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সম্পাদকীয়  

এগিশে চশেগি। ক্রমে এগিশে। তবু মাশে মাশে গিিন গিরশত হে, ঢেখশত হে ভূশতর ঢচহারা; ভাবশত 

হে ভগবষ্যশতর কথা। কত িগরকল্পনা, কত আো। আবার উেযম হেশতা অপ্রাগির ঢবেনাে মুখ 

থুবশে িশে। তবু চেশত হে। চেশত হে নতুন উেযশম। এগিশে চোই ঢতা জীবন। স্থূেকাে সমাজ ও 

রাশের জেতাশক নাগেশে গেশত এশিাশতই হে। চশো আমরা এগিশে চগে একসশে, ঢজাটবদ্ধভাশব। 

না, গি.এন.গি.গস-র জনয ঢজাট নে, ঢজাট ঢহাক সংস্কৃগতচচচার, সাগহতযচচচার। সৃজশনর, 

উদ্ভাবশনর, আগবষ্কাশরর নব নব আনশে আমরা এগিশে ঢেশত চাই...  
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কাশীদাসী মহাভারয়ের (নিববানিে) কাশীখয়ে এবং উত্তর কাশীখয়ে আিদ্ধবায়দের 

বেবহার ও োৎপর্ব 

জেয়দব গ ালদার ১-৮  

 ‘িন্দ্রাবেী’  ীনেকা: পয়ের আয়লায়ক গেম-মিস্তত্ত্ব 

অয়ধবনু্দ দত্ত ৯-১৬   

সমাজসয়িেি ও মািবো-বাদী িজরুল 

অনভনজৎ দাাঁ ১৭-২৬   

কৃষ্ণা বসুর কনবো: ‘রয়ে কলম ভয়র’ 

েীেম িক্রবত্তবী ২৭-৩৯   

‘বঙ্গদশবয়ি’ বনিমিয়ন্দ্রর হাসেরস ভাবিা: এক জীবন্ত নশল্প-শশলী 

স্বরূপ গদ ৪০-৫১  

 ‘নেি নদি নেি রানে’- একনট পর্বায়লািিা 

অনিয়মষ বোিাজবী ৫২-৬৮   

গজোনেনরন্দ্র িন্দীর গ াট ল্প : েকৃনের অিুষয়ঙ্গ মািবময়ির অন্তয়মবািি 

ইোসনমি নবশ্বাস ৬৯-৮২  

জনহর রােহায়ির ‘আয়রক ফাল্গুি’: ভাষা আয়ন্দালয়ির ইনেহায়সর োমাণ্ে দনলল 

ওোনহদুজ্জামাি রনি ৮৩-৯০ 
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কােীদাসী মিাভারশত্র (হনবষাহিত্) কােীখ্শে এবং উত্তর কােীখ্শে 
আনদ্ধবাশদযর বযবিার ও ত্াৎপর্ষ 

 
প্রাবহিক-পহরহিহত্ 

 
র্য়শদব ঢগালদার 

সিশর্াগী অধ্যাপক, সংগীত্ ভবন, হবশ্বভারত্ী 
পহিমবঙ্গ, ভারত্   

 
সংহিপ্তসার  

আমাশদর আশলািয হবর্য় অনুবাদ সাহিত্য হিশসশব কােীদাসী মিাভারশত্র (হনবষাহিত্) কােীখ্ে ও 
উত্তরকােীখ্শে আনদ্ধবাশদযর বযবিার ও ত্াৎপর্ষ। এখ্াশন উৎসশব, আনশে, রু্শদ্ধ, হবপশদর সংশকশত্ 
দুেুহভর গুরুগম্ভীর েব্দই মিাকাশবযর পশি উপরু্ক্ত িশয় উশেশে। পহেত্শদর মশত্, রামায়ণ মিাভারশত্র 
রু্গ সবহদক ঢেশক এমনহক হবজ্ঞাশনর হদক ঢেশক উন্নত্ িশলও রু্দ্ধাশে, বাদযর্শে ঢকাশনা র্াহেক বযবিার 
ঢদখ্া র্ায় না। সাধ্ারশণর িস্তহনহমষত্ অেেে, বাদযর্ে এবং প্রকৃহত্প্রদত্ত হে া, েঙ্খ ইত্যাহদ হবশের্ 
বাদযর্ে হিশসশব গৃিীত্ িশয়শে। 

 
সূিকেব্দ  

কােীখ্ে, উত্তর কােীখ্ে, আনদ্ধবাদয, আনদ্ধবাদয, বযবিার, ত্াৎপর্ষ, প্রাসহঙ্গক নানা হদক 
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কােীদাসী মিাভারশত্র (হনবষাহিত্) কােীখ্শে এবং উত্তর কােীখ্শে 
আনদ্ধবাশদযর বযবিার ও ত্াৎপর্ষ 

র্য়শদব ঢগালদার 
আহম আমার এই আশলািনায় অধ্যাপক ঢদবনাে বশেযাপাধ্যায় সম্পাহদত্ কােীদাসী মিাভারশত্র মূলগ্রন্থ 
হিশসশব গ্রিণ কশরহে। প্রেশমই আনদ্ধবাদয সম্পশকষ বলা র্ায় ঢর্, এই বাদযর্েহট িামড়ার দ্বারা আবদ্ধ 
এবং একহট িামড়ার উপর আঘাত্ কশরই বার্াশত্ িয়। ড. হবমল রাশয়র ‘সংগীহত্ েব্দশকার্’ গ্রশন্থর 
প্রেম খ্শে অবনদ্ধ-আনদ্ধ সম্পশকষ বলা িশয়শে ঢর্, এহট আঘাত্ দ্বারা বাদনীয় ির্ম্ষাচ্ছাহদত্ বাদয।১ ড. 
মৃগাঙ্কশেখ্র িক্রবত্ষী ত্াাঁর ‘ত্ালত্শের ক্রমহবকাে’ গ্রশন্থর নবম অধ্যাশয় ত্ালবাশদযর অবনদ্ধ বাদযর্ে 
সম্পশকষ বশলশেন ঢর্, প্রািীনত্ম সংগীত্ গ্রন্থগুহলশত্ অবনদ্ধ বাদয বশলই উক্ত িশয়শে, ত্শব সংগীত্ 
রত্নাকর ও সমসামহয়ক গ্রশন্থ অবনদ্ধ এবং আনদ্ধ এই দুহট নামই পাওয়া র্ায় এবং ঢেশর্র হদশক 
ঢকবলমাি ‘আনদ্ধ’ েব্দহটই বযবিার করা িয়। হত্হন আরও বশলশেন ঢর্, আচ্ছাহদত্ অশেষ অবনদ্ধ েব্দহট 
বযবহৃত্ িশয়শে।২ অধ্যাপক মানস দােগুপ্ত ত্াাঁর ‘ত্াল অহভধ্ান’ গ্রশন্থ আনদ্ধবাদয সম্পশকষ বশলশেন – 
‘িামড়ায় োকা ত্ালবাদয র্া িাত্, আ ুল এবং ঢকাণ বা লাহে দ্বারা বার্াশনা িশয় োশক।’৩ পহেত্ স্বরার্ 
ভট্টািার্ষ ত্াাঁর ‘ত্বলার হত্নত্াল’ গ্রশন্থর প্রস্তাবনা অংশে বশলশেন, ঢর্ বাদযর্েগুহলর মধ্যস্থল ফাাঁপা ও 
এক বা দুহদক িামড়া দ্বারা আচ্ছাহদত্ এবং িাশত্র আ ুল বা ঢিশটার দ্বারা অেবা লাহে কাহে ইত্যাহদর 
সািাশর্য িামড়ার উপর আঘাত্ কশর েব্দ উৎপাদন করা িয়, ঢসই বাদযর্েগুহলশক ‘আনদ্ধ’ বা অবনদ্ধ 
ঢেহণর বাদযর্ে বলা িয়; ঢর্মন – োক, ঢোল, পাশখ্ায়ার্, শ্রীশখ্াল, ত্বলা, মৃদঙ্গম, নাকাড়া, ত্াসা 
ইত্যাহদ।৪ পহেত্ েঙ্কর ঢঘার্ ত্াাঁর ‘আনদ্ধ’ প্রেম ভাগ গ্রশন্থ অবনদ্ধ বা আনদ্ধ বাদযর্ে সম্পশকষ বশলশেন 
– “অবনদ্ধ বা আনদ্ধ – ত্বলা, পাশখ্ায়ার্, ঢোল ইত্যাহদ িমষবাদয।”৫ হত্হন ত্াাঁর আনদ্ধ হদ্বত্ীয়ভাগ গ্রশন্থ 
অবনদ্ধ বা আনদ্ধ বাদযর্ে সম্পশকষ বশলশেন – “িমষাচ্ছাহদত্ বাদযর্ে হবশের্ ঢর্মন – মৃদঙ্গ, পাশখ্ায়ার্, 
ত্বলা, শ্রীশখ্াল ইত্যাহদ বাদযর্ে।”৬ 
    মধ্যরু্শগর অনুবাদ সাহিত্য হিশসশব বলশত্ ঢগশল প্রেশমই আমাশদর কাশে উশে আশস রামায়ণ 
মিাকাবয, ত্ারপরই মিাভারশত্র কো। মিাভারত্ সম্পশকষ দুিারকো র্ানার প্রশয়ার্ন আশে বশল মশন 
িয়। ‘ভারত্ানাং মিজ র্ন্ম মিাভারত্ম্  উিযশত্’ – ভারত্ বা ভারত্শগাষ্ঠীশদর মিৎ র্ন্মকোই মিাভারত্ 
নাশম কহেত্। সুত্রাং মিাভারত্ িল ভরত্বংেীয়শদর র্ীবন ও কীহত্ষ কাহিহন। এশক ঢর্ মিাভারত্ বলা 
িয় ত্ার কারণ মিাভারশত্ই উশেখ্ করা আশে, “মিোদ্  ভারবোচ্  ি মিাভারত্ঃ উিযশত্।” মিে এবং 
ভারবোর র্নযই এর নাম মিাভারত্। বত্ষমাশন মিাভারশত্র ঢলাকসংখ্যা এক লি িশলও প্রেশম এর 
ঢলাকসংখ্যা হেল ৮৮০০। কহেত্ আশে, বযাসশদব (প্রকৃত্ নাম ‘কৃষ্ণদ্বদ্বপায়ন’) কুরুপােশবর রু্শদ্ধ ধ্শমষর 
র্য়সূিক ‘র্য়’ নাশম ঐহত্িাহসক মিাকাবয রিনা কশরন। বযাসহের্য ত্রবেম্পায়ন এই কাবযশক বহধ্ষত্ কশর 
এর নাম রাশখ্ন ‘ভারত্’। পশর বযাসশদশবর অপর হের্য ঢসৌহত্ এশক আরও বহধ্ষত্ কশর বত্ষমান আকাশর 
পহরণত্ কশরন এবং ‘মিাভারত্’ নামকরণ কশরন। মিাভারত্ এককালীন রিনা নয়। বহুকাল ধ্শর বহু 
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র্শনর প্রশর্ার্না। মিাভারশত্র ঢকানও ঢকানও উপাখ্যান ত্রবহদক রু্শগর সময় ঢেশক প্রিহলত্। এর্নয 
মিাভারত্শক ‘পঞ্চম ঢবদ’ আখ্যা ঢদওয়া িশয়শে।৭  
    কােীরাম দাস এই সংসৃ্কত্ ভার্ার মিাভারত্শক মধ্যরু্শগ বাংলা ভার্ায় অনুবাদ কশরন। ত্খ্ন 
ঢেশকই এই মিাভারত্শক কােীদাসী মিাভারত্ আখ্যা ঢদওয়া িয়। এই কােীদাসী মিাভারত্ সাহিত্য 
সংসদ ঢেশক ঢদবনাে বশেযাপাধ্যাশয়র সম্পাদনায় দুখ্শে প্রকাহেত্ িশয়শে ১৯৯২ হরঃ-এ। প্রেম খ্শের 
নাম কােীখ্ে এবং হদ্বত্ীয় খ্ে উত্তর কােীখ্ে। কােীখ্শের অন্তগষত্: ক) আহদপবষ, খ্) সভাপবষ গ) 
বনপবষ (অগস্তয উপাখ্যান পর্ষন্ত) ঘ) হবরাট পবষ – এগুহল কােীরাম দাশসর ঢলখ্া বশল গশবর্কমিশল 
স্বীকৃত্। এর্নয এইগুহল হনশয় সংকলন কােীখ্ে নাম হদশয় প্রকাে করা িশয়শে। হদ্বত্ীয় খ্শের সবটুকুই 
উত্তরকােী সংগ্রি। অেষাৎ কােীরাম দাশসর মৃতু্যর পর উত্তরকাশলর সংশর্ার্ন।  
    আমাশদর আশলািয হবর্য় অনুবাদ সাহিত্য হিশসশব কােীদাসী মিাভারশত্র (হনবষাহিত্) কােীখ্ে ও 
উত্তরকােীখ্শে আনদ্ধবাশদযর বযবিার ও ত্াৎপর্ষ:  
(ক) আহদপবষ –  

“দুেুহভর েশব্দ নৃত্য কশর বরাঙ্গনা। 
ত্রিশলাশকযশত্ র্য় র্য় িইল ঢঘার্ণা।।”৮ 

মিভারশত্র কােীখ্শের অন্তগষত্ আহদপশবষ ঢদখ্া র্ায়, মের পবষত্শক সমুদ্র মন্থশনর র্নয হনবষািন করা 
িশলা। মের পবষত্শক বাাঁধ্ার র্নয বাসুহক নাগ দ্বারা হনহমষত্ দহড় িয়ন করা িশলা। বাসুহক নাশগর গর্ষশন 
হিভুবন কাাঁপশে। রািসগণ প্রাণ িারাশচ্ছ। র্লবাসীরা সকশলই প্রাণ িারাশচ্ছ। পবষশত্র বৃি এবং মূশলর 
ঘর্ষশণ পবষত্হনবাসীরা আগুশন পুশড় র্াশচ্ছ। এমত্াবস্থায় ঢদবগণ বৃহিপাত্ ঘটাশলন। ঔর্হধ্ বৃি ঢেশক 
ঘর্ষশণর ফশল সমুশদ্র রস পড়শলা, ঢসই রশস র্লির প্রাণীরা র্ীহবত্ িশলা। হকন্তু অশনক েশমর পশরও 
অমৃত্ হমলল না। ত্খ্ন ঢদবগণ ব্রহ্মাশক সবকো বলশলন। ব্রহ্মার কোমশত্া সকল ঢদবগণ নারায়শণর 
েরণাপন্ন িশলন। নারায়ণ োড়া ঢর্ ত্াাঁশদর সমুদ্র মন্থশনর েহক্ত ঢনই একো সকল ঢদবগণ র্ানাশলন। 
এরপর নারায়ণ কূমষাবত্ার রূপ ধ্ারণ কশর পুনরায় সমুদ্র মন্থন শুরু করশলন। সমুদ্র মন্থশনর সময় 
ঐরাবত্ নাশম একটা িাহত্রও উৎপহত্ত িশলা এবং ঐ সমশয় অমৃশত্র কমেলু হনশয় ধ্ন্বন্তহর উশে এশলন। 
ত্ারপর কমল কানশন এক কনযার র্ন্ম িশলা। পূশবষ ত্াাঁর নাম হেল লক্ষ্মী িহরহপ্রয়া। লক্ষ্মী ও নারায়শণর 
পহরণয় সুসম্পন্ন িশল র্গৎ সংসাশরর কলযাণ িশব বশল র্োরীহত্ ত্াাঁরা পহরণয়সূশি আবদ্ধ িশল 
িাহরহদশক নারীগণ িামর ঢদালাশত্ লাগশলন। ঢসইসময় দুেুহভর েশব্দ বরাঙ্গনারা নৃত্য করশত্ লাগশলন। 
স্বগষ-মত্ষয-পাত্াশল ঢর্ন র্য় র্য় ধ্বহন ঢঘাহর্ত্ িশলা। আনদ্ধবাদয হিশসশব এখ্াশন দুেুহভর বযবিার লি 
করা ঢগশলা।  
    এবার দুেুহভ নামক আনদ্ধ বাদযর্েহটর বযবিাশরর ত্াৎপর্ষ সম্পশকষ আশলাকপাত্ করা ঢর্শত্ পাশর। 
এখ্াশন কহব নৃত্যরস ফুহটশয় ঢত্ালার র্নয এবং সবষহদশক র্য় র্য় ধ্বহন ঢঘার্ণা করার র্নয এই 
বাদযর্েহটর বযবিার ঢদহখ্শয়শেন।  
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    মিাভারশত্র কােীখ্শের অন্তগষত্ আহদপশবষ আমরা পঞ্চপােশবর সশঙ্গ ঢদ্রৌপদীর হববািসূশি ঢদখ্শত্ 
পাই –  

“দুেুহভ হননাশদ নৃত্য কশর হবদযাধ্রী। 
 হুলাহুহল মঙ্গল করশয় নরনারী।।”৯ 

মুহনগণ এবং ঢদবগণশক সভায় আমেণ র্াহনশয় পাঞ্চাশলর রার্া দ্রুপদ, ঢদ্রৌপদীর সশঙ্গ পঞ্চপােশবর 
হববাশির অনুমহত্ হদশলন। পঞ্চহসংিাসশন পঞ্চপােবশক বসাশনা িশলা। িহরদ্রা এবং হপটাহলর গি 
প্রহত্র্নশক ঢদওয়া িশলা। পঞ্চত্ীেষ ঢেশক আনা র্শল ত্াাঁশদরশক স্নান করাশনা িশলা। ত্াাঁশদর অশঙ্গ 
পরাশনা িশলা ইন্দ্রদত্ত আভরণ। ত্া ঢদশখ্ ঢর্ন মশন িশলা রত্নশদবী মধ্যস্থশল প্রশবে কশরশেন। 
ঢদ্রৌপদীশক হসংিাসশন বসাশনা িশলা। ত্াাঁশক পঞ্চভ্রাত্া সাত্বার প্রদহিণ করশলন। পঞ্চভ্রাত্াশক আশগ 
ঢবদীর মশধ্য বসাশনা িশলা। ঢদ্রৌপদীর বামিাশত্র বৃদ্ধাঙু্গহলর সশঙ্গ রু্হধ্হষ্ঠশরর িাত্, ত্র্ষনীশত্ ভীশমর িাত্, 
মধ্যমাশত্ অরু্ষশনর িাত্, অনাহমকাশত্ নকুশলর িাত্ এবং কহনষ্ঠাশত্ সিশদশবর িাত্ – এইভাশব িস্তবিন 
িশলা। ক্রশম পঞ্চভ্রাত্ার সশঙ্গ ঢদ্রৌপদীর শুভদৃহি িশলা। অনযহদশক সকল নরনারী মঙ্গশলর র্নয উলুধ্বহন 
করশত্ লাগশলন এবং হবদযাধ্রীরা দুেুহভর েশব্দ নৃত্য করশত্ লাগশলন। আনদ্ধ বাদযর্ে হিশসশব দুেুহভর 
বযবিার লি করা ঢগশলা। এখ্াশন মাঙ্গহলক এবং আনুষ্ঠাহনক বাদযর্ে হিশসশব দুেুহভর বযবিার ঢদখ্াশনা 
িশয়শে। কহব এখ্াশন ভাশবর সশঙ্গ সুশরর একটা ঢমলবিন ঘহটশয়শেন।  
(খ্) আহদপশবষর পশরই সভাপবষ, এই পশবষ আনদ্ধবাশদযর বযবিার ঢনই।  
(গ) এরপর বনপবষ; এই পশবষও আনদ্ধবাশদযর বযবিার ঢনই।  
(ঘ) হবরাটপবষ – এখ্াশন ঢদখ্া র্ায়: 
“েঙ্খ ঢভহর আহদ কহর নানা বাদয বাশর্। 
 বাশদযর েশব্দশত্ কম্প ত্রিল মৎসযরাশর্।।”১০ 
মিাভারশত্র কােীখ্শের অন্তগষত্ হবরাটপশবষ গাভী িরশণর র্নয সুেমষা রার্ার র্ািা সূশি আমরা ঢদখ্শত্ 
পাই –  
    িহস্তনাপুশরর মিামেী হবদুর, দুশর্ষাধ্নশক উপশদে হদশচ্ছন ঢর্, এমনভাশব কার্ষ করশত্ িশব ঢর্ন 
গািবষশদর সশঙ্গ ঢকানও হববাদ না িয়। দুশর্ষাধ্ন একো শুশন হবদুরশক বলশেন, হত্হন র্াশনন না, 
এর্গশত্ আমার েত্রু ঢক আশে। গািবষশদর সশঙ্গ ঢদবগণ আমাশক হবনাে করশত্ িান। হকন্তু এই ভুবশন 
কার িমত্া আশে ঢর্, আমার সরু্ম্খ্ীন িয়! এরপর কুরুরার্ ত্রসনয সহিত্ করশত্ বলশলন। ত্ৎিণাৎ 
িতু্রঙ্গ ঢসনা প্রস্তুত্ িশলা। এহদশক দুশর্ষাধ্ন রার্া সুেমষাশক ত্াাঁর র্ািার একহদন আশগ ঢর্শত্ বশলশেন 
এবং এটাও বশলশেন সুেমষার পিাশত্ই হত্হন ত্রসনয হনশয় গমন করশবন। দুশর্ষাধ্শনর আজ্ঞা ঢপশয় েীঘ্রই 
সুেমষা রার্া হনশর্র বাহিনী সার্াশলন। আর্াশের হসত্পশি পঞ্চমী হদশন সুেমষা নৃপহত্ মৎসযশদশে িশল 
ঢগশলন। ঐ সমশয় েঙ্খ-ঢভহর আহদ নানা বাদয বার্হেল। এখ্াশন আনদ্ধবাদয হিশসশব ঢভহরর বযবিার 
ঢদখ্া র্ায়। এই ঢভহর র্েহট ঢকউ বশলন আনদ্ধবাদয, আবার ঢকান ঢকান পহেত্ বশলন এহট সুহর্র বাদয। 
এহট হনশয় অশনক মত্পােষকয আশে।  
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    এখ্াশন এই বাদযর্েহটর বযবিাশরর ত্াৎপর্ষ িশলা – রু্শদ্ধর ভয়ংকর পহরহস্থহত্ ফুহটশয় ঢত্ালা।  
    উত্তরকােীখ্শে পবষগুহল িশলা – ক) উশদযাগপবষ  খ্) ভীষ্মপবষ  গ) ঢদ্রাণপবষ  ঘ) কণষপবষ   ) েলযপবষ  
ি) গদাপবষ  ে) ঢসৌহপ্তকপবষ  র্) ঐর্ীকপবষ  ঝ) েীপবষ  ঞ) োহন্তপবষ  ট) অশ্বশমধ্পবষ  ে) আেহমকপবষ  
ড) মুর্লপবষ  ে) স্বগষাশরািণ পবষ।  
ক) উশদযাগপবষ – এই পশবষ আনদ্ধবাশদযর বযবিার ঢনই। 
খ্) ভীষ্মপবষ – এখ্াশন দুহট পংহক্ত ঢদখ্া র্ায়:  

“েঙ্খ ঢভরী বাদয বাশর্ মিাশকালািল। 
 োক ঢোল েশব্দ ঢর্ন সমুদ্র কশোল।।”১১ 

অেষাৎ ঢভরী, োক ও ঢোল নামক আনদ্ধ বাশদযর উশেখ্ রশয়শে। 
  ভীষ্মপশবষ কুরুপােশবর রণসিা সম্বশি র্ানা র্ায় ঢর্, ধ্মষপুি রু্হধ্হষ্ঠর রু্শদ্ধ র্ািার প্রেম পশবষ শ্রীিহরর 
অনুমহত্ হনশলন। শ্রীিহর শুভ সময় ঢদশখ্ রু্শদ্ধ র্ািা করশত্ বলশলন। ত্খ্ন রার্া রু্হধ্হষ্ঠর অনযশদর রু্শদ্ধ 
ঢর্শত্ অনুমহত্ হদশলন। এই রণসিায় হেল িহেে িার্ার রার্া, পাাঁি ঢকাহট রেী, হিে ঢকাহট িাহত্, র্ষ্ঠী 
ঢকাহট আশসায়ার, অসংখ্য পদাহত্ক এবং সপ্ত অশিৌহিণী ঢসনা, ত্াাঁশদর সশঙ্গ ভগবান হবষু্ণর অবত্ার 
কৃষ্ণ বত্ষমান। ঢদবদত্ত েঙ্খ বার্াশচ্ছন অরু্ষন, পাঞ্চর্নয েঙ্খ বার্াশচ্ছন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সারা হবশ্ব ঢর্ন 
কম্পমান। দ্রুপদ শ্রীখ্েী আর হবরাট নৃপহত্ সকশলই সহিত্ িশয়শে। ঢদ্রৌপদীর পঞ্চপুিও রু্শদ্ধ 
অংেগ্রিণ করশবন। অহভমনুয এবং ঘশটাৎকশির মশত্া বীর র্াাঁশদর রু্হড় ঢমলা ভার ত্াাঁরাও এই রু্শদ্ধ 
অংেগ্রিণ করশবন। ভীষ্ম, ঢদ্রাণ এবং অশ্বত্থামার মশত্া বীশররাও দুশর্ষাধ্শনর ঢসনাদশল বত্ষমান। 
েলযরার্, মদ্ররার্ এবং কণষসি নানা বীশরর সমাশবে ঘশটশে। েত্ ভাইশক েি ধ্শর আশে র্হষ্ঠ সিস্র 
ভূপহত্। সিস্র িস্তী, ঢঘাড়া, ধ্নুক, োল, রণসিা, সবহকেুই প্রস্তুত্ রশয়শে। ঢকৌরশবর ত্রসনযগণ মিা 
পরাক্রমোলী। ত্াাঁরা রু্শদ্ধ গমন করার সময় ঢভরী, োক, ঢোল নামক বাদয বার্াহচ্ছশলন।  
    এই বাদযর্েগুহল সবই পহরহস্থহত্ ফুহটশয় তু্লশত্ বযবহৃত্ িশত্া এবং ঢসনাবাহিনীর মশধ্য রু্শদ্ধর 
উশত্তর্না সঞ্চার কশর ঢদওয়ার র্নয এগুহল বযবহৃত্ িশত্া।  

“দুই দশল ঢর্াদ্ধাগণ কশর হসংিনাদ। 
োক ঢোল েঙ্খ বাশর্ র্য় র্য় বাদ।।”১২ 

উদৃ্ধত্ অংেহট কােীদাসী মিাভারশত্র ভীষ্ম পশবষ রশয়শে। এখ্াশন ঢদখ্া র্ায় কুরুশিশির রু্শদ্ধর প্রস্তুহত্ 
িলশে। নানা পরাক্রমোলী বীর রশয়শেন ঢকৌরবশদর পশি। অেগুরু ঢদ্রাণািার্ষ, র্ার নাশম সারা পৃহেবী 
কাাঁশপ হত্হন এবং হপত্ামি ভীশষ্মর মশত্া বীরও ত্াাঁশদর পশি বত্ষমান। কণষর মশত্া ধ্নুকধ্ারী হির্গশত্ 
ঢনই, হত্হনও ঢকৌরবশদর পশি রশয়শেন। ত্োহপ র্য় রু্হধ্হষ্ঠর পশির। ত্ার একমাি কারণ ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ঢর্ পি অবলম্বন করশবন, ঢসই পশিরই র্য় অবেযম্ভাবী। অনযহদশক রু্হধ্হষ্ঠরসি পঞ্চভ্রাত্াই 
িশলন ধ্মষপেগামী। সুত্রাং ধ্শমষর র্য় সুহনহিত্।  
    ঢদ্রাণািার্ষ র্হদ ধ্নুবষাণ ধ্শরন ত্ািশল হত্নহদশন রু্শদ্ধর সমাধ্ান িশব। আবার কণষ র্হদ প্রাণপশণ রু্দ্ধ 
কশরন ত্শব পাাঁিহদশন ত্াাঁশদর পশির র্য় সুহনহিত্। আবার ঢদ্রাণপুি র্হদ রশণ মন ঢদন ত্শব হত্ন দশে 
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অশনক বীর মারা র্াশব। র্হদ ইশন্দ্রর কুমার রু্শদ্ধ মন ঢদন ত্শব হনশমশর্ সকলশক সংিার করশবন। এসব 
কো শুশন দুশর্ষাধ্ন হবহিত্ িন। ত্োহপ হপত্ামি ভীষ্ম বলশলন কীভাশব অরু্ষশনর হবর্য় িশব? আবার 
ভীষ্ম একোও বলশলন ঢর্, হত্হন র্হদ দেহদন অঙ্গশন োশকন ত্ািশল হনর্ ত্রসনয রিা কশর অনযশদর বধ্ 
করশবন। অরু্ষশনর সশঙ্গ শ্রীিহরর সািাৎ িশল অরু্ষন বলশলন দে িার্ার রেীশক হত্হন সংগ্রাশম মারশবন। 
এই কো বশল হনর্ রশে অরু্ষন আশরািণ করশলন। এহদশক দুশর্ষাধ্নও িরহর্ত্ মশন হনর্ রশে ত্রসশনযর 
সশঙ্গ আশরািণ করশলন। এইবার দুই দশলর ঢর্াদ্ধাগণ হসংিনাদ োড়শত্ লাগশলন এবং সশঙ্গ োক, ঢোল 
এবং েঙ্খ বার্াশত্ লাগশলন। আনদ্ধ বাদযর্ে হিশসশব োক ও ঢোশলর বযবিার ঢপলাম এবং সুহর্র বাদয 
হিশসশব েশঙ্খর বযবিার ঢপলাম। কহব এখ্াশন রু্শদ্ধর বার্না হিশসশব োক ও ঢোশলর বযবিার 
ঢদহখ্শয়শেন।  

“িহরশর্শত্ পােশবর ত্রসনযগণ সাশর্। 
 ঢভরী তূ্রী দুেুহভ নানা বাদয বাশর্।।”১৩ 

এই অংশে ঢদখ্া র্ায় ঢর্, ঢকৌরশবর ত্রসনযগণ রু্দ্ধাশন্ত র্খ্ন হেহবশর হফরশেন ত্খ্ন দুশর্ষাধ্ন হপত্ামি 
ভীশষ্মর কাশে হগশয় ত্াাঁশক প্রণাম র্াহনশয় বশলন ঢর্, ত্াাঁর নাম শুনশল ঢদবত্া এবং দানব সকশল ভয় 
পান। সুত্রাং রশণ হত্হন র্হদ আগামীকাল পােবহনধ্ন না কশরন ত্ািশল সকশলর কাশে ত্াাঁশক র্ে 
িারাশত্ িশব। এই কো শুশন ভীষ্ম ঢক্রাধ্াহন্বত্ িশয় তূ্ণ ঢেশক পঞ্চবাণ ঢবর কশর বলশলন এই বাণ 
হদশয় আগামীকাল পােবশদর র্ত্িণ না মারশবন ত্ত্িণ হত্হন অন্তঃপুশর হফরশবন না। এই কো শুশন 
দুশর্ষাধ্ন ঢর্মন আনহেত্ িশলন অনযহদশক পােবরা হিহন্তত্ িশয় পড়শলন। হবশের্ কশর রু্হধ্হষ্ঠর এই 
ঢভশব হিহন্তত্ িশলন ঢর্, হপত্ামি ভীশষ্মর প্রহত্জ্ঞা কখ্নই ভঙ্গ িয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সব হিন্তা 
করশত্ বারণ কশর অরু্ষনশক পূবষকো িরণ করাশলন। একবার কণষ আহদ সকল মিারেী রু্শদ্ধ ঢগশল 
বীরবর নামক এক ঢর্াদ্ধা েীগশণর সশঙ্গ দুশর্ষাধ্নশকও বাাঁধ্শল ত্খ্ন অরু্ষন দ্বারা সকলশক রিা করা িয়। 
ঐসময় দুশর্ষাধ্ন খু্েী িশয় অরু্ষশনর ইচ্ছা পূরশণর কো বলশল অরু্ষন ঢসই মুিূশত্ষ হকেুই িানহন। ত্ারপর 
ভগবান শ্রীকৃশষ্ণর কোমশত্া অরু্ষন দুশর্ষাধ্শনর মুকুট িাইশলন। দুশর্ষাধ্ন মুকুট ঢদওয়াশত্ অরু্ষন হনশর্ 
দুশর্ষাধ্ন ঢসশর্ হপত্ামি ভীশষ্মর কাশে ঢসই বাণগুহল িাইশলন। র্োরীহত্ হপত্ামি বাণগুহল হদশলন। এই 
পাাঁিহট বাণ হনশয় শ্রীকৃষ্ণ ও অরু্ষন প্রত্যাগমন করশলন। পরহদন প্রভাশত্ দুশর্ষাধ্ন একো শুশন দুঃহখ্ত্ 
িশলন। অপরহদশক পােবগণ আনহেত্ িশয় ত্রসনয সার্াশত্ লাগশলন। হেক ঢসইসময় ঢভরী, তূ্রী এবং 
দুেুহভ নামক নানা বাদয বার্হেল। আনদ্ধ বাদযর্ে হিশসশব ঢভরী ও দুেুহভর বযবিার পাওয়া ঢগল। এই 
বাদযর্েগুহল সংগ্রাহমক ঢেহণর বাদয হিশসশব বযবহৃত্ িয়।  

“আকাশে অমরগণ আহসল সকল। 
 গগশণ দুেুহভ বাশর্ মিাশকালািল।।”১৪ 

ভীষ্মপশবষ ঢদখ্া র্ায় মিাশক্রাশধ্ বৃশকাদর ত্রসনযগণশক সংিার করশেন। পােবশদর হবক্রশম ঢকউ রশণ হস্থর 
োকশত্ পারশেন না। সবাই রণ ঢেশড় পালাশচ্ছন। এবার ভীশষ্মর সশঙ্গ ধ্নঞ্জয় রু্দ্ধ আরম্ভ করশলন। 
ভীশষ্মর সব বাণ এবং সকল ত্রসনযশদর অরু্ষন ধ্বংস করশেন ঢদশখ্ ভীষ্ম অরু্ষনশক ঢডশক বলশলন ঢর্, 
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সমশর অরু্ষন খু্ব বীরত্ব ঢদহখ্শয়শেন হকন্তু হত্হন ভীশষ্মর আসল বীরত্ব এখ্নও ঢদশখ্নহন। এরপর ত্াাঁর 
সংগ্রাম প্রবল িশয় উেল। ঢিাশখ্র পলক ঢফলশত্ না ঢফলশত্ই ভীষ্ম ধ্নুশক ত্ীর সংশর্াগ করশলন। 
ত্ারপর অরু্ষশনর উপর সিস্র বাণ হনহিপ্ত িশল হত্হনও মিাে হনশিপ কশরন। অরু্ষশনর হনশিপ করা 
বাণগুহল ভীষ্ম ধ্বংস কশর হদহচ্ছশলন। এরপর অরু্ষন ইন্দ্রদত্ত হদবযাে হনশিপ করশল ত্াও হত্হন ধ্বংস 
করশলন। অরু্ষন রণশিশি অহস্থর িশয় উেশলন। মশন মশন র্দুপহত্ বুঝশত্ পারশলন ঢর্, ভীশষ্মর মশত্া 
বীর আর হির্গশত্ ঢনই। এহদশক শ্রীকৃশষ্ণর মুখ্ ঢেশক উক্ত িশচ্ছ ভীষ্ম ইচ্ছামৃতু্যর বরপ্রাপ্ত। ত্খ্ন হত্হন 
দ্রুপদকনযা হেখ্েীশক ডাকশলন। একমাি হেখ্েীর দ্বারা ভীশষ্মর মৃতু্য ঘটাশনা সম্ভব একো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ 
র্াশনন। ঢসর্নয হত্হন সত্বর হেখ্েীশক ডাকশল ঐসমশয় গগশণ দুেুহভ ঢবশর্ উেশলা। আনদ্ধ বাদযর্ে 
হিশসশব দুেুহভর বযবিার পাওয়া ঢগল। অেষাৎ দুেুহভ কখ্নও র্য়, কখ্নও আনে, কখ্নও রু্দ্ধ আবার 
কখ্নও বা হবপশদর সংশকত্ হিশসশব বযবহৃত্ িশয়শে।  
(গ) ঢদ্রাণপবষ – এখ্াশন িারহট পংহক্ত ঢদখ্া র্ায়: 

“েত্ েত্ র্য়োক বাশর্ র্য়শোল। 
 মিােব্দ ত্রিল ঢর্ন সমুদ্র কশোল।। 
 েত্ েত্ দামা বাশর্ বাশর্ র্গঝম্প। 
 ঢকাহট ঢকাহট সাহন বাশর্ ঢকাহট ঢকাহট ডম্ফ।।”১৫ 

হপত্ামি ভীশষ্মর পরার্শয়র পর দুশর্ষাধ্ন সবাইশক হনশয় গুরু ঢদ্রাণািাশর্ষর কাশে উপহস্থত্ িশয় ত্াাঁশক 
ঢসনাপহত্ পশদ বরণ করার প্রস্তাব ঢদন এবং দুশর্ষাধ্ন ত্াাঁশক পঞ্চপােবশক হনধ্ন করশত্ বশলন। ঐসমশয় 
ঢদ্রাণািার্ষ একহট েত্ষ রাশখ্ন ঢর্, হত্হন র্হদ সমশর অে ধ্শরন ত্ািশল কণষ হনরে োকশবন, ত্ািশলই 
হত্হন রু্হধ্হষ্ঠরশদর সংিার করশবন। এই প্রহত্শ্রুহত্শত্ দুশর্ষাধ্ন রার্ী িশলন, ত্খ্ন ঢদ্রাশণর মুখ্ ঢেশক 
বযক্ত িশলা ত্ািশল হত্হন কাল িক্রবূযি রিনা করশবন। র্োরীহত্ অহভশর্ক কশর ঢদ্রাণশক ঢসনাপহত্ পশদ 
বরণ করা িশলা। ঐসমশয় সকশল আনহেত্ িশয় নানা বাদয বার্াশত্ লাগশলন। ত্ারমশধ্য আনদ্ধ বাদযর্ে 
হিশসশব র্য়োক, র্য়শোল, দামা, র্গঝম্প এবং ডশম্ফর বযবিার পাওয়া ঢগশলা।  
    এবার বাদযর্েগুহলর বযবিাহরক ত্াৎপর্ষ সম্পশকষ আশলাকপাত্ করা ঢর্শত্ পাশর। কহব এখ্াশন 
আনুষ্ঠাহনক ঢেহণর র্ে হিশসশব এই বাদযর্েগুহলর বযবিার ঢদহখ্শয়শেন।  

“বাহর্ল দুেুহভ েঙ্খ অহত্ সুলহলত্। 
 বীণা বাাঁেী বাশর্ গায় সুমধু্র গীত্।।”১৬ 

এই ঢদ্রাণ পশবষ শ্রীকৃশষ্ণর সশঙ্গ পােবশদর মেণা ঢেশক র্ানা র্ায় ঢর্, একহদন দূত্ হগশয় রু্হধ্হষ্ঠরশক 
র্ানান গুরু ঢদ্রাণািার্ষ ঢসনাপহত্ িশয়শেন এবং রার্া রু্হধ্হষ্ঠরশক ধ্শর ঢদওয়ার র্নয ঢদ্রাণ প্রহত্শ্রুহত্ 
হদশয়শেন। রু্হধ্হষ্ঠর একো র্ানশত্ ঢপশর কৃশষ্ণর কাশে র্ানশত্ িাইশলন কীভাশব ত্াাঁরা ঢদ্রাশণর িাত্ 
ঢেশক রিা পাশবন এবং শ্রীকৃষ্ণশক বশলন হত্হন োড়া পােবশদর গহত্ ঢক র্াশনন আর হত্হনই ঢর্ন 
সভায় ঢদ্রৌপদীর লিা হনবারণ কশরন। ত্খ্ন কৃশষ্ণর িাহসমুশখ্ উচ্চাহরত্ িয় ঢর্, েত্ ঢদ্রাণ সমশর 
আসশলও এমনহক স্বয়ং ব্রহ্মা এশলও রু্হধ্হষ্ঠরশক হকেু করশত্ পারশবন না। ঢসই সময় আবার ভীশমর মুখ্ 
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ঢেশক উচ্চাহরত্ িশচ্ছ ঢর্, মিারাশর্র ভয় কী? আর ত্াাঁশক ধ্রশব এমন েহক্ত কার আশে? ত্াাঁশক ঢর্ন 
সিশদব নকুলাহদ সকল ঢর্াদ্ধাগণই ঢদখ্শব। ধ্শমষর নেন রু্হধ্হষ্ঠর ঢর্ন সমশর ভীমশক ঢসনাপহত্ কশরন 
একোও কৃষ্ণ র্ানাশলন। একো শুশন রু্হধ্হষ্ঠর এবং সকল ঢর্াদ্ধাগণ আনহেত্ িশলন এবং বাদয 
ঢকালািল েশব্দ র্য়ধ্বহন করশত্ লাগশলন। এই আনেঘন মুিূশত্ষ দুেুহভ এবং েঙ্খ বার্শত্ লাগশলা। 
বীণা ও বাাঁেী সিশর্াশগ সুমধু্র গীত্ শুরু িশলা। আনদ্ধ বাদযর্ে হিশসশব একমাি দুেুহভর বযবিারই লি 
করা ঢগশলা। এই বাদযর্শের বযবিাশরর মাধ্যশম কহব আনেরস তু্শল ধ্শরশেন।  
    মিাভারত্ বীররশসর মিাকাবয। এখ্াশন উৎসশব, আনশে, রু্শদ্ধ, হবপশদর সংশকশত্ দুেুহভর 
গুরুগম্ভীর েব্দই মিাকাশবযর পশি উপরু্ক্ত িশয় উশেশে। পহেত্শদর মশত্, রামায়ণ মিাভারশত্র রু্গ 
সবহদক ঢেশক এমনহক হবজ্ঞাশনর হদক ঢেশক উন্নত্ িশলও রু্দ্ধাশে, বাদযর্শে ঢকাশনা র্াহেক বযবিার 
ঢদখ্া র্ায় না। সাধ্ারশণর িস্তহনহমষত্ অেেে, বাদযর্ে এবং প্রকৃহত্প্রদত্ত হে া, েঙ্খ ইত্যাহদ হবশের্ 
বাদযর্ে হিশসশব গৃিীত্ িশয়শে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও িস্তহনহমষত্ অে এবং প্রকৃহত্প্রদত্ত েশঙ্খ 
েঙ্খিক্রগদাপদ্মধ্ারী িশয় উশেশেন।  
ত্েযসূি:  
১. রায় হবমল। সংগীহত্ েব্দশকার্ (প্রেম খ্ে), পহিমবঙ্গ রার্যসংগীত্ একাশদহম, কলকাত্া, ১৯৭৯, সং-
১৯৯২, পৃ.৬ 

২. িক্রবত্ষী মৃগাঙ্কশেখ্র। ত্ালত্শের ক্রমহবকাে। ফামষা ঢক.এল.এম প্রা. হল., কলকাত্া, ১৯৮৬, পৃ.২৫১ 
৩. দােগুপ্ত মানস। ত্াল-অহভধ্ান। শ্রীমত্ী মমত্া দােগুপ্ত। কলকাত্া। ১৯৯৫। পৃ.৪ 

৪. ভট্টািার্ষ পহেত্ স্বরার্। ত্বলার হত্নত্াল। বঙ্গীয় সংগীত্ পহরর্দ। িাওড়া। ২০০৪। পৃ.১ 
৫. ঢঘার্ পহেত্ েঙ্কর। আনদ্ধ (প্রেম ভাগ), গ্রন্থকার, কলকাত্া, ১৯৯৪, সং ১৯৯৬, পৃ. ২৬৩ 

৬. ঢঘার্ পহেত্ েঙ্কর। আনদ্ধ (হদ্বত্ীয় ভাগ), গ্রন্থকার, কলকাত্া, ২০০৪, সং ২০১০, পৃ. ১৪ 

৭. দাস কােীরাম। কােীদাসী মিাভারত্ (প্রেম খ্ে)। সাহিত্য সংসদ, সম্পাঃ ঢদবনাে বশেযাপাধ্যায়। 
কলকাত্া। ২০০৫। পৃ.১  
৮. ত্শদব, পৃ.৯  
৯. ত্শদব, পৃ. ১৯৫  
১০. ত্শদব, পৃ. ৫৪৭  
১১. দাস কােীরাম। কােীদাসী মিাভারত্ (হদ্বত্ীয় খ্ে)। সাহিত্য সংসদ, সম্পাঃ ঢদবনাে বশেযাপাধ্যায়। 
কলকাত্া। ১৯৯৩। পৃ.৭০  
১২. ত্শদব, পৃ. ৭৫  
১৩. ত্শদব, পৃ. ১০৩ 

১৪. ত্শদব, পৃ. ১১৭  
১৫. ত্শদব, পৃ. ১২২  
১৬. ত্শদব, পৃ. ১২৩  
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 ‘িন্দ্রাবত্ী’ গীহত্কা: পশির আশলাশক ঢপ্রম-মনস্তে 
প্রাবহিক -পহরহিহত্  

 
অশধ্ষেু দত্ত  

সিহেিক, বার্কুল বলাইিন্দ্র হবদযাপীে  
বার্কুল, ভূপহত্নগর, পূবষ ঢমহদনীপুর ,পহিমবঙ্গ, ভারত্ 

 
সারসংশিপ 

পি নানান ভাশব সাহিশত্য পহরশবহেত্ িশত্ পাশর। আধু্হনক কাশল ঢর্মন এর নানাহবধ্ প্রশয়াগ লি করা 
র্ায়, ঢত্মহন মধ্যরু্গীয় সাহিশত্যও এর প্রশয়াগ হেল। ত্রমমনহসংি গীহত্কার িন্দ্রাবত্ী পালায় এর হবহিি 
প্রশয়াগ ঢদখ্া র্ায়। গীহত্কাহটর মূল হবর্য় - র্য়ানে ও িন্দ্রাবত্ীর ঢপ্রম, র্া পিশক ঢকন্দ্র কশরই 
আবহত্ষত্ িশয়শে। আর এই পিশক হঘশরই র্য়ানে ও িন্দ্রাবত্ীর ঢপ্রম-মনস্তশের স্বরূপহটও উশন্মাহিত্ 
িশয় ওশে। ঢর্ র্য়ানে িন্দ্রাবত্ীর ঢপ্রম-প্রাহপ্তর র্নয ত্ার দাস িশয়ও োকশত্ িায়, ঢসই র্য়ানেই অনয 
এক ঢমশয়র প্রহত্ আকৃি িয়। িন্দ্রাবত্ী ঢপ্রশম একহনষ্ঠ োকশলও র্য়ানে প্রবৃহত্তর ঢমাশি পশড়। ত্ার 
ভুল ঢস র্খ্ন বুঝশত্ পাশর ত্খ্ন ঢস আত্মহবসর্ষন হদশয়ই ঢস ত্ার প্রায়হিত্ত কশরশে। আত্মহবসর্ষশনর 
পূশবষ ঢস একবাশরর র্নয িন্দ্রাবত্ীর সািাৎপ্রােষী, হকন্তু ত্া আর িয়হন। বযেষমশনারে িশয় নদীর র্শল 
প্রাণ হবসর্ষন ঢদয়। র্য়ানশের মৃত্শদি ঢদশখ্ িন্দ্রাবত্ী পাগহলনী। আত্মমর্ষাদা ও সমার্সংস্কার 
র্য়ানশের কাশে তু্চ্ছ, অনযহদশক িন্দ্রাবত্ী ঢপ্রম প্রকাশে সংর্মী িশলও র্য়ানশের মৃতু্যর পর হপত্ার 
আশদে, বযহক্তসংস্কার, সমার্সংস্কার ঢকাশনাহকেুই ত্াশক বাধ্া হদশত্ পাশরহন। ঢর্ ঢপ্রশমর সূিপাত্ 
মালত্ীকুশঞ্জ, ঢসই ঢপ্রশমর অবসান মালত্ীফুল হদশয় ঢলখ্া হবদায়হলহপশত্। মধ্যরু্গীয় পহরমেশল দাাঁহড়শয় 
ঢলাককহব পশির মাধ্যশম ঢর্ভাশব ঢপ্রম-মনস্তেশক প্রকাে কশরশেন ত্া সহত্যই প্রেংসাশর্াগয।                    
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‘িন্দ্রাবত্ী’ গীহত্কা: পশির আশলাশক ঢপ্রম-মনস্তে 
                     অশধ্ষেু দত্ত 

এক 
পি, পি-সাহিত্য ও সাহিশত্য পশির প্রশয়াগ – হত্নহট একরকম নয়। মানুর্ হনশর্র বক্তবয হবর্য়শক 
দূরবত্ষী মানুশর্র কাশে প্রকাশের বাসনাশত্ই সৃহি কশরশে পি। পি বযহক্তগত্ িশত্ পাশর আবার ঢগাষ্ঠী-
গত্ িশত্ পাশর। িশত্ পাশর প্রশয়ার্শনর ত্াহগশদ, িশত্ পাশর অপ্রশয়ার্শনর আশবশগর ত্াড়নায়। হিহের 
মাধ্যশম পৃহেবীশত্ একটা নতু্ন আনশের সৃহি িশয়শে বশল রবীন্দ্রনাে মশন কশরহেশলন। হকন্তু পি র্খ্ন 
সাহিশত্যর মর্ষাদায় অহভহর্ক্ত িয় ত্খ্ন ত্া আর সাধ্ারণ পি না ঢেশক পি-সাহিত্য আখ্যা পায়। এশত্ 
হবর্য় ঢিত্নার পাোপাহে সমকাল-ঢিত্না গুরুত্বপূণষ িশয় ওশে। 

“ত্রদনহেন তু্চ্ছত্াশক ঢভদ কশর, প্রশয়ার্শনর কাাঁটাত্াশরর ঢবড়া হডহ শয় অনুভূহত্র কাগশর্ 
উপলহির কাহলশত্ হৃদশয়র আশবগ-অনুভব, ঘাত্ প্রহত্ঘাশত্র বাত্ষাবি িশয় ওশে – ত্খ্ন ত্া স্বত্ে 
ত্রেহিক মহিমা লাভ কশর।’’১ 

