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ড. শ্রুবতনাথ ৈক্রবতষী
অধ্যাপক ও প্রাক্তন ববভাগীয় প্রধ্ান, বাাংলা ববভাগ, ববেযাসাগর ববশ্বববেযালয়, গমবেনীপুর, পবিমবঙ্গ, ভারত
ড. চমদত্রয়ী েত্ত
অধ্যাপক, বাাংলা ববভাগ, বত্রপুরা ববশ্বববেযালয়, বত্রপুরা, ভারত
ড. গসৌবমত্র গিখ্র গে
অধ্যাপক, বাাংলা ববভাগ, ঢাকা ববশ্বববেযালয়, বাাংলাদেি
ড. গমাোঃ গৈবঙ্গি খ্ান
সহকারী অধ্যাপক, বাাংলা ববভাগ, বাাংলাদেি উন্মু ক্ত ববশ্বববেযালয়, বাাংলাদেি
ড. গিায়াইব বিবরান
অধ্যাপক, বিক্ষা ববভাগ, বাাংলাদেি উন্মু ক্ত ববশ্বববেযালয়, বাাংলাদেি
ড. নাড়ুদগাপাল গে
অধ্যাপক, বাাংলা ববভাগ, বসধ্ু -কানু -বীরসা ববশ্বববেযালয়, পুরুবলয়া, পবিমবঙ্গ, ভারত

সম্পােক-মণ্ডলী
তুবহন ৈযািাবিষ
বিক্ষক, গেচ্ছাধ্ীন গদবষক, লাভপুর, পবিমবঙ্গ, ভারত
অবনদমষ বযানািষী
বিক্ষক, গেচ্ছাধ্ীন গদবষক, বনপাস, বধ্ষমান, পবিমবঙ্গ, ভারত
বাবুল মণ্ডল
গদবষক (বপ.এইৈ.বড), বাাংলা ববভাগ, ববশ্বভারতী ববশ্বববেযালয়, ভারত
তৃতীয় বষষ, প্রথম সাংখ্যা ।। ১লা চৈত্র ১৪২৩; ১৫ই মাৈষ, ২০১৭

একুশের ঢেউ

ISSN: 2454-7182

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

ভাষা-মাধ্যম: বাাংলা
ববেু যৎ মণ্ডল
গদবষক (এম.বিল.), বাাংলা ববভাগ, ববেযাসাগর ববশ্বববেযালয়
অবতবথ অধ্যাপক, বহরমপুর গালষস কদলি, মুবিষোবাে, পবিমবঙ্গ, ভারত
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সম্পাদকীয়
বসন্ত এশস ঢেশে। বসন্ত এশস যায়। বসন্ত চশে যায়। প্রকৃতিশি। মনুষ্য জীবশন। সময় বশ া তনমমম।
কাজ শুধু কাজ। কাজ কশর ঢযশি হয়। কাজ কশর চশে ঢযশি হয়। আরও আরও দাতয়ত্বেীে হশি
হয় তদন তদন। দাতয়ত্ব পােশনর মশিা মহান কমম আর তক আশে! আমাশদর েশবষ্করা িাাঁশদর দাতয়ত্ব
পােন কশর চশেশেন তনরন্তর। ঢসজনযই িৃিীয় বেশরর প্রথম সংখ্যা যথা সমশয়ই ঢবর করশি
পারোম। সংখ্যাতি ঢকমন হশয়শে ঢস সম্পশকম েননমলেক সমাশোচনার পশপ্া রইশো।
পরবিমী সংখ্যা পথমাৎ িৃিীয় বশষ্মর তিিীয় সংখ্যা প্রকাতেি হশব ১৫ই জুন ২০১৭। ঐ সংখ্যার
জনয সাতহিয-সংস্কৃতি তবষ্য়ক ঢযশকাশনা ঢমৌতেক েশবষ্ণাধমমী ঢেখ্া গ্রহণ করা হশব। ঢেখ্া জমা
ঢদওয়া যাশব ১৫ই ঢম, ২০১৭ পযমন্ত। পবেযই েশবষ্ক বন্ধুরা আমাশদর ওশয়বসাইি ও ঢেসবুক
ঢপশজ তনয়তমি উাঁতকঝুাঁতক মারশবন।
১৮-১৯ ঢেব্রুয়াতর, ২০১৭ আমরা আশয়াজন করশি ঢপশরতেোম তি-তদবসীয় জািীয় স্তশরর
একতি আশোচনাচক্র। ‘তবে েিশকর ঢেষ্ তিন দেক: সমাজ, সাতহিয ও সংস্কৃতি’ েীষ্মক ঢসই
আশোচনাচশক্র তবতেষ্ট পধযাপক, েশবষ্কশদর সমাশবে ঢযমন আমাশদর পনুপ্রাতণি কশরশে, ঢিমতন
বহরমপুর োেমস’ কশেশজর োত্রীশদর সাগ্রহ উপতিতি আমাশদর এতেশয় চোর পথশক আরও
আোবাদী কশর িুশেশে। ঢসই পনুশপ্ররণাশিই আমরা ঢবােপুশর ‘স্বাধীশনাত্তর গ্রাম বাংো:
পতরবিমশনর নানা পতিমুখ্’ েীষ্মক জািীয় স্তশরর আশোচনাচশক্রর আশয়াজন কশরতে ২১ঢে ঢম,
২০১৭। সকেশক সতক্রয় সহশযাতেিা ও ঢযােদাশনর আশবদন জানাই। আশের আশোচনাচশক্রর মশিাই
পনুতিিবয আশোচনাচশক্রর তদনই তনবমাতচি প্রবশন্ধর সংকেন গ্রন্থ প্রাবতন্ধকশদর হাশিনাশি িুশে
ঢদওয়া হশব।

তৃতীয় বষষ, প্রথম সাংখ্যা ।। ১লা চৈত্র ১৪২৩; ১৫ই মাৈষ, ২০১৭
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হিশ শত্বকে িাংলা কহিত্ায় দহলত্ ৈৈজা
রলখ্ক-পহেহৈহত্

আনন্দ সাইহন
এম.হফল গবিষক, োমকৃষ্ণ হমশন হিদযামহন্দে
রিলুড়, পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােসংবেপ
অর্জননহত্ক হদক রর্বক পিাদপদ ও দাহেদ্রসীমাে নীবৈ িসিাসকােী অহিকাংশ র্নগণই দহলত্। খ্ুি
সাম্প্রহত্ক কাবল সাহিবত্য ‘দহলত্’ শবেে রয়োবয়াগ রদখ্া য়ায়। ত্াে আবগ ১৯৩০ সাবল হিন্দী ও মাোঠী
অনু িাবদ ‘িহিত্বেণী’ (Depressed Class) অবর্জ দহলত্ শেহট িযিিাে কো িয়। ঐ সাবলই ‘দহলত্ িন্ধু’
নাবম একহট পহিকা রয়োকাহশত্ িয় পুবণ রর্বক। য়া িহিত্ রেণীে র্নগবণে মুখ্পি রূবপ পহেহৈত্ হিল।
এেপে স্বত্ন্ত্র ভাবি সাহিবত্য ‘দহলত্’ শেহটে রয়োবয়াগ িয় ১৯৫৮ সাবল রিাম্বাইবত্ অনু হষ্ঠত্ সিজভােত্ীয়
দহলত্ সাহিত্য সভায় । ত্বি িাংলা দহলত্ সাহিবত্যে আহদরূপ িা পূ িজলেণ আমো রয়োাৈীন িা মিযয়ু গীয়
েহৈত্ সাহিত্যগুহলবত্ খ্ুবুঁ র্ পাই। একইভাবি মিযয়ু গীয় ‘মঙ্গলকািয’গুহলবত্ও দহলত্ র্ীিন ও অনু ষঙ্গ কমরিহশ খ্ুুঁবর্ পাওয়া য়ায়। আিাে িাংলাে নার্ সাহিবত্যে মবিযও দহলত্ সংস্কৃহত্ে পহেৈয় আবি। হিশ
শত্বকে এবকিাবে রয়োর্ম পবিজ ১৯০৯ সাবল োসহিিােী োয় নাবমে একর্ন স্কুল হশেক ‘নমশূ দ্র দপজণ’
নাবম একহট পহিকাে রয়োকাশ শুরু কবেন। এই পহিকাহটে মািযবমই আিুহনক িাংলা সাহিবত্য দহলত্ ৈৈজা
শুরু িয় িবল মবন কো িয়। এেপে ক্রমশ রয়োকাহশত্ িয় ‘রয়াগীসখ্া’, ‘নমশূ দ্র িান্ধি’, ‘নমশূ দ্র হিনত্ষী’
রয়োভৃহত্ পহিকা। ত্বি সবৈত্নভাবি িাংলা সাহিবত্য দহলত্ হিষয়ক কহিত্া ৈৈজাে কাল হিসাবি হিশ শত্বকে
আবটে দশকবক হৈহিত্ কবেবিন মবনািে হিশ্বাস, অহৈন্তয হিশ্বাবসে মবত্া কহি। য়ত্হদন দলন্ র্াকবি,
রশাষক-রশাহষত্ র্াকবি, ত্রিষময র্াকবি ও মানহিক অহিকাে লহিত্ িবি – ত্ত্হদন দহলত্ সাহিত্য েহৈত্
িবি। য়া অিশয রশাষণমুক্ত পৃহর্িীে আকাঙ্খাে মাবে মানিত্াে অপমৃত্ুযে হদকহট ত্ুবল িবে।
সূ ৈকশে
দহলত্, সাহিত্য, ইহত্িাবসে পবর্, িাংলা কহিত্া, রশাষণমুহক্ত, মানিত্া
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হিশ শত্বকে িাংলা কহিত্ায় দহলত্ ৈৈজা
আনন্দ সাইহন
‘দহলত্’ িলবত্ মূ লত্ একহট আর্জ-সামাহর্ক ও সাংস্কৃহত্ক িগজবক ইহঙ্গত্ কো িয়। দল্ িাত্ু হনষ্পন্ন এই
‘দহলত্’ শেহটে আহভিাহনক অর্জ িল — ‘খ্হিত্’, ‘মহদজত্’, ‘আক্রান্ত’, ‘পদািত্’, ‘আিত্’, ‘হনপীহড়ত্’,
‘িযহর্ত্’১ ইত্যাহদ। ত্াই দহলত্ শেহট রয় একহট র্নবগাষ্ঠীে হনপীহড়ত্ অিস্থাবক সূ হৈত্ কবে ত্া িলাই
িাহুলয। হকন্তু এ রকান র্নবগাষ্ঠী? িা দহলত্ কাো? উত্তবে িলা য়ায় – ত্র্াকহর্ত্ হনম্নিগজ পহেহৈহত্
িিনকােী, আর্জ-সামাহর্ক ও োর্ননহত্কভাবি রশাহষত্ সমাবর্ে রয়োাহন্তক নােী, হশশু, িৃ দ্ধ, ত্পহশলী র্াহত্ ও
ত্পহশলী উপর্াহত্, সংখ্যালঘু র্নবগাষ্ঠী দহলত্

