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সম্পাদকীয়
সবাইকে পববত্র ঈকের শুকেচ্ছা। সামকে শারেীয়া। অকেে ছুটি। এই সময় আেকের। এই
সময় োকের।

আমাকের সসৌোগ্য অকেে গকবষে বেরন্তর স াগাক াগ সরকে চকেকেে,

স াগাক াগ বাবিকয় চকেকেে। এই সেরণাকেই আমাকের অগ্রগমে। বিেীয় বেকরর তৃেীয়
সংখ্যা ঠিে সমকয়ই সবর েরকে পারোম সেকের সাববি ে সহক াবগোয়। সংখ্যাটি সেমে
হকয়কে সস সম্পকেি গঠেমূেে সমাকোচোর অকপক্ষায় রইোম।
পরবেী সংখ্যা অর্ি াৎ বিেীয় বকষি র চতুর্ি ের্া সশষ সংখ্যা েোবশে হকব ১৫ই বিকসম্বর
২০১৬। ঐ সংখ্যার েন্য সাবহেয-সংস্কৃবে ববষয়ে স কোকো সমৌবেে গকবষণাধমী সেো গ্রহণ
েরা হকব। সেো েমা সেওয়া াকব ১৫ই েকেম্বর, ২০১৬ প ি ন্ত। অবশ্যই গকবষে বন্ধুরা
আমাকের ওকয়বসাইট ও সেসবুে সপে বেয়বমে েক্ষ েরকবে।
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শমা: সু রুজ আ ী ১-৯
শবা ান গান: চব ু প্তপ্রাে শ াকচেল্প ১২-১৪
অপূ বষ পা
পটদু গষা: ু প্তচেয়ল্পর অববাচিকাে ১৫-২০
েম্পা ভট্টািার্ষ
বাং া শ াককথা িিষাে দচিণারঞ্জন চমত্র মজু মদায়রর অবদান: ‘ঠাকুরমার ঝুচ ’ ২১-২৮
অচভচজৎ দাাঁ

প্র স ঙ্গ: ছ ড়া, কা বয – ক চব ত্া
ছড়াকার েঙ্খ শ ার্: বহুমাচত্রক পাঠ-প্রত্ীচত্ ২৯-৩৬
চসয়েশ্বর বযানাজষী
স্বাধীনত্া-পরবত্ষী বাং া কচবত্াে প্রচত্বাদী শিত্নার স্বরূপ সন্ধান ৩৭-৪৬
ফাল্গুচন ভট্টািার্ষ

প্র স ঙ্গ: না টয, গী চত্ ও ি

চি ত্র

ঐচত্িয ও নজরু গীচত্র ভার্া চনমষাণ: চবর্ে কাচ দাস ৪৭-৫২
পাথষসারচথ সরকার
‘পদ্মানদীর মাচঝ’: উপনযায়স, ি চিয়ত্র ৫৩-৬০
ত্ীথষ দাস

প্র স ঙ্গ: ক থা সা চি ত্য
বাং া সাচিয়ত্য চমথ ও ‘কচব’র নাচেকারা ৬১-৭১
শদবারচত্ চসকদার
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ড়াই ৭২-৭৯

চ ল্টু মণ্ড
উচনে েত্য়কর বাবু কা িার ও নারী অবেব: চমথচিোর আয় ায়ক সু নী গয়ঙ্গাপাধযায়ের ‘শসই সমে’ ৮০-১০২

অচনয়মর্ বযানাজষী
োহর্াদ চফরদাউয়সর ‘বযাস’ ও ‘অঙ্গুচ মা ’ উপনযায়স পুর ায়ণর বযবিার ১০৩-১১১
প্লাবন চসংি
শপ্রমভাবনার চবচিত্র রূপাঙ্কয়ন দু ই কথাচেল্পীর চনবষাচিত্ কয়েকচট গল্প ১১২-১১৭
সচিো িযাটাজষী
প্রফুল্ল রায়ের শছাটগল্প: মানচবক মুখ্ ১১৮-১২৪
চবদু যৎ মণ্ড

প্র স ঙ্গ: র বী ন্দ্র সা চি ত্য
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শসৌরভ রাে

প্র স ঙ্গ: বয চি ত্ব
কাজী আব্দু

ওদু দ ও সমকা ীন প্রসঙ্গ ১৩৫-১৪৪
বদরুয়দাজা িারুন

োচিচনয়কত্য়ন ভবয়ত্ার্ দত্ত (প্রথম পর্ষাে) ১৪৫-১৪৮
ময়নায়ত্ার্ মাচজ
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প্রািয়দেীে নারীয়দর সামাচজক অব্ান ১৪৯-১৫৫
সু চিত্া গুি
‘ছু াঁয়ে থায়কা’ – হৃদয়ের অচ য়্ ১৫৬-১৫৯
পল্টু মা
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রমা: সু রুর্ আলী
গবিষক, রফাকবলাে হিভাগ
োর্োিী হিশ্বহিদ্যালয়, োর্োিী, িাংলাবদ্ে
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রিালান গান: হিলুপ্তপ্রায় রলাকহেল্প
রলখ্ক-পহেহিহত্

অপূ ি জ পাল
গবিষক (এম.হফল.), িাংলা হিভাগ, কলকাত্া হিশ্বহিদ্যালয়
পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােংবেপ
রিালান গান গ্রামীণ রলাকসংস্কৃহত্ে অঙ্গ। একসময় রিালাবনে গাবনে রিে িড় আসে িসত্ গ্রামগবে হেবিে
গার্নবক রকন্দ্র কবে। াািা গাবনে পাোপাহে রিালাবনে একসময় রিে কদ্ে হলল। রপ োহণক িা তহত্িাহসক
ঘটনা হলল ত্াে হিষয়। িত্জমাবন আে রসসি হিষবয়ে প্রিলন রনই, এখ্ন ত্াে র্ায়গা হনবয়বল সামাহর্ক নানা
ঘটনা। ত্াে মবযয অবনকটা হমল লে কো াায় উহনে েত্বকে প্রিসবনে। অবনক প্রকাে রিালান প্রিহলত্ হলল
আবগ। হকন্তু এখ্ন সামাহর্ক নক ো র্াত্ীয় রিালাবনে প্রিলনই রিহে রদ্খ্া াায়। রিালান হেল্পীো রিহেেভাগ
অযজহেহেত্ িা অহেহেত্ িবয় থাবকন। ত্বি ত্াাঁবদ্ে মবযয হেল্পীসত্ত্বাে পহেিয় দ্ু হনজেীেয নয়। রিালান গাবন
একর্ন দ্লপহত্ থাবকন আে ত্াে সিবাাগী থাবকন দ্ে-িাবো র্ন। মূ লত্ গ্রামীন অঞ্চবলই রিালান গাবনে
প্রিলন রিহে।
সূ িক েব্দ
রিালান গান, রলাকসংস্কৃহত্ে অঙ্গ, হেবিে গার্ন, সামাহর্ক নকো, পালািন্দী রিালান।
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রিালান গান: হিলুপ্তপ্রায় রলাকহেল্প
অপূ ি জ পাল
িাঙাহলে িাবোমাবস রত্বো পািজণ। এমনই এক পািজণ িল গার্ন উৎসি। আে এই উৎসিবক রকন্দ্র কবে
গ্রাম-িাংলায় রিালান গান িবয় থাবক। ত্বি ত্া শুযু মাি ত্রিি মাবসই সীমািদ্ধ থাবক না, ত্রিোখ্ মাস যবেও
িবল। এই গান মূ লত্ হেবিে গার্নবক রকন্দ্র কবেই িসন্তকাবলে রেষ কবয়কহদ্বন অনু হষ্ঠত্ িয়। আিাে
িলবেে অনযানয সমবয়ও এই গান িবয় থাবক। উত্তে-পূ িজ োঢ় িবঙ্গে িীেভূম, িযজমান, নদ্ীয়া, মুহেজদ্ািাদ্ প্রভৃহত্
রর্লাবত্ রিালান গান হিবেষ র্নহপ্রয়।
রিালান গান একহট হিবেষ অঞ্চল র্ুবড় নৃ ত্যগীত্াু ক্ত অনু ষ্ঠান। িত্জমাবন রিালান েব্দহট প্রিহলত্ ‘িুলান’
নাবম। এখ্াবন ও-কাে উ-কাবে রূপান্তহেত্ িবয় স্বেসঙ্গহত্ ঘবটবল। অযযাপক সু কুমাে রসন ‘িুলা’ েব্দ রথবক
১

‘রিালান’ েবব্দে উৎপহত্তে কথা র্াহনবয়বলন । অথজাৎ িবল রদ্ওয়া রা গান ত্াই িল রিালান। অযযাপক রসন
আেও র্াহনবয়বলন: “যমজঠাকুে ও হেবিে গার্ন উৎসবি মূ ল সন্ন্যাসী গাাঁবয়ে পবথ পবথ ঘুহেয়া রা ত্র্জা লড়া
িহলত্ ত্ািাে হিহেষ্ট নাম রিালান।”

২

রিালান গান রিে কবয়ক প্রকাে: রপাবড়া রিালান, ডাক রিালান, সাাঁওবত্বল রিালান, পালািন্দী রিালান
ইত্যাহদ্।


রপাবড়া রিালান: নৃ ত্য সিবাাবগ গাওয়া িয়। হেিপূ র্াে সবঙ্গ এই রিালান অঙ্গাহঙ্গ র্হড়ত্। মড়াে মাথা
মাথায় হনবয় মহন্দে প্রাঙ্গবন নাি-গান কো িয় এই রিালাবন। এখ্াবন ভূত্-রপ্রত্-ডাহকনী-রাাহগনী
সার্াে প্রিণত্া রদ্খ্া াায়। াাদ্ু মূলক হিয়া-কলাপ, এমনহক ওস্তাবদ্ে েেীে িন্ধন এই রেহণে
রিালাবন কো িয়। এেপে ওস্তাদ্ মন্ত্র পাবঠে মাযযবম মড়াে মাথাহটবক র্াহগবয় রত্াবলন। ভক্তো অস্ত্র
িাবত্ হনবয় হেিত্লাে হদ্বক এহগবয় আবসন।



ডাক রিালান: এবেবি সঙ্গীবত্ে প্রাযানয থাবক। এই যেবনে হেল্পীো দ্ু হট দ্বল ভাগ িবয় াান।
প্রহত্দ্বল একর্ন মূ ল গাবয়ন থাবকন। দ্ু হট দ্ল পেস্পে পেস্পবেে হিপেীত্ মুবখ্ আসবে দ্াাঁহড়বয়
ঘুবে ঘুবে গান কবেন। একদ্ল াখ্ন গান কবেন ত্খ্ন অনয দ্লহট হিহভন্ন্ অঙ্গভহঙ্গ কবে নৃ ত্য প্রদ্েজ ন
কবেন। এই রেহণে গাবন শুযু মাি রপ োহণক কাহিহনই পহেবিহেত্ িয় ত্াই নয়, সামাহর্ক রকচ্ছামূ লক
কাহিহনও রদ্খ্া াায়। গ্রাবমে রকান ভদ্র িযহক্তে অপকমজ , ভাবলাবিবস হনিু র্াবত্ে সবঙ্গ হিিাি কো,
হভন্ন্ র্াবত্ে িাহড়বত্ খ্াওয়া-দ্াওয়া ইত্যাহদ্ সামাহর্ক ঘটনা হনবয় এই রিালাবনে মূ ল আখ্যান ত্রত্হে
িয়।



সাাঁওবত্বল রিালান: এবেবি মূ লত্ সাাঁওত্ালোই অংেগ্রিণ কবেন। এখ্াবন নৃ ব ত্যে প্রাযানয থাবক।
লাহঠ, সড়হক, ত্ীে-যনু ক, মাদ্ল ইত্যাহদ্ িাবত্ হনবয় অংেগ্রিণকােীো হিহিি অঙ্গভহঙ্গ সিকাবে নািবত্
থাবকন। হেহল্পো মাথায় রফহট িা মাথায় েহঙন পালক পবেন।
এই হত্ন রেহণে রিালান িত্জমাবন প্রিহলত্ রনই। এখ্ন রা রিালান গান প্রিহলত্ ত্া িল পালািন্দী

রিালান।
 পালািন্দী রিালান: প্রযানত্ াািাপ্রযান। এখ্াবন কাহিহন, িহেি, সংলাপ, অহভনয় সিহকলু ই লে কো
াায়। পদ্য-সংলাবপে পাোপাহে গদ্য সংলাপ এই রেহণে রিালাবন রদ্খ্া াায়। পালািন্দী রিালান
শুযু মাি রপ োহণক নয়, সমার্ সমসযামূ লক রিালানও এখ্াবন রদ্খ্া াায়। কবয়কহট পালািন্দী রিালাবনে
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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নাম িল: ‘মিাোিণ-িয’, ‘সত্ী অিলযা’, ‘িণ্ডীমঙ্গল পালা’, ‘দ্সু য কালু ডাকাবত্ে রমবয় কমলা’, ‘পাগলী
মাবয়ে সংসাে’, ‘কল্পনা রথবক িাস্তি’, ‘মৃ ত্ুয িাসবে ফুলসজ্জা’ ইত্যাহদ্।
রিালান গাবনে সবঙ্গ হেবিে গার্ন ওত্বপ্রাত্ র্হড়ত্। ত্াই গ্রামীণ রলাকর্ীিবনে সবঙ্গ এই গাবনে
ঘহনষ্ঠত্া। ড. সনৎকুমাে নস্কে রিালান গান সম্পবকজ িবলবলন:
রিালান গান প্রশ্ন উত্তবেে রক েবল উপস্থাহপত্। অবনকটা ত্র্জাে মবত্া লড়া রকবট
িলা িয়। সবঙ্গ থাবক নাি। রিালাবনে হিষয় আবগ হলল পুোণ আে ইহত্িাস। এখ্ন
রসসি প্রায় িাহত্বলে মুবখ্। রকননা িটকদ্াে সামাহর্ক নকো এবস ত্াবদ্ে র্ায়গা
দ্খ্ল কবেবল। রিালাবনে গাবন দ্হেদ্র কৃষক র্ীিবনে টুকবো লহি হিহলক হদ্বয়
ওবঠ। রিায িয় গণবদ্িত্া হেবিে উৎসি িবলই এবত্ গণত্াহন্ত্রক সামযবিাবযে স্ফূেণ
ঘবট অর্াবন্ত। প্রহত্িাদ্ী রিত্নাে লাপও রিালাবন খ্ুি সু স্পষ্ট। হনেন্ন্, দ্ু গজত্, রোহষত্
মানু বষে পাবে এবস দ্াাঁড়ায় এ গান।

৩

রিালান গাবন াাো অহভনয় কবেন ত্াাঁো অহেকাংেই অযজহেহেত্ অথিা হনেেে। সাযােণত্ দ্ে রথবক
কুহড়র্ন হমবল একহট রিালান দ্ল গহঠত্ িয়। এবদ্ে মবযয একর্নবক দ্লপহত্ হিবসবি হনিজািন কো িয়।
একহট রিালান দ্ল গ্রাম রথবক গ্রামান্তবে হগবয় গান কবে থাবকন। োস্তাে রকাবনা রমাড় িা হকলুটা ফাাঁকা স্থাবন
রিালাবনে আসে িবস। আসবেে িাহেহদ্বক দ্েজবকো িবসন। রিহেেভাগ রেবি রদ্খ্া াায় রিালাবনে আখ্যাবনে
মূ লেস িয় করুণ, ত্বি রেবষ ত্া হমলনাত্মক িয়। গাবনে রোত্াোও এই ঘটনা রিহে পচ্ছন্দ কবেন।
রিালান গাবনে সবঙ্গ নাটক িা াািাপালাে সাদ্ৃ েয লে কো াায়। নাটবকে মত্ রিালান সংলাপ প্রযান,
গান আবল। নাটবকে অঙ্ক হিভার্ন রিালাবন না থাকবলও দ্ৃ েয হিভার্ন আবল। রিালাবনে গানগুহল রিহেেভাগ
লায়ালহি রথবক রনওয়া িয়। অবনকবেবি হিহন্দ গাবনে হমেণ ঘটাবনা িয়। এহট সামাহর্ক রিালাবন রিহে রদ্খ্া
াায়। আিাে রকান িহেবিে করুণ অিস্থা িা িাাঁক িদ্বলে র্নয ‘হিবিক’-এে মাযযবম গান গাওয়া িয়। ত্বি
রিালাবন দ্ীঘজ সংলাবপে স্থান রনই। অযজহেহেত্ িা হনেেে হেল্পীবদ্ে দ্ীঘজ সংলাপ স্মেণ োখ্া অসম্ভি। আবগ
গীত্যমজী রিালান গাওয়া িত্। িত্জমাবন সংলাপ প্রযান রিালান গান রিহে গাওয়া িয়। এমনহক পুবো ঘটনাে
টান টান উবত্তর্নাে মবযয নাটকীয় গুণ পহেলহেত্ িয়।
ত্থযসূ ি:
১। রসন সু কুমাে, ‘িাঙ্গালা সাহিবত্যে ইহত্িাস’ ২য় খ্ণ্ড, ১ম সংস্কেণ, দ্েম মুদ্রণ, কলকাত্া, আনন্দ পািহলোেজ,
১৪১৮, পৃ : ৫১২
২। ত্বদ্ি, পৃ : ৫১২-৫১৩
৩। নস্কে সনৎকুমাে, ‘রিালান’১, িরুণ কুমাে িিিত্জী (সম্পা:), ‘িঙ্গীয় রলাকংস্কৃহত্ রকাষ’, হিত্ীয় পহেমাহর্জত্
সংস্ক্রণ, পুনমুজদ্রণ, কলকাত্া, অপণজা িুক হডহিহিউটাসজ, ২০১২, পৃ : ৩৮৩
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পটদ্ুগাজ : লুপ্তহেবল্পে অিিাহিকায়
রলখ্ক-পহেহিহত্

েম্পা ভট্টািাাজ
হিভাগীয় প্রযান, িাংলা হিভাগ
রদ্েিন্ধু কবলর্ ফে গালজস। কলকাত্া। ভােত্
সােসংবেপ
কলকাত্াে অনযত্ম নাগহেক রলাকহেল্প প্রহত্মাহেল্প। এই প্রহত্মাহেবল্পে সবঙ্গ র্হড়বয় আবল িহু মানু বষে রনপথয
ইহত্িাস-কাহিনী। এে মবযয তশ্ববাজে একটা হদ্ক রামন িত্জমান, রত্মহন মাহলবনযে হদ্কহটও প্রকট িবয় যো
পবড় গভীবে রগবল। এ প্রিবন্ধে মবযয ত্ুবল যেবত্ িাইহল দ্ু গজাপুবর্াে সবঙ্গ সংহিষ্ট হিবেষ এক হেল্পবক।
পটহিবি দ্ু গজাে রূপ হেল্প ইহত্িাবসে অনযত্ম উপাদ্ান। এখ্াবন ত্াবদ্ে র্ন্মকথা রথবক আেম্ভ কবে সমার্িুযত্
িওয়া পাজন্ত সমস্ত কাহিনীই িহণজত্। ইহত্িাবসে প্রত্নগভজ রথবক র্ানা াায়, পটুয়াো হলবলন হিন্দুবদ্ে মবযয
হনম্নিবণজে মানু ষ, াাাঁবদ্ে প্রহত্মুিূবত্জ সিয কেবত্ িবয়হলল উচ্চিবণজে হিন্দুবদ্ে প্রিল অত্যািাে। আে রসই
অত্যািাে ও সামাহর্ক সমস্ত সু হিযা রথবক িহঞ্চত্ িওয়াে র্নয মুসলমান াু বগ ত্াো যমজান্তহেত্ িয়। হিহভন্ন্
অনু সন্ধান রথবক কত্গুহল পটদ্ু গজাে স্থাহনক পহেিয় পাওয়া রগবল; হিহভন্ন্ রর্লা, হিহভন্ন্ অঞ্চবল। ত্াে ইহত্িাসকথাও হকন্তু হিহিি। সমীোয়, এও পাহচ্ছ, এই সমস্ত পটপূ র্া হকন্তু হনহদ্জষ্ট হকলু রর্লাবত্ই সীমািদ্ধ। সূ িযে,
রফ র্দ্াে, পাল, মালাকাে, কমজকাে প্রভৃহত্ পদ্িীযােীো রামন প্রথম প্রর্ন্ম হিসাবি এই রপোয় আসবল , হঠক
রত্মনই িিিত্জী, দ্াস, রঘাষ, মুবখ্াপাযযায়, িবট্টাপাযযায় পদ্হিযােী হেল্পীোও াু ক্ত আবলন এ কাবর্। আো
কেবত্ রদ্াষ রকাথায় রা হথবমে পুবর্াবত্ও ঢাউস মাবপে পবটে দ্ু গজা র্ায়গা কবে রনবি আে োত্ রর্বগ
কলকাত্া ও হনকট েিে পযাবেবল পযাবেবল ঘুবে ঘুব ে রদ্খ্বি রসই সি মিৎ হেল্প আে রলাকহেবল্পে গবিষকো
নিীন উৎসাবি রসই হিিত্জবনে ইহত্িাস হলহপিদ্ধ কবে োখ্বিন!
সূ িকেব্দ
রলাকহেল্প, পটদ্ু গজা, অত্ীত্, িত্জমান, ভহিষযৎ
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পটদ্ুগাজ : লুপ্তহেবল্পে অিিাহিকায়
েম্পা ভট্টািাাজ
কলকাত্াে অনযত্ম নাগহেক রলাকহেল্প প্রহত্মাহেল্প। এই প্রহত্মাহেবল্পে সবঙ্গ র্হড়বয় আবল িহু মানু বষে রনপথয
ইহত্িাস-কাহিনী। এে মবযয তশ্ববাজে একটা হদ্ক রামন িত্জমান, রত্মহন মাহলবনযে হদ্কহটও প্রকট িবয় যো
পবড় গভীবে রগবল। দ্ু গজাপুবর্া কবি রথবক শুরু িবয়হলল, এে
রনপথয ইহত্িাস এিং রকমন কবে রস পুবর্া ভহক্তভাবিে রি িহি
রপহেবয় উৎসবিে রূপ যােণ কেবলা- রস হিষয় আবলািয নয় এই
প্রিবন্ধে। মিানাগহেক পহেবিবে ত্া এখ্ন প্রহত্বাাহগত্াে পাজাবয়
রপৌঁবলবল। দ্ু গজা পুবর্াে রেবি দ্ু হট হিভাগ এখ্ন স্পষ্টই লেণীয় –
পাহেিাহেক পুবর্া আে িাবোয়াহে পুবর্া। পাহেিাহেক পুবর্ায়
অিযাহেত্ভাবি

আবস

না

রকান

আহত্োয

ও

িাহুবলযে

প্রহত্বাাহগত্া; িেং হনয়ম-আিাে রমবন, হনষ্ঠাভবেই পুেবনা
িালহিি অথিা হেল্পবকই গুরুত্ব রদ্ওয়া িয় রিেী। আে
িাবোয়াহে পুবর্াে রেবি িবল এবসবল হথবমে িাড়ািাহড় েিে
অঞ্চল , রাখ্াবন মুখ্য হিষয়বক লাহপবয় রগ ণ িযাপােটাই নায়বকে
ভূহমকায় অিত্ীণজ।
এ প্রসবঙ্গে হিেবদ্ না হগবয় আহম এ প্রিবন্ধে মবযয
ত্ুবল যেবত্ িাইহল দ্ু গজাপুবর্াে সবঙ্গ সংহিষ্ট হিবেষ এক হেল্পবক। উবেখ্ কেবত্ িাইহল পটকথা িা পটহিবিে
কথা। পটহিবি দ্ু গজাে রূপ হেল্প ইহত্িাবসে অনযত্ম উপাদ্ান। এবকিাবে রগাড়াে হদ্বক, পটুয়াবদ্ে রা অিস্থান
ত্া উহেহখ্ত্ আবল ব্রহ্ম -ত্রিিত্জপুোবণ। এখ্াবন ত্াবদ্ে র্ন্মকথা রথবক আেম্ভ কবে সমার্িুযত্ িওয়া পাজন্ত
সমস্ত কাহিনীই িহণজত্। ইহত্িাবসে প্রত্নগভজ রথবক র্ানা াায়, পটুয়াো হলবলন হিন্দুবদ্ে মবযয হনম্নিবণজে মানু ষ ,
াাাঁবদ্ে প্রহত্মুিূবত্জ সিয কেবত্ িবয়হলল উচ্চিবণজে হিন্দুবদ্ে প্রিল অত্যািাে। আে রসই অত্যািাে ও সামাহর্ক
সমস্ত সু হিযা রথবক িহঞ্চত্ িওয়াে র্নয মুসলমান াু বগ ত্াো যমজান্তহেত্ িয়। ত্াো রভবিহলল, নিাবিে যবমজে
মানু ষ িবল িয়বত্া অত্যািাবেে িাত্ রথবক মুহক্ত পাবি।
ত্াবদ্ে মূ ল র্ীহিকা হলল রদ্ি রদ্িীে কাহিনী িণজ ন, এবেবি উবেখ্য ত্াো মঙ্গল কাবিযে কাহিনীে পট
আাঁকত্ রিেী, আে ত্া হিবিষণমূ লক সঙ্গীত্বক হভহত্ত কবে গান শুহনবয় গ্রাসাচ্ছদ্বনে িযিস্থা কেত্। িমেঃ,
লেয কো রগল পটুয়াো হিস্তৃত্ িবয় পবড়বল মুখ্যত্ দ্ু হট অঞ্চবল – ১। ত্মলু ক কালীঘাবট এিং ২। িীেভূম
কাহন্দবত্। প্রািীন সমীো রথবক র্ানা াায়, ত্খ্নকাে হদ্বন মা কালীে খ্াসত্ালু বক অথজাৎ হনকটিত্জ ী
মাইলখ্াবনক এলাকায় রকউ মূ হ ত্জ গবড় িা গহড়বয় পুবর্া কেবত্ন না, পুবর্া িত্ পটহিি হদ্বয়। প্রথম হদ্বক
রদ্ি-রদ্িীে হিিই হলল কালীঘাবটে পবটে হিষয়। পটহিবিে হিহিয ত্রিহিবিযে মবযয রা হিষয়হটে অিত্ােণ
কেবত্ িাই এখ্াবন ত্া িল দ্ু গজাে পটহিি। িীেভূবমে িাটবসোহন্দবত্ এই পটদ্ু গজাে খ্যাহত্ ; আে িাাঁকুড়া
রর্লাে িাউহলয়া গ্রাম ও রসানামুখ্ী গ্রাবম পটদ্ু গজাে হিস্তৃহত্ আপাত্ পহেহিত্। িীেভূবমে রলাকপুবে রসে-পাই
হেল্পীে রগািকুবলে পটদ্ু গজা তহত্িাহসকত্াে পাজাবয় রপৌঁবলবল। িাাঁকুড়াে হিষ্ণুপুব েে মেোবর্ে পটদ্ু গজা পুবর্া
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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স্বত্ন্ত্র। রা স্থাবন দ্ু গজাপুবর্া িয়, ত্ােই পাবে একহট পটদ্ু গজা িড়ঠাকুোহন িত্জমান। হিহেষ্ট ত্থয রথবক র্ানা াায়
–“ িড় ঠাকুোহন, মাইত্ন ঠাকুোহন, রলাট ঠাকুোহন আনাে সবঙ্গ র্হড়বয় আবল পুেবনা প্রথা-হনয়ম। হত্ন ফুট
উচ্চত্া এিং দ্ু ই ফুবটে মবত্া প্রস্থহিহেষ্ট এই িড় ঠাকুোহন পবটে মবযয মহিষাসু েমহদ্জনী দ্ু গজা, ত্াাঁে ডানহদ্বক
দ্ু হট প্রবকাবষ্ঠে ওপবে – লক্ষ্মী ও নীবি গবণে; িাাঁহদ্বকে ওপবেে প্রবকাবষ্ঠ সেস্বত্ী ও নীবিে প্রবকাবষ্ঠ কাহত্জক।
দ্ু গজাে ওপবেে প্রবকাবষ্ঠ হেি এিং দ্ু ’পাবেে প্রবকাষ্ঠ লহিিীন”। এই হিষ্ণুপুবেে রফ র্দ্াবেো এখ্বনা
িংেপেম্পোয় এাঁবক িবলবলন মেোর্বদ্ে পটদ্ু গজা। এই পটদ্ু গজা সম্পবকজ সন্ধান হনবত্ হগবয় রদ্খ্া রগবল রা
েবঙে হিস্তাে, উপাদ্াবনে ত্রিহিিয, দ্ু গজারূবপে আকাে, দ্ৃ েযগত্ ত্রিহিিয, পাহেিাহেক হিিেীহত্ – এমনই িহুযাে
হিস্তাে।
সংস্কৃত্ পট্ট েব্দহটে উবেখ্ পাই িহেিংে, অহভজ্ঞানেকুন্তলম, উত্তেোমিহেত্

ইত্যাহদ্ িার্াে

িলবেেও আবগ হলহখ্ত্ কাবিয। ভােত্িবষজ অবনক প্রািীন কাল রথবকই ত্াে রপ োহণক, সামাহর্ক, যমজীয় ও
তহত্িাহসক কাহিনীবক হিিাহয়ত্ কো িবয়বল পটহিবিে মাযযবম। পহিমিবঙ্গ পটহিবিে আহঙ্গকবক দ্ু ভাবগ
হিবিষণ কো াায় – র্ড়াবনা পট ও রি বকা পট। র্ড়াবনা পবট হিযৃ ত্ িয় রপ োহণক, তহত্িাহসক ও সামাহর্ক
হিষয়। অনযহদ্বক রি বকা পট েীহত্ আিাে, পুবর্া ও গৃ িসজ্জাবত্ই সীমািদ্ধ। পটুয়া, হিিকে, পহটকাে রা
নাবমই ত্াবদ্ে ডাকা রিাক না রকন ত্াবদ্ে হিোিহেত্ ত্রিহেষ্টয পট প্রদ্েজন ও ত্াে সবঙ্গ সামেসয রেবখ্ গীবত্ে
মাযযবম কাহিনীে মবনােম উপস্থাপন। প্রািীন কাগর্পি ঘাাঁটাঘাাঁহট কবে িলা রাবত্ পাবে “যবমজে ত্াহগবদ্ই
পবটে র্ন্ম িবয়হলল”। হকন্তু যমজ রথবক পহেিযাপ্ত িবয় িমেঃ ত্া িাংলাে সংস্কৃহত্ে সবঙ্গ াু ক্ত িবয় াায় এিং
লেয কেবল রদ্খ্া াায়, হিহভন্ন্ অঞ্চবল ত্া পহেিযাপ্ত িবয় িাংলাে রলাকায়ত্ হেল্পকলাবক সমৃ দ্ধ কবেবল।
োঢ়িবঙ্গে িীেভূম, িাাঁকুড়া, িযজমান ও পহিম রমহদ্নীপুে রর্লাে হকলু হকলু রেবি অঙ্কণ হেবল্পে হনদ্েজবন দ্ু গজা ে
হিিরূপ রদ্খ্া াায়। প্রািীন এই রূপকলাে পাহেিাহেক যাো িহুলাংবে রামন অেুণ্ন, রত্মহন হেল্পীে কৃৎ
রক েবলে যাোও তহত্িযিািী। এই পটহিি অঙ্কবণে উপাদ্াবনে কথা ভািবলও আমাবদ্ে হিস্ময় র্াবগ, এখ্নও
গািজস্থয উপাদ্াবনে ওপে ভে কবে হকভাবি ত্াাঁো ত্াাঁবদ্ে হেল্পকলাবক অেু্ণ  রেবখ্ িবলবলন! উপাদ্ান িযিিাবে
পেীো হনেীো িলবল হনহিত্, হকন্তু আযু হ নকীকেবণও খ্ুি রিেী সবে াায় হন ত্াে রম হলক হেল্পপথ রথবক।
এই হেল্পপ্রণালীে প্রহত্ রক ত্ূিলী িবয়ই হগবয়হললাম রমহদ্নীপুে রর্লাে মযু হিিকবেে িাহড়। মযু ে
সবঙ্গ পহেিয় ঘবটহলল কলকাত্াে িস্তহেল্প রমলায়। পবটে কাবর্ে নমু না রদ্বখ্ মুগ্ধ িবয়হললাম ত্খ্ন। রমলায়
মযু দ্ু গজাে পটহিি আবনহন; হকন্তু ওে পটহনমজাবণে প্রণালী সম্পবকজ পহেহিত্ িবত্ হগবয় ক’হট হিষয় রগািবে
আবস; াা রমাটামুহট সি হেল্পীোই অনু সেণ কবে থাবকন। প্রহত্হট লহিবক
আলাদ্া রেবমে মবযয আাঁকা িয়। প্রহত্হট লহিে িােপাবে ২ ইহঞ্চ মবত্া
র্ায়গা লাড়া থাবক। রাখ্াবন থাবক ফুল লত্া পাত্াে অলংকেণ।
পটুয়াবদ্ে রম হলকবত্বে অনযত্ম উদ্ািেণ িল লহিে িােপাবে একটা
হিড, রাখ্াবন এই অলঙ্কেণগুহলে অহস্তত্ব িত্জমান। পটুয়াো পুবোন োহড়ে
পাড় সমান্তোলভাবি আে লম্বালহম্ব পবটে রপলবন লাহগবয় রদ্ন। এবত্
কাগবর্ে প্রান্তভাগ হলাঁবড় লহিে েহত্ িিাে সম্ভািনা হ্রাস পায়। একই
কােবণ কখ্বনা কখ্বনা আিাে পুেবনা োহড় িা যু হ ত্ে অংে পবটে
রপলবনও লাগাবনা িয়। আে িণজবিহিবিযে কথা িলবল হিস্ময় র্াবগ;
পটহেল্প রা ঘবেে উপকেবণই গবড় উবঠবল, রস কথা রভবি। রামন লাল
২ য় ি ষজ ,
মযু হিিকে
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েঙ ত্রত্হেবত্ িযিিাে কো িয় হত্ন ভাগ ভুহে হসাঁদ্ুবেে সবঙ্গ একভাগ ফুলহমবন হমহেবয় আঙ্গু ল হদ্বয় ডবল। অল্প
র্বল হমহেবয় হনবয় রিবলে আঠা রমোবনা িয় এবত্। রিেী লাল েঙ আনাে র্নয রসগুন গাবলে েস হদ্বত্ িয়।
রমরুন েঙ আনবত্ হগবয় ত্াে সবঙ্গ কাবলা েঙ হমহেবয় হদ্বত্ িয় । নীল েঙ এে রেবি ময়ূ েকণ্ঠী গুাঁবড়া নীল
িার্াে রথবক রকনা িয়। র্বলে সবঙ্গ আঠা রমোবনাে প্রহিয়া িলবত্ই থাবক। িলু দ্ েঙ ত্রত্েীে রেবি পাবি
িহেত্াল ডবল হনবয় র্ল ও আঠা সম পেমাণ রমোবনা িয়।িলু দ্ ও নীল েঙ হমহেবয় ত্রত্েী িয় সিুর্--এখ্াবন
িলু দ্ থাবক হত্নভাগ, নীল থাবক একভাগ। হিবঞ্চে েস আে হেমপাত্াে েঙ রমোবল আবস সিুর্ েং। ঔজ্জ্বলয
আ্নবত্ রগবল দ্ু ববা ঘাবসে েঙ রমোবত্ িয়। আকােী েঙ আবস হত্ন রফাাঁটা নীবলে সবঙ্গ রিবলে েস
রমোবল। খ্হড় আে হকলুটা নীল হমহেবয় সাদ্া েঙ আবস, কমলা েঙ ত্রত্েী িয় িলু দ্ পহিবয়।
হিহভন্ন্ অনু সন্ধান রথবক কত্গুহল পটদ্ু গজা ে স্থাহনক পহেিয় পাওয়া রগবল; হিহভন্ন্ রর্লা, হিহভন্ন্ অঞ্চবল।
ত্াে ইহত্িাস-কথাও হকন্তু হিহিি। উবেখ্য ক’হট পটদ্ু গজা পুবর্াে পহেিয় হদ্বয় এে িযাহপ্তে পহেিয় রদ্বিা।
পহিম রমহদ্নীপুে রর্লাে র্ামিহন থানা এলাকাে হির্োিাাঁহয গ্রাবমে পাহণগ্রািী িাহড়ে পটদ্ু গজা পুবর্া লয়হট
পহেিাবে একসাবথ িয়। প্রায় দ্ু বো িলে যবে এ পুবর্া এভাবিই িবল আসবল। হিে িলে আবগ এই পট ত্রত্হে
কবেহলবলন পাশ্বজি ত্জী পহড়িাহট গ্রাবমে হেল্পী োখ্িহে দ্ত্ত। রেহিবনে ওপে রত্ল েঙ হদ্বয় উজ্জ্বল এই হিিরূপ
ওপবে ও নীবি কাবঠে লাহঠে সবঙ্গ াু ক্ত কবে রিালাবনা িবয়বল। আবড় িিবেও ত্া ঈষজণীয়। সাত্ ফুট িাই পাাঁি
ফুট। এই পট রদ্ওয়াবল রিালাবনাে পে ফুল হদ্বয় সার্াবনা িয়। িাড়গ্রাম োর্িাহড়ে পটদ্ু গজা েত্াহযক
িলবেে। পটদ্ু গজা অঙ্কবণ উপকেণ প্রায় একই, ত্বি এই কাঠা্বমাবত্ ওপবেে হদ্বক হেবিে মুখ্ লাড়াও মূ ল
অংবেে িাইবে আলাদ্া কবে হেবিে আিে রূপ অহঙ্কত্। ত্বি মহন্দবেে রদ্ওয়াবল রেমসি এহট আটকাবনা
িবল হিসর্জন িয় না এই দ্ু গজাে। দ্ত্তিাহড়ে পটদ্ু গজা পূ হর্ত্ িয় পহিম রমহদ্নীপুে রর্লাে রকহেয়াহড় সংলগ্ন
গ্রাম িাহসমপুবে। হকন্তু এ পটদ্ু গজা হিসহর্জত্ িয় লক্ষ্মীপুবর্াে পেহদ্ন সকাবল।এই গ্রাবমেই পহত্-িাহড়বত্ প্রায়
দ্ু বো িলবেে পুেবনা পুবর্া। কাাঁহথে হেল্পী হত্বলাত্তমা মালাকাে এ পট হনমজাণ কবেন; রপলবন লাগাবনা িয়
রোলাে পাত্। প্রায় লয় িাই আট ফুট উচ্চত্াে লহি এহট।
ত্রিহিবিে হপপাসা হেল্পবক রূপ রথবক রূপান্তবে হন্ন্বয় াায়। িযজমান রর্লায় রগবল পহেিয় িবয় াায় দ্াস
িাহড়ে পুবর্াে সবঙ্গ; কাবঠে ত্রত্েী কাঠাবমায় রিাম্বাই িাদ্বেে ওপে লহিহট আাঁকা িয়, হকন্তু এ অঞ্চবলে হিবেষ
ত্রিহেষ্টয হিবি লক্ষ্মী ও সেস্বত্ীে রকান িািন রনই; পবেে ওপে দ্ণ্ডায়মান। িযজমান রর্লাে মাহিখ্াড়া গ্রাম,
গুসকো েিে, খ্ণ্ডবঘাষ েিে, পটদ্ু গজা পুবর্াবক িিন কবে হনবয় িবলবল প্রায় ে’ খ্াবনক িলে যবে।
িাাঁকুড়াে হিষ্ণুপুব েে মেোর্বদ্ে পটদ্ু গজা পুবর্া তহত্িযিািী ও প্রািীন। িংে পেম্পোয় হিষ্ণুপুে েিবেে
রফ র্দ্ােো এই পট ত্রত্েী কবেন। কুহিয়াবকাল গ্রাবম মে োর্িংবে রা হিি হনহমজত্ িয়, ত্া আয়ত্াকাে
কাঠাবমাে ওপে হনহমজত্ এিং সাত্হদ্ন সময় লাবগ এ লহি ত্রত্েী িবত্। এে হিবেষত্ব এই রা, লহি আাঁকাে পে
পৃ থকভাবি রকান অলংকেণ কো িয় না। হত্নবো িলবেেও রিেী সময় যবে পটদ্ু গজা পূ হ র্ত্ িবচ্ছ পািসাবয়ে
থানা এলাকাে র্ামকুহড় গ্রাবম। কৃপাময়ী কমজকাে এখ্ানকাে হেল্পী। আটজ রপপাবেে ওপে মাহট রগালা র্বল
রিািাবনা কাপড় লাগান িয় এিং ত্াে ওপে পটদ্ু গজা ে রূপ দ্ান কো িয়। এখ্ানকাে পট হকন্তু লয় রকাণা।
মহন্দবে োর্োবর্শ্বেীে মাহটে প্রহত্মা আবল ; ত্াই পটপুবর্াে হিসর্জন িয় না। দ্ু বো িলে যবে িবল আসবল
িনিীেহসংি গ্রাবমে িিিত্জী িাহড়ে পুবর্া। িােবিন্দযা গ্রাবমে িবন্দযাপাযযায় িাড়ীবত্ আটহট পহেিাে হমবল এই
পুবর্া কবে থাবকন। রিহলয়াবত্াবড়ে হেিদ্াস সূ িযে িংেপেম্পোয় পট ত্রত্েী কেবলন। দ্ু গজাসি মহিষাসু ে,
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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লক্ষ্মী, সেস্বত্ী, কাহত্জক, গবণবেে অখ্ণ্ড দ্ৃ েযহিি না থাকবলও হেিদ্ু গজাে হিি এই পবট উপহস্থত্। রোলাে সার্
ও েঙ্গীন কাগবর্ সার্াবনা িয় এই কাঠাবমা।
িীেভূম রর্লাও হপহলবয় রনই এ রেবি। এ রর্লাে িাটবসোহন্দ গ্রাবম হিহভন্ন্ পহেিাবে রা পটদ্ু গজা ে পুবর্া
প্রিহলত্, ত্াে সি কহটই িয়বস রিে প্রিীণ। িাটবসোহন্দবক িলা াায় এই সংস্কৃহত্ে প্রাণবকন্দ্র, োয়িাহড়,
রঘাষিাহড়, মণ্ডলিাহড়, পালিাহড়বত্ এই যেবণে পুবর্ায় উপকেণ িযিিাবে রলবগবল আযু হনকীকেবণে স্পেজ।
িােকলগ্রাবমে পুবর্াে কথা আলাদ্াভাবি উবেখ্ কহে এই কােবণ – এখ্াবন গবণে, লক্ষ্মী, সেস্বত্ী ও কাহত্জবকে
রপলবন ডাবকে সাবর্ে হিনযাস ঘটাবনা িবয়বল। হসউহড়বত্ মাহলপাড়াে রদ্ ও হিষ্ণু িাহড়ে পুবর্া দ্ু বো িলবেে
পুেবনা। এখ্াবন রপ্রোপট হিবসবি থাবমজাকল িযিিাে কো িয়। আয়ত্াকাে রেবমে ওপে পটদ্ু গজাে হিিগুহল
লাগাবনা। ওপবে আবল রোলাে সার্ আে রসানাহল েবঙে কারুকাবাজ সামহগ্রকভাবি উজ্জ্বল এই পটদ্ু গজা ে
কাঠাবমা। এ প্রসবঙ্গ কমজকাে িাড়ীে পুবর্াে কথাও আসবিই--কুবলা আকৃহত্ে এই পটদ্ু গজা ে রপলবনে িালহিিহট
নীল েবঙে। এই হিবি আবল দ্ু গজা, মহিষাসু ে, হসংি, লক্ষ্মী ও সেস্বত্ী। উচ্চত্ায় মাি দ্ু ফুট; কাহত্জক ও
গবণবেে অঙ্কণ রনই।
অবনক িাহড়ে পুবর্াে কথাই অনু ক্ত থাকল

হকন্তু াা রদ্খ্া রগল, ত্া রথবক এটা প্রমাহণত্ রা, পটদ্ু গজা

হিহভন্ন্ভাবি, রূবপ লহড়বয় আবল সমগ্র পহিমিবঙ্গ। ত্া অঙ্কবণে রা েীহত্ হিহভন্ন্ রর্লায় রদ্খ্া াায়, রসবেবি
হিেদ্ আবলািনায় রগবল লেয কো াায় হিহভন্ন্ পহেিাবেে হিহভন্ন্ তহত্িয। আকােগত্ হদ্ক রথবকও পটদ্ু গজাে
ত্রিহিিয অহভনি।
রলাকহেবল্পে এই সম্বৃদ্ধ োখ্াহটে সবঙ্গ র্হড়বয় আবল িাঙালীে একহট অংবেে প্রাবণে উৎসি। সমীোয়,
এও পাহচ্ছ, এই সমস্ত পটপূ র্া হকন্তু হনহদ্জষ্ট হকলু রর্লাবত্ই সীমািদ্ধ। প্রিন্ধহট রলখ্াে সূ িনায় উৎসাহিত্ িবয়
হগবয়হললাম দ্ু হট স্থাবন – একহট কুবমােটুহলে পটুয়া পাড়ায়, অনযহট কালীঘাট সংলগ্ন পটুয়া পাড়ায়। হকন্তু পটুয়া
রকাথায়? িত্াে লাড়া হক িা িলাম? এই অঞ্চবলে াাো আহদ্ পটুয়া, ত্াো সিাই এখ্ন মৃ ৎহেল্পীবত্ পহেণত্।
পটহিি রা এবকিাবেই রনই ত্া নয় , হকন্তু কলকাত্াহস্থত্ অঞ্চবল এই পবটে লহি এবকিাবেই েুদ্র গণ্ডীবত্,
রিেীে ভাগই অনয মাযযবম কার্ কেবলন, (রামন লক্ষ্মীে সো)। িযজমান, িীেভূম, রমহদ্নীপুে কলকাত্া রথবক
দ্ূ বে িওয়াে কােবণই সম্ভিত্ঃ হকলু পটপুবর্া ওইসি অঞ্চবল ির্ায় আবল। হকন্তু কলকাত্াে সংলগ্ন েিোঞ্চবল
এই উৎসি এখ্ন রকন্দ্রীভূত্ িবয়বল প্রহত্বাাহগত্াে মায়াবডাবে ও হথবমে স্বপ্নরূপায়বণ। কাবর্ কাবর্ই সু দ্ূে
ভহিষযবত্ও পট রা পুনোয় হফবে আসবি, এমন আো না কোই ভাবলা।
রমহদ্নীপুব েে অহর্ত্ হিিকে, রভালানাথ হিিকে পটুয়া িৃ হত্তবক অিলম্বন কেবলও পুি অহির্ুল হিিকে
হভন্ন্ র্ীহিকায় সবে এবসবলন –“পট হলখ্বল রপট িালাবি রক?” ত্াই মনত্ার্ হিিকবেে রলবল রফলা হিিকে
হেকসা রটবন রোর্গাে কবে। রঠকুয়ািক গ্রাবমে পুহলন হিিকে িংেগত্ িৃ হত্ত ির্ায় োখ্বত্ হগবয় পট এাঁবক
িবলবলন ও গান গাইবলন। পাহেিাহেক রলাকসম্পদ্ ও সেকাবেে কাল রথবক প্রাপ্ত পুেস্কােই ত্াাঁবদ্ে একমাি
অিংকাে স্থল। এত্ আাঁ যাবেও পুহলন হিিকে নত্ুন প্রর্বন্মে মবযয পটহেল্পবক সঞ্চাহেত্ কবে রদ্ওয়াে উবিবেয
কলযাণী ট্র্যাহডোনাল আটজ স্কু ল খ্ুবলহলবলন; হকন্তু অথজাভাবি ত্া এখ্ন িন্ধ। ওাঁো িত্জমাবন দ্ু গজাপবটে তহত্িয
রথবক সবে এবস মন ঘুহেবয়বলন কৃষ্ণলীলা, রিহুলা লখ্ীন্দে, সাহিিী সত্যিান প্রভৃহত্ পবটে হদ্বক। নয়াে
পহিম পাড়ায় ামুনা হিিকে, করুণা হিিকে, োযা হিিকে হেল্পবক লহড়বয়বলন হিবশ্ব। আে পবটে রপ োহণক
আিবিে সীমািদ্ধত্া রলবড় এাঁো সকবলই াু ক্ত িবয়বলন িযূ িত্যা, িৃ েবোপণ, সােেত্া, পহেবিে সবিত্নত্া,
পহেিাে পহেকল্পনা, মিাোবেে ভূহমকম্প ইত্যাহদ্ হিষবয় আে মযু হিিকে ত্াাঁে হত্ন রমবয়বক এই িৃ হত্তবত্
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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প্রবিে কহেবয় সেকাবেে ফেমাে মাহফক এাঁবক িবলবলন সু কনযা প্রকল্প, কনযাশ্রী প্রকবল্পে পটলহি। প্রিবন্ধে
দ্ীঘজ আয়ত্ন এে পাঠ গহত্বক মন্থে কেবত্ পাবে। হকন্তু এ রথবক াা রিািাবত্ রিবয়হল, ত্া িবলা, কমবিেী
সকল পটুয়াে অিস্থা একই েকবমে ত্রদ্বনযে। হনহদ্জষ্ট কবয়কহট পহেিাবেে দ্ু গজা পট হনমজা ণ িাংলাে হিেকালীন
পটুয়াবদ্ে র্ীিবন হনবয় আবস না রকান আশ্বাসিাণী। কাহলঘাট অঞ্চবলে পটুয়াো ত্াবদ্ে স্বযমজ রথবক হিিুযত্
িবয়হলল রত্া িহু আবগই। ত্াই িাকহিকযময় েিে র্ীিবন পবটে পুবর্া আে রকানহদ্ন আসবি না িবলই মবন
িয়।
রেষ কেি একাবলে রলহখ্কা অহনত্া অহগ্নবিািীে একহট গ্রবন্থে প্রসঙ্গ হদ্বয়। িইহটে নাম ‘কলকাত্াে
প্রহত্মাহেল্পীো’। মানিদ্েদ্ী দ্ৃ হষ্টভঙ্গীবত্ হত্হন কবয়কহট রম হলক প্রশ্ন ত্ুবল যবেহলবলন – “রকমন মানু ষ এাঁো?
কীভাবি এাঁো হনবর্ে কার্বক রদ্বখ্ন? রকমন কবে হদ্ন কাটান? কী এাঁবদ্ে ভহিষযৎ? রলাকহেবল্পে অমূ লয সি
হনদ্েজন প্রহত্ িলে র্লত্বল হনহেপ্ত িয় – এবদ্ে সংেেবণে কথা রকানহদ্ন হক ভািি আমো? রলাট হেল্পী
রকাথা রথবক পাবিন ত্াাঁে পুাঁহর্?... আর্ রথবক পঞ্চাে হক একবো িলে পবে াখ্ন রকউ পটুয়াপাড়া –
কুমােটুহল – ত্রিষ্ণিঘাটা – উবটাডাঙ্গায় হগবয় খ্ুাঁর্বিন কলকাত্াে রলাকহেল্পীবদ্ে আস্তানা- কী রদ্খ্বিন হত্হন?
যূ যূ েূ নযত্া, হকলু ‘কােখ্ানা’ে কঙ্কাল, না র্মর্মাট কাবর্ে িার্াে?” সঙ্কবটে রিায র্াবগ মবন, সহত্যই রত্া,
র্ীিবনে িাকহিকযময়ত্াে রা হদ্ক, ত্াবত্ অন্তোবল িাপা পবড় থাবক হেল্পীে হনেলস সাযনাে হদ্কহট। মৃ ৎহেল্প
হনমজাবণ রা মানু ষগুহল াু ক্ত িবয় আবল, ত্াবদ্ে প্রসঙ্গ এখ্াবন উবেখ্ না কবে এটুকু িলবত্ পাহে, পটুয়াহেবল্পে
সবঙ্গ াু ক্ত রা সকল মানু ষর্ন, ত্াো সংখ্যাগত্ হদ্ক রথবক খ্ুিই স্বল্প। একসমবয় ত্া িহু আবলাহিত্ িবলও
পটদ্ু গজা িত্জমাবন রা এবকিাবেই েীয়মাণ, ত্া িলাই িাহুলয।
ত্বি, আোে আবলা এবকিাবে রনই ত্া নয়। অমািসযাে রঘাে কৃষ্ণ আকাে এখ্নই রদ্খ্হল না, িেং
িলা াায় অন্ধকাে আকাবে শুক্ল পবেে একাদ্েীে িাাঁদ্ িত্জমান। নানাহিয গবিষণা ও সমীো রথবক র্ানা
াাবচ্ছ সূ িযে, রফ র্দ্াে, পাল, মালাকাে, কমজকাে প্রভৃহত্ পদ্িীযােীো রামন প্রথম প্রর্ন্ম হিসাবি এই রপোয়
আসবল , হঠক রত্মনই িিিত্জী, দ্াস, রঘাষ, মুবখ্াপাযযায়, িবট্টাপাযযায় পদ্হিযােী হেল্পীোও াু ক্ত আবলন এ
কাবর্। আো কেবত্ রদ্াষ রকাথায় রা হথবমে পুবর্াবত্ও ঢাউস মাবপে পবটে দ্ু গজা র্ায়গা কবে রনবি আে
োত্ রর্বগ কলকাত্া ও হনকট েিে পযাবেবল পযাবেবল ঘুবে ঘুবে রদ্খ্বি রসই সি মিৎ হেল্প আে
রলাকহেবল্পে গবিষকো নিীন উৎসাবি রসই হিিত্জব নে ইহত্িাস হলহপিদ্ধ কবে োখ্বিন!
গ্রন্থ ঋণ
‘কলকাত্াে প্রহত্মাহেল্পীো’—অহনত্া অহগ্নবিািী
িযহক্তঋণ
ডঃ মাযু েী সেকাে, রলাকসংস্কৃহত্ হিোেদ্ ও
মযু িিকে, পটুয়া হেল্প, রমহদ্নীপুে।
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িাংলা রলাককথা িিজায় দ্হেণােেন হমি মর্ুমদ্াবেে অিদ্ান:
‘ঠাকুেমাে িুহল’
রলখ্ক-পহেহিহত্

অহভহর্ৎ দ্াাঁ
গবিষক, িাংলা হিভাগ, িযজমান হিশ্বহিদ্যালয়
পহিমিঙ্গ, ভােত্
সাে-সংবেপ
প্রখ্যাত্ রলাকসংস্কৃহত্হিদ্ ড. আশুবত্াষ ভট্টািাাজ প্রথম ইংোহর্ ‘Folktale’–এে িাংলা প্রহত্েব্দ হিবসবি
‘রলাককথা’ েব্দহট িযিিাে কবেন। রলাককথা িল পুরুষানু িহমকভাবি প্রাপ্ত সম্পদ্, হলহখ্ত্ এিং রম হখ্ক
গবদ্যে ভাষায় ত্া প্রকাে কো িয়। রলাককথাে একহট গুরুত্বপূ ণজ োখ্া িল ‘রূপকথা’। ইংোহর্ ‘Fairytale’–
এে িাংলা সমাথজক েব্দ ‘রূপকথা’। রূপকথাে মবযয োর্া-োহন,

োর্পুি -োর্কনযা, োেস-োেসী, পহে

প্রভৃহত্ে কাহিহন থাবক। আহেকা মিাবদ্ে িযত্ীত্ পৃ হথিীে প্রায় সকল রদ্বেে সিবিবয় র্নহপ্রয় রলাকমাযযম
িল রূপকথা। ১৮১২ হিস্টাবব্দ রর্কি লু যডউইগ কালজ ও উিলবিলম কালজ হগ্রন নাবম দ্ু ই ভাই র্ামজাহনে
কৃষকবদ্ে রলাককথাে সংকলন প্রকাবেে পে রথবক িান্স আবন্দে রথন, োনহসস ব্রাডহলিাটজ, লালহিিােী রদ্,
দ্হেণােেন হমি মর্ুমদ্াে প্রমুখ্ িযহক্তগণ রাসি রলাককথাে সংকলন প্রকাে কেবলন ত্াে অহযকাংেই
রূপকথা। দ্হেণােেন ত্াাঁে মা কুসু মময়ীে কাল রথবক রপবয়হলবলন র্ীিবনে অমূ লয সম্পদ্ – রূপকথাে েস।
প্রবত্যকহদ্ন সন্ধযায় হনয়মকবে কুসু মময়ী রলবলবক রূপকথাে কাহিহন রোনাবত্ন। মাবয়ে কাবল রোনা রূপকথাে
িাোগালহট সাবত্ন িৃ বে পহেণত্ িবয়হলল হপহসমা োর্লক্ষ্মী োহনবি যু হ েে পেম লাহলবত্য। এই রূপকথা েিবণে
াথাথজ িহিঃপ্রকাে ‘ঠাকুেমাে িুহল’ গ্রন্থ প্রকাবেে মযয হদ্বয়।
সূ িকেব্দ
দ্হেণােেন হমি মর্ুমদ্াে, ঠাকুেমাে িুহল, রলাককথা, প্রাসহঙ্গকী
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িাংলা রলাককথা িিজায় দ্হেণােেন হমি মর্ুমদ্াবেে অিদ্ান:
‘ঠাকুেমাে িুহল’
অহভহর্ৎ দ্াাঁ
ইংোহর্ ‘Folk’ েব্দহট িাংলায় ‘Translation’–এে মাযযবম ‘রলাক’ কো িবয়বল। ‘রলাক’ িলবত্
রভ বগাহলক, প্রাকৃহত্ক, ভাষাত্াহত্ত্বক ও র্ীহিকাগত্ সমন্ববয় গ্রহন্থত্ হিহেষ্ট ‘র্নবগাষ্ঠী’-রক।
‘রলাক’ েব্দহট ‘কথা’ েবব্দে সবঙ্গ র্ুবড় ‘রলাককথা’ নাবম একহট নত্ুন েবব্দে সৃ হষ্ট

রিািায়

এই সমহষ্টিািক

কবেবল। আশুবত্াষ

ভট্টািাবাজে মবত্ –
“গদ্য ও পদ্য উভয়হিয েিনাে হভত্ে হদ্য়াই রল হকক কাহিনী িণজনা কো িইয়া
থাবক; পবদ্যে হভত্ে হদ্য়া াািা প্রকাে কো িয়, ত্ািা গীহত্কা ও ‘এহপক’ নাবম
পহেহিত্; গবদ্যে হভত্ে হদ্য়া রা কাহিনী প্রকাে কো িয়, ইংবেহর্বত্ ত্ািাবকই
সাযােণ ভাবি folktale িলা িয়। রলাককথা িহলবল িাংলায় এই কথাহটে াথাথজ
অনু িাদ্ িয়, ত্বি সংবেবপ ত্ািা রকিল মাি কথা িহলয়াও উবেখ্ কো াাইবত্
পাবে”।

১

অথজাৎ গবদ্য হিিৃ ত্, হলহখ্ত্ িা রম হখ্ক তহত্বিযে হভহত্তবক অিলম্বন কবে াু গ রথবক াু গান্তে যবে িস্তান্তহেত্
রা সাহিত্য সম্পদ্, ত্াই রলাককথা। প্রখ্যাত্ রলাকসংস্কৃহত্ গবিষক হস্টথ থম্পসন এই প্রসবঙ্গ িবলবলন –
“In the present work we are confining our interest to a relatively
narrow scope, the traditional prose tale – the story which has
been handed down from generation to generation either in
writing or by word of mouth Such tales are, of course, only one
of the many kinds of story material, for, in addition to them,
narrative comes to us in verse as ballads and epics, and in prose
as histories, novels dramas, and short stories We shall have little
to do with the songs of bards, with the ballads of the people, or
with poetic narrative in general, though stories themselves refuse
to be confined exclusively to either prose or verse forms But
even with verse and all other forms of prose narrative put aside,
we shall find that in treating the traditional prose tale – the
folktale – our quest will be ambitious enough and will take us to
all parts of the earth and to the very beginnings of history.”

২

মযয আহেকাে গ্রামাঞ্চল, প্রোন্ত মিাসাগে, অবিহলয়াে িন-র্ঙ্গল, িাওয়াই িীপপুে প্রভৃহত্ র্ায়গা রথবক র্ন্তুর্াবনায়াে, রদ্ি-রদ্িী হকংিা িীেবদ্ে িীেবত্বে কাহিহন হনবয় েহিত্ গল্প সিজদ্াই রোত্াবদ্ে মন্ত্রমুগ্ধ কবেবল।
সবিজাপহে সংিত্ সমাবর্ে িলমান র্ীিন প্রিাবিে অখ্ণ্ডত্ায় রলাককথাগুহলে হিস্তাে ঘবটবল। িাংলা
রলাকসাহিবত্যে অনযানয উপকেবণে মবত্া িাংলা রলাককথাে ভাণ্ডােও অত্যন্ত সমৃ দ্ধ। িাংলা রলাককথা একহদ্বক
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজা ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal Onli ne Resea rch Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

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

রামন োমায়ণ, মিাভােত্, পঞ্চত্ন্ত্র, রিত্াল পঞ্চ হিংেহত্, হিিম িহেত্ প্রভৃহত্ প্রিীন সাহিত্য রথবক েসদ্
সংগ্রি কবেবল, রত্মন আবলফ লায়লা, কাসাসু ল আহম্বয়া, িহদ্উর্ামাল প্রভৃহত্ ফোহস সাহিত্য রথবকও উপকেণ
গ্রিণ কবেবল।
ঊনহিংে েত্াব্দীে প্রথমাবযজ ইউবোপীয় হমেনাহেো ভােত্িবষজ এবসহলল মূ লত্ হিস্টযমজ প্রিাবেে লবেয।
যমজ প্রিাবেে কার্ সির্লব্ধ কোে র্নয ত্াো ভােত্িবষজে র্নগবণে সবঙ্গ ঘহনষ্ঠত্া স্থাপন কেবত্ থাবক। যীবে
যীবে ইউবোপীয় হমেনাহেো ভােত্িবষজে র্নসাযােবণে আিাে-আিেণ, হিশ্বাস-অহিশ্বাস ইত্যাহদ্ে সবঙ্গ অন্তেঙ্গ
িবয় পবড়। এই অন্তেঙ্গত্াে ফবল ইউবোপীয় হমেনাহেো ভােত্ীয় উপমিাবদ্বেে রলাককথা সংগ্রবিে কাবর্
হনবর্বদ্ে হনবয়াহর্ত্ কবে।
১৮৮১ হিস্টাবব্দ িাংলা রলাককথাে প্রথম সংগ্রি প্রকাহেত্ িয়। এে সংগ্রািক িাঙাহল হমেনাহে রেভাবেন্ট
লালহিিােী রদ্(১৮২৪-১৮৯৪)। লালহিিােীে েহিত্ গ্রন্থহটে নাম িল ‘Folktales of Bengal’। গ্রন্থহট ১৮৮১
হিস্টাবব্দ ইংোহর্ ভাষায় েহিত্ িয় এিং ১৮৮৩ হিস্টাবব্দ লেন রথবক প্রকাহেত্ িয়। লালহিিােী ত্াাঁে
‘Folktales of Bengal’ গ্রন্থহট আে হস রটম্পল-রক উৎসগজ কবেহলবলন। পেিত্জীকাবল ইংোহর্ ভাষাবত্ই
আেও কবয়কহট উবেখ্বাাগয িাংলা রলাককথাে সংগ্রি প্রকাহেত্ িয়। রসগুহলে মবযয োমসত্য মুবখ্াপাযযায়
েহিত্ ‘Indian Folklore’(১৯০৪), কােীন্দ্রনাথ িবন্দযাপাযযায় েহিত্ ‘Popular Tales of Bengal’(১৯০৫),
মযাককালম সংকহলত্ ‘Bengali Household Tales’(১৯১২), রোভনা রদ্িীে ‘The Orient Pearls’(১৯২০),
দ্ীবনেিন্দ্র রসন প্রণীত্ ‘The Folk-literature of Bengal’(১৯২০) ইত্যাহদ্ হিবেষ উবেখ্বাাগয।
১৯০৫ হিস্টাবব্দে ‘িঙ্গভঙ্গ আবন্দালন’-এে ত্ীব্রত্ায় সমগ্র ভােত্িষজ অহগ্নগভজ িবয় উবঠহলল। কলকাত্াও
এই োর্বনহত্ক আবন্দালবন উত্তাল িবয়হলল। এই আবন্দালনবক রকন্দ্র কবে িাংলা রলাককথা সংগ্রবিে এক
নত্ুন হদ্গন্ত খ্ুবল াায়। পূ বিজই েিীন্দ্রনাথ ত্াাঁে ‘রলবল ভুলাবনা লড়া’ ও ‘গ্রাময গীহত্’ সংগ্রবিে মাযযবম রদ্েীয়
পহণ্ডত্বদ্ে দ্ৃ হষ্ট আকষজণ কবেহলবলন। েিীন্দ্রনাবথে রদ্খ্াবদ্হখ্ রিে কবয়কর্ন রলাক-সাহিত্যানু োগী িযহক্ত
রলাককথা সংগ্রবিে কাবর্ হলপ্ত িন। ত্াাঁবদ্ে মবযয দ্হেণােেন হমি মর্ুমদ্াবেে নাম হিবেষভাবি উবেখ্বাাগয।
দ্হেণােেন হমি মর্ুমদ্াে ১৮৭৭ হিস্টাবব্দ ঢাকা রর্লাে অন্তগজত্ উলাইল গ্রাবম র্ন্মগ্রিণ কবেন। মাি
নয় িলে িবয়বস ত্াাঁে মাত্ৃহিবয়াগ িয়। মাত্ৃহিবয়াবগে পে হত্হন ত্রমমনহসংি রর্লাে টাঙ্গাইল মিকুমাে অন্তগজ ত্
হদ্ঘাপাইত্ গ্রাবম হপহসমা োর্লক্ষ্মী রি যু োহনে কাবল লাহলত্পাহলত্ িন। হনঃসন্তানা হপহসমাই ত্াাঁবক হনবর্ে
সন্তাবনে মবত্া মানু ষ কবে ত্ুবলহলবলন। োর্লক্ষ্মী রি যু োহন হলবলন িাংলা রলাককথাে এক অফুেন্ত ভাণ্ডাে।
দ্ীঘজ পাঁহিে িলে হপহসমাে সাহন্ন্বযয কাটাবনাে ফবল মূ লত্ ত্াাঁে মু খ্ রথবকই রোনা িাংলা রলাককথাে সমৃ দ্ধ
ভাণ্ডাবেে সবঙ্গ দ্হেণােেন পহেহিত্ িন। ত্খ্ন রথবকই হত্হন িাংলা রলাককথাে প্রহত্ রমািগ্রস্ত িবয় পবড়ন।
এেপে প্রায় সাোটার্ীিন হত্হন িাংলা রলাককথা সংগ্রবিে কাবর্ হনবর্বক হনবয়াহর্ত্ োবখ্ন।
দ্হেণােেবনে পড়াবোনা খ্ুি রিহেদ্ূ ে অগ্রসে িয়হন। লক-িাাঁযা হনয়বম পড়াবোনা কোে আগ্রি

ত্াাঁে

রকাবনা হদ্নই হলল না। ত্াই এন্ট্রান্স পেীোয় পাে কবে এফএ ক্লাবস ভহত্জ িবয়ও ভাবলা না লাগায় রেষপাজন্ত
ত্া রলবড় হদ্বয়হলবলন। এেপে িাংলা রলাককথা সংগ্রি ও সংেেণ-এে কাবর্ই হনবর্বক হলপ্ত রেবখ্হলবলন।
খ্ুি অল্প িবয়বসই দ্হেণােেবনে সাহিহত্যক প্রহত্ভাে হিকাে ঘবটহলল। কািয েিনাে মাযযবম ত্াাঁে সাহিত্যর্ীিবনে সূ িনা িয়। মাি রত্বো িলে িবয়বসই ‘প্রকৃহত্’ নাবম ত্াাঁে েহিত্ প্রথম কহিত্া মুহদ্রত্ িয়। এেপে
ত্াাঁে হপত্ৃহিবয়াগ ঘবট। হপত্ৃমাত্ৃিীন দ্হেণােেন পুনোয় ত্াাঁে হপহসমা োর্লক্ষ্মী রি যু োহনে কাবল হফবে াান।
হপহসমাবক রদ্খ্ভাল ও ত্াাঁে সম্পহত্ত েো – দ্ু বটােই দ্াহয়ত্ব ত্াাঁে ওপে নযস্ত িয়। হপহসমাে সম্পহত্তে কাবর্
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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ত্াাঁবক প্রায়েই হিহভন্ন্

গ্রামাঞ্চবল াাত্ায়াত্ কেবত্ িত্। গ্রামাঞ্চবল িােংিাে াাত্ায়াবত্ে ফবল হত্হন গ্রামীণ

সংস্কৃহত্ ও রলাক র্ীিবনে সবঙ্গ গভীে ভাবি সম্পৃ ক্ত িবয় পবড়ন। পেিত্জীকাবল হত্হন রা রলাককথা সংগ্রবিে
কাবর্ প্রিলভাবি সম্পৃ ক্ত িবয়হলবলন, ত্াে হপলবন এই গ্রামাঞ্চল-এে প্রভাি হলল াবথষ্ট।
১৯০৬ হিস্টাবব্দ দ্হেণােেন ত্াাঁে সংগৃ িীত্ রলাককথাে উপাদ্ানগুহল হনবয় কলকাত্ায় উপহস্থত্ িন। ত্াাঁ ে
প্রহত্ কলকাত্াে সু যী সমাবর্ে হিবেষ দ্ৃ হষ্ট পবড়। দ্ীবনেিন্দ্র রসন দ্হেণােেনবক ত্াাঁে রলাককথাে সংগ্রিগুহল
প্রকাবেে র্নয উৎসাহিত্ কেবত্ থাবকন। হকন্তু দ্হেণােেবনে মবযয রলখ্া প্রকাবেে হিবেষ রকাবনা উৎসাি
র্াবগ না। রেষবমে স্বয়ং দ্ীবনেিন্দ্রই স্বত্ঃপ্রিৃ ত্ত িবয় দ্হেণােেবনে সবঙ্গ প্রকােক সংস্থা ‘ভট্টািাাজ অযাে সন্স’এে পহেিয় কহেবয় রদ্ন। এই প্রকােক সংস্থাই েিীন্দ্রনাবথে একহট মূ লযিান ভূহমকা-সি দ্হেণােেবনে
িহুখ্যাত্ ‘ঠাকুেমাে িুহল’(১৯০৭) গ্রন্থ প্রকাে কবেন। এেপে িমান্ববয় প্রকাহেত্ িবত্ থাবক ‘ঠাকুেদ্াদ্াে
িুহল’(১৯০৮), ‘ঠযানহদ্হদ্ে থবল’(১৯০৯), ‘দ্াদ্া মিােবয়ে থবল’(১৯১৩) প্রভৃহত্ কালর্য়ী রলাককথা সংগ্রি।
দ্হেণােেন পহে িাংলাে গ্রামাঞ্চল ঘুবে ঘুবে রলাককথাে গল্পগুহল রাভাবি সংগ্রি কবেহলবলন হঠক রসই
ভাবিই অহিকৃত্ রূবপ রসগুহল ‘ঠাকুেমাে িুহল’ গ্রবন্থ প্রকাে কবেহলবলন। ‘ঠাকুেমাে িুহল’-ে উচ্ছ্বহসত্ প্রেংসা
কবে েিীন্দ্রনাথ হলবখ্হলবলন –
“দ্হেণােেনিািুে ঠাকুেমা’ে িুহল পাইয়া ত্ািা খ্ুহলবত্ ভয় িইবত্হলল। আমাে
সবন্দি হলল, আযু হনক কলবমে কড়া ইস্পাবত্ে মুবখ্ ত সু েটা পাবল িাদ্ পবড়।
এখ্নকাে রকত্ািী ভাষায় ত সু েহট ির্ায় োখ্া িড় েক্ত – আহম িইবল ত্ এ
কাবর্ সািসই কহেত্াম না। ইহত্পূ ববজ রকাবনা রকাবনা গল্পকুেলা অথি হেহেত্া
রমবয়বক হদ্য়া আহম রূপকথা হলখ্াইয়া লইিাে রিষ্টা কহেয়াহল – হকন্তু রি ক রমবয়হল
িাত্, ত্িুও হিলাত্ী কলবমে াাদ্ু বত্ রূপকথাে কথাটুকু থাহকবলও রসই রূপহট হঠক
থাবক না; রসই হিেকাবলে সামগ্রী এখ্নকাে কাবলে িইয়া উবঠ। হকন্তু
দ্হেণােেনিািুবক যনয! হত্হন ঠাকুেমা’ে মুবখ্ে কথাবক লাপাে অেবে ত্ুহলয়া
পুাঁহত্য়াবলন ত্িু ত্ািাে পাত্াগুহল প্রায় রত্মহন সিুর্, রত্মহন ত্ার্াই েহিয়াবল।
রূপকথাে রসই হিবেষ কথা, হিবেষ েীহত্, ত্ািাে রসই প্রািীন সেলত্াটুকু হত্হন রা
এত্টা দ্ূ ে েো কহেবত্ পাহেয়াবলন, ইিাবত্ ত্াাঁিাে সূ ক্ষ্ম েসবিায ও স্বাভাহিক
৩
কলাবনপুণয প্রকাে পাইয়াবল”।

‘ঠাকুেমাে িুহল’ গ্রবন্থ রমাট িােহট অযযায় আবল। প্রবত্যকহট অযযাবয় আিাে হিবেষ রেহণে িক্তিয সম্বহলত্
হিহভন্ন্ গল্প আবল। গল্পগুহল অযযায়িবম হনম্নরূপ –
দ্ু বযে সাগে –‘কলািত্ী োর্কনযা’, ‘ঘুমন্তপেী’, ‘কাাঁননমালা’, ‘কাঞ্চনমালা’,
‘সাত্ ভাই িম্পা’, ‘েীত্-িসন্ত’, ‘হকেণমালা’
রূপ-ত্োসী –‘নীলকমল আে লালকমল’, ‘ডাহলমকুমাে’,‘পাত্াল-কনযা মহণমালা’
‘রসাণাে কাটী’, ‘রূপাে কাটী’
িযাং-িযাং – ‘হেয়াল পহণ্ডত্’, ‘সু খ্ু আে দ্ু খ্ু’, ‘ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী’, ‘রদ্ড় আঙ্গু বল’
আম-সবন্দে – ‘রসাণা ঘুমাল’, ‘রেষ’, ‘ফুোল’
‘ঠাকুেমাে িুহল’ গ্রবন্থে হিহভন্ন্ অযযায় রথবক কবয়কহট গবল্পে অংে হিবেষ উদ্ধাে কবে এগুহলে েসাস্বাদ্ন কো
রাবত্ পাবে –
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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‘ঘুমন্তপেী’ গবল্প আবল এক োর্পুবিে কাহিহন। োর্পুবিে রূপ ও গুণ অত্ুলনীয়। ত্াাঁে রূপ ও গুবণে
প্রেংসা োবর্যে প্রবত্যকহট মানু বষে মুবখ্ মুবখ্। োর্পুবিে একহদ্ন রদ্েভ্রমবণ াািাে সখ্ িল। োর্পুবিে
সবখ্ে কথা শুবন োবর্যে সমস্ত মানু ষ মুখ্ ভাে কেবলন। োহনমাও আিাে-হনদ্রা ত্যাগ কেবলন। হকন্তু োর্পুি
অহিিল, হত্হন ভ্রমবণ াাবিনই। হত্হন রলাকর্ন, িে-অনু িে, মহণ-মাহণকয হকলুই সবঙ্গ হনবলন না। রকিলমাি
নত্ুন রপাোক পবে ও িাবত্ একহট নত্ুন ত্বলায়াে হনবয় রদ্েভ্রমবণে পবথ িলবলন। হত্হন িলবত্ িলবত্
হনবর্ে োবর্যে সীমানা লাহড়বয় এক গভীে িবন প্রবিে কেবলন। িবনে মবযয হত্হন রদ্খ্বলন, এক অপূ িজ
োর্পুেী। হত্হন যীবে যীবে োর্পুেীে অন্দবে প্রবিে কেবলন। োর্পুেীে অন্দেমিল পািাোয় রমাত্াবয়ন নানা
যেবনে পাথবেে মূ হ ত্জ। এমনহক োর্-হসংিাসবন উপহিষ্ট োর্াও পাথেমূ হত্জ, মন্ত্রীে আসবন মন্ত্রী পাথেমূ হ ত্জ,
পাি-হমি, ভাট, িন্দী রা রাখ্াবন, রস রসখ্াবনই পাথেমূ হত্জ। এই সমস্ত রদ্বখ্ োর্পুি অিাক িবয় রগবলন।
হত্হন অন্দেমিল রথবক পাহলবয় একহট ভাঙা কুঠু হেবত্ ঢুকবলন। কুঠু হেবত্ ঢুকবত্ না ঢুকবত্ই িার্াে িার্াে
সু গন্ধী ফুবলে গবন্ধ হত্হন মাবত্ায়াো িবয় উঠবলন। কুঠু হেবত্ রকাথাও র্বলে হিন্দুমাি হিহ্ন রনই, অথি কুঠু হেে
মািখ্াবন লাবখ্ লাবখ্ পেফুল ফুবট আবল। হত্হন সন্তপজবণ পেফুবলে িাগাবন প্রবিে কেবলন। িাগাবন প্রবিে
কবে রদ্খ্বলন, রসানাে খ্াবট এক পেমা সু ন্দেী োর্কনযা অবিত্বন ঘুবমাবচ্ছন –
“রসাণাে খ্াবট িীোে ডাাঁট, িীোে ডাাঁব ট ফুবলে মালা রদ্ালান েহিয়াবল; রসই মালাে
নীবি, িীোে নাবল রসাণাে পে, রসাণাে পবে এক পেমা সু ন্দেী োর্কনযা হিবভাবে
ঘুমাইবত্বলন। ঘুমন্ত োর্কনযাে িাত্ রদ্খ্া াায় না, পা রদ্খ্া াায় না, রকিল
িাাঁবদ্ে-হকেণ মুখ্খ্াহন রসাণাে পবেে রসাণাে পাপহড়ে মবযয টুল-টুল কহেবত্বল।
৪
োর্পুি রমাহিত্ িালে িীোে ডাাঁবট ভে হদ্য়া অিাক িইয়া রদ্হখ্বত্ লাহগবলন”।

োর্পুি অপলক দ্ৃ হষ্টবত্ ঘুমন্ত োর্কনযাে হদ্বক ত্াহকবয় থাবকন। এইভাবি িলবেে পে িলে অহত্িান্ত িবয়
রগল। িঠাৎ একহদ্ন োর্পুি একহট রসানাে কাহঠ রপবলন। রসানাে কাহঠহট হত্হন ঘুম ন্ত োর্কনযাে মাথায়
রলাাঁয়াবলন। রসানাে কাহঠে স্পবেজ মযাহর্বকে মবত্া সমস্ত পাবট রাবত্ লাগল –
“অমহন পবেে িন ‘হেউবে’ উহঠল, রসাণাে খ্াট নহড়য়া উহঠল, রসানাে পাপহড়
িহেয়া পহড়ল, োর্কনযাে িাত্ িইল, পা িইল; গাবয়ে আলস ভাহঙ্গয়া, রিাবকে
৫
পাত্া কিলাইয়া ঘুমন্ত োর্কনযা িমহকয়া উহঠয়া িহসবলন”।

‘মেণ-ঘুম’ রথবক রর্বগ উবঠ োবর্যে সকবলই োর্পুিবক রদ্িাত্মা রূবপ পূ হর্বত্ লাগবলন এিং হনবর্োও
আনবন্দ মাবত্ায়াো িবয় উঠবলন –
“দ্ু য়াবে দ্ু য়াবে মঙ্গল ঘড়া
পাাঁি পেি ফুবলে রত্াড়া;
আলপনা হিহলপনা, এবয়াে িাাঁক,
পাট-হপড়ী আসন হঘবে’, রিবর্ ওবঠ োাঁখ্।
রস হক রোভা! – োর্পুেীে িাে-িত্বে দ্লদ্ল িলমল! আহঙ্গনায় আহঙ্গনায় হুলু ধ্বহন, োর্ভাণ্ডাবে লড়ালহড়; র্ন৬
র্নত্াে হুড়াহুহড়, - এত্হদ্বনে ঘুমন্ত োর্পুেী দ্াবপ কাাঁবপ, আনবন্দ রত্ালপাড়”।

‘সাত্ ভাই িম্পা’ গল্পহটবত্ –
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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“োর্াে সাত্ োণী। রদ্মাবক, িড়োণীবদ্ে মাহটবত্ পা পবড় না। রলাটোণী খ্ুি
োন্ত। এর্নয োর্া রলাটোণীবক সকবলে িাইবত্ রিহে ভালিাহসবত্ন। হকন্তু,
অবনকহদ্ন পাজযন্ত োর্াে রলবলবমবয় িয় না। এত্ িড় োর্য, রক রভাগ কহেবি?
োর্া মবনে দ্ু ঃবখ্ থাবকন”।

৭

এইভাবি অবনকহদ্ন মবনাকবষ্ট কাটাবনাে পে োর্া একহদ্ন র্ানবত্ পােবলন রা, রলাবটাোহনে রলবল িবি।
রসহদ্ন রথবক োর্া হনবর্ে ও রলাবটাোহনে রকামবে একহট কবে রসানাে হেকল িাাঁযবলন। রলাবটাোহন প্রসবিে
সময় রসই রসানাে হেকবল টান রদ্বিন। রলাবটাোহনে রসানাে

হেকবল টান পড়বলই সবঙ্গ সবঙ্গ োর্াে

রকামবেে রসানাে হেকলও নবড় উঠবি। হেকল নড়বলই োর্া লু বট আসবিন রলবলে মুখ্ রদ্খ্বত্। এহদ্বক,
িবড়াোহন-সি অনযানয োহনো োর্াে কাবল আিদ্াে কবে িসবলন রা, রলাবটাোহনে প্রসিকাবল আাঁত্ুড়ঘবে রান
িাইবেে রকাবনা রলাক না থাবক। ত্াাঁোই সকবল হমবল আাঁ ত্ুড়ঘে সামলাবিন। রলাবটাোহনে প্রসিান্ত্রণা উঠবল
িবড়াোহনো রলাবটাোহনে রকামবেে রসানাে হেকল টানবলন। রলাবটাোহনে রকামবেে রসানাে হেকবল টান
পড়বত্ই সবঙ্গ সবঙ্গ োর্াে রকামবেে রসানাে হেকলও নবড় উঠল। োর্া ত্ৎেণাৎ োর্সভাে সমস্ত কার্
রফবল রেবখ্ োর্ পুবোহিত্বক হনবয় আাঁত্ুড়ঘবে লু বট এবলন। হকন্তু হত্হন সন্তাবনে মুখ্ রদ্খ্বত্ রপবলন না,
িত্াে িবয় োর্সভায় হফবে রগবলন। োর্সভায় হফবে রাবত্ না রাবত্ই পুনঃোয় োর্াে রকামবেে রসানাে
হেকল নবড় উঠল। োর্া আিাে িন্তদ্ন্ত িবয় আাঁত্ুড়ঘবে লু বট এবলন। হকন্তু এিােও সন্তাবনে মু খ্ রদ্খ্বত্ না
রপবয় হত্হন ভীষণ িুদ্ধ িবলন। িদ্ধ োর্া দ্বপজে সবঙ্গ হুঙ্কাে হদ্বলন –
“রলবল না িইবল আিাে হেকল নাড়া হদ্বল, আহম সি োণীবক কাহটয়া রফহলি”।

৮

এেপে এবক এবক রলাবটাোহনে সাত্হট রলবল ও একহট রমবয় িল। রলবল-রমবয়গুহলে রূবপে লটায় রগাটা
আাঁত্ুড়ঘে আবলায় আবলাহকত্ িবয় রগল। হনষ্ঠুে িবড়াোহনো আে রলাবটাোহনে

রকামবেে রসানাে হেকল

টানবলন না। ত্াাঁো িুহপিুহপ রলবল-রমবয়গুহলবক একহট িাাঁহড়বত্ ভবে পাাঁেগাদ্ায় পুাঁব ত্ হদ্বয় এবলন। আাঁ ত্ুড়ঘবে
হফবে এবস ত্াাঁো িালাহক কবে রলাবটাোহনে রকামবেে রসানাে হেকল টানবলন। াথােীহত্ োর্াও আাঁত্ুড়ঘবে
এবলন। িবড়াোহনো কত্কগুহল িযাবঙে ও ইাঁদ্ুবেে লানা োর্াবক রদ্খ্াবলন। োর্া িুদ্ধ িবয় রলাবটাোহনবক
োবর্যে িাইবে রিে কবে হদ্বলন। রেষবমে িবড়াোহনবদ্ে িিান্ত ফাাঁস িবয় রগল। সাত্ ভাই িম্পা ও পারুল
রিান ত্াবদ্ে মা রলাবটাোহনে কাবল হফবে এল –
“রলাবটাোণীে িাবত্ পাবয় রগািে, পেবণ রলাঁড়া কাপড়, ত্াই লইয়া হত্হন ফু ল
ত্ুহলবত্ রগবলন। অমহন সু রসু র কহেয়া িাাঁপাো আকাে িইবত্ নাহময়া আহসল,
পারুলফুলহট হগয়া ত্া’রদ্ে সবঙ্গ হমহেল; ফুবলে মযয িইবত্ সু ন্দে সু ন্দে িাাঁবদ্ে মত্
সাত্ োর্পুি এক োর্কনযা ‘মা, মা’ িহলয়া ডাহকয়া, িুপ্ িুপ্ কহেয়া ঘুবাঁ টকুড়ানী
দ্াসী রলাবটাোণীে রকাবল-কাাঁবয িাাঁপাইয়া পহড়ল!”

৯

সাত্ োর্পুি, োর্কনযা পারুল ও রলাবটাোহনবক হনবয় োর্া োর্পুেীবত্ হফবে এবলন। োর্পুেীবত্ র্য়ডঙ্কা
রিবর্ উঠল।
‘নীলকমল আে লালকমল’-এ আবল োেস-রখ্াক্কবসে গল্প। এক োর্াে দ্ু র্ন োহন। একর্ন লক্ষ্মী আে
অপের্ন োেসী। এক োহন রা োেসী, ত্া োবর্যে রকউ র্াবনন না। লক্ষ্মী োহনে রলবলে নাম কুসু ম। োেসী
োহনে রলবলে নাম অহর্ত্। অহর্ত্ ও কুসু ম দ্ু ই ভাইবয় খ্ুি ভাি। োেসী োহন কুসু বমে কহি িাড়-মাংবসে
রিাল রোঁবয রখ্বত্ আগ্রিী। হকন্তু রকাবনা ভাবিই হত্হন কুসু মবক িাবগ আনবত্ পােবলন না। একহদ্ন িঠাৎ লক্ষ্মী
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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োহন মাো রগবলন। এহদ্বক, মাবয়ে অহভসহন্ধ িুিবত্ রপবে অহর্ত্ ভাই কুসু মবক হনবর্ে কাবল সিসময়
আগবল োবখ্। িঠাৎ একহদ্ন োবি োর্াে আস্তািবল িাহত্ মবড়, রঘাড়াোবল রঘাড়া মবড়, রগায়াবল রগারু মবড়।
োর্া িুিবত্ পাবেন না কীভাবি এমন িল। এই ঘটনা ঘটাে হঠক পবেে হদ্ন গভীে োবি োর্াে ঘে রথবক
এক অদ্ভুত্ েকবমে ‘কাাঁই মাাঁই’ আওয়ার্ আবস। আওয়ার্ শুবন োর্া ত্াড়াত্াহড় হনবর্ে ত্বলায়াে হনবয় ঘে
আবসন। ঘবে এবস রদ্বখ্ন, এক মস্ত োেসী কুসু মবক হিহিবয় খ্াবচ্ছন। এই ভয়ানক দ্ৃ েয রদ্বখ্ োর্া ভবয়
থেথে কবে কাাঁপবত্ থাবকন। এহদ্বক, আওয়ার্ শুবন অহর্ত্ও ঘুম রথবক উবঠ পবড়। অহর্ত্ ভাই কুসু মবক
িাাঁিাবত্ লুবট হগবয় োেসীে মাথায় সবর্াবে আঘাত্ কবে। আঘাত্ সিয কেবত্ না রপবে োেসী রমবিবত্ পবড়
াান এিং ত্াাঁে মুখ্ হদ্বয় একহট রসানাে রডলা রিহেবয় আবস। এেপে োেসী ত্াাঁে হনবর্ে রলবল অহর্ত্বক
েত্রু রভবি ত্াবকও হিহিবয় খ্ান। পুনোয় োেসীে মু খ্ হদ্বয় একহট রসানাে রডলা রিহেবয় আবস। এেপে
োেসী অত্যন্ত রগাপবন রসানাে রডলা দ্ু ’হট িাাঁেিবন মাহটে ত্ালায় পুাঁব ত্ হদ্বয় আবসন।
এহদ্বক, রগাটা োর্য োেবস রলবয় াায়। োর্যিাসীো ভবয় োর্য ত্যাগ কবে অনযি িবল রাবত্ থাবকন।
যীবে যীবে োর্াে োর্ত্বও োেবস অহযগ্রিণ কবে। অনয হদ্বক, িাাঁেিবন মাহটে ত্ালায় পুাঁবত্ োখ্া রসানাে
রডলা দ্ু হট আবস্ত আবস্ত দ্ু হট হডবম পহেণত্ িয়। হডম দ্ু হট ফুবট লাল ও নীল েবঙে দ্ু র্ন োর্পুবিে আহিভজাি
িয়। ত্াবদ্ে একর্বনে নাম লালকমল ও অনযর্ন নীলকমল। লালকমল-নীলকমল রর্াড়া োর্পুি রখ্াক্কসবদ্ে
োবর্য হগবয় উপহস্থত্ িয়। রসখ্াবন োর্পুিী লাবভে আোয় লালকমল-নীলকমল দ্ু র্বনই রখ্াক্কস হনযবন প্রিৃ ত্ত
িয় –
“নীলকমবলে আবগ লালকমল র্াবগ
আে র্াবগ ত্বোয়াল,
দ্প্ দ্প্ কবে’ হঘবয়ে দ্ীপ র্াবগ –
কা’ে এবসবল কাল?
নীলকমবলে নাম শুহনয়া রখ্াক্কবসো ভবয় হত্ন িাত্ হপলাইয়া রগল! নীলকমল আে-র্বন্ম োেসী-োণীে রপবট
িইয়াহলবলন, ত্াই ত্াাঁে েেীবে হকনা োেবসে েক্ত! রখ্াক্কবসো ত্ািা র্াহনত্”।

১০

এইভাবি োেস-রখ্াক্কবসে ত্াণ্ডি, নীলকমল-লালকমবলে িীেবত্বে গল্প আমাবদ্ে মন ভহেবয় রদ্য়।
এলাড়াও ‘ঠাকুেমাে িুহল’রত্ ‘কলািত্ী োর্কনযা’, ‘ঘুমন্ত পেী’, ‘কাাঁননমালা’, ‘কাঞ্চনমালা’, ‘পাত্াল-কনযা
মহণমালা’-সি অনযানয রূপকথাে গল্পগুহল রামন সাবত্ন স্থান রপবয়বল, রত্মহন ‘হেয়াল পহণ্ডত্’-এে(িযাং িযাং)
মবত্া উপকথাও সাবত্ন েহেত্ িবয়বল। দ্হেণােেন রলাবটাবিলা রথবকই পহে িাংলাে প্রকৃহত্ে রলাাঁয়ায় িবড়া
িবয়বলন। িাংলাে র্ল-িাওয়াবক হত্হন মবনপ্রাবণ ভাবলাবিবসবলন। ময়মনহসংি রর্লাে প্রত্যন্ত গ্রামগুহলবত্ ঘুবে
ঘুবে হত্হন অমূ লয রূপকথাগুহল সংগ্রি কবেবলন। রসই সংগ্রবিে িহিঃপ্রকাে ‘ঠাকুেমাে িুহল’ নামক কালর্য়ী
রূপকথাে সংকলন গ্রন্থহট। দ্হেণােেন ত্াাঁে কল্পনা েহক্তে দ্াহেবণয িাংলাে রলাককথাবক াবথষ্ট সমৃ দ্ধ
কবেবলন। সবিজাপহে একথা দ্ৃ ঢ়ত্াে সবঙ্গ িলা াায় রা, দ্হেণােেন হমি মর্ুমদ্াে িাংলা রলাককথাে অবনক
উৎকৃষ্ট মাবনে গ্রন্থ েিনা কেবলও একমাি ‘ঠাকুেমাে িুহল’-ে র্নযই হত্হন িাংলা রলাককথাে পাঠানু োগীবদ্ে
কাবল হিেকাবলে র্নয আদ্েণীয় ও িেণীয় িবয় থাকবিন।
ত্থযসূ ি ঃ
১। ভট্টািাাজ আশুবত্াষ, িাংলাে রলাকসাহিত্য, ১ম খ্ণ্ড, কযালকাটা িুক িাউস, কলকাত্া, ১৯৬২, পৃ ঃ ৪৬০
২। Thomson Smith, The Folktale, University of California press, 1977, p.4
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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৩। হমি মর্ুমদ্াে দ্হেণােেন, ঠাকুেমাে িুহল(ভূহমকা অংে), পঞ্চহিংে সংস্কেণ, হমি ও রঘাষ, কলকাত্া,
১৩৭৯, পৃ ঃ ১১-১২
৪। ত্বদ্ি, পৃ ঃ ৬২
৫। ত্বদ্ি, পৃ ঃ ৬৫
৬। ত্বদ্ি, পৃ ঃ ৬৭
৭। ত্বদ্ি, পৃ ঃ ৭৯
৮। ত্বদ্ি, পৃ ঃ ৮০
৯। ত্বদ্ি, পৃ ঃ ৮৪
১০। ত্বদ্ি, পৃ ঃ ১৪৯
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লড়াকাে েঙ্খ রঘাষ: িহুমাহিক পাঠ-প্রত্ীহত্
রলখ্ক-পহেহিহত্

হসবদ্ধশ্বে িযানার্জী
গবিষক(হপ.এইি.হড.), িাংলা হিভাগ, রগ ড়িঙ্গ হিশ্বহিদ্যালয়।
হেেক, রিালপুে উচ্চ হিদ্যালয়, রিালপুে, িীেভূম, পহিমিঙ্গ।
সাে-সংবেপ
রলাকসাহিত্য ও সংস্কৃহত্ে অহনিাাজ প্রভাি হেষ্ট-সাহিবত্যও রা কীভাবি পবড়বল ত্াে মস্ত িবড়া প্রমাণ সাহিহত্যক
লড়া। প্রহত্হষ্ঠত্ কহিো ত্রেেবি প্রাপ্ত লড়াে দ্ু হনজিাে আকষজণ ও আবিদ্নবক উবপো কেবত্ পাবেন না। আে
পাবেন না িবলই রল হকক লড়াে িাো প্রভাহিত্ িবয় েিনা কবেন লড়া। এই প্রিবন্ধ আবলািনাে র্নয গ্রিণ
কবেহল একাবলে অনযত্ম হিহেষ্ট কহি েঙ্খ রঘাষবক। ত্াাঁে লড়াে িহুমাহিক আবিদ্ন আমাবদ্ে অহন্বষ্ট।
রসর্নযই হনহিড় পাঠবেবষ আমো ত্াাঁে লড়াগুহলবক ৬হট পাজাবয় ভাগ কবে (রখ্য়ালেসপূ ণজ, রখ্লা-হিষয়ক,
সামাহর্ক অসংগহত্মূ লক, হেোিযিস্থাে প্রহত্ িযঙ্গাত্মক, হেশুে অদ্ভুত্ কল্পনাহনভজে এিং রল হকক লড়াে
নিরূপায়নমূ লক লড়া) আবলািনা কবেহল। রদ্খ্াবত্ রিষ্টা কবেহল কীভাবি হত্হন সাহিহত্যক লড়াে সীমানাবক
হিস্তৃত্ কবেবলন।
সূ িকেব্দ
সাহিহত্যক লড়া, েঙ্খ রঘাষ, িহুমাহিকত্া, রখ্য়ালেস, সমার্ভািনা, রলাকলড়াে নিহনমজাণ।
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লড়াকাে েঙ্খ রঘাষ: িহুমাহিক পাঠ-প্রত্ীহত্
হসবদ্ধশ্বে িযানার্জী
রল হকক লড়াে হভহত্তভূহমে উপে গবড় উবঠবল সাহিহত্যক লড়া। হিকহেত্ িবয়বল রল হকক লড়াবক আত্তীকেণ
কবেই। সাহিহত্যক লড়াে উৎপহত্ত সম্পবকজ আশুবত্াষ ভট্টািাবাজে মন্তিয হিবেষভাবি প্রহণযানবাাগয:
“িাঙ্গালী হেশু মাত্ৃদ্ু বগ্ধে সহিত্ মাবয়ে মুবখ্ে নানা-প্রকাে লড়া কহিত্াে রা েস
পান কহেয়া থাবক, ত্ািাে সংস্কাে রস রকান হদ্নই ভুহলবত্ পাবে না। রদ্ালনাে
দ্ু লুহনে সবঙ্গ সবঙ্গ লড়াে লবন্দে রা রদ্াল ত্ািাে েবক্তে মবযয লাহগয়া াায়, ত্ািাে
১
সংস্কােবক ভুহলবত্ পাবে না িহলয়াই রিায িয় সাহিহত্যক লড়াে র্ন্ম সম্ভি িয়।”

উহনে েত্বকে প্রথমপবিজ খ্ৃস্টান হমেনােীহদ্বগে এিং এ’রদ্েীয় মনীষীগবণে াু গ্ম -প্রবিষ্টায় হেশুহেোহিস্তাে
এিং হেশুমবনােেবনে উবিেয রথবকই মূ লত্ সাহিহত্যক লড়াে সৃ হষ্ট িয়। এে সবঙ্গ পেিত্জীকাবল সংাু ক্ত িবয়
পবড় র্াত্ীয় তহত্িয-পুহষ্টে রিত্না। হিে েত্বক সাহিহত্যক লড়াে হিকাে ও সমৃ হদ্ধ ঘবটবল হিবেষভাবি। মূ লত্
েিীন্দ্রনাথ ঠাকুবেে পদ্াঙ্ক অনু সেণ কবে সু কুমাে োয়, অন্ন্দ্ােঙ্কে োয় রথবক শুরু কবে এবকিাবে িাল
আমবলে প্রহত্হষ্ঠত্ কহিো লড়া েিনাে প্রবণাদ্না অনু ভি কবেবলন িহুমুখ্ী উবিবেয। এই প্রিবন্ধ আমো এমনই
একর্ন সাহিহত্যক লড়াকাবেে লড়া প্রসবঙ্গ আবলািনা কেবিা।
েঙ্খ রঘাষবক আমো মূ লত্ কহি হিবসবিই হিহন। খ্ুি একটা পহেহিত্ নই লড়াকাে েঙ্খ রঘাবষে সবঙ্গ।
ত্াাঁে লড়াগুহল পড়বত্ পড়বত্ আহিষ্কৃত্ িয় এক অহভনি র্গত্। রসই আহিষ্কাবেে আস্বাদ্ন রপবত্ই আমাবদ্ে
এই প্রিবন্ধে পহেকল্পনা। আমো আবলািনাে পহেহযে মবযয রেবখ্হল ত্াাঁে সাত্হট লড়া-গ্রন্থবক: ‘সিহকলুবত্ই
রখ্লনা িয়’(১৯৮৭), ‘আমন যাবনে লড়া’(১৯৯১), ‘আমন াাবি লাট্টু পািাড়’(১৯৯৬), ‘িড় িওয়া খ্ুি
ভুল’(২০০২), ‘ওবে ও িায়নািত্ী’(২০০৩), ‘িল রত্া রদ্হখ্ রকমন িবত্া’(২০০৫) এিং ‘আমায় ত্ুহম লক্ষ্মী
িবলা’(২০০৭)।
েঙ্খ রঘাবষে লড়াগুহলবক আমো কবয়কহট রেহণবত্ ভাগ কবে আবলািনা কেবত্ পাহে।


রখ্য়ালেবসে লড়া



রখ্লা-হিষয়ক লড়া



সামাহর্ক অসংগহত্মূ লক লড়া



হেোিযিস্থাে প্রহত্ িযঙ্গাত্মক লড়া



হেশুে অদ্ভুত্ কল্পনাহনভজে লড়া



রল হকক লড়াে নিরূপায়নমূ লক লড়া।
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রল হকক লড়াে একহট সাযােণ ত্রিহেষ্টয অসংলগ্ন রখ্য়ালেবসে অিায উৎসােণ। রসই ত্রিহেষ্টয েঙ্খ রঘাবষে
২

িহু লড়াবত্ রদ্খ্া াায়। রামন যো াাক ‘সি হকলুবত্ই রখ্লনা িয়’ লড়াগ্রবন্থে ‘সীত্াে দ্ু ঃখ্’ লড়াহট। এখ্াবন
প্রথম িােহট পংহক্ত রখ্য়াহল কল্পনাবক উসবক রদ্য়:
“গন্ধমাদ্ন পিজবত্
ফলত্ না হক িেিহট?
এই-না রভবি র্াম্বিান্
হকহষ্কন্ধযায় গম িানান।”
শুযু ত্াই নয়, পবেই িলা িবচ্ছ সীত্া খ্ুি দ্ু ঃহখ্নী হলবলন, কােণ ত্াাঁে হিবঞ্চ খ্াওয়াে সায িবলও ত্া রমবটহন।
এই কথা িলবত্ িলবত্ লঙ্কাোবর্ে কু িকাওয়ার্, ত্াাঁে েহক্তবেল হনবেবপে রখ্পাহম স্বভাি এিং ত্ােওপবে
আবস সংবাাগিীন উদ্ভট াু হক্ত ‘সবষজ িবল যানগাবল/ কেবি না আে দ্াঙ্গা রস।’ রেষ িাে পংহক্ত আেও উদ্ভট
রখ্য়াহল:
“খ্ান না হিহন গুড় সীত্া
োবকে রোবক মূ হলজত্া
কাবর্ই ত্খ্ন সিাই যায়
িাষ কেবত্ অবাাযযায়।”
আমো সিাই র্াহন রা োম-োিবণে োমায়ণকথা মূ লত্ কৃহষসভযত্াে রপ্রোপবট েহিত্। হকন্তু ত্িু এই অদ্ভুত্
রূপায়ন অভািনীয়। আিাে সবঙ্গ সবঙ্গ লড়াকাবেে রখ্য়াহল কল্পনায় ভে কবে হেশুপাঠক রপৌঁবল রাবত্ পাবে এক
মায়াময় র্গবত্।
রখ্লাে সবঙ্গ লড়াে রাাগ হিেন্তন। হিবেষত্ রলাকর্ীিবনে প্রহত্হট িীড়া লড়াে আিবি হনহমজত্ িয়। রসই
রলাকসংস্কৃহত্বক মানযত্া হদ্বয়ই িয়বত্া খ্ুি সবিত্নভাবি েঙ্খ রঘাষ েিনা কবেবলন রিে হকলু রখ্লা-হিষয়ক
লড়া। িাঙাহলে সিবিবয় হপ্রয় রখ্লাগুহলে অনযত্ম ফুটিল। হটম রমািনিাগান ও ইস্টবিঙ্গল-রক হনবয় ঘহটিাঙালবদ্ে মবযয দ্েকষাকহষ েীহত্মবত্া অভযাবস দ্াাঁহড়বয় রগবল। রসই প্রসবঙ্গে অিত্ােণা েবয়বল ‘ডাইবন-িাাঁবয়’
নামক লড়ায়। এ-গহল ও-গহল, মা-িািা হকংিা িাংলাে সযাে ও অঙ্ক সযাবেে মবযযই ইস্টবিঙ্গল-রমািনিাগান
৩

হনবয় িগড়া নয়, এই িগড়াে ত্ীব্রত্া এমনই রা: “িাাঁ-পা আমাে ইস্টবিঙ্গল/ ডান-পা রমািনিাগান” । হিবকট
রখ্লাও যীবে যীবে িাঙাহল র্ীিবনে সবঙ্গ আবষ্টপৃ বষ্ট র্হড়বয় রগবল। ত্াই েঙ্খ রঘাবষে লড়াবত্ও উবঠ আবস
ব্রাডমযান, হিশ্বনাথ, গাভাসকাে প্রমুখ্ হিখ্যাত্ হিবকটাবেে নাম: ‘িাটন িযামে ব্রযাডমযাবনে/ োন হক ত্িু িাাঁ য
৪

মাবন?’ িা ‘সিাই হদ্বচ্ছ সািাস কাে?/ হিশ্বনাথ আে গাভাসকাে।’

৫

‘আমায় ত্ুহম লক্ষ্মী িবলা’ লড়াগ্রবন্থে

‘রখ্লা’ েীষজক লড়ায় ফুবট উবঠবল হেশুে রখ্লাে িাহিদ্া এিং হিপ্রত্ীবপ হেেবকে রিাখ্োঙাহনে িবে েত্২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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হিেত্ হেশুহৃদ্য়। এই সংকবটে হদ্কহটও আমাবদ্ে াবথষ্ট ভািায়। র্ীিন-র্ীহিকাে ত্াগাদ্ায় আমো
প্রহত্বাাহগত্াে ইাঁদ্ুে -রদ্ বড় হেশু-হকবোেবদ্েও রেিাই হদ্বত্ পােহল না।
কহি হিবসবি েঙ্খ রঘাবষে সমার্-সবিত্নাে কথা সিজর্ নহিহদ্ত্। লড়াবত্ও মাবি মাবি হত্হন উত্থাপন
কবেবলন নানান সামাহর্ক অসংগহত্, নানান প্রাসহঙ্গক প্রশ্ন। ‘মাস্তান’ নামক লড়ায় সমাবর্ ত্থাকহথত্ মাস্তান
নাবম পহেহিত্ াু িকবদ্ে প্রহত্ প্রকাে রপবয়বল সিানু ভূহত্। মাস্তাবনে র্িাহনবত্ই এখ্াবন ফুবট উবঠবল ত্াবদ্ে
মবনাভাি। ত্াো হভবটমাহটিীন, রপাোক-আোবকও রনই রকাবনা হেষ্টত্া। ত্া িবল ত্াবদ্ে রদ্বখ্ ভয় পাওয়াে কী
আবল? র্ীিনসংগ্রাবম ত্াবদ্ে রা কীভাবি হটবক থাকবত্ িয় ত্াে আভাস হদ্বত্ হগবয় লড়াকাে হলবখ্বলন:
“অল্পস্বল্প রুবখ্ না দ্াাঁড়াবল
ভাবিা হক এখ্নও িাাঁিত্াম?
এমনকী াহদ্ রিাখ্ না োঙাই
স্টবপ রা থাবম না িাসট্র্াম!”