পি-সাহিশত্যর দৃিান্ত হিসাশব রবীন্দ্রনাশের ‘রাহেয়ার হিহে’, ‘হেন্নপি’ প্রভৃহত্ উশেখ্শর্াগয। হকন্তু সাহিশত্য 
পশির প্রশয়াগ আর এক স্বত্ে হবর্য়। এ ঢিশি সাহিহত্যশকর সৃি সাহিশত্যর এক িহরি অনয িহরিশক 
পি ঢপ্ররণ কশরন। 
    অহত্প্রািীন কাল ঢেশকই সাহিশত্য পশির বযবিার লিণীয়। ঢকবল ভারত্ীয় সাহিশত্যই নয়, হবশদহে 
সাহিশত্যও পশির বযবিার লি করা ঢগশে। ঢপৌরাহণক কাহিহন পাশে র্ানা র্ায় নল-দময়ন্তী আখ্যাশন 
দময়ন্তী  িংশসর পাশয় পি ঢবাঁশধ্ িংসশক দূত্ কশর পাহেশয়শেন নশলর কাশে। মঙ্গলকাবয ধ্ারার অন্তগষত্ 
মুকুে িক্রবত্ষীর ‘অভয়া-মঙ্গল’-এর বহণক খ্শে সপত্নী খু্েনার প্রহত্ প্রহত্হিংসাপরায়ণ িশয় ধ্নপহত্র 
নাশম র্াল পি হলশখ্হেল লিনা। আবার ভারত্িশন্দ্রর ‘অন্নদামঙ্গল’ কাশবযর হবদযাসুের পালায় ঢদহখ্ 
সুের মাহলনীর সািাশর্য হবদযাশক ঢপ্রমপি ঢপ্ররণ কশর। আধু্হনককাশল বহঙ্কমিন্দ্র, রবীন্দ্রনাে প্রমুখ্ 
সাহিহত্যকগণ স্বি ঢিশি িশলও সাহিশত্যর মশধ্য পশির প্রশয়াগ ঘহটশয়শেন। ঢর্মন- ‘েীরপি’ গশি 
মৃণাশলর পি আর সাধ্ারণ পি না িশয় িশয় উশেশে একহট সামাহর্ক পটভূহমকায় নারীসত্তার এক 
ত্রবপ্লহবক র্াগরশণর কাহিহন। এই পি নানাভাশব সাহিত্যশক সাহিত্যগুণমহেত্ কশর ঢত্ালার ঢিশি 
সিায়ক িশয়শে। ফলত্ কখ্নও নাটকীয় ত্রবহিিয সৃহিশত্, কখ্নও কাহিহনর ত্রবহিিয আনয়শন, কখ্নও 
িহরশির মনস্তে প্রকাশে পিগুহল অপহরিার্ষ। 

“পি প্রশয়াশগর এই রীহত্হট সাহিহত্যক ঢকৌেল হিসাশবই গৃিীত্ িশয়শে। পিসমূি কখ্নও 
ঘটনার অগ্রগহত্র সিায়ক, কখ্নও বা িহরি উদঘাটক। পি-সহন্নশবশে পহরণহত্ ও র্াোেষযশবাধ্ 
রহিত্।”২  

দুই 
ময়মনহসংশির অহধ্বাসী িন্দ্রকুমার ঢদ’র সংগৃিীত্ একুেহট গীহত্কার মধ্য ঢেশক দেহট দীশনেিন্দ্র ঢসন 
সম্পাদনা কশরন এবং ১৯২৩ হরস্টাশব্দ কলকাত্া হবশ্বহবদযালয় ঢেশক ‘ত্রমমনহসংি-গীহত্কা’ – প্রেম খ্ে, 
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হদ্বত্ীয় সংখ্যা নাশম গ্রন্থাকাশর প্রকাে কশরন। ‘ত্রমমনহসংি-গীহত্কা’র মলুয়া, কমলা, ঢদওয়ান ভাবনা 
প্রভৃহত্ পালায় পশির বযবিার োকশলও ত্া এশসশে িহণক প্রশয়ার্শন, হকন্তু িন্দ্রাবত্ী পালায় ঢর্মন 
সবষাহধ্ক পি বযবহৃত্ িশয়শে, ঢত্মহন িন্দ্রাবত্ী-র্য়ানশের ঢপ্রশমর সূিনা ঢেশক সমাহপ্ত পর্ষন্ত পিগুহল 
হনয়েশকর ভূহমকায় অবত্ীণষ িশয়শে। শুধু্ ত্াই নয়, কাহিহনর দ্বন্দ্ব ও র্হটলত্া সৃহিশত্ পিগুহল 
অপহরিার্ষ িশয় উশেশে। সমাশলািশকর মশত্ – 
     “কখ্নও ত্া আত্মহনশবদশনর ভার্া ঢপশয়শে, কখ্নও বা িহরশির ভাবপ্রকাশে সিায়ক িশয়শে।”৩ 
 

হত্ন 
িন্দ্রাবত্ী গীহত্কায় ঢমাট ে’হট পশির প্রশয়াগ লি করা র্ায়। িারহট র্য়ানশের ঢলখ্া এবং দুহট 
িন্দ্রাবত্ীর ঢলখ্া। র্য়ানশের িারহট পশির মশধ্য হত্নহট িন্দ্রাবত্ীশক ঢলখ্া এবং একহট র্বনী কনযাশক 
ঢলখ্া। 
    র্য়ানশের প্রেম পিহট প্রস্তাবক পি – র্া িন্দ্রাবত্ীর কাশে র্য়ানশের ঢপ্রশমর বাত্ষাবি। র্য়ানে-
িন্দ্রাবত্ীর ঢপ্রশমর সূিনার সশঙ্গ রবীন্দ্রনাশের ‘মালঞ্চ’ উপনযাশসর আহদত্য-সরলার ঢপ্রশমর সাদৃেয ঢমশল। 
‘মালঞ্চ’ঢত্ মালশঞ্চর পহরির্ষা করশত্ করশত্ আহদত্য ও সরলার মশধ্য কখ্ন ঢর্ মন ঢদওয়া ঢনওয়া িশয় 
র্ায় ত্া ত্ারা হনশর্রাই বুঝশত্ পাশরহন। এখ্াশনও র্য়ানে ও িন্দ্রাবত্ীর মশধ্য ঢপ্রশমর উশন্মর্লগ্নহট কখ্ন 
কীভাশব এশসশে ত্া ত্ারা বুঝশত্ পাশরহন। এরা পরস্পর বালযবিু এবং ঘহনষ্ঠত্ার সূিপাত্ ফুলবশন ফুল 
ঢত্ালার সময়। 
   “সকাল সিযা ফুল তু্শল ঢকউ না ঢদখ্শত্ পায়।। 
   ডাল ঢর্ ঢনায়াইয়া ধ্শর র্য়ানে সােী। 
   তু্হলল মালত্ী ফুল কনযা িন্দ্রাবত্ী।।” 
ত্রবষ্ণব সাহিশত্য ঢদহখ্ দেষন, েবণ বা কেশনর মাধ্যশম মশন ভালবাসার বীর্ অঙু্কহরত্ িওয়া – র্া 
পূবষরাগ এবং র্ার অনুপলি ঢপ্রম গাে িয় অনুরাশগ। িন্দ্রাবত্ী গীহত্কাশত্ র্য়ানে-িন্দ্রাবত্ীর ঢপ্রশম 
ঢত্মনহট িশয়শে। ঢপ্রম-মনস্তে অনুর্ায়ী পূবষরাশগ ঢপ্রম আশস হনঃেশব্দ নীরশব। ঢর্ মশনর কো র্য়ানে 
িন্দ্রাবত্ীশক সরাসহর বলশত্ পাশরহন, ঢসই হৃদয় কো উন্মীহলত্ িশয়শে ত্ার পশি। িন্দ্রাবত্ীর রূশপ 
ঢমািগ্রস্ত র্য়ানে 

“ঢর্হদন ঢদখ্যাহে কনযা ঢত্ামার িােবদন। 
   ঢসইহদন িইয়াহে আহম পাগল ঢর্মন।।” 
    ঢপ্রম মনস্তশের হনহরশখ্ র্য়ানশের ঢপ্রম প্রকৃত্ই ভীরু। র্য়ানে িন্দ্রাবত্ীর মশনর গহত্হবহধ্ সম্পশকষ 
জ্ঞাত্ নয়। ত্াই ঢস র্াশন না িন্দ্রাবত্ী ত্ার আহ্বান গ্রিণ করশব নাহক প্রত্যাখ্যান করশব। ঢপ্রহমকা 
িন্দ্রাবত্ীর হৃদয়শক দ্রবীভূত্ করার র্নয র্য়ানে আপন একাকীত্ব ও অসিায়ত্ার কো র্াহনশয়শে, র্াশত্ 
িন্দ্রাবত্ীর হৃদশয় দাগ কাটশত্ পাশর এবং ঢপ্রমকরুণা আদায় করশত্ পাশর। 
   “মাও নাই বাপ নাই োহক মামার বাহড়। 
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   ঢত্ামার কাশে মশনর কো কইশত্ নাহি পাহর।।” 
এমনহক পশির অহন্তশম িন্দ্রাবত্ীশক পাওয়ার র্নয সবষস্ব হবহকশয় হদশত্ হদ্বধ্াহন্বত্ নয়। সশবষাপহর র্য়ানে 
র্ানায় – 
   “ঢর্াগল পশদ িইয়া োকবাম ঢত্ামার হকঙ্কর।” 
প্রেম ঢপ্রশম ঢপ্রশমর র্নয আহত্ষ বযাকুলত্া োকশব, হকন্তু ত্াই বশল সবহকেুর হবহনমশয় ঢপ্রহমশকর িরশণ 
আত্মসমপষণ কশর ভৃত্য িশয় র্াওয়া – এটাও ঢকানভাশবই সমেষনশর্াগয নয়। ঢপ্রম-মনস্তশের হবিাশরও 
ঢপ্রহমক-ঢপ্রহমকার সম্পকষ কখ্নই ভৃত্য-প্রভুর সম্পকষ নয়, ঢসই সম্পকষ আরও গভীর ও হনহবড়। 
র্য়ানশের এশিন আিরশণ ত্ার মানহসক ও িাহরহিক দৃেত্া সম্পশকষ ঢর্মন প্রশ্ন ওশে, ঢত্মহন সশেি 
র্াশগ ত্ার ঢপৌরুর্ সম্পশকষও। পিহট গীহত্কাহটর ঢমরুদেশক েক্ত কশরশে, কারণ গীহত্কাহটর মূল হবর্য় 
– িন্দ্রাবত্ী ও র্য়ানশের ঢপ্রম। ঢসই ঢপ্রম পশবষর সূিনা এই পশির মাধ্যশমই িশয়শে। 
    ঢপ্রম-মনস্তশের হনহরশখ্ র্য়ানে সম্পশকষ ঢর্ প্রশ্নই র্াগুক না ঢকন, িন্দ্রাবত্ীর মশন ঢকানও প্রশ্নই 
র্াশগহন। বালযবিুর কাে ঢেশক এশসশে ত্ার প্রেম ঢপ্রশমর আমেণ। ত্াই ঢপ্রশমর হেিরশণ ও পুলশক ঢস 
আশবগমুখ্র ও ভাবহবহ্বল। এর বহিঃপ্রকাে ত্ার ঢিাশখ্, কারণ ঢিাখ্ই মশনর আয়না। মশনর হক্রয়া-
প্রহত্হক্রয়া আশবগ প্রভৃহত্র প্রকাে ঢিাশখ্ও পশড়, ঢর্মনটা িশয়শে িন্দ্রাবত্ীর ঢিশি। 

“পি পইশড় িন্দ্রাবত্ীর িশি বশয় পাহন।” 
এই অশ্রু হনঃসশেশি আনোশ্রু, র্া ভাবাশবগর্াত্। ঢর্ৌবশনাদ্গশম ঢপ্রশমর আশবগ এত্ই ঢবহে ঢর্ 
স্বাভাহবক র্াগহত্ক রু্হক্ত বুহদ্ধ হদশয় ত্াশক হবিার করা র্ায় না। ত্রবষ্ণব সাহিশত্যও ঢদখ্া র্ায় রাধ্াকৃশষ্ণর 
ঢপ্রম সমস্ত রকম রু্হক্তত্শকষর ঊশধ্বষ। কাশলা র্ল োলশত্ কখ্নও রাধ্ার কালার কো িৃহত্পশট উহদত্ 
িশয়শে, র্মুনার কাশলা র্ল ঢদশখ্ কৃষ্ণকো রাধ্ার মশন এশসশে আবার কখ্নও ত্মাল বৃিশক কৃষ্ণ 
ঢভশব আহলঙ্গন কশরশেন। 
    র্য়ানশের হিহের প্রতু্যত্তশর িন্দ্রাবত্ীর ঢর্ পি ত্া র্োেষই ‘আড়াই অিশরর’। র্য়ানশের প্রণশয়র 
আহ্বাশন িন্দ্রাবত্ীর সায় আশে, হকন্তু আবার বাধ্াও আশে। ঢপ্রশম প্রহত্বিকত্া োকশবই, হকন্তু ত্াই বশল 
মন ঢত্া আর বাধ্া মানশব না। ত্াই িন্দ্রাবত্ী উত্তর ঢদয় – 
   “ঘশর ঢমার আশে বাপ আহম হকবা র্াহন। 
   আহম ঢকমশন ঢদই উত্তর অবলা কাহমনী।।” 
িন্দ্রাবত্ী ঢপ্রশমর লাশর্ রহক্তম। ‘আহম হকবা র্াহন’ কোগুহল ত্ার েলভরা উহক্ত মাি। আবার ঢস 
হনশর্শক বশলশে ‘অবলা কাহমনী’। নারীর বুক ফাশট ত্বু বাক ঢফাশট না। ‘আহম ঢকমশন ঢদই উত্তর’ 
অেষাৎ উত্তর না হদশয় নীরবত্া প্রকৃত্পশি ত্ার সর্ম্হত্শকই র্ানান ঢদয়, ত্শব ইহঙ্গশত্। ইহঙ্গত্ময়ত্া, 
ভীরুত্া, েলনা – এই সবই প্রেম ঢপ্রশমর স্বাভাহবক ধ্মষ। এশক ঢলাককহব সুিারুভাশব প্রকাে কশরশেন। 
িন্দ্রাবত্ীর কনযা সত্তার র্াগরণ ও কুমারী হৃদশয়র লিাশক প্রকাশের পাোপাহে ত্ার সংর্মী ঢপ্রহমকা 
সত্তাহটও এখ্াশন প্রকাহেত্। ত্রবষ্ণব সাহিশত্যর অহভসাহরকার মশত্াই িন্দ্রাবত্ীর র্ািা পুষ্পকুশঞ্জর হদশক 
ঢকবল প্রণয়ী র্য়ানেশক ঢদখ্ার র্নয 
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   “ঢত্ামাশর ঢদহখ্ব আহম নয়ন ভহরয়া। 
   ঢত্ামাশর লইব আহম হৃদশয় তু্হলশয়।। 
এমনহক অর্ানা হবশচ্ছশদর আেঙ্কায় ঢস অশ্রুবযাকুল। িন্দ্রাবত্ীর মশন ঢপ্রশমর উশন্মর্, হবকাে ও 
হববত্ষশনর পর্ষায়ক্রহমক হিি ত্রবষ্ণব পদাবহলশক িরণ করায়।  
    বত্ষমাশন র্য়ানে র্বনী এক কনযার রূপর্ ঢমাশি আসক্ত। র্য়ানে ভীরু। এ ঢিশিও ঢস ত্ার পি 
সরাসহর না হদশয় ‘ইর্ল গাশের মূশল’ ঢরশখ্ ঢগশে এবং ঢপ্রম- সিানুভূহত্ আদাশয়র র্নয প্রকাে কশরশে 
আপন দুঃখ্কো। 
   “ঢক তু্হম সুেরী কনযা র্শলর ঘাশট র্াও। 
   আহম অধ্শমর পাশন বাশরক হফরা িাও।।” 

*    *     *     *     * 
*    *     *     *     * 

   পরকাে কইরা কইশত্ নারী মশনর কো ধ্র। 
   তু্হম কনযা এই র্গশত্ প্রাশণর ঢদাসর।। 

*    *     *     *     * 
*    *     *     *     * 
ঢসানার বরণ ত্নু কনযা িম্পকবরণী। 
ত্ার কাশে কইও আমার দুঃশখ্র কাহিনী।।” 

সমাশলািশকর ভার্ায় –– 
“ঢবাঝা র্ায় র্য়ানশের ঢপ্রম হৃদশয়র অকৃহিম অনুভূহত্র প্রকাে নয়, ত্া মধু্-ঢলাভী ভ্রশমর 
মত্তত্ার মশত্াই িঞ্চল।”৪ 

র্য়ানশের এই র্বনী কনযাশক প্রণয় হনশবদশন গীহত্কাহটশত্ হিশকাণ ঢপ্রশমর সূিনা িশয়শে। 
    র্বনী-কনযাশক ঢলখ্া র্য়ানশের পিহট একহদশক ঢর্মন কাহিহনর গহত্পেশক পহরবত্ষন কশরশে, 
অনযহদশক িন্দ্রাবত্ীর আসন্ন ট্রাশর্হডর বাত্ষাবি িশয়শে। বলা র্ায়, িন্দ্রাবত্ীর র্ীবশনর ‘ঢনশমহসস’ িশয় 
উশেশে। 
    িন্দ্রাবত্ী র্য়ানশের ঢপ্রশম একহনষ্ঠ, হকন্তু ঢপ্রহমক র্য়ানশের হবশ্বাসিীনত্া িন্দ্রাবত্ীর মশন গভীর 
প্রভাব ঢফশল। ঢপ্রম প্রকাশে ঢস ঢর্মন সংর্মী, ঢত্মহন ঢপ্রহমশকর হবশ্বাসভশঙ্গ ঢস অন্তশর হবদীণষ িশলও 
বাইশর অশনকটাই হস্থর। িন্দ্রাবত্ীর এশিন মানহসকত্াশক অপরূপ ভাশব তু্শল ধ্শরশেন ঢলাককহব। 

 “হেশর িাত্ হদয়া সশব রু্ড়শয় কােন। 
শুহনয়া িইল িন্দ্রা পাের ঢর্মন।। 
না কাশে না িাশস িন্দ্রা নাহি বশল বাণী। 
আহেল সুেরী কনযা িইল পার্াণী।।” 
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ঢপ্রশমর িৃহত্ ঢর্মন সত্ত্ সুশখ্র, ঢত্মহন ঢপ্রশমর হবশচ্ছদ র্েণা ও জ্বালা ত্শত্াহধ্ক ত্ীব্র – র্া মশনর 
মশধ্য সৃহি কশর ত্ীব্র িািাকার ও েূনযত্া। এশক সবষসমশি প্রকাে করা র্ায় না, আবার হৃদয় মাশঝ এই 
র্েণা রাখ্াও কিকর। র্ত্ই ঢভালার ঢিিা করা িয়, ত্ত্ই হৃদয় র্র্ষহরত্ িয়। র্র্ষহরত্ হৃদশয় 
অহত্বাহিত্ িয় িন্দ্রাবত্ীর হবহনদ্র রর্নী। ঢস িশয় ওশে পাগহলনী প্রায় – ঢপ্রম মনস্তশের গহত্ এমহন 
হবহিি। 
    হপত্া বংেীদাস র্খ্ন কনযার মশনর অবস্থা বুশঝ অনযি হববাশির র্নয উশদযাগী িন, ত্খ্ন িন্দ্রাবত্ীর 
মানস প্রহত্হক্রয়াহট লি করার মশত্া। ঢস অনযি হববাি করশত্ অসর্ম্হত্ র্ানায়, কারণ ত্ার মশনর 
সবষিই রু্শড় আশে র্য়ানে এবং সামাহর্কভাশব র্য়ানশের সশঙ্গ ত্ার হববাি না িশলও মশন মশন ঢস 
র্য়ানেশক পহত্শত্ব বরণ কশরশে। ঢস হপত্াশক র্ানায় – 
   “র্শন্ম না কহরব হববাি রইব আইবর।।” 
    ঢপ্রম-মনস্তশের হনহরশখ্ র্য়ানে হদ্বধ্াহবভক্ত। র্বনী কনযার প্রহত্ প্রবৃহত্তর ঢমাশি ঢর্ ভুল ঢস কশরশে 
আত্মহবসর্ষশনর মাধ্যশম ত্ার প্রায়হিত্ত করশত্ ঢিশয়শে। 

“পেীকহব আমাশদর এক মুিূশত্ষর র্নয ঢর্ন ঢদহখ্শয় হদশয়শেন ঢসই দাম্পত্য র্ীবনহটশক; এবং 
ঢসই র্ীবন ঢর্ সুশখ্র হেল না, ত্াও স্পিভাশব বুশঝ হনশত্ আমাশদর অসুহবশধ্ িয় না। আসশল 
মানবর্ীবশন প্রবৃহত্তর ঢমাি ঢর্ হক হবধ্বংসী এবং ঢমািভশঙ্গর ঢবদনা ঢর্ কত্ ত্ীব্র এই হিহে ত্ারই 
স্বাির বিন করশে। রূশপর ঢমািাঞ্জন ঢিাশখ্ ঢমশখ্ ভাশলাবাশসর অঘষয হনশবদন করশল ঢর্ ভুল 
িশয় র্ায় – ত্া ঢবাধ্ িয় আর ঢোধ্রাশনা র্ায় না।”৫ 

র্বনী কনযার সশঙ্গ পহরণয়-বিশন আবদ্ধ িশয় ত্ার মনস্তেহট হিহের মাধ্যশম অপরূপ ভাশব পহরশবহেত্ 
িশয়শে। 
   “মশনর আগুশন ঢদি পুড়যা িইশে োই।। 
   অমৃত্ ভাহবয়া আহম খ্াইয়াহে গড়ল। 
   কশেশত্ লাহগয়া রইশে কাল-িলািল।। 
   র্াহনয়া ফুশলর মালা কাল সাপ গশল। 

মরশণ ডাহকয়া আহম আনযাহে অকাশল।। 
তু্লসী োহড়য়া আহম পূহর্লাম ঢসওরা। 
আপহন মাোয় লইলাম দুঃশখ্র পসরা।। 
র্শল হবর্ বাত্াশস হবর্ না ঢদহখ্ উপায়। 
িমা কর িন্দ্রাবত্ী ধ্হর ঢত্ামার পায়।।” 

প্রবৃহত্তর ঢমাশি আশবগ ত্াহড়ত্ িশয় – ‘ভাহবয়া কহরশয়া কার্, কহরয়া ভাহবশয়া না’ – এই ঢবাধ্ র্য়ানশের 
হেল না। ত্ার অপহরণামদহেষত্ার োহস্ত ঢস হনশর্ই হনশয়শে। ঢর্ র্য়ানে িন্দ্রাবত্ীর সশঙ্গ হবশ্বাসঘাত্কত্া 
কশরশে র্বনী কনযাশক হবশয় কশর, ঢসই র্য়ানে পশর হনশর্র কৃত্কশমষর ভুল বুঝশত্ ঢপশর অনুশোিনার 
আগুশন দগ্ধ িশয়শে। অন্তত্ একবাশরর র্নয ঢস িন্দ্রাবত্ীর সািাৎ ঢপশত্ িায় এবং হনশর্শক ‘পাহপষ্ঠ’ 
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বশল সশম্বাধ্ন কশর। র্য়ানশের এশিন আিরণ দুই হদক ঢেশক হবিার্ষ। প্রেমত্ – ঢপ্রম-মনস্তশে 
র্য়ানশের আত্ম-মর্ষাদাশবাধ্ হবলুপ্তপ্রায়, ত্াই পুনবষার িন্দ্রাবত্ীর সািাৎপ্রােষী। হদ্বত্ীয়ত্ – ঢস আপন 
কৃত্কশমষর র্নয ঢর্ অনুত্প্ত ঢসকো অন্তত্ প্রেম প্রণয়ী িন্দ্রাবত্ীশক ঢের্বাশরর র্নয র্াহনশয় হদশত্ িায়। 
হকেু ভুশলর প্রায়হিত্ত িয়ত্ র্ীবন হদশয়ই করশত্ িয়, ঢর্মনহট কশরশে র্য়ানে। ঢস আত্মহবসর্ষন 
হদশয়শে। ঢপ্রম-মনস্তশের হনহরশখ্ আত্মমর্ষাদা অশপিা ভাশলাবাসা বশড়া িশয়শে র্য়ানশের কাশে। 
    ঢপ্রম পহবি, ঢপ্রম পূর্া; ঢপ্রম ঢকানও নীহত্ মাশন না। অহত্হের মশত্া আগত্ ঢপ্রম িন্দ্রাবত্ীর মশন 
ঢর্ িত্ সৃহি কশরশে ত্া কখ্নই সারবার নয়। ঢপ্রশমর প্রহত্ একহনষ্ঠত্াই ত্াশক অশ্রুসর্ল কশরশে। 
র্য়ানশের কাশে প্রত্াহরত্ িশয়ও ত্ার পি ঢপশয় ঢস ‘িশির র্শল ভাশস’। িন্দ্রাবত্ীর এই অশ্রুশত্ 
হমশে আশে অহভমান হমহেত্ ঢবদনা। প্রবৃহত্তর ঢমাশি র্য়ানে একহনষ্ঠ োকশত্ না পারশলও িন্দ্রাবত্ী ঢর্ 
একহনষ্ঠ ত্ার সবশেশক বশড়া প্রমাণ ভালবাসার মানুশর্র কাশে প্রত্াহরত্ িওয়া সশেও ঢস একাহধ্কবার 
ত্ার পি পাে কশরশে। এমনহক র্য়ানে ঢবদনাত্ষ হৃদশয় ত্ার সািাৎপ্রােষী িশত্ িাইশল, একদা প্রণয়ী 
র্য়ানশের ঢসই ঢবদনা উপেশমর র্নয ঢসও সািাৎ করশত্ িায়। এটা র্ত্খ্াহন না হনশর্র র্নয আর 
ঢেশক অশনক ঢবহে র্য়ানশের র্নয। হকন্তু হপত্ার আশদশে ঢস র্য়ানশের সশঙ্গ সািাশত্ অসর্ম্ত্। 
একো ঢস পশি র্াহনশয়শে। 

“পিহলহখ্ িন্দ্রাবত্ী র্শয়র ঢগািশর।” 
পিহটর হবেদ হববরণ গীহত্কাহটশত্ ঢনই, হকন্তু কুমারীর ভাশলাবাসা, বঞ্চনার জ্বালা, হপত্ার আশদশের 
মানযত্া এ পশি আশে। 

“র্ীবশনর প্রহত্ হবশদ্বশর্ র্য়ানে ইহত্পূশবষই ঢর্ আত্মহবসর্ষশনর কো ঢভশবশে, িন্দ্রাবত্ীর এই 
উশপিা পিহট ধ্বনযাত্মক অনুঘটশকর মশত্া ঢসই ভাশলাবাসাশক হস্থর হসদ্ধাশন্ত পহরণত্ কশরশে।”৬ 

    মৃতু্যর পূশবষ ত্রেেবসােী ত্ো একদা প্রণয়ী িন্দ্রাবত্ীর িাাঁদবদন দেষন প্রাহপ্তর প্রত্যাো পূরণ িয়হন 
র্য়ানশের। বযেষ মশনারে হনশয় ঢস মালত্ী ফুল হদশয় হবদায়হলহপ র্াহনশয়শে। একদা মালত্ী ফুল তু্লশত্ 
হগশয়ই উভশয়র মশধ্য ঢপ্রশমর উশন্মর্ িশয়হেল, ঢসই মালত্ী ফুল হদশয়ই হবদায়হলহপ রহিত্ িল – র্া 
হনঃসশেশি বযঞ্জনাবািী।    
    “ত্রেেবকাশলর সঙ্গী তু্হম ত্রর্বনকাশলর সােী।                                                                                                                                                               

অপরাধ্ িমা কর তু্হম িন্দ্রাবত্ী।। 
পাহপষ্ঠ র্াহনয়া ঢমাশর না িইল সর্ম্ত্। 
হবদায় মাহগ িন্দ্রাবত্ী র্নশমর মত্।।” 

র্য়ানশের ঢলখ্া হবদায়হলহপশত্ – 
 “ফুশলর রশসর সশঙ্গ হমশে আশে ত্ার হৃদয় হন ড়াশনা রক্ত – এ ঢর্ন  
          ‘হৃৎহপে কহরয়া হেন্ন অঘষয উপিাশর, 
          র্ন্মশোধ্ ঢের্ পূর্া পূহর্য়াহে ত্াশর 
          মরশণ কৃত্ােষ কহর প্রাণ।’ ”৭ 
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    হকেু আো অমহলন, হকেু বযো সীমািীন। অমহলন আো অপূহরত্ িশলই র্ন্ম িয় সীমািীন বযোর। 
ঢর্মনহট িশয়শে র্য়ানশের িশি। িন্দ্রাবত্ীশক দেষশনর ঢের্ ইচ্ছা অপূহরত্ ঢেশক ঢগল। এই সীমািীন 
বযো বুশক হনশয়ই হনবষাহপত্ িল র্য়ানশের র্ীবন। নদীর র্শল র্য়ানশের হনের ঢদি পশড় োকশত্ 
ঢদশখ্ িন্দ্রাবত্ীর মনস্তেহট লি করার মশত্া। 
     “আহখ্শত্ পলক নাহি মুশখ্ নাই ঢস বাণী। 
     পাশবশত্ খ্াড়াইয়া ঢদশখ্ উশমদা কাহমনী।।”  

িার 
সমাশর্র ভ্রুকুহট, হপত্ার অসর্ম্হত্, বযহক্ত সংস্কার – িন্দ্রাবত্ীর মশন র্য়ানশের ঢেশক আপাত্ দূরত্ব 
ত্রত্হর করশলও মশনর ঢকাশণ ঢর্ দীপহেখ্া প্রজ্বহলত্ হেল, ত্া কখ্নই হনবষাহপত্ িয়হন। এর পহরণহত্ 
র্য়ানশের মৃতু্যশত্ ‘উশমদা কাহমনী’ঢত্ পহরণত্ িওয়ায়। 
    ঢপ্রম-মনস্তশের এও এক লিণ। ত্রবষ্ণব সাহিশত্যও ঢদহখ্ কৃষ্ণশপ্রশম রাধ্া পাগহলনী, র্হদও ঢসখ্াশন 
পহরহস্থহত্ হভন্ন। হকন্তু ঢপ্রম ঢর্ বযহক্তসংস্কার, সমার্সংস্কার এ সশবর ঊশধ্বষ ত্া প্রমাহণত্। হবহিত্ িশত্ 
িয় মধ্যরু্গীয় পহরমেশল দাাঁহড়শয় ঢলাককহবরা ঢর্ ভাশব পশির মাধ্যশম ঢপ্রম-মনস্তেশক প্রকাে কশরশেন 
ত্া এককোয় অনবদয।                 
ত্েযসূি:                                                                                                          
১) ঢঘার্, আহেস। ত্রমমনহসংি ও প্রািীন পূবষবঙ্গ গীহত্কা। র্ষ্ঠ সং, ঢফব্রুয়াহর ২০১২। পৃ ১৩৮। 
২) িশট্টাপাধ্যায়, মুনমুন। ত্রমমনহসংি-গীহত্কা : পুনহবষিার। ঢসশেম্বর ২০১৫। পৃ ৪০ । 
৩) ঐ। পৃ ৪০। 
৪) ঢঘার্, আহেস। ত্রমমনহসংি ও প্রািীন পূবষবঙ্গ গীহত্কা। র্ষ্ঠ সং, ঢফব্রুয়াহর ২০১২। পৃ ১৩৯ । 
৫) ঐ। পৃ ১৩৯ । 
৬) ঐ। পৃ ১৪০ । 
৭) মুশখ্াপাধ্যায়, সুখ্ময় এবং গশঙ্গাপাধ্যায়, সুশখ্েুসুের (সম্পা.)। ময়মনহসংি-গীহত্কা। পঞ্চম সং, মািষ 
২০১৫ (মু. হডশসশম্বর ২০১৪)। পৃ ৩৪৭। 
সিায়ক গ্রন্থ 
১) ঢসন, দীশনেিন্দ্র। ত্রমমনহসংি-গীহত্কা (১ম খ্ে, ২য় সংখ্যা)। 
২) ঢঘার্, আহেস। ত্রমমনহসংি ও প্রািীন পূবষবঙ্গ গীহত্কা। 
৩) িশট্টাপাধ্যায়, মুনমুন। ত্রমমনহসংি-গীহত্কা : পুনহবষিার।  
৪) মুশখ্াপাধ্যায়, সুখ্ময় এবং গশঙ্গাপাধ্যায়, সুশখ্েুসুের (সম্পা.)। ময়মনহসংি-গীহত্কা।  
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সমার্সশিত্ন ও মানবত্া-বাদী নর্রুল 
প্রাবহিক-পহরহিহত্ 

 
অহভহর্ৎ দাাঁ 

গশবর্ক, বাংলা হবভাগ, বধ্ষমান হবশ্বহবদযালয়   
পহিমবঙ্গ, ভারত্  
সারসংশিপ 

নর্রুল ‘বত্ষমাশনর কহব’ বশল র্ত্ই হনশর্শক হিহিত্ করুন না ঢকন, হত্হন সবষরু্শগর কহব-সাহিহত্যক। 
ত্াাঁশক ‘গার্ী আব্বাস হবটশকল’ আখ্যাহয়ত্ কশর মর্া ঢপশত্ন অশনক সুরুহি-সম্পন্ন বুহদ্ধর্ীবী। হত্হন 
হকন্তু আশবশগর ঢস্রাশত্ হেশলন ভাসমান। এসব ‘কটু কো’ গাশয় লাগত্ না ত্াাঁর।  আসশল হত্হন হেশলন 
বাংলা সাহিশত্যর এক উজ্জ্বল স্বত্ে ঢবাশধ্র উদ্ গাত্া, বহলষ্ঠ র্ীবন ঢিত্নার হবিয়কর ঢপৌরুর্-প্রত্ীক। 
রবীন্দ্র-বলয় ঢেশক হনশর্শক মুক্ত কশর হত্হনই একমাি কহব হর্হন আপন কি-পহরক্রমায় নতু্ন বলশয়র 
সৃহি কশরশেন। বাংলা সাহিশত্য এই প্রেম বিন-মুক্ত প্রহমশেউশসর ঢপৌরুর্-দীপ্ত পদসঞ্চাশর বাংলা 
সাহিত্য ‘হবশদ্রািী’ ঢেশকই নতু্নত্র হদগশন্তর হদশক বাাঁক হনশয়শে। সশবষাপহর ত্াাঁর হনশর্র বহলষ্ঠ 
বুহদ্ধদীপ্তত্া ত্াাঁশক একর্ন সমার্সশিত্ন ও মানবত্া-বাদী হেিীরূশপ প্রহত্হষ্ঠত্ কশর তু্শলশে।  

সূিকেব্দ  
নর্রুল, হবশদ্রািী, দাহরদ্রয, মানবত্া, সাময, স্বাধ্ীনত্া, ধ্মষীয় উদারত্া  

 
 
 
 
 
 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৩ য়  ব র্ষ ,  ৩ য়  সং খ্যা ।  ২ ৯ ঢে  ভা দ্র  ১ ৪ ২ ৪ ,  ১ ৫ ই  ঢস শে ম্ব র  ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা  18 
 

সমার্সশিত্ন ও মানবত্া-বাদী নর্রুল 
অহভহর্ৎ দাাঁ 

‘সবষিারা’ কাশবযর ‘আমার ত্রকহফয়ৎ’ কহবত্ায় নর্রুল হনশর্শক অহভহিত্ কশরহেশলন ‘বত্ষমাশনর কহব 
আহম ভাই, ভহবর্যশত্র নই নবী’ অহভধ্ায়। ত্াাঁর এই হনর্স্ব-হিহিত্ অহভধ্ায় একটা হবর্য় স্পি িশয় 
ওশে, ত্া িল – সমকালীন ভারত্বর্ষই ত্াাঁর কাবয ভাবনার অনযত্ম প্রধ্ান লিয। ভারশত্র র্াত্ীয় 
কংশগ্রশসর ঢনতৃ্ত্বাধ্ীন নানা আশোলন – ত্ার সুফল কুফল, কহমউহনস্ট  আশোলন, ত্রবপ্লহবক ঢিত্না 
সমৃদ্ধ নানা গুপ্ত সহমহত্ সবার সশঙ্গই ত্াাঁর আহত্মক সম্পকষ। ১৯২৬ হরস্টাশব্দ কৃষ্ণনগশর োি-রু্ব 
সশর্ম্লন (২১ ঢম) ও বঙ্গীয় কংশগ্রশসর প্রাশদহেক সশর্ম্লন (২২-২৩ ঢম) অনুহষ্ঠত্ িয়। ঢস সময় হত্হন 
কৃষ্ণনগশরই োকশত্ন। এই সমস্ত সশর্ম্লশন হত্হন শুধু্মাি অংেগ্রিণই কশরনহন, পহরিালন সহমহত্র 
সশঙ্গ ওত্শপ্রাত্ভাশব রু্ক্তও হেশলন। ওই বেরই হত্হন  ঢকন্দ্রীয় আইন সভার হনবষািশন োকা হবভাগ ঢেশক 
ঢেশক কংশগ্রশসর হটহকশট প্রােষী িশয়হেশলন হবধ্ানিন্দ্র রাশয়র হনশদষশে –  
    “১৯২৬ সাশলর নশভম্বশর অনুহষ্ঠত্ ঢকন্দ্রীয় আইন সভার উচ্চ পহরর্শদর সদসযপশদর র্নয পূবষবঙ্গ 
ঢেশক হনবষািশন প্রহত্দ্বহন্দ্বত্া নর্রুশলর রার্দ্বনহত্ক র্ীবশনর সবশিশয় উশেখ্শর্াগয ঘটনা; হকন্তু সীহমত্ 
সংখ্যক ঢভাটাশরর ঢভাশটর হভহত্তশত্ পৃেক হনবষািন পদ্ধহত্র হনবষািশন নর্রুল পূবষবশঙ্গর র্াাঁদশরল 
মুসলমান র্হমদারশদর সশঙ্গ প্রহত্দ্বহন্দ্বত্ায় ঢপশর ওশেনহন, ত্শব এই হনবষািশনর র্শনয নর্রুলশক 
পূবষবাংলায় হবশের্ত্ঃ োকা হবভাশগ বযাপকভাশব সফর করশত্ িশয়হেল।”১  
    র্াত্ীয় কংশগ্রশসর সশঙ্গ এই ঢর্াগাশর্াশগর পাোপাহে কহমউহনস্ট পাহটষ ও েহমক-কৃর্ক আশোলশনর 
সশঙ্গও ত্াাঁর অত্যন্ত ঘহনষ্ঠ সংশর্াগ হেল। ‘ভারশত্র কহমউহনস্ট পাহটষ’ গহেত্ িশল ত্ার অহফস িয় ৩/৪ 
হস ত্ালত্লা ঢলন। ঢসনাবাহিনী ঢেশক হফশর নর্রুল এই বাহড়শত্ই োকশত্ন প্রখ্যাত্ কহমউহনস্ট ঢনত্া 
মুর্ফ ফর আিমশদর সশঙ্গ। এই সময় েমর্ীবী ও কৃর্ক সম্প্রদাশয়র মানুশর্র সমসযা হবর্শয় হত্হন 
অবগত্ িন। ১৯২৬-এর ৬ ঢফব্রুয়াহর হনহখ্ল বঙ্গীয় প্রর্া সশর্ম্লন অনুহষ্ঠত্ িয় কৃষ্ণনগশর। নর্রুল এই 
সশর্ম্লশন উপহস্থত্ হেশলন। আসশল কৃষ্ণনগর ত্াাঁশক হৃদয় ঢেশক গ্রিণ কশরহেল। ত্াাঁশক অভযেষনা 
র্ানাশনা িয় ঢগায়াহড়র েুশত্ার পাড়ার মাশে। সভায় অহভনেনপি পাে কশরন হবপ্লবী ঢগাহবেপদ দত্ত। 
নর্রুল গাইশলন ‘র্াশত্র নাশম বিাহত্’ গানহট। পাোপাহে ঢর্ বক্তবয ঢরশখ্হেশলন ঢসহটও অত্যন্ত 
ত্াৎপর্ষপূণষ –  
    “ঢদে ঢেশক ঢগাাঁড়া ঢলবু আর পাহত্শলবুর উশচ্ছদ করশত্ িশব। ঢলবু গাে োকশত্ ঢদশের মঙ্গল িশব 
না।...ঢদশের রার্নীহত্শত্ এখ্ন হত্নহট দল আশে। নরমপন্থী ইংরাশর্র সশঙ্গ আশপার্ িায়। মধ্যপন্থী র্ারা 
হকেু ত্রি ত্রি কশর স্বায়ত্তোসন িায়। িরমপন্থী র্ারা ইংরার্শক ঢমশর ঢদে োড়া করশত্ িায়। আহম বহল 
হক – ধ্ামা-ধ্রা (নরমপন্থী), র্ামা-ধ্রা (মধ্যপন্থী) হদশয় হকেু িশব না। আর্ টুাঁহট ধ্রার (িরমপন্থী) দল 
িাই। ইংরার্শক টুাঁহট হটশপ মারশত্ িশব।”২  
    উক্ত সশর্ম্লশন উপহস্থত্ হেশলন নশরেিন্দ্র ঢসনগুপ্ত, ঢিমন্তকুমার সরকার, োমসুহিন আহ মদ প্রমুখ্ 
বযহক্তগণ। এই সশর্ম্লশন উদ্ শবাধ্নী সংগীত্ হিশসশব নর্রুশলর কশে গীত্ িশয়হেল ‘েহমশকর গান’–  
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“ওশর   ধ্বংস পশের র্ািীদল  
ধ্র িাতু্হড়, ঢত্াল কাাঁশধ্ োবল। 
আমরা   িাশত্র সুশখ্ গশড়হে ভাই,  
পাশয়র সুশখ্ ভা ব িল। 
ধ্র িাতু্হড়, ঢত্াল কাাঁশধ্ োবল।।”৩  

এই সশর্ম্লশনর একটা সুদূরপ্রসারী ভূহমকা হেল ভারশত্র রার্দ্বনহত্ক আশোলশনর ইহত্িাশস। ঢকননা, 
এখ্াশনই ত্রত্হর িশয়হেল ‘ওয়াকাসষ অযান্ড ঢপশর্ন্টস পাহটষ’। নর্রুল এর কার্ষকরী সহমহত্র  সদসয 
হনবষাহিত্ িশয়হেশলন। এোড়াও েহমক-প্রর্া স্বরার্ দশলর মুখ্পি ‘লা ল’-এর সম্পাদনার দাহয়শত্ব হনরু্ক্ত 
িশয়হেশলন। এমনহক ওই বের হত্হন মাদারীপুর মৎসযর্ীবী সশর্ম্লশনও (১১-১২ মািষ) অংেগ্রিণ 
কশরহেশলন বশল র্ানা র্ায়।  
    েহমক-কৃর্ক আশোলশনর সশঙ্গ এই ঘহনষ্ঠ সংশর্াগ ত্াাঁশক এক মানবত্া-বাদী কহব রূশপ হবকহেত্  
িবার সুশর্াগ কশর হদশয়হেল। আর এর ফশল আমরা ঢপলাম ‘সামযবাদী’ ও ‘সবষিারা’-র  কহবত্াগুহল। 
রার্নীহত্র সশঙ্গ ত্াাঁর ঢর্ ঘহনষ্ঠ ঢর্াগ হেল ত্াশক অহত্ক্রম কশর সমকালীন নানা আেষ-সামাহর্ক পটভূহম 
ও সমসযা কহবত্ায় গুরুত্বপূণষ িশয় উেল। িত্দহরদ্র ভারত্বাসীর দুদষো-পূণষ  র্ীবনর্ািা ও অন্ন 
সংস্থাশনর র্নয সংগ্রাম ত্াাঁর কহবত্ায় র্ায়গা কশর হনল। ত্াই হত্হন হলখ্শলন –  

“িীরামাহনক িাসহনক তু্ই  
িাসহন ত্ সাত্ ঢক্রার –  
একহট িুদ্র মৃৎপাি –  
ভরা অভাব ঢত্ার  
িাইহল ঢর ঘুম োহন্ত-িরা 
একহট হেন্ন মাদুর-ভরা, 
একহট প্রদীপ-আশলা-করা 
একহট কুহটর-ঢদার।”৪  

একটা হেন্নমাদুর, একটা ঢোট্টপ্রদীপ আর োহন্ত-ভরা হনহিন্ত ঘুম – একটুও ঢর্াশট না ঢর্-ঢদশের 
সাধ্ারশণর ত্াশদর স্বরাশর্র ত্রসহনক িশত্ বলা এক প্রকার অনযায়। ফলত্, প্রেশম িাই সামাহর্ক সাময – 
অেষ ও সম্পশদর সমবন্টন।  
    মুর্ফ ফর আিমদ, ঢিমন্তকুমার সরকার প্রমুখ্ বযহক্তশদর সশঙ্গ ঘহনষ্ঠ ঢর্াগাশর্াগ ত্াাঁর মশনর ত্ারশক 
সামযবাশদর সুশর আশরা েক্তশপাক্ত কশর ঢবাঁশধ্ ঢদয়। ‘লা ল’ পহিকার পহরিালনায় ত্া স্পি িশয় ওশে। 
প্রসঙ্গত্ উশেখ্য, ‘লা ল’ ভারশত্র প্রেম ঢেহণসশিত্ন পহিকা।  
    নর্রুশলর মানবত্া-বাদশক আমরা কশয়কহট অহভমুশখ্ হবিার কশর ঢদখ্শত্ পাহর –   
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দাহরদ্রয  
হনরন্ন ভারত্বশর্ষর ক্রেন মানব-দরদী কহব নর্রুলশক সবষদা বযহেত্ করত্। হত্হন মশন করশত্ন,  সবার 
প্রেশম িাই হনরশন্নর মুশখ্ খ্াদয, ত্ারপর হভন্নকো। ঢদশের ঢকাহট ঢকাহট মানুর্ খ্াশদযর অভাশব িািাকার 
করশে। অেি রার্দ্বনহত্ক ঢনত্াশদর হকংবা স্বপ্রিাহরত্ সমার্ ঢনত্াশদর ঢস হদশক ভ্রূশিপ ঢনই। ত্াাঁরা 
ত্াাঁশদর স্বােষহসহদ্ধর বাসনায় সবষদা নানা প্রকার িক্রাশন্ত হলপ্ত। ত্াাঁরা ঢদশখ্ও ঢদশখ্ন না হক দুদষোয় কাটশে 
সাধ্ারশণর র্ীবন –  

“বযোর সাাঁত্ার পাহন ঢঘরা  
ঢিারাবাহলর ির  
ওশর পাগল ঢক ঢবাঁশধ্হেস  
ঢসই িশর ঢত্ার ঘর ?”৫  

ভা া ঘশর ঢোঁড়া মাদুশর শুশয় র্াাঁশদর হদন কাশট ত্াাঁশদর ঢকাশনা স্বপ্ন ঢদখ্শত্ ঢনই। অেষশলালুপ েকুশন-
ভরা এই সমাশর্ কহেন সংগ্রাশমর মধ্য হদশয়ই ত্াাঁশদর িুধ্া হনবৃহত্তর উপায় করশত্ িশব –  

“মাহঝশর ঢত্ার নাও ভাহসশয়  
মাহটর বুশক িল্   
েক্ত মাহটর ঘাশয় িউক  
রক্ত পদত্ল।”৬  

েমর্ীবী সাধ্ারশণর প্রহত্ ত্াাঁর মমত্া ঝশর পশড়শে কহবত্ার েশি েশি। হত্হন ত্াাঁশদর ‘প্রলয়-পহেক’ 
রূশপ সশম্বাধ্ন কশরশেন। হগহর-নদী-প্রান্তর মহেত্ কশর একহদন ত্াাঁরা র্য়ী িশবন, এ কহবর হস্থর 
হবশ্বাস।  
    ‘মানুর্’ কহবত্াশত্ও নর্রুশলর এ-হবশ্বাশসর সমেষন পাওয়া র্ায়। ঢসখ্াশন হত্হন হলশখ্শেন –  

“গাহি সাশমযর গান –  
মানুশর্র ঢিশয় বশড়া হকেু নাই, নশি হকেু মিীয়ান।”৭  

ভে রার্শনত্া হকংবা সমার্ ঢনত্াশদর একটাই লিয হক কশর আশরা অেষ সম্পদ আত্মগত্ করা র্ায়। 
ত্াাঁরা ঢদশখ্ও ঢদশখ্ন না লি লি হনরন্ন মানুশর্র হমহেল –  

“র্ীণষ-বে েীণষ-গাি িুধ্ায় কে িীণ  
ডাহকল পান্থ, ‘দ্বার ঢখ্াশলা বাবা, খ্াইহনশকা সাত্ হদন।’   
সিসা বি িশলা মহের, ভুখ্ারী হফহরয়া িশল,   
হত্হমর রাহি, পে রু্শড় ত্ার িুধ্ার মাহনক জ্বশল। 
ভুখ্ারী ফুকাহর কয়,  
ঐ মহের পূর্ারীর, িায় ঢদবত্া, ঢত্ামার নয়।’’৮  
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অসৃ্পেযত্া ও সামাহর্ক সামযশবাধ্  
সত্যরু্গ পুরাশণর কিনা। আসল সত্য িল রু্শগ রু্শগ র্ারা িমত্ার অহধ্কারী ত্াশদর অনযায় আিরণ। 
কহবর ঢখ্দ, পাপ ঢকাোয় ঢনই? স্বগষ-মত্ষয-পাত্াল রু্শড় রশয়শে িলমান পাপোলা –  

“ঢত্হিে ঢকাহট ঢদবত্ার পাশপ স্বগষ ঢস টলমল,   
ঢদবত্ার পাপ-পে হদয়া পশে স্বশগষ অসুর দল।”৯  

হকন্তু িমত্াবানরা হনশর্শদর পাপ োকশত্ ত্া িাহপশয় হদশয়শে দুবষল ভীরু সাধ্ারণ মানুশর্র ওপর।  
হনশবষাশধ্রা একবারও ঢভশব ঢদশখ্ না –  

“এ দুহনয়া পাপোলা   
ধ্মষ গাধ্ার পৃশষ্ঠ এখ্াশন েূনয পুণযোলা।  
ঢিো সশব সমপাপী  
আপন পাশপর বাটখ্ারা হদশয় অশনযর পাপ মাহপ।”১০  

এইভাশবই সমাশর্র এক বৃিৎ অংেশক অসৃ্পেয ও অশুহি রূশপ হিহিত্ কশর দূশর ঢেশল ঢদওয়া  িশয়শে 
বারবার। বারাঙ্গনা বশল র্াশদর গাশয় েুেু ঢফলা িয় ত্ারা বারাঙ্গনা িশয়শে সমাশর্র এই অহধ্কারীশদরই 
র্নয। ত্াই নর্রুশলর হনভষীক স্বীকাশরাহক্ত –  

“আমাশদরই ঢকান বিু স্বর্ন আত্মীয় বাবা কাকা  
উিাশদর হপত্া, উিাশদর মুশখ্ ঢমাশদরই হিি আাঁকা!”১১  

প্রসঙ্গত্, নর্রুল উশেখ্ কশরশেন বহু বহেত্ িহরশির নাম র্াাঁশদর র্ন্মসূশি কমশবহে রশয়শে সামাহর্ক 
পহঙ্কলত্ার হেশট। ঢর্মন – পঞ্চপােব, কণষ, ঢদ্রাণ, ভীষ্ম, বযাসশদব, সত্যকাম প্রমুখ্। ত্াই হত্হন হনভষশয় 
বলশত্ পাশরন এ িরম সত্য –  