হিসাবি পহেহৈত্। অনযভাবি িলা য়ায় অর্জননহত্ক হদক

রর্বক পিাদপদ ও দাহেদ্রসীমাে নীবৈ িসিাসকােী অহিকাংশ র্নগণই দহলত্।
নত্ুন রৈত্নাে আবলাবক ‘দহলত্’ রয়োসবঙ্গ অিযাহপকা সু িা পাই – ‘Dalit Assertion and the
unfinished Democratic Revolution’ গ্রবে হলবখ্বিন রয়, ‘দহলত্ িল হনম্নর্াবত্ে পহেহৈহত্ হনমজাবণে
একক’২। আমো র্াহন রয় র্াহত্বভদ রয়োর্া ভােবত্ সমাবর্ে হনমজাণ। কমজসূবিে িণজ রয়োর্া উচ্চিবগজে অঙ্গুলী
রিলবন হনেন্তে র্ন্মরূপ িমজরয়োর্ায় পহেণত্ িয়। ত্াই র্ন্ম সূ বিই ব্রাহ্মণ, েহিয়, ত্রিশয ও শূ দ্র র্াহত্বগাষ্ঠীে
হিভার্ন িয়। সমার্ হপোহমবডে এই হনবৈে ত্লাে িৃ িৎ র্নবগাষ্ঠীবক হনম্নিবগজে মানু ষ িবল সূ হৈত্ কো
িয়। রয়োাৈীনকাল রর্বকই ত্াই রদহখ্ রসই শূ দ্রবদে সংজ্ঞাহয়ত্ কো িবয়বি ‘অদ্ভূত্’, ‘পিম’, ‘অহত্শূ দ্র’,
‘অিণজ’, ‘অন্তর্’, এিং পাহেয়া- রয়োভৃহত্ নাবম। অিুনা কহর্ত্ ‘দহলত্’ হিবেষণহটও ত্াবদে টীকাসিজস্ব। রয়োসঙ্গত্
িলা য়ায় – দহলত্ ইহত্িাবস দুই অগ্রণী মিাের্ী রর্যাহত্িা ফুবল এিং হি.আে. আবম্বদকে সিজরয়োর্ম এই
‘দহলত্’ শেহটবক হিবশষয ও হিবশষণ হিসাবি িযিিাে কবেন। হিংশ শত্বকে রয়োর্ম দশকগুহলবত্ অস্পৃশয
র্নবগাষ্ঠীে উপে ত্ীব্র সামাহর্ক হনয়জাত্বনে সূ ৈক হিসাবি এহট িযিহৃত্ িয়।
ত্বি খ্ুি সাম্প্রহত্ক কাবল সাহিবত্য ‘দহলত্’ শবেে রয়োবয়াগ রদখ্া য়ায়। ত্াে আবগ ১৯৩০ সাবল
হিন্দী ও মাোঠী অনু িাবদ ‘িহিত্বেণী’ (Depressed Class) অবর্জ দহলত্ শেহট িযিিাে কো িয়। এিং ঐ
১৯৩০ সাবলই ‘দহলত্ িন্ধু’ নাবম একহট পহিকা রয়োকাহশত্ িয় পুবণ রর্বক। য়া িহিত্ রেণীে র্নগবণে
মুখ্পি রূবপ পহেহৈত্ হিল। এেপে স্বত্ন্ত্র ভাবি সাহিবত্য ‘দহলত্’ শেহটে রয়োবয়াগ িয় ১৯৫৮ সাবল
রিাম্বাইবত্ অনু হষ্ঠত্ সিজভােত্ীয় দহলত্ সাহিত্য সভায় । এিাড়াও ১৯৭২ সাবল একদল নিয মাোঠী রলখ্কও
সাহিত্য আবন্দালবনে সহক্রয় কমজী ‘দহলত্ পযাোসজ’ নাবম একহট সংগঠন গবড় রত্াবলন, য়া অিশয আবরাআবমহেকান ‘Black Planthers’ রয়োভাি পুষ্ট।
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২...
ত্বি িাংলা দহলত্ সাহিবত্যে আহদরূপ িা পূ িজলেণ আমো রয়োাৈীন িা মিযয়ু গীয় েহৈত্
সাহিত্যগুহলবত্ খ্ুুঁবর্ পাই। ৈয়জাপবদে রয় ২৩ র্ন পদকত্জাে পহেৈয় রমবল রয়মন লুই পা, শিে পা, সেি
পা, রডাম্বী পা। এবদে অবনবকই হিবলন হনম্নিগজ সমাবর্ে অিবিহলত্

মানু ষ। রয়মন লুই পা-রক িীিে

সম্প্রদাবয়ে সনাক্ত কবেবিন হনমজল দাশ।৩ ত্ািাড়া পদকােবদে িহণজত্ পবদ রডাম, শুুঁহড়, শিে, ৈিাল
ইত্যাহদ র্াহত্ে িৃ হত্তহনভজে সমাবর্ে রয় কর্া আবি ত্া হনম্নিৃ বত্তে পিাদপটহট হৈহনবয় রদয় –
‘উুঁৈা উুঁৈা পািত্ ত্ুঁহি িসহত্ শিেী িাহল।’
উহিহখ্ত্ পবদ শিে েমণীে রয় কর্া িলা িবয়বি রসখ্াবন দহলত্ নােীে ধ্বহন অনু েহণত্ িয়।
একইভাবি মিযয়ু গীয় ‘মঙ্গলকািয’গুহলবত্ও দহলত্ র্ীিন ও অনু ষঙ্গ কম-রিহশ খ্ুুঁবর্ পাওয়া য়ায়।
রয়মন ‘িমজমঙ্গল’ কাবিয িবমজে পূ র্ক রয় রডাম র্াহত্ ত্াো অন্তযর্ ও দহলত্ভুক্ত। শুিু রডাম সম্প্রদাবয়ে
মানু ষই নন রর্বল, নাহপত্, ত্রকিত্জয, িাগদী, মাহে, সদবগাপ, রিাপা, কুবমাে রয়োভৃহত্ হনম্নিবগজে মানু ষো
এখ্বনা হনষ্ঠাভবে িবমজে পূ র্া কবেন।
আিাে িাংলাে নার্ সাহিবত্যে মবিযও দহলত্ সংস্কৃহত্ে পহেৈয় আবি। নার্ সাহিবত্যে দুহট িাো
রগােে মহিমা কািয ও ময়নামত্ীে গান। িাংলায় রগােে মহিমা কািয িাোে হত্নহট হিহশষ্ট গ্রে িল
শযামাদাস রসবনে ‘মীনবৈত্ন’, রশখ্ ফয়র্ুিাে ‘রগােেহির্য়’, ও ভীমবসবনে ‘রগাখ্জহির্য়’ – এই গ্রেগুহলবত্
িহণজত্ কাহিহনে সবঙ্গ িাংলাে অন্তযর্ মানু ষবদে রয়াগসািনা, রদিিাদী নানা ত্ুকত্াক, মন্তত্বন্ত্রে রয়াগ খ্ুুঁবর্
পাওয়া য়ায়।
‘হকন্তু দহলত্ কহিত্া শুিু দহলবত্ে কহিত্াই নয় – দহলত্ হিষয়ক কহিত্াও শুিু নয়, দহলত্কেণ
রয়োহক্রয়াে হিপবে দহলবত্ে পে রর্বক র্ীিনাদশজগত্ সংগ্রামী রয়োত্যবয়ে হিবফােণ এখ্াবন।’৪
কােণ দহলত্ রৈত্না (Dalit Consciousness)

িল দহলত্ কহিত্াে রয়োিান রয়োাণ। হিশ শত্বকে

এবকিাবে রয়োর্ম পবিজ ১৯০৯ সাবল োসহিিােী োয় নাবমে একর্ন স্কুল হশেক ‘নমশূ দ্র দপজণ’ নাবম একহট
পহিকাে রয়োকাশ শুরু কবেন। এই পহিকাহটে মািযবমই আিুহনক িাংলা সাহিবত্য দহলত্ ৈৈজা শুরু িয় িবল
মবন কো িয়। এেপে ক্রমশ রয়োকাহশত্ িয় ‘রয়াগীসখ্া’, ‘নমশূ দ্র িান্ধি’, ‘নমশূ দ্র হিনত্ষী’ রয়োভৃহত্ পহিকা।
ত্বি সবৈত্নভাবি িাংলা সাহিবত্য দহলত্ হিষয়ক কহিত্া ৈৈজাে কাল হিসাবি হিশ শত্বকে আবটে দশকবক
হৈহিত্ কবেবিন মবনািে হিশ্বাস, অহৈন্তয হিশ্বাবসে মবত্া কহি।
িাংলা সাহিবত্য সাম্প্রহত্ককাবল অর্জাৎ হিশ শত্বকে আবটে দশক রর্বক হিবশষ লক্ষ্ণণ-স্বাত্বন্ত্রয
সূ হৈত্ এক রেণীে কহিত্া ‘দহলত্ সাহিত্য’ হিসাবি হৈহিত্। রয় কহিত্াে রকবে র্াবক পহেচ্ছন্ন দহলত্
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রৈত্না। রয় রৈত্না িবি সামযিাদী, য়ু হক্তিাদী, রয়োহত্িাদী এিং রয়োগহত্িাদী। ত্াই ভােত্ীয় সমার্ নীহত্ে
ত্রিষময দূ েীকেবণ, নত্ুন উপলহি ও রৈত্নাবিাবি ভােত্িাসীে র্াগেণ ঘটাবনাই এই কহিত্াে উবেশয।
রয়োসঙ্গত্ িলা য়ায় িাংলা ‘দহলত্ কহিত্া’ে সবঙ্গ আন্তর্জাহত্ক সাহিত্য আবন্দালবনে ও রয়োাবদহশক
‘দহলত্ কহিত্া’ আবন্দালবনে রয়াগসাবর্াবসে কর্াহট রয়োায় মুক্তকবে স্বীকাে কবেবিন সমকালীন কহিগণ।
দহলত্ কহি অহৈন্তয হিশ্বাস আশীষিেণ সেকােবক রদওয়া সাোৎকাবে িবলবিন — ‘মূ লত্ আমো আহরকীয়
সাহিত্য আে মাহকজনী কৃষ্ণ সাহিবত্যে দ্বাো রয়োভাহিত্ িলা য়ায়।’৫ হত্হন রদহখ্বয়বিন রপল হনগাবেে রৈত্নাে
আবলাহকত্ উহক্ত — ‘Africa is going to speak/Because it is her turn now to make her
demand.’ এে সাবর্ হমবল য়ায় ত্ােই (আগন্তুক : আন্তর্জাহত্ক র্নর্াহত্ অহিকােিষজ – ১৯৯৩) কহিত্াে
উহক্ত —
‘য়াে মুবখ্ কর্া হিল না রস এখ্ন কর্া িলবি; এিাে আমাে কর্া শুনু ন।’
একই ভাবি মাহকজহন সাহিহত্যক ভািনাে হমল েবয়বি িাংলা কহিত্াে। আসবল উন্নয়নশীল োবে অনগ্রসে
র্াহত্সত্তাগুহলে রয়োত্যয় আে সমসযাে হমলই এই রয়াগসাবয়াশ গবড় ত্ুবলবি িবল মবন িয়।
অনযহদবক রয়োাবদহশক দহলত্ আবন্দালনগুহলও িাংলা দহলত্ সাহিত্য আবন্দালনবক সিজাহিক রয়োভাহিত্
কবেহিল। দহলত্ আবন্দালবনে সূ ৈনাই রত্া মিাোবে। মবনািে হিশ্বাস আশীষিেণ সেকােবক রদওয়া
সাোৎকাবে স্পষ্টত্ই িবলবিন — ‘আহম িযহক্তগত্ভাবি দহলত্ কহিত্া হলহখ্ মাোঠী দহলত্ কহিবদে কহিত্া
আবন্দালবন উদ্বুদ্ধ িবয়।৬ মাোঠী দহলত্ কহি – নামবদি দাশাল , অর্ুজন কাম্ববল, কন্নড় কহি হসদ্ধা হলঙ্গাইয়া,
গুর্োটী কহি নীেি পযাবটল, ওহড়য়া কহি িীণাপাহণ মািাত্ রয়োমুখ্বদে িাত্ িবে এক সিজভােত্ীয় সাহিত্য
আবন্দালবনে রেউ রয় িাংলা সাহিবত্য পবড়হিল ত্া স্বীকায়জ।
৩...
হিশ শত্বকে আবটে দশক রর্বক দহলত্ কহি ও কহিত্াে পর্ ৈলা শুরু িবয়ও অহৈবেই ত্া অসম্ভি
র্নহরয়োয় িবয় ওবঠ। এই শত্বকে আহশ নব্বইবয়ে দশবক হিহশষ্ঠ হকিু কহিে কািয-কহিত্ায় দহলত্ ভািনাভাষা রূপ রপল। রয়মন  অহৈন্তয হিশ্বাবসে – ‘হিহিিদ্ধ সত্কজীকেণ’
‘ৈারু িাউেীে গান’
 নবেেনার্ দাবসে – ‘কলকাকহল’
‘িনহিিগ’
 মবনািে রমৌলী হিশ্বাবসে – ‘হিহিক্ত উবঠাবন ঘে’
 িাসু বদি মিবলে – ‘উত্তোহিকাে’
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 4
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 অনাহমকা নস্কবেে – ‘আহম’
 য়ত্ীেনার্ সেকাবেে – ‘গাবিবদে ঘে রনই’
 উত্থানপদ হির্লীে – ‘আুঁকন িাুঁকন নদীে িাুঁক’
 হিনয় মর্ুমদাবেে – ‘আহম এই সভায়’
 মাহনক ৈে মহিবকে – ‘িযর্াে উৎস’
- রয়োভৃহত্ গ্রবে। এিাড়াও হেবোদহিিােী কহিোর্, উবপেনার্ হিশ্বাস, অহমত্া িাগৈী, শযামল হিশ্বাস, কলযাণী
ঠাকুে, হিবনাদ রিো, পশুপহত্রয়োসাদ মািাবত্া, িূ র্জহট নস্কে, েুমা মিল, মলয় হিশ্বাস, মিুসূদন হিশ্বাস,
হনহখ্বলশ োয়, কলযান রদ, মবনােঞ্জন দাস রয়োমুখ্ কহি দহলত্ রকহেক ৈৈজায় উজ্জ্বল দৃ ষ্টান্ত।
দহলত্ কহিত্াে হিষয় ত্রিহৈবিয য়াওয়াে আবগ দহলত্ কহিত্াে motive হট আমাবদে রর্বন রনওয়া
দেকাে। দহলত্ র্ীিন ও রসৌন্দয়জ হনবয় দহলত্ো রয় কহিত্া রলবখ্ন ত্াই এক কর্ায় দহলত্ কহিত্া ।
দহলত্বদে র্ীিবনে সু খ্-দুুঃখ্, ররয়োম-ভাবলািাসা, িাহস-কান্না, আশা-আকাঙ্খা, িমজ ও র্ীিন এিং সমাবর্ে
ত্লাহনবত্ অিস্থাবনে দুুঃসি য়ন্ত্রণা এই কহিত্াে রয়োাণ। ত্াই দহলত্ রৈত্না দাুঁহড়বয় আবি হত্নহট ত্বেে
উপে –
(১) দুুঃখ্
(২) হিবদ্রাি
(৩) অস্বীকৃহত্
দহলত্ কহিত্াে রকবে রয় দুুঃখ্ িা অস্বীকৃহত্ ত্াে মূ লহট লুহকবয় আবি ভােত্ীয় সমার্ িযিস্থাে
র্াত্-পাবত্ে ত্রিষবমযে মবিযই। িহু িবমজে ও িবণজে অসাবমযে ৈূ ড়াহটবক রভবে মনু ষযবেে হিকাশ িা র্াগেণ
ঘটাবনা এই কহিবদে কহিত্াে রয়োিান উবেশয িবয় দাুঁহড়বয়বি। ‘গন্তবিয’ কহিত্ায় রয়োিীে োয় রৈৌিুেী ত্াই
িবলবিন –
“ৈবলা আমো য়াই
অসাবমযে রদওয়ালটা রভবে রফহল।
...