৬

‘পবটে হিহি’-ে হনমজম সিানু ভূহত্িীন আিেণ ফুবট উঠবত্ রদ্খ্া াায় একহট লড়ায়।
“হভবে কেবত্ এবসও াহদ্ গায় রলাাঁয়াহি িাত্
৭
একটা িবড় পুাঁিবক রলাাঁড়া কেি কুবপাকাৎ-”

িাকযিাগীে আত্মসিজস্ব রপটবমাটা িাহত্ে মবত্া োর্বনহত্ক রনত্াবদ্ে প্রহত্ পোমেজ লবল হত্াজক প্রহত্িাদ্
উচ্চাহেত্ িবয়বল ‘সিহকলুবত্ই রখ্লনা িয়’ গ্রবন্থে ‘হলবমহেক ৫’-এ:
“মবঞ্চ উবঠ িাত্ পা লু াঁবড় িার্হিদ্ু যৎ িমকাও
হুাঁে থাবক না ঘণ্টা-হমহনট হকংিা রোত্াে সংখ্যাও
রিাবখ্ে র্বল হভর্ল গেদ্!
পবেে দ্ু ঃবখ্ এমন দ্েদ্
৮
াৎসামানয কমবত্ পাবে একটু াহদ্ কম খ্াও।”

‘হলবমহেক ১০’-এও িাকযিাগীে হিশ্ববপ্রহমক মানু বষে ঘবে হফবে ত্াে িযিিাহেক র্ীিবনে অসংগহত্মূ লক
আিেণ িাসযেবসে সবঙ্গ সবঙ্গ এক িাস্তি সত্যবক ত্ুবল যো িবয়বল:
“িাহড় হফবে এবলন িািু হিশ্ববপ্রবমে প্ল্যান হদ্বয়।
েকম রদ্বখ্ ভয় িয় রা প্রাণটা িুহ ি রদ্ন হদ্বয়।
িাইবে এমন রলাকমাহনযঘবে হফবে র্ল পানহন
োগ কবে ত্াই ভাবত্ে থালা লুাঁবড় হদ্বলন ঠযাং হদ্বয়।”

৯

২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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প্রিহলত্ হেোিযিস্থাে অসংগহত্ে প্রহত্ও লড়াকাবেে কটাে েবয়বল। ‘সিহকলুবত্ই রখ্লনা িয়’ গ্রবন্থে
‘হলবমহেক ২’-রত্ সমকাবলে রথবক হপহলবয় থাকা িার্ােদ্বেে সাবপবে অঙ্ক হনণজবয়ে প্রহত্ িযবঙ্গে কষাঘাত্
রদ্খ্া াায়:
“আটাে টাকায় এক হকবলা মাল হকবন পহত্ব্রত্া
খ্ুকুবক রোর্ অঙ্ক রেখ্ান, ঘবট না অনযথা।
িাহগবয় যবেন িইহটবককষবত্ িবি তহকবক
পাাঁি পয়সায় সাত্টা িবল এক পয়সায় কটা!”

১০

হেশু মাবিই কল্পনাপ্রিণ। ত্াে কল্পনা রকাবনা াু হক্তে যাে যাবে না। মাবন না রকাবনা হিহযহনবষবযে গণ্ডী।
াত্ই িবড়াো হেশুে কল্পনাবক লাগাম রদ্ওয়াে রিষ্টা করুক না রকন ত্া কখ্নই অিদ্হমত্ িয় না। ত্াই রদ্খ্া
১১

াায় ‘হমবথয কথা’ লড়ায় অদ্ভুত্ সি কল্পনাে হিস্তাে:
১) মা-িািাে সবঙ্গ ঘাটহেলাবত্ াািাে পবথ িলন্ত রট্র্ন রথবক গাবলবদ্ে নানানেকম ভহঙ্গ রদ্বখ্ হেশুহটে মবন িয়
িুহি িা ‘নৃ ত্যনাটয’।
২) িুনখ্বস াাওয়া রদ্ওয়াবলে মবযয রস আহিষ্কাে কবে পশুোর্বক। ত্াই ক্লাবসে মবযয িান্ধিী সু েেনাবক রস
হনহিজযায় িবল িবস: “র্াহনস? আমাে ঘবেে মবযয হসংি িাাঁযা আবল”।
৩) েেৎকাবলে আকাবে রস রদ্খ্বত্ পায় েিীন্দ্রনাথবক।
এইসি কল্পনাবক হপত্ৃমাত্ৃসু লভ মানহসকত্ায় লালবনে সপবে কলম যবেবলন লড়াকাে েঙ্খ রঘাষ। হত্হন সি
হেশুবক ‘আমন’-এে প্রহত্হনহযবত্ব উপস্থাপন কবেবলন। ত্াই লড়াবত্ও হত্হন রলবখ্ন:
“িল রদ্হখ্ রক আমন?
রা-ই রাখ্াবন রলাট্ট রমবয়
সবােই নাম আমন!
আে আমবনে মা?
এই এখ্াবন, ওই ওখ্াবন
রদ্খ্বত্ হক পাওনা?”

১২

এখ্াবন আেও একহট হিষয় লেণীয় একটু িযহত্িমী ভাবিই েঙ্খ রঘাবষে হেশুবত্াষ লড়ায় মূ ল িহেি
পুিসন্তান নয়, কনযাসন্তান। এবেবি হত্হন প্রিহলত্ সমার্কাঠাবমাে পুরুষত্াহন্ত্রক আহযপত্যিাবদ্ে হিরুবদ্ধ খ্ুি
সূ ক্ষ্ম অথি রক েলী প্রহত্িাবদ্ে পথ রিবল হনবয়বলন।
রল হকক লড়াে মূ ল রা একহট অিলম্বন রসই অনু প্রাসবক সাথজকভবিই রূপাহয়ত্ কবেবলন েঙ্খ রঘাষ। হকন্তু
এবকিাবে হুিহু নয়। কবয়কহট উদ্ািেণ হদ্বল িযাপােহট স্পষ্ট িবি:
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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১৩
১.“উলু কিুলু ক শুলু ক পাত্ায়/ কহণ্টকাহে ফুল/ িবেকেকম আলবস কথা/ রপাবড়া িাহড়ে িুল”
১৪
২.“িাকুমিুকুম িাকত্াো/ অন্ধকাবেে লা/ গািুসগুিুস ইয়া আো/ ডুিল ভো না’”

৩.“িেবিবে এবস/ দ্েবিে খ্ায়/ গবিজ রস মাবত্ায়াো”

১৫

১৬
৪.“হডগ্-হডগা-হডগ্ হডহগর -হডহগর/ দ্ু গ্গা িবল াায়/ ডাইবন হনবয় লক্ষ্মী ঠাকুে/ সেস্বত্ী িাাঁ-য়”
১৭
৫.“িাাঁদ্ িাাঁদ্ িাাঁদ্ িাাঁহদ্হন -/ এত্টা পথ িাাঁটবত্ িবলা/ একটুও রত্া কাাঁহদ্হন!”

৬.“ইকহড়হমকহড় িামহিকহড়/ িাবমকাটা রদ্ে/ এখ্ন সিাই িলবল রত্ামাে/ সময় িবলা রেষ!”

১৮

রকাবনা রকাবনা লড়াবত্ রল হকক লড়াে দ্ু -লিবক অনু সেণ কবে নত্ুন েবব্দে িযিিাে কো িবয়বল। াথা:
১৯
১.‘িৃ হষ্ট পবড় টাপুেটুপুে / কলকাত্াবত্ িান/ খ্াবলে রথবক একটা-দ্ু বটা/ রন বকা ত্ুবল আন্।’

২.‘ইকহড়হমকহড় িামহিকহড়/ িাবম-কাটা রদ্ে/ এখ্ন সিাই িলবল রত্ামাে/ সময় িবলা রেষ!’

২০

েঙ্খ রঘাবষে রিে হকলু লড়ায় রল হকক লড়াে আদ্লবক িযিিাে কবে ত্াবক াু বগাপবাাগী িক্তিয ও ভাষায়
নত্ুন রূপ দ্ান কো িবয়বল। রসই সি লড়া পড়বত্ হগবয় রল হকক লড়াে মূ ল রূপহট রভবস ওবঠ আমাবদ্ে
মবন। আমো এক ত্রিপেীত্যময় আবিদ্বনে রদ্ালনায় দ্ু বল আনন্দ লাভ কহে। যো াাক, ‘সিহকলুবত্ই রখ্লনা
িয়’ গ্রবন্থে ‘েিে’ লড়াহটে কথা। এখ্াবন ‘রদ্াল রদ্াল দ্ু লুহ ন/ োঙা মাথায় হিরুহন’ – এই লড়াহটে আদ্লবক
গ্রিণ ও অনু সেণ কো িবয়বল। লড়াহট পড়বত্ হগবয় আমাবদ্ে মবনে গভীবে লাহলত্ রল হকক লড়াহটে
হিিকল্পময় আিবিে আস্বাদ্নও আমো পাই –
“োগ রকাবো না োগুহন
মুখ্ রকাবো না রিগুহন
িাস আসবি এখ্ুহন
লু টবত্ িবি ত্খ্ুহ ন
িাবসে হপলবন হপলবন
কী শুনবত্ রস কী রোবন
িাবসে গাবয় কাাঁঠালফল
রনই পা-দ্াহন রনই িাত্ল
রকাবল রত্ামায় হনল না
ত্াই িবল হক োগবত্ িয়
ত্রযাজ যবে থাকবত্ িয়!”

২১

রল হকক লড়ায় হলল িে অথজাৎ স্বামী আসাে কথা, এখ্াবন িাস আসাে কথা। িাস হক স্কুল িাস? এখ্নকাে
রমবয়ো আে িাবলয িে আসাে স্ববপ্ন হিবভাে থাবক না, ত্াবদ্ে কাবল উন্মু ক্ত িবয় আবল পড়াবোনাে র্গত্।
স্কুবল াাওয়াে িাবসে প্রত্ীোয় ত্াবদ্ে হদ্বনে সূ িপাত্। ত্াই াু গিদ্বলে সবঙ্গ সবঙ্গ লড়াে রূপ িদ্লাবনা
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দ্েকাে িই হক! এই প্রবিষ্টাে সাথজক রূপায়ন রদ্খ্া াায় ‘এলাহটন রিলাহটন’, ‘িায়নািত্ী’, ‘াা িৃ হষ্ট’, ‘িাবম-কাটা
রদ্ে’ ইত্যাহদ্ লড়াবত্ও।
কীভাবি রলাকর্ীিবনে সবঙ্গ ওত্বপ্রাত্ লড়াে যাোয় েঙ্খ রঘাষ প্রভাহিত্ হলবলন ত্া িলবত্ হগবয় ‘রদ্ে
হিবদ্বেে হেশুসাহিত্য’ হসহেবর্ে নিম গ্রন্থ হিবসবি প্রকাহেত্ ‘সিহকলুবত্ই রখ্লনা িয়’ লড়াগ্রবন্থে প্রাগ্ ভূহমকায় গ্রন্থমালাে সাযােণ সম্পাদ্ক মানবিন্দ্র িবন্দযাপাযযায় হলবখ্বলন,
“কী কেবত্ পাবে লড়া?
খ্ুবল হদ্বত্ পাবে সি আগল, হনবয় আসবত্ পাবে িন্ধ ঘবেে িাইবে, প্রহত্হদ্বনে
মাবি এবন িসাবত্ পাবে আিাজবক, অভাহিত্বক। হিবেষ কবে লন্দ াখ্ন নাবি
রমবত্ ওবঠ হখ্লহখ্ল, হমল াখ্ন আিমকা ফুলিুহে হলবটায়, রক ত্ুক াখ্ন পযাাঁি কবষ
– কথাে পযাাঁি, আে িদ্বল রদ্য় রিনাবক অবিনায়, অবিনাবক রিনায়। রলবলভুলাবনা
লড়াে রল হকক িাবলে মবযযই এবস িাহর্ে িয় অনযেকম িলন, অনযেকম যেণ।”

২২

এই ‘অনযেকম িলন, অনযেকম যেণ’ই আমাবদ্ে আস্বাদ্বনে হিষয়। রসই আস্বাদ্বনে পবথ েঙ্খ রঘাবষে লড়া
আমাবদ্ে প্রাহপ্তে ডালা ভবে রদ্য়। হত্হন মূ লত্ হেশুবত্াষ লড়াই হলবখ্বলন। হকন্তু হলখ্বত্ হগবয় ত্াে সীমানাবক
অবনকটা হিস্তৃত্ কবেবলন। অবনবক মবন কেবত্ পাবেন হেশুবদ্ে লড়ায় সমার্বিত্না, কালবিত্না, নিহনমজাণপুনহনজমজাণ-হিহনমজাণ এসি আবলািনাে অিকাে োখ্াে খ্ুি হক প্রবয়ার্ন আবল? আমো ভুবল াাবিা না রা
কহিগুরু েিীন্দ্রনাথও রল হকক লড়াে মবযয সমাবর্হত্িাস রখ্াাঁর্াে প্রবয়ার্নীয়ত্া অনু ভি কবেহলবলন। খ্ুি
স্বাভাহিকভাবিই রদ্ে-কাল-সময়-সবিত্ন স্রষ্টা েঙ্খ রঘাবষে লড়াবত্ও ত্াই রোনা াায় সমবয়ে স্বে, কালহিধ্বস্ত
মানু বষে িািাকােধ্বহন। ত্াই আপাত্হনেীি ভহঙ্গবত্ িবলও াখ্ন েঙ্খ রঘাষ রলবখ্ন –
“ভাবিা রকমন স্বপ্ন িবত্া
স্ববপ্নে এ আখ্যানাহদ্

সমান সমান পা রমলাত্
ভােত্-পাহকস্তান!”

২৩

ত্খ্ন ভােত্ভাবগে ান্ত্রণা িুবক হনবয় রিবড় ওঠা মানু বষে স্বরূপ উপলহব্ধ কেবত্ আমাবদ্ে অসু হিযা িয় না।
আসবল রেষ পাজন্ত েঙ্খ রঘাষ লড়াে মবযয হদ্বয়ও হেশুবদ্ে মবনে মবযয রগাঁবথ হদ্বত্ িান মানিবপ্রবমে িাণী,
হিশ্বমানিত্ািাবদ্ে উদ্াে ত্রিত্নয। ত্বি ত্া সম্পাদ্ন কবেন সু বেে রপলিত্ায়, লবন্দে পাহেপাবটয, কল্পনা ও
িাস্তবিে অপূ িজ সমন্বয়বিাবযে মাযযবম।
ত্থযসূ ি
১. ভট্টািাাজ আশুবত্াষ। িাংলাে রলাক-সাহিত্য (হিত্ীয় খ্ণ্ড: লড়া)। কযালকাটা িুক িাউস: ১/১ কবলর্ রস্কায়াে,
কহলকাত্া-১২। প্রথম সংস্কেণ: ১৯৬৩। পৃ .৬৫৩
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২. রঘাষ েঙ্খ। লড়াসমগ্র, রদ্’র্ পািহলহেং, ৭৩ িহঙ্কম িযাটাহর্জ হিট, কলকাত্া ৭৩, র্ানু য়াহে ২০১০, পৃ .১৭।
৩. ত, পৃ .২৬
৪. ত, পৃ .২৭
৫. ত, পৃ .২৭
৬. ত, পৃ .২৫
৭. ত, পৃ .৩৪
৮. ত, পৃ .৩২
৯. ত, পৃ .৩৭
১০. ত, পৃ .২৯
১১. ত, পৃ .৪৪
১২. ত, পৃ .৭০
১৩. ত, পৃ .৬
১৪. ত, পৃ .৭
১৫. ত, পৃ .৯
১৬. ত, পৃ .৫৭
১৭. ত, পৃ .১০৩
১৮. ত, পৃ .১৬৪
১৯. ত, পৃ .১৪৬
২০. ত, পৃ .১৬৪
২১. ত, পৃ .১০
২২. ত, পৃ .২০৪
২৩. ত, পৃ . ১৯৭।
*****
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স্বাযীনত্া-পেিত্জী িাংলা কহিত্ায় প্রহত্িাদ্ী রিত্নাে স্বরূপ সন্ধান
রলখ্ক-পহেহিহত্

ফাল্গুনী ভট্টািাাজ
অযাবসাহসবয়ট প্রবফসে
িাংলা কহি নর্রুল কবলর্, িীেভূম, পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােসংবেপ
িাংলা কহিত্াবক নানাভাবি পাঠ কো িবচ্ছ এিং রসই আস্বাদ্ন ও হিবিষণ-মুলক পাঠকৃহত্ র্ন্ম হদ্বচ্ছ নত্ুন
নত্ুন কহিত্া েিনাে সম্ভািনা। কহিত্াবক হনবয় শুযু কল্পনাে আকাবে ডানা রমলা নয় অথিা ত্াবক অিসোাপবনে সঙ্গী কো নয়, আমো রদ্খ্হল স্বাযীনত্া-পূ িজ ও পেিত্জী িাংলা কহিত্া কখ্বনা রকামল সু বে আিাে
কখ্বনা র্লদ্ -গম্ভীে হনবঘজাবষ প্রহত্িাদ্ র্াহনবয়বল াািত্ীয় রোষণ -অনযায় -িঞ্চনা -অসাময -দ্মন-পীড়বনে
হিরুবদ্ধ। সমকালীন নানা সামাহর্ক োর্বনহত্ক প্রসবঙ্গ সমাবলািনাও লহেত্ িবয়বল। রসই কহিত্া িত্জমান
সমবয়ও অত্যন্ত প্রাসহঙ্গক। সমকালীন ও ত্রদ্হেক নানা হদ্ক হনবয় কহিত্ায় রোনা াাবচ্ছ প্রহত্িাদ্। হিবদ্রাি আে
প্রহত্বোয েহিত্ িবচ্ছ িাংলা ভাষায়। রপ্রবম আে প্রহত্িাবদ্, রকামবল-কবঠাবে েহিত্ িবয় িবলবল িার্াে িলবেে
িাংলা কহিত্া। দ্েক রথবক দ্েক পহেিমায় এই প্রহত্িাবদ্ে রিত্নােও নানা িাাঁকিদ্ল লেয কো াায়।
পোযীন ভােবত্ে কািযকহিত্ায় প্রহত্িাবদ্ে আদ্ল আে স্বাযীনত্া-পেিত্জী কহিত্ায় প্রহত্িাবদ্ে প্রকেণ ও
প্রিণত্ায় রিে হকলু টা ফাোক লেয কো াায়। াখ্নই সমাবর্ রদ্বে রকাবনা অনযায় িা অসাময হিপাজস্ত কবেবল
আমাবদ্ে র্ীিন কহি িুপিাপ িবস থাকবত্ পাবেন হন। র্াহনবয়বলন রোভ- প্রহত্িাদ্ হিষ্ণ ত্া। এই সি
প্রহত্িাদ্ রোভ দ্ু ঃখ্ হমবল হমবেই েহিত্ িবয় িবলবল প্রহত্িাদ্ী কহিত্া। প্রহত্িাদ্ী হিন্তা-রিত্না-র্াত্ রসই সি
কহিত্ায় সমার্-রদ্ে-কাবলে িৃ িদ্বথজ ত্রদ্হেক ও ত্রিহশ্বক র্ীিনাাপবনে দ্হললীকেণ আমো লে কহে।
সূ িকেব্দ
পাঠকৃহত্, স্বাযীনত্া-পূ িজ ও পেিত্জী িাংলা কহিত্া, প্রহত্িাদ্, হিবদ্রাি আে প্রহত্বোয, পুরুষত্াহন্ত্রক সমাবর্ে
প্রহত্ রদ্রাি ও সমাবলািনা, ত্রদ্হেক ও ত্রিহশ্বক র্ীিনাাপবনে দ্হললীকেণ।
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স্বাযীনত্া-পেিত্জী িাংলা কহিত্ায় প্রহত্িাদ্ী রিত্নাে স্বরূপ সন্ধান
ফাল্গুনী ভট্টািাাজ
রপ্রবম আে প্রহত্িাবদ্, রকামবল-কবঠাবে েহিত্ িবয় িবলবল িার্াে িলবেে িাংলা কহিত্া। দ্েক রথবক দ্েক
পহেিমায় এই প্রহত্িাবদ্ে রিত্নােও নানা িাাঁকিদ্ল লেয কো াায়। পোযীন ভােবত্ে কািযকহিত্ায়
প্রহত্িাবদ্ে আদ্ল আে স্বাযীনত্া-পেিত্জী কহিত্ায় প্রহত্িাবদ্ে প্রকেণ ও প্রিণত্ায় রিে হকলুটা ফাোক লেয
কো াায়।
প্রসবঙ্গ াািাে আবগ িাংলা কহিত্াে রূপ-রূপান্তবেে কবয়কহট হদ্ক অহত্ সংবেবপ আবলািনা কবে হনবত্
িাই। স্বাযীনত্া-পেিত্জী িাংলা কহিত্ায় আমো নানা কালান্তে ও রূপান্তে লেয কহে। কহি রত্া সাংিাহদ্ক িা
তহত্িাহসক নন, ত্িুও সমবয়ে দ্হললীকেণ আমো ত্াাঁবদ্ে রলখ্ায় রপবয় াাই। অনযহদ্বক সমকালীন প্রসঙ্গহট
মুবল াািাে পেও ত্াবত্ শুনবত্ পাই হিেকালীত্াে সু ে। েিীন্দ্রনাথ ত্রুণ িন্দীবদ্ে িত্যাে হিরুবদ্ধ রা ‘প্রশ্ন’
কহিত্া হলবখ্বলন, ত্া আর্ রা রকানও সমবয় সমান আবিদ্নিািী। সামহয়ক প্রসঙ্গহট মুবল াািাে পেও রা
কহিত্াে প্রাসহঙ্গকত্া রথবক াায় রসই-রত্া আসল েিনা। আর্বকে কহিত্া পড়বত্ পড়বত্ আমাে েঙ্খ রঘাবষে
কহিত্াে কথাহট খ্ুি স্মেবণ আবস“ত্ুহম হক কহিত্া পবড়া? ত্ুহম হক আমাে কথা রিাবিা?
ঘবেে হভত্বে ত্ুহম? িাইবে একা িবস আবলা েবক?
কহঠন রলবগবল িবড়া? রিবয়হলবল আবো রসার্াসু হর্?
১
আহম রা রত্ামাবক পহড়, আহম রা ত্মাে কথা িুহি।”

কহিত্া রকন রা রকাবনা সাহিত্য-সংরূপ(genre) এই কার্হট কেবি। অন্ধ-ত্হমস্রা ঘুহিবয় আমাবদ্ে র্ীিবন
আনবি আবলাক-সন্ধান। র্ীিনানন্দ-এে মবত্া আর্বকে পাঠকও িয়বত্া প্রত্ীো কবেন রকাবনা হিবিকপ্রসিী
২
প্রভাবত্ে- “এই পবথ আবলা রেবল-এ পবথই পৃ হথিীে িমমুহক্ত িবি।”

কহিত্াবক প্রথম রথবক রেষ অিহয কহিত্াই িবত্ িবি, এিযাপাবে হকন্তু রকাবনা কবরামাইর্ নয়।
“শুযু কহিত্াে র্নয এই র্ন্ম, শুযু কহিত্াে
র্নয হকলু রখ্লা, শুযু কহিত্াে র্নয একা হিম সবন্ধযবিলা
ভুিন রপহেবয় আসা...
৩

শুযু কহিত্াে র্নয আহম অমেত্ব ত্াহচ্ছলয কবেহল।” (সু নীল গবঙ্গাপাযযায়)
অথিা,

“আহম আে একিাে আিাজ স্বপ্ন
াা আমাে িাহেবয় াাওয়া কহিত্া
আমাে এিং রা রকাবনা মানু বষে একহটই রিাঁবি থাকাে পৃ হ থিী
ত্াবক খ্ুাঁবর্ রিে কেবিা।
৪

রস র্নয আমাবক াত্ মূ লযই হদ্বত্ রিাক”। (িীবেন্দ্র িবট্টাপাযযায়)
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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স্বাযীনত্া-পেিত্জী িাংলা কহিত্ায় রা াু গ িা কাল-গত্ অহভজ্ঞানগুহল আমো রপবয়হল শুযু সংবেবপ আমো
একটু িবল াাই*নাম মাি স্বাযীনত্া প্রাহপ্তে পে মিামােী- রিকােত্ব -উিাস্তু সমসযা- িু ভুেু মানু বষে গগন-হিদ্ােী িািাকাে।
*প্রিল নগেমু খ্ীনত্া, নগোয়ন, উপহনবিহেক আগ্রাসন।
*নােীবদ্ে কমজবেবি িবল আসা -একটা আলাদ্া রস্পস পাওয়া-ত্াবদ্ে খ্াাঁিা ভাঙাে আহত্জ প্রকাহেত্ িবত্ থাবক
এই সমবয়ে উপনযাস গল্প িা হসবনমায়।
*োর্নীহত্ে েমত্ায়, গ্রামীণ র্ীিবনও ত্াে রিবনার্ল রিাোবস্রাত্ মানু বষে র্ীিবন ও িেীমেপ-যােণাে
হিসর্জন *আত্মবকহন্দ্রক স্বাথজস িজস্বত্া।
*িাাঁ িকিবক নগবেে প্রহত্ প্রথবম রমাি , পবে রমািভঙ্গ-র্হনত্ পলায়নী মবনািৃ হত্ত, আিাে গ্রাবমে প্রহত্
কাত্েত্া।
*সি হকলু ে প্রহত্ একহট উন্ন্াহসকত্া আে ভাঙবত্ িাওয়াে ত্ীব্র িাসনা।
*ঈশ্বে সম্পবকজ রদ্রাি। কখ্বনা িযঙ্গ হিদ্রূপ। কখ্বনা িযাবলে। আযযাহত্মকত্া িমে উযাও িবয় াাওয়া, আে এই
সি ভাবলামন্দ হমহেবয় ত্রত্হে িওয়া একহট ইস্পাত্-কহঠন মন । এই সিই িাংলা কহিত্ায় আনবল একহট পট
পহেিত্জন আে কালান্তে।
এই কালান্তে প্রসবঙ্গ সবোর্ িবন্দযাপাযযায় িলবলন-“পালবট াায় কহিত্াে ভাষা, প্রসঙ্গ, প্রকেণ, শুযু কহিে
অহভনি িিাে আকুলত্াবত্ই নয়। আসবল পালবট াায় িলিাে কথা। রটকহনবকে হনর্স্ব ইহত্িাবসে সবঙ্গ
র্হড়ত্ সভযত্ােই র্হটল-িন্ধুে অগ্রগহত্ে ইহত্িাস। রা অবথজ ‘every age is in age of transition’-রস
অবথজই কালান্তবেে িাবপ কহিে কাবল িদ্বল াায় কহিত্াে ভাষা।”

৫

িত্জমাবনে কহিত্া াখ্ন আমো পহড়, ত্াে ভাষা-িযিিােবক আমো খ্ুি াত্ন সিকাবে রদ্হখ্। ত্াে অন্তেঙ্গ
ও িহিেঙ্গ অথজ (surface and deep structure of the language) রক আমো াহদ্ হঠকঠাক রদ্ািন কহে
ত্বি আমো কহিে অহভপ্রায় িু িবত্ পাহে।
সবোর্ িবন্দযাপাযায় এ প্রসবঙ্গ আবো িবলবলন“কাবিযে ভাষাই কহিে অহভজ্ঞান।িাংলা কহিত্াে কালান্তবেে পবিজ পবিজ এই
সত্যহটই উপলব্ধ িল রা, রনিাৎ িযহক্তগত্ উচ্ছ্বাস এিং ত্াে িযহক্তগত্ প্রকােমাযযমরূপ ভাষা কহিে এিং কাবিযে দ্ু িজ লত্াে হনদ্েজ ন। কহিবক সর্াগ থাকবত্ িয়
‘িযহক্তসমাবর্ে হনহিত্ ভাষা হিহনমবয়ে আত্হত্ে’ হদ্বক। কথযবস্রাত্ িা কথযেীহত্
ইত্যাহদ্ হিষয়বক সির্সু লভ অবথজ গ্রিণ কোয় অিেযই হিপদ্ আবল, প্রত্যবিে
সর্ীি কথযবস্রাবত্ে হভত্ে হদ্বয় হনবত্যে ত্বট রপৌঁলাবনা প্রায় দ্ু ঃসি সাযনা।
আযু হনক িাঙাহল কহিবক পৃ হথিীে অনযবদ্বেে সমসামহয়ক কহিবদ্ে মবত্াই রসই
সাযনায় েত্ থাকবত্ রদ্বখ্ আমো কািয পাঠবকো উৎসাহিত্ থাহক। রদ্হখ্ রা ভাষা
গাঢ় িবত্ িবত্ সৃ ষ্ট িয় রা হিিকল্প, হিিকল্প স্বাযীন িবয় িবল াায় রা প্রত্ীবকে
োবর্য-রস ভাষাে আসল কার্ িল প্রত্যবিে উপাদ্ান মাযযম িযিিাে কবেই
প্রত্যবিে র্ীণজ আিেণ সহেবয় রফলা। ভাষা হনবয় এ অসাযয সাযন হত্হন কেবত্
পাবেন, হাহন র্ীিবনে স্থায়ী মূ লযগুহল সম্ববন্ধ সবিত্ন। ত্াাঁে কাবল কহিত্া মাবন রসই
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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মূ লয-সবিত্নত্া িা আত্ম-সবিত্নত্ােই প্রগহত্। রস প্রগহত্ একই সবঙ্গ িযহক্তগত্
এিং মানহিক।”

৬

এই সমবয়ে িাংলা কহিত্ায় হিষয় ও আহঙ্গবকে মবযয এই সি হকলুে প্রভাি লহেত্ িয়- রদ্ালািলিৃ হত্ত সংেয়
হর্জ্ঞাসা সনাত্ন োশ্বত্বক িযাবলে র্ানাবনা হিজ্ঞানমনস্কত্া তহত্িয ও পেম্পোে প্রহত্ অনু িত্জ ন হিিত্জন এিং
প্রিত্জন-ভুিনায়ান পণযিাদ্-িীল-অিীবলে রদ্ড়া ত্পবক াাওয়া-নােীিাদ্ী আবন্দালবনে রস্রাত্ ও হিপ্রত্ীবপ হলঙ্গোর্নীহত্-মূ লযবিাবযে অিেয় -প্রর্ন্মসঙ্কট- একান্ন্িত্জী পহেিাবেে অিলু হপ্ত– হনউহক্লয়াস িা মবনাফযাহমহলে
িাড়িাড়ন্ত-ইবলহিক হমহডয়া ও ান্ত্র-প্রাু হক্তে মায়ার্াল-াু গপৎ সংবাাবগে হিপ্ল্ি আে সংবাাগিীনত্া -কহিত্াে
উবঠান রথবক দ্েজন-হিন্তাে িমহ্রাসমানত্া। রিাবখ্ে সামবন রকাবনা িড় হিস্ময় না থাকা- েেীেী রপ্রবমে ও
আসঙ্গ- হলপ্সাে লাগামিীন িনজণা।
সমকালীন ও ত্রদ্হেক পটভূহমঃ রপ্রবম প্রহত্িাবদ্
সমকালীন ও ত্রদ্হেক নানা হদ্ক হনবয় কহিত্ায় রোনা াাবচ্ছ প্রহত্িাদ্। হিবদ্রাি আে প্রহত্বোয েহিত্ িবচ্ছ
িাংলা ভাষায়। রপ্রবম আে প্রহত্িাবদ্, রকামবল-কবঠাবে েহিত্ িবয় িবলবল িার্াে িলবেে িাংলা কহিত্া। দ্েক
রথবক দ্েক পহেিমায় এই প্রহত্িাবদ্ে রিত্নােও নানা িাাঁকিদ্ল লে কো াায়। পোযীন ভােবত্ে
কািযকহিত্ায় প্রহত্িাবদ্ে আদ্ল আে স্বাযীনত্া-পেিত্জী কহিত্ায় প্রহত্িাবদ্ে প্রকেণ ও প্রিণত্ায় রিে হকলুটা
ফাোক লে কো াায়। াখ্নই সমাবর্ রদ্বে রকাবনা অনযায় িা অসাময হিপাজস্ত কবেবল আমাবদ্ে র্ীিন কহি
িুপিাপ িবস থাকবত্ পাবেন হন। কহিত্ায় হত্হন সমাবলািনা কবেবলন। মবন পবড়, িন্দীিত্যাে প্রহত্িাবদ্
েিীন্দ্রনাথ হলবখ্হলবলন ‘প্রশ্ন’ কহিত্ায় “াািাো রত্ামাে হিষাইবল িায়ু হনভাইবল ত্ি আবলা/ত্ুহম হক ত্াবদ্ে
েমা কহেয়াল ত্ুহম হক রিবসল ভাবলা??” আে নর্রুল ইসলাম রত্া কহিত্ায় প্রহত্িাদ্ েিনা কেবত্ কেবত্
হিবদ্রািী কহি িবয় উঠবলন।
স্বাযীনত্া-পেিত্জী কবয়কর্ন কহিে কহিত্ায় প্রহত্িাদ্ী রিত্নাে দ্ু ’একহট প্রহত্িাদ্ী স্বে ও সু ে আমো ত্ুবল
যেহলক) ‘াাো কথা িলবল ত্াো রিািা
াাো শুনবল সকবলই
র্ন্ম রথবকই িহযে। অথি
সভায় হমহলবল হত্ল যােবণে ঠাাঁই রনই।
াাো উপহস্থত্ ত্াো ি হু হদ্ন মৃ ত্
হকন্তু সকবলই িাত্ত্াহল হদ্বচ্ছ
৭

কী র্নয এিং কাবক একর্নও র্াবন না ’ –িীবেন্দ্র িবট্টাপাযায়ায়

খ্) ‘রা রদ্য়াবল িুহড় হদ্ত্ এত্হদ্ন ঘুবাঁ ট
ভদ্রবলাবকে রিটাো রসখ্াবন র্ুবট
ত্াবত্ নানা েং ফহলবয় হগবয়বল হলবখ্
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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িুহড় র্াবন নাবকা কাো রকান দ্ল কী রক
...

...

...

িুহড় ভাবি িাবত্ হনবয় রগািবেে িুহড়৮
আর্াদ্ীে িল ক’িলে? দ্ু ই কুহড়...”- সু ভাষ মুবখ্াপাযযায়।

গ) ‘রদ্ে আমাবদ্ে আর্ও রকাবনা
রদ্ে আমাবদ্ে আর্ও রকাবনা
৯
রদ্ে আমাবদ্ে রকাবনা মাত্ৃভাষা রদ্য়হন এখ্বনা’- েঙ্খ রঘাষ।

ঘ) ‘রদ্বেে পাথে াহদ্ রলদ্বে াায়
হিবদ্ে কী কবে?
লাত্ রনই-ভাত্ রনই রকান কাম পাথবে- মচ্ছবি
রত্ামাবদ্ে?’ –

১০

েহক্ত িবট্টাপাযযায়।

এই প্রসবঙ্গ কহি মহণভূষণ ভট্টািাবাজে ‘পদ্ধহত্’ কহিত্াহটও স্মেবণ আবস। রাখ্াবন এক রির্ায় খ্ামবখ্য়ালী
কহিে কথা িলা িবচ্ছ, াাে রলখ্া ভািায় এিং োলা যোয়। একহদ্ন রলাবক ত্াে ডানিাত্ রকবট হনবয় রগল।
রস শুরু কেল িাাঁ -িাত্ হদ্বয় রলখ্া, ত্াে র্বনয ত্াে িাাঁ -িাত্ও কাটা রগল। পাঠকবদ্ে এিাে রস মুবখ্ মুবখ্
িলবত্ লাগল, পাঠকো হলবখ্ হনল রসই কহিত্া। সেকােী র্োদ্ো এবস নযাকড়া আে হসবমন্ট হদ্বয় ত্াে মু খ্
িন্ধ কবে হদ্বয় রগল। রস দ্বম রগল না। সমুদ্রত্ীবে অন্তিীন িাহলে ওপে রস পা হদ্বয় হলখ্বলা। আে ত্ােপে“ডালকুত্তাো আিাে হনঃেবব্দ এবলা এিং
এিাে ত্াে দ্ু বটা পা-ই কামবড় রখ্বয় হনবয়
িবল রগল
রস হিোল সমুদ্রগর্জবনে হদ্বক কান রপবত্
একটু িাসবলা। কােণত্ত্হদ্বন ত্াে রিবয়ও রিহে
েহক্তোলী এিং দ্ূ েদ্েজী
হত্ন র্ন রলখ্ক
এবস রগবল।”

১১

এই কহিত্াে সবঙ্গ ১৯৮২ সাবল প্রকাহেত্ রসহলনা রিাবসবনে ‘নীল ময়ূ বেে রা িন’ উপনযাবসে একহট অংবেে
হমল পাই- এই উপনযাবসে রকন্দ্রীয় িহেি কাহ্নুপাদ্বক যবে হনবয় াায় োর্াে মন্ত্রী রদ্িল ভদ্র। কাহ্নুপাবদ্ে
অপোয রস র্াহত্বত্ ব্রাত্য, ত্াে মুবখ্ে ভাষায় রলখ্া পদ্ োর্সভায় ত্াবক পড়বত্ রদ্ওয়া িয় না, অপমান কবে
ত্াহড়বয় রদ্ওয়া িয়। পবে িন্দী কবে োখ্া িয় িুন ঘবে, সবঙ্গ িবল অসিনীয় হনাজাত্ন। োর্-প্রেংসা না কবে
রস রা রলাকভাষায় েিনা কেবত্ িায় রলাকর্ীিবনেই কথা। আে এই অপোবয ত্াে দ্ু ’িাত্ রকবট রনওয়া িয়।
োেভাষাে িনাম র্নগবণে ভাষাে রসই েক্তিো ভাষা আবন্দালবনে (১৯৫২) স্মৃহ ত্ উবস্ক রদ্য় রসহলনাে এই
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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উপনযাস। মবন পড়বি আহেকান কহি রিোহমন রমালাবয়র্-এে কথা, াাাঁবক ত্দ্ানীন্তন

িণজবিষময নীহত্ে

কােবণ ফাাঁহস রদ্ওয়া িবয়হলল। আে কাবলা মানু বষো রোবভ দ্ু ঃবখ্ অপমাবন প্রশ্ন ত্ুবলহলল – “how long we
shall tolerate the politician’s hungry for power!” এই সি প্রহত্িাদ্ রোভ দ্ু ঃখ্ হমবল হমবেই রান
ত্রত্হে িয় মহণভূষবণে ‘পদ্ধহত্’ কহিত্াে েেীে।
ব্রত্ িিিত্জী ে ‘গাযাো’ও উবেখ্য। আমাবদ্ে প্রহত্িাদ্িীন আত্ম-সমাবলািনািীন হিবিক-হিসহর্জত্ এই র্ীিন রান
কহিে মবত্ গাযা-র্ীিন।
“গাযাো রিাবি না হকলু।
েত্াব্দী, সম্পকজ, সেকাে।
... ... ...
রযাপাবদ্ে খ্ুেী ক’রে কাটাবনা র্ীিন,
হপবঠ ভােী রমাট হনবয় িুাঁবক পড়া
িুক, মু্খ্, কান, িুল, হর্ভ
হিলকুল গাযা গাযা লাবগ।”১২
এই প্রহত্িাবদ্ে মবযয কহি হনবয় আবসন আমাবদ্ে আত্মখ্েন ও আত্ম-প্রিঞ্চনাে হিরুবদ্ধ একহট সমাবলািনাও।
রামন“মুদ্রাোহসত্ হদ্ন
হভহডওগ্রাহসত্ সন্ধযা
সি ঘবে রলাট রলবল
হটহভ রদ্বখ্ আত্মঘাত্ রেবখ্।’

১৩

প্রহত্িাদ্ী রিত্নাে প্রকাবেে সবঙ্গ সবঙ্গ অবনক সময় কহিত্া প্রিােযমজী প্রপাগাো িবয় উবঠ কহিত্াবক অবনক
সময় হেহল্পত্ িবত্ রদ্য়হন- েহক্ত িবট্টাপাযযায়, সু নীল গবঙ্গাপাযযায়, োমসু ে োিমান, েঙ্খ রঘাষ, মহণভূষণ
ভট্টািাাজ, ব্রত্ িিিত্জী, িুদ্ধবদ্ি দ্ােগুপ্ত, রথবক শুরু কবে এই দ্েবকে (২০১০) রেষ পাজন্ত কহিবদ্ে মবযয
লহেত্ িবচ্ছ এই প্রিণত্া। প্রহত্িাদ্ী হিন্তা-রিত্না-র্াত্ রসই সি কহিত্ায় সমার্-রদ্ে-কাবলে িৃ িদ্বথজ ত্রদ্হেক
ও ত্রিহশ্বক র্ীিনাাপবনে দ্হললীকেণ আমো লে কহে।
োেহিরুবদ্ধ েমত্াত্বন্ত্রে- োসনত্ন্ত্র২. িাংলা কহিত্ায় প্রহত্িাদ্ ধ্বহনত্ িবয়বল িােিাে। োে-োসনত্ন্ত্র-েমত্াে অপিযিিাবেে হিরুবদ্ধ। রাখ্াবন
রাখ্াবন অনযায়-অত্যািাে, অসাময আে অিদ্মন-ত্ােই হিরুবদ্ধ। আে ত্াবত্ প্রকাহেত্ িবয়বল আত্ম-সমাবলািনা।
কখ্বনা এই প্রহত্িাদ্ী স্বে আে রদ্রাি উচ্চাহেত্ িবয়বল হিনীত্ ভাবি। আিাে কখ্বনা কহিত্াে পঙহক্তবত্ গবর্জ
উবঠবল োলাময়ী একহট ভঙ্গী। এই প্রসবঙ্গ কহি েঙ্খ রঘাবষে ‘িািবেে প্রাথজনা’ িা ‘রিত্াবলে লাহঠ’ কহিত্া
অিেযই স্মেণবাাগয - রাখ্াবন খ্ুি উচ্চ স্বে রনই হকন্তু ত্িু হিনীত্ভাবিই সময় ও সমাবর্ে সমাবলািনা েবয়বল
এই সি পঙহক্ত মালায়২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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োর্যর্বয়ে উোস আবলা িলসাবনা প্রফুেত্া অথজিীন িবয় াায় প্রর্ন্ম াহদ্ সু স্থ না থাবক, াহদ্ সন্তাবনো
রগাপন েয়-রোবগ রেষ িবয় াায় ত্াই কহিে প্রাথজনা-“ধ্বংস কবে দ্াও আমাবক াহদ্ িাও/আমাে সন্তহত্ স্ববপ্ন
থাক।” প্রর্ন্মবক িাাঁিাবনাে অনহন্তম িাসনা এই কহিত্াবত্ও“রিত্াবলে লাহঠ হনবয় িবস আহল রলািাে হসাঁহড়বত্
কাল োহি রকবট াাবি ভাহি, ওো িাসে র্াগুক
এমন োহিবত্ রকান ফণা এবস রান না ওবদ্ে
হেয়বে কুেল কবে, রকবট াাক রপ্রবমে প্রিে
...

...

...

আহম শুযু এই খ্াবন প্রিেীে মবত্া রর্বগ রদ্হখ্
রান না ওবদ্ে গাবয় রকান নাহগনীে শ্বাস লাবগ
রান রকাবনা ঘুম, রকাবনা কালঘুম মায়াঘুম এবস
হেয়ে না লুাঁবত্ পাবে আর্ এই হনেীথনগবেরিত্াবলে লাহঠ রান এ কাল-প্রিবে মবন োবখ্
িম্পকনগবে আর্ কানীে িিান্ত িােহদ্বক।”

১৪

আগামী প্রর্ন্মবক িাাঁহিবয় োখ্াে দ্াহয়ত্ব হপত্া িা অহভভািবকে। িাাঁদ্ সদ্াগবেে মবত্াই আর্ সকল হপত্াবক
াািত্ীয় িিান্ত িযথজ কবে হদ্বত্ িবি। িাসে ঘবে লহখ্ন্দে আে রিহুলা হমহলত্ িবয় হনবয় আসু ক আগামীে
সম্ভািনা।
িুদ্ধবদ্ি দ্ােগুপ্ত ত্াাঁে কহিত্ায় সমাবলািনা কবেন কল্পবলাক হিিােী কহিবদ্ে- াাো সমাবর্ে রকাবনা
সমসযাে প্রহত্ দ্ৃ হষ্টপাত্ না কবে শুযু কহিত্া-পাবঠে আসবে াািাে প্রাণান্তকে প্রহত্বাাহগত্ায় মাবত্। গনগবন
আকাবেে হনবি ‘রলাভ আে রলাভ’, োর্নীহত্ে দ্াদ্াো েহফকুল রক ‘আপহন’ ‘আপহন’ িবল িাত্ কোে রিষ্টা
কেবল, পুরুহলয়াে িাসপাত্াবল রুগীে পাবে কুকুে শুবয় আবল, মাষ্টাবেে িাে মাবসে মাইবন িয় হন, এম এ
পাে কবেও রা রলবলটাে িাকহে িয় হন রস গলায় দ্হড় হদ্বয়বল, গ্রাম দ্খ্ল আে রিদ্খ্ল িলবল আে হঠক রসই
সময়“অবনক দ্ূ বেে গ্রি
কলকাত্ায়
িামাপুকুে রলবন
মুবখ্ পাউডাে মাখ্বল হগহেযােী,
পাাঁিবো পবনে র্ন
কহিত্া পড়বি
আর্ নন্দন রমলায়।
পাাঁিটায় শুরু িবি,
হত্ন ঘণ্টা িাহক।
হগহেযােীে িউ িাথরুম রথবক
হিৎকাে কেবল- কই শুনবলা, দ্ু ’র্বন
দ্ু ’রটা কবে পড়বিা না হক দ্ু ’রো দ্ু ’রো কবে?”

১৫

২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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এই কহিত্া আমাবদ্ে ত্রিত্বনযে দ্ের্ায় হক কড়া নাবড় না?
প্রহত্িাদ্ী রিত্নাে প্রকাবেে সবঙ্গ সবঙ্গ অবনক সময় কহিত্া প্রিােযমজী (প্রপাগাো) িবয় উবঠ কহিত্াবক
অবনকসময় হেহল্পত্ িবত্ রদ্য় হন। হকন্তু রিে হকলু কহিত্ায় আমো সমবয়ে দ্হললীকেণ লে কহে।
নােীোও সমান ত্াবল হলবখ্ িবলবলন কহিত্া- ত্াাঁবদ্ে রলখ্ায় দ্ু বটা প্রিণত্া রদ্খ্া াাবচ্ছ-মানিী- সত্তাে
প্রহত্ষ্ঠা আে অনযহদ্বক পুরুষত্াহন্ত্রক সমাবর্ে প্রহত্ রদ্রাি ও সমাবলািনা। এই সময়-পবিজে নােীবদ্ে কহিত্ায়
রা প্রহত্িাদ্ ত্াে একহট িড় ত্রিহেষ্টয- ত্াবদ্ে প্রহত্িাবদ্ে লেয এই পুরুষত্াহন্ত্রক সমার্। ত্াে প্রহত্ প্রশ্ন ও
িযাবলে র্ানাবনা। হির্য়া মুবখ্াপাযযায়, কহিত্া হসংহ্, রকত্কী কুোহে ডাইসন, নিনীত্া রদ্িবসন, মহেকা
রসনগুপ্ত, ত্রিত্াহল িবট্টাপাযযায়, ত্সহলমা নাসহেন, িীহথ িবট্টাপাযযায়, হিিা লাহিড়ী, অিনা হিশ্বাস প্রমুবখ্ে নাম
কো াায়।
কহিত্া হসংবিে নাম এ রেবি স্মেবণ আবস। ত্াাঁে কহিত্াে ভাষায় িহলষ্ঠত্া আে রর্াবেে র্ায়গাহট
অননু কেণীয়। ত্াাঁে একহট প্রহত্িাদ্ী কহিত্া ত্ুবল হদ্লাম“ঈশ্বে রা ভাবি ভাবলািাবস?
মানু ষ হক ভাবলািাবস ত্ািােই আদ্বল
ত্াই এবত্া কষ্ট এত্ রফনা?
... .... ...
মানু ষ হক রর্বনশুবন দ্ু ঃখ্ রদ্য় াহদ্ ভাবলািাবস?
মানু ষ হক সমস্ত রিদ্না ঢাবল হিবষ?
নীল কবে র্বে রদ্য় রদ্ি
মানু ষ হক ত্ৃষ্ণাে আসি িুবক রেবল োবখ্
মানু ষ হক এই ভাবি ভাবলাবিবস হিে হিেকাল
মানু ষীবক এভাবি কাাঁদ্াবি?।”

১৬

রকত্কী কুোহে ডাইসন-এে ‘তহত্িাহসক’ কহিত্াহট োমকথাে নিহনমজাণ আিাে এই পুরুষত্াহন্ত্রক সমার্
কাঠাবমাে প্রহত্ রিষ-হমহেত্ সমাবলািনাও“এত্ ক’রেও হকন্তু োহন্ত িল না
অিবেবষ
খ্ল র্নগবণে
মবনােেবনে র্নয
রপায়াহত্ স্ত্রীবক
ললনা ক’রে
ঘে রথবক রিে কবে হদ্বলন।’

১৭

অথিা হিিা লাহিড়ীে একহট কহিত্ায় প্রকাহেত্ িবচ্ছ এত্হদ্বনে অিদ্হমত্ নােীে একান্ত ইবচ্ছ“ভাবলা কবে রর্বন হনও মা রগা
িে িবয় রা আসবল, রস েন্ধন পটীয়সী হক না
অথিা গৃ িকমজ হনপুণ
প্রকৃত্ সু ন্দে লাড়া হকন্তু পিালাপ হনষ্প্রবয়ার্ন
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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...

...

...

িযাাঁ মা াািাই কবে হনও াথা কনযাপণ আে কনযাভূষণ
আে ফাল্গুবনে উৎসি োবত্ োযায় পাই
উৎকৃষ্ট িেত্নু খ্াহন, নইবল পবেে ফাল্গুবনে আবগই
আহম হকন্তু অনয পুরুবষ কেি গমন- অনযপুরুষ
াাে রদ্িবোভা মাবপ মাপ, হঠক ঠাক ঠমক ঠামক।”

১৮

আে অনয এক প্রশ্ন লুাঁবড় হদ্বলন মহেকা রসনগুপ্ত- ‘আপহন িলু ন মািজ রমবয়ো হক হিপ্ল্বিে রসিাদ্াসী িবি?’
প্রহত্িাবদ্ে উলবটা হপবঠই রত্া রপ্রম, রদ্েবক ভাবলািাহস িবলই রত্া আমো প্রহত্িাবদ্ গবর্জ উহঠ াািত্ীয়
ভোমীে হিরুবদ্ধই রভাগসিজস্ব ভুিনগ্রাবম প্রহত্হনয়ত্ আমো রা আত্মস্বাথজিহেত্াথজ ত্াে িীর্ িুবন িবলহল, হটহভ
হসহেয়াল-রগাগ্রাবস হগবল এক অগভীে র্ীিনাাপন কবে িবলহল-, ত্াে প্রহত্িাদ্ িবে পড়বল এই সারহত্বকও“...রত্ামাে ঘবে হকবসে গুবমাট কাাঁদ্বলা রকন খ্ুহক?
িযাবনল ভো িাসযলাসয হদ্চ্ছ না রা উাঁহক!
এবসা মাহত্, যু ম মিাই পবিবল রত্া হর্না
রভবি হক লাভ সহত্য কবেই রিাঁব ি আহল হক না
র্ীিন রত্ামাে িাপ কা হর্হনস ভয় হক হনন্দায়
আপহন িাাঁিবল িাবপে নাম হর্বন্দগী ‘হিন্দাস’...

...

...

ত্িুও িবল ওয়ান রড মযাি- রয় আহল-রয় আহলিােহদ্বক আর্ ভাঙ্গাে গার্ন হেকড়সু দ্ধ েয়
পাড়াে রলবল মত্ত রখ্লায়, হদ্বচ্ছ রা িাত্ত্াহল
িলবল –আিা! কী রমবেল গুরু, লয়, লয়, লয়...”

১৯

প্রহত্িাদ্ী হিন্তা-রিত্না-র্াত্ রসই সি কহিত্ায় সমার্-রদ্ে-কাবলে িৃ িদ্বথজ ত্রদ্হেক ও ত্রিহশ্বক র্ীিনাাপবনে
দ্হললীকেণ আমো লেয কহে। আে কহিে কথা আমোও প্রশ্ন ত্ুহল“ এ ওবক ঈষজা কবে রিাঁবি আবল
রস ত্াবক ঘৃ ণা কবে রিাঁবি আবল
এ ওে রপলবন ওৎ রপবত্ হেকােী রামন
রস ত্াে িোহি হলহনবয় হনবত্ ত্ৎপে খ্ুি
একহট েত্াব্দী রদ্হখ্ হপলসু বর্ হনবভ আসা দ্ীপ
হমহলহমহল হদ্ন রগল োত্ রগল কলবি হিিাবদ্
ভাবলািাসািাহস কবি আে, আে কবি িবি?”

২০

রপ্রবম আে প্রহত্িাবদ্ রা কহিত্াগুহল েহিত্ িবয় িবলবল, রসই কহিত্ায় ফুবট উঠবল িাংলা ও িাঙাহলে
োর্বনহত্ক আথজ -সামাহর্ক এিং সাংস্কৃহত্ক র্ীিনাাপবনে নানা মুদ্রা। ফুবট উঠবল ‘র্ন্মভূহমে আবলাে কথা’।
িাংলা কহিত্াবক াহদ্ ভােত্ীয় কহিত্াে রপ্রোপবট রেবখ্ হিিাে কহে- আন্তর্জাহত্ক কহিত্া হদ্বয়ও হিিাে কহে,
ত্বি রদ্খ্া াাবি “িাংলা কহিত্াে হিষয় ও আহঙ্গবকে প্রািুাজ এিং েহক্ত রকাবনা অংবেই কম নয়। িাংলা কহিত্া
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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ত্থা অেবেে এই উৎসি ভাঙন ও হিপাজবয়ে মুবখ্ দ্াাঁহড়বয় থাকা আমাবদ্ে র্ীিবন একহট রকামল শুশ্রূষাে
মবত্া রনবম আবস। আে আমো এক অদ্ময র্ীিনীেহক্তবত্ ভবে উহঠ।”

২১

সূ িহনবদ্জে:১. রঘাষ েঙ্খ, পাাঁর্বে দ্াাঁবড়ে েব্দ-৬০, রেষ্ঠ কহিত্া, রদ্’র্,

কলকাত্া, পহেিহযজত্ অষ্টম সংস্কেণ, ১৯৯৯,

পৃ ষ্ঠা-১১৯
২. দ্াে র্ীিনানন্দ , সু বিত্না , রেষ্ঠ কহিত্া, ভােহি, কলকাত্া, িবয়াদ্ে মুদ্রণ, ২০১২ পৃ ষ্ঠা-৫০
৩. গবঙ্গাপাযযায় সু নীল, আহম কী েকম ভাবি রিাঁব ি আহল, রেষ্ঠ কহিত্া, রদ্’র্, কলকাত্া, ২০১১
৪. িবট্টাপাযযায় িীবেন্দ্র, মিাবদ্বিে দ্ু য়াে -১৬,রেষ্ঠ কহিত্া, রদ্’র্, কলকাত্া,২০১২ পৃ ষ্ঠা-৬৬
৫. িবন্দযাপাযযায় সবোর্, িাংলা কহিত্াে কালান্তে, রদ্’র্, কলকাত্া, ২য় সংস্কেণ্, ২০০৮, পৃ ষ্ঠা-১১
৬. ত্বদ্ি, পৃ -১৭
৭. িবট্টাপাযযায় িীবেন্দ্র, আে এক আেবম্ভে র্নয, রেষ্ঠ কহিত্া, রদ্’র্, কলকাত্া, ২০১২ পৃ ষ্ঠা-১৪৬-১৪৯
৮. মুবখ্াপাযযায় সু ভাষ, িুহড় লু াঁবয়, রেষ্ঠ কহিত্া, রদ্’র্, কলকাত্া, িাদ্ে সংস্কেণ, ২০০৮, পৃ ষ্ঠা-১৬৪
৯. রঘাষ েঙ্খ, রদ্ে আমাবদ্ে আর্ও রকাবনা, রেষ্ঠ কহিত্া, রদ্’র্, পহেিহযজত্ অষ্টম সংস্কেণ, ১৯৯৯,
পৃ ষ্ঠা- ১৪০-১৪১
১০. িবট্টাপাযযায় েহক্ত, ভাত্ রনই, পাথে েবয়বল, রদ্’র্, কলকাত্া, ২য় সংস্কেণ, ১৯৮৯, পৃ ষ্ঠা-৯
১১. ভট্টািাাজ মহণভূষণ, পদ্ধহত্, রেষ্ঠ কহিত্া, রদ্’র্, কলকাত্া, পৃ ষ্ঠা-১২৭-১২৮
১২. িিিত্জী ব্রত্, গাযাো, ভালিাসা রনই, রেষ্ঠ কহিত্া, রদ্’র্, কলকাত্া, ২০০২
১৩. িিিত্জী ব্রত্, রকন, র্াবনা? রেষ্ঠ কহিত্া, রদ্’র্, কলকাত্া, ২০০২
১৪. রঘাষ েঙ্খ, রিত্াবলে লাহঠ, মুখ্ রঢবক াায় হিজ্ঞাপবন, রেষ্ঠ কহিত্া, রদ্’র্, কলকাত্া,
১৫. দ্ােগুপ্ত িুদ্ধবদ্ি, নন্দন রমলা, উাঁহক মাবে নীল আমজিং, সৃ হষ্ট প্রকােন, ২০০১
১৬. হসংি কহিত্া, একাকী কান্ন্া, রেষ্ঠ কহিত্া, রদ্’র্, কলকাত্া, ১ম প্রকাে, ১৯৮৭
১৭. ডাইসন রকত্কী কুোহে, তহত্িাহসক, রেষ্ঠ কহিত্া, রদ্’র্, কলকাত্া, ২০০৬
১৮. লাহিড়ী হিিা, অ-দ্াসীে র্ীিন, রেষ্ঠ কহিত্া, রদ্’র্, কলকাত্া, ২০০৭
১৯. ভট্টািাাজ ফাল্গুনী, িযহক্তগত্ িাউোহে, টকটাইম ফুহেবয় আসবল, ভাষাহলহপ, কলকাত্া, ২০১৫
২০. িিিত্জী ব্রত্, ওই হদ্বক াাবিা, রেষ্ঠ কহিত্া, রদ্’র্, কলকাত্া, ২০০২
২১. দ্র. ভট্টািাাজ ফাল্গুনী, িাংলা কহিত্াে রূপ-রূপান্তে, ভাষাহলহপ, কলকাত্া, ২০১৬
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তহত্িয ও নর্রুল গীহত্ে ভাষা হনমজাণ: হিষয় কাহলদ্াস
রলখ্ক-পহেহিহত্

পাথজসােহথ সেকাে
ভােপ্রাপ্ত অযযে, রকাটহেলা মিাহিদ্যালয়
পুরুহলয়া, পহিমিঙ্গ, ভােত্
সংহেপ্তসাে
সাথজক সাহিত্য সৃ হষ্টবত্ পেম্পো একহট গুরুত্বপূ ণজ হিষয়। রা রকান সাথজক হেল্পীই পূ িজসূেীবদ্ে িাো সাহিবত্যে
রকান না রকান পাজাবয় রকান না রকান ভাবি ঋণী। িাঙাহলে র্ীিন ও সাহিবত্যে রেবি মিাকহি কাহলদ্াস
এমনই একহট নাম। হিদ্যাসাগে, মযু সূদ্ন রথবক শুরু কবে হিবর্ন্দ্রনাথ, েিীন্দ্রনাথ হকংিা িেপ্রসাদ্ োস্ত্রী
রকউই কাহলদ্াসবক উবপো কেবত্ পাবেনইহন িেং ত্াাঁ ে সাহিবত্য িােিাে আকৃষ্ট িবয়বলন। হেল্প, সাহিবত্যে
হভন্ন্ রেবিই হত্হন প্রভাি হিস্তাে কবেবলন। িাঙাহল র্াত্ীে প্রকাে মাযযম রা গান, রসখ্াবনও ত্াাঁে উজ্জ্বল
উপহস্থহত্। এবেবি েিীন্দ্রনাথ, নর্রুবলে গানও ত্াাঁে িযহত্িম নয়। কহিত্াে পাোপাহে নর্রুবলে সাথজক
সৃ হষ্ট ত্াাঁে গান। গাবনে গভীেত্া, মাযু াজ সবিবত্ই হত্হন অননয। ত্াাঁে গান রা গভীেত্াে িাণী হনবয় আবস,
রসখ্াবনও কাহলদ্াবসে গত্ায়াত্। রস িাণী হনমজাবন কাহলদ্াস কখ্নও প্রত্যে, কখ্নও পবোেভাবি প্রভাহিত্
িবয়হলবলন। কাহলদ্াবসে রমঘ াবেে িাণী িিন কবে হপ্রয়াে সহন্ন্যাবন রপৌঁলিাে অঙ্গীকাে কবে। নর্রুবলও
রসই কথাই ফুবট ওবঠ ‘পেবদ্েী রমঘ’-এে মবযয হদ্বয় িাত্জা রপ্রেবণে মাযযবম। াে রমঘবক পথহনবদ্জে
কবেহলল; আর্ও নর্রুবলে গাবন রসই আকুহত্। কাহলদ্াবসে রমঘ িাত্জা হনবয় অলকায় রপৌঁবলবল, ােহপ্রয়াে
িণজনাও আবল রসখ্াবন। নর্রুল ত্াাঁে গাবনে মবযয হদ্বয় রসই ভাষা রসই ভািবক যবেবলন। এবসবল
েকুন্তলাও—ঋহষে অহভোপ িবয়। েঘুি ংবেে ‘ত্মালত্াহল’ ত্াাঁবক রমািাহিষ্ট কবেবল। আে এভাবিই তহত্বিযে
সবঙ্গ আযু হ নক মবনে হমলনসাযন নর্রুলবক রেষ্ঠবত্বে আসন হদ্বয়বল।
সূ িকেব্দ
নর্রুল, গান, ভাষা, তহত্িয, কাহলদ্াস, প্রকৃহত্, রপ্রম
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তহত্িয ও নর্রুল গীহত্ে ভাষা হনমজাণ: হিষয় কাহলদ্াস
পাথজসােহথ সেকাে
আনন্দিযজন প্রদ্ত্ত উপমা অনু সেণ কেবল িলা াায় িৃ ে োখ্াহদ্ এক িবলও নি নি িসবন্ত ত্া নি নি মূ হ ত্জ
পহেগ্রি কবে। এই

নিরূপ পহেগ্রিণ রকিলমাি রকিলমাি প্রকৃহত্ে একলি অহযকাে, রস কথাে মানযত্া

থাকবলও পাোপাহে প্রকৃহত্ ও এ দ্ু ইবয়েই প্রহত্হনহযত্ব কবে রা, রসই সাহিত্যবকও আনবত্ িয়। আে ত্া াহদ্
রকান মিাকহিে সাহিত্য িয়, আে ত্া অপে রকান রম হলক রলখ্নীে মযয হদ্বয় নিরূপ পায়, ত্া িবল রত্া আে
কথাই রনই। আে এ হিষয়টাই রদ্বে রদ্বে কাবল কাবল ঘবট িবলবল। িহিভজােত্ এিং ভােত্িবষজে ধ্রুপদ্ী
সাহিবত্যে রেবি এই হিষয়হট প্রবাার্য। রসই কােবণ োমায়ণ, মিাভােবত্ে কাহিহনও মযু সূদ্ন-েিীন্দ্রনাবথে
িাবত্ নিরূপ পহেগ্রি কবে।
িযহত্িমী নন ধ্রুপদ্ী কহি কাহলদ্াসও। রা কাহলদ্াবসে কহিত্ববক স্বীকৃহত্ হদ্বয় মিাকহি গযয়বট প্রেহস্ত
েিনা কবেবলন ত্াাঁে েকুন্তলা িন্দনাে মবযয হদ্বয়। পািাবত্যে মিাকহিে স্বীকৃহত্ রত্া হললই। পাোপাহে উহনেহিে েত্বকে প্রায় প্রহত্হট িাঙাহল মননই কাহলদ্াস িাো প্রভাহিত্ হলবলন। িহঙ্কম ত্াাঁে উপনযাবস ভুহে ভুহে
কাহলদ্াস রথবক উদ্ধৃহত্ হদ্বচ্ছন, মযু সূদ্ন িন্ধু রগ েদ্াস িসাকবক রলখ্া হিহঠবত্ কাহলদ্াবসে সেদ্ধ উবেখ্
কেবলন, হিদ্যাসাগে েকুন্তলাে অনু িাদ্ কেবলন, হিবর্ন্দ্রনাথ ঠাকুে রমঘদ্ূ বত্ে সািলীল িঙ্গীকেণ কেবলন,
েিীন্দ্রনাবথে কহিত্া, হিহঠপি, গাবন কাহলদ্াস অহনিাাজভাবি এবস পবড়বল, --রমঘদ্ূ বত্ে অনু িাবদ্ে রিষ্টা
কেবলন হিহভন্ন্ লবন্দ, স্তিবক ভাগ কবে। িেপ্রসাদ্ োস্ত্রী এবকে পে এক প্রিন্ধ হলবখ্ িবলবলন; রাগুবলাে মুখ্য
উপর্ীিয িবয় উঠবল কাহলদ্াস ও ত্াাঁে কািয। সবত্যন্দ্রনাথ দ্ত্ত হপঙ্গল হিহ্বল িযহথত্ নভঃত্ল -এে এক রকাবল
রমবঘে উদ্য় িিাে আকুহত্ প্রকাে কেবলন।
স্বত্ঃই িাঙাহলে আত্মপ্রকাবেে মাযযম রা সংগীত্, রসখ্াবন গীহত্কহিত্াে েস অেুন্ন্। রসখ্াবন
কাহলদ্াবস গত্ায়াত্ রা অত্যন্ত স্বাভাহিক, ত্া িলাে অবপো োবখ্ না। িাঙাহলে সংগীত্ ভহক্তে িাাঁয রভবঙ, নিয
কলকাত্াে আহিলত্া ও কু রুহিে গণ্ডী রপহেবয় রা মাহর্জৎ সংস্কেবণ হনবর্ে দ্াাঁড় কোবলা রসখ্াবন রসখ্াবন রামন
একহদ্বক হভবটােীয় নীহত্বিায কার্ কেল, রত্মহন পাোপাহে কাল কেল ব্রাহ্মসংগীবত্ে উন্ন্ত্ রুহিবিায।
িাঙাহলে এই মাহর্জত্ সংগীবত্ে আেও পহেণহত্ দ্াবনে রেবি াাবদ্ে ভূহমকা হলল অত্যন্ত রিহে, ত্াাঁো
পঞ্চকহি—েিীন্দ্রনাথ, নর্রুল, হির্ন্দ্রলাল, ের্নীকান্ত এিং অত্ুলপ্রসাদ্।
ত্বি এ িযপাবে সিজাগ্রগনয েিীন্দ্রনাথ ও নর্রুল। িাংলা গাবনে ভাষাহনমজা ন এিং হিিত্জবন এাঁবদ্ে
ভূহমকা সিবিবয় রিহে। আে এাঁবদ্েও গীত্ েিনায় রা মানু ষহট কখ্নও জ্ঞাত্ িা অজ্ঞাত্সাবে উপস্থাহপত্
িবয়হলবলন হত্হন কহি কাহলদ্াস। েিীন্দ্রনাথ াখ্ন রলবখ্ন িহু াু বগে ওপাে িবত্ আষাঢ়—এে আসাে কথা
হকংিা মন রমাে রমবঘে সঙ্গী —িবয় হদ্গহদ্গন্ত পাে কবে এহগবয় িলা িাসনা, ত্খ্ন কাহলদ্াবসে কািযকৃহত্
আনন্দিযজবনে উপমাে মবত্াই িাহর্ে িয়।
প্রকৃহত্ে সবঙ্গ মানি মবনে এক অনায়াস গত্ায়াত্ আবল। ত্াই নিিষজাে আগমবন মানিমন হিগদ্ িবয়
আবস। েযামহলমায় মুগ্ধনয়বন গিন রমবঘে লায়া যো পবড়। রমঘ, রস রামন একদ্া এক াবেে িাণী িিন কবে
হিেিীনা হপ্রয়াে কাবল রপৌঁলািাে আশ্বাস হনবয় উপহস্থত্ িবয়হলল, এাু বগও রস সমান সহিয়। আে ত্াই রসই
কথাই স্মেণ কবেন নর্রুল। রসই হৃদ্য় আহত্জে প্রকাে ঘবট গাবন—

আর্ োিবণে লঘু রমবঘে সাবথ/ মন িবল াায় রভবস।
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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রেিা নদ্ীে হির্ন ত্ীবে/ মালহিকাে রদ্বে।।
মন রভবস াায় অলস িাওয়ায়/ িালকা-পাখ্া-মোলী প্রায়,
হিেহিণী কাাঁবদ্ রাথায়/ একলা এবলাবকবে।।
িষজাে আগমবন মন শুযু সেস িয় না, ত্া পুোবনা স্মৃ হ ত্ িাবে িাবে স্মেবণ এবন রদ্য়, াাে অবনকখ্াহনই
হিবচ্ছবদ্ে—

রভর্া মাহটে গন্ধ সবন/ রত্ামাে স্মৃহ ত্ আবন মবন,
িাদ্লী িাওয়া লু হটয়া কাাঁবদ্ আাঁযাে আহঙ্গনাবত্।। ...
মন উবড় াায় রত্ামাে রদ্বে/ পূ ি -িাওয়ােই সাবথ
রমঘদ্ূ বত্ে াে িহু প্রত্ীোে পে আষাবঢ়ে প্রথম হদ্বন আকাবেে একবকাবণ রদ্বখ্হলল একখ্ণ্ড রমঘবক,
রপবয়হলল আশ্বাস। িুবিহলল রমঘ অবিত্ন, হকন্তু হিেিী হৃদ্বয়ে কাবল রিত্ন-অবিত্বনে মবযয রভদ্াবভদ্ থাবক
না। াবেেও মবন িবয়হলল, ত্াে হপ্রয়া অলকায় ত্াে র্নয সমানভাবি উৎকহিত্। হঠক এই সু েহটই ফুবট
উবঠবল নর্রুবলে গাবনে মবযয—

হপ্রয় রামন রমবঘে লাহগ/ েবি ত্ৃহষত্া িাত্কী র্াহগ
রমাবে রত্মহন রেবখ্া র্াগাবয় র্াগাবয় র্াগাবয়
আে রসই কােবণই কাহলদ্াবসে াে হপ্রয়াে কাবল হনবর্ে কুেলিাত্জা রপ্রেণ কেবত্ রিবয়বল রমবঘে মাযযবম।
নর্রুবলে গাবনও রসই কথাটাই ঘুবে হফবে এবসবল--

ওবগা রমঘ, ত্ুহম রমাে িবয় হগবয় কি,
িহন্দনী হগহে িেনা পাষান-ত্বল রস কথা কহিবত্ িায়
হকংিা,-আিাে কখ্নও আবো গভীে আকুহত্ে সবঙ্গ। াা ‘রমঘদ্ূ ত্’-এে আযু হ নক ভাষয িবয় উবঠবল িলবলও অত্ুযহক্ত িয়
না—

পেবদ্েী রমঘ াাও রে হফবে/ িহলও আমাে পেবদ্েী রে।।
কাহলদ্াবসে াে রমঘবক অনু বোয কবেহলল, াাবত্ রস ত্াে কুেলিাত্জা ত্াে হপ্রয়াে কাবল অলকায় রপৌঁবল রদ্য়।
রস রদ্বে াািাে পথহনবদ্জেও রস কবেহলল। রসখ্াবন হিিসনা, যূ হ লযূ সে ত্াে হপ্রয়া ঊত্সবঙ্গ িা মহলনিসবন

রস বময! হনহেপয িীণাং... (উত্তেবমঘ, রিাক ২৫);। কাহলদ্াস ত্াাঁে ােবক এাঁবকহলবলন হিেিী রূবপ। রাখ্াবন
হিেবি ত্াে েীণজ কে রথবক কঙ্কণ খ্ুব ল পবড় নীত্বা মাসান্ কনকিলয় ভ্রংেহেক্তপ্রবকাষ্ঠঃ... (পূ িজবমঘ, রিাক ২);
আে এই কথাহটই কহি নর্রুল রিমালু ম িালান কবে হদ্বলন হিেহিনী হপ্রয়াে মবযয-

পাইবি রস রদ্বে কুন্তল-সু েহভ িকুল ফু বল,
আমাে হপ্রয়া কাাঁবদ্ এলাবয় রকে রসই রমঘনা-কূবল।
স্বণজলত্াে সম াাে েীণ কবে/ িাবে িাবে কঙ্কণ-িুহড় খ্ুবল’ পবড়।
মুকুল িয়বস াথা িেষাে ফু লদ্ল/ রিদ্নায় মুহচ্ছজয়া আবল আহঙ্গনাবত্।।
কাহলদ্াবসে রমঘদ্ূ বত্ে মবযয আসবল আবল এক মানসভ্রমবণে ইচ্ছা। হত্হন ত্াই রমঘবক পাহঠবয় ত্াাঁে রিাবখ্ই
রদ্বখ্হলবলন হনবর্ে কাহিত্ িযহক্ত ও িস্তুসমূ িবক। একাবলে কহিমবনও রসই একই কথাই। ত্াই কহিও
রমবঘে মত্ লঘু িিাে িাসনা প্রকাে কবেবলন, াাবত্ ত্াাঁে মানসাািা পহেপূ ণজ ত্া লাভ কবে—

ওবে োদ্া রমঘ! রত্াে পাখ্া নাই—
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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আহম রত্াে মত্ লঘু ি’ি,
ােহপ্রয়া ত্ন্বী েযামা ত্ন্বী েযামা হেখ্হে-দ্েনা পক্কহবম্বাযবোষ্ঠী মবযয োমা িহকত্-িহেণী রপ্রেণা হনম্ন-নাহভঃ।
(উত্তেবমঘ, রিাক ২১);। পাোপাহে পূ িজবমবঘে মবযয রা েযাম র্ম্বু িবনে লহি কাহলদ্াস অঙ্কন কবেহলবলন, ত্া
নর্রুবলে মবন আাঁকা হলল। আে রসই লহিই যো পবড় রগল ত্াাঁে গাবনে মবযয—

অজ্জু জন-মেু েী-কবণজ গবল নীপ-মাহলকা,/ মালহিকা !
েীণা ত্ন্বী র্ল-ভাে-নহমত্া/ েযাম র্ম্বু-িবন এস অহমত্া !
হপ্রয়া াখ্ন দ্ূ বে অিস্থান কবে ত্খ্নই ত্াবক আবো রিহে কবে পাওয়া াায়। ত্খ্নই কহিহিত্ত আবো রিহে কবে
িযাকুল িবয় ওবঠ। আে রসই রিদ্নাে ভাষা গান িবয় আত্মপ্রকাে কবে। মবন িয় অলকায় রসই হিেিী হপ্রয়া
আদ্বপ কহিহপ্রয়াই। নর্রুল একাত্ম রিায কবেন রসই অনু ভূহত্বত্। প্রকােহটও রসই অনু রূপ িয়—

আমাে গাবন রান ত্াে রিদ্নাে
সকরুণ ভাষা ফু বট।
আমাে মবনে অলকায়
রকান্ হিেহিনী পথ িায়
মালহিকাে আাঁহখ্ যাে িবে িায়
হিেবিে সবঙ্গ রমঘদ্ূ বত্ে সবঙ্গ সম্পকজ অহিবচ্ছদ্য। কহিমবন ত্াই াখ্নই হিেবিে লহি যো পবড়বল রসখ্াবনই
রমঘদ্ূ ত্ ত্াে সাথজকত্া হনবয় িাহর্ে িবয়বল। মবন িবয়বল রমঘ হিেটা কালই আোে িাত্জা িিন কবে হনবয়
আসবি, ত্াে অনযথা িবি না কখ্নই--

হলন্ন্ পাখ্া কাাঁবদ্ রমঘ িলাকা/ কাাঁবদ্ রঘাে অেণয আিত্-োখ্া।
রিাবখ্ আো-হিদ্ু যৎ এবল রকান রমঘদ্ূ ত্
হিযু ে িযূ ে রমাে িােত্া িহি ।।
‘রমঘদ্ূ ত্’-এে অনু সেণ কবে পেিত্জী সাহিবত্য এবসবল ‘িংসদ্ূ ত্’, ‘পিনদ্ূ ত্’-এে মবত্া সাহিত্যসৃ হষ্ট। সংস্কৃত্
সাহিবত্য হিপুল সাহিত্যসম্ভাে ‘দ্ূ ত্সাহিত্য’ হিসাবি হিহহ্নত্। নর্রুলও অবনকবেবি ‘িংসদ্ূ ত্’-এে কথা
এবনবলন--

িল োঙা িংসদ্ূ ত্ী ত্া’ে িােত্া/ দ্াও ত্াে হিেি-হলহপ, িল রস রকাথা।।
হকংিা,

আাঁহখ্ রমহলয়া িাবি মালত্ীে কহল/ ভিন-হেখ্ী নাবি “রক-রগা” িহল,
লড়ায় সমীেণ ফু ল-অেহল/ রত্ামাে পথ মাবি।
আিাে,

রক এবল িংস েবথ, রকাথা াাও?/ ত্াে হলহপ এবনল হক? দ্াও রমাবে দ্াও।।
াা’ে হিেবি রমাে হৃদ্য়-কমল/ অশ্রু-সেসী-নীবে কাাঁবপ টলমল।
পূ িজবমবঘে পেিত্জী পাজাবয় আবস উত্তেবমঘ। পবথে িণজ নাে পবে অলকাে িণজ না। অলকায় রা ােহপ্রয়াে িণজনা
পাওয়া াায় রসখ্াবন ােহপ্রয়া ম্লান, রস রিষ্টা কবে িীণা িার্াবত্, হকন্তু াবেে হিেবি ত্া আে সম্পূ ণজ কো িবয়
ওবঠ না । িীণাে ত্ান রকবট াায়। কাহলদ্াবস আবল- “ঊত্সবঙ্গ িা মহলনিসবন রস বময! হনহেপয িীণাং...”
(উত্তেবমঘ, রিাক ২৫);। নর্রুবলে মবনও রসই লহি িাবেিাবে উদ্ভাহসত্ িবয় ওবঠ, ত্াই ভাষা খ্ুাঁবর্ রফবে—

করুণ সু বে দ্ূ ে অলকায়
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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রান অহিেল িীণা িার্ায়
হিেবিে িীণাপাহণ ...
আে রস সু বে িীণা িাবর্ না, ত্া ােহপ্রয়াে মবনে কথাই প্রকাে পায় িবল। হিেহিণী ােহপ্রয়া যূ লায় লু টায়।
কাহলদ্াস ত্াে হনপুণ হিি এাঁবকবলন, নর্রুল ত্ােই প্রহত্চ্ছহি ফুহটবয় ত্ুলবলন ত্াাঁে গাবন—

রিণী িাাঁযা িযূ রলা লু টায়/ কাাঁবদ্ এবলা-কুন্তল।।
কাহলদ্াস রমঘবক রা পবথ অলকায় পাহঠবয়হলবলন, রস পবথ পবড় উজ্জহয়ণী—ত্ৎকালীন ভােবত্ে এক রেষ্ঠ ও
সমৃ দ্ধ নগেী। রসখ্াবন আবল েমণীকূ ল, াাো সার্-সজ্জায় সু হনপুণ। রমবঘে ত্াবদ্েবক রদ্খ্ােও প্রবয়ার্ন আবল।
নর্রুবলে গাবন রসই েমণীবদ্েই উপহস্থহত্—

রিহে আহেজবত্ হনবর্েই িারু-মুখ্/ (রিাবখ্) র্াবগ আবিে।।
িসবনে োসন নাই অবঙ্গ ত্ািাে,/ উথবল পবড় মুক্ত রদ্বি রা িন-রর্ায়াে।
কাহলদ্াবসে রেষ্ঠ নাটক ‘অহভজ্ঞানেকুন্তলম্’। ইউবোপীয় মনীষাও রসই নাটবকে স্তুহত্বত্ আত্মিাো। িাংলা
সাহিবত্য ত্াই েকুন্তলা ঘুবে হফবে আবস। অত্যন্ত স্বাভাহিকভাবি নর্রুলও ত্াে অনযথা নন। ত্াাঁে গাবনে িহু
র্ায়গায়, েকুন্তলা হকংিা ত্াে প্রসঙ্গ ঘুবে হফবে এবসবল—

আহম লু কাইয়া কাাঁবদ্ িবনে েকুন্তলা,/ মবনে কথা এ র্নবম িল না িলা।
হকংিা,

েকুন্তলা সম ভবয়/ কাাঁবপ যো ে’রয় ে’রয়/ অহগ্ন-ঋহষে অহভোপ রে।।
অিেয এখ্াবন েকুন্তলাে পাোপাহে ‘কুমােসম্ভিম্’ কাবিযে ‘মদ্নভষ্ম’-এে কথা মবন আবস।
িনবদ্িী েকুন্তলা। নর্রুল রসই ত্বপািবনে হিগ্ধ লায়া আপন হৃদ্বয় যােণ কবেহলবলন িবলই অত্যন্ত
স্বাভাহিকভাবিই ত্াে প্রহত্চ্ছহি আপন গাবন রেবখ্ রগবলন—

প্রণহম রত্ামায় িনবদ্িত্া/ োবখ্ োবখ্ শুহন ত্ি ফু ল-িােত্া-রদ্িত্া।।
রত্ামাে ময়ূ ে রত্ামাে িহেণ/ লীলা-সাথী েয় হনহেহদ্ন,
হিলায় লায়া িাণী হিিীন/ ত্রু ও লত্া—রদ্িত্া।।
এলাড়াও ‘কুমােসম্ভিম্’-এে পািজ ত্ীে পহেপূ ণজ রা িন হিিহট ত্াাঁে স্মেবণ েবয় হগবয়হলল, আে ত্াই আপন
গাবনও ত্াে প্রহত্ফলন—

ত্ি লত্া কিেী রিে পুষ্প ভাবে ি’ল/ অিনহমত্া অহগ্ন অসম্বৃব ত্ ...
এলাড়াও রিে হকলু কাহলদ্াসীয় েব্দ ও েব্দিন্ধ িাংলা সাহিবত্য স্থায়ী আসন কবে হনবয়বল। নর্রুলও রসই
সমস্ত েব্দ ও েব্দিন্ধ িযিিাবে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ—

রিণু-কুে লায়ায় এস ত্াল-ত্মাল িবন এস েযামল/ ফু টাইয়া াু াঁথী-কুন্দ-নীপ রকয়া ...
রমঘদ্ূ বত্ে াে উদ্াসী। রমঘবক দ্ূ ত্ কবে রস পাঠায় রস হপ্রয়াে সহন্ন্যাবন। রমঘ িাত্জা হনবয় াাবি িহু
পথ অহত্িম কবে অলকাপুেীবত্। একাবলে কহিও উদ্াসী। ‘রমঘদ্ূ ত্’-এে রসই আকুহত্ আর্ও নিরূবপ ভাষা
পায়—

ওবগা আহর্বক আাঁযাে ত্মাল িবন ি’রস আহল উদ্াস মবন
রত্ামাে রদ্বে িাাঁদ্ উবঠবল আমাে রদ্বে িাদ্ল িুবে।।
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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আে রসখ্াবনই কাহলদ্াস িহুাু বগে ওপাে িবত্ আর্ও সাথজকত্াে দ্ািী হনবয় প্রাসহঙ্গক িবয় ওবঠন। তহত্বিযে
সবঙ্গ আযু হ নক মবনে হমলবন রস গাবনে ভাষা হনমজা ন কবে ত্া একহদ্বক রামন গভীেত্াে রদ্যাত্ক িবয় ওবঠ
রত্মনই ত্া সু দ্ূবেেও প্রহত্হনহযত্ব কবে। অগ্রবর্ে প্রহত্ একাবলে গীহত্কাবেে েদ্ধাও প্রকাে িবয় াায় একই
সবঙ্গ।

ত্থযসূ ি
১। নর্রুল গীহত্, ডঃ ব্রহ্মবমািন ঠাকুে সম্পাহদ্ত্, িেফ প্রকােনী, কলকাত্া।
২। কাহলদ্াস গ্রন্থািলী, ১-৩ ভাগ, িসু মত্ী কবপজাবেেন হলহমবটড, কলকাত্া-৭০০০১২।

২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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পোনদ্ীে মাহি : উপনযাবস, িলহচ্চবি
রলখ্কপহেহিহত্-

ত্ীথজ দ্াস
গবিষক, িাংলা হিভাগ, হিশ্বভােত্ী
পহিমিঙ্গ, ভােত্
সংহেপ্তসাে
মাহনক িবন্দযাপাযযায় েহিত্ ‘পোনদ্ীে মাহি’ উপনযাসহট িাংলা সাহিবত্যে একহট র্নহপ্রয় উপনযাস। এই
উপনযাসবক অিলম্বন কবে রগ ত্ম রঘাষ হনমজাণ কবেন ‘পোনদ্ীে মাহি’ িলহচ্চিহট। িলহচ্চিহট হনমজাবণে সময়
পহেিালক রগ ত্ম রঘাষ হকলু অংে রামন হিবয়ার্ন কবেবলন; আিাে, হঠক রত্মহনভাবি হকলু অংে সংবাার্ন
কবেবলন। রসই সংবাার্ন এিং হিবয়ার্ন কত্টা িলহচ্চবি উপাু ক্ত িল – রস হিষবয় আমাবদ্ে রক ত্ূিল সৃ হষ্ট
িয়। ফবল স্বাভাহিক কােবণই দ্ু হট হেল্পকবমজে মবযয ত্ুলনামূ লক আবলািনাে পহেসে ত্রত্হে িয়। এই প্রিবন্ধ
মাহনক িবন্দযাপাযযাবয়ে রলখ্া ‘পোনদ্ীে মাহি’ উপনযাস এিং রগ ত্ম রঘাষ পহেিাহলত্ ‘পোনদ্ীে মাহি’
িলহচ্চিহটে ত্ুলনামূ লক আবলািনা কো িবয়বল ।
সূ িকেব্দ
উপনযাস, িলহচ্চি, সংবাার্ন, হিবয়ার্ন, মাহি, কাহিহন, িলহচ্চিায়ণ, ইবমর্, গান, র্ীহিকা
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পোনদ্ীে মাহি : উপনযাবস, িলহচ্চবি
ত্ীথজ দ্াস
‘পোনদ্ীে মাহি’ িাংলা সাহিবত্যে একহট কালর্য়ী উপনযাস। মাহনক িবন্দযাপাযযায় েহিত্ এই উপনযাসহট প্রথম
গ্রন্থাকাবে প্রকাহেত্ িয় ১৬ র্ুলাই ১৯৩৬ হিস্টাবব্দ। ত্াে আবগ এহট সেয় ভট্টািাাজ সম্পাহদ্ত্ ‘পূ িজাো’
পহিকায় যাোিাহিকভাবি প্রকাহেত্ িয়। এখ্াবন রমাট ৯ হকহস্ত প্রকাহেত্ িওয়াে পে

‘পূ িজাো’-ে প্রকাে

হকলুহদ্ন িন্ধ থাকবল উপনযাসহটে প্রকােও িন্ধ িবয় াায়। এ হিষবয় ‘পোনদ্ীে মাহি’ উপনযাবসে ‘গ্রন্থ পহেিয়’
অংবে িলা িবয়বল:
পোনদ্ীে মাহি গ্রন্থাকাবে প্রকাবেে পূ বিজ সেয় ভট্টািাাজ সম্পাহদ্ত্ পূ িজাো পহিকায় ত্ৃত্ীয় িষজ
প্রথম সংখ্যা ত্রর্যষ্ঠ ১৩৪১ রথবক অষ্টম সংখ্যা মাঘ ১৩৪১ পাজন্ত ৮ হকহস্ত এিং িত্ুথজ িষজ প্রথম
সংখ্যা োিণ ১৩৪২-এে হকহস্তসি রমাট ৯ হকহস্তবত্ যাোিাহিক প্রকাহেত্ িওয়াে পে পূ িজাো-ে
প্রকাে হকলুকাবলে র্নয িন্ধ থাকায় উপনযাসহটে প্রকােও অসম্পূ ণজ থাবক এিং অিবেবষ আষাঢ়
১৩৪৩ –এ গ্রন্থাকাবে প্রথম প্রকাহেত্ িয়।

১

পবে এই উপনযাবসে কাহিহন অিলম্ববন রগ ত্ম রঘাষ হনমজাণ কবেন ‘পোনদ্ীে মাহি’ িলহচ্চিহট। িলহচ্চিহট
মুহক্ত পায় ১৬ রম ১৯৯৩ হিস্টাবব্দ ।
প্রসঙ্গত্ উবেখ্ কেবত্ িয় রা, ‘পোনদ্ীে মাহি’ উপনযাস অিলম্ববন এহটই প্রথম িলহচ্চি নয়। এে
আবগই এই উপনযাবসে কাহিহন অিলম্ববন পাহকস্তাবন হনহমজত্ িবয় হগবয়হলল আে একহট িলহচ্চি। ত্াে নাম
‘র্াবগা হুয়া সবিো’। িলহচ্চিহট মুহক্ত পায় ৮ রম ১৯৫৯ হিষ্টাব্দ। উদ্ু জ এিং িাংলা ভাষাে সংহমেবণ পহেিালক
এ. রর্. কােদ্াে গবড় রত্াবলন এই িলহচ্চিহট। িলহচ্চিহট প্রথম মবস্কা ইন্টােনাোনাল হফল্ম রফহস্টভযাল –এ
স্বণজপদ্ক লাভ কবেহলল।

২

আবলািনাে সূ বি আেও িলবত্ িয়, এ.রর্. কােদ্াবেে আবগই এই হিষবয় িলহচ্চি কোে কথা
রভবিহলল এম. রক. রপ্রাডাকেন নাবম একহট িলহচ্চি সংস্থা। এ হিষবয় রসাবমন রঘাষ িবলবলন:
‘পোনদ্ীে মাহি’ িলহচ্চি রূপায়ণ সম্পবকজ রলখ্ক স্বয়ং খ্ুি আোিাদ্ী হলবলন। এম. রক. রপ্রাডাকেন
নাবম একহট িলহচ্চি প্রবাার্ক সংস্থা ১৯৫২-ে ১ আগস্ট মাহনবকে সবঙ্গ িুহক্তপি কবে ‘পোনদ্ীে
মাহি’ হিিস্বত্ব রকবনন। হকন্তু রেষপাজন্ত লহিটা ত্রত্হে িয়হন এিং িুহক্ত িাহত্ল িবয় াায়। পেিত্জীকাবল
মুম্বাইবয়ে প্রবাার্ক হিবত্ন রি যু েী এই উপনযাবসে হিিস্বত্ব হকবন রনন। হকন্তু রসহটও রেষপাজন্ত
রূপাহয়ত্ িয়

