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সম্পাদকীয়  
আকাশে ঢেঘ জেশে। যতটা গজজাশে, ঠিক ততখাঠি বর্জাশে িা। প্রকৃঠত হয়শতা বতজোশির োিব-

প্রকৃঠতশকই অিুসরণ করশে। কাশজর ঢেশক ফাাঁঠক হশয় যাশে ঢবঠে। চাশর্র জঠেশত ধরশে ফাটল, 

আর েহশরর রাস্তায় জেশে জল। ববর্শেের এই ঠচত্র আসশল এক অবেব্ার প্রঠতফলি। 

ঠেক্ষাশক্ষশত্রও অবেব্া ঢেখা যাশে প্রায়েই; আোশের ভাবার যশেষ্ট কারণ রশয়শে, কীভাশব আরও 

ফলোয়ক করা যায় ঠেক্ষাশক। িইশল এক বশ া অঘটি আোশের জিে হয়শতা অশেক্ষা করশে। 

ঠেক্ষাশক্ষশত্রর ঢসই ফাাঁকশফাকরগুঠল সম্পশকজ আোশের সজাগ হশত হশব, হশত হশব সশচতি।  
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৪ র্থ  ব র্থ ,  ৩ য়  সং খ্যা ।  ৮ ই  ভা দ্র  ১ ৪ ২ ৫ ।  ২ ৫ শে  আ গ স্ট  ২ ০ ১ ৮   

এ কু শে র  ঢে উ     I S S N :  2 4 5 4 - 7 1 8 2   
সা হি ত্য  ও  সং সৃ্ক হত্  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 )  

A n  I n t e r n a t i o n a l  O n l i n e  R e s e a r c h  J o u r n a l  o f  L i t e r a t u r e  a n d  C u l t u r e  ( P e e r -

R e v i e w e d  R e f e r e e d  J o u r n a l ,  Q u a r t e r l y )  

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

 

সূচিপত্র 

 

সম্পাদকীয় 

কয়লায়ের কাে: তাত্ত্বিক শেেজানন্দ মুয়খ্াপাধ্যায় শ ায়টাগয়ের শেত্ত্বিয়ত ৯-১৯  

হত্ত্বরচাাঁদ দাস 

তারােঙ্কর বয়ন্দযাপাধ্যায়য়র নাটক ‘দ্বীপান্তর’: ত্ত্বভন্ন দৃত্ত্বিয়কায়ে ত্ত্বনরীিা  ২০-২৮  

রাজীব কুমার বযানাজথী  

নারায়ে গয়গাপাধ্যায়য়র শ াটগয়ে েকৃত্ত্বতয়চতনা ২৯-৩৩   

ত্ত্বদেদার ত্ত্বকবত্ত্বরয়া 

‘টানায়পায়েন’ : আঞ্চত্ত্বেকতার কূে াপায়না জীবনয়বদনা  ৩৪-৪১  

ত্ত্বদয়বযনু্দ শ ার্ 

“একটা কযায়মাফ্লাজ’’, “মরয়চ পো  ত্ত্বট আেত্ত্বপন” ও কত্ত্ববতা ত্ত্বসংয়হর শ ায়টাগে  ৪২-৫৫  

অত্ত্বনত্ত্বন্দতা অত্ত্বধ্কারী 

কমেকুমার: বযত্ত্বিয়ের স্বাতন্ত্র্যময় স্বয়ংত্ত্বিয়তা ৫৬-৬৬  

অরীন্দ্রত্ত্বজৎ বযানাত্ত্বজথ 

মহায়েতা শদবীর শ াটগয়ে মাতৃহৃদয়য়র হাহাকার: ‘বাাঁয়য়ন’ ও ‘স্তনদাত্ত্বয়নী’ গয়ের শেত্ত্বিয়ত  ৬৭-৭৫  

রাজীব কুমার বযানাজথী 

‘িাত্ত্বন্তকাে’ এবং কয়য়কত্ত্বট গে: মানত্ত্ববকতার সন্ধায়ন  ৭৬-৮৭  

মহঃ ত্ত্বসত্ত্বিকুলা 

শোধ্া েবররা ‘জন্মদাগী অপরাধ্ী’: সামাত্ত্বজক স্বীকৃত্ত্বত ও অত্ত্বধ্কায়রর েয়ে ‘তস্কর’ উপনযাস অবেম্বয়ন  

একত্ত্বট মূেযায়ন  ৮৮-৯৩  

আনন্দ সাইত্ত্বন 
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েীয়র্থনু্দ মুয়খ্াপাধ্যায়য়র রাজননত্ত্বতক উপনযাস: গ্রামীে শেিাপয়টর পাোবদে  ৯৪-১০২  

েযামােযাম কৃষ্ণপূজাত্ত্বর চয়টাপাধ্যায় 

স্বাধ্ীনতা-উত্তর গ্রাম-বাংোর সংগ্রামী শচতনায় নবত্ত্বনত্ত্বমথত্ত্বতর কর্ায়ন ‘চাাঁদ শবয়ন’ ১০৩-১০৮  

সত্ত্বিয়া চযাটাজথী 

পত্ত্বরবত্ত্বতথত গ্রাম-বাংোর ‘ত্ত্বমত্ত্বসং ত্ত্বেঙ্ক’-এর ধ্ারক ও বাহক অত্ত্বনে  োই: ‘পত্ত্বরযান ও অনযানয গে’  

১০৯-১১৯  

অত্ত্বনয়মর্ বযানাজথী 

সািত্ত্বতক ভারয়তর মাওবাদী আয়ন্দােয়নর আত্ত্ববভথাব ও গত্ত্বতেকৃত্ত্বত:  একত্ত্বট মূেযায়ন  ১২০-১৩১  

ত্ত্ববেত্ত্বজৎ মন্ডে 

বাংো কত্ত্ববতায় শ্রীরামকৃষ্ণ েসগ : একত্ত্বট অনুসন্ধান  ১৩২-১৪৩  

সতযত্ত্বজৎ দত্ত 

মগে কায়বয বেথত্ত্ববয়দ্বর্ : একত্ত্বট পযথায়োচনা  ১৪৪-১৫০  
ত্ত্বেবেঙ্কর শচৌধু্রী 

 
***  
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োবহিক-পহরহিহত্ 

 
  

 
 

 
 

িহরিাাঁদ দাস 
োক্তল  ারিক, বাংাা হবভাগ, হসশধ্া-কান শিা-বীরসা হবশ্বহবদযাায় 

এম.হফা, সাংসৃ্কহত্ক হেিা হবভাগ, হবশ্বভারত্ী 

সারসংশিপ 
কশলাশার কাশার একর্জল হবহেষ্ট ত্াহিক গেশাখ্ক ত্রোর্জালন্দ মুশখ্াপাধ্যায় ( ১৯০১-১৯৭৬)। যহদও কর্াটা 
খু্বই ঢর্জাশরর সশে সরাসহরভাশব বাা িশয় ঢগা, ত্াই হবর্য়টাশত্ একটু খ্টকা াাগশত্ পাশর। হকন্তু খু্ব 
গভীরভাশব হবর্য়টা পযথাশাািলা কশর ঢদখ্শা, ঢদখ্শত্ পাশবা খু্ব একটা ভুা বাা িয়হল ত্রোর্জালন্দ মুশখ্াপাধ্যায় 
সম্পশকথ। ত্রোর্জালন্দ মুশখ্াপাধ্যায়ই ের্ম বাংাা গদযসাহিশত্যর গশের হবর্য়বস্তুশক একটা ঢভৌশগাহাকসীমায় 
ঢবাঁশধ্ হদশাল। হত্হল বাংাা কর্াসাহিশত্য ের্ম ‘আঞ্চহাক’ এই হবশের্ ঢেহার উদ্ভব ঘহটশয়হ শাল। কমথসূশরিক 
রাাীগঞ্জ আসালশসাা কয়াাখ্হলশত্ কার্জ করার সুবাশদ ঐ নঞ্চশার মালুর্শদর খু্ব কা  ঢর্শক ঢদশখ্শ ল, ত্াশদর 
সশে ঢর্শকশ ল, ঢখ্শয়শ ল – আর এই কারশা কয়াাখ্হল নঞ্চশার মালুর্শদর বযর্া ঢবদলা নহত্ সিশর্জ উপাহি 
করশত্ ঢপশরশ ল। ত্াাঁর গশের িহররিকরা সব কুহা-কাহমল, সাাঁওত্াা, কয়াাখ্হলর েহমক, নশন্তবাসী মালুশর্র সুর-
ত্াশদর নন্তশরর নন্তস্থশার কামলা-বাসলা রিশসযর উৎঘাটল কশরশ ল । ত্াাঁর হলশর্জর ভার্ায় -"আমার গশের 
সবথের্ম পহরমন্ডা কয়াার খ্হল এবং িহরশরিকরা সব সাাঁওত্াা কুহামরু্জর"। 
    ১৯১৮সাশা ত্রোর্জালন্দ গে ঢাখ্া শুরু কশরল, আশগ নবেয কহবত্া হাখ্শত্ল। ১৯১৯ ঢর্শক ১৯৭২ সাা 
পযথন্ত োয় হত্লশো'র মশত্া ঢ াট-বড় গে হাশখ্ ঢগশ ল। ত্রোর্জালন্দ মুশখ্াপাধ্যাশয়র গশে পাশ্চাশত্যর িারহট ত্ি 
কমশবেী ঘুশর হফশর এসশ । ঢযমল – বাস্তবত্াবাদ (Realism), েকৃহত্বাদ (Naturalism), ইন্দ্রর্জাা বাস্তবত্া 
(Magic realism) ও ঢিত্লা েবাি (Streem of consciousness)। এই িারহট ত্শির মশধ্য ের্ম দুহট োয় 
েশত্যকহট গশে ঘুশর হফশর আশস বার বার, হকন্তু ঢেশর্র দুহট ত্ি স্বে কশয়কটা গশে আভাস াি করা যায়।  

সূিক েব্দ 
আড়কাহি, আঞ্চহাক, কয়াাকুহি, ডাবা িাহর্জহর, ঢরহর্জং হরশপাটথ, আলশসপ গযাাাহর, হেশনাদর বৃহি, েপ, 
biological man, Economic man  
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কশলাশার কাা: ত্াহিক ত্রোর্জালন্দ মুশখ্াপাধ্যায় ঢ াশটাগশের ঢেহিশত্ 
িহরিাাঁদ দাস 

কশলাশার কাশার একর্জল হবহেষ্ট ত্াহিক গে াখ্ক ত্রোর্জালন্দ মুশখ্াপাধ্যায় ( ১৯০১-১৯৭৬)। যহদও 
কর্াটা খু্বই ঢর্জাশরর সশে সরাসহরভাশব বাা িশয় ঢগা, ত্াই হবর্য়টাশত্ একটু খ্টকা াাগশত্ পাশর। 
হকন্তু খু্ব গভীরভাশব হবর্য়টা  পযথাশাািলা কশর ঢদখ্শা, ঢদখ্শত্ পাব খু্ব একটা ভুা বাা িয়হল 
ত্রোর্জালন্দ মুশখ্াপাধ্যায় সম্পশকথ  ত্রোর্জালন্দ মুশখ্াপাধ্য়যায়ই ের্ম বাংাা গদযসাহিশত্যর গশের 
হবর্য়বস্তুশক একটা ঢভৌশগাহাকসীমায় ঢবাঁশধ্ হদশাল। হত্হল বাংাা কর্াসাহিশত্য ের্ম ‘আঞ্চহাক’ এই 
হবশের্ ঢেহার উদ্ভব ঘহটশয়হ শাল। কমথসূশরিক রাাীগঞ্জ আসালশসাা কয়াাখ্হলশত্ কার্জ করার সুবাশদ ঐ 
নঞ্চশার মালুর্শদর খু্ব কা  ঢর্শক ঢদশখ্শ ল, ত্াশদর সশে ঢর্শকশ ল, ঢখ্শয়শ ল; আর এই কারশল 
কয়াাখ্হল নঞ্চশার মালুর্শদর বযর্া ঢবদলা নহত্ সিশর্জ উপাহি করশত্ ঢপশরশ ল। ত্াাঁর গশের িহররিকরা 
সব কুহা-কাহমল, সাাঁওত্াা, কয়াাখ্হলর েহমক, নশন্তবাসী মালুশর্র সুর-ত্াশদর নন্তশরর নন্তস্থশার 
কামলা-বাসলা রিশসযর উৎঘাটল কশরশ ল । ত্াাঁর হলশর্জর ভার্ায় - "আমারগশের সবথের্ম পহরমন্ডা 
কয়াার খ্হল এবং িহরশরিকরা সব সাাঁওত্াা কুহামরু্জর" 
    এমল লয় ঢয বাংাা সাহিশত্য এই ের্ম সবথিারা ঢেহার িহররিক আলা িা। নবশিহাত্ দহরদ্র ঢেহার 
ঢাাকর্জলশদর হলশয় 'কশলাা' নশলক গে েকাে কশরশ । হকন্তু ত্রোর্জালন্দর সবথিারারা ঢোলা িহররিক লয়, 
এমলহক ত্াাঁর ঢদখ্া িহররিক শুধু্ লয়, ত্াাঁর স্বর্জল িহররিক। এখ্াশলই হত্হল স্বত্ন্ত্র। েিশরর বহস্ত আর পাাঁক 
হলশয় ত্াাঁর ঢেৌহখ্ল মর্জদুহর হ া লা – এশকবাশর গ্রাশমর েমর্জীবীশদর, হবশের্ কশর কয়াাখ্হলর 
েমর্জীবীশদর ত্াাঁর আশগ এমল কশর ঢকউ  হব আাঁশকল হল। নহিন্তযকুমার  ঢসলগুশের মশত্ - "ইহলই 
ত্রোর্জালন্দ মুশখ্াপাধ্যায়! সালন্দ হবস্মশয় ত্াকাাাম ভদ্রশাাশকর হদশক। বাংাাসাহিশত্য ইহলই ঢসই 
কয়াাকুহির আহবষ্কত্থা? হল:স্ব হরক্ত বহঞ্চত্ র্জলত্ার ের্ম েহত্হলহধ্? বাংাাসাহিশত্য হয়হল লতু্ল বস্ত, লতু্ল 
ভার্া ,লতু্ল ভহে এশলশ ল? িাহত্র দাাঁশত্র হমলারিূড়া ঢ শড় হযহল ের্ম ঢলশম এশসশ ল ধূ্হাম্লাল 
মৃহিকার সমত্শা?”১ কয়াাখ্হলশক ঢকন্দ্র কশর ঢযসব গে হাশখ্শ ল ('ঢর্জািাশলর হবশয়', 'র্জললী', 
'ঝমরু', 'মরা বরা' ত্া বাংাা সাহিশত্য এক নভূত্পূবথ নধ্যাশয়র সূিলা করা – ত্রোর্জালন্দ হবশের্ স্থাল 
ঢপশাল 'কয়াাকুহির' ঢাখ্ক হিসাশব।  "ওরা আমাশক ভাহবশয় তু্াা। ভাবাাম ওশদর হলশয় হাখ্ব।" 
ত্াই হাখ্শাল এবং বাংাায় পিল িা একহট লতু্ল নধ্যাশয়র, যার লাম িশয়শ  'আঞ্চহাক সাহিত্য'। শুধু্ 
কাহিহলই লয় – ত্াশদর মুশখ্র ভার্া, ত্াশদর হলর্জস্ব সমার্জ-সংসৃ্কহত্ সাহিশত্য উশি এশসশ । রাঢ়বশের 
হক ু হলর্জস্ব ভার্া, হলর্জস্ব সংসৃ্কহত্ ত্াাঁর গশের েধ্াল হবর্য়বস্তু। সুকুমার ঢসশলর ভার্ায় -"স্থাল-কাা-
ভার্া-পহরশবশের ঢসৌষ্ঠব, যািাশক ইংরাহর্জশত্ বশা 'ঢাাকযাা কাাার' ত্ািা ত্রোর্জালশন্দর গশে 
পহরপূাথভাশব ঢদখ্া যায়”।২ 
    ১৯১৮সাশা ত্রোর্জালন্দ গে ঢাখ্া শুরু কশরল, আশগ নবেয কহবত্া হাখ্শত্ল। ১৯১৯ ঢর্শক ১৯৭২ 
সাা পযথন্ত োয় হত্লশো'র মশত্া ঢ াট-বড় গে হাশখ্ ঢগশ ল। বাংাা সাহিশত্য হবংে েত্াহব্দর ের্মহদশক 
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পাশ্চািয েভাশবর ফশা লতু্ল লতু্ল ত্শির েভাব পহরাহিত্ িয়। হবংে েত্াব্দীশক বাা িয় ত্ি 
আশাািলার যুগ। ঢযটা আবার কশলাাীয় ঘরালার েধ্াল েধ্াল সুরও। ত্রোর্জালন্দ মুশখ্াপাধ্যাশয়র গশে 
পাশ্চাশত্যর িারহট ত্ি কমশবেী ঘুশর হফশর এসশ । ঢযমল- 
১) বাস্তবত্াবাদ ( Realism ) 
২) েকৃহত্বাদ ( Naturalism ) 
৩) ইন্দ্রর্জাা বাস্তবত্া ( Magic realism ) 
৪) ঢিত্লা েবাি ( Streem of consciousness ) 
    এই িারহট ত্শির মশধ্য ের্ম দুহট োয় েশত্যকহট গশে ঘুশর হফশর আশস বার বার, হকন্তু 
ঢেশর্র দুহট ত্ি স্বে কশয়কটা গশে আভাস াি করা যায়। এবার কশলাশার কাশা ত্াহিক 
ত্রোর্জালন্দ মুশখ্াপাধ্যায় সম্পশকথ ত্াাঁর ঢ াশটাগে েসে তু্শা হবস্তাহরত্ আশাািলা করা যাক। হবে 
েত্শকর বাংাা  কর্াসাহিশত্যর োয় ঢবেীরভাগ ঢাখ্কই হ শাল উচ্চহেহিত্ এবং পাশ্চাত্য মত্াদশেথ 
হবশ্বাসী। ত্রোর্জালন্দ মুশখ্াপাধ্যায় হবশদেী ঢাখ্কশদর েিুর বই পড়শত্ল। হত্হল ঢয এই পাশ্চাত্য 
মত্াদশেথর দ্বারা েভাহবত্ িশবল এটাই স্বাভাহবক। কারা পাশ্চাত্য Realism’, ‘Naturalism’, ‘ 
Magic Realism’, ও  Streem of consciousness’  এই িারহট মত্বাদ বাংাাসাহিশত্য েশবে 
কশরশ  হবে েত্শকর হদ্বত্ীয় তৃ্ত্ীয় দেশক। আর হত্হল সাহিত্য রিলা শুরু কশরশ ল ১৯১৮ সাশা 
কাকাত্া কশাশর্জ ভহত্থ িওয়ার পর ঢর্শক। হত্হল েকৃত্ সাহিহত্যক হিসাশব েহত্ষ্ঠা াাভ কশরশ ল 
বাস্তব হভহির উপর ঢাখ্া গে ‘কয়াাকুিী’ (বাহর্থক ‘বসুমহত্’, কাহত্থক ১৩২৯বা১৯২২)-র র্জল। 
ঢাখ্ক ত্রোর্জালশন্দর হবর্য়বস্তুর নহভমুখ্ বাঙাহা পািশকর কাশ  সূহিত্ িশয় ঢগা। হত্হল তু্শা 
ধ্রশাল কৃহরিকমত্ািীল হলম্নসমাশর্জর মালুশর্র র্জীবশলর আশাখ্য। 
      আসশা হলন্মবশগথর মালুশর্র মশধ্য ত্ার ঢমৌহাক েবৃহিশক নলাবৃত্ভাশব ধ্রার সুহবধ্া র্াশক 
নশলকটা ঢবহে। সভয মালুশর্র মশত্া ত্াশদর সামাহর্জকত্া ও সভযত্ার কৃহরিকম েশাপ ঢলই, ঢসখ্াশল 
ত্াশদর আহবষ্কার করা নশলকটা সির্জ। ঢবাধ্িয় ঢসই কারশাই নশপিাকৃত্ দহরদ্র ও ঢখ্শট খ্াওয়া 
মালুর্শদর হলশয় ঢাখ্া ঢবেীরভাগ ঢ াশটাগশে সাধ্ারাভাশব ‘বাস্তববাদী’ ও ‘েকৃহত্বাদী’ এই দুহট 
ত্িই নহধ্কমারিকায় পহরাহিত্ িয়। মালুর্শক এখ্াশল কৃহরিকমত্ািীল েকৃত্ সহত্যকাশরর মালুর্শক 
নলুধ্াবল করা যায়। এই বার ঢদশখ্ ঢলওয়া যাক সাহিশত্যর ‘বাস্তবত্া’ হক? বা সাহিশত্যর 
‘েকৃহত্কত্া’ও বা হক?  
    হকন্ত ‘বাস্তব’ বাশত্ আমরা বুহঝ ঢসই সত্যশক যা ঢিাশখ্ ঢদখ্া যায় বা ধ্রশত্  ুাঁশত্ পারা যায়। 
এককর্ায় পাাঁি-ইহন্দ্রশয়র ঢকাল লা ঢকাল একহটর পশর্ যার আহবভথাব ঘশট, ত্াশকই আমরা বাস্তব 
বশা মশল কহর। েন িশে – এই ‘বাস্তব’-ই হক সাহিশত্যর ‘বাস্তব’? সাহিশত্যর ‘বাস্তব’ ত্র্যঘহটত্ 
সশত্যর হুবহু হববরা মারিক? লা! সাহিত্য ঢসই নশর্থ ঢকাশলাহদলও বাস্তব লা। কারা ঢাখ্ক বাস্তব 
র্জগত্ ঢর্শক ত্র্য আিরা কশর ‘আপলমশলর মাধু্রী’ হমহেশয় সৃহষ্ট কশরল সাহিত্য। যহদও 
‘ঢরামযাহিকত্ার’ হবপরীত্ ঢকাহটর ভাবলা িা ‘বাস্তববাদী’ ভাবলা। নর্থাৎ সার্থক সাহিত্য সৃহষ্টশত্ 
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আশবশগর সশে র্াকশব হলরশপি হলশমথাি দৃহষ্ট। ঢগাহকথও এই দুই মত্বাশদর উপর ঢত্মল ঢর্জার 
ঢদলহল। ত্াাঁর মশল কশরল- ‘মিৎ হেেীশদর রিলায়, মশল িয়, বাস্তবত্া ও ঢরামযাহিকত্া হবহমহেত্ 
িশয় র্াশক’।  
    হবমাকুমার মুশখ্াপাধ্যায় বাস্তবত্া সম্পশকথ বশাশ ল – “সাহিশত্যর হবর্য়বস্তু িশব 
বাস্তবর্জীবলশকহন্দ্রক, সমসযা িশব সামাহর্জক ও নর্থনলহত্ক কারশার সশে সম্পহকথত্, িহররিক িশব 
সর্জীব োাবাল, ঢাখ্ক িশবল র্জীবল সম্পশকথ নহভজ্ঞ এবং ত্াাঁর বলথাায় র্াকশব যর্াযর্ত্া”৩  এবার 
এই ত্িগত্ হদক ঢর্শক ত্রোর্জালন্দ মুশখ্াপাধ্যাশয়র ঢ াশটাগেশক কত্টা বাস্তবসম্মত্ বাা যায় ঢসটা 
একবার ঢদশখ্ ঢলওয়া যাক। 
    ত্রোর্জালন্দ মুশখ্াপাধ্যায় সমকাাীল র্জীবশলর বাস্তবত্ার হিরিক হলপুাভাশব ফুহটশয় তু্শাশ ল ত্াাঁর 
োয় ঢবেীরভাগ গশে। ‘ধ্বংস পশর্র যারিকী এরা’ (১৩৩১, ফাল্গুল, েবাসী) গেহটশত্ ধ্বংশসানু্মখ্ হিরিক 
এবং পাোপাহে হলিঃস্ব-হভখ্ারী তু্ালামূাক র্জীবলযারিকার পহরিয় হদশয়শ ল। ধ্বংসোে এবং 
ধ্বংশসানু্মখ্ দুহট নর্থনলহত্ক কািাশমাশত্ ঢাখ্ক ঢয মালবশেহা তু্শা ধ্শরশ ল ত্া একহদশক ঢযমল 
মমথন্তুদ, নলযহদশক ঢত্মলই বাস্তব। এই বাস্তবত্ার আরও কহিল এবং রূঢ় রূপ ঢদখ্শত্ পাই স্বামী-
স্ত্রীর সম্পশকথর মশধ্য। ঢযমল ‘বদহা মঞু্জর’ গেহটশত্ আধু্হলকত্ার কুফশা ধ্বংস িশয় যাশে। ধ্বংস 
িশে পরস্পর পরস্পশরর েহত্ হবশ্বাস, ভরসা ও ভাশাাবাসা, গ্রাস কশর হলশে কৃহরিকমত্া, াুে িশে 
সির্জ সরা র্জীবশলর স্বাভাহবক  ন্দ। ‘বদহা মঞু্জর’ গশে ঢরশার ক্লাকথ িহরপদ স্ত্রীশক নসম্ভব 
ভাশাাশবশসশ  হকন্তু বীাার মৃতু্যর পর ঢস র্জালশত্ পারা বীাা একমারিক ভাশাাশবশসশ  সুকুমারশক। 
িহরপদর সারার্জীবশলর সযশে সাহর্জশয় রাখ্া দাম্পত্য, হবশ্বাস বাস্তবত্ার কহিল আঘাশত্ ঢভশে 
িুরমার িশয় ঢগা।  
     ঢোহর্ত্ মালুশর্র বাস্তবহিরিক নঙ্কশলর ঢিশরিক সার্থক হেে-দৃহষ্টর পহরিয় হদশয়শ ল। েমর্জীবী 
মালুশর্রা  েম, নর্থ ও ঢদি - এই হরিকপন্থায় ঢোহর্ত্ িশয় র্াশক। সাাঁওত্াা কুহা-কাহমলশদর র্জীবশলর 
মূায দে-কুহড় টাকা, এই বাস্তবহিরিক ঢবে হক ু গশে উশি এশসশ  (‘বহাদাল’, ‘বন্দী’, ‘ঢরহর্জং 
হরশপাটথ’ েভৃহত্)। ‘বহাদাল’ গশে সাশিশবর কুকুশরর কামশড় টুইাা ও টগরীর একমারিক সন্তাল মারা 
ঢগশা ত্াশদর দুহট দে টাকার ঢলাট হদশয় বশাশ  “নমল কহরস লা াাকু, ঢল ভাই ঢল, এই টাকা ঢল, 
- ঢ শা আবার কত্ িশব”। আবার ‘বন্দী’ গশে হলহেশক হদশয় ঢবআইহল ভাশব কয়াা তু্াশত্ হগশয় 
ঢস িাপা পশড় মারা ঢগশা সাশিব “পালটুর িাশত্ পঞ্চােটা টাকা গুহর্জশয় হদয়া বহাশাল - এই ঢা”। 
হিক একইভাশব ‘ঢরহর্জং হরশপাটথ’ গশে টুইাাশক ডাবািাহর্জহরর েশাাভল ঢদহখ্শয় ‘আলশসপ 
গযাাারীশত্’ কার্জ করশত্ পািাশা ত্ার মৃতু্য িয়। নর্থশাাভী সাশিবশদর কাশ  এশদর র্জীবশলর মূায 
নহত্সামালয। হকন্তু  কয়াাখ্হলশত্ কাশর্জ আসা মালহবক িঞ্চাকুমার র্জীবশলর মূাযশক এত্ সামালয 
হিসাশব ঢদখ্শত্ পারশ ল লা। হত্হল মশল কশরল আলশসভ গযাাারীশত্ ঢর্জশলশুশল কাশর্জ পািাশলা মাশল 
খু্ল করার সমাল। ত্াই সাশিবশদর হবরুশে ত্ার েহত্বাদী মল বশা উশিশ  - “হলশদথার্ ওই 
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সাাঁওত্াা কুহা যুবকশদর োশার দাম, ঢত্ামার ঢরহর্জং-এর দাশমর ঢিশয় নশলক ঢবেী মূাযবাল”। 
সমকাাীল বাস্তবত্ার  হব হত্হল এই গেগুহাশত্ সার্থকভাশব ফুহটশয় তু্শাশ । 
    ত্রোর্জালশন্দর রিলাশত্ বাস্তশবর আহবভথাবশক নবেয রবীন্দ্রলার্ স্বাগত্ র্জাহলশয়হ শাল। 
কশলাাশগাষ্টীর বাস্তবমুখ্ী িওয়ার ফযাোলশক ত্ীব্র আক্রমা র্জাহলশয়ও ত্রোর্জালশন্দর েহত্ভাশক 
স্বীকৃহত্ র্জালাশত্ হদ্বধ্া িয়হল। হত্হল ত্াাঁর সম্পশকথ বশাশ ল “দহরদ্র র্জীবশলর যর্ার্থ নহভজ্ঞত্া এবং 
ঢসই সশে ঢাখ্বার েহক্ত ত্াাঁর আশ  বশাই ত্াাঁর রিলায় দহরদ্র ঢঘার্াার কৃহরিকমত্া ঢলই”।৪  
     ভাববাদী ও বস্তুবাদী হেেী সাহিহত্যকশদর হেেভাবলার ঢমৌহাক পার্থকয হবস্তর। ভাববাদী হেেী 
সাহিহত্যকরা সত্য-হেব-সুন্দশরর উপাহিশক ঢেয় বশা মশল করশত্ল। নলযহদশক বস্তুবাদীরা 
সত্যশকই ঢেয় বশা মশল করশত্ল। সত্য যত্ সুন্দর বা কুৎহসত্ ঢিাক লা ঢকল ত্াশদর কাশ  সত্যই 
বাস্তব। আর এ বাস্তশবর কহিল রূঢ় রূপশক তু্শা ধ্রশাল হেে-সাহিত্য। এশদর কাশ  সৃহষ্টর সশে 
সশে নত্যািাহরত্ নবশিহাত্ মালুশর্র সংগ্রামশক গুরুত্ব হদশাল আর ত্ারই েহত্ফাল ঘটা 
সাহিশত্য। হবমাকুমার মুশখ্াপাধ্যায় বশাশ ল “হেশের র্জলয একর্জল হেেীর হবর্য়টা গুরুত্বপূাথ লয়, 
“হবর্শয়র গুশা ঢকউ হেেী লল, ‘দৃহষ্ট’ ও ‘সৃহষ্ট’ এই দুই হমশাই ত্শব একর্জল হেেী”।৫ ১৮৩১ সাশা 
ফরাসী বাস্তববাদী ঔপলাহসক বাার্জাক ত্াাঁর ‘la peau de chagrin’-এ বশাশ ল — নহভজ্ঞত্া, 
নলুভূহত্ ও রূপায়া দিত্া এ হত্লহট উপাদাশলর উপশরই ঢাখ্শকর সাফায হলভথর কশর। ঢাখ্ক 
ত্রোর্জালশন্দর ঢযমল দৃহষ্ট ও সৃহষ্ট আশ  ঢত্মহল হত্হল ঢয িহররিকগুশাাশক নঙ্কা কশরশ ল ঢসটা ত্াাঁর 
বাস্তব নহভজ্ঞত্া হলভথর। ত্রবজ্ঞাহলক দৃহষ্টভহের সািাশযয ঢসগুহার পযথশবিা কশরশ ল, নলুভূহত্র 
সািাশযয ত্াশদর যন্ত্রাাশক আশমাপাহি কশর বাস্তবসম্মত্ গদযভার্ায় ত্ার রূপায়া ঘহটশয়শ ল 
ঢ াশটাগশে। এরই কশয়কহট উৎকৃষ্ট উদািরা ‘লারীশমধ্’, ‘কয়াাকুহি’ ও ‘ঢরহর্জং হরশপাটথ’ লামক 
ঢ াশটাগে। এই গশে হলম্নসমাশর্জর লারীর েহত্ র্জাশলায়াররূপী পঞু্চর হলমথমভাশব কাম িহরত্ার্থ করা 
এবং পহরাহত্স্বরূপ  হবর লৃেংস-হলষু্ঠর  মৃতু্যবরা। সমার্জবাস্তবত্ার এই হলষু্ঠররূপ-    

“সিসা ত্ার ঘুম ভাহেয়া ঢগা। হকন্তু হলরুপায়...!  
হলস্তি রাহরিক –  
িাহরহদশক নিকার –  
ঘশরর হভত্র িইশত্ ঢরাগীর আত্থকণ্ঠ ঢোলা যায়...  
ঢিাঁিাইবার উপায় লাই। মুশখ্ কাপড় িাপা! 
এহক লৃেংস নত্যািার!   
হলিঃসিায় লারী আর িুধ্ার্থ র্জাশলায়ার!  
 হবর সকা ঢিষ্টা বযর্থ িশয় ঢগা।  
সমস্ত নে ত্ািার ধ্ীশর ধ্ীশর হেহর্া িইয়া আহসশত্হ া –  
ত্ািার পর –  
আর ঢকালও কর্া লয়।উ 
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রক্ত মাংশসর মালুর্, পুরুর্ ও লারী ...  
হদশলর পর হদল গরাইয়া িহাশত্ াাহগা।” (লারীশমধ্)  

    ‘কয়াাকুহি’ (মাহসক বসুমত্ী, কাহত্থক ১৩২৯) এমল একহট গে ঢযখ্াশল শুধু্ েহমক র্জীবশলর যন্ত্রাাই 
ফুশট ওশিহল, একই সশে িশয় উশিশ   ঢেশমর করুা  পহরাহত্। লালকু হবাাসী ভাশাাবাশস ত্ীব্র আশবগ 
হদশয়ই। যহদও গেহট একটু হবসৃ্তত্, হকন্তু কাহিহলরশসর ঢকার্াও বযাঘাত্ ঘশটহল। ঢমদহবিীল ও স্বাভাহবক 
এই গশে ঢাখ্ক িহররিকদুহটর মশধ্য উপলযাশসর বযাহে এশল হদশয় আহদবাসী রমাীর একমুখ্ী ঢেমশক 
মযথাদা হদশয়শ ল। ত্ারা ঢয সির্জশভাগয বা পায লয়, ঢেশম রঙীল হৃদশয়র ত্ারাও ঢয নহধ্কাহরাী ত্া 
হলিঃশেশর্ েহত্হষ্ঠত্ িশয় ঢগশ । ঢেম লা মাশল র্জাত্, লা ঢেহা - এই ঢবাধ্ গেশক এক নলয বযঞ্জলা 
হদশয়শ । 
    লালকু হবাাসীর সশে হবশ্বাসঘাত্কত্া কশর মাইলুশক হলশয় পাহাশয়শ  হকন্তু দীঘথহদল পশর লালকুর 
মৃতু্যর কর্া হবাাসী ঢোলার সশে বযাকুা িশয় উিা। হবর্াশক যহদও হবাাসী আকহস্মক নলুরাগবেত্ 
বাশ  “আ মর িত্ভাগা, ঢস ম’ঢাা ঢত্া আমার কী?” হকন্তু গশের পহরাহত্শত্ হবাাসী খ্াশদর হভত্র 
হগশয় ‘লালকুশক কাাঁশধ্ তু্হায়া দুই িাশত্ োাপা ঢিষ্টায় একহট ‘েপ’  াড়াইশত্ই উপশরর ঢঝাাা কয়াার 
একহট মস্ত িাংড়া ধ্ড়াস কহরয়া  াহড়য়া ত্ািাশদর মার্ার উপর সেশব্দ লাহময়া পহড়য়া একসশে 
দুইর্জলশকই ঢসই হবরাট কয়াাসূ্তশপর হলশম্ন সমাহধ্স্থ কহরয়া হদা।” 
    ‘ঢরহর্জং হরশপাটথ’ (েবাসী, ফাগু্লল, ১৩২৯) গেহট পরবত্থীশত্ ‘হদলমরু্জর’ (১৯৩২) গেসংকাশল 
‘হবিার’ লাশম েকাহেত্ িয়। গেহটশত্ পািক ঢদখ্শবল ঢরহর্জংবাবু িঞ্চাকুমাশরর হবিার একটা উপাি 
মারিক। াি িা খ্হলর নত্শা েহমক টুইাার দুঘথটলার ফশা মৃতু্য এবং ত্ার েহত্হক্রয়া। নবধ্াহরত্ 
দুঘথটলার মুশখ্ েহমকশদর ঢিশা হদশয়শ  ঢয মযাশলর্জার হমস্টার ঢর্জমস, ত্ার কাশ  মালুশর্র র্জীবশলর 
দাশমর ঢিশয় আহর্থক মুলাফার মূায নশলক ঢবেী। ঢরহর্জংবাবু এই মযাশলর্জাশরর হৃদয়-িীলত্াশক লালাভাশব 
েকাে কশর হদশয়শ ল। ‘আলাসফ গযাাারীশত্ টুইাাশদর পাহিশয় নলযায় ভাশব ঢরহর্জং বাড়াশত্ বশাশ ল; 
ঢসই নহভোপ আশিশপর আকাশর ত্াাঁর কশে ঝশড় পশড়শ । িঞ্চা মশল মশল বশাশ ল- “হলশদথার্ ওই 
সাাঁওত্াা কুহা যুবশকর োশার দাম, ঢত্ামার ঢরহর্জং এর  দাশমর ঢিশয় নশলক ঢবেী মূাযবাল”। এই 
ভাবলার মধ্য হদশয় িহররিকহটর আমযন্ত্রলা ঢবে সিালুভূহত্ আকর্থশা সমর্থ িশয়শ । নলযহদশক হৃদয়িীল 
ঢর্জমস নকাত্শর উচ্চারা কশর- “কু  পশরায়া ঢলই। এমল কত্ খু্ল িশয় আমার িাশত্।... এখ্লও 
ঢরহর্জং িাই, আশরা বাড়াশত্ িশব ঢরহর্জং।... ঢিড নহপশসর ত্াড়া সইশত্ িয় আমাশকই।” বহাশকর 
হৃদয়িীলত্া ও বুশর্জথায়া ঢকৌো ঢযমল ত্রোর্জালশন্দর ঢাখ্লীশত্ রূপ পায় ঢত্মহল একই কাশা 
হমর্যািাশরর মাধ্যশম ঢসই ঢাাশভর স্বরূপ হলষ্করুাভাশব আাঁকা িশয় যায়। এখ্াশল টুইাার স্ত্রী ঢসািাগীর 
কাত্র হলশবদল ঢয মার্া কুশট মরশব, এশত্া স্বাভাহবক। এমলহক াাশের ওপশরও নহধ্কার র্াকশ  লা। 
ঢরহর্জংবাবু িহত্পূরশার কর্া বাশা সাশিব সশর্জাশর পাশয়র বুট মাহটশত্ িুহকশয় বশা ‘Damn your 
Tuila’। ঢেহা সংগ্রাশমর এমল বাস্তব  হব এর আশগ ঢকার্ায় ঢপশয়হ  আমরা?  
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    ‘মরা বরা’ গেহট কশলাশা েকাশের পর পািকশদর হিশি আশাাড়ল ত্রত্হর কশরহ া। এই গশে 
ঢশ্বত্াে সাশিশবর সশে রূপশযৌবলবত্ী রুহকর ননবধ্ ঢদিহমাশলর ঢোিলীয় পহরাাশমর কাহিহল হিহরিকত্ 
িশয়শ । কয়াাখ্হলর েহমক সাাঁওত্াা ভাটুা, বুশড়া বয়শস হবশয় কশর রূপসী রুহকশক। রুহকর সশে 
কয়াাকুহির সাশিশবর ত্রদহিক সম্পকথ গশড় ওশি, রুহক ঢশ্বত্াে সন্তাশলর র্জন্ম ঢদয়। ত্খ্লই রুহক পাহাশয় 
যায়। সাশিব রুহকশক গ্রিা লা কশর নলয কুহিশত্ কার্জ হলশয় িশা হগশয়শ  আর যাবার সময় দুহট টাকা 
রুহকশক হদশয় বশাশ - “টুিার ফাগুয়াশক রুসগুলা খ্াওয়াস।” কহিল বাস্তশব মুশখ্ামুহখ্ কয়াাকুহির ঢদশে 
রুহকর মত্ল আশরা বহু লারীশক ঢয দাাঁড়াশত্ িশয়শ , ঢস কর্া বুঝশত্ নসুহবধ্া িয়লা। 
    ভাববাদীরা বস্তুবাদীশদর সাহিশত্যর হিরন্তলত্ার দাবী হলশয় েন ঢত্াশা। কশলাাশগাষ্ঠীর বস্তুবাদী 
সাহিহত্যকশদর হবরুশে ভাববাদীশদর েধ্াল নহভশযাগ হ া ত্াাঁরা ভাশাার ঢর্শক খ্ারাপটাই ঢবেী 
তু্শা ধ্শরল সাহিশত্যর মশধ্য। নর্থাৎ ফুা নশপিা কদথম ঢবহে প ন্দ কশরল। এই ঢদাশর্ ত্রোর্জালন্দ 
মুশখ্াপাধ্যায়ও দুষ্ট। আসশা হত্হল ঢযশিতু্ ের্ম বাংাা সাহিশত্য হলিুত্াার মালশর্র দুিঃখ্ ত্রদশলযর  হব 
েকটভাশব ফুহটশয় তু্াশত্ সিম িশয়হ শাল। সিম িশয়হ শাল সামাহর্জক উৎপীড়ল ও ঢোর্শার 
ঢক্লদাক্ত দৃেয উদ্ভাহসত্ করশত্। হবশের্ কশর কয়াাখ্হল নঞ্চশার মালুর্শদর বাশয়াাহর্জকযাা ও 
ইকশলাহমকযাা - এই দুহট হদশকর ত্রবজ্ঞাহলক দৃহষ্টভহের সািাশযয পুঙ্খালুপুঙ্খ বাস্তবহিরিক তু্শা 
ধ্শরশ ল। এই িহররিকগুশাার হভত্র ও বাহির একই নর্থাৎ আধু্হলক কৃহরিকমত্া এখ্লও ত্াশদর গ্রাস 
কশরহল। এই পুঙ্খালুপুঙ্খ কাহিহল ও িহররিক বাথলার মশধ্য হদশয় হত্হল বাংাা সাহিশত্য ‘Naturalism’ 
মত্াদশেথরও েবত্থক বাা ঢযশত্ পাশর। “বাংাা ভার্ায় ‘লযািারাহাস্ট’ ঢাখ্ক বাশত্ লাম করা যায় 
মাহলক বশন্দযাপাধ্যায়, ত্রোর্জালন্দ মুশখ্াপাধ্যায়, সমশরে বসু, ঢেশমন্দ্র হমরিক েমুশখ্র”।৬                                                        
    লযািারাহার্জম-হরয়াহার্জশমর রকমশফর; ত্ারই সূ্থা ও িূড়ান্ত রূপশভদ। বাস্তববাদী আশন্দাাশলর 
হবকােপশবথর উচ্চেৃশে সৃহষ্ট িশয়শ  এই মত্বাশদর। এই মত্বাশদর েকৃত্ েহত্ষ্ঠাত্া এহমা ঢর্জাাা 
(১৮৪০-১৯০২)। ‘Naturalist’-রা মশল কশরল মালুশর্র িহররিক ও ভহবত্বয সবহক ু দুহট োকৃহত্ক 
েহক্তর দ্বারা হলয়হন্ত্রত্ িয় – একহট বংেগহত্(heredity), নলযহট পহরশবে(Environment)। 
বংেগহত্র মশধ্য পশড় িুধ্া, ঢদয়র্জ কামলা-বাসলা, আর পহরশবশের মশধ্য পশড় সামাহর্জক ও 
নর্থনলহত্ক পহরশবে, ত্ার পহরবার, ঢেহা, েহত্শবে ইত্যাহদ। 
    ত্রোর্জালন্দ বযাপক নহভজ্ঞত্া হলশয় ঢয গেগুহা রিলা কশরশ ল, ত্াশত্ ভাব, ভাবলা ও রীহত্শত্ 
যর্াহস্থত্বাদী দেথশলর েভাব পহরাহিত্ িয়। ‘হবর্জহয়লী’ গশের পূবথলাম হ া ‘লারীর মল’। গেহটশক দুহট 
নংশে ভাগ কশর পযথাশাািলা করা ঢযশত্ পাশর। ের্ম নংশে পাহে হরিকশকাা ঢেশমর আখ্যাল। ভুহার 
স্বামী পীরু। পীরু আবার ভুহার ঢবাল টুরলীর সশে ঢেম কশর ননবধ্ভাশব। ভুহা বাধ্া ঢদওয়ায় পীরু 
মাহঝর কাশ  মার খ্ায়। স্বামী ও ঢবাশলর কা  ঢর্শক এভাশব নপমাহলত্ িশয় র্জীবশলর েহত্ ত্ার আর 
ঢকাশলা আসহক্ত র্াশক লা। ত্াই যখ্লই ঢস খ্বর ঢপশয়শ  টুরলী আড়কাহির সশে  আসাশমর িা-বাগাশল 
িশা যাশব কার্জ করশত্। ঢস র্জাশল ঢসখ্াশল ঢগশা ঢকউ হফশর আশসলা। আবার হদ্বত্ীয়াংশে ঢদখ্শত্ পাহে 
সম্পশকথর এমলই মায়া ভুহা টুরলীশক পাঁহিে টাকার হবহলমশয় িা বাগাশল ঢযশত্ হদশত্ িায়লা। 
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    “ভুহা ত্াড়াত্াহড় আড়কাহির হলকট হদয়া বহাা– কাশি খু্র্জহ স ঢি? ঢাাকটা ত্খ্ল ঢস্টেশল যাইবার 
র্জলয বযস্ত িইয়াহ া, বহাা টুরাী ঢমশঝল ঢক? ঢকার্ায় আশ  বাশত্ পাহরস? 
ভুহা বািার িাত্ ধ্হরয়া আর একটু সহরয়া হদয়া বহাা- টুরলী আমারই ঢবাল, ঢস যাশবক লাই। িা আহম 
যাব। 
ঢাাকটা বহাা- বািঃ  ত্াশক ঢয পাঁহিেটা টাকা হদশয়হ । 
-আমাশকও ঢত্া হদহত্স? আহম হাব লাই, িা। 
....ঢেল  াহড়য়া হদা। ভুহার ঢিাখ্ দুইটা এত্িশল  া া কহরয়া আহসা। দূশর পাােবশলর হভত্র হদয়া 
টুরলী  ুহটশত্  ুহটশত্ আহসশত্হ া। ভহগলীশক একবার োল ভহরয়া ঢদহখ্য়া াইয়া ভুহা র্জালাার পাশে 
সহরয়া বহসা। 
ভুহার ঢিাশখ্ র্জা ঢদহখ্য়া একহট সাাঁওত্ার ঢমশয় বহাা- কাাঁদহ স ঢকশল? 
ভুহা ঢিাশখ্র র্জা মুহ য়া ইর্ৎ িাহসয়া বহাা- দুৎ কাাঁদব ঢকল-াা?”  
    এখ্াশলই ত্রোর্জালন্দ ভুহা-টুরহলশক আহদবাসী কুহটর ঢর্শক তু্শা এশল হবশ্বমালশবর  হৃদশয়র মশধ্য 
ভশর হদশত্ ঢপশরশ ল। আর এভাশবই হত্হল ত্াাঁর নহভজ্ঞত্া েসাহরত্ করশত্ ঢপশরশ ল সমকাাীল ও 
উিরাকাাীল নলুভশব। 
  ‘নভাগা’ গশে কয়াাকুহির লারীশাাাুপ সাশিশবর ঢাাাুপত্া এবং টুইাার সুন্দরী স্ত্রী মহত্য়ার 
নপিরাও মৃতু্য খ্হলেহমক টুইাাশক খু্হল আসামীশত্ পহরাত্ কশরহ া। েহত্হিংসায় টুইাা সাশিশবর 
স্ত্রীশক িত্যা কশরশ , নপিরা কশরশ  ত্ার হেশুপুরিকশক। নপহৃত্ ঢসই হেশু ঢরৌপ্পা বড় িশয় উশিশ  
সাাঁওত্াা পলীশত্। হকন্তু ত্াশক পুশরা সাাঁওত্াা বালাশলা ঢগা লা। গশের কর্কশক টুইাা বশাহ া ঢস 
মশর ঢগশা ঢরাপ্পাশক ঢদখ্ার কর্া হকন্তু কর্ক টুইাার মৃতু্যর পর ঢরাপ্পাশক আর খু্াঁশর্জ পায়হল। ত্াই 
ঢরাপ্পার েহত্ কর্শকর বযহর্ত্ মল বশা উশি- “... হপতৃ্িীল, মাতৃ্িীল, গৃিিীল, আেয়িীল ঢকাল এক 
পশর্র কাঙাা, ত্ািার উশেেযিীল র্জীবল াইয়া এত্িা িয়ত্ আমারই মশত্া ঢকাশলা এক নর্জালা 
োন্তশরর উপর পর্ িহাশত্হ , ঢক র্জাশল! হিরর্জীবল ধ্হরয়া এমহল কহরয়াই িয়ত্ ঢস নভাগা 
র্জন্মদাত্ার পাশপর োয়হশ্চি কহরশব।”  
    ত্রোর্জালন্দ এই গশে ঢোর্শার িক্রাকার বযঞ্জলা তু্শা ধ্শরশ ল।                                                               
ঢসই সব গেগুহাশত্ হত্হল েমর্জীহব, মধ্যহবি এবং হবহভন্ন স্তশরর মালুশর্র পহরশবে-হলয়হন্ত্রত্ 
র্জীবশলর হলখু্াঁত্ ঘটলা হববৃহত্র মাধ্যশম তু্শা ধ্শরশ ল। ঢস কয়াাকুহির মুহলর্ বা কাহমল ঢিাক, 
বহস্তর নবিহয়ত্ সমার্জ ঢিাক, নর্বা হলত্ান্ত হলন্মহবি বা হভখ্ারী - এই ঢেহার মালুর্শক আাঁকশাল 
বংোলুক্রম ও পহরশবে হলয়হন্ত্রত্, নসিায় ও হলহিয় র্জীশবর মূহত্থশত্। এই র্জাত্ীয় মালবসমার্জশক 
পযথশবিা করা সুহবধ্া, কারা ত্াশদর িহররিক র্জহটাত্ামুক্ত। এরা ঢকাশলা ঢিশরিক ত্রলহত্ক মালুর্ লয়, 
ভাববাদী বা আদেথ মালুর্ লয়, োয় সামাহর্জক মালুর্ ও লয় – ত্ারা মুখ্যত্ দুহট েবৃহি দ্বারা ত্াহড়ত্ 
ত্াশদর বাা যায় হেশনাদর পরায়াত্া। একহদশক রশয়শ  কামলার নহি, নলযহদশক রশয়শ  
নর্থনলহত্ক হবপযথস্তত্া। কাশর্জই এসব িহররিক েধ্ালত্ ‘ Biological man’ এবং ‘Economic 
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man’। মালুশর্র এই দুহট সিার হলপুা রূপায়শা পাশ্চািয ভূখ্শন্ডর যর্াহস্থত্বাদী সাহিহত্যকগা ঢয 
দিত্া ঢদহখ্শয়শ ল, ত্রোর্জালশন্দর মশধ্য ত্ার নভাব ঘশটহল। 
    লযািারাহাস্টশদর ধ্ারাা মালুর্ বংেগহত্ ও পহরশবে – এই দুহট োকৃহত্ক েহক্তর দ্বারা ঢযমল 
হলয়হন্ত্রত্, হিক একইভাশব  ত্রোর্জালশন্দর গশের িহররিকগুশাাও দুহট েবৃহির দ্বারা িাহাত্ ও হলয়হন্ত্রত্। 
একহট ত্রর্জহবক েবৃহি ঢযটা ঢস বংেগহত্র সূশরিক ঢপশয় র্াশক, নলযহট নর্থনলহত্ক সমসযা ঢযটা ঢস 
সামাহর্জক পহরবার পহরশবে ঢর্শক ঢপশয় র্াশক।  এশিশরিক ত্াাঁশক যর্ার্থ যর্াহস্থত্বাদী বাা যায়। 
কশয়কহট দৃষ্টান্ত সিকাশর হবর্য়টা একটু বুশঝ  ঢলওয়া যাক। ‘পািাশলর হবিা’ গশে পািাল 
র্জন্মসূশরিক লুশাা, সামাহর্জক হদক হদশয় ঢস নর্থনলহত্কভাশব হপহ শয়।  ত্রর্জহবক ত্াড়লার বশে ঢস হবশয় 
করশত্ িায়, হকন্তু ত্াশক ঢকউই হবশয় করশত্ িায় লা। সামাহর্জকভাশব কাহঙ্কত্ টগরীর সশে 
সামাহর্জক হবহধ্ হলয়শমর বশেই ত্ার হবশয়। ঢসশিশরিক পািাল টগরীর লা পায় মল লা পায় েরীর। 
গশের পহরাহত্শত্ পািাশলর আমিত্যা। ‘বন্দী’ গশে ঢোর্ক কয়াাখ্হলর সাশিবশদর হবরুশে পালটু 
ও পাহার হবশদ্রাি, পহরাাশম বন্দী নবস্থায় ত্াশদর মৃতু্য। আবার ‘বহাদাল’ গশে ঢব-আইহলভাশব 
কয়াা তু্াার র্জলয ধ্বস ঢলশম াাকুর মৃতু্য, পহরাাশম নসিায়া টগরী র্জীবল িাাাশলার ঢিশরিক 
উশেেযিীল। আসশা লযািারাহাস্টরা র্জীবল সম্পশকথ ঢকাল আো ঢদখ্াশত্ পাশর লা। ত্াশদর মশত্ 
র্জীবশলর ঢকাল মাশল ঢলই, উশেেযিীলত্াই র্জীবশলর মাশল। সমারশসট মম-এর –‘of Human 
Bondage’-এর হফহাপ ঢকরীর মুশখ্ লযািাহাস্টশদর র্জীবল দেথশলর কর্া শুলশত্ পাই- 
    “র্জীবশলর ঢকাশলা মাশল ঢলই। ঢবাঁশি ঢর্শকও মালুর্ ঢকাশলা উশেেয হসহে করশত্ পারশব লা। ঢস 
র্জন্মাক বা লাই র্জন্মাক, র্জীহবত্ র্াক বা লাই র্াক হক ু এশস যায় লা। মালবর্জীবল ত্রবহেষ্টযিীল এবং 
মৃতু্যর পশরও হক ু নবহেষ্ট র্াশক লা”।  
    ত্রোর্জালন্দ হ শাল ঢযমল একাধ্াশর হরয়াহাহস্টক ঢত্মহল আবার লযািারাহাহস্টকও। আসশা 
ঢকাশলা সাহিহত্যক ঢত্া আর ত্শির হদশক ত্াহকশয় সাহিত্য সৃহষ্ট কশরল লা। আর যহদও বা কশরল 
ত্ািশা উশেেযমূাক সাহিত্য কখ্শলা সফা সাহিত্য িশত্ পাশর লা। ত্াাঁর এমল হক ু গে আশ  
ঢযখ্াশল হরয়াহার্জম ও লযািারাহার্জম োয় সমালভাশব েকাে ঢপশয়শ । ফশা ঢকাশলাটাই সহিকভাশব 
ফুশট উিশত্ পাশর হল। নর্থাৎ  উভশয়র মশধ্য দ্বন্দ্ব বা সংঘাত্ সৃহষ্ট িশয়শ । হরয়াহার্জম ও 
লযািারাহার্জম–এর মশধ্য যহদ খু্ব সির্জ পার্থকয িা “সব লযািারাহার্জমই হরয়াহার্জম হকন্তু সব 
হরয়াহার্জম লযািারাহার্জম লয়”। লযািারাহাহস্টক সাহিত্য  সৃহষ্টর েশবে পর্ হরয়াহার্জশমর সাহিত্য।  
আর হত্হল এই দুহট মত্াদশেথর মশধ্য সার্থক সমন্বয় ঘহটশয়শ ল কয়াাকুহির ঢবেীরভাগ গশে। 
    ‘ভুতু্শড় খ্াদ’ গশে রবীন্দ্রলাশর্র ‘কঙ্কাা’ গশের মশত্া নহত্োকৃত্ উপাদাল আশ । ভূতু্শর খ্াশদ 
গাশ র পাত্া ঝরার মশত্া র্জীবল ঝশর পশড়শ । খ্াশদর হলশি বলযার র্জা েুশক যাওয়ায় এক সশে 
পঞ্চাের্জল কয়াা েহমক মারা যায়, টুইাা ত্াশদর মশধ্য একর্জল। টুইাা মশর হগশয় ভূত্ িশয় ঢস 
মযাশলর্জাশরর পর্ আটকায়, পশর মযাশলর্জারশক খু্াঁশর্জ পাওয়া যায়হল। 
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    গেহটশত্ ‘ইন্দ্রর্জাা বাস্তবত্া’ (Magic Realism)-র েভাব পহরাহিত্ িয়।  আত্ঙ্ক সৃহষ্ট কশর 
নলযাশয়র েহত্বাদ কশর েহত্শরাধ্ গশড় ঢত্াাা িশয়শ । ‘ইন্দ্রর্জাা বাস্তবত্া’ বাশত্ “বাস্তব ও কেলার 
নদু্ভত্ ঢমোশমহে, হবশ্বাসশযাগয ও বস্তুহলষ্ঠ বাস্তব র্জগৎ হলভথর লযাশরহটশভর ঢভত্শর নহবশ্বাসয ও নহধ্বাস্তব 
ঘটলার আশ্চযথ উপহস্থহত্। রূপকর্া, স্বপ্ন, পুরাা, ঢাাকগার্া ইত্যাহদর ঐন্দ্রর্জাহাক উপস্থাপলা।”৭  
    এই গশে ডাক্তার কয়াাকুহিশত্ কার্জ হলশয় মযাশলর্জাশরর কাশ  শুলশত্ ঢপশাল- “...িাহরহদশক ভূত্ 
মোই, কহায়াহরটা ভূশত্ ভূশত্ এশকবাশর ঢ শয় ঢগশ । সশিয িশা এ ত্লাশট আর র্জল মুহলর্য ঢদখ্শত্ 
পাশবল লা। খ্াশদর লীশি হদশলর ঢবাা ঢাাকর্জল লামশত্ ভয় কশর। রাশরিকর কার্জ ঢত্া একরকম উশিই 
ঢগশ ।” আবার  গশের মধ্যাংশে ডাক্তারশক টুু্ ইাা ত্ার ঢ শাশক বাাঁিাশলার র্জলয হলশয় হগশয় নদৃেয িশয় 
ঢগশা ডাক্তাশরর ঢয ঢরামির্থক বাথলা ত্া সহত্যই ভশয়র সৃহষ্ট কশর মশল। আবার গশের ঢেশর্ খ্াশদর 
লীশি ভূশত্ মালুশর্র মারামাহর। টুইাা ভূশত্র মুশখ্ েহত্বাদ ঢোলা ঢগা - “আমাশক ঢমশরহ স বাশল 
ডুশবাাঁই, র্জশার হভত্র হিক ইদুাঁর মারা কশর। ঢ শাটা হ া, আবার ত্াশখ্ও ঢমশর হদহা।” ইন্সশপক্টর ও 
মযাশলর্জারশক ঢমশর টুইাা েহত্শোধ্ হলশয়শ  ঢোর্শার। 
    হভন্নস্বাশদর আর একহট নদু্ভত্ সুন্দর মলস্তাহিক গশের উশলখ্ করা  দরকার। গেহটর লাম- ‘ভেুর’। 
হলয়হত্ নহলবাযথ এই ধ্রশার মালহসকত্া িয়ত্ গেহটর মশধ্য আশ , হকন্তু িহরশরিকর হিন্তার ক্রমহবশের্শা 
ঢয েহক্তর পহরিয় হত্হল হদশয়শ ল ত্াশত্ ত্াাঁশক ঢিত্লােবািমূাক বা ‘Stream of consciousness’ 
গেধ্ারার পর্েদেথক বাা যায়। 
    ‘ভেুর’ গশে  াশপার্া ঢাাক েভাকর নহফস যাওয়ার পশর্ িহাশকর নসত্কথত্ায় গাহড় িাপা 
পড়হ া, ঢবাঁশি হগশয় ঢস ঢযভাশব ত্ার আহমত্বশক হবশের্া কশরশ  ত্া হবস্ময়কর। একহট নহত্ সাধ্ারা 
মালুশর্র নসাধ্ারা হিন্তাশক নলুসরা করার র্জলয একহট দীঘথ উেৃহত্র আেয় ঢলওয়া যাক - “ মহরশা 
আর্জ ত্ািার আর আহপস যাওয়া িইত্লা। এত্িা িয়ত্ ত্ার মৃত্শদিটা হঘহরয়া ঢাাক র্জশড়া িইত্। 
পুহাে আহসত্, ঢাাকর্জল ঢিাঁিাশমহি কহরত্। এত্টুকু র্জীবল র্াহকশা িয়ত্ ত্ািাশক িাসপাত্াশা পািাশলা 
িইত্। মুখ্ হদয়া কর্া বাহির িইত্লা। ঢস ঢক, ঢকার্ায় ত্ার বাহড়, হক ত্ািার লাম, ঢকাল নহপশস িাকহর 
কশর - র্জাহলবার ঢকাল হলদেথল ত্ ত্ািার কাশ  হ ালা।  হ া হকলা ত্ািাই ঢস পশকট িাত্ড়াইয়া 
ঢদহখ্শত্ াাহগা। একটুকরা কাগশর্জ একটা ঔরু্শধ্র লাম। ঢ াট ঢ শাটার কাশল পুাঁর্জ িইয়াশ , ত্ািারই 
ঔর্ধ্।” 
    এ াড়াও পাওয়া ঢগা রুমাা। পশর মশল িা খ্বশরর কাগশর্জ এই ঘটলা হলশ্চয়  াপা িশব। মশল 
মশল ত্ািার রাগ িইশত্ াাহগা। সুর্জাত্া খ্বশরর কাগর্জ পশড় লা ঢকল? এরপরও বহু হিন্তা হ া, হকন্তু 
ঢসটা সুহিন্তা। হবপদ ঢয একটা িশত্ পারত্ এবং িশা সুর্জাত্ার হক দো িশব এই ঢভশব ঢয েভাকশরর 
ভীর্া উৎকো িশয়হ া - ঢস কর্া শুহলশা স্ত্রী সুর্জাত্া “ঢত্মহল গ্রীবা ঢিাাইয়া, ঢত্মহল ঢদি বাাঁকাইয়া, 
ঢত্মহল নপূবথ নপরূপ াীাাহয়ত্ ভেীশত্ িাহসশত্ িাহসশত্ ঢস ত্াাঁিার গাশয়র উপর েহায়া পহড়শব। বহাশব 
িয়শত্া- ‘হ ’ এত্ ভয় ঢত্ামার।”  
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ত্ারােঙ্কর বশ্যাপায়যাশয়র লাটক ‘দ্বীপান্তর’: হভন্ন দৃহিশকাশা হলরীক্ষা 
প্রাবহিক পহরহিহত্ 

 
রার্জীব কুমার বযালার্জথী 

এম এ, হব এড, ঢেচ্ছায়ীল গশবর্ক 
াাভপুর, বীরভূম, পহিমবঙ্গ 

সারসংশক্ষপ 
ত্ারােঙ্কর বশ্যাপায়যায় মূাত্ কর্াসাহিহত্যক িশাও লাটকীয়ত্ার প্রহত্ ত্াাঁর েত্ঃসূ্ফত্থ আকর্থা হিা ত্া 
ত্াাঁর হবহভন্ন গল্প ও উপলযাশস লাটকীয় উপাদাল ঢদশখ্ ঢবাঝা যায়। ত্ারােঙ্কশরর ‘দ্বীপান্তর’ লাটকহট 
‘আখ্ড়াইশয়র দীহি’ গশল্পর লাটযরূপ বাা িশাও দুহটর আমূা পার্থকয ঢদখ্া যায়। র্জহমদার য়লদার সশঙ্গ 
নন্তযর্জশেহার কাাীিরা বাগদীর বংেগত্ ঢপো ও র্জহমর্জমা এবং কাাীিরশার যুবত্ী ঢবাল পদ্মশক ঢকন্দ্র 
কশর দ্বন্দ্ব এই লাটশকর ঢকন্দ্রীয় হবর্য়। য়লদা কাাীিশার নলুপহিহত্শত্ ত্াাঁর হবয়বা ঢবাল পদ্মশক 
সায়লসহঙ্গলীর লাশম াাাসার হেকার কশরশি, ত্াাঁর সম্পহি আত্মসাৎ কশরশি। নর্ি য়লদার র্জহমদাহর 
বাড়াশত্ই দাঙ্গা করশত্ হগশয় কাাীিরা ঢর্জা ঢখ্শটশি। কাাীিরশার হবর্য়-আসয় ও পশদ্মর প্রহত্ য়লদার 
এবং প্রমদার প্রবা আসহি লাটকহটর দ্বন্দ্ব ও গহত্শবশগর উৎস। ত্ারািরা ত্াাঁর বংেগত্ ঢপো 
ঢাশোবৃহি ঢিশড় সৎ পশর্ বাাঁিশত্ ঢিশয়শি, ত্াাঁর হপত্াও ঢর্জা ঢর্শক হফশর একই পর্ নবাম্বল করশত্ 
ঢিশয়ও বযর্থ িশয়শি। িরম দাহরশদ্রয বায়য িশয় মিার্জল গুরুপদ সাউশয়র হলশদথশে যৎসামালয ভগ্াংে 
পাওয়ার আশ্বাশস েযাঙাশড় ঢপোয় ঢযাগ হদশয় হলরুপায় কাাীিরা মালুর্ খু্ল কশর ত্াাঁর সম্পদ াুণ্ঠল কশর 
হদলাহত্পাত্ কশর। ভাশগযর হলদারুা পহরিাশস ভুাবেত্ হলশর্জর একমারিক পুরিকশকই রাশত্র নিকাশর খু্ল 
কশর। হবিাশর ত্াাঁর যাবজ্জীবল দ্বীপান্তর িয়।   
    য়লদার িোৎ সংসার ত্যাগ ও ত্ীর্থদেথশল ঢবর িওয়া, ত্ারািরশার আকহিকভাশব হবশয়,পশদ্মর িাশত্ 
য়লদার আিাত্ পাওয়া, কাাীিরশার ও য়লদার একই ভার্ায় সংাাপ, কাাীিরশার িোৎ 
ঢেহাসশিলত্াশবায়সম্পন্ন সংাাপ ইত্যাহদ কশয়কহট ত্রুহট হবিুযহত্ র্াকশাও লাটকহট নশলকাংশেই সফা 
িশয়শি।  

সূিকেব্দ 
দ্বীপান্তর, ত্ারােঙ্কর, কাাীিরা, েযাঙাশড়, কীহত্থিাট, রত্নপুর, য়লদা, প্রমদা, াাাসা, দাহরদ্র 
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                                       রার্জীব কুমার বযালার্জথী 
ত্ারােঙ্কর বশ্যাপায়যায় কর্াসাহিহত্যক িাড়াও হিশাল লাটযকার ও ঢসৌহখ্ল নহভশলত্া। ঢোলা যায় 
াাভপুশরর হবখ্যাত্ লাটযকার হলমথাহেব বশ্যাপায়যাশয়র দ্বারা এবযাপাশর নলুপ্রাহাত্ িশয়হিশাল। 
ত্ারােঙ্কশরর ‘আমার সাহিত্যর্জীবল’ ঢর্শক র্জালা যায় হলমথাহেব বশ্যাপায়যায় কাকাত্ার রঙ্গমশে 
নহভলশয়র র্জলয ‘মারাো ত্পথা’ লাটকহট হলশয় ঢগশা ত্া প্রত্যাখ্যাত্ িশা ত্ারােঙ্কর লাটশকর পাণু্ডহাহপহট 
নহগ্শত্ হলশক্ষপ কশরহিশাল। পরবত্থীকাশা ত্াাঁর লাটক কাকাত্ার রঙ্গমশে নহভলয় িশয়শি। ত্াাঁর বহু 
গল্প ও উপলযাশস লাটশকর উপাদাল আশি। ‘কাহা্ী’র লাটযরূপ হদশয় ত্ারােঙ্কর লাটক ঢাখ্া শুরু 
কশরহিশাল। পশর ‘দুই পুরুর্’ লাটক হাশখ্ ভাশাাই সাফায পাল। ‘দ্বীপান্তর’ লাটকহট ত্ারােঙ্কশরর 
নলযত্ম র্জলহপ্রয় ও খ্যাত্লামা লাটক। লাটকহটর গ্রন্থ আকাশর প্রর্ম প্রকাে ১৩৫০ বঙ্গাশব্দ ১০ই আর্াঢ়। 

লাটকহট নহভলীত্ িবার আশগ ‘ঢসালার পদ্ম’ লাশম ‘েহলবাশরর হিহে’ মাহসক পশরিক প্রকাহেত্ িশয়হিা। 
কাকাত্ার নহভর্জাত্ লাটযমে ‘কাহাকা হর্শয়টার’-এ ‘ঢসালার পদ্ম’ নহভলীত্ িবার সময় পহরবহত্থত্ লাম 
‘দ্বীপান্তর’ রাখ্া িয়। লাটকহটশত্ ১৩৪০ বঙ্গাশব্দ ‘প্রবাসী’ঢত্ প্রকাহেত্ ত্াাঁর হলশর্জর হবখ্যাত্ গল্প –
‘আখ্ড়াইশয়র দীহি’র প্রভাব রশয়শি। বাংাার একহট হলম্ন সম্প্রদাশয়র ব্রাত্য লরলারীশদর হলশয় ও ত্াশদর 
মুখ্য িহররিক কশর এই লাটকহট রিলা কশরল। নলুসৃত্ গশল্পর সশঙ্গ লাটশকর নশলকটাই পার্থকয আশি। 
লাটকহটর িহররিক য়লদাপ্রসাদ ও ত্াাঁর পুরিক প্রমদা, কাাীিরশার ঢবাল পদ্ম, স্ত্রী টগর গশল্প হিা লা। গশল্প 
ত্ারািরা কহবয়াা হিা লা, াাহেয়াা হিা। লাটশক ত্ারািরশার কহবয়াা সিার উপর ‘কহব’ উপলযাশসর 
হলত্াই কহবয়াশার প্রভাব রশয়শি। ‘কহব’র রার্জল লাটকহটশত্ িশয়শি রারু্জ হময়া। গশল্প রারু্জ হময়াশক পাই 
লা। গশল্পর কাাী বাগদী, ত্াাঁর পুরিক ত্ারািরা লাটশক নশলকটাই পহরবহত্থত্। 
    আশাািয ‘দ্বীপান্তর’ লাটশকর হলহবড় পাশের ময়য হদশয় লাটকহটর বহুমাহরিকক মূাযায়শল নগ্রসর িব। 
িার নশঙ্কর ঢমাট এগাশরাহট দৃশেযর এই লাটশক ঢপ্রক্ষাপট ১৮৭২ হিস্টাব্দ। কীহত্থিাশটর রায়বাবুশদর 
কাাীবাহড়শত্ সিযা আরহত্শত্ বযস্ত রায়বাবু য়লদাপ্রসাদ ও ত্াাঁশদর পুশরাহিশত্র সংাাপ হদশয় লাটযারম্ভ 
িশয়শি। পূর্জারহত্ সমাপ্ত িশা কাাীিরশার প্রশবে িশটশি। কাাীিরা একসময় য়লদার বাহড়র াাহেয়াা 
হিা। ১৮৫৪ সাশা াাট কািগড়ার  সীমালা হলশয় দাঙ্গায় কাাীর সাত্ বির ঢর্জা িয়। ত্াাঁর বাবাও 
হিশাল য়লদাশদর ঢাশো, য়লদাশদর হলশদথশে দাঙ্গা কশর ত্াাঁশদর সম্পহি বাড়াশত্ হগশয় আর্জীবল দ্বীপান্তর 
িয়, ঢসখ্াশলই হত্হল মারা যাল। এখ্াশলই আক্ষহরক নশর্থ লাটশকর লামকরশার সার্থকত্া। কাাী ও 
য়লদার সংাাশপ র্জালা যায় হসপািী হবশদ্রাশির সময় হসপািীরা ঢক্ষশপ উশে ঢর্জা খু্শা হদশা কশয়দীরা সব 
ঢবহরশয় পশড়হিা। নশলক কশয়দী বাহড় হফশর ঢগশাও কাাীিরা ঢকাম্পালীর হবরুশে হসপািীশদর পক্ষ 
হলশয় াড়াই কশরশি। ত্ারপর ঢকাম্পালীর ঢগ্রপ্তাহর এড়াশত্ পশলশরা বির ঢস ঢফরার িশয় িুশর 
ঢবহরশয়শি। ত্ারপর মাতৃ্ভূহমর টাশল হপতৃ্পুরুশর্র হভশটশত্ হফশর এশসশি। কাাীর ঢদশের র্জলয াড়াই 
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করার মশয়য ত্ারােঙ্কশরর বযহির্জীবশলর আত্মপ্রশক্ষপ িশটশি, ত্ারােঙ্করও মিাত্মা গািীর ডাশক োয়ীলত্া 
আশ্াাশল ঢযাগ হদশয় কারাবরা কশরহিশাল। হসপািী হবশদ্রাশির সশঙ্গ এই লাটশকর পরবত্থী িটলা ও 
পহরাহত্র ঢকাল সম্পকথ বা ঢযাগসূরিক  ঢলই। এই ঐহত্িাহসক িটলাহটর উশেখ্ আশি মারিক, লাটকহটও 
ঐহত্িাহসক লাটক লয়, পুশরাদস্তুর এহট একহট সামাহর্জক লাটক। ত্বুও কাাীিরা িহরশরিক োয়ীলত্া 
সংগ্রাশমর এই মিত্ত্বপূাথ িটলাহট সংযুি কশর িহররিকহটশক মিৎ কশর তু্শাশিল। আসশা কাাীিরা 
িহররিকহটর প্রহত্ লাটযকাশরর সিালুভূহত্ ও সিমহমথত্াই এর কারা কাাী ঢযল লাটযকাশরর মালসপুরুর্। 

ত্শব কাাীর েযাঙাশর র্জীবশলর কার্জকমথ িৃাযই বাা যায়, ত্বু লাটযকাশরর ত্ার প্রহত্ সিালুভূহত্ কম লয়, 
িয়শত্া কাাী পহরহিহত্র হেকার ব’ঢা। কাাীর আপল হপতৃ্পুরুশর্র হভশটর প্রহত্ টাল ত্ারােঙ্কশরর 
আপল কর্া মশল করায়।  
    য়লদা এক ভণ্ড-য়মথপরায়া বা বকয়াহমথক িহররিকিীল েয়ত্াল প্রত্ারক র্জহমদার। ঢয কাাীিরাশক 
হদশয় র্জহম দখ্া করশত্ পাহেশয় হিশাল য়লদা, ত্াাঁর র্জলযই দাঙ্গা কশর কাাী ঢর্জা িয়, নর্ি ঢস কাাীর 
ঢর্জশা র্াকাকাাীল নলুপহিহত্র সুশযাগ হলশয় ত্াাঁর র্জহমর্জমা আত্মসাৎ কশরশি, ত্াাঁর একমারিক কলযাতু্ায 
হবয়বা  যুবত্ী ঢবাল পদ্মশক ত্রভরবী সাহর্জশয় সায়ল-সঙ্গীর লাম কশর বাগালবাহড়শত্ হলরাাায় ঢরশখ্ আপল 
কামলা-াাাসা িহরত্ার্থ কশরশি িৃায-র্জিলয িহররিক য়লদা। শুয়ু ত্াই লয় কাাী যখ্ল হভশটশত্ হফশরশি 
ত্খ্ল র্জহমর প্রশাাভল ঢদহখ্শয় পাশের গ্রাম রত্নপুশর বাস করশত্ বশাশি য়লদা পাশি ঢস পদ্মর সশঙ্গ সব 
ঢকচ্ছা ঢর্জশল হগশয় ত্াাঁর ঢভাশগ বায়ার সৃহি  কশর। এমলহক কাাীর নবত্থমাশল হমশর্য কশর রহটশয় 
হদশয়হিা পদ্ম মারা ঢগশি। এমলই িীল িহররিক য়লদাপ্রসাদ।  
   কাাীিরশার হপত্া য়লদাশদর র্জলয ির র্জহম ত্াাঁশদর হলশদথশে দখ্া করশত্ হগশয় দাঙ্গার মামাায় 
দ্বীপান্তর িশা ঢসখ্াশলই ঢস মারা যায় ত্ার উশেখ্ লাটশক পাই। হকন্তু কাাীিরশার পুরিক ত্ারািরা 
বংেগত্ ঢপো গ্রিা কশরহল, ঢস ঢাখ্াপড়া হেশখ্শি, গাল বাশয়, কহব গায়। ঢসই কারশা প্রহত্হিংসাবেত্ 
ত্ারািরাশক র্জব্দ করশত্ কাাীর নলুপহিহত্শত্ য়লদা ত্াাঁশদর িাকরাল র্জহম ঢকশড় হলশয়শি। য়লদা 
ত্ৎকাাীল নত্যািারী ঢোর্ক ও াম্পট র্জহমদারশদর প্রহত্হলহয়।  
    
    য়লদার বড় ঢিশা প্রমদাও মাত্াা, াম্পট, ঢস িশর গুশল সরেত্ী ও রূশপ াক্ষ্মীর মশত্া স্ত্রী 
র্াকশত্ও পদ্মর ঢযৌবল ঢভাগ করশত্ ঢিশয়শি, পদ্মর ত্ীব্র বায়া ঢপশয় হলমথমভাশব ত্াাঁশক িাবুক ঢমশরশি। 
পদ্ম এর ত্ীব্র প্রহত্বাদ কশরশি। এখ্াশলই লাটকীয়ভাশব একহট আহবষ্কার িশটশি, কাাী য়লদাশক 
লাটমহ্শরর বাইশর ঢডশক হলশয় হগশয় ত্াাঁর হলশর্জর ও ঢবাল পদ্মর বাগহদ িশয়ও রঙ ও রূশপর 
বযহত্ক্রশমর কর্া বশাশি- 
    “ঢলপশর্য কাাী। বাগদীর ঢিশার এমলই রঙ বড়বাবু, বাগদীর ঢমশয়র ওই রূপ –’’  [১] 

কাাীর কর্া কাল ঢপশত্ শুশল পদ্ম আত্হঙ্কত্ িশয় িীৎকার কশর কাাঁপশত্ র্াশক। প্রহত্হক্রয়ায় য়লদা 
বারবার িুপ করশত্ বশাশি। কাাীিরা য়লদার াাাসার কবা ঢর্শক উোর কশর হলশয় ঢযশত্ ঢিশয় 
পদ্মশক বশাশি– 
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    “আমরা হলিু র্জাত্, আমাশদর র্জন্ম পাপ, কমথ পাপ, পাশপর ঢবাঝা বশয় বশয় আমাশদর িাড় েি 
িশয়ই আশি। এ ঢবাঝাও তু্ই খু্ব বইশত্ পারহব। আয় বাহড় আয়।’’ [২] 
    কাাীর এই সংাাপ একহদশক ত্াাঁশদর নসিায়ত্া ঢযমল ফুশট উশেশি ঢত্মহল রিশসযর আবি হলমথাা 
কশর লাটয-উৎকণ্ঠা সৃহি কশর লাটয-ঢকৌতূ্িা বর্জায় ঢরশখ্শি। লাটযকার প্রর্ম নশঙ্কর প্রর্ম দৃশেযই 
র্জহমদারশদর নসিায় দুবথশার প্রহত্ নত্যািার-ঢোর্শার রূপ ঢযমল তু্শা য়শরশিল ঢত্মহল সমগ্র লাটশকর 
পহরাহত্র বীর্জ এখ্াশলই বপল কশরশিল।  
    প্রর্ম নশঙ্কর হদ্বত্ীয় দৃশেয ত্ারািরা র্জাহত্শত্ বাগদী ব’ঢা িাটুশর্জয ব্রাহ্মা কহবয়াা ত্াাঁর সশঙ্গ 
কহবগাল প্রহত্শযাহগত্ায় নংে ঢলয়হল, বরং ঢিয় কশরশি। রার্জা হমঞা ত্াাঁর শ্বশুরবাহড় যাওয়ার পশর্ 
একর্া শুশল ত্ারািরশার পক্ষ হলশয় এই মালহসকত্ার হল্া ও হবশরাহয়ত্া কশরশি, ঢস ত্ারািরশার 
সাংসাহরক আহর্থক নবিার কর্া আাঁি কশর ত্াাঁশক ত্াাঁর দু’হট পয়সার মশয়য একহট হদশত্ ঢিশয়শি। 
র্জাহত্শভশদর উশেথ মালবত্ার পহরিয় এখ্াশল পাই। ঢাাকসংসৃ্কহত্র ভাাঁশর্জা য়মথীয় ঢভদাশভশদর উশেথ 
আশবদল রাশখ্ ত্াাঁর পহরিয় রার্জা হময়াাঁর কর্ায় পাই – 
    “রার্জা। আশর বাবা -ঢদখ্ ত্ারা-ভাই, ই গাাঁশয়র ঢবটীরা সব ভাাঁশর্জা পরব াাগাইশি ঢি। ঢদখ্ – 
ঢকমল লািশি ঢদখ্।’’ [৩] 
    ত্ারািরা সৎপশর্ ঢরার্জগার কশর সংসারহলবথাি করশত্ িাইশা ঢস বায়ার সমু্মখ্ীল িশয়শি, রার্জা 
হময়াাঁর সশঙ্গ সংাাশপ ত্াাঁর নসিায়ত্ার পহরিয় পাই – “িাটুশজ্জ মোয় বাগদী ব’ঢা কহবই গাইশা লা 
আমার সশঙ্গ। আাঁস্তাকুশড়র এাঁশটাপাত্া - েগশগ যায় লা রার্জল।’’ [৪] 
রার্জা হময়াাঁর মশয়য মালহবকত্া ও সিমহমথত্ার রূপহট ফুশট উশেশি।  
    কাাীিরা ও ত্ারািরা ত্াাঁশদর প্রহত্ িূড়ান্ত নলযায় – নত্যািার, ঢোর্া-বেলার মশয়যও িরম 
দাহরদ্রশক সশঙ্গ কশর পহরেম কশর ঢরার্জগার কশর বাাঁিশত্ ঢিশয়শি, ত্ারার সংাাশপ ত্া হিরিক পাই:  
    “ত্ারা। তু্হম িাসাশা রার্জল। িশর ঢদশখ্ এশসহি, িাা বাড়ন্ত, মাশয়র রুশপার খ্াড়ুটা পযথন্ত মা 
াুহকশয় ঢবশিশি। এত্কাা পশর বাবা িশর হফরা, আহম উপযুি ঢিশা, ত্াাঁশক হলহিত্ করশত্ পারাাম 
লা। বাবা ঢগশি বীর্জলগর হসংিীবাবুশদর বাহড় - ত্াশদর লাহক পাইক-সদথার দরকার আশি।’’ [৫] 
    র্জীবশল নহভজ্ঞত্া ঢর্শক হেশখ্ কাাী াাহেয়াা বৃহি ত্যাগ কশর সৎকার্জ কশর বাাঁিশত্ িাইশাও প্রবা 
বায়ার মুশখ্ামুহখ্ িশয়শি। প্রর্ম নশঙ্কর তৃ্ত্ীয় দৃশেয পদ্মর িূড়ান্ত নসিায়ত্ার িহব ঢদখ্া যায়। একহদশক 
ভয়ঙ্কর দাহরদ্র নলযহদশক হিংস্র-ঢাাাুপ মালব-হপোশির আগ্রাসী র্াবার আস্ফাাল - সমাশর্জর লগ্রূপ 
নপ্রকাহেত্ র্াশকহল। লাটযকাশরর ভার্ায় – 
    “িায়া নশপক্ষাও নিকাশরর আভাস ঢবহে। ববথর নর্ি সমাশর্জর ভশয় ভয়াত্থ মালবাত্মার পশুর মশত্া 
আত্মশগাপল প্রয়াশসর প্রহত্চ্ছায়া এই রূশপর মশয়য প্রহত্ফহাত্। দাওয়ার উপর পদ্ম বহসয়া আশি।’’ [৬] 
    লাটযকাশরর বযঞ্জলাগভথ ও ইহঙ্গত্পূাথ বাথলা লাটকহটর বিশবযর উপযুি আবি হলমথাা কশরশি।   
    টগর কাাীিরশার পহত্ব্রত্া স্ত্রী, ললদ পদ্মর প্রহত্ মাশয়র মশত্া দরদী। টগর িহররিক লাটশকর ঢেদাি 
িহরশরিকর ত্রবপরীশত্য আরও উজ্জ্বাত্া াাভ কশরশি। টগর িহরশরিকর উজ্জ্বা মহিমা ও য়লদার পুরিক প্রমদার 
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মাত্াাহম ও াাম্পটয পাোপাহে বাথলায় ত্রবপরীশত্য সার্থক হেল্প-সুর্মা সৃহি িশয়শি। বুহেমত্ী ও সিলেীা 
টগশরর সংাাশপ সমাশর্জর প্রকৃত্ রূপ য়রা পশড়শি, প্রমদা ত্াশদর র্জাহত্র মালুর্শদর ঢিার-বদমাস-
ডাকাত্-দাঙ্গাবার্জ বশা ঢদার্াশরাপ করশা ঢস প্রমদার হপস্তা আস্ফাাশলর সামশলই ঢযাগয র্জবাব হদশয় 
প্রহত্বাদ কশর বশাশি – 
    “মূা ঢত্া ঢত্ামরাই ঢগা। ডাকাহত্-দাঙ্গাবাহর্জ এসব ঢত্া ঢত্ামাশদর ঢলশগই।’’[৭] 
টগর পদ্মশক মাশয়র মশত্াই প্রমদার হিংস্র-কামুক পােহবকত্া ঢর্শক রক্ষা কশরশি। পদ্ম পহরহিহত্র 
হেকার িশয় য়লদার াাাসার কাশি আত্মসমপথল করশত্ বায়য িশয় হিা হেকই হকন্তু ত্াাঁর পুরিক প্রমদার 
াাম্পশটযর ও হবহভন্ন প্রশাাভশলর কাশি আত্মসমপথল ঢত্া কশরইহল বরং ত্ীব্রভাশব প্রহত্শরায় কশরশি। 
    কাাীিরা ঢরার্জগাশরর সংিাল করশত্ বীর্জলগশরর বাবুর কাশি হগশয় ঢদশখ্শি ঢস বাবু প্রমদার মত্ 
বাইশর িাকহিশকয ঢমাড়া হকন্তু হভত্রটা িরম ঢলাংরা, ঢস নত্যািারী - ত্াাঁশক প্রর্জাশদর উপর নত্যািার ও 
ঢোর্শার কাশর্জ বযবিার করশত্ িায়। কাাীিরা আোিত্ িশয় বাহড় হফশর এশসশি। এহদশক এই দৃশেযই 
ত্ারািরা পাশের গ্রাশম ভাাঁশর্জার গাশল পাো হদশত্ হগশয় ত্াাঁর বাবার বিু ভীম ভোর ঢমশয় র্জয়াশক হবশয় 
কশর এশলশি। কাাীিরশার সংাাশপ বারবার পহরেম কশর সৎ পশর্ ঢরার্জগার কশর র্জীবলয়ারশার 
উদযশমর কর্া উশে এশসশি, ঢস টগরশক বশাশি – 
    “আর িাকহর লয়, ঢগাাামী আর কারু করব লা। িার্ করব িার্। লদীর য়াশর বড় ির উশেশি। ঢস 
খ্াশল িার্ করব।’’ [৮] 
    আবার ঢস লব পুরিকবয়ূশক হলশয় সুখ্ী সংসাশরর েপ্ন ঢদশখ্শি – 
    “াাহে লয়, সড়হক লয়,দাঙ্গা লয়,িাঙ্গামা লয়, সুশখ্-োচ্ছশ্ লতু্ল বশস্ত্র পুরশলা নশন্ন র্জীবল ঢকশট 
যাশব; সাক্ষাৎ াক্ষ্মী িশর এশসশি, আমার ভাবলা হক?’’ [৯] 
    নন্তযর্জশেহার দুই প্রহত্হলহয়িালীয় িহররিক কাাীিরা ও ত্ারািরা পহরেম কশর সৎপশর্ র্জীবলয়ারা 
করশত্ িাইশাও ত্ৎকাাীল সমাশর্জর র্জহমদার ঢেহার প্রহত্কূাত্ায় ত্া িশয় ওশেহল, কাাীিরশার ঢিাট-
ঢিাট েপ্নগুশাা ঢভশঙ িূরমার িশয় যায়।  
    প্রর্ম নশঙ্কর তৃ্ত্ীয় দৃশেযই িটলার িোৎ পহরবত্থল ঢদখ্া যায়। ঢিার হবশর্ায়ী, িূড়ান্ত ঢভাগী, ঢোর্ক, 
লারীমাংসশাাভী, হবাাশস প্রবা আসি য়লদা িহরশরিক আমূা পহরবত্থল ঢদখ্া যায়। ঢস পূবথ কৃৎকশমথর র্জলয 
কাাীিরশার কাশি নলুত্াপ প্রকাে কশর ক্ষমাপ্রার্থলা কশরশি, কাাীিরাশক বশাশি – 
    “আহম ত্ীর্থ করশত্ ঢবহরশয়হি। মিাপাপ-মিাপাপ কশরহি কাাীিরা, প্রায়হিি করশত্ ঢবহরশয়হি।’’ 
[১০] 
    য়লদা িহরশরিকর এই আকহিক পহরবত্থল আমাশদর হবহিত্ কশর, োভাহবক িাহরহরিকক হববত্থশলর পূবথ-
প্রস্তুহত্ ঢলই। ত্শব হলম্নহাহখ্ত্ কশয়কহট কারশা এই পহরবত্থল িয়শত্া িশত্ পাশর:  
  ১) ১ম নশঙ্কর ১ম দৃশেয কাাীিরা ও ত্াাঁর ঢবাল পশদ্মর গাাঁশয়র রশঙর সশঙ্গ হমা আহবষ্কার কশর 
য়লদাশক ঢদখ্াশলাশত্ য়লদা ত্ার ইহঙ্গত্ বুঝশত্ ঢপশর িয়শত্া ত্ার বাবার কাশঙ্কর ইহত্িাস মশল পশড়শি। 
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ঢস হিসাশব পদ্ম ত্াাঁর বাবার নববয় কলযা, ত্াাঁর ঢবাল, নর্ি পশদ্মর সশঙ্গ নত্যন্ত িৃহাত্ সম্পশকথ হাপ্ত 
িশয়শিল। এই নপকশমথর র্জলয নলুশোিলা ও নলুত্াপ কারা িশত্ পাশর।  
  ২) নন্তযর্জশেহার কাাীিরশার িাহররিক-মািাত্ময ও সত্ত্া নলুভব কশর হলশর্জশক য়লদা ঢিয় উপাহি 
কশরশি - ত্াই ঢস ঐ পহঙ্কা র্জীবল ঢর্শক মুহি ঢপশত্ ঢিশয়শি।  
  ৩) ঢয পদ্মশক য়লদা ত্াাঁর াাাসার হেকার কশরশি, ঢসই পদ্মশকই ত্াাঁর বড় পুরিক প্রমদা কামলাত্াহড়ত্ 
িশয় বাপূবথক ঢপশত্ ঢিশয়শি - এটা প্রত্যক্ষ কশর হলর্জ র্জীবল-যাপশলর িরম িৃহাত্ দীলত্াশক নলুভব 
কশরশি ঢস। ঢসকারশাই ত্ীশর্থ যাবার আশগ হলশর্জর বাি হেকাশরর ঢিারাটা পদ্মশক হদশয় হগশয়শি 
হলর্জপুশরিকর পােহবকত্াশক প্রহত্শরায় করশত্।   
    ত্শব য়লদার মশলর পহরবত্থল হকভাশব এা ত্ার পূবথপ্রস্তুহত্ লাটশক ঢলই; আকহিক ভাশবই এশসশি 
বাা যায়। এই পহরবত্থল ত্াাঁর ঢিাট পুরিক জ্ঞালদা এবং পুহাশের দাশরাগাবাবু ঢকউই হবশ্বাস কশরহল, 
কারা একটাই ত্াাঁর ঢভাগাসহি এত্ প্রবা হিা। ত্াই য়লদা িহরশরিকর এই পহরবত্থল আকহিকত্া-ঢদাশর্ 
দুি ও নহত্লাটকীয় বাা যায়।  
    হদ্বত্ীয় নশঙ্কর প্রর্ম দৃশেয রায়বাহড়র সদর মিশা য়লদার খ্াস কামরায় জ্ঞালদার সংাাশপ জ্ঞালদা 
িহরশরিক ঊলহবংে েত্াব্দীর ঢের্াশয়থর আয়ুহলকত্ার ঢেউ, হিন্তা ও লীহত্বাগীে মালহসকত্ার পহরিয় পাওয়া 
যায়। ত্খ্ল বাংাার সমার্জ-সংস্কারক হবদযাসাগার, বহঙ্কম, ঢদশবন্দ্রলার্ োকুর, ঢকেবিন্দ্র ঢসল র্জীহবত্। 
য়লদা ত্াাঁর বাহড়র কাউশক লা র্জাহলশয় ত্ীর্থ করশত্ ঢবহরশয় যাল, ঢস কারশা ঢিাট ঢিশা জ্ঞালদা দাশরাগা-
পুহাশের সািাযয হলশয় হপত্ার ঢখ্াাঁর্জ কশরশি ও সশ্ি কশর ঢপৌর্-সংক্রাহন্তর হদল কাাীিরা-পদ্মশক য়শর 
এশলশি। এই সশ্শির কারা প্রমদা ত্াাঁর বাবার  লাম ঢাখ্া বািমারা-ঢিারাটা পশদ্মর িাশত্ ঢদশখ্শি 
ঢিারাটার বাাঁশটর ঢসালার পাত্টা হলশাথাভ কাাীিরা দাাঁশত্ কশর খু্শা হদশয় হদশয়হিা, য়লদার বারবার 
নলুশরাশয় ঢস ত্া ঢলয়হল। এখ্াশল সমাশর্জর গরীব মালুশর্র উপর পুহাহে নত্যািাশরর হবশ্বস্ত িহব য়রা 
পশড়শি। জ্ঞালদা যত্ই হেক্ষার বড়াই করুক লা ঢকল ত্াাঁর িহরশরিকর লগ্ ও র্জিলয রূপ এই িটলায় 
প্রকাে পায়। জ্ঞালদা ঢিার, খু্হল হিশসশব সশ্ি কশরশি কাাীিরাশক, কাাীিরশার বহাষ্ঠ প্রহত্বাশদ 
দহরদ্র-নত্ািাহরত্ মালুশর্র প্রহত্বাদী কণ্ঠের ধ্বহলত্ িশয়শি। প্রকৃত্ ঢিার ঢত্া জ্ঞালদার বাবা, দাদা, 
পূবথপুরুর্; কাাীিরশার ভার্ায় – 
    “ত্ারপর মার্ার িাম পাশয় ঢফশা লদীর য়াশর ির ঢভশঙ্গ র্জহম করাাম, ঢস র্জহম তু্হম ঢকশড় হলশা। 
কাশাা ঢমশির বরা মল-ঢভাাাশলা য়াল -িাত্ী াাহগশয় খ্াইশয় হদশয়ি ঢত্ামরা, িশর ঢকাঁশদহি, ত্বু 
ঢত্ামাশদর কাশি দরবার করশত্ আহস হল। আবার আর্জ িুহর কশরহি ব’ঢা য়শর এশলি।’’ [১১] 
    হদ্বত্ীয় নশঙ্কর হদ্বত্ীয় দৃশেয িটলাক্রশম য়লদার নকিাৎ আহবভথাব িটশা সব পহরস্কার িশয় যায়।  
    ঢপৌর্-সংক্রাহন্তর হদল কাাীিরশার বাহড়শত্ িাাঁহড় িশরহল। টগর িাা-ডাা ঢর্জাগাড় করশত্ ঢেখ্ 
পাড়াশত্ রার্জ হময়ার (‘রার্জা ঢবটা’) কাশি ঢগশি। এহদশক ত্ারািরা খ্াবার ঢর্জাগাড় করশত্ লা পারার 
র্জলয স্ত্রী র্জয়ার কাশি িরম নপমাহলত্ িশয় ির ঢিশড়শি। এই নবিায় প্রমদা ত্াাঁশদর বাহড় িড়াও িশয় 
হবহভন্ন প্রশাাভল ঢদহখ্শয় পদ্মশক কামলা কশরশি। বাহড়শত্ প্রহত্মার মশত্া রূপ ঢদবীর মশত্া নন্তরসম্পন্না 
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স্ত্রী র্াকা সশেও প্রমদার এই লগ্ মালহসকত্া। প্রমদার সশঙ্গ পদ্মর সংাাশপ পদ্মর আত্মসম্মালশবায় য়রা 
পশড়শি েত্ দাহরশদ্রযর মশয়যও – 
    “প্রমদা। পদ্ম, পদ্ম, ঢত্ার র্জলয আহম র্জাত্-য়মথ সব িাড়ব। 
    পদ্ম। হকন্তু আহম ঢত্া িাড়শত্ পারব লা বড়-ঢখ্াকাবাবু। আমার র্জাত্-য়মথ রাখ্শত্ িয় আহম ঢত্ামাশক 
মারব, লয় আমই হলশর্জ মরব।’’ [১২] 