...

...

ৈবলা য়াই
র্াত্ িবমজে ফাোকটা মুবি রফহল
মানি িন্ধবনে নেম মাহটবত্
লাগাই হকিু ফুবলে ৈাো গাি।”
(‘গন্তবিয’/রয়োিীে োয় রৈৌিুেী)
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 5
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র্াহত্ে এই অপমৃত্ুযবত্ ১৯৯৩ সাবল মানি অহিকাে আইন িবল ভােত্ সেকাে র্াত্ীয়
মানিাহিকাে কহমশন গঠন কবেবি। হকন্তু ত্া সবেও দহলত্ অহিকাে এখ্নও লহিত্ িবয় ৈবলবি।
ঐহত্িাহসক এ. আে. রদশাই য়হদও িবলবিন – র্াত্ িযিস্থা আে রনই, শুিু য়া হটবক আবি ত্া িল সাকুলয
হিিাি।৭ হকন্তু ত্িুও রত্া দহলত্বদে রয়োার্হমক ৈাহিদা অস্বীকাে কো িয়। দহলত্ নােীো র্াত্, রেণী ও
হলবঙ্গে কােবণ রশাহষত্ িন। ৈুনী রকাটাবলে মৃত্ুয িয়। ত্বি র্াত্-পাত্বকহেক অসাময দহলত্ কহিত্াে
হিষয়িস্তুবত্ সীমািদ্ধ র্াবকহন। রসই সবঙ্গ েুিাহপড়ীত্ হনেন্ন মানু বষে হদন য়াপবনে আত্জনাদও কািয হিষয়
িবয়বি।
হিবনাদ রিোে ‘অকাল’ কহিত্াহটবত্ ফুবট উবঠবি হনম্নহিত্ত মানু বষে হনদারুণ িািাকাে। ভাো ঘে,
টুকবো গািপালা, িনযা-েবড় ধ্বস্ত গ্রামািল। অনািাবে রিবল-রমবয়-িউ দুেন্ত েুিায় কাৎোয়। ‘ত্িু িবল :
িাুঁবৈা, রিুঁবৈ র্াবকা’। হকংিা ‘রয়োাণপাহখ্’ কহিত্ায় –
“িউ রোবগ রভাবগ সন্তাবনো
েুিা হেন্ন, দুেন্ন আগ্রবি
হিবড় খ্ায়।”
আসবল হনম্নহিত্ত মানু বষে র্ীিনহিহিক্ত অহভজ্ঞত্াে ‘সিাে নীবৈ সিাে হপবি’ মানু বষে হনুঃসীম দুুঃখ্-য়ন্ত্রনাে
কর্া আবি কহিত্াগুহলবত্।
ঔপহনবিহশক কালপবিজ কবলাহনয়াল স্বাবর্জ হব্রহটশ রয়োভুো অিস্তবনে স্বে ত্ুবল আনবত্ রদয়হন
সাম্রার্যিাদ কাবয়বমে স্বাবর্জ। হকন্তু স্বািীনত্া উত্তেপবিজ ভােত্িবষজ পুহুঁ র্িাদী ত্র্া উচ্চিগজহট য়খ্ন হনম্নিবগজে
স্বে রৈবপ োখ্বত্ ৈাইল, ত্খ্ন ত্াবদেই মবিয রয়োশ্ন উঠবত্ শুরু কেল –
“এই মো হদবনে রশষ লবে
আমাে স্ববেে কর্া রশানাবত্ ইচ্ছা কবে
ইচ্ছা কবে মানু বষে মবত্া, সাচ্চা
মানু বষে মবত্া
রসার্া িবয় দাুঁড়াবত্”
(‘অনযেকম িাুঁৈা’/অহৈন্তয হিশ্বাস)
৪...
দহলত্ কহিত্ায় রয়োহত্িাদ রৈত্না িা হিবদ্রাবিে একহট হিবশষ রূপ লে কো য়ায়। মানু ষ সত্ত্ই শৃ ঙ্খলমুক্ত
র্ীি। হকন্তু িবণজে শৃ ঙ্খবল িাুঁিা, মানহিক অহিকােগুহল য়খ্ন কীটদ্রংষ্ট িয় অর্জাৎ অস্বীকাের্হনত্ রোভ
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ত্খ্ন র্মাট িাবি। দহলত্ কহিবদে কহিত্ায় ত্াই হিবদ্রাবিে সিজাত্মক রূপ লে কো য়ায়। ‘এ লড়াই শুরু
িবয়বি’ কহিত্ায় পশুপহত্ রয়োসাদ মািাত্ র্াহনবয়বিন –
“পুরুলযা শিবে পড়বত্ অযাবসহিহল
কাল অ, দবম কাল অ িবলয,
হিুঁড়া গামিা পবড় িবসহিহল
অবশাক, সু মন্ত্র, কলযাণ আে রসম-িসু আমাে সিপাঠীো আমাে সবঙ্গ
িসলাই নাঞ,
িু য়াত্ য়াবিক ওো, িু য়াত্ য়াবিক।”
শুিু হক এই অস্পৃশযত্ার্হনত্ িযর্া? রসই সবঙ্গ কহি িবলবিন –
“মনু বমবেে নীবৈ িলা িয়
ৈুনী রকাটাবলে ঘটনাহট রকান ঘটনাই নয়।”
স্নাত্বকাত্তে ৈুনী রকাটাল অস্পৃশযত্াে দ্বাে রুদ্ধ কেবত্ রয় আত্মিনবনে পর্ রিবি রনয় ত্াও সভয সমাবর্ে
রৈাবখ্ে ঠুহল খ্ুলবত্ পাবেহন। ফবল মানহিকত্াে অপমৃত্ুযবত্ রয়োহত্িাদী রূপহট ফুবট ওবঠ দহলত্ কহিত্ায় –
রিুঁ রিটা, িামাে রপবট
র্বন্মিস, পােহি নাই রিটা
ত্ে রদশ – ত্ে মাহট
ত্ে ভাহখ্ – ত্ে রনগ ৈাহে
দখ্ল কেবত্?
(‘এ লড়াই শুরু িবয়বি’/পশুপহত্ রয়োসাদ মািাত্)
হনম্নিগজবক রপাষয কোে ভািনা এখ্াবন রশষ কেবত্ িবি। েুমা মিবলে ‘আহম হমহন’ কহিত্ায় হমহন
দম্ভ কবে ‘হিিানা ৈাই আমাে’ িবল, স্পিজা কবে ‘খ্াি িাুঁহড়ে খ্ািাে’ এই িবল। শুিু ত্াই নয় লহিত্
অহিকাে হফবে রপবত্ আগামীবক আহ্বাবনে রয়োহত্িাদী ডাকহটও অনিদয –
“আগামীকাল ডাকবি রত্ামায় -

কেবি িীে য়ু িক।

ডাকবি রশাবনা

ঐ ময়দান িলবি,

লবড়া, পূ ণজ কবো

সিুর্ ঘাবসে গুবচ্ছ,

অস্ত্র শানাও,
কদম িাড়াও
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 7
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য়ু দ্ধ কবো য়ু দ্ধ”
(‘পড়ুক রত্ামাে েক্ত’/ েুমা মিল)
আসবল উচ্চহিবত্তে দীঘজহদবনে রশাষবণ রর্েিাে দহলবত্ে পুহঞ্জভূ ত্ রোভহটই উবঠ আবস দহলত্ কহিত্ায়।
শযামল কুমাে রয়োামাহণক রয়মন শত্ােীউহত্থত্ ঘোধ্বহনবত্ শুনবত্ পায় ‘হদন আসবি ...পালা িদবলে হদন’।
রত্মহন আশীষিেণ সেকাে ‘আমাে কহিত্া’য় কহিত্াবক রপৌঁহিবয়বিন ‘ত্রসহনবকে ত্েিাহেবত্’। হিংশ
শত্ােীে রশষ দশকহট রয়ন আঘাবত্ে রয়োািবলয নত্ুন শত্ােীবক আহ্বান কেবি। মবনােঞ্জন দাবসে ‘আঘাত্’
কহিত্ায় রসই রয়োহত্িাদী হদকহট ফুবট উবঠবি –
“ভাঙ্গবনে ভবয় কাুঁবপ ওো,