না।

৩

ফবল, এই উপনযাস অিলম্ববন রগ ত্ম রঘাষ-ই প্রথম সম্পূ ণজ িাংলা ভাষায় িলহচ্চি হনমজাণ কবেন।
‘পোনদ্ীে মাহি’ উপনযাবস মাহনক ত্ুবল যবেবলন পো ত্ীেিত্জী অঞ্চবলে রর্বল মাহিবদ্ে সু খ্ দ্ু ঃবখ্ে
কাহিহন। কুবিে, মালা, কহপলা, আহমনু হি, রিাবসন হময়া, গবনে, যনেয়, রগাহপ, োসু , নকুল, প্রীত্ম, হসযু প্রমুখ্
িহেিগুহলবক মাহনক রলখ্হনে মাযযবম গবড় ত্ুবলবলন িাস্তিসম্মত্ভাবি। ত্াাঁে িযহক্তগত্ অহভজ্ঞত্াে ফসল িল
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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এই িহেিগুহল। রসই কােবণই প্রহত্হট িহেি িবয় উবঠবল হনম্নহিত্ত পহেিাবেে হনহেবখ্ র্ীিন্ত, িাস্তহিক। পো
নদ্ীও িবয় উবঠবল এই রর্বলবদ্ে কখ্নও ভাগযহনয়ন্তা, আিাে কখ্নও র্ীহিকা হনিজাবিে একমাি অিলম্বন।
রগ ত্ম রঘাষ উপনযাবসে িলহচ্চিায়বণে সময় এই কাহিহনবকই অনু সেণ কবেবলন। হিিনাটয েিনাে
সময় হত্হন উপনযাবসে সাত্হট পহেবচ্ছদ্বক হিহভন্ন্ দ্ৃ বেয হিনযস্ত কবে হনবর্ে মবত্া কবে সাহর্বয় হনবয়বলন।
অযযাপক মানবিন্দ্রনাথ সািা এই হিষবয় িবলবলন :
উপনযাস ও ঔপনযাহসবকে প্রহত্ েদ্ধােীল রথবক রগ ত্ম রঘাষ এই িণজ নামূ লক হিিনাটয েিনা
কবেবলন। মাহনবকে উপনযাবসে িণজনাত্মক গঠনবক েলই এই হিিনাবটয েহেত্ রথবকবল। ‘পোনদ্ীে
মাহি’ উপনযাবসে সাত্হট পহেবচ্ছদ্বক হত্হন রমাট একবো আটহট দ্ৃ বেয হিনযস্ত কবেবলন।
‘পোনদ্ীে মাহি’ উপনযাসহট িাংলা সাহিবত্যে একহট র্নহপ্রয় উপনযাস।

৪

হিহভন্ন্ কােবণ পাঠবকে

মনবক র্য় কবে। উপনযাসহটে র্নহপ্রয়ত্াে কােণ হিসাবি শ্রীকুমাে িবন্দযাপাযযাবয়ে মত্ামত্ িল:
‘পোনদ্ীে মাহি’ রিায িয় ত্াাঁিাে েহিত্ উপনযাসািলীে মবযয সিজাহযক র্নহপ্রয়ত্া অর্জন কবেবল।
ইিাে একটা কােণ অিেয হিষবয়ে অহভনিত্ব – পোনদ্ীে মাহিবদ্ে দ্ু ঃসািহসক ও কত্কটা অসাযােণ
র্ীিনাািাে আকষজণী েহক্ত। হিত্ীয় কােণ, পূ িজিবঙ্গে সেস ও কৃহিমত্ািহর্জত্

কথযভাষাে সু ষ্ঠু

প্রবয়াগ। হকন্তু উপনযাসহটে সিজবেষ্ঠ গুণ িইবত্বল ইিাে সম্পূ ণজরূবপ হনম্নবেণী-অযু যহষত্ গ্রামযর্ীিবনে
হিিাঙ্কবন সূ ক্ষ্ম ও হনখ্ুাঁত্ পহেহমহত্বিায, ইিাে সংকীণজ পহেহযে মবযয সনাত্ন মানি-প্রিৃ হত্তগুহলে েুদ্র
সংঘাত্ ও মৃ দ্ু উচ্ছ্বাবসে াথাাথ সীমাহনবদ্জে। এই যীিে-পেীে র্ীিনাািায় হেহেত্ আহভর্াবত্যে
মাহর্জত্ রুহি ও উচ্চ আদ্েজিাবদ্ে লায়াপাত্ িয় নাই।

৫

‘পোনদ্ীে মাহি’-ে নযায় র্নহপ্রয় উপনযাবসে িলহচ্চিায়ণ রমাবটই সির্ কার্ নয়। এই উপনযাবসে
িলহচ্চিায়বণে কাহঠবনযে হপলবন হিবেষ কত্কগুহল হদ্ক আবল। রসগুহল িল – িঙ্গাহল উপভাষাে প্রবয়াগ,
রর্বলবদ্ে র্ীিবনে িাস্তিসম্মত্ হিিাঙ্কন, প্রাকৃহত্ক পহেবিবেে িণজনা, িহেিগুহলবক রূপায়ণ প্রভৃহত্। সবিজাপহে
িলহচ্চিায়বণে পে সমাবলািকবদ্ে কাল রথবক রখ্াাঁিা পাওয়াে সম্ভািনা পহেিালকবক ভীত্সন্ত্রস্ত কবে রত্াবল।
ত্াই অবনক পহেিালকই সাহিবত্যে িলহচ্চিায়বণে পবথ িাাঁবটন না। রগ ত্ম রঘাষ রা এত্ িড় একটা দ্াহয়ত্ব
হনবর্ে কাাঁবয হনবয়বলন রসর্নয অিেযই হত্হন প্রেংসা পাওয়াে পাি।
রগ ত্ম এে আবগ কমল কুমাে মর্ুমদ্াবেে ‘অন্তর্জলী াািা’ উপনযাস অিলম্ববন ১৯৮৭ হিস্টাবব্দ গবড়
ত্ুবলবলন সমনাবমে একহট িলহচ্চি। এই িলহচ্চবিে র্নয প্রেংসাও রপবয়বলন হত্হন। এখ্ন ‘পোনদ্ীে মাহি’
উপনযাবসে িলহচ্চিায়বণে রদ্াষ ও গুণ আমাবদ্ে হিিাাজ হিষয়। একইসবঙ্গ আমো লে কেি উপনযাবসে সবঙ্গ
িলহচ্চবিে পাথজবকযে হিষয়হটও।
‘পোনদ্ীে মাহি’ উপনযাবসে কাহিহনবক হত্হন অনু সেণ কেবলও অবনক অংেই হত্হন িাদ্ হদ্বয়
রগবলন। এই গুরুত্বপূ ণজ অংেগুহল িাদ্ রদ্ওয়াে ফবল কাহিহনে উপে রত্মন প্রভাি না পেবলও িহেিাঙ্কবন ত্াে
হিবেষ প্রভাি পবড়বল। িহেিগুহল সম্পূ ণজরূবপ উপনযাবসে মবত্া িবয় ওবঠহন। ত্ালাড়া রর্বলবদ্ে র্ীিন
কাহিহনে অবন্বষবণও িাযাে সৃ হষ্ট িয়। এখ্ন রসগুহলবক ত্ুবল যেি।
কুবিে এই উপনযাবসে রকন্দ্রীয় িহেি। কুবিে পোনদ্ীে মাহি। মাহনক িহেিহটবক গবড় ত্ুবলবলন
ভাবলা-মন্দ হমহেবয়। অভািী সংসাে িালাবনাে র্নয ত্াবক কখ্নও কখ্নও রি াজিৃহত্তে আেয় হনবত্ িবয়বল।
হকন্তু, রগ ত্ম ত্াবক রদ্খ্াবনাে রিষ্টা কবেবলন একর্ন হনপাট সৎ মানু ষ হিসাবি। উপনযাবস রদ্হখ্ রস
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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েীত্লিািুবক লু হকবয় মাল হিহি কবে, রিাবসন হময়া ত্াে িাহড়বত্ আেয় হনবল রস ত্াে িযাগ রথবক টাকা িুহে
কবে এিং রসহট রদ্বখ্ রফবল ত্াে কনযা রগাহপ। উপনযাবস হিষয়হট এভাবি িহণজত্ িবয়বল:
কুবিবেে রদ্বি কাাঁপুহন যহেয়া াায়। একমুবঠা টাকা ও রের্হক িইবত্ প্রথবম রস একটা আযু হল লাড়া
আে হকলু লইবত্ সািস পায় না। ত্ােপে রস ভাহিয়া রদ্বখ্ রা এত্গুহল খ্ুিো রের্হক হক আে
রিাবসন হময়া হিসাি কহেয়া গুহনয়া গাাঁহথয়া োহখ্য়াবল? আেও একহট হসহক এিং একটা আহন রস
িাহিে কহেয়া লয়।
িযাগটা রিাবসন হময়াে লম্বা পাোহিে পবকবট ঢুকাইয়া ফুাঁ হদ্য়া রস হডিহেটা হনিাইয়া রদ্য়। ত্খ্ন
একটা িবড়া ভয়ানক িযাপাে ঘহটয়া াায়।
রগাহপ রুদ্ধ হনশ্বাবস িবল, িািা!
কুবিবেে রদ্ি হেেহেে কবে , রমরুদ্ণ্ডটাে হঠক মািামাহি।
িুপ াা রগাহপ, ঘুম াা।
আমাবে কাইল পয়সা হদ্িা?
হদ্মু – িুপ াা, ঘুম াা রগাহপ।
রগাহপ আে কথা িবল না। অন্ধকাবে দ্ু িাত্ লম্বা রলাবটা িাটাইহট সন্তপজবণ হিলাইয়া কুবিে শুইয়া
পবড়।

৬

এলাড়াও আে একিাে কুবিে িুহে কবে রিাবসবনে টাকা। োিাখ্েবিে টাকা রিাবসন কুবিবেে িাবত্ হদ্বল রস
রসখ্ান রথবক হকলু টাকা িুহে কবে:
রিহে নয়, হত্নটা টাকা িইবত্ দ্ু আনা পয়সা রমাবট রস িুহে কহেয়াবল, ত্িু িুবকে মবযয ত্ািাে
হঢপহঢপ কহেবত্ থাবক ! রিাবসন মৃ দ্ু মৃ দ্ু িাবস, িবল, েও হময়া, েও, হিসাি হদ্িান পবে।

৭

অথি, িলহচ্চবি একিােও কুবিবেে িুহেে ঘটনা রনই। েীত্লিািুে কাল রথবক টাকা আনবত্ াাওয়াে দ্ৃ েয
রদ্খ্াবনা িবলও কুবিে রা িুহে কো মাল হিহিে টাকা হনবত্ এবসবল ত্া রিািা াায় না। িলহচ্চবি রান
কুবিেবক একটু রিহে ভাবলা, হিশ্বস্ত মানু ষ হিসাবি লে কো াায়।
উপনযাবস েবথে রমলা প্রসবঙ্গ হিস্তাহেত্ িণজনা কো িবয়বল। রসই েবথে রমলাবক রকন্দ্র কবে রর্বলবদ্ে
র্ীিবনে সূ ক্ষ্মাহত্সূ ক্ষ্ম হিষয়গুহল ফুবট উবঠবল। ত্াবদ্ে প্রাত্যহিক র্ীিন এিং উৎসবিে হদ্বনে মবযয রা পাথজকয
ত্া সু স্পষ্টভাবি হিিাহয়ত্ িবয়বল। ত্াবদ্ে িাহেহিক ত্রিহেষ্টযও প্রকাে রপবয়বল। েবথে রমলাে একহট হিবেষ
গুরুত্ব আবল উপনযাবস। েবথে রমলা উপলবেয রসখ্াবন গ্রামিাসীবদ্ে হনত্য প্রবয়ার্নীয় দ্রবিযে রদ্াকান, েবখ্ে
হর্হনবসে রদ্াকান, িালা রখ্লা, র্ুয়াবখ্লা প্রভৃহত্ িবস। গেীি গ্রামিাসীো এখ্াবন এবস ত্াবদ্ে সাোিলবেে
উপার্জন রঢবল হদ্বয় একটু আনন্দ ফুহত্জ কবে। এই েকমই আনন্দ কেবত্ হগবয় রদ্খ্া াায়:
ওবদ্ে মবযয রক িুহি িউবয়ে র্নয একখ্ানা পালাপাড় োহড়, রলবলবমবয়বদ্ে র্নয হকলু রখ্লনাও খ্ািাে
এিং সংসাবেে র্নয কী কী সি হর্হনস হকনবত্ অবনক হদ্বনে রিষ্টায় র্মাবনা কটা টাকা আহনয়াহলল ,
দ্যাবখ্া, সন্ধযাে সময় দ্ূ বেে মানু ষ াখ্ন িাহড়ে হদ্বক োন্ত পা িাড়াইয়াবল রিিাহেে কাবল হিহড়
হকহনিােও পয়সা নাই ।

৮

কুবিে হনবর্ই একটা মালমাোে ান্ত্র রকাাঁি হকবন হনবয় এবসহলল রমলা রথবক। হসযু অবনক কবষ্ট
রর্াগাড় কবেবল হকলু দ্রিয:
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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হভো হসযু কবে নাই। সাোহদ্ন রমলায় ঘুহেয়া রান-রত্ন-প্রকাবেন সংগ্রি কহেয়াবল। সংগ্রি কহেয়াবল
হত্নহট দ্াগ-যো প্রকাণ্ড ফর্হল আম, একটা ত্ুলত্ুবল পাকা আস্ত খ্ার্া কাাঁটাল, রসে হত্বনক একি
রমোবনা িাল ডাল, খ্ুদ্ আে খ্াহসে একটা মাথা।
এে মযয হদ্বয় প্রকাহেত্ িয় রর্বলবদ্ে

৯

র্ীিবনে রোর্নামিা। হকন্তু িলহচ্চবি েবথে প্রসঙ্গ থাকবলও ত্া

হিস্তাহেত্ কবেনহন পহেিালক। ফবল রর্বলবদ্ে র্ীিবনে একহট হিবেষ হদ্ক অনাবলাহকত্ই রথবক াায়।
এলাড়াও ‘পোনদ্ীে মাহি’ উপনযাবস ‘ভাসান-াািা’ সম্পবকজ আবলাহিত্ িবয়বল। কুবিে িাসপাত্াবল
হগবয় োহিাাপবনে র্নয রিবল হনবয়বল ভাসান-াািাে আসেবক। ভাসান-াািাে মযযহদ্বয় রলাকসংস্কৃহত্ে আভাস
লে কো

াায়। হনম্নহিত্ত সমাবর্ে সংস্কৃহত্গত্ ভািনাে ফসল িল এই ভাসান-াািা। মাহনক এই হিষবয়

িবলবলন :
রপোদ্াে দ্ল নয়, আলু -রিিা রত্ল-রিিা মানু বষে েবখ্ে দ্ল, অবনবক িয়বত্া পহড়বত্ও র্াবন না,
এবক ওবক হদ্য়া পড়াইয়া শুহনয়া শুহনয়া পাটজ মুখ্স্থ কহেয়াবল, েক্ত েক্ত অবনক েব্দই উচ্চােণ িয় না,
ত্াই িাসযকে েকবম ভাহঙয়া হর্হ্বাে উপবাাগী কহেয়া হনয়াবল - িক্তৃত্াগুহল কথয ও শুদ্ধ ভাষাে এক
১০
র্গা হখ্িুহড় ।

রগ ত্ম এই অংেহট অপ্রবয়ার্নীয় মবন কবে িাদ্ হদ্বয়বলন। কােণ, ত্াাঁে লে হলল কু বিে র্ীিনবক পদ্জায়
রদ্খ্াবনা। রসখ্াবন হত্হন রাটুকু প্রবয়ার্ন মবন কবেবলন রসটুকুবকই গ্রিণ কবেবলন। হকন্তু, একহট িলহচ্চিবক
িাস্তিসম্মত্ভাবি গবড় ত্ুলবত্ এই অংেগুহলে গুরুত্ব কম নয়। ত্ালাড়া এই অংবেে মযয হদ্বয় সামাহর্ক
র্ীিবনে একহট লহি সু ন্দেভাবি ফুবট ওবঠ।
গবণবেে র্ীিবনে লায়াসঙ্গী হিসাবি লে কো াায় কুবিেবক। গবণে ত্াে পোমেজ লাড়া রকান কার্
কবে না। ত্াই, যনেবয়ে রন কায় ত্াবক যনেয় োখ্বত্ িাইবলও রস থাবক না। কােণ, কুবিেবক িাদ্ হদ্বয় রস
একা স্বাথজপবেে মবত্া রকাবনা কার্ কেবত্ িায় না। আিাে অনযহদ্ক রথবক ত্াবক একটু রিাকা হিসাবি অঙ্কন
কবেবলন মাহনক। ফবল দ্ু ই হদ্ক রথবকই এে িযাখ্যা রদ্ওয়া াায়। িলহচ্চবি রদ্হখ্ কুবিে ও গবণে দ্ু ইর্বন
হমবল কার্ িাইবত্ রগবল রিাবসন হময়াে কাবল। হকন্তু, উপনযাস হভন্ন্ কথা িবল:
একহদ্ন সকাবল রিাবসন হময়া কুবিবেে িাহড় আহসল।
মৃ দ্ু মৃ দ্ু িাহসয়া হর্জ্ঞাসা কহেল, কাম হমবল নাই কুবিে িাই।
কুবিে মাথা নাহড়য়া িহলল, না।
িবসন িহলল র্ান হদ্য়া রত্ামাবগা দ্েদ্ কহে, কযামবন ভালা করুম রত্ামাবগা হুাঁে থু ই কুবিে িাই।
১১

কাম কেিা, আমাে লায় ?

ত্ােপে ইত্স্তত্ কেবত্ কেবত্ রেবষ গবণবেে কথা িবল রস। রিাবসন হময়াে কাবল কার্ পাওয়াে পে গবণে
আহমনিাহড়বত্ একোত্ অনযি কাহটবয়হলল। েম্ভু ও িগাে খ্প্পবে পবড় ত্াাঁে িহেিস্খলন িয়:
কুবিে িহলল, দ্ূ ে দ্ূ ে লক্ষ্মীলাড়া! কুিহেহত্তে িইলস, আাঁই ? কযান রগহলহল ?
১২
গবণে প্রহত্িাদ্ কহেয়া িহলল, কুিহেহত্তে হকিা? গীত্ রোনবন রদ্াষ নাই।

কুবিবেে স্ত্রী মালা। একহট পা ত্াে রখ্াাঁড়া। কহপলা না আসা পাজন্ত ত্াে এই অঙ্গহিকৃহত্ ত্াবক রত্মনভাবি নাড়া
রদ্য়হন। হকন্তু, স্ত্রী হিসাবি অথজাৎ আদ্েজ স্ত্রী হিসাবি, সেম স্ত্রী হিসাবি রস দ্াাঁড়াবত্ িায় কুবিবেে পাবে কহপলাে
মবত্া। ত্াই রস ত্াে পা টাবক ডাক্তােবক রদ্খ্াবনাে র্নয উদ্গ্রীি িবয় ওবঠ। এই প্রসঙ্গ িলহচ্চি এিং উপনযাস
উভয়স্থাবনই আবল। হকন্তু, ঘটনাে সময় ও পহেবিেগত্ হকলু পাথজকয আবল। িলহচ্চবি রদ্হখ্ রগাহপে িযথা উঠবল
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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মালা োসু ও েীত্লিািু ে সবঙ্গ িাসপাত্াবল াায়। হকন্তু, উপনযাবস রদ্হখ্ রা মালা রগাহপে পা ভাবলা িবত্ রদ্বখ্
রস লখ্াবক সবঙ্গ হনবয় রগবল িাসপাত্াবল। রগাহপ িাহড়বত্ হলল। রস িািাবক োগাহন্বত্ অিস্থায় রদ্বখ্ িবল ‘রগাহপ ভবয় ভবয় িবল, লখ্া সবঙ্গ রগবল িািা।’

১৩

কুবিে আকুেটাকুে গ্রাবম াায় কহপলাে সবঙ্গ রদ্খ্া কেবত্। রসখ্বন াাওয়াে র্নয রস ইত্স্তত্ রিায
কবে। ত্াই রস হমথযা কবে কহপলাবক িবল রা রস সু িিনীে িাবট াাবি। এই ঘটনা উপনযাস ও িলহচ্চি উভয়
স্থাবনই লে কো াায়। হকন্তু, কুবিবেে অসু স্থ িওয়াে ঘটনায় স্থানগত্ হকলু পাথজকয আবল। িলহচ্চবি রদ্খ্াবনা
িয় রা রস কহপলাে শ্বশুেিাহড়বত্ই অসু স্থ িবয় াায়। হকন্তু উপনযাবস আবল রা রস আকুেটাকুে গ্রাম রথবক
হফবে আসাে পবথই েবে আিান্ত িয়। উপনযাবস এ ঘটনা িহণজত্ িবয়বল এভাবি:
কহপলাে স্বামী েযামাদ্াবসে অিস্থা ভাবলা িহলয়া গহেি রস, েে গাবয় পবথ নাহময়া আহসয়াহলল, এত্
১৪
েে রা আহসবি কুবিে ত্া ভাহিবত্ পাবে নাই।

এলাড়াও, রিাবসন হময়াে কলপ রদ্ওয়া িুল এিং লাল দ্াহড়, োসু ে একা িাসপাত্াবল হগবয় রগাহপবক রদ্বখ্
আসা াা উপনযাবস হলল ত্া িলহচ্চবি রনই।
ত্বি এত্হকলু না থাকাে সবত্ত্বও িলহচ্চিহটে হিবেষ কত্কগুহল ভাবলালাগাে হদ্ক আবল এিং রসগুহলে
ত্াহলকাও কম নয়। এখ্ন রসই হিষবয় আবলাকপাত্ কেি।
িলহচ্চিহটে শুরু এিং রেষ রিে আকষজণীয়। িলহচ্চিহটে শুরু িবয়বল কুবিবেে একহট সবদ্যার্াত্ হেশুে কান্ন্া
হদ্বয় এিং রেষ িবয়বল কুবিবেে স্ত্রীে অসিায়ভাবি িবস থাকাকালীন হেশুে কান্ন্াে মযয হদ্বয়। িলহচ্চবিে শুরু
ও রেষ দ্ু হটই উপনযাস রথবক আলাদ্া। ত্িু এই হভন্ন্যমজী েিনা দ্েজকবদ্ে মনবক আপ্ল্ুত্ কবে।
উপনযাবস এমন অবনক প্রাকৃহত্ক হিিেণ আবল াাবক িলহচ্চবি প্রহত্স্থাপন কো দ্ু ঃসাযয। রামন,
একহট উদ্ািেণ হিসাবি যো রাবত্ পাবে এই উদ্ধৃহত্হট :
‘সন্ধযাে সময় র্ািার্ঘাবট দ্াাঁড়াইবল রদ্খ্া াায় নদ্ীে িুবক েত্ েত্ আবলা অহনিজাণ রর্ানাহকে মবত্া
১৫
ঘুহেয়া রিড়াইবত্বল। রর্বল রন কাে আবলা ওগুহল।’

এই দ্ৃ েযহটবক পহেিালক খ্ুিই সু ন্দেভাবি উপস্থাহপত্ কবেবলন পদ্জায় । এমন অবনক উপনযাবসে িণজনাবত্
থাকা প্রাকৃহত্ক দ্ৃ েযবক সু হনপুণভাবি ত্ুবল যবেবলন াা রদ্বখ্ আমো মু গ্ধ িই ।
পো ও ত্াে ত্ীেিত্জী অঞ্চলবক াাবত্ িাস্তিভাবি পদ্জায় ত্ুবল যেবত্ পাবেন রসইর্নয হত্হন শুহটং-এে
র্নয রিবলবলন একহট হিবেষ র্ায়গা । এপ্রসবঙ্গ রসাবমন রঘাষ র্ানাবচ্ছন :
এ লহিে হিিায়বণ একহট িড় উপাদ্ান িবচ্ছ পহেবিোনু গ হফলবমে রলাবকেন হনিজািন কো। রগ ত্ম
লহিে রিে হকলু অংবেে শুহটং কবেহলবলন পাটুয়ােী গ্রাম, ত্রিদ্যিার্াে, মাওয়া প্রভৃহত্ অঞ্চবল। আে
পহিমিবঙ্গ শুহটবঙে স্থান হনিজাহিত্ িবয়হলল কাকিীবপে িােউড পবয়ন্ট। ময়নািীবপে শুহটং িবয়হলল
র্ম্বুিীবপ।

১৬

এখ্ান রথবক এটুকু স্পষ্ট িয় রা, রগ ত্ম িলহচ্চিহটবক সু িারু রূপ রদ্িাে আপ্রাণ রিষ্টা কবেহলবলন।
িলহচ্চিহটবত্ ইবমবর্ে িযিিাে আমাবদ্েবক মুগ্ধ কবে। পোে পাে ভাঙাে ইবমর্ দ্ু িাে িযিহৃত্
িবয়বল। প্রথমহট িলহচ্চবিে শুরুবত্ এিং অপেহট মালাে িাসপাত্াল রথবক হফবে আসাে পে কুবিবেে সবঙ্গ
কলি িাযাে পে। মবন োখ্বত্ িবি িলহচ্চবিে কলাকুেলীবদ্ে নাম ওঠাে সময় পো ও ত্াে উপবে রন কাবক
রদ্খ্াবনা িল এিং রসই সবঙ্গ গাবনে সু ে আসবত্ লাগল। হঠক ত্াে পবেই পোে ত্ীে ভাঙাে ইবমর্। ফবল
আমাবদ্ে িুিবত্ অসু হিযা িয় না রা, রগ ত্ম প্রথবম পোে উপে মাহিবদ্ে হনভজেেীলত্া এিং পবে পোে
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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ও বয় ি সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

ভয়ািিত্াবক রদ্খ্াবত্ িাইবলন। আবেকিাে রা পোে পাড় ভাঙাে ইবমর্ িযিহৃত্ িবয়বল ত্াবত্ কুবিে ও
মালাে সম্পবকজে রা ভাঙন ত্াবক রদ্খ্াবনা িবয়বল। এলাড়াও আেও দ্ু হট ইবমবর্ে িযিিাে লে কো াায়।
কুবিে ও কহপলাে মবযয রা ভাবলািাসা উথবল উঠবল ত্া রিািা াায় িটিৃ বেে নীবি হেকবেে হনকটিত্জী গবত্জ ে
র্বলে উথবল পড়াে ইবমবর্ে মাযযবম। এলাড়া, কচ্ছবপে র্বল নামাে ইবমবর্ে মবযয হদ্বয় রগ ত্ম রিািাবত্
রিবয়বলন রান প্রাকৃহত্ক হিপাজবয়ে পূ িজাভাসবক।
িলহচ্চবি িযিহৃত্ গানগুহলে িয়বনে র্নয আলাদ্াভাবি রগ ত্ম প্রেংসা পাওয়াে রাাগয। অিেয রকাবনা
গানই সম্পূ ণজ নয়। এমনহক, উপনযাবস থাকা রিাবসবনে গানহটও সম্পূ ণজভাবি িলহচ্চবি লে কো াায় না।
গবণবেে গাওয়া ‘হপহেত্ কইো েইলা মলাম সই, আ রলা সই’

১৭

গানহটও রনই। ত্বি রিে কবয়কহট অসম্পূ ণজ

গাবনে সংবাার্ন িলহচ্চিহটবক অনয মািা হদ্বয়বল।
উপনযাবস কাহিহন িহণজত্ িবয়বল সাযু ভাষা এিং পূ িজিবঙ্গে কথযভাষাে সংহমেবণ। হকন্তু, িলহচ্চবিে হিিনাটয
রাবিত্ু নাটবকে মবত্া সংলাবপ েহিত্ িয় রসর্নয রগ ত্ম রিবল হনবয়বলন শুযু মাি পূ িজ িবঙ্গে কথয ভাষাবক।
উপনযাবসে অবনক সংলাপবক হত্হন হুিহু অনু কেণ কবেবলন। আিাে, উপনযাবসে িণজনামূ লক অবনক অংেবক
সংলাবপে মবত্া কবে হনবয়বলন। এবেবি পহেিালক হিিনাবটযে ভাষা াাবত্ সহঠক িয় রসর্নয হত্হন অহত্হেক্ত
সংলাপ ও পহেমার্জনাে দ্াহয়ত্ব হদ্বয়হলবলন সু নীল গবঙ্গাপাযযায় এিং আঞ্চহলক ভাষা উপবদ্ষ্টা হিসাবি হনিজািন
কবেহলবলন োইসু ল ইসলাম আসাদ্বক। ভাষা িযিিাবেে হদ্ক রথবক িলহচ্চিহট অবনকটাই উপনযাবসে
কালাকাহল িবয়বল।
সিবেবষ একথা িলবত্ িয় রা, উপনযাবসে মবযয রা িযেনা আবল ত্া

িলহচ্চবি পু বোপুহে উবঠ

আবসহন। রগ ত্বমে িলহচ্চবি উপনযাবসে কাহিহনে আস্বাদ্ পাওয়া রগবলও ত্া উপনযাবসে সমত্ুলয িবত্ পাবেহন
িা ত্াবক লাহপবয় রাবত্ পাবেহন। ত্বি রগ ত্ম রঘাবষে পহেিাহলত্ ‘পোনদ্ীে মাহি’ িলহচ্চিহট িলহচ্চি হিসাবি
অিেযই উৎকৃষ্টমাবনে – একথা হনঃসবন্দবি িলা াায়।
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৯ . ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা – ২৬
১০ . ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা – ৬৩
১১ . ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা – ৬৭
১২ . ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা – ৭২
১৩ . ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা – ৯৭
১৪ . ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা – ৮৯
১৫ . ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা – ১
১৬ . রঘাষ রসাবমন, ‘রসলু লবয়বড মিান কথাকাবেো’, প্রহত্ভাস, ১৮/এ, রগাহিন্দ মেল রোড, কলকাত্া
৭০০০০২, প্রথম প্রকাে, অবটািে ২০১২, পৃ ষ্ঠা – ৫২
১৭ . িবন্দযাপাযযায় মাহনক, ‘পোনদ্ীে মাহি’, রিঙ্গল পািহলোসজ প্রাইবভট হলহমবটড, ১৪ হি, িহঙ্কম িযাটাহর্জ
হিট, কলকাত্া ৭০০০৭৩, ষষ্ঠহিংেত্তম মুদ্রণ , ত্রিোখ্ ১৪১৩ (রম ২০০৬ ), পৃ ষ্ঠা – ৭২
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িাংলা সাহিবত্য হমথ ও কহিে নাহয়কাো
রলখ্ক-পহেহিহত্

রদ্িােহত্ হসকদ্াে
গবিষক (হপ.এইি.হড.), িাংলা হিভাগ
রগ ড়িঙ্গ হিশ্বহিদ্যালয়
পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােসংবেপ:
েবয়বডে মবত্ হমথ িল সমগ্র র্াহত্ে ইচ্ছাপূ েণকােী হদ্িাস্ববপ্নে ধ্বংসািবেষ মাি। পুোণকথাে মবযয রা
হিেন্তন মানহিক সত্য সংিত্রূবপ হিিৃ ত্ ত্াে দ্পজবণ মানু ষ াু বগ াু বগ হনবর্ে প্রহত্হিম্ব রদ্বখ্। এর্নযই হমবথে
পুনোিৃ হত্ত ঘটান রলখ্কো। পুোণ মিাকাবিযে অনু ষঙ্গ রখ্লা কবে আযু হনক সাহিবত্য। কােণ আমাবদ্ে রিত্না
রথবক হমথ হিসহর্জত্ িবয় াায়হন। আর্বকে িাঙাহল সাহিহত্যক উপনযাবস নাটবক কহিত্ায় িােিাে আনবলন
এই পুোণ অনু ষঙ্গ। ত্াোেঙ্কে িবন্দযাপাযযাবয়ে রলখ্ায় িােিাে এবসবল হমবথে প্রবয়াগ। ‘িাাঁসুহলিাাঁবকে
উপকথা’য় কত্জা িািা, কালারুদ্র, ‘নাহগনী কনযাে কাহিনীবত্’ হেি মনসা, রিহুলা-লহখ্ন্দবেে হমথ। আবলািয
‘কহি’ উপনযাবস একিােও পুোণ কথা উত্থাহপত্ িয় হন, হকন্তু প্রচ্ছন্ন্ ভাবি েবয় রগবল হমবথে িযিিাে। ঠাকুেহি
কৃষ্ণিণজা, োযাে মবত্া রগ েী নয়, হকন্তু ত্াে মবযয েবয় রগবল োযাে হমথ। রস হিিাহিত্ রগাপ িযূ । ত্াে
হনত্াইবয়ে ‘লাহগয়া কলবঙ্কে িাে গলায় পহেবত্ সু খ্’। ত্াে ঘে সংসাে রলাকলজ্জা রভবস রগবল হনত্াইবয়ে
টাবন। আে হনত্াই ঠাকুেহিে দ্াম্পত্য সু বখ্ে র্নয গুহটবয় রনয় হনবর্বক। হকন্তু ঠাকুেহিে আে গৃ বি সু খ্ রনই,
আর্ রস উন্মাহদ্নী। অনযহদ্বক িসন িটুল ত্রস্বহেণী, উিজেীে মবত্া পুরুবষে মনবক োহণত্ লু হেে দ্ৃ হষ্টবত্ ফালা
ফালা কবে রদ্ওয়াবত্ই ত্াে সু খ্। হনত্াইবয়ে রপ্রবম উিজেী লক্ষ্মীবত্ পহেণত্ িয়, াহদ্ও মাবি মাবিই ডাক রদ্য়
রসই ত্রস্বহেণী। রা লক্ষ্মীপূ র্া কবে রসই আিাে মবদ্ আসঙ্গ হলপ্সায় মাবত্ায়াো িবয় ওবঠ। এভাবি িসন িবয়
ওবঠ একাযাবে লক্ষ্মী ও উিজেী।
সূ িক েব্দ
হমবথে সংজ্ঞা, িাংলা সাহিবত্য হমবথে প্রবয়াগ, ঠাকুেহি োযা, িসন, উিজেী ও লক্ষ্মী
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িাংলা সাহিবত্য হমথ ও কহিে নাহয়কাো
রদ্িােহত্ হসকদ্াে
সাহিহত্যকো পুেনকথা িা হমবথে নানা অনু স ঙ্গবক িােিাে িযিিাে কবেন হনবর্বদ্ে সু হিযামবত্া। াহদ্ রসই
হমবথ রকাথাও লু হকবয় থাবক রকান পুনোিৃ ত্ত প্রাসহঙ্গকত্া ত্বি ইহঙ্গবত্ িহকবত্ ওই হিষয়হট পাঠবকে কাবল
অবমাঘ আবিদ্বন ত্ুবল যবে হমথ িযিিাবেে রকাবনা ত্ুলনা রনই। াখ্ন গান রলখ্ক িবলন- ‘গাঙু ে িবয়বল
কখ্বনা কাবিেী কখ্বনা হমহসহসহপ’ ত্খ্ন র্াহত্স্মবেে র্ন্ম-র্ন্মান্তবেে রপ্রবম গাঙু বেে অনু সঙ্গ একলিমায় মবন
কহেবয় রদ্য় কলাে মান্দাবস রিহুলা-লহখ্ন্দবেে রভবস িলাবক। হমথ রামন আযু হনক সাহিত্যবক অনয ত্াৎপাজ
রদ্য়, আযু হনক সাহিহত্যকোও রত্মহন নিত্ে িযাখ্যা রদ্ন হমথ-পুোবণে। িত্জমান াু বগ রলখ্কবদ্ে হমবথে প্রহত্
আগ্রি িবম িাবড়বল। অেযাপক েহিন পাল হিহভন্ন্ আবলািবকে হমথ সংিান্ত যােণাবক সংকহলত্ কবেবলন ত্াাঁে
‘উপনযাবসে উর্াবন’ িইবয়ে ‘িাাঁসুলী িাাঁবকে উপকথা: হমথময় র্গৎ’ প্রিবন্ধ, আমো ত্াাঁবক অনু সেণ কবে
হমবথে সংজ্ঞা রদ্য়াে রিষ্টা কেহলক) হমথ আহদ্ম হিজ্ঞান িা ইহত্িাস িা অবিত্ন ফযাণ্টাহসে রূপগ্রিণ লাড়া আে হকলু নয়। [mythK. K. Ruthven, 1976 pg-1]
খ্) মানির্ীিবনে সীমািদ্ধত্া, অহত্মানি আকািা এিং কল্পপূ েবণে গল্পই হমথ; াাবত্ প্রকাে,
হনয়ন্ত্রণ, অহনয়ন্ত্রণবাাগয পহেমণ্ডল সংঘটবনে প্রকােই হমথ [Anchient Myths in Modern
Poetry, Lyllian Feder 1971, pg- 2]
গ) হমথ এক গল্প, িংোনু িহমক গল্পমালা, াা রকান হিবেষ সাংস্কৃহত্ক রগাষ্ঠীে রলাক একদ্া হিশ্বাস
কেত্। পৃ হথিী রকন এমন ঘটনা ঘবট ত্া রদ্িত্া িা অবল হকক অহস্তবত্বে সািাবায িযাখ্যা কেত্- াাে
মাযযবম সামাহর্ক প্রথা ও পাজবিেবণে এক হিিাে, র্ীিনািেবনে এক সূ ি হনযজােণ িবত্া [A
Glossary of Literary Terms, M. H. Abralas, 1993, pg-7]
ঘ) হমথ িবলা পহিি কাহিনীে সত্য ইহত্িাস, কােণ ত্াে কােিাে িাস্তিত্া হনবয় [Myth and
Reality: Mircea Eliads. 1963, pg-1]
ঙ) রদ্ে অহভাান, রদ্োন্তেণ, র্ঙ্গম পহেিত্জনাহদ্, হিবদ্হে কাট ও সামাহর্ক সংস্কাবেে নাটকীয়
শ্রুহত্হলহপ িবলা হমথ [Robert grares-এে ভূহমকা New Laronsse Encyclopaedia of
Mythology, pg-7]
হসগমুণ্ড েবয়ড মবন কবেন, হমথ িবলা সমগ্র র্াহত্ে ইচ্ছা পূ েণকােী হদ্িাস্ববপ্নে ভাঙা হিহ্নািবেষ। হকন্তু
হমথ হনলক ইচ্ছাপূ েণ িা হদ্িাস্বপ্ন নয়, যমজীয় আিাবেে গভীেত্াে মবযযও রস সীমািদ্ধ নয়। যমজীয় আিাবেে
সবঙ্গ সংবাাগ হলন্ন্ িবলও পুোণ কথা রিাঁবি থাবক। মানু ষ হিজ্ঞান পড়বল াত্ ত্ত্ হিজ্ঞানমনস্ক িবচ্ছ না। ত্াে
আহদ্ম স্বপ্ন, কহিত্া কল্পনার্ুবড় আর্ও হমবথে আনাবগানা। যমজীয় আিাবেে সবঙ্গ ত্াে সংবাাগ কবম এবলও
হমথ ত্াে প্রাসহঙ্গকত্া িাোয় না। পুোণ কথাে মবযয রা হিেন্তন মানহিক সত্য সংিত্ রূবপ হিিৃ ত্, ত্ােই দ্পজবণ
ত্াই াু বগ াু বগ মানু ষ হনবর্ে প্রহত্হিম্ব রদ্বখ্।
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এর্নযই হমবথে পুনোিৃ হত্ত ঘটান রলখ্কো। সীত্াে অহগ্নপেীো োম-লক্ষ্মবণে ভ্রাত্ৃত্ব, সীত্াে িনিাস,
মায়ামৃ গ, োিবণে কথা িােিাে আমাবদ্ে সাহিবত্য আবস। আবস প্রহ্লাদ্ হিেণযকহেপু, াদ্ু িংে ধ্বংবসে
উপাখ্যান, সত্যকাম র্ািালাে কথা, রদ্র পদ্ীে অসম্মান, যৃ ত্োবেে অন্ধত্া, কবণজে ভাগযহিড়হম্বত্ র্ীিন রপ রুবষে
কথা, একলবিযে প্রহত্ অহিিাবেে কাহিহন, দ্যীহিে কাহিহন, কােিালাে াু বদ্ধে কথা, প্রহমহথউস ইউহলহসবসে
কথা, িােহকউহলস-রমবয়দ্া-আহন্তবগাবনে কথা। আবস িণ্ডীমঙ্গবলে কাহিহন, েোিত্ী-লাউবসবনে কথা, যনপহত্
সওদ্াগবেে কমবলকাহমনীে কথা, কালবকত্ু ফুেো, িাাঁদ্সওদ্াগে, রিহুলা-লহখ্ন্দে সিই আনাবগানা কবে
আর্বকে সাহিবত্য। ত্াই গল্প নাটবকে নাম িয়- ‘পেশুোবমে কুঠাে’ িা ‘িাাঁদ্িহণবকে পালা’। রস কহিত্ায়
অিলযাে উবেখ্মাি রনই রসই কহিত্াে নাম াখ্ন িয় ‘অিলযাে প্রহত্’ ত্খ্নই ত্া নিত্ে ত্াৎপাজমহণ্ডত্ িবয়
ওবঠ িা রলখ্া িয় ‘হিিাঙ্গদ্া’, ঋষয েৃ বঙ্গে কাহিহন হনবয় পহত্ত্া কহিত্া িা মায়ামৃ গ হনবয় গান। হিমল কে
মযযহিবত্তে ভাঙবনে ইহত্িাস হনবয় রলবখ্ন ‘াদ্ু িংে’ উপনযাস। আসবল হমবথে মবযয থাবক অপহেসীম সৃ র্নী
সম্ভািনা। হিজ্ঞাবনে প্রসাবে অবল হককত্া িয়বত্া অবনকাংবে িহর্জত্ িয় এে পুোণ রিত্না রথবক, হকন্তু ত্াে
গূ ঢ় সাংবকহত্ক রদ্যাত্না ত্ামাহদ্ িবয় াায় না; ত্াই আর্ও সীত্াে অহগ্নপেীো নােীে প্রহত্ িেম অহিিাবেে
প্রত্ীক িবয় থাবক। পুোণ কথাে রা োশ্বত্ মূ লয আবল- ত্া আমাবদ্ে আেবয়ে মবত্া। আিাে আযু হ নক েহুবে
মানু বষে মবযযও রকাথাও সত্ীনাথ ভাদ্ু ড়ীে ‘রঢাড়াইিহেত্ মানস’-এে ত্াৎমাটুহল রিাঁবি আবল ত্াই আমাবদ্ে
রিত্না রথবকও হমথ এবকিাবে হিসহর্জত্ িবয় াায় হন; ত্াই আযু হ নকত্ম সাহিবত্য নাটক-গান-হসবনমা সিজি
হমবথে লড়ালহড়। রা থ-হনজ্ঞজাবনে উৎস রথবক রাবিত্ু পুোণ কথাে র্ন্ম, ত্াই আযু হনককাবলে েিনায় পুোবণে
িযিিাে আমাবদ্ে উিীহপত্ কবে।
হকন্তু এই হমথপ্রীহত্ হক পিাৎপসােবণেই নামান্তে। হফহলপ োিি ত্াাঁে ‘The Myth and the
Powerhouse’ প্রিবন্ধ হমথ িযিিাবেে হিরুবদ্ধ আপহত্ত র্ানান। হত্হন িবলন, পুোণকথাে িযিিাবেে মযয হদ্বয়
সৃ র্নেীল সাহিহত্যকো ইহত্িাবসে অগ্রগহত্ ও হিিত্জ নযাো রথবক হনবর্বদ্ে প্রত্যািাে কবে রনন। পুোণ কথাে
প্রবয়াবগ প্রেয় পায় প্রািীনত্া প্রীহত্। ইহত্িাসবক হত্হন পাওয়াে িাউবর্ে সবঙ্গ ত্ুলনা কবেবলন, রাবিত্ু
ইহত্িাসই সমার্ পহেিত্জবনে িাহলকা েহক্ত। হমথপ্রীহত্ে মবযয োিি রদ্বখ্বলন ইহত্িাস হিবোহযত্া। ত্াাঁে মবত্,
‘mythic is the polar opposite of what by the historical’ ভহিষযৎবক র্ন্ম হদ্বত্ হগবয় ইহত্িাস
পুোবনা প্রথা ও তহত্িযগত্ উত্তোহযকাবেে রিািাবক হনহযজ িায় রভবঙ রদ্য়, আে রসই পহেত্যক্ত পুোত্নবকই
সাবত্ন লালন কবে হমথপ্রিণত্া। হকন্তু োিবিে এই হসদ্ধান্তও হক গ্রিণবাাগয? পুোবণে মবযয হক শুযু
হস্থহত্েীলত্া আে পুনোিৃ হত্ত আবল, রনই অগ্রগহত্ে অহমত্ সম্ভািনা? হমথ রত্া তহত্িয-আযু হ নকত্াে সমন্বয়
ঘটায়। ত্াই রত্া নীিােেন োয় িবলবলন, হমথগুহল র্ীিবনে িলমান প্রিাবিে ‘প্রকৃত্ ঘটনা’ িবয় াায়, ত্াে
হলহপহিদ্ধ কোে অথজই ইহত্িাস। নত্ুন ভািনা, িযাখ্যাে পবথ কখ্বনা িাাঁযা নয়, িেং, ত্া আযু হনক াু গ িযিস্থায়
সািাায কবে। ত্াবক আেও অথজিি কবে রত্াবল। সু র্ান লযাঙ্গাে িবলবলন- হমথ িবচ্ছ, ‘primitive phase of
metaphysical thought’ এই আহদ্ম অহযহিদ্যাে রদ্ লবত্ হমবথ রা সাংবকহত্কত্া প্রচ্ছন্ন্ থাবক, ত্ােই র্নয
উৎসকাবলে ব্রত্িােণ রথবক হলন্ন্ িবয় গহত্েীল সময় প্রিাবিে নত্ুন নত্ুন ভাষয পুোণ কথাগুবলা অিলম্বন
কবে েহিত্ িবত্ পাবে এিং পাবে িবলই পুোণকথা ইহত্িাবসে গহত্বক রুদ্ধ কবে না। মানু বষে রা থ হনজ্ঞজাবন
হমবথে র্বন্মে প্রহিয়া শুরু িয় িবল মবন কবেবলন ইয়ু ং, রলহভিাউডস। রগাড়ায় রকউ একর্ন স্বপ্ন রদ্বখ্ িা
রকান িযহক্তগত্ অহভজ্ঞত্ায় প্রাহণত্ িবয় একটা কথা িলবত্ আেম্ভ কবে। ত্াে মবযয াহদ্ হনহিত্ থাবক, ত্ািবল
াা হলল িযহক্তগত্ ত্া-ই িবয় ওবঠ রগাষ্ঠীগত্। এভাবি উপাখ্যানহট াখ্নই রা বথে সম্পদ্ িবয় ওবঠ, ত্খ্নই ত্া
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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‘authentic myth’-এে মাজাদ্া রপবত্ পাবে। এিং শুযু রদ্েগত্ভাবি নয়, কালগত্ভাবিও অথজাৎ কাবল কাবল
মানিবগাষ্ঠীে কাবল গৃ িীত্ িবয় ত্বিই হমথ অকৃহিমত্া অর্জন কবে। কাল রথবক কাবল প্রিিমান র্নবগাষ্ঠীে
অনু বমাদ্ন পায় িবলই পুোণকথা আমাবদ্ে র্ীিবনে রকন্দ্রবক এভাবি স্পেজ কেবত্ উজ্জীহিত্ কেবত্ পাবে।
রর্াবসফ কযাম্পবিল িবলন, পুোণ কাল প্রভািবক অহত্িম কেবত্ পাবে, পুোবণে মবযয মৃ ত্ র্ীহিত্ িবয় হফবে
আবস, াা হলল একদ্া একহদ্ন, ত্া-ই িবয় ওবঠ অনযত্ম িত্জমান।
হেল্পী-সাহিহত্যকো উত্তোহযকােলব্ধ অত্ীত্বক আর্বকে দ্ৃ হষ্টবত্ িুব ি রনওয়াে র্নয িােিাে হমবথে িােস্থ
িন। হফবে াান ত্াে র্াহত্গত্ রা থ হনজ্ঞজাবনে কাবল, সমান্তোলভাবি রমবল যবেন ত্াো হিগত্কাল ও
িত্জমানকালবক। এই সমান্তোল অনস্থাবন উেলত্া পায় দ্ু ই কালই। হিস্তাহেত্ িযাখ্যাে দ্েকাে িয় না। পুোবণে
অনু ষঙ্গ আসামািই পাঠক-দ্েজক মুিূবত্জ িুবি াান হেল্পীে িক্তিয। রা থ হনজ্ঞজান রথবক রাবিত্ু পুোণ কথাে র্ন্ম,
ত্াই পুোণ কথাে প্রবয়াগ আমাবদ্ে হনহিত্ সত্ত্বাবক স্পেজ কবে। ত্াই পুোণ কথাে সািাবায আপহত্ক স্তে রভদ্
কবে র্ীিবনে গভীেত্ম প্রবদ্বে রপৌঁলাবনা াায় সিবর্ই। ত্াই সাহিহত্যকো িযহক্তগত্ অনু ভূহত্ অহভজ্ঞত্াে সবঙ্গ
হমথবক হনহিজযায় িযিিাে কবেন। োমসু ে োিমাবনে ‘িাাঁদ্সদ্াগে’ কহিত্ায় িাাঁদ্ মাহিমোিীন একাকী ত্াে
মযু কে কালীদ্বি ডুবি রগবল, পেবন ত্াে শ্মোবনে কহফন, রা িন ত্াে অস্তহমত্। লয় পুি িাোবনাে পে সপ্তম
পুি লহখ্ন্দবেে মৃ ত্ুয িবয়বল মনসাে িিাবন্ত। পুিবোবক সনকা উন্মাহদ্নী কলাে মান্দাবস ভাবস মুি লখ্ীন্দে।
িম্পকনগবে িেম অোর্কত্া- পহথক লু হ ণ্ঠত্ িয়, নােীে সম্মানিাহন ঘবট। ওই রান শুযু হভোর্ীিী।’ রাখ্াবন
হেহিবে হেহিবে ভীষণ হিভক্ত আর্ হিপন্ন্ মানু ষ কহিে অভীষ্ট
রকাবনা র্য়গাথা রনই, কাকত্াড়ুয়াে মূ হ ত্জ লাড়া
অনয রকাবনা মূ হত্জ রনই, প্রবকাবষ্ঠ প্রবকাবষ্ঠ রপ্রত্ লাড়া
অনয রকাবনা িাহসন্দাে আনাবগানা রনই।
হকন্তু িাাঁদ্ িাবে না, অন্ধকাে র্য়ী িয় না, অপ্রহত্িত্ মানিত্াে র্য় রঘাহষত্ িয়। হিষ্ণু রদ্’ে কহিত্াে মবযয
পাই পাণ্ডি-রক েবিে কথা, হিভীষণ-রমঘনাদ্-হিেণযকহেপুে কথা, কণজ-রদ্রাণ-যৃ ত্োবেে কথািৃ থা হপত্ামি েেোযায় ত্ুহিবন ভাবস
এ আনু গত্য সাবর্ না কবণজ, সাবর্ না রদ্রাবণ,
িৃ থাই হিদ্ু ে রিাখ্ রিবয় কাাঁবদ্ হিিে রকাবণ,
যৃ ত্োবেে আকােকুসু ম েবি হক দ্াবস।
পাঞ্চর্বনয কান হদ্বয় রোবন কাবলে গীহত্
গঙ্গাসাগবেে সত্তাে মাবি পেীহেবত্।
(উত্তোসংিাদ্)
হিষ্ণু রদ্ কহিত্ায় অবনক রূপকথাে প্রসবঙ্গও এবনবলন- সাত্ভাই িম্পা, কাঞ্চনমালা, লালকমল-নীলকমবলে
কথা। এক িেম হিনহষ্ট, েহয়ষ্ণুত্াে মুব খ্ামুহখ্ দ্াাঁহড়বয় র্ীিনানবন্দে অহনিাাজ াদ্ু িংে ধ্বংবসে কাহিহন মবন
পবড় হগবয়হললিাহেহদ্বক নিীন িলে িংে ধ্ববস
রকিলই পহড়বত্ আবল; সংগীবত্ে নত্ুনত্ব সংিামক যূ য়া
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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নষ্ট কবে হদ্বয় াায়;
স্মৃহত্ে হভত্ে রথবক র্ন্ম রনয়, এইসি গভীে অসূ য়া।
(আহমষােী ত্েিাহে)
মিাভােবত্ আবল- এই রঘাে দ্ু হদ্জবন পাহখ্ো িামািবত্জ মণ্ডলাকাবে ঘুেবত্ লাগল, মিানদ্ী সি হিপেীত্ মুব খ্
প্রিাহিত্ িবত্ থাকল, গরুে গবভজ গদ্জভ, কুক্কুেীে গবভজ রিড়াল, রিহর্ে গবভজ ইাঁদ্ুব েে র্ন্ম িবলা। এই
উন্মাগজগাহমত্া প্রকৃহত্ ও স্বভাবিে হিবোহযত্া র্ীিনানবন্দে ‘কালবিলা’রত্ও রদ্হখ্। াাো অন্ধ ত্াোই রিহে রিাবখ্
রদ্বখ্, মানু বষে প্রহত্ আর্ও াাবদ্ে গভীে আস্থা ‘রেয়াল ও েকুবনে খ্াদ্য আর্ ত্াবদ্ে হৃদ্য়’। িীবেন্দ্র
িবট্টাপাযযায় ত্াাঁে প্রহত্িাদ্ী কহিত্ায় প্রায়ই পুোণ িযিিাে কবেবলন। হত্হন রদ্হখ্বয়বলন পুোবণে প্রহত্ প্রিণত্া
অত্ীত্িাহেত্া নয়। এই রদ্বে উৎপীহড়ত্ অত্যািাহেত্- ‘র্িালা আমাদ্র র্ননী/ আে আমো সত্যভামা...।’
এবদ্বেে ইন্দ্রপ্রবস্থ রদ্র পদ্ী উলঙ্গ িবি; ত্াই ইহত্িাস। ত্ােই রিহুলা-লহখ্ন্দেবক হনবয় রলখ্া কহিত্ায় হনত্ান্ত
একহট রলাট সংসাে নয়, গাঙু বেে র্বল ভাবস রিহুলাে রভলা’, ত্াাঁে মবযয ভাবস আমাবদ্ে স্ববদ্ে, িাহেহদ্বক
দ্াাঁত্ নখ্ হনবয় াাো হভড় কবে আবস, রসই িায়না েকুন রেয়াল রকউ িন্ধু নয়, রিহুলাে প্রহত্জ্ঞা
রদ্েবপ্রহমবকেও প্রহত্জ্ঞা রা মৃ ত্কল্প স্ববদ্েবক িাাঁিাবত্ই িবি...ত্িু আহম িাংলাে হিযিা
সত্ী, ত্াাঁবক হফবে পাবিা, িবয়হল সাহিিী
পাত্াবল নেবক হকংিা াবমে দ্ু য়াবে
রসখ্াবন হভড়বি রভলা, াাবিা। সমুবদ্রও
োন্ত প্রত্ীোে রস্তাি গাাঁথবিা পয়াবে;
গান রদ্ি, েলবি, হকন্তু িি না অঙ্গাে;
রস র্াগবি, র্াগবিই, লহখ্ন্দে রস আমাে।
(রিহুলা)
আরুহন উিালবকে হমথবক িযিিাে কবে েঙ্খ রঘাষ হলবখ্বলি, ‘আরুহন উিালক’ কহিত্া। রদ্বেে মূ হ ত্জ
রদ্বেে হভত্বে রনই আে, রাবিত্ু ‘আমো সময় িুব ি রিাবপ রিাবপ সবে রগহল েৃ গাবলে মবত্া/ আত্মপত্বনে
িীর্ লেই কহেহন, ফবল মুিূবত্জই ত্ুহড় রলবগ উবড় াায় সমূ ি সংসাে।’ এই অনযায় িযিস্থাে প্রিহলত্ প্রিাবিে
হিরুবদ্ধ প্রহত্বোয গবড় ত্ুলবত্ িবি। আহম িহল উবঠ এবসা, উিালক িও। েেীে হদ্বয় আল ত্রত্হে কবে অনযায়
প্রিাি রঠকাও। েঙ্খ রঘাবষেই অনয কহিত্ায় উবঠ আবস াাাহত্, সত্যকাম, র্ত্ুগৃ ি, াদ্ু িংবেে হমথ১) আমাে েেীে নাও দ্ু ই িাবত্ পুহাঁ ত্ ও হৃদ্য়
ত্ুহম িাও আত্মপহেিয়
েসযময় ভাবলািাসা প্রান্তবে হনহিত্ িত্জমান
আমাে রত্া না, রনই, ত্ুহম িবলহলবল সত্যকাম
(র্িালা-সত্যকাম)
২) রদ্ের্ুবড় মূ ঢ় োিণািবত্ে
উৎসবি রমবত্ উবঠবল নগে
রগাপবন রগাপবন হনবর্বদ্ে িাবত্
এখ্াবন ওখ্াবন িাহনবয় রেবখ্হল
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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িুক-ফাাঁপা ঘুবম আত্ত্ায়ী ঘে
একর্ন নয় িহু পুবোিন।
(র্ত্ুগৃ ি)
‘রিহুলা প্রহত্ অহফজয়ুস’ কহিত্ায় েেৎকুমাে মুবখ্াপাযযায় িহণবকে কনযা িহণবকে িযূ রিহুলাে হমবথে নত্ু ন
ভাষয েিনা কবেবলন। েেৎকুমাবেে রিহুলা াখ্ন স্বামীে প্রাণ রফোবনাে র্নয নাবি ত্খ্ন রস রান পাবটায়াহে
িুহদ্ধবত্ স্বাহমে প্রাণ রফোবত্ িায়। ত্াাঁে নাবি রস রদ্িত্াবদ্ে িমৎকৃত্ কবেসদ্য হিযিাে রিাবখ্ রস কী িঞ্চলত্া, রস কী আবলা!
মুবখ্ রস কী আবলাে হিহলক, ফূহত্জ; নাসাে রিেবে
েত্নিলবয়ে অহঙ্গকণা!
(রিহুলাে প্রহত্অহফজয়ুস )
এই নােী পেম কুেলত্ায় অহভনয় কবে, নাবি। লহখ্ন্দে রিাঁবি উঠল, ত্াাঁে পিা িাড় মাংবস প্রাণ হফবে এবলা।
এই রিহুলা হকন্তু কুেলী অহভনবয় শুযু স্বামীে প্রাণই রফোবত্ িায়হন হনভুজল নৃ বত্যে অহভনবয় রদ্িত্াবদ্ে মবযয
রা ন-েে র্াহগবয় সমস্ত র্াগহত্ক েহত্ে রোয িায়। এই িহণক কনযা রদ্িত্াবদ্ে কাল রথবক রিবয় রনয়
শ্বশুবেে লয়হট পুবিে প্রাণ, রি ি হডঙা ও াািত্ীয় সম্পদ্। এই রদ্বখ্ অহফজয়ুস রাি ত্াাঁব ক িবল, রিহুলা প্রকৃত্
রপ্রহমকা নয়, রস অসামানয রলাভী। ত্াই ত্াাঁে এই স্থূল সফলত্াে রগ েি রদ্বখ্ িীণািাদ্ক অহফজয়ুবসে ত্াাঁে র্নয
দ্ু ঃখ্ িয়। মহণভূষণ ভট্টািাবাজে নর্ে পবড় পৃ হথিীে হিহভন্ন্ অঞ্চবলে েুযাপীহড়ত্ িু ভুে লে লে হেশু রান
লে লে অশ্বথামা- াাবক হপত্া রদ্রাণ দ্ু য খ্াওয়াবত্ পােবত্ন না। ত্াাঁে কল্পনাে িলোম ভূহমিীন কৃষবকে
রনত্া,
হত্হনই র্মাবয়ত্ কেবত্ পাবেন সমস্ত ভূহমিীন কৃষকবক,
ত্াাঁে হদ্গন্ত হিবে রফলা লাঙ্গবলে ত্লায়,
রসই িাহন্তকালীন ইস্পাত্ ফলবক িলহসত্ িবত্ পাবে
নত্ুন কুরুবেি হিবয ত্ সূ াজবলাক এিং
দ্ু ’এক রপাাঁি কহষজত্ েবক্তে দ্াগ।
(নীলািল হনিাসীে উবিবেয রখ্ালা হিহঠ)
হির্ন ভট্টািাাজ র্ীয়নকনযা’ নাটবক উলু পীে হমথবক িযিিাে কবেবলন। রিবদ্বদ্ে রদ্ে নন্দনপুে রা অণু
ভােত্িষজ। নাটবকে রেবষ উলু পীই স্বয়ং ভােত্িষজ। একহট উলু পীে িাবত্ রলািল রমবে পাহলবয় রগল অন্ধকাবে।
হিষহিয়ায় এহলবয় পবড় উলু পী। প্রিীে র্ানায় হভোয় হমলবি না প্রাণ। হকন্তু রিাঁবি ওবঠ উলু পী- গর্পহত্,
েঘুপহত্ ও িদ্ল আলীে উবদ্যাবগ- ত্াাঁো েপথ কবেহলল রিবদ্ে কনযা উলু পীবক িাাঁিাবত্ না পােবল ত্াাঁো
নাগিংেবক েসাত্বল পাঠাবি। ত্াবদ্ে সহম্মহলত্ মবন্ত্রািােবণ রেষ পাজন্ত সাপ উলু পীে েত্স্থাবন মুখ্ লাহগবয়
হিষ ত্ুলবত্ িাযয িয়। উলু পী রিাখ্ রমবল িায়; এ মিার্াগেবণে রান রেষ নাই।’ নত্ুন গহেমায় দ্াাঁড়ায় উলু পী,
ভােত্মাত্াে মবত্া। সাম্রার্যিাবদ্ে হিষদ্ংেবন প্রাণ িাহেবয়হলল ভােত্িষজ , ত্াই রিবদ্নীবদ্ে গাবন দ্ংেনকােী
সাপবক িলা িয়, ‘নীলনবদ্ে খ্ালখ্ন্দবে/ উপাহে রদ্।’ হিন্দু-মুসলমাবনে হমহলত্ উবদ্যাবগ উলু পীরূপ ভােত্িষজ
প্রাণ পাবি- এমন এক হিশ্বাসই ‘র্ীয়নকনযা’ নাটবক ধ্বহনত্ িবয়বল।
‘পেশুোবমে কুঠাে’ গবল্প সু বিায রঘাষ নামকেণ লাড়া অনয রকাথাও পেশুোবমে উবেখ্ কবেন হন। হকন্তু
এই নামকেবণ মাত্ৃিন্তা পেশুোবমে হমবথে প্রবয়াগ এই অসামানয গল্পহটবক ইহঙ্গত্িি কবে ত্ুবলবল। যহনয়া
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজা ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal Onli ne Resea rch Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

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

এক অসামাহর্ক র্ীিনাাপন কবে, অবথজে হিহনমবয় স্তনয দ্ান কবে অথজিান ঘবেে হেশুবদ্ে। দ্ু -হত্ন িলবেে
হনয়হমত্ িযিযাবন ভত্ৃিীনা এই নােী িাসপাত্াবল এক একহট সত্যকাবমে র্ন্ম হদ্বয় মাত্ৃস্তবনযে উৎস ির্ায়
োবখ্। োস্তায় অনাথ হেশুবদ্ে রোভাাািা রদ্বখ্ রস ত্াে অনামা সন্তানবদ্ে র্নয িাৎসলয অনু ভি কবে,
অহনিজিনীয় পুলবক ত্াে রদ্ি মন ভবে াায়, স্তনয যাোয় ত্াে িুবকে কাাঁিুহল হভবর্ াায়। ত্িু হনর্ সন্তানবদ্ে
প্রহত্পালবনে দ্াহয়ত্ব রস হনবত্ প্রস্তুত্ নয়। রস র্াবন সন্তান িড় িবয় ত্াে েত্রু িবি ত্ালাড়া ত্াে সন্তান,
প্রহত্পালন কো মাবনই রত্া হভহখ্হেে সংখ্যা িাড়াবনা, ত্াে কলহঙ্কত্ পহেিবয়ে রিবয় হেশুবদ্ে অকলহঙ্কত্
অপহেিয়ও ভাবলা। হকন্তু একহদ্ন যহনয়াে রপোগত্ প্রবয়ার্ন ফুহেবয় াায় সমাবর্- রিহিফুড এবস রগবল রদ্বে
আে স্তনযদ্াহয়নীে প্রবয়ার্ন রনই। যহনয়া িােিহণত্া পহেবত্ নাম রলখ্াবত্ িাযয িয়। ভদ্র ঘবেে রাসি সন্তানবক
হনবর্ে িুবকে স্তবনয রস িাাঁহিবয়হলল, ত্াবদ্েই অসঙ্গত্ রা ন কামনাে সামগ্রী িবত্ িয় ত্াবক। ত্ােই স্তবনয
পাহলত্বদ্ে কুঠাে ত্াে ধ্বংস রডবক আবন।
রম ষল পবিজ দ্ু হট উপাখ্যান আবল- এক, াদ্ু িংবেে ধ্বংসকাহিহন, দ্ু ই, অর্ুজবনে অেমত্া ও িযথজত্াে
কাহিহন। সূ াজ, িুলহল, কৃপাময়, অভয়- হিমল কবেে ‘াদ্ু িংে’ উপনযাবসে িােহট িহেি রান ধ্বংবসান্মু খ্
াদ্ু িংবেে সন্তহত্। এবদ্ে িাহড়বত্ অসু য়া হিবিষ, রপ্রমিীন রা ন সবম্ভাগ, িন্ধযাত্ব, হিকৃত্ রা নত্া আে
সু োসহক্ত। ত্াবদ্ে িাে িন্ধুে মবযয আবল িাপা হিংস্রত্া। আে হলডাে গণনাথ নয়না ামু না েত্নাবক িাাঁিাবনাে িৃ থা
রিষ্টা কবে রিবে াায়। গণনাবথে মবযয িীবাজে িলক রদ্খ্া াায়, হকন্তু ত্া েহণবকে র্নয। রস গণনাথ আে
রনই। রামহন অর্ুজনও দ্সু যবদ্ে িাো হনহর্জত্ িবয় রভবিহলবলন হত্হন রসই মহিমা িাহেবয়বলন। অর্ুজন াাদ্ি
নােীবদ্ে েোয় িযস্ত হলবলন, হকন্তু সি নােী েহেত্ িবত্ িায় হন। ামুনা দ্সু যবদ্ে অযীন িবয়হলল। গণনাবথে
িাোও হত্ন রিান েহেত্ িবত্ িায় হন। ামুনা রলাবভে িবে রিাঁবি হদ্বয়বল রসানাে প্রদ্ীপ, রলবড় হদ্বয়বল
গণনাবথে আেয়। হনিজ ংে িবয় সূ াজবদ্ে িংে ত্ােই ইহঙ্গত্ িিন কবে র্ন্মসু খ্ী প্রদ্ীবপে অপহৃত্ িওয়াে
ঘটনা। গণনাবথে পোর্য়ও মহিমািহর্জত্। রস আত্মিত্যা কেল আহফম রখ্বয়। ত্াে হিশ্বাস নষ্ট িবয়হলল সূ াজিুলহলবদ্ে সম্পবকজ, না হক ামু নাে সম্ববন্ধ, রা ামুনাবদ্ে র্নয রস মাোমাহে কবেহলল? আসবল হনবর্ে ওপেই
হিশ্বাস নষ্ট িবয় াাওয়ায় গণনাথ আত্মিত্যা কবে। সূ াজবদ্ে িয়সী ত্ুলসীও গণনাবথে মবত্া একা রিবে াাওয়া,
গুহটবয় াাওয়া হিিণজ মানু ষ। ত্ােও রকাবনা সৃ হষ্টেীল সামাহর্ক ভূহমকা রনই।
দ্ু ই রক েবল হমথবক আযু হ নক কবে রত্ালা াায়। এক পদ্ধহত্ে হনদ্েজ ন ‘াদ্ু িংে’ উপনযাস- রাখ্াবন
আযু হনক িহেি ও সমসযাবক রপ োহণক সমসযা ও মানু বষে অনহত্প্রচ্ছন্ন্ সমান্তোলত্ায় গবড় রত্ালা িবয়বল।
হিত্ীয় পদ্ধহত্ে উদ্ািেণ প্রমথনাথ হিেীে ‘পূ ণজািত্াে’ উপনযাবস। পুোবণে িহেিই এখ্াবন অিলম্বন- অিলম্বন
রসই র্ল নামক িযাহয রা কৃষ্ণবক েেহিদ্ধ কবেহলল। রপ োহণক পহেবিেই এখ্াবন আেয়, হকন্তু রভত্বে
রভত্বে িাহর্বয় রত্ালা িবয়বল সারহত্ককাবলে প্রহত্ধ্বহন।
ত্াোেঙ্কবেে উপনযাবসও আমো হমবথে প্রবয়াগ লে কেবত্ পাহে। ‘িাাঁসুলী িাাঁবকে উপকথা’ উপনযাবস
রদ্হখ্ কত্তা আে কালারুদ্ধ দ্ু ই রদ্িত্াে হমথ হমবলহমবে রগবল। িািাে থান রথবক রিহেবয় আবস কত্তা- ত্াাঁে
মাথা রনড়া, যিযবি ফসজা েঙ, গলায় রুদ্রাে, ত্রপবত্, পেবন লাল কাপড়, পাবয় খ্ড়ম, ‘রিলত্লাে রা িািাঠাকু ে
ত্ােও রদ্িত্া িবলন এই কালারুদ্র।’ নাোয়বণে রামন নােদ্, িািা কালারুবদ্রে রত্মহন নযাড়া মাথা রগরুয়া পো
খ্ড়ম পাবয় দ্ণ্ড িাবত্ কত্জাঠাকুে। এই উপনযাবস অর্স্র হমথ- গার্বনে গল্প প্রসবঙ্গ আমো র্ানবত্ পাহে- িন্দ্র
সূ াজ পৃ হথিী মানু ষ এক সময় হকলু ই হলল না। শুযু আাঁ যাবে কালারুবদ্রে িড়ক ঘুেহলল এিং অনযি পৃ হ থিী সৃ হষ্ট
িবলা, কািাে সৃ হষ্ট কেবলন রদ্িত্া, কািােবদ্ে মাত্বেও সৃ হষ্ট িবয়বল রসই সবঙ্গ, অপবদ্িত্াে প্রসঙ্গও পাই২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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এো নদ্ীে যাবে দ্পদ্প কবে েবল িাড়ায়, োকিুহন্ন্ে ডাক রোনা াায় েযাওড়া-হেমূ বলে মাথা রথবক, িাাঁেিবন
কযাাঁ কযাাঁ ডাক, রগবলা রপত্নী ও রলাকো ভূবত্ে কােসাহর্ে কথা আবল। অপবদ্িত্া হনবয় সু িাাঁদ্ িবল- ‘এো
িাাঁসুলী িাাঁবকে মাবঠ হদ্হিয থাবকন, শ্মোবনে িাড়বগাড় হনবয় িাহদ্য িার্ান, সায িবল নদ্ীবত্ হিবল মাল যবেন,
হিত্াে আগুন লু বফ রখ্লা কবেন, এই গাবলে মাথা রথবক লপ কবে রভবস িবল াান ওই গাবল।’ কাবলােেী
পহেণত্ িয় রপ্রত্াত্মায়। িান রগাাঁসাই হলল রলাট র্াবত্ে োর্া, মবিশ্বে ভক্ত। ত্াাঁে রমবয় ঊষা, াাে প্রহত্
দ্ু িজলত্া হলল নাোয়বণে নাহত্ে। একহদ্ন এই নাহত্ ঊষাে ঘবে ঢুবক পড়বল িাণ ত্াবক খ্ুন কেবত্ াায়। ত্খ্ন
খ্িে রপবয় নাোয়ণ িাণ রগাসাইবয়ে িাহড় আিমণ কবে। িি হদ্বয় নাোয়ণ িাবণে িাত্-পা রকবট রদ্ন।
কালারুদ্র এবস হমল ঘটান, নাহত্ে হিবয় িয় ঊষাে সবঙ্গ- এভাবি িযিহৃত্ িয় ঊষা অহনরুবদ্ধে হমথ। আবল
ইবন্দ্রে হমথ। রদ্িোর্ ইন্দ্র িাহত্বত্ িবড় রমবঘে সাত্ সমুদ্র ঘুবে রিড়ান। ত্াাঁে িািন রমবঘে সাত্ সমুদ্র রথবক
র্ল লু াঁবড় হলহটবয় রদ্য় িাহেযাবে। রদ্িোর্ ত্াাঁে িাবত্ে িজ্রদ্ণ্ড হদ্বয় রমবঘে সমুবদ্র আঘাত্ কবেন, ত্া রথবক
িলবক ওবঠ আগুবনে লকলকাহন। সু িাাঁদ্ িবল সাপ িসু মত্ীবক মাথায় হনবয় আবল, রস সামানযবত্ কাবোে
অহনষ্ট কবে না। রস রলািল মাবে িািাে হুকুবম। ত্াই কািােবদ্ে কাবল সাপ ‘হত্হন’। পাই এক পাহখ্ে হমথমাবয়ে গবভজ িবস এক কাহেগে খ্াাঁিা ত্রত্হে কবে, ত্াবত্ রঢাবক এক পোণ পাহখ্- নাবি, গায়, েঙ্গ কবে, ত্ােপে
একহদ্ন ফুড়ু ৎ কবে উবড় াায়। কািােো এই পাহখ্ে আনাবগানাে পাবয়ে দ্াগ, আর্ি কাহেগবেে আস্তানা
রখ্াাঁবর্। আবল পাথবেে হমথ- পাথবেে গাবয় সাদ্া দ্াগ ত্রপবত্ে মবত্া। আে আবল গাবলে গুাঁহড়ে মবত্া রদ্খ্বত্
পাথে। সু িাাঁদ্ িবল- ‘অসু েবদ্ে িাড় র্বম পাথে িবয় রগবল। রদ্িত্াো অসু ে রমবেহলবলন, ত্াবদ্ে িাড়।’
মনসামঙ্গল কাবিযে হমথ হমবলহমবে থাবক ত্াোেঙ্কবেে ‘নাহগনী কনযাে কাহিনী’ে মবযয। এই উপনযাবসে
প্রযান িহেি হির্ল হিবলে হিষবিবদ্ো িবলা ভূত্কাবলে মানু ষ। িাাঁদ্ মনসা-রিহুলা-লহখ্ন্দবেে হমথ, হেিমুনসাে হেি ত্াবদ্ে কাবল একান্তভাবিই িাস্তি। মনসাে হনবদ্জবে রা কালিাহঘনী আহদ্ হেেবিবদ্ে অকাল
প্রয়াত্ হকবোেী রমবয়ে লেবিে যবে রিবদ্কুলবক হিভ্রান্ত কবে সাাঁত্াহলবত্ ঢুবক লহখ্ন্দেবক রমবেহলল, রসই
রান প্রর্ন্মে পে প্রর্ন্ম যবে নাহগনী কনযারূবপ আহিভূজত্ িয় এিং িাদ্াঁবিবনে অহভোবপ াাাািে িবয় াাওয়া
রিবদ্কুবলে ভািনায় ইিবলাক পেবলাবকে মবযয র্ীিন্ত মানিীবসত্ুে ভািমূ হত্জব ত্ সমস্ত রগাষ্ঠীে ভাবলা কোে
হনয়ন্তা রস। হিষযেবদ্ে রিাবখ্ েিলা হপঙ্গলা দ্ু হট রদ্িী পূ র্াহেণী রমবয় মাি নয়, ত্াাঁো রান ত্রদ্িীমহিমাে
অংেভাহগনী। এই নাহগনী কনযাো রান মবত্জয মনসােই প্রহত্হনহয। াখ্ন এই নাহগনী কনযাবদ্ে অন্তবে রা ন
িাসনা র্াগবি ত্খ্ন ত্াবদ্ে রদ্ি মাঁ -মাঁ কেবি িাাঁপাফুবলে গবন্ধ। আসবল কালীয় নাবগে কনযাবক হিবয়ে
প্রহত্শ্রুহত্ হদ্বয় কৃষ্ণ রকানহদ্নও হফবে আবস হন। অথি কালীয় নাবগে কনযা রোর্ সন্ধযায় িাাঁপাফুবল রসবর্
ামুনাকূবল কৃবষ্ণে অবপো কেবত্ন, অনয নাগকনযাো ত্াাঁবক হিদ্রূপ কেবল হত্হন ত্াবদ্ে অহভোপ রদ্ন রা,
াখ্নই রকান নাগকনযাে রা নকামনা র্াগবি ত্াে গা হদ্বয় িাাঁপাফুবলে গন্ধ লড়াবি। ‘নাহগনী কনযাে কাহিনী’
ত্খ্ন রেষ িয় াখ্ন েিলা উপলহব্ধ কবে, নাহগনীকনযা হমলা কথা, কবনয আিাে নাহগনী িয়! রেষ সংস্কাে ত্যাগ
কবে মুসহলম রিবদ্ে িযূ িয়, নাহগনীকনযােও হিলু হপ্ত িয়।
আমাবদ্ে আবলািয ত্াোেঙ্কবেে ‘কহি’ উপনযাবসও অন্তলজী নভাবি নাহয়কা িহেি দ্ু হটবত্ হমবথে প্রবয়াগ
রদ্হখ্। াহদ্ও রসখ্াবন স্পষ্টই এক িােও পুোণকথা উচ্চাহেত্ িয় হন। ঠাকুেহিে মবযয োযাে হমবথে প্রবয়াগ
রদ্হখ্, াহদ্ও এই োযাে সিজাবঙ্গ রকামল ঘনেযাম শ্রী রসও োযাে মবত্া রগাপকনযা, রগাপিযূ । ত্াে প্রণয়ও
অবিয, ত্াবত্ কলঙ্ক আবল- ‘র্ানবত্ পােবল স্বামী রপিাে কেবি, োশুড়ী হত্েস্কাে কেবি, ননবদ্ গেনা রদ্বি।
ত্িু সমস্ত ভুবল হত্েস্কাে সিয কহেবত্ রস আপনাবক প্রস্তুত্ কহেয়াবল। োযা রামন কৃবষ্ণে িাাঁেী শুনবল সমস্ত
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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গেনা সিয কবে ামুনা ত্ীবে উপহস্থত্ িবত্ন, ঠাকুেহিও রত্মহন সমস্ত ভুবল হনহদ্জষ্ট সমবয় োহড় পবে, মাথায়
দ্ু বযে ঘহট হনবয় হনত্াইবয়ে র্নয দ্ু য হনবয় াায়। হনত্াইবয়ে রদ্ওয়া িাে গলায় পোমাি সমার্ সংস্কাবেে
সমস্ত হিন্তা ত্াে দ্ূ ে িবয় াায়। লেণীয় হনত্াই ঠাকুেহিে মাথায় পোয় কৃ ষ্ণিূ ড়া ফুল। হনত্াই ঠাকুেহিে কথা
রভবিই গান িাাঁবয
িাহেহদ্বক িৃ ন্দািবন িংেী িাবর্ কাে?
িংেী িাবর্ ত্াে।
ও োযা োযা োযা িবলঘে েহলল- মন িাোবলা লটাে সু বে রগা।
সু বখ্ে এ হক আকুল আত্ান্তে।
গৃ িসু বখ্ ত্ৃপ্ত ঠাকুেহিবক সি রভালাবলা হনত্াইবয়ে গান ত্াে ঘেসংসাে সি হমবথয িবয় রগল, হনত্াইবয়ে
রপ্রবমে কলঙ্ক আর্ রস মাথা রপবত্ হনবত্ িায়। রসই রাহদ্ন িুমু ে দ্বল হনত্াই গান রগবয় িািিা রপল, রসহদ্ন
রসই গান শুনবত্ এল ঠাকুেহি- এল ত্াে রগ েবিে অংে হনবত্- এ রান রসই ‘িযু রত্ামাহে গেবি গেহিনী িি
রূপসী রত্ামাহে রূবপ।’ আে এহদ্বক হনত্াই রাহদ্ন শুনবলা ঠাকুেহিে দ্াম্পত্য সু বখ্ে কথা, ভািবলা ত্াে
পহেণহত্ে কথা রসহদ্ন রথবক ঠাকুহেহিে সু বখ্ে কথা রভবি রস হনবর্বক গুহটবয় হনলিাাঁদ্ ত্ুহম আকাবে থাক আহম রত্ামায় রদ্খ্ি খ্াহল
লুাঁবত্ রত্ামায় িাইনা রকা রি- রসানাে অবঙ্গ লাগবি কাহল।
হকন্তু ঠাকুেহি আে গৃ বি সু খ্ পায় না, রাহদ্ন রস হনত্াই-িসনবক ত্রনকবটয রদ্বখ্ রসহদ্ন ত্াে মানহসক
ভােসামযই িবল াায়। ত্াে িাড়ফুাঁক, ওিা হদ্বয় হিহকৎসা অবনক হকলু িয় হকন্তু রকাবনা ফল িয় না,
উপনযাবসে রেবষ আমো র্ানবত্ পাহে রা ঠাকুেহিে সু বখ্ে কথা রভবি হনত্াই ত্াবক ত্যাগ কবেহলল রসই
ঠাকুেহি হনত্াইবক িাহেবয় মবেবল। কৃষ্ণ মথু োয় াাওয়াে পে োযাে হক িবলা রস খ্িেও রত্া আমো োহখ্ না।
রাহদ্ন সবিত্নভাবি হনত্াই ঠাকুেহিবক দ্ূ বে সহেবয় োখ্াে হসদ্ধান্ত হনল, ত্াে পবেই ত্াে সবঙ্গ রদ্খ্া িবলা
িুমুে দ্বলে িসবন্তে িা িসবনে। িসন িহিেবঙ্গ, অন্তেবঙ্গ হঠক ঠাকুেহিে হিপেীত্। রস কৃেত্নু রগ োঙ্গী
রমবয়। অদ্ভূত্ দ্ু ইহট রিাখ্। িড় িড় রিাখ্ দ্ু ই টাে সাদ্া রেবত্ রান লু হেে যাে রসই োহণত্ দ্ীহপ্তে মবযয কাবলা
ত্াো দ্ু ইটা রক ত্ুবক অিেি িঞ্চল। ‘ত্রিোবখ্ে মযযাবহ্নে রে বদ্রে মবযয রান নাহিবয় হফহেবত্বল মযু বপ্রবমও
দ্ু ইটা কাবলা পত্ঙ্গ- মেণর্য়ী দ্ু ইটা কাবলা ভ্রমে...। রমবয়টা...সিজাঙ্গ ভহেয়া িাবস আে রস িাহসে হক যাে।
মানু বষে মবনে মনবক কাহটয়া টুকো টুকো কহেয়া যূ লায় লু হড়য়া হলটাইয়া রফহলয়া রদ্য়।’ িুমুে দ্বলে রমবয়ো
ত্রস্বহেণী িবলও প্রবত্যবকেই একর্ন রপ্রমাস্পদ্ থাবক, রকিল িসবনে রকউ রনই। পত্বঙ্গে মবত্া রকউ ত্াে
উজ্জ্বল দ্ীহপ্তে আকষজবণ লুবট এবল ত্াে পাখ্াই রপাবড়, রপ্রম রস পায় না। পুরুেিাও হক রপবয়হলল ঊিজেীে
রপ্রম, কত্ েত্জসাবপে হলল ত্াবদ্ে হমলন, এই হমলবন ঊিজেীে ইবচ্ছই রেষ কথা। পাাঁিহট মত্ান্তবে সাত্হট
সন্তাবনে র্ন্ম হদ্বয়ই রস স্ববগজ িবল রগল। অর্ুজ ন কত্ৃজক প্রত্যাখ্যাত্ িবয় ত্াাঁবক অহভোপ হদ্বত্ এত্টুকুও
িাাঁবযহন ঊিজেীে। নােীবত্বে রকান রপ্রমময়ী রিিময়ী রূপ ত্াাঁে মবযয রদ্খ্া াায় না, ত্াই হনত্াই িবল ‘আিা োঙা
িেণ হেমূ ল ফুবলে িািাে শুযু সাে।’
আে েিীন্দ্রনাথ িবলহলবলনরগাবষ্ঠ াবি নাবম সন্ধযা োন্ত রদ্বি স্বণজা ঞ্চল টাহন
ত্ুহম রকাবনা গৃ ি প্রাবন্ত নাহি োবলা সন্ধযা দ্ীপখ্াহন।
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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হিযায় র্হড়ত্ পবদ্ করিবে নম্র রনি পাবত্
হস্মত্ িাবসয নাহি িল লহর্ত্ িাসে োযাবত্ অযজোবত্।
ঊষাে উদ্য়সম অনিগুহণ্ঠত্া ত্ুহম অকুহণ্ঠত্া।
নােী প্রহত্িেী সাপ িবল রিহর্ িয়, রিড়াল িবল িাহঘনী িয়। রস ত্রস্বহেণী িবয়বল রান রস্বচ্ছায়, ত্াই রকাবনা
পুরুবষে লালসাে কাবল আত্মসমপজণ রস কবে না। হনত্াইবয়ে সবঙ্গ রকামল িাকয হিহনমবয়ে পেই নয়বনে সবঙ্গ
দ্ৃ হষ্ট হিহনমবয় ত্াে হিন্দুমাি আপহত্ত রনই, ত্াবক পাওয়া াায় ভনভবন মাহলে মবযয যূ লায় যূ সে মদ্ালসা
অিস্থায়। রস রান কোত্ কাাঁটাে যাবে রঘো রকয়াফুল- ত্াে সু িাবস আকৃষ্ট িবয় কাবল রঘাঁ ষবল েত্হিেত্ িওয়া
অহনিাাজ।
িসবনে এই ত্রস্বহেণী রূপ রদ্বখ্ই রিায িয় হনত্াইবয়ে রকিল মবন পবড় কলযাণময়ী পেস্ত্রী ঠাকুেহিবক, মবন
পবড় ত্রিষ্ণিীয় প্রণয় াু গল রূবপে মাযু েীে কথাব্রর্ রগাকুবলে কূবল কাবলা কাহলন্দীেই র্বলরিবল রদ্াবল ওবে রসানাে কমলা,
কাবলা িাবত্ লুাঁবয়া নাবকা, লাহগবি কাহলওবি কুহটল কালা।
এই ‘কমলা’ একাযাবে লক্ষ্মী ও োযা- শ্রীকৃষ্ণকীত্জবন আমো রদ্হখ্ ত্রিকুবণ্ঠে লক্ষ্মী সাগে রগাবপে ঘবে োযা
রূবপ র্ন্মান। হনত্াই রমািন্তবক ত্াে রিেযা সবঙ্গে কথা িবল আবপে কেবল হত্হন র্ানান, রিেযা হিন্তামহণ
সাযক হিল্বমঙ্গবলে রপ্রবমে গুরু। ত্খ্ন হনত্াইবয়ে মবনে সি ঘৃ ণা সি অন্ধকাে অপসৃ ত্ িবয় রগল, আে হফবে
রস ত্রস্বহেণী িসবনে অনয রূপ রদ্খ্ল। কালোবত্ে সু োসক্ত িহুবভাগযা রমবয়ো আর্ িাবোবমবস লক্ষ্মীপূ র্ায়
িবসবল প্রবত্যবক িাত্, পেবন লালপাড় োহড়, হপবঠ এবলা িুল। আর্ এই িসনবক হনবর্ে কবে ভািবত্
হনত্াইবয়ে একটুও িাাঁযা িবলা না, এই িসন রান সাোৎ লক্ষ্মী স্বরূহপণী। এই িসন রখ্উড় গায় না, গায়
িণ্ডীদ্াবসে পদ্- রা পবদ্ রপ্রম পূ র্ায় পহেণত্রত্ামাে িেবণ আমােই পোবণ লাহগল রপ্রবমে ফাাঁহস,
র্াহত্ কুলমান সি হিসহর্জয়া হনিয় িইনু দ্াসী।
আর্ িসবনে রিাখ্ সাদ্া। হকন্তু োবত্ প্রমত্ত নগ্ন ত্ৃষ্ণাে সময় িুমুে দ্বলে গাবনে সময় এই পূ র্াহেণী িসন
িাহেবয় রগল হফবে এবলা রসই পুেবনা িসন। রা িসন হনত্াইবয়ে মবযয ঘুহমবয় থাকা ডাকাত্কুবলে িিজেত্াে
সু প্ত িীর্বক র্াহগবয় রত্াবল িযিসাহয়ক স্বাবথজ। হকন্তু এই অযীে মত্তত্ায়ও মুব ল এবলা ঊিজেী রূপ, আিােও
িসন গায় িণ্ডীদ্াবসে পদ্ািলীিাঁযু রত্ামাে গেবি গেহিণী িাম গেি টুটাবিবক।
রত্যহর্ র্াহত্-কুল িেণ ত্রকলাে রত্ামাবে সাঁহপয়া রদ্।
গেহিণী দ্হপজ ত্া িসন রান রপ্রবম কাঙাহলনী িবয় উবঠবল মাবি মাবি রস পুরুষ সবঙ্গও োহর্ িয় না- আিাে
াখ্ন লক্ষ্মী ঊিজেীে িবে লক্ষ্মী রিবে াায় ত্খ্ন পুেবনা িসন রদ্খ্া রদ্য়। এভাবি িমাগত্ লড়াই িলবত্ থাবক
ত্াে দ্ু ই সত্তাে। হনহিত্ রাহদ্ন ত্াে সবঙ্গ গাাঁটলড়া িাাঁযল রসহদ্ন রিায িয় র্ীিবন প্রথমিাে লজ্জা রপল িসন।
হনহিত্ মৃ ত্ুযে মুবখ্ামুহখ্ দ্াাঁহড়বয় আেও র্াগ্রত্ িবলা ত্াে কলযাণী মূ হত্জ। আর্ রস ভাবি ত্াে রপ্রম িবি ফুবলে
সবঙ্গ যু বলাে সবঙ্গ। আর্ও রস মদ্যপান কবে, হকন্তু আবগে মবত্া অিীল ভহঙ্গবত্ নাি আে ত্াে আবস না আর্
ত্রস্বহেণী ঊিজেীে রিাবখ্ র্ল আবস। ত্াই রদ্খ্া াায় হনত্াই গান িাাঁবয২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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রস আগুন রত্ামাে রগবলা রকাথা শুযাই রত্ামাবে?
ও রত্ামাে নয়নবকাবণ আগুন হলল েলত্ হযহক হযহক রি,
আয়নাবত্ মুখ্ রদ্খ্বত্ হগবয়- রদ্বখ্া হন হক সহখ্ রি,
ও িায়- রস আগুন আর্ িল র্ল হক পুড়াইয়া আ-মবে?
শুযাই রত্ামাবে।
হকন্তু রিাবখ্ে র্বল পুবোপুহ ে যু বয় াায় না, লক্ষ্মীবক িাত্লাহন হদ্বয় ডাবক ত্রস্বহেণী আর্ও রিসাহত্ে সময় পুেবনা
িসন হফবে আবস- এই কার্ িইবত্ ত্ািাবদ্ে হনষ্কৃহত্ রনই। একহদ্বক মাসী রদ্য় না, অনযহদ্বক হিের্ীিবনে
অভযাস- রসও রদ্য় না। িহুগাহমত্া াাবদ্ে েবক্ত হমবে রগবল ত্াো লাড়বত্ িায়, এ র্ীিন হিষময় মবন িয়, হকন্তু
াখ্ন িযিসায় ভাটা পবড় ত্খ্ন আে ত্াবদ্ে ভাবলা লাবগ না। ত্াই অসু স্থ িসনও মুিূবত্জ িাঙ্গা িবয় াায় মবদ্
আে আসঙ্গ হলপ্সায়- এ হিষ একিাে ঢুহকবল- রপ্রবমে অমৃ ত্সমুবদ্রও ত্ািাবক রোযন কো াায় না। মৃ ত্ুযে
রকাবল হনত্াইবয়ে রপ্রবম রসিায় ত্াে মবন র্াবগ স্বামীপুি ঘেসংসাবেে আখ্ািা। রস ঈশ্ববেে দ্য়া কামনা
কবে পের্বন্ম, রান পের্বন্ম রস গৃ িী নােীে সমস্ত সু খ্ পায়, আে রস ত্রস্বহেণীে র্ীিন িায় না।
এই িসবনে সংস্পবেজই হনত্াই রলবখ্ লক্ষ্মীে পাাঁিাহল। হনত্াই িযিিাে কবে িসবনে রদ্য়া িসবন্তে রকাহকল,
ভহনত্াহট। িুমুবেে রমবয়বদ্ে লক্ষ্মীে কথাবক রস পয়াবেে লবন্দ রফবল পাাঁিাহলে আাঁকাে রদ্য়নবমা নবমা লক্ষ্মী রদ্িী- নবমা নাোয়ণী
ত্রিকুবণ্ঠে োণী মাবগা- রসানাে িেণী।
েত্দ্ল পবে ত্রিস- রত্াঁই রস কমলা।
সামানয সবি না পাপ- ত্াই রস িঞ্চলা।
িুমুবেে রমবয়ো িৃ িস্পহত্িাে ত্াাঁেই েহিত্ পাাঁ িাহল গায় এভাবি লক্ষ্মীে হমথ িযিিাে কবে ত্াোেঙ্কে িসবনেই
ঊিজেী রথবক লক্ষ্মীবত্ রূপান্তেবক ইহঙ্গত্ কবেবলন। হনত্াইবয়ে রপ্রবম িসবনে উত্তেণ ঘবট। এভাবি একিােও
প্রত্যেভাবি ঊিজেী িা লক্ষ্মীে উবেখ্ পাজন্ত না কবে িসন িহেবি ত্াোেঙ্কে লক্ষ্মী ঊিজেীে হমথবক িুব ন
হদ্বয়বলন। ‘িলাকা’রত্ েিীন্দ্রনাথ নােীে লক্ষ্মী উিজেী এই দ্ু ই রূবপে কথা হলবখ্বলন, িসন একাযাবে রসই দ্ু ই
নােীমূ হত্জ।
হমথ হিের্ীিী। হফহলপ োিি হমথ প্রীহত্ে মবযয লে কবেহলবলন এই ইহত্িাস -হিবোহযত্া হকন্তু পুোণ িা
হমবথে িযিিাবেে অথজ িত্জমান রথবক সবে াাওয়াও নয়, রকান স্থহিেত্ায় আিদ্ধ িওয়াও নয়। হমথ অত্ীবত্ে
সবঙ্গ ইহত্িাবসে সবঙ্গ সংাু ক্ত রথবকও িত্জমানবকই প্রকাে কবে, ত্াবক অথজিি কবে রত্াবল। ত্াই অনিেত্
িযিিাবেও হেহল্পে িাত্ নামক অস্ত্রহটে যাে কখ্বনা রভাাঁত্া িয় না আে দ্েজক -পাঠক-রোত্াে কাবলও হমবথে
আবিদ্ন কখ্বনা ম্লান িয় না; িেং ত্া হনত্যনত্ুন অথজ পায়, আযু হনকত্ম প্রাু হক্তে পাবেই রস ত্াে অহমত্
সম্ভািনা হনবয় র্ায়গা র্ুবড় িবস, রমাবটই ত্ামাহদ্ িবয় াায় না।
সিায়ক গ্রন্থ:
১) কহিে কথা কহিত্াে কথা, অশ্রুকুমাে হসকদ্াে
২) উপনযাবসে উর্াবন, েহিন পাল
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প্রাহন্তকর্বনে সংগ্রামী র্ীিবনে রূপকাে অহনল ঘড়াই
রলখ্ক-পহেহিহত্

