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সম্পাদকীয়
পুজ ার গজে মমজে উজেজে প্রকৃতে। চাতরতিজে সাজ া সাজ া রব। বাাংলা সাতিেয-সাংস্কৃতে
গজে শারিীয়া সাংখ্যার প্লাবন। প্রজলাভন খুব মবতশ। েবু গজবষে বন্ধুরা আমাজির গজবষণা
পতিোর আহ্বাজন সাড়া তিজয় ভতরজয় তুজলজেন প্রথম বজষে র তিেীয় সাংখ্যা। এবাজরর সাংখ্যা
মসজ

উজেজে তেনটি তবভাজগ – তবজশষ তবভাগ: তববাি (ক্রমশ), সাধারণ তবভাগ এবাং

সাম্প্রতেে রচনা পতরচয়। তবজশষ তবভাজগ সুন্দরবন এলাোর তববািববতচিয তবষজয়
মেিসমীো তভতিে প্রবে তলজেজেন তশবব্রে মণ্ডল এবাং রবীন্দ্রনাজথর তববাি-ভাবনা তনজয়
তলজেজেন অরীন্দ্রত ৎ ব্যানাত ে । সাধারণ তবভাজগর তবষয় ববতচিয মচাজে পড়ার মজো। প্র্ল
রাজয়র মোজ াগজে মিশভাজগর মপ্রতেে তনজয় তলজেজেন ড. ফাল্গুনী ভট্টাচার্ে , পঞ্চাশ বের পর
িাাংতর আজন্দালজনর পুনতবে চার েরজে প্রয়াসী িজয়জেন ভাস্কর োাঁড়া, তলঙ্গ-সমস্যা তনজয় মত ো
মসনগুজের সুতচতিে মোমজের তবজেষজণ েলম ধজরজেন পরভীন সুলোনা, ভারেবজষে র
মবিচচে া প্রসজঙ্গ তেছু প্রাসতঙ্গে আজলাচনা েজরজেন ড. অতরত ৎ ভট্টাচার্ে; সুতিো পাল
তবভূতেভূষজণর ‘অবথ

ল’ উপন্যাজসর গভীজর ডুব তিজয় তেছু সামাত ে প্রজের সমাধান

খুাঁজ জেন। মলােসাতিজেযর অতনবার্ে প্রভাব মর্ েীভাজব

ন ীবজন মথজে র্ায় মসই প্রসঙ্গ

উজে এজসজে োলু মবসরার প্রবেটিজে; প্রাগাধুতনে বাাংলা সাতিজেযর েন্দ তবষজয় পুনতবে চার
েজরজেন অপূবে পাল। ‘সাম্প্রতেে রচনা পতরচয়’ তবভাজগ সাম্প্রতেেোজল প্রোতশে তেনটি
রচনার পতরচয় তুজল ধরা িজয়জে। এই তবভাগটির আরও তবস্তৃতে ঘ াজনার ইচ্ছা আমাজির
রজয়জে। মলেে-প্রোশে-সম্পািে-মির উজেজে আহ্বান – আপনাজির গ্রজের/রচনার
পতরচয় তুজল ধরার ন্য গ্রে/পতিো পাোন আমাজির পতিো িেজর।
আশা েতর, মননশীল পােেসমাজ র োজে এই সাংখ্যা এজেবাজর অবাতিে িজব না। সুধী
পােে-সমাজলাচেজির গেনমূলে পরামশে ও উপজিশ মপজল আমাজির চলার পথ আরও মবতশ
মসৃণ িজব। মসই আশায় আমরা এতগজয় চললাম পরবেী সাংখ্যার তিজে...
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ভারয়ের শ্ববশ্বভন্ন প্রয়েয়ে জাশ্বে ও ধয়মষর শ্বভশ্বিয়ে শ্বববাহ প্রথাে নানা ববশ্বিত্র্য লক্ষ করা যাে। শ্ববশ্বভন্ন রায়জযর
শ্ববশ্বভন্ন জাশ্বে ও ধয়মষর মানু য়র্র ময়ধয শ্বববায়হর পদ্ধশ্বে ও আিার পালন সবে স্বেন্ত্র। আবার পাোপাশ্বে থাকার
ফয়ল এয়ক অয়নযর দ্বারা প্রভাশ্ববেও হয়েয়ে শ্ববয়ের্ভায়ব। সসয়ক্ষয়ত্র্ জাশ্বে , ধমষ বা সভৌয় াশ্বলক সীমা বাাঁধা হয়ে
োাঁড়ায়ে পায়রশ্বন। এটাই সংস্কৃশ্বের বহমানো। ঐশ্বেহাশ্বসয়করা ময়ন কয়রন বারবার ভাঙা ড়ার মধয শ্বেয়ে
সু ন্দরবনয়নর সমাজ সভযো য়ড় উয়েয়ে। ম য়ের অেযািায়র এক সমে সু ন্দরবন জনহীন হয়ে পয়ড়। সহয়েল
সায়হব, হযাশ্বমল্টন সায়হব প্রমুখ্য়ের হাে ধয়র ক্রয়ম সু ন্দরবন নেুন কয়র মানু র্ বসশ্বের জাে া হসায়ব

য়ড়

ওয়ে। শ্বকন্তু জলা-জঙ্গলমে এই েু ষম দ্বীপগুশ্বলর জঙ্গল সকয়ট বাাঁধ শ্বনমষাণ কয়র মানু র্ বসশ্বের উপযু ক্ত কারা
করল? শ্বনিঃসয়ন্দয়হ অনাযষয় াষ্ঠীভুক্ত পশ্বরশ্রমী মানু য়র্রা। এই এলাকাে োই আজও সেখ্া যাে জনসংখ্যার
সবশ্বেরভা টাই অনগ্রসর জাশ্বে ও উপজাশ্বের মানু র্। সু ন্দরবয়নর অয়নকটাই বেষমায়ন বাংলায়েয়ের অন্তভুষক্ত।
যাই সহাক পশ্বিমবয়ঙ্গর উির ও েশ্বক্ষণ ২৪পর ণার ১৯শ্বট থানা সু ন্দবয়নর অন্তভুষক্ত। বাংলায়েয়ের উপকূলবেষী
বহু এলাকা সু ন্দরবয়নর অন্তভুষক্ত। েু ই সেয়ের এই উপকূ ল অংয়ের মানু য়েরা ভার্া, সপাোক, আিার-আিরণ
সংস্কৃশ্বে সবই একইরকম। কাশ্বলন্দীর েু ইপায়রর একালাগুয়লায়ে শ্বববায়হর সক্ষয়ত্র্ও একই রকম রীশ্বে -পদ্ধশ্বে
সেখ্া যাে। েয়ব সমীক্ষার সক্ষত্র্ ও আয়লািনার শ্ববর্ে শ্বহসায়ব ভারয়ের সু ন্দরবন এলাকায়কই সবয়ে সনওো
হল। শ্ববয়ের্ কয়র শ্বহঙ্গল ঞ্জ, সয়ন্দেখ্াশ্বল, হাসনাবাে, স াসাবা ও বাসন্তী এলাকা সথয়কই েথয সংগ্রহ ও
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েয়ে। সু ন্দরবয়নর শ্বববায়হর এই ববশ্বিত্র্য বণষনার মধয শ্বেয়ে আসয়ল উয়ে এয়সয়ে
অনু ন্নে এই এলাকার অশ্বেসাধারণ মানু র্ গুয়লার শ্বনোরুণ জীবন শ্বিত্র্।

মূ ল প্রিন্ধ
নারী-পুরুয়র্র সযৌনািারয়ক সামাশ্বজক স্বীকৃশ্বেোয়নর প্রোস সথয়কই শ্বববাহ প্রথার উদ্ভব। আশ্বেম মানু র্ যখ্ন
েলবদ্ধভায়ব বয়ন জঙ্গয়ল ঘুয়র সবড়াে েখ্ন োর কায়ে সযৌনািার শ্বেল একশ্বট প্রবৃ শ্বি ে প্রশ্বক্রোমাত্র্। খ্ােয
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সংগ্রহ ও আত্মরক্ষার োশ্ব য়ে োরা সযৌথভায়ব বসবাস করে। োই এই সমে োরা স্বাভাশ্ববকভায়বই সযৌথ
সযৌনািায়র অভযস্ত শ্বেল। বহু বের ধয়র সমাজ শ্বববেষয়নর বহু পথ সপশ্বরয়ে মানু র্ ক্রয়ম সযৌথ সযৌনািার েযা
কয়র শ্বনশ্বেষষ্ট নারী-পুরুয়র্র সযৌন শ্বম লয়নর অভযায়স এয়সয়ে। মানু য়র্র বজশ্ববক িাশ্বহেসা পূ রয়ণর এই শ্ববশ্বধবদ্ধ
প্রথাে আসার সক্ষয়ত্র্ আয়রক গুরুত্বপূ ণষ িাশ্বহোর ভূশ্বমকা আয়ে। একশ্বট অঞ্চয়ল যখ্ন ফলমূ ল ও পশু শ্বেকার
ভায়লা হয়ো না েখ্ন পুরুর্য়ের বহু েূ য়র খ্েযসংগ্রয়হ সযয়ে হে। এই সমে োয়ের নারীয়ের অনযপুরুর্ সজার
কয়র অপহরণ করে। এর ফয়ল লড়াই ও রক্তপাে শুরু হয়ো। এই লড়াই থামায়নার জনয একশ্বট শ্বনশ্বেষষ্ট
প্রথার মাধযয়ম শ্বনশ্বেষষ্ট নারী-পুরুয়ের সম্পয়কষর সামাশ্বজক স্বীকৃশ্বে প্রয়োজন হয়ে পয়ড়। শ্বববায়হর উদ্ভব ও
প্রয়োজনীেো মূ লেিঃ এখ্ান সথয়কই। এরপর শ্বেকারজীবী মানু র্ যখ্ন কৃশ্বর্জীবী হয়ে ওয়ে েখ্ন উপযু ক্ত জশ্বম
ও জল সযখ্ায়ন আয়ে সসখ্ায়ন োরা স্থােী বসবাস শুরু কয়র। এই স্থােী বসশ্বের সূ ত্র্ ধয়র পশ্বরবার জীবয়নর
সূ ত্র্পাে। শ্বববাহ প্রথা এই পরবার জীবয়ন স্থােী রূপ লাভ কয়র। েয়ব পশ্বরবার জীবন সথয়ক শ্বববাহ প্রথার
উদ্ভব হেশ্বন, বরং শ্বববাহপ্রথা সথয়কই পশ্বরবার ড়ার োশ্ব ে এয়সয়ে বয়লই ময়ন হে। যাইয়হাক পশ্বর বার জীবয়ন
শ্বববাহ প্রথা ক্রয়ম ক্রয়ম এক অশ্বে গুরুত্বপূ ণষ শ্বব র্ে হয়ে ওয়েয়ে। সভয ও সু স্থ সমাজ েয়নর মানশ্ববক প্রোয়স
ধীয়র ধীয়র শ্বববাহ োই শুধু শ্বনশ্বেষষ্ট নারী-পুরুয়র্র সযৌনািারই থায়কশ্বন, বরং রময সযৌনো সথয়ক ক্রয়ম সযৌনয়প্রয়ম
উন্নীে হয়েয়ে।
বেষমায়ন নারী-পুরুয়র্র সম্পয়কষর পন্থা শ্বহসায়ব শ্বববাহপ্রথা স াটা পৃ শ্বথবীর সব সভয সমায়জই স্বীকৃে।
পৃ শ্বথবীর নানা জাশ্বে ও নানা ধয়মষর মানু য়র্র ময়ধয শ্বববাহ প্রথার নানা ববশ্বিত্র্যও লক্ষ করা যাে। ভারেবর্ষ
বহুধমষ-বহুভার্ার ববশ্বিত্র্যমে সেে। আমরা এয়েয়ে আসার আয়

পযষন্ত অশ্বিক, দ্রাশ্ববড় প্রভৃশ্বে অনাযষ স াষ্ঠীর

একশ্বট সাংস্কৃশ্বেক ধারা িলশ্বেল। আযষরা আসার পয়র শুরু হল শ্বমশ্র সংস্কৃশ্বের নেুন ধারা। োরপয়রও েে েে
বের ধয়র েক, হুণ, পাোন, সমা য়লর ময়ো বহু শ্ববয়েশ্বে জাশ্বের আ মন হয়েয়ে এয়েয়ে। োরাও ক্রয়ম শ্বময়ে
স য়ে এয়েয়ের ভার্া, সংস্কৃশ্বে, খ্ােযাভাস ও সামাশ্বজক রীশ্বে -নীশ্বের সয়ঙ্গ। সেশ্বে ও শ্ববয়েশ্বে বহু জাশ্বে-বয়ণষর
সংশ্বমশ্রয়ণ

য়ড় উয়েয়ে আধু শ্বনক ভারেবয়র্ষর সাংস্কৃশ্বেক বুশ্বনোে। সকয়লই অল্পশ্ববস্তর গ্রহণ বজষন কয়রয়ে

সকয়লর সথয়ক। এভায়ব বেশ্বর হয়েয়ে সামাশ্বজক আত্মীেো। েবুও োর মায়ে রশ্বক্ষে রয়েয়ে অয়নক স্বােন্ত্রয।
ভারয়ের শ্ববশ্বভন্ন প্রয়েয়ে জাশ্বে ও ধয়মষর শ্বভশ্বিয়ে শ্বব বাহ প্রথাে নানা ববশ্বিত্র্য লক্ষ করা যাে। শ্ববশ্বভন্ন
রায়জযর শ্ববশ্বভন্ন জাশ্বে ও ধয়মষর মানু য়র্র ময়ধয শ্বববায়হর পদ্ধশ্বে ও আিার পালন সবে স্বেন্ত্র। আবার পাোপাশ্বে
থাকার ফয়ল এয়ক অয়নযর দ্বারা প্রভাশ্ববেও হয়েয়ে শ্ববয়ের্ভায়ব। সসয়ক্ষয়ত্র্ জাশ্বে , ধমষ বা সভৌয় াশ্বলক সীমা বাাঁধা
হয়ে োাঁড়ায়ে পায়রশ্বন। এটাই সংস্কৃশ্বের বহমানো।
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ভারয়ের উিের পূ য়বষ, পশ্বিমবয়ঙ্গর উপকূল ভা

জুয়ড় বয়ঙ্গাপসা য়রর ব-দ্বীপগুয়লা শ্বনয়েই সু ন্দরবন

অঞ্চল। মযানয়গ্রাভ উশ্বদ্ভে, রয়েলয়বঙ্গল টাই ার, কুমীর নানা সামুশ্বদ্রক মাে, শ্ববশ্বিত্র্ পাশ্বখ্ ও অসংখ্য নেী-নালাখ্াাঁশ্বড় ইেযাশ্বে শ্বনয়ে সু ন্দ রবন সসৌন্দযষমে। োই প্রকৃশ্বেয়প্রমী পযষটয়কর কায়ে সু ন্দরবন সবসময়েই অশ্বে
আকর্ষনীে। ইংয়রজ আময়ল যখ্ন লর্ষ কণষওোশ্বলস শ্বিরস্থােী বয়ন্দাবস্ত (১৭৯৩) িালু কয়রন েখ্ন সু ন্দরবন
িশ্বিে পর ণার অন্তভুষক্ত হে। ১৭৯৩-এর আয়

পযষন্ত সু ন্দরবন হু লীর সয়ঙ্গ যু ক্ত শ্বেল। সু ন্দরবন এলাকাে

মানু য়র্র বসশ্বে হোৎ হেশ্বন। ঐশ্বেহাশ্বসয়করা ময়ন কয়রন বারবার ভাঙা ড়ার মধয শ্বেয়ে সু ন্দরবনয়নর সমাজ
সভযো

য়ড় উয়েয়ে। ম য়ের অেযািায়র এক সমে সু ন্দরবন জনহীন হয়ে পয়ড়। সহয়েল সায়হব, হযাশ্বমল্টন

সায়হব প্রমুখ্য়ের হাে ধয়র ক্রয়ম সু ন্দরবন নেুন কয়র মানু র্ বসশ্বের জাে া হসায়ব

য়ড় ওয়ে। শ্বকন্তু জলা-

জঙ্গলমে এই েু ষম দ্বীপগুশ্বলর জঙ্গল সকয়ট বাাঁধ শ্বনমষাণ কয়র মানু র্ বসশ্বের উপযু ক্ত কারা করল? শ্বনিঃসয়ন্দয়হ
অনাযষয় াষ্ঠীভুক্ত পশ্বরশ্রমী মানু য়র্রা। এই এলাকাে োই আজও সেখ্া যাে জনসংখ্যার সবশ্বেরভা টাই অনগ্রসর
জাশ্বে ও উপজাশ্বের মানু র্। সু ন্দরবয়নর অয়নকটাই বেষমায়ন বাংলায়েয়ের অন্তভুষক্ত। যাই সহাক পশ্বিমবয়ঙ্গর
উির ও েশ্বক্ষণ ২৪পর ণার ১৯শ্বট থানা সু ন্দবয়নর অন্তভুষক্ত। বাংলায়েয়ের উপকূলবেষী বহু এলাকা সু ন্দরবয়নর
অন্তভুষক্ত। েু ই সেয়ের এই উপকূল অংয়ের মানু য়েরা ভার্া, সপাোক, আিার-আিরণ সংস্কৃশ্বে সবই
একইরকম। কাশ্বলন্দীর েু ইপায়রর একালাগুয়লায়ে শ্বববায়হর সক্ষয়ত্র্ও একই রকম রীশ্বে -পদ্ধশ্বে সেখ্া যাে। েয়ব
সমীক্ষার সক্ষত্র্ ও আয়লািনার শ্ববর্ে শ্বহসায়ব ভারয়ের সু ন্দরবন এলাকায়কই সবয়ে সনওো হল। শ্ববয়ের্ কয়র
শ্বহঙ্গল ঞ্জ, সয়ন্দেখ্াশ্বল, হাসনাবাে, স াসাবা ও বাসন্তী এলাকা সথয়কই েথয সংগ্রহ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা
হয়েয়ে।
সপৌন্ড্র(সপাে) শ্বববাহ: এই এলাকার শ্বহন্দু সপৌন্ড্র-সম্প্রোয়ের শ্বববায়হর রীশ্বেনীশ্বে সবে সনােনী। সেয়ল-সময়ের

শ্বববাহ সম্পকষ স্থাপয়নর সক্ষয়ত্র্ প্রাথশ্বমক ও গুরুত্বপূ ণষ ভূশ্বমকা গ্রহণ কয়র ঘটক। বড়ুিণ্ডীোয়সর ‘শ্রীকৃষ্ণকীেষন’
কায়বয আমরা সেখ্য়ে পাই রাধাকৃয়ষ্ণর মায়ে বােষাবাহক ও সংয়যা

রক্ষাকারীর কাজ কয়রয়ে বড়াই। এই

ধরয়ণর কাজ-ই শ্বববায়হর সক্ষয়ত্র্ ঘটয়কর ভূশ্বমকা বয়ল ণয হে। সকেকাোস সক্ষমানয়ন্দর ‘জ েীমঙ্গল’ কায়বয
সবহুলা লখ্ীন্দয়রর শ্বববায়হ জনার্দ্ষন, মুকন্দরায়মর ‘অভোমঙ্গল’ কায়বয কালয়কেু ও ফুল্লরার শ্বববায়হ ঘটকালী
কয়রয়ে সসামাই পশ্বণ্ড ে, বিেনয ও শ্বব ষ্ণুশ্বপ্রোর শ্বববায়হ কােীনাথ ও বিেনয-লক্ষ্মীশ্বপ্রোর শ্বববায়হ বনমালীর নাম
পাওো যাে ঘটক শ্বহসায়ব। অথষাৎ শ্বববাহ সম্পয়কষর সক্ষয়ত্র্ ঘটয়কর ভূশ্বমকা বহু আয়

সথয়কই স্বীকৃে শ্বেল।

এখ্য়না সু ন্দরবন এলাকাে শ্ববয়েয়ে ঘটয়কর গুরুত্বপূ ণষ ভূশ্বমকা সেখ্া যাে। সেয়লর বাশ্বড় ও সময়ের বাশ্বড়র ময়ধয
সংবাে বহন করা, পাকা কথা, আেীবষাে ও শ্ববয়েয়ে ঘটক উপশ্বস্থে থায়ক। সময়ের বাশ্বড়য়ে শ্বববাহ পয়বষর
সেয়র্র শ্বেয়ক ‘ঘটক শ্ববোে’ (সকান সযৌেুক বা ন ে টাকা) হয়ে স য়ল ঘটয়কর আর সকায়না কাজ থায়ক না।
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সপৌণ্ড্রয়ের শ্বববায়হ পাকা কথা শ্বেয়ে সেয়লর বাশ্বড়র সলাক সময়ের বাশ্বড় যাে। েু পুয়র খ্াওো-োওো হে ও শ্ববয়ের
শ্বেন শ্বস্থর করা হে। কয়েক শ্বে ন বায়ে সময়ের বাশ্বড়র আত্মীেরা সেয়লর বাশ্বড়য়ে শ্ব য়ে খ্াওো-োওো কয়র।
এভায়ব েু শ্বট পশ্বরবায়রর আত্মীেোর সূ ত্র্পাে হে। বেস্করা ব্রাহ্ময়ণর পরামেষ সময়ন পশ্বঞ্জকা সেয়খ্ শ্ববয়ের শ্বে ন ও
লগ্ন শ্বস্থর কয়র। এরপর আেীবষায়ের শ্বেন শ্বস্থর হে। বেষমায়ন শ্ববয়ের শ্বেন সকায়লই আেীবষাে সবশ্বে হে। প্রথয়ম
বরপক্ষ ও পয়র কয়ন পক্ষ আেষীবাে করয়ে যাে। আেীবষায়ে সময়েয়ক সাধযমে একশ্বট সসানার অলোর সেওো
হে। আর একশ্বট অযাটাশ্বি সেওো হে, যায়ে থায়ক সময়ের োশ্বড় , ব্লাউজ, সাো, োাঁখ্া, শ্বসন্দুর আলো, পাউর্ার
ও অনযানয প্রসাধনী। সেয়লয়ক আেীবষাে করা হে মূ লে নেুন সপাোক ও ঘশ্বড় পশ্বড়য়ে। মহারায়ে আেীবষাে হে
পাকা কথার শ্বেয়নই এবং সসই অনু ষ্ঠানয়ক বলা হে ‘েের পূ জা’। বাংলাে পাকা কথা ও আেীবষাে আলাো
শ্বেয়নই হে।
শ্ববয়ের আয় র শ্বেয়ন অশ্বধবাস হে। সেয়ল ও সময়ের বাশ্বড়য়ে এশ্বট হে। সবৌশ্বে বা োকু রমা/শ্বেশ্বেমা সম্পকষীে
যাাঁরা োাঁরা েল সবয়ধ পাড়ার সকায়না বাশ্বড়য়ে শ্ব য়ে স াঁশ্বকয়ে ধান ভাঙান। ধান ভাঙায়নার আয় লালা সু য়ো ও
সেল শ্বসাঁেুর শ্বেয়ে স াঁশ্বক শুশ্বদ্ধ ও স াঁশ্বক বরণ করা হে। সোট সোট পাাঁিশ্বট (সময়ের বাশ্বড়য়ে শ্বেনশ্বট ) মাশ্বটর
হাাঁশ্বড়য়ে এই িাল রাখ্া হে। এই িাল শ্ববয়ের শ্বেয়ন নান্দীমুয়খ্র কায়জ লায় । সময়ের বাশ্বড় র িাল শ্ববয়ের পরশ্বে ন
সময়ে িশুর বাশ্বড় যাওোর সমে আাঁিয়ল সবাঁয়ধ সেওো হে। শ্ববয়ের শ্বে ন সকায়ল আয়

সেয়লর বাশ্বড়য়ে

ায়ে

হলু ে অনু ষ্ঠান হে। সসই হলু ে একুটুখ্াশ্বন সময়ের বাশ্বড়য়ে পাোয়না হে। েু ই বাশ্বড়য়েই ায়ে হলু ে অনু ষ্ঠান হে।
সবে মজার সয়ঙ্গ। িারশ্বট সোট সোট কলা াে উয়োয়ন পুাঁয়ে োর মায়ে একশ্বট শ্বপশ্বড়য়ে সেয়ল বা সময়েয়ক
বশ্বসয়ে সময়েরা হলু ে বাটা মাখ্াে। েয়ব এই এলাকাে বাকীরা হলু ে মায়খ্ না।
ায়ে হলু য়ের পর হে নান্দীমুখ্। এশ্বট শুশ্বদ্ধকরণ ও মঙ্গলািরণ অনু ষ্ঠান। অশ্বধবায়সর স াঁশ্বকোাঁটা িাল ও
অনযানয বরণ সামগ্রী শ্বেয়ে সেয়ল বা সময়েয়ক বরণ করা হে। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাে কয়র। বর-কয়নর বাবা সবাঁয়ি না
থাকয়ল অনযগুরুজন মঙ্গলকামনাে বয়স। নান্দীমুয়খ্র পর হে জলোপা। এয়োস্ত্রীরা পাাঁিজন বা সােজন জল,
সেল, শ্বসাঁেুর, কাজল, ধান, েূ বষা ইেযাশ্বে শ্বেয়ে কুয়লা সাশ্বজয়ে বরণর্ালা বানাে। এই বরণর্ালা েু হায়ে ধয়র
পুকুয়রর জয়ল হাাঁটু পযষন্ত একজয়ন সনয়ম জয়লর উপর আঙু ল শ্বেয়ে আশ্বঙ্গয়ক নেুন পুকু র সকয়ট বরণর্ালা
শ্বেয়ে পুকুর বরণ করা হে। এরপর শ্বপেয়লর কলস বা বাশ্বটয়ে কয়র জল েু বার সফয়ল শ্বেয়ে েৃেীেবার পাত্র্
পূ ণষ কয়র জল েুয়ল সনে। বাকীরা এই মশ্বহলায়ক সপেয়ন শ্বেকয়লর আকায়র েু াঁয়ে থায়ক। োরপর ঘশ্বট বা কলস
মাথাে শ্বনয়ে বরণর্ালা আাঁিয়ল স য়ক লাইন শ্বেয়ে সকয়ল বাশ্বড় সফয়র। এই জল শ্ববয়ের সমে বরয়ণর কায়জ
লায় ।
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শ্ববয়কয়ল বর শ্ববয়ে করয়ে সবর হে বরযাত্র্ীসহ। বর পালশ্বকয়ে কয়র শ্ববয়ে করয়ে যাে। বরযাত্র্ীরা সকয়ল
েল সবাঁয়ধ পালশ্বকর শ্বপেয়ন সহাঁয় ট যাে। সময়ের বাশ্বড়য়ে স াকার সমে োশুশ্বড় শ্বমশ্বষ্ট ও জল খ্াইয়ে জামাইয়ক
বাশ্বড়য়ে স াকাে। স াধূ শ্বল লয়গ্ন অথবা রায়ের শ্বেয়ক শ্বনশ্বেষষ্ট লয়গ্ন বরয়ক শ্ববয়ের আসয়র কায়ের শ্বপাঁশ্বড়য়ে োাঁড়
করায়না হে। এরপর কয়নয়ক েু হায়ে পান শ্বেয়ে েু য়িাখ্ স য়ক সময়েরা বয়রর সাময়নর শ্বপশ্বড়য়ে োাঁড় করাে।
এরপর হে সােপাক। কয়ন একশ্বট ঘশ্বটয়ে জল শ্বনয়ে বরয়ক এক এক পাক ঘুয়র বয়রর পায়ে একটু কয়র জল
ায়ল ও একবার কয়র প্রণাম কয়র। েশ্বক্ষণ২৪ পর ণাে অনযানয অংয়ে কয়নয়ক কয়েকজন যু বক শ্বপশ্বড়য়ে
বশ্বসয়ে উাঁিু কয়র সােপাক সঘারাে। সু ন্দরবয়নর শ্বহঙ্গল ঞ্জ সয়ন্দেখ্াশ্বল, শ্বমনাখ্া বশ্বসরহাট, স াসাবা, বাসন্তী
প্রভৃশ্বে এলাকাে সময়ে শ্বনয়জই পায়ে সহাঁয়ট সােপাক সঘায়র। এরপর হে শুভেৃ শ্বষ্ট। োরপর বরকয়নয়ক মুয়খ্ামুশ্ব খ্
েু শ্বট শ্বপাঁশ্বড়য়ে বশ্বসয়ে ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাে কয়র শ্বববায়হর কাজ সম্পন্ন কয়র। োস্ত্রীে ময়ন্ত্রাচ্চারয়ণর সমে সময়ে র
বাবায়কও ব্রাহ্ময়ণর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ মন্ত্রপাে করয়ে হে। সেয়ল একশ্বট সসানার আংশ্বটয়ে শ্বসাঁ েুর লাশ্ব য়ে ো শ্বেয়ে
কয়নর শ্বসাঁশ্বথ রাশ্বঙয়ে সেে। েশ্বক্ষণ ভারয়ে বরকয়নর

লাে শ্বথরুমঙ্গলম সবাঁয়ধ সেে। বাংলাে এই রীশ্বে সনই।

শ্ববয়ের পরশ্বেন সকায়ল কয়ন বয়রর সায়থ িশুরবাশ্বড় যাত্র্া কয়র। বাশ্বড়য়ে স াকার সমে োশুশ্বড় বধূ য়ক বরণ
কয়র। এই শ্বেন েু পুয়র হে কলাস্নান, অথষাৎ কলা াে পুাঁয় ে বরকয়নয়ক োর নীয়ি োাঁড় কশ্বরয়ে স্নান করায়না
হে। উয়োয়ন িারশ্বট সোয়টা কলা াে পুাঁয়ে িার ায়ের িারশ্বটপাো একসয়ঙ্গ সবাঁয়ধ শ্বেয়ে োর শ্বভেয়র পাোপাশ্বে
েু শ্বট শ্বপাঁশ্বড়য়ে বরকয়নয়ক বসায়না হে। পাাঁিজন বা সােজন মশ্বহলা োয়ের মাথাে জল ায়ল। এরপর কলােলাে
কাো মাশ্বটয়ে কশ্বড় লু কায়না সখ্লা হে। বরয়ক উয়ল্টাশ্বেয়ক মুখ্ কয়র বশ্বসয়ে বধূ পাাঁ িশ্বট কশ্বড় পািবার বা
সােবার কাোর শ্বভেয়র লু শ্বকয়ে রায়খ্। বরয়ক ো খ্ুয়াঁ জ সবর করয়ে হয়ব। এই সলাকািায়রর ময়ধয নবেম্পশ্বের
ভাবী সযৌনজীবয়নর ইশ্বঙ্গে স্পষ্ট। কশ্বড় এখ্ায়ন নারীয়যাশ্বনর প্রেীক শ্বহসায়ব কশ্বল্পে। অয়হাময়ের শ্ববয়েয়েও কয়ন
একরাে িায়লর শ্বভেয়র একশ্বট েু শ্বর লু শ্বকয়ে রায়খ্। বরয়ক ো খ্ুাঁয়জ সবর করয়ে হে। োাঁয়ক বয়ল ‘সাকলঙ’।
শ্ববয়ের পয়ররশ্বে ন রােয়ক সু ন্দরবন এলাকাে বলা হে ‘কালরাে’। এইরায়ে বর-কয়নর পরস্পয়রর মুখ্ সেখ্া
বন্ধ। সেখ্য়ল অমঙ্গল হে বয়ল শ্ববিাস। োই সূ যষ সর্াবার আয় ই সেয়লয়ক পাোপাশ্বে অনয সকায়না বাশ্বড়য়ে
পাশ্বেয়ে সেওো হে। কালরায়ের শ্বেন খ্ুব সকায়ল (বা সভায়র) বর-সবৌয়ক ঘয়রর িালার োাঁয়ি (শ্বকনারাে) োাঁড়
কশ্বরয়ে িালার উপর জল স য়ল সসই জয়ল স্নান করায়না হে। োাঁয়ক ‘কাকস্নান’ বয়ল। এইশ্বেন রায়ত্র্ সেয়লর
বাশ্বড়য়ে ফুলেযযা বা সবৌ-ভাে অনু ষ্ঠান হে। সময়ের বাশ্বড় সথয়ক আত্মীে প্রশ্বেয়বেীরা আয়স। শ্ববয়ে ও ফুলেযযার
লাল সবনারশ্বস ( শ্বরব ঘয়র লাল রয়ঙর োশ্বড় ) পড়ায়না হে। মাথাে থায়ক সাো সসরা বা সসহরা (অবেয
পাঞ্জাবীয়ের শ্ববয়েয়ে সেয়লর মাথার মুকুটয়ক সসহরা বয়ল)। আর থায়ক লাল ওড়না বা সিশ্বল। মুয়খ্ িন্দন শ্বেয়ে
সাজায়না হে। সেয়লর পরয়ণ থায়ক সাো বা শ্বঘয়ে রয়ঙর ধূ শ্বে ও পাঞ্জাশ্বব। মাথাে থায়ক সটাপর। ফুলেযযার
পয়ররশ্বেন হে শ্বদ্বরা মন। সেয়ল এশ্বেন নেুন সবৌ ও আত্মীেয়ের শ্বনয়ে িশুর বাশ্বড় যাে। েয়ব িশুর বাশ্বড় সবশ্বে
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েূ য়র হয়ল সেয়লরা বাশ্বড়র কায়ের সকায়না আত্মীয়ের বাশ্বড়য়ে অনু ষ্ঠান হে। বর বাশ্বড়য়ে স াকার সমে পা সধাোর
জল সেওো হে। এই সমে সময়েরা ‘জল বাধায়না েড়া’ বয়ল
জল শুশ্বদ্ধ থল(স্থল) শুশ্বদ্ধ
শুশ্বদ্ধ ায়ঙর পাশ্বন,
সসই পাশ্বন শুদ্ধ কয়র
ধু ইয়ো পায়ের কাশ্বন।
শ্ববয়ের শ্বেন সময়ের আাঁিয়ল শ্ব ট শ্বেয়ে সয লাল সু য়ো, েূ বষা পান, হরেশ্বক ও বহড়া ইেযাশ্বে সবাঁয়ধ সেওো হে
ো এই শ্বদ্বরা ময়নর শ্বেন েু পুয়র েে বন্ধয়নর স্নায়নর আয় খ্ুয় ল সেওো হে। সেয়লর হায়ে লাল সু য় ো শ্বেয়ে সয
েূ বষাঘাস বাাঁধা থায়ক োও এই সমে খ্ুয়ল সেওো হে। নবেম্পশ্বেয়ক স্নান কশ্বরয়ে সকয়ল শ্বময়ল কাো মাখ্ামাশ্বখ্
সখ্লা কয়র। বাংলায়েে সীমান্ত এলাকাে শ্বদ্বরা মনয়ক বলা হে ‘েনকরা’। আবার র্ােমন্ডহারবার, জেন র,
কুলেশ্বল বা সনাোলখ্াশ্বল এলাকাে এয়ক বলা ‘সজায়ড় যাওো’। সজাড় ভাঙার কয়েকশ্বেন বায়ে সেয়ল নেুন সবৌ
শ্বনয়ে প্রথমবার িশুর বাশ্বড় সবড়ায়ে যাে। সেয়লর

ায়ে হলু ে সেওোর সমে সয ধূ শ্বেটায়ে হলু ে সলয়

যাে

সসশ্বট এই প্রথমবার সবড়ায়ে যাওোর সমে সয়ঙ্গ শ্বনয়ে সযয়ে হে। োলীরা সসশ্বট সকয়ি সেে। এই যাত্র্ায়ক বলা
হে ‘হলশ্বে কাপড় কািয়ে যাওো’। এভায়ব শ্বহন্দু সপৌন্ড্র শ্বব বাহ পবষ সমাপ্ত হে।
নাশ্বপেয়ের শ্বববাহ: নাশ্বপেয়ের শ্বববায়হর রীশ্বে -নীশ্বে অয়নকটা সপৌন্ড্রয়েরই ময়ো। েয়ব শ্বকেু শ্বকেু স্বােন্ত্রয আয়ে।

সময়ের পক্ষ আয়

আেীবষায়ে যাে। আেীবষাে শ্ববয়ের কয়েকশ্বেন আয়

অথবা শ্ববয়ের শ্বেন হে। সেয়লয়ক

আেীবষায়ে সেয়লয়ক ধূ শ্বে ও স শ্বঞ্জ সেওো হে। সময়েয়ক োাঁখ্া, শ্বসাঁেুর, আলো সেওো হে। বর বাশ্বড়য়ে স াকার
সমে সময়ের মা বরণ কয়র। শ্ববয়ের সমে বরয়ক পাাঁিজন এয়োস্ত্রী বরণ কয়র। েয়ব োেনা েলাে(শ্বববাহ
বাসয়র) সাে পাক হে না। কলােলাে সােপাক হে। আবার নাশ্বপেয়ের শ্বববায়হ মালা বেয়লর রীশ্বে সনই।
বরয়ক আসয়ন বসায়নার পর ূ ড়, িাল বাোসা ইেযাশ্বে সোড়ার নশ্বজর সনই। এই এলাকার সকান সম্প্রোয়ের
শ্ববয়েয়েই এই রীশ্বে শ্ববয়ের্ সিায়খ্ পয়ড় না। সপৌন্ড্রয়ের ময়ো শ্ববয়ের শ্বেয়ন ায়ে হলু ে, নান্দীমুখ্ ও জলোপার
রীশ্বে আয়ে। নান্দীমুয় খ্র ধান ভাঙায়ে সময়ের মা-সহ পাাঁিজন এয়ো যাে। োেনা েলাে ধু েুরা ফুয়লর োনা
সফয়ল শ্বেয়ে োয়ে সেল-সলয়ে শ্বেয়ে প্রেীপ বাশ্বনয়ে জ্বালায়না থায়ক। একশ্বট কুয়লায়ে ইাঁেুয়রর

য়েষর মাশ্বট

শ্ববোয়না থায়ক। োর উপর পাাঁিশ্বট ধু েুরার প্রেীপ সজ্বয়ল কুয়লাশ্বট বয়রর মাথাে সেশ্বকয়ে সপেয়ন মাশ্বটগুয়লা সফলা
হে। এরপর বরয়ক শ্বপাঁশ্বড়য়ে বসায়না হে। এয়ের শ্ববয়েয়েও ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাে কয়র শ্বববাহকাযষ সম্পন্ন কয়র।
শ্ববয়ের পর একশ্বট সলাকািার পাশ্বলে হে। পাাঁ িশ্বট সোট মাশ্বট র হাাঁশ্বড়য়ে িাল রাখ্া হে। জামাই সসগুয়লা বারবার
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সেয়ল সেে আর সময়ে সসগুয়লা সসাজা কয়র বশ্বসয়ে সেে। অথষাৎ পুরুর্ ভাঙা ড়া যাই করুক নারীয়ক সয
সংসারী হয়ে বধয়যষর সয়ঙ্গ সব শ্বকেু য়ড় সোলার োশ্বেত্ব শ্বনয়ে হয়ব, এই সলাকািার োরই প্রেীকধমষী অশ্বভনে।
শ্ববয়ের পরশ্বেন সকায়ল কলােলাে জামাই েু হাে সপয়ে োাঁড়াে। োশুশ্বড় েখ্ন জামাইয়ের েু -হায়ের উপর েই
স য়ল সেে। এরপর আবার জল স য়ল হাে ধু য়ে সেে। জামাই হাে মুয়ে সর্াল আনা(একটাকা) োশুশ্বড় র
আাঁিয়ল সবাঁয়ধ সেে। সেয়ল সবৌয়ক শ্বনয়ে বাশ্বড়য়ে স াকার সমে সেয়লর মা পাে কাউশ্বড় (সলাহা, োমা ও রূয়পা
শ্বমশ্বেয়ে বেশ্বর অলোর) শ্বেয়ে বউমায়ক বরণ কয়র সনে। এরপর বাশ্বড়য়ে স াকার পর পালশ্বক সথয়ক নাশ্বময়ে
সেয়ল-সবৌয়ক ‘বাশ্বসিান’ করায়না হে। এই স্নায়নর পর ‘শ্বসাঁেুর টানা’ হে। ফুলেযযার রায়ে বর এই ‘টানা শ্বসাঁেুর’
আংশ্বট শ্বেয়ে কয়নর শ্বসাঁশ্বথয়ে পশ্বরয়ে সেে। এয়ের শ্ববয়েয়েও ‘কালরাে’-এর প্রিলন আয়ে। সবৌ-ভাে হে
কালরায়ের পরশ্বেন। শ্বদ্বরা ময়নর মধযশ্বেয়ে শ্বববাহপয়বষর কাজ সের্ হে।

ববেযকাপালীয়ের শ্বববাহ: কাপালীয়ের শ্বববায়হ সেয়লর বাশ্বড় সথয়ক আয় সময়েয়ক সেখ্য়ে যাে। শ্ববয়ের কয়েকশ্বেন

আয়

বা শ্ববয়ের শ্বেয়ন আেীবষাে করা হে। সেয়ল ও সময়েয়ক আইবুয়ড়া ভাে খ্াওোয়না হে োয়ের মামার

বাশ্বড়য়ে। অনয সম্প্রোয়ের সক্ষয়ত্র্ আইবুয়ড়া ভাে শ্ববশ্বভন্ন আত্মীয়ের বাশ্বড়য়ে খ্াওোন হে। োয়ের শ্ববয়েয়েও
পালশ্বকর প্রিলন আয়ে। শ্ববয়ের আয় র শ্বেন অশ্বধবাস হে। শ্ববয়ের শ্বেন সকায়ল নান্দীমু খ্, জলোপা ও

ায়ে

হলু ে হে। নান্দীমুখ্য়ক কপালীরা বয়ল ‘আিু শ্বি’। বর সময়ের বাশ্বড়য়ে স াকার সমে োশুশ্বড় বরণ কয়র না।
শ্বমশ্বষ্টমুখ্ করায়নার বেয়ল প্রেীয়পর আয়লা েু াঁইয়ে বরয়ক বরণ কয়র োশ্বল ও সবৌশ্বে সম্পকষীেরা। বরয়ক শ্বববাহ
বাসয়র োাঁড় করায়নার পর প্রথম বরণ কয়র োশুশ্বড়। শ্বপেয়লর একশ্বট বয়ড়া বাটাে বরণর্ালা সাজায়না হে।
বাটাে রাখ্া হে পাাঁিশ্বট সোট সোট মাশ্বটর হাাঁশ্বড়। এগুয়লায়ক বয়ল ‘এয়োহাাঁশ্বড়’। এোড়া থায়ক কশ্বড়, লালসু য়ো,
আেনা-শ্বিরুশ্বন, েূ বষা, েুলসী, কাজল, িন্দন, কড়শ্বন-মালা, পাাঁিশ্বট কলা, পাাঁিশ্বট োনা েসয, কািা হলু ে ও
কয়েকশ্বট টাকা ইেযাশ্বে। োশুশ্বড়র এই বরণয়ক বলা হে ‘রাজবরণ’। ব্রাহ্মণ সর্য়ক মন্ত্রপাে কয়র শ্বববাহ হে।
কালরায়ের পরশ্বেন ফুলেপযযা হে। েেবন্ধয়নর স্নায়নর িলন আয়ে।
ঋশ্বর্(মুশ্বি) সু ম্প্রোয়ের শ্বববাহ: সব সম্প্রোয়ের ময়ো এয়েরও সেয়ল এবং সময়ে পয়ক্ষর ময়ধয সম্পকষ স্থাপয়ন

গুরুত্বপূ ণষ ভূশ্বমকা সনে ঘটক। পাকা কথা ও আেীবষায়ের প্রিলন আয়ে। শ্ববয়েয়ে বর বাশ্বড়য়ে স াকার সমে শুধু
সবৌশ্বে সম্পকষীেরা েু ধ-শ্বমশ্বষ্ট খ্াওোে। বরয়ক োেনা েলাে োাঁড় করায়নার সমে োলা ও োশ্বলরা শুকয়না গুড়
ও িাল সোাঁয়ড়। সু ন্দরবয়নর অনয সম্প্রোয়ের ময়ধয এই রীশ্বে শ্ববয়ের্ সেখ্া যাে না। শ্বপশ্বড়য়ে োাঁড় করায়নার পর
শ্বেশ্বেমা, োকুরমা, ভাইবউ ও সবায়নরা প্রথয়ম বরণ কয়র। সময়ের মা বা কাশ্বকমা প্রথয়ম বরণ কয়র না। ব্রাহ্মণ
মন্ত্রপাে কয়র শ্বববাহ সেে। শ্ববয়ের সমে বয়রর র্ানহাে ও কয়নর বামহাে একশ্বট জলভশ্বেষ শ্বপেয়লর ঘশ্বটর

১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

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

Onli ne

Resea rch

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

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

উপর ধয়র নেুন ামো শ্বেয়ে সবয়ধ সেওো হে। সময়ের হায়ে থায়ক পান-সু পাশ্বর ও েূ বষাঘাস। এয়ক ‘হস্তবন্ধন’
বয়ল। এই এলাকাে মুসলমান ও আশ্বেবাসী োড়া বাকীয়ের শ্ববয়েয়ে ‘হস্তবন্ধ’-এর প্রিলন আয়ে। কালরােও
পালন করা হে। ফুলেযযা, শ্বদ্বরা মন ও হলু ে কাপড় কািার রীশ্বে আয়ে। এয়ের শ্ববয়েয়ে সকায়না

ায়নর

প্রিলন সনই।
বা শ্বে সম্প্রোয়ের শ্বববাহ: বা শ্বেয়ের নেশ্বট োখ্া, যথা: সেেুশ্বলো, কাসাইকুশ্বলে, র্ুশ্বলো, ওো, সমেুো,

গুশ্বলমাশ্বে, েণ্ড, মাশ্বে, কুসয়মাশ্বেো ও মল্লয়মশ্বেো। এর ময়ধয সু ন্দরবন এলাকাে ওো, মাশ্বে ও র্ুশ্বলোয়ের
বসবাস। এই এলাকার রােমঙ্গল ও কাশ্বলন্দী েীরবেষী এলাকাে সবে শ্বক েু বা শ্বে সম্প্রোয়ের মানু র্ বাস কয়র।
এয়ের শ্ববয়ে খ্ুব সাোশ্বসধাভায়ব। আেীবষাে, অশ্বধবাস, ায়ে হলু ে ও অনযানয রীশ্বের প্রিলন আয়ে। শ্ববয়েয়ে বর
ও বরযাত্র্ী সকয়ল একসায়থ পায়ে সহাঁয়ট বাজনাসহ সময়ের বাশ্বড়য়ে যাে। সলৌশ্বকক আিার পালয়নর সেমন
বাহুলয সনই। বাকীটা পূ য়বষাক্ত শ্বববাহগুয়লার ময়োই। বলার ময়ো শ্ববয়ের্ত্ব সেমন শ্বকেু সনই।
কাহারয়ের শ্বববাহ: শ্বহশ্বঙ্গল য়ঞ্জর পারঘুমটী, শ্রীধরকাশ্বট, পাটঘরা, স াসাবার আমেশ্বল, সােয়জশ্বলো ও

বাংলায়েয়ের েযামন র প্রভৃশ্বে জাে াে কাহার সম্প্রোয়ের শ্বকেু শ্বকেু পশ্বরবার বাস কয়র। োয়ের শ্ববয়েয়েও
আেীবষাে, পাকা কথা, ায়ে হলু ে, শ্ববয়েয়ে মালা বেল, শুভেৃ শ্বষ্ট সবই আয়ে। েয়ব জলোপার রীশ্বে সনই। এরা
বহুশ্বেন আয় সথয়ক আজও পযষন্ত পায়ে সহাঁয়ট শ্ববয়ে করয়ে যাে। এর প্রধান কারণ এই সয, কাহার সম্প্রোয়ের
পুরুর্রাই এই এলাকার অনয সম্প্রোয়ের শ্বববায়হ পালশ্বক বহন কয়র। োই শ্বনয়জরা পালশ্বক কখ্নই িয়ড় না।
খ্ুব অনাড়ম্বরভায়ব শ্ববয়ের অনু ষ্ঠান সের্ হে।
ব্রাহ্মণয়ের শ্বববাহ: এই এলাকাে ব্রাহ্মণ পশ্বরবার সেমন সবশ্বে সনই। এখ্ানকার ব্রাহ্মণয়ের শ্ববয়ের অনু ষ্ঠান হে

স াধূ শ্বল বা রায়ের শ্বেয়ক শ্বনশ্বেষ্টষ লয়গ্ন। োশ্বম লনাড়ুয়ে অবেয ব্রাহ্মণয়ের শ্ববয়ে হে েু পুর সবলাে। যাইয়হাক
সেয়লর পক্ষ সথয়ক আয়

উপহারসহ আেীবষাে করয়ে হে। শ্ববয়ের শ্বেন অশ্বধবাস হে। অশ্বধবায়স সেয়লর মা

বাটা ধয়র। বাোে সবয়ন সজ্জাও অনযানয বহু দ্রবয থায়ক। বাইেদ্রবয শ্বেয়ে বাটা সাজায়না হে। পাশ্বনোক , ধান,
হলু ে, কলা, লালকািা, সসানা, রূপা, োমা, সশ্বস্ত,(িায়লর গুয়ড়া শ্বেয়ে বেশ্বর পুেুল), েশ্বধ, কাঞ্চন, কাজল, িন্দন,
সিেেসয, সিেিামর, ফল, ফুল, শ্বসন্দুর, ঘৃ ে, ধূ প ও েীপ - এই বাইেদ্রবয শ্বেয়ে বাটা সাশ্বজয়ে সেয়লর মা
সেয়লয়ক বরণ কয়র। শ্ববয়ের শ্বে ন সকায়ল জলোপা,

ায়ে হলু ে ও নান্দীমুখ্ হে। েয়ব যায়ের সোয়টায়বলা

অন্নপ্রােয়নর সমে নান্দীমুখ্ হে, োয়ের শ্ববয়ের সমে আর নান্দীমুখ্ হে না। বর সহাঁয়ট শ্ববয়ে করয়ে যাে।
পালশ্বক িড়য়ে স য়ল কাহারয়ের সোো সপয়ে হে বয়ল ব্রাহ্ময়ণরা পালশ্বক িয়ড় না। বেষম ায়ন সোট াশ্বড় কয়র
শ্ববয়ে করয়ে যাে। সময়ের মা শ্বমশ্বষ্টমুখ্ কয়র জামাইয়ক বাশ্বড়য়ে স াকাে। এরপর সকয়ল শ্বময়ল শুকয়না গুড় ও
িাল সোয়ড়। োরপর সময়ের বাবা ধূ শ্বে, স শ্বঞ্জ, ঘশ্বড়, আংশ্বট ও সটাপরয়ঘরা শ্বেয়ে বর অিষনা কয়র। অিষনা করার
১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা
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সমে বরয়ক সােপুরুয়র্র নাম শ্বজজ্ঞাসা করা হে। যাইয়হাক সময়ের বাবার অিষনার পয়র সময়ের অনযানয
গুরুজয়নরা সেয়লয়ক বরণ কয়র। অিষনা করা সপাোক সেয়লয়ক পরায়না হে। এরপর বরয়ক সকায়ল কয়র
শ্বপশ্বড়য়ে বসায়না হে (এই শ্ববয়ের শ্বপশ্বড়য়ক শ্বসশ্বন্ধরা বয়ল ‘সন্দর’)। েু -সিায়খ্ পান ধয়র কয়ন আয়স। পান েু -পায়ে
েড়ায়নার পর সােপাক হে। এরপর শুভেৃ শ্বষ্ট , মালাবেল ও হস্তবন্ধন হে। ঋকয়বেীে মন্ত্রপাে কয়র ব্রাহ্মণ
শ্বববাহ সম্পন্ন কয়র। শ্ববয়ের কায়জ শ্বনয়জর পশ্বরবায়রর বাইয়র অনয ব্রাহ্মণয়ক র্াকা হে। ক্ষশ্বত্র্েয়ের শ্বববায়হর
সমে ব্রাহ্মণ যজুয়বষেীে মন্ত্রপাে কয়র। শ্ববয়ের পর োনপবষ। আখ্য়োলা কুয়িাফুল জয়ল সেওো, সনৌ-ভাে,
শ্বদ্বরা মন ইেযাশ্বে আিার সবই অনযানয শ্বহন্দুয়ের ময়োই।
পাটনীয়ের শ্বববাহ: পাটনীরা নেী-নালামে সু ন্দরবন এলাকাে সনৌকা কয়র সখ্ওো সেওোর কাজ কয়র।

শ্বহঙ্গল য়ঞ্জর েু লেু শ্বল গ্রায়মর শ্বকনু পাটনীর বাশ্বড়র শ্বববাহ অনু ষ্ঠান সেখ্ার অশ্বভজ্ঞোর কথা জাশ্বনয়েয়েন সহিরী
মণ্ডল। প্রেযক্ষেেষী এই শ্বববাহ অনু ষ্ঠান সেয়খ্য়েন ১৯৫৫সাল না াে। এয়ের বাকী অনু ষ্ঠান পূ য়বষাক্তয়ের ময়ো
হয়লও কয়েকশ্বট সলাকািার সবে অশ্বভনব। বর আসার সবে শ্বকেু সমে আয়

সময়েয়ক একশ্বট নযাকড়াে প্রস্রাব

করায়না হে। সসই শ্বভয়জ কাপড় খ্ণ্ডশ্বট একটু শুকায়ল সসশ্বটয়ক একশ্বট মাশ্বটর পায়ত্র্ রাখ্া হে। বর বাশ্বড়য়ে
স াকার পর এই নযাকড়ায়ে আগুন লাশ্ব য়ে সসই সধাো বয়রর মুয়খ্ ধরা হে। শ্ববয়ের পয়ররশ্বেন সকায়ল বর
বাশ্বড়র উয়র্দ্য়েয যাত্র্া করার আয়

একটা

য়েষর েু -শ্বেয়ক বর ও কয়নয়ক েু -মুয়খ্া কয়র বসায়না হে। এরপর

প্রথয়ম বর কয়নর শ্বপয়ে পুেুল এাঁয়ক আবার মুখ্ ঘুশ্বরয়ে বয়স। োরপর কয়নও বয়রর শ্বপয়ে পুেুল এাঁয়ক সেে।
এরপর মায়ের য়েষ কশ্বড় লু শ্বকয়ে কশ্বড় সখ্লা হে। পুেুল আাঁকা ও কশ্বড় সখ্লা নবেম্পশ্বের সন্তান উৎপােন ও
সযৌনশ্বক্রড়ার স্পষ্ট ইশ্বঙ্গে সেে। কশ্বড়য়খ্লা সের্ হয়ল কয়ন শ্বেন মুয় ো উশ্বিমাশ্বট (ইাঁেুয়রর

য়েষ র মাশ্বট) বাশ্বড়র

োকুরঘয়রর শ্বেয়ক েু য়ড় শ্বেয়ে িশুড় বাশ্বড় যাত্র্া কয়র।
আশ্বেবাসী শ্বববাহ: সু ন্দরবন এলাকাে(আমার সমীশ্বক্ষে সক্ষয়ত্র্) আশ্বেবাসীয়ের েু শ্বট স াষ্ঠী বসবাস কয়র- সবশ্বেো

ও মুণ্ডাশ্বরো বা মুণ্ডা। সু ন্দরবয়ন জঙ্গলয়কয়ট বসে ড়া, কৃশ্বর্জশ্বম ও রাস্তাঘাট ইেযাশ্বে শ্বনমষ ায়ণর জনয বহু আয়
সথয়কই এয়েরয়ক এলাকাে শ্বনয়ে আসা হে। োরপর শ্রমজীবী এই মানু য়র্রা এখ্ায়ন স্থােীভায়ব বসবাস শুরু
কয়র। এরা সোটনা পুর ও রাাঁশ্বি সথয়ক এখ্ায়ন আয়স। সামাশ্বজক রীশ্বে-নীশ্বে, আিার অনু ষ্ঠা ও সংস্কৃশ্বেয়ে এরা
সবে স্বেন্ত্র। প্রথয়ম সবশ্বেো স াষ্ঠীর শ্বববায়হর কথা আয়লািনা করয়বা।


সবশ্বেোয়ের শ্বববাহ: এয়ের সমায়জ শ্বববাহ সম্পকষ স্থাপয়ন প্রধান ভূশ্বমকা গ্রহণ কয়র সমায়জর মােির
বা সমাজপ্রধান। সয সকায়না পাত্র্পাত্র্ী শ্বনবষািয়ন সের্ কথা বয়ল সমাজপ্রধান। সসই-ই শ্ববয়ের
আয়োজক। শ্ববয়েরশ্বেন শ্বেক হয়ে স য়ল শ্ববয়ের যেশ্বেন বাকী, একশ্বট

ামোে েেগুশ্বল শ্ব াঁট সেওো

হে। প্রশ্বেশ্বট শ্ব য়ট একশ্বট কয়র কাাঁিা হলু ে বাাঁ ধা থায়ক। প্রশ্বেশ্বেন একশ্বট কয়র সখ্ালা হে। সযশ্বেন শ্ব াঁ ট
১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা
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সখ্ালা সের্ হয়ব সসই শ্বেনই শ্ববয়ে। এই শ্বহয়সব রাখ্ার োশ্বেত্ব সেয়লর বাশ্বড়র। শ্ববয়ের শ্বেন শ্বেক হয়ে
স য়ল সময়ের বাবার হায়ে নে(৯) টাকা সেে সেয়লর বাবা। আেীবষায়ের রীশ্বে আয়ে। আেীবষায়ের শ্বেন
সময়ের বাশ্বড়য়ে িারশ্বট খ্ুাঁশ্ব টর ময়ধয েু শ্বট ঘট বসায়না হে। শ্ববয়ের শ্বেয়ন এই ঘট সোলা হে। শ্ববয়ের শ্বে ন
সেয়লর পয়ক্ষ সময়ের মায়ক েু শ্ব ট োশ্বড় পাোে। এই েু শ্বট োশ্বড়য়ক বলা হে আইোশ্বড় ও মাইোশ্বড়। আর
শ্ববয়েয়ে একশ্বট রাখ্াল িশ্বরত্র্ থায়ক। োাঁয়ক শ্ববয়ের সমে

ামো োন করা হে। শ্ববয়েয়ে সকায়না

মন্ত্রপাে করা হে না। আশ্বেবাসী শ্বববায়হ ব্রাহ্মণ র্াকার সকায়না রীশ্বে সনই। মাথাে পা শ্বড় আর পরয়ন
থান ধূ শ্বে পয়ড় বর শ্ববয়ে করয়ে যাে। কয়নয়ক পরায়না হে লালয়পয়ড় োশ্বড়। সেয়ল শ্ববয়ে করয়ে
যাওোর সমে রান্না করা মুরশ্ব র মাংস খ্াে। সেয়লর মাও এই মাংস খ্াে এবং শ্বকেু টা সরয়খ্ সেে।
শ্ববয়ে কয়র শ্বফয়র আসার পর সেয়ল এই বাকী মাংস খ্াে। শ্ববয়ে করয়ে যাওোর সমে সেয়লর বাশ্বড় র
পক্ষ সথয়ক হাাঁশ্বড়ো শ্বনয়ে সযয়ে হে। হাাঁশ্বড়ো হল মাশ্বটর হাাঁ শ্বড়য়ে পান্তা পশ্বিয়ে োয়ে একটু সনোর দ্রবয
শ্বমশ্বেয়ে বেশ্বর মে। এই মে শ্ববয়ের আসয়র বর ও কয়ন উভে পয়ক্ষর সলাকজন একসয়ঙ্গ বয়স খ্াে।
বরও ও বরযাত্র্ীরা পায়ে সহয়ট যাে। শ্ববয়ের শ্বে ন সকায়ল সেয়লর বাশ্বড়য়ে ‘বুড়াভক্তা’ হে। মৃ ে
পূ বষপুরুর্য়ের মঙ্গলকামনাে মু রশ্ব কাটা হে। এাঁয়ক ‘বুড়াভক্তা’ বলা হে। এই মাংস সকলয়ক োন করা
হে। শ্ববয়ের সমে সাো কাপয়ড় বর ও কয়নর মাথা স য়ক শুভেৃ শ্বষ্ট হে। শ্ববয়ের সমে একশ্বট শ্বে লনু ড় া
রাখ্া হে। সনাড়াটা সেয়লর মায়ের কপায়ল সেশ্বকয়ে শ্বেয়লই শ্ববয়ে হয়ে যাে। এরপর নারী ও পুরুর্
সকয়ল শ্বময়ল নাি- ান কয়র। পরশ্বেন সেয়ল বউয়ক শ্বনয়ে বাশ্বড়য়ে ু কয়ল উয়োয়ন সকয়ল শ্বময়ল আবার
নাি- ান কয়র।


মুণ্ডায়ের শ্বববাহ: মুণ্ডায়ের শ্বববায়হ আয়

আেীবষাে করয়ে যাে সেয়লর বাশ্বড়র সলাক। বর বাজনা

সহয়যায় বরযাত্র্ীয়ের সয়ঙ্গ শ্বনয়ে পায়ে সহাঁয়ট শ্ববয়ে করয়ে যাে। এয়ের শ্ববয়েয়ে নাশ্বপয়ের ভূশ্বমকা খ্ুব
গুরুত্বপূ ণষ। সেয়ল শ্ববয়ে করয়ে যাওোর আয়

নাশ্বপে োর পায়ে আলো পড়াে ও কায়ন িুন লাশ্ব য়ে

সেে। অনযানয শ্বহন্দু সম্প্রোয়ের শ্ববয়েয়ে সেয়লর কায়ন িুন লা ায়না হে শ্ববয়ের শ্বে ন সকায়ল নান্দীমুয়খ্র
সমে। আর আশ্বেবাসীয়ের েু শ্বট স াষ্ঠী োড়া এই এলাকার অনয সম্প্রোয়ের শ্ববয়েয়ে সেয়লর পায়ে
আলো পরায়নার সরওোজ সনই। অবেয েশ্বক্ষণ২৪ পর ণার শ্ববস্তীণষ এলাকাে ও কলকাোর শ্বনকটবেষী
বহু এলাকাে সেয়লর পায়ে আলো পরায়ে সেখ্া যাে। যাই সহাক, মুণ্ডায়ের শ্ববয়েয়ে শ্ববয়ের শ্বেয়ন
সেয়লর বাশ্বড়য়ে েু শ্বট মাশ্বটর থান বাশ্বনয়ে একশ্বটয়ে মাশ্বটর সোট ঘট ও অনযশ্বটয়ে মাশ্বটর কলশ্বস বশ্বসয়ে
সেওো হে। কলশ্বসর মুয়খ্ একশ্বট রুশ্বট ও ঘয়টর মুয়খ্ একশ্বট প্রেীপ এবং একশ্বট ধায়নর শ্ববয়ড়(গুচ্ছ
বাাঁধা ধান) শ্বেয়ে শ্ববনু শ্ব ন করা হে। একটা লাল সমার য়ক পূ জা কয়র োরপর সেয়লর বাবা সসশ্বটয়ক
কায়ট। এই মাংস সেয়ল ও সেয়লর মা খ্াে। সাো বা নীল রয়ঙর কাপড় সরু শ্বফয়ের ময়ো কয়র কাটা