শে িাত্াসিািী,

পহেিাণ রনই,
কাবল কাবল পুঞ্জীভূ ত্ েত্ িাহত্য়াে রখ্াুঁবর্,
রখ্াুঁবর্ হনবেপ হনয়ম, সমত্া ৈাই।
এই হনত্যবমাি, হনত্যসঙ্গীিায়া, সািক নয়
রপাশাকী মুবখ্াবশ রেবকবি সত্যািলী সি।”
(‘আঘাত্’/ মবনােঞ্জন হিশ্বাস)
হিশুদ্ধ নান্দহনকত্া ও িৃ িত্তে সামাহর্ক উবেবশযে মূ বলয সাহিত্য েহৈত্ িয়। িহিমৈে ৈবটাপািযায়
সাহিত্য েৈনাে উবেবশয িবলবিন –
‘য়হদ মবন এমন িুহেবত্ পাবেন রয়, হলহখ্য়া রদবশে িা মনু ষযর্াহত্ে হকিু মঙ্গল সািন কহেবত্
পাবেন, অর্িা রসৌন্দয়জ সৃ হষ্ট কহেবত্ পাবেন, ত্বি অিশয হলহখ্বিন।’৮
িাংলা কহিত্ায় দহলত্ ৈৈজাে হিষয় নিত্ম সংবয়ার্ন িবলও এে সম্ভািনা সূ দুেরয়োসােী। কােণ
সাহিত্য িল সমাবর্ে দপজণ। আে সাহিহত্যক িবলন সমবয়ে অনু িাদক। ত্াই ইহত্িাস উবপহেত্ র্নবগাষ্ঠীে
স্বত্ন্ত্র রেি িবয় উবঠবি এই দহলত্ সাহিত্য। য়ত্হদন দলন্ র্াকবি, রশাষক-রশাহষত্ র্াকবি, ত্রিষময র্াকবি
ও মানহিক অহিকাে লহিত্ িবি – ত্ত্হদন দহলত্ সাহিত্য েহৈত্ িবি। য়া অিশয রশাষণমুক্ত পৃহর্িীে
আকাঙ্খাে মাবে মানিত্াে অপমৃত্ুযে হদকহট ত্ুবল িবে। দহলবত্ে হৃদয়-আত্মায় রয়োবিশ কবে ত্াই কহিে
স্বে – ‘য়াো হিল নীবৈ/ ত্াোও উঠবি উপবে।/ য়াো হিল োবর্/ ত্াো আসু ক কাবর্।/ য়াো হিল কাবর্/
ত্াো আয় োবর্।/ র্য় সিজিাোে র্য়!’ (‘র্য় সিজিাোে র্য়’/ সবত্যেনার্ নস্কে)।
ত্র্যসূ ি
১॥ িবন্দযাপািযায় িহেৈেণ। িঙ্গীয় শেবকাষ, রয়োর্ম খ্ি, ২০০১ (পিম মুদ্রণ), হনউ হদিী, সাহিত্য
অকাবদমী, পৃ.১০৮৯।
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 8
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২॥ Sudha Pai (2002): Dalit Assertion and the Unfinished Democratic Revolution, New
Delhi.
৩॥ দাশ হনমজল, ৈয়জাগীহত্ পহেক্রমা, রদর্ পািহলশাসজ ২০২, পৃ. ২০-২৬।
৪॥ হিশ্বাস অহৈন্তয, ৈত্ুর্জ দুহনয়া, রয়োর্ম সংকলন, আগস্ট, ১৯৯৪, পৃ. ১৫, হিবশষ সাোৎকাে।
৫॥ সাোৎকাে: অহৈন্তয হিশ্বাসবক আশীষিেণ সেকাে, ৈত্ুর্জ দুহনয়া পহিকায় রয়োকাহশত্, পৃ. ১৮।
৬॥ সাোৎকাে গ্রিণ, মবনািে রমৌহল হিশ্বাসবক, আশীষিেণ সেকাে, ৈত্ুর্জ দুহনয়া পহিকায় রয়োকাহশত্,পৃ.
৭॥ রদশাই এ. আে., ‘ভােত্ীয় র্াত্ীয়ত্ািাবদে সামাহর্ক পটভূ হম’, ‘Social Background of Indian
Nationalism’ এে ভাষান্তে। অনু িাদক মনষ্বীত্া সানযাল।
৮॥ ৈবটাপািযায় িহিমৈে, ‘িাঙ্গালাে নিয রলখ্কহদবগে রয়োহত্ হনবিদন’, “হিহিি রয়োিন্ধ: হদ্বত্ীয় ভাগ”, রদর্
পািহলহশং, কলকাত্া, পৃ. ৭৩৬।
সিায়ক গ্রে
১॥ খ্ান ইয়াহসন সম্পাহদত্ ‘দহলত্ ও র্াত্পাত্ কর্া’, এডুবকশন রফাোম, ২০০৪, কলকাত্া।
২॥ র্ানা সু স্নাত্, ‘রপাস্ট মডজাহনর্ম ও িাংলা কহিত্াে উত্তে আিুহনক রৈত্না’, িঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,
২০১০।
৩॥ মািাত্ পশুপহত্ রয়োসাদ, ‘ভােবত্ে আহদিাসী ও দহলত্ সমার্’, সু র্ন

পািহলবকশন, কলকাত্া,

হডবসম্বে, ১৯৯৫।
৪॥ রসন সু হর্ত্, দহলত্ আবন্দালন রয়োশ্ন ও রয়োসঙ্গ, গ্রেহমি, কলকাত্া, ২০১৩।
৫॥ রসন সু কুমাে, িাঙ্গালা সাহিবত্যে ইহত্িাস, রয়োর্ম ও হদ্বত্ীয় খ্ি।
পি-পহিকা
১॥ ‘দহলত্ কে’, নকুল মহিক (সম্পা), ১ম িষজ ১ম সংখ্যা, ১৪ এহরয়োল-১৪ র্ুলাই, ১৯৯৪।
২॥ ‘ৈত্ুর্জ দুহনয়া’, অহৈন্তয হিশ্বাস (সম্পা), রয়োর্ম সংকলন, আগষ্ট, ১৯৯৪।
৩॥ ‘র্াগেণ’, সু বিািৈে সমাোে (সম্পা), নিম সংখ্যা, র্ুন,১৯৯৩।
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সু হমত্ পহত্ে কহিত্া: আবিগ, স্বে, ররয়োম ও ত্রনোবশযে কর্ামালা
রলখ্ক-পহেহৈহত্

অহনবমষ িযানার্জী
গবিষক (হপ.এইৈ.হড), িাংলা হিভাগ
হসিু-কানু -হিেসা হিশ্বহিদযালয়, পুরুহলয়া, পহিমিঙ্গ, ভােত্
সংহেপ্তসাে
িত্জমান সাহিত্যর্গবত্ কহিত্াৈৈজা মূ লত্ হলটল মযাগাহর্ন-রকহেক। মূ লত্ হলটল মযাগাহর্বনে পাত্ায় কহিত্া
েৈনা কবে কহি িওয়াে স্বে রদবখ্ন পুরুহলয়াে ত্রুণ কহি সু হমত্ পহত্। সমবয়ে সবঙ্গ পািা হদবয় ত্াুঁে
রিবড়বি কহিত্াৈৈজাে িিে। কমজিযস্ত র্ীিবন খ্ুিই স্বল্প সংখ্যক কহিত্া-পাঠবকে মবিয কহি হিবসবি হনবর্বক
পহেৈয় কোবত্ রপবেবিন হত্হন। িত্জমাবন ত্াুঁে কহিত্া মাত্ৃভূ হম পুরুহলয়াে সীমা অহত্ক্রম কবে
পহিমিবঙ্গে হিখ্যাত্ পহিকাগুহলবত্ রয়মন, ‘রদশ’, ‘কহিসবেলন’, ‘কৃহত্তিাস’, ‘নত্ুন কৃহত্তিাস’ রয়োভৃহত্
পহিকায় স্থান কবে হনবয়বি। এমনহক ২০১৬ সাবল ‘রিহুলা িাংলা’ নামক সংস্থাে আমন্ত্রবণ িাংলাবদশ
সফবে হগবয় কহিসবেলবন রয়াগ হদবয়বিন এিং কহিত্াে মািযবম পুরুহলয়াে সংস্কৃহত্ ও গ্রামযত্াে রমবঠা
সু েবক উপস্থাপন কবেবিন। এিাড়া মাি ২৮ িিে িয়সী ত্রুণ কহি (র্ন্মুঃ ১২-০৩-১৯৮৮) ইহত্মবিযই
হলবখ্বিন দুহট র্নহরয়োয় কািযগ্রে, ‘আলহত্ কুৈু কুৈু’ (২০১৩) এিং ‘নদীে নাম িনু মাত্া’ (২০১৬)।
পুরুহলয়াে গ্রাম-িাংলাে মানু ষ, রয়োকৃহত্ এিং সু হমবত্ে কহিসত্তা হমর্হিয়াে এক অবমাঘ স্পবশজ কহিত্ায়
সংরূহপত্ িবয়বি উহিহখ্ত্ কািযগ্রেদুহটবত্। কহি হিবসবি সু হমত্ সিজদা কহিত্াে ফমজ হনবয় গবিষণােত্।
ত্াই ত্াুঁে কহিত্া এককর্ায় স্মাটজ ও রকত্াদুেস্ত। এিাড়া ত্াুঁে কহিত্াে হিষয় গ্রামীণ পুরুহলয়া িওয়ায়
কহিত্াগুহল অনযবেবি িবয় উবঠবি মানভূ বমে এক হনহিড় রয়োহত্বিদন। ২০১৬ সাল পয়জন্ত রয়োকাহশত্ দুহট
কািযগ্রবেে হনহিড়পাবঠ কহি সু হমত্ পহত্বক এিং ত্াুঁে কহিত্াে হিবশষ ত্রিহশষ্টযগুহলবক এই রয়োিবন্ধ ত্ুবল
িোে রৈষ্টা কো িবয়বি।
সূ ৈকশে
সু হমত্ পহত্, কহিত্া, স্বে, ররয়োম, িত্াশা, রলৌহকক আবিদন, ফমজ

৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 10

এ কু শে র ঢে উ
সা হি ত্য

ও

সং স্কৃ হত্

হি ষ য় ক

আ ন্ত র্জা হত্ ক

অ ন লা ই ন

ISSN: 2454-7182

গ বি ষ ণা

প হি কা

( রে ফা হে ড

র্া নজা ল ,

ত্রি মা হস ক )