    পশদ্মর এই বযহিে পশদ্মর প্রহত্ আমাশদর েোেীা কশর ঢত্াশা-য়লদার সশঙ্গ পূশবথর গ্লাহলময় 
িটলাহটশকও আমরা পহরহিহত্র হেকার িশয় হিা বশা সিালুভূহত্েীা িশত্ পাহর।  
    পশদ্মর সম্মহত্ লা ঢপশয় যখ্ল প্রমদা হপস্তা তু্শা কাাীিরাশক মারশত্ উদযত্ িশয়শি ত্খ্ল বায়য 
িশয় প্রমদাশক াাহে হদশয় আিাত্ কশরশি, প্রমদার মৃতু্ িশয়শি। প্রমদার এই মৃতু্ িটলা পরম্পরায় 
বাস্তবসম্মত্ িশয়শি। িরম নত্যািাশর নহত্ষ্ঠ িশয় কাাীিরশার সশিযর সব বাাঁয় ঢভশঙ ঢগশি, ত্াই এই 
পহরাহত্ িশটশি। কাাীিরা মৃত্ প্রমদার ঢসালার ঢিল, ঢবাত্াম, আংহট খু্শা হলশয় পদ্মশক হদশয় হবহলমশয় 
িাা-ডাা আলশত্ বশাশি। এই িটলায় কাাীিরশার িহররিকহটশক পহরবহত্থত্ িশত্ ঢদহখ্ - ঢয কাাীিরা 
বংেগত্ ঢপো ঢাশোহগহর ঢিশড়  সৎ পশর্ ঢরার্জগার কশর বাাঁিশত্ ঢিশয়হিা, ঢসই কাাী নত্যািারীশক 
িত্যা কশর ত্াাঁর কাশি র্াকা সম্পদ হলশয় ঢপশটর কু্ষয়া হলবৃহি করশত্ ঢিশয়শি, নশলক িা ঢখ্শয়ই ঢস এই 
পর্ ঢবশিশি বাা যায়। কাাীিরা িহররিকহট হববহত্থত্ িশয়শি বাা যায়। এরপর ঢর্শকই লাটক িূড়ান্ত 
পহরাহত্র হদশক নগ্রসর িশয়শি।     
    তৃ্ত্ীয় নশঙ্কর প্রর্ম দৃশেয কাাীিরশার পহরবাশরর আপলর্জশলরা িরম নভাশবর ত্াড়লায় ঢপশটর নন্ন 
ঢর্জাগাড় করশত্ বাহড় ঢিশড়শি। ত্ারািরা িয়মাস হলরুশেে। পদ্ম ঝুমুর দশা লাি কশর ঢবড়ায়। 
কাহািরশার প্রবা দাহরদ্র ও নসিায় নবিার সুশযাগ হলশয় মিার্জল গুরুপদ সাউ ত্াাঁশক েযাঙাশর হিসাশব 
হলযুি কশর মালুর্ খু্ল কহরশয় াুহণ্ঠত্ সম্পশদর হসংিভাগ হলশর্জ হলশয় কাাীিরাশক যৎসামালয ঢদয়। টগর 
দাহরদ্র, কু্ষয়ার জ্বাাা সিয কশরও এমল িরম িৃায ঢপো ঢর্শক ত্াাঁর োমীশক হলবৃি করশত্ ঢিশয়শি, হকন্তু 
ঢস বযর্থ িশয়শি। ঝুমুশরর দশা ঢযাগ হদশয় পদ্মর সমৃহে িটশাও টগর পদ্মর এই র্জীবশলর প্রহত্ িরম 
হয়ক্কার র্জাহলশয় প্রাাহপ্রয় পদ্মর এই র্জীবশলর ঢিশয় ত্াাঁর মৃতু্য কামলা কশরশি। লাটযকার টগর িহররিকহটশক 
আপাদমস্তক আদেথ, সৎ সবথংসি গৃিবয়ূ কশর সৃহি কশরশিল। টগর ও ত্াাঁর পুরিক ত্ারািরা এই দুহট 
িহররিক সরা িহররিক, লাটশকর প্রর্ম ঢর্শক ঢের্ নবহয় একই রকম ঢর্শকশি।  
    তৃ্ত্ীয় নশঙ্কর হদ্বত্ীয় দৃশেয ত্ারািরা র্জয়ার কাশি হফশর এশসশি। ঝুমুরওয়াাী পদ্মর সশঙ্গ 
ত্ারািরশার শ্বশুরবাহড়শত্ ঢদখ্া িশয়শি ও র্জয়া ত্াাঁর হপত্ার ভীম ভোর বারা নমালয কশর ত্ারািরশার 
িাত্ য়শর কীহত্থিাশটর উশেশেয রওলা িশয়শি। এখ্াশল র্জয়ার োমীর প্রহত্ হবশ্বাস ও ভাাবাসার প্রকাে 
ঢদখ্া যায় - ঢস োমীর র্জলয পদ্মর কারশা বংে-কাশঙ্কর পশরায়া কশর হল, বাবা মাশকও িাড়শত্ হদ্বয়া 
কশরহল। নর্ি এই র্জয়াই একহদল কু্ষয়ার ত্াড়লায় োমীশক িড় মারশত্ উদযত্ িশত্ হদ্বয়া কশরহল। র্জয়া 
নপ্রয়াল িশাও বাস্তশবর রিমাংশসর মালবী িশয় উশেশি।  
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    তৃ্ত্ীয় নশঙ্কর তৃ্ত্ীয় দৃশেয আর্াঢ় মাশসর নমাবসযার ঢমিাচ্ছন্ন নিকার রাহরিকশত্ ত্ারািরশার 
শ্বশুরবাহড় ঢর্শক স্ত্রী র্জয়াশক হলশয় ঢফরার পশর্ ত্াাঁর েযাঙাশর বাবার ভুাবেত্ েযাঙার িাশয় ত্ারািরশার 
করুা মৃতু্য িশটশি। র্জয়া ঢকাল ভাশবই আপল শ্বশুর িশাও ক্ষমা কশরহল, ত্াশক খু্হল রূশপই ঢদশখ্শি। 
কাাীিরশার এই হলমথম পহরাহত্, ভাশগযর এই হলষু্ঠর পহরিাস একই সশঙ্গ আমাশদর হেিহরত্ কশর, 
ভয়াত্থ কশর, ও ত্াাঁর প্রহত্ আমাশদর করুাার উশদ্রক কশর। কাাীিরশার এত্ ভাশাা গুা র্াকা সশত্ত্বও 
দাহরদ্র ও ত্া ঢর্শক সঞ্জাত্ ভুা ঢপো গ্রিা করার ভুা ত্াাঁর র্জীবশলর করুা পহরাহত্ ঢডশক আলা, 
সবথলাশের পশর্ ঢেশা হদা এখ্াশলই ঢযল িহররিকহট ট্রাহর্জক িশয় উশেশি। 
    িতু্র্থ নশঙ্কর প্রর্ম দৃশেয আদাাশত্র বারা্ায় পুরিকিন্তা কাাীিরশার হবিার িশব শুশল সত্য েীকার 
করশত্ য়লদার আগমল িশটশি। হদ্বত্ীয় দৃশেয আদাাশত্ হবিাশর কাাীিরশার যাবজ্জীবল হলবথাসলদশণ্ডর 
আশদে িশয়শি। কাাীিরা য়লদার সংাাশপর মশয়য িোৎ পদ্ম য়লদাশক িুহর হদশয় গুরুত্র আিাত্ 
কশরশি, কারা কাাীিরশার ও ত্াাঁর পহরবাশরর এই ভয়াবি-বীভৎস পহরাহত্র র্জলয প্রকৃত্ ঢদার্ী য়লদা। 
    ‘আমার কাশার কর্া’ গ্রশন্থ ত্ারােঙ্কর েযাঙাশরশদর সশঙ্গ ত্াাঁর বযহিগত্ নহভজ্ঞত্ার পহরিয় 
হদশয়শিল। লাটশকর ঢকন্দ্রীয় িহররিক কাাীিরা ত্ারােঙ্কশরর বাস্তব নহভজ্ঞত্া ঢর্শকই সৃহি িশয়শি। এই 
হবর্শয় ত্ারােঙ্কর ত্াাঁর আত্মকর্ায় হাশখ্শিল – 
    “মাইা আশিক দূশর দােকা গ্রাশম হি্ুশদর এ দুলথাম হিা। ঢোলা যায়, এইখ্াশল ঢয হিা এই 
িত্যাকাশণ্ডর লায়ক, ঢস একহদল রাশরিক পহর্ক ভ্রশম িত্যা কশরহিা হলশর্জর একমারিক পুরিকশক। ঢিশা 
হিৎকার কশর বশাহিা বাবা আহম, বাবা।’’ [১৩] 
    ত্ারােঙ্কশরর নশলক গল্প ও উপলযাশসর মশত্াই এই লাটশকর উদ্ভব বযহিগত্ নহভজ্ঞত্া ঢর্শক। রার্জা 
হময়াাঁ িহররিকহটরও ত্ারােঙ্কর ত্াাঁর িৃহত্কর্ায় উশেখ্ কশরশিল। বীরভূশমর ঢাাকসংসৃ্কহত্র নন্তগথত্ ঝুমুর, 
ভাাঁশর্জা লাটযকাশরর হলশর্জর নহভজ্ঞত্া ঢর্শক ঢলওয়া।  লাটযকার সমাশর্জর ব্রাত্য ও নন্তযর্জশেহলশক ঢযভাশব 
প্রয়াল িহরশরিক রূপ হদশয়শিল, যা বাংাা লাটযসাহিশত্য আশগ এত্টা ঢদখ্া যায়হল। 
    বাা িয় দ্বন্দ্বই লাটশকর প্রাা। এই লাটকহট আদযন্ত দ্বন্দ্ব-সংিাশত্ পহরপূাথ। য়লদা-কাাীিরা দ্বন্দ্ব 
র্জহমদাহরর োশর্থ ঢাশো কাাীিরাশক বযবিার ও কাাীিরশারই সম্পহি আত্মসাৎশক ঢকন্দ্র কশর। পশদ্মর 
প্রহত্ প্রমদার সুত্ীব্র আসহি দ্বন্দ্বশক আরও িলীভূত্ কশরশি। লাটশক সবশিশয় দ্বন্দ্বাকীাথ িহররিক পদ্ম। 
কাাীিরা ত্াাঁর ঢবাশলর প্রহত্ নবমাললার হবরুশে প্রহত্শরায় গশড় তু্াশত্ হগশয় প্রমদাশক আিাত্ কশরশি, 
প্রমদার মৃতু্য িশয়শি। লাটশকর ঢের্াংশে পশদ্মর িাশত্ য়লদার গুরুত্র আিাশত্ ও কাাীিরশার ঈশ্বশরর 
করুাা-হভক্ষায় এই দ্বন্দ্ব ঢের্ িশয়শি।  
    লাটশকর কশয়কহট আকহিক ও নহত্লাটকীয় িটলা লাটশকর সংিত্ গহত্শক কু্ষণ্ন কশরশি। 
ঢরামােকর িটলা ত্ারািরশার আকহিকভাশব হববাি ও পদ্মর িাশত্ য়লদার আিাত্ পাওয়া লাটকীয় লা 
িশয় নহত্লাটকীয় িশয়শি বশা ঢকউ ঢকউ নহভমত্ বযি কশরল। আদাাত্কশক্ষ কাাীিরশার সুদীিথ 
বিৃত্া বাস্তবত্াহবশরায়ী ও োহন্তকর মশল িয়, ত্াই লাটযরস হকিুটা কু্ষণ্ণ কশরশি। ত্ারািরশার 
কহবগালগুহা লাটশকর ঢমর্জার্জশক য়শর ঢরশখ্শি। পশদ্মর উন্মি নবিায় য়লদাশক িুহর হদশয় আিাত্ করা 
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বযাপারটাশক ঢকউ ঢকউ নহত্লাটকীয় ও আকহিক বাশাও হকিুটা পূবথপ্রস্তুহত্ এই িটলা সংিটশলর পূশবথ 
নবেযই আশি, পদ্ম িহরশরিক পূশবথর আশাািলায় ত্া ঢদশখ্হি। 
    লাটশকর সবথশেশর্ পহরাহত্শত্ ঢয কাাীিরা ঢেহাহবভি সমাশর্জ য়লী-দহরশদ্র হবপুা পার্থকযশক 
মালুশর্র সমস্ত দুঃশখ্র কারা সাবযস্ত কশরশি, ত্াই ঈশ্বরশক নেীকার কশরশি; ঢসই কাাীিরাই আবার 
পরক্ষশাই সবার র্জলয ভগবালশক ক্ষমা ও দয়া করশত্ বশাশি - এই বযাপারটা মালালসই িয়হল। 
কাাীিরশার মুশখ্ ঢেহা সশিত্লত্াশবাশয়র সংাাপ ত্াাঁর িহরশরিকর সশঙ্গ সঙ্গহত্পূাথ িয়হল। হকিু ত্রুহট-
হবিুযহত্ র্াকশাও লাটকহট নশলকটাই সফা িশয়শি।  
 
ত্র্যসূরিকঃ 
১) বশ্যাপায়যায়, ত্ারােঙ্কর। ‘দ্বীপান্তর’ লাটক, ‘ত্ারােঙ্কর-রিলাবাী’, রিকশয়াহবংে খ্ণ্ড, হমরিক ও ঢিার্ 
পাবহাোসথ প্রাঃ হাঃ, িতু্র্থ মুদ্রা, পৃষ্ঠা- ৩৫২ 
২) ঐ, পৃষ্ঠা-৩৫২  
৩) ঐ, পৃষ্ঠা-৩৫৫ 
৪) ঐ, পৃষ্ঠা-৩৫৫ 
৫) ঐ, পৃষ্ঠা-৩৫৪,৩৫৫ 
৬) ঐ, পৃষ্ঠা-৩৫৭ 
৭) ঐ, পৃষ্ঠা-৩৬০ 
৮) ঐ, পৃষ্ঠা-৩৬২ 
৯) ঐ, পৃষ্ঠা-৩৬৩ 
১০) ঐ, পৃষ্ঠা-৩৬৩,৩৬৪ 
১১) ঐ, পৃষ্ঠা-৩৭০ 
১২) ঐ, পৃষ্ঠা-৩৭৮ 
১৩) ত্ারােঙ্করঃ ‘আমার কাশার কর্া’; িৃহত্কর্াঃ ১ম খ্ণ্ডঃ ১৩৯৪, পৃষ্ঠা-৬৮,৬৯  
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ও শয় ব সা ই ট  : e k u s h e r d h e u . i n  

লারায়া গশগাপাধ্যাশয়র ঢ াটগশে প্রকৃহত্শেত্লা 
প্রাবহিক-পহরহেহত্ 

 
হিািার হকবহরয়া 
নমর হমরিক গশবর্ক 

আসাম হবিযাায়, হোের 
সারসংশেপ 

‘র্জীবশলর েহত্ ও েত্ ঢের্ কর্া লয়, র্জীবলশক ভাশাাবাসাই একমারিক সত্য’—এ মন্তবয লারায়া 
গশগাপাধ্যাশয়র। লারায়াবাবু র্জীবলশক ঢিখ্শত্ োইশত্ল ঢপ্রম এবং ভাাবাসার মশধ্য। এ ভাশাাবাসায় প্রকৃহত্ 
কখ্শলা িশয় উশে ঢপ্রহমকা, কখ্শলা বা িশয় উশে প্রহত্হলহধ্স্থালীয় হলয়ন্ত্রক। ঢপ্রম ও আর প্রকৃহত্ই নশলক 
সময় আবার মালুশর্র ভাগয হলয়ন্ত্রা কশর। ‘তৃ্া’ গশে প্রকৃহত্ আর মৎসর্জীহব রহসর ধ্াওয়ার কাহিহল এক 
ঢরখ্ায় হবরার্জ কশরশ । প্রকৃহত্ ঢেমল হলমথম ত্াশির র্জীবলটাও ঢত্মল হলমথম। বযহি-র্জীবল ও বাস্তব খ্ণ্ড 
হেশরিকর সাাঁশকায় প্রকৃহত্ ঢমাবিক হিশসশব হেহিত্ িয়। 
    েুশধাত্তর সমাশর্জর নবেশয়র হেরিক লারায়াবাবু প্রকৃহত্শক কশরশ ল সমশয়র সােী। সহত্য কর্া বাশত্ 
হক, হত্হল প্রকৃহত্র হভন্ন হভন্ন রূপ ও আকারশক ত্াাঁর ঢাখ্লীর মাধ্যশম এক বযহত্ক্রমী মারিকা প্রিাল কশরশ ল। 
নহত্ সশেত্লভাশব হত্হল ত্াাঁর হবহভন্ন গশে প্রকৃহত্র সহক্রয়ত্া আমাশির সামশল উপস্থাপল কশরশ ল। হবশের্ 
কশর ‘িাড়’, ‘ঢটাপ’, ‘বলতু্াসী’, ‘হপত্হর’, ‘ইজ্জৎ’ ইত্যাহি প্রকৃহত্ হবর্য়ক গে আমাশির আশ্চেথ কশর। 
    লারায়া গশগাপাধ্যাশয়র ঢবে হক ু গশে ঢপ্রম ও প্রকৃহত্ হমশাহমশে একাকার িশয় আশ । ‘তৃ্া’ গশে 
োাঁিলী রাশত্ িাসালপুশরর োল হবশার বাথলা নপূবথরূশপ ফুশট উশেশ ---“কাশাা র্জা ঢেশা এহগশয় োা 
হডহি।  া  া  াাৎ। িাাঁশড়র মুশখ্ োিা োিা ঢফলার ফুা ঢর্জযাৎস্নায় জ্বশা উশেশ ।” ঢেমল কাবযময় 
‘পাাত্ক’ গশের আরাকাল নঞ্চশার ঘল নরায ঢত্মহল ময়াময়। হিমাায় আর ঢিওিার মাশে নবহস্থত্ 
উপত্যকাশক হলশয় গশড় উশেশ  ‘র্জান্তব’ গে।  

সূেক েব্দ  
লারায়া গশগাপাধ্যায়, প্রকৃহত্, মালুর্, হলষু্ঠরত্া, ঢসৌন্দেথ, োশ্বত্শবাধ্  
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লারায়া গশগাপাধ্যাশয়র ঢ াটগশে প্রকৃহত্শেত্লা 
হিািার হকবহরয়া 

লারায়া গশগাপাধ্যাশয়র ঢ াটগশে প্রকৃহত্শেত্লা মূাত্ হত্লহট স্তশর ঢিখ্া োয়। প্রর্মত্, প্রকৃহত্র রুদ্র রূপ, 
হিত্ীয়ত্ প্রকৃহত্র ঢকামা ঢরামাহিক আবিসৃর্জল এবং তৃ্ত্ীয়ত্ উপমায় প্রকৃহত্। প্রকৃহত্ বাশত্ সাধ্ারাভাশব 
আমরা ঢভৌশগাহাক ত্রবহেষ্ট্য (পািাড়, লিী, নরায) বুশে র্াহক। হকন্তু এশির মশধ্য বসবাসকারী কীটপত্গ 
প্রাাীরাও উপমায় েখ্ল আশস, ত্খ্ল ত্াও প্রাকৃহত্ক র্জগশত্র নগ। আমরা নরাযাাহাত্ প্রাাীশিরও 
প্রকৃহত্র মশধ্য ঢিখ্শত্ ঢেশয়হ । হত্লহট স্তশর প্রকৃহত্র বযবিাশর ঢাখ্শকর প্রকৃহত্প্রাাত্া হবশের্ভাশব িৃহষ্ট্ 
আকর্থা কশর।  
           সাহিশত্যর নলযালয মাধ্যশমর মশত্া ঢ াশটাগশেও প্রকৃহত্ আশস লালারূশপ---- 
         ন. ঘটলাস্থশা হেরিকপট 
         আ. েহররিক ও প্রকৃহত্র সম্পকথসূরিক---প্রকৃহত্ ও মালুশর্র ঘহলষ্ঠত্া 
          ই. শুধু্ প্রকৃহত্হেরিক 
          ঈ. প্রকৃহত্ ভয়ংকর েহিরূশপ হেহরিকত্। ঘটলা, েহররিক হকংবা কাহিহলশত্ প্রকৃহত্র মূা ভূহমকাগ্রিা। 
         এ াড়া প্রকৃহত্র রূশপ নঞ্চাশভশি লালারূশপ হলশত্ পাশর। ঢকার্াও রুে, ঢকার্াও েযামা, 
লিীাাহাত্। লারায়া গশগাপাধ্যাশয়র গশের ঢপ্রোপশট প্রকৃহত্ বাংাা ঢিশের হবহভন্ন নঞ্চাশক পহরসু্ফট 
কশরশ ; 
           ১. উত্তরবগ, ২. পূবথবগ, ৩. রাঢ় বাংাা, ৪. রাঢ় বাংাা বাশি পহশ্চমবগ। 
        লারায়া গশগাপাধ্যাশয়র ঢ াটগে পাশে ত্াাঁর রেলামূশা প্রকৃহত্শপ্রশমর প্রভাব াে করা োয়। হবশের্ 
কশর উত্তরবশগর পািাড় লিী বারংবার ত্াাঁর গশে উপহস্থত্ িশয়শ । সবসময় ত্াশক হেরিকপট লা কশর ভয়ংকর 
েহির ভূহমকায় হত্হল রূপাহয়ত্ কশরশ লঃ 
         ১. ‘ধ্স’ গশে িাহর্জথহাংশয়র প্রাকৃহত্ক হবপেথয় পািাড়ী নঞ্চশা ধ্স লামা গশে পহরাহত্ ত্রত্রী 
কশরশ । গশের গহত্শক শুরু ঢর্শক ঢের্ পেথন্ত হলয়ন্ত্রা কশরশ  প্রকৃহত্। িাহর্জথহাংশয়র প্রাকৃহত্ক ঢসৌন্দেথ 
আমাশির মুগ্ধ কশর। এ ঢেল রূশপর এক নপরূপ মূত্থ প্রত্ীক। 
        ২. ‘ঢটাপ’ গশে রার্জাবািািুশরর হিংস্রত্ার ওপর নরশায প্রভাবও কম লয়: ‘এখ্াশল িাত্ী  পাা 
ঘুরশ  িূশরর ঢকাশলা পািাশড়র পার্র গাঁহড়শয় গাঁহড়শয় ঢোশপর ঢভত্শর নর্জগর প্রহত্ো কশর আশ  নসত্কথ 
হেকাশরর আোয় আসন্ন হবপশির সম্ভবলায় উত্কীাথ িশয় আশ  িহরশার পাা, আর ঢকাশলা একটা খ্াশির 
ঢভত্শর জ্বা জ্বা করশ  েুধ্ার্থ বাশঘর ঢোখ্’ 
          আহিম হিংসার নিকার ঢেমল বশল, ঢত্মহল রার্জা সাশিশবর মশলও ঘহলশয়শ । গে কর্শকর মশল 
িশয়শ , “ওই কাশাা আকাশের রি আগশলর মশত্া াাা িশয় উেশব কশব, এই মযাগশলাহায়ার গি র্জহড়ত্ 
ঢমশো িাওয়ায় েড় আগশলর াকপক কশব ঢাাক ঢাাক কশর বশয় োশব।”    
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         ৩. ‘বলতু্াসী’ গশে মশলর নবশেত্ল কামলা আর প্রকৃহত্শপ্রশমর নশমাঘ রিকাস মূত্থ িশয়শ : ‘ ঢকাল 
হিল ঢবশরাশত্ পারব লা। ভশয় আমার গাশয়র রি হিম িশয় ঢগা, আমার মার্ার েুা গশাা খ্াড়া িশয় উো। 
আমার ঢপ্রম এখ্ল ঢকাহটভুর্জ একটা রিশোর্ী র্জাশলায়ার িশয় আমাশক হঘশর ধ্শরশ , ত্ার াাা াাা ডাাঁটা 
রশির তৃ্ষ্ণা, ত্াাঁর হেরহেশর পাত্াগশাার স্পশেথ সবথগ্রাসী েুধ্া।’ 
          ৪. ‘কাাাবির’ গশে ঢমঘলার ভয়ংকর রূপ আাঁকা িশয়শ : “ এ সাধ্ারা লিী লয়, এ ভূতু্শড়। এর 
র্জশার ঢভত্শর েয়ত্াল াুহকশয় আশ । এর ঢেউশয় িার্জার িার্জার ঢপ্রত্াত্মা ঢলশে ঢবড়ায়।… এর নিৃেয 
নত্াত্ায় বাহার মশধ্য  হড়শয় পশড় আশ  েযাওাা ধ্রা নসংখ্য কঙ্কাা, নসংখ্য লরমুশের  েূলয ঢখ্াশার 
ঢভত্শর হডম পাড়শ  গভীরোরী পািাস মাশ র িা, ঢডাবা ঢলৌকার পো ভাগা কাশের ঢভত্শর হকাহবা কশর 
ঢবড়ায় রােস কামশটর  ালা। আর আশ  ঢপ্রত্াত্মা।’ 
          ৫. ‘ঘাসবল’ গশে আমরা প্রকৃহত্শক ঢিখ্শত্ পাই রূঢ়ত্ার হেরিক রূশপ। এখ্াশল প্রকৃহত্ হলমথম। 
ঢকামাত্ার পহরপন্থী। হস্নগ্ধত্া ঢেল কপূথশরর মশত্া উশব ঢগশ । গশের লায়ক েযামাাশার করুা পহরাহত্শত্ 
প্রকৃহত্ ঢেল ইিল রু্জহগশয়শ । প্রাশয়র আলন্দ আর িত্যাকাশণ্ডর ঘটলাস্থা প্রকৃহত্র রুে রূশপর পহরেয়ক:   
         ‘কহেল াাা মাহট—ঢ াট বড় নসংখ্য কাাঁকশর এশকবাশর ঢবাোই। ঢকউ ঢেল আগশল পুহড়শয় 
মাহটটাশক ঢাািার মশত্া েি আর লীরস কশর হিশয়শ , ত্াই ঢগাটা িুই হেমূা  াড়া আর হক ু গা গা াহা 
গর্জাশত্ পাশরহল, িািা করশ  লযাড়া র্জঞ্জাা। শুধু্ সবথাশগ র্জাার হিংস্রত্ম সাপ আাাি- ঢগাখু্শরর ঢফাকর 
হলশয় পশড় আশ  নহত্কায় একটা কঙ্কাশার মশত্া--- আর ত্ারই োরপাশে সবুশর্জর ঐশ্বেথ ঢেউশয় ঢেউশয় 
ঢিাা খ্াশে’। 
        ৬. লারায়াবাবুর ‘তৃ্া’ গশে প্রকৃহত্ ঢেল প্রত্যেভাশব েুি রশয়শ  এবং হলয়ন্ত্রা কশরশ   মালুশর্র 
ভাগয। এখ্াশল মালুর্ ও প্রকৃহত্ সমস্থাশল বাস কশর। গেহটশত্ প্রকৃহত্ আর মৎসর্জীবী রহসর ধ্াওয়ার কাহিহল 
এক ঢরখ্ায় হবরার্জ কশরশ । প্রকৃহত্ও ঢেমল হলমথম ত্াশির র্জীবলটাও ঢত্মল হলমথম – ‘ ধ্াওয়ার র্জাহত্শত্ 
মুসামাল আর ঢপোয় ঢর্জশা। মুসামাল সমাশর্জ লাহক র্জাহত্শভি ঢলই হকন্তু ধ্াওয়ারা প্রায় নসৃ্পেযশির 
সাহমা। হলষ্ঠাবাল মুসামালরা ওশির র্জাপাল করশত্ হিধ্াশবাধ্ কশরল। নলয সম্পশকথ ঢত্া িূশরর কর্া।’ 
বাস্তহবকই প্রকৃহত্র সাহন্নশধ্য র্াকা রহসর মশত্া ঢর্জশাশির ভাগয হলয়হন্ত্রত্ িশয়শ  প্রকৃহত্র িারাই। 
     খ্.  প্রকৃহত্ রুদ্র পাশে হস্নগ্ধ ঢকামাত্ার হিকহটও ত্াাঁর ঢোশখ্ পশড়শ ঃ 
         ১. ‘ঢভাগবত্ী’ গশে প্রকৃহত্র রূশপর বাথলা খু্ব সুন্দরভাশব হিশয়শ ল ঢাখ্ক লারায়া গশগাপাধ্যায়। 
প্রকৃহত্র টুকশরা টুকশরা নগগশাাশক হত্হল ঢেল স্পেথ কশরশ ল। উপাহি কশরশ ল ত্াশির মুগ্ধত্া। গি, 
স্পেথ, নলুভূহত্র িারা প্রকৃহত্র শুভ্রত্ায় হত্হল ঢেল াীল িশয় ঢগশ ল। ঢাখ্শকর এই উপাহি ঢিশখ্ 
আমাশির কখ্শলাই মশল িশত্ পাশর লা ঢে, প্রকৃহত্র আবার রুদ্রমূহত্থ আশ । আসশা ঢাখ্ক প্রকৃহত্র ঢকাশলা 
আকারশকই ঢবলর্জর করশত্ পাশরলহল। প্রকৃহত্র সমস্ত আকারই ত্াাঁর িৃহষ্ট্শত্ পশড়শ । এই র্জলযই ঢাখ্ক 
গেকর্শকর িৃহষ্ট্ হিশয় ঢিহখ্শয়শ ল প্রকৃহত্র ঢসৌন্দেথ:   
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    “পার্শরর আড়াশা ঢবগলী ফুশা আকীাথ াজ্জাবত্ী সংকুহেত্ িশয় আশ , ঢসখ্াশল ঢবাঁশট পাাশের  ায়ায় 
ফুশটশ  ভুাঁই োাঁপা, বাত্াশস ভাসশ  বলশগাাাশপর গি। আর ---আর পার্র েুাঁইশয় লামশ  একহট ঢ াট োথা, 
বশলর ঢভত্শর ঢেল একহট সাাঁওত্াা ঢমশয়র িাশত্ হেল হেল কশর ঢবশাায়ারী েুহড়র সুর বার্জশ । ত্ার র্জশার 
রি ঢর্জযাৎস্নার মশত্া উজ্জ্বা, ত্ার স্বাি িুশধ্র মশত্া হমহষ্ট্ আর ত্া বরশফর মশত্া োণ্ডা।”  
         ২. ‘হরহবল বাাঁধ্া ভাাুক’ গশে লারায়া গশগাপাধ্যায় প্রকৃহত্র নপরূপ হস্নগ্ধত্ার হেরিক নঙ্কল 
কশরশ ল। নসাধ্ারা কেলােহির িারা আমাশির সমু্মশখ্ প্রকৃহত্শক ঢসৌন্দশেথর প্রত্ীক রূশপ উশমােল 
কশরশ ল। গেকর্শকর কর্ায়-- “আমরা র্জশার কাশ  ঢগাুম, োণ্ডা র্জশা পা ডুহবশয় ঢিখ্াুম, কশয়কটা 
হেলুক কুহড়শয় হলাুম, আাঁর্জাা আাঁর্জাা কশর বাহা উহড়শয় হিাুম বাত্াশস। হত্লহট িাহিহট পাহখ্ লিীর ধ্াশর 
ঢবাধ্িয় গে করহ া, হবরি িশয় িশয় উশড় ঢগা ত্ারা। ঢপ শল মস্ত একটা মহুয়া বল মাত্াাহম করহ া 
ডাা লাহেশয় পাত্া কাাঁহপশয়শ ।”   
 
        গ. শুধু্ বাথলার নংে প্রকৃহত্র রুদ্রশত্শর্জ কমা মুহত্থর  ায়া ঢলই, উপমাশত্ও প্রকৃহত্ প্রভাব হবস্তার 
কশরশ । ঢেমল, 
       ১. ‘হপত্হর’ গশে প্রকৃহত্র একহট নপূবথ উপমা আমাশির মুগ্ধ কশর “সিয ঢধ্ায়া নপরাহর্জত্ার মশত্া 
ঢবহরশয় এা সত্যভামা।” এ ঢেল এক পহবরিকত্ার রূপকর্া। ঢাখ্ক নসাধ্ারাভাশব উপস্থাপল কশরশ ল। 
গশের আর একহট র্জায়গায় আমরা ঢিখ্শত্ পাই প্রকৃহত্র সুন্দর উপমা, “িাওয়ার ওপর পা ঢফশা হিশয় 
প্রর্জাপহত্র মশত্া ঘশরর মশধ্য ঢভশস এা সত্যভামা।” 
       ২. ‘নতু্াল ত্রফিার’ গশে “কা াকাহ  কর্াও প্রবা ঢবশগ বার্জ পড়শা ঢেমল ত্ার েব্দটা 
নশলকো ধ্শর নলুরহাত্ িশত্ র্াশক – ঢত্মহল ঢসই আওয়ার্জ সমস্ত ঘরটা গমগম কশর উো। 
       ৩. ‘বীত্ংস’ গশে  “লিীর ঢেউশয়র মশত্া উেহাত্ েটুাত্া” ঢেল কাবযময়। 
       ৫. “সুন্দর াাশার িুশটা ঢোশখ্ ঢেল ঢগাখ্শরা সাপ উাঁহক মারশত্ াাগা।”(বীত্ংস) 
       ৬. “েড় ওেবার আশগ র্মর্ম কাশাা ঢমঘ আবৃত্ ঈোল হিগশন্তর মশত্া ত্ার মুখ্।” (ঐ) 
       ৭. “হমহষ্ট্ মধু্র কন্ঠ – মযাশনাহায়ায় গশির সশগ ত্ার হমা আশ ।” (িাড়) 
        ৮. ‘িাড়’ গশে “িাওয়ায় র্জালাাার লীা পিথাগশাা প্রোন্ত মিাসাগশরর লীা ত্রগমাাার মত্ িা 
খ্াশে।” প্রকৃহত্র এই উপমাশক েমৎকার ভাশব ঢাখ্ক হত্হল ‘িাড়’ গশে পহরশবেল কশরশ ল। 
       ৯. “পাহখ্টার হবহেরিক োোয়া ঘরময় ঢখ্াা করশ , মশল িশে ঢকার্ায় ঢেল উড়শ  প্রায় নেরীরী 
একটা হবরাট পত্গ।” (লীা) 
      ১০. “কাশাা পারটা ওপর হিশয় সরীসৃশপর মশত্া পশড় আশ ” ঢেল রূপকর্া। (ঐ) 
     ১১. “ঢস ঢোশখ্ েরশত্র আকাশের হলমথা লীহামা, হবকহেত্ োপাা-োাুশকর প্রসন্নত্া”।   (ঐ) 
     ১২. ‘ইজ্জৎ’ গশে, “এই এক টুকশরা গ্রাম ঢেল প্রবাািীপ। এর োরহিশক সির্জ নহেো আর নজ্ঞত্ার 
োহন্ত এক স্তি ঢাগশলর মশত্া প্রবাা-বায় হিশয় ঢঘরা।”  
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     ১৩. ‘কাণ্ডারী’ গশে, “েন্দ্রশবাড়া সাশপর মন্থর হবর্হক্রয়ার মশত্া একটা োাঁপা েন্ত্রাা ত্ার রশির ঢভত্শর 
সঞ্চাহরত্ িশয় হফরশ ।” নপূবথ উপমা ও েব্দবি নলায়াশস ত্রত্হর কশর গেগশাাশক রশস টইটুম্বর কশর 
পহরশবেল কশরশ ল ঢাখ্ক। 
        পহরশেশর্ আমরা এটুকুই বাশত্ পাহর ঢে, ঢাখ্ক লারায়া গাশগাপাধ্যায় ত্াাঁর গে-আখ্যাশল প্রকৃহত্র 
সাহবথক সত্তাশক নত্যন্ত সশেত্লত্ার সাশর্ উপস্থাপল কশরশ ল এবং মালুর্ ও প্রকৃহত্র ভাশাাবাসার একহট 
নলাহবা হেরিক নঙ্কল কশরশ ল ও সত্যরূশপ রূপাহয়ত্ কশরশ ল। এই ভাাবাসা সবসময় ত্াাঁর গশে র্জহড়শয় 
আশ  – কখ্লও প্রকৃহত্ ও মালুর্, কখ্লও মালহবক-হৃিয় কর্শল, প্রকৃহত্র উপমার নবযর্থত্ায়। এর্জলয গশের 
আড়াা সকশার প্রশয়ার্জল িয় লা। প্রকৃহত্ ঢপ্রম র্জহড়শয় আশ  ঢাখ্লীর কাায় কাায়। ঢপ্রম, প্রকৃহত্, মালুর্ 
– এরা হমশাহমশে ঢগশ । 
 
ক. প্রর্হমক উৎসঃ  
১. লারায়া গশগাপাধ্যায় রেলাবাী     প্রর্ম খ্ে      হমরিক ও ঢঘার্        ১৯৭৯ 
২.           ঐ                     হিত্ীয় খ্ে           ঐ            ১৯৭৯ 
৩.           ঐ                     তৃ্ত্ীয় খ্ে           ঐ            ১৯৮০ 
৪.           ঐ                     েতু্র্থ  খ্ে           ঐ            ১৯৮০ 
৫           ঐ                     পঞ্চম খ্ে            ঐ            ১৯৮১ 
৬.          ঐ                     র্ষ্ঠ খ্ে              ঐ             ১৯৮২ 
৭.           ঐ                    সপ্তম খ্ে            ঐ             ১৯৮৩ 
৮.          ঐ                     নষ্ট্ম খ্ে             ঐ            ১৯৮৪ 
৯.          ঐ                     লবম খ্ে              ঐ            ১৯৮৫  
১০.         ঐ                     িেম খ্ে              ঐ            ১৯৮৭ 
১১.         ঐ                     একািে খ্ে           ঐ            ১৯৮৭ 
১২.  লারায়া গশগাপাধ্যাশয়র ঢেষ্ঠ গে, র্জগিীে ভিাোেথ সম্পাহিত্, প্রকাে ভবল, ১৯৮০। 
১৩.  লারায়া গশগাপাধ্যাশয়র ঢ াটগে, হেপ্রা ঢি, ত্রোী, ১৯৯৬ । 
খ্. সিায়ক উৎসঃ 
 ১. ঢেৌধু্রী ভূশিব। বাংাা সাহিশত্য ঢ াটগে ও গেকার, মডালথ বুক এশর্জহি, ১৯৩২ । 
 ২. িাে হেহেরকুমার। বাংাা ঢ াটগে, ঢি’র্জ পাবহাহেং, ১৯৬০। 
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 ‘টালাশপাশেল’ : আঞ্চহাকত্ার কূাছাপাশলা র্জীবলশবদলা 
 

প্রাবহিক-পহরহিহত্ 

 
হদশবযনু্দ ঢ ার্ 

ঢেচ্ছাধীল গশবর্ক, বধথমাল, পহিমবঙ্গ  
 

সংহিপ্তসার 
আঞ্চহাকত্ার োদ ঢে ঢকাশলা হেশেরই এক সাধারা ত্রবহেষ্ট্য। হেেীর ঢে ভাবলা গশে ওশে ত্ার মশধয 
স্থালগত্ ভাবলার হবলযাশস আঞ্চহাকত্ার োদ উশে আসশবই। সমশরে বসু েখ্ল ‘টালাশপাশেল’ উপলযাস 
হাখ্শছল ত্খ্ল হবষু্ণপুশরর ত্াাঁত্হেেীশদর র্জীবলহিরিক ঐ নঞ্চশারই র্জীবল হলষ্ঠ িশয় উশে আশস। ত্শব 
আঞ্চহাকত্ার গণ্ডীর মশধয েহদ ঢকাশলা সাহিত্যসংরূপ আবদ্ধ িশয় পশে ত্শব র্জীবশলর সামহিকত্ার 
বাাীও খ্হণ্ডত্ িশয় োয়। একারশাই হবষু্ণপুশরর ত্াাঁত্হেেীশদর কর্া বাশত্ হগশয় ঢাখ্ক র্জীবশলর ও 
হেশের ঢে টালাশপাশেলহট ঢদখ্াল ত্াশত্ হেে ও হেেীর্জীবশলর ঢে ঢবদলার কর্াহিরিকহট উশে আশস ত্া  
ঢকাশলা হলহদথষ্ট্ স্থাশল আবদ্ধ লা ঢর্শক িশয় োয় সমি র্জগশত্র। ধলত্াহিক সভযত্ার কাোশমাশত্ শুধুমারিক 
নর্থই মূাসত্য িশয় ওশে এবং হেশের মূায ঢসখ্াশল নবশিহাত্। ত্শব হেেীর-হেশের পরার্জয় ঢদখ্াশলা 
লয় বরং সমশরে বসু এই উপলযাশস ঢদহখ্শয়শছল হেেীর নন্তরমিশা ঢে বাাী ক্রমাগত্ নলুরহাত্ িশয় 
িশা ত্াশক বাস্তবর্জগশত্র কাুর্ত্া স্পেথ করশত্ পাশর লা। এখ্াশলই হেেী ও হেশের র্জয় িয়।       

 
সূিক েব্দ 

সমশরে বসু, আঞ্চহাকত্া, হেে ও হেেীর সমসযা, ধলত্াহিক সভযত্া , টালাশপাশেল, হেশের র্জয়। 
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‘টালাশপাশেল’: আঞ্চহাকত্ার কূাছাপাশলা র্জীবলশবদলা 
হদশবযনু্দ ঢ ার্ 

োধীলত্া-পরবত্থী বাংাা উপলযাশসর গহত্প্রকৃহত্ হলশয় আশাািলা করশত্ হগশয় সশরার্জ বশন্দযাপাধযায় 
আমাশদর ঢদেকাশার িশত্াদযম পহরহস্থহত্র কর্া ঢেমল বশাশছল ঢত্মহল ঢদহখ্শয়শছল হেেপ্রকরাও 
ঢকমলভাশব খ্হিত্ িশয় হগশয়হছা। এই খ্ণ্ডরূশপর সূরিক ধশরই বাংাা কর্াসাহিত্য ঢেভাশব শ্লর্গহত্শত্ 
এহগশয় িশাহছা ত্াশত্ নলযালয খ্ণ্ডদপথশার সাশর্ সাশর্ই ‘ঢভৌগহাক সীমা হবসৃ্তহত্র’১ কর্াও হত্হল উশেখ্ 
কশরশছল। নলুরূশপ প্রসঙ্গক্রশম এশস োয় শ্রীকুমার বশন্দযাপাধযাশয়র সংজ্ঞার্থহট। হত্হল ‘নপহরিশয়র 
রিসযমহণ্ডত্, সুদূর ঢভৌশগাহাক বযবধাশল নবহস্থত্ ঢকাশলা নঞ্চা’২-এর কর্াই উশেখ্ কশরহছশাল। 
কর্াসাহিশত্যর পহরহধ হবস্তাশরর র্জলয এহট ইহত্বািক হদক বশাই মশল িয়, হকন্তু ভুাশা িশা লা আধার-
আশধয়র সম্পকথহটশক। প্রধাল উশেেয র্জীবলশক লালা ঢকৌহাকত্ায় ঢদখ্া আর ত্ার ঢেম হিসাশব উশে 
আশস আঞ্চহাকত্া। ত্াই েহদ ঢেশমর িাকহিশকয র্জীবলই  ঢর্জৌাুেিীল িশয় োয় ত্শব ঢসহট হবেম্বলা ছাো 
আর কীই বা িশত্ পাশর। নলেীকােথ নপহরহিত্ এক ঢভৌশগাহাকখ্ণ্ডর কর্া এই র্জাত্ীয় উপলযাশস উশে 
আশস ত্শব ঢাখ্কশক ভুাশা িশা লা পােশকর আবস্থালহটর কর্া । পােশকর কাশছ নজ্ঞাত্ এই আত্মতু্হষ্ট্ 
ঢবাধ েহদ রিলাহটর পহরিাাল েহি িয় ত্ািশা ত্া পােকহিত্ত আশাােক িশত্ পাশর; হকন্তু ঢে 
বস্তুহলমথাািমপ্রজ্ঞা হেেসৃহষ্ট্র প্রধাল নবাম্বল ঢসহটর নভাশব রিলাহটর হেেমূায প্রকৃত্ সার্থকত্া পায় লা।               
    নবেয একর্াও নেীকার করার উপায় ঢলই শুধু উপলযাস ঢকল ঢে ঢকাশলা প্রকােমাধযশমই 
আঞ্চহাকত্া একটা োভাহবক হেেধমথ হিসাশব িাহর্জর িয়। নযাহরস্টটা দী থকাা পূশবথ সার্থক হেশের েত্থ 
হিসাশব ঢে স্থাল-কাা-িহররিকগত্ ঐকযবিশলর কর্া বশাহছশাল ত্ার মশধয স্থালগত্ ঐশকযর উপস্থাপলায় 
আঞ্চহাকত্ার স্পেথ নলযত্ম সত্য। হেেীর ভাবলাপদ্ধহত্ গশে ওশে স্থালীয় ঐহত্িযশক ঢকন্দ্র কশর এবং 
ত্াাঁর নহভজ্ঞত্ার্জাহরত্ হেেরূশপর মূশাও স্থাহলকত্ার  নবদাল র্াকশবই। ত্াই র্জীবলালশন্দর কহবত্ায় 
নপৃর্গেত্নহলবশত্থ উশে আশস রূপসী বাংাার ঘ্রাা হকংবা মৃাাা ঢসশলর িাহিশরিক উশে আশস এক ঢদের্জ 
সংসৃ্কহত্র কর্া। 
    এশিাবািয, হেেসাহিত্য ঢের্াবহধ বশা ঢসই র্জীবশলর কর্া, ো ঢকাশলা আঞ্চহাকত্ার সংকীাথ গহণ্ডশত্ 
আটশক র্াশক লা। ত্াই সার্থক হেে আঞ্চহাকত্ার পারিক ছাহপশয় ঢের্াবহধ বৃিত্তর র্জীবশলর িাাহিরিক িশয় 
ওশে। বযহির হবকাশের নলুসিাল ঢাখ্ক-হেেীশক সত্যসি কশর ঢত্াশা, হকন্তু খ্ণ্ডমূশাযর প্রাধালযশত্ 
ডকুশমন্টহর িশাও উপলযাস লামক র্জীবলশবদ ত্রত্রী িশত্ পাশর লা। ঢসই কারশাই সশরার্জ 
বশন্দযাপাধযাশয়র ঢিত্াবলীহট হছা ‘আঞ্চহাকত্া একটা আধার, ঢসই আধাশর ধৃত্ র্জীবল-র্জাহ্ণবীর র্জা 
ঢাখ্ক আিরা করশবল-এমলটাই বাঞ্ছলীয়’।৩   
    সমশরে বসুর ‘টালাশপাশেল’(১৯৭১) উপলযাসহট পাশে মশল িয় এখ্াশল আঞ্চহাক পহরশবে ঢেশমর 
কার্জ কশরশছ এবং সামহিশকর তু্ালায় ত্াশক নাংকরশার নহত্হরি হকছু মশল িয় লা। ত্শব এর 
নভযন্তশর রশয়শছ মূা আখ্যাল ঢেখ্াশল এক হবশের্ হেেশগাষ্ঠীর - বাাুিরী হেশের প্রহত্হলহধস্থালীয় এক 
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িহরশরিকর (পাাঁিু/ পঞ্চালল কীত্) মশলাশাাশক হেশের লকো আর র্জীবশলর লকো একাকার িশয় োওয়ার 
টালাশপাশেশলর এক হলহবে কর্াভার্য। এর মশধয হদশয়ই সমশরে বসুর হেেীমালশসর পহরিয়ও হলহবেত্া 
পায় – র্জীবশলর প্রহত্বিকত্া ঢত্া কম লয় হকন্তু মালুশর্র নক্লান্ত পদিারাা োর সাশর্ হমশে আশছ ত্ার 
ঢেদহসি র্জীবশলর ইহত্বৃত্ত ঢসখ্াশল মালুর্ ঢখ্াাঁশর্জ শ্রাহন্তপিারক এক হিশরিকর কর্া এবং েখ্ল ঢসহটশক ঢস 
খু্াঁশর্জ পায় ত্াশত্ উদ্ভাহসত্ িশয় ওশে ঢে ইহত্কর্া ত্া পহরিয় ঢদয় মালুশর্র আকাঙিামুখ্র র্জীবলমূহত্থর।  
    নবেয ‘ঢাখ্শকর কর্া’ ঢর্শক র্জালা োয় ‘হবষু্ণপুশরর ত্াাঁত্ হেেীশদর র্জীবলোপশলর ছহব...গত্ায়ূূঃ 
হেেী-ঢগাষ্ঠীর’৪  র্জীবলশবদলাই এর প্রধালত্ম উপর্জীবয। হবষু্ণপুশরর কর্া এশসশছ মূাত্ পটভূহমহট 
হলমথাশার র্জলযই। ত্শব ঢাখ্শকর বশো সাফায হেেীশদর ঢবদলার ছহব হবষু্ণপুশরর ঢপ্রিাপশট আাঁকা িশাও 
ত্া শুধু স্থাহলক পহরিশয় আবদ্ধ র্াশকহল। নর্থাৎ আঞ্চহাকত্া এ উপলযাশস নবাম্বল মারিক, সমিত্াই 
ঢাখ্শকর নলুধযাল। েহদও নশলশকই উপভার্ার প্রসঙ্গহটশক হলশয় আপহত্ত ঢত্াশাল। ত্ার উত্তশর বাা োয় 
‘বাাুিরী’-‘বাাুির’ হবষু্ণপুশরর িস্তহেেসম্পদ; নর্থাৎ ‘বাাুিহর’ ো মূাত্ একটা োেী  ত্ার র্জহমশক েহদ 
‘ভার্া’(language) ধশর ঢলওয়া ত্ািশা ত্ার উপশর ঢে হবষু্ণপুরী ‘লকো’ ঢসটাই িা ঐ হলহদথষ্ট্ 
উপভার্া(dialect)। ঢসই লকোশক আত্মীকরা কশরই ঐ োেীর খ্যাহত্ হবষু্ণপুশর আবদ্ধ র্াশকহল 
ছহেশয়শছ দূর-দূরাশন্ত।   
    সমশরে বসু (১৯২৪-১৯৮৮) ত্াাঁর হাহখ্ত্ প্রর্ম উপলযাস ‘লয়লপুশরর মাহট’ ঢত্ ঢে হেেীর আদা 
গেশত্ ঢিশয়হছশাল ঢসই প্রশিষ্ট্াশত্ই ক্রমনহভজ্ঞত্ার সরাী ঢবশয় ‘টালাশপাশেল’-এর হেেীর িহররিকহট ত্াাঁর 
সৃহষ্ট্গুশাই িশয় ওশে নললয। এরপর ঢসই সরাী ঢবশয় ক্রশমাত্তরশার ঢশ্রষ্ঠ হলদেথল হিসাশব ঢপশয় োব 
হবগত্ েত্শকর মিাল হেেী রামহকঙ্কর ঢবইর্জশক হলশয় আসমাপ্ত হেেকমথ ‘ঢদহখ্ লাই হফশর’(১৯৯২)। আর 
এই উপলযাস প্রকাশের মারিক ঢত্শরা বছর পূশবথ ‘টালাশপাশেল’ উপলযাশস ঢদহখ্ হবর্য়বস্তুর সাশর্ হলর্জসত্তার 
আত্মীয়ত্াশবাশধ ঢাখ্ক বযহিহেেীর ঢপো ও হেশের নসম টালাশপাশেলশক ত্ৎসি হেেহলয়হত্র মাধযশম 
হেেীশগাষ্ঠীর নহস্তশের সঙ্কটশক তু্শা ধরশত্ ঢিশয়শছল। এখ্াশল একটা কর্া আশগই বশা রাখ্া ভাশাা 
সমশরে বসু ঢেভাশব ত্াাঁর রিলাকশমথর র্জগশত্ পরত্ ঢেশা ঢেশা এহগশয় িশাহছশাল ত্াশত্ ঢগাষ্ঠী-সমার্জ-
ঢশ্রাীশক নঙ্গীকার কশরও ঢের্াবহধ হত্হল ঢপৌঁশছহছশাল বযহিিহরশরিকর নন্তশাথাশক ঢেখ্াশল হবপ্রত্ীপত্া 
সশেও বযহিমালুর্ ঢকমলভাশব েত্ি িশয় ওশে, পাহরপাহবথশকর সাাঁোহে আক্রমশাও ঢস ঢকমলভাশব 
প্রহত্শরাধ গশে তু্াশত্ িায় সশবথাপহর নহস্তেশক সামূহিক নর্থদাশলর র্জলয ঢস ঢকমলভাশব হলশর্জশকও 
বাহর্জ ধরশত্ পাশর ত্ারই কর্াহিরিক উশে আশস। হেেীসত্তাশক রিা করশত্ বযহিমালশবর েিাামুখ্র 
আহত্থর সামশল দাাঁহেশয় আমরাও এক নহলবােথত্াশত্ আক্রান্ত িই ।   
    ঔপলযাহসক এই উপলযাসহট উৎসগথ কশরশছল নত্ীত্ ও বত্থমাশলর খ্যাত্লামা হেেীশদর, োাঁরা ‘হবশবর 
হবস্ময়’৫ নতু্ালীয় হেেসৃহষ্ট্ কশরশছল ঢরেমী সুশত্া বুশল বুশল, নর্ি দুভথাগয এই ঢে ত্াাঁশদর হলশর্জশদর 
নশঙ্গ বস্ত্র ঢলই,  শর নশের িািাকার, মার্া ঢগাাঁর্জবার সামালযত্ম পহরসরটুকুও োাঁশদর বাহুাযমারিক-
ত্াাঁশদরশকই। হবষু্ণপুশরর হবখ্যাত্ ত্াাঁত্হেেী নিয়কুমার পাটরাঙার হেে ও সাধলা সমশরেশক এ উপলযাস 
ঢাখ্ার নলুশপ্ররাা হদশয়হছা। ‘ঢাখ্শকর কর্া’ নংে ঢর্শক র্জালশত্ পাহর ঢে বাদোহি আমশার 
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ঢরেমহেশের নতু্ালীয় সৃহষ্ট্ ‘বাাুির’ োহে ঢেহট হবাুপ্ত িশত্ বশসহছা, বত্থমাশলর োধীল েুশগর শুরুশত্ 
নিয়কুমার পাটরাঙা ঢসই ‘বাাুির’ সৃহষ্ট্ করশত্ সিম িশয়হছশাল। এই বাস্তব সশত্যর কর্া বাার সাশর্ 
সাশর্ ঢাখ্ক আমাশদর এও স্মরা কহরশয় হদশত্ ঢভাশালহল েুশগর িাওয়া বদশার গহত্শত্ ‘বাাুির আবার 
নস্তগামী িশত্ িশাশছ’৬। এইসূশরিকই ঐ হবশের্ হেেশগাষ্ঠী ‘গত্ায়ূূঃ হেেী-ঢগাষ্ঠী...’৭। ‘ঢাখ্শকর কর্া’ 
নংেহটশক স্মরশা ঢরশখ্ই পঞ্চালল কীত্ ত্র্া পাাঁিু োর মাধযশম ঐ হবশের্ হেেীশগাষ্ঠীর র্জীবশলর নক্লান্ত 
প্রশিষ্ট্া ও বাস্তশবর রূঢ় সত্য প্রকাে ঢপশয়শছ ত্ার নলুসিাশল বযাপৃত্ িশত্ পাহর।  
    ত্শব ত্ার আশগ ঢদখ্ব ঐ র্জীবলশক তু্শা ধরশত্ ঢাখ্ক ঢে detailing-এ ঢগশছল ত্ার রূপহটশক। 
হলশর্জর ঢিাশখ্ ঐ র্জগৎহটশক ঢাখ্ক ঢদশখ্হছশাল বশাই উশে আশস ঢরেমহেেীরা ঢকমলভাশব পারশডাবার 
পার্াাাহেশত্ পা ঢরশখ্ কাাঁটা হটশপ হটশপ ব-দহে তু্শা ঢর্জকাশডথর দু-হদশকর দুই ঢোঁহকশত্ পা ঢিশপ হদশা 
খ্ািালদহেশত্ টাল পশে, ঢকমল ভরলায় মাকু গহাশয়, দহি ঢটশল র্জহমশলর আাঁট বুশল হদশত্ িয় এইসব 
পুঙ্খালুপুঙ্খ ত্র্য। এছাো লকোদাশরর কার্জ, বাহলদাশরর কার্জ এর সাশর্ এশসশছ পাু ঢর্শক সুশত্া ঢবর 
করা, ঢরেম সুশত্াশক রং করার কর্া। মীলা করা, লকোর রকম বুশে দু-আট-দে-বাশরাটা পেথন্ত ঢছাট 
মাকু প্রহত্হট ভরলায় গহাশয় হলশত্ িয-ঢস কর্াও হত্হল বশাশছল। ‘গাাহল’ কাশক বশা,’বাাুিহর’ োহের 
আাঁিা ঢবালার সময় ‘গাাহল’-‘িাাাহল’র প্রশয়ার্জলীয়ত্া কত্টা, ‘পারশডাবা’-‘পার্াাাহে’-‘ারার্জ’ এসশবরও 
পহরিয় ঢপশয় োই ঐ detailing-এ । ত্াই আমরা ঐ বাথলার মশধয হদশয় ত্াাঁত্হেশের একটা বৃিত্তর হিরিক 
ঢপশয় োই।  
    ত্শব ঐ বৃিত্তর হিশরিকর সাশর্ ‘নধথপুত্া’৮ বা নধথশপাত্া ঢদর নর্থাৎ ত্াাঁহত্শদর হলয়িক, দাাাা বা 
বার্জারসরকার ঈবরবাবুর প্রসঙ্গ নহলবােথভাশব এশস োয়।োর সম্পশকথ ঢাখ্শকর নর্থগূঢ় মন্তবয ‘ত্াাঁহত্ 
তু্হম োই কশরা সকশার সবহকছু হলশয় মার্ার ওপর বশস আশছল ঈবরবাবু’৯। আবার ত্াশক ঢাখ্ক 
আশরা েত্ি কশর ঢত্াশাল ত্ার বািহলকত্ার দ্বারা, ঢেহট সামাহর্জক স্তরশভশদর সূিক। সমাশর্জর 
উচ্চশকাহটর মালুর্ িবার ঢিতু্ ত্ার ভার্ায় একটা পাহাে করা ঢিিারা আশছ দূরে বর্জায় রাখ্ার র্জলয। 
সশিত্ল ভাশবই ঢাখ্ক ঢসহটশক হিহহ্ণত্ কশরল ‘ঈবর  দাশের বাংাা কর্ায় পুবা ধরল’১০। 
    এই ত্াাঁহত্শগাষ্ঠীর নলযত্ম প্রহত্হলহধ পাাঁিু, ঢে র্জরাপীহেত্ ত্াাঁত্হেেী র্জগত্ কীশত্র পুরিক এবং 
েলামধলয হবগত্ হদশলর নভয় খ্াশলর হপ্রয় হের্য। ত্ার দু-ঢিাশখ্ লবসৃহষ্ট্র েশের মায়াঞ্জল, ত্ার 
মশলাশাাশক লকোবৃশির হেকে ক্রমাগত্ পাত্া-ফুশা বাথাভ িশয় হবকহেত্ িশত্ িায়। এই ফুা 
ঢফাটাশলার েশেই ঢস হবশভার ও হলহবষ্ট্হিত্ত। ত্ৎসি হলশর্জর সৃহষ্ট্শক ঢস ভাশাাবাশস এবং লতু্ল  লতু্ল 
লকো ত্রত্রী কশর ওস্তাদ নভয় খ্াশলর ঢোগয উত্তরাহধকারী িবার ত্ীব্র বাসলা নন্তশর াাাল কশর। 
    ঐ েশের র্জগৎহটর সাশর্ নবেয পাাঁিু বাস্তবশকও ভাশাাভাশব র্জাশল। ঢস ঢবাশে ‘বাাুিহর’ েশত্া 
প্রহসদ্ধই ঢিাক লা ঢকল লকোদার-বাহলদাশরর মরু্জহর আশদৌ ভাশাা লয়। নর্ি ত্াশদর বাাুিহরর 
মািাশত্মযই এখ্শলা নশলক ‘বাদোশদর’ ভাণ্ডার খু্শা োয় ‘ঢবগমশদর’ হেহাকিালা ঢিাশখ্র হদশক ত্াহকশয়। 
নর্ি এই বাহলদার, লকোদাররা ঢসই ‘হবস্তর টাকার সিাল’১১ ঢকাশলাহদলই পায়লা। নভাশবর সংসার, 
রাত্ ঢপািাশা ঢদখ্া োশব মুশখ্ ঢদবার হকছু ঢলই-িাাঁহে িেশব লা। ত্বুও পাাঁিুরা িার মাশললা, দাহরশদ্রযর 
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সশঙ্গ াোইশয় হটশক র্াকশত্ িায়, বাাঁহিশয় রাখ্শত্ িায় হেেশক; ের্ার্থই বার্জাশর ধরশব হকলা – ‘ত্ারপশর 
ঢদখ্া োশব’১২। 
    ত্বুও ''মার্ার ওপর ''১৩ – ‘সকশার সব হকছু’১৪ হলশয় ঢে ঈবরবাবু বশস আশছ ত্ার িাশত্ই 
ত্াাঁত্হেেীশদর মরা-বাা্রল-। হত্লপুরুর্ ধশর এই বযবসার সূশরিক ত্াাঁহত্শদর িাা িহককৎ সবই ত্ার র্জালা। 
আর ত্াাঁহত্শদরও ত্ার উপর এবং ঢরেম খ্াহদসদশলর উপর হলভথর করশত্ই িয়, ঢকললা এরাই বাইশরর 
বার্জাশরর মশধয (হদেী, বম্বাই, কাকাত্া) এই িুদ্র কুহটরহেশের হেেকমথশক রপ্তাহল করার প্রধাল 
বযবসাহয়ক মাধযম। আবার ত্াশদর প্রশিষ্ট্াশত্ই গশে ওশে ‘ত্াাঁহত্ কাযাা সংস্থা’১৫। বযাপকাশর্থ সবহদক 
হমহাশয় ঢদখ্শা বযবসাহয়ক দাাাা ঈবরবাবুর সুহবসৃ্তত্ হলখু্াঁত্ বযবসায়ী র্জাা, োশক নহত্ক্রশমর উপায় 
ঢলই। বযাপারহট আশাািলাসাশপি।  
    এই উপলযাশস হেশের সাশর্ ঢপোর দ্বন্দ্ব-নহভ াশত্র ঢে হিরিক ফুশটশছ ত্া হকন্তু এশসশছ এই 
বযবসাহয়ক দাাাাশদর িাত্ ধশরই। বযবসার র্জগৎ নশলকটাই কযাহপটাহার্জশমর হিন্তার দ্বারা হলয়হিত্ 
বশাই এর একহট এবং একমারিক ািয-হবশত্তর হবস্তারসাধল, ঢে পশর্ সবহকছুই বযবসাহয়ক মূশায োহিশয় 
ঢলওয়া িয়; োর হিশসবমূায ঢলই, বার্জারদর ঢলই ঢসহট এশকবাশরই পহরত্যার্জয। এর্জলযই নভয় খ্াশলর 
মৃতু্যর পর ঈবর দাশসর প্রহত্শ্রুহত্ তৃ্াখ্শণ্ডর মশত্া হমহাশয় োয়। ঢকললা বযবসাশয়র পশর্ হবত্তসঞ্চশয়র 
ত্াহগদ এশত্ আশদৌ হমটশব লা। এইসূশরিকই ‘ত্াাঁহত্ কাযাা সংস্থা’ লাশমর আোশা পশরাশি সিশর্জই খু্াঁশর্জ 
পাশবা এক হলখু্াঁত্ হিশসবী বযবসাহয়ক প্রহত্ষ্ঠালশক োরা োহে হপছু পাাঁি টাকা ত্াাঁহত্র কাযাশা ঢকশট 
রাশখ্। আর ঢেশিতু্ ঈবরবাবুই ত্াাঁহত্শদর হলয়িক ত্াই ঢসই ‘নধথপুত্া’ঢদর শ্রশমর হবহলমশয় ত্াশদর মস্ত 
ঢমাকাম ঢবশেই িশা হকন্তু বাহলদার, লকোদাশরর হদল িাাই নশলকসময় কশষ্ট্র িশয় ওশে। 
    ঈবরদাস ঢেমল ঢরেম খ্াহদ ঢসবামণ্ডাশক িাালা কশর, সংশোগ রাশখ্ বম্বাইশয়র মূা দপ্তশরর সাশর্ 
ঢত্মহল ত্ার হলখু্াঁত্ হিশসহবয়ালার পহরিয় পাই ঢসবামিশার েশত্াগুশাা দপ্তর আশছ সবকহটশত্ই ত্ার 
‘বউ হবটা হবহট হবটার বউ’১৬রাই ঢবত্লভুক কমথিারী। নর্থাৎ ত্াাঁহত্শদর কাযাশার লাম কশর আপল িমত্া 
পহরসশরর আওত্ায় সমস্তটুকু ঢস কব্জায় ঢরশখ্ একলায়কত্শির প্রহত্ষ্ঠা কশর। আর এইর্জলযই 
ঢসবামিশার ‘খ্রি-আশয়র হিসাব’১৭ ঢদখ্ার িমত্া ত্াাঁহত্শদর ঢলই।  
    ঈবরদাশসর সৃষ্ট্ হবত্তসঞ্চশয়র র্জগশত্ উৎপাদল ও উৎপাদশকর সম্পকথহটশক হলখু্াঁত্ হলয়িা করশছ 
ত্ার বযবসায়ী ঢিত্লা। ত্াই লকোদাশরর কাছ ঢর্শক লকোহট হকশল ঢলবার পর ত্ার উপশর হেেীর আর 
ঢকাশলা েে র্াশকলা। ঢসই লকো হদশয় বার্জার বুশে ঢে ফায়দা ঢাাটা োশব ত্া সবটাই কুহিগত্ িশব 
ঈবরদাশসর। ঢসশিশরিক েহদ শ্রহমক পশর নর্থাভাশব ডুশব ‘ঢিশর্জয পশিয’১৮ মশর ত্বু ঐ লকোর উপর ত্ার 
‘একপয়সা দাহব লাই’১৯। উপশরর আশাািয নলুশচ্ছদগুহা ঢর্শক খু্ব সূিভাশব িশাও ঢেল কযাহপটাহাস্ট 
ভাবলার কাশয়মী িুদ্র হববহটশক খু্াঁশর্জ পাই – ঢেখ্াশল শ্রহমক শ্রম ঢদশব, ঢমাটামুহট কার্জিাাাশলা ঢগাশছর 
পাহরশ্রহমক পাশব, হকন্তু াভযাংে পাশব লা, পাশব লা মূাধশলর নহধকার। 
    আবার ঢদহখ্ ঈবরদাস পাাঁিুশক ঢবলারশস হলশয় োয় ঢসখ্ালকার লকোদারশদর কার্জ ঢদখ্াশত্। এই 
আপাত্সামীশপযর মশধযও আমরা একর্াটা ভুাশবা লা পুাঁহর্জপহত্ ত্ার হলশর্জর টযাাঁশকর কহে খ্রি কশর 
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ত্াশক হলশয় োয়হল, বরং ত্াাঁহত্শদর কার্জকমথ ঢদখ্াশোলার বযাপাশর সরকাহর নলুদালই হছা সম্বা। হকন্তু 
ঢসখ্াশলও গাহফাহত্, ঢকললা ‘ঢস টাকার ঢিিারা ঢকমল, ঢগাছায় কত্...’২০ ত্াাঁহত্রা ত্ার আশদৌ ঢখ্াাঁর্জ পায় 
লা। আসশা এই বুশর্জথায়া মাহলমাশকথশট ঢে টাকা উেশছ ত্ার সিাল সভযত্ার হপাসুর্জ শ্রহমকশদর ঢমশা 
লা। বরং সম্ভাবযত্ার সূশরিকই েশর পশে সরকাশরর মাইশল করা ঢসশক্রটাহর ঈবরবাবুর দুিাশত্, ঢকললা  
ঢসশক্রটাহর িবার সূশরিক ‘...সরকাশর সশঙ্গ োবত্ীয় ঢালাশদলা হত্হলই  কশরল’২১। এই সুহবসৃ্তত্ পহরকহেত্ 
িশক্র ত্াাঁহত্রা ঢে ‘নদধপুত্া নাঁেকাঁক’২২ িশব ত্াশত্ আর আিেথ হক?  
    পুাঁহর্জবাদী এই আত্মহসহদ্ধর ঢ রাশটাশপ আর এক ধরশার হমডামযালশদর সিাল ঢপশয় োহচ্ছ, োশদর 
‘কারবাশরর িাািাল আাাদা’২৩। এরা ঢরৌশদ্র রশি নক্লান্ত সফশর  ইত্র হবদূর্শকর িাসযশকৌতু্কসি 
াাহঞ্ছত্ র্জীবশলর মােখ্াশল এশস দাাঁোশচ্ছ ত্াশদর ঢিারাই মাশার কারবারশক হলশয়, আর এশদর সশঙ্গ 
ঢোগসার্জে র্াকশা বখ্রার হিসাব িাশব। এরা হকন্তু শুধু ত্াাঁহত্র  শরর ঢবটা োরা ঢিাা-মূাা ঢখ্শয় 
‘বাশরাভাত্াহরহদশগর’২৪  শর ফূহত্থ কশর ত্ারাই লয়, এশদর সশঙ্গ একই পংহিশত্ আশছ বাথশশ্রষ্ঠ 
মালুর্হটও। আর এই সমস্ত হমডামযালশদর সাশর্ ‘ঢভাটকাোহল সরকাশরর... বে আাাঁশত্র মাখ্ামাহখ্’২৫। 
আবার ঐ ঢভাটবাবু োরা গরীশবর ভাশাা করশত্ গরীশবর মা-বাপ ত্াশদরই ঢবত্লভুক কমথিারী 
ঈবরদাশসরা। সুত্রাং ঢদখ্া োশচ্ছ মাধযমগুহা পাাশট পাাশট ঢগশাও লীহত্টা সবার এক-ত্াাঁহত্শদর প্রাপয 
নহধকার ঢর্শক বহঞ্চত্ করা। 
    এই বাস্তশবর েিাাভূহমশত্ হেেী পঞ্চালশলর কাশছ ত্বু আোর িীাত্ম দীপবহত্থকা ওস্তাদ নভয় 
খ্াল। বৃদ্ধ নভয় এমল এক বযহি ঢে ঈবরদাসশদর প্রহত্ষ্ঠালহটশক ফুশা ঢফাঁশপ উেশত্ সািােয কশরশছ। 
ত্াই ঢবাধিয় ঈবরদাশসর পূবথপুরুর্শদর আমা ঢর্শকই ত্াশক ঢমাটা মাশসািারা ঢদওয়া িয়। বহুহদল পর 
পাাঁিুর লকো নভশয়র ভাশাা াাশগ, ত্ার প্রেংসার উহি ‘াসকাখ্ালা ভাা িাঁইশি র যা হবটা’২৬। পাাঁিুর প্রাশা 
লবসৃহষ্ট্র আলন্দ র্জাশগ। ঢসই সৃহষ্ট্রই নলয এক লবত্ররূপ খু্াঁশর্জ পাই বিযা লারী টুহকর ত্রদহিক হমাশলর 
আশশ্লর্ময় তৃ্হপ্তর সুশর ‘িাঁ গ াসকাদার(পাাঁিু) আমার খ্াহা র্জহমশল...াসকায় াসকায় ভশর য হদয়া কর!’২৭ 
ঐ বিযার্জহমলশক উবথরা কশর তু্াশত্ পাাঁিুও িশয় ওশে র্জীবশলর লকোদার ‘ঢত্ামাশক আহম াসকা আাঁকা 
করবক গ ঢত্ামাশক বাহলদার িয়যা বুলা করবক’২৮। এই নববধ লকোর পশর্ই টুহকর লারীশের 
কামলাপূহত্থ। ত্শব দ্বাহন্দ্বকত্া ঢসখ্াশলও ভহবত্বয িশয় দাাঁোয়; একহদশক ‘াসকার দাল’২৯ আর নলযহদশক 
‘আাঁকুো-বীশটর  রাীর ডাক’৩০-এদুশটা ঢত্া দুরকশমর লকো োশক পাাঁিু হকছুশত্ই ঢমাাশত্ পাশরলা 
বশাই ঢমাহত্ এই টালাশপাশেলশক ধশর ঢফশা বশা ওশে ‘নই র যা মো, ঢত্ার গাশা কপাশা কার হসাঁদুর 
ঢমখ্যা এশয়িু?’৩১ এখ্াশলই একটা প্রশ্নময় ইহঙ্গত্ ঢপশয় বশস িার্ার মশত্া প্রাশা গশভথ বীর্জ বুশলও ত্াশক 
ঢেমল দূশর সশর ঢেশত্ িয় ঢত্মহল ত্ার ‘াসকা’র দাল ঢর্শকও ত্াশক বাধয িশয় দূশর সশর ঢেশত্ িশবলা 
ঢত্া? 
    আমাশদর সশন্দি ঢে নমূাক লয় ত্ার প্রমাা ঢপশত্ ঢদরী িয় লা েখ্ল ঢদহখ্ নভয় খ্ালও ঢপ্রৌঢ় 
বয়শস েীকার কশর ঈবরদাশসর ভাবসাব আাাদা িশয় ঢগশছ। আসশা ঈবরদাশসরা ঢবাশে াাশভর বযবসা। 
ত্াই নভশয়র সামশলই ঢস বাশত্ হদ্বধা কশরলা ‘আর্জকাাকার ঢাাক এত্ টাকা দাশমর োহে...হকলশত্ 
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িায় লা’৩২। আর এই বযবসাহয়ক াাভ-ঢাাকসাল ঢেশিতু্ আর্জকাাকার র্জলত্ার রুহি নলুোয়ী হলধথাহরত্ 
িয় ত্াই ঢের্ পেথন্ত নভশয়র মৃতু্যর পরই বাস্তশবর কশোর উচ্চারা পাাঁিুশক শুলশত্ িয় ঈবরদাশসর কাশছ 
‘ও কার্জটা তু্হম বি কশর দাও’৩৩। 
    পাাঁিুর েে ঢভশঙ্গ োয়, হকন্তু ত্ার হভত্শরর ঢাাকটা িার মাশল লা, ঢকললা র্জীবল ও হেে ঢত্া 
ঢকালহদল-ই ঢর্শম র্াশক লা, ঢেমল ঢর্শম র্াশকহল মাহলক বশন্দযাপাধযাশয়র ‘হেেী’ গশে মদল ত্াাঁহত্র 
কার্জ। ঢিশর ঢেশত্ ঢস রার্জী লয় আবার প্রত্ারাাও ত্ার পশি দুূঃসাধয, হকন্তু হেেীসত্তার তৃ্হপ্তর কর্াটাও 
ত্ার ভুাশা িশা লা। ত্াই িশাাই বা আত্মপ্রত্ারাা ঢসই পশর্ ঢস আশত্মাদ্ঘাটল করশত্ িায়। আমরা বুহে 
হিশসবী র্জগশত্র তু্শাযমূশায ঢস পরাহর্জত্ হকন্তু হবহর্জশত্র গ্লাহল ত্ার হেেীমালসশক ম্লাল করশত্ পাশর লা। 
এভাশবই ঢদহখ্ পরার্জশয়র শ্রাহন্ত পাাঁিুশক ঢবদলাত্থ করশাও েুশগর নহলবােথত্াশক িিা করার মালহসক 
েহি ঢস নর্জথল কশর। পাাঁিু ভাশব ‘র্জীবল বে আলখ্া বাশগ িশা’৩৪ ঢেখ্াশল র্ামা ঢলই। পাাঁিুর এই 
দৃঢ়শিত্া আত্মপ্রত্যয়ী মশলাভাবই উপলযাশসর নহস্তবািক পহরসমাহপ্ত হলমথাা কশর ‘র্জীবল বুশল িল্ রই’৩৫।       
 
ত্র্যসূরিক :- 
(১) বশন্দযাপাধযায় সশরার্জ; 'বাংাা উপলযাশসর কাাান্তর', ঢদর্জ পাবহাহেং, কাকাত্া-৭৩, পঞ্চম সংস্করাূঃ 
লশভম্বর ২০০৩, পৃূঃ-৩০৩ ।  
(২) বশন্দযাপাধযায় শ্রীকুমার; 'বঙ্গসাহিশত্য উপলযাশসর ধারা', মডালথ বুক এশর্জন্সী প্রাূঃ হাূঃ,কাকাত্া-৭৩, 
পুলমুথদ্রাূঃ ২০০২-২০০৩, পৃূঃ-৭৬৩ । 
(৩) বশন্দযাপাধযায় সশরার্জ; 'বাংাা উপলযাশসর কাাান্তর', ঢদর্জ পাবহাহেং, কাকাত্া-৭৩, পঞ্চম সংস্করাূঃ 
লশভম্বর ২০০৩, পৃূঃ-৩২১ । 
(৪) বসু সমশরে; 'টালাশপাশেল', নঞ্জহা প্রকােলী, কাকাত্া-৭৩, পঞ্চম মুদ্রা(ঢপপারবযাক): মািথ ২০১৫, 
'ঢাখ্শকর কর্া' নংে (পৃষ্ঠা নলুশেহখ্ত্)। 
(৫) ঐ, 'উৎসগথ' (পৃষ্ঠা নলুশেহখ্ত্)।      
(৬) ঐ, 'ঢাখ্শকর কর্া' নংে (পৃষ্ঠা নলুশেহখ্ত্)। 
(৭) ঐ, 'ঢাখ্শকর কর্া' নংে (পৃষ্ঠা নলুশেহখ্ত্)। 
(৮) ঐ, পৃূঃ-১৮ । 
(৯) ঐ, পৃূঃ-১৮ । 
(১০) ঐ, পৃূঃ-১১১ । 
(১১) ঐ, পৃূঃ-২৬ । 
(১২) ঐ, পৃূঃ-২০ । 
(১৩) ঐ, পৃূঃ-১৮ । 
(১৪) ঐ, পৃূঃ-১৮ । 
(১৫) ঐ, পৃূঃ-২০ । 
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(১৬) ঐ, পৃূঃ-৮৯। 
(১৭) ঐ, পৃূঃ-৮৯। 
(১৮) ঐ, পৃূঃ-৯০। 
(১৯) ঐ, পৃূঃ-৯০। 
(২০) ঐ, পৃূঃ-২৪ । 
(২১) ঐ, পৃূঃ-২৪ । 
(২২) ঐ, পৃূঃ-৮৭ । 
(২৩) ঐ, পৃূঃ-৮৮ । 
(২৪) ঐ, পৃূঃ-৮৮ । 
(২৫) ঐ, পৃূঃ-৮৮ । 
(২৬) ঐ, পৃূঃ-৭৫ । 
(২৭) ঐ, পৃূঃ-১২৩ । 
(২৮) ঐ, পৃূঃ-১২৩ । 
(২৯) ঐ, পৃূঃ-৯১। 
(৩০) ঐ, পৃূঃ-৯১ । 
(৩১) ঐ, পৃূঃ-১২৪ । 
(৩২) ঐ, পৃূঃ-১১২ । 
(৩৩) ঐ, পৃূঃ-১৪১ । 
(৩৪) ঐ, পৃূঃ-১৪২ । 
(৩৫) ঐ, পৃূঃ-১৪২ । 
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 “একটা কযাশমাফ্লার্জ’’, “মরশে পড়া ছহট আাহপল” ও কহবত্া হসংশির 
ঢছাশটাগল্প 

প্রাবহিক-পহরহেহত্  

 
নহলহিত্া নহিকারী  

আংহেক সমশয়র নিযাপক 
পূবথ ঢমহিলীপুর, পহিমবঙ্গ  

সারসংশেপ  
পঞ্চাশের িেশক আহবথভূত্ হবহেষ্ট কহব সাহিহত্যক কহবত্া হসংি নসািরা ঢপৌরুর্িীপ্ত ঢত্শর্জ নত্যাোহরত্, াাহিত্, 
হবেুব্ধ মশলর মালুশর্র কর্া তু্শা িশরল। যাহপত্ র্জীবশল ঢিখ্া যাবত্ীয় নসাময, নলযায়শক সাহিশত্যর আহিলায় 
উপহিত্ কশর িশয়শছল ‘রাগী যুবত্ী’। িুই হবশ্বযুশের পরবত্থীকাশার সামাহর্জক নর্থনলহত্ক ভািল, ঢবকারত্ব, 
খ্ািযাভাব, ক্রমাগত্ খ্ািয আশিাাল, একান্নবত্থী পরবাশরর ভািল ইত্যাহি র্জলর্জীবলশক আচ্ছন্ন কশর ঢরশখ্হছা। 
ত্ারপর এা স্বািীলত্া হকন্তু বিল কশর আলা ঢিেভাগ, হছন্নমূা মালুশর্র ভীড় ও যন্ত্রলা, িাঙ্গার হবভীহর্কা। সব 
হমহাশয় এক নহির নহলহিত্ র্জীবল ত্রত্রী িা। ঢযখ্াশল িাহরশয় ঢগশছ মূাযশবাি, মালুর্ হবপন্ন, হলিঃসঙ্গ, হবর্ািগ্রস্ত। 

এই বযহির হবর্ন্নত্া, নেমত্া, হিোহরত্া, স্বহবশরাহিত্া সাহিশত্য উশ  এশসহছা। এই সময়টাই হছা ‘একটা 
কযাশমাফ্লার্জ’। হকন্তু কহবত্া হসংি ত্াাঁর প্রশত্যকটা রেলায় ত্াাঁর বাা ছয়টা ঢপশরশকর মশত্া ঢকাল লা ঢকাল ঘটলার ছহব 
রাশখ্ল যার মািযশম েহরশরিকরা াড়াই করার হকংবা কযাশমাফ্লাশর্জর সাশর্ াড়াই করার েহি ঢপশয় যায়। কহবত্া 
হসংশির ঢছাশটাগল্পগুহাশত্ এই কযাশমাফ্লার্জ ও মরশে পড়া ছহট আাহপশলর কর্া হকভাশব প্রাসহঙ্গক িশয় ওশ  ত্াই 
আমার আশাােয হবর্য়।  

সূেকেব্দ 
‘হবাু ও ছহট মরশেপড়া আাহপল’, ক্ল্যাশমাশফ্লর্জ, পাহরবাহরক র্জীবল, ‘মালস সশরাবর’, ‘িাসু্নিালা আশছ’, ‘করঞ্জার 
ফুা’, ‘রি হিশয় ফুা’, ‘টুহার বড়হিল’, ‘পরী পাওয়া’, ‘স্বামী লয়, ঢপ্রহমকও লয়’, ‘একহিল আোাত্া’, ‘োহব’ ‘হলভৃত্ 
ফুশার প্রর্জাপহত্’, ‘িাহরশয় যাওয়া মসহাল’ ‘ঢখ্াশত্ ঢখ্াশত্-একহিল’                                    
                                                              



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৪ র্থ  ব র্থ ,  ৩ য়  সং খ্যা ।  ৮ ই  ভা দ্র  ১ ৪ ২ ৫ ,  ২ ৫ ঢে  আ গ স্ট  ২ ০ ১ ৮ । পৃ ষ্ঠা  43 