১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা
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হে। একটা কাপড় সেয়লর কপায়ল সবাঁয়ধ সেওো হে শ্ববয়েয়ে সবর হওোর সমে। অপরশ্বট শ্বনয়ে
যাওো হে কয়নর জনয। এর উপর সেয়ল মাথাে সটাপর পয়ড়। এরা সবশ্বেোয়ের ময়ো পা শ্বড় বযবহার
কয়র না। শ্ববয়ের কলা াে পুয়ে সেয়ল ও সময়েয়ক উভে বাশ্বড়য়ে স্নান করায়না হে। িায়লর গুাঁ য়ড়া শ্বেয়ে
আলপনা আাঁকা শ্বপাঁশ্বড়য়ে সেয়লয়ক বসায়না হে। উয়োয়ন ও মাশ্বটর বারান্দাে নানা আলপনা আাঁক া
থায়ক(এশ্বট সবশ্বেোরা কয়র থায়ক)। সপৌণ্ড্রশ্বববায়হ শ্বপাঁশ্বড়য়ে আলো শ্বেয়ে ফুল আাঁকা থায়ক। কয়নয়ক
আসয়র আনার সমে পান শ্বে য়ে সিাখ্ াকা হে না। বর বাশ্বড়য়ে স াকার সায়থ সায়থ বুয়ড়াবুশ্বড়রা
নায়ি। সােপাক ও হস্তবন্ধয়নর রীশ্বে সনই। শ্ববয়েয়ে ব্রাহ্মণ র্াকা হে না। সেয়লর ও সময়ের বাবা
শ্বববায়হর মন্ত্রপাে কয়র। শ্ববয়ের পবষ শুরু হয়ল সবৌশ্বে ও ননেরা বরণর্ালাে স াবয়রর ও িায়লর নাড়ু
সরয়খ্ সেয়লয়ক শ্বেনবার বরণ কয়র। সেয়লর মাথাে সেশ্বকয়ে কয়েকটা নাড়ু সাময়ন ও শ্বপেয়ন সফয়ল
সেওো হে। শ্ববয়েয়ে লায়

আেপিাল, ধান, েূ বষা শ্বমশ্বষ্ট, েু ধ, কলা, পান, সু পাশ্বর ও শ্বসে
াঁ ু র। শ্ববয়ের

আয় সেয়লর লাে একশ্বট সাো সু য়োর বপয়ে পরায়না হে। একশ্বট সু পাশ্বর শ্বেদ্র কয়র সু য় োশ্বট পরায়না
থায়ক। কলােলাে স্নায়নর সমে এই বপয়ে লু কায়নার সখ্লা িয়ল। নাশ্বপে বয়রর র্ান হায়ের কয়ড়
আঙু ল ও কয়নর বাম হায়ের কয়ড় আঙু ল একটুখ্াশ্বন কয়র সকয়ট রক্তপাে ঘশ্বটয়ে সেে। এই রক্তাক্ত
আঙু লেু শ্বট নাশ্বপে শ্বনজ হায়ে একসায়থ জুয়ড় সেে। এভায়ব নবম্পশ্বের শ্বমলন ঘটায়না হে।
শ্ববয়ের পরশ্বেন শ্ববোে সনওোর সমে সময়ের আিয়ল একমুয়ো িাল সবাঁয়ধ সেওো হে। সবৌ িশুর
বাশ্বড়য়ে শ্ব য়ে এই িাল ননয়ের হায়ে সেে। বাশ্বড়য়ে বর-সবৌ স াকার আয়

পয়থ শ্বেনশ্বট থালাে ধান

রাখ্া হে। এর উপয়র পা শ্বেয়ে সবৌয়ক বাশ্বড়য়ে ু কয়ে হে। সেয়ল-সবৌ বাশ্বড়য়ে স াকার পর সেয়লয়ক
সবাই শ্বময়ল ঘয়রর িালার উপর েুয়ল সেে। সবৌ নীয়ি োাঁশ্বড়য়ে থায়ক। সেয়ল িালাে উয়ে বয়ল- ‘আশ্বম
এখ্ান সথয়ক

শ্বড়ো পশ্বড়ো মশ্বরো যাইব।’ সবৌ েখ্ন বয়ল- আশ্বম সকাোল মাশ্বরো খ্াওোইয়বা। ধান

কাশ্বটো খ্াওোইয়বা’। বযাপারশ্বট সবে গুরুত্বপূ ণষ। আশ্বেবাসী সমায়জ নারী কমষয়ক্ষয়ত্র্ পুরুয়র্র সমকক্ষ ও
সহকমষী হে। এশ্বট োরই শ্বনেষে ন। সবৌ-ভায়ের শ্বে ন েু পুয়র ঘশ্বট লু কায়না সখ্লা হে। শ্বদ্ব রা মন হলু ে
কাপড় কািার রীশ্বে আয়ে, েয়ব কুয়িাফুল জয়ল সেওো বা নান্দীমুখ্ বা কণষয়ভে সনই।
মধযপ্রয়েয়ের মুণ্ডা বা বীরয়হারয়ের ময়ো সু ন্দরবয়নর সবশ্বেো ও মুণ্ডায়ের ময়ধয শ্বববাহ পূ বষ সযৌন
শ্বমলয়নর জনয সকায়নাপ্রকার ‘ঘুমঘর’ শ্বকম্বা ‘শ্বজশ্বেওড়া’র বযবস্থা সনই। আয় ও শ্বেল না। এই প্রথার
স্বীকৃশ্বে না থাকার মূ ল কারণ হল পািবেষী অনযানয সম্প্রোয়ের ময়ধয এই প্রথা অননশ্বেক ও ঘৃ ণয বয়ল
শ্ববয়বশ্বিে হে। শ্বমশ্র সংস্কৃশ্বের প্রভায়ব োই এই ধরয়ণর প্রথা এখ্ায়ন আয়েৌ প্রিশ্বলে হওো সম্ভব
হেশ্বন।
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মুসশ্বলম শ্বববাহ: এখ্ানকার মুসশ্বলম সমায়জ শ্ববয়ের পাকা কথা হওোর পর শ্ববয়ের কয়েকশ্বেন আয় ই আেীবষাে

হয়ে যাে। সেয়লর পক্ষ সথয়ক আয়

সময়েয়ক আেীবষাে করয়ে যাে। একশ্বট নায়কর অলোর বা কপায়লর

শ্বটকশ্বল শ্বনয়ে। োরপর কয়ন পক্ষ আয়স ঘশ্বড়, আংশ্বট বা টাকা শ্বেয়ে আেীবষাে কয়র। শ্ববয়ের শ্বেন সকায়ল উভে
বাশ্বড়য়ে ায়ে হলু ে অনু ষ্ঠান হে। এই অনু ষ্ঠায়ন ান াওোর রীশ্বে আয়ে। সযমন:
শ্বিড়া কুশ্বট শ্বিড়া কুশ্বট
বকুল ায়ের েলােয়র
ও শ্বেশ্বে কুসু ম এয়সয়ে বাশ্বড়য়ে।
শ্ববয়ের শ্বেয়নই সেয়ল ও সময়েয়ক আইবুয়ড়া ভাে খ্াওোয়না হে। সবৌশ্বে বা সবায়নরা খ্াওোে। নানা, নাশ্বন, োো,
শ্বেশ্বেরা সেয়লয়ক স াসল কশ্বরয়ে একটা শ্বব োনাে বশ্বসয়ে সকয়ল শ্বময়ল শ্বমশ্বষ্ট খ্াওোে। কলার র্ায়

জ্বাশ্বলয়ে

কাশ্বল বাশ্বনয়ে সসই কাশ্বলয়ে সেয়লয়ক কাজল মাখ্ায়না হে। এরপর সেয়লর হায়ে লালসু য়ো শ্বেয়ে েূ বষাঘাস বাাঁধা
হে। এশ্বট বাধার সমে ান াওো হে:
আরণ বরণ কুয়লর পাশ্বন
বকুল ফুয়লর মালা,
ভা যবেী বরণ কয়র
বায়ম সহয়ল িূ ড়া।
োরপর একশ্বট কুলায়ে ধান, েূ বষা পান ও সু পাশ্বর শ্বেয়ে সেয়লয়ক বরণ করা হে। এরপর বর শ্ববয়ে করয়ে সবর
হে। সবর হওোর সমে একশ্বট পায়ত্র্ সেয়লর হায়ে সেওো হে িাল, আলু ও র্াল। সেয়ল এগুয়লা আবার
মায়ের হায়ে সেে। মা বয়ল,- ‘বাবা েুশ্বম সকাথাে যাচ্ছ?’ সেয়ল বয়ল;- ‘সোমার জনয োসী আনয়ে যাশ্বচ্ছ।’ এই
প্রথা শ্বহন্দু শ্বববায়হও আয়ে। নারীয়ক সয সমায়জ োসীর ময়ো সেখ্া হে সস কথা এই ঘটনাে স্পষ্ট হে। এরপর
বর পালশ্বকয়ে িয়ড় শ্ববয়ে করয়ে যাে। বরয়ক শ্বববাহ বাসয়র সু সশ্বজ্জে আসয়ন বসায়না হে। সেয়লর মাথাে
থায়ক বােোহী টুশ্বপ, হায়ে রুমাল ও সিায়খ্ কাজল। শ্ববয়ে েু পুয় র বা সন্ধযাে হে। সজাহয়রর নামায়জর(েু পুয়রর)
পর শ্ববয়ে হয়ল বর শ্ববকায়ল শ্বফয়র আয়স। ম য়রর নামাজ(সন্ধযার) সসয়র শ্ববয়ে হয়ল বর রায়ত্র্ থায়ক। শ্ববয়েয়ে
মূ ল ভূশ্বমকা সনে মসশ্বজয়ের মাওলানা। একজন উশ্বকল ও শ্বেনজন সাক্ষী থায়ক। একশ্বট কা য়জ কশ্ববল নামা
সলখ্া হে। সযমন: ‘স াশ্ববন্দকাটী শ্বনবাসী রহমােুল্লা

াজীর মধযমপুত্র্ মহীেু ল াজী শ্বহন্দল ঞ্জ শ্বনবাসী

ফ ফর

াজীর সজযষ্ঠাকনযা রাজমা খ্েুয়নর সশ্বহে েেহাজার এক টাকা সেনয়মাহর সজহরবায়ে আমায়ক উশ্বকল পয়ে
শ্বনযু ক্ত কয়রয়ে। এয়ে েুশ্বম ‘কবুল’ বয়ল রাজী হয়ব। বরপয়ক্ষর শ্বেনজন সাক্ষী ও উশ্বকল এই কবুল নামা শ্বনয়ে
সময়ের কায়ে যাে। সময়ে কবুলবলার পর উশ্বকলসহ সাক্ষীরা এবার উিয়র সেয়লর কায়ে এয়স বয়ল ‘আচ্ছামু
আলে কুম’। উিয়র সেয়লর পক্ষ বয়ল ‘ও আলেকুম আচ্ছালাম’। সাক্ষীর মাধযয়ম সময়ের কবুয়লর কথা জানার
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পর কাজী শ্ববয়ে পড়ায়ব। সেয়ল যখ্ন ‘কবুল’ বয়ল েখ্ন কাজী ও অনযরা সকয়ল শ্বময়ল বয়ল- ‘আলহামেু শ্বলল্লা’।
কাজী শ্বনকাহ-র সখ্াওবা পাে কশ্বরয়ে েু ই রাকাে নফল নামাজ পড়ায়নার পর েু ইহাে েুয়ল সকয়ল
মনজাে(প্রাথষনা) কয়র। এই প্রাথষনার মধয শ্বেয়েই শ্ববয়ের পবষ সের্ হে। বর শ্ববয়ে কয়র সবৌ শ্বনয়ে বাশ্বড় স াকার
সমে বাশ্বড়র পথ সথয়ক উয়োয়নর ধানয় ালা পযষন্ত কাপড় শ্বব োয়না থায়ক। এই কাপয়ড়র উপর শ্বেয়ে সবৌ
বাশ্বড়য়ে প্রয়বে কয়র। সবৌয়ের মাথাে একশ্বট পাশ্বে(সোট সবয়ের পাত্র্)-সে ধান রাখ্া হে। সেয়ল সসই ধান
হায়ে কয়র েড়ায়ে েড়ায়ে বাশ্বড়য়ে স ায়ক। ক’শ্বেন বায়ে সবৌ-ভাে হে। সবৌ-ভায়ের পরশ্বে ন সেয়ল সবৌয়ক বাশ্বস
স্নান করায়না হে। এই স্নায়নর পর সেয়ল সালামী োশ্বড় শ্বনয়ে িশুর বাশ্বড় যাে এবং শ্বেন বা িার শ্বে ন পয়র বাশ্বড়
শ্বফয়র আয়স। সবৌ শ্বফয়র আয়স সােশ্বেন পয়র। এইভায়ব এই এলাকার মুসশ্বলময়ের শ্বববাহ সম্পন্ন হে।
সু ন্দরবয়নর শ্ববশ্বভন্ন সম্প্রোয়ের শ্বববায়ের একশ্বট পশ্বরিে সেওো স ল। এবার এই এলাকার শ্বববায়হর আয়রা
কয়েকশ্বট গুরুত্বপূ ণষ শ্ববর্য়ের প্রশ্বে সামশ্বগ্রক আয়লাকপাে করা প্রয়োজন। মানু র্য়ক পাপমু ক্ত কয়র শ্ববিদ্ধ করার
জয়নয শ্বহন্দু ধয়মষর েেরকম সংস্কার িালু হে। শ্বববাহ োর িরম সংস্কার। সসই জনয শ্বববায়হ নানা প্রকার আিার
অনু ষ্ঠান হয়ে থায়ক। বাংলাে শ্বববায়হর আিার েু ই রকম, োস্ত্রীে আিার ও স্ত্রী আিার। সু ন্দরবন এলাকার
শ্ববয়েয়ে স্ত্রী-আিারই সবশ্বে সেখ্া যাে। এগুশ্বল সলাকািার। সলাকািার োস্ত্রীে আিায়রর েুলনাে আয়রা সবশ্বে
প্রািীন। এই এলাকার শ্বববায়হ নাশ্বপে ও সধবা স্ত্রীয়ের ভূশ্বমকা খ্ুব গুরুত্বপূ ণষ। এয়ের ভূশ্বমকা বহু পুরােন শ্বে ন
সথয়ক বাংলায়েয়ে িয়ল আসয়ে। সকননা, বাংলায়েয়ে সবোনু ে োস্ত্রীে শ্বক্রোর অনু প্রয়বে ঘয়টশ্বেল সম্ভবে
গুপ্তযু য় । সু ন্দরবয়নর মুসশ্বলম বায়ে বাশ্বক সম্প্রোয়ের শ্ববয়েয়ে নাশ্বপে সক্ষৌরকমষ কয়র। এাঁয়ক আঞ্চশ্বলক ভার্াে
‘নকোনা’ বয়ল।
এই এলাকার আশ্বেবাসী ও মুসশ্বলম োড়া অনযানযয়ের শ্বববায়হ ‘কুয়িা ফুল জয়ল সেওো’ নায়ম একশ্বট শ্ববয়ের্
সলাকািার পাশ্বলে হে। এশ্বট েু বার হে। শ্ববয়ের শ্বেন রায়ে শ্ববয়ের অনু ষ্ঠায়নর পর এবং শ্বদ্ব রা ময়নর শ্বে ন েু পুয় র
সবৌশ্বে সম্পকষীেরা একশ্বট বড় কাাঁসার থালাে শ্বকেু টা েু ধ স য়ল শ্বেয়ে োয়ে েু শ্বট সোট সোট ফুয়লর পাপশ্বড়
ভাশ্বসয়ে থালাটা একটু সনয়ড় সেে। এর পর ফুয়লর পাপশ্বড় েু শ্বট ভাসয়ে ভাসয়ে দ্রুে একসয়ঙ্গ জুয়ড় শ্ব য়ে
িলয়ে থাকয়ল োাঁয়ক নবেম্পশ্বির আ ামী শ্বেয়নর জীবয়নর শ্বম লন ও সদ ভায়বর প্রেীক বয়ল ময়ন করা হে।
যশ্বে বারবার ভাশ্বসয়েও পাপশ্বড় েু শ্বট না শ্বমশ্বলে হে েখ্ন সকয়ল নব েম্পশ্বির ভশ্ববর্যৎ জীবয়ন শ্বময়ল শ্বময়ে
িলার বযাপায়র সয়ন্দহ প্রকাে কয়র। আবার শ্বহন্দু শ্বববায়হ নান্দীমুয়খ্র সমে কণষয়ভে বয়ল একশ্বট অনু ষ্ঠান হে।
সবয়লর কাাঁটা সেয়লর কায়ন হািাভায়ব ফুশ্বটয়ে সসখ্ায়ন িুন লাশ্ব য়ে সেওো হে।
কাশ্বলন্দী সীমান্তবেষী শ্বহঙ্গল ঞ্জ থানার শ্ববশ্বভন্ন গ্রাম - সয়ন্দেখ্াশ্বল ও স াসাবা এলাকার শ্ববয়েয়ে শ্বনে বর বা
শ্বনে কয়ন সাজায়নার রীশ্বে সকানও সম্প্রোয়ের ময়ধযই সনই। েয়ব শ্ববয়ের শ্বেয়ন বর বা কয়ন পয়ক্ষর কাে সথয়ক
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মজা কয়র টাকা আোয়ের সরওোজ আয়ে। বর বাশ্বড়য়ে স াকার আয়

রাস্তাে পাড়ার সেয়লরা পালশ্বক আাঁটয়ক

টাকা িাে। আবার বাশ্বড়য়ে স াকার পর বরয়ক প্রথয়ম খ্ায়ট বশ্বসয়ে োর িারশ্বেয়ক শ্বঘয়র োলী সম্পকষীেরা
োলপাো বা কা য়জর হাে পাখ্া শ্বেয়ে হাওো শ্বেয়ে থায়ক। এরপর সসই কায়জর জনয, পালশ্বক েুাঁইয়ে যাওোর
জনয বা হলশ্বে কাপড় কািার জনয টাকা সনওোর সরওোজ আয়ে। মুসশ্বলম বায়ে এখ্ানকার বাশ্বক সব
সম্প্রোয়ের শ্ববয়েয়েই সময়ের বাশ্বড়য়ে শ্ববয়ের সমে শ্বনমশ্বন্ত্রেরা সয সযৌেুক সেে, শ্ববয়ের পরশ্বেন সসগুয়লাও
সেয়লর বাশ্বড়র সলাকজন শ্বনয়ে িয়ল যাে। একমাত্র্ মুসশ্বলম শ্বববায়হ সময়ের বাশ্বড়র সযৌেুক সময়ের বাশ্বড়য়েই
থায়ক। েশ্বক্ষণ ২৪ পর ণার শ্বকেু অংয়ে আবার সময়ের বাশ্বড়য়ে শ্বনমশ্বন্ত্রেরা যা োন কয়র ো সময়ের বাশ্বড়য়েই
থায়ক। এখ্ানকার শ্ববয়েয়ে ফুলসজ্জার অনু ষ্ঠানয়ক ‘সবৌভাে’ বা ‘পারস্পেষ’ বা ‘পাকস্পেষ’ বয়ল। পাঞ্জাবীরা
ফুলসজ্জায়ক বয়ল ‘িােরাে’ আর োশ্বম লয়ের কায়ে এশ্বট ‘োশ্বন্তমুহূেষ’।
এখ্ানকার শ্বহন্দু শ্বববায়হ একশ্বট শ্ববয়ের্ রীশ্বে আয়ে। সময়ে িশুরবাশ্বড় যাওোর সমে শ্বেনমুয় ো ধান সনে।
েু মুয়ো বাবার স ালাে শ্বেয়ে বাশ্বক এক মুয়ো বয়রর ওড়নাে শ্ব াঁট শ্বেয়ে সবাঁয়ধ সেে। বর বাশ্বড়য়ে যাওোর পর
উয়োয়নর স ালায়ে ঐ এক মুয়ো ধান বর কয়ন িারহাে এক সয়ঙ্গ কয়র স ালার ময়ধয স য়ল সেে। এয়ক ঋশ্বর্
সম্প্রোে ‘আখ্য়োলা’ বয়ল। আবার সপৌণ্ড্ররা আখ্য়োলা বলয়ে একটু অনয আিারয়ক সবাোে। বরকয়ন বাশ্বড়য়ে
স াকার পর একশ্বট সবয়ের পায়ত্র্ ধান রাখ্া হে। নববধূ ঐ ধায়নর ময়ধয হাে ু শ্বকয়ে শ্বেনবার পাক শ্বেয়ে বুয়ড়া
ও কয়ড় আঙু ল শ্বেয়ে কয়েকশ্বট ধান েুয়ল মাশ্বটয়ে সফয়ল। এগুয়লা েুয়ল শ্বনয়ে সবৌ এর কপায়ল সেশ্বকয়ে স ালাে
রাখ্া হে। এয়ক সপৌণ্ড্র ও বা শ্বেরা ‘আখ্য়োলা’ বয়ল।
শ্বহন্দু সমাজ নানা উপোখ্াে শ্ববভক্ত। এই সমায়জ অন্তশ্ববষবায়হর প্রিন আয়ে। অন্তশ্ববষবায়হর স াষ্ঠী শ্বহসায়ব
নানা োখ্া উপোখ্া গুশ্বল কাজ কয়র। শ্বভন্ন সম্প্রোয়ে শ্বববাহ এই এলাকাে শ্ববয়ের্ সিায়খ্ পয়ড় না।
গুজরাট,রাজস্থান, মধযপ্রয়েে, মহারাে ও ওশ্বড়োে সকায়না সকায়না জাশ্বের ময়ধয েুয়ো ভাই-সবায়নর (সযমনমামাে, শ্বপসেুয়ো ইেযাশ্বে) শ্বববাহ প্রিশ্বলে থাকয়লও বাংলায়েয়ে শ্ববয়ের্ কয়র সু ন্দরবন এলাকাে এই রীশ্বে
সনই। বরং সামাশ্বজকভায়ব এশ্বট শ্বনশ্বন্দে। আবার সনপায়লর থারু সম্প্রোয়ের ‘শ্বেলওোর’ প্রথা অনু সায়র এক
বন্ধু মারা স য়ল অপর বন্ধুর স্ত্রীয়ক শ্বনয়জর স্ত্রী শ্বহসায়ব গ্রহণ করয়ে পায়র। সকরয়ল নাম্বুেী স্বামী সন্ধযার পর
সযৌন শ্বম লয়নর জনয নাোর স্ত্রীর ৃ য়হ আয়স এবং শ্বমলয়নর পর আবার শ্বনয়জর ঘয়র শ্বফয়র যাে। এই ধরয়ণর
‘সম্বন্ধম’ উির-পূ বষ ভারয়ে সনই। সু ন্দরবয়নর মে রক্ষণেীল এলাকাে এই ধরয়ণর কাজ অেযন্ত ঘৃ ণয একশ্বট
সামাশ্বজক অপরাধ ও বযশ্বভিাশ্বরো বয়ল শ্ববয়বশ্বিে হে। েশ্বক্ষণ ভারয়ে কুরবয়ের ময়ধয বহু(সাে)বার স্বামী
শ্ববশ্বচ্ছন্ন হয়ল আিার অনু ষ্ঠায়ন সসই নারীর মযষাো বায়ড়। আর সু ন্দরবন এলাকাে শ্বেক োর উয়ল্টা। সধবারাই
আিার অনু ষ্ঠায়ন সশ্বক্রেভায়ব অংে শ্বনয়ে পায়র। এই এলাকাে শ্ববধবা শ্বববাহ আজও সেমন সবশ্বে সেখ্া যাে না।
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েয়ব সকায়না শ্ববধবা শ্ববয়ে কয়রয়ল মৃ েুযর পর সস সপ্রে হয়ব, সকাল্টা জাশ্বের ময়ো এমন শ্ববিাস অবেয
সু ন্দরবন এলাকার মানু য়র্র ময়ধয প্রিশ্বলে সনই।
ভারয়ের সকাথাও সকাথাও অশুভ শ্ববয়জাড় সংখ্যা এড়ায়ে শ্ববকল্প শ্বববাহ সেখ্া যাে। ভারয়ের শ্ববশ্বভন্ন প্রয়েয়ে
ফুে(সকাল্টা জাশ্বে), েরকাশ্বর বা সলৌহ খ্ণ্ড (হালওোই জাশ্বে), মহুো
প্রভৃশ্বের সয়ঙ্গ শ্ববকল্প শ্বববায়হর রীশ্বে আয়ে। সু ন্দরবন অঞ্চয়ল আয়

াে(বা শ্বে), আম াে(খ্ারওোর জাশ্বে )

শ্ববকল্প শ্বববায়হর প্রিলন শ্বেল। সকান ফুল

াে হায়ে শ্বনয়ে বর োর েৃেীে বা পঞ্চম শ্ববয়ে করয়ে সযে। েয়ব বহু শ্বববাহ বেষমায়ন আর সেখ্াই যাে না।
োই শ্ববকল্প শ্বববায়হর আর শ্ববয়ের্ প্রয়োজন পয়ড় না।
এই এলাকার শ্ববয়েয়ে সেয়ল ও সময়ের বাশ্বড় সথয়ক েত্ত্ব পাোয়নার সরওোজ সনই। বড়য়জার একটু শ্বমশ্বষ্ট ও
একটা োশ্বড় পাোয়না হে। েু বষল অথষ নীশ্বে এর জনয মূ লে োেী। অথষন নশ্বেক অসচ্ছ্বলোর আর একশ্বট বড়
প্রমাণ সয, এখ্ানকার শ্ববয়েয়ে পণপ্রথার প্রিলন খ্ুবই কম। মহারায়ে ইোশ্বে নামক িুশ্বক্ত পয়ত্র্র মাধযয়ম পণ
শ্বনশ্বেষষ্ট করা হে। এই এলাকাে সকায়নাশ্বে নও সেমনশ্বট সেখ্া যােশ্বন। যশ্বেও কলকাো ও োর পািষব েষী এলাকাে
পণপ্রথা এখ্নও সবে সশ্বক্রে। সু ন্দরবন এলাকা শ্বেক োর উয়ল্টা। েু -একশ্বট সক্ষয়ত্র্ বরপক্ষ শ্বকেু পণ িাইয়ল ো
সকয়লর কায়ে শ্ববয়ের্ অপরাধ বয়ল শ্ববয়বশ্বিে হে। অয়নক সমে কয়নপক্ষ েশ্বরদ্র হয়ল বয়রর বাশ্বড় সথয়ক বা
ক্লায়বর মাধযয়ম পাড়া সথয়ক িাাঁো েুয়ল অথষ সাহাযয কয়র শ্বববাহ সম্পন্ন করা হে।
সমাজ বযাপারশ্বট এখ্ানকার মানু য়র্র কায়ে শ্ববয়ের্ কয়র গ্রামীণ সমাড়য়লর কায়ে অশ্বে স্পেষকাের শ্বব র্ে।
কয়েকশ্বট পশ্বরবার শ্বনয়ে এক একশ্বট সমাজ শ্বেে হে। শ্বববাহ বা শ্রাদ্ধ উপলয়ক্ষ যার বাশ্বড়য়ে কাজ হে সস োর
সমায়জর অন্তভুষক্ত সকল বাশ্বড়র সলাকয়ক োর বাশ্বড়য়ে একশ্বট শ্ববয়ের্ সভাে আমন্ত্রণ কয়র। এয়ক ‘সৎ’ বা
‘সৎর্াকা’ বয়ল। সসই সভাে কায়জর মুরুশ্বব, ভাড়াশ্বল শ্ববয়ে ও আেবযয়ের কাজ (অনযানয সহয়যা ী কমষ) করার
জনয সলাক শ্বেক করা হে। প্রয়েযয়কই শ্বনশ্বেষষ্ট শ্বেয়ন শ্বনষ্ঠার সয়ঙ্গ োর োশ্বেত্ব পালন কয়র। েয়ব কেৃষপক্ষ
আপযােয়ন সকায়না ত্রুশ্বট করয়ল অশ্বভমানী সসই প্রশ্বেয়বেী সহয়জ কায়জর বাশ্বড়য়ে আয়স না। আর অনয সমায়জর
সকউ শ্বববাহ অনু ষ্ঠায়ন আসয়ে পায়র, সেখ্য়ে পায়র, েয়ব সখ্য়ে পায়র না। যশ্বে খ্াে েয়ব এই সমায়জর
শ্বনমশ্বন্ত্রে প্রশ্বেয়বেীরা (বাইয়রর আমশ্বন্ত্রে আত্মীেরা নে) সসই অনু ষ্ঠান সেয়ড় িয়ল যাে ও সমাজ সভয়ঙ যাে।
েখ্ন আবার পয়র সলাকজনয়ক সর্য়ক যার বাশ্বড়য়ে কাজ হয়েয়ে োাঁয়ক সমাজপশ্বের কায়ে অনযাে স্বীকার
করয়ে হে ও নারােয়ণর শ্বসশ্বন্ন (বাোসা) শ্বেয়ে হে। এভায়ব পাপ স্খালন করা হে বয়ল গ্রাময সমায়জর শ্ববিাস।
এ কাজ না করয়ল সমাজ সসই বযশ্বক্তয়ক আর সনে না। পাড়ার অনয সমাজ ও োাঁয়ক সহয়জ গ্রহণ কয়র না।
েখ্ন োাঁয়ক একঘয়র বলা হে।
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মুসশ্বলম ও আশ্বেবাসীরা বায়ে অনযানয সম্প্রোয়ের বর পালশ্বকয়ে িয়ড় শ্ববয়ে করয়ে যাে। নানা রয়ঙর
কা য়জর ফুল ও

ায়ের র্াল পাো সবাঁয়ধ পালশ্বক সাজান হে। এই পালশ্বকয়ে কয়র বর শ্ববয়ে করয়ে যাে।

আর একশ্বট পালশ্বক সাো ধূ শ্ব ে জশ্বড়য়ে সয়ঙ্গ কয়র শ্বনয়ে যাওো হে। শ্ববয়ে কয়র সফরার সমে সবৌ ঐ সু সশ্বজ্জে
পালশ্বকয়ে থায়ক। আর বরয়ক সনওো হে সাো ধূ শ্ব ে জড়ায়না পালশ্বকয়ে। িশ্বল্লে বের আয়

পালশ্বক বওোর

কাজ করে শুধু কাহার সম্প্রোয়ের সলায়করা পরবেষীয়ে মু ণ্ডায়েরও পালশ্বক বইয়ে সেখ্া যাে। পুয়রা পাশ্বটয়ক
বয়ল ‘বযাণ্ডপাশ্বটষ’ বা ‘বাজনাোর’। পালশ্বক বওোর জনয থায়ক িারজন সবহারা। বাশ্বকরা বাজনা বাজাে। বড় াক,
স াল, কাশ্বে, কেষাল, োমর, েুনেুশ্বন, ও নানা প্রোক্র বড় বড় বাাঁশ্বে ইেযাশ্বে বাজান হে। েয়ল থায়ক একশ্বট বা
েু শ্বট নািুশ্বন। মূ লেিঃ মুশ্বি বা আশ্বেবাসী সম্প্রোয়ের সকান শ্বকয়োর বা যু বক সময়ে সসয়জ নায়ি। বয়রর পালশ্বক
আাঁটয়ক সলায়ক রাস্তাে এয়ের নাি ান সেয়খ্। এরা মূ লে িলশ্বে শ্বসয়নমার

ান

াে ও নায়ি। রায়ে সময়ের

বাশ্বড়য়ে শ্ববয়ের অনু ষ্ঠান হয়ে স য়ল এরা উয়োয়ন একশ্বট িট পেষার আকায়র টাশ্বঙয়ে োর সাময়ন শ্বেব, েু ষা,
লক্ষ্মী, নারােণ, রাম, সীো, ইেযাশ্বে সসয়জ নানা শ্বসন কয়র। বাশ্বড়র সমস্ত শ্বনমশ্বন্ত্রেরা। শ্বময়ল এই শ্বসন সেয়খ্।
আয় খ্াওোর বযবস্থা করা হে আলাো জাে াে িট সপয়ে। রায়ে স াোল ঘয়র িট শ্ববশ্বেয়ে বা শ্ববিাশ্বল সপয়ে
থাকয়ে সেওো হে। বেষমায়ন উয়োয়ন সকয়লর পায়ে বয়স এরা খ্াে ও রায়ে উয়োয়নই িট বা িাটাই শ্ববশ্বেয়ে
ঘুমাে। জাে শ্বভশ্বিক সামাশ্বজক শ্ববয়ভে বেষমায়ন অয়নকটাই কয়ময়ে। শ্বে ক্ষার প্রসার ও অথষননশ্বেক সমোই এই
সামাশ্বজক উন্নশ্বের মূ ল শ্বভশ্বি।
সু ন্দরবয়নর শ্বববায়হর এই ববশ্বিত্র্য বণষ নার মধয শ্বেয়ে আসয়ল উয়ে এয়সয়ে অনু ন্নে এই এলাকার
অশ্বেসাধারণ মানু র্গুয়লার শ্বনোরুণ জীবন শ্বিত্র্। সামাশ্বজক ও অথষননশ্বেক উন্নেয়নর হাে ধয়র সমাজ-সংস্কৃশ্বের
ববশ্বিত্র্য ও ববশ্বেষ্টয বহন কয়রই এই সমাজ বযবস্থা দ্রুে এশ্ব য়ে যাক সাময়নর পয়থ; সসটাই কাশ্বিে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। সিৌধু রী, কমল। িশ্বিে পর ণা: উির-েশ্বক্ষণ সু ন্দরবন। সে’জ পাবশ্বলশ্বে ং। শ্বদ্বেীে সংস্করণ, আ স্ট ২০০৯
২। সঘার্, শ্ববনে। পশ্বিমবয়ঙ্গর সংস্কৃশ্বে (প্রথম খ্ণ্ড) । প্রকাে ভবন। র্ষ্ঠ মুদ্রণ। মািষ ২০১০
৩। সু র, অেুল। ভারয়ের শ্বববাহ ইশ্বেহাস। আনন্দ পাবশ্বলোসষ। প্রথম পশ্বরবশ্বধষে আনন্দ সংস্করণ। সপৌর্ ১৩৯৩,
র্ষ্ঠ মুদ্রণ অগ্রহােণ ১৪১৭
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সক্ষত্র্ সমীক্ষা শ্বনজস্ব। েথয ও সাক্ষাৎকার শ্বেয়ে যাাঁরা সাহাযয কয়রয়েন১। সপৌণ্ড্রশ্বববাহ: ঊর্ারাণী মণ্ডল বেস ৭৫ বের, পারঘুমটী।
২। নাশ্বপেয়ের শ্বববাহ: সু ধারাণী শ্ববিাস, বেস ৭০ বের, উির পারঘুমটী, শ্বহঙ্গল ঞ্জ।
৩। ববেযকাপালীয়ের শ্বববাহ: বাসু য়েব রাে, বেস ৯৪ বের, সযায় ে ঞ্জ উির ২৪ পর ণা, আশ্বেশ্বনবাস
পূ বষবয়ঙ্গর শ্বব ষ্ণুপুর কুলশ্বেো।
৪। ঋশ্বর্ সম্প্রোয়ের শ্বববাহ: সক্ষত্র্মশ্বণ ঋশ্বর্, বেস ৮০ বের, স াসাবা, েশ্বক্ষণ ২৪ পর ণা।
৫। বা শ্বেয়ের শ্বববাহ: বাবু মাশ্বে, বেস ৬৫ বের, কাশ্বলেলা, উির ২৪ পর ণা।
৬। ব্রাহ্মণয়ের শ্বববাহ: প্রোন্ত িযাটাজষী, বেস, ৬৩ বের, পারঘুমটী, শ্বহঙ্গল ঞ্জ, উির ২৪ পর ণা।
৭।পাটনীয়ের শ্বববাহ: সহিরী মণ্ডল, বেস ৭০ বের পারঘুমটী, আশ্বেশ্বনবাস েু লেু শ্বল, উির ২৪
পর ণা।
৮। সবশ্বেোয়ের শ্বববাহ: শ্বেরু সেষার, বেস, ৮৫ বের, সযায় ে ঞ্জ, উির ২৪পর ণা।
৯। মুণ্ডায়ের শ্বববাহ: পারুল মু ণ্ডা, বেস, ৮২ বের, স াশ্ববন্দকাটী, শ্বহঙ্গল ঞ্জ, উির ২৪ পর ণা।
১০। মুসশ্বলম শ্বববাহ: রহমােুল্লা

াজী, বেস, ৮০ বের, শ্বেোরালী

াজী(সহােক), বেস ৩২ বের,

উির স াশ্ববন্দকাটী।
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রবীন্দ্রশিতনায় বববাহ: স্বাতন্ত্র্যময় আবিজাতয
অরীন্দ্রশিৎ বযানাশিি
প্রাক্ত

ছাত্র িাাংলা শিভাগ

শিশ্বভারতী শিশ্বশিদ্যালয়
িাশিশ ককত , পশিমিঙ্গ, ভারত

সারসংক্ষেপ
রবীন্দ্রনায়থর প্রবণো হল এই সয সম্পয়কষর মানশ্বসক স্তয়র শ্বেশ্বন নানাশ্ববধ মূ লযােণ কয়রয়েন; োাঁর সৃ শ্বষ্টর শ্ববশ্বিত্র্
পশ্বরসয়র বহু পরীক্ষা কয়রয়েন। েয়ব শ্বববাহ শ্বকম্বা শ্বববাহ-বশ্বহভূষে সম্পকষ অথষাৎ সকান কারণবেে ো
োম্পয়েযর বাাঁধয়ন বাাঁধা হে শ্বন; শ্বকন্তু ভায়লাবাসার পশ্ববত্র্ো রয়ে স য়ে সসই সমস্ত সক্ষত্র্গুশ্বলয়ে। বায়র বায়র
রবীন্দ্রনাথ বলয়ে সিয়েয়েন ভায়লাবাসার সম্পয়কষর ময়ধয সয়েযর বন্ধনই সব সথয়ক বড় অনু ভব। নারীর
ভায়লাবাসার উৎসায়হর উপর োাঁশ্বড়য়ে পুরুয়র্র অগ্র শ্বে; নারীর সপ্ররণােশ্বক্তয়ক এইভায়বই েুয়ল ধয়রয়েন।
য়ল্প-উপনযায়স সযমন, সেমনই কশ্ববোর ময়ধয োাঁর এই ভাবনার প্রকাে লক্ষ করা যাে। আমায়ের এই প্রবয়ন্ধ
আমরা শ্বনবষাশ্বিে কশ্ববো, ল্প, উপনযাস ও প্রবয়ন্ধর সায়পয়ক্ষ েুয়ল ধরার সিষ্টা কয়রশ্বে রবীন্দ্রনায়থর শ্বববাহ-সম্পশ্বকষে
ধারণাশ্বটয়ক।

মূ ল প্রিন্ধ
রবীন্দ্র-সৃ শ্বষ্টয়ক্ষত্র্ এমন এক শ্বব পুল সৃ জন সযখ্ায়ন শ্বনমষায়ণর শ্বনরীক্ষণ বায়র বায়র নাড়া শ্বেয়ে বয়ল ‘শ্ববশ্বিত্র্
১

সসৌন্দয়যষ পূ ণষ অসংখ্য পরায়ণ।/ ধীয়র ধীয়র িয়ল যায়ব েূ র হয়ে েূ য়র।’ অেলিারী এই মানশ্বসকো সৃ জয়নর
বহুমুখ্ী মানসয়ক্ষত্র্য়ক বেশ্বর কয়র। রবীন্দ্র অশ্বভয়যাজনাে সমকালীন আধু শ্বনকোর সম্প্রসারণ, যেখ্াশ্বন োপ
সফয়লশ্বেল; সসইরকমভায়বই আমায়ের প্রািীন ও মধযযু ীে সাশ্বহেয সমাজ অেযন্ত প্রাসশ্বঙ্গক হয়ে ধরা শ্বেয়েশ্বেল।
রবীন্দ্রনাথ শ্বনয়জই শ্ববশ্বভন্ন সময়ে আয়লািলার মাধযয়ম সস কথা স্বীকার কয়রয়েন। ববষ্ণব পোবলীর সপ্রমভাবনা;
োক্তপোবলীর পাশ্বরবাশ্বরকভাবনা

বহুয়ক্ষয়ত্র্

োাঁর আয়লািনার অন্ত ষে হয়ে

ধরা

শ্বেয়েয়ে।

একো

ববষ্ণবপোবলীর রাধায়প্রয়মর ভাবানু র্য়ঙ্গর প্রসঙ্গসূ য়ত্র্ বলয়ে সোনা শ্ব য়েশ্বেল – ‘শুধু ববকুয়ের েয়র ববষ্ণয়বর
ান নে!’ শুধু শ্বক সেবোর প্রশ্বে এই পযষাে ে শ্বনয়বেন; রবীন্দ্রনায়থর প্রশ্ন :
‘এ ীে উৎসব মায়ে’
শুধু শ্বেশ্বন আর ভক্ত শ্বনজষয় ন শ্ববরায়জ;’

২
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সশ্বেযই সো এই শ্বনজষ নোে রবীন্দ্রভাবনার সকন্দ্রীভূে উপলশ্বির অশ্বভমু খ্ হয়ে রয়ে শ্ব য়েশ্বেল আজীবন। শ্ববশ্বভন্ন
সময়ে শ্ববশ্বভন্ন সক্ষয়ত্র্ সসই অনু ভব প্রকাশ্বেে হয়েয়ে। েয়ব োর মূ লীভূে সিাটুকু সয শ্বিরপুরােন ো শ্বব েয়কষর
বাইয়র, ‘বনফুল’ কাবযগ্রয়ন্থর কমলা বয়লয়ে‘শ্বববাহ কাহায়র বয়ল জাশ্বনয়ে িাশ্বহনাোহায়র বাশ্বসব ভায়লা, ভায়লাবাশ্বস যায়র!
োহারই ভায়লাবাসা কশ্বরব কামনা
সয সমায়র বায়স না ভায়লা, ভায়লাবাশ্বস যায়র!

৩

জীবয়নর প্রথম পয়বষ সয ভাবনায়ক উপলশ্বি কয়রশ্বেয়লন োয়কই সের্ পযষন্ত ধয়র সরয়খ্শ্বেয়লন। বববাশ্বহক
সম্পয়কষর মূ লযয়বাধ, প্রাসশ্বঙ্গকো রবীন্দ্রনাথ সযমন বযশ্বক্ত ে অশ্বভজ্ঞোর শ্বনশ্বরয়খ্ সবােবার সিষ্টা কয়রশ্বেয়লন
সেমশ্বন সাশ্বহেয ভাবনার ক্রমাশ্বভসারী মানশ্বসকোর সজয়র োয়ক শ্ববয়ের্ণ কয়রয়েন। নারী-পুরুয়র্র সম্পয়কষর
ময়ধয পারস্পশ্বরক ভাবনার পশ্বরসরটুকু সয থাকা উশ্বিে একথা শ্বেশ্বন বারবার বয়লয়েন। ‘শ্ববশ্ববধ প্রসঙ্গ’-এর
“আেেষ সপ্রম” প্রবয়ন্ধ বয়লয়েন‘সংসায়রর-কাজ-িালায়না, মন্ত্রবদ্ধ, ঘরকন্নার ভায়লাবাসা সযমনই হউক, আশ্বম
প্রকৃে আেেষ ভায়লাবাসার কথা বশ্বলয়েশ্বে। সয হউক একজয়নর সশ্বহে
সঘাঁর্ায়ঘাঁশ্বর্ কশ্বরো থাকা, এক বযশ্বক্তর অশ্বেশ্বরক্ত একশ্বট অয়ঙ্গর নযাে হইো
থাকা, োহার পাাঁিটা অঙ্গু শ্ব লর ময়ধয র্ষ্ঠ অঙ্গু শ্বলর নযাে লগ্ন হইো থাকায়কই
ভায়লাবাসা বয়ল না। েু ইটা আো-শ্ববশ্বেষ্ট পোথষয়ক একয়ত্র্ রাশ্বখ্য়ল সয জুশ্বড়ো
যাে, সসই জুশ্বড়ো যাওোয়কই ভায়লাবাসা বয়ল না।... প্রণয়ের পাত্র্ নীিই
হউক, আর শ্বনষ্ঠুরই হউক, আর কুরুশ্বিই হউক, োহায়ক আাঁকশ্বড়ো ধশ্বরো
থাকায়ক অয়নয়ক প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা ময়ন কশ্বরো থায়ক...। প্রণয়ের পাত্র্
সযমনই হউক, অন্ধভায়ব োহার িরণ আশ্রে কশ্বরো থাকা োহার কমষ নয়হ।
োহায়ক সো ভায়লাবাসা বয়ল না; োহায়ক কেষমবৃ শ্বি বয়ল।’
সয সম্পয়কষর ময়ধয ভায়লাবাসার অনু ভয়বর স্পেষ লায়

৪

না সসখ্ায়ন সম্পয়কষর পশ্বব ত্র্ো সনই। সপ্রম হল

জীবন পয়থর আয়লা; সপ্রম মানু র্য়ক ধ্রুবোরার ময়ো পথ সেশ্বখ্য়ে সাময়ন এশ্ব য়ে যাবার সপ্ররণা সযা াে।
রবীন্দ্রয়িেনাে সম্পয়কষর সামাশ্বজক শ্বেক খ্ুব সবশ্বে গুরুত্বপূ ণষ হয়ে ধরা সেেশ্বন যেটা অনু পম হয়ে উয়েয়ে
বববাশ্বহক সম্পয়কষর ভায়লাবাসার পশ্ববত্র্োর সংস্পেষ। আর সসই কারয়ণই হেয়ো ‘োম্পেয’ েয়ের প্রয়োয় র
সথয়ক ‘শ্বববাহ’ েয়ের বযবহায়র রবীন্দ্রনাথ সবশ্বে স্বাভাশ্ববক হয়েন। ‘শ্বববাহ’ েয়ের ময়ধয সযয়হেু ‘বহন’ েেশ্বট
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গুরুত্ব সপয়েয়ে োই রবীন্দ্রনাথ নরনারী সম্পয়কষ বশ্বেয়মর ধারণায়ক অশ্বেক্রম কয়র ভায়লাবাসার বহনয়ক সবশ্বে
গুরুত্ব শ্বেয়েয়েন। বশ্বেয়মর ধারণা শ্বেল অনু েীলনধমষ। শ্বেশ্বন এই সম্পয়কষর সম্পূ ণষ শ্বভন্ন েু শ্বট শ্বেয়কর কথা
বয়লয়েন: ‘কামবৃ শ্বি’ আর ‘েম্পশ্বেপ্রীশ্বে’। ‘কামবৃ শ্বি’ পােব - ো পশুয়ের থায়ক; আর সযয়হেু মানু র্ পশু - োই
মানু য়র্রও থায়ক। ো স্বেিঃস্ফূ েষ, কায়জই োর ‘েমনই অনু েীলন’। শ্বকন্তু পশুশ্বেয় র ‘েম্পশ্বেপ্রীশ্বে নাই’। ‘কাম
সহজ; েম্পশ্বেপ্রীশ্বে নাই’; ‘কামজশ্বনে অনু রা ক্ষশ্বণক, েম্পশ্বেপ্রীশ্বে স্থােী।’

৫

শ্বকন্তু নরনারীর সম্পয়কষর ধারণাে রবীন্দ্রনায়থর জ ৎ স্বেন্ত্র অবস্থায়নর শ্বনশ্বক্ত য়ে শ্ববিার হে। রবীন্দ্রনায়থর
শ্বববায়হর ধারণার সয়ঙ্গ যু ক্ত হয়েয়ে জীবনয়েবোর ধারণা। ‘জীবনয়েবো’ কশ্ববোর সেয়র্ রয়েয়ে :
‘এখ্য়না শ্বক সের্ হয়েয়ে, প্রায়ণে
যা শ্বকেু আশ্বেল সমার।
... ...

...

নূ েন কশ্বরো লয়হা আরবার
শ্বির পুরােন সমায়র।
নূ েন শ্বববায়হ বাাঁশ্বধয়ব আমাে
নবীন জীবনয়র্ায়র।’

৬

‘আত্মপশ্বরিে’ প্রবন্ধ সংগ্রয়হ রবীন্দ্রনাথ সয িারশ্বট েত্ত্ব খ্াড়া কয়রশ্বেয়লন োর ময়ধয িেুথষ েত্ত্ব শ্বেলজীবনয়েবোর সয শ্বত্র্শ্ববধ লীলা ো শুধু ইহজয়ে নে জেজোন্তর ধয়র ঘটয়ব। ‘মানসী’র ‘অনন্ত সপ্রম’ কশ্ববোে
রবীন্দ্রনাথ বয়লয়েন‘সোমায়রই সযন ভায়লাবাশ্বসোশ্বে
েেরূয়প েেবার
জনয়ম জনয়ম, যু য় যু য় অশ্বনবার।’

৭

‘শ্বিত্র্া’র ‘শ্বসন্ধুপায়র’ কশ্ববোে সসই অভাবনীে ঘটনার কথা শ্বেশ্বন বণষ না কয়রয়েন। শ্বেশ্বল্লমুখ্র রাশ্বত্র্য়বলা
কৃষ্ণ-অয়ি বয়স থাকা সসই অবগুশ্বেো কশ্ববয়ক শ্বনয়ে গুহাে প্রয়বে কয়র; োাঁয়ের শ্বববাহ। সের্য়মর্ শ্বেশ্বন শ্বিনয়ে
পায়রন োাঁর জীবনয়েবোয়ক।
রবীন্দ্রনাথ োই শ্বববাহ সম্পয়কষ নরনারীর হৃেয়ের বন্ধনয়কই বড় কয়র সেয়খ্য়েন। ‘যথাথষ সোসর’ প্রবয়ন্ধ
বয়লয়েন-

১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা
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‘সপ্রম একশ্বট পাত্র্ অয়ের্ণ কশ্বরো সবড়াইয়েয়ে।...একশ্বট হৃেয়ের ময়ধয
একশ্বট হৃেে

শ্বেে হইো আয়েই। োহারা পরস্পয়রর জনয। েেয়ক্রাে

বযবধায়ন, এমনশ্বক জ ৎ হইয়ে জ োন্তয়রর বযবধায়নও োহায়ের আকর্ষণ
থায়ক। োহায়ের উভয়ের ময়ধয সযমন সম্বন্ধ সেমন, সকায়না েু ই পশ্বরশ্বিে
বযশ্বক্তর, সকায়না েু ই বন্ধুর ময়ধয নাই। ঘটনািয়ক্র পশ্বড়ো োহারা শ্ববশ্বচ্ছন্ন,
শ্বকন্তু োহারা শ্বববাশ্বহে। োহায়ের ময়ধয অনন্ত োম্পেয।...প্রকৃশ্বে শ্বনয়জ
সপৌয়রাশ্বহেয কশ্বরো োহায়ের শ্বববাহ শ্বেোয়েন। োহায়ের শ্বববাহ বন্ধন শ্ববশ্বচ্ছন্ন
হইবার নয়হ।’

৮

েয়ব রবীন্দ্রনায়থর ময়ো ক্রাশ্বন্তকারী পুরুয়র্র কায়ে নানামাশ্বত্র্ক পরীক্ষা শ্বনরীক্ষার শ্ববপুল সৃ জন প্রশ্বক্রো শ্বে ল
ভরপুর। পাশ্বরবাশ্বরক জশ্বটলো সম্পয়কষর টানায়পায়ড়য়ন কীভায়ব সপ্রয়মর সংকট, সম্পয়কষর অশ্বস্তত্বমে অবস্থান
শ্ববপযষস্ত হে, োই েুয়ল ধরা হয়েয়ে রবীন্দ্রনায়থর ‘সিায়খ্র বাশ্বল’ উপনযায়স। সযখ্ায়ন বববাশ্বহক সম্পয়কষর
টানায়পায়ড়য়নর শ্ববর্েয়ক েুয়ল ধয়র, শ্ববহারী ও শ্ববয়নাশ্বেনীর অন্তয়রর সপ্রময়ক জেী কয়র েুয়লয়েন। রবীন্দ্রনাথ
ময়ন করয়েন স্বামী-স্ত্রীর সম্পয়কষর ময়ধয যশ্বে মুশ্বক্ত, হৃেয়ের সেযো না থায়ক োহয়ল সম্পয়কষর পশ্ববত্র্ো ক্ষুণ্ণ
হে। ‘সিায়খ্র বাশ্বল’ উপনযায়স ময়হয়ন্দ্রর খ্াময়খ্োশ্বলপনার শ্বেকার হে আো, এবং শ্বনয়জর স্বাথষপরোে
শ্ববয়নাশ্বেনীর জীবনটাও যখ্ন সের্ হয়ে িয়লশ্বেল এমন সমে শ্ববহারীর েৎপরোে শ্ববয়নাশ্বে নী খ্ুাঁয়জ সপল সয়েযর
পথ। ময়হন্দ্র-আোর োম্পয়েযর ভাঙয়নর উয়ল্লখ্ করয়ে শ্ব য়ে শ্ববয়নাশ্বেনী বয়লয়ে‘েুশ্বম শ্বলশ্বখ্োে, আমায়ক ভায়লাবায়সা। সখ্লার সবলাে সস কথা সোনা যাইয়ে
পায়র শ্বকন্তু যশ্বে সশ্বেয বশ্বলয়ে হে ও কথা শ্ববিাস করা যাে না। একসমে
ময়ন কশ্বরয়ে েুশ্বম আোয়ক ভায়লাবাশ্বসয়েে সসও শ্বম থযা; এখ্ন ময়ন কশ্বরয়েে
েুশ্বম

আমায়ক

ভায়লাবায়সা।’

ভায়লাবাশ্বসয়েে’

এও

শ্বমথযা।

েুশ্বম

সকবল

শ্বনয়জয়ক

৯

িূ ড়ান্ত একমুশ্বখ্নোে ময়হন্দ্র সকায়না সম্পয়কষর মূ লয সেে শ্বন। অথি শ্ববহারী শ্বনপুণ েক্ষোে অন্তয়রর সপ্রময়ক
সয়েযর আসয়ন প্রশ্বেশ্বষ্ঠ ে কয়র কায়জর জ য়ের অশ্বভমুখ্ী হয়ে সপয়রশ্বেল। ‘ঘয়র বাইয়র’ উপনযায়স শ্বনশ্বখ্য়লয়ের
ময়ধয শ্বেয়ে এই মুক্ত ময়নর পশ্বরিে শ্বেয়েয়েন‘স্ত্রী পুরুয়র্র পরস্পয়রর প্রশ্বে সমান অশ্বধকার, সু োরাং োয়ের সমান সপ্রয়মর
সম্বন্ধ। এ শ্বনয়ে আশ্বম োাঁর সয়ঙ্গ সকানশ্বে ন েকষ কশ্বর শ্বন।’

১০

১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা
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শ্ববমলা শ্বনয়জর আত্মকথাে জাশ্বনয়েয়ে‘আমার স্বামীর বয়ড়া ইচ্ছা শ্বেল আমায়ক বাইয়র সবর করয়বন। একশ্বেন আশ্বম
োাঁয়ক বললু ম, বাইয়রয়ে আমার েরকার কী? শ্বেশ্বন বলয়লন, সোমায়ক
বাইয়রয়ে েরকার থাকয়ে পায়র।...আশ্বম িাই বাইয়রর ময়ধয েুশ্বম আমায়ক
পাও, আশ্বম সোমায়ক পাই। ঐখ্ায়ন আমায়ের সেনাপাওনা বাশ্বক আয়ে।
কমশ্বে মুখ্ সমস্ত মুয়ড় রাখ্া হয়েয়ে- েুশ্বম সয কায়ক িাও োও জান না,
কায়ক সপয়েে োও জান না।’

১১

আসয়ল শ্বনশ্বখ্য়লে সিয়েশ্বেল োম্পেয সম্পয়কষর ময়ধয সকান ফাাঁশ্বকর সকান অবকাে থাকয়ব না। সয়েযর ময়ধয
যশ্বে সম্পয়কষর সেযো পাকা না হে োহয়ল স্বামী-স্ত্রীর ভায়লাবাসা সাথষক হয়ব না। সম্পয়কষর অশ্বধকার মানু র্
যশ্বে এয়ক অপয়রর উপর িাশ্বপয়ে শ্বেয়ে িাে োহয়লই সংকট বেশ্বর হে। রবীন্দ্রনাথ ‘সযা ায়যা ’ উপনযায়স
সেশ্বখ্য়েয়েন কীভায়ব কুমুশ্বেনীর হাজায়রা স্বয়ের শ্বববাশ্বহে জীবন সভয়ঙ িুরমার হয়ে স ল, এক অপশ্বরনামী,
সভযোহীন, ভবযোহীন সলায়কর আশ্বধপয়েয। মধু সূেন সিয়েশ্বেল শ্বনয়জ বলপূ বষক োরীশ্বরক সম্পকষ স্থাপন কয়র
োম্পয়েযর অশ্বধকার প্রশ্বেষ্ঠা করয়ে, এখ্ায়নই োরীশ্বরক সযা । অশ্ববনাে সঘার্াল হল কুমুশ্বেনী ও মধু সূেয়নর
সন্তান। অথষাৎ য়ল্পর শুরুয়ে যশ্বেও সযায় র শ্বম ল সেখ্ায়না হয়েয়ে শ্বকন্তু য়ল্পর শ্বভেয়রর কাশ্বহশ্বন শ্বেল অয়যা ,
অশ্বময়লর। উপনযায়সর নামও োই ‘সযা ায়যা ’। শ্বববাহ সম্পশ্বকষে রবীন্দ্রনায়থর শ্ববয়ের্ সংয়যাজন ‘সেয়র্র
কশ্ববো’। এখ্ায়ন শ্বেশ্বন সপ্রময়ক োাঁর শ্বনজস্ব আেয়েষর জাে াে স্থাপন কয়রন এবং শ্বববাহয়কও স্বেন্ত্র মূ লযয়বায়ধর
আয়লায়ক শ্ববয়ের্য়ণর স্তয়র শ্বনয়ে আয়সন। সম্পয়কষর এই শ্বভন্নমাত্র্ায়ক বু েয়ে সিয়েয়েন অশ্বমে রাে শ্বনয়জর
ময়ো কয়র‘সয ভায়লাবাসা বযপ্তভায়ব আকায়ে মুক্ত থায়ক, অন্তয়রর ময়ধয সেে সঙ্গ; সয
ভায়লাবাসা শ্ববয়ের্ভায়ব প্রশ্বেশ্বেয়নর সব শ্বকেু য় ে যু ক্ত হয়ে থায়ক, সংসায়র সস
সেে আসঙ্গ। েু য়টাই আশ্বম িাই।...একশ্বেন আমার সমস্ত র্ানা সময়ল
সপয়েশ্বেলু ম আমার ওড়ার আকাে। আজ আশ্বম সপয়েশ্বে আমার সোয়টা বাসা,
র্ানা গুশ্বটয়ে বয়সশ্বে। শ্বকন্তু আমার আকােও রইল।’

১২

ভায়লাবাসার শ্ববি ে শ্বেকশ্বট এখ্ায়ন অসাধারণভায়ব উয়ে এয়সয়ে। সকায়না জীবয়ন োর ভায়লাবাসার
মানু য়র্র সয়ঙ্গ একসায়থ পথ িলার সু য়যা সপল না; সংসার করয়ে হল না হেে অনয কায়রার সয়ঙ্গ। মনু র্যয়ত্বর
মূ লযয়বায়ধ সস শ্বববাশ্বহে স্ত্রীয়ক বঞ্চনা করয়ে পায়র না। আবার প্রথম ভায়লাবাসা সক ভুয়ল যাওো োর পয়ক্ষ

১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা
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অসম্ভব। রাবীশ্বন্দ্রক পথ হল সপ্রম রইল পয়থর আয়লা হয়ে; সোমার হৃেয়ের ভায়লাবাসা যশ্বে সেয হে েয়ব
শ্বববাশ্বহে স্ত্রীর শ্বভের শ্বেয়েই োয়ক খ্ুয়াঁ জ পাওোর সিষ্টা করয়ব; োয়ক য়ড় েুলয়ে হয়ব সোমায়ক ময়নর ময়ো
কয়র। শ্ববয়ি সপ্রম মৃ েুযহীন, েুশ্বমও অমর। সকননা আমার হৃেয়ের সপ্রম যশ্বে সয়েযর আশ্বঙনাে প্রশ্বেশ্বষ্ঠ ে হে
োহয়ল োয়ক নষ্ট করা সকান ময়েই সম্ভব হয়ব না।
নারী ও পুরুর্ বববাশ্বহক সম্পয়কষ আবদ্ধ হবার পয়র এক শ্ববয়ের্ সমাজ-সংস্কৃশ্বে পাশ্বরবাশ্বরক শ্বিন্তাধারার
সয়ঙ্গ যু ক্ত হে। এর প্রশ্বেশ্বক্রো েু ই ধরয়ণর। এক, সবশ্বকেু র সয়ঙ্গ অশ্বভয়যাজন ঘশ্বটয়ে অনু ভয়বর বৃ হির
সম্প্রসারণ ঘটায়না। অনযশ্বেয়ক অন্ত ষে সংকীণষো অথবা অবস্থায়নর সীমাবদ্ধোে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পকষ শ্ববস্ময়ের
উপলশ্বিটুকু নষ্ট হয়ে যাওো। ‘সবুজ পত্র্’ পয়বষর ল্পগুশ্বলয়ে োম্পেয সম্পয়কষও এই শ্ববস্মেয়বায়ধর অভাব ও
োর প্রশ্বেবায়ের ভার্াও বযবহৃে হয়েয়ে নানাভায়ব। আমায়ের আয়লািনাে সসইরকম েু শ্বট ল্পয়ক সবয়ে শ্বনয়েশ্বে।
‘হালোর স াষ্ঠী’

য়ল্প রবীন্দ্রনাথ সেশ্বখ্য়েয়েন কীভায়ব সামাশ্বজক িায়প োম্পেয-সম্পয়কষর ময়ধয সয সপ্রয়মর