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

সু হমত্ পহত্ে কহিত্া: আবিগ, স্বে, ররয়োম ও ত্রনোবশযে কর্ামালা
অহনবমষ িযানার্জী
কী গ্রাম, কী শিে, হিংশ শত্ােীে হদ্বত্ীয় দশবক রয়োহত্হট মানু ষই আর্ হিহভন্ন রসাসযাল-হমহডয়াে মায়ািী
ইের্াবল িশীভূ ত্। িশীকেবণে মািা এত্ই ত্ীব্র রয় মানহিক আবিগ, অনু ভূহত্ এিং মূ লযবিািগুহল আর্
‘লাইক’ ও ‘হডসলাইক’-এে িযাবলাট-রিাত্াবম পয়জিহসত্। এমত্ািস্থায় হিশ্বায়বনে অহভশাবপ মানু ষ কী আবদৌ
েক্তমাংবসে আবি, না য়ন্ত্রমানি িবয় উবঠবি - ত্াবত্ আমাবদে সবন্দি আবি। সবন্দিটা রর্বগ উবঠবি
িত্জমান সমবয় মানু বষে হশল্প-সাহিবত্যে রয়োহত্ িীত্োবগে নমুনা রদবখ্। হশল্প-সাহিবত্যে ৈৈজা মানু বষে
ক্রমিিজমান িীত্োবগ আর্ ৈেম সংকবটে মুবখ্। পৃহর্িীিযাপী এই সংকবট আমাবদে সাবিে িাংলা সাহিত্যও
ৈেমভাবি আক্রান্ত। ত্বি ক্রমহ্রাসমান পাঠবকে কর্া হৈন্তা না কবে, সাহিত্য-সংক্রান্ত িযিসাহয়ক পাহটগহণবত্
মন ভাোক্রান্ত না কবে আর্ও রয়োকৃত্ সাহিহত্যবকো ত্াুঁবদে কলমবক সৈল রেবখ্বিন শুিু ভাবলািাসাে টাবন।
সাহিত্য-সািনা িয়বত্া এুঁবদে কাবি হনুঃশ্বাস-রয়োশ্বাবসে মবত্াই িবয় উবঠবি এক অপহেিায়জ শােীেিৃ ত্তীয়
রয়োহক্রয়া, ত্াই সমবয়ে সবঙ্গ ত্াল হমহলবয় রয়োহত্হনয়ত্ সাদা কাগবর্ গবড় উঠবি কাহলে ভাস্কয়জ। হনুঃশবে,
একাবন্ত এমনই কাহলে ভাস্কয়জ সাহর্বয় ত্ুলবিন পুরুহলয়াে ত্রুণ কহি সু হমত্ পহত্।
পুরুহলয়া রর্লাে রয়োাহন্তক গ্রামযর্ীিবনে িনয অর্ৈ সেল আবলখ্য ত্াুঁে কহিত্াে হিষয়। পুরুহলয়াে গ্রামিাংলাে মানু ষ, রয়োকৃহত্ এিং কহিসত্তা হমর্হিয়াে এক অবমাঘ স্পবশজ কহিত্াে রূপ রপবয়বি। সবঙ্গ য়ু ক্ত
িবয়বি কহিে কহিত্া সম্পবকজ হনেন্তে গবিষণা এিং আবিবগে অনু েণন। ফবল ত্াুঁে কহিত্া িহিেবঙ্গ িবয়
উবঠবি স্মাটজ ও রকত্াদুরুস্ত এিং অন্তেবঙ্গ পুরুহলয়াে গ্রামীণ র্ীিবনে রমবঠা সু বেে রয়োহত্বিদন। আসবল
কহিত্াে ফবমজ পুরুহলয়াে হনুঃস্ব ও অসিায় হকন্তু সাংস্কৃহত্ক রলাকাৈাবে সমৃদ্ধ র্ীিনসমূ িবক আিুহনক
য়ু গমানবস উপস্থাহপত্ কোে ভাে রস্বচ্ছায় ও হশকবড়ে টাবন গ্রিণ কবেবিন কহি সু হমত্ পহত্।
ত্াুঁে রিাবটা রিাবটা কহিত্াগুহল িাোবলা শেৈয়বনে ত্রনপুবণয এিং ভািগত্ ত্রিহৈবিযে কলা-রকৌশবল
সদা-িযস্ত পাঠকিবগজে দৃ হষ্ট আকষজণ কবেবি। িত্জমাবন ত্াুঁে কহিত্া পুরুহলয়াে সীমানা িাহড়বয় হিখ্যাত্ হকিু
পহিকা, রয়মন ‘রদশ’, ‘কৃহত্তিাস’, ‘কহিত্াপাহেক’, ‘নত্ুন কৃহত্তিাস’ রয়োভৃহত্বত্ রয়োকাশ পাবচ্ছ। এমনহক
২০১৬ সাবল ‘রিহুলা িাংলা’ নামক সংস্থাে আমন্ত্রবণ িাংলাবদশ সফবে হগবয় কহিসবেলবন রয়াগ হদবয়বিন
এিং কহিত্াে আহঙ্গবক গ্রামীণ পুরুহলয়াবক আন্তর্জাহত্ক মবি উপস্থাহপত্ কোে রৈষ্টা কবেবিন। হিহভন্ন
পি-পহিকায় ত্াুঁে রয়মন অর্স্র কহিত্া রয়োকাশ রপবয়বি, রত্মহন মাি ২৮ িিে িয়সী ত্রুণ কহি (র্ন্মুঃ
১২-০৩-১৯৮৮) ইহত্মবিযই হলবখ্বিন দুহট র্নহরয়োয় কািযগ্রে,- ‘আলহত্ কুৈু কুৈু’ (২০১৩) এিং ‘নদীে নাম
িনু মাত্া’ (২০১৬)। এখ্ন কহি সু হমত্ পহত্ে কহিত্া-সম্ভাবে ডুি রদওয়া য়াক, রদখ্া য়াক রকাবনা েত্নসম্ভাবেে িহদশ রমবল কী না!
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 11
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এক
পুরুহলয়াে পুিা র্ানাে অন্তগজত্ অহত্ অখ্যাত্ হিরুহড গ্রাবম ত্রশশি ও ত্রকবশাে অহত্িাহিত্ কবেবিন কহি
সু হমত্ পহত্। হিরুহড সংলে গ্রামীণ অর্জনীহত্ে ভাগয হনভজে কবে িষজাে আউস িাবনে ৈাবষ। িষজা ভাবলা িবল
ঘন শযামল িয় শসয-রেত্ এিং ৈাষী গ্রামিাসীে মুবখ্ রফাবট ৈওড়া িাহস। আে অনািৃ হষ্টবত্ িাহড়বত্ িাহড়বত্
ক্রমশ মূ ত্জ িবত্ র্াবক অনািাবেে অিদহমত্ ক্রন্দন। ৈাষী পহেিাবেে সন্তান সু হমত্ রুক্ষ্ম মাহটে িুবলা গাবয়
রমবখ্ অভাি-র্র্জহেত্ ৈাষী-মানু ষগুহলে আশা-আকাঙ্ক্ষাবক অনু িািন