“ঢোশনা ধ্শমষর িাাঁই –  
র্ারর্ কামর্ সন্তাশন ঢদহখ্ ঢস প্রশভদ নাই !  
অসত্ী মাত্ার পুি ঢস র্হদ র্ারর্ পুি িয়,  
অসৎ হপত্ার সন্তানও ত্শব র্ারর্ সুহনিয়।”১২  

ত্াোড়া র্াত্পাশত্র নানা বাধ্া-বযবধ্ান নর্রুল মানশত্ন না। হত্হন মশন করশত্ন র্াহত্শভদ মানুশর্র 
সৃহি। িাহড়-মুহি-ঢডাম অসৃ্পেয-অশুহি একো মানবার ঢকাশনা বাস্তব হভহত্ত ঢনই। সমার্ই ত্াশদর এইসব 
র্ীহবকা হনধ্ষারণ কশর হদশয়হেল বহু বের আশগ। আর আর্ ঢসই সমার্ ত্াশদর নীিু র্াত্ বশল দূশর 
ঢেশল ঢদশব ঢকান রু্হক্তশত্ ? ত্াোড়া হবশশ্বর প্রহত্হট মানুশর্র মশধ্য ঈশ্বশরর অবস্থান। মানুর্শক অপমান 
করার অেষ ঈশ্বরশক অপমান করা। ঢক র্াশন –  

“ও ঢক? িোল? িমকাও ঢকন? নশি ও ঘৃণয র্ীব!  
ওই িশত্ পাশর িহরেিন্দ্র, ওই শ্মোশনর হেব।”১৩  
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রার্দ্বনহত্ক আশোলশনর েূনযগভষত্া ও মানবপ্রীহত্  
সমকালীন রার্দ্বনহত্ক আশোলশনর গহত্ প্রকৃহত্ ও েূনযগভষত্া নর্রুলশক অত্যন্ত বযহেত্ করত্। 
ঢনত্ারা হদশক হদশক ধ্বহন তু্শলশেন স্বরাশর্র। ত্াাঁরা ঢদশে এশন ঢদশবন স্বরার্। ঢদে মুশড় ঢদশবন 
ঢসানায়। হকন্তু নর্রুশলর ঢিাভ, এইসব স্বােষাশন্বর্ী ঢনত্ার দল হনশর্শদর আশখ্র ঢগাোশত্ই বযস্ত। ত্াাঁরা 
ঢদেবাসীশক উপিার ঢদশবন ঢকান স্বরার্ ? আর র্হদ বা আশস স্বরার্ ত্ার ঢর্াল আনা মধু্ ঢত্া উদরস্থ 
িশব ত্াাঁশদরই। সাধ্ারণ মানুশর্র িুধ্ার হনবৃহত্তর কো ত্াাঁশদর ভাববার অবসর ঢকাোয়? বরং স্বশপ্নর 
ঢসানাহল িাাঁশসর কি-হডম ঢদহখ্শয় ত্ারা সািার্য িান এইসব হনরন্ন মানুর্শদর কাশেই। ত্াই বযশঙ্গর হনমষম 
কোঘাশত্ ঝলশস উশে নর্রুশলর কলম -   

“রশব নাক’ মযাশলহরয়া মিামারী  
স্বরার্ আহসশে িশড় রু্হড় গাড়ী  
িাাঁদা িাই, ত্ারা িুধ্ার অন্ন এশন ঢদয়, কাাঁশদ ঢেশল ঢমশয়।  
মাত্া কয়, ওশর িুপ্  িত্ভাগা, স্বরার্ আশস ঢর্, ঢদখ্ ঢিশয়।”১৪  

রার্শনত্ারা ঢস্বচ্ছা-অি। ঢদশের প্রকৃত্ অবস্থা ত্াাঁরা ভাশলাই র্াশনন। ত্বু ত্াাঁরা বুঝশত্ িান না, িুধ্ার 
অন্নই একর্ন দহরশদ্রর কাশে সবশিশয় বশড়া কাময, স্বরার্ নয়। ত্াই হত্হন ঢলশখ্ন –  

“িুধ্াতু্র হেশু িায় না স্বরার্, িায় দুশটা ভাত্ একটু নুন।  
ঢবলা বশয় র্ায়, খ্ায়হনক বাো, কহি ঢপশট ত্ার জ্বশল আগুন। 
ঢকাঁশদ েুশট আহস পাগশলর প্রায়, 
স্বরাশর্র ঢনো ঢকাো েুশট র্ায়। 
ঢকাঁশদ বহল, ওশগা ভগবান তু্হম আহর্ও আশো হক? কাহল ও িুন  
ঢকন ওশে না ঢকা ত্ািাশদর গাশল, র্ারা খ্ায় এই হেশুর খু্ন?”১৫  

 
মানুর্শক সশবষাচ্চ আসশন প্রহত্ষ্ঠা  
নর্রুশলর কাশে হবশ্বমানব ও মানবত্াশবাশধ্র অবস্থান সব ঢেশক উাঁিুশত্। ত্াাঁর দৃে হবশ্বাস, পৃহেবীর 
সবষশেষ্ঠ র্ীব মানুর্। বহু মানুর্ই িয়শত্া মানুর্ পদবািয নয়। ত্বুও মানুশর্র মশনর উদারত্া, হবিারবুহদ্ধ, 
সবষমঙ্গশল প্রীহত্ ত্াশক এই ঢেষ্ঠ আসন হদশয়শে। ত্াই হত্হন উদাত্ত কশে ঢগশয় ঢর্শত্ িান সবষপ্রকার 
ঢভদিীনত্ার গান –  

“গাহি সাশমযর গান –  
মানুশর্র ঢিশয় বশড়া হকেু নাই, নশি হকেু মিীয়ান।  
নাই ঢদে কাল পাশির ঢভদ, অশভদ ধ্মষ র্াহত্, 
সব ঢদশে, সব কাশল, ঘশর ঘশর হত্হন মানুশর্র জ্ঞাহত্।”১৬  
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হকন্তু ধ্মষীয় ঢনত্া হকংবা রার্দ্বনহত্ক ঢনত্ারা এই সত্যশক অস্বীকার কশরন। হনশর্শক ত্াাঁরা ঈশ্বশরর 
ঢেশকও বশড়া মশন কশরন। হবশ্বমানব কলযাশণর ঢেকা নাহক ত্াাঁশদরই িাশত্। এই অিং-পূণষ ভ্রাহন্ত 
নর্রুলশক পীহড়ত্ কশর। ত্াই হত্হন এই সমস্ত ঢনত্াশদর সত্কষ কশর হদশত্ িান এই বশল –  

“িার্া বশল কশরা ঘৃণা !  
ঢদ’ঢখ্া িার্া-রূশপ লুকাশয় র্নক বলরাম এশলা হকনা? ... 
রাখ্াল বহলয়া কাশর কশরা ঢিলা, ও-ঢিলা কািাশর বাশর্।   
িয় ঢত্া ঢগাপশন ব্রশর্র ঢগাপাল এশসশে রাখ্াল-সাশর্।”১৭   

হকংবা দ্বাশর গাহল ঢখ্শয় হফশর র্ায় হনত্য ঢর্ হভখ্াহর ও হভখ্াহরহন ত্াশদরই মশধ্য িয়শত্া লুহকশয়   আশেন 
ঢভালানাে এবং হবশ্ব অন্নদািী হগহরর্ায়া অন্নপূণষা।  
 
নারী ও পুরুর্শক সমদৃহিশত্ হবিার  
নর্রুশলর দৃহিশত্ নারী ও পুরুর্ উভশয়ই সামাহর্কভাশব সমান। প্রকৃত্পশি হত্হন ত্াশদর নারী ও পুরুর্ 
রূশপ ঢদখ্শত্ িান না, ত্াাঁর কাশে ত্ারা শুধু্ই মানুর্। ঢকননা, হবশশ্বর র্াবত্ীয় মিান সৃহির হপেশন নারী 
ও পুরুর্ উভশয়র সমান ভূহমকা রশয়শে। ত্াই হত্হন ঢলশখ্ন –  

“সাশমযর গান গাই –  
আমার িশি পুরুর্-রমণী ঢকাশনা ঢভদাশভদ নাই।   
হবশশ্ব র্া হকেু মিান সৃহি হির-কলযাণকর,  
অশধ্ষক ত্ার কহরয়াশে নারী, অশধ্ষক ত্ার নর।”১৮  

অেি মনুবাদী বযাখ্যায় নারী নরশকর দ্বার রূশপ হিহিত্। পুরুর্ োহসত্ সমার্-অহধ্পহত্শদর হত্হন িাবুক 
িাশনন এই বশল –  

“নরককুে বহলয়া ঢক ঢত্ামা’ কশর নারী ঢিয় জ্ঞান?  
ত্াশর বশলা, আহদ-পাপ নারী নশি, ঢস ঢর্ নর-েয়ত্ান।”১৯   

এ হবশ্ব নানা সম্পশদ পূণষ। ত্ার ফুল ফশল রূপ-রস-গশির সঞ্চার কশরশে নারী। ঢস জ্ঞাশনর লক্ষ্মী, 
গাশনর লক্ষ্মী। ঢস-ই ধ্যাশনর লক্ষ্মী, ধ্াশনর লক্ষ্মী – েসযেযামলা ধ্রা। পুরুশর্র সমস্ত ঢরৌদ্র ত্প্ত জ্বালা 
িরণ কশর ঢস হদশয়শে মধু্বাহর, োহন্ত সমীরণ। অেি পুরুর্ ত্ার কামনার ঢখ্য়াশল নারীশক ক্লীব 
বাহনশয়শে। হকন্তু ক্রমে এহগশয় আসশে রু্গবদশলর হদন। ঢঘামটা আর আভরশণর হেকল  ঢভশ  ঘুব েীঘ্র 
নারী ঢবহরশয় আসশব আপন েহক্তশত্। ত্খ্নই প্রকৃত্ েক্ত িশব সমার্, সমৃদ্ধ িশব ঢদে।  
 
ধ্মষীয় সংকীণষত্ামুক্ত সমার্  
ভারত্বশর্ষর সমার্ রু্শগ রু্শগ ধ্মষলাহলত্। আশরা স্পি কশর বলশল বলশত্ িশব ধ্মষািত্ার দ্বারা ত্া 
হনয়হেত্ িশয়শে বাশর বাশর। ফশল ত্রত্হর িশয়শে নানা ধ্মষীয় কুসংস্কার। দুবষলহিত্ত মানুর্ ত্ার কাশে 
কশরশে অসিায় আত্মসমপষণ। কখ্শনা হনশর্র বলবীর্ষিীনত্ায়, কখ্শনা বা ধ্মষীয় ঢনত্ার ভীহত্ প্রদেষশন। 
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হকন্তু ফলটা িশয়শে এই, ঘশটশে মানবত্ার পিাদ্ পসরণ। মানুশর্র প্রেম পহরিয় হনহিত্ভাশব িওয়া 
উহিত্ – ‘ঢস মানুর্’। ত্ার বদশল আমরা ঢখ্াাঁর্ হনই, ঢস হিেু না মুসহলম ? হক  ত্ার ধ্মষীয় পহরিয়। 
ত্াই নর্রুশলর কশে এ ঢখ্শদাহক্ত ঝশড় পশড় –  

“গাহি সাশমযর গান –  
ঢর্খ্াশন আহসয়া এক িশয় ঢগশে সব বাধ্া-বযবধ্ান।  
ঢর্খ্াশন হমশেশে হিেু-ঢবৌদ্ধ-মুসহলম-ক্রীিান!”২০  

উশেখ্য, নর্রুল হনশর্শক কখ্শনা মুসহলম মশন করশত্ন না, হত্হন মানশত্ন ত্াাঁর পহরিয় বা াহল। 
কৃষ্ণনগশর োকাকালীন হত্হন হনশর্র বাহড়শত্ ধু্মধ্াম কশর কালীপুশর্া কশরহেশলন।  
    আসশল ধ্মষীয় ঢভদাশভদ সৃহির ঢপেশন কার্ কশর মানুশর্র িীন-সংকীণষ বুহদ্ধ। ঢকারান, পুরাণ,  
ঢবদ-ঢবদান্ত, বাইশবল, হিহপটক সব একই। এর মশধ্য হবশরাধ্ ঢখ্াাঁর্ার ঢিিা বৃো। ঢকননা, সবধ্শমষর 
সারকো িল হবশ্ব মানবত্াশবাধ্। আর ত্ার আধ্াশর অবহস্থত্ মানুর্। ত্ারই হৃদয় হবশ্ব-ঢদউল, সব 
ঢদবত্ার আবাসস্থল। মহের-মসহর্দ-গীর্ষা সবার অহধ্ষ্ঠান মানুশর্র হৃদশয়। ত্াই মানুর্শক ঘৃণা কশর 
ঢকারান, পুরাণ, ঢবদ-ঢবদান্ত, বাইশবল, হিহপটশকর পুশর্ার ঢকাশনা মাশন িয়  না। ঢকননা, মানুর্ সৃহি 
কশরশে গ্রশন্থর, গ্রন্থ গশড়হন ঢকাশনা মানুর্শক।   
 
সামাহর্ক ঢোর্শণর হবরুশদ্ধ প্রহত্বাদ  
নর্রুল স্বপ্ন ঢদখ্শত্ন এক ঢোর্ণ মুক্ত সমাশর্র। ঢসখ্াশন উচ্চ-নীি ঢকাশনা বযবধ্ান োকশব না। মানুশর্ 
মানুশর্ ঢকাশনা ঢভদ োকশব না। োকশব না োসক-োহসত্, ঢোর্ক-ঢোহর্শত্র সম্পকষ। েযামল ধ্াহরিী 
পহরণত্ িশত্ িশলশে সািারা-ঢগাবীশত্। ত্ার কারণ আর হকেু নয় – মানুশর্র অপহরহমত্ ঢলাভ। ত্াই 
ত্াাঁর আশিপ –  

“র্নগশণ র্ারা ঢর্াাঁক সম ঢোশর্ ত্াশর মিার্ন কয়, 
সন্তান সম পাশল র্ারা র্হম, ত্ারা র্হমদার নয় । 

মাহটশত্ র্াশদর ঢেশক না িরণ, 
মাহটর মাহলক ত্াাঁিারাই িল । 

ঢর্ র্ত্ ভে ধ্হড় বার্ আর্ ঢসই ত্ত্ বলবান্ । 
হনহত্ নব ঢোরা গহড়য়া কোই িশল জ্ঞান-হবজ্ঞান। 

ভগবান। ভগবান।”২১ 
হবপুলা এ-ধ্রণীর উপর সমস্ত মানুশর্র সমান অহধ্কার। র্ার ঢর্ার আশে ঢস শুধু্ নয়, দুবষশলও পাশব 
উপরু্ক্ত অংে। ফুল ফশল ভরা অঞ্জহল ডাহল ভশর সাহর্শয় হদশয়শে প্রকৃহত্ – ত্া সবার র্নয। 
িমত্াবানশদর ত্াশক কুহিগত্ করা ঘৃণয অপরাধ্। হকন্তু দুঃশখ্র হবর্য় এই ঢর্, রু্শগ রু্শগ এই ঘৃণয 
অপরাধ্ প্রহত্কারিীনভাশব িশয়ই িশলশে।  
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    সাধ্ারণ েমর্ীবী মানুর্শদর প্রহত্ অেষবানশদর হনষু্ঠর আিরণ নর্রুলশক বযহেত্ কশর। আমরা 
সকশলই র্াহন এই দধ্ীহিশদর িাড় হদশয়ই ত্রত্হর িয় বাষ্প েকট, সভযত্ার রে এহগশয় িশল আগামীর 
হদশক। অেি এশদরশকই কুহল বশল অবশিলা কশর বারংবার ঢেশল ঢদওয়া িশচ্ছ অসীম অিকাশর। এ 
লিা হনহখ্ল মানব র্াহত্র লিা, এ সকশলর অপমান, র্াহত্র এবং ঢদশের। ঢকননা, আমরা র্াহন 
র্গশত্র হনয়ম িল –  

“এক র্শন হদশল বযো  
সমান িইয়া বাশর্ ঢস ঢবদনা সকশলর বুশক ঢিো !” ২২  

আর্শকর সভযত্ার প্রহত্হট ঢগৌরবহিি এশদরই দয়ায় হনহমষত্ িশয়শে। এশদর িাড়, রক্ত, ঘাম হমশে আশে 
ঢর্-ঢকাশনা ঢসৌশধ্র প্রহত্হট ইশট। ত্াই হত্হন ঢোর্কশদর সাবধ্ান কশরশেন এই বশল –  

“ঢত্ামার অট্টাহলকা  
কার খু্শন রা া ? েুহল খু্শল ঢদখ্, প্রহত্ ইশট আশে হলখ্া!  
তু্হম র্ান নাশকা, হকন্তু পশের প্রহত্ ধূ্হলকণা র্াশন,   
ঐ পে, ঐ র্ািার্, েকট, অট্টাহলকার মাশন।”২৩  

উপরু্ক্ত পাহরেহমক কখ্শনা দাওহন। বরং সুশর্াগ ঢপশল হন শড় হনশয়ে আশরা েম। ফলত্, ঢঘার দুহদষন 
আসন্ন। এখ্শনা সময় আশে সত্কষ িবার। সমার্শক বাাঁিশত্ হদশত্ িশব, সবাইশক হদশত্ িশব উপরু্ক্ত 
মূলয। হদশন হদশন ঢবশড় ঢবশড় ঢর্-ঢদনা িশয় ঢগশে পািাড় প্রমাণ ত্া ঢোধ্ করবার সময়। ত্াই সমার্ 
ঢোর্ক, ভে রার্দ্বনহত্ক ঢনত্া, মুশখ্ােধ্ারী ধ্মষগুরু হকংবা ঔপহনশবহেক িানাদার সবাইশক নর্রুল 
ঢোনাশত্ িান িরম সত্কষ-বাণী –    

“পশরায়া কহর না, বাাঁহি বা না বাাঁহি রু্শগর হুরু্গ ঢকশট ঢগশল।  
মাোর উপশর জ্বহলশেন রহব, রশয়শে ঢসানার েত্ ঢেশল।  
প্রােষনা কশরা -  র্ারা ঢকশড় খ্ায় ঢত্হিে ঢকাহট মুশখ্র গ্রাস,  
ঢর্ন ঢলখ্া িয় আমার রক্ত ঢলখ্ায় ত্াশদর সবষনাে।”২৪  

পহরশেশর্ বলা র্ায় ঢর্ নর্রুল ত্াাঁর হবহভন্ন কাবযগ্রশন্থর নানা কহবত্ার মধ্য হদশয় আসশল 
মানবাহধ্কারশকই সুপ্রহত্হষ্ঠত্ করশত্ ঢিশয়শেন। ত্াই নানা হবশরাহধ্ত্া সশেও ত্াাঁর কাশবযর হবশদ্রাশির 
স্বরূশপ একটা অখ্ে ঐকয, ঢমৌহলক সত্য হবরার্মান। হনশর্র স্বরূপ হনণষশয় কহব স্বয়ং বশলশেন – ‘আহম 
পরম আত্মহবশ্বাসী। আর র্া অনযায় বশল বুশঝহে, অত্যািারশক অত্যািার বশলহে – কািাশরা ঢত্ার্াশমাদ 
কহর নাই, প্রেংসার এবং প্রসাশদর ঢলাশভ কািাশরা হপেশন ঢপাাঁ ধ্হর নাই – আহম শুধু্ রার্ার অনযাশয়র 
হবরুশদ্ধই হবশদ্রাি কহর নাই, সমাশর্র, র্াহত্র, ঢদশের হবরুশদ্ধ আমার সত্য ত্রবাহরর ত্ীব্র আক্রমণ 
সমান হবশদ্রাি ঢঘার্ণা করশে...।’ অবেয এর র্নয ত্াাঁশক কম বযঙ্গ-হবদ্রূপ সিয করশত্ িয়হন ত্বু হত্হন 
ঢকাশনাভাশবই হপেু িাাঁশটনহন – এইখ্াশনই নর্রুশলর হবশদ্রািী সত্তার প্রকৃত্ সােষকত্া। সমগ্র বাংলা 
সাহিশত্য ত্াাঁর মানবত্ার হদকহট উদ্ভাহসত্ আশলাশক সমুজ্জ্বল ও হিরভাস্বর িশয় আশে। 
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প্রাবহিক-পহরহিহত্ 

 
প্রীত্ম িক্রবত্তষী                                                                                                                                  

অহত্হে অধ্যাপক, বঙ্গভার্া ও সাহিত্য হবভাগ, উলুশবহড়য়া কশলর্ 
গশবর্ক (হপ.এইি.হড), বাংলা হবভাগ, রবীন্দ্রভারত্ী হবশ্বহবদযালয় 

পহিমবঙ্গ, ভারত্ 

সংহিপ্তসার 
কৃষ্ণা বসুর কহবত্ায় ঢমশয়শদর কো বার বার উশে এশসশে মননেীলত্া ও রু্হক্তহনষ্ঠার সশঙ্গ। হনশর্শক 
নারীবাদী বলশত্ হবেুমাি হদ্বধ্া ঢবাধ্ কশরনহন কহব। সমার্ ও সমকাল সম্পশকষ হত্হন হবশের্ সশিত্ন। 
আশবগী আেশয় ত্াাঁর কহবত্া কিনায় ঢভশস ঢবরায়হন। ঢমশয়শদর সংকট ও সমসযাশক একর্ন ঢমশয়র 
ঢিাখ্ হদশয়ই হত্হন ঢদশখ্শেন। প্রহত্বাদ কশরশেন কহবত্ায়, র্া একর্ন দাহয়ত্বেীল কহবর স্বাভাহবক 
কত্ষবয। ত্েয ও রু্হক্তর সশঙ্গ অনুভবী মশনর স্পশেষ ত্াাঁর কহবত্ার আশবদন িশয়শে গভীর। কহব ঢত্া 
সমকালীন িশয়ও হিরকালীন। ত্াই কৃষ্ণা বসুর কহবত্ায় বার বার এশস পশড়শে পুরাণ-মিাকাশবযর 
িহরশিরা। হবশের্ত্ নারী িহরি। আবিমান কাল ধ্শর নারীর প্রহত্ ঢর্ বঞ্চনা িশল আসশে ত্াাঁর হবরুশদ্ধ 
স্পি ঢর্িাদ আশে কৃষ্ণার কহবত্ায়। ত্শব ত্াাঁর কহবত্া মাশিই প্রহত্বাশদর মোল নয়, ঢসখ্াশন ঢপ্রম 
আশে, আশে প্রবৃহত্ত। ঢপ্রশমর বযেষত্া বা বঞ্চনার পাোপাহে ত্া ঢেশক উত্তরশণর েহবও ঢদখ্া র্ায়। এক 
িলমান সমশয়র বণষময় হিি িল কৃষ্ণা বসুর কহবত্া।  

সূিক েব্দ 
কহবত্া, নারীবাদ, সমকাল ও নারী, পুরাণ-মিাকাবয, বঞ্চনা, প্রহত্বাদ, ঢপ্রম, উত্তরণ।  
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কৃষ্ণা বসুর কহবত্া: ‘রশক্ত কলম ভশর’ 
প্রীত্ম িক্রবত্তষী 

‘ঢর্খ্াশনই হবপন্ন নারীরা ঢসখ্াশনই কৃষ্ণার কহবত্া’- কহব হনশর্ই র্াহনশয়শেন এ কো। ত্াই হনশর্শক 

‘নারীবাদী’ বলশত্ হবেুমাি কুহেত্ নন কৃষ্ণা বসু, কারণ হিশসশব র্াহনশয়শেন, - 

“ঢর্ সমাশর্ কনযাভ্রূণ িত্যা, নারী হনগ্রি, ধ্র্ষণ প্রহত্হদশনর ঘটনা, ঢসখ্াশন ‘নারীবাদ’ 
অত্যন্ত র্রুরী ও প্রাসহঙ্গক একহট হবর্য় এবং ঢসহদক ঢেশক িযাাঁ, আহম নারীবাদী।” 

ত্াাঁর হনশর্র ‘নারীবাদ’এর স্বরূপ ঢবাঝাশত্ হগশয় উদৃ্ধত্ কশরশেন হনশর্র কহবত্ার কশয়ক পংহক্ত- 
“ঢমালাশয়ম মাখ্শনর মত্ মশন িয় মুিূত্ষগুহলশক 

ঢস এমন, অপরূপ, এমন দরদী 
কমলাশলবুর ঢকায়ার মশত্া ঢোাঁট 

আ ুশল পুরুর্ গি, ঢিাশখ্ কশর আগুন এশনশে 
আহম ত্ার সমস্ত ঢসৌের্ষ ঢভাগ কহর; 

ঢক বশল নারী ঢভাগযা শুধু্? 
নারীহটও ঢভাগ কশর হপ্রয় পুরুশর্র সঙ্গ-আসশঙ্গর মন 
আবিমেল শুশর্ খ্ায়, এক িাশত্ ডাহকনীর হবদযা হনশয় 

অনয িাশত্ ঊবষেীর েলা, এইবার ঢেশক শুরু ঢিাক নতু্ন পুরাণ।” 
বাশর বাশর র্াহনশয়শেন ত্াাঁর ঢর্িাদ বযহক্ত পুরুশর্র প্রহত্ নয়, পুরুর্ত্শের প্রহত্, র্ার অঙ্গ ঢমশয়রাও। 
ত্াাঁর কহবত্া গশর্ষ উশেশে অসাময ও অহবিাশরর হবরুশদ্ধ। কহবত্া হসংি, নবনীত্া ঢদবশসন প্রমুখ্ কহবশদর 
উত্তরাহধ্কার হনশয়ই বাংলা কহবত্ার র্গশত্ এশসহেশলন কৃষ্ণা বসু। ভারশত্র স্বাধ্ীনত্ার বেশরই 
িেননগশর কহবর র্ন্ম। ১৯৭৬-এ প্রকাে পায় ত্াাঁর প্রেম কহবত্ার বই ‘েশব্দর েরীর’। আবিমান কাল 
ধ্শর কহবত্ায় বশয় আসা সাধ্ারণ হকেু হবর্য়বস্তু ত্াাঁর প্রেমহদশকর কাশবয স্থান ঢপশয়হেল- গত্ানুগহত্ক 
ঢপ্রম-প্রকৃহত্, হবরি-ঢবদনা প্রভৃহত্। হকন্তু হদন র্ত্ এহগশয়শে, অহভজ্ঞত্ার সঞ্চয় ত্ত্ প্রসাহরত্ িশয়শে, 
কহব কৃষ্ণার কাশবযর ভার্া িশয়শে োহণত্, বক্তবয আরও স্পি, দােষয। ঢসখ্াশনও ঢপ্রম আশে, আশে 
প্রকৃহত্, ত্বুও ত্ারই সশঙ্গ প্রকাে কশর িশলশেন দীঘষকাল ধ্শর বশয় আসা বঞ্চনার ইহত্বৃত্ত; োহণত্ 
কলশম ঢসকো র্াহনশয় র্ান ‘আশলার পৃহেবীশক’। 

অগ্রর্া সম কহব নবনীত্া ঢদবশসন কৃষ্ণা বসু সম্পশকষ ‘কৃষ্ণা-কো’ কহবত্ায় সির্ ভহঙ্গশত্ ত্াাঁর 
কাশবযর গূে পহরিয় ঢদন- 

বাগ্মী ও প্রহত্বাদী/  আমাশদর কৃষ্ণাহদ 
ঢবশে ঢনন েব্দ/  সব বযাটা র্ব্দ 

*** 
কহব হদহদ কৃষ্ণা/  েশে ও হমশলশত্ 

কভু নন হেশল ঢত্া।  ত্াই এ কযাহরেমা । 
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র্ত্ই িালকা িাশল বলা ঢিাক না ঢকন ত্াাঁর এই প্রহত্বাশদর মশধ্য দৃহিভহঙ্গর স্বচ্ছত্াই বক্তবযশক এমন 
স্পিভাশব প্রকাে করশত্ পাশর। র্হদও র্নহপ্রয়ত্া হেিশত্বর মাপকাহে নয়, ত্বুও কৃষ্ণা বসুর কহবত্ার 
র্নহপ্রয়ত্া ত্াাঁর সংশবদনেীলত্ার কারশণই। এই র্নহপ্রয়ত্ার কো আধু্হনক বাংলা কহবত্ার 
প্রহত্হনহধ্সম কহব সুনীল গশঙ্গাপাধ্যায়, েঙ্খ ঢঘার্ প্রমুশখ্রাও স্বীকার কশরশেন। েঙ্খ ঢঘার্ বশলশেন- 

“ঢত্র্ আর করুণা হমশল ত্রত্রী িশয় উশেশে কৃষ্ণার কহবস্বভাব।” 
কহবর কাশে সবশিশয় বড় র্ীবন,- ‘র্ীবন নাশমর মিাগ্রন্থ’। ঢসখ্ান ঢেশকই পাে গ্রিণ কশরন 

বশলই ত্াাঁর কহবত্া এত্খ্াহন র্ীবনমুখ্ী বা সমার্মুখ্ী। ত্াাঁর ‘অহস্তশত্বর উৎস ঢেশক উৎসাহরত্’ িশয় 
আসা কহবত্া সমকালশক আমাশদর কাশে স্পি কশর পহরহিত্ করায় এবং সাহিশত্য হিরকালীন িশয় 
ওশে। ঢেষ্ঠ কহবত্ার ভূহমকায় হত্হন র্াহনশয়শেন- 

“র্াহপত্ র্ীবন আমার মশধ্য নানাভাশব অহভঘাত্ ত্রত্রী কশর, ঢসই অহভঘাশত্ অহভভূত্ 
আহম হনরুপায় বশস পহড় ঢলখ্ার ঢটহবশল, এর ঢিশয় বড় পহরিাণ র্াহনহন র্ীবশন।” 

ত্াই কাাঁিরাপাড়া কশলশর্র অধ্যাহপকা র্খ্ন বাহড় ঢফরার পশে হব্রশর্ আটশক োকা এক মহিলার লাে
 ঢদশখ্ন, ঢসই লােই ত্াশক হদশয় কহবত্া হলহখ্শয় ঢনয়- ‘ঢমশয়মানুশর্র লাে’। এ কহবত্া মৃতু্যর, 
র্ীবশনর ঢনহত্বািক হদকই উদঘাহটত্ িয় ঢসখ্াশন। ত্বু হত্হন ঢত্া কহব, র্ীবশনর হদশকই হত্হন ত্াকান, 
অিকাশরও আশলার হদো ঢখ্াাঁশর্ন, ত্াই ‘ঢবাকা, অহভমানী, আদর-কা াহল মুখ্’ঢক হত্হন র্ীবশনর হদশকই 
হফশর োকশত্ ঢদশখ্ন। ঢর্ র্ীবশন আহধ্পত্যকামী পুরুর্ ত্াশক ‘প্রিাশর প্রিাশর’ পরু্ষদস্ত কশর ঢগশে বার 
বার। িয়ত্ ত্ার অকালমৃতু্যর কারণও ঢস-ই। নারী অবমাননার মাশঝ দাাঁহড়শয় হলশখ্ ঢগশেন স্বামী-সন্তান-
সংসাশরর স্বপ্ন হনশয় ঢবাঁশি োকশত্ ঢিশয়ও ঢবাঁশি োকশত্ না পারার মৃত্ মানবীর গি। কহবত্াহট আয়ত্শন 
সংহিপ্ত, ১৩ লাইশনর কহবত্ার হত্নহট লাইন দুবার কশর বযবহৃত্। ১০হট পংহক্তর এই কহবত্ায় এক 
অনুগশির আভাস হদশয় ঢগশেন কহব। 

ব্রত্ত্ী বশেযাপাধ্যায় সম্পাহদত্ ‘শুধু্ আবৃহত্তর র্নয’ গ্রশন্থ হনশর্র হনবষাহিত্ কহবত্ার পহরিয় হদশত্ 
হগশয় কৃষ্ণা বসু হলশখ্হেশলন- 

“আমার কহবত্ার অশনকগুশলাই সামাহর্ক অবিয় বা সংেয় ঢেশক উশে এশসশে। ঢবে 
হকেু কহবত্া আহম হলশখ্হে হনহদষি হবর্য়শক হনশয়।...ঢর্মন ‘কনযাভ্রূণ’ কহবত্াহট সরাসহর 
কনযাভ্রূণ িত্যার খ্বর পশড় ঢলখ্া িশয়শে। এই ১৫ই র্ানুয়ারী(২০০৬)-র একহট 
সংবাদপশি প্রকাে গত্ দেশক ভারশত্ এককহট কনযাভ্রূণ িত্যা করা িশয়শে।” 

নারীর প্রহত্ সমাশর্র ঢর্ কপট বযবিার , কনযাভ্রূণ কহবত্ায় অসংখ্য ঢলশর্ হবদ্ধ কশরশেন কহব ত্াশক- 
না ঢগা, এই সকরুণ উপমিাশদশে 

নারী িশয়, ঢমশয় িশয় র্ন্মাশবা না আর 
মৃতু্যর হিকন ফাাঁস পশর হনশত্ ঢত্ামাশদর িাশত্। 

এই অহভমানী স্বর কটাশি হবদ্ধ কশর সমার্শক, ঢসখ্াশন পূর্ায়, ত্োিাশর ঢদবী বশল ঢমশয়শদর আরাধ্না 
করা িয়, অেি বযবিাহরক ঢিশি ত্ার পহরিয় দাসীর। ‘সুসভযত্া’ ঢসখ্াশন ‘অর্াত্ কনযার কহি টুাঁহট’ 
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হটশপ িত্যা কশর নৃসংেভাশব। আত্মমর্ষাদা রিাশেষ ঢমশয়শদর পি ঢেশক সব দাবী তু্শল হনশয়শেন কহব, 
আর মিাকাশলর কাশে ত্াাঁর প্রােষনা- 

নারীিীন, মাতৃ্িীন, কনযািীন ঢর্াহর্ত্ সংসগষিীন 
বািবীহবিীন িশয় ঢবাঁশি োক, আগামী প্রর্াহত্। 

‘কৃপণ বত্ষমাশনর’ অশনক হপেশন দাাঁহড়শয় শুনশত্ পাওয়া র্ায় ‘মৃত্ বাহলকার স্বর’। এই ঢমশয়হটর মৃতু্যর 
কারশণর প্রকৃত্ পরিয় ঢদনহন, ত্বু বুশঝ হনশত্ অসুহবধ্া িয় না, অতৃ্প্ত ঢমশয়হটও অহনচ্ছাশত্ই এই 
পৃহেবী ঢেশড় ঢর্শত্ বাধ্য িশয়হেল। 
 বনফুল ত্াাঁর ‘হনমগাে’ গশি ‘বাহড়র গৃিকমষ-হনপুণা লক্ষ্মী বউটা’ঢক হনমগাশের রূপশক উপস্থাপন 
কশরহেশলন। আবর্ষনার সূ্তশপর মশধ্য র্া অবস্থান। কৃষ্ণা বসু ত্াাঁর ‘হনমগাে’ কহবত্ায় বর্ষীয়ান হনমগােশক 
হমহলশয় হদশয়শেন মাশয়র সশঙ্গ, কারণ- 

শুধু্ ঢরাগ-ঢেশর্ সামানয পশেযর হদশন 
ঢত্ামাশকই মশন পশড় বর্ষীয়ান গাে। 

‘র্ননী সভযত্া’ কহবত্ায় ‘সমাশর্র উপান্তবাহসনী’ ঢসই উশপাসী নারীর প্রসঙ্গ এশসশে। ঢসই র্ননীর 
সুকুমারী কনযারাও ‘ভুল স্বপ্ন’ হনশয় ঢবশড় ওশে। আর র্ননী োশক ‘অহভরাম অিকার’-এ এক হনবষািব 
হনবষাসশন। ঢর্খ্াশন কহব এশনশেন মিাভারশত্র হমে, ঢদবর হবদূশরর সখ্য সিাশনর কো বশলশেন। বৃদ্ধ 
বয়শস নারীর ঢর্ পহরণহত্র ইহঙ্গত্ হদশলন কহব, ত্ার পূশবষও ঢর্ নারীর হনর্স্ব ঢকাশনা ঘর ঢনই এমন 
অবস্থাশকও স্পি রূশপ ঢদহখ্শয়শেন ত্াাঁর ‘একহট সামানয হিহে’ কহবত্ায়। স্বামীর কাশে ‘রু্হত্শয় ঢবাঁহকশয় 
ঢদব মুখ্’ শুশন ত্বু মাশয়র কাশে হফরশত্ পাশরহন ঢস, কারণ ঢমশয়হট র্াশন ত্ার মাও দাদার সংসাশর 
‘আহেত্’। ত্াাঁর প্রশ্ন- 

হবশয়র পশরর বাহড়, হবশয়র আশগর বাহড়, বশলা, 
ঢকান বাহড় আমার হনশর্র অহধ্কাশর? 

ঢবনারসী আর িেশনর সাশর্ এশস পশনশরা বের ঢকবল দাসীবৃহত্ত কশর ঢর্শত্ িশয়শে ত্াশক। মুখ্ বুশর্, 
হনর্ষাত্ন সিয কশর ‘রমণীরত্ন’ িশয় ঢবাঁশি োকাটাই ত্ার হবহধ্হলহপ। মনুসংহিত্ায় আশে- 

হপত্া রিহত্ ঢকৌমাশর্ষ, ভত্তষা রিহত্ ঢর্ৌবশন। 
রিহন্ত স্থহবশর পুিা, ন েী স্বাত্েযমষিহত্।। 

অেষাৎ কুমারী অবস্থায় হপত্া, ঢর্ৌবশন স্বামী এবং বাধ্ষশকয পুিই নারীর আেয়স্থল, অধ্ীনত্াই নারী 
র্ীবশনর িরম প্রাহপ্ত। এরই সশঙ্গ মনু র্াহনশয়শেন- জ্ঞানিীন েূদ্র ও স্বাধ্ীন অেষকরী বৃহত্তিীন ও প্রোগত্ 
হেিািীন নারীর ধ্নসঞ্চশয়র অহধ্কার োকা উহিত্ নয়। নারী পরাধ্ীনত্ার এই প্রাহত্ষ্ঠাহনক কাোশমাই 
বশয় এশসশে আধু্হনক কাল পর্ষন্ত, ত্াই কহব কৃষ্ণা বসুশক হলখ্শত্ িয়- 

মাশগা, বশলা, আমার হনশর্র বাহড় ঢকানখ্াশন আশে? 
ঢমশয়শদর হনশর্শদর বাহড় োশক ঢকাশনা হদন? 

ঢসই বাহড়টুকুর ঢখ্াাঁর্ করশত্ হগশয়ই কলশম রক্ত ঝহরশয়শেন কহব- 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৩ য়  ব র্ষ ,  ৩ য়  সং খ্যা ।  ২ ৯ ঢে  ভা দ্র  ১ ৪ ২ ৪ ,  ১ ৫ ই  ঢস শে ম্ব র  ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা  31 
 

“সুদীঘষ হদন ধ্শর আমাশদর সমাশর্ নারীর প্রহত্ সব রকশমর লাঞ্ছনা অপমান, এই 
হপতৃ্ত্াহেক বযবস্থার র্ত্রকশমর ভুল, ঢমশয়শদর ওপর হনষু্ঠরত্া দমন পীড়ন ত্ার রক্ত 
িত্ দাি আহম ঢটর পাই, ঢিিা কহর ত্াশদর েশব্দ ধ্রশত্।” 

ঢসই েশব্দই হত্হন গভীর হেি হনমষাণ কশরন, র্ীবনবযাপী টাশন গানশক সাহর্শয় ঢত্াশলন। ঢস ঢকান 
ঢমািময় ঢসৌের্ষহবলাসী সংগীত্ নয়। ‘েব্দ ঢোঁশি, ঢোহণত্ ঢোঁশি’ এমন গান হনমষাণ িশব, ঢর্খ্াশন- 

নি ঢমশয়র ভ্রি ঢমশয়র, সত্ী ঢমশয়র মার 
সকল হকেুই গাশন ধ্রব গানই বারংবার;  

(েব্দব্রহ্ম) 
ঢগাপন র্েণা ঢেশক ঢর্ েব্দ ঢভশস উেশে, ত্াই প্রকাে ঢপশয়শে ‘রশক্ত কলম ভশর’। 
 
  
 কনযাভ্রূণ িত্যার ত্াৎিহনক অহভঘাশত্ ‘কনযাভ্রূণ’ কহবত্া হলখ্শলও ঢসই অহভঘাত্ কহবর মন 
ঢেশক হত্শরাহিত্ িশয় র্ায়হন। হনত্যনতু্ন র্েণাময় এমনই সংবাদ কহবশক ঢপ্ররণা ঢদয় ‘র্ািানাবাশদর 
ঢদে, আমার স্বশদে?’ এর মশত্া কহবত্া ঢলখ্ার- 

ঢর্ কনযাশক র্ন্মাশনার দেহদন পর 
কাাঁিা ধ্ান মুশখ্ হদশয় ঢমশর ঢফলা িয়, 

ত্ার কহি নুন রশক্ত এ ঢদশের রক্তধ্ারা ঢনই, 
আমাশদর ঢকউ নয় ঢসই সব ঝরা মরা ঢমশয়, ঢমশয়গুহল? 

এই ভ্রূণিত্যার ঢদেশক কহব ত্াই ‘প্রত্ারক’ রূশপ হিহিত্ কশরশেন। হকংবা ‘এক সামানয সংবাদ’ 
কহবত্ায় শুহনশয়শেন ঢত্শরা বেশরর ঢমশয়র ধ্হর্ষত্ িবার ঘটনা, আকাশেও ঢলশগ আশে ঢসই অিকাশরর 
কাশলা দাগ- 

‘পুরুর্’ েশব্দর মাশন ভয়ানক ভাশব 
ঢস ঢর্শনশে ত্ার এই সামানয বয়শস। 

হিহকৎসা হবজ্ঞান ত্ার ত্রদহিক িত্ সাহরশয় হদশত্ পাশর, হকন্তু মাোর ঢভত্শর ঢর্ ‘হবর্ ঢঘন্না’ েুশক ঢগশে 
ঢসখ্ান ঢেশক আর ঢবশরাশনা সম্ভব িশব না। ঢসই মশন আর ঢকাশনাহদনও ‘ঢপ্রম নাশম অদু্ভত্ র্াদুহট’ 
ঢর্শগ উেশব না। 
 হকন্তু ত্বু ঢত্া ‘ঢবভুল হকশোরী’রা ঢপ্রশম পশড় বার বার। এই প্রবৃহত্ত ঢত্া ত্াশদর হৃদয়বৃহত্তর সশঙ্গ 
গভীরভাশব র্হড়ত্। ত্াই ‘ভাশলাবাসার গিীনগাশ ’ একা একা দাাঁড় বাওয়া সম্ভব িয়না ‘একলা ঢমশয়’র। 
ত্াই ঢস প্রহত্দাশনর মশধ্য ঢপ্রমশক খু্াঁর্শত্ ঢবশরায় না বরং একাই ভাশলাবাশস আর একাই ঢপাশড়, ঢস 
র্াশন- 

পুরুর্-মানুর্ কি ঢদয়, মা? পুরুর্ই ঢদয় স্বপ্ন! 
প্রাশণর হভত্র স্বপ্ন পুহর্, স্বশপ্ন কহর র্ত্ন; 
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(একলা ঢমশয়) 
হকন্তু আধু্হনক ধ্নত্াহেক সভযত্ার মাশঝ নারী বার বার ঢত্া পণয হিশসশবই হবশবহিত্ িশয়শে। কাশলা 
ঢমশয় ঢপ্রশম পড়শলও ত্া ‘পুশড় র্ায় বুশকর হভত্শর’। কারণ- 

সুের হকশোর আশে, মায়াবী রু্বক, হস্নগ্ধ ঢপ্রৌে 
সকশলই শুধু্ ভাশলাবাশস ফসষা সুের ঢমশয়শদর। 

(কাল ও কুহচ্ছত্ বশল) 
রূপিীনা ঢস নারীর আহ না ফাাঁকা রশয় র্ায়। হকন্তু রূপসী নারীর পহরণহত্ও হক ইহত্বািক িয় সবসময়! 
ত্ার রূপও হক ঝলশস র্ায় না হনর্ষাত্শনর আগুশন? ‘নরম তু্শলার মশত্া’ সুকুমারী ঢমশয়হট ‘গািষস্থয ির্ষার 
বাশট’ পা বাড়ায় অশনক স্বপ্ন হনশয়। সশঙ্গ োশক েী আিার আর হববাশির সংসৃ্কত্ মে। ত্বুও বের 
ঘুরশত্ না ঘুরশত্ই ‘প্রহত্শবেী প্রহত্বাদী রু্বশকর’ ঢটহলগ্রাম িানা ঢদয় ঢভাররাশত্, নবপহরণীত্া ঢমশয়হটর 
খ্বর আশস- 

খু্ব রাশত্ কাপশড় আগুন ঢমশখ্ হনশয় ঢসই ঢমশয় 
নরম তু্শলার ঢমশয় মশগষ হগশয় শুশয় আশে, একা। 

(ত্বু প্রােষনা সংগীত্) 
এভাশবই নারী র্ীবশনর পহরসমাহপ্তর কো ‘োপা িশব খ্বশরর কাগশর্’। পরম োহন্ত খু্াঁর্শব জ্বালাময়ী 
আগুশনর কাশেই, র্ন্ম র্ন্ম এই ক্রীত্দাসীর র্ীবনশকই ঢের্ কশর হদশত্ ঢসই িশয়শে পরম অবলম্বন- 

ঢি আগুন, ঢি পূর্ণ সমস্ত ত্াশপর ঢের্ 
আমাশক গ্রিণ কশরা 

... 
ত্ারপর একহট ঢদেলাই হদশয় সব দাি 

রু্শড়াবার র্নয ওই ক্রীত্দাসী র্ন্ম র্ন্ম দাসী 
প্রেম হবশদ্রাি কশর, এই ত্ার ঢের্ ও প্রেম প্রহত্বাদ... 

(ঢদেলাই কাহের কাহিনী) 
 ঢসই ঢমশয়শদর স্বপ্ন ঢত্া সব সময় ওই আগুশন পুশড়ও হনহিি িশয় র্ায় না, বরং কহব ডাক ঢদন 
ঢসই সািহসনীশদর, হনশদষে ঢদন সার্শত্; ‘স্বমূহত্ষশক ঢিশনা’ কহবত্ায় ঢলশখ্ন- 

হনশর্র ঢভত্র সিস্র রূপ হিনশত্ ঢেশখ্া না হক? 
সকল রূপ দেভূর্ার ঢগাপশন দাও রাহখ্? 
ঢোট্ট মাপা বৃত্ত ঢেশক বার িশয় ঢত্া এশসা, 
হসংিবািন স্বমূহত্ষশক সহত্য ভাশলাবাশসা। 

‘হপত্াশদর োবা’ ঢেশক ঢবহরশয় আসশত্ িায় ‘র্ননী সভযত্া’। অকৃত্জ্ঞ বাবা, ‘ঢসবাদাসী মা’ঢক ঢফশল 
িশল ঢগশে। হববাি আর উপার্ষশনর মাঝখ্াশন দাাঁহড়শয় নতু্ন পৃহেবীশক অহভনব কো র্াহনশয় হদশত্ িায় 
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ঢসই সািসী ঢমশয়হট। নারীবাদী ভাবনা ঢেশক খু্াঁশর্ িশল ঢর্ৌন স্বাধ্ীনত্া। সন্তাশনর হপতৃ্পহরিশয়র র্নয 
ঢসখ্াশন ঢকাশনা কা ালপনা ঢনই। ইহলনা বহণক ‘ঢরাববার’-এর পাত্ায় ‘কুন্তীকো’ প্রবশি হলশখ্হেশলন- 

“পৃহেবীর অনযানয প্রেম হবশশ্বর ঢদশে এবং ভারত্বশর্ষ হবর্য়হট আদালত্ সর্ম্ত্ অেষাৎ 
সংহবধ্ান অনুসাশর ত্রবধ্ িশলও এশদশে এ অহধ্কার সমার্ স্বীকৃত্ নয়। ভাবশত্ অবাক 
লাশগ, একহট কুকুরী অেবা হবড়ালীর ঢর্ অহধ্কার আশে একর্ন ভারত্ীয় নারীর 
সমার্সর্ম্ত্ ভাশব ঢস অহধ্কার ঢনই। একক নারী সু্কল অেবা হেিা প্রহত্ষ্ঠাশনও 
আইনসঙ্গত্ভাশব সন্তাশনর অহভভাবক িশত্ পাশরন, হকন্তু আদশত্ ত্াাঁরাই হবর্য়হটশক 
এহড়শয় র্ান।” 

কৃষ্ণা বসু এই ভয় বা লিাশক , র্য় এবং অহত্ক্রম কশরই ঢঘার্ণা কশরন- 
সন্তান ঢিশয়শে ঢমশয় হববাি িাইহন বশল ত্াই, 
অহববাশি সন্তাশনর মার নাশম পহরিয় িাই, 

এই মশমষ ঢকাঁশপ ওশে সামন্ত ভারত্ভূহম আশর্া 
নতু্ন রু্শগর সাশর্, সািহসনী, ঢক রশয়শো সাশর্া। 

(সািহসনী, ঢক রশয়শো সাশর্া) 
অপমান হদশয় সাদা ভাত্ ঢমশখ্ ঢখ্শত্ ঢখ্শত্, ভাত্ কাপশড়র ঢখ্াাঁটা শুনশত্ শুনশত্ ঢমশয়শদর িাহরশয় 
র্াওয়া মূলযশবাধ্গুহল হত্হন বার বার ত্াাঁর কহবত্ার মশধ্য র্াহগশয় তু্লশত্ ঢিশয়শেন। ঢমশয়শদর মশনর 
হভত্রমিশলর েহব আর অন্তরমিশলর পােশক েেবিশন ধ্শরশেন ত্াাঁর কহবত্াভুবশন। ঢর্ সম্পশকষর প্রহত্ 
হবশ্বাস আর ভরসা ঢরশখ্ র্ািা শুরু কশরহেল, ঢসই সম্পশকষ এশস েুশক র্ায় ‘কশির ঢপশরক’। ‘বীভৎস 
র্েণা’ আর ‘ভয়ংকর কি’ িশত্ হবনি কশর সত্তাশক। 
 শুধু্ সংসাশরর অেরমিশল নয়, র্ীবন ও র্ীহবকার ত্াহগশদ বহিহবষশশ্ব ঢবহরশয়শে ঢর্ ঢমশয়রা 
ত্ারাও আশে কৃষ্ণার কহবত্ায়। ‘ধ্মষঘট’ কহবত্ায় ঢলশখ্ন ঢসই পহরিাহরকা ঢমশয়হটর কো। ধ্মষঘশটর হদন 
েুহটর ঢমর্াশর্ র্খ্ন সমস্ত িাকুহরর্ীবী মধ্যহবত্ত ও উচ্চহবত্ত মানুর্ আলশসয হদনর্াপন কশর িশলশে, 
ত্খ্নও ‘বাহড় বাহড় এাঁশটা কাাঁটা’ পহরস্কার কশর িশলশে হেশক কাশর্র ঢমশয়হট, কারণ- 

ওর ঢকাশনা ধ্মষঘট ঢনই, সভা ঢনই, 
ঢবানাস ও ইনহক্রশমশন্টর র্নয কমষহবরহত্ ঢনই। 

আহদবাসী অিকার গ্রাশমও ঢদখ্া র্ায় একই েহব। উন্মাহদনী ত্রুণী র্ননীহট খু্ব রাশত্ পে হিশন হেক 
ঘশর হফশর আশস। ঢবাবা ঢিাশখ্ প্রশ্ন- 

‘হেশু কই? ত্ার িুধ্াতু্র হেশু দুহট আশে ঢকানখ্াশন?’ 
(আহদকো) 

অনািাশর ঢবাঁশি ঢনই ত্ারা, ‘নদীর িড়ায় ঢপাাঁত্া ত্াশদর কখ্ানা কহি িাড়’। একহবংে েত্শকর 
আশলাশকাজ্জ্বল সুসভযত্ার মাশঝ দাাঁহড়শয়ও ঢসই উন্মাদ র্ননী র্ান্তব হিৎকার কশর ওশে র্খ্ন- 

‘মুখ্ ঢেশক লালা ঝশর, ঢিাখ্ ঢেশক লবনাক্ত ঢস্নি’। 
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‘দাসী’ কহবত্ায় পান্তা ভাত্ আর ঢপাড়ালঙ্কার স্বাদ হনশয় ঢর্ ঢমশয়হট েিশর এশসহেল ত্াশক আরও 
ভয়ংকর হবপন্নত্ার হেকার িশত্ িশয়শে। নাগহরক র্ীবশনর স্বাচ্ছশেযর স্বাদ ঢপশত্ হগশয় ‘এ বাহড়র বড় 
ঢেশল হকেু ঢবহে ঢদয় ত্াশক’- র্ার ফশল ‘গশভষর হভত্শর ত্ার প্রাণকণা নশড় িশড় আর্’। ভশয় ঢেশক 
ঢস, ঢকানহদন ত্াশক িয়ত্ ত্াহড়শয় ঢদশব এই বাহড় ঢেশক। কারণ- 

এ বাহড়র ঢফশল ঢদওয়া উহচ্ছি আশমাদ 
ত্ার েরীশরর খ্াাঁশর্ খ্াাঁশর্ ঢর্শগ ওশে; 

ত্বু গ্রাম ঢেশক মফঃসল, ঢসখ্ান ঢেশক েিশরর র্ীবনিিষায় এহগশয় িশলশে ‘সশর্ম্াহিত্ বাহলকা’। হবশ্ব 
পণযায়শণর মাশঝ নারী িশয় উশেশে ঢভাশগর সামগ্রী। নগর র্ীবশনর ঢর্ৌলুস িাত্োহন হদশয় ডাকশে 
ত্াশদর। ঢসই ঢমশয়শক গ্রাস করশত্ ঢপশর আহ্লাহদত্ িশয় উেশে হবশ্ববার্ার- 

নাগহরক সুসভযত্া এই ভাশব ক্রশম গ্রাম গ্রাস কশর... 
(অধ্ষর্াদুকর) 

গ্রাম ও েিরর্ীবশনর মাঝখ্াশন দাাঁহড়শয় ঢমশয়শদর করুণ পহরণহত্র হিি বারবার ঢিাশখ্ পশড়। ‘লহর ও 
ঢবাবা রাহি’ কহবত্ায় ‘েিশরর করহণক ঢমশয়’ একা বাহড় ঢফরার পশে ৩৭নং র্াত্ীয় সড়শক ধ্হর্ষত্ িয়, 
লহরর ঢর্ ড্রাইভার ও সিকারী এই কার্ কশর ত্ারা ‘অিকাশর েুশট র্ায়’ হনরাপদ স্থাশন। আর ঢসই 
মাশে ‘রক্তলালা, পুরুশর্র শুক্র-মাখ্া নারী ঢদিখ্াহন’র িারহদশক ঢঘাশর নীল ডুশমা মাহে। অেষাৎ 
পরহনভষরেীল না িশয়, স্বমূহত্ষশক হিনশত্ হগশয় হনশর্র পাশয় দাাঁড়াশত্ িাইশলও বাইশরর র্গৎ ঢমশয়শদর 
হনরাপত্তা হদশত্ বযেষ। 
 শুধু্ সমকাল নয়, আবিমান কাল ধ্শর নারীর ওপর ঢর্ হনর্ষাত্ন িলশে ত্ার হদশক অঙু্গহল হনশদষে 
করশত্ হগশয় হত্হন ভারত্বশর্ষর দুহট মিাকাশবযর উদািরণ হদশয় র্াহনশয়শেন, দুহটর ঢকন্দ্রীয় ঘটনাশত্ই 
আশে নারীশত্বর িরম অবনামনা। পুরাণ, মিাকাবয ও মঙ্গলকাশবযর হমেশক হত্হন বযবিার কশরশেন ত্াাঁর 
কহবত্ায়। মিাভারশত্র ঢদবর্ানী এশসশে ‘অনয ঢদবর্ানী’ কহবত্ায়- 

আহম ঢর্ন অনয ঢদবর্ানী 
... 

স্বশগষর হেকানা ভুশল বহুবার বার বার 
তু্হম শুধু্ স্বশগষর হনকট পে হদশয় ঢিাঁশট ঢগে। 

‘কৃষ্ণা নাম হনশয়’ কহবত্ায় মিাকাশবযর নাহয়কার সমনামী কহবও ঢর্ন র্েণায় ত্ার সশঙ্গ একাত্ম িশয় 
পশড়শেন। র্ীবশনর ঢবদনা-র্েণাশক প্রকাে কশরশেন। ‘সুখ্ের্যা’ ঢেশক সহরশয় এশন র্ীবন ত্াাঁশক ‘হেরা 
উপহেরা ঢকশট ঝুাঁহর্শয় ঝুাঁহর্শয়’ পড়া ঢোহণশত্র র্ীবন ঢস্রাশত্ ঢটশন এশনশেন। ত্াই কহবত্ার ঢেশর্ হত্ন 
পংহক্তশত্ বশলশেন- 

এই িুহধ্ত্ তৃ্হর্ত্ আয়ুকাল হনশয় 
ঢকন আহম ত্ামাশট মাহটর ওপর র্ন্মালাম 

ত্াম্ব্রবণষ কশির পুত্লী ঢমশয় ‘কৃষ্ণা’ নাম হনশয়? 
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‘গািারীর আশবদন’ এ গািারীর র্বানীশত্ রবীন্দ্রনাে হলশখ্হেশলন- 
ঢর্ ঢসো টাহনয়া আশন হবশদ্বর্  অনল 
বাহিশরর দ্বন্দ্ব িশত্- পুরুশর্শর োহড় 
অন্তপুশর প্রশবহেয়া হনরুপায় নারী 
গৃিধ্মষিাহরনীর পুণযশদি ’পশর 

কলুর্ পরুর্ স্পশেষ অসর্ম্ান কশর 
িস্তশিপ- পহত্-সাশে বাধ্াশয় হবশরাধ্ 
ঢস নর পত্নীশর িাহন লয় ত্ার ঢোধ্- 
ঢস শুধু্ পার্ে নশি, ঢস ঢর্ কাপুরুর্। 

কৃষ্ণা বসু ত্াাঁর ‘কার র্নয মিারু্দ্ধ িয়’ কহবত্ায় রামায়ণ ও মিাভারশত্র রু্শদ্ধর স্বরূপ অনুসিান করশত্ 
হগশয় ঢদশখ্শেন র্নকনহেনী বা দ্রুপদদুলালীরা ঢসখ্াশন রু্শদ্ধর উপলিয মাি। আসশল ‘পুরুর্ ঢপ্রাজ্জ্বল 
িয় ঢদশে ঢদোন্তশর’। ঢলাকমুশখ্ রশট এই নারীরাই রু্শদ্ধর কারণ। পুরুশর্র গহরমা ঢদশে ঢদশে রটাশনার 
উিযশেযই- 

“োহন্তহপ্রয় স্বাভাহবক রমণীরা/মাশঝ পশড় মার খ্ায়, পশড় পশড় মার খ্ায় শুধু্; ত্ার 
ঢকেপাে হনশয়, োহড়র/ আাঁিল আর সম্ভ্রমগুেন হনশয় টানাটাহন ঢোঁড়াহোঁহড় কশর সুসভযত্া! 
ত্রবশদিী বা/ পাঞ্চালীর র্নয কখ্শনা িয়হন ওই মিারু্দ্ধ।” 

‘ঢবাহধ্দ্রুম’ কহবত্াশত্ও পাঞ্চালীর োড়ীর সশঙ্গ কহব হমহেশয় হদশয়শেন হনশর্র মনশক। ‘সািহসনী ঢক 
রশয়শো সাশর্া’ কহবত্ায় হত্হন ঢর্মন একক নারীর সন্তান ধ্ারশণর কো বশলশেন, ঢত্মনই ‘কণষ’ 
কহবত্ায় ‘বীভৎস করুণ এই সভয ভে ঢদে’এ কুন্তীও ত্ার কুমারী অবস্থায় র্াত্ সন্তানশক ভাহসশয় 
হদশত্ বাধ্য িশয়হেশলন ত্ার হবশলর্ণ করশেন কহব। কুমারী মাত্ার সন্তাশনর র্ীবশন কী কী প্রহত্কূলত্া 
আশস ত্ার বণষনা হদশয়শেন হনরশপিভাশব- 

িশয়াদে হদশন কশরা অহভমনুয-বধ্, ঢস খু্ব লিার কো, 
ঢর্াড়ে বশর্ষর ঢর্াদ্ধা ত্াশক ঢমশর ঢফশলা সাত্ রেী, 

তু্হম ত্ার অনযত্ম হেশল, হকন্তু সমস্ত র্ীবনধ্শর, বশলা, 
সিস্ররেীর মার ঢক ঢখ্শয়শে? তু্হম োড়া, শুধু্ তু্হম োড়া? 

এই অপমাশনর ঢিতু্- 
হপত্াশদর ত্রত্রী করা ভুল পৃহেবীশত্, এই সমস্ত সমাশর্ 

ঢর্াগযত্ার ঢিশয় বড় র্ন্মপহরিয়। 
ত্াই পৃোর প্রেম পুিশক র্ীবশনর আঘাশত্ হবপর্ষস্ত িশত্ িশয়শে বহুবার। এই ‘ভুশল ভরা সমার্’ ঢর্ 
আর্ও বদলায়হন, ঢস সম্পশকষ সশিত্ন কশর ঢদয় কৃষ্ণা বসুর কহবত্া। 
 অধ্যাপক কৃষ্ণা বসু সার্ম্াহনক স্নাত্ক স্তশর ক্লাস হনশত্ হগশয় এক োিীর মুখ্ ঢেশক শুশনহেশলন 
একহট প্রশ্ন- 
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‘কৃষ্ণ িশল হগশয়হেশলন মেুরায়, রাধ্াশক ঢেশড়, আর হক ঢকানহদন হফশরহেশলন? রাধ্ার 
এরপর কী িশয়হেল?’ 

এরই অহভঘাশত্ ‘রাহধ্কা সংবাদ’ কহবত্াহট হলশখ্হেশলন বশল র্াহনশয়হেশলন কহব। উশপহিত্া নাহয়কার 
সিান কশর হফশরশেন কহব। ঢপ্রশমর র্নয ঢর্ ঢমশয়হট ‘কুল-েীল-র্াহত্-মান’ সব ত্যাগ করল, ঢপ্রহমক 
পুরুর্ রার্-অহধ্রার্ িশয় ‘প্রিে প্রত্াশপ’ মিাকাশবযর প্রধ্ান পুরুর্ িশয় ঢগশে। অনযহদশক রার্া বৃর্ভানু-
নহেনী রাধ্ার ঢকাশনা হিি খু্াঁশর্ পাওয়া র্ায় না, ত্ার ‘ঢকাশনা রার্যপাট ঢনই’। কৃশষ্ণর আরাহধ্কা োকা 
পশড় ঢগশে কৃষ্ণভহক্তর প্রাবশলয। অেি কৃশষ্ণর ঢপ্রশম সাড়া হদশয় ‘ঘর ঢেশড় বর ঢেশড়’ ঢস ঢভশস 
িশলহেল ‘পশে পশে, পশে ও হবপশে’। কৃষ্ণ, রাধ্ার কাশে এশসহেল রু্বত্ী হৃদয়-িরশণর েহক্তর পহরমাণ 
পরীিা কশর হনশত্। ত্ারপর ত্াশক ঢফশল ঢমািন বাাঁহে হনশয় িশল ঢগশে অনযি। ঢকাশনা ত্রবষ্ণব কহবই 
রাধ্ার ইহত্িাস ঢলশখ্নহন, রাধ্ার র্বানীশত্ হনশর্শদর কোই বশল ঢগশেন। ত্াই- 

‘শুধু্ কানু, ভুল কানু, ভুল নায়শকর র্নয ঢত্ার সত্য কান্না, সত্যকার িূড়ান্ত আশবগ রশয় 
ঢগশে আর্ও।’ 

এরই সূি ধ্শর পরবত্ষীকাশল ‘ঢবাহধ্দ্রুম’ কহবত্ায় ঢলশখ্ন- 
ঢফাশট হক ঢফাশট না র্াহন, ফুশটও ঢফাশট না। 

ভাদ্রমাস, রাহধ্কার কৃষ্ণহট ঢর্াশট না। 
র্হদও এশসশে কৃষ্ণ, অনয মশন আশে, 
ঢনা র কশরশে আর্ অনয নদীঘাশট... 

 মনসামঙ্গশলর ঢবহুলার হমেশক গ্রিণ কশর ‘আবিমাশনর মাোস’ ভাহসশয়শেন কহব। মৃত্ স্বামীশক 
হনশয় স্বশগষর হদশক র্ািা ঢর্ন আবিমানকাশলর নারী র্ীবশনর র্ািা- ঢসখ্াশন দুঃখ্ আশে, র্েণা আশে, 
পহবি ঢপ্রম আশে, আশে লালসার িাত্োহনও। ত্বুও ত্ার র্ািা র্ীবনমুখ্ী। সশবষাপহর আশে ত্ীব্র ঢর্দ 
আর প্রহত্জ্ঞা। এই ইহত্বািক ঢর্দই ত্ার র্নয সঞ্জীবনী এশন হদশয়শে- 

বর হদশয়শেন র্রৎকারুর পহরত্যক্তা নারী, 
ঢপ্রমিীনা ঢস আর্ হিশনশে ঢপ্রশমর ঘরবাহড়। 

স্বগষপুরী শুদ্ধ িল অশ্রু েুাঁশয় ঢেশর্ 
বর হদশয়শেন ঢদশবর রার্া, বর হদশয়শেন হনশর্। 

এভাশবই ঢপ্রশমর পুরুর্ প্রাণ ঢপশয়শে। ঢস ঢবদনার নৃত্যহেি স্বশগষ উপস্থাপন কশরশেন, ত্ার সশঙ্গ ঢর্ 
ঢকাশনা হেিী মশনর র্েণাশক হমহেশয় হদশয়শেন কহব- 

স্বগষসভা ম্লান িশয়শে দুঃখ্ী ঢমশয়র গাশন। 
ইন্দ্রানীর কার্লটানা ঢিাশখ্ও অশ্রু এশসশে। ঢসই ঢবদনার মাশঝও পুরুশর্র লালসা ও সুশর্াগসিানী দৃহি 
কহবর ঢিাখ্ এড়ায়হন। নাশির র্াদুশত্ র্খ্ন ঢমশয়র ঢোহণশদে েশে নািশে ত্খ্নই ঢবহুলার ‘অমল িস্ত 
পশর’ িাত্ ঢরশখ্শেন হপনাকপাহণ। ত্াই ‘নাশির সশঙ্গ গভীর বযো ঝলশস উশেশে গাশন’। ‘িাাঁদবহনশকর 
পালা’ঢত্ও ঢবহুলার র্বানীশত্ ঢোনা র্ায়- 
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“ঢত্হিে ঢকাহটর ঢসই কাশমাৎসুক ঢিাশখ্র সুমুশখ্ ঢর্ নাি ঢনশিযহে- শ্বশুর, ঢস বড় 
অলীল। ঢকাোও ত্া হেহখ্ নাই। ঢদহখ্হন ঢকাোও। ত্বু ঢর্ন আমাহর অন্তর হেকযা আমাহর 
প্রকৃহত্ িাশত্ ধ্র যা আমাশক হেখ্াশয় হদল- ঢকমশন ত্াকযাশত্ িশব, ঢকমশন ঢদখ্াশত্ িশব 
হনশর্র েরীর...” 

র্হদও কহবত্ায় েরীশরর ঢিশয় ঢবহুলার ঢবদনাই প্রাধ্ানয ঢপশয়শে অহধ্ক পহরমাশণ। এরই পাশে ‘প্রণয় 
োসন’এর বাইশর োকা স্বাধ্ীনভতৃ্ষকা নারী হিসাশব ঢনত্া ঢধ্াপানীর উপস্থাপন ঘশটশে- 

স্বশগষর হনকট বাস, ত্বু ত্ার অনুপম গান 
ঢভশস ঢগশে নদীশস্রাশত্, ঢধ্াপানীর হভত্শর র্াশগহন। 

‘পুরুর্ সভযত্া’র হবরুশদ্ধ হবশর্াদগার আশে ‘মনসা র্ীবন, মানবী র্ীবন’ কহবত্ায়। মঙ্গলকাশবয ঢর্ 
প্রহত্শোধ্-পরায়ণা, ঢক্রাধ্ী ঢদবী বহণষত্ িশয়শেন, ত্ার র্ীবশনহত্িাশসর হববরণ হদশয় এ ঢিন মানহসক 
পহরণহত্র ঢিতু্ হনশদষে কশরশেন। ঢদবত্ার ঢমশয় িশয় পানহন পূণষ ঢদবত্ার সর্ম্ান। অপমাহনত্ িশয়শেন 
সম্ভ্রান্ত সমার্ ঢেশক। স্বামীর কাে ঢেশক ঢপশয়শেন উদাসীনত্া, পূর্া িাইশল িাাঁদ ঢবশন কশরশেন 
অপমান। ত্াই এই ‘েীহলঙ্গ ঢদবত্া’- 

রক্ত ঢেশক, মার ঢেশক, অপমান ঢেশক 
মাহট ধ্শর ঢফশর উশে দাাঁড়াই সটান। 
ধ্ীশর ধ্ীশর প্রহত্শোধ্ পরায়ণা িই, 
ধ্ীশর ক্রশম হবর্ র্শম েরীশর আমার; 

আর ঢের্ পর্ষন্ত- 
ত্ীব্র হবর্ ঢোবশলর সামশন দাাঁহড়শয় 
বামিশস্ত পূর্া ঢদয় পুরুর্ সভযত্া! 

 প্রহত্বাদ-প্রহত্শরাধ্-র্েণা এবং উত্তরশণর প্রহত্জ্ঞা কৃষ্ণা বসুর কহবত্ার মূল সুর িশলও ঢপ্রশমর 
কহবত্াও ত্ার কহবত্ামেশল অনুপহস্থত্ নয়। ‘ঢকন শুধু্ ঢপ্রশমর কহবত্া’ কহবত্ায় ঢপ্রশমর কহবত্াশক 
হমেযা সংবাদ বলশলও সামাহর্ক হবর্শয়র পাোপাহে হত্হন ঢবে হকেু ঢপ্রশমর কহবত্াও হলশখ্শেন। শুধু্ 
ঢপ্রম নয়, ঢস ঢপ্রশম েরীরী আশবদনও ঢবে স্পি। ‘নীল নাহবক’ কহবত্ায় হলশখ্শেন- 

নীল র্ামা পরা ঢসই ত্ীব্র নাহবক 
... 

হনশর্র ঢভত্শর ঢকাশনা বার্না ত্রত্রী কশর তু্হম 
বাত্াশসর মশধ্য আর্ ভাহসশয় হদশয়শে েরীর! 

‘ও ঢমশয় ঢত্ার স্বপ্ন’ কহবত্ায় ঢর্ ঢমশয়হট কাল রমণী িশব ত্ার স্বশপ্ন হকশোর সখ্া এশস ঢর্যাৎস্নাশলাশক 
ডাশক। ঢসই ঢপ্রমই র্ন্ম ঢদশব হেশির বা কহবত্ার। আবার ঢসই স্বপ্ন ঢভশ ও পড়শব িয়শত্া ঢকাশনা এক 
সময়। ঢর্মন ‘ভাশলাবাসাবাহস’ কহবত্ায় রুহট কারখ্ানায় কার্ করা হিেু হকশোরহট ভাশলাশবশসহেল 
হরিান হকশোরীশক- 
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প্রোহসদ্ধ ভাশলাবাসা, আিা, প্রোভা া ভাশলাবাসা, 
ভাশলাবাসা িাশড়র হভত্শর হগশয় বাসা ঢবাঁশধ্শেন! 

হকন্তু ভাশলাবাসা পূণষত্া পায়হন। হরস্টান হকশোরী আর্ দুই সন্তাশনর র্ননী িশয় অহফশস কার্ কশর, 
েুহটর হদশন র্ায় গীর্ষায়। আর হকশোর ঢেশলহট ‘হসাঁদুর হবলাসী নারী’ হনশয় সংসার কশর। ত্াশদর ঢপ্রম 
োশক িাশিষর হপেশন োন্ত কবশর। দীঘষ হবরশি কখ্নও ঢপ্রশমর অহভমান গাে ঢেশক গাে িশয় র্ায়- 

অহভমানী বকুশলর অশ্রুগুহল ফুল িশয় ঝশর আশে ঘাশস! 
(বকুল) 

 হনশর্র বক্তশবয ‘পূবষপুরুর্’এর বদশল বযবিার কশরশেন ‘পূবষনারী’ েব্দহট। কুহনষে র্াহনশয়শেন 
অগ্রর্া কহবশদর, স্বীকৃহত্ হদশয়শেন ত্াশদর উত্তরাহধ্কারশক। ঢত্মনই সিমমষী অগ্রর্ কহবশদর বার বার 
সর্ম্ান র্াহনশয়শেন কহবত্ার মশধ্য। ‘হনয়ত্ একাকী কহব’ সুধ্ীন্দ্রনাে দশত্তর প্রহত্ েদ্ধাঘষয র্াহনশয়হেশলন 
এভাশব- 

দুপুর হদবার মশত্া দীহপ্তমান তু্হম 
হনহিত্ মৃতু্যশক হনশয় হবলাস কশরাহন। 

... 
‘হনহখ্ল নাহস্ত’র কো কীভাশব ঢোনাশল? 
এত্খ্াহন ঢর্ার তু্হম ঢকাো ঢেশক ঢপশল? 

হপ্রয় কহব েহক্ত িশট্টাপাধ্যাশয়র মৃতু্যশত্ ঢলশখ্ন- 
ত্রিিশভাশর ঢটহলশফাশন ঢকাঁশদ ওশে আকহিক ঢোশকর সংবাদ। 

(ত্রিিশভাশরর কান্না) 
হপ্রয় কহবর হনহবড় কহবত্াপাশের হনদেষন সমগ্র কহবত্া রু্শড়। ত্রদব হপকহনশকর মশিাৎসব ঢেশক 
ঢিমশন্তর অরণয—‘রহ ন পাগল কহব’ বহু হবহিি রূশপ ধ্রা পশড়শে এ কহবত্ায়। ‘২৫ঢে ত্রবোশখ্র 
কহবত্া’ হিশসশব হলশখ্শেন ‘ত্পষণ ত্পষণ...’, ঢর্খ্াশন হেি ঘহটশয়শে র্ীবনর্েণার উপেম— 

র্ত্ই মাশরা, র্ত্ই ধ্শরা, র্ত্ই র্ব্দ কশরা 
কহবত্া আর্ ভর কশরশেন হেশি েশরা েশরা... 

 কহবত্ায় ত্রবহিিয ও বযাহপ্ত োকশলও ‘েত্বেশরর নারীশমধ্র্শজ্ঞর’ ওপশর দাাঁহড়শয় হত্হন ‘সমস্ত 
ঢমশয়র িশয়’ কহবত্ায় বার বার ‘ঢপৌরুর্ হবস্ফার’এর হবরুশদ্ধই দৃপ্ত ঢলখ্নী ধ্ারণ কশরশেন, আনখ্ 
আকুলত্া হনশয় বশল িশলশেন – 

ধ্হর্ষত্া ঢস ঢমশয় ঢকান সুহবিার পায়? 
ঢসইসব ঢমশয়শদর কান্না রক্ত ঘাম 
এই কলশম ভশরহে, বলশত্ এশসহে। 
(সমস্ত ঢমশয়র িশয় বলশত্ এশসহে) 
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১। বসু কৃষ্ণা, ঢেষ্ঠ কহবত্া, ঢদ’র্, কলকাত্া, প্রেম সংস্করণ, ২০০৩। 
সিায়ক গ্রন্থ 
১। বনফুল, ঢেষ্ঠ গি, বাণীহেি, কলকাত্া, পঞ্চম সংস্করণ, ২০১০। 
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৩। হমি েমু্ভ, িাাঁদ বহণশকর পালা, এম.হস.সরকার এন্ড সন্স, কলকাত্া, দেম সংস্করণ, ১৪১৬। 
৪। রায় অপণষা, ‘পুরাত্নী নারী, ধ্মষ সমার্ ও সাহিশত্য’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাত্া, প্রেম সংস্করণ, 
২০১৬। 
সিায়ক পি-পহিকা 
১। অনো, নারীর কলশম কহবত্া সংখ্যা, হদ্বত্ীয় বর্ষ, প্রেম সংখ্যা, ত্রবোখ্ ১৪২০। 
২। আমার সময়, হদ্বত্ীয় বর্ষ, িতু্েষ সংখ্যা, ২০১০। 
৩। বনানী, েয় কহব সংখ্যা, ২০১৪। 
৪। ঢরাববার, সংবাদ প্রহত্হদন, ২০ঢে রু্লাই ২০০৮। 
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 ‘বঙ্গদেষশন’ বহঙ্কমিশন্দ্রর িাসযরস ভাবনা: এক র্ীবন্ত হেি-ত্রেলী 
ঢলখ্ক-পহরহিহত্ 

 
স্বরূপ ঢদ 

গশবর্ক (হপ.এইি.হড), বাংলা হবভাগ 

হসশধ্া-কানশিা-বীরসা হবশ্বহবদযালয়, পহিমবঙ্গ, ভারত্ 

সংহিপ্তসার 

বাংলা সামহয়কপি ত্ো বাংলা সাহিশত্যর ইহত্িাশস এক উশেখ্শর্াগয হনদেষন িল ‘বঙ্গদেষন’ পহিকা। 

এই পহিকা বহঙ্কমিন্দ্র িশট্টাপাধ্যাশয়র সৃহি। হত্হন এই পহিকায় একহদশক ঢর্মন সমার্ ভাবনা, ইহত্িাস 

ভাবনা, রার্দ্বনহত্ক ভাবনা, অেষদ্বনহত্ক ভাবনা, ধ্মষ ভাবনা, দেষন ভাবনা ও সাহিত্য ভাবনাশক তু্শল 

ধ্শরশেন, ত্ার পাোপাহে হত্হন িাসযরস ভাবনারও র্োেষ পহরিয় হদশয়শেন। ‘বঙ্গদেষশন’ বহঙ্কশমর িাসযরস 

ভাবনা উশে এশসশে ‘কমলাকাশন্তর দপ্তশর’র হবহভন্ন হনবশি, ‘বযাঘ্রািার্ষয বৃিোঙু্গল’, ‘বাবু’ ও ‘মুহিরাম 

গুশড়র র্ীবনিহরত্’ প্রবশির মাধ্যশম। এই সব রিনায় িাসযরস ভাবনার মশধ্য একহদশক ঢর্মন হবশুদ্ধ 

িাসযরশসর উপাদান আশে, ঢত্মহন িাসযরশসর প্রকােভহঙ্গশত্ বযশঙ্গর মাধ্যশম বযহক্ত, র্াহত্ ত্ো সমাশর্র 

কুহদশকর প্রহত্ প্রহত্বাদ ও হধ্ক্কারও আশে। বহঙ্কমিশন্দ্রর িাসযরস ভাবনার দ্বারা পরবত্ষীকাশল বহু 

সাহিহত্যক প্রভাহবত্ িশয়শেন। 

সূিক েব্দ: ‘বঙ্গদেষন’, িাসযরস, সামহয়কপি, সমার্।        
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‘বঙ্গদেষন’ বহঙ্কমিন্দ্র িশট্টাপাধ্যাশয়র (১৮৩৮-১৮৯৪) অননয সৃহি। উনহবংে েত্াব্দীশত্ ঢরশনসাাঁশসর 

প্রভাবপুি হেল এই পহিকা। ১৮৭২ হরস্টাশব্দ বহঙ্কমিন্দ্র এই পহিকা প্রকাে কশরন। ত্শব ‘বঙ্গদেষন’ 

প্রকাশের প্রায় এক মাস পূশবষ এই পহিকার পহরকিনার কো ১৪ মািষ ১৮৭২ হরস্টশব্দ বহঙ্কমিন্দ্র 

‘Mookerjee’s Magazine’ এর সম্পাদক েমু্ভিন্দ্র মুশখ্াপাধ্যায়শক একহট পশির মাধ্যশম র্ানান, “I 

wish you every success in your project. (‘Mookerjee’s Magazine’এর পুনঃপ্রকাশের 

পহরকিনা প্রসঙ্গ) I have myself projected a Bengali Magazine (বঙ্গদেষন’) with the 

object of making it the medium of communication and sympathy between the 

educated and uneducated classes. You rightly say that the English for good or for 

evil has become our vernacular; and this trend daily to widen the gulf between 

the higher and lower ranks of Bengali society.”১  

    এই পহিকার সশঙ্গ বা াহলর মন, আশবগ, ভাশলাবাসা র্হড়ত্ হেল। শুধু্ ত্াই নয় ত্া হেল বহঙ্কম-

হৃদশয়র সশঙ্গও সংহলি। ঢকননা বহঙ্কম হবশ্বাস করশত্ন, “ভারত্বর্ষীয় নানা র্াহত্ একমত্, এক পরামেষী, 

এশকাশদযাগী না িইশল ভারত্বশর্ষর উন্নহত্ নাই।”২  

    আর এই উন্নহত্র সংকি হনশয়ই বহঙ্কশমর ‘বঙ্গদেষশন’র পেিলা। রবীন্দ্রনাে বশলশেন, “বঙ্গদেষন ঢর্ন 

ত্খ্ন প্রেম আর্াশের বর্ষার মশত্া সমাগত্ ‘রার্দুন্নত্ধ্বহন:’ এবং মুর্লধ্াশর ভাববর্ষশণ বঙ্গসাহিশত্যর 

পূবষবাহিনী পহিমবাহিনী সমস্ত নদী হনঝষহরণী অকিাৎ পহরপূণষত্া প্রাপ্ত িইয়া ঢর্ৌবশনর আনেশবশগ 

ধ্াহবত্ িইশত্ লাহগল।”৩  

    এ প্রসশঙ্গ ভবশত্ার্ দত্ত বশলশেন, “১৮৭২ হরস্টাশব্দ বহঙ্কমিশন্দ্রর সম্পাদনায় বঙ্গদেষশনর প্রকাে 

বাংলা সাহিশত্য একহট বড় ঘটনা। বঙ্গদেষশনর আহবভষাব বহঙ্কশমর ভার্ায় রার্দুন্নত্ধ্বহন। আর্াশের 

বর্ষশণর মশত্া িাহরহদক িঞ্চল ও িমহকত্ কশর ত্ার আহবভষাব।”৪  

    ‘বঙ্গদেষন’ হেল বহঙ্কশমর মননেীল পহিকা। এই পহিকার মাধ্যশম হত্হন বা াহলর সাহবষক উন্নহত্ 

ঘটাশত্ ঢিশয়হেশলন। র্াশত্ কশর বা াহল ভারত্ীয় সংসৃ্কহত্ ঢত্া বশটই, এমনহক হবশ্বসংসৃ্কহত্র সশঙ্গ 

একহিত্ কশর ঢমশল ধ্রশত্ পাশরন। ত্াই ‘বঙ্গদেষন’ঢক শুধু্ সাহিশত্যর সূক্ষ্ম হবশলর্ণ হিশসশব নয়, বরং 

িাহত্য়ার হিশসশব তু্শল ধ্শর রু্শগর প্রশয়ার্নশক ঢমটাবার ঢিিা কশরন। এ প্রসশঙ্গ বহঙ্কমিন্দ্র ‘বঙ্গদেষশন’র 

পিসূিনাশত্ বশলন, “এই পশি আমরা কৃত্যহবদয সম্প্রদাশয়র িশস্ত, আরও এই কামনায় সমপষণ কহরলাম 
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ঢর্, ত্ািারা ইিাশক আপনাহদশগর বাত্তষাবি স্বরূপ বযবিার করুন। বা াহল সমাশর্ ইিা ত্াাঁিাহদশগরশক 

হবদযা, কিনা, হলহপশকৌেল এবং হিশত্তাৎকশর্ষর পহরিয় হদক।”৫  

    ত্াই ‘বঙ্গদেষশন’র পাত্ায় একহদশক ঢর্মন সমার্ ভাবনা, অেষদ্বনহত্ক ভাবনা, রার্দ্বনহত্ক ভাবনা, 

ইহত্িাস ভাবনা ও স্বশদে ভাবনার হিি ফুশট ওশে, ঢত্মহন অপর হদশক হবজ্ঞান ভাবনা, দেষন ভাবনা ও 

সাহিত্য ভাবনাশকও র্োর্ে রূপ ঢদওয়া িয়। আর ত্ার সশঙ্গ রু্ক্ত িয় লঘুরসাত্মক িাসযরস ভাবনা। ঢর্ 

িাসযরস ভাবনা সমাশর্র প্রহত্হট রশের অসঙ্গহত্শক বযঙ্গ হবদ্রুশপর মাধ্যশম তু্শল ধ্শর। আর এই িাসযরস 

ভাবনার সশঙ্গ রু্ক্ত সাহিহত্যশকর হৃদয়বত্তা। ঢমধ্ার সশঙ্গ আশবগ, রু্হক্তর সশঙ্গ কিনা ও কহবত্ব েহক্তশক 

কাশর্ লাহগশয় এই িাসযরস ভাবনার দৃেত্া প্রহত্পন্ন িয়। বহঙ্কমিন্দ্র অনুভব কশরহেশলন শুধু্ ভাবগম্ভীর 

রিনার দ্বারা মানুশর্র হৃদয়শক আকৃি করা ত্ো ঢবাঝাশনা সম্ভব নয়। ত্ার র্নয প্রশয়ার্ন রস ত্ো লঘু 

িাহসর েশ  গশির ঢখ্ারাক। আর ঢসই গশির ঢখ্ারাশকর মাধ্যশমই সমাশর্র কুহদশকর হিি তু্শল ধ্রা। 

    ‘বঙ্গদেষশন’র িাসযরস ভাবনার প্রকাে ঘশটশে হবহভন্ন রিনায়। র্হদও ত্ার পহরসর খু্ব বৃিৎ না 

িশলও ত্ার প্রধ্ান কাোহর হেশলন স্বয়ং বহঙ্কমিন্দ্র। হত্হন ত্াাঁর বহু রিনায় িাসযরসশক প্রাধ্ানয হদশয়শেন। 

র্হদও বহঙ্কশমর পূশবষই বাংলা সাহিশত্য এই লঘু িাশলর িাসযরস ভাবনার উদ্ভব ঘশটহেল। এ হবর্শয় 

মধু্সূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) ও দীনবিু হমশির (১৮৩০-১৮৭৩) নাম করা র্ায়। মধু্সূদন দশত্তর ‘এশকই 

হক বশল সভযত্া’(১৮৬০) হকংবা ‘বুশড়া সাহলশকর ঘাশড় ঢরাাঁ’(১৮৬০) প্রভৃহত্ রিনায় এবং দীনবিু হমশির 

‘সধ্বার একাদেী’(১৮৬৬), ‘হবশয় পাগলা বুশড়া’(১৮৬৬) হকংবা ‘র্ামাই বাহরক’(১৮৭২) প্রিসশন ত্ার 

পহরিয় পাওয়া র্ায়। ত্শব বহঙ্কশমর িাসযরস ভাবনার ঢখ্ারাক অশনক ঢবহে আধু্হনক ও র্ীবন্ত। ঢকননা 

বহঙ্কশমর িাসযরস ভাবনা শুধু্ িাহসর ঢখ্ারাক নয়, ত্া হেল িাহসর মাধ্যশম সমার্ বাস্তশবর সহেক 

অনুশলখ্ন। ত্াই এ প্রসশঙ্গ রবীন্দ্রনাশের রু্হক্ত গ্রিণশর্াগয, “হনমষল শুভ্র সংর্ত্ িাসয বহঙ্কম সবষপ্রেম 

বঙ্গসাহিশত্য আনয়ন করশলন।”৬  

    বহঙ্কমিশন্দ্রর িাসযরস ভাবনার পহরিয়বািী ঢলখ্া অশনক রিনায় পাওয়া র্ায় এবং ঢস ঢলখ্াগুহল 

প্রেশম ‘বঙ্গদেষশন’র পৃষ্ঠায় োপা িয়। পশর ঢসগুহল পুস্তকাকাশর প্রকাহেত্ িয়। ‘বঙ্গদেষশন’ প্রকাহেত্ 

বহঙ্কশমর িাসযরস মূলক রিনাগুহল হনম্নরূপ, 

(১) ‘ঢলাকরিসয’- ‘বযাঘ্রািার্ষয বৃিোঙু্গল’ (ত্রবোখ্, ১২৭৯) 

(২) ‘ঢলাকরিসয’- ‘বাবু’ (ফাল্গুন, ১২৭৯) 

(৩) ‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’- ‘একা ঢক গায় ঐ?’ (ভাদ্র, ১২৮০) 

(৪) ‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’– ‘মনুর্যফল’ (আহশ্বন, ১২৮০) 

(৫) ‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’– ‘ইউহটহলহট বা উদরদেষন’ (কাহত্ষক, ১২৮০) 
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(৬) ‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’– ‘পত্ঙ্গ’ (অগ্রিায়ণ, ১২৮০) 

(৭) ‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’- ‘আমার মন’ (মাঘ, ১২৮০) 

(৮) ‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’- ‘বসশন্তর ঢকাহকল’ (ত্রিি, ১২৮০) 

(৯) ‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’- ‘ফুশলর হববাি’ (আর্ে, ১২৮১) 

(১০) ‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’- ‘বড়বার্ার’ (ত্রিি, ১২৮১) 

(১১) ‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’- ‘আমার দুশগষাৎসব’ (কাহত্ষক, ১২৮১) 

(১২) ‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’- ‘একহট গীত্’ (ফাল্গুন, ১২৮১) 

(১৩) ‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’- ‘হবড়াল’ (ত্রিি, ১২৮১) 

(১৪) ‘মুহিরাম গুশড়র র্ীবনিহরত্’ (আহশ্বন, ১২৮৭) 

হনশম্ন এই প্রবিগুহলশক হবশলর্ণ কশর, এর মশধ্যকার িাসযরস ভাবনাশক তু্শল ধ্রার ঢিিা করা িল। 

    ত্শব বহঙ্কশমর প্রবশি িাসযরস ভাবনাশক তু্শল ধ্রার আশগ িাসযরস হবর্য়হট কী  ত্া ঢর্শন ঢনওয়া 

প্রশয়ার্ন। িাসযরস িল একপ্রকার সৃর্নেীল সাহিত্যকমষ। র্াশত্ সাহিহত্যক গশির েশ , িাহসর মর্হলশস 

সমার্ ত্ো বযহক্তর নগ্ন ত্ো কুৎহসত্ রূপশক বযশঙ্গর মাধ্যশম তু্শল ধ্শর। এখ্াশন সাহিহত্যক অশনকটা 

সমার্ সশিত্শকর ভূহমকা পালন কশরন। এক হদশক িাহসর মর্হলস, অপর হদশক বাস্তব সমাশর্র হিি 

দুহটই িাসযরশসর মাধ্যশম ফুশট ওশে। এ প্রসশঙ্গ বহঙ্কমিন্দ্র ‘বঙ্গদেষন’ ত্রিি, ১২৭৯ –ঢত্ ঢর্যাহত্হরন্দ্রনাে 

োকুশরর ‘হকহঞ্চৎ র্লশর্াগ’ (ঢসশেম্বর, ১৮৭২) প্রিসনহটর সমাশলািনা প্রসশঙ্গ বশলন, “অশনশকরই 

প্রণীত্ প্রিসন, প্রিসন নশি, অপকৃি নাটক মাি, এ প্রিসন (‘হকহঞ্চৎ র্লশর্াগ’) প্রিসন মাি হকন্তু 

অপকৃি নশি। ইিাশত্ িাসযরশসর প্রািুর্ষ না োকুক হকন্তু অভাব ঢনই। এবং বযঙ্গ র্শেি। ঢসই সশঙ্গ র্হদ 

ঢকান ঢেণীহবশেশর্র প্রহত্ লিয িইয়া োশক ত্োহপ হনেনীয় নশি, ঢকননা বযশঙ্গর অনুপরু্ক্ত হবর্য় লইয়া 

ঢকাোও বযঙ্গ ঢদহখ্লাম না। র্ািা বযশঙ্গর ঢর্াগয ত্ৎপ্রহত্ বযঙ্গ প্ররু্ক্ত, ত্ািাশত্ অহনি নাই, ইি আশে।”৭  

    র্হদও বহঙ্কমিন্দ্র নাটক, প্রিসশনর িাসযরশসর সশঙ্গ প্রবশির িাসযরশসর পােষকয আশে বশল 

র্াহনশয়শেন। সাহিশত্য এই িাসযরস হনশয় অশনক হবত্কষ রশয়শে। বাংলা সাহিশত্য িাসযরস ভাবনার 

উৎপহত্ত িশয়শে পািাত্য ঢেশক। সাধ্ারণত্ িার প্রকার িাসযরস সাহিশত্য প্রিহলত্, 

 Wit 

 Humour 

 Irony 

 Satire 
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Wit  িল বুহদ্ধর ঢখ্লা।৮ এর মাধ্যশম দীহপ্তর পূণষত্া প্রাহপ্ত ঘশট। বুহদ্ধর এই বপ্রক্রীড়া আমাশদর মশন 

হবিশয়র ঢদালা র্াগায়। এর সশঙ্গ র্ীবশনর গভীর আশবশগর ত্ো অনুভূহত্র ঢকাশনা ঢর্াগ ঢনই। 

সমাশলািক এশক বশলন হনেক বাগদ্ববদগ্ধ। Humour িল গভীর সিানুভূহত্র প্রকাে। র্াশত্ োশক ঢস্নি 

হমহেত্ ঢকামল অনুভূহত্। Irony িল বযশঙ্গর সশঙ্গ িাসযরস আর Satire এর িাসযরশস ঢলশর্র সুর 

পাওয়া র্ায়। এই ঢলশর্র মাধ্যশমই ফুশট ওশে ত্ীব্র বযঙ্গ। ত্াই সমাশলািক বশলন, “Irony ও Satire 

এর মশধ্য িাসযরশসর অবকাে রহিত্ িয়।”৯  

    ইংশরহর্ সাহিশত্য ঢেক্সপীয়শরর নাটক সমূশি ও িালষস লযাশম্বর প্রবিাবলীশত্ িাসযরস হিশসশব 

Humour–এর প্রাধ্ানয লি করা র্ায়। ঢত্মহন বহঙ্কম পূবষবত্ষী দীনবিু হমশির মশধ্য Wit ও Humour 

-এর সংহমহেত্ রূশপর প্রহত্ফলন ঢদখ্া র্ায়। ত্শব বহঙ্কশমর রিনায় মূলত্ ‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’ ও 

‘মুহিরাম গুশড়র র্ীবনিহরশত্’ একহদশক ঢর্মন Humour –এর প্রাধ্ানয লি করা র্ায় ঢত্মহন কখ্নও 

কখ্নও Wit,  Irony  হকংবা Satire  নামক িাসযরসও পহরলহিত্ িয়।  

    ‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’ ‘বঙ্গদেষশন’ প্রেম প্রকাে পায় ১২৮০ বঙ্গাশব্দ। কমলাকাশন্তর হত্নহট অংে হেল। 

র্ো, 

(ক) ‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’ 

(খ্) ‘কমলাকাশন্তর পি’ এবং  

(গ) ‘কমলাকাশন্তর র্বানবেী’। 

‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’ স্বত্ে পুস্তকরূশপ প্রকাে পায় ১৮৭৫ হরস্টাশব্দ। ‘কমলাকাশন্ত দপ্তশর’ ঢমাট ১৪ হট 

হনবি ত্ো সেভষ রশয়শে। র্ার মশধ্য ‘িন্দ্রাশলাক’ ও ‘মেক’ অিয়িন্দ্র সরকাশরর এবং ‘েীশলাশকর রূপ’ 

রার্কৃষ্ণ মুশখ্াপাধ্যাশয়র রিনা। ১৮৭৫-এ এই হত্নহট সেভষ বাদ হদশয় ঢমাট ১১হট প্রবি প্রকাহেত্ িয়। 

‘বঙ্গদেষশন’র পাত্ায় ভাদ্র, ১২৮০ বঙ্গাব্দ ঢেশক ত্রবোখ্, ১২৮২ বঙ্গাব্দ পর্ষন্ত ‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’ 

প্রকাহেত্ িয়।  

    ‘কমলাকাশন্তর দপ্তশর’ িাসযরস সৃহিশত্ বহঙ্কমিন্দ্র পািাত্যশক অনুসরণ কশরন। এবং বহঙ্কমিন্দ্র 

‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’ রিনাহটও হড কুইহন্সর ‘Confession of English Opium Eter’-এর অনুসরশণ 

রহিত্। ত্াই েহেভূর্ণ দােগুপ্ত বশলন, “বহঙ্কমিশন্দ্রর কমলাকাশন্তর দপ্তশরর ভাব ও রীহত্র উপশর 

ইংশরহর্ সাহিশত্যর হকেু হকেু প্রভাব লহিত্ িয়।”১০  

    ত্শব বহঙ্কমিন্দ্র ‘কমলাকাশন্তর দপ্তশর’ পািাত্যশক অনুসরণ করশলও কমলাকান্ত বহঙ্কশমর হনর্স্ব 

মনশনর সৃহি। ঢস কহব, দােষহনক, সমার্দ্রিা। ত্াই ড. নাড়ুশগাপাল ঢদ বহঙ্কমিন্দ্র সম্পশকষ বশলশেন, 

“বহঙ্কমিন্দ্র ঢর্ কত্ বড় হিন্তাহবদ্  ভাবুক হেিী, আত্মদ্রিা, কমলাকাশন্তর দপ্তরই ত্াাঁর প্রকৃি উদািরণ।”১১  
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    ‘কমলাকাশন্তর দপ্তশর’র প্রবিগুহলশত্ বহঙ্কম Humour, Satire, Wit ও Irony-এর সংহমহেত্ 

ঢমাড়শক ঢকৌতু্শকর মধ্য হদশয় বযশঙ্গর োহণত্ বাকযবাণ হনশিপ কশরশেন। র্ার মশধ্য রশয়শে রু্হক্তর 

পরম্পরা। ত্াই োওন নেী ‘প্রাবহিক বহঙ্কমিশন্দ্রর কলশম িাসযরস’ প্রবশি বশলশেন, “প্রকৃি রূপ 

বিশনর হসহরয়াস রু্হক্ত পরম্পরার পাোপাহে লঘু রসাত্মক প্রবশিও ত্ার কলম েল হসদ্ধিস্ত।”১২  

    বহঙ্কমিন্দ্র অন্তশরর বযো, ঢবদনা, ঢিাভশক তু্শল ধ্শরশেন কমলাকাশন্তর মধ্য হদশয়। আর ত্ার সশঙ্গ 

রু্ক্ত িশয়শে হনমষল িাসযরস। ত্াই সশত্যন্দ্রনাে রায় বশলন, “হত্হনই প্রেশমর দৃিাশন্তর দ্বারা প্রমাণ 

করাইয়া ঢদন ঢর্, এই িাসযশর্যাহত্র সংস্পশেষ ঢকান হবর্শয়র গভীরত্া হ্রাস িয় না, ঢকবল ত্ািার 

ঢসৌের্ষ ও রমণীয়ত্া বৃহদ্ধ িয়। ত্ািার সব্বষাংশে প্রাণ এবং গহত্ ঢর্ন সুস্পিরূশপ দীপযমান িইয়া 

ওশে।”১৩  

    ঢিিগুপ্ত বশলন, “কমলাকান্ত ধ্রুপদী সাহিত্য কীহত্ষরূশপ প্রহত্হষ্ঠত্ িশয়শে। পহরকিনার অহভনবত্ব 

কমলাকাশন্তর হবিয়কর বযহক্তর স্পেষ, র্ীবন ঢিত্নার গ্রিণত্া এবং লঘু ক্রীড়ােীলত্ার ঢকাহটশত্ 

সমভাশব হবিার, ভার্ার সরলত্া, ত্ীক্ষ্ণত্া, গীহত্ ঢসৌরশভদ হমেণ একহট হেি হসহদ্ধশত্ ঢপৌঁশেশে এই 

গ্রন্থ।”১৪  

    প্রাবহিক বহঙ্কমিন্দ্র ত্ীক্ষ্ণ হবশলর্ণ ও সমাশলািনার ভহঙ্গশত্ হবশুদ্ধ িাসযরস সৃহি কশরশেন। 

‘কমলাকাশন্তর দপ্তশর’ আর িাসযরশসর সশঙ্গ রু্ক্ত িশয়শে কিনার। ঢর্খ্াশন বহঙ্কম িশয় উশেশেন অশনকটা 

কহব স্বভাশবর। ত্াই িাসযরস িশয় উশেশে ঢকাোও সংর্ত্, ঢকাোও উচ্চ, ঢকাোও প্রিসশনর উচ্চকশে 

উৎশরাল িাহস, আবার ঢকাোও বা কশমহডর প্রাণশখ্ালা উচ্ছ্বাস। কখ্শনা ট্রযাহর্হডর হবর্ন্ন আভাস। ত্াই 

সমাশলািক বশলন, “কমলাকাশন্তর দপ্তর একহট ত্ান লয় শুদ্ধ সংগীশত্র মত্, আমাশদর রসশবাধ্শক 

পহরপূণষ তৃ্হপ্ত দান কশর।”১৫  

    ‘একা’ প্রবশি বহঙ্কমিন্দ্র সংসাশরর মায়ার মশধ্য না ঢেশক গাশনর মশধ্য হদশয় বাাঁিশত্ ঢিশয়শেন। 

সংসারশক ত্ার গভীর অরণয বশল মশন িশয়শে। হত্হন অনুভব কশরশেন মায়ািীন সংসাশরর সব হকেুই 

হনরানে। এই র্হটল সাংসাহরক র্ীবশনর মশধ্য িাসযরসশক ফুহটশয় তু্শল িরম বাস্তবত্াশক প্রহত্পন্ন 

কশরশেন বহঙ্কমিন্দ্র। হত্হন বশলশেন, “এখ্ন র্াহনয়াহে ঢর্, এই অরশণয পে নাই; এ প্রান্তশর র্লােয় 

নাই, এ নদীশত্ পার নাই, এ সাগশর দ্বীপ নাই, এ অিকাশর নিি নাই।”১৬  

    ‘পত্ঙ্গ’ প্রবশি বহঙ্কমিন্দ্র সমার্ বাস্তবত্ার এক সর্ীব হিিশক তু্শল ধ্শরশেন। ঢর্খ্াশন হত্হন সমাশর্ 

উদূ্ভত্ বহির প্রভাশব রূপবহি, ধ্নবহি, মানবহি সব পুশড় র্াওয়ার কো বশলশেন, প্রাবহিক ত্াই 

বশলশেন, “বহি হক আমরা র্াহন না। রূপ, ঢত্র্, ত্াপ, হক্রয়া, গহত্ এ সকল কোর অেষ নাই। এখ্ন 
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দেষন িাহর মাশন, হবজ্ঞান িাহর মাশন। ধ্র্ম্ষ পুস্তক িাহর মাশন, কাবযগ্রন্থ িাহর মাশন। ঈশ্বর হক, ধ্র্ম্ষ হক, 

জ্ঞান হক, ঢস্নি হক? ত্ািাহক, হকেু র্াহন না।”১৭  

    ‘মনুর্যফল’ প্রবশি সমস্ত র্ীবশক ফশলর সশঙ্গ কিনা কশর কটাি কশরশেন। ধ্নী বযহক্তশক ঢর্মন 

কাাঁোশলর সশঙ্গ তু্লনা কশরশেন, ঢত্মহন েীর্াহত্শক নাহরশকশলর সশঙ্গ তু্লনা কশরশেন। আবার 

ঢদেশনত্াশক হত্হন হেমূল ফুল বশল কটাি করশত্ হদ্বধ্া কশরনহন। বহঙ্কম বশলশেন, “এ ঢদশে একর্াহত্ 

ঢলাক সম্প্রহত্ ঢদখ্া হদয়াশেন, ত্ািারা ঢদে হিদ্বত্র্ী বহলয়া খ্যাত্। ত্ািাশদর আহম হেমূল ফুল ভাহব। 

র্খ্ন ফুল ঢফাশট ত্খ্ন ঢদহখ্শত্ শুহনশত্ বড় ঢোভা – বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা গাে আশলা কহরয়া োশক।”১৮  

    সমাশর্র অশেষর দাাঁহড়পাোয় ঢেহণদ্ববর্শমযর হিি পাই ‘হবড়াল’ প্রবশি। ঢর্খ্াশন ধ্নত্াহেক, র্হমদাহর 

সভযত্ার হবরুশদ্ধ বহঙ্কম হবশদ্রাি কশরশেন। হবড়াশলর মশধ্য সামযবাদী, মানবত্াবাদী দৃহিভহঙ্গর প্রকাে 

ঘহটশয় সমার্বযবস্থার উপর কটাি হনশিপ কশরশেন। হত্হন হবড়াশলর মুখ্ হদশয় বশলশেন, “মারহপট 

ঢকন? ... এ সংসাশর িীর, সর, দুগ্ধ, মৎস, মাংস সকলই ঢত্ামরা খ্াইশব, আমরা হকেু পাইব না ঢকন? 

ঢত্ামরা মনুর্য আমরা হবড়াল প্রশভদ হক?”১৯  

    ধ্নীশদর হবরুশদ্ধ হধ্ক্কার র্াহনশয় প্রাবহিক হবড়াশলর কশে ঢঘার্ণা কহরশয়শেন সামযবাশদর সুর, 

“সমাশর্র উন্নহত্শত্ দাহরশদ্রর প্রশয়ার্ন না োহকশল োহকশত্ পাশর, হকন্তু ধ্নীহদশগর হবশের্ প্রশয়ার্ন, 

অত্এব ঢিাশরর দেহবধ্ান কত্ষবয।”২০  

    ‘ঢোঁহক’ প্রবশিও বহঙ্কমিন্দ্র র্হমদাশরর অত্যািারশক ঢোঁহকর সশঙ্গ তু্লনা কশর ঢলশর্র মাধ্যশম ত্ার 

প্রহত্বাদ কশরশেন, “ঢদহখ্লাম এ সংসার ঢকবল ঢোঁহকোল। বড় বড় ইমারত্, ত্রবেকখ্ানা, রার্পুহর সব 

ঢোঁহকোল। ত্ািাশত্ বড় বড় ঢোঁহক, গশড় নাক পুহড়য়া খ্াাঁড়া িইয়া রহিয়াশে। ঢকাোও র্হমদার রূশপ 

ঢোঁহক, প্রর্াহদশগর হৃদহপে গশড় হপহর্য়া, নূত্ন হনহরখ্ রূপ িাউল বাহির কহরয়া সুশখ্ হসদ্ধ কহরয়া 

অন্নশভার্ন কহরশত্শেন।”২১  

    বহঙ্কশমর হর্জ্ঞাসা শুধু্ আত্মশকহন্দ্রক নয় ত্া ঢবাঁশি োকার উপকরণ। ‘একহট গীত্’ প্রবশি ত্াাঁর 

আত্মহর্জ্ঞাসা আশে, আশে সমকালীন পি-পহিকার হবরূপ সমাশলািনাও, ত্াশত্ কশর কহবর হবিহলত্ ও 

হদশেিারা িওয়ার কো। হত্হন বশলশেন, “এ সুখ্ ঢকাোয় রাহখ্ব, লইয়া হক কহরব, আহম ঢকাোয় র্াইব, 

এ সুশখ্র ভার লইয়া ঢকাোয় ঢফহলব?”২২ 

    ‘বড়বার্ার’ প্রবশি বহঙ্কম পুাঁহর্বাশদর স্বরূপশক িাসযরশসর মাধ্যশম তু্শল ধ্শরশেন। Wit –এর 

মাধ্যশম পুাঁহর্বাশদর কার্ষকাহরত্ার হিি অত্যন্ত দিত্ার সশঙ্গ অঙ্কন কশরশেন। শুধু্ ত্াই নয় বযশঙ্গর 

মাধ্যশম বত্ষমান সমাশর্ হবদযা ঢেশক খ্াদয সবহকেুর ঢকনাশবিার কো তু্শল ধ্শরশেন। হত্হন বশলশেন, 

“এ হবশ্বসংসার একহট বৃিৎ বার্ার –সকশলই এখ্াশন ঢদাকান সার্াইয়া বহসয়া আশে। সকশলরই উশিেয 
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মূলযপ্রাহপ্ত। সকশলই অনবরত্ ডাহকশত্শে, ‘আমার ঢদাকাশন ভাশলা হর্হনর্ -খ্হরিার িশল আয়।’ –

সকশলরই একমাি উশিেয খ্হরিাশরর ঢিাশখ্ ধূ্লা হদয়া রহদ মাল পািার কহরশব।”২৩  

    ‘ইউহটহলহট’ বা ‘উদরদেষন’ প্রবশি বহঙ্কম ঢবন্থাশমর দােষহনক ত্ে ও সূিশক, বযঙ্গাত্মক অনুকরশণ 

আকর্ষণীয় সরসত্া দান কশরশে। আর ‘বসশন্তর ঢকাহকল’ ও ‘ফুশলর হববাি’ প্রবশি কিনার অদময 

উচ্ছ্বাস পহরলহিত্ িশয়শে। ঢর্খ্াশন প্রাবহিক বশলশেন মানুশর্র হববাি েূশনয হমহলয়া র্ায়। হকন্তু অন্তশর 

ঢর্শগ োশক সুখ্-দুঃশখ্র আনেময় িৃহত্। ‘আমার দুশগষাৎসব’ প্রবশি প্রাবহিক বহঙ্কম স্বশদেপ্রীহত্র এক 

ত্ীব্র আহত্ষশক গভীর ক্রেশনর সুশর বযক্ত কশরশেন। হত্হন বশলশেন, “এই েয় ঢকাহট ঢদি ঢত্ামার র্নয 

পত্ন কহরব। না পাহর এ দ্বাদে ঢকাহট িশি ঢত্ামার র্নয কাাঁহদব। এ মা গৃশি এশসা – র্াাঁিার েয় ঢকাহট 

সন্তান – ত্াাঁিার ভাবনা হক?”২৪  

    ‘কমলাকাশন্তর দপ্তশর’ বহঙ্কম িাসযরশসর মাধ্যশম র্ীবশনর এক সত্যানুসিান কশরশেন। ত্াই অরহবে 

ঢপািার ত্াাঁর ‘বহঙ্কম-মানস’ গ্রশন্থ বশলশেন, “কমলাকাশন্তর দপ্তর হেহিত্ মধ্যহবত্ত সম্প্রদাশয়র আো 

ভশঙ্গর ও র্ীবন সংকশটর গীহত্কাবয।”২৫ 

    হকট শসর ভার্ায়, “Like a throbbing star and sapphire heaven’s deep repose.”২৬  

    ‘কমলাকাশন্তর দপ্তশর’র মত্ ‘মুহিরাম গুশড়র র্ীবনিহরশত্’ও প্রাবহিক বহঙ্কমিন্দ্র িাসযরশসর ত্ীক্ষ্ণত্া 

ঢদহখ্শয়শেন। ‘মুহিরাম গুশড়র র্ীবনিহরত্’ ‘বঙ্গদেষশন’ প্রকাহেত্ িয় আহশ্বন ১২৮৭ বঙ্গাশব্দ, ঢর্খ্াশন হত্হন 

Satire  িাসযরশসর মাধ্যশম অদু্ভত্ র্ীবনরস তু্শল ধ্শরশেন প্রবশি। ত্রেেব ঢেশক শুরু কশর রায়বািাদুর 

ঢখ্ত্াব পাওয়া মুহিরাশমর র্ীনশনর খ্ে খ্ে ঘটনাশক অসাধ্ারণ দিত্ায় হিহিত্ কশরশেন। এই প্রবশি 

সমার্বযবস্থা, মুহিরাশমর পশদান্নহত্, প্রোসহনক কাোশমা, আইন বযবস্থা সবহকেুশকই ত্ীব্র ঢলশর্র মাধ্যশম 

তু্শল ধ্শরশেন, “মুহিরাম অি হদশনই র্াহনল ঢর্ র্ািাওয়ালার র্ীবন সুশখ্র নয়। র্ািাওয়ালা ঢকবল 

ঢকাহকশলর মত্ গান কহরয়া ডাশল ডাশল মুকুল ঢভার্ন কহরয়া ঢবড়ায় না।”২৭  

    বহঙ্কম আশরা বশলন, “মুহিরাশমর আরও এই দুভষাগয ঢর্, বুহদ্ধটা বড় ত্ীক্ষ্ণ নশি। গীশত্র ত্াল ঢর্ 

পুস্কহরণী ত্ীরস্থ দীঘষ বৃশি ফশল না, ইিা বুহঝশত্ ত্ািা বহুকাল ঢগল।”২৮ 

    সমাশর্র ঢর্খ্াশন অসঙ্গহত্ ঢসখ্াশনই বহঙ্কম ত্াাঁর হবদ্রূশপর ডাহল হনশয় উপহস্থত্ িশয়শেন। িাসযরশসর 

সুশর তু্শল ধ্শরশেন সমাশর্র অবিয়শক। সমগ্র র্ীবশনর ভাবনা, হর্জ্ঞাসা ও ত্াশক মূলযায়শনর ঢিিা 

কশরশেন। প্রািয ও পািাশত্যর জ্ঞান সমৃদ্ধ বহঙ্কম িাহসর েশ  সমার্শক শুধ্শর হদশত্ ঢিশয়হেশলন। িশত্ 

ঢিশয়শেন সমার্ সংস্কারক। ত্াই ‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’ হকংবা ‘মুহিরাম গুশড়র র্ীবনিহরত্’-এর 

‘ঢলাকরিসয’ প্রবি গ্রশন্থর অন্তগষত্ ‘বযাঘ্রািার্ষয বৃিোঙু্গল’ হকংবা ‘বাবু’ প্রবশিও িাহসর ত্ীক্ষ্ণ মর্হলে বযক্ত 

িশয়শে।  
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    ‘ঢলাকরিসয’ প্রবি গ্রন্থহট পুস্তকাকাশর প্রকাহেত্ িয় ১৮৭৪ হরস্টাশব্দ। এই প্রবিগ্রশন্থর দুহট 

গুরুত্বপূণষ প্রবি িল –‘বযাঘ্রািার্ষয বৃিোঙু্গল’ ও ‘বাবু’ প্রবি। ‘বযাঘ্রািার্ষয বৃিোঙু্গল’ প্রবিহট ‘বঙ্গদেষশন’ 

প্রকাহেত্ িয় ত্রবোখ্, ১২৭৯ বঙ্গাশব্দ এবং ‘বাবু’ প্রবিহট ‘বঙ্গদেষশন’ প্রকাহেত্ িয় ফাল্গুন, ১২৭৯ 

বঙ্গাশব্দ। দুহট প্রবশিই বহঙ্কমিন্দ্র িালকা লঘু েশ  িাসযরসশক ফুহটশয় তু্শলশেন।  

    ‘বযাঘ্রািার্ষয বৃিোঙু্গল’ প্রবশি বহঙ্কম সমার্ বযবস্থার মমষমূশল আঘাত্ কশরশেন। লঘু িাসযরস ত্ো 

ঢকৌতু্শকর মাধ্যশম আঘাত্ কশরশেন সমাশর্র পুশরাহিত্ ঢেহণশক। হত্হন প্রবশি বশলশেন, “অহভধ্াশন 

ঢলশখ্, পুশরাহিত্ িালকলাশভার্ী বঞ্চনা বযবসায়ী মনুর্য হবশের্। হকন্তু এই বযাখ্যা দুি। ঢকননা সকল 

পুশরাহিত্ িালকলাশভার্ী নশি, অশনক পুশরাহিত্ মদয মাংস খ্াইয়া োশকন। অশনক পুশরাহিত্ সব্বষভুক্ । 

পিান্তশর িালকলা খ্াইশলই পুশরাহিত্ িয় এমন নশি। বারানসী নামক নগশর অশনকগুহলন র্াাঁড় আশে –

ত্ািারা িালকলা খ্াইয়া োশক। ত্ািারা পুশরাহিত্ নশি, ত্ািার কারণ ত্ািারা বঞ্চক নশি। বঞ্চক র্হদ 

িালকলা খ্ায়, ত্ািা িইশলই পুশরাহিত্ িয়।”২৯  

    শুধু্ পুশরাহিত্ ঢেহণই নয় বরং সমাশর্র অহনিকারক ঢর্ মুদ্রা, ঢসই মুদ্রার প্রহত্ও ত্াাঁর ঢলর্ ধ্রা 

পশড়শে, হত্হন বশলশেন, “মুদ্রাই মনুর্যর্াহত্র র্ত্ অহনশির মূল। বযাঘ্রাহদ প্রধ্ান পশুরা কখ্ন স্বর্াহত্র 

হিংসা কশর না, হকন্তু মনুর্যরা সব্বষদা আত্মর্াহত্র হিংসা কহরয়া োশক।”৩০  

    ‘বাবু’ প্রবশি বহঙ্কম Satire- এর মাধ্যশম বাবু সমাশর্র প্রহত্ হবদ্রূপ কশরশেন। ঢর্খ্াশন হত্হন ত্ীব্র 

ঢলশর্র মাধ্যশম বশলশেন, “র্াাঁিাহদশগর দশেষহন্দ্রয় প্রকৃহত্স্থ, অত্এব অপহরশুদ্ধ, র্াাঁিাহদশগর ঢকবল 

রশসহন্দ্রয় পরর্াহত্হনষ্ঠীবশন পহবি ত্াাঁিারাই বাবু।”৩১  

     সবশেশর্ প্রবশি বাবুহদশগর র্য় ঢঘার্ণা কশর সমার্বযবস্থার প্রহত্ হধ্ক্কার র্াহনশয়শেন, “র্নশমর্য় 

কহিশলন, ঢি মুহনপুঙ্গব! বাবুহদশগর র্য় িউক, আপহন অনয প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন।”৩২  

    ‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’, ‘মুহিরাম গুশড়র র্ীবনিহরত্’ ও ‘ঢলাকরিসয’ িাসযরশসর হনহরশখ্ শুধু্ ঢসই 

সমশয়ই নয়, পরবত্ষী হবশ্বসাহিশত্যও এক আধ্ার ত্ো এক ত্রী হিশসশব হিহিত্ িশয়শে। এ প্রসশঙ্গ 

সুদীপ্ত কহবরার্ মন্তবয কশরশেন, “Kamalakanta the protogonist of Bankim’s humour 

essays, is in grammatical bing, in this sense, half conformist half rebel.”৩৩ 

    ‘কমলাকাশন্তর দপ্তর’ সম্পশকষ ড.নাড়ুশগাপাল ঢদ বশলশেন, “কমলাকাশন্তর দপ্তর িশয়শে সমগ্র বহঙ্কম 

সাহিত্য ও মনশনর ঢকন্দ্রহবেু এবং ঊনহবংে েত্াব্দীর সবষহবধ্ দেষশনর অনযত্ম হনভষরশর্াগয আধ্ার।”৩৪ 

ত্েযসূি  

(১) িশট্টাপাধ্যায় বহঙ্কমিন্দ্র, ঢলটারস্ -১, বহঙ্কম রিনাবলী- তৃ্ত্ীয় খ্ে,  সাহিত্য সংসদ, িতু্েষ মুদ্রণ- 

ঢসশেম্বর ২০১১, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-১৭০. 
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(২) িশট্টাপাধ্যায় বহঙ্কমিন্দ্র, বঙ্গদেষশনর পিসূিনা, বহঙ্কম রিনাবলী- হদ্বত্ীয় খ্ে, সাহিত্য সংসদ, অিাদে 

মুদ্রণ- আহশ্বন ১৪২৩, কহলকাত্া-২৪৪. 

(৩) োকুর রবীন্দ্রনাে, বহঙ্কমিন্দ্র, আধু্হনক সাহিত্য, রবীন্দ্র রিনাবলী পঞ্চম খ্ে, হবশ্বভারত্ী, ত্রর্ষ্ঠয 

১৪২৩, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৫২৯. 

(৪) দত্ত ভবশত্ার্, হিন্তানায়ক বহঙ্কমিন্দ্র, ঢদর্ পাবহলহেং, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৬২. 

(৫) িশট্টাপাধ্যায় বহঙ্কমিন্দ্র, বঙ্গদেষশনর পিসূিনা, বহঙ্কম রিনাবলী- হদ্বত্ীয় খ্ে, সাহিত্য সংসদ, অিাদে 

মুদ্রণ- আহশ্বন ১৪২৩, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-২৪৬  

(৬) সম্পাদনা, মুশখ্াপাধ্যায় ধ্রুবকুমার, সানযাল ভবানীশগাপাল, কমলাকাশন্তর দপ্তর, মডাণষ বুক এশর্হন্স 

প্রাইশভট হলহমশটড, পুনমুষদ্রণ ২০১০-১১, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৩৬. 

(৭) সম্পাদনা, ঢভৌহমক হনমষশলেু, বুশড়া সাহলশকর ঘাশড় ঢরাাঁ, হেলাহলহপ, পুনমুষদ্রণ ঢসশেম্বর ২০০৭, 

কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-২২. 

(৮) সম্পাদনা, মুশখ্াপাধ্যায় ধ্রুবকুমার, সানযাল ভবানীশগাপাল, কমলাকাশন্তর দপ্তর, মডাণষ বুক এশর্হন্স 

প্রাইশভট হলহমশটড, পুনমুষদ্রণ ২০১০-১১, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৩৬. 

(৯) সম্পাদনা, মুশখ্াপাধ্যায় ধ্রুবকুমার, সানযাল ভবানীশগাপাল, কমলাকাশন্তর দপ্তর, মডাণষ বুক এশর্হন্স 

প্রাইশভট হলহমশটড, পুনমুষদ্রণ ২০১০-১১, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৩৬. 

(১০) সম্পাদনা, মুশখ্াপাধ্যায় ধ্রুবকুমার, সানযাল ভবানীশগাপাল, কমলাকাশন্তর দপ্তর, মডাণষ বুক এশর্হন্স 

প্রাইশভট হলহমশটড, পুনমুষদ্রণ ২০১০-১১, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৩৬. 

(১১) ঢদ নাড়ুশগাপাল, বহঙ্কমিশন্দ্রর প্রবি হবর্য় ও আহঙ্গক, পুস্তক হবপহন, প্রেম প্রকাে ঢফব্রুয়াহর 

২০০২, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-১৩৭. 

(১২) রায় হেবনারায়ণ, হর্জ্ঞাসা, িতু্হেংে বর্ষ, প্রেম-হদ্বত্ীয় সংখ্যা, বহঙ্কমিন্দ্র হবশের্ সংখ্যা, কহলকাত্া, 

পৃষ্ঠা-১৮৫. 

(১৩) রায় সশত্যন্দ্রনাে, বহঙ্কমিন্দ্র ও রবীন্দ্রনাে, ঢদর্ পাবহলহেং, ত্রর্ষ্ঠয ১৩৮১, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-১২. 

(১৪) গুপ্ত ঢিি, বহঙ্কম বাস্তবত্া এবং সাহিত্য, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-১০৫. 

(১৫) সম্পাদনা, মুশখ্াপাধ্যায় ধ্রুবকুমার, সানযাল ভবানীশগাপাল, কমলাকাশন্তর দপ্তর, মডাণষ বুক এশর্হন্স 

প্রাইশভট হলহমশটড, পুনমুষদ্রণ ২০১০-১১, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৩৭. 

(১৬) িশট্টাপাধ্যায় বহঙ্কমিন্দ্র, একা ঢক গায় ঐ?, কমলাকাশন্তর দপ্তর, বহঙ্কম রিনাবলী হদ্বত্ীয় খ্ে, 

সাহিত্য সংসদ, অিাদে মুদ্রণ- আহশ্বন ১৪২৩, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৪৬. 
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(১৭) িশট্টাপাধ্যায় বহঙ্কমিন্দ্র, পত্ঙ্গ, কমলাকাশন্তর দপ্তর, বহঙ্কম রিনাবলী হদ্বত্ীয় খ্ে, সাহিত্য সংসদ, 

অিাদে মুদ্রণ- আহশ্বন ১৪২৩, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৫৮. 

(১৮) িশট্টাপাধ্যায় বহঙ্কমিন্দ্র, মনুর্যফল, কমলাকাশন্তর দপ্তর, বহঙ্কম রিনাবলী হদ্বত্ীয় খ্ে, সাহিত্য সংসদ, 

অিাদে মুদ্রণ- আহশ্বন ১৪২৩, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৪৯. 

(১৯) িশট্টাপাধ্যায় বহঙ্কমিন্দ্র, হবড়াল, কমলাকাশন্তর দপ্তর, বহঙ্কম রিনাবলী হদ্বত্ীয় খ্ে, সাহিত্য সংসদ, 

অিাদে মুদ্রণ- আহশ্বন ১৪২৩, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৭৬. 

(২০) িশট্টাপাধ্যায় বহঙ্কমিন্দ্র, হবড়াল, কমলাকাশন্তর দপ্তর, বহঙ্কম রিনাবলী হদ্বত্ীয় খ্ে, সাহিত্য সংসদ, 

অিাদে মুদ্রণ- আহশ্বন ১৪২৩, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৭৭. 

(২১) িশট্টাপাধ্যায় বহঙ্কমিন্দ্র, ঢোঁহক, কমলাকাশন্তর দপ্তর, বহঙ্কম রিনাবলী হদ্বত্ীয় খ্ে, সাহিত্য সংসদ, 

অিাদে মুদ্রণ- আহশ্বন ১৪২৩, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৮০. 

(২২) িশট্টাপাধ্যায় বহঙ্কমিন্দ্র, একহট গীত্, কমলাকাশন্তর দপ্তর, বহঙ্কম রিনাবলী হদ্বত্ীয় খ্ে, সাহিত্য 

সংসদ, অিাদে মুদ্রণ- আহশ্বন ১৪২৩, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৮৪. 

(২৩) িশট্টাপাধ্যায় বহঙ্কমিন্দ্র, বড়বার্ার, কমলাকাশন্তর দপ্তর, বহঙ্কম রিনাবলী হদ্বত্ীয় খ্ে, সাহিত্য 

সংসদ, অিাদে মুদ্রণ- আহশ্বন ১৪২৩, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৭৬. 

(২৪) িশট্টাপাধ্যায় বহঙ্কমিন্দ্র, আমার দুশগষাৎসব, কমলাকাশন্তর দপ্তর, বহঙ্কম রিনাবলী হদ্বত্ীয় খ্ে, সাহিত্য 

সংসদ, অিাদে মুদ্রণ- আহশ্বন ১৪২৩, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৭২. 

(২৫) ঢপািার অরহবে, বহঙ্কম-মানস, পুস্তক হবপহন, নবম মুদ্রণ হডশসম্বর ২০০৩, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-১০২.  

(২৬)  সম্পাদনা, মুশখ্াপাধ্যায় ধ্রুবকুমার, সানযাল ভবানীশগাপাল, কমলাকাশন্তর দপ্তর, মডাণষ বুক এশর্হন্স 

প্রাইশভট হলহমশটড, পুনমুষদ্রণ ২০১০-১১, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৯. 

(২৭) িশট্টাপাধ্যায় বহঙ্কমিন্দ্র, মুহিরাম গুশড়র র্ীবনিহরত্, বহঙ্কম রিনাবলী হদ্বত্ীয় খ্ে, সাহিত্য সংসদ, 

অিাদে মুদ্রণ- আহশ্বন ১৪২৩, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-১০২.  

(২৮) িশট্টাপাধ্যায় বহঙ্কমিন্দ্র, মুহিরাম গুশড়র র্ীবনিহরত্, বহঙ্কম রিনাবলী হদ্বত্ীয় খ্ে, সাহিত্য সংসদ, 

অিাদে মুদ্রণ- আহশ্বন ১৪২৩, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-১০২. 

(২৯) িশট্টাপাধ্যায় বহঙ্কমিন্দ্র, বযাঘ্রািার্ষয বৃিোঙু্গল, ঢলাকরিসয, বহঙ্কম রিনাবলী হদ্বত্ীয় খ্ে, সাহিত্য 

সংসদ, অিাদে মুদ্রণ- আহশ্বন ১৪২৩, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৫. 

(৩০) িশট্টাপাধ্যায় বহঙ্কমিন্দ্র, বযাঘ্রািার্ষয বৃিোঙু্গল, ঢলাকরিসয বহঙ্কম রিনাবলী হদ্বত্ীয় খ্ে, সাহিত্য 

সংসদ, অিাদে মুদ্রণ- আহশ্বন ১৪২৩, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-৬. 
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(৩১) িশট্টাপাধ্যায় বহঙ্কমিন্দ্র, বাবু, ঢলাকরিসয বহঙ্কম রিনাবলী হদ্বত্ীয় খ্ে, সাহিত্য সংসদ, অিাদে 

মুদ্রণ- আহশ্বন ১৪২৩, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-১০. 

(৩২) িশট্টাপাধ্যায় বহঙ্কমিন্দ্র, বাবু, ঢলাকরিসয বহঙ্কম রিনাবলী হদ্বত্ীয় খ্ে, সাহিত্য সংসদ, অিাদে 

মুদ্রণ- আহশ্বন ১৪২৩, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-১১. 

(৩৩) কহবরার্ সুদীপ্ত, দযা আন িযাহপ কনসাসশনস বহঙ্কমিন্দ্র িশট্টাপাধ্যায় অযান্ড দযা করশমেন অফ 

নযাসানাহলস্ট হডসশকাসষ ইন ইহেয়া, অক্সশফাডষ ইউহনভাহসষহট ঢপ্রস, হদেী ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২৮, উশেখ্- ঢদ 

নাড়ুশগাপাল, বহঙ্কমিশন্দ্রর প্রবি হবর্য় ও আহঙ্গক, পুস্তক হবপহন, প্রেম প্রকাে ঢফব্রুয়াহর ২০০২, 

কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-১৪৩. 

(৩৪) ঢদ নাড়ুশগাপাল, বহঙ্কমিশন্দ্রর প্রবি হবর্য় ও আহঙ্গক, পুস্তক হবপহন, প্রেম প্রকাে ঢফব্রুয়াহর 

২০০২, কহলকাত্া, পৃষ্ঠা-১৪৩. 
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এ কু শে র  ঢে উ     I S S N :  2 4 5 4 - 7 1 8 2   
সা হি ত্য  ও  সং সৃ্ক হত্  হব র্ য় ক  আ ন্ত র্ষা হত্ ক  অ ন লা ই ন  গ শব র্ ণা  প হি কা  ( ঢর ফা হর ড  র্া নষা ল ,  ত্রি মা হস ক )  

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

 ‘হত্ন হদন হত্ন রাহি’- একহট পর্ষাশলািনা 
 

প্রাবহিক-পহরহিহত্ 

 
অহনশমর্ বযানার্ষী 

গশবর্ক (হপ.এইি.হড), বাংলা হবভাগ 
হসধু্-কানু-হবরসা হবশ্বহবদযালয়, পুরুহলয়া  

পহিমবঙ্গ, ভারত্ 
 

সংহিপ্তসার 
নশরন্দ্রনাে হমশির অশপিাকৃত্ স্বি র্নহপ্রয় উপনযাস (র্হদও ‘ঢদে’ পহিকায় ধ্ারাবাহিকভাশব প্রকাহেত্) 
‘হত্ন হদন হত্ন রাহি’ঢত্ আমরা হত্নহদন ও হত্নরাশত্র ঢর্ কাহিহন পাই ত্াশত্ও এই টানাশপাশড়শনর 
োপ স্পি। উপনযাশসর িহরিগুহলর মশধ্য হকেু হকেু আধু্হনক ও ত্রবপ্লহবক ঘটনাশস্রাত্শক এমনভাশব 
ঢমোশনা িশয়শে ঢর্গুহল পূশবষ ভাবা ঢর্ত্ না। ফশল অন্তশর বশস োকা প্রািীন সংস্কাশরর বমষ ঢভদ কশর 
অহভনব-ত্রবপ্লহবক বাত্াবরশণ িহরিগুহলর ঘাত্-প্রহত্ঘাত্র্হনত্ আিরশণর হনপুণ কাহিহনই উপনযাসহটর 
মূল আকর্ষনীয় হবর্য়। উপনযাসহটর ঢেশর্ ঢদখ্া র্ায় অসীম ও মানসীর সম্পশকষর সুি পহরণহত্ িশয়শে 
ভাশলাবাসার ঢনপশেযই, ঢস ভাশলাবাসা অসীম-মানসীর ঢপ্রমর্হনত্ ভাশলাবাসার সশঙ্গ মানসী-মাধু্রীর 
আহত্মক ভাশলাবাসা। এোড়াও মনশমািন, নেু, েঙ্কর - সবাই হনশর্র হনশর্র র্ীবশন িলশত্ সশিি 
িশয়শে র্ীবশনর প্রহত্ ভাশলাবাসার টাশনই। একটু ত্হলশয় ভাবশল ঢদখ্া র্াশব ঢর্, এ পৃহেবীর সমস্ত 
হকেুই সিল আশে ভাশলাবাসার েশেই। ত্াই ভাশলাবাসা মিামূলয, র্াশক নশরন্দ্রনাে হমি ত্াাঁর সাহিশত্য 
সবশিশয় গুরুত্ব হদশয়শেন। ‘হত্ন হদন হত্ন রাহি’ উপনযাসহট আসশল একহট হবহিি ভাশলাবাসারই 
আশলাোয়া। 
 

সূিকেব্দ  
হত্ন হদন হত্ন রাহি, নশরন্দ্রনাে, মধ্যহবত্ত, টানাশপাশড়ন, সমসযা, উত্তরণ, ত্রেলী  
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‘হত্ন হদন হত্ন রাহি’- একহট পর্ষাশলািনা 
অহনশমর্ বযানার্ষী 

হদ্বত্ীয় হবশ্বরু্দ্ধ, স্বাধ্ীনত্ালাভ, ঢদেহবভাগ, হিেু-মুসহলম দাঙ্গা, পাইশকহর বাস্তুত্যাগ, র্নসংখ্যার হবশস্ফারণ 
ইত্যাহদ ঘটনা হবংে েত্াব্দীশত্ বা াহল র্ীবনধ্ারায় পহরবত্ষন এশনশে আমূল। পহরবত্ষশনর প্রবাশি 
মধ্যহবত্ত বা াহল ভূহমর সশঙ্গ সম্পকষ ত্যাগ কশর িশয়শে িাকুহরহনভষর। ফশল গ্রামশকহন্দ্রক একান্নবত্ষী 
মধ্যহবত্ত সমার্ খু্ব দ্রুত্ েিরশকহন্দ্রক িুদ্র স্বােষপর মধ্যহবত্ত পহরবাশর রূপান্তহরত্। মধ্যহবত্ত বা াহলর 
পাহরবাহরক, সামাহর্ক এই ঘাত্-প্রহত্ঘাশত্ মানুর্ বা াহল দুহট সত্তায় হবভাহর্ত্ িশয় র্ায়। র্ার একমুশখ্ 
অবস্থান কশর পুরাত্ন গ্রামশকহন্দ্রক একান্নবত্ষী পহরবারত্শের সত্তাশক হটহকশয় রাখ্ার প্রাণপণ ঢিিা, আর 
অনযমুশখ্ অবস্থান কশর েিরশকহন্দ্রক নাগহরক ভাবধ্ারায় ভাহবত্ বা াহলর িাকুহরমুহখ্ িশয় িুদ্র পহরবার 
গন্ডী গড়ার বাসনা। মধ্যহবত্ত বা াহলর এই দ্বাহন্দ্বক পহরবারগত্ সামাহর্ক আবিাওয়ায় নশরন্দ্রনাে হমি 
ত্াাঁর ত্রকশোর, ঢর্ৌবন ও ঢপৌেত্ব অহত্বাহিত্ কশরন। ফশল ঢর্ৌে একান্নবত্ষী পহরবার ভা শনর মশধ্য হদশয় 

নবয মধ্যহবত্ত বা াহলর micro-family  গশড় র্ীবনির্ষার ঢর্ ধ্ারা – ত্া নশরন্দ্রনাে হমি প্রত্যি 
অহভজ্ঞত্ার সিিশর্ষ ত্াাঁর গি-উপনযাশস র্ীবন্ত কশরন। ত্াাঁর গি-উপনযাশস ঢকবল একান্নবত্ষী পহরবার 
ভা শনর এবং িুদ্র পহরবার গেনর্হনত্ সামাহর্ক ও অেষদ্বনহত্ক পহরহস্থহত্র টানাশপাশড়শনর হিিই 
প্রকাে পায়হন, প্রকাে ঢপশয়শে ঢসই সময়পশবষ মানুশর্র সশঙ্গ মানুশর্র আহত্মক দ্বন্দ্ব, নর-নারীর মশধ্য 
ঢপ্রমর্হনত্ দ্বন্দ্ব এবং হবহবধ্ সম্পকষর্হনত্ মনস্তশের রূপশরখ্া। 
    র্ন্মসূশি নশরন্দ্রনাে বাংলাশদশের ফহরদপুশর গ্রামীণ র্ীবশনর স্বাদ ঢর্মন ঢপশয়শেন, ঢত্মনই 
হেিাসূশি ও কমষসূশি কলকাত্ার নাগহরক র্ীবশনর স্বাদও হত্হন ঢপশয়শেন। ফশল গ্রামশকহন্দ্রক ঢর্ৌে 

পহরবাশরর structure  ঢর্মন ত্াাঁর কাশে স্বচ্ছ, ঢত্মনই ত্াাঁর কাশে সমান স্বচ্ছ কলকাত্ার নাগহরক 

র্ীবশনর অিং-সবষস্ব micro-family-র structure । ফশল-“উপনযাস রিনার প্রেম লশগ্ন গ্রামীণ 
মানুশর্র হবশ্বাস-আহবশ্বাস, অহেিা ও দাহরদ্র অকপট মমত্ায় নশরন্দ্রনাে প্রকাে কশরশেন। গ্রামীণ 
র্ীবশনর মানুশর্র তু্চ্ছ দুঃখ্ হকংবা তু্চ্ছত্ম আনশের সামগ্রীশক হত্হন আবশিলার হবর্য় বশল দূশর 
সহরশয় রাশখ্নহন, মুখ্যত্ েিরমুখ্ী িশয়ও, স্বিকাশলর র্নয গ্রাশমর সির্-হবনযাসশক প্রকাশের সময় হত্হন 
গ্রামীণ সমসযার সশঙ্গ একাত্ম িশত্ র্ানশত্ন,...আসশল নশরন্দ্রনাে হবদগ্ধ মানশসর অহধ্কারী হেশলন। ত্াাঁর 
উপনযাস ঢপ্রশমর আখ্যাশনরই উপনযাস, ত্াাঁর অহধ্কাংে পাি-পািী রুহি ও হেিায় উদ্ধষগামী। অেি 
গ্রামীণ অহেহিত্ রুহি-হেিা ঢেশক দূশরর মানুর্শদর ঢপ্রশমর সংজ্ঞা হনণষশয়ও হত্হন কৃহত্শত্বর দাবীদার, 
প্রেম পশবষর উপনযাস ঢেশক ঢস কো র্ানশত্ অসুহবধ্া িয় না। এহদক ঢেশক হত্হন ত্াাঁর উপনযাশসর 
পহরহধ্র  ঢর্মন হবস্তার ঘহটশয়শেন, ঢত্মহন ত্াাঁর সমকাশলর গ্রাম-অবশিলার অপবাদও ঘুহিশয়শেন।”১ 
ত্াাঁর প্রেম পশবষ  রহিত্ উপনযাস ‘দ্বীপপুশঞ্জ’ (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ) ঢর্মন গ্রামীণ সংসৃ্কহত্র রূপশলখ্য নর্শর 
আশস, ঢত্মহন পরবত্ষীকাশল ‘ঢদিমন’ (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ), ‘সহঙ্গনী’ (১৩৬০বঙ্গাব্দ), ‘ঢিনামিল’ 
(১৩৬০বঙ্গাব্দ), ‘অনুরাহগনী’ (১৩৬৩বঙ্গাব্দ), ‘সুখ্দুঃশখ্র ঢেউ’ (১৩৬৫বঙ্গাব্দ), ‘হত্ন হদন হত্ন রাহি’ 
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(১৩৬৭বঙ্গাব্দ), রূপমঞ্জরী’ (১৩৬৭), ‘পরম্পরা’ (১৩৬৯বঙ্গাব্দ), ‘মিানগর’ (১৩৭০বঙ্গাব্দ), ‘ঢসতু্বিন’ 
(১৩৭১) প্রভৃহত্ উপনযাশস নাগহরক র্ীবশন ক্লান্ত, পহরোন্ত মধ্যহবত্ত বা াহলর আত্ম-সংকশটর হিিও প্রকট 
িশয় ওশে। েিরশকহন্দ্রক উপনযাসগুহলশত্ মধ্যহবত্ত বা াহলর  হদ্বিাহরত্া, অিহমকা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অহস্থরত্া, 
ত্রনরােয, অবসাদ, হবর্ন্নত্া, আত্মতু্হি, আত্মপ্রত্ারণা, হবশ্বাসিীনত্া, মূলযশবাশধ্র অবিয়, ঢভাগবাশদর প্রহত্ 

ঢমািগ্রস্তত্া, একান্নবত্ষী পহরবার ঢেশক ঢবহরশয় এশস েী-পুি-কনযার ঢোশটা unit-এর মশধ্য অভযস্ত িশয় 
ওোর মশধ্য হদশয় হনশর্র identity-র্হনত্ ঘাত্-প্রহত্ঘাশত্র ঢর্ সমসযা হিহিত্ িশয়শে ত্ার মূশল আশে 

মধ্যহবত্ত বা াহলর গ্রামীণ সনাত্নী ঢর্ৌে পহরবাশরর ভাবধ্ারার প্রহত্ একহনষ্ঠত্া। র্াশক বা াহল নাগহরক 
র্ীবশন অভযস্ত িশয়ও পুশরাপুহর হবসর্ষন হদশত্ পাশরহন। সমাশলািক পােষপ্রহত্ম বশেযাপাধ্যায় র্োেষই 
বশলশেন,- “সময় অশনক সময় দ্রুত্ পাল্টায়। এই পাল্টাশনার ধ্াক্কাটা আমাশদর ঢিাশখ্ ঢবহে পশড়, হকন্তু 
পাল্টাশনার ত্লায়, আড়াশল ঢর্ আশগর ত্লহট ঢেশক র্ায়, ত্া আমরা লিয কহর না। ১৯৭০ এর দেক 
ঢেশক মধ্যহবত্ত স্তর ও ঢেহণর ভাবনায় ও বাস্তশব পহরবত্ষন এশসশে নানারকম, হকন্তু ঢসই প্রাক্ -
পহরবত্ষশনর সমশয়র অশনক হকেুই ঢেশক ঢগশে। কারণ পহরবত্ষনটা র্ত্টা বাইশরর ত্ত্টা ঢভত্শরর 
নয়। ফশল বাইশরর ও ঢভত্শরর দ্বশন্দ্ব একটা ঢটনেন এই সমাশর্ সত্ত্ সহক্রয়।”২ 
    নশরন্দ্রনাে হমশির অশপিাকৃত্ স্বি র্নহপ্রয় উপনযাস (র্হদও ‘ঢদে’ পহিকায় ধ্ারাবাহিকভাশব 
প্রকাহেত্) ‘হত্ন হদন হত্ন রাহি’ঢত্ আমরা হত্নহদন ও হত্নরাশত্র ঢর্ কাহিহন পাই ত্াশত্ও এই 
টানাশপাশড়শনর োপ স্পি। উপনযাশসর িহরিগুহলর মশধ্য হকেু হকেু আধু্হনক ও ত্রবপ্লহবক ঘটনাশস্রাত্শক 
এমনভাশব ঢমোশনা িশয়শে ঢর্গুহল পূশবষ ভাবা ঢর্ত্ না। ফশল অন্তশর বশস োকা প্রািীন সংস্কাশরর বমষ 
ঢভদ কশর অহভনব-ত্রবপ্লহবক বাত্াবরশণ িহরিগুহলর ঘাত্-প্রহত্ঘাত্র্হনত্ আিরশণর হনপুণ কাহিহনই 
উপনযাসহটর মূল আকর্ষনীয় হবর্য়। 
                                           ২ 

‘হত্ন হদন হত্ন রাহি’ উপনযাশসর ঘটনা কাল খু্বই স্বি সমশয়র, উপনযাশসর নামকরশণর মশত্াই হত্ন 
হদন হত্ন রাশত্র। স্বি কালপশবষর ঢপ্রিাপশট নশরন্দ্রনাে হমি উপনযাশসর হবর্য়-ত্রবহিশি একাহধ্ক 

অহভনবশত্বর ইহঙ্গত্ ঢরশখ্শেন, র্া সত্যই কৃহত্শত্বর। এোড়া উপনযাসহটশত্ কত্কগুহল zone আশে। ঢর্ 

zone-গুহলর হমহলত্ অবয়শব কাহিহনর গহত্ধ্ারা অগ্রগহত্ লাভ কশরশে এবং পহরণহত্ লাভ কশরশে। 
উপনযাসহটশত্ নশরন্দ্রনাে হমি মনশমািনশক ঢকন্দ্র কশর একহট ঢর্ৌে পহরবাশরর structure এাঁশকশেন, 
র্হদও ত্ার পহরবার আংহেক ঢর্ৌে পহরবার। কারণ পুি েঙ্কর ত্ার ঢর্ৌে পহরবার ঢেশক খ্হন্ডত্ িশয় 

েী-পুি হনশয় আলাদা পহরবার রিনা কশরশে। েঙ্কশরর িুদ্র একক পহরবাশরর structure মনশমািশনর 
ঢর্ৌে পহরবাশরর ত্রবপযরীশত্য স্থাহপত্ িশয়শে। একই ঢর্যাহত্ষ্কমন্ডশল আবহত্ষত্ এই দুহট পহরবারশক ঢকন্দ্র 
কশরই উপনযাশসর কাহিহন ঢস্রাত্ প্রবাহিত্ িশয়শে। র্হদও মনশমািশনর ঢর্ৌে পহরবার-ঢকহন্দ্রক ঘটনা 
প্রবািই উপনযাসহটর কাহিহন গেশন প্রধ্ান ভূহমকা গ্রিণ কশরশে। ত্শব েঙ্কশরর একক পহরবাশরর 
প্রসঙ্গও উপনযাসহটশত্ কাহিহনর হবশের্ হবশের্ ঢকৌহণক অবস্থানশক পহরসূ্ফট কশরশে, র্া হবশের্ 
গুরুত্বপূণষ। উপনযাসহটশত্ নশরন্দ্রনাে হমি আো-হনরাো, মান-অহভমান, ঢপ্রম-অশপ্রম, সংসাশরর নানা 
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সমসযার কো অসাধ্রণ হলখ্ন-ত্রেলীর গুশন র্ীবন্ত কশর তু্শলশেন। নানাহবধ্ সমসযার অন্তরাল ঢেশক 
ঢলখ্ক আবার একহট ঢপ্রশমর পহরসর রিনা কশরশেন, র্া হিভূর্ ঢপ্রশমর র্হটল ও মনস্তাহেক আহঙ্গশক 

পহরশবহেত্। অহভনব আহঙ্গক, হবহভন্ন িহরশির focalization এর বহুশকৌহণক বযবিার, সমশয়র 
সাশপশি ঘটনার আির্ষ ঢমলবিশন উপনযাসহটর কাহিহন িশয় উশেশে সুোম ও অহভনব। আমরা এই 
সুোম ও অহভনব কাহিহনর হবশলর্শণর পূশবষ ঢলখ্ক নশরন্দ্রনাশের হির পহরহিত্ ঢর্ৌে পহরবার ও একক 

িুদ্র পহরবাশরর দ্বাহদ্বক structureহট উপনযাশস হকভাশব অহঙ্কত্ –ত্ার হবশলর্শণ ঢরখ্াহিশির সািার্য 
ঢনব। 
                                           ভা ন 
 
                                
                                    তু্লনামূলক সম্পকষ 

  
    সদসয সংখ্যা ঢবহে                                                       সদসয কম 
    বসবাশসর পহরসর কম                                                  পর্ষাপ্ত বসবাস 
                                                                           ঢিি  
    অেষদ্বনহত্ক অস্বচ্ছলত্া                                                  অেষদ্বনহত্ক  
                                                                            স্বচ্ছলত্া 
    কত্ষার উপার্ষনিীনত্া এবং কনযাদ্বশয়র                                     কত্ষার পর্ষাপ্ত  
     উপার্ষশন সংসাশরর বযায়ভার হনবষাি                                       উপার্ষন 
     বযহক্তগত্ ইচ্ছা ও স্বাধ্ীনত্ার                                            বযহক্তগত্ ইচ্ছা  
     পহরসর কম                                                       ও স্বাধ্ীনত্ার  
                                                                        অবাধ্ পহরসর  
     স্বােষপরত্ার মানহসকত্াশক ঢর্ৌে                                        স্বােষপরত্ার  
    পহরবাশরর বশমষ লুহকশয় রাখ্া                                            হদ্বধ্ািীন প্রকাে   
       
     পাহরবাহরক মূলযশবাশধ্র মর্ষাদায় গুরুত্ব                                    বযহক্তগত্  
                                                                           মূলযশবাশধ্র  
                                                                           গুরুত্ব 
 
            (  ঢরখ্াহিি ১ - মনশমািশনর ঢর্ৌে পহরবার বনাম েঙ্কশরর পৃেক ও িুদ্র পহরবার ) 

ঢর্ৌে পহরবার বনাম িুদ্র একক পহরবাশরর ঢর্ দ্বাহন্দ্বক structure-এর ঢরখ্াহিি ঢপলাম, ঢসই 
structure-এর সশঙ্গ সম্পকষরু্ক্ত একহট অস্বহস্তকর ঘটনা হদশয় উপনযাশসর কাহিহন শুরু িশয়শে। 
মনশমািশনর ঢেশলর বিু অসীম ঢকালকাত্ায় এশস আেয় হনল ত্ার বাহড়শত্, অেি ঢেশলই বাহড় ত্যাগ 

   মনমমোহমনর             

    য ৌথ পররবোর 

শঙ্কমরর 

একক ও কু্ষদ্র 
পররবোর 
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কশর িশল ঢগশে। ঢস েী-পুি হনশয় আলাদা োশক, পহড়শয় উপার্ষন-ও কশর ঢবে। বাহড়র সশঙ্গ ত্ার 
ঢকাশনা সম্পকষ ঢনই। র্হদও বাবা-মা-ভাই-ঢবাশনশদর ভাবনায় ঢস এবং ত্ার পহরবার সবসময় আশে। 
বাবা মনশমািন অন্তশরর দুঃখ্-জ্বালা ঢেশক ঢেশলশক হধ্ক্কার ঢদন এবং ভাশবন স্বােষপর। হপত্া-পুশির 
এরকম সম্পশকষর হভহত্তশত্ মনশমািশনর পহরবাশর েঙ্কশরর বিু পহরিশয় অসীশমর আেয় লাভ একহট 
ত্রবসাদৃেয হবর্য়। র্হদও পহরবাশরর সবাই সত্য ঢগাপন রাখ্ার ঢিিা কশর, ত্ারা সবাই র্াশন অসীশমর 
ঢকালকাত্ায় আগমন এবং ত্াশদর বাহড়শত্ আেয় লাভ আসশল কনযা মানসীর সশঙ্গ সম্পশকষর সূি ধ্শর। 
ঢর্ৌে পহরবাশরর মূলযশবাশধ্র প্রহত্ভূ মনশমািশনর অন্তশর এ ঘটনা মানশত্ পাশর না, আবার সংসাশর 
সবশেশক উপার্ষনকাহরনী কনযা মানসীর হবশ্বাস ও স্বাধ্ীনত্ায় আঘাত্ করশত্ও ভয় পান। মানসীও 
আবার হপত্া মনশমািশনর কো মাোয় ঢরশখ্ সম্পশকষর উশদ্ধষ বিুশত্বর দাবীশত্ই অসীমশক হনশর্শদর 
বাহড়শত্ আনশত্ িায়,- 
    “অসীম এবার অসহিষু্ণ িশয় বলল, - ‘আসল কোটা তু্হম বুশঝও বুঝশত্ িাইশো না, আহম 
ঢত্ামাশদর ওখ্াশন োকশল ঢত্ামার বাবা-মা হকেু মশন করশবন না?’ 
    “মানসী ঢিশস বলল, - ‘ঢিাশরর মন ঢবাাঁিকার হদশক। মশন করবার আবার কী আশে? আমাশদর 
বাহড়শত্ আত্মীয়-কুটুম্ব, বিু-বািব ঢকউ হক কখ্নও এশস োশক না? তু্হম হক নতু্ন র্াচ্ছ? ত্া োড়া, তু্হম 
আমার বিু অশনক পশর, ত্ার ঢের আশগ আমার দাদার বিু।’ 
অসীম বলল,- ‘হকন্তু ঢসই দাদার সশঙ্গ ঢত্া ঢত্ামাশদর ঢকানও সম্বি ঢনই।’ 
মানসীর মুশখ্ কীশসর একটা োয়া পড়ল। ত্ারপর ঢসই োয়াশক আরও উজ্জ্বল িাহসর আভায় ঢেশক হদশয় 
বলল, - ‘ত্া নাই বা োকল। মা মরশল বাপ ত্ালুই আর হবশয় করশল দাদা ঢবয়াই িশয় র্ায়। হকন্তু এখ্ন 
ঢত্া শুধু্ দাদার সম্পশকষই ঢত্ামার সশঙ্গ সম্পকষ নয়। বাহড়র সকশলর সশঙ্গই ঢত্ামার সম্পকষ, তু্হম 
পহরবাশরর বিু।’ ”৩ 

    অন্তরশঙ্গ মানসীর সশঙ্গ সম্পশকষর ঢিারাশস্রাত্ এবং বহিরশঙ্গ পাহরবাহরক বিুশত্বর সম্পকষসূশি অসীম 
মনশমািশনর পহরবাশর হত্ন হদন হত্ন রাহি অবস্থান কশর। হত্ন হদন হত্ন রাহি সময়টা খু্বই কম ত্বু 
সম্পকষর্হনত্ নানা ঘাত্-প্রহত্ঘাশত্ অসীম আত্মানুসিাশন সফল িয়। অসীশমর আত্মানুসিাশনর গিই 
উপনযাসহটর মূল উপর্ীবয। 
    অসীশমর মানসীশদর বাহড়শত্ অবস্থানকাশলই উপনযাশসর আসল কাহিহন শুরু িয়। অসীমশক বাহড়র 
সকশল অভযেষনা কশরই গ্রিণ কশর। অসীমশক ঢপশয় সংসাশরর বৃত্তান্ত শুরু কশর বাহড়র কত্ষা মনশমািন। 
মনশমািশনর বকৃ্তত্ার গ্রাস ঢেশক অসীমশক বাাঁিাশত্ বাহড়র হগহন্ন বশলন, - ‘ঢত্ামার হক মাো খ্ারাপ 
িশয়শে? র্া র্া বলে অসীম ত্ার ঢকান কোটা না র্াশন? ওহক আমাশদর সংসাশর এই নতু্ন এল।’৪ 

    হগন্নী সুিাহসনীর এই কোহটর মাধ্যশম ঔপনযাহসক ঢবাঝাশত্ ঢিশয়শেন ঢর্ অসীম এই পহরবাশরর 
অহত্ আপনর্ন। পূশবষ উহেহখ্ত্ অসীম-মানসীর সম্পশকষর আভাসহট আবার সুিাহসনীর কোয় স্বচ্ছ িশয় 
ওশে। মূল সত্যশক সরাসহর না বশল একটু আভাস-ইহঙ্গশত্ পহরশবেন নশরন্দ্রনাে হমশির অহভনবত্ব। 
অসীম ঢর্ েঙ্কশরর বিুশত্বর বাইশরও অনয সম্পশকষর সূশি মনশমািশনর পহরবাশর আশস ত্ার আশরা 
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প্রমাণ নশরন্দ্রনাে সূক্ষ্ম ঘটনা প্রবাশির মাধ্যশম পােশকর সামশন উপস্থাপন কশর র্া সত্যই িমকপ্রদ। 
মানসীশক আড়াশল ঢেশক অসীশমর প্রহত্ লি রাখ্শত্ ঢদখ্া র্ায়। ঢস ঢপ্রহমকা, সকশলর সামশন আসশত্ 
পাশর না। ত্াই এই পন্থা। সবার অলশি সুশর্াগ বুশঝ এবার মানসীশক ঢদখ্া র্ায় িুহপ িুহপ অসীমশক 
বােরুশমর বাইশর দাাঁহড়শয় বশল, - ‘ভাল কশর সাবান ঢমশখ্ িান কশরা। ওখ্াশন সব আশে।’৫ 

    হক সুের ঢরামাঞ্চকর বযঞ্জনা।সাধ্ারণত্ বা াহল মধ্যহবত্ত র্ীবশন ঢপ্রহমকশক হবশয়র আশগ এত্ 
বাস্তশবর মশধ্য ঢপ্রহমকা কখ্নই পায় না। র্া পায় ত্া কিনার রাশর্য। হকন্তু নশরন্দ্রনাে এই বযহত্ক্রম 
হবর্য়শক আির্ষ ঘটনা পরম্পশর্ষ রসাশলা অনুরাশগ প্রকাে কশরশেন। স্নানাগাশর অসীশমর র্নয নানা 
উপকরণ পরম র্শত্ন সার্াশনা আশে, সাহর্শয়শে ঢক? হনিয় মানসী। ঢপ্রহমকার িাশত্ সার্াশনা উপকরণ 
বযবিাশর স্নাশনর সশঙ্গ সশঙ্গ র্া পাওয়া র্ায় ত্া িল ঢপ্রশমর স্পেষসুখ্। হনত্ান্তই সাধ্ারণ ঘটনাহট ঢপ্রশমর 
সামানয স্পশেষ অসামানয িশয় উশেশে। নশরন্দ্রনাে হমশির ঢলখ্হনর র্াদু এখ্াশনই। হত্হন সাধ্ারশণ 
অসাধ্ারণশত্বর আমদাহন করশত্ পাশরন। নশরন্দ্রনাে হমি আবার অসীম সশমত্ পহরবাশরর অনযানযশদর 
মধ্যাি ঢভার্শনর মশত্া সাধ্ারণ ঘটনাশক ঢকন্দ্র কশর একই রকম অসাধ্রণশত্বর আমদাহন কশরশেন 
ঢপ্রশমর সূিত্ায়। মা সুিাহসনীশদবীর অনুশরাধ্ সশেও অসীশমর পাশে বশস ঢখ্শত্ মানসীর সশঙ্কাি। এই 
সশঙ্কািশক আশরা আস্বহস্তকর কশর তু্শলশে হদহদ মানসীর পহরিাস, - ‘তু্ইও বশস ঢগশল পারহত্ মানু।’৬ 

ঢপ্রমর্হনত্ লিা ঢেশক বাাঁিশত্ মানসী ভাশব পাশে বশস খ্াওয়ার ঢিশয় পহরশবেন কশর খ্াওয়াশনাশত্ই 
ঢবহে সুখ্। ঘটনাপ্রবাশি র্ানা র্ায় মানসী এর আশগ অশনকবার ঢরসু্টশরশন্ট অসীশমর সশঙ্গ ঢখ্শয়শে। 
ত্শব বাহড়র সকশলর সামশন এক প হক্তশত্ পাোপাহে খ্াওয়ার কো ভাবশত্ই এক অদু্ভত্ লিার 
অহভবযহক্ত ফুশট ওশে ত্ার মুশখ্। এ লিা আসশল ঢপ্রম ও আনশের বহিঃপ্রকাে। ঢপ্রম,লিা ও 
আনশের সমন্বশয় একহট ঢমশয়র অহভবযহক্তর পহরিয় নশরন্দ্রনাে হমি ঢর্ভাশব মানসীর মাধ্যশম ফুহটশয় 
তু্শলশেন, ত্া এককোয় অসাধ্ারণ। ঢমশয়রা ঢর্মন ঢপ্রমর্হনত্ লিায় ঢপ্রহমশকর কাে ঢেশক লুহকশয় 
ঢবড়াশত্ িায়, ঢত্মহন ঢেশলরা আবার সকশলর সামশনই লিার বমষশক উশপিা কশর ঢপ্রহমকাশক কাশে 
ঢপশত্ িায়। ঢপ্রহমক মনস্তশের এই রূপহটও নশরন্দ্রনাে হমি অসীশমর মশধ্য হদশয় প্রকাে করশত্ 
ঢভাশলনহন। মানসীশক কাশে না পাওয়ার অহভমান অসীশমর মশন প্রকাে ঢপশয়শে এভাশব,- “ধ্রাশোাঁয়া 
দূশর োক কাশে এশস হনহিশন্ত দাাঁড়াশত্ই হক পারশে দু-এক হমহনশটর র্নয?”৭  
    পূশবষই বলা িশয়শে উপনযাসহট মাি হত্ন হদন হত্ন রাশত্র কাহিহন হনশয়, ত্শব উপনযাসহটশত্ 
আধু্হনক দৃহিভহঙ্গর অভাব ঢনই। ঢর্মন উপনযাসহটশত্ বণষদ্ববর্শমযর একহট প্রসঙ্গ উত্থাহপত্ িশয়শে এবং 
ঢসখ্াশন ঢলখ্ক িহরশিাপশর্াগী আধু্হনক দৃহিভহঙ্গশক মুহন্সয়ানার সশঙ্গ উপস্থাপন কশরশেন। অসীশমর 
কমষশিশি, মনশমািশনর খ্াওয়া-দাওয়ার প্রশশ্ন অসীম ভুল কশর মুরগী খ্াওয়ার কো বলশত্ই, মানসী 
ত্র্ষনীশক দুই ঢোাঁশটর মাঝখ্াশন আশন, অসীম অবস্থা সামশল ঢনয়। এখ্াশন স্বাভাহবকভাশবই সমাশর্ 
বণষদ্ববর্শমযর প্রসঙ্গ উশে আশস। আমাশদর মশন রাখ্শত্ িশব এই উপনযাস র্খ্ন ঢলখ্া িয়, ত্খ্ন সমাশর্ 
ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-ত্রবদয-শুদ্র প্রভৃহত্ ঢভদাশভদ হেল। ফশল অসম র্াশত্র ঢপ্রহমক-ঢপ্রহমকারা অসশন্তাশর্র মশধ্য 
পড়শত্া। ঢপ্রশমর সােষকোয় ঢকউ িশত্া সফল, ঢকউ হবফল। উপনযাশস মনসী ব্রাহ্মণ কনযা, অসীম ত্রবদয, 
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মনশমািশনর কাশে মুরগী হনহর্দ্ধ। এই রকম পহরহস্থহত্শত্ র্াত্পাত্ মানামাহনর প্রসশঙ্গ একহট উহক্ত 
পাই,- “র্াশত্ এক ধ্াপ হনিু িশলও মানসী অসীমশক র্লিল কশর হনশয়শে। র্ল অশেষ এখ্াশন শুধু্ 
র্ীবন নয়, র্ীবনরস।”৮ ইহঙ্গত্পূণষ এই উহক্তশত্ ঢলখ্শকর ঢকৌহণক অবস্থানহট খু্বই পহরষ্কার। হত্হন 
র্াহত্গত্ ঢভদাশভদ নয়, ত্ার উশদ্ধষ র্ীবশনর সশঙ্গ র্ীবন ঢর্াশগর কোই বলশত্ ঢিশয়শেন। 

    উপনযাসহটশত্ একাহধ্ক zone আশে। কাহিহনর অনয zone-এ আশে মানসীর হদহদ মাধু্রীর 
প্রসঙ্গ। মাধু্রী হববািশর্াগযা কনযা এবং সু্কশল হেিাকত্া কশর। ঢস হেহিত্া, রুহিেীলা, আধু্হনকা-ত্বু 
ত্াশক সমাশর্ রীহত্-নীহত্র নাশম িরম অভবযত্ার সশঙ্গ আশপাে করশত্ িয়। সমাশর্র রীহত্-নীহত্র নাশম 
মনশমািশনর হেক করা পািপশির সামশন েরীশরর পেরা সাহর্শয় উপহস্থত্ িশত্ িয় মানসীশক। 
পািপি ঢসই সামাহর্ক রীহত্-নীহত্র সুশর্াশগ লুহি-সশেশের সশঙ্গ মাধু্রীর েরীর প্রদেষশনর আস্বাদ হনশয় 
‘পশর খ্বর ঢদব’ বশল িশল র্ায়। এই সমসযা ত্খ্নকার হদশন হেল দস্তুর, বত্ষমাশনও প্রিহলত্। এই 
আপাত্ দস্তুর সমসযাশক কোকার নশরন্দ্রনাে হমি মাধু্রীর মাধ্যশম প্রহত্বাদ র্াহনশয়শেন অহভনব 
ভহঙ্গশত্। মাধু্রীর মুশখ্ই হত্হন প্রহত্বাশদর ভার্া সাহর্শয়শেন। ঢস না শুশন শুশন হনশর্ই না বলশত্ 
হেশখ্শে। িরম বঞ্ছনার মশধ্য হদশয় মাধু্রীর মশধ্য ঢর্ পহরবত্ষন এশসশে ত্া বহিরাগত্ অসীশমরও নর্র 
এড়ায়হন,- “সশেি ঢনই দে বের আশগর ঢসহন্টশমন্টাল ঢসই ঢমশয়হট এখ্ন হসহনক িশয় ঢগশে। ওর দুহট 
ঢিাখ্ ঢসই রূপান্তশরর সািয হদশচ্ছ।... মুশখ্ রুিত্ার োপ পড়শত্ শুরু কশরশে।”৯ একহট হেহিকা 
ঢমশয়র অপমান হনঃেব্দ প্রহত্বাদ িশয়, মানহসক কিরূশপ েরীশরর হিি িশয় প্রহত্ভাত্ িশচ্ছ। রূপান্তহরত্ 
মাধু্রী বত্ষমাশন হবনা সাশর্ অেষাৎ েরীশরর পেরা না সাহর্শয় পািপশির সামশন বশসশে এবং সমস্ত 
বাাঁকা প্রশশ্নর বযাঙ্গাত্মক উত্তর হদশয় পািপিশক হবদায় কশরশে। সামাহর্ক প্রোর পিাশত্ কশন ঢদখ্ার 
হবর্য়হট অসভযত্ার সীমা োহড়শয় ঢর্ত্ মাশঝ মাশঝ, ত্ার স্বাদও মাধু্রী ঢপশয়শে। র্া ঢবান মঞু্জর 
র্বানীশত্ প্রকাে ঢপশয়শে,- “...ভদ্রশলাশকরা র্াাঁরা ঢদখ্শত্ আশসন, র্াাঁরা হভত্শর হগশয় িুল খ্হসশয় িাাঁহটশয় 
িাহসশয় কত্রকম কশর ঢদশখ্ন - হবশ্রী, ঢস ঢদখ্ার ধ্রণ ঢদখ্শল আমার গা জ্বশল র্ায়। ঢকাোয় ঢমশয়রা 
ঢমশয়শদর দুঃখ্ ঢবহে কশর বুঝশব ত্া নয়, ত্ারাই ঢবহে কশর র্ািাই কশর, ত্ারাই ঢবহে কশর বাহর্শয় 
হনশত্ িায়।”১০ ঢলখ্ক নশরন্দ্রনাে হমশির কাশেও এই সামাহর্ক হনষু্ঠরত্া হেল অপমাশনর, ত্াই হত্হন 
মঞু্জর মশত্া ঢোট্ট ঢমশয়র মশধ্যও এই অপমান, হনষু্ঠরত্ার উপলহিশক সঞ্চাহলত্ কশরশেন। 
    উপনযাসহটশত্ মানসী ও মাধু্রী দুই ঢবান দুই ঢমরুর। ত্াশদর মানহসকত্াও সমূ্পণষ হবপরীত্ ঢমরুর। 
মাধু্রী ঢর্খ্াশন কশন ঢদখ্ার মশত্া অভবয প্রোর সরাসহর হবশরাহধ্ত্া করশত্ না ঢপশর আভাস-ইহঙ্গত্-
আিরশণর সািার্যও ঢনয়, ঢসখ্াশন ত্ারই ঢবান মানসী হববাি-সূশি কশন িশয় পািপশির সামশন বসা ঢত্া 
দূশরর কো, হনশর্ পেে-অপেশের স্বাধ্ীনত্া হনশয় ঢপ্রমবিশন আবদ্ধ িশয়শে। মানসী আবার ঢপ্রম 
করশলও ঢপ্রশম ঢস হবহকশয় র্ায়হন। বরং ঢপ্রশমর পাোপাহে পহরবাশরর প্রহত্ দাহয়ত্ব ও কত্ষবযশক সমান 
গুরুত্ব হদশয়শে। িয়শত্া ঢবহেই গুরুত্ব হদশয়শে। আর ত্াই ঢস অসীমশক হপত্া মনশমািশনর সশঙ্গ দাদা 
েঙ্কশরর সম্পশকষর সূিশক পুনরায় বাাঁধ্ার দাহয়ত্ব হদশয়শে। কারণ এশত্ ঢস মশন কশর সংসাশরর ভরণ-
ঢপার্শনর দায় ঢেশক মুহক্ত পাশব এবং হনহিশন্ত অসীশমর সশঙ্গ হববািসূশি আবদ্ধ িশব,- “তু্হম ঢদশখ্া না 
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একটু ঢিিাশটিা কশর বাপ-ঢেশলর মশধ্য ঢফর হমটমাট কহরশয় হদশত্ পাশরা হকনা। র্হদ পাশরা-বুঝশত্ই 
পারে, র্হদ পাশরা আহম ত্া িশল ঢরিাই পাই।”১১ এক হদশক ঢপ্রশমর স্বীকৃহত্, অনযহদশক দাদার 
অবত্ষমাশন হপত্ার সংসাশরর দাহয়ত্ব ও কত্ষবয – এই দ্বশন্দ্ব ঢদাদুলযমনা মানসী ঢপ্রহমক অসীশমর প্রহত্ 
হকেুটা িশয় উশেশে উদাসীন। ত্াশদর ঢপ্রশম ত্াই হনঃসােষ ভাশলাবাসার পহরবশত্ষ ঢিারাশস্রাশত্ স্বােষ নামক 
অিহমকা প্রভাব ঢফশলশে। ফশল ত্াশদর সম্পকষ িশয় উশেশে র্হটল। অসীম-মানসীর র্হটল সম্পশকষর 
ঢিারাশস্রাশত্ মাধু্রী হনশর্র অর্াশন্তই গা ভাহসশয়শে। ফশল অসীম-মানসীর র্হটল সম্পকষ মাধু্রীর সংসশগষ 
হিশকাণ ঢপ্রশমর র্হটলত্র সম্পশকষর সমীকরণ ত্রত্হর কশরশে। হিশকাণ ঢপ্রশমর র্হটলত্র সম্পশকষর 
টানাশপাশড়নই উপনযাসহটশত্ বৃিৎ অংে রু্শড় আশে এবং এই সম্পকষর্হনত্ টানাশপাশড়শনরই পুহিসাধ্শন 
হবহভন্ন আনুর্হঙ্গক ঘটনা ও প্রসঙ্গ এশসশে, ঢর্গুহল মূলযবান ও উপনযাশসর বাত্ষাশক পােশকর সামশন স্বচ্ছ 
কশরশে। 

                                    ৩... 
উপনযাশস ঢদখ্া র্াশচ্ছ অসীম ঢকালকাত্ায় এশসশে মানসীর সশঙ্গ ত্ার সম্পশকষর সহেক হেকানা খু্াঁর্শত্। 
অনযহদশক মানসীও একই উশিশেযর পহেক। ত্াই ঢস দাদার বিু ত্ো পহরবাশরর বিুর ত্কমায় 
অসীমশক হনশর্শদর বাহড়শত্ আেয় কহরশয়শে। হববাশির পূশবষ এক বাহড়শত্ ঢপ্রহমক-ঢপ্রহমকার সিাবস্থান 
িশয়শে, হকন্তু সােষক িশত্ সম্পশকষর পরবত্ষী ধ্াশপ উত্তরশণর র্নয ঢর্ প্রশয়ার্নীয় সময় ও ঢমলাশমো 
পরস্পশরর প্রশয়ার্ন – ত্ার ঢকাশনাটাই ত্াশদর মশধ্য কাক্ ত্লীয়ভাশব সম্ভব িয়হন। এশিশি মশন িশত্ 
পাশর মানসীর হপত্া মনশমািশনর ঢমশয়শদর আগশল রাখ্ার মশনাভাব দায়ী, হকংবা ঢর্ৌে পহরবাশর 
সিাবস্থাশনর ঢিতু্ উপরু্ক্ত হনহরহবহল স্থাশনর অভাব। হকন্তু ভাশলাভাশব পর্ষশবিণ করশল ঢবাঝা র্াশব ঢর্ 
সহেক ঢিতু্ অনয ঢকাশনাখ্াশন হনবদ্ধ। এশিশি আমরা অসীম ও মানসী উভশয়রই ঢপ্রম নামক সম্পশকষর 
প্রহত্ একহট উদাসীন হদ্বিাহরত্াশক দায়ী করশবা। 
    মানসী অসীমশক ভাশলাবাশস হেকই, হকন্তু ত্ার ঢপ্রশমর উচ্ছ্বাসশক ফল্গুধ্ারায় প্রবাহিত্ িশত্ বাধ্া 
হদশয়শে পহরবাশরর প্রহত্ ত্ার দায়বদ্ধত্া। কারণ ঢস র্াশন হববাি সূশি আবদ্ধ িশয় স্বামীর সংসাশর ঢগশল 
দাদািীন হপত্ার সংসার অেই র্শল পড়শব। একহদশক ঢপ্রম,অনযহদশক দায়বদ্ধত্া-এই দ্বশন্দ্বর িাত্ ঢেশক 
মুহক্ত ঢপশত্ ঢস অসীমশক হপত্া মনশমািন ও দাদা েঙ্কশরর মশধ্য হমল করাশত্ বশলশে। এশত্ ত্ার মশন 
িশয়শে ঢস ঢর্মন হপত্ার সংসার ঢেশক ঢরিাই পাশব, ঢত্মহন অসীশমর সশঙ্গ সম্পশকষর একটা সুি 
পহরণহত্ও ঘটশব। অনযহদশক মানসীর হপত্া-পুশির হমলন ঘটাশনার প্রস্তাব অসীশমর মশন হদ্বধ্ার সৃহি 
কশরশে। ঢপ্রম নামক সম্পশকষ আো-হনরাোর হদ্বধ্া কখ্শনাই অহভশপ্রত্ নয়, র্া অসীম-মানসীর ঢিশি 
ঘশটশে। এোড়াও মানসী-অসীশমর কমষশিির্হনত্ অবস্থানগত্ দূরত্ব এবং ভহবর্যশত্ ভাবী নানাপ্রকার 
সমসযার কো ত্াশদর মশধ্য সম্পশকষর বহনয়াদশক ভঙু্গর কশর তু্শলশে। অসীম হনশর্র ঢপো হনশয় আবার 
িীনমনযত্ায় ঢভাশগ। ত্ার মশন িয় মানসী িয়শত্া ত্ার ঢপোশক পেে কশর না, ফশল দাশরাগার েী 
িওয়া ত্ার কাশে লিার। অসীম আসশল বাশসর ঘর ও কাশর্র ঘশরর মশধ্য সমীকরণশক ঢমলাশত্ পাশর 
না। ত্ার ভাবনাশত্ও এ সত্যত্ার প্রমাণ পাওয়া র্ায়,- “র্নহবরল র্ায়গাটা আশস্ত আশস্ত সশয় ঢগশে 
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অসীশমর। অনুবষর পািাহড় অঞ্চশলর োন্ত হনর্ষন গাম্ভীর্ষ ত্ার প্রকৃহত্র সশঙ্গ মাহনশয় ঢগশে। মানসী র্হদ 
কখ্নও ঢসখ্াশন ঢবড়াশত্ র্ায় িয়শত্া ত্ার ভাশলাই লাগশব। কশয়কটা হদন কলকাত্ার িট্টশগাশলর বাইশর 
হগশয় ত্ার কান রু্ড়াশব, ঢিাখ্ রু্ড়াশব। আর র্হদ স্থায়ীভাশব ঢসখ্াশন বাস করশত্ রাহর্ িয় মানসী? না 
ত্া ঢস কখ্নওই িশব না। এই পান্ডববহর্ষত্ গ্রাম, ঢসখ্াশন ঢরহডশয়া ঢনই, হসশনমা ঢনই, ট্রাম-বাস, সভযত্া 
সংসৃ্কহত্র হবদুযৎদীহপ্ত ঢনই, ঢসই গন্ডগ্রাশমর অিকাশর মানসীর মশত্া নাগহরকা ঢর্শত্ রাহর্ িশব ঢকন। 
ঢক র্াশন অনয আপহত্তর ঢিশয় মানসীর িয়শত্া পাড়াগাাঁশয় র্াওয়ার আপহত্তটাই বড়, দুনষীহত্ দমশনর 
দাশরাগার গৃহিনী িওয়ার লিাটাই প্রধ্ান। মানসী ঢর্ ত্ার র্ীহবকা পেে কশর না ত্া র্ানশত্ ঢত্া 
অসীশমর আর বাহক ঢনই।”১২ ঢপোগত্ ত্রনরােযত্া ঢেশক আবার অসীশমর মশধ্য ঢদখ্া হদশয়শে 
আত্মহবশ্বাশসর অভাব। এই আত্মহবশ্বাশসর অভাব আসশল অহস্তত্বিীন পুরুর্কারবাদ। অসীম ত্ার 
অভাবর্হনত্ আত্মহবশ্বাশসর প্রহত্ সশিত্ন, ত্াই ত্ার মশন িশয়শে,- “ত্ার এই হদ্বধ্া মানসীশকও দুবষল 
কশরশে। ত্ার ভালবাসাশক, অসীশমর উপর ত্ার আকর্ষণশক দুবষল কশরশে। বরং ঢগাাঁয়ার, একগুাঁশয় 
পুরুর্শক ঢমশয়রা ভালবাশস। ঢর্ বড়াই করশত্ র্াশন, হনশর্শক ঢর্ার কশর র্াহির করশত্ র্াশন ত্ার 
গলাশত্ই ত্ারা বরমালয ঢদয়। আর র্ার আত্মহবশ্বাস নড়বশড়, ত্াশক ত্ারা ঢমাশটই হবশ্বাস কশর না। ত্ারা 
গাশের মশত্া, পািাশড়র মশত্া েক্ত আর অহবিল হকেুর ওপরই হনভষর করশত্ িায়।”১৩ ঢমশয়রা ‘গাশের 
মশত্া’ বা ‘পািাশড়র মশত্া’ েক্ত আর অহবিল পুরুশর্র উপর হনভষর িশত্ িায় - এই সত্য অসীম র্াশন। 
ত্বু ঢস ত্া িশত্ অপারগ। হনশদন পশি েঙ্কশরর মশত্া দৃেমনা, বলবান পুরুর্ও নািশল,- “ঢস ও 
মানসীর হদ্বধ্া ঢদৌবলযশক তু্চ্ছ কশর, ত্ার দাহয়ত্ব কত্ষবযশক দু-পাশয় মাহড়শয় ত্াশক এখ্ান ঢেশক হোঁশড় 
হেহনশয় হনশত্ ঢর্শত্ পারত্।”১৪ 
    ঢকাশনা মানুর্ই স্বয়ংসমূ্পণষ িশত্ পাশর না। অসীশমর মশধ্যও প্রিুর ঘাটহত্ রশয়শে এবং ঢস সম্পশকষ 
অসীম সশিত্নও। ত্শব ঘাটহত্ সশমত্ সমগ্র মানুর্টাই আসল। মানসী এ সত্য মানশত্ িায় না। ঢস িায় 
ঢিিার মশধ্য হদশয় অসীম ত্ার কশমষাশদযাগশক বাহড়শয় ঢকালকাত্াশত্ই ঢকাশনা িাকুহর ঢর্াটাক। হকন্তু 
অসীশমর মশধ্য ঢসই উিীপনা ঢনই, ত্াই ঢস বশল,- “আহম এশকবাশরই অপদােষ। গাাঁইশয়র পিা ঢডাবা। 
পিা কাদার্শল ভরহত্। সবরকম সংস্কাশরর বাইশর।...মর্া ঢডাবাশক হনহরহবহলশত্, হনশর্র মশন োকশত্ 
দাও।”১৫ এটা অসীশমর ঢর্দও বলা র্ায়। ঢস হনশর্র অকৃত্কার্ষত্া সম্পশকষ ঢর্মন সশিত্ন, ঢত্মহন 
অকৃত্কার্ষত্ার অিকার ঢেশক কৃত্কার্ষত্ার আশলায় প্রশবশের অপারগ মানহসকত্া সম্পশকষও সশিত্ন। 
মানসীও ঢলর্াত্মক ভহঙ্গশত্ ত্ার ঢর্দ বর্ায় ঢরশখ্ উত্তর ঢদয়,- “ওই মর্া ঢডাবা ঢদশখ্ ঢর্ আহম 
মশর্হে।”১৬ ঢর্দ বর্ায় ঢরশখ্ অসীমও রাগাহন্বত্ উত্তর ঢদয়,- “ঢমাশটই মশর্াহন। পশঙ্কাদ্ধাশরই ঢত্ামার 
তৃ্হপ্ত। হকন্তু আমার কো ঢোশনা মানসী। পাাঁক ঢঘাঁশট ঢত্ামার কার্ ঢনই। এ পাাঁক অফুরন্ত। ঢকন 
হমহেহমহে কি করশব।”১৭ ঢর্দ ভয়ঙ্কর হবর্য় – ত্া নশরন্দ্রনাে হমি ঢদহখ্শয়শেন। এই ঢর্শদর বশসই 
উভশয়ই হনশর্র অবস্থাশন দৃে, ফশল ত্াশদর সমসযার সমাধ্ান িয়না, ফলস্বরূপ ঘশট সম্পশকষর অবনহত্। 
আর এই অবনহত্ িওয়া সম্পশকষ এশস ঢর্াগ ঢদয় মাধু্রী। এর র্নয অবেয মাধু্রীর পূবষর্ীবন হকেুটা 
দায়ী। মাধু্রী হেহিত্া ও হেহিকা এবং সুরুহির অহধ্কারী। অেি ঢদি ও মশন রু্বত্ী িওয়ার পর ত্াশক 
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ঢকবল কশন ঢদখ্ার নাশম িশত্ িশয়শে অপমাহনত্। িয়শত্া ত্ার মশনর গভীশর ত্াই ঢকাোও সুপ্ত হেল 
উপরু্ক্ত মশনর মানুশর্র আকাঙ্ক্ষা। ঢবান মানসীর ঢপ্রহমক ঢর্শনও অসীশমর প্রহত্ মশনর অর্াশন্তই 
িয়শত্া ত্ার একটা ভাশলালাগা সুপ্ত হেল। ঢর্ সুপ্ত ভাশলালাগার উপরু্ক্ত পহরশবশে বহিপ্রকাে ঘশটশে 
এবং মানসী-অসীশমর সম্পশকষ হনশর্শক সংরু্ক্ত কশর এক র্হটল হিশকাণ সম্পশকষর উপিার হদশয়শে। 
    অসীশমর প্রহত্ মাধু্রীর সুপ্ত ভাশলালাগার প্রমাণ অনয ঘটনার প্রসঙ্গান্তশর প্রকাহেত্ িশয়শে, র্া 
আমাশদর নর্র এড়ায় না। েঙ্কর ঢেশলর র্ন্মহদশনর অনুষ্ঠাশন হপত্া মনশমািনশক সপহরবাশর আমেণ 
করশত্ এশস িশয়শে অপমাহনত্ এবং হবত্াহড়ত্। এমনাবস্থায় অসীম েঙ্কশরর প্রসশঙ্গ সুিাহসনীশদবীশক 
বশলন,- “আমার ঢত্া মশন িয়, আপন র্াশত্ পর িশয় না র্ায় ঢস ঢিিা সবসময় রাখ্শত্ িয়, কখ্নও ত্া 
োড়শত্ ঢনই।”১৮ অসীশমর এ বক্তশবযর সশঙ্গ গলা হমহলশয় মাধু্রী বশল,-“হেক বশলে অসীমদা, আহমও 
ঢসই কোই ওাঁশদর বহল। ঢত্ামার সশঙ্গ আমার অহবকল হমল আশে।...মাশন ঢত্ামার মশত্র সশঙ্গ, ঢত্ামার 
হিন্তার সশঙ্গ।”১৯ এরপশর অসীম অসু্ফট স্বশর বশল,-‘ঢসই হমলই ঢত্া বড় হমল মাধু্রী।’২০ অসীশমর এরকম 
উত্তশর মাধু্রী ঢরামাহঞ্চত্ িয়।এই ঢরামাঞ্চই কী হিশকাণ সম্পশকষর ঝড় ওোর পূবষ লিণ নয়? 
    এরপর উপনযাশসর ঘটনা প্রবাশি ঢদখ্া র্ায় অসীশমর প্রহত্ িরম উদাসীনত্া প্রকাে কশর মানসী। 
আর মানসীর উদাসীনত্ায় অসীশমর মন মাধু্রীর প্রহত্ ধ্াহবত্ িয়। ঢস ত্খ্ন মাধু্রীর সশঙ্গ সময় 
কাটাশনার অহেলায় ত্ার সু্কশলর র্ািাপশে সােী িয় প্রায় ঢর্ার কশরই। মাধু্রীও এক ঢঘাশরর মশধ্য 
সমস্ত পাপশবাধ্শক দূশর সহরশয় ঢরশখ্ ঢবাশনর ঢপ্রহমক অসীশমর প্রহত্ আসক্ত িশত্ োশক। এশিশি 
কোকার নশরন্দ্রনাে হমি মানসী ও মাধু্রীর দুহট ভাবধ্ারার মশধ্য হদশয় ত্াশদর হিশকাণ ঢপ্রশমর 
সমীকরণশক স্পি কশরশেন। মানসীর ভাবনায় ভাশলাবাসাই র্ীবশনর একমাি পাশেয় িশত্ পাশর না। 
র্ীবন ধ্ারণ করশত্ ঢগশল অনয রসদও িায়। সুস্থভাশব, স্বভাহবকভাশব বাাঁিার র্নয অনয আশরা অনুর্শঙ্গর 
প্রশয়ার্ন। অনযহদশক মাধু্রী ভাশব,- “র্াশক ভালবাসব ত্াশক েদ্ধা করব, ঢসই েদ্ধা র্হদ ত্াশক না হদশত্ 
পাহর ত্া িশল কত্ কী ঢর্ অশদয় ঢেশক র্াশব ত্ার আর হেক ঢনই।”২১ এোড়াও মাধু্রী অসীশমর প্রহত্ 

মানসীর ঢপ্রমশক analysis কশরশে, র্া গুরুত্বপূণষ। ত্ার মশন িশয়শে,- “মানসী ভালশবশসশে হকন্তু 
ঢভশস ঢর্শত্ পাশরহন, ঢপৌরুশর্র আদশেষর, বীরশত্বর আদশেষর ডুশবাপািাশড় ঢপ্রশমর ত্রণী আটশক 
রশয়শে।”২২ এমনাবস্থায় মানসী-অসীম-মাধু্রীর হিশকাণ সম্পশকষর সমীকরণশক ঢরখ্াহিশির সািাশর্য 
প্রকাে করা র্ায়। 
               দুবষল সম্পকষ                                                            সুপ্ত সম্পকষ  

মানসী                               অসীম                                        মাধু্রী  
           ঢপ্রশমর উিামত্ার অভাব                                        আসহক্তর উিাম ঢস্রাত্ ক্রমবধ্ষমান 

                         (  ঢরখ্াহিিঃ২-মানসী-অসীম-মাধু্রীর হিশকাণ সম্পশকষর সমীকরণ) 

এই হিশকাণ সম্পশকষর climax ঘশট েঙ্কশরর বাহড়শত্ র্খ্ন আমেণ রিাশেষ অসীম ও মাধু্রী উপহস্থত্ 
িয় এবং মানসী অনুপহস্থত্ োশক। 
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    র্ন্মহদশনর অনুষ্ঠান ঢেশর্ েঙ্কশরর বাহড় ঢেশক অসীম ও মাধু্রীর হফরশত্ ঢবে রাত্ িয়, সশঙ্গ ঢর্াগ 
িয় অহবোন্ত বৃহি। গহিন রাহি, বৃহিঝরা মধু্র পহরশবশে আগুন ও হঘ পাোপাহে োকশল র্া িয় ঢসই 
িহরশির ধ্শমষই অসীম ও মাধু্রী পরস্পশরর কাোকাহে আশস। মধু্র পহরশবশে িোৎ ভাশলালাগার 
আশলশর্ ত্ারা পরস্পরশক িুম্বন কশর। অসীম মানসীর উদাসীনত্া ও হনরাসহক্তর গ্রাস ঢেশক মুহক্ত পায় 
মাধু্রীর িুম্বনস্পশেষ। অনযহদশক মাধু্রীও অসীশমর প্রহত্ ভাশলালাগাশক পাশলর িাওয়ায় বইশত্ হদশয়, 
হবশবশকর দংেশন দংহেত্ িশত্ িশত্ হনশর্শক সাঁশপ ঢদয় ঢবাশনর ঢপ্রহমশকর কাশে। িুম্বশনর উশত্তর্না ও 
ঢঘার হকেুটা ঢকশট ঢগশল অসীম মাধু্রীশক হর্জ্ঞাসা কশর,-‘তু্হম এত্ হক ভাবে বশলা ঢত্া?...মানসীর 
কো?’২৩ মাধু্রী প্রতু্যত্তশর র্ানায়,- ‘ত্ার কো না ঢভশব হক আমরা পারব? ঢস ঢত্া একহদন র্ানশবই।’২৪ 
এরপশর অসীশমর বক্তবয খু্বই গুরুত্বপূণষ র্া মানসীর প্রহত্ ত্ার হভত্শর ক্রমে গশড় ওো অশপ্রশমর 
বহিঃপ্রকাে,- “র্ানুক।হকেু এশস র্ায় না মাধু্রী। ঢস আর আমাশক ভালবাশস না। আমাশক ঢেশড় হদশত্ 
ত্ার আর ঢকানও দুঃখ্ ঢনই। ত্ার ঢিাশখ্ আহম অকমষণয, অপা শত্তয় পুহলে কমষিারী োড়া আর হকেু 
নই।”২৫  
    মানসী বাস্তব অহভজ্ঞত্ায় প্রাজ্ঞ, ত্াই ত্ার কাশে ভাশলাবাসা শুধু্ ঢস্রাশত্ গা ভাসাশনা নয়। 
ভাশলাবাসার অনুর্ঙ্গ হিশসশব কশমষাশদযাগ এবং দাহয়ত্বও ত্ার কাশে সমান গুরুত্বপূণষ। মানসীর এই 
বারংবার এবং একমাি িাহিদা ত্ার প্রহত্ অসীশমর অনুরাগশক কশর ঢত্াশল একমুহখ্ ত্ো একশঘশয়হম। 
অনযহদশক মাধু্রীর ভাশলাবাসা সম্পহকষত্ ধ্ারণা পৃেক। ঢস ভাশলাবাসা ও ভাশলাবাসার মানুর্ উভয়শকই 
েদ্ধা করশত্ র্াশন এবং ভাশলাবাসার আবিশক হবহিি মািায় রহ ন করশত্ র্াশন। র্া অসীমশক ত্ার 
প্রহত্ আকহর্ষত্ কশরহেল। অসীশমর আনুরাগ মানসী ও মাধু্রীর প্রহত্ হকভাশব প্রবাহিত্ ত্া 

focalization২৬-এর দৃহিশত্ ঢদখ্াশনা র্ায়।  
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মানসীর প্রহত্ অসীশমর অনুরাগ উত্তলশলশন্সর মশত্া, র্া অহভসারী িশয় একশঘশয়হমত্ায় (একমুহখ্নত্া) 
পর্ষবহসত্। অনযহদশক মাধু্রীর প্রহত্ অসীশমর অনুরাগ অবত্ল ঢলশন্সর মশত্া, র্া অপসারী িশয় ঢপ্রশমর 
ত্রবহিিযত্া দান কশর। 
    মানসীর প্রহত্ অসীশমর অনুরাগ একশঘশয়হম িশয় র্াওয়ার সশঙ্গ সশঙ্গ ত্াশদর ভাশলাবাসার পারদও 
ক্রমে হনম্নমুখ্ী িশত্ িশত্ সমান্তরাল িশয় পশড়। অপরপশি মাধু্রীর হনশর্শক হবহিি মািায় প্রকাে 
করার িমত্া এবং ভাশলাবাসার ঢস্রাশত্ অবলীলায় গা ভাসাশনার িমত্া ত্ার ও অসীশমর গশড় ওো নব 

সম্পশকষর পারদশক কশর ঢত্াশল উদ্ধষমুখ্ী। এখ্ন র্হদ X-axis বরাবর মানসী বা মাধু্রীর সশঙ্গ অসীশমর 
সম্পকষশক স্থাপন কশর Y-axis বরাবর ত্াশদর ঢপ্রশমর ক্রমহবকােশক স্থাপন করা িয় ত্শব ঢর্ গ্রাফহট 
সৃহি িয় ত্া অশনকটা এরকম,- 
                              
                        Y                             
       ঢপ্রশমর ক্রমহবকাে                                              
                                                                              B(সশবষাচ্চ অবস্থান)  
                                                   

হনম্নমুহখ্      C     সমান্তরাল          D 

                                          A     O                   অসীম ও মাধু্রীর সম্পকষ                   X 

                                                        গ্রাফঃ১ 

                    

 

 

 

 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৩ য়  ব র্ষ ,  ৩ য়  সং খ্যা ।  ২ ৯ ঢে  ভা দ্র  ১ ৪ ২ ৪ ,  ১ ৫ ই  ঢস শে ম্ব র  ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা  64 
 

 

 

                      Y                                                                                                                                                                                                                                    

 

ঢপ্রশমর ক্রমহবকাে                                                           P  (সশবষাচ্চ অবস্থান) 
                  

                                     উদ্ধষমুহখ্       
 

                        R     

               O           অসীম ও মাধু্রীর সম্পকষ                         X
 

                                                            গ্রাফঃ২ 

                (ঢরখ্াহিিঃ৪-ঢপ্রশমর ক্রমহবকাশের সাশপশি অসীম-মানসী এবং অসীম-মাধু্রীর সপশকষর গ্রাফ) 

উপনযাশস ঢদখ্া র্ায় মানসী ও মাধু্রী দুই ঢবান, ঢবাশনর ঢেশকও বড় ত্ারা বিু। ত্শব অসীমশক ঢকন্দ্র 
কশর এই দুই ঢবাশনর মশধ্য ত্রত্হর িয় হবভার্ন। ফশল মানসী ক্রমে মাধু্রীর প্রহত্ ঈর্ষাহন্বত্ িয় এবং 
হদহদশক এহড়শয় ঢর্শত্ োশক। র্াই ঢিাক মাধু্রী মানসীর কাশে অসীম ও ত্ার ঘশট র্াওয়া ঘটনা স্বীকার 

কশর এবং বশল সব ঢদার্ ত্ার। মাধু্রীর এই confession  মানসীর মশন িয়, ত্ার গলায় িাপা 
উোস ও হবর্হয়নীর ঢগৌরব। ত্শব একটু ত্হলশয় হবিার করশল ঢদখ্া র্ায়, হবর্হয়নীর ঢগৌরব দাবী 
করশত্ই পাশর মাধু্রী। কারণ,- “...অসীম বশল, ঢপ্রমই প্রসাদ। আর মানসীর কাশে ঢপ্রম প্রসাদ নয়, 
ঢপৌরুর্। ঢপৌরুর্ই প্রাসাদ গশড়, হেিসাহিত্য, সভযত্াশক এহগশয় হনশয় র্ায়। মানসী অসীশমর মশধ্য ঢসই 
ঢপৌরুর্শক িায়, পায় না। ঢসই ঢপৌরুর্ই অসীশমর মশধ্য র্াহগশয় হদল মাধু্রী। হকন্তু ঢস অসীম মাধু্রীর, 
মানসীর নয়।”২৭ 
    কোকার নশরন্দ্রনাে হমি ঢপ্রশমর েহক্তশত্ হবশ্বাসী। ত্াই ঢস নায়শকর ভাশলাবাসাশক ঢপ্রহমকার 
হবপরীশত্ ঢস্রাত্হস্বনী কশরও ত্াশক পুনরায় অনুশোিনার আগুশন পুহড়শয় শুদ্ধ করশত্ ঢিশয়শেন। ত্াই 
অসীম হিহের মাধ্যশম মানসীশক ঢলশখ্,- “আহম মূহত্ষমান অনাসৃহি। আমার কৃত্কশমষর র্শনয র্ত্টুকু 
অনুত্াপ, ত্ার ঢিশয় ঢের ঢবহে অনুশোিনা পবষত্প্রমাণ অকৃত্কশমষর র্নয। শুধু্ প্রবল কমষশস্রাত্ ঢসই 
অিল মূেত্ার, অবসন্নত্ার পািাড়শক টুকশরা টুকশরা কশর ঢভশ  ভাহসশয় হনশয় ঢর্শত্ পাশর। আর আমার 
ধ্ারণা, সত্য হক না র্াহনশন, ঢপ্রমশস্রাশত্রও ঢসই সাধ্য আশে, অসাধ্য সাধ্শনর ঢসও এক ঢস্রাত্স্বত্ী।”২৮ 

আত্মহবশ্বাসিীন অসীশমর উবাি এরকম িশত্ পাশর না। সত্যশক স্বীকার করার পুরুর্কারবাদ এখ্ন 
অসীশম সঞ্চাহরত্। ত্াই ঢস গ্রহন্থশচ্ছশদর হবরি জ্বালাও সিয করশত্ প্রস্তুত্,- “গ্রহন্থ-বিশনর র্নয 
এশসহেলাম, গ্রহন্থ হেন্ন কশর িললাম...দীঘষ স্বগশত্াহক্তর পর নট ত্ার ঢনপেযশলাশক হনবষাহসত্ ঢিাক। 
ঢসখ্াশন আশলা ঢনই, জ্বালা ঢনই, ঢবে ঢনই, ভূর্ণ ঢনই, ত্াই বশল হক জ্বালার অভাব আশে?”২৯ ত্শব 
ঘটনািশক্র অসীম-মানসী কাউশকও গ্রহন্থশচ্ছশদর জ্বালা সিয করশত্ িয় না। মাধু্রী একহট হমেযা সংবাদ 
প্রকাে কশর,- অসীম ও মাধু্রী ঢরহর্হি কশর হবশয় কশরশে। এই হমেযা সংবাদই অসীম-মানসীর সত্য 
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সম্পকষশক বাাঁহিশয় ঢদয়। সবশেশর্ এটা স্বীকার করশত্ই িয় মানসী হর্শত্শে, ত্শব হর্শত্শে অসীম-
মানসী সম্পশকষর উপর মাধু্রীর ঢনপেয ঢস্নশির প্রশলপও। 

                                      ৪... 
‘হত্ন হদন হত্ন রাহি’ শুধু্ ঢকাশনা কাহিহন নয়, একাহধ্ক দ্বশন্দ্বর একহট ঢকালার্ও বলা র্ায়। এই দ্বশন্দ্বর 
একহট স্বর পাওয়া র্ায় মনশমািশনর ভাবনায়। মনশমািন কমষসূশি ঢকালকাত্ার নাগহরক র্ীবশন বাস 
করশলও, মানহসকভাশব ঢস সনাত্নী রিণেীল র্ীবনধ্ারায় হবশ্বাসী। হত্হন ঢর্মন ঢমশয়শদর স্বাধ্ীনত্া 
ঢদন বাইশরর কমষশিশির র্গশত্ পুরুশর্র সশঙ্গ ত্াল হমহলশয় িাকুহর করশত্, ঢত্মহন ঢমশয়শদর আগশল 
রাখ্ার মানহসকত্াশকও ঢবআব্রু কশর ঢদন। কনযা মানসী ঢর্মন ঢপ্রহমক অসীমশক বাহড় হনশয় আশস - ত্া 
ত্ার হভত্শর অসিয িশলও কনযার উপার্ষন ও সংসাশরর অেষদ্বনহত্ক ঢবাঝা বিন করার িমত্ার কো 
ঢভশব ঢমশন হনশত্ িয়। ত্ার িাহরহিক দ্বন্দ্ব আসশল ঢমশট্রাপহলটন মানহসকত্ার সশঙ্গ রিণেীল 
মানহসকত্াশক একসূশি গাাঁোর প্রয়াস মাি। ত্ার িাহরহিক দ্বন্দ্ব আসশল স্বাধ্ীনত্া পরবত্ষী বা াহল 

মধ্যহবত্ত র্ীবশন নানা ঘাত্-প্রহত্ঘাশত্র সামাহর্ক expression মাি। 
    উপনযাশস মনশমািশনর পুি েঙ্কশরর মশধ্যও এক িাহরহিক দ্বন্দ্ব ঢদখ্াশনা িশয়শে। র্া হনত্ান্ত স্বােষপর 
সুখ্-দুঃশখ্র টানাশপাশড়ন। েঙ্কর হনত্ান্ত মধ্যহবত্ত পহরবাশরর সন্তান িশয়ও ঢপ্রশমর সােষকত্ায় ধ্নী 
কনযাশক হবশয় কশর। হকন্তু ধ্নী কনযা বউ িশয় েঙ্কশরর ঢর্ৌে পহরবাশর মাহনশয় হনশত্ পাশর না। েঙ্কর 
বাবা-মা-সবাইশক ঢেশড় আসা বউ-এর প্রহত্ কত্ষবয ঢদখ্াশত্ আলাদা িয় এবং পৃেক সংসার রিনা কশর। 
বাবা-মা-ভাই-ঢবানশদর প্রহত্ কত্ষবয বনাম বউ-এর প্রহত্ কত্ষশবযর একহট দ্বন্দ্ব খু্ব স্বি সমশয়র র্নয ত্ার 
মশধ্য ঢদখ্া র্ায়। ত্শব েঙ্কর েক্ত মশনর মানুর্। ত্াই ঢস সিশর্ই ত্ার কত্ষবযর্হনত্ হদ্বধ্া কাহটশয় ওশে, 
হনশর্র সংসাশরর সুখ্-স্বাচ্ছশলযর কো ঢভশব অহধ্ক পহরেশমর সাধ্নায় ব্রত্ী িয়। মনশমািশনর মশত্া 
প্রািীন না িওয়ায়, ঢমশট্রাপহলটন রু্গাবিাওয়ায় ঢবশড় ওোয় েঙ্কর অহত্ সিশর্ই ত্ার িাহরহিক হদ্বধ্াশক 
কাহটশয় উেশত্ পাশর - এটাও লিণীয় হবর্য়। 
    ত্শব ঢমশট্রাপহলটন রু্গাবিাওয়ায় ঢবশড় উেশলই মানহসকত্া স্বােষপর িশব এমন বাধ্যবাধ্কত্া ঢনই, 
ত্াও নশরন্দ্রনাে হমি ঢদহখ্শয়শেন। মানসী আধু্হনকা নারী, ঢসন্ট্রাল লাইশব্রহরর কমষী। আবার ঢস ঢপ্রশমর 
ঢিশিও স্বাধ্ীন হিন্তার অহধ্কারী। ঢস হনশর্ পেশের পুরুশর্র সশঙ্গ ঢপ্রশমর সম্বশি আবদ্ধ িশয়ও হনশর্র 
ঢবাধ্-বুহদ্ধ, দায়-দাহয়শত্ব অহবিল ঢেশকশে। ঢস র্াশন ঢপ্রশম দায়বদ্ধত্ার খ্াহত্শর হববািসূশি অনযি বাস 
করশল দাদািীন হপত্ার সংসার অদ্বে র্শল পড়শব। ত্াই ঢস ঢপ্রশমর উিাম ঢস্রাশত্ ঢভশস ঢর্শত্ পাশর না, 
ত্াশক হপত্ার সংসাশরর অেষদ্বনহত্ক দায়-দাহয়ত্ব হনশত্ই িয়। একহদশক ঢপ্রহমক অসীশমর প্রহত্ 
দায়বদ্ধত্া, অনযহদশক হপত্ার সংসাশর দায়দাহয়ত্ব-ঢকানটা গুরুত্বপূণষ - এই দ্বশন্দ্বই মানসী ঢবহে 
ভারাক্রান্ত। মানসী এই দ্বশন্দ্বর র্াল ঢেশক হনস্তাশরর ঢকাশনা সূি পায় না। ফলস্বরূপ অসীশমর প্রহত্ 
অনহধ্কার িিষা কশর ঢফশল, র্া ত্াশদর সম্পকষশক ভঙু্গর করশত্ ত্বরাহন্বত্ কশর।  
    উপনযাশস মাধু্রীর মশনর দ্বন্দ্ব আশরা র্হটল। ঢসও ঢবান মানসীর মশত্া হেহিত্া এবং হবদযালশয় 
হেহিকার কাশর্ হনরু্ক্ত। সংসাশর অেষদ্বনহত্ক সিয়ত্া দানও কশর োশক। মানসীর মশত্া ত্শব ঢস 
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হনশর্র ঢর্ারশক প্রকাে করশত্ পাশর না। ত্াই আধু্হনকা, রুহিেীলা নারী িশয়ও ত্াশক হপত্ার িাশপ 
কশন ঢদখ্ার মশত্া অভবয সামাহর্ক প্রোশক ঢমশন হনশত্ িয়। একহদশক হেিার রুহি, অনযহদশক 
সামাহর্ক কদর্ষত্াশক ঢমশন ঢনওয়া - এই দ্বশন্দ্বর ঢস্রাশত্ রু্দ্ধ করশত্ করশত্ মাধু্রী অবেয মুহক্তর হদো 
পায়। ঢস এই মানহসক দ্বন্দ্ব কাহটশয় ওশে, প্রহত্বাদ র্ানায়। ত্শব ত্ার প্রহত্বাদ হনঃেব্দ প্রহত্বাদ, র্া 
অশনক ঢবহে আশবদনপূণষ। মাধু্রী হনশর্র সশঙ্গ এই দ্বাহন্দ্বক লড়াই লড়শত্ লড়শত্ হকেুটা অন্তঃশুষ্ক িশয় 
পশড়। ফশল ত্ার অবশিত্ন মশন প্রশয়ার্ন িয় অনুরাগর্হনত্ রসশস্রাশত্র। আর এই রসশস্রাশত্র সিাশন 
ঢস মশনর অর্াশন্তই ঢবাশনর ঢপ্রহমক অসীশমর হদশক ধ্াহবত্ িয়। অবশিত্ন মশন গশড় ওো ঢরামাশঞ্চ গা 
ভাহসশয় ঢস অসীশমর িুম্বশন িয় ঋদ্ধ। িোৎ ঘশট র্াওয়া দুঘষটনা ত্াশক অহিশরই সশিত্ন র্গশত্ হফহরশয় 
আশন। ত্খ্ন ত্ার মশধ্য ঢদখ্া ঢদয় পাপশবাধ্। এই পাপশবাধ্ আসশল ঢবান মানসীর প্রহত্ ভাশলাবাসা 
বনাম অসীশমর প্রহত্ মাদকত্ার ত্ীব্র ঢস্রাশত্র দ্বন্দ্ব। র্াই ঢিাক ঢস এই দ্বন্দ্ব ঢেশকও হনস্তাশরর উপায় 
পায়। ঢবাশনর প্রহত্ ভাশলাবাসাশক মর্ষাদা হদশত্ ঢস হমেযার আেশয় ঢবান মানসী ও ত্ার ঢপ্রহমক অসীশমর 
সম্পশকষর হেন্ন সূিশক ঢর্াড়া লাগায়। 
    মাধু্রীর মশত্াই উপনযাশসর নায়ক অসীমও একাহধ্ক দ্বশন্দ্বর ঢদালায় ঢদাদুলযমান। ত্ার প্রেম দ্বন্দ্ব 
কাশর্র ঘশরর সশঙ্গ বাশসর ঘশরর। ঢস কমষসূশি এক গন্ডগ্রাশমর দাশরাগা, ঢর্খ্াশন আধু্হনকত্ার ঢোাঁয়া 
পর্ষন্ত ঢনই। অনযহদশক মানসী ঢকালকাত্ার মশত্া নাগহরক র্ীবশন অভযস্ত। এমত্াবস্থায় অসীশমর ধ্ারণা 
মানসী ঢকাশনাহদনই ত্ার নাগহরক র্ীবন ত্যাগ কশর ত্ার র্ীবনসঙ্গী িশয় গন্ডগ্রাশমর বাহসো িশত্ 
পারশব না। অনযহদশক অসীম এও ভাশব মানসী িয়শত্া ত্ার দাশরাগা নামক ঢপোশকই পেে কশর না। 
আসশল অসীম েক্ত মশনর পুরুর্ না। ফশল ঢস আত্মহবশ্বাশস পহরপূণষ না। র্ার দরুণ ত্ার মশধ্য ঢদখ্া 
র্ায় কাশর্র ঘর ও বাশসর ঘশরর মশধ্য সংস্থানর্হনত্ িুযহত্। এই িুযহত্ ক্রশম অসীশমর ঢপ্রমশকও ভঙু্গর 
কশর ঢত্াশল। অসীম িায় ঢপ্রহমকা মানসী ঢপ্রশমর ঢর্ায়াশর ঢভশস র্াক; হকন্তু মানসী ত্া পাশর না, কারণ 
ত্ার কাশে দাদািীন হপত্ার সংসাশরর দাহয়ত্ব ঢবহে গুরুত্বপূণষ। মানসীর এই দাহয়ত্ব ও কত্ষবযশক ঢমশন 
হনশলও অসীশমর অন্তশর এক সশেশির কাাঁটা হবাঁশধ্ োশক। ঢস মানসীশক প্রবীণ অধ্যাপক 
হপ্রয়শগাপালবাবুর সশঙ্গ র্হড়শয় মশন সশেশির র্াল ঢবাশন। ফশল অসীম ঢপ্রহমকা হিশসশব মানসীর উপর 
পুশরাপুহর হবশ্বাস রাখ্শত্ পাশর না। মানসীর প্রহত্ হবশ্বাশসর এই ঢেদ হদশয়ই ত্ার মশন মাধু্রীর 
অনুপ্রশবে ঘশট। মানসীর কাশে না পাওয়া িাহিদাগুহলর পহরপূরশণ ঢস মাধু্রীর উপর ত্ার হৃদশয়াচ্ছ্বাসশক 
প্রবাহিত্ কশর। ফলস্বরূপ ঘশট হবপর্ষয়। এই হবপর্ষশয়র পর আশস্ত আশস্ত ত্ার ত্রিত্শনযর উদয় িয়। 
ত্খ্ন ত্ার মশধ্য ঢদখ্া র্ায় মাধু্রীর প্রহত্ অহবিার স্বরূপ স্বীকৃহত্দান এবং ঢপ্রহমকা মানসীর প্রহত্ 
সহত্যকাশরর হৃদশয়াচ্ছ্বাশসর দ্বন্দ্ব। ঢস দ্বন্দ্ব অসীশমর কাশে দিশনর মশত্া প্রহত্ভাত্ িয়, র্া ত্াশক পুহড়শয় 
সহত্যকাশরর ঢপ্রহমক ও মানুর্ হিশসশব প্রহত্ষ্ঠা ঢদয়। 
    ‘হত্ন হদন হত্ন রাহি’ উপনযাসহটশত্ একাহধ্ক দ্বন্দ্ব ঢদখ্াশনা িশয়শে। ঢর্ দ্বন্দ্বগুহল পরস্পশরর ঢেশক 
আপাত্ দৃহিশত্ পৃেক মশন িশলও, প্রকৃত্ অশেষ পৃেক না। এগুহল আসশল পরস্পর সংশর্াহর্ত্ িশয় 
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একহট সামহগ্রক দ্বশন্দ্বর ঢকালার্ ত্রত্হর কশরশে। ঢর্ ঢকালার্হট িল সনাত্নী হবশবক বনাম ঢমশট্রাপহলটন 
মনশনর দ্বন্দ্ব। ঢরখ্াহিশির সািাশর্য হবর্য়হট উপস্থাপন করার ঢিিা করা িল,- 
                                                                  দ্বন্দ্ব 
                                মনশমািন 
                                                                                       েঙ্কর 
সনাত্নী                       মানসী                                                                         ঢমশট্রাপহলটন 
হবশনক                                                                               মাধু্রী                    মনন 
                                 অসীম 
                                                                  দ্বন্দ্ব 
 
                                              
 
 
                                                 ঢরখ্াহিিঃ৫-একাহধ্ক দ্বশন্দ্বর ঢকালার্ 
‘গি ঢলখ্ার গশি’ নশরন্দ্রনাে হমি বশলন,- “হনশর্র স্বভাবশক বুশঝ হনশয়, হনশর্র প্রবৃহত্ত আর প্রবণত্াশক 
স্বীকার কশর আহম সারার্ীবন শুধু্ ভাশলাবাসার গি হলশখ্হে। ঢস ভাশলাবাসা িয়শত্া সঙ্কীণষ অশেষ 
ভাশলাবাসা, সীহমত্ অশেষ ভাশলাবাসা। ত্বু ত্া ভাশলাবাসা োড়া আর হকেু নয়।”৩০ নশরন্দ্রনাে হমশির এই 
স্বীকাশরাহক্ত ‘হত্ন হদন হত্ন রাহি’র গশিও সমান সত্য। উপনযাসহটশত্ নানা সমসযা, নানা সম্পকষ-র্হনত্ 
ঘাত্-প্রহত্ঘাত্, নানা মানহসক দ্বন্দ্ব ঢদখ্াশনা িশয়শে। ত্শব সব সমসযার সমাধ্াশন আশু িশয়শে 
ভাশলাবাসা। ভাশলাবাসার ঢর্ারই এমন, র্া সমস্ত সসসযাশক সনাধ্ান করশত্ পাশর হনশমশর্, সমস্ত ভগ্ন 
সম্পকষশক ঢর্াড়া লাগাশত্ পাশর হনশমশর্। উপনযাসহটর ঢেশর্ ঢদখ্া র্ায় অসীম ও মানসীর সম্পশকষর সুি 
পহরণহত্ িশয়শে ভাশলাবাসার ঢনপশেযই, ঢস ভাশলাবাসা অসীম-মানসীর ঢপ্রমর্হনত্ ভাশলাবাসার সশঙ্গ 
মানসী-মাধু্রীর আহত্মক ভাশলাবাসা। এোড়াও মনশমািন, নেু, েঙ্কর - সবাই হনশর্র হনশর্র র্ীবশন 
িলশত্ সশিি িশয়শে র্ীবশনর প্রহত্ ভাশলাবাসার টাশনই। একটু ত্হলশয় ভাবশল ঢদখ্া র্াশব ঢর্, এ 
পৃহেবীর সমস্ত হকেুই সিল আশে ভাশলাবাসার েশেই। ত্াই ভাশলাবাসা মিামূলয, র্াশক নশরন্দ্রনাে হমি 
ত্াাঁর সাহিশত্য সবশিশয় গুরুত্ব হদশয়শেন। ‘হত্ন হদন হত্ন রাহি’ উপনযাসহট আসশল একহট হবহিি 
ভাশলাবাসারই আশলাোয়া। 
ত্েযসূি 
১/ মরু্মদার,সমশরে;কশোশলাত্তর প্রগহত্পন্থী বুহদ্ধদীপ্তত্া ও সরল হবনযাস;বাংলা উপনযাশসর পাঁহিে বের;প্রেম প্রকাে-২১ 
নশভম্বর,১৯৮৬;হদ্বত্ীয় পহরমার্ষত্ সংস্করণ-বইশমলা,২০০৮; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ;পৃষ্ঠা-২৫১ 
২/বশেযাপাধ্যায়,পােষপ্রহত্ম;হত্ন হদন হত্ন রাহিঃহনমষাশনর দিত্া;নশরন্দ্রনাে হমি সংখ্যা;উর্াগর পহিকা,দেম বর্ষ,প্রেম 
সংখ্যা ১৪১৯,পৃষ্ঠা-২৯৮ 
৩/হমি,নশরন্দ্রনাে;উপনযাস সমগ্র ১,হত্ন হদন হত্ন রাহি;প্রেম সংস্করণ-এহপ্রল ২০০৮,তৃ্ত্ীয় মুদ্রণ-রু্ন 
২০১৩;আনে,পৃষ্ঠা-৫২৩ 
৪/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫২৫ 
৫/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫২৭ 
৬/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫২৯ 
৭/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৩০ 
৮/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫২৭ 
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৯/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৩৭ 
১০/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৪০ 
১১/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৪৪ 
১২/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৪৬ 
১৩/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৬৪ 
১৪/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৬৪ 
১৫/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৫৭ 
১৬/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৫৭ 
১৭/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৫৭ 
১৮/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৮৮ 
১৯/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৮৮ 
২০/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৮৮ 
২১/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৬০৫-৬০৬ 
২২/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৬০৬ 
২৩/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৬২১ 
২৪/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৬২১ 
২৫/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৬২১ 
২৬/focalization: 
A choice is made from among the various ‘points of view’ from which the elements can be 
presented.Ball,M,Narratology:Introduction to the theory of Narrative,University of Toronto 
Press,Toronto,1985,page-7. 
২৭/বশেযাপাধ্যায়,পােষপ্রহত্ম,হত্ন হদন হত্ন রাহিঃহনমষাশনর দিত্া,নশরন্দ্রনাে হমি সংখ্যা,উর্াগর পহিকা,দেম বর্ষ,প্রেম 
সংখ্যা ১৪১৯,পৃষ্ঠা-৩০২ 
২৮/হমি,নশরন্দ্রনাে;উপনযাস সমগ্র ১,হত্ন হদন হত্ন রাহি;প্রেম সংস্করণ-এহপ্রল ২০০৮,তৃ্ত্ীয় মুদ্রণ-রু্ন 
২০১৩;আনে,পৃষ্ঠা-৬৬৭ 
২৯/প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৬৬৮ 
৩০/হমি,নশরন্দ্রনাে,গি ঢলখ্ার গি,গিমালা-১,একাদে মুদ্রণ-হডশসম্বর ২০১৩,আনে,পৃষ্ঠা-১১ 
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প্রাবহিক-পহরহিহত্ 

 
ইয়াসহমন হবশ্বাস 

গশবর্ক (এম.হফল), বাংলা হবভাগ, 
ঢগৌড়বঙ্গ হবশ্বহবদযালয়, মালদা, পহিমবঙ্গ, ভারত্  

 

সারসংশিপ 

সাহিশত্যর অবলম্বন মানব হৃদয় ও মানব িহরি। মানব িহরি রূপায়শণর ঢিশি নর-নারীর সম্পশকষর 

হবহিি র্হটলরূপ স্বভাবত্ই িশল আশস। কো সাহিহত্যক ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেী পৃহেবীর সবষশদশে সবষকাশল 

উপহস্থত্ মানুশর্র রশক্ত ত্ো অহস্তশত্বর সশঙ্গ ওত্শপ্রাত্ভাশব হমশে োকা ঢসই আহদম ত্রর্বপ্রবৃহত্তর রিসয 

উশন্মািন ঘহটশয়শেন ত্াাঁর ঢোটগশির িহরশির মধ্য হদশয় প্রকৃহত্র পটভূহমশত্। মানব মশনর র্হটল 

মনস্তেশক হত্হন ত্াাঁর গশি িাহর্র কশরশেন, হকন্তু হবশলর্ণ কশরনহন। ত্াাঁর গিগুহল র্হটল মনস্তশের 

নানামুখ্ী হবকীণষত্ায় ভরপুর িশয় উশেশে প্রকৃহত্র স্বত্ে উপমা বযবিাশর। আর ঢর্ৌনত্াশক হনশয় 

এত্রকম হনরীিায় হত্হন সমসামহয়কশদর মশধ্য ঢত্া বশটই পরবত্ষীশদর কাশেও হবিয়বি িশয় ওশেন। 

সূিক েব্দ: 

ইহন্দ্রয় সশিত্নত্া, অন্তলষীন মানুর্, র্হটল মনস্তে, ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেী, আহদম ত্রর্বপ্রবৃহত্ত, ক্লান্ত দাম্পত্য, 

মানহসক ঢদাদুলুযমান, রিসযময়ী প্রকৃহত্, ঢপ্রম, রূপ-তৃ্ষ্ণা, প্রকৃহত্র বযঞ্জনা 
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ইয়াসহমন হবশ্বাস 

প্রাকৃহত্ক পহরশবে বহু সাহিহত্যকশদর সাহিত্য রিনার ঢপ্ররণাশস্রাত্ িশলও অহত্ প্রখ্র ইহন্দ্রয় সশিত্নত্া 

এবং প্রকৃহত্ উত্থাপশনর সশঙ্গ ক্লান্ত দাম্পত্য এবং ঢর্ৌনশিত্নাশক রু্শড় হদশয় এক অননয হভন্ন স্বাশদর গি 

রিনার কৃহত্ত্ব র্হদ ঢকউ ঢদহখ্শয় োশকন ত্শব হত্হন িশলন—‘বাংলা সাহিশত্য রু্ক্তফ্রশন্টর হনদষলীয় 

প্রহত্হনহধ্’(মিাশশ্বত্া ঢদবীর কোয়) কোসাহিহত্যক ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেী (র্ন্ম- ২০ঢে আগি ১৯১২; মৃতু্য- 

১লা আগি ১৯৮২)। ‘অজ্ঞাত্বাস’ উপনযাশস হবমল কর ঢলশখ্ন—‘মানুর্ িল অদু্ভত্ র্ীব, ত্ার মাোর 

হদশক একিাত্ ভাশস, বাহক নয় িাত্ র্শলর ত্লায় ডুশব োশক’। এই ঢর্ অন্তলষীন মানুর্, ত্াশকই 

দস্তশয়শভহস্ক বশলশেন ‘Underground man’. বাস্তববাদী সাহিত্যধ্ারার অনযত্ম ঢলখ্ক রূশপ ‘রক্তমাংস 

িাড় ঢমদ মিা/ িুধ্া তৃ্ষ্ণা ঢলাভ কাম হিংসা সশমত্ ’(ঢপ্রশমন্দ্র হমি: মাশন, ‘প্রেমত্’) ঢগাটা মানুশর্র 

েহব আাঁকায় ব্রত্ী হেশলন গিকার ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেী। আর্ীবন প্রকৃহত্র রূপ-রস-েব্দ-সুগশির মশধ্য 

আদযপ্রান্ত হনমহিত্ গিকার ‘ঢগাটা মানুর্’-ঢক এাঁশকশেন প্রকৃহত্র পটভূহমশত্। 

    ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেী বহু হনহেত্ নন, বহু নহেত্ও নন; বরং বলা র্ায় হকেুটা অবজ্ঞাত্, অনাশলাহিত্, 

হমসশপ্লসড। ঢমাপাসাাঁর ‘র্ানষাহলস্ট’ (‘বাংলার বাণী’) অনুবাশদর মাধ্যশম সাহিত্য র্ীবন শুরু; এরপর 

‘অন্তরাল’ গি (প্রেশম সঞ্জয় ভট্টািাশর্ষর িাশত্ ঢলখ্া পহিকায়, পশর নারায়ণ ঢিৌধু্রী সম্পাহদত্ ‘কশলর্ 

ক্রহনকাল’-এ) প্রকাহেত্ িয়। প্রেম গিগ্রন্থ ‘ঢখ্লনা’ (১৯৪৬)। ‘ঢর্যাৎস্না রায়’ েদ্মনাশম পঞ্চাে বের ধ্শর 

হলশখ্শেন, হকন্তু ঢকানও ঢগাষ্ঠীশত্ হত্হন সংরু্ক্ত িনহন। ত্াাঁর গ্রশন্থর সংখ্যা সত্তশরর ঢবহে হকন্তু 

িলহচ্চিাহয়ত্ িশয়শে মাি একখ্াহন। অহধ্কাংে গ্রশন্থর পুনমুষদ্রণ িয়হন, হবরল বযহত্ক্রম িশয় ঢবাঁশি োশক 

ত্াাঁর একহট মাি উপনযাস ‘বাশরা ঘর এক উশোন’ র্া প্রায় আধ্ডর্ন সংস্করণ ঢপহরশয় এখ্নও বা াহল 

পােশকর ঔৎসুকয র্াগায়। ‘এই ত্ার পুরস্কার’ উপনযাশস কহব ও কহবত্ার সপশি সহিিীন রু্দ্ধ ঢঘার্ণা 

সশেও স্ব-রহিত্ ভার্ার েরীশর কহবত্ার হস্নগ্ধ সুর্মা মাহখ্শয়ও অদযাবহধ্ প্রকাহেত্ ত্াাঁর পুস্তকাবলীর 

ত্াহলকায় সংরু্ক্ত িয়হন ঢকানও কাবযগ্রশন্থর নাম। ত্াাঁর সৃহিকমষ হবশ্বহবদযালশয়র গশবর্ণার ঢর্াগয বশল 

অহত্ অি হবশবহিত্ িশলও আর্ পর্ষন্ত ঢকানও বাহণহর্যক মশঞ্চ স্থান পায়হন ত্াাঁর ঢকানও উপনযাস বা 

গি। কলকাত্ার সবকহট প্রহত্হষ্ঠত্ পি-পহিকায় অধ্ষ-েত্াব্দী ধ্শর ঢলখ্া, কমষসূিীশত্ ঢর্াগদান কশরও 

এখ্নও পর্ষন্ত মাি একবাশরর ঢবহে পুরসৃ্কত্ িয়হন (১৯৬৪ হরঃ ১০ই ঢম ‘নাগশকেশরর হদনগুহলও মশনর 

মত্ন’ উপুনযাশসর র্নয ‘সুশরে িৃহত্’)। গিকার ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেীর একাকীত্বহপ্রয়ত্া, ইহন্দ্রয় সশিত্নত্া, 

ত্ীক্ষ্ণত্ার এমন পহরিয় সমসামহয়ক উশেখ্শর্াগয গিকার হবমল কশরর গশিও ঢনই, এশিশি ত্াাঁর হপ্রয় 

কহব র্ীবনানে দাশের সশঙ্গ হমল রশয়শে। ত্শব প্রকৃহত্শক হত্হন গশদযর ঢপার্াশক পহরণত্ কশরশেন। 
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রশমেিশন্দ্রর উপনযাস পশড় উপনযাস রিনার সূিপাত্ করশলও রবীন্দ্রনাে োকুশরর ‘গিগুচ্ছ’ বাংলা 

সাহিশত্য গিকার ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেীর আহবভষাব ঘটায়। 

  “স্বপ্ন নয়-োহন্ত নয়-ভাশলাবাসা নয় 

  হৃদশয়র মাশঝ এক ঢবাধ্ র্ন্ম লয়।”১ 

স্বপ্নভঙ্গ এবং স্বপ্নপূরণ না িওয়ার গ্লাহন ঢেশক মানুশর্র মশন র্ন্ম ঢনয় হবকার। এই হবকারগ্রস্ত মানুশর্র 

মশনার্গৎশক হনশয় ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেী গি রিনা কশরশেন। মানব মশনর গভীশর ঢপৌঁোবার েহক্ত ত্াাঁর 

হেল, হকন্তু ঢসই সময় সাহিশত্য বযাপক আশলাড়ন ঢফশলহেল হসগমুড ফ্রশয়শডর মনঃসমীিণ ত্ে। 

মানুশর্র মশনার্গৎ হনশয় ফ্রশয়ড ঢদখ্াশত্ ঢিশয়শেন— আমাশদর সশিত্ন মশনর আড়াশল অবশিত্ন ও 

অশিত্ন র্গৎ রশয়শে। এই র্গৎহট অশনক বড়, মানবমন ত্ার ত্রদনহেন র্ীবশন কামনা-বাসনার দাবীশক 

অগ্রািয করশত্ পাশর না। মানুশর্র মশন পূরণ না িওয়া দাবীগুশলা একহিত্ িশয় ত্রত্হর িয় মশনর 

হবকার। ফ্রশয়শডর ভাবনা অনুর্ায়ী— 

“আমাশদর হনজ্ঞষান মশন দু’ধ্রশনর উপাদান রশয়শে—একহট িল আমাশদর প্রবৃহত্ত আর একহট িল 

আমাশদর অবদহমত্ কামনা-বাসনা। ...এই দুই অংশের হমহলত্ নাম ফ্রশয়ড হদশয়শেন Id বা 

অদ্ স্ ।”২ 

ফ্রশয়শডর এই মনঃসমীিণ ত্ে বাদ হদশল সাশিষর র্হটল মনস্তাহেক উপস্থাপনাও ত্খ্ন ঢর্যাহত্হরন্দ্র 

নেীর খু্ব ভাশলা ঢলশগহেল। হকন্তু উপকরণ ও উপস্থাপনায় স্বশদে-হবশদশে কাশরা কাশে ঢকানও প্রকার 

ঋণ স্বীকার-এ ত্াাঁর ঢকানও আগ্রি হেল না। ঢগাশি ও ধ্শমষ হত্হন হিরকাল হনঃসঙ্গ, স্বশপ্ন ও সাধ্নায় 

মূলত্ হত্হন আহদম প্রকৃহত্র পটভূহমশত্ আহদম মানুশর্র হৃদয় রিশসযর অনুসিাশন মগ্ন িশয়শেন। 

কশয়কহট গি হবশলর্শণ হবর্য়হট পহরস্কার িশয় র্ায়। 

হগরহগহট 

ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেীর হনসগষ প্রকৃহত্র সশঙ্গ ত্রর্ব প্রকৃহত্র সংশলর্শণ এক রকম দ্বশন্দ্বর অন্তস্তহরক রূপায়ণ 

ঘহটশয়শেন ত্াাঁর ‘হপ্রয় অহপ্রয়’ গ্রন্থভুক্ত ‘হগরহগহট’ গিহটশত্। গশি হত্নহট িহরি—প্রণব, মায়া ও বৃদ্ধ ভুবন 

সািা। দু’বেশরর দাম্পত্য র্ীবশন ঢকানও সন্তান না োকায় িাকুহররত্ প্রণব ও রূপশর্ৌবশন ভরপুর বাইে 

বেশরর সুেরী েী মায়াশক হনশয় ত্াশদর স্বচ্ছল অণুপহরবার। হকন্তু মায়ার স্বামী প্রণশবর ঢদিশকহন্দ্রক 

কামনাশলালুপ ভাশলাবাসা ঢেশক মুহক্ত ঢপশত্ মায়া উদার উনু্মক্ত প্রকৃহত্র দ্বারস্থ িয়। এই প্রকৃহত্র মুগ্ধ 

সৃহিই ঢস আহবষ্কার কশর বাহড়র অনয এক ভাড়াশট ‘মৃত্ হনষ্প্রাণ সিস্রিত্হিিরু্ক্ত মাদার গাশে’র মত্ 

ঢদখ্শত্ বৃদ্ধ ভুবন সািার ঢিাশখ্। বয়শস বৃদ্ধ িশলও ঢস মশনর রু্বা। ত্াাঁর মন পহরেীহলত্। রূশপর 

সমাদর করশত্ ঢস র্াশন। ত্াই ঢত্া গশির পহরহিহত্ পশবষই গিকার িহরিহটর পূবষাভাস হদশয় বশলন— 
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“আগুন রশ র দুশটা ফহড়ং ইশটর পাাঁর্া হদশয় নািানাহি করশে। ওপাশের ডুমুশরর ডাশল এত্ বড় 

একটা হগরহগহট হস্থর ঢিাশখ্ ত্াহকশয় ফহড়ং দুশটাশক ঢদখ্শে। ঢর্ন ঢকাোও একবার োন্ত িশয় 

ওরা বসশল ঢস লাহফশয় পশড় ওশদর ঘাড় কামশড় ধ্রশব।”৩ 

ভুবন মায়ার মশনর রাে ধ্রশত্ ঢপশরহেল, বলা র্ায় ভুবশনর মশধ্য মায়া হনশর্র অন্তপ্রষকৃহত্র  হমল খু্াঁশর্ 

পায়। 

 মায়ার মুখ্মন্ডশলর বণষনায়—েুত্হন প্রসশঙ্গ র্া, প্রণশবর ঢিাশখ্ কহি ঢপয়ারার মশত্া, র্ার িয় ঢনই, 

বৃহদ্ধ ঢনই, র্রা ঢনই মশন িশলও ভুবশনর ঢিাশখ্— 

‘‘মিকা ফুল’ বা ‘করবী ফুশলর ত্লার হদকটা, ঢোট্ট বাহটর মত্ন ঢগাল িশয় ঢবাাঁটার সশঙ্গ ঢর্টুকু 

ঢলশগ োশক—অহবকল ঢসরকম।”৪ 

মায়ার োরীহরক ঢসৌের্ষ ও রূপ ঢর্ৌবন ভুবশনর ঢিাশখ্ ‘ডাহলম িারাটার’ মশত্া ঢদখ্ায়। মায়া অশনকবার 

ঢদখ্া ডাহলম গােশক পুনরায় আর একবার অনযভাশব ঢদশখ্ ত্াশত্—‘সুশগাল মসৃণ দুশটা কান্ড’, ঢর্ন লম্বা 

ঋরু্ সুের একহট ঢমশয়র দুহট িাত্; ‘কহি কহি ডাল’ সম িাশত্র আ ুল; ‘নতু্ন লালশি সবুর্ পাত্ার 

হঝহলহমহল’ ঢমশয়হটর িুশলর হবনযাস ইত্যাহদ হনশর্র রূপ-লাবশণযর সশঙ্গ অশভদ কিনায় অহভভূত্ িশল 

ত্রর্ব প্রবৃহত্ত হনহিত্ ভুবন সািার সুস্পি উহক্ত—‘নতু্ন গাে ঢর্ৌবন ঢলশগশে গাশয়’। এোড়া মায়ার মাোর 

ঢখ্াাঁপা প্রসশঙ্গ ‘ঢমৌিাশকর মত্ন মস্ত কাশলা ঢখ্াাঁপা হঘশর লাল ফহড়ং এর নািানাহি’, একটা উজ্জ্বল িলুদ 

বশণষর প্রর্াপহত্শক ধ্রশত্ মায়ার েুশট র্াওয়া ‘রার্িংসীর গহত্ভহঙ্গ’। বি রিশনর আশয়ার্শন রত্ 

ঢধ্াাঁয়ায় ভরপুর মায়ার েুহরর ফলার মশত্া ঢিাশখ্র দৃহি ‘বাহঘনী বশনর মশধ্য হেকার’ ঢখ্াাঁর্ার সমতু্লয। 

পরশন র্ংলা হেশটর োয়া ইত্যাহদ প্রসশঙ্গ প্রকৃহত্ র্গশত্র উপমা বযবিাশর মায়া একহদশক ঢর্মন মুদ্ধ 

িশয় র্ায় ঢত্মনই অনযহদশক ত্াশত্ পশরািভাশব রহণত্ িয় ভুবন সািার ত্রর্ব প্রবৃহত্তর ত্াড়ন। মশনর 

র্াবত্ীয় সশেি হনমূষল কশর ভুবন সািার অকপট স্বীকাশরাহক্ত— 

“বুশড়া িশয় গাশয়র বল ঢগশে বশট, হকন্তু ঢভত্শর রশসর বাল্ ব ঢজ্বশল ঢরশখ্ দৃহিটাশক আয়নার 

মত্ ঝকঝশক কশর ঢরশখ্হে।”৫ 

সশবষাপহর গশির সমাহপ্তশত্ বহণষত্ মায়া ও ভুবন সািার হমলন দৃশেযর ইহঙ্গশত্ গিকার অহত্ প্রখ্র ইহন্দ্রয় 

সশিত্ন দৃহিশত্ হদশয়শেন র্খ্ন, ফর্হল আম ও হডহব পাউডাশরর হবহনমশয় হমলন কাহঙ্খত্ প্রণশবর সশঙ্গ 

মশনামাহলশনযর পর গভীর রাহির প্রাকৃহত্ক ঢসৌেশর্ষর বণষনায়— 

“ফুটফুশট ঢর্যাৎস্না। ঢমশঘর পর ঢরৌশদ্রর মত্ন। মায়া মশন মশন বলল। রাশিও িাাঁশদর আশলা 

আর বৃহির লুশকািুহর ঢখ্লা িলশে। ঢর্ন ঢকান হদশক কদমফুল ফুশটশে। হভশর্ িাওয়ায় টাটকা 

গি ঢভশস আসহেল।”৬ 
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অদশসর সশঙ্গ প্রকৃহত্র এই সহর্ম্লন বা অহভন্নত্া ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেীর আধু্হনক সাহিত্য হিন্তার লিণ। 

এশিশি ড. হনত্াই বসুর মন্তবযহট অত্যন্ত প্রাসহঙ্গক িশয় উশে— 

“...ত্াাঁর গশির প্লট ঢেশক, িহরি ঢেশক ত্াশদর হক্রয়াকলাপ ঢেশক প্রকৃহত্শক কখ্নও সহরশয় 

ঢদওয়া র্ায় না। প্রকৃহত্ ও মানুর্ ঢসখ্াশন এত্ অন্তরঙ্গ ঢর্ দুশয়র অদ্বদ্বত্ প্রহত্ষ্ঠায় ঢর্ন ঢলখ্শকর 

হেিহসহদ্ধ ঘশট।”৭ 

সমুদ্র 

দূর হবসৃ্তত্ সমুশদ্রর ঢপ্রিাপশট গত্ানুগহত্ক দাম্পশত্যর িুদ্রত্া প্রকট িশয়শে ‘পাশের ফ্ল্যাশটর ঢমশয়টা’ 

গিগ্রশন্থর ‘সমুদ্র’ গিহটশত্। গশি পাাঁির্ন ভ্রমনােষীর মশত্া গন্ডীবদ্ধ নাগহরক র্ীবশন অভযস্ত ‘আহম’ 

িহরিহট েী ঢিনাশক হনশয় পুরী র্ায় সমুদ্র ঢদখ্শত্। রঙ্গহবিুদ্ধ সমুশদ্রর হবোলত্া ও ত্ার সংলগ্ন 

ঢকালািল ‘আহম িহরিশক বেীভূত্ কশর ঢত্াশল— 

“ঢসই রাশি আহম ঘুশমাশত্ পাহরহন বা বলা র্ায় আহম ঘুশমাশত্ িাইহন।”৮ 

কলকাত্ার িুদ্র ফ্ল্যাশট ঢর্ নারী ‘ঢত্র্হস্বনী মহিলা’, সমুদ্র ত্ীশরর ঢোট্ট হবোনায় ঢস হনত্ান্ত িুদ্র একটা 

‘ঘুমন্ত খ্রশগাশস’র মশত্া। এই িুদ্র নারী ঢদি-সমুশদ্র এক সময় তৃ্প্ত হেল বশল হনশর্শক করুণ কশরশে 

গিকেক। ফ্ল্যাশটর হবোনায় ঢর্ নারীশদি হেল কাহঙ্ক্ষত্, সমুদ্রত্ীশর ঢসই ঢদি স্পেষ করাশক মশন িশচ্ছ 

‘একটা ঢপাকা িাাঁটবার গ্লাহন’। প্রকৃহত্র হবোলত্ার কাশে এত্ই িুদ্র িশয় র্ায় প্রহত্হদশনর দাম্পত্য ঢর্, 

নারীশক মশন িয় সমুদ্র দেষশনর বাধ্া। ত্াশক বশল হদশত্ ইশচ্ছ িয়— 

“তু্হম হফশর র্াও; আহম এখ্াশন ঢেশক র্াব। ...তু্হম র্ত্িণ কাশে আে আমার সমুদ্র দেষন িশব 

না,...ঢত্ামার উপহস্থহত্ পীড়াদার একটা অহত্হরক্ত ঢবাঝা হবশের্।”৯ 

সমুশদ্রর রূপ-ত্রবহিশিযর ঢমািগ্রস্থ ‘আহম’ িহরশির সশঙ্গ পহরিয় ঘশট সমুশদ্রর িুধ্া-তৃ্ষ্ণাত্ষ ‘মামা’ 

িহরশির। ‘আহম’ িহরিহটশক ত্ার পর্ষশবিণ েহক্ত সশর্ম্াহিত্ কশর ঢত্াশল, ত্াই সমুশদ্রর ঢেউশয়র উপর 

ঢিনার আলত্াপরা পা-ঢক মশন িয় ‘ফুশলর গাশয় মাহে’। দাম্পশত্যর প্রত্যাহেত্ হনর্ষনত্ার আনশের মশধ্য 

সমুদ্র র্ত্ই ফাটল ত্রত্হর করুক না ঢকন ঢর্হদন সমুশদ্রর র্শলর স্পশেষ ঢিনার মশধ্য ঢরামাঞ্চ ঢর্শগশে, 

ঢসহদন ঢিনার সমুশদ্রর ঢেউশয়র মশত্া ‘ঢবহণর ঢদালনা’ ‘েরশত্র একটুকশরা সাদা ঢমশঘ’র মত্ ত্ার 

উড়ন্ত আাঁিল ‘আহম’ িহরশির কাশে ত্া অনযরকম মশন িয়— 

“আমার মশন পশর না, এখ্ন বাহলর হবোনায়, ঢেউশয়র মুশখ্ ওর পা দুশটা ঢর্মন সুকুমার 

ঢলাভনীয় ঢিিারা ধ্শরশে, আমাশদর ঘশরর হবোনায় ত্ার িার্ার ভাশগর একভাগ সুশ্রী লাবণযরু্ক্ত 

মশন িশয়শে ঢকানহদন।”১০ 
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অেষাৎ ‘আহম’ িহরশির মানহসক ঢদাদুলযমানত্ার এক অনযত্ম কারণ ঢর্ ত্ার ত্রর্ব প্রবৃহত্তর ত্াড়ন ত্া 

সুস্পি। 

পত্ঙ্গ 

‘পত্ঙ্গ’ গশির প্রকৃহত্ বনষনায় ‘ঢগালশমাির’ গাশের প্রসঙ্গ হফশর হফশর এশসশে শুধু্মাি ঢসৌের্ষয সৃহি বা 

গশির পটভূহম হনমষাশণর সিায়ক রূশপ নয়, হকশোর িহরি পলাশের অন্তর্ষগশত্র পহরবত্ষশনর সঙ্গী িশয়। 

গিহটশত্ নারীর রূপ-বহিশত্ আত্মািূহত্ হদশয়শে রু্বক সম্প্রদাশয়র প্রহত্হনহধ্ পলাে। ড. িক্রবত্ষীর োন্ত 

সুের ফ্ল্যাশটর একান্ত ভাশব আত্মশগাপন কশর োকশত্ িায় পলাে। ঢকননা ঢসখ্াশন আশে স্বশপ্নর প্রহত্মা 

ড. িক্রবত্ষীর েী রূপা। ত্াই পলাে র্খ্ন অধ্যাপক ও রূপার ফ্ল্যাশটর বণষনা ঢদয় ত্খ্ন রূপার র্নলা 

হদশয় ঢদখ্া ‘ঢিাখ্ রু্হড়শয় ঢদবার মত্ োন্ত পহরচ্ছন্ন অপরূপ প্রকৃহত্’ তু্চ্ছ িশয় র্ায় রূপার রূপ-

ঢসৌেশর্ষযর কাশে। ‘রূপার িাহস ফুশলর ঢসানা র শক’ বক্তার ঢিাশখ্ ‘হপত্ল বাহনশয়’ ঢদয় এবং রূপার 

অনুপহস্থহত্ ঢর্মন ‘পৃহেবীর সব রহ ন ফুলই এমন কাশলা’ িশয় র্াওয়া, ঢত্মহন রূপার সাড়ায়— 

“ঢসানালী দুপুর ফাল্গুশনর মৃদু িাওয়ায় কাাঁপশে। ঝুর ঝুর কশর ঢগালশমািশরর ঢসানা ঝরশে।”১১ 

গি কেশকর ত্রর্ব প্রকৃহত্র ত্াড়ন অহধ্ক মািায় রহণত্ িশয়শে র্খ্ন রূপার সশঙ্গ হমহলত্ িবার পর ঢস 

উদ্ভ্রান্ত িশয় রাস্তায় ঘুরশে, ত্খ্ন পৃহেবী ত্ার কাশে ধ্রা পশড়শে— 

“গনগশন ঢরৌশদ্র পৃহেবী ভশর আশে। হস.আই.হটর নতু্ন রাস্তায় হপি আগুন িশয় ঢগশে।”১২ 

হকন্তু পৃহেবীর এমন রুি ককষে রূপই পাশল্ট র্ায়, র্খ্ন ঢস আবার রূপার কাশে হফশর র্াবার হসদ্ধান্ত 

ঢনয়— 

“পাহখ্ উড়শে। রহ ন প্রর্াপহত্ ঢিাশখ্ পড়ল। লাল টুকটুশক এক ঝাাঁক ফহড়ং ঢদখ্লাম মাশের 

ঘাস েুাঁশয় নামশে।”১৩ 

অেষাৎ এখ্াশন কেশকর মানহসকত্ার রশ  প্রকৃহত্ ও পাহরপাহশ্বষক পহরশবে গশি প্রহত্কৃত্ িশয়শে। 

প্রকৃহত্র অসামানয বযবিার, মশনাহবশলর্ণ ও নাটকীয় ভঙ্গী গিহটশক আরও মশনাগ্রািী কশর তু্শলশে। 

শ্বাপদ 

ইহন্দ্রয় সশিত্ন দৃহিভহঙ্গ হদশয় গিকার প্রকৃহত্র আবরশণ নর-নারীর পারস্পহরক সম্পশকষর মূলযায়ন 

কশরশেন বারংবার। ‘শ্বাপদ’ গিহটর ঢিশি প্রকৃহত্র পটভূহম প্রধ্ান কার্ষকর িশয় উশেশে হকশোর 

িহরশির র্হটল মনস্তশের প্রকাশে। বাহলগশঞ্জর ঢকত্াদূরস্ত ঢখ্াকশনর ঢগাঁশয়া মাসতু্শত্া ভাই গশণে ‘বুশনা’ 

বা ‘র্ংলী’ ঢিিারার –‘মাোয় খ্াড়া খ্াড়া িুল ও েুত্হনর আগা ঢপাঁয়াশর্র হেকশড়’র মত্, লম্বায় 

‘ত্ালগাে’, দাাঁত্গুশলা ‘কাোশলর ঢকায়া’। অেষাৎ এমন ঢিিারার ‘বুশনা’ বা ‘র্ংলী’ ঢেশলশক ঢদশখ্ লিা 

করা আর ‘একটা গােশক’ ঢদশখ্ লিা করার মশত্া। ‘অরণযতু্লয’ ঢপ্রহমকা রুহবর মন র্য় করশত্ ঢখ্াকন 
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র্খ্ন এই ‘গােতু্লয’ গশনেশক পদ্ম তু্শল আনা, মাোয় পদ্ম ঢগাাঁর্া, ঢপয়ারা পাড়ার কাশর্ হনয়ুক্ত কশর, 

ত্খ্ন ত্ারা দুর্শন খু্ব কাশে িশল আশস— 

“গশনে আশগ, আহম ও রুহব হপেশন। গাশের োয়া ত্খ্ন লম্বা িশয় ঢগশে, ঢরাশদর র  আশরা গাে 

িশয়শে, হঝাঁহঝ ডাকহেল।”১৪ 

ঢর্ন প্রকৃহত্ োড়া গশণে ও রুহবর ভাশলালাগার ভুবন গশড় উেশত্ পারত্ না। ঢখ্াকন মশন মশন ভাশব 

র্াশক বুশনা বলত্াম, গাড়ল ভাবত্াম ঢস আর মানুর্ ঢনই, বাগাশনর একটা গাে িশয় অরশণয হমশে 

হগশয়হেল। আর ঢসই অরণয বাহলগশঞ্জর ঝকমশক ঢমশয় রুহবশক র্ীণষ কশর ঢফশলহেল— 

“অহত্ সূক্ষ্ম আওয়ার্ কশর হক একটা ঢপাকা ঢর্ন ঢকান গাশের শুকশনা ডাল না হেকর ঢর্ন কুশর 

কুশর খ্াহচ্ছল।”১৫ 

গশণে ও রুহবর হমলন দৃেয বযহঞ্জত্ িয়— 

“ঢকান সাড়া ঢনই। বলা র্ায় আমার ডাশকর উত্তশর আত্াবাগাশনর ওহদকটা ঢেশক বাদুশড়র 

পাখ্ার ঝাপটা ঢভশস এল। ...সাশপর হিস হিস েশব্দর মত্ন একটা েব্দও ঢভশস আসহেল ওহদক 

ঢেশক। ত্াোড়া আত্া পাকশত্ আরম্ভ কশরহন ঢর্ ওরা ওখ্াশন র্াশব।”১৬ 

সরাসহর গিকার ঢর্ৌনত্াশক না আনশলও প্রকৃহত্ ও মানুশর্র সম্পশকষর মশধ্য একটা আহদমত্া অনন্তকাল 

রশয়শে ত্া হত্হন প্রকৃহত্ দৃেয বণষনার মাধ্যশম প্রকাে কশরশেন। 

ঢিার 

‘মিীয়সী’ গ্রন্থভুক্ত ‘ঢিার’ গিহটর মশধ্য গিকার হকশোর িহরশির র্হটল মনস্তশের প্রকাে ঘহটশয়শেন 

ঢপাঁশপিারার অনুর্শঙ্গ। মনু্টর কোয় ‘ঢর্ন মূল ও হেকড় সশমত্ িারাটা আমার িাশত্ উশে আসশত্ ত্রত্রী 

িশয়হেল’। ঢসই িারাহট িশল র্ায় সুকুমারশদর বাগাশন ‘একটা ঢেকড় পর্ষন্ত ঢরশখ্ র্ায়হন’—হেক এভাশবই 

‘হলকহলশক ফযাকাশস’ মদন মনু্টর বাহড়শত্ আশস এবং পহরবাশরর অেষানুকুশল ‘কহি ডালপালায় ভরপুর’ 

িশয় িশল র্ায় পুরশনা মাহলশকর ত্ো সুকুমারশদর বাহড়শত্। ঘটনাক্রশম ‘হডশটকহটভ’ বইশক ঢকন্দ্র কশর 

মনু্ট সুকুমাশরর সখ্যত্ার দরুণ ত্াশদর বাগাশন ঢপাঁশপ িারাহট ঢদখ্শত্ পায় এবং িারা সম্পহকষত্ প্রশশ্ন 

সুকুমাশরর কাশে র্ানশত্ পাশর— 

“ওটা এশন লাহগশয়শে মদন—আমাশদর িাকর—এইটুকুন হেল, ঢদখ্শত্ ঢদখ্শত্ কত্ বড় িশয় 

ঢগল।”১৭ 

বাহড় হগশয় মনু্ট ঢপাঁশপ িারার প্রহত্ আকর্ষশণ অনুভব কশর— 

“মদন ঢপাঁশপ িারাটা িুহর কশর হনশয় র্ায়হন...ঢপাঁশপ িারাটাই মদনশক আমাশদর বাহড় ঢেশক িুহর 

কশর হনশয় ঢগশে।”১৮ 
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ঢস এও উপলহি কশর ঢর্, এই মায়াটাশনর মূশল রশয়শে ‘ঢরাগা ময়লা-কাপড় পরা শুকশনা মুশখ্র’ ত্ার 

গাশয়র তু্লনার ‘ও বাহড়র োহড়-গয়না পরা প্রগলভ-স্বাস্থয’ সুকুমাশরর প্রহত্ আকর্ষণ। 

িন্দ্রমহেকা 

‘িন্দ্রমহেকা’ গিগ্রশন্থর অন্তগষত্ ‘িন্দ্রমহেকা’ গিহটশত্ আবালয প্রকৃহত্প্রহমক ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেী হনসগষ 

প্রকৃহত্র অনুর্শঙ্গ মানব প্রকৃহত্র অন্তশদষশের র্হটল গ্রহন্থ উশন্মািন কশরশেন— 

“আকােটা সুের হেল। ভাহর সুের আকাে...আর ঢসই ঘাশসর হেহের হঘশর িলশদ প্রর্াপহত্রা 

দল ঢবাঁশধ্ নািহেল।”১৯ 

আর ঢসই সশঙ্গ ‘আহম’ িহরশির আত্মকেন ‘এমন হদশন ত্াশক আমার মশন পড়ার’ কোর সশঙ্গ বিু 

অপশরশের মৃতু্যশত্ বিুপত্নী হবনত্াশক সমশবদনা র্ানাশনার র্নয ‘বর্ষা পার কশর েরশত্র এই নীল 

ঢসানাঝরা হদশন’র অশপিা িহরিহটর ত্রর্বপ্রবৃহত্ত উিীহবত্ িশয় র্ায়। হবনত্ার র্নয উপিার রূশপ ‘দুহট 

লাল ঢগালাপ’ এবং ত্ার সশঙ্গ সািাশত্র পর দুর্শনর দৃহিশত্ মাশের প্রকৃহত্ বণষনায়— 

“...আগুন রংশয়র ফহড়ংগুশলা িঞ্চল িশয় উশেশে। দুশটা কাশলা রংশয়র ফহড়ং ঢকাো ঢেশক এশস 

রু্টল, সবাই একসশঙ্গ পাাঁক ঢখ্শয় ওড়া ওহড় করশে।”২০ 

ত্াোড়া হবনত্ার ঘশরর পদষা ‘র্াফরাণ রশ র ওপর সাদা ফুল সাদা লত্া’র পহরবশত্ষ ‘সবুশর্র ওপর 

ঢগালাপ ফুল ঢগালাপ লত্া’। ঢকবলমািফুশলর িার্ ঢসৌের্ষশিত্না র্ীবনমুখ্ী হবনত্ার মানহসকত্ার 

পহরিায়ক িশয় ওশে এবং গশির পহরসমাহপ্তশত্ ‘অহগ্নবশণষর ফুশলর পাশে ঢসানাহল ঢডারাকাটা ঢবগুহন 

পত্শঙ্গ’র মিা উৎসাশি ঢঘারাশফরা প্রকৃহত্ দৃেয ত্রর্বপ্রবৃহত্ত ত্াহড়ত্ িহরশির মানহসকত্ার ঢপ্রিাপশট 

অত্যন্ত প্রসহঙ্গক িশয় ওশে। 

বশনর রার্া 

প্রকৃহত্র সংস্পশেষ ও ত্ার সাহন্নশধ্য ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেীর গশির িহরিশদর অহস্তত্ব হটহকশয় রাখ্শত্ সিায়ত্া 

কশরশে। প্রকৃহত্র কাশেই ত্ারা ঢর্ন োহন্ত ও স্বহস্ত পায়। গশির সূিনা সারদা বাবুর উহক্ত হদশয়—‘গাে 

আমার সশঙ্গ কো বশল’। হত্হন এককাশল বশড়া ইহঞ্জহনয়ার এলহগন ঢরাশড ত্ার বাহড়। কলকাত্ার 

ঢভাগহবলাসী ভাবনা ঢেশক সশর হগশয় গ্রাশমর ফশলর বাগান-পুকুর-পেঘাশটর মশধ্য হনশর্শক হনহবড় ভাশব 

হমহেশয় ঢফলশত্ িান। খ্াহল পাশয় ঢঘাশরন, পাশয়র ঢগাড়াহল ঘাশস ঘশর্ন, গাশের ওপর ওশে ফল খ্ান। 

এ রকম র্ীবন-র্াপশন অভযস্ত দাদুর সশঙ্গ হনর্ বাবার তু্লনা বযহঞ্জত্ িয় গ্রাশমর গাে ও েিশরর গাশের 

সম্পহকষত্ কোয়— 

“ঢত্াশদর বীডন িীশটর ঢপয়ারা ঢগালশমাির গাশের পরমায়ু ক’হদন।”২১ 
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ত্াই সারদা হনশর্র পরমায়ু লম্বা করশত্ সভযত্ার কৃহিম ঢপার্াক খু্শল ঢফশল পুকুশর সাাঁত্ার ঢদওয়ার 

সময় পাত্াকুশড়াহন ফুলকুশড়াহন ঢমশয়হট উপহস্থত্ িশল ত্ার িাশত্র ঈোরায় সারদা ডাাঁটা সশমত্ একহট 

লাল োপলার ফুল ঢমশয়হটশক েূাঁশড় হদশল ঢমশয়হট ফুলটা হোঁশড় ঢখ্াপায় ঢগাাঁশর্—মহত্ অনুভব কশর এই 

অসমবয়সীর হনষ্পাপ সখ্যত্া। ঢমশয়হট িশল র্াওয়ার পর দাদুশক ঢদখ্শত্ মহত্র অহভজ্ঞ গাশের মশত্া 

মশন িশলও দাদুর িাশত্র–গাশয়র গি মহত্শক িঞ্চল কশর ঢত্াশল— 

“মাশের গি না, আশমর গি না, িীশরর গি না, র্াম-র্ামরুশলর গি না। র্শলর গি? 

েযাওলার গি? ত্াও না, ঢকামল হমহি োন্ডা মৃদু েযাপলা ফুশলর গি এটা।”২২ 

কাশলা হলকহলশক ঢমশয়হটর হদশক েুাঁশড় ঢদওয়া োপলা ফুলটা এত্িশণ ঢর্ন নতু্ন বযঞ্জনা পায়। ঢত্মনই 

বযহঞ্জত্ িয় আয়ুর হফশত্ লম্বা করশত্ এই গিও েরীশরর ধ্ারণ করা ত্ত্টাই আবেযক। 

বৃহি পশর 

আধু্হনক ঢলখ্ক ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেীর রিনায় প্রকৃহত্ ঢকাোও আদস্ -এর অনুর্ঙ্গ রূশপ ঢকাোও র্ীবন 

র্হটলত্ার িাপ প্রেমশনর সিায়ক উপকরণ িশয় ওশে। প্রসঙ্গক্রশম ‘পাশের ফ্ল্যাশটর ঢমশয়টা’ গ্রন্থভুক্ত 

‘বৃহি পশর’ গিহটশত্ হনসগষ প্রকৃহত্র র্গশত্ ঋতু্ পহরবত্ষশনর সশঙ্গ সমীকৃত্ িশয়শে মানব মশনর র্হটল 

হবনযাস। সৃহির সূিনালগ্ন ঢেশক মানুশর্র রশক্ত প্রবাহিত্ আহদম ত্রর্বপ্রবৃহত্তর ত্াড়নায় মাত্াল রূশপ 

ঢসানাহল ভহবর্যৎশক নি কশর রূপ-তৃ্ষ্ণায় মগ্ন ঢেশলর হপত্া বযহরিার প্রভাশত্র মানহসকত্ার উশন্মািন 

কশরশেন প্রকৃহত্র বণষনার মধ্য হদশয়— 

“আমার র্ানলার বাইশর আকাে ধূ্সর িশয় আশে। বর্ষা আহস আহস করশে।”২৩ 

প্রভাশত্র ঢেশলর ভাশলাবাসার সূিনা ‘েীশত্র শুরু ঢেশক, ত্খ্নও গাশে গাশে নতু্ন পাত্া কুাঁহড় ফুল ঢদখ্া 

হদশত্ আরম্ভ কশরহন’ এবং ত্াশদর হমলশনর িরম মুহুত্ষ— 

“েীশত্র ঢের্ িশয় বসন্ত এশস ঢগশে। ত্খ্ন কৃষ্ণিূড়ার উদ্ধত্ আভায় আকাে লাল িশয় ঢগশে, 

মধু্শলাভী ঢভামরাশদর আনাশগানার হবরাম হেল না; ওহদশক আম র্াম কাাঁোল র্ামরুশলর গুহট 

ঢদখ্া হদশয়শে গাশে গাশে। ফশলর সম্ভাবনায় ডাল পাত্াগুহল কাাঁপহেল। ঢসই উৎসশবর হদশন 

ওশদর দুর্নশক হকেু বলশত্ আহম সািস পাইহন।”২৪ 

এত্দ্ সশেও ‘আহম’ িহরশির দৃে আত্মহবশ্বাস প্রহত্ফহলত্ িয়—‘ঋতু্শত্ ঋতু্শত্ গ্রাশমর রূপ বদলায় 

প্রকৃহত্র রং বদলায় মানুশর্র স্বভাব বদলায়’ এবং ভহবর্যৎ র্ীবশনর আোর আশলা প্রহত্ভাহসত্ িয় গশি 

এভাশব— 

“ফুল শুহকশয় র্াওয়ার বযো—ফুশলর শুহকশয় একটু একটু কশর সফলত্ার হদশক এহগশয় র্াওয়ার 

আনে।”২৫ 
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আসশল প্রকৃহত্ দৃেযবণষশন এত্ হকেুর সমািার গশি উহেহখ্ত্ িহরশির প্রোহন্তপূণষ মানহসকত্ার 

ইহঙ্গত্বি। 

পাবষত্ীপুশরর হবশকল 

‘পাবষত্ীপুশরর হবশকল’ গিহটশত্ গিকার সন্তানিারা হপত্ার কো বশলশেন প্রকৃহত্র অনুর্শঙ্গ। গ্রাশম 

হেকার করশত্ আসা ‘আহম’ িহরি ও ত্ার বিু অহবনাশের দৃহিশত্ প্রকৃহত্ হেল— 

“বৃহি িশয় ঢগশে ত্াই ঘাস হভশর্ হেল। একটা মাশের মশত্া র্ায়গায় আমরা এশস ঢগলাম। 

সুের মাে উজ্জ্বল সবুর্ গাহলিা হবহেশয় ঢরশখ্শে ঢকউ, মশন িহচ্ছল। আর মাশের মাঝামাহঝ 

একটা র্ায়গায় িার-পাাঁিটা বাবলা গাে দাাঁহড়শয় আশে, ঢিাশখ্ পড়ল।”২৬ 

ঘটনাক্রশম গশির সূশি ত্ারা অবজ্ঞাত্ িয় ভদ্রশলাশকর ১৮ বেশরর পড়াশুনা সূশি কলকাত্া ঢফরত্ 

ঢোশটা ঢখ্াকা আনে ঢবড়াশত্ এশস র্হমদাশরর অত্যািাশরর িাত্ ঢেশক গ্রামবাসীশক উদ্ধাশর সেে 

রার্দ্বনহত্ক আশোলশন রু্ক্ত িশয় হসপাই কতৃ্ষক গুহলহবদ্ধ িশয় মারা র্ায়। গশির এই কাহিহন সূিনায় 

বহণষত্ প্রকৃহত্ পহরশবে ঢর্মন বযঞ্জনা পায় ঢত্মনই বযঞ্জনা পায় ঢসই েিীদ ঢবদীশক হঘশর োকা িার-

পাাঁিটা কাশলা রশ র মানুশর্র মশত্া দাাঁহড়শয় োকা বাবলা গােগুহল। পুি মৃতু্য ঘটনাশক অস্বীকার করশত্ 

হনর্ বাগাশনর ফুল হদশত্ অসর্ম্ত্ োকশলও ‘অনয র্ায়গা ঢেশক সংগ্রি করা েিীদ ঢবদীর উপর ঢরশখ্ 

র্াওয়া ফুল’ ঢসই হপতৃ্-হৃদশয়র নীরব জ্বলন স্বহস্ত পায় গাাঁশয়র ঢলাশকর পুষ্প ত্পষশণ। বৃদ্ধ িাকর মধু্র-

মাহলক ও ঢখ্াকাবাবুর প্রহত্ করুণ ঢস্নিেীল মানহসকত্া প্রহত্ভাহসত্ িয় প্রকৃহত্র অনুর্শঙ্গ র্া অত্যন্ত 

প্রাসহঙ্গক— 

“ঢর্ন বাইশর ত্খ্ন হটপ হটপ বৃহি িশচ্ছ। ঢগালাপ ও রু্াঁইশয়র গি হভশর্ বাত্াশস আরও নরম 

িশয়; হমহি িশয় বাগান ঢেশক উশে িুহপ িুহপ ঘশর েুকহেল।”২৭ 

নদী ও নারী 

ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেীর প্রেম গ্রন্থ ‘ঢখ্লনা’র অন্তভুষক্ত ‘নদী ও নারী’ গিহটশত্ গিকার ‘ঢমািময়ী, লাসযময়ী, 

রিসযময়ী’ পদ্মার প্রত্ীশক এমন এক ত্রদ্বত্ সত্তার নারী িহরি আাঁশকন ঢর্ ঢপাোশক-আিরশণ অত্যাধু্হনক 

‘প্রমত্তা’। হকন্তু ঢপ্রশম ত্যাশগ সাহবিী-ঢবহুলার আদেষ বিনকারী এক হিরন্তন ভারত্ীয় নারী োন্ত ও হস্থর। 

মধ্যহবত্ত র্ীবনবৃশত্ত আবদ্ধ সুরপহত্ ও হনমষলা পদ্মায় ঢনৌকাহবিার কাশল অদূশর সাদা ঢবাশট হবিাররত্ 

ঢমশয়হটশক ‘হিত্াবাশঘর মত্ন’ োওর কশর। ত্ার গান গাওয়া—কশে রূশপাহল িাহসর বান র্া ত্াশদর 

বারাঙ্গনার মশত্া ঢেশক। হকন্তু ঢসই রিসযময়ী ত্াশদর ঢবাশট আসার অনুশরাধ্ র্ানায়। হনমষলা লিয কশর 

ঢমশয়হটশক— 
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“মধ্যাশির আকাশের মত্ স্বচ্ছ প্রখ্র িাউহন। ...হেস হদশত্ হদশত্ বাহলর উপর হদশয় ত্রত্র কশর 

ঢস িশরর ওহদকটায় ঢনশম ঢগল।”২৮ 

বাহিদৃষশেয োশক ত্ারা অহত্ আধু্হনক ঢভশবহেল ত্ার অন্তর্ষগশত্র পহরিয় ঢপশয় ত্াশক ত্ারা ঢবহুলা ও 

সাহবিীর র্ায়গায় বসায়। ডাক্তাশরর হনশদষে মত্ হত্ন বের ধ্শর অি হবকলাঙ্গ ও র্ক্ষ্মাশরাগগ্রস্ত স্বামী 

হনশয় নদীশত্ ঢভশস ঢবড়াশনাশক গিকার নারীর ঢপ্রশমর সশঙ্গ নদীর সাদৃেয সুস্পি কশরন। হনমষলার 

সহিগ্ধ মশনর উত্তশর রিসযময়ীর অকপট উহক্ত— 

“ওর অর্স্র প্রাণেহক্ত আমাশক ধ্শর ঢরশখ্শে।”২৯ 

গাে 

‘গাে’ গিহটশত্ গিকার গাে প্রত্ীশক গাশের র্ীবনহিি রূশপর মশধ্য হদশয় মানব র্ীবনহিি বযহঞ্জত্ 

কশরশেন। র্ীবশনর নানান প্রহত্কূলত্া, নানান ত্রবপরীশত্যর মধ্য হদশয় মানুর্শক বাাঁিশত্ িয় ও পহরশেশর্ 

র্ীবন ত্যাগ কশর পরশলাশক র্ািা করশত্ িয়— 

“বর্ষায় পাত্াগুহল বড় িয় পুি িয়, েরশত্ পাত্াগুহল ভারী িয় ঢমাটা িয়, সবুর্ রং অহত্হরক্ত 

সবুর্ কাশলার কাোকাহে হগশয় দাাঁড়ায়,...গাে হরক্ত িয়।”৩০ 

দু’হত্নহট বাহড়র মাঝখ্াশন এক ফাহল পশড়া র্হমর ওপর একটা গাে ঢর্মন স্থানীয় ঢলাকশদর সুখ্-দুঃশখ্র 

কারণ িশয় ওশে ঢত্মনই ভাশব গি বয়াশনর ঢেশর্ এই গােহট পূব র্ানালার হবশদ্বর্-ঘৃণা-আত্ঙ্ক পুঞ্জভূত্ 

কু্রদ্ধ রু্বত্ীর মশধ্য পহিম র্ানালার মানুশর্র ঢস্নি-ঢপ্রম-মমত্া সিানুভূহত্ সািিশর্ষ িমাসুের প্রশমর 

উশন্মর্ ঘটান প্রকৃহত্র অনুর্শঙ্গ— 

“...গাশের পাত্ার ফাাঁশক ফাাঁশক ত্ার হঝকহমহক ঢদখ্শত্ লাগল। ...সব আশলা সব সুের।”৩১ 

জ্বালা 

‘জ্বালা’ গিহটশত্ গিকার ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেী প্রাকৃহত্ক উত্তাশপর উপস্থাপনার মধ্য হদশয় ‘নীরা’ িহরশির 

ত্রর্বপ্রকৃহত্র ত্াড়ন বযঞ্জনা কশরশেন— 

“ত্রর্যষ্ঠ দুপুশরর আগুশনর িাল্কা নীরার ঢিাশখ্র ওপর, মুশখ্র ওপর, বুশকর ওপর এশস ঝাাঁহপশয় 

পড়ল...বস্তুত্ ত্ার কান্না পাহচ্ছল এই দুঃসি গরম, গরশমর দীঘষ দুপুর কী কশর কাটশব ঢভশব।”৩২ 

নীরার এই জ্বালা আরও দুঃসি িশয় ওশে র্খ্ন িাহরহদশকর সুগভীর ত্রনঃেব্দ হনদাঘ মধ্যাশি ভয়ংকর 

কুৎহসত্ ঢিিারায় পাকা ভ্রূর হনি ঢেশক ‘ভাাঁটার মত্ লালা ঢিাখ্’ হনশয় আসা োলওয়া ও ত্ার েুহর-কাাঁহি-

বহটাঁর োশনর আওয়ার্  র্ার পূবষাভাস বযহঞ্জত্ িশয়শে গশির বয়াশন— 

“হিশলর িাপা ডাক ঢমোশনা এক র্ঘনয জ্বালা অন্তকাল ধ্শর মানুর্শক পুহড়শয় মারশে, মানুশর্র 

িাড় মাংস হনংশড়...”৩৩ 
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ঘটনাক্রশম োলওয়া ও ত্ার ঢোশটা ঢমশয় হপনু্টরাহনর িাসযশকৌতু্কপূণষ বাকযালাপ নীরার দৃহিশত্ ‘একটা 

েযওড়া গাশের সামশন একটা টগরফুশলর কুাঁহড় দাাঁহড়শয় আশে, কুাঁহড়র হপেশন এত্বড় একটা লাল টগর’। 

প্রকৃহত্র এই দৃেযহট নীরার হস্নগ্ধ হবনয়ী মানহসকত্ার পহরিায়ক িশয় ওশে। 

 সুত্রাং সামাহর্ক মানুশর্র কো বলার সময় গিকার ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেী প্রকৃহত্শক রিনার ঢদি 

হনমষাশণ সিায়ক করশলও ত্াশকই হত্হন প্রধ্ান উপর্ীবয কশরনহন। বরং সামাহর্ক মানুশর্র অন্তরহিি র্া 

আমাশদর অবজ্ঞাত্ ত্ার স্বরূপ প্রকাে কশরশেন। ঢকননা হত্হন হনশর্ই বশলশেন— 

“গশির হসিুযশয়েন বুশঝ, হেম বুশঝ িহরি সমশঝ আহঙ্গক বােশত্ িয়... কী হলখ্ব ত্া ঢর্মন 

ভাহব, ঢত্মনই কীভাশব হলখ্ব ত্াও আমাশক ভাবশত্ িয়।”৩৪ 

অেষাৎ গিকাশরর রিনা পাাঁশক র্ন্ম ‘পঙ্কশর্’র মশত্া সমাশর্র কলুর্ত্া ঢর্মন ত্ার ভাবনাশক স্পেষ 

কশরহন ঢত্মনই ত্ার প্রকৃহত্র ঢপার্াক পহরহিত্ গদয ভার্াও অলীলত্ায় পর্ষবহসত্ িয়হন। আসশল 

ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেীর আহঙ্গক ঢিত্না ও বযবিার হেল রাগসংগীত্ হেিীর গায়হকর মত্ন, এশকবাশর স্বত্ে 

হনরীিাধ্মষী। এশিশি অত্যন্ত প্রাসহঙ্গক িশয় ওশে ড. হনত্াই বসুর ‘ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেী হনবষাহিত্ গি’ গ্রশন্থ 

উশেহখ্ত্ মন্তবযহট— 

“ঢস্টইনশবশকর ঢিত্নার সশঙ্গ ত্াাঁর মানহসক সাধ্মষ হেল—উভশয়র রিনাশত্ই কশোরত্া হনষু্ঠরত্া 

আর অবাধ্ ঢর্ৌন আশবশগর সমাশবে। উভশয়ই হনেক োকার আনশে ঢর্ন উদ্ভাহসত্।”৩৫ 

এপ্রসশঙ্গ ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেীর সপশি সমাশলািক উজ্জ্বল বাবুর মত্ামত্ উশেখ্ না করশলই নয়— 

“ঢকানও র্োেষ হেিী সংজ্ঞােষ ঢমশন ঢলশখ্ন না, অনুভূহত্, অহভজ্ঞত্া বা মুহুশত্ষর ঢকান ত্াড়না 

ঢেশকই ঢলশখ্ন বশল, হবর্শয়র ত্াহগশদ সংজ্ঞােষ হনহদষি হেিরূপহট অনয ঢকানও রূশপর কাোকাহে 

িশল ঢর্শত্ও পাশর, হকংবা হবর্শয়র হনর্স্ব ত্াহগশদ বা ঢলখ্শকর অহভপ্রাশয়র টাশন একটা 

হনর্স্বরূপ হনশত্ই পাশর।”৩৬ 

সােষক হেিীর এই স্বাত্েয ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেীর করায়ত্ত হেল। স্বত্ে ধ্ারায় এই ঢলখ্শকরও হকেু পােক 

হেল, ত্াাঁরা সংখ্যায় খু্ব কম হেশলন হেকই, হকন্তু ত্াাঁরা হেশলন ঢবাদ্ধা পােক। আর পােশকর মশনারঞ্জশনর 

র্নয ঢকানও হদনই হত্হন ঢলশখ্নহন, হত্হন হলখ্শত্ন অন্তঃস্থ সংহবশদর ত্াহেক, ত্রেহিক সংশবগ ঢেশক। 

স্বকীয় র্ীবনবীিার সশঙ্গ কিনা, আর কিনায় হনসগষ প্রকৃহত্ ও ত্রর্বপ্রকৃহত্র র্াগরশণ ঢর্ সাহিত্য সৃহি 

ত্া হেল এত্ই হনরীিাধ্মষী ঢর্ ক্রমে হত্হন িশয় উেশলন ‘ঢলখ্শকর ঢলখ্ক’; বস্তুত্ এই অহভধ্াহটই 

সাহিহত্যক ঢর্যাহত্হরন্দ্র নেীর র্য়হত্লক। 
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ওয়াহিদুিামান রহন 

সি হেিক, ঢগাবরগাড়া  িাই মাদ্রাসা 
ঢপাঃ িহরির পাড়া, ঢর্লা মুহেষদাবাদ- ৭৪১২৬৬ 

সারসংশিপ 

বাংলাশদশের কোসাহিহত্যক র্হির রায়িান ‘আশরক ফাল্গুন’ উপনযাশস বাংলা ভার্া আশোলশনর কো 

বণষনা কশরশেন। ঢলখ্ক ভার্া আশোলশন র্হড়ত্ োকায় ঢলখ্হনশত্ ভাবাশবগ ধ্রা পশড়শে। এশকর পর 

এক ত্েয উপস্থাপন কশর ভার্া আশোলশনর ইহত্িাশসর দহলল রূশপ হিহিত্ িশয় আশে। ১৯৫২ সাশলর 

একুশে ঢফব্রুয়াহরর ভার্া আশোলন এর ঘটনাবহল ঢর্মন উদ্ভাহসত্ িশয়শে ঢত্মন ত্াশক ঢকন্দ্র কশর 

হমহেল, ঢলাগান ইত্যাহদর পদিারণায় োকা হবশ্বহবদযালয়, ঢমহডশকল কশলর্ সি হবহভন্ন ঢিাশস্টশলর 

োিশদর আশোলন ত্ীব্রত্র িশয়শে। সরকাশরর র্াহর করা ১৪৪ ধ্ারা ভঙ্গ করশত্ হপেপা িয় হন। ফশল 

কাাঁদুশন গযাস, গুহল ঢখ্শত্ িয় আশোলন কারীশদর। অশনশক ভার্ার র্নয আশোলশন েিীদ িন। 

রাত্ারাহত্ ত্াাঁশদর িৃহত্র উশিশেয িৃহত্স্তম্ভ ত্রত্হর করা িয়। নগ্ন পশদ হমহেল কশর েিীদশদর েদ্ধাঘষয 

হনশবদন করা িয়। ঢলখ্শকর সুহনপুণ বণষনায় ‘আশরক ফাল্গুন’ উপনযাস ভার্া আশোলশনর ইহত্িাশসর 

হনদেষন রূশপ প্রহত্ভাত্ িয়।  

সূিক েব্দ 

র্হির রায়িান, একুশের ভার্া আশোলন, ১৪৪ ধ্ারা, হমহেল, কাাঁদুশন গযাস, েিীদ, িৃহত্স্তম্ভ, নগ্নপদ, 

ইহত্িাস। 
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                                                          ওয়াহিদুিামান রহন 

বাংলাশদশের প্রহেত্র্ো কোসাহিহত্যক র্হির রায়িান-এর ‘আশরক ফাল্গুন’ উপনযাশস প্রসু্ফহটত্ িশয়শে 

১৩৫৮ বঙ্গাশব্দর ফাল্গুন মাশস ঘশট র্াওয়া বাংলা ভার্াশকহন্দ্রক ভার্া আশোলশনর রক্তাক্ত হদনগুহলর 

জ্বলন্ত ইহত্িাস। উপনযাশসর হবর্য়বস্তু ভার্া আশোলন ঢর্ িশত্ পাশর ত্া ঔপনযাহসক ঢিাশখ্ আ ুল হদশয় 

ঢদহখ্শয় হদশয়শেন।  

    “পাক আমশল ‘আশরক ফাল্গুন’- এর মাধ্যশম র্হির রায়িানই প্রকৃত্পশি ভার্া-আশোলন  হভহত্তক   

উপনযাশসর    ধ্ারার    সূিপাত্   কশরন।”১ 

    র্হির রায়িান হনশর্ ভার্া আশোলশনর সশঙ্গ র্হড়ত্ হেশলন। ঢস র্নয ত্াাঁর ঢলখ্হনশত্ রক্তস্নাত্ 

আশোলশনর হদনগুহলর বণষনা হদশত্ হগশয় ভাবাশবশগ আপু্লত্ িন। প্রত্যি ঘটনার সুহনপুণ বণষনা ইহত্িাস 

হিশসশব সািয ঢদয়।  

    “বাইশে ঢফব্রুয়াহর গুহল ঢখ্শয় মশরশে ঢসই িাইশকাশটষর ঢমাশড়, হত্ন বের আশগ। হত্ন বের? িযাাঁ 

হত্নশট বের। হকন্তু  এখ্শনা  ত্ার মুখ্খ্ানা স্পি মশন  আশে  মুহনশমর। শুধু্  ত্ার মুখ্ ঢকন, ত্াশদর  

সকশলর মুখ্ আশর্া ঢভশস ওশে ত্ার ঢিাশখ্।”২ 

    ইহত্িাশসর ত্েয, উপনযাশসর উপাদান হিসাশব ধ্রা পশড়শে ঢলখ্শকর বণষনায় —  

    “কাক ডাকা  ঢভার  না িশত্  ঢসহদন  দশল  দশল ত্ারা এশস র্মাশয়ত্ িশয়হেশলা ঢমহডশকল  

কশলশর্র  পুশরাশনা   ঢিাশস্টশল। ঢেশল। বুশড়া। ঢমশয়। োি। েহমক। ঢকরাণী। কত্ ঢলাক িশব?  ঢকউ 

গুশণ ঢদশখ্হন। আকাশের ত্ারা গুশণ  হক ঢের্  করা র্ায়।  ঢর্হদশক ত্াকাও সমুশদ্রর মত্ েহড়শয় আশে 

র্নত্া। আর সবার কশে হবশদ্রাশির সুর।”৩ 

    বাংলা ভার্াশক পূবষ বাংলার রাষ্ট্রভার্া হিসাশব মর্ষাদা হদশত্ ঢর্ গণ-আশোলশনর সৃহি িয় ত্ার বণষনা 

পাই — “১৯৫৫ সাশল হবগত্ বের গুহলর মত্ ২১ ঢফব্রুয়াহর হদনহটশত্ ভার্া আশোলশনর েহিদশদর 

প্রহত্ েদ্ধা র্ানাশত্ োি সমার্ উত্তাল িশয় উশে। ত্াশত্ োকা হবশ্বহবদযালশয়র োি োিীরা মূলত্ ঢনতৃ্ত্ব 

ঢদন।”৪ উপনযাশসর অবয়শব োহড়শয় রশয়শে একুশের ভার্া আশোলশনর নানা ঘটনাবহল। উপনযাশসর 

কাহিহন বণষনা করশত্ করশত্ েুশক পশড়শে ভার্া-আশোলশনর হবহিি হিি। 

    “অদূশর ঢবলত্লায় বশস একদল নতু্ন ঢেশলশক একুশে ঢফব্রুয়াহরর গি ঢোনাহচ্ছশলা কহব রসুল। 

সহত্য  বরকশত্র কো  ভাবশত্ ঢগশল আশর্া  ঢকমন লাশগ আমার। মাশঝ  মাশঝ মশন  িয়  ঢস মশর 

হন। মধু্র ঢরশস্তাাঁরায় ঢগশল এখ্শনা  ত্ার  ঢদখ্া  পাশবা।  বলশত্  হগশয় গলাটা ধ্শর এশলা ত্ার।”৫ 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৩ য়  ব র্ষ ,  ৩ য়  সং খ্যা ।  ২ ৯ ঢে  ভা দ্র  ১ ৪ ২ ৪ ,  ১ ৫ ই  ঢস শে ম্ব র  ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা  85 
 

    ভার্া আশোলশনর প্রস্তুহত্ পবষ ঢর্ভাশব পূবষ বাংলার মানুর্ হনশয়হেল, ঢস রকম ঘটনারও উশেখ্ 

পাওয়া র্ায় উক্ত উপনযাশসর মশধ্য। 

    “সকাল ঢেশক হবহচ্ছন্ন ভাশব হবহভন্ন সু্কল কশলর্ ঢেশক োিরা এশস র্মাশয়ত্  িশচ্ছ  

হবশ্বহবদযালশয়র হভত্শর। েিশর  একে’ িুয়াহেে ধ্ারা  র্াহর িশয়শে।  রাস্তার  ঢমাশড়  ঢমাশড় পুহলে।  

দল  ঢবাঁশধ্ ঢকউ  আসশত্  পারশে  না  ত্াই।  ত্বু এশলা। ঢবলা এগাশরাটায় আম গােত্লায় সভা 

বসশলা ওশদর। দে িার্ার োি োিীর সভা। একে’ িুয়াহেে ধ্ারা ভঙ্গ করার হিন্তা করহেশলা ওরা।”৬ 
    ঢর্ই কো ঢসই কার্। র্হদও মত্ান্তর হেশলা। ঢকউ আইন অমানয এর পশি হেল, ঢকউ হেল 

হবপশি। 

    “অবশেশর্ হেক িশলা, দের্ন কশর একসশঙ্গ একে’ িুয়াহেে ধ্ারা ভঙ্গ করশব ওরা। দল ঢবাঁশধ্ 

সবাই ঢর্শল র্াশব ত্বু ত্াশদর মুশখ্র ভার্াশক ঢকশড় হনশত্ ঢদশব না।”৭ 

    ভার্া আশোলশনর ইহত্িাশসর হদশক দৃহি হদশল ঢদখ্া র্ায় —  

    “দে র্ন, দে র্ন কশর এক একটা ঢোট ঢোট দল ত্রত্হর িল, র্ারা  হমহেল  কশর  ‘রাষ্ট্রভার্া  

বাংলা  িাই-ই’  এমন অশনক ঢলাগান সি পহরক্রমা করশব।”৮ 

    েীশত্র মরশুম িশলও ঢস বের েীত্ একটু কমই পশড়হেল। প্রখ্র দীহপ্ত হনশয় ঢরাদ উশেহেল। ঢসই 

ঢরাদ মাোয় হনশয় প্রেম দলটা ত্রত্রী িশলা আইন অমানয করার র্নয। োিরা ঢর্মন প্রস্তুত্ িশয় 

এশসহেল ঢত্মহন পুহলশের দলও প্রস্তুহত্ হনশয় এশসহেল। 

    “োিশদর প্রেম দলটা ঢবরুশলা বাইশর। দেটা িাত্ মুহষ্ঠবদ্ধ কশর ওরা ঢলাগান হদশলা,  রাষ্ট্রভার্া  

বাংলা িাই। পুহলশের  দল  এহগশয় এশস ওশদর হঘশর দাাঁড়াশলা। ত্ারপর ঢগ্রপ্তার কশর হপ্রর্ন ভযাশন 

তু্শল হনশলা সবাইশক। একটু  পশর ঢবরুশলা  হদ্বত্ীয়  দল।  ত্ারপর তৃ্ত্ীয় দল। পুহলে অহফসাররা 

িয়ত্ বুঝশত্  ঢপশরহেল, ঢগ্রপ্তার কশর  ঢের্  করা র্াশব না। ত্াই োিশদর  েিভঙ্গ  কশর  ঢদবার 

র্শনয একর্ন ঢবাঁশট ঢমাটা  অহফসার  ঢদৌশড়  এশস  অকিাৎ   একটা   কাাঁদুশন  গযাস েুশড় মারশলা 

ইউহনভারহসহটর ঢভত্শর।” ৯ 
    এই ঘটনা ভার্া আশোলশনর ইহত্িাশসর একহট উদািরণ। র্ানা র্ায় — 

    “১৯৫২ সাশলর ২১ ঢে ঢফব্রুয়াহর (৮ ই ফাল্গুন) সকাল ১০ টায় ১৪৪ ধ্ারা ভঙ্গ কশর োকা 

হবশ্বহবদযালয় ঢেশক রাস্তায় হমহেল ঢবর  কশর। ঢসই হমহেশলর হনরে োিশদর ওপর পুহলে ঝাাঁহপশয়  

পশড়  বেুক, ঢবয়শনট, লাহেশসাাঁটা ও হটয়ার গযাস হনশয়।”১০ 
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    কাাঁদুশন গযাশসর ঢধ্াাঁয়ায় ইউহনভাহসষহট এলাকা নীল িশয় র্ায়। ঢমহডশকল কশলশর্র ঢিাশস্টশলও 

কাাঁদুশন গযাস েুাঁশড় মাশর ওরা। সূর্ষ র্খ্ন পহিশম ঢিশল পশড়হেল ত্খ্ন ঢমঘিীন আকাশে জ্বলহেল 

দাবানল। সকলশক িমশক হদশয় িোৎ ঢোনা ঢগল গুহলর েব্দ। 

    “একটা ঢেশলর মাোর খু্হল িরহকর মত্ ঘুরশত্  ঘুরশত্ প্রায় হিে িাত্  দূশর  হগশয়  হেটশক  

পড়শলা।  আশরকহট  ঢেশল  ঢর্খ্াশন দাাঁহড়শয়হেল  মুিূশত্ষ  ঢসখ্াশন  লুহটশয় পড়শলা। আশরক প্রস্থ গুহল 

ঢোাঁড়ার েব্দ িশলা একটু পশর।”১১  

    বরকশত্র গুহল ঢলশগহেল উরুর ঢগাড়ায়। অহত্হরক্ত রক্ত িরশণ ঢস মারা হগশয়হেল রাশত্। উশদ্বগ, 

উৎকো ঢলশগহেল সবার মশন। উপনযাশস ঢর্ভাশব ফুশট উশেশে —  

    “অকিাৎ  সমস্ত েির  কাাঁহপশয়  অরু্ত্  কশের  ঢলাগাশনর  েশব্দ িমশক উেশলা সবাই। র্ারা 

ঘুহমশয় পশড়হেল, ত্ারা ঘুম ঢেশক ঢর্শগ উশে উৎকো হনশয় প্রশ্ন করশলা, হক িশলা, ওরা হক  গুহল  

িালাশলা আবার? আকাশে  ঢমঘ  ঢনই। ত্বু  ঝশড়র  সংশকত্। বাত্াশস ঢবগ ঢনই। ত্বু ত্রঙ্গ সংঘাত্। 

কশে কশে  এক  আওয়ার্, েিীশদর খু্ন ভুলশবা না। বরকশত্র খু্ন ভুলশবা না।”১২ 

    ভার্ার র্নয আশোলন করশত্ হগশয় েিীদ িশব, অেি ত্াশদর র্নয েিীদ হমনার িশব না — ঢস হক 

িয়? “পহরকিনাটা প্রেশম আলীম ভাই-এর মাোয় এশসহেশলা। রাত্ারাহত্ একটা িৃহত্স্তম্ভ গড়শবা  

আমরা। িমৎকার। শুশন  সায়  হদশয়হেল সবাই।”১৩ িৃহত্স্তম্ভহট গশড় উশেহেল — েিীদ রহফশকর 

গুহলহবদ্ধ খু্হলটা িরকীর মশত্া ঘুরশত্ ঘুরশত্ ঢর্খ্াশন এশস হেটশক পশড়হেল এবং ওখ্াশনই দাাঁহড়শয় 

বরকত্ ত্ার র্ীবশনর ঢের্ কোটা উচ্চারণ কশরহেশলা। রাত্ারাহত্ গশড় ঢত্ালা িৃহত্স্তম্ভ সরকাশরর 

হমহলটাহর এশস মাহটর সশঙ্গ হমহেশয় ঢদয়। হকন্তু ঢেশলরা দশমহন। ধু্শলায় ঢমোশনা ইশটর পাাঁর্র গুশলাশক 

বাাঁশের কহঞ্চ হদশয় হঘশর হদশয়হেল ওরা। কশয়কটা গিরার্ আর গাাঁদা ফুশলর িারা লাহগশয় হদশয়হেল 

ঢভত্শর। ঢসই রাশত্ই ঢমহডশকল কশলশর্র ঢেশলরা কাপড় হদশয় কহঞ্চর ঢঘরটা সর্শত্ন ঢেশক হদশয়হেল। 

ত্ার পর — “কশে কে হমহলশয় গান  গাইশলা ওরা,  েিীশদর খু্ন  ভুলশবা  না। বরকশত্র খু্ন ভুলশবা 

না।”১৪ ভার্া আশোলশনর ইহত্িাস পর্ষাশলািনা করশল ঢদখ্া র্ায় — েিীদশদর র্নয েিীদ হমনার ত্রত্রীর 

কো লি করা র্ায়। 

    “পূবষ বাংলার োি সমার্ ও মানুর্ এই রক্তাক্ত ঢবদনার িৃহত্শক মুশে ঢফলশত্ সর্ম্ত্ িয় হন। 

ঢলাগান উশেহেল। ‘েিীদশদর িৃহত্ অমর ঢিাক’। অমরশত্বর হিি কী িশব? একহট েিীদ হমনার।”১৫ 

    ভার্া আশোলনশক ঢকন্দ্র কশর ১৯৫২ সাল এবং ত্ার পরবত্ষী সমশয় পূবষ বাংলার োিসমার্ ঢর্ 

োি আশোলন গশড় তু্শলহেল ত্ার পুঙ্খনাপুঙ্খ হববরণ ‘আশরক ফাল্গুন’ উপনযাশস বহণষত্ িশয়শে। 
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ত্ৎকালীন সরকার োিশদর দমাশত্ ঢর্ দমন নীহত্, হনর্ষাত্ন িাহলশয়হেল, এই উপনযাশস ঢস সব 

ইহত্িাশসর প্রামাণয দহলল রূশপ হিহিত্ িশয় আশে। 

    “মুসহলম িল, নূরপুর হভলা, িাশমলী িাউস, ফর্লুল িক িল, বািব কুহটর, ঢমহডশকল  ঢিাশস্টল,  

োকা  িল  ঢর্ন হুঙ্কার হদশয় উেশলা এক সাশে। ঢস েব্দ ত্রশঙ্গ অহভভূত্ িশয় ঢক  একর্ন  বযারাশকর 

সামশন দাাঁহড়শয় হিৎকার কশর বলশলা, ‘হবশদ্রাি আর্ হবশদ্রাি িাহরহদশক’।১৬ 
    ভার্া আশোলশনর সময় ঢমহডশকল কশলর্ োিাবাস, িল প্রভৃহত্ র্ায়গায় প্রায় সহিবালশয়র মশত্া 

দফত্র সাহর্শয় বশসহেল। ত্ার িমৎকার উপস্থাপন পাই এভাশব —“রীহত্মত্ একটা সরকার িালাশত্ 

িশয়হেল ওশদর। বর্লুর পাঁহিে নম্বর রুমটা হেশলা অেষ দপ্তশরর অহফস।”১৭ 

    রাস্তায় আর বাসায় বাসায় িাাঁদা সংগ্রি কশর র্মা করা িশত্া। আশোলশনর র্াবত্ীয় খ্রিপি ঢসখ্ান 

ঢেশক িালাশনা িশত্া। অেষ দপ্তশরর পাশে হেল ইনফরশমেন বুযশরা। ঢকাোয় কী ঘটশে ত্ার খ্বর সংগ্রি 

করা হেল এশদর কার্। ইনফরশমেন বুযশরার পাশে হেল প্রিার হবভাশগর অহফস। এখ্ান ঢেশক মাইশকর 

মাধ্যশম আগামী হদশনর কমষসূহি র্াহনশয় ঢদওয়া িশত্া। এ অহফশসর পাশেই হেল খ্াদয দপ্তর। ওশদর 

কার্ হেশলা ঢর্লখ্ানায় আটক বেীশদর খ্াবার সরবরাি করা। 

    খ্াহল পাশয় িাাঁটা বা নগ্ন পশদ িাাঁটার দৃেয উপনযাশসর ঘটনা প্রবাশি অনয মািা এশন হদশয়শে। োকা 

েিশরর হভশটাহরয়া পাশকষর পাে হদশয় ঢিাঁশট ঢর্শত্ ঢদখ্া র্ায় মুহনমশক নগ্ন পশদ। বংোশলর ঢমাশড় — পা 

ঢর্াড়া নগ্ন — রু্শত্া ঢনই — অবস্থায় আসাশদর সশঙ্গ ঢদখ্া িয় মুহনশমর। ঢলখ্শকর ভার্ায় — “োটারী 

বার্ার পর্ষন্ত সংখ্যায় ওরা দু’র্ন হেশলা। ঢরলওশয় ঢলশবল ক্রহসং ঢপহরশয় গুহলস্তাশনর কাশে এশস  

ঢপৌঁেশত্ ঢস সংখ্যা দু’র্ন োহড়শয় দের্শন ঢপৌঁোশলা। ওরা  এখ্ন  দের্ন। দের্ন মাহর্ষত্ ঢপার্াক 

পরা নগ্ন পাশয়র র্ািী”। ১৮ 

    ভার্া আশোলশনর ইহত্িাশস ঢদখ্া র্ায় েিীদশদর সর্ম্ান র্ানাশত্ খ্াহল পা বা নগ্ন পাশয়র 

পদিারণায় মুখ্হরত্ লাশখ্া লাশখ্া মানুশর্র সেদ্ধ ভহক্ত-ভাশলাবাসা হদশয় পুষ্পাঞ্জহল হনশবদন েিীদ 

হমনাশর। 

    “আর্ ও োকার আবালবৃদ্ধবহনত্া প্রহত্ বের ২০ ঢফব্রুয়াহর রাত্ ১২ টার পর পুষ্পস্তবক িাশত্, নগ্ন 

পাশয়, ... ‘আমার ভাইশয়র রশক্ত রা াশনা — একুশে ঢফব্রুয়াহর —আহম  হক ভুহলশত্ পাহর।’... ”১৯ 

গাইশত্ গাইশত্ েিীদ হমনাশর েদ্ধাঘষয হনশবদন করশত্ উপহস্থত্ িয়। এোড়া ও উশেখ্ করা র্ায় —

“১৯৫৫ সাশলর একুশে উদ্ র্াপন ঢরাধ্ করার বযাপাশর অন্তত্ পশর োকা েিশর ত্দানীন্তন সরকার 

সফলকাম িশয়হেল। ... ঢোক হদবশস খ্াহল পাশয় োকা, নগ্ন পশদ প্রভাত্ ঢফহরশত্ র্াওয়া এ বের 

ঢেশকই িালু িয়।”২০ 
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    উপনযাশস ভার্া আশোলশনর সমশয়র উত্তাল হদন গুহলর বণষনা হদশয়শে মহত্ ভাই। িারহদশক শুধু্ 

িরত্াল আর িরত্াল। ইউহনভাহসষহটর োিরা, ঢমহডশকল কশলর্, ঢসশক্রটাহরশয়ট, িরশদও গ্লাস ফযাটহর, 

হব্রক ওয়াকষস, ঢরলওশয় — সবষি। ঔপনযাহসশকর ভার্ায় — “হমহেশলর ঢত্া অন্ত হেল না। এগহল হদশয় 

একটা ঢবরুশচ্ছ, ওগহল হদশয় আশরকটা। সবার িাশত্ বড় বড় সব প্লাকাডষ। ত্াশত্  লাল কাহলশত্ ঢলখ্া 

খু্নীরা সব গহদ োড়।”২১ 

    বাস্তব ঘটনার সুহনপুণ বণষনা উপনযাশসর পরশত্ পরশত্ হবদযমান। ভার্া আশোলশনর ইহত্িাস র্া 

সািয ঢদয় — “হমহেল, ঢলাগান, পে িাাঁটা। োকার রার্পে। হমহেল, ঢলাগান, দাহব — রাষ্ট্রভার্া বাংলা 

িাই-ই।  হনরীি  োিশদর,  হনরীি  মানুশর্র হনরে প্রত্যয়ী হমহেল।”২২ 

    কত্ হনরীি োি ও আশোলনকারীশদর িত্যা কশরশে পাক-বাহিহন। ত্ার র্নয গাশয়হব র্ানার্া 

পড়াশত্ িশয়হেল। উপনযাশস পাই — “গাশয়হব র্ানার্া পড়ার র্নয সমশবত্ িশয়হেল ওরা। আর বুশড়া 

ইমাম সাশিব ঢমানার্াত্ করশত্ হগশয় ডুকশর ঢকাঁশদ বলশলন,  র্ারা আমাশদর কহি ঢেশলশদর গুহল কশর 

মারশলা, ঢখ্াদা তু্হম ত্শদর িমা কশরা না।”২৩ 
 এ ঘটনা ঢর্ ইহত্িাশসর সািয বিন কশর ত্ার প্রমাণ ঢমশল এই বণষনায় — “গভীর রাশত্ সেে 

বাহিনী মৃত্  ঢদিগুহল  ট্রাশক তু্শল হনশয় ঢগল। ... আশোলন িাহলশয় র্াওয়ার র্নয রাশত্ ঢমহডশকল 

কশলর্ ঢিাশস্টশল হবহভন্ন  োিাবাশসর  হকেু  োি  হমহলত্ িশয় নতু্ন কশর রাষ্ট্রভার্া সংগ্রাম পহরর্দ 

গেন করল। ঢঘার্ণা ঢদওয়া িশলা ২২ ঢে ঢফব্রুয়ারী সকাল দেটায় ঢমহডশকল ঢিাশস্টল িত্বশর েিীদশদর 

আত্মার োহন্তর কামনায় গাশয়শব র্ানার্া অনুহষ্ঠত্ িশব।”২৪ 

    ভার্ার র্নয ঢর্মন অশনশক েিীদ িশয়শে ঢত্মন অশনশক ঢস্বচ্ছায় কারাবরণ কশরশে। নাম ঢডশক 

ঢডশক ঢর্লখ্ানার ঢভত্শর ঢেশলশমশয়শদর ঢোকাশনার সময় ঢডপুহট ঢর্লার সাশিব িাাঁহপশয় উশেহেশলন। 

ঢর্লখ্ানাশত্া এমহনশত্ ভহত্ষ িশয় আশে, এত্ ঢেশলশক র্ায়গা ঢদশবা ঢকাোয় — এই উষ্মা প্রকাশের 

র্বাশব কহব রসুল হিৎকার কশর বশলহেল — “ঢর্লখ্ানা আশরা বাড়ান সাশিব। এত্ ঢোট ঢর্লখ্ানায় 

িশব না।”২৫ এই কোর পর পরই আর একর্ন বলশলা — “এশত্ই ঘাবশড় ঢগশলন নাহক? আসশে 

ফাল্গুশন আমরা হকন্তু হদ্বগুণ িশবা।”২৬ এ প্রসশঙ্গ উশেখ্ করা র্ায় — 

    “একুশে ঢফব্রুয়াহর বা াহল র্াহত্শক ঢর্ কীভাশব নাড়া হদশয়হেল এবং প্রায় প্রহত্হট ফাল্গুশন এর 

ঢিত্না হদ্বগুণ ঢেশক হদ্বগুণত্র িশয় সমগ্র র্াহত্সত্তাশক পরবত্ষীকাশল স্বাধ্ীনত্ার ঢিত্নায় উদু্ধদ্ধ কশর 

তু্লশে — এ সত্যহট র্হির রায়িান অশনক আশগই উপলহি কশরহেশলন এবং ত্াশক বাণীবদ্ধ কশর ঢরশখ্ 

ঢগশেন।”২৭ 
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    ১৯৫২ সাশলর ভার্া আশোলন ঢর্ সাহিশত্যর হবর্য় িশয় ওশে, ইহত্িাস এর সািয ঢদয় — ত্ার 

পহরিয় পাই — ‘আশরক ফাল্গুন’ উপনযাশস। এ প্রসশঙ্গ হববৃত্ করা র্ায় — “হেশির ঢিশয় ইহত্িাশসর  

গভীর সত্যশক র্হির রায়িান এখ্াশন বড় কশর তু্শলশেন। অেি ত্ার বণষনায় ঢকাশনা আহত্ের্য ঢনই, 

অহত্রঞ্জন ঢনই, ইহত্িাশসর ঘটনাবহলশক হত্হন অকারশণ বাহড়শয় ঢদখ্ান হন।”২৮ এ প্রসশঙ্গ উশেখ্ করা 

র্ায় — “ভার্া আশোলশনর এই সুদূর প্রসারী প্রভাব বাংলাশদশের সাহিশত্যর আহঙ্গনাশক স্পেষ না কশর 

পাশরহন। হেিী সাহিহত্যকশদর মনশন এক প্রহত্বাদী সংগ্রামী আশবগ ত্রত্রী কশরশে।”২৯ 

    র্হির রায়িান এর ‘আশরক ফাল্গুন’ উপনযাসহট ঢর্ ভার্া আশোলশনর ইহত্িাশসর হবশ্বস্ত দহলল — এ 

প্রসশঙ্গ গশবর্ক-সমাশলািক এর মন্তবযহট প্রহণধ্ানশর্াগয — 

    “আশরক ফাল্গুশনর  কাহিনী  একুশের  কমষত্ৎপরত্ায় ভরপুর। একুশের হিি হিসাশব এ উপনযাস 

একহট হবশ্বস্ত দহলল। ... উপনযাসহট হিি প্রধ্ান, হবশলর্ণাত্মক নয়।”৩০ 

    র্হির রায়িান হনশর্ও ভার্া-আশোলশনর সশঙ্গ রু্ক্ত হেশলন। ত্াই ‘আশরক ফাল্গুন’ উপনযাশস ঢর্ সব 

বণষনা উদৃ্ধত্ করা িশয়শে ত্া ঢলখ্শকর বযহক্তগত্ অহভজ্ঞত্ার ফসল বলা র্ায়। সুত্রাং হত্হন ত্াাঁর হনশর্র 

িৃহত্র ঢস্কিশক সাহর্শয়শেন এশকর পর এক বণষনায়। ত্াই ‘আশরক ফাল্গুন’ শুধু্মাি একহট উপনযাস 

নয়, ভার্া আশোলশনর ইহত্িাশসর প্রামাণয দহলল। উপনযাস ঢর্ সমাশর্র দপষণ — এই উপনযাশসর মধ্য 

হদশয় ত্া হির ভাস্বর িশয় োকশব। 

ত্েযসূি: 

১। ত্রসয়দ আকরম ঢিাশসন, স্বাধ্ীনত্া-উত্তর বাংলা সাহিশত্যর রূপান্তর : হবর্য় ও প্রকরণ প্রসঙ্গ — 

উপনযাস, একুশের প্রবি’ ৮৮, বাংলা একাশডমী, োকা,  ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ৯৪। 

২। র্হির রায়িান রিনাবলী, প্রেম খ্ন্ড, আিমদ পাবহলহেং িাউস, োকা- ১১০০, র্ষ্ঠ মুদ্রণ, ঢফব্রুয়াহর 

২০০৯, পৃষ্ঠা- ১৭৭। 

৩। ত্শদব, পৃষ্ঠা- ১৭৭। 

৪। বীশরন িে, হনবষাহিত্ প্রবি, বইওয়ালা, কলকাত্া- ৪৮, প্রেম প্রকাে, দাহর্ষহলং ঢর্লা গ্রন্থশমলা, 

২০০২, পৃষ্ঠা- ১৩৬। 

৫। র্হির রায়িান রিনাবলী, প্রেম খ্ন্ড, পূশবষাক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮১। 

৬। ত্শদব, পৃষ্ঠা- ১৮১। 

৭। ত্শদব, পৃষ্ঠা- ১৮২। 

৮। অপূবষ দাে, বাংলা ভার্া ... প্রাশণর অঙ্গীকাশর, ঢসাপান পাবহলোসষ, কলকাত্া- ৭০০০৮৪, প্রেম 

প্রকাে ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৩৭-৩৮। 
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প্রেম প্রকাে, ঢম ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৮১। 

৩০। মনসুর মসা, পূবষ বা লার উপনযাস, পূবষশলখ্ প্রকােনী, োকা, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা- ৯২। 

     