হলটু মণ্ডল
গবিষক, িাংলা হিভাগ
কােী হিন্দু হিশ্বহিদ্যালয়
সােসংবেপ
কথাসাহিহত্যক অহনল ঘড়াই রসই প্রাহন্তকর্বনে সংগ্রামী র্ীিনাবলখ্য েিনা কবেবলন, াা সমাবর্ে মূ ল রস্রাত্
রথবক হিহলন্ন্ িবয় অনযখ্াবত্ প্রিাহিত্ অথি পাোপাহে, রভদ্াবভবদ্ে েীণ রেখ্াহটও রান িত্জমান। হত্হন এই
প্রাহন্তকর্বনে কথাকাে িবয় উবঠবলন, াাো সমাবর্ে প্রাবন্ত িসিাস কবে। অথি এবদ্ে লাড়া সমাবর্ে মূ ল
রস্রাত্ িবয় পবড় গহত্িীন। সমাবর্ে এই প্রাহন্তকর্বনো িবলা নানা র্াবত্ে, নানা রেহণ-সরদ্াবয়ে। ত্াো
িয়বত্া আহদ্িাসী, িাাঁহড়, রডাম, িাগহদ্, িাউহে, কামাে, লুবত্াে, িামাে অথিা নু নমাো, কাকমাো, র্মাদ্াে,
হভখ্াহে, হেিািালক, কাগর্-কুড়াবনা, রা নকমজী প্রভৃহত্ হমবলহমবে সমাবর্ এক হিবেষ পহেিবয় হনবর্বদ্েবক
পহেহিত্ কবেবল াাবদ্েবক প্রাহন্তকর্ন িলবয়ে অন্তভুজক্ত কো রাবত্ পাবে।
সূ িকেব্দ
অহনল ঘড়াই, প্রাহন্তক র্নর্ীিন, লড়াই, উত্তেবণে রিষ্টা
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প্রাহন্তকর্বনে সংগ্রামী র্ীিবনে রূপকাে অহনল ঘড়াই
হলটু মণ্ডল
অহনল ঘড়াই (১৯৫৭-২০১৪) অযু না প্রয়াত্ িাংলা সাহিবত্যে এক হিহেষ্ট কথাসাহিহত্যক। িাংলা সাহিবত্যে
ইহত্িাবস হত্হন একটু একটু কবে হনবর্ে িহলষ্ঠ স্থান হনহদ্জষ্ট কবেবলন প্রাহন্তকর্বনে র্ীিনাবলখ্য েিনা কবে।
মূ লত্ঃ রলাটগল্পকাে িবলও হত্হন াখ্ন উপনযাস েিনা কবেবলন, ত্া িবয় উবঠবল স্বমহিমায় ভাস্বে। আে
রলাটগল্পই রিাক আে উপনযাসই রিাক ত্া িবয় উবঠবল প্রাহন্তকর্বনে অনয এক ভুিনীয় আবলখ্য, াা এে আবগ
আমো িাংলা সাহিবত্য রপবয়হল হকন্তু রলখ্ক হনবর্ই রসই রেহণে অন্তভুজক্ত িওয়ায় ত্া িবয় উবঠবল উক্ত রেহণে
এক সংগ্রামী র্ীিনাবলখ্য। এখ্াবন ‘সংগ্রামী র্ীিনাবলখ্য’ কথাহট একটু ত্াৎপাজপূণজ। কােণ এই মানি র্ীিন
হিোট েণবেি, প্রহত্হনয়ত্ এখ্াবন মানু ষবক সংগ্রাম কেবত্ িয়। রসই সংগ্রাম র্ীিবন হটবক থাকাে র্নয রিাক,
হনবর্বক র্ীিবন প্রহত্হষ্ঠত্ কোে রেবি অথিা হনবর্ে আো-আকাঙ্খা পূ েবণে আকােবক লু াঁবয় াািাে অলীক
কল্পনায় রিাক। ত্াই এই সংগ্রামপূ ণজ র্ীিবনে েহিত্ আবলখ্যই ‘সংগ্রামী র্ীিনাবলখ্য’। কথাসাহিহত্যক অহনল
ঘড়াই রসই প্রাহন্তকর্বনে সংগ্রামী র্ীিনাবলখ্য েিনা কবেবলন, াা সমাবর্ে মূ ল রস্রাত্ রথবক হিহলন্ন্ িবয়
অনযখ্াবত্ প্রিাহিত্ অথি পাোপাহে, রভদ্াবভবদ্ে েীণ রেখ্াহটও রান িত্জমান। হত্হন এই প্রাহন্তকর্বনে
কথাকাে িবয় উবঠবলন, াাো সমাবর্ে প্রাবন্ত িসিাস কবে। অথি এবদ্ে লাড়া সমাবর্ে মূ ল রস্রাত্ িবয় পবড়
গহত্িীন। সমাবর্ে এই প্রাহন্তকর্বনো িবলা নানা র্াবত্ে, নানা রেহণ-সরদ্াবয়ে। ত্াো িয়বত্া আহদ্িাসী,
িাাঁহড়, রডাম, িাগহদ্, িাউহে, কামাে, লুবত্াে, িামাে অথিা নু নমাো, কাকমাো, র্মাদ্াে, হভখ্াহে, হেিািালক,
কাগর্-কুড়াবনা, রা নকমজী প্রভৃহত্ হমবলহমবে সমাবর্ এক হিবেষ পহেিবয় হনবর্বদ্েবক পহেহিত্ কবেবল
াাবদ্েবক প্রাহন্তকর্ন িলবয়ে অন্তভুজক্ত কো রাবত্ পাবে। এই প্রাহন্তকর্বনো সমাবর্ অন্তযর্বেহণ, ব্রাত্যর্ন,
দ্হলত্িগজ, হনম্নিগজ প্রভৃহত্ নাবম পহেহিত্। িত্জমান সমবয় প্রাহন্তকর্ন হিবেষ রকাবনা িণজ নয়, অথজবনহত্ক হদ্ক
রথবক হপহলবয় পড়া মানু ষ যীবে যীবে সমাবর্ে নীবিে স্তবে রনবম আবস, িাযয িয় হনিু রপো গ্রিণ কেবত্,
আমো াাবদ্ে ‘প্রাহন্তকর্ন’ িবল অহভহিত্ কহে। াাবদ্েবক উচ্চহিত্ত ও মযযহিবত্তে সমার্ ঘৃ ণাে রিাবখ্ রদ্বখ্
এিং রলৌঁয়াি িাাঁিাবনাে র্নয হনবর্বদ্ে কাল দ্ূ বে সহেবয় রেবখ্বল। আসবল এই প্রাহন্তকত্াে কােণ, অথজবনহত্ক
অস্বচ্ছলত্া, সভযসমার্ রথবক দ্ূ বে অিস্থান, হেোে আবলা রথবক িহঞ্চত্, কুসংস্কাবে আচ্ছন্ন্ র্ীিন ভািনা এিং
মূ লবস্রাত্ অথজাৎ সভযসমাবর্ে সিবাাহগত্াে অভাি।
(২)
কথাসাহিহত্যক অহনল ঘড়াই হলবলন এমহন এক রেহণে অন্তভুজক্ত। ত্াাঁে র্ন্ম ১লা নবভম্বে ১৯৫৭ সাবল, পূ িজ
রমহদ্নীপুবেে এগো থানাে অন্তভুজক্ত রূহিনীপুে গ্রাবম। হপত্া অহভমনু য ঘড়াই এিং মাত্া হত্বলাত্তমা ঘড়াই,
দ্ু ’র্বনই হলবলন িাসপাত্াবলে িত্ুথজ রেহণে কমজ িােী, র্মাদ্াে। সমাবর্ ত্াাঁো হলবলন অস্পৃেয, অন্তযর্ রেহণে,
প্রাহন্তকর্ন। িািাে কাবর্ে সু িাবদ্ রলখ্কবক হনবর্বদ্ে হপত্ৃভূহম রলবড় রাবত্ িবয়হলল নদ্ীয়া রর্লায়। প্রথবম
নগেউখ্ো গ্রাবম, ত্ােপে রসখ্ান রথবক কালীগবে। এখ্ান রথবকই হত্হন মাযযহমক এিং উচ্চমাযযহমক পাে
কবেন। এেপে হত্হন কৃ ষ্ণনগবেে হিপ্রদ্াস পাল রি যু েী ইনহস্টহটউট অি রটকবনালহর্ রথবক ইবলহিকযাল
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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হডবপ্ল্ামা এিং াাদ্িপুে হিশ্বহিদ্যালয় রথবক ইবলহিকযাল ইহেহনয়াহেং পাে কবেন। রলখ্ক হনম্নিগজ রেহণে
হলবলন িবলই ত্াাঁবক লাি র্ীিবন অবনক লাঞ্ছনা-অপমান সিয কেবত্ িবয়হলল। িালযকাল রথবক কমজহর্িবন
প্রহত্হষ্ঠত্ িওয়াে আবগে হদ্ন পাজন্ত ত্াাঁবক সংগ্রাম কেবত্ িবয়বল দ্াহেদ্রযত্াে সবঙ্গ, অপবেে অিমাননা ও
প্রহত্কূল পাহেপাহশ্বজকত্াে সবঙ্গ। ষাবটে দ্েবকে রেবষে হদ্বক রদ্বেে অিস্থা সংকটর্নক হলল। রসই সময়
রেেন রদ্াকান রথবক ‘মাইবলা’ িবল একপ্রকাে দ্ানােসয, সেকাে রথবক রদ্েিাসীবদ্ে হিত্েণ কো রিাত্।
রলবলবিলায় াখ্ন হত্হন িািাে সবঙ্গ রেেন আনবত্ রাবত্ন, রসই মাইবলা রদ্বখ্ হত্হন েক্তমুখ্ ব্রণগুবলাে সাদ্ৃ েয
খ্ুাঁবর্ রপবত্ন। রলখ্বকে মা িলবত্ন ‘এগুবলা রগা খ্াদ্য নয়, মানু বষ খ্াবি হক কবে ?’ আিাে ত্াাঁে িািা
র্মাদ্াবেে কার্ কেত্ িবল স্কুবলে যনী ঘবেে রলবলো ‘র্মাদ্াবেে রলবল’ িবল রখ্পাত্, দ্ূ বে সহেবয় োখ্ত্,
রখ্লাযূ লা দ্ূ বে থাক হমেত্ না পাজন্ত। রসহদ্ন রলখ্বকে হেশুমবন রা দ্াগ রকবটহলল ত্া রকাবনাহদ্ন হমলায়হন।
এই িালযকাল স্মৃহত্ হির্হড়ত্ কাহিনীবক হত্হন ‘র্ন্মদ্াগ’(১৯৯৯) উপনযাবস ত্ুবল যবেবলন। আিাে াখ্ন হত্হন
কৃষ্ণনগবে ইবলহিকযাবল হডবপ্ল্ামা পড়বত্ াান, ত্খ্ন রসখ্াবনও লাহঞ্ছত্ িন। রলখ্বকে কথায় – “সালটা ১৯৬৯,
আহম ত্খ্ন ফাস্টজ ইয়াবেে লাি।......... একহদ্ন হিবকলবিলায় ঘুেবত্ রিহেবয়হল, পেবণ পায়র্ামা-পাোহি। রসই
সময় রসবকণ্ড ইয়াবেে োর্নীহত্ কো, লািদ্েদ্ী হসহনয়ে দ্াদ্াহট আমাবক ডাকবলন। মাঠ রথবক রগািে হনবয়
এবস রর্াে কবে লাহগবয় হদ্বলন আমাে িাাঁটুবত্, ত্ােপে হির্য়ী স্ববে িলবলন, ‘এটা ইহেহনয়াহেং, এখ্াবন
১

পায়র্ামা পাোহি নট আলাউড। াাও, রলবড় আবসা’।” ত্খ্ন ত্াাঁে একমাি র্ামা-পযান্ট হভবর্ অিস্থায় িযাঙাবে
িুলহলল । এমনহক রগািবেে গন্ধ নাবক রলবগ থাকায় োবত্ রখ্বত্ও পাবেনহন। এেপে থাডজ ইয়াবে হত্হন
একিাে প্রিণ্ড েবে আিান্ত িবয় িাসপাত্াবল ভহত্জ িন। ত্খ্ন ত্াাঁবক ইনবর্কেবনে নাম কবে ‘হডহস্টলড
ওয়াটাে’ রদ্ওয়া িয়। ত্খ্ন একুে িলবেে ত্রুণ াু িক রা হত্ক্ত অহভজ্ঞত্া লাভ কবেন, ত্ােই প্রহত্িাদ্ স্বরূপ
রলবখ্ন র্ীিবনে প্রথম গল্প ‘আমো রকাথায়’, াা কবলর্ মযাগাহর্বন লাপা িয় ১৯৭৯ সাবল। এেপে হত্হন
াাদ্িপুবে ইবলহিকযাল ইহেহনয়াহেং পড়বত্ রকালকাত্া আবসন। থাকবিন রকাথায়, হক কবে খ্েি িালাবিন এই
সকল ভািনা ত্াাঁে মবন হভড় কবে আবস। রসই সময় দ্ূ ে সম্পবকজে এক দ্াদ্া হিোহটবত্ রগহে কােখ্ানায় কার্
কেবত্ন, হত্হন রসখ্াবনই উঠবলন। হত্হন হদ্বন হটউেহন কেবত্ন আে হিবকবল কবলর্। এেই মবযয িলত্
রলখ্াবলহখ্। িাহড়ে র্নয মন রকমন কো, কােখ্ানাে কমজীবদ্ে কবষ্টে র্ীিন, হনবর্েও কষ্ট ির্ম কো, আহথজক
অস্বচ্ছলত্া আেও পাহেপাহশ্বজক প্রহত্কূ লত্াে সবঙ্গ ত্াাঁবক প্রহত্হষ্ঠত্ িওয়াে র্নয প্রহত্হনয়ত্ সংগ্রাম কেবত্
িবয়বল। এই সমবয়ই রগহে কােখ্ানাে কমজিােীবদ্ে সিায়ত্ায় হত্হন ত্াাঁে প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘কাক’ (১৯৮১) প্রকাে
কবেহলবলন।
(৩)
ঔপনযাহসক অহনল ঘড়াই িযহক্তগত্ র্ীিবন প্রহত্হষ্ঠত্ িওয়াে এিং প্রহত্কূ ল পহেবিবে হনবর্বক িাাঁহিবয় োখ্াে
র্নয রা হনেন্তে সংগ্রাম িা লড়াই কবেবলন ত্া আমাবদ্ে প্রবত্যক প্রাণ প্রিাবিে মবযয িত্জমান। আে
প্রিিমানত্াে নামই র্ীিন, রথবম থাকা মৃ ত্ুযেই সমত্ুলয। ঔপনযাহসবকে এই র্ীিন সংগ্রাম, ত্াাঁেই েহিত্
প্রহত্হট েিনাে মবযয লহড়বয় হলহটবয় আবল। রলখ্ক ত্াাঁে র্ীিবন প্রত্যে রিাবখ্ রদ্খ্া িাস্তি হিিবকই ত্ুবল
যবেবলন হনবর্ে েিনা। সু নীল মাহর্বক রদ্ওয়া সাোৎকাবে রলখ্ক হনবর্ই র্াহনবয়বলন, – “আহম াা রদ্খ্ি,
আমাে রভত্ে রাটা আবল – রসটাবকই প্রকাে কেি। এখ্নও অিহয এমন রকান ঘটনা ঘবটহন, আহম এমন
২

হকলু হলহখ্হন, রাটা আহম িাহনবয় হলবখ্হল।” হত্হন আেও িবলন – “আহম সাো র্ীিন যবে রা মযাবসর্টা িবয়
রিড়াই, রসই মযাবসর্টাই আহম রদ্ওয়াে রিষ্টা কহে গবল্প উপনযাস। আহম হিশ্বাস কহে, রকান মানু ষই র্ন্ম রথবক
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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অসৎ নয়। রস ত্াে প্রকৃহত্ে কাবল খ্াাঁহট থাবক এইসি গাবলবদ্ে মবত্া।...... আমাবদ্ে সমাবর্ হনম্নিগজীয়
মানু বষে র্ীিনযাোে মবযয রা েকম হিবদ্রাি লেয কহে, রসটাই রদ্ওয়াে রিষ্টা কহে। এই রদ্বেে রোহষত্,
হনাজাহত্ত্ হনোনবই ভাগ মানু ষ হিবদ্রাি কবে পবোেভাবি, আে প্রত্যেভাবি েত্কো একর্ন। প্রত্যেভাবি
হিবদ্রাি কেবত্ িাইবলও অহেো, সংস্কাে, দ্াহেদ্রয এিং এক রেণীে মানু বষে লল িাত্ুেীে কাবল রিবে হগবয়
হিবদ্রাি রূপ িদ্লায় – পযাহসভ িয়। আমাে গবল্প প্রত্যে হিবদ্রাি আবল। হকন্তু কম – রাবিত্ু মানু ষগুবলাে
মবযযই রসই হিবদ্রাি কম।”

৩

রলখ্বকে প্রায় সমস্ত গল্প-উপনযাবস এই র্ীিনসংগ্রাবমে লহি থাকবলও আমো ত্াাঁে উপনযাবস িহণজত্
র্ীিনসংগ্রাবমে কথা ত্ুবল যোে রিষ্টা কেি। রলখ্ক মাো াান ২৩ নবভম্বে, ২০১৪ সাবল। মৃ ত্ুযে আবগ পাজন্ত
হত্হন প্রায় াত্গুহল উপনযাস হলবখ্বলন ত্াাঁে প্রায় রিহেেভাগ উপনযাবসই এই সংগ্রামী র্ীিবনে কথা িহণজত্
িবয়বল। ত্াাঁে হকলু উবেখ্বাাগয উপনযাস িল – ‘নু নিাহড়’ (১৯৮৯), ‘মুকুবলে গন্ধ’ (১৯৯৩), ‘িনিাসী’ (১৯৯৪),
‘রমঘর্ীিবনে ত্ৃষ্ণা’ (১৯৯৬), ‘রদ্ ড়বিাগাড়াে উপাখ্যান’ (১৯৯৭), ‘র্ন্মদ্াগ’ (১৯৯৯), ‘নীল দ্ু ঃবখ্ে লহি’
(২০০১), ‘হিপেীত্ াু বদ্ধে মিড়া’ (২০০১), ‘পাত্া ওড়াে হদ্ন’ (২০০২), ‘সামবন সাগে’ (২০০৩), ‘অনন্ত
দ্রাহঘমা’ (২০০৯) এিং ‘হপয়াসিেণ’ (২০১৪)। প্রিবন্ধে কবলিে াাবত্ দ্ীঘজায়ত্ না িয় রসহদ্বক রখ্য়াল রেবখ্
আমো মাি দ্ু হট উপনযাস, ‘নু নিাহড়’ ও ‘রদ্ ড়বিাগাড়াে উপখ্যান’-এ িহণজ ত্ র্ীিনসংগ্রাবমে লহি ত্ুবল যোে
প্রবিষ্টা কেি।
(৪)
‘নু নিাহড়’ (১৯৮৯) ঔপনযাহসক অহনল ঘড়াইবয়ে প্রথম প্রকাহেত্ উপনযাস িবলও প্রথম েহিত্ উপনযাস িল
‘মুকুবলে গন্ধ’ (১৯৯৩)। ‘নু নিাহড়’ নিিষজ ১৩৯৬ িঙ্গাবব্দ, অমৃ ত্বলাক সাহিত্য পহেষদ্ রথবক প্রথম প্রকাহেত্
িয়। এই উপনযাবসে পটভূহমকা স্বরূপ রলখ্ক ‘আাঁত্ুড় কথা’ প্রিবন্ধ িবলবলন, “সমুদ্র ভূহম রমহদ্নীপুে। এই
রর্লায় পািাড় রামন আবল রত্মহন আবল সমত্ল ভূহম, রসই সবঙ্গ আবল সমুদ্র নদ্ীনালা খ্ানাখ্ন্দ আে গভীে
অেণয।......আহম এই রর্লায় প্রথম আবলা রদ্হখ্ হলবট রিড়াে ঘবে, আমাে র্ন্মহভটা রুহিণীপুে গ্রাবম। রসখ্ান
রথবক রনানাখ্াল মাি মাইল খ্াহনবকে পথ। িড়বদ্ে মুবখ্ শুনত্াম এই খ্াল সমুবদ্র হগবয় পবড়বল, এখ্াবন
রর্ায়াে ভাটাে রখ্লা িবল িেদ্ম। িয়স িাড়বত্ই মুগবিহড়য়া, কালীনগে, দ্ীঘাে রনানা-অঞ্চল আমাে
হিিেণভূহম িবয় রগল। র্ল আমাবক সিসময় টাবন। নদ্ীে কাদ্ামাহটবক আহম ভািত্াম িাাঁটািন্দন। আসা
াাওয়ায় রপ্রম প্রগাঢ় িল রনানামাহটে উপে। ‘নু নিাহড়’ রদ্বখ্ মবন প্রশ্ন র্াগবলা – এ রকমন িাহড় রা িাহড়বত্
িাস কবে শুযু নু নর্ল আে পহেত্যক্ত হকলু রভর্ামাহট। আে এও র্ানলাম মাহট যােণ কবে নু ন, রসটা ত্াে
যমজ। র্ল ত্াবক হিবেষ প্রহিয়ায় ভাহসবয় হনবয় াায়। মানিত্া রামন মানু বষে যমজ রত্মহন এটাও নাহক মাহটে
একটা যমজ। এই দ্েজন র্ািে রকবটহল িমাগত্ দ্ে িলে। খ্ুাঁবর্ রপবয়হল মানু বষে সবঙ্গ লিণ মাহটে অদ্ভূত্
সাাু র্য। আমাে উপনযাবসে স্বামী-রখ্দ্াবনা নাহয়কা লিঙ্গ এখ্ন খ্ালযাবে িবস গাবয় িাওয়া লাহগবয় নু নিাহড়
সামলায়। ত্াে িবয়স িবয়বল, ত্িু ত্রদ্নহন্দন িযিিাবেে র্নয নু নটুকু রত্া প্রবয়ার্ন। নু ন হিনা রা পুবো
পৃ হথিীটাই আন্ন্া।
কাদ্া মাহটবত্ ভবে াাবচ্ছ রদ্ে-গাাঁ। এখ্াবন কালািাাঁদ্ আবল, কণ্ঠীোমও আবল। স্বামী-রখ্দ্াবনা লিঙ্গ এই টাটা
নু বনে াু বগ নু নমাহটে রখ্াাঁবর্ রিহেবয় পবড়, নািবল রপট িলবি না। লিবঙ্গে সবঙ্গ পহেিয় আমাে দ্ীঘজহদ্বনে,
কণ্ঠীোমও আমাে িন্ধুে মত্। ওবদ্ে সির্ সেল িযিিাে আমাবক মু গ্ধ কবেবল। ওোই মবন িয় রর্াে কবে
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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৪
হলহখ্বয় হনল এই উপনযাসটা।” এই ‘নু নিাহড়’ উপনযাবসে র্নয হত্হন ১৯৯১ সাবল ‘রসাপান সাহিত্য পুেস্কাে’

পান। াা কহি ও সাহিহত্যক পূ বণজন্দু পিী মিােয়, ত্াাঁে িাবত্ ত্ুবল রদ্ন।
‘নু নিাহড়’ উপনযাবস রলখ্ক পূ িজ রমহদ্নীপুবেে মুগবিহড়য়া, কালীনগে, দ্ীঘা আে রনানাখ্াল অঞ্চবলে নু নমাো
সরদ্াবয়ে সংগ্রামী র্ীিনাবলখ্য েিনা কবেবলন। কীভাবি রনানার্ল রথবক অবনক কষ্ট স্বীকাে কবে সু বক েবল
হিহভন্ন্ সািযানত্া অিলম্বন কবে নু ন ত্রত্েী কো িয়, ত্া হিযৃ ত্ কবেবলন। প্রথবম িেদ্াগাবনা রথবক শুরু কবে
লু াঁিহন হদ্বয় নু নমাহট রত্ালা, নু নিাহড় প্রস্তুত্ কো, পাোপাহে গত্জ খ্ুাঁবড় প্রথমহটবত্ নু নমাহট আে হিত্ীয়হটবত্
কলহস িহসবয় নু নর্ল যবে রনওয়া, নু নিাণ অথজা ৎ নু নর্ল োল রদ্িাে িুলা ত্রত্েী কো, রঘাগাে িাত্ রথবক
নু নিাহড় িাাঁিাবনা ইত্যাহদ্ে পুঙ্খানূ পুঙ্খ িণজ না হদ্বয়বলন। এখ্াবন আবল রনানাখ্াবলে যাবে িসিাসকােী িাভাবত্
মানু ষগুবলাে হনবর্বদ্ে অহস্তত্ব েোে র্ীিনসংগ্রাম। লিঙ্গ িল রসই িাভাবত্ মানু ষবদ্েই এক প্রহত্হনহয নােী
িহেি। লিঙ্গবক স্বামী কালািাাঁদ্ ঘে রথবক ত্াহড়বয় হদ্বয়বল। ত্াই রস িািাে কাবল িবল আবস, স্বামীে িাহড়
হফবে না াািাে িাসনা হনবয় এিং হনবর্ র্ীহিকা উপার্জন কবে স্বত্ন্ত্রভাবি এই পাপকলু ষ সমাবর্ িাাঁিবত্
রিবয়বল। ত্াই রস িািাে িাবয়ে রদ্াকান সামবলবল, যানকবল কার্ হনবয়বল এিং অহন্তবম নু নিাহড় ত্রত্হে কবে
র্ীিন সংগ্রাবম র্য়ী িবত্ রিবয়বল এিং হনবর্বক স্বািলম্বী কবেবল। হনবর্ে অপমান ও অসিায়ত্া রথবক ঘুব ে
দ্াাঁড়াবনাে দ্ৃ ঢ় আত্মপ্রত্যয় আে প্রবিষ্টা দ্ু ই -ই রদ্খ্া াায় লিবঙ্গে মবযয। অনযহদ্বক কিীোবমে সন্তানবক গবভজ
যােণ কবে র্ীিবনে অনয অথজও খ্ুাঁবর্ হনবত্ রিবয়বল। রস নােীে এবিন অিমাননাবক মন রথবক রমবন হনবত্
পাবেহন। ত্াাঁে সংগ্রামী আত্মহিশ্বাস ফুবট উবঠবল, এই িক্তবিয- “রা সমার্ একটা রখ্াাঁটা উপড়ান রমবয়বক হিপদ্
রথবক েো কেবত্ পাবে না, রসই অিেয়ী গহলত্ কুহটল ভ্রষ্ট সমার্বক রস মাবন না। নােী রা এই িীন সমাবর্
অবনযে উপবভাবগে দ্রিয নয়, নােীে রা স্বাযীনভাবি িাওয়া পাওয়াে হকলু থাকবত্ পাবে এটা রস সিাইবক রিাবখ্
৫

আঙু ল হদ্বয় রদ্হখ্বয় হদ্বত্ িায়।” ত্াই কিীোবমে গভজপাবত্ে প্রস্তািবক রস নসযাৎ কবেবল হকন্তু কিীোমবক
প্রত্যাখ্যান কেবত্ পাবেহন। আিাে েিবে পাহলবয় রাবত্ হগবয়ও হফবে দ্াাঁহড়বয়বল রনানা িাওয়াে অবমাঘ টাবন।
লিঙ্গ রনানাখ্াবলই রথবক রাবত্ রিবয়বল ত্াবদ্ে সমার্বক িুবড়া আঙু ল রদ্হখ্বয়। ত্াাঁে রসই ভহিষযৎ সু খ্-স্ববপ্নে
হিস্তােবক প্রহত্ভাত্ িবত্ রদ্হখ্ এই উপস্থাপনায়- “রনানার্বলে িািুডুিুবত্ রিে হকলু টা র্ল রখ্বয় ত্াো দ্ু ’র্বন
াখ্ন ডাঙা লুাঁল ত্খ্ন কানায় কানায় ভবে হগবয়বল রনানাখ্াল। ডাঙাে উপে উবঠই িাত্ পা এহলবয় হিৎ িবয়
শুবয় পবড় লিঙ্গ।......কহিোবমে িাত্টা হনবয় ত্লবপবট রেবখ্ িবল, রদ্বখ্াবত্া খ্ুাঁবর্ পাও হকনা নু নিাহড়।
আগামী প্রর্বন্মে নু নিাহড়বত্ িাত্ রেবখ্ কহিোম লিবঙ্গে হদ্বক ত্াকায়। মৃ দ্ু িাপ হদ্বয় সিহকত্ কবে রত্াবল
রনানত্া একটা রদ্ি। ত্ােপে, আকাে রখ্ালা দ্ু ই িুবকে মাবি কান রপবত্ রস েব্দ রোবন রর্ায়াবেে। ত্াে
মবন িয় পৃ হথিীে াািত্ীয় নু নর্ল হদ্বয় ত্রত্হে িবয়বল এই রদ্ি, নােীবদ্ি। রনানার্বলে নু নিাহড় সু খ্িাহড়।”

৬

(৫)
রলখ্বকে ‘রদ্ ড়বিাগাড়াে উপাখ্যান’ উপনযাসহট প্রকাহেত্ িয় ১৯৯৭ সাবল, মাঘ ১৪০৩ িঙ্গাবব্দ রদ্’র্ পািহলহেং
রথবক। এই উপনযাবস পহিম হসংভূম অঞ্চবলে নদ্ীনালা িনপািাবড় রঘো িহস্তবত্ আহদ্িাসী সমাবর্ে হিশ্বাসসংস্কাে ও র্ীিনসংগ্রাবমে র্ীিন্ত হিি ত্ুবল যবেবলন। স্বণজগভজা রদ্ ড়বিা নদ্ীবক রকন্দ্র কবে এখ্ানকাে
মানু ষবদ্ে র্ীিন াাপন, িষজাকাবল পািাড় িুয়াবনা নদ্ীে র্বল রল ি আকহেবকে মবযয স্বণজবেণু রখ্াাঁর্া এিং ত্া
রোষণকােী মিার্নবদ্ে কাবল নামমাি দ্বে হিহি কবে র্ীিন যােণ কো, িনহিভাগ কমজীবদ্ে নর্ে এহড়বয়
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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োলাহন সংগ্রি কো, হিোটকায় মাত্বঙ্গে দ্ল রথবক ফসল িাাঁ িাবনাে লড়াই প্রভৃহত্ আবলািয উপনযাবস িহণজ ত্
িবয়বল। এই উপনযাবসে পটভূহমকা স্বরূপ রলখ্ক ত্াাঁে ‘আাঁ ত্ুড় কথা’ প্রিবন্ধ িবলবলন, “ ‘রদ্ ড়বিাগাড়াে
উপাখ্যান’ হিিাবেে আহদ্িাসী র্নর্াহত্ে আখ্যান। ত্খ্ন আহম িাকহেসূ বি িিযেপুবে থাকত্াম। িাাঁইিাসা
রেহডও রস্টেবনে হডবেটে িঠাৎ রফান কবে িলবলন, “রসানু য়া-মবনািেপুে অঞ্চবল একহট রলাট্ট নদ্ী আবল, াাে
নাম রদ্ ড়বিাগাড়া। রসই নদ্ীবত্ েীবত্ে মেশুবম স্থানীয় আহদ্িাসী মানু ষো রসানা খ্ুাঁর্বত্ াায়। এটা ওবদ্ে
র্ীহিকা। অখ্যাত্ পািাহড় নদ্ীটাবক রদ্খ্াে

রলাভ সামলাবনা িড় কহঠন িবলা,......ঘন র্ঙ্গবল রঘো

অঞ্চল।...পািাবড়ে রকাবল িাবষে র্হম, রখ্হত্ িাহড়।.....আে র্বলে রকান রসি িযিস্থা রনই। আকাে ঢালবল িাষ
িবি, নবিৎ নয়। আিাে িাষ িবল রসই ফসল েো কো কহঠন কার্। রকননা পাকা যাবনে গবন্ধ পািাবড়ে
র্ঙ্গল হিবে রনবম আবস োহি েবঙে িুবনা িাহত্ে দ্ল। ত্াই প্রাকৃহত্ক হনয়বম িলবত্া এক অসম
লড়াই।......প্রায় হত্ন িলে হনহিড় পাঠ এিং সখ্যত্ায় রদ্ ড়বিাগাড়াবক রিনিাে রিষ্টা কবেহল িহুিাে আসা াাওয়ায়। অখ্যাত্ এই নদ্ীবক িন্দী কেবত্ িাইলাম উপনযাবসে রেবম। এই উপনযাস রকানহদ্ন রলখ্া িবত্া না
াহদ্ না হেখ্ে োয় আমাবক উৎসাি হদ্বত্ন।”

৭

এই উপনযাবস িীোলাল িুড়া রদ্ ড়বিা নদ্ীবত্ স্বণজবেণুে রখ্াাঁবর্ র্ীিন উৎসগজ কবে হদ্বয়বল। িৃ দ্ধ িয়বসও ত্াাঁে
রখ্াাঁর্াে রেষ রনই। ত্াাঁে কাবল রদ্ ড়বিা নদ্ী আে নােী এক সমান িবয় উবঠবল। রর্ায়ান িয়স রথবক ত্াাঁে
খ্ুাঁবর্ িলা, স্ত্রী গুরুিাহেে েেীবে কী খ্ুাঁর্ ত্ ত্া রস হনবর্ও র্াবন না। “গুরুিাহেে িাট রখ্ালা িুবকে উপে িাত্
রেবখ্ রস রান মাহট পেখ্ কেবত্ িাইত্।...... োবত্ে অন্ধকাবে, খ্বড়ে িালাে নীবি গুরুিাহেে কাি েেীে রান
িবয় উঠত্ রদ্ ড়বিাগাড়াে রভর্া গত্ে। ত্াে েেীবে িুহি মাংস রনই শুযু ই মাহট! কাবলা কাবলা রলািা রযায়া
মাহট।... রা মাহটবত্ লু হকবয় থাবক রলািাে আকহেক, রসই মাহটই রত্া িবল রদ্য় রসানাে হঠকানা।”

৮

এই উপনযাবস আহদ্িাসীবদ্ে র্ীিনযাোে পহেিয়ও রলখ্ক ত্ুবল যবেবলন। সকাল িবত্ই ত্াো িযস্ত িবয় ওবঠ
রুহর্বোর্গাবেে র্নয। সাোহদ্ন িাড়ভাঙা পহেেম কবেও অবনবক ভেবপট খ্াওয়াে সংস্থান কেবত্ পাবে না।
াাবদ্ে র্হমর্মা রনই,ত্াো রিহেে ভাগই রদ্ ড়বিাগাড়াে উপে হনভজেেীল। াাবদ্ে র্হম আবল ত্াো আকাবেে
হদ্বক মুখ্ কবে রিবয় থাবক। লাল পািাবড়ে রদ্বে মাহট থাকবলও, উিজো েহক্ত কম। এই রিন আহদ্িাসীো
োবত্ িাহত্ োলাবনাে র্নয প্রবয়ার্নীয় রকবোহসন রত্লটুকুও হকনবত্ পাবে না। িবনে কাঠ কুহড়বয় োলাহনে
খ্েি িালায়। সবন্ধযে অন্ধকাে নামবলই খ্াওয়া-দ্াওয়াে পাট িুহকবয় রা াাে ঘবে ঢুবক াায়। আিাে রভাে িিাে
আবগই সকবলে ঘুম ভাবঙ। এক ফসহল র্হমবত্ যান াা িয়, ত্াবত্ সাোিলে িবল না। ত্াে উপে আবল িনয
িাহত্ে ফসল নষ্ট কোে হিহড়ক। এলাড়াও সংসাে খ্েবিে র্নয মিার্নবদ্ে কাবল ত্াবদ্ে দ্াদ্ন হনবত্ িয়।
রদ্ ড়বিাগাড়াই স্বণজবেণু াা পাওয়া াায় ত্া যাে শুযবত্ই রেষ িয়। ঋবণে রিািা ত্াবদ্ে রমরুদ্ে রভবঙ
হদ্বয়বল। খ্ুহাঁ ড়বয় খ্ুহাঁ ড়বয়, রঘাঁষবট রঘাঁষবট এই আহদ্িাসীবদ্ে র্ীিবনে যাো অিযািত্। এখ্াবন স্বণজবেণু ে পহেমাপ
হিসাবি রদ্খ্াবনা িবয়বল একহট িাউল িা ল’িাল মাবন এক কুিাঁ ফবলে ওর্ন। এই উপনযাবস ত্ুবল যো িবয়বল
রোষবণে এক িযহত্িমী িাস্তি হিি আে হিশ্বাস-সংস্কাবেে উপে অনীিা।
এই উপনযাবস িীোলাল িুড়াে রাাগয উত্তেসূ হে হিবসবি রদ্খ্া রদ্য় ভুবণ্ড। রসও রদ্ ড়বিাগাড়াবক ভাবলািাবস আে
ভাবলািাবস কুসমাবক। িীোলাল িুড়া ভুণ্ডবক িবল-“মোে আবগ আহম রত্াবক আমাে রিাখ্ দ্ু বটা হদ্বয় াাবিা।
ত্ুই আমাে রিাখ্ হদ্বয় মাহট হিনহি। এবত্ রদ্ে ও দ্বেে উপকাে িবি।......মাহটবক দ্ু ঃখ্ হদ্হিবন, মাহট িবলা
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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৯
আমাবদ্ে মা। মা কাাঁদ্বল সন্তান কাাঁদ্বি।” এই ভুবণ্ডে কাবলও নদ্ী ও নােী এক সমান িবয় াায়। কুসমাে

েেীে রথবক রস রান খ্ুাঁবর্ রনবি স্বণজবেণু। কুসমা ভুবণ্ডবক িবলহলল- “মবন কবো আহম রত্ামাে কুসমা নই,
শুবয় থাকা ত নদ্ীটা। ত্ুহম রত্া রসানাে রখ্াাঁবর্ খ্াদ্ান খ্ুাঁড়বত্ ভাবলািাস, রদ্খ্বত্া আমাে এই েেীে খ্াদ্াবনে
রাাগয হকনা ?”

১০

িাাঁদ্ ও রদ্ ড়বিাগাড়াবক সােী রেবখ্ কুসমা ভুবণ্ডে মুবখ্ে কাবল মুখ্ হনবয় িবলহলল- ‘আহম

রত্ামাে’। াা িীোলাল িুড়া পাইহন, কুসমাে েেীবে ভুবণ্ড ত্া খ্ুাঁবর্ রপবয়বল। উপনযাবসে রেবষ

রলখ্ক

িবলবলন, “এ সংসাবে েেীবেে রঢউবয় রপলল িবয় ওবঠ মবনে মাহট। মন িুয়ান র্বল হমবে থাবক স্মৃহত্ে
স্বণজবেণু। এই েেীে িবলা নদ্ী ত্ুলয একপাড় ভাঙবল আবেক পাড় গবড় ওবঠ। ভুবণ্ড র্ীিনভে রদ্খ্বি খ্ুাঁর্বি।
াত্হদ্ন শ্বাস, ত্ত্হদ্ন সু িাস। শ্বাস ফুোবল েেীবেে র্ল শুহকবয় রভবস উঠবি পাথে মাহট । িাড়-মাস-মজ্জা
পবি গবল সাে িবি। াত্হদ্ন সাে না িয় এ রদ্ি ত্ত্হদ্ন খ্াঁর্া। দ্ু ই নােী, এক পুরুষ। নােী যােণ কবে
১১
রসানা। পুরুষ রখ্াাঁবর্। রখ্াাঁর্ায় রকাবনা পাপ রনই।”

উপসংিাবে আমো এটুকুই িলবত্ পাহে রা, ঔপনযাহসক অহনল ঘড়াই রা র্ীিন সংগ্রাবমে আখ্যান েিনা
কবেবলন, ত্া সিই ত্াাঁে হনর্স্ব িাস্তি অহভজ্ঞত্ালব্ধ এিং ত্া হত্হন হনবর্ই অকপবট স্বীকাে কবেবলন। ত্াাঁে িন্ধু
হেখ্ে োয়, ‘অহনল : হাহন লহি রলবখ্ন’ েীষজক েিনাে মবযয াা িবলবলন, ত্াবত্ই আমো র্ীিন সংগ্রাবমে
রূপকাে অহনল ঘড়াইবক হিবন হনবত্ পাহে। হত্হন িবলবলন- “াাাঁো হত্ন আঙু বল কলম নামক অস্ত্রহট যবে
হদ্বনে রিহেে ভাগ সময়ই অহত্িাহিত্ কবেন, ত্াাঁবদ্ে আহম প্রকৃত্ রাাদ্ধা হিসাবি মাহন।......াাাঁো কলম হদ্বয়
েব্দবক োসন কবেন ত্াাঁবদ্ে একর্ন অহনল। অহনবলে সবঙ্গ আমাে পহেিয় িাাঁইিাসায়। আমাবদ্ে দ্ু র্বনেই
ত্রেেি রকবটবল িাংলাে মাহটত্। হকন্তু প্রথম পহেিয় রসই হিিাবেে (িত্জমান িাড়খ্ে) অেণয-হটলা রঘো
পহেবিবে।...... ১৯৯২ রথবক ৯৫ এই িলে হত্বনক আহম ওখ্াবন থাহক। মানু ষবদ্ে রদ্হখ্ হকন্তু “রদ্ ড়বিাগাড়াে
উপাখ্যান”-এ রা হিি অহনল ফুহটবয় ত্ুবলবলন রসই হিবিে মবযয ওখ্াবনে মাহট মানু বষে গন্ধ অহিকল হমবল
াায়।
একটা ঘটনাে কথা মবন পড়ল, অহনবলে সাবথ হত্নহদ্ন থাহক রগাবয়লকো ডাকিাংবলায়। রসই একফসলী র্হম
হঘবে রা র্ীিনগুবলা সাোিলে নানা কাবর্ িযস্ত থাবক – রসই মবনািেপুে -রগাবয়লকো-রসানু য়া অঞ্চবল সকাল
রথবক সন্ধযা পাজন্ত াাো নদ্ীে শুাঁহড় যবে এহগবয় াায় এক িাউল রসানাে আকাঙ্খায়, ত্াবদ্ে রসানাে মাপকাহঠ
রা একহট িাউল িা ল’িাল মাবন এক কুাঁ িফল ওর্ন। এই রিায ত্খ্ন আমাে প্রথম র্ন্মায়। এই িাল, ফলবক
িাটখ্াো কো র্ীিন – এবদ্ে এবত্া খ্ুহাঁ টবয় রদ্বখ্বলন অহনল, অিাক িবত্ িয়। ফুবলে ঘ্রাবণে মবত্া ওখ্ানকাে
মাহট আে আহদ্িাসীে ঘ্রাণ হনবয়বলন িবলই ত্াাঁে গবল্প এত্ হনঃশ্বাস-ত্াপ। িাস্তিিাদ্ী রলখ্কই িাস্তির্ীিনবক
গবল্পে েেীে কবেন। এিং কল্পনাে ডানা হদ্বয় কখ্বনাই উড়ান না। াাবদ্ে িাাঁটা েেীে ত্াো িাাঁবট। াাবদ্ে
ভাসা েেীে – ত্াো ভাবস। এই উপলহব্ধ থাবক ত্াাঁে গবল্প। হত্হন কাবো ঘোনাে নন। হত্হন হনবর্ই একহট
ঘোনা। ত্াাঁে সু ে আলাদ্া......অন্তযর্ হিষয় ওাঁে আইবডনহটহট।”

১২

হেখ্ে োবয়ে এই মূ লযায়ন আমো াথাথজই

মবন কহে। িাস্তহিকই ঔপনযাহসক অহনল ঘড়াই হনবর্ও সংগ্রামী এিং ত্াাঁে েিনাও রসই সংগ্রামী র্ীিবনেই
আবলখ্য।
ত্থযসূ ি :(১) ঘড়াই অহনল; ‘সবখ্ে িাগাবন েীবত্ে োত্’, োশ্বত্ হলন্ন্পি-অহনল ঘড়াই সংখ্যা, পৃ ষ্ঠা-৪৭২।
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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(২) মাহর্ সু নীল; অহনল ঘড়াইবয়ে সাোৎকাে, োশ্বত্ হলন্ন্পি-অহনল ঘড়াই সংখ্যা, পৃ ষ্ঠা- ৪৩৩।
(৩) মাহর্ সু নীল; অহনল ঘড়াইবয়ে সাোৎকাে, োশ্বত্ হলন্ন্পি-অহনল ঘড়াই সংখ্যা, পৃ ষ্ঠা- ৪৩৫।
(৪) ঘড়াই অহনল; ‘আাঁত্ুড় কথা’, রকােক সাহিত্য পহিকা (প্রাক োেদ্ সংখ্যা ১৪১৫), পৃ ষ্ঠা- ১৬১-৬২।
(৫) ঘড়াই অহনল; নু নিাহড়, ১৪০২ িঙ্গাব্দ(২য় সং), অমৃ ত্ সাহিত্যবলাক পহেষদ্, পৃ ষ্ঠা- ৭৩।
(৬) ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা- ৮৩।
(৭) ঘড়াই অহনল : ‘আাঁ ত্ুড় কথা’; রকােক সাহিত্য পহিকা (প্রাক োেদ্ সংখ্যা ১৪১৫), পৃ ষ্ঠা- ১৬৩-৬৪।
(৮) ঘড়াই অহনল : রদ্ ড়বিাগাড়াে উপাখ্যান; ১৪০৩ িঙ্গাব্দ, রদ্’র্ পািহলহেং, পৃ ষ্ঠা- ১০-১১।
(৯) ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা- ১৫০।
(১০) ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা- ১৭২।
(১১) ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা- ১৭৩।
(১২) োয় হেখ্ে : ‘অহনল : হাহন লহি রলবখ্ন’; োশ্বত্ হলন্ন্পি-অহনল ঘড়াই সংখ্যা, পৃ ষ্ঠা- ৪১৫-১৬।
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উহনে েত্বকে িািু কালিাে ও নােী অিয়ি: হমথহিয়াে আবলাবক
‘রসই সময়’
রলখ্ক-পহেহিহত্

অহনবমষ িযানার্জী
গবিষক (হপ.এইি.হড), িাংলা হিভাগ
হসযু -কানু -হিেসা হিশ্বহিদ্যালয়, পুরুহলয়া
পহিমিঙ্গ, ভােত্
সংহেপ্তসাে
উহনে েত্বক িাংলাে নির্াগেবণে কালপবিজ হিবদ্হে নীহত্হিন িহণক-সংস্থাগুহলে কৃপাপুষ্ট একবেহণে
নিযিহণবকে এিং অহভর্াবত্ে উদ্ভি িবয়হলল। িাংলায়, হিবেষত্ রকালকাত্ায় এাঁো মত্ত হলবলন িাইনাি,
সু োপান, গহণকা হিলাস, িুলিুহ লে লড়াই, আখ্ড়াই-িাফ-আখ্ড়াই-ফুল আখ্ড়াই, রদ্াল, দ্ু বগজাৎসি প্রভৃহত্ হনবয়
মািািীন আড়ম্ভবে এিং ত্েল হিলাহসত্াে িযয়িহুল, লেযিীন, আদ্েজিীন প্রহত্বাাহগত্ায়, াাাঁো িািু নাবম
পহেহিত্ হলবলন। এই িািুবদ্ে িাত্ যবেই ত্ৎকালীন সমার্-হেল্প-সাহিত্য-সংস্কৃহত্ হনয়হন্ত্রত্ িত্। এবদ্ে
রিহেেভাগই ইওবোহপয় অপসংস্কৃহত্ে যযান-যােণাবক মবনপ্রাবণ গ্রিণ কবে উচ্ছৃ ঙ্খল র্ীিনাাপবন মত্ত হলবলন।
এাঁো ত্ৎকালীন পুরুষত্াহন্ত্রক সমার্ িযিস্থাে সু ্বাাগ হনবয় নােীবক রামন খ্ুহে ভাবি অপিযিিাে কেবত্ন এিং
পবদ্ পবদ্ লু হিত্ কেবত্ন নােীে সম্ভ্রম ও সম্মানবক। ত্বি এই িািু রেহণে মবযযই স্বল্প হকলু িািুবদ্ে উৎপহত্ত
িবয়হলল, াাাঁো ইওবোহপয় রেবনোাঁবসে আবলায় হনবর্বদ্ে অন্ধকােবক, অজ্ঞত্াবক দ্ূ বে সহেবয় িাংলাে সমার্সংস্কাবে ব্রত্ী িবয়হলবলন। এাঁ ো অনু ভি কবেহলবলন রা, িাঙাহল নােীে পোযীনত্া, দ্ু েিস্থা্ে দ্ূ েীকেণ এিং
এও অনু ভি কবেহলবলন িাংলাে সমার্ ও সংস্কৃহত্ে উন্ন্হত্ একমাি সম্ভি নােী স্বাযীনত্া ও স্ত্রীহেোে মাযযবম।
ফবল িািু রেহণে মবযযই নােীবক রকন্দ্র কবে পেস্পে হিবোযী একহট সামাহর্ক িাত্ািেণ ত্রত্হে িয়। রা
িাত্ািেবণে পটভূহমবত্ উহনে েত্বকে সমগ্র নােী অিয়িহট স্পষ্ট িবয় ওবঠ। কথাকাে সু নীল গবঙ্গাপাযযাবয়ে
‘রসই সময়’ উপনযাসহট উহনে েত্কীয় িাংলাে নির্াগেবণে একহট র্ীিন্ত মানি দ্হলল। এই উপনযাবস উহনে
েত্কীয় িাঙাহলে সমার্-সংস্কৃহত্, হেল্প-সাহিত্য, োর্নীহত্-যমজনীহত্ অনু পুঙ্খভাবি প্রকাে রপবয়বল। এলাড়া এই
উপনযাবস উহনে েত্কীয় িাংলায় িািু কালিাবেে হিিহট স্বচ্ছ এিং সমান স্বচ্ছ নােীবদ্ে প্রহত্ পুরুষ-িাঙাহলে
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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অপমান,লাঞ্চনা,প্রিঞ্চনাে হিিহট।উপনযাসহটবত্ িািু রেহণে হিয়াকলাপ এত্ই হিস্তৃত্ভাবি আবলাহিত্ িবয়বল
রা,রসই সূ বি পােস্পহেক হমথহিয়ায় উহনে েত্কীয় িাঙাহল নােীে একহট সমগ্র ফমজ উবঠ এবসবল। উহনে
েত্বকে িাঙাহল সমাবর্ িািু কালিাে ও নােী অিয়বিে সমগ্র হিিহটবক হমথহিয়াে আবলাবক ত্ুবল যোই িল
এই হনিবন্ধে উবিেয। আে এই উবিেয সাযন কেবত্ হগবয় িািু নিীনকুমাবেে সবঙ্গ আমাবদ্ে পদ্িােণা
কেবত্ িবয়বল ‘রসই সময়’ উপনযাসহটে েবে েবে।

উহনে েত্বকে িািু কালিাে ও নােী অিয়ি: হমথহিয়াে আবলাবক
‘রসই সময়’
অহনবমষ িযানার্জী
‘রসই সময়’ উপনযাবসে ‘রলখ্বকে কথা’ অংবে সু নীল গবঙ্গাপাযযায় িবলবলন,-“আমাে কাহিনীে পটভূহমকা
১

১৮৪০ রথবক ১৮৭০ িীষ্টাব্দ। এিং এই কাহিনীে মূ ল নায়বকে নাম সময়।’’ সু ত্োং রলখ্বকে স্বীকাবোহক্ত
রথবকই স্পষ্ট রা, হত্হন একহট সময়পিজবক ত্ুবল যেবত্ িান। এখ্ন স্বভািত্ই প্রশ্ন আবস রলখ্বকে এমন
উবিবেযে পটভূহমহট কী? এই প্রবশ্নে উত্তেও রলখ্ক হদ্বয়বলন,“হেিনাথ োস্ত্রী ত্াাঁে ‘োমত্নু লাহিড়ী ও ত্ৎকালীন িঙ্গসমার্’ গ্রবন্থ এক র্ায়গায়
হলবখ্বলন,-‘১৮২৫ িইবত্ ১৮৪৫ খ্ৃষ্টাব্দ পাজন্ত িংেহত্ িষজবক িবঙ্গে নিাু ব গে
র্ন্মকাল িহলয়া গনয কো াাইবত্ পাবে। এই কাবলে মবযয হক োর্নীহত্, হক
সমার্নীহত্, হক হেোহিভাগ, সকল হদ্বকই নিাু বগে প্রিত্জন িইয়াহলল।’ হত্হন
াাবক নিাু গ িবলবলন, পবে ত্ােই নাম িয় ‘রিঙ্গল রেবনোাঁস’ এিং রস হিষবয়
অবনবক অবনকহকলু হলবখ্বলন। গত্ েত্াব্দীে এই রেবনোাঁবসে যােণাহটবক
নাড়ািাড়া কোই আমাে এই গ্রন্থ েিনাে মূ ল উবিেয।”

২

সু ত্োং রলখ্ক রেবনোাঁবসে সময়কালবক অথজাৎ িাংলাে ইহত্িাবসে একহট কালপিজবক উপনযাবসে আদ্ল হদ্বয়
র্ীিন্ত কেবত্ রিবয়বলন। আে এই কাবর্ সমবয়ে প্রহত্হনহয হিবসবি হত্হন রিবল হনবয়বলন কালীপ্রসন্ন্ হসংি-এে
েিবসয রমাড়া র্ীিনবক। ইহত্িাবসে পাত্ায় কালীপ্রসন্ন্ হসংবিে র্ন্ম-মৃ ত্ুয, িংে পহেিয়, সাহিত্য-কীহত্জ িযাত্ীত্
ত্াাঁে িযহক্তগত্ র্ীিন সম্পবকজ প্রায় হকলুই র্ানা াায় না। ত্াই িয়বত্া অবনক হিখ্যাত্ মানু বষে িদ্বল এই
কালীপ্রসন্ন্ হসংিই রেবনোাঁবসে প্রহত্হনহয হিবসবি সু নীল গবঙ্গাপাযযাবয়ে নিীনকুমাে িবয় ‘রসই সময়’ উপনযাবস
আত্মপ্রকাে কবেবল। নিাু বগে প্রহত্হনহয িবলই িয়বত্া নামহট িবয়বল নিীনকুমাে।
িাংলাে রেবনোাঁবসে কালপবিজই হিবদ্হে নীহত্িীন িহনক-সংস্থাগুহলে কৃপাপুষ্ট একবেহণে নিযিহণবকে এিং
অহভর্াবত্ে উদ্ভি িবয়হলল। িাংলায়, হিবেষত্ রকালকাত্ায়, এাঁো মত্ত হলবলন িাইনাি, িুলিুহল ও ঘুহড়ে লড়াই,
আখ্ড়াই-িাফ আখ্ড়াই-ফুল আখ্ড়াই, রদ্াল, দ্ু বগজাৎসি হনবয় মািািীন আড়ম্ভবে এিং ত্েল হিলাহসত্াে
িযয়িহুল, লেযিীন, আদ্েজিীন প্রহত্বাাহগত্ায়। াাাঁো ‘িািু’ নাবম হিখ্যাত্ হলবলন। এই িািুবদ্ে িাত্ যবেই
ত্ৎকালীন িাংলাে হেো, সমার্, সংস্কৃহত্ ও োর্নীহত্ হনয়হন্ত্রত্ িত্। পািাত্য রেবনসাাঁবসে রদ্ালায় িাংলাে
নির্াগেবণে িাওয়া াখ্ন প্রিল, ত্খ্ন গহর্বয় ওঠা নিযিািুবদ্ে দ্ু হট সরদ্াবয় হিভক্ত িবত্ রদ্খ্া াায়।
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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একদ্ল হিবদ্েী সংস্কৃহত্ে অনু কেবণ ও মানহিকত্াে টাবন িাংলাে সংস্কৃহত্, কৃহষ্ট এিং নােী হেো ও মুহক্তে
সংস্কাবে ব্রত্ী। আে অনযদ্ল পহিমী অপসংস্কৃহত্ে অনু কেবণ আকি সু োে রনোয় ও িাঈহর্-গহণকা সংসবগজ
মত্ত। ফবল পেস্পে হিবোযী দ্ু ই প্রকাে িািু কালিাবেে িবে ত্ৎকালীন নােী পহেহস্থহত্ এক হিহিি রূপ যােণ
কবেহলল। সু নীল গবঙ্গাপাযযায় ত্াাঁে ‘রসই সময়’ উপনযাবস িাংলাে রেবনোাঁবসে কালপবিজ িািু কালিাবেে
রদ্ালায় রদ্ালাহয়ত্ নােীে একহট পূ ণজাঙ্গ অিয়িবক র্ীিন্ত কোে রিষ্টা কবেবলন। এখ্ন ১৮৪০ রথবক ১৮৭০
হিস্টাব্দ সময়পবিজ িািু রেহণে প্রহত্হনহয হিবসবি নিীনকুমাবেে সবঙ্গ আমোও ‘রসই সময়’ উপনযাবসে ওহলগহলবত্ পদ্িােণা কেবিা এিং ত্ৎকালীন িািু কালিাে ও নােী অিয়িহট –পেস্পে হমথহিয়াে আবলাবক ত্ুবল
যোে রিষ্টা কেবিা।
র্হমদ্ােত্ন্ত্র ও িািুবেহণে উৎপহত্ত
ত্রিত্-োসবনে অিসান ঘহটবয় িাংলাে োসনভাে ওয়াবেন রিহস্টংস্ ১৭৭২ হিস্টাবব্দ গ্রিণ কোে পে রথবক
োর্স্ব আদ্াবয়ে দ্াহয়ত্ব সোসহে রকাম্পাহন গ্রিণ কবে। এেপবেই োর্স্ব আদ্াবয়ে সাবপবে রকাম্পাহনে সবঙ্গ
র্হমদ্ােবদ্ে একটা পােস্পহেক সম্পকজ ত্রত্হে িয়। র্হমে সু েো ও পাজাপ্ত োর্স্ব আদ্াবয়ে কথা মাথায় রেবখ্
এে পেিত্জীকাবল র্হম-রকহন্দ্রক োর্স্ব আদ্ায় সংিান্ত নানা আইন ত্রত্হে িয়, রামন ওয়াবেন রিহস্টংস্
‘পাাঁিোলা িবন্দািস্ত’(১৭৭২), ‘একোলা িবন্দািস্ত’(১৭৭৭) এিং লডজ কনজওয়াহলস ‘দ্েোলা িবন্দািস্ত’(১৭৯০)
প্রিত্জন কবেন। মবন োখ্বত্ িবি এই হত্ন প্রকাে ভূহম োর্স্ব িযিস্থায় র্হমদ্াে একহট হনহদ্জষ্ট সমবয়ে র্নয
র্হমে ইর্াো রপত্। ত্াই ত্াবদ্ে রক ত্ূিল স্বাভাহিকভাবিই োর্বস্বে প্রহত্ হলল, র্হমে প্রহত্ নয়। ইংলযবেে
র্হমদ্াে পহেিাবেে সন্তান লডজ কনজওয়াহলস রসবদ্বেে অনু কেবণ ভােবত্ও র্হমদ্ােবদ্ে র্হমে মাহলকানা
রদ্িাে পেপাহত্ হলবলন। ফলস্বরূপ হত্হন ত্াাঁে প্রিহত্জত্ ‘দ্েোলা িবন্দািস্ত’রক ১৭৯৩ হিস্টাবব্দে ২২রে মািজ
‘হিেস্থায়ী িবন্দািস্ত’এ পহেণত্ কবেন। িাংলা, হিিাে এিং উহড়ষযায় এই িযিস্থা প্রিহত্জত্ িয়। এই িযিস্থায়
হত্নহট েত্জ আবোপ কো িয়,(১) র্হমদ্ােো হনহদ্জষ্ট সমবয়ে মবযয ত্াাঁবদ্ে রদ্য় োর্স্ব সেকােবক প্রদ্ান কবে িংোনু িহমকভাবি র্হম রভাগ
কেবত্ পােবিন।
(২) হনহদ্জষ্ট হদ্বন সূ াজাবস্তে মবযয োর্স্ব রমটাবত্ িযথজ িবল সমগ্র র্হমদ্ােী িা ত্াে অংে হিহি কবে োর্স্ব
রমটাবত্ িবি।
(৩) ভহিষযবত্ খ্ো,িনযা,মিামােী িা অনয রকাবনা প্রাকৃহত্ক হিপাজবয়ও োর্স্ব মুকুি কবি না।
‘হিেস্থায়ী িবন্দািস্ত’ িালু িওয়াে ফবল,

র্হমদ্ােবদ্ে অিস্থা উন্ন্ত্ত্ে িয়। রাবিত্ু সেকাবেে প্রাপ্ত োর্বস্বে পহেমান হলল হনহদ্জষ্ট।



র্হমে উপে র্হমদ্ােবদ্ে স্বত্ব সু হ নহিত্ িওয়ায় ত্াাঁো কৃহষর্হমে পহেমান িৃ হদ্ধবত্ ও কৃহষে উন্ন্হত্বত্ সবিষ্ট
িন।



হব্রহটে সেকাবেে অনু গত্ একহট োর্ভক্ত র্হমদ্াে রেহণে সৃ হষ্ট িয়।
উপবে সূ িাকাবে উহেহখ্ত্ েত্জ ও ফলাফবলে হদ্বক আবলাকপাত্ কেবলই রিািা াাবি ‘হিেস্থায়ী িবন্দািস্ত’এ
রকন একদ্ল নিয র্হমদ্াবেে আহিভজাি ঘবটহলল িাংলায়? ত্াোই ‘িািু’ নাবম রকমন কবে পহেহিত্ লাভ
কবেহলল?‘হিেস্থায়ী িবন্দািস্ত’ িযিস্থায় র্হমদ্াবেে রদ্য় োর্বস্বে িাে হলল খ্ুি উাঁিু। এই উাঁিু িাবেে োর্স্ব
সহঠক সমবয় সেকাহে রকাষাগাবে র্মা না রদ্ওয়াে র্নয এই িযিস্থা িালু িওয়াে মাি কুহড় িলবেে মবযয
িাংলাে প্রায় অবযজক র্হমদ্াে উবচ্ছদ্ িবয় াায়। সু হনহদ্জষ্ট োর্স্ব িাে এিং িংোনু িহমক র্হমে স্বত্ব রভাবগে
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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রলাবভ যনোলী িহণক ও িযিসায়ীবদ্ে অবনবক এই র্হমদ্ােীগুহল িয় কবেন। এত্হদ্ন রা সি িহণক সরদ্ায়
সাবিিবদ্ে পাোপাহে িযিসা কেবত্া এিং সাবিিবদ্ে সবঙ্গ নু ন, কাপড়, এমনহক রিাত্বলে হলহপে কােিাে
কবে াাো িঠাৎ িবড়াবলাক িবয়হলল,রসইসি িাঙাহল িহণবকো উত্তেিঙ্গ,পূ িজি ঙ্গ ও প্রত্যন্ত িাংলাে হিহভন্ন্
কৃহষর্ীিী অঞ্চবল মিাবলে পে মিাল হকবন িবয় উঠল িবড়া িবড়া র্হমদ্াে। এইসি ভুাঁইবফাাঁে র্হমদ্ােবদ্ে
সবঙ্গ কৃষক িা র্হমে রকাবনা সম্পকজ হলল না। ত্াাঁো র্হমদ্ােীবক হিহনবয়াবগে একহট রেি িবল মবন কেবত্ন।
প্রর্াকলযাণ নয়,প্রর্া রোষবণে মাযযবম অহযক মু নাফা অর্জ নই হলল ত্াাঁবদ্ে লেয। এইসি নত্ুন র্হমদ্াবেো
র্হমদ্ােীে দ্াহয়ত্ব নাবয়ি-রগাবমাস্তাবদ্ে িাবত্ হদ্বয় মুনাফাে টাকায় েিবে সু ো-নােী সিবাাবগ হিলাস-িযসবনে
মবযয িাস কেবত্ন। এাঁো ‘অনু পহস্থত্ র্হমদ্াে’ নাবম পহেহিত্ হলল। এই ‘অনু পহস্থত্ র্হমদ্াে’-োই েিে
রকালকাত্ায় িািু নাবম পহেহিত্ হলল।এই িািুবদ্ে হিলাস-িযসন ও আবমাদ্-উোবসে মািা াত্
রিবড়বল,প্রবয়ার্ন িবয়বল ত্ত্ রিহে অবথজে।আে এই অথজ এবসবল দ্ু ঃসি প্রর্াপীড়বনে মাযযবম।সু নীল
গবঙ্গাপাযযাবয়ে ‘রসই সময়’ উপনযাসহটবত্ িািু রেহণে উৎপহত্তে আভাসহট স্পষ্ট িবয়বল এিং পেিত্জীবেবি এই
িািুবেহণে উচ্ছৃ ঙ্খল র্ীিন-াাপবনে হিি িহুবক হণক দ্ৃ হষ্টভহঙ্গবত্ উজ্জ্বলত্ে িবয়বল। এই উপনযাবস রিে হকলু
হিখ্যাত্ পহেিাবেে কথা আবল াাাঁো ভুাঁইবফাাঁড় র্হমদ্াে হিবসবি খ্যাহত্লাভ কবেহলল। এবদ্ে মবযয রর্াড়াসাাঁবকাে
হসংি পহেিাে, ঠাকুে পহেিাে, িাগিার্াবেে িসু পহেিাে, িাটবখ্ালাে মহেক পহেিাে, র্ানিার্াবেে মাড়
পহেিাবেে মবত্া রিে হকলু সমৃ দ্ধ র্হমদ্ােবগাহষ্ঠে নাম উবেখ্ কো াায়। িািু কালিাবে মগ্ন ভুাঁইবফাাঁড়
র্হমদ্ােবদ্ে অত্ল পঙ্ক রথবক নিপবেে মত্ এমন হকলু মিান মানু বষে উদ্য় িবয়হলল, াাাঁো ইওবোবপে
রেবনোাঁবসে েবস সেীহিত্ িবয় িাংলায় নির্াগেণ ঘহটবয় িাংলাবক হেল্প-সাহিত্য-সংস্কৃহত্-কৃহষ্টবত্ ভােত্িবষজে
রেষ্ঠ স্থাবন পহেণত্ কবেহলল।
নির্াগেণ ও িািুবেহণে রূপবভদ্
হব্রহটে সেকাবেে ‘হিেস্থায়ী িবন্দািস্ত’ িালু কোে অনযত্ম কােণ হলল ত্াবদ্ে অনু গত্ এক র্হমদ্াে রেহণে সৃ হষ্ট
কো, াাো ভােত্িবষজ ত্াবদ্ে োসনত্ন্ত্রবক সু প্রহত্হষ্ঠত্ কেবত্ সািাায কেবি। ফবল একদ্ল োর্ভক্ত অনু গত্
র্হমদ্ােবেহণ খ্ুি সিবর্ই হিবদ্েী সংস্কাে, মানহসকত্া, আিাে, িযিিাে ও সাহিবত্যে সংস্পবেজ আসবত্
রপবেহলল। আে এবত্ই ত্াবদ্ে প্রািীন মানহসকত্াে উপে অন্ধহিশ্বাবসে কাবলা পদ্জা সবে হগবয় ইওবোহপয়
জ্ঞাবনে আবলা িলবস উবঠহলল। এই ত্ীব্র জ্ঞাবনে আবলাে িলসাহনবত্ শুযু ত্াোই ঋদ্ধ িয়হন, এবদ্ে িাত্
যবেই েিে রকালকাত্াে ঘুম রভবঙহলল। এই োর্ভক্ত নি র্হমদ্ােো এিাে হনবর্বদ্ে হিনবত্ হেখ্ল, ত্রুহটদ্ু িজলত্াে অর্স্র ফাাঁকবফাাঁকেবক অনু সন্ধান কবে ত্াে আশুসাযবন ব্রত্ী িল।ত্াো হির্াত্ীয় যমজ, হেো, সাহিত্য,
হিিকলা, সমার্হেো ও োেবনহত্ক যযান-যােণাবক হনবর্বদ্ে র্ীিনিাজাে সবঙ্গ হমহলবয় হদ্বয় সিজবেবিই এক
নিাু বগে সূ িনা কবেহলল। ত্বি আমাবদ্ে মবন োখ্বত্ িবি ইওবোহপয় নির্াগেবণে রলাাঁয়া িাংলায় লাগবলও
িাংলাে নির্াগেবণে িযাহপ্ত ইওবোহপয় নির্াগেবণে মবত্া হলল না। িাংলাে নির্াগেণ মূ লত্ সমাবর্ে
র্হমদ্াে রেহণ ত্থা উচ্চবেহণে মবযযই সীমািদ্ধ হলল। হিন্দু সমাবর্ে হনম্নিবগজে মানু ষ,কৃষক সমার্ িা মুসহলম
সমাবর্ে সবঙ্গ এে রকাবনা সম্পকজ হলল না। ত্বি ইহত্িাস িলবল এই যাোয় িযহত্িম পুরুষও হলল। ঈশ্বেিন্দ্র
িবন্দযাপাযযায়, িহেিন্দ্র মুবখ্াপাযযায় ত্থাকহথত্ হিত্তিংবেে সন্তান না িবয়ও, রনিাত্ই দ্েদ্র িংবেে সন্তান
িবয়ও ত্াো নির্াগেবণে রলাাঁয়ায় হনবর্বদ্ে ঋদ্ধ কবে সমার্-সাহিবত্য িযাপক প্রভাি োখ্বত্ সমথজ িবয়হলল।
সু নীল গবঙ্গাপাযযায় ত্াাঁে ‘রসই সময়’ উপনযাবস ঈশ্বেিন্দ্র িবন্দযাপাযযায় এিং িহেেিন্দ্র মুব খ্াপাযযাবয়ে অন্ধ গহল
রথবক প্রাদপ্রদ্ীবপে আবলাে সামবন আসাে কাহিহনবক াত্নসিকাবে ত্ুবল যবেবলন।
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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নির্াগেবণে কালপবিজ িাংলাে হেহেত্ হিত্তোলী িংবেে সন্তাবনো পত্বঙ্গে মবত্া হব্রহটে কালিাবেে
আগুবন িাাঁহপবয় পবড়হলল।এইসি সন্তানবদ্ে রকউ রকউ হব্রহটে সংস্কৃহত্ে আগুবন পুবড় খ্াাঁ হট রসানাে মবত্া শুদ্ধ
িবয় হনবর্বদ্ে িাংলাে সমার্-সংস্কৃহত্বত্ প্রহত্হষ্ঠত্ কবেহলল। আিাে রকউ রকউ হিবদ্েী অপসংস্কৃহত্ে পবঙ্ক
হনবর্বদ্ে হনমহজ্জত্ কবে হনবর্বদ্ে কিে হনবর্োই খ্ুাঁবড়হলল। সু ত্োং স্বাভাহিকভাবি হিবদ্হে সংস্কাবেে প্রভাবি
িাংলাে িািু রেহণে মবযয দ্ু হট হভন্ন্ রূপ রদ্খ্া রগল।একদ্ল গবড় উবঠহলল হিন্দু কবলর্ এিং অযযাপক
হডবোহর্ওবক রকন্দ্র কবে। াাাঁো ‘ইয়ং রিঙ্গল’নাবম পহেহিত্ হলল।বলখ্ক সু নীল গবঙ্গাপাযযায় ‘রসই সময়’
উপনযাবস হডবোহর্ও-পন্থী ইয়ংবিঙ্গলবদ্ে নাম উবেখ্ কবেবলন। এাঁো িবলন েহসককৃষ্ণ মহেক, দ্হেণােেন
মুবখ্াপাযযায়, িেিন্দ্র রঘাষ, হেিিন্দ্র রদ্ি, োমত্নু লাহিড়ী, োযানাথ হেকদ্াে, পযাহেিাাঁ দ্ হমি প্রমুখ্। এো
প্রবত্যবকই উহনে েত্বকে িাংলায় পহেহিত্ িযহক্তত্ব। এো হনহষদ্ধ খ্াদ্য-পানীয় গ্রিণ কেবত্ন। সু োপান এিং
েূ কে ও রগামাংস ভেবন এবদ্ে রসাৎসাি অহভরুহি িােপাবেে েেণেীল সমার্বক আত্হঙ্কত্ কবে ত্ুবলহলল।
হকন্তু এবদ্ে এই প্রকাে কাাজকলাপ আসবল হলল প্রত্ীকী। আসবল এবদ্ে হনহষদ্ধ খ্াদ্য ও পানীয় হলল প্রিহলত্
প্রথা ও সমাবর্ে হিরুবদ্ধ িযহক্তগত্ হিিােিুহ দ্ধে অহযকাে প্রহত্ষ্ঠাে প্রত্ীকী রঘাষণা মাি। উহনে েত্বকে িহু
মননেীল প্রগহত্িাদ্ী িাঙাহলই রা ইংবের্বদ্ে অনু কেবণ অনু সেবণ রমবত্ উবঠহলল ত্াে একটা প্রযান কােণ
িবচ্ছ পািাত্য সভযত্াে েত্নভাণ্ডাবেে সবঙ্গ আকহস্মক প্রথম পহেিবয়ে উোস। ইয়ংবিঙ্গল প্রিণত্াে সিবিবয়
ইহত্িািক হদ্ক িবচ্ছ এক হনভজীক াু হক্তিাদ্ ও পািাত্য রথবক আগত্ নত্ুন হিন্তাযাোে আন্তহেক উপলহব্ধ ও
স্বীকেণ। সু নীল গবঙ্গাপাযযায় ত্াাঁে রমযািী রলখ্নী স্পবেজ এিং ‘ব্লাসবফহম’ আহঙ্গবকে গুবন রেবনোাঁবসে প্রযান
িহেিগুহলবক আিাে র্ীিন্ত কবে ত্ুবলবলন এিং ত্াো অিযথজ ভাবি পাঠবকে মবমজে মবযয প্রবিে কবেবল।
উহনে েত্বক হিবদ্েী অপসংস্কৃহত্বক অন্ধভাবি অনু সেণ কবে একদ্ল িািু রেহণ হিলাস-িযসবন হনবর্বদ্ে
হনবয়াহর্ত্ কবেহলল। এইসি িািু রেহণ রমহক রদ্ে হিবত্হষত্ায় রমবত্ উবঠহলল। নােী হলল এবদ্ে কাবল
সমাবর্ে আির্জনা। হনবর্বদ্ে রভাবগে প্রবয়ার্বন এো নােীবদ্ে ইচ্ছামবত্া িযিিাে ও অপিযিিাে কবেবল।
ত্াবদ্ে হেোদ্ীোে প্রহত্ হিন্দুমাি দ্ৃ হষ্টপাত্ কবেহন, এো নােীবদ্ে উপে প্রভুত্ব ফহলবয়বল এিং ইবচ্ছমবত্া
িালযহিিাি, িহুহিিাবি হলপ্ত িবয়বল। হনর্স্ব েহেত্া, পহত্ত্ালয় ইত্যাহদ্ িহু নােীসংসবগজ রদ্িবভাবগে অহিোম
রনোয়, মদ্যপাবনে আড়ম্ববে হনবর্বদ্ে স্বাভাহিক র্ীিনাাপবন ঘহটবয়বল এক িেম রকন্দ্রিুযহত্।
উহনে েত্কীয় নির্াগেবণে িাওয়ায় পুষ্ট দ্ু ই হিপেীত্যমজী িািু কালিাবেে পােস্পহেক হমথহিয়ায়
ত্ৎকালীন নােী সমাবর্ে এক হিহিি সংস্কৃহত্ ও অিস্থাে সৃ হষ্ট িবয়হলল। এখ্ন িািু কালিাে এিং ত্াে
প্রভািপুষ্ট হিহিি নােী সংস্কৃহত্ে কযানভাসহট াহদ্ আমো ‘রসই সময়’ উপনযাবসে সূ ি যবে স্পষ্ট কহে ত্বি
উহনে েত্বকে নােী পহেহস্থহত্ে হিিহট স্পষ্ট িবি।
িািু রেহণ,পুেনােী কথা এিং গহণকা হিলাস
‘রসই সময়’ উপনযাসহট উহনে েত্কীয় িাংলাে নির্াগেবণে একহট র্ীিন্ত মানি দ্হলল। উপনযাসহটবত্
নির্াগেবণে কমজকাবণ্ডে হিিই রকিল প্রকাে পায়হন, রলখ্ক কাহিহন ফাাঁবক ফাাঁবক ত্ৎকালীন হিখ্যাত্ র্হমদ্াে
পহেিােগুহলে অন্তঃপুে এিং র্হমদ্ােবদ্ে েসঘন র্ীিনিাজাবক মুহন্সয়ানাে সবঙ্গ ত্ুবল যবেবলন। ত্ৎকালীন
হিখ্যাত্ সি র্হমদ্াে পহেিােগুহল, রামন রর্াাঁড়াসাাঁবকাে হসংি পহেিাে, ঠাকুে পহেিাে, র্ানিার্াবেে মাড়
পহেিাে, িাগিার্াবেে িসু পহেিাে, িাটবখ্ালাে মহেক পহেিাে প্রভৃহত্ে কাহিহন উপনযাসহটবত্ হিবেষভাবি স্থান
রপবয়বল। রসই সূ বিই র্হমদ্াে পহেিােগুহলে ত্ৎকালীন অন্তঃপুবেে হকস্সা আমাবদ্ে সামবন স্পষ্ট িবয়বল।
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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উহনে েত্বকে িাংলা সমার্ হনয়হন্ত্রত্ িত্ উচ্চ িংেীয় এই র্হমদ্াে পহেিাবেে সন্তানবদ্ে অঙ্গু হল রিলবন।
এবদ্ে দ্াপট সমাবর্ এত্ই প্রিল হলল রা, মবন িত্ এো সমাবর্ে অঙ্গ নয়, সমার্ই এবদ্ে কুহেগত্।
স্বাভাহিকভাবিই এো হনবর্বদ্ে প্রবয়ার্ন অনু সাবে সমার্বক সাহর্বয় হনত্। উচ্চিংেীয় িািুবদ্ে মবযয ত্খ্ন
িালযহিিাি ও িহুহিিাি হলল একান্তই স্বাভাহিক িযাপাে। এই সময় িংে-রক হলনয ির্ায় োখ্াে র্নয িংে
েোই হলল প্রযান উবিেয। আে রসই উবিেয সফল কেবত্ িািুো হনবর্ো িা ত্াবদ্ে সন্তাবনো একাহযক
হিিাবিে প্রহত্ েেণাপন্ন্ িত্। স্বাভাহিকভাবি হিিাি হলল িংে েোে প্রথা মাি। নােীে ইচ্ছা, অনু োগ,
অহভমান, স্বাহযকাবেে রকাবনা মূ বলযে কথা ভািা হলল অলীক কল্পনা। আিাে এই সময় রদ্খ্া াায় নােীোও এই
দ্ু ঃসিনীয় প্রথাগুহলবক হনবর্বদ্ে ভহিত্িয হিবসবি হনহিজিাবে রমবন হনবয়বল। রামন,হিযু ব েখ্বেে স্ত্রী রস দ্াহমনী
পাাঁিহট কনযা গবভজ যবেবলন, রকাবনা পুি সন্তান রস হিযু বেখ্েবক উপিাে হদ্বত্ পাবেহন। এবত্ রস অনু ত্প্ত,
পাপবিাবয র্র্জহেত্। রস ত্াই স্বামীে পুি সন্তাবনে সায পূ েণ কেবত্ না পাোে অনু বোিনায় দ্গ্ধ িবয় স্বামীবক
হিত্ীয়িাে হিিাি কোে র্নয পীড়াপীহড় কেবত্ সবিষ্ট। আিাে আনযহদ্বক একমাি পুি মযু সূদ্ন হিস্টযমজ গ্রিণ
কেবল েেণেীল হপত্া ত্াাঁবক ত্যার্যপুি কবেবলন এিং আে একহট পুি সন্তাবনে আোয় এবকে পে এক
হিিাবি রমবত্বলন,- “এক র্ায়গায় থমবক দ্াাঁহড়বয় োর্নাোয়ণ আিাে ভািবলন,আমাে পুি রনই। আহম মবল
আমাে মুখ্াহগ্ন কোে রকউ েইল না। আমাবক পুন্ন্াম নেবক রাবত্ িবি। মুখ্মণ্ডল কহঠন কবে হত্হন রসইেবণই
৩
েপথ হনবলন হত্হন আিাে হিিাি কেবিন। আে একহট পুি সন্তান ত্াাঁে িাই-ই িাই।” োর্নাোয়ণ দ্বত্তে

কাবল পুি সন্তান লাভই প্রযান। হকন্তু উবিেয সফল কেবত্ হগবয় কত্ অভাগী াু িত্ীে রিাবখ্ে র্ল হনহিজিাবে
প্রিাহিত্ িবচ্ছ ত্াে হিসাি োখ্াে রকাবনাও দ্ায়িদ্ধত্া ত্াাঁে কাবল হলল না। আসবল ত্ৎকালীন সমার্হট হলল
নােীে রূপ,রমদ্,আব্রু রোষবণে একহট রমহেন।
হসংি পহেিাবেে কত্জা িািু োমকমল হসংি হলবলন রভাগী পুরুষ। রস সাত্িহেে িলে িয়বস ত্ৃত্ীয়া স্ত্রী
হিবসবি নয় িলবেে হিম্বিত্ীবক ঘবে এবনহলবলন। পূ িজি ত্জী দ্ু ই স্ত্রী ত্াাঁবক রকাবনা সন্তান উপিাে হদ্বত্ পাবেহন,
ত্াই োনকমল িািুে সন্তান কামনাে িযকুলত্া হলল প্রিল এিং ত্ৃত্ীয়া স্ত্রী হিম্বিত্ীে প্রহত্ আোও হলল প্রিল।
িয়বত্া ভাবলািাসাও হলল। হকন্তু শুযু মাি স্ত্রীে প্রহত্ ভাবলািাসা, কামনা-িাসনাবক িলিৎ োখ্াে প্রথা উহনে
েত্কীয় িািুবদ্ে স্বভাি হিরুদ্ধ হলল। ত্াই গৃ বি সু ন্দেী স্ত্রী থাকাে সবত্ত্বও গহণকালবয় গমন হলল োমকমল
হসংবিে মবত্া িািুবদ্ে হনত্য ত্রনহমহত্তক কমজ,- “কলকাত্াে যনী পহেিাবেে একহট হনয়ম এই রা িািুবদ্ে িাইবে
রা কহট েহেত্াই থাকুক না রকন, িাহড়বত্ একহট স্ত্রী োখ্বত্ই িবি। এক স্ত্রী মেবল আিাে আে একহট।কায়স্থ
িা ত্রিেয সরদ্াবয়ে মবযয িহু হিিাবিে হিবেষ িল রনই, হকন্তু এক পত্নী হিবয়াবগে পে আে একহট পত্নী
আনবত্ রকাবনা রদ্াষ রনই। িািু িয়বত্া মাবসে মবযয একহদ্নও োবি হনর্ োযায় েয়ন গ্রিণ কবেন না। হকন্তু
অন্তঃপুে েূ নয োখ্া িলবি না। িাহড়বত্ একর্ন কষ্ট রপবয় কান্ন্াকাহট না কেবল েহেত্ালবয় আবমাদ্ হঠক র্বম
৪
না।” িািু োমকমবলে উচ্ছৃ ঙ্খল র্ীহিন-াাপবন সু ো,নােী ও হিলাহসত্াে মািা হলল অত্যন্ত প্রিল। ত্িু ত্াে

মবন রকাথাও হলল সন্তান কামনাে িযকুলত্া। স্ত্রী হিবসবি হিম্বিত্ী হনবর্ে স্বামীসঙ্গিীন র্ীিনবক ভহিত্িয িবল
রমবন হনবয়হলল, াা উহনে েত্কীয় নােীে স্বভাি-যমজ। হকন্তু রস এেপবেও স্বামীে ইচ্ছা ও সু বখ্ে হিন্তাই রিহে
কবেহলল। ত্াই অহত্ রগাপবন স্বামীে িন্ধু হিযু বেখ্বেে ঔেবসই রস নিীনকুমাবেে মবত্া সন্তান োমকমলবক
উপিাে হদ্বয়হলল। এেপবে রদ্খ্া াায় হিম্বিত্ী সাোর্ীিন যবে আপন যমজ হনষ্ঠাে সবঙ্গ পালন কবে রগবল।
আসবল উহনে েত্কীয় নােী পহেহস্থহত্বত্ নােী হলল সন্তান যােবণে রমহেন। রসই কথা মাথায় রেবখ্ িলা াায়
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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হিম্বিত্ী িু িবত্ রপবেহলল ত্াে একমাি ও প্রযান কার্ হলল স্বামীবক সন্তান দ্ান। াা রস হদ্বয়হলল রগাপন
অহভসাবে এিং হনর্ র্ীিনবক এখ্াবনই সাথজক কবে রস পহেত্ৃপ্ত হলল।
সু ত্োং রদ্খ্াই াাবচ্ছ উহনে েত্বকে নির্াগেবণে প্রভাি প্রথমািস্থায় পুেনােীবদ্ে উপে হিবেষ পবড়হন।
রস সমবয়ে পুেিালাবদ্ে হনর্স্বত্া িলবত্ হিবেষ হকলু হলল না। পুি ও পহত্গবিজই ত্াো হলল রস ভাগযিত্ী।
পহত্ে পুবণযই সহত্ে পুবণয ত্াবদ্ে হিশ্বাস হলল। প্রহত্হদ্ন স্বামী সন্দেজন কবে হদ্ন শুরু িত্ হিযু বেখ্বেে স্ত্রী
রস দ্াহমনীে, অনযথা রস আকুহলহিকুহল কেবত্া। পুেনােীো ত্াবদ্ে র্ীিনবক স্বামীবদ্ে কাবল স্বচ্ছবন্দ সমপজ ন
কবেহলল হকন্তু ত্াো রকাবনাহদ্ন স্বামীবদ্ে রকাবনা কাবর্ িস্তবেপ কবেহন, নযায়-অনযাবয়ে ত্ুলাদ্বণ্ড াািাই
কেবত্ াায়হন। ত্খ্নকাে পুেনােীবদ্ে হেোদ্ীোে রকাবনা অহযকাে হলল না, আিাে ত্াবদ্ে রিাযেহক্ত র্ন্মািাে
আবগই িালযহিিাি রদ্ওয়া িত্। আে ত্ৎকালীন পুরুষত্াহন্ত্রক সমাবর্ এই সি হলল খ্ুিই স্বাভাহিক ঘটনা।
িালযহিযিা নােীবদ্ে অিস্থা হলল সিবথবক করুণ, ত্াবদ্ে সমার্, সংসাে রথবক সহেবয় িীপিাসী কবে প্রায়
িহন্দ কবে োখ্া িত্। রামন,হিযু বেখ্বেে কনযা িালযহিযিা হিন্দুিাহসনী গঙ্গানাোয়বণে সবঙ্গ হেোগ্রিবণে
অহযকাে রপবয়বল একহট হনহদ্জষ্ট সময় পাজন্ত। হকন্তু রস াখ্নই ঋত্ুমত্ী িবয়বল ত্খ্নই সামাহর্ক হিহয
প্রহত্িন্ধকত্া সৃ হষ্ট কবেবল। পহণ্ডত্ হেিদ্াস আিাাজ হিন্দুিাহসনীবক কাহলদ্াবসে গ্রন্থপাবঠ অনীিা রদ্হখ্বয়বলন,
কােণ পেপুরুবষে সামবন রিআব্রু িবয় হিযিা নােীে কাহলদ্াবসে গ্রন্থপাঠ হলল একপ্রকাে অনযায় কার্। হপত্া
হিবসবি হিযু বেখ্েও এই সামাহর্ক হিযানবক মানাে হুকুম হিন্দুিাহসনীবক হদ্বয়বলন,- “আিাাজ মোই িলবলন,
হত্হন আে হিন্দুিাহসনীবক পড়াবিই না, কােণ,হিন্দু স্বীবলাক িবয় রগবল।...রসই োবত্ হিযু বেখ্েও গম্ভীেভাবি
িবলহলবলন, মা হিন্দু, ত্ুহম আে হনিত্লায় াখ্ন ত্খ্ন রাও না। পহণ্ডত্মোইবয়ে কাবল রত্ামাে আে পাঠ
রনিােও দ্েকাে নাই, ত্াবত্ রলাকাপিাদ্ িবি।”
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সু নীল গবঙ্গাপাযযায় হিন্দুিাহসনীে মাযযবম ত্ৎকালীন

িালযহিযিা নােীবদ্ে সমার্ পহেহস্থহত্ে একহট রস্কি এাঁবকবলন, াা ধ্রুি সত্য এিং অত্েয় মমজাহন্তক হলল।
ত্ৎকালীন সমাবর্ পুেনােীবদ্ে অন্দেমিবল আত্মবগাপন কবে থাকাই হলল েীহত্। প্রকাবেয হনবর্বক
রিআব্রু কো হলল ঘৃ ণয কার্। ত্াই রদ্খ্া াায় হসংিিাহড়ে মবত্া িবড়া র্হমদ্াে িাহড়ে পুেনােীো াখ্ন
পুণযর্জবনে আোয় গঙ্গা-িাবন াান, ত্খ্ন ত্াবদ্ে পালকী সবমত্ গঙ্গায় রডািাবনা িয়। রদ্খ্বত্ িা শুনবত্ হিষয়হট
িাসযকে লাগবলও,-এটাই হলল েীহত্।
পুেনােীো অন্দেমিবল রথবক স্বামী-সন্তাবনে সু খ্ -সু হিযা,সংসাবেে ভাবলা-মন্দ পাজাবলািনা কবেই ত্রদ্নহন্দন
র্ীিবন হনবর্বদ্ে িযস্ত োখ্ত্। হনবর্বদ্ে কথা ভািাে অিকােও এো রপত্ না। একপ্রকাে আত্মিঞ্চনা হলল
এবদ্ে র্ীিনযমজ। রোগিযাহয িবলও এো স্বামীবদ্ে র্ানাবনাে প্রবয়ার্ন রিায কেবত্া না। কােণ এো র্ানবত্া
স্বামীো অত্যন্ত িযস্ত িযহভিােময় র্ীিবন িা কমজবস্রাবত্। এবত্ও এবদ্ে রকাবনা অহভবাাগ হলল না। আসবল এো
সিাই ত্াবদ্ে সামাহর্ক ও পাহেিাহেক অিস্থাবনে রেিহট সম্পবকজ সবিত্ন হলল। আত্মিঞ্চনাে সবঙ্গ
িীনমনযত্াও হলল এবদ্ে হনত্যসঙ্গী। ত্াই মৃ ত্ুযবক এো োহন্তে একমাি পথ িবল হিিাে কেবত্া। অসু স্থ
রস দ্াহমনীে এই সত্যহটই স্বামী হিযু বেখ্বেে কাবল প্রকাে কবেবল,-“রমবয়মানু বষে এত্হদ্ন রিাঁব ি থাকা উহিত্
নয়।”
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ত্ৎকালীন সমাবর্ িালযহিিাি হলল একহট সামাহর্ক িযাহয। িালযহিিাবিে ফবল িাহলকাো ত্াবদ্ে
িাপলযভো িাহলকার্ীিনবক হিসর্জ ন হদ্বয় অহত্ অল্পিয়বসই পুেনােীবত্ পাজিহসত্ িত্। ফবল শ্বশুেিাহড়বত্
ত্াবদ্ে র্ীিন িবয় উঠত্ অহত্ষ্ঠ। িয়বস িাহলকা অথি পুেনােী এমন র্হমদ্াে িাহড়ে িযূ ো পাবেে সম্ভ্রান্ত
পহেিাবেে সমিয়সী িযূ বদ্ে সবঙ্গ সখ্ী সম্পকজ ত্রত্হে কবে অন্দেমিবল র্মাবত্া পুত্ুলবখ্লাে আসে। এবত্
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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ত্াবদ্ে দ্ূ ঃখ্ হকলু টা ঘু িত্। ত্বি এই েকম িযিস্থা রকিল র্হমদ্াে িাহড়গুহলবত্ই আিদ্ধ হলল। সাযােণ হনম্নহিত্ত
িাহড়ে িাহলকািযূ ো দ্ু বযে স্বাদ্ রঘাবল রমটাবনাে এই সু বাাগও রপত্ না। ফবল খ্ুি স্বাভাহিকভাবিই
িালযহিিাবিে কোলগ্রাবস ত্ৎকালীন িাহলকাবদ্ে িাহলকাবিলাে সহলল-সমাহয ঘটত্ খ্ুি দ্রুত্। উপনযাবস রদ্খ্া
াায় নিীনকুমাবেে প্রথমা স্ত্রী কৃষ্ণভাহমনীে সবঙ্গ হমবত্হন সম্পকজ পাহত্বয়বল অবঘােনাবথে স্ত্রী কুসু মকুমােী। এই
কুসু মকুমােীে নাম নিীনকুমাে রেবখ্হলল িনবর্যাৎিা। এই িনবর্যাৎিাই রদ্খ্া াায় নিীনকুমাবেে মবনার্গবত্
একহট রোমাহন্টক র্গৎ সৃ হষ্ট কবেহলল। আিাে গঙ্গানাোয়বণে প্রথমা স্ত্রী লীলািত্ীে িাহলকা স্বভাি রঘাবিহন। রস
হকলু টা সংস্কােমুক্ত শ্বশুেিাহড়ে রস র্বনয িাবপে িাহড়বত্ ত্াে রখ্লাে র্গবত্ রিহেে ভাগ সময় পুণোিস্থান
কেবত্া। এমনািস্থায় দ্ীঘজ ল-মাস গঙ্গানাোয়ণ িউবক না আনায় ত্ত্ত্ব পাহঠবয় স্মেণ কহেবয়বল ত্াে শ্বশুেিাহড়ে
রলাবকো। পাটা িাবোমাসা ত্ত্ত্ব পাহঠবয় লীলািত্ীবক আনবত্ রগবল গঙ্গানাোয়ণ।পুি সন্তান না িবল সম্পহত্তে
উত্তোহযকােী হিবসবি ঘের্ামাই োখ্াে প্রথা রামন হলল রত্মহন াাবদ্ে রসসি হিষয় সম্পহত্তে দ্ায় হলল না,
রসইসি হিত্তোলী ঘবেে অবনক পুরুষই শ্বশুেিাহড় াাওয়া খ্ুি একটা পলন্দ কেবত্ন না। হিম্বিত্ী
গঙ্গানাোয়ণবক র্াহনবয়হলল,- “হিবয়ে পে রসই রা আহম এহয়হিলু ম, আে রকাবনাহদ্ন িাবপে িাহড় িবে রদ্হকহন,
৭

আমায় রাবত্ হদ্বলন না, উহনও কখ্বনা রগবলন না।” আিাে িাহলকা িযূ ো ের্ঃস্বলা িবল পহত্বক িবে োখ্াে
র্নয নানােকবমে হেো অন্দবেে নােীমিল রথবক রপত্।রামন,লীলািত্ীবক ত্াে সখ্ীো র্াহনবয়হলল,-“োবি িে
৮