কবেবিন। অহভজ্ঞত্ায় ঋদ্ধ

র্ীিনদশজবনে সায়ু বর্য অনু িািন কবেবিন রয় ৈাষী-মানু ষগুহলে ররয়োম, আশা, রোভ, স্বে, ত্রনোশয – সিই
অন্নবকহেক। ফবল ত্াুঁে কহিত্ায় ররয়োম, স্বে, ভাবলািাসা, ত্রনোশয, রিদনা রয়োভৃহত্ মানহিক মবনািৃ হত্তগুহল অন্নরকহেক পটভূ হমবত্ হমবলহমবশ একাকাে িবয় রগবি। ত্াুঁে কহিত্ায় ররয়োম, হনুঃসঙ্গত্া, ত্রনোশয, আসহক্ত, স্বে,
গ্রামীণ র্ীিনহৈি, র্ীিনসংগ্রাম রয়োভৃহত্ ত্রিহশষ্টযগুহলবক আলাদা কবে খ্ুুঁবর্ হনবত্ রগবল রিাকাহম িয়। ত্াুঁে
কহিত্াগুহলবত্ মানহিক মূ লযবিািগুহল পেস্পে হমর্হিয়ায় রয়োাহন্তক র্ীিবনে র্লিহি ত্রত্হে কবে রনয়
অনায়াস স্বাভাহিকত্ায়।
সু হমবত্ে কহিত্ায় রয় ত্রিহশষ্টযহট সিবর্বক পাঠবকে দৃ হষ্ট আকষজণ কবে ত্া – ররয়োম এিং ররয়োবমে নানা
স্তোন্তে। ত্াুঁে কাবি ররয়োম কখ্বনাই রকামল ও রপলি নয়, িেং পুরুহলয়াে রুক্ষ্ম মৃহত্তকাে সংস্পবশজ ত্া িড়
িাস্তি ও কহঠবনে হভহত্তবত্ ররয়োাহর্ত্। ত্াুঁে ‘ররয়োম’ নামক কহিত্ায় রদখ্া য়ায় ররয়োহমক োিবণে মন ভাে কো
িৃ হষ্টবত্ ররয়োহমকাে হিিাি সংিাদ রপবয়বি। এই সংিাদ ত্াে মবন র্াহগবয়বি অরয়োাহপ্তে রিদনা, ত্বি ত্ােই
সবঙ্গ ফুবট উবঠবি অনাসক্ত িাস্তিত্াে সবঙ্গ আত্মস্থ িিাে র্ীিনদশজন,
“হয়শু মন িাহেবয়হিল োিণহদবন, কুহমজ রমবয়ে রৈাবখ্
ত্াে কর্া ভািবলই িুবকে িাুঁ হদক হৈনহৈন কবে
হফবে হফবে আবস হভবর্ য়াওয়া দুপুবেে য়ন্ত্রণা
এমহন কত্ ভািনায় হয়শুে রকবট রগবি িহু োিণ
কত্িাে হভবর্ রগবি ঘেবদাে, আস্ত উবঠান”১
আিাে পুরুহলয়াে য়ু িক-য়ু িত্ীবদে ররয়োবমে সির্ সেল রমবঠা রূপ িো পবড়বি রপৌোহণক নস্টালহর্য়াে
রমািবক,
“িহিমিািুে ইহন্দোবক হনবয় য়াি ভালুকপািাহড়ে রমলায়
সূ য়জবডািা আুঁিাবে গাবয় গা রঘুঁবষ
রপহেবয় য়াি িলুদ কানালীে কযাবনল, পািনাে িাট
মটে ভার্া হকবন রদি, গলায় েুবটা মুক্তাে িাে ...
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 12
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আহম িবয় রগহি রগায়ালা, ত্ুই সু ভদ্রা।”২
এই রমবঠা গ্রামীণ ররয়োমই কখ্বনা দাহেবদ্রে মাবে হিশুদ্ধত্াে ত্ুলাপাবি সংরূহপত্ িয়,
“কুহৈ রোর্ পান্তা রখ্ত্
আমাে মুবখ্ও ত্ুবল হদত্
লিাে োবল লাল কুহৈে মুবখ্
ত্ুবল হদত্াম র্ল,
কুহৈ িলত্ – র্াহনস, এমহন কবেই ভালিাসা িয়।”৩
ররয়োম আিাে কখ্বনা কখ্বনা ত্াুঁে কহিত্ায় স্বাভাহিকত্াে িবমজই িুবন রনয় নীবড়ে স্বে। য়া এবকিাবেই
গ্রামীণ এিং মানভূ বমে রমবঠা সু গবন্ধ ভো,
“রগািে রদওয়া উবঠাবন একহদন রত্াে মল িার্বি েমেম
কাুঁৈা িলুবদে পুলক িহড়বয় পড়বি িাত্াবস িাত্াবস
রভবস য়াবি অবিলাে আ-োকা ভাত্; িুবকে আুঁৈল...
নদীও রত্ালপাড় ররয়োবম, পাড়ও ভালিাসা রপবত্ ৈায়
আহম রকিলই সকাল-সন্ধযাে োখ্াল”৪
গ্রামীণ পুরুহলয়ায় রমবঠা ররয়োবমে িহিুঃরয়োকাশ রদখ্া য়ায় নে-নােীে হনগূ ঢ় দাম্পবত্য,
“আহম িোিে রস্রাত্ িবত্ রৈবয়হি
ত্ুহম িবত্ রৈবয়ি গহি
গহিিদ্ধ রস্রাবত্ রয়োিিমান নদী
নািযত্া িাড়ায় র্ীিন
রয়োশস্ত িয় রিুঁবৈ র্াকাে মাবন”৫
রয়োশস্ত দাম্পত্য র্ীিবন রর্ায়াে-ভাটাে মবত্াই মাবে মবিয রনবম আবস অশাহন্তে িাত্ািেণ। রসই
পহেহস্থহত্বত্ হিগত্ রয়ৌিনা খ্ুহড় খ্ুবড়াে উপে অহভমান কবে িাবপে িাহড়ে হদবক পা িাড়ায় য়হদও অন্তবেে
মহণবকাঠায় পাবর্য় কবে রনয় সদয রয়ৌিবনে হৃদকম্পন। এ রয়ন গ্রামীণ ররয়োবমে এক হৈোৈহেত্ রূপ,
“মালহত্ খ্ুহড় ফুলিাপ ব্লাউর্ পবেবি
রস আর্ িাবপে িাহড় য়াবি
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 13
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খ্ুহড়ে িাবপে িাহড় িােঘুটু
রমাোবমে োস্তায় কত্য়ু গ আবগে পাবয়ে িাপ
িনত্ুলহসে রোবপ এখ্াবনই একহদন িোস কবে উবঠহিল িুক
অবৈনা িাবত্ সুঁবপহিল হকবশােী ৈিলত্া।”৬
সু হমবত্ে ররয়োবমে কহিত্াগুহল ত্রনোবশযে সু বত্ায় রিানা এবককহট মালা রয়ন। ভাবলািাসাে আগুবন িুক
পুহড়বয় ররয়োহমক হৃদবয়ে উচ্ছ্বাস আসবল হনোশােই রয়ন কর্ামালা,
“কাে র্নয েে হনবয় দাুঁড়াি রৈৌকাবঠ
কাে র্নযই-িা এত্ আহিে
টান-টান কবে েে-এে কাবি মন পাত্া
রকউ রয়ন িবল রগল
ওবগা, িসন্ত পুবড় রগবি মবনে উত্তাবপ।”৭
আিাে ত্াুঁে কহিত্াে হকিু ৈেণ রয়ন হনোশােই আত্জ হৈৎকাে িবয় রয়োকাশ পায়,
“য়ত্িাে রত্ামাবক কান্না হদবয় িু ুঁবত্ রগহি
ত্ুহম অহভনয় রভবিি
য়ত্িাে রত্ামাবক কর্া হদবয় কর্া োখ্বত্ রগহি
ত্ুহম রয়োহত্শ্রুহত্ িদবলি”৮
ত্বি সু হমবত্ে কহিত্ায় ররয়োবমে িািাকাে র্হনত্ হনোশা রর্বক উত্তেবণে রয়োবৈষ্টা আবি। ত্াুঁে হকিু কহিত্ায়
িযর্জ-ররয়োম দুুঃবখ্ে অলিাে িবয় ভূ হষত্ য়া ত্রনিজযহক্তক র্ীিনদশজবনে রসাপান,
“হিষণ্ণ নাকিাহিহটে মবত্া
হৈকহৈক রৈাবখ্ে রকাণায়
র্বম র্াকা সমস্ত য়ন্ত্রণা হমবলহমবশ
য়মুনা গবড় ওবঠ...”৯
ররয়োবমে সবঙ্গ সঙ্গহত্ রেবখ্ েিসযময়ত্া ত্াুঁে রকাবনা রকাবনা কহিত্ায় রোমাহেহসর্বমে মািাবক ৈূ ড়ান্ত পয়জাবয়
হনবয় রগবি। রয়মন, ‘োোহদহদ’ নামক কহিত্ায় োোহদহদে রনপবর্য িাহর্ে কামনা আহদম েিসযময়ী। রয়
েিসযময়ীে রসৌন্দয়জ আেও েিসযািৃ ত্ িবয়বি সাুঁওত্াহল েমণীে হিভায় য়ু ক্ত িবয়,
“োোহদহদ রত্ামাে উহদ্ভন্ন স্তবনে পাবশ
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 14
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সাহর্বয় োহখ্ মহুয়াে সু িাস
ত্ুহম হক অটুট আি রদি ও মবন?
রয় রৈাবখ্ সাুঁওত্াল েমণী
সন্তাবনে র্ন্ম হদবত্ হদবত্ও হফবে পায়
আঠাবোে রর্ৌলুস
রস রৈাবখ্ে কাবিই োোহদহদ সাহর্বয় োবখ্
অদময োবত্ে কাহঙ্ক্ষত্ হিভা-”১০
কামনাে েিসয রভদ কবেই আবস রয়ৌনত্াে মহণকািন আস্বাদ। সু হমবত্ে ‘েমবণে মাস’ কহিত্ায় রয়ৌনত্া
ভাদ্রমাস ও কুকুবেে েমবণে হৈিকবল্প মহিমাহিত্,
“ভাদবে রোদ রমবখ্ িাহেবয় য়ায় ৈাকা নদী
গ্রিণ লাবগ উপবৈ ওঠা িানবখ্বত্ে হপহেবত্
পাুঁক পাুঁক গবন্ধ িনয িনয েমবণে মাস র্াবগ।
আদে মাহখ্বয় রদি সই, রখ্াুঁপায় মিযমিণজা ফুল
হৈবন হনবয়হি রগাপন োস্তা, কাহয়ক পহেেম...
ভাদবেে েমণহরয়োয় কুকুবেে িাুঁসফাুঁস িুবক িাবর্
সই, এমন হদবন ত্ুই আমাে অলংকাে”১১
রয়ৌনত্াে উোম রস্রাত্ ‘শাুঁখ্া-পলা’-ে রয়োাহত্ষ্ঠাহনক সম্পবকজে হভত্বক কখ্বনা কখ্বনা নাহড়বয় হদবত্ পাবে।
র্গবত্ে হনয়বম, ঋত্ু পহেিত্জবনে সূ ি িবে ত্া স্বাভাহিক হনয়বম ‘মিাপহেহনিজাণ’ রপবত্ ৈায়,
“ভাবলাপািাবড়ে িাুঁ-হদক রঘুঁবষ োস্তায় পড়বি সাুঁওত্ালগ্রাম
সু র্াত্া এখ্াবন মহুয়াে রনশায় ৈুে িবয় পলাশ পাত্ায় স্বে রিাবন
শাুঁখ্া-পলা ত্াে িঠাৎই রিবর্ ওবঠ অসিায়, হনভজেত্ািীন।
ফুবল-ফুবল হনবষক শুরু িবল, র্ঙ্গবল-র্ঙ্গবল ভাবলািাসা র্াবগ
রর্বগ ওবঠ সু র্াত্াে পাবয়বসে িাুঁহড়, মিাপহেহনিজাণ।”১২
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ররয়োবমে নানা ডাইবমনশবনে সূ ি িবে সু হমবত্ে কহিত্ায় পুরুহলয়াে গ্রামীণ ররয়োবমে সাবিহকয়ানা রূপ পায়
‘ঠাকুমা’ে রোমেবনে আপ্লু ত্ আবেবষ,
“সংসাবে িাুঁহড় ৈড়াবত্ ৈড়াবত্, ফুক
ুঁ নবল ফুুঁ হদবত্ হদবত্
িুহড় কবি রয় ফসবক রফবলবি িখ্াবট স্বামী, কামনাে োত্
আর্ও রভােবিলা উত্তবেে র্ানালায় মন্দ মন্দ িাত্াস ৈবল
ঠাকুমা রয়ন রয়ৌিন হফবে পায়, রয়ন িা ভবে ওবঠ ত্াে হিন্ন ললাট।”১৩
মাত্ৃভূ হমে রয়োহত্ অদময ররয়োম রয়োহত্হট মানু ষই অন্তে রর্বক অনু ভি কবে। রসবেবি মাত্ৃভূ হম য়ত্ই রয়োাহন্তক
রিাক না রকন। হনত্ান্ত দহেদ্র মাত্ৃভূ হম সু হমবত্ে হনহিড় অনু ভবি মনমাত্াবনা কহিত্াে ৈেণ িবয় আমাবদে
সামবন রয়োহত্ভাত্ িয়,
“...গ্রিণ-লাগা ৈাুঁবদে মবত্া হটমহটবম আবলায়
আমাবদে রূবপাহল োবত্ রকিল সস্তা হটবনে েনেন