“একটা কযাশমাফ্লার্জ’’, “মরশে পড়া ছহট আাহপল” ও কহবত্া হসংশির 
ঢছাশটাগল্প 

নহলহিত্া নহিকারী  
“আমার র্জীবশল িুহট সঞ্জীবলী কাহিলী আশছ। ত্া আর্জও সব নহভজ্ঞত্া ঢভি কশর উশ  িাাঁড়ায়। একহট 
সাহিশত্যর। একহট র্জীবশলর। ‘র্জাগরী’ উপলযাশস ফাাঁসীর আসামী হবাু শুিু একহট ঢছাট্ট োরার পাত্া আর 
টসটশস েরীর ঢিশখ্ ঢবাঁশে র্াকার ঢপ্ররাা ঢপত্। একর্া ভুাশত্ পাহর লা। আর র্জীবশলর ঢসই কাহিলীহট। 
ফরাসী হবপ্লশবর পর বযারল ত্াাঁর স্ত্রীশক ছহট মরশেপড়া আাহপল এক িীশরর মাাায় বাাঁহিশয় উপিার 
হিশয়হছশাল। স্ত্রী হর্জজ্ঞাসা করশা হত্হল এক েমকপ্রি কাহিলী বশাল। ত্াশক বিী কশর এক নিকার ঢসা-
এ হলহেপ্ত কশর হবপ্লবীরা। কশয়ক হিশলর মশিযই হত্হল ঢিশখ্ল নলয বিীরা আত্মিত্যা করশছল হকংবা পাগা 
িশয় যশচ্ছল। ঐ ভয়ঙ্কর হলয়হত্র িাত্ ঢর্শক বাাঁোর র্জলয হত্হল পশকট ঢর্শক ছহট আাহপল ঢবর কশর ছুাঁশড় 
ঢিল নিকাশর। বছশরর পর বছর িশর নিকাশর শুিু ত্াশির ছুাঁশড় ঢিওয়া আর কুহড়শয় আলার কাশর্জ হত্হল 
সময় কাটাল। ওরাই ত্াাঁশক বাাঁহেশয় ঢিয়। সুি রাশখ্। আমার কাশছ আমার ঢাখ্া ওই ছহট মরশে পড়া 
আাহপল। ওই ফাাঁসীর ঢসশার পাশের োরাগাছ ওই সামালয কহট উপকরা আমাশক আত্ম-হবলাে ঢর্শক 
বাাঁহেশয় রাশখ্। আর পা ক সািারশার কাশছ? সাগরবাবু, যহি িাশত্ ঢসালার কাম লা র্াশক ত্ািশা িার্জার 
হবজ্ঞাপল, েক্কা হললাি, আর প্রকােক সম্পািশকর আলুকূশাযও ঢকাশলা িাহয়শত্বর স্বশগথ আমার  াাঁই ঢকউ কশর 
হিশত্ পারশবল লা। আর ঢসালার কাম র্াকশা সব বযহত্শরশকই সব িশব।’’১  
পাাঁশের িেশক আহবথভূত্ কহব ‘িরার প্রর্ম হবশদ্রাহিলী’ কহবত্া হসংি ত্াাঁর র্জীবশলর সঞ্জীবল কাহিহল ‘হবাু ও 
ছহট মরশেপড়া আাহপল’-এ এভাশবই বযি কশরহছশাল। র্জীবল ঢর্শক পাায়লী মশলাভাব লয়, র্জীবলশক 
ঢখ্াাচ্ছশা গ্রিা কশর র্জীবশল হিত্ িওয়াই কহবত্া হসংশির ত্রবহেষ্টয। কহবত্া হসংশির রেলায় ঢয প্রহত্বাি 
ঢিখ্া যায় ত্ার ঢপছশল আশছ টুকশরা টুকশরা নশলকগুহা ত্াাঁর িশয় ও ার নখ্ন্ডকাহিহল। পাহরবাহরক 
প্রহত্শবে, ঐহত্িয ত্াাঁশক কশর তু্শাহছা প্রহত্বািী। “এক প্রােীল বাহড়।……প্রায়ই ঘটত্ একাহিক নস্বাভাহবক 
মৃতু্য – পাহরবাহরক র্ড়যন্ত্র আর পূবথপুরুশর্র নহভেপ্ত ইহত্িাশসর হুমহড় ঢখ্শয় পড়া ছায়ার ত্াায় হক্ল্ষ্ট িশয় 
ঘুশর ঢবড়াত্ কশয়কহট র্জীহবত্ প্রাাী - ঢয বাহড়শত্ বহুকাা ঢকাল হেশুর কান্না ঢোলা যায়হল। কারা ঢকাঁশি 
ও ার আশগই মৃতু্য এশস ত্াশির কন্ঠশরাি কশর হিশয় ঢযত্ – ঢত্মহল একহট মরা ঢমশয়র লাশম লামকরা 
করশাল ঢসই মৃত্কলযার হপত্া, আমার হপত্ামি। এই িরশার লামকরা স্বাভাহবক লয় । হকন্তু এই বাহড়র 
প্রহত্শবেই হছা ননলসহগথক। িয়ত্ আমার মাত্ামি হবশ্বাস করশত্ল মায়ায় বে িশয় একই কলযা বার বার 
একই সংসাশর হফশর আশস। ঢর্জযাহত্র্ী, িমথগুরু, লাোাা, ভরলামাশলা, ঢপ্রত্ আবািলকারী, মায় ডক্টর 
হগরীন্দ্রশেখ্র বসু পযথন্ত এই বাহড়র ঢোক আর হবর্ািশক রাহুমুি কশর তু্াশত্ পাশরলহল। এইসব নশাৌহকক 
সংস্কাশরর সূশরিকই আহম হক মাতৃ্ত্ন্ত্রী? আমার র্জীবশলর সশঙ্গ হক এইসব নকাশা-মৃত্া পূবথ লারীরা হমশে 
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আশছল? আমাশক নবাম্বল কশর ত্াাঁরা হক হকছু বাশত্ োল? নর্ে এাঁশির কাশরা কর্াই িার্জার ঢেষ্টা 
কশরও……. আহম হাখ্শত্ পাহরহল। কশব পারব ত্া র্জাহল লা। ঢকবা সৃ্মহত্র মশিয সশঙ্কশত্র মত্ ঘুরপাক 
খ্াশচ্ছ ঢসই সব ত্ীব্র লয়লার ছহব।’’২  
    ১৯৩১ সাশার ১৬ ই নশক্টাবর কাকাত্ার ভবালীপুশর কহবত্া হসংি র্জন্মগ্রিা কশরল। খু্ব বাাযকাশাই 
হলশর্জ হাখ্শত্ শুরু কশরহছশাল। ঢিশখ্হছশাল মা নন্নপূাথা হসংিশক কহবত্া হাখ্শত্। মার কাছ ঢর্শকই ছহব 
আাঁকা ঢেখ্া ও মাশয়র উৎসাশি লাে ঢেখ্া। কহবত্া হসংি মশল কশরল লাে ও ছহব আাঁকাই ত্াশক ছি ও বশাথ 
পহরপূাথ কশর হিশয়শছ। ত্াাঁর র্জীবশলর ঢবেীরভাগ রু্জশড়ই হছা মাশয়র ছহব। বাবার বাহড়র হিক ঢর্শক পহিমী 
র্জীবলযারিকার র্জাাঁকর্জমক র্াকশাও ঢভত্শর ঢভত্শর হছা কুসংস্কার, সংকীাথ হেন্তাভাবলার প্রবিমাা ঢরাত্। 
বাহড়র ঢকাল ঢমশয়ই ঢোদ্দ বছশরর পশর কুমারী র্াশকহল। পাহরবাহরক র্জীবশল হেকার িশয়হছশাল নসাশমযর। 
ঢছশা ও ঢমশয়শির র্জশলযও হছা পৃর্ক সু্কা। ঢছশাশির র্জলয ঢসন্ট ঢর্জহভয়াসথ, ঢমশয়শির নহলচ্ছা সশেও 
ঢবাত্াা গাাথস। হলশর্জর র্জীবশল হকছু পালহল বশা ঢাহখ্কার মা র্জগশত্র যত্ হবিযা আশছ ঢযল ত্াাঁর আয়শে 
এশল হিশত্ ঢেশয়হছশাল। র্জীবশলর সব কৃহত্ত্ব ত্াই মাশক হিশত্ োল। ত্াই কহবত্ার সাহিশত্য ঢকাল ঈশ্বর লয় 
র্াশকল ঈশ্বরী। ত্াাঁর সমস্ত সাহিত্য রু্জশড়ই উশ  আশস লালা িরশলর নসাশমযর ছহব । ত্শব নসামযই ঢের্ 
কর্া লয় ত্াাঁর রেলায় র্াশক মালুশর্র আত্ম-আহবষ্কাশরর পাাা। ঢবাশির র্জগশত্, ঢেত্লার র্জগশত্ ত্রত্হর িয় 
এক র্জীবশলর ছহব, ঢযখ্াশল মালুর্ হেলশত্ পাশর লতু্ল কশর, লতু্ল ভাশব। ত্াই বত্থমাল সমশয়র ঢয 
হমর্যাোশরর উপর আমাশির র্জীবল িাাঁহড়শয় আশছ ত্াশকই হত্হল বযাখ্যা কশরল এইভাশব “আসশা ঘটলাটা 
সম্ভবই লা, একহট বি িাঘশর কখ্লও এভাশব প্লাসহটশকর টব ঢর্শক মাহল-প্লান্ট এভাশব াহত্শয় উ শত্ 
পাশর লা। পুশরা বযাপারটাই একটা হমশর্যর ওপর িাাঁহড়শয় আশছ। একটা ক্ল্যাশমাফ্লার্জ।’’৩ হত্হল ত্াাঁর 
নহিকাংে রেলায় সমাশর্জর এই ক্ল্যাশমাফ্লার্জশক তু্শা িশরল । হকন্তু এখ্াশলই ঢের্ লয় ত্াাঁর েহররিকরা এই 
ক্ল্যাশমাশফশর্জর মশিয ছহট ঢপশরশকর মশত্া আশাার সিাল পাল যার মিয হিশয় ঢস ত্মসাময় র্জীবশল সামশল 
হিশক িাাঁটশত্ পারার হিো খু্াঁশর্জ পায়।  ত্াাঁর ঢবহেরভাগ গল্প উপলযাস কহবত্ায় এই ক্ল্যাশমাফ্লার্জ, নত্ীত্ 
র্জীবশলর প্রহত্ যারিকা ও বত্থমাল র্জীবশল াড়াইশয়র গল্প আমাশির উপিার ঢিল। ত্াাঁর হলশর্জর র্জীবলযুে 
সাহিত্য সব হমহাশয় ত্রত্হর িশয় যায় কহবত্া হসংশির নখ্ন্ড ঐহত্িাহসক উপলযাস।  

২ 
১৯৪৬ সাশা পশলশরা বছর বয়শস ‘ঢলেল’ পহরিককায় কহবত্া হসংশির কহবত্া প্রর্ম প্রকাহেত্ িয়। ত্শব ঢসহট 
সম্ভবত্ একহট ইংশরর্জী কহবত্া। ঢর্াা বছর বয়শস ‘আলিবার্জার পহরিককায়’ কহবত্া হসংি হাখ্শত্ শুরু 
কশরল। “আটথ ও লারী’’ লামক প্রবশি হবজ্ঞাপশল লারীেরীশরর বযবিার হলশয় ঢাখ্া হছা এই ঢাখ্াহট। এর 
ঢবে কশয়ক বছর পশর এক হবখ্যাত্ ইংশরর্জী োহিরিক সাপ্তাহিক ‘হসশল নযাডভাশে’র ঢমশয়শির পাত্া 
সম্পািলা করশত্ল হত্হল। পাাঁশের িেক ঢর্শকই কহবত্া হসংশির কহবত্া ঢাখ্ার সূরিকপাত্ ঘটশাও প্রর্ম 
কহবত্ার বই “সির্জ সুিরী’’ (১৯৬৫) প্রকাহেত্ িয় ছশয়র িেশক। এছাড়া একিেক পশর প্রকাহেত্ িয় 
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“কহবত্া পরশমশ্বরী’’ (১৯৭৬) ও ১৯৮৩ এ “িহরাা ত্রবরী’’। ১৯৮৭ সাশা প্রকাহেত্ িয় কহবত্া হসংশির ঢেষ্ঠ 
কহবত্া। উপলযাশসর মশিয পাই “ঢসালা রূপার কাহ ’’, “পাপ পুায ঢপহরশয়”, “সরমা’’, “তু্কথী িাশরম’’, “ঢসই 
উেম লায়ক’’, “লাহয়কা প্রহত্লাহয়কা’’, “বাাঁোর র্জলয হলবথাহেত্’’, “পত্শলর হবরুশে’’, “রাহরিক যখ্ল হপোশের”, 
“োরর্জল রাগী যুবত্ী’’, “একহট খ্ারাপ ঢমশয়র গল্প’’, “ঢপৌরুর্”, “কযাকটাস’’ এছাড়া একহট রিসয উপলযাস 
“খু্শলর সংখ্যা এক’’, িুহট হকশোর উপলযাস “োর পাাত্শকর কাহিলী’’। কহবত্া হসংি প্রায় িু’ের ঢবহে 
ঢছাশটাগল্প হাশখ্শছল। হকন্তু ত্াাঁর গল্প হবশের্ আশাােলার ঢকশন্দ্র আশসহল কখ্শলা; ত্াই ত্াাঁর আশেপও হছা। 
“আহম এ পযথন্ত িুশো গল্প হাশখ্হছ। েহিেহট উপলযাস। এত্ৎ সশেও বাংাা সাহিশত্য কর্জলই বা আমাশক 
র্জাশলল? কর্জলই বা আমার একহট িুহটর ঢবহে ঢাখ্া পশড়শছল। এত্সব ঢর্জশলও আহম হাহখ্। হলশর্জর 
িুভথাগযশক এশকবাশরই ঢিার্ হিই লা। হলশর্জর হবফাত্াশকই িায়ী কহর। এবং র্জীবলালি িাশের উশিহখ্ত্ 
হলশর্জর মুদ্রাশিার্- “হাহখ্, হাহখ্ এবং হাহখ্’’৪  ত্াাঁর ‘ঢেষ্ঠগল্প’ প্রকাহেত্ িশয়হছা ১৯৮৪ সাশা। ‘ঢেষ্ঠ গল্প’-এ  
গশল্পর সংখ্যা এগাশরা- ‘ঢখ্াশত্ ঢখ্াশত্- একহিল’ , ‘স্বামী লয়, ঢপ্রহমকও লয়’ , ‘টুহার বড়হিল’, ‘পরী 
পাওয়া’, ‘হেত্’, ‘ ঢপহরশয় যাওয়া’, ‘খু্বাাা এবং ত্ার ক্রাউড’, ‘মালস সশরাবর’, ‘করঞ্জার ফুা’’, ‘স্বশের 
বাঘ’, ‘রি হিশয় ফুা’’। এর োর বছর পশর ১৯৮৮ সাশা ঢবশরায় গল্পসংকাল ‘একহিল আোাত্া’। এখ্াশল 
িাল ঢপশয়শছ ১২ হট গল্প যর্াক্রশম ‘পাশ্বথেহররিক’, ‘হলভৃত্ ফুশার প্রর্জাপহত্’, ‘একহিল আোাত্া’’, ‘মাশয়র 
গল্প’, ‘গি’, ‘আিেথবািীর ঢছশা’, ‘কাশাা মাহলক’, গশাে হবশ্বাশসর ঢাাডশেহডং’, ‘িাসু্নিালা আশছ’, ‘সরীসৃপ 
ঢলশম আসশছ’, ‘কলশকর আপলর্জল’, ‘সক্রামক’। ২০১৩ সাশা সমশরন্দ্র িাশসর সম্পািলায় ‘সির্জপা ’ 
প্রকােলা ঢর্শক প্রকাহেত্ িয় ‘পঞ্চােহট গল্প’। এছাড়া সুহমত্কুমার বড়ুয়া ঢি’র্জ ঢর্শক প্রকাে কশরশছল 
কহবত্া হসংশির ‘ঢেষ্ঠ গল্প’ (র্জালুয়াহর ২০১৩)। এখ্াশল ‘পাশ্বথেহররিক’, ‘হলভৃত্ ফুশার প্রর্জাপহত্’, ‘একহিল 
আোাত্া’, ‘ঢখ্াশত্ ঢখ্াশত্-একহিল’, ‘স্বামী লয়, ঢপ্রহমকও লয়’, ‘টুহার বড়হিল’, ‘পরী পাওয়া’, ‘হেত্ ’, 
‘ঢপহরশয় যাওয়া’, ‘খু্বাাা ও ত্ার ক্রাউড’, ‘মালস সশরাবর’, ‘করঞ্জার ফুা’, ‘িাসু্নিালা আশছ’, ‘সরীসৃপ 
ঢলশম আসশছ’, ‘স্বশের বাঘ’, ‘রি হিশয় ফুা’, ‘কমাা এশসহছা’, ‘েমা’, ‘িাহরশয় যাওয়া মসহাল’, 
‘নশাৌহকক ঢটহাশফাল’, ও ‘োহব’ ঢমাট একুেহট গল্প  িাল ঢপশয়শছ। 

৩ 
‘পাশ্বথেহররিক’ গল্পহট কহবত্া হসংশির প্রর্ম হিশক ঢাখ্া। পাাঁশের িেশকর প্রর্ম হিশক ‘ঢিে’ পহরিককায় প্রকাহেত্ 
িয়। পুশরা গল্পহটর ত্রোী হভন্ন। হেহ র ফমথাশট গল্পহট ঢাখ্া। ঢকরালী এক পাহ কা ঢোভলা সুশোভল রায় 
লামক এক ঢাখ্শকর মিযহবে ঢকরাহল ঢমশয়র কাহিহল ‘রালী’ পশড় সমাশাােলামূাক হেহ  ঢাশখ্ল। ঢযটার 
ওপর গশড় উশ শছ ‘পাশ্বথেহররিক’ গল্পহট। হলম্ন মিযহবে ঢকরালী ঢমশয়হটর সমসযা ঢযৌলজ্বাাা হকংবা সঙ্গীশক 
ভাশাাবাসশত্ লা পারা হকংবা উপযুি সঙ্গী লা পাওয়া ত্া লয়; মিযহবে র্জীবল, রূশপর ত্রিলয, বাহড়র সমসযা 
কত্কগুশাা ঢমাটা িাশগর সমসযা র্াকশাও ত্ার রশয়শছ পৃহর্বীশত্ ঢভশস যাওয়ার েমত্া। “এই কাকাত্া 
েিশর যখ্ল হবশকা লাশম, ত্খ্ল এই সব প্রাসাি, হসশলমা, ঢিাকালপাশটর মশিয হিশয় ঢরাদু্দশরর িাুি ঝরলা 
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ছহবশত্ আাঁকা নবাস্তব ঢর্জযাহত্র মশত্া গশা গশা পশড়, ময়িাশলর সবুর্জ ঘাস ঢসই ত্াপিীল আশাাসবথস্ব 
ঢরাশি ঢপস্তারশির িশয় যায়; ত্খ্ল ঢোভলার মল হু-হু কশর ওশ । একহট সঙ্গী লা র্াকার খ্ারাপ াাগায়।’’৫ 
ত্শব ঢাহখ্কা উশিখ্ করশত্ ছাশড় লা এই সঙ্গী হবরশির লয়, এই সঙ্গী একশঘাঁশয়হমর মাশঝ একমা  
ঢোরাকাাঁটা হডহিশয় হলর্জথল ঢগািূহার হবশের্ নলুভশবর সঙ্গী িশব। একহিল এই হলিঃসঙ্গ ঢকরালীর্জীবশলও এক 
লায়শকর আহবথভাব িয়। ঢয হকলা নহফশসর সামশলর সীশটর মিযহবে, মিয হেহেত্, একটু স্বার্থপর ঢগাশছর, 
লাম সঞ্জীব। িুই ঢপাড় খ্াওয়া র্জীবল ত্াই কবরখ্ালাশক ঢবশছ ঢলয় হলভৃত্ আাাপ-আশাােলার িাল হিশসশব। 
হকন্তু লায়শকর র্জীবশলর নত্ীশত্র কাহিহল শুশল ঢোভলা আহবষ্কার কশর লারী েরীর ও োকুরীর টাকার 
ঝলঝলাহল ঢযহিল ত্ার র্জীবশল র্াকশব লা ঢসহিল সঞ্জীশবর মশলর ঢিওয়াা ঢবশয় এাঁশক এাঁশক আরশোাা 
লামশব। সুশোভলবাবুর গশল্পর ঢোভলা ত্াই ঢপ্রমিীল হবশয় প্রত্যাখ্াল কশর ঢকরালী র্জীবলশকই গ্রিা করা 
ঢেয় মশল কশরশছ। এখ্াশলই সুশোভলবাবু ‘পাশ্বথেহরশরিক ..... লাহয়কাত্ব আশরাপ’ কশরশছল। হকন্তু পাহ কা 
হেহ শত্ র্জালাল ত্ার ঢোভলা সহত্যই পাশ্বথেহররিক ঢসই ‘ভীরু কাপুরুর্’ সঞ্জীবশকই হবশয় করার হসোন্ত হলশয়শছ 
ত্রকহফয়ত্ হিশসশব বশা “কারা আহম হবশ্বাস কহর পুরুর্ আর লারীর হমাল সমূ্পাথ হবজ্ঞালসম্মত্ উপাশয় 
বযাখ্যা করশাও – রাসায়হলক। যহি সহত্যই ত্ারা একবার, এক মুিূশত্থর র্জশলযও একহট পুরুর্ একহট লারী 
িশয়, সব িাহরশয় সব ঢপশয় ত্ারপর সব পাওয়া িারাশলা ভুশা হগশয় একবার এক মুহুশত্থর র্জশলযও ঢমশা, 
ত্শব ঢসই িুহট জ্বাাার বাষ্প ঘশর্ এই পৃহর্বীশত্ এক ঢফাাঁটা হস্নগ্ধ র্জা র্জন্মাশবই। যহি আমাশির র্জীবশল 
এমহল আশাৌহকক হকছু ঘশট যায়। ...যহি ঢকালহিল একহট বাশরর র্জশলযও আমরা িুর্জশল ঢত্মহল কশর হমহা 
(আর এত্হিল, এত্বছর, এত্রাত্, এত্বার হমাব, একবাশরা হক হমাশলর ঢসই আিযথ রাসায়হলক উিত্ায় 
আমরা আসশত্ পারব লা?) ত্ািশা র্জালশত্ পারব সুশোভলবাবু কাশক ঢপ্রম বশা, ঢপ্রম হক? নন্তত্ এই 
পৃহর্বীর একহট ভীরু কাপুরুর্ যুবক, একহট প্রায়-গত্শযৌবলা রমাী আগুল ঢর্শক আশাা িশয় যাশব। এ 
আমাশক ঢিখ্শত্ িশবই সুশোভলবাবু। এ আহম ঢিখ্ব। আহম এই-ই িব। একহট কাটা ত্রসশলযর মশত্া 
িাসযকরভাশব সািসী পাশ্বথেহররিক।’’৬  
    “ঢপহরশয় যাওয়া’’ গশল্প িাহরশদ্রর মশিয েশয় যাওয়া এক িম্পহত্ হৃর্ীশকশের হলসশগথ ঢসই হমাশলর 
আিযথ রাসায়হলক েমত্ায় ঢপৌঁশছ যাল। ঢমশরাপহাটল েিশরর সংকীলথ র্জীবশল িুবছশরই ঢয বািথকয ঢলশম 
এশসশছ হৃর্ীশকশের প্রকৃহত্র ঢকাশা হলভৃত্ যাপশলর একহট রাত্ ত্াশির র্জীবশল ঢযল পঞ্চিে বছশরর 
িাম্পত্যালুভূহত্ িাল কশর ঢত্াশা। “.... এই একরাশত্র সংসাশরর ঢর্জাৎস্না-প্লাহবত্ বারািায় িহড়র খ্াহটয়ায় 
বশস কলক ঢোশখ্র র্জশা ভাসশত্ ভাসশত্ উপাহব্ধ করা – হক কশর একরাত্ সারা র্জীবল িশয় যায় – আর 
সারা র্জীবল েুশক যায় একহট রাশত্র মশিয।’’৭ এভাশবই ি াৎ ঈশ্বর ঢলশম এশাল িহরদ্র এক িম্পহত্র 
মশিয। “কলক ঢসই নদু্ভত্ হমাল ঘশট ঢযশত্ ঢিখ্া।-আগামী র্জশন্ম-ত্ারও পশরর র্জশন্ম-ঢোশখ্ ঢোশখ্ সুখ্-
বুশক বুশক কান্না-গাার মশিয ঢবিলার িাা পাকাশলা আলি ত্রত্হর িশয় উ শত্ াাগা ত্ার।’’৮  
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    “মালস সশরাবর’’ গশল্প োরুবাাা লামক এক মিযহবশের র্জীবশল কলশকর মশত্াও একহিশলর হৃর্ীশকে-
বাসও ঘশটহল হকন্তু বাহসহিহির কাশছ ঢোলা ত্ীর্থযারিকা, ঢকিারবদ্রীর রূপকর্ার মশত্া প্রাকৃহত্ক ঢসৌিযথয ত্ার 
মালস সশরাবশর ঢয আশাা–িাওয়ার বাত্থা আশল ত্াশত্ই ত্ার ত্রিলহিল র্জীবশলর  েুদ্রত্া তু্চ্ছত্ার বি 
র্জালাাগুশাা খু্শা যায়। বহুহিশলর র্জশম র্াকা ময়াার সূ্তপ সহরশয় আশাা, িাওয়া, ফুরফুশর ঘর ঢিায়ার 
সুগশি ত্ার ঘরটাশক ভহরশয় রাখ্ার কর্া হেন্তা করশত্ পাশর ঢস। কহবত্া হসংশির গশল্প ঢিখ্া যায় সংসাশর 
ঢপাড় খ্াওয়া মালুর্গুশাা এভাশব খু্াঁশর্জ পায় বাাঁোর র্জীবলীেহি।  
    “িাসু্নিালা আশছ’’ গল্পহটশত্ও এক ঢপ্রৌঢ়া হবিবার কাহিহল রশয়শছ। ঢয ত্ার উিহবে স্টযাস্টাসওাা 
র্জীবশল িাটথ এযাটাশকথর কারশা লাহত্র র্জন্মহিশল পাশয়স ছাড়া করশত্ ঢিয় লা ঢমশয় ঢবৌমারা। হকন্তু  রাাঁিার 
পর খ্াওয়া, খ্াওয়ার পর রাাঁিা এই র্জীবল ঢর্শক মুহি ঢপশাও আর্জও এই ঘশরর সবশেশয় সুির ঘর াাশগ 
রান্নাঘরহট, আর ঢসই ঘশর ত্ার প্রশবে হলহর্ে ত্াই হবর্ন্ন মশল স্বামীর কর্া মশল িয়। ঢসই সব হিশলর কর্া 
যখ্ল স্বামীর সশঙ্গ হর্শয়টাশর হগশয়হছা। ঢোখ্ হগশয় পড়া ঢসই িম্পহত্র হিশক ঢয স্বামী স্ত্রীশক গত্ পরশু 
মাত্াা িশয় হপহটশয়হছা আর্জ পশকট ঢর্শক ঢগাশড় মাাা ঢবর কশর ঢবৌ-এর িাশত্ হিশচ্ছ। বউহটও স্বামীর 
বুশক মার্া রাশখ্ পরম ভাশাাবাসায়। সুর্মার মশল পড়া ত্াাঁর হলশর্জর কর্া ও োশুড়ীর কর্া। সুর্মার স্বামী 
ও ক্ল্াব ঢর্শক ঢফরার পশর্ মহিক বাহড়র বাগাল ঢর্শক আলত্ একগুচ্ছ িাসু্নিালা। ঢযমল কশর শ্বশুরমোয় 
আলশত্ল যর্জমাশলর ঘর ঢর্শক স্ত্রীর র্জলয াুহকশয় সশিে হকংবা আলশকারা রূপার টাকা। ত্াই সুর্মার মশল 
িয় “মালুর্ েশা যায় হকন্তু মালুশর্র সুখ্, মালুশর্র িাহস হক নহবকা ঢর্শক যায়।”৯ আসশা মালুর্ েশা 
ঢগশাও িাসু্নিালারা  হেরকাা ঢবাঁশে র্াশক। “হক আিযথ ঢকার্ায় ঢসই মহিক বাহড়, ঢকার্ায় ঢসই বাগাল, 
িাসু্নিালার ঢঝাপ, ঢকাাব বহড়-ঢকার্ায় বা ঢসই মালুর্টা? সব েশা ঢগশছ, িাহরশয় ঢগশছ। ঢকবা সবাইশক 
াুহকশয় পশকট ঢর্শক ঢবর কশর ঢিওয়া ঢসই িাসু্নিালার ঢর্াপাটা ঢকার্াও ঢযল ঢর্শক ঢগশছ।’’১০ 
এই িাসু্নিালারা ঢবাঁশে র্াশক। ঢবাঁশে র্াশক পুহাল ও পুতু্শার মশিযও।  
    “হেত্”(১৯৭৭) গশল্প পুহাল বারাঙ্গলার ঢছশা। ঢছাটশবাা ঢর্শক মা খ্শদ্দরশক াুহকশয় খ্াশটর ত্াায় একটা 
িাত্ লাহমশয় হিত্। ঢসই িাশত্র স্পেথ পুহাল ত্ার ঢোখ্ গাশা বুহাশয় ঢস মাশক ঢপত্। আর খ্শদ্দর “ঢাাকটা 
হকছুশত্ই বুঝশত্ পারশত্া লা, পুশরা িাম হিশয়ও ঢস একটা িাত্ ঢর্শক বহঞ্চত্।’’১১ ঢিশিাপর্জীবী মাশক 
ঢকাশলাহিল ঘৃাা করশত্ ঢেশখ্হল কারা ঢস র্জাশল েরীশরর র্জলয েরীরবযবসা ত্াই েরীর ও মলশক নলায়াশস 
পৃর্ক করশত্ পারত্। আসশা ত্ার মা হলশর্জশক আাািা কশর হলশয়শছ “মড়ার মত্ ঢিিটার ঢর্শক’’। এই 
পুহাল বশড়া িশত্ র্াশক এাঁশটা বাসশলর গি, উলুশলর ঢিাাঁয়ায় ভরা ঢছাট খু্পুহরশত্ িারাল ও ত্ার স্ত্রী পুহর্র 
সাশর্। িারাশলর োহা পুতু্া িাট ঢর্শক ঢফরার পশর্ িহর্থত্ িশয় পশড় হছা ঢরাাাইশলর িাশর ত্াই হিহির 
বাহড়শত্ আেয় িশয়শছ গভথপাত্ করাশলার র্জলয। ঢসখ্াশলও ‘হর হর ঢযৌবল’-এর র্জলয বহস্তশত্ ঢযল “সারাো  
ঢযল মাংস রান্না িশচ্ছ’’। নিকাশর ঘুম ঢর্শক উশ  পুহাল ঢিশখ্ পুতু্া ঢখ্াাামকুহে হলশয় ঢখ্াশছ। এ ঢখ্াায় 
ঢখ্াাামকুহে হেত্ িশা ঢসালার সংসার, আর উপুড় িশা সব ঢের্। পুতু্াশক ঢখ্াশত্ ঢিশখ্ পুহাশলর মার 
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কর্া মশল পড়া, মাও এরকম র্জগত্ বালাশত্ পারত্, যা বাাঁোর াো। পরহিল ত্ারা হ ক কশর কাকিীশপ 
েশা যাশব ত্াশির সশঙ্গ র্াকশব িাসু্নিালা। ঢযখ্াশল ভাশাা র্জায়গায় ভাশাা মাহটশত্ ঢরশখ্ আসশব ঢযখ্াশল 
িাসু্নিালার োরাটা “ও নশলক মাহট পাশব। ঢেকড় ছহড়শয় বাড়শব। লতু্ল লতু্ল গাছ ঢিশব।’’১২ গশল্পর ঢেশর্ 
পুহাল র্জালশত্ োয় ঢখ্াাামকুহের ঢখ্াায় হেত্ িশয়হছা লা উপুড়। “কখ্ল? 
 যখ্ল রািা ঢখ্াকা ঢেশয়হছশা। 
পুতু্া পুহাশলর বুশক মুখ্শরশখ্ বাা, -সহত্য কর্া বাশবা?  
-িযাাঁ। 
-হেত্ ।’’১৩ 
একটা পহরপূাথ সংসাশরর ইহঙ্গত্ হিশয় গল্পহট ঢের্ িয়। িহর্থত্া পুতু্া ও িহর্থত্া মাশয়র সৃ্মহত্শত্ ডুশব র্াকা 
িুশটা মালুর্ লতু্ল কশর বাাঁোর স্বে ঢিশখ্। স্বে ঢিশখ্ িাসু্নিালারা আরও ঢেকড় ছহড়শয় বাড়ার।  
    “করঞ্জার ফুা’’ গল্পহট এক ত্রেশরিকর ঢভারশবাায় হবপত্নীক সত্ীলার্ স্ত্রী সুিার সশঙ্গ িাম্পত্য র্জীবশলর 
সৃ্মহত্োরা করশত্ করশত্ পাশকথ এশস ঢপৌঁশছশছ। স্ত্রীর সশঙ্গ কাটাশলা ঢছাট্ট ঘরহটশত্ ত্খ্ল হক সুির স্বশগথর 
ঢভার ঢলশম আসত্। ত্াশির মশিয ঢিি হছা, আবার হছা লা। স্ত্রীর হছা িাশটথর নসুখ্। ডািার িাাঁটার পরামেথ 
হিশাও ত্াশির িুর্জশলর মশিয ঢভাশরর উষ্ণত্ায় মাখ্া সাহন্নিয লষ্ট িশয় যাওয়ার ভশয় সুিাশক একহিশলর ঢবহে 
িাাঁটশত্ হলশয় ঢযশত্ পাশরহল। সুিা স্বামীশক বাত্ “ঢিশখ্া, এই ঢভাশরর নিকাশর শুশয় শুশয় মাশঝ মাশঝ মশল 
িয় নিকার একটা কুশয়ায় ত্িশপাশর্র ঢছাট্ট একটা ঢলৌশকায় পাোপাহে ভাসহছ। ঢকার্াও হকছু ঢলই – শুিু 
আমরা িুর্জল।’’১৪ ত্বুও ওই একহিল স্বামী সন্তাশলর পীড়াপীহড়শত্ সুিা যখ্ল বৃহষ্ট ঢভর্জা ঢভারশবাায় 
এশসহছা ঢসহিল ও সুিার েুশা, বুশক, কপাশা ঝশর পশড়হছা এই লাম লা র্জালা ফুা। সুিার িৃহষ্ট লরম িশয় 
এশসহছা। সৃ্মহত্ ঢরামন্থল করশত্ করশত্ মশল পশড় হবশয়র পশর যাওয়া মিুপুশরর সৃ্মহত্। ঢর্াা বছশরর সুিা 
ও উহলে বছশরর সত্ীলাশর্র র্জীবশল ঢসহিলও এই ত্রেরিক মাস এই ফুা ত্াশির র্জীবশল ভাশাাবাসার সংশকত্ 
িশয় হগশয়হছা। “কশয়কটা ফুা মুশ াশত্ হলশয় সুিা লরম গাায় বশাহছা – আসব বাবা আসব, কাা আসব 
পরশু আসব, যত্হিল এই গাছটায় ফুা র্াকশব। ত্ত্হিল।”১৫     
    িুর্জশলই নবাক িশয় শুহিশয়শছ ফুশার লাম। হকন্তু র্জালা িয়হল লাম। নলয কাউশকও হর্জজ্ঞাসা করশত্ 
যায়হল সত্ীলার্। ঢস ঢভশবহছা ত্াশির িায়ী সম্পশকথর মশত্া এই ফুশার লাম র্জালবার সময়ও ফুরাশব লা। 
িীঘথ সময় র্াকশব ঢকাল এক সময় র্জালশাই িা। ি াৎ আর্জ পাশকথ ত্াাঁর আো পূরা িশয় যায়। পাশকথ 
আসা িুশটা কাশাা ফুটপাশত্র ঢছশা ত্ার সারা র্জীবশলর সবশেশয় ঢবেী আগ্রশির কর্াটা নবাীাায় ঢর্জশল 
বশা ‘করঞ্জার ফুা। আমাশির ঢগরাশম ঢের আশছশর মলু। এর ফা শুশকাশয় বীর্জ ঢর্শক করঞ্জার ঢত্া িয়। 
ঢোঁহকশত্, োাঁস ঢমশড় পাশলর বরশর্জ ঢিয়।’’১৬ মাশ র মাঝখ্াশল “িূ-িূ ঢসই একায়’’ মৃত্ সুিার উশদ্দশেয 
উহলে বছশরর উৎফুি কশন্ঠ গাা ঢছশড় বশা উ া “-সুিা র্জাশলা, সুিা র্জাশলা আমাশির ঢসই ফুশার লাম 
কী? করঞ্জার ফুা, করঞ্জার ফুা-করঞ্জার ফুা!’’১৭  
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    “রি হিশয় ফুা’’(১৯৮২)-ঢত্ হলম্নমিযহবে পহরবাশরর প্রশসলহর্জত্ ঢপ্রহমকাশক ঢছশড় হবে ও স্বাচ্ছশিযর 
ঢাাশভ উিহবে পহরবাশরর ঢমশয় াাহাশক হবশয় কশর। উিহবে শ্বশুর বাহড় ত্াশক ভাশাা োকহর, হবাাসবহুা 
র্জীবল হিশাও বুঝশত্ পাশর ঢস এক নিৃেয বিী িোয় বিী। ি াৎ পূবথত্ল বিু সূশরিক র্জালশত্ পাশর ত্ার ও 
স্ত্রী িুর্জশলর েরীশর হসহফহাস িশয়শছ। ত্ার স্ত্রীর হেহকৎসা োশাও ত্ার হেহকৎসার কর্া শ্বশুর বাহড়র ঢকউ 
ভাশবহল। উশে ত্ার লাশম ডািারী হরশপাশটথর ভয় ঢিহখ্শয় হডশভাশসথর মামাা আলশত্ েশাশছ। সন্তাল র্জন্ম 
ঢিবার নেমত্ার কর্ায় প্রশসলহর্জশত্র হলশর্জশক মশল িয় ঢকউ র্াকশব লা। ঢকাশলা গাছ িশব লা ত্ার বীর্জ 
ঢর্শক। মালুশর্র এই পৃহর্বী ঢর্শক সকশার নর্জাশন্তই প্রশসলহর্জৎ গাছ বশা একটা গাশছর বংে হলহিহ্ন িশয় 
যাশব। ঢস হসহফহাস ঢরাগ িওয়ার কারা খু্াঁর্জশত্ খু্াঁর্জশত্ ত্ার মশল পশড় ঢপ্রহমকা উৎপাার কর্া, পূবথ 
র্জীবশলর কর্া যা ঢস সশেত্লভাশব ঢভাাার ঢেষ্টা কশর এশসশছ এত্হিল। উৎপাার কর্া ভাবশত্ ভাবশত্ ঢস  
ক্রমে একটা ঊর্র গাছ িশয় ঢযশত্ র্াশক। ঢস সুি হকলা এই প্রশের উের খু্াঁর্জশত্ খু্াঁর্জশত্ ঢপৌঁশছ যায় 
হববাহিত্ পূবথ ঢপ্রহমকার বাহড়শত্। ঢস উৎপাার কাশছ বত্থমাল র্জীবশলর সমসযার কর্া বাশত্ র্াশক। ক্রমে 
র্জালশত্ পাশর উৎপাার সন্তালটা ত্ার আর উৎপাার। সব ঢর্জশলও নযাহিশডশন্ট স্ত্রী-পুরিক িারাশলা উৎপাার 
স্বামী ত্াশক সসম্মাশল গ্রিা কশরশছ। উৎপাার সন্তালশক হলশর্জর সন্তাল বশা ঢমশল হলশয় ও ভাশাাবাসার 
টাশল, ঢছাট্ট ঢখ্াকাশক ঢিখ্ার টাশল বার বার বাহড় হফশর আশস। প্রশসলহর্জত্ উৎপাার স্বামীর কাছ ঢর্শক 
উিারাত্া ঢেশখ্, মালহবকত্ার ফুা ঢফাশট ত্ার র্জীবশল। ঢস ঢফরার পশর্ মালসেশে ঢিখ্শত্ পায় আিাাশত্ 
হডশভাসথ ঢকশসর মামাা উ শছ। মশল মশল  সংকল্প কশরল ত্ার ডািারী হরশপাটথ সব হকছুর হবরুশে লীরব 
র্াকশব। ঢরাগ সারশাও শ্বশুর বাহড়শত্ যাশব লা। প্রমাা করশব লা ঢস লীশরাগ এক সন্তাশলর হপত্া। 
ঢিার্াশরাপ করশব লা উৎেৃঙ্খা স্ত্রীর বযহভোহরত্া ঢর্শক পাওয়া ঢরাগশক । ঢস ‘নলয রকশমর বাাঁো’ বাাঁেশব।  
    “টুহার বড়হিল’ গশল্প এক হকশোরীর সহত্যকাশরর ভাশাাবাসা হেলশত্ পারার গল্প। কাহিহল আবহত্থত্ 
িশয়শছ বড়হিশলর হিশল টুহা, ত্ার হডশভথাসী মা-বাবা, বাবার বত্থমাল স্ত্রী ও মাশয়র ঢপ্রহমক হিরামামাশক 
ঢকন্দ্র কশর। টুহার মা ইহিরা হডশভাসথী। এযাহামহল লা হলশয়ই োকরীর সাশর্ সাশর্ হবজ্ঞাপশলর কহপ হাশখ্ 
টুহাশক মালুর্ করশত্ র্াশক একাই । ইহিরার আশছ  ‘গাশয় হমহি একটা এাাে এাাে গি’র ১৮ ঢপ্রহমক 
হিরা। টুহা ও ত্ার মা ত্াশির মাঝখ্াশল কাউশক আসশত্ হিশত্ োয় লা। হিরামামা এশাই টুহার ঢকমল 
একটা ‘নস্বহস্ত’, সুশখ্র মশিয ‘হখ্াঁে’ “রাশত্ ইাঁিুশরর মৃিু খু্ট খ্াট টুকটাক েশব্দর মশত্া। যা হলহিত্ িশত্ ঢিয় 
লা।’’১৯ বিুরাও ইহিরাশক হিরাশক হবশয়র পরামেথ ঢিয় হকন্তু “মা বশা, আবার! ঢকাঁশেগনূ্ডর্! সব বাহড়শত্ই 
ডাস্টহবল র্াশক। সব পুরুর্ই সমাল’’২০ আসশা ঘরশপাড়া গরুর মশত্া ইহিরা ও টুহা আর্জকাা সবটাশত্ই 
ভয় পায়। টুহা বাবাশক ভাশাাবাশস, বাবার সশঙ্গ আশগ হলয়হমত্ ঢফাশল কর্া িশাও আর্জকাা িয় লা। টুহার 
মশল পশড় হিসমাশসর আশগ বাবা ও মাশয়র ঘর সার্জাশলা, ত্ারপর র্জমকাশাা পাহটথ। সু্কা ছুহটর পর র্জমাশলা 
পয়সা ঢর্শক বাবাশক ঢফাল কশর। বাবা এখ্ল হরলা িেশক হবশয় কশরশছ, ত্াশির আ াশরা মাশসর ঢছশাও 
আশছ। বাবার নলাগ্রি উোপিীলত্ায় ঢস িুিঃখ্ পায় োরপাশের িুহলয়া ঝাপসা িশয় যায়।  টুহার ঢকমল মশল 
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পশড় যায় মার ওপর বাবার নত্যাোশরর হিলগুশাা। বাবার নহফশস ঢস বাবাশক খু্াঁর্জশত্ যায় হকন্তু খু্াঁশর্জ পায় 
লা। মাশয়র নহফসটা ত্ার খু্াঁশর্জ ঢপশত্ ভুা িয় লা। পশর্ ঢিখ্া িয় হিরামামার সশঙ্গ। হিরামামাশক ঢিশখ্ 
টুহার মশল িয় “হিরামামারও ঢত্া গাশয় একটা আাািা রকম এাাে এাাে গি আশছ। হিরামামাও ঢত্া 
নদু্ভত্ নদু্ভত্ কর্া বশা। বাবার মশত্া লা িশাও, নলযরকম িশাও কী সুির। আশমর বউশার কর্া, সূযথ 
ঢডাবার কর্া, আশাার রশির কর্া আশরা কশত্া নলয  র্জগশত্র গল্প!’’২১ মাশয়র কর্া মশল িশত্ই মশল পশড় 
যায় িুহট ছহব – মা কুকুর আরাশম শুশয় মুহিত্ ঢোশখ্ বািাশির িুি খ্াওয়াশচ্ছ আর হভখ্ারী মা িারুা কশষ্টও 
সন্তালশক আগশা রাখ্শছ। হকন্তু টুহা েমশক ওশ  মাশয়র কর্ায় উপায় ঢলই বশা এই বাৎসাযত্া, ঢযটা 
পুরুশর্রা নলায়াশস ঢঝশড় ঢফাশত্ পাশর। টুহার মারও যহি এরকম উপায় িয় ত্ািশা ঢস কাশক আাঁকশড় 
িশর বাাঁেশব। হকন্তু পশর ‘টুহা স্পষ্ট বুঝশত্ পারা, ঢমশয় প্রাাীরা শুিু েরীশরর ভার এড়াবার র্জশলযই যহি 
বািাশির িুি খ্াওয়াত্ ত্ািশা খ্াশমাকা আির কশর বািাশির গা োটত্ লা। হভখ্াহরাী মাও িুশটা বাড়হত্ 
পয়সা ঢপশা হলশর্জ আিুা ঢর্শক বািার গাশয় র্জহড়শয় হিত্ লা ঢছাট্ট লতু্ল র্জামা।’’২২ বাহড় হফশর এশস ঢিশখ্ 
ত্াশির ঘশর হিরামামা হিসমাশসর ইশভর ঘর সাহর্জশয় ঢরশখ্শছ। হ ক ঢযভাশব বাবা সার্জাশত্া। হলে ঢর্শক 
বাবার গাহড়র িাথ ঢোলা যায়। বাবা ত্াশক ঢভশবহছা উপিারশাাভী ত্াই ত্াড়াত্াহড় ঢকাল ঢপ্রশর্জন্ট িহরশয় 
ঢকশট পড়শত্ োয়। হকন্তু টুহাশত্া ত্া োয় লা। িামী হগফ্ট লা ঢযমল কশর হিসমাশসর ইশভর রুহট ঢর্শক 
করুাা, ভাশাাবাসার গি ছহড়শয় পশড় ঢত্মহল বাবার কাছ ঢর্শক ঢস ঢেশয়হছা ভাশাাবাসা হকন্তু ত্ার বাবা 
বুঝশত্ই পারা লা। এাাে এাাে গি করা হিরামামা হ ক বুশঝহছা। ত্াই েশা যাওয়া হিরামামার কাশছ 
ঢপৌঁছাশত্ হগশয় গহার মাশঝ ছুটশত্ ছুটশত্ ভাবশত্ াাগা “ হিরামামা, হিরামামা আহম বুশঝহছ বুশঝহছ, আর্জ 
বড়হিল। আর কাা খু্ব বড় হিল। আহম কাা আপলার িাত্ িশর ঢকবা ঢবড়াব। ঢবড়াব আর ঢবড়াব।’’২৩ 
টুহার মশত্া হকশোরীর মশিয হিশয় ঢাহখ্কা হবে ত্রবভবময় র্জীবশলর ঢমাি লয় করুাা, ভাশাাবাসায় ঢমাড়া 
সুি র্জীবশলর র্জয়গার্া বশাল। 
    এরকম একই ভাবিারার গল্প “পরী পাওয়া’’ গল্পহট। মাশেথন্ট নহফশসর ঢস্টশলাগ্রাফার হবরু্জ বুশড়া 
ঢগাাকহবিারীর কাশছ শুশলহছা ঢগাাকহবিারীর যুবা বয়শসর পরী পাওয়ার কাহিলী। হলশর্জর ঢপ্রহমকা সুিরী 
এয়ারিশস্টস েপাাশকই ঢস ভাবশত্ র্াশক পরী হিশসশব। ভািাশোরা বহস্তর একগািা ভাইশবাশলর মশিয সুিরী 
েপাার মশিয রশয়শছ হবিুযশত্র ঝাকাহল। ত্ার হবশিে ঢর্শক আলা একগািা ঢেৌহখ্ল হর্জহলসগুশাা িাহরশদ্রর 
সংসাশর বড় ঢবমালাল। েপাা স্বার্থপরও বশট পহরবাশরর কর্া ভাশব লা। বশম্বশত্ হবশয় কশর ঢসশটা কশরশছ, 
কখ্শলা হফরশব লা। এখ্ল এই পহরবাশরর একমারিক ভরসা কমাাই। যার গাশয় ভুরভুর কশর এাাে াবশঙ্গর 
সুগি। এ র্জীবশল পরী মশল িয় পাওয়া িা লা হবর্জশলর। হকন্তু বৃে ঢগাাকহবিারী ত্াশক র্জালাল, ত্াাঁর 
ঢখ্াাঁশর্জ নশলক বছর পশর পরী এশসহছা।  ঢোশখ্ লা ঢিখ্া, কাশল লা ঢোলা বৃে ঢগাাকহবিারী হক গাার 
হঝাঁক উেুাঁ, ময়াা রশির কমাাশক ভুা কশর পরী ঢভশব বসা। ঢগাাকহবিারী এাাে, াবঙ্গ, িারহেহলর গি 
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হিশয় হলহিত্ কশর ঢিয় ঢস পরী হ ক হেশলশছ। হবর্জল ত্ার ভুা বুঝশত্ পাশর োকহেকযময় আপাত্ সুির 
েপাা লয় কাযাাী কমাার মশিযই ঢস আর্জশক পরীশক ঢপশয়শছ।  
    ‘স্বামী লয়, ঢপ্রহমকও লয়’ গল্পহট একটু হভন্ন ভাবিারার সম্পশকথর। একপাড়ার ঢছশাশমশয় িুই বিু হবরু্জ 
ও োরু একই নহফশস টাইহপস্ট ও ক্ল্াশকথর োকহর কশর। োরু ত্ার সাশিযর ঢেশয়ও ঢবেী কশরও ঢপ্রহমক 
িীপকশক িশর রাখ্শত্ পাশর লা, পাহখ্ ফুড়ুৎ িশয় যায়। ত্াই িু’বিু েহলবাশরর সিযায় ঢবহরশয় পশড় 
কাকাত্ার রাস্তায়। পাকথস্ট্রীশটর বড় বড় ঢিাকাশলর ঝাাঁ েকেশক ঢিাকাশল হকছু ঢকলার ভাল কশর িরিাম 
কশর মর্জা কশর সারা সশিয কাটায়। ঢেৌরহঙ্গর এশত্া ঝাাঁ েকেশক হর্জহলস লয়, ছটাবশলর ঢমশছা বার্জাশরর 
মশিয োরু হবরু্জর মশত্া একটা হছমছাম্ আাািা ঘর ঢপশাই বশত্থ যায়। হবরু্জ ত্াশক সব সমশয়র র্জশলয েশা 
আসার আহ্বাল র্জালায় হকন্তু োরু “প্রর্শম িত্ভম্ব। ত্ারপর নবাক। ঢোশখ্র পাত্া িুহট খ্াশমাকা হভশর্জ উ া 
ত্ার। িরা গাায় ঢস বাা - পাগা, এত্ ঢবাকা লাহক আহম। তু্ই আমার র্জমার খ্াত্ায় ঢত্াাা আহছস হবরু্জ, 
ঢত্াশক হক আহম খ্রশের খ্াত্ায় ঢফাশত্ পাহর? ঢিযৎ।’’২৪ এখ্াশল োরু ত্াশির ঢপ্রমটাশক মুি রাখ্ার 
স্বীকৃহত্ হিশয়শছ। ঢযখ্াশল হবরু্জশক প্রেহাত্ িারাায় ‘স্বামী’ নর্বা ‘ঢপ্রহমক’ ঢকাল িারাায় লা ঢবাঁশি সংকীাথ 
করশত্ োয়হল। 
    সমশয়র সাশর্ সাশর্ র্জীবল বিাাশত্ র্াশক। ঢমশরাপহাটল েিরর্জীবল সুকুমার বৃহেগুশাা ঢকশড় ঢলয়। 
“একহিল আোাত্া’’ গশল্প আোাত্া হবশয়র পর স্বামীর সশঙ্গ কাকাত্ায় আশস, পুরিক সন্তাশলর র্জন্ম ঢিওয়া, 
হত্ল বছর পশর বশরর হটহব িওয়া, ত্ারপর বিু নশঘাশরর সশঙ্গ ঘর সংসার ঢফশা উৎেৃঙ্খা মর্জার র্জীবশল 
ঢমশত্ ওশ  নল্প সমশয়ই।  র্জহড়শয় যায় ঢমশয় পাোর, ড্রাগ, মি ঢিিবযবসায়। টাকা ঢরার্জগার কশরশছ কখ্শলা 
ফ্লাে ঢখ্শা হকংবা বাহড়শত্ মিুেক্র বহসশয়। এই র্জীবশল আোাত্া নভযস্ত িশয় যায়। এখ্ল লর্জর কহে 
বয়শসর সীত্ার ওপর। যাশক নশলকটাই বে কশর ঢফশাহছা ঢস্নিমমত্ার ছালা হিশয় হকন্তু সীত্াশক 
ঢিাশস্টশা পাহ শয় হিশয়শছ ত্ার িািু, যাওয়ার আশগ আোাত্াশক এক হেহ  হাশখ্ যায় ঢিাশস্টা ঢর্শক 
উোশরর র্জলয। আোাত্া ঝাকপুশরর ঢিাশস্টশা যারিকা কশর। আোাত্া ঢকার্ায় যাশচ্ছ ভুহাশয় হিশয় 
ঝাকপুর ত্ার োহরহিশক ঝুর ঝুর কশর পড়শত্ র্াকা হবশকশার রি ত্ার পুশরাশলা সোর সশঙ্গ আবার ঢিখ্া 
কহরশয় হিশত্ াাগা। হবশকশার রশি আর্জশকর আোাত্ার ঢছাট্ট ঢখ্াাসটার সশঙ্গ ঢবাঝাপড়া শুরু িশয় 
ঢগশছ। “হবশকশার রিই ঢযল একরাে মািার ফুা িশয় জ্বাশত্ াাগা গাশছর েূড়ায় েূড়ায়, আবার একঝাাঁক 
সবুর্জ হটয়া িশয়  ুকশর ঢখ্শত্ াাগা ঢসই াাা মািাশরর মিু-হেহল।’’২৫ আোাত্া আবার ত্ার ঢখ্াাশসর 
মশিয েুশক ঢগা। ঢিাশস্টশা পহরেয় হিা সীত্ার ঢবৌহি হিশসশব। েিশরর সু্কা পাাাশলা ঢমশয় আর্জ সীত্া 
আর্জ নশলক পহরবহত্থত্। আোাত্ার সশঙ্গ হফশর ঢযশত্ োয় লা পুরশলা র্জীবশল। পারুাবাাা আবার আোর 
আমন্ত্রল র্জালাল। আোাত্া র্জাশল ঢস আর আসশব লা, আসা যায় লা। “এই োাঁশির আশাায় ঢিায়া লাসথারী, 
ওই আকাশের গমু্বশর্জ উশড় ঢযশত্ র্াকা ঢমশয়শির স্তবগাল, াাাপাড় োহড়পরা সীত্ার মার্া হলেু কশর পড়ার 
ভঙ্গী, পারুাবাাার এমল ঢকৌমাশযথর রূপ - োাঁশির আশাায় মর্জা আকাে, েিল াাগাশলা েক েশক গাশছর 
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পাত্া, ঢর্জালাহকর হঝকহমহক। িাওয়ায় উড়শত্ র্াকা আোঁা’’২৬ ঢর্শক আোাত্া পাাাশত্ োয়। মশল কশর হত্ল 
মাস নশলক হিল। ঢস ঢত্া মারিক িুমাশসই স্বামী সন্তালশির ত্যাগ কশর ড্রাগস, মি, হসগাশরট িশরহছা। রাস্তার 
িাশর িাাঁহড়শয় র্াকা সর্জশল গাশছর রাহে রাহে ফুা, আমগাশছর ঢবাা স্বামী সন্তাশলর কর্া ি াৎ মশল কহরশয় 
ঢিয়। ঢছশা সঞু্জশক আির করার করা ইচ্ছা ঢর্জশগ ওশ । সীত্ার কাশছ আর্জ ঢিশর হগশয়ও ত্াাঁর ঢোখ্ হিশয় 
আলশির নশ্রুর্জা উষ্ণ িারায় িু’গাা হিশয় পড়শত্ র্াশক। হলশর্জ পুরশলা  র্জীবশল হফশর ঢযশত্ োইশাও 
ঢযশত্ পারশব লা ত্াই “আোাত্া র্জশা ঢডাবা মালুশর্র মশত্া িুিাত্ তু্শা িাাঁপাশত্ িাাঁপাশত্  বাা, 
ত্াড়াত্াহড় - ত্াড়াত্াহড় হফরশত্ িশব বাবা, ঢর্জাশর োাাও।’’২৭ ত্ার এই ঢিশর যাওয়ায় আশরক ঢমশয়র হর্জশত্ 
যাওয়ায় ঢস খু্হে িয়।  আোাত্ার মালহবক ঢকৌমাযথত্া ঢযল গশা র্জা িশয় িুশোখ্ হিশয় বইশত্ াাগা। 
    ‘োহব’ গল্পহটশত্ কহড় বংশের বংোলুক্রহমক বউশির প্রহত্ সশিিবশে িত্যা  ও এক মালহবক উেরশার 
ছহব ঢিহখ্। যহিও র্জলসমশে ত্া ‘নপঘাশত্’র রূপ ঢিওয়া িয় । গল্পহট প্রকাহেত্ িশয়হছা ১৪০৪ বঙ্গাশব্দর 
োরিীয়া ‘লবকশিাা’ পহরিককায়। িুকহড়র ঢবৌ, মা,  াকুমা, োশুহড়, ঢসই োশুহড়র োশুহড় ঢকউ আগুশল পুশড় 
হকংবা কশে ফুশার বীর্জবাটাশট মারা ঢগশছ। কহড় পহরবাশরর বংেপরম্পরায়  মজ্জায় েুশক আশছ সশিি 
প্রবাত্া। পাাঁেকহড়ও ঢসই সশিিপ্রবাত্ার বীর্জ বপল কশর মশল মশল। স্ত্রী েিলার মামাশত্া িািার হপত্শার 
কারুকার্জ করা বাি উপিার ও ত্ার োহব হলশয় ত্ার সশিি প্রবাত্া আশরাও বৃহে ঢপশয়শছ। েিলা 
হকছুশত্ই ত্ার োহব হিশত্ লা োইশা ঢসই োহব পুকুশর ঢফশা ঢিয়। ঢক্রািবেত্ কহড়বাবু পহরকল্পলামাহফক 
পুকুশর েিলাশক িত্যা কশর। এমলহক ঢছশার ঢবৌশকও ঢস সশিশির ঢোশখ্ ঢিশখ্ ত্াই ত্াশকও পহরবাশরর 
নলযালয বউশির মশত্া িত্যা করার পহরকল্পলা কশর কশে বীর্জ বাটা খ্াওয়াশব হলমপাত্া বাটার ছশা। োর 
পয়সার হবহলমশয় ইিুাঁর মারার নরু্জিাশত্ হবাুর মাশক হিশয় কাশক বীর্জ বাটাশত্ োয়। হকন্তু হবাুর মার 
ঢসহিল সময় র্াশক লা। আর ঢসই হিল পুকুর ঘাশট েঙ্করী ত্ার োশুড়ীর োহব পায়। ঢসই োবীর ঢভত্র 
ঢকাল ঢগাপল ঢপ্রমপরিক ঢিখ্শত্ পাশব আো কশর িুকহড় ঢছাাঁ ঢমশর হলশয় খু্শা ঢিশখ্ ঢসখ্াশল রশয়শছ হটশয় 
পাহখ্র পাাক, াশকট, হবশয়র সম্বি কশর পা াশলা বাইে বছশরর িুকহড়র ছহব। হবকারগ্রস্ত মালুর্হটর 
মালহসকত্া বিশা ঢিয় হটশয় পাহখ্র পাাক, াশকট, হকংবা সযশত্ন সংরহেত্ ত্ার যুবক বয়শসর ছহবর মশত্া 
ঢছাট ঢছাট ছহব। িুকহড়র ঢোখ্ খু্শা যায়, ত্াই হবাুর মা কশে বীর্জ বাটশত্ এশা ত্ার আর িরকার পশড় 
লা; বশা, “ঢয ইিুাঁরটাশক মারব ঢভশবহছাাম, ঢসটা আসশা ইিুাঁর লয়’....‘হেশবর ঢবৌ েঙ্করী’২৮ এভাশব এক 
‘োহব’ঢক প্রত্ীকাহয়ত্ কশর হবকারগ্রি মালুশর্র সুি র্জীবশল উেরশার ছহব আাঁশকল কহবত্া ঢিবী।  
    কহবত্া হসংশির “হলভৃত্ ফুশার প্রর্জাপহত্’’ গল্পহটশত্ ঢাখ্ক রর্জশত্র স্ত্রী মীলাহে আসন্নপ্রসবা। রর্জশত্র 
‘মাছ’ গল্পহট ঢযমল মীলােী বুঝশত্ পাশর লা ঢত্মহল “রর্জশত্র মশল িয় ঢস হকছুটা ঢযল বুঝশত্ পাশর সমস্ত 
আমাশক হমলু বুঝশত্ পাশর লা। আমার মশল এমল নশলক ঘর আশছ ঢযখ্শল হমলুর ঢকালহিল যাওয়া িশব লা। 
হমলুর মশলও ঘর আশছ, ঢস সব ঘশর আর ঢযশত্ ইশচ্ছ কশর লা। হলশর্জর মশলর সৃ্মহত্র ঘশরও লা।’’২৯  ঢস 
মালসশোশখ্ ঢিখ্শত্ পায় রশির সমুশদ্রর মশিয েযযাোয়ী স্ত্রীর ‘নসিয সুখ্’চ্ছহব। রর্জত্ উপাহব্ধ কশর 
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“হমলুর সারা েরীশর ঘাম। হবিু হবিু ঘাম। হবিুগুশাা বড় বড় িশয় ঢফাাঁটা িশচ্ছ স্মরর্জা।’’৩০ ঢাখ্শকর 
সাহিত্যসৃহষ্ট আর মাশয়র সন্তাল র্জশন্মর সৃহষ্টসুখ্ একই ‘স্মরর্জা’। ত্াই রর্জত্ হমলুর উশদ্দশেয বাশত্ র্াশক 
“আহম তৃ্হর্ত্ আহম বহঞ্চত্। হমলু তু্হম আমার সব। হমলু ঢত্ামায় আহম ভাশাাবাহস। আমায় ঢছশড় তু্হম ঢযও 
লা। আমার পারিক ভশর িাও। আমার প্রহত্হট টুকশরা গল্প এই। আমার গল্প ঢলই পাশরিক, িাশগ িাশগ হমশে 
ঢগশছ।’’৩১ 
    “িাহরশয় যাওয়া মসহাল’’ গল্পহট হসপািী হবশদ্রাশির পূবথবত্থী সমশয়র মসহাল ধ্বংশসর ঐহত্িাহসক 
প্রোপশট রহেত্। গ্রীয়ারসল সাশিব বাংাায় ঢর্জার কশর লীাোর্ কশর প্রভূত্ সম্পশির নহিকারী। ত্ার স্ত্রী ও 
কলযা এহমা াযাঙ্কাোয়াশরই র্াশক। এহমা একহিল বাবার কাশছ এশস ঢিখ্শত্ পায় বাবার ঢসবািাসী 
মাহলকমাাাশক ঢয ত্ারই মৃত্ েহমশকর স্ত্রী। এহমা ঢিখ্শত্ পায় হকভাশব ত্াাঁহত্শির নত্যাোর কশর ঢর্জার 
কশর মসহাল োর্ করশত্ বািয করশছ। পুহড়শয় ঢিওয়া িশচ্ছ ঘরবাহড়, িত্যা করা িশচ্ছ ত্াাঁহত্শির। ত্াাঁহত্রাও 
প্রহত্বািস্বরূপ ত্াশির বুশড়া আিুা ঢকশট ঢফশা যার ফশা আর মসহাল বুলশত্ পারশব লা। হবশদ্রািী 
কার্জাাাত্া পাাাশলার সময় এহমশার সশঙ্গ ঢিখ্া করশত্ আশস। এহমা ও ত্ার সশঙ্গ লিীর র্জশা ঝাাঁপ ঢিয় 
ত্ার পুশরাশলা ঢপাোক ঢফশা হিশয়। এহমা বশা ওশ  “....বহুহিল পশর- কত্ প্রর্জন্ম পশর ঢসই পদ্মার েশর 
র্জন্ম ঢলশব ত্ার আর কার্জশার সন্তহত্। ত্াশির কাশরা ঢোশখ্ র্াকশব কার্জা, কাশরা রশি র্াকশব এহমা। 

িয়ত্ ত্ারা োর্ করশব, মাছ মারশব, কা  কাটশব, মাহট খু্াঁড়শব - হকন্তু র্জালশবলা ঢসই িাওয়ার কর্া, ঢসই 
স্বেময় তু্শাার কর্া, ঢসই স্বেসম্ভব সুশত্ার কর্া আর ঢসই পৃহর্বীর বুক ঢর্শক িাহরশয় যাওয়া হেল্প - 
মসহাশলর কর্া”৩২  
    সব ঢেশর্ ‘ঢখ্াশত্ ঢখ্াশত্ একহিল’ গল্পহটর আশাােলার আহস। “ঢখ্াশত্ ঢখ্াশত্-একহিল’’ গশল্প 
পাঁয়হরিকে বছর বয়সী লারী নহামা প্রহত্হলয়ত্ াাহিত্ িশত্ িশত্ মশল কশর মাশয়র কর্া। আর্জ ঢকার্াও ঢসই 
মাশয়র ঢিওয়া খ্াাঁহট িুশির স্বাি ঢলই, এখ্ল ঢকাল হকছুই খ্াাঁহট, হলশভথর্জাা, আসা লয়। ঢস ঢিওর পুরিক 
িীপুশক মাতৃ্শস্নশিই ভাশাাবাশস। ত্ার নহলষ্ঠ িওয়ার আেঙ্কায় ঢবড়াাটাশক কহর্শয় াাহর্ ঢমশরহছা। হবহলমশয় 
রু্জশটশছ ‘বাাঁর্জা’ ঢমশয়মালুর্ হক কশর র্ষ্ঠীর বািশলর মযথািা বুঝশব এই নপবাি ও নোহন্ত। ঢস আর্জ ঢিহখ্শয় 
ঢিশব ঢখ্াা বালাশত্ ঢসও ঢছাট িীপুর ঢেশয়ও কম লয়। আর্জ ঢকাল হিশসব করা হিল লয়। ত্াই ঢয ঢকাল 
বাশস উশ  নহলহিষ্টথ পশর্ এহগশয় েশা। আসশা এহগশয় েশা লা ত্ার র্জীবশলর কহিলী হপহছশয় হগশয় ঢাহখ্কা 
তু্শা িশরল ঢসই সকা হিশলর কর্া যখ্ল পাড়ার ঢছাট্ট ঢছশাশির কাশছ ঢরাা মশডা হছা, স্বে হছা 
নিযাহপকা িওয়ার, হকংবা বাহড়র নমশত্ হবশয় করা ঢসই সকা িাম্পত্য হিশলর কর্া যখ্ল ঢোশখ্ স্বে হছা 
র্জহম হকশল হলশর্জর ঘর গশড় ঢত্াাার। হকন্তু ঘর ত্াশির গশড় ওশ হল। নর্থনলহত্ক নস্বচ্ছাত্ার নরু্জিাশত্ 
ত্ার গশভথর িু’িুশটা বািা লষ্ট কশর ঢিওয়া িশয়হছা। আর প্রর্ম োকরীর মাইশলশত্ স্বামীর সশঙ্গ মুশখ্ামুহখ্ 
ো ঢখ্শত্ বসার প্রত্যাোয় ত্াড়াত্াহড় হফশর এশস ঢিশখ্হছা স্বামীর বুশকর ত্াায় উহে আাঁকা নলয 
স্ত্রীশাাকশক। ঢযই স্বামী ত্াশক বশা ‘-কাাোর, কাল োর, এসব ঢিাাশগ ফযাহমহা রাহডোশলর বযাপার’৩৩ ঢসই 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৪ র্থ  ব র্থ ,  ৩ য়  সং খ্যা ।  ৮ ই  ভা দ্র  ১ ৪ ২ ৫ ,  ২ ৫ ঢে  আ গ স্ট  ২ ০ ১ ৮ । পৃ ষ্ঠা  54 

স্বামীই স্ত্রীর মাহলবযাগ ঢর্শক টাকা েুহর করশত্ ঢিশখ্ নহলমার িাহস পায়। “আর্জকাা আর স্বামীশক ঢিহখ্শয় 
িুিঃশখ্র েযাহরহট ঢো কশর লা। বরং স্বামী  যাশত্ ত্াশক ঢকাশলা সমশয়ই আাািা কশর ঢিখ্শত্ লা পায়, ঢসই 
ঢেষ্টাই কশর।’’৩৪ মাঝরাশত্ পুশরাশলা ঢপ্রহমক হবলশয়র বাহড়শত্ হগশয় শুলা হবলশয়র পাাঁে বছর আশগ মৃতু্য 
ঘশটশছ। নহলমার কাশছ ঢকমল র্জট পাহকশয় যায়। সবশেশর্ ঢস লাশসথর কাশছ যায় যার কাশছ টাকার 
হবহলমশয় নলায়াশস ঘুশমর ওরু্ি সংগ্রি কশর। মৃতু্যর র্জলয ঘুশমর ওরু্ি সংগ্রি করশত্ করশত্ ঢস ঢবাঁশে 
র্াকার ঢখ্াা হেশখ্ যায় একহিল। হবলা নলুষ্ঠাশল ঢস আর্জ ঢস মরশত্ োয়। ত্ার মশল িয় “ঢকার্াও হলিয়ই 
ফাাঁহক হছা। র্জা ঢমোশলা হকংবা ঢভর্জাা।’’৩৫ কুহড় বছর আশগ সুবাশক ঢিওয়া কর্া হিশয়ও ঢস নিযাহপকা 
িশত্ পাশরহল কংবা র্জহম হকশল ঘর করশত্ পাশরহল, হকংবা হবলশয়র সশঙ্গ সুির ঢিিিীল সম্পকথটাও বাাঁহেশয় 
রাখ্শত্ পাশরহল এমলহক সকাশা ঢরশগ বাা িীপুশক ঢিওয়া মশর যাওয়া কর্াও ঢস রাখ্শত্ পাশরহল। ত্বুও 
নহলমা আর্জ পহরতৃ্প্ত “কারা আর্জ সশিযশবাা ঢস প্রর্ম হেখ্া িুিঃখ্ ঢর্শক এই পৃহর্বীশত্ কীভাশব ঢখ্াা 
বালাশত্ িয়।’’৩৬ হকন্তু ত্ার মশল িয় বড্ড ঢিহরশত্ ঢসই এই ঢবাঁশে র্াকার ঢখ্াাটা হেখ্শত্ ঢপশরশছ।  র্জশার 
মশিয ঢখ্াাচ্ছশা সংগ্রি করা পাাঁেহট ঘুশমর ওরু্ি ঢমোয় হকন্তু খ্াওয়ার আশগই ঢসই ঢবড়াাটা যাশক মারা 
উপাশে সকাশা এক প্রস্ত ঝগড়া, ‘বাাঁর্জা’ উপাহি ও নবশেশর্ ঢস মরার র্জলয ঘুশমর ওরু্ি সংগ্রি কশরশছ 
ঢসই ঢবড়াাটা াাহফশয় পড়া ঢটহবশার ওপশর।  উশে পশড় ঢগা গ্লাসটা। মশল পশড় ঢগা হকভাশব ঘুশর 
ঘুশর ঢস এই পশলারাহট ঘুশমর ওরু্ি সংগ্রি কশরহছা ত্া ভাবশত্ই ত্ার একটা আশমাি ঢখ্শা ঢগা। আর 
হবছালা পাত্শত্ পাত্শত্ নহলমার মশল িা ঢখ্াা যখ্ল হেশখ্ই ঢগশছ; ঢখ্াা োশত্ই র্াকুক “.....ত্ারপর 
এভাশবই ঢখ্াশত্, ঢখ্াশত্, ঢখ্াশত্ ...একহিল’’৩৭। এভাশবই কহবত্া হসংি আাঁশকল ঢসই সকা হলপীহড়ত্ 
মালুর্শির যারা ঢখ্াশত্ ঢখ্াশত্ বাাঁোর রসি হ ক একহিল ঢপশয় যায়। 
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কমাকুমার: বযহিশের স্বাত্ন্ত্র্যময় স্বয়ংহিয়ত্া 
প্রাবহিক-পহরহিহত্ 

 
নরীন্দ্রহর্জৎ বযালাহর্জথ 

ঢস্বচ্ছাধীল গশবর্ক, সাাঁইহর্য়া, বীরভূম 
 

সারসংশেপ 
হবে েত্শকর সময়পশবথ আধুহলক সাহিত্যিিথার ত্রবপ্লহবক ঢমর্জার্জ হকংবা কমাকুমার সমসামহয়কশের 
আাাো আাাো হেশের ঢেশরিক প্রহত্ষ্টা াাশভর সির্জ সাধারা নভীপ্সায় হত্হল পা বাড়াশাল লা। প্রশ্ন বাশর 
বাশর উশে আশস, র্জীবশলর ঢকাল মূাযশবাধশক হত্হল ত্খ্লও খু্াঁশর্জ িশাহিশাল হলরন্তর এই সংিহত্র 
সািিশযথ? 
    বাংাা সাহিত্য ও সংসৃ্কহত্িিথার একহট সাংগেহলক কাোশমায় যহে ঢকাশলা লবীল প্রর্জশের ঢাখ্ক 
লতু্ল ঘর বাাঁধশত্, হভন্নত্র হিন্তার ঢরাত্শক গশড় তু্াশত্ প্রয়াসী িল, ত্খ্ল ত্ার রিলা হঘশর ত্রত্হর িশত্ 
র্াশক লালাল মত্ান্তশরর ঝড়। সংসৃ্কহত্ ত্র্া হেেহলমথাশার র্জগশত্ বযহত্িমই ত্াই সবথো কম ঢকললা 
গত্ালুগহত্ক পশর্ ঢযশিতু্ প্রহত্ষ্ঠাাাশভর সির্জাভযত্া নশলক ঢবহে। আমরা র্জাহল, ত্ৎকাাীল বাংাা 
সাহিশত্যর প্রধাল েুহট ধারার মশধয একহটশক পুষ্ট কশরশি সংবােপশরিকর বযবসাহয়ক প্রশয়ার্জল, হিত্ীয়হটশত্ 
রশয়শি, রার্জনলহত্ক েশার মেশত্ গহেত্ িওয়া হেেিিথাগত্ কাোশমা। কমাকুমাশরর সমসামহয়ক ও ত্াাঁর 
নলুর্জ ঢাখ্ক-পােকরা পশর নশলশকই এই েুহট ধারার ঢকালওহটশত্ লা ঢকালওহটশত্ ঢযাগ হেশয়শিল। 
হকন্তু প্রর্ালুগ ঢাখ্শকর গহিবদ্ধ ধারাায় াাহাত্ িওয়া ঢিাট হিশসশবর, ঢিাট সমশয়র মালুর্ হত্হল লল। 
হেেী ঢাখ্কশের পহরমিা ত্াাঁশক বহি করশব ত্ার ঢকালও উপায় হিা লা। ত্াই যাশক বাা িয় 
সাহিশত্যর োবাহর্জ, কমাকুমার ত্া ঢর্শক েত্ িস্ত েূশরর মালুর্ হিশাল। ত্াই ঢত্া হত্হল প্রহত্স্পধথী 
র্জীবশলর স্বাত্ন্ত্র্যময় ঢকন্দ্রহবিু িশয় রশয় হগশয়হিশাল র্জীবলভর।  
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সাহিত্য রিলার প্রকৃত্ উশেেয যহে িয় প্রহত্ষ্ঠাাাশভর হকম্বা প্রিাশরর আশাায় হলশর্জশক সশত্র্জ রাখ্া, 
বািহবিারিীল যাবত্ীয় ভাবলা, কেলার বয়াল যহে হেশের প্রকাশের পশর্ েত্থিীল বাস্তবশক একটুও 
ঢমাির লা ঢেয়, ত্ািশা কমাকুমার পাে নসমূ্পাথ। িশত্ পাশর ঢকাশলা নর্জালা সংকশটর আচ্ছন্নত্া; িশত্ 
পাশর এর হভত্র হেশয় পরম ঢকাশলা হলহবথকে ধারাার রূপাবয়ব সিাশল বযস্ত রাখ্ার একান্ত ইচ্ছা, ত্াই 
এখ্াশল প্রকাে আর নপ্রকাে সম্পশকথ ঢাখ্কমলই িয়শত্া সব িাইশত্ হবভ্রান্ত। ত্শব হবসৃ্মত্ িশত্ িয় 
কমাকুমাশরর মধুর িাতু্যথ ঢেশখ্। উত্তর আধুহলক বযহিমল হক হলহবথশে হলরাভরশা বাাঁহিশয় ঢরশখ্শিল, 
সমশয়র োহবশক ঢমশল হলশয়শিল সমসামহয়ক নলযালযশের মশত্া। কখ্শলা হত্হল র্জীবলালশির সুশর বশাল 
লা ‘নলয সমস্ত ঢর্শক িশত্হি আাাো’ হকম্বা রবীন্দ্রলাশর্র মশত্া নন্তরঙ্গ নলুশপ্ররাায় র্জীবলশেবত্ার 
সিাশল হলশর্জশক হলশয়াহর্জত্ও কশরল লা। হলিঃসঙ্গ, হলরাাায় িমাগত্ বাশত্ র্াশকল ‘ঢকার্াও এখ্লও 
মায়া রহিয়া ঢগা’। ভহিস্বভাশবর এই প্রবাত্ার হভত্র িয়শত্া রশয় হগশয়হিা সত্তার স্বাত্ন্ত্র্য সিাশলর 
প্রচ্ছন্ন পদ্ধহত্। মালুশর্র স্বাভাহবক র্জীবলশবাশধর সীমায় নহত্ তু্চ্ছাহত্তু্চ্ছ ঘটলািম, যারা মশলর 
নবশিত্শল সমুশদ্রর বুেবুশের মশত্া িাহরশয় যায়, ঢকাল ঢেশির ঢযার্জলায় কমাকুমার তু্শা আশলল 
নশিলা আড়াহাত্ ঢসৌিযথময় ঢসইসব সৃ্মহত্শক? শুধু যহে ঢসইসব ভাবলা নন্তলথীা মললিিথার নঙ্গ িশয় 
ধরা হেত্, ত্া িশাও ঢকাশলা  একহট উপায়ান্তর ঢবর করা ঢযত্ িয়শত্া, হকন্তু এক নভুুতত্ ঢলপর্যময় 
হেশেিারায় ঢাখ্কমল নলাসহি বযহিে প্রকাশের স্বত্িঃসূ্ফত্থত্াই খু্াঁশর্জ িশা এক পহরকহেত্ আবরশার 
র্জগত্। আমাশের এই আশাািলায় আমরা খু্াঁশর্জ পাবার ঢিষ্টা করব প্রচ্ছন্ন ঢসই আবরা কমাকুমার ঢকল 
কী র্জলয ত্রত্হর করশত্ ঢিশয়শিল সারা র্জীবলভর। আর এখ্াশলই িয়শত্া হকিুটা সহম্বৎ হমাশব নস্বচ্ছত্ায়, 
নস্পষ্টত্াময় সত্তায় কমাকুমার মরু্জমোশরর এক স্বয়ংহিয় স্বাত্ন্ত্র্য পহরিয়।  
    বযহিশের ঢয প্রাহত্ষ্ঠাহলক ধারাা, ঢসখ্াশল কমাকুমাশরর স্বভাবধশমথর স্বাত্শন্ত্র্যর কর্া বাে হেশয়ও 
লাটযকার, পহরিাাক, গায়ক, হিরিকহেেী, নহভশলত্া, ঢাখ্ক হিশসশব হবহিরিক বযহিশের পহরসশর ত্াাঁর নবাধ 
আলাশগালা হিা। যহেও এসশবর বাইশর উত্তর আধুহলক মধযহবত্ত মালহসকত্ার এক হভন্নত্র ভাবলার 
স্তরশক হত্হল খু্াশত্ িাইহিশাল ঢবাধিয়। 
    হবে েত্শকর সময়-পশবথ আধুহলক সাহিত্য-িিথার ত্রবপ্লহবক ঢমর্জার্জ হকম্বা কমাকুমার সমসামহয়কশের 
আাাো আাাো হেশের ঢেশরিক প্রহত্ষ্টাাাশভর সির্জ সাধারা নভীপ্সায় হত্হল পা বাড়াশাল লা। প্রশ্ন বাশর 
বাশর উশে আশস, র্জীবশলর ঢকাল মূাযশবাধশক হত্হল ত্খ্লও খু্াঁশর্জ িশাহিশাল হলরন্তর এই সংিহত্র 
সািিশযথ? 
    বাংাা সাহিত্য ও সংসৃ্কহত্িিথার একহট সাংগেহলক কাোশমায় যহে ঢকাশলা লবীল প্রর্জশের ঢাখ্ক 
লতু্ল ঘর বাাঁধশত্, হভন্নত্র হিন্তার ঢরাত্শক গশড় তু্াশত্ প্রয়াসী িল, ত্খ্ল ত্ার রিলা হঘশর ত্রত্হর িশত্ 
র্াশক লালাল মত্ান্তশরর ঝড়। সংসৃ্কহত্ ত্র্া হেেহলমথাশার র্জগশত্ বযহত্িমই ত্াই সবথো কম ঢকললা 
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গত্ালুগহত্ক পশর্ ঢযশিতু্ প্রহত্ষ্ঠাাাশভর সির্জাভযত্া নশলক ঢবহে। আমরা র্জাহল, ত্ৎকাাীল বাংাা 
সাহিশত্যর প্রধাল েুহট ধারার মশধয একহটশক পুষ্ট কশরশি সংবােপশরিকর বযবসাহয়ক প্রশয়ার্জল, হিত্ীয়হটশত্ 
রশয়শি, রার্জনলহত্ক েশার মেশত্ গহেত্ িওয়া হেেিিথাগত্ কাোশমা। কমাকুমাশরর সমসামহয়ক ও ত্ার 
নলুর্জ ঢাখ্ক-পােকরা পশর নশলশকই এই েুহট ধারার ঢকালওহটশত্ লা ঢকালওহটশত্ ঢযাগ হেশয়শিল। 
হকন্তু প্রর্ালুগ ঢাখ্শকর গহিবদ্ধ ধারলায় াাহাত্ িওয়া ঢিাট হিশসশবর, ঢিাট সমশয়র মালুর্ হত্হল লল। 
হেেী ঢাখ্কশের পহরমিা ত্াাঁশক বহি করশব ত্ার ঢকালও উপায় হিা লা। ত্াই যাশক বাা িয় 
সাহিশত্যর োবাহর্জ, কমাকুমার ত্া ঢর্শক েত্ িস্ত েূশরর মালুর্ হিশাল। ত্াই ঢত্া হত্হল প্রহত্স্পধথী 
র্জীবশলর স্বাত্ন্ত্র্যময় ঢকন্দ্রহবিু িশয় রশয় হগশয়হিশাল র্জীবলভর। ঢমৌহাকত্ার প্রহত্ আকর্থা হিা ত্ার 
স্বভাবর্জ। প্রয়াত্ কহব সুব্রত্ িিবত্থীশক ঢাখ্া কমাকুমাশরর নপ্রকাহেত্ হিহেশত্ ওই স্বাত্শন্ত্র্যর, 
নহভমাশলর ও সুষ্পষ্ট হলর্জস্বীর ইহঙ্গত্ নত্যন্ত স্পষ্ট। হত্হল হাশখ্শিল- 
    “একমারিক একর্জল সুস্থ র্াহকশত্ পাশর যহে ঢস খ্বশরর কাগশর্জ কার্জ কশর নর্বা ঢকাল রার্জনলহত্ক 
েশার সেসয িয় ঢকললা ইিার সমশে নশলক মত্াব আশি, আর উিার র্জলয কহাকাত্া ত্র্া সারা 
পােক মিা মুখ্াইয়া আশি; ইিাশক সামাা হেশত্ প্রাা নন্ত…”১ 
    এইরকম যখ্ল সাহিত্য সমাশর্জর হিরিক, ত্খ্ল েূশর র্াকা, সশর র্াকা িাড়া আর ঢকাশলা গত্যন্তর ও 
ঢত্া র্াশক লা। ঢাখ্াশক ঢপো করশত্ লা পারাটা ঢযমল একহট বযাপার, হেক নলযভাশব ভয়ঙ্কর রকম 
নর্থকশষ্ট হেল কাটাশলা সশেও হলয়ত্ সংগ্রামী, কখ্শলা িার লা মালা মালহসকত্া হলশয় হত্হল াড়াই কশর 
ঢগশিল। বটুো ওরশফ ঢর্জযাহত্হরন্দ্রলার্ ত্রমরিকশক একহট হিহেশত্ র্জালাশচ্ছল হলশর্জর খ্রশি children’s 
opera group িাাাবার কর্া। বিশবযর হভত্র একইসশঙ্গ ঢর্শক যাশচ্ছ উচ্চহবত্তশের ধযালধারাার প্রহত্ 
কটাে। ২৩ হডশসম্বর ১৯৭২ সাশা ঢাখ্া হিহেশত্ বশাশিল- 
    “আহম েহরদ্র, ধার কর্জথ কহরয়া িাাাইশত্হি। ইোলীং উচ্চহবত্তশের ঢিশাশের িাহড়য়া-কারা ত্ািারা 
ঢকি seriously বযাপারটাশক ায় লা - এশকবাশর বহস্তর ঢিশাশের ৮/৯ মাস যাবৎ গীত্, লৃত্য, আবৃহত্ত 
হেখ্াইশত্হি ”২ 
    এ ঢিল কমাকুমাশরর বাাযকাা ও ত্রকশোর, ঢযৌবলকাা ঢকশট নত্যন্ত স্বাচ্ছশিয হবাাহসত্ায়। 
ঢযৌবলকাশা হববািপূবথবত্থী সময় হবাাসবযাসশল ও আহভর্জাত্যময়ত্ায় কাহটশয়শিল। ত্াাঁর স্ত্রী েয়াময়ী 
মরু্জমোর সৃ্মহত্কর্ায় র্জাহলশয়শিল- 
    “হবশয়র আশগ, শুশলহি খু্ব োহম সুট পরশত্ল। সশঙ্গ টাই, ঢমার্জা ও রু্জশত্া।”৩ 
হকন্তু নভুুতত্ভাশব এর পরবত্থীর্জীবশল যখ্ল নভাব নলটল মশধয হেশয় হেল যাপল করহিশাল ত্খ্ল 
ঢপাোশকর হবাাহসত্া ঢিশড় ধুহত্ পাঞ্জাহব পড়শত্ল। নবেয এ সম্পশকথ আশরা একটা ঘটলার কর্া বাা 
িয়, যা ত্াাঁশক ঢবে লাড়া হেশয়হিা। কমাকুমার একহেল োহম সুট পশর বাসস্টযাশি োাঁহড়শয়হিশাল, 
একর্জল কুহা ঢসইসময় এশস ত্াাঁর কাশি একহট রাস্তার ঢখ্াাঁর্জখ্বর র্জালশত্ িাল। উহল ঢসটা বুহঝশয়ও 
ঢেল। হকন্তু ঢস-সমশয় ঢবাধ িয় ত্াাঁর মশল িয়, এত্ োহম ঢপাোক পশর র্াকা সশেও যহে একর্জল কুহা 
হবলা সংশকাশি ত্ার সশঙ্গ কর্া বাশত্ পাশর, ত্ািশা আর োহম ঢপাোশকর মূায কী? আমরা এই ঘটলাহট 
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লালা র্জশলর সৃ্মহত্কর্ায় ঢপশয় যায়। যহেও ঘটলার সত্যত্া সম্পশকথ প্রশ্ন ওশে হকন্তু ঢযটা াে করবার 
মশত্া ত্া িা, বযহি কমাকুমার ঢকাল বযাপারটাই ঢকাশলা বযহিগত্ পিি নপিশির ধারাার বেবত্থী 
িশয়ই শুধুমারিক ধশর হলশচ্ছল লা। ঘটলার র্জলয নশপো কশরশিল ত্ার পশরই স্বভাব পাল্টাশচ্ছল। নর্থাৎ 
হলশর্জশক সমস্ত হকিুর হভত্র হেশয় িাহাত্ করার এই ঢয প্রবাত্া ঢসইটাই ত্রত্হর কশর স্বয়ংহিয়ত্ার 
প্রহত্রূপ। সত্যহর্জৎ রায় একহট সৃ্মহত্িারাায় কমাকুমাশরর বযহিশের এই প্রবাত্াশক প্রর্শমই বশাশিল 
– 
    “বির পাাঁশিক আশগ ঢকাশলা এক শ্রাদ্ধবাসশর কমাবাবুর সশঙ্গ ঢেখ্া িয়। আশগ প্রায় সাোৎ িশত্া; 
ঢকাশলা একটা হবশের্ কারশা েীঘথকাা ঢিে পশড়। ভদ্রশাাকশক ঢেশখ্ নসুস্থ মশল িওয়াশত্ হর্জশেস 
করাাম কী িশয়শি। বাশাল িাাঁপাহল। ত্ার র্জলয কী কশরল হর্জশেস করশত্ বাশাল, ‘রাহত্তশর র্জালাার 
হেক ধশর োাঁহড়শয় র্াহক’ প্রশ্ন করাাম ‘হিহকৎসা করাল লা?’ কমাবাবু বাশাল ‘লা।সাফাহরং-এর মশধয 
একটা গ্রযাঞ্জর আশি।’ ”৪ 
    নর্থাৎ এই ঢয নপহরসীম নভুুতত্েশক ধারা কশর হত্হল ঢযমল োহরদ্রযশক সিলীয় কশর ঢফশাহিশাল, 
হেক একইভাশব হলশর্জর র্জীবলিিথায় এশলহিশাল এক হবষ্ময়কর সাময। র্জীবশলর ঢের্ এক েেক হত্হল 
নশলকটাই প্রোহন্ত হলশয় কার্জ কশরশিল। ৫০-হড িার্জরা ঢরাশডর বাহড়শত্ র্াকশত্ল ও সাউর্ পশয়ন্ট 
সু্কশা িাকহর করশত্ল। এ সমশয় ঢাখ্াহাহখ্র কাশর্জও মশলাহলশবে কশরল। হকন্তু আমাশের প্রশ্ন এখ্াশলই, 
এই র্জীবলই কী কমাকুমাশরর প্রকৃত্ নহস্তেশক, বযহিে হলরূপশলর স্বয়ংহিয়ত্াশক পহরগহেত্ কশর? 
লাহক এর পূশবথকার কমাকুমার মশধযই াুহকশয় আশি হলমথাত্ার প্রকৃত্ হবশের্ে। যার পহরিয় এখ্লও 
বাহক রশয়শি। 
    কমাকুমার মশল করশত্ল হেে সংসৃ্কহত্র আহঙ্গলায় লতু্লশের প্রকাে ঢযমল ঘটশব, ঢত্মহল ত্া িশব 
স্বয়ংসমূ্পাথ। ত্াাঁর ঢাখ্ার ঢেশরিক detailing–এর ঢয প্রকাে, ত্া সিশর্জই াোীয়। এ প্রসশঙ্গ সত্যহর্জৎ 
রাশয়র একহট সৃ্মহত্িারাা মশল পশড় যাশচ্ছ- 
    “আশটথর কর্া বাশত্ হগশয় ত্াাঁর োশলর বাইশর ঢয হর্জহলসটা মুগ্ধ করত্ ঢসটা িশাা ত্াাঁর পযথশবো 
েমত্া। আপাত্ত্ তু্চ্ছ েৃশেযর মশধয ঢর্শকও ঢয সব হডশটা আিরা করশত্ল - ঢযটা পশর ত্াাঁর ঢাখ্ায় 
প্রকাে ঢপশয়হি।”৫ 
    আসশা কমাকুমার হবশ্বাস করশত্ল বাথলার গুাই সাহিত্য ও সংসৃ্কহত্িিথার প্রধালত্ম নবাম্বল িশয় 
উেশত্ পাশর। স্বয়ং কমাকুমার হবশ্বাস রীহত্র এই সূক্ষ্মাহত্সূক্ষ্ম েেত্ার প্রসঙ্গ হলশয় বশাশিল- 
    “আমাশের িাশট যাবার যাবার রাস্তায়, রাস্তা ঢযখ্াশল িশম ঢবাঁশকশি ওখ্াশল করবী গাি। হপিশলই 
লীা আকাশে পাহখ্ উশড়, ঢমঘ র্াশক।করবী ফুশটশি নর্জর। ভারী সুির। েৃহষ্টগত্ াীাার মাধুরী ঢকমল 
কশর আমার কাশি আশস ত্া হবস্মশয়র; ঢকমল কশর এই সমস্ত সমু্মশখ্র ঢসৌিশযথর হেশক ঢপৌঁিাই 
হিরিককশরর মশত্াই হফশর আহস কাবযাীাার একহট রূপ সংঘাত্ হলশয়?”৬ 
    কমাকুমার ত্াাঁর রিলায় ঢকাশলা োলগম্ভীর ত্েগত্ হবশের্াশক খ্াাঁড়া কশরল লা; বরং বাথলার 
পুঙ্খালুপুঙ্খ হিরিকিিথার লমুলায় তু্শা ধশরল, নবস্থাশলর এক সৃহষ্টমুখ্ী ঢেযাত্লায়।       
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    কমাকুমাশরর ‘নন্তর্জথাী যারিকা’ উপলযাশস শ্মোশলর ঢয বাথলা হেশয়শিল, ত্া এককর্ায় নতু্ালীয়। 
ত্ারই হকিু নংে- 
    “এই শ্মোশলর ধূমরাহে, ইোহলং যািা হকয়েংশে সবুর্জ, ত্াাঁিাশক ঢমািগ্রস্ত কহরশত্ সেম িয় লাই, 
িেুশক রহিম কহরয়াহিা সত্য, হকন্তু ত্াাঁিারা নন্তস্থ সঙ্কে িইশত্ ত্াাঁিাশক মশল নহবিহাত্ কহরশত্ পাশর 
লাই!.. একহট েুধথর্থ ঢেি হলকশট প্রজ্জ্বহাত্ হিত্া যািার মশধয নহস্থশমে মাংস কৃষ্ণবাথ; িশম পৃহর্বীর 
আয়ত্লশক হস্ফত্ কহরশত্শি।”৭ 
    বাথলার মশধয াে করব সূক্ষ্ম হলশেথেলার হভত্র হেশয় হত্হল কীভাশব মৃতু্য পরবত্থী র্জীবলত্েশক 
প্রাকৃহত্ক পহরশবশের সবুর্জায়শলর সশঙ্গ এক কশর তু্শাশিল; ঢসই সশঙ্গ মালবেরীশরর হলর্জথীবেও ঢযল 
িশম নিকারময় র্জগশত্র নংেী িশয় উশেশি বাথলার হলপুা গ্রন্থশল। কমাকুমাশরর ঢেশরিক এই ঢয 
‘detailing’-এর কার্জ, ত্া শুধুমারিক উপলযাশসই লয়, ঢিাশটাগশেও লালাভাশব বযাপক বযবিার িশয়শি। 
‘র্জা’ গেহটশত্ ফহত্মার বুক েুরু েুরু কশর উো কর্াহট বাথলার আশগ এক েীঘথ পহরসশর র্জা সম্পশকথ 
এক ভয়ালক আত্ঙ্ক পােকশক গ্রাস করশত্ বাধয। মশল রাখ্শত্ িশব বাথলার এমলই হবশের্ে ঢয, শুধু 
বলযা হবধ্বস্ত পহরবাশর পহরবাশরর নবস্থাল লয়, র্জাীয় আবিাওয়ার ভয়াবিত্াও পােকশের বযাকুা কশর 
তু্াশব। উপলযাশসর একহট নংশে রশয়শি- 
    “ত্বু এবার একবার ঢস ঢিষ্টা করা, ঢিাট হটশলর াযাশম্পর মশধয ঢত্া হিা বা। ঢিাট একটু আশাা 
িা, ত্খ্ল ঢস ঢিাট হটশলর ঘরটার িাহরহেশক িাইা, নিকার ঢলই, আবিায়া িশয়হিা, ঢত্শকালা িশয় 
যাওয়া খ্শড়র িাওয়া বহুখ্াশল সশর ঢগশি; সমস্ত ধাল র্জশা হভশর্জ হগশয়হিা, ত্া হেশয়ও হকিু িাা 
ঢপশয়শি, হকন্তু এখ্ল েূলয-ঢযমল আশি-এইভাশব যত্নসিকাশর ত্বু ঢস িতু্হেথশক ঢিশয়হিা। হেক 
ঢত্মহলভাশবই এর পরপর ঢস বশাহিা। াযাশম্পর আশাায় ত্ার িাত্টা ঢস ঢেশখ্হিা, েীাথ, পেিয় - 
ত্াই। এবং হলশর্জর পরশলর কাপড় লড়শা-িড়শা ঢযমল খ্শস পড়শব এরূপ ঢস িয় রুগ্ন; ঢস বাহিশরর 
হেশক িাইশা, বাহিশর িমাগত্ নিকার, যখ্ল ঢেখ্ ত্খ্ল মশল িয় ভয়ঙ্কর। ঢলালা র্জশার উপর নিকার 
ভয়ঙ্কর আর যহে হঝহির েব্দ-ত্াও হিা। ফহত্মার বুক েুরু েুরু কশর উর্া-এ র্জা কশব সরশব?” ৮ 
    ফহত্মার মশলর ঢোাািাত্ায় এখ্াশলই প্রধাল লয় ঢকাল পহরশবে পহরহস্থহত্ ও নলটশলর হভত্শর 
হলরূপায়, নসিায় এক লারী হৃেশয়র ঢবাঁশি র্াকার াড়াইশক তু্শা ধরা িশয়শি। কমাকুমার সাহিত্য 
হেেিিথা হবর্শয় নত্যন্ত সংশবেলেীা হিশাল। যত্ো লা হলশর্জর মশল িশত্া ঢাখ্াটা পারশফক্ট িশয়শি, 
ত্ত্ো পযথন্ত কাউশক হেশত্ল লা। ঢাখ্া প্রকাে পাবার পরও উহল হলশর্জর মশত্া কশর সংশোধল 
করশত্ল ও যখ্ল পাোবার মল িশত্া, পাোশত্ল। কমাকুমাশরর মশধয পারশফকোল ও নবর্জারশভেশলর 
ঢয নগাধ েেত্া হিা, ত্ার কর্া আমরা পূশবথই উশিখ্ কশরহি। ঢসই নলুপুঙ্খ পূাথাঙ্গ হবিারশবাধ ও 
পযথশবেশার েেত্া পােশকর কাশি খু্শা হেশয়হিা কমাকুমার িিথার নহভলব পন্থা। স্ত্রী েয়াময়ী 
মরু্জমোর  ত্াাঁর এই গুলাগুশলর হবশের্শা বশাশিল- 
    “ত্াাঁর প্রহত্হট গশের মশধয র্াশক হবশের্ হিরিকসংো [pictorial effect] এবং এক নাে িিবযঞ্জলা 
[Musical touch or rhythm], যা ‘নন্তর্জথাী যারিকা’ উপলযাশস সবথরিকই নলুরহাত্। ওাঁর আাঁকা ‘এশসা মা 
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আলিময়ী’ িহবহটশত্ আহম হিরিককশরর নন্তরঙ্গ উপাহদ্ধর বাঙময় ও লািহলক হবকােই ঢেখ্শত্ পাই। এ-
ঢেশরিক আমাশক পােক, েেথক হিশসশবই ঢেখ্া উহিত্। স্ত্রী হিশসশব লয়” ৯ 
    একই রকম নহভেত্ার কর্া আমরা সুলীা গশঙ্গাপাধযাশয়র আশাািলার মশধযও ঢেখ্শত্ পাই। ঢসই 
পশবথ িরশবাাা লাটযোশক কাকাত্ার একপ্রকার ঢকন্দ্রীয় লাটযো হিসাশব গশড় তু্শাহিশাল কমাকুমার। 
িরশবাাার প্রর্ম পাাা হিা ‘াক্ষ্মশার েহিশো’। ত্খ্ল সমসামহয়ক কাশার ঢপ্রহেশত্ কমাকুমাশরর 
হলশেথেলা হিা সব নশর্থ লতু্ল। এই লতু্লশের বাথলা হেশত্ হগশয় সুলীা গশঙ্গাপাধযায় ত্াাঁর সৃ্মহত্কর্ায় 
বশাশিল- 
    “ঢমশঝশত্ খ্হড়র োগ ঢকশট প্রহত্হট পেশেপ হলয়ন্ত্র্া করা ঢত্া হিাই। এিাড়া হত্হল আমাশের 
প্রশত্যকশক পুশরা লাটকহটর সব গাল সশমত্ মুখ্স্থ কহরশয় ঢিশড়হিশাল। প্রর্ম ঢর্শক ঢের্ পযথন্ত আমরা 
প্রশত্যশক একা একা লাটকহট বাশত্ পারত্াম।”১০ 
    ত্শব আশ্চশযথর হবর্য় হিা এই ঢয, কমাকুমার ঢযখ্াশল হলশর্জ বাশত্ল রবীন্দ্রলার্শক পিি কশরল 
লা, নর্ি হত্হলই রবীন্দ্রলাশর্র মুিধারা হলবথাহিত্ িবার পর বাশাল, এর ঢর্শক একহট সংাাপও বাে 
ঢেওয়া যাশব লা। কমাকুমাশরর প্রহত্ভা শুধুমারিক হলখু্াঁত্ নহভলশয়র পহরিাালায় হিা লা, প্রহত্ভার ত্রবহিরিকয 
ঢেখ্াল ঢপাোশকর বযাপাশরও। িহররিক নলুযায়ী ঢপাোশকর িহব হত্হল এাঁশক হেশত্ল। 
    কমাকুমার মরু্জমোশরর প্রশযার্জলা ও হলশেথেলার লমুলা ত্ৎকাাীল কাকাত্াশকহন্দ্রক মালুর্শের ত্র্া 
সংসৃ্কহত্মিশা রীহত্মশত্া আশাাড়ল সৃহষ্ট কশরহিা। েীপংকর োেগুপ্ত ত্াাঁর সু্কশার সৃ্মহত্কর্ায় আামগীর 
লাটশকর হরিাসথাশার কাহিহল ঢযমল বহাথত্ িশয়শি, ঢত্মহল সৃ্মহত্িারাায় উশে এশসশি েে, ত্ৎপর ও 
বযহিেময় এক হলশেথেশকর গুাাবাী। সাউর্ পশয়ন্ট সু্কশার প্রহত্ষ্টাহেবস উপাশে কমাকুমাশরর 
হলশেথেলায় নলুহষ্ঠত্ িশয়হিা ‘িযরাব’। েীপংকর োেগুপ্ত বশাশিল- 
    “লাটশকর আহঙ্গক হিা পুশরাটাই বযাশা। ঢসট বাশত্ মশের ডালপাশে একহট হপয়াশলা আর বাাঁ পাশে 
একখ্ালা বশড়া ঢসাফা। ঢসাফার উপর একহট ঢিাট্ট ঢমশয়। ঘুহমশয় পশড়শি আর হপিল ঢর্শক টুক কশর 
াাফ হেশয় হপয়াশলার উপর আহবভথাব িশচ্ছ ঢবড়াশার। ঢবড়াশার ‘ঢবড়াাে’ পুশরাটাই কহস্টউমহভহত্তক, 
নর্থাৎ ত্াশক ঢেশখ্ মালুর্ িাড়া আর হকিু বশা ভ্রম িশব লা। হকন্তু কহস্টউশমর মশধয নসাধারা 
মুহিয়ালার পহরিয়। ঢকার্ায় ঢযল ঢপাোশকর মশধযই ঢবড়াা াুহকশয় আশি। ঢসটা হভহডওর যুগ লা 
িওয়ায় যারা ঢেশখ্হিশাল ঢকবামারিক ত্াাঁশের সৃ্মহত্র ঢর্জাখ্ালাশত্ই আর্জীবল কারােশে েহেত্ িশয় ঢগা 
কমাবাবুর এই নসাধারা কীহত্থখ্ালা।”১১ 
    কমাকুমার শুধু েে পহরিাাক হিশাল লা; কীভাশব লতু্লশের হভত্র ঢর্শক ভাা নহভশলত্াশক 
আহবষ্কার করশত্ িয় এবং নলুেীাল, নধযাবসায় ও একাগ্রত্া হেশয় কীভাশব হভত্রকার নহভলয় সত্তাশক 
র্জাহগশয় তু্াশত্ িয় ত্াও র্জালশত্ল। নলযালয প্রশযার্জক হকম্বা পহরিাাকশের গত্ালুগহত্ক পশর্ 
কমাকুমার িাশত্ল লা। ত্াাঁর হলর্জস্ব সৃহষ্টর এক আাাো পর্, িহররিক হিা। উৎপা েত্ত ঢযখ্াশল বাশত্ল 
মূা নহভলশয়র হরিাসথাশার আশগ নহভশলত্া নহভশলরিকীশের বশস শুধুমারিক লাটকহট পড়ার হরিাসথাা ঢেওয়া 
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প্রশয়ার্জল। যখ্ল পাটথ এশকবাশর মুখ্স্থ িশয় যাশব ত্খ্লই োাঁহড়শয় উশে আসা হরিাসথাা শুরু িশব। 
আামগীর লাটকশক এশস াে করা ঢগা কমাকুমার ওই পশর্ ঢগশাল লা। শ্রী োেগুপ্ত বশাশিল- 
    “প্রর্ম হেলই োাঁড়কহরশয় হেশয় নঙ্গভহঙ্গ সি নলুেীাল শুরু কহরশয় হেশাল। ঢযখ্াশল আামগীর কী 
বশাশবল ত্ার একহট েব্দও আমার র্জালা ঢলই ঢসখ্াশল ঢকমল কশর নহভলয় করার ঢিষ্টা করব?”১২ 
    শ্রী োেগুপ্ত পরবরত্ীকাশা উপাহদ্ধ কশরহিশাল, ঢকল এই ধরশলর পেশেপ ঢলওয়া। আামগীশরর 
মূা িহরশরিকর র্জলয সংাাপ লয় ঢেশির নঙ্গভহঙ্গ, পেশেপ ও বািহলশকর গাম্ভীযথ র্াকা আবেযক হিা, ত্াই 
কমাকুমাশরর পরামেথ মশত্া হত্হল হিহড়য়াখ্ালায় হগশয় বাশঘর খ্াাঁিার মশধয পায়িাহর কশরল। এক ঢেয়াা 
ঢর্শক হবপরীত্ ঢেয়াশা ঢপৌঁশি কী রকম েৃপ্ত ভহঙ্গমায় ঘুশর োাঁহড়শয় হপিশলর ঢেয়াশার হেশক আবার িশা 
ঢসটা হলশর্জর েরীশর ধরার ঢিষ্টা করশত্ বশাল। শ্রী োেগুপ্ত বশাশিল- 
    “এই কার্জটা কশর ‘ঢবাম্বাই আম’ সমসযা হমটশব লা এটা সিশর্জই বুঝশত্ পারাাম। ত্াই ত্খ্লকার 
মশত্া ‘ঢবাম্বাই আম’ ভুশা হগশয় নলয ঢিামওয়াকথহটর হেশক মশলাহলশবে করাাম। বাশঘর েরীশরর 
প্রশত্যকহট ঢপহের আশিাাল হলশর্জর েরীর হেশয় প্রকাশের যর্াসম্ভব ঢিষ্টা। বাশঘই নবেয ঢের্ িয় হল। 
আমাশক নর্জগর সাশপর হলিঃেব্দ ের্ গহত্, ময়ূশরর ঢপখ্ম ঢমাা েৃপ্ত িাল এ সব নশলক হকিুই হেখ্শত্ 
বশাহিশাল। ঢসইসশঙ্গ ঢোত্াা বাশসর ড্রাইভার ঢকমল কশর সমস্ত েরীর বযবিার কশর গাহড়র ঢমাড় 
ঢঘারায় ঢসটাও প্রত্যি ােয করার োহয়ে িাপাল মার্ায়।”১৩ 
    আমরা শুধু বাশত্ িাই ঢকাল ধরশলর হেেসত্তার হলরীো র্াকশা এ ঢিল হলখু্াঁত্ ও সূক্ষ্ম ঢবাধ 
র্জোশত্ পাশর, ত্া ভাবশা হবসৃ্মত্ িশত্ িয়। ত্শব ত্াজ্জব বযাপার হিা এই, হেহের ভােুহড় নহভলীত্ 
আামগীর যত্টা র্জলহপ্রয়ত্া ঢপা, ঢসই তু্ালায় কমাকুমাশরর প্রশযার্জলা ঢত্মল পহরহিহত্ পাই হল। 