াখ্ন প্রথবম ঘবে আসবি ত্খ্ন রসবর্গুবর্ কাাঁদ্বত্ িসবলই রকো ফবত্ িবয় াাবি।” সু ত্োং রদ্খ্া াাবচ্ছ
িালযহিিািবক রকন্দ্র কবে িাহলকা িয়বসে পুেনােীবদ্ে সবঙ্গ ত্াবদ্ে স্বামীবদ্ে এিং পহেিাবেে অনযানয
সদ্সযবদ্ে হকলু হকলু আহত্মক পহেহস্থহত্ ত্রত্হে িত্,াাবদ্ে পােস্পহেক হমথহিয়ায় একহট অনয সামাহর্ক র্গত্
ত্রত্হে িত্।
উহনে েত্বকে িািু সমার্ ফূহত্জ -উোবসে অত্ল পবঙ্ক হনমহজ্জত্ হলল। অহত্হেক্ত সু োপান এিং একাহযক
নােীসঙ্গই হলল ত্াবদ্ে ফূহত্জে মাযযম। ত্াবদ্ে হিশ্বাস একগামীত্াে পহেিবত্জ িহুগাহমত্ায় নযস্ত হলল। ফবল স্ত্রীে
সবঙ্গ ত্াবদ্ে মানহসক সংবাাবগে রকাবনা সূ িই ত্রত্হে িত্ না। াহদ্ স্ত্রীো িংেযাোবক হটহকবয় োখ্বত্
পুিসন্তাবনে র্ন্ম হদ্ত্ ত্বি ত্াো ত্িুও হকলু টা সম্ভ্রম পহেিাবে রপত্। ত্বি স্বামীে রসািাগ এো রকাবনাহদ্নই
রপত্ না, আসবল ত্াো হলল সংসাবেে অহলহখ্ত্ হিত্দ্াসী।িািুবদ্ে মবন স্ত্রীবদ্ে রকাবনা স্থান না থাকায়
স্বাভাহিকভাবিই ত্াো ঘবেে িাইবেই রিহে সময় কাটাবত্া। ত্াো িন্ধু -িান্ধি সিবাাবগ গহণকালবয় আবমাদ্প্রবমাদ্ ও হেেংসাে উোবসই র্ীিবনে রিহেে ভাগ সময় অহত্িাহিত্ কেবত্া। িািু কালিাে উহনে েত্বকে
রকালকাত্ায় এক ঘন অন্ধকাোচ্ছন্ন্ সামাহর্ক র্গৎ ত্রত্হে কবেহলল। িািুবদ্ে ফূহত্জ িা মবনােেবনে র্নয েিে
রকালকাত্াে নানা স্থাবন গহর্বয় উবঠহলল নানা েহেত্ালয় িা পহত্ত্ালয়। িািুো অিাবয এইসি স্থাবনে
অন্ধকাবে গা ভাসাবত্া।বকালকাত্াে িউিার্াে েহেত্ালয় হিবসবি হিখ্যাত্ হলল। িবড়া িবড়া িািুো পলবন্দে
েহেত্াবদ্ে র্নয এই অঞ্চবল আলাদ্া িাহড় ত্রত্হে কবেহলল। ভাগযাবেষবন মুসলমান ও পহিমা িাইোও এই
অঞ্চবল সাহর্বয় িবসহলল ত্াবদ্ে পসো। াত্ িড় িািু ত্াে ত্ত্ রিহে েহেত্া-এমন েীহত্ উহনে েত্বকে
রকালকাত্ায় প্রিহলত্ হলল।হদ্বনে রেবষ িািুো পালািবম হিহভন্ন্ েহেত্াে কাবল হগবয় সময় কাটাবত্া।
হনবর্বদ্ে স্ত্রীে মবত্াই এো ত্াবদ্ে িযিিাে কেবত্া। িািুবদ্ে রসািাবগে সবঙ্গ নানা মিামূ লয অলঙ্কাে, কাাঁিা অথজ
িখ্হেস হিবসবি এো রপত্।েহেত্াোও িখ্হেবসে রলাবভ সিেকমভাবি িািুবদ্ে মবনােেবন িযস্ত থাকবত্া।
রদ্িিিজাে সবঙ্গ মদ্যপান কোবনা, নানা েৃ ঙ্গাে কলায় িািুবদ্ে সবঙ্গ কুেল হিহনময়,সঙ্গীত্ ও নৃ বত্যে মাযযবম
মবনােেন –সিবেবিই ত্াো পােঙ্গম হলল। এবদ্ে রূপ হলল,ত্বি রূপবক আবো যাোবলা কেবত্ এো নানা
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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গুবনে িিজা কেবত্া। আসবল রূপ ও গুবনে সবম্মলবন এো িািুবদ্ে রিাবখ্ অননয িওয়াে রিষ্টা কেবত্া। আে
রিষ্টা না কবেও ত্াবদ্ে উপায় হলল না।কােণ িািুবদ্ে মবনােেবনে র্নয গহণকাবদ্ে প্রত্ুলত্া হলল অসম্ভি
রিহে। রসো িািুবক কাবল রপবত্,হনবর্বক ত্াে কাবল অননয কবে ত্ুলবত্ গহণকাবদ্ে মবযয সিজদ্া িলবত্া
অহস্তবত্বে লড়াই। অবনক সময় এই লড়াই-এ রকঊ রকঊ খ্ুন িবয় রাত্। এইসি অন্তঘজাবত্ে কাহিহন সমাবর্ে
নানাস্থাবন আবলাহিত্ িত্ হঠকই হকন্তু ত্াে প্রকৃত্ সত্যত্া সমাবর্ প্রকাে িত্ না রিহে।িুবড়ািািুে ‘োাঁড়’ মেবল
ত্াে কান্ন্াে ঘটা রদ্বখ্ই অনু মান কবে হনবত্ িয় েহসক দ্ত্তে িাবত্ হনবর্ে িাাঁযা ‘োাঁড়’রক না রাবত্ রদ্ওয়াে
র্নয এ ত্ােই কােসাহর্। এ যেবণে গুরু পাবপ োহস্তহিযান অবনক সময় হঠক মবত্া িত্ না। সমাবর্ে হিে
অন্ধকাবে িাহেবয় রাত্ ত্াবদ্ে র্ীিবনে অসিায় অযযায়।
রর্াাঁড়াসাাঁবকাে হসংি পহেিাবেে র্হমদ্াে িািু োমকমল হসংি-এে িাাঁযা রিেযাে নাম কমলাসু ন্দেী। াাবক
হত্হন র্ানিার্াবেে িাহড়বত্ স্থান হদ্বয়হলবলন। োমকমল হসংি-এে স্ত্রী হিম্বিত্ীে রূপ হলল র্গজ্জননী দ্ু গজা ে
মবত্া এিং গাি িণজ হলল দ্ু বয আলত্া। আে অপে পবে কমলাসু ন্দেীে রূপ হলল হিম্বিত্ীে ত্ুলনায় নগনয
এিং গািিণজ হলল কৃ ষ্ণ।স্ত্রীে দ্ু বয-আলত্া েঙ িবলই কৃ ষ্ণিবণজে নােীবদ্ে প্রহত্ হলল ত্াে অবমাঘ আকষজণ।
হত্হন আিাে দ্ু ই -হত্ন িলে অন্তে েহেত্াও িদ্ল কেবত্ন এিং েহেত্াো সিাই কৃ ষ্ণিবণজেই িত্। ‘রসই সময়’
উপনযাবস িািু োমকমল হসংি-এে মবত্া আবো হকলু িািুে পহেিয় পাওয়া াায় াাাঁো আকি সু ো ও
িােহিলাবসে রনোয় হনমহজ্জত্ হলল। রামন,িাটবখ্ালাে হিখ্যাত্ মহেক পহেিাবেে র্গাই মহেবকে কহণষ্ঠ সন্তান
িহণ্ডকাপ্রসাদ্ ািনী রিেযাে িাহড়বত্ নাবিে পাো হদ্বত্ হগবয় অবিত্ন িবয় পবড় াায় এিং অসু স্থ িবয় িাহড়
রফবে। আিাে র্গাই মহেবকে মযযম পুি কালীপ্রসাদ্ও ফূহত্জ ও উোবসে পাোয় কম াায় না।েিবেে হিহভন্ন্
প্রাবন্ত একাহযক েহেত্ালবয় ত্াে াাত্ায়াত্ হলল। মাবি মাবি রস হকলুহদ্ন রসইসি স্থাবন ফূহত্জে রর্ায়াবে গা
ভাসাবত্া। পবে আিাে হকলু হদ্ন পাহেিাহেক সু স্থ পহেবিবে সিিস্থান কেবত্া। অনযহদ্বক রমহক সমার্সংস্কােক
র্গবমািন সেকাে হদ্বনে রেবষ ভাবলামানু বষে মুবখ্াে খ্ুব ল রফবল েিবেে নামকো নানা সু ন্দেী গহণকাে
অঙ্কিাহসনী িত্। এইভাবিই উহনে েত্কীয় রকালকাত্াে সমার্হিবি িািু ও গহণকাবদ্ে মবযয রলািা-িুম্ববকে
ত্ীব্র আকষজণ িবয় উবঠহলল অত্যন্ত সাযােণ ত্রিহেষ্টয।
িািুবদ্ে সবঙ্গ গহণকাবদ্ে সম্পকজ শুযু রদ্িহিলাবস সীমািদ্ধ হলল না। কখ্বনা কখ্বনা ত্াবদ্ে সম্পবকজ
মানহসক সংবাার্নও ঘটবত্া। ফবল কখ্বনা কখ্বনা িািুবদ্ে ঔেবস পহত্ত্াোও গভজ যাহেনী িত্। এেকম
পহেহস্থহত্বত্ পহত্ত্াবদ্ে সন্তাবনো িবয় পড়বত্া অচ্ছুত্, সামাহর্ক স্বীকৃহত্ এো রকাবনাহদ্নই রপত্ না। আসবল
িািুো িেম ভণ্ডামীে মুবখ্াস পবড় এইসি সন্তানবদ্ে হপত্ৃত্ব রকাবনাহদ্নই স্বীকাে কেবত্া না। হপত্ৃত্ব পহেিবয়ে
অভাবি এই সি সন্তাবনো রলখ্াপড়া সু বাাগ রথবক িহঞ্চত্ িত্। রামন,উপনযাবস রদ্খ্া াায় হিখ্যাত্ রিেযা
িীবেমহণে সন্তান িন্দ্রনাবথে হপত্ৃত্ব র্ানা াায়হন। হসমবলে র্গবমািন সেকাে িা অনয রকাবনা িািুে নাম
আিাজভাবি িীবেমহণ স্বীকাে কবেহন। ফবল ত্ীক্ষ্ণ রমযা ও অসম্ভি হিবদ্যাৎসািী িবয়ও ত্াে হিদ্যািিজা য়
প্রহত্িন্ধকত্া সৃ হষ্ট িয়। েহেত্াে রলবল িবল হপত্াে স্থবল হিন্দু কবলর্ কত্ৃপেবক িীবেমহণ হপত্াে নাম র্ানায়
‘ভগিান’। কবলবর্ ত্াবক ভহত্জ কো হনবয় শুরু িয় অসবন্তাষ। নানা টালিািানাে পবে িন্দ্রনাথ হিন্দু কবলবর্
ভহত্জ িবয় অসাযােণ রমযাে পহেিয় রেবখ্ হেেকমণ্ডলীে হিত্ত আকষজণ কেবলও সমার্ ত্াবক রমবন রনয়হন।
েিবেে গণযমানয িািুো হনবর্বদ্ে স্বীকৃত্ সন্তানবদ্ে এ কবলর্ রথবক সহেবয় হনবয় হগবয় স্থাপন কবেহলবলন
পৃ থক রমবট্র্াপহলটন কবলর্। এবত্ হিন্দু কবলর্ রভবঙ াায়। রেষ পাজন্ত হিন্দু কবলবর্ে কমজকত্জাো িন্দ্রনাথবক
কবলর্ রথবক দ্ূ ে কবে রদ্ন এিং শুহদ্ধকেবণে মবযয হদ্বয় কবলবর্ে নাম িয় রপ্রহসবডহন্স কবলর্। কবলর্
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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হিত্াহড়ত্, সমার্িুযত্ িন্দ্রনাথ িেম িত্াোয় িবয় াায় শ্মোবন মড়া-রপাড়াবনা দ্বলে সদ্জাে। পহত্ত্াবদ্ে র্ীিবন
গভজযােণ হলল অহভোপ। গভজস্ত সন্তাবনে পহেণহত্ হলল িন্দ্রনাবথেই নামান্তে। উহনে েত্বকে এই ধ্রুি
সামাহর্ক সত্যহট সু নীল গবঙ্গাপাযযায় ‘রসই সময়’-এ এমনভাবি এাঁবকবলন াা পাঠবকে হৃদ্য় স্পেজ কবে রিাবখ্
দ্ু -রফাাঁটা র্ল এবন রদ্য়।
িািুবদ্ে হকলু হকলু িাদ্নযত্ায় হিযিা পুেনােীোও কখ্বনা কখ্বনা িবয় উঠত্ রিেযা িা হিখ্যাত্ ‘োাঁড়’। িবড়া
িবড়া িািুবদ্ে অবনবকই অহত্হেক্ত সু োপাবনে ফবল অল্প িয়বস রোবগ ভূবগ মাো রাত্। িালযহিিাি ও
িহুহিিাবিে রনপবথয এই সি িািুবদ্ে স্ত্রীো খ্ুি কম িয়বসই হিযিা িবয় পড়বত্া। হিযিাবদ্ে অিস্থা হলল
সমাবর্ অত্যন্ত করুণ। ত্াবদ্ে রকাবনা দ্ায়দ্াহয়ত্ব সমার্ হনত্ না। গঙ্গানাোয়বনে সবঙ্গ অবিয সম্পকজ গবড়
ওঠাে ভবয় হিযু বেখ্ে ত্াে রমবয় হিযিা হিন্দুিাহসনীে প্রহত্ হনমজম িবয়বল। ত্াবক কােীিাহসনী কবেবল এিং
ত্াে সবঙ্গ আে রকাবনা সংবাাগ োখ্বত্ সবিষ্ট িয়হন। হকন্তু এহদ্বক মগদ্সু যবদ্ে িাবত্ পবড় কােীবত্
হিন্দুিাহসনীে মবত্া অর্স্র িালযহিযিাে র্ীিনযাো পাবট াায় ত্া িয়বত্া হিযু বেখ্ে র্ানাে প্রবয়ার্ন অনু ভি
কবেহন। আিাে রদ্খ্া াায় হিযিা সু িালা মামািাহড়বত্ আহেত্া হলল। মামাো ত্াে ভাে গ্রিবণ হিব্রত্বিায
কবেহলল। একসময় হমথযা প্রত্ােণা কবে পূ িজ ত্ন শ্বশুেিাহড়ে দ্ূ ে সম্পবকজে রদ্ওে ত্াবক িালান কবে রদ্য়
পহত্ত্ালবয়।হনবর্বদ্ে হেোদ্ীোে অভাি আে রলাটবিলা রথবকই অভভািকবদ্ে আেবয় রকবটবল এই সি
নােীে িহন্দর্ীিন। ফবল িঠাৎ রনবম আসা অকালবিযবিযে ান্ত্রণাবমািবন ত্াো হলল হনরুপায়। েুযাথজ িাবঘে
মবত্া সমার্ রত্বড় আসবত্া ত্াবদ্ে হদ্বক। উদ্ভ্রান্ত, হদ্কভ্রান্ত এইসি হিযিা পুেিালাো হনবর্বদ্ে সাঁবপ হদ্বত্
িাযয িত্ হিহভন্ন্ দ্ালালবদ্ে িাবত্। এই দ্ালালবদ্ে িাবত্ পবড় এবদ্ে পহত্ত্ািৃ হত্ত গ্রিণ কো লাড়া অনয রকাবনা
উপায় থাকবত্া না। রা িন অস্তহমত্ িবল আিাে রোর্গাে কবম আসবত্া। ত্খ্ন রপবটে ত্াড়নায় এো িবড়া
িবড়া িািুবদ্ে আোয় োস্তায় রনবম আসবত্া। খ্ুি কম অবথজ ে হিহনমবয়ও ত্খ্ন এো রদ্িদ্াবন কাপজণয কেবত্া
না। এবদ্ে সামাহর্ক পহেহিহত্ হলল ‘োাঁড়’ হিবসবি।
অবপোকৃত্ সু ন্দেী িােনােীবদ্ে রকালকাত্াে হিহভন্ন্ পেীবত্ িািুো আলাদ্া গৃ ি হনমজাণ কবে স্থান হদ্ত্।
ঠাকুে পহেিাে, হসংি পহেিাে, মাড় পহেিাবেে সমৃ দ্ধ িািুবদ্ে রদ্ লবত্ রিলগাহলয়া, িউিার্াে এলাকায়
পহত্ত্ািৃ হত্ত র্বম উবঠহলল। এই এলাকায় গবড় ওঠা পহত্ত্া সংলগ্ন পহেবিবে একহট হিি উপনযাবস পাওয়া
াায়,- “েিে রলবয় রগবল িাোঙ্গনায়। পূ বিজ এবদ্ে পৃ ষ্ঠবপাষক হলল মযযিয়সী যনীো, এখ্ন াু িকোই রস সি
কুস্থাবন প্রকাবেয গত্ায়াত্ কবে। হকলু টা ইংবেহর্ হেোে প্রিত্জবনে ফবল াু িকবদ্ে মবযয সেকােী িাকুেী
পািাে সু বাাগ এবসবল, ত্রত্হে িবয় উবঠবল একদ্ল িাকুের্ীিী াু ি-সরদ্ায়। অবনবক আসবল মফঃস্বল রথবক,
রদ্বেে িাহড়বত্ স্ত্রী-পুি -পহেিাে রফবল রেবখ্ েিবে রমস িাহড়বত্ দ্ল হমবল থাবক এিং ইহন্দ্রয় সু খ্ িহেত্াথজ
কোে র্নয সন্ধযাে পে কুলটা নােীবদ্ে সংসবগজ মত্ত িবয় ওবঠ। সন্ধযাে পে এই অসংামী মদ্যপ ও
৯
কামপোয়ণবদ্ে রদ্ োবত্ময পথ িলা দ্ায়। উহনে েত্বকে রকালকাত্ায় িহণত্াহিলাস রকিল িািুবদ্ে মবযযই

সীমািদ্ধ থাকল না। পাইকাে, িযাপাহে, ইর্াোদ্াে এিং নত্ুন গবড় ওঠা িাকুেীর্ীিী সরদ্াবয়ে মবযযও এই
িযাহযে স্পেজ রলবগহলল।
স্ত্রীহেো ও িািু কালিাে
উহনে েত্বকে প্রােবম্ভ িািুবেহণে রা দ্লহট ইংবের্বদ্ে সংস্পবেজ এবস ইওবোহপও যযান-যােণায় হনবর্বদ্ে
ত্রিত্নযবক র্াগ্রত্ কেবত্ সবিষ্ট িবয়হলল ত্াোই িাঙাহলসমাবর্ নােীবদ্ে অিস্থা রদ্বখ্ িযহথত্ িবয় উবঠহলল।
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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ও বয় ি সা ই ট : e k u s h e r d h e u . i n

রমবয়বদ্ে অিস্থাে উন্ন্হত্ কীভাবি িবি –এ প্রবশ্নে উত্তে খ্ুাঁর্বত্ হগবয় ত্াো রদ্বখ্হলল রা, পথ একটাই হেো।
হকন্তু ত্াো রদ্বখ্হলল রা, স্ত্রীবলাবকে রেবি রলখ্াপড়া রেখ্াে রকাবনা অহযকােই ত্খ্নকাে সমাবর্ হলল না।
ত্ৎকালীন িবড়া িবড়া হেহেত্ মানু বষোও স্ত্রীবলাবকে রলখ্াপড়ায় হিবোযী হলবলন। ত্াবদ্ে অবনবক মবন
কেবত্ন রলখ্াপড়া হেখ্বলই রমবয়ো হিযিা িবি এিং সংসাবেে অকলযাণ িবি। এই অিস্থায় হেোে িাে
রমবয়বদ্ে সামবন খ্ুবল হদ্বত্ এো সবিষ্ট িবয় উবঠহলল। এখ্ন মবন িবত্ পাবে, স্ত্রীহেো হর্হনসটা িুহ ি
আমাবদ্ে রদ্বে হিবদ্ে রথবক আমদ্াহন কো অহভনি হকলু। হকন্তু ইহত্িাস অনয কথা িবল। হিন্দুযমজ ও োবস্ত্র
স্ত্রীহেোে সমথজনই র্ানাবনা িবয়বল, প্রািীন ভােবত্ও হিদ্যাযেী মহিলাে অভাি হলল না। রুহিনী, লীলািত্ী,
হিিবেখ্া, ত্রমবিয়ী প্রমুবখ্ে হিদ্যাে খ্যহত্ হলল িহুহিস্তৃত্। ত্রিত্নযাু বগও র্াহ্নিী রদ্িী, সীত্া রদ্িী, সু ভদ্রা রদ্িী,
রিমলত্া রদ্িীে মবত্া সু হেহেত্ রদ্িীে নাম পাওয়া াায়। হেহেত্ মহিলাে কথা অিেয উহনে েত্বকে র্হমদ্াে
পহেিােগুহলবত্ও র্ানবত্ পাো াায়। রামন উপনযাবসই রদ্খ্া াায় অবঘােনাবথে স্ত্রী কুসু মকুমােী হিিাবিে আবগ
গৃ িহেোে মাযযবম রলখ্াপড়া হেবখ্বল। আিাে হিযু বেখ্বেে হিযিা কনযা হিযু িাহসনীবকও একহট হনহদ্জষ্ট িয়স
পাজন্ত গৃ িহেেবকে কাবল হিদ্যার্জন কেবত্ রদ্খ্া াায়। িহণ্ডকাপ্রসাবদ্ে ত্ৃত্ীয়া স্ত্রী দ্ু গজামহণও হেহেত্া হলবলন।
রস মবনে ভাি প্রকাবে পিেিনা কেবত্ পােত্ অহত্ সু ন্দে। আিিমান কাল যবেই স্ত্রীোে একহট যাো
িাঙাহলে হলল। হকন্তু সমাবর্ে প্রবয়ার্বন,সমাবর্ে কলযাবণ, রদ্বেে অথজনীহত্ে মূ লবস্রাবত্ প্রবিে কেবত্ রা
িযাপক হেো পুরুষবদ্ে মবযয প্রিহলত্ হলল, ত্া হকন্তু নােীবদ্ে মবযয হলল না। িাঙাহল নােীে অিস্থাে উন্ন্হত্বত্
প্রবয়ার্ন হলল রসই হেোে। এলাড়া স্ত্রীহেোে কথা রকিল গুহটকবয়ক সম্ভ্রান্ত র্হমদ্াে পহেিাবেে মবযযই
সীমািদ্ধ হলল, হকন্তু ত্াবত্ হিবড় রভর্াে হলল না। স্ত্রীহেোবক আবো িযাপকভাবি লহড়বয় রদ্ওয়াে প্রবয়ার্ন
হলল, াাবত্ কবে সাযােণ ঘবেে রমবয়োও হেোে সু বাাগ পায় এিং হনবর্বদ্ে ত্রিত্নযবক র্াগহেত্ কোে
সু বাাগ পায়।
িাঙাহল নােীে সামাহর্ক অিস্থানবক দ্ৃ ঢ় কেবত্ প্রবয়ার্ন হলল িযাপক স্ত্রীহেোে। ত্াই ঘুবমাট পহেবিবে
িমে আোে রমঘ ঘনীভূত্ িহচ্ছল। এমন পহেহস্থহত্বত্ রদ্েীয় পহণ্ডত্বদ্ে মবনে হিযা, িে হকংিা সংেয়বক
দ্ূ ে কবে ত্াবদ্ে মবনে সংস্কাে ঘটাবত্ এ কাবর্ সিাে আবগ রিয়াে সাবিবিে মবত্া ইংবের্োই এহগবয়
এবসহলবলন। ত্াাঁো স্ত্রীহেোয় সমার্বক উৎসাি হদ্বত্ রিবয়বলন, রদ্েীয় নিয হেহেত্ িািুোও ত্াাঁবদ্ে সািাায
কবেহলবলন। এই েকম পহেহস্থহত্বত্ ১৮৪৮ হিস্টাবব্দে এহপ্রল মাবস িড়লাবটে আইন পহেষবদ্ে সদ্সয িবয়
এবদ্বে আবসন হিঙ্কওয়াটাে হিটন। হাহন রদ্েিাসীে কাবল রিথু ন নাবম পহেহিত্ িন। এবদ্বে এবস হত্হন
নােীকলযবণ হনবর্বক হনবয়াহর্ত্ কবেন। রমবয়বদ্ে কাবল হেোে িাে উন্মু ক্ত কেবত্ হত্হন রকালকাত্ায় একহট
িাহলকা হিদ্যালয় স্থাপবন উবদ্যাগী িবলন। ত্াাঁবক সািাায কেবত্ এহগবয় এবলন োমবগাপাল রঘাষ এিং
দ্হেণােেন মুব খ্াপাযযাবয়ে মবত্া হেহেত্ িািুো।িাহলকা হিদ্যালবয়ে র্নয দ্হেণােেন হিনা ভাড়ায় ত্াাঁ ে সু হকয়া
হিবটে ত্রিঠকখ্ানা িাহড়হট রলবড় হদ্বয়হলবলন। দ্ে িার্াে টাকা মূ বলযে এক খ্ণ্ড র্হমও হত্হন এর্নয হত্হন দ্ান
কবেহলবলন। রিথু নবক সািাায কেবত্ ইয়ং রিঙ্গবলে সবঙ্গ মদ্নবমািন ত্কজালঙ্কাবেে মবত্া ব্রাহ্মণপহণ্ডত্ও এহগবয়
এবসহলবলন। হত্হন ত্াাঁে দ্ু ই কনযা ভুিনিালা ও কুন্দিালাবক রিথু বনে স্কুবল ভহত্জ কবে হদ্বয়হলবলন এিং
হিনামূ বলয প্রাত্যহিক হেোদ্ান ও স্ত্রীহেো উপবাাগী প্রাথহমক পাঠযপুস্তক েিনায় হনবর্বক হনবয়াগ কবেন। এই
ভাবিই প্রাথহমক প্রস্তুহত্ে পে ৭ই রম,১৮৪৯-এ ‘কযালকাটা হফবমল স্কুল’-এে াািা শুরু িয়। াা পেিত্জীকাবল
‘রিথু ন স্কু ল’ নাবম পহেহিহত্ পায়।‘রসই সময়’ উপনযাবস স্ত্রীহেোে প্রিাবে রিথু বনে আত্মত্যাগ ও হফবমল স্কু ল
প্রহত্ষ্ঠাে ইহত্িাসকথা র্ীিন্ত িবয় উবঠবল এিং পাঠকবক উহনে েত্কীয় নির্াগেবণে প্রক্কাবল স্ত্রীহেোে িাস্তি
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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রূপহটে স্বাদ্ আস্বাদ্বন সািাায কবেবল। ‘রিথু ন স্কু ল’ প্রহত্ষ্ঠাে পে িাংলায় স্ত্রীহেোে একহট হনত্ান্ত স্বল্প
পহেকাঠাবমা ত্রত্হে িয়। অযযাপক স্বপন িসু এ প্রসবঙ্গ হলবখ্বলন,-“১৮৪৯ এ রিথু ন স্কু ল প্রহত্ষ্ঠাে মযয হদ্বয়
িাংলায় স্ত্রীহেোে াাাথজ সূ িপাত্।বিথু ন স্কুবলে দ্ৃ ষ্টাবন্ত োযাকান্ত রদ্ি ত্াাঁে রোভািার্াে োর্িাহড়বত্,
উত্তেপাড়াে র্হমদ্াে র্য়কৃষ্ণ মুবখ্াপাযযায় ও োর্কৃষ্ণ মুব খ্াপাযযায় উত্তেপাড়ায় িাহলকা হিদ্যালয় স্থাপন
কবেন। অনযি াবোে, সু খ্সাগে, হনিাযু ই ইত্যাহদ্ স্থাবন িাহলকা হিদ্যালয় প্রহত্হষ্ঠত্ িবত্ থাবক। ঈষৎ
পেিত্জীকাবল হিদ্যাসাগে রলাট লাট িযাহলবডে শুযু মাি মুবখ্ে কথাে উপে হনভজে কবে িযজমান, হুগহল, নদ্ীয়া,
১০
রমহদ্নীপুে প্রভৃহত্ স্থাবন প্রায় ৫০হট িাহলকা হিদ্যালয় স্থাপন কবেন।’’

এত্ প্রয়াবসে পেও সাযােণ মানু বষে মন রথবক িদ্ধমূ ল সংস্কাবেে হেকড়টা ওপড়াবনা সির্ িয়হন।
পাড়াপড়েীো ত্াবদ্ে ঘে রথবক রমবয়বদ্ে হিদ্যালবয় পাঠাবত্ োহর্ িয়হন। গঙ্গানাোয়বণে স্ত্রী লীলািত্ী হকংিা
ত্াে সঙ্গীসাথীো র্াবন রমবয়ো রলখ্াপড়া কেবল ত্াবদ্ে কপাল রপাবড়,ত্াো হিযিা িয়। িালযিয়বস রস
রলখ্াপড়া হেখ্বত্ উৎসািী িবল ত্াে ন’হপহস ত্াবক কান যবে ত্ুবল রদ্য় এিং অস্রািয ভাষায় র্ানায়,-“মিা
রঢাঁহঢ লুাঁহড়,ত্ুই িযাটাবলবলে সমান িবত্ িাস?রেবষ আমাে মবত্ান রিওয়া হিযিা মাগী িবয় র্ীিন কাটাহি?”

১১

ফবল ত্াো রলাট রথবকই ভগ্নমবনােথ িবয় পবড়। উপনযাবসে এই সত্যত্াে প্রমাণ রমবল অযযাপক স্বপন িসু ে
রলখ্নীবত্,- “অন্তত্ এই পবিজ(১৮২৬-৫৬) খ্ুি াু গান্তকােী হকলু নয়। সমস্ত প্রয়াস সবত্ত্বও িাঙাহলসমাবর্
স্ত্রীহেোে অনু কূল রকাবনা মবনাভাি এসময় গবড় ওবঠহন। কােণ একাহযক। প্রথমত্,রলখ্াপড়া হেখ্বল রমবয়ো
হিযিা িবি –িাঙাহল মবনে এই সংস্কাে ত্খ্নও মুবল াায়হন। রমবয়বদ্ে রলখ্াপড়া রেখ্াবনাটা পণ্ডেম মাি –
এবত্ কাবর্ে কার্ রত্া হকলু িবিই না িেং নানা অহনষ্ঠ ঘটবি –এমন কথা অবনবক মবন কেবত্ন।
িালযহিিাবিে ফবল রমবয়ো হেোলাবভে সময়ও িড় রপত্ না। এইেকম পহেবিবে উহনে েত্বকে প্রথমহদ্বক
স্ত্রীহেো হিস্তােপ্রয়াসবক র্নগণ প্রসন্ন্ মবন রনয়হন। অনযহদ্বক িাঙাহল সমাবর্ এসময় পদ্জাপ্রথা এিং
অন্তঃপুেশুহিত্া ির্ায় থাকায় পািাত্য রদ্বেে মবত্া এবদ্বেে রমবয়ো প্রকােয হিদ্যালবয় হেোলাভ –স্ত্রীহেোে
সমথজক অবনক িযাহক্তও সমথজন কেবত্ পাবেহন, রা কােবণ োযাকান্ত রদ্বিে মবত্া স্ত্রীহেোে সমথজকও প্রকােয
হিদ্যালবয় রমবয়বদ্ে পড়াবোনাবক প্রীহত্ে রিাবখ্ রদ্বখ্হন।”

১২

িািু রেহণে একহট দ্ল রামন স্ত্রীহেো প্রসাবে এহগবয় এবসহলবলন রত্মহন অপে একহট দ্ল াাো আয়ত্বন
সু হিোল, ত্াো স্ত্রীহেো েবদ্ উবঠপবড় রলবগহলবলন। এাঁবদ্ে মানহসকত্া হলল িেম েেণেীল এিং এাঁো
সামাহর্ক পহেহস্থহত্বক এমন েেণেীল কবে ত্ুবলহলবলন রা সাযােণ মানু ষ স্ত্রীহেোে কথা ভািবত্ই পােবত্া
না। রামন,িাোসবত্ে স্কুবলে পুেস্কাে হিত্েনী অনু ষ্ঠাবন একহট অল্পিয়সী রমবয়ে কহিত্াপাবঠ মুগ্ধ িবয় র্বনক
ইংবের্ আদ্ে কবে গাল হটবপ হদ্বল িত্ুহদ্জবক িই িই েি ওবঠ। রমবয়হটবক িীলত্ািাহনে মবত্া অপোযী কো
িয়। সাবিিহটও িবয় পবড় অপ্রস্তুত্। েেণেীল এ রিন অিেবণে প্রবকাবপ পবড় স্কু লহট রেষ পাজন্ত উবঠ াািাে
উপিম িয়। েেণেীলবদ্ে িমাগত্ হিবোহযত্া, পি-পহিকায় হিরূপ মন্তিয, উপাু ক্ত শুভাকািীবদ্ে
অপ্রত্ুলত্া এিং লািীে অভাবি গবড় ওঠা রমবয়বদ্ে স্কুলগুহল এবকে পে এক িন্ধ িবয় রাবত্ থাবক। ফবল
স্ত্রীহেোে প্রত্যাহেত্ সাফলয এই সময় খ্ুি একটা আবসহন। ত্বি িযথজত্াই িল সাফবলযে রসাপান –এই ধ্রুি
সত্য প্রমাহণত্ িয়, াখ্ন আমো পেিত্জী স্ত্রীহেোে গবিজে উবত্তােণবক রদ্হখ্।
হিযিা-হিিাবিে সূ িনা ও িহু-হিিাি েদ্ - নােী মুহক্তে আবন্দালন ও িািু কালিাে
কুলীন ব্রাহ্মণসমাবর্ িালযহিিাি ও িহুহিিাি এে অসিনীয় পহেহস্থহত্ে সৃ হষ্ট কবেহলল। রসই সময় সাযােণত্
িাহলকা িয়বসে রমবয়বদ্ে পাহনগ্রিবণে র্নয হিিািসভায় পািরূবপ িাহর্ে থাকত্ হিগত্বা িন রকাবনা
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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অেীহত্পে িৃ দ্ধ। এে পে রসই িৃ বদ্ধে মৃ ত্ুয িবল িাহলকা রমবয়হটবক সামাহর্ক রোষিেুে িহল িবত্ িত্
সিজাবগ্র। িৃ দ্ধ মেবল নিয হিিাহিত্ রমবয়হটই শুযু হিযিা িত্ না রকাবনা রকাবনা রেবি রদ্খ্া রাত্ এে সবঙ্গ
আবো অবনক িাহলকা, াু িত্ী, রপ ঢ়া একসবঙ্গ হিযিা িবয়বল। কুলীন ব্রাহ্মণ সমাবর্ িহুহিিাি ও িালযহিিাবিে
এ হলল এক াু গপৎ হনত্য সমসযা। কুলীন ব্রাহ্মণ সমাবর্ এই হনত্য সমসযাে উবেখ্ কবেবলন অযযাপক স্বপন
িসু ,- “৭ই হডবসম্বে,১৮৩৯ –এ ‘সমািাে দ্পজন’ প্রকাহেত্ এক সংিাদ্ রদ্হখ্ঃ ‘িাহল। সম্বাদ্পবি রলবখ্
হকয়হিিস িইল িাহল গ্রামহনিাহস রগাহিন্দিন্দ্র নামক একর্ন কু লীন ব্রাহ্মণ একেত্ পত্নীবক হিযিা কহেয়া
রলাকান্তেগত্ িইয়াবলন।’ ‘িাহল গ্রামহনিাসী’ রগাহিন্দিবন্দ্রে মবত্া ত্রপত্াসিজস্ব হিিাি িযিসায়ী অবনক কুলীন
ব্রাহ্মণ উহনে েত্বকও হিিাবিে নাবম অিাবয িাঙাহল রমবয়বদ্ে সিজনাে কেত্।’’

১৩

‘রসই সময়’ উপনযাবস

সু নীল গবঙ্গাপাযযায় রদ্হখ্বয়বলন ঈশ্বেিন্দ্র হিদ্যাসাগবেে গুরুমিাসয় কালীকান্ত িবট্টাপাযযায় এেকমই এক
ত্রপত্াযােী হিিাি িযিসায়ী।হাহন লয় রলবলবমবয় হনবয় সংসাে সামলাবত্ প্রাণান্ত। পুবোবনা শ্বশুেিাহড়গুবলা রথবক
আে হঠকঠাক আদ্ায়পত্তে না িওয়ায় শুযু সংসাে সামলাবনাে র্নয রনিাত্ িৃ দ্ধ িয়বসও ন িলবেে এক কনযাে
পাহণগ্রিবণ হত্হন সম্মত্ িবয়বলন।একহদ্বক িহুহিিাবিে িযাপক প্রিলন আে অনযহদ্বক হিযিাহিিাি সমার্হসদ্ধ
না িওয়ায় উহনে েত্বকে রগাড়াে হদ্বক কুলীন নােীে র্ীিন িবয় উঠত্ নেকত্ুলয।ত্াই কুলীন নােীে মন্দ
কপাবলে র্নয একহট রলাবকাগাবনে পহেিয় পাওয়া াায়,“রকান পাবপ রমাে র্ন্ম িল কু লীন কুবল
হদ্বলম রা িন েত্ন,কাবকে মত্ন,
িুড় মামাে গবল ত্ুবল।
িাত্াবস রিবল পবড়,কথাবত্ দ্ন্ত নবড়,
কবেবত্ াহষ্ট হনবয় িবল যীবে।
এমন অহস্থ সাো আয-মো
রদ্বখ্ আমাে অঙ্গ েবল।
রা আমায় িালা িবল,রিবি হনবয়বল রকাবল
ত্াে রকাবল রপ্রবমে ডাহল
রদ্ই হক িবল।
এমন রমল রিবন্ধবল রদ্িীিে
খ্াঙ্গো মাহে ত্াে কপাবল।’’

১৪

উপনযাবস রদ্খ্া াায় মাি ন’িলবে হিযু বেখ্বেে রমবয় হিন্দুিাহসনী হিযিা িবয় হফবে এবসবল এিং পুত্ুলবখ্লাে
িয়বস পেবণ যােণ কবেবল সাদ্া থান। হিযু বেখ্ে মুব খ্াপাযযায় সমাবর্ াবথষ্ট প্রভািোলী িযহক্ত, ত্াই ত্াে রমবয়
িবয় প্রথমহদ্বক হিন্দুিাহসনী রলখ্াপড়া কোে সু বাাগ রপবয়বল। িাহড়বত্ পহণ্ডত্ এবস ত্াবক সংস্কৃ ত্ হেো
হদ্বয়বল। ত্িু স্বাযীনত্া থাকা সবত্ত্বও িবড়া ঘবেে রমবয়বদ্ে হলল স্বাভাহিক সীমািদ্ধত্া। ত্াই ইবচ্ছ থাকাে
সবত্ত্বও রস ‘রমঘদ্ূ ত্’ হেোে সু বাাগ পায়হন। পহণ্ডত্ হেিদ্াস আিাাজ সোসহে র্াহনবয়বলন,- “স্ত্রীবলাবকে হেো
হদ্িাে অহযকাে আমাবদ্ে নাই। ইিা রলাকািাে সম্মত্ নবি।...হিবেষত্ রমঘদ্ূ ত্ পাঠ স্ত্রীগবণে পবে অহত্
গহিজত্।”

১৫

ঋত্ুমহত্ িওয়াে পে হিন্দুিাহসনী শুযু হেোলাবভে অহযকােই িাোয়হন, সাদ্া থান গাবয় হনবয়

সিজেণ ঠাকুে ঘবে রথবক ত্রিযিয েীহত্ প্রাণপবন রমবন িলবত্ িাযয িবয়বল। একাদ্েীে হদ্ন ত্াবক না রখ্বয়
নর্জলা উপিাস পালন কেবত্ িবয়বল, অব্রাহ্মবণে মু খ্ রদ্খ্ায় হনবষযাজ্ঞা র্াহে িবয়বল। নীিত্লায় াাত্ায়াবত্ে
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ
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স্বাযীনত্া খ্িজ িবয়বল।হপত্া হিযু বেখ্বেে মবন িবয়বল,-“সংামই রত্া হিযিাে অলঙ্কাে।বা হিযিা এ র্বন্ম
প্রহত্হট হিযান রমবন কবঠােভাবি আত্মসংাম পালন কবে, পের্বন্ম ত্াে হসাঁবথে হসাঁদ্ুে অেয় িয়।”

১৬

হিন্দুিাহসনীে মবত্া হিযিা রমবয়ো সমার্পহত্বদ্ে হিযান গুরুর্নবদ্ে পোমবেজ রমবন িলাে প্রাণপন রিষ্টা কবে।
হকন্তু হকবোেী রথবক াু িত্ী িবয় ওঠাে টালটামাল সময়পবিজ ত্াো রসই সংাম রিহেেভাগ সময়ই যবে োখ্বত্
পােত্ না। ফবল াু িত্ী হিযিা নােীো প্রায় র্হড়বয় পড়ত্ নানা সামাহর্ক রকচ্ছায়। এভাবিই একসময় হনবর্ে
িাহড়ত্াই গঙ্গানাোয়ণ ও িন্দুিাহসনী পেস্পবেে প্রহত্ আকৃষ্ট িয়। গঙ্গানাোয়ণ ত্াবক িলপ্রবয়াগ কেবত্ উদ্যত্
িয়। িািুবদ্ে মিবল ঘবে ঘবে রলবগ থাকত্ এেকম নানা কুৎসা ও রকবলঙ্কাহে। গঙ্গানাোয়ণ ও হিন্দুিাহসনীে
রগাপন প্রণয় হিযু বেখ্বেে রগাপন থাবক না। এবেবি নীহত্িান হিযু বেখ্বেে কাবল কনযা হিন্দুিাহসনী িবয় পবড়
অনািােী,পাহপষ্ঠা। ত্াবক োহস্তহিযাবনে র্নয পাহঠবয় রদ্ওয়া িয় কােীবত্।অথি অবিয প্রণবয় সমান অপোযী
িবয়ও রকিল পুরুষ িবল সমাবর্ে রিাবখ্ লাড়া রপবয় াায় গঙ্গানাোয়ণ।
িাহলকা ও াু িত্ী হিযিাবদ্ে অহনচ্ছা সবত্ত্বও এইভাবি নানা সামাহর্ক কুৎসায় র্হড়বয় পড়া হিদ্যাসাগবেে
মবত্া মিাত্মাবক ভাহিবয় হলল। হত্হন সমসযাে গভীবে হগবয় অনু যািন কবে িুবিহলবলন রা এই সমসযাে একমাি
সমাযান হিযিাবদ্ে পুনোয় হিিািদ্ান। ঈশ্বেিন্দ্র হিদ্যাসাগে ‘হিযিাহিিাি প্রিহলত্ িওয়া উহিত্ হকনা
এত্হিষয়ক প্রস্তাি’ গ্রবন্থ ত্াই হলবখ্হলবলন,- “দ্ু ভজাগযিবম িালযিবম াািাো হিযিা িইয়া থাবক,ত্ািাো
াািজ্জীিন রা অসিয ান্ত্রণা রভাগ কবে, ত্ািা াািাবদ্ে কনযা,ভহগনী,পুিিযূ প্রভৃহত্ অল্পিয়বস হিযিা িইয়াবলন,
ত্াাঁিাো হিলেণ অনু ভি কহেবত্বলন; কত্ েত্ হিযিাো,ব্রহ্মিাজয হনবজাবি অসমথজ িইয়া িযাহভিাে রদ্াবষ দ্ূ হষত্
ও ভ্রূণিত্যা পাবপ হলপ্ত িইবত্বল;এিং পহত্কুল,হপত্ৃকুল ও মাত্ৃকুল কলঙ্ক কহেবত্বল।হিযিাহিিাবিে প্রথা
প্রিহলত্ িইবল অসিয ত্রিযিয-ান্ত্রণা,িযহভিােবদ্াষ ও ভ্রূণিত্যা পাবপে হনিােণ ও হত্নকুবলে কলঙ্ক হনোকেণ
িইবত্ পাবে।”

১৭

হিযিাহিিািবক িালু কেবত্ গ্রন্থেিনাে পাোপাহে হত্হন িাহলবয়বলন আবন্দালন।সমাবর্ে

েেণেীল প্রহত্হনহযো হিদ্যাসাগেবক নানাভাবি আিমণ কেবলন ও নানাভাবি ত্াাঁ ে কুৎসা লড়াবলন।হকন্তু
হিদ্যাসাগে অনয সিজবেবিে মবত্া এবেবিও হলবলন অপোবর্য়।হত্হন াু হক্তে র্াল হিহলবয় হিবোযীবদ্ে সমস্ত
প্রহত্িাদ্বক খ্ণ্ডন কেবত্ লাগবলন।েেণেীল ব্রাহ্মবণো হিদ্যাসাগবেে ত্ীক্ষ্ণ াু হক্তর্াবলে কাবল পোস্ত িবয় ত্াাঁবক
হিদ্রুপ,প্রকােয গাহলগালার্ এিং আিমবণে পবথ রনবম পবড়।হসমুহলয়াে িািু র্গবমািন সেকাে সোসহে
হকংিা টুকবো টুকবো কহিত্ায় ঈশ্বে গুপ্তোও রনবম আবসন ত্াাঁে হিোগভার্বন।ইয়ং রিঙ্গল রগাষ্ঠী িািুো অিেয
হিদ্যাসাগবেে আবন্দালনবক সমথজন র্ানায়।হিযিাহিিািবক আইনহসদ্ধ কেবত্ উবদ্যাগী িবল ত্াাঁে হিরুবদ্ধ সিসা
রেবপ ওবঠন োর্া োযাকান্ত রদ্ি।হত্হন ঈশ্বেিবন্দ্রে হিপবে স্বােে সংগ্রি কবেন এিং হিযিাহিিাবিে আইন
াাবত্ িলিৎ না িয় ত্াে হিবোহযত্া কবেন।হকন্তু নানা হিবোহযত্া সবত্ত্বও রেষ পাজন্ত হিন্দু হিযিাে পুনহিজিাি
আইন পাে িবয় াায়।হকন্তু সমাবর্ রকাবনা িাস্তি প্রহত্হিয়া রদ্খ্া াায় না।হিযিা রকাবনা নােীবক হিিাবিে র্নয
রকঊই সািস হনবয় এহগবয় আবস না।এই হনবয় র্গবমািন সেকাবেে ত্রিঠকখ্ানায় িবল আবমাদ্ প্রবমাদ্,হিদ্যাসাগেবক হনবয় প্রকােয হনন্দা-হিদ্রুপ।মুহেজদ্ািাদ্ র্র্জবকাবটজে পহণ্ডত্ শ্রীেিন্দ্র নযায়েত্ন োহন্তপুবেে
এক হিযিা েমণীবক হিবয় কেবত্ উবদ্যাগী িবল র্গবমািন সেকাে হুাঁহেয়ােী হদ্বয়বলন,-“রখ্ালাখ্ুহ ল োাঁ ড়
োখ্িাে মুবোদ্ রনই,রি কোে নাম কবে ভদ্রিংবেে িাহড় রথবক রমবয় ভাহগবয় আনা!সমার্ হক এবকিাবি
েসাত্বল রগল?আমো রিাঁবি রনই!এে একটা হিহিত্ কবত্জই িবি।হিদ্যাসাগে সি িাহড় রথবক কহি কহি
রিযিাবদ্ে রটবন োস্তায় িাে কবে িার্াবেে মাগী কেবল!মামলা দ্াবয়ে কেবিা।”

১৮

এেপে রদ্খ্া াায়

হিদ্যাসাগে হনর্স্ব অথজ হদ্বয় হিযিা-হিিাি কোবত্ সবিষ্ট িবয়বলন। সবঙ্গ রপবয়বলন িািু নিীনকুমাবেে আহথজক
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজা ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal Onli ne Resea rch Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

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

সািাায।নিীনকুমাে রঘাষণা কবেহলবলন প্রহত্ হিযিা হিিাবি হত্হন িার্াে টাকা দ্ান কেবিন। হিযিা হিিাবিে
সবঙ্গ অথজবনহত্ক হিষয়হট িবল আসায় অবনক রমহক সমার্ রসিবকে উদ্য় িয়।াাো িাহড়বত্ একাহযক পত্নী
থাকাে সবত্ত্বও হিযিা-হিিাবি সবিষ্ট িয়। ফবল হিযিা হিিািবক হনবয় হিদ্যাসাগবেে রা মিৎ স্বপ্ন হলল ত্া রসই
সমবয় কখ্বনাই ফলপ্রসূ িয়হন।এ হিষবয় সমাবলািক হিনয় রঘাষ িবলবলন,- “১৮৫৬ সাবল হিযিাহিিাি আইন
হিহযিদ্ধ িিাে পে উহনে েত্বকে রেষ পাজন্ত কবয়কহট মাি হিযিাহিিাি অনু হষ্ঠত্ িবয়বল এিং ত্াে
অহযকাংেই হিদ্যাসাগবেে হনবর্ে উদ্যম ও অথজিযবয় অথিা ত্াাঁে একান্ত ভক্তবদ্ে প্রবিষ্টায়। ত্াও রদ্খ্া রগবল
হিযিাহিিাি াাাঁো কেবত্ আগ্রিী িবয়বলন, ত্াাঁবদ্ে মবযয অবনবক সামহয়ক অথজবলাবভ েঠত্াে আেয়
হনবয়বলন,রকাবনা আদ্েজপ্রীহত্ে র্নয হিিাি কবেনহন।”

১৯

হিদ্যাসাগে অিেয এ সমসযাবক উপলহব্ধ কেবত্ রপবেহলবলন। ত্াই হত্হন অনু যািন কবেহলবলন রা
হিযিাহিিািবক সাথজক কেবত্ প্রবয়ার্ন িহুহিিাি েদ্ কো। উপনযাবস রদ্খ্া াায় স্বামী অবঘােনাবথে মৃ ত্ুযে পে
হিযিা কুসু মকুমােীে পুনঃহিিাবি হপত্া কৃ ষ্ণনাথ সবিষ্ট িবয়বলন। নিীনকুমাে ত্াে প্রথমা পত্নীে সখ্ীবক হিিাি
কেবত্ রিবয়বলন। কুসু মকুমােী ওেবফ িনবর্যাৎিাবক হিিাি কবে স্ত্রীে সম্মান হদ্বত্ রিবয়বলন। এবেবি
নিীনকুমাে একপত্নী থাকাে সবত্ত্বও আে একহট হিিাি কোবক অনযায় মবন কবেহন।হকন্তু হিদ্যাসাগে এ সত্য
র্ানাে পে নিীনকুমােবক হত্েস্কাে কবেবলন এিং িবলবলন,-“-এক পত্নী িত্জমান থাকবত্ ত্ুহম একহট হিযিা
হিিাি কেবত্ িাও?...
-হিযিাবদ্ে অসিায় অিস্থাে সু বাাগ হনবয় উপপত্নী োখ্াে িদ্বল রলাবক কামিহেত্াথজ কোে র্নয একহট কবে
হিযিাবক হিবয় কেবি,আহম হক এই উবিবেয হিযিা হিিাি প্রিলন কেবত্ রিবয়হল?কহি িয়বসে হিযিা
রমবয়গুহল াাবত্ সম্মাবনে সবঙ্গ সংসাবে পুনঃপ্রহত্হষ্ঠত্ িয়,রাাগয সিযহমজনীে পদ্ পায়,রসই হলল আমাে
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আো।বত্ামাে াা খ্ুেী কেবগ াাও,আহম রত্ামাে আে মুখ্ দ্েজন কেবত্ িায় না।”

হিদ্যাসাগবেে হিযিাহিিাি আবন্দালন সমার্বক আবলাহড়ত্ কবেহলল, িড় ত্ুবলহলল িাঙাহল সমাবর্ –হকন্তু
সমাবর্ ত্া স্বীকৃহত্ পায়হন। লে লে হিযিাে মবযয রগাটা উহনে েত্বক একবোহটও হিযিাহিিাি িবয়হলল
হকনা সবন্দি।হিদ্যাসাগে এই সত্য অনু যািনও কবেহলবলন,-“র্ীিনসায়াবহ্ন এ িযাপাবে িত্াোগ্রস্ত িবয়
ডা.দ্ু গজািেণ িবন্দযাপাযযায়বক আবেপ কবে রলবখ্ন,-‘আমাবদ্ে রদ্বেে রলাক এত্ অসাে ও অপদ্াথজ িহলয়া পূ বিজ
র্াহনবল আহম কখ্নই হিযিাহিিাি হিষবয় িস্তবেপ কহেত্াম না।...’”

২১

ত্বি হিদ্যাসাগে িত্াোে মবযয ডুবি

রগবলও আোে িীর্ িপন িবয় হগবয়হলল,াা পেিত্জীকাবল িৃ েরূবপ হিকহেত্ িয়। কথাকাে সু নীল গবঙ্গাপাযযায়
হিযিাহিিাবিে আোিযেক ভহিষযবত্ে কথা মাথায় রেবখ্ গঙ্গানাোয়ণ ও কুসু মকুমােীে হিিািবক সাথজকত্া দ্ান
কবেবলন উপনযাবস। হিযিাহিিাবিে মাযযবম রা সু -দ্াম্পত্য িন্ধনও ত্রত্হে িয় ত্াে সত্যত্া উপনযাবস এাঁবকবলন।
এখ্াবন হত্হন হিদ্যাসাগবেে অহনঃবেষ অবন্দালনবক স্বীকৃহত্ হদ্বয়বলন।
প্রদ্ীবপে নীবি অন্ধকাে(িািুিাহড়ে দ্াসীমিল)
িবড়া িবড়া িািুবদ্ে মবযয প্রিুে সংখ্যক দ্াস-দ্াসী োখ্াে হিলাহসত্া হলল।বর্াাঁড়াসাাঁবকাে হসংিিাহড়ে মবত্া িবড়া
র্হমদ্াে িাহড়বত্ দ্াসদ্াসীে সংখ্যাে িিেহট হলল এেকম,-“িাহড়বত্ শুযু দ্াসদ্াসীে সংখ্যাই আঠাবো, এলাড়া
েবয়বল হনর্স্ব ের্ক, রগায়ালা, মাহল, পািক, িােিান, পালহক রিিাো ও সহিস। দ্াস দ্াসীো পৃ থক পৃ থক
কাবর্ে র্নয হনহদ্জষ্ট।বখ্াদ্ কত্জাে র্নয হত্নর্ন, হগন্ন্ীমাে হত্নর্ন, দ্ু ই পুবিে র্নয িাের্ন, এলাড়া কত্জা ে
২২
হিযিা ভাত্ৃিযূ , হপসী ইত্যাহদ্ে র্নযও একর্ন কবে েবয়বল।” িবড়া িবড়া র্হমদ্াে িাহড়বত্ দ্াস দ্াসীে

সংখ্যা এত্টাই রিেী হলল রা ত্াবদ্েবক হনবয় গবড় উঠত্ এক আলাদ্া র্গৎ। এই র্গৎ িািুিাহড়ে নীি মিবল
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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সীমািদ্ধ থাকত্। দ্াস-দ্াসীবদ্ে মবযয কত্জাহগহন্ন্বদ্ে কাবল রা াত্ রপয়াবেে রস ত্ত্ই নীবিে ত্লায় প্রভাি
হিস্তাে কেবত্া। হনর্স্ব মান, সম্মান, এমনহক সত্ীত্ববিায দ্াস-দ্াসীবদ্ে থাকবল িলবত্া না। াািত্ীয় সংস্কাে
ত্যাগ কবে হনবর্বদ্ে স্বাবথজই রা িনবক িািুবদ্ে কাবল হিসর্জন হদ্বত্ িত্। একিাে িািুবদ্ে মবনােেন কেবত্
পােবল তশ্ববাজে অন্ত থাকত্ না। রর্াড়াসাাঁবকাে হসংিিাহড়বত্ রদ্খ্া াায় দ্াস-দ্াসী মিবল সিজময় কিী রগামস্তা
হদ্িাকবেে স্ত্রী রসািাগিালা। িাহড়ে পুোত্ন রথবক নত্ুন সমস্ত দ্াস-দ্াসী ত্াে হুকুম রমবন িলবত্ িাযয
িত্।দ্াবলন এক মস্ত র্লবি হকে উপবে িবস রস কার্ রদ্খ্াবোনা কেবত্া। মাল ভাগ,হর্হনসপবিে হিসািহনকাে সিহকলুবত্ই রস হসদ্ধিস্ত। োন্ন্ািান্ন্াে িযিস্থাও িয় ত্াে হনবদ্জ বেই। ত্াে পৃ থুলা েেীে, ফসজা মুখ্খ্াহনবত্
রান গনগবন আাঁি।কাবো কাবর্ে রকাবনা ভুল িবল োহস্তহিযাবনে প্রাথহমক দ্াহয়ত্বও রস হনবর্ই গ্রিণ কেবত্া।
“প্রাসাবদ্ে হপলবন এই ভৃত্য উপহনবিেহটবত্ও র্ন্ম, মৃ ত্ুয হকলু ই রথবম থাবক না। সিহকলু ই িবল আপন হনয়বম।
হিিাি একপ্রকাে হনহষদ্ধ িবলই িযহভিাে িবল প্রিলভাবি। ওসি হনবয় রকউ মাথা ঘামায় না।একমাি িগড়াে
সময় র্ানা াায় রা,রক কাে নাঙ, আে রকান মাগী েবত্ক-ভাত্ােী। ত্বি িযহভিাে াত্ই িলু ক, রকাবনা নােীে
পবে গভজিত্ী িওয়া এখ্াবন সাঙ্ঘাহত্ক অপোয। এিং রস দ্ায় শুযু নােীবদ্ে িবলই সি োহস্ত শুযু ত্াবদ্েই
প্রাপয। রকউ গভজিত্ী িবলই অমহন রসই রগালপাত্াে ঘবেে অন্ধকাবেও সমার্ এবস উাঁহক মাবে। হিযিা হকংিা
২৩
কুমােীে রপবট সন্তান? এবক দ্ূ ে কবে দ্াও,ওবক হপহটবয় মাবো।” িযহভিাে হনবয় দ্াসদ্াসী হনবর্োই রত্াবল

রোেবগাল। খ্িে কাবন রপৌঁলাবল িযিস্থা হনবত্ িয় রসািাগিালাবক। এভাবিই হিযিা কুলটা দ্াসী মাত্ু
সন্তানসম্ভিা িবয় পড়বল ত্াে রপবটে সন্তানবক নষ্ট কোে র্নয রসািাগিালাে রমােম দ্াওয়াইবয় ত্াে অকাবলই
র্ীিনান্ত ঘবট। দ্াসী মিবল একর্ন মাো রগবলও ত্াে খ্িে িািুমিবল রপৌঁলায় না, কােণ উপবেে িািু মিবলে
সবঙ্গ নীিত্লাে দ্াসীমিবলে রকাবনা সংবাাগ থকবত্া না। রসািাগিালা ও হদ্িাকে হনবর্বদ্ে সাথজ হসহদ্ধে
উবিবেয দ্াস-দ্াসীবদ্ে হনবয়াগ িা িেখ্াস্ত কেবত্া। দ্াসীমিবল দ্ু ঃখ্ হলল, রগাপন রপ্রবমে রোমাঞ্চ হলল, হলল
রলাবভে কোল গ্রাস। আে ত্া রথবকই সামহয়ক মুহক্তে আনন্দ রপবত্ দ্াসীো গাাঁর্া, গুহল হকংিা িেবসে রনো
প্রায়ই িা হনয়হমত্ভাবি কেবত্া।ত্বি দ্াসীমিবল সু োপান হলল এবকিাবে হনহষদ্ধ।
হনবর্বদ্ে স্ত্রী থাকাে সবত্ত্বও িাহড়ে াু িত্ী িা মযযিয়স্কা দ্াসীবদ্ে সবঙ্গ রদ্িিিজাে িযাপােটা হলল এবকিাবেই
সমার্হসদ্ধ।বদ্িিিজায় হলপ্ত দ্াসী েমণীো িািুবদ্ে েহেত্া হিবসবি রিে সু খ্-স্বচ্ছবন্দযই র্ীিনাাপন কেবত্া।
িািুবদ্ে হিলাহসত্াে আড়াবল ত্াোও সমান্তোলভাবি আবমাদ্-আহ্লাবদ্ রমবত্ উঠবত্া। িািুবদ্ে নর্ে পড়া
ত্াবদ্ে কাবল হলল রিে আনবন্দে হিষয়। উপেন্তু িািুবদ্ে মবনােেন কেবত্ পােবল র্ুটবত্া উপহে ইনাম।
রদ্িিিজায় পহটয়সী দ্াসীো িািুবদ্ে রসিা শুশ্রূষা রত্া কেবত্াই, ত্াে উপে িািুবদ্ে আড়াবল ত্াবদ্ে নাবয়ি,
রগামস্তাবদ্ে সবঙ্গ রদ্িহলপ্সায় রমবত্ উঠবত্া। এসি রেবি িয়স রকাবনা িাযা িবয় দ্াাঁড়াবত্া না। হসংিিাহড়ে
রগামস্তা হদ্িাকে ষাট িলে অহত্িান্ত িওয়াে সবত্ত্বও অনায়াবসই পালািবম থাবকামহণ ও নত্ুন দ্াসীবদ্ে সবঙ্গ
রা নািাবে হলপ্ত িত্। ত্াে হিগত্ রা িনা স্ত্রী রসািাগিালা স্বামীবক ঘবে আটবক োখ্বত্ থাবকামহণে মবত্া
সদ্যবা িনা দ্াসীবদ্ে িযিস্থা কবে,- “থাবকামহণে মুবখ্ে ওপে হস্থে দ্ৃ হষ্ট হনবেপ কবে হকলু েণ স্তব্ধ িবয় েইবলা
রসািাগিালা।...একটু পবে রস িলবলা পাবেে ঘবে াা।বত্াবদ্ে রগামস্তািািু ে েে িবয়বি।াহদ্ মাত্া হটবপ হদ্বত্
িবল হদ্হি।াহদ্ পা হটবপ হদ্বত্ িবল পা হটবপ হদ্হি। _...োযা েূ নয,রসখ্াবন হদ্িাকে রনই।বস দ্াাঁহড়বয় হলল
িাবেে পাবে,উৎসু ক প্রত্ীোয়।থাবকামহণ ঘবে রঢাকা মািই হদ্িাকে ত্াবক দ্ু িাবত্ রিবপ যেবলা।েবো রুগীে
মত্ন ত্প্ত ত্াে িাত্,হকন্তু এ েে অনয েকম।”

২৪

২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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র্হমদ্ােিািুো হনবর্বদ্ে ঘে-সংসাে িা হিষয়-আেবয়ে প্রহত্ হিিাগী িবয় পড়বল িাকে-িাকেবদ্ে রপায়া
িাবো। রসবেবি ত্াবদ্ে কার্কবমজে সিহকলুই রদ্খ্াবোনা কেবত্া নায়াি-রগামস্তাো। িলািাহুলয, ত্খ্ন নাবয়িরগামস্তাোই িবয় উঠবত্া সবিজসিজা। ত্াই ত্াবদ্ে মন র্ুহ গবয় িলা হলল দ্াসীবদ্ে অনযত্ম যমজ।যীবে যীবে
থাবকামহণও দ্ে িবয় ওবঠ। দ্াসীমিবলও উত্তোহযকাে ত্রত্হে িয়। রসািাগিালাে র্ায়গায় থাবকামহণ অহভহষক্ত
িয়।বকাবনা অল্পিয়সী সমত্থ রমবয় কাবর্ নত্ুন রাাগ হদ্বল ত্াবকও রসিাে র্নয হদ্িাকবেে কাবল দ্ু -একিাে
পাহঠবয় রদ্য় থাবকামহণ।াত্েণ রা িন ত্ত্েণই িািুবদ্ে িাহড়বত্ দ্াসীবদ্ে কদ্ে র্ু টবত্া সিবথবক রিহে –
এটা হলল ধ্রুি সত্য।এই ধ্রুি সত্যবক রমবন হনবয় হনবর্ে অস্তায়মান িা অস্তহমত্ রা িবন র্হমদ্ােিাহড়বত্
হনবর্ে অপ্রহত্িত্ প্রভাি ির্ায় োখ্াে র্নয থাবকামহণবক হেখ্বত্ িয় ওষু যপি।বকান্ রেকড়-িাকড় িাটা রখ্বল
গভজ নাে িয় হকংিা মুখ্জ দ্াসী পাাঁি মাবসে রপায়াহত্ িবয় রগবল রকান্ রদ্য়াহসহনে কাবল নভজ েবাাগয ওষু য আনাবত্
িয় ত্াে সিহকলু ই ত্াবক র্ানবত্ িয়।উপেন্তু িার্াে সেকাে নকুড়বক িাত্ কবে মাবলে,দ্ু বযে হকংিা িার্াবেে
হিস্সা রথবক উপহে রোর্গাে কবে রস হনবর্ে সম্পহত্ত িৃ হদ্ধ কবে িবল রস।থাবকামহণ পাড়বলও সি দ্াসীো
হিগত্ রা িনািস্থায় র্হমদ্ােিাহড়বত্ হনবর্ে অহস্তত্ব হটহকবয় োখ্বত্ পাবে না।িয়স্ক দ্াসীবদ্ে অিস্থা সমাবর্
িবড়াই করুণ,-“গত্বেে রর্াে কবম রগবলই রাই একটা াাই াাই েি উবঠ াায়।আে সকবল নানা লুব ত্ায়
গলাযাক্কা হদ্বত্ শুরু কবে,অবনয হর্হনস ভাঙবলও রদ্াষ িয় ত্াে।অনয রকউ িুহে কেবলও ত্াবকই রিাে অপিাদ্
হনবত্ িয়।ত্ােপে একহদ্ন কাাঁদ্বত্ কাাঁদ্বত্ হিদ্ায় গ্রিণ।িাহড়ে কত্জাবদ্ে কাবলও করুণা হভো কবেও রকাবনা
লাভ রনই,ত্াবদ্ে কাবল রপৌঁলাবনাই াায় না,ত্ালাড়া দ্াস-দ্াসীবদ্ে হিত্াড়বনে ভাে হদ্িাকবেে ওপে।কত্জাো এ
হনবয় মাথা ঘামান না,রকউ কখ্বনা হকলু িলবত্ রগবল হিেক্ত িন।”

২৫

হিেন্তনী নােীে রখ্াাঁবর্ অহভেপ্ত নায়ক িািু নিীনকুমাে
নিীনকুমাবেে মৃ ত্ুযে পে ত্াাঁে প্রাক্তন োযা রথবক প্রাপ্ত একহট হিেকুবট হকলু িযহক্তগত্ কথািাত্জা হিযু বেখ্বেে
নাহত্ প্রাণবগাপাল উদ্ধাে কবে। রসখ্াবন নিীনকুমাে হলবখ্হলবলন,-“...আহম পুবোপুহ ে রভাবগে মবযয কখ্বনা ডুি
হদ্বত্ পাহেহনবকা। রকউ রান আমাে ঘাে যবে রপবলাবন রটবনবি,আিাে পুবোপুহে রমািমুক্ত িবত্ পাহেহন,রকউ
রান আমায় রঠবল হদ্বয়বি রমাবিে হদ্বক।
...এক দ্ু ভজাগা র্াহত্ে আহম সন্তান,রা র্াহত্ আহর্ও পে-পদ্ানত্।এখ্ন আহম হনবর্বক হদ্য়া রসই র্াহত্ে
সকলবক হিিাে কহেবত্হল।আহম অবনক সমবয়ই রকান্ হদ্ক সম্মু খ্ আে রকান্ হদ্ক পিাৎ-অপসােণ ত্ািা
হিনবত্ পাহে নাই।”

২৬

উহনে েত্বকে সমাবর্ নিযহেহেত্ িািুো দ্ু হট েহণবত্ ভাগ িবয় হগবয়হলল ত্া আবগই

িলা িবয়বল। একদ্ল সু ো,িােনােী,আবমাদ্-প্রবমাবদ্ে অত্ল পবঙ্ক হনমহজ্জত্ হলবলন। আে একদ্ল ইওবোহপও
হেোে িাত্াবস নিবিত্নায় হনবর্বক উহজ্জহিত্ কবে হনবর্ে সমার্বক সংস্কাবে ব্রত্ী িবয়হলবলন। আিাে আে
একদ্ল এমন িািুবেহণে আহিভজাি িবয়হলল াাাঁো রভাবগে মবযযও ডুি হদ্বত্ন আিাে রমািমুক্ত িবয় সমার্
সংস্কাবেও ব্রত্ী িবত্ন।র্গবমািন সককাে,িহেষ মুবখ্াপাযযায়,নিীনকুমাে হসংি প্রমুখ্ো িবলন এমন রেহণে
প্রহত্হনহয।
পািাত্য সভযত্াে আবলায় উহনে েত্কীয় াু িবকো রামন িুব িহলল সমার্ রকমন িবি,হেো রকমন
িবি,রত্মহন িুবিহলল নােীে মূ হত্জ রকমন িবি। ইওবোহপও হেল্প-সাহিবত্যে সংস্পবেজ এবস ত্াো রা
হেহেত্,রত্বর্াদ্ীপ্ত,িযহক্তত্বময়ী নােীে রূপ প্রত্যে কবেহলল,রসেকম নােীই ত্াাঁবদ্ে হৃদ্য়াকাবে অযজাহঙ্গনীে স্থান
অর্াবন্তই দ্খ্ল কবে হনবয়হলল। হকন্তু িাংলাে দ্ূ হষত্ পুরুষোহসত্ সমাবর্ রসেকম নােীে সন্ধান রত্া পাওয়া
াায় না। ত্াই মবনে গভীবে রথবক াায় অত্ৃহপ্ত।আে এই অত্ৃহপ্ত রথবকই িহেে মুবখ্াপাযযায় দ্াম্পত্য সম্পবকজ
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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পায় না রকাবনাও সু যা। সাোহদ্বনে কমজিযস্তত্াে রেবষ ত্াই হনবর্ে হিত্তবক পুণোজ্জীহিত্ কেবত্ ত্াবক আেয়
হনবত্ িয় সু ো ও িােনােীবত্। উপনযাবসে নায়ক নিীনকুমাে অিেয প্রথমািস্থায় হলবলন সংামী পুরুষ। হকন্তু
িয়স িাড়াে সবঙ্গ সবঙ্গ ত্াে র্ীিনিাজা িবয়বল আসংামী,উদভ্রান্ত। প্রথমা স্ত্রী কৃ ষ্ণভাহমনীে অকালপ্রয়াণ এিং
স্ত্রীে সখ্ী কুসু মকুমােীে রদ্িীত্ূলয রূপ ও িপল,িুহদ্ধদ্ীপ্ত িাকযহিনযাস প্রথম নিীনকুমােবক নােীে প্রহত্ সু প্ত
রক ত্ুিল র্াগায়। রা রক ত্ুিলই পেিত্জীকাবল ত্াে র্ীিনবক কবে রত্াবল অহভেপ্ত এিং ত্াবক রঠবল রদ্য়
মৃ ত্ুযে হদ্বক।
নিীনকুমাে প্রথমা স্ত্রীে মৃ ত্ুযে রদ্ড় িলবেে মবযযই আিাে হিত্ীয়া স্ত্রী হিবসবি সবোহর্নীবক গ্রিণ কবেন।
হকন্তু,প্রথমা স্ত্রীে সবঙ্গ রা ত্রনকটয ত্াে হলল ত্া সেহর্নীে সবঙ্গ লে কো াায় না। িেং ত্রকবোবেে রক ত্ূিল
কুসু মকুমােী ওেবফ ত্াাঁে নামাহঙ্কত্ ‘িনবর্যাৎিা’ পুনোয় সেহর্নীে িান্ধিী িবয় নিীনকু মাবেে সম্মু বখ্ আবস।
িনবর্যাৎিা সম্পহকজত্ সু প্ত আগ্রিহট আিাে নিীনকুমাবেে মবযয হফবে আবস। এইেকম অিস্থাবত্ই কুসু মকুমােী
ভাগযিবম িয় হিযিা।হপত্া কৃ ষ্ণনাবথে ইচ্ছায় হিযিা কুসু মকুমােীে পুনঃহিিাবি সবিষ্ট িয় ত্াে দ্াদ্াো। এই
সময় হিদ্যাসাগবেে আমেণ সংগ্রাবম হিযিা হিযিা আইন িাো স্বীকৃত্ িয় এিং নিীনকু মাে িয় হিদ্যাসাগবেে
এই অবন্দালবন একহনষ্ঠ সািাাযকােী।হিযিা কুসু মকুমােীবক ত্াে হনবর্ে ‘িনবর্যাৎিা’ কোে একটা ইচ্ছা
নিীনকুমাবেে মবযয রর্বগ ওবঠ। রস হনবর্ হিযিা হিিাি কেবত্ অগ্রসে িন।মবনে মবযয ‘িনবর্যাৎিা’রক হনবয়
ত্রত্হে িয় নানা রপ্রম-অনু োবগে আবলালায়া। হকন্তু সপত্নী িবয়ও হিিাবি সবিষ্ট িওয়ায় নিীনকুমাে হিদ্যাসাগে
কত্ৃজক হযক্কৃত্ ও অপমাহনত্ িন।ফবল মবনে মবযয গবড় ওঠা ‘িনবর্যাৎিা’-রকহন্দ্রক রোমাহন্টক স্বপ্নহট রভবঙ খ্ান
খ্ান িবয় াায়। রা ‘িনবর্যাৎিা’ ত্াাঁে র্ীিবন সু যা আনবত্ পােত্, রসই ‘িনবর্যাৎিা’ে স্মৃহ ত্ই ত্াাঁে র্ীিবন
গেল িবয় প্রকাে পায়। ‘িনবর্যাৎিা’রক না পাওয়াে োলা রথবকই শুরু িয় নিীনকুমাবেে উচ্ছৃ ঙ্খল
র্ীিনাাপন। আকি সু োপান রত্া আবলই,িােনােীে সংস্পবেজও ত্াবক রদ্খ্া াায়। “নিীনকুমাে হর্বজ্ঞস
কেবলা, রকাথায়? আহম রকাথায় াাবিা!
োইবমািন িলবলা,হিছনায়। শুবয় শুবয় নাি রদ্কবিন।”

২৭

এখ্াবন ত্াবক রা গহণকাে সংস্পবেজ রদ্খ্া াায় রস

আসবল ত্াে মৃ ত্ হপত্াে অল্পিয়হসনী েহেত্া কমলাসু ন্দেী।
সাোহদ্ন মিাভােত্ অনু িাদ্,নানা সমার্সংস্কাবে হনবর্বক িযস্ত োখ্বলও হদ্বনে রেবষ ত্রনেহিলাস ত্াে
অভযাস িবয় দ্াাঁড়ায়। এই সময় কুসু মকুমােীে োলা ভুলবত্ ত্াবক েিে রকালকাত্াে প্রহত্হট িােনােীে দ্ের্ায়
দ্ের্ায় ঘুেবত্ রদ্খ্া াায়। হকন্তু ত্াাঁে এই পহেভ্রমবণ হলল না রকাবনা রা নত্াড়না, হলল রকিলই রক ত্ূিল। নােী
সম্পবকজ ত্াাঁে হলল অপাে রক ত্ূিল।বনেহিলাবসে সূ ি যবেই ত্াে র্ীিবন আবস গহণকা সু িালা। রস সু িালাবক
গহণকািৃ হত্ত রথবক সহেবয় এবন পুণিজাসন হদ্বত্ রিষ্টা কবে। ত্াবক অন্ন্-িস্ত্র-িাসস্থাবনে অভাি হমহটবয় সমাবর্ে
মূ লবস্রাবত্ প্রহত্ষ্ঠা কেবত্ রিষ্টা কবেন।হকন্তু ত্িুও সু িালা নিীনকুমাবেে আেয় রলবড় পুনোয় গহণকাপেীবত্
আেয় রনয়।এবেবি নােী হকবসে অভাবি গহণকা িয় এিং রসই অভাি হমটবল ত্াো আে স্বাভাহিক র্ীিবন
রকন থাকবত্ না রপবে আিাে গহণকা িয় –ত্াে েিসযময়ত্া নিীনকুমােবক ভািায়।ফবল নিীনকুমাবেে
িােনােীে প্রহত্ আগ্রি ও রক ত্ূিল কবম না,িেং িাবড়।
নিীনকুমাবেে ট্র্াহর্হড হিযাত্াে িাবত্ নিজন্ধ হলল।ত্াই াাে র্নয ত্াে হৃদ্য় েত্হচ্ছন্ন্ রসই কুসু মকুমােীবকই
দ্াদ্া গঙ্গানাোয়বণে স্ত্রী হিবসবি হসংিিাহড়বত্ প্রহত্ষ্ঠা রপবত্ রদ্খ্া াায়।একহদ্বক ‘িনবর্যাৎিা’ে প্রহত্ রপ্রবমে
গেল প্রিাি অনযহদ্বক কুসু মকুমােী-গঙ্গানাোয়বণে সু খ্ী দ্াম্পত্য প্রিাি –এই হিপেীত্মুহখ্ প্রিাবিে রদ্ালািলত্ায়
লােখ্াে িবয় াায় নিীনকুমাে।অহভেপ্ত িবয় াায় ত্াাঁে র্ীিন।বস আে হসংিিাহড়বত্ই অহযষ্ঠান কেবত্ পাবে
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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না।এমনািস্থায় ত্াাঁে অহস্থে হিত্তবক োন্ত কেবত্ পােবত্া একমাি ত্াাঁে মা হিম্বিত্ী।হকন্তু হত্হন ত্খ্ন
কােীিাহসনী।মাবয়ে িাহিদ্া অিেয নিীনকুমাবেে রগাপন মবন অনু ভূত্ িয়।বস িন্দ্রনাবথে উদ্ধাে কো াু িত্ীে
মবযয মাবয়ে রূপ প্রত্যাে কবে এিং রস রসই াু ি ত্ীবক মাত্ৃ সম্মাবন সমাবর্ প্রহত্ষ্ঠা হদ্বত্ িান।হকন্তু রসই
াু িত্ী আিাে িন্দ্রনাথবক রলবড় নিীনকুমাবেে কাবল আসবত্ িায় না।এখ্াবনও রস পোহর্ত্ িয় এক নােীে
কাবলই।নােীে হিত্ত িুিবত্ এবেবিও রস অপােগ িয়।আে অপোবর্য়বক র্য় কোে দ্ু হনজ িাে আকািাই ত্াবক
সাোর্ীিন রসই নােীে অনু সন্ধানী কবে রত্াবল।এই সময় মাত্া হিম্বিত্ীে সিিাজ নিীনকুমাবেে একান্ত
প্রবয়ার্ন িবয় পবড়।বস আিাে রসই প্রবিষ্টায় কােী উবিবেয েওনা িন।হকন্তু পবথই মাত্াে মৃ ত্ুয সংিাদ্
র্ানবত্ পাবেন।ফবল ত্াে অোন্ত হিত্ত োন্ত িয়না,িেং দ্ু ঃবখ্ে সংবাার্বন ত্া আবো অহস্থে িবয়
ওবঠ।ভাগযিবম এে মবযয নিীনকুমাবেে ঘবট দ্ু ঘজটনা।বস গুরুত্ে আিত্ িবয় রকালকাত্ায় হফবে োযাোয়ী
িয়।হিহকৎসকবদ্ে পোমবেজ রস াখ্ন িমে সু স্থ িবয় উঠহলল রসই সময় আিাে ত্াে হিবত্ত অহস্থেত্াে অগমন
ঘবট।অসু স্থ েেীবে আিাে ত্াে শুরু িয় মাত্ৃ-সদ্ৃ ো েিসযময়ী নােীে অনু সন্ধান।অবনক অনু সন্ধাবনে রেবষ রস
িন্দ্রনাবথে রখ্াাঁর্ পায় এিং রসই সূ বি রখ্াাঁর্ পায় রসই েিসযময়ী নােীে।এই সময় িন্দ্রনাথ নিীনকুমােবক
অপমানসূ িক হকলু িাকযিন্ধ উপিাে রদ্য়,াা নিীনকুমােবক আহত্মকভাবি িেম আঘাত্ কবে।বস নিীনকুমােবক
২৮
িবল,-“কামুক কুক্কুে,গন্ধ শুাঁবক শুাঁবক এত্ পাজন্ত এবসবলা?” এিং “আহম হনবর্ে রভাবগে র্নয এবক

আহনহন।পবথে মবযয কবয়ক কু লাঙ্গাবেে িাত্ রথবক এবক উদ্ধাে কহেহিলু ম।ত্ােপে এ আে আমাে সঙ্গ লাড়বত্
২৯
িায় না।বত্ামাে াখ্ন এত্ই রলাভ,ত্ুহম হনবয় াাও,আহম রলবড় হদ্হচ্ছ।” রা নােীে মুখ্মণ্ডবল মাবয়ে অিয়ি

লে কবেহলবলন রসই নােীবক হনবয় এমন িিজে অপমান নিীনকুমাে সিয কেবত্ পাবেন হন।ত্াই মৃ ত্ুযে পবে
প্রাপ্ত হিেকুবট ত্াে প্রমাণ পাওয়া াায়,-“...িন্দ্রনাবথে হনকবট রা েমণীবক রদ্বখ্হললাম,রকন ত্ািাে কথা এখ্ন
এত্ মবন পহড়বত্বল?হত্হন আমাে রক?...”

৩০

নিীনকুমাে এ উপনযাবস এক অহভেপ্ত নায়ক।াাে রা িবন শুরু িবয়হলল হিেন্তনী নােীে রখ্াাঁর্ এিং
রা িবনই রেষ িবয়হলল অত্ৃপ্তময় র্ীিনদ্ীপ।বস পায়হন রকাথাও খ্ুাঁবর্ মাবয়ে মমত্াময় হিেন্তনী রূপ।আভাস
রপবয়হলল হকন্তু ত্া আসবল হলল মেীহিকা।আিাে পায়হন রোমাহন্টক মবনে েসজ্ঞীবকও।অিেয রস মৃ ত্ুযলবগ্ন রসই
েসজ্ঞীে প্রহত্ রপ্রবমে স্বীকৃহত্বক অস্ফূবট উচ্চােণ কবেন,-“নিীনকুমাে রদ্খ্বলা,ত্াে সামবন োহিবিলায় গন্ধোর্
পুবষ্পে মত্ন একহট মুখ্,দ্ু হট নীলেবঙে িেু,নদ্ীত্বটে মবত্া কপাল,ভ্রমেকৃ ষ্ণ কুহঞ্চত্ িুল।বসই দ্ৃ হষ্টবত্ রান
আবলা।
নিীনকুমাে হনবর্ে মুখ্টা হফহেবয় হনল একপাবে।িুকভহত্জ হনশ্বাস রটবন রস খ্ুি আবস্ত আবস্ত িলল,ি-নরর্যা-ৎ-িা”

৩১

েণর্ন্মা নায়ক নিীনকুমাবেে হৃদ্য়াহত্জ হলল অনন্ত।হকন্তু হপপাসা হনিােবণে র্নয হিেন্তনী নােী

রস রকাথাও খ্ুবাঁ র্ পানহন।আে অবন্বষবণে মবযয হদ্বয়ই ত্াাঁে আবস অহভেপ্ত মৃ ত্ুয,াা রিদ্নাময় এিং পাঠকবক
কবে রত্াবল হিহ্বল।
উহনে েত্কীয় নির্াগেবণে সংস্পবেজ িািু -কালিাবে রূপবভদ্ আবস।একদ্ল িািু স্ত্রীহেো ও নােী
র্াগৃ হত্বত্ উবঠ-পবড় লাবগ আে সংখ্যাগুরু অনযদ্ল েেণেীল পুরুষত্াহন্ত্রক সমার্িযিস্থায় নােীবক অিলা
কবেই োখ্বত্ িায়।ফবল উহনে েত্বক নােী র্াগৃ হ ত্ে িাত্ািেণ ত্রত্হে িবলও স্ত্রী-স্বাহযনত্াে গ্রাফহট এত্টুকু
নবড় না।হকন্তু পহেসংখ্যা সি কথা িবল না।পহেসংখ্যাে িাইবেও অনয সত্য থাবক।রস সত্যহট কথাকাে সু নীল
গবঙ্গাপাযযায় দ্ু গজামহণ নামক এক কাল্পহনক িহেবিে মাযযবম প্রকাে কবেবলন।
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উহনে েত্বকে নােীো শুযু ই পবড় পবড় মাে খ্ায়হন।হকলু হকলু রেবি িযাহত্িম অিেযই হলল।িাটবখ্ালাে
মহেকিাহড়ে র্গাই মহেবকে কহণষ্ঠ সন্তান িহণ্ডকাপ্রসাবদ্ে ত্ৃত্ীয় পবেে স্ত্রী দ্ু গজামহণ ত্াে অননয
নহর্ে।আহযপত্যময় পুরুষসমাবর্ে কাবল নহত্স্বীকাে কোে মবত্া রমবয় রস হলল না।এমহনবত্ই িাটবখ্ালাে
মহেকিাহড়ে রা রকাবনা অনু ষ্ঠান উপলবে িাঈনাি,খ্যামটা নাি রলবগই থাকবত্া।হিবলোপনায় দ্ু িাবত্ টাকা
ওড়াবনা হলল ত্াবদ্ে স্বভাি।িাহড়বত্ স্ত্রীবদ্ে নূ যনত্ম অহযকােটুকুও হলল না।এই অিস্থা রথবক রস সবে
দ্াাঁহড়বয়বল।সমাবর্ে

হিরুবদ্ধ

দ্াাঁহড়বয়

হনবর্ে

স্বাত্ন্ত্র

রঘাষণা

কবেবল।“রস

অহত্েয়

রত্র্হস্বনী

ও

আত্মসম্মানসম্পন্ন্া াু িত্ী।ত্াে হপিালয় ফোসডাঙ্গায়,রসখ্াবন রস হকহঞ্চৎ রলখ্াপড়াও হেবখ্হলল।ত্াে নোযম
স্বামীবক রস প্রথমহদ্বক সু পবথ আনিাে অবনক রিষ্টা কবেহলল,পাবেহন।এখ্ন রস হনবর্ই পােত্পবে ত্াে স্বামীে
৩২
মুখ্ রদ্খ্বত্ িায় না।’’ মদ্যপ িহণ্ডকাপ্রসাদ্ প্রায়ই ত্াবক মবদ্ে রঘাবে প্রিাে কবে।েুব্ধ দ্ু গজামহণ িাবপে িাহড়

িবল াায়।বলাক পাহঠবয় ত্াবক আিাে হফহেবয় আনা িয়।একসময় অিস্থা সবিযে িাইবে িবল াায়।“রসিাে
িহণ্ডকাপ্রসাদ্ দ্ু গজামহণবক খ্ুি প্রিাে কোয় দ্ু গজামহণও উবট দ্ু -এক ঘা হদ্বয়হলল।কুসু মকুমােী হনবর্ে িবে
রদ্বখ্বল রা দ্গজামহণ রনোয় সংজ্ঞািীন ত্াে স্বামীে গাবল ঠাস ঠাস কবে িড় মােবল।”

৩৩

মবদ্ে রঘাবে মূ লজা রগবল

দ্ু গজামহণ ত্াবক রলাাঁয় না,অনায়াবসই কুসু মকুমােীবক রস িলবত্ পাবে,-“কত্ পাাঁি র্াবত্ে রমবয়মানু বষ ওবক
রলাাঁয়,সাত্র্বন্ম

িান

কবে

না,ওবক

লুাঁবত্

আমাে

রঘন্ন্া

কবে।”

৩৪

দ্ু গজামহণই

আিাে

নােীমুহক্তে

অগ্রদ্ূ ত্।হিযিাহিিাি প্রিলবন সমথজন র্াহনবয় ঈশ্বেিন্দ্র হিদ্যাসাগেবক রস হিহঠ পাঠায়,প্রণাম হনবিদ্ন কবে।এই
পহেিাবেে পাগল অবঘােনাবথে সবঙ্গ হিবয় িওয়ায় কুসু মকুমােীে র্ীিন িবয় উবঠহলল দ্ু হিজষি।হিপবদ্ে সময়
ত্াে পাবে দ্াাঁহড়বয় দ্ু গজামহণ ত্াবক রদ্য় িাাঁ িাে অভয়মন্ত্র,-“িুবক সািস আন কুবসাম!ভাবলা কবে িাাঁিবত্
রেক।মাত্াল,পাগল এবদ্ে সবঙ্গ রকন আমো ঘে কেবিা?আমাবদ্ে স্বাদ্-আহ্লাদ্ রনই।”

৩৫

রেষপাজন্ত দ্ু গজামহণ

অত্যািাবে অহত্ষ্ঠ িবয় হনবর্ই স্বামীে িুবক লু হ েকাঘাত্ কবে।
উহনে েত্বকে স্ত্রী স্বাহযকাবেে রা স্বপ্ন োমবমািন,হিদ্যাসাগে,রিথু ন প্রমুখ্ মিানগণ রদ্বখ্হলবলন –ত্াে
সাথজকত্ায় প্রবয়ার্ন দ্ু গজামহণে মবত্া েত্ েত্ নােীে।কথাকাে সু নীল গবঙ্গাপাযযায় কল্পনায় দ্ু গজামহণে মবত্া
িহেিবক অঙ্কন কবে রসই প্রবয়ার্নবকই ইহঙ্গত্ কবেবলন।সবঙ্গ সবঙ্গ উহনে েত্কীয় িািুক ালিাবেে পটভূহমকায়
নােীে অিয়িহটবক সম্পূ ণজ কবেবলন।
ত্থযসূ ি
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(২) ত্বদ্ি,পৃ ষ্ঠা-৫২৫
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পািহলোসজ প্রাইবভট হলহমবটড,কহলকাত্া ৯,পৃ ষ্ঠা-১১০
(২৩) ত্বদ্ি,পৃ ষ্ঠা-১১৪
(২৪) ত্বদ্ি,পৃ ষ্ঠা-২৫৩
(২৫) গবঙ্গাপাযযায় সু নীল,রসই সময় –হিত্ীয় খ্ণ্ড,হিত্ীয় সংস্কেণ েথাািা ১৩৯০,আনন্দ পািহলোসজ প্রাইবভট
হলহমবটড,কহলকাত্া ৯,পৃ ষ্ঠা-৩৩
(২৬) ত্বদ্ি,পৃ ষ্ঠা-৫২৩
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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(২৭) ত্বদ্ি,পৃ ষ্ঠা-২২৩
(২৮) ত্বদ্ি,পৃ ষ্ঠা-৫১১
(২৯) ত্বদ্ি,পৃ ষ্ঠা-৫১২
(৩০) ত্বদ্ি,পৃ ষ্ঠা-৫২৩
(৩১) ত্বদ্ি,পৃ ষ্ঠা-৫১৫
(৩২) ত্বদ্ি,পৃ ষ্ঠা-৪৬
(৩৩) ত্বদ্ি,পৃ ষ্ঠা-৪৬
(৩৪) ত্বদ্ি,পৃ ষ্ঠা-৪৭
(৩৫) ত্বদ্ি,পৃ ষ্ঠা-৫০
আকে গ্রন্থ
(১) গবঙ্গাপাযযায় সু নীল,রসই সময় –প্রথম খ্ণ্ড,প্রথম সংস্কেণ- ১ ত্রিোখ্ ১৩৮৮, নিম মুদ্রণ ১৩৯০,আনন্দ
পািহলোসজ প্রাইবভট হলহমবটড,কহলকাত্া ৯
(২) গবঙ্গাপাযযায় সু নীল,রলখ্বকে কথা,রসই সময় –হিত্ীয় খ্ণ্ড,হিত্ীয় সংস্কেণ েথাািা ১৩৯০,আনন্দ
পািহলোসজ প্রাইবভট হলহমবটড,কহলকাত্া ৯
সিায়ক গ্রন্থ
(১) িসু স্বপন,িাংলায় নিবিত্নাে ইহত্িাস(১৮২৬-১৮৫৬),ত্ৃত্ীয় সংস্কেণঃঅবটািে ২০০০,পুস্তক হিপহন,২৭
রিহনয়াবটালা রলন,কলকাত্া-৯
(২) রঘাষ হিনয়,িাংলাে নির্াগৃ হত্,প্রথম ওহেবয়ন্ট ব্লযাকবসায়ান মুদ্রণ ২০০৯,প্রথম প্রকাে ১৯৭৯,ওহেবয়ন্ট
ব্লযাকবসায়ান,কলকাত্া-৭০০০৭২
(৩) িবট্টাপাযযায় ড.পাথজ,িাংলা সংিাদ্পি ও িাঙাহলে নির্াগেণ(১৮১৮-১৮৭৮),প্রথম রদ্’র্ পহেমাহর্জত্ ও
পহেিহযজত্ সংস্কেণঃকলকাত্া পুস্তক রমলা র্ানু য়াহে ২০০৩,মাঘ ১৪০৯,প্রথম প্রকােঃবসবেম্বে ১৯৭৭,রদ্’র্
পািহলহেং,কলকাত্া ৭০০০৭৩
(৪) হমি মেু ভাষ,সু নীল গবঙ্গাপাযযায় ও ত্াাঁে সাহিত্য,প্রথম প্রকাে র্ানু য়াহে ২০১৩ িইবমলা,প্রহত্ভাস,কলকাত্া৭০০০০২
(৫) রঘাষ হিনয়,হিদ্যাসাগে ও িাঙালী সমার্,প্রথম ওহত্বয়ন্ট ব্লযাকবসায়ান সংস্কেণ ১৪১৭(২০১১),ওহেবয়ন্ট
ব্লযাকবসায়ান প্রাইবভট হলহমবটড,কলকাত্া-৭০০০৭২
(৬)

সম্পাহদ্ত্,ইসলাম

েহফক

উল,সু নীল

গবঙ্গাপাযযাবয়ে

র্ীিন

ও

গ্রন্থপহেিয়,প্রথম

প্রকােঃ৭

রসবেম্বে,২০০৩,প্রহত্ভাস,কলকাত্া-৭০০০০২
(৭) গবঙ্গাপাযযায় সু নীল,হনবর্ে সবঙ্গ হনবর্,প্রথম প্রকাে –িইবমলা র্ানু য়াহে ২০১২,প্রহত্ভাস,কলকাত্া৭০০০০২
(৮) রঘাষ রলাকনাথ,কলকাত্াে িািু িৃ ত্তান্ত,প্রথম প্রহত্ভাস সঙ্গস্কেণ –িইবমলা র্ানু য়াহে ২০০১৫,প্রথম প্রকাে
–হডবসম্বে ১৯৮৩,প্রহত্ভাস,কলকাত্া-৭০০০০২
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স্বীকাবোহক্তঃ রলাকনাথ রঘাষ মিােবয়ে ‘কলকাত্াে িািু িৃ ত্তান্ত’ গ্রবন্থ পহণ্ডত্ ঈশ্বেিন্দ্র িবন্দযাপাযযায় মিােয়বক
িািু হিবসবি গণয কো িবয়বল। ত্াই এই হনিবন্ধ আহম মাননীয় হিদ্যাসাগে মিােয়বক িািু হিবসবি গ্রিণ কবে
ত্াাঁে নােী মুহক্তে আবন্দালনবক উহনে েত্বকে নােী অিয়িহটবক ত্ুবল যেবত্ িযিিাে কবেহল।
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োহ্াাদ্ হফেদ্াউবসে ‘িযাস’ ও ‘অঙ্গুহলমাল’ উপনযাবস পুোবণে িযিিাে
রলখ্ক-পহেহিহত্

প্ল্ািন হসংি
গবিষক, িাংলা হিভাগ
াাদ্িপুে হিশ্বহিদ্যালয়
াাদ্িপুে, পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােসংবেপ
ঔপনযাহসক োহ্াাদ্ হফেদ্াউস-এে রিহেেভাগ উপনযাবসে রকন্দ্রীয় িহেি আখ্যান পুোণ-রকহন্দ্রক। ত্াাঁে
সাহিত্য-সৃ হষ্টে অহিবচ্ছদ্য অংেই পুোণ-অনু ষঙ্গ। উত্তে-আযু হনক সমবয়ে র্হটল-অহস্থে সময়বক র্ানবত্-িুিবত্
রিবয়বলন অত্ীবত্ে িাত্ যবে। ঔপনযাহসক োহ্াাদ্ হফেদ্াউস েহিত্ ‘িযাস’ এিং ‘অঙ্গু হ লমাল’ উপনযাস দ্ু হট
এই হনহেবখ্ হিিাে কো রাবত্ পাবে। রলখ্ক িত্জমান সমবয় উপনযাস েিনা কবেবলন রপ োহণক হিষয়-িহেি
হনবয়। এই দ্ু হট উপনযাবসে হিষয়িস্তু পুোণ রথবক রনওয়া। ‘িযাস’ উপনযাবসে হিষয় মিাভােত্কাে কৃ ষ্ণবিপায়ন
িযাসবদ্ি ও ত্াাঁে হিিত্জন। অনযহদ্বক ‘অঙ্গু হলমাল’ উপনযাবসে হিষয় রি দ্ধ সাহিবত্যে ‘যম্মপদ্’ রথবক গৃ িীত্
ত্স্কে অহিংসক িৃ ত্তান্ত। অথজাৎ উপনযাস দ্ু হটে হিষয় প্রািীন সমবয়ে সৃ হষ্ট রথবক রনওয়া। রলখ্ক হিষয়গত্ ও
আহঙ্গকগত্ রক েবল ‘িযাস’ ও ‘অঙ্গু হলমাল’ উপনযাস দ্ু হটবক রামন রপ োহণক প্রহত্বিবে, মহিমায় সমৃ দ্ধ
কবেবলন, রত্মহন আযু হ নক মািায় উন্ন্ীত্ কবেবলন। রলখ্বকে মূ ল রা উবিেয – রপ োহণক পহেমণ্ডলবক হনবয়
আযু হনক সময়বক সমাবলািনা, ত্াে স্বরূপ উদঘাটন ত্া আহঙ্গকগত্ ও হিষয়গত্ রক েবল াথাথজ ভাবিই পূ ণজ
িয়।

সূ িকেব্দ
হফেদ্াউস, িযাস, অঙ্গু হলমাল, পুোণ, আযু হনক সময়
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োহ্াাদ্ হফেদ্াউবসে ‘িযাস’ ও ‘অঙ্গুহলমাল’ উপনযাবস পুোবণে িযিিাে
প্ল্ািন হসংি
“মানি সমাবর্ে হিহভন্ন্ অংবেে মবযয কৃহষ্টগত্ প্রবভদ্ থাকা
সবত্ত্বও মানি-মন সিজিই এক ও অহভন্ন্ এিং একই েমত্া সম্পন্ন্।”

i১

এই সূ ি যবে িলা াায়, পুোবণে মবযয িযহক্ত িা সমহষ্টমবনে রা পহেিয় পাওয়া াায় িৃ িৎ অবথজ ত্া ‘মানি-মন’।
ত্াই কালগত্, অিস্থানগত্, কৃহষ্টে (culture) হদ্ক রথবক আপাত্ অহমল থাকবলও িৃ ি ৎ অবথজ মানি মবনে
রম হলক ত্থা অিেযম্ভািী হিন্তাভািনা সূ বি আযু হনক িত্জমাবনে সবঙ্গ অহিবচ্ছদ্য সম্পকজ াু ক্ত। এই সম্পকজ সূ বিই
রপ োহণক হিষয়, ঘটনা, ভািনাহিন্তা আযু হনক কাবলে সাহিত্য সৃ হষ্টে অনযত্ম উৎস িবয় ওবঠ। প্রসঙ্গত্ পুোণ
হনবর্ও একপ্রকাে সাহিত্য কীহত্জ। পুোণগুহল প্রািীনকাবল সৃ ষ্ট িবয়ও প্রকােভঙ্গীে অসামানযত্াে র্নয
অত্ুলনীয়। রা হিবেষ েীহত্ে অনু সেবণ িযহক্ত ত্থা সমহষ্টে ভািবক অেু্ণ  ভাবি প্রকাে কো াায় রসই হিবেষ
েীহত্ সকল সাহিবত্যে অনযত্ম অর্জবনে হিষয়। সাহিত্য রত্া আসবল িায় ভািবক, হিষয়বক াথাাথভাবি প্রকাে
কেবত্। এই িাওয়া সাহিত্যবক পুোবণে দ্ু য়াবে িাহর্ে কবে। আে ত্াই সাহিত্য িিজাে, সাহিত্য সৃ হষ্টে অবনক
পিজ র্ুবড় থাবক পুোবণে উপহস্থহত্।
ঔপনযাহসক োহ্াাদ্ হফেদ্াউস-এে রিহেেভাগ উপনযাবসে রকন্দ্রীয় িহেি আখ্যান পুোণ-রকহন্দ্রক।
ত্াাঁে সাহিত্য-সৃ হষ্টে অহিবচ্ছদ্য অংেই পুোণ-অনু ষঙ্গ। উত্তে-আযু হ নক সমবয়ে র্হটল-অহস্থে সময়বক র্ানবত্িুিবত্ রিবয়বলন অত্ীবত্ে িাত্ যবে। এপ্রসবঙ্গ রলখ্বকে একহট িক্তিয উবেখ্ কো াায়। হত্হন মবন কবেন –
সাহিবত্য সু প্রহত্হষ্ঠত্ রকানও িহেি সমাবর্ে নত্ুন অনু ষবঙ্গ, নত্ুন প্রবয়ার্বন িযিিাে
কো িবল। এইভাবি হমবথে িা হমথলহর্কযাল িহেবিে নত্ুন ভূহমকায় পাঠক নত্ুন
নত্ুন েবসে সন্ধান পান, হলহখ্ত্ ঘটনাে মূ লযায়ন সির্ িয়, আকষজণীয় িয়। এক
কথায় ‘হমথ’ িা হমথলহর্কযাল িহেবিে পুনঃপ্রবয়াগ সাহিবত্য নত্ুন মািা হদ্বত্
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সািাায কবে।

োহ্াাদ্ হফেদ্াউবসে রেবি রদ্খ্া াায়, ত্াাঁে সাহিত্য িিজায় এই নত্ুন মািাে সবঙ্গ াু ক্ত িবয়বল
সামাহর্ক দ্ায়িদ্ধত্াে। এক সু ন্দে সংহমেণ রদ্খ্া াায় এই দ্ু ইবয়ে – ত্াাঁে ‘িযাস’ এিং ‘অঙ্গু হলমাল’ উপনযাবস।
প্রায় সমস্ত হকলুই সাহিবত্যে হিষবয়ে অন্তুগজত্। হকন্তু প্রহত্পাদ্য হিষয় াাই রিাক না রকন রেষপাজন্ত
ত্াবক গ্রিণবাাগয িবয় উঠবত্ িয়। ঘুহেবয় িলবল, সাহিত্য েিনা িযাপােহট অিবেবষ গ্রিণবাাগযত্াে কহষ্টপাথবে
হিবিিয। এই গ্রিণবাাগযত্া আবস কখ্বনা হিষবয়ে র্নয, কখ্বনা রসই হিষবয়ে প্রকােভঙ্গীে কােবণ। অথজাৎ,
রকান সাহিবত্যে গ্রিণবাাগয িবয় ওঠা রসই েিনাহটে মবযযই হনহিত্ আবল। এই হনহিত্ থাকা হিষয়হট ‘রক েল’
িবল হিবিহিত্ িয়। ত্বি এই রক েল হিষয় িা প্রকাবেে িমক সৃ হষ্ট নয়। হিষয় ও প্রকােভঙ্গী – দ্ু হট াথাসম্ভি
স্বাভাহিক পাজায়ভুক্ত িবল এই রক েল পূ ণজরূবপ েিনাহটবক নত্ুন মািায় উন্ন্ীত্ কবে। িলা িাহুলয, সমস্ত
সাহিত্যেিনাে প্রাথহমক প্রবিষ্টাই হিষয় ও প্রকােভঙ্গীবক গ্রিণবাাগয কবে রত্ালা।
ঔপনযাহসক োহ্াাদ্ হফেদ্াউস েহিত্ ‘িযাস’ এিং ‘অঙ্গু হলমাল’ উপনযাস দ্ু হট এই হনহেবখ্ হিিাে কো
রাবত্ পাবে। রলখ্ক িত্জমান সমবয় উপনযাস েিনা কবেবলন রপ োহণক হিষয়-িহেি হনবয়। এই দ্ু হট উপনযাবসে
হিষয়িস্তু পুোণ রথবক রনওয়া। ‘িযাস’ উপনযাবসে হিষয় মিাভােত্কাে কৃষ্ণবিপায়ন িযাসবদ্ি ও ত্াাঁে হিিত্জ ন।
অনযহদ্বক ‘অঙ্গু হলমাল’ উপনযাবসে হিষয় রি দ্ধ সাহিবত্যে ‘যম্মপদ্’ রথবক গৃ িীত্ ত্স্কে অহিংসক িৃ ত্তান্ত। অথজাৎ
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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উপনযাস দ্ু হটে হিষয় প্রািীন সমবয়ে সৃ হষ্ট রথবক রনওয়া। রলখ্ক ত্াাঁ ে েিনাগুবণ উপনযাসদ্ু হটবক হিষয়গত্
রক েবলে সবঙ্গ আহঙ্গকগত্ রক েবল গ্রিণবাাগয কবে ত্ুবলবলন।
দ্ু হট উপনযাবসে হিষয়িস্তু আপাত্ভাবি পুোণবকহন্দ্রক। হকন্তু রকিলমাি ত্া পুোবণে মবযযই সীহমত্
থাবকহন। উপনযাবসে মবযয রপ োহণক হিষয়বক রলখ্ক খ্ুি সবিত্ন ভাবিই একাবলে হিষবয়ে সবঙ্গ অহন্বত্
কবেবলন। অত্ীবত্ে র্হটলত্া, দ্ু ঃসময়, হনোোে হদ্কগুহল উপনযাবস রসভাবিই েবয়বল। ত্াই উপনযাস পাবঠ
পুোবণে হিষবয়ে সবঙ্গ পাঠক াু ক্ত কেবত্ পাবে হনবর্বক রপ োহণক হিষয় পাঠ কেহল এই আনবন্দ। কালগত্
হভন্ন্ত্া আযু হনবকে েবয়বল। হকন্তু রসই কালগত্ িাযাবক অহত্িম কবে রলখ্ক রপ োহণক হিষয়বক সমসামহয়ক
কবে ত্ুবলবলন। সমসামহয়কত্াে রিায গবড় ওঠাে ফবল পাঠকগণ সিবর্ই প্রািীন হিষবয়ে সবঙ্গ ত্াে সমবয়ে
হিষবয়ে হমল খ্ুাঁবর্ রপবত্ শুরু কবে। এভাবি আযু হ নক কাবলে র্োর্ীণজত্া, িত্াশ্বাস, েক্তপাত্, কলঙ্ক হমবে
রাবত্ থাবক রপ োহণক প্রসবঙ্গে। প্রকাোন্তবে িত্জমান সমবয়ে হিি ফুবট ওবঠ। এভাবিই রপ োহণক হিষয়বক
রক েবল নত্ুন মািা হদ্বয়বলন ঔপনযাহসক।
আবলািয দ্ু হট উপনযাসই রপ োহণক হিষয় ও িহেি হনভজে। স্বাভাহভকভাবি িহেি-হিষবয়ে হিকাবেে
র্নয রপ োহণক প্রহত্বিবেে প্রবয়ার্ন – ত্া স্বীকাে কেবত্ই িয়। অথজাৎ উপনযাবসে হনর্স্ব প্রবয়ার্বনে
ত্াহগবদ্ই রপ োহণক পহেবিে িা আিি সৃ হষ্টে প্রবয়ার্ন েবয়বল। রলখ্বকে উবিেযও হলল িত্জমান রপ্রহেত্বক
উপনযাবসে রপ োহণক আিবিে মযয হদ্বয় পাঠবকে কাবল িযক্ত কো। এই দ্ু হট হভন্ন্ উবিেযবক উপনযাস মবযয
ির্ায় োখ্াে প্রয়াসহট লেণীয়। ভাষা িযিিােবকও মাযযম হিবসবি গ্রিণ কবেবলন রলখ্ক। এই রক েবল
উপনযাবস রামন রপ োহণক প্রহত্বিে সৃ হষ্ট িবয়বল, রত্মহন পাঠবকে কাবল সমকালীন িাস্তিবকও াথাথজভাবি
ত্ুবল যবেবলন। উপনযাবস ভাষাে প্রবয়াগ প্রসবঙ্গ রলখ্বকে কথা উবেখ্ কো রাবত্ পাবে। ত্াে কথায় –
“ভাষাে রেবি প্রািীন াু বগে আিি সৃ হষ্টে র্নয সবম্বাযন ও অনযানয হকলু র্ায়গায়
প্রািীনত্া েোে রিষ্টা কো িবয়বল।”
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উপনযাস দ্ু হটবত্ রসই রিষ্টাে িযাপক ও সু ন্দে প্রবয়াগও রদ্খ্া াায়। রলখ্বকে কথায় স্পষ্ট ‘হকলু র্ায়গায়
প্রািীনত্া েো’ে প্রবিষ্টা থাকবলও িাহক র্ায়গাগুহলবত্ হত্হন সমকাবলে আিিবক েো কবেবলন। প্রািীনত্া
েোে র্নয িযিহৃত্ দ্ু হ ট উপনযাবসে সবম্বাযন পদ্গুহল উহেহখ্ত্ িল –
িযাস: রি মিহষজ, প্রাজ্ঞ, গুরুবদ্ি, হকন্ন্ে, আাজ, শুভব্রবত্, রি অপাপহিদ্ধা ইত্যাহদ্
অঙ্গু লীমাল: রি সন্ন্যাসী, রেষ্ঠী, েমণ, আেম হিদ্যাথজী, মিাহিজ্ঞ ত্রুণ, ইত্যাহদ্
এই েব্দগুহলে িযপক িযিিাে েবয়বল উপনযাবস। ‘রি ত্রুণ পহণ্ডত্’ – এই সবম্বাযন রপ োহণক প্রহত্বিবে
পাহণ্ডবত্যে প্রহত্ েদ্ধাপূ ণজ সবম্বাযন – পাঠবকে কাবল ত্া সিবর্ই স্পষ্ট িবয় ওবঠ। াহদ্ও এই সবম্বাযন এখ্নকাে
সমবয় িযঙ্গাবথজ িযিহৃত্ িয়। সবম্বাযনসূ িক েবব্দে এই িযিিাে উপনযাবস রপ োহণক প্রহত্বিে সু ন্দেভাবি সৃ হষ্ট
কবেবল।
কালগত্, স্থানগত্ রকান হিবেষ ঘটনা িা মুিূবত্জে প্রািীন আিিবক িমৎকাে িণজ নাে হভত্ে হদ্বয় ত্ুবল
যোে প্রয়াস রদ্খ্া াায়। এে দ্ু -একহট দ্ৃ ষ্টান্ত রনওয়া াাক – ‘অঙ্গু হলমাল’ উপনযাবস পাই –
“এখ্ন োিস্তী নগেী কমজিঞ্চল। অথজিান রেষ্ঠী এিং োর্পুরুবষো েবথ াাত্ায়াত্
কেবলন। অবপোকৃত্ মযযহিবত্তে দ্ল রঘাড়া এিং গাযাে হপবঠ এিং সাযােণ নাগহেকো
পাবয় রিাঁবট রা াাে কাবর্ রিহেবয়বলন।”
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ত্ৎকালীন োিস্তী নগেীে মানু ষবদ্ে অথজ ও মাজাদ্া অনু াায়ী সামাহর্ক হিনযাস এিং প্রহত্হদ্বনে সু ন্দে লহি
িহণজত্ িবয়বল। ‘এখ্ন’ েব্দ এিং ‘কেবলন’, ‘রিহেবয়বলন’ – হিয়াপবদ্ে িযিিাবে অত্ীত্ রান পাঠবকে কাবল
ঘটমান িত্জমাবনে মবত্া প্রত্যে িবয় ওবঠ। এই েকম িণজনাগুবণে িাো পাঠক অত্ীত্বক রকিল অত্ীত্
হিবসবি নয়, ত্াবক অবনকটা এখ্নকাে রকালািলপূ ণজ সমবয়ে সবঙ্গ হমহলবয় হনবত্ পাবে। এই হমহলবয় রনওয়া
িযাপােহটই ভাষাে িযিিােবক ত্াৎপাজ পূণজ কবে রত্াবল। আসবল ভাষাে এই িযিিাে রত্া পাঠবকে কাবল
রপ োহণক প্রহত্বিেবক র্ীিন্ত কবে রত্ালা। রসসমবয়ে েব্দগুহল অহত্হেক্ত িযিিাে কেবল পাঠক িা উপনযাস
রপ োহণক প্রহত্বিবে আিদ্ধ িবয় রাবত্ পাবে – রলখ্বকে সবিত্ন ভািনায় ত্া হলল িয়বত্া। আিাে উপনযাবসে
রকান রকান হিষয়বক পাঠবকে কাবল সির্বিাযয কবে ত্ুলবত্ রলখ্ক এখ্নকাে ভাষাবকই িযিিাে কবেবলন।
উপনযাবস নানা র্ায়গায় যমজীয় দ্েজনত্ত্ত্ব, উপলহব্ধগুহল রযাাঁয়াোিীন ভাবি ত্ুবল যোে প্রবিষ্টা েবয়বল। িয়বত্া
ত্াই ভাষাে অত্যন্ত সেল সািলীল িযিিাে ঘবটবল। সাযােণত্ রকান গূ ঢ় হিষয় রিািাবত্ উদ্ািেণ স্বরূবপ
রকানও হকলুে মাযযম রনওয়া িয়। এবেবি একটু রান িযহত্িমই রদ্খ্া াায়। িস্তুত্ রকান হকলু ে িযাখ্যাে র্নয
হিষয়হটে সমযক উপলহব্ধে প্রবয়ার্ন। হিষবয়ে সমযক উপলহব্ধ ঘটবল ত্াবক সির্ প্রিাে মাযযবম াথাাথ ভাবি
প্রকাে কো াায়। ভাষাে সেল হকন্তু াথাাথ প্রবয়াগ উপনযাস দ্ু হটে হিষয়বক আেও স্পষ্টভাবি িযক্ত কবে।
কবয়কহট উদ্ািেণ হনবল হিষয়হট স্পষ্ট িবয় উঠবি। রামন ‘অঙ্গু হলমাল’-এ েবয়বল:
“...ত্যাগ কেবত্ পােবল অর্জন কো সম্ভি... একর্ন মানু বষে জ্ঞান, হিজ্ঞান এিং
প্রজ্ঞাবনে মাযযবম অর্জনীয় াািত্ীয় সাফলয িহু মানু বষে রস্বদ্-রোহণত্ আে অশ্রু দ্াহি
কবে। িহু মানু বষে আবত্মাৎসবগজে হিহনমবয় রকানও একক িযহক্ত প্রখ্যাত্ ও প্রহসদ্ধ
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িয়।”

ত্যাগ ও িৃ িৎ সাফলয হকভাবি পেস্পে সম্পকজ াু ক্ত ত্াে একহট হদ্ক অত্যন্ত সেলভাবিই িযক্ত। এই
েকম র্হটল সম্পকজাুক্ত হিষয়গুহলে সির্ প্রকাে দ্ু হট উপনযাবস িহুল পহেমাবণ েবয়বল। পাঠকও উপনযাবসে
কাহিহনে েস আিেণ কেবত্ কেবত্ হিহভন্ন্ গূ ঢ় সম্পকজসূিগুহল উপলহব্ধ কেবত্ থাবক। ভাষাে এই িযিিাে
সত্যই উবেখ্বাাগয।
অবনকবেবি ঔপনযাহসক রান সবিত্ন ভাবিই েব্দ িা িাবকযে িযথজবিাযক প্রবয়াগ কবেবলন। ত্বি
কাহিহনে পহেমণ্ডবল িত্জমান সময় আলবড় পবড়হন এই যেবনে েব্দ প্রবয়াবগ। রলখ্ক উপনযাবসে রসই
পহেহস্থহত্গুহলবকই হনিজা িন কবেবলন রাখ্াবন রপ োহণক রমর্ার্বক আেও একহট মািাাু ক্ত কবে রত্ালা াায়।
একাহযক অবথজে সংবাার্ন ঘহটবয়বলন এমন নয় একহট অবথজে পহেিবত্জ আবেকহট অথজ প্রকাে কবেবলন। দ্ু হ ট
উপনযাবসই িাবকযে হিহিয অবথজ প্রবয়াগ েবয়বল। ‘িযাস’ উপনযাবসে দ্ৃ ষ্টান্ত উবেহখ্ত্ িল – িযাসবদ্ি হকলুহদ্ন
পূ বিজে ত্ুলনায় অবনকটা সু স্থ িওয়াবত্ ত্রিেম্পায়ন ত্াবত্ স্বহস্ত প্রকাে কেবল িযাসবদ্ি িবলন – “আবগে
ত্ুলনায় রিাবলা না, সারহত্ক অসু স্থত্াে ত্ুলনায় িবলা।” – এখ্াবন ‘আবগে’ েবব্দে পহেিবত্জ ‘সারহত্ক’
েব্দহটে প্রবয়াগ আেও অিযথজ িবয়বল। কাহিহনে হদ্ক রথবক কথাহট াথাথজ আিাে এখ্নকাে সময়বকও পাঠবকে
মবন আভাহষত্ কবে। ‘আবগে’ েব্দহট অহনহদ্জষ্ট অথজবিাযক হকন্তু ‘সারহত্ক’ হনহদ্জষ্ট সময়বক আভাহসত্ কবে।
একইভাবি ‘অঙ্গু হলমাল’ উপনযাবসে রেবি এর্াত্ীয় িাবকযে িযিিাে রদ্খ্া াায়। িত্জমান সমবয়ে হস্থহত্স্থাপকত্া
অবনকটাই হিপাজস্ত। অদ্ূ ে ভহিষযবত্ে গবভজ হক েবয়বল রস সম্পবকজ সকবলই অহনহিত্। আত্হঙ্কত্ও িবট।
অবনকটা রসই অনু ষঙ্গ রান আভাহসত্ গুরুপত্নী ও অহিংসবকে দ্ু ঘজটনার্হনত্ সাহন্ন্বযয আসাে প্রসবঙ্গ।
গুরুপত্নীে উহক্তহট রদ্খ্া াাকঃ২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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“আমাবদ্ে র্ীিন কম্পমান... রা রকান মুিূবত্জ টুকবো টুকবো িবয় রাবত্ পাবে। আমো
vi৬
রা রকউ রা রকানও মুিূবত্জ রসই খ্াবদ্ে গবত্জ হনহিহ্ন িবয় রাবত্ পাহে।”

– এই উহক্তে মবযয কাহিহনবত্ অহিংসবকে ভয়ঙ্কে ভহিষযৎবক ইহঙ্গত্ কবেহলল। আিাে সমসামহয়ক ‘কম্পমান’
মুিূত্জবক মূ ত্জ কবে রত্াবল। দ্ু হট উপনযাবস িাকয িযিিাবে ঔপনযাহসবকে মুন্সীয়ানা স্পষ্ট প্রত্যে।
োহ্াাদ্ হফেবদ্ বসে উপনযাবসে অনযত্ম আহঙ্গকগত্ ত্রিহেষ্টয িল হিি হনমজাণ। প্রায় সিকহট
উপনযাবসই এই ত্রিহেবষ্টযে প্রকাে েবয়বল, হিবেষত্ রপ োহণক উপনযাবস। হিি হনমজা ণ কথাসাহিবত্য নানা
প্রবয়ার্বনে হনহেবখ্ িযিহৃত্ িয়। এই ত্রিহেবষ্টযে মযয হদ্বয় রলখ্বকে িক্তিয অবনক রিহে স্পষ্টভাবি প্রকাহেত্
িয়। রলখ্ক রান প্রহত্পাদ্য হিষবয়ে মূ ত্জ রূপ ত্রত্হে কবেন। হফেদ্াউস ঔপনযাহসক িওয়াে সবঙ্গ সবঙ্গ
হিিপহেিালকও। হিি পহেিালক ও ঔপনযাহসক গুবণে সমাবিে ত্াাঁে েিনাবত্ গুরুত্বপূ ণজভাবি েবয়বল। হিি
পেিালক মূ ত্জরূবপে মযয হদ্বয় িক্তিযবক ত্ুবল যবেন। অবনকবেবি না িলা কথাবকও। ঔপনযাহসক হিমূ বত্জে
মযয হদ্বয় িক্তিযবক মূ ত্জ কবে রত্াবলন। দ্ু হট ত্রিহেবষ্টযে সমাবিবে সৃ ষ্ট সাহিবত্যে মািা নত্ুন স্তবে উন্ন্ীত্
িয়।
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হফেবদ্ বসে ‘িযাস’ এিং ‘অঙ্গু হলমাল’ – দ্ু হট উপনযাবসই হিি পহেিালক গুবণে উপহস্থহত্ে পহেিয়

পাওয়া াায়। হফেবদ্ বসে প্রবত্যকহট পহেবচ্ছদ্ রান এক-একহট েবটে মবত্া। প্রহত্পাদ্য হিষবয়ে এক-একহট
রেম। াাে মযয হদ্বয় হনহদ্জষ্ট মুিূ ত্জবক যোে িা িক্তিযবক সংাত্ ও অিযথজভাবি িলাে প্রয়াস েবয়বল। অবনক
স্পষ্টভাবি রসগুহল ফুবট উবঠবল। পুোণ রত্া গবল্পে সমহষ্ট। ত্াে রকান হকলুই পাঠবকে িােপাবে উপহস্থত্ রনই।
পুোবণ এই ত্রিহেষ্টয একটু লেয কেিাে মবত্া। ‘িযাস’ ও ‘অঙ্গু হলমাল’ দ্ু হট উপনযাবসই এে িযাপক প্রবয়াগ
েবয়বল।
‘িযাস’-এে অনযত্ম প্রহত্পাদ্য জ্ঞান সম্পহকজত্ িহুমুখ্ী ভািনা। রলখ্ক িণজ নাে মাযযবম জ্ঞাবনে দ্ীঘজ
িক্তৃত্া হদ্বত্ পােবত্ন হকংিা প্রহত্পবেে উপহস্থহত্ ঘহটবয় হিত্কজ রদ্খ্াবত্ পােবত্ন হকন্তু কবেনহন। পহেিবত্জ
সংলাবপে মযয হদ্বয় অত্যন্ত সংাত্ ভাবি জ্ঞান সম্পহকজত্ ভািনা ত্ুবল যবেবলন। সংলাবপ িহেিগুহলে সহিয়ত্া
অত্যন্ত স্পষ্ট। সংলাপযহমজত্াে র্নয পাঠক হিস্তৃত্ িণজনাে পহেিবত্জ িহেবিে সহিয়ত্া এিং সংহেপ্ত পহেসবে
হনহদ্জষ্ট যােণা লাভ কবে। অথজাৎ একহট রলাট্ট রেবম একহট পূ ণজা ঙ্গরূপ। রকান পাঠবকে কাবল িয়বত্া জ্ঞান
সম্পহকজত্ রস যােণা সিবর্ যো না হদ্বলও হিোট কালপ্রিাবি সহঞ্চত্ থাবক জ্ঞাবনে াথাথজ উপলহব্ধ রূবপ।
‘অহিংসক’ উপনযাবস এরূপ দ্ৃ ষ্টান্ত রদ্খ্া াায়। অপ্রত্যাহেত্ পহেহস্থহত্ে হেকাে িবয় আেম রথবক
অহিংসবকে িহিষ্কাে িওয়াে পুবো প্রহিয়াহট রলখ্ক একহট েট্ -এ রান ত্ুবল যবেন। গুরু মহণভবদ্রে সবঙ্গ
অহিংসবকে কবথাপকথন অংেহট িাহুলযিহর্জত্ ভাবি েহিত্। রসখ্াবন অপোয, অপোবযে সবঙ্গ সমহষ্টে অিস্থান
সম্পকজ, পহেিহত্জত্ পহেহস্থহত্ সম্পকজ, হিিাবেে কাাজকােণ সম্পকজবক রলখ্ক রান লহি হনমজাবণে প্রহিয়াবত্ স্পষ্ট
কবে রত্াবলন। রলখ্বকে সু বাাগ হলল িৃ ি ৎভাবি একাহযক পহেবচ্ছবদ্ হিনযস্ত কোে। ত্াে পহেিবত্জ একহট
পহেবচ্ছবদ্ পুবো প্রহিয়াহট সূ িিদ্ধ কবেবলন। উপনযাবসে কাহিহন হিনযাস আেও সংাত্ মািা লাভ কবেবল।
উপনযাবসে হিত্ীয়ভাবগ অহিংসবকে সবঙ্গ েমপবদ্ে পহেিয় পেিত্জী অংেগুহলবত্ মানু বষে উপলহব্ধগুহল হনহদ্জষ্ট
রেবম সূ িিদ্ধ িবয়বল। রসবেবি উপলহব্ধগুহল হনেসভাবি নয়, অত্যন্ত সর্ীি ভাবিই িাহর্ে িবয়বল।
নাটকীয়ত্া সাহিবত্য াত্টা কাহিত্ ত্াে ত্ুলনায় অবনক রিহে প্রবয়ার্ন হিিনাবটয। ঘটনা িা হিষবয়ে
নাটকীয়ত্া হিি পহেিালবকে কাবল অপহেত্যার্য। হিিনাবটযে একহট প্রযান অস্ত্রই নাটকীয়ত্া। হকন্তু সাহিত্য
সৃ হষ্টবত্ নাটকীয়ত্া আবস ত্রেহল্পকভাবি। হেল্পীত্ পবথ না এবল সাহিত্য েবসে েহত্ কেবত্ পাবে। আসবল িহেি
িা ঘটনাবক পেিত্জী স্তবেে র্নয াু হক্তাু ক্ত িা উপাু ক্ত কবে রত্ালাে রিষ্টা লু হকবয় থাবক এে পিাবত্। এই রিষ্টা
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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রলখ্বকে মূ ল উবিবেযে অনু সােী। ফবল সাহিবত্য নাটকীয়ত্া সৃ হষ্ট াত্টা পাঠকবক আনন্দ রদ্ওয়াে র্নয ত্াে
রথবকও রিহে ত্াবক সাহিত্য সম্মত্ িওয়া প্রবয়ার্ন। দ্ু হট হদ্বকে াািা ির্ায় োখ্বত্ ঔপনযাহসক োহ্াাদ্
হফেদ্াউসও এই নাটকীয়ত্াে আেয় হনবয়বলন উভয় উপনযাবসই। ‘অঙ্গু হলমাল’ উপনযাবস নাটকীয়ত্াে প্রবয়াগ
রিে কবয়কিাে ঘবটবল। অহিংসবকে সবঙ্গ ত্রুণ হনষাবদ্ে সংঘষজ অংেহট িমৎকাে নাটকীয়ত্ায় পূ ণজ।
অঙ্গু হলমাবলে ভহিত্িয রস নেিত্যাকােী িবি। ঘটনািবি সদ্য ত্েহেলা রথবক িহিষ্কৃত্ িবয়বল। ফবল
সবিত্নভাবি িত্যা কো ত্াে পবে অসম্ভি। ত্াই হিদ্যাথজী রথবক িত্যাকােী – এদ্ু ইবয়ে দ্ু স্তে পাথজকয অহত্িম
কেবত্ একটু নাটকীয়ত্াে আেয় রান স্বাভাহিক। ত্রুণ হনষাদ্বক িত্যাে অংেহট উবেখ্ কো াাক:
“হিবেষ হকলু না রভবি আহম েেীবেে সমস্ত েহক্ত একি কবে লত্া যবে টান হদ্লাম।
...এিং রস ঘটনািবি ওই লত্াে ওপে পা রেবখ্ই আমাে উপে িাাঁপ হদ্বয়হলল িবল
ত্াে েেীবেে ভােসাময িাহেবয় রগল। ত্াে ফবল রস আমাে ওপে িাাঁপ রদ্ওয়াে িদ্বল
হনবর্ই কাত্ িবয় পাবে পবড় রগল। আে সবঙ্গ সবঙ্গ আহম ত্াে িুবকে উপে িাাঁহ পবয়
পড়লাম।”
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লেণীয়, ‘ঘটনািবি’ েব্দহটে প্রবয়াগ। ‘ঘটনািবি’ একটা পাস, াাে সািাবায অহিংসক হিদ্যাথজী রথবক
িত্যাকােী স্তবে উন্ন্ীত্। এেপবেই গুরুে আবদ্ে পালবন একিার্াে িত্যা কোে সম্ভািনাবক প্রত্যে কবেবল
অহিংসক। অহিংসবকে িত্যাকােী িবয় ওঠাে প্রাথহমক এই নাটকীয়ত্াটুকু স্বাভাহিক িবল গৃ িীত্ িয় পাঠবকে
কাবল। উপনযাবসে হিত্ীয় ভাবগ একহট গুরুত্বপূ ণজ অংবে নাটকীয়ত্াে উবেখ্ েবয়বল। ন’রো হনোনবই র্ন
মানু ষবক িত্যাে পে রেষত্ম িত্যাে সময় হিব্রত্ িয় অহিংসক, কােণ সামবন ত্াে মা-িািা এবস পবে
ঘটনািবি। হকন্তু জ্ঞানলাবভে র্নয অহিংসক হপত্ৃিত্যা কেবত্ প্রস্তুত্। এই মুিূবত্জ রগ ত্ম িুবদ্ধে আগমণ ঘবট
এিং অহিংসক রেষ পাজন্ত পহেিহত্জত্ িয়। এই নাটকীয়ত্া র্রুহে হলল কবয়কহট কােবণ। িত্যাে পবথ অহর্জত্
জ্ঞাবনে অন্তঃসােেূ নযত্া, হপত্ৃিত্যা রথবক অহিংসকবক হিেত্ োখ্া এিং রি দ্ধ মত্াদ্বেজ ে গুরুত্ব – এত্গুহল
হিষবয়ে হনহেবখ্ এই নাটকীয়ত্া সির্-স্বাভাহিক িবল প্রহত্পন্ন্ িয়। াহদ্ও পুোবণে এত্গুহল অনু ষঙ্গ হনবলও
জ্ঞাবনে অন্তঃসােেূ নযত্াে কােণবকই অহযক গুরুত্ব হদ্বয় ত্ুবল যবেবলন এখ্াবন।
‘িযাস’ উপনযাবস নাটকীয়ত্া আভাহসত্ মূ লত্ যােণা িা হিশ্বাসগত্ সংঘাবত্ে হনহেবখ্। এবেবি
িযাসবদ্ি ও িৃ িস্পহত্ িািজাবকে সাোবত্ে অংেহট উবেখ্য। ঈশ্বে হিশ্বাসী িযাসবদ্বিে সবঙ্গ নাহস্তক িৃ িস্পহত্
িািজাবকে জ্ঞান-হিদ্যা হনবয় প্রিণ্ড ত্কজ িয়। এমনহক রেষ পাজন্ত আঘাত্ও কবেবলন। দ্ু র্ ন প্রাজ্ঞ িযহক্তে এরূপ
আিেণ হনঃসবন্দবি অহত্মািা াু ক্ত। হকন্তু স্পষ্টত্ এই আিেণই মুখ্য? ত্া রত্া নয়। দ্ু হট পেস্পে-হিবোযী যােণা
অনু াায়ী মানু ষ ত্ীব্র হিবোহযত্ায় পেস্পেবক আঘাত্ও কেবত্ পাবে। ত্াই যােণাগত্ হভন্ন্ত্া থাকবলও
পােল্পহেক সিািস্থানই রত্া কাময। রসই র্নযই হক রেষপাজন্ত দ্ু র্বনই পেস্পেবক েদ্ধাজ্ঞাপন কেবলন না? –
মত্াদ্েজগত্ হনহিজবোহযত্াই রেষ পাজন্ত কলযাণকে। একথাই রান রলখ্ক এই নাটকীয়ত্াে আড়াবল িলবত্
রিবয়বলন।
উভয় উপনযাবসই নাটকীয় পটভূহম সৃ হষ্ট হিবেষ ভাবি রদ্খ্া াায়। একথা স্পষ্ট কাহিহনগত্ প্রবয়ার্বনে
পাোপাহে সাহিত্যেস সৃ হষ্ট – দ্ু হট হদ্ক াথাাথ ভাবি ির্ায় োখ্বত্ রলখ্ক খ্ুি সবিত্ন ভাবি নাটকীয়ত্াে
আড়াল হনবয়বলন।
দ্ু হট উপনযাস পুোণ হনভজ ে িবল অবল হককত্া, সংস্কাে ইত্যাহদ্ প্রসঙ্গ এবসবল ত্া স্বীকাে কেবত্ই িয়।
আিাে ঔপনযাহসক এই েকম হিষয় হনবয় হসহেয়াস সাহিত্য েিনা কবেবলন আযু হনক কাবল। সমকাবলে
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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হসহেয়াস সাহিবত্যে অনযত্ম েত্জ িাস্তি কাাজকােণ সম্পকজ। আসবল রলখ্ক সবিত্ন হলবলন রস -হিষবয়। ত্াই
সমকালীন মানহসকত্াবক সামবন রেবখ্ পুোবণে অবল হকক প্রসঙ্গগুহলবক অসম্ভি িাস্তি রথবক সম্ভািয িাস্তবি
পহেণত্ কবেবলন। িাস্তহিক াু হক্ত হিিাবে ঘটনাগুহলবক সূ িিদ্ধ কবে হত্হন উপনযাবসে কাহিহন হনমজাণ কবেন।
এই রক েল উভয় উপনযাবসে অবনক গুরুত্বপূ ণজ অংবে প্রাু ক্ত িবয়বল। এপ্রসবঙ্গ রলখ্বকে উহক্ত উবেখ্ কো
রাবত্ পাবে:
“শুযু অবল হককত্াে র্ায়গাগুবলা রল হকক আবলায় নাহমবয় রদ্খ্ািাে রিষ্টা কবেহল।”

ix৯

উপনযাস-িযিহৃত্ পুোণ প্রসবঙ্গে এই হিবেষ হদ্কগুহলবক আবলািনা কো রাবত্ পাবে।
‘িযাস’ উপনযাবস মিাভােবত্ে অবল হককবত্বে প্রসঙ্গ একাহযকিাে এবসবল। এই সমস্ত অনু ষঙ্গবকই
হিজ্ঞানমনস্কত্ায় র্াহেত্ কবে ত্াবক িাস্তিসম্মত্ কবে ত্ুলবত্ রিবয়বলন। উপনযাবসে হিত্ীয় পহেবচ্ছবদ্
িযাসবদ্বিে র্ন্মপ্রসঙ্গ েবয়বল। মিাভােবত্ িযাসবদ্বিে র্ন্ম িৃ ত্তাবন্ত রদ্খ্া াায় পোেে মুহন অবল হকক
েমত্ািবল নদ্ীিবে হনজ্জজ ন িীপ সৃ হষ্ট কবেন এিং ত্াে ঔেবস সত্যিত্ীে গবভজ িযাসবদ্বিে র্ন্ম িয়।
ঔপনযাহসক এই প্রসঙ্গবক িমৎকােভাবি রল হকক সবত্য পহেনত্ কবেবলন। পোেে অবল হকক েমত্া িীন
জ্ঞানী িযহক্তরূবপ উপনযাবস উপহস্থত্। োেীহেক সম্পকজ কেবত্ রিবয় সত্যিত্ীবক হত্হন িবলন –
x১০
“রন কা রস্রাবত্ে অহভমুব খ্ িলবল ত্াই যীবে যীবে দ্ূ েবত্বে আড়াবল আমো অদ্ৃ েয িি।”

‘হনর্জন িীপ’ দ্ূ েবত্বে আড়াবল িাস্তি িবয় উঠল পাঠবকে কাবল। পাঠক রান প্রত্যে কেবল –
‘মাহিিীন কালীে রন কা রস্রাবত্ে টাবন রভবস িলল। দ্ূ বে।”

xi১১

এভাবি প্রথম রথবক পাঠবকে হিশ্বাস অর্জন

কেবত্ থাবকন রলখ্ক। সমগ্র উপনযাবস িযাসবদ্িবক মিাভােবত্ে অনু সেবণ ‘হিকালজ্ঞ’ একিােও িলা িয়হন।
হিবেষণহট রত্া অহত্েবয়াহক্ত। পহেিবত্জ ত্াবক িহু অহভজ্ঞত্া সমৃ দ্ধ, িহুদ্েজী এিং ভহিষযৎ অনু মানকােী এক
পেম িযহক্ত হিবসবি রদ্খ্বত্ পাই এিং রসহট স্বাভাহিক িবল প্রহত্পন্ন্ িয়। পুোবণ িযাসবদ্বিে জ্ঞানবক
অবল হককপ্রাহপ্ত িবল রদ্খ্া িয়। ঔপনযাহসক ত্াে এই জ্ঞান-স্বরূবপে পহেিত্জন ঘহটবয়বলন। রাখ্াবন িযাসবদ্ি
জ্ঞাবনে অবন্বষবণে র্নয সমাবর্ে সিবিবয় হনিুস্তে রথবক এবকিাবে উাঁিুস্তবে অিলীলায় াাত্ায়াত্ কবেবলন।
র্ীিবনে সামহগ্রকত্াবক পােস্পহেক সূ বি আিদ্ধ কবেবলন। উপনযাবসে িযাসবদ্বিে জ্ঞাবনে সামহগ্রকত্াে প্রহত্
একযেবণে েদ্ধা-সমীি র্াবগ। এরূপ নানা প্রসঙ্গ েবয়বল। রামন শুকবদ্বিে র্ন্ম প্রসঙ্গ। উপনযাবসে িযসবদ্ি
নাবমে হদ্ক রথবক রপ োহণক িহেিমাি। হকন্তু ত্াে র্ন্ম, হিিত্জন, উপলহব্ধ, প্রজ্ঞা একাবলে িাস্তবি র্াহেত্ িবয়
এিং মনবন হসহঞ্চত্ িবয় পাঠবকে সামবন উপহস্থত্ িয়। পাঠকও সিবর্ াু ক্ত কবে িযাসবদ্বিে সবঙ্গ হনবর্বক।
ত্াই িযাসবদ্ি রপ োহণক িবয়ও আযু হ নক িহেি িবয় যো রদ্য়।
‘অঙ্গু হলমাল’ উপনযাবস রি দ্ধ পুোবণে িহেি-হিষয় থাকবলও রস অবথজ অবল হকক প্রসঙ্গ অনু পহস্থত্।
অহিংসবকে িত্যাকােী িওয়াে প্রায় রেবষে হদ্ক রথবক সন্ন্যাসী িওয়া পাজন্ত অংবে কবয়কিাে অবল হককত্াে
অনু ষঙ্গ আবল। মূ লত্ অহিংসবকে ওপে িুবদ্ধে অবল হককত্াে প্রসঙ্গ েবয়বল। রসবেবি রলখ্বকে েিনা রান
অবনকটাই উন্মু ক্ত হলল প্রথম রথবক।অবল হকক প্রসঙ্গহট একটু লেণীয়। জ্ঞান অবন্বষবণে র্নয অহিংসক িত্যা
কেবত্ কেবত্ রেষপাজন্ত িেম হিভ্রাহন্তে মবযয পবড় অপ্রত্যাহেত্ভাবি িািা-মা’ে সামবন এবলা। রসই সময়
িুদ্ধও উপহস্থত্ িন। িুবদ্ধে সবঙ্গ রদ্খ্া িওয়াে পে অহিংসক পহেিহত্জত্ িয় রি দ্ধ সন্ন্যাসীবত্। িলা িাহুলয এই
অংেহটবক িুবদ্ধে অবল হকক মহিমাে দ্ৃ ষ্টান্ত হিসাবি রদ্খ্া িয় রি দ্ধ যবমজ। উপনযাবস অহিংসবকে এই
পহেিত্জ নবক স্বাভাহিক িাস্তি িবল মবন িয়। িুদ্ধবক অবল হকক েমত্া সম্পন্ন্ নয়, একর্ন াথাথজ িাগ্মী,
দ্ােজহনক রূবপ রদ্খ্া াায়, াাে প্রিণ্ড িাগ্মীত্ায় এত্হদ্ন যবে রা সির্ কথাগুবলা অস্বীকাে কবে আসহলল
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজা ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal Onli ne Resea rch Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

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

রসগুবলা নত্ুন কবে ভািবত্ শুরু কবে। হনবর্ে পাহণ্ডবত্যে আত্মিাঘা পহেিহত্জত্ িবয় াায় আত্মহিবিষবণ।
আত্মসমাবলাহিত্ িবয় র্ীিবনে সেল িৃ বত্ত প্রবিে কবে। উপনযাবস আবেকহট অবল হকক প্রসঙ্গ েবয়বল াহদ্ও
রেষ পাজন্ত সাযােণ সূ বিই ত্াে হিনযাস ঘবটবল। উপনযাবসে এবকিাবে হিত্ীয় ভাবগে সাত্াে নং পহেবচ্ছবদ্
এহট িহণজত্। হভোে র্নয আেম রথবক রিবোবনাে পবে পথপাবশ্বজ গৃ বি আসন্ন্প্রসিা নােীে ান্ত্রণা শুবন মন
িযহথত্ িয় এিং হফবে আবস। িুবদ্ধে পোমবেজ রসখ্াবন পুনোয় হগবয় িুদ্ধ হনবদ্জহেত্ কথা িবল। ত্াবত্ নােীহট
সু স্থ সন্তাবনে র্ন্ম রদ্য়। অহিংসবকে মবযয এে প্রহত্হিয়া লেয কোে মবত্া। রস িবলবল – “...কাকত্ালীয়
ভাবি রিাক হকংিা সহত্য সহত্য আমাে পুণযিবলই রিাক...” অথজাৎ ঘটনাহটবক কাকত্ালীয় িবল সম্পূ ণজ অস্বীকাে
কো িয়হন আিাে ‘পুণযিবল’ে িাো সংঘহটত্ এমনও সম্পূ ণজ স্বীকাে কো িয়হন। িত্জমান রত্া কখ্বনা কখ্বনা
দ্ু হটবকই স্বীকাে কবে। রদ্ালািবলে এই প্রিণত্াবক রলখ্ক সািলীলভাবি এই প্রসবঙ্গ িযিিাে কবেবলন।
পাঠকও রত্া অবনক সময় এই ভাবি িহণজ ত্ হিষবয়ে সবঙ্গ াু ক্ত িবত্ উন্মু খ্ থাবক।
রকান হিষয় িা পহেহস্থহত্ে স্বরূপ উবেখ্ একাহযকভাবি কো াায়। অথজা ৎ রা িাকয হদ্বয় হিষয়হটবক
উহেহখ্ত্ িয়, রকিল রসহটই একমাি িবত্ পাবে না। একাহযক প্রহত্স্থাপনবাাগয িাবকযে িাো একহট হিষয়বক
উবেখ্ কো রাবত্ পাবে। আসবল রসই িাকয একহট হিবেষ রকান াু হক্তে অনু সােী িবয় িযিহৃত্ িয়। আিাে
রসই াু হক্ত একহট উবিবেে পহেপূ েক। উবিেযবক পহেপূ ণজ কেবত্ াু হক্তিবমে িযাপক প্রবয়াগ োহ্াাবদ্ে এই
উপনযাস দ্ু হটবত্ আবল। রলখ্ক হনহদ্জষ্ট যােণাবক িা িক্তিযবক হসদ্ধাবন্ত আনবত্ িান অবনক সময়। ত্াে র্নয
হত্হন াু হক্তিমবক িযিিাে কবেবলন। এই প্রবয়াগ রিে িমকপ্রদ্ও িবট। ‘িযাস’ এিং ‘অঙ্গু হলমাল’ দ্ু হটবত্ই
এরূপ দ্ৃ ষ্টান্ত েবয়বল। ‘অঙ্গু হলমাল’ রথবক একহট দ্ৃ ষ্টান্ত রনওয়া াাক। অহিংসক ও িুবদ্ধে মবযয এই
কবথাপকথন। াু বদ্ধে াু হক্তিমহট লেণীয় –
িুদ্ধ

:

অহিংসক:

প্রজ্ঞা রত্ামাবক হক রদ্বি?
সত্য

:

সত্য রত্ামাবক হক রদ্বি?

:

র্ীিবনে র্হটল েিসয উবন্মািন কোে রক েল

:

র্ীিবনে র্হটল েিসয উবন্মািবনে মাযযবম ত্ুহম হক অর্জন কেবি?

:

েমত্া।

:

েমত্া রত্ামাবক হক রদ্বি?

:

সাফলয, সম্মান, অমেত্ব।

:

অমেত্ব রত্ামাবক হক রদ্বি?

xii১২

এখ্াবন অঙ্গু হলমাবলে হিোম িুবদ্ধে কাবল। আসবল রলখ্কই রান হনর্ মবনে প্রশ্নবক পেপে াু হক্তিবম সাহর্বয়
একহট হসদ্ধাবন্ত রপৌঁলাবনাে রিষ্টা কেবলন। রান আযু হনবকে যােণা ভ্রান্ত রেষপাজ ন্ত ত্াবকই ফুহটবয় ত্ুলবত্
িাইবলন এইভাবি াু হক্তিবম সহজ্জত্। ‘িযাস’-এও এরূপ াু হক্তিম েবয়বল াু বদ্ধে হিবোহযত্া প্রসবঙ্গ।
ঔপনযাহসক োহ্াাদ্ হফেদ্াউস হিষয়গত্ ও আহঙ্গকগত্ রক েবল ‘িযাস’ ও ‘অঙ্গু হলমাল’ উপনযাস
দ্ু হটবক রামন রপ োহণক প্রহত্বিবে, মহিমায় সমৃ দ্ধ কবেবলন, রত্মহন আযু হ নক মািায় উন্ন্ীত্ কবেবলন।
রলখ্বকে মূ ল রা উবিেয – রপ োহণক পহেমণ্ডলবক হনবয় আযু হ নক সময়বক সমাবলািনা, ত্াে স্বরূপ উদঘাটন
ত্া আহঙ্গকগত্ ও হিষয়গত্ রক েবল াথাথজ ভাবিই পূ ণজ িয়।
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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রি দ্ধপূ হণজমা ১৪১৪, পৃ . ৫৬।
৫v

ত্বদ্ি, পৃ . ১১০।

৬vi ত্বদ্ি, পৃ . ৪২।
৭vii োহ্াাদ্ হফেদ্াউবসে ‘িযাস’ প্রসবঙ্গ আবলািনা: সু হমত্ িিিত্জী।
৮viii অঙ্গু হলমাল: োহ্াাদ্ হফেদ্াউস; পৃ . ১৪৬।
৯ix অ-রয় অর্গে পহিকা: োহ্াাদ্ হফেদ্াউস ও ত্াাঁে উপনযাস; অ-রয় অর্গে প্রকােন, কলকাত্া, র্ানু য়াহে
১৯৯৯; পৃ . ২১।
১০x িযাস: োহ্াাদ্ হফেদ্াউস; প্রমা প্রকােনী, কলকাত্া, িইবমলা ১৯৯৫, পৃ . ১২।
১১xi ত্বদ্ি; পৃ . ১২।
xii

মূ লগ্রন্থঃ
১.

অঙ্গু হলমাল: োহ্াাদ্ হফেদ্াউস; োহন্তহনবকত্ন িুহদ্ধস্ট হেসািজ অযাণ্ড কালিাোল ইনহস্টহটউট,
োহন্তহনবকত্ন, রি দ্ধপূ হণজমা ১৪১৪।

২.

িযাস: োহ্াাদ্ হফেদ্াউস; প্রমা প্রকােনী, কলকাত্া, িইবমলা ১৯৯৫।

সিায়ক গ্রন্থ ও পহিকা::
১.

অ-রয় অর্গে; োহ্াাদ্ হফেদ্াউস ও ত্াাঁে উপনযাস; অ-রয় অর্গে প্রকােন; রকালকাত্া;
র্ানু য়ােী ১৯৯৯।

২.

পুবোভাষ; িযাস উপনযাস; োহ্াাদ্ হফেদ্াউস নাটক সংঘ; িাহলগে; কলকাত্া; ষষ্ঠ সংস্কেণ;
২০০৭।

৩.

হমথ ও ত্াে অথজ; ক্লদ্ রলহভস্ত্রাউস; নীলবলাহিত্ পহিকা; িাসি দ্ােগুপ্ত; হিত্ীয় সংখ্যা; হডবসম্বে;
২০০৫।

৪.

মুবখ্ামুহখ্ োহ্াাদ্ হফেদ্াউস; োহ্াাদ্ হফেদ্াউস পাঠক সংঘ; িাহলগে; রকালকাত্া; ২০০৬।

৫.

োহ্াাদ্ হফেদ্াউস: উপনযাবসে সন্দভজ; সাহিত্য মনন প্রকােনী; রকালকাত্া; ১৪০৪।

সাোৎকাে::
১. রলখ্বকে সবঙ্গ হনর্স্ব সাোৎকাে: কলকাত্া, ১৪-ই মািজ , ২০১০, ।
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রপ্রমভািনাে হিহিি রূপাঙ্কবন দ্ুই কথাহেল্পীে হনিজাহিত্ কবয়কহট গল্প
রলখ্ক-পহেহিহত্

সহরয়া িযাটার্জী
গবিষক, িাংলা হিভাগ, িযজমান হিশ্বহিদ্যালয়
পহিমিঙ্গ, ভােত্

সংহেপ্তসাে
গবল্পে আবিদ্ন পাঠকসমাবর্ হিেন্তন। রপ্রম, িে, ঈষজাপোয়ণত্া, েমা, কারুণয ইত্যাহদ্ে সমন্ববয় র্ীিবনে
নকহেকাাঁথাে গল্পকাে িুবন িবলন আখ্যানহিি। রপ্রমভািনাে ত্রেহল্পকত্া িহুহিহিি। িনফুবলে অণু গল্প এিং
নবেন্দ্রনাথ হমবিে অণুগবল্প রস রপ্রবমে রস ন্দাজ কমলবকােবকে মবত্া ফুবট উবঠবল অহনন্দযকাহন্তবত্। স্বল্পািয়বি
েহিত্ গবল্পে িাস্তিত্া স্পেজ কবে পাঠকমনবক। অবনকবেবি র্ীিবনে িযস্ত সেহণবত্ িলবত্ হগবয় রপলন হফবে
রদ্খ্াে মবত্া অনিদ্য িবয় ওবঠ স্মৃ হ ত্ে টুকবো রকালাবর্ হনহমজ ত্ গল্পগুহল। দ্ু ই হিখ্যাত্ কথাহেল্পীে ত্ুহলবত্
রপ্রমভািনাে িণজময়ত্া কীভাবি পহেস্ফুট িবয়বল রসহট এ প্রিবন্ধে উপর্ীিয হিষয়।

সূিকেব্দ
অণুগল্প, িনফুল, নবেন্দ্রনাথ হমি, রপ্রমভািনা
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রপ্রমভািনাে হিহিি রূপাঙ্কবন দ্ুই কথাহেল্পীে হনিজাহিত্ কবয়কহট গল্প
সহরয়া িযাটার্জী
সাহিবত্যে হিহভন্ন্ োখ্াে মবযয গবল্পে প্রহত্ পাঠবকে হিোয়ত্ আকষজণ সু পহেহিত্ হিষয়। এই আকষজবণে
স্বাভাহিকত্া এর্নযই রা, গল্প ত্াে েুদ্র পহেসবে পাঠকবক অহনিাাজভাবি আকষজণ

কবে। মের্ীিবনে

র্হটলত্াময় র্ীিবনাপহে রলাবটা রলাবটা সু খ্ -দ্ু ঃবখ্ে অনু ভূহত্বত্ অমে এক র্গবত্ মুিূবত্জ রপৌঁবল হদ্বত্ পাবে
গল্প। গবল্পে রেহণহিভাগ নানাহিয। হিষয়বিহিিয হভন্ন্যেবণে। িবড়াগল্প, রলাবটাগল্প, অণুগল্প, পেমাণুগল্প, পিগল্প
ইত্যাহদ্ রেহণহিনযাবসে সাবথ রপ্রমভািনা, সমার্বিত্না, মনস্তত্ত্ববকহন্দ্রকত্া, সারহত্ক সমসযা, অহিহনমজাণমুহখ্ত্া
প্রভৃহত্ হিষয় স্থান পায় গবল্পে আবযয় হিষয় রূবপ।
িনফুল প্রসবঙ্গ মনস্বী সমাবলািবকে মন্তিয: “প্রািুবাজ ও ত্রিহিবিয ত্াাঁে রলখ্নী অর্স্রিষজী।...রলাবটাগবল্পে
১
রেবিই িনফুবলে এই আত্মপ্রকাে সিবিবয় সাথজক ও সির্ িবয় উবঠবল।” অণু গবল্পে হিহেষ্টত্া ত্থা

র্নহপ্রয়ত্া গল্পসৃ হষ্টে সময় রথবকই পাঠবকে হৃদ্বয় র্াহগবয় রত্াবল অনযত্ে মূ লজনা। িলাইিাাঁদ্ মুবখ্াপাযযায়
অনু গল্প েিহয়ত্া রূবপ পাথকসমাবর্ সু পহেজ্ঞাত্। ত্াাঁে রলখ্া অণুগল্পগুহলে অন্তহনজহিত্ িযেনা আনন্দ-রিদ্নাে
েুদ্র অথি মায়াময় প্রহত্বিে ত্রত্হে কবে। র্ীিবনে হিহভন্ন্ অহভিযহক্তে সাথজক সহম্মলন রদ্খ্া াায় ত্াাঁে রলখ্া
অণুগল্পগুহলে মবযয।
িনফুবলে মবত্া িূ ড়ান্ত সফল না িবলও ত্রর্হিক অহভিযহক্তে হিহভন্ন্ রপ্রহেত্ াাাঁে রলখ্াে অনযত্ম গুণ; হত্হন
নবেন্দ্রনাথ হমি। এপ্রসবঙ্গ রলখ্কপুি র্ানান: “রলাবটাগল্প মাবন হিন্দুবত্ হসন্ধু। রসই হেহেে হিন্দু ত্ুবল যোই রত্া
২
রলাবটাগবল্পে অভীপ্সা।” হিত্ীয় হিশ্বাু দ্ধ পেিত্জীকালীন সমবয়ে রলখ্ক নবেন্দ্রনাথ হমি হকলু অণুগল্প েিনা

কবেবলন। টুকবো র্ললহিে মবত্া হকলু অহভজ্ঞত্া ত্াাঁ ে অণুগবল্পে সঙ্গী।
উভবয়ে কবয়কহট গবল্পে মবযয িহিজ ত্ হিষয়রূবপ রদ্খ্া হদ্বয়বল রপ্রমভািনা। রপ্রমভািনাে হকলু ঘূ ণজাহয়ত্ হকলু
প্রত্ীক গল্পগুহলবত্ ফুবট উবঠবল। সমবয়ে সবঙ্গ, পহেহস্থহত্ে সবঙ্গ রপ্রবমে সংজ্ঞা রেিহিবেবষ পহেিহত্জত্ িয়।
আিাে রকাথাও সময় রকাবনা দ্াগ কাটবত্ পাবে না রপ্রবমে অমে রেবি। এই হিহিয সংজ্ঞাে হনহেবখ্ গল্পগুহল
রদ্দ্ীপযমান।
িনফুবলে েহিত্ গল্পগুহলে মবযয রপ্রমভািনাে এক নত্ুন আহঙ্গক রদ্খ্া াায় ‘একই িযহক্ত’ অণুগবল্প।
গল্পহটবত্ এক স্ত্রী ত্াাঁে প্রয়াত্ স্বামীে স্মৃ হত্িােণা কবেবলন। গবল্পে শুরুবত্ িাি খ্ুব ল স্বামীে হিহঠ রদ্বখ্ ভািী
স্ত্রীে নাবমে পে হত্হন ‘প্রাণাহযকাষু ’ েব্দহট িযিিাে কবেবলন। ভািী স্ত্রীে মবনােেবনে র্নয িবড়া হিহঠ হত্হন
হলবখ্বলন। হিহঠ রথবক রিািা াায় রা, অসীমাসু ন্দেী সু হনপুণ সঙ্গীত্হেল্পী। রস হিষবয় ভািী স্বামীে অনু বপ্রেণা
আবল াবথষ্ট। রসত্াে রেখ্া হিষবয় টাকাে হিন্তা না কবে হনয়হমত্ িাহলবয় রাবত্ হত্হন অসীমাবক অনু বোয
কবেন। কাহিযক মানহসকত্াসম্পন্ন্ িযহক্তহট সু ন্দে রগ েিহন্দ্রকাে মাযযবম র্াহনবয়বলন ত্াাঁে ‘টাইমপীস’ রথবম
াাওয়াে কথা।
পদ্ািলী সাহিত্য রথবক ত্রমহথল কহি হিদ্যাপহত্ে ‘মাথু ে’ পাজাবয়ে পদ্ রথবক উদ্ািেণ হদ্বয় র্াহনবয়বলন
ত্াাঁে হিেিবিদ্না। কহি ভােত্িবন্দ্রে ‘হিদ্যাসু ন্দে’ কািয রথবক উদ্ািেণ প্রবয়াগ কবে রপ্রহমক িযহক্ত ত্াাঁে রপ্রবমে
প্রগাঢ়ত্াে কথা িযক্ত কবেবলন। হিহঠে একহট অংে প্রাসহঙ্গকভাবি উবেখ্য:
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“হঠক এই মুিূবত্জ ত্ুহম আমাে মবনে কত্ হনকবট আল... অন্তবেে অন্তেত্ম
প্রবদ্বে, অথি দ্ু র্বনে রদ্বিে মবযয প্রায় ৪০০মাইল িযিযান।”

৩

রোমযাহন্টক অহভিযহক্তে প্রহত্ফলবন পাঠবকে মবন হনঃসবন্দবি রপ্রবমে আবিে রর্বগ ওবঠ এই হিহঠবত্, এই
িাবকয, সবিজাপহে এেকম শ্রুহত্সু খ্কে েব্দিয়বন। হকন্তু পিপাবঠে পে রসই রপ্রহমকা স্ত্রী িযহক্তর্ীিবনে
অহভজ্ঞত্ায় র্াহনবয়বলন রা, ত্াাঁে স্বামীে পিবলখ্ক সত্ত্বাে সবঙ্গ ত্াাঁে িযহক্তর্ীিবনে পাথজকয হলল অবনক।
হিিাি-পেিত্জী সমবয় স্বামী খ্ুিই াত্নেীল হলবলন। পহেহিত্ মিবল ত্াাঁো হলবলন আদ্েজ দ্ম্পহত্ রূবপ পহেহিত্।
হকন্তু প্রকৃত্ অবথজ ২০হট িলে একবি িাস কেবলও ত্াাঁবদ্ে মবযয মবনে হমল রস অবথজ ঘবটহন। এপ্রসবঙ্গ
আমাবদ্ে মবন পবড় কহিে িাণী:
“র্ীিন হগবয়বল িবল আমাবদ্ে কুহড় কুহড় িলবেে পােত্খ্ন িঠাৎ াহদ্ রমবঠা পবথ পাই আহম রত্ামাবে আিাে!”

৪

হকন্তু সু দ্ীঘজ কুহড়হট িলে রোমাহন্টহসর্বমে সীমা রসই অবথজ স্পেজ কেবত্ পাবেহন আবলািয গবল্পে স্বামী।
মানহসকত্াে হমলন শুযু পি আলাবপে মবযয নয়; র্ীিবনে ত্ুচ্ছাহত্ত্ুচ্ছ ত্রদ্নহন্দনত্াে মাযযবম স্পষ্ট িয়। রস
রেবি অসীমাসু ন্দেী রকাথাও রান অনু ভি কবেবলন প্রচ্ছন্ন্ দ্ূ েত্ব। ত্াই প্রয়াত্ স্বামীে র্ীিনাািা সম্পবকজ ত্াাঁে
৫

মন্তিয: “হদ্নোত্ রলখ্াপড়া হনবয়ই থাকবত্ন এিং হনর্জবন থাকবত্ ভাবলািাসবত্ন।” হিহঠবত্ রপ্রমভািনা ও
রোমাহন্টকত্াে হনিজে প্রিাহিত্ িবলও মুব খ্ হত্হন রসকথা প্রকাে কেবত্ন না। ত্া সবত্ত্বও অসীমাসু ন্দেী
৬
র্াহনবয়বলন: “ত্িু এটা আহম অনু ভি কেত্াম রা, হত্হন আমাবক ভাবলািাবসন।” মৃ ত্ুযোযায় স্ত্রীে গান শুনবত্

শুনবত্ প্রয়াণ ঘবট ত্াাঁে। এক অন্তলজীন রপ্রবমে নীেি-হনিু প অহভিযহক্ত হঘবে থাবক একাহকনী স্ত্রীবক। গবল্পে
অহন্তবম িমক সৃ হষ্ট কবেবলন রলখ্ক। নীহলমা নাম্নী এক মহিলা াাে রদ্বি আত্মা ভে কবে এিং মের্গবত্ে
আত্মীয়-পহের্নবদ্ে সাবথ ত্াে িাকযালাপ িয়; এমনটা রোনাে পে ত্াে মাযযবম প্রয়াত্ স্বামীে সবঙ্গ
িাকযালাবপে রিষ্টা কবেবলন অসীমাসু ন্দেী। অহিকল স্বামীে কণ্ঠস্বে শুনবত্ রপবলও প্রয়াত্ স্বামীে কণ্ঠস্ববে
রোনা াায় রা, স্ত্রী-সন্তান-আত্মীয়স্বর্নবদ্ে হিষবয় ত্াাঁে হকলু মবন পবড় না।
একই িযহক্তে এই আমূ ল রূপান্তে ও স্পষ্ট রনহত্িািক উত্তে হদ্বয় রেষ িবয় াায় গল্পহট। প্রশ্ন রথবক াায়
পাঠবকে অন্তবে – ত্বি হক মৃ ত্ুযে অপে পাবে শুযু ই েূ নযত্াে োর্য? র্ীিবনে সি স্মৃহ ত্ হক হিলীন িবয় াায়
মৃ ত্ুযে পে? েিীন্দ্রনাথ ঠাকুবেে মবত্া মনস্বী িযহক্ত প্ল্যানবিবটে প্রহত্ অনু েক্ত হলবলন। িনফুল ত্াাঁে গবল্প
রসেকমই একহট হিষয়বক ত্ুবল যবেবলন।
আসবল েুদ্র এই র্ীিন পহেসবে হপ্রয়র্নবক রিহে কবে কাবল পাওয়াে অহভলাষ মানু বষে মবনে হিেন্তন
িাসনা। মৃ ত্ুযে রথবক িবড়া সত্য এ র্গবত্ আে হকলু নাই। ত্াই কহি িবলন –
“ওবে ভয় নাই, নাই রিিবমািিন্ধন –
ওবে আো নাই, আো শুযু হমবল ললনা।
ওবে হিিঙ্গ, ওবে হিিঙ্গ রমাে,
এখ্হন, অন্ধ, িন্ধ রকাবো না পাখ্া।”
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রক ত্ূিল, আকািা, রোমাহন্টকত্া, ফযান্টাহস এসবিে রা থ সিািস্থাবন দ্ু যহত্ময় আবলািয গল্প।
আবলািয অপে গল্প ‘ত্ার্মিল’এে মমজিাণী রান: রপ্রম হনঃেত্জ সমপজণ িওয়া উহিত্। রলখ্ক গবল্পে শুরুবত্
র্ানান ত্াাঁ ে প্রথম ত্ার্মিল দ্েজবনে কথা। রট্র্বনে র্ানালা রথবক মুখ্ িাহড়বয় ত্ার্মিল রদ্খ্াে অহভজ্ঞত্া
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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রলখ্বকে মবন ত্ত্খ্াহন উিীপনা র্াগায়হন। ত্িু মুঘ ল আমবলে রে বাজে প্রত্ীক, হিেন্তন রপ্রবমে স্মােক
ত্ার্মিবলে তহত্িাহসকত্া হনবয় হত্হন ভাহিত্ হলবলন।
প্রহত্পবদ্ে হদ্ন োহিবিলায় অস্পষ্ট রর্যাৎিাে আভাবস আভাহসত্ ত্ার্মিল রদ্বখ্ রলখ্বকে হৃদ্য়গ্রািী
মন্তিয: “রর্যাৎিাে স্বচ্ছ ওড়নায় অঙ্গ রঢবক োর্োবর্শ্বেী োর্ািানমহিষী মমত্াবর্ে স্বপ্নই অভযথজনা কেবল
৮

রান আমাবক এবস স্বয়ং।” ত্ার্মিল দ্েজব নে এই অহভজ্ঞত্াে পেিত্জী সমবয় রলখ্ক র্াহনবয়বলন রা, হত্হন
আগ্রাে হনকটিত্জী এক দ্াত্িয হিহকৎসালবয়ে হিহকৎসক িবয় এবসবলন। ত্ােপে ত্াাঁে র্ীিবনে এক দ্ু লজভ
অহভজ্ঞত্াে কথা গবল্পে মাযযবম িযক্ত কবেবলন হত্হন। এপ্রসবঙ্গ স্মত্জিয রা, িনফুল িযহক্তগত্ র্ীিবন রপোয়
হিহকৎসক হলবলন। একহদ্ন ‘আউটবডাে’-এ রোগী রদ্বখ্ িাোন্দা রথবক নামাে সময় এক িৃ দ্ধ মুসলমাবনে সবঙ্গ
আলাপ িয় রলখ্বকে। হপবঠে িৃ িদ্াকাে িুহড়বত্ রস ত্াে অসু স্থ স্ত্রীবক িবয় এবনবল। িৃ দ্ধ র্ানায় ত্াে আহথজক
অসঙ্গহত্ে কথা। িৃ বদ্ধে রিগমসাবিিাে কাবল হগবয় ত্াবক পেীো কবে রিািা রগল রা, দ্ু োবোগয কযাংিাম
অহেস্ িযাহযবত্ রস আিান্ত। মুবখ্ে অবযজক অংে পিনেীল। দ্াাঁ ত্ রিে িবয় িীভৎসত্াে প্রহত্মূ হত্জ রান।
রোহগণীবক িাোন্দায় োখ্াে িযিস্থা কো িবলও রোবগে িীভৎসত্ায় িাসপাত্াবলে কমজী ও অনয রোগীবদ্ে
আপহত্তবত্ হনকটিত্জী একহট গাবলে লায়ায় িৃ দ্ধ ও ত্াে রিগমসাবিিাবক আেয় হনবত্ িল। একহদ্ন িৃ হষ্টপাবত্ে
মবযয িৃ বদ্ধে প্রবশ্নে উত্তবে র্ানাবত্ িাযয িবলন রা, এ রোবগ িাাঁ িাে রকানও আো রনই। িৃ বদ্ধে হনেলস রসিা,
আবত্মাৎসগজীকৃত্ রপ্রম রলখ্কবক মুগ্ধ কবে।
সারহত্ক সমবয় রাখ্াবন সংিামক িযাহযবত্ আিান্ত রোগীবক িাহড় হনবয় হগবয় অবন্তযহষ্টহিয়াে িযিস্থা
কেবত্ আত্মীয়স্বর্ন ভবয় অস্বীকাে কবে; রসখ্াবন এই প্রগাঢ় রপ্রম শুযু ভাবলািাসা নয়, দ্ু লজভ মানিবত্বে
নামান্তে।
িৃ হষ্টপাবত্ে পেহদ্ন গালত্লা েূ নয িয়। ত্াে কবয়কহদ্ন পে দ্ু পুবেে রোবদ্ িৃ দ্ধবক একহট মাবঠে মাবি
ভাঙা ইট আে কাদ্া হদ্বয় হকলু ত্রত্হেবত্ হনাু ক্ত অিস্থায় রদ্বখ্ন রলখ্ক। প্রশ্ন কবে র্ানবত্ পাবেন: “রিগবমে
৯
কিে গাাঁথহল হুর্ুে।”

ত্াে নাম ‘ফহকে ো-র্ািান’।

১০

আগ্রাে হনকটিত্জী অঞ্চবলে হভোর্ীিী িৃ বদ্ধে রপ্রম-পোকাষ্ঠা রলখ্কবক

অথজিবল িলীয়ান মুঘল সম্রাট ো-র্ািান এিং রপ্রমানু ভূহত্ে অমেত্াপুষ্ট ফহকে ো-র্ািাবনে প্রহত্ত্ুলনায়
স্বাভাহিকভাবিই েত্ কবেবল। রপ্রবমে হিহিি িণজালী লহড়বয় আবল িনফুবলে দ্ু হট আবলািয গবল্প। কৃত্ী
সমাবলািবকে প্রাসহঙ্গক মন্তিয: “ত্াাঁে গবল্পে র্গত্ গাল নয়, র্ঙ্গল নয়, অেণয নয়, ত্া একান্তই িনফুবলে
১১
ফুলিন, রকয়াহে কো। সার্াবনা।” সু সহজ্জত্ হনভৃত্ এই রপ্রমবিত্না ত্াে স্বত্ঃপ্রভ দ্ীপ্তত্ায় পাঠবকে মবন

রেবখ্ াায় োশ্বত্ স্মৃহ ত্বেখ্া।
রলখ্ক নবেন্দ্রনাথ হমবিে অণুগল্পগুহল আকাবে রলাবটা, একহট মূ ল ভািবক রকন্দ্র কবেই গল্পগুহল প্রযানত্
েহিত্ িবয়বল। ত্াাঁে গবল্প রপ্রমবিত্নাে দ্ু হট হভন্ন্ রূপ যো পবড়বল।
আবলািনাভুক্ত প্রথম গল্প ‘স্বােে’ প্রকাহেত্ িয় ‘পিাণু ’ পহিকাে েিীন্দ্রসংখ্যায়, ১৩৮০িঙ্গাবব্দ। এখ্াবন
নত্ুন রপ্রবমে নিভাষয রূপ রপবয়বল অনযত্ে আহঙ্গবক। নাটযকাে অহনরুদ্ধ রি যু েী িয়বস প্রিীণ। ত্াাঁে স্বােে
রনওয়াে র্নয কম িয়সী রলবল এবসবল। নাটযকাবেে নাত্নী পণজা ত্াবদ্ে পবে আসবত্ িলবলও নাটযকাে খ্ুেী
মবন ত্াবদ্ে ত্খ্নই আসবত্ িবলন। আদ্হেণী নাত্হনে সবঙ্গ কবথাপকথবনে ফাাঁবক রলবলে দ্ল ঢুবক পবড়।
৭৪িলে িয়সী িৃ দ্ধ আনহন্দত্ভাবি সই কেবত্ থাবকন।
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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পুিিযূ এবস রিলা িবয় াাওয়াে কথা িলবত্ই হত্হন খ্ুনসু হট কোে র্নয পণজাই রলবলগুহলবক রডবক এবনবল
একথা িবলন। পণজা প্রহত্িাদ্ কবে। সইবয়ে পিজ রেষ িবলও একহট রলবল াায়হন। ত্াে কাহিত্ হিষয়
হর্জ্ঞাসা কো িবল রস পণজাে একহট স্বােে িায়। অহনরুদ্ধ প্রিে শুরুে ভাবলা লাগাে হিবেষত্ববক উপলহব্ধ
কবেন িবলই নাত্নীবক স্বােে কেবত্ িবলন। পণজা ত্াে স্বােে িাওয়াে কােণ র্ানবত্ িাইবল র্ীিনসায়াবহ্নে
প্রাজ্ঞ পহথক র্ানান: “ও রত্া গুবণে স্বােে হনবত্ আবসহন হদ্হদ্, রূবপে স্বােে হনবত্ এবসবল।”

১২

হেল্পী নাটযকাে আপন সত্তায় সত্ত্ হিয়ােীল িবলই এই িহকত্ ভাবলালাগাে হিষয়বকহন্দ্রক নাটক হলখ্বত্
আগ্রিী। হকন্তু িয়বসে ভাবে আচ্ছন্ন্ িবলই আপনমবন িবলন – এ নাটক েিনা কোে মবত্া সময় ও সু বাাগ
ত্াাঁে হমলবি হকনা রস প্রবশ্নে উত্তে ভহিত্বিযে অন্দবে হনহিত্। িহকত্ রদ্খ্াে রেে মানু বষে মবন রা গভীে
আত্হত্ র্াহগবয় রত্াবল ত্াে অনযত্ম হনদ্েজন এই গল্প।
‘লায়ািৃ ত্া’ গল্পহট ত্রদ্হনক ‘িসু মত্ী’ পহিকাে ১৩৮০িঙ্গাবব্দে মাঘ সংখ্যায় প্রকাহেত্ িয়। হসমলা-কুলু -মানাহল
ভ্রমবণ হগবয় রলখ্বকে সবঙ্গ আলাপ িয় কৃষ্ণা দ্ত্তোয় নাম্নী একহট রমবয়ে। ত্াে সম্পবকজ রলখ্ক হিিেণ
হদ্বয়বলন: “রমবয়হট হিনয়নম্র, হমত্ভাহষণী। রদ্খ্বত্ সু ন্দেী নয়। গাবয়ে েঙ কাবলাে হদ্বকই।”

১৩

রমবয়হট

পাজটকবদ্ে দ্বলে সবঙ্গ একাহকনী রিড়াবত্ এবসবল। দ্বলে কত্জা সবোর্িািু কৃষ্ণাে হপত্ৃিন্ধু। দ্বলে কাবোে
সাবথই রস ঘহনষ্ঠ নয়। ত্াে মবত্া স্বল্পিয়সী একর্ন ত্রুণীে এই উদ্াসীন মবনাভাি রলখ্ক লে কেবলও
রস র্বনযে র্নয রকানও প্রশ্ন কেবত্ পাবেনহন।
একহদ্ন রলখ্ক একাকী ঘবে হলবলন। কৃষ্ণাও একাহকনী রিাবটবলে িাোন্দায় দ্াাঁহড়বয়হলল। ত্াে সবঙ্গ
পাদ্িােণায় রিহেবয় রলখ্বকে প্রবশ্নে উত্তবে কৃষ্ণা র্ানায়, রস দ্লহটে সবঙ্গ ত্াে িৃ দ্ধ িািাে ইবচ্ছয় এবসবল।
র্ীিবন রা কৃষ্ণাে ঘহনষ্ঠত্ম িন্ধু রস ত্াে পহেিাবেে খ্ুি আপনর্ন হলল। লাির্ীিবন কৃ ষ্ণাে রলবলহটবক প্রভূত্
সািাায কবেবল। রলবলহট িত্জমাবন সু প্রহত্হষ্ঠত্। কৃষ্ণা মা-িািাে একমাি রমবয়। এম.এ. পাে কবে স্কুবল
িাকহেও পায়। হকন্তু হিবয়ে িযাপাবে কথািাত্জা হকলু ই এবগায়হন। রেবষ কৃষ্ণাে িািা রলবলহটবক ত্াাঁবদ্ে মবনাগত্
অহভপ্রাবয়ে কথা র্ানাবল রলবলহট পবেেিাবেে এবস কৃ ষ্ণাবক র্ানায়: “কৃষ্ণা আহম রভবি রদ্বখ্হল আমাবদ্ে
১৪
স্বভাবিে মবযয হমল রনই।... ত্ুহম রান মাহটবত্ হক পাথবে গড়া এক মূ হ ত্জ।” এবত্ কৃ ষ্ণা মানহসকভাবি খ্ুিই

আিত্ িয়। রলবলহট অহিবে হিবয়ে পািী খ্ুাঁবর্ রনয়। আে রসই হিবয়ে আবগ কৃ ষ্ণা িািাে কথা োখ্বত্ ভ্রমবণ
রিহেবয় পবড়।
আোভবঙ্গে রিদ্না, ভুল রিািাে োহস্ত অন্তবে অিদ্হমত্ কবে কৃষ্ণা র্ীিনাাপন কেবল; কেবল ত্াে
রা িনাাপন। ত্াে আোহন্বত্ মনন আঘাত্প্রাপ্ত; হকন্তু র্ীিবনে অথজই রত্া হিষাদ্বক অহত্িম কো। যূ সে েঙ
কৃষ্ণাে র্ীিনাািাবক রলবয় থাকবলও রস রিষ্টা কেবল এই মবনাভাি রথবক রিহেবয় আসবত্। পাঠবকে
কণজকুিবে ধ্বহনত্ িয় রসই আোে গুেেণটুকু।
আবলািনাভুক্ত দ্ু ই গল্পকােই স্ব স্ব রেবি সাথজক। কাবোে রলখ্া অবনক অভূত্পূ িজ অনু ভবিে র্ন্ম রদ্য়;
কাবোে েিনা সীমািদ্ধ থাবক একহট হনহদ্জষ্ট অনু ভবি। ত্াাঁবদ্ে গল্পগুহল পাঠবকে মনবক সমৃ দ্ধ কবে, পাঠকবক
অনযভাবি ভািবত্ রেখ্ায়। হনঃেত্জ রপ্রম রথবক েত্জসাবপে রপ্রম সি যেবণে ভািনাে সবঙ্গ পাঠবকে পহেহিহত্
ঘটায়। সাথজক দ্ু ই কথাহেল্পীে রলখ্নীবত্ স্মােক িবয় আবল রপ্রমভািনাে হিহিি অনু ভিসমৃ দ্ধ গল্পগুহল।
ত্থযসূ ি:
১. ভট্টািাাজ র্গদ্ীে। ‘ভূ হমকা’ অংে, িনফুবলে রেষ্ঠ গল্প। িাণীহেল্প, কলকাত্া, ২০০৩, ত্ৃ ত্ীয় িাণীহেল্প সংস্কেণ, পৃ ষ্ঠা ৭
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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২. হমি অহভহর্ৎ (সম্পাহদ্ত্)। ‘হনবিদ্ন’এে অংেহিবেষ, নবেন্দ্রনাথ হমি হিন্দু হিন্দু েুদ্রগল্প সংকলন। কৃহত্, কলকাত্া, ২০১৪
৩. িনফুল। ‘একই িযহক্ত’, িনফুবলে রেষ্ঠ গল্প। পূ বিজাক্ত।
৪. দ্াে র্ীিনানন্দ। ‘কুহড় িলে পবে’, িনলত্া রসন। হসগবনট রপ্রস। কলকাত্া ১৯৮১, ষষ্ঠদ্ে হসগবনট সংস্কেণ, পৃ ষ্ঠা
১০
৫. িনফুল। ‘একই িযহক্ত’ িনফুবলে রেষ্ঠ গল্প। পূ বিজাক্ত। পৃ ষ্ঠা ১৯-১৬০
৬. ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা ১৬০
৭. ঠাকুে েিীন্দ্রনাথ। ‘দ্ু ঃসময়’, কল্পনা। হিশ্বভােত্ী গ্রন্থনহিভাগ। কহলকাত্া, িত্ুথজ খ্ণ্ড। ১৯০৯, ১২৫ত্ম েিীন্দ্রর্ন্মর্য়ন্তী
সংস্কেণ, পৃ ষ্ঠা ১০৬
৮. িনফুল। িনফুবলে রেষ্ঠ গল্প। পূ বিজাক্ত। পৃ ষ্ঠা ১৬১
৯. ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা ১৬৩
১০. ত্বদ্ি
১১. িিিত্জী কৃষ্ণরূপ। িনফুল: রলাবটাগবল্পে কাটুম কুটুম (িাংলা কথাসাহিবত্য মবনাহিবিষণ)। পুষ্প, কলকাত্া, ১৯৯৯,
প্রথম পুষ্প সংস্কেণ, পৃ ষ্ঠা ৫৩
১২. হমি নবেন্দ্রনাথ। নবেন্দ্রনাথ হমি হিন্দু হিন্দু েুদ্রগল্প সংকলন। কৃহত্, কলকাত্া, ২০১৪। পৃ ষ্ঠা ১০৫
১৩. ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা ১০৭
১৪. ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা ১১০
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প্রফুে োবয়ে রলাবটাগল্প: মানহিক মুখ্
রলখ্ক-পহেহিহত্

হিদ্ুযৎ মণ্ডল
গবিষক (এম.হফল.), িাংলা হিভাগ , হিদ্যাসাগে হিশ্বহিদ্যালয়
অহত্হথ অযযাপক, িিেমপুে গালজস কবলর্, িিেমপুে
পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােসংবেপ
হিংে েত্াব্দীে ষাট-সত্তে দ্েবকে পহেবিে হলল সিবিবয় অহস্থেময়। এই সমবয়ে ইহত্িাসটা রদ্খ্বলই
রিািা াাবি- ১৯৬২রত্ িীন ভােত্াু দ্ধ, ১৯৬৩রত্ কহমউহনস্ট পাহটজ হিযাহিভক্ত, ১৯৬৪ সাবল কলকাত্া
েিেত্লীবত্ লাি পুহ লে সংঘষজ, ১৯৬৫রত্ ভােত্ পাহকস্তান াু দ্ধ, ১৯৬৬রত্ খ্াদ্য আবন্দালন, খ্ো ও খ্াদ্য
সংকট, ১৯৬৭রত্ নকোল আবন্দালন ও িীন-ভােত্ সম্পবকজে হভহত্তবত্ হিত্ীয়িাে কহমউহনস্ট পাহটজে ভাগ
িওয়া। ১৯৭১-এ মুহক্ত াু দ্ধ, ১৯৭৬ সাবল র্রুহে অিস্থা র্াহে। এই সংকটকালবক হনবয় অবনক গল্প-উপনযাস
েহিত্ িবয়বল। প্রফুে োয় রসই সংকটকাবলও আস্থা রেবখ্বলন মানু বষে মানহিকত্াে উপে, হিশ্বাস িাোন হন।
প্রফুে োয় ত্াাঁে রা সমস্ত গবল্প মানহিক মু খ্গুহল ত্ুবল এবনবলন ত্াো রকউ সমাবর্ে উাঁিুস্তবেে মানু ষ নন,
হনম্নহিত্ত িা হনম্ন-মযযহিত্ত িা িত্ দ্হেদ্র। আমো আবলািনাে র্নয ‘মাহি’, ‘মানু ষ’, ‘ত্ুল একহট ঘটনা’, ‘রেষ
পাোহন’ ‘নেক’, ‘িুনাও’ ‘মৃ ত্ুযে এপাবে এিং ওপাবে’, ‘িাঘ’, ‘িোিে’, ‘হকলুেণ’, ‘র্ািান্ন্াবমে গাহড়’ ‘মানু বষে
গল্প’ এই একডর্ন গল্পবক রিবল হনবয়হল। উপবে উহেহখ্ত্ গল্পগুহলবত্ রদ্হখ্ প্রবত্যবক ত্াবদ্ে সামাহর্ক ও
আহথজক অিস্থাবন রথবক হনবর্ে সামথজ মবত্া সািাবাযে িাত্ িাহড়বয় হদ্বয়বল। ত্াো প্রবত্যবকই রা গবল্পে প্রযান
িহেি ত্া হকন্তু নয়। ত্বি গল্প পড়বত্ রগবলই এই সমস্ত মুখ্গুহল রিহে কবে আকষজ ণ কবে। মাহি ত্াে
রা িবনে কামনা-িাসনাবক ভুবল অসিায় নােীবক হনোপদ্ স্থাবন রপৌঁবল হদ্বত্ িযয় কবেবল সমস্ত সঞ্চয়। উিাস্তু
হেহিবে রথবকও িুবকে দ্ু য হদ্বয় অভুক্ত হেশুে হখ্বদ্ হমহটবয়বল আে এক নােী। সবত্তাদ্ধজ মাসু দ্ র্ান র্ীিবনে
িুহাঁ ক হনবয় সু খ্ -স্বাচ্ছবন্দে অনাগত্ ভহিষযত্বক হপলবন রফবল িাের্ন রমবয়বক নােীবলালু বপে িাত্ রথবক
িাাঁিাবত্ এহগবয় রগবল। এই সমস্ত মানহিক মুখ্গুহল আর্ও আমাবদ্ে মানু বষে প্রহত্ হিশ্বাস োখ্বত্ রেখ্ায়।
সূ িকেব্দ
প্রফুে োয়, রলাবটাগল্প, মানহিক আবিদ্ন, ত্রেহল্পক দ্েত্া
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প্রফুে োবয়ে রলাটগল্প: মানহিক মুখ্
হিদ্ু যৎ মণ্ডল
হিংে েত্াব্দীে ষাট-সত্তে দ্েবকে পহেবিে হলল সিবিবয় অহস্থেময়। এই সমবয়ে ইহত্িাসটা রদ্খ্বলই রিািা
াাবি- ১৯৬২রত্ িীন ভােত্াু দ্ধ, ১৯৬৩রত্ কহমউহনস্ট পাহটজ হিযাহিভক্ত, ১৯৬৪ সাবল কলকাত্া েিেত্লীবত্
লাি পুহলে সংঘষজ, ১৯৬৫রত্ ভােত্ পাহকস্তান াু দ্ধ, ১৯৬৬রত্ খ্াদ্য আবন্দালন, খ্ো ও খ্াদ্য সংকট, ১৯৬৭রত্
নকোল আবন্দালন ও িীন-ভােত্ সম্পবকজে হভহত্তবত্ হিত্ীয়িাে কহমউহনস্ট পাহটজে ভাগ িওয়া। ১৯৭১-এ মুহক্ত
াু দ্ধ, ১৯৭৬ সাবল র্রুহে অিস্থা র্াহে। এই সংকটকালবক হনবয় অবনক গল্প-উপনযাস েহিত্ িবয়বল। প্রফুে
োয় রসই সংকটকাবলও আস্থা রেবখ্বলন মানু বষে মানহিকত্াে উপে, হিশ্বাস িাোন হন।
প্রফুে োয় ত্াাঁে রা সমস্ত গবল্প মানহিক মু খ্গুহল ত্ুবল এবনবলন ত্াো রকউ সমাবর্ে উাঁিুস্তবেে মানু ষ নন,
হনম্নহিত্ত িা হনম্ন-মযযহিত্ত িা িত্ দ্হেদ্র। আমো আবলািনাে র্নয ‘মাহি’, ‘মানু ষ’, ‘ত্ুল একহট ঘটনা’, ‘রেষ
পাোহন’ ‘নেক’, ‘িুনাও’ ‘মৃ ত্ুযে এপাবে এিং ওপাবে’, ‘িাঘ’, ‘িোিে’, ‘হকলুেণ’, ‘র্ািান্ন্াবমে গাহড়’ ‘মানু বষে
গল্প’ এই একডর্ন গল্পবক রিবল হনবয়হল।
প্রফুে োবয়ে প্রথম গল্প ‘মাহি’, ‘রদ্ে’ পহিকায় প্রকাহেত্ িয়। গল্পহট রদ্েভাবগে পটভূহমকায় রলখ্া িয়।
গবল্পে প্রযান িহেি ফর্ল। ত্াে কার্ নদ্ীবত্ রন কা িাওয়া। ফর্ল ভাবলািাবস সহলমাবক, হকন্তু রসই সমবয়ে
হনয়মানু াায়ী নগদ্ একে িহেে টাকা না রপবল সহলমাে িািা হকলু ব ত্ই ফর্বলে সবঙ্গ সহলমাে হিবয় রদ্বি না,
শুযু ত্াই নয় রা আবগ টাকা রদ্বি হত্হন ত্াে সবঙ্গই রমবয় হিবয় হদ্বয় রদ্বিন।
“রসহদ্ন রথবক রা িবনে সমস্ত কামনাবক ঘাম-িোবনা পহেেবমে মূ বলয হকনিাে র্নয
একাগ্র হনষ্ঠায় রকোয়া রিবয় সওয়াহে পাে কবেবল। রদ্েবভাগ, সাভাে, িাসাইল,
রসানাোং- র্লিাংলাে হদ্কহদ্গবন্ত রন কা লুহ টবয়বল অহিোম। হদ্নোত্, পল-প্রিে,
ক্লাহন্ত-অিসাদ্- রকাবনা হকলুে হিসাি হলল না এই িবড়ে মবত্া হদ্নগুবলাবত্। সহলমাবক
হনবয় ঘে িাাঁযিাে র্নয অহিোম পহেেম িাহলবয় রগবল ফর্ল। ঘবেে রভত্ে সহলমাে
স্বপ্নবক হনহিড় কবে পাওয়াে র্নযই ঘবেে িাইবে এই োহন্তহিিীন আবয়ার্ন।”

১

সহলমাবক হিবয় কোে র্নয একে িহেে টাকা পুর্বত্ আে মাি হত্ন টাকা িাহক আবল। ফর্ল ভাবি কাল
রসই টাকাটা রর্াগাড় কবে এবকিাবে সহলমাে সবঙ্গ রদ্খ্া কেবি। সহলমাে সবঙ্গ রদ্খ্া কোে কথা হলল
ফর্বলে হদ্বনে রেবষ সন্ধযা রিলায়। সহলমাে কথা মবন পড়বত্ই ফর্ল ‘পাো’ রত্াবল, এমন সময় সওয়াহেে
গলা রোনা াায়। সওয়াহে ফর্বলে পহেহিত্, মালখ্ানগবেে ইয়াহলন। অবনক িাদ্ানু িাবদ্ে পবে দ্ে টাকাে
হিহনমবয় ফর্ল সওয়াহে হনবয় রাবত্ োহর্ িয়।
রদ্েভাবগে সময় ওপাে িাংলায় রা দ্াঙ্গা রদ্খ্া হগবয়হলল ইয়াহলন ত্াে সু বাাগ হনবয় ‘ত্াহত্ িাহড়ে িউ’রক
হনবয় আবস, ত্াে স্বামীবক িত্যা কবে। রিহে ভাড়ায় সওয়াহে পাওয়ায় ফর্বলে মবন সহলমাবক পাওয়াে স্বপ্নটা
আবো গাঢ় িবয় আবস। মবনে আনবন্দ গান যবে। এেই মবযয ইয়াহলবনে িােিাে আিমণ ও রিােখ্া ঢাকা
রমবয়মানু ষহটে প্রিল প্রহত্বোবযে ‘হিৎকােটা ফর্বলে হেো-িায়ু -মজ্জা ফুাঁবড় রিত্নায় হিাঁব য’ াায়। মবনে মবযয
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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সহলমাে স্বপ্নটা মুবল াায়। ‘সাদ্াহসযা মানু ষ ফর্ল মাহি’ মানু ষ রূপী োেবসে িাত্ রথবক একর্ন অসিায়
নােীবক িাাঁিাবত্ রকাবিে ‘অিযথজ লবেয’ ইয়াহলনবক হিদ্ধ কবে। ত্াাঁহত্ িাহড়ে িউহটবক ত্াে আত্মীয়-স্বর্বনে
কাবল রপৌঁবল রদ্ওয়াে র্নয রন কাে গলু ইটা ঘুহেবয় রদ্য় ত্াোপাো হস্টমােঘাবটে হদ্বক। সহলমাবক হিবয় কবে
স্ববপ্নে ঘে িাাঁযাে র্নয হত্ল হত্ল কবে রা টাকাটা র্হমবয়হলল, রাখ্ান ‘রথবক একহট টাকা হনবয় রিবিবস্ত হক
রদ্ার্বখ্ রগবলও কারুে রেিাই রনই’ রসখ্ানকাে টাকা হদ্বয় রমবয়টাে র্বনয

হটহকট হকবন কলকাত্াগামী

হস্টমাবে ত্ুবল রদ্য়, আে ত্ুবল রদ্ওয়াে সময় অিহেষ্ট টাকাটাও রমবয়টাে িাবত্ হদ্বয় রদ্য়।
রভাবেে ফুহট ফুহট আবলায় রমবয়হটে হদ্বক ত্াকাবত্ই ‘িহকবত্ে র্নয রমবয়হটে মুব খ্ রান সহলমাে আদ্ল
ফুবট রিরুল।’ এই একহট িাকযই প্রমান কবে রা ফর্বলে মবযয মানহিক গুণগুহল রদ্েভাবগে দ্াঙ্গাহিধ্বস্ত
সমবয়ও অটুট েবয়বল। রাখ্াবন ইয়াহলবনে মবত্া মানু ব ষে সংখ্যাই রিহে রসখ্াবন গল্পকাবেে দ্রষ্টািেু খ্ুাঁবর্
হনবয়বল ফর্লবক। রমবয়টাে র্নয হনবর্ে র্মাবনা টাকা হদ্বয় হটহকট হকনবত্ াািাে সময় ‘একটুেণ হিযা’
কবে, ‘িুবকে রভত্েটা একটু দ্ু ব ল’ ওবঠ ত্ােপবেই রসহদ্বক হপলন হফবে ত্াকায়। ফর্বলে রিত্না হঘবে থাবক
ঘুেবত্ থাবক একহটই প্রশ্ন
“যবলশ্বেীপাবেে মাহটবত্ হনভৃত্ লায়াত্রুে ত্লায় সহলমাবক হনবয় ঘে িাাঁযাে আবগ
োবত্ে িূে অন্ধকাবে কত্ িাে ইয়াহলনবদ্ে আহিভজাি িবি ত্াে রন কায়? কত্ িাে?”
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‘হকচ্ছুেণ’ গল্পহট রলখ্া িবয়বল উত্তে হিিাবেে সারদ্াহয়ক দ্াঙ্গাে পটভূহমকায়। দ্াঙ্গাে কােবণ ‘মাবযাপুো
হেহলফ কযাম্প’-এ আেয় হনবয়বল দ্াঙ্গা হিধ্বস্ত পাাঁি ল’টা গ্রাবমে িার্াে খ্াবনক মুসলমাবনো। উবত্তর্না কবম
এবলও ত্াবদ্ে কযাবম্প রেবখ্ রদ্ওয়া িয়। হদ্িাোহি পািাোে র্নয আঠাবো র্ন পুহ লবেে একহট িাহিনী
েবয়বল। র্ানকীপুো গাাঁও রথবক কাবর্ে আোয় েিবেে াাওয়াে পবথ পথেবম ক্লান্ত িবয় হত্হেেটা মানু ব ষে
একটা দ্ল ‘কযাবম্পে সামবনে কড়াইয়া গালগুবলাে ত্লায় রিাাঁিকা-িুিহকসু দ্ধ হুড়মুড় কবে িবস পবড়’। ত্াবদ্ে
রদ্বখ্ রত্বড় আবস আমজড গাডজ, হকন্তু গণুয়াে কাকুহত্ হমনহত্বত্ ত্াবদ্ে রসখ্াবন িসাে অনু মহত্ রদ্য়। রসই
সময় গণয়াে রলবলহট হখ্বদ্য় হিৎকাে কবে কাাঁদ্বত্ থাবক। গণুয়াে কাবল হকলু ই রনই রা রখ্বত্ রদ্বি, ত্াে
িউবয়ে িুবক একফুটা দ্ু যও রনই রা িাচ্চাবক খ্াওয়াবি। ওহদ্বক হেহলফ কযাবম্পে ‘খ্ুিই সাদ্াহসবয আে
ভালমানু ষ রগাবলে াু িক’ েহফকবক গণুয়াে সবঙ্গ কথা িলবত্ রদ্বখ্ রত্বড় আবস হেহলফ কযাবম্পে একদ্ল
াু িক। িাণহেহিবেে মুরুহব আবনায়াে িািাে কথায় োন্ত িয় উবত্তহর্ত্ াু িকহট। পবে িাচ্চাহটবক কাাঁদ্বত্ রদ্বখ্
েহফবকে মবত্া সাদ্াহসবয ত্াে িউ ত্াবক রডবক গণুয়াে িাচ্চাহটবক হনবত্ িবল। হেহলহফ কযাবম্পে সকবলে
রিাখ্ এহড়বয় েহফবকে িউ হনবর্ে িুবকে দ্ু য হদ্বয় গণুয়াে িাচ্চাহটবক িাাঁিায়। রাখ্াবন কযাবম্পে সিাই এহগবয়
আবস ত্াবদ্ে মােবত্ রসখ্াবন েহফক ও ত্াে িউ মানহিকত্াে ডাবক সাড়া হদ্বয় এহগবয় আবস গণুয়াে িাচ্চাবক
িাাঁিাবত্। মানিত্াে এ আবেকহদ্ক।
‘মানু ষ’ ‘হিটাে’ ‘পঞ্চাে িািান্ন্’ িলবেে ভবোসালাবলে গল্প। ভবোসালাবলে সাত্কুবল রকউ রনই, ‘হনবর্ে
রপবটে র্নয িবন-র্ঙ্গবল িা রলাকালবয় সিজেণ ত্াবক এত্ িযস্ত থাকবত্ িয় রা অনয হদ্বক রিাখ্ ত্ুবল
থাকাবিে সময় পাজন্ত পায় না’। ‘র্ীিন িা মানু ষ সম্ববন্ধ অহভজ্ঞত্া খ্ুিই কম ভবোসালাবলে। রর্ায়ান িয়বসে
শুরু রথবক িবনে হিংস্র র্ন্তু র্াবনায়াে আে খ্যাপা কুকুবেে রপলবন লু বট লু বট এত্গুবলা িলে রকবট রগবল
ত্াে’। রস াাবি রিকমপুে থবক রেেমুহে পািাড় রপহেবয় ভহকলগবে। াাওয়াে পবথ িৃ হষ্ট রিবপ আসায় আবো

২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজা ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal Onli ne Resea rch Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

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

কত্গুবলা ‘রদ্িাত্ী’ মানু বষে সবঙ্গ রসও িৃ হষ্টে িাত্ রথবক িাাঁিবত্ আেয় রনয় একহট ‘িাাঁক ড়া-মাথা হপপুল গাবলে
ত্লায়’। রসখ্াবনই রদ্খ্বত্ পায় আসন্ন্ প্রসিা একহট রমবয়বক। রমবয়হটও াাবি ভহকলগবে িাসপাত্াবল।
িৃ হষ্ট একটু যবে এবলই সিাই আিাে িাাঁটবত্ শুরু কবে। ভবোসালাল ও রমবয়হট রদ্িাত্ী রলাকগুবলাে রথবক
একটু হপহলবয় পবড়। রমবয়হটে সবঙ্গ কথা িবল িু িবত্ পাবে রস একা একাই িাসপাত্াবল াাবচ্ছ। ভবোসালাল
‘ইচ্ছা কেবল লম্বা লম্বা পা রফবল পািাবড়ে খ্াড়াই রিবয় অবনক উাঁিুবত্ উবঠ রাবত্ পাবে’। ‘হকন্তু রমবয়হটবক এ
অিস্থায় রফবল ত্াে পবে এহগবয় াাওয়া সম্ভি িহচ্ছল না।’ রমবয়হটে কাত্ে অনু বোবয ত্াবক একলা রফবল না
াাওয়াে প্রহত্শ্রুহত্ রদ্য়। রমবয়হটে সবঙ্গ সবঙ্গ িলবত্ িলবত্ িু িবত্ পাবে র্ল কাাঁদ্ায় হপলল পািাবড়ে ঢাল
রিবয় ওই অিস্থায় ত্াে একাে পবে পািাড় অহত্িম কো সম্ভি নয়। হকলু টা াাওয়াে পেই িুিবত্ পাবে ত্াে
পবে আে রিবট াাওয়া সম্ভি নয়। ত্খ্ন রস দ্ু বটা যু হ ত্ হদ্বয় রিালা িাহনবয় রমবয়হটবক কাাঁবয হনবয় পািাড় পাে
কোয়। ‘েেীবেে কাঠাবমা দ্ারুণ মর্িুত্’ িওয়া সবত্ত্বও একটা গভজিত্ী রমবয়বক কাাঁবয কবে পািাড় পাে
কোবত্ই সমস্ত েহক্ত ফুহেবয় আবস। হকন্তু রমবয়হটে াা অিস্থা ত্াবত্ ত্াে পবে িাসপাত্াবল রপৌঁবল না হদ্বয়
হকলুবত্ই আেবয়ে সন্ধাবন াাওয়া সম্ভি নয়। ত্াে েেীবেে আে রসই েহক্ত রনই রা রমবয়টাবক কাাঁবয কবেই
িাসপাত্াবল হনবয় াাবি। রেষ পাজ ন্ত রেষ সম্বল েঘু নাথ হসংবয়ে রদ্ওয়া দ্ে টাকা রথবক পাাঁি টাকা হদ্বয় একহট
িবয়ল গাহড় ভাড়া কবে। রমবয়টাবক ান্ত্রণায় কষ্ট রপবত্ রদ্বখ্ পেম মমত্ায় ত্াে হদ্বক ভেসাে একহট িাত্
িাহড়বয় রদ্য়। গাবড়ায়ানবক আবো িাে আনা রিহে রদ্ওয়াে কড়াবে ত্াে রিহেবকন োহলবয় কাপড় গেম কবে
রসাঁক হদ্বত্ থাবক। িাসপাত্াবল রপৌঁবল ডাক্তােিািুবক না রপবয় মহেয়া িবয় ডাক্তাবেে িাহড় খ্ুাঁবর্ রিে কবে
িাবত্ পাবয় যবে গহভজণী রমবয়হটবক ভহত্জ কবে রদ্য়। িাসপাত্াবল ভহত্জ কোে পবেও হকন্তু ভবোসালাবলে মবনে
মবযয রথবক দ্ু হিন্তা াায় না। রস োবি খ্াওয়াে আে রকাবনা রর্াগাড় না কবে রত্ত্ুবলে আিাে আে লঙ্কা হদ্বয়
একদ্লা রলালাে লাত্ু রখ্বয় একটা িাহড়ে রখ্ালা িাোন্দায় শুবয় থাবক।
পেহদ্ন সকাবল উবঠ সগহেগহল ঘাট িবয় পূ হণজয়া াািাে কথা ভাবি, পূ হণজয়া সময় মবত্া না রপ লাত্ পােবল
কার্টা িাত্ লাড়া িবয় াাবি। হকন্তু রমবয়টাে খ্িে না হনবয় রাবত্ পাবে না। িাসপাত্াবল হগবয় রমবয়টাে কবষ্টে
কথা শুবন ত্াে মন খ্াোপ িবয় াায়, সগহেগহল রাবত্ পাবে না। রমবয়টাে রকাবনা খ্িে না রপবয় ‘উবিবগ ত্াে
দ্ম িন্ধ িবয়’ আসাে উপিম িয় রসই সময় ডাক্তােিািু ত্াবক খ্িে রদ্য় রমবয়হটে ‘খ্ুিসু েৎ রগাো রলকড়া’
িবয়বল। ‘এিাে পেম হনহিবন্ত সগহেগহল ঘাট রপহেবয় রস পূ হণজয়া রাবত্ পাবে।’
ভবোসালাবলে একটাই হিন্তা দ্ু বিলা রপটপুবে রখ্বয় পৃ হথিীবত্ রিাঁবি থাকা, ত্াে র্নয রস রিবল হনবয়বল
খ্ুিই হনষ্ঠুে কমজ। ত্িুও ত্াে মবযয েবয়বল মানহিকত্াে এক অখ্ণ্ড সাম্রার্য। িৃ হষ্টে িাত্ রথবক িাাঁিবত্ ত্াবদ্ে
সবঙ্গ আবো দ্ে-িােটা রদ্িাত্ী মানু ষ আেয় হনবয়হলল হপপুল গাবলে ত্লায়। হকন্তু ত্াো কাবর্ে র্নয রর্াবে পা
িাহলবয় পািাড় পাে িবয় াায়। ত্াবদ্ে মবযয কােে রকাবনা লেয রনই গভজি ত্ী রমবয়হটে হদ্বক। অথি ‘র্ীিন িা
মানু ষ সম্ববন্ধ’ খ্ুিই কম অহভজ্ঞত্াে ভবোসালাল পেম মমত্ায় সািাবাযে িাত্ িাহড়বয় রদ্য়। েেীবেে েহক্ত িযয়
কবে, র্মাবনা রেষ সম্বল রথবক খ্েি কবে সওয়া পাাঁি টাকা।
‘ত্ুচ্ছ একহট ঘটনা’ গবল্পে হিষয়ও অবনকটা একই েকম, শুযু পহেবিে ও পাি-পািীো আলাদ্া। অযাংবলা
ইহণ্ডয়ানবদ্ে ওল্ড-এর্ রিাম িা িৃ দ্ধােম, নাম ‘রেলটাে’-এে সত্তবোযজ িাের্ন িৃ দ্ধ, র্ডজন, মযাক, রিনহে
হদ্িাকে িযানাহর্জ, হস্মথবদ্ে মহেয়া রিষ্টা কাবর্ে রমবয় মঙ্গলাে রমবয় দ্ু গজা ও ত্াে সবদ্যার্াত্বক িাাঁিাবনাে।
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হদ্িাকবেে শ্বাসকষ্ট রিবড় াায় ত্িুও ‘েেীবেে সিটুকু েহক্ত দ্ু ই পাবয় র্বড়া কবে ত্াো এহগবয় াায়’। মহেয়া
রিষ্টা কবে ত্াো রেষ পাজন্ত হকন্তু দ্ু গজা ও ত্াে সবদ্যার্াত্বক িাাঁিাবত্ সেম িয়। অথি মঙ্গলাে হনবর্ে সমাবর্ে
রলাকর্বনো হকন্তু রকউ এহগবয় আবস না ত্াে হিপবদ্ে হদ্বন।
‘মৃ ত্ুযে এপাবে এিং ওপাবে’ গল্পহট োর্বনহত্ক দ্বলে একর্ন সৎ আদ্জেিান রনত্া, সু হিনয় মর্ুমদ্াবেে
গল্প। সু হিনয়িািু কাবর্ কত্ায় কখ্নই আদ্জে ভ্রষ্ট িবত্ িান হন। এমনহক হনবর্ে দ্ু েসম্পবকজে আত্মীয় অহনয়
িিিত্জীে র্নযও নয়। হকন্তু একহদ্ন দ্বলে পেবমে সানযাবলে িাবপ পবড় অহময় িিিত্জীবক োমগঙ্গা র্ু ট
হমবল হিপ কযাহণ্টন কোে সু বাাগ কবে রদ্য়। পবে এই কােবণই ত্াে হিরুবদ্ধ স্বর্ন রপাষবণে অহভাগ রদ্হখ্বয়
ত্াাঁবক পাহটজ রথবক িহিষ্কাে কো। ত্খ্ন সু হিনয়িািুবক আেয় িবয়হলল কলকাত্া সংলগ্ন োহনিার্াে রথবক
পঞ্চাে রমইল দ্ূ বে পয়ােপুবে মন্মথ দ্াবসে িাহড়। মন্মথ দ্াস ‘সামানয একর্ন কৃষক, অল্পসল্প র্হমর্মা আবল।
একসময়’ সু হিনয়িািু ‘ত্াে হকলু উপকাে কবেহলবলন। রলাকটা অকৃত্জ্ঞ নয়, দ্ু ঃসমবয় ত্াাঁবক আেয় হদ্বয়বল।’
এই মন্মথ দ্াস গবল্পে প্রযান িহেি নয়, হকন্তু ত্াে মবযয আবল মানহিকত্া। রস উপকাহেে উপকাে ভুবল াায়
না। ত্ালাড়া সু িনয়িািুে দ্ু েসম্পবকজে ভাইবয়ে মানহিকত্া আবল। রসও পাহটজ রথবক িহিষ্কাে িিাে পবে অবনক
িাে সু িুনয়িািুবক ত্াে িাহড়বত্ হনবয় াািাে রিষ্টা কবেবল হকন্তু হত্হন াান হন। সু হিনয়িািুে দ্ু েিস্থাে র্বনয
িাে িাে কবে হনবর্বক দ্ায়ী কবেবল“অপোযবিাবয আমাে সমস্ত মন আচ্ছন্ন্ িবয় হগবয়হলল। সম্পূ ণজ না িবলও, সু হিনয়দ্াে
এই অসম্মান আে লানঞ্ছনাে আযাআহযে র্নয আহম দ্ায়ী।... আমাে র্নয সু হিনয়দ্া রা
হনদ্ারুণ েহত্গ্রস্ত, এই ভািনটা আমাবক রান িার্াে নবখ্ হিেহলল।”

৩

মন্মথে মুবখ্ সু হিনয়িািু ে মৃ ত্ুযে খ্িে শুবন আে একমুিূত্জ রদ্হে না কবে রিহেবয় পবড়। মন্মথ সু হিনয়িািুে
আে রকাবনা আত্মীে কথা র্ানত্ না িবলই ত্াাঁবক দ্াি কোে র্নয অহময়িািুবক হনবত্ আবসন। মানিত্াে এও
রত্া একহট হদ্ক।
‘র্ািান্ন্াবমে গাহড়’ সত্তে িলে িয়বসে িৃ দ্ধ মাসু দ্ র্ান-এে গল্প। মাসু দ্ র্ান সৎ নযায়পোয়ণ গাহড় রপ্রহমক
একর্ন মানু ষ। এখ্ন পৃ হথিীবত্ ত্াে রকউ রনই। রস পেমবিি কবে ত্াে গাহড়হটবক। হকন্তু গাহড়হটে িয়স
িওয়ায় এখ্ন আে রকউ পুেবনা মবডবলে গাআহড়বত্ উঠবত্ িায়। অবনকিাে গাহড়হট রিাঁবি রফলাে কথাও
পাকাপাহক িবয় াায় হকন্তু মাসু দ্ র্াবনে একত্াই েত্জ গাহড়ে সবঙ্গ ত্াবকও দ্রাইভাে হিবসবি হনবত্ িবি, হকন্তু
রকউ োহর্ না িওয়ায় গাহড় আে হিহি িয় না। রেষপাজন্ত েঘুিন্ত হসং মাসু দ্ র্াবনে েবত্জ ত্াে গাহড়হট হকবন
রনয় এিং র্াহনবয় রদ্ কবি কামত্াপুবে রাবত্ িবি। রসই মবত্া মাসু দ্ র্ান রভাবেে আবলা খ্ুি ভাল কবে
রফাটাে আবগই গাহড় হনবয় রিহেবয় পবড়। গাহড় িালাবত্ িালাবত্ ত্াে পঞ্চাে িলে আবগকাে কথা মবন পবড়।
রস সি কথা এখ্াবন িবল রলখ্াে আয়ত্ন আে িৃ হদ্ধ কেবত্ িায় না। রেষপাজন্ত এই সৎ রলাকটা হকভাবি
মানহিকত্াে পহেহিয় হদ্ল ত্াে কথাই িলি।
পহিম িাংলাে িডজাে রপহেবয় হিিাবে রপ লায়, ত্ােপে হকভাবি ত্াড়াত্াহড় কামত্াপুবে রপ লাবনা াাবি রসই
পথ যবে। রমইল হত্হেবেক াাওয়াে পে রদ্বখ্ দ্ু র্ন রলাক ত্াে হদ্বক লু বট আসবল। মাসাউদ্ র্ান রদ্বখ্
‘েক্তাক্ত, ভয়ঙ্কেভাবি র্খ্ম রলাকদ্ু ’রটা হনবর্বদ্ে কথা িলবল না; িােহট রমবয়বক িাাঁিাবনাে র্নয িযাকুলভাবিবি
শুযু আহর্জ র্ানাবচ্ছ।’ ত্খ্ন মাসু দ্ র্ান ত্াবদ্ে ডাবক সাড়া হদ্বয় রসই িােহট রমবয়বক িন্দুকিার্ র্গনলাবলে
িাত্ রথবক উদ্ধাে কেবত্ রলাবট। পবথে মবযয ত্াবদ্ে সবঙ্গ কথা িবল র্ানবত্ পাবে রা রসই িাের্ন রমবয়বক
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িাংলা মুেুক রথবক কার্ রদ্ওয়াে নাম কবে হনবয় হগবয় রকউ রিাঁবি রদ্য় র্গনলাবলে কাবল। সত্াএে িাাঁিাবত্
হগবয়ই ষাট-িাষ-হট্ট িলবেে দ্ু ই িৃ দ্ধ গবণহে ও যনপহত্ েক্তাক্ত িবয়বল। হকন্তু রমবয় িােবটবক র্গনলাবলে রডো
রথবক উদ্ধাে কেবত্ রপবেবল। ত্বি একনই ত্াবদ্েবক িাংো মুেুবক পাঠাবত্ না পােবল আিাে র্গনবেে
রলাবকো ত্াবদ্ে যবে হনবয় াাবি। ওই িৃ দ্ধা দ্ু ’রটাে আে রসই েহক্ত রনই রা ত্াো আিাে ত্াবদ্ে েো কেবত্
পাবে। ত্াবদ্ে কথা শুবন মাসু দ্ র্ান ত্াে অয়াঙ্গত্ ভহিষযবত্ে সমস্ত কথা ভুবল াায়। হঠক কবে রফবল ত্াে
কমজপন্থা
“এখ্ন ত্াে প্রথম কার্ িল িােবট রমবয়বক ত্াবদ্ে মা-িাবপে কাবল রপৌঁবল রদ্ওয়া।
একহদ্বন িাে র্ায়গায় াাওয়া সম্ভি িবি না, কম কবে দ্ু -হত্নহদ্ন রলবগ াাবি।
ত্ােপে কলকাত্ায় হফবে েঘুিন্ত হসং রা টাকাটা োস্থা খ্েি হিবসবি হদ্বয়হলবলন রসটা
ত্াাঁে পাটনাে হঠকানায় রফেত্ পাহঠবয় রদ্বি।”

৪

মানু বষে গল্প’ গবল্পও মানহিকত্াে আে একহদ্ক রদ্খ্বত্ পাই। ইংলণ্ড রথবক এবদ্বে গবিষণা কেবত্ আসা
ডবোহথবক িাাঁিাবত্ হগবয় প্রাণ াায় অবটািালক ললমবনে। রসই ডবোহথও ত্াাঁে স্মৃহ ত্েহক্ত িাহেবয় রফবল। পবে
স্মৃ হত্েহক্ত হফবে রপবল কৃত্জ্ঞত্া িবে মু ম্বইবয় আবস ললমবনে িািা অিবযে দ্ু সাবদ্ে সবঙ্গ রদ্খ্া কেবত্। ত্াে
র্নয ললমবনে মৃ ত্ুয িবয়বল ত্ােই হকলু েহত্পূ েবণে র্নয হকলু টাকা হদ্বত্ িায়। অিবযে দ্ু সাদ্ স্পষ্ট র্াহনবয়
রদ্য়
“রনহি, রনহি। রুপাইয়াে কথা িলবিন না মাঈহর্। খ্াত্াে মবত্া ত্াকত্ এখ্নও আমাে
আবল। ত্ালাড়া েবয়বল আমাে আেও দ্ু ই রলবল। ত্াোও পয়সা কামায়। আমাে হিহযিা
পুত্হু আে রলবলবমবয়ে কষ্ট িবি না। ভবগায়ান হঠক িাহলবয় রনবিন।’...িাোমর্াদ্
িদ্মােো আপনাে ইজ্জৎ নষ্ট কেবত্ রিষ্টা কেবি আে ললমন দ্াাঁহড়বয় দ্াাঁহড়বয় রদ্খ্বি,
আমাে ঘবে রত্মন রলবল র্ন্মায়হন। পয়সাে হকথা িবল আমাবক লজ্জা রদ্বিন না।”

৫

একর্ন হিবদ্হেনীবক িাাঁিাবত্ হগবয় হনবর্ে রোর্বগবে রলবল মাো রগবল ত্াে র্নয রকাবনা অহভবাাগ রনই।
শুযু ত্াই নয় রা রমবয়টা ইংলণ্ড রথবক ত্াবদ্েবকই টাকা হদ্বত্ ত্াবদ্ে সবঙ্গ রদ্খ্া কেবত্ এবসবল ত্াবক িলবত্
ত্াবক একিাে ভািবত্ িবচ্ছ না রা টাকা হদ্বয় রান লজ্জা রদ্ওয়া িয়। এই অিবযে দ্ু সাদ্ হকন্তু গবল্পে প্রযান
িহেি নয়। অথি সামানয একটু সমবয়ে র্বনয আমাবদ্ে সামবন এবস আমাবদ্ে হিন্তাভািনাবক অলট-পালট
কবে হদ্বয় াায়। আমাবদ্ে ভািবত্ রেখ্ায় রা মানু ষ এখ্নও টাকাে কাবল ত্াে মানহিকত্া িাহেবয় রফবলহন।
শুযু ত্াই নয় ত্াে আবেপ রা ললমন ত্াে রদ্বেে মানু ষই ত্াে ইজ্জত্ নষ্ট কেবত্ রগবল।
‘নেক’ গবল্প রদ্হখ্ রদ্বিাপর্ীিী সাহগয়া প্রিল িড়-র্বলে োবি মৃ ত্ুযে সবঙ্গ পাো লবড় ‘োমসীত্া মহন্দবেে
িড় পূ র্াহে হেউেঙ্ককে োস্ত্রী’রক সাোৎ মৃ ত্ুযে িাত্ রথবক িাাঁহিবয়বল। রনকীপুে রথবক র্নকপুে াাওয়াে পবথ
রন িে নদ্ী পাে িিাে সময় িৃ হষ্ট রনবম আবস আে প্রিল রস্রাবত্ রন কা উলবট াায়। এমন রস্রাত্ আবস রা
রকাবনাভাবি হনবর্বক হনবয় ডাঙায় উঠবত্ পাো াায় না। রসইমবত্া র্ীিন িাহর্ রেবখ্ সাহগবয় এহগবয় রগবল
ত্াাঁবক িাাঁিাবত্, হনবর্ে সমস্ত েহক্ত হদ্বয় অথজ হদ্বয় িাাঁিায় হেউেঙ্কে োস্ত্রীবক। ডাক্তাে পাওনলাবলে কাবল াখ্ন
র্ানবত্ পাবে রা ব্রাহ্মণ িযহক্তহট আর্ীিন ব্রহ্মিােী, সৎ, পহিি, োস্ত্রজ্ঞ ত্খ্ন রথবকই রিেযাপেীে প্রবত্যকহত্
রমবয় হঠক কবে রফবল রা ত্াো রকাবনা মবত্ই োস্ত্রীর্ীে মানসম্মান ইজ্জৎ নষ্ট িবত্ রদ্বি না। াত্েণ পাজন্ত
োস্ত্রীর্ীবক সু স্থ কবে পাঠাবত্ না পােবল ত্ত্েণ ত্াো ত্াবদ্ে অহদ্বক কাউবক ঢুকবত্ রদ্বি না। ত্াবদ্ে মবত্া
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নেবক েস্ত্রীহর্বক হনবয় রনবল িবল ত্াবদ্ে কু ণ্ঠাে রেষ রনই। আমো াাবদ্ে অপহিি িহল, াাবদ্ে িযিিাে কহে
আমাবদ্ে আনবন্দে র্নয র্গবত্ রা ত্াোই সি রথবক মানহিক গল্পকাে ত্া আে একিাে প্রমান কেবলন।
ষাট-সত্তে দ্েবকে রসই উত্তাল সমবয় গল্পকাে প্রফুে োয় মানু বষে মানহিকত্াে প্রহত্ আস্থা রেবখ্ন। ত্াাঁ ে
রিহেেভাগ গবল্পই এেকম দ্ু একটা মানহিক মুখ্ রদ্খ্বত্ পাওয়া াাবি। পহেসবেে সল্পত্াে র্নয আেও
কবয়কহট গবল্পে কথা আবলািনা কেবত্ পােলাম না । রসই গল্পগুহলবত্ও হত্হন মানহিকত্াে আেও হকলু হদ্ক
ত্ুবল যবেবলন। প্রসঙ্গত্ উবেখ্ কেবত্ পাহে ‘িোিে’, ‘িাঘ’, ‘িুনাও’, ‘রেষ পাোহন’ ‘িাাঁিাে র্নয’ প্রভৃহত্ গবল্পে
কথা। এই সমস্ত গবল্প হত্হন রদ্হখ্বয়বলন রা মানু ষগুবলা গহেি হকন্তু অসৎ নয়। ত্াো ত্াবদ্ে অিস্থান সম্পবকজও
সবিত্ন। ত্াবদ্ে রকাবনা উচ্চাো রনই ত্াবদ্ে একত্াই হিন্তা হককবে দ্ু বিলাে খ্ািাে রর্াগাড় কো াায়। রসই
হিন্তাবত্ই ত্াবদ্ে সাোহদ্ন কাবট পহেেবম। ত্াো কখ্নই ত্াবদ্ে রথবকও অসিায় িা দ্ু িজবলে উপে আহযপত্য
ফলাবত্ াায় না। িেং ত্াবদ্েবক সিানু ভূহত্ে রিাবখ্ রদ্বখ্। রেষ এই কথাই িলবত্ পাহে রা প্রফুে োবয়ে গল্প
পড়বত্ পড়বত্ মানু বষে মানহিকত্াে প্রহত্ আমাবদ্েও আস্থা আেও রিবড় াায়।
ত্থযসূ ি:
১। োয় প্রফুে। রেষ্ঠ গল্প। রদ্’র্ পািহলহেং। কলকাত্া ৭৩। পৃ ষ্ঠা ৩৮৪
২। ত পৃ ষ্ঠা ৩৯০
৩। ত পৃ ষ্ঠা ১৮৬-১৮৭
৪। ত পৃ ষ্ঠা ৪১৬
৫। ত পৃ ষ্ঠা ৩৮০
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‘রিাবখ্ে িাহল’: হিত্কজ রথবকই াায়
রলখ্ক-পহেহিহত্

রস েভ োয়
সি-হেেক, মাবিেডািহে িাই স্কুল, আহলপুেদ্ু য়াে
গবিষক, রকািহিিাে পঞ্চানন িমজা হিশ্বহিদ্যালয়
সম্পাদ্ক, হির্ল পহিকা
পহিমিঙ্গ, ভােত্
সাে-সংবেপ
হিহভন্ন্ সময় হিহভন্ন্ েিনাে র্নয েিীন্দ্রনাথবক হিহভন্ন্ সমাবলািবকে ত্ীব্র সমাবলািনা ও হনন্দাে িাবণ হিদ্ধ িবত্
িবয়হলল। িাংলা উপনযাস সাহিবত্যে আকাবেে উজ্জ্বল নেি ‘রিাবখ্ে িাহল’ এই েকমই একখ্াহন হিত্হকজত্
উপনযাসও িবট াাবক হনবয় আবলাহড়ত্ িবয়হলল সমকাল ও উত্তেকালও। নােীে রা ন আকািাে নগ্ন
আবলািনাে কােবণ সমাবর্ে স্বাস্থযিাহন ঘটবি িবল েিীন্দ্রনাবথে হিরুদ্ধ-সমাবলািনায় মু খ্ে এক রেণী; আিাে
এক দ্ল মবন কবেন ঔপনযাহসক সািবসে সবঙ্গ রকান মীমাংসা কেবত্ পাবেনহন, নীহত্বিায িাো আচ্ছন্ন্
িবয়বলন। ‘রিাবখ্ে িাহল’ হনবয় এ-াািৎ সমাবলািনা ও হিবিষণ কম িয়হন। আমো এখ্াবন নত্ুন কবে আিাে
‘রিাবখ্ে িাহল’ে আাঁব ত্ রপৌঁবল াাওয়াে রিষ্টা কেলাম প্রাসহঙ্গক নানান প্রবশ্নে উত্তে সন্ধান কেবত্।
সূ িকেব্দ
রিাবখ্ে িাহল, হিত্কজ, রপ্রম, প্রহত্হিংসা, সত্ীত্ব, আদ্েজ
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রিাবখ্ে িাহল : একহট হিত্হকজত্ েিীন্দ্র উপনযাস
রস েভ োয়
আযু হনক উপনযাবস িাস্তিত্া কথাহট রা হিবেষ অবথজ িযিহৃত্ িবয় থাবক ত্াাঁে সূ িনা েিীন্দ্রনাথ ঠাকুবেে ‘রিাবখ্ে
িাহল’ (১৯০৩)-রত্। রা নীহত্িাবদ্ে র্নয িহঙ্কমিন্দ্র কবঠাে সমাবলাহিত্ িন ত্াে রথবক মুক্ত এখ্াবন েিীন্দ্রনাথ।
ত্থযানু সন্ধান ও মনস্তত্ত্ব-হিবিষণই ‘রিাবখ্ে িাহল’ে লেয। এখ্াবন রা রপ্রম িহণজত্ িবয়বল ত্াবক সমার্
অনু বমাদ্ন কবে না এিং হনহষদ্ধ। হকন্তু রপ্রবমে রত্া আে র্াহত্ হিিাে রনই। ‘রিাবখ্ে িাহল’ িাংলাে প্রথম
সাথজক মনস্তাহত্ত্বক উপনযাস — এখ্াবন রপ্রবমে হিিাবে রকান নীহত্কথাে আড়ম্বে রনই, আবল রকিল রপ্রবমে
িমপহেণহত্ে পুঙ্খানু পুঙ্খ হিিেণ।
‘রিাবখ্ে িাহল’ প্রকাে িিাে পে এবক রকন্দ্র কবে মূ লত্ দ্ু ’হদ্ক রথবক েুব্ধ সমাবলািনা শুরু িয় —
সমাবর্ে দ্ু ই রমরু রথবক — প্রগত্ীেীল ও েেণেীল। েিীন্দ্রনাথ হনবর্ও রেষ র্ীিবন ‘রিাবখ্ে িাহল’ে
পহেণহত্ রা খ্ুি সু সঙ্গত্ িয়হন — একথা স্বীকাে কবেবলন িুদ্ধবদ্ি িসু বক রলখ্া একহট পবি —
“রিাবখ্ে িাহল রিেিাে অনহত্কাল পে রথবকই ত্াে সমাহপ্তটা হনবয় আহম মবন মবন
অনু ত্াপ কবে এবসহল, হনন্দাে িাো ত্াে প্রায়হিত্ত িওয়া উহিত্।”

১

অিেয েিীন্দ্রনাবথে এই অনু ত্াপটা প্রগহত্েীলবদ্ে পবে। আে েেণেীলবদ্ে পবে েিীন্দ্রনাবথে পেিত্জী
প্রয়াস ‘রন কাডুহি’।
হিযিা হিবনাহদ্নীে প্রহত্ রলখ্বকে সিানু ভূহত্ েেণেীলবদ্ে হিোবগে কােণ। খ্সড়ায় উপনযাসহটে নাম হলল
‘হিবনাহদ্নী’। এই িহেিবকহন্দ্রক নামহট িদ্বল পেিত্জীকাবল প্রকাবেে সময় িযেনািািী নামকেণ কো িয় —
‘রিাবখ্ে িাহল’। িাোসাবত্ে ‘িিজে িানবে’ে সাবথ হিবনাহদ্নীে হিবয়ে হকলুকাল পেই ত্াবক হিযিা িবত্ িয়।
গ্রামীণ অন্ধকােময় পহেবিে রথবক ত্াবক োর্লক্ষ্মী (গ্রাম সম্পবকজ হপহস) হনবয় আবস ত্াে িাহড়বত্, রাই
োর্লক্ষ্মীে রলবল মবিন্দ্রে সবঙ্গ একসময় হিবয়ে কথা উবঠহলল হিবনাহদ্নীে, হকন্তু কনযা না রদ্বখ্ই মবিন্দ্র ত্াে
রখ্য়াবলে িবে হিবয়ে প্রস্তািবক প্রত্যাখ্যান কবেহলল এিং ত্ােপে িন্ধু হিিােীে র্নয পািী রদ্খ্বত্ হগবয় হনবর্
পাি িবয় িসল; আোলত্া ওেবফ িুহনবক কেল হিবয়। মবিন্দ্র-আোে নিহিিাহিত্ র্ীিবন মা োর্লক্ষ্মীে আদ্ে
কবম াাওয়ায় অহভমানািত্ োর্লক্ষ্মী িাোসাবত্ হগবয় থাকল এিং রসখ্াবন হগবয় হিবনাহদ্নী কত্ৃজক াত্ন রপবয়
হিবনাহদ্নীবক িযূ কেবত্ না পাোে র্নয দ্ু ঃখ্ প্রকাে কেল এিং োর্লক্ষ্মী কত্ৃজক হিবনাহদ্নী মবিবন্দ্রে িাহড়বত্
আনীত্া িল। হিবনাহদ্নীবক রসই ঘবে আহত্থয হনবত্ িল রা ঘবে রস োর্োণী িবয় থাকবত্ পােত্। এখ্ান
রথবক হিবনাহদ্নী ত্াে নােীসু লভ র্াল হিস্তাে কবে মবিন্দ্রবক যোোয়ী কেবত্ থাবক , অনযহদ্বক এে মযয হদ্বয়
রস রিষ্টা কবে আোে প্রহত্ ত্াে ঈষজা প্রেমবনে, অত্ৃপ্ত রা িবনে দ্িবনে হনিৃ হত্তে, আে মবিন্দ্রবক এটুকু অন্তত্
িুহিবয় হদ্বত্ িায় রা হিবয়ে প্রস্তাি অস্বীকাে কবে মবিন্দ্র কত্খ্াহন ভুল কবেহলল — এে মবযয হলল হেহেত্া
িযহক্তত্বময়ী প্রখ্ে িুহদ্ধমত্ী হিবনাহদ্নীে র্য়লাবভে আনন্দ।
সমার্িহর্জত্ রপ্রমসমসযাে রূপায়বণ িাংলা সাহিত্য রকান কাবলই হপহলবয় থাবকহন। অিেয সমার্িহর্জত্ রপ্রম
হিহিত্ িবলও হিযিাে রপ্রম সমসযা হনবয় হিবেষ সেি িয়হন মযযাু বগে িাংলা সাহিত্য। অথি সমাবর্ে খ্ুি সত্য
হলল সমসযাহট। রিেীেভাগ রেবিই কু লীন হিযিাবদ্ে সিমেবণ রাবত্ িত্, হকন্তু রা সি রেবি রাবত্ িত্ না
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজা ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal Onli ne Resea rch Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

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

ত্াবদ্ে রপ্রম সমসযা মযযাু বগে কহিবদ্ে হিবেষ ভাহিত্ কবেহন — এহট খ্ুি দ্ু ঃবখ্ে কথা। হকন্তু উহনে েত্বকে
নির্াগেণ িাঙাহলবক হিযিাসমসযাে মত্ র্হটল সমসযাগুহলবক হনবয় ভাহিত্ কবে ত্ুলল। হিদ্যাসাগবেে প্রবিষ্টায়
ইংোর্ সেকাে হিযিাহিিাি আইবন ত্রত্হে কেল। সেকােী আইন িবলও সমার্ হকন্তু রমবন হনল না
হিযিাহিিািবক। আমাবদ্ে েেণেীল সমার্ র্গিল পাথবেে মবত্া ত্াে হিোিহেত্ অন্ধকােময় সংস্কােগুহল
যবে োখ্বত্ সবিষ্ট িল। উহনে েত্বকে ইহত্িাসটা িবয় উঠল িযাপক হিস্তৃত্ হিোিহেত্ েীহত্বক আাঁকবড় যবে
থাকা েেণেীল আে মুহষ্টবময় প্রিল প্রগহত্েীলবদ্ে িবে আবলাহড়ত্। হিযিাহিিাি সমসযা, হিযিাে রপ্রমসমসযা
হনবয় এই েত্বক সাহিত্য সেি িল। উপনযাবসে রেবি িহঙ্কমিবন্দ্রে ‘হিষিৃ ে’ এিং ‘কৃষ্ণকাবন্তে উইল’ — এই
সমসযাবকহন্দ্রক।
হিষিৃ ে উপনযাবস নবগন্দ্র ও সূ াজমুখ্ীে সু খ্ী দ্াম্পত্য র্ীিবন হিযিা কুন্দনহন্দনীে আহিভজাি। নবগন্দ্র
কুন্দনহন্দনীবক হিিাি কবেবল। াহদ্ও হিিাবিে িযাপাবে কুন্দনহন্দনীে রকান েকম সবিষ্টত্া হলল না; িা
নবগন্দ্রবক আকষজণ কোে রকান েকম রিষ্টা রস কবেহন। সদ্য রা িনিত্ী এই নােীহটে প্রহত্ নবগবন্দ্রে
আকষজণবক উপনযাসকাে রদ্হখ্বয়বলন রূপর্ রমাি রূবপ — রপ্রম রূবপ নয়। এিং উপনযাবসে সমাহপ্ত ঘবটবল
কুন্দনহন্দনীে হিষ রখ্বয় আত্মিত্যাে মযয হদ্বয়। স্রষ্টা এখ্াবন নীহত্ িা আদ্বেজে িাো পহেিাহলত্ িবয় এই োহস্ত
২

হিযান কবেবলন — “আমো হিষিৃ ে সমাপ্ত কহেলাম। ভেসা কহে, ইিাবত্ গৃ বি গৃ বি অমৃ ত্ ফহলবি।” িাঙালীে
দ্াম্পত্য র্ীিবন হিযিাে রপ্রম নামক হিষ রান প্রবিে না কবে নীহত্িাদ্ী িহঙ্কম রান রস িযাপাবে সািযান কবে
হদ্বচ্ছন। স্বাভাহিকভাবিই এই িযাপােহট রসকাবলে েেণেীলবদ্ে িািিা কুহড়বয়হলবলন। হকন্তু এখ্াবন িহঙ্কমিন্দ্র
অত্যন্ত অনযায়ভাবি রা কুন্দনহন্দনীে প্রহত্ অহিিাে কবে রগবলন ত্া সমকাবলে পাঠকবক ভাহিত্ কবেহন।
কুন্দনহন্দনীও রা একটা মানু ষ, ত্ােও রা কামনা-িাসনা-রপ্রম-িাওয়া-পাওয়া থাকবত্ পাবে — ত্া িহঙ্কমিন্দ্র
রিমালু ম িাদ্ হদ্বয় রগবলন এিং দ্াম্পত্য র্ীিবনে আদ্েজ, সূ াজমুখ্ীে মাযযবম সত্ীত্ব-পাহত্ব্রবত্ে আদ্েজ রূপায়বণ
এই উপনযাস প্রিােমুখ্ী।
অিেয ‘কৃষ্ণকাবন্তে উইল’-এ রোহিণী কুন্দনহন্দনীে মত্ এত্টা হনবিষ্ট নয়, িেং রস সবিত্নভাবিই
র্ীিনবক রভাগ কেবত্ রিবয়বল। রগাহিন্দলাল স্ত্রী ভ্রমেবক রলবড় রোহিণীবক হনবয় হনরুবিে িয়। হকন্তু এেপে
াখ্ন আমো রগাহিন্দলাল-রোহিণীবক রদ্খ্বত্ পাহচ্ছ ত্খ্ন রোহিণীে প্রহত্ রলখ্বকে অহিিাে প্রকট। পাপীয়সী
রোহিণীে রগাহিন্দলাল িযত্ীত্ও অনয পুরুবষে প্রহত্ আকষজণবক রদ্হখ্বয় রোহিণীে প্রহত্ পাঠবকে স্বাভাহিক
সিানু ভূহত্বক রলখ্ক ইবচ্ছ কবেই েু্ণ  কবেবলন। পাোপাহে রোহিণীে সবঙ্গ রথবক রগাহিন্দলাবলে র্ীিবন
হিষাদ্বক ঘনীভূত্ কবে রলখ্ক রদ্খ্াবত্ রিবয়বলন হিযিাহিিাি কবে কীরূপ ভয়ানক োহস্ত রপবত্ িয়।
রগাহিন্দলাবলে িাবত্ মৃ ত্ুয ঘবট রোহিণীে রগাহিন্দলাবলে সবন্দিবক মাযযম কবে।
হকন্তু ‘রিাবখ্ে িাহল’রত্ েিীন্দ্রনাথ সমার্নীহত্ে িাো িাহলত্ িবয় হিবনাহদ্নীবক োহস্ত রদ্নহন, িেং
হনোসক্তভাবি িহেি িণজনায় মনস্তাহত্ত্বক পদ্ধহত্ে প্রবয়াগ কবে িহেবিে ‘আাঁব ত্ে কথা’রক রটবন রিে কবেবলন;
ফলত্ঃ হিবনাহদ্নী ত্াে কামনা-িাসনা-ঈষজা-রিদ্না-আত্মসমপজণ সি হমবলহমবে পূ ণজাঙ্গ একহট িহেি — রা
উপনযাবসে প্রথম হদ্বক নােীবত্বে সাথজকত্া ও রপ্রমাকািা িহেত্াথজত্াে কামনায় হির্হয়নী; আিাে রপ্রবমে
পূ ণজত্ায় াখ্ন ত্াে র্ীিন হিগ্ধ িবয়বল ত্খ্ন রস পূ ণজর্ীিবনে পুণযপ্রভায় সকলবক কবেবল হিগ্ধ। েিীন্দ্রনাবথে
এই হনোসক্তভাবি কাহিনী িুনন স্বভািত্ই সমকাবলে েেণেীলবদ্ে হিরূপ কবেবল। অন্তত্ হিবনাহদ্নীে োহস্ত
হিযান হকংিা ত্াে র্ীিবনে সিজনাবেে হিিণ খ্ুি সম্ভি কাহিত্ হলল ত্াাঁবদ্ে কাবল।
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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রপ্রম িহঞ্চত্ নােীে মবন স্বাভাহিকভাবিই রপ্রমাকািা হিদ্যমান। এই রপ্রমাকািা ও ত্াে িযথজত্াে রিদ্না
হিবনাহদ্নীে মত্ হেহেত্া, সু ন্দেী, িাকপটীয়সী, প্রখ্ে িুহদ্ধমত্ী নােীে র্ীিবন সৃ হষ্ট কবেবল ত্ীব্র র্হটলত্া;
উপনযাবস র্ন্ম হদ্বয়বল নি-হিষিৃ বেে। হিবনাহদ্নীে রপ্রমিু ভুেু হৃদ্বয়ে প্রথম পহেিয় পাই িাোসাবত্ োর্লেী
ও হিিােীে অিস্থানকালীন হিিােীবক পাঠাবনা মবিন্দ্রে হিহঠ াখ্ন হিবনাহদ্নীে িাবত্ এবস পবড় —
“হিহঠে মবযয হিবনাহদ্নী কী েস পাইল, ত্ািা হিবনাহদ্নীই র্াবন। হকন্তু ত্ািা
রক ত্ুকেস নবি। িাে িাে কহেয়া পহড়বত্ পহড়বত্ ত্ািাে দ্ু ই িেু মযযাবহ্নে
িালু কাে মবত্া েহলবত্ লাহগল, ত্ািাে হনশ্বাস মরুভূহমে িাত্াবসে মবত্া উত্তপ্ত
িইয়া উহঠল।”

৩

মবিন্দ্র ত্াে নিদ্াম্পত্য র্ীিবনে েবঙ্গ-েিবসয আনবন্দ মাত্াল িবয় হিহঠখ্াহন হলবখ্হলল। োর্লক্ষ্মীে ত্াে রি মাে
প্রহত্ ঈষজাে ফবল মবিন্দ্র-আোে সংসাবে হিবনাহদ্নীে আহিভজাি িবয়বল এিং আোে সেলত্াে সু বাাগ হনবয়
হিবনাহদ্নী মবিন্দ্রে উপে শুরু কবেবল ত্াে হির্হয়নী েহক্তে পেীো। হিবনাহদ্নীে মনস্তবত্ত্বে প্রহত্হট পেত্
উবন্মািন কবেবলন রলখ্ক —
ক) “েুহযত্ হৃদ্য়া হিবনাহদ্নীও নিিযূ ে নিবপ্রবমে ইহত্িাস মাত্াবলে োলাময় মবদ্ে মবত্া কান পাহত্য়া পান
৪

কহেবত্ লাহগল। ত্ািাে মহস্তষ্ক মাহত্য়া েেীবেে েক্ত েহলয়া উহঠল।”

খ্) “আোে এই হিলানা, এই খ্াট রত্া একহদ্ন ত্ািােই র্নয অবপো কহেয়া হলল। হিবনাহদ্নী এই সু সহজ্জত্
েয়নঘবেে হদ্বক িায়, আে রসকথা হকলুবত্ই ভুহলবত্ পাবে না। এ ঘবে আর্ রস অহত্হথমাি — আর্ স্থান
৫

পাইয়াবল, কাল আিাে উহঠয়া াাইবত্ িইবি।”

গ) “ত্ািাে হেোয় হেোয় রান আগুন যহেয়া রগল। রস রা হদ্বক িায়, ত্ািাে রিাবখ্ রান স্ফুহলঙ্গিষজণ িইবত্
থাবক। এমন সু বখ্ে ঘেকন্ন্া — এমন রসািাবগে স্বামী। এ ঘেবক রা আহম োর্াে োর্ত্ব, এ স্বামীবক রা আহম
পাবয়ে দ্াস কহেয়া োহখ্বত্ পাহেত্াম। ত্খ্ন হক এ ঘবেে এই দ্ো, এ মানু বষে এই হলহে থাহকত্। আমাে
৬
র্ায়গায় হক না এই কহি খ্ুহক, এই রখ্লাে পুত্ুল!”

হিবনাহদ্নী আকষজবণ-উবপোয়, আদ্বে-অনাদ্বে, ললনায়, িাকিাত্ুবাজ , আোে রিনামীবত্ পি পাহঠবয়
মবিন্দ্রবক িেীভূত্ কেবত্ অগ্রসে িবয়বল। মবিন্দ্রও হিবনাহদ্নীে ফাাঁবদ্ যো হদ্বয় হনবর্ে পত্নবক হনহিত্
কবেবল। আিাে হিিােী ত্াবদ্ে সম্পবকজে মািখ্াবন িায সাযবল মবিন্দ্র হিিােীবক আোে প্রহত্ ত্াে দ্ু িজ লত্াে
অপিাদ্ হদ্বয় ত্াে অন্তঃপুবে আসাবক িন্ধ কেবত্ সবিষ্ট িবয়বল। এহদ্বক হিবনাহদ্নীে কাবল িমে মবিন্দ্রে
দ্ু িজলহিত্তত্া, অসংাম ও িযহক্তবত্বে অভাবিে পহেিয় প্রকাহেত্ িওয়াে পাোপাহে হিিােীে মিৎ িহেি, দ্ৃ ঢ়
রপ রুষ ও হনভজেবাাগয িযহক্তবত্বে পহেিয় উদ্ঘাহটত্ িবত্ থাবক, াাে ফবল হিবনাহদ্নী হিিােীে প্রহত্ অনু েক্ত
িবত্ থাবক। হকন্তু হিিােীে আোে প্রহত্ দ্ু িজলত্াে পহেিয় রপবয় হিবনাহদ্নী আিত্ ফণীে মত্ িবয় ওবঠ।
দ্মদ্বম িড়ুইভাহত্ে সময় হিিােীে রিাবখ্ হিবনাহদ্নীে রা রদ্িীমূ হ ত্জে পহেিয় ফুবট উবঠহলল, রসই রদ্িীত্ববক
হিবনাহদ্নীও রান হকলু টা হিশ্বাস কবে যবে োখ্বত্ িাইহলল। হকন্তু এিাবে প্রিল ঈষজায় ত্াে রদ্িীত্ব িুেমাে —
“একিাে এই মবিন্দ্রবক, এই হিিােীবক, হিবনাহদ্নী ত্ািাে পিাবত্ে লায়াে সহিত্
যু লায় লু হ ণ্ঠত্ কহেয়া িু িাইবত্ িায়, আোই িা রক আে হিবনাহদ্নীই িা রক! দ্ু র্বনে
মবযয কত্ প্রবভদ্!”
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এই স্থাবন হিবনাহদ্নী আত্মগত্ উচ্চােবণ হনবর্ে মৃ ত্ স্বামীবক ‘িাোসাবত্ে িিজে িানে’ িবলবল। আে হনবর্ে
প্রহত্ভাবক রকান পুরুবষে হিত্তবেবি অিযািত্ভাবি র্য়ী কেবত্ না রপবে েলন্ত েহক্তবেল উদ্যত্ কবে
সংিােমূ হত্জ যােণ কবেবল।
আোবক মবিন্দ্র কােীবত্ ত্াে কাকী (আোে মামী) অন্ন্পূ ণজাে কাবল পাহঠবয় হদ্বয় হিবনাহদ্নীে সবঙ্গ
সম্পকজটাবক িাঙ্গা কবে হনবত্ রিবয়বল। আো কােী রথবক হফবে আসাে পে ত্াে দ্াম্পত্য র্ীিবনে সমাহযটাই
রদ্বখ্বল রকিল, হিবনাহদ্নীে প্রহত্ কামনাে আগুবন ত্াে ঈশ্বোহযক মবিন্দ্র পুবড় লাই িবয় রগবল। মবিন্দ্র ত্াে
মাবয়ে সামবনই হিবনাহদ্নীবক আহ্বান র্াহনবয়বল ত্াে সাবথ ঘে লাড়িাে র্নয; আে োর্লক্ষ্মীে হত্েস্কাবেে
প্রত্ুযত্তে হিবসবি হিবনাহদ্নীও মবিন্দ্রে িাত্ যবে ত্াে সবঙ্গ ঘে রলবড় পবথ নামিাে প্রস্তাবি সম্মত্ িবয়বল।
োর্লক্ষ্মীবক এভাবি আিত্ কেিাে পেই হিবনাহদ্নীে হির্হয়নী সত্তাে অিসান ঘবটবল; এেপে রপ্রবমে
আত্মসমপজবণে পবথ িবলবল হিবনাহদ্নী। রসই হদ্নই হিবনাহদ্নী হিিােীে িাহড় হগবয় উপহস্থত্ িয়; হিিােীে
পাবয়ে কাবল িবস হনবর্বক সমপজণ কবে। মবিবন্দ্রে প্রহত্ হির্য়লাবভে পে হিবনাহদ্নী আত্মসমপজবণে র্নয
অযীে িয় হিিােীে রপ্রবম — হিিােী এখ্ন ত্াবক াা হনবদ্জে রদ্বি, াা োহস্ত রদ্বি হিবনাহদ্নী ত্াবকই পালন
কবে রপ্রবমে পূ র্াে আসবন যযানস্থা িবি। উপনযাবসে এই অংবে হিবনাহদ্নীে হিিােীে পদ্াু গল িুম্বন, হিিােীে
গলবদ্েবিষ্টন কবে পূ র্াে অঘজযস্বরূপ ‘সবদ্যাহিকহেত্ সু গহন্ধপুষ্পমেেী-ত্ুলয’ িুম্ববনান্মু খ্ মুখ্ হিিােীে রঠাাঁবটে
হদ্বক এহগবয় রদ্ওয়াে মবযয েবয়বল উপনযাবসে সিবিবয় সু ন্দে েৃ ঙ্গাে েবসে উৎসাে। হিিােী রস-োবত্ই
হিবনাহদ্নীবক রট্র্বন ত্ুবল হদ্বয় িাোসাত্ পাহঠবয় হদ্বয় আো-মবিবন্দ্রে সংসাে িাাঁিাবত্ ত্ৎপে িয় এিং ত্ােপে
র্ীিবন প্রথমিাে হিিােী হনবর্ে হিত্তহিিবেে হদ্বক মবনাসংবাাগ কেবত্ শুরু কবে।
হিবনাহদ্নীে িাোসাবত্ে গ্রামযর্ীিন এখ্ন িবয় ওবঠ দ্ু হিজষি, ত্িু হিিােীই এখ্ন ত্াে র্ীিনবদ্িত্া, ত্াে
পবিে অবপোয় অযীে িবয় থাবক হিবনাহদ্নী। হকন্তু রা মবিন্দ্রবক এত্হদ্ন রস আকষজণ কবেবল, পবথ রটবন
নাহমবয়বল — রসই মবিন্দ্র দ্ু ষ্টগ্রবিে মত্ ত্াে রপলবন যাহিত্ িয়; িাোসাত্ রথবক হিবনাহদ্নীবক হনবয় াায়।
এেপে হিবনাহদ্নী াা কবেবল, রাখ্াবন রগবল, রাখ্াবন রথবকবল ত্া হিিােীই রখ্াাঁবর্, হিিােীই অবপোয় এিং
ত্ীব্র হযক্কাবেে সবঙ্গ মবিন্দ্রবক ত্াে রথবক দ্ূ বে রঠবল রেবখ্ই।
হিবনাহদ্নীে র্নয মবিন্দ্র গৃ ি ত্যাগ কবেবল, আোে সিজনাে িবয়বল, হিবনাহদ্নী োর্লক্ষ্মীবক দ্ু ঃখ্ হদ্বয়বল,
ললনা-কপটত্াে আেবয় অন্তবেে ঈষজাে আগুবন দ্গ্ধ িবয় হিবনাহদ্নী আপন িাসনা িহেত্াথজ কেবত্ প্রয়াস
কবেবল — ত্িু ঔপনযাহসবকে হনবমজাি দ্ৃ হষ্টবত্ হিবনাহদ্নী খ্লনাহয়কা িয়হন, িবয়বল িাংলা সাহিবত্যে রেষ্ঠত্মা
নাহয়কা। রা রপ্রবমে অভাি ত্াে র্ীিনবক রুে কবেহলল, কবঠাে কবেহলল, ত্াবক হপোিী কবেহলল রসই
রপ্রবমেই সাযনায় রস সাধ্বী িবয়বল; উপনযাবসে পহেণহত্বত্ াখ্ন রস হিিােীে কাল রথবক ভাবলািাসাে
স্বীকৃহত্টুকু লাভ কবেবল ত্খ্ন রস ত্াে কলযাণময় দ্ীহপ্তবত্ হনবর্ রামন উজ্জ্বল িবয়বল রত্মহন আবলাকিষজণ
কবেবল সিজি। হিিােী ত্াবক েদ্ধা কবে ভালবিবস ত্াবক হিবয় কেবি াখ্ন িবলবল, কলযানময়ী হিনীহদ্নী ত্াবক
ত্খ্ন এভাবি হনেস্ত কেবত্ রিবয়বল —
“এই আমাে রেষ পুেস্কাে িইয়াবল। এই রাটুকু স্বীকাে কহেবল ইিাে রিহে আে
আহম হকলুই িাই না। ... আহম হিযিা, আহম হনহন্দত্া, সমস্ত সমাবর্ে কাবল আহম
রত্ামাবক লাহঞ্ছত্ কহেি, এ কখ্বনা িইবত্ই পাবে না। হল হল, এ কথা ত্ুহম মুব খ্
আহনবয়া না।”
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এমনহক রস রা-ঘে রভবঙবল রসই আো-মবিবন্দ্রে র্ীিবনও ত্াে আেীিজাদ্-িস্ত প্রসাহেত্ কবে হদ্বয়বল, লাভ
কবেবল োর্লক্ষ্মী ও অন্ন্পূ ণজাে রিি — ত্াে কলযানময়ী সাযনাে ফলস্বরূপ। রপ্রবমে সাথজকত্ায় এক
অত্ীহন্দ্রয়বলাবক উত্তীণজ িবয় রস মিীয়সী িবয়বল।
হিযিাহিিাি আইন স্বীকৃ ত্ িহুকাল পূ বিজ িবয় রগবলও আমাবদ্ে সমার্ রত্া ত্াবক অনু বমাদ্ন কবেহন।
হিযিাে র্ীিবন রশ্বত্িস্ত্র, একাদ্েী, রঘামটা, লাটা িুল আে কহঠন সংাম িযত্ীত্ রা ত্াে র্ীিবন আে হকলু
থাকবত্ পাবে আমাবদ্ে সমার্ ত্খ্নও ত্া মানবত্ পাবেহন। েিীন্দ্রনাথ হিবনাহদ্নীে মনস্তত্ত্ব হিবিষণ কবে এিং
রোহিণী িা কুন্দনহন্দনীে মত্ ত্াে পহেণহত্ না রদ্হখ্বয় এই সমাবর্ে এক রেণীে মানু বষে হিোগভার্ন িবিন,
এবত্ আে আিাজ কী?
েিীন্দ্রনাথ ‘রিাবখ্ে িাহল’ে সমাহপ্ত হনবয় মবন মবন রা অনু ত্াপ কবেবলন ত্া স্পষ্টত্ই েেণেীলবদ্ে পবে
নয়; ত্া দ্ৃ হষ্টভহঙ্গে াবথষ্ট আযু হনক না িওয়াে র্নয অথিা পহেণহত্টা খ্ুি হেল্পসঙ্গত্ না িওয়াে র্নয।
কাহিনীবত্ হিবনাহদ্নীে িহেবিে হকলুটা নাটকীয় পহেিত্জন সাহযত্ িবয়বল ত্াে হির্হয়নী সত্তা ত্যাগ ও
পূ র্াহেণী সত্তায় রূপান্তবেে মবযয। অিেয ত্াে এই পহেিত্জ ন এবকিাবে আকহস্মক িয় হন। দ্মদ্বম িড়ুইভাহত্ে
সময় হিবনাহদ্নীে মবযযকাে সাধ্বী সত্তাে অহস্তত্ব উবন্মাহিত্ িবয়হলল, ত্ােপে একাহযকিাে হিবনাহদ্নীে হিিােীে
প্রহত্ ভাবলািাসাে কথা প্রকাহেত্। হকন্তু হিিােী হিবনাহদ্নীবক এ িযাপাবে আমল না রদ্ওয়ায় হিবনাহদ্নী
সংিােক ভূহমকায় অিত্ীণজা। ত্থাহপ হিিােী াখ্ন হিবনাহদ্নীবক যাক্কা হদ্বয় রফবল িবল াায়, হিবনাহদ্নী রসই
আঘাবত্ে র্ায়গায় রকানও শুশ্রূষা কবেহন — ত্া হিিােীে প্রহত্ কত্কটা ভাবলািাসায় আে কত্কটা অনযাবয়ে
োহস্ত স্বরূপ রমবন হনবয়। এই আঘাত্ই হিবনাহদ্নীে ভহিষযৎ পহেিত্জবনে ইহঙ্গত্ িিন কেবল। আে পেিত্জীবত্
হিিােীে প্রহত্ েদ্ধাই ত্াবক আত্মপ্রহত্হষ্ঠত্ কবেবল, ত্াে অন্তবেে হিবোভিঞ্চলত্াবক প্রেহমত্ কবে ত্াবক হিগ্ধ
মহিমায় উন্ন্ীত্ কবেবল। হিবনাহদ্নীে এই রূপান্তে মনস্তত্বহিবোযী নয়। রস মবিন্দ্রবক আকষজণ কবেবল , ত্াে
ওপে প্রভুত্ব প্রহত্ষ্ঠা কেবত্ রিবয়বল রকিল ঈষজাে িবে। মবিন্দ্রবক রস ভালিাবসহন। ত্ালাড়া মবিবন্দ্রে
দ্াম্পত্যর্ীিন ঈষজাে িবে নষ্ট কেবত্ প্রিৃ ত্ত িবলও মবিবন্দ্রে সবঙ্গ দ্াম্পত্য র্ীিন হনবর্ স্থাপন কেবি মবিন্দ্রে
রপ্রমবক আোে সবঙ্গ ভাগ কবে — হিবনাহদ্নীে মবনে রিত্ন অিবিত্ন রকান স্তবে এমন ভািনা আসা সম্ভিও
না — অন্তত্ ত্াে াা পহেিয় পাই ত্াবত্ এ কথা িলাই াায়। হিবনাহদ্নীে রপ্রমাকািা মবিন্দ্রবক রকন্দ্র কবে
র্াগ্রত্ িবয়বল মাি — ত্ােপে রস খ্ুাঁবর্বল াথাথজ রপ্রমাস্পদ্ ও হনভজেবাাগয হনোপদ্ আেয়। হিবনাহদ্নীে
পহেিত্জন ত্াই আকহস্মক নয়।
হকন্তু প্রশ্ন রথবক াায় হিবনাহদ্নী হিিােীে হিিাি প্রস্তাি রমবন হনবত্ পােল না রকন? এ হক রলখ্বকে
নীহত্প্রিণত্াে অহত্বেক না হক কাহিনীে হেল্পসঙ্গত্ স্বাভাহিক পহেণাম এই? ত্দ্ু পহে আেও প্রশ্ন, এই
পহেণামবক রলখ্ক হক াথাথজ হেল্পসু ন্দে কবে হিহিত্ কেবত্ রপবেবলন?
‘রিাবখ্ে িাহল’ সমার্সমসযামূ লক উপনযাস নয়; নেনােীে হৃদ্য়িৃ হত্তে টানাবপাবড়বনে অপূ িজ েসায়ন একহট
পাহেিাহেক উপনযাস। ত্িু সমার্ এই উপনযাবস হনণজায়ক িবয়বল পহেণহত্ে রেবি। হিিােী াখ্ন হিবনাহদ্নীবক
র্াহনবয়বল রা রস হিবনাহদ্নীবক েদ্ধা কবে ভালবিবস হিবয় কেবত্ িায় — ত্খ্ন হিবনাহদ্নী রকিল হিযিাহিিাি
কেবল সমাবর্ হিিােীে হনন্দা িবি এই কথা রভবি হিিাি প্রস্তািবক প্রত্যাখ্যান কবেবল, হিিােীবক হনেস্ত
কবেবল। প্রায় একইেকম কথা িবল অন্ন্পূ ণজাও হিিােীবক হিিাি রথবক হিেত্ কেবত্ রিবয়বল।
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‘রিাবখ্ে িাহল’ উপনযাবস সমার্বক হিবেষভাবি রদ্খ্া াায়হন। সমাবর্ে সবঙ্গ িযহক্তে রা হিবোয ত্া এই
উপনযাবস রনই। হিবনাহদ্নীে িাোসাত্ হনিজাসনকাবল সমাবর্ে অহস্তত্ববক েীণভাবি অনু ভি কো হগবয়বল মাি।
হকন্তু হিিােী াখ্ন হিযিা হিবনাহদ্নীবক হিিাি কেবত্ রিবয়বল ত্খ্ন হিবনাহদ্নী হিিােীবক সমাবর্ে রিাবখ্
লাহঞ্ছত্ কেবত্ িায় না িবল ত্াে রপ্রবমে এই মিৎ ত্যাগ স্বীকাে। রপ্রবমে মহিমায় মহিমাহন্বত্ হিবনাহদ্নী ত্খ্ন
ত্পহস্বনী —
“পের্বন্ম রত্ামাবক পাইিাে র্নয আহম ত্পসযা কহেি — এ র্বন্ম আমাে আে হকলু
আো নাই, প্রাপয নাই। আহম অবনক দ্ু ঃখ্ হদ্য়াহল, অবনক দ্ু ঃখ্ পাইয়াহল, আমাে
অবনক হেো িইয়াবল। রস হেো াহদ্ ভুহলত্াম, ত্বি আহম রত্ামাবক িীন কহেয়া
আবো িীন িইত্াম। হকন্তু ত্ুহম উচ্চ আবলা িহলয়াই আর্ আহম আিাে মাথা ত্ুহলবত্
৯
পাহেয়াহল — এ আেয় আহম ভূহমসাৎ কহেি না।”

এই হিবচ্ছদ্-পহেণহত্ হনবয় সমাবলািবকে মন্তিয —
“কাহিনীে এই অহন্তমপবিজ সমার্ অহত্ হনমজমভাবি আত্মপ্রকাে কবে র্ীিবন
িড়িঞ্ঝায় পাু জদ্স্ত কুলায়প্রত্যােী কবপাত্-কবপাত্ীে মত্ দ্ু হট নেনােীে মবযয
১০
হিেহিবচ্ছবদ্ে হনষ্ঠুে আবদ্ে র্াহে কবেবল।”

‘রিাবখ্ে িাহল’ে পহেণহত্ হনবয় রোভ প্রকাে কবেবলন িু দ্ধবদ্ি িসু —
“আমো হিহস্মত্ িই এ কথা রভবি রা রলখ্ক — এিং রস রলখ্ক আে রকউ নন,
েিীন্দ্রনাথ — িস্তহলহপ-পুস্তবকে নীহত্িিবনে কাবল হিবনাহদ্নী এিং ত্াে হেল্পীহিবিবকে িহল হদ্বয়হলবলন রকমন কবে। রেষ পাজন্ত এ-হিষবয় সবন্দি থাবক না, রা
সৎসািস হনবয় হত্হন িইহট রলখ্া আেম্ভ কবেহলবলন, রেষ মুিূবত্জ হকম্বা মযযপবথই,
ত্াাঁবক ত্া পহেত্যাগ কবেহলবলা।”

১১

প্রগহত্েীলবদ্ে মত্হট িুদ্ধদ্ি িসু ে কথায় সু স্পষ্ট। সু কুমাে রসন র্াহনবয়বলন —
“অযু না কথা উহঠয়াবল, রিাবখ্ে িাহলে সমাহপ্তবত্ রা হিবনাহদ্নী-হিিােীে হিিাি
ঘটাবনা — রামন অবনককাল পবে িত্ুেবঙ্গ িইয়াবল — িয় নাই ত্ািাে কােণ হপত্া
রদ্বিন্দ্রনাথ হিযিা-হিিাি পলন্দ কহেবত্ন না।”

১২

‘িত্ুেঙ্গ’ ‘রিাবখ্ে িাহল’ে অবনক পবেে েিনা। ‘িত্ুেবঙ্গ’ েিীন্দ্রনাথ রাটা কেবত্ রপবেবলন রসটা ‘রিাবখ্ে
িাহল’ে সময় কোটা সম্ভি হলল না। অিেয ‘িত্ুেবঙ্গ’ও হিযিা দ্াহমনীে হিিাবিে পে দ্াহমনী-শ্রীহিলাস-রক রা
সমার্ কত্ৃজক হনহন্দত্ িবত্ িবয়হলল রস কথাও স্পষ্ট। ত্ালাড়া দ্াহমনীে মানস গঠন আে হিবনাহদ্নীে মানস
গঠনও হভন্ন্; দ্ু হট হভন্ন্ কাবলে হভন্ন্ ভাবিে সৃ হষ্ট।
িহঙ্কমিবন্দ্রে 'হিষিৃ ে' উপনযাবস নবগন্দ্র হিযিা কুন্দনহন্দনীবক হিিাি কবেবল অন্তত্ এই হিিাবে মবন িবত্
পাবে িহঙ্কমিন্দ্র েিীন্দ্রনাবথে অবনক পূ বিজই েিীন্দ্রনাবথে রিবয় আযু হ নক মবনাভাবিে পহেিয় হদ্বয়বলন। হকন্তু
এখ্াবন লেণীয় দ্ু -র্ন পাি-পািীে একর্বনে রকান মত্ামবত্ে েহক্ত িা িযহক্তত্ব হললনা, আে একর্বনে
সমার্বক উবপো কোে মত্ হিত্ত ও েমত্া হলল। হকন্তু হিবনাহদ্নী প্রখ্েিুহদ্ধোহলনী িযহক্তত্বময়ী নােী — াহদ্ও
প্রথম হদ্বক হির্বয়ে রনোয় রস ত্রিযবিযে গ্লাহনবক ভুবলহলল হকন্তু হিিােীে কাল রথবক েদ্ধা ভালিাসা ও
স্বীকৃহত্ লাবভে পে ত্াে হিত্াহিত্ জ্ঞান িবয়হলল। হিিােী ও হিবনাহদ্নীে িহেিবিহেষ্টয াা মুহদ্রত্ িবয়বল
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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উপনযাবস রসখ্াবন পহেণহত্ হিসাবি ত্াবদ্ে হিযিাহিিাবিে হসদ্ধান্তবক আকবড় যবে থাকা অপহেিাাজও হলল না।
ত্াই ত্রনহত্কত্াে দ্াহিবত্ েিীন্দ্রনাথ হিবচ্ছদ্বক গ্রিণ কবেহলবলন এমনটা ভািাও াবথষ্ট াু হক্তসঙ্গত্ নয়। িেং
হিিােী-হিবনাহদ্নীে হিিাি সম্পন্ন্ িবল উপনযাবসে আনন্দটুকু মাহট িত্ —‘হিেবি াত্ আনন্দ হমলবন ত্ত্ নাই’।
অনযহদ্বক হপত্াে ভবয় েিীন্দ্রনাথ ত্াবদ্ে হিবয় িবত্ রদ্নহন সমাবলািকবদ্ে এই াু হক্তবক নসযাৎ কবে সু কুমাে
রসন িবলন —
“রিাবখ্ে-িাহল িাহিে িইিাে সময় মিহষজ র্ীহিত্ হলবলন রস কথা সত্য। রদ্বিন্দ্রনাথ
রকানও হিযিা-হিিাি রদ্ন নাই রস কথাও হঠক, এিং হিযিা-হিিাি ত্াাঁিাে কাবল
িাঞ্ছনীয় হলল না ত্ািা সত্য িইবত্ পাবে। হকন্তু হপত্া িুদ্ধ িইয়া সম্পহত্ত িইবত্
িহঞ্চত্ কহেবিন এই ভািনায় েিীন্দ্রনাথ রিাবখ্ে-িাহল গবল্পে ‘স্বাভাহিক’ পহেণহত্
ঘহটবত্ রদ্ন নাই — এমন কল্পনা াাাঁিাো কবেন ত্াাঁিাো েিীন্দ্রনাথ-িযহক্তহটবক
রমাবটই িুহিবত্ পাবেন নাই এিং ত্াাঁিাে হেল্প অনু যািবনও ত্াাঁিাবদ্ে মবনাবাাগ
১৩

নাই।”

ত্বি উপনযাবসে িাস্তিত্া সম্পূ ণজ অেু্ণ  থাকত্ এিং হেল্পসঙ্গত্ িত্ াহদ্ হিিােীে হিিাি হসদ্ধান্ত রথবক
সবে আসাবক রলখ্ক আেও হিবিষণ কেবত্ন এিং োন্তেবসে মবযয কাহিনীবক সমাপ্ত না কেবত্ন। হিিােীে
হিিাি হসদ্ধান্ত রথবক সবে আসা রকিল হিবনাহদ্নী ও অন্ন্পূ ণজাে আপহত্ত রথবক িয়হন। অন্ন্পূ ণজাে আপহত্ত খ্ুি
ত্ীব্র হলল না; অনযহদ্বক হিবনাহদ্নীে আপহত্ত ও াু হক্তটুকু হিিােীে হিিাি হসদ্ধান্ত রথবক সবে আসিাে পবে
াবথষ্ট নয়। হিবনাহদ্নী একদ্া োর্লক্ষ্মীবক িবলহলল, “হনবর্ে মনও কী সিাই র্াবন।”

১৪

িস্তুত্ হিবনাহদ্নীে

হিিােীে হিিািপ্রস্তািবক এই প্রত্যাখ্যাবনে মবযয মবনে একহট স্তবেে ভািনাটুকু আবল মাি। হিিােী হিত্ীয়িাে
ত্াে সামবন হিিাি প্রস্তাি সমান রর্াবেে সবঙ্গ োখ্বল হিবনাহদ্নীে হদ্ক রথবক রা সম্পূ ণজ সম্মহত্ পাওয়া রাত্,
ত্া হিবনাহদ্নী িহেিহট পাজাবলািনা কেবলই অনু ভি কো াায়। রা হিবনাহদ্নী মবিবন্দ্রে িাহড়বত্ স্বাচ্ছন্দ ও
রা িনহিলাস রলবড় িাোসাবত্ে গ্রামযর্ীিবন হনিজাহসত্ িবয় হনবর্ে র্ীিবন অন্ধকাে লাড়া আে হকলু রদ্বখ্হন, রা
হিবনাহদ্নীে একমাি সাযনাে িবয়হলল হিিােী রসই হিবনাহদ্নী রা অন্তে রথবক হিিােীে হিিাি প্রস্তািবক
প্রত্যাখ্যান কবেহন — ত্া িু িবত্ হিবেষ অসু হিযাে কথা নয়। এই প্রত্যাখ্যানটুকু ত্াে ফেমাহলহটই হলল। না িবল
রস হিিােীে রসিাাবত্ন অংে গ্রিণ কেবত্ িাইত্ না; িযাপােটা ‘আিাে সাহযবল খ্াইি’ রগাবলে হলল।
‘রিাবখ্ে িাহল’রত্ মনস্তাহত্ত্বক হিবিষণ, আাঁবত্ে কথাবক রটবন রিে কেিাে রা পদ্ধহত্ েিীন্দ্রনাথ রগাটা
উপনযাবস গ্রিণ কবেবলন, রেষটায় ত্া এবস থমবক রগবল। ত্া না িবল রদ্খ্া রাত্ আপহত্তটা প্রযাণত্ হলল
হিিােীে হদ্ক রথবকই। ‘হিষিৃ ে’ ও ‘কৃষ্ণকাবন্তে উইল’-এ হিযিাহিিাবিে রা ভয়ংকে পহেণহত্ রদ্খ্াবনা িবয়বল
রসখ্াবন নবগন্দ্র ও রগাহিন্দলাল উভবয়েই সু খ্ী একহট দ্াম্পত্য র্ীিন হলল; হকন্তু হিিােী অহিিাহিত্। হিিােী
হেহেত্ (ইহেহনয়াহেং এিং ডাক্তাহে পবড়বল) এিং রস সমার্বক খ্ুি একটা রত্ায়াক্কা কবে এমন পহেিয়
উপনযাবস রনই। রস হিন্তা কবে কলযাবণে। হিিাবি অকলযাবণে হকলু হলল না। হিবনাহদ্নী রসই াু বগ হেহেত্া ও
িযহক্তত্বময়ী নােী। হিিােীে কাল রথবক াখ্ন হিত্ীয়িাে হিিািপ্রস্তাি রপল না ত্খ্ন হিবনাহদ্নী হনবর্ে রথবক
হিিােীে রসিাব্রবত্ অংে হনবত্ রিবয়বল রাখ্াবন অন্তত্ ভহিষযৎ সম্ভািনাে িীর্ অন্তত্ হনহিত্ থাকত্, হকন্তু
হিিােী হিবনাহদ্নীে রসই প্রস্তাি প্রত্যাখ্যান কবে ত্াবক কােীবত্ হনিজাসন হদ্ল। হিিােীে অন্তবেে হিযা-িে এিং
রসই হিযা-িবেে ফলশ্রুহত্ই সৃ হর্ত্ িবয়বল উপনযাবস। হকন্তু রলখ্ক এই হিযা-িেবক রদ্খ্ানহন, মনস্তত্ত্ব
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজা ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal Onli ne Resea rch Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

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

হিবিষণবক এখ্াবন হত্হন রিমালু ম িাদ্ হদ্বয়বলন। নবেন্দ্রনাথ হমবিে ‘রিনামিল’ উপনযাবস অরুণ রেষ পাজন্ত
হিযিা কেিীবক হিবয় কেবত্ পাবেহন; অরুণ হিহঠবত্ হলবখ্বল —
“রত্ামাে মৃ ত্ স্বামীবক আহম ঈষজা কহে, রত্ামাে র্ীিন্ত পুিবক ঈষজা কহে আে এই
দ্ু ই ঈষজাে কাাঁটাে মািখ্াবন আমাে ভাবলািাসাে ফুল। ফুল, হকন্তু ত্াে পোবগে
পেবত্ পেবত্ সংেয় আে হিবিবষে কীট। আমো ঘে িাাঁযবল কী িবি কেিী, রসই
১৫
কীট রা সমস্ত িাাঁযন টুকবো টুকবো কবে কাটবি।”

হিিােীে হিযা-িবেে উপাদ্ান িবত্ পােত্ এক. হিবনাহদ্নী হিযিা, দ্ু ই. মবিন্দ্র হিবনাহদ্নীে রপ্রবম উন্মত্ত
িবয়হলল, হত্ন. হিবনাহদ্নীে িহেবিে হিবোভ-িঞ্চলত্াে স্মৃহ ত্। হিিােী-হিবনাহদ্নীে রিদ্নাহিযু ে পহেণহত্হট
মনস্তত্ত্ব হিবিষণ িাদ্ হদ্বয় আকহস্মকভাবি োন্তেবসে মবযয সমাপ্ত িওয়ায় হেবল্পে িাহন িবয়বল।
ত্থযসূ ি:
১। িসু , িুদ্ধবদ্ি; েিীন্দ্রনাথ : কথাসািত্য; হনউ এর্ পািহলোসজ, কলকাত্া – ৯; পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৩; পৃ . –
১৩২।
২। িবট্টাপাযযায়, িহঙ্কম; হিষিৃ ে, িহঙ্কম েিনাসমগ্র (পঞ্চােত্ম পহেবচ্ছদ্)
http://www.bankim.rachanabali.nltr.org/node/786
৩। ঠাকুে, েিীন্দ্রনাথ; েিীন্দ্র েিনািলী (৭ম); পহিমিঙ্গ সেকাে, - ১৯৮৫; পৃ . – ২১০।
৪। ত্বদ্ি পৃ . – ২১৫।
৫। ত্বদ্ি পৃ . – ২১৬।
৬। ত্বদ্ি পৃ . – ২১৬।
৭। ত্বদ্ি পৃ . – ২৩৭।
৮। ত্বদ্ি পৃ . – ৩৩৪।
৯। ত্বদ্ি পৃ . – ৩৩৪।
১০। রদ্, সত্যব্রত্; েিীন্দ্র উপনযাস সমীো; প্রজ্ঞাহিকাে, কলকাত্া – ৯, ৩য় সংস্কেণ – ২০১০; পৃ . – ১২২।
১১। িসু , িুদ্ধবদ্ি; েিীন্দ্রনাথ : কথাসািত্য; হনউ এর্ পািহলোসজ, কলকাত্া – ৯; পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৩; পৃ . –
১৩২।
১২। রসন, সু কুমাে; িাঙ্গালা সাহিবত্যে ইহত্িাস, ৪থজ খ্ণ্ড; আনন্দ সপ্তম মুদ্রণ – ২০১২; পৃ . – ৩২৪।
১৩। ত্বদ্ি পৃ . – ৩২৪।
১৪। ঠাকুে, েিীন্দ্রনাথ; েিীন্দ্র েিনািলী (৭ম); পহিমিঙ্গ সেকাে, - ১৯৮৫; পৃ . – ২৮০।
১৫। হমি, নবেন্দ্রনাথ; রিনামিল; গ্রন্থালয় প্রাইবভট হলহমবটড, কলকাত্া – ৭৩; িত্ুথজ প্রকাে – ২০১০; পৃ . –
২৩২।
আকে গ্রন্থঃ
১। ঠাকুে, েিীন্দ্রনাথ; েিীন্দ্র েিনািলী (৭ম); পহিমিঙ্গ সেকাে, - ১৯৮৫।
সিায়ক গ্রন্থঃ
১। মুবখ্াপাযযায়, প্রভাত্কুমাে; েিীন্দ্র র্ীিনী (২য়); হিশ্বভােত্ী; ৩য় সংস্কেণ - ১৯৬১।
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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২। িবন্দযাপাযযায়, শ্রীকুমাে; িঙ্গসাহিবত্য উপনযাবসে যাো; মডানজ িুক এবর্হন্স প্রাইবভট হলহমবটড, কলকাত্া ৭৩;
পুনমুজদ্রণ – ২০১২।
৩। িবন্দযাপাযযায়, সবোর্; রদ্’র্ পািহলহেং, কলকাত্া ৭৩; ৫ম সংস্কেণ – ২০০৩।
৪। রি যু েী, নীেদ্ িন্দ্র; িাঙালী র্ীিবন েমণী; হমি ও রঘাষ পািহলোসজ প্রাঃ হলঃ,

কলকাত্া – ৭৩, সপ্তম

মুদ্রণ – ১৪১৬।
৫। িসু , িুদ্ধবদ্ি; েিীন্দ্রনাথ : কথাসািত্য; হনউ এর্ পািহলোসজ, কলকাত্া - ৯ পঞ্চম মুদ্র ণ ২০১৩।
৬। রদ্, সত্যব্রত্; েিীন্দ্র উপনযাস সমীো; প্রজ্ঞাহিকাে, কলকাত্া – ৯, ৩য় সংস্কেণ – ২০১০।
৭। গবঙ্গাপাযযায়, নাোয়ণ; কথাবকাহিদ্ েিীন্দ্রনাথ; িাকসাহিত্য (প্রা) হলহমবটড, কলকাত্া – ৯, ১৩৭৩।
৮। মর্ুমদ্াে, অিজনা; েিীন্দ্র উপনযাস পহেিমা, রদ্’র্ পািহলহেং, কলকাত্া ৭৩; ২০০৫।
৯। দ্াে, অমবেে; েিীন্দ্রনাবথে উপনযাবসে নিমূ লযায়ন; পুস্তক হিপহণ, কলকাত্া – ৯; ২য় সংস্কেণ – ২০০২।
১০। রসন, সু কুমাে; িাঙ্গালা সাহিবত্যে ইহত্িাস, ৪থজ খ্ণ্ড; আনন্দ সপ্তম মুদ্রণ – ২০১২।
১১। োয়, নীিাে েেন; েিীন্দ্র সাহিবত্যে ভূহমকা; হনউ এর্ পািহলোসজ, কলকাত্া – ৯; ষষ্ঠ মুদ্রণ – ১৪১৬।
১২। িবন্দযাপাযযায়, শ্রীকুমাে; েিীন্দ্র-সৃ হষ্ট-সমীো; ওহেবয়ন্ট িুক রকাম্পাহন, কলকাত্া – ৭; ৩য় পহেমাহর্জত্
সংস্কেণ – ১৪০৩।

২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজা ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal Onli ne Resea rch Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

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

কার্ী আব্দুল ওদ্ুদ্ ও সমকালীন প্রসঙ্গ
রলখ্ক-পহেহিহত্

িদ্রুবিার্া িারুন
পহিমিঙ্গ হসহভজল সাহভজবসে প্রাক্তন আহযকাহেক এিং
আন্তজর্াহত্ক মাত্ৃভাষা সবিত্নাত্া সহমহত্(ইমলা)-ে প্রহত্ষ্ঠাত্া সম্পাদ্ক।
সম্পাদ্ক, একুবেে ভািনা পহিকা
কলকাত্া, পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােসংবেপ
ওদ্ু দ্ যবমজ মুসলমান, র্বন্ম িাংগাহল, ভােত্ীয় িাংগাহল। আর্বকে িাংলাবদ্বেে িাংগাহলো রসই একই
সংস্কৃহত্ে উত্তোহযকােী। ভােবত্ে িহুত্বিাদ্ী সমার্ িযিস্থায় প্রসাহেত্ িে সকবলে র্নয উন্মু ক্ত। সি যবমজে ,
সি িবণজে, সি ভাষাে, সি প্রবদ্বেে মানু ষবদ্ে র্নয দ্োর্হদ্ল এই ভােত্িষজ। ওদ্ু দ্ সাবিিো ত্াাঁেই
প্রহত্হনহষত্ব কবেবলন, োমবমািন-েিীন্দ্রনাথ-নর্রুলও কবেবলন। এাঁবদ্ে স্থান-কাল হদ্বয় সীমাহয়ত্ কো কখ্নই
সমীিীন নয়। ওদ্ু দ্ রকন রগযাঁবট, েিীন্দ্রনাথ ও ইসলাবমে মিানিীবক হনবয় হত্নহট িই রলখ্াে স্বপ্ন রদ্বখ্হলবলন
ত্াাঁে অন্তহনহিত্ েিসয হত্হন ভাবলা র্ানবত্ন। অনু হমত্ িয় মনু ষযবত্বে রেষ্ঠত্ম উপাদ্ানগুহলে সন্ধান িয়বত্া
হত্হন এই মিামানিবদ্ে মবযযই খ্ুবাঁ র্ রপবয়হলবলন।
সূ িকেব্দ
আব্দু ল ওদ্ু দ্, মুহক্তহিন্তা, সংস্কৃহত্, মানহিকত্া
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কার্ী আব্দুল ওদ্ুদ্ ও সমকালীন প্রসঙ্গ
িদ্রুবিার্া িারুন
কার্ী আব্দু ল ওদ্ু দ্ ভােত্ীয়।পাহকস্তান সৃ হষ্ট িওয়াে পেও ভােত্ীয়। অথি এই ভােবত্ই হত্হন ব্রাত্য, হিস্মৃ ত্প্রায়
‘ফহসল’মাি। ত্াাঁে র্ন্ম পূ িজিবঙ্গ, কাাজকলাপ পহিমিবঙ্গ। র্ন্মভূহম িাগমাো গ্রাম, ফহেদ্পুে রর্লাে পাংলা
থানাে আেও দ্েটা গ্রাবমে মত্ই একটা, সালটা ১৮৯৪, মাস এহপ্রল, ত্াহেখ্ লাহবে, ত্াাঁে ভাষায় ‘িবনদ্ী’,হকন্ত
সঙ্গহত্হিিীন পহেিাে’। মৃ ত্ুযভূহম কলকাত্া, ৮/হি, ত্ােক দ্ত্ত রোড, রিকিাগান, ১৯রে রম, ১৯৭০।কলকাত্া
ত্াাঁে হপ্রয়স্থান নয়,রদ্েহিভাগ র্হনত্ অহভমান স্থান।বম লিাদ্ এিং যান্ধািাবদ্ে াু গ্ম -িন্ধন াখ্ন রদ্ে-হিভাবগে
মূ ল কােণ ত্খ্ন অথজ -রক লীনয ও আদ্েনীয় উচ্চাসবনে প্রবয়ার্ন াহদ্ এ িঙ্গ রথবক ও িবঙ্গ ত্াাঁবক রটবন হনবয়
রাবত্ পােবত্া, ত্বি রসটাই িত্ ত্াে আর্ন্ম লাহলত্ ‘ভােত্ীয়ত্ব’ নীহত্ে পহেপূ ণজ হিরুদ্ধিােণ। ওদ্ু বদ্ে মবত্া
পহেত্ জ্ঞান ও হিিাে রিাবযে ত্ীক্ষ্ণযী েুেযােসম্পন্ন্ মানু বষে পবে ত্া রমবন রনওয়া সম্ভি হলল না।ত্া িবল ত্া
িত্ হিন্দু রম লিাদ্বক রমবন হনবয় মুসহলম রম লিাবদ্ে কাবল অসিায় আত্ম-সমজপন।রম লিাদ্, ত্া রা যবমজে িা
রা যেবণেই রিাক, মূ লত্:একই,-একই মুদ্রাে এহপঠ-ওহপঠ মাি।অথি পহেিাস এই রা ঢাকাে িাংলা একাবডহম
াখ্ন ৬ খ্বে ত্াাঁে েিনািলী প্রকাে কবে, ত্খ্ণ পহিম িঙ্গ িাংলা একাবডহম মাি ৪৫ পৃ ষ্টা ত্াাঁে র্নয িোদ্ধ
কবে দ্ায় সাবে।কােণটাও সির্বিাযয, মুসলমান সম্পবকজ হিন্দুে রঘাে অজ্ঞত্া ও ঔদ্ধত্য।বা কােবণ ‘কাবফে’,
‘রমােবেক’ নর্রুলবক(সম্ভিত্: কথা িলবত্ না পাোয় এিং প্রায় উন্মাদ্ িওয়াে সু বাাবগ),কলকাত্া রথবক
উহড়বয় হনবয় ঢাকাে দ্খ্লদ্াহেবত্ব রেবখ্ রদ্ওয়া সম্ভি িয়, ‘র্াত্ীয় কহিে েূ নয পদ্হট’ পূ ণজ কবে সংখ্যাগহেষ্ট
র্নসাযােণবক সন্তুষ্ট কোে োর্বনহত্ক িাযয-িাযকত্া রথবক, রসই একই কােবণ ওদ্ু দ্বক উহঠবয় হনবয় াাওয়াে
ত্ত্ ত্াহগদ্ অনু ভূত্ িয়হন, কােণ পৃ হথিীে মানহিবি একহট স্বাযীন, সিজবভ ম িাংলাবদ্বেে অভুযদ্বয়ে আবগই
ত্াাঁে র্ীিনািসান ঘবট হগবয়হলল।হির্াহত্বত্বে কবঠাে সমাবলািক এিং অখ্ে িাংলাে হিন্দু-মুসহলম হমে
সংস্কৃহত্ে িাংগাহল-র্াত্ীয়ত্ািাবদ্ে স্বপ্নিােী পুরুষ, রিাঁব ি থাকবল িয়ত্ উিাহু িবয় হনবর্ই র্ন্মভূহমে ভূহম’ স্পেজ
কেবত্ন, আে এ াািৎকাল াহদ্ রিাঁবি থাকবত্ন, ত্রদ্িিবম, ত্ািবল ঢাকাে োিিাগ িত্ববেে ‘ত্রুণ প্রর্ন্ম’রদ্ে
আহলঙ্গন কেবত্ন, রকননা এো রা ত্াাঁেই উত্তেসূ েী, স্ববপ্নে হসপািী, নাবয়ক িেকন্দদ্ার্।
হিষয়টা রটবন আনা এই র্নয রা, ১৯২৬-এ ঢাকাে নিহেহেত্ সাহিহত্যক-হিন্তাহিদ্ হিদ্ধর্নো হমবল
প্রিাদ্ পুরুষ ডটে মুিম্মদ্ েিীদ্ু োিে সভাপহত্বত্ব ‘মুসহলম সাহিত্য সমার্’ গঠন কবেন ত্খ্ন ওদ্ু দ্ এিং ত্াাঁে
সমমনস্ক এক িাাঁক ত্রুণ িন্ধুিগজ,াাাঁবদ্ে মবযয কার্ী রমাত্ািাে রিাবসন (হাহন কার্ী নর্রুবলেও অকৃহিম িন্ধু
হলবলন), আিদ্ু ল কাহদ্ে, আিু ল রিাবসন, আিু ল ফর্ল, রমািাম্মদ্ কাবেম, কার্ী আবনায়ারুল কাহদ্ে, রমাত্ািাে
রিাবসন রি যু েী প্রমুখ্ স্বত্:সফূত্জভাবি ত্াবত্ রাাগদ্ান কবেন।িলা রাবত্ পাবে অিলায়ত্ন ইসলামী সাবিকী
রলিাবস প্রথম রপাঁব েক পুাঁত্বলন ত্াাঁোই। রিনহে হভহভয়ান হডবোর্ীে ‘অযাকাবডহমক অযাবসাহসবয়েন’-এে আদ্বল
‘ইয়ং রিঙ্গল’ আবন্দালবনে পহেিহত্জত্ ‘িুহদ্ধে মুহক্ত’আবন্দালন,-াাে মবযয হদ্বয় মুসহলম নির্াগেবণে স্বপ্ন
রদ্বখ্হলবলন ত্াাঁো।ত্বি উহনে েত্বকে ইয়ং রিঙ্গল-এে নিয াু িকো হিন্দু যমজবক রা ভাবি িযাবলে কবেহলবলন,
ঢাকাে মুসহলম াু িকো হকন্ত ত্া কবেন হন।াহদ্ও আিু ল রিাবসন িবলহলবলন, “ির্েত্ রমািাম্মবদ্ে একহট
হিখ্যাত্ িাণী িবচ্ছ, ‘ত্াখ্াোকু হি আখ্লাহকোি’, আোিে গুনািলীবত্ হিভূহষত্ িও,আোিে গুনািলীবত্
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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হিভূষত্ িওয়াে অথজ অনন্ত সদ্গুবন ভূহষত্ িওয়া, কাবর্ই মানু বষে উন্ন্হত্ে অন্ত রনই-রস ির্েত্ রমািাম্মবদ্ে
রিবয়ও িড় িবত্ পাবে।” অিেয রেষাংে হিষবয় মুক্ত -িুহদ্ধে ত্রুণো সকবল একমত্ হলবলন না।কােণ
ইসলাবমে নিীবক অহত্িম কোে দ্ূ :সািস ইহত্পূ বিজ রকি কখ্নও রদ্খ্ান হন। হকন্ত ওদ্ু বদ্ে হিবিষণও হলল
অনযরূপ: “ইসলাবমে ইহত্িাস িহুল পহেমান এক িযথজত্াে ইহত্িাস।ির্েত্ রমািাম্মবদ্ে সংাবমে সাযনা ত্াাঁে
মৃ ত্ুযে অল্প হকলু হদ্ন পেই আেবিে আহদ্ম উচ্ছৃ ঙ্খলত্াে ও পােবসযে হিলাস মত্তত্াে আিবত্জ পবড় হিপাজয়
রভাগ কবেহলল।...িুহদ্ধ হিিাে প্রভৃহত্ মানু বষে রেষ্ট সম্বল হিসর্জন হদ্বয় নত্র্ানু িবয় মিাপুরুবষে পাবয় গড়
িওয়া রা ত্াাঁে প্রহত্ সহত্যকাবেে েদ্ধা হনবিদ্ন নয়,ত্াাঁে প্রহত্ সহত্যকাবেে েদ্ধা হনবিদ্ন িবচ্ছ,প্রকাে এই
র্গবত্ে উপে দ্াাঁহড়বয় ত্াাঁে সাযনাবক সমস্ত প্রাণ ও মহস্তষ্ক হদ্বয় গ্রিণ কোয়,এিং অহযকাবেে প্রবয়ার্ন
িবল,ত্াাঁবক অহত্িম কোয়, রসই ত্বত্বে সন্ধান াাাঁবদ্ে কাল রথবক নি মুসহলবমে লাভ িবি রসই রেষ্ট
১
মুসলমান সাদ্ী িবিন ত্াবদ্ে অনযত্ম।” সাযেণ ভাবি ‘ইসলামী িালু নী’রত্ ত্াাঁে এই মন্তিয িহুল সমাবলাহিত্

এিং নর্রুবলে মত্ই ‘রমােবেকী িা রমানাবফকী’ হিন্তাপ্রসূ ত্ িবল হনহন্দত্,ত্িুও াথাবথজ রেখ্ সাদ্ীে মন্তিয
হলল, ‘ত্হেকত্ ির্ুর্ রখ্দ্মবত্ খ্লক, হনসত্ িত্সহিি্/ ও সাজ্জাদ্ও দ্লক হনসত্।” ‘সৃ হষ্টে রসিাই যমজ;
ত্সহিি র্ায়নামার্ ও আলখ্াোয় যমজ নাই।’এই িাণীহট োর্া োমবমািন োবয়েও খ্ুি হপ্রয় হলল িবল
নবগন্দ্রনাথ িবট্টাপাযযায় কৃত্ ‘োমবমািবনে র্ীিনী’ রথবক র্ানা াায়।আে োমবমািন ও েিীন্দ্রনাবথে ভািহেষয
আব্দু ল ওদ্ু বদ্ে র্নয এই মিত্ী র্ীিনী-িয় হলল প্রখ্ে মরু ত্ৃষ্ণায় ‘ওাবয়হসস’ হিবেষ।িুহদ্ধে-হিচ্ছুহেত্
ত্াৎেহণক উচ্ছ্বাস কখ্নও কখ্নও হিপাজয়কােীও িয়, ত্িু ত্া ত্াৎেহণকত্াে-রপোপবটই হিিাাজ, একর্ন
িযহক্তে সামহগ্রক র্ীিন দ্েজবনে মূ লসূ ি নয়।িযহক্ত ওদ্ু বদ্ে হিরুবদ্ধ যবমজে ত্রনহষ্টক ত্ুলাদ্বে ত্াাঁে রকানও িাণী
িা মন্তিযবক রটবন এবন অাথা কোঘাত্ কো িবয়বল, াা অর্স্রিাে অর্স্র মুসহলমবকই সিয কেবত্ িবয়বল
াু বগ াু বগ।সমার্ ত্াড়নাবক কখ্নই হিহলন্ন্ রকান িাষ্পীয় হিন্তা মবন কোে রকান কােণ রনই।ত্াে কােণ রিায
িয় ব্রে-হিষ্ণু-মবিশ্বে িা কৃষ্ণ-কালী-োমবক এককভাবি িা সামহগ্রক ভাবি অস্বীকাে কবেও রামন ‘হিন্দু’থাকা
াায়, মুসলমানবদ্ে রেবি একবমিাহিত্ীয়ম্ রেষ িাণী-িািক মিাপুরুবষে

রকান একহট িাণীবকও অস্বীকাে

কবে ‘মুসহলম’থাকা াায় না,অন্তত্:েেীয়বত্ে িুলবিো হিিাবে। রখ্ান্দকাে হসোর্ুল িক-একহট মন্তিয এবেবি
প্রহণযানবাাগয, ‘নর্রুবলে মবত্া ত্াাঁবকও ‘কাবফে’ িবল আখ্যাহয়ত্ কো িবয়বল।এে কােণ সিবর্ই
অনু বময়।সাহিত্য র্ীিবনে প্রােবম্ভই হত্হন ‘সবম্মাহিত্ মুসলমান’ নামক প্রিন্ধ হলবখ্ যমজান্ধ আবলমবদ্ে মযু িবি
রলাে হলবেপ কবেহলবলন।”হত্হন িবলহলবলন, “েেীয়বত্ে পুন:প্রিজত্ন অিেয অসম্ভি, রকননা অত্ীত্
অস্তহমত্,মৃ ত্; ত্াে রা অংে সর্ীি, রস ত্ুহম ও আহম; অত্ীত্ পুনর্জীহিত্ িবি না।” হিত্জক থাকবলও “পযানইসলাহমক হিন্তা মুসলমানবক িহিজমুখ্ী কবে, এিং স্ববদ্ে ও স্বর্াহত্ে প্রহত্ কবে উদ্াসীন।” ওদ্ু বদ্ে এই মন্তিয
রা প্রখ্ে িাস্তি িুহদ্ধসোত্ রস হিষবয় সংেয় না থাকাই স্বাভাহিক।
োমবমািন ও েিীন্দ্র িলবয় ওদ্ু বদ্ে প্রদ্হেণ ত্াাঁে িহেবিে স্বাভাহিক হনয়বমই সম্ভি িবয়হলল। ‘রনত্া
োমবমািন’ নাবম ত্াাঁে এক দ্ীঘজ প্রিবন্ধ হত্হন ভহক্তে ত্রনবিদ্য হনবিদ্ন কবেবলন গুরু োমবমািনবক, হাহন ত্াাঁে
রিাবখ্ হিন্দু -মুসহলম সমন্ববয়ে মূ ত্জ-প্রত্ীক। ‘োমবমািবনে হিোট হিত্ত হিন্দু-মুসলমান-এই দ্ু ই প্রিল যাোে
সঙ্গম স্থল হলল’; ত্াাঁে এই মন্তিয ত্াাঁে হিশ্বাসর্হনত্ আহঙ্গবক িয়বত্া াু হক্তসংগত্।আিাে েিীন্দ্রনাবথে রপ্রবম
হত্হন পবড়ন েিীন্দ্রনাথবক না রদ্বখ্ই, হত্হন ‘রসানাে ত্েীবত্’ পাহড় রদ্ওয়াে কথা রভবিবলন, রসানাে ত্েীবত্ না
রিবপই।েিীন্দ্রনাবথে সবঙ্গ ত্াাঁে সম্পবকজ সূ িনা ত্াাঁে ভাষাবত্, “প্রবিহেকা পাে কবে কলকাত্া াাই। রসখ্াবন
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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কবয়কহদ্ন এক হিন্দু ভদ্রবলাবকে িাসায় হললাম।হত্হন হলবলন একর্ন হেেক, একটু ব্রাহ্ম-রঘষা, রোর্ সন্ধযায়
ত্াাঁে িাসায় েিীন্দ্রনাবথে সদ্য প্রকাহেত্ ‘গীত্ােহল’ রথবক গান িত্।গানগুবলা শুবনই আহম মুগ্ধ িই,আে
েিীন্দ্রনাবথে রনাবভল প্রাইর্ পাওয়াে পূ বিজই গীত্ােহল হকহন।ত্ােপে রথবক আহম েিীন্দ্রনু োগী।” ত্াাঁে মবন
িবয়হলল েিীন্দ্রনাথবক র্ীিন-হদ্োেী হিসাবি গ্রিন কেবল খ্ুি একটা স্খলবনে আেংঙ্খা নাই। েিীন্দ্রানু োগ
রথবকই ত্াই ওদ্ু দ্ হত্নখ্াহন িই রলবখ্ন এিং রসই সবঙ্গ অসংখ্য প্রিন্ধও।১৯৩৬-এ েিীন্দ্রনাথ স্বয়ং ত্াাঁবক
আমন্ত্রন র্ানান োহন্তহনবকত্বন।রসই আহ্বাবন সাড়া হদ্বয় ওদ্ু দ্ পেপে হত্নিাে োহন্তহনবকত্বন হত্নহট িক্তৃ ত্া
রদ্ন াা কহিগুরুবকও ত্ৃপ্ত কোে র্নয াবথষ্ট িবল াু হক্তসংগত্ পদ্ধহত্ িবলই প্রত্ীয়মান িবয়হলল। ‘হিন্দুমুসলামন হিবোয’নাবম এক অহিস্মেণীয় িক্তৃত্া রদ্ন ওদ্ু দ্ হিশ্ব ভােত্ীবত্। ত্াাঁে িক্তৃ ত্াবক গুরুবত্বে সবঙ্গ
মাজাদ্া হদ্বয় পুস্তকাকাবে রিে িয় হিশ্বভােত্ীয় হিদ্যালয় রথবক।েিীন্দ্রনাথ রকন ওদ্ু দ্বক হদ্বয় উক্ত স্পেজকাত্ে
হিষবয় িক্তৃত্া রদ্ওয়া কবেহলবলন ত্াে ত্রকহফবয়ৎ প্রসবঙ্গ মন্তিয কবেন, “আব্দু ল ওদ্ু দ্ সাবিবিে হিত্তিৃ হত্তে
ঔদ্াাজ রসই হমলবনে একহট প্রেস্থ পথ-প্রদ্ীপ িবল াখ্ন আমাে কাবল প্রহত্ভাত্ িবয়বল ত্খ্নই আোহন্বত্ মবন
আহম ত্াাঁবক নমস্কাে কবেহল।বসই সবঙ্গ রদ্বখ্হল ত্াাঁে মননেীলত্া, ত্াাঁ ে পেপাত্িীন সূ ক্ষ্ম হিিােেহক্ত, িাংলা
ভাষায় ত্াাঁে প্রকাে েহক্তে হিহেষ্টত্া।ত্াই একহদ্ন সমাদ্ে পূ িজক ত্াবক োহন্তহনবকত্ন আেবম আহ্বান কবেহল,
২
অনু বোয কবেহল হিশ্বভােত্ী হিদ্যাভিবন িক্তৃ ত্া কোে র্নয।”

আর্ পাজন্ত ওদ্ু দ্বক হনবয় খ্ুি রিহে স্মৃ হত্িােনাে িযাপােটা ঘবটহন।বখ্ান্দকাে হসোর্ুল িক ত্াাঁ ে
র্ীিবনে উপে হকলুটা

আবলাকপাত্ কবেবলন।ত্াাঁ ে কথা রথবক র্ানা াায় ‘ওদ্ু দ্ ভািুক ও গম্ভীে প্রকৃহত্ে

মানু ষ হলবলন িবট,হকন্ত অসামাহর্ক হলবলন না।ঢাকাে নাহর্মুহিন রোবড় িাসকাবল ত্াাঁে িাসায় প্রায়ই
সাহিহত্যকবদ্ে মর্হলস িসবত্া।’ওদ্ু দ্ হলবলন দ্ীঘজবদ্িী, েযামিণজ, ঋর্ু প্রকৃহত্ে প্রিল িযহক্তত্বসম্পন্ন্ একহট
মানু ষ।কলকাত্াে কবলর্ স্টীট এলাকায় এক সময় রঘাোবফো কেবত্ন, িসবল দ্ু ’একখ্ানা িই
পড়বত্ন।কমবেড মর্ফফে আিাবমদ্ নাহক লাি র্ীিন রথবকই ওদ্ু দ্বক হিনবত্ন।ওদ্ু বদ্ে মৃ ত্ুযে পে ১২
আষাড়,১৩৭৭,রদ্ে পহিকায় মর্ফফে সাবিি ত্াাঁে স্মৃহত্িােণা কবে রলবখ্ন, “কার্ী আব্দু ল ওদ্ু বদ্ে সবঙ্গ
আমাে পহেিয় ১৯১৩ সাবল।বস িলে হত্হন মফ:সবলে রকান স্কুল িবত্ মযাহট্র্কুবেন পাে কবে এবস কলকাত্াে
রপ্রহসবডহন্স কবলর্ আই.এ.ক্লাবস ভহত্তজ িবয়হলবলন।থাকবত্ন গিণজবমন্ট রিকাে রিাবস্টবল।এটা আোে-গ্রার্ুবয়ট
লািবদ্ে রিাবস্টল।আহম রসই রিাবস্টবল িন্ধুবদ্ে সবঙ্গ রদ্খ্া কেবত্ রাত্াম।ত্াইবত্ ত্াে সবঙ্গ আমাে পহেিয়
িবয়হলল।হত্হন রি কস লাি হলবলন।” ১৯১৭ সাবল ওদ্ু দ্ রপ্রহসবডহন্স কবলর্ রথবক হি.এ.পাে কবেন।সংস্কৃ ত্
ত্াাঁে অনযত্ম হিষয় হলল।পবে অিেয আেিী এিং উদ্ু জ হেবখ্হলবলন কবলবর্ে িাইবে িযহক্তগত্ উবদ্যবগ।দ্ু ’িলে
পে কলকাত্া হিশ্বহিদ্যালয় রথবক অথজনীহত্বত্ এম.এ.পাে কবেন।১৯২০ সাবল ওদ্ু দ্ ড. দ্ীবনেিন্দ্র রসবনে
সু পাহেেিবম ঢাকা হিশ্বহিদ্যালবয় অযযাপনাে কাবর্ে সবঙ্গ াু ক্ত িন।ত্াে আবগ ওদ্ু দ্ থাকবত্ন ‘রমাসবলম
ভােত্’-এে আফর্ালু ল ইসলাবমে সবঙ্গ।ত সমবয় ‘িাংলা পটন রফেত্’ িাহিলদ্াে কহি কার্ী নর্রুলও
থাকবত্ন একই সবঙ্গ।অসারদ্াহয়ক হিন্তা ও রিত্নাে রেবি নর্রুল ও ওদ্ু দ্ হলবলন অহিস্মেনীয় র্ুহট।
ত্ুেবস্ক খ্হলফাত্বন্ত্রে হনপাত্কােী কামাল পাো ত্াাঁবদ্ে উভবয়ে রিাবখ্ ত্খ্ন ‘মবদ্জ মুসবলমীন।’ কার্ী নর্রুবলে
উচ্ছ্বাসভো কািয নাহটকা ‘কামাল পাো’ত সমবয়ে রলখ্া, ত্রুণ মুসহলম মানবস াা অহগ্ন স্ফুহলজবঙ্গে মত্ হিপ্ল্িী
রিত্নাে প্রত্যয় পত্াকা ত্ুবল যবেহলবলা:

২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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‘ত রেবপবল পাগলী মাবয়ে দ্ামাল রলবল কামাল ভাই,/ অসু ে পুবে রোে উবঠবল রর্ােবস সামাল৩
সামাল ভাই।/কামাল! ত্ু রন কামাল হকয়া ভাই।’/রিা রিা কামাল! ত্ু রন কামাল হকয়া ভাই।’

কার্ী আব্দু ল ওদ্ু দ্ও কামাল পাোবক হনবয় রিে হকলু প্রিন্ধ হলবখ্বলন।িাংলাে ইসলামদ্েদ্ী পিপহিকা গুবলা অিেয এই সবিে র্নয ভােী িযার্াে িবয়হলল এই দ্ু ই কার্ীে উপে। ইসলামী সনাত্ন হিন্তা
রিত্নাে রেবি এই দ্ু ’র্নবক নয়া উৎপাত্ িবলই মবন িবয়হলল।ত্াাঁবদ্ে উৎসাবি আগ-মাকজা রমাো-রম লিীে
দ্ল ত কার্ী র্ুহটে হিনী-এবলম হিবোযী কথািাত্জাবক যত্জবিযে মবযযই আনবত্ন না।াাবদ্ে িাবপর্-রম লনাউবলমাে সাহটজহফবকট রনই ত্াবদ্ে কথা শুনবি রক?কবয়কর্ন হিপথগামী ত্রুবনে ‘হেখ্া’রক হঘবে উিাম
নৃ ত্যবক পাগবলে প্রলাপকথা িবলই ত্াাঁো ফুৎকাবে উহড়বয় হদ্বয়হলবলন। ‘ইয়ঙ্গ-রিঙ্গল’-এে হিন্দুে
রলবলবমবয়বদ্ে াা সাবর্, ‘মুক্ত-হিন্তা’য় উন্মু ক্ত কহত্পয় মুসহলম ত্রুবনে ত্া সাবর্ না।যমজ-পহেিালনাে হস্টয়াহেং
াখ্ন ত্াবদ্ে িাবত্ রনই, ত্খ্ন সংস্কাবেে িাকা রা অহিবেই অত্বল ত্হলবয় াাবি রস হিশ্বাস সনাত্নী-ইসলাম
প্রিােকবদ্ে রষালআনাই হলল।হকন্ত এত্দ্সবত্বও কার্ী নর্রুবলে মত্ কার্ী ওদ্ু দ্বকও এক ইহে টলাবনা াায়
হন, রসও রত্া আর্ তহত্িাহসক সত্য।
অথি ওদ্ু দ্ ইসলাবমে মিান যমজপ্রিত্জবকে প্রহত্ হিেকালই েদ্ধােীল হলবলন, ত্াাঁে মিত্ব ও মািাত্ময
সম্পবকজ হত্হন কখ্নই রকান প্রশ্ন উত্থাপন কবেন হন।শুযু রপ্রহেত্ববক অহত্-অটলত্ব হদ্বয়

প্রকাোন্তবে

রপ ত্তহলকত্াে নয়া ফাাঁবদ্ পা হদ্বত্ াাবচ্ছ রা সি হিিােিীন মুসহলম সমার্ হত্হন ত্াে হিবোহযত্া কবেবলন
মাি।ইসলাবমে মূ ল হনয়ন্ত্রক সম্পবকজ ত্াাঁে িক্তিয, ‘মানু বষে সাষ্টাঙ্গ প্রনামবক পাজন্ত এই মিাপুরুষ গ্রিণ কবেন
হন।আে ত্াে আহিষ্কৃত্ রা িজ্রসাে রত্ হিদ্(এবকশ্বেত্ব), ত্াাঁে অিলহম্বত্ রা আিাজ অনাম্বড় সাংসহেক র্ীিন,
আবগ্নয় সামযিাদ্, আোিে পাবন রস সমবস্তে রা প্রিে আকষজ ন হকবসে সবঙ্গ ত্াে ত্ুলনা িবল?’ রপ্রহেত্
পুরুবষে এই মিামহিম হিিকল্প েিনাও রত্া ওদ্ু বদ্ে কৃহত্ত্ব, ইসলাবমে একত্বিাবদ্ে উপে ত্াাঁে আস্থা
অহস্তবত্বে মত্ই সাে সত্য।েিীন্দ্রনাবথে সবঙ্গ এইখ্াবন ত্াাঁে সু ক্ষ্ম পাথজকয। সাযােণভাবি রা রকান িুহদ্ধর্ীিীে
এটা অহিহদ্ত্ থাকাে কথা নয়।কােণ েিীন্দ্রনাথ এিং ওদ্ু দ্ যমজীয় রেবি উভবয়ই রকানিবমই োবস্ত্রে
সািজবভ মত্ববক অস্বীকাে কবেন হন।কােণহিবেবষ িযাপােটাও রত্া আবপহেক; ত্াই মুসহলম ওদ্ু দ্ রকানিবমই
োবস্ত্রে সািজর্ননীন ভূহমকাবক খ্াবটা কোে মত্ সািসী িা