রমাোবমে োস্তায় র্বম আবি সি আশীিজাদ; িুবলাবত্ই আমো িনয।”১৪
সু হমবত্ে কহিত্ায় ররয়োবমে সবঙ্গ সবঙ্গ এক অনায়াস স্বাভাহিকত্ায় উবঠ আবস হনোশাে নানা আস্বাদন। এই
হনোশা আবস কখ্বনা র্ীিন-সংগ্রাবম লড়াই-এে ক্লাহন্ত রর্বক, কখ্বনা স্বে অপূ েবণে িত্াশা রর্বক, কখ্ন
মানিত্াে মৃত্ুযর্হনত্ অসোবনে গ্লাহন রর্বক আিাে আপাত্ সু বখ্ে মবিযই অন্তর্জাত্ ‘রিাি’ রর্বক।
রয়োহত্হদবনে হনেন্তে সংগ্রাম ‘রিাি’ সম্পন্ন মানু বষে কাবি অিসাদভো, একবঘবয়হম ও অর্জিীন। ত্াই হনেন্তে
সংগ্রাবম র্ন্ম রনয় না রকাবনা সু স্থ স্বে, িেং রদখ্া রদয় ত্রনোবশযে কাবলা িায়া,
“রয়োহত্হট সূ বয়জাদবয়
সংসাে হলবখ্ োবখ্
র্ীিবনে য়ন্ত্রণা
অিসাবদ রিুঁবৈ র্াবক সংসাে
অর্িা
অর্জিীনত্ায়”১৫
আিাে হনোশা শূ নযত্াে িলয় িবয় গ্রাস কবে মানির্ীিনবক, হনস্তাবেে উপায় িবয় ওবঠ মুশহকল,
“অন্ধকাবে এবস দাুঁড়াই
উৎস িাড়া হৈৎকাে শুহন
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 16
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শুনবত্ শুনবত্ িু বট য়াই শূ নযত্ায়
শূ নযত্াে রভত্ে স্নান-”১৬
সু হমবত্ে কহিত্ায় পুরুহলয়াে রখ্বট খ্াওয়া হনম্নিবগজে মানু ষ ‘হয়শু’ে উপমায় উপমাহয়ত্। এই ‘হয়শু’রদে স্বে
খ্ুিই সামানয, মাি দুহট অন্ন। হকন্তু এবদে কাবি এই অবন্নে স্বেই রর্বক য়ায় অরয়োাপ্ত, ত্াই আবস অনন্ত
ত্রনোশয,
“নীল ত্াোে েিসযবভদ কবে
োকাি র্ঙ্গল রপহেবয় য়াবি হয়শু...
িার্াে িার্াে িসন্ত রপহেবয় য়াবি শাবলে র্ঙ্গবল
রত্াে রখ্াুঁপায় শালফুল রগাুঁর্া িবি না”১৭
সাহিহত্যকবদে অনযত্ম কার্ই িল অনযাবয়ে হিরুবদ্ধ গবর্জ ওঠা। আপাত্ কষ্টময় িযস্ত র্ীিবন িঠাৎ ঘবট
য়ায় নােীে অিমাননা য়া পুরুবষে ৈেম লজ্জাে। পুরুষ কহি িবয় ত্াই সু হমবত্ে স্বে রয়োহত্িাবদে ভাষা িবয়
গবর্জ ওবঠ অপহেবময় হনোশা রর্বকই,
“সাোহদন শুিু কাঠ আে িাত্ুহড়ে ঠুকঠাক
শবে শবে রর্বগ ওবঠ আত্জ িাহলকাে হৈৎকাে
হৈৎকাবে হৈৎকাবে িাত্াবস ভাসবি পুরুবষে লজ্জা।”১৮
নােীে অিমাননা আিাে ত্াুঁে কাবি িবয় ওবঠ আত্মিত্যাে সাহমল। ত্াই িত্াশা ধ্বহনত্ িয় এইভাবি,
“রিাবনে ভোট উরুসহন্ধ, িস্ত স্তবনে পাবশ
সাহর্বয় হদই হিধ্বস্ত রয়ৌনত্া
গন্ধ মাখ্বত্ মাখ্বত্... শেীে পালটাবত্ পালটাবত্
রিান িার্াহে িবয় ওবঠ
হনবর্ে আত্মিত্যাে অহিকাে।”১৯
আবপহেকত্ায় রদখ্া য়ায় মানু বষে ররয়োম, সু খ্ ও হপপাসা আসবল হনোশােই নামান্তে। য়া মৃত্ুযে মবিযই
হনিজাণ লাভ কবে,
“সাবড় হত্ন পা একহদন এহগবয় য়াি হঠক
রত্ামাে সাবর্ ঘে কেবত্, ত্ৃষ্ণা...
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 17
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উলবটা ডাোয় উলবট েবয়বি
িাহড়ে হঠকানা।”২০
সু হমবত্ে কহিত্ায় হনোশাে িিে রদবখ্ মবন িবত্ পাবে হত্হন ত্রনোবশযে কহি। হকন্তু রকাবনা কহিবকই
রকাবনা হনহদজষ্ট রকাবটশাবন রিুঁবি রফলা য়ায় না। সু হমত্বক রত্া নয়ই। কােণ ত্াে কহিত্াবত্ হনোশাে
আস্তেণবক রভদ কবে স্বে রিানাে হিহৈি রকৌশল রদখ্া য়ায়। ত্বি হত্হন ত্রশশি ও ত্রকবশাবে মাত্ৃভূ হম
হিরুহডে মানু ষবদে অন্ন-রকহেক স্ববেে আশা এিং স্বে-ভবঙ্গে হনোশাবক গভীেভাবি উপলহি কবেহিবলন।
ত্াে উপলহি এিং পাহেিাহেক হশকবড়ে টান এত্ই শক্ত হিল রয় ত্াে কহিত্ায় স্ববেে হৈিকল্পগুহল সিই
কৃহষবকহেক হভহত্তভূ হমবত্ ররয়োাহর্ত্। আিাে পুরুহলয়াে দাহেদ্রময় র্ীিবন সমৃহদ্ধে নানা স্বে উবঠ এবসবি
অবন্নে সূ ি িবেই। আিাে নির্ীিবনে স্বেও রূপকাহয়ত্ িয় অবন্নে মািাবত্মযই। সদয ফলাবনা িাবনে হশবষ
সদয সহিত্ দুি দুগ্ধিত্ী মাবয়ে স্তনভাবেে গভীেত্ায় িো পবড়,
“টবলামবলা িানহশবষ র্বমবি দুি
স্তনভাবে েুবুঁ ক পড়া িুক মাহট িু ুঁবয়
আঘ্রাণ রনয় পূ িপ
জ ু রুবষে রফবল য়াওয়া রয়োশ্বাবস
মাঠিালক আড়বৈাবখ্ গভীেত্া মাবপ
িাবনে িুক র্ুড়াবল, সংসাবেে িুবক রেঊ লাবগ
পাল ত্ুবল রদয় র্ঠবেে আগুন”২১
অবন্নে র্নয মা ষষ্ঠীে কাবি রয়োার্জনা িো পবড় এক গ্রামীণ রসাুঁদা গবন্ধ,
“ওবলা কবন িউ িানহশবষে কাবি য়া
মার্া নু ইবয় িল
আমােও রকাল আবলা কে মা ষষ্ঠী”২২
মানু বষে র্ঠবেে েুিা হনিােবণে র্নয রয়োবয়ার্ন অন্ন। হকন্তু পুরুহলয়াে িন্ধযা মাহটবত্ িাবনে ফলন িড়ই
অহনহিত্। ত্াই ৈবল রয়োার্জনা সু ফলবনে ও সমৃহদ্ধে,
“রসহদন আে আিবপট ভেবি
রয়হদন র্ল-মাহটে হনবষবক
গভজয়ন্ত্রণায় কুঁহকবয় উঠবি িন্ধযা র্হমটা।”২৩
সাো িিবেে অন্নকবষ্টে পবে কাহত্জবকে িাত্াবস ওঠবি শবসযে েংকাে, ত্খ্ন িদবল য়াবি রয়োাহন্তক মানু বষে
স্ববেে সমীকেণ,
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 18
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“কাহত্জবকে িাত্াবস িাত্াবস শবসযে আওয়ার্ ওবঠ
িাুঁহৈবয় োখ্াটাই আমাবদে অিংকাে।”২৪
রমবঘে আোিনায় িৃ হষ্ট আবন নি-সিুবর্ে গান। কহঠন, শুষ্ক, অমসৃ ণ পুরুহলয়ািাসীে র্ীিনয়াপবন মানু বষে
রয়োার্জনা রকিল রমঘবক হঘবে। ত্াই আকাঙ্ক্ষা শুিু রমঘমিাে,
“রমবঘবদে রখ্য়াবল র্মবি িুবনা িাওয়া
িাওয়াো পাক রখ্বত্ রখ্বত্ এে িাহড় ওে িাহড় রিহড়বয়
িা-হুত্াশ র্ীিবনে পাবশ র্মবক দাুঁড়ায়
রয় র্ীিন হত্বল হত্বল িবয় হনবয় য়ায় উদাসী হদবনে গল্প...
আমাবদে আে রকানও গল্প রনই, শুিু রমঘমিাে...।”২৫
মানু বষে র্ীিবন স্ববেে পাশাপাহশ র্াবক স্বে-ভবঙ্গে রিদনাও। স্বে সিসময় সার্জক িয় না। অরয়োাহপ্ত রর্বকই
য়ায়,
“ত্াো খ্সা মাবন ইবচ্ছ-মবত্ান রৈবয় রনওয়ারিাটবিলায় মা রিাোবত্ন দুবিে িাহট িাবত্
কুহৈে র্নয রোর্ একহট ত্াোই জ্ববল
জ্ববল-রনবভ, আিাে জ্ববল...
রৈবয় র্াকবত্ র্াকবত্ই এই রিমবন্ত
দুর্বনে িয়স রগল রিবড়।”২৬
ত্বি স্বে-ভবঙ্গে কর্া সু হমবত্ে কহিত্ায় র্াকবলও ত্া রর্বক উত্তেবণে মবিয হদবয় নত্ুন কবে স্বে রদখ্াে
ইহঙ্গত্ ধ্বহনত্ িবয়বি,
“উত্তবেে র্ানালায় িোে িাওয়া
অিজিৃত্তাকাে পর্ রিুঁবট পেখ্ কবে র্ীিবনে েে
পেখ্ কবে, শসযিীন মাবঠ র্বম র্াকা কান্নাে ভাষা...
এই র্ায়গাটুকু আমাবদে রয়োবয়ার্ন
এখ্াবনই র্বম আবি িাপ-ঠাকুেদাে ঘাম েোবনা হদবনে স্বে।
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আবর্া এখ্াবনই পূ িজপুরুবষে রয়োশ্বাবসে িাওয়া ভাবস
রভবস রিড়ায় পাকা িাবনে গন্ধ ভো উত্তুবে িাওয়া...”২৭
দাহেবদ্র ভো পুরুহলয়াে র্ীিবনে নানা হৈি সু হমত্ কখ্বনা হনত্ান্ত আটবপৌবে ভাবি এুঁবকবিন, আিাে
কখ্বনা পুরুহলয়াে রলাক উপাদাবনে অলংকাবে ভূ হষত্ কবেবিন। ‘সংখ্যাত্ে’ নামক একহট কহিত্ায় হত্হন
অদ্ভুত্ রয়োাঞ্জল ভাষায় র্ীিন, মৃত্ুয এিং পহেিােবক সংখ্যাে কাটাবিড়ায় উপস্থাপন কবেবিন,
“এক-এে সবঙ্গ এক রয়াগ হদবল দুই
আমাবদে সু খ্ী গৃিবকাণ
দুই-এে সবঙ্গ এক রয়াগ হদবল হত্ন
আমাবদে ভহিষযৎ
এভাবিই এক এক কবে রিবড় ৈবল
একবশা িার্াে অয়ু ত্ হনয়ু ত্...
এভাবিই এক এক কবে কমবত্ র্াবক
রত্ামাে পাবশ আমাে রময়াদ”২৮
পুরুহলয়াে দহেদ্র হনম্নিগজীয় য়ু িকিৃ বন্দে সিনশীলত্া মািাহত্হেক্ত। ত্াই সু হমত্ এবদে ‘হয়শু’ে উপমায়
রয়োহত্হষ্ঠত্ কবেবিন এিং ত্াবদে সার্ুবয়য রয়োাহন্তক গৃিবস্থে হৈিবক ত্ুবল িোে রৈষ্টা কবেবিন,
“েবল পড়া হিবকবলে আবলায় িুবলা ওড়াবত্ ওড়াবত্
হয়শুো ঘবে রফবে
দুপুবেে ভাত্ সাুঁেবিলায় রয়োসাদ িবয় ওবঠ
হডিহে িাবত্ রিবলে মুবখ্ ত্ৃহপ্ত রদবখ্ রমহে মা”২৯
দাহেবদ্র ভো র্ীিবন কখ্বনা কখ্বনা আবস সু বখ্ে িাত্জা ভািী িংশিবেে আগমনী হিভায়। দাহেদ্র আবি, ত্িু
সামবর্জে িাইবে হগবয় নত্ুন িংশিবেে র্নয আবয়ার্বন রয়োহত্ভাত্ িয় গ্রামীণ সাবিহকয়ানা,
“আুঁিাে িবয় আসবি হিবেে দু-হিবঘ িাহন র্হম...
রপায়াহত্ িউ য়ন্ত্রণায় কাত্ে