অবকাে, প্রশ্বেশ্বেয়নর ভায়লাবাসার মুহূ েষয়ক সু ন্দর কয়র েুলবার আকািা নষ্ট হয়ে যাে। বয়নাোরীলাল স্ত্রীয়ক
শুধু ভায়লাবায়স; স্ত্রীর সমস্ত না বলা কথার শ্বভের সথয়ক সমস্ত ইচ্ছােশ্বক্তয়ক পূ রণ করার সিষ্টা কয়র। োই হার
বানায়নার সক্ষয়ত্র্ এেটুকু খ্ুাঁে হয়ল ময়ন ক্ষুণ্ণ হে। মানু র্ সামাশ্বজক জীব। সামাশ্বজক সিাে জীবয়ন ভায়লাবাসার
ঐকাশ্বন্তক আয়বেন যখ্ন হাশ্বরয়ে যাে আমরা সটরই পাই না। বয়নাোরীলালও বুেয়ে পায়র শ্বন শ্বকরণ সসই েেী
সনই; কখ্ন সমাটা হয়েয়ে সস ো লক্ষই কয়রশ্বন; এেশ্বেয়ন হালোরয় াষ্ঠীর বয়ড়া বউয়ের সিহারা শ্বনয়েয়ে।
অনযশ্বেয়ক ‘স্ত্রীরপত্র্’ য়ল্প মৃ ণাল শ্বনজস্ব কেবষযবুশ্বদ্ধ, মানবো ও মযষাোয়বাধ প্রভৃশ্বে সহজাে গুয়ণর অন্ত ষ ে
হয়ে পাশ্বরবাশ্বরক হৃেেহীনোর প্রশ্বেবাে কয়রয়ে। শুধু মাত্র্ নারী বয়লই অবলা; আর পুরুর্ যশ্বে সমস্ত বযথষোর
কায়লা কাপড় জশ্বড়য়ে বয়স থায়ক েবু সস প্রেযাোর অশ্বেশ্বরক্ত শ্বক েু । এমন মন

লায়না

য়ল্প আস্থা সনই

মৃ ণায়লর। োশুশ্বড়-ননে-জা শ্বময়ল হাশ্বস োটাে যখ্ন সমে নষ্ট কয়র সস সমে মৃ ণাল োর সৃ জনেীল মন শ্বনয়ে
মুশ্বক্তর অনযমায়ন খ্ুাঁজয়ে থায়ক‘আশ্বম লু শ্বকয়ে কশ্বব ো শ্বলখ্েুম। সস োইপাে যাই সহাক না সকন সসখ্ায়ন
সোমায়ের অন্দর মহয়লর পাাঁশ্বিল ওয়েশ্বন। সসখ্ায়নই আমার মুশ্বক্ত, সসখ্ায়নই
আশ্বম আশ্বম।’

১৩

শ্ববন্দুর ভায়লাবাসার েপষয়ণ মৃ ণাল আশ্বব ষ্কার কয়রশ্বেল োর অশ্বস্তয়ত্বর স্বরূপ। আর সসই শ্ববরাট পৃ শ্বথবীর সযা
সাধয়নর মাধযয়ম মৃ েুযর বাাঁশ্বেয়ে সবয়জ উেল মৃ ণায়লর নেুন জীবয়নর আরয়ম্ভর ইশ্বেহাস। োই মৃ ণাল বলয়ে
সপয়রয়ে১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা
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‘এইবার ময়রয়ে সমজবউ।...মীরাবাঈ োর ায়ন বয়লশ্বেল ‘োড়ুক বাপ, োড়ুক
মা, োড়ুক সয সযখ্ায়ন আয়ে, মীরা শ্বকন্তু সলয় ই রইল, প্রভু োয়ে োর যা
হবার ো সহাক।’এই সলয়
বাাঁিলু ম।’

থাকাই সো সবাঁয় ি থাকা। আশ্বমও বাাঁিব। আশ্বম

১৪

য়ল্পর শ্বভন্ন েু ই েৃ শ্বষ্টয়কায়ণ রবীন্দ্রনাথ সেখ্ায়ে সিয়েয়েন কীভায়ব োম্পেয-সম্পয়কষর শ্বভের পাশ্বরবাশ্বরক
ভায়লাবাসার েু বষলো সীমাবদ্ধ সংকীণষো বেশ্বর কয়র। অনু ভূশ্বেপ্রবণ মানু য়র্র পয়ক্ষ সসই সমস্তয়ক শ্বকেু য়কই
সময়ন সনওো হয়ে ওয়ে অসম্ভব।
‘নষ্টনীড়’ গুয়ল্প সেখ্ায়না হয়েয়ে োম্পেয-সম্পয়কষর ময়ধয যশ্বে স্বামী এবং স্ত্রী কায়রার শ্বভের একাকীয়ত্বর
পশ্বরসরটুকু বেশ্বর হে োহয়ল েু জয়নর শ্বভেয়রই একরকম অবস্থান ে েু বষলো জোে। িারু, অমল, ভূপশ্বের
কাশ্বহশ্বনয়ে সকায়নারকম বশ্বহরঙ্গ িক্রান্ত সনই শ্বক ম্বা অসামঞ্জসযো শ্বেল না; েয়ব পরস্পর পরস্পরয়ক সবাোর ভুল
অবেযই শ্বেল।
‘পেলা নম্বর’-এর অশ্বনলার সমসযাও শ্বকেুটা এইরকমই শ্বেল সযখ্ায়ন অশ্বন্তয়ম একাকীয়ত্বর পশ্বরসরয়কই
জীবয়নর েপথ শ্বহয়সয়ব সবয়ে শ্বনয়েয়ে। শুধু ‘পেলা নম্বর’-এর অশ্বনলাই নে, ‘সবাষ্ঠমী’র কাশ্বহশ্বনয়েও আমরা
একই রাবীশ্বন্দ্রক অনু ভূশ্বের পশ্বরপন্থী হয়ে পশ্বড়। শুধু মাত্র্ কয়েকশ্বট কথাে অশ্বনলা জাশ্বনয়ে শ্বেল োর বক্তবয১৫
‘আশ্বম িললু ম আমায়ক খ্ুাঁজয়ে সিষ্টা কয়রা না। করয়লও সখ্াাঁজ পায়ব না।’

এই একাকীয়ত্বর সমজাজ রয়েয়ে সবাষ্ঠমীর উশ্বক্তয়েও‘পৃ শ্বথবীয়ে েু শ্বট মানু র্ আমায়ক সব সিয়ে ভায়লাবাশ্বসোশ্বেল, আমার সেয়ল
আর আমার স্বামী। সস ভায়লাবাসা আমার নারােণ, োই শ্বম থযা সশ্বহয়ে পাশ্বরল
না। একশ্বট আমায়ক োশ্বড়ো স ল, একশ্বটয়ক আশ্বম োশ্বড়লাম। এখ্ন সেযয়ক
১৬
খ্ুাঁশ্বজয়েশ্বে আর ফাাঁশ্বক নে।’

রবীন্দ্রনায়থর প্রবণো হল এই সয সম্পয়কষর মানশ্বসক স্তয়র শ্বেশ্বন নানাশ্ববধ মূ লযােণ কয়রয়েন; োাঁর সৃ শ্বষ্ট র
শ্ববশ্বিত্র্ পশ্বরসয়র বহু পরীক্ষা কয়রয়েন। েয়ব শ্বববাহ শ্বকম্বা শ্বববাহ-বশ্বহভূষে সম্পকষ অথষাৎ সকান কারণবেে ো
োম্পয়েযর বাাঁধয়ন বাাঁধা হে শ্বন; শ্বকন্তু ভায়লাবাসার পশ্ববত্র্ো রয়ে স য়ে সসই সমস্ত সক্ষত্র্গুশ্বলয়ে। বায়র বায়র
রবীন্দ্রনাথ বলয়ে সিয়েয়েন ভায়লাবাসার সম্পয়কষর ময়ধয সয়েযর বন্ধনই সব সথয়ক বড় অনু ভব। নারীর
ভায়লাবাসার উৎসায়হর উপর োাঁশ্বড়য়ে পুরুয়র্র অগ্র শ্বে; নারীর সপ্ররণােশ্বক্তয়ক এইভায়বই েুয়ল ধয়রয়েন।
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শ্বববাহ সম্পশ্বকষে আমায়ের আয়লািনাে রবীন্দ্রনায়থর ভাবনার আশ্বভজােয সেখ্য়ে সপলাম। েয়ব আশ্বভজােয
এখ্ায়নই সযখ্ায়ন শ্বেশ্বন আ ায় াড়া স্বেন্ত্র সথয়কয়েন। আজ একশ্ববংে েোেীর সপ্রশ্বক্ষয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং
রবীন্দ্রিিষা র ঐশ্বেহয ও জনশ্বপ্রেো এে সবশ্বে হয়ে পয়ড়য়ে োয়ে কয়র সশ্বেকভায়ব বু েবার সিষ্টা সযমন িলয়ে,
একই সয়ঙ্গ শ্বদ্বগুণ প্রয়িষ্টাে সবয়ড় িয়লয়ে রবীন্দ্রনাথয়ক ভুল বুেবার প্রবণো। আমার রবীন্দ্রনাথ শ্বক ম্বা আমায়ের
রবীন্দ্রনাথ িিষার সব সথয়ক বড় সংকট সবাধ হে এই জাে াে সয, আশ্বময়ত্বর অঙ্গীকায়র ক্রমে রবীন্দ্রনাথই হয়ে
পয়ড়য়েন শ্ববলু প্ত। রমরশ্বময়ে িলয়ে বাজার রশ্বঞ্জে সনাটপত্র্। সু ধী পােকয়ক অনু য়রাধ করব রবীন্দ্রনায়থর শ্বক েু
কথা স্মরণ করয়ে‘যখ্ন ময়ন জাশ্বন পােকরা আমায়ক ভায়লা কয়র জায়ন না, আমার অয়নক
কথাই োরা শ্বেকোক বুেয়ব না এবং নম্রভায়ব সবাোবার সিষ্টাও করয়ব না,
এবং যেটুকু োয়ের শ্বনয়জয়ের মানশ্বসক অশ্বভজ্ঞোর সয়ঙ্গ শ্বম লয়ব না সসটুকু
আমার উপর শ্ববিাস স্থাপন কয়র গ্রহণ করয়ব না - েখ্ন ময়নর ভাবগুশ্বল
সেমন সহজ ভার্াে প্রবাশ্বহে হয়ে িাে না এবং যেটুকু প্রকাে হে োর
ময়ধয অয়নক খ্াশ্বন েদ্ময়বে সথয়ক যাে।’

১৭

সূত্রঞ্জিক্ষদেশ:
১। োকুর, রবীন্দ্রনাথ। সসানার েরী। মুশ্বক্ত। রবীন্দ্রকশ্ববো সমগ্র-১, আনন্দ পাবশ্বলোসষ। পৃ ষ্ঠা- ৮৬২
২। োকুর, রবীন্দ্রনাথ। সসানার েরী। ববষ্ণকশ্বব ো। রবীন্দ্রকশ্ববো সমগ্র-১, আনন্দ পাবশ্বলোসষ। পৃ ষ্ঠা- ৭১২
৩। োকুর, রবীন্দ্রনাথ। বনফুল। রবীন্দ্রকশ্ববো সমগ্র-১, আনন্দ পাবশ্বলোসষ। পৃ ষ্ঠা- ২৮
৪। োকুর, রবীন্দ্রনাথ। আেেষ সপ্রম। শ্ববশ্ববধ প্রসঙ্গ। ফাল্গুন। ১২৮৮, ভারেী
৫। িয়টাপাধযাে, বশ্বেমিন্দ্র। ধমষেত্ত্ব। স্বজনপ্রীশ্বে, ২৩অধযাে। শ্বদ্বেীে খ্ণ্ড, পৃ ষ্ঠা -৫৯৩
৬। োকুর, রবীন্দ্রনাথ। শ্বিত্র্া। জীবনয়েবো। রবীন্দ্রকশ্ববো সমগ্র-১, আনন্দ পাবশ্বলোসষ। পৃ ষ্ঠা- ৯৩৬
৭। েয়েব
৮। োকুর, রবীন্দ্রনাথ। যথাথষ সোসর। বজযষ্ঠ ১২৮৮, ভারেী
৯। োকুর, রবীন্দ্রনাথ। সিায়খ্র বাশ্বল। রবীন্দ্রউপনযাস সংগ্রহ। শ্ববিভারেী। পৃ ষ্ঠা-২৪৮
১০। োকুর, রবীন্দ্রনাথ। ঘয়র বাইয়র। রবীন্দ্রউপনযাস সংগ্রহ। শ্ববিভারেী। পৃ ষ্ঠা-৮৫১
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১১। েয়েব পৃ ষ্ঠা- ৮৫৬
১২। োকুর, রবীন্দ্রনাথ। সেয়র্র কশ্বব ো। রবীন্দ্রউপনযাস সংগ্রহ। শ্ববিভারেী। পৃ ষ্ঠা-১১৬৮
১৩। োকুর, রবীন্দ্রনাথ। স্ত্রীরপত্র্। ল্পগুচ্ছ-৩। শ্ববিভারেী। পৃ ষ্ঠা- ৫৬৭
১৪। েয়েব পৃ ষ্ঠা- ৫৬৮
১৫। োকুর, রবীন্দ্রনাথ। পেলা নম্বর। ল্পগুচ্ছ-৩। শ্ববিভারেী। পৃ ষ্ঠা- ৬১৯
১৬। োকুর, রবীন্দ্রনাথ। সবাষ্ঠমী। ল্পগুচ্ছ-৩। শ্ববিভারেী। পৃ ষ্ঠা- ৫৪৯
১৭। োকুর, রবীন্দ্রনাথ। শ্বেন্নপত্র্াবলীর ভূশ্বমকা। শ্ববিভারেী। পৃ ষ্ঠা-৩
...................................................................................................................................................
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প্রফুল্ল রাশয়র ঢ াটগশে ঢেেিাগ, উদ্বাস্তু-সমস্যা আর বেকড়-সন্ধান
ড. ফাল্গুনী ভট্টাচার্ি
আকসাশসকয়ট প্রকেসর
িাাংলা শিভাগ, কশি

জরুল ককলজ

িীরভূ ম, পশিমিঙ্গ, ভারত
সারসংক্ষেপ
বাংলা ও বাঙাশ্বলর জীবয়ন সেেভা

রাজননশ্বেক সামাশ্বজক অথষননশ্বেক সাংস্কৃশ্বেক সমস্ত শ্বেক শ্বেয়ে সয ক্ষে সৃ শ্বষ্ট

কয়রশ্বেল, োর বাস্তব িালশ্বিত্র্ উয়ে এয়সয়ে সসই সমেকার নানা প্রশ্বেয়বেয়ন এবং সসই সমে-কালয়ক শ্বনয়ে রশ্বিে নানা
সাশ্বহেয উপাোয়ন। সেেভা এবং োর পরবেষী ফলশ্রুশ্বে উদ্বাস্তু-সমসযা, সীমান্ত সপশ্বরয়ে এ সেয়ে আসা অ শ্বণে মানু য়র্র
জীবন-ধারণ ও শ্বটয়ক থাকার শ্বনরন্তর সংগ্রাম, এপার ও ওপার বাংলার বাংলা সাশ্বহয়েয প্রভাব সফয়লয়ে। নারােণ সানযাল,
েশ্বক্তপে রাজগুরু, প্রয়বাধ সানযাল, েিীন োে, সাশ্ববত্র্ী রাে, অসীম রাে, রয়মেিন্দ্র সসন, অেীন বয়ন্দযাপাধযাে, প্রমুখ্
কথাসাশ্বহশ্বেযয়কর কলয়ম এই শ্ববর্ে শ্বনয়ে রশ্বিে হয়েয়ে উপনযাস ও সোট ল্প।
এই ধারাে অবেয স্মরণ সযা য প্রফুল্ল রাে। োাঁর উপনযাস ও সোট য়ল্প শ্ববর্ে ও আশ্বঙ্গয়কর ববশ্বিত্র্য উয়ল্লয়খ্র োশ্বব
রায়খ্। ‘আকায়ের নীয়ি মানু র্’ ‘আমায়ক সেখ্ুন’, ‘জেভূ শ্বম’, ‘মানু য়র্র জনয’ প্রভৃ শ্বেয়ে স্বাধীনোর অবযবশ্বহে আয়

ও

পয়রর বাংলায়েয়ের জনজীবয়নর িালশ্বিত্র্ উয়ে এয়সয়ে। োাঁর ‘সকোপাোর সনৌকা’ বা ‘সনানাজল শ্বময়ে মাশ্বট’ উপনযাস
সেেভা ও উদ্বাস্তু সমসযার শ্বিত্র্ােন।
আমায়ের এই প্রবয়ন্ধ আমরা প্রফুল্ল রায়ের শ্বনবষাশ্বিে িারশ্বট সোট ল্পয়ক শ্বনশ্ববড় পাে কয়র সেখ্ায়ে িাই, োাঁর
সোট য়ল্প সেেভা উদ্বাস্তু-সমসযা এবং শ্বেকড়-সন্ধায়নর শ্ববর্েশ্বট কী শ্বনপুণ েক্ষোে ল্পকার ফুশ্বটয়ে েুয়লয়েন। ‘রাজা যাে
রাজা আয়স’

য়ল্পর ময়ধয সেেভা , উদ্বাস্তু-সমসযা

বাংলায়েে রাে বেশ্বর হওো, বর্ষার বা সীমান্ত-সমসযার শ্বনপুণ

েশ্বললীকরণ লক্ষ করা যাে। সেেভায় র কশ্বেন সময়ে ববকুন্ঠ সা’রা জশ্বমজমা শ্বভয়ট মাশ্বট সেয়ড় এ পায়র িয়ল আয়স আর
োর আশ্বশ্রে রায়জক ভায়ব এখ্ন এই সব জশ্বমোশ্বর োর। ময়ন ময়ন সস স্বয়ের জাল সবায়ন। সখ্য়ট খ্াওো রায়জক সমঞা
বাবু হয়ে ওয়ে। সারা েল্লায়ট োর সম্মান ও প্রশ্বেপশ্বি বায়ড় শ্বকন্তু েু িঃস্বয়ের ময়ো একশ্বেন ববকুন্ঠ সা’ শ্বফয়র আয়স
একজন সলাকয়ক সয়ঙ্গ শ্বনয়ে এবং জানাে এই জশ্বমজমা োয়ক শ্ববশ্বক্র কয়র সেওো হয়ব। ববকুন্ঠ সা িয়ল শ্ব য়ে আর এক
নেুন রাজার উেে হে, শ্বকন্তু রায়জকয়ের অবস্থার সকায়না পশ্বরবেষন হেনা।
সেেভায় র সমে সাধারণ মানু র্য়ের শ্বনরাপিা শ্ববশ্বিে হয়েশ্বেল শ্ববয়ের্ে নারী লু ন্ঠন ও ধর্ষন হয়েশ্বেল অ শ্বণে, এ
কথা প্রমাশ্বণে সেয। েবু সকউ সকউ নারীর সম্মান ও আব্রু রক্ষা কয়রশ্বেল এ কথাও সেয। প্রফুল্ল রায়ের ‘মাশ্বে’ য়ল্পর
ফজল মাশ্বে এক শ্বহন্দুবধূ র প্রাণ ও মান বাাঁশ্বিয়ে শ্বেল োর শ্ববিাসয়যা য প্রশ্বেয়বেন আমরা পাই। ‘সেে সনই’

য়ল্প

মানশ্বিয়ত্র্র শ্ববভাজন মানু য়র্র ‘আইয়র্শ্বিশ্বট’সকও সকয়ড় সনে োর শ্বববরণ আমরা পাই ‘আসাে’-এর জীবয়ন ঘয়ট যাওো
ঘটনাে। সীমান্ত পুশ্বলয়ের সিায়খ্ সস হয়ে যাে ‘ঘুস বপশ্বেো’ বা অনু প্রয়বেকারী। প্রফুল্ল রায়ের ‘রক্তকমল’

ল্পশ্বটয়ে

সেেভায় র শ্বিত্র্ নে, বরং সেে যায়ে শ্ববভক্ত না হে - বাংলা ও বাঙাশ্বল এক ভার্া এক সংস্কৃশ্বে শ্বনয়ে সংঘবদ্ধ থায়ক সস
কথাই উচ্চাশ্বরে হয়েয়ে। পুয়রা ল্প জুয়ড় শুধু একশ্বট সমেকায়লর ভার্ায়কশ্বন্দ্রক আয়ন্দালয়নর ইশ্বেহাস ও সপ্রশ্বক্ষে প্রয়ো
করা হেশ্বন, এই য়ল্প বাংলা-ভার্াভার্ী বাঙাশ্বলর ঐশ্বেহয আর পরম্পরা, আর োর প্রশ্বে আমায়ের কেষবয কী োও আর
একবার ময়ন কশ্বরয়ে শ্বেয়লন ল্পকার। এই ল্পগুশ্বল প্রকৃেপয়ক্ষই আমায়ের শ্বেকড়ানু সন্ধায়নর আখ্যান।
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মূ ল প্রিন্ধ
বাংলা কথাসাশ্বহয়েযর ধারাে প্রফুল্ল রাে স্মরণয়যা য। োাঁর উপনযাস ও সোট য়ল্প শ্ববর্ে ও আশ্বঙ্গয়কর ববশ্বিত্র্য
উয়ল্লয়খ্র োশ্বব রায়খ্।

‘আকায়ের নীয়ি মানু র্’, ‘আমায়ক সেখ্ুন’, ‘জেভূশ্বম’, ‘মানু য় র্র জনয’ প্রভৃশ্বেয়ে

স্বাধীনোর অবযবশ্বহে আয়

ও পয়রর বাংলায়েয়ের জনজীবয়নর িালশ্বিত্র্ উয়ে এয়সয়ে। োাঁর ‘সকোপাোর

সনৌকা’ বা ‘সনানাজল শ্বময়ে মাশ্বট’ উপনযাস সেেভা

ও উদ্বাস্তু সমসযার শ্বিত্র্ােন। সেেভা

উদ্বাস্তু সমসযা শ্বনয়ে

বাংলা সাশ্বহয়েয সবেশ্বকেু উপনযাস ও সোট ল্প সলখ্া হয়েয়ে- নারােণ সানযায়লর ‘বল্মীক’ ও ‘বকুলেলা শ্বপ এফ
কযাম্প’, েশ্বক্তপে রাজগুরুর ‘সময়ঘ

াকা োরা’,

জীবনানয়ন্দর ‘জলপাইহাশ্বট’, প্রয়বাধ সানযায়লর ‘হাসু বানু ’,

অসীম রায়ের ‘সেেয়দ্রাহী’ ও ‘সীমান্ত সপশ্বরয়ে’, সাশ্ববত্র্ী রায়ের ‘স্বরশ্বলশ্বপ’, েিীন োয়ের ‘আগুয়নর শ্বেন’,
রয়মেিন্দ্র সসয়নর’ ‘পূ বষ সথয়ক পশ্বিম, স ৌরশ্বকয়োর সঘায়র্র ‘সপ্রম সনই’, অেীন বয়ন্দযাপাধযায়ের ‘নীলকে
পাশ্বখ্র সখ্াাঁয়জ’, ‘ঈিয়রর বা ান’ এবং ‘মানু য়র্র ঘরবাশ্বড়’ প্রভৃশ্বে উপনযায়স আমরা এই শ্ববর্য়ে বাস্তব শ্বিত্র্ণ
পাই।
প্রফুল্ল রায়ের সশ্রষ্ঠ ল্প (সে’জ, প্রথম প্রকাে ১৯৭৮, নবম সংস্করণ ২০১১) গ্রয়ন্থর কয়েকশ্বট ল্প অবলম্বয়ন
আমরা সেখ্ায়ে িাই োাঁর রশ্বিে এইসব য়ল্প সেেভা , উদ্বাস্তু-সমসযা বাংলায়েে রাে বেশ্বর হওো, বর্ষার বা
সীমান্ত-সমসযার শ্বক শ্বনপুণ েশ্বললীকরণ হয়েয়ে। সেেভা , উদ্বাস্তু-সমসযা শ্বনয়ে শ্বসয়নমাও বেশ্বর হয়েয়ে। এখ্ন
এই শ্ববর্ে শ্বনয়ে খ্ুব ভাবনা শ্বিন্তাও হয়চ্ছ। শ্বকন্তু প্রফুল্ল রায়ের ময়ো সলখ্ক ণ শ্ববর্েশ্বটয়ক ঐশ্বেহাশ্বসক বা
সমাজোশ্বত্ত্বয়কর েৃ শ্বষ্টয়কাণ সথয়ক না সেয়খ্ অনু ভূশ্বের স াপনস্তর সথয়ক এই সব ভাঙা ড়ায়ক প্রেযক্ষ কয়রয়েন।
আর োাঁরা োাঁয়ের বোয়নর মাধযয়ম সেখ্ায়ে সিয়েয়েন এই সব রাজননশ্বেক উত্থানপেয়নর মায়ে পয়ড় সাধারণ
নরনারী েথা জন য়ণর কী েু েষো হে।
প্রফুল্ল রায়ের ‘রাজা যাে রাজা আয়স’

ল্পশ্বট সেেভায় র সপ্রক্ষাপয়ট সলখ্া এই

য়ল্পর সকন্দ্রীে িশ্বরত্র্

রায়জক। সভারয়বলা সস ঘয়রর োওোে বয়স পা নািায়চ্ছ। সমজাজ োর ফুরফুয়র। শ্ববোল বাশ্বড়ঘর পুকুর নিু ই
কাশ্বন ফসশ্বল জশ্বম আর সীমাহীন সু খ্ সবই োর এখ্ন হায়ের মুয় োে। শ্বকন্তু এই আটমাস আয় ও এসব োর
শ্বেল না।
“আট মাস আয়

ো শ্বেল অসম্ভব। সেেখ্ানা যশ্বে েু ’ভা

না হ’ে, ববকুন্ঠ সাহারা

যশ্বে এই শ্বেপশ্বেপুর গ্রাম সেয়ড় না িয়ল সযে, এে সু খ্ কপায়ল শ্বেল না।”
এই সব ভাবয়ে ভাবয়ে সস সেখ্য়ে পাে ধানয়খ্ে শ্বিয়র একটা সনৌকা এয়স লায়

১

োয়ের ঘায়ট। রায়জক

অবাক হয়ে যাে, সনৌকা সথয়ক নাময়ে সেয়খ্ সোরাব আশ্বলয়ক। এই শ্বেপশ্বেপুয় রর সব সথয়ক ধনী ৃ হস্থ সস।
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োরপয়র এ কথা সস কথাে সোরাব আশ্বল সজয়ন সনে এই সব ঘরবাশ্বড় , পুকুর, জশ্বমজমা ববকুন্ঠ সাহার, োরা
সয সেে সেয়ড় িয়ল স য়ে, আর সফরার সম্ভাবনা আয়ে শ্বক না ইেযাশ্বে। রায়জয়কর কায়ে সোরাব আশ্বল বয়লই
সফয়ল“ববকুন্ঠ সা’রা না শ্বফরয়ল োর জশ্বমন, বাশ্বড়ঘর, পুনকর, স ল ের হইো যাইব।
২

হইো যাইব শ্বক, হইো স য়েই।”

সোরাব আশ্বল সবে শ্ববিক্ষণ সলাক এবার সস কায়জর কথা বয়ল। রায়জকয়ক সস োর বাশ্বড়য়ে আ ামী কাল
‘িাউর া র্াইল-ভাে’ খ্াবার সনমন্তন্ন কয়র। রায়জক িময়ক যাে কারণ এই সোরাব আশ্বলর ঘয়র সস এেশ্বেন
কামলা সখ্য়টয়ে। োর সয়োি কায়টনা। সেয়লয়বলাে বাপ-মায়ক হাশ্বরয়ে সস এই শ্বেপশ্বেপুয়রর েরজাে েরজাে
সস কুকুরোনার ময়ো হয়নয হয়ে ঘুয়রয়ে িারশ্বট ভায়ের জনয। োরপর এ বাশ্বড় সস বাশ্বড় সখ্য়ট জীবনধারণ
কয়রয়ে। োরপর ‘ধমষজাল’ বুয়ন মাে ধয়র জীশ্ববকা শ্বনবষাহ কয়রয়ে এেশ্বেন। হোৎ একশ্বেন স্কুল বাশ্বড়র মায়ে
প্রিুর জমায়েে আর বাশ্বজ ফুটয়ে সেয়খ্ সস ঘাবয়ড় যাে। োরপর সোয়ন
“সসশ্বেন সেে স্বাধীন হয়েয়ে। স্বাধীনই শুধু না, সকাশ্বট সকাশ্বট মানু র্ যার স্বে
সেয়খ্য়ে। যার জনয মৃ েুযপণ সংগ্রাম কয়রয়ে, সসই পাশ্বকস্তায়নরও প্রশ্বেষ্ঠা সসই
শ্বেনশ্বটয়ে।”

৩

আর োরপর একবেয়রর মাথাে রায়জক সেখ্ল গ্রায়ম ভাঙন ধয়রয়ে। অয়নয়ক জশ্বমজমা সবয়ি কলকাোে িয়ল
যায়চ্ছ। এইসমে রায়জয়কর এ শ্বিন্তা শ্বেল না, সস ভাবশ্বেল সকমন কয়র সস েুয়ল আনয়ব জয়লর েলার সব
মাে। েবু ল্পকার পয়রই বণষ না সেন“সেেভা , স্বাধীনো শ্বেবয়সর জমকায়লা উৎসব শ্বকংবা গ্রায়মর ভাঙন-সমস্ত শ্বকেুই
রায়জকয়ক আলয়োভায়ব েুাঁয়ে শ্ব য়েশ্বেল।”

৪

আর এররপয়র এক মাঘ মায়সর েু পুয়র ববকুন্ঠ সাহা োয়ক এই সব জশ্বমজমা পুকুর সেখ্ায়োনা করার ভার শ্বেয়ে
সেোন্তরী হে। সস রায়জকয়ক বয়লশ্বে ল“যশ্বে কুয়নাশ্বেন শ্বফশ্বর েখ্ন বাশ্বড়ঘর শ্বফরাইো শ্বেস। না শ্বফরয়ল সববাক েরই হইো
যাইব।”

৫
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ববকুন্ঠ সাহারা িয়ল যাবার পর রায়জয়কর এই পশ্বরবেষ ন। সমজাজ সেৌশ্বখ্ন পরয়ণ শ্বসয়ির লু শ্বঙ্গ, জাশ্বল স শ্বঞ্জ,
কশ্বলোর পাঞ্জাশ্বব োড়া িয়লনা। ন্ধয়েলশ্বট োড়া মন সকমন কয়র। আর –
“ক’মাস ধয়র সব সমে রায়জয়কর ময়ন হে ভাশ্ব য সেেখ্ানা েু ’ভা হয়েশ্বেল, ভাশ্ব য
ববকুন্ঠ সাহারা িয়ল শ্ব য়েশ্বেল!নাহয়ল োর কপাল শ্বক খ্ুলে!এে সু য়খ্র মুখ্ শ্বক সস
সেখ্য়ে সপে!”

৬

পয়রর শ্বেন সোরাব আশ্বলর বাশ্বড়য়ে এলাশ্বহ খ্াওোোওো হে এমনশ্বক এেশ্বেয়নর মশ্বনব হয়ে সস রায়জকয়ক
হুাঁয়কা এশ্ব য়ে সেে। এরপর প্রােই এই খ্াশ্বেরোশ্বর িয়ল, োরপর অঘ্রাণ মায়সর শ্বেয়ক সোরাব আশ্বল জানাে
োর সময়ে কামরয়নর সয়ঙ্গ রায়জয়কর োশ্বে শ্বেয়ে িাে। রায়জক সয়োি করয়ল সস জানাে“সবৌকুন্ঠ সা’র অে জশ্বমন পাইে, ঘরেু োর হালহালু শ্বট পাইে। েুশ্বম কম শ্বকয়স?
জায়ে উইো স ে সমঞা-”

৭

রায়জয়কর ময়ন কামরনয়ক শ্বনয়ে স্বয়ের জাল সবানা িয়ল।
সোরাব আশ্বল পাকা কথা বলবার শ্বেন সনৌকা পাোয়ব কথা আয়ে। শ্বকন্তু সয সনৌয়কা পুকুর ঘায়ট এল, ো
সেয়খ্ রায়জক িময়ক উেয়লা। ববকুন্ঠ সাহা আর একজন অয়িনা সলাক। োয়ের সেয়খ্ রায়জক বাজ পড়া অসাড়
মানু য়র্র ময়ো োাঁশ্বড়য়ে থায়ক। োরপর সস জানয়ে পায়র এই সলাক আশ্বম ন সায়েব ইশ্বন্ডোে থাকয়ব না,
মুশ্বেষোবায়ের জশ্বমজমা ববকুন্ঠ সাহায়ক সেয়ব আর োর বেয়ল ববকুন্ঠ সাহা োর এই ঘরবাশ্বড় পুকুর জশ্বমন সব
োনপত্র্ কয়র সেয়ব। “বযাপারটা অইল এয়চ্চঞ্জ (এক্সয়িঞ্জ) বাংলাে কে শ্ববশ্বনমে”। রায়জক ববকুন্ঠ সাহায়ক
বশ্বসয়ে সরয়খ্ সনৌকা কয়র সোরাব আশ্বলর বাশ্বড় যাে। োয়ক সেয়খ্ সবাই আনয়ন্দ মায়োোরা। সবে উৎসয়বর
সমজাজ সসখ্ায়ন। শ্বকন্তু রায়জয়কর সব বৃ িান্ত শুয়ন সবাই স্তি হয়ে যাে আর সোরাব আশ্বল জানাে-‘োইয়ল
োশ্বের কথার েরকাা্র কী?...’

৮

শ্বেন যাে শ্বে ন আয়স। রায়জক আবার ধমষজাল আর পয়লা শ্বনয়ে মাে ধয়র আর ইেু য়রর

েষ সথয়ক েসয

োনা খ্ুজ
াঁ য়ে লায় । পা ফাটয়ে আর আঙ্গু য় ল হাজা লা য়ে শুরু কয়র। ল্প সের্ হে রায়জয়কর ভাবনা শ্বেয়ে“মাে আর েসযকণার সন্ধায়ন ঘুরয়ে ঘুরয়ে আজকাল রায়জক শ্বনয়জয়ক শুশ্বনয়ে
শুশ্বনয়ে আপন ময়ন বয়ল, ‘েযােখ্ান েু ’ভা হে, সাহারা – ভুাঁইমালীরা - যু ীরা গ্রাম
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োইড়যা যাে েযায়ের এক রাজা যাে, আয়রক রাজা আয়স, োয়ে ের কী সর ের
কী?’

৯

প্রফুল্ল রায়ের ‘মাশ্বে’ সোট য়ল্প সেেভায় র সমেকায়লর একশ্বট বাস্তব কাশ্বহশ্বন উয়ে এয়সয়ে। এই

য়ল্পও

মুসশ্বলম িশ্বরত্র্ রয়েয়ে। মাশ্বের নাম ফজল। রেনাশ্ববশ্ববর খ্াল আর ধয়লিরী নেীর খ্াশ্বড়য়ে োর সনৌয়কা সস
শ্বভশ্বড়য়ে শ্বেল আর োর ময়ন পড়শ্বেল সশ্বলমার কথা যায়ক সস শ্ববয়ে করয়ব বয়ল এেশ্বে ন ধয়র একটা একটা
কয়র টাকা জশ্বময়ে িয়লয়ে। সশ্বলমা োর বাবায়ক লু শ্বকয়ে ফজয়লর সয়ঙ্গ সেখ্া করয়ে আয়স। ‘শ্বনয়টাল নরম
সজীব ভূাঁইিাপার ময়ো সু য়েশ্বহনী সশ্বলমা’। সশ্বলমায়ক োর বাবা শ্বেনরাে আ শ্বলয়ে রায়খ্। ফাাঁক সপয়ে সস এই
নেীর ধায়র ফজয়লর সয়ঙ্গ সেখ্া করয়ে এয়সয়ি। ফজল জানাে সবশ্বেশ্বেন আর এই লু য়কািুশ্বর সখ্লয়ে হয়বনা,
‘‘েে কুশ্বড় েে টযাকা জময়ে। আর েেটা টযাকা পাইো যামু। শ্বহন্দুরা েযাে শ্বভটামাশ্বট
োইড়া যাইয়ে আয়ে, সকরাো পাইো যামুই। সহোর পর সাে কুশ্বড় টযাকা ের
বাজায়নর হায়ে শ্বেো আমার ঘয়র শ্বনো আহুম েয়র।’’

১০

সশ্বলমায়ক সস আয়রা জানাে- ‘ের বাজায়ন যা িামার, সাে কুশ্বড় টযাকা শ্বনব

ইনযা

ইনযা(গুয়ন গুয়ন), সহোর

পর মাইো শ্বেব’। োরপর সনৌকা শ্বনয়ে ান াইয়ে াইয়ে সস িয়ল শ্ব য়েশ্বেল। ভাশ্বটোশ্বল সসই ায়ন শ্বেল সপ্রম
আর োয়ক শ্বনয়ে ঘর বাাঁধার স্বে“সর্ায়লা বেয়রর োজা মাইো
সয়েয়র শ্বেয়ে পাড়া
আাঁশ্ব খ্র মইয়ধয রাখ্য়ে বাইন্ধা
পরভাশ্বেো োরা।”

১১

সনৌকা সনাঙর কয়র টযাাঁয়ক স াাঁজা টাকাগুয়লা সবর কয়র সস স ায়ন।সাে কুশ্বড় পূ ণষ হয়ে শ্বেন টাকা বাশ্বক।ফজল
ভায়ব আর একটা শ্বেন লা য়ব।
‘শ্বহন্দুরা সাে পুরুয়র্র ঘর ভদ্রাসন সেয়ড় সববাশ্বজোয়ের ময়ো িয়ল যায়চ্ছ
কলকাোর শ্বেয়ক’।

১২

একটা সকরাো শ্বমলয়লই োর ওই টাকা সজা াড় হয়ে যায়ব। সশ্বলমার বাবা োয়ক সাফ জাশ্বনয়ে শ্বেয়েয়ে-
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“সশ্বলমায়র োশ্বে করয়ে িাও! সাে কুশ্বড় টযাকা র্াইন হায়ে শ্বেো বাাঁও হায়ে
মাইোয়র শ্বনো যাইও।’

১৩

োই সস শ্বেনরাে খ্ায়ট ওই টাকা সজা াড় কয়র িয়লয়ে।
ঘটনাক্রয়ম সসই সন্ধযার সমে মালখ্ান য়রর ইোশ্বেন শ্বমঞা ঘায়ট আয়স, সয়ঙ্গ এক সবারখ্া াকা নারীমূ শ্বেষ।
ির ইসমাইল সযয়ে িাে। রায়ে অেেূ র সযয়ে পারয়ব না বলয়ল ইোশ্বেন ফজলয়ক জানাে সস খ্ুশ্বস কয়র সেয়ব।
পাাঁি টাকা পায়ব। ফজল রাশ্বজ হে না, েরেশ্বর িয়ল। সসই সমে সসই নারী শ্বিৎকার কয়র ওয়ে – ‘না ,না আশ্বম
যামু না। আমায়র োইড়যা েযান। আপয়নর পায়ে পশ্বড় ’। ইোশ্বেন োয়ক ককষে ভায়ব জানাে - “িুপ িুপএয়েবায়র খ্ুনই কইরা ফালামু েয়র।’ ফজল সয়ন্দহ প্রকাে করয়ল সস জানাে ও শ্বকেু না অল্পবেস সো, বাবায়ক
সেয়ড়

স্বামীর

ঘয়র

সযয়ে

কাাঁয়ে।

ফজল

োর

বারবার

আ ামী

সকায়ল

যাবার

কথা

বলয়লও শ্বমঞা রাশ্বজ হে না। ফজল সেয়র্ পয়নর টাকাে রাশ্বজ হে। সস ভায়ব আর শ্বিন্তা নাই সশ্বলমায়ক সস
এবার ঘয়র শ্বনয়ে আসয়ে পারয়ব। ববো ধয়র সস ান ধয়র “বজবন আইল কইনযার অয়ঙ্গ সজাোয়রর জল সর-।’
শ্বকেুেূর যাবার পর ফজল সেয়খ্

লু ই -এর ময়ধয পুরুর্-নারীা্র ধস্তাধশ্বস্ত, সোয়ন সসই নারীর শ্বিৎকার। ইোশ্বেন

বলয়ে - ‘িুপ িুপ এয়েবায়র লা শ্বটয়প মারুম।’ মায়ে ধস্তাধশ্বস্তয়ে সনৌকা নয়ড়িয়ড় ওয়ে। োয়ের কয়থাপকথয়ন
জানা যাে োঙ্গার সমে এই শ্বমঞা সময়েশ্বটর স্বামীয়ক সময়র সফয়লয়ে। এই নারীশ্বটয়ক শ্বনয়ে পালায়ে িাইয়ে।
সময়েশ্বটয়ক সস কলকাো সপৌঁয়ে সেবার নাম কয়র ফুাঁসশ্বলয়ে শ্বনয়ে এয়সয়ে। সময়েশ্বট সেয়র্ লু ই সথয়ক সবর হয়ে
এয়স ফজলয়ক কাের শ্বম নশ্বে জানাে - “আমায়র বাাঁিাও মাশ্বে, আমায়র বাাঁিাও।আশ্বম োাঁশ্ব ে বউ। োঙ্গাে আমার
সহাোমীয়র মারয়ে অরা। আর এই-” ফজয়লর “হৃৎশ্বপয়ন্ডর ওপর কী একটা প্রশ্বেশ্বক্রো ঘয়ট স ল অেশ্বকষ য় ে।
শ্বনয়জর অজ্ঞােসায়র ফজয়লর হায়ের থাবা সথয়ক সকাাঁিটা সাাঁ কয়র েুয়ট স ল। অবযথষ লক্ষয। ইোশ্বেন বাধা
সেওোর আয় ই সসটা োর পাাঁজয়র স াঁয়থ স ল।”
ফজল এই নারীয়ক উদ্ধার কয়র জানয়ে িাে সস এখ্ন সকাথাে যায়ব।য়ময়েশ্বট জানাে“এই খ্ায়ন আমার সকউ নাই। োঙ্গাে সব পলাইয়ে। সহাোমী মরয়ে। কইলকাোে
আমার এক ভাসু র আয়ে। সহইখ্ায়ন যাইয়ে িাই।”
ফজল সনৌকার

১৪

লু ই োরাপাো শ্বস্টমারঘাটার শ্বেয়ক ঘুশ্বরয়ে সনে। শ্বটশ্বকট কাটারও পেসা সনই োর কায়ে

জানায়ল ফজল টযাাঁয়ক স াাঁজা টাকা সথয়ক শ্বটশ্বকট সকয়ট সেে আর শ্বকেু টাকা সময়েশ্বটর হায়ে সেে শ্বজয়জ্ঞস কয়র
“এে মানু র্ যাইয়ে আয়ে, োয় া লয়

কইলকাোে িইলা যান...”। শ্বফয়র আসার

সমে এই সবষস্বহীনা
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সময়েশ্বটর কথা ভাবয়ে শ্ব য়ে ময়ন পড়ল সশ্বলমায়ক। োয়ক শ্বনয়ে ‘ঘর বাাঁধার আয়

রায়ের ক্রুর অন্ধকায়র

কেবার ইোশ্বেনয়ের আশ্বব ভষাব হয়ব োর সনৌকাে? কেবার?’ ল্প সের্ হে এক কশ্বেন সেল্প শ্বেয়ে“ফজয়লর ময়ন পড়ল, সকাাঁিটাে অয়নকশ্বেন োন সেওো হেশ্বন। আজই ধার শ্বেয়ে
১৫
রূপার ময়ো েকেয়ক কয়র েুলয়ে হয়ব সসটা।”

১৯৪৭ সায়লর স্বাধীনো আর সেেভা

নারীয়ের উপর কী প্রভাব সফয়লশ্বেল এ শ্বনয়ে সাম্প্রশ্বেক কায়লর

একশ্বট বই প্রকাশ্বেে হয়েয়ে – Border & Boundaries : Women in Partition, যার ব্লায়বষ সলখ্া হয়েয়ে:
“In 1947 India was simultaneously freed and divided. Partition
affected everyone in one way or another, but it had a particular
impact on women as they struggled to put their lives back
together again…”

১৬

সস কথা মাথাে সরয়খ্ও বলশ্বে, ফজয়লর ময়ো মাশ্বেও অয়নক নারীর সম্ভ্রম ও আব্রু রক্ষা কয়রশ্বেল। ‘মাশ্বে’
োই শুধু আখ্যান থায়ক না সময়ের েশ্বলল হয়ে ওয়ে।
প্রফুল্ল রায়ের ‘সেে সনই’

ল্পশ্বটয়ে সেেশ্বব ভাজন- সীমান্ত-সমসযার সপ্রক্ষাপয়ট মানু য়র্র অশ্বস্তত্ব–সেটয়ক

েরেী েৃ শ্বষ্টভঙ্গীয়ে সেখ্ায়না হয়েয়ে। এই য়ল্পর সপ্রক্ষাপট সবাম্বাই (অধু না মুম্বাই) োর সয়ঙ্গ আয়ে ধারাশ্বভ বশ্বস্ত,
আয়ে কটন গ্রীন আয়ন্ধশ্বি্র কথাও। আসাে জহুরা জশ্বরনা সের শ্বনয়ে এই

ল্প। আসাে কন্সট্রাকেন শ্বফয়ের

কমষী। জায়ে বাঙাশ্বল এই আসাে শ্ববহাশ্বর মুসশ্বলম কনযা জহুরায়ক োশ্বে করয়ে িাে। এটা জহুরায়ের পশ্বরবায়র
প্রথম সয বাঙ্গাশ্বলয়ের সয়ঙ্গ শ্বরয়স্তোশ্বর হয়চ্ছ। ল্পকার জানান ‘জহুরায়ের সেে শ্বেল শ্ববহায়রর সাহারসাে’।
আসায়ের বাশ্বড় শ্বেল সায়বক পূ বষ পাশ্বকস্তায়ন, যার এখ্ন কার নাম বাংলায়েে। শ্বপেৃভূশ্বম োয়ের সযখ্ায়নই
থাক, মুম্বাই-ই োয়ের আসল স্বয়েে। বহু বের োরা এখ্ায়ন আয়ে। এই েহয়রর

ভীরস্তর পযষন্ত োয়ের

শ্বেকড় েশ্বড়য়ে স য়ে। মু ম্বাই সেয়ড় অনয সকাথাও িয়ল যাওোর কথা ওরা ভাবয়েই পায়র না।
আসাে জহুরা আর জশ্বরনায়ক শ্বনয়ে আর শ্ববয়ের বাজার করল, আর কয়েকশ্বেন পর োয়ের শ্ববয়ে। জহুরার
আয় একবার শ্ববয়ে হয়েশ্বেল েবু সস শ্ববয়ে সু য়খ্র হে শ্বন। স্বামী শ্বেল মাোল আর লম্পট। আসাে েু ই সবানয়ক
কটন গ্রীয়ন নাশ্বময়ে শ্বেয়ে প্রয়বে কয়র ধারাশ্বভ বশ্বস্তয়ে। নানা জাশ্বে নানা ভার্া আর নানা বৃ শ্বির মানু র্ শ্বনয়ে
এই বশ্বস্ত। সলখ্ক জানান-
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“বশ্বস্তটা প্রাে েু -আড়াই শ্বকয়লাশ্বমটার জুয়ড়। শ্বটন, টাশ্বল আর অযাসয়বস্টয়সর োউশ্বন
মাথাে শ্বনয়ে িাপ-বাাঁধা ঘয়রর পর ঘর। সু ড়য়ঙ্গর ময়ো অসংখ্য
ময়ো হাজারটা পাক সখ্য়ে নানা শ্বেয়ক েশ্বড়য়ে স য়ে।”

শ্বল আর সায়পর

১৭

য়ল্প আয়রা জানান সলখ্ক, “শ্বহন্দু মুসলমান শ্বেখ্ শ্বিস্টান শ্বপদ্রু সহন জাে সনই যা ধারাশ্বভয়ে পাওো যায়বনা।
বাঙ্গাশ্বল শ্ববহাশ্বর শ্বেখ্ স াোশ্বঞ্চ োশ্বম ল অশ্বি সথয়ক শুরু কয়র ওশ্বড়ো শ্বসশ্বন্ধ গুজরাশ্বে সারা ভারেবর্ষ এখ্ায়ন েলা পাশ্বকয়ে আয়ে বলা যাে, জাে াটা সোটখ্ায়টা একটা
১৮

ইশ্বন্ডো।”

মালপত্র্ শ্বনয়ে আসাে সযই ঘয়র স াকায়ে যায়ব, এমন সমে রাশ্বজবুল এয়স িুশ্বপিুশ্বপ োয়ক জানাে োর
সখ্াাঁয়জ পুশ্বলে এয়সশ্বেল। োয়ের বক্তবয আসােয়ক জানাে রাশ্বজবুল - ‘েুই ইশ্বন্ডোর সলাক না, বাংলায়েে সথয়ক
এয়সশ্বেস।’ পুশ্বলে ময়ন করয়ে আসাে ‘ঘুস বপশ্বেো’ মায়ন অনু প্রয়বেকারী। রাশ্বজবুয়লর কথা ময়ো কয়েকশ্বেন
ঘাটয়কাপায়র থাকয়ব। আর জহুরায়ের ঘয়র শ্ব য়ে সব জাশ্বনয়ে শ্ববয়েটা শ্বকেুশ্বেন শ্বপশ্বেয়ে সেয়ব।
জহুরারা এই খ্বয়র সভয়ঙ্গ পড়য়লও এই পশ্বরশ্বস্থশ্বেয়ে আসায়ের কথাে সাে সেে। শ্বকন্তু সবে কয়েকশ্বেন
যাবার পর শ্বব পে সকয়ট স য়ে সভয়ব আসাে আবার ধারশ্বভয়ে শ্বফয়র আয়স আর সসই রায়ত্র্ই পুশ্ব লে এয়স
োয়ক োর আসল সেয়ের কথা শ্বজয়জ্ঞস কয়র োর সরেন কার্ষ সেখ্য়ে িাে। আসায়ের সকায়না সরেন কার্ষ
সনই। অয়নক কাকুশ্বেশ্বমনশ্বে কয়র, রাশ্বজবুলও জানাে আসাে এই সেয়ে প্রাে শ্বেশ্বরে বের আয়ে। পুশ্বলে
আসােয়ক সগ্রপ্তার কয়র শ্বনয়ে অয়নক ‘ঘুস বপশ্বেো’র সয়ঙ্গ সট্রয়ন কয়র পশ্বিমবাংলার বর্ষায়র শ্বনয়ে যাে আর
বাংলায়েয়ে িালান কয়র শ্বেয়ে বয়ল। বর্ষায়রর অশ্বফসার আসায়ের শ্বহশ্বন্দ উেু ষ মারাশ্বে সমোয়না বাংলা শুয়ন বয়ল‘েুশ্বম এ সেয়ের সলাক নও। ইশ্বন্ডোে িয়ল যাও।’ আসাে শ্বকেুয়েই সবাোয়ে পায়র না। সস জায়ন োয়ক আবার
ওধার সথয়ক এ ধায়র পাোয়না হয়ব।

য়ল্পর সেয়র্ প্রফুল্ল রাে আসায়ের অসহােো আর অশ্বস্তত্ব-সেটয়ক এই

ভায়ব েুয়ল ধয়রন“োর যখ্ন জে হে সস শ্বেল পূ বষ পাশ্বকস্তাশ্বন। োরপর শ্বেশ্বরে বের ধয়র ভারেীে।
এর ময়ধয পূ বষ পাশ্বকস্তান বাংলায়েে হয়ে স য়ে। এেকাল বায়ে সেখ্া যায়চ্ছ সস
ভারেীেও নে, বাংলায়েশ্বেও না। োর সকায়না সেে সনই। উেভ্রায়ন্তর ময়ো বর্ষায়রর
শ্বেয়ক এয় ায়ে থায়ক আসাে।”

১৯
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বাংলায়েে বাংলা ভার্া ও সংস্কৃশ্বের প্রশ্বে এক অপরূপ মাোটান আর অ াধ সেোনু রায় র
প্রফুল্ল রায়ের ‘রক্তকমল’ স্মরণয়যা য। এই

ল্প শ্বহয়সয়ব

য়ল্প রয়েয়ে ১৯৫২ সায়লর ভার্া আয়ন্দালয়নর সপ্রক্ষাপট।

শ্বজশ্ব রাশ্বলর সবটা আজম এই য়ল্পর সকয়ন্দ্র রয়েয়ে। িার্ার সেয়ল লাঙ্গল না ধয়র কলম ধয়র ান সলয়খ্ এইটা
বাপ শ্বজশ্ব রাশ্বলর না-পসন্দ।
বায়পর সসই এক কথা,

াাঁয়ে আজয়মর খ্ুব নাম র্াক। সস গুনী কশ্বব-শ্বমো শ্বমো

ান কয়র প্রেংসা পাে।

ান শ্বলয়খ্ শ্বক সপট ভয়র? সারাশ্বেন মায়ে লাঙ্গল িয়র্ বাপ এয়স সেয়খ্ আজম বই

পড়য়ে। আজম সশ্বেয পড়শ্বেল মনসামঙ্গয়লর জীণষ পাো। আজ সন্ধযাে ভাসায়নর

ান করয়ব সস। শ্বজশ্ব রাশ্বল

ভায়ব, শ্বক ভুলই না সস কয়রয়ে সেয়লয়ক সলখ্াপড়া শ্বেশ্বখ্য়ে।
শ্বকন্তু আজয়মর ময়ন ভায়স মনসু য়রর কথা –
“আমায়ের সাশ্বহেয পড় আজম। েুশ্বম কশ্বব, েুশ্বম গুশ্বণ। আমায়ের বাংলা ভার্া
আমায়ের সবয়িয়ে বড় সম্পে, আমায়ের বুয়কর রক্ত শ্বেয়ে কে কাল ধয়র এ
সাশ্বহয়েযর সৃ শ্বষ্ট হয়েয়ে, কে কশ্বব এয়সয়েন, কে কশ্বব আসয়বন কে সাশ্বহশ্বেযক
কে নীরব সাধনাে এয়ক উপিার শ্বেয়ে শ্ব য়েয়েন। েুশ্বম বুেয়ব আজম, বাংলা শুধু
শ্বহন্দুয়ের ভার্া নে, শ্বহন্দু-মুসলমান েু ’জয়নর রক্ত সমান সলয় য়ে এ ভার্া

বেশ্বর

২০

করয়ে।”

মনসু র আয়ব েীপ্ত লাে আয়রা বয়লশ্বেল –
“শ্বকন্তু যারা এই ভার্ার

লা শ্বটপয়ে িাইয়ে, হেযা করয়ে িাইয়ে আমায়ের

আবহমানকায়লর এই পূ বষ পুরুয়র্র পশ্ববত্র্ সাধনায়ক োয়ের আমরা শ্বকেু য়েই ক্ষমা
করব না। সসশ্বেন যশ্বে আমায়ের প্রাণও শ্বেয়ে হে োর জয়নয প্রস্তুে থাকব। েুশ্বম
২১
কশ্বব, েুশ্বম গুণী আজম, সসশ্বেন সযন সোমরা শ্বপশ্বেয়ে সথয়কা না।”

যশ্বেও মনসু য়রর সব কথা আজম ভায়লা সবায়েশ্বন। প্রাণ সকন শ্বেয়ে হয়ব? এককায়ল আজম যাত্র্া েয়ল ‘কণষবধ’
পালাে কণষ সাজয়ো। োঙ্গা সবয়ধশ্বেল সসই সমে, অজুষন সবেী অমু লয প্রাণ হারাে আসয়রই। শ্ববরাট আঘাে শ্বনয়ে
আজম গ্রায়ম িয়ল এয়সশ্বেল।
এখ্ন আজম
মেমনশ্বসংহ

ান বাাঁয়ধ, আসয়র

াে। মনসু র োয়ক অয়নক বই পড়য়ে শ্বেয়েয়ে- ‘পদ্মপুরান, িণ্ডীমঙ্গল

ীশ্বেকা, োরও পর সমঘনাে বধ বরবেক পলােীর যু দ্ধ’ । একশ্বেন মনসু র জানাে আজময়ক সস

১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ
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াকাে শ্বনয়ে শ্ব য়ে সেখ্ায়ে িাে কারা মুয়খ্র গ্রাস আর বুয়কর ভার্া কাড়য়ে িাে। োই মনসামঙ্গয়লর আসয়র
আজম বয়ল ওয়ে –
‘ভাইরা বাংলা ভার্াে আমায় া আর কথা কইয়ে শ্বেব না অরা। এই ান ও াইয়ে
শ্বেব না’।

২২

কারা? কারা? য়জষ ওয়ে সশ্রাোরা। সকয়ল একসু য়র বয়ল ওয়ে –
“বির্দ্ পুরুয়র্র জবান থু ইো অনয শ্বকেু য়ে আমরা কথা কইয়ে পারুম না আজম
২৩

ভাই...”

মনসু র আর একশ্বেন আজয়মর কায়ে এয়স জানাে এবার সব কথা হয়ব উেু ষয়ে।
‘ওই মনসামঙ্গল ওই সমঘনাে বধ বুশ্বড়
শ্বেয়ে জ্বাশ্বলয়ে সেয়ব ওরা োরখ্ার কয়র।’

ঙ্গার জয়ল ভাশ্বসয়ে শ্বেয়ে হয়ব নে আগুন
২৪

আয়রা জানাে আ ামীকাল াকা ইউশ্বনভারশ্বসশ্বটর সাময়ন শ্বমশ্বটং করয়ব োরা, আজম একটা ান বাাঁধুক ওখ্ায়ন
শ্ব য়ে ো সস স য়ে আগুন েশ্বরয়ে শ্বেক। বাশ্বড়য়ে এয়স বায়পর সয়ঙ্গ শ্বখ্শ্বটশ্বমশ্বট লায় । সস খ্াো কলম শ্বনয়ে
সবশ্বরয়ে প্রশ্বেয়বশ্বেনী োনশ্বের ঘয়র আশ্রে সনে। োনশ্বে োয়ক জানাে সসও ‘বির্দ্ পুরুয়র্র ভার্া’ ভুলয়ে
পারয়বনা।
পরশ্বেন াকা ইউশ্বনভারশ্বসশ্বটর সাময়ন অ শ্বণ ে োত্র্োত্র্ী-জনো। োয়ের পথ আটয়ক বন্দুকধারী পুশ্বলে।
েবু এরা ু কয়বই। মনসু য়রর পায়ে গুশ্বল লায় । আজম প্রথয়ম থেমে সখ্য়লও এবার সস মু ক্ত কয়ন্ঠ স য়ে ওয়ে“ওয়র আমার বাংলা ভার্ােুশ্বম আমার পরাণ-বন্দু, আমার বুয়কর সলৌ,
মায়ের মুয়খ্র শ্বমষ্ট কথা, সখ্ীর মুয়খ্র সমৌ।
... ... ...
সোমার বুয়ক রক্ত নাই শ্বক বাঙাশ্বল সু জন?
২৫
োনব মাইরযা মায়ের েুশ্বম ঘু িাও বন্ধন।”

১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা
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এরপর রাইয়ফয়লর গুশ্বলয়ে আজয়মর পাাঁজর োাঁজরা হয়ে স ল। আর োরপয়র জনো সব বাধা সপশ্বরয়ে স ট
সভয়ঙ্গ ু য়ক পড়ল সভেয়র। মৃ েুযর মুহূয় েষও আজম শুনয়ে সপল ‘বাংলা ভার্া রক্ষা কর রক্ষা কর...’ ল্প সের্
হে এই শ্বেনশ্বট বাকয শ্বেয়ে –
“এক সমে এয়কবায়রই েৃ শ্বষ্টটা শ্বনয়ব যাে োর। সস কশ্বব, সস

ােক, সস সু রকার,

সস মৃ শ্বিকার শ্বেল্পী। সকাশ্বট মানু য়র্র োশ্ববয়ক অস্বীকার কয়র শ্বন, করয়ে পায়র না।”
পুয়রা
এই

২৬

ল্প জুয়ড় শুধু একশ্বট সমেকায়লর ভার্ায়কশ্বন্দ্রক আয়ন্দালয়নর ইশ্বেহাস ও সপ্রশ্বক্ষে প্রয়ো

করা হেশ্বন,

য়ল্প বাংলা ভার্াভার্ী বাঙাশ্বলর ঐশ্বেহয আর পরম্পরা, আর োর প্রশ্বে আমায়ের কেষবয কী োও আর

একবার ময়ন কশ্বরয়ে শ্বেয়লন
রায়ের এই সব

ল্পকার। এই

ল্প প্রকৃেপয়ক্ষই আমায়ের শ্বেকড়ানু সন্ধায়নর আখ্যান। প্রফুল্ল

য়ল্প েশ্বড়য়ে রয়েয়ে জীবন পযষয়বক্ষয়ণর

জনজীবন সম্পয়কষ ওোশ্বকবহাল। ‘সেে সনই’

ভীরো।

ল্পকার একইসয়ঙ্গ শ্বহন্দু ও মুসলমান

য়ল্প রয়েয়ে একশ্বট সংস্কৃশ্বের সমেে আর সম্প্রীশ্বের শ্বেক।

শ্ববশ্বভন্ন সম্প্রোয়ের মানু য়র্র কথযভার্া ও জীবনযাপয়নর শ্বনখ্ুাঁে েশ্বব এই

য়ল্প। এই

য়ল্প সশ্বেয কয়রই “সারা

ভারেবর্ষ এখ্ায়ন েলা পাশ্বকয়ে আয়ে বলা যাে, জাে াটা সোটখ্ায়টা একটা ইশ্বন্ডো।”
‘রাজা যাে রাজা আয়স’

ল্পশ্বটয়ে রয়েয়ে সেেভায় র প্রসঙ্গ আর োর পাোপাশ্বে মানু র্ সয ধন-সম্পয়ের

জনযই সমায়জ জায়ে ওয়ে, প্রশ্বেপশ্বি পাে - সস কথা রায়জক জীবন শ্বেয়ে উপলশ্বি কয়রয়ে। এ প্রসয়ঙ্গ আমার
অশ্বমেভূর্ণ মজুমোয়রর ‘মশ্বহর্কুড়ার উপকথা’ (গ্রন্থাকায়র প্রকাে ১৯৮১) উপনযায়সর

আসফায়কর কথা খ্ুব

ময়ন পয়ড়। জাফারুল্লা বযাপারীর জশ্বম আয়ে, অয়নক সমার্ আয়ে োই সস আসফায়কর প্রাক্তন সপ্রশ্বমকা
কমরুয়ণর মাশ্বলক আর োরই ঔরসজাে সন্তায়নর শ্বপো। আসফাক শুধু একটা সমায়র্র ময়ো আ-আ-ড় কয়র
২৭

স াঙাে, োর আর শ্বকই বা করার আয়ে?

সসই একই অসহােো এই

য়ল্পর রায়জয়কর ময়ধযও। একশ্বট

ক্ষমো-েন্ত্র সথয়ক আর একশ্বট নেুন বা পশ্বরবশ্বেষ ে ক্ষমো-েয়ন্ত্রর আসাযাওো িলয়েই থায়ক, প্রাশ্বন্তক মানু য়র্র
অবস্থান একইরকম থায়ক।
প্রফুল্ল রায়ের সোট য়ল্পর ভার্াও স্বেন্ত্র আয়লািনার োশ্ববোর। সকাথাও সকাথাও ভার্াে সলয়

থায়ক

কশ্ববোর মাোঞ্জন। েু ’একশ্বট উোহরণ সেওো যাকক) ‘সকায়ত্থয়ক েু য়টা সমাহনিূ ড়া পাশ্বখ্ উিয়রর ঘয়রর িায়ল উয়ড় এয়স সোাঁয় ট সোাঁট ঘয়র্ খ্ুনসু শ্বট জুয়ড়
শ্বেল’।(‘রাজা আয়স রাজা যাে’)

১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

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

Onli ne

Resea rch

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

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

খ্) ‘সমঘমেী রাজকনযার শ্বসাঁশ্বথর ময়ো ঋজু সরখ্াে রেনাশ্ববশ্ববর খ্ালটা সাময়নর ধয়লিরীয়ে শ্ব য়ে আত্মসমপষ ণ
কয়রয়ে’।(‘মাশ্বে’)
) ‘শ্বনয়টাল নরম সজীব ভুাঁই িাপার ময়ো সু য়েশ্বহনী সশ্বলমা’।(‘মাশ্বে’)
ঘ) ‘আজকাল সোিালা ঘয়রর শ্ববোনাটায়ক মরা সায়পর শ্বহমাক্ত আশ্বলঙ্গয়নর ময়ো ভোবহ ময়ন হে।বড় শ্বনিঃসঙ্গ
ময়ন হে শ্বনয়জয়ক’।(‘মাশ্বে’)
ঙ) ‘রশ্বঙন কায়ির ময়ো েকেয়ক ববোয়খ্র শ্ববয়কল’।(‘রক্তকমল’)
..............................................................................................................
তথ্যসূত্র:
১. রাে, প্রফুল্ল। ‘রাজা আয়স রাজা যাে’ ল্প, প্রফুল্ল রায়ের সশ্রষ্ঠ

ল্প। সে’জ পাবশ্বলশ্বেং, প্রথম প্রকাে ১৯৭৮, নবম

সংস্করণ ২০১১, পৃ ষ্ঠা-১০
২. ঐ পৃ ষ্ঠা- ১২
৩. ঐ পৃ ষ্ঠা- ১৫
৪. ঐ পৃ ষ্ঠা- ১৪
৫. ঐ পৃ ষ্ঠা- ১৬
৬. ঐ পৃ ষ্ঠা- ১৬
৭. ঐ পৃ ষ্ঠা-২০
৮. ঐ পৃ ষ্ঠা- ২৪
৯. ঐ পৃ ষ্ঠা- ২৪
১০. রাে, প্রফুল্ল। ‘মাশ্বে’ ল্প, প্রফুল্ল রায়ের সশ্রষ্ঠ ল্প। সে’জ পাবশ্বলশ্বেং, প্রথম প্রকাে ১৯৭৮, নবম সংস্করণ ২০১১,
পৃ ষ্ঠা- ৩৮২
১১. ঐ পৃ ষ্ঠা- ৩৮২
১২. ঐ পৃ ষ্ঠা- ৩৮৩
১৩. ঐ পৃ ষ্ঠা-৩৮৩
১৪. ঐ পৃ ষ্ঠা- ৩৮৯
১৫. ঐ পৃ ষ্ঠা-৩৯০
১৬.

Blurb, Border & Boundaries : Women in Partition, Edited by Ritu Menon & Kamala Basin,

Kali for women, 2000.
১৭. রাে, প্রফুল্ল। ‘সেে সনই’ ল্প, প্রফুল্ল রায়ের সশ্রষ্ঠ ল্প। সে’জ পাবশ্বলশ্বেং, প্রথম প্রকাে ১৯৭৮, নবম সংস্করণ ২০১১,
পৃ ষ্ঠা- ১৩১
১৮. ঐ পৃ ষ্ঠা-১৩১
১৯. ঐ পৃ ষ্ঠা-১৪৯
২০. রাে, প্রফুল্ল। ‘রক্তকমল’ ল্প, প্রফুল্ল রায়ের সশ্রষ্ঠ ল্প। সে’জ পাবশ্বলশ্বেং, প্রথম প্রকাে ১৯৭৮, নবম সংস্করণ ২০১১,
পৃ ষ্ঠা- ১০৪
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২১. ঐ পৃ ষ্ঠা-১০৫
২২. ঐ পৃ ষ্ঠা-১০৮
২৩. ঐ পৃ ষ্ঠা-১০৮
২৪. ঐ পৃ ষ্ঠা-১০৯
২৫. ঐ পৃ ষ্ঠা-১১৪
২৬. ঐ পৃ ষ্ঠা-১১৪
২৭. দ্র. মশ্বহর্ কুড়ার উপকথা : একশ্বট পৃ থকপথ ামী উপনযাস, র্. ফাল্গুনী ভটািাযষ, ময়নাভূ শ্বম, অশ্বমেভূ র্ণ মজুমোর
সংখ্যা, জানু োশ্বর ২০১৫, পৃ ষ্ঠা-৪৪-৫৪।
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হাাংবর আশন্দালশনর পঞ্চাে ব র : বিশর ঢেখা
ভাস্কর খাাঁড়া
গকিষক
িাাংলা শিভাগ, শিশ্বভারতী শিশ্বশিদ্যালয়
িাশিশ ককত , পশিমিঙ্গ, ভারত
সারসংক্ষেপ

সমেটা শ্বেল অশ্বস্থর। শ্বব ংে েোেীর র্ায়টর েেক। ‘ভাঙয়নর েেক’ শ্বহসায়বই পরবেষীকায়ল সমাজোশ্বত্ত্বয়করা
এই সমেপবষয়ক শ্বিশ্বিে কয়রয়েন। সারা পৃ শ্বথবী জুয়ড় প্রশ্বেষ্ঠানশ্ববয়রাশ্বধোর সজার হাওো উয়েয়ে এক। সভয়ঙ
পড়য়ে

য়ড় ওো যাবেীে মু লযয়বাধ ও শ্বনেমকানু ন। োশ্বত্ত্বক শ্ববয়িও এই সমে িলয়ে সজার উথালপাথাল। প্রাে

েু -েেক ধয়র োশ্বত্ত্বক শ্ববয়ি জাাঁশ্বকয়ে বসা েনবাে বা structuralism –এর বেয়ল post-structuralism বা
উির- েনবাে ক্রমে জাে া কয়র শ্বনয়চ্ছ। উদ্বাস্তু সমসযা, খ্ােয আয়ন্দালন, স্বাধীনোর স্বেভঙ্গ ইেযাশ্বে শ্বনয়ে
সজরবার পশ্বিমবয়ঙ্গর েরুয়ণরাও। োাঁয়েরই কয়েকজন ফাশ্বল কা য়জ ইংরাশ্বজ ও বাংলা ভার্াে প্রকাে করয়লন
‘হাংশ্বর সজনায়রেন’ পশ্বত্র্কা। নায়মই পশ্বত্র্কা, আকায়র অয়নকটা শ্বলফয়লয়টর ময়ো। সঘাশ্বর্ে হল, ‘কশ্ববো এখ্ন
জীবয়নর ববপরীয়েয আত্মস্থ’। শ্বস্থোবস্থাে বন্দী বাংলা সাশ্বহেযয়ক অস্বীকার কয়র শুরু হল োাঁয়ের প্রবল ভাঙিুর।
সঘাশ্বর্ে হল ‘আধু শ্ব নকোর েবয়েয়হর উপর উল্লাসমে নৃ েযই হাংশ্বর সজনায়রেন’। হুলু স্থুল পয়ড় স ল প্রাশ্বেষ্ঠাশ্বনক
সমাজ ও সাশ্বহেযয়ক্ষয়ত্র্। হাংশ্বরয়ের প্রথাভাঙা জীবনযাত্র্া, প্রশ্বেশ্বষ্ঠে সাশ্বহশ্বেযকয়ের অস্বীকার করার প্রবণো,
কশ্ববো ও
প্রয়ো

য়েযর প্রিশ্বলে োাঁ ি সভয়ঙ নেুন এক আশ্বঙ্গক বেশ্বর করা, কশ্বব োে অেীল সযৌনাত্মক অপেয়ের

ইেযাশ্বে সাশ্বহশ্বেযক ও সামাশ্বজক মহয়ল োাঁয়ের গ্রহণয়যা যোর পয়থ বাধা হয়ে োাঁশ্বড়য়েশ্বেল।

‘হাংশ্বর

সজনায়রেন’ পশ্বত্র্কার সয়ঙ্গ যু ক্ত থাকার অপরায়ধ ১৯৬৪ সায়লর সসয়েম্বর মায়স সগ্রফোর করা হে েে জন
কশ্বব সলখ্কয়ক – মলে রােয়িৌধু রী, সমীর রােয়িৌধু রী, সেবী রাে, প্রেীপ সিৌধু রী, বেয়লির সঘার্ ও সু ভার্
সঘার্। প্রশ্বেষ্ঠায়নর যাবেীে শ্ববর্-েংেন অগ্রাহয কয়রই পরবেষীকায়ল আয়ন্দালন এশ্ব য়ে শ্বনয়ে স য়েন োাঁরা। সৃ শ্বষ্ট
হয়েয়ে বাংলা সাশ্বহয়েযর এক নেুন প্রশ্বেয়স্রাে। পঞ্চাে বেয়রর েূ রয়ত্ব োাঁশ্বড়য়ে সসই প্রশ্বেয়স্রায়ের শ্বনরয়পক্ষ
মূ লযােনই এই প্রবয়ন্ধর উয়র্দ্েয।

মূ ল প্রিন্ধ
১

প্রাে ৫০ বের আয়

(১৯৬১ শ্বিিঃ) বাংলা সাশ্বহয়েযর সক্ষয়ত্র্ জে শ্বনয়েশ্বেল হাংশ্বর আয়ন্দালন। েৎকালীন বাংলা

সাশ্বহয়েযর মূ ল ে ঐশ্বেয়হয আঘাে হানার সিষ্টা কয়রশ্বেয়লন এই আয়ন্দালয়নর সয়ঙ্গ যু ক্ত কশ্বব-সাশ্বহশ্বেযয়করা।
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শুরুর শ্বেনগুশ্বলয়ে সস সময়ের একাশ্বধক প্রশ্বেশ্বষ্ঠে কশ্বব -সলখ্ক আয়ন্দালয়নর সয়ঙ্গ জশ্বড় ে শ্বেয়লন। োাঁয়ের ময়ধয
েশ্বক্ত িয়টাপাধযাে, শ্ববনে মজুমোর, সন্দীপন িয়টাপাধযাে, উৎপলকুমার বসু প্রমুখ্ উয়ল্লখ্য়যা য। শ্বকন্তু
প্রশ্বেষ্ঠানশ্ববয়রাধী এই আয়ন্দালনয়ক সের্ করার জনয সরকার নামক প্রশ্বেষ্ঠান যখ্নই আঘাে সহয়নয়ে, হাংশ্বর
আেয়েষ রশ্বিে সলখ্ায়ক অেীল ও সমায়জর পয়ক্ষ ক্ষশ্বেকর েকমা শ্বেয়ে যখ্নই প্রোসন মামলা-সমাকর্দ্মাসগ্রফোশ্বর শুরু কয়রয়ে, েখ্নই ওই সব প্রশ্বেশ্বষ্ঠ ে সলখ্ক এই আয়ন্দালন সথয়ক শ্বনয়জয়ের সয়িেনভায়ব সশ্বরয়ে
শ্বনয়েয়েন। শ্ববখ্যাে এইসব সলখ্ক সকানওশ্বেনই এই আয়ন্দালয়নর প্রধান মু খ্ শ্বেয়লন না। বস্তুে আয়ন্দালয়নর
যাবেীে েহন সহয কয়রশ্বেয়লন আজও স্বল্প-পশ্বরশ্বিে মলে রােয়িৌধু রী, বেয়লির সঘার্, বাসু য়েব োেগুপ্ত, সু য়বা
আিাযষ, সু শ্ববমল বসাক, সু ভার্ সঘার্, প্রেীপ সিৌধু রী প্রমুখ্ কশ্বব-সাশ্বহশ্বেযক। শ্বনয়জয়ের জীবনযাপয়নও োাঁরা শ্বনয়ে
এয়সশ্বেয়লন সসই শ্বনয়ভষজাল অনু ভূশ্বে যা োাঁরা ফুশ্বটয়ে েুলয়ে সিয়েশ্বেয়লন সাশ্বহয়েয। প্রিশ্বলে সাশ্বহয়েযর সবশ্বকেু
অস্বীকার করার মন্ত্র শ্বনয়েই োাঁরা এই আয়ন্দালন এশ্ব য়ে শ্বনয়ে স য়েন। সাশ্বহেয ও জীবয়নর প্রশ্বে অনাস্থা োাঁরা
ফুশ্বটয়ে েুয়লশ্বেয়লন শ্বনয়জয়ের জীবনযাপয়নর মধয শ্বেয়েই। অন্তে সসই সিষ্টা োাঁরা কয়রশ্বেয়লন। বাঙ্গলা
সাশ্বহয়েযর সক্ষয়ত্র্ এ এক সম্পূ ণষ অশ্বভনব ঘটনা। বাংলায়েয়ের প্রিশ্বলে সাশ্বহয়েযর ইশ্বেহাসয়ক অস্বীকার কয়র
োাঁরা বেশ্বর করয়ে সিয়েশ্বেয়লন শ্বনয়জয়ের ময়ো এক ইশ্বেহাস। োই োাঁয়ের কায়ে জীবনানয়ন্দর পয়র আর
সকানও আধু শ্ব নক বঙ্গীে কশ্ববর অশ্বস্তত্ব সনই। এমনশ্বক জীবনানয়ন্দর হায়ে স ানা কয়েকশ্বট কশ্ববোই োাঁয়ের কায়ে
১
কশ্ববো পেবািয ময়ন হয়েশ্বেল। এই েথাকশ্বথে স্পধষাই ফুয়ট সবশ্বরয়েশ্বেল োাঁয়ের সলখ্াে। এাঁয়ের সাশ্বহেযও

সযমন আয়লািনার শ্ববর্ে হয়ে উয়েশ্বেল, সেমশ্বন আয়লাড়ন সফয়লশ্বেল এাঁয়ের জীবনযাপনও। হাংশ্বরয়ের
মােকাসশ্বক্ত, নারীসঙ্গ, প্রশ্বেশ্বষ্ঠে সাশ্বহশ্বেযকয়ের অস্বীকার করার প্রবণো, কশ্ববো ও য়েযর প্রিশ্বলে োাঁি সভয়ঙ
নেুন এক আশ্বঙ্গক বেশ্বর করা, কশ্ববোে অেীল সযৌনাত্মক েয়ের প্রয়ো ইেযাশ্বে সাশ্বহশ্বেযক ও সামাশ্বজক মহয়ল
োাঁয়ের গ্রহণয়যা যোর পয়থ বাধা হয়ে োাঁশ্বড়য়েশ্বেল। শ্বকন্তু সস সয়বর সোোো না কয়রই োাঁরা শ্বনয়জয়ের ময়ো
সলখ্ায়লশ্বখ্ কয়রয়েন। ১৯৬৪ সায়ল সসয়েম্বর মায়স সগ্রফোর করা হে েে কশ্ববয়ক। োাঁরা হয়লন, মলে
রােয়িৌধু রী, সমীর রােয়িৌধু রী, সেবী রাে, প্রেীপ সিৌধু রী, বেয়লির সঘার্ ও সু ভার্ সঘার্। কশ্ববো সলখ্ার
অপরায়ধ হাজেবাস করয়ে হয়লও সলখ্নী স্তি হেশ্বন োাঁয়ের। এরপর েীঘষ কয়েকশ্বট বের জুয়ড় অয়নয়কই
সলখ্ায়লশ্বখ্ কয়রয়েন হাংশ্বর কলয়ম। োাঁয়ের প্রয়িষ্টাে ফাশ্বল কা য়জ শ্বলফয়লট োশ্বপয়ে সয আয়ন্দালন একশ্বে ন
অেযন্ত প্রস্তুশ্বেহীনভায়ব শুরু হয়েশ্বেল, সসই আয়ন্দালনই পরবেষীকায়ল স্বীকৃে হয়েশ্বেল স্বেন্ত্র এক প্রোস
শ্বহসায়ব। বস্তুে, এক োাঁক নেুন কশ্বব সাশ্বহশ্বেযক সসশ্বেন প্রিশ্বলে মূ লধারার বাংলা সাশ্বহয়েযর সথয়ক মুখ্ শ্বফশ্বরয়ে
২
নেুন েৃ শ্বষ্টভশ্বঙ্গ সথয়ক জীবনয়ক েুয়ল এয়নশ্বেয়লন োাঁয়ের সলখ্াে। প্রিশ্বলে শ্বেল্প সাশ্বহেযয়ক ‘ভুশ্বর্মাল’ আখ্যা

শ্বেয়েশ্বেয়লন অনাোস স্পধষাে। কারণ োাঁয়ের অয়নয়করই ময়ন হয়েশ্বেল ‘কশ্ববো েথা সাশ্বহেয এখ্ন জীবয়নর
ববপরীয়েয আত্মস্থ।’

৩

আর জীবন সথয়ক েূ য়র, বহুেূ য়র সাশ্বহেয কখ্য়নাই অবস্থান করয়ে পায়র না। জীবন ও
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সাশ্বহয়েয প্রিশ্বলে যা শ্বকেু শ্বনেম, প্রশ্বেষ্ঠান -সবশ্বকেুয়ক প্রশ্ন কয়র, অস্বীকার কয়র, শ্ববয়রাশ্বধো কয়র জে
হয়েশ্বেল এই প্রজয়ের। বাংলা সাশ্বহয়েয এে প্রবল প্রশ্বেষ্ঠানশ্ববয়রাশ্বধো এর আয় আর সেখ্া যাে শ্বন ।
২

সকানও আয়ন্দালনই শ্ববশ্বচ্ছন্ন একশ্বট ঘটনামাত্র্ নে। একশ্বেয়নর হোৎ আয়ব প্রাবলযও এর জে সেে না। ায়ে
ফুল ধরার আয়

সযমন শ্বেকড় সথয়ক পাোে পাোে েীঘষশ্বেয়নর

ভীর স াপন এক িলা থায়ক, প্রশ্বেশ্বট

আয়ন্দালয়নর জেরহয়সযর শ্বপেয়নও সেমশ্বন থায়ক েীঘষশ্বেয়নর এক প্রবহমান ইশ্বেহাস। আয়ন্দালন শুরু হে যখ্ন,
েখ্ন হেে হোৎ কয়র সসই ইশ্বেহাস প্রেক্ষযয় াির হে না; শ্বকন্তু সয়িেন েৃ শ্বষ্টয়ে োকায়ল সবাো যাে সয শ্বেখ্া
আজ

ন য়ন হয়ে উয়েয়ে, সভেয়র সভেয়র ো অশ্বগ্ন ভষ হয়ে উয়েশ্বেল সবে শ্বকেু আয়

সথয়কই। হাংশ্বর

আয়ন্দালনয়ক শুধু মাত্র্ একটা সাশ্বহশ্বেযক আয়ন্দালন বয়ল এর স্রষ্টারাই স্বীকার করয়ে িানশ্বন। োাঁরা এই
৪

আয়ন্দালনয়ক ‘ভারেবয়র্ষর সবশ্বনো সভযোর শ্বব রুয়দ্ধ েীব্রেম প্রশ্বেবাে’ বয়ল বযাশ্বপ্ত শ্বেয়েয়েন। যশ্বেও আমায়ের
ময়ন হে সাশ্বহেযই শ্বেল োাঁয়ের প্রশ্বেবায়ের একমাত্র্ অস্ত্র। োই মূ লে এশ্বট সাশ্বহেযক আয়ন্দালনই। শ্বকন্তু
শুধু মাত্র্ সাশ্বহশ্বেযক পটভূশ্বম এই আয়ন্দালন সৃ শ্বষ্ট কয়রশ্বন। েৎকালীন সামাশ্বজক, অথষননশ্বেক, রাজননশ্বেক
অশ্বভঘােও হাংশ্বর প্রজয়ের ময়ধয য়ড় েুয়লশ্বেল এক ধরয়নর সাশ্ববষক অনাস্থা।
র্ায়টর েেয়কর শুরু সথয়কই পৃ শ্বথবীর শ্ববশ্বভন্ন সেয়ে োত্র্-যু ব মানয়স প্রশ্বেষ্ঠায়নর শ্ববরুয়দ্ধ এক বযাপক
শ্ববয়ক্ষাভ পশ্বরলশ্বক্ষে হে। রাে, সমাজ, প্রিশ্বলে রীশ্বেশ্বনেম, আশ্বথষক বযবস্থা, সাংস্কৃশ্বেক পশ্বরয়বে সমস্তশ্বকেু র
শ্ববরুয়দ্ধই না শ্বরক ওইসব েরুণ-েরুণীর ময়ধয অনাস্থা জে সনে। পযাশ্বরস, বাকষশ্বল, বাশ্বলষন, প্রা , কলশ্বম্বো,
জাকােষা, শ্বপশ্বকং সবষত্র্ োত্র্-শ্ববয়ক্ষাভ েশ্বড়য়ে পয়ড়। েৎকালীন সাশ্বহয়েযও এই শ্ববয়ক্ষায়ভর আাঁি পয়ড়। অধযাপক
শ্বেবনারােণ রায়ের ময়ে শ্ববিবযাপী এই শ্ববয়ক্ষাভ-আয়ন্দালয়নর প্রভাব পশ্বিমবয়ঙ্গও পয়ড়শ্বেল।
“রাজনীশ্বের সক্ষয়ত্র্ এই শ্ববয়ক্ষাভ রূপ সনে নকোল আয়ন্দালয়ন। সাশ্বহয়েযর সক্ষয়ত্র্ও
র্ায়টর েেয়ক শ্বকেু শ্ববয়ক্ষাভ আয়ন্দালয়নর আকার সখ্াাঁয়জ। োয়ের ময়ধয একশ্বট শ্বে ল
হাংশ্বর আয়ন্দালন।”

৫

শ্ববিজুয়ড় এই প্রশ্বেষ্ঠান শ্ববয়রাশ্বধোর হাওো বেশ্বরর শ্বপেয়ন অয়নকশ্বেন ধয়রই নন্দনেয়ত্ত্বর একশ্বট শ্ববয়ের্ মেবাে
শ্বক্রোেীল শ্বেল বয়ল আমায়ের ময়ন হে। ো হল সপাস্ট-মর্ষান বা উির-আধু শ্ব নকোর ধারণা। ১৮৭০ সায়ল
সম্ভবে ‘সপাস্ট-মর্ষান’ েেশ্বট প্রথম বযবহৃে হয়লও শ্ববে েেয়কর পঞ্চাে-র্ায়টর েেয়ক েত্ত্বশ্ববয়ি এই
ভাবােয়েষর এক শ্ববপুল গ্রহণয়যা যো বেশ্বর হয়েশ্বেল। উিরাধু শ্বনক নন্দনেয়ত্ত্ব কায়েশ্বম প্রশ্বেষ্ঠায়নর শ্বব রুয়দ্ধ
একরকয়মর সদ্রাহ আয়ে। আধু শ্বনকবাে, শ্ববজ্ঞান, বাস্তববাে সবশ্বকেু য়ক কায়েশ্বম প্রশ্বেষ্ঠান বয়লই উিরাধু শ্বনকবাে
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ময়ন কয়র। োই এই সব প্রশ্বেষ্ঠায়নর শ্ববয়রাশ্বধো শ্বেল এই মেবায়ের অনযেম শ্বর্সয়কাসষ।

৬

হাংশ্বর কশ্বব-

সলখ্কয়ের ময়ধয আমরা আধু শ্বনকো-সহ যাবেীে প্রিশ্বলে ধারণায়কই অস্বীকার করার প্রবল সোাঁক আশ্ববষ্কার
কশ্বর। প্রিশ্বলে সাশ্বহেয, সাশ্বহশ্বেযক প্রশ্বেষ্ঠান, যাপন-পদ্ধশ্বে, সামাশ্বজকোর শ্বনেম সবশ্বক েুয়কই োাঁরা ভাঙয়ে
সিয়েশ্বেয়লন। োাঁয়ের এই সদ্রায়হর মনস্তয়ত্ত্ব উির-আধু শ্বনক নন্দনেয়ত্ত্বর প্রভাব শ্বেল বয়ল আমায়ের ধারণা।
এ সো স ল নন্দনোশ্বত্ত্বক শ্বেক। সামাশ্বজক শ্বেক সথয়কও এই সময়ের পশ্বিমবঙ্গ সু শ্বস্থর শ্বেল না। স্বাধীনো
সকানও শ্বমরযায়কল ঘটােশ্বন। উলয়ট পশ্বিমবঙ্গ ভয়র স য়ে শ্বেন্নমূ ল মানু য়র্র শ্বভয়ড়। সেেভায় র শ্ববশ্বনময়ে প্রাপ্ত
স্বাধীনো জে শ্বেয়েয়ে এক নেুন বয় ষ র মানু র্ – উদ্বাস্তু। পশ্বিমবয়ঙ্গর ইশ্বেহায়স এই রকম শ্বভেট-মাশ্বটশ্বেকঢ়ীন অবক্ষশ্বেে সমে আর আয়সশ্বন। হাঙশ্বর অনাস্থার শ্বপেয়ন এই উদ্বাস্তু সমসযা েথা সেেভা জশ্বনে
হোোর োপ পয়ড় থাকয়ে পায়র। আমায়ের ময়ন রাখ্য়ে হয়ব অয়নক হাংশ্বর কশ্বব -সলখ্কই শ্বেয়লন উদ্বাস্তু। সসই
শ্বনরাশ্রে জীবয়নর হোো োাঁয়ের সলখ্ায়েই ফুয়ট উয়েয়ে। হাংশ্বর আয়ন্দালন শুরুর শ্বেক আয় ই পশ্বিমবয়ঙ্গ শুরু
হয়েয়ে েুমু ল খ্ােয সংকট। োরই পশ্বরণাম খ্ােয আয়ন্দালন (১৯৫৯ শ্বি)। খ্ায়েযর হাহাকার, ক্ষুধােষ মানু য়র্র
শ্বভড়, পুশ্বলয়ের গুশ্বলিালনা, পশ্বিমবয়ঙ্গর েৎকালীন সামাশ্বজক ও রাজননশ্বেক অবস্থায়ক উিাল কয়র েুয়লশ্বেল।
অথি বাংলা সাশ্বহয়েযর জ ৎ েখ্ন শ্বেল আিযষজনকভায়ব উয়িজনাহীন। শ্ববয়ের্ে কশ্ববোর জ য়ে এই
োন্তোর অশ্বভয়যা

অয়নক সমায়লািকই কয়রয়েন। কাকোলীে হয়লও পঞ্চায়ের েেয়কর প্রথম কাবযগ্রন্থ

আয়লাক সরকায়রর ‘উেল শ্বনজষন’ (সম, ১৯৫০)। এই কাবযগ্রয়ন্থ প্রকাশ্বেে হয়েয়ে োাঁর একলার পৃ শ্বথবী। এই
গ্রন্থই সযন এই েেয়কর কশ্ববোর একটা প্রবণো বেশ্বর কয়র শ্বেয়েয়ে। সমায়লািক সেবীপ্রসাে বয়ন্দযাপাধযাে
শ্বলয়খ্য়েন,
“পঞ্চায়ের শুরু সথয়ক খ্াশ্বনক েূ য়র োকায়ল সেখ্া যাে সকবল একলার স্ব োিায়র
কশ্বব শ্বনরে হয়েয়েন...। পূ রক হয়ে আয়ে সপ্রম আর প্রকৃশ্বে পরস্পয়র। ... ভুল হয়ে
যাে মাত্র্ কেক শ্বেন আয়

মারী আর রক্তস্নান সসয়র উয়েয়ে এই েহর,

সােিশ্বল্লয়ের পয়র উৎখ্াে হয়ে সযয়ে বয়সয়ে রাজনীশ্বে-অথষনীশ্বের প্রবল অশ্বনিয়ে,
৭
সেেভায় র ভার একটু একটু িাপ সকয়ট বসয়ে সবষত্র্ সমায়জ।”

শ্বনয়জর যু

পশ্বরয়বে সথয়ক শ্ববশ্বচ্ছন্ন হয়ে বাংলা কশ্ববো সসশ্বেন বযশ্বক্ত আশ্বমর সরামাশ্বিক প্রকায়েই বযাপৃ ে শ্বেল।

অরুণকুমার সরকার ‘েেশ্বভর্া’ পশ্বত্র্কাে ‘বাঙ্গলা কশ্ববোর একশ্বট স্বেন্ত্র ধারা’ প্রবয়ন্ধ শ্বলয়খ্য়েন,
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“যাাঁয়ের সযৌবনকাল অসার রাজননশ্বেক আয়ন্দালয়নর উয়িজনাে, অয়নক অবেমন
এবং েয়োশ্বধক অপিয়ের শ্ববেৃ ঙ্খলার সংেয়ে যন্ত্রণাে অববযশ্বেে হয়েয়ে, একায়লর
েরুণ কশ্ববয়ের প্রোশ্বন্ত োাঁয়ের কায়ে অস্বাভাশ্ববক বয়ল ময়ন হয়ে পায়র।”

৮

‘আধু শ্বনক কাল ও বাংলা কশ্বব ো’ প্রবয়ন্ধ সজযাশ্বেমষে েি শ্বলয়খ্য়েন,
“পূ বষ ামীয়ের আধু শ্ব নকোর বেয়ল এাঁরা নেুন সকানও আধু শ্বনকো আয়ননশ্বন, োাঁয়ের
ভার্া-সিেনার বেয়ল নেুন সকানও সিেনার জে সেনশ্বন; েু িঃসাহশ্বসকো এবং
বেয়সাশ্বিে শ্ববয়দ্রায়হর বেয়ল এাঁরা সামাশ্বজক োাঁে শ্বনশ্ববষবায়ে সময়ন শ্বনয়েয়েন।”

৯

হাংশ্বর কশ্বব-সলখ্য়করাও পঞ্চায়ের েেয়কর এই ‘োশ্বন্তকলযাণ’ রূপশ্বটয়ক আশ্ববষ্কার কয়র এর সমায়লািনা
কয়রশ্বেয়লন। ক্ষুধােষ এই যু বকয়ের ময়ন হয়েশ্বেল সাশ্বহয়েযর সক্ষয়ত্র্ও িয়লয়ে োনু শ্বেকো ও শ্বনলষ জ্জ প্রশ্বেষ্ঠান
স্তাবকো। মলে রােয়িৌধু রী এই সময়ের কশ্বব ো সম্পয়কষ শ্বলয়খ্য়েন,
“েখ্ন িাশ্বরশ্বেয়ক বুদ্ধয়েব বসু , অশ্বমে িক্রবেষী, শ্ববষ্ণু সে, সু ধীন্দ্রনাথ েি-র
এশ্বলশ্বটস্ট কশ্বব ো শ্বনয়ে হই হই। বামপন্থীয়ের কা জগুয়লাে সু ভার্ মুয়খ্াপাধযাে,
েীয়নে োস বীয়রন্দ্র িয়টাপাধযাে। শ্বলটল মযা াশ্বজয়ন েঙ্খ সঘার্ আয়লাক সরকার
সু নীল য়ঙ্গাপাধযাে। কশ্ববোগুশ্বলর সবাধস্তো সসই অশ্বভজাে সমায়জই, বড়য়লাকয়ের
আেরখ্াওো ভার্া। সভাকাবুলাশ্বরর নিু ইভা

রবীন্দ্রনায়থর, এমনশ্বক অশ্বভধান সঘাঁয় ট

শ্ববেঘুয়ট েে বেশ্বরর বাহবা... পােকয়ক ভুশ্বলয়ে রাখ্ার জয়নয কশ্ববোে নানারকম
১০

সকোবী েন্দ বযবহার।একরকয়মর সভয়ো ও সজনানা কশ্ববয়ত্বর ালাও কারবার।”

অথষাৎ হাংশ্বর কশ্বব -সলখ্কয়ের কায়ে েৎকালীন বাংলা কশ্বব ো সকানও ভায়বই গ্রহণয়যা য শ্বেল না। আধু শ্ব নকোর
শ্ববয়রাশ্বধো কয়র োাঁরা এই ধরয়নর কশ্বব ো, েে বযবহার ইেযাশ্বে নাকি কয়রশ্বেয়লন। োাঁয়ের ময়ে বাংলা
সাশ্বহয়েযর জ য়ে েখ্ন আধু শ্বনকোর অিলাবস্থা সৃ শ্বষ্ট হয়েয়ে। সসই ‘সহশ্বজমশ্বন’-সক আঘাে কয়র নেুন
সাশ্বহেযােেষ সন্ধায়নর সিষ্টা করয়লন োাঁরা।
৩

১৯৬১ সায়ল বুয়লশ্বটন প্রকায়ের মধয শ্বেয়ে শুরু হে হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর পথিলা। ইংরাশ্বজ য়ে সলখ্া সাশ্বহেযােেষ
সংক্রান্ত সসই বুয়লশ্বটন পাটনা সথয়ক প্রকাে কয়রন মলে রােয়িৌধু রী। কলকাোে সাশ্বহশ্বেযক মহয়ল সসগুশ্বল
শ্ববশ্বল কয়রন মলয়ের বন্ধু, হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর অনযেম স্রষ্টা হারাধন ধারা ওরয়ফ সেবী রাে। অেযন্ত প্রস্তুশ্বেহীন
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ভায়ব অথি সয়িেন আয়ন্দালন করার োশ্ব য়ে শুরু হে ক্ষুশ্বধে প্রজয়ের শ্ববয়দ্রাহ। ইয়স্তহার োশ্বপয়ে, শ্বনশ্বেষষ্ট
আেেষ সাময়ন সরয়খ্ সাশ্বহশ্বেযক আয়ন্দালন বাংলা সাশ্বহয়েযর ইশ্বেহায়স এই প্রথম। অশ্বিয়রই হাংশ্বরয়ের এই
আয়ন্দালন সাশ্বহশ্বেযক ও সামাশ্বজক মহয়ল আয়লাড়ন েুয়লশ্বেল।
অনয সবশ্বকেু র মে হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর সূ িনার ইশ্বেহাসও শ্ববেকষরশ্বহ ে নে। কারা হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর স্রষ্টা,
সকানশ্বট যথাথষ হাংশ্বর আয়ন্দালন ো শ্বনয়ে হাংশ্বর কশ্বব -সলখ্কয়ের ময়ধযই মেপাথষকয ও কাো সোাঁড়ােুাঁশ্বড় লক্ষ
করা স য়ে। এবং আজও ো শ্বনয়ে শ্বব েকষ অবযাহে। একশ্বেন যাাঁরা একসয়ঙ্গ আয়ন্দালন শুরু কয়রশ্বেয়লন,
োাঁরাই পরবেষী কায়ল এয়ক অপরয়ক অস্বীকায়রর সখ্লাে সময়ে উয়েয়েন। মলে রােয়িৌধু রীর ময়ে এই
আয়ন্দালয়নর স্রষ্টা শ্বেশ্বনই। আবার বেয়লির সঘার্ বা বসু য়েব োেগুপ্ত মলে-সূ শ্বিে হাংশ্বর আয়ন্দালনয়ক সসভায়ব
গুরুত্বই শ্বেয়ে িানশ্বন। প্রকৃে হাংশ্বর আয়ন্দালন োাঁরাই শুরু কয়রশ্বেয়লন বয়ল োাঁয়ের োশ্বব। এই োশ্বব ও পালটা
োশ্ববর েীব্রো এয়োই সবশ্বে সয হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর ধারাবাশ্বহক ইশ্বেহাসয়ক েু ই পয়বষ ভা

কয়র সনওো সযয়ে

পায়র। একশ্বট পবষ মলে প্রবশ্বেষে হাংশ্বর আয়ন্দালন; হাংশ্বরয়ের শ্ববরুয়দ্ধ মামলা োয়ের ও োর শ্বনষ্পশ্বি পযষন্ত
(১৯৬৫) যার সমেসীমা। আর অনয পবষশ্ব ট হল পুনরুত্থান পবষ; ‘ক্ষুধােষ’ পশ্বত্র্কায়ক সকন্দ্র কয়র বেয়লিরবাসু য়েব-সু ভার্ সঘার্-প্রেীপ সিৌধু রীরা সয ইশ্বেহায়সর সকন্দ্রশ্ববন্দু।
োো সমীর রােয়িৌধু রীর সূ য়ত্র্ পাটনাে ১৯৬১ সায়লর নয়ভম্বর মায়স কশ্বব েশ্বক্ত িয়টাপাধযায়ের সয়ঙ্গ আলাপ
হে মলয়ের। েেশ্বেয়ন প্রথম হাংশ্বর বুয়লশ্বটন প্রকাশ্বেে হয়েয়ে। েশ্বক্তর সয়ঙ্গ এ শ্ববর্য়ে কথা হে মলয়ের।
েশ্বক্তও উৎসাশ্বহে হন। কলকাোে শ্বফয়র শ্বেশ্বন ‘সম্প্রশ্বে’ পশ্বত্র্কাে শ্বলখ্য়লন ‘কশ্ববো শ্ববর্েক প্রস্তাব’। সকানও
পশ্বত্র্কাে এশ্বটই প্রথম প্রকাশ্বে ে হাংশ্বর শ্ববর্েক রিনা। এরপয়রই ১৯৬২ সায়লর এশ্বপ্র ল মায়স প্রকাশ্বেে হে
‘হাং শ্বর সজনায়রেন’। ইংরাশ্বজ ভার্াে। এই সংখ্যাে শ্বেনজয়নর নাম শ্বেল। শ্বক্রয়েটর: মলে রােয়িৌধু রী, শ্বলর্ার:
েশ্বক্ত িয়টাপাধযাে, এশ্বর্টর: সেবী রাে। সু েরাং এশ্বট

খ্ুবই স্পষ্ট হাংশ্বর আয়ন্দালন মলে , েশ্বক্ত ও সেবীর

উয়েযায় ই প্রথম শুরু হে। েশ্বক্ত িয়টাপাধযাে জশ্বড়ে থাকাে সসই সময়ের অয়নক প্রশ্বেশ্বষ্ঠে কশ্ববই হাংশ্বর
পশ্বত্র্কাে সলখ্া সেন। োাঁয়ের ময়ধয সন্দীপন িয়টাপাধযাে, উৎপলকুমার বসু , শ্ববনে মজুমোর প্রমুখ্ উয়ল্লখ্য়যা য।
েয়ব এই সব প্রশ্বেশ্বষ্ঠে সলখ্য়করা সসশ্বেনও হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর প্রকৃে মুখ্ শ্বেয়লন না। ধীয়র ধীয়র হাংশ্বর
ভাবধারার সয়ঙ্গ জশ্বড়য়ে পয়ড় সবেশ্বকেু নেুন নাম-বেয়লির সঘার্, বাসু য়েব োেগুপ্ত, সু ভার্ সঘার্, সু য়বা আিাযষ,
প্রেীপ সিৌধু রী প্রমুখ্। এই পযষায়ে (১৯৬২-৬৪) বহু হাংশ্বর শ্বলফয়লট প্রকাশ্বেে হয়েয়ে। সসই সব শ্বলফয়লয়ট
সাশ্বহেয, ধমষ, কশ্ববো, রাজনীশ্বে ইেযাশ্বে নানা শ্ববর্য়ে হাংশ্বর ময়নাভাব প্রকাশ্বেে হে। োপায়না হে কশ্ববো ও
েয। এই শ্বলফয়লটগুশ্বলয়ে সকানও পযষাে সংখ্যা উয়ল্লখ্ করা হে না বা সসই সংখ্যার সকানও ধারাবাশ্বহকো
থাকে না। এর কারণ ময়ন হে অবেযই প্রিশ্বলে প্রথায়ক অস্বীকার করার প্রবণো। েয়ব এর ফয়ল বেষমায়ন
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ইশ্বেহাস রিনা কশ্বেন হয়ে উয়েয়ে। যাই সহাক, হাংশ্বরয়ের আেেষ, সলখ্ায়লশ্বখ্, েে বযবহার প্রিশ্বলে সাশ্বহেয
সথয়ক অয়নকাংয়েই পৃ থক শ্বেল। োাঁয়ের রিনার শ্বব রুয়দ্ধ অেীলোর অশ্বভয়যা ও উেয়ে থায়ক নানা মহল সথয়ক।
োর উপর হাংশ্বরয়ের শ্বকেু কাযষকলাপও েখ্ন আয়লাড়য়নর শ্বব র্ে হয়ে ওয়ে। সংবােপয়ত্র্র অশ্বফয়স শ্বরশ্বভউ
করার জনয জুয়োর বাক্স বা সাো পাো শ্বেয়ে আসা, প্রশ্বেশ্বষ্ঠে সাশ্বহশ্বেযকয়ের অশ্বফয়স সফান কয়র োাঁ র সেয়লর
কাল্পশ্বনক অসু য়খ্র সংবাে সেওো, রমণীর উেু ক্ত বক্ষ প্রেেষনীয়ে পশ্বণ্ডে সমায়লািকয়ের আমন্ত্রন জানায়না,
শ্ববখ্যাে সলাকজয়নর কায়ে জীবজন্তুর মুয়খ্াে পাথায়না –যায়ে সলখ্া আয়ে সলা ান, ‘মুয়খ্াে খ্ুয়ল সফলু ন’ ;
ইেযাশ্বে কাজকয়মষ হাংশ্বরয়ের শ্বব রুয়দ্ধ অয়নয়ক ক্ষুি হয়ে ওয়েন। োোড়া হাংশ্বরয়ের সনো , মােলাশ্বম ইেযাশ্বের
নানা কাশ্বহনী পল্লশ্ববে হয়ে বাজায়র েশ্বড়য়ে পয়ড়। ইশ্বেময়ধয সকানও একশ্বট শ্বলফয়লয়ট বেয়লির সঘায়র্র ‘শ্বেন
শ্ববধবা’ কশ্ববোশ্বট প্রকাশ্বেে হয়ল অেীলোর অশ্বভয়যায়

পুশ্বলে প্রোসয়নর েরফ সথয়ক সখ্াাঁজখ্বর সনওো শুরু

হে। পুশ্বলয়ের েৎপরো আাঁ ি কয়র প্রশ্বেশ্বষ্ঠে কশ্ববরা হাংশ্বরয়ের সথয়ক শ্বনয়জয়ের েূ রত্ব বাড়ায়ে শুরু কয়রন।
শ্বকন্তু বেয়লির-বাসু য়েব-মলে-সু ভার্রা েয়ম না শ্ব য়ে নেুন উেযয়ম সলখ্ায়লশ্বখ্ শুরু কয়রন। শ্বেক হে নেুন কয়র
‘হাংশ্বর সজনায়রেন’ সবর করা হয়ব। ১৯৬৪ সায়লর মাোমাশ্বে প্রকাশ্বেে হে ১৬ পৃ ষ্ঠার হাংশ্বর সজনায়রেন
পশ্বত্র্কা। োয়ে নাম শ্বেল সু য়বা আিাযষ, প্রেীপ সিৌধু রী, সেবী রাে, সু শ্ববমল বসাক, বাসু য়েব োেগুপ্ত, বেয়লির
সঘার্, উৎপলকুমার বসু , রামানন্দ িয়টাপাধযাে, মলে রােয়িৌধু রী এবং সু ভার্ সঘার্। সংখ্যাশ্বটর প্রকােক শ্বেয়লন
সমীর রােয়িৌধু রী। মুদ্রয়কর নাম শ্বেল না। হাংশ্বর সজনায়রেয়নর এই সংখ্যার শ্ববরুয়দ্ধ পুশ্ব লে স্বেিঃপ্রয়ণাশ্বেে হয়ে
মামলা কয়র উক্ত এ ার জয়নর শ্বব রুয়দ্ধ। মূ ল অশ্বভয়যা শ্বেল,
“Entering into a criminal conspiracy for an obscene unauthorised
publication to wit a booklet Hungry Generation and thereby
continued its circulation to corrupt the minds of the common
reader.”

১১

এ ায়রা জয়নর শ্ববরুয়দ্ধ অশ্বভয়যা

আনা হয়লও অেীল সাশ্বহেয প্রিার ও সলখ্ার জনয সগ্রফোর করা হল ৬

জনয়ক। ২ সসয়েম্বর কলকাো সথয়ক বেয়লির সঘার্ ও সু ভার্ সঘার্, ৪ সসয়েম্বর পাটনা সথয়ক মলে
রােয়িৌধু রী, এরপর িাইবাসা সথয়ক সমীর রােয়িৌধু রী, শ্বত্র্পুরা সথয়ক প্রেীপ সিৌধু রী ও হাওড়া সথয়ক সেবী রাে
সগ্রফোর হন। পশ্বলয়ের কায়ে জবানবন্দী শ্বেয়ে সকউ সকউ হাংশ্বর সজনায়রেয়নর সয়ঙ্গ শ্বনয়জয়ের সযা ায়যা
অস্বীকার কয়রন। পুশ্বলে একমাত্র্ মলে রােয়িৌধু রীর কশ্ববোর (প্রিণ্ড ববেু যশ্বেক েু োর) শ্ববরুয়দ্ধ অেীলোর
অশ্বভয়যায় মামলা োয়ের কয়র। কশ্বব -সলখ্কয়ের সগ্রফোয়রর খ্বর দ্রুে েশ্বড়য়ে পয়ড় সারা সেয়ে। সেে সথয়ক
শ্ববয়ির শ্ববশ্বভন্ন প্রায়ন্ত। পুশ্ব লশ্বে হস্তয়ক্ষয়পর শ্ববরুয়দ্ধ সমায়লািনার স উ ওয়ে। মামলার শ্বব িায়র বযােোল সকায়টষ
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মলয়ের শ্বব রুয়দ্ধ অেীল সলখ্ার অশ্বভয়যা

প্রমাশ্বণে হে। ২০০ টাকা জশ্বরমানা ও অনাোয়ে এক মাস শ্বব নাশ্রম

কারােয়ণ্ডর শ্বনয়েষে সেওো হে। মলে হাইয়কায়টষ আশ্বপল কয়রন। হাইয়কাটষ মলয়ের সলখ্ার শ্ববরুয়দ্ধ অশ্বভয়যা
খ্াশ্বরজ কয়রন (২৬ জু লাই ১৯৬৭)। মলে সবকসু র খ্ালাস সপয়লও েেশ্বেয়ন বন্ধুশ্ববয়চ্ছে ঘয়ট শ্ব য়েয়ে।
বেয়লির-বাসু য়েব-সু ভার্রা মলয়ের সথয়ক সশ্বরয়ে শ্বনয়েয়েন শ্বনয়জয়ের। োাঁয়ের মূ ল অশ্বভয়যা

শ্বেল মলে

প্রিারয়লালু প। মলে এরপর হাংশ্বর সজনায়রেন পশ্বত্র্কার েু শ্বট সংখ্যা সবর কয়রন। ১৯৬৮ সায়ল এই পশ্বত্র্কার
প্রকাে বন্ধ হয়ে যাে। মলে রােয়িৌধু রীও সলখ্ায়লশ্বখ্র জ ৎ সথয়ক সস্বচ্ছা শ্বনবষাসন শ্বনয়ে সয়র যান। সের্ হয়ে
যাে েুমুল আয়লাড়ন ও উয়িজনামে একটা যু ।
মলে রােয়িৌধু রী হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর সমাশ্বপ্ত সঘার্ণা করার পর বেয়লির-বাসু য়েবরা নেুন কয়র ক্ষুধােষ
আয়ন্দালয়নর উয়েযা

সনন। পূ য়বষর হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর সয়ঙ্গ যু ক্ত থাকয়লও বেষমায়ন এাঁরা সসই পবষয়ক সনহাে

মজা বয়ল ময়ন করয়ে থায়কন, এবং এর োেভার পুয় রাটাই মলে ও েশ্বক্তর উপর িাশ্বপয়ে সেন। োাঁয়ের ময়ে
মলে সযখ্ায়ন আয়ন্দালয়নর সের্ সঘার্ণা কয়রয়েন সসখ্ান সথয়কই প্রকৃ ে হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর সূ িনা। উক্ত প্রথম
২২
পযষােয়ক োাঁরা ‘িুলয়ক সেওো’ পযষাে বয়ল োশ্বচ্ছলযও কয়রন। মলয়ের শ্ববরুয়দ্ধ শ্বমথযাভার্ণ ও আত্মপ্রিায়রর

অশ্বভয়যা

েুয়ল োাঁ রা পূ য়বষর হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর সয়ঙ্গ শ্বনয়জয়ের সংয়যা

অস্বীকার কয়রন এবং পালটা োশ্বব

কয়রন, োাঁরাই হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর প্রকৃে মুখ্। হাংশ্বর সজনায়রেন পশ্বত্র্কার সয সংখ্যায়ক সকন্দ্র কয়র মামলাসমাক্দ্র্দ্মা হে সসই সংখ্যা োাঁয়েরই পশ্বরকশ্বল্প ে এবং মলয়ের সলখ্া োয়ে থাকয়লও পশ্বত্র্কা প্রকায়ে মলয়ের
সকানও ভূশ্বমকাই শ্বেল না বয়ল োাঁয়ের োশ্বব। এই সংখ্যা প্রকাে সথয়কই হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর রাে োাঁয়ের হায়ে
িয়ল আয়স বয়ল োাঁয়ের বক্তবয।
১৯৬৮-৬৯ সাল হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর যু সশ্বন্ধক্ষণ। এই বেয়রই মলে সলখ্ায়লশ্বখ্র জ ৎ সথয়ক শ্বনয়জয়ক
সশ্বরয়ে সনন এবং এই বেয়রই বেয়লির সঘার্, প্রেীপ সিৌধু রী, বাসু য়েব োেগুপ্ত, সু ভার্ সঘার্, সু য়বা আিাযষ –
এই পাাঁি জয়নর প্রয়িষ্টাে প্রকাশ্বেে হে ‘ক্ষুধােষ’ পশ্বত্র্কা। হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর শ্বনয়ভ আসা আগুন পুনরাে
জ্বাশ্বলয়ে সোলার উয়র্দ্য়েযই ক্ষুধােষ প্রকাে। প্রথম ক্ষুধােষ সংখ্যার সম্পােক শ্বেয়লন বাসু য়েব োেগুপ্ত। এই
সংখ্যাে সলখ্া হল,
ক্ষুধােষ স াষ্ঠী বা সমাজ নে ক্ষুধােষ বাসু য়েব োেগুপ্তর নে ক্ষুধােষ কাউয়ক সু বাোস সেয়ব না সমুজ্জ্বল
ড্রশ্বেং রুয়মর স্বশ্বস্ত সেয়ব না সেয ও সেযো যায়ের কায়ে এক ক্ষুধােষ োয়ের ক্ষুধােষ ক্ষুধায়েষর।
বস্তুে ক্ষুধােষ পশ্বত্র্কায়ক সকন্দ্র কয়রই হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর শ্বদ্বেীে পযষায়ের ইশ্বেহাস। একশ্বেক সথয়ক সেখ্য়ল
এই সমে পয়বষই ক্ষুশ্বধে কশ্বব -সাশ্বহশ্বেযকয়ের উয়ল্লখ্য়যা য রিনা প্রকাশ্বেে হয়েয়ে। প্রথম পয়বষ আয়লাড়ন যেটা
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হয়েশ্বেল োর সয়ঙ্গ পাল্লা শ্বেয়ে সাশ্বহেয সৃ শ্বষ্ট সম্ভব হেশ্বন। শ্বদ্বেীে পয়বষ এয়স োাঁয়ের রিনা অয়নকাংয়ে পশ্বরণশ্বে
পাে। সসই সয়ঙ্গ

নেুন কশ্বব-সাশ্বহশ্বেযয়করা এয়স সযা

সেন োাঁয়ের সয়ঙ্গ। ফাল্গুনী রাে, অবনী ধর, আপ্পা

বয়ন্দযাপাধযাে, অরশ্বণ বসু , রশ্ববউল, অঞ্জন বয়ন্দযাপাধযাে, অরুণ বশ্বণক, অরুয়ণে সঘার্, জামালউশ্বর্দ্ন,
েীপকয়জযাশ্বে বড়ুো, সু বীর মুয়খ্াপাধযাে, পাথষপ্রেীম কাশ্বঞ্জলাল, শ্বনমষল হালোর, জীবয়োর্ োস, সমীরণ সঘার্
প্রভৃশ্বে বহু নেুন কশ্বব-সাশ্বহশ্বেযয়কর সলখ্া প্রকাশ্বেে হে ‘ক্ষুধােষ’ পশ্বত্র্কাে।
১৯৬৯ সায়ল ক্ষুধােষ পশ্বত্র্কার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ্বেে হে। সােশ্বট সংখ্যা প্রকায়ের পর ১৯৮৪ শ্বিিঃ বন্ধ
হয়ে যাে এই প্রকােনা। মধযবেষী ১৫ বের জুয়ড় হাংশ্বর আয়ন্দালন োর অশ্বন্তম রূপ সপয়েয়ে। সিয়রর েেয়ক
জরুশ্বর অবস্থার সমে আন্ডারগ্রাউয়ন্ড িয়ল শ্ব য়েশ্বেল এই পশ্বত্র্কা। প্রকায়েয সবিা-সকনা করয়ে িাইয়ো না সকউ।
হাংশ্বরয়ের বনরাজযবােী আখ্যাও সেওো হে এই সময়ে। শ্বকন্তু সকানও শ্বকেু র সোোো না কয়রই ক্ষুধােষ
প্রকাশ্বেে হয়ে থায়ক। সকানও সংখ্যার সম্পােনা কয়রন বাসু য়েব োেগুপ্ত, কখ্নও সু ভার্ সঘার্, কখ্নও
বেয়লির সঘার্ বা প্রেীপ সিৌধু রী। এই সমে পশ্বিমবয়ঙ্গর শ্ববশ্বভন্ন অঞ্চয়লও ক্ষুধােষ মেবায়ে শ্ববিাসী সবে শ্বকেু
পশ্বত্র্কা প্রকাশ্বেে হয়ে শুরু কয়র। শ্ববয়ের্ কয়র উিরবয়ঙ্গর সজলা েহরগুশ্বল –জলপাইগুশ্বড়, শ্বেশ্বলগুশ্বড়,
সকািশ্ববহার, বালু রঘায়ট এই প্রবণো সবশ্বে কয়র লশ্বক্ষে হে।
৪

সকানও সাশ্বহশ্বেযক আয়ন্দালনই মুয়খ্র কথাে ববধো পাে না। সাশ্বহয়েযর ময়ধয সসই আয়ন্দালয়নর মূ ল ে শ্বেকশ্বট
প্রশ্বেফশ্বলে হওো িাই। যশ্বেও হাংশ্বর কশ্বব-সাশ্বহশ্বেযকয়ের সকউ সকউ পরবেষী কায়ল সঘার্ণা কয়রয়েন, “হাংশ্বর
কশ্বব সলখ্করা সকানও েেষয়নর উপর শ্বভশ্বি কয়র সলয়খ্ না...”

১২

শ্বকন্তু সসই অস্বীকারটাই েেষন হয়ে সেখ্া

শ্বেয়েয়ে হাংশ্বর রিনাে। শ্বনয়জয়ের জীবন মন্থনজাে রিনা হয়লও িাশ্বরত্র্ধয়মষ হাংশ্বর রিনাগুশ্বলর ময়ধয সমধমষী ো
লক্ষণীে। প্রশ্বেয়স্রায়ের খ্ায়ে বইয়ে বইয়েই হাংশ্বর হয়ে উেল বাংলা সাশ্বহয়েযর এক স্বেন্ত্র ব ষনাম। শ্ববর্ে ও
প্রকরয়ণ স্বেন্ত্র সসই ব ষ।
শ্ববয়ের্ কয়র এ প্রসয়ঙ্গ হাংশ্বর কশ্বব সাশ্বহশ্বেযকয়ের েে ও ভার্া বযবহার আমায়ের নজয়র আয়স। প্রথম
সথয়কই হাংশ্বররা েে ও ভার্া বযবহার শ্বনয়ে অেযন্ত সয়িেন শ্বেয়লন। কারণ োাঁয়ের ময়ে ‘হাজার বেয়রর
বুয়জষাো সভযোর গু-মুে সলয়

ধ্বংস হয়ে স য়ে েয়ের শ্বনরয়পক্ষ োৎপযষ। োাঁয়ের ময়ে মানু য়র্র বযবহৃে

প্রশ্বেশ্বট েেই জশ্বড়ে োর মূ লযয়বায়ধর সয়ঙ্গ, অয়নকটা মাংয়সর উপর িামড়ার ময়ো। োই েয়ের েরীর সথয়ক
োর পুরায়না মাংস-িামড়ার সখ্ালস খ্ুয়ল শ্বনয়ে না পারয়ল সস েে কখ্য়নাই শ্বনয়জর হয়ব না। আর েে যশ্বে
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শ্বনয়জর না হে, ো কখ্য়নাই সেযয়ক বহন করয়ে সক্ষম হয়ব না। সসই জনযই আমরা সেশ্বখ্ হাংশ্বর
ইয়স্তহারগুশ্বলয়ে েে-ভার্া বযবহার শ্বনয়ে একাশ্বধক শ্বনয়েষে।


“পাোপাশ্বে েু শ্বট েয়ের এোবৎকায়লর প্রশ্বেশ্বষ্ঠে আাঁ োে ধাো শ্বেয়ে সভয়ঙ সেওো এবং েদ্বারা অসবণষ
ও অনবধ েে ও বাকয বেশ্বর।



কথা বলার সময়ে েয়ের শ্বভেয়র সয ধরয়নর ধ্বশ্বন পুয়র সেওো হে, কশ্ববোয়ে সসই ধ্বশ্বনয়ক আরও
িাাঁিায়োলা কয়র উদ্ঘাটন করা।



কথা বলার সমে সয ধরয়নর মাপ আর ওজয়নর েে বযবহার করা হে, কশ্ববোয়েও োই।



পেযেন্দ ও

েযেন্দ উভয়ের অবলু শ্বপ্ত ঘশ্বটয়ে একটা সহজ সরল শ্বনজস্ব বেলীর বযবহার যা ধাাঁ কয়র

ু য়ক যায়ব যায়ক জানায়না হয়চ্ছ োর সমজায়জ”।১৩


“সাধারণ কথয ভার্ায়ক বযশ্বক্ত ে কয়র েু ময়ড় মুিয়ড় বযবহার করা।



সমাজ সয সব েেয়ক অেীল বয়ল বজষন কয়র এবং সয শ্বিন্তায়ক েূ র্ণীে বয়ল শ্বধোর সেে, োর ময়ধযই
লু শ্বকয়ে থায়ক সমসামশ্বেক জীবয়নর অয়নক সেয –এগুশ্বলয়ক বযবহার করা”।

১৪

আশ্বঙ্গয়কর শ্বেক সথয়কও ক্ষুধােষরা শ্বনয়ে আসয়ে সিয়েয়েন এক ধরয়নর স্বেিঃস্ফূেষ ো। খ্ুব ধীয়র, বারংবার
পশ্বরমাজষন কয়র, বাে শ্বেয়ে, অসংখ্য সম্ভাবনার কথা সভয়ব সলখ্াশ্বলশ্বখ্র শ্বেন সের্ হয়ে শ্ব য়েয়ে বয়লই শ্বে ল
োাঁয়ের মে। মলে রােয়িৌধু রী শ্বলয়খ্য়েন, ‘এখ্ন কশ্বব ো রশ্বিে হে অর যাজয়মর মে স্বেিঃস্ফূশ্বেষয় ে’।

১৫

বেয়লির সঘার্ও অনু রূপভায়ব বয়লন,
‘এই ভার্া লশ্বজকয়ক শ্বমথযা প্রমাণ করয়ব। জীবয়নর আয়লাশ্বকে অংে সথয়ক
অন্ধকারমে প্রয়েয়ে এই ভার্া এমন ভায়ব যাোোে করয়ে থাকয়ব সয, সরাবট
মশ্বস্তয়ষ্ক ো আর সকানও স উ েুলয়ব না। অথবা ো এক স ালকধাাঁধা বয়ল ময়ন
হয়ব।

১৬

এই স্বেস্ফূেষ োর বেলী প্রসয়ঙ্গ অবেয আমায়ের স্বভাবেই ময়ন পয়ড় যাে আয়মশ্বরকার বীট কশ্ববয় াষ্ঠীর কথা।
শ্ববে েেয়কর পঞ্চায়ের েেয়ক যায়ের সোল্পপাড় করা আশ্ববভষাব। শ্ববট সাশ্বহয়েযর প্রশ্বেশ্বনশ্বধস্থানীে সাশ্বহশ্বেযক
জযাক সকরুোক এক সাক্ষাৎকায়র বয়লয়েন,

১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা
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‘এই দ্রুে শ্বলখ্য়নর সমে শ্বিন্তা পদ্ধশ্বেটা আত্মকবুলশ্বের ধরয়ন হে, শ্বব শুদ্ধ এবং
জীবনীেশ্বক্তয়ে উর্দ্ীশ্বপে। ... শ্বেয়ল্প এই অনু ভূশ্বেই আশ্বম পেন্দ কশ্বর সবয়িয়ে সবশ্বে ,
পশ্বরমাশ্বজষে েেশ্ববনযাস নে, অনু ভূশ্বের সংবরণ নে’।

১৭

এই স্বেিঃস্ফূেষ োর বেলী আমরা খ্ুয়াঁ জ পাব মলে রােয়িৌধু রীর ‘প্রিণ্ড ববেু যশ্বেক েু োর’ বা ‘জখ্ম’ বা ‘আমার
অমীমাংশ্বসে শুভা’ প্রভৃশ্বে কশ্ববোর ময়ধয। উোহরণ স্বরূপ আমরা ‘প্রিণ্ড ববেু যশ্বেক েু োর’ কশ্ববোর উয়ল্লখ্
করয়ে পাশ্বর। এই কশ্বব োশ্বট অেীল বয়ল আোলয়ে মামলা িয়লশ্বেল। কশ্ববোর সের্ পাাঁিটা লাইন লক্ষয করা
যাক:
োাঁয়ক োাঁয়ক েুাঁি েুয় ট যায়চ্ছ রক্ত সথয়ক কশ্ববোে
এখ্ন আমার সজশ্বে েযায়ঙর সিারািালান সসাঁয়োয়ে িাইয়ে
শ্বহেশ্বটক েেরাজয সথয়ক ফাাঁসায়লা মৃ েুযয়ভেী সযৌন পিুষলাে
ঘয়রর প্রয়েযকটা সেওোয়ল মামুষ খ্ী আেনা লাশ্ব য়ে আশ্বম সেখ্শ্বে
কয়েকটা নযাংয়টা মলেয়ক সেয়ড় শ্বেয়ে োর অপ্রশ্বেশ্বষ্ঠ ে সখ্য়োয়খ্শ্বে
এখ্ায়ন থটপ্রয়সস সভয়ঙয়ে, েয়ের যু শ্বক্তপূ ণষ শ্বসয়কায়েন্স নষ্ট করা হয়েয়ে, এমনশ্বক ইয়মজ

য়ড় ওোর সমে

সেওো হেশ্বন। অথি পুয়রা কশ্বব োর সটাটাল ইমপযাক্ট এমন, যায়ে পােক নাস্তানাবুে হয়ে যাে। এয়কর পর এক
ইয়মজ অেযন্ত দ্রুে এশ্ব য়ে শ্ব য়ে পােকয়ক শ্বঘয়র সফয়ল। শ্বক েু েয়ের বানায়ন উচ্চারণ প্রবণোয়ক গুরুত্ব
সেওোর শ্ববর্েশ্বটও লক্ষযণীে। অথবা প্রেীপ সিৌধু রীর কশ্ববো ‘িমষয় রা ’ :
প্রেীপ সিৌধু রীর শ্ববপয়ক্ষ আর অশ্বভয়যা সনই, -মা মৃ েুয এখ্ন োর শ্বেোশ্বে হাে,
৮৬ x৫ আঙ্গু ল বশ্বসয়ে শ্বেয়েয়ে আমার িামড়াে, মা ৮৬ আঘাে সহয কয়রশ্বেয়ল অথি
সকালকাোর মে অশ্ববকল নে সোমার েরীর।
প্রেীপ সিৌধু রীর কশ্ববোে মলয়ের কশ্ববোর ময়ো সেে শ্বিয়ির অপ্রেুলো সনই। বরং বযক্তয়বযর সরে স্পষ্ট
ধশ্বরয়ে শ্বেয়েই আগ্রহী শ্বেশ্বন। োাঁর কশ্ববোর ভার্াে আিযষ বাাঁধােয়ন্দর প্রবহমানো।

য়েযর সক্ষয়ত্র্ও আমরা

সেশ্বখ্ ববশ্বিত্র্। বাসু য়েব োেগুয়প্তর রন্ধনোলা নামক সোয়টা ল্প –সযখ্ায়ন এই সমাজ সথয়ক আত্ময় াপনকারী েু ই
িশ্বরত্র্ সযন েীব্র নােকোর শ্বখ্য়েে োন শ্বেয়ে থায়ক:
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‘েু জয়ন মুখ্ মুয়ে োরপর সসই াকা সেওো খ্াবায়রর থালাটার কায়ে উবু হয়ে বয়স
থাশ্বক জরাগ্রস্থ বৃ য়দ্ধর মেন। সরায়স্টর ন্ধ িাশ্বরশ্বেক আয়মাশ্বেে কয়র সোয়ল। সসই
য়ন্ধর োপটা এয়স লায়

আমায়ের আমায়ের নায়ক। আর আমরা সসই

ন্ধ নায়ক

শ্বনয়ে শ্বনয়ে কে শ্বেয়নর সযন কে রায়ের সযন কে বেয়রর সযন বুশ্বে হাজায়রা
হাজার বেয়রর শ্বক্ষয়ধে োন শ্বেয়ে থাশ্বক। ...’
বাসু য়েয়বর েয সযন সম্পূ ণষেই শ্বনয়জয়ক শ্বনয়ে । প্রােেই োাঁর য়ল্পর প্রধান িশ্বরত্র্ হয়ে ওয়েন শ্বেশ্বন শ্বনয়জই।
খ্ণ্ড খ্ণ্ড বায়কযর মাধযয়ম শ্বেশ্বন প্রশ্বেশ্বট মুহূ েষ, প্রশ্বেশ্বট েৃ েয েুয়ল ধয়রন। সযন সকয়ট সকয়ট সেখ্ান শ্বেশ্বন এই
বাস্তবয়ক, শ্বনয়জর সবাঁয়ি থাকার মমষাশ্বন্তক অসহােোর পযষােগুয়লায়ক।
সু ভার্ সঘায়র্র েযও আমায়ের সাময়ন শ্বনয়ে আয়স শ্বনিঃসঙ্গোর অনয এক রূপকথা। প্রবহমান ভার্াে সু ভার্
প্রকাে কয়রন োর সবাঁয়ি থাকার শ্বেনশ্বলশ্বপ :
‘এক একশ্বেন রাস্তাে সবশ্বরয়ে পশ্বড় , কুমারী, KEELER, সমরী মারয়মইর্ সেশ্বখ্ ,
শ্বড়োহাট সথয়ক

রানহাটাে, কয়লজ শ্বিট সথয়ক কযামাক শ্বিয়ট, হায়ের কায়ে,

সিায়খ্র পায়ে আমার হানার সাময়ন হাজার হাজার ভাশ্বজষশ্বনশ্বট –ক্ষুধা ন ন কয়র।
‘সকানও েশ্বন ও রশ্ববয়ে কযাশ্বনং যাই, কথা হে মায়ের বযাপারী, ফয়ড় ও িালানোর,
সামুশ্বদ্রক মায়ের েরোম িয়ল, কায়লাবাজায়রর গুপ্তযন্ত্র এখ্ায়নই আশ্বব ষ্কার হে –
আশ্ববষ্কার হে োন্ডা ঘর, ইয়লকট্রশ্বনক ওয়েয়ভ পাশ্বেয়ে আশ্বব ষ্কার –লালবাজার
িংরুম, হায়ের র্ায়েগ্রাম, পায়ের র্ায়েগ্রাম, সিায়খ্র র্ায়েগ্রাম, সেশ্বখ্ –সক আমার
ভুল বুয়কর েশ্বব স াপন পায়ে েুয়ল শ্বনয়ে স য়ে,’ (যু য়দ্ধ আমার েৃেীে ফ্রি)
সু ভার্ সঘার্ োাঁর

য়েয সেে শ্বিয়ির বযবহার কয়রন, শ্বকন্তু পূ ণষয়চ্ছে বযবহার কয়রন না। অয়নকটা

সিেনাপ্রবায়হর ধরয়ণ এক বক্তবয সথয়ক দ্রুে অনয বক্তয়বয সয়র যান। অথি ময়ন হে, সযন একশ্বট অনু ভবই
ক্রমে প্রসাশ্বরে হয়ে িয়লয়ে।
৫

হাংশ্বর আয়ন্দালন একশ্বট শ্ববয়ের্ ময়নাভায়বর ফসল। বাংলা সাশ্বহয়েয এই আয়ন্দালন একটা নেুন বক্তবয ও ভার্া
বেশ্বর কয়রশ্বেল। ক্ষুধােষ কশ্বব-সাশ্বহশ্বেযকয়ের সলখ্ায়লশ্বখ্ সয সাশ্বহেয পশ্বরমণ্ডয়লর সীমা োশ্বড়য়ে সামাশ্বজ ক
পশ্বরয়বয়েও আয়লাড়ন বেশ্বরয়ে সক্ষম হয়েশ্বেল, োাঁয়ের শ্বব রুয়দ্ধ পুশ্ব লয়ের সমাকর্দ্মা িালায়নাই োর প্রমাণ। এই
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আয়ন্দালন সয েীব্রো শ্বনয়ে শুরু হয়েশ্বেল বা মামলা সমাকর্দ্মার কারয়ণ সয সামশ্বগ্রক আয়লাড়ন উয়েশ্বেল কয়েক
বেয়রর স্থােীয়ত্বই ো ক্রমে শ্বথশ্বেয়ে আয়স। েয়ব শুধু মাত্র্ স্থােীত্ব শ্বেয়ে সকানও আয়ন্দালয়নর গুরুত্ব বা প্রাশ্বপ্ত
শ্ববিার করা সম্ভব নে। ‘কয়ল্লাল’সের য়ড় সোলা আয়ন্দালনও সবশ্বেশ্বেন স্থােী হেশ্বন। শ্বকন্তু বাংলা সাশ্বহয়েয োাঁরা
একটা স্থােী োপ সরয়খ্ স য়েন। সময়ের সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ আয়ন্দালয়নর েীব্রো শ্বস্তশ্বমে হয়ে আসয়ে পায়র, শ্বকন্তু সয
ময়নাভাব এর জেোো, ো বাশ্বহে হে প্রজে সথয়ক প্রজোন্তয়র। ১৯৬১ সায়ল ক্ষুধােষ স উ আেয়ড় পড়ার পর
পরবেষী সবে কয়েক বের হাংশ্বর সলখ্ায়লশ্বখ্র বযাশ্বপ্ত সিায়খ্ পয়ড়। ক্ষুধােষ কশ্বব -সলখ্য়করা বাংলা সাশ্বহেযয়ক
কেটা প্রভাশ্বব ে কয়রশ্বেয়লন স্বভাবেই সসই প্রশ্ন উয়ে আয়স। সয েুমু ল আয়লাড়ন এই আয়ন্দালন

য়ড়

েুয়লশ্বেল –ো সথয়ক প্রাশ্বপ্তর ভাণ্ডার কেটুকু সস প্রয়শ্নর উিরও অনু সন্ধানয়যা য।
বস্তুে হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর গুরুত্ব শ্বনয়ে প্রথম সথয়কই শ্ববরুদ্ধ সমায়লািনার ধারাই শ্বেল প্রধান। সূ িনা লগ্ন
সথয়কই হাংশ্বরয়ের রিনা শ্বনয়ে প্রশ্বেকূল মোমে প্রবাশ্বহ ে হয়েয়ে। নসযাৎ করার সিষ্টা হয়েয়ে োাঁয়ের অবোন।
সকউ এই আয়ন্দালনয়ক ‘ ভীরভায়ব শ্ববয়েে শ্বনভষর’ আখ্যা শ্বেয়ে কয়োরভায়ব জাশ্বনয়েয়েন,
“শ্বনশ্ববষিার অশ্বেরঞ্জন, বাংলা ভার্ার অনযানয সলখ্কয়ের প্রশ্বে অবজ্ঞা, আমায়ের
সাশ্বহয়েযর ইশ্বেহাস সম্পয়কষ অজ্ঞো – ক্ষুশ্বধে বংয়ের অশ্বধকাংে রিনার এইগুশ্বল
হল প্রধান লক্ষণ।”

১৮

সকউ আবার আংশ্বেক সহানূ ভূশ্বের সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ স্বীকার কয়রয়েন হাংশ্বরয়ের উপর সনয়ম আসা প্রশ্বেষ্ঠায়নর আঘাে
‘হেে এক শ্বহসায়ব এয়ের জে বুশ্বেয়ে সেে’ ; শ্বকন্তু সসইসয়ঙ্গ হাংশ্বরয়ের স্বকীেোয়ক কাে ড়াে েুয়ল শ্বেশ্বন
মন্তবয কয়রন,
“শ্বনয়জয়ক শ্বনয়েই কশ্ববো’ কৃশ্বিবায়সর এই শ্বসদ্ধায়ন্তর পর খ্ুবই ধারাবাশ্বহক শ্বে ল
১৯
ক্ষুধােষ এই যু বকয়ের আশ্ববভষাব, প্রাে সযন প্রেযাশ্বেে।”

েয়ব, সময়ের সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ সকউ সকউ স্বীকার কয়র শ্বনয়েয়েন হাংশ্বরয়ের অবোন। সযমন সেয়বে রাে ‘শ্ববলশ্বম্বে
সওোল’ কয়র জানান, ‘পুশ্বলে, হাশ্বকম, প্রোসক, পশ্বত্র্কা, সাশ্বটষশ্বফয়কট-সই-করা স য়জয়টর্ সাশ্বহশ্বেযকরা যেই
শ্ববপরীে সাক্ষয শ্বেন, বাসু য়েব ও সু ভার্ এই সময়ের পয়ক্ষ শ্বনোন্ত জরুশ্বর সলখ্ক’।

২০

। কশ্বব অরুণ শ্বময়ত্র্র

সাক্ষাৎকায়রর একশ্বট অংে এ প্রসয়ঙ্গ স্মরণ করা সযয়ে পায়র।
“বাংলা সাশ্বহয়েয একশ্বট শ্বনশ্বেষষ্ট সমশ্বনয়ফয়স্টার শ্বভশ্বিয়ে আয়ন্দালয়নর সৃ শ্বষ্ট করা, োর
উয়র্দ্েয যাই সহাক না সকন, সসটা শ্বকন্তু হাংশ্বর সজনায়রেন কয়রয়ে। োয়ের উয়র্দ্েয
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বা ন্তবয সম্পয়কষ মেনদ্বধো থাকয়ে পায়র, শ্বকন্তু বাংলা সাশ্বহয়েযর ইশ্বেহায়স োরা
একটা অধযাে এটা মানয়েই হয়ব।”

২১

সময়ের েূ রয়ত্ব োাঁশ্বড়য়ে আজ ময়ন হে, সবে শ্বক েু নেুন শ্বে ন্ত এই আয়ন্দালন েু াঁয়ে সপয়রশ্বেল। হাংশ্বর আয়ন্দালন
সূ িনার অবযবশ্বহে পর সথয়কই র্ায়টর েেক জুয়ড় বাংলা সাশ্বহয়েয একাশ্বধক সোট সোট প্রশ্বেষ্ঠানশ্ববয়রাধী
আয়ন্দালন

য়ড় ওয়ে। সন্দীপ েি োাঁর গ্রয়ন্থ এই পয়বষ সংঘশ্বটে সোট বড় প্রাে কুশ্বড়শ্বট সাশ্বহেয পশ্বত্র্কা ও

আয়ন্দালয়নর ইশ্বেহাস শ্বলশ্বপবদ্ধ কয়রয়েন। শ্রুশ্বে আয়ন্দালন, োস্ত্রশ্ববয়রাধী আয়ন্দালন, শ্বনম সাশ্বহেয, োাঁি সভয়ঙ
সফল ইেযাশ্বে।

২২

অয়নক পাথষকয সয়ত্ত্বও একশ্বট জাে াে এই আয়ন্দাশ্বলে পশ্বত্র্কাগুশ্বলর প্রবণো ে সাধমষয

শ্বিশ্বিে করা যাে; ো হল প্রশ্বেষ্ঠান ও শ্বস্থোবস্থার শ্ববয়রাশ্বধো। হাংশ্বরয়ের প্রশ্বেষ্ঠানশ্ববয়রাশ্বধোর েুমু ল সলা ানই
এগুশ্বলর সূ িনায়ক ত্বরাশ্বেে কয়রশ্বেল বয়ল ময়ন হে।
এ কথা অনস্বীকাযষ সয, হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর পয়রই বাংলা েয-পয়েযর পরীক্ষা শ্বনরীক্ষা সীমাহীনভায়ব আরম্ভ
হয়েশ্বেল।

হাংশ্বরয়ের রিনাে সাহসী েে বযবহায়রর পর সথয়কই সাশ্বহয়েয উয়ে আসয়ে থায়ক লযাং ও

শুশ্বিবােু মুক্ত বোন। েয়ের েু াঁৎমা ষো েুয়ল সেওোর সক্ষয়ত্র্ হাংশ্বরয়ের একশ্বট েৃ ষ্টান্তমূ লক ভূশ্বমকা রয়েয়ে।
োশ্ববয়ে রাখ্ার সিষ্টা হয়লও হাংশ্বর ময়নাভায়বর স উ অবেয পরবেষীকায়ল বহু অঞ্চয়ল েশ্বড়য়ে পয়ড়। পশ্বিমবয়ঙ্গর
সজলা েহর ও সোট েহরগুশ্বলর সলখ্কয়ের ময়ধযও এই প্রবণো লক্ষয করা যাে। উিরবঙ্গ, শ্বত্র্পুরা ও বাংলা
ভার্াভার্ী শ্ববহার অঞ্চলগুশ্বলয়ে এয়কর পর এক প্রশ্বেষ্ঠানশ্ববয়রাধী ক্ষুধােষ সিেনা সমশ্বেে পশ্বত্র্কা প্রকাশ্বেে হে।
হাংশ্বরর প্রভাব কে বযাপক হয়েশ্বেল োর শ্বনেেষ ন ওই সব পশ্বত্র্কা। শ্বত্র্পুরাে ক্ষুধােষ সিেনা েশ্বড়য়ে সেওোর
কাজশ্বট কয়রন প্রেীপ সিৌধু রী। শ্বেশ্বন ‘স্বকাল’, ‘ফুিঃ’, ‘ক্ষুধােষ স্বকাল’ প্রভৃশ্বে শ্ববশ্বভন্ন নায়ম কা জ সবর কয়রন।
উিরবয়ঙ্গ কশ্বব অরুয়ণে সঘার্ ‘শ্বজরাফ’ পশ্বত্র্কার মাধযয়ম একই কাজ কয়রন। এই সব পশ্বত্র্কা োড়াও আরও
সবে শ্বকেু পশ্বত্র্কা ও সম্পােয়কর নায়মর োশ্বলকা এখ্ায়ন সপে করা হল : ‘ক্ষুধােষ খ্বর’ (সু ভার্ সঘার্,
িন্দনন র), ‘ক্ষুধােষ সমে’ (সাশ্বত্ত্বক নন্দী, কলকাো), ‘কারুবাসনা’ (সবযসািী সসন, কলকাো), ‘কুরুয়ক্ষত্র্’
(সমীরণ সঘার্, শ্বেশ্বলগুশ্বড়), ‘েন্দেূ ক’ (সূ যষ মুয়খ্াপাধযাে, িন্দনন র), ‘অজ্ঞােবাস’ (অরুণ বসু , নবদ্বীপ),
‘উলু খ্ড়’ (শ্বপ্র েম মুয়খ্াপাধযাে, হাওড়া), ‘আেষনাে’ (সেবী রাে , শ্বত্র্পুরা), ‘কালামাশ্বট’ (অশ্বজে রাে,
আসানয়সাল), ‘পা লা সঘাড়া’ (শ্ববজে সে, জলপাইগুশ্বড়), ‘প্রস্তুশ্বেপবষ’ (শুয়ভন্দু সমাজোর, বালু রঘাট), ‘শ্বনম
সাশ্বহেয’ (মৃ ণাল বশ্বণক, েু ষাপুর), ‘সরাবট’ (জীবয়োর্ োস, সকািশ্ববহার), ‘কনয়সনয়ট্রেন কযাম্প’ (রাজা সরকার,
শ্বেশ্বলগুশ্বড়) ইেযাশ্বে।
র্ায়টর েেয়ক হাংশ্বর আয়ন্দালন প্রশ্বেষ্ঠানয়ক ধরাোেী কয়র সাশ্বহয়েয নেুন শ্বেকেেষয়নর সিষ্টা কয়রশ্বেল। এই
আয়ন্দালয়নর লক্ষয শ্বেল প্রশ্বেষ্ঠানশ্ববয়রাধীো, সাশ্বহয়েযর প্রিশ্বলে ধারায়ক অস্বীকার, সাশ্বহেয , সমাজ ও জীবয়নর
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সমস্ত ভণ্ডাশ্বমর মুয়খ্াে খ্ুয়ল সেওো। সাশ্বহয়েয বাাঁক বেল একশ্বট স্বাভাশ্ববক ঘটনা। বাংলা সাশ্বহেযও নানা ভায়ব
পায়ল্টয়ে। শ্বকন্ত এখ্নও পযষন্ত ক্ষুধােষ আয়ন্দালয়নর উিরাশ্বধকার আয়ন্দালন বাংলা সাশ্বহয়েয আর হেশ্বন। বাংলা
সাশ্বহয়েযর সামশ্বগ্রক সপ্রক্ষাপয়ট শ্বনয়জয়ের আয়ন্দালনয়ক বযশ্বেক্রমী বয়ল োশ্বব কয়র থায়কন হাংশ্বররা। নানা শ্ববরূপ
সমায়লািনা সহয কয়রও বেষমায়ন হাংশ্বর সাশ্বহেয একশ্বট স্বেন্ত্র পশ্বরিে লাভ কয়রয়ে। ১৯৬১ সথয়ক (প্রথম হাংশ্বর
বুয়লশ্বটন প্রকাে) ১৯৮৪ সাল (ক্ষুধােষ পশ্বত্র্কার সপ্তম েথা সের্ সংখ্যা প্রকাে) –প্রাে েীঘষ ২৩ বের ক্ষুধােষ
কশ্বব সাশ্বহশ্বেযয়করা শ্বনয়জয়ের অশ্বস্তত্ব সঘার্ণা কয়রয়েন। সূ িনার শ্বেনগুশ্বলর েুমু ল আয়লাড়ন উয়িজনা হেে খ্ুব
সবশ্বেশ্বেন স্থােী হেশ্বন, শ্বকন্তু পয়রর েু ই েেক ধয়র প্রকৃ েপয়ক্ষ আয়ন্দালন োর সাশ্বহশ্বেযক শ্বভশ্বিভূশ্বম লাভ
কয়রয়ে। ১৯৬৪ সায়ল পুয়জার সমে আয়মশ্বরকার ‘টাইম’ পশ্বত্র্কার সাংবাশ্বেক ‘লু ই কার’ হাংশ্বর কশ্বব -সলখ্কয়ের
শ্বকেু বই সেখ্য়ে িাইয়ল োয়ক সমীর রােয়িৌধু রী ও উৎপলকুমার বসু র কাবযগ্রন্থ োড়া আর শ্বকেু সেখ্ায়না সম্ভব
হেশ্বন। ‘হাংশ্বর সজনায়রেন’, ‘উপদ্রুে’ ‘এর্ণা’ ‘স্বকাল’ প্রভৃে পশ্বত্র্কাে বাশ্বকয়ের েু একশ্বট প্রকাশ্বেে রিনা
অনু বাে কয়র সোনায়না হয়েশ্বেল।

২৩

কুশ্বড় বেয়রর ময়ধয প্রাে েূ নয অবস্থা সথয়ক হাংশ্বর রিনা সমৃ দ্ধোলী অবস্থাে

এয়স সপৌঁয়িয়ে। হাংশ্বর সাশ্বহেযয়ক এখ্ন আর এক পায়ে সশ্বরয়ে সরয়খ্ শ্বনশ্বিন্ত থাকার উপাে সনই। এই সাশ্বহেয
উয়ে এয়সয়ে োর স্বেন্ত্র পশ্বরিে শ্বনয়ে।
…………………………………………………………………………………………………………………
সূত্রশনর্দি ি:
১। সঘার্, বেয়লির। ‘প্রশ্বেবায়ের সাশ্বহেয’। শ্বেশ্বলগুশ্বড়, ধৃ েরাে পাবশ্বলয়কেন, সফব্রুোশ্বর ১৯৮৪, পৃ ৩।
২। েয়েব, পৃ ১।
৩। রােয়িৌধু রী, মলে। ‘হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর সমে শ্বলশ্বখ্ে ইস্তাহার সংকলন’। বারুইপুর, মহাশ্বে ন্ত, সফব্রুোশ্বর ১৯৮৫, পৃ ৫।
৪। সঘার্, বেয়লির। ‘প্রশ্বেবায়ের সাশ্বহেয’। শ্বেশ্বলগুশ্বড়, ধৃ েরাে পাবশ্বলয়কেন, সফব্রুোশ্বর ১৯৮৪, পৃ ৯৫।
৫। রাে, শ্বেবনারােণ। ‘সম্পােকীে’, শ্বজজ্ঞাসা, ৫ম বর্ষ ৩ে সংখ্যা, ১৩৯১, পৃ ৩৩২-৩৩৩।
৬। মুয়খ্াপাধযাে, মানয়বন্দ্র। “কথাসাশ্বহয়েয উির-আধু শ্বনকো”, অয়লাক রাে (সম্পা) ‘সাশ্বহেযয়কার্:কথাসাশ্বহেয’, পশ্বরবশ্বধষে
নেুন সংস্করণ, সসয়েম্বর ২০১০, কলকাো, সাশ্বহেযয়লাক, পৃ ৪১-৪৩।
৭। বয়ন্দযাপাধযাে, সেবীপ্রসাে। “পঞ্চাে”, অয়লাকরঞ্জন োেগুপ্ত ও সেবীপ্রসাে বয়ন্দযাপাধযাে (সম্পা), ‘আধু শ্বনক কশ্ববোর
ইশ্বেহাস’ নেুন বশ্বধষে সংস্করণ ২০০৩, কলকাো, ভারে বুক এয়জশ্বন্স, পৃ ১৫৯-১৬০।
৮। েয়েব, পৃ ১৬৯-১৭০।
৯। েয়েব, পৃ ১৭২।
১০। রােয়িৌধু রী, মলে। ‘হাংশ্বর শ্বকংবেন্তী’, কলকাো, সে বুক সস্টার, জুলাই ১৯৯৪, পৃ ৪-৫।
১১। োে, উিম। ‘হাংশ্বর, শ্রুশ্বে ও োস্ত্রশ্ববয়রাধী আয়ন্দালন’, বারুইপুর, মহাশ্বে ন্ত, জানু োশ্বর ২০০২, পৃ ২০-২১।
১২। সঘার্, বেয়লির। ‘হাংশ্বর সজনায়রেন স্রষ্টায়ের ক্ষূধােষ’, বেয়লির সঘার্ (সম্পা), ‘ক্ষুধােষ সংকলন’, কলকাো, সে’জ
পাবশ্বলশ্বেং, জানু োশ্বর ২০১১, পৃ ৮।
১৩। রােয়িৌধু রী, মলে। ‘হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর সমে শ্বলশ্বখ্ে ইস্তাহার সংকলন’, বারুইপরু , মহাশ্বে ন্ত, সফব্রুোশ্বর ১৯৮৫, পৃ ২৫।
১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা
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১৪। সঘার্, বেয়লির। ‘প্রশ্বেবায়ের সাশ্বহেয’। শ্বেশ্বলগুশ্বড়, ধৃ েরাে পাবশ্বলয়কেন, সফব্রুোশ্বর ১৯৮৪, পৃ ১।
১৫। রােয়িৌধু রী, মলে। ‘হাংশ্বর আয়ন্দালয়নর সমে শ্বলশ্বখ্ে ইস্তাহার সংকলন’, বারুইপুর, মহাশ্বে ন্ত, সফব্রুোশ্বর ১৯৮৫, পৃ ১।
১৬। সঘার্, বেয়লির। ‘প্রশ্বেবায়ের সাশ্বহেয’। শ্বেশ্বলগুশ্বড়, ধৃ েরাে পাবশ্বলয়কেন, সফব্রুোশ্বর ১৯৮৪, পৃ ৬৪।
১৭। “সটর্ সবশ্বর ায়নর সয়ঙ্গ আলাপিাশ্বরোে জযাক সকরুোক”, দ্র কয়থাপক্তহয়ন উইশ্বলোম বায়রাজ, জযাক সকরুোক,
অযায়লন শ্ব নসবা ষ, সগ্র শ্বর করয়সা’ কলকাো, গ্রাশ্বফশ্বি, জানু োশ্বর ২০১০, পৃ ১৩।
১৮। েি, সজযাশ্বেমষে। ‘বাংয়রশ্বজ সাশ্বহয়েয ক্ষুশ্বধে বংে’, সেে (সাশ্বহেয সংখ্যা) ১৩৭৫ বঙ্গাে, পৃ ২২৪।
১৯। সঘার্, েঙ্খ। ‘েে আর সেয’, িন্দনন র, ক্ষুধােষ ২, (১৯৭২-৭৩), পৃ ষ্ঠা সংখ্যা অনু য়ল্লশ্বখ্ে।
২০। রাে, সেয়বে। ‘শ্ববলশ্বম্বে সওোল’, িন্দনন র, ক্ষুধােষ ২, (১৯৭২-৭৩), পৃ ষ্ঠা সংখ্যা অনু য়ল্লশ্বখ্ে।
২১। রােয়িৌধু রী, মলে। ‘হাংশ্বর শ্বকংবেন্তী’, কলকাো, সে বুক সস্টার, জুলাই ১৯৯৪, পৃ ২৫।
২২। েি, সন্দীপ। ‘বাংলা ল্প-কশ্ববো আয়ন্দালয়নর শ্বেন েেক’, কলকাো, রযাশ্বর্কাল ইময়প্রেন, সম ১৯৯৩।
২৩। মলে রােয়িৌধু রী রশ্বিে ‘হাংশ্বর আয়ন্দালন : শ্বপেয়ন শ্বফয়র সেখ্া’ (‘শ্বজজ্ঞাসা’ ৫ম বর্ষ ৩ে সংখ্যা) প্রবয়ন্ধর প্রশ্বেবায়ে
বাসু য়েব োেগুয়প্তর সলখ্া শ্বিশ্বে। দ্র, বেয়লির সঘার্, ‘হাংশ্বর সজনায়রেন আয়ন্দালন’ িন্দন র হু শ্বল, ক্ষুধােষ প্রকােনী,
জানু োশ্বর ১৯৯৪, পৃ ১১৯।
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মবল্লকা ঢসনগুশের ‘স্ত্রীবলঙ্গ বনমম াণ’: বলঙ্গ রাজনীবতর জীবন্ত েবলল
পরভীন সুল তানা
প্রাক্ত

ছাত্রী, িাাংলা শিভাগ, শিশ্বভারতী
িাশিশ ককত , পশিমিঙ্গ, ভারত

সার সংক্ষেপ

বেষমান শ্ববয়ি সশ্বক্রে আয়ন্দালন গুশ্বলর ময়ধয অনযেম আয়ন্দালন হল নারীবােী আয়ন্দালন। প্রশ্বেশ্বট শ্ববিশ্ববেযালয়ে
women education একশ্বট শ্ববয়ের্ শ্ববভা

শ্বহয়সয়ব শ্বিশ্বিে হয়চ্ছ। এ শ্ববর্য়ে পুরুর্রাও খ্ুব সয়িেন ভায়ব

এশ্ব য়ে আসয়েন, এটা আনয়ন্দর শ্ববর্ে। বেষমায়ন অয়নক মশ্বহলা সলখ্য়কর কলয়ম উয়ে আসয়ে নারীয়ের কথা,
োয়ের সামাশ্বজক অবস্থায়নর কথা, োয়ের আত্মকথা, োয়ের লড়াই, োয়ের বযথষো-সাফলযর কথা। সলখ্ক
মশ্বল্লকা সসনগুপ্ত োাঁর শ্ববশ্বভন্ন সলখ্াে নারীয়ের সামাশ্বজক অবস্থান েুয়ল ধয়রয়েন খ্ুব স্বয়িেন ভায়ব আন্তশ্বরকোর
সয়ঙ্গ। প্রেযশ্বহক জীবয়ন সমাজ ে শ্বদ্বিাশ্বরো কীভায়ব োয়ের শ্বদ্বেীে শ্বলয়ঙ্গ পশ্বরনে কয়রয়ে সস শ্ববর্য়ে
আয়লাকপাে কয়রয়েন োাঁর ‘স্ত্রী শ্বলঙ্গ শ্বনমষাণ' প্রবন্ধ গ্রয়ন্থ।
সমাট েেশ্বট প্রবন্ধ ও মায়ে ময়ধয কয়েকশ্বট কশ্বব োর সমাহার গ্রন্থশ্বটর মু লয বহুগুয়ন বাশ্বড়য়ে সেে। পুরুর্ সের
িাশ্বপয়ে সেওো শ্বিরািশ্বরে প্রথা সামাশ্বজক োে নারীরা মাথা সপয়ে শ্বনয়ে এয়সয়ে। বহুশ্বেন ধয়র প্রিশ্বলে
সামাশ্বজক প্রথায়ক বহন কয়র িয়লয়ে মুখ্বুয়জ। এই নারী সক? কী োর পশ্বরিে ? এই প্রয়শ্নর উির খ্ুাঁয়জয়েন
মশ্বল্লকা সসনগুপ্ত। ধয়মষ, আইয়ন, শ্বেয়ল্প, শ্ববজ্ঞাপয়ন, সাশ্বহয়েযও। উির সপয়েয়েন -"নারী সথয়কই পায়পর জে ",
সকাথাও উির সপয়েয়েন "নারী সু ন্দরী, সযৌন উয়িজনা সঞ্চাশ্বরণী, সপ্ররণা োত্র্ী। শ্বেল্প সৃ শ্বষ্ট োর কাজ নে।" োর
কাজ মােৃত্ব, আর স্বামীয়সবা। োই শ্বেশ্বন এই শ্বসদ্ধয়ন্ত সপৌঁোন - "স্ত্রী শ্বলঙ্গ শ্বদ্বেীে, সয সবসময়েই অবলা,
অপ্রেযক্ষ, সনশ্বেবািক, পুরুয়র্র জয়ে

রশ্ববনী"। সলখ্ক শ্বনয়জও শ্বদ্বেীে শ্বলয়ঙ্গর অশ্বধকারী, োই োাঁয়কও শুনয়ে

হে কটু কথা 'সময়েয়ের প্রসয়ঙ্গই আপনার সলখ্া ভাল সখ্ায়ল, আপশ্বন ওটাই শ্বলখ্ুন। 'সলখ্ক কী শ্বলখ্য়ব, কী
পরয়ব, কী সাজয়ব ো শ্বনণষে করয়ব সমাজ। এ ধরয়নর কথা শ্বভয়ক্টাশ্বরো ওকায়ম্পা সকও শুনয়ে হে!
শুধু সমাজ না, নারী পুরুর্ সভে বেশ্বর কয়র পশ্বরবারও। একই পশ্বরবায়র একজন সেয়ল ও একজন সময়েয়ক
সেখ্া হে শ্বভন্ন নজয়র। ধমষ সথয়ক মাক্সষ বাে, সকাথাও এর অনযথা সনই। সবষাধু শ্ব নক সয মাক্সষ বাে সসখ্ায়নও নারীর
ৃ হ কাজ সক শ্রম বয়ল স্বীকার করা হেশ্বন। অথি ৃ হ কাজ 'এয়লয়বয়ল' নে। সলখ্ক প্রশ্ন েুয়লয়েন -নারীবাে
িাে ৃ হকায়জর শ্রম শ্বহয়সয়ব স্বীকৃশ্বে, িাে মজুরী। সক সেয়ব? রাে সেয়ব। রাে অপরা

হয়ল? উপাে আয়ে। কী

উপাে? “সব সময়ে সরাজ ার করুক ... একমাত্র্ েখ্নই এই মাশ্বট ও সমাজ হয়ে উেয়ব সময়েয়ের স্বভূশ্বম ”।
েয়ব, সবার আয় প্রয়োজন মানশ্বসকোর পশ্বরবেষন। আোর কারণ হল সেয়ের সয়বষাচ্চ আোলয়ের সনওো
শ্বকেু পেয়ক্ষপ, যার সাহায়যয সমায়জর পশ্বরবেষন খ্ুব সামানয হয়লও হয়চ্ছ। সমগ্র পৃ শ্বথবীয়েও কাজ হয়ে িয়লয়ে।
এই পয়থই আরও উজ্জ্বল আয়লা জ্বয়ল উেয়ব আো করা যাে।
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মূ ল প্রিন্ধ
বেষমান শ্ববয়ি সশ্বক্রে আয়ন্দালনগুশ্বলর ময়ধয অনযেম আয়ন্দালন হল নারীবােী আয়ন্দালন। প্রশ্বেশ্বট শ্ববিশ্ববেযালয়ে
women education একশ্বট শ্ববয়ের্ শ্ববভা

শ্বহয়সয়ব শ্বিশ্বিে হয়চ্ছ। এ শ্ববর্য়ে পুরুর্রাও খ্ুব সয়িেন ভায়ব

এশ্ব য়ে আসয়েন, এটা আনয়ন্দর শ্ববর্ে। নারী উন্নেন হয়ে এয়সয়ে পুরুর্য়ের হাে ধয়রই; রাময়মাহন, শ্ববেযাসা র
মহােে পথ প্রেস্ত না করয়ল এশ্ব য়ে আসাটা আরও কশ্বেন হে। বেষমায়ন অয়নক মশ্বহলা সলখ্য়কর কলয়ম উয়ে
আসয়ে নারীয়ের কথা, োয়ের সামাশ্বজক অবস্থায়নর কথা, োয়ের আত্মকথা, োয়ের লড়াই, োয়ের বযথষোসাফলযর কথা। সলখ্ক মশ্বল্লকা সসনগুপ্ত োাঁর শ্ববশ্বভন্ন সলখ্াে নারীয়ের সামাশ্বজক অবস্থান েুয়ল ধয়রয়েন খ্ুব
সয়িেন ভায়ব আন্তশ্বরকোর সয়ঙ্গ। প্রােযশ্বহক জীবয়ন সমাজ ে শ্বদ্বিাশ্বরো কীভায়ব োয়ের শ্বদ্বেীে শ্বলয়ঙ্গ পশ্বরণে
কয়রয়ে সস শ্ববর্য়ে আয়লাকপাে কয়রয়েন োাঁর ‘স্ত্রীশ্বলঙ্গ শ্বনমষাণ' প্রবন্ধ গ্রয়ন্থ।
সমাট েেশ্বট প্রবন্ধ ও মায়ে ময়ধয কয়েকশ্বট কশ্ববোর সমাহার গ্রন্থশ্বটর মূ লয বহুগুয়ণ বাশ্বড়য়ে সেে। পুরুর্য়ের
িাশ্বপয়ে সেওো শ্বিরািশ্বরে প্রথা সামাশ্বজক োে নারীরা মাথা সপয়ে শ্বনয়ে এয়সয়ে। বহুশ্বেন ধয়র প্রিশ্বলে
সামাশ্বজক প্রথায়ক বহন কয়র িয়লয়ে মুখ্বুয়জ। 'সীমন্ত শ্বিয়র রক্ত শ্বিি' মাথাে শ্বনয়েয়ে, যন্ত্রণা প্রকাে কয়রশ্বন
কখ্য়না। এই নারী সক? কী োর পশ্বরিে? এই প্রয়শ্নর উির খ্ুাঁয়জয়েন মশ্বল্লকা সসনগুপ্ত। ধয়মষ, আইয়ন, শ্বেয়ল্প,
শ্ববজ্ঞাপয়ন, সাশ্বহয়েয। উির সপয়েয়েনও - "নারী সথয়কই পায়পর জে ", সকাথাও উির সপয়েয়েন "নারী সু ন্দরী,
সযৌন উয়িজনা সঞ্চাশ্বরণী, সপ্ররণা োত্র্ী। শ্বেল্প সৃ শ্বষ্ট োর কাজ নে।" োর কাজ মােৃত্ব, আর স্বামীয়সবা। োই
শ্বেশ্বন এই শ্বসদ্ধয়ন্ত সপৌঁোন - "স্ত্রী শ্বলঙ্গ শ্বদ্বেীে, সয সবসময়েই অবলা, অপ্রেযক্ষ, সনশ্বেবািক, পুরুয়র্র জয়ে
১
রশ্ববনী’’। সলখ্ক শ্বনয়জও শ্বদ্বেীে শ্বলয়ঙ্গর অশ্বধকারী, োই োাঁয়কও শুনয়ে হে কটু কথা 'সময়েয়ের প্রসয়ঙ্গই

আপনার সলখ্া ভাল সখ্ায়ল, আপশ্বন ওটাই শ্বলখ্ুন।' সলখ্ক কী শ্বলখ্য়ব, কী পরয়ব, কী সাজয়ব ো শ্বনণষে করয়ব
সমাজ। এ ধরয়নর কথা শ্বভয়ক্টাশ্বরো ওকায়ম্পায়কও শুনয়ে হে!
শুধু সমাজ না, নারী পুরুর্য়ভে বেশ্বর কয়র পশ্বরবারও। একই পশ্বরবায়র একজন সেয়ল ও একজন সময়ে সক
সেখ্া হে শ্বভন্ন নজয়র। আয়

সময়ে জোয়ল নু ন শ্বেয়ে সময়র সফলা হয়ো, এখ্ন ভ্রূণ অবস্থায়েই সের্ কয়র

সেওো হে। সময়ে জে শ্বনয়ে শ্বনয়ল ওয়ে কান্নার কলরব, োয়ক বয়ড়া কয়র সোলা সযমন কশ্বেন সেমশ্বন শ্ববয়ে
সেওো আরও কশ্বেন, োই সমাজ বয়ল 'নারী অনাম্নী, অনু ে, অন্তিঃপুরিাশ্বরণী' । ধমষ সথয়ক মাক্সষবাে, সকাথাও
এর অনযথা সনই। নারীয়ের িরম েু রাবস্থার জনয সবয়িয়ে োেী ধমষগ্রন্থগুয়লা, সযখ্ায়ন নারীয়ের মানু র্ শ্বহসায়বই
স্বীকার করা হেশ্বন। সবশ্বকেু য়েই পুরুয়র্র একাশ্বধপেয। েয়ব ধমষগ্রন্থগুয়লা বহু পুরয়না, সবষাধু শ্বনক সয মাক্সষবাে
সসখ্ায়নও নারীর

ৃ হকাজয়ক শ্রম বয়ল স্বীকার করা হেশ্বন। অথি

ৃ হকাজ 'এয়লয়বয়ল' নে। ‘আপশ্বন বলু ন

মাকষস’ কশ্ববোই মশ্বল্লকা সসনগুপ্তর শ্বজজ্ঞাসা - ‘সশ্রণীহীন আয়লা পৃ শ্বথবীর সসই সেয়ে /আপশ্বন বলু ন মাকষস,
সময়েরা কী শ্ববপ্লয়বর সসবা োসী হয়ব’

২

সলখ্ক আরও প্রশ্ন েুয়লয়েন -"নারীবাে িাে ৃ হ কায়জর শ্রম শ্বহয়সয়ব
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স্বীকৃশ্বে, িাে মজুরী’ । সক সেয়ব? রাে সেয়ব। রাে অপরা

হয়ল? উপাে আয়ে।' "কী উপাে? "সব সময়ে

সরাজ ার করুক, এবং নারী ও পুরুর্ ভা কয়র শ্বনক ৃ হ কাজ। যখ্ন 'পুরুয়র্র' কায়জর জ য়ে সজার কেয়ম
পা সফলয়ে লা য়ব সময়েরা এবং সময়েয়ের ৃ হ কায়জর জ য়ে, সমান োয়ল হাে লা ায়ব পুরুর্; যখ্ন মােৃত্ব
হয়ব নারীর সস্বচ্ছাধীন ও সন্তায়নর ওপর নারীর অশ্বধকার স্বীকৃ ে হয়ব; যখ্ন শ্বনেক সযৌন পুেুয়লর শ্বিত্র্কল্প সফয়ট
৪
সবশ্বরয়ে আসয়ব নারীর প্রকৃে মুখ্ , েখ্ন, একমাত্র্ েখ্নই এই মাশ্বট ও সমাজ হয়ে উেয়ব সময়েয়ের স্বভূশ্বম।''

সমাজ সময়ন সনয়ব কী? সনয়ব না কারণ এয়ে পশ্বরবার ভাঙয়ব। সযখ্ায়ন পশ্বরবার সথয়কই মূ ল ববর্ামযর
সূ ত্র্পাে সসখ্ায়ন ভাঙ্গনই অশ্বনবাযষ। োই নারী পুরুর্ উভয়ের সিষ্টাে সবাোপড়াে এক নেুন সমাজ য়ড় সোলা
সম্ভব বয়ল ময়ন কয়রন মশ্বল্লকা সসনগুপ্ত। অথষাৎ নারীবাে হল –
"নারীবাে মায়নই শ্বর্য়ভাসষ নে, নারীবাে মায়নই েেটা সেয়লর সয়ঙ্গ সোো নে,
নারীবাে মায়ন সলসশ্ববোশ্বনজমও নে, নারীবাে মায়ন কখ্নই সন্তায়নর অবয়হলা নে,
সমাজ োরখ্ার করা অনাসৃ শ্বষ্ট নে। শ্বকন্তু নারীবাে মায়ন প্রশ্ন সোলা, অশ্ববরাম,
অশ্বনিঃয়ের্ প্রশ্ন। পক্ষপায়ের শ্বব রুয়দ্ধ নারীবাে প্রশ্ন সোয়ল।''

৫

এখ্ায়নই প্রশ্ন ওয়ে পক্ষপাে শ্বনমূ ষ ল সম্ভব? সয সেয়ে প্রধানমন্ত্রী অনয সেয়ের নারী প্রধানমন্ত্রী সম্পয়কষ বয়লন
নারী হয়েও ইশ্বন সেে িালায়চ্ছন - েখ্ন সবাো যাে পুরুর্োশ্বন্ত্রক মানশ্বসকোর স াাঁড়া শ্বনমূ ষ ল করা কেটা েক্ত।
‘নারীবায়ের জনক জননীরা’ ও ‘সখ্াল নলয়ি বেয়ল সফলু ন পশ্বরবায়রর’ প্রবন্ধ েু শ্বটয়ে শ্বেশ্বন নারীবায়ের েীঘষ
ইশ্বেহাস আয়লািনা কয়রয়েন, এই প্রসয়ঙ্গ শ্বেশ্বন স্ত্রীশ্বলঙ্গ সোর্য়ণর েথয শ্বেয়ে নারীয়ের েীঘষ প্রশ্বেবায়ের কেগুশ্বল
েত্ত্ব শ্বনমষাণ কয়রয়েন। েত্ত্ব গুশ্বল হল ১) শ্বলঙ্গ পাথষকয েত্ত্ব
২) শ্বলঙ্গ অসাময েত্ত্ব
৩) শ্বলঙ্গ সোর্ণ েত্ত্ব
এই েত্ত্বগুশ্বল শ্বপেৃ োশ্বন্ত্রক ক্ষমো কাোয়মা সভয়ঙ্গ সফলার শ্বনয়েষে সেে কারণ ‘নারীবায়ের শ্বেনশ্বট ঘরানাই
শ্বপেৃেন্ত্রয়ক প্রধান ক্ষমো কাোয়মা শ্বহয়সয়ব শ্বিশ্বিে কয়র’। শ্বলঙ্গাশ্রেী বঞ্চনার শ্বব রুয়দ্ধ সলখ্ায়লশ্বখ্ শুরু হয়েশ্বেয়লা
শ্বেনয়ো বেয়ররও আয় । মাশ্বসষ ওশ্বটস ওোয়রন, জুশ্বর্থ সায়জষি মায়র, সমশ্বর উইলয়স্টান ক্রাফট এর হাে ধয়র
এশ্ব য়ে আয়স নারীবােী আয়ন্দালন। ১৮৪৮ এ মাক্সষ ও এয়ঙ্গলস এর সামযবােী ইয়স্তহার, ১৮৬৯ এ জন স্টুোটষ
শ্বমল ও হযাশ্বরয়েট সটলয়রর ‘শ্বে সাব্জু য় সন অফ উইয়মন’-এর প্রকাে, সভাটাশ্বধকার পাওোর েীঘষ আয়ন্দালন ধীয়র
ধীয়র নারীয়ের পায়ের েলাে মাশ্বট জুশ্ব য়েয়ে। এ প্রসয়ঙ্গ সলখ্ক জানায়চ্ছন:
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‘১৮৪৮ সায়লর জুলাই মায়স সসয়নকা ফলস কনয়ভসন - এ আনু ষ্ঠাশ্বনক েপথ
সনওো হে নারী আয়ন্দালয়নর। সময়েরা িাইয়লন শ্বনজস্ব উপাজষন , শ্বনজস্ব সম্পশ্বি র
অশ্বধকার, শ্বেক্ষার অশ্বধকার, শ্বববাহশ্ববয়চ্ছয়ের অশ্বধকার, সন্তায়নর অশ্বভভাবকত্ব এবং
সয োবী সবয়িয়ে আয়লাড়ন েুয়লশ্বেল ো সহাল সভাটাশ্বধকার। সয ২৫০ জন মশ্বহলা
সসই োবী পয়ত্র্ সই কয়রন োয়ের ময়ধয মাত্র্ একজন, েখ্ন শ্বযশ্বন উশ্বনে বেয়রর
৬

েরুণী, ১৯২০ সায়ল সভাট সেওোর জনয সবাঁয় ি শ্বেয়লন’ ।
নারীয়ের সভাটাশ্বধকার পাওো এে সহজ শ্বেলনা। এরও আয় র সামাশ্বজক ও অথষননশ্বেক পশ্বরয়বে বাধয
কশ্বরয়েয়ে নারীয়ক পয়থ নাময়ে। প্রথম শ্ববিযু দ্ধ এয়স ‘েয়ড়র মে’ উশ্বড়য়ে শ্বেয়েশ্বেল সব শ্বনেম। সময়েরা যু য়দ্ধও
স য়লা, এবং সয সব সপোে শ্বেল পুরুর্ সের একয়িশ্বটো অশ্বধকার; সেয়লরা যু য়দ্ধ যাওোে র্াক পয়ড়শ্বেল
সময়েয়ের। এই সময়েরা পুনরাে ৃ হাশ্বভমুয়খ্ শ্বফয়র সযয়ে রাজী হেশ্বন। সময়েরা হয়ে উেল ‘স্বশ্বনভষর , স্বাধীন সিো
ও পুরুয়র্র সমকক্ষ’। যশ্বেও পুরুর্ সমাজ সিয়েশ্বেল নারীয়ের ঘয়র সফরায়ে, শ্বকন্তু নারীরা সপয়েশ্বেল স্বাধীনোর
আস্বাে। ১৯২০ সাল পযষন্ত মাত্র্ ২৬শ্বট রাে সময়েয়ের সভাটাশ্বধকার শ্বেয়ে রাজী হে। োর স উ এয়স পয়রশ্বেল
আমায়ের সেয়েও।
১৯১৭ সায়ল এর্ উইন ময়ন্তগু ভারয়ে এয়ল ভারয়ের সাফ্রাশ্বজস্ট আয়ন্দালয়নর অনযেম সনো মার ায়রট
কাশ্বজন্স ভারেীে নারীয়ের সভাটাশ্বধকার-এর োবী উত্থাপন কয়রন। োাঁর পয়ক্ষ সরাসশ্বর এই প্রস্তাব নাকি করা
সম্ভব হে না। োই ১৯১৯ সায়ল আ ে শ্বব্রশ্বটে সংসেীে েল শ্বসদ্ধান্ত গ্রহয়ণর ভার ভারেীেয়ের ওপর সেয়ড়
সেন। বার বার প্রেযাখ্যাে হওোর পরও ১৯২৫ সায়ল বঙ্গীে বযবস্থাপক সভাে নেুন কয়র অনু শ্বষ্ঠে সভায়ট ৫৪৩৮ সভায়ট নারীর সভাটাশ্বধকার শ্ববল পাে হে। এই শ্ববল পাে সম্ভব হএশ্বেল কুমুশ্বেনী বসু , সরায়কো সাখ্াওাে
সহায়সন, সলশ্বর্ অবলা বসু প্রমুখ্ নারীর হার না মানা সংগ্রায়মর ময়ধয শ্বেয়েই। একথা অনস্বীকাযষ সয নারীয়ের
সভাটাশ্বধকার আইনসম্মে হওোর পর সথয়কই সাধারণ নারীসমাজ োয়ের অশ্বধকার সম্পয়কষ সয়িেন হয়ে শুরু
কয়র।
শ্বকন্তু এখ্য়না আমায়ের সেে শ্বপেৃোশ্বন্ত্রক সমায়জর অন্তভুষক্ত। সলখ্য়কর ময়ে ‘সারা পৃ শ্বথবীয়ে শ্বপেৃেয়ন্ত্রর
৭

মে এোটা, শ্বনশ্বিদ্র আর সকান ববর্য়মযর বযবস্থা সবাধহে য়ড় ওয়েশ্বন’ । এখ্য়না আমায়ের পশ্বরবার গুশ্বল শ্বপো
সবষস্ব ‘শ্বেশ্বন ট্রযানয়সনয়র্য়ন্সর বযশ্বক্ত স্বরূপ, শ্বেশ্বনই ঈির’ – এটাই আমায়ের ঐশ্বেহয। শ্বেশু যশ্বে মায়ের মে
বাবারও সাহিযষ পাে োহয়ল বাবা োর কায়ে আর ‘সকান েূ রবেষী ঈির হয়বন না’ মায়ের মেই আপনজন হয়ে
উেয়বন বয়লই সলখ্ক ময়ন কয়রন। েয়ব আোর কথা এে বাধার ময়ধযও সময়েরা মাথা েুয়ল োাঁড়ায়চ্ছ। এরকমই
বযশ্বেক্রমী কায়জর শ্বনেেষন সেখ্া যাে আগ্রাে। সসখ্ায়ন ‘সেরজ হাং আউট’ নায়ম একশ্বট কযায়ফ িালান পাাঁি জন
১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা
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অযাশ্বসর্-আক্রান্ত মশ্বহলা। ২৪ বেয়রর নীেু ও ৪৫ বেয়রর মা ীোয়ক পুত্র্ সন্তান না হওোর অপরায়ধ অযাশ্বসর্
েুয়রশ্বেল োর বাবা। সম্পশ্বির শ্বববায়ে আর এক কমষী রীেুর মুয়খ্ অযাশ্বসর্ সময়রশ্বেল োশ্বর শ্বপসেুয়ো োো।
শ্বনয়জর সময়েয়ক েীঘষশ্বেন আটয়ক সরয়খ্ ধর্ষণ -এ সগ্রপ্তার হন বাবা। এরকম কে বাবা, কাকা, োো অধরাও
সথয়ক যান। ৮০০০জন সিোঙ্গ মধযশ্ববি নারীর ওপর সমীক্ষা িাশ্বলয়ে সেখ্া স য়ে প্রশ্বে ১৬ জয়নর একজন
বেেয়ব বেস্ক পুরুর্ আত্মীয়ের সয়ঙ্গ সযৌন সম্পয়কষ জশ্বড়য়ে পয়ড় বা সযৌন শ্বনগ্রয়হর শ্বেকার হে। এ সমস্ত ভুশ্বর
ভুশ্বর েথয থাকা সয়ত্ত্বও একথা মানয়ে হে সয ‘পুরুয়র্রা েত্রু নে’, ‘আসল েত্রু শ্বপেৃেন্ত্র নায়ম এক েেষন ও
োর শ্বনজস্ব আিরণ শ্ববশ্বধ ’। বহুপুরুর্ ও শ্বলঙ্গ ববর্মযর শ্ববয়রাধী, পািায়েয এয়ঙ্গলস ও জন স্টুোটষ শ্বময়লর সলখ্াে
এই ববর্য়মযর শ্ববরুয়দ্ধ সয প্রশ্বেবাে হয়েশ্বেল োয়কই ‘নারীবায়ের ভষ ৃ হ ’ বলা যাে।
শ্বপেৃোশ্বন্ত্রক সমাজ বযবস্থা শুরু হয়েশ্বেল ৮০০০ শ্বিষ্ট-পূ বষাের কাোকাশ্বে সকান এক সময়ে। এর আয় র
ইশ্বেহাস লক্ষ করয়ল সেখ্া যাে সমাজ শ্বেল মােৃোশ্বন্ত্রক; ‘মহাভারয়ে মাহীষ্মেী নায়ম এক ন রীর উয়ল্লখ্ আয়ে
সযখ্ায়ন নারীস্বত্ব ও নারী োসন প্রিশ্বলে শ্বেল’। এয়ঙ্গলস বয়লয়েন সশ্রশ্বণ উদ্ভয়বর আয় সোর্ণ শুরু হবার আয়
সমাজ শ্বেল মােৃোশ্বন্ত্রক এবং এই সমায়জ প্রিশ্বলে শ্বেল আশ্বেম সামযবাে। এরপর ৫০০০বেয়ররও সবশ্বে সমে
ধয়র ধীয়র ধীয়র সময়েয়ের পোনে করা হে; এখ্য়না পযষন্ত খ্াশ্বসো উপজাশ্বে , লাোয়খ্র পাবষেয অঞ্চয়ল
বসবাসকারী উপজাশ্বেয়ের ময়ধয মােৃোশ্বন্ত্রক সমাজবযবস্থা প্রিশ্বলে রয়েয়ে। আশ্বেম জাশ্বের ময়ধয মােৃোশ্বন্ত্রক
সমাজবযবস্থার প্রাধানয সেখ্া যাে । উপকথার ময়ধযও রয়েয়ে প্রান শ্বেহাশ্বসক মােৃেয়ন্ত্রর কথা। গ্রীক শ্বট্রলশ্বজ
‘অয়রশ্বিোন’-এর সের্ অংে ‘শ্বফউশ্বরস’ এ ক্লাইয়টময়নিা োর স্বামীয়ক হেযা করার ময়ধয শ্বেয়ে প্রশ্বেশ্বষ্ঠে
কয়রশ্বেয়লন মােৃস্বত্ব। এর পর েীঘষ সমে সাশ্বহেয িুপ শ্বেল। ইবয়সয়নর ‘র্লস হাউস’ নাটয়ক সনারার আশ্বব ভষাব
সসই েীঘষ নীরবোর অবসান ঘটাল। এই মায়ের অন্ধকার সমেটার সম্পয়কষ সলখ্য়কর মে হল ‘ক্লায়টময়ে্সট্রা
আর সনারার মােখ্ায়ন কে আয়লা – বেয়রর অেল অন্ধকার’।
নারীয়ের পোনে করার, সকায়ণ সেয়ল সেওোর শ্বপেয়ন সবয়িয়ে বড় অস্ত্র শ্বহয়সয়ব কাজ কয়রয়ে

ধমষ ।

ইহুশ্বেয়ের প্রাথষণা ময়ন্ত্র বলা হে - অয়হা আশ্বম ধনয, সহ প্রভু ঈির আমায়ের শ্ববয়ির রাজা, সয েুশ্বম আমায়ক
৮
রাজা বানাওশ্বন’। ‘জুর্াইজম বয়ল – নারী সথয়কই পায়পর জে। মনু স ংশ্বহো বয়ল –নারী নরয়কর দ্বার’ । শ্বিষ্ট

ধয়মষ বলা হল –‘আেয়মর েরীয়রর হাড় সথয়ক ইয়ভর জে। (োহয়ল ঈির পুরুর্ সেরই সন্তানধারণ ক্ষমো
শ্বেয়ে পারয়েন!) ইভ আয়পল সখ্ল, োর ময়ন এল পাপ এল কাম, সস কলু শ্বর্ে করল আেময়ক’। সব সোর্
ইয়ভর। ‘অথষাৎ বজশ্ববক আকর্ষণ পাপ, সঙ্গম পাপ,

ভষধারণ পাপ’ । বুদ্ধয়েবও স্ত্রী সলায়কয়ের শ্বনবষাণ লায়ভর

সযা য ময়ন কয়রনশ্বন। এমনশ্বক নারীর সংয়যায় পুরুর্রাও স্ব ষ সথয়ক বশ্বঞ্চে হয়ব। এই শ্বেল োাঁর মে। মুস লমান
সের ধমষগ্রন্থ সকারান-এ বলা হয়েয়ে – ‘পুরুর্ নারীর ওপর প্রভুত্ব করয়ব কারণ আল্লাহ একজনয়ক অনযজয়নর

১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা
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৯
১০
সথয়ক েশ্বক্তমান কয়রয়ে’ । আরও বলা হয়েয়ে ‘নারী পুরুয়র্র সযৌন োসী, োরা কুকুয়রর সমেুলয’ , ‘োরা
১১
১২
পুরুয়র্র িার্য়যা য সক্ষত্র্’ । এমন শ্বক ‘পুরুর্ কেৃক ধর্ষণ -এরও অনু য়মােন’ রয়েয়ে।

বেয়রর পর বের ধয়মষর নায়ম পুরুয়র্রা নারীর প্রজনন ক্ষমোয়ক েুচ্ছ করয়ে সিয়েয়ে, নারীর রজিঃস্বলায়ক
অশুশ্বি কয়র পুরুয়র্র বীযষয়ক কয়রয়ে মহান। রজিঃস্বলা অবস্থাে নারী অচ্ছুে, রজিঃস্বলা সের্ হয়লও নানারকম
শ্বনেম নীশ্বে পালন কয়র োয়ক শুশ্বিো লাভ করয়ে হে। অথি – ‘রজিঃ সথয়ক সৃ শ্বষ্ট সম্ভব হে’। ধমষ োড়াও
শ্ববজ্ঞাপন, ভারেীে শ্বসয়নমা, পােয বই, এমনশ্বক রবীন্দ্রনায়থর ায়নও সলখ্ক সেশ্বখ্য়েয়েন নারীয়ের প্রশ্বে ববর্ময।
োয়ের অবলা, দ্রবয শ্ববশ্বক্রর পণয শ্বহয়সয়ব বযবহার কয়র এয়সয়ে এবং বযবহার কয়র িয়লয়ে পুরুয়র্রা। োই
র্লস হাউস সযখ্ায়ন নারী জা রয়ণর প্রেীক সসখ্ায়ন নীরেিন্দ্র সিৌধু রী বয়লন –
‘এইসব নারীরা এখ্ন আশ্বপয়স আশ্বপয়স শ্ববরূপমানা, অথষাৎ Doll’s House হইয়ে
বাশ্বহর হইো Robot’s House এ জীবন যাপন কশ্বরয়েয়ে।’

১৩

১৩৯১ এ প্রকাশ্বেে ‘সেে’ পশ্বত্র্কাে সঞ্জীবিন্দ্র িয়টাপাধযাে শ্বলয়খ্শ্বেয়লন: ‘সপ্রম বয়ল নারী জাশ্বের শ্বক্লন লাংয়ক –
নারী হল যাবেীে েলনার প্রশ্বেমূ শ্ব েষ। ’

১৪

এোড়াও ‘োড়ফুাঁক’ উপনযায়স ‘মশ্বহলা বস্তুশ্বট শ্বক ?’- সম্পয়কষ োাঁর

অশ্বভমে হল – সেহ! োশ্বড় জড়ায়না খ্াাঁজ সখ্াাঁজ । উাঁিুশ্বনিু।

ড়ন সপটন। আমার সিায়খ্ই োর বযাখ্যা। শ্বনেয়ম্বর

এক ভার্া। কুি যু । মরাল গ্রীব। ...ইেযাশ্বে। শুধু নারী েরীর? অবাক লায়

না যখ্ন বশ্বলউর্-এর নাশ্বেকায়ের

ময়ধয কার শ্বনেম্ব হশ্বলউর্-এর শ্বকম কারয়েশ্বেোন-এর মে – এই শ্বনয়ে সসােযাল সনটওোকষ এ সমীক্ষা শুরু হে!
সসই মধয যু য় র রাধার েরীয়রর রসায়লা অেীল বণষনা সথয়ক কী আমরা উিরাধু শ্বনক যু য় ও নূ যনেম েীল হয়ে
সপয়রশ্বে?
প্রশ্বেশ্বট পেয়ক্ষয়প শ্বদ্বিাশ্বরো, শ্বেশুয়ের সখ্লা সথয়ক কায়জর সক্ষত্র্, শ্ববজ্ঞাপন বড়পেষা সথয়ক ধমষ , আইন,
১৫
সাশ্বহেয, প্রবাে... শুধু ই ববর্ময। র্িঃ বু লা ভদ্র নানা প্রায়েশ্বেক সমীক্ষা কয়র সেয়খ্য়েন ভারেীে

পুরুর্ ও

নারীয়ের সমাজশ্বনশ্বমষে শ্বলঙ্গয়ভে ববর্ময কী প্রবল ভারেীে সপৌরুর্ – আক্রমণাত্মক ও আগ্রাসী। সসখ্ায়ন
ভারেীে নারী এয়কবায়রই আক্রমণাত্মক নে। ভারেীে পুরুর্ সযখ্ায়ন স্বাধীনয়িো, কেৃত্বপূ ণষ ,

আত্মশ্ববিাসী

সসখ্ায়ন ভারেীে নারী পরাধীন মানশ্বসকো সম্পন্ন, বাধয, আত্মশ্ববিাসহীন, উচ্চাোহীন জীব। োই ‘নারীর শ্বনজস্ব
ভার্া’ প্রবয়ন্ধ মশ্বল্লকা সসনগুপ্ত বয়লয়েন সয নারীর বুয়কর ভার্ায়ক মুয়খ্র ভার্া কয়র েুলয়ে হয়ব। এজনয শ্বেশ্বন
নারী সমাজয়ক আহ্বান জাশ্বনয়েয়েন ‘আসু ন, শ্বফয়র সেশ্বখ্। সয সমায়জ জাশ্বের শ্রম ও বুশ্বদ্ধ খ্রি কয়র, সহযেশ্বক্তর
পরাকাষ্ঠা সেশ্বখ্য়ে এেশ্বেন শ্বটয়ক আশ্বে আমরা সময়েরা, আসু ন সসই সমাজ সথয়ক
১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা
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খ্নন কয়র েুশ্বল আমায়ের বাাঁিার সমস্ত সম্ভাবনা। আসু ন বজষন কশ্বর মৃ েুয আর
অপমান, বঞ্চনা আর সমাহ ঘুম। আসু ন পুনশ্ববষ িার কশ্বর। ... আসু ন শ্বনয়জয়ক খ্নন
কশ্বর, খ্ুাঁয়ড় সেশ্বখ্ শ্বক অসীম েশ্বক্ত ও ঐিযষ ঘুশ্বময়ে আয়ে আমায়ের েরীয়র আমায়ের
১৬
আত্মাে। আসু ন নেুন ভায়ব বাাঁশ্বি।’

এটা ভুয়ল স য়ল িলয়ব না মানবজাশ্বের প্রথম শ্বেক্ষক নারী।
নারী জা রণ হয়চ্ছ, নারীরা প্রশ্বেবাে করয়ে, কামেু শ্বন সু শ্বটো োর প্রমাণ। শ্বপেৃেশ্বন্ত্র নন্দনেত্ত্ব, ধমষীে
প্রেযাো বা প্রশ্বেয়বেীর শ্বনরাপে শুয়ভচ্ছা ণ্ডী পার হয়ে সৃ জনেীল নারীরা শ্বনয়জর ভার্া সবয়ে শ্বনয়ে অগ্রসর
হয়চ্ছ। সম্প্রশ্বে আইয়নর শ্বকেু সঘার্ণা নারীয়ের এশ্ব য়ে যাওোর পয়থ পায়থে স্বরূপ হয়ে োাঁশ্বড়য়েয়ে। শ্বকন্তু মূ ল
সমসযা সসই শ্বপেৃেন্ত্র; সামানয আঘায়েই সবশ্বরয়ে আয়স োর অসহােত্ব, আর ো াকয়েই েুশ্বল সথয়ক সবশ্বরয়ে
পয়র নখ্ োাঁে স াপন অস্ত্র। সম্প্রশ্বে ‘মােৃভূশ্বম ’ সলাকাল সট্রয়ন সয সংঘাে

ঘটয়লা সস সম্পয়কষ শ্বেয়লািমা

মজুমোর বয়লয়েন –
‘যেশ্বেন নারীজাশ্বে সম্পূ ণষ েশ্বলে শ্বেল, েেশ্বেন সহানু ভূশ্বে সেশ্বখ্য়ে মহত্ব অজষ ন
করা সযে। অবলায়ক রক্ষা ও প্রশ্বেপালন করার ময়ধয প্রভুত্বকামী অহং েৃপ্ত হে।
োয়ক শ্বনযষােন করার ময়ধযও সসই েৃশ্বপ্ত। অথষাৎ নারী যেক্ষণ সভা য, যেক্ষণ োর
োসয ভাব, োর শ্বনজস্ব ক্ষমো ও অশ্বধকার সবাধ সম্পয়কষ সস অসয়িেন, েেক্ষণ
সকান স ালমাল সনই। োর বযেযে ঘটয়ল ভুবন টাল মাটাল। কারণ, সমায়জর শ্ববরাট
অংে এখ্নও অপশ্বরেীশ্বলে অন্ধকার যু য় র প্রভুত্বকামনা এবং শ্বহংস্রোে আচ্ছন্ন।
এই মানশ্বসকোই কনযাভ্রূণ হেযা কয়র, শ্বববায়হ পণ প্রথা জাশ্বর রায়খ্, বধূ হেযা
কয়র। এই মানশ্বসকোই লাশ্বেয়সাাঁটা, পাথর শ্বনয়ে প্রশ্বেবােী এবং অশ্বধকার সয়িেন
নারীজাশ্বের ওপর িড়াও হে, প্রণয়ে বা শ্বববায়হ অশ্বনচ্ছুক েরুণীর ায়ে েু াঁয়ড় সেে
অযাশ্বসর্। নারীশ্রশ্বমকয়ক পুরুয়র্র েুলনাে কম মজুশ্বর সেে। নারীর অশ্বজষে েক্ষো ও
সাফলযয়ক অবমাশ্বনে কয়র।’

১৭

হাজার হাজার বেয়রর অভযাস সহয়জ বেলায়ব না। পুরুর্োশ্বন্ত্রক সমাজ নারীয়ের মানশ্বসকোয়কও দ্রবীভূে
করয়ে। োই প্রােেই সময়েরাই সময়েয়ের অশ্বধকার হনয়নর কাশ্বর র হয়ে ওয়ে। প্রয়োজন মানশ্বস কোর
১৮
পশ্বরবেষয় নর। মশ্বল্লকা সসনগুপ্ত সেখ্য়ে সিয়েশ্বেয়লন ‘নেুন পুরুর্। নেুন পৃ শ্বথবী’ । UN WOMEN GOODWILL

সথয়ক প্রিার করাহয়চ্ছ 'HE FOR SHE' campaign. পুরুয়র্র অধীন নারী নে,নারী ও পুরুর্য়ক সোর্ণ করয়ব
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না, আবার পুরুয়র্র সোর্য়ণর সহােকও হয়ব না। নারী ও পুরুর্ এই েু ই েশ্বক্ত সমান হয়ব এ জনয পুরুর্
এশ্ব য়ে আসয়ব, পুরুর্েন্ত্রয়ক ভুয়ল এশ্ব য়ে আসয়ে হয়ব। ভশ্ববর্যয়ে থাকয়ব না শ্বলঙ্গ রাজনীশ্বে। নারীরা পায়ব
অয়ধষক নে, োয়ের পুয় রা আকাে। পুরুর্ সম্মান সেয়ব নারীয়ক, স্বে সফল হয়ব সলখ্য়কর, সয স্বয়ে শ্বেশ্বন
সেয়খ্য়েন ‘নেুন নারীর। নেুন এক শ্বভনায়সর, সয লক্ষ লক্ষ র্ুয়ব যাওো সময়ের সশ্বম্মশ্বলে েশ্বক্তর পুাঁশ্বজ শ্বনয়ে
১৯

উয়ে আসয়ব’ - একশ্বেন আসয়ব সভনাস এই আো শ্বনয়ে আমরাও সিয়ে রইলাম অনা ে কায়লর শ্বেয়ক।
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িারতবশষম ঢবেিিম া সম্পবকমত বকছু কথা
ড. অশরশিৎ ভট্টাচার্ি
অশতশি অধ্যাপক
িাাংলা শিভাগ, কাজী

জরুল শিশ্বশিদ্যালয়

আসা কসাল, পশিমিঙ্গ, ভারত
সারসংক্ষেপ
ভারেবয়র্ষর সকায়না সকায়না ভার্াে ব্রাহ্মণয়ের সকানও সকানও সশ্রণী েীঘষকাল ধয়র সবে িিষা কয়র আসয়ে। শ্ববয়ের্ কয়র
বারাণসী, কণষাটক, মাদ্রাজ এই জাে াগুশ্বল সবোধযেন আমায়ের জানা আয়ে। শ্বকন্তু সসই সবোধযেয়নর শ্ববশ্বেষ্টো ও
উয়র্দ্য়েযর সয়ঙ্গ সাশ্বহেয সংস্কৃশ্বের সম্বন্ধ খ্ুব প্রেযক্ষ

নে। ময়ন হে ব্রাহ্মণয়ের ময়ধযও সবোশ্বভজ্ঞ ব্রাহ্মণ অশ্বধকের

মযষাো সপয়েন বয়লই এই সবেিিষা ঘটে। শ্বকন্তু এই সবেিিষার সয়ঙ্গ সবয়ের সমগ্রোর সকায়না সম্পকষ সনই। বাংলা সাশ্বহেয
ও সংস্কৃশ্বে সম্পশ্বকষে ইশ্বেহায়স োই এই শ্ববর্েশ্বট খ্ুব প্রাসশ্বঙ্গক সয, সকান সাংস্কৃশ্বেক প্রয়োজয়ন বাঙাশ্বলর মন সবয়ের
শ্বেয়ক শ্ব য়েশ্বেল।
আয়লািয অশ্বভসন্দয়ভষ খ্ুাঁয়জ সেখ্ার সিষ্টা করা হয়েয়ে, মাত্র্ কয়েক বেয়রর ময়ধয বাঙাশ্বল জীবয়ন সবে ও উপশ্বনর্ে সয
শ্ববস্মেকর প্রভাব শ্ববস্তার কয়রশ্বেল এবং ইউয়রাপীে সংস্পয়েষ আসার পর বাঙাশ্বলর শ্বিন্তা জ য়ে ও সৃ শ্বষ্ট কল্পনাে সয
পশ্বরবেষন ঘটল োয়ে সবোন্ত ও উপশ্বনর্ে োাঁয়ের শ্ববমূ েষ শ্বিন্তা ও শ্বিন্তার শ্ববমূ েষন শ্বেয়ে বাঙাশ্বলর আধু শ্বনক মানসয়ক
সযভায়ব পুষ্ট কয়রয়ে োর সম্ভাবয রূপয়রখ্া।

মূ ল প্রিন্ধ
ভারেবয়র্ষর সকায়না সকায়না ভার্াে ব্রাহ্মণয়ের সকানও সকানও সশ্রণী েীঘষকাল ধয়র সবে িিষা কয়র আসয়ে।
শ্ববয়ের্ কয়র বারাণসী, কণষাটক, মাদ্রাজ এই জাে াগুশ্বল সবোধযেন আমায়ের জানা আয়ে। শ্বকন্তু সসই
সবোধযেয়নর শ্ববশ্বেষ্টো ও উয়র্দ্য়েযর সয়ঙ্গ সাশ্বহেয সংস্কৃশ্বের সম্বন্ধ খ্ুব প্রেযক্ষ নে। ময়ন হে ব্রাহ্মণয়ের ময়ধযও
সবোশ্বভজ্ঞ ব্রাহ্মণ অশ্বধকের মযষাো সপয়েন বয়লই এই সবেিিষা ঘটে। শ্বকন্তু এই সবেিিষার সয়ঙ্গ সবয়ের
সমগ্রোর সকায়না সম্পকষ সনই।
বাংলাে সবেিিষা শ্বেল না। হরপ্রসাে োস্ত্রী মহােে বয়লশ্বেয়লন, বাংলা পুরাণ-েন্ত্র-সযায় র সেে। সু েরাং
বাংলা সাশ্বহেয সংস্কৃশ্বের সম্পশ্বকষে ইশ্বেহায়স এই শ্ববর্েশ্বট খ্ুব প্রাসশ্বঙ্গক সয, সকান সাংস্কৃশ্বেক প্রয়োজয়ন
বাঙাশ্বলর মন সবয়ের শ্বেয়ক শ্ব য়েশ্বেল।
ইশ্বেহায়সর সন-োশ্বরখ্ অনু যােী ১৮৪৫ সায়ল সেয়বন্দ্রনাথ োকুর শ্বেনজন ব্রাহ্মণয়ক সবেশ্বেক্ষা শ্বেয়ে
বারাণসীয়ে পাোন। সেয়বন্দ্রনাথ েখ্ন আশ্বে ব্রাহ্মসমায়জর প্রধান ও েত্ত্বয়বাশ্বধনী পশ্বত্র্কার অশ্বভভাবক। সবে
আেি করার জনয ব্রাহ্মণয়ের বারাণসী পাোয়না একটা অনয প্রয়োজয়নর ইশ্বঙ্গে সেে। আধু শ্বনককায়ল সবোন্ত
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কথা প্রধান বয়লন রাজা রাময়মাহন রাে। শ্বকন্তু োাঁর সবোন্ত সম্পশ্বকষে বই সথয়ক এ কথা সবাো যাে না সয,
সবোয়ন্তর শ্ববয়ের্ সকায়না শ্ববর্য়ে শ্বেশ্বন ময়নায়যা

শ্বেয়েশ্বেয়লন। শ্বকন্তু োাঁর ব্রাহ্ম ধমষ সংক্রান্ত শ্বিন্তার অনু সরণ

করয়ল ময়ন হে, প্রিশ্বলে সপৌরাশ্বণক শ্বহন্দুধয়মষর মূ শ্বেষ পূ জা ও সেব েয়ত্ত্বর সম্পয়কষ োাঁর আপশ্বি শ্বেল। শ্বেশ্বন
ময়ন করয়েন সয, এই শ্ববশ্বেষ্ট শ্বহন্দু ধমষীে ধারা শ্বহন্দু ধয়মষর শ্বভেয়র নানা প্রকায়রর যু শ্বক্তহীন ধারণা ও সংস্কায়রর
জে শ্বেয়েয়ে। সেব েত্ত্ব ও আধযাশ্বত্মকো মানবসমায়জর জীবন ধারয়নর একশ্বট প্রয়োজনীে অংে। রাময়মাহন
ময়ন করয়েন সসই প্রয়োজন েৎকালীন শ্বহন্দুধয়মষর আিার-আিরয়ণ শ্বমটয়ে না সো বয়টই, উয়ল্ট সসই শ্বহন্দু
ধয়মষরও সসই আিরণীে শ্বহন্দু সংস্কারয়ক আধযাশ্বত্মকো সথয়ক শ্ববিুযে করয়ে। সসই কারয়ণ রাময়মাহন ব্রাহ্মসভা
স্থাপন কয়রশ্বেয়লন। শ্বকন্তু এটা শ্ববয়ের্ কয়র লক্ষণীে সয, রাময়মাহন সকায়না ব্রাহ্ম ধমষ প্রবেষন কয়রনশ্বন বরং
শ্বেশ্বন শ্বহন্দু ধয়মষর পূ ণষের ঐশ্বেহয সথয়ক শ্ববমূ েষ আধযাশ্বত্মকোর একশ্বট ধারায়ক ব্রহ্ম শ্বিন্তা বয়ল শ্বিশ্বি ে
কয়রশ্বেয়লন।
ব্রহ্মা শ্বহন্দু সেবো শ্বহয়সয়ব মানয ণয, কালক্রয়ম শ্ববষ্ণু ও শ্বেয়বর সয়ঙ্গ। পরবেষীকায়ল েরুণ সেবো শ্ববষ্ণু
প্রাে সব সেবোর সেবত্ব হরণ কয়রন। অংেে ব্রহ্মারও। শ্ববষ্ণুর অবোরত্ব শ্বহন্দু ধয়মষর অয়নক সংস্কার, আিারআিরণ ইেযাশ্বেয়ক পুরাণ ও োয়স্ত্রর অন্ত ষে করয়ে সাহাযয কয়রয়ে। ব্রহ্মার বা শ্বেয়বর বড়য়জার বরপুত্র্ থায়ক।
শ্ববষ্ণু শ্বনয়জই অবোর হন। সসই কারয়ণ শ্ববষ্ণু মশ্বন্দর, শ্ববষ্ণু পূ জা সমগ্র ভারয়ে প্রিশ্বলে হে। শ্বহন্দু ধয়মষর সেবো
সশ্রশ্বণয়ে শ্বেয়বর প্রয়বে সবে জশ্বটল। নানা ঐশ্বেহয সথয়ক এই শ্বেয়বর কল্পনা এয়সয়ে ও শ্বেয়বর কল্পনায়ক আবার
উয়ল্টাপয়থ নানা ঐশ্বেহয হরণ কয়রয়ে। শ্বেবমশ্বন্দর, শ্বেবশ্বলঙ্গ পূ জা, শ্বেয়বর অধষনারীিররূপ এগুয়লার সকায়নাশ্বটই
ধমষ সংস্কার শ্বিি নে। প্রাে প্রশ্বেশ্বট শ্বিিই প্রা াযষ ও অনাযষ আশ্বেবাসী জীবন সথয়ক ৃ হীে। োোড়াও শ্বেবই
একমাত্র্ প্রথম সশ্রশ্বণর সেবো শ্বযশ্বন জােপাে মানয়েন না। এইসব কারয়ণ শ্বেয়বর পূ জা খ্ুব বযাপক।
প্রধানে, এাঁয়ের ময়ধয সবয়িয়ে কম জনশ্বপ্রে হয়লন ব্রহ্মা। সারা ভারয়েই ব্রহ্মার মশ্বন্দর সংখ্যা অেযন্ত কম।
কারও কারও ময়ে পুষ্কয়র ব্রহ্মার একমাত্র্ মশ্বন্দর আয়ে। এর শ্বপেয়ন নানাশ্ববধ কারণ থাকয়ে পায়র। ব্রহ্ম
কল্পনার ময়ধয হেে অশ্বেশ্বরক্ত সাবধানো শ্বেল যায়ে অনাযষ ও প্রা াযষ ধমষীে ঐশ্বেহয সথয়ক সকায়না শ্বকেু ব্রহ্মার
ধারণা সথয়ক শ্বময়ে না যাে। কারণটা এর উয়ল্টাও হয়ে পায়র। ব্রহ্মার কল্পনাে বনবযশ্বিকো এে সবেী সয সসটা
সাধারণ মানু য়র্র বেনশ্বন্দন জীবয়ন প্রয়োজনীে শ্বেল না। অথষাৎ ব্রহ্মার একাকীত্ব হেে এয়সয়ে সাধারয়ণর উপমা
সথয়ক। এটা হওো অসম্ভব নে। োোড়াও ববশ্বেক সেবকল্পনা কালক্রয়ম পশ্বরবশ্বেষে হয়েয়ে। উোহরণ শ্বহয়সয়ব
বরুণ, ইন্দ্র, অশ্বগ্নর কথা বলা সযয়ে পায়র। এই ধরয়ণর আশ্বে আশ্বধপেযেীল সেবোরা সেবত্বিুযে হয়েয়েন এবং
সসখ্ায়ন নেুন সেবো – শ্ববষ্ণু, অংেে শ্বেব, ঊর্া – এাঁরা উয়ে এয়সয়েন।
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ব্রাহ্ম ধয়মষর প্রধান ববশ্বেষ্টযগুশ্বল রাময়মাহন সকাথা সথয়ক গ্রহণ কয়রশ্বেয়লন? আমরা জাশ্বন সয শ্বেশ্বন ইসলাম
ধমষ সম্পয়কষ যয়থষ্ট জ্ঞান সংগ্রহ কয়রশ্বেয়লন এবং সোহফা অনু বাে কয়রশ্বেয়লন। োাঁর কমষজীবয়ন শ্বেশ্বন ‘শ্বর্ শ্বব’
নায়ম এক সায়হয়বর প্রভূে সমথষন সপয়েশ্বেয়লন ও শ্বিষ্টান ধয়মষর সয়ঙ্গ োাঁর প্রেযক্ষ পশ্বরিে শ্বেল। পরবেষীকায়ল
প্রধানে সেয়বন্দ্রনায়থর পশ্বরকল্পনাে ব্রহ্ম মশ্বন্দর বা ব্রাহ্ম মশ্বন্দর সযভায়ব শ্বনশ্বমষে হে োর সয়ঙ্গ শ্বহন্দু মশ্বন্দয়রর
শ্বমল সযমন আয়ে, সেমশ্বন মসশ্বজে ও শ্ব জষারও শ্বমল আয়ে। শ্বিষ্ট ধয়মষ এবং ইসলাম ধয়মষ মূ শ্বেষপূজা শ্বনশ্বর্দ্ধ।
(শ্বিষ্টান ধয়মষর পরবেষী শ্ববকায়ে) অয়নয়ক ময়ন কয়রন, এই শ্ববয়ের্ শ্ব জষা, মসশ্বজে, প্রাথষনাকক্ষ, সময়বে প্রাথষনা
(নামাজ) ও অশ্বহংসা –এগুশ্বল সবৌদ্ধ ধমষ সথয়ক পরবেষী এই ধমষগুশ্বলয়ে ৃ হীে হয়েয়ে।
সামাশ্বজক সংস্কায়রর শ্বেক সথয়ক ব্রাহ্মধয়মষ েীক্ষা যাাঁরা শ্বনয়েয়েন োাঁয়ের ময়ধযও ও অেীশ্বক্ষে ব্রাহ্ময়ের ময়ধয
এবং ব্রাহ্ম ময়নাভাবাপন্ন শ্বহন্দুয়ের ময়ধযও নানাশ্ববধ মোন্তর ঘয়টয়ে ও নানাশ্ববধ ব্রাহ্মসমাজ

শ্বেে হয়েয়ে।

মোন্তরগুশ্বল সকায়না সমেই ব্রহ্ম সম্পশ্বকষে আধযাশ্বত্মক শ্বিন্তার পাথষকয সথয়ক ঘয়টশ্বন। সবশ্বেরভা

সমেই এই

মোন্তর ঘয়টয়ে কেগুশ্বল শ্ববিায়স কাযষরূপ শ্বনয়ে। সযমন, উপবীে েযা বা েযা না করা শ্বকংবা সবে প্রামাশ্বণক
মানা না মানা শ্বকংবা শ্বনয়জ শ্ববিাস না করয়লও পাশ্বরবাশ্বরক পূ জা ইেযাশ্বেয়ে অংেগ্রহণ করা না করা, জাশ্বেয়ভে
মানা না মানা – এই সমস্ত বযবহাশ্বরক শ্ববর্ে শ্বনয়ে।
বাঙাশ্বল জীবয়ন সবে ও উপশ্বনর্ে সয শ্ববস্মেকর প্রভাব শ্ববস্তার কয়রয়ে মাত্র্ কয়েকশ্বট বেয়রর ময়ধয োয়ে
সবে অনু সারী ব্রাহ্ম ধয়মষর প্রিারয়ক মাত্র্ একশ্বট সামাশ্বজক ঘটনা বয়ল ময়ন হে এবং শ্ববপুল সংখ্যক শ্বহন্দু
োাঁয়ের শ্বনয়জয়ের ধয়মষর ময়ধয কালক্রয়ম ব্রাহ্মধমষয়ক গ্রাস কয়র সনন। শ্বকন্তু ইউয়রাপীে সংস্পয়েষ আসার পর
বাঙাশ্বলর শ্বিন্তা জ য়ে ও সৃ শ্বষ্ট কল্পনাে সয পশ্বরবেষন ঘটল োয়ে সবোন্ত ও উপশ্বনর্ে োাঁয়ের শ্ববমূ েষ শ্বিন্তা ও
শ্বিন্তার শ্ববমূ েষন শ্বেয়ে বাঙাশ্বলর আধু শ্ব নক মানসয়ক পুষ্ট কয়রয়েন। ময়ন হে না সয, শ্বহন্দু ধমষ সথয়ক সয পাথষকয
হয়ে ব্রাহ্মরা শ্বিশ্বিে করয়ে িাইশ্বেল, সসই পাথষকয খ্ুব সবেী শ্বেন সশ্বক্রে শ্বেল। যায়ক বলা যাে প্রথম পযষায়ের
ব্রাহ্ম। রাজনারােণ বসু োাঁর সের্ জীবয়ন বক্তৃো কয়রশ্বেয়লন শ্বহন্দুধয়মষর সশ্রষ্ঠো শ্বনয়ে। আমায়ের স্বয়েেী ভাবনা
যখ্ন সয়বমাত্র্ শ্ববশ্বেষ্ট হয়ে উেয়ে েখ্ন ‘আনন্দমে’ -এ বযবহৃে শ্ববখ্যাে

ান বা স্তব ‘বয়ন্দমােরম’-এ

সেেজননীয়ক মােৃয়েবী শ্বহয়সয়ব কল্পনা করা হয়েশ্বেল। শ্বকন্তু বযবহায়রর এই ঘটনাগুশ্বল উপশ্বনর্শ্বেক ও ববোশ্বন্তক
কল্পনা সথয়ক বাঙাশ্বল কশ্বব ও শ্বেল্পীয়ের শ্ববিুযে করয়ে পায়রশ্বন। এটা সমাজ শ্ববকায়ে একটা অদ্ভুে ঘটনা। ময়ন
হে ব্রাহ্মরা মাত্র্ বের িশ্বল্ল ে সময়ের ময়ধয সযমন শ্বহন্দুধয়মষ শ্বফয়র এল, শ্বেক সেমশ্বন এর শ্ববপরীে শ্বেয়ে সৃ শ্বষ্ট
ও শ্বিন্তার সক্ষয়ত্র্ শ্বহন্দুরা ববোশ্বন্তক ও উপশ্বনর্শ্বেক শ্বিন্তার আশ্রে শ্বনল। খ্ুব সম্ভবে এই উপশ্বনর্শ্বেক আধযাশ্বত্মক
শ্বিন্তা শ্বিষ্টান ধয়মষ আধযাশ্বত্মকোর সয়ঙ্গ ও শ্বিষ্টানধমষ সথয়ক শ্বনিঃসশ্বরে শ্বকেু সামাশ্বজক মূ লযয়িেনা সথয়ক উদ্ভূ ে
সামাশ্বজক বযবহার, সযমন – প্রশ্বেয়বেীয়ক ভায়লাবাসা, শ্ববপন্নয়ক সাহাযয করা, শ্বনয়জর িাইয়ে অপয়রর
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প্রয়োজনয়ক প্রাধানয সেওো, েশ্বরদ্র মানু র্য়ক ভ বায়নর প্রশ্বেশ্বনশ্বধ ভাবা, সরা ীয়ের সসবা করা, ইেযাশ্বে শ্বেশ্বক্ষে
বাঙাশ্বলয়ক প্রভাশ্ববে কয়রশ্বেল।
সসখ্ায়নও অবেয একশ্বট প্রশ্ন উেয়ে পায়র সয, সবৌদ্ধ ধয়মষ এসবই শ্বেল। অয়নয়ক ময়ন কয়রন সবৌদ্ধ ধয়মষ
এসবই শ্বেল। অয়নয়ক ময়ন কয়রন সবৌদ্ধ ধমষ ভারয়ের সশ্রষ্ঠ োন সভযোয়ক ও শ্ববিয়ক। সবৌদ্ধ ধমষ ভারে সথয়ক
শ্ববস্তাশ্বরে হয়েয়ে শ্ববপুল শ্ববয়ি এবং এখ্নও বহুয়েয়ে সবৌদ্ধ ধমষই অশ্বধকেম মানয়স পালনীে ধমষ। সযমন,
কয়ম্বাশ্বর্োে, মাোনমায়র, িীয়ন, জাপায়ন, ময়ঙ্গাশ্বলোে, শ্বেিয়ে। শ্বকন্তু ভারয়ে না। ভারয়ে সবৌদ্ধ মূ লযয়িেনা
সামাশ্বজক সিেনা হয়ে উেয়ে পায়রশ্বন। ঊনশ্বব ংে েোেীর সেয়র্ যখ্ন সপৌরাশ্বণক শ্বহন্দু কল্পনা ও উপশ্বনর্শ্বেক
কল্পনার ময়ধয শ্ববয়রাধ বাাঁয়ধ েখ্ন শ্বহন্দু ধয়মষর আশ্রয়ে বাংলার মানু র্ সমাধান খ্ুয়াঁ জয়ে এবং অয়নয়ক অনু মান
কয়রন শ্ববপুল সংখ্যক সবৌদ্ধ ইসলাম ধমষ গ্রহণ কয়রয়েন। শ্বেক এই সময়েই উপশ্বনর্শ্বেক ও ববোশ্বন্তক কল্পশ্ববি
সকন এে প্রাসশ্বঙ্গক হয়ে উেল এবং সসই প্রাসশ্বঙ্গকো প্রকাশ্বেে হল প্রধানে শ্বক ধরয়ণর রিনাে বা ভাবনাে ো
অেযন্ত গুরুত্বপূ ণষ সভয়ব সেখ্বার শ্ববর্ে।
১৮৭৫ শ্বিষ্টায়ের পর সথয়ক সমেয়ক একটা শ্ববয়ের্ লক্ষণ শ্বেয়ে শ্ববিার কয়র বলা হয়ে থায়ক ‘শ্বহন্দু
পুনরুত্থায়নর সমে’। এই নামশ্বট শ্বনয়ে শ্ববেকষ বেরী করা যাে সয, শ্বহন্দু উত্থান কয়ব হয়েশ্বেল বা শ্বহন্দু পেন
কয়ব ঘয়টশ্বেল সয একশ্বট সমেয়ক পুনরুত্থান বয়ল শ্বিি সেওো হয়চ্ছ।
শ্বকন্তু এটা কু-েকষ। েেধর েকষিূড়ামশ্বণ নায়ম এক বযশ্বক্ত এরকম প্রিার করয়েন সয সবশ্বকেুই সবয়ে সলখ্া
আয়ে। শ্বেশ্বন বলয়েন ব্রাহ্মণয়ের শ্বটশ্বক রাখ্ার কারণ নাশ্বক অশ্বেয়লৌশ্বকক উপায়ে মশ্বস্তয়স্ক শ্ববেু যৎ সঞ্চারয়ণর
অযািনা। নারয়ের খ্ড়ম এবং পুস্পক রথ এয়রায়প্লয়নর প্রািীন শ্বহন্দুরূপ। োাঁর পক্ষ সমথষন কয়র বাংলার শ্বহন্দু
মননেীলোর একশ্বট ধারা প্রবলের হয়ে উেয়ে থায়ক। েকষিূড়ামশ্বণর সহয়যা ী শ্বিন্তক ও সলখ্ক অয়নয়কই
শ্বেয়লন ও বেশ্বনকপয়ত্র্ োাঁয়ের সবে সং শ্বেে প্রিারও হে। শ্বকন্তু শ্বটশ্বক ও খ্ড়ম শ্বেয়ে শ্বহন্দু সপৌরাশ্বণক জীবয়নর
মূ লয প্রিার করার এই মননেীল আয়ন্দালনয়ক েুচ্ছ করা যাে না। একটা শ্বহন্দু মূ লযয়বাধ বাঙাশ্বল সমায়জ স্বীকৃে
হশ্বচ্ছল। ব্রাহ্মধমষয়ক কুশ্বক্ষ ে কয়র শ্বহন্দু ধয়মষর সংস্কার আয়ন্দালনয়ক প্রশ্বেহে করা শ্ব য়েশ্বেল। ফয়ল অনযানয
নানা প্রয়েে সথয়ক ব্রাহ্মধয়মষর অনু করয়ণ নানাশ্ববধ সমাজ বেরী হে। োর ময়ধয সবয়িয়ে উয়ল্লখ্য়যা য গুজরায়টর
প্রাথষনা সমাজ। োরা শ্বনয়জয়ের আযষসমাজ বয়ল পশ্বরিে শ্বেয়েন ও স্বেন্ত্র আিার পদ্ধশ্বে অনু সরণ করয়েন।
োাঁয়ের োশ্বব অনু যােী এই ধরয়নর আিার সবই ‘ববশ্বেক’। বেষমান বাঙাশ্বল সমায়জও যাাঁরা ধমষীে আিার পালন
করয়ে িান না, োাঁরা শ্বববাহ, শ্রাদ্ধ, ইেযাশ্বে অনু ষ্ঠায়ন েথাকশ্বথে এই ‘ববশ্বেক’ প্রথা অনু সরণ কয়রন। ধমষ
অনু য়মাশ্বেে রীশ্বেনীশ্বে ও আিার-আিরণ সথয়ক শ্বনয়জয়ের েূ য়র রাখ্য়ে বাঙাশ্বল আধু শ্বনকো এরকম একটা সহজ
অশ্বেলা বেশ্বর কয়রয়ে সযন ‘ববশ্বেক’ মন্ত্র ধমষীে নে বা রবীন্দ্রসং ীে দ্বারা সাশ্বধে শ্রাদ্ধকমষ আশ্বস্তকযবােী নে।
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বাঙাশ্বলর সামাশ্বজক এবং মনন শ্ববিায়স এই যু শ্বক্ত শ্বনভষরোর ভান বাঙাশ্বল সমায়জর আধু শ্বনকোর প্র শ্বেয়ক ক্ষুণ্ণ
কয়রয়ে। সয কারয়ণ বশ্বেমিন্দ্র িয়টাপাধযাে, শ্ববশ্বপনিন্দ্র পাল, এরকম আরও অয়নক মনীর্ী শ্বহন্দুধয়মষ যু শ্বক্ত ে
মাহাত্ময প্রশ্বেষ্ঠা করার সিষ্টা কয়রশ্বেয়লন এই সমে। সসই সিষ্টাে োাঁরা শ্বহন্দু োয়স্ত্রর নেুন বযাখ্যা শ্বেয়েয়েন। শ্বহন্দু
পাশ্বরবাশ্বরক সম্পকষগুশ্বলয়ক প্রশ্বেষ্ঠা কয়রয়েন। যায়ক বলা হে ‘ethos’ বা বনশ্বেকো, সসই শ্বহন্দু বনশ্বেকোয়ক
পৃ থকভায়ব শ্ববয়ের্ণ কয়রয়েন এবং যায়ক বলা হে ‘eros’ বা কামনা মুগ্ধো, শ্ববয়ের্ কয়র ববষ্ণবধমষ ও
রাধাকৃয়ষ্ণর েত্ত্ব বযাখ্যা কয়র শ্বহন্দু ‘eros’ সক প্রশ্বেশ্বষ্ঠে কয়রয়েন। এই প্রশ্বেষ্ঠা সিষ্টার শ্বভেয়র সয মনন ও
শ্বেক্ষার আধু শ্বনকো সশ্বক্রে শ্বেল োয়ক সকানভায়বই অস্বীকার করা যাে না। শ্ববয়ের্ে, ভূয়েব মুয়খ্াপাধযাে,
শ্ববশ্বপনিন্দ্র পাল, রয়মেিন্দ্র েি, বশ্বেমিন্দ্র িয়টাপাধযায়ের অবোন।
শ্ববস্ময়ের কথা এটাই সয, োাঁয়ের এই শ্বহন্দু ঐশ্বেহয আশ্বব ষ্কায়রর আশ্রে প্রধানে পুরাণ ও মহাভারে এবং
ীো সকানও সমেই সবোন্ত বা উপশ্বনর্ে নে। অন্তে ঊনশ্ববংে েোেীর সের্ পযষায়েও নে।
শ্বকন্তু ব্রাহ্মধমষ সথয়ক কেগুশ্বল নেুন ধারণা বাঙাশ্বলর জীবয়ন প্রয়বে কয়রশ্বেল, োর ময়ধয প্রধান ধারণাশ্বটয়ক
বলা যাে সেয । শ্বদ্বেীে ধারণাশ্বটয়ক বলা যাে মাো । েৃেীে ধারণাশ্বটয়ক বলা যাে সমবাে । িেুথষ ধারণাশ্বটয়ক
বলা যাে অয়পৌিশ্ব লকো । পঞ্চম ধারণাশ্বটয়ক বলা যাে ধমষয়বাধ । র্ষ্ঠ ধারণাশ্বটয়ক বলা যাে প্রাণ ও আত্মার

পাথষকয । এই ধারনাগুশ্বল যখ্ন ব্রাহ্মধমষয়ক সকন্দ্র কয়র প্রধানে ১৮৪৩ শ্বিস্টাে সথয়ক েত্ত্বয়বাশ্বধনী পশ্বত্র্কাে
প্রকাশ্বেে হয়ে থায়ক েখ্ন এই কথাগুশ্বল যেটা না শ্বনস্কাশ্বর্ে অনু ভয়বর সবাধ বেরী কয়রশ্বেল োর িাইয়ে
অয়নকয়বেী বেরী কয়রশ্বেল সযন শ্বহন্দুধয়মষর সমান্তরাল এক ধমষেত্ত্ব। সসই কারয়ণ ঊনশ্ববংে েোেীর এয়কবায়র
সেয়র্ বশ্বেমিয়ন্দ্রর সয়ঙ্গ নবীন রবীন্দ্রনায়থর সয সামশ্বেক শ্ববেকষ বেরী হয়েশ্বেল োয়ে বশ্বেম আক্রমণ
কয়রশ্বেয়লন এই নেুন ধারণাগুশ্বলয়কই। রবীন্দ্রনাথ বশ্বেয়মর শ্ববয়রাশ্বধো কয়রশ্বেয়লন শ্বহন্দুধয়মষ এই ধারনাগুশ্বলর
অনু পশ্বস্থশ্বে ও িিষার অভাবয়ক।
…………………………………………………………………………………………………………………
সহায়ক গ্রন্থ –
১। েশ্বস্তোর রশ্বক্ষে, শ্বেপ্রা। হরপ্রসাে োস্ত্রীর সাশ্বহেযকমষ, শ্বেপ্রা রশ্বক্ষে েশ্বস্তোর, ২০০৯, বাংলা একায়র্শ্বম, বাংলায়েে।
২। োেগুপ্ত, েশ্বেভূ র্ণ। বাঙলা সাশ্বহয়েযর পটভূ শ্বমরূয়প কয়েকশ্বট ধমষসাধনা, ১৯৯৬, ভারশ্বব, কলকাো।
৩। ভটািাযষ, শ্ববমানিন্দ্র। সংস্কৃে সাশ্বহয়েযর রূপয়রখ্া, ২০০৫, বুক ওোলষর্, কলকাো।
৪। মুয়খ্াপাধযাে, েশ্বক্তসাধন। সরয়নসাাঁয়সর আয়লাে বঙ্গ েেষন, েশ্বক্তসাধন মুয়খ্াপাধযাে, ২০১২, কথাপ্রকাে, বাংলায়েে।
৫। সসন, সু কুমার। বাংলা সাশ্বহয়েযর ইশ্বেহাস (১ম-৩ে খ্ণ্ড), সু কুমার সসন, ২০১১, আনন্দ, কলকাো।
৬। সসনেমষা, অজুষনয়েব। শ্বহন্দু বাঙাশ্বলর কাবযসমাজ, অজুষনয়েব সসনেমষা, ২০১৫, ভারশ্বব, কলকাো।

…………………………………………………………………………………………………………………

কৃত্জ্ঞত্া স্বীকাে – হিহিষ্ট কথাসাহিহত্যক রেবিি োয় এিং ড. অর্জজ নবেি রসনিমজা ।

.............................................................................................................
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‘অথথ জল’: এক বনিঃেব্দ ঢপ্রশমর আখ্যান
সুশিতা পাল
প্রাক্ত

ছাত্র

িাাংলা শিভাগ, শিশ্বভারতী
পশিমিঙ্গ, ভারত
সারসংক্ষেপ

সমাজ সযমন অহরহ পশ্বরবেষ নেীল সেমনই এর সংস্পয়েষ থাকা মানু র্ এবং োর সহজ সম্পকষ গুশ্বলও
পশ্বরবশ্বেষে হয়ে নানা টানাপয়ড়য়ন একশ্বট বৃ হৎ সপ্রক্ষাপয়ট দ্বন্দ্বহীন হয়ে রয়ে যাে।সম্পয়কষর ময়ধযকার
সম্পকষগুশ্বল যখ্ন হার মায়ন, েখ্ন পশ্বরবার এবং সহনেীল মনু র্যয়ত্বর সিাখ্ রাঙাশ্বনয়ক উয়পক্ষা কয়র বৃ হির
েৃ শ্বষ্টভশ্বঙ্গর পশ্বরিে সেে সম্পকষ। আর এইভায়বই বজশ্ববক োড়নায়ে সিনা সম্পকষ সথয়ক সবশ্বরয়ে অয়িনা
পশ্বরণশ্বের শ্বেয়ক ধাবমান হে েোে। শ্ববভূশ্বেভূর্ণ বয়ন্দযাপাধযাে এই সম্পকষয়ক শ্বনয়েই শ্বনমষাণ করয়লন “অনথ
জল” উপনযাস, সযখ্ায়ন েোে ও পান্না এক িরম প্রেযাোর মধয শ্বেয়ে স্বে সেয়খ্ ঘর বাাঁধার, সফয়ল আসা
অেীয়ের নব উয়োিন করয়ে উয়েযা ী হে োরা, শ্বকন্তু কায়লর শ্বনেয়ম সভয়ঙ যাে সসই রূপ। এই প্রবয়ন্ধ
আমায়ের আয়লািয শ্বেক হল এটাই সয কীভায়ব মানু র্ সিনা আয়ব সথয়ক শ্বপশ্বেয়ে যাে এবং পুরয়না মরয়ি ধরা
আবয়েষই গুময়র ময়র, আসয়ল সসখ্ায়নই মানু য়র্র অপমৃ েুয।

মূ ল প্রিন্ধ
একজন সলখ্য়কর জীবনয়বাধই সলখ্কয়ক সমাজ সবায়ধর সয়ঙ্গ পশ্বরশ্বিে হয়ে সাহাযয কয়র। সলখ্ক োর
সলখ্নীয়ক আশ্রে কয়রই সেযদ্রষ্টারূয়প সেযয়ক শ্ববয়বশ্বিে কয়রন, সেয ও জীবনেেষয়নর শ্বভন্নজ ৎ উয়োশ্বিে
কয়রন পােকয়ের সাময়ন। সলখ্ক শ্ববভূশ্বেভূর্ণ বয়ন্দযাপাধযােও এই সমায়জর কাশ্বর র, মানু য়র্র কাশ্বর র।
সাশ্বহেয-সমায়জ োাঁর পশ্বরশ্বিশ্বে সযভায়বই ঘটুক না সকন, বাস্তয়বর সমায়জ, মানু য়র্র হৃেেসংরায় শ্বেশ্বন পশ্বরশ্বিে
হন মানু র্ শ্বব ভূশ্বেভূর্ণ রূয়প। অেীশ্বন্দ্রেো বা অসাধারণত্ব নে, সকায়না েদ্ম অনু ভুশ্বেও নে, বরং সজীবোর
উপর শ্বনভষর কয়র বাস্তয়বর পায়ল সনৌকা িাশ্বলয়েয়েন শ্বব ভূশ্বেভূর্ণ। বেষমান সমায়জ-সাশ্বহয়েয না শ্বরকোর ববষরো
যখ্ন ক্রমা ে হানা শ্বেয়ে থায়ক, মানশ্বসক শ্ববকায়ের বাধা হয়ে োাঁড়াে, শ্ববিােয়নর িায়প মানু র্ প্রশ্বেশ্বনেে শ্ববধস্ত,
সন্ত্রস্ত, নর-নারী সকয়লই সীমাবদ্ধ সংকীণষোে জজষশ্বরে, পারস্পশ্বরক সবাোপড়ার অভাব - সসখ্ায়ন শ্ববভূশ্বেভূর্ণ
অনাোয়স প্রয়বে করয়ে পায়রন। োাঁর সৃ শ্বষ্টর ভায়র মানু র্ মুশ্বক্ত লাভ কয়র। আয়টষর পুরয়না রসিয়ক্র পাক খ্াওো
নে, বরং সাশ্বহেয কীভায়ব জীবনমুখ্ী প্রবাহধারার শ্বভের অন্তলষী ন হয়ে পায়র, স্থূল ভাবধারার ময়ধযও সূ ক্ষভায়বর
সঞ্চার কয়র শ্বেয়ে পায়র ো এই প্রকৃশ্বে শ্বপপাসু মানু র্শ্বট অকৃশ্বত্র্ম ভায়লাবাসাে জাশ্বনয়ে শ্বেয়েয়েন। িার
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সেওোয়লর জীবনয়ক বদ্ধোর না পাে সথয়ক মুশ্বক্ত শ্বেয়ে সখ্ালা ময়ন সখ্ালা হাওোে জীবনয়ক েুয়ল ধয়রয়েন।
শ্বেশ্বন শ্ববিাস করয়েন, মানু র্ প্রকৃশ্বেয়ক জানবার সিষ্টা করয়ল প্রকৃশ্বে কখ্নই কাপষণয কয়র না, শ্বজঘাংসামুক্ত
জীবয়নর স্বাে শ্বমলয়ব এখ্ান সথয়কই। এখ্ায়নই প্রকৃশ্বে আপন সভালা উোসী। এই ভাবয়ক আশ্রে কয়রই শ্বেশ্বন
বশ্বলষ্ঠ আত্মপ্রেযয়ের সয়ঙ্গ সংযমী হয়েয়েন কাশ্বহশ্বন বোয়ন। েু েণ্ড োশ্বন্তর জনয সকায়না আয়রাশ্বপে েশ্ববর
প্রয়োজন হে না, োাঁয়ক জানয়লই আমায়ের জানা হয়ে যায়ব পল্লীজীবন, প্রকৃশ্বে। ঈির-পরয়লাক শ্ববিাসী এই
মানু র্শ্বট সকায়না ঐিশ্বরক বা আধযাশ্বত্মকোে মানু র্য়ক সভালান শ্বন, প্রকৃশ্বের আশ্বঙ্গনাে প্রকৃশ্বে-মানু য়র্র পুয়জা
কয়রশ্বেয়লন। সপ্রয়মও পয়ড়য়েন প্রকৃশ্বেরই আনু কূয়লয, আপনশ্বেোরী হয়ে পয়থর ধু লায়েই সংগ্রহ কয়রয়েন
জীবয়নর সারবস্তু। শ্বনস ষ সহাক বা মানশ্ববক, ময়নর েরয়েই সু র েুয়লয়েন, সু র ধয়রয়েন, স য়েয়েন মানু য়র্র
পাাঁিাশ্বল।
সমাজ, মানু র্, সামাশ্বজকো সময়ের সস্রায়ে বয়ে িলা শ্বেনশ্বট উপাোন। শ্ববিাস ও অশ্ববিাস, েলনা ও
প্রোরণা, যু দ্ধ ও শ্বব রশ্বে, সপ্রম ও অয়প্রম সবশ্বকেু সেয়ল িলা সমাজ শ্বববেষয় নর স্বে সেয়খ্ আর মানু র্ অন্ধকায়রর
পশ্বরেযক্ত জঞ্জাল সথয়ক শ্বববেষ নমুখ্ী হয়ে অলশ্বক্ষে পয়থ পা বাশ্বড়য়ে ঘরশ্ববমুখ্ হয়ে। শ্ববভূশ্বেভূর্ণ বয়ন্দযাপাধাে
োাঁর ‘অনথ জল’ উপনযায়সর (প্রকােকাল নয়ভম্বর, ১৯৪৭) েোেয়ক অপার অসীম সেয সন্ধায়নর সিষ্টাে
স্থশ্ববরো সথয়ক মুশ্বক্ত শ্বেয়েয়েন। এই উপনযায়সর কাশ্বহশ্বন পােক এক অনাকাশ্বঙ্খে জ য়ের সয়ঙ্গ পশ্বরশ্বিশ্বে লাভ
কয়র, এ সযন এক অশ্বনয়েষেয অকুলান সপ্রমযাত্র্ার ভশ্ববর্যৎ শ্বনমষাণ। উর্দ্ীপ্ত আস্ফালয়ন বাকভশ্বঙ্গর সরল প্রশ্বেফলন
নে, পারম্পযষশ্ববহীন জীবয়ন অনাশ্ববল এই কাশ্বহশ্বন সশ্বেযই অশ্বভনব। একজন পাঁেশ্বত্র্ে বেয়রর শ্বব বাশ্বহে যু বয়কর
সয়ঙ্গ সর্াল বেয়রর শ্বকয়োরীর সপ্রম শ্ববর্েশ্বট সহজভায়ব বলা হয়লও েে সহজ নে। এ সপ্রম ক্লাশ্বন্তকর অবসায়ে
মুশ্বক্তর বাণী, শ্বনয়ভষজাল আনন্দ, প্রশ্নহীন িরম বাস্তয়বর মুয়খ্ামুশ্বখ্। এ কাশ্বহশ্বন যেখ্াশ্বন পশ্বরয়মে, োর িাইয়ে
অয়নকখ্াশ্বন অপশ্বরয়মে, অজ্ঞাে। এ ভায়লালা া সপ্রমহীন শ্ববিায়স ঘুণ ধরাে, খ্ুাঁয়জ সনে সরলাবয়েষ র মুখ্।
পুনরাে স্বে সেয়খ্, ঘর বাাঁয়ধ শ্বনিঃেে সবেীয়ে। উপনযায়সর নাশ্বেকা সর্াল বেয়রর শ্বকয়োরী, সখ্মটাওোলী
শ্বহয়সয়ব সমায়জ পশ্বরিে থাকয়লও এই শ্বকয়োরীই আপন সখ্োয়ল পূ ণষ নারী হয়ে ওয়ে, নারীয়ত্বর মুয়খ্ামুশ্বখ্
োাঁড়ায়ে পায়র। েোয়ের মেন আমরাও সমাহাশ্ববষ্ট হই শ্বনোন্ত ওই সখ্মটাওোলীর প্রশ্বে। এই সমাহান্ধো শ্বক
শুধু ই সমাহাশ্ববয়ষ্টর প্রশ্বেফলন, নাশ্বক সপ্রয়মর উে ীরন প্রবাহ-এর উিয়র আমায়ের অব াহন করয়ে হে কাশ্বহশ্বনর
অন্দয়র, সয কাশ্বহশ্বন োাঁশ্বড়য়ে সেে জীবয়নর প্রশ্বে। অকূল পাথায়র সয জীবন বথ পাে না, সসই পায়ড়র পায়ন
ধাো বারংবার প্রশ্বেধ্বশ্বনে হে, সসখ্ায়ন এই সপ্রম নবউয়ের্ সিেনার আভাস।পান্নার কথাবােষা ,িালিলন বুশ্বেয়ে
সেে, সস শুধু ই বাশ্বলকাই নে, হৃেয়ের আবর্ায়ল প্রচ্ছন্ন নারীও।
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উপনযায়সর এক সমরুয়ে যশ্বে পান্না অবস্থান কয়র, োহয়ল োর সম্পূ ণষ শ্ববপরীে সমরুয়ে অবস্থান করয়ে
র্াক্তার, কথক সপ্রাটযায় াশ্বনস্ট েোে। ভদ্র, নীশ্বেবা ীে, স্বচ্ছল, স্পষ্টবােী মানু র্শ্বট গ্রায়ম সবে ভায়লা সলাক
বয়লই পশ্বরশ্বিে। র্াক্তাশ্বর পাে কয়র বাবার কথা রাখ্য়েই গ্রায়মর মানু য়র্র স্বায়থষ গ্রায়মই শ্বর্সয়পনসাশ্বর খ্ুয় লয়ে
েোে। পল্লীসশ্বমশ্বের সপ্রশ্বসয়র্ি শ্বহয়সয়বও োর সবে প্রশ্বেপশ্বি। এয়হন শ্বনয়জর শ্বসদ্ধায়ন্ত অটুট েোয়ের মে
মানু য়র্র প্রশ্বে গ্রায়মর মানু য়র্র শ্রদ্ধাশ্বমশ্বশ্রে ভায়লাবাসা থাকয়ব এ আো করাই যাে। োশ্বন্ত ও রামপ্রসাে গ্রায়মর
ময়ধয সয অপরাধ কয়রয়ে, োর প্রশ্বে সস সরব হয়েয়ে, যথায়যা য োশ্বস্তরও বযবস্থা কয়রয়ে। নারী জাশ্বের প্রশ্বেও
সস যয়থষ্ট শ্রদ্ধােীল, আেেষই োর কায়ে িরম লক্ষয। োর এই বীক্ষণ আমায়ের মন ও ময়নর অন্তিঃপশ্বরকাোয়মা
বেশ্বর কয়র। সলখ্ক কাশ্বহশ্বন

য়ড়ন, ভাঙা ড়ার ইশ্বেহায়স যখ্ন দ্বয়ন্দ্বর উেে ঘয়ট, েখ্ন পােক পয়ড় শ্বনমষম

অযাশ্বিে ধয়ন্ধ। শ্বকন্তু কখ্য়না কখ্য়না শ্বক েু শ্বজশ্বনয়সর কারয়ণ আেয়েষর িুযশ্বে ঘয়ট। অনাস্বাশ্বেে রয়সর সমায়হ মন
েীব্র হয়ে ওয়ে। এমনই এক নারীর ভায়লাবাসায়ক বেশ্বর করয়লন সলখ্ক, যায়ে েোয়ের সম্পূ ণষ অনয এক
সিার উয়োিন ঘয়ট। সামাশ্বজকোর শ্বনশ্বরয়খ্ এই সপ্রম অসম শ্বেকই, শ্বকন্তু ভায়লাবাসার আয়ব

যখ্ন আয়স

েখ্ন বাাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বায়সর মে মনয়ক িঞ্চল কয়র সেে। এই সপ্রম উশ্বিে অনু শ্ব িয়ের শ্বনয়েষে মায়ন না। োই
অশ্বিয়রই ময়নর অজায়ন্ত সেযায়ের্ী মানু র্ েোে সপ্রম অয়ের্ণকারী হয়ে ওয়ে। শ্বেক এখ্ায়নই পােয়কর ময়ন
একটা প্রশ্ন অবধাশ্বরেভায়ব এয়স যাে – েোয়ের েু ই শ্বব পরীে সিার শ্বভের কীভায়ব সলখ্ক এমন ভাব শ্বম লন
ঘটায়লন শ্বক ংবা নীশ্বের উপয়রও পান্নার ভায়লাবাসা কীভায়ব জাে া কয়র শ্বনল? সম্ভয়বর সবড়াজাল শ্বোঁয়ড়
অসম্ভয়বর সীমার জে ঘটল, যশ্বেও প্রাশ্বপ্ত বা অপ্রাশ্বপ্তর প্রশ্ন বড় কথা নে। এসব নানা আপাে সোটখ্ায়টা শ্ববয়রাধ
পােকয়ের ময়ন বেশ্বর হয়লও এসব প্রয়শ্নর বাইয়র শ্ব য়ে সের্ পযষন্ত বড় হয়ে োাঁড়াে েোে ও পান্নার অকৃশ্বত্র্ম
ভায়লাবাসা।
সলখ্ক এই উপনযায়স খ্ুব সু ন্দর ভায়ব সেশ্বখ্য়েয়েন সম্পয়কষর মায়ন। শ্বিরািশ্বরে পশ্বরয়বয়ে মানু য়র্র মূ লয
সবাধগুশ্বল যখ্ন আয়স্ত আয়স্ত নষ্ট হয়ে সযয়ে থায়ক, েখ্ন মানু য়র্র অশ্বস্তয়ত্বর সংকট প্রবল হয়ে ওয়ে। েখ্ন
পাাঁকহীন জীবয়নর অনু সন্ধানী হে মানু র্। খ্ুাঁজয়ে সিষ্টা কয়র জীবয়নর অনয েে, সু ন্দর মুক্ত সরল এক
জীবয়নর। সিনা সম্পকষগুশ্বল ক্রমে জশ্বটল ও শ্ববমর্ষ হয়ে সযয়ে সযয়ে যখ্ন ক্রমে সকানোসা হয়ে পয়ড়, েখ্ন
সসই সম্পয়কষর শ্বভের সথয়ক অথষ সটয়ন বার কয়র আনয়ে শ্ব য়ে বার বার বযথষ হে; আঘায়ে, ঘৃ ণাে জজষশ্বরে
হয়ে সনশ্বেয়ে পয়ড়। এই সংকয়টর মুহূয়েষ একটুকয়রা েয়ড়া বাোয়সর মে হাওো মন প্রাণয়ক সোলা লাশ্ব য়ে
স য়ল মানু র্ শ্বদ্বধাহীন ভায়ব এই অয়িনা সম্পকষয়কই স্বা ে জানাে। উপনযায়সর নােক েোে পাাঁকপশ্বেলমে
জীবয়নর ময়ধয বাস না করয়লও, সস জীবয়ন সসৌরয়ভর যয়থষ্ট অভাব শ্বেল। আমায়ের িারপায়ের সেখ্া জীবনটাই
সের্ কথা নে, োর বাইয়রও অনাস্বাশ্বেে জীবন রয়েয়ে, এটা সকয়লর পয়ক্ষই অজানা। শ্বকন্তু েোে এই না-

১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

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

Onli ne

Resea rch

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

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

সেখ্া জীবয়নরই অনু সারী হয়েয়ে। পাঁেশ্বত্র্ে বেয়রর শ্বববাশ্বহে জীবন হেে প্রশ্বেকূ ল শ্বেল না, শ্বকন্তু অনু কূ লও সয
শ্বেল না – ো সস পান্নার সয়ঙ্গ কথা বলবার পরই জানয়ে সপয়রয়ে। পান্নার সয়ঙ্গ কাটায়না সমেই োর কায়ে
সবয়িয়ে েু লষভ ময়ন হয়েয়ে, ো েোের কথার মধয শ্বেয়েই সবাো যাে-

“পৃ শ্বথবীয়ে সবয়িয়ে সু খ্ী মানু র্ এই মুহূয়েষ যশ্বে সকউ থায়ক েয়ব সস আশ্বম। কারণ
পান্নার ভায়লাবাসা আশ্বম লাভ কয়রশ্বে। ”

১

অথষাৎ একমুখ্ী জীবনই সম্পূ ণষ জীবন নে,োই শ্বভন্ন পয়থর শ্বেোরী হয়ে অনাড়ম্বর সেযয়ক সময়ন সনওোর সিষ্টা
কয়রয়ে েোে।
পান্নার না বলা অয়নক কথা োর অপূ বষ ভশ্বঙ্গমাে প্রকাে সপয়েয়ে। শ্বকন্তু পান্না কখ্নই লাসযমেী নে,
উপনযাস পয়ড় ো ময়নও হে না। সখ্মটাওোলী সম্পয়কষ ভদ্র সমাজ একধরয়নর শ্ববয়ের্ মানশ্বসকোর বেবেষী
হয়লও, এই পান্না প্রকৃেপয়ক্ষ সসই ধরয়নর সময়ে নে। জীবনধারয়ণর জনয সকলয়কই পযালা সংগ্রহ করয়ে হে।
শ্বকন্তু অনযয়ের মে পান্না প্রয়লাভয়ন পা সেে না। যশ্বেও উপনযায়স আমরা সসটাই সেশ্বখ্ সয বারবার র্াক এয়লও
সস র্ায়ক সাড়া সেে শ্বন। সর্ায়লা বেয়রর এক শ্বকয়োরীর সিায়খ্-মুয়খ্ এে ভার্া থাকয়ে পায়র, আর এই
ভায়লাবাসার-ভায়বর টায়নই মন পয়ড় েোয়ের মে র্াক্তায়রর। শ্বববা ী হয়ে শ্বনরুয়র্দ্য়ে ঘর বাাঁধবার স্বে সেয়খ্
একাকীয়ত্ব। এশ্বক শুধু ই সমাহ নাশ্বক সশ্বেযই ভায়লাবাসা - ো হৃেেঙ্গম করয়ে স য়ল েোে-পান্নার সপ্রম বযথষ হয়ে
যাে। সমায়জর সিায়খ্ এ শ্বনোন্তই রুশ্বিহীন, কেযষ; শ্বকন্তু েোের এই সপ্রম শ্বেল সামাশ্বজকোর ঊয়ধ্বষ। োশ্বন্ত ,
সু রবালার শ্বভের েোে সয নারীয়ক এেশ্বেন সেয়খ্শ্বন, সেয়লমানু র্ পান্নার শ্বভের শ্বেয়ে সেযকার নারীয়ক সেয়খ্
মন ভয়রয়ে োর। আসয়ল রূপ নে, পান্নার লাবণযই বড় হয়ে উয়েয়ে। এই লাবণযই েোের ভায়লাবাসার
পরাকাষ্ঠা। েোের বোয়ন সয রূপ গুণ আমায়ের কায়ে প্রকাে পাে, োয়ে সবাো যাে অপাংয়ক্তে পান্না মৃ েু
আয়লাকবশ্বেষকা; েবু সস আয়লো নে, নে শ্ববয়দ্রাশ্বহণী, োর সপ্রম েূ নযোে পূ ণষোর উশ্বচ্ছষ্ট-বলা ভাল শ্বনিঃেে
মানশ্ববক ভালবাসার ভাস্বর মূ লযােণ।
পান্নায়ক সপয়ে েোে ভুয়ল স য়ে োর বংেয় ৌরব, পেমযষাো, গ্রাম বা স্ত্রীর কথা, এমনকী শ্বনয়জয়কও।
পান্নার ভায়লাবাসাে েোে বথ হাশ্বরয়েয়ে, পান্নার পোে অনু সরণ করয়ে শ্ব য়ে শ্বনয়জর িুযশ্বে ঘয়টয়ে। োই
েোে ভায়ব-

“...জীবনয়ক এেশ্বেন শ্বকেুই জাশ্বন শ্বন, সেশ্বখ্ শ্বন। ... এ জীবন এয়কবায়র ফাাঁকা,
এয়ে আসল শ্বজশ্বনস শ্বকেুই সনই। শ্বনয়জয়ক েশ্বকয়েশ্বে এেশ্বে ন। ”

২

পান্নাই োর িরম োশ্বন্তর জাে া। পাঁেশ্বত্র্ে বেয়রর জীবন সম্পূ ণষ ফাাঁ পা, শ্বকন্তু পান্নার সয়ঙ্গ কাটায়না সমেই সযন
োরা আসল জীবন। না সহাক রঙ্গীন, সকয়লর সবাধ ময, েবু সো ভায়লালা া আয়ে। পান্নার অপূ বষ লীলাশ্বে ে
১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা
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ভশ্বঙ্গ েোের বুবুশ্বক্ষে হৃেয়ে স উ েুয়ল শ্বেয়েয়ে। এক পা ল করা েু শ্বনো সভালায়না সনো েোেয়ক বাাঁিবার
রসে জুশ্ব য়েয়ে। নারীর আকর্ষণ এেখ্াশ্বন েীব্র, পুরুয়র্র সিা হরণ করয়ে পায়র ো সর্াড়েী পান্নার খ্ুব
আেয়ি শ্বেল। োই েোে ময়ন করয়ে – পান্না খ্াাঁশ্বট নারী, আশ্বম এেশ্বেন নারী সেয়খ্শ্বন। ওয়ের শ্বিনোম না।
আজ বুেলাম ওয়ক সেয়খ্।
ভাবয়ে অবাক লায় আমায়ের ময়নর অজায়ন্ত কখ্ন এই পান্না নারী হয়ে ধরা সেে। শ্বনয়জর সপ্রমানু ভূশ্বে শ্বেয়েই
েোে উপলশ্বি করয়ে সপয়রশ্বেল োশ্বন্ত সকন সেেবাশ্বড় সফয়ল রামপ্রসায়ের প্রশ্বে অনু রা