েীশরােপ্রসাশের লাটশক এত্গুহা িহররিক বাে হগশয় কমাকুমাশরর প্রশযার্জলায় িশয় োাঁড়াা ৬। 
েীশরােপ্রসাশের লাটশকর হিিু রার্জপুত্শের খু্ব বড় ভূহমকা হিা।এমলকী লাটকহটর পহরসমাহপ্তও 
ঘশটশি আামহগর ও রার্জহসংশির আহাঙ্গশল, যাশক এশকবাশরই ঢমশাাড্রামাহটক বাা যায়। নলযহেশক 
কমাকুমার প্রশযাহর্জত্ লাটশকর পহরসমাহপ্ত ঘশটশি আওরঙ্গশর্জব হেশয়, ঢসখ্াশল রার্জহসংশির বেশা 
উপহস্থত্ হোীর খ্াাঁ। আর েুই িাশত্ মুখ্ ঢেশক আওরঙ্গশর্জব আত্থ হিৎকার কশর বশাশি “আহম বিী, 
আহম বিী, আহম বিী”। ঢকল এই বো? র্জলহপ্রয়ত্ার হবপরীশত্ এক স্বাত্ন্ত্র্যময় আহভর্জাত্য হক 
কমাকুমাশরর মললিিথাশক গশড় তু্শাহিা? আওরংশর্জশবর বহিে িয়শত্া বা কমাকুমাশরর বহিশের 
সমপযথাশয় হিয়ােীা হিা। 
    ঢমৌহাকত্ায় হিা কমাকুমাশরর প্রকৃত্ উশেেয, নহভপ্রায়। গত্ালুগহত্ক হেেসংসৃ্কহত্িিথার গােগুহা 
হত্হল বাশর বাশর তু্শা ধশরশিল। কমাকুমাশরর হেেসত্তার এই পুঙ্খালুপুঙ্খ সংশযার্জল ও সংশোধল 
এশত্ই ত্াাঁর বযহিশের েৃঢ়ত্া ধরা পশড়। পাহরবাহরক র্জীবশল ত্াাঁর রিলপটুত্া হিা নতু্ালীয়। েয়াময়ী 
মরু্জমোশরর সৃ্মহত্ ঢরামন্থশলর হভত্র হেশয় ঢয বাথলা পাহচ্ছ ত্া রীহত্মশত্া রসোশল ভরপুর হিা। শুধু 
ঢেেী রান্নায় লয়, হবশেেী রান্নায়ও হসদ্ধিস্ত হিশাল। হবশের্ ধরশলর হরচ্  রান্নায় হকিু ফশার রস নর্বা 
হকিু ফা ঢপশস্টর মশত্া কশর ঢেওয়া িশত্া। আবার ঢকাশলা রান্নায় সুগিী র্জা ঢেওয়ারও বযবস্থা হিা। 
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বযহিশের স্বয়ংহিয়ত্া শুধুমারিক হবহচ্ছন্নভাশব হেেসাহিত্যগত্ ঢেশরিকর মশধয সীমাবদ্ধ হিা লা। মালুর্ 
কমাকুমাশরর সমগ্র িাহরহরিকক ভানবশ্বযথ হিা এই ধরশলর স্বাত্ন্ত্র্যময় আহভর্জাশত্য ভরপুর। একহট বাথলায় 
েয়াময়ী ঢেবী হাশখ্শিল- 
    “খ্ােযগ্রিশা এ সব মালুর্ রহসক িওয়াই স্বাভাহবক। খ্ােযগ্রিশার আশগ খ্াবার পারিকহট হলরীো, পশর 
খ্াশেযর হবিোত্া, প্রশত্যকহট রান্নার কাটা আলাশর্জর ঢিিারা এবং স্বাশে বশাথ গশি হবহভন্নত্া; একহট 
বযহত্িম িশাই রহসশকর রসভঙ্গ।”১৪ 
    পাকা ত্াা রান্নার র্জলয এশল ত্াশত্ োাঁস বার কশর, হবহিরিক সব মোা আাু, কাহায়ার মশত্া কশর 
ঢকশট হলশয় ঢভশর্জ রাখ্া িা; এরপর আশস্ত আশস্ত োাঁস ঢেওয়া িা। সব হমহাশয় সুির রান্না িশয়হিা। 
ঢভড়ার মাংস রান্নায় ডাহাশমর রস, ঢলশসাস ও মযাগশাাহলয়া ঢিাশটা ঢিাশটা হিম বযবিার ঢস যুশগ 
ঘশরায়া রান্নায় বযবিার িত্। এ শুধু েশখ্র ঢেৌাশত্ই িয় লা রীহত্মত্ হেেসত্তার গুা এর মশধয কার্জ 
কশর যায়।  
    কমাকুমার প্রসশঙ্গ লালা বযহি ত্াশের সৃ্মহত্কর্ায়, আাাপিাহরত্ায় আড্ডার প্রসঙ্গ এশলশিল। ঢস 
সমস্ত রিলায় আড্ডার ঢয িহররিকহট ফুশট ওশে ত্াশত্ ঢযল মশল িয় কমাকুমার হলিক আড্ডা িাহাশয় 
ঢগশাও এত্টাই খ্যাহত্মাল িশয় উেশত্ল, ঢকবা আড্ডারই খ্াহত্শর। স্বভাবত্ই সমস্ত আড্ডার সঙ্গী-
সার্ীরাই ঢয যার কাশর্জ খ্যাহত্মাল িশয় উেশত্ াাগশাল। ঢযমল-এই আড্ডা ঢর্শকই র্জে হলশয়হিা ‘হফল্ম 
ঢসাসাইহট’, হেেকাার মূাযশবাধ হলাথয় করশত্ হগশয় ‘কযাাকাটা গ্রুপ’-এর। ত্খ্ল কমাকুমার হলশর্জর 
মশত্া আড্ডা িাহাশয় যাশচ্ছল। সমসামহয়ক মালুশর্রা যখ্ল হলশর্জশের কাশর্জ বযস্ত, ত্খ্ল কমাকুমার 
লবীলশের ঢর্জাগাড় করশিল আড্ডার স্বাশর্থ। ঢকল এত্ আড্ডার প্রশয়ার্জলীয়ত্া? ঢকলই বা এত্ বাশর্জ 
কাশর্জ, কর্ায় সময় লষ্ট করশবল? ত্ািশা কী ত্খ্লও পযথন্ত কমাকুমার হলশর্জর যর্ার্থ প্রকাে মাধযশমশক 
খু্াঁশর্জ পালহল? লাহক সব হকিু ত্রত্হর িশয় উেশাও প্রকাশের উপযুি পহরহস্থহত্র নভাশব হস্তহমত্ 
ঢরশখ্শিল? হলশর্জশক এইভাশব সংযুি রাখ্ার আর হক বা কারা র্াকশত্ পাশর? যখ্ল ত্াাঁর ঢলওয়ার হকিু 
ঢলই আড্ডা ঢর্শক, ঢকবা হেশয়ই যাশচ্ছল, আর মাহত্শয় রাখ্শিল িার্জার রকশমর গাা-গে, কর্াবাত্থায়। 
এ সশবর বাইশর ত্াাঁর হলশর্জর ঘর-সংসার আশি, স্ত্রী আশি, প্রশয়ার্জশলর ত্াহগশে রশয়শি নর্থ 
ঢরার্জগাশরর। ত্খ্ল হত্হল লা কশরল িাকহর, লা ঢকাশলা বযবসা। ত্বুও হলিক আড্ডার র্জলয আড্ডা হেশত্ল 
ঢকাল হবশের্ ত্াৎপশযথ? 
    আমরা াে করব, কমাকুমার আর ৬৫ বিশরর র্জীবলকাশার প্রর্ম ৩৩ বির ঢসইভাশব ঢকাশলা 
হবশের্ ঢেশরিকর সাহিত্যিিথায় লাশমল হল, নর্ি এই কমাকুমার হেেসংসৃ্কহত্র হবহিরিক ঢেশরিক শুধুমারিক িিথাই 
কশরল হল; রীহত্মশত্া আশাাড়ল সৃহষ্টকারী ঢসইসব হেেকমথ, কমাকুমার হিরিকিিথার নসাধারাশের কর্া 
বাশত্ হগশয় সুলীা গশঙ্গাপাধযায় বশাশিল- 
    “একহেল কশার্জ স্ট্রীশট আহম কমাকুমাশরর সশঙ্গ িাাঁটহিাাম এমল সময় প্রখ্যাত্ হেেী ঢগাপাা 
ঢঘাশর্র সশঙ্গ ঢেখ্া। আাাপিাহরত্ার মশধয ঢগাপাা ঢঘার্ িোৎ বাশাল, কমাবাবু আপহল যহে মল হেশয় 
শুধু িহব আাঁকশত্ল ত্া িশা আমাশের ভাত্ মারা ঢযত্।”১৫ 
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    সত্যহর্জৎ রায় ত্াাঁর নহভেত্ার কর্া বাশত্ হগশয় কমাকুমাশরর আাঁকার কর্া উশিখ্ কশরশিল। হত্হল 
আশরা বশাশিল - কমাবাবুর হলশর্জর হফল্ম করার ইচ্ছা হিা। সম্ভবত্ ঢকাশলা হবশের্ কাহিহলর হিরিকরূপ 
হত্হল কেলা করশত্ ভাশাাবাসশত্ল। ‘নভাগীর স্বগথ’ ও ‘ঢেবত্ার গ্রাস’- হলশয় স্বত্ন্ত্র্ভাশব হিন্তাও 
কশরহিশাল। এমলহক ঘশর বাইশরর র্জলয লাহক িার্জার খ্াশলক ঢস্কিও কশরহিশাল। নভাগীর স্বশগথর 
হিরিকরূপ হত্হল ঢভশবহিশাল হকিুটা এইভাশব - কাহিহলর শুরু র্জহমোর গৃহিাীর েবযারিকা হেশয়। েুপাশে 
কাাবল, মাঝখ্াশলর পর্ হেশয় েবযারিকা িাশি কীত্থশলর সশঙ্গ। ঢঝাশড়া বাত্াশস কাাপাত্া আশিাহাত্ 
িশচ্ছ, রাস্তা ঢর্শক খ্ই উশড় হগশয় পাশের মাশে পড়শি। 
    হিরিককে হলশয় কমাবাবুর নসাধারা প্রত্ীকীভাবলার পহরিশয়র ইহত্মশধযই ঢপশয়হি। নভাগীর স্বশগথ 
কাহিহল নংশের, ঢয পহরকেলা ত্ার মশধয ঢঝাশড়া বাত্াশস কাাপাত্া আশিাহাত্ িওয়ার প্রত্ীকী 
বযঞ্জলাটুকু িশাা মৃতু্য যহেও েুিঃশখ্র ঢরাত্শক লাহড়শয় হেশয় হগশয়হিা; হকন্তু মৃতু্য যারিকায় ঢয পূাথত্ার 
নলুভব ত্া কাাপাত্া আশিাহাত্ িওয়ার বযঞ্জলাশক োাঁড় করায়। গ্রাম বাংাায় কাাপাত্া সমস্ত 
পুাযকাশর্জই াাশগ। আর রাস্তা ঢর্শক খ্ই উশড় পাশের মাশে পশড়শি- এর বযঞ্জলাটুকু িশাা, গশের মূা 
হবর্য়বস্তুর সাশপশে নভাগীর হিরর্জীবশলর বাসলাটুকু মাশের প্রান্ত ও প্রান্তশর িহড়শয় পড়া। 
    পহরিককা সম্পােলার কার্জ কশরশিল র্জীবশলর লালা পশবথ। ১৯৩৭ সাশা ভবালীপুর ঢর্শক ‘উষ্ণীর্’ লাশম 
পহরিককা প্রকাে কশরল, ১৯৬৫ সাশা ৭৭/১ মিাত্মা গািী ঢরাড ঢর্শক ‘নঙ্কভাবলা’ লাশম একহট 
গহাত্ত্শের পহরিককা িাাাশত্ল। এিাড়া ‘ত্েন্ত’ লাশম একহট ঢগাশয়িা পহরিককা বার করশত্ল। সত্যহর্জৎ 
রায় বশাশিল- 
    “কর্া বশা ঢেখ্াাম হবশশ্বর ঢগাশয়িা সাহিত্য ত্াাঁর লখ্েপথশা”১৬ 
াে করব, ঢকাশলা বাহলহর্জযক াাশভর ত্াহগে ঢর্শক হত্হল পহরিককা বার কশরল হল; ঢকললা হত্হল এমল 
ঢকাল হবর্য়ধমথী পহরিককা ত্রত্হর করশত্ িাইশিল যা িশব গত্ালুগহত্ক সংসৃ্কহত্িিথা ঢর্শক বযহত্িমী। 
‘উডকাডথ’-এর কাশর্জ ত্াাঁর েেত্ার পহরিয় পত্নী েয়াময়ী মরু্জমোর হেশয়শিল। এমল হক পটহিরিক সংগ্রশি 
ও প্রািীল পট-ইহত্িাস সম্পশকথ ত্র্য সংগ্রশিও র্জীবশলর ঢবে হকিু সময় কাহটশয়শিল। ঢেশের হবহভন্ন 
প্রাশন্তর লালাল ধাত্ব মূহত্থ সংগ্রশির েখ্ হিা। ১৯৬৯ সাশা হলমথাায আিাশযথর ‘বাংাার ঢটরাশকাটা’ 
প্রকাহেত্ িয়, যার পোশেরও ঢবহে পাত্া কমাকুমাশরর ঢাখ্া। 
    এই ঢয হেেসংসৃ্কহত্িিথার হবস্তাহরত্ ঢেশরিক কমাকুমাশরর নবাধ গত্ায়াত্, ত্া হলিক ঢকাল আগ্রিী 
পােশকর মললিিথার হবর্য় িশয় র্াকশত্ পাশর লা; হেেিিথার কাহরগহর েেত্ায় িশম ত্া িশয় উশেহিা 
এক স্বয়ংসমূ্পাথ নহভলব ঢেরিক। হকন্তু সমস্ত ঢেশরিকই হলশর্জশক সাংসৃ্কহত্ক র্জীবশলর নন্তাথীল যারিকার মশত্া 
নন্তরঙ্গ, নন্তাথীল কশর রাখ্শাল। সম্ভবত্ সুলীা গশঙ্গাপাধযাশয়র করা মন্তবয কমাকুমার সম্পশকথ সার্থক 
প্রহত্হিয়া- 
    “আহম মুগ্ধ িশয় আহি, কমাোর িহরশরিকর হেকগুশাা হলশয়, যা আহম স্বাভাহবক িাািাশলর সশঙ্গ 
ঢমাাশত্ পাহরহল। যা যা হত্হল পাশরল হল বা ঢস্বচ্ছায় পারা ঢিশড় হেশয়হিশাল, ঢসই ঢসই হবর্শয়র ওপর 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৪ র্থ  ব র্থ ,  ৩ য়  সং খ্যা ।  ৮ ই  ভা দ্র  ১ ৪ ২ ৫ ,  ২ ৫ ঢে  আ গ স্ট  ২ ০ ১ ৮ । পৃ ষ্ঠা  65 

হত্হল আমার প্রর্জশের নশলশকরই  মশধয একটা গভীর সশিশির সৃহষ্ট কশর ঢযশত্ ঢপশরহিশাল। 
কমাোর র্জীবশল এটাই সব ঢর্শক বড় কার্জ বশা মশল িয়।”১৭ 
    হলহিথধায় বশা বশসল ৩০-৪০ এর েেশকর কহবরা কািারাই বা হক র্জাশল। হবষু্ণ ঢে-ঢক ঢেখ্শাই 
বাশত্ল কী কশর োলপীে পাওয়া যায় বাশবল ভাই। নর্ি হত্হল হক র্জালশত্ল লা এই ৩০-৪০ এর 
েেশকর কহবরাই আধুহলক বাংাা কহবত্া র্জগশত্ আশাাড়ল তু্াশব। কমাকুমার সত্যহর্জশত্র ঢকাল 
িহবশকই খু্ব ভাা বশাল হল। সৃ্মহত্িারাায় সত্যহর্জৎ বশাশিল- 
    “১৯৫৫ সাশা ‘পশর্র পাাঁিাহা’ িহব মুহি পাবার পর নশলকবার নশলক নলুশরাধ সশেও কমাবাবুর 
মশল িহবহট ঢেখ্া সম্বশি ঢকাশলা উৎসাি সোর করশত্ পাহরহল। পশর ত্াশক বাশত্ শুশলহিাাম – একহট 
মারিক েৃেয ভাশাা ঢাশগশি- ঢযখ্াশল নপু-েুগথা হিহলবাস ময়রার হপিশল ধাওয়া কশর।”১৮ 
    এখ্াশল শুধুমারিক কমাকুমাশরর ঢখ্য়াাীপলাশক ঢোর্ হেশা িাশব লা। সত্যহর্জৎ রায় খ্যাহত্মাল িশয় 
ওোর পর হলশেথেলার হবর্শয় কমাকুমাশরর পরামেথ ঢত্া গ্রিা করশত্ল লা, এমলহক একটা সময় পশর 
ঢযাগাশযাগ রাখ্ার ঢিষ্টাও কশরল হল। স্বাভাহবকভাশবই কমাকুমার বযহর্ত্ িশয়হিশাল হকন্তু হত্হল এত্টাই 
সংশবেলেীা ও নহভমালী হিশাল ঢযশকাশলা ঢেশরিক ঢসই নহভমাশলর কর্া বশালহল কাশরা কাশি। 
র্জীবশলর নন্তাথীলত্া ত্াই কমাকুমাশরর সত্তার নন্তগথত্ িশয় রশয় হগশয়হিা হিরটাকাা। ‘হলম নন্নপূাথা’র 
মশত্া র্জলহপ্রয় গে প্রকাহেত্ িবার পর কমাকুমার ‘সহিরিক ভারত্’ পহরিককায় এমল সব গে হাশখ্হিশাল 
ঢযগুহা পাে করশা কমাকুমার সম্পশকথ সমূ্পাথ হভন্ন রীহত্র গেকার কর্াহটশক মালা কহেল িশয় ওশে। 
হিরেয় গশঙ্গাপাধযায় প্রশ্ন তু্শাহিশাল- 
    “ঢাখ্াশক ঢপো হিসাশব ঢলবারও ঢিষ্টা ত্ািশা কশরহিশাল? হাখ্শত্ পারশত্ল লা, লাহক ঢাখ্া িাপার 
র্জায়গার নভাব?”১৯ 
    ঢোলা যায়, ঢেে পহরিককার গেহবভাশগর সম্পােশকর সশঙ্গ বযহিগত্ ঝগড়া িওয়ায় ‘ঢেে’-এ আর 
গে প্রকাে িয় লা। ‘নমৃত্’ পহরিককাশগাষ্ঠী কমাকুমাশরর ঢকাশলা রিলাই িাশপহল কখ্লও। এশেশরিক 
হাহটা মযাগাহর্জল িাড়া ঢকালও র্জায়গা পাওয়া যায় হল। িয়শত্া কমাহেথয়াা মযাগাহর্জশলর আঘাত্ই 
কমাকুমারশক হলরীোর হেশক ঢেশা ঢেয়। ঢগাশয়িা গেরিলার প্রসশঙ্গ সুব্রত্ িিবত্থীর একহট হিহেশত্ 
ঢেখ্া যাশচ্ছ হত্হল হাখ্শিল- 
    “নশলকহেল পূশবথ শুহলয়ািাাম আপহল হডশটকহটভ গে হাহখ্শবল। পহড়বার র্জলয নশপো 
কহরশত্হি।”২০ 
    হিরেয়বাবু এমলটাও লাহক শুশলহিশাল ঢয টাকার র্জলয ঢগাশয়িা গশের নলুবাে আরম্ভ কশরহিশাল 
ঢবলাহমশত্। িয়শত্া এই নভাশবর র্জায়গাটাই িশয় উশেহিা নিংকাশরর; আত্মগহরমার। প্রত্যাখ্যাশলর 
একহট হবপরীত্িম হলশর্জর নন্তরাশা গশড় তু্শাহিশাল হত্শা হত্শা। হলশর্জরই পহরকহেত্ একহট মালুর্ 
ত্রত্হর কশরহিশাল নসংখ্য স্বহবশরাহধত্া হেশয় সহত্যকাশরর কমাকুমারশক আড়াশা রাখ্বার কারশা। 
    নশলক সময় সাহিহত্যক কমাকুমার আশাািলায় বযহিশের রূপ, মালুশর্র স্বভাবধশমথর ধরল আমাশের 
লর্জর এহড়শয় যায়। সাহিহত্যক কমাকুমার মরু্জমোশরর সাহিত্যসংিান্ত ঢয ঢকাশলা হসদ্ধাশন্ত ঢপৌঁিাশত্ 
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ঢগশা নশলক ঢবহে প্রাসহঙ্গক িশয় ধরা ঢেশব মালুর্ কমাকুমার ও ত্াাঁর প্রহত্হিয়া র্জীবশলর স্বয়ংহিয়ত্া। 
র্জীবশলর ঢের্ কুহড় বিশর ঢয সাহিত্য সৃহষ্ট কশর ঢগশিল ত্াাঁর ঢর্শক নশলক ঢবহে গুরুেপূাথ িশয় উেশত্ 
পাশর মালুর্ কমাকুমার ও ত্াাঁর গড়ল। সিীপল িশট্টাপাধযায় নশলক বার বশাশিল - “কমাোর এক-
আধটা গে িাড়া হকিুই পহড়হল!”২১   
    সহত্য কর্া বাশত্ হক পড়ার েরকার কী আশি? িযাাঁ আশি ঢত্া বশটই, হকন্তু ত্া নলয ঢেশরিক। ঢকললা 
রষ্টা কমাকুমাশরর রশস ভরপুর ত্ারা সবাই। মালুশর্র ঢিত্লার স্বরূপ ঢযখ্াশল বযহিশের স্বয়ংহিয় 
কাোশমায় গশড় ওশে, ত্খ্ল মললিিথাও তু্চ্ছ িশয় যায়, মল ঢেওয়া-ঢলওয়ার টালাশপাশড়শল। কমাকুমার 
িিথা ঢসই মল ঢর্শক মশল, হলমথাা ঢর্শক স্বরূশপ, সামঞ্জসয ঢর্শক ত্রবর্শময, পরম্পরা ঢর্শক বযহিশে গশড় 
উশেশিল। 
ত্র্যসূরিক  

1) “কমাকুমাশরর হিহে ৬/৬/৭১ ত্াহরশখ্ কহব সুব্রত্ িিবত্থীশক ঢাখ্া”-কমাকুমার কাকাত্ািঃহপিুটাশলর ইহত্িাস, 
রাঘব বশিযাপাধযায়, আলি পাবহাোর, পৃষ্টা-১৩। 

2) কমাকুমাশরর হিহে, সংকাল  ও সম্পােলা- প্রোন্ত মার্জী ও ঢগৌত্ম মো, আেম, পৃষ্টা-৪৯ 
3) মরু্জমোর েয়াময়ী, আমার স্বামী কমাকুমার, আেম, পৃষ্টা-৪৩ 
4) “কমাবাবু: সত্যহর্জৎ রায়”-কমাকুমার মরু্জমোশরর হিহে, সংকাল ও সম্পােলা- প্রোন্ত মার্জী ও ঢগৌত্ম মো, 

আেম, পৃষ্টা-১১ 
5) ত্শেব, পৃষ্টা-১২ 
6) “রীহত্র রিসয”, প্রবি সংগ্রি: কমাকুমার মরু্জমোর, িিথাপে, পৃষ্টা-৭ 
7) উপলযাস সংগ্রি: কমাকুমার মরু্জমোর, আলি পাবহাোসথ, পৃষ্টা-২৪ 
8) গেসমগ্র: কমাকুমার মরু্জমোর, আলি পাবহাোসথ, পৃষ্টা-৩৪ 
9) মরু্জমোর েয়াময়ী, আমার স্বামী কমাকুমার, আেম, পৃষ্টা-৬৫ 
10)  গশঙ্গাপাধযায় সুলীা, আমার কমাকুমার, ভাশাা বই, পৃষ্টা-১৭ 
11)  োেগুপ্ত েীপঙ্কর, ১৬ লং মযাশিহভা গাশডথি, ত্াাপাত্া, পৃষ্টা-১৭৭ 
12)  ত্শেব, পৃষ্টা-১৭৯ 
13)  ত্শেব, পৃষ্টা-১৮২ 
14)  মরু্জমোর েয়াময়ী, আমার স্বামী কমাকুমার, আেম, পৃষ্টা-৪৩ 
15)  আমার কমাকুমার, সুলীা গশঙ্গাপাধযায়, ভাশাা বই, পৃষ্টা-৪৯ 
16)  “কমাবাবুিঃসত্যহর্জৎ রায়”-কমাকুমার মরু্জমোশরর হিহে, সংকাল ও সম্পােলা- প্রোন্ত মার্জী ও ঢগৌত্ম মো, 

আেম, পৃষ্টা-১২ 
17)  গশঙ্গাপাধযায় সুলীা, আমার কমাকুমার, ভাশাা বই, পৃষ্টা-৩০ 
18)  “কমাবাবু: সত্যহর্জৎ রায়”-কমাকুমার মরু্জমোশরর হিহে, সংকাল ও সম্পােলা-প্রোন্ত মার্জী ও ঢগৌত্ম মো, 

আেম, পৃষ্টা-১৪  
19)  মরু্জমোর হিরেয়, কমাকুমার মরু্জমোর: মুখ্ ও মুশখ্াশের িন্দ্ব, কহবত্ীর্থ, পৃষ্টা-৪৭ 
20)  ত্শেব, পৃষ্টা-৫৮ 
21)  ত্শেব, পৃষ্টা-৬১ 
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মিাশেত্া ঢেবীর ঢ াটগশে মাতৃ্হৃেশয়র িািাকার: ‘বাাঁশয়ল’ ও ‘স্তলোহয়লী’ 
গশের ঢেহিশত্ 
োবহিক পহরহিহত্ 

 
রার্জীব কুমার বযালার্জথী 

এম. এ., হব .এড., ঢেচ্ছাধীল গশবর্ক 
াাভপুর, বীরভূম, পহিমবঙ্গ 

সারসংশিপ 
বাংাা সাহিশত্য মিাশেত্া ঢেবীর ঢ াটগশে সামাহর্জক বাস্তবত্ার ঢেিাপশট মাতৃ্ত্ব নললয মারিকা ঢপশয়শ । ত্ারই 
বহুমাহরিকক রূপ ‘ঢধৌাী’, ‘র্জাহ্নবী মা’, ‘সাাঁঝসকাশার মা’ ইত্যাহেশত্ ত্া েহত্ফহাত্ িশয়শ । এইধারারই 
েহত্হলহধস্থালীয় গে ‘বাাঁশয়ল’, ও ‘স্তলোহয়লী’। ‘বাাঁশয়ল’ গশে একহট ঢগাষ্ঠীর নহেিা ও নজ্ঞত্ার কারশা 
কুসংস্কাশরর ভয়ঙ্কর রূপ ঢডাম- লারী িণ্ডী ও ত্ার পুরিক ভগীরশর্র র্জীবশল কী মমথাহন্তক পহরাহত্ হলশয় এা ত্ারই 
কাহিহল আর ‘স্তলোহয়লী’ গশে নসিায় িত্েহরদ্র ব্রাহ্মা কুাবধূ যশোোর র্জীবশল েশফেলাা মাতৃ্ত্ব কী ভয়াবি 
ও বীভৎস পহরাহত্ ঘটাা ত্ারই র্জীবন্ত কাহিহল ও িুরধার হেহেত্ রূপায়া ঘশটশ । বাাঁশয়ল’ গশে ঢডাম সমাশর্জর 
ঢমশয় নলার্ িণ্ডীশক হলরুপায় িশয় ও বংেপরম্পরাগত্ সংস্কারবশে গ্রিা করশত্ িশয়হ া হপত্ার ঢপো হেশুেব 
সমাহধ ঢেওয়ার কমথ। ঘটলাক্রশম মহান্দর ঢডাম িণ্ডীশক হববাি কশরশ । ত্াশের একমারিক পুরিক ভগীরর্। সমাশর্জর 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন মালুর্ িণ্ডীশক বাাঁশয়ল লাশম নপসত্তা হিশসব হিহহ্নত্ কশরশ । হলর্জথল-হলসঙ্গ মাশে পহরবার ঢ শে 
র্াকশত্ িয়। গশের ঢেশর্ সমাশর্জর সংস্কার ঢয কত্ নসত্য ত্া পহরস্কার িশয় ঢগশ  িণ্ডীর আত্মবহাোশলর মধয 
হেশয়। ‘স্তলোহয়লী’ গশে ব্রাহ্মা সম্প্রোশয়র কাঙাাীর স্ত্রী যশোো োর্থসবথে হৃেয়িীল সমাশর্জর মালুশর্র 
ঢভাগসবথেত্ার কারশা ধলী িাাোরবাহের সন্তালশের েুধ-মা িশত্ বাধয িশয়শ । সংসাশরর িুহন্নবৃহত্তর র্জলয 
যশোোর বীভৎস করুা পহরাহত্ ঘশটশ । ঢব্রস্ট কযান্সাশর আক্রান্ত িশয় হলিঃসঙ্গ ভাশব িাসপাত্াশা মৃতু্য িশয়শ । 
নর্ি ঢস হলশর্জর কুহেহট ও বাবুশের হরিকেহট সন্তালশক হলর্জ স্তশলয াাহাত্ কশরশ । হকন্তু যখ্ল েশয়ার্জল ফুহরশয় 
হগশয়শ  ত্খ্ল ত্ার ঢকউ ঢখ্াাঁর্জ ঢলয়হল। সমাশর্জর িরম োর্থপরত্া ও মালবত্ার হলাথজ্জ লগ্নত্া ফুশট উশেশ । 
নসিায়-েহরদ্র নবস্থায় ব্রাহ্মা ও নন্তযর্জশেহা উভশয়ই সমাশর্জ নলযায়-নত্যািাশরর ও ঢোর্া-বঞ্চলার হেকার িয় 
-ত্ার রূপ আাাো িশাও।   

সূিক েব্দ 
স্তলোহয়লী, বাাঁশয়ল, যশোো, িণ্ডী, মিাশেত্া, কুসংস্কার, মাতৃ্ত্ব, িািাকার, ব্রাহ্মা,নন্তযর্জ 
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মিাশেত্া ঢেবীর ঢ াটগশে মাতৃ্হৃেশয়র িািাকারিঃ ‘বাাঁশয়ল’ ও 
‘স্তলোহয়লী’ গশের ঢেহিশত্ 

রার্জীব কুমার বযালার্জথী 
োধীলত্া-উত্তর ভারশত্ োসশকর িরম নপোসল, ভন্ডাহম, হিিাহরত্া মিাশেত্া ঢেবী েত্যি কশরশ ল। 
মালুশর্র নজ্ঞত্া ও োহরশদ্রযর সুশযাগ হলশয় একশেহার মালুশর্র মুলাফা ঢাাটা, মধযহবত্ত বুহির্জীবীশের 
োর্থহসহিশত্ বুাঁে িশয় র্াকা ও োসশকর েসােপুষ্ট িশয় র্াকার মত্ বযাপারগুহা মিাশেত্া ঢেবী 
নন্তিঃকরা হেশয় উপাহি কশরহ শাল। একারশাই ব্রাত্য ও ঢোহর্ত্-বহঞ্চত্-নসিায় মালুর্গুহার েহত্ 
পিপাহত্ত্ব কশরই সাহিশত্য ত্াশের রূপ হেশয়শ ল। র্াশটর-েেক ঢর্শক আহের-েেক কাাপশবথ বাংাা 
হবিাশরর েহরদ্র আহেবাসী নধুযহর্ত্ স্থালগুহাশত্ ঘুশর, ত্াশের সশঙ্গ বসবাস কশর হবপুা ও হবহিরিক 
নহভজ্ঞত্া নর্জথল কশর িুরধার বুহিমত্তার সশঙ্গ সাহিশত্য নসাধারা রূপ ও ত্রবহিরিকয হলমথাা কশরশ ল। ত্ার 
গশে র্জীবন্ত ও ত্ীক্ষ্ণভাশব এশসশ  সমার্জবাস্তবত্া। ত্ার গশে লারীর মাতৃ্ত্ব বহুমাহরিকক রূশপ েকাহেত্ 
িশয়শ  ‘ঢধৌাী’, ‘র্জাহ্নবী মা’, ‘সাাঁঝসকাশার মা’ ঢদ্রৌপেী, রুোাী এর্জািার ইত্যাহে গশে। আপল নন্তশরর 
মমত্া ও ভাাবাসার হলহবে নলুভূহত্ ঢর্শক গেগুহাশত্ ঢাহখ্কা েত্ন্ত্র েৃহষ্টভহঙ্গশত্ ঢেশখ্শ ল। একহেশক 
ঢযমল ত্াাঁর সাহিশত্য সৃষ্ট লারীশের সুখ্-েুিঃখ্ ঢোর্া-বঞ্চলার  হব িুরধার, ঋরু্জ ও বহাষ্ঠ ভার্ায় হিহরিকত্ 
কশরশ ল নলযহেশক ঢত্মহল লারীর িাহরহরিকক েৃঢ়ত্া, েবা আত্মসম্মালশবাধ, সংগ্রামী মশলাভাশবর হিরিক 
ফুহটশয় তু্শাশ ল। সমাশর্জর হলরন্ধ্র কাহামাহাপ্ত রূপ ঢর্শক র্জীবশলর বাহিত্ রূশপ উত্তরা ঢিশয়শ ল ও 
হেো ঢেহখ্শয়শ ল। 
    মিাশেত্া ঢেবীর ‘স্তলোহয়লী ও নলযালয গে’ (লার্ পাবহাহেং িাউস েকাহেত্, ের্ম েকাে ১৯৭৯, 
হডশসম্বর) সংকাশলর েুহট গে ‘বাাঁশয়ল’ (১৯৭৫ হিস্টাব্দ) ও ‘স্তলোহয়লী’ হলবথািল কশর ঢেখ্াশত্ িাই 
বাস্তব সমাশর্জ মাতৃ্হৃেশয়র িািাকার সূক্ষ্মত্ার সশঙ্গ ঢেহা-হবশভেিীল েৃহষ্টভহঙ্গশত্ হিহরিকত্ িশয়শ । 
একহেশক ‘বাাঁশয়ল’ গশে নন্তযর্জশেহার ঢডাম সম্প্রোশয়র লারী িন্ডীর র্জীবল ও মাতৃ্শত্বর ভয়াবি পহরাহত্ 
এশসশ  ত্াাঁর ঢগাষ্ঠীর নজ্ঞত্ার্জহলত্ বহুযুগ াাহাত্ কুসংস্কার ঢর্শক, নলযহেশক ‘স্তলোহয়লী’ গশে 
ত্র্াকহর্ত্ উচ্চবশাথর ব্রাহ্মা সম্প্রোশয়র কুাবধূ েহরদ্র যশোোর মাতৃ্ত্ব ও র্জীবশলর বীভৎস পহরাহত্ 
ঘশটশ  ত্াাঁর েহরদ্র ও নসিায় নবস্থা, োমীর উেরসবথে োর্থপরত্া ও এই েুবথাত্ায় উচ্চহবত্ত োর্থাশের্ী 
মালুশর্র সুশযাগ ঢলওয়ার কারশা। আশাািয গেেুহট মিাশেত্া ঢেবীর েহত্হলহধ স্িালীয় গে।                      
    মিাশেত্াশেবীর ‘বাাঁশয়ল’ (১৯৭৫ হিস্টাব্দ) গশে নহেিা ও নজ্ঞত্ার কারশা ঢডাম সম্প্রোশয়র 
যুগাাহাত্ ও বংেপরম্পরায় নভযস্ত ভয়ঙ্কর কুসংস্কার হকভাশব ঢডাম রমাী িন্ডীর র্জীবল ও মাতৃ্হৃেশয়র 
ভয়াবি পহরাহত্ ঘটা ত্ার মমথস্পেথী কাহিহল হলপুাভাশব হেহেত্ িশয়শ । নলার্ িন্ডীশক হলরুপায় িশয় 
র্জীবলধারশার র্জলয ও বংেপরম্পরাগত্ সংস্কারবশে গ্রিা করশত্ িশয়হ া হপত্ার ঢপো হেশু-েব সমাহধ 
ঢেওয়ার কার্জ। একই সম্প্রোশয়র মহান্দর ঢডাম িন্ডীশক ঘটলাক্রশম হববাি কশরশ । ত্াশের একমারিক 
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পুরিকসন্তাল িশয়শ  – লাম ত্ার ভগীরর্। পুশরিকর েহত্ ঢেশি নমঙ্গা আেঙ্কায় ঢস ওই কার্জ আর করশত্ 
িায়হল। ত্াই ঢস করুা আকুহত্ কশর োমীশক বশাশ  -          
    ‘ঢমার মল িায়লা গঙ্গাপুরিক  খ্ন্তা ধরশত্, মল িায়লা, হকন্তুক হবধাত্াই ই-কার্জ ঢমাশক হেশয় করাশব, 
ত্া আহম হক করব বুা?’’১ 

    এই উহির মধযহেশয় িন্ডীর নসিায়ত্া েকাহেত্ িশয়শ । িণ্ডী আপল ঢপোয় ও নবস্থায় সন্তুষ্ট লয়, 
ঢস ঢয িাশত্ আপল সন্তালশক আের-যত্ন কশর ঢসই িাশত্ কশর মরা হেশুর ঢেি পুাঁশত্ হেশত্ 
মালহসকভাশব িরম বযহর্ত্ িশয়শ । উি ঢপোর সশঙ্গ যুি ঢর্শকও ত্াাঁর মাতৃ্হৃেশয়র মমত্া ও ঢেি 
এত্টুকুও কশমহল, ঢাহখ্কার ভার্ায় – 
    “ভগীরশর্র কর্া মশল কশর ওর েহত্হট হেশুর র্জলয কষ্ট িয়। যহে বটত্াায় ঢবহে সময় র্াকশত্ িয় 
ওর বুক েুশধ টলটল কশর। মুখ্ হলিু কশরও গত্থ কশর ও বাপশক মশলমশল ঢোর্ ঢেয়।শমশয়শক ঢকল ঢস 
এই হলষু্ঠর কাশর্জ ব্রত্ী কশর ঢগা?” ২     
        িন্ডীর কাশ  ঐ কার্জহট হ া হলোরুা যন্ত্রাাকর ও হলষু্ঠর। িণ্ডী বারবার ত্াাঁর োমীর কাশ  ঐ 
ঢপো ঢর্শক সশর আসার কর্া বাশাও ঢকউই সংস্কারবেত্ ত্াাঁর কর্ায় ঢকাল গুরুত্ব ঢেয়হল –  
    “আপলারা নলয মালুর্ ঢেশখ্ াাও, ঢমার ঢমাল ওশে লা। িণ্ডী একর্াও বশাহ া একহেল। হকন্তু ওর 
কর্া ঢকও কাশল ঢেয়হল।’’ ৩ 

    গশের ের্ম ঢর্শকই িণ্ডীর মাতৃ্হৃেশয়র গভীরত্ার পহরিয় রশয়শ , বারবার আশবেল কশরও ত্াাঁর 
মাতৃ্-হৃেশয়র ডাশক সমার্জ ঢকাল গুরুত্বই ঢেইহল। এমলকী ত্াাঁর োমীও ঢকাল গুরুত্ব ঢেয়হল, ঢাহখ্কার 
ভার্ায় – 
    “িন্ডী ঢবেী কাাঁেশা বাত্-ঢত্া -মালীর বংশে ঢত্া ঢকউ াাই ঢক আসশব শুহল?” ৪  
    িণ্ডীশক ত্াাঁর  োমীও বাধয কশরশ  বংে পরম্পরায় কশর  আসা হলষু্ঠর ঢপো িাহাশয় ঢযশত্। োমী 
মহান্দর সমাশর্জর সংস্কার িশত্ মুি িশত্ ঢত্া পাশরই হল বরং সংস্কাশরর োস িশয় হলর্জ স্ত্রীর 
মাতৃ্হৃেশয়র হেকহট একবাশরর র্জলযও হফশর ঢেখ্া লা। নর্ি িণ্ডী মাতৃ্শত্বর েহিশত্ বহায়াল িশয় আপল 
হৃেশয়র োহবশক বহাষ্ঠভাশব েকাে করশত্ ঢপশরশ । এখ্াশলই যুগাাহাত্ কুসংস্কাশরর উশিথ মাতৃ্শত্বর 
র্জয় ঢঘাহর্ত্ িশয়শ ।  ঘটলাক্রশম িণ্ডীর র্জীবশল এক হলোরুা বযাপার ঘশটশ । ত্াাঁর গ্রাশম যখ্ল বসন্ত 
ঢরাশগর োেুভথাব ঘশটশ , ত্খ্ল মহান্দশরর এক জ্ঞাহত্শবাশলর ঢমশয় ঢবোশত্ এশস ঢসও বসন্ত ঢরাশগ 
আক্রান্ত িয়। িণ্ডীর সশঙ্গ ঘহলষ্ঠত্ার র্জলয ঢস আপল র্জীবশলর পশরায়া লা কশর ঢরাগ হলরামশয়র আোয় 
গ্রাশমর হবধাল নলুসাশর হেত্াাত্াায় হলশয় যায়, পশর ঢমশয়হট মারা যায়। িণ্ডীর ঢমশয়হটশক বাাঁিাশলার 
আোা ঢিষ্টাশক ঢকাল েকার েীকৃহত্ ঢত্া ঢেওয়া িয়ই হল উপরন্তু ওই মৃতু্যর র্জলয সমার্জ ও আত্মীয়-
পহরর্জল িণ্ডীশকই োয়ী কশর, ঢাহখ্কার ভার্ায় – 
    “ভীরু কুসংস্কাশর নি মালুর্গুহা ভীত্ ঢিাখ্ লাহমশয় হফসহফস কশর বশাহ া - টুকহলশক মাহট হেবার 
কাশা ঢত্ামার বুক িশত্ েুধ মাহটশত্ পো ঢকল?” ৫    
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    নলযায়ভাশব োপ্ত এই নপবােই িণ্ডীর র্জীবলশক নহভেপ্ত ও ভয়াবি কশর তু্াা। ঢাহখ্কা সমার্জশক 
ত্ীব্র হবি কশরশ ল। িণ্ডী সমাশর্জর এই আিরশা মশমথ বযহর্ত্ িশয় ত্ীব্র ঘৃাায় ও হবস্মশয় ত্াাঁর ঢপো ত্যাগ 
কশরল। সমাশর্জর নলযায়, কুসংস্কার ও নিত্ার হবরুশি এই বহাষ্ঠ েহত্বাশের মশধয িণ্ডীর মালহসক 
েৃেত্ার পহরিয় পাওয়া যায়। পূবথপুরুশর্র নহভোশপর সম্ভাবলাশকও ঢস ভয় কশরহল, ঢস বশাশ :  
    “হপহত্তপুরুশর্র োপ ঢমাশক াাগুক, ডর কহর লা। উ কার্জ ঢ শে হোাম আর্জ িশত্।’’৬ 

র্জাত্শপো ঢ শে ঢেওয়া ত্াাঁর র্জীবশল কত্টা ভয়ঙ্কর পহরাাম ঢডশক আলশত্ পাশর ত্া ঢস কেলাও করশত্ 
পাশরহল। পহরাাশম িণ্ডীশক সমার্জ ‘বাাঁশয়ল’ লামক নপসত্তা হিসাশব হিহহ্নত্ কশর। িণ্ডীর বযহিসত্তা ও 
বযহিোত্ন্ত্রয সমাশর্জর কাশ  িরম োহস্ত পায়। মহান্দশরর মুখ্ ঢর্শকও োট্টাচ্ছশা নপবােহট শুশল ঢস ত্ীব্র 
েহত্বাে কশর, এ নপবাে ত্াাঁর মাতৃ্সত্তার েহত্ িরম নবমাললা, ত্াই উশত্তর্জলায় রাশগ েুিঃশখ্ ঢস 
বশাশ :  
    “আহম বাাঁশয়ল? আহম ঘশরর ঢ শা ঢফশা, মরা ঢ শাশক েুধ ঢেই, মরা ঢ শা হলশয় ঢসািাগ কহর? 
আহম বাাঁশয়ল?” ৭    
    সমাশর্জর ঢিাশখ্ ‘বাাঁশয়ল’ নপবাে পাওয়ার ফােরূপ গাাঁশয়র বাইশর হলর্জথল মাশে িাাা ঘশর একা 
ঢরশখ্ আসা িয়, ত্াাঁর র্জলয হলহেথষ্ট হসধা ঢরশখ্ িশা আসা িয়, মালুশর্র পাোশলা হসধা  াগশা কুকুশর 
ঢখ্শয় হলশা িণ্ডী নভুি র্াকশত্ বাধয িয়; পশর্ ঢবর িশত্ িশা ত্াশক হটল বাহর্জশয় ঢযশত্ িয়, যাশত্ 
মালুর্ সশর ঢযশত্ পাশর, কারা বাাঁশয়ল ঢিাশখ্র েৃহষ্টপাশত্ মালুশর্র রি শুশর্ হলশত্ পাশর। মা র্াকশত্ও 
মাশয়র মমত্া, ঢেি-ভাশাাবাসা ঢর্শক হেশু ভগীরর্শক বহঞ্চত্ কশরশ  সমার্জ। পুরিক ভগীরর্শকও সরাসহর 
ঢিাশখ্র ঢেখ্া ঢেখ্শত্ পায়হল। োমী মহান্দর মিকুমার াােঘশর সরকাহর কমথিাহর, ঢস উপহর ঢরার্জগার 
হিশসশব মোর িাে-খু্হা কঙ্কাা ঢমাটা টাকা াাশভ হবহক্র কশর। নর্থনলহত্কভাশব োবাম্বী িশয়ও ঢস 
সংস্কাশরর উশিথ উশে স্ত্রী ও সন্তাশলর েহত্ লযাযয হবিার ঢত্া করশত্ পারাই লা উপরন্তু স্ত্রীর নপসত্তা-
নপবাে হবলা েশে ঢমশল ঢলয়। সমাশর্জর সকশার নপবাশে িণ্ডীও হলশর্জশক নপসত্তা বশা হক ুটা মশল 
করশত্ র্াশক – এমল হলমথম আঘাশত্ ত্াাঁর সমস্ত হক ু ঢযল ওাটপাাট িশয় যায়। ত্াই  পাশ  ভগীরশর্র 
ঢকাল িহত্ িয়, ঢসই ঢেি-আেঙ্কাশত্ই ঢস পুরিকশক র্জশার  ায়ার মধযহেশয় ঢেশখ্ সন্তাল বাৎসায ঢমটাশত্ 
বাধয িয়। এখ্াশলই িণ্ডী িশে েীাথ, র্জীবন্ত মালবী। 
    মহান্দরও রশিমাংশস র্জীবন্ত মালুর্; ঢস নজ্ঞত্ার্জহলত্ কুসংস্কাশর হবোস ও স্ত্রীর েহত্ ভাশাাবাসার 
িশে েীাথ িশয়শ । েূলয  মাশের হেশক ঢিশয় ঢিশয় আকাশে ও মাশে হক ঢযল খু্াঁশর্জশ , ত্ারপর ভগীরর্শক 
বাা – 
    “আহম আশগ হলমায়া-হলোয় হ াু র্জালাু বাপ। ঢত্ার মা হ া তু্রু্ তু্রু্ ফযাশলশক কালত্। হবশধশত্র 
হবিার।” ৮ 

    েূলয মাশের হেশক ঢিশয় র্জীবশল হেয়ত্মার নলুপহস্থহত্র্জহলত্ েূলযত্া উপাহি কশরশ , হকন্তু বারবারই 
‘হবধাত্ার হবিার’ বশা মলশক সান্ত্বলা হেশয়শ । আসশা সমাশর্জর নি-কুসংস্কারশক ঢস নহত্ক্রম করশত্ 
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পাশরহল, ঢসই মালহসক েহি ত্াাঁর ঢলই। হকন্তু স্ত্রীর ওই করুা নবস্থার র্জলয িাহুত্াে কশরশ । মহান্দর 
হিত্ীয়বার হবশয় করশাও ত্াাঁর সুন্দরী ের্মা স্ত্রীশক ভুাশত্ পাশরহল। ঢাহখ্কার ভার্ায়- 
    “নশলক েুিঃশখ্ মহান্দর ঢডামপাোর সবশিশয় কুৎহসত্ ঢমশয়হটশক সাঙা কশরশ । ……ঢডামপাোর 
সবশিশয় সুন্দরী ঢমশয়হট বাাঁশয়ল িশয় যাবার পর মহান্দর আর রূপসী ঢমশয় ঢেখ্শত্ পাশর লা।’’৯ 

    িণ্ডী-মহান্দশরর োম্পত্য র্জীবশল ভগীরর্শক হলশয় সুশখ্র ঘর ত্ারা ঢবাঁশধহ া - মহান্দশরর সংাাশপ 
ঢসই র্জীবশলর করুা পহরাহত্র র্জলয িািাকার ফুশট উশেশ , হিত্ীয় হবশয় কশরও িণ্ডীশক ভুাশত্ পাশরহল:  
    “ত্ারপর সমার্জ উশক ঢবাত্াা হলশয় ঢগা বাপ। র্জালাু এশকা িশত্ হস র্জযামল ডরাও, হস 
এশকবাশর এশকা িশয় ঢগা। উই উি ঢোল বাাঁশয়ল গাল গায়।’’ ১০   
    উপশরর সংাাপ ঢর্শক স্পষ্ট ঢয, সমাশর্জর িাশপ স্ত্রীর ঐ পহরাহত্ মালশত্ বাধয িশাও মহান্দর 
নন্তিথশে েীাথ িশয় রিমাংশসর র্জীবন্ত মালুর্ িশয় উশেশ । পহরহস্থহত্র হেকার মহান্দশরর র্জলযও 
পােশকর সিালুভূহত্ র্জাশগ। 
    পুরিক ভগীরর্ মহান্দশরর হেহিত্-সংস্করা। ঢস োর্হমকভাশব সমাশর্জর কুসংস্কাশরর েভাহবত্ িশাও 
পরবত্থীশত্ ঢস ত্া কাহটশয় উশেশ । ঢাহখ্কা ভগীরশর্র হবেযাাশয় পোশুলা করার  হব এাঁশকশ ল। 
ঢাহখ্কার “র্জগশমািশলর মৃতু্য ও ত্ারপর” গশে ঢোর্কশেহা বুহঝশয় হেশয়শ  কশারার ইশেকেল হলশা 
ত্াশের পুরুর্ত্ব লষ্ট িশব। ঢাখ্াপো হেখ্শত্ িাইশা ত্াশের উপশর ঢলশম আশস মৃতু্য। হপহ শয় পো 
মালুর্গুশাা হলরাোয় হলমহজ্জত্ িয় ত্া ত্াাঁর হবহভন্ন সৃহষ্টশত্ সিশর্জই ঢিাশখ্ পশে। এই গেহটশত্ হলরাো 
ঢর্শক উত্তরশার হেো আশ ।  হেিাাাভ কশর ভগীরর্শক কুসংস্কারমুি ঢিত্লার আশাায় উদ্ভাহসত্ িশত্ 
ঢেখ্া যায়। ঢাহখ্কা সমাশর্জর েহত্ কুসংস্কার ঢর্শক মুহির পর্ হলশেথে কশরশ ল ঢত্শরা ব র বয়সী 
ভগীরশর্র সরকারী সু্কশা ঢাখ্াপো করার বাত্থা হেশয় – 
    “ঢসই ঢাখ্াহট পশে ভগীরর্ র্জালশত্ ঢপশরহ া উহলে ঢো পঞ্চান্নর নচু্চৎ আইশলর পর ঢর্শক ওরা 
ঢকউ আর নচু্চৎ লয়।’’১১ 

    ভগীরর্ আরও “ঢর্জশলহ া ভারত্ীয় সংহবধাল বশা একটা হর্জহলস আশ , ত্ার ের্শমই একটা 
ঢমৌহাক নহধকাশরর কর্া স্পষ্ট কশর ঢাখ্া আশ , ত্ারা লাহক সবাই সমাল।’’১২ 

    ঢাহখ্কা এই ‘লাহক’ েব্দ হেশয় িণ্ডীর ঢোীর মালুর্শের নবস্থার কারাশক ঢযল হলশেথে কশরশ ল। 
ঢাহখ্কা সরকারী সু্কা-হেিকশের মালহসকত্ার লগ্ন রূপ তু্শা ধশরল, হেিক-হেহিকাগা পুাঁহর্গত্ ঢয 
হেিা োল কশরল ত্ার একটুও পাাল কশরল লা, উপরন্তু ভগীরশর্র মশত্া েহরদ্র, নসিায়  ারিকরা 
সমমযথাো ঢত্া পায়ই লা বরং ঘৃহাত্ িয়- 
    “ভগীরর্রা র্জাশল সিপাহেরা বা মাস্টাররা ওশের একটু েূশর বসাই প ন্দ কশরল। এই সু্কশা 
নলযর্জাশত্র ঢ শারা ঢলিাত্ গরীব বা নপারগ লা িশা আশস লা। আসশব ঢকল? এখ্ল িাহরহেশক 
ইসু্কা।”১৩ 
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    হবেযাায় হেিাবযবস্থার লগ্ন রূপ ফুশট উশেশ । পুাঁহর্গত্ হেিার েসার ঘটশাও মালহবক ও সামাহর্জক 
লূযলত্ম মূাযশবাশধরও হবকাে ঘশটহল। ঢাহখ্কার সাহবথক, সুগভীর, হলখু্াঁত্ ও বাস্তব েৃহষ্টভহঙ্গর েকাে ঢেখ্া 
যায়। 
    ভগীরশর্র হিন্তাভাবলা ও কর্াবাত্থার আশাায় ত্াাঁর হপত্া মহান্দশরর হলশর্জশক ‘নশযাগয’ বশা মশল 
কশরশ ; ঢস আশত্মাপাহিশত্ েবৃত্ত িশত্ সশিষ্ট িশয়শ । োর্হমক আচ্ছন্নত্া কাহটশয় কুসংস্কারমুি মল ও 
মাশয়র েহত্ নশমাঘ টাশল ঢস ত্াাঁর মাশয়র গাশলর মমথস্পেথী সুর শুশল সব ভয় তু্চ্ছ কশর মাশয়র কাশ  
 ুশট ঢগশ । মা ত্াাঁশক নহলষ্ট আেঙ্কায় বারবার হফশর ঢযশত্ বশাশ , হকন্তু ঢস ত্া মাশলহল, ঢস বহাষ্ঠত্ার 
সশঙ্গ বশাশ  – 
    “আহম এখ্ল ইসু্কশা পহে। আহম ভাশাা ঢ শা। আমার ভয় লাই।’’১৪ 

    গশের পহরাহত্শত্ িণ্ডী আপল োা হেশয় ঢেল র্াহমশয় হলর্জ ঢগাষ্ঠীর ঢেল ডাকাহত্র পহরকেলা 
বালিাা কশরশ ; ঢস নমল ঘৃায ও সবথশলশে কাশর্জর র্জলয আপল সমার্জশক হধক্কার র্জাহলশয়শ । ভগীরর্ 
ত্াাঁর মাশয়র সুকশমথর র্জলয সরকার েেত্ত পুরস্কার হলশত্ েৃঢ়ত্ার সশঙ্গ এহগশয় এশসশ , হলহিথধায় 
বহাষ্ঠত্ার সশঙ্গ ঢস ঢঘার্াা কশরশ  ঢয ত্াাঁর মা িণ্ডীোসী। সংস্কারহট ঢয কত্ নসত্য ত্া পহরস্কার িশয় 
ঢগশ । 
    ‘স্তলোহয়লী’ গশে যশোো ত্র্াকহর্ত্ উচ্চবংেীয় িত্েহরদ্র ব্রাহ্মা কুাবধূ। সংসাশরর ভরাশপার্শার 
র্জলয হলশর্জর বুশকর েুশধর হবহলমশয় আিার-সামগ্রী ঢর্জাগাে কশর। ধলী িাাোর বাহের সন্তালশের কাশ  
ঢস িশয় উশেশ  েুধ-মা। ঢসখ্াল ঢর্শকই ঢেহরত্ রসে হলশয় েু’পািারা োমী ও ত্াাঁর হলর্জ সন্তাল 
েহত্পাাল কশরশ । ধলী িাাোর বাহের সন্তালশের কাশ  ঢস িশয় উশেশ  েুধ-মা। িাাোর বাহের ঢ াট 
ঢ শার গাহে িাাাশলার সশখ্র উচৃ্ছঙ্খা খ্ামশখ্য়াহাপলায় িাকায় হপষ্ট িশয় যশোোর োমী কাঙাাীর েুহট 
পা বাে হেশত্ িশয়শ , এর র্জলয োয়ী িাাোর বাহডর লতু্ল র্জামাইশয়র সু্টহডশবকার গাহে এবং ভরেুপুশর 
বাহের ঢ াট ঢ শার িোৎ িাাক িওয়ার আকাঙ্খা। ধলী মালুশর্র খ্ামশখ্য়াহাপলায় নসিায় মালুশর্র 
র্জীবল ঢয েুহবথসি িশয় ত্ার র্জীবন্ত রূপ এখ্াশল পাই। পা েুহট িারাশলার ফাশ্রুহত্শত্ কাঙাাীর ময়রার 
ঢোকাশলর কার্জহট িশা যায়। িাাোর কত্থা ত্াাঁর র্জীহবকার সংস্থাল কশর ঢেবার েহত্শ্রুহত্ হেশয় ত্া 
পাাল কশর হল। িাাোর কত্থা যত্হেল ঢবাঁশি হ শাল র্জীবলধারশার  র্জলয হক ু উপকরা কাঙাাীর 
বাহেশত্ পাহেশয় হেশত্ল, হকন্তু িাাোর কত্থা মারা যাবার পর পশর্ বশস কাঙাাীর সংসার। এই েুরবস্থার 
সমশয়ও যশোো একাবারও ত্াাঁর োমীশক ঢোর্াশরাপ কশরহল, ঢস পহত্গত্োাা স্ত্রী। ঢাহখ্কার ভার্ায় – 
    “হেশুশের ত্শর ঢযমল, কাঙাাীর ত্শরও ঢত্মহল মমত্া ত্াাঁর বুশক উ শা ওশে।’’১৫ 

 ঢাহখ্কা যশোোর িহররিক বাথলা কশরশ ল এইভাশব – 
    “যশোো এশকবাশর ভারত্ীয় রমাী, ঢয রমাীর যুহি-বুহি-হবিারিীল োমীভহি ও সন্তালশেশমর কর্া; 
নোভাহবক ত্যাগ-হত্হত্িার কর্া, সত্ী-সাহবরিকী-সীত্া ঢর্শক শুরু কশর হলরূপা রায় ও িাে-ওসমালী পযথন্ত 
সকা-ভারত্ীয় লারী র্জলসমাশর্জ র্জাহগশয় ঢরশখ্শ ল।’’১৬ 
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   এই যশোো িাাোর কত্থা মারা যাবার পর ঢপশটর োশয় ঢযশকাশলা কাশর্জর ঢখ্াাঁশর্জ িাাোর বাহেশত্ 
হগহন্নর কাশ  ঢগশ । িাাোর হগহন্ন ত্াাঁর নসিায় নবস্থার সুশযাগ হলশয়শ । িাাোর হগন্নীর োর্থপরত্ার, 
হলষু্ঠরত্ার ও িরম হৃেয়িীলত্ার পহরিয় আমরা পাই- 
    “ত্াাঁর ঢ শার েুপুশর বাই িাগাশলা ঢোশর্ কাঙাাীর পা ঢগশ  একর্া হত্হল পুশরা মাশলল লা। 
………মুগ্ধ ঈর্থায় যশোোর মযামাা ঢপাশর্জকোল ঢেশখ্ল ও বশাল, ‘কামশধলু কইরা ঢত্ামায় পাোয়হ া 
হবধাত্া। বাাঁট টালশাই েুধ।’’১৭ 

    যশোোর ‘সারপ্লাস’ েুশধর কর্া শুশল িাাোর হগন্নীর ঢমর্জ ঢ শা ত্াাঁর স্ত্রীর ক্রমােয় গভথাধাল ও 
রূপ-াাবশাযর সমেয় রিার পর্ ঢপশয় যাল। িাাোরশের ঢমর্জশ শার ঢভাগ ও াাাসাসবথে মালহসকত্ার 
পহরিয় ঢমশা। হলরুপায়, নসিায় ও িত্েহরদ্র ব্রাহ্মা কুাবধূ যশোো কায়স্থ বাহের েুধ-মা িবার েস্তাব 
ঢপশয় ঢযল িাশত্ িাাঁে ঢপশয় যাল। হলশর্জর স্তলেুহটশক মিাঘথ মশল কশরল, কারা ত্ার হবহলমশয় োপ্ত 
খ্াবাশর ত্াাঁর সন্তাল ও োমীর িুহন্নবৃহত্ত িশব। ের্শম ইত্স্তত্ করশাও োপ্ত হর্জহলসপশরিকর বির ঢেশখ্ 
উেরসবথে নিম োমী রার্জী িশয় যাল। যশোোর বুশকর েুশধর সরবরাি নিুন্ন রাখ্শত্ কাঙাাী ব্রহ্মভাশব 
কামিহরত্ার্থ কশর এশকর পর এক সন্তাশলর র্জন্ম হেশয় যাল। ঢাহখ্কা ত্ীব্র বযশঙ্গ হবি করশত্  াশেল হল। 
হত্হরে ব র বয়শস যশোো কুহেবার আাঁতু্ে ঘশর েুশকশ । োমীর রান্না করা ভাত্-বযেল ঢখ্শয় যশোোর 
নবস্থা বাথলা করশত্ হগশয় ঢাহখ্কা সমার্জ ও রাষ্ট্রবযবস্থার মুশখ্াে খু্শা হেশয় ত্ীক্ষ্ণ হবদ্রূশপ হবি কশরল- 
    “যশোো েত্যি রাাঁধা ভাত্ বযেল ঢখ্শয় হপ ডবু্ল্য নহফসাশরর বযাঙ্ক নযাকাউশের মশত্া ফুশা ঢফাঁশপ 
উো।’’ ১৮ 

     এখ্াশল একহেশক ঢঘার োহরশদ্র র্জীবশলর হবপন্নত্া ও নলযহেশক েুলথীহত্গ্রস্ত েোসশলর িরম বযর্থত্া 
ও ধলসম্পশের নসমবণ্টশলর র্জীবন্ত বাস্তব হিরিক ফুশট উশেশ । িাাোর বাহের হিরিক ত্ৎকাাীল 
ধলীসমাশর্জর েহত্হলহধত্ব কশরশ । সমাশর্জর মূাযশবাশধর িরম নবিশয়র রূপ ধরা পশেশ । হলাথজ্জ 
ঢভাগসবথেত্াশক ঢাহখ্কা তু্শা ধশরল- 
    “ত্াাঁশের ঢগাপাারা যশোোর স্তশলয াাহাত্ িশচ্ছ বশা ত্ারা যশর্চ্ছ ঢগাপাা িশত্ পাশর হব ালায়। 
বউশের ‘লা’ বাার আর মুখ্ রইা লা।’’১৯  
    িাাোর হগহন্ন মারা যাবার পর যশোোর র্জীহবকার ঢের্ ভরসাটাও আর রইা লা। যশোোর র্জীবশলর 
পট পহরবত্থল ঘশট ঢগা। হগহন্নর লাত্শবৌমারা সন্তাল উৎপােল হলয়হন্ত্রত্ কশরল, সুত্রাং েুধ-মাশক ত্াাঁশের 
আর েশয়ার্জল ঢলই। িাাোর বাহের একান্নবত্থী পহরবাশর ভাঙল ধশর, ঢয-যার প ন্দ-মশত্া স্থাশল লতু্ল 
বাহে বাহলশয় পৃর্ক িশয় নলযরিক বসবাস করশত্ র্াশক। যশোোর সংসাশর নভাব ত্ীব্র িশয় উো, সশঙ্গ 
সশঙ্গ সংসাশর োমী-স্ত্রীশত্ তু্মুা কাি শুরু িশয় যায়। কাঙাাী ত্াাঁর স্ত্রীর এত্ হেশলর নবোশলর ঢকাল 
মূাযই হো লা। যশোোশক ত্াাঁর োমী ঢকালহেল ভাশাাবাশসহল, কামতৃ্হপ্তর র্জলয বযবিার কশরশ  - োমীর 
বযবিাশর ত্া েকাে ঢপা। যশোো ত্াাঁর োমীর মহন্দশরর কাশর্জ িাশত্িাত্ হমহাশয় সিশযাগী িশত্ িাইশা 
োমী নশ্লীা ভার্ায় হত্রস্কার কশর। যশোো োমীর েহত্ নহভমাশল হত্লহেল উপবাস করশাও কাঙাাী 
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একহটবাশরর র্জলযও ঢখ্াাঁর্জ ঢলয়হল। যশোো ত্াাঁর ঢ াট ঢ শার কাশ  োমীর ঢখ্াাঁর্জ করশা কাঙাাীর 
িহরশরিকর লগ্নরূপ ফুশট ওশে- 
   “শুশয় আশ । ঢগাাাপী মাসী বাবার হপশের ঘামাহি ঢগশা হেশচ্চ।’’২০  
    কাঙাাী পহত্ব্রত্া, মমত্াময়ী েুিঃখ্-হেশলর পরমবিু লারী যশোোর ভাশাাবাসার ঢকাল মূায ঢত্া 
ঢেয়ইহল উপরন্তু নবমাললা কশর লশরশলর ঢবালহঝ ঢগাাাপীর সশঙ্গ কামলায় মশর্জশ । যশোোর বুঝশত্ 
হবনু্দমারিক নসুহবধা িয়হল ঢয, িাাোর বাহের সশঙ্গ সশঙ্গ োমীর কাশ ও ত্াাঁর েশয়ার্জল ফুহরশয়শ । 
কাঙাাীর  উেরসবথেত্া, োর্থপরত্া গশের পরশত্ পরশত্ ফুশট উশেশ । পহরাহত্শত্ যশোো ঢিাশখ্র 
র্জশা হেলাহত্পাত্ কশর, েুধ-মা র্জীবশলর কর্া ভুাশত্ পাশরলা। ঢস সমস্ত আত্মসম্মাল হবসর্জথল হেশয় 
িাাোর বাহেশত্ ঢযশি কার্জ হলশত্ হগশয়শ  শুধুমারিক িুহন্নবৃহত্তর র্জলয। যশোোর িূডান্ত নসিায়ত্া ফুশট 
ওশে। লকুশাের হেশবর কাশ  মৃতু্য কামলা কশরশ । িাাোর বাহেশত্ র্াকাকাাীল িরম হলরাোগ্রস্থ 
নবস্থায় যশোোর ঢব্রস্টকযান্সার ঢরাগ ধরা পশেশ । কাঙাাী শুশল োর্হমক েহত্হক্রয়ায় কান্নাকাহট শুরু 
কশরশ  কারা ত্াাঁর হৃেয় আিত্ই িশয় হ া ঢগাাাপী েত্ারাা কশর কাঙাাীর সবথে হলশয় হলিঃে কশর 
পাহাশয় যাওয়ায়। কাঙাাী িহররিকহট এখ্াশলই সামহয়কভাশব িশাও মালহবক িশয়শ । িাাোর বাহে 
ঢর্শকই যশোোশক িাসপাত্াশা ভহত্থ করা িশয়শ । হিষ্ট, েীাথ, কাত্র যশোোশক ঢেশখ্ নত্ীশত্র সুখ্-
সৃ্মহত্ স্মরা কশর কাঙাাী সংশবেলেীা িশাও যখ্ল ডািাশরর কাশ  ঢর্জশলশ  যশোো আর বাাঁিশব লা 
ত্খ্ল মল ঢর্শক ত্াাঁশক হলমথমভাশব বাে হেশয়শ । এই েুহেথশল হলশর্জর কুহেহট ও বাবুশের হরিকেটা সন্তাল 
ঢকউই ঢখ্াাঁর্জ ঢলয়হল। মাতৃ্ত্ব-সবথে যশোো মৃতু্যেযযায় উপাহি কশরশ  এক হলমথম বাস্তব সত্য – 
    “েুধ হেশা মা িয়, স---ব হমশ  কত্া। লা ঢলপাা ঢগাপাারা ঢেশখ্, লা বাবুর ঢ শারা উাঁহক ঢমশর 
এট্টা কত্া শুশধায়।’’২১ 

    ডািারশের কর্ায় স্পষ্ট িয় নত্যহধক স্তলোলই বুশক স্তল-কযালসাশরর কারা িয়শত্া লয়, হকন্তু স্তশল 
কযালসার নত্যহধক স্তলোশলর র্জলযও িশত্ পাশর। ডািারশের হবহস্মত্ কশর পিাগাা েুগথিময় স্তল-
কযালসার হলশয় একমাস হলিঃসঙ্গ নবস্থায় ঢবাঁশি হ া যশোো। রাত্ এগাশরাটায় মারা যায় ঢস হলবথািব 
নবস্থায়। এই বীভৎস করুা পহরাহত্র েহত্ নত্যন্ত সংশবেলেীা ঢাহখ্কা কৃষ্ণ-যশোোর ঢপৌরাহাক 
নলুর্ঙ্গ এশল সমার্জ-সংসারশক ত্ীক্ষ্ণ বাকয-বাশা হবি কশরল- 
    “হবেসংসারশক েুশধ পাাশা যশোো িশত্ িয়। হলবথািশব একাা মরশত্ িয়, মুশখ্ র্জা হেশত্ ঢকউ 
র্াশক লা।’’২২ 

    যশোোর ঢয ককথটশরাগ ঢস ঢরাগ সমাশর্জর রশন্ধ্র রশন্ধ্র। এই ঢরাগ যশোোর েত্ীশক সমাশর্জর 
সম্পশের নসমবণ্টল, মালবত্ার হলিঃসীম নধিঃপত্ল ও মূাযশবাশধর নবিয়শক ইহঙ্গত্ কশর। এই গশে 
ঢোর্া ও সামাহর্জক নবিশয়র ঢয রূপ ত্া একই ভাশব সমগ্র ঢেে এবং কাশারও। 
    আশাািয গেেুহটর ঢকন্দ্রীয় হবর্য় েুহট মা িণ্ডী ও যশোোর র্জীবশলর করুা কাহিলী। িণ্ডী নন্তযর্জ 
সম্প্রোশয়র ঢডাম র্জাহত্র লারী ও এক সন্তাশলর ঢেিময়ী মা। ঢস সমাশর্জর কুসংস্কাশরর হেকার িশয়শ -
ত্াাঁর র্জীবশল মমথাহন্তক পহরাহত্ ঢলশম এশসশ । নলযহেশক ‘স্তলোহয়লী’ গশে যশোো সমাশর্জ উচ্চবংেীয় 
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ব্রাহ্মা কুাবধূ। ঢস নশলকগুশাা সন্তাশলর মা। ত্াাঁর র্জীবশল ভয়াবি পহরাহত্ ঢলশম এশসশ  ত্াাঁর োমীর 
িরম োহরদ্র।  সমার্জ নসিায় নবস্থার সুশযাগ হলশয়শ ।  ত্াাঁর োমীর োর্থপরত্া ভয়াবি পহরলহত্শক 
ত্ীব্রত্র কশরশ । নত্যািার ও নলযাশয়র রূশপর পার্থকয আশ  হকন্তু েুই ঢেহার নসিায়-ব্রাত্য-েহরদ্র-
ত্র্াকহর্ত্ নহেহিত্ মালুশর্র উপর নলযায়-নত্যািার-ঢোর্া বোায় লা। ঢকউ ঢকউ বশাল মিাশেত্া 
ঢেবী নন্তযর্জশেহার মালুশর্র উপর নলযায়-নত্যািার-ঢোর্শার রূপকার। হকন্তু ঢেখ্াাম হত্হল সমগ্র সমার্জ 
ও র্জীবশলর উপর েৃহষ্টপাত্ কশরশ ল। আসশা হত্হল মালুশর্র ঢবেলার, ঢোর্শার, নত্যািার, বঞ্চলার 
েহত্কূশা র্জীবশলর রূপকার। ত্াইশত্া ত্াাঁর সৃহষ্টশত্ মা কখ্শলা নন্তযর্জশেহার আবার কখ্শলা ব্রাহ্মাশেহা 
ঢর্শক উশে এশসশ । 
ত্র্যসূরিক 
১/ঢেবী,মিাশেত্া। ‘বাাঁশয়ল’ গে, ‘স্তলোহয়লী ও নলযালয গে’। লার্ পাবহাহেং িাউস, ের্ম েকাে ১৯৭৯, হিত্ীয় মুদ্রা, 
পৃষ্ঠা-৫২ 
২/ঐ, পৃষ্ঠা-৫৩ 
৩/ঐ, পৃষ্ঠা-৫৩ 
৪/ঐ, পৃষ্ঠা-৫৩  
৫/ঐ, পৃষ্ঠা-৫৪ 
৬/ঐ, পৃষ্ঠা-৫৪  
৭/ঐ, পৃষ্ঠা-৫৪ 
৮/ঐ, পৃষ্ঠা-৫০ 
৯/ঐ, পৃষ্ঠা-৪৯ 
১০/ঐ, পৃষ্ঠা-৫৭ 
১১/ঐ, পৃষ্ঠা-৪৯ 
১২/ঐ, পৃষ্ঠা-৪৯ 
১৩/ঐ, পৃষ্ঠা-৫০ 
১৪/ঐ, পৃষ্ঠা-৫৮ 
১৫/ঐ, ঢেবী, মিাশেত্া। ‘স্তলোহয়লী’ গে, ‘স্তলোহয়লী ও নলযালয গে’ সংকাল। লার্ পাবহাহেং িাউস, ের্ম েকাে 
১৯৭৯, হিত্ীয় মুদ্রা, পৃষ্ঠা-২০০ 
১৬/ঐ, পৃষ্ঠা-২০০ 
১৭/ঐ, পৃষ্ঠা-২০২ 
১৮/ঐ, পৃষ্ঠা-২০৪ 
১৯/ঐ, পৃষ্ঠা-২০৫ 
২০/ঐ, পৃষ্ঠা-২০৯ 
২১/ঐ, পৃষ্ঠা-২১৪,২১৫ 
২২/ঐ, পৃষ্ঠা-২২০ 

******* 
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প্রাবহন্ধক-পহরহিহত্ 

 
মিঃ হসহিকুল্লা 

গশবর্ক, বাংাা হবভাগ 
ঢগৌড়বঙ্গ হবশ্বহবদ্যাায়, মাাদ্া, পহিমবঙ্গ, ভারত্   

সারসংশেপ  
ঢাখ্ক হিশসশব আগাশগাড়া হিউমযাহলস্ট ও ভযাাুশর্জ হবশ্বাসী প্রফুল্ল রায় মশল কশরল মূাযশবাধ ছাড়া 
ঢকাশলা সমার্জ বা মালুর্ হটশক র্াকশত্ পাশর লা। ঢসর্জলয সমাশর্জর হবহভন্ন স্তশর হত্হল এই 
মূাযশবাধগুহাশক আহবষ্কার করশত্ ঢিষ্টা কশরল। মালবত্ার সাধক এই ঢাখ্ক মালব র্জীবশলর লালা 
র্জহটাত্া, উত্থাল-পত্ল, িাহস-কান্না, দু্ঃখ্-সুখ্, ভাশাা-মন্দ, হবশ্বাস-সংস্কার, রীহত্-লীহত্ সবহকছুর মশধয 
মালুর্শক, মালুশর্র মালহবকত্া ও মিত্ত্বশক তু্শা ধরশত্ ঢিশয়শছল। প্রফুল্ল রায় ত্াাঁর ঢাখ্ায় ঢবহেরভাগ 
ঢেশরিকই একটা আশাাহড়ত্ সময়শক তু্শা ধরশত্ ঢিশয়শছল। ত্াই ত্াাঁর গল্প উপলযাশসর হবর্য়, িহররিক, 
পহরশবে ও ত্ার বাস্তবত্া একটা সমসযা-কন্টহকত্ সমশয়রই উপর দ্াাঁহড়শয় আশছ। হত্হল প্রকরা ঢকৌেশা 
ঢত্মল মশলাশ াগী লা িশয় বাস্তবধমথী হববরশা মালুশর্র নহস্তশের সংকট, সমসযা, আর্থ-সামাহর্জক 
পহরকাঠাশমাশক তু্শা ধশরশছল। ঢসর্জলয ত্াাঁর ঢাখ্ায় প থশবোেহি ও ত্র্যমলস্কত্ার হমশ্রা াে করা 
 ায়। বাংাা ভার্ায় হাখ্শাও হত্হল ঢকবা বাংাার সীমালার মশধযই সীমাবদ্ধ র্াকশত্ িাল হল। প্রফুল্ল রায় 
এমল একর্জল ঢাখ্ক হ হল হবহিরিক পটভূহমশত্ হবহিরিক হবর্য় হলশয় গল্প-উপলযাস রিলা কশরশছল। মিারাষ্ট্র, 
গুর্জরাট, হবিার, আন্দামাল, বাংাাশদ্ে ও পহিমবশঙ্গর হবশের্ত্ কাকাত্ার পটভূহমশত্ রহিত্ গল্প-
উপলযাশস হত্হল ভারত্ীয় সমার্জ র্জীবশলর হবহিরিক পযাটালথশক তু্শা ধশরশছল। এই প্রবশন্ধ প্রফুল্ল রাশয়র 
একহট উপলযাস এবং কশয়কহট গল্প নবাম্বশল মালুশর্র বযহি ও ঢশ্রহা পহরিয় এবং মালহবক মূাযশবাধ ও 
মিত্ত্ব নলুসন্ধাশলর হবর্য়হট প থাশাািলা করা িশয়শছ।  

সূিক েব্দ  
প্রফুল্ল রায়, মালহবক আশবদ্ল, ত্রবহিরিকয, ভারত্ীয়ে, বযহি, সমার্জ, ঢশ্রহা-সশিত্লত্া  
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হলহখ্া ভারত্ীয় বাঙাহা ঢাখ্কশদ্র মশধয নলযত্ম প্রফুল্ল রায় (১৯৩৪-) র্জল-গা-মল সাহিশত্য 
‘ঢকয়াপাত্ার ঢলৌশকা’র ‘মাহি’, ‘হসনু্ধ পাশরর পাহখ্’ও। সমশয়র গভীশর সাহিশত্যর ঢ  হলহবড় পাঠ হত্হল 
ত্ার এক হবস্ময় উপাসক। হদ্ল ঢেশর্ ছায়া ঢ মল দ্ীর্থত্র িয়, ত্াাঁর নহভজ্ঞত্া ত্াাঁশক ঢত্মলই দ্ীর্থত্র 
কশরশছ। ঢদ্েভাশগর ঢিারাশরাত্ আর রূ্াথাবশত্থর মশধযই ত্াাঁর সাহিত্যর্জীবল শুরু। একহদ্ল  াাঁর র্জীবশল 
ঢকাশলা হলিয়ত্া হছা লা, হ হল ঢখ্াাা ‘আকাশের লীশি মালুর্’- হবপন্ন ঢসই মালুর্হটই একহদ্ল িঠাৎ 
িয়শত্া বা বশা উশঠহছশাল- ‘আই উইা ঢগা টু দ্য টপ, দ্য টপ, দ্য টপ।’ মালয িশয়ও হত্হল সাধারশা 
সিশর্জই হমশে  াল। েূলয ঢর্শক ত্াই আর্জ হত্হল েীশর্থ। এশিল প্রফুল্ল রাশয়র কর্াসাহিশত্যর ভুবশল আশছ 
একধরশার হবসৃ্তহত্, ঢ মল ঢছাশটাগশল্প, ঢত্মলই উপলযাশস। হত্হল ঢ মল মধযহবত্ত বাঙাহা র্জীবশলর 
কারবাহর ঢত্মহল উচ্চহবত্ত ঢশ্রহাও ত্াাঁর ঢাখ্ায় মাশি মশধয স্থাল পায়। ঢসই সশঙ্গ দ্হরদ্র, নহত্ দ্হরদ্র 
ঢশ্রহার মালুর্শকও হত্হল গভীর মমত্ায় হলহবড়ভাশব মূত্থ কশর তু্শা ধশরল ত্াাঁর কর্াসাহিশত্য। প্রফুল্ল রায় 
ত্াাঁর গশল্প বযহি-মালুশর্র বযহিেশক ত্াাঁর  াবত্ীয় সংকট হলশয় ঢ মল উপস্থাহপত্ কশরল ঢত্মহল ঢশ্রহা 
মালুর্শকও হলখু্াঁত্ প থশবেশা তু্শা ধশরল আর ঢশ্রহাহবভি সমাশর্জর সমসযা ও সংর্াত্গুহাশকও হত্হল 
দ্ে রূপকাশরর মশত্া হলপুাভাশব হিহিত্ কশরল। ত্ৎকাাীল সমশয়র লামকরা এক ঢাখ্কশক িযাশাঞ্জ 
র্জাহলশয় ‘মাহি‘ (ঢদ্ে, ১৯৫৪) গল্প রিলার মাধযশম বাংাা সাহিশত্য হত্হল পদ্াপথা কশরল। আর ‘ঢদ্ে’ 
পহরিককায় ‘পূবথ-পাবথত্ী‘ (১৯৫৫, গ্রন্থাকাশর ১৯৫৭) উপলযাস প্রকাশের সশঙ্গ সশঙ্গ বাংাা সাহিশত্যর িার্জার 
িার্জার পাঠশকর কাশছ হত্হল একহদ্শলই ঢপৌঁশছ  াল। এরপর এশক এশক রিলা কশরল ‘ঢকয়াপাত্ার 
ঢলৌশকা’, ‘আকাশের লীশি মালুর্’, ‘ক্রাহন্তকাা’, ‘রামিহররিক’, ‘ভাশত্র গন্ধ’, ‘ধমথান্তর’, ‘হসনু্ধ পাশরর পাহখ্’ 
প্রভৃহত্ উপলযাস এবং ‘ঢদ্ে ঢলই‘, ‘রিকমা‘, ‘মালুর্’, ‘লরক’, ‘নলুপ্রশবে’ প্রভৃহত্র মশত্া ঢছাশটাগল্প, 
হকছু সৃ্মহত্কর্া  ও ভ্রমা কাহিহল।  
 ঢাখ্ক হিশসশব আগাশগাড়া হিউমযাহলস্ট ও ভযাাুশর্জ হবশ্বাসী প্রফুল্ল রায় মশল কশরল মূাযশবাধ 
ছাড়া ঢকাশলা সমার্জ বা মালুর্ হটশক র্াকশত্ পাশর লা। ঢসর্জলয সমাশর্জর হবহভন্ন স্তশর হত্হল এই 
মূাযশবাধগুহাশক আহবষ্কার করশত্ ঢিষ্টা কশরল। ‘আয়লার হলশর্জর মুখ্’ লামক সৃ্মহত্কর্াধমথী রিলায় 
হলশর্জর রিলা-ত্রবহেষ্টয সম্পশকথ বাশত্ হগশয় র্জাহলশয়শছল ঢ , ত্াাঁর ঢাখ্ার প্রর্ম এবং ঢের্কর্া িা 
মালুর্। মালুশর্র দু্ঃখ্, সংগ্রাম, ত্ীব্র পযােল আর আর নবসাদ্, ত্াশদ্র নহস্তশের সংকট বা আত্মালুসন্ধাল 
- এসবই ত্াাঁশক ঢাখ্ক িবার ঢপ্ররাা ঢদ্য়। আর্জীবল মালুর্ লাশম এক মিাশদ্েশক হত্হল বারবার 
আহবষ্কার কশর  াশবল। হলসগথ, পুরাকীহত্থ, েত্ েত্ বছশরর প্রািীল ঢসৌধ ত্াাঁশক মুগ্ধ করশাও মালুশর্র 
নফুরাল মহিমায় হত্হল আপু্লত্ িশয়শছল সবশিশয় ঢবহে। নসামালয, হবহিরিক, নগহাত্ মালুর্। পূশবথাি 
রিলায় হত্হল হাশখ্শছল ঢ , াযান্ড নযান্ড পীপা হিরহদ্লই - ত্াাঁর কাশছ দু্দ্থান্ত আকর্থশার বস্তু। লদ্ী, 
নরায, পািাড়, মরুভূহম বা দ্বীপমাাা এ সব হলিয়ই ত্াাঁশক হবহস্মত্ কশরশছ। হকন্তু ঢ  হবষ্ময় সামহয়ক। 
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আসশা মালুশর্র টাশলই লালা পটভূহমশত্ মালুর্শক আহবষ্কার করশত্ বারবার হত্হল ঢবহরশয় পশড়শছল। 
এশককহট মালুর্ ত্াাঁর কাশছ এশককহট রিসযময় নশিলা দ্বীশপর মশত্া। আর্জীবল ত্াশদ্রই হত্হল নশের্া 
কশর িশাশছল। ঢগাটা ভারত্বর্থ রু্জশড় লালা ভার্ার হবহিরিক সব মালুর্, হবহিরিক ত্াশদ্র সামাহর্জক রীহত্লীহত্ 
এবং ধমথীয় হবশ্বাস, আি থর্জলক ত্াশদ্র র্জীবল- াপল পদ্ধহত্। এরা সবাই হমশা লালা রশঙর সুশত্ার 
মশত্া র্জীবশলর এক রমাীয় ঢটক্সিার বুশল ঢরশখ্শছ। এশদ্র হত্হল বুিশত্ ঢিষ্টা কশরশছল। 
 মালবত্ার সাধক এই ঢাখ্ক মালব র্জীবশলর লালা র্জহটাত্া, উত্থাল-পত্ল, িাহস-কান্না, দু্ঃখ্-সুখ্, 
ভাশাা-মন্দ, হবশ্বাস-সংস্কার, রীহত্-লীহত্ সবহকছুর মশধয মালুর্শক, মালুশর্র মালহবকত্া ও মিত্ত্বশক তু্শা 
ধরশত্ ঢিশয়শছল। স্বভাশবর হদ্ক ঢর্শক িরম বাউনু্ডশা এই মালুর্হট পূবথ-বাংাা ঢছশড় এশদ্শে িশা 
আসার পর হবোা ভারত্বর্থশক হলশর্জর ঢিাশখ্ ঢদ্খ্ার এবং ত্ার হৃৎস্পন্দল নলুভব করার নদ্ময এক 
ইচ্ছা ত্াাঁশক ঢপশয় বশস। ফশা হত্হল ভারশত্র লালা প্রাশন্ত ছুশট ঢবহরশয়শছল। কখ্শলা আন্দামাশল, কখ্শলা 
লাগা হিল্স-মহলপুর-আসাশম এবং উত্তর-পূবথ ভারশত্র লালা নঞ্চশা, কখ্শলা হবিাশরর রুে প্রান্তশর।  
কখ্শলা বা ওহড়োয়, ঢগায়ায়, মিারাশষ্ট্র, গুর্জরাশট, আবার কখ্শলা হবন্ধয পবথশত্র ওধাশর দ্হো ভারশত্র 
প্রশদ্েগুহাশত্।– এ সম্পশকথ বাশত্ হগশয় হত্হল র্জাহলশয়শছল –  
    ‘আমাশদ্র এই হবোা ঢদ্ে, ত্ার প্রািীল স্থাপত্য, ত্ার মহন্দর, মসহর্জদ্, হগর্জথা, গুরুদ্বার। সুরময 
ঐহত্িাহসক হমলার, কত্ নর্জর সৃ্মহত্স্তম্ভ, রার্জা বাদ্ো সন্তশদ্র সমাহধস্থা এবং কাার্জয়ী পুরাকীহত্থ ত্ার 
মহিমাহেত্ বলস্পহত্-াত্া-ফুা-গুল্ম, ত্ার হবস্তীাথ পািাড়মাাা, লদ্ী-সমুদ্র, র্জাপ্রপাত্ এবং সবার ওপশর 
ত্ার হবহিরিক সব মালুর্, নগহাত্ র্জলর্জাহত্, াে াে মালুশর্র হবস্ময়কর র্জীবল- াপল প্রাাাী, ত্াশদ্র 
দ্াহরদ্রয, মিত্ত্ব, সারায, লালাহবধ সংস্কার, নহস্তশের সংগ্রাম, ধমথশবাধ সব একাকার িশয় নদু্ভত্ ঢলোর 
ঢর্াশর আমাশক ছুহটশয় হলশয় ঢবড়াত্। ভারত্বশর্থর আলাি কালাি রু্শর এই ঢদ্েশক ঢদ্খ্ার সুশ াগ ঢ  
কারশা র্শটহছা আমার ঢসই ভবরু্শর স্বভাশবর কাশছ আমৃতু্য কৃত্জ্ঞ র্াকব।’ (গল্প প্রসশঙ্গ, প্রফুল্ল রায় – 
ঢসরা ৫০হট গল্প, ঢদ্’র্জ, র্জালু ২০০৯) 
 প্রফুল্ল রায় ১১ ঢসশেম্বর, ১৯৩৪ হি. পহিমবশঙ্গর ডায়মন্ড িারবাশর র্জন্মগ্রিা কশরল।  হদ্ও 
ত্াশদ্র আহদ্ বাহড় হছা বাংাাশদ্ে। ত্াাঁর ত্রকশোশরর নশলকটাই ঢকশটহছা োকা ঢর্জাার হবক্রমপুশরর 
আট পাড়ায় মাতু্াাাশয়। নহত্ ত্রেেশবই ত্াাঁর ঢিাশখ্র সামশল র্শট হগশয়হছা হদ্বত্ীয় হবশ্ব ুদ্ধ। ত্ারপর 
এশক এশক র্শট ১৩৫০-এর মিামেন্তর, ১৯৪৬-এর সাম্প্রদ্াহয়ক দ্াঙ্গা এবং ঢদ্েভাগ। ঢদ্েত্যাশগর 
কারশা নলযালযশদ্র সশঙ্গ ১৯৫২ এর এক হবর্ন্ন ঢিমশন্ত হত্হল বরাবশরর মশত্া িশা আশসল এপার 
বাংাায়। ত্বু পূবথ বাংাাশক হত্হল ঢকাশলা হদ্ল ভুাশত্ পাশরলহল। ভুাশত্ পাশরলহল ঢদ্েভাশগর সৃ্মহত্, 
বাস্তুিীলশদ্র র্জীবল- ন্ত্রাা ও মূাযশবাশধর সংকট। হাখ্শত্ বসশা ত্াই এসশবই ত্াাঁর ঢাখ্ায় এশস হভড় 
কশর। ঢদ্েভাশগর সৃ্মহত্ আর্জও ত্াাঁর মশল দ্গদ্শগ র্া এর মশত্া ত্রত্ার্জা। ঢদ্েভাশগর িড়া মূশায ঢকলা 
স্বাধীলত্াশক হত্হল মল ঢর্শক কখ্শলাই ঢমশল হলশত্ পাশরলহল। এর ফা ঢ  সাধারা মালুশর্র পশে সুশখ্র 
িয়হল - ঢস কর্াই হত্হল ত্াাঁর ঢাখ্ায় তু্শা ধশরশছল। এ প্রসশঙ্গ হত্হল বশাশছল - স্বাধীলত্ার এত্কাা 
পশরও এখ্শলা ‘ঢদ্েভাশগর ঢর্জর কাশটহল। ওপার ঢর্শক োরাার্থীশদ্র আসার হবরাম ঢলই। ঢসইসশঙ্গ 
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ঢদ্শের লালাপ্রাশন্ত সাম্প্রদ্াহয়ক সংর্াত্ ঢাশগই আশছ। ত্ার পাোপাহে িাশছ সন্ত্রাসবাদ্ী র্জহঙ্গশদ্র 
নত্হকথত্ আক্রমা, িাশছ লােকত্া। ঢদ্শের ঢ  ঢকাশলা প্রাশন্ত ঢ  ঢকাশলা মুিূশত্থ র্টশছ হবশফারা। 
ভারত্শক হছন্নহভন্ন করার র্ড় ন্ত্র িাশছ। 
 পূবথ বাংাার উদ্বাস্তুশদ্র নশলকশকই পাহঠশয় ঢদ্ওয়া িশয়শছ আন্দামাশল, দ্ন্ডকারশায এবং 
ভারশত্র লালা প্রশদ্শেও। নশলশক হলশর্জরাই নশন্নর সন্ধাশল দূ্র দূ্র নঞ্চা িশা ঢগশছ।.... বাংাা ভার্া 
এবং সংসৃ্কহত্ ঢর্শক উৎখ্াত্ িশয়, হছন্নমূা এই র্জলশগাষ্ঠীর ঢকউ ওহড়য়াভার্ী, ঢকউ হিহন্দ ভার্ী লাশমই 
ত্ারা বাঙাহা। স্বাধীলত্া এশসশছ হঠকই হকন্তু এখ্শলা নশলক উদ্ বাস্তু মার্া তু্শা আত্মহলভথর, ম থাদ্াসম্পন্ন 
ভারত্ীয় লাগহরক িশয় উঠশত্ পাশরহল। 
 এশদ্শে েত্করা পঞ্চাে ভাশগরও ঢবহে ভারত্বাসী দ্াহরদ্রয সীমার হলশি। প্রহত্ একশো র্জশলর 
মশধয িয়শত্া হত্হরে র্জশলর নের পহরিয় িশয়শছ। িার্জার িার্জার গ্রাশম হবদু্যৎ ঢপৌঁছায়হল। ঢবহেরভাগ 
গ্রাশমই স্বাস্থয ঢকন্দ্র ঢলই। প্রার্হমক সু্কা ঢলই, হেো, স্বাস্থয হবদু্যৎ সকা ঢেশরিকই ঢোিলীয় িাা। 
 ....এখ্শলা সত্ীদ্াি িাশছ নবাশধ, িাশছ বাাযহববাি। কাশয়ম িশয় আশছ সির বছশরর পুঞ্জীভূত্ 
কুসংস্কার। পুহড়শয় ঢদ্ওয়া িশচ্ছ িহরর্জলশদ্র বহস্ত, ধহর্থত্ িশচ্ছ গরীশবর ঢিশয়ও গরীব, নসিায় 
পহরবাশরর  ুবত্ীরা। 
 হর্জহলসপশরিকর দ্াম আগুল, ঢকাহট ঢকাহট মালুর্ ঢবকার। িার্জার িার্জার কা কারখ্ালা বন্ধ িশয় 
ঢগশছ। সৃহষ্ট িশচ্ছ লতু্ল ঢবকাশরর। ভূহম সংস্কার িশয়শছ  ৎসামালয। 
 হলরেরত্া, কুসংস্কার, ঢবকারে, সন্ত্রাস, হবহচ্ছন্নত্াবাদ্, সেস্ত্র আশন্দাাল, র্জহঙ্গ িামাার আত্ঙ্ক, 
ধমথান্ধত্া, সাম্প্রদ্াহয়ক হবশদ্বর্ - সব হমহাশয় ভারত্বর্থ বারুশদ্র স্তুশপর ওপর দ্াাঁহড়শয় আশছ। সারা 
ঢদ্েরু্জশড় ঢ  ঢকাশলা মুিূশত্থ মিা-হবশফারা র্শট ঢ শত্ পাশর।’ (পূশবথাি) 
 বাা বাহুায ঢ , িহল্লশের দ্েশকর ঢেশর্ বা পঞ্চাশের দ্েশক  াাঁরা সাহিত্য রিলায় মশলাহলশবে 
কশরহছশাল, ত্াাঁরা কমশবহে প্রশত্যশকই নলুভব কশরহছশাল- ‘আদ্েথবাদ্, মালহবক মূাযশবাধ ইত্যাহদ্ 
বযাপারগুশাাশক র্াড়ধাক্কা হদ্শত্ হদ্শত্ ঢদ্শের সীমালা পার কশর ঢদ্ওয়া িশচ্ছ। রার্জলীহত্ লাশম একটা 
প্রবা পরাক্রান্ত নস্ত্র ক্রমে িশা  াশচ্ছ ঢরাবশটর মশত্া  াহন্ত্রক হৃদ্য়িীল মাসামযাল বনু্দকবার্জশদ্র 
িাশত্। বহুশেশরিকই  গাত্শন্ত্রর হর্জম্মাদ্ার িশয় উঠশছ মাহফয়ারা।’ (পূশবথাি) ঢদ্েশর্জাড়া ত্রলরােয, ত্রলরার্জয 
ও গভীর ত্ামহসকত্ায় ঢদ্ে ত্খ্ল আচ্ছন্ন। রু্াধরা সমাশর্জর আর্থ-সামাহর্জক পহরকাঠাশমা ত্খ্ল লড়বশড়, 
ঢদ্েরু্জশড় িািাকার ও হলরাপত্তািীলত্ায় ভুগশছ সাধারা মালুর্। হকন্তু এই িরম সংকটকাশাও ঢাখ্করা 
মালুর্ ও ত্ার মালহবকত্া, মূাযশবাধ সম্পশকথ হদ্োিারা িশয় পশড়লহল। মালুশর্র প্রহত্ ত্াশদ্র আন্তহরক 
শ্রদ্ধা নটুট হছা। ত্াাঁরা মশল কশরহছশাল- আর্থ-সামাহর্জক বযবস্থার পহরবত্থশলই এর প্রহত্কার সম্ভব। 
ঢসর্জলয ত্াাঁরা ত্াাঁশদ্র ঢাখ্ায় এই সমশয়র সমার্জ র্জীবল ও ত্ার বাস্তবত্া, মালুশর্র হবপন্নত্া ও ত্ার 
র্জীবল-সংগ্রামশক তু্শা ধরশত্ ঢিশয়শছল। সাহিত্য একটা আটথফামথ িশাও মালব র্জীবল স্পন্দলই ত্ার 
প্রধাল কর্া। ত্াই রিলাশক কশর তু্াশত্ িশব বাস্তবধমথী, র্জীবলমুখ্ী। প্রশত্যক ঢাখ্কই ত্ার সমার্জ, 
সমকাা ও মালুশর্র কাশছ সমালভাশব দ্ায়বদ্ধ। ত্রলরােয, ত্রলরার্জয ও গভীর ত্ামহসকত্ার মশধযও ত্াাঁরা 
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মালুর্শক ত্ার স্বমহিমায় আহবষ্কার করশত্ ঢিশয়শছল, ঢদ্খ্াশত্ ঢিশয়শছল- ‘সবার ওপশর মালুর্ সত্য’, 
প্রফুল্ল রায় এমলই এক ঢাখ্ক। হত্হল হাশখ্শছল- ‘ঢদ্েশর্জাড়া ত্রলরােয, ত্রলরার্জয এবং গভীর ত্মসার মশধয 
মালুর্শক আহম ত্ার স্বমহিমায় আহবষ্কার করশত্ ঢিষ্টা কশরহছ। এত্ েয় এবং ধ্বংশসর মশধয ঢ খ্াশল 
মলুর্যশের এত্টুকু ফুহাঙ্গ ঢিাশখ্ পশড়শছ আমার ঢাখ্ায় ত্া ধরশত্ ঢিশয়হছ। ঢকললা মালহবকত্া এবং 
মূাযশবাশধর হবকাে ছাড়া ঢকাশলা ঢদ্ে বাাঁিশত্ পাশর লা।’ (পূশবথাি) 
 প্রফুল্ল রায় ত্াাঁর ঢাখ্ায় ঢবহেরভাগ ঢেশরিকই একটা আশাাহড়ত্ সময়শক তু্শা ধরশত্ ঢিশয়শছল। 
ত্াই ত্াাঁর গল্প উপলযাশসর হবর্য়, িহররিক, পহরশবে ও ত্ার বাস্তবত্া একটা সমসযা-কন্টহকত্ সমশয়রই 
উপর দ্াাঁহড়শয় আশছ। হত্হল প্রকরা ঢকৌেশা ঢত্মল মশলাশ াগী লা িশয় বাস্তবধমথী হববরশা মালুশর্র 
নহস্তশের সংকট, সমসযা, আর্থ-সামাহর্জক পহরকাঠাশমাশক তু্শা ধশরশছল। ঢসর্জলয ত্াাঁর ঢাখ্ায় 
প থশবোেহি ও ত্র্যমলস্কত্ার হমশ্রা াে করা  ায়। বাংাা ভার্ায় হাখ্শাও হত্হল ঢকবা বাংাার 
সীমালার মশধযই সীমাবদ্ধ র্াকশত্ িাল হল। এ সম্পশকথ ত্াাঁর স্পষ্ট স্বীকাশরাহি িা এই রকম - ‘বাঙাহা 
ঢাখ্ক এবং বাংাা ভার্ায় হাখ্হছ বশা ঢ  আহম ঢকবা বাংাার সীমালায় নবদ্ধ র্াকব, এমল কর্া 
কখ্শলা আমার মশল িয়হল। বরং আহম হবহভন্ন ধমথাবাম্বী ও লালা ভার্াভার্ী মালুশর্র মাশি ঢদ্ে-কাা-
সময় ও ঢবাঁশি র্াকার টালাশপাশড়লশকই ধরশত্ ঢিশয়হছ।.... এই ভারত্বশর্থর মশধয কত্রকম ভারত্বর্থ ঢ  
াুহকশয় আশছ, এই মালুর্গুহাশক লা ঢদ্খ্শা র্জালা ঢ ত্ লা।’ (গল্পসরহা, প্রফুল্ল রায় হবশের্ সংখ্যা ১৪২৩, 
পৃ ৭২) 
 প্রফুল্ল রায় এমল একর্জল ঢাখ্ক হ হল হবহিরিক পটভূহমশত্ হবহিরিক হবর্য় হলশয় গল্প-উপলযাস রিলা 
কশরশছল। মিারাষ্ট্র, গুর্জরাট, হবিার, আন্দামাল, বাংাাশদ্ে ও পহিমবশঙ্গর হবশের্ত্ কাকাত্ার 
পটভূহমশত্ রহিত্ গল্প-উপলযাশস হত্হল ভারত্ীয় সমার্জ র্জীবশলর হবহিরিক পযাটালথশক তু্শা ধশরশছল। 
ঢদ্েভাগ-দ্াঙ্গা হলশয় ঢ মল গল্প-উপলযাস হাশখ্শছল, ঢত্মহল উচ্চ মধযহবত্ত ঢশ্রহার র্জীবশলর লালা র্জহটাত্া, 
দ্াম্পত্য-সংকট, ঢপ্রম-ভাশাাভাসা হলশয় গল্প-উপলযাস হাশখ্শছল। এরই পাোপাহে নন্তযর্জ ঢশ্রহার মালুশর্র 
র্জীবল ারিকা, রীহত্-লীহত্, হবশ্বাস-সংস্কার, রার্জনলহত্ক র্জহটাত্া ও ত্ার স্বার্থন্ধত্া প্রভৃহত্ হবর্য়শকও ত্াাঁর 
ঢাখ্ায় তু্শা ধশরশছল। ত্াাঁর আর এক ঢশ্রহার গল্প উপলযাস আশছ - ঢ খ্াশল মালহবক মূাযশবাধ, মিত্ত্ব বা 
আদ্েথশক তু্শা ধরা িশয়শছ। 
 আশগই উশল্লখ্ করা িশয়শছ ঢ , হিরন্তল মালহবক মিত্ত্ব ও মূাযশবাশধর নলুসন্ধাল প্রফুল্ল রাশয়র 
রিলার একহট বড় ত্রবহেষ্টয। পঞ্চাশের দ্েশকর ঢাখ্শকরা মালুশর্র ঢশ্রহা সম্পশকথ সশিত্ল িশয়ও 
ঢসখ্াশলই ঢর্শম র্াশকলহল, বরং বযহি-মালুর্শকই ত্াশদ্র ঢাখ্ায় তু্শা ধরশত্ ঢিশয়শছল। লশরন্দ্রলার্ হমরিক, 
ঢর্জযাহত্হরন্দ্র লন্দী, সমশরে বসু, হবমা কর প্রমুখ্ গল্পকাশররা ত্াশদ্র ঢ  রিলা সম্ভার ঢরশখ্ ঢগশছল 
ঢসখ্াশল বযহি স্বাত্ন্ত্রযই প্রাধালয ঢপশয়শছ। এই র্রালার ঢাখ্ক িশয়ও প্রফুল্ল রায় স্বত্ন্ত্র নবস্থাশলর 
নহধকারী। ত্াাঁর রিলায় মালুর্ ঢকবাত্ার ঢশ্রহাশের হলহরশখ্ই লয়, বযহি মালুশর্র আো-আকাঙ্ক্ষা, 
দ্ীলত্া-িীলত্া, মিত্ত্ব - এইসব ঢদ্ার্-গুশার সমাশবশেও হিহরিকত্ িশয়শছ। - এ প্রসশঙ্গ সুহমত্া িক্রবত্থী 
বশাশছল- ‘বস্তুত্ প্রফুল্ল রাশয়র ঢছাটগশল্পর খ্াহলকটা স্বাত্ন্ত্রয এখ্াশলই- হত্হল একর্জল বযহিশক সমূ্পাথত্াই 
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ত্ার ঢশ্রহা নন্তগথত্ হবহেষ্টত্ায় স্বাভাহবক ঢরশখ্ও ত্ার বযহি-ত্রবহেষ্টযশক ঢের্ প থন্ত প্রহত্হষ্ঠত্ কশরল। 

প্রফুল্ল রাশয়র ঢবে হকছু গল্প আশছ ঢসখ্াশল এই হবরা সামঞ্জসয প্রত্যে করা  ায় - ঢ খ্াশল একর্জল 
মালুর্ ত্ার ঢশ্রহাে এবং বযহিশের সহম্মালর্জহলত্ সমগ্রত্া হলশয় র্জীবন্ত িশয় ওশঠ।’ (বাংাা গল্প ও 
গল্পকার 5, সম্পা সুবা সামন্ত, এবং মুোশ রা, র্জালু. ২০০৩, পৃ.৭৯) 
 এখ্ল প্রফুল্ল রাশয়র একহট উপলযাস এবং কশয়কহট গল্প নবাম্বশল মালুশর্র বযহি ও ঢশ্রহা 
পহরিয় এবং মালহবক মূাযশবাধ ও মিত্ত্ব নলুসন্ধাশলর হবর্য়হট প থাশাািলা করা ঢ শত্ পাশর। প্রফুল্ল 
রাশয়র ‘ক্রাহন্তকাা‘ (১৯৯৮) নকাশদ্হম পুরস্কার প্রাপ্ত একহট হবখ্যাত্ উপলযাস। আশাািয উপলযাশস 
হবহচ্ছন্নত্াবাদ্ী সেস্ত্র এক  ুবশকর মশধয কীভাশব রার্জবাহড়র হবহিরিক কশয়কহট মালুশর্র সংস্পশেথ ত্ার মশল 
সুপ্ত র্াকা হিরন্তল মালহবক আদ্শেথর উশন্মািল র্টশত্ র্াশক - ত্ারই কাহিহল তু্শা ধরা িশয়শছ। প্রফুল্ল 
রাশয়র মশল একটা দৃ্ঢ় হবশ্বাস আশছ ঢ , ‘মালুর্ ঢকার্াও ভাশাা রশয় ঢগশছ’। ত্াই ত্াাঁর ঢাখ্ায় মালুর্ 
ত্ার আত্মপরায়াত্া নহত্ক্রম কশর হৃদ্শয়র মিত্ত্ব বৃহত্তর পহরিয় ঢদ্য়। ঢসখ্াশল ত্ারা নশলক ঢেশরিক 
হলশর্জর স্বার্থশকই উশপো কশর, এমলহক হবপশদ্ পড়ার িুাঁহকও গ্রিা কশর র্াশক। ‘ক্রাহন্তকাা’ উপলযাশস 
রার্জীব লামধারী সেস্ত্র  ুবকহট এমলই এক িহরশরিকর নহধকারী। উপলযাসহটশত্ ঢাখ্ক একসমশয়র ঢদ্েীয় 
রার্জয প্রত্াপপুশরর রার্জধালী প্রত্াপপুর েিশরর রার্জপ্রাসাশদ্ এবং ত্ার মালুর্শদ্র র্জীবল ারিকা ও কাহিহল 
হাহপবদ্ধ কশরশছল। স্বাধীলত্ার পরবত্থীকাশা লশভম্বশরর শুরুশত্ এক েীশত্র সন্ধযায় পুহাশের ত্াড়া 
ঢখ্শয় সেস্ত্র  ুবকহট রার্জপ্রাসাশদ্ েুশক পশড় এবং আত্শঙ্কর পহরশবে সৃহষ্ট কশর সুবাথা ও ত্ার ঢমশয় 
ঢদ্বীশক হলয়ন্ত্রশা রাশখ্। ঢর্জার কশর েুশক পড়ার কারা র্জালশত্ িাওয়া িশা ঢস হলিু নর্ি ককথেকশে 
বশা ওশঠ- ‘আপহল ঢকাশলা প্রশ্ন করশবল লা। আহম  া বাব, িুপিাপ শুশল  াশবল।’ শুধু ত্াই লয়, ঢস 
আশরা র্জালায় – ঢডান্ট আস্ক হম এহল ঢকাশিল। আহম প্রশ্ন করব, আপহল র্জবাব ঢদ্শবল।......কাশরা প্রশশ্নর 
উত্তর হদ্শত্ আহম নভযস্ত লই। ইর্জ ইট হিয়ার ?’ ত্ার স্পধথা ঢদ্শখ্ নবাক িশত্ িয়। ঢদ্বীর প্রাইশভট 
হটউটশরর দ্রর্জায় কড়া লাড়ার েশব্দ সুবলথা দ্রর্জা খু্শা হদ্শত্ িাইশা ঢস উগ্রকশে বশা- ‘ঢকালরকম 
িাাাহক করার ঢিষ্টা করশবল লা।’ 
 ‘.....াাস্ট টাইম আপলাশক ওয়াহলং হদ্হচ্ছ আমার সশঙ্গ ডাহটথ হিক ঢখ্াশত্ ঢিষ্টা করশবল লা।’ 
হলশর্জর হলরাপত্তা সুহলহিত্ করশত্ বাহড়শত্ ঢক, ঢক আশছল, ঢক ঢকার্ায়, কখ্ল ঢকাল কাশর্জ  াল- ত্ার 
সমূ্পাথ ত্র্য নবগত্ িশয়, বাহড়র এক ত্াা, দু্-ত্াা, িারপাে-রু্শর ঢদ্শখ্, সুবাথার শ্বশুর সংগ্রাম লারায়া 
হসংি ও দ্াদ্াশ্বশুর ঢেৌশ ন্দ্রলারায়া হসংিশক এক পাক ঢদ্শখ্ হলশয় ঢবাধ-বুহদ্ধ-সৃ্মহত্ ও বাকিীল সুবলথার 
দ্াদ্াশ্বশুশরর র্শর আশ্রয় হলশয় ত্াশক িাশত্ ঢরশখ্, এমলহক ঢটহাশফালহটও ঢসখ্াশল আহলশয় সমগ্র 
পহরবারহটশক কশঠার হলয়ন্ত্রশা রাশখ্। হলহিদ্র হলরাপত্তা, খ্াওয়া-দ্াওয়া ও নশো হবশ্রাশমর সুশ াগ ঢপশয়ও 
হকন্তু  ুবকহট হবপদ্ সম্পশকথ হলহিত্, সংেয়মুি িশত্ পাশর লা। ত্ার নলুমহত্ ছাড়া ঢস কাউশক ঢকাশলা 
কার্জ করশত্ ঢদ্য় লা। এমলহক ত্ার নলুমহত্ হলশয় সুবাথা ঢমশয়র হটউটশরর সশঙ্গ বা র্ালার ও.হস.-র 
সশঙ্গ কর্া বাশত্ ঢগশা ঢস সহন্ধগ্ধ িশয় র্াশমর আড়াশা াুহকশয় বনু্দক ঢবর কশর ত্াক কশর র্াশক 
একটু ঢবফাাঁস হকছু িশাই গুহা করার র্জলয। হলশর্জর সম্পশকথ বাশত্ হগশয় ঢস র্জালায়- ‘......... আমার 
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নশলকগুশাা হিউমযাল হফহাংস লষ্ট িশয় ঢগশছ। হবউহটফুা ইয়ং উইশমল ঢদ্খ্শা পুরুশর্র ঢ  গ্ল্যান্ডগুশাা 
একসাইশটড িশয় ওশঠ, আমার ঢসই গ্ল্যান্ডগুশাা মশর, শুহকশয় ঢগশছ। এশকবাশর ঢস্টালশডড, আমার আর 
ঠান্ডা পার্শরর মশধয ঢকাশলা হডফাশরন্স ঢলই।’ শুধু কর্াশত্ই লয়, ঢিিারাশত্ও ঢসই াো সুস্পষ্ট- 
‘ঢাাকটার বয়স িহল্লশসর কাছাকাহছ। ঢস ঢ  মারাত্মক রকশমর ঢবপশরায়া এবং হলষু্ঠর, ঢদ্খ্ামারিক ঢটর 
পাওয়া  ায়।’  ার মার্ার দ্াম পঞ্চাে াাখ্ টাকা এবং  ার কাশছ এমল হকছু ঢডডহা ওশয়পল ও নস্ত্রেস্ত্র 
আশছ,  ার সািাশ য মুিূশত্থর মশধয বহু বাহড় ধ্বংস কশর ঢদ্ওয়া সম্ভব এরকম এক হলষু্ঠর প্রকৃহত্র 
মালুশর্র মশধযও ঢকার্াও ঢ ল মালহবকত্া ও লীহত্শবাধ ঢর্জশগ র্াশক। ত্াশক সুবাথাশদ্র বাহড়শত্ হকছুহদ্ল 
র্াকশত্ িশত্ পাশর এবং ত্াশত্ িয়ত্ ত্াশদ্র আহর্থক সমসযা ঢদ্খ্া হদ্শত্ পাশর ঢভশব ঢস সুবলথাশক টাকা 
ঢদ্ওয়ার প্রসঙ্গ ঢত্াশা। এশত্ ত্ার লীহত্শবাশধর পহরিয় পাওয়া  ায়। ত্ার কর্ার সূরিক ধশর সুবাথা  া 
বশা- ‘ঢর্জার কশর এ বাহড়শত্ েুশক পড়শাও আপহল আমাশদ্র ঢগস্ট। পয়সা হলশয় নহত্হর্শক খ্াওয়াশলার 
কর্া আমরা ভাবশত্ পাহর লা।’ ‘..... ইহন্ডয়াল িসহপটাহাহট বশা একটা কর্া আশছ। এই পহরবার ত্ার 
রীহত্গুশাা ঢমশল িশা।’– ত্াও ঢবাধ িয় রার্জীশবর মশল মালহবক মূাযশবাশধর নলুভূহত্শক র্জাহগশয় ঢদ্য়। 
 রার্জীশবর প্রহত্ ও বাহড়র নলযালয সদ্সযশদ্র প্রহত্ সুবলথার বযবিার রার্জীবশক ধীশর ধীশর মালুশর্র 
প্রহত্ সামালয পহরমাশা িশাও আস্থােীা কশর ঢত্াশা ঢ ল; রার্জীব সম্পশকথ মায়ার প্রহত্ সুবলথার আশদ্ে - 
‘ইহল কশয়কহদ্ল আমাশদ্র বাহড়শত্ র্াকশবল। আহম কশাশর্জ ঢবহরশয় ঢগশা ওাঁর  খ্ল  া দ্রকার িয় 
হদ্ও।’ হকংবা র্ালার ও.হস  খ্ল রার্জীশবর প্রকৃহত্ ও হলষু্ঠরত্ার কর্া র্জাহলশয় সুবাথাশক সশিত্ল কশর 
হদ্শয় বশাল ত্াশদ্র বাহড়শত্ ঢকার্াও াুহকশয় র্াকশা ত্াাঁশক ঢ ল খ্বর ঢদ্ওয়া িয় - ত্খ্ল সুবাথা মস্ত 
সুশ াগ ঢপশয়ও কাশর্জ াাগায় লা বা পুহাশের ঢফাল ঢপশয়ও র্জালায় লা ঢ  রার্জীব লাশম সন্ত্রাসবাদ্ী 
 ুবকহট ত্াশদ্র বাহড়শত্ আশছ। বরং সুবাথা ত্ার সশঙ্গ সহৃদ্য় বযবিার কশর। শ্বশুর ও দ্াদ্াশ্বশুশরর প্রহত্ 
সুবলথার নকৃহরিকম ভাশাাবাসা ও ঢসবাপরায়াত্া নর্বা ঢরার্জ রাশত্ উশঠ কশয়কবার বৃদ্ধ দ্াদ্াশ্বশুশরর 
ঢখ্াাঁর্জ ঢলওয়া এবং এই ঢখ্াাঁর্জ ঢলওয়া প্রসশঙ্গ রার্জীশবর প্রশশ্নর উত্তশর সুবাথার ঢ  উহি - ‘আহম একটু 
কষ্ট করশা একটা মালুর্  হদ্ আশরা হকছুহদ্ল ঢবাঁশি র্াকশত্ পাশর, ঢসটা করব লা?‘ – এ সবই ঢ ল 
রার্জীশবর হলষু্ঠর প্রকৃহত্শত্ েহাশকর র্জলয িশাও মালহবক আদ্শেথর উশন্মািল র্টাশত্ সািা য কশর। হকন্তু 
ত্া সামহয়ক। ত্াই রাশরিক সুবাথা দ্াদ্াশ্বশুরশক ঢদ্খ্শত্ এশস পাশয় ঢকাশলা হকছুর ধাক্কা ঢাশগ েব্দ িশা 
মুিূশত্থ রার্জীশবর মশধয পােহবকবৃহত্ত ঢর্জশগ ওশঠ। ঢস হপস্তাটা হলশয় সুবাথার হদ্শক ত্াক কশর বশা- ‘ঢ  
ঢকাশলা র্জন্তুর ঢিশয় আমার লাভথগুশাা ঢবহে নযাাাটথ।  হদ্ রু্হমশয়ও পহড় ঢকাশলারকম সুশ াগ ঢলবার ঢিষ্টা 
করশবল লা। ঢসটা আপলাশদ্র পশে হবপজ্জলক িশয় উঠশব।’ ত্বু সুবাথা ত্ার প্রহত্ ঢকাশলা খ্ারাপ 
বযবিার কশর লা, বা ত্াশক িক্রান্ত কশর পুহাশের িাশত্ তু্শা ঢদ্ওয়ার বযবস্থাও কশর লা। বরং ত্ার প্রহত্ 
সদ্য়, ভদ্র, লম্র বযবিার কশর এবং রাশত্র খ্াবার একসশঙ্গ খ্াওয়ার বযবস্থা কশর সুবাথা ত্ার প্রহত্ 
নহত্হর্সুাভ বযবিারশক বর্জায় রাশখ্। সুবাথা হভত্শর হভত্শর ত্ারই ভশয় আত্হঙ্কত্ - একর্া ঢর্জশলও ত্ার 
প্রহত্ রার্জীশবর ঢ  উহি- ‘আপলাশক খু্ব আলমাউন্ডফুা ঢদ্খ্াশচ্ছ।’ হকংবা লল-হক্রহমলাা াুলাহটক 
ঢমশয়শদ্র প্রসশঙ্গ ত্ার ঢ  বিবয- ‘ঢিল্পশাস ঢমশয়গুশাাশক ঢেল্টার ঢদ্ওয়া উহিত্।’ একর্জল উগ্রপন্থী 
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সন্ত্রাসবাদ্ীর এই ভাবলা ঢর্শক ঢবািা  ায় ত্ার মশধয মালহবকশবাধ এশকবাশর ঢের্ িশয়  ায়হল। 
সুবাথাশদ্র বাহড়শত্ নলহধকার প্রশবে কশর এবং ত্াশক কশঠার হলয়ন্ত্রশা ঢরশখ্ ত্ার আহত্শর্য়ত্া প্রসশঙ্গ 
রার্জীশবর ঢ  মন্তবয- ‘আপহল আমাশক ঢোটার হদ্শয়শছল, আপলার িসহপটাহাহটর তু্ালা িয় লা।’ হকংবা 
সুবাথা ত্ার স্বামী ও শ্বশুশরর কাছ ঢর্শক িরম নপমাল, নপহরসীম রৃ্াা ও হলষু্ঠর বযবিার ঢপশয়ও ত্াশদ্র 
নসিায় নবস্থা ঢদ্শখ্ ঢসবা শুশ্রূর্ার র্জলয এখ্াশল পশড় আশছ - একর্া ঢর্জশল এবং ত্াশদ্র প্রহত্ সুবাথার 
নকৃহরিকম ভাশাাবাসা ও কত্থবযশবাধ ঢদ্শখ্ রার্জীশবর ঢ  প্রহত্হক্রয়া - ‘আপহল ঢদ্খ্হছ পৃহর্বীর মশত্া 
সবথংসিা, রৃ্াা, হবশ্বাসর্াত্কত্া - ঢকাশলা হকছুই আপলাশক হবিহাত্ করশত্ পাশর লা। 
 .......আপহল আমাশক নবাক কশর হদ্শয়শছল। সকাা ঢর্শক শ্বশুর, দ্াদ্াশ্বশুশরর ঢসবা, ঢমশয়শক 
পড়াশলা, কশার্জ, ঢসাোা ওয়াকথ এত্সব কী কশর ঢ  সামাাল ঢভশব পাইলা। ইউ আর আ ঢাহড একস্ট্রা 
নহডথলাহর। আপলার মশত্া মহিাা আহম আশগ কখ্শলা ঢদ্হখ্হল।’– ‘ত্ার মধয হদ্শয় ঢ ল একর্জল 
হবশবকবাল সহৃদ্য় মালুশর্র প্রহত্চ্ছহবই ঢভশস ওশঠ। 
 আবার রার্জীব  খ্ল সুবাথাশক র্জালায় ঢ , হত্হল ইচ্ছা করশা ঢমশয়শক হলশয় ঢবহরশয় হগশয় পুহাশে 
খ্বর হদ্শত্ পারশত্ল। ফাস্বরূপ রার্জীর ত্ার শ্বশুর, দ্াদ্াশ্বশুরশক ঢমশর পুহাশে গুহাশত্ িয়শত্া মারা 
ঢ ত্ হকংবা ব্লাস্ট র্হটশয় এই পযাশাস উহড়শয় হদ্শয় ঢস হলশর্জও উশড় ঢ ত্ আর মািখ্াল ঢর্শক সুবাথা 
পুহাশের কাছ ঢর্শক পঞ্চাে াে টাকা পুরস্কার পাওয়ার সশঙ্গ-সশঙ্গ সন্ত্রাসবাদ্ী রার্জীবশক এবং ত্ার 
শ্বশুশরর বংেশক ভাশাারকম হেো হদ্শত্ পারশত্ল। হকন্তু হত্হল ত্া কশরলহল। এশত্ িমশক ওঠা সুবাথার 
ঢ  প্রহত্হক্রয়া - ‘এ আপহল কী বাশছল। এই বংশের নর্জর নপরাধ আর ত্রুহটর মশধয একটা 
আউটস্টযাহন্ডং ঢকায়াহাহট রশয়শছ। এরা  াশক আশ্রয় ঢদ্য় ত্ার েহত্র কর্া হিন্তা কশর লা। এ বাহড় 
ঢর্শক আহম হকছুই পায়হল, ঢকাশলারকম প্রত্যাো ঢলই। ত্শব ওশদ্র এই গুাটাশক শ্রদ্ধা কহর। মশল কহর 
আশ্রয়-প্রার্থীর ঢস ঢ মলই ঢিাক, সবথলাশের কর্া ভাবা নলযায়।.... সংগ্রাম লারায়াশদ্র হেো ঢদ্বার কর্া 
বাশছল ঢত্া। হরশভঞ্জ বা ঢভলশডটা, এসব গশল্পই পশড়হছ, হফশল্মও ঢদ্শখ্হছ। হলশর্জর র্জীবশল। 
ইমপহসবা। প্রহত্হিংসা েব্দটাশক আহম  ৃাা কহর। আই ঢিট ইট।’– ‘রার্জীশবর মশল মালহবকত্াশবাধশক 
র্জাহগশয় ঢত্াশা। ত্াই ঢস র্জালায়- ‘ ত্হদ্ল বাাঁহি আপলার কর্া আমার মশল র্াকশব হমশসস হসংি।’– 
একর্া ঢকাশলা উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদ্ীর, লা হক হবশবকবাল সহৃদ্য় ঢকাশলা বযহির - আমাশদ্র ভাবলায় 
ঢফশা ঢদ্য়। 
 হবমশাশের সশঙ্গ এবং সুবাথার শ্বশুশরর সশঙ্গ বযবিাশর উগ্রপন্থী এই রার্জীব ঢমাশটর উপর সহৃদ্য় 
হবশবকবাল মালুশর্রই পহরিয় হদ্শয়শছ। সুবাথাশদ্র বাহড়শত্ মালহসক ভারসামযিীল বাশরার্জল মহিাার 
একমাশসর র্জলয আশ্রয় ঢলওয়া এবং ঢসশেশরিক সুবাথার দ্াহয়ে প্রসশঙ্গ রার্জীশবর ঢ  ভাবলা - ‘আপলার 
দ্াহয়ে নশলক ঢবশড় ঢগা হমশসস হসংি। বাহড়র এত্গুশাা হডউহট রশয়শছ, কশার্জ আশছ, ত্ার ওপর এই 
মহিাারা এশসশছ। কী কশর ঢ  সামাাশবল ঢভশব পাহচ্ছ লা।’– ত্ার মধয হদ্শয়ও সহৃদ্য় হবশবকবাল 
মালুশর্রই পহরিয় প্রকাহেত্ িশয়শছ। ত্ার মালহবক নলুভূহত্ ও আদ্েথশবাশধর আশরা পহরিয় পাওয়া  ায় 
- মালহসক ভারসামযিীল পারুা ঢদ্ লামক ঢমশয়হটশক োসল করা, ত্াশক কড়া োসশল রাখ্শত্ রাশরিক 
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হলশির ত্াায় ঢোয়া এবং সুবাথার প্রহত্ ত্ার এই উহির মধয হদ্শয় - ‘সমস্তহদ্ল কত্ বযস্তত্ার মশধয 
র্াশকল। ত্বু এত্গুশাা মহিাার দ্াহয়ে হলশয়শছল। ভাবাাম, িুপিাপ ঢত্া বশসই র্াহক। ঢ  কহদ্ল এখ্াশল 
আহছ আপলাশক  হদ্ একটু সািা য করশত্ পাহর।’ একর্জল সন্ত্রাসবাদ্ী মালুশর্র এইভাশব লারীহবকাে 
ঢকন্দ্র-এর কাশর্জ ঢস্বচ্ছায় এহগশয় আসা - সহৃদ্য় মালবশপ্রহমক মালুশর্র ছহবশকই আমাশদ্র সামশল তু্শা 
ধশর। রার্জীব একর্জল ঢমাস্ট ওয়াশন্টড পারেল এবং ত্ার কশঠার হলরাপত্তার প্রশয়ার্জল - একর্া ঢর্জশলও 
ঢস হবপশদ্র িুাঁহক হলশয় মালহসক ভারসামযিীল ঢমশয়শদ্র োন্ত রাখ্শত্ এবং সুবাথার কাশর্জ একটু সািা য 
করশত্ শুধু রাত্-হদ্ল হলশি পশড়ই র্াশক লা - ত্াশদ্র সশঙ্গ হমশে মর্জার মর্জার গল্প বশা, লতু্ল লতু্ল 
আোর কর্া শুহলশয় সুস্থ-স্বাভাহবক কশর তু্াশত্ ঢিষ্টা কশর। সুবাথা এই রার্জীবশক  ত্ ঢদ্শখ্ - ত্ত্ই 
নবাক িয়, হলশর্জর সুরো ও হলরাপত্তার কারশা ‘ঢ  হলষু্ঠর, হবহচ্ছন্নত্াবাদ্ী একহদ্ল ঢর্জার কশর, 
‘প্রত্াপপুর পযাশাস’ এ েুশক পশড়হছা, ত্ার সশঙ্গ এখ্লকার হৃদ্য়বাল ঢসবাপরায়া রার্জীশবর ঢকাশলা হমা 
ঢলই। আগাশগাড়া ঢস বদ্শা  াশচ্ছ।’ 
 আশাািয উপলযাশস ঢদ্খ্া ঢগা, একর্জল সন্ত্রাসবাদ্ী সেস্ত্র  ুবক, ঢ  হলশর্জর প্রাা বাাঁিাশত্ 
রার্জপ্রাসাশদ্ েুশক পশড়- ঢসই হকলা আবার নশলযর উপকারাশর্থ হলশর্জশক হলশয়াহর্জত্। আসশা প্রফুল্ল রায় 
এর দ্বারা ঢদ্খ্াশত্ ঢিশয়শছল ঢ , সামাহর্জক দৃ্হষ্টশত্ মালুর্  ত্টা খ্ারাপ, নপরাধী, পাপী - ত্ার হভত্রটা 
ত্ত্টা খ্ারাপ বা মন্দ লয়। ত্ার মশধয এখ্শলা মালহবক মূাযশবাধ, মিত্ত্ব, হবশবক ঢবাঁশি আশছ। ত্াশকই 
হত্হল মালুশর্র মশধয নলুসন্ধাল কশর তু্শা ধরশত্ ঢিশয়শছল ত্াাঁর ঢাখ্ায়। ত্শব ত্াাঁর রিলা হবশের্াাত্মক 
ত্ত্টা লয়,  ত্টা হববরাাত্মক। এই উপলযাশস হত্হল হববরাাত্মক ভহঙ্গর মাধযশম ও ত্ীক্ষ্ণ প থশবোেহির 
দ্বারা একর্জল উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদ্ীর মশধয মালহবক ঢিত্লা ও আদ্েথ ঢবাশধরই সন্ধাল কশরশছল। 
 প্রফুল্ল রাশয়র এইরকম হকছু গল্প আশছ, ঢ খ্াশল হত্হল সামাহর্জক দৃ্হষ্টশত্  ারা নসৃ্পেয, রৃ্ায, 
নপরাধী, পহত্ত্, নন্তযর্জ - ত্াশদ্র মশধয মালহবক মূাযশবাধ, ঢিত্লা বা মিত্ত্বশক তু্শা ধরশত্ ঢিশয়শছল। 
ত্াাঁর এ রকম একহট গল্প িা- ‘মালুশর্র মহিমা’, এই গশল্প ঢদ্খ্া  ায়, গভীর দু্শ থাশগর রাশত্ 
ঢরবত্ীশমািশলর িাটথ নযাটাশকর াো ঢদ্খ্া ঢগশা পুরিকবধূ সুত্পা নসিায় িশয় পশড়। একহদ্শক গভীর 
দু্শ থাশগর রাহরিক, নলযহদ্শক পাাঁি বছশরর ঢছশা ছাড়া বাহড়শত্ নলয কাশরা নলুপহস্থহত্। দু্শ থাশগর রাশত্ 
ঢগাটা কাকাত্া েির  খ্ল রসাত্শা ত্হাশয়  াবার র্জলয প্রস্তুত্ িশচ্ছ- ঢসই সময় কীভাশব ডািাশরর 
সশঙ্গ ঢ াগাশ াগ করা সম্ভব - সুত্পা ঢভশব পায় লা। আহে বছশরর ঢরাগাক্রান্ত শ্বশুর ও রু্মন্ত হেশুশক 
নরহেত্ ঢরশখ্ ঢবরশলাও  ায় লা। নত্ রাশত্ রাস্তায় ঢকাশলা গাহড় ঢ মল পাওয়া নসম্ভব ঢত্মহল একহট 
ত্রুাীর পশে একা একা প্রবা বৃহষ্ট মার্ায় কশর ঢদ্ড় হকশাা হমটার ঢিাঁশট-ডািার ঢডশক আলাও প্রায় 
নকল্পলীয় বযাপার। হকন্তু একটা হকছু লা করশাও লয়। ত্াই ছাত্া হলশয় টিথ িাশত্ হলশি ঢলশম এশস 
আশাা ঢেশা নবস্থা ঢদ্শখ্ ঢস দ্শম  ায়। ত্বু ভাশব ‘ডািাশরর কাশছ ত্াশক ঢ শত্ই িশব।’ এই সময় 
িুহর করশত্ আসা এক ঢিারশক ঢদ্শখ্ প্রর্শম ঢস ভশয় আড়ষ্ট িশয়  ায় এবং পশর সািস কশর ত্াশক 
ঢডশক হবপশদ্র কর্া র্জাহলশয় সািাশ যর নলুশরাধ কশর বশা - ‘এখ্লই একর্জল ডািার লা ডাকশা 
শ্বশুরমোইশক বাাঁিাশলা  াশব লা।’ হকন্তু ঢাাকহট ত্ার ঢস কর্া হবশ্বাস কশর লা, ঢিশস উহড়শয় ঢদ্য়। ঢের্ 
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প থন্ত সুত্পার কাত্র নলুশরাশধ ত্ার মশল করুাা িয় এবং ডািাশরর হঠকালা হলশয় ঢসই দু্শ থাশগর রাশত্ 
একাই গাহড় ঢঠশা ডািারশক হলশয় আশস। ডািাশরর কশছ ঢাাকহটর দ্াহয়ে ও কত্থবযশবাধ এবং মালহবক 
গুাাবহার কর্া শুশল সুত্পা ত্াশক কৃত্জ্ঞত্া র্জালাশত্  ায়। হকন্তু ত্াশক ঢদ্খ্শত্ লা ঢপশয় মশল মশল ঢস 
বশা - ‘মালুর্ এশকবাশর লষ্ট িশয়  ায়হল। ত্ার ওপর এখ্লও হকহঞ্চৎ ভরসা রাখ্া  ায়।’ 
 আশাািয গশল্প প্রফুল্ল রায় সামাহর্জক দৃ্হষ্টশত্ রৃ্ায, নপরাধী এক মালুশর্র মশধয মালহবক মূাযশবাধ 
ও মিত্ত্বশক তু্শা ধরশত্ ঢিশয়শছল। হত্হল ঢ ল ঢদ্খ্াশত্ ঢিশয়শছল, মালুর্ েত্ নপরাধী িশাও মালহবক 
মূাযশবাধ, মিত্ত্ব ত্ার মশধয ঢর্শক এশকবাশর াুপ্ত িশয়  ায় লা। ঢ  ঢিার, ঢ  নপরাধী ত্ার মশধযও ঢ  
দ্াহয়েশবাধ, কত্থবযশবাধ, মালহবকত্া র্াকশত্ পাশর, সময়শেশরিক ত্াশকও ঢ  হবশ্বাস করা  ায় - একর্াই 
বাশত্ ঢিশয়শছল। 
 সমাশর্জর দৃ্হষ্টশত্  ারা নসৃ্পেয, পহত্ত্া, বারাঙ্গলা – ত্াশদ্র মশধযও ঢাখ্ক মালবত্ার মিত্ত্ব ও 
আদ্েথশক নলুসন্ধাল কশরশছল। ঢদ্শিাপর্জীবীশদ্র হলশয় ঢাখ্া ‘লরক’, ‘লরশকর ঢপাকা’, ‘ঢের্ ারিকা’ প্রভৃহত্ 
গশল্প এই ঢশ্রহার মালুর্শদ্র মালহবক রূপ, আদ্েথশবাধ ও মিত্ত্বশক তু্শা ধশরশছল। ‘লরক’ গশল্প ঢদ্খ্া 
 ায়, পহত্ত্াপহল্লর বাহসন্দা সাহগয়া ঢলকীপুর টাউল ঢর্শক র্জলকপুশর ঢফরার সময় ভরা বর্থায় লদ্ী পার 
িশত্ হগশয় ঢলৌকাডুহব িশা সাাঁত্ার হদ্শয় ত্ীশর উঠশত্ র্াশক। এই সময় ঢস এক ডুবন্ত মালুর্শক ঢদ্খ্শত্ 
পায়। খ্রশরাত্া লদ্ীশত্ নলযশক বাাঁিাশত্  াওয়া কত্টা হবপজ্জলক ত্া ঢর্জশলও মহরয়া িশয় মালুর্হটশক 
উদ্ধার কশর ত্ীশর হলশয় আশস। ঢদ্শখ্ ঢস নজ্ঞাল িশয় ঢগশছ ও প্রিুর র্জা ঢখ্শয়শছ। সাহগয়া ধীশর ধীশর 
ঢপশট ও হপশঠ িাপ হদ্শয় ধীশর ধীশর সমস্ত র্জা ঢবর কশর ঢদ্য় এবং ত্াশক বাাঁিাশলার র্জলয টালশত্ 
টালশত্ পারর্াটা লাশম এক স্থাশল হলশয় হগশয় গাহড় ভাড়া কশর িাসপাত্াশা ঢপৌঁছায়। হকন্তু ডািার লা 
র্াকায় বাধয িশয় হলশর্জর ঢলাংরা পহল্লশত্ এশল ঢসবা-শুশ্রূর্া কশর এবং ত্রবদ্য ঢডশক এশল হিহকৎসার 
বযবস্থা কশর। র্জালশত্ পাশর ঢাাকহট মহন্দশরর পূর্জাহর ব্রাহ্মা হেউেংকর োস্ত্রী। ঢাাকহটর ব্রহ্মিারী ব্রাহ্মা 
পহরিয় সাহগয়াশক আর্জশন্মর সংস্কাশর মারাত্মক পাপশবাশধ হকছুো আচ্ছন্ন কশর রাশখ্। ত্বুও োস্ত্রীহর্জর 
জ্ঞাল হফরশা ত্াশক গরম দু্ধ খ্াইশয় সুস্থ কশর ঢত্াশা এবং পরহদ্ল হরকোয় তু্শা ঢদ্য়। প্রাা বাাঁিাশলার 
র্জলয ত্ার প্রহত্ কৃত্জ্ঞত্া র্জাহলশয় োস্ত্রীহর্জ ত্ার কর্া আর্জীবল মশল রাখ্শবল বশা র্জালাশা সাহগয়া বশা- 
‘হকরপা কশর এই লরশকর কর্া মশল রাখ্শবল লা।’ িাশত্ িাশত্ োস্ত্রীহর্জর সাহগয়ার মুখ্হটই বারবার 
মশল পড়হছা। স্বগথ আর লরশকর সীমাশরখ্াহট ত্খ্ল ঢ ল হত্হল ধরশত্ পারহছশাল লা। এখ্াশল হিনু্দেবাদ্ী 
ব্রাহ্মশার পহবরিকত্াশবাশধর স্বীকৃহত্র পাোপাহে নসৃ্পেয, বারাঙ্গলা ঢশ্রহার মালুশর্র মিত্ত্বশকও তু্শা ধরা 
িশয়শছ। 
 ‘ঢের্ ারিকা‘ গশল্প আশছ ঢকষ্টভাহমলী সি সাত্াে র্জল ঢদ্িশপার্জীহবলীর মালহবকত্ার পহরিয়। 
ডািার ভুবল িক্রবত্থী এই সব ঢমশয়শদ্র লালা সমশয় হিহকৎসা কশর বাাঁহিশয় তু্শাহছশাল। ত্াই ভুবল 
িক্রবত্থী িশয় হগশয়হছশাল ত্াশদ্র বাবামোই। হপতৃ্তু্ায ঢসই ভুবল িক্রবত্থী িঠাৎ নসুস্থ িশয় মৃতু্যমুশখ্ 
পহত্ত্ িশা এই ঢদ্িবযবসায়ী ঢমশয়রা হলশর্জশদ্র পয়সা খ্রি কশর ডািার ঢডশক এশল হিহকৎসার বযবস্থা 
কশর। হবহভন্ন পরীোর র্জলয প্রার্হমকভাশব হত্লশো টাকা খ্রি িশব ডািার র্জালাশা ত্াশত্ও ত্ারা রাহর্জ 
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িশয়  ায় – শুধু ত্াশদ্র বাবামোইশক বাাঁিাশলার র্জলয। হকন্তু ত্াশত্  খ্ল ঢের্প থন্ত ত্াশক বাাঁিাশলা ঢগা 
লা – ত্খ্ল ঢকষ্টভাহমলীর দ্া ভুবল িক্রবত্থীর ভাইশদ্র কাশছ  ায় ত্ার ঢের্কৃত্য সম্পন্ন করার নলুশরাধ 
হলশয়। হকন্তু ত্াাঁর ভাইরা নপমাল কশর ত্াশদ্র ত্াহড়শয় হদ্শয় ঢের্কৃত্য সম্পন্ন করশত্ নস্বীকৃত্ িশা ত্ারা 
বাধয িশয় হলশর্জরাই ঢের্প থন্ত খ্ই ছহড়শয়, িহরধ্বহল হদ্শয় খ্াশট কশর ত্াশক শ্মোশল হলশয় হগশয় বামুশলর 
মুশখ্ আগুল ঢদ্য়। এশত্ প্রার্হমক সংশকাি িশা ত্ারা ভাশব – ‘ারশক ঢত্া ডুশবই আহি। বামুশলর মুশখ্ 
আগুল ঢঠহকশয় আর কত্ ডুবব। মরার পর আমাশদ্র কী িশব, ত্া হলশয় ঢভশব কী িশব।’ কশয়কহদ্ল পর 
লদ্ীর ধাশর শ্রাশদ্ধর আসর বশস। সাত্ােহট ঢমশয় স্নাল কশর শুদ্ধ মশল িাত্শর্জাড় কশর আসর হর্শর বশস 
র্াশক। পহত্ত্া ঢকষ্টভাহমলী পুশরাহিশত্র সশঙ্গ গাা হমহাশয় সংসৃ্কত্ ভার্ায় মন্ত্র পশড় আর িরািশর ঢসই 
সুর ছহড়শয় পশড়। 
 এখ্াশল ঢদ্শিাপর্জীবীশদ্র বযহিরূশপর পহরবশত্থ ত্াশদ্র ঢশ্রহারূপশক তু্শা ধশর ঢাখ্ক মালহবক 
মিশত্ত্বর আশাখ্য হলমথাা কশরশছল। ‘লরশকর ঢপাকা’ গশল্প বারাঙ্গলা দু্ই লারীর মূাযশবাধ ও মালহবক 
ঢিত্লার পহরিয় তু্শা ধরা িশয়শছ। এখ্াশল ঢশ্রহারূশপর পহরিয় র্াকশাও বযহিরূপই প্রাধালয ঢপশয়শছ 
‘লরক’ গশল্পর মশত্া। আশাািয গশল্প ঢদ্খ্া  ায়, কলকশল েীশত্র রাশত্ রাস্তায় খ্শির ধরশত্ এশস টগর 
ও িাাঁপা ঢদ্খ্শত্ পায় হত্লর্জল পুরুর্ খ্াশট কশর িহরধ্বহল হদ্শত্ হদ্শত্ একর্জলশক হলশয় আসশছ। িাশত্ 
িাশত্ িঠাৎ একর্জল  ুবক নজ্ঞাল িশয় পশড় ঢগশা ত্ারা ত্ার ঢসবা কশর জ্ঞাল হফহরশয় আশল এবং 
ঢপ্রৌঢ় ব্রাহ্মা ঢাাকহটর নলুমহত্ হলশয় ত্ার স্ত্রীর মৃত্শদ্ি শ্মোশল ঢপৌঁশছ ঢদ্য়। শ্মোশলর ঢডামশক ঢডশক 
মৃত্শদ্শির সৎকাশরর বযবস্থা কশর। ঢপ্রৌশঢ়র বড় ঢছশাহট ঢোশক কাাঁদ্শত্ শুরু করশা এই দু্ই পহত্ত্া 
লারী পরম মমত্ায় ত্ার মার্ায় িাত্ বুশাাশত্ বুশাাশত্ সান্ত্বলার সুশর বশা- ‘ঢকাঁশদ্া হল বাবা, ঢকাঁশদ্াহল। 
বাপ মা হক কাশরা ঢিরকাা র্াশক।’ এরপর ত্ারা ঢপ্রৌঢ় ও দু্ই ঢছশার সশঙ্গ লদ্ীশত্ স্নাল কশর। ত্াশদ্র 
উপকাশর কৃত্জ্ঞ িশয় ঢপ্রৌঢ় মালুর্হট পাাঁিহট দ্ে টাকার ঢলাট ত্াশদ্র হদ্শক বাহড়শয় হদ্শা ত্ারা িাত্ 
ঢর্জাড় কশর বাশত্ র্াশক - ‘ওটা হলশত্ পারব হল বাবা। সারাটা ঢর্জবল ারশক মুখ্ গুাঁশর্জ আহি, ঢরার্জই 
ঢত্া গাশয় ঢলাংরা ঢমশক ঢরার্জগার কহর। এট্টা হদ্ল লা িয় বাদ্ই র্াক।’ 
 পহত্ত্া, বারাঙ্গলাশদ্র হলশয় ঢাখ্া হত্লহট গশল্পই ঢাখ্ক ঢদ্খ্াশত্ ঢিশয়শছল, ঢকবা ভদ্র, সভয 
ঢশ্রহার মালুর্ লয়, পহত্ত্া, নসৃ্পেযা, পাপী, নন্তযর্জ ঢশ্রহার এইসব মালুর্শদ্র মশধযও আদ্েথ মালহবক 
ঢবাধ র্জাগ্রত্ িশয় আশছ। নসৃ্পেয, নন্তযর্জ ঢশ্রহার মালুর্শক মালুশর্র ম থাদ্া দ্াশলর মধয হদ্শয়  প্রফুল্ল 
রাশয়র মালহবক আদ্েথশবাশধর পহরিয়ই বড় িশয় উশঠশছ। 
 ‘মালুর্’ গশল্প মালুশর্র প্রহত্ মালুশর্র মমত্া, ভাশাাবাসার ছহব ঢ মল ধরা পশড়শছ ঢত্মহল 
ভশরাসাাাা লাশম একর্জল বীটাশরর মালহবকত্া ও মূাযশবাশধর হিরিকও নহঙ্কত্ িশয়শছ। র্জীবল বা মালুর্ 
সম্বশন্ধ  ার ঢকাশলা নহভজ্ঞত্া ঢলই, র্জঙ্গশার র্জন্তু-র্জাশলায়ার, খ্যাপা কুকুর আর হলশর্জর ঢপট ছাড়া 
পৃহর্বীর ঢকাশলা বযাপাশরই  ার ঢকাশলা ঢকৌতূ্িা ঢলই এবং  াশক ঢদ্খ্শা হলষু্ঠর, হৃদ্য়িীল বশা মশল িয় 
- ভশরাসাাাা লাশম ঢসই মালুর্হটই একহদ্ল বৃহষ্টশত্ হপছা পািাড়ীপশর্ আসন্ন সন্তালসম্ভবা এক প্রসূহত্ 
লারীশক হপশঠ কশর বিল কশর পািাড় ঢপহরশয় গাড়ী ভাড়া কশর িাসপাত্াশা হলশয়  ায়। শুধু ত্াই লয়, 
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ঢমশয়হটর কষ্ট িশচ্ছ শুশল ঢস হলশর্জর কার্জ ঢফশা ঢরশখ্ পরপর দু্হদ্ল ত্াশক িাসপাত্াশা ঢদ্খ্শত্  ায় 
এবং ত্ার সন্তাল প্রসশবর সংবাশদ্ খু্হে িশয় ওশঠ।  হদ্ও ঢমশয়হট ত্ার স্ত্রী লয়, এমলহক আত্মীয়ও লয়- 
পশর্র পহরিশয় পহরহিত্া এক লারী মারিক- ‘ঢস একর্জল হিংর বীটার, একটা হলষু্ঠর কুকুর মারা। ত্বু ঢ ল 
ঢবািাশত্ িাইা, পৃহর্বীশত্ একহট মালুশর্র সন্তাল র্জন্ম হলশচ্ছ, ত্ারর্জলয সামালয এই কষ্টটুকু হকছুই লয়।’ 
‘ঢিলা মালুশর্র নশিলা কাহিলী’, ‘নসাধারা’ প্রভৃহত্ গশল্প আশছ একর্জল মালুশর্র মশধয আর একর্জল 
মালুর্, ঢ  পরম ঢস্নি ও উদ্ারত্ায় মালুশর্র দু্বথাত্া, তু্চ্ছত্া ত্রুহটশক ধুশয় মুশছ ত্াশক মালহবক মূাযশবাধ 
ও ঢিত্লায় ভাস্বর কশর তু্শা ধরশত্ িায়। আশাািয গল্পগুহাশত্ প্রফুল্ল রায় ঢকার্াও মালুশর্র ঢশ্রহাগত্ 
রূপ, ঢকার্াও বা বযহিগত্ রপহটশক তু্শা ধশরশছল। ত্শব ঢবহেরভাগ ঢেশরিকই হত্হল মালুর্শক ত্ার 
ঢশ্রহলশে ঢরশখ্ও ত্ার বযহি-রূপহটশকই প্রাধালয হদ্শত্ ঢিশয়শছল,  া ত্াাঁর রিলার একহট বড় ত্রবহেষ্টয। 
 প্রফুল্ল রায় ত্াাঁর রিলায় ঢ  সমস্ত মালুর্শদ্র তু্শা ধশরশছল, ত্ারা ঢকাশলা লা ঢকাশলাভাশব 
সামাহর্জক বা আর্থ-সামাহর্জক পহরহস্থহত্র নধীল। ত্বুও ঢসই তু্চ্ছত্া, েুদ্রত্া, সমসযা, সংকট নহত্ক্রম 
কশর ত্ারা োশ্বত্ মালহবক আদ্শেথর পহরিয় হদ্শত্ ঢিশয়শছ। ঢপাড় খ্াওয়া এই মালুর্গুহার নন্তশর ঢ  
মালহবক আদ্েথ ও মূাযশবাধ সুপ্ত িশয় আশছ – ত্াশকই হত্হল হলরন্তর আহবষ্কার কশর ঢাখ্ার মাধযশম 
প্রহত্ষ্ঠা হদ্শত্ ঢিশয়শছল। গশল্পর প্রকরাশকৌেশা মশলাশ াগী লল হত্হল, বরং হববরাাত্মক ভহঙ্গশত্ গভীর 
র্জীবল নহভজ্ঞত্া ও হলখু্াঁত্ প থশবোেহির দ্বারা মালব র্জীবশলর এক গভীরত্র সত্যশক ঢ মল তু্শা 
ধরশত্ ঢিশয়শছল, ঢত্মহল ঢদ্ে-কাা-সমাশর্জর পহরবত্থল সশত্ত্বও মালহবক মূাযশবাধ ও মিশত্ত্বর নলুন্ধাল 
কশর িশাশছল হলরন্তর। আসশা প্রফুল্ল রায় এমল একর্জল ঢাখ্ক হ হল ধ্বংশসর মশধয সৃহষ্টর, মৃতু্যর 
মশধয র্জীবশলর বীর্জশক ঢ মল সন্ধাল করশত্ িাল ঢত্মহল শুধু সভয লয়. সমাশর্জর দৃ্হষ্টশত্ রৃ্ায, নসৃ্পেয, 
বারাঙ্গলা, নপরাধী, নন্তযর্জ ঢশ্রহার মালুশর্র মশধযও মালহবক মূাযশবাধ ও মিত্ত্ব আহবষ্কাশরর নলুসন্ধাশল 
রত্ র্াশকল সবথদ্া। মালুর্ সম্পশকথ ত্ার হবশ্বাস - ‘মালুর্ ঢকার্াও ভাশাা রশয় ঢগশছ’, হকংবা মালুর্ 
সম্পশকথ িয়শত্া বা বাশত্ িাল- ‘সবার ওপশর মালুর্ সত্য’। মালুশর্র প্রহত্ ত্াাঁর এই হবশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভহি, 
মমত্া ত্াাঁশক একর্জল মালব দ্রদ্ী ঢাখ্শক পহরাত্ কশরশছ।  
১. আকর গ্রন্থঃ 
(ক) প্রফুল্ল রাশয়র গল্প সমগ্র- ১ (ঢদ্’র্জ) 
(খ্) প্রফুল্ল রাশয়র ঢশ্রষ্ঠ গল্প – (ঐ) 
(গ) প্রফুল্ল রাশয়র ঢসরা ৫০ হট গল্প – (ঐ) 
(র্) প্রফুল্ল রাশয়র ‘ক্রাহন্তকাা‘ – (ঐ) 
২ সিায়ক গ্রন্থঃ 
(ক) আাাপ – কাযাা ত্রমরিক (প্রহত্ভাস) 
(খ্) বাংাা গল্প ও গল্পকার – ৫ – সম্পাদ্লা - সুবা সামন্ত (এবং মুোশয়রা) 
৩ পরিক পহরিককা- 
(ক) গল্প সরহা – প্রফুল্ল রায় হবশের্ সংখ্যা - ২০১৭ 
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ঢাাধা েবররা ‘র্জন্মদাগী নপরাধী’: সামাহর্জক স্বীকৃহত্ ও নহধকাশরর প্রশে 
‘ত্স্কর’ উপলযাস নবাম্বশল একহট মূাযায়ল  

 
প্রাবহিক-পহরহিহত্  

 
আলন্দ সাইহল 

হপ এইি. হড. গশবর্ক, বাংাা হবভাগ  
হসশধা-কালশিা-বীরসা হবশ্বহবদযাায়, পুরুহায়া, পহিমবঙ্গ  

 
সারসংশেপ 

ঢাাধা েবর উপর্জাহত্ ‘র্জন্মদাগী নপরাধী’ হিসাশব পহরহিত্। মূাত্ ১৮৭১ সাশা হিহটে োসক কশাাহলয়াা 
স্বাশর্থ হকছু র্জলর্জাহত্শক মূাশরাশত্র বাইশর রাখ্শত্ এই ত্কমা এঁশট হদশয়হছা। ত্াশদর মশধয হছা এই ঢাাধা 
েবর র্জলর্জাহত্। ত্ারপর স্বাধীল ভারত্বশর্থ এরা হবমুক্ত ঢগাষ্ঠী হিসাশব স্বীকৃহত্ পায়। হকন্তু ঢস ঢত্া সরকাহর 
খ্াত্ায় ও দহাা দস্তাশবশর্জ! সামাহর্জক স্বীকৃহত্শত্ ত্াশদর নবস্থাল ঢকমল? ঔপলযাহসক দৃষ্টান্তমূাক বাস্তব 
পহরশবে হলভথর, ত্ারই একহট র্জান্ত ছহব এঁশকশছল ত্স্কর উপলযাশস। 

ত্স্কর (১৯৯২)  ভগীরর্ হমশের হিত্ীয় উপলযাস। উপলযাসহট সমকাাীল বাংাা সাহিশত্যর একহট দহাা 
িশয় উশেশছ। ঢাাধা েবর সমাশর্জর প্রহত্ বত্থমাল সভয লাগহরক ও রাশের ঢে বঞ্চলা ত্া ঢেল উপলযাস দপথশা 
প্রহত্ফহাত্ িশয়শছ। ঢসই সাশর্ উশে এশসশছ ঢগােুর ভক্তা ও হলত্াই প্রমূখ্ সংগ্রামী িহরশরিকর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, 
োরা ত্র্াকহর্ত্ নপরাধ প্রবা র্জাত্ীর ত্কমা ঢছশে ঢবহরশয় আসশত্ িায়, িায় সুস্থ ভাশব র্জীবল োপল 
করশত্। হকন্তু সমার্জপহত্রা হকভাশব ত্াশদর সৎ িাওয়া গুশাা লষ্ট কশর ঢদয় ত্ার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত িশয় উশেশছ 
আশাািয উপলযাসহট। 

সূিকেব্দ  
ঢাাধা েবর, নপরাধী, সভয সমার্জ, প্রহত্কূাত্া  
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‘ত্স্কর’ উপলযাস নবাম্বশল একহট মূাযায়ল 

আলন্দ সাইহল  
ঢাাধা েবরশদর র্জীবলকাহিহল নবাম্বশল ভগীরর্ হমশের একহট হবখ্যাত্ উপলযাস িা ত্স্কর। উপলযাসহট 
১৯৯২ সাশা প্রকাহেত্ িয়। র্জন্মভূহমর সৃ্মহত্িারা ও সামাহর্জক দায়বদ্ধত্ায় ঔপলযাহসক ঢে এই উপলযাস 
ঢাশখ্ল ত্া বাাই বাহুায। প্রসঙ্গত্ বাা োয় ভগীরর্ হমে র্জন্মসূশরিকই েবরশদর সাশর্ পহরহিত্ হছশাল। নর্জ 
পাো গ্রাম সাঁত্রাপুর, ঢেখ্াশল হত্হল বাস করশত্ল ঢসখ্াশল ঢাাধা েবরশদর বাস হছা। ঔপলযাহসশকর কর্ায় 
ত্াঁর গাঁশয়র হত্লহদশক হছা েবর ও ঢকাো উপর্জাহত্র বাস। এমলহক ঔপলযাহসশকর প্রার্হমক হেোর 
সু্কাহটও ঢাাধা েবর পল্লীর হলকশট নবহস্থত্ হছা। ঔপলযাহসক ঢসকর্া স্বীকার কশর বশাশছল— “...ক্লাস 
এইট নবহধ একহট নর্জ গাঁশয়র সু্কশা পশেহছ। দু’হদশকই খ্াা ঢবহষ্টত্, োা-নরশাযর প্রাশন্ত, ঢাাধা-
েবরপল্লীর গাঁ ঢ ঁশর্ নবহস্থত্ হছা ঢসই সু্কা।’’১ ত্াছাো পাশ্বথবত্থী লারায়াগে, ঢমটযাা নঞ্চাগুহা ত্খ্ল 
নশলকশবহে র্জঙ্গাাকীাথ হছা। বাাই বাহুায ঢে, এই হবসৃ্তত্ পহরশবশে ঔপলযাহসশকর মশলাপহরশবশের স্তরহট 
গহেত্ িশয়হছা। ত্াই কষ্টকল্পলা প্রসূত্ সাহিত্য ত্াঁশক রিলা করশত্ িয়হল। বাস্তশবর উপাদাশল ভর কশর 
েবরশদর সমার্জ হবর্য় নবাম্বশল রিলা কশরল ত্স্কর উপলযাসহট। বযহক্তগত্ভাশব ঔপলযাহসক হবশ্বাস 
করশত্ল— 
    “...ভারত্বর্থ লামক একহট হবোা গ্রাশম র্জশন্ম ঐ গ্রাশমর নন্ন-র্জশা পুষ্ট িশয়, আর্জীবলকাা ত্ার বাত্াস 
ঢর্শক প্রাাবায়ু গ্রিা কশর, সারা র্জীবশল গ্রামর্জীবল হলশয় নন্তত্ একহট পঙহক্ত লা হাখ্শা এশদশের 
ঔপলযাহসশকর ঢরফ কামবুহদ্ধ িশব লা।”২ 

    ত্াই উপাদাল সংগ্রশি হত্হল হলশর্জর গ্রাম সাঁত্রাপুর ও পাশ্বথস্থ গ্রাম ঢমটযাা-লারাাগশে ঢদখ্া ঢাাধা েবর 
র্জাহত্র হবপন্ন নহস্তশের কর্া তু্শা ধশরশছল এই উপলযাশস। 
    ঢাাধা েবর উপর্জাহত্ ‘র্জন্মদাগী নপরাধী’ বা ‘নপরাধ প্রবা র্জাহত্’ হিসাশব পহরহিত্। ১৮৭১ সাশা 
হিহটে োসক কশাাহলয়াা স্বাশর্থ ও হলশর্জশদর উশেেয পূরশার ত্াহগশদ হকছু র্জলর্জাহত্শক মূাশরাশত্র বাইশর 
রাখ্শত্ এই ত্কমা হদশয়হছা। ত্াশদর মশধয হছা ঢাাধা েবর র্জলর্জাহত্। মশল করা িত্, ঢিৌেথ বৃহি হছা 
ত্াশদর র্জীহবকা নর্জথশলর মাধযম। পরবত্থী সমশয় এই  ৃায সামাহর্জক নহভধা ত্াশদর সভয সমার্জ ঢর্শক 
নপসাহরত্ কশর। ত্ারপর স্বাধীল ভারত্বশর্থ এরা হবমুক্ত ঢগাষ্ঠী হিসাশব স্বীকৃহত্ পায়। এবং ঢদহেয় সংরো 
পদ্ধহত্শত্ ত্ারা উপর্জাহত্ হিসাশব পহরহিত্ িয়। হকন্তু ঢস ঢত্া সরকাহর খ্াত্ায় ও দহাা দস্তাশবশর্জ! হকন্তু 
সামাহর্জক স্বীকৃহত্শত্ ও মালব নহধকাশরর দাবীশত্ ত্াশদর নবস্থাল ঢকমল? ঔপলযাহসক উক্ত হবর্য় নবাম্বশল 
বাস্তব পহরশবে হলভথর সমার্জর্জীবশলর প্রহত্ফাল  হটশয়শছল ত্স্কর উপলযাশস। 
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 এই উপলযাশস ঢগােুর ভক্তা র্জন্মদাগী ঢিার। ত্ার বাপ েীশরাদ ভক্তাও আর্জীবল বাশাশ্বশরর হসনু্দশক 
মাা েুহকশয়শছ। বাশাশ্বর িা ঢমটযাা গ্রাশমর ঢোর্ক র্জহমদার ও ঢর্জাত্দার। এমলহক ঢস দশার র্ালা 
কহমহটর ঢপ্রহসশডন্ট। হকন্তু ত্ারই আশদশে ঢগােুর ভক্তা রাশত্র নিকাশর োবত্ীয় িুহরর মাা বাশাশ্বরশক 
এশল ঢদয়। উপলযাশসর প্রর্ম পহরশেশদ আমরা াে কহর ঢগােুর সাত্-আট ভহর ঢসালা িুহর কশর 
বাশাশ্বরশক ঢদয়। হবহলমশয় কী পায়? সাধারা কর্ায় র্জাপাশলর ঢখ্ারাহকটুকু মারিক– ঢদেেত্ টাকা। ত্া হদশয় 
ঢগােুর ভক্তা হলশর্জর প্রসব েন্ত্রাা কাত্র স্ত্রীশক বাঁিাশত্ পাশরহল। ঢগােুর ভক্তার প্রার্হমক ঢোভ উগশর 
পশেশছ এভাশব— “...ঢমাশদর রাত্ উর্জাগশরর টাকায় দুহলয়াদার িয়যা বুহসয়া আশছ, আর ঢমাশদর হবপদ 
আপশদ এশদর পাে হত্ল মারিক আো লাই ঢি।”৩ 
    একর্া নবেয হেক, রােেন্ত্র ঢোর্ক ও ঢোহর্ত্শদর উৎপাদল কশর। বাশাশ্বর মশল কশর ১৯৬৭-র 
েুক্তফ্রন্ট সরকারই হলম্নবগথশক নহধকার রোর াোই হেহখ্শয়শছ। ঢসই সময় িশরহকশষ্টা ঢকাঙার ঢমহদলীপুর 
েিশর হমহটং কশর সবাইশক গাআশন্দাাশলর মাধযশম ঢবলাম র্জহমশলর দখ্া হলশত্ ইিল রু্জহগশয়শছ। েহদও 
িশরহকশষ্টা ঢকাঙার ঢবহেহদল ঢবঁশি র্াশকহল, লা িশা ধলীর িাশত্ হভোর ঝুহা উেত্। ত্ারপর প্রহত্বাদী 
িহররিক হিসাশব উশে আশস প্রশদযাৎ ভঞ্জ ও হলত্াই। োরা সুদ বযবসা, বিক বযবসা ও ধাল হবহির উপর 
হবশদ্রাি শুরু কশরহছা। হকন্তু রােেশন্ত্রর নশমা  হলয়শম আবার হফশর এশসশছ ঢসইসব হদল। বাশাশ্বর 
বশাশছ— 
    “ভাশগয বািািশর হর্জত্া দা, ভাশগয র্জরুহর নবস্থাটা আইা ঢদশে। ... র্জরুরী নবস্থা র্জাহর িশত্ই 
পুহাে দুিার বার হভেকা হভেহক করশত্ই, ঢে োর মুসার মত্ল গশত্থ ঢসঁহধয়াা-ন। ... ঢদশে গাঁশয় আবার 
হফশর এশাা ঢসই পুরশলা হদল। সুদ বিকী ঢফর শুরু িা।”৪ 

    ত্ারপর ঢর্শকই বাশাশ্বশরর মশত্া মালুশর্র ঢবশে ওো। নর্থনলহত্ক বাশয়র ও রার্জনলহত্ক বাশয়র ঢস 
এখ্ল মধযমহা। স্ত্রী মারা োওয়ার পর ঢগােুর ভক্তা েখ্ল িুহর করশব লা বশা দৃঢ় প্রহত্জ্ঞ ত্খ্ল বাশাশ্বশরর 
মত্ সমার্জপহত্ ত্াশক িুহর করশত্ বাধয কশর। বাশাশ্বশরর মত্ সমার্জপহত্ ও উচ্চবশগথর ধারাা িা— “াধ্বা 
ঢিার াধ্বার গুহট ঢিার, াধ্বার পাদহট ঢিার। ঢসই াধ্বা কই হকলা মুই আর িুহর করব হল।”৫ 
    উপলযাশস সাহবথকভাশব ঢাাধারা িুহর করশত্ িায়হল। হকন্তু ত্াশদর সমার্জ সংসার িাশব হক কশর? এর 
মশধয রশয়শছ েবর সমাশর্জর সামাহর্জক বৃিান্ত। ত্া িা মূাত্ ঢাাধা েবরশদর র্জীবল হছা র্জঙ্গা হলভথর। এবং 
ত্া হছা একমারিক র্জীহবকা নর্জথশলর মাধযম। হকন্তু হিহটে সরকাশরর ‘নপরাধপ্রবা র্জাহত্’ ঢ ার্াা ও বল 
আইল পাে করার পর ত্ারা র্জঙ্গা হবহেন্ন িশত্ র্াকা। সামাহর্জক ভাশব কৃহর্হবদযা ত্ারা রপ্ত করশত্ 
পাশরহল। কারা ধমথত্ ঢাাধারা কৃহর্কার্জ কশর লা। এটা িা আহদবাসী েবর সমাশর্জর ঢটাশটম। ফশা 
সামাহর্জকভাশব ত্াশদর নহস্তশের সংকট ঢদখ্া োয়। এই সময় িুহর কশরই ত্ারা হদল নহত্বাহিত্ করত্। 
এবং বংে পরম্পরায় ত্ারা িুহর বৃহির হেো হদত্ পরবত্থী প্রর্জন্মশক। ফশা স্বাধীশলািরকাশা ঢাাধা েবর 
সম্পশকথ সামাহর্জক ঐ নহভজ্ঞালহট দৃঢ়ভাশব ঢপ্রাহর্ত্ িয় মালুশর্র মশল। ঢগােুর ভক্তা আর িুহর করশত্ লা 
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িাইশা বাশাশ্বশরর র্েেশন্ত্র ত্াশক ঢর্জশা ঢেশত্ িয়। নর্থাৎ ঢাাধা েবর র্জাহত্র প্রহত্ প্রোসহলক হলহিয়ত্ার 
সমযক পহরিয় এভাশবই ঔপলযাহসক তু্শা ধশরশছল এই উপলযাশস। েহদও হিনত্র্ী ঢসশর্জ এই বাশাশ্বর 
র্ালার বশোবাবুশক হদশয় ঢগােুর ভক্তাশক ছাহেশয় হলশয় োয়। েত্থালুোয়ী ঢগােুর আবার িুহর করশত্ োয়। 
এ ভাশবই ঢগােুরশদর ঢিৌেথবৃহি কাা পরম্পরায় িাশত্ র্াশক। এই হবর্শয় নবেয ঢাাধাশদর হবশ্বাস 
সংস্কাশরর হদকহট ত্াশদর এই সামাহর্জক নহভজ্ঞাল হলমথাা কশর। ঢাাধারা েীত্াা পূর্জা কশর। ত্ীি নভাব 
নলটশলর মশধয ত্ারা িাদঁা ক’ঢর এই পূর্জা কশর। ো হলত্ান্তই হবাাহসত্া মারিক। ত্াশদর হবশ্বাস মা েীত্াা 
িশাল বসন্ত মিামাহরর ঢদবী। নস্বাস্থযকর পহরশবে ও িরম নপুহষ্টর মশধয ত্ারা ঢবঁশি র্াশক। ত্াই মা 
েীত্াার পূর্জা বছশর একবার িশবই। ত্াশদর প্রহত্বাশদর স্বর-বহর্জথত্ সংস্কাশরর কারশা ঢাাধাবাসীরা মশল 
কশর ঢাাধাপাোর সমসযা, ঢরাগবযাহধ, নপহরসীম দাহরদ্রয ও নহেো সবই পূবথর্জশন্মর নহভোপ। 
    স্বাধীশলাির কাশা ঢাাধা েবররা হসহডউা ট্রাইব ভুক্ত িয়। ভারত্বশর্থ আহদবাসী উন্নয়শলর হলহমশি 
পৃর্ক আহদবাসী ঢসাও আশছ। আহদবাসীশদর র্জলয ও নর্থনলহত্ক হপহছশয় পো র্জাহত্র র্জলয সরকার হবহভন্ন 
প্রকল্প হদশয় র্াশক। হকন্তু ত্ার হভত্শরর ইহত্িাস খঁু্র্জশত্ িয় নশলক গভীশর হগশয়। ঔপলযাহসক ঢপোয় 
হব.হড.ও িওয়ার সুবাশদ ঢস ত্শর্যর নশলক িহদে ঢপশয়শছল। উপলযাশস আশছ হদহল্ল ঢর্শক গৃিিীলশদর র্জলয 
স্কীম এশসশছ। স্কীশম আশছ ব্লশক ব্লশক গৃিিীলশদর র্জলয বাহে বাহলশয় ঢদশব সরকার। মূাত্ গ্রামাঞ্চশা ঢস 
প্রকল্প রূপায়া িয় পঞ্চাশয়শত্র মাধযশম। হকন্তু পঞ্চাশয়শত্ র্াশক উচ্চবশগথর মালুশর্রা। হাশস্ট ত্ারা বাশাশ্বর 
ঢ ার্, কুাদা ডাক্তার, কাাাঁিাদ আইি, ত্াবত্ মুহলর্ মাইলদার, গরুবাগাা ও ঢগায়াা কুরুহলর লাম তু্শাশছ। 
নর্ি ঢাাধাশদর হাশস্ট ঢকাশলা লাম ঢলই। ফশা এই উপলযাশস ঢাাধারা গ্রামীা রার্জলীহত্র স্বীকার িশয়শছ। 
পঞ্চাশয়শত্ পাোশলা গৃিিীলশদর ত্াহাকায় ত্াশদর লাম ঢলই। কারা নঞ্চা প্রধাল কাাািাঁদ হলশর্জ হগশয় হাস্ট 
হদশয় এশসশছল। েহদও হব.হড.ও সাশিশবর ত্ৎপরত্ায় পশলশরা র্জল ঢাাধার লাম লহর্ভুক্ত িা হাশস্ট। ত্া 
হলশয় কাাািাঁদ সি উচ্চবশগথর ঢাাশকশদর প্রহত্বাদ উশে এশসশছ। কাাািাঁদ নশলক বুহঝশয়হছা হবহডও 
সাশিবশক। ঢস র্জাহলশয়হছা—“...ত্ারা িা ঢাাধার র্জাত্। িুহর িামাহর কশর। হভেকা হভেহক করশা এক 
র্জায়গা ঢর্শক নলয র্জায়গায় পাাায়। ঢকাল এক স্থাশল হস্থতু্ িয় লাহক এরা?”৬ সরকার এই গৃিিীলশদর গৃি 
হলমথাশার টাকা ঢদয় হেকই, হকন্তু ঢাাধাশদর ঢত্া র্জহম ঢলই। ফশা খ্াস র্জহমর উপর হলভথর করশত্ িয়। এই 
খ্াস র্জহমর দখ্াশক ঢকন্দ্র কশর আইহল মামাা শুরু িয়। নবশেশর্ সরকার গৃিহলমথাা প্রকশল্পর র্জলয খ্াস 
র্জহম ঢভস্ট কশরশছ। এইরকম খ্াস র্জহম ঢপশয়শছ সশত্শরা র্জল ঢাাধা। হাশস্ট ঢগােুশরর লাশম একহব া 
র্জহম বন্টল িশয়শছ, হো-পাত্োর ধুত্মা ডাঙ্গায়। সরকাহর ত্ৎপরত্ায় ত্রদহলক মরু্জহরর হবহলমশয় ত্ারা 
ঢসগুহাশক র্জহমশত্ পহরাত্ করশব। হকন্তু ঢসখ্াশলও বাঁধা আশস গ্রাশমর সমার্জপহত্শদর কাছ ঢর্শক। 

নবেয ঢাাধারা ঢে সাহবথকভাশব উচ্চবশগথর সিালুভূহত্ বহঞ্চত্ ঢর্শকশছ এমলটা মশল করা োয় লা। 
এই উপলযাশস হলত্াই একহট প্রহত্বাদী িহররিক। ঢস হলম্নবশগথর মালুর্শদর হলশয় আশন্দাাল করশত্ িায়। ত্াশদর 
র্জীবশলর দাহব তু্শা ধরশত্ িায়। হকন্তু রার্জলীহত্র র্েেশন্ত্র ত্ারাও হবফা মশলারশর্  ুশর ঢফশর। এই 
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উপলযাশস হলত্াইশক গ্রামছাো িশত্ িশয়শছ। পুহাে ত্াশক ঢদখ্শত্ ঢপশা ঢগ্রফত্ার করশব। ত্বুও ঢস রাশত্র 
নিকাশর সমার্জ হবপ্লব  হটশয় িশা। ঢগােুর হলত্াই-এর সংস্পশেথ এশস র্জীবলপর্ পহরবত্থশলর স্বপ্ন ঢদশখ্। 
প্রহত্বাদ ও প্রহত্শরাশধর ধ্বর্জা উহেশয় বাশাশশ্বর ঢ ার্শক ত্াই ঢস বাশত্ পাশর— “ঢত্ামরাই িুহর কশি 
পাোও, ঢত্ামারাই মাা াও। ঢফর ধরা পেশা ঢত্ামরাই ঢবহে দাঁত্ হকহেহমহে কর। কযাশল ঢ ার্দা।”৭ 

িুহরর পর্ ঢর্শক েখ্লই ঢগােুর ভক্তার মত্ ঢাাধারা সমাশর্জর মূাশরাশত্ হফরশত্ িায়, ত্খ্লই 
বাশাশ্বর পুহাে প্রোসশকর সিশোহগত্ায় ত্াশক ঢর্জশা পাোয়। সশত্শরাত্ম পহরশেশদ আমরা ঢদখ্শত্ পাই 
রাশত্র নিকাশর পুহাে হবলা নপরাশধ ঢগােুর ভক্তাশক ঢগ্রপ্তার কশর। নবেয হডহিপার ঢাাধা পাোর কাশছ 
এটা একটা পহরহিত্ দৃেয। ফশা হবপরীত্ প্রহত্হিয়া ঢত্মল হকছু ঢদখ্া ঢদয় লা। ঢগােুর বুঝশত্ পাশর 
বাশাশ্বর একহদশক সাপ িশয় কাটশছ আবার ওঝা িশয় ঝােশছ। উপলযাশসর নহন্তশম ঢদখ্া োয় ঢগােুর ভক্তা 
েখ্ল ঢকাল উপাশয় িুহর করশত্ রাহর্জ লয় ত্খ্ল বাশাশ্বর ত্াশক হভশটমাহট ঢর্শক উৎখ্াত্ করশত্ আইহল 
ঢলাহটে পাোয়। ঢগােুর ভক্তা র্জাশল হলত্াই বশো সংগেক িশাও ঢস নসিায়। ত্খ্ল োবত্ীয় হবশর্াদগার 
ঢর্শক ঢাাধার্জাহত্র প্রহত্হলহধ িশয় ঢগােুর ভক্তা বাশাশ্বরশক শুহলশয়শছ— 
    “ঢত্ামার কর্ায় ভুহায়া ঢবৌশয়র পরসব ঢবদলা ঢদহখ্য়াও িুহর করশত্ ঢগাাম কাঞ্চল বুহের  শর। ঢসই 
বাবদ ঢগাটা পঞ্চাশের টাকাও ঢবহে হদশা লা তু্হম। বউটা মহরয়াা। বউশয়র দুুঃশখ্ িুহর  িামাহরর উপর 
হবহত্ষ্ণা ধহরয়াা ঢমার। ছােশত্ িাইাাম ঐ গু-খ্াবা হবদযা। তু্শম কযাশল র্ালাশক হদয়া বাঁধা করাশা বারবার? 
ডাকাহত্র হমো ঢকে হদশা ঢমার লাশম? ঢফর র্জাহমল হায়া ঢসই খ্রিা বাবদ ঋা িাপাশা  াশে। েহদ 
টাকার ত্শর ঢফর িুহর িামাহর ধহর। হকছুশত্ই লাই পাহরয়া এখ্ল হভটা ঢর্শক উশেদ করছ। ঢপায়াহত্ 
বউটাশক হদয়া পশর্ দাঁোশত্ িশে ঢমাশক! সহত্য কহরয়া কও ঢত্া ঢ ার্দা, েত্হদল িুহর কহে, কহে। মাাও 
হদহে তু্মাশকই। আইর্জ ঢেহদ মুই িুহর িামাহর ছাহেয়া হদশত্ িাই, ত্াই তু্মার কী?”৮ 

এইভাশব ত্রিত্লয-হবশশ্ব ঢাাধারা েখ্লই সমাশর্জর মূাশরাশত্ হফশর আসশত্ িায়, ত্খ্ল বাশাশ্বশরর 
বনু্দশকর আ াশত্ ত্াশক মৃতু্যর ঢকাশা েশা পেশত্ িয়।  ত্ার মশধয হবনু্দ মারিক প্রাা হলশয় ঢগােুর ভক্তা 
বাঁিার আোয় নশপোরত্! ঔপলযাহসক ত্াৎপেথপূাথভাশব বশাশছল- ‘রাত্ বােশছ’। নর্থাৎ রাত্ কমশছ। নর্থাৎ 
এভাশবই ঢাাধা সমার্জ একহদল হদশলর সিাল পাশব এই আোবাশদ উপলযাশস সমাহপ্ত  শটশছ। 
    ভগীরর্ হমে এভাশবই উচ্চবশগথর হলশের্া েশন্ত্র  েবরশদর দহাত্ ও মহর্ত্ িশত্ ঢদশখ্শছল, ত্াঁর 
উপলযাশস। ঔপলযাহসক াে কশরশছল বাশলশ্বশরর মশত্া ঢোর্শকর ঢোর্া প্রহিয়ার রূপহট। আর েবর 
সমাশর্জর মধয ঢর্শক লীরশব আশন্দাাল গশে ঢত্াাার মন্ত্র পাে কহরশয়শছল ঔপলযাহসক। শুধু সামাহর্জক হমর্-
হবশ্বাস লয়। েবরবাসীর বৃহি পহরবত্থশলর মাধযশমই গশে উেশব ঢস সমার্জ। একইভাশব প্রে ঢর্শক ঢগা 
নশলকগুহা। ঢাাধা েবরশদর সামাহর্জক উশিারশার দাহয়ে আশরািী ঢক িশব? সভয সমার্জ মালুর্ ও রাশের 
ভূহমকা হক িশব? আোবাশদর কর্া এই ঢে ঔপলযাহসক নলাশাাহকত্ এই র্জাহত্হটশক সভয সমাশর্জর িিথাবৃশি 
এশলশছল। কারা ত্াশদর মুহক্ত এই আশাায় আশাায়। 
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েীশর্থনু্দ মুশখ্াপাধ্যাশয়র রার্জনলহত্ক উপলযাস: গ্রামীা ঢেক্ষাপশটর 
পাাাবদা 

োবহিক-পহরহিহত্ 

 
েযামােযাম কৃষ্ণপূর্জাহর িশটাপাধ্যায় 

এম.হফা স্তশরর গশবর্ক। বাংাা হবভাগ। যাদবপুর হবশ্বহবদযাায়।  
সংহক্ষপ্তসার 

পুশরাদস্তুর রার্জনলহত্ক উপলযাস েীশর্থনু্দ খু্ব ঢবহে ঢাশখ্লহল। আাাদাভাশব রার্জনলহত্ক উপলযাস  বশা ঢকাশলা সংরূপ িয় 
হক লা, ঢসই েশ্নও নবেয ঢকউ ঢকউ তু্াশত্ পাশরল! ঢয ঢকাশলা উপলযাশসরই িয়শত্া হলর্জস্ব রার্জলীহত্ র্াশক। এমলহক, 
ঢকাশলা রার্জনলহত্ক নবস্থাল লা র্াকাটাও িয়শত্া একেকার রার্জলীহত্-ই। ত্শব বত্থমাল আশাািলায় ঢসইরকম ঢকাশলা 
সাহবথক র্জীবলদেথল নশর্থ রার্জলীহত্  েব্দহট আমরা বযবিার করহি লা। বরং রাশের লীহত্ হলধ্থারাগত্ ঢয েহিয়াশক হকিুটা 
সংকীাথ নশর্থ রার্জলীহত্ বাা িশয় র্াশক, ঢসই হবর্য়শকহিক উপলযাসশকই আমরা রার্জনলহত্ক উপলযাস বাহি। 

 রার্জনলহত্ক মত্াদশেথর হবস্তাহরত্ হববরা, ত্াশদর পারস্পহরক তু্ালা হকংবা সমকাাীল রার্জলীহত্র বাস্তব ঘটলাশক 
উপলযাশসর কহিত্ আখ্যালহবশশ্বর মশধ্য স্থাল ঢদওয়া – রার্জনলহত্ক উপলযাশসর এইসব সাধ্ারা ত্রবহেষ্ট্যগুহা েীশর্থনু্দর 
ঢাখ্ায় খু্ব একটা খু্ুঁশর্জ পাওয়া যায় লা। ত্শব আমাশদর আশাািয কাাসীমার মশধ্য রহিত্ নন্তত্ হত্লহট উপলযাশসর 
ঢেক্ষাপট হিসাশব সত্তশরর দেশকর উত্তাা রার্জনলহত্ক সময়শক বযবিার কশরশিল হত্হল। ঢফরা, েযাওাা এবংক্ষয়।  

ঢবহেরভাগ সমশয়ই ঢকাশলা োক্তল রার্জনলহত্ক ঢলত্া এই উপলযাসগুহার েধ্াল িহররিক। র্জাহত্র র্জীবশলর সশে 
র্জহিত্ বৃিত্তর রার্জলীহত্র বদশা একক বযহক্তর হলর্জস্ব রার্জনলহত্ক ভাবলা এইসব উপলযাশস ঢবহে গুরুত্ব ঢপশয়শি। আর  
এইভাশবই বাংাা রার্জনলহত্ক উপলযাশসর েিহাত্ িকহটশক নস্বীকার করশত্ ঢপশরশিল েীশর্থনু্দ। রার্জনলহত্ক ত্শের 
ঢর্শকও বযহক্ত কীভাশব ত্াুঁর ঢাখ্ায় ঢবহে গুরুত্ব পাশে, ঢফরা, েযাওাা  এবং ক্ষয়  নবাম্বশল ত্া আমরা আশাািলা করব।  

ত্ারই সশে উশেখ্য, গ্রাম ও েির েীশর্থনু্দর ঢাখ্ায় হলিক ঢভৌশগাহাক ঢেক্ষাপট হিসাশব বযবহৃত্ িয়হল। ত্াশদর 
আাাদা রার্জনলহত্ক ত্াৎপযথ রশয়শি। ত্ারা ঢযল দু’রকম আাাদা আদশেথর েত্ীক। এই েসেহটও আমাশদর হলবশি 
আশাাহিত্ িশব।  

সূিক েব্দ 
েীশর্থনু্দ মুশখ্াপাধ্যায়, রার্জনলহত্ক উপলযাস, সত্তশরর দেক, গ্রামীা সমার্জ 
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েীশর্থনু্দ মুশখ্াপাধ্যাশয়র রার্জনলহত্ক উপলযাস: গ্রামীা ঢেক্ষাপশটর 
পাাাবদা 

েযামােযাম কৃষ্ণপূর্জাহর িশটাপাধ্যায় 
 

পুশরাদস্তুর রার্জনলহত্ক উপলযাস েীশর্থনু্দ মুশখ্াপাধ্যায় খু্ব ঢবহে ঢাশখ্লহল। আাাদাভাশব রার্জনলহত্ক 
উপলযাস  বশা ঢকাশলা সংরূপ িয় হক লা, ঢসই েশ্নও নবেয ঢকউ ঢকউ তু্াশত্ পাশরল! ঢয ঢকাশলা 
উপলযাশসরই হলর্জস্ব রার্জলীহত্ র্াশক। এমলহক, ঢকাশলা রার্জনলহত্ক নবস্থাল লা র্াকাটাও িয়শত্া 
একেকার রার্জলীহত্ই। ত্শব বত্থমাল আশাািলায় ঢসইরকম ঢকাশলা সাহবথক র্জীবলদেথল নশর্থ রার্জলীহত্  
েব্দহট আমরা বযবিার করহি লা। কুন্তা িশটাপাধ্যায় রার্জনলহত্ক উপলযাসশক সংজ্ঞাহয়ত্ কশরশিল 
এইভাশব : 

“... ঢয উপলযাশস রার্জনলহত্ক ঘটলা ও কাহিহলশক নবাম্বল কশর একহট ঢদে ও র্জাহত্র, স্থাল ও 
কাশার সামাহর্জক-নর্থনলহত্ক-রাহেক বযবস্থা, ত্ার দ্বন্দ্ব-সমসযা-সংকট ইত্যাহদ পহরসু্ফট িশয় ওশে। হলিক 
ঢকাল রার্জনলহত্ক মত্বাদ েিাশরর উশেশেয লয়, একহট ঢদে ও র্জাহত্র োাময় উশত্তর্জলা, একহট 
সবথর্জলীল ভাবাশবগ হবধৃ্ত্ িয় সার্থক রার্জনলহত্ক উপলযাশস।”১ 

এই সংজ্ঞাশক ঢমাটামুহটভাশব ঢমশল হলশয়, রাশের লীহত্ হলধ্থারাগত্ ঢয েহিয়াশক হকিুটা সংকীাথ নশর্থ 
রার্জলীহত্ বাা িশয় র্াশক, ঢসই হবর্য়শকহিক উপলযাসশকই আমরা রার্জনলহত্ক উপলযাস বাহি। 

বত্থমাল হলবশি আমরা েীশর্থনু্দর ঢকবা সত্তশরর দেশক হাহখ্ত্ রার্জনলহত্ক উপলযাসগুহা সম্পশকথ 
আশাািলা করব। েীশর্থনু্দর সারা র্জীবল ধ্শর হাহখ্ত্ (এখ্লও হত্হল সৃহষ্ট্েীা) আহেহটরও ঢবহে 
উপলযাশসর রার্জনলহত্ক েবাত্া েলাক্ত করা এই সংহক্ষপ্ত গশবর্াা হলবশির সাধ্যাত্ীত্। ফশা বািাই 
করার ত্াহগশদ পহিমবশের রার্জনলহত্ক আবিাওয়ায় সবশিশয় টাামাটাা সময় সত্তশরর দেকশক আমরা 
আশাািলার কাাপহরসর হিসাশব হলহদথষ্ট্ কশরহি।  

 রার্জনলহত্ক মত্াদশেথর হবস্তাহরত্ হববরা, ত্াশদর পারস্পহরক তু্ালা হকংবা সমকাাীল রার্জলীহত্র 
বাস্তব ঘটলাশক উপলযাশসর কহিত্ আখ্যালহবশশ্বর মশধ্য স্থাল ঢদওয়া – রার্জনলহত্ক উপলযাশসর এইসব 
সাধ্ারা ত্রবহেষ্ট্যগুহা েীশর্থনু্দর ঢাখ্ায় খু্ব একটা খু্ুঁশর্জ পাওয়া যায় লা। ত্শব আমাশদর আশাািয 
কাাসীমার মশধ্য রহিত্ নন্তত্ হত্লহট উপলযাশসর ঢেক্ষাপট হিসাশব সত্তশরর দেশকর উত্তাা রার্জনলহত্ক 
সময়শক বযবিার কশরশিল হত্হল। ঢফরা, েযাওাা এবংক্ষয়। ঢবহেরভাগ সমশয়ই ঢকাশলা োক্তল 
রার্জনলহত্ক ঢলত্া এই উপলযাসগুহার েধ্াল িহররিক। র্জাহত্র র্জীবশলর সশে র্জহিত্ বৃিত্তর রার্জলীহত্র 
বদশা একক বযহক্তর হলর্জস্ব রার্জনলহত্ক ভাবলা এইসব উপলযাশস ঢবহে গুরুত্ব ঢপশয়শি।  

 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৪ র্থ  ব র্থ ,  ৩ য়  সং খ্যা ।  ৮ ই  ভা দ্র  ১ ৪ ২ ৫ ,  ২ ৫ ঢে  আ গ স্ট  ২ ০ ১ ৮ । পৃ ষ্ঠা  96 

 
২ 

ঢফরা  ের্ম েকাহেত্ িয় ১৯৭২ সাশা। এই উপলযাশসর ঢেক্ষাপট সম্বশি েীশর্থনু্দ হাখ্শিল : 
“ ‘ঢফরা’র নত্লু খ্াহলকটা িয়শত্া আহমই। খ্াহলকটা, সবটা লয়। এই উপলযাস যখ্ল ঢাখ্া ত্খ্ল 

লকোা আশন্দাাল িাশি, াাে পিশি, আমার সু্কশা ঢবামা পিশি, আগুল াাগাশলা িশয়শি দুবার, 
আমাশদর িারিকরা োয়ই ঢফরার িশয় যাশে আশন্দাাশলর েহরক িশয়।”২ 

উপলযাসহট উত্তম পুরুর্ কর্শকর বয়াশল পােশকর সামশল ঢপে করা িশে। োয় রার্জনলহত্ক 
বকৃ্তত্ার েশেই শুরু িশে এই আখ্যাশলর ের্ম বাকয : ‘বিুগা, িাওয়া ঘুরশি।’  আখ্যাশলর কর্ক 
নত্লুর রার্জনলহত্ক র্জীবল এই উপলযাশসর উপর্জীবয। আবার, হলহবিভাশব াক্ষ করশা ঢবাঝা যায়, 
ঢকাশলাহদলই রার্জলীহত্র নভযন্তশর েশবে করশত্ পাশরহল নত্লু। এই উপলযাস ত্ার এশকর পর এক 
রার্জনলহত্ক নযাডশভঞ্চাশরর ধ্ারাবাহিক বযর্থত্ার ইহত্বৃত্ত।  

উত্তরবশের উদ বাস্তু হেহবশর ঢস্বোশ্রম হদশত্ হদশত্ই নত্লু িমে রার্জলীহত্শত্ র্জহিশয় পশি। 
িটর্জাহদ র্জলহেয়ত্ার পর্ ধ্শর হবধ্ালসভা হলবথািশল োর্থী িশাও নত্লু পরাহর্জত্ িয়। এরপর ঢর্শকই 
ত্ার র্জীবল ঢর্শক রার্জলীহত্ িমে দূশর সশর ঢযশত্ র্াশক। পরাহর্জত্, ঢরাগগ্রস্ত নত্লু ঢয পহরশবশে হগশয় 
োহন্ত াাভ কশর ত্ার আধ্যাহিক নলুর্ে স্পষ্ট্ েত্ীয়মাল : 

“... আর ত্ার হপিশল হবপুা ত্রগহরক র্জারাহে হলশয় ব্রহ্মপুরিক হলরন্তর বশয় যায়। ... ডাইশল লীা 
পবথশত্ কামাখ্যার মহন্দর, লদীর ওপর ওুঁ বাবার আশ্রম। ...বশস ঢর্শক ঢর্শক হিন্তারাহে মার্ায় ঢমঘ কশর 
আশস। মশল িয়, রার্জলীহত্ লা করশাও পারত্াম। ... ইশে কশর ত্ীর্থযারিকীর মশত্া ঢবহরশয় পহি মালুশর্র 
ঢমাায়। ঢস-ঢমাায় বি ধু্ম। ঢস-ঢমাায় একে মর্জা।”৩ 

োয় কাাকূটীয় এই ইোই পূাথত্া পায় যখ্ল আখ্যাশলর ঢের্ভাশগ নত্লু হগশয় ঢপৌঁিয় ত্রবদযলার্ 
ধ্াশম। ঢসখ্াশলই বযর্থত্া-হিষ্ট্ র্জীবশল লতু্ল কশর সার্থকত্া খু্ুঁশর্জ পায় ঢস। এত্হদশল ঢযল একহট বৃত্ত 
সমূ্পাথ িশয় ত্ার ত্ীর্থযারিকার নহভাার্ পহরাহত্ ঢপা। ঢকমল ঢসই পহরাহত্র স্বরূপ,  ঢসই েসশে েশবে 
করার আশগ ঢয ঘটলার পর নত্লু রার্জলীহত্ ঢর্শক এশকবাশরই দূশর সশর ঢগা, ত্ার আশাািলা কশর 
ঢলওয়া আবেযক।  

ঢফরা-ঢত্ একটা েত্যাখ্যাশলর গি আশি। নত্লু েত্যাখ্যাল কশর েত্যক্ষ রার্জলীহত্শক। ঢকল এই 
েত্যাখ্যাল, ত্ার ঢকাশলা স্পষ্ট্ ত্াহেক বযাখ্যা পাওয়া যায় লা। ত্শব এই পহরবত্থশলর সূিক হিসাশব একহট 
হলহদথষ্ট্ মুিূত্থশক হিহিত্ করা িশয়শি এই উপলযাশস। হলবথািশল পরার্জশয়র কশয়কমাস পশর ঢমশো রাস্তায় 
িোৎ এক সাশপর মুশখ্ামুহখ্ িয় নত্লু। সাশপর কামি নবেয ঢের্পযথন্ত ত্াশক ঢখ্শত্ িয়হল। হকন্তু 
সাক্ষাৎ মৃতু্যর মুশখ্ামুহখ্ িওয়ার নহভজ্ঞত্া ত্ার ঢিলা র্জীবলযাপশলর িকহটশক এশকবাশরই পাাশট ঢদয়। 
নত্লুর বয়াশল : 
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“হকন্তু এই ঘটলার পর ঢর্শক আহম ধ্ীশর ধ্ীশর নলযমলস্ক িশয় যাই। ... ঢকবাই মৃতু্যর কর্া 
ভাহব। এইভাশব আমার ঢমাাঙ্কহায়ার সৃহষ্ট্ িয়। মাশঝ মাশঝ মশল িয়, মালুশর্র ঢয স্বাশর্থর সংগ্রাম িাশি 
পৃহর্বী রু্জশি, ত্ার বাইশর পশি আশি এক রিসযময় নশিলা র্জগৎ।”৪ 
মালুশর্র ‘স্বাশর্থর সংগ্রাম’-এর রার্জনলহত্ক র্জগৎ ঢর্শক ‘রিসযময় নশিলা’ আধ্যাহিকত্ার নশের্শা 
উৎসািী িশয় ওশে নত্লু। এই উদৃ্ধহত্র নবযবহিত্ পশরর নলুশেশদই আমরা ঢদহখ্, ‘পাণু্ডর পাুঁি লম্বর 
ঢফহরঘাশটর বাসায়’ আবার হফশর ঢগশি নত্লু। ঢসই বাহি, হলবথািশল িারার পর ঢরাগগ্রস্ত নবস্থায় 
ঢযখ্াশল ঢস আশ্রয় হলশয়হিা। ঢসই বাহি, যার পাে হদশয় বশয় যাশে ত্রগহরক ব্রহ্মপুরিক। ঢযখ্াশল ত্ার 
আধ্যাহিকত্ার ের্ম উশের্।  

এই পযথন্ত আশাািলা ঢর্শক ঢফরা-ঢক একটা খু্ব ঢিলাশোলা িশকর উপলযাস বশা মশল িশত্ 
পাশর। োক্তল রার্জনলহত্ক ঢলত্া ঢের্পযথন্ত আধ্যাহিকত্ায় আশ্রয় খু্ুঁশর্জ ঢপশাল। হফশর এশাল সলাত্ল 
ভারত্ীয় সংসৃ্কহত্র কাশি। ভারশত্র স্বাধ্ীলত্া সংগ্রাশমর নহিযুশগর ঢকাশলা ঢকাশলা হবপ্লবীর ঢের্র্জীবশলর 
ধ্মথীয় নলুসহিৎসার কর্াও মশল পশি যাওয়া নস্বাভাহবক লয়। এই উপলযাশস হকন্তু নত্লুর আধ্যাহিক 
ত্রবরাগয দীঘথস্থায়ী িয় লা। রার্জলীহত্ ঢর্শক পাহাশয় ঢবিাশত্ ঢবিাশত্ই একসময় ঢস বুঝশত্ পাশর : 

“পৃহর্বীর নহধ্কার িশয় যাশে িাত্বদা। বৃর্া মালুশর্র সংগ্রাম। আসশি উহিদ, কীট, আসশি 
র্জীবাাুরা।”৫ 

কারা এই কীটপত্ে, ত্া নবেয ঢফরা  ঢর্শক স্পষ্ট্ িয় লা। েযাওাা  সম্পশকথ আশাািলার সময় 
ঢসই েসশে আবার হফশর আসা যাশব। ত্শব, আপাত্ত্ এইটুকু নন্তত্ াক্ষ করা যাশে ঢয, ঢফরা-র 
ঢেশর্ নত্লু ত্ার আধ্যাহিক ত্রবরাগয কাহটশয় উশেশি। ঢস ঘুাশপাকা-র েযাম লয়। ইওশটাহপয়ার স্বশে 
হবশভার েযাম েহৃত্ িশয় ‘ধু্শাামাহটর মশধ্য মুখ্ গুুঁশর্জ ঢদয়’। পক্ষান্তশর, নত্লু ািাই করার পক্ষপাত্ী। 
ঢফরা  উপলযাসহট ঢের্ িয় নত্লুর ঘুশর দাুঁিাশলার েহত্শ্রুহত্ হদশয় : 

“দুাু, আমরা উহিশদর িাুঁশট পৃহর্বীশক ঢিশি ঢদব লা ... কীট-পত্শের িাশত্ও লা ... আমাশক 
আবার ঢগািা ঢর্শক শুরু করশত্ িশব। আহম িািা আর ঢক করশব?”৬ 

 
৩ 

ঢফরা  েকাহেত্ িওয়ার পাুঁি বির পর েকাহেত্ িয় েযাওাা। ১৯৭৭ সাশা। ঢফরা-র মশত্া েযাওাা-রও 
েধ্াল িহররিক এক োক্তল রার্জনলহত্ক ঢলত্া। হিরণ্ময় একসময় লকোা আশন্দাাশল ঢযাগ হদশয়হিা। 
উপলযাশসর ঘটলাকাশা নবেয সমাশর্জ ঢস বযর্থ হবপ্লবী বশাই পহরগহাত্। এমলহক, ঢক্ষরিকহবশেশর্ বযশেরও 
হেকার। ত্ার োক্তল সিশযাদ্ধারা এখ্ল ঢকউ ঢকউ সংসদীয় রার্জলীহত্শত্ েশবে কশরশি। ক্ষমত্াবাল 
িশয় উশেশি। ত্ার স্ত্রী রূপাহাও ত্ার কাি ঢর্শক হবশেদ িায়।  

এইসব বযহক্তগত্ বযর্থত্াশবাধ্ হলশয় নবেয হিরণ্ময় খু্ব ঢবহে ভাহবত্ বশা মশল িয় লা। ঢস 
রার্জলীহত্ ঢর্শক দূশর সশর ঢগশি বশট; হকন্তু ঢফরা-র নত্লুর মশত্া ত্ার ঢকাশলা আধ্যাহিক তৃ্ষ্ণা ঢলই। 
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রার্জলীহত্র ািাইশয়র ময়দাশল ঢয পক্ষ হিরণ্ময় ঢবশি হলশয়হিা, ত্াশদরই পরার্জয় ঘশটশি। একমারিক এই 
কারশাই হিরণ্ময় আর েত্যক্ষ রার্জলীহত্র সশে র্জহিত্ লয়।  

হিরণ্ময় ঢফরা-র নত্লুর মশত্া আদেথবাদী লয়। ত্বু নত্লু বা েযাশমর ঢর্শক ত্ার হবর্ণ্ণত্ার িহররিক 
খু্ব আাাদা লয়। লকোা আশন্দাাশলর বযর্থত্ার পর ঢিাশখ্র সামশল ঢস সমার্জশক পাাশট ঢযশত্ ঢদখ্শি। 
ঢযভাশব ঢস পাাশট হদশত্ ঢিশয়হিা, ঢসভাশব নবেয লয়। এককাশা যারা সামাহর্জক সাশমযর র্জলয 
াশিহিা, পহরবহত্থত্ পহরহস্থহত্শত্ ঢভাগবাদী বার্জাশরর একেরিক েত্াপ ত্াশদর নস্বহস্তশত্ ঢফাশব বই-হক! 
ঢসই পাাশট যাওয়ার ঝাকদেথল ঢমশা এই উপলযাশসর দেম নধ্যাশয় : 

“কাকাত্ায় ঢটহাহভেল এা হিরণ্ময়, ঢরফহরর্জাশরটার সস্তা িশয় ঢগা, বার্জার ঢিশয় ঢগা কত্ 
রকম ঢভাগযপশায!...  

িার হদশক ঢকমল মাশকথহটং-এর মেব পশি ঢগশি, ঢদশখ্ি? একদা ঢকবা পাগশার মশত্া কািা 
খু্শা ঢদদার হকশল যাশে।”৭ 

স্মত্থবয, এই উপলযাসহট সাধ্ারাভাশব তৃ্ত্ীয় পুরুর্ কর্শকর বয়াশল উপস্থাহপত্। হকন্তু ঢভাগবাদী 
সমাশর্জর েহত্ হিরণ্মশয়র ঘৃাা েকাে করার ত্াহগদ এত্টাই ঢবহে ঢয, তৃ্ত্ীয় পুরুশর্র হলরশপক্ষত্া ত্যাগ 
কশর মুক্ত পশরাক্ষ বািশলর (free indirect discourse) সািাযয হলশেল কর্ক। এই ত্াহগদ হক হলহিত্ 
কর্শকর৮ মালহসকত্াও হকয়দংশে েকাে কশর লা? হত্হল ঢযল ঢভাগবাশদর েহত্ হিরণ্মশয়র নবস্থালশকই 
সমর্থল করশিল। বস্তুত্, এই নলুমাল আরও একটু েসাহরত্ কশর ঢবাধ্িয় বাা যায়, ঘুাশপাকা এবং 
ঢফরা-র হলহিত্ কর্শকর মালহসকত্াও খু্ব আাাদা লয়। েযাম-নত্লু-হিরণ্ময় একই সত্তার আাাদা 
আাাদা রূপ মারিক। ফারাক ঢকবা ত্াশদর রার্জনলহত্ক সশিত্লত্ায়। ১৯৬৭-র ঘুাশপাকা ঢর্শক ১৯৭৭-
এর েযাওাা – উপলযাশসর ঢকিীয় িহররিকগুহার রার্জনলহত্ক সত্তা িমে স্পষ্ট্ আুঁকার ধ্ারা কশরশি। 
েযাম ঢযখ্াশল স্বহো ভাবময়ত্ার র্জগশত্ পাহাশয় ঢবিায়, নত্লু ঢসখ্াশল েত্ীকী কীটপত্েশদর হবরুশদ্ধ 
ািাইশয় লামার ডাক ঢদয়। হিরণ্মশয়র রার্জনলহত্ক নবস্থাল আরও স্পষ্ট্। উ্চকহকত্।  

ঢভাগবাশদর ঢর্শকও হিরণ্ময়শক যা কষ্ট্ ঢদয়, ত্া িা ত্ার োক্তল সিকমথীশদর ঢভাগবাশদর সামশল 
হলিঃেত্থ আিসমপথা। ঢিাশটাশবাার বিু োহন্ত হিরণ্ময়শক ত্াশদর ‘গেলমূাক যুব-আশন্দাাল’-এর সশে 
যুক্ত িওয়ার েস্তাব ঢদয়। শুশল হিরণ্মশয়র েহত্হিয়া : 

“ ‘গেলমূাক’ েব্দটা খ্ট কশর কাশল াাশগ। ভীর্া সাধু্ ভার্া। ঢকালও কর্াশত্ই হিরণ্মশয়র 
আর্জকাা বি একটা িাহস পায় লা। হকন্তু এ-কর্াটায় ঢপা।”৯ 

োহন্তর লামহটও াক্ষাীয়। োন্ত মধ্যহবত্ত সমাশর্জর েহত্হলহধ্-স্থালীয় িহররিক ঢস। সুভদ্র। হলহবথকার। 
রার্জনলহত্কভাশব ঢকামােন্ন। োন্ত িশয় যাওয়ার হবপশক্ষ হিরণ্মশয়র এই িাহসই হত্ক্ত িশত্ িশত্ 
ঢের্পযথন্ত েযাওাা-ঢক একহট রার্জনলহত্ক সযাটায়াশর পহরাত্ কশর। উপলযাশসর ঢেশর্ ঢদখ্া যায়, োক্তল 
লকোা ঢলত্া হিরণ্ময়শক ঢগ্রফত্ার করশত্ পুহােবাহিলী এশসশি। নধ্থর্জাগ্রত্ হিরণ্ময় বুঝশত্ পাশর –  

“ঢস শুলশত্ ঢপশয়শি পুহাশের বুশটর েব্দ উেশি গেল – মূাক গেল – মূাক। িযাুঁ নহবকা 
ওইরকম েব্দ। যখ্ল হিা ঢফাশি ত্খ্ল েব্দ িশে গেল, যখ্ল তু্াশি ত্খ্ল েব্দ িশে মূাক।”১০ 
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এইভাশবই রাহেক োসলযন্ত্র হিরণ্মশয়র ঢযৌবশলর হবপ্লবশক গ্রাস কশর ঢলয়। ধ্বংস কশর লা, বরং 
হবপ্লবশক আিসাৎ কশর ঢলয়। বযর্থ আশন্দাাশলর ঢর্শকও গ্লাহলকর যহদ হকিু র্াশক, ত্া িা েত্রুপশক্ষর 
কাশি হবহি-িশয়-যাওয়া আশন্দাাল! 

হিরণ্মশয়র এই ঢক্ষাশভর নবেয একহট স্পষ্ট্ বাস্তব ঢেক্ষাপট রশয়শি। ১৯৭৭ সাশার ঢসশেম্বশর 
েকাহেত্ িয় েযাওাা। ত্ার কশয়কমাস আশগই, মাশিথ, েত্যাহৃত্ িশয়শি ২১ মাস বযাপী র্জরুহর নবস্থা। 
গাত্ন্ত্র যখ্ল হবপন্ন, ত্খ্ল বাংাার েধ্াল কহমউহলস্ট দশার রার্জনলহত্ক ভূহমকা হকন্তু হবশের্ েেংসলীয় 
হিা লা : 

“... ১৯৭৫ সাশার রু্জল মাশস র্জরুহর নবস্থা র্জাহর করা িশা হস হপ আই আই (এম)-এর  
রার্জনলহত্ক সহিয়ত্া সমূ্পাথরূশপ স্তব্ধ িশয় যায়। এই নভূত্পূবথ ত্রস্বরত্শন্ত্রর হবরুশদ্ধ ত্ার ঢকালও 
েহত্বাদী কণ্ঠ ঢোলা যায় লা, ত্ার ঢকালও হমহটং ঢলই, হমহিা ঢলই, ঢপাস্টার ঢলই, ঢদওয়াা হাখ্ল ঢলই। 
... হসদ্ধার্থ-র্জমালায়, হবশের্ত্ র্জরুহর নবস্থা িাাকাাীল, হস হপ আই (এম)-ঢক এইভাশব রার্জনলহত্ক 
র্জিভরশত্ পহরাত্ িশত্ ঢদশখ্ ঢকউ ঢকউ ভাবশত্ র্াশকল ঢয হস হপ আই (এম) আর সংগ্রাশম হবশ্বাসী 
একহট হবপ্লবী কহমউহলস্ট দা ঢলই, ত্া রূপান্তহরত্ িশয়শি সুশযাগসিালী এক সংসদীয় দশা...”১১ 
    এই নহভশযাশগর সত্যত্া যািাই আমাশদর আশাািলার সাশপশক্ষ নোসহেক। এমলহক, হিরণ্ময়শক 
হলহদথষ্ট্ ঢকাশলা রার্জনলহত্ক দশার সদসয বশাও উপলযাশসর ঢকার্াও উশেখ্ করা িয়হল। ঢকবা ত্ার 
রার্জনলহত্ক হবশ্বাশসর কর্া উশেখ্ করা িশয়শি। এককাশা ঢয হবপ্লশবর দীক্ষা হলশয়হিা, সংসদীয় 
রার্জলীহত্শত্ আিসমপথা ত্ার পশক্ষ ঢয কষ্ট্কর, ত্া হলিয়ই ঢবাঝা যায়। ঢসই কশষ্ট্রই বহিিঃেকাে 
েযাওাা  উপলযাশসর ঢের্াংশের বযোিক ‘গেল – মূাক’ আওয়ার্জ।  

 
৪ 

আশাািযমাল পশবথ েীশর্থনু্দর রার্জনলহত্ক উপলযাসগুহার মশধ্য েযাওাা-ই সবশিশয় ঢবহে স্পষ্ট্ভাশব 
রার্জনলহত্ক পক্ষ গ্রিা কশরশি। ১৯৮০ সাশা েকাহেত্ ক্ষয়-এরও রার্জনলহত্ক ঢেক্ষাপট রশয়শি। এই 
উপলযাশসর সশে েযাওাা-র গেলগত্ হমা দুাথক্ষ লয়।  

ক্ষয়-এর েধ্াল িহররিক মায় োক্তল লকোা ঢলত্া। েযাওাা-র হিরণ্মশয়র মশত্াই। মাশয়র সশে 
হবশয় িশয়হিা দয়াময়ীর। ত্শব েকাশেয ঢসই হবশয়র কর্া েিাহরত্ িয়হল। দয়াময়ী এখ্ল হববািহবশেদ 
িায়। হেক একইভাশব হিরণ্মশয়র স্ত্রী রূপাহাও ত্ার কাি ঢর্শক হববািহবশেদ ঢিশয়হিা। উপলযাস দুহটর 
নলযালয নেধ্াল িহররিকগুহার মশধ্যও হমা রশয়শি। হকিু টাইপ-িহররিক দুহট উপলযাশস একই ধ্রশলর 
ভূহমকা পাাল কশর। ক্ষয় এবং েযাওাা-র গেলগত্ হমশার েসশে আরও গভীরভাশব েশবে করার আশগ 
দুহট উপলযাশসর িহররিকগুহার সমান্তরাা সম্পকথ একহট িশকর মাধ্যশম ঢদশখ্ ঢলওয়া ঢযশত্ পাশর – 
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এই িক ঢর্শক ঢদখ্া যাশে, হত্ল বিশরর বযবধ্াশল রহিত্ দুহট উপলযাশসরই েধ্াল উপর্জীবয : 
একর্জল োক্তল রার্জনলহত্ক ঢলত্ার আহিক সংকট। হিরণ্ময় পুশরাদস্তুর রার্জনলহত্ক সত্তা বশাই 

রূপাহার সশে হববািহবশেশদর েস্তাশব ঢস নবাীাায় রাহর্জ িশয় যায়। মায় মূাযশবাধ্ হলশয় হিরণ্মশয়র 
ঢিশয় নশলক ঢবহে ভাহবত্ বশাই দয়াময়ীর সশে হবশেশদ ঢস রাহর্জ লয়। হবশয়র মশত্া ‘পহবরিক বিল’-এর 
েহত্ ঢস আাাদা গুরুত্ব আশরাপ কশর। একসময় ঢস বশা: 

“... দয়ীর পুশরা সাইশকাাহর্জটা আমাশক র্জালশত্ িশব। সারার্জীবল ধ্শর হবশের্া কশর, গশবর্াা 
কশর আহম ঢদখ্ব দয়ীর ঢর্জলাশরেশলর ঢমশয়রা কত্খ্াহল লষ্ট্ িশয় ঢগশি।”১২ 

োক্তল হবপ্লবী ঢলত্ার এই দাহব খ্াহলক হবস্ময়কর বই-হক! দয়াময়ীর সশে মাশয়র বয়শসর 
পার্থকয খু্ব ঢবহে লয়। ত্ারা হববাহিত্ স্বামী-স্ত্রী। ত্বু ‘দয়ীর ঢর্জলাশরেল’ বশা উশেখ্ করশি মায়, ঢসই 
ের্জশের মালহসকত্ার সশে হলশর্জর দূরত্বশক হলম্নশরখ্ করার ত্াহগশদ। ত্ার সমকাাীল ের্জশের ঢমশয়রা 
‘লষ্ট্ িশয় ঢগশি’ – এই ত্ার নহভশযাগ। ঢিশাশদর হলশয় ঢস ভাহবত্ লয়। যত্ আপহত্ত ঢমশয়শদর হলশয়। 
এত্টাই ত্ীব্র এই আপহত্তর মারিকা ঢয, ত্র্াকহর্ত্ মূাযশবাশধ্র নবক্ষয় হলশয় ‘সারার্জীবল ধ্শর’ গশবর্াা 
করশত্ও রাহর্জ মায়। এই মশলাভাব স্পষ্ট্ত্ই মাশয়র রার্জনলহত্ক ঢিত্লার ঢদৌবথায হলশদথে কশর। 
হিরণ্মশয়র সশে মাশয়র কাহিহলর গেলগত্ হমা র্াকশাও িাহরহরিকক মালহসকত্ার হদক ঢর্শক মায় ঢযল 
ঘুাশপাকা-র েযাশমর হলকটবত্থী।  

মাশয়র সশে হিরণ্মশয়র আরও একটা উশেখ্শযাগয পার্থকয : ত্ার র্জীবশল রাসুর মশত্া ঢকাশলা 
েবা েহত্পক্ষ ঢলই। ফশা ঢস হলশর্জই হলশর্জর ঢলশমহসস িশয় ওশে। বাইক দুঘথটলায় ত্ার মৃতু্য ঢযল 
ইোকৃত্। আিিত্যার সাহমা। রার্জনলহত্ক নপিশয়র আশরক দৃষ্ট্ান্ত। নপিশয়র হবপরীশত্ সঞ্চশয়র কর্া, 
উত্তরশার কর্া েীশর্থনু্দর রার্জনলহত্ক আখ্যালগুহাশত্ খু্ব ঢবহে পাওয়া যায় লা। বরং সামাহর্জক 
উপলযাসগুহাশত্ ঢাখ্ক েীশর্থনু্দ মুশখ্াপাধ্যাশয়র ঘরালা নশলক ঢবহে পহরসু্ফট। 

 
 
 

েযাওাা ক্ষয় পহরিয়-জ্ঞাপক সম্পকথ উপলযাশস ভূহমকা 

হিরণ্ময় মায় েধ্াল িহররিক োক্তল লকোা ঢলত্া 

রূপাহা দয়াময়ী েধ্াল িহরশরিকর স্ত্রী মৃত্ সম্পকথ ঢর্শক ঢবহরশয় আসশত্ িায় 

দীপাহা মৃেয়ী স্ত্রীর ঢবাল উপকাহিহল হলমথাা 

বংেী সহরৎ স্ত্রীর ঢবাশলর স্বামী েযাহাকার ত্রশফ ত্ার স্বামীর কাশি হবশেদ 
ঢিশয় বযর্থ িয় 

রাসু সমতু্ায িহররিক ঢলই েভাবোাী বযহক্তত্ব উপযুথক্ত হবশেদ ঘটাশত্ সািাযয কশর 
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৫ 
হবর্শয়র হদক ঢর্শক বাা ঢযশত্ পাশর, লাগহরক মধ্যহবত্ত সমাশর্জর কাহিহলই েীশর্থনু্দ মুশখ্াপাধ্যাশয়র 

এই সমশয়র রার্জনলহত্ক উপলযাশস েধ্াল স্থাল নহধ্কার কশর আশি। ঢদেভাগ-পরবত্থীকাশা মধ্যহবশত্তর 
নর্থনলহত্ক সংকট, হদলযাপশলর গ্লাহল, পহরবত্থলেীা মূাযশবাধ্ বারবার হফশর এশসশি হবমা কর, 
লশরিলার্ হমরিক, সশন্তার্কুমার ঢঘার্শদর ঢাখ্ায়। নর্থাৎ, বাা যায়, স্বাধ্ীলত্া-পূবথ কাশার েহত্হলহধ্-স্থালীয় 
উপলযাস হিা পেীসমার্জ। হকংবা গাশদবত্া।  হকংবা পশর্র পাুঁিাাী। স্বাধ্ীলত্ার পশর ত্া-ই িশয় দাুঁিাা 
ঢিলামিা। হকংবা বাশরা ঘর এক উশোল। হকংবা ঢদওয়াা। গ্রামীা সমার্জশক বাংাা উপলযাস এশকবাশর ঢয 
পহরত্যাগ করা, ত্া িয়শত্া লয়। ত্শব েত্যক্ষ বাস্তব লয়, গ্রাম এা েহুশর ঢাখ্কশদর ত্রেেব-সৃ্মহত্র 
নলুর্ে হিসাশব। ঢদেভাশগর পশর গ্রাম ঢত্া আর হলিক একটা ঢভৌশগাহাক ভূখ্ণ্ড রইা লা। নহবভক্ত 
ঢদশের লস্টাাহর্জয়া-ঢমদুর েত্ীশক পহরাত্ িা গ্রামবাংাা। েীশর্থনু্দর ঢাখ্াশত্ও এই ত্রবহেষ্ট্য পহরসু্ফট। 
গ্রাম ত্াুঁর কাশি যত্টা সৃ্মহত্র, ত্ত্টা বাস্তশবর লয়। 

গ্রাম ঢর্শক েিশর ঢেক্ষাপট সশর যাওয়ার সশে সশে উপলযাশসর িহররিকগুহার মূাযশবাধ্ও খ্াহলকটা 
পাাশট ঢগা।১৩ ত্ারা িমে রার্জলীহত্-সশিত্ল িশয় উো। হেিাঞ্চশলর রার্জলীহত্শক হবর্য় কশর 
স্বাধ্ীলত্া-উত্তর কাশা ঢাখ্া িশয়শি একাহধ্ক গুরুত্বপূাথ উপলযাস। সমশরে বসুর ঢেকা ঢিুঁিা িাশত্র 
ঢখ্াুঁশর্জ, গুাময় মান্নার রু্জলাপুর ষ্ট্ীা, ঢমািলাাা গশোপাধ্যাশয়র নসমাপ্ত িটাব্দ ইত্যাহদশক যুশগর ফসাই 
বাা ঢযশত্ পাশর। ঢদেভাগ, দাো, েরাার্থীশদর ঢরাত্ ইত্যাহদ োর্হমক সমসযা কাহটশয় ওোর পর র্াট-
সত্তশরর দেশকর র্জলমালশস সঞ্চাহরত্ িশয়হিা একধ্রশলর িত্াো। একাহধ্ক পঞ্চবাহর্থকী পহরকিলার 
নসফা রূপায়া, ঢবকারত্ব, িমবধ্থমাল দাহরদ্রয ইত্যাহদ ঢসই িত্াোর মূাগত্ কারা। িত্াো ঢর্শকই 
র্জে ঢলয় ঢক্ষাভ। এই দুই দেশকর হবকু্ষব্ধ রার্জনলহত্ক ঢিত্লা সমকাাীল উপলযাশসও েহত্ফহাত্ 
িশয়শি। েধ্ালত্ এই কারশাই এত্হদশলর হলহবথবাদী বাংাা উপলযাস এই সময় ঢর্শক িমে র্জীবশলর 
রার্জনলহত্ক ভার্য হিরিকায়শা গুরুত্ব হদশয়হিা।  

র্াট-সত্তশরর এইসব রার্জনলহত্ক আখ্যাল িমে ভশর উেশব নহলশকত্ সব িহরশরিক। ত্ারা 
হেকিিীল। ধ্মথ, র্জাহত্ বা পাহরবাহরক পহরিয়িীল। েিশরর সন্তাল। ত্াশদর েহত্ষ্ঠা পাওয়ার র্জলয 
ািাইশয়র কাহিহলই িশয় উো এই সমশয়র ঢবহেরভাগ উপলযাশসর হবর্য়বস্তু। ত্াশদর এই সংগ্রাম ঢযল 
উপলযাস পােশকরই র্জীবলসংগ্রাম। ঢসই মধ্যহবত্ত পােক, বার্জাহর নর্থনলহত্ক বযবস্থায় হযহল মহরয়া িশয় 
নহফস িুশট িশাশিল আিেহত্ষ্ঠার র্জলয। হিরণ্ময় বা মায় এশদর েহত্হলহলহধ্স্বরূপ। ঢগাষ্ঠী ঢিত্লার 
বদশা একক বযহক্তর সংকট হলশয়ই ত্ারা ঢবহে বযহত্বযস্ত।  

এই পহরহস্থশত্ কৃর্ক-মরু্জশরর গি ঢয সাহিশত্যর মূাশরাশত্ ঢকাাোসা িশয় যাশব, ত্া সিশর্জই 
নলুশময়। একই যুহক্তিম নলুসরা করশা ঢবাঝা যায়, সমুন্নত্ িহরশরিকর একক লায়শকর পহরবশত্থ 
উপলযাশস গুরুত্ব বািশব পাশ্বথিহররিকশদর। নর্থনলহত্ক হদক ঢর্শক হপরাহমডাকার সামন্তত্ন্ত্র একক 
লায়কশক গুরুত্ব ঢদয়। পক্ষান্তশর, দ্রুত্ধ্াবমাল ঢভাগবাদী সমাশর্জ ঢকউই নপহরিাযথ লয়। এশকর বদশা 
বহুর গুরুত্ব ঢসখ্াশল ঢবহে। বহু মালুর্ মাশলই বহু ঢিত্া। হবশ্বাহয়ত্ আন্তর্জথাহত্ক বার্জাশর র্জলত্া-র্জলাদথল 
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ঢিত্াই ঈশ্বর! উপলযাশস একহটমারিক েধ্াল িহররিক র্াকশা হবহভন্ন ঘটলার মধ্য হদশয় ত্ার িমহবকাে 
ঢদখ্াশলা সাহিহত্যশকর পশক্ষ সির্জ িয়। একাহধ্ক পাশ্বথিহররিক-েধ্াল উপলযাশস িহরশরিকর িমহবকাশের 
বদশা ত্াশদর িমাগত্ যাপল হিরিকাহয়ত্ করাই আখ্যালত্াহেকভাশব স্বাভাহবক।  

েীশর্থনু্দর বহু ঢাখ্াশত্ই গ্রাম নবেয েত্যক্ষ ঢেক্ষাপট হিসাশব বযবহৃত্ িশয়শি। হকন্তু ঢসগুহার 
ঢবহেরভাগই হকশোর উপলযাস। সৃ্মহত্শত্ র্জারাশলা। ত্রেেশবর স্বশে নমহাল। বাস্তশবর রার্জলীহত্ 
হিরিকায়শলর সময় হকন্তু গ্রামীা ঢেক্ষাপট ঢর্শক দূশরই সশর যাশেল েীশর্থনু্দ। গ্রাশমর ইওশটাহপয়ার 
হবপরীশত্ েির ঢযল ত্াুঁর ঢাখ্ায় নবক্ষশয়র মূত্থ েত্ীক। ঢসখ্াশল সাবহাশমেল ঢলই, সাফাহরং আশি। 
ত্র্যসূরিক  
১। িশটাপাধ্যায়, কুন্তা : সাহিশত্যর রূপ-রীহত্ ও নলযালয েসে। রত্নাবাী, কাকাত্া। পঞ্চম সংস্করা : ২০১৫। 
পৃষ্ঠা - ৩০১। 
২। মুশখ্াপাধ্যায়, েীশর্থনু্দ : উপলযাস সমগ্র (ের্ম খ্ণ্ড)। আলন্দ পাবহাোসথ, কাকাত্া। ের্ম সংস্করা, পঞ্চম 
মুদ্রা : ২০১৫। হলশবদল  নংে,  পৃষ্ঠাসংখ্যা নলুশেহখ্ত্।  
৩। ত্শদব। পৃষ্ঠা - ৪৯৪-৫। হলম্নশরখ্ বত্থমাল হলবিকাশরর।  
৪। ত্শদব। পৃষ্ঠা - ৪৯৮। 
৫। ত্শদব। পৃষ্ঠা - ৫৩৯। 
৬। ত্শদব। পৃষ্ঠা- ৫৪০। 
৭। মুশখ্াপাধ্যায়, েীশর্থনু্দ : উপলযাস সমগ্র (হদ্বত্ীয় খ্ণ্ড)। আলন্দ পাবহাোসথ, কাকাত্া। ের্ম সংস্করা, পঞ্চম 
মুদ্রা : ২০১৬। পৃষ্ঠা- ৭৪৬। এরপর ঢর্শক েযাওাা  বশা উহেহখ্ত্।  
৮। আখ্যালহট বাশিল কর্ক। আর আখ্যালহট পশি কর্শকর সম্বশি ঢয ধ্ারাা গশি উেশি ঢশ্রাত্ার মশল, ঢশ্রাত্ার 
মালস-সঞ্জাত্ ঢস-ই ধ্ারাাহট িশাল হলহিত্ কর্ক। নর্থাৎ, কর্ক সংহেষ্ট্ র্াকশিল আখ্যাশলর এলশকাহডং 
েহিয়ার সশে, হলহিত্ কর্ক সংহেষ্ট্ র্াকশিল ঢশ্রাত্ার দ্বারা হডশকাহডং েহিয়ার সশে।   
দাস, নহমত্াভ : আখ্যালত্ে। ইন্দাস েকােলী, কাকাত্া। ের্ম েকাে : লশভম্বর, ২০১০। 
৯। েযাওাা। পৃষ্ঠা - ৭৪৯।  
১০। ত্শদব। পৃষ্ঠা- ৭৬৬। 
১১। মুশখ্াপাধ্যায়, নমাকুমার : বাোহা রার্জলীহত্র সত্তর বির (১৯৪৭-১৯৯৭)। এ মুখ্ার্জথী নযান্ড ঢকাম্পালী 
োইশভট হাহমশটড, কাকাত্া। ের্ম েকাে : ১৯৯৯। পৃষ্ঠা - ১০৭ -৮। 
১২। মুশখ্াপাধ্যায়, েীশর্থনু্দ : উপলযাস সমগ্র (তৃ্ত্ীয় খ্ণ্ড)। আলন্দ পাবহাোসথ, কাকাত্া। ের্ম সংস্করা, তৃ্ত্ীয় 
মুদ্রা : ২০১৩। পৃষ্ঠা - ৩৯৭।  
১৩। দােগুপ্ত, সুরহর্জৎ : যুগবদশা বাংাা উপলযাশসর রূপবদা। ঢদ’র্জ পাবহাহেং, কাকাত্া। ের্ম েকাে : 
২০১০। পৃষ্ঠা - ১১৮ - ১৬৮। স্বাধ্ীলত্া-পরবত্থী বাংাা উপলযাশসর আধু্হলকত্ার ত্রবহেষ্ট্যগুহা হলধ্থারা করার র্জলয 
আমরা েধ্ালত্ এই বইশয়র লাম-েবিহটর ওপর হলভথর কশরহি। ত্শব এই বইশয় উহেহখ্ত্ হকিু ত্রবহেষ্ট্য 
গ্রিাশযাগয মশল লা িওয়ায়, ত্াশদর আশাািলা করা িয়হল।   
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স্বাধীলত্া-উত্তর গ্রাম-বাংাার সংগ্রামী ঢেত্লায় লবহলহমথহত্র কর্ায়ল 
‘োাঁদ ঢবশল’ 
প্রাবহিক-পহরহেহত্  

 
সহিয়া েযাটার্জথী 

সিকারী নধযাপক, বাংাা হবভাগ 
গাহস মিাহবদযাায়, বধথমাল 

 
সারসংশেপ 

বাংাাশদশের কর্াসাহিহত্যক ঢসহালা ঢিাশসল গ্রামীা কৃহর্হভহত্তক নর্থলীহত্ সংক্রান্ত হবর্য় হলশয় রেলা 

কশরশেল ‘োাঁদ ঢবশল’ (১৯৮৪) উপলযাস। লামকরশাই মলসামঙ্গশার স্পেথ ঢমশা এশত্। োাঁদ একর্জল 

কৃর্ক। হকন্তু উপলযাশসর সামহগ্রক পাঠ পাঠকশক বশা ঢদয় ঢে, ঢস প্রকৃত্ নশর্থ ঢোহর্ত্, হলপীহিত্ 

মালুশর্র প্রহত্হলহধ। োাঁশদর র্জহম োর্ করার দৃশেযর মশধযই এশসশে প্রাকৃহত্ক হবপেথশয়র হেহ্নসমূি। ঢে 

হবপেথয় োাঁদসি সাব কৃর্কশদর ফসা ফাাশলার ঢেষ্টাশক প্রহত্িত্ কশর। পাগা স্ত্রী েহমরাশক হলশয় 

োাঁশদর পাহরবাহরক র্জীবল হবধ্বস্ত। হলত্যহদশলর সমসযা ত্ার হলত্যসঙ্গী। কৃহর্কমথ, গৃিকমথ সবহকেু 

সামাাশত্ িয় ত্াশক। ঢাহখ্কা এক রক্তমাংশসর মালুশর্র েহব এাঁশকশেল ঢে ত্রেেব ঢর্শক ঢোর্শার 

হবহভন্ন হলহরখ্ হলরীো কশরশে। এই দাহরদ্রযপূাথ গ্রাময পহরশবে স্বাধীশলাত্তর গ্রাম বাংাার হেরিক পাঠশকর 

সামশল তু্শা ধশর। সংগ্রামী ঢেত্লার বারুদ র্জশম  ওশঠ োাঁদ ও োাঁশদর মশত্া নশলশকর বুশক। োাঁশদর 

বহাষ্ঠত্া, সংগ্রামী ঢেত্লা মলসামঙ্গশার প্রসঙ্গভুক্ত উপলযাসহটশক কশর তু্শাশে লবহলহমথহত্র ের্ার্থ 

কর্ায়ল।   

সূেকেব্দ  
গ্রামবাংাা, কৃহর্কার্জ, ঢোর্া, নত্যাোর, মুহক্তর পর্ সিাল, লবরূপায়ল  
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স্বাধীলত্া-উত্তর গ্রাম-বাংাার সংগ্রামী ঢেত্লায় লবহলহমথহত্র কর্ায়ল 
‘োাঁদ ঢবশল’ 

সহিয়া েযাটার্জথী 
স্বাধীলত্া-উত্তর পশবথর গ্রামীা বাংাার ইহত্িাস ত্রবহেরিকযপূাথ এবং হবহেষ্ট একহট নধযায়। পরাধীলত্ার 
েৃঙ্খা ঢর্শক মুহক্তপ্রাপ্ত গ্রাম বাংাার পহরবহত্থত্ নহভমুখ্ নলযত্র এক সমশয়র সােী কশর পাঠকশক। 
গ্রামীা কৃহর্বযবস্থা সংক্রান্ত হবর্শয় ঢদহেয় নর্থলীহত্র িাা-িহককত্ হেরহদলই হলভথর কশরশে।  
    বাংাাশদশের কর্াসাহিহত্যক ঢসহালা ঢিাশসল গ্রামীা কৃহর্হভহত্তক নর্থলীহত্ সংক্রান্ত হবর্য় হলশয় রেলা 
কশরশেল ‘োাঁদ ঢবশল’ (১৯৮৪) উপলযাস। লামকরশাই মলসামঙ্গশার স্পেথ ঢমশা এশত্। োাঁদ একর্জল 
কৃর্ক। হকন্তু উপলযাশসর সামহগ্রক পাঠ পাঠকশক বশা ঢদয় ঢে, ঢস প্রকৃত্ নশর্থ ঢোহর্ত্, হলপীহিত্ 
মালুশর্র প্রহত্হলহধ। ত্ার আসা লাম োাঁদ লয়; ত্শব ঢসই ভাশাা লামহট বত্থমাশল হবসৃ্মহত্র নন্তরাশা 
োকা। উপলযাশসর প্রর্শমই োাঁদশক কৃহর্কশমথ হলেুক্ত নবস্থায় ঢদখ্া োয়। ঢে মিার্জল কৃর্কশদর প্রশয়ার্জশল 
পুহাশের িাশত্ ধহরশয় হদশত্ হিধাশবাধ কশরলা; ঢসই মিার্জশলর কাশেই নন্নসংস্থাশলর র্জলয কার্জ করশত্ 
িয় কৃর্কশদর। উপলযাশসর নংেহবশের্ এ প্রসশঙ্গ উশেখ্য- 
    ‘সবাই বুঝশত্ পারশে এই প্রেণ্ড খ্রায় ফসা বাাঁহেশয় রাখ্া হকেুশত্ই সম্ভব লা। আর আরু্জ মৃধার 
ঢগাাায় ফসা লা উঠশা ওশদরও ঢপশটর দরর্জা বি’।১ 

    স্বাধীলত্া-উত্তর গ্রাম বাংাার এমলই হলষ্করুা হেরিক ধরা পশিশে উপলযাশস। ঢোর্শার সূশরিক গাাঁর্া 
িশয়শে ঢদহেয় কৃহর্হভহত্তক নর্থলীহত্।  
    োাঁশদর র্জহম োর্ করার দৃশেযর মশধযই এশসশে প্রাকৃহত্ক হবপেথশয়র হেহ্নসমূি। ঢে হবপেথয় োাঁদসি 
সাব কৃর্কশদর ফসা ফাাশলার ঢেষ্টাশক প্রহত্িত্ কশর। পাগা স্ত্রী েহমরাশক হলশয় োাঁশদর পাহরবাহরক 
র্জীবল হবধ্বস্ত। হলত্যহদশলর সমসযা ত্ার হলত্যসঙ্গী। কৃহর্কমথ, গৃিকমথ সবহকেু সামাাশত্ িয় ত্াশক। 
ঢাহখ্কা এক রক্তমাংশসর মালুশর্র েহব এাঁশকশেল ঢে ত্রেেব ঢর্শক ঢোর্শার হবহভন্ন হলহরখ্ হলরীো 
কশরশে। সন্তাশলর হপত্া িশত্ োইশাও ত্া সম্ভব িয়হল োাঁশদর পশে মৃত্বৎসা স্ত্রীর হেহকৎসার র্জলয বহু 
নশর্থর সংস্থাল করশত্ ঢস নসমর্থ। মালুশর্র সংগ্রামী ঢেত্লা এভাশবই সমৃদ্ধ িয়। ঢোর্া এবং বঞ্চলার 
প্রকৃত্ স্বরূপ ও কারা উপাহি করশত্ ঢপশর ঢস উিুদ্ধ িয়।  
 বাবার সশঙ্গ ঢোশটাশবাায় মলসার পাাা শুলশত্ োওয়ার হবর্য়হট ধরা পশি োাঁশদর সৃ্মহত্োরাায়। 
ঢসসময় ভয় করশা বাবার িাশত্র মুহঠশত্ ঢোট্ট িাত্ ঢোকাশলার সুশোগ হো। বত্থমাল সময় বশিা 
প্রহত্শরাধী। পদ্মার ভাঙশল বাহিঘর ত্হাশয় োওয়ার মমথাহন্তক সৃ্মহত্ োাঁশদর মশল র্জাশগ। র্জীবশলর সারসত্য 
প্রকাে পায় োাঁশদর সংগ্রামী মালহসকত্ায় ‘নলবরত্ হবরুদ্ধ পহরশবশের সশঙ্গ েুদ্ধ। খ্রা ওর হপেু হপেু 
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ধাওয়া কশর, লদী ওর হদক মুখ্ ঢফরায় লা, মাহট ঢফশট হগশয় নলি িশয় দাাঁিায় ত্বু ও াশি োয় াশি 
োয়’।২ 
 এই ঢেত্লার র্জাগরা ঘশটশে স্বাধীশলাত্তর সমশয়। খ্াদয, বস্ত্র, বাসস্থাশলর র্জলয সংগ্রাশম রত্ 
সমসযার্জর্জথহরত্ মালুশর্র ইহত্িাস এহট।  
 স্বাধীলত্ার র্জলয কত্ মালুর্ হলশর্জশদর প্রাা উৎসগথ কশরশে ঢদেমাতৃ্কার েরশা। র্জীবল আপাত্ 
নশর্থ লশ্বর িশাও প্রকৃত্ নশর্থ লয়, এ ত্ারই প্রমাা। েম্পাই গশের মালুশর্রা নশপো কশর ঢসই 
সূশেথাদশয়র; ঢেখ্াশল মালুর্ ত্ার প্রকৃত্ নহধকার  হফশর পাশব। এ স্বপ্ন ঢদখ্া ঢত্া নলযায় লয়। ত্বু স্বাধীল 
ঢদশে দাাঁহিশয় শুধু ঢোশখ্র র্জা, িত্াো আর বযর্থত্া িয় োাঁদ ও োাঁশদর মশত্া বহু মালুশর্র সঙ্গী। 
    মাহটর প্রহত্ নসম্ভব মমত্া আশে োাঁশদর হৃদশয়। আশে মলসার পাাার প্রহত্ আকর্থা। কৃর্ক োাঁদ 
আর বহাক োাঁদ সদাগর ঢেল এভাশব এক িশয় ওশঠ এ আখ্যাশল। েখ্ল র্জীবশলর পশর্ শ্রাহন্ত লাশম; 
বযর্থত্ার নিকাশর র্জীবল সমাচ্ছন্ন িশয় পশি; ঢসসময় শুরু িয় ত্ার সত্তার পহরবত্থল। ত্ার মশল িয়- 
  ‘আহম োাঁদশবশল িশয় পশর্ লাহম, োাঁদশবশল িশয় ঘশর হফহর, হদলোপল কহর’।৩ 
দু’ঢবাা দু’মুশঠা খ্াবার খ্াওয়ার সংস্থাল খ্রার র্জলয বি িবার উপক্রম িয় েম্পাইগশে। পহরবত্থশলর 
নহভমুখ্ নলুোয়ী মালুর্গুহা েিশর েশা ঢেশত্ োয়। আদযান্ত গ্রামীা মালুর্ োাঁদ গ্রাম ঢেশি োবার কর্ায় 
সায় ঢদয় লা। সংগ্রামী ঢেত্লায় উিুদ্ধ িশয় ঢস হবর্জল ভট্টাোেথ রহেত্ ‘  শদবীগর্জথল’ লাটশকর মংাার মশত্াই 
প্রহত্বাদ র্জালায়। মিার্জল আরু্জ মৃধার বাহি ঢর্শক োা েুহর কশর আলার কর্া বশা ঢস। পহরহস্থহত্র 
কারুায আশরা স্পষ্ট িয় ঢমাসশাম হময়ার শ্রম হবহক্রর কর্ার। মালুশর্র ঢপটভরা খ্াবার খ্াওয়ার হবর্য়হট 
এখ্ল ঢেল গল্পকর্ায় পেথবহসত্। স্বার্থাশের্ী মালুর্শদর স্বার্থ বত্থমাল পহরহস্থহত্শক কহঠল ও র্জহটা কশর 
তু্শাশে ও তু্াশে ক্রমােশয়। ঢসহালা এ উপলযাশস পহরবত্থশলর ঢসই নহভমুখ্গুহা হেহহ্নত্ কশরশেল। 
িাহফর্জ হময়ার সাংসাহরক পহরহস্থহত্র হববরা হদশয় ঢসহালা স্বাধীশলাত্তর গ্রাম-বাংাার নগাধ দাহরদ্রযপূাথ 
েম্পাইের হেরিকশক পহরসু্ফট কশরল। েিশর হগশয় াাইল হদশয় আটা পাবার হবর্য়হটও হলষু্ঠর সত্য। 
েিরশকহিক লাগহরক র্জীবশল এই দুহভথে, খ্াদযাভাব, নর্থাভাব এত্খ্াহল প্রভাব লা ঢফাশাও মারীশেরিক 
িশয় পশিশে গ্রামীা মালুশর্র র্জীবল।  
    আরু্জ মৃধার বাহি ঢর্শক োা েুহরর পহরকল্পলা নলুোয়ী োাঁদ, র্জহমর, কাশেম প্রমুখ্ কৃর্করা একহরিকত্ 
িয়। রাশত্র নিকাশর ত্ারা োা েুহর কশর আরু্জ মৃধাশক ঢবাঁশধ ঢরশখ্। 
    স্মত্থবয ঢে, স্বাধীলত্া-পূবথ সমশয় প্রর্ম ও হিত্ীয় হবশ্বেুদ্ধ মালুশর্র স্বাভাহবক র্জীলোরিকাশক পহরবহত্থত্ 
কশরহো নশলকাংশে। এ প্রসশঙ্গ সমাশাােক র্জালাশচ্ছল- 
    ‘প্রর্ম হবশ্বেুশদ্ধর পর হবশ্ববযাপী আহর্থক মদারার নহলবােথ প্রহত্হক্রয়ায় সমগ্র ঢদশে নস্বাভাহবক 
দ্রবযমূাযবৃহদ্ধর ফশা হলদারুা খ্াদয ও বস্ত্র সংকট ঢলশম এশাা শ্রমর্জীবী ও মধযহবত্ত উভয় ঢশ্রাীর মালুশর্র 
র্জীবশল’।৪ 
    পহরশ্রমী, সৎ, হলম্নহবত্ত মালুর্গুহার সত্ত্ার সুশোগ হলশয় মিার্জল ঢশ্রহার মালুশর্রা ত্াশদর 
ঢকমলভাশব ঢোর্া করশত্া এ উপলযাশস ঢসই হবর্য়হট পহরসু্ফট িশয়শে। ঔপলযাহসক ঢদহখ্শয়শেল ঢে, 
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আরু্জ মৃধা ঢেল মলসামঙ্গশার ঢদবী মলসার মশত্াই োাঁদশক সবথদা প্রহত্িত্ করশত্ প্রস্তুত্। ত্বু মশলর পূাথ 
েহক্ত হলশয় সব বাধা ঢপহরশয় মালুর্শক সংগ্রামী ঢেত্লার উিুদ্ধ কশর োাঁদ। 
    ঢাহখ্কা ঢদহখ্শয়শেল ঘহি ও ঢরহডও লা হদশত্ পারায় িাহফর্জ হময়ার ঢমশয় সহকলা শ্বশুরবাহিশত্ 
ব্রাত্য। েঞ্চা, প্রাাবন্ত ঢমশয়হট পাপ্রর্ার র্জলয হলপীহিত্া এবং হলরুপায়। উশেখ্য ঢে, লারীহদবস পাাশলর 
ঢোরশগাশা নশলকশেশরিক মালুর্ হবসৃ্মত্ িল ঢে, সমাশর্জ এমল সমসযা হলয়ত্ ঘশট েশাশে। ঔপলযাহসক 
বশাল- ‘েম্পাইগশের সহকলারা বার্জ-পিা ত্াা গাে িশয় োয় ওশদর বাবারা ঢেৌতু্শকর টাকা ঢর্জাগাি 
করশত্ পাশর লা বশা’।৫ িাহরশয় োয় এইসব মালুর্শদর ইহত্িাস, স্বাধীশলাত্তর গ্রাম-বাংাার এও এক 
নলযহবধ হেরিক। 
    োা াুঠ কশর আলার পশরর হদল ঢমঘাা আবি ঢদখ্াল ঢাহখ্কা। এই ঢমঘ ঢেল েম্পাইগশের আোর 
প্রত্ীক। বৃহষ্টর ঢফাাঁটায় ঝশর পশি সুখ্, স্বপ্ন ও আোর স্পেথ। দহরদ্র, হলরন্ন মালুর্গুহার ঘশর ভাত্ রান্না 
িয় নশলকহদল পর। বাহির সবাই ঢপট ভশর খ্ায়।  
    িাহফর্জ হময়ার বাহি ঢর্শক আরু্জ মৃধার বাহিশত্ হগশয় োাঁদ এক নলয দৃশেযর সমু্মখ্ীল িয়। বাহিশত্ 
আশগর হদল ডাকাত্ আসার ঘটলায় মিার্জল সি ত্ার বাহির সদসয, কমথোরী সকশা ত্টস্থ িশয় আশে। 
আরু্জ মৃধা পুহাশে খ্বর ঢদয়হল। ত্ার ফহদার বুঝশত্ পাশর লা োাঁদ। বাকযাাাশপর মশধয োাঁদ র্জালায় ঢস 
েহমরাশক হলশয় েিশর ঢেশত্ োয় র্জীহবত্ সন্তাশলর র্জলয। মিার্জল ত্াশক বসত্হভশট বিক হদশত্ বশা। 
র্জীহবত্ সন্তাশলর আোয় োাঁদ প্রহত্শ্রুহত্ ঢদয় ঢে, ঢস হভশট বিক ঢদশব। বাহি ঢফরার পশর্ সাত্তারশক 
ঢদশখ্ ঢস। সাত্তাশরর মা সুশদর বযবসায় মগ্ন। ত্ার ঢেশা, ঢেশার পহরবার খ্াদযাভাশব ধুাঁকশাও ত্ার ত্াশত্ 
ঢকাশলা হুাঁে ঢলই। েহমরশার হেহকৎসা, র্জীহবত্ সন্তাল হলশয় ভাবশত্ ভাবশত্ োাঁদ ভাত্ রান্না কশর। 
আগাহমর সুখ্স্বশপ্ন মগ্ন িশত্ ভাশাা াাশগ ত্ার। পাশের বাহির বৃদ্ধ প্রহত্শবহেলীর দুুঃশখ্ োাঁদ দুুঃহখ্ত্ িয়। 
আসশা ঢস হলশর্জ গহরব, হকন্তু ত্ার মালহসক নলুভূহত্গুহা প্রখ্র।  
    এই দাহরদ্রযপূাথ গ্রাময পহরশবে স্বাধীশলাত্তর গ্রাম বাংাার হেরিক পাঠশকর সামশল তু্শা ধশর। সংগ্রামী 
ঢেত্লার বারুদ র্জশম  ওশঠ োাঁদ ও োাঁশদর মশত্া নশলশকর বুশক। এ প্রসশঙ্গ কহবর বাাী উশেখ্য-  

‘মিা- হবশদ্রািী রা-ক্লান্ত 
আহম        ঢসই হদল িব োন্ত 

েশব উৎপীহিশত্র ক্রদারল-ঢরাা আকাশে  বাত্াশস ধ্বহলশব লা, 
নত্যাোরীর খ্ড়্গ কৃপাা ভীম রা ভূশম রহাশব লা’-৬ 

পশররহদল োাঁদ বাহির কাহস হবহক্র করার র্জলয েিশর োয়। কাহস হবহক্রর পর আটা ঢলবার 
াাইশল দাাঁিাবার কর্া ভাবশাও াাইশল দাাঁিাশলা র্জহমশরর মৃতু্য ত্ার নহস্তত্বশক লহিশয় ঢদয়। মৃত্শদি বশয় 
গ্রাশম হলশয় োবার র্জলয ঢগারুর গাহির ঢখ্াাঁর্জ কশর োাঁদ। পহরবাশরর র্জলয খ্াবাশরর বশদারযাবস্ত করশত্ 
হগশয় এ মৃতু্য। মৃতু্যর েীত্াত্া হঘশর ধশর েম্পাইগশের মালুর্শক। সহকলার প্রহত্ আকর্থা নলুভব কশর 
োাঁদ। মায়াময় োহন্তর স্পেথ পায় ত্ার কর্ায়।  
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    লহর্জবর বাদ হবহক্র কশর হদশয়শে। নন্নসংস্থাশলর র্জলয গৃিপাহাত্ পশু হবহক্র কশর ত্ার সবহকেু 
নর্থিীল মশল িয়। োাঁদ মুহি হকশল এশল েহমরাশক ঢখ্শত্ ঢদয়। সন্তাশলর োহিদায় স্ত্রীশক সুস্থ করশত্ ঢস 
বসত্হভশট বিক ঢদয় মিার্জল আরু্জ মৃধার কাশে। আেু মৃধার ঢেশা েরীশফর সশঙ্গ েিশর হগশয় েহমরা 
ও োাঁদ দু’র্জশলর হেহকৎসায় ধরা পশি ঢে, ত্াশদর সন্তাল বাাঁোশত্ ঢগশা প্রেুর টাকার দরকার; ো োাঁশদর 
সামশর্থযর বাইশর। বিকী হভশটয় হফশর ঘুশমর মশধয োাঁশদর মশল িয়’- 
 ‘হফহরশয় দাও আমার হভশট, পুকুর, ঢগায়াাভরা গরু, মাো ভরা োকাত্া, ঢেত্ভরা ধাল’৭ 

বহু নপ্রাহপ্তর মশধয োাঁশদর প্রাহপ্ত সহকলার সিমহমথত্া। েির ঢর্শক ঢফরার পরহদল ঢদাকাল ঢর্শক 
োা এশল রান্না োপায় োাঁদ। েহমরাশক ঢদখ্শত্ পায় লা কাশে। েহমরশার র্জলয ভাত্ োকা হদশয় ঢরশখ্ 
ঢস হলশর্জ ঢখ্শয় ঢলয়। হবশকশা েহমরশার হলষ্প্রাা ঢদি পুকুশর  পাওয়া োয়। েহমরশলর লীরব মৃতু্য 
োাঁদশক পীহিত্ কশর। র্জীবলসহঙ্গলী, উন্মাদ স্ত্রীর এমল মমথন্তুদ মৃতু্য ত্ার লষ্ট র্জীবলশক আরও লষ্ট কশর। 
হবশার র্জহমশত্ োাঁদশক পাঠাশত্ োয় আরু্জ মৃধা। েহমরশার মৃতু্য আরু্জ মৃধাশক হবেহাত্ কশর লা। োাঁদ 
সময় োয় এ হবর্শয় ভাবার র্জলয।  

আরু্জ মৃধা বুশঝ হলশত্ োয় ঢে, োাঁশদর ঢদৌি হঠক কত্দূর। ত্বু হবশার র্জহমশত্ কার্জ করার 
উপেুক্ত শ্রহমক নহমা িওয়ার ঢস োাঁদশক সমশঝ েশা। িাহফর্জ হময়ার বাহিশত্ খ্াবার বযবস্থা িওয়ার পর 
ঢর্শক সহকলার সশঙ্গ োাঁশদর ঘহলষ্ঠত্া বাশি। োাঁদশক ভাত্ হদশত্ হগশয় ঢে ঘহলষ্ঠ মুহুত্থ ঢস পায় ত্ার পরে 
সহকলাশক নহভহর্ক্ত কশর। বাহি হফরশত্ ঢদহর িশা মাশয়র প্রশ্নকাত্র ঢোখ্ ঢদশখ্ ত্ার মশল িয়-  ‘আর্জ 
আমার সবশেশয় সুশখ্র হদল।  পুরুর্ মালুশর্র কার্জ ঢর্শক ঢত্া ঢকবা  মার ঢখ্শয়হে, গাাাগাহা 
শুশলহে’।৮ 
 লারীর কামলা বাসলার স্পেথ পহরপূহত্থর স্থাল পায়হল সহকলার র্জীবশল। ঢমশয় বশা ঢস হেরকাা 
নলাদর, নবজ্ঞা আর নবশিাা সিয কশর এশসশে। োাঁশদর হবশার র্জহমশত্ োওয়ার কর্া শুশল সহকলার 
র্জগৎ আবার েূলয মশল িয়।  

হবশার র্জহমশত্ এশাও োাঁদ সহকলার ভাশাাবাসা নলুভব কশর। ত্ার হবশ্বাস র্জাশগ ‘ভাশাাবাসা 
োিা র্জীবলটা নলুবথর িশয় োয়’।৯ 

প্রাাপা ঢখ্শট হবশার র্জহমশত্ ফসা ফাাশলার ঢেষ্টা করশাও বযাপাহরর কাশে োাঁদ ঢোশল ঢে, 
ত্ার হভশট দখ্শার কর্া আরু্জ মৃধা প্রোর করশে। মিার্জশলর বাহিশত্ োা েুহরর ঘটলার োাঁদ র্জহিত্ হো 
ঢর্জশলও আরু্জ মৃধা ত্ার হবরুশদ্ধ ঢকাশলা আইহল পদশেপ ঢলয়হল বশা োাঁদশক সাবধাল কশর বযাপাহর।  

ঢদোাই ঢেশা ঘাশসর সূ্তশপ ঢফাায় ঢাহািাল আগুল েহিশয় পশি ঘাশসর গাদা ঢর্শক সুহবসৃ্তত্ 
র্জহমশত্। ফসাভরা র্জহম ঢোশখ্র সামশল সগ্ধ িশয় োয়। বযাপাহর মিার্জলশক খ্বর হদশত্ ঢবহরশয় পশি। 
রাশত্ ঘুমাশলার পর সকশা উশঠ োাঁদ ঢদশখ্ ঢে, ত্াশক একা ঢরশখ্ সবাই েশা ঢগশে। ভাত্ রান্না করশত্ 
করশত্ ত্ার মশল িয় মাহটশত্ ঢস আবার ফসা ফাাশব। বযাপাহর ও আরু্জ মৃধা হবশকশা আশস। আরু্জ 
মৃধা োাঁদশক হত্রসৃ্কত্ কশর। োাঁদ ত্াশক ভাশাা র্জহম ঢদখ্াশত্ হলশয় োয়- ঢেসব র্জহম এই দিশলর কবশা 
পশিহল। আরু্জ মৃধা োাঁদশক ঢর্জশা ভরার হুমহক ঢদয়। ফাাঁকা র্জায়গায় র্জহম সংক্রান্ত কশর্াপকর্শলর মশধয 
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আরু্জ মৃধার োসাহলশত্ কু্রদ্ধ িশয় িাশত্র দা হদশয় খ্া মিার্জলশক িত্যা কশর োাঁদ। মৃত্শদশি লদীর র্জশা 
ভাহসশয় হদশয় এশস োাঁদ ঘুমন্ত বযাপাহরশক ঢর্শক ঢত্াশা। আরু্জ মৃধা েশা ঢগশে বশা খ্বর ঢদয় ত্াশক। 
বযাপাহর িাাঁটা ঢদয় গ্রাশমর হদশক। স্বহস্ত পায় োাঁদ েম্পাইগশের মালুশর্র োহন্ত হদশত্ ঢপশর। ঢভার িয়ার 
আশগই সহকলা আশস। িাহফর্জ হময়াশক পুহাশে ধশর হলশয় ঢগশে। সহকলা োাঁশদর সন্তাশলর র্জললী িশত্ 
েশাশে শুশল োাঁদ উেহসত্ িশয় ওশঠ। সহকলা হলহিন্ত িয় ত্ার সন্তাশলর হপত্ার আশ্রশয় এশস। োাঁদ 
স্বাধীশলাত্তর গ্রাম-বাংাার মাহটশত্ সংগ্রামী ঢেত্লার প্রহত্হলহধ। গশি তু্াশত্ োয় এক লতু্ল পৃহর্বী। 
ঢসখ্াশল ঢোর্া র্াকশব লা। র্াকশব শুধু প্রাহপ্ত। স্বাধীশলাত্তর সমশয় এক লতু্ল আোর র্জগৎ সৃহষ্ট িশব 
এই আো র্জাশগ পাঠশকর মশল। এ প্রসশঙ্গ সমাশাােশকর মন্তবয উশেখ্য- 

‘প্রাহত্ষ্ঠাহলক েহক্তর ভয় লয়, হবে েত্শকর ঔপহলশবহেক েহক্তর কাশে নসিায় ভাশব 
আত্মসমপথা লয়, োাঁদ এখ্াশল আধুহলক মল ও মলশলর দৃঢ় ঐিত্িয প্রহত্ষ্ঠার নভাবলীয় সািস ও 
গভীরত্র সমার্জশবাধ প্রহত্ষ্ঠা কশরশে হলশর্জর মশত্া কশর’১০ 
    স্বাধীশলাত্তর গ্রাম-বাংাার নন্তভুথক্ত বাংাাশদে রাশের নন্তগথত্ েম্পাইগশের বযহক্ত োাঁশদর োওয়া-
পাওয়া ফুশট উশঠশে এ উপলযাশস। োাঁশদর বহাষ্ঠত্া, সংগ্রামী ঢেত্লা মলসামঙ্গশার প্রসঙ্গভুক্ত 
উপলযাসহটশক কশর তু্শাশে লবহলহমথহত্র ের্ার্থ কর্ায়ল।   
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১০. ভট্টাোেথ প্রভাত্কুমার, মঙ্গাকাশবযর পুললথবীকরা ও বাংাা উপলযাস, (প্রােীল বাংাা সাহিশত্যর 
আধুহলক রূপান্তর), বাকপ্রহত্মা, পূবথ ঢমহদলীপুর, প্রর্ম প্রকাে ২০১২, পৃ. ২৯৮।  
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এ কু শে র  ঢে উ     I S S N :  2 4 5 4 - 7 1 8 2   
সা হি ত্য  ও  সং সৃ্ক হত্  হব র্ য় ক  আ ন্ত র্জথা হত্ ক  ন ল াা ই ল  গ শব র্ াা  প হরিক কা  ( হপ য়া র  হর হভ উ ড ,  ঢর ফা হর ড ,  ত্ররিক মা হস ক )  

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

পহরবহত্থত্ গ্রাম-বাংাার ‘হমহসং হাঙ্ক’-এর ধারক ও বািক নহলা ঘড়াই:  
‘পহরযাল ও নলযালয গল্প’ 

প্রাবহিক-পহরহিহত্ 

 
নহলশমর্ বযালার্জথী 

গশবর্ক (হপ.এইি.হড), বাংাা হবভাগ 
হসধু-কালু-হবরসা হবশ্বহবদ্যাায়, পুরুহায়া  

পহিমবঙ্গ, ভারত্ 
সংহিপ্তসার 

স্বাধীলত্ার পশর ঢয পহিমবশঙ্গ র্জলসংখ্যার প্রায় লব্বই েত্াংে মালুর্ গ্রাশম বাস করত্, েির বাশত্ র্জালত্ 
ঢকবা ঢকাাকাত্ার লাম, ঢসই পহিমবশঙ্গ আর্জ স্বাধীশলাত্তর সত্তর বছশর প্রকৃত্ গ্রামীা পহরশবেই পাওয়া 
যায় লা। সব গ্রামই এখ্ল েহুশর আদ্প-কায়দ্ায় কাুহর্ত্ হলদ্েথল মারিক। হকন্তু ভারত্বশর্থর ইহত্িাশস 
আশাাকপাত্ করশা ঢদ্খ্া যাশব ঢয, এই ঢদ্শের সভযত্ায় গ্রামই িা প্রকৃত্ আত্মা। পহিমবশঙ্গও স্বাধীশলাত্তর 
কাশা লব্বই-এর দ্েক পযথন্তও গ্রাম-র্জীবশলর হবশুদ্ধত্া লালা ত্রবহিরিকয হলশয় প্রকাে ঢপত্। বত্থমাশল প্রকৃত্ 
গ্রামও ঢলই, ঢলই প্রকৃত্ গ্রামীা সংসৃ্কহত্ও। সবই ঢযল েহুশর নপসংসৃ্কহত্র িুদ্র িুদ্র সংস্করা।   
    নহলা ঘড়াই-এর সাহিশত্য হত্ল প্রকার নঞ্চা প্রাহন্তক রূপ হলশয় পহরাহিত্ িশয়শছ। ত্া র সাহিশত্য 
হবধৃত্ এই হরিকহবধ ঢভৌগহাক পটভূহমর সিাল করশত্ ঢগশা আমাশদ্র ঢাখ্শকর র্জীবলাধযাশয় নলুসিালী দৃ্হি 
স্থাপল করশত্ িয়। ‘পহরযাল ও নলযালয গল্প’ গ্রশে সহিশবহেত্ উলহরিকেহট গশল্পও ঢভৌগহাক পটভূহম হিশসশব 
পূশবথাক্ত হত্লহট নঞ্চা হবর্য়গত্ ত্রবহিরিকযত্ায় আত্মপ্রকাে কশর। গল্পগুহাশত্ প্রকাে ঢপশয়শছ পূশবথাক্ত 
নঞ্চারিকশয়র হবহভি গ্রামীা সংস্কার, ঢাাক-বযবিার, ঢপোগত্ ধারাা, গ্রামীা প্রবাশদ্র লালাহদ্ক, িহয়ষু্ণ 
আঞ্চহাক েব্দ-বশির বযবিার ইত্যাহদ্। নহলা ঘড়াই-এর গশল্প পহরশবহেত্ গ্রামীা হবহিরিক উপাত্তগুহা আসশা 
সহিহাত্ আকাশর এক র্জীবন্ত র্জীবাশ্ম বা ‘হমহসং হাঙ্ক’ যা খু্ব দ্রুত্ বদ্শা যাওয়া উত্তর আধুহলক সময়পশবথ 
গ্রামযর্জীবল এবং প্রাহন্তক গ্রামযর্জীবশলর মশধয ঢযাগসূরিকত্ার বিল ত্রত্হর কশর এবং স্মাটথশফাল ও াযাপটশপর 
যুশগ মালুর্শক আিযথ কশর ঢদ্য় এক নলাহবা গ্রামযত্ার ইন্দ্রর্জাা হবস্তার কশর।  
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সূিক েব্দ  
নহলা ঘড়াই, পহরবহত্থত্ গ্রামসমার্জ, উপাত্ত, হমহসং হাঙ্ক  

পহরবহত্থত্ গ্রাম-বাংাার ‘হমহসং হাঙ্ক’-এর ধারক ও বািক নহলা ঘড়াই:  
‘পহরযাল ও নলযালয গল্প’ 

নহলশমর্ বযালার্জথী 

এক যুশগর নস্তহমত্ কাাধারায় ঢর্জশগ ওশে লতু্ল এক যুশগর শুভ র্জাগরা। পৃহর্বীর হলয়শম যুগ ঢর্শক 
যুগান্তশরর ধারা ক্রমান্বশয় িাশত্ র্াশক। আর দু্ই যুশগর সমন্বয় সাধল করশত্ ঢয ফহসা প্রত্নত্াহিক 
উপাদ্াল হিশসশব বযবহৃত্ িয়, ঢসই ফহসাই ‘হমহসং হাঙ্ক’ হিশসশব পহরিাহয়ত্ িয়। সমগ্র হবশ্বরু্জশড় হবজ্ঞাশলর 
নত্যািযথ উিহত্, হেিার প্রসার এবং নর্থনলহত্ক বন্টশলর উিহত্শত্ যুগ দ্রুত্ পহরবহত্থত্ িশছে।। স্বাধীলত্ার 
পশর ঢয পহিমবশঙ্গ র্জলসংখ্যার প্রায় লব্বই েত্াংে মালুর্ গ্রাশম বাস করত্, েির বাশত্ র্জালত্ ঢকবা 
ঢকাাকাত্ার লাম, ঢসই পহিমবশঙ্গ আর্জ স্বাধীশলাত্তর সত্তর বছশর প্রকৃত্ গ্রামীা পহরশবেই পাওয়া যায় লা। 
সব গ্রামই এখ্ল েহুশর আদ্প-কায়দ্ায় কাুহর্ত্ হলদ্েথল মারিক। হকন্তু ভারত্বশর্থর ইহত্িাশস আশাাকপাত্ 
করশা ঢদ্খ্া যাশব ঢয, এই ঢদ্শের সভযত্ায় গ্রামই িা প্রকৃত্ আত্মা। পহিমবশঙ্গও স্বাধীশলাত্তর কাশা 
লব্বই-এর দ্েক পযথন্তও গ্রাম-র্জীবশলর হবশুদ্ধত্া লালা ত্রবহিরিকয হলশয় প্রকাে ঢপত্। বত্থমাশল প্রকৃত্ গ্রামও 
ঢলই, ঢলই প্রকৃত্ গ্রামীা সংসৃ্কহত্ও। সবই ঢযল েহুশর নপসংসৃ্কহত্র িুদ্র িুদ্র সংস্করা।   
    এমত্াবস্থায় পহরবহত্থত্ গ্রামীা নপসংসৃ্কহত্শত্ র্জীবন্ত ফহসা বা ‘হমহসং হাঙ্ক’ হিশসশব গ্রামীা হবশুদ্ধ 
সাংসৃ্কহত্ক ত্রবহিরিকযশক ঢয সব সাহিহত্যক ত্া শদ্র সাহিশত্য র্জীবন্ত কশর ঢরশখ্শছল ত্া শদ্র মশধয নলযত্ম এবং 
হবশের্ িশাল নহলা ঘড়াই। এই হবশের্ ঢিশরিক হত্হল ত্ারােঙ্কর বশ্যাপাধযায় ও ননৈত্ মল্লবমথশলর সার্থক 
উত্তরসূরী। 
এক... 
পূবথ ঢমহদ্লীপুর ঢর্জাার এগরা র্ালার রুহিাীপুর গ্রাশম ১ লশভম্বর ১৯৫৭ হিস্টাশব্দ র্জমগ্গ্রিা কশরল নন্তযর্জ 
মালুশর্র রূপকার নহলা ঘড়াই। ১৯৭৯ হিস্টাশব্দ কশাশর্জ পড়ার সময় ‘ঢকাশয়া’ সাহিত্য পহরিককা প্রকাে 
কশরল এবং এই পহরিককাশত্ই প্রকাহেত্ িয় ত্া র প্রর্ম গল্প। ১৯৮১ হিস্টাশব্দ প্রশবে কশরল কমথর্জীবশল। 
নবস্থার সামালয উিহত্শত্ ঐ বছশরই প্রকাে করশাল ছদ্মলাশম ‘পরীহিৎ’ লামক পহরিককা। পশর ১৯৮৪ 
হিস্টাশব্দ ত্াপসকুমার রায়শক সঙ্গী কশর স্বলাশম প্রকাে করশাল ‘েব্দযুগ’। ‘পরীহিৎ’ ও ‘েব্দযুগ’ এই দু্হট 
সম্পাহদ্ত্ সামহয়ক পহরিককার মাধযশমই বাংাা কর্াসাহিশত্য নহলা ঘড়াই-এর আত্মপ্রকাে। ১৯৮০ হিস্টাব্দ 
ঢর্শক ২০১০ হিস্টাব্দ পযথন্ত নর্থাৎ হরিকে বছশরর সাহিত্য র্জীবশল হত্হল হাশখ্শছল প্রায় হত্ল েত্াহধক গল্প। 
গল্পগ্রশের সংখ্যা প্রায় হত্হরে,- ‘কাক’ (১৯৮১), ‘পরীযাল’ (১৯৮৫), ‘আগুল’ (১৯৮৭), ‘জ্ঞাল-বৃশির ফা’ 
(১৯৮৮), ‘কটাে’ (১৯৯০), ‘হত্ল ভুবশলর গল্প’ (১৯৯১), ‘র্জামথাশলর গল্প’ (১৯৯১), ‘র্জািুরুাী’ (১৯৯১), 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৪ র্থ  ব র্থ ,  ৩ য়  সং খ্যা ।  ৮ ই  ভা দ্র  ১ ৪ ২ ৫ ,  ২ ৫ ঢে  আ গ স্ট  ২ ০ ১ ৮ । পৃ ষ্ঠা  111 

 

‘ভারত্বর্থ’ (১৯৯২), ‘গভথ দ্াও’ (১৯৯৩), ‘নহলা ঘড়াইশয়র ঢছাটগল্প’ (১৯৯৫), ‘কামকুহেয়া’ (১৯৯৬), ‘াু’ 
(১৯৯৭), ‘আকাে মাহটর ঢখ্াা’ (১৯৯৭), ‘স্বশের খ্রাপাহখ্’ (১৯৯৮), ‘ঢশ্বত্পদ্ম’ (১৯৯৮), ‘ঢগাদ্াল’ 
(১৯৯৮), ‘নিরমাাা’ (১৯৯৮), ‘লীা আকাশের ত্ারা’ (১৯৯৯), ‘সাধভিা’ (২০০০), ‘লদ্ী মা’ (২০০০), 
‘পহরযাল ও নলযালয গল্প’ (২০০০), ‘হৃদ্য় ঢপশত্ আহছ’ (২০০২), ‘ঢাাধাগ্রাশম সূশযথাদ্য়’ (২০০৩), ‘ঢেষ্ঠগল্প’ 
(২০০৩), ‘Stories of the Downtrodden’ (2003), ‘নন্তযর্জ ঢপ্রশমর গল্প’ (২০০৯), ‘একািহট গল্প’ 
(২০০৯), ‘কাক ও নলযালয গল্প’ (২০১০), ‘এক ডর্জল গল্প’ (২০১০), ‘ঢসরা একািহট গল্প’ (২০১৪) এবং 
‘োাপাত্ার নশ্রু’ (২০১৪)।   
    নহলা ঘড়াই ও ত্া র গল্প প্রসশঙ্গ প্রখ্যাত্ সমাশাািক ত্রুা মুশখ্াপাধযায় বশাশছল, “নহলা ঘড়াই যাশদ্র 
হলশয় মুখ্যত্ গল্প ঢাশখ্ল ত্ারা গ্রাশমর মধযহবত্ত বা দ্াহরদ্রসীমার হলশি র্াকা মালুর্। ঢখ্শট খ্াওয়া এই সব 
মালুশর্রা ঢকঊ হলম্নবগথীয় ঢকউবা প্রাহন্তক। ত্াশদ্র উদু্ভত্ র্জীবলযারিকা, হবহিরিক ঢপো আমাশদ্র এক নলাহবসৃ্কত্ 
ঢদ্শের খ্বর ঢদ্য়।”১ সমাশাািশকর কর্াসূরিক ধশর বাা যায় নহলা ঘড়াই ত্া র হবখ্যাত্ ‘পহরযাল ও নলযালয 
গল্প’ (২০০০) গ্রশে ঢয উলহরিকেহট গল্প সহিশবহেত্ কশরশছল ঢসখ্াশল প্রকাে ঢপশয়শছ প্রাহন্তক গ্রামীার্জীবশলর 
লালা হবহিরিক মালুশর্র হিরিক এবং ত্া শদ্র ঢপো, র্জীবল-সংগ্রাম, র্জীবলযারিকা, হবহিরিক সংস্কার, কর্লবুহার 
ত্রবহিরিকযত্া –সবই। এই গল্পগ্রশে উশে আসা হবহিরিক গ্রামীা উপাত্ত উত্তর-আধুহলক সাহিত্য র্জগশত্ ‘হমহসং 
হাশঙ্ক’র উপশযাহগত্ার গৃিীত্ িয় এবং পােকবগথশক হলশয় যায় এক নলাহবষৃ্কত্ রত্নভাণ্ডাশর। 
    নহলা ঘড়াই-এর সাহিশত্য হত্ল প্রকার নঞ্চা প্রাহন্তক রূপ হলশয় পহরাহিত্ িশয়শছ। ত্া র সাহিশত্য 
হবধৃত্ এই হরিকহবধ ঢভৌগহাক পটভূহমর সিাল করশত্ ঢগশা আমাশদ্র ঢাখ্শকর র্জীবলাধযাশয় নলুসিালী দৃ্হি 
স্থাপল করশত্ িয়। পূবথ ঢমহদ্লীপুর ঢর্জাার এগরা র্ালার নন্তগথত্ রুহিাীপুর গ্রাশম ঢকশটশছ ত্া র ত্রেেব 
র্জীবল। এরপর হপত্ার কমথশিরিকর সূশরিক ত্া র ত্রকশোর এবং ঢযৌবশলর ঢবে হকছুটা সময় নহত্বাহিত্ িয় 
লদ্ীয়া ঢর্জাার কাহাগশে। পরবত্থীকাশা কশমথর ত্াহগশদ্ হবিাশরর িক্রধরপুশর দ্ে বছশরর আহদ্বাসী 
আরাযক র্জীবল নহত্বাহিত্ িয়। আমরা সবাই র্জাহল ঢয, সৃহির বীর্জ াুহকশয় র্াশক স্রিার র্জীবশল। ফশা 
নহলা ঘড়াই-এর সাহিত্যধারায় খু্ব সিশর্জই ঘশট যায় পূবথ ঢমহদ্লীপুর-লদ্ীয়া-হবিাশরর প্রাহন্তক গ্রামযর্জীবশলর 
হরিকশবাী সংগম। ‘পহরযাল ও নলযালয গল্প’ গ্রশে সহিশবহেত্ উলহরিকেহট গশল্পও ঢভৌগহাক পটভূহম হিশসশব 
পূশবথাক্ত হত্লহট নঞ্চা হবর্য়গত্ ত্রবহিরিকযত্ায় আত্মপ্রকাে কশর। গল্পগুহাশত্ প্রকাে ঢপশয়শছ পূশবথাক্ত 
নঞ্চারিকশয়র হবহভি গ্রামীা সংস্কার, ঢাাক-বযবিার, ঢপোগত্ ধারাা, গ্রামীা প্রবাশদ্র লালাহদ্ক, িহয়ষু্ণ 
আঞ্চহাক েব্দ-বশির বযবিার ইত্যাহদ্। নহলা ঘড়াই-এর গশল্প পহরশবহেত্ গ্রামীা হবহিরিক উপাত্তগুহা আসশা 
সহিহাত্ আকাশর এক র্জীবন্ত র্জীবাশ্ম বা ‘হমহসং হাঙ্ক’ যা খু্ব দ্রুত্ বদ্শা যাওয়া উত্তর আধুহলক সময়পশবথ 
গ্রামযর্জীবল এবং প্রাহন্তক গ্রামযর্জীবশলর মশধয ঢযাগসূরিকত্ার বিল ত্রত্হর কশর এবং স্মাটথশফাল ও াযাপটশপর 
যুশগ মালুর্শক আিযথ কশর ঢদ্য় এক নলাহবা গ্রামযত্ার ইন্দ্রর্জাা হবস্তার কশর।  
দু্ই... 
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আমরা র্জাহল ঢয প্রাহন্তক গ্রামযর্জীবশল হলম্নবৃত্ত ঢর্শক ঢকাশলা বৃত্তসীমার মালদ্শণ্ড পশড় লা এমল দ্হরদ্র ও 
হলরি মালুশর্র কাহিহল আহলা ঘড়াই-এর গশল্প উশে আশস। এ প্রসশঙ্গ ঢাখ্শকর বক্তবয হবশের্ 
প্রহাধালশযাগয, “দ্াহরদ্রত্ার মশধয যারা ঢবশড় ওশে ত্াশদ্র গাশয় কশির েযাওাা র্জমা র্াশক। েযাওাািীল 
মালুর্ আহম খু্ব কম ঢদ্শখ্হছ। হবাাহসত্ার ছরিকছায়ায় ঢবশড় উহেহল বশাই িয়শত্া আমার মলটা এখ্লও 
ত্াশদ্র র্জলয বযাকুা িশয় ওশে।”২ ঢাখ্শকর কর্ায় ‘কশির েযাওাা’ আসশা গ্রামীা হলরি মালুশর্র বহুহবধ 
কি, রীহত্-পদ্ধহত্, র্জীবলযারিকা ও সংস্কাশরর ঢকাাার্জ। যাশক এ প্রবশি ‘হমহসং াশঙ্ক’র নহভধায় উপমাহয়ত্ 
করা িশয়শছ। 
‘পরীযাল ও নলযালয গল্প’-এ সংকহাত্ উলহরিকেহট গল্প হবশের্া কশর নহলা ঘড়াই পহরশবহেত্ ঢয গ্রামীা 
উপাত্ত আমরা পাহছে।, যাশক আমরা ‘হমহসং হাশঙ্ক’র নহভধায় উপমাহয়ত্ করহছ -ত্াশক ঢমাটামুহট হলশম্নাক্ত স্তশর 
হবভাহর্জত্ করা যায়,- 
 গ্রামীা সংস্কার 
 গ্রামীা ঢাাক-বযবিার 
 গ্রামীা মালুশর্র হবহিরিক ঢপো 
 হবহিরিক গ্রামীা ঢপোর সশঙ্গ সম্পহকথত্ উপকরাাহদ্ 
 গ্রামীা প্রবাদ্ 
 ঢাখ্শকর র্জীবলাহভজ্ঞত্া 
 হবহিরিক প্রাাীকুশার সিাল 
 আঞ্চহাক েশব্দর বযবিার 

এবার গল্পগুহার বযবশছে।শদ্ নগ্রসর িওয়া যাক। 
হত্ল... 
‘পহরযাল ও নলযালয গল্প’ গ্রশের হবহভি গশল্প এমল হকছু গ্রামীা সংস্কার গল্পকার নহলা ঘড়াই হবধৃত্ 
কশরশছল যা বত্থমাশল েহুশর ঢছা য়ায় আক্রান্ত গ্রামীা পহরশবশে হবাুপ্ত িওয়ার মুশখ্। ‘পহরযাল’ গশল্প হববাশির 
মশত্া মঙ্গাালুষ্ঠাশল ঢাখ্ক তু্শা ধশরশছল এক নপসংসৃ্কহত্র হিরিক, যা আসশা প্রািীল র্জঙ্গামিশার ঐহত্িয-
সূরিক ধশর ঢমহদ্লীপুর ঢর্জাার প্রত্যন্ত গ্রাময পহরশবশে প্রিহাত্ এক হবকৃত্ সংস্কার। হববাশির নলুষ্ঠাশল 
মালুশর্র মশলারেশলর র্জলয প্রিহাত্ সংস্কারহটর হিরিক এরকম,- ‘বুশক মাাাই িাহক াাহগশয় ঢলশি উেশব 
হলত্াই ডযান্সার।’৩ র্জঙ্গামিা এাাকায় প্রিহাত্ লািহল লাশির একহট হবকৃত্ রূপ িা এই প্রকার লাি। 
পুরুর্শক লািহল সাহর্জশয় লাি কহরশয় মশলারেশলর বযবস্থা করা িয়। আসশা বত্থমাল গ্রামীা সংসৃ্কহত্শত্ 
লািহলর সংখ্যা কশম যাওয়ায় এরকম বযবস্থা। যা নশলকটা দু্শধর স্বাদ্ ঢঘাশা ঢমটাশলার মশত্া। 
    ‘হবাভাত্’ গশল্প গল্পকার উত্থাহপত্ কশরশছল হবাভাশত্র আড়াশা এক গ্রামীা সংস্কার। গশল্প ঢদ্খ্াশলা 
িশয়শছ ির ঢঘাশর্র োশদ্ধর আশগর হদ্ল ত্ার ঢছশা পা িু ঢঘার্ হপত্ার পছশ্র খ্াদ্য ঢরশখ্ আশস পুব হবশা। 
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গ্রামীা মালুশর্র হবশ্বাস মৃত্ বযহক্তর আত্মা পছশ্র আিার সারশত্ আসশব হবাপাশড়। বত্থমাশল এই সংস্কার 
হবশ্বাসশযাগযত্ার নভাশব পহরবহত্থত্ গ্রামীা পহরশবশে আর্জ হবাুপ্ত।   
    গ্রাময পহরশবশে কুষ্ঠ ঢরাগশক পাপীর পাশপর ািা হিশসশব হিহিত্ করা িয়। এটা গ্রামীা সংস্কার। আর 
এই সংস্কাশরর সূরিক ধশর ‘কুে’ গশল্প ঢদ্খ্া যায় কুষ্ঠ আক্রান্ত দ্েরশর্র স্থাল িশয়শছ পহরবার ঢর্শক দূ্শর 
গ্রাশমর প্রান্ত সীমালায় হলিঃসঙ্গ নবস্থায়। 
    ‘খ্রা’ গশল্প ঢদ্খ্াশলা িশয়শছ গুহাশলর উপর গ্রামীা মালুশর্র হবশ্বাসগত্ সংস্কার। গশল্প ঢপাা লামক বযহক্ত 
ঢপোয় গুহাল। ত্ার স্মরাাপি িশয় লয়লত্ারা লামক ব্রাহ্মা কলযাশক বেীকরশার মাধযশম বে কশর 
ভাশাাবাসা নর্জথল করশত্ িায় হিমাংশু লামক যুবক। ঢপাার সমাধালসূরিকহট সংস্কারাছে।ি, যা এরকম,- “ঢেশর্ 
সশত্র টাকায় রাহর্জ িয় ঢপাা। িারহমলাশর ধু শয়া ঢছশড় আকােপাশল ত্াকায়। হবড়হবহড়শয় বশা, এ ভারী 
কহেল কার্জ ঢগা। পারবা ঢত্া সামাা হদ্শত্? তু্মার গা শয়র বা র্জা ঢগারুর িলা হাশয়া, দ্হখ্ল হবশার মাহট, এক 
ডুশব ঢঘাড়া ভহত্থ র্জা, কদ্মগাশছর বাকা, েযামলা সাশপর িাড়, মাকাা ফশার ছাা, পারশা বামুল বাহড়র 
এ শটা আর প্রর্ম ঘাহলর রাইশত্া। বযাস, এশত্ই ঢকল্লা ফশত্! ত্ারপর ঝাড়-ফু ক তু্ক-ত্াক ডাহকলী, 
ঢযাহগলীর আেীবথাদ্।”৪  
    গ্রাময মালুর্ আবার সংস্কারাছে।ি মশলাভাশব লারীর সত্ীত্বশক হবিার কশর। গ্রামীা সংস্কাশর গৃশির ঢবৌশক 
িশত্ িয় োন্ত ও বাধয। ‘সমুদ্র কা কড়া’ গশল্প গুয়ার মা ঢবৌমা প্রসশঙ্গ বশা, “ঢমশয়টা ভাশাা। কর্া ঢোশল। 
সাত্ কর্ায় এট্টা কর্াও রা কাশড় লা। ত্াছাড়া সংসাশর দু্িঃখ্ ঢবাশঝ। টাল আশছ।”৫ আবার গ্রামীা সংস্কাশর 
সত্ীাক্ষ্মী ঢবৌশদ্র গৃশিই র্াকশত্ িয়। গুয়ার স্ত্রী নশির ত্াহগশদ্ গৃশির বাইশর পা রাখ্শত্ িাইশা গ্রামীা 
সংস্কাশরর ধুশয়া ধশর োশুহড়র হলশর্ধ প্রকাে পায়, “বুহড়র খ্লখ্শল গাায় প্রহত্বাদ্, এ ঘশরর বউরা 
ঢকালহদ্ল বাইশর যায়হল। তু্ই ঢগশা ঢাাক িাসশব। কু কর্া রটাশব।”৬  
    ‘হটকহা’ গল্পহটশত্ হবিাশরর আহদ্বাসী নধুযহর্ত্ নঞ্চশা প্রিহাত্ কৃহর্কার্জ সম্পশকথ আহদ্বাসীশদ্র 
সংস্কার প্রকাে ঢপশয়শছ, “ঢরাহিাী পূশর্জা ঢসশর, বদ্া (পা ো) বহা িহড়শয় ত্ার মাংস গা  শুদ্ধ ঢাাশক 
ভাগাভাহগ কশর ঢখ্শয় ত্শবই কৃহর্কাশর্জ লামত্ ত্ার।”৭  
    ‘িরা’ গশল্প মুহি সম্প্রদ্াশয়র হবশ্বাসয সংস্কার প্রকাে ঢপশয়শছ। ঢযমল ‘হপ ড়ায় ছাগা াাফাশা বংে ঢাাপ 
পায়, বাহত্ ঢদ্ওয়ার ঢকঊ র্াশকহল।”৮ এবং “বাপ-মাশয়র প্রর্ম সন্তাল বশা ত্ার লাক-কাল ফু হড়শয় হদ্শয়শছ 
ধাইবুহড়। িাহম িশা লাহক যশমও ঢছা য় লা।”৯ 
    ‘পহরযাল ও নলযালয গশল্প’র হবহভি গশল্প ঢয গ্রামীা সংস্কারগুহা প্রকাে ঢপশয়শছ ত্া বত্থমাশল প্রায় 
হবাুপ্ত। ত্াই এই গ্রামীা সংস্কারগুহা ‘হমহসং হাশঙ্ক’র ভূহমকা হলশয় গ্রাম-বাংাার হববত্থশল উপস্থাহপত্ িওয়ার 
ঢযাগয। 
িার... 
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    এবাশর আসা যাক ‘পহরযাল ও নলযালয গশল্প’ সংকহাত্ গল্পগুহার মশধয হবধৃত্ ঢাাক-বযবিাশরর প্রসশঙ্গ। 
ঢয ঢাাক-বযবিারগুহা গ্রাময সাশবহকয়ালার স্বাির বিল কশর। আর্ি হবশ্বায়শলর কড়াা গ্রাশস পশড় যা আর্জ 
নহস্তশত্বর সংকশট হিয়মাল। 
    গ্রাময র্জীবলযারিকায় আবিমালকাা ধশর এমলহকছু ঢাাক-বযবিার িশা আসশছ, যা গ্রাময পহরশবশে 
হিহকৎসারই সংরূপ। ‘পহরযাল’ গশল্প ঢদ্খ্া যায়, দ্াদ্া মুহিয়ার নসিয ঢপটবযর্ায় ঢবাল িাগুহর বযবিার কশরশছ 
ঢমািম ঢাাক-হিহকৎসাহট, “বা ে ঢডাবা পুকুশরর পা ক তু্শা এশল ঢাশপ হদ্শয়হছা ঢপশট। োণ্ডা পা শক যন্ত্রাা 
কশমশছ ...।”১০  
    আবার খ্রা র্জর্জথহরত্ প্রাহন্তক গ্রামযর্জীবশল নভাশবর ত্াড়লায় খ্াদ্য িশয় ওশে োপাা াহত্। খ্াদ্য 
সম্পহকথত্ এই ঢাাক-বযবিার প্রকাে পায় ‘হবাভাত্’ গশল্প, “ডুব সা ত্ার হদ্শয় পুত্হা মাঝপুকুর ঢর্শক তু্শা 
আশল মূাসশমত্ োপাা। ... োপাা াহত্ দু্ভাগ কশর। একটা ভাগ বাদ্াার হদ্শক বাহড়শয় হদ্শয় বশা, এই 
লাও, খ্াও। হখ্শদ্র সময় খ্ারাপ াাগশবহল।”১১  
    ‘বগাাহুট’ গশল্পর মাধযশম র্জালা যায় এ শটা মাহটশত্ িুা ঘর্শা িুা ফুরফুশর িয়, “এ শটা মাহটশত্ মার্া 
ঘর্শা িাওয়ায় ফুরফুর কশর ওশে ঢসই নবাধ িুা।”১২ 
    ‘পরীযাল’ গশল্পর মশত্া ‘িাত্ক’ গশল্পও প্রকাে পায় সাশবহক গ্রামীা ঢাাক-হিহকৎসা পদ্ধহত্, “বুশড়া ধুহত্ 
সহরশয় ত্াশপট ঢদ্হখ্শয় বশাশছ, ইখ্ালটায় বড় বযর্া, শুশাাশছে।... বুহড় ঢত্া-র্জা ঢাশপ ঢদ্য় ত্াশপশট। 
ত্াশত্ও কশম লা। ঢের্টায় ঢাবুপাত্া িটশক েরবৎ বাহলশয় খ্াওয়াল িয় বূশড়াশক।”১৩ 
    গ্রাময পটভূহমশত্ বাচ্চা হবয়াশলার কার্জ করশত্া ধাইরা। এরা আসশা গ্রাময সাশবহক গাইশলাকশাাহর্জস্ট। 
‘কুন্তী’ গশল্প ঢমহল বুহড় এমলই এক ধাই, যার নহভজ্ঞত্া আিযথ করার মশত্া, “টগরীশক ঢিাশখ্ ঢিাশখ্ 
ঢরশখ্শছ ঢমহল বুহড়, ত্ার যা ািা ত্াশত্ হদ্ল পশলর আশগ ঢকালমশত্ই লাহড় হছ ড়শব লা, ঢমহল বুহড়র হিসাব 
আর্জ নহব্দ ভুা যায়হল। পাশয়র ঢগাছ, ভারী উদ্র, ঢিাশখ্র িািহল, িা টািাা আর িাই ঢত্াাা ঢদ্শখ্ ঢস 
প্রসশবর হদ্লিা বশা ঢদ্শব যর্াযর্। এক িুাও এহদ্ক ওহদ্ক িশব লা।”১৪ 
    গ্রাময র্জীবলযারিকায় সাশবহক এমলহকছু ঢাাক-বযবিার হছা যা আর্জ হবজ্ঞাল ও হিহকৎসাহবজ্ঞাশলর উিহত্শত্ 
প্রায় হবাুপ্ত। গল্পকার নহলা ঘড়াই ঢসই সাশবহক ঢাাক-বযবিারগুহাশকই গশল্প উপাত্ত হিশসশব বযবিার কশর 
র্জীবন্ত কশর ঢরশখ্শছল। ঢস ঢিশরিক ত্া র গল্প ‘হমহসং হাঙ্ক’ হিশসশব সাশবহক গ্রাময ঢাাক-বযবিারগুহাশক 
আধুহলক পােশকর র্জলয সংরহিত্ কশরশছ। 
পা ি... 
    ‘পহরযাল ও নলযালয গশল্প’র গল্পগুহাশত্ গল্পকার নহলা ঘড়াই আমাশদ্র হবহিরিক গ্রামীা ঢপোর মালুশর্র 
সিাল ঢদ্ল। বত্থমাশল হবহিরিক ঢসই গ্রামীা ঢপোগুহা পহরবহত্থত্ গ্রামর্জীবশল আর্জ হবাুপ্ত। ‘পহরযাল’ গশল্প 
প্রকাে ঢপশয়শছ পাল্কীবািক মালুশর্র কর্া। যারা কশল সশমত্ পহরযাল বিল কশর নেীা ছড়ার ছ্ময় 
ঢদ্াাায়, 
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“িাা ভার্জা হত্শা খ্ার্জা 
বর্থা রাত্ ঢবৌশয়র িাত্ 
ঢিই আ ঢিও ত্রি আ িা-ও-ও-ও ত্রি-ত্রি-ত্রি িা-ঢিা-ও-ও-ও”১৫ 

এছাড়া ‘হবাভাত্’ গশল্প প্রকাে ঢপশয়শছ হভিুকশদ্র আো, আকাঙ্ক্ষার র্জীবলকাহিহল। পািারাদ্ারশদ্র কর্া 
প্রকাে ঢপশয়শছ ‘লযাসা বাগ হদ্ ঢেয়াা ধরশত্ যায়’ এবং ‘আশগাাদ্ার’ গশল্প। ঢমছুয়াশদ্র কর্া আশছ ‘সমুদ্র 
কা কড়া’ ও ‘সমুদ্র’ গশল্প। এছাড়া ঢিাশরর কর্া আশছ ‘বগাাহুশট’, ঢডাম সম্প্রদ্ায়ভুক্ত াাস খ্াাাসীশদ্র কর্া 
আশছ ‘াাস খ্াাাশস’, হেউহার কর্া আশছ ‘ঢখ্া য়াশড়’, গুহাশলর কর্া আশছ ‘ৈন্দ্বযুদ্ধ’ ও ‘খ্রা’য়, ঢদ্হে মদ্-
বযবসায়ীর কর্া আশছ ‘াু’ ও ‘লাগশর’, ধাই-এর কর্া আশছ ‘কুন্তী’ঢত্, িমথকার বা মুহির কর্া আশছ ‘র্াবার 
বাইশর’ গশল্প। 
    নহলা ঘড়াই-এর গল্পগুহাশত্ হবধৃত্ হবহিরিক গ্রামীা ঢপোগুহা বত্থমাশল প্রায় হবাুপ্ত, যা ‘হমহসং হাশঙ্ক’র 
িহররিক িশয় উেশত্ পাশর। শুধু গ্রামীা ঢপো লা, হবহিরিক গ্রামীা ঢপোগুশাার সশঙ্গ বযবহৃত্ উপকরাাহদ্ যা 
বত্থমাশল হবাুপ্ত, ঢসগুহার কর্াও প্রকাে ঢপশয়শছ ত্া র গশল্প। ‘পহরযাল’ গশল্প হববাি উপকরা হিশসশব 
পহরযাল গ্রামীা সাশবহক ঐহত্িয বিল করশছ। ‘ঢখ্া য়াড়’ গশল্প প্রকাে ঢপশয়শছ ঢছাট মাছ ও হিংহড় ধরার 
উপকরা কু ড়া-র্জাহার কর্া। ‘সমুদ্র কা কড়া’ গশল্প কা কড়া ধরার সরোম হিশসশব হেককাহে, খ্াাুই এবং 
লাইাল সুশত্ার ঢছাট র্জাশার কর্া প্রকাে ঢপশয়শছ। এছাড়া ‘ঢপাকাপাবথা’ গশল্প মৃদ্ঙ্গ বালাশলার লালা 
উপকরশার কর্া উহল্লহখ্ত্ িশয়শছ। ঢপোর সশঙ্গ সশঙ্গ উপকরাগুহাও বত্থমাশল হবাুপ্ত। যা নহলা ঘড়াই-এর 
গশল্প পাওয়া যায় এবং ‘হমহসং হাশঙ্ক’র দ্াহবদ্ার। 
ছয়... 
    নহলা ঘড়াই-এর গশল্প প্রকাে ঢপশয়শছ লালা গ্রামীা প্রবাদ্, যা বত্থমাশল প্রায় শুলশত্ই পাওয়া যায় লা। 
হত্হল প্রবাদ্গুহাশক গশল্পর কায়া গেশল এমলভাশব বযবিার কশরশছল ঢয, ঢসগুহা নলায়াশস ও নর্জাশন্ত খু্ব 
স্বালাহবক ধশমথ ত্া র হবহভি গশল্প সংরহিত্ িশয় ঢগশছ। ত্া র গশল্প বযবহৃত্ প্রবাদ্গুহার হকছু হকছু উপস্থাপল 
করা িা,- 

 ‘দু্হদ্শলর ত্রবরাগী ভাশত্শর কয় নি।’১৬ 
 ‘র্জশা বাস কশর কুহমশরর সশঙ্গ াড়াই ভাশাা ায়।’১৭ 
 ‘ঢছশা আমার রশক্তর ঢত্শর্জ ধরাশক সরা জ্ঞাল কশর-’১৮ 
 সম্পশকথর হত্ক্তত্া ঢবাঝাশত্ –‘দ্া-কুমড়া সম্পকথ’১৯ 
 ‘পুরশলা িাাই ভাশত্ বাশড়’২০ 
 ‘পুরশলা িাা আর পুরশলা মালুর্ পুরশলা হঘশয়র ঢিশয়ও দ্ামী।’২১ 
 বাবার কাশছ প্রাপ্ত হেিা প্রসশঙ্গ লযাসার বযবহৃত্ প্রবাদ্ –‘ঢবাবার েত্রু ঢলই।’২২ 
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 লযাসার ের্ গহত্শক বযঙ্গ কশর বযবহৃত্ প্রবাদ্, -‘খু্শড়ার ঢত্া লড়শত্ িড়শত্ই আোশরা মাশস এক 
বছর।’২৩ 

 ‘ঢয যায় াঙ্কায় ঢস িয় রাবা’২৪ 
 ‘যার বাপ লাই ত্ার ঢকাল ছায়া ঢলই।’২৫ 
 ‘গাশছ কা োা মু শি ঢত্া’২৬ 
 ‘রাশখ্ িহর ঢত্া মাশর ঢক?’২৭ 
 ‘হত্কহা’ গশল্প ঝগরু প্রসশঙ্গ কত্শকর উহক্ত –‘আসশা নভাবই ওর স্বভাব লি কশর হদ্শয়শছ।’২৮ 
 কুষ্ঠাক্রান্ত লকুশার ঢছশাশদ্র প্রসশঙ্গ ধারাা –‘এরা গাশছশরা খ্ায়, ত্াারও কুশড়ায়।’২৯ 
 মদ্ হবশক্রত্া ঢখ্হর প্রসশঙ্গ সাধারা মালুশর্র নহভমত্, -‘দু্হদ্শলর ত্রবরাগী ভাশত্শর কয় নি। রা শের 

আবার সত্ীোকরুা িবার বাসলা।’৩০ 
 ‘দ্েিশক্র ভগবাল ভূত্’৩১ 
 ‘যুগটা িা ঢর্জার যার মুাুক ত্ার’৩২ 
 ‘হলশর্জ বা িশা বাশপর লাম।’৩৩ 
 ‘ঢয সয় ঢস-ই ঢত্া রয়।৩৪ 
 ‘ঘাশড়র উপর ঢসামত্ত ঢমশয় র্াকা লাশত্া ঢযল ঢপ্রত্াীর ভর করা।’৩৫ 

নহলা ঘড়াই হছশাল মাহটর মালুর্। হত্হল গ্রামীা মালুশর্র সশঙ্গ হমশা হমশে সঞ্চয় কশরহছশাল প্রভূত্ 
নহভজ্ঞত্া। ঢসই নহর্জথত্ নহভজ্ঞত্া লালা ঘটলার তু্াাপাশরিক যািাই িশয় ত্া গশল্প প্রকাে ঢপশয়হছা, 
পযথশবিশার গুশা ঢসই সোত্ বাস্তব নহভজ্ঞত্াই ঢযল প্রবাদ্ িশয় উশেহছা, ঢযমল,-  

 ‘র্জাা র্জায়গায় র্জা দ্া ড়ায়, ঢত্াা মার্ায় ঢত্া ঢদ্য় সবাই।’৩৬ 
 নহলহিত্ র্জীবল প্রসশঙ্গ কর্াকাশরর র্জীবলাহভজ্ঞত্া ‘র্জীবলশত্া পদ্ম পাত্ার র্জা, সবসময় টামা 

করশছ –কখ্ল ঢয হেকশর পড়শব –’৩৭ 
 ‘সমুদ্র িত্বশর খ্ারাপ মালুর্ বাহার ঢিশয়ও সির্জাভয।’৩৮ 
 ‘পািাড়ী খ্হলর্জ এাাকায় মশদ্র গুরুত্ব দু্শধর মত্।’৩৯ 
 ‘ঢমশয়মালুর্ গাা িড়াশা মাইকও ঢফা।’৪০ 
 ‘পাত্া এ শটা িশাও ঢমশয়মালুর্ কুশলাহদ্ল এ শটা িয় লা।’৪১ 
 ‘কাশির হগাাস ঢভশে ঢগশা ত্া আর ঢর্জাড়া াাশগ লা।’৪২ –ভগ্ন সম্পকথ প্রসশঙ্গ ঢখ্হরর 

র্জীবলাহভজ্ঞত্া। 
 ‘দু্হলয়ার সব মাহাকই এক। ঢকঊ ঢর্জা ক, ঢকঊ িাঙ্গর।’৪৩ 
 ‘যত্হদ্ল পািাড়, ত্ত্হদ্ল আিার 

যত্হদ্ল ত্াগদ্, ত্ত্হদ্ল লগদ্।’৪৪ 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৪ র্থ  ব র্থ ,  ৩ য়  সং খ্যা ।  ৮ ই  ভা দ্র  ১ ৪ ২ ৫ ,  ২ ৫ ঢে  আ গ স্ট  ২ ০ ১ ৮ । পৃ ষ্ঠা  117 

 

নহলা ঘড়াই-এর গশল্প ঢয সব প্রবাদ্ এবং র্জীবলাহভজ্ঞত্া পাওয়া যায় ত্া এককর্ায় নললয। বত্থমাল 
পহরবহত্থত্ গ্রামীা পটভূহমশত্ ‘হমহসং হাঙ্ক’ িওয়ার ঢযাগয। 
সাত্... 
    ‘পহরযাল ও নলযালয গশল্প’ হবহিরিক র্জীবর্জগশত্র সিাল পাওয়া যায়। যা বত্থমাশল র্জীবন্ত র্জীবাশ্ম িশত্ 
পাশর। ঢযমল,- েকুল, কাহায়া কা কড়া, হিহত্ কা কড়া, ফুসী কা কড়া, রুহট মাছ, ঢত্াত্াপহড় মাছ, ািরা মাছ, 
কটাে, প্রভৃহত্। এছাড়া হবহভি ধাল –ঢভার্জলা, গয়াবাাী, সীত্াোা ও কামকাহে, ইত্যাহদ্।  
নহলা ঘড়াই-এর গশল্প স্থালীয় কর্যেশব্দর লালা বযবিার াি করা যায়, যা উত্তর আধুহলক যুশগ প্রায় হবাুপ্ত 
এবং ‘হমহসং হাঙ্ক’ িওয়ার ঢযাগয। ঢযমল,-  
 পহলক – বহট 
 িদ্ী / হাা – েযাওাা 
 ত্পকা – ত্ামাক 
 গাহড়য়া – পুকুর 
 পাহছয়া – ঝুহড় 
 ঘুসুর – শুশয়ার 
 বদ্া – পা ো 
 মাাাম – কুহস্ত 
 উহবর – কাহছম 
 াুগা – কাপড় 
 ভুর্জা – মুহড় 
 হপছা – ঢখ্রু্জরপাত্া ইত্যাহদ্। 

কর্াকার নহলা ঘড়াই ঢকবা প্রাহন্তক হলরি মালুশর্র কি-সংগ্রাম-বঞ্চলাশকই সাহিশত্য উপস্থাহপত্ কশরলহল, 
হত্হল ক্রমে হবাুহপ্তর পশর্ নগ্রসর িওয়া গ্রামীা সংস্কার, ঢাাকহবশ্বাস, প্রবাদ্-প্রবিল, হবহিরিক ঢপো, হবহিরিক 
র্জীবকুা প্রভৃহত্শকও হরকলস্ট্রাকেশলর মাধযশম পুলরায় র্জীবন্ত কশরশছল। এ হবর্শয় হত্হল দ্হাত্ র্জীবলািযথ 
ত্র্া গ্রামীা র্জীবলধারার প্রত্নহবদ্, হযহল ক্রমে িাহরশয় যাওয়া হবহভি উপাত্তশক সংরহিত্ কশর ‘হমহসং 
হাশঙ্ক’র ঢযাগযত্ায় উপস্থাহপত্ কশরশছল। এশত্ বত্থমাল পােক হেকড় ঢর্শক পহরবহত্থত্ আধুহলক গ্রামর্জীবশল 
ঢযাগসূরিকত্ার উদ বত্থলশক হিলশত্ হেখ্শব। ত্াই কত্কাকার নহলা ঘড়াইশক গ্রাম-বাংাার ‘হমহসং হাশঙ্ক’র  
ধারক ও বািক বাা খু্ব নসঙ্গত্ িশব লা।  
ত্র্যসূরিকিঃ 
(১) মুশখ্াপাধযায় ত্রুা, ‘নহলা ঘড়াইিঃ গশল্পর স্বাদ্ ঢলালা’, ‘সৃর্জল’ –নহলা ঘড়াই হবশের্ সংখ্যা, কুেপাত্া, 
ঘাটাা, পহিম ঢমহদ্লীপুর ৭২১২১২, পৃষ্ঠািঃ ৭৯.  
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(২) ঘড়াই নহলা, ‘সশখ্র বাগাশল েীশত্র রাত্’ (ঢাখ্শকর আত্মকর্ল), ‘সৃর্জল’ –নহলা ঘড়াই হবশের্ সংখ্যা, 
ঘাটাা, পহিম ঢমহদ্লীপুর ৭২১২১২, পৃষ্ঠািঃ ৩ 
(৩) ঘড়াই নহলা, ‘পহরযাল ও নলযালয গল্প’, প্রর্ম প্রকােিঃ ১ ত্রবোখ্ ১৩৬১, পুস্তকহবপহল, ২৭ ঢবহলয়াশটাাা 
ঢাল, কাকাত্া ৭০০০০৯, ‘পহরযাল’, পৃষ্ঠািঃ ১৪ 
(৪) প্রগুক্ত, ‘খ্রা’, পৃষ্ঠািঃ ৯৪ 
(৫) প্রাগুক্ত, ‘সমুদ্র কা কড়া’, পৃষ্ঠািঃ ১০৮ 
(৬) প্রাগুক্র, ঐ, পৃষ্ঠািঃ ১৯ 
(৭) প্রাগুক্ত, ‘হটকহা’, পৃষ্ঠািঃ ১৫৩ 
(৮) প্রাগুক্ত, ‘িরা’, পৃষ্ঠািঃ ২২০ 
(৯) প্রাগুক্ত, ঐ, পৃষ্ঠািঃ ২২১ 
(১০) প্রাগুক্ত, ‘পহরযাল’, পৃষ্ঠািঃ ১২ 
(১১) প্রাগুক্ত, ‘হবাভাত্’, পৃষ্ঠািঃ ২৪-২৫ 
(১২) প্রাগুক্ত, ‘বগাাহুট’, পৃষ্ঠািঃ ৩১ 
(১৩) প্রাগুক্ত, ‘িাত্ক’, পৃষ্ঠািঃ ৬৩ 
(১৪) প্রাগুক্ত, ‘কুন্তী’, পৃষ্ঠািঃ ২৫১-২৫২ 
(১৫) প্রাগুক্ত, ‘পহরযাল’, পৃষ্ঠািঃ ১৮ 
(১৬) প্রাগুক্ত, ‘ঢখ্া য়াড়’, পৃষ্ঠািঃ ৮১ 
(১৭) প্রাগুক্ত, ঐ, পৃষ্ঠািঃ ৮১ 
(১৮) প্রাগুক্ত, ঐ, পৃষ্ঠািঃ ৮১ 
(১৯) প্রাগুক্ত, ‘খ্রা;, পৃষ্ঠািঃ ৮৫ 
(২০) প্রাগুক্ত, ঐ, পৃষ্ঠািঃ ৯২ 
(২১) প্রাগুক্ত, ‘লযাসা বাগ হদ্ ঢেয়াা ধরশত্ যায়’, পৃষ্ঠািঃ ৯৯ 
(২২) প্রাগুক্ত, ঐ, পৃষ্ঠািঃ ১০০ 
(২৩) প্রাগুক্ত, ঐ, পৃষ্ঠািঃ ১০৩ 
(২৪) প্রাগুক্ত, ‘সমুদ্র কা কড়া’, পৃষ্ঠািঃ ১০৭ 
(২৫) প্রাগুক্ত, ঐ, পৃষ্ঠািঃ ১১০ 
(২৬) প্রাগুক্ত, ‘মুগহলপার্র’, পৃষ্ঠািঃ ১৩২ 
(২৭) প্রাগুক্ত, ‘াু’, পৃষ্ঠািঃ ১৩৯ 
(২৮) প্রাগুক্ত, ‘হটকহা’, পৃষ্ঠািঃ ১৫৬ 
(২৯) প্রাগুক্ত, ‘রক্ত’, পৃষ্ঠািঃ ১৮০ 
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(৩০) প্রাগুক্ত, ‘লাগর’, পৃষ্ঠািঃ ১৯০ 
(৩১) প্রাগুক্ত, ‘র্জেরযুদ্ধ’, পৃষ্ঠািঃ ১৯৮ 
(৩২) প্রাগুক্ত, ঐ, পৃষ্ঠািঃ ১৯৮ 
(৩৩) প্রাগুক্ত, ঐ, পৃষ্ঠািঃ ১৯৮ 
(৩৪) প্রাগুক্ত, ‘খ্াাাসী’, পৃষ্ঠািঃ ২০৬ 
(৩৫) প্রাগুক্ত, ‘ঢপাকাপাবথা’, পৃষ্ঠািঃ ৩১৬ 
(৩৬) প্রাগুক্ত, ‘ৈন্দ্বযুদ্ধ’, পৃষ্ঠািঃ ৭৬ 
(৩৭) প্রাগুক্ত, ‘লযাসা বাগ হদ্ ঢেয়াা ধরশত্ যায়’, পৃষ্ঠািঃ ১০০ 
(৩৮) প্রাগুক্ত, ‘সমুদ্র কা কড়া’, পৃষ্ঠািঃ ১১০ 
(৩৯) প্রাগুক্ত, ‘হটকহা’, পৃষ্ঠািঃ ১৫৭ 
(৪০) প্রাগুক্ত, ‘রক্ত’, পৃষ্ঠািঃ ১৭৮ 
(৪১) প্রাগুক্ত, ‘লাগর’, পৃষ্ঠািঃ ১৯০ 
(৪২) প্রাগুক্ত, ঐ, পৃষ্ঠািঃ ১৯১ 
(৪৩) প্রাগুক্ত, ‘খ্াাাসী’, পৃষ্ঠািঃ ২১৫ 
(৪৪) প্রাগুক্ত, ‘িপ্তা ঢগাাামী’, পৃষ্ঠািঃ ২৭৭.  
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ও শয় ব সা ই ট  : e k u s h e r d h e u . i n  

সাম্প্রহত্ক ভারশত্র মাওবাদী আশদাাশলর আহবভথাব ও গহত্প্রকৃহত্:  
একহট মূাযায়ল 
প্রাবহিক-পহরহিহত্ 

 
হবশ্বহর্জৎ মন্ডা 

গশবর্ক, বর্থমাল হবশ্বহবদযাায় 
পহিমবঙ্গ, ভারত্ 

সংহিপ্তসার  
ভারশত্র স্বার্ীলত্া ও গাত্শের প্রকৃহত্ হলশয় প্রর্ম প্রশ্ন ঢত্াশাল লক্সাা আশদাাল। ত্াাঁরা স্বার্ীল ভারশত্র 
িরম নসাময হকছুশত্ই ঢমশল হলশত্ পাশরলহল, ত্াই ত্াাঁরা রক্তাক্ত হবপ্লশবর পর্ ঢবশছ ঢলল। ত্াাঁশদর এই পর্ 
কত্টা ঢ ৌহক্তক ত্া হলশয় হবত্কথ হছা এবং র্াকশব। ত্াাঁশদর উত্তরসূহর হিসাশব র্জন্ম িয় বত্থমাল 
মাওবাশদর। একহবংে েত্শকর শুরুশত্ই (২০০৪) সারা ঢদশে ছহিশয় র্াকা িরমপন্থী বামপন্থী দাগুহা 
সঙ্ঘবদ্ধ িশয় র্জন্ম ঢদয় ভারত্ীয় কমুযহলস্ট পাহটথ (মাওবাদী)। স্বার্ীলত্ার এশত্া বছর পশরও ঢকল এমল 
িরম মশলাভাবাপন্ন একহট রার্জনলহত্ক দা গশি উঠা ত্া হলশয় নশলক ত্কথ-হবত্কথ আশছ। মাওবাদী 
সমসযা হলশয় ত্কথ-হবত্কথ দুই ভাশগ ভাগ িশয় ঢগশছ। একদা ( ারা মাওবাদ হবশরার্ী) মশল কশরল নলালয 
সোসবাদী ঢগাষ্ঠীর মশত্া মাওবাদীরা িা ধ্বংসাত্মক মশলাভাবাপন্ন সোসবাদী ঢগাষ্ঠী। নলযহদশক মাওবাদীরা 
( ারা মাওবাশদ হবশ্বাসী) মশল কশর ত্ারা িা প্রাহন্তক ঢোহর্ত্ মালুর্শদর লযায় দাল করার র্জলয িরম 
সামাহর্জক পহরবথত্ল িাই।  
 মাওবাদীরা দাবী কশর ত্ারা ছহত্তসগি, উহির্যা, হবিার, ঝািখ্ন্ড, মিারাষ্ট্র এবং পহিমবশঙ্গর র্জঙ্গা 
এাাকায় উপর্জাহত্শদর (tribal) নহর্কাশরর র্জশলয ািাই কশর িশাশছ এবং ত্ারা নিপ্রশদে ঢর্শক 
ঢলপাশার সীমালা প থন্ত ‘ঢরড কহরডর’(Red corridor)ত্রত্রী কশরশছ। এই প্রকল্পহটর দ্বারা ভারশত্র 
মাওবাদী সমসযার বাস্তবত্া, ত্াশদর মত্াদেথ, ত্াশদর সংগঠল, ত্াশদর ঢকৌো ও কা থ-পদ্ধহত্, মশলাভাব, 
ত্াশদর দমল করার র্জশলয সরকাশরর হবহভন্ন ঢকৌো ইত্যাহদর হবশের্শার মার্যশম “সাম্প্রহত্ক ভারশত্র 
মাওবাদী আশদাাশলর আহবভথাব ও গহত্প্রকৃহত্”-ঢক নলুর্াবল করা। 

সূিক েব্দ 
বামপন্থী, মাওবাদ, উপর্জাহত্, দাহরদ্র, ঢোর্া, সামার্জযবাদ, সরকার, হবপ্লব, দমল, পুলবথাসল  
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সাম্প্রহত্ক ভারশত্র মাওবাদী আশদাাশলর আহবভথাব ও গহত্প্রকৃহত্:  

একহট মূাযায়ল 
হবশ্বহর্জৎ মন্ডা 

বত্থমাল সমশয় ভারশত্ মাওবাদী সমসযা ভারত্ ও হবশ্ব র্জলগশলর দৃহি আকহর্থত্ কশরশছ। ভারশত্র 
কহমউহলস্ট পাহটথ (মাওবাদী) িা একহট মাওবাদী হবশদ্রাি/আশদাাল,  ারা র্জল ুশদ্ধর দ্বারা ভারত্ীয় 
োসলবযবস্থাশক (রাষ্ট্র) উাঁপশি ঢফশা লতু্ল সমার্জ বযবস্থা গশি তু্াশত্ িায়। ত্াশদর এই 
আশদাাশলর মাসুা প্রহত্ বৎসর েত্াহর্ক মালুর্শক ত্াশদর র্জীবল হদশয় হদশত্ িয়। ভারশত্র স্বরাষ্ট্র 
মেক মাওবাদীশদর “ভারশত্র নভযান্তরীল সুরিার ঢিশরিক সবথাহর্ক ভীহত্” বশা বলথাা কশরশছ। 
স্বরাষ্ট্র মেশকর হিসাবালু ায়ী ২০০৪ ঢর্শক ২০০৮ এর মশর্য ৭,৮০৬হট ঘটলায় ৩৩৩৮ র্জল মালুর্ 
মারা  ায়। ২০০৯ ঢর্শক ২০১৮ এর মশর্য ১৩২৭২হট ঘটলায় ৪৫১৪ র্জল মালুর্ মারা  ায়। 
(MHA)  হদও ঢকন্দ্র সরকার ও রার্জয সরকাশরর ঢ ৌর্ উদযশগ ঢকন্দ্রীয় বাহিলী ও রার্জয পুহাে 
ঢ ৌর্ নহভ াল শুরু কশরশছ মাওবাদী কবহাত্ এাাকা গুহাশত্। 
    মাওবাদীরা দাবী কশর ত্ারা ছহত্তসগি, উহির্যা, হবিার, ঝািখ্ন্ড, মিারাষ্ট্র এবং পহিমবশঙ্গর 
র্জঙ্গা এাাকায় উপর্জাহত্শদর (tribal) নহর্কাশরর র্জশলয ািাই কশর িশাশছ এবং ত্ারা 
নিপ্রশদে ঢর্শক ঢলপাশার সীমালা প থন্ত ‘ঢরড কহরডর’ (Red corridor) ত্রত্রী কশরশছ। এই 
প্রকল্পহটর দ্বারা ভারশত্র মাওবাদী সমসযার বাস্তবত্া, ত্াশদর মত্াদেথ, ত্াশদর সংগঠল, ত্াশদর 
ঢকৌো ও কা থ-পদ্ধহত্, মশলাভাব, ত্াশদর দমল করার র্জশলয সরকাশরর হবহভন্ন ঢকৌো ইত্যাহদর 
হবশের্শার মার্যশম “সাম্প্রহত্ক ভারশত্র মাওবাদী আশদাাশলর আহবভথাব ও গহত্প্রকৃহত্”-ঢক 
নলুর্াবল করা। 
ঐহত্িাহসক ঢপ্রিাপটঃ-       

ভারশত্র কহমউহলস্ট নশদাাশল নহত্ বাম কা থকাাপ লতু্ল ঢকাশলা র্ারাা লয়। এই 
কা থকাাপ শুরু িয় হস.হপ.আই.-এর ১৯৪৮-৫১ সময়কাা ঢর্শক।  ার মূা ত্রবহেিয হছা ভারত্ীয় 
স্বার্ীলত্াশক “আলুষ্ঠাহলক” (formal) হিসাশব ঢদখ্াশলা ও ভারত্ীয় োসকশেহাশক হিহটে 
সাম্রার্জযবাশদর ‘দাাাা’ হিসাশব গায করা। 
 পরবত্থীকাশা ১৯৬৭-১৯৬৮-এর সময়কাশা লকোাশদর িাত্ র্শর নহত্বাম রার্জলীহত্ 
আবার সহিয় িশয় উশঠ। ১৯৬৪ সাশা হস.হপ.আই(এম) মত্াদেথগত্ ইসুযশত্ মূাদা হস.হপ.আই 
ঢর্শক হবভক্ত িশয়  ায়। আবার ১৯৬৭ সাশা হস.হপ.আই(এম)-এর একাংে ত্াশদর ঢলতৃ্বৃশদর 
হবশরাহর্ত্া কশর ১৯৬৯ সাশা ভারশত্র কহমউহলস্ট পাহটথ (মাকথস-ঢাহললবাদী) লাশম একহট উগ্র 
বামপন্থী দা গঠল কশরল। এই হবপ্লবী দশার ঢলতৃ্শে হছশাল িারু মরু্জমদার এবং কালু সযালাা। 
এর সূিলা িশয়হছা ১৯৬৭ সাশার ২৫ঢে ঢম ত্াহরশখ্। পহিমবশঙ্গর দাহর্জথহাং ঢর্জাার লকোাবািী 
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লামক ঢছাট্ট একহট গ্রাশম ত্রত্রী িওয়া এই আশদাাল র্ীশর র্ীশর পাশ্বথবত্থী এাাকা ও ভারশত্র 
হবহভন্ন নংশে দ্রুত্ ছহিশয় পশি। এই আশদাাশলর ঢলতৃ্বৃদ সংসদীয় গাত্শে নংেগ্রিশার 
হবরুশদ্ধ হছশাল এবং সেস্ত্র সংগ্রাশমর মার্যশম িমত্া দখ্শা হবশ্বাসী হছশাল। ঢ মল িারু মরু্জমদার 
িীশলর কহমউহলস্ট পাহটথর ঢলত্া মাও-ঢস-তু্ং-এর নলুসারী হছশাল। ‘হত্হল মশল করশত্ল ভারশত্র 
কৃর্ক এবং গরীব মালুর্শদর মাও-ঢস-তু্ং-এর পদাঙ্ক নলুসরা কশর ঢেহা-েত্রুশদর হিহিত্ কশর 
ত্াশদর হবরুশদ্ধ সেস্ত্র সংগ্রাম করা প্রশয়ার্জল’। কারা ত্ারাই সবথিারা কৃর্কশদর, েহমকশদর ঢোর্া 
কশর। ত্াাঁর ঢাখ্া হবখ্যাত্ “হিস্টহরক এইট ডকুশমন্ট”  া লক্সাাশদর মত্াদশেথর হভহত্ত রিলা কশর। 
হত্হল হবহভন্ন ঢাখ্লীর মার্যশম লকোাবািী আশদাালশক সারা ঢদশে ছহিশয় ঢদল। 
 পরবত্থীকাশা ত্ারাই হস.হপ.আই(এম) ঢবহিশয় এশস “না ইহন্ডয়া কহমহট নব কহমউহলস্ট 
ঢরভুশােলারী” (AICCCR) গঠল কশরল। ১৯৬৯ সাশা এ.আই.হস.হস.হস.আর ঢর্শক র্জন্ম ঢলয় 
কহমউহলস্ট পাহটথ নব ইহন্ডয়া(মাকথসবাদী-ঢাহললবাদী)। বাস্তশব সকা লকোাবাদী দশারই উদ্ভব 
িশয়শছ হস.হপ.আই(এম.এা) ঢর্শক। ত্শব ‘মাওবাদী কহমউহলস্ট ঢসন্টার’ লাশম একহট হভন্ন 
মত্াদশেথর দা হছা। ত্াশদর উদ্ভব িশয়হছা ‘দিলশদে গ্রুপ’ লাশম একহট সংগঠল ঢর্শক। এছািা 
হভন্ন মত্াদশেথর আর একহট দা িা ‘নন্ধ্র ঢরভুশােলারী কহমউহলস্ট’ এবং ত্ারা ‘হট.লাহগ. ঢরহি’-
র “মাস াাইল” মত্বাশদর নলুসারী হছা। 
 ১৯৭০ সাশার সময় এই আশদাাল নন্তদ্বথশের কারশা কশয়কহট পরস্পরহবশরার্ী নংশে 
হবভক্ত িশয় পশি। ১৯৮০-এর দেশক প্রায় ৩০হট লকোাবাদী দা সহিয় হছা এবং ত্াশদর 
র্জলবা হছা প্রায় ৩০০০০। ২০০৪ সাশা ২১ঢে ঢসশেম্বর হস.হপ.আই(এম.এা) হপহপাস্  
ওয়ার(হপহপাস্  ওয়ার গ্রুপ) এবং মাওবাদী কহমউহলস্ট ঢসহি নফ ইহন্ডয়া (এম.হস.হস.আই)  ুক্ত 
িশয় কহমউহলস্ট পাহটথ নফ ইহন্ডয়া(মাওবাদী) গঠল কশর। ২০১৪ এর ঢম হদবশস কহমউহলস্ট পাহটথ 
নফ ইহন্ডয়া(মাকথসবাদী-ঢাহললবাদী)-লকোাবাহি ত্াশদর সাশর্ ঢ াগ ঢদয়। ২০০৪ সাশা ভারত্ 
সরকাশরর স্বরাষ্ট্র মেশকর হিসাবালু ায়ী প্রায় ৯৩০০ লকোাবাদী কযাডার সহিয় হছা। ত্ারা 
ভারশত্র বলভূহমর প্রায় এক-পঞ্চমাংে হলয়ো কশর। ত্ারা ত্াশদর কমথকান্ড ভারশত্র ১৬০হট 
ঢর্জাাশত্ হবস্তার কশরশছ। বত্থমাশল ত্াশদর হপহপাস্  হাবাশরেল গহরাা আহমথ িা ৮০০০-৯০০০( 
ঢসশেম্বর ২০১৩), হপহপাস্  হমহাহটয়া (ত্ীর, র্লুক, র্ারাশাা ছুহর দ্বারা সহিত্) িা ৩৮০০০ 
(Wikipedia) 
সাম্প্রহত্ক মাওবাশদর কারা- 
 লকোা আশদাাল সেস্ত্র কৃর্ক নভুযর্াল হিশসশব শুরু িশাও বত্থমাশল মাওবাদী 
আশদাাশলর কারা ও ঢপ্রিাপশটর পহরবথত্ল িশয়শছ। “বত্থমাশল এই গৃি ুশদ্ধর মূা িাহাকা েহক্ত 
িা নসাময, ২০০১-এ ছহত্তসগি ও ঝািখ্ন্ড রাশর্জযর সৃহি, স্থালীয় বুশর্্জথায়াশদর িমত্াবৃহদ্ধ, 
রার্জনলহত্ক কারক, হবশ্বায়ল, উদারনলহত্ক মাইহলং লীহত্ ২০০৩, হেল্পায়শলর উপর ঢর্জার ঢদওয়া, 
র্জহম নহর্গ্রিল ইত্যাদী। (More than Maoism, chpt-9, Nandini Sundar) ভারত্ 
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সরকাশরর পহরকল্পলা কহমেশলর উদারনলহত্ক দৃহিশকাা ঢর্শক সাম্প্রহত্ক মাওবাশদর কারা িা 
দাহরদ্র, নলুন্নয়ল এবং হেিা ও স্বাশস্থযর মশত্া প্রার্হমক পহরশসবা লা পাওয়ায় ঢসই সকা এাাকার 
মালুর্র্জল মাওবাদীশদর সমর্থল কশর। (Nandini Sundar) 
 ১৯৯০-এর হদশক  খ্ল ঢর্শক ভারত্ উদারলীহত্করশার হদশক এশগাশে ত্খ্ল ঢর্শকই 
নসাশমযর ত্ারত্মযটা বািশত্ শুরু কশরশছ। ২০১০ সাশা ঢগাটা ভারশত্র ২৮-৮০ েত্াংে র্জলগা 
দাহরদ্রসীমার হলশি বসবাস কশর। ইউ.এল.হড.হপ-এর হিসাবালু ায়ী ঢ  আটহট রাশষ্ট্র দাহরদ্র ঢবহে 
আশছ ঢসখ্াশল মাওবাদীরা ঢবেী েহক্তোাী। সুত্রাং দাহরদ্র ও মাওবাশদর মশর্য পরস্পর প্রভাব 
হবস্তারকারী সম্পকথ হবদযমাল। নন্ধ্রপ্রশদে ও হবিাশরর মশত্া সামন্তত্াহেক কাঠাশমার রাশর্জয স্থালীয় 
ভূস্বামীশদর নর্থনলহত্ক ও সামাহর্জক নসাময (দাহরদ্র, ঢোী ও র্জাত্পাত্) ঢর্শক দহরদ্রশদর নহর্কার 
রিার র্জলয মাওবাদীরা সংগ্রাম কশর। ছহত্তসগি, ঝািখ্ন্ড ও উহির্যার মশত্া আহদবাসী কতৃ্েথপূাথ 
এাাকায় ঢ খ্াশল র্জলগা সরকারী পুহাে ও বলদফ ত্শরর আহর্কাহরক দ্বারা ঢোহর্ত্ িয় ঢসখ্াশল 
মাওবাদীরা সরাসহর রাশষ্ট্রর হবরুশদ্ধ সংগ্রাম কশর। 
 দাহরদ্র  হদ মাওবাদী আশদাাশলর মূা িাহাকা েহক্ত িয় ত্ািশা হেল্পায়শলর ঢিশরিক সমরূপ 
কর্া বাা  ায়।  া হবোা সংখ্যক র্জলগাশক  র্ার্থ কমথসংস্থাল ছািাই উৎখ্াত্ কশর। ছহত্তসগি ও 
ঝািখ্ন্ড িা বল ও খ্হলর্জ সম্পশদ ভরপুর  া সার্ারলত্ ত্ফহেহা র্জাহত্ ও উপর্জাহত্রা  ুগ  ুগ 
র্শর বযবিার কশর আসত্। হকন্তু হেল্পায়ল করশত্ হগশয় হবহভন্ন হেল্প িাউশসর সাশর্ মউ(MOU) 
স্বাির কশর এবং ত্ারা স্থালীয় রার্জনলহত্ক ঢলত্াশদর সাশর্ হমশা খু্ব নল্প সমশয়র মশর্য টাকা 
আয় করার র্জলয ননবর্ভাশব খ্হলর্জ উত্তাল িাাাশে এবং আহদবাসীশদর উৎখ্াত্ কশর িশাশছ, 
ঢকাশলারকম পুলবথাসল পযাশকর্জ ছািাই।  ার ফশা র্জলগা এই সকা কা থকাাশপ িুব্ধ িশয় রাশষ্ট্রর 
হবরুশদ্ধ িাহত্য়ার র্ারা করশছ। 
 এছািা র্জহম নহর্গ্রিা ভারত্ সরকাশরর সাশর্ গ্রামীা র্জলসম্প্রদাশয়র মশর্য সম্পকথশক হত্ক্ত 
কশর তু্শাশছ। এমলহক নশলক সময় হিংসাত্মক কা থকাাপও সংগহঠত্ িশয়শছ। প্রহত্বাশদর সময় 
নশলক হলরস্ত্র গ্রামবাসীশক পুহাশের দ্বারা হলমথমভাশব িত্যা করা িশয়শছ। র্জহম নহর্গ্রিশার হবরুশদ্ধ 
প্রহত্শরার্ মাওবাদীশদর হবশ্বাস করশত্ উৎসাহিত্ কশরশছ ঢ , ত্াশদর সমর্থল বািাশলার সশবথাৎকৃি 
ও প থাপ্ত সুশ াগ িা এই সমস্ত প্রহত্শরার্গুহা। এই হবশ্বাস আশরাও মর্জবুত্ িয়  খ্ল 
প্রোসল(রাষ্ট্র) োহন্তপূাথ প্রহত্শরার্কারীশদর উপর েহক্ত বা হিংসার প্রশয়াগ কশর বা দমল পীিল 
িাাায়। নশলক সময় সরাসহর মাওবাদীরা এই দ্বশের মশর্য র্জহিশয় পশি। 
 এরকম লালাল সামাহর্জক, নর্থনলহত্ক ও রার্জনলহত্ক কারাসমূি এবং সরকাশরর হলষু্ঠর 
দমলপীিশলর হবরুশদ্ধ হবশদ্রাি বা প্রহত্শরার্ গঠল করশত্ মাওবাদীশদর প্রহত্ ঢোহর্ত্ এাাকার 
সার্ারা মালুশর্র সমর্থল ঢবশিই িশাশছ। ঢ মল পহিমবশঙ্গর ঢিশরিক ঢদখ্া  ায় Peoples 
committee against Police Atrocity (PCPA) িা মাওবাদ ঢঘাঁর্া একহট সংগঠল  া, ২০০৮ 
সাশা মাওবাদীশদর দ্বারা মুখ্যমেীশক িামাার পর পুহাহে দমশলর হবরুশদ্ধ গশি উশঠ। নলযহদশক 
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ছহত্তসগশি মাওবাদী দমশল সুরিা বািীহল ও ঢস্পোা পুহাে নহফসারশদর হলশয় ২০০৫ সাশা 
সাল বা রু্জডুম (SalwaJudum, which means Purification Hunt) শুরু করা িয়  া ২০১১ 
সাা প থন্ত িশাহছা। এই বাহিলী মাওবাদী দমল করশত্ হগশয় সার্ারা মালুশর্র উপর হলমথম 
নত্যািার িাাায়। সরকারী হিসাব নলু ায়ী প্রায় ৬০০ এর ঢবেী গ্রাম িহত্গ্রস্ত িয়। সরকাশরর 
লীহত্ মাওবাদী দমশলর বদশা বুশমরাং িশয় ঘুশর আশস, উশে মাওবাদীরা িহত্গ্রস্ত সার্ারা 
মালুশর্র সমর্থল আশরাও ঢবেী কশর ঢপশত্ র্াশক। এ পহরহস্থহত্শত্ হদহি ২০০৯ এ লতু্ল লীহত্ 
গ্রিা করা  া নপাশরেল গ্রীল িান্ট লাশম পহরহিত্। ঢকন্দ্র সরকার ও মাওবাদী কবহাত্ রাশর্জযর 
ঢ ৌর্ প্রশিিায় ঢকন্দ্রীয় বাহিলী ও রার্জয পুহাে মাওবাদী দমশল ঢ ৌর্ নহভ াল িাাাশব। এই 
‘নপাশরেল হগ্রল িান্ট’ বত্থমাশলও িাশছ।  
মাওবাশদর ঢকৌো ও কা থকাাপঃ- 
 ভারত্ীয় মাওবাদীরা ত্াশদর সাংগঠহলক লীহত্শক মূাত্ িীশলর হবপ্লব ও হভশয়ত্লাম  ুশদ্ধর 
লীহত্ ঢর্শক গ্রিা কশরশছ। ত্া সশেও ২০০৪ সাশা ভাা্রশত্র কহমউহলস্ট পাহটথ (মাওবাদী)গঠশলর 
পর ত্ারা ‘Strategy & Tactics of the Indian Revolution’ লাশম ভারশত্ হবপ্লশবর ঢকৌো 
ও কা থপদ্ধহত্ রিলা কশর। এই লহর্পরিক বা দহাাহট দুহট নংে প্রর্মহট িা ঢকৌো (Strategy) 
হদ্বত্ীয়হট িা কা থপদ্ধহত্ (Tactics)। প্রর্ম নংেহট আটহট নর্যাশয় হবভক্ত।  র্া, 
(১) হবশ্বহবপ্লশবর র্ারাবাহিক প্রহিয়ায় ভারত্ীয় হবপ্লব। (Indian revolution in the 
continuous process of world revolution) 
(২) বত্থমাল হদশল ভারত্ীয় সমাশর্জর ঢেহা িহররিক (Class character of the present-day 
Indian society) 
(৩) ভারত্ীয় সমাশর্জর ঢেহা হবশের্া (Class analysis of the Indian society) 
(৪) ভারত্ীয় হবপ্লশবর দুহট প থায় (Two stages of the Indian revolution) 
(৫) র্জলগশার গাত্শের প্রার্হমক কার্জ (Basic tasks of places Democracy) 
(৬) হবপ্লশবর ঢকন্দ্রীয় কার্জ-সসস্ত্র েহক্তর দ্বারা রার্জনলহত্ক িমত্া দখ্া (The central task of 
the Revolution-Seizure of political power by Armed Police) 
(৭) কৃহর্ হবপ্লব, র্জলগশার ত্রসলয, হবমুক্ত এাাকা (Agrarian Revolution People’s 
Army,Liberated Area). 
(৮) Three Magic Weapons (হত্লহট মযাহর্জক নস্ত্র) 
হদ্বত্ীয় নংেহট ৫হট নর্যাশয় হবভক্ত,  র্া- 
(১) পাহটথ ত্রত্রী এবং আমাশদর কার্জ (Party building and our Tasks) 
(২) র্জলগশলর ত্রসলয ত্রত্রী (Building the people’s Army) 
(৩) মুক্ত ফ্রন্ট র্জলসার্ারশলর র্জলয কার্জ (United front and work in the Basic Masses) 
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(৪) হবশের্ সামাহর্জক  হবভাগ ও র্জাহত্ে-আমাশদর কা থপদ্ধহত্ (Special section of 
Nationalities-our Tactics) 
(৫) েিশর এাাকায় কা থকাাপ,ঢকৌো ও কা থপদ্ধহত্ ঢক হভহত্তকশর র্জল ুদ্ধশক আশরাও বৃহদ্ধ ও 
ত্ীি কশর ঢত্াাা (Work in Urban Areas Intensify and Expand our People’s War 
based on our Strategy and Tactics) 
 “Strategy and Tactics of the Indian Revolution”লামক লহর্পরিক বা দহাাহট িা 
মাওবাদী আশদাাশলর গহত্প্রকৃহত্র একহট মালহিরিক। দহাাহট ঢমাট ১৩হট নর্যায় হলশয় দুহট নংশে 
হবভক্ত। লহর্পরিক বা দহাাহট িা মাওবাদীশদর লীহত্, উপাহব্ধ ও নহভজ্ঞত্ার একহট সংশের্।  
 রার্জনলহত্ক ও সামহরক ঢকৌেশার হভহত্ত িা মূাত্ হত্লহট বশিা উপাদাল;  র্া ক) 
ভারত্ীয় সমাশর্জর ঢেহা িহররিক, খ্) ভারত্ীয় রাশষ্ট্রর ঢেহা িহররিক, গ) নর্থনলহত্ক, রার্জনলহত্ক, 
সামাহর্জক ও সাংসৃ্কহত্ক নসম উন্নয়শলর গভীরত্ম হবশের্া। এই সকল বিশ্লেষঢার উপর হভহত্ত 
কশর মাওবাদীরা ত্াশদর আশদাালশক এহগশয় হলশয়  াওয়ার র্জলয আশদাাশলর ঢকৌো ও 
কা থপদ্ধহত্ ত্রত্হর কশরশছ। মাওবাদীশদর মশত্ আশদাাল পহরিাহাত্ িশব দুহট প থাশয়। লতু্ল 
গাত্াহেক প থায়, ঢ খ্াশল আর্া-সামন্তত্াহেক ও আর্া-উপহলশবহেক ভারত্ীয় সমাশর্জর িহররিকহট 
স্বহলভথরল গলত্হেক সমাশর্জ রূপান্তহরত্ িশব। এবং পরবত্থী প থায় িা সমার্জত্াহেক প থায়, 
ঢ খ্াশল সমার্জ সমার্জত্শের উপর হভহত্ত কশর িরম াশিয নর্থাৎ সমযবাশদর হদশক নগ্রসর িশব। 
এটা পহরষ্কারভাশব বাা িশয়শছ ঢ , প্রর্ম প থায়হট িশব সবথিারা ঢেহার ঢলতৃ্শে এবং আশরাও বাা 
িশয়শছ ঢ , েহুশর/আর্া-েহুশর েহমকশেহাশক গ্রাশমর কৃর্ক র্জলসার্ারশলর সাশর্ ঢ াগাশ াগ 
রাখ্শত্। (V.K.A) 
 এই দহাাহট বা লহর্পরিকহট িা মাকথসবাদ-ঢাহললবাদ-মাওবাদ সবথত্ মাও-ঢস-তু্ং এর 
লীহত্র দ্বারা একহট হমে রার্জনলহত্ক ও সামহরক ঢকৌেশার মার্যশম ‘লবয গাত্াহেক আশদাাশলর’ 
(NDR)পর্প্রদেথক। এই দহাা বা লহর্পরিকহটশত্ ভারত্ীয় সমাশর্জর ঢোী িহররিক ও ভারত্ীয় রাষ্ট্র’র 
িহররিকশক হবশের্া কশর খু্ব  ত্নসিকাশর বলথলা করা িশয়শছ। ঢদশের নর্থনলহত্ক, সামাহর্জক, 
রার্জনলহত্ক ও সাংসৃ্কহত্ক নসম উন্নয়লশক গভীরভাশব বযাখ্যা কশর ভুা ত্রুহটগুহাশক তু্শা র্শর 
ত্াশদর ঢকৌো রিলা কশরশছ। রার্জনলহত্ক ঢকৌেশার ািয িা সকা সমউশেেযপ্রবা 
েহক্তগুহাশক, সাম্রার্জযবাদ, সামন্তবাদ এবং দাাাা পুাঁহর্জপহত্শদর হবরুশদ্ধ একহরিকত্ করা। সামহরক 
ঢকৌেশার ািয িা আশদাাশলর হভহত্তভূহম প্রহত্ষ্ঠা করা, প্রর্শম গ্রামাঞ্চশা, ঢ খ্াশল রাষ্ট্র 
আশপহিকভাশব দুবথা এবং  ত্ারপশর র্ীশর র্ীশর েিশরর হদশক নগ্রসর িশত্ িশব।(V.K.A) 
 ভারত্ীয় সমার্জ ও রাশষ্ট্রর িারহট গুরুেপূাথ দ্বেশক হবশের্া কশর এই দহাা বা লহর্পরিক-
এর মশত্ উপহস্থত্ িয় ঢ , সব ঢর্শক গম্ভীর দ্বে িা সামন্তবাদ ও র্জলসার্ারারশলর মশর্য, এবং 
এটাই িা ভারত্ীয় সমাশর্জর সামাহর্জক ও নর্থনলহত্ক উন্নয়শলর ঢিশরিক প্রর্াল বার্া। 
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 এই আশদাাশলর ঢকন্দ্রীয় কার্জ িা ‘সেস্ত্র সংগ্রাশমর মর্য হদশয় বাপূবথক রার্জনলহত্ক 
িমত্াশক দখ্া করা’। এই লহর্পরিক পহরষ্কারভাশব দৃহি আকর্থা কশর ঢ  গ্রামীা এাাকা িা 
েিশরর তু্ালায় সুরিার হদক ঢর্শক দুবথা, এই গ্রামীা এাাকাগুহা িা আশদাাল পহরিাালা 
করার র্জলয খু্ব উপ ুক্ত। রাশর্জযর দুবথাত্া হবশবিলা কশর ঢদশের নলুন্নত্, পাবথত্য, বলভূহম  এবং 
নলগ্রসর এাাকাগুহাশত্ মাওবাদীরা ঢগহরাা ঢর্জাল প্রহত্ষ্ঠা কশর ত্াশক ঢকৌোগত্ উন্নয়ল কশর 
হভহত্তভূহম (Base Area) করা। 
 গ্রামীা এাাকাগুহাশত্ ত্াশদর হভন্ন িহররিক নলু ায়ী হভন্ন হভন্ন হবভাশগ ভাগ করা িয়। 
আাাদা আাাদা হবভাশগর আাাদা ঢকৌো গ্রিা প্রশয়ার্জল। ভারত্ীয় আশদাালশক সহঠক হদো ও 
গহত্ প্রদাল করার র্জলয পাহটথ, হপপাস্  আহমথ  ুক্তফ্রশন্টর মশর্য সম্পশকথ ভাশাা কশর নলুর্াবল 
করশত্ িশব। এই মাওবাদীশদর লহর্পরিকহট হপপাস্  গহরাা আহমথ (হপ.এা.হর্জ.এ) এর হত্ল িাহাকা 
েহক্ত  র্া প্রর্াল েহক্ত, ঢগৌা েহক্ত, এবং প্রার্হমক েহক্ত হিসাশব বলথলা কশরশছ। ত্াশদর মশত্, 
‘আমরা র্জলগাশক উৎসাশির সাশর্ আমাশদর আহমথ সমর্থল করার র্জলয সিা করব এবং একসাশর্ 
হমশা েত্রুশদর সাশর্ ািাই করব। র্জলগা িা এই আহমথর ঢিাখ্ এবং কাল, র্জলগা িা র্জা এবং 
আমাশদর আহমথ িা মাছ’। 
 আশদাাশলর ঢকৌো ছািাও ত্ারা প্রোসহলক ঢকৌো বাথলা কশরশছ। CPI(Maiost) দেহট 
হবভাশগ দন্ডকারলয (Dandakaranya) গঠল কশরশছ, প্রশত্যকহটশত্ ৩হট এহরয়া কহমহট আশছ, এবং 
প্রশত্যক এহরয়া কহমহট র্জলত্া সরকার হলশয় গহঠত্ (Peoples Governments)। পাহটথ বশা ঢ , 
র্জলত্া সরকার গহঠত্ িয় এক গ্রুপ গ্রাশমর হলবথািল প্রহিয়া দ্বারা। র্জলত্া সরকাশরর ৯হট হবভাগ 
আশছ  র্া: কৃহর্ বাহলর্জয এবং হেল্প, নর্থনলহত্ক, লযায়, প্রহত্রিা, স্বাস্থয, সবথসার্ারল সম্পকথ, হেিা 
ও সংসৃ্কহত্, এবং র্জঙ্গা। র্জলত্া সরকার গহাত্, সমার্জহবজ্ঞাল, রার্জলীহত্, এবং হিহদ ইত্যাহদ 
হবর্শয় প্রার্হমক স্তর প থন্ত হেিা প্রদাল কশর। কযাম্পস্থশা ঢ  বই বযবিার করা িয় গহদ 
(Gondi) ঢর্শক প্রকাহেত্ িয়। ইহত্িাস এবং হবজ্ঞাল হবর্শয় হেিার র্জলয ত্ারা DVD বযবিার 
কশর। 
 CPI(Maoist) ‘বুশর্জথায়া গাত্শের’ সাশর্  ুক্ত র্াকাশক নস্বীকার কশর এবং ঢগহরাা  ুশদ্ধর 
দ্বারা সেস্ত্র সংগ্রাশমর মর্য হদশয় বাপূবথক রার্জনলহত্ক িমত্া দখ্াশক ঢবহে গুরুে ঢদয়। গ্রামীা 
এাাকায় হভহত্তভূহম ত্রত্হর কশর প্রর্শম ঢগহরাা ঢর্জাল এবং পশর হবমুক্ত ঢর্জাল (Liberated Zones) 
রূপান্তহরত্ কশর েিশরর হদশক নগ্রসর িওয়ার ঢকৌো গ্রিা কশর।  
     মাওবাদীরা ঢ  িাহত্য়ার বযবিার কশর ত্া িা RDX ঢকহবাত্ার, লাইহিক নযাহসডছহি, 
হবশফারক পদার্থ, ঢদহে নস্ত্র, INSAS রাইশফা, AK-47, সির্জাকৃত্ হবশফারক  েসমূি। 
মাওবাদীরা নলুশ াগ কশর ঢ  ত্ারা িীল, মায়ালমার এবং বাংাাশদে ঢর্শক নস্ত্র বযবস্থা কশর। এ 
হবর্শয় গাপহত্ বশাল ঢ , ‘আমাশদর নস্ত্র মূাত্ ঢদশে ত্রত্হর, সমস্ত আরু্হলক নস্ত্র আমরা দখ্া 
কহর মূাত্  খ্ল আমরা সরকাহর সেস্ত্র বাহিলীশক আিমা কহর।’ 
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মাওবাদীশদর কা থকাাপঃ- 
 িারু মরু্জমদাশরর ঢলতৃ্শে ১৯৬৭ সাশা ঢম লক্সাাবাহি আশদাাল সংগৃিীত্ িয় ত্া হছা 
সেস্ত্র উত্থাল।  হদও এই মাওবাদী আশদাাল ১৯৭১ সাশার ১ রু্জাাই ঢর্শক ১৫ আগস্ট নর্থাৎ ৪৫ 
হদশলর মশর্য আহমথ, ঢকন্দ্রীয় পুহাে বাহিলী (CRPF) এবং রার্জযপুহাশের ঢ ৌর্নহভ াশল দমল করা 
িয় (V.K.A) এবং ১৯৭২ ঢর্শক ১৯৮০ এর সময়কাশা এই আশদাাশলর পত্ল ঢদখ্া  ায় এবং 
ত্া হবহভন্ন ঢছাশটা হবভাগ ও উপহবভাশগ হবভক্ত িশয় পশি। ১৯৮০-২০০৪ এই সময়কাশা মাওবাদী 
আশদাাশলর পুলরুিীবল ঘশট। এই সমশয় K. Seetaramiah এর দ্বারা ২২ এহপ্রা ১৯৮০ 
হপপাস্  ওয়ার গ্রুপ (PWG) গঠল করা িয়। ২০০৫ ঢর্শক মাওবাদীরা হবপুাভাশব প্রিুর পুহাে 
ঢপাস্ট আিমা কশরশছ। মাওবাদী আিমশার প্রিুর দৃিান্ত আশছ ত্ার মশর্য আশরকহট ত্াৎপ থপূাথ 
িা র্জািালাবাদ ঢর্জা ভাঙ্গা (২০০৫), দাশন্তভাঙ্গা ঢর্জা ঢভশঙ্গ ঢদওয়া (২০০৭), র্জামশেদপুর 
ঝািখ্ন্ড মুহক্ত ঢমািথার (JMM) এম হপ শ্রী সুলীা মািাশত্াশক িত্যা করা (২০০৭), দাশন্তবািা 
ঢর্জাায় বালী বদহা ঢপাস্ট আিমা (২০০৭), লয়াগি আিমা(২০০৮), হোদাশত্ ইস্ট ফ্রহন্টয়ার 
রাইশফাস্  (EFR) এর উপর আিমা (২০১০),ত্াউশমটাাশত্ নত্হকথশত্ িামাা (২০১০), 
দাশন্তবািা সুকমা বাস িত্যাকান্ড (২০১০), মাাকালহগহর এর হডহিক্ট কাশাক্টরশক নপিরা 
(২০১১), ২০১২ ঢত্ ইহত্হায়াশদর নপিরা, উহির্যায় হবরু্জ র্জলত্া দশার (BJD) এম.এা এ ঢক, 
এবং ছহরিকেগি সুকমার ঢর্জাা কাশাক্টরশক নপিরা ইত্যাহদ। 
 ২০১০ সাশার ১৫ ঢফব্রুয়ারীশত্ পহিমবশঙ্গর হোদা কযাম্প আিমল কশর ২৪ র্জলশক িত্যা 
কশর। এই িত্যাকাশন্ডর পহরশপ্রহিশত্ মাওবাদী ঢলত্া হকর্ালর্জী হলউর্জ হমহডয়ায় বশাল ঢ , “আমরা 
এটা (হিংসা) শুরু কহরহল এবং আমরা প্রর্শম ত্া বি করব লা। আমরা ঢদখ্শত্ িাই ঢকন্দ্রীয় 
সরকার কত্টা সৎভাশব সমার্াল িাই এবং আমরা নবেযই সািা য করব। ঐটা িা হিদাম্বরশমর 
নপাশরেল গ্রীল িাশন্টর র্জবাব এবং  ত্িা লা ঢকন্দ্র এই নমালহবক সামহরক নপাশরেল বি 
করশব ত্ত্িা আমরা এভাশবই ঢকন্দ্রশক ঢ াগয র্জবাব ঢদব”(wiki)। 
 ২০১০-এর ৬ এহপ্রা াুহকশয় র্াকা মাওবাদীশদর দ্বারা ৭৫ র্জল আর্াসামহরক র্জওয়াল িত্যা 
িয়। মাওবাদীরা বশাল এটা িা Operation Green Hunt-এর প্রত্যি ফা। ত্াশদর মশত্ 
“আমরা আর্াসামহরক বযাশটহায়াল দ্বারা ঢঘরাও হছাাম। ত্ারা বলভূহমশত্ আগুল র্হরশয় ঢদয় এবং 
আহদবাসীশদর ভশয় পাাাশত্ বার্য কশর। এই পহরহস্থহত্শত্ আমাশদর ঢকাশলা হবকল্প হছালা”(wiki). 
 2013এর ২৫ ঢম, CPI(Maoist), বাস্তাশর র্জাত্ীয় কংশগ্রশসর কলভশয় নত্হকথশত্ িামাা 
কশর ২৭ র্জলশক িত্যা কশর। এর ঘটলায় হকছু হলশদথার্ কংশগ্রসমযাল মারা  ায়। এই ঘটলায় 
মাওবাদীরা হববরল ঢদয়-এই ঘটলার র্জলয ভারত্ীয় র্জলত্া পাহটথ ও ভারত্ীয় র্জাত্ীয় কংশগ্রশসর 
লীহত্সমূি দায়ী  া প্রকৃহত্শত্ িা মালুশর্র হবশরার্ী।  
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২০১৪ এর ২৮ ঢফব্রুয়ারী ছহরিকেগশি মাওবাদী িামাায় ৬ র্জল পুহােশক িত্যা করা িয়। এবছর 
১১ মািথ ছহরিকেগশি সুকমা ঢর্জাার হঘরামঘাাঁহটর ঘল র্জঙ্গা এাাকায় ১৬ র্জলশক িত্যা করা িয়,  ার 
মশর্য ১১ র্জল CRPF, ৪ র্জল পুহাে, ১ র্জল সার্ারা মালুর্ হছা।  ১১ ঢম মিারাশষ্ট্রর গাদহছরহা 
ঢর্জাার র্জঙ্গশা াযান্ডমাইল হবশফারশলর দ্বারা ৭ র্জল পুহাে কমযান্ডারশক িত্যা করা িয়। উপশরর 
ঘটলাগুহা িা মাওবাদীশদর দ্বারা সংঘহটত্ িত্যাাীাার কশয়কহট উশিখ্য হকছু ঘটলা। মাওবাদীশদর 
দ্বারা পহরিাহাত্ ২০০৯ ঢর্শক ২০১৮ প থন্ত িত্যাাীাার পহরসংখ্াল হলশির ত্াহাকায় ঢদওয়া িা। 

 
https://mha.gov.in/division_of_mha/left-wing-extremism-division 
 
মাওবাদীশদর প্রহত্ ভারত্ সরকাশরর মশলাভাবঃ- 
 ভারত্ সরকার ভারশত্র কহমউহলস্ট পাহটথ (মাওবাদী)-ঢদর “left wing extremist 
entity” এবং সোসবাদী দা হিসাশব গায কশর। এর ঢবহেরভাগ সদসযশদর সোসবাদী 
কা থকাাপ প্রহত্শরার্ আইশলর দ্বারা বদী করা িয়। এই দাহটশক উহির্যা, ছহত্তসগি, নন্ধ্রপ্রশদে 
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এবং নলালয রার্জয সরকার সরকারীভাশর হলহর্দ্ধ বশা ঢঘার্লা কশরশছ। ২২ রু্জল ২০০৯ এ 
ইউ.হপ.এ দ্বারা পহরিাহাত্ সরকার ভারশত্র কহমউহলস্ট পাহটথ (মাওবাদী)-ঢদর সোসবাদী সংগঠল 
হিসাশব ঢবআইহল কা থকাাপ (প্রহত্শরার্) আইশলর দ্বারা হলহর্দ্ধ ঢঘার্াা কশরশছ। 
 ভারশত্র ত্ৎকাাীল প্রর্ালমেী ডঃ মলশমািল হসং ২০১০ সাশার ২৪ ঢম এক হববৃহত্শত্ 
মাওবাদীশদর “ভারশত্র নভযন্তরীা সুরিার ঢিশরিক সবথাহর্ক ভীহত্” বশা বাথলা কশরশছল। 
(m.thehindu.com/news/national/naxalism-biggest-threat-to-internal-security 
monmohon/artical436781.ece) ভারশত্র বত্থমাল স্বরাষ্ট্র মেী রার্জলার্ হসং ২০১৫ এর ৩১ 
ঢম বাস্তাশর বশাল “লকোারা িা ঢদশের উন্নয়শলর পশর্ নন্তরায়”। হত্হল আরও বশাল ঢকন্দ্রীয় 
সরকার সোস ঢমাকাহবাা করশত্ ঢ শকাশলা পদশিপ হলশত্ প্রস্তুত্। (বত্থমাল, কাকাত্া, ১ রু্জল, 
২০১৫) 
 মাওবাদীশদর দমশল সরকার হবহভন্ন সময় হবহভন্ন পদশিপ হলশয়শছ। ত্াশদর মশর্য 
উশিখ্শ াগয িা- ২০০৫ সাশা ছহত্তসগশির ‘সাাবা রু্জডুম’, ২০০৯ সাশা মাওবাদীশদর হবরুশদ্ধ 
ভারত্ সরকাশরর আর্াসামহরক বাহিলী ও রার্জযপুহাশের ঢ ৌর্ নহভ াল িাাাশলার হসদ্ধান্ত ঢলয়। 
 াশক ভারত্ীয় গামার্যম ‘নপাশরেল হগ্রল িান্ট’ লাম ঢদয়। ভারত্ সরকার মাওবাদ হবশরার্ী 
নপাশরেশলর র্জলয ঢকন্দ্রীয় হরর্জাভথ পুহাে বাহিলী (CRPF), সীমান্ত রিা বাহিলী (BSF), ইশদা-
হত্ব্বত্ সীমান্ত পুহাে (ITBP), কমাশন্ডা বযাশটহায়াল ফর হরসহাউট নযাক্সল (COBRA), হমহাশয় 
১০০,০০০ ত্রসলয ঢমাত্াশয়ল কশর। ৫হট মাওবাদী প্রভাহবত্ রাশর্জয নর্থাৎ ছহত্তসগি, ঝািখ্ন্ড, 
হবিার, মিারাষ্ট্র এবং উহির্যায় এই ত্রসলযশদর ঢপ্ররা করা িয়। ২০১৩ সাশার ৩ র্জালুয়ারী ভারত্ 
সরকার বাস্তার, উহির্যা এবং ঝািখ্শন্ডর হকছু নংশে আরও ১০০০০ ঢকন্দ্রীয় আর্াসামহরক বাহিলী 
ঢমাত্াশয়ল কশর। ২০১৪ এর ৮ রু্জল স্বরাষ্ট্র মেক ছহত্তসগশি আশরাও ১০,০০০ আর্াসামহরক 
বাহিলী ঢমাত্াশয়ল কশর। ঢরড কহরডশর মাওবাদ হবশরার্ী আপাশরেশল রার্জয সেস্ত্র পুহাশের 
২০০,০০০ কমথী হল ুক্ত আশছ। ত্ারা আশেয়াস্ত্র ছািাও সযাশটাাইট ঢফাল, র্জলিীল নন্তরীি  াল 
এবং বায়ুশসলার ঢিহাকোর বযবিার কশর। ২০১৪ সাশার আগশস্ট স্বরাষ্ট্র মেক এক হববৃহত্শত্ 
বশা ঢ , বাস্তাশর মাওবাদী দমশল ‘লাগা বযাশটহায়াল ঢর্শক ২০০০ র্জল র্জওয়ালশক পাঠাশলা 
িশয়শছ। 
 মাওবাদীশদর প্রহত্ ভারত্ সরকাশরর মশলাভাব শুরু্মারিক েহক্তপ্রশয়াশগই সীমাবদ্ধ লয়, 
সরকার মাওবাদীশদর মূাশরাশত্ হফহরশয় আলার র্জলয হবহভন্ন লীহত্ গ্রিা কশরশছ। বাম িরমপন্থী 
 ারা হিংসা ত্যাগ কশর মূাশরাশত্ হফরশত্ িায় ত্াশদর সািাশ যর র্জলয আত্মসমপথা ও পুলবথাসল 
লীহত্ গ্রিা কশরশছ। কমথসংস্থাল ও হবহভন্ন সুশ াশগর মার্যশম মাওবাদীশদরর মূাশরাশত্ হফরশত্ 
উৎসাহিত্ করার র্জলয এই ঢ ার্জলা গ্রিা করা িশয়শছ। ঢ সকা বাম িরমপন্থী নস্ত্র বা নস্ত্র ছািা 
আত্মসমপথা করশব ত্াশদর মশর্য পদম থাদা নলুসাশর সরকার ঢর্শক গ্রান্ট পাশব। ঢ মল- 
উচ্চপদম থাদা নর্থাৎ ক) রার্জয কহমহটর সদসয, খ্) আঞ্চহাক কহমহটর সদসয, গ) ঢকন্দ্রীয় কহমহটর 
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সদসয ও ঘ) পহাট বুযশরার সদসযশদর ২.৫ ািয টাকা এবং মর্য/হলম্ন পদম থাদার কযাডার নর্থাৎ 
ক) এহরয়া কমান্ডার খ্) সাব-ঢর্জালাা কমান্ডার গ) ঢর্জালাা কমান্ডার ঘ) নলয ঢকাশলা কযাডারশদর 
১.৫ ািয টাকা কশর গ্রান্ট ত্ৎিাাাৎ আত্মসমপথাকারীর নযাকাউশন্ট হফক্সড্  হডশপাহসট কশর 
ঢদওয়া িশব। এবং ত্াশদর পুলবথাসল কযাশম্প পাঠাশলা িশব। ত্াশদর হবহভন্ন ঢভাশকশোলাা ঢিশড 
ঢিহলং ঢদওয়া িশব, এছািা ত্াশদর প্রহত্ মাশস ৩৬ মাস প থন্ত ৪০০০ টাকা কশর বৃহত্ত ঢদওয়া 
িশব। আত্মসমপথাকারী  হদ ঢকাশলা সরকারী িাকুরী পায় ত্ািশা ত্ার বৃহত্ত বি িশয়  াশব। 
এছািাও বত্থমাল সরকার মাওবাদী দমশল ২০১৭ সাশা লতু্ল আক্সল প্লযাল গ্রিা কশর।  ার মশর্য 
Security Related Expenditure (SRE) Scheme, Special Central Assistance (SCA) 
for 35 most LWE affected districts, Special Infrastructure Scheme (SIS), Civic 
Action Programme (CAP), Media Plan Scheme, Road Requirement Plan-I (RRP-
I), Road Connectivity Project for LWE affected areas (RRP-II), LWE Mobile 
Tower Project িা উশিখ্শ াগয। 
মাওবাদীশদর প্রহত্ বামপন্থীশদর মশলাভাবঃ- 
 মাওবাদীরা মশল কশর ভারত্ রার্জনলহত্কভাশব স্বার্ীল লয়। ভারত্ িা  আর্া-সামন্তত্াহেক 
ও আর্া-উপহলশবহেক িহরশরিকর। এিং ভারতীয় রাষ্ট্রশ্লক বিয়ন্ত্রা কশর সাম্রার্জযবাদ, বহাক 
পুাঁহর্জবাদ ও সামন্তত্াহেক ভূস্বামীরা। 
 বামপন্থীরা মাওবাদীশদর ভারত্ীয় সমার্জ ও রাশষ্ট্রর িহরশরিকর এশিল হবশের্াশক ভ্রান্ত বশা 
মশল কশরল। ত্াশদর মশত্ মাওবাদীশদর কমথসূিী িা ভ্রান্ত। মাওবাদীরা সমসামহয়ক সাম্রার্জযবাদশক 
সহঠকভাশব নলুর্াবল করশত্ পাশরলা। মাওবাদীশদর কাহিত্ সমার্জত্ে িা হবকৃত্, সম্রার্জযবাদ 
হবশরার্ী আশদাাশলর প্রহত্ মাওবাদীশদর দৃহিভহঙ্গ িা পিপাত্দুি, ত্ারা ভারত্ীয় সমার্জ ও রাশষ্ট্রর 
ভ্রান্ত িহররিক হলাথয় কশর, মাওবাদীরা ভারত্ীয় বুশর্জথায়াশদর ভুা ঢবাশঝ, মাওবাদীরা িীশলর পর্শকই 
নিভাশব নলুসরা কশর, ত্ারা বযহক্তস্বত্েশক ধ্বংস কশর ও সোস সৃহি কশর, গাত্েশক সম্মাল 
কশর লা এবং র্জাত্ীয়ত্ার প্রহত্ নেদ্ধা কশর বশা বামপন্থীরা বাথলা কশর। 
উপসংিারঃ- 
ভারত্ িা হবহভন্ন ভার্া, সংসৃ্কহত্, র্জাহত্ ও র্শমথর ঢদে। এখ্াশল গাত্েশক উশপিা কশর 
মাওবাদীশদর মশত্া ঢবআইহল, হিংসাত্মক কা থকাাশপর দ্বারা রাষ্ট্র িমত্া দখ্া করা প্রায় নসম্ভব। 
মাওবাদীশদর দমল করার র্জলয শুরু্মারিক ত্াশদর হলহর্দ্ধ ঢঘার্াা করা ও সুরিাবাহিলী দ্বারা েহক্ত 
প্রশয়াগ করাই  শর্ষ্ঠ লয়। আর্থ-সামাহর্জক নলগ্রসরত্ার প্রশ্নহট খু্ব গুরুেপূাথ। এগুলহ  হঠক কশর 
লা বুঝশত্ পারশা সমার্ালসূরিক খু্াঁশর্জ ঢবর করা খু্ব কহঠল িশব। হবহভন্ন নলযায়, নসাময ও 
আহদবাসীশদর উৎখ্াত্, ঢোর্া ইত্যাহদ মাওবাদীশদর উৎসাহিত্ কশর রাশষ্ট্রর হবরুশদ্ধ  ুশদ্ধ হাপ্ত 
িশত্। এই বাস্তবত্াশক বুঝশত্ িশব। 
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 গত্ ৪০-৫০ বছশর হবশ্ব ইহত্িাস নশলকটাই পহরবহত্থত্ িশয়শছ। হবশ্বায়শলর  ুশগ লতু্ল 
মুক্ত বার্জার নর্থলীহত্র সাশর্ ািাই করার র্জলয দরকার লতু্ল লীহত্ ও ঢকৌেশার। মাওবাদীশদর 
লীহত্, পন্থা, ঢকৌো ও কা থপদ্ধহত্ িা নহত্ পুরশলা। এই পুরশলা সব লীহত্ ও ঢকৌেশার দ্বারা 
হবশ্বাহয়ত্ মুক্ত বার্জার নর্থলীহত্র সাশর্ ািাই করা সম্ভব লয়। ত্াছািা রাষ্ট্রেহক্তর সাশর্ সেস্ত্র 
সংগ্রাশম র্জয়ী িওয়া সম্ভবপর লয়। ভারত্ীয় রাষ্ট্র িা একহট র্জলসম্মত্ ত্রবর্ প্রহত্ষ্ঠাল,  া গাত্শের 
হভশত্র উপর দাাঁহয়শয় আশছ এবং মাওবাদীরা িা নরাষ্ট্রীয়, ননবর্, ঢবআইহল কা থকাাশপ  ুক্ত 
একহট সংগঠল। ত্ারা রাষ্ট্রেহক্তর সাশর্ কখ্শলাই ঢপশর উঠশবলা। ত্ারা সমার্জত্ে প্রহত্ষ্ঠার লাশম 
ঢ  হলমথম িত্যাাীাা িাাায় ত্া কখ্শলাই সমর্থলশ াগয লয়। 
 মাওবাশদর বাস্তবত্াশক সহঠকভাশব নলুর্াবল করশত্ িশব ত্শবই এই দ্বে হলষ্পহত্তকরশার 
সহঠক, নললয ও হলহিত্ পহরকল্পলা করা সম্ভব িশব। মাওিাদী দ্বে হলষ্পহত্তকরশা ঢকন্দ্রীয় 
সরকার ও মাওবাদী প্রভাহবত্ রাশর্জযর রার্জয সরকারশক মাওবাদীশদর ঐহত্িাহসক, মত্াদেথগত্, 
সাংসৃ্কহত্ক ও আর্থ-সামাহর্জক হভহত্তশক ভাশাা কশর নর্যয়ল করা প্রশয়ার্জল। আশা করা যায় 
মাওিাশ্লদর সঠিক কারাগুহা দূরীকরশার দ্বারা এবং ত্াশদর হভহত্তভূহমর  র্ার্থ নশর্থ প্রকৃত্ 
উন্নয়শলর দ্বারাই এই সমসযার সমার্াল করা প্রায় সম্ভব িশব।  
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গশবর্ক, বাংাা হবভাগ  
ঢগৌড়বঙ্গ হবশ্বহবদযাায়, মাাদা, পহিমবঙ্গ  

 

সারসংশেপ  

কহবত্া মালব মশলর নলুভূহত্র সুহবলযস্ত প্রকাে। কহবত্ায় হবহভন্ন হবভাগ, উপহবভাগ ও হবর্য় রশয়শে। 
বত্থমাল আশাািলায় বাংাা সাহিশত্য শ্রীরামকৃষ্ণ হবর্য়ক কহবত্া শ্রীরামকৃশষ্ণর সময়কাা ঢর্শক বত্থমাল সময় 
পর্থন্ত হকভাশব এশসশে ঢসই হবর্য়হট আশাাহিত্ িশয়শে। শ্রীরামকৃশষ্ণর সমসামহয়ক ও পরবত্থী কাশার 
কহবরা ঢকউ ত্াাঁর নবত্ারত্বশক প্রাধালয হদশয়শেল, আবার কারও কহবত্ায় হত্হল হপতৃ্তু্ায। এই কহবত্া 
রিলার হবর্শয় শ্রীরামকৃশষ্ণর সন্নযাসী ভক্তরাও হবশের্ কৃহত্ত্ব ঢদহখ্শয়শেল। নশলক কহব কর্ামৃশত্র সবথধমথ 
সমন্বশয়র আদেথশক সামশল ঢরশখ্ও কহবত্া হাশখ্শেল। মূাত্ আধযাত্ম মাশগথর নহধবাসী িশাও শ্রীরামকৃষ্ণ 
সাধারা মালুশর্র র্জীবল ঢর্ মিার্জীবশলর সশঙ্গ রু্ক্ত এ কর্া বার বার বশাশেল। হত্হল আরও বশাশেল ‘র্ত্ 
মত্, ত্ত্ পর্’। সির্জ সরা ভার্ায় ভারত্ত্ত্ত্ব-এর এই বযাখ্যা সমসামহয়ক, পরবত্থীকাা এমল কী 
বত্থমাশলরও বহু কহবর হৃদয়শক েুাঁশয় র্ায়। এর্জলযই রহিত্ িশয়শে শ্রীরামকৃষ্ণ হবর্য়ক বা ত্াাঁর বদনালা 
হবর্য়ক বহু কহবত্া। শ্রীরামকৃশষ্ণর বাাী ও আদেথশক নবাম্বল কশর কহবরা ঢিষ্টা কশরশেল নবেহয়ত্ 
সমাশর্জর মুহক্তমশের সন্ধাল করশত্। বাংাা সাহিশত্যর শ্রীরামকৃষ্ণ হবর্য়ক এই সকা কহবত্ার নলুসন্ধাল ও 
ত্ার ধারালুসৃহত্ বাথাাই আশাািয প্রবশন্ধর উহিষ্ট। 

সূিকেব্দ  

শ্রীরামকৃষ্ণ হবর্য়ক বাংাা কহবত্া, সমকাা, পরবত্থীকাা, ত্রবহিরিকয  
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কহবত্া মালব মশলর আত্মগত্ ভাবলার সূে প্রহত্ফাল।‘আপল িশত্ বাহির িশয়’ বাইশর দাাঁড়াশলার এক 
েশদনাাময় হেল্পরূপ িা কহবত্া।  

প্রহসহি আশে আহদ কহব বাল্মীহক ঢরৌঞ্চ হমরু্শলর হবশয়াগ বযর্ায় কাত্র িশয় প্রর্ম কহবত্ার ঢলাক 
উচ্চারল কশরহেশাল। ‘বাল্মীহক প্রহত্ভা’র গীহত্ লাশটয এর উশেখ্ পাওয়া র্ায় – 

মা হলর্াদ প্রহত্ষ্ঠাং ত্বমগম োশ্বত্ীীঃ সমাীঃ 
র্ৎ ঢরাঞ্চ হমরু্লা ঢদ কমবধীীঃ কামশমাহিত্ম্। 
কী বহালু আহম, একী সুাহাত্ বাাী ঢর। 
হকেু লা র্জাহল ঢকমশল  ঢর্ আহম প্রকাহেলু 

ঢদবভার্া, 
এমল কর্া ঢকমশল হেহখ্লু ঢর। 

পুাশক পুহরা মল প্রাা, মধু বরহর্া শ্রবশা, 
এহক ! হৃদশয় একী এ ঢদহখ্ ! 

ঢ ার নন্ধকার মাশে একী ঢর্জযাহত্ ভার। 
আবার ! করুলা এককার এক। 

হবশ্ব কহব রবীন্দ্রলার্ ঠাকুরশক উিৃত্ করশা ‘কহবত্া’ ঢর্ল - 
‘প্রাশলর বাসলা প্রাশলর আশবগ রুহধয়া রাহখ্শত্ লাহর’। 

র্জীবলালদনা দাশের মন্তশবয – ‘ সকশাই কহব লয়, ঢকউ ঢকউ কহব’। 
সমাশাািকশদর মশে্ নপহরিার্থ নবেযাম্ভাবী বাাীহবলযাসই কহবত্া। রবীন্দ্রলাশর্র মশত্, কাশবযর মাধযশম 

কহব হলশর্জশক আত্মপ্রকাে  করশবল। ত্াাঁর ভার্ায়, আত্মপ্রকাে করবার র্জলয ত্ার হৃদয় সবথদা বযগ্র িইয়া 
আশে। কাশবযর মশধয মালশবর ঢসই আত্মপ্রকাশে্র ঢিষ্টা কর্হঞ্চৎ সফাত্া াাভ কশর; কাশবযর মর্থাদাই ত্াই। 
আত্মপ্রকাশের নর্থই এই, আমার ঢকালটা ঢকমল াাশগ ত্ািা প্রকাে করা’।২ 

বাা র্ায় মালুশর্র নন্তশরর নলুেশলর (সামালয সমশয়র) নলুভূহত্র হলবথাহিত্ েব্দ মাাায় েশদনাাবি 
বহিীঃপ্রকাে হকংবা মালুশর্র নন্তশরর হবশের্ মূহুশত্থর ঢকাশলা নুভূহত্ র্খ্ল হলধথাহরত্ েব্দমাাায় সুহবলযস্তভাশব 
(েশদনাাবি) হাহপবি িয় ত্খ্ল ত্াশক কহবত্া বাা িয়।

৩ 
সাহিত্য সমাশাািক হরশস্টাফার কডওশয়া, ত্াাঁর ইাুউেযাল এন্ড হরয়যাহাহট (১৯৩৭) বইশয় আধুহলক 

কাশবযর ত্রবহেষ্টয আশাািলা করশত্ হগশয় সাত্হট উপাদশলর কর্া উশেখ্ কশরশেল। এগুহা িা – 
ক) কাবয েশদনাাময়। 
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খ্) কাবয নলুবাদ করা কহঠল। 
গ) কাবয রু্হক্ত হলরশপে। 
 ) কাবয েব্দ হলশয় গহঠত্। 
ঙ) কাবয ন- প্রত্ীক ধমথী। 
ি) কাবয মূত্থ। 
ে) কাবয লাদনাহলক আশবগ উিীপক। 

৪ 
প্রখ্যাত্ সাহিত্য সমাশাািক কুন্তা িশটাপাধযায় ত্াাঁর রূপ রীহত্ ও নলযালয প্রসঙ্গ গ্রশে কহবত্ার গঠল 

রূশপর ঢর্ প্রিহাত্  
সারাীহট হদশয়শেল ঢসহট িা 

কহবত্া 

মন্ময় / গীহত্ কহবত্া 
(Subjective / Lyrical) 

ত্ন্ময় / বস্তুহলষ্ঠ কহবত্া 
(Objective / Impersonal) 
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এবার আসা র্াক কহবত্ায় শ্রী রামকৃষ্ণ প্রসশঙ্গ। শ্রী রামকৃষ্ণ হলশর্জ  কহবত্া লা হাখ্শাও ত্াশক ঢকন্দ্র 

কশর বহু কহবত্া  রহিত্ িশয়শে।  
শ্রী রামকৃষ্ণ েত্বাহর্থকী উপাশে রবীন্দ্রলার্ শ্রী রামকৃষ্ণ সম্বশন্ধ একহট েুদ্র বাংাা কহবত্া ঢাশখ্ল। 

কহবত্াহটর মশধয রামকৃশষ্ণর র্জীবল সাধলা ও হবশ্ববাাী এবং মশলার্জগশত্র ধশমথহত্িাশস ত্াাঁর বশরায ভূহমকা 
নলবদযভাশব প্রকাহেত্ িশয়শে। 

পরমিংস রামকৃষ্ণশদব 
 বহু সাধশকর 
  বহু সাধলার দ্বারা 
 ঢধয়াশল ঢত্ামার 
  হমহাত্ িশয়শে ত্ারা 
 ঢত্ামার র্জীবশল 
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  নসীশমর াীাা পশর্ 
 লূত্ল ত্ীর্থ 
  রূপ হলা এ র্জগশত্; 
 ঢদে হবশদশের 
  প্রাাম আহলা টাহল 
 ঢসর্ায় আমার 
  প্রাহত্ হদাাম আহল। 
কহবত্াহটর রবীন্দ্রলার্-কৃত্ ইংরাহর্জ  রূপান্তর 
 To the Paramhansa  
  Ramakrishna Deva 
 Diverse courses of worship 
 From Varied springs of fulfillment  
 Have mingled In your meditation.  
 The manifold revelation of the joy of the infinite. 
 Has given form to a shrine of unity In your life 
 Where from far and near arrive salvatations 
 To which I join my own . ৬ 
স্বামী হবশবকালশদনার বাাী ও রিলা:- র্ষ্ঠ খ্ন্ড ঢত্ উশেহখ্ত্ ‘গাই গীত্ শুলাশত্ ঢত্ামায়’ কহবত্াহট 

স্বামীর্জী হাশখ্হেশাল ১৮৯৪ এর গ্রীষ্ম ঋতু্শত্ আশমহরকায় বশস – 
গাই গীত্ ঢোলাশত্ ঢত্ামায় 
“ঢমরুত্শট হিমালীপবথত্ 
ঢর্ার্জল ঢর্ার্জল ঢর্ হবস্তার 
নভ্রশভদী হলরভ্র আকাশে 
েত্ উশঠ িূড়া ত্ার 

েকমহক উশঠ হিমহোা 
েত্ েত্ হবর্জাী প্রকাে 
উত্তর আয়শল হববস্বান্, 
একীভূত্ সিস্র হকরা, 
ঢকাহট বজ্রসম করধারা 
োশা র্শব ত্ািার উপর 
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েৃশঙ্গ েৃশঙ্গ মুহেথত্ ভাস্কর, 
গশা িূড়া হেখ্র গহ্বর 

হবকট হললাশদ খ্শস পশড় হগহরবর 
স্বপ্নসম র্জশা র্জা র্ায় হমশা 

সবথ বৃহত্ত মশলর র্খ্ল 
একীভূত্ ঢত্ামার কৃপায়, 
ঢকাটী সূর্থ নত্ীত্ প্রকাে, 
হিৎসূর্থ িয় ঢি হবকাে, 

গশা র্ায় রহব, েেী, ত্ারা, 
আকাে পাত্াা ত্াাত্া, 
এ ব্রহ্মাণ্ড ঢগাষ্পদ সমাল। 

... ... ... 
লর্ হৃদশয়র ত্েী র্ত্ 
খু্শা র্ায় সকা বন্ধল, 
মায়া ঢমাি িয় দূর, 

বাশর্জ ত্র্া নলািূত্ ধ্বহল-ত্ব বাাী- 
শুহল সসম্ভ্রশম দাস ত্ব প্রস্তুত্ র্ত্ 

সাহধশত্ ঢত্ামার কার্জ- 
আহম বত্থমাল 

নলন্ত ব্রহ্মান্ড গ্রাহস র্শব 
প্রাশয়র কাশা, 

জ্ঞাল ঢজ্ঞয় জ্ঞাত্া ায়, 
নােল নত্কথ র্জগৎ, 

লাহি র্াশক রহব েেী ত্ারা, 
ঢস মিাহলবথাল, লাহি করল কারল, 
মিা নন্ধকার ঢফশর নন্ধকার বুশক, 

আহম বত্থমাল’। 
... ... ... 

আহম আহদ কহব 
মম েহক্ত হবকাে রিলা 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৪ র্থ  ব র্থ ,  ৩ য়  সং খ্যা ।  ৮ ই  ভা দ্র  ১ ৪ ২ ৫ ,  ২ ৫ ঢে  আ গ স্ট  ২ ০ ১ ৮ । পৃ ষ্ঠা  137 

র্জড় র্জীব আহদ র্ত্ 
আহম কহর ঢখ্াা েহক্ত রূপ মম মায়া সশল 
একা আহম িই বহু ঢদহখ্শত্ আপল রূপ’। 

আহম আহদ কহব, 
মম েহক্ত হবকাে রিলা 
র্জড় র্জীব আহদ র্ত্ 
মম আজ্ঞাবশা 

বশি েঞ্ঝা পৃহর্বীর উপর 
গশর্জথ ঢম  আপহল হললাদ, 
মৃদুমদনা মায়-পবল 

আশস র্ায় হলীঃশ্বাস-প্রস্বাসরূশপ; 
োশাা েেী হিম করধারা 

ত্রুাত্া কশর আচ্ছাদল ধরাবপু 
ঢত্াশা মুখ্ হেহের মাহর্জথত্ 

ফুে ফুা রহব পাশল।’ ৭ 
“আমরা র্জাহল হবশবকালদনা কহব হেশাল। ঢসহদক ঢর্শক হবশবকালশদনার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ‘আহদ কহব’। 

শ্রীরামকৃশষ্ণর কহবত্ারই নলযত্র প্রয়াস হবশবকালদনার কহব হৃদয়। হবশবকালশদনার ধযাল ঢলশরিক শ্রীরামকৃষ্ণ 
এখ্শল ঢবদাশন্তর হদক হদশয় ‘আহদ কহব’ – সব সৃহষ্টর পরপাশর ‘ঢস্ব মহিহি’ হবরাহর্জত্ পরব্রে, র্াাঁর হসসৃোর 
– াীাাত্রশঙ্গ র্জগশত্র নভূযদয়।” ৮ 

আবার শ্রী রামকৃশষ্ণর ঢদিবসাশলর পর আর এক নশাাক সামালয মলীর্ী  মযাক্সমুাাশরর মশল িশয়শে:  
“He was a poet, an enthusiast, or if you like, a dreamer of dreams.”, ‘হত্হল হেশাল 

কহব, ঢপ্ররাাদাত্া নর্বা র্হদ আপলারা পেদনা কশরল ঢত্া বাশত্ পাশরল স্বপ্নদ্রষ্টা।’ ৯ 
সমসামহয়ক পহরিককা ‘হবশ্ববালী’ঢত্ ত্রিরিক ১৩৪৫ শ্রীরামকৃষ্ণ হবর্য়শক ঢর্ কহবত্া পাওয়া র্ায়, ঢসহট িা- 

“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমিংসশদব 
পূাথিন্দ্র ঢদ উদ্ভটসাগর 

আহবভথাব – েকাব্দ ১৭৫৭ 
বঙ্গাব্দ – ১২৪২, ৬ ই ফাল্গুল, বুধবার, শুক্লা হদ্বত্ীয়া 

পূর্ব্থ ভাদ্রপদ – লেরিক, কুম্ভরাহে, কুম্ভাগ্ন, হসহিশর্াগ, বাাব –করল 
খৃ্ষ্টাব্দ ১৮৩৬, ১৭ ঢফব্রুয়ারী 
হত্শরাভাব – েকাব্দ ১৮০৮ 
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বঙ্গাব্দ ১২৯৩, ৩১ শ্রাবা, রহববার পূহাথমা 
খৃ্ষ্টাব্দ ১৮৮৬, ১৪ আগস্ট (রাহরিক ২।।০ টা িইশত্ ৩ টার মশধয, নত্এব ইংশরর্জী মশত্ ১৬ই আগস্ট) 

োশক বশররু্বাহর্জ হেহত্ পহর গহলশত্ ফাল্গুশল েত্রু মাশল 
ঢদব শ্রীরামকৃষ্ণীঃ কাস হবল্গশল কুম্ভরাশেৌ বুধাশি। 

শুক্লায়াং ব্রেহত্র্যাং সমর্জহল ভুবশলি ত্রবক পাশভ িলাকং 
র্াত্ োশক িষ্ট েূলযাহি েহেরু্হর্জরশবৌ 

শ্রাবশা ির্জযাহগ্নমাশল । 
১০ 

রবীন্দ্র সমকাাীল কহব সমাশর্জর মশধয কহব ঢমাহিত্াাা মরু্জমদার ত্াাঁর ‘পাে’ কহবত্াহটর উপসংিাশর 
রামকৃশষ্ণর প্রহত্ প্রহত্ হলশবদল কশরশেল – 

“ঢত্ামাশর স্মহরাু আহর্জ র্জীবশলর সায়াহ্ন ঢবাায় ঢি হববাগী! হিদুনা বহা পহরিয় হদশা বার বার- (পােীঃ 
হবস্মরাী)” 

হবিার কশর ঢদখ্া র্ায় কহবত্াহট দােথহলক সন্নযাসী ঢোশপল িাওয়াশরর উশিযশেয রহিত্ িশাও 
কহবত্াহটশত্ শ্রী রামকৃশষ্ণর ভাব ও আদেথ স্পষ্ট।ত্াোড়া ত্াাঁর মৃতু্য ও লহিশকত্া, লব ত্ীর্থঙ্কর প্রভৃহত্ 
কহবত্ায় রামকৃষ্ণ ভহক্তর পহরিয় ঢমশা। 

কহব ঢমাহিত্াাা মরু্জমদাশরর হলশর্জশক লাহস্তক বাশাও মশল প্রাশল রামকৃষ্ণ আদশেথ হবশ্বাসী হেশাল। 
ঢমাহিত্াাশার হবহবধ প্রবন্ধ গ্রশের নন্তভুথক্ত ‘শ্রীরামকৃষ্ণ ও হবশবকালদনা’ প্রবন্ধহট হবশের্ উশেশখ্র দাবী 
রাশখ্। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বশন্ধ ঢমাহিত্াাা হাশখ্শেল- 

“আবত্ারবাশদ হবশ্বাস র্াক আর লাই র্াক – ত্ািাশদর সংখ্যা নল্প।. . . . . সবথপ্রকার নহভমাল ও 
স্বার্থসংস্কার মুক্ত িইয়া হর্হলই এই মিাপুরুশর্র সমীপবথত্ী িইশবল, ত্াাঁিারই প্রত্ীহত্ িইশব ঢর্ এই 
লরশদিধারী ‘বযহক্ত’ আর সকা বযহক্ত িইশত্ স্বত্ে; এ ঢর্ল এক  মিােহক্ত ও মিাসশত্যর প্রকাে; হবশ্ব 
রিশসযর নন্ীঃস্থা িশত্ উৎসৃষ্ট, কাা ও মিাকাশার সং শর্থ উৎহেপ্ত একহট ঢর্জযাহত্সু্ফহাঙ্গ ভূত্- ভহবর্যত্-
বত্থমাল-সমগ্র কাা ধারায় ইিাশক প্রসাহরত্ কহরয়া ঢদহখ্শত্ লা পাহরশা ইিার আয়ত্ল সমযক দৃহষ্টশগাির িয় 
লা। ১১ 

কহব ঢেখ্র কাহা দাস রায় উশদ্বাধল ফাল্গুল ১৩৪২ সংখ্যায়-‘রু্গগাশন্তরর রামকৃষ্ণ’ লাশম এবং উশদ্বাধল 
ঢপৌর্ ১৩৪৯ সংখ্যায় ‘স্বামী হবশবকালশদনার বাাী’ লাশম প্রবন্ধ রিলা কশরশেল। র্া ত্াাঁর রামকৃষ্ণ প্রীহত্রই 
পহরিায়ক। হত্হল ‘সদনাীপল’ পহরিককায় ‘হবশলকালদনা’ লাশম একহট কহবত্া রিলা কশরল র্ার একাংশে শ্রী 
রামকৃশষ্ণর প্রহত্ শ্রিা প্রকাহেত্ িশয়ে- 

“সন্নযাসী সাহর্জশা বশট, রহিশা লা পবথশত্ কালশল 
বহসশা লা ধুহল জ্বাহা মৃগ িমথাসশল 

ত্রগহরক সম্বা ঢর্াগী র্ত্ দুীঃখ্ কহরশত্ িরা 
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পারহল সকহা হলশর্জ এশক এশক কহরশা বরা।” ১২ 
কহব করুাাহলধাল বশদনাযাপাধযায় ত্াাঁর ‘েত্লরী’ কাবয গ্রশের নশলকগুহা কহবত্ায় শ্রীরামকৃশষ্ণর প্রহত্ 

ত্াাঁর ভহক্তর ত্রলশবদয সাহর্জশয়শেল। ত্ার ‘দহেশাশ্বর’ কহবত্ায় শ্রী রামকৃশষ্ণর সাধলার কর্া হাশখ্শেল 
এইভাশব- 

“জ্ঞালরশম সূে িশয় পহরাত্ ভহক্তর নমৃশত্ এই হিত্ত শুহিকারী দীো ঢমারা ঢপশয়হে হলভৃশত্।” ১৩ 
কহব কুমুদরঞ্জল মহেশকর কাশে শ্রীরামকৃষ্ণ ঢর্ল লরলারায়া। ১৩৪২ সাশার ফাল্গুল সংখ্যার  উশদ্বাধল 

পহরিককায় ত্াাঁর শ্রী রামকৃষ্ণ’ লাশম একহট কহবত্া প্রকাহেত্ িয়- 
“গদা হক েঙ্খ ির লা ধহর তু্হম লরলারায়া। 

হবশ্ববাসীর বুশকশত্ ঢপশত্ে ঢত্ামার পদ্মাসল।” ১৪ 
১৩৪৫ খ্রীষ্টাশব্দ উশদ্বাধল পহরিককার আহশ্বল সংখ্যায় ‘দহেশলশ্বর’ লাশম ও ১৩৭০ সাশার ঢপৌর্ সংখ্যায় 

ত্া ‘উশদ্বাধল’এ ‘স্বামী হবশবকালদনা’ লাশমর কহবত্া হত্হল প্রকাে কশরল।  
কহব র্ত্ীন্দ্রশমািল বাগিী ‘উশদ্বাধল’ পহরিককার ১৩৪২ এর ফাল্গুল সংখ্যায় হাশখ্শেল –  

“এপাশর ওপাশর নমৃশত্র ঢসতু্ বাাঁহধয়া হগয়াশে র্ারা 
তু্হম ত্ািাশদরই সাধলার নগ্রাী।” ১৫ 

কহব সমাশাািক সর্জলীকান্ত দাস বহু প্রহত্হষ্ঠত্ বযহক্তশত্বর সমাশাািলা করশাও নন্তশর নন্তশর হেশাল 
রামকৃষ্ণ নলুরাগী। রামকৃষ্ণশদব সম্পশকথ হত্হল হাশখ্শেল – 

“লরশদশি নবত্ীলথ একাধাশর কৃষ্ণ আর রাম।”  ১৬ 
কহব বুিশদব বসু ধমথ হবর্শয় হেশাল নহবশ্বাসী হকন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভাশব ত্াাঁর ঢের্ বয়শসর 

কহবত্াগুহাশত্ আহবশ্বাস ঢর্শক হবশ্বাশসর সারাীশত্ উশত্তারশলর প্রশিষ্টা ঢদখ্া র্ায়।  
“প্রবৃহত্তর নহবশচ্ছদয কারাগাশর বহদনা কহব রশিে আমাশর 
হলমথম হলমথাত্া মম। এ ঢকবা আলদনা ঢত্ামার।” ১৭ 

কহব সমর ঢসশলর ‘গৃিস্থ হবাাপ’ রশয়শে ভক্ত হৃদশয়র করুল আশবদল- 
“র্হদ বা পাঠাশাা পৃহর্বীশত্ 

ত্শব ঢকল হদশা এত্ বযর্থত্া ঠাকুর।” ১৮ 
কহব র্জীবলালদনা দাস ‘হবশবকালদনা’ লাশম একহট কহবত্ায় হাশখ্শেল- 

“আহসশা সবযসািী 
ঢকাদশন্ড ত্ব লব উোশস লাহিয়া উহঠা প্রািী। ১৯ 

কহব নহময় িরবত্থী ত্ার ‘সংগহত্’ কহবত্ায় ত্াাঁর হবশ্বাসশক শ্রী রামকৃশষ্ণর িরাত্শা নপথল কশরশেল:  
“ঢোশড়া িাওয়া আর ঐ ঢপাশড়া দরর্জাটা 

ঢমাাশবল হত্হল ঢমাাশবল।” ২০ 
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এোড়া এই সময় কাশার দুর্জল বযহক্তশত্বর লাম হবশের্ভাশব উশেখ্য। এরা শ্রীরামকৃশষ্ণর কৃপায় ত্াাঁশক 
হলশয় কহবত্া রিলা কশরহেশাল। এশদর একর্জল িশাল ভক্ত-ত্রভরব হগহরেিন্দ্র ঢ ার্। ত্াাঁর রহিত্ কহবত্াহটর 
লাম ‘শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ’। কহবত্াহটর প্রর্মাংেহট হলশি ঢদওয়া িশাা –  

“সকামঙ্গাময়       পূাথ হবরাহর্জত্ 
ঢপ্রশমর আধার ! 

হলহবথকার, ির্থ ঢোক-বাসলা-বহর্জথত্ 
জ্ঞাল দীপ্ত মূহত্থ মহিমার ! 
পদশরাু বহহ্নত্ গঙ্গার 

হলমথা –নহলা স্বশগথ র্াাঁর, 
উজ্জ্বা হবমাকাহন্ত,       ত্াহপত্ বশলর োহন্ত 

িরশা িরা ধরা ভার। 
েরলয বশরলয আত্মা প্রাময সবার। 

২১ 
আশরকর্জল িশাল রসরার্জ নমৃত্াাা বসু। হত্হল ত্ার ‘শ্রীরামকৃষ্ণ’ কহবত্ায় হাশখ্শেল – 

“র্জয় র্জয় রামকৃষ্ণ               নহত্েয় শুভাদৃষ্ট 
কহর দৃহষ্ট লর ঢদশি িহর লারায়ল। 

শুহার কাুর্ রার্জয          এ কর্া লা কহর গ্রািয 
ঢকাল রু্শগ বারবার আমার ধযাল।”  ২২ 

এভাশব রামকৃষ্ণ ভাবাদশেথর একহট ধারা বাংাা সাহিশত্যর একহট ফল্গুরূশপ বাংাা সাহিত্যর কহবত্াশক 
হসহঞ্চত্ কশরশে। হবংে েত্াব্দীর প্রর্মাশধথ, বা হবংে েত্াব্দীর হদ্বত্ীয়াশধথ সমালভাশব বিমাল। সম্পাদক স্বামী 
পূাথাত্মালদনা সম্পাহদত্ ‘রু্গপুরুর্ শ্রীরামকৃষ্ণ’ গ্রশে র্াাঁশদর কহবত্া সংকহাত্ িশয়শে ঢর্গুহাশত্ ত্াহাকা ও 
প্রর্ম কশয়কহট পংহক্ত লীশি ঢদওয়া িা – 

রবীন্দ্রলার্ ঠাকুশরর ‘পরমিংস রামকৃষ্ণশদব’-  
 “বহু সাধশকর  
  বহু সাধলার ধারা 
 ঢধয়াশল ঢত্ামার  
  হমহাত্ িশয়শে ত্ারা।” ২৩ 
হদাীপ কুমার রায় এর ‘শ্রীরামকৃষ্ণ’- 

“ঢত্ামাশর প্রাাম হির নহভরাম শ্রী রামকৃষ্ণ রু্গাবত্ার 
িরশর্ ঢবদশল েয়শল স্বপশল মা হবলা ঢর্ হকেু র্জাশলহল আর 
দু িাশত্ ঢকবা হবাাশা নমা, র্জগন্মাত্ার মিাপ্রসাদ 
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দুহায়া মায়ায় ভুহায়া ধরায় হোাম আমরা র্ািার স্বাদ।” ২৪ 
সাহবরিকী প্রসন্ন িশটাপাধযায় এর ‘শ্রী রামকৃষ্ণ’- 

“রু্শগ রু্শগ শুহল মিামালশবর নমর কীহত্থ গাাঁর্া, 
রু্শগ রু্শগ লর ঢদবত্া িইা ত্পির্থা কহর, 
হলহখ্া হবশ্ব  সম্ভ্রমভশর ঢলায়াইা ঢর্র্া মার্া 

বাংাা ঢদশের ঢসই মাহটশত্ নমৃত্ পশড় েহর।” ২৫ 
কুমুদরঞ্জল মহেশকর ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’- 

“দুষৃ্কহত্গশা লাহেশত্, কহরশত্ সাধুর পহররিকাা, 
শুশলহে আমরা রু্শগ রু্শগ ঢির্া এশসশেল ভগবাল। 

গদা হক েঙ্খির লা ধহর, তু্হম লরলারায়ল, 
হবশ্ববাসীর বুশকশত্ ঢপশত্ে ঢত্ামার পদ্মাসল’। 

কাহাদাস রায় এর ‘রু্গরু্গান্তশরর রামকৃষ্ণ’- 
আহর্জ িশত্ েত্বর্থ আশগ 

বশঙ্গর র্জীবলাকাে উর্জহায়া আরহক্তম রাশগ 
হৃদয়-উদয়ািশা ঢদখ্া হদা ত্ব পূাযেটা, 
ঢসহদল র্জলারশলয উশঠাহলশকা কাকাীর  টা 

ঢত্ামার বরা ত্শর।” ২৭ 
র্ত্ীন্দ্রশমািল বাগিীর ‘রামকৃষ্ণশদব’- 

“এপাশর ওপাশর নমৃশত্র ঢসতু্ বাাঁহধয়া হগয়াশে র্ারা, 
তু্হম ত্ািাশদরই সাধলার নগ্রাী; 

দুীঃখ্পীহড়ত্ ধরলীর বুশক কাাঁশদ র্ারা হদোিারা 
সহপয়া ত্াশদর আোর সজ্জীবলী, 
লাহদনাত্ ঢিাশখ্ ঢদখ্াইশা পরপার 

ঢি ঢদব ঢত্ামার িরশা লমস্কার।” ২৮ 
সাম্প্রহত্ক বত্থমাশল শ্রী রামকৃষ্ণ হবর্শয় হবশ্বশদব মুশখ্াপাধযায় এর ‘গঙ্গা’, বহহ্ন কুমারী ভটািাশর্থযর 

‘ঢসই ঢিাখ্’, মায় ঢগাস্বামী’র ‘আমার র্া আশে’, ঢদবী রায় এর ‘এই ত্ার পূশর্জা’, পারহমত্া ঢভৌহমক এর 
‘আশাা’, ব্রত্ িরবত্থীর ‘রামকৃষ্ণর খ্ড়ম’, ভহক্তপদ পাা-এর ‘প্রার্থলা’, ঢেৌহভক িশটাপাধযাশয়র ‘ঢত্ামার 
কৃপায়’, তু্র্ার ভটািাশর্থযর ‘স্বপ্ন’, স্বামী হবশ্বহধপালদনা’র ‘সাপুশড়’, রহব গশঙ্গাপাধযাশয়র ‘ঢত্ামার সশঙ্গ কর্া’, 
ত্ারাপ্রসাদ সাাঁত্রার ‘হমাল’, বুিশদব বশদনাযাপাধযায়-এর ‘শ্রীরামকৃষ্ণ’, ঢদবােীর্ পাঠক-এর ‘ত্ব কর্ামৃত্ম’, 
ঢসামলার্ ভটািাশর্থযর ‘ঢদশর গ্রাশম একহদল’, নরূপ কুমার িশটাপাধযায়-এর ‘ঢত্ামার মুক্তধারা’, সুমল কুমার 
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লাশয়ক-এর ‘উপাহি’, হমালকাহন্ত দত্ত’র ‘হেবরঞ্জলী কহবত্াগুচ্ছ’, হবশ্বরূপ ঢ াশর্র ‘সমুদ্র মেল’, স্বামী 
কৃপাকরালদনা’র ‘ভাশাা ঢর্ বাসশব ঢত্ামায়’, সুপ্তা পাা-এর ‘ঢত্ামার নশপোয়’, সশরার্জ সযালযাা-এর ‘শ্রী 
রামকৃষ্ণ স্তবাস্টকম্’, প্রবহজ্রকা সদ্ভাব প্রাাা’র ‘শ্রীরামকৃষ্ণ’, শুভকাহন্ত ঢদ’র ‘শুধু একবার’, কালাইাাা 
র্জালা’র ‘লেরিকর্জাত্’, হিন্ময়ী প্রসন্ন ঢ ার্-এর ‘িাহব’, ঢরাু পদ ঢ ার্-এর ‘আমার প্রর্ম আশাা’, ত্ন্ময় ধর-
এর ‘ঢসই হেশুহট’, হবমশাদুনা দত্ত-এর ‘আত্মর্াহর্জ’, হবমাল গুি-এর ‘আর একবার’, নসীম কুমার 
মুশখ্াপাধযায়-এর ‘হলরাময়’ স্বামী নমৃত্াপূাথালদনা’র ‘শ্রীরামকৃষ্ণ’, নশোক ঢসল-এর ‘বাহড় হফরহে’, স্বামী 
ত্শপাব্রত্ালদনা’র ‘ঈশ্বর হববত্থলরূপী’, সৃ্মহত্ কাা আিার্থ’র ‘প্রত্ীো’, হবাাস বসু’র ‘ঐশ্বর’, উৎপা দাশসর 
‘পদধ্বহল’, বুিশদব রায়-এর ‘কর্ামৃশত্র ঢপ্ররলায়’, সমশরে মন্ডা-এর ‘িাত্ খ্াহল ত্াাঁর’, হবপ্লব ঢসল গুপ্ত-
এর ‘ঠাকুর ঢত্ামায়’, স্বামী ঋত্ালদনা–র ‘ঢকরাইহসস’ নহগ্ন বসু’র ‘আশে ঢত্া িাত্ খ্াহল’ কহবত্াগুহা স্বামী 
ঋত্ালদনা সম্পাহদত্ শ্রী রামকৃষ্ণ : হিন্তশল ও মলশল – ঢত্ স্থাল ঢপশয়শে ‘কহবত্াঞ্জহা’ রূশপ। 

বত্থমাশল বাংাা ঢদশের ঢর্সব কহব শ্রী রামকৃষ্ণশক হলশয় কহবত্া রিলা কশরশেল ত্ারা িশাল – সহফয়া 
কামাা, এস এম র্জাহাম, ঢমিবুব রিমাল প্রমুখ্। এোড়া ‘উশদ্বাধল’, ‘হবশ্ববালী’, ‘ত্ত্ত্বমহস’, ‘হলশবাধত্’র মত্ 
পহরিককাগুহাশত্। শ্রীরামকৃশষ্ণর প্রহত্ কহবত্া রিলা কশর বহু কহব ত্াশদর নন্তশরর শ্রিা থয হলশবদল কশর 
িশাশেল। ঢকউ ঢকউ ত্াশক সমূ্পাথ ঢদবত্া হিসাশব বাথাা করশেল। আবার কাশরার ঢাখ্াশত্ হত্হল নবত্ার, 
কাশরার কাশে হত্হল হপতৃ্তু্ায। প্রায় সব কহবত্াশত্ই হৃদশয়র ‘বযকুাত্া’ ও ‘আহত্থ’ ত্ার িরশা হলশবহদত্ 
িশয়শে। প্রাসহঙ্গকভাশব শ্রীরামকৃষ্ণ হবর্য়ক সমস্ত কহবত্াশক নত্যন্ত উচ্চ সাহিত্যগুা সমৃি বাা ঢর্শত্ পাশর 
লা। হকেু হকেু কহবত্া সাহিত্য গুা সমৃি িশাও নহধকাংে কহবত্াই আন্তহরক আশবশগর বহিীঃপ্রকাে মারিক। 

উশেখ্সূরিক: 
১। ঠাকুর রবীন্দ্রলার্, রবীন্দ্র রিলাবাী, প্রর্ম খ্ন্ড, হবশ্বভারত্ী, কাকাত্া-১৭, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ / ১৩৪৭ 

বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা – ২২১-২২২ 
২। ঠাকুর রবীন্দ্রলার্, রবীন্দ্ররিলাবাী, নষ্টমখ্ন্ড, হবশ্বভারত্ী, কাকাত্া-২, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ / ১৩৫৭ 

বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৪৫৯ 
৩। রিমাল বহদউর, সাহিত্য সংজ্ঞা নহভধাল, হবশ্ববঙ্গীয় প্রকােল, কাকাত্া -০৪, ২০১৩, পৃষ্ঠা-৭৭ 
৪। ঐ, পৃষ্ঠা – ৭৭ 
৫। িশটাপাধযায় কুন্তা, সাহিশত্যর রূপ-রীহত্ ও নলযালয প্রসঙ্গ, রত্নাবাী, কাকাত্া-০৯, শ্রাবা 

১৪০২/আগস্ট ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৩২ 
৬। ঠাকুর রবীন্দ্রলার্, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী হবশবকালদনা, রামকৃষ্ণ হবশবকালদনা আশ্রম, িাওড়া, ৮ই র্জালুয়ারী, 

১৯৯৪, পৃষ্ঠা–২১-২২ 
৭। ঢ ার্ প্রাবরঞ্জল, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংাা সাহিত্য, করুলা প্রকােলী, কাকাত্া-৯, আহশ্বল ১৩৮২, পৃষ্ঠা–

৫১, ৫২, ৫৩ 
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৮।  ঐ, পৃষ্ঠা- ৫৩ 
৯।  ঐ, পৃষ্ঠা- ৫৭ 
১০  লাগ নলথব, শ্রীরামকৃষ্ণ িিথা ১৮০র নহভমুশখ্, সূরিকধর, কাকাত্া-০৩, ৬ই ঢম ২০১৫, ২২ ঢে ত্রবোখ্ 

১৪২২, পৃষ্ঠা– ৩৫ 
১১।  ঢিৌধুরী সুশবাধ, রামকৃষ্ণ-হবশবকালদনা সাহিত্য, সাহিত্য হবিার, কাকাত্া-০৯, ১াা র্জালুয়ারী ২০০৮, 

পৃষ্ঠা– ৫১। 
১২।  ঐ, পৃষ্ঠা -৫২ 
১৩।  ঐ, পৃষ্ঠা -৫২ 
১৪।  ঐ, পৃষ্ঠা -৫২ 
১৫।  ঐ, পৃষ্ঠা -৫২ 
১৬।  ঐ, পৃষ্ঠা -৫৩ 
১৭।  ঐ, পৃষ্ঠা -৫৩ 
১৮।  ঐ, পৃষ্ঠা -৫৩ 
১৯।  ঐ, পৃষ্ঠা -৫৪ 
২০।  ঐ, পৃষ্ঠা -৫৪ 
২১।  ঢদ হবশ্বলার্, শ্রীরামকৃষ্ণ সৃ্মহত্, সাহিত্যম্, কাকাত্া-৭৩, ১াা নগ্রিায়া ১৩৮০, পৃষ্ঠা-৯ 
২২।  ঐ, পৃষ্ঠা-১২ 
২৩।  পূাথাত্মালদনা স্বামী, রু্গপুরুর্ শ্রীরামকৃষ্ণ, উশদ্বাধল কার্থাায়, কাকাত্া-০৩, ২৯ঢে ঢম ১৯৯৮, পৃষ্ঠা–

২০৩ 
২৪।  ঐ, পৃষ্ঠা -২০৪ 
২৫।  ঐ, পৃষ্ঠা -২০৫ 
২৬।  ঐ, পৃষ্ঠা -২০৬ 
২৭।  ঐ, পৃষ্ঠা -২০৭ 
২৮।  ঐ, পৃষ্ঠা -২০৮ 
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মঙ্গা কাশবয বাথহবশের্ : একহট পর্থাশাাচলা 
 

প্রাবহিক পহরহচহত্ 

 
হেবেঙ্কর ঢচৌধুরী 

গশবর্ক(এম.হফা.), বাংাা হবভাগ 
বধথমাল হবশ্বহবদ্যাা, পহিমবঙ্গ, ভারত্ 

 
সারসংশেপ 

বাথহবশের্ িা নলয বাথ বা র্জাহত্র প্রহত্ হবশের্। এই হবশের্ সমাশর্জ চরম সংকট আলশত্ পাশর। 
মধযরু্শগর বাংাা সাহিশত্য নলযত্ম ধারা মঙ্গা কাশবয ত্ৎকাাীল সমশয়র  বাথ হবশেশর্র রূপহট পাওয়া 
র্ায়। ত্রবহদ্ক সমাশর্জ প্রর্ম বলথশভদ্ গশে উশেহিা এবং ত্খ্ল ত্া হিা চার বশাথর মশধয সমীবদ্ধ। এই 
চারবাথ িা ব্রাহ্মা, েহরিকয়, ত্রবেয, শুদ্র।এই বাথশভদ্ গশে উশেহিা শ্রমহবভাগ ও ঢশ্রাী ঢভদ্শক ঢকন্দ্র 
কশর। সমার্জ হবকাশের সশঙ্গ সশঙ্গ লতু্ল লতু্ল হেল্প ঢদ্খ্া হদ্শা, সমার্জ চারবশাথর মশধয সীমাবদ্ধ র্াকা 
লা। লতু্ল লতু্ল বাথ বা র্জাহত্র উদ্ভব িা। মঙ্গা কাশবয লালা বাথ বা র্জাহত্র উশেখ্ আশি। ঢসই বাথ বা 
র্জাহত্ গুহার মশধয সম্প্রীহত্র সম্পকথ র্াকশাও লালা হবশেশর্র সম্পকথ হিা। হলম্ন ঢশ্রাীর র্জাহত্গুহা হবহভন্ন 
ত্রবর্ময মূাক আচরশার হেকার িত্। মঙ্গা কাা্বযশক নবাম্বল কশর ঢসই নলাশাাহচত্ হদ্ক গুহা হলশয়ই 
আশাাকপাত্ করার ঢচষ্টা করা িশয়শি।  

 
সূচক েব্দ 

বাথ বযবস্থার উদ্ভব, বাথবযবস্থার রূপান্তর, বাথহবশের্, প্রহত্ফাল মঙ্গা কাশবয 
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মঙ্গা কাশবয বাথহবশের্ : একহট পর্থাশাাচলা 
                                     হেবেঙ্কর ঢচৌধুরী 

        
মধযরু্শগ পঞ্চদ্ে েত্াব্দী ঢর্শক নষ্টাদ্ে েত্াব্দী পর্থন্ত এই সুদ্ীর্থ চারে বিশর নশলক মঙ্গা কাবয ঢাখ্া 
িশয়শি। এই মঙ্গা কাবযগুহাশত্ ত্ৎকাাীল সমশয় লালা সামাহর্জক হবর্য় ফুশট উশেশি।মধযরু্শগ বাংাা 
সাহিশত্য নলয ধারা নশপো মঙ্গা কাবযগুহাশত্ ত্ৎকাাীল সমাশর্জর িাা চাা ঢবেী ধরা পশেশি। এই 
মঙ্গা কাশবযর হবর্য় গুহা একান্তই বাঙাাীর আবার ঢর্ সমস্ত মালুর্র্জল মঙ্গা কাশবযর র্টলা গুহার ধারক 
ও বািক ত্ারাও পুশরাপুহর বাংাা সমাশর্জর। মঙ্গা কাবযগুহাশত্ ত্ৎকাাীল-বাংাাশদ্শের লালা বাথ বা 
র্জাহত্র উশেখ্ আশি ঢসই সশঙ্গ আশাাচয বাথহবশেশর্রও পহরচয় পাওয়া র্ায়।  
 বাথহবশের্ িা নলয বাথবা র্জাহত্র মালুশর্র প্রহত্ রৃ্াা, নসম্মালর্জলক ও ত্রবর্মযমূাক আচরাশক 
ঢবাঝায়। মধযরু্শগ বাংাায় লালা বাথ বা র্জাহত্র কর্া র্জালা র্ায়। এই র্জাহত্বশাথর মালুর্ গুশাার মশধয 
লালা হদ্ক ঢর্শক সম্প্রীহত্ ঢর্মল হিশাা ঢত্মহল লালা হবশেশর্র কর্াও র্জালা র্ায়। মঙ্গাকাশবয বাথহবশেশর্র 
আশাাচলায় পূশবথ বাঙাাীর বাথ বযবস্থার উদ্ভব, রূপান্তর ও বাথহবশেশর্র দৃ্ষ্টাশন্তর কর্া বাা ঢর্শত্ পাশর।  
    ত্রবহদ্ক সমাশর্জ প্রর্ম বাথশভশদ্র উৎপহি িয়। এই বাথশভদ্ গশে উশেহিা শ্রমহবভাগ ও ঢশ্রাী 
ঢভদ্শক ঢকন্দ্র কশর। ত্রবহদ্ক রু্শগই চতু্থবাথ ব্রাহ্মা, েহরিকয়, ত্রবেয ও েূশদ্রর কর্া র্জালা র্ায়। সমস্ত 
বাথশভশদ্র মূশা হিা শ্রমহবভাগ ও ঢশ্রাীশভশদ্র বহায়াদ্। ত্শব বাথশভশদ্র মূা কারা রশঙর পার্থকয লয় 
শ্রমহবভাগ ও ঢশ্রাীশভদ্। শ্রমহবভাগ ও ঢশ্রাীশভদ্ ক্রশম র্জাহত্শভশদ্র রূপ াাভ কশর। এই র্জাহত্শভদ্ 
ঢর্শকই র্জাহত্ বা বাথহবশের্ শুরু িয়। ঢগাপাা িাাদ্ার র্জাহলশয়শিল “সমার্জ হবকাশের সশঙ্গ সশঙ্গ লতু্ল 
লতু্ল হেল্প ঢদ্খ্া ঢদ্য়। ত্ন্তবায়, কুম্ভকার, ত্াম্রকার, (ঢাৌিকার, কাংসযকার), সূরিকধর, রর্কার, চমথলী 
িাোও আরও লতু্ল হেল্পী ঢদ্খ্া ঢদ্য় - ত্রত্াকার, লাহপত্, ঢধাপা ইত্যাহদ্। লতু্ল লতু্ল কাহরগর ও লতু্ল 
বৃহির্জীবী এই ভাশব বাহেশত্ র্াশক হেল্প ঢকৌেশার ক্রমহবকাশের সহিত্। সমস্ত হেল্পী ঢশ্রাীই  প্রায় 
েূদ্রশদ্র মশধয পহরগহাত্ িয়, শুধু চার বশাথ ত্াই আর কুাাইা লা। সশেি লাই ঢর্ োরীহরক শ্রম রৃ্ায 
হবশবহচত্ িওয়াশত্ ঢশ্রাীশভদ্ ক্রমে বংেগত্ িইশত্ াাহগা। হববাি, আিারাহদ্র হলশর্ধ ইিার মশধয 
রু্জহটশত্ াাহগা।”১ এই ভাশব র্জাহত্ বাথ বযবস্থা গহেত্ িয়। পরবত্থী কাশা লালা হবশের্ও ঢদ্খ্া হদ্শত্ 
র্াশক। গুপ্ত রু্শগ ব্রাহ্মাযত্শের প্রসার িশাও ব্রাহ্মা ও ব্রাহ্মশাত্র র্জাহত্র মশধয ঢর্ হবশের্ পরবত্থী কাশা 
ঢদ্খ্া হগশয়হিা, এই গুপ্ত রু্শগ ত্ার ঢকাশলা ইহঙ্গত্ পাওয়া র্ায় লা। ত্শব পাা রু্শগর আশগ রার্জা েেশঙ্কর 
রার্জত্বকাশা ব্রাহ্মায ও ঢবৌদ্ধ ধশমথর মশধয হবশের্গত্ সম্পকথ হিা। েোঙ্ক ঢবৌদ্ধধমথ হবশরাধী ঢগাো ত্রেব 
হিশাল। এই েোশঙ্কর আমশা এই ব্রাহ্মারা হবশের্ প্রভাব োাী র্জাহত্ হিা। খ্রীষ্টীয় নষ্টম ঢর্শক োদ্ে 
েত্াব্দী পর্থন্ত বাংাায় পাা রার্জরা রার্জত্ব করশত্ল। এিাো দ্েম েত্াা্ ব্দীশত্ চন্দ্র রার্জারা এবং একাদ্ে 
ও োদ্ে েত্াা্ ব্দীশত্ বমথা রার্জারা োকা হবক্রমপুর নঞ্চশা োর্ল কার্থ পহরচাালা করশত্ল। এই সময় 
ব্রাহ্মাীকরা বা আর্থীকরা িশত্ শুরু িশয়হিা। ব্রাহ্মাীকরা বা আর্থীকরা বাশত্ ঢবাঝায় ব্রাহ্মা 
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হলশদ্থহেত্ রীহত্ লীহত্ আচার নলুষ্ঠাশলর পূাথাঙ্গ স্বীকৃহত্। ত্শব ত্া হবঘ্নিীল ভাশব িত্ ত্া বাা র্ায় লা। 
পাা ও ত্রকবত্থশদ্র মশধয হবশেশর্র সম্পকথ হিা ত্া র্জালা র্জালা র্ায় রামপাশার সভাকহব সিযাকার লেীর 
‘রামচহরত্’ গ্রন্থ ঢর্শক। দ্েম-োদ্ে েত্াব্দীর সমার্জ র্জীবশল বাথহবশেশর্র সুের হচরিক পাওয়া র্ায় 
ত্ৎকাাী সমশয় রহচত্ চর্থাপশদ্র কশয়কহট পশদ্। এখ্াশল একহট ত্ার দৃ্ষ্টান্ত তু্শা ধরা ঢর্শত্ পাশর-  

লগরবাহিশর ঢডাহম্ব ঢত্াশিাহর কুহেআ। 
ঢিাই ঢিাই র্জাি ঢসা ব্রাহ্ম লাহেআা্।।২ 

পদ্হটশত্ ঢর্শক ঢবাঝা র্ায় উচ্চবশাথর ব্রাহ্মা ও হলম্নবশাথর ঢডাম, েবর প্রভৃহত্র মশধয বে ফারাক 
হিা। উচ্চবশাথর মালুর্রা হলম্নবশাথর মালুর্শদ্র স্পেথ করশত্া লা, রৃ্াা করত্। লালা ধরশলর ত্রবর্ময মূাক 
আচরা িত্ এই হলম্নবশাথর মালুর্শদ্র প্রহত্।এই সমশয় লালা বাথ  বা র্জাহত্ ঢর্মল হিা ঢত্মহল বাথগত্ 
হবশের্ও হিা। ঢসল রার্জাশদ্র োসল কাশা ব্রাহ্মায ধশমথর পুলঃ প্রহত্ষ্ঠা িয়। এই সময় ব্রাহ্মাশদ্র চরম 
প্রাধালয ঢদ্খ্া ঢদ্য়। এই ব্রাহ্মারা সৃ্মহত্োস্ত্র সমূশির নলুোসল নলুসাশর লালা হবধাল হদ্শত্ র্াশক। এই 
সকা হবহধ হবধাল সমাশর্জ কু প্রভাব হলশয় আশস। র্জাহত্ বাথ বযবস্থা আশরা র্জহটা আকার ধারা কশর। 
এই সময়ই আবার ঢকৌহালয প্রর্ার প্রবত্থল িয়। বোা ঢসশলর লাশমর সশঙ্গ রু্ক্ত এই প্রর্া। এই 
ঢকৌহালয প্রর্াশক ঢকন্দ্র কশর র্জাহত্শভশদ্র রূপ আশরা র্জহটা রূপ ঢলয়। এই প্রর্া নলুর্ায়ী ব্রাহ্মা ও 
কায়স্থশদ্রশক সমাশর্জ উচ্চস্থাল ঢদ্ওয়া িত্। ঢসল রার্জশত্বর নবযবহিত্ পশরই রহচত্ ‘বৃিদ্ধধমথ পুরাশা’ 
ত্ৎকাাীল সমশয় লালা র্জাহত্ ও উপর্জাহত্র উশেখ্ আশি। ‘বৃিদ্ধমথ পুরাশা’ উিম সংকর, মধযম সংকর 
এবং নধম সংকর এই হত্ল পর্থাশয় িহরিকেহট উপবাথ বা র্জাশত্র কর্া বাা িশয়শি ত্শব। ত্াহাকা ভুক্ত 
করা িশয়শি একচহেেহট। এগুহা উশেখ্ করা িা-  
১) উিমসংকর : করা নম্বষ্ঠ, উগ্র, মাগধ, ত্ন্তুবায় গাহিক, লাহপত্, ঢগাপ, কমথকার, ত্রত্হাক, কুম্ভকার, 
কংসকার োংহখ্ক, দ্াস, বারুর্জীবী, ঢমাদ্ক, মাাাকার, সূরিক, রার্জপুরিক, ত্ামুাী- 
২) মধযম সংকর: ত্ো, রর্জক, স্বাথকার, সুবাথবহাক, আভীর, ত্রত্াকার, ধীবর, ঢেৌহিক, লট, োবক, 
ঢেখ্র, র্জাহাক।  
৩) নধম সংকর বা নন্তযর্জ : মাাগ্রিী, কুের, চিাা, বরুে, ত্ে, চমথকার, র্ট্টর্জী,  ঢডাাাবাহি, মে। 
এিাো বহা্হ্মবববত্থ পুরাশা ব্রাহ্মশাত্র সমস্ত বাথশক সৎ এবং নসৎ শুদ্র এই দু্হট পর্থাশয় ভাগ করা 
িশয়হিা। এিাো ত্ৎকাাীল সমশয় র্জাহত্বাথ বযবস্থায় লবোখ্ লামক একহট হবভাগ হিা। লবোখ্ িশে 
ত্ারা র্াশদ্র িাশত্ ব্রািহ্মারা র্জাগ্রিা কশর। লব োখ্ার মশধয লয়হট র্জাহত্ হিা এগুহা িা- হত্হা, 
ত্াাঁহত্, মাাাকার, সদ্ ঢগাপ, লাহপত্, বারুই, কামার, কুম্ভকার ও ময়রা। ত্ৎকাাীল সমশয় এই লালা 
র্জাহত্ বা বাথগুহার মশধয লালা ঢেশরিক সম্প্রীহত্র সম্পকথ সমাশর্জ বর্জায় র্াকশাও  লালা হবশের্ ঢর্ হিা 
ত্ার নশলক প্রমাল পাওয়া র্ায়। র্াই ঢিাক বাথবযবস্থার উদ্ভব,  ক্রমহবকাে ও বাথহবশেশর্র হকিু পহরচয় 
তু্শা ধরা িা। এখ্ল মূা আশাাচয হবর্য় কশয়কহট মঙ্গা কাা্বযশক নবাম্বল কশর বাথহবশেশর্র পহরচয়শক 
তু্শা ধরা। মঙ্গা কাশবযর ধারায় মলসামঙ্গশার কাহিলীশত্ ঢদ্খ্া র্ায় মলসার পূর্জা পাওয়ার বযাপারহট 
আগাশগাো হবশরাশধর মশধয হদ্শয় সম্পাহদ্ত্ িশয়শি। বাা ঢর্শত্ পাশর বাথহবশের্গত্ কারশাই হলম্নবাথ বা 
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র্জাহত্র ঢদ্বী মলসাশক উচ্চ সমাশর্জ পূর্জা ঢপশত্ লালা হবশরাশধর সংর্াশত্র সমু্মখ্ীল িশত্ িশয়শি। মলসা 
মঙ্গশার আখ্যাল ঢদ্খ্শা চারহট সমাশর্জর িহব পাওয়া র্ায় এই গুহা রাখ্াা বা ঢগায়াা সমার্জ, র্জাাু মাাু 
বা ঢর্জশা মাশাাশদ্র সমার্জ, িাসাল ঢিাশসল নর্থাৎ মুসামাল সমার্জ ও চাাঁদ্বহাক ত্র্া নহভর্জাত্ সমার্জ। 
তৃ্ত্ীয়হট বাদ্ হদ্শয় বাহক হত্লহট সমার্জ বৃিির হিেু সমাশর্জর নন্তগথত্। ঢগায়াা বা রাখ্াাশদ্র কাহিলীশত্ 
ঢদ্খ্া র্ায় মলসা বৃদ্ধা ব্রাহ্মাীর িদ্মশবে ধারা কশর রাখ্াাশদ্র কাশি উপবাস হলবারশার র্জলয দু্গ্ধ হভো 
কশরশি। ত্াশত্ রাখ্াারা ঢকৌতু্ক করশা ঢদ্বী ত্াশদ্র ঢগাধল িরা কশর। আসশা সমাশর্জ ব্রাহ্মা র্জাহত্ 
হিা  উাঁচু র্জাহত্ ত্াশদ্র বযঙ্গ হবদ্রুপ করশা ত্ার ফা ঢর্ ভাশাা িয় লা ত্ারাই প্রমাা। আসশা এর মশধয 
বাথহবশের্ গত্ পহরচয় পহরসু্ফট িশর্ উশেশি। ঢকত্কাদ্াস ঢেমালশের মলসামঙ্গশা ঢদ্খ্া র্ায়-  

কাশে র্ত্ রাখ্াা সকা। 
লা ঢদ্হখ্ বািুরী গাই : সকা কালল চাই : হৃদ্শয়শত্ িইয়া হবকা।।৩ 

আবার হবপ্রদ্াস হপহপাাইশয়র ‘ মলসাহবর্জয়’ কাশবযও ঢদ্খ্া র্ায় রাখ্াা বাাকশদ্র লাস্তালাবুদ্ কশরশি এই 
িদ্ম ঢবেী ব্রাহ্মাী র্র্া-  
 

গগশল িইা ঢবহা তৃ্ত্ীয় প্রির। র্জা হপশত্ গুরু ত্রায়া চহাা সত্বর।। 
পদ্মার মায়ায় ত্র্া লাবাা িইা। র্জা হপশত্ সবথগরু লবাশা পহো।।৪ 

এগুহা সবই হবশের্গত্ কারশার র্জলযই িশয়শি। নলযহদ্শক র্জাাু মাাুর কাহিলীহটশকও ঢদ্খ্শা র্জাহত্ বা 
বাথ হবশেশর্র পহরচয় পাওয়া র্ায়। র্জাাু মাাু দু্ই ভাই। মাি ধরা এশদ্র ঢপো। সারাহদ্ল মাশে র্াশট 
মাি ধশর হলশর্জশদ্র র্জীবল ধারা কশর। ত্ারা হলম্ন বাথ ও সম্প্রদ্াশয়র ঢাাক লগশরর এক প্রাশন্ত ত্াশদ্র 
বাসস্থাল। ত্াশদ্র সশঙ্গ উচ্চবশাথর চাাঁদ্ সদ্াগশরর সশঙ্গ বাথগত্ হবশভদ্ নশলক। উচ্চবাথর চাাঁদ্ সদ্াগরশক 
ত্ারা ভয় কশর। ঢসইর্জলয ঢদ্খ্া র্ায় ব্রাহ্মা ঢভার্জশলর র্জলয ‘েত্ভার মীল’ একহদ্শল এশল হদ্শত্ িশব 
আশদ্ে হদ্শা-  

করশর্জাশে  দু্ই দ্াস ঢলাঙাইা মার্া৫। 
চাাঁদ্ সদ্াগর হলশর্জর আহধপত্য ঢদ্হখ্শয় বশা ত্ার কর্া লা শুলশা র্জযান্ত পুশত্ ঢদ্ওয়া িশব-  

এইখ্াশল নঙ্গীকার কর দু্ই ভাই। মৎসয লাহি হদ্শব র্হদ্ গাহে একুোাঁি।। 
এত্শুহল র্জাাু মাাু ভশয় কম্পমাল। র্জাাু বশা মাাু ভাই লাহি পহররিকাা।।৬ 

এখ্ল ঢর্শক এটা ঢবাঝা র্ায় দ্হরদ্রয ও হলম্নবশাথর মালুর্ বশা উচ্চবশাথর চাাঁদ্ সদ্াগর হলশর্জর প্রত্াপ 
ঢদ্হখ্শয় হলশর্জর কাা্র্থয হসহদ্ধ করশত্ ঢচশয়শি। এিাো ত্ৎকাাীল সমশয় র্জাত্পাশত্র কোকহে হিা র্া 
বাথহবশের্শক স্মরা করায়। হবর্জগুশপ্তর ‘পদ্ম পুরাা’ এ চাাঁদ্ সদ্াগর হলচুর্জাহত্র িাশত্ নন্নগ্রিা পর্থন্ত 
কশর হল,-  

চাশো বশা রহত্ ঢত্ার এত্ নিংকার। 
ঢত্ার ভাত্ খ্াইয়া র্জাহত্ র্াইত্ আমার।।৭ 
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ত্ৎকাাীল সমাশর্জ এমলটাই িত্। আসশা ত্খ্ল উচুবশাথর মালুর্ হলম্ন বশাথর মালুর্শক রৃ্াযার ঢচাশখ্ 
ঢদ্খ্শত্া। ঢগাটা মধযরু্গ রু্জশরই র্জাহত্শভদ্ ও বাথহবশেশর্ র্জর্জথহরত্ হিা। কামলা প্রকাশের সশঙ্গ ঢবহুাা 
াহখ্েরশক বশাশিল-  

ঢক ঢত্াশক সজ্জল কশি  সজ্জশলর বুহদ্ধ লশি  কর িাহে চিাশার কমথ।।৮ 
ঢবাঝাই র্াশে িাহে চিাাশক রৃ্াার ঢচাশখ্ ঢদ্খ্া িত্। আবার ঢসই সমশয় ঢডামরা হলশর্জশদ্র িাহে বা 
চিাাশদ্র  ঢচশয় উচুাঁ র্জাত্ ভাবত্। চাাঁদ্ সদ্াগশরর োরবাল ঢডামলীশক কুপ্রস্তাব হদ্শা ঢডামলী বশাশি-  

হলরন্তর সাধুশক ঢর্াগাই পাল পাহল। হবচার লা কর তু্হম িাহে চিাহালী।।৯ 
স্পষ্ট ঢবাঝায় র্াশে হলম্নসম্প্রদ্াশয়র মশধযও লালা ঢভদ্াশভদ্ হিা। এগুহা সবই ত্ৎকাাীল সমশয় বাথ 
হবশেশর্র প্রমাা। চণ্ডীমঙ্গা কাবযগুহার মশধয মুকুে চক্রবত্থীর ‘নভয়ামঙ্গা’ কাা্বযহট লালা হদ্ক ঢর্শক 
গুরুত্বপূাথ। ত্ৎকাাীল সমাশর্জর লালা বাথ বা র্জাহত্র উশেখ্ আশি কাা্বযহটশত্ আর ঢসই সশঙ্গ ত্ৎকাা্াীল 
বাথ হবশেশর্র ও পহরচয় পাওয়া র্ায়। এই ‘নভয়ামঙ্গা’ কাশবয কাাশকতু্র লব প্রহত্হষ্ঠত্ গুর্জরাট রাশর্জয 
হবহভণ্ন বাথ বা র্জাহত্ বসবাস করশত্ াাগশাা ঢর্মল, ত্ামু্বহা, গিশবশল, েঙ্খবহাক, সুবাথবহাক, সযাকরা, 
মাাী, বারুই ইত্যাদ্ী।এিাো লালা নন্তর্জয বা নধম সংকর বাথ বা র্জাহত্ ঢর্মল বাইহত্, বাগদ্ী, দ্রর্জী, 
হসউহা, মাহঝ, মাা, ঢকাা ইত্যাহদ্র কর্াও র্জালা র্ায়। এই কাশবয ঢদ্খ্া র্ায়  নন্তর্জয র্জাহত্ লগশরর 
বাইশর বসবাস করশি র্র্া- 

ঢচৌদু্হা চুলাহর মাহঝ        ঢকারঙ্গা ঢদ্খ্ায় বাহর্জ। 
মাা বশস পুশরর বাহিশর।।১০  

হকংবা  
ঢমার্জা পালহি হর্জল           হলরমাশয় নলুহদ্ল 

চামার বহসা এক হভশত্।।১১ 
আসশা চামার, মাা উচ্চবশলথর মালুশর্র কাশি রৃ্লয র্জাহত্ বশা হবশবহচত্ িত্, ঢসই র্জলয এশদ্র  বাসস্থাল 
িশয়শি লগশরর বাইশর। এগুহা ত্ৎকাাীল সমশয় বলথহবশেশর্রই প্রমাা। বাথহবশের্ হিশাা বশাই এই 
র্জাহত্ গুহার বাসস্থাল স্বত্ে র্জায়গায় িশয়শি।  
    মধযরু্গ ঢপহরশয় বত্থমাশল একহবংে েত্াা্ব্দীশত্ বাংাার গ্রামগুহা ােয করশা ঢদ্খ্া র্ায় গ্রাশমর প্রাা্ন্ত-
গুহাশত্ বাইল, বাগহদ্, িাাঁহে, ঢডাম ইত্যাহদ্ লালা নন্তর্জয বাথ বা র্জাহত্র মালুর্রা বসবাস করশি। এগুহা 
বাথহবশের্ গত্ পহরচশয়র লমুলা। আধুহলক কাশা লালা পহরবত্থশলর ফশা সামাহর্জক ভাশব ঢমাাশমো িয়ত্ 
আশি হকন্তু বাথগত্ ফারাক এখ্শলা রশয় ঢগশি। উাঁচু র্জাহত্র সশঙ্গ এই হলম্ন বশাথর মালুশর্র ত্রববাহিক 
সম্পকথ ঢত্া দূ্শরর কর্া, এমল হক সমাশর্জ লালা উৎসব নলুষ্ঠাশলও ঢর্াগদ্াশলর ঢেশরিকও লালা বাধা হবঘ্নর 
সমু্মখ্ীল িশত্ িয়।  
    এরপর ভারত্চশন্দ্রর ‘নন্নদ্ামঙ্গা’ কাবযহটর কর্ায় আসা র্াক। কাা্বযহট নষ্টাদ্ে েত্শকর মধযভাশগ 
রহচত্। নষ্টাদ্ে েত্াা্ ব্দীর সমার্জ ও সংসৃ্কহত্র মূাযবাল দ্হাা বাা ঢর্শত্ পাশর কাবযহটশক। এই কাা্শবয 
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লালা বাথ বা র্জাহত্র  উশেখ্ পাওয়া র্ায়। নষ্টদ্ে েত্াা্ব্দীর মধযভাশগ ভারত্চন্দ্র ত্াাঁর ‘নন্নদ্ামঙ্গা’ কাশবয 
বধথমাল লগরীর হবহভন্ন র্জাহত্র কর্া বশাশিল ঢর্মল,-  

কায়স্থ হবহবধ র্জাহত্ ঢদ্শখ্ ঢরার্জ গাহর। 
ঢবশল মহা গি ঢসালা কাাঁসাহর োাঁখ্াহর।। 
ঢগায়াা ত্ামুাী হত্াী ত্াাঁত্ী মাাাকার। 
লাহপত্ বারুই কুরী কামার কুমার।। 
আগরী প্রভৃহত্ আর লাগরী র্শত্ক।১২ 

মুকুেরাম চক্রবত্থী ‘নভয়ামঙ্গা’ কাশবয দু্শো বির আশগ ঢর্ হবহভন্ন র্জাহত্র হববরা হদ্শয়শিল ত্া 
নশলককাংশে হমশা র্ায়। ত্াই বাথগত্ হবশের্ ঢর্ সমাশর্জ র্াকশব ত্া বাা বহুায। আবার ‘নন্নদ্ামঙ্গা’  
কাশবয হবহভন্ন কাহিলী হবশের্া করশাও  বাথহবশেশর্র কর্াও উশে আশস। ঢর্মল ‘নন্নদ্ামঙ্গা’ কাশবয 
প্রর্ম খ্শি ‘সত্ীর দ্োাশয় গমশলাশদ্যাগ’ নংশে ঢদ্খ্া র্ায় ব্রাহ্মার মলস পুরিক হিশাল দ্েমুহল। এই 
দ্শের কলযা হিশাল সত্ী। এই দ্েশক উচ্চ সমাশর্জর প্রহত্হলহধ বশাই মশল িয়। নপর পশে এই 
কাশবয হেশবর র্া ঢপার্াক পহরশেদ্, আচার, আচরা ত্াশত্ ত্াশক হলম্নবশাথর মালুর্ বাা ঢর্শত্ পাশর। 
উচ্চ বশাথর দ্ে হেবশক ঢমশল হলশত্ পাহর হল। হেবশক লালা কটু কর্া শুহলশয়শি। ত্খ্ল হেব সত্ীশক 
হলশয় ত্রকাাশস চশা র্ায় দ্াম্পত্য র্জীবল র্াপল করার র্জলয। এরপর সত্ী দ্শের র্জ্ঞালুষ্ঠাশল ঢগশা 
দ্শের কর্ায় হলম্নবশাথর হেশবর পত্নী সত্ীর প্রকৃত্ হচরিক পহরসু্ফট িশয় উশে-  

আহম মিারার্জ          ঢত্ার এই সার্জ 
মার্া ঢখ্শত্ আহা ঢমার।।১৩  

 ঢসই সময় সমাশর্জ উচ্চবাথ ও হলম্নবশাথর মশধয ত্রববাহিক সম্পকথ িত্ লা। বাা ঢর্শত্ পাশর সমাশর্জ 
এই ধরশলর র্টলগুহা বাথহবশের্শক স্মরা করায়।  
এই ভাশব হবহভন্ন মঙ্গা কাা্বয ঢর্শক দৃ্ষ্টান্ত তু্শা ধশর বাথ হবশেশর্র পহরচয় ঢদ্ওয়া িা। বাথহবশের্ 
মালুশর্র মশধয ঢভদ্াশভদ্ সৃহষ্ট কশর। মালুশর্র স্বাভাহবক র্জীবল র্াপলশক বযািত্ কশর। এখ্লও আশ্বর্থ 
িশত্ িয় মধযরু্গ ঢপহরশয় আধুহলক কাশাও বহু মালুর্ বাথ হবশেশর্র হেকার িশত্ িয়। এখ্লও দ্হাত্ 
ঢশ্রাীর মালুর্ লালা ভাশব নত্যাচাহরত্ িয়। সম্প্রহত্ দ্হাত্রা হলশর্জশদ্র নহধকার প্রহত্ষ্ঠা করশত্ লালা 
আশোাল চাহাশয় র্াশে। বাথহবশের্শক সহরশয় মালবত্া র্খ্ল প্রহত্ষ্ঠা িশব ত্খ্লই একহট আদ্েথ ঢদ্ে ও 
সমার্জ গেল িশব।  
ত্র্যসূরিক : 
১) িাাদ্ার ঢগাপাা, সংসৃ্কহত্র হবশ্বরূপ, প্রকাে ভবল, কাকাত্া, ২০১৪, পৃ. ১০২।  
২) দ্াে হলমথা, চর্থাগীহত্ পহরক্রমা, ঢদ্র্জ পাবহাহেং, কাকাত্া, ২০১০, পৃ. ১৩৭।  
৩) লস্কর সলৎকুমার  (সম্পাঃ), ঢকত্কাদ্াস ঢেমালশের মলসামঙ্গা, প্রজ্ঞা হবকাে, কাকাত্া, ২০১৫, পৃ. 
৭৮। 
৪) হবশ্বাস নহচন্তয (সম্পাঃ), হবপ্রদ্াস হপহপাাইশয়র মলসামঙ্গা, রত্নাবাী, কাকাত্া, ২০১৫, পৃ. ৩১১ 
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৫) লস্কর সলৎকুমার (সম্পাঃ), ঢকত্কাদ্াস ঢেমালশের মলসামঙ্গা, প্রর্জা হবকাে কাকাত্া, ২০১৫, পৃ. 
১১৩।  
৬) ত্শদ্ব, পৃ. ১১৪ 
৭) দ্াসগুপ্ত র্জয়ন্তকুমার (সম্পাঃ), কহব হবর্জয় গুশপ্তর পদ্মাপুরাা, কহাকাত্া হবশ্বহবদ্যাায়, কাকাত্া, 
১৯৬২, পৃ. ৩১৪ 
৮) হবশ্বাস নহচন্তয, (সম্পাঃ), র্জগর্জীবল ঢর্ার্াশার মলসামঙ্গা, রত্নাবাী, কাকাত্া, ২০১০, পৃ. ১১৮ 
৯) ত্শদ্ব, পৃ. ১৯৬ 
১০) ঢসল সুকুমার (সম্পাঃ), কহবকঙ্কা মুকুে হবরহচত্ চণ্ডীমঙ্গশা, সাহিত্য আকাশদ্হম, লতু্ল হদ্েী, ১৯৯৩, 
পৃ.৮৩ 
১১) ত্শদ্া, পৃ. ৮৩ 
১২) বশেযাপাদ্যায় ব্রশর্জন্দ্র লার্ ও দ্াস সর্জলী কান্ত (সম্পাঃ), ভারত্চন্দ্র গ্রন্থাবাী, বঙ্গীয় সাহিত্য পহরর্ৎ, 
কাকাত্া, ১৪১৯, পৃ. ২১৬। 
১৩) ত্শদ্ব, পৃ.৩২।   
গ্রন্থপহি : 
১)দ্াসগুপ্ত র্জয়ন্তকুমার (সম্পাঃ), কহব হবর্জয় গুশপ্তর পদ্মাপুরাা, কহাকাত্া হবশ্বহবদ্যাায়, কাকাত্া, 
১৯৬২। 
২) লস্কর সলৎকুমার  (সম্পাঃ), ঢকত্কাদ্াস ঢেমালশের মলসামঙ্গা, প্রজ্ঞা হবকাে, কাকাত্া, ২০১৫। 
৩) হবশ্বাস নহচন্তয (সম্পাঃ), র্জগর্জীবল ঢর্ার্াশার মলসামঙ্গা, রত্নাবাী, কাকাত্া, ২০১০। 
৪) হবশ্বাস নহচন্তয (সম্পাঃ), হবপ্রদ্াস হপহপাাইশয়র মলসামঙ্গা, রত্নাবাী, কাকাত্া, ২০১৫। 
৫) বশেযাপাদ্যায় ব্রশর্জন্দ্র লার্ ও দ্াস সর্জলী কান্ত (সম্পাঃ), ভারত্চন্দ্র গ্রন্থাবাী, বঙ্গীয় সাহিত্য পহরর্ৎ, 
কাকাত্া, ১৪১৯। 
৬) সুর নতু্া, বাঙাা ও বাঙাহার হববত্থল, সাহিত্যশাাক, কাকাত্া, ১৪১৫। 
৭) ঢসল সুকুমার (সম্পাঃ), কহবকঙ্কা মুকুে হবরহচত্ চণ্ডীমঙ্গশা, সাহিত্য আকাশদ্হম, লতু্ল হদ্েী, ১৯৯৩। 
৮) িাাদ্ার ঢগাপাা, সংসৃ্কহত্র হবশ্বরূপ, প্রকাে ভবল, কাকাত্া, ২০১৪। 
 
 
 
 
 
 