আেও একটা মার্া িাড়বি সংসাবে...
আগাম খ্িে হদবয়হি রগায়ালা ঘবে
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 20
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ঘে ভেবলই
রয়োহত্হদন মাহটে িাুঁহড়বত্ ফুটবি একবপা দুি।
সাুঁবেে রিলা
মাবয়ে রকাল িবয় উঠবি ঠাকুমাে েুহল।”৩০
রয়ৌর্র্ীিবনে িহিও স্বচ্ছলত্াে মায়ার্াবল ৈাষীিউ-এে স্ববে িো পবড়,
“িাহন েবেে শাহড় পবে ৈাষীিউ রূপকর্া রিাবন
উবঠান র্ুবড় মোইভহত্জ িান আে িান
মল েম েম কবে পাড়াময় সু ে রত্াবল হিিািবয়াগযা রমবয়
আগামী আহশ্ববন রমবয় র্ামাই ঘবে আসবি
রকাবলে রিবলটা স্কুবল য়াবি; আিাে মার্া িাড়বি সংসাবে।”৩১
রয়োাহন্তক অিবলে দাহেদ্রপীহড়ত্ মানু ষবদে স্বে, সু খ্ ও আহ্লাদ ‘কর্ামালা’রূবপ রয়োকাশ রপবয়বি ত্াুঁে এই
ৈেণগুহলবত্,
“রশষবমশ োহিে অন্ধকাবে রজ্ববল হদই খ্ুদ-কুুঁবড়াে র্ীিন
উবে-পাবে রদবখ্ হনই ভাুঁর্ কো দুুঃবখ্ে অনন্ত েিসয
রয়খ্াবন রকিলই হনিজাক আলবসয মবে য়াবচ্ছ হদন
শুকবনা সবষজ ডাুঁটায় রসদ্ধ িয় দুপুবেে আহ্লাদ।...
রকিলই খ্ুবদে ঘ্রাণ িবয় হনবয় য়ায় সংসাবেে রভলা
িাুঁহড়বত্ রসদ্ধ িয় কুুঁবড়া, জ্বলবত্ র্াকা রপবটে সির্ কর্ামালা...”৩২
পুরুহলয়াে কষ্টময় গ্রামীণ র্ীিবন দীঘজহদবনে উপলহি রর্বক উবঠ আবস নানা রলাকরয়োিাদ। সু হমত্ পুরুহলয়াে
গ্রাম-গবঞ্জে আনাবৈ-কানাবৈ রর্বক রসই রলাকরয়োিাদগুহল সংগ্রি কবেবিন এিং হনবর্ে র্ীিনবিাবি ত্াবদে
সঞ্জীহিত্ কবে কহিত্ায় রূপ হদবয়বিন। ‘এক কুলা িান’ কহিত্ায় রদখ্া য়ায় িেণ খ্ুবড়াে ঘবে লক্ষ্মীশ্রী িল
ভাহে খ্ুহড়। ভাহে খ্ুহড়ে অিত্জমাবন গৃবিে অিস্থা িবয় পবড়বি শূ নযত্ায় স্তি,
“িাবন িাবন টলমল রখ্ত্-খ্ামাে
িেণ খ্ুড়াে ঘে আবলা কবে ভাহে খ্ুহড়
লক্ষ্মীমুড়া রমবয়
রকার্াগেী আলপনা রদয় ঘে-রদাবে
কাবকবদে িু ুঁবড় রদয় নত্ুন ৈাবলে গুহল
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এিিে িান রনই িেণ খ্ুড়াে খ্ামাবে
ভাহে খ্ুহড় আুঁত্ুবড়ে রিবলে সাবর্ হনরুবেশ
ঘে-রদাে উবঠানময় রকার্াগেী স্তিত্া”৩৩
গৃিলক্ষ্মীে অিত্জমাবন গৃি-পহেবিবশে রয় রূপান্তে হত্হন কহিত্াহটবত্ রদহখ্বয়বিন ত্া হিবশষ রলাকর্
রয়োিাবদে উপবেই রয়োহত্হষ্ঠত্। আিাে রয়োিাবদই ঘেবক পুনোয় লক্ষ্মীশ্রী কবে রত্ালাে সূ ি রদওয়া আবি,
“এক কুলা িাবন দু-কুলা খ্ই
এ িেণ, ভাহে কই...
ভাহে রগবি োগ কবেয
আনহি িেণ িাত্টা িবে...”৩৪
আিাে ত্ালপাখ্াবক রকে কবে একহট রয়োিাদ উপস্থাপবনে মািযবম ত্ুবল িবেবিন পুরুহলয়াে রয়োাহন্তক
র্ীিনহৈি। রয়োর্বম িড়াহট রদখ্া য়াক,
“শীত্কাবলে শত্রু ত্ুহম, গ্রীষ্মকাবলে সখ্া
ত্াল হিহনবত্ র্ন্ম ত্ুমাে, নামহট িে পাখ্া”৩৫
এেপবে উবঠ আবস ত্ালপাখ্াে িুবয়া িবে রয়োহন্তক র্ীিবনে এক অনাস্বাহদত্ নস্টালহর্য়া,
“ত্ালপাত্াে রভুঁপুবত্ ফুুঁ হদবত্ হদবত্ রকবট রগল ত্রশশি
অন্নপূ ণজা মা আমাে মাবড় ভাবত্ গুবল হদত্
ত্ালপাখ্াে িাত্াস, হক আহ্লাদ! হক আহ্লাদ!
ত্ালপাত্াে ৈাটাই হিল আমাবদে হনভুল
জ হিিানা
মাবক গলাগহল িবে দু’ভাবয়ে সন্ধযাোবত্ আিদাে
রসই গল্পটা মা, রসই গল্পটা –এক রয় হিল োহন...”৩৬
পুরুহলয়া ত্র্া মানভূ ম অিবল মহুল একহট হিবশষ ফল। এই মহুল মানভূ বমে মানু ষবদে অনযত্ম খ্াদয িবয়
উবঠ অভাবিে ত্াড়নায়। আিাে মহুলই িবয় য়ায় মানভূ মিাসীে র্ীিনসংগ্রাবমে পহেৈায়ক। রয়োর্বম মহুলরকহেক রয়োিাবদে হদবক আবলাকপাত্ কো য়াক,
‘মহুল হসো িাহট িাহট, উয়াো খ্ায় দু’মা হিহট’৩৭
এই রয়োিাবদ রর্বকই উবঠ আবস সু হমবত্ে র্ীিনদৃ হষ্টবত্ এক অসািােণ মানভূ মীয় সাবিহকয়ানা,
“িবনে ফলও ভাগ িবয় য়ায়
ভায়াদ িবয় য়ায় মাহটে সবঙ্গ মাহট
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 22
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মহুল আমাবদে গণত্ন্ত্র
রয়োণয় রর্বক পহেণাবমে সােী
পাোবচ্ছ রদশ, পাোবচ্ছ গণত্বন্ত্রে মাবন
মহুলও আর্ েমত্াে কর্া র্াবন।”৩৮
রনশাবক হনবয় একহট রলাকরয়োিাদ পুরুহলয়াে গ্রাবম-রয়োান্তবে রশানা য়ায়। রয়োিাদহট খ্ুিই মর্াে,
“শবয় সু পাহে িার্াবে পান
লাখ্ টাকা িবলয গাুঁর্ায় হদহি টান...”৩৯
রনশা-রকহেক রলাকরয়োিাবদে সূ বি রনশাে নস্টালহর্য়াবক রয়োাৈীন ও আিুহনক ত্ুলাদবি য়াৈাই কোে রৈষ্টা
েবয়বি ‘স্বাদ’ কহিত্ায়,
“ৈিীমিবপ িবস রিলা অিহি হুুঁকা পাবনে দৃ শয
সাদা কাবলা হসবনমাে সাবর্ িাক্সিহন্দ
খ্ুহড়-রর্যহঠবদে সার্াবনা পাবনে খ্ুহে
হিবদহশ র্দজায় হমবলহমবশ আর্ িার্াহে আহ্লাদ
রনশাে আহভর্াত্য আর্ পযাবকবর্ে রলবিবল িহন্দ
িহে কুবমাে রর্বক মিু কামাে সিাে র্নয দের্া রখ্ালা
অহলবত্-গহলবত্ মার্া ত্ুবল দাুঁড়াবচ্ছ পাি, হুক্কা িাে”৪০
মকে পুরুহলয়াে সিবৈবয় হিখ্যাত্ উৎসি। রপৌষসংক্রাহন্তে রয়োৈি ঠািায় পূ ণজস্নাবনে মবিয হদবয় শুরু িয়
উৎসি। পূ ণজস্নাবনে পে কহঠন শীবত্ একটু উষ্ণত্াে র্নয ৈবল আবয়ার্ন। রয় অবয়ার্বনে হৈি ফুবট ওবঠ
সু হমবত্ে অটবপৌবে ভাষায়,
“শীবত্ে পােদ রনবম য়াবচ্ছ হিষাক্ত ত্ীব্রত্ায়
আগুন ৈড়াও, রসুঁবক রনওয়া য়াক অষ্টাং
হধ্বক্ হধ্বক্ জ্বলুক মকে মুড়াে কাঠ...
িাত্ রসুঁকবিন সদয মকে ডুি রদওয়া নাোন”৪১
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পণযবকহেক য়ু গািিাওয়ায় িেহলক্স-কমপ্লযান খ্াওয়া িাচ্চাো নিে ও পহেপুষ্ট হকন্তু ত্াো রকাবনা কবমজে নয়।
নূ নযত্ম শােীহেক শহক্তও এবদে রনই। অর্ৈ পুরুহলয়াে রুক্ষ্ম মাহটবত্ লাহলত্-পাহলত্ হশশুো ভাবত্ে ফযান
রখ্বয় অসীম শহক্তমান। ত্বি হিশ্বায়ন পুরুহলয়াে মাহটবকও কলুহষত্ কেবত্ শুরু কবেবি। ত্াই ‘অিে নিে
গঙ্গািে’৪২-ই আর্ রিহশ পহেলহেত্ িয়। মাড় খ্াওয়া ‘ডাংলা িে’৪৩রদে সংখ্যা আর্ রয়ন কবমই আসবি।
ত্াই অবনক আফবসাস রর্বক সু হমত্ পুরুহলয়াে খ্াদযাভযাবসে অনু িত্জনবক ত্ুবল িবেবিন শবেে রকালাবর্,
“মাবড় দম রিহশ নানাঠাকুে, গাবয় রোদ িবেনা
েপােপ্ রকাদাল ৈালাই, পািাড় িবি র্হম
রগাটাবক ভাঙ্গবত্ই রত্া ঘাম েবে রিহশ। ...
মাবড়বত্ও সাে হমশবি
মার্াে উপে পাখ্া ঘুেবি, রটহিবল র্মবি িাসমহত্ রভাগ।”৪৪
পুরুহলয়াে গ্রামীণ ৈালহৈি নানা আহঙ্গবক িো পবড়বি সু হমবত্ে কহিত্াবত্। ‘রেকুে’ কহিত্াবত্ রয়োকাশ
রপবয়বি িষজাস্নাত্ র্হমবত্ িাোহলে মীনাকাঙ্খা,
“িষজাে র্ল র্হমবত্ নামবত্ই
ৈযাং, পুহট, গড়ইবয় খ্লখ্ল কেবত্া িাবনে রগাড়া
হনড়াহন হদবত্ হদবত্ য়ত্ িেহি িে...
ঘবে মর্ুত্ আবি কৈড়া রত্ল, সাদা রিসাে িাুঁটা...
এক র্হমবত্ই ফবল মাি-ভাত্
িাো র্বল িবয় য়ায় রভবত্া িাোহলে মীনাকাঙ্খা”৪৫
‘শালগ্রাম’ কহিত্াবত্ িো পবড় হিিাি কেবত্ য়ািাে সময় মাবয়ে কাবি দাসী আনবত্ য়ািাে অঙ্গীকাে কবে
য়ািােবম্ভে সংস্কাে,
“গাুঁবট রিুঁবি দাও খ্ই মুড়হক, পান দাও মুবখ্
রিবল য়াবি দাসী আনবত্ কুলত্হলে গাুঁবয়।”৪৬
কমজবেবিে ত্াড়নায়, হিশ্বায়বনে ত্াড়নায়, সন্তাবনে ভাবলা হশোে ত্াড়নায় িা হকিু টা স্বার্জাহিত্ায়
একান্নিত্জী সংসাে আর্ রভবঙ্গ টুকবো টুকবো িবয় য়াবচ্ছ। একান্নিত্জী পহেিাবেে সন্তান সু হমত্ও রসই
রিদনাে স্বাদ রপবয়বিন। ত্াে নানা কহিত্ায় এই রিদনা ফুবট উবঠবি। ‘আুঁৈল’ কহিত্ায় রদখ্া য়ায় রিবলে
অহিকাবেে িন্ধনবক অটুট োখ্বত্ শাশুহড়বক রিৌ-রয়ে সবঙ্গ লড়াই কেবত্। এই লড়াই য়ু গ-পেম্পোয় ৈবল
আসবি। হকন্তু এত্ লড়াইবয়ও সংসাবেে িন্ধন হিল অটুট। শাশুহড়-রিৌবয়ে দ্ববেে মবিযই এক স্বত্ুঃফূত্জ
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 24
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স্বাভাহিকত্ায় গবড় উঠত্ ভাবলািাসাে িন্ধন। এখ্ন হকন্তু এই সাবিহকয়ানাে হিলুহপ্ত ঘবট য়াবচ্ছ। ক্রমশ েুদ্র
িবয় য়াবচ্ছ নