্ম প্রকাে ১৯৯৭। পৃ ষ্ঠা ১০৪
২। ভট্টািােজ সু হিিা। সু খ্ েু ুঃখ্। রে’র্ পািহলহেং, কলকাত্া। পিম সংস্কেণ, র্ুন ২০১২। পৃ ষ্ঠা ১৪
৩। ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ১৪
৪। ত্বেি, পৃ ষ্ঠা ১৭
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