দ্ু :সািসী রকানটাই িবত্ পাবেন হন।িেং ত্াাঁে

সু হিহন্তত্ মন্তিয িবচ্ছ এই রা, ‘রকান সাযনাে উত্তোহযকাে িংেসূ বি হনণজী ত্ িয় না, গত্ানু গহত্ক হেষযত্ব সূ বিও
হনণজীত্ িয় না।...মুক্ত হিিাে-িুহদ্ধে সবঙ্গ ইসলাবমে হকলু মাি হিবোয রনই।িেং রভবি রদ্খ্বল রিািা াাবি,
ইসলাবমে প্রাণভূত্ রত্ হিবদ্ে সাযনা, মুক্ত হিিােিুহদ্ধে সবঙ্গ ত্াে অঙ্গাঙ্গী স্বম্বন্ধ।’
িস্ত্ত্তত্: আব্দু ল ওদ্ু দ্ ত্াাঁে স্বীয় যমজ ইসলামবক সিল রদ্খ্বত্ রিবয়হলবলন,র্ঙ্গমত্াে েৃ ংখ্ল রথবক
উন্মু ক্ত কেবত্ রিবয়হলবলন।সু ফীিাবদ্ে সবঙ্গ ত্াে এই মবত্ে সু সামেসযত্া েবয়বল, েেীয়বত্ে িুল-রিো হিিাবে
রকানহদ্নই ‘আনাল িক’রদ্ে ‘অিম’রক দ্ািাবনা সম্ভি িয় হন, েেীয়হত্ সীমা লঙ্ঘন রিত্ু অিযাহেত্ োহস্তে
খ্ড়্গ ত্াাঁবদ্ে মাথায় রনবম আসবলও শ্বােত্ সবত্যে হসংিাসবন ত্াাঁো হকন্ত োবিনোিই রথবক রগবলন
হিেকাল।ত্রিদ্ু াজয িা ত্রিদ্গ্ধত্া রকানিবমই ত্াাঁবদ্ে রসই েীষজ -সবত্যে অন্তোয় িবত্ পাবেহন।কার্ী আব্দু ল ওদ্ু দ্
রত্া হলবলন হিহেষ্টাবথজ এই দ্লভুক্ত।ত্াই হিন্দুবত্বে হিপেীত্ আিেনবক রকানিবমই মু সলমানবত্বে মাপকাহঠ
হিসাবি হত্হন মানবত্ পাবেন হন।উদ্ািেণ ত্াাঁে িুহল রথবক সিবর্ই রিে কো াায়।খ্ামাবে যাবনে গাদ্া রেবখ্
রপটাবনাে আবগ রগাময় ও রগািে লড়া হদ্বয় ত্া রয ত্ কো মাবন যূ হল-ময়লাবক িাপা হদ্বয় হিশুদ্ধ কো,হকন্ত
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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রাবিত্ু এটা হিন্দু আিেণ ত্াই মুসলামবনে পবে হিষিৎ পহেত্যার্য িবল েেীয়ত্ী ফবত্ায়া র্াহে িস্ত্ত্ত ত্: রখ্াদ্
েেীয়বত্ে ভাোবেও খ্ুাঁবর্ পাওয়া কহঠন।ত্িু হিন্দু-হিবিষী হকলু কহিও এখ্াবন োবি-খ্াাঁড়া িবয় কাঠ রমাোে
ঢংবগ রগবয় উবঠন-“রগািবে রলপন্ত ঘে কাবফে আকাে/রগািে না পাক র্ান োস্ত্র মািাে।../রগামল মহনবষযে
িৃ ষ্টান্ন্ সমান/এ রথবক না হলপ ঘে রা িা মুসলমান।”
এ রান হঠক কার্ী নর্রুবলে আবেবপেই অনু েণন, “হিশ্ব াখ্ন আহগবয় িবলবল আমো ত্খ্নও িবস,
হিহি ত্ালাবকে ফবত্ায়া খ্ুাঁবর্হল রকত্াি িাদ্ীল িবষ।” রগাাঁবফে আগা পাহনবত্ রঠকবল পাহন নাপাক িবি-এই
হনবয় মুসলমানবদ্ে ত্কজহিত্বকজে িযাপাবে হত্ক্ত-হিেক্ত ওদ্ু দ্ াহদ্ যমজ-িযাপাহেবদ্ে রম েসী পাট্টাে ত্ল যবে টান
মাবেন, ত্বি রত্া হত্হন মিা হিত্াকাঙ্খী, মুস লমান সমাবর্ে ত্াাঁবক হনবয় েবণ:েবণ: নৃ ত্য কোে কথা।হকন্ত
মুসলমান সমাবর্ে র্ঙ্গমত্া এে অন্তোয়।ত্াো যমজ সংস্কােবক ত্ুহড় হদ্বয় শুযু উড়াবি না, যমজবক পহেষ্কাে কোে
আহ্বানবক পাজন্ত অস্বীকাে কেবি।
ভ্রাত্ৃ-হিবিষ িবল একহট কথা আবল াা কখ্নও কখ্নও রস র্বনযে সীমানাও লঙ্ঘন কবে াায়।ওদ্ু দ্
র্ীিবনে সূ িনা পবিজই এসি র্ানবত্ন; ত্াই সাো র্ীিন িযাপী ত্াাঁে সাযনা হলল সম্পবকজে ফাটলবক রমোমত্
কো, ত্াবক িাড়বত্ না রদ্ওয়া।মযযাু গ রথবক উভয় সমাবর্ে মবযয হিোর্মান হিবিষপূ ণজ সম্পকজবক রকমন কবে
সরীহত্ে সূ াঁবত্ায় র্ুবড় োখ্া াায়-এ িাসনা রথবকই হত্হন স্বীয় সমাবর্ে সীমানাবকও হকলুটা সঙ্কুহিত্ কেবত্
রিবয়বলন।কােণ ভােত্ীয় সমাবর্ হিন্দুত্ব এত্ গভীেভাবি প্রহথত্ এিং প্রহত্িন্ধীবক হনমূ জল কোে উদ্গ্র িাসনা
ত্াবক এমনভাবি ত্াহড়ত্ কবে াা কখ্নও কখ্নও োলীনত্াবকও প্রিসবন পহেণত্ কবে।বিত্নযমঙ্গবলে কহি
র্য়ানন্দ ত্াই িবলহলবলন: ‘ব্রােবণ ািবন িাদ্ াু বগ াু বগ আবল।’ কৃষ্ণদ্াস কহিোর্ মুসহলম োসকবক হদ্বয়
‘ইসলাম’ যমজবক খ্াবটা কবে ‘ত্রিষ্ণি যবমজে মহিমা প্রিােবক ব্রত্ িবল গ্রিন কবেহলবলন।শ্রীবিত্বনযে কাবল ত্কজ
াু বদ্ধ কার্ীে পোর্বয়ে পে ত্াাঁ ে স্বীকাবোহক্ত-‘ত্ুহম রা কাহিবল পহেত্ রসই সত্য িয়।/আযু হনক আমাে োস্ত্র
হিিােসি নয়।।/কহল্পত্ আমাে োস্ত্র আহম সি র্াহন।/র্াহত্ অনু ব োবয ত্িু রসই োস্ত্র মাহন।।’
স্বয়ং ভােত্িবন্দ্রে র্িানীবত্ও আমো অনু রূপ হিবিবষে পহেিয় পাই।র্ািাঙ্গীে িাদ্ো ভিানবন্দে কাবল
যমজ-সম্পকজীত্ ত্বকজ পোস্ত িবয় নহত্ স্বীকাে কবে িবলবলন-‘অযম ািন আহম ত্পসযা হক র্াহন।/অযম্মজবে যমজ
িহল, যম্মজ নাহি মাহন।।’অযম ািনকুবল র্ন্মগ্রিন কবে হত্হন রেষ পাজন্ত ইসলাম যমজব ক অসাে িবল স্বীকাে
কবেবলন; ত্াই ভিানবন্দে কাবল ভােত্ সম্রাবটে হিনীত্ প্রাথজনা:‘র্ািাঙ্গীে কবিন ঠাকুে রমাবে িাাঁিা।/ভালমবত্
িুহিনু রত্ামাে রদ্িী সাাঁিা।।’/অত্:পে-‘র্ািাঙ্গীে রঢড়ী হদ্লা সকল েিবে/অন্ন্পূ ণজা পূ র্া সবি কে ঘবে ঘবে।’
ফবল-‘িার্ী কার্ী কােী আহদ্ ািন াািত্।/সবজেদ্ধ পাত্ো (িাদ্ো)িইল দ্েিত্।।’এবত্ও ভােত্িবন্দ্রে োগ
কবমহন।বনবড় ািনবক এত্ সিবর্ই রেিাই হদ্বত্ ত্াে মন িায়হন, ত্াই অবিত্ুক ভাবি পদ্জানেীল মুসলমান
নােীবদ্ে হিদ্ধ কবেবলন িযঙ্গর্াবল:‘িৎসে পবনে রষাল িয়স আমাে।/িবম িবম িদ্হলনু

এগাে

ভাত্াে।।/খ্েম লাহড়য়া রা িা হনকা কবে োড়।’/এবক লাহড় গাই রান যবে আে ষাাঁড়।।’
স্বাভাহিকভাবি ‘োয়গুনাকাে’-এে গুনািলী মুসহলম সমার্বক অসহিষ্ণু কবেবল,াহদ্ও রসই অসহিষ্ণুত্া
রকানিবমই কাময নয়,হঢবলে িদ্বল হঢল িা দ্াাঁবত্ে িদ্বল দ্াাঁত্ কখ্নই সু স্থ িুহদ্ধে পহেিায়ক নবি।ত্িুও হকলু
হকলু মুসহলম প্রহত্হিয়া স্বরূপ ত্াো ত্াবদ্ে রলখ্াে হিন্দুবদ্ে ‘কাবফে’, ‘মালাউন’ ‘রি-িীন’, ‘রিেো’,
‘র্ািান্ন্াবমে নু হড়’এ সি িবল হিবিবষে োলাবক হকলুটা প্রেহমত্ কোে রিষ্টা কবেবলন।এ রান দ্ু ই সত্ীবনে
িগড়া, সি হকলুব ত্ই িাড়ািাহড় আে োলা।উভয় যবমজে যমজ পহেত্বদ্ে এই পােস্পাহেক কাদ্া রলাড়ালুহড় হেশুে
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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িালহখ্লযত্া লাড়া আে হকলু নয়।বা রকান হিিােবিায সম্পন্ন্ মানু বষে এই সি শুনবল িাহস পাবি। ওদ্ু দ্ ত্াই
োন্ত, সমাহিত্, ‘হখ্হস্ত-রখ্উড়’-এে োস্তা রথবক সবে এবস স্বীয় সমাবর্ে ময়নাত্দ্বন্ত আগ্রিাহন্বত্
িবয়হলবলন।উবিেয প্রহত্িন্ধী সমার্বক সোসহে িন্ধাু বদ্ধ আহ্বান নয়, আত্ম-হিনবয়ে মাযযবম সিিত্
রেখ্াবনা।আত্মর্ীিনীমূ লক হিহঠবত্ ওদ্ু দ্ ত্াই হলবখ্বলন: ‘যমজবক ভালিাসবত্ িবি, হকন্ত রগাাঁড়াহম অিল-এই
যােনায় আহম উপনীত্ িই প্রবিহেকা পাবেে পূ বিজই।’ িাংলাে হিস্তীনজ এলাকায় মুসলমান যমজ প্রিাে িবয়হলল
মুসহলম ‘সাযক-দ্েবিে-ত্াবেবখ্দ্ু হনয়াবদ্ে হনষ্কলু ষ হনমজল িাহেহিক আকষজবন, রকান োসবকে েক্ত-িেু িা
ত্েিাহেে রর্াবে নয়, ওদ্ু দ্ এই সত্যবক সিজাস্তকেবন মানবত্ন।ত্াই ‘িাংলাে মুসলামাবনে কথা’ প্রিবন্ধ হত্হন
ত্াাঁে স্ব-যবমজে মানু ষবদ্ে োগ কমাবনাে দ্াওয়াই স্বরূপ েমাই পহেবত্ে ‘েূ নয পুোন’রক িাহত্য়াে স্বরূপ িযিিাে
কবেবলন।
‘যম্মজ ত্রিলযি র্িন রূপী=মাথাএ কাল টুহপ/িাবত্ রসাবভ হিকি কামান।/িাহপয়া উত্তে িয়=হিভূিবন
লাবগ ভয়/রখ্াদ্ায় িহলয়া এক নাম।।/হনেেন হনোকাে=ত্রিলা রভস্ত অিত্াে/মুব খ্বত্ িবলত্
দ্ম্বাদ্াে।/াবথক রদ্িত্াগন=সবভ িয়যা একমন/আনবন্দবত্ পহেল ইর্াে।।/ব্রে ত্রিল মিামদ্=হিষ্ণু
ত্রিলা রপকাম্বে/আদ্ম্ফ ত্রিলা সু লপাহন।/গবণে ত্রিলা গার্ী=কাহত্তজক ত্রিলা কাহর্/ফহকে িইল াত্
মুহন।।/রত্হর্য়া আপন রভক=

নােদ্ িইল রসক/পুেন্দে িইল মলানা।/িন্দ্র সূ াজ আহদ্ রদ্বি=

পদ্াহত্ক িয়যা রসবি/সবভ হমবল িার্ায় িার্না।/আপুহন িহেকা রদ্হি=হত্িজ ত্রিলা িায়া
হিহি/পোিত্ী ত্রিলা হিহি নূ ে।’
মুসলমানবদ্ে এে রিহে আে হক প্রত্যাো থাকবত্ পাবে? াত্ মুসলমান-হিবিষী রলখ্া িবয়বল সি
হকলু ে র্িাি ওদ্ু দ্ হদ্বয় হদ্বলন েমাই পহেবত্ে মত্ উদ্াে-হৃদ্য় হিন্দু পহণ্ডবত্ে মুখ্ হদ্বয়।অত্এি রসািিং,ঔং
োহন্ত, আবমন।হিন্দু -মুসহলবমে এই ত্জ্জজা কখ্নই গিন-িুহদ্ধিীপ্ত মন রথবক উহত্থত্ নয়।িালহখ্লত্য িয়বত্া সিয
িয়, হকন্ত িালহখ্লত্যবত্বে িাড়ািাহড় মুক্ত -মবন রা দ্িণ-োলা সৃ হষ্ট কবে ত্াাঁ ে রথবক অিযািহত্ কখ্নও হক
িাসযেবস হমবল?
িেং দ্ু ই সমাবর্ে দ্িন-োলা শুযু ওদ্ু বদ্ে মত্ রলাকবদ্ে সাাঁড়াহে আিমবন হপষ্ঠ কবে।রিায িয় রকান
মিৎ মানু ষই এই রথবক মুক্ত িবত্ পাবে না।োমবমািন-হিদ্যাসাগে-েিীন্দ্রনাথ-নর্রুল রকি না। নািবল একটা
সু ন্দে অনু পম সৃ হষ্টে মুবখ্ও হনন্দুকো রকমন কবে কাহল রলাপন কবে! নর্রুল াখ্ন হলবখ্হলবলন ‘িাহগিায়
িুলিুহল ত্ুই/ ফুল োখ্াবত্ হদ্সবন আহর্ রদ্াল,/’ ত্ােও পযাোহড রিে িয়:‘র্ানলায় হটকহটহক ত্ুই হটকহটহকবয়
কহেস রন আে হটক।/ও িাহড়ে কলহমলত্া হকবসে িযথায় ফাাঁক কবেল হিক।’/এই ‘কলহমলত্া’ রা নর্রুল
হপ্রয়া সালাবেে রকান এক রসাহফয়া নাম্নীকনযা ত্াবত্ রকানই সবন্দি থাবক না।আিাে ‘রক হিবদ্েী মন উদ্াসী
িাাঁবেে িাাঁহে িার্াও িবন’ িবল াখ্ন একটা সহত্যকাবেে ‘মন উদ্াস’ সু বেে মূ চ্ছজনায় নর্রুল আমাবদ্ে আপ্ল্ুত্
কবেন, ত্খ্নও হনন্দুকো হটপহন্ন্ কাবট-‘রক উদ্াসী িনগাাঁিাসী িাাঁবেে িাাঁহে িার্াও িবন /িাাঁহে রসািাবগ হভেহম
৪
লাবগ, িে ভুবল াায় হিবয়ে কবন।’ িলা িাহুলয এই িনগাাঁিাসী রা প্রহত্ভা রসাম লাড়া অনয রকি নয়, ত্া

িুিবত্ িাকী থাবক না।নর্রুল প্রহত্ভায় সবম্মাহিত্ কহিকুবলে এই আিমবনে কােণ খ্াহনকটা িু িা রগবলও
অমাহয়ক মাহর্জত্ রুহিে কহি রগালাম রমাস্তফা রকন নর্রুবলে’ হিবদ্রািী কহিত্াে পযাবোহড হলবখ্হলবলন ত্া
সির্বিাযয নয়।পযাবোহডহট হলল এই েকম- ‘ওবগা’হিবদ্রািী’িীে।সংাত্ কে, সংিত্ কে উন্ন্ত্ ত্ি
হেে।’/অবনক অবনক কথা িলা াায় এ সি হনবয়।হকন্ত িত্জমান আবলািনাে হিষয় এ রেবি ত্াে পহেসেবক
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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সীমািদ্ধ কবে।ত্িুও েহি ঠাকুবেে কটা রি -এ সি হনবয় েসাবলা রলখ্া াখ্ন আমাবদ্ে পাঠককূলবক পহেত্ৃপ্ত
কেবল ত্খ্ন ওদ্ু বদ্ে মত্ রলাক রা কবে পাবিন না, ত্া সিবর্ই অনু বময়। েিীন্দ্রনাথ এক সময় িবলহলবলন,
‘....যমজ সম্পবকজ আমাবদ্ে হভন্ন্ মত্ামবত্ে কােবণ আমাবদ্ে সমার্িুযত্ কো িবয়হলল এিং সমার্ ত্াহড়বত্ে
স্বাযীনত্া আমো রভাগ কবেহল।হনবর্বদ্ে হিন্তা আে মানহসক েহক্তে সািাবায আমাবদ্েবক আমাবদ্ে র্গৎ গবড়
৫

হনবত্ িবয়হলল।’ েিীন্দ্রভক্ত ওদ্ু বদ্ে রেবিও িযপােটা হুিহু হমবল াায়।কাাজত্:মুসলমান সমাবর্ে কাবল হত্হনও
সমার্িুযত্, অিেনীয়।অবনবক িয়বত্া র্াবনন না েিীন্দ্রনাথ ঠাকুে এিং রম লানা আিম খ্াবনে উযজত্ন পুরুষ
একই-িংের্াত্’, পীোহন-ব্রােণকুল’রথবক ত্াাঁো উভবয় উদ্ভূত্ িবয়হলবলন িবল িাংলাে ‘ব্রােণ ও আেোফ
সমাবর্ে’ কাবল ত্াাঁো রিয় প্রহত্পন্ন্ িবয়হলবলন।
মযু সূযন ত্াাঁে এই মমজোলাবক প্রকাে কবেহলবলন মমজ স্পেজী ভাষাবত্ই, ‘মাৎসাজ হিষ-দ্েণ কামবড় রে
অনু েণ,/এ হিষম হিষোলা মন ভুহলি রে রকমবন?’ ত্াই ওদ্ু বদ্ে মত্ মানু বষো এ সবিে িযহত্িম িবিন
রকমন কবে? ‘ইয়ং রিঙ্গল’-এে পুবোযা-পুরুষ স্বয়ং হডবোর্ীবক হক কম ‘মাৎসাজ হিবষে দ্ংেন োলা সিয
কেবত্ িবয়হলল-প্রশ্নটা উঠবিই, কােণ সবিহটবসে রঠাাঁবটও একহদ্ন হিষ ত্ুবল হদ্বয়হলল ত্াাঁে স্ববদ্েিাসী।১৮৩১
সাবলে ২৩ রে এহপ্রল এই াু বগাত্তীণজ ত্রুণ হেেকবকও মযাবনহর্ং কহমহটে রিাষলবন পবড় িাকহে রখ্ায়াবত্ই
িবয়হলল, অবাানযত্া ত্কমা রসাঁবট রদ্ওয়া িবয়হলল কপাবল।ত্াাঁে হিন্তাে স্বত্ন্ত্রয, প্রাগসে ত্রিত্বনযে ভাস্বে
উপহস্থত্ সমসামাহয়ক সমবয়ে কূপমেুকত্াে েীষজ হেখ্বে িল্গিীন অশ্ব রলাটাবনাে রিগিান গহত্ হদ্বয়হলল, এহক
কম অবাাগযত্া! ত্ািবল ত্াাঁে উত্তে-সূ েী একদ্ল লাি, হেষয, অনু াায়ী োমত্নু লাহিড়ী, দ্হেণা েেন িসু ,
ত্াোিাাঁদ্ িিিত্জী, কৃষ্ণবমািন িবন্দযপাযযায়, োমবগাপাল রঘাষ ইত্যাহদ্ সকবলে প্রহত্ভাবকও রত্া অবাাগযত্া
ত্কমা হদ্বয় নসাৎ কো াায়।ওদ্ু বদ্ে পেমানু প্ল্ািী মহস্তষ্ক হডবোর্ীবত্তাে এই রদ্বেও রা প্রত্যাখ্াত্ িবি ত্াবত্ই
িা আিবাজে হক হলল।ত্াাঁে সম্পকজীত্ েিীন্দ্র-প্রেহস্ত, হিবদ্াৎসািীবদ্ে সিষজ উৎসাি আবদ্ হক রকান হিকল্প
েোকিি িবত্ পাবে? অহত্ গুঢ় এিং রুঢ় প্রশ্ন।আইয়যাবম র্াবিহলয়াত্, অন্ধকাে াু গ, এর্ অি ডাকজবনস-এ
সি সূ ক্ষ্ম রভদ্বেখ্ায় কাল সীমানাবক হিহহ্নত্ কো িযাপক অবথজ অথজিীন াত্েণ না াু গ নায়কবদ্ে আহিজভাি
ঘবট।হডবোর্ীও একাত্ম িবত্ রপবেহলবলন আন্তাোে সবঙ্গ, আপ্ল্ুত্ িবয়হলবলন ত্াাঁে কািযেবস।আইয়াবম
র্াবিহলয়াত্ াু বগে উজ্জ্বল দ্ু যহত্ মিাকহি আন্তাো, মিাভােবত্ে কবণজে মত্ প্রত্যাখ্াত্ িন মাত্ৃ-পহেিবয়
আহেকান িীত্দ্াসীে গভজর্াত্ িবল।অথি আেবিে অহভর্াত্ ‘আিস’ িংের্াত্ োিাবদ্ে এই ঔেষ-ত্নয় স্বীয়
ভুর্িবল হপত্াে রেষ্ঠ পুবিে হেবোপা হনবয়হলবলন। ‘অহস ও মসী’-দ্ু ই অবস্ত্র হসদ্ধিস্ত রোমাহন্টক নায়ক আনত্াো
একদ্া আচ্ছন্ন্ কবেহলবলন হডবোর্ীে মন ও মনন।অনু িাবদ্ হনবয় এবসহলবলন ত্াাঁে মু -আোকাে মিা নাহয়কা
‘আিলা’রক, ‘I love thee with warrior’s soul;/The thought of the brings weal or woe-/Thou
dost my maddening heart control,/my spirt’s hope-my all below!’ রোঁবনসাে উত্তেসূ েী এাঁো
সিাই—হডবোর্ী ও আন্তাো ও ওদ্ু দ্, কাহলদ্াবসে কাল রথবক উজ্জহয়নী হকংিা আেবিে োর্পথ রিবয় ত্াাঁবদ্ে
িম:অহভসাে- োর্সভা ত্াাঁো।এত্দ্সবত্বও হঠকানা িায়, আস্তানা িাই, পহেহিহত্ িায় একহট রদ্বেে, একহট
রভ গহলক সীমাবেখ্ায় ত্া ত্াাঁো াত্ই িযহত্িমী রিান না রকন। িাাঁসফাাঁস কো প্রহত্ভাে দ্ীপ্ত-হিচ্ছুেণবক িুহড়
রলাাঁওয়াে র্নয মাহট লাবগ। রদ্েভহক্তে প্রমাণও হদ্বত্ িয়। ওদ্ু বদ্ে মত্ মানু ষবদ্ে র্নযও রসই একই েত্জ
প্রবাার্য।অিেয কার্ী আব্দু ল ওদ্ু দ্ রসই অবথজ রদ্ে ভক্তও হলবলন।বদ্ে িলবত্ হত্হন হকন্তু িুিবত্ন অখ্ে
ভােত্িষজবক, অখ্ে িঙ্গবক।খ্হেত্ ভােত্িষজ ও খ্হেত্ িঙ্গ আিাসস্থল হিসাবি হলল ত্াাঁে পলবন্দে িাইবে।হত্হন
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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যাহমজক হলবলন,যমজান্ধ হলবলন না।ত্াই রদ্ে ভাবগে পে হত্হন পাহকস্তানভুক্ত িাংলায় াানহন, িেং হিন্দুস্থান ভুক্ত
িাংলায় রথবক রগবলন।িয়বত্া একটায় কােণ হলল ত্াে, হনবর্বক যমজহনেবপে প্রমাণ কো।বসই ১৯৪৭ সাবল
াখ্ন ত্ািৎ যমজহ নেবপে িাংগাহলো যবমজে হভহত্তবত্ হনর্ হনর্ রন কায় পাহড় হদ্বয়বলন ত্খ্নও ওদ্ু দ্ রকান
রন কায় না রিবপ রথবক রগবলন কলকাত্ায়। রথবক

হগবয়হলবলন হকবসে রমাবি, স্বযমজ ও স্বর্াহত্ে হিনাে

সাযবনে র্নয কী রস সি প্রশ্নও উবঠহলল িাংগাহলে মুসলমাবনে মবন।প্রশ্ন রা উঠবিই রসই আেঙ্খা হলল স্বয়ং
ওদ্ু বদ্ে মবনও।ত্াই পূ িজাবহ্নই হত্হন ত্াাঁে হপ্রয় িন্ধু আিুল ফর্লবক একহট পবি ত্া র্াহনবয় হদ্বয়হলবলন:
‘আমাে ইচ্ছা ির্েত্ রমািাম্মদ্(দ্:),রগবট আে েিীন্দ্রনাথ সম্ববন্ধ হত্নহট িই রলখ্া।এ সবিে উপকেন এখ্াবন
াত্টা সির্লভয িবি, ঢাকায় ত্া িওয়াে নয়।ত্াই আহম এখ্াবনই রথবক রগলাম।’ অিেয কলকাত্াে ত্াাঁে
রি হদ্ধক অিহস্থহত্ হনবয় রত্মনভাবি প্রশ্নও ওবঠহন কােও মবন।
ত্বি রথবক রত্া রগবলন! হকন্ত ত্াাঁে ত্রকহফবয়ত্ আম র্নত্াবক সন্তুষ্ট কেবলা না, ত্াো ত্াাঁবক হিন্দুরঘাঁষা িবল আবগ রথবকই র্ানবত্ন।ত্াই হত্নহট িই রলখ্াে র্নয কলকাত্ায় থাকাে রর্বলা-াু হক্ত রকনই িা
মানবিন ত্াাঁো?ত্াাঁো িবলন, ‘প্রাবিয নয়, রগযবটবক হগবয় রখ্াাঁর্ প্রত্ীবিয,নিীহর্বক হনবয় হলখ্বত্ িবল াাও আেবি,
মক্কা-মদ্ীনা মাহট লুাঁবয় এবসা, ত্াবত্ অন্তত্ িবর্ে ‘সওয়াি’ পাবি, পাপ-স্খলন িবি।’ইবয়ল রিঙ্গবলে
হিন্দুবলবলো হিন্দু যমজবক িাবলে কবেহলল, ওদ্ু বদ্ে পবে রসটা সম্ভি িয় হন।হডবোর্ীও হক রপবেহলবলন?
আপাত্ত্: প্রাবিযিাদ্ী, হকন্ত গ্রীক-রোমান তহত্বিযে েক্ত-যমণী প্রিাহিত্ হলল ত্াাঁে েেীবেও।গ্রীকবদ্ে হির্বয়
উেহসত্, পোর্বয় হিমষজ।বেলীও গ্রীক-ত্ুেবস্কে াু বদ্ধ গ্রীকবদ্ে র্য় রিবয়হলবলন।১৮২১ সাবল েহিত্ ত্াাঁে গীহত্
নাটয Hellas ত্াে প্রমাণ।হডবোর্ীও গ্রীবসে র্য় িান, ত্ুেবস্কে নয়।নর্রুল ত্ুেবস্কে হির্বয় িাাঁযভাঙা উচ্ছাবস
রফবট পবড়ন, ‘রিা রিা কামাল! ত্ু রন কামাল হকয়া ভাই!’ কােণ ভােত্ীয় তহত্বিযে ভক্ত-ত্পস্বী িবয়ও
রদ্ালািবল রদ্াবল ‘হডবোর্ী-নর্রুল-ওদ্ু বদ্ে মন।’ ঊহনে েত্বকে ইবয়াবোপীয় রদ্েগুহল গ্রীস ত্ুবস্কে াু বদ্ধে
সময় গ্রীসবক সমথজন কবেহন িবল হডবোর্ীে মবন িড় রিদ্না হলল, ‘will Europ hear? Ah! No-Ah!
6
No/She coldly turns from thee’, রিায িয় কলকাত্াে রসকাবলে িািুবদ্ে প্রশ্নও রসখ্াবনই-এই নিয

িঙ্গিাদ্ীগবণে সহন্ন্কবট: ‘রনহটভ’ লানা রত্ামো;- রত্ামাবদ্ে রদ্বি হক ইউবোপ-আেিয-পােসয েক্ত প্রিাহিত্
রক হলবনযে উত্তোহযকাে? িাংলা মাবয়ে দ্ামাল রলবল নর্রুলও রেকল হলাঁড়বত্ হলবখ্হলবলন ‘খ্ুি হকয়া ভাই খ্ুি
৭
হকয়া!/িুর্হদ্ল ত দ্ু েমন্ সি হিলকুল সাফ রিা হগয়া!/খ্ুি হকয়া ভাই খ্ুি হকয়া,/হুেবো রিা!/হুেবো রিা!!’

িঙ্গিাদ্ীো এখ্াবন প্রশ্ন রত্াবলন, িাংলাভাষাে হক গলহত্ হলল রা অনথজক ভর্কট েব্দগুবলা আনবত্ িল! আে
এই োমকৃবষ্ণে িবঙ্গ ওদ্ু দ্ াখ্ন রলবখ্ন, ‘ইসলাবমে রত্যহিদ্ ও সামযিাদ্; আে িাঙালী মুসলমাবনে র্নয সি
িাইবত্ িড় সু সংিাদ্ এই রা, ভােবত্ে নির্াগেবণে হাহন আহদ্ রনত্া রসই মিাত্মা োর্া োমবমািবনে উপবে
৮

ইসলাম আিাজভাবি প্রভািেীল িবয়হলল ত্খ্ন ওদ্ু বদ্ে রদ্বিও হক রসই হিমেীত্ল অহগ্নলিেী হযহক হযহক
েবলই িবলহলল, লাই-িাাঁপা আগুবনে মত্?
ত্িুও ওদ্ু দ্ ‘রদ্ে’ িলবত্ রিাবিন এই হিন্দুস্থানবকই, ত্াই এই রদ্েবক অখ্ণ্ড রদ্খ্বত্ রিবয়হলবলন
মবনপ্রাবণ।বসটা সম্ভি িয় হন।কােন যমজ সংস্কাবেে (রমার্াবিবদ্ে) িাহিকাহঠ ত্াাঁে িাবত্ হলল না, রত্মহন
রদ্বেে-ভাগযহনয়ন্ত্রবকে স্টীয়াহেংও ত্াাঁে িাবত্ হলল না।অিেয র্ন-উচ্ছ্বাবসে প্ল্ািনবক াু হক্ত হদ্বয় সি সময়
িযাখ্া কো াায় না।ত্াই াা িিাে ত্াই িবয়হলল।বদ্বেে িুবকে উপে হদ্বয় কোত্ িাহলবয় ত্াবক হিখ্হেত্ কবে
উোস রদ্খ্াবনা িবয়হলল দ্ু ’পে রথবকই।ওদ্ু দ্ মাবনহন হকলু মানু বষে এই ত্রস্বোিােী উৎপাত্।বথবক হগবয়হলবলন
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এই িবঙ্গ।ভাগযও ত্াাঁবক হকন্ত করুনা কবে হন।পেকাবলে ডাবক আকহস্মকভাবি পাহড় হদ্বত্ িয় ত্াাঁবক।হিেস্থায়ী
রসই রদ্বে-রাখ্ান রথবক রকউ হফবে না কখ্নও। এইি.এল.হড.হডবোর্ীে িযাপােটা আবো মমজাহন্তক।মাি সাবড়
িাইে িলে িয়বস সমস্ত কার্ ও স্ববপ্নে সমাহপ্ত কবে অকাবল িবল রাবত্ িয় ত্াবক।পাকজ িীবটে রগাোবদ্ে
রগােস্থাবন আর্ োহয়ত্ হত্হন। ওদ্ু দ্ও ’৭১-এে মুহক্তাু বদ্ধ কবয়কমাস আবগ রিক িাগাবনে একহট িাহড়বত্
হন:সঙ্গ এই পৃ হথিী রথবক হিদ্ায় হনবয় একই স্থাবনে মুসহলম রগােস্থাবন োহয়ত্ েবয়বলন।আর্ ত্াো উভবয়ই
হেকড়-িুযত্, হিস্মৃহ ত্ে অত্লান্ত-ত্বল হিে সমাহিত্!
ওদ্ু বদ্ে দ্ু ভজাগয এ িাংলাে হিন্দু সমার্ ত্াাঁবক মবন োখ্াে রকান কােণ খ্ুাঁবর্ পায় হন।আে ওপাবেে
মুসহলম সােস্বত্-সমার্ও উিাহু িবয় ত্াাঁবক িেণ কবে রনয়হন। রামনটা কো িবয়হলল কার্ী নর্রুবলে
রেবি,ওদ্ু বদ্ে রেবি ত্া কোে রিাযিয় রকান প্রবয়ার্নীয়ত্াও হলল না।কােণ ‘র্াত্ীয় কহি’ে েূ ণযপদ্
একহটই।আে ওদ্ু দ্ কহিও হলবলন না এিং ত্ুলযমূ লয হিিাবে নর্রুবলে সমকেও হলবলন না-অন্তত্:র্নহপ্রয়ত্া
হনহেবে।কাবর্ই ত্াাঁে র্নয রাটুকু িবয়হলল, মুস লমাবনে মড়া, রগাে-কাফন রত্া কেবত্ িবি, র্ানার্াও পড়বত্
িবি, ত্াই নম: নম: কবে রসই দ্ায়টা হনবয়হলল গয়ংগচ্ছ প্রিাবিে ভাসমান কলকাত্াে মুস লমান সমার্।
ওদ্ু দ্ যবমজ মুসলমান, র্বন্ম িাংগাহল, ভােত্ীয় িাংগাহল। আর্বকে িাংলাবদ্বেে িাংগাহলো রসই একই
সংস্কৃহত্ে উত্তোহযকােী। ভােবত্ে িহুত্বিাদ্ী সমার্ িযিস্থায় প্রসাহেত্ িে সকবলে র্নয উন্মু ক্ত। সি যবমজে ,
সি িবণজে, সি ভাষাে, সি প্রবদ্বেে মানু ষবদ্ে র্নয দ্োর্হদ্ল এই ভােত্িষজ। ওদ্ু দ্ সাবিিো ত্াাঁেই
প্রহত্হনহষত্ব কবেবলন, োমবমািন-েিীন্দ্রনাথ-নর্রুলও কবেবলন।এাঁবদ্ে স্থান-কাল হদ্বয় সীমাহয়ত্ কো কখ্নই
সমীিীন নয়। ওদ্ু দ্ রকন রগযাঁবট, েিীন্দ্রনাথ ও ইসলাবমে মিানিীবক হনবয় হত্নহট িই রলখ্াে স্বপ্ন রদ্বখ্হলবলন
ত্াাঁে অন্তহনহিত্ েিসয হত্হন ভাবলা র্ানবত্ন। অনু হমত্ িয় মনু ষযবত্বে রেষ্ঠত্ম উপাদ্ানগুহলে সন্ধান িয়বত্া
হত্হন এই মিামানিবদ্ে মবযযই খ্ুাঁবর্ রপবয়হলবলন।
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োহন্তহনবকত্বন ভিবত্াষ দ্ত্ত
(প্রথম পাজায়)
রলখ্ক-পহেহিহত্

মবনাবত্াষ মাহর্
গবিষক
িাংলা হিভাগ, হিশ্বভােত্ী
পহিমিঙ্গ, ভােত্

সাে-সংবেপ
আিাাজ ভিবত্াষ দ্বত্তে োহন্তহনবকত্বন পদ্াপজণ ও ত্াাঁে র্ীিবনে অহভজ্ঞত্া প্রসবঙ্গ এই প্রিন্ধ। ভিবত্াষ দ্বত্তে
ত্রেেি ও কমজর্ীিবন স্থানগত্ ত্রিহিিযময়ত্া লে কো াায়। কমজসূবি ত্াাঁে িািাে িদ্হলে র্নয িাংলা, হিিাে ও
অসবমে নানান প্রাবন্ত ত্াাঁবকও ঘুেবত্ িবয়বল। ত্বি হত্হন ষষ্ঠ রেহণ রথবক িাত্বকাত্তে পাজন্ত ঢাকা েিবেই
পড়াশুনা সমাপ্ত কবেবলন। অযযাপনাে র্নয ভিবত্াষ দ্ত্ত হিহভন্ন্ স্থাবন হগবয়হলবলন। কমজব েবি অনযানয স্থাবনে
অবপো োহন্তহনবকত্ন ত্াাঁে কাবল িবয় উবঠহলল – “প্রাবণে আোম মবনে আনন্দ আত্মাে োহন্ত”। ভিবত্াষ
দ্বত্তে র্ীিবনে প্রথম পাজাবয় োহন্তহনবকত্বনে কমজর্ীিন সমাহপ্ত ঘবট। োহন্তহনবকত্বন ত্যাগ কবে রগবলও ত্াাঁে
মন পবে থাকত্ আেবমই। পেিত্জীবত্ র্ীিবনে হিত্ীয় পাজাবয় ভিবত্াষ দ্ত্ত োহন্তহনবকত্বন েিীন্দ্র অযযাপক
পবদ্ রাাগ রদ্ন।

সূিকেব্দ
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োহন্তহনবকত্বন ভিবত্াষ দ্ত্ত
(প্রথম পাজায়)
মবনাবত্াষ মাহর্
ভিবত্াষ দ্বত্তে ত্রেেি ও কমজর্ীিবন স্থানগত্ ত্রিহিিযময়ত্া লে কো াায়। কমজসূবি ত্াাঁে িািাে িদ্হলে র্নয
িাংলা, হিিাে ও অসবমে নানান প্রাবন্ত ত্াাঁবকও ঘুেবত্ িবয়বল। ত্বি হত্হন ষষ্ঠ রেহণ রথবক িাত্বকাত্তে পাজন্ত
ঢাকা েিবেই পড়াশুনা সমাপ্ত কবেবলন। অযযাপনাে র্নয ভিবত্াষ দ্ত্ত হিহভন্ন্ স্থাবন হগবয়হলবলন। কমজবেবি
অনযানয স্থাবনে অবপো োহন্তহনবকত্ন ত্াাঁে কাবল িবয় উবঠহলল – “প্রাবণে আোম মবনে আনন্দ আত্মাে
োহন্ত”।
এিাে আিাাজ ভিবত্াষ দ্বত্তে োহন্তহনবকত্বন পদ্াপজণ প্রসবঙ্গ আসা াাক – ১৯৩৯ সাবল ‘রলাকহেোসংসদ্’ নাবম দ্ূ েহেোে মাযযবম হিশ্বভােত্ীবত্ এক পাঠিবমে সূ িনা িয়। ‘রলাকহেো-সংসদ্’ পাঠিবম হিবেষ
কবে িয়স্ক ও অনযানযবদ্ে পড়িাে সু বাাগ হলল। াাো এই পাঠিবম ভহত্জ িবত্ন ত্াবদ্েবক ডাকবাাবগ
পড়াশুবনাে উপকেণসমূ ি পাঠাবনা িত্। সংিাদ্পবি ‘রলাকহেো-সংসদ্’-এে প্রহত্ষ্ঠা ও ত্াে পহেকল্পনা
প্রকাহেত্ িবয়হলল।
হিদ্যা হিস্তাবেে রেবি েিীন্দ্রনাবথে রা হিপুল দ্ান, ত্ািাে মবযয নিত্ম ত্ািাাঁে রলাকহেোে
পহেকল্পনা। হিশ্বভােত্ী এই পহেকল্পনা কাবাজয পহেণত্ কহেবত্ অগ্রসে িইয়াবলন এিং হিশ্বভােত্ীে
অযীবন এত্দ্ু বিবেয রলাকহেো-সংসদ্ স্থাহপত্ িইয়াবল।

১

১৯৪৫ সাবল হিশ্বভােত্ীে ‘রলাকহেো-সংসদ্’ আবয়াহর্ত্ পেীোবত্ হত্হন িবসহলবলন। এ হিষবয়
ভিবত্াষ দ্ত্ত ত্াাঁে ‘আহেবত্ রপৌঁবল’ গ্রবন্থ িবলবলন –
১৯৪৫-এ াখ্ন আহম হি.এ ক্লাবেে লাি ত্খ্ন ঢাকায় রথবক হিশ্বভােত্ীে রলাকহেো সংসবদ্ে পেীো
হদ্বয়হললাম। হপ্রয়নাথ িাইস্কুল ওই পেীোবকন্দ্র।...পেীোে সময় িই রদ্বখ্ হনবত্ িাযা রনই। এহিষবয়
হেোনীহত্ প্রসবঙ্গ েিীন্দ্রনাবথে আদ্েজবকই অনু সেণ কো িত্।...আহম মযয পেীোয় প্রথম হিভাবগ
প্রথম িবয়হললাম। অন্তয পেীোবত্ও ত্াই। ত্খ্ন অিনীন্দ্রনাথ ঠাকুে হলবলন হিশ্বভােত্ীে আিার্যজ।
আহম রা অহভজ্ঞান পি রপবয়হললাম ত্াবত্ ত্াাঁ ে এিং েথীন্দ্রনাথ ঠাকুে দ্ু র্বনেই স্বােে হলল। এই
পেীো রদ্ওয়া উপলবেই হিশ্বভােত্ীে সবঙ্গ আমাে রাাগাবাাবগে সূ িপাত্।

২

‘রলাকহেো-সংসদ্’-এে পেীো সূ বি হিশ্বভােত্ীে মানপি পান সবঙ্গ আিাাজ প্রবিাযিন্দ্র রসবনে
একখ্াহন হিহঠও পান। প্রত্যেভাবি োহন্তহনবকত্বন না এবলও োহন্তহনবকত্ন সম্পবকজ লাি ভিবত্াষ দ্বত্তে মবন
রক ত্ূিল সৃ হষ্ট িয়।
১৯৪৮ সাবল িাত্বকাত্তে পেীোয় সত্তে েত্াংে নম্বে হনবয় পাে কবেন। ঢাকা হিশ্বহিদ্যালয় ভিবত্াষ
দ্ত্তবক স্বণজপদ্ক হদ্বয় সম্মাহনত্ কবে। পেিত্জী সমবয় রদ্েভাগ ও োর্বনহত্ক অহস্থেত্াে কােবণ হত্হন
কলকাত্ায় িবল আবসন। এমন এক অহস্থেত্া ও হিেৃ ঙ্খলাে পহেহস্থহত্বত্ ভিবত্াষ দ্ত্ত োহন্তহনবকত্বন
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অযযাপক পবদ্ে র্নয আবিদ্ন কবেন। অিবেবষ অভীষ্টস্থাবন রপৌঁলাবনাে প্রত্ীোে অিসান িল। িাইবে
োিবণে আবগেহদ্ন হত্হন প্রথমিাে োহন্তহনবকত্বন আবসন। রসই স্মৃহ ত্ে এক িণজনা আবল ত্াাঁে রলখ্ায় দ্ু ই হিহঠ হনবয় রগলাম োহন্তহনবকত্বন রসিাবেে িাইবে োিবণে আবগে হদ্ন। রিালপুে রথবক
োহন্তহনবকত্বনে পথ হলল কাাঁিা, দ্ু পাবে ফাাঁকা মাঠ।... োহন্তহনবকত্ন িাহড়টা ত্খ্ন হলল রগস্টিাউস।
এখ্াবন এবস রা অহভজ্ঞত্া িল, রস আমাে স্মৃ হ ত্ে সম্পদ্। িৃ হষ্ট রভর্া হদ্ন। শুনলাম পেহদ্ন
িৃ েবোপণ। রসই হদ্নই হিনয়ভিবনে প্রহত্ষ্ঠা।... সকবলে সবঙ্গ িাাঁটবত্ িাাঁটবত্ রগলাম। রদ্খ্লাম
োহন্তহনবকত্বনে ত্রিহেষ্টযিািক অনু ষ্ঠান। হেহত্বমািন রসন মন্ত্রপাঠ কেবলন। গানগুহল শুনলাম অপূ িজ।

৩

পবেেহদ্ন েথীন্দ্রনাথ ঠাকুে ভিবত্াষ দ্বত্তে ইন্টােহভউ রনন। িাকহেটা পাওয়া হনবয় ভিবত্াষ দ্ত্ত
একপ্রকাে আোিাদ্ী হলবলন। পবে কলকাত্ায় হফবে রমাহিত্লাল মর্ুমদ্াবেে সবঙ্গ রদ্খ্া কেবত্ াান। ত্খ্ন
রমাহিত্লাল মর্ুমদ্াে ভিবত্াষ দ্ত্তবক িবলন োহন্তহনবকত্বন াাচ্ছ াাও, হকন্তু সািযাবন রথবকা। ওখ্াবন ঘাবস ঘাবস গান।

৪

১৯৪৮ সাবলে রসবেম্বে মাবস ভিবত্াষ দ্ত্ত োহন্তহনবকত্বনে হেোভিবন িাংলাে উপাযযায় পবদ্ রাাগ
রদ্ন। রস সমবয় ভিবত্াষ দ্ত্ত িহু গুণী মানু বষে সংস্পবেজ আবসন। সিকমজী হিবসবি রপবয়হলবলন- অহর্ত্
ভট্টািাাজ, উবপন্দ্রকুমাে দ্াস, প্রবিাযিন্দ্র রসন প্রমু খ্বক। ভিবত্াষ দ্ত্ত োহন্তহনবকত্বন র্ীিবনে প্রথম পাজাবয়ে
কমজর্ীিন সম্ববন্ধ িণজনা হদ্বত্ হগবয় িবলবলন আেবমে পাে হদ্বয় কাাঁিা োস্তা িবল রগবল রগায়ালপাড়াে হদ্বক। আে এক পাবে কাাঁব িে মহন্দবেে
পাে হদ্বয় উত্তোয়ণ, কলাভিন, সংগীত্ভিন।... পূ িজহদ্বক রা োস্তা ত্াে ওপাবে হদ্গন্তহিস্তৃত্ ফাাঁকা
মাঠ। পূ িজপেীে িাহড় ত্খ্নও ওবঠহন। মবন িত্ রেললাইন ওই মাঠ রপহেবয় কবত্া দ্ূ বে। প্রভাত্কুমাে
মুবখ্াপাযযায় হিোট িুরুট হনবয় রঘাোবফো কেবত্ন ত্াাঁে ঘবে।...আহম থাকত্াম নিহনহমজত্ হত্নসঙ্গীবত্।
হত্নসঙ্গী রথবক রিহেবয় শ্রীসদ্বনে সামবন রখ্লাে মাঠ রপহেবয় আমো হকবিবন রখ্বত্ রাত্াম। রসখ্াবন
রখ্বয় হনবয় িকুলিীহথ, আম্রকুে অথিা ঘন্টাত্লায় দ্ু পুে একটা পাজন্ত ক্লাে হনত্াম গাবলে নীবি। অনাসজ
ক্লাে িত্ হিবকবলে হদ্বক। ত্খ্ন রোবদ্ে আবলা হমহলবয় আসত্। লায়া রনবম আসত্ আেবম। সন্ধযা
িবল আেম হনিুম িবয় রাত্।... হসংিসদ্বনে কাবল হদ্নাহন্তকাে রখ্ালা উবঠাবন হিবকবল অযযাপকবদ্ে
িাবয়ে আসে িসত্।...আিাে সন্ধযা রিলায় েথীন্দ্রনাথবক হঘবে আে একটা আড্ডা িসত্। রসখ্াবন
রদ্বখ্হল োনী িন্দ অহনল িন্দবক।

৫

একহদ্বক োহন্তহনবকত্বনে মবনােম প্রাকৃ্হত্ক পহেবিে অনযহদ্বক গুণীর্বনবদ্ে সাহন্ন্যয এিং দ্ু ইবয়ে
সংহমেবণ িাইে িলবেে ত্রুবণে প্রাণ অহভভূত্ িবয়হলল। নবভম্ববেে মািামাহি সমবয় কৃ্ষ্ণনগে কবলবর্ে
হনবয়াগ পি িাবত্ আবস। িাহড়ে সকবলে ইচ্ছানু াায়ী হত্হন হিশ্বভােত্ী রলবড় িবল াান কৃ্ষ্ণনগে।
ভিবত্াষ দ্বত্তে র্ীিবনে প্রথম পাজাবয় োহন্তহনবকত্বনে কমজর্ীিন সমাহপ্ত ঘবট। োহন্তহনবকত্বন ত্যাগ
কবে রগবলও ত্াাঁে মন পবে থাকত্ আেবমই। পেিত্জীবত্ র্ীিবনে হিত্ীয় পাজাবয় ভিবত্াষ দ্ত্ত োহন্তহনবকত্বন
েিীন্দ্র অযযাপক পবদ্ রাাগ রদ্ন। রস এক অনয প্রসঙ্গ।
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‘হনিজাহিত্ কলাম’ ও ‘কািুহলওয়ালাে িাঙাহল িউ’: প্রান্তবদ্েীয় নােীবদ্ে
সামাহর্ক অিস্থান
রলখ্ক-পহেহিহত্

সু হস্মত্া গুি
পাটজ টাইম রলকিাোে, োর্গে কবলর্
পহিমিঙ্গ, ভােত্
সংহেপ্তসাে
মানিসভযত্াে ইহত্িাবস নানা যমজোস্ত্র ও সামাহর্ক হিহয-হিযান পাজাবলািনা কেবল পুরুষত্াহন্ত্রক সমাবর্ নােীে
রোহষত্ হনাজাহত্ত্ রূপহটই ফুবট ওবঠ। ত্বি সমবয়ে সবঙ্গ সবঙ্গ প্রগহত্েীল সমাবর্ে পটভূহমবত্ নােীে
সামাহর্ক অিস্থান পহেিত্জব নে ইহঙ্গত্হটও সু স্পষ্ট। আর্বকে নােী সমাবর্ে প্রহত্হট রেবিই হনবর্বদ্ে অহস্তবত্বে
স্বােে রেবখ্ িবলবল। হকন্তু আপাত্ এই অগ্রগহত্ে সবঙ্গ অনগ্রসেত্াে কাহলমাও রিবড় িবল াখ্ন পুরুষ োহসত্
সমাবর্ উবপহেত্ িয় নােীে মাজাদ্া। ত্সহলমা নাসহেন এে ‘হনিজাহিত্ কলাম’ ও সু হস্মত্া িবন্দযাপাযযাবয়ে
‘কািুহলওয়ালাে িাঙাহল িউ’ িই দ্ু হট গ্রিণ কবেহল প্রান্তিত্জী রদ্ে িাংলাবদ্ে ও আফগাহনহসস্তান- এ নােীবদ্ে
সামাহর্ক অিস্থান পাজাবলািনা কোে র্নয। ত্সহলমা ত্াাঁে িইবয়ে ভূহমকা র্ানাবলন পুরুষত্াহন্ত্রক সমাবর্
পীহড়ত্ দ্ংহেত্ হনাজাহত্ত্ নােীবদ্ে দ্ু দ্জোে িাস্তি হিি হনবয়ই ত্াাঁ ে ‘হনিজাহিত্ কলাম’। এমনহক প্রািয-পািাত্য
যমজ পাবঠে জ্ঞান রথবক হত্হন এও র্ানাবলন যমজই নােীবক পৃ হথিীে সবিজাত্তম রভাবগে সামগ্রীবত্ পহেণত্
কবেবল। আিাে িত্জমা পুাঁহর্িাদ্ী সমাবর্ নােী স্বাযীনত্াে নাবম নােীবকই পবণয পহেণত্ কোে রা কূটবক েল
িলবল- ত্াে হিরুবদ্ধও রলহখ্কাে রসাচ্চাে প্রহত্িাদ্ ধ্বহনত্ িবয়বল িইহটে পাত্ায় পাত্ায়। অনযহদ্বক সু হস্মত্া
িবন্দযাপাযযাবয়ে ‘কািুহলওয়ালাে িাঙাহল িউ’ িইহটবত্ রম লিাদ্ী োে আফগাহনসস্তাবনে নােীবদ্ে সামাহর্ক,
অনযানয োবেে সবঙ্গ ত্ুলনা, সবিজাপহে ত্াহলিাহন েেণেীলত্াে হিপজ্জনক লহি ফুবট উবঠবল। এবদ্বে পুরুবষে
কাবল নােী কীভাবি ‘মাল’-এ পহেণত্ িয়, কীভাবি িািা-মাবয়ো হিবয় রদ্ওয়াে প্রিসন কবে পাি পবেে কাবল
কনযাবক হিহি কবে রদ্য়, পুরুবষওে িহুপত্নীকত্াে অোলীন হিি- উবঠ এবসবল রলহখ্কাে িাস্তি অহভজ্ঞত্াে
সূ বি।
সূ িক েব্দ
হনিজাহিত্ কলাম, কািুহলওয়ালাে িাঙালী িউ, প্রান্তবদ্েীয় নােী, সামাহর্ক অিস্থান
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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‘হনিজাহিত্ কলাম’ ও ‘কািুহলওয়ালাে িাঙাহল িউ’: প্রান্তবদ্েীয় নােীবদ্ে
সামাহর্ক অিস্থান
সু হস্মত্া গুি
আর্ আযু হ নক সমাবর্ে হদ্বক হদ্বক উড়বল প্রগহত্ে হনোন। এই প্রগহত্ে প্রহত্ পদ্বেবপ নানা প্রহত্কূলত্াবক
র্য় কবে নােী পুরুবষে রাাগয সিাািী রূবপ এহগবয় িলবল। এমনহক এই প্রগহত্েীল সমাবর্ে পটভূহমবত্
নােীে সামাহর্ক অিস্থান পহেিত্জবনে ইহঙ্গত্ ও অবনক রেবি সু স্পষ্ট। হকন্তু আপাত্ এই অগ্রগহত্ে সবঙ্গ সবঙ্গ
অনাগ্রসেত্াে কাহলমাও রিবড় িবল াখ্ন পুরুষ োহসত্ সমাবর্ই উবপহেত্ িয় নােীে মাজাদ্া। এই আযু হনক
সমাবর্ে পটভূহমবত্ দ্াাঁহড়বয় নানা অনহভবপ্রত্ ঘটনাে রপ্রহেবত্ মবন একহট অহনিাাজ প্রশ্ন উবঠ আবস আর্বকে
নােীে সাময, স্বাযীনত্া ও মানিযীকাবেে দ্াহি কী সত্যই প্রহত্হষ্ঠত্? হিত্হকজত্ রলহখ্কা ত্সহলমা নাসহেন- এে
‘হনিজাহিত্ কলাম’ (প্রথম সংস্কেণ রম ১৯৯২) এিং সু হস্মত্া িবন্দযাপাযযাবয়ে ‘কািুহলওয়ালাে িাঙাহল িউ’ (প্রথম
প্রকাে এহপ্রল ১৯৯৭) গ্রন্থ দ্ু হট গ্রিণ কবেহল মূ লত্ প্রান্তিেত্ী রদ্ে িাংলাবদ্ে

ও আফগাহনসস্তাবন নােীে

সামাহর্ক অিস্থানবক পাজাবলািনা কোে র্নয। াহদ্ও পুরুষ োহসত্ সমাবর্ নােীে এই অিমাননাে রকিলমাি
িাংলাবদ্ে-আফগাহনসস্তাবনে মবত্া রদ্বেে িাস্তি কাহিহন নয়, উহন্ন্ত্ রদ্েগুহলবত্ও কম রিহে নানা ভাবি নােী
পুরুবষ রোষবণে হেকাে।
ত্সহলমা নাসহেবনে ‘হনিজাহিত্ কলাম’ িইহটে আহঙ্গকহট অবনকটা ডাবয়হে যমজী। াহদ্ও ডায়হেে মবত্া ত্াে
রলখ্া গুহল স্থান কাল হনহদ্জষ্ট প্রাত্যহিক নয়। ত্িুও এই িই-এে রেষ পাত্ায় িইহটে েিনাে সময়কাল মুহদ্রত্
েবয়বল ১৯৮৯ সাবলে মবযয। এই কবয়ক িলবেে সমবয়ে মবযয রলহখ্কা র্ীিনবক রাভাবি রদ্বখ্বলন হঠক
রসভাবিই িণজনা কবেবলন। ‘হনিজাহিত্ কলাম’ এে হিত্ীয় সংস্কেবণে ভূহমকায় রলহখ্কা র্াহনবয়বলনআহম সমাবর্ে পীহড়ত্, হনগৃ িীত্, দ্হলত্, দ্ংহেত্ নােীে র্নয হলহখ্।

১

হত্হন এও িলবলন এবদ্ে রলখ্া হনবয়ই ‘হনিজাহিত্ কলাম’ সংকহলত্ িল। সাযােণ ভাবিই এই েিনাে মবযয
িটকদ্াহে রনই। েিনাবক পাঠবাাগয কোে কাাঁিামাল এখ্াবন শুযু ই র্ীিন। এই িই এে প্রহত্ পাত্ায় রিাবখ্
পবড় ত্সহলমাে অগায পাহণ্ডত্য াা প্রািয পুোবণে প্রহত্ রেবিই স্বত্ঃস্ফূত্জ। রকাোন েেীফ, িাহদ্স, োমায়ণ,
মিাভােত্ প্রভৃহত্ হিহিয পুোবণে সমন্বয় হত্হন ঘহটবয়বলন অিলীলায়। পুরুষত্ন্ত্র কীভাবি াু বগে পে াু গ যবে
নােীে মাজাদ্া িেণ কবে িবলবল। মানু ষ হিসাবি ত্াে রিাঁব ি থাকাে অহযকাে িেণ কবে িবলবল ত্াই এই িইবত্
লেণীয়।
ত্সহলমা নাসহেন ত্াাঁে ‘হনিজাহিত্ কলাম’ এ অবোক মুবখ্াপাযযায় সংকহলত্ সাহিত্য সংসদ্ (১৯৮৭ সাল)
প্রকাহেত্ ‘সমাথজ েব্দবকাষ’ এে একহট হিবেষ েবব্দে প্রহত্ পাঠবকে দ্ৃ হষ্ট আকষজণ কবেহলবলন। হত্হন
২
রদ্হখ্বয়হলবলন অবনক সমাথজক েবব্দে পাোপাহে ‘পুরুষ’ েবব্দে একহট উবেখ্বাাগয প্রহত্েব্দ িল ‘মানু ষ’।

২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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অথি ‘নােী’ েবব্দে প্রহত্েব্দ হনযজােণ কেবত্ হগবয় সংকলক রকাথাও ‘মানু ষ’ েব্দহটবক িযিিাে কবেন হন।
অথি আর্বক নােী সমাবর্ে কাবল রস রা মানু ষ শুযু এই স্বীকৃহত্টুকুই দ্াহি কবে। াহদ্ও ‘নােীিাদ্’ েব্দবক
হিবিষণ কেবত্ হগবয় িলা রাবত্ পাবে নােীিাদ্ িল মানষ হিসাবি নােীে পূ ণজ স্বীকৃ হত্ অর্জবনে লড়াই।
অনযহদ্বক ‘পুরুষত্ন্ত্র’ েব্দহটে মূ ল কথাই িল রমবয়বদ্ে প্রহত্, পহেিাবেে হেশু অথিা কমিয়হস পুরুষবদ্ে উপে
গৃ িকত্জা পুরুষহটে অিায কত্ৃজত্ব স্থাপন এিং নােীবক মানু ষ হিসাবি িা িযহক্ত হিসাবি পূ ণজ অহযকাে না রদ্ওয়াে
৩
কূট রক েল মাি।

ভােবত্ে মবত্া রদ্বে একহদ্বক রামন পুরুষত্বন্ত্রে সাহিজক প্রাযানয স্বীকৃ ত্ অনযহদ্বক নােীে ভাগয রামন
াাবক অমানহিক অপমাবনে স্বীকৃহত্ রত্মহন িাংলাবদ্বে, আফগাহনসস্তাবনে মবত্া প্রান্তিত্জী রদ্েগুহলবত্ও নােীে
মূ লয লাহঞ্ছত্। এবদ্বে পুি সন্তান িািা মাে কাবল াবত্ন িবড়া িওয়াে সু বাাগ পায়। িবড়া মালটা দ্ু যটুকু ত্ােই
প্রাপয। িাহড়ে রা রকান গুরুত্বপূ ণজ হসদ্ধান্ত গ্রিবণে অহযকাে একমাি পুিই আবল। এমনহক পুি সন্তানবক হিবয়
হদ্বল কনযা পবেে কাল রথবক রমাটা আকাবেে পণও আদ্ায় কো াায়। ত্সহলমা নাসহেন ত্াাঁে ‘হনিজাহিত্
কলাম’এ র্াহনবয়বলনরমবয় মানু ষ র্ন্ম রনওয়ায় সংসাবেে রলাবকো দ্ু ঃখ্ পায়।

৪

এমনহক পহেিাবে
কনযাে রিবয় িাহড়ে কুকুেহটবকও মূ লযিান মবন কো িয় রাবিত্ু রিাে রলাঁ িড়
ত্াড়ায়, িাহড়ে গরুহটবকও মূ লযিান মবন কো িয় রাবিত্ু গরুহট িাল িাবষ গত্ে
খ্াহটবয় এিং িাহড়ে গাহভহটবকও অহযক মূ লযিান ভািা িয় রাবিত্ু রস পুহষ্টকে
দ্ু য হনঃসৃ ত্ কবে।

৫

৬
এমনহক এবদ্বেে পুরুবষে কাবল নােী ‘শুযু োযা সহঙ্গনী, োাঁ যুহন আে সন্তান উৎপাদ্বনে রমহসন।’

‘হনিজাহিত্ কলাম’-এে পাত্ায় পুরুষত্াহন্ত্রক সমাবর্ে নােীে এই লাঞ্ছনা ও অিমাননাে হিরুবদ্ধ রলহখ্কাে
রসাচ্চাে প্রহত্িাদ্ ধ্বহনত্ িবত্ রদ্খ্া াায়। ত্বি এই প্রহত্িাদ্ র্ানাবত্ হগবয় ত্সহলমাে ভাষা রকাথাও ভাহেহক্ক
িবয় পবড়হন। রকাথাও আবিগ প্রিণ িবয় ওবঠহন িেং ত্াাঁে ভাষা ত্াাঁে িযহক্তবত্বে মবত্াই অনমনীয়।
সির্বিাযযত্া ও প্রােলত্া ত্াাঁে ভাষাবেহলে একহট অনযত্ম ত্রিহেষ্টয াা অনায়াবসই পাঠক হৃদ্য়বক আকষজণ
কবে।
অনযহদ্বক সু হস্মত্া িবন্দযাপাযযাবয়ে ‘কািুহলওয়ালাে িাঙাহল িউ’ িইহট আত্মর্ীিনীমূ লক। ত্িু এই র্ীিনবক
শুযু মাি হুিহু িণজনা কবেন হন অবনক রেবিই সু হস্মত্াে েিনায় র্ীিবনে সবত্যে সবঙ্গ সাহিবত্যে সত্য িাত্
হমহলবয়বলন। ত্াাঁে রলখ্া রোর্নামিাে মবত্া একবঘবয় িবয় াায় হন িেং রলহখ্কাে হিত্ত িমৎকাহেবত্বে েমত্া
রামন উপহস্থত্ রত্মহন র্ীিনবক রদ্কাে রিষ্টাও পাঠকবক মুগ্ধ কবে।
সু হস্মত্া িবন্দযাপাযযাবয়ে আত্মর্ীিনীে পটভূহম ত্াাঁ ে শ্বশুে িাহড় সু দ্ূে আফগাহনসস্তান। ব্রাহ্ম পহেিাবেে
রমবয় িবয়ও সমস্ত প্রহত্িন্ধকত্াবক উবপো কবে ভাবলািাসাে হিশ্বাবস হভন্ন্ যমজালম্বী মুসহলম াু িক র্াম্বার্
২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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খ্ানবক হিিাি কবে হত্হন পাহড় রদ্ন আফগাহনসস্তাবন। ঘটনািবি এখ্াবনই ত্াাঁবক দ্ীঘজ আট িলে হনত্ান্ত
স্বর্নিীন অকথয র্ীিনাাপন কেবত্ িয়। প্রথম প্রথম মাহনবয় রনয়াে রিষ্টা কেবলও হেোিী, হিদ্ু যৎিীন,
সংস্কােগ্রস্ত এই রদ্ে রথবক রকান েকবম পাহলবয় আবসন হত্হন। ত্াাঁে অপ্রেস্ত িইবত্ সি অহভজ্ঞত্াই উবঠ
এবসবল ত্বি শুযু ই হত্ক্তত্া নয় অবনক রলাট রলাট আন্তহেক উষ্ণত্াে স্মৃ হত্ হত্হন রামন উবেখ্ কবেবলন
রত্মহন কাদ্ামাহট পাথে আে িলবেে পাাঁি মাস েীবত্ে হনমজন প্রকৃহত্, আফগাহনসস্তাবনে সাোনা গ্রাবমে যমজী য়
এিং সাংস্কৃহত্ক েীহত্-নীহত্, সামাহর্ক হনবষযাজ্ঞা, র্ীিনাাপন প্রণালী সবিজাপহে নােীবদ্ে সামাহর্ক অিস্থান,
পৃ হথিীে অনযানয োবেে নােীবদ্ে সামাহর্ক অিস্থাবনে সবঙ্গ এবদ্ে ত্ুলনা, ত্াহলিানী েেণেীলত্াে হিপজ্জনক
লহি- পাঠবকে সামবন স্পষ্ট কবে ত্ুবল যবেবলন।
সু হস্মত্া িবন্দযাপাযাবয়ে রলখ্ায় রদ্খ্া াায় আফগাহনসস্তাবনে মবত্া রদ্বে অহযক অসংাত্ ও পহেিাে
পহেকল্পনাে অজ্ঞানত্ায় একাহযক সন্তান সন্তহত্ে িািা মাবয়ো অপত্যবদ্ে রঠবল রদ্য় অন্ধকাে ভহিষযবত্ে
হদ্বক। ত্াই আমাবদ্ে রদ্বেে হেশুবদ্ে রা িয়বস িাবত্ খ্হড় িয়, কলম যবে রস িয়বসই এবদ্বেে হেশুো
েপথ কবে িাবত্ ত্ুবল রনয় িন্দুক।
ত্সহলমা নাসহেবনে রলখ্া রথবক রামন িেপবণে লজ্জার্নক হিি উবঠ আবস অনযহদ্বক সু হস্মত্া
িবন্দযাপাযযাবয়ে আত্মর্ীিনী রথবক আিাে র্ানা াায়, আফগাহনসস্তাবনে রমবয়ো ত্াবদ্ে িািা মাবয়ে িযাঙ্ক
হডবপাহর্বটে সাহটজহফবকট। ত্াবদ্ে রকান স্বপ্ন রনই, িবড়া হকলু পাওয়াে আো রনই। এমনহক িবড়া হকলু
িাওয়াে েমত্াও রনই। রসখ্াবন- ‘রমবয় গুবলা িবড়া িবলই ত্াবদ্ে িািা ও মা হিবয় রদ্ওয়াে প্রিসন কবে লাখ্
লাখ্ টাকা হনবয় রলবলে িাহড়বত্ হিহি কবে রদ্বি।’

৭

রমবয়ে িািা মাবয়োই এবেবি রমবয়বদ্ে পবণয পহেণত্ কবে। ‘কািুহলওয়ালাে িাঙাহল িউ’ িইবত্ প্রাক হিিাি
েীহত্ে মবযয একটা অদ্ভুত্ লজ্জার্নক হিষয় নর্বে এল। এবদ্বে রমবয়বদ্ে পাকা রদ্খ্া িওয়াে পবে একিলে
হপত্ৃগৃ বি রেবখ্ রদ্য়াই হলল হনয়ম। এমনহক হিবয়ে পূ বিজই িিু িে কখ্নও কখ্নও কনযাে সবঙ্গ োহিিাসও কবে
থাবক। ত্বি াহদ্ িিু িে কত্ৃজক কনযাে গভজসঞ্চাে ঘবট ত্বি হিিাবিে রেবি কনযাপণ হিগুণ িয়। কনযাে
পহেিােই এই পণ আদ্ায় কবে পাি পবেে কাল রথবক। এই পবণে টাকাই রত্া রমবয়বদ্ে পবণয পহেণত্ কবে
আসবল পুরুবষে কাবল নােী মািই িল িস্তু হিবেষ। ত্াই ত্াবদ্ে অনায়াবসই ‘মাল’ সবম্বাযন কো িয়। নিিযূ
৮

সু হস্মত্াবক ত্াাঁে িাহড়ে রলাবকো ‘সাবিি কা মাল’ িবল সবম্বাযন কেত্। পবে সু হস্মত্া েব্দহটে অথজ অনু যািন
কবেহলবলন। আসবল সু হস্মত্াে শ্বশুে িাহড়ে রলাবকো র্াম্বাবর্ে স্ত্রীবক ‘সাবিি কা মাল’ অথজাৎ সাবিবিে দ্রিয
হিসাবিই মবন কেবত্ন।। অিেয নােী রা রভাগযা অস্তু একথা রত্া ইসলাম যমজ হিশ্বাসীবদ্ে হেহখ্বয়বল িাহদ্স
েেীফ। মূ ল িাহদ্স না পেবলও ত্সহলমাে ‘হনিজাহিত্ কলাম’ এ রদ্বখ্হল িাহদ্বস িলা আবলদ্ু হনয়াে সিহকলু রভাবগে সামগ্রী আে দ্ু হনয়াে সবিজাত্তম সামগ্রী িবচ্ছ রমবয়
মানু ষ।
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ত্বি অনু ন্ন্ ত্ রদ্েগুবলাে মবত্াই উন্ন্ত্ রদ্বেে নােীোও প্রত্ােণাে হেকাে। রিহেেভাগ রেবিই আর্বকে
আযু হনক নােীোও পুরুবষে পণয মাি। আসবল পুাঁহর্িাদ্ রত্া রম লিাবদ্ে হিপেীত্ রূপ। াহদ্ও আমো সভয
রদ্বেে নাগহেকো কাগবর্ কলবম ত্াহলিানী োসবনে প্রকােয হনন্দা কহে। রম লিাদ্ী ত্রস্বোিাবেে হিবোহযত্া
কবে হমহলল কবে িাে কহে োস্তায় োস্তায়, ত্িু ত্াহলিানী োসবনে সবঙ্গ পুাঁহর্িাদ্ িা ব্রাহ্মণিাদ্ রকানটােই খ্ুি
রিহে ফাোক রনই। ত্সহলমা নাসহেন ত্াাঁে ‘হনিজাহিত্ কলাম’ এ হলবখ্বলন...পুহর্িাদ্ীো নােী-স্বাযীনত্াে নাবম রগাপবন নােীবকই পণয কবে রত্াবল, নােীবক
পণয কবেই নােীবক েৃ ঙ্খহলত্ কবে, নােীে লকযাণকামীো ত্াই িার্াবেে পণয
িানািাে পুাঁহর্িাদ্ী েৃ ঙ্খল রথবক নােীবক মুক্ত কেবত্ িায়। রম লিাদ্ীবদ্ে
রপ্রোপট সম্পূ ণজ হভন্ন্। ত্াো নােীবক আবলায় আসবত্ রদ্বি না, নােীবক মানু ষ
িবল স্বীকৃহত্ রদ্বি না। ত্হলবয় রদ্খ্বল পুাঁহর্িাদ্ী ও রম হলিাদ্ীে অন্তহনজহিত্
সাাু র্য রিে যো পবড়। পুহর্িাদ্ীো নােীবক রা েৃ ঙ্খল পড়ায় ত্া েঙিবঙ,
১০
িািাহে আে রম লিাদ্ীবদ্ে েৃ ঙ্খল সু ো কলমা পড়া, ফুাঁ রদ্ওয়া, ফযাকাবস।

ত্সহলমা নাসহেন রদ্হখ্বয়বলন রা রসাহভবয়ত্ রদ্বে রলহলন প্রথম নােীবক সমার্ত্াহন্ত্রক হিপ্ল্বিে অংহেদ্াে
হিসাবি আহ্বান কবেহলবলন এিং িবলহলবলননােী েহমক আবন্দালবনে প্রযান লেয শুযু নােীবদ্ে সমত্া নয়, অথজব নহত্ক ও
সামাহর্ক েমত্াে র্নযও সংগ্রাম। প্রযান কত্জিয িবলা রমবয়বদ্ে সামাহর্ক
উৎপাদ্নেীল েবম আকষজণ, গািজস্থয িাাঁহদ্হগহে রথবক ত্াবদ্ে উদ্ধাে, োন্ন্াঘে ও
হেশুঘবেে হিেন্তন ও আত্মিন্ধ আিিাওয়াে কাবল হিদ্ঘুবট ও িীন আত্মসমপজণ
১১
রথবক মুহক্ত। (প্রাভদ্া ৫ই মািজ, ১৯৯০)

ত্বি আর্বকে নােী রকিলমাি গািজস্থয যমজ পালবনে একবঘবয়হম রথবক মুহক্ত রপবয়বল। মুহক্ত রপবয়বল
হেশুঘবেে হিেন্তন আিিাওয়া রথবক ত্িু এই মুহক্ত কী ত্াে এহগবয় িলাে প্রহত্ স্তবে স্বীকৃত্? সভযবদ্বে নােী
িয়ত্ পাহেিাহেক দ্াসত্ব রথবক অস্থায়ী মুহক্ত পায় হকন্তু সামাহর্ক পণয হিসাবি রস রত্া স্থায়ী পবদ্ িিাল দ্াসী
মাি।
যমজ রত্া আমাবদ্ে িহুিাে হিভ্রান্ত কবে হকংিা িলা ভাবলা াাো যবমজে িালক ত্াাঁোই সাযােণ মানু বষে কাবল
যবমজে খ্ণ্ড িযাখ্যা কবে এবক র্ীণজ কবেবল। িাংলা রদ্বেও রদ্বখ্হল নির্াগ্রত্ ঊনহিংে েত্াব্দীে িাহেহদ্বক াখ্ন
মানি মুহক্তে ত্ুফান উবঠবল ত্াাঁে হিরুবদ্ধ দ্াাঁহড়বয় ত্থাকহথত্ েেণেীলো উহিগ্ন িবয়বলন রাপ্রকৃত্ হিদ্যাহেো নােীে পবে অমঙ্গবলে কােণ।...িযাহভিাে সংগঠবনে আেঙ্কা
আবল।

১২

যমজই রত্া আমাবদ্ে পুরুষ প্রহত্হনহযবদ্ে হেহখ্বয়হলল-
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রা নােী ত্াে স্বামীবক সন্তুষ্ট কবে, পুি সন্তাবনে র্ন্ম রদ্য় এিং স্বামীে কথাে
উপে কথা িবল না, হত্হনই উত্তম।

১৩

(তবত্বেয় ব্রাহ্মণ- ৩/২৪/২৭)

নােীে কাবল পুি সন্তান লাবভে ই অবা হক্তক দ্ািী প্রাক মিাভােত্ীয় াু গ রথবকই স্বীকৃত্। এমনহক আমাবদ্ে
হিিাবিে মবন্ত্রও িেবক নিিযূ ে উবিবেয িলবত্ িয়এস আমো হমহলত্ িই রান পুিসন্তান উৎপন্ন্ িয়। রা সন্তান িাো সম্পহত্ত িৃ হদ্ধ
িবি।

১৪

(হিেণযবকেী গৃ িয সূ ি- ১/৬/১২/১৪)

লেণীয় মুসহলম োেগুবলাে মবত্া হিন্দু পুোণ হনমজা ত্াোও নােীবক পণয ভািবত্ কুহণ্ঠত্ িন না। ত্াবদ্ে
দ্ৃ হষ্টবত্ও নােী রকিল সন্তান উৎপাদ্বনে ান্ত্র।
‘আপস্তম্ব যমজসূি’, ‘রি যায়ন যমজসূি’, ‘েত্পদ্ ব্রাহ্মণ, হিহেষ্ট যমজসূি’ প্রভৃহত্বত্ িলা িবয়বলস্ত্রীে প্রযান কত্জিয পুি সন্তান র্ন্ম রদ্ওয়া। হনঃসন্তান িযূ বক দ্ে িলে পে ত্যাগ কো াায়, রা স্ত্রী কনযা
সন্তাবনে র্ন্ম রদ্য় ত্াাঁবক িাবো িলবেে পে, মৃ ত্িৎসাবক পবনবো িলে পে এিং কলিপোয়নাবক ত্ৎেণাৎ
ত্যাগ কো াায়।

১৫

অথি আর্বকে াু বগ নােীে সন্তানিীনত্া িা পুি সন্তান না িওয়াে হপলবন াখ্র্ন পুরুবষে দ্াহয়ত্বও হিজ্ঞান
সম্মত্ভাবি প্রমাণ কো রগবল, ত্খ্ন হকলু প্রর্নবনে অেমত্াে কােবণ নােী কত্ৃজক পুরুষও ত্যার্য িবত্ পাবে,
রসকথা পুরুষত্াহন্ত্রক সমার্ ভািবত্ও পাবে না।
হিন্দু যবমজ প্রািীনকাল রথবকই পুরুবষে িহুপত্নীকত্া স্বীকৃ ত্। অথি নােীবদ্ে রেবি িহুস্বামীকত্াে হিষহট
অকল্পনীয়। হঠক একই কথা রোনা াায় ইসলাম যবমজও ‘হিবয় কেবি নােীবদ্ে মবযয াাবক রত্ামাবদ্ে ভাবলা
লাবগ দ্ু ই হত্ন িা িাের্নবক।’

১৬

পুরুবষে এই স্বীকৃহত্ িহুপত্নীকত্াে অোলীন রূপহটই রিাবখ্ পবড় সু হস্মত্া

িবন্দযাপাযযাবয়ে ‘কািুহলওয়ালাে িাঙাহল িউ’ িইবয়ে নিান আে ত্াে দ্ু ই স্ত্রী অে৪য়ানা আে কাকুহলে গবল্পে
মযয হদ্বয়। পুরুষ িহুগামীঈ িবলও েহত্ রনই, নােীে রেবিই উবঠ আবস একহনষ্ঠ থাকাে দ্ািী। পুরুবষে
রভাবগে দ্ের্া হিেকালই রখ্ালা থাবক, হকন্তু নােীবক িন্দী থাকবত্ িয় পুরুবষে গবড় রত্ালা অন্তঃপুবেে
অন্ধকাবে।
সু হস্মত্া িবন্দযাপাযযায় ত্াাঁে আত্মর্ীিনীবত্ ১৯৮৮ সাল রথবক ১৯৯৫ সাল পাজন্ত একহট দ্ীঘজকাল পবিজে মবযয
ত্াাঁে আফগাহনসস্তান িাবসে কথা িণজনা কবেবলন। ত্সহলমা নাসহেনও ত্াাঁে ‘হনিজাহিত্ কলান’ িইবত্ আেও
অবনক দ্ু ঃসািহসকত্াে সবঙ্গ ১৯৮৯ সাল রথবক ১৯৯৩ সাবলে মবযয সময়কালীন মাত্ৃভূহম িাংলাবদ্বেে
সামাহর্ক লহি ত্ুবল যেবলন। এাঁো দ্ু র্এই হভন্ন্ ইসলাহমক োবেে কথা িলবলন ত্বি এবদ্ে দ্ু র্বনে পৃ থক
অহভজ্ঞত্াই একহট হিন্দুবক স্পেজ কবে রগল। এই দ্ু হট গ্রবন্থে সমান্তোল পাঠ পুরুষত্ন্ত্র িাো অিদ্হমত্
প্রান্তবদ্েীয় নােীবদ্ে সামাহর্ক অিস্থাবনে সকরুণ পহেিয় আমাবদ্ে কাবল ত্ুবল যএ। াহদ্ও এই দ্ু হট গ্রন্থ-এে
পটভূহম রম লিাদ্ী সমার্ িযিস্থা ত্িুও একথা হনহিত্ কবে িলা াায় রা পৃ হথিীে সি রদ্বেে নেীোই রকান না
রকান ভাবি পুরুষত্বন্ত্রে িাো অিদ্হমত্। াু গ িদ্লায়, রদ্ে িদ্লায়, নােীে সামাহর্ক অিস্থাবনবো িদ্ল িয২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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এমনহক এেই সনান্তোবল িদ্ল িয় পুরুষত্াহন্ত্রক সমাবর্ নােী অিদ্মবনে আহঙ্গবকেও। আে রদ্ে কাল
হনেবপেভাবি নােীে সামাহর্ক অিস্থাবনে এই লহিহটই স্পষ্ট িবয় উঠল আবলািয গ্রন্থ দ্ু হটবত্।
ত্থযসূ ি:
১। ‘হনিজাহিত্ কলাম’, ত্সহলমা নাসহেন, আনন্দ পািহলোসজ, পৃ ষ্ঠা- ৭ (ভূহমকা)।
২। ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা- ১১।
৩। ‘হপত্ৃত্ন্ত্র কাবক িবল?’ কমলা ভাসীন প্রকােক- ‘স্ত্রী’।
৪। ‘হনিজাহিত্ কলাম’, ত্সহলমা নাসহেন, আনন্দ পািহলোসজ, পৃ ষ্ঠা- ৫৯।
৫। ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা৬। ‘কািুহলওয়ালাে িাঙাহল িউ’, সু হস্মত্া িবন্দযাপাযযায়, ভাষা ও সাহিত্য, পৃ ষ্ঠা- ৩৩।
৭। ‘কািুহলওয়ালাে িাঙাহল িউ’, সু হস্মত্া িবন্দযাপাযযায়, ভাষা ও সাহিত্য, পৃ ষ্ঠা- ৫৫।
৮। ‘কািুহলওয়ালাে িাঙাহল িউ’, সু হস্মত্া িবন্দযাপাযযায়, ভাষা ও সাহিত্য, পৃ ষ্ঠা- ১২।
৯। ‘হনিজাহিত্ কলাম’, ত্সহলমা নাসহেন, আনন্দ পািহলোসজ, পৃ ষ্ঠা- ১৭।
১০। ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা- ৯৬।
১১। ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা- ১৬৬।
১২। ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা- ১১৬।
১৩। ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা- ২০।
১৪। ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা- ২১।
১৫। ত্বদ্ি, পৃ ষ্ঠা- ২১-২২।
১৬। সু ো হনসা, ৪/৩।
ঋণ স্বীকাে:
১। হকঙ্কে হসংি- যমজ অ নােী প্রািীন ভােত্, েযাহডকযাল ইবরসন, কলকাত্া, ২০০৯।
২। হকঙ্কে হসংি, ইসলাম ও নােী, েযাহডকযাল ইবরসন কলকাত্া, ২০১৫
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‘লু বাঁ য় থাবকা’ – হৃদ্বয়ে অহলবন্দ
রলখ্ক-পহেহিহত্

পটু মাল
রস্বচ্ছাযীন গবিষক
হসউে, সাাঁইহথয়া, িীেভূম
পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােসংবেপ
সমবয়ে সবঙ্গ িদ্লাবচ্ছ সমার্, মানু বষে মবনার্গত্। সম্পবকজে টানাবপাবড়বন েত্-হিেত্ হৃদ্য়। রিত্নাে স্তবে
স্তবে স্বাযীনত্াে স্পৃিা; অন্তোয় সমাবর্ে অনু োসন। কখ্বনা িযথজ ত্াে হিষ্ণ ত্া। কখ্বনা িা র্বয়ে উোস।
ত্ােই এক সু হ নপুণ প্রহত্ফলন কাবিেী োয়বি যু েীে উপনযাস ‘লুাঁবয় থাবকা’। স্পবেজে ভাষা সহত্যই আলাদ্া।
িযহক্তগত্ র্ীিবন আমো ত্া অনু ভি কহে। রকানও স্পেজ ভাবলািাসা, রকানটা িা ভেসাে। সমার্বক িদ্লাবত্
রগবলও দ্েকাে স্পবেজে, রস স্পেজ আযু হনকত্াে। পুরুষত্াহন্ত্রক সমার্ একহদ্ন স্পবেজে িবেই মাথা নত্
কেবি। রলবড় রদ্বি নােী অহযকাবেে সি োস্তা।
সূ িকেব্দ
কাবিেী োয়বি যু েী, লুাঁবয় থাবকা, িহুমাহিক আবিদ্ন

২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা

এ কু শে র ঢে উ

ISSN: 2454-7182

সা হি ত্য ও সং স্কৃ হত্ হি ষ য় ক আ ন্ত র্জা হত্ ক অ ন লা ই ন গ বি ষ ণা প হি কা ( রে ফা হে ড র্া নজা ল , ত্রি মা হস ক )
An I nte rna ti onal Onli ne Resea rch Jo urna l o f Li te ra ture a nd Cul ture
(Re fe reed Jo urna l, Q ua rte rl y)

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

‘লু বাঁ য় থাবকা’ – হৃদ্বয়ে অহলবন্দ
পটু মাল
সমবয়ে রপ্রোপবট দ্রুত্ িদ্লাবচ্ছ সমার্, িদ্লাবচ্ছ মানু বষে সম্পকজ আে পহেণহত্। মবনার্গবত্ েিবসযে
ঘনঘটা। নােী-পুরুষ হনহিজবেবষ সিজব ত্া হফেবল রপ্রম-অবন্বষবণ, রস রপ্রবমে রূপ-স্বরূপ সত্ত্ পহেিত্জনেীল।
এই পহেিত্জন মবনার্গবত্ে নকো আাঁকা িবয়বল ‘লুাঁবয় থাবকা’ উপনযাবস। লুাঁবয় থাকা মাবন স্পেজ কবে থাকা।
স্পবেজে অনু ভূহত্ িযেনাও কম নয়। স্পবেজে ত্রিহিিযও আবল। আে ত্া কত্েকম পহেিত্জন ঘটাবত্ পাবে ত্া
েিনাকাে হনখ্ুাঁত্ভাবি রদ্হখ্বয়বলন। নাহয়কা প্রত্ীকীে মা েক্তকেিী রি যু েী ‘single mother’ – াা আযু হনক
রপ্রোপবট াবথষ্ট ত্াৎপাজিািী। একর্ন পুরুবষে াহদ্ একা িাাঁ িাে অহযকাে থাবক ত্বি নােীে রকন নয়?
‘single mother’-রক সমার্ এখ্নও অনয রিাবখ্ রদ্বখ্, হিপন্ন্ত্াে মবযয রফবল হদ্বত্ িায়; ত্াবদ্ে সন্তাবনে
হদ্বক রযবয় আবস হত্াজক ত্ীে। হকন্তু প্রকৃত্ হেো রত্া রসই ত্ীেবক হফহেবয় হদ্বত্ পাবে, রামন হদ্বয়বল
প্রত্ীকী। রস েক্তকেিীে স্বাযীন ইচ্ছােই ফল। র্ীিবনে র্হটলত্া আে সমাবর্ে অনু ে াসবন িাইবে রিহেবয়
স্বাযীনভাবি হনবর্বক প্রহত্ষ্ঠা কোে প্রিণত্া িাদ্ে হিংে েত্াব্দীে রাবকাবনা নােীবক ভািাবত্ পাবে।
পুরুষত্াহন্ত্রক সমার্ পঙ্গু িবচ্ছ, নােী পুরুবষে অহযকাে সমান িবচ্ছ – এই যােণা নত্ুন হকলু নয়; নত্ুন িল
পুরুবষে রস্বচ্ছািাহেত্াে হিরুবদ্ধ নােী-স্বাযীনত্াে লড়াই কত্টা র্য়াু ক্ত িবচ্ছ।
নােীে হনবর্ে সত্ত্বা প্রহত্ষ্ঠা কোে ইচ্ছা ত্াে স্বাযীনত্াকামী মবনেই নামান্তে। আে এখ্াবনই সংঘাত্ িাবয
সমাবর্ে সবঙ্গ, পুরুবষে সবঙ্গ। রামন েক্তকেিীবক প্রিাল অস্বীকাে কবেবল, ত্াে মূ ল কােণ েক্তকেিীে
আত্মপ্রহত্ষ্ঠাে আকািা। েক্তকেিী িুিবত্ রপবেবল:
“প্রিাবলে েবত্জ োর্ী িওয়াে অথজ হনর্স্ব হিন্তাবক, মূ লযবিাযবক আঘাত্ কো।”

১

হকন্তু হনহিড়বক গ্রিণ কেবল রত্া মূ লযবিাবযে অভাি ঘটত্ না। রকিল কাবলা আে রমাটা িবল ত্াবক দ্ূ বে রঠবল
রদ্ওয়াে অথজ কী? নাহক রস িু িবত্ পাবেহন হনহিবড়ে মনবক? রসই রদ্ালািলত্া লে কো াায় াখ্ন হনহিড়
হিবয় কোে হসদ্ধান্ত হনবয়বল। আসবল আমো হনবর্ে মনবক কত্টুকুই িা িুহি! িুিবত্ পাবেহন েক্তকেিীও:
“আহম কী িাই? কাবক? রেষ পাজন্ত কাবক? রক আবল আমাে মবনে মবযয? আহম হক
ত্বি হনহিড়বকই...?’

২

রসর্নযই হক রস ত্াে অর্াবন্ত ভাবলািাসাে মানু ষহটে র্ন্মিীর্ িিন কেবত্ রিবয়বল? হনবর্ে গবভজ স্থাপন
কেবত্ রিবয়বল অযো ভাবলািাসাে র্ন্মিীর্?
রা র্ন্মিীবর্ র্ন্ম প্রত্ীকীে। প্রত্ীকী িল প্রহত্িাবদ্ে স্বরূপ। হিপ্রদ্াবসে মবত্া লম্পবটে কাবল হেহেত্
একর্ন নােী রকিল পুরুবষে পহেিবয় িাাঁ িবি এ কখ্বনা িবত্ পাবে না। ত্াই প্রত্ীকীবক িাাঁিাবত্ রিবয়বল
হনবর্ে পহেিবয়, নােীে পহেিবয়। রসইভাবিই ত্াবক ত্রত্হে কবেবল েক্তকেিী। ত্াে র্ন্মিৃ ত্তান্ত হনবয়
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সিপাঠীবদ্ে হত্াজক মন্তিয মাবি মাবিই ত্াবক হিবদ্রািী কবে ত্ুবলবল। এো সমাবর্ে হক হিষফল? হর্জ্ঞাসয
রলহখ্কাে। সমাবর্ে প্রহত্ ত্াে আবেপ:
৩
“সিটাই ভুল! াত্টা ভুল ত্াে অহযক ভুল রদ্বখ্ সমার্।”

প্রত্ীকী ভুল কবে রকবট িবসবল িাবত্ে হেো। হকন্তু ত্খ্নই রপবয়বল মাবয়ে সেীিনী স্পেজ । ত্াে মবন িবয়বল:
“প্রহত্হট স্পবেজে হনর্স্ব ভাষা থাবক। আে আহম মবন কহে স্পবেজে রিবয় ভাবলা
ওষু য আে হকলু রনই”

৪

এই যােণা আমাবদ্েও। েক্তকেিীে স্পেজ প্রত্ীকীবক হেহখ্বয়বল ত্যাবগে মন্ত্র। সত্তে িার্াবেে িাকুবে উদ্ভিবক
ত্াই লু াঁবড় রফবলবল রস। একর্ন হিত্তিান মানু বষে স্ত্রী িওয়া রস পলন্দ কবেহন, পলন্দ কবেহন হিবত্তে কাোগাবে
িন্দী িবত্। হিহি কেবত্ োর্ী িয়হন হনবর্ে স্বাযীনত্া, ইবচ্ছে পাোিত্গুহলবক। পুরুষ াহদ্ রস্বচ্ছািাবে নােীে
ভাবলািাসাবক অপমান কেবত্ পাবে ত্বি নােীও ত্াে অপমাবনে প্রহত্বোয হনবত্ পাবে। এই সমানাহযকাবেে
রপ্রষণা উপনযাবস রদ্খ্া াায়। হকন্তু ত্িু রা রেষ েো িয় না। আঘাবত্ েত্-হিেত্ েক্তকেিী রত্া রসই
ভাবলাবিবস রফলবলা র্য়প্রকােবক। মনবক আমো র্াহন কম, ত্াই রত্া িােিাে রপ্রবমে িাত্লাহনবত্ যো হদ্বত্
ইবচ্ছ িয়। প্রত্ীকী ত্া লে কবেবল – একটা পুরুষ াবথষ্ট নয় নােীে র্ীিবন। সেলামাহসবক রস
স্বাভাহিকভাবিই িবলবল –
“রত্ামাবক আে অনয রকানও পুরুষ ভাবলািাবসহন মাহস? একর্ীিবন একটাই পুরুষ
আবস না হক রগা?”

৫

র্ীিন একটাই। আে র্ীিবনে অঙ্কটাও র্হটল। হিবসি রমলাবনা খ্ুি মু েহকল।
হিবসি রমলাবত্ পাবেহন হেমূ লও। এর্নয ত্াে রিহিবসহি র্ীিন। াহদ্ও ‘র্ীিনটা একটা এিবপহেবমন্ট’

৬

ত্াে কাবল। হেমূ বলে অত্ীত্ ইহত্িাস ঘাাঁটবল একথা িলা স্বাভাহিক রা ভাগযহিড়হম্বত্ র্ীিবনে নায়ক রস।
র্ীিবনে স্বাভাহিক সময়গুবলাই কাহটবয়বল অহস্থেত্াে মবযয। ক্লাস এইবট পড়া একর্ন লািবক মানহসকভাবি
হনবত্ িবচ্ছ হপত্ামাত্াে হিবচ্ছবদ্ে ান্ত্রণাভাে। রসই ান্ত্রণাভাে লাঘি িয় প্রত্ীকীে কাবল রেয়াে কেবল।
োওহনে প্রহত্ ত্াে দ্ু িজলত্া রনই। িকুলত্ায় েবেে রঘাবে ঊহমজবক রস প্রত্ীকী রভবি িবসবল। ভাবলািাসাে
আবিবে ডুহিবয় হদ্বয়বল েেীে। হকন্তু রস রা ত্াে লম্পট িািা অহমবত্ে রসবনে হিত্ীয় পে একথা র্ানামািই
রনবম এবসবল আিাে অন্ধকাে। লাম্পটয র্ন্মিীবর্ে রিইমাহন ত্াবক আর্ীিন ত্াড়া কবে হনবয় রিড়াবি,
স্বাভাহিক র্ীিবন াহদ্ও রফবে, ত্িু ত্াবক পাবয়ে ত্লায় কাাঁকে হনবয় িলবত্ িবি। এই অনু বোিনা রথবক মুহক্ত
হদ্বয়বল প্রত্ীকীে স্পেজ। রস উপলহব্ধ কবে:
“স্পবেজে প্রহত্ ওে একটা প্রিল আকািা হলল। শুযু িলত্ আমাবক লু াঁবয় থাক
ত্াত্ুন... ত্ুই লু াঁবয় থাকবল মবন িয়... আমাবক আে রকউ রকানও হিপবদ্ রফলবত্
পােবি না।”

৭

হকন্তু হিপবদ্ পবড়বল ঊহমজ, িকুলত্লা গ্রাবমে এই সেল রমবয়হট ‘পথবভালা পহথক’ হেমূ লবক ভালবিবসবল।
ডাক্তাহে পড়া এক লািী িবলও সেল পহেিালাে মনহট ত্াে মুবল াায়হন। পুরুবষে প্রহত্ ত্াে যােণা হকলু টা
এইেকম:
“মাবি মাবি পুরুষ র্াহত্ে উপে ঘৃ ণা িয়। আিাে ভাহি হক র্াবনা? ... রত্ামাে
মবত্া, এই যবো রত্ামাে মবত্া রলবলোও রত্া আবল।”

৮

২ য় ি ষজ , ৩ য় সং খ্যা । ২ ৯ রে ভা দ্র ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই রস বে ম্ব ে ২ ০ ১ ৬ । পৃ ষ্ঠা
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এর্নয হেমূ লবক রস আাঁকবড় যবেবল। হেমূ বলে অসু স্থত্াে রসিা কবে িুহিবয় হদ্বয়বল ত্াে হৃদ্বয়ে
স্পেজকাত্েত্াও কম নয়। স্পবেজে রমাবি েেীে সাঁবপ হদ্বয়বল হেমূ বলে কাবল। ত্ােই হপত্ৃ সম্পকজ, েবক্তে
সম্পবকজে কাবল অর্াবন্ত, ভাবলাবিবস। রা ভাবলািাসায় িােিাে মবেবল মায়া, েক্তকেিী, সেলাো। হকন্তু
লাম্পটয র্ন্মিীর্ েক্তিীবর্ে র্ন্ম হদ্ল হকনা ত্া আমো র্াহন না, ঊহমজে র্নয কষ্ট িয়; রিিাো হনষ্পাপ; ত্াে
কাবল সত্যটা অযোই থাক।
স্পবেজে ভাষা সহত্যই আলাদ্া। িযহক্তগত্ র্ীিবন আমো ত্া অনু ভি কহে। রকানও স্পেজ ভাবলািাসা, রকানটা
িা ভেসাে। সমার্বক িদ্লাবত্ রগবলও দ্েকাে স্পবেজে , রস স্পেজ আযু হনকত্াে। পুরুষত্াহন্ত্রক সমার্ একহদ্ন
স্পবেজে িবেই মাথা নত্ কেবি। রলবড় রদ্বি নােী অহযকাবেে সি োস্তা। রকানও র্ীিনই হিষময় নয়, না
প্রত্ীকী, না েক্তকেিী, না হিপ্রদ্াস, না হেমূ ল। সহত্যই িয়বত্া একহদ্ন ভাহর্জহনহট সত্ীত্ব পহিিত্া ইত্যাহদ্
িস্তাপিা নােী পহেহিহত্ে রলবিলগুহল মুবল াাবি।
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