বেে িয়ল শ্ব য়েশ্বেল।

শ্বেক এই অনু রায় র বেবেষী হয়ে পরবেষী সময়ে র্াক্তার েোে উেয়ির মেই েু িঃসাহসী হয়ে ওয়ে, পান্নার
মােকো োাঁয়ক সিনাে সু ন্দয়রর আরও সু ন্দর রূপ।
উপনযায়সর পশ্বরণশ্বে পায়ে সবে অবাক হয়ে হে, ভাবয়ে বসয়ল অবাক লায় পান্না আর েোে - এই েু ই
ভালবাসার অশ্বধবাসীর স্বে ৃ হ োয়সর ঘয়রর মেই সযন সভয়ঙ পড়ল। এপায়র পান্না আর ওপায়র েোে -রয়ে
স ল মায়ে শ্ববোল বযবধান - যা অনাশ্বসক্ত, অসম্পূ ণ।ষ সুপ্ত হৃেয়ের সয অস্ফুট সপ্রম জা রূক হয়ে শ্ববচ্ছুশ্বরে
হয়েশ্বেল পান্নার হৃেে নীশ্বলমাে, সসই না বলা আখ্যান শ্বনিঃেে রয়ে স ল পশ্বরণশ্বেয়ে। ভালবাসার এই
পশ্বরণশ্বেয়ে যখ্ন পান্না শ্বনয়জ সরাজ ার করবার শ্বিন্তা করয়ে, সামানয িুযশ্বেয়ে েোয়ের প্রশ্বে শ্ববিাসয়বাধ বা বলা
ভাল আিাস হারােশ্বন, সসখ্ায়ন সসই শ্ববিাসয়বায়ধ জল স য়ল পান্না শ্বব না শ্বব িায়র াশ্বড়য়ে উয়ে িয়ল যাে, শ্বনষ্কিক
মরুভূশ্বময়ে সথয়ক যাে েোে। এটাই শ্বক আমায়ের কায়ে অশ্বভয়প্রে? সলখ্ক যশ্বে োয়ের সপ্রময়ক মূ লযই শ্বেয়ে
সিয়েশ্বেয়লন, োহয়ল এেবড় েযা

সকন সেখ্ায়লন? শ্বফয়র যাওোই যশ্বে পান্নার উয়র্দ্েয হয়ে থায়ক োহয়ল

সকনই বা নাবাশ্বলকা পান্না ঘর োড়ার স্বে সেশ্বখ্য়েশ্বেল েোেয়ক? যাওোর সমে শ্বক সশ্বেযই পান্নার মন উেলা
হয়ে উয়ে শ্বন ? – এসব প্রয়শ্নর উির সমলা ভার। এই না পশ্বরণশ্বের আড়ায়ল সথয়ক যাে অজস্র প্রশ্ন, শ্বভড় কয়র,
আয়ন্দাশ্বলে হে, শ্বকন্তু বাধা সখ্য়ে শ্বফয়র যাে। শুধু পয়ড় থায়ক কয়পােীহীন নীড়। েীব্র, েীক্ষ্ণ, উগ্র, বযগ্র
ময়নাভায়বর েোয়ের মনয়ক সয সু রবালা সকায়নাশ্বেন ভাঙয়ে পায়রশ্বন , এই ময়নর ঘুম ভাশ্বঙ্গয়েয়ে পান্নার সসানার
কাশ্বে। োই নীড়ভাঙা কয়পায়ের বুক ভরা কান্না শ্ববশ্বর্য়ে সোয়ল আখ্যান। আরও সবশ্বে বাস্তয়বর সম্মু খ্ীন হয়ে
হে এই ঘয়র। এক িরম অপ্রাশ্বপ্ত শ্বনয়ে শুরু হে শ্বনখ্াে েূ নযোর শ্বনিঃেে যাত্র্া আর এক অদ্ভুে টানায়পায়ড়য়ন
সের্ হে এই ল্প।
......................................................................................................................................................................
তথ্যসূত্র -

১) বয়ন্দযাপাধযাে, শ্ববভূশ্বেভূর্ণ। অনথ জল, শ্ববভূশ্বে রিনাবলী। ৬, শ্বমত্র্ ও সঘার্ পাবশ্বলোসষ প্রািঃ শ্বলিঃ, কলকাো,
শ্বদ্বেীে মুদ্রণ, মাঘ ১৪২০, পৃ . ২৬৫
২) েয়েব, পৃ . ২৫৫
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অতীত ও বতমমাশনর ঢপ্রক্ষাপশট দুই বেনাজপুশরর জনমানশস ঊষা-অবনরুশের কাবহবন
তালু ববসরা
সহকারী অধ্যাপক
িাাংলা শিভাগ, রায়গঞ্জ শিশ্বশিদ্যালয়
পশিমিঙ্গ, ভারত
সার-সংক্ষেপ

বেষমায়ন েশ্বক্ষণ শ্বেনাজপুয় রর

ঙ্গারামপুর সপৌরসভার পািষব েষী এলাকা বাণ ড় নামক স্থানয়ক সকন্দ্র কয়র

শ্বেনাজপুর বযাপী একশ্বট জনশ্রুশ্বে েথা শ্বকংবেশ্বন্তমূ লক কাশ্বহশ্বন জনমানয়স স্থান কয়র শ্বনয়েয়ে: রাজা বাণ এবং
ঊর্া-অশ্বনরুয়দ্ধর সপ্রয়মাপাখ্যান। কাশ্বহশ্বনশ্বটয়ক শ্ববিাসয়যা য কয়র সোলার জনয করেহ, ধলেীশ্বঘ, কালেীশ্বঘ, েপষণ
েীশ্বঘ, ঊর্াহরণ সড়ক প্রভৃশ্বে প্রসঙ্গ সটয়ন এয়ন নেুন নেুন

য়ল্পর অবোরণা কয়র মূ ল কাশ্বহশ্বনর সয়ঙ্গ যু ক্ত

করা হে; যা আজ শ্বকংবেন্তী শ্বহয়সয়ব জয়ন জয়ন বংোনু ক্রয়ম প্রিশ্বলে। ঊর্া-অশ্বনরুয়দ্ধর সপ্রমকাশ্বহশ্বন েু ই
শ্বেনাজপুয়র এয়ো প্রিশ্বলে ও জনশ্বপ্রে সয, এর প্রভাব প্রবাে, সলাককথা, পশ্বল্ল বাউয়লর ায়ন, এমনশ্বক েশ্বক্ষণ
শ্বেনাজপুয়রর জনশ্বপ্রে সলাকনাটয খ্ন-এও এর োো লক্ষ করা যাে। সসইসব শ্বেক আমায়ের আয়লািয প্রবয়ন্ধর
শ্ববর্ে।

মূ ল প্রিন্ধ
মহাভারে, শ্ববষ্ণুপুরাণ, ভা বে ও হশ্বরবংে নামক প্রািীন গ্রয়ন্থ রাজা বাণ ও ঊর্া-অশ্বনরুয়দ্ধর সপ্রয়মাপাখ্যান
বশ্বণষে আয়ে। েু ই শ্বেনাজপুয়রর জনমানয়স অেীেকাল সথয়ক বেষমান কাল পযষন্ত একশ্বট শ্বকংবেশ্বন্ত বা জনশ্রুশ্বে
শ্বকভায়ব সময়ের শ্বববেষয়নর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ োয়ের মে কয়র পূ বষ পুরুর্ সথয়ক িয়ল আসা োয়ের মানসয়লায়ক েথা
োয়ের সংস্কৃশ্বেয়ে জশ্বড়য়ে পয়ড়য়ে ো আয়লািনা সায়পক্ষ শ্ববর্ে। বেষমায়ন েশ্বক্ষণ শ্বেনাজপুয়রর

ঙ্গারামপুর

সপৌরসভার পািষবেষী এলাকা বাণ ড় নামক স্থানয়ক সকন্দ্র কয়র শ্বেনাজপুর বযাপী জনশ্রুশ্বে েথা শ্বকংবেশ্বন্তমূ লক
কাশ্বহশ্বন জনমানয়স স্থান কয়র শ্বনয়েয়ে। ঙ্গারামপুর সপৌরসভার এক শ্বকয়লাশ্বমটার উিয়র বাণ ড় নায়ম প্রাে আট
শ্বকয়লাশ্বমটার স্থান পযষন্ত এই সু প্রািীন সভযোর নানা িমকপ্রে শ্বিি সেখ্া যাে। বালু রঘাট কয়লজ সংগ্রহোলাে
রশ্বক্ষে একােে েেয়কর পাল রাজার রাজত্বকালীন বাণ য়ড় প্রাপ্ত মূ শ্বেষ শ্বেয়বর প্রেশ্বস্ত শ্বলশ্বপ সথয়ক জানা যাে,
রাজা মহীপাল োাঁর গুরু ইন্দ্রশ্বেবয়ক ‘সমরু’ নায়ম একটা প্রাসাে োন কয়রন। শ্বলশ্বপশ্বটর পায়োদ্ধার কয়রয়েন
অধযাপক অশ্বিন্তযকৃষ্ণ স াস্বামী ও র্িঃ েীয়নেিন্দ্র সরকার মহােে।
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বাণ য়ড় আয়জা একশ্বট বৃ হৎ মশ্বন্দয়রর লাল সগ্রয়নট পাথয়রর িারশ্বট সু ন্দর থাম োাঁ শ্বড়য়ে আয়ে। পায়েই
েড়ায়না পাথর। এশ্বট একশ্বট শ্বব ষ্ণু মশ্বন্দর বয়ল ময়ন হে। এর প্রধান প্রয়বে পুয়থ শ্বেল একশ্বট কৃষ্ণ প্রস্তয়রর দ্বার
; োয়ে পাল রাজায়ের প্রেশ্বস্ত সখ্াশ্বেে। এই দ্বারশ্বট শ্বে নাজপুয়রর মহারাজ শ্বনয়ে শ্বেনাজপুর রাজবাশ্বটয়ে
সরয়খ্য়েন। এই েণ্ডােমান স্তম্ভ সেয়খ্ এখ্ানকার স্থাপেয রীশ্বের শ্বকেু টা অনু মান করা সম্ভব।
ঙ্গারামপুয়রর বাণ য়ড় (সকাশ্বট বয়র্ষর রাজধানী) সয উন্নে সভযোর শ্বনেেষন পাওো স য়ে োাঁর শ্বক েু
ধ্বংসাবয়ের্

শ্বচ্ছে আয়ে কলকাোর শ্বমউশ্বজোয়ম এবং ইংয়রজ আময়লই শ্বকেু শ্বনেেষন শ্বেনাজপুয়রর মহারাজ

শ্বনয়ে যান। এই স্থায়নর অশ্বধকাংেই এই খ্নন কাযষ শুরু হওোর পূ য়বষই শ্বব নষ্ট হয়ে যাে। সয সামানয ধ্বংসশ্বিি
পাওো স য়ে, োয়ে জানা যাে সয, বাণ ড় শ্বেল সকাশ্বটবয়র্ষর রাজধানী। সহমিয়ন্দ্রর ‘অশ্বভধানশ্বিন্তামশ্বণ ’,
পুরুয়র্ািয়মর ‘শ্বত্র্কাণ্ডয়ের্’ প্রভৃশ্বে গ্রয়ন্থর ময়ে সেবীয়কাট, বাণপুর, উমাবন, সোশ্বণেপুর প্রভৃশ্বে সকাশ্বটবয়র্ষরই
শ্ববশ্বভন্ন নাম। োোড়া ‘বােু পুরাণ’-এ “সকাশ্বটবর্ষম ন রম”- এর উয়ল্লখ্ আয়ে। পঞ্চম েেক সথয়ক পাল
আময়লর সের্ পযষন্ত সকাশ্বটবর্ষ ন য়রই পুণ্ড্রবধষ ন োসনাশ্বধষ্ঠান শ্বেল। মুসলমান অশ্বধকায়রর পর পুরােন সকাশ্বটবর্ষ
ন রই – সেবীয়কাট, শ্বেবয়কাট, শ্বেিয়কাট নায়ম নূ েন ন য়রর পিন হে। একােে েেয়কর সেয়র্ বা দ্বােে
েেয়কর প্রথয়ম সন্ধযাকর নন্দী সকাশ্বটবর্ষ ন য়রর প্রেশ্বস্ত উচ্চারণ কয়রশ্বেয়লন। ‘রামিশ্বরে’-এ বলা হয়েয়ে,
পুণ্ড্রবধষ নপুর বয়রন্দ্রীর মুকুটমশ্বণ , পৃ শ্বথবীর সশ্রষ্ঠেম স্থান। (“বসু ধাশ্বেয়রর বয়রন্দ্রী মণ্ডল িূ ড়ামনণিঃ কুলস্থানম”)।
প্রখ্যাে ঐশ্বেহাশ্বসক র্িঃ নীহাররঞ্জন রায়ের ময়ে, বাণ য়ড়র ধ্বংসাবয়ের্ সথয়ক অনু মান করা যাে, ন রশ্বট
শ্বেল১৮০০ ফুট লম্বা এবং ১৫০০ ফুট িওড়া। ন রশ্বট িাশ্বরশ্বেয়ক প্রাকার দ্বারা সবশ্বষ্টে এবং প্রাকায়রর পয়রই
পূ য়বষ, উির ও েশ্বক্ষয়ণ পশ্বরখ্া পশ্বিয়ম পুনভষবা নেী।
আবার বাণ য়ড়র অেীে ঐশ্বেহযমশ্বণ্ডে ইশ্বেহাস প্রািীন উিরবঙ্গ বা পুণ্ড্রবধষন ভুশ্বক্তর সয়ঙ্গ ওেয়প্রাে
জশ্বড়ে। মহাভারয়ের কাল সথয়কই পুণ্ড্রবধষ ন এবং োর রাজধানী পুণ্ড্রন য়রর উয়ল্লখ্ পাওো যাে। শ্বহউ-এন-সাং
োাঁর ‘শ্বস-উ-শ্বক’ গ্রয়ন্থ উয়ল্লখ্ কয়রন। আর এই বাণ ড়য়ক সকন্দ্র কয়র শ্বেনাজপুয় রর জনমানয়স শ্বকংবেন্তীমূ লক
কাশ্বহশ্বন স্থান কয়র শ্বনয়েয়ে। সলাকমুয়খ্ মহাভারে, পুরাণ, ঐশ্বেহাশ্বসক জনশ্রুশ্বে কীভায়ব একত্র্ হয়ে একশ্বট
শ্বকংবেন্তীর সৃ শ্বষ্ট হে োর একশ্বট অনযেম েৃ ষ্টান্ত রাজা বাণ অ ঊর্া-অশ্বনরুয়দ্ধর কাশ্বহশ্বন।
শ্বকংবেন্তীয়ে প্রিশ্বলে, মহাভারেকালীন কুরুয়ক্ষয়ত্র্র যু য়দ্ধর োমামা েখ্নও সবয়জ ওয়েশ্বন। এয়ো বয়ড়া
একটা প্রলেের যায়ে পশ্বরহার কয়র োশ্বন্তর বাোবরণ শ্বফশ্বরয়ে আনা যাে, সসই উয়র্দ্য়েয দ্বারকাপশ্বে কৃ ষ্ণ
উয়েযা

শ্বনয়লন। ভারয়ের িেুশ্বেষয়কর রাজা অ রাজনযবয় ষর কায়ে েূ ে পাোয়লন। বেষম ান েশ্বক্ষণ শ্বেনাজপুর

সজলার

ঙ্গারামপুর থানার বাণ য়ড় শ্বেল সপৌরাশ্বণক যু য় র শ্বেবভক্ত অনাযষ রাজা বাণাসু য়রর রাজধানী। ইশ্বন

শ্বেয়লন সকৌরব পয়ক্ষর সমথষক। কৃষ্ণ োাঁর সপৌত্র্ অশ্বনরুদ্ধয়ক োাঁ র বােষা সপৌঁয়ে সেওোর জনয বাণ রাজার কায়ে
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পাোয়লন। কৃয়ষ্ণর েূ েয়ক রাজা বাণ যথায়যা য সম্মান করয়লন। শ্বকন্তু োাঁর োশ্বন্ত প্রস্তাব সম্পয়কষ উয়েযা শ্বনয়ে
োাঁর অক্ষমো জানায়লন। ফয়ল অশ্বনরুদ্ধ শ্বফয়র যাওোর প্রস্তুশ্বে শ্বনয়লন। ইশ্বেময়ধয ঘয়ট স য়ে অনয এক ঘটনা।
রাজা বায়ণর প্রাসায়ে থাকাকায়ল অশ্বনরুদ্ধয়ক সেয়খ্ বাণকনযা ঊর্া োাঁর প্রশ্বে আসক্ত হয়লন। উভয়ের ময়ধয
ঘটল হৃেয়ের আোনপ্রোন। সসশ্বেন শ্বেল শ্বেব-িেুেষেী। স াটা ন র উৎসবমুখ্র। েয়ল েয়ল নারী-পুরুর্ িয়লয়ে
শ্বেবমশ্বন্দয়র পূ য়জাপিার শ্বনয়ে। এইভায়ব সকল ন রবাসী যখ্ন ধমষপালন আর উৎসয়ব মগ্ন েখ্ন সবার অলয়ক্ষয
অশ্বনরুদ্ধ অিপৃ য়ষ্ঠ ঊর্ায়ক েুয়ল শ্বনয়ে ধাশ্ববে হয়লন দ্বারকার পয়থ।
পাশ্বলয়ে যাওোর সমে বেষমান কুেমন্ডীর কায়ে রাজপ্রহরীর হায়ে ধরা পয়ড় বন্দী অবস্থাে অশ্বনরুদ্ধঊর্ায়ক শ্বফশ্বরয়ে এয়ন রাখ্া হল কারা ায়রর স্বেন্ত্র েু ই কয়ক্ষ। অেিঃপর সপৌত্র্য়ক উদ্ধায়রর জনয শ্ববোল
সসনাবাশ্বহশ্বন শ্বনয়ে কৃ ষ্ণ এয়লন বাণ য়ড়। প্রবল যু য়দ্ধ রাজা বাণ পরাশ্বজে অ শ্বনহে হয়লন। কৃ ষ্ণ নাশ্বে নােয়বৌয়ক শ্বনয়ে শ্বফয়র স য়লন দ্বারকাে।
বাণরাজা ও ঊর্া-অশ্বনরুয়দ্ধর এই শ্বকংবেন্তীমূ লক কাশ্বহশ্বনর শ্ববিাসয়হেু বেষমান েশ্বক্ষণ শ্বেনাজপুর সজলাে
শ্বকেু শ্বনেেষন েথা প্রমাণ শ্বহয়সয়ব জাে ার নাম আজও প্রিশ্বলে। বাণ য়ড়র শ্বকেু উিয়র একশ্বট প্রািীন সড়ক
রয়েয়ে। বেষমায়নর গ্রামীণ আাঁকাবাাঁকা সড়ক হওোর পশ্বরবয়েষ এশ্বট সসাজা সরলয়রখ্ার ময়ো পশ্বিমশ্বেয়ক
স য়ে। সেখ্য়লই এর প্রািীনত্ব সবাো যাে। কুেমুন্ডী থানার রামপুরঘায়ট টাঙ্গন নেী অশ্বেক্রম কয়র এশ্বট
কুেমন্ডী বাসস্টযান্ড ও বাজায়রর উপর শ্বেয়ে স য়ে। সকয়লর কায়ে এশ্বট ঊর্াহরণ সড়ক নায়ম পশ্বরশ্বিে। আরও
কয়েক শ্বকয়লাশ্বমটার পশ্বিয়ম এই সড়য়কর উপর একশ্বট হাট বয়স। স্থানীে সমৌজা নাম সরাইহাট হয়লও হাটশ্বট
ঊর্াহরণ হাট নায়ম পশ্বরশ্বিে। জনময়ন প্রবল শ্ববিাস সয, বায়ণর রাজত্বকাল সথয়কই এই সড়কশ্বট রয়েয়ে এবং
এই সড়ক ধয়রই অশ্বনরুদ্ধ ঊর্ায়ক হরণ কয়র দ্বারকা অশ্বভমুয়খ্ শ্ব য়েশ্বেয়লন।
এোড়া, বাণ য়ড়র কায়েই রয়েয়ে শ্ববোল েু শ্বট েীশ্বঘ – কালেীশ্বঘ ও ধলেীশ্বঘ। জনশ্রুশ্বে অনু যােী কায়লারাণী
ও ধয়লারাণী নায়ম বায়ণর েু ই রাণী শ্বেয়লন। োাঁয়ের নায়মই েীশ্বঘ েু শ্বটর নামকরণ হয়েয়ে। োোড়াও, আর
একশ্বট জনপ্রিশ্বলে শ্বকংবেন্তী বেষমান। মহারাজ বায়ণর পরমা রূপবেী কনযা ঊর্ায়ক হরণ করাে শ্বক্ষপ্ত হয়ে
রাজা বাণ অশ্বনরুয়দ্ধর অশ্বভভাবক কৃয়ষ্ণর শ্ববরুয়দ্ধ যু দ্ধ সঘার্ণা কয়রশ্বেয়লন। েুমুল যু দ্ধ শুরু হে। বীরশ্ববক্রয়ম
যু দ্ধ কয়র িয়লয়েন বাণ। প্রাসায়ের আড়ায়ল োাঁশ্বড়য়ে সহিারী সু রমা অভে অভে শ্বেয়ে কায়লারাণীয়ক বয়লন,
রাণীমা সেখ্য়বন মহারাজ জেী হয়বন। স্বেং মহাকায়লর অনু গ্রয়হ একটু সথয়ম বলল সয, ভূেয়ল শ্বভন্ন অনয সকউ
োাঁয়ক ধ্বংস করয়ে পারয়ব না, এই বর শ্বেশ্বন সপয়েয়েন না? উিয়র কায়লারাণী জানাে, যু দ্ধটা সয শ্রীকৃয়ষ্ণর
সয়ঙ্গই হয়চ্ছ সর হেভা ী! ভয়ে শ্বববণষ হল সু রমার মুখ্। শ্বকেু ক্ষণ পয়রই েূ রা ে সমুদ্র- জষয়নর ময়ো সভয়স

১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

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

Onli ne

Resea rch

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

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

আসয়ে লা য়লা েত্রুর জয়োল্লাস। সভয়ে আেষনাে কয়র উেয়লন কায়লারাণী। এশ্বেয়ক যু দ্ধয়ক্ষত্র্ সথয়ক পুত্র্
সম্বর শ্বপেৃয়েয়বর আহে হবার সংবাে সেন।

ম্ভীর কশ্বম্পে কয়ে কায়লারাণী পায়ে অবশ্বস্থে শ্ববোল েীশ্বঘয়ে

যাওোর জনয মেূ রপঙ্খী সাজায়ে শ্বনয়েষে সেন। ইশ্বেময়ধয েত্রু বসনযরা জনয়স্রায়ের ময়ো ু কয়ে রাজপ্রাসায়ে।
আর এক মুহূেষ শ্বব লম্ব না কয়র বাধায়না ঘায়ট মেূ রপঙ্খীয়ে উেয়লন। জয়ল সনৌকা সভয়স সভয়স েীশ্বঘর
মােখ্ায়ন। েত্রুরা ন য়র অশ্বগ্ন সংয়যা কয়রয়ে। সারা ন র জ্বলয়ে োউ োউ কয়র। কায়লারাণী হুকুম শ্বেয়লন
সনৌকার পাটােন খ্ুয়ল োও। মাল্লারা দ্রুে কশ্বম্প ে হায়ে সনৌকার েলার পাটােয়নর েু য়টা কাে েুয়ল শ্বেল। সয়ঙ্গ
সয়ঙ্গ েলয়ক েলয়ক জল উেয়ে লা য়লা সনৌকার শ্বভেয়র। ধীয়র ধীয়র কায়লােীশ্বঘর অেল জয়ল মাস্তুলশ্বটও
শ্বনশ্বিি হয়ে স ল। কায়লারাণীর নামানু সায়র এই েীশ্বঘর নাম রয়ে স ল কায়লােীশ্বঘ। F.W.Strong সায়হয়বর
শ্বেনাজপুর স য়জশ্বটোয়রও আয়ে – ‘Kalorani had drowned herself this tank ....’.
আর ধলশ্বেশ্বঘ অয়নয়কর ময়ে, পরবেষী মুসশ্বলম সু লোয়নর আময়ল খ্শ্বনে। সকননা, পূ বষ -পশ্বিয়ম লম্বা
ধলেীশ্বঘর আকৃশ্বেই প্রমাণ করয়ে সয, এশ্বট মুসশ্বলম সংস্কৃশ্বে অনু যােী মুসশ্বলম যু য় র সকানও োসয়কর উয়েযায়
খ্শ্বনে। এই েীশ্বঘর উির পায়ড় পীর আোউল্লার মাজার ও একশ্বট মসশ্বজে এখ্নও রয়েয়ে। এই মসশ্বজয়ে প্রাপ্ত
আরশ্বব ভার্াে রশ্বিে প্রস্তর শ্বলশ্বপ অনু যােী মসশ্বজেশ্বট বাংলার সু লোন রুকনু শ্বর্দ্ন কােকাউস (১২৯১-১৩০১ শ্বিিঃ)
কেৃষক শ্বনশ্বমষ ে। প্রিশ্বলে ময়ে, এই সু লোনই ধলেীশ্বঘ শ্বনমষাণ কশ্বরয়ে োর পায়ড় পীর আোউল্লার মাজার বেশ্বর
করান। বেষমায়ন সসখ্ানকার মুসশ্বলম সমায়জর অয়নয়কই বয়লন, এক সমে এই েীশ্বঘর জল শ্বেল সাো –
‘হামরা সো সাোয়ক “ধলা” কই’। আর এই সথয়কই েীশ্বঘর নাম ধলেীশ্বঘ।
ঊর্া-অশ্বনরুয়দ্ধর সপ্রয়মাপাখ্যানয়ক সকন্দ্র কয়র রাজা বাণ ও কৃয়ষ্ণর যু দ্ধ প্রসয়ঙ্গ আরও একশ্বট জনমে
প্রিশ্বলে আয়ে। কৃ ষ্ণ সপৌত্র্য়ক উদ্ধায়রর জনয শ্ববোল সসনাবাশ্বহ নী সয়মে বাণ য়ড় এয়লন। যু য়দ্ধ বসনযসয়মে
বাণ রাজা হয়লন পরাশ্বজে ও শ্বনহে। েখ্নকার প্রথা অনু যােী শ্বনহে সসনায়ের োহ করার আয়েে শ্বেয়লন
কৃষ্ণ। যু য়দ্ধ বায়ণর এয়ো অশ্বধক সসনা শ্বনহে হয়েশ্বেল সয সব মৃ েয়েহ োহ করা সম্ভব হশ্বচ্ছল না। োই
প্রয়েযয়কর একশ্বট কয়র কর (হাে) সকয়ট শ্বনয়ে শ্বনয়ে শ্বনহেয়ের প্রেীক শ্বহয়সয়ব োহ করা হে। সয স্থায়ন
োহকাযষ সম্পন্ন হয়েশ্বেল সসই স্থায়নর নাম হয়ে স ল করোহ বা করেহ। বেষমান

ঙ্গারামপুর সথয়ক কয়েক

শ্বকয়লাশ্বমটার েশ্বক্ষণ-পশ্বিয়ম েপন থানার করেহ নায়ম একশ্বট স্থান এখ্নও আয়ে (সজ.এল নং – ৩০)।
জন য়ণর প্রবল ধারণা এই করেহ বাণ আমল সথয়কই উৎপশ্বি।
শ্ববষ্ণুপুরাণ, ভা বে ও হশ্বরবংে নামক প্রািীন গ্রয়ন্থ রাজা বাণ ও ঊর্া-অশ্বনরুয়দ্ধর উয়ল্লখ্ আমরা পাই।
শ্বকন্তু বাণ সকান যু য় র রাজা শ্বেয়লন এবং সকাথাে োাঁর রাজয শ্বেল োর সকানও সু স্পষ্ট ইশ্বঙ্গে সকাথাও সনই।
এরূপ পশ্বরশ্বস্থশ্বেয়ে নায়মর সােৃ েয-সহেু এই বাণপুর বা বাণ ড় সয পুরাণ-বশ্বণষে রাজা বায়ণর রাজয এমন
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ধারণা সহয়জই জনময়ন সেখ্া সেে। ক্রয়ম ো শ্ববিায়স পশ্বরণে হে। শ্ববয়ের্ কয়র ঊর্া -অশ্বনরুয়দ্ধর কাশ্বহশ্বন সয
জনশ্বপ্রেো অজষন কয়রশ্বেল ো এই স্থানশ্বটয়ক সকন্দ্র কয়র নানাভায়ব পল্লশ্ববে হয়ে ওয়ে। কাশ্বহশ্বনশ্বটয়ক
শ্ববিাসয়যা য কয়র সোলার জনয করেহ, ধলেীশ্বঘ, কালেীশ্বঘ, েপষণ েীশ্বঘ, ঊর্াহরণ সড়ক প্রভৃশ্বে প্রসঙ্গ সটয়ন
এয়ন নেুন নেুন য়ল্পর অবোরণা কয়র মূ ল কাশ্বহশ্বনর সয়ঙ্গ যু ক্ত করা হে; যা আজ শ্বকংবেন্তী শ্বহয়সয়ব জয়ন
জয়ন বংোনু ক্রয়ম প্রিশ্বলে।
শুধু োই-ই নে, ঊর্া-অশ্বনরুয়দ্ধর সপ্রমকাশ্বহশ্বন েু ই শ্বেনাজপুয়র এয়ো প্রিশ্বলে ও জনশ্বপ্রে সয, এর প্রভাব
প্রবাে, সলাককথা, পশ্বল্ল বাউয়লর

ায়ন, এমনশ্বক েশ্বক্ষণ শ্বেনাজপুয়রর জনশ্বপ্রে সলাকনাটয খ্ন-এও এর োো

লক্ষ করা যাে। কুেমন্ডী অঞ্চয়ল জনশ্বপ্রে সলাকনাটয খ্য়নর কাশ্বহশ্বন শ্বকংবা

ান যখ্ন রিনা করা হে েখ্ন

অজায়ন্ত ঊর্া-অশ্বনরুয়দ্ধর সপ্রয়মাপাখ্যান জাে া কয়র সনে। এমনশ্বক এই সপ্রয়মাপখ্যান শ্বনয়ে অজ্ঞাে কশ্বব গ্রাময
ভার্াে অপূ বষ কাবয রিনা কয়রয়েন, যার শ্বকেু অংে এখ্নও সলাকমুয়খ্ সোনা যাে। কায়বয অশ্বনরুয়দ্ধর প্রশ্বে
ঊর্ার সপ্রয়মর সূ িনা সেখ্ায়না হয়েয়ে অনযভায়ব। একো ঊর্া স্বয়ে অশ্বনরুয়দ্ধর অশ্বনন্দযসু ন্দর রূপ েেষয়ন োাঁ র
প্রশ্বে মনপ্রাণ সাঁয়প সেন। সসকথা বযাকুলভায়ব জানান োাঁর সশ্বখ্ শ্বিত্র্য়লখ্ায়ক –
“সশ্বখ্, শ্বক উপ সেশ্বখ্নু মুই শ্বনয়ন্দর শ্বভের,
ধশ্ববমু সকময়ন পান, কুে্শ্বে সস ন র।
শ্বক কশ্বরমু, কুে্শ্বে যামু মন হল আউল,
শ্বকয়র্াক সপয়রম ফায়ন্দ এ জীঊ োউল।
পার্াণ শ্বনেু র শ্ববশ্বধ শ্বক েো কশ্বরল,
স্বপনৎ পানু পশ্বে সস শ্বকয়ষ্ণর নাশ্বে
রুর্াবয়ন রশ্বনউদ্ধ পামু শ্বক সস পশ্বে!
শ্বিি নযাখ্া, সশ্বখ্, েুই মায়ের স াড়ৎ যাও,
পানপশ্বে আয়ন শ্বেয়ে – এ জীঊ বাাঁিাও।।”
এভায়ব ঊর্া-অশ্বনরুয়দ্ধর সপ্রয়মাপাখ্যান গ্রাময কশ্ববর কয়ে লাভ কয়রয়ে এক মাধু যষমশ্বণ্ডে অশ্বভবযশ্বক্ত। এই
কাশ্বহশ্বনর কথা জায়ন না েু ই শ্বেনাজপুয়র এমন সকানও সলায়কর সন্ধান পাওো যায়ব না। আর অশ্বধকাংে
সলায়কর ময়ন েৃ ঢ় শ্ববিাস সয এই কাশ্বহশ্বন সেয ঘটনা অবলম্বয়ন রশ্বিে। োই এশ্বট সজলার ইশ্বেহায়স একশ্বট
বৃ হৎ অধযাে।
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আমরা মূ লে ইশ্বেহায়সর েৃ শ্বষ্টয়কায়ণ আবদ্ধ না সথয়ক একশ্বট শ্বকংবেন্তী কীভায়ব মহাভারে, পুরাণ,
ইশ্বেহাসয়ক একশ্বত্র্ে কয়র জনশ্রুশ্বের ধারাশ্বটয়ক জীবন্ত কয়র সরয়খ্য়ে ো সেখ্ায়নার সিষ্টা কয়রশ্বে। আমরা এই
সলাককাশ্বহশ্বনয়ক ‘সমৌশ্বখ্ক জীবাশ্ম’ বা ‘ওরযাল ফশ্বসল’ বলয়ে পাশ্বর।

সহায়ক সূত্র


োস, সেযরঞ্জন। শ্বেনাজপুয়রর স ৌরব াথা।



োস, সেযরঞ্জন। ইশ্বেহাস, শ্বেক্ষা ও স্বাধীনো সংগ্রাম (উিরবঙ্গ)



রাে, নীহাররঞ্জন। বাঙ্গালীর ইশ্বেহাস (আশ্বেপবষ)



মধু পণষী পশ্বত্র্কা, পশ্বিম শ্বেনাজপুর সজলা সংখ্যা (১৩৯৯)। সম্পােক: অশ্বজয়েে ভটািাযষ।



Strong, F.W. Eastern Bengal District Gezetteers
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প্রাগাধুবনক বাাংলা সাবহশতযর ন্দ পবরিয়
অপূবি পাল
গকিষক (এম.শেল.)
িঙ্গভাষা ও সাশহতয শিভাগ, কলকাতা শিশ্বশিদ্যালয়
পশিমিঙ্গ, ভারত
সার-সংক্ষেপ

প্রা াধু শ্বনক যু য় র বাংলা সাশ্বহেয মূ লে পেযশ্বনভষর। েয়ব এই পেযশ্বনভষ র সাশ্বহয়েয সোট সোট পে বা কশ্ববো
সযমন রয়েয়ে, সেমশ্বন রয়েয়ে আখ্যানকাবয। োশ্বত্ত্বক শ্বেক সথয়ক েয়ন্দর শ্বিন্তা-ভাবনা অয়পক্ষাকৃে আধু শ্বনক
কায়লর। েয়ব প্রা াধু শ্বনক বাংলা সাশ্বহয়েয েন্দ সনই, ো আমরা বলয়ে পাশ্বর না। িযষা পে সথয়ক শুরু কয়র
অষ্টােে েেক পযষন্ত শ্ববশ্বভন্ন কশ্ববর রিনায়ে নানান েন্দ ববশ্বিত্র্য আমরা সেখ্য়ে পাই। অয়নকয়ক্ষয়ত্র্ কশ্ববরা
পরীক্ষামূ লকভায়ব েয়ন্দর রূয়পর ববশ্বিত্র্য সেখ্ায়েন, পরবেষীয়ে যা শ্বেয়ল্পর পযষায়ে উন্নীে হয়েয়ে। সমগ্র প্রািীন
ও মধযযু য় র বাংলা সাশ্বহয়েযর েন্দ পরিে আমায়ের আয়লািয শ্ববর্ে।
শ্বনশ্ববড় পযষয়বক্ষয়ণ সেখ্া যাে, সমগ্র প্রা াধু শ্ব নক যু য় পোর েয়ন্দর আশ্বধপেয। আখ্যানকাবয রিনার সক্ষয়ত্র্
যার বড় ভূশ্বমকা রয়েয়ে। পোর সবশ্বে থাকয়লও অনযানয েন্দ শ্ববরল নে। এয়ক্ষয়ত্র্ শ্বত্র্পেী, সিৌপেী,একাবলী
শ্বকম্বা সংস্কৃে েয়ন্দর কথা বলা যাে। অথষা ৎ প্রাে সমস্ত রকয়মর েন্দ বা েয়ন্দাবন্ধ সসখ্ায়ন সেখ্া যাে। িযষা পে
সথয়ক শুরু কয়র ভারেিন্দ্র-রামপ্রসাে পযষন্ত েয়ন্দর নানা ববশ্বিত্র্য সেখ্া যাে। যা আধু শ্বনক যু য়

আরও নেু ন

নেুন ববশ্বিত্র্য সৃ শ্বষ্ট করয়ে ত্বরাশ্বেে কয়র।

মূ ল প্রিন্ধ
েন্দ কশ্ববোর প্রাণ। কশ্ববোর সয়ঙ্গ েন্দ ওেয়প্রাে জশ্বড় ে। েন্দ কশ্ববোয়ক শ্রুশ্বেমধু র কয়র সোয়ল। কথা যখ্ন
শুধু োাঁশ্বড়য়ে থায়ক েখ্ন সকবলমাত্র্ অথষয়ক প্রকাে কয়র। কথায়ক যখ্ন শ্ববয়ের্ ভশ্বঙ্গ সেওো হে, েখ্ন কথা
প্রাণ শ্বফয়র পাে। কশ্ববোর সক্ষয়ত্র্ েন্দও এইরকমই শ্ববর্ে।
প্রা াধু শ্ব নক যু য় র বাংলা সাশ্বহেয মূ লে পেযশ্বনভষ র। েয রিনা সনই বলয়লই িয়ল।

েয শ্ববকাে ও পশ্বরণশ্বে

লাভ কয়র উশ্বনে েেয়ক। েয়ব এই পেযশ্বনভষর সাশ্বহয়েয সোট সোট পে বা কশ্ববো সযমন রয়েয়ে, সেমশ্বন
রয়েয়ে আখ্যানকাবয। অথষাৎ সমগ্র প্রািীন ও মধযযু য় র বাংলা সাশ্বহয়েযর েন্দ পরিে আমায়ের আয়লািয শ্ববর্ে।
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োশ্বত্ত্বক শ্বেক সথয়ক েয়ন্দর শ্বিন্তা-ভাবনা অয়পক্ষাকৃ ে আধু শ্বনক কায়লর। েয়ব প্রা াধু শ্বনক বাংলা সাশ্বহয়েয
েন্দ সনই, ো আমরা বলয়ে পাশ্বর না। িযষাপে সথয়ক শুরু কয়র অষ্টােে েেক পযষন্ত শ্ববশ্বভন্ন কশ্ববর রিনায়ে
নানান েন্দ ববশ্বিত্র্য আমরা সেখ্য়ে পাই। অয়নকয়ক্ষয়ত্র্ কশ্ববরা পরীক্ষামূ লকভায়ব েয়ন্দর রূয়পর ববশ্বিত্র্য
সেখ্ায়েন, পরবেষীয়ে যা শ্বেয়ল্পর পযষায়ে উন্নীে হয়েয়ে।
িযষাপেগুশ্বল যখ্ন রশ্বিে হে, েখ্ন োর আেেষ শ্বেল অশ্বভজাে সংস্কৃ ে েন্দ ও প্রাকৃে এবং সলৌশ্বকক
অপভ্রংে। এই েু ইয়ের োন্দশ্বসক আেেষ িযষাপয়ে শ্বেশ্বথলভায়ব অনু সৃে হয়েয়ে। এই ধরয়নর েন্দয়ক
প্রত্নকলাবৃ িরীশ্বের েন্দ বয়ল। সংস্কৃ ে ও প্রাকৃয়ে উচ্চারয়ণর েীঘষ ও হ্রস্বস্বয়রর সভে শ্বে ল। সংস্কৃয়ে ‘অ’, ‘ই’
হল হ্রস্বস্বর বা লঘু স্বর; ‘আ’, ‘ও’, ‘এ’ হল েীঘষস্বর বা গুরুস্বর। এোড়া যু ক্তবয়ণষর পূ বষবণষ, অনু স্বরযু ক্ত বণষ,
শ্ববস ষযুক্ত বণষ েীঘষ হে এবং িরয়ণর অয়ন্ত শ্ববকল্প েীঘষ বা হ্রস্ব েু ই-ই হে। শ্বকন্তু িযষাপয়ে সবয়ক্ষয়ত্র্ ো শ্বকন্তু
রশ্বক্ষে না হয়ে শ্বকেুটা শ্বেশ্বথল হয়েয়ে:
২১১

১ ১ ১১

১১

১১ ১১

টালে/ সমার ঘর/ নাশ্বহ পড়/সবর্ী।
২ ১১

১ ১ ১১

১১

২

১১

হাড়ীে/ ভাে নাশ্বহ/ শ্বনশ্বে আ/সবেী।।
(৩৩ নং িযষা, স ন নপাে)
এখ্ায়ন সেখ্য়ে পাশ্বচ্ছ, ‘টা’, ‘হা’, এবং ‘আ’ েু ই মাত্র্া হয়েয়ে, আর বাশ্বকগুয়লা সব একমাত্র্া। শ্বনেমানু যােী
‘সমা’, ‘না’, ‘র্ী’, ‘ড়ী’, ‘ভা’, ‘না’, এবং ‘েী’ েু ই মাত্র্া হওো উশ্বিে শ্বেল, শ্বকন্তু ো হয়চ্ছ না। এই ধরয়ণর েন্দই
হল প্রত্নকলাবৃ ি। সমায়লািক আনন্দয়মাহন বসু শ্বলয়খ্য়েন:
প্রাকৃয়ের সের্ স্তয়র বাংলা যখ্ন অসমীো ওশ্বড়ো প্রভৃশ্বে নবয ভার্া ক্রয়ম
স্বরূপ প্রাপ্ত হয়চ্ছ েখ্নই বাংলা িযষা ীশ্বে রশ্বিে হয়েশ্বেল। োই িযষাগুশ্বলয়ে
প্রাকৃে েয়ন্দর প্রভাব পয়ড়য়ে একথা অনস্বীকাযষ। শ্বকন্তু বাংলা েয়ন্দর শ্বনজস্ব
রূপশ্বটও সয এইসমে সথয়কই
িযষাগুশ্বলর ময়ধয।

য়ড় উয়েশ্বেল োর সু স্পষ্ট পশ্বরিে আয়ে

১

ববষ্ণব পোবলীয়ে এই রীশ্বের বযবহার সময়ল:
কুশ্বলে কে েে

পাে সমাশ্বেে

মউর নািে মাশ্বেো!

১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

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

Onli ne

Resea rch

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

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

মি োেু শ্বর

র্ায়ক র্াহুশ্বক
ফাশ্বট জােে োশ্বেো।।
(শ্ববেযাপশ্বে, ববষ্ণব পোবলী)

এখ্ায়ন সংস্কৃে ও প্রাকৃেরীশ্বে শ্বেশ্বথলভায়ব অনু সৃে হয়েয়ে। েয়ব সবষত্র্ ো সনই, বাংলাও আয়ে। স্বেন্ত্র পায়ে
এর উচ্চারণ করয়ে হে, ো পােয়কর উপর োে থায়ক। এই ধরয়ণর রিনা েয়ন্দাবদ্ধ কশ্ববো রূয়প পাে করার
জনয রশ্বিে হেশ্বন, মূ লে সু র শ্বেয়ে ান করবার জনযই রশ্বিে হয়েয়ে। োই কখ্য়না প্রত্নকলাবৃ িরীয়ে েীঘষস্বরও
একমাত্র্ারূয়প শ্বকম্বা হ্রস্বস্বর েু ইমাত্র্া রূয়প উচ্চাশ্বরে হে।
ববষ্ণব পোবলী মূ লে ব্রজবুশ্বলয়ে সলখ্ার সমে কশ্ববরা এই রীশ্বের বযবহার করয়েন। ভারেিন্দ্র ও
পরবেষীয়ের সকউ সকউ এই রূপশ্বট অবলম্বন কয়র কশ্বব ো রিনার সিষ্টা কয়রয়েন। রবীন্দ্রনাথ োাঁর শ্বক েু
কশ্ববোে এই রীশ্বের প্রয়ো ঘশ্বটয়েয়েন, জােীে সং ীে এই রীশ্বের উয়ল্লখ্য়যা য েৃ ষ্টান্ত।
িউপাইো, পাোকুলক এবং সোহা এই শ্বেনরকম েয়ন্দাবয়ন্ধর প্রভাব িযষাপয়ে সু স্পষ্টভায়ব সেখ্া যাে।
এগুয়লা প্রাকৃে েন্দ। সংস্কৃ ে আযষা েন্দ সথয়ক িউপাইো, পজেশ্বটকা সথয়ক পাোকুলক এবং সোয়হশ্বড়কা সথয়ক
সোহা েয়ন্দর উৎপশ্বি। প্রাকৃয়ে এই েয়ন্দর শ্বকেু টা পশ্বরবেষ ন হয়েয়ে। েয়ব স্বচ্ছন্দরূয়প িযষাপয়ে বযবহৃে হয়লও
ো শ্বকেু টা নমনীে হয়েয়ে। এই শ্বেন রীশ্বের ময়ধয পাোকুলয়কর প্রভাব িযষাপয়ে সবশ্বে রয়েয়ে। সযমন:
১১ ১১

২২

১১১ ১

২২

েু শ্বল েু শ্বহ/ শ্বপো/ ধরণ ন/ জাই।
২ ১১

২ ১১

২ ১১

২২

রুয়খ্র/ সেন্তশ্বল/ কুম্ভীয়র/ খ্াঅ।।
(২ নং িযষা, কুেুরীপা)
এই পাোকুলক েয়ন্দাবয়ন্ধ লঘু গুরুর শ্বব নযায়সর সকায়না শ্বনমে সনই। প্রশ্বেশ্বট পঙশ্বক্ত সর্ায়লা মাত্র্ার এবং
িারমাত্র্ার পয়বষ শ্বব ভক্ত। এখ্ায়নও আমরা সেখ্য়ে পাশ্বচ্ছ , প্রশ্বেশ্বট পবষ িার মাত্র্া শ্বনয়ে

শ্বেে হয়েয়ে। অথষা ৎ

আধু শ্বনককায়লর িারমাত্র্ার পয়বষর েন আমরা িযষা পে সথয়কই সেখ্য়ে পাশ্বচ্ছ ।
িযষার সেয়রা ও এ ায়রা সমাট িশ্বিে মাত্র্ার সোহা েয়ন্দাবয়ন্ধর রূপ সেওোর প্রোস শ্বেল। েয়ব হুবহু
প্রশ্বেফলন ঘয়টয়ে এমন নে, এর আকৃশ্বে সেয়খ্ সবাো যাে িযষার কশ্ববরা সোহা েয়ন্দাবয়ন্ধ পে রিনা করয়ে
সিয়েয়েন। সযমন:
১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা
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১২১১

২১

২ ১১ ১

১১১১

১১১ ১১ ২

মহারস পায়ন মায়েল সর/ শ্বেহুঅণ সএল উএখ্ী
পঞ্চ শ্ববর্অয়র নােক সর/ শ্বব পখ্ সকাবী ন সেখ্ী।।
(১৭ নং িযষা, মহীধরপা)
িযষাপয়ের অশ্বধকাংে কশ্বব োে সশ্বমল। েয়ব িযষার কশ্ববরা শ্বম ল সম্পয়কষ খ্ুব সয়িেন শ্বেয়লন ো নে;
সমাটামুশ্বট সিষ্টা করা হয়েয়ে। আবার িযষার কশ্বব োগুশ্বলয়ে প্রচ্ছন্ন হয়ে লু শ্বকয়ে রয়েয়ে শ্বদ্বপেী ও শ্বত্র্পেী। েয়ব
িযষার কশ্ববরা রূপ সয়িেন কশ্বব শ্বেয়লন না। োই েয়ন্দর শ্বেক সথয়কও সয়িেন মানশ্বসকো োাঁয়ের শ্বেল না।
েবুও সেখ্া স য়ে মধযযু য় র পোর শ্বত্র্পেীর আ মন বােষা।
িযষাপয়ের পয়র বাংলা েয়ন্দর অনযেম প্রকরণ শ্রীকৃষ্ণকীেষন কাবয। এখ্ায়ন বাংলা েয়ন্দর সু স্পষ্ট আকার
পাওো যাে। িযষাপয়ে োাঁর আভাস শ্বেল। একশ্বেয়ক প্রত্নকলাবৃ য়ির শ্বেশ্বথল েয়লর বযবহার এবং অনযশ্বেয়ক
শ্ববজেগুপ্ত ও সলািনোয়সর বাংলার সলৌশ্বকক রীশ্বের েন্দ এই েু য়ের মাোমাশ্বে হল শ্রীকৃষ্ণকীেষয়নর েন্দ।
সমায়লািক আনেয়মাহন বসু শ্ববর্েশ্বটয়ক এইভায়ব বুশ্বেয়েয়েন“বাংলা েন্দ যখ্ন সয়বমাত্র্ োর শ্বনজস্ব পথশ্বট গ্রহণ করয়ে োর পশ্বরিে ও
স্বরূপ আয়ে িযষা ীয়ে। শ্বকন্তু শ্রীকৃ ষ্ণকীেষয়নর যু য় োর পশ্বরিে ও েন্দ আয়ে
আয়রা অগ্র শ্বে লাভ কয়রয়ে।”

২

বড়ুিণ্ডীোয়সর কায়বযর েন্দ মূ লে শ্বমশ্রকলাবৃ ি রীশ্বের, েয়ব শ্বকেু টা প্রাকৃয়ের প্রভাব সথয়ক স য়ে। আবার
আট ও েে মাত্র্া শ্বময়ল সমাট সিার্দ্ মাত্র্া পোয়রর আেলও এখ্ায়ন রয়েয়ে:
২১ ১১১ ১১

২১১

১১

নীল জলে সম/ কুণ্ডল ভরা।
সবকে শ্ববজুশ্বল সোয়ভ/ িম্পক মালা।।
(শ্রীকৃষ্ণকীেষ ন কাবয, োন খ্ণ্ড)
বানহাল েয়ন্দর সু স্পষ্ট প্রকাে শ্বমশ্রকলাবৃ ি রীশ্বেয়েই সময়ল। েয়ব এই কায়বযর শ্বমশ্রকলাবৃ রীশ্বে পুয়রাপুশ্ব র
শ্বনখ্ুাঁে নে। এয়ে আবার সলৌশ্বকক েয়ন্দর সু স্পষ্ট লক্ষণও সেখ্া যাে। সযমন:
১১

১১ ২

১১

২ ১১ ২

ঘায়টর ঘাশ্বটোল সমায়র/ োাঁট কর পার
সোর মাে যয়োোে/ নন্দন আহ্মার।।

১ ম ব র্ষ , ২ ে সং খ্যা । আ শ্বি ন ১ ৪ ২ ২ । সস য়ে ম্ব র ২ ০ ১ ৫ । পৃ ষ্ঠা
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(ঐ, সনৌকা খ্ণ্ড)
এখ্ায়ন ‘ঘায়টর’ েয়ের ‘সটর’ রুদ্ধেল সংয়কািন হয়ে এক মাত্র্ার হয়েয়ে। এই সংয়কািন
প্রত্নকলাবৃ িরীশ্বের নে, আবার শ্বমশ্রকলাবৃ ি রীশ্বেরও নে। এই সংয়কািন সম্পূ ণষরূয়পই বাংলা সলৌশ্বকক বা
লািাশ্বড় রীশ্বের অনযেম ববশ্বেষ্টয। যা পরবেষীয়ে সলািনোস ও শ্ববজেগুয়প্তর রিনায়ে সেখ্া যাে।
অনু বাে কাবযগুশ্বলর েন্দ শ্বমশ্রকলাবৃ িরীশ্বের। পোয়রর বযবহার এখ্ায়ন সবশ্বে, েয়ব শ্বত্র্পেীও রয়েয়ে।
শ্রীকৃষ্ণকীেষ নকায়বযর পোর সথয়ক অনু বােকায়বযর েন্দ অয়নক উন্নে হয়েয়ে। পরবেষীয়ে এই েন্দ মঙ্গলকায়বয
আরও ববশ্বিত্র্য লাভ কয়র। মালাধর বসু র ‘শ্রীকৃ ষ্ণশ্ববজে’ কৃশ্বিবাস ওোর ‘শ্রীরাম পািাাঁশ্বল’সে পোয়রর উচ্চারণ
সবে শ্বেশ্বথল। সযমন:
১২ ১ ২

১১

২

১১ ২

পিষেপ্রমাণ শ্বেল/ বীর হনু মান।
বন্ধন ঘুিাইয়ে হইল শ্ববঘে প্রমাণ।।
(রামােণ, সু ন্দরাকাণ্ড)
সমগ্র মধযযু

জুয়র শ্বমশ্রকলাবৃ িরীশ্বের বযবহার সবয়িয়ে সবশ্বে। শ্ববয়ের্ে আখ্যানকাবয রিনায়ে কশ্ববরা এই

রীশ্বে সবশ্বে পেন্দ করয়েন। েয়ব অয়নকয়ক্ষয়ত্র্ কশ্ববরা েলবৃ িরীশ্বের সলৌশ্বকক েন্দও পরীক্ষামূ লকভায়ব বযবহার
কয়রয়েন। এয়ক্ষয়ত্র্ শ্ববজেগুপ্ত বা ভারেিয়ন্দ্রর কথা বলা যাে। সযমন শ্ববজেগুয়প্তর রিনায়ে আয়ে:
১১ ১১

১ ১

১১

১ ১১ ১

১১

আগুন লাগুক কায়ন্ধর েুশ্বল/ শ্বত্র্ শুল শ্বনক সিায়র।
লার সাপ রুয়ড় খ্াউক/ সয ভাশ্বণ্ডলা সমায়র।।
(মনসামঙ্গল, মনসার জে পালা)
এখ্ায়ন সলৌশ্বকক েন্দ বা েলবৃ িরীশ্বের শ্বনমোনু যােী সমস্ত রুদ্ধেলগুশ্বল একমাত্র্া কয়র হয়েয়ে। যা েলবৃ ি
েয়ন্দর অনযেম ববশ্বেষ্টয। মঙ্গলকাবয শ্বলশ্বখ্ে হওোর পূ য়বষ মুয় খ্ মুয়খ্ প্রিশ্বলে হে। োই মায়ে মায়ে উচ্চারণ
কয়র াওো হে। আর এইজনযই েলবৃ ি েন্দ বযবহৃে হে। েয়ব ো পশ্বরমায়ণ কম।
শ্বমশ্রকলাবৃ িরীশ্বেয়ে পোয়রর বযবহার মধযযু য়

বযাপকভায়ব ঘয়টয়ে। অয়নকয়ক্ষয়ত্র্ কশ্ববরা পোয়রর ময়ধয

ববশ্বিত্র্য আনার সিষ্টা কয়রয়েন। পোয়র সাধারণে অন্তশ্বম ল থায়ক। শ্বকন্তু কশ্ববরা পয়ের সের্ ও পয়বষর সেয়র্
শ্বমল সরয়খ্ কাবয রিনা কয়রয়েন। এই ধরয়ণর পোরয়ক মালোাঁপ পোর বয়ল। ভারেিনয়ন্দ্রর রিনায়ে এর
বযবহার সেখ্া যাে:
সকায়োোল/ সযন কাল/ খ্াাঁড়া াল/ োাঁয়ক।
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ধশ্বর বাণ/ খ্রোণ/ হান হান/ হাাঁয়ক।।
(শ্ববেযাসু ন্দর, সকাটায়লর উৎসব ও সু ন্দয়রর আয়ক্ষপ)
প্রথম পঞশ্বক্তর প্রশ্বেশ্বট পয়বষ ‘োল’, ‘কাল’, ‘ াল’-এর শ্বম ল এবং শ্বদ্বেীে পঙশ্বক্তয়ে ‘বাণ’, ‘োণ’ ও ‘হান’-এর
শ্বমল সেখ্ায়না হয়েয়ে। এোড়া পঙশ্বক্তর অন্তযশ্বমলও রয়েয়ে। এইভায়ব পোরয়ক সাশ্বজয়ে েুয়ল সাথষক করা
হয়েয়ে।
আর এক ধরয়ণর পোর আয়ে যার নাম ভঙ্গপোর। পোয়র সাধারণে আট ও েে মাত্র্া শ্বময়ল সমাট সিার্দ্
মাত্র্া থায়ক। শ্বকন্তু ভঙ্গপোয়রর শ্বব নযাসটা একটু অনযরকম। এই সশ্রশ্বণর পোয়রর প্রথম পঙশ্বক্তয়ে আট ও আট
শ্বময়ল সমাট সর্ায়লা মাত্র্া থায়ক। আবার প্রথম আট মাত্র্াে সয েেগুশ্বল থায়ক শ্বদ্বেীে আট মাত্র্ায়ে সসই
েেগুশ্বলই থায়ক। েয়ব শ্বদ্বেীে পঙশ্বক্তয়ে থায়ক প্রিশ্বলে পোয়রর মেই। মুকুন্দরায়মর িণ্ডীমঙ্গয়ল এইধরয়ণর
পোয়রর েৃ ষ্টান্ত সময়ল। সযমন:
পাশ্বপষ্ঠ বজযষ্ঠ মাস/ পাশ্বপষ্ঠ বজযষ্ঠ মাস।
সবউয়ির ফল খ্াইো/ কশ্বর উপবাস।।
(িণ্ডীমঙ্গল, ফুল্লরার বারমাসযা)
এখ্ায়ন আমরা সেখ্য়ে পাশ্বচ্ছ, প্রথম পঙশ্বক্তর প্রথম আট মাত্র্া বা প্রথম পয়ে সয েেগুশ্বল আয়ে, শ্বদ্বেীে
পয়ে োরই পুনরাবৃ শ্বি ঘয়টয়ে। আর শ্বদ্ব েীে পঙশ্বক্ত সাধারণ পোয়রর ময়ো। অথষা ৎ পোয়রর সয রূপ ো সভয়ঙ
স ল, োই এর নাম হল ভঙ্গপোর। আধু শ্ব নকযু য়

এই পোর আরও বৃ শ্বদ্ধ সপয়ে মহাপোয়রর সৃ শ্বষ্ট হয়েয়ে।

সু োরাং মহাপোয়রর বীজ প্রা াধু শ্ব নক যু য় ই প্রচ্ছন্নভায়ব লু শ্বকয়ে শ্বেল।
শুধু পোর নে, অয়নক সমে কশ্ববরা মায়ে মায়ে অনযানয েন্দও বযবহার করয়েন। সযমন, শ্বত্র্পেী,
একাবলী, লািাশ্বড় ইেযাশ্বে। কশ্বব ভশ্বণোয়ে জাশ্বনয়ে সেন এরপর সকান েন্দ শ্বেশ্বন বযবহার করয়বন।
সোমার ঘায়ট প্রভু শ্বকবা হইোয়ে পার।
সকাথা স য়ল লা পাব কহ সমায়র সার।।
শ্ববজেগুপ্ত বয়ল াইন হও সাবশ্বহে।
পোর এশ্বড়ো বল লািাশ্বরর ীে।।
লািাশ্বড় নািশ্বনো েন্দ। অথষাৎ সয েন্দ সনয়ি সনয়ি

৩

াওো হে ো লািাশ্বড়। লািাশ্বড় শ্বত্র্পেী বা সিৌপেীয়ে
৪

রশ্বিে হে। কশ্বব প্রধানে পোর সের্ হয়ল লািাশ্বড় এবং লািাশ্বড় সের্ হয়ল পোর বযবহার করয়েন। এর ফয়ল
ায়েনয়ের াইয়ে সবে সু শ্ববধা হে। এমনশ্বক েেষকয়ের একয়ঘয়েশ্বম সকয়ট যাে। সমায়লািক আশুয়োর্ ভটািাযষ
বয়লয়েন,
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“মঙ্গলকায়বযর কশ্বব ণ েন্দ সম্পয়কষ অেযন্ত সয়িেন শ্বেয়লন। সসইজনয অয়নক
কশ্ববই ভশ্বণোর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ পরবেষী অংে সকান েয়ন্দ রিনা কশ্বরোয়েন, োহার
উয়ল্লখ্ কশ্বরোয়েন।”

৫

পোয়রর পাোপাশ্বে মধযযু য় র আখ্যানকাবয ও পেগুশ্বলয়ে শ্বত্র্পেীর বযবহার সেখ্া যাে। ববষ্ণব পোবলী,
মঙ্গলকাবয, অনু বােকাবয, জীবনীসাশ্বহেয সয়বয়েই এর প্রমাণ সময়ল। শ্বত্র্পেী শ্বেনশ্বট পে শ্বনয়ে শ্বেে হে, অথষা ৎ
এর েু শ্বট অধষযশ্বে থায়ক। সবশ্বেরভা

সক্ষয়ত্র্ শ্বত্র্পেীর শ্বেনশ্বট পে েু শ্বট লাইয়ন থায়ক, যার প্রথম লাইয়ন থায়ক

েু শ্বট পে এবং শ্বদ্বেীে লাইয়ন থায়ক একশ্বট পে। প্রথম েু শ্বট পয়ের ময়ধয শ্বকেু টা ফাাঁকা থায়ক এবং শ্বেক নীয়ির
লাইয়ন এই ফাাঁকা জাে াে েৃেীে পে থায়ক। সযমন:
ভৃগুর সলািন

করল সমািন

পুর্ার ভাশ্বঙ্গল েণ্ড।
সূ য়যষর সঘাড়া

শ্বেশ্বণ্ডো েড়া

শ্বেয় র পাইল অন্ত।।
(িণ্ডীমঙ্গল, েক্ষযজ্ঞ নামভঙ্গ)
এখ্ায়ন েে েে ও আট মাত্র্া শ্বময়ল সমাট কুশ্বড় মাত্র্া আয়ে। এই ধরয়ণর মাত্র্ার েনয়ক লঘু শ্বত্র্ পেী বয়ল।
আর এক ধরয়ণর শ্বত্র্পেী আয়ে, যার নাম েীঘষ শ্বত্র্ পেী। এয়ে আট, আট ও েে মাত্র্া শ্বময়ল সমাট োশ্বিে মাত্র্া
শ্বনয়ে শ্বেে হে। সযমন:
১১ ১১

১১১১

আহা প্রভু প্রাণপশ্বে
১১১১

১১

১১

১১ ১১

সকাথা স ল এে রাশ্বে
১১১

১১১

একাশ্বকনী সফশ্বলো আমাে।
আজীবয়ন সকান শ্বেন

না কশ্বরল কাযষ সহন

এয়ব সকন হইল শ্বনেষে।।
(মনসামঙ্গল, ধেন্তরী বধ পালা)
কায়বযর সকান একশ্বট শ্ববয়ের্ অংে আয়লাকপাে করার জনয কশ্ববরা শ্বত্র্পেীর বযবহার করয়েন। করুণরস বা
একান্ত ভাবমূ লক সয সকান শ্ববর্েই এই শ্বত্র্পেী েয়ন্দ রশ্বিে হয়েয়ে। সময়ের শ্বববরণ বা সকান িশ্বরয়ত্র্র ময়নর
ভাব, শ্বকম্বা শ্ববয়ের্ ঘটোয়ে আলাো কয়র light through করার জনয কশ্ববরা শ্বত্র্পেীর বযবহার ঘশ্বটয়েয়েন।
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েয়ব ো ঘটনার বণষনা করার জনয নে, এর জনয পোর েন্দই সবশ্বে উপয়যা ী। সযখ্ায়নই শ্বত্র্পেীর বযবহার
হয়েয়ে, সসখ্ায়ন কাশ্বহনীর শ্বে রুদ্ধ হয়ে ময়নর সূ ক্ষ্মভাব ায়নর সু য়র শ্ববয়ের্ণ করা হয়েয়ে।
সর্াড়ে েেয়কর সের্শ্বেয়ক সলািনোস েলবৃ িরীশ্বের সলৌশ্বকক েয়ন্দর আমোশ্বন করয়লন। এর আয়
শ্ববজেগুপ্ত পরীক্ষামূ লকভায়ব এই রীশ্বের বযবহার কয়রয়েন। সলািনোয়সর এই সলৌশ্বকক েন্দয়ক ধামালী বলা
হে। এই েন্দ গ্রাময, রঙ্গজােীে এবং শ্বকেুটা আমাশ্বজষে ভার্াভশ্বঙ্গর:
১১

১১

১১

১১

১১

১১

১১

শ্বকয়সর রান্ধন/ শ্বকয়সর বাঢ়ন/ শ্বকয়সর হলশ্বে/ বাাঁটা।
আাঁশ্বখ্র জয়ল/ বুক শ্বভশ্বজল/ ভাসযা স ল/ পাটা।।
(ববষ্ণব পোবলী, সলািনোস)
এখ্ায়ন আমরা সেখ্য়ে পাশ্বচ্ছ রুদ্ধেলগুশ্বল একমাত্র্া সপয়েয়ে, যা েলবৃ শ্বিরীশ্বের েয়ন্দর অনযেম ববশ্বেষ্টয।
েয়ব এই রীশ্বে ববষ্ণব পোবলীয়ে খ্ুব সবশ্বে সনই। েবুও অয়নক কশ্বব এই রীশ্বে অনু স রণ কয়রয়েন, ো খ্ুব
কম। রােয়েখ্র, স াশ্ববন্দোস প্রমুখ্ কশ্ববর রিনায়ে এর প্রমাণ সময়ল:
শ্বিশ্বকণ কালা/

লাে মালা/ বাজন নূ পুর/ পাে।

িূ ড়ার ফুয়ল/ ভ্রমর েুয়ল/ সেরে নোয়ন/ িাে।।
(ববষ্ণব পোবলী, স াশ্ববন্দোস)
অষ্টােে েেয়ক োক্ত পেকেষা রামপ্রসাে সসন এই রীশ্বেয়ে শ্বকেু

ান রিনা কয়রন। শ্বেশ্বন সয সমে

আশ্ববভূষে হন, েখ্ন শ্বমশ্রকলাবৃ িরীশ্বেই শ্বেল কাবয রিনার সশ্রষ্ঠ বাহন। এই সময়ে শ্বেশ্বন েলবৃ িরীশ্বের বযবহার
কয়র িমক শ্বেয়েশ্বেয়লন। এর পর কমলাকান্ত এবং বাউল ান রিশ্বে ো লালন ফশ্বকর এই রীশ্বেয়ে ান রিনা
কয়রয়েন:
মন শ্বরয়বর/ শ্বক সোর্ আয়ে।
োয়র সকন শ্বনন্দ/ কর শ্বময়ে।।
(োক্ত পোবলী, কমলাকান্ত)
রামপ্রসায়ের রিনার মায়ে মায়ে একশ্বট অনযেম ববশ্বেষ্টয সেখ্া যাে, মাত্র্ার সংয়কািন হওো। সযমন:
এখ্ন/ আপন সভয়ব/ (মনয়র আমার)/ যেন কয়র
িুশ্বটয়ে ফসল/ সকয়ট না না
(োক্ত পোবলী, রামপ্রসাে)
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এখ্ায়ন আমরা সেখ্য়ে পাশ্বচ্ছ, েলবৃ িরীশ্বের িারমাত্র্ার পবষ, েয়ব শুরুয়েই রয়েয়ে অশ্বেপবষ। আর ‘িুশ্বটয়ে
ফসল’ পয়বষ আপােভায়ব পাাঁ িমাত্র্া আয়ে বয়ল ময়ন হয়লও ো আসয়ল পাাঁ িমাত্র্া নে। এর উচ্চারণ হয়ব ‘িুটয়ে
ফসল’, এবং ো িারমাত্র্ার হয়ব। মাত্র্ার এই সংয়কািনধমষ সথয়কই আধু শ্ব নক যু য় েন্দসশ্বন্ধর উদ্ভব হয়েয়ে, যা
শ্বেয়ল্পর পযষায়ে উন্নীে হয়েয়ে।
এই েয়ন্দর প্রয়োয়

এক শ্বভন্ন স্বাে পাওো যাে। এর ফয়ল েেষক বা পােক, এমনশ্বক

ায়েনয়ের

একয়ঘাঁয়মশ্বে সকয়ট যাে। শ্ববজেগুয়প্তর মেন প্রা াধু শ্ব নক যু য় র কশ্ববরা একাবলী েন্দও বযবহার

কয়রয়েন।

পোর ও শ্বত্র্পেীর মায়ে মায়ে মসামঙ্গয়ল প্রথম এই েয়ন্দর সেখ্া সময়ল। যশ্বেও শ্রীকৃষ্ণকীেষনকায়বয এর একটা
আভাস সেখ্া শ্বেল, েয়ব শ্ববজেগুপ্ত স্বেিঃস্ফূেষভায়ব ো প্রয়ো করয়েন:
১১১

১১১

১১১

১১

হাশ্বসয়ে সখ্শ্বলয়ে/ িশ্বলয়ে রঙ্গ।
নন্দী মহাকাল/ বাজাে মৃ েঙ্গ।।
(মনসামঙ্গল, স ৌরীয়কান্দল পালা)
এইেন্দ পোর অয়পক্ষা সোট হে। একাবলী েে ও পাাঁি মাত্র্া শ্বময়ল এ ায়রা মাত্র্ার এবং েে ও েে সমাট
শ্বময়ল বায়রা মাত্র্ার েু ই রকম হে। এই েন্দ পরবেষীয়ে ভারেিন্দ্র আরও সবশ্বে উৎকর্ষ সেশ্বখ্য়েয়েন। এমনশ্বক
শ্বেশ্বন কায়বযর সয়বষািম অংে এই েয়ন্দ প্রকাে কয়রয়েন।
পোর, শ্বত্র্ পেী, একাবলী োড়াও প্রা াধু শ্ব নক যু য় র অয়নক কশ্বব পরীক্ষামূ লকভায়ব শ্বকেু শ্বকেু েয়ন্দর সৃ শ্বষ্ট
কয়রয়েন। শ্ববয়ের্ে সংস্কৃে েয়ন্দর কথা বলা যাে। শ্বদ্বজমাধব ও শ্বদ্বজরাময়েব োাঁয়ের িণ্ডীমঙ্গল কায়বয এবং
রামকৃষ্ণ শ্বেবােন কায়বয শ্বে ক্ষরা েয়ন্দর বযবহার কয়রয়েন। ভারেিদ্র সংস্কৃে েয়ন্দর অনু করয়ণ কাবয রিনার
প্রোস সপয়েয়েন। বাংলা কশ্বব োর শ্বমল অনু যােী সংস্কৃ ে েয়ন্দর অনু করয়ণ রশ্বিে বাংলা কায়বয শ্বময়লর বযবহার
কয়রয়েন। োয়ে সংস্কৃ ে ও বাংলা েু ই েয়ন্দর ববশ্বেষ্টয রক্ষা সপয়েয়ে।
সংস্কৃে েন্দ ভারেিন্দ্র ভায়লা জানয়েন। শ্বকন্তু োর বযবহার সীশ্বমে। েূণক, ভূজঙ্গপ্রোে, সোটক- এই শ্বেন
েয়ন্দর অসাধারণ প্রাসশ্বঙ্গক বযবহার কয়রয়েন ভারেিন্দ্র।
১১১ ১১ ১

১১১ ১১১

িরয়ণ ধর শ্বক/ িরয়ণ ধশ্বরব।
যশ্বে সজার কর/ মরয়ম মশ্বরব।
(শ্ববেযাসু ন্দর, শ্ববহারারম্ভ)
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উদ্ধৃে অংেশ্বট সোটক েয়ন্দর উোহরণ। এই েন্দ বায়রা মাত্র্ার এবং অয়ন্ত যশ্বে থায়ক। ভূজঙ্গপ্রোেও
অয়নকটা এইরকম। েয়ব সোটক েয়ন্দর সথয়ক েূণক েয়ন্দ মাত্র্া সবশ্বে থায়ক। এর মাত্র্াসংখ্যা হল পয়নয়রা।
সযমন:
২

২

২

হৃপ হাপ
২ ২

২

েু প োপ
১১১

আেপাে োাঁশ্বকয়ে।
অট অট

খ্ট খ্ট

সঘার হাস হাশ্বসয়ে।।
(অন্নোমঙ্গল, েক্ষযজ্ঞনাে)
পোর শ্বত্র্ পেীর পাোপাশ্বে সংস্কৃ ে েন্দ প্রয়োয়

কাবয এক অনয মাত্র্া পাে। অয়নকয়ক্ষয়ত্র্ অেীলো আড়াল

করা হয়েয়ে এই েয়ন্দ।
প্রা াধু শ্বনক বাংলা সাশ্বহয়েয পঙশ্বক্ত

েয়ন ববশ্বিত্র্য লক্ষ করার মে। পোর বা শ্বদ্বপেী ও শ্বত্র্পেীর পাোপাশ্বে

একপেী, সিৌপেী প্রভৃশ্বে নানা েয়ন্দাবয়ন্ধর সমায়বে সসখ্ায়ন সেখ্া যাে। একপেী পঙশ্বক্তয়ে সকান অধষযশ্বে
থায়ক না। অথষাৎ একশ্বটমাত্র্ পঙশ্বক্তয়েই শ্বেে হে একশ্বট পঙশ্বক্ত:
অপরূপ েুো মুরশ্বল ধ্বশ্বন।
লালসা বাড়ল েে শুশ্বন।।
(ববষ্ণব পোবলী, জ্ঞানোস)
এখ্ায়ন পয়বষর ভা

রয়েয়ে, পয়ের সনই, সকানও অধষযশ্বেও সনই। সমগ্র মধযযু য়

শ্বদ্বপেী ও শ্বত্র্পেীর

বযবহার সবশ্বে। শ্বদ্বপেীর ময়ধয সবশ্বেরভা ই রয়েয়ে পোর। অয়নকয়ক্ষয়ত্র্ কশ্ববরা একপেীর সয়ঙ্গ শ্বত্র্পেীর শ্বমশ্রণ
ঘটায়েন:
বন্ধু সকশ্বল আমার সোর্
না জাশ্বনো যশ্বে

করযাশ্বে শ্বপশ্বরশ্বে

কাহায়র কশ্বরব সরার্।।
(ববষ্ণব পোবলী, িণ্ডীোস)
প্রথয়ম একপেী এবং পয়র শ্বত্র্পেী। ববষ্ণব পোবলী বা োক্ত পোবলীয়ে এই জােীে েৃ ষ্টান্ত সবশ্বে সেখ্া যাে।
এর বযবহার আখ্যানকায়বয সনই বলয়লই িয়ল। সিৌপেীর বযবহারও সেখ্া যাে:
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েরে িন্দ পবন মন্দ
শ্ববশ্বপয়ন ভরল কুসু ম ন্ধ
ফুল্ল মশ্বল্লকা মালশ্বে যূ শ্বথ
মিমধু কর সভারশ্বন।।
(ববষ্ণব পোবলী, স াশ্ববন্দোস)
এই ধরয়ণর পঙশ্বক্তয়ে শ্বেনশ্বট অধষযশ্বে থায়ক বয়ল িারশ্বট পে পাওো যাে। সিৌপেীর সের্ পে সাধারণে
অপূ ণষ থায়ক। অয়নকসমে সিৌপেীর প্রথম পয়ে শ্বমল রাখ্া হে। আবার কখ্য়না কখ্য়না েৃেীে পে হে
শ্বমলহীন।
পঙশ্বক্তর পাোপাশ্বে পবষ ে ববশ্বিত্র্যও সেখ্া যাে প্রা াধু শ্ব নক বাংলা সাশ্বহয়েয। সাধারণে িারমাত্র্ার পবষ সবশ্বে
প্রয়ো

হয়লও েে বা সােমাত্র্ার পবষও সেখ্া যাে। এরই পাোপাশ্বে অশ্বেপয়বষর বযবহার সেখ্া যাে, যা

আধু শ্বনককায়ল শ্বেয়ল্পর পযষায়ে উন্নীে হয়েয়ে:
ধশ্বন/ কনক সকের কাাঁশ্ব ে
বশ্বন/ বেন শ্ববধু ক ভাাঁশ্বে
শ্বজশ্বন/ নীল নশ্বলন বাস
শ্বকয়ে/ অশ্বমো মধু র ভার্।
(ববষ্ণব পোবলী, অনন্তোস)
েয়ন্দর সক্ষয়ত্র্ অশ্বেপয়বষর বযবহার এক আকর্ষণীে শ্ববর্ে। এখ্ায়ন আমরা সেখ্য়ে পাশ্বচ্ছ, পঙশ্বক্তর শুরুয়েই
এর বযবহার রয়েয়ে। আধু শ্বনক যু য়

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ্ কশ্ববরা এর বযবহার কয়রয়েন। সসই অশ্বেপবষ

ববষ্ণব পোবলী সথয়কই প্রিশ্বলে শ্বেল। যশ্বেও পরবেষীয়ে োক্তপেকেষারা এই অশ্বে পয়বষর বযবহার কয়রয়েন।
অথষাৎ আমরা সেখ্য়ে পাশ্বচ্ছ, প্রা াধু শ্ব নক যু য়

বাংলা েয়ন্দর শ্ববকাে ও পশ্বরণশ্বে লাভ কয়রয়ে ববষ্ণব

পোবলীয়ে। এখ্ায়নই বাংলা েয়ন্দর প্রথম স উ ওয়ে। রবীন্দ্রনাথ োকুর োাঁর ‘েন্দ’ বইয়ে বয়লয়েন:
পোর েয়ন্দর এয়কিরত্ব োশ্বড়য়ে শ্ব য়ে শ্ববশ্বিত্র্ হয়েয়ে ববষ্ণব পোবলীয়ে। োাঁর
একটা কারণ এগুশ্বল একটানা ল্প নে। এই পেগুশ্বলয়ে শ্ববশ্বিত্র্ হৃেোয়বয় র সংঘাে
সলয় য়ে। সোলাশ্বে ে হয়েয়ে সসই আয়ব শ্বেন মাত্র্ার েয়ন্দ।

৬

বিেনযজীবনী কাবযগুশ্বলয়ে পোর ও শ্বত্র্পেী েয়ন্দর পশ্বরিে আমরা পাই। েয়ব এই কশ্ববরা যখ্নই শ্ববর্য়ের
মহয়ত্ব আয়বয় র সঞ্চার করয়ে সিয়েয়েন, েখ্নই শ্বত্র্ পেীর বযবহার কয়রয়েন। কৃষ্ণোস কশ্ববরায়জর
‘বিেনযিশ্বরোমৃ ে’ গ্রয়ন্থ সেখ্া যাে:
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কৃষ্ণয়প্রম সু শ্বনমষল

সযন শুদ্ধ ঙ্গাজল

সসই সপ্রমামৃ য়ের শ্বসন্ধু
শ্বনমষল সস অনু রায়

না লু কাে অনযোয়

শুক্লবয়স্ত্র বযয়ে মসীশ্ববন্দু।
(মধযলীলা, শ্বদ্বেীে পশ্বরয়চ্ছে)
র্িঃ সু কুমার সসন যথাথষই বয়লয়েন
“বিেনযিশ্বরোমৃ য়ের শ্বত্র্ পেী েন্দগুশ্বলর ময়ো সহজ-সু ভ রিনা বাঙ্গালা সাশ্বহয়েয
েু লষভ।”

৭

সমগ্র মধযযু য় র সেব-সেবী শ্বনভষর রিনার ময়ধয সথয়কও সপ্তেে েেয়কর িটগ্রায়মর সরাসাঙ রাজসভার
কশ্ববরা সরামাশ্বিক প্রণেমূ লক আখ্যানকাবয রিনা করয়লন। সেৌলে কাজীর পৃ ষ্ঠয়পার্ক আেরফ খ্ান কশ্ববয়ক
শ্বনয়েষে সেন পাাঁিালী েয়ন্দ কাবয রিনা করয়ে, যায়ে সকয়ল শুয়ন আনন্দ পাে। েয়ব কশ্বব কাশ্বহনীর
োনু শ্বেকো এশ্বড়য়ে নেুন স্বাে শ্বেয়ে পারয়লও েয়ন্দর সক্ষয়ত্র্ সসরকম শ্বকেু নেুনত্ব আমরা পাই না। পোর,
শ্বত্র্পেী প্রভৃশ্বে েন্দই োাঁর কায়বযর প্রধান েন্দ। বলাবাহুলয পাাঁিালীর য়ঙ রামােণ-মহাভারে বা মঙ্গলকায়বযর
মেই রশ্বিে এই কায়বযর েন্দ।
মঙ্গলকাবয বা ববষ্ণব পোবলীয়ে যে স্বেিঃস্ফূ েষভায়ব পোর েন্দ বযবহৃে হয়েয়ে, পঞ্চেে েেয়কর
অনু বােকাবযগুশ্বল সযমন রামােণ বা মালাধর বসু র ভা বে-এ েেটা সনই। সসখ্ায়ন পোয়রর শ্বেশ্বথলো রয়েয়ে:
১১১

১১১১

১১১

১১ ২

বশ্বন্দল বলয়েয়ব/ অক্রুর মহােে।
১১ ২

১১১১

১১১

১২

নন্দয়ঘার্ যয়োোয়ক/ কশ্বরলা শ্ববনে।।
(মালাধর বসু র ভা বে, অক্রুয়রর সেৌেয)
শ্বদ্বেীে পঙশ্বক্তশ্বট আেেষ পোয়রর েৃ ষ্টান্ত। শ্বকন্তু প্রথম পঙ শ্বক্তশ্বটয়ে সমাট সিার্দ্ মাত্র্া রয়েয়ে, েয়ব ো সাে ও
সাে মাত্র্াে শ্বব ভক্ত। পোয়রর এইরকম শ্বনেেষন আমরা শ্রীকৃষ্ণকীেষনকায়বয সপয়েশ্বেলাম। পরবেষীয়ে এই
শ্বেশ্বথলো সেখ্া যাে না।
আমরা সেখ্য়ে পাশ্বচ্ছ, সমগ্র প্রা াধু শ্বনক যু য় পোর েয়ন্দর আশ্বধপেয। আখ্যানকাবয রিনার সক্ষয়ত্র্ যার বড়
ভূশ্বমকা রয়েয়ে। পোর সবশ্বে থাকয়লও অনযানয েন্দ শ্বব রল নে। এয়ক্ষয়ত্র্ শ্বত্র্পেী, সিৌপেী,একাবলী শ্বকম্বা সংস্কৃ ে
েয়ন্দর কথা বলা যাে। অথষা ৎ প্রাে সমস্ত রকয়মর েন্দ বা েয়ন্দাবন্ধ সসখ্ায়ন সেখ্া যাে। িযষাপে সথয়ক শুরু
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কয়র ভারেিন্দ্র-রামপ্রসাে পযষন্ত েয়ন্দর নানা ববশ্বিত্র্য সেখ্া যাে। যা আধু শ্ব নক যু য় আরও নেুন নেুন ববশ্বিত্র্য
সৃ শ্বষ্ট করয়ে ত্বরাশ্বেে কয়র।
............................................................................................................................. .......................................
তথ্যসূত্র:

১। বসু , আনন্দয়মাহন। বাংলা পোবলীর েন্দ। ১ম প্রকাে, সবালপুর, পারশ্বম ো প্রকােন, ১৯৬৮, পৃ ষ্ঠা-৪৯
২। েয়েব, পৃ ষ্ঠা-২৪২-২৪৩
৩। গুপ্ত, শ্ববজে। মনসামঙ্গল, অশ্বিন্তয শ্ববিাস(সম্পাশ্বেে)। ১ম প্রকাে, কলকাো, অঞ্জশ্বল পাবশ্বলোসষ, ২০০৯,
পৃ ষ্ঠা-৮৮
৪। েয়েব, পৃ ষ্ঠা-১৫
৫। ভটািাযষ, আশুয়োর্। বাংলা মঙ্গলকায়বযর ইশ্বেহাস। কলকাো, এ মু খ্াজষী অযান্ড সকাং প্রাইয়ভট শ্বলশ্বময়টর্,
১৯৮৯, পৃ ষ্ঠা-২১
৬। োকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীব্দ্র রিনাবলী, ১২েম খ্ণ্ড, কলকাো, পশ্বিমবং সরকার, ১৯৮৯, পৃ ষ্ঠা-৮৫৮
৭। সসন, সু কুমার। বাঙ্গালা সাশ্বহয়েযর ইশ্বেহাস, ১ম খ্ণ্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, েেম মুদ্রণ, কলকাো, আনন্দ,
২০১১, পৃ ষ্ঠা-২৮৪
............................................................................................................................. .......................................
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আত্মপ্রবঞ্চনা ও আত্মরক্ষার ইবতবৃত্ত : ‘ব্রাহ্মণী’
পারশমতা মণ্ডল
গকিষক (শপ.এইচ.শি.)
িাাংলা শিভাগ, শিশ্বভারতী
পশিমিঙ্গ, ভারত

স ৌরবমে অেীে আাঁকয়ড় বাাঁিয়ে আমরা সকয়লই কম-সবশ্বে ভায়লাবাশ্বস। পূ বষজ সংস্কৃশ্বেয়ক বাাঁশ্বিয়ে রাখ্ার
েৎপরো মূ লে অেীয়ের প্রশ্বে আসশ্বক্তজাে। প্রািীন যেক্ষণ নবীনয়ক সমৃ দ্ধ কয়র েেক্ষণ পযষন্ত োর আবাধ
আনায় ানা সােয়র গ্রহণয়যা য। শ্বকন্তু প্রািীয়নর স ৌরয়ব স ৌরবাশ্বেে হয়ে নবীন োর স্বধমষ শ্ববসজষন শ্বেয়ল
অয় ৌরয়বর সূ িনার আভাস সময়ল। বেষমায়নর মুকুয়র শুধু মাত্র্ অেীয়ের রূয়প সমাহাশ্ববষ্ট হয়ে স্থশ্ববরোয়ক
আশ্বলঙ্গন করার নাম পলােনবৃ শ্বি। েমাল বয়ন্দযাপাধযায়ের সবশ্বেরভা

উপনযায়সই অেীেয়ক নেুন কয়র শ্বফয়র

সেখ্ার প্রোস সেখ্া যাে। ‘উিরপুরুর্’ উপনযায়স বাংলা ভার্ার বেষমান সংকট এবং পুনরুজ্জীবয়নর সিষ্টা
থায়ক।

বেষমান সমায়জ মধযশ্ববি, শ্ববয়ের্ে শ্বনম্ন-মধযশ্ববি কুলীন ব্রাহ্মণয়ের সয জীবন-জীশ্ববকা সংকট োর

জীবন্ত শ্বিত্র্ েুয়ল ধয়রয়েন ১৪২২ সানন্দা পুয়জা সংখ্যাে সেয প্রকাশ্বেে ‘ব্রাহ্মণী’ উপনযায়স। সসই সয়ঙ্গ মানব
ময়নর সূ ক্ষ্ম সূ ক্ষ্ম স্তর উয়োিন কয়রয়েন আলয়োভায়ব। এক মােবেসী নারীর পশ্বরবার রক্ষা সথয়ক শুরু কয়র
সের্ পযষন্ত শ্বনয়জয়ক রক্ষা করা সবশ্বমশ্বলয়ে আত্মরক্ষার কাশ্বহশ্বন ‘ব্রাহ্মণী’। একইসয়ঙ্গ ব্রাহ্মণয সংস্কৃশ্বে এবং
জাশ্বে ে স ৌরবয়ক প্রশ্বেশ্বষ্ঠ ে কয়রয়েন কমষমেী এক নারী িশ্বরয়ত্র্র ময়ধয শ্বেয়ে।
শ্বহন্দু ধয়মষ সেবীয়ের আসন উয়চ্চ, অথি সসই সেবীর আরাধনাে শুধু মাত্র্ পুরুয়র্র অশ্বধকার। এর ময়ধয
সকাথাও হেয়ো প্রচ্ছন্ন রয়েয়ে নারীরূপ আরাধনার একপ্রকার সলাভ। আবার সসই নারীই যখ্ন মৃ েেী না হয়ে
রক্ত-মাংয়সর শ্বিেেী েখ্ন োর আরাধনা মেষযবাসী পুরুর্ কয়র না। বরং এর শ্বেক শ্বব পরীেটাই সেখ্া যাে,
যন্ত্রণা-সবেনা সবশ্বেরভা টাই সোলা থায়ক নারীর জনয। আয়লািয উপনযায়স আমরা পােয়করা সেখ্ব প্রশ্বেমা
একজন নারী হয়ে সমগ্র পশ্বরবায়রর আশ্রে এমনশ্বক শ্বনয়জর আশ্রেও সস শ্বনয়জই। প্রেযক্ষ ভায়ব পুয়জা করার
অশ্বধকার সয নারীর সনই পুয়জার যাবেীে আয়োজয়নর ভার োরই উপর। প্রশ্বেমা পুয়জার আয়োজয়নর কাজ
কয়র ব্রাহ্ময়ণর জীশ্ববকার এক নেুন শ্বে ন্ত আশ্বব ষ্কার কয়রয়ে। পয়রায়ক্ষ হয়লও পুয়জা সম্পােয়নর জনয এশ্বটই
মূ ল কাজ। নারীর এই উয়েযা য়ক সলখ্ক সম্মান জাশ্বনয়েয়েন যার মধয শ্বেয়ে কমষয়যা

প্রশ্বেশ্বষ্ঠে হয়েয়ে।

অনযশ্বেয়ক অভোপে িশ্বরয়ত্র্র মধয শ্বেয়ে ব্রাহ্ময়নর জাশ্বে ে শ্বময়থয অহংকায়রর অন্তিঃসারেূ নযোয়ক সহানু ভূশ্বের
সয়ঙ্গ েুয়ল ধয়রয়েন।
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সলখ্ক খ্ুব যয়ত্নর সয়ঙ্গ একই পয়ট নারীর স্বেন্ত্রোর জে আর নারীয়ত্বর িূ ড়ান্ত পরাজে সেশ্বখ্য়েয়েন।
আত্মরক্ষায়থষ েল-িােুশ্বর, ঘৃ ণয অপরাধ সবশ্বকেু ই করয়ে বাধয হয়েয়ে পাঁেোশ্বল্লয়োধ্বষ প্রশ্বেমা। পশ্বরবারয়ক সু খ্ী
করয়ে শ্ববয়ের্ে কমষশ্ববমুখ্ , অলস, অহংকারী স্বামীয়ক সু খ্ী করার জনয সস শ্বনয়জয়কও প্রবশ্বঞ্চে কয়রয়ে
হাশ্বসমুয়খ্। একশ্বেয়ক আত্মরক্ষা আর অনযশ্বেয়ক আত্মরক্ষায়থষ আত্মপ্রবঞ্চনা এই েু য়ের টানাপয়ড়য়ন প্রশ্বেমার
জীবনসংগ্রাম এবং সসইসয়ঙ্গ অভয়ের মানশ্বসক সংকয়টর মধয শ্বেয়ে সলখ্ক একশ্বট সমগ্র জাশ্বের সংকটয়ক েুয়ল
ধয়রয়েন। আমায়ের সমায়জ িেুবষয়ণষর সভে আজ অয়নকটাই কয়ম এয়সয়ে। সয সকায়না শ্ববভাজয়নরই মানেণ্ড
থায়ক। শ্বেক্ষার সকৌলীনয, অথষ সকৌলীনয এবং জাশ্বে ে সকৌলীনয এগুশ্বলর সকানশ্বটই যখ্ন না থায়ক েখ্নই সৃ শ্বষ্ট
হে সংকট। জাশ্বে শ্বব ভাজয়নর সবড়া সভয়ঙ যাওোে জাশ্বে ে আশ্বভজায়েযর অবনমন অয়নক সমে মানশ্বসক
সংকয়টর কারণস্বরূপ হয়ে োাঁড়াে। সলখ্ক অভোপে িশ্বরত্র্শ্বট শ্বনমষাণ কয়রয়েন সসই সংকয়টর শ্বনশ্বরয়খ্।
অভোপে পূ বষ পুরুয়র্র অশ্বজষে স ৌরব ভাশ্বঙয়ে বাাঁ িয়ে িাে। োই সোয়টা-খ্ায়টা পুয়জাআচ্চা সস করয়ে নারাজ।
শ্বনয়জর কয়মষর প্রশ্বে শ্ববিাস বা আস্থা সয োর সম্পূ ণষ রূয়প আয়ে এমনটাও নে। অথি শ্বম থযা অহংকায়রর বড়াই
করয়ে অভোপে এক পায়ে খ্াড়া। ব্রাহ্মণ সন্তান বয়ল কাশ্বেষক সঘায়র্র ধাবায়ে মযায়নজায়রর কাজ করয়ে োর
সম্মায়ন বাাঁয়ধ। অথি স্ত্রী প্রশ্বেমার উপাজষয়ন সংসার িালায়নাে োর আপশ্বি সনই। আসয়ল কুাঁয়ড়শ্বম োর মজ্জা ে
ববশ্বেষ্টয। পূ বষপুরুয়র্র খ্যাশ্বে-সু নাম, শ্বদ্বজয়ত্বর শ্বিিােক পাক খ্াওোয়না সু য়োে সস কুাঁয়ড়শ্বমর জাল সবায়ন শ্বেয়নর
পর শ্বেন। কায়জ ফাাঁশ্বক শ্বেয়ে জুশ্বড়হীন অভোপেয়ক শ্বনয়ে স্ত্রী প্রশ্বেমা অভে পাে না বরং োর শ্বেনযাশ্বপে হে
সভয়ে। িেুমুষয়খ্র অয়ন্নর সজা ায়নর ভার বাধয হয়েই প্রশ্বেমা শ্বনয়জর কাাঁয়ধ েুয়ল সনে। একশ্বেয়ক অভোপে
জাশ্বের অহংকার আর হৃেয় ৌরয়বর বড়াই কয়র শ্বেনযাপন কয়র। অনযশ্বেয়ক ব্রাহ্মণ

ৃ শ্বহণী প্রশ্বেমা নবীন

প্রজয়ের হৃেয় ৌরব শ্বফশ্বরয়ে আনয়ে আপ্রাণ লড়াই িাশ্বলয়ে যাে। হয়ে ওয়ে প্রকৃে অয়থষ ‘ব্রাহ্মণী’।
এই প্রসয়ঙ্গ লক্ষ করার শ্ববর্ে উপনযায়সর নাম ‘ব্রাহ্মণী’। অভোপে জােযাশ্বভমায়নর অহংকার শ্বনয়ে
সংকটাপন্ন অবস্থার শ্বেকার হয়লও প্রশ্বেমার উিরয়ণর মধয শ্বেয়ে সলখ্ক কমষয়যা য়কই সম্মাশ্বনে কয়রয়েন।
প্রশ্বেমা-অভয়ের কনযা সন্তান অরুণার যু শ্বক্তবােী প্রয়শ্নর অবোরণা কয়র সলখ্ক শ্বিরািশ্বরে বংেপরম্পরাে
ব্রাহ্মণত্ব লায়ভর শ্বেকশ্বটয়কও শ্বকেুটা কটাক্ষ কয়রয়েন। আবার প্রশ্বেমার জেরহসযও প্রশ্বেমায়ক কখ্নও কখ্নও
শ্ববকল কয়রয়ে। োর ময়নও োর শ্বপোর ব্রাহ্মণত্ব সম্পয়কষ সয়ন্দহ উাঁশ্বক সেে এবং সসই মুহূয়েষই প্রশ্বেমার
শ্বনয়জয়ক পােকী, প্রবঞ্চক বয়ল ময়ন হে। শ্বকন্তু কয়মষর শ্বনপুণোে প্রশ্বেমা সশ্রষ্ঠের নে সশ্রষ্ঠেয়মর অশ্বধকাশ্বরণী
একথা সলখ্ক বহু ঘটনা সমায়বয়ে বুশ্ব েয়ে শ্বেয়েয়েন। শুধু বাশ্বড় বাশ্বড় পুয়জার সজা াড় করাই নে, প্রশ্বেমা
রীশ্বেমে এশ্বব র্য়ে পাড়ার সময়েয়ের শ্বেক্ষাও সেে। একটু একটু কয়র অজষন করা সু নাম সস শ্বকেুয়েই নষ্ট
করয়ে িাে না। পাড়ার বায়রাোরী েু ষা পুয়জার সপৌয়রাশ্বহয়েযর োশ্বেত্ব না পাওোর কারয়ণ স্বামী অভোপয়ের
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মশ্বে শ্বে সফরায়ে হালোর বাশ্বড়র েু ষাপুয়জার প্রধান পুয়রাশ্বহ েয়ক বয়ল সহকারী পুরশ্বহয়ের কাজশ্বট েয়ল-বয়লসকৌেয়ল হাশ্বেয়ে সনে প্রশ্বেমা। শ্বকন্তু সের্ পযষন্ত অভোপের অহংকায়রর িরম মূ লয শ্বেয়ে হে প্রশ্বেমায়ক।
অশ্বস্থরমশ্বে স্বামীর মান বাাঁিায়ে প্রশ্বেমা িূ ড়ান্ত পেয়ক্ষপ সনে। শ্বব পয়ের জল যখ্ন প্রশ্বেমার কেলগ্ন শ্বেক সসই
সমে স্বামী অভোপে প্রশ্বেমায়ক বাাঁিায়নার পশ্বরবয়েষ মুখ্ শ্বফশ্বরয়ে সনে।

সেী-সাধ্বী নারীর কায়ে স্বামীর

প্রবঞ্চনার সিয়ে বড় েু িঃখ্ আর শ্বক হয়ে পায়র। উপনযায়সর অশ্বন্তম পয়বষ েু ষা মন্ত্রই প্রশ্বেমার মহাস্ত্র হয়ে ওয়ে।
মানবী প্রশ্বেমার ময়ধয আরাধয মৃ েেীর আ ময়নর বােষা শ্বেয়ে ‘ব্রাহ্মণী’র সমাশ্বপ্ত।
প্র শ্বেেীল নারীভাবনা এবং একালীন সামাশ্বজক সংকয়টর বাস্তব রূপ প্রেযক্ষে ফুয়ট ওয়ে এই উপনযায়স।
পােয়কর ময়ন হে শ্বেশ্বন সিনা জ য়ের ময়ধযই এক অনাশ্বব ষ্কৃে সেয়ের পশ্বরিে পায়চ্ছন। পােকয়কও মুয়খ্ামুশ্বখ্
হয়ে হে আত্ম-শ্ববয়ের্য়ণ।

উপনযাস: ‘ব্রাহ্মণী’
উপনযাহসক: ত্মাল িব্যাপাধ্যায়
পহিকা: সান্া
প্রকািকাল: পজ বর্া ১৪২২
পৃ ষ্ঠা: ২৩৮-৩০১
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‘েম্ভু বমত্র্ শ্রীিরশণষু’: সহশ াোর প্রবতশবেন
শবদুযৎ মণ্ডল
গকিষক (এম.শেল.)
িাাংলা শিভাগ, শিদ্যাসাগর শিশ্বশিদ্যালয়
পশিমিঙ্গ, ভারত
শ্বেশ্বের ভােু ড়ী উির পয়বষর সশ্রষ্ঠ নাটয শ্বনয়েেষক েম্ভু শ্বমত্র্। বাংলা শ্বথয়েটারয়ক, নাটযাশ্বভনেয়ক সয ক’জন
শ্বনয়েষেক অশ্বভয়নো শ্বেয়ল্পাৎকয়র্ষর সয়বষাচ্চ শ্বেখ্য়র সপৌঁয়ে শ্বেয়েশ্বেয়লন োাঁয়ের ময়ধয সের্ প্রবােপ্রশ্বেম পুরুর্
হয়লন েম্ভু শ্বমত্র্। বেষমান বেরশ্বট হল োাঁর জেেেবয়র্ষ র সাল। োাঁয়ক শ্বনয়ে িাশ্বরশ্বেয়ক নানা আয়লািনা, সভাসশ্বমশ্বে হয়চ্ছ। ইশ্বেময়ধয োাঁর প্রশ্বেশ্বষ্ঠ ে ‘বহুরূপী’ নাটয পশ্বত্র্কা প্রভােকুমার োয়সর সম্পােনাে প্রকাে কয়র
সফয়লয়ে ‘েম্ভু শ্বমত্র্ জেেেবর্ষ সংখ্যা’। েম্ভু শ্বময়ত্র্র জে ১৯১৫ সায়লর ২২সে আ স্ট। প্রথম অশ্বভনে ১৯৩৯
সায়ল নয়রে শ্বময়ত্র্র শ্বনয়েষে নাে শ্ববধােক ভটািায়যষর ‘মালা রাে’ নাটয়ক। শ্বনয়েষেনার কায়জ হায়ে খ্শ্বড় শ্ববনে
সঘায়র্র ‘লযাবয়রটরী’ ও ময়নারঞ্জন ভটািায়যষর ‘সহাশ্বমওপযাশ্বথ’ নাটয়ক। োরপয়রর উয়ল্লখ্য়যা য শ্বনয়েষেনা ও
অশ্বভনে শ্ববজন ভটািায়যষর সয়ঙ্গ সযৌথভায়ব ‘নবান্ন’ নাটয়ক। মহশ্বর্ষ ময়নারঞ্জন ভটািায়যষর অপমায়নর প্রশ্বেবায়ে
শ্বেশ্বন

ণনায়টযর সয়ঙ্গ সম্পকষ শ্বেন্ন কয়রন।

য়ড় সোয়লন এক নেুন নাটযেল, প্রথয়ম ‘অয়োক মজুমোর ও

সম্প্রোে’ নায়ম ‘নবান্ন’ শ্বেয়ে যাত্র্া শুরু কয়রন। পয়র নাম হে ‘বহুরূপী’। এই পয়বষ শ্বেশ্বন মঞ্চস্থ কয়রন
রবীন্দ্রনায়থর ‘িার অধযাে’, ‘রক্তকরবী’, ‘মুক্তধারা’, ‘শ্ববসজষন’। ‘অন্ধকায়রর নাটক’ নায়ম রবীন্দ্রনায়থর ‘রাজা’ ও
‘রাজা অেশ্বেপাউস’ । সবষয়ের্ শ্বনয়েষেনা শ্ববজে সটণ্ডুলকয়রর নাটয়কর বাংলা অনু বাে ‘সিাপ আোলে িলয়ে’।
ইব সসয়নর ‘েয র্ল’স হাউস’ োরই অনু বায়ে ‘পুেুল সখ্লা’ নায়ম অশ্বভনীে হে এবং প্রিুর প্রেংসা অজষন
কয়র। বােল সরকায়রর ‘বাকী ইশ্বেহাস’ ও ‘পা লা সঘাড়া’ োাঁরই শ্বনয়েষেনাে অশ্বভনীে হে। বহুরূপীর ইশ্বেহায়স
আজ পযষন্ত জনশ্বপ্রেেম প্রয়যাজনা হল ‘পা লা সঘাড়া’। ১৯৭১ সায়লর পয়র শ্বেশ্বন আর সকায়না নাটক
শ্বনয়েষেনার কাজ কয়রনশ্বন। েয়ব অশ্বজয়েে বয়ন্দযাপাধযায়ের শ্বনয়েষেনাে ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটয়ক ‘িাণযক’র িশ্বরয়ত্র্
এবং ১৯৮০ সায়ল সব্রেয়টর শ্ববখ্যাে নাটক ‘ যাশ্বলশ্বলও’ সমাশ্বহে িয়টাপাধযাে-কৃে বাংলা অনু বাে ‘ াশ্বলয়লওর
জীবন’-এর নাম-ভূশ্বমকাে অশ্বভনে কয়রন। রিনা কয়রন ‘উলু খ্া ড়া’ ও ‘িাাঁে বশ্বণয়কর পালা’। শুধু মাত্র্ ‘িাাঁে
বশ্বণয়কর পালা’ রিনা কয়রই শ্বেশ্বন নাটযকাররূয়প খ্যাশ্বে অজষন কয়রন। নবনাটয আয়ন্দালয়নর পথপ্রেেষক ও
গ্রুপ শ্বথয়েটায়রর জেোো েম্ভু শ্বমত্র্ বাংলা শ্বথয়েটারয়ক শ্বনয়ে শ্ব য়েশ্বেয়লন সবষভারেীে স্তয়র। শ্বনয়েষেক,
অশ্বভয়নো, নাটযগুরু, নাটযকার এই িেুশ্ববষধগুয়ণর আধার েম্ভু শ্বময়ত্র্র জীবনাবসান ঘয়ট ১৯৯৭সায়লর ১৯সে সম।
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এই প্রবােপ্রশ্বেম নাটযবযশ্বক্তয়ত্বর সাহিযষ ও সাশ্বন্নধয লাভ কয়রশ্বেয়লন ‘েম্ভু শ্বমত্র্ শ্রীিরয়ণর্ু ’ গ্রন্থপ্রয়ণো
সেবয়োর্ সঘার্। গ্রন্থাকার ১৯৫৯সায়লর ৪ো জানু োরী সথয়ক ১৯৮৪ সায়লর ২৮সে অয়ক্টাবর পযষন্ত যু ক্ত শ্বেয়লন
বহুরূপীর সয়ঙ্গ। একটানা ২২ বের সম্পােনা কয়রয়েন ‘বহুরূপী’। এই পাঁশ্বিে বেয়রর স্মৃশ্বেিারণা কয়রয়েন
এই গ্রয়ন্থ। সমাট েেশ্বট অধযায়ে শ্ববভক্ত কয়রয়েন। মুখ্বন্ধ রিনা কয়রয়েন সসৌরীন ভটািাযষ। েম্ভু শ্বময়ত্র্র
নাটযবযশ্বক্তয়ত্বর মুখ্বন্ধ কয়রয়েন শ্বেশ্বন। গ্রয়ন্থর ‘বকশ্বফেে’ অংয়ে গ্রন্থাকার শ্বলয়খ্য়েন “এই সংকলয়নর সমস্ত
সলখ্াই োাঁর প্রোয়ণর পয়র সলখ্া শ্ববশ্বভন্ন সময়ে শ্ববশ্বভন্ন পত্র্-পশ্বত্র্কায়ে প্রকাে সপয়েয়ে। এবং বক্তবয শ্ববর্ে এক
হওোর জয়নয মায়ে ময়ধয শ্বকেু ঘটনার পুনরাবৃ শ্বি লক্ষ করা স য়ে, সযটা বাঞ্চনীে নে।”
প্রথম অধযায়ের নাম ‘এ পৃ শ্বথবী একবার পাে োয়র’। এই অধযায়ে ‘নাটয-শ্বনয়েষেক, অেুলনীে কেসম্পয়ের
অশ্বধকারী একজন শ্ববরাট অশ্বভয়নো এবং একশ্বট মাত্র্ নাটক - ‘িাাঁে বশ্বণয়কর পালা’-র জনয রবীন্দ্র-পরবেষী
যু য় র সশ্রষ্ঠ নাটককার’-এর অয়লাকসামানয প্রশ্বেভােীশ্বপ্তর কথা বয়লয়েন। কীভায়ব শ্বেশ্বের কুমার ভােু ড়ী অশ্বভনে
করয়েন ো শ্বেশ্বন মহলা কয়ক্ষ অশ্বভনে কয়র সেখ্ায়েন, সেশ্বে শ্ববয়েশ্বে নাটয-সমায়লািয়কর সিায়খ্ েম্ভু শ্বমত্র্ কে
উাঁিুয়ে স্থান সপয়েশ্বেয়লন সস কথা বয়লয়েন। বাংলাে একশ্বট স্থােী নাটয মঞ্চ বেশ্বরর জয়নয েম্ভু শ্বময়ত্র্র সয শ্বক
প্রয়িষ্টা এবং সের্ পযষন্ত না হওোর বযথা সয কেটা সবয়জশ্বেল গ্রন্থকারয়ক সস কথা বয়লয়েন। সবয়েয়র্ েম্ভু
শ্বময়ত্র্র মৃ েুযর পূ য়বষ সলখ্া সের্ ইচ্ছাপত্র্ উদ্ধৃে কয়রয়েন।
শ্বদ্বেীে অধযায়ের নাম ‘েম্ভু শ্বময়ত্র্র মহলার

ল্প’। েম্ভু শ্বমত্র্ কীভায়ব একজনয়ক অশ্বভয়নোরূয়প

য়ড়

েুলয়েন, কীভায়ব শ্বেশ্বন প্রয়েযক অশ্বভয়নোয়ক োশ্বলম শ্বেয়েন এবং শ্বনয়জ শ্বক শ্বনরলস পশ্বরশ্রম করয়েন োর
কথা বয়লয়েন। েৃেীে অধযায়ে শ্বনয়েষেক ‘রাজা’ নাটয়কর প্রথম অশ্বভনয়ের অপূ ণষোয়ক েূ র করার জনয সয শ্বক
কয়রশ্বেয়লন সসই কথা বয়লয়েন। এই অধযায়ে ‘রাজা’ শ্বদ্বেীেবার অশ্বভনয়ের সমে শ্বকভায়ব মঞ্চসজ্জা কয়রশ্বেয়লন
োর শ্ববস্তৃে বণষনা শ্বেয়েয়েন। গ্রন্থকায়রর বণষনাে েশ্বব র ময়ো সভয়স উেয়ব োাঁয়ের সিায়খ্ যাাঁরা সসই অশ্বভনে
সেয়খ্য়েন,- ‘রাজা’র অশ্বভনয়ের েৃ েযগুশ্বল - ‘কখ্নওই সভালা যাে না কী সামানয উপকরয়ণ- প্রোয়স,
করয়ভােযায়নর সলশ্বলহান অশ্বগ্নশ্বেখ্ার সাময়ন শ্বেয়ে পলােনরে মাশ্বলয়ের সেয়খ্ সরাশ্বহণীর অসহােোর েশ্বব।’(পৃ ষ্ঠা৪১)। নাটযাশ্বভয়নোয়ের সপাোয়কর ও নাটয়ক সকান সকান

ান শ্বনয়েষেক েম্ভু শ্বমত্র্ বজষন ও সংয়যাজন

কয়রশ্বেয়লন সস কথাও শ্বলয়খ্য়েন। ‘শ্বিরশ্বনভষর: েম্ভু শ্বমত্র্’ অধযায়ে প্রকাে কয়রয়েন কীভায়ব নাটযপ্রাণ কয়মষ
শ্ববিাসী এই মানু র্শ্বট আজীবন বাংলা নাটকয়ক সবষভারেীে স্তয়র উন্নীে করার জনয সমস্ত প্রয়লাভন েযা
কয়রয়েন। কমষী এই মানু র্শ্বট কে শ্বনষ্ঠাবান শ্বেয়লন কয়মষর প্রশ্বে সসকথা বয়লয়েন। পঞ্চম অধযায়ে বযক্ত
কয়রয়েন কীভায়ব েম্ভু শ্বমত্র্ ‘সপোোশ্বর শ্বথয়েটায়র নাটয জীবন শুরু কয়র

ণনাটয, নবনাটয, সৎনায়টযর অয়নক

পথ সপশ্বরয়ে শ্ববয়নােয়নর জ ৎ োশ্বড়য়ে, প্রকৃে ভারেনায়টযর আত্মানু সন্ধায়নর জয়নয শ্বনয়জয়ক উজাড় কয়র
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শ্বেয়েশ্বেয়লন’ সসই কথা। র্ষ্ঠ অধযায়ে শ্বেশ্বন মূ লে েম্ভু শ্বময়ত্র্র কনযা োাঁওশ্বল শ্বময়ত্র্র সলখ্া “েম্ভু শ্বমত্র্(১৯১৫১৯৯৭): শ্ববশ্বিত্র্ জীবন পশ্বরক্রমা” গ্রয়ন্থর সকান সকান অংয়ে ভুল-ত্রুশ্বট রয়েয়ে সস কথাই শ্বলয়খ্য়েন। সপ্তম
অধযায়ে গ্রন্থাকারয়ক শ্বনয়েষেক কীভায়ব একজন অশ্বভয়নোয়ে পরশ্বণ ে কয়র সোয়লন োর স্বীকায়রাশ্বক্ত কয়রয়েন।
অষ্টম অধযায়ে বযক্ত কয়রয়েন অনযধারার আধু শ্ব নক শ্বথয়েটায়রর সন্ধায়ন কীভায়ব শ্বনয়েষেক শ্বনয়জয়ক সভয়ঙয়েন
আর য়ড়য়েন সসই কথা।
‘স্মৃ শ্বের েম্ভু শ্বমত্র্’ অধযায়ে সেবয়োর্ সঘার্ শ্বলশ্বপবদ্ধ কয়রয়েন অশ্বভয়নো, শ্বনয়েষেক েম্ভু শ্বময়ত্র্র নাটযাশ্বভনয়ের
ও শ্বনয়েষেনার কালানু ক্রশ্বমক ইশ্বেহাস। আয় র অধযােগুশ্বলয়েও গ্রন্থাকার কয়েকবার বয়লয়েন োাঁর নাটয জ য়ে
প্রয়বয়ের কথা, েয়ব এই অধযায়ে আরও শ্ববস্তৃে পশ্বরিে শ্বেয়েয়েন। এই অধযায়ে আমরা জানয়ে পাশ্বর েম্ভু শ্বমত্র্
িাবুক হায়ে অশ্বভয়নোয়ের োসন করয়ে শ্বপেু পা হয়েন না। আর সের্ অধযায়ে কয়েকশ্বট শ্বিশ্বে -পয়ত্র্র ফয়টাকশ্বপ
শ্বেয়েয়েন সযখ্ান সথয়ক আমরা জানয়ে পাশ্বর েম্ভু শ্বময়ত্র্র বইয়ের জ য়ের কথা, ‘বহুরূপী’র সভেরকার
পালাবেয়লরও’ কথা।
এই গ্রয়ন্থ শুধু মাত্র্ েম্ভু শ্বময়ত্র্র কথাই জানয়ে পারা যাে না, সসই সয়ঙ্গ োাঁর সহয়যাদ্ধা, সেবয়োর্ সঘায়র্র
অশ্বভনে জ য়ে প্রয়বে এয়কর পর এক নাটয়ক অশ্বভনয়ের ইশ্বেহাসশ্বটও জানয়ে পারা যাে। েয়ব গ্রন্থাকার
‘বকশ্বফেে’ অংয়ে পুনরাবৃ শ্বির কথা স্বীকার করয়লও পুনরাবৃ শ্বি এে সবশ্বে পশ্বরমায়ণ ঘয়টয়ে সয, পােয়কর
বধযষযিুযশ্বে ঘটার সম্ভাবনা রয়েয়ে।

ভীরভায়ব ময়নাশ্বনয়বে সহকায়র পাে করয়ে পারয়ল েম্ভু শ্বময়ত্র্র জীবয়নর

অয়নক অজানা েথয জানয়ে পারা যায়ব। গ্রন্থ-ময়ধয েম্ভু শ্বময়ত্র্র শ্ববশ্বভন্ন সময়ের সবেশ্বকেু েু ষ্পাপয েশ্ববর
সংয়যাজন ঘশ্বটয়েয়েন, যা পােকয়ের কায়ে েুয়ল ধয়র েম্ভু শ্বময়ত্র্র সাোশ্বসয়ধ জীবয়নর েশ্ববশ্বটয়ক। শ্বনয়েষেক,
অশ্বভয়নো, নাটযগুরু েম্ভু শ্বমত্র্য়ক জানয়ে এই গ্রন্থ অয়নকটাই সাহাযয করয়ব পােকয়ের।

গ্রবেে নাম: ‘িম্ভজ হমি শ্রীচেবণষজ ’
েচহয়ত্া: রেিবত্াষ র াষ
প্রকািক: আন্ পািহলিাসজ প্রাইবেট হলহমবটড
প্রকািকাল: র্ানজ য়াহে ২০১৫
পৃ ষ্ঠাসংখ্যা: ১২৮
মূ লয: ১৫০টাকা
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‘উজাশন াই’: এক অবির সমশয়র প্রবতশরাশত...
শসর্েশ্বর বযানাি
গকিষক (শপ.এইচ.শি)
িাাংলা শিভাগ, নগৌড়িঙ্গ শিশ্বশিদ্যালয়
মালদ্া, পশিমিঙ্গ, ভারত

রাজা আয়স। রাজা যাে। রঙও এখ্ন বেলাে। শ্বকন্তু রূপ কেটা বেলাে? এই প্রশ্ন বেষমান কায়লর মানু র্ হায়ড়
হায়ড় উপলশ্বি করয়ে পারয়বন। শ্বকন্তু বুক ফাটয়লও মুখ্ সয অয়নক সমে সবাবা হয়ে সযয়ে বাধয হে! উলঙ্গ
রাজার সেয়ে শ্বনরুয়র্দ্য়ে িয়ল যাে সেযবােী সরল সাহসী শ্বেশু। হে প্রয়লাভয়নর লয়জন্স িুর্য়ে িুর্য়ে ঘুশ্বময়ে
পয়ড়, নইয়ল আটয়ক থায়ক সকানও স াপন গুহাে। সসই ঘুম ভাঙায়ব সক? সসই স াপন গুহাে আয়লা সফলয়ব
সক? ড্ডাশ্বলকা প্রবায়হর শ্ববপরীেমুয় খ্ যাওোর জনয সাহস েরকার, েরকার সেো, েরকার শ্বনরয়পক্ষ স্বাধীন
েৃ শ্বষ্টভশ্বঙ্গ। যার একান্ত অভাব ফুয়ট উেয়ে শ্বেয়ন শ্বেয়ন োরই পশ্বরিে আমরা সপয়ে যাে উল্লাস মশ্বল্লয়কর ‘উজায়ন
যাই’ আখ্যানপায়ের অশ্বভজ্ঞোে।
২০০০ সাল সথয়ক ল্প সলখ্ার মাধযয়ম উল্লাস মশ্বল্লয়কর সাশ্বহেযজীবন শুরু । প্রথম প্রকাশ্বেে ল্প ‘িয়পর
সভের ভূে’ প্রকাশ্বেে হে ২০০০ সায়ল রশ্বববাসরীে আনন্দয়মলাে। শ্বকন্তু প্রথম উপনযাস ‘প্রস্তুশ্বেপবষ’ সবর হে
োরেীো আনন্দয়লাক ১৪১৩ বঙ্গায়ে, অথষা ৎ ২০০৬ শ্বি িঃ-এ। এরপর এয়ক এয়ক প্রকাশ্বেে হে ‘প্রস্তুশ্বেপবষ’
(২০০৬), ‘বন্ধকনামা’ (২০০৮), ‘শ্বেন িাকা’ (২০০৯), ‘বয়ক্সর বাইয়র’ (২০০৯), ‘ধারাস্নান’ (২০১২), ‘টোফো’ (২০১৪) ও ‘পাশ্বখ্র বাসা’ (২০১৪); এগুশ্বল সকানশ্বটই সসই অয়থষ রাজননশ্বেক বা রাজনীশ্বেমনস্কোপূ ণষ
আখ্যান নে। ‘প্রস্তুশ্বেপবষ’ উপনযায়সর মাধযয়ম রাজননশ্বেক আখ্যায়নর সয যাত্র্াপয়থ সলখ্ক হাাঁটা শুরু কয়রশ্বেয়লন
সসখ্ান সথয়ক আর এক ধাপ এশ্ব য়ে স য়লন ‘উজায়ন যাই’ আখ্যায়ন।
প্রকৃে কশ্বমউশ্বনস্ট মানশ্বসকোর অরণয সের্ পযষন্ত সু শ্ববধাবােী সভায়

পশ্বরপূ ণষ স্বাথষ পর কশ্বমউশ্বনস্ট সনো

অবনীো বা শ্ববকাে সিৌধু রীর বন্ধন সথয়ক মুক্ত হয়ে সিয়েশ্বেল ‘প্রস্তুশ্বেপবষ’-এ। না, েয়ব শ্ববয়রাধী েয়ল নাম
শ্বলশ্বখ্য়ে নে – কারণ সস শ্বনয়জর অশ্বভজ্ঞো সথয়ক শ্বেক্ষা অজষন কয়রশ্বেল অবনীো বা শ্বব কাে সিৌধু রীর ময়ো
সলাক সব েয়লই আয়ে। সসই উপলশ্বির প্রলম্বন সেখ্া যাে ‘উজায়ন যাই’ আখ্যায়ন। এখ্ায়ন েীঘষ শ্বেয়নর
োসকেলয়ক পরাস্ত কয়র ক্ষমোে আয়স শ্ববয়রাধী পক্ষ। শ্বকন্তু সসই পশ্বরবেষয়নর ইশ্বে হায়স সকানও ফুল সফায়ট
শ্বক? না। বরং সেখ্া যাে আয় র োসক েয়লর সমস্ত খ্ারাপ শ্বেকগুশ্বলর প্রস্ফুটন ও শ্ববকাে ঘটয়ে দ্রুে। বেষমান
োসকেয়লর সনো প্রহ্লাে সবই বুেয়ে পায়রন। শ্বকন্তু ইশ্বন্দ্রয়ের পশ্বরেৃশ্বপ্ত এয়োটাই েু েষমনীে সয সমস্ত
কাশ্বলমায়ক মুয়খ্ায়ের আড়ায়ল স য়ক ঘুয়র সবড়ান সাো সপাোক পয়ড়।
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এই আখ্যায়ন একয়পয়ে রাজননশ্বেক মেবায়ের পক্ষ অবলম্বন করা হেশ্বন। সমাজ ও রায়ের প্রকৃ ে
য়বর্য়কর ময়ো অনু সন্ধায়নর সিষ্টা রয়েয়ে ক্ষে সৃ শ্বষ্টর, শ্ববকায়ের মূ ল কারণ কী ো অনু সন্ধায়নর। োই
কাশ্বহশ্বনর সেয়র্ সেখ্া যাে ‘ইনশ্বক লাব’ সকানও শ্ববয়ের্ রাজননশ্বেক েয়লর সো ায়ন সীমাবদ্ধ থায়ক না। র্ানপন্থী
েয়লর সনো প্রহ্লাে সভায়টর প্রিায়র সবশ্বরয়ে এক সেযয়লায়ক সপৌঁয়ে যান:
“কী বলশ্বেস রাহুল েুই? ইনশ্বকলাব বলশ্বেস? আশ্বম জাশ্বন, এে মানু য়র্র সাময়ন
োাঁশ্বড়য়ে ইনশ্বকলাব বলার সাহস সোর আয়ে। আরও একজয়নর শ্বেল। সস আর সনই,
িয়ল স য়ে। েুই সবাঁয় ি থাক রাহুল। স াটা পৃ শ্বথবীর শ্ববরুয়দ্ধ োাঁশ্বড়য়ে ইনশ্বকলাব বলার
জয়নয েুই সবাঁয় ি থাক। সেমন মানু র্ বড্ড কয়ম যায়চ্ছ আজকাল। আমায়ের েয়ল,
ওয়ের েয়ল – সব েয়লই ইনশ্বকলাব বলা মানু য় র্রা মুয় ে যায়চ্ছ। সবাইয়ক আশ্বম
হাে-সজাড় কয়র নমস্কার জানাশ্বচ্ছ আজ, োরা আমাে সভাট সেয়ব। শুধু সোর পায়ে
হাে শ্বেয়ে প্রণাম করয়ে িাই। করয়ে শ্বেশ্বব রাহুল? শ্বেশ্বব করয়ে?”
এই আয়ক্ষপ, এই অনু য়োিনা, এই আত্ম-শ্ববয়ের্ণ, এই সেয-উপলশ্বি ক’জন রাজননশ্বেক সনোর ঘয়ট বলা
মুেশ্বকল। েয়ব ঘটয়ল ভায়লা হয়ব। সেয়ের েয়ের মঙ্গল হয়ব। সসই মঙ্গলয়বায়ধর আয়লায়কই প্রহ্লায়ের সেয়ল
রুয়খ্ োাঁড়ায়ে সিয়েশ্বেল শ্বনয়জর বাবার শ্বব রুয়দ্ধ। বাবা প্রহ্লাে শ্বনয়জর েয়লর সেয়লর গুশ্বলয়েই শ্বনয়জর সেয়লর
মৃ েুযয়ে সসটা উপলশ্বি কয়রন। আসয়ল বাবা প্রহ্লাে সসখ্ায়ন স ৌণ। সেেজুয়ড় সয কায়লািক্র োর শ্ববরুয়দ্ধ লড়াই
করয়ে স য়ল ঘর সথয়ক, পাড়া সথয়ক, পঞ্চায়েে সথয়ক, সজলা সথয়ক ক্রমােয়ে সযয়ে হে, হয়ব শ্ববস্তৃে
পশ্বরসয়র। সসই শ্ববস্তৃশ্বের পয়থ হাাঁটার বােষা এই আখ্যায়ন রয়েয়ে।
সলখ্য়কর মুশ্বন্সোনা শ্বনয়ে শ্ববয়ের্ সংেে সনই, উপস্থাপন ও ভার্াভশ্বঙ্গ খ্ুবই স্মাটষ। েয়ব ঘটনার দ্রুেো
শ্বকেু টা হয়লও পােকয়ক হোে করয়ে পায়র। ময়ন হয়ে পায়র সলখ্য়কর এয়ো োড়া সকন? অন্ধকার গুহার
শ্ববশ্বভন্ন কুেু শ্বরয়ে আরও স্বচ্ছ আয়লা সফলয়ল ভায়লা লা য়ো। সসই ঘাটশ্বের সবাধ পােকয়ক পীশ্বড়ে না করয়লও
স্বশ্বস্তর িূ ড়ান্ত পযষায়ে, সেয উপলশ্বির েথা রসয়লায়ক সপৌঁোয়নার পয়থ শ্বক এক না পাওোর সবেনা সরয়খ্ যাে।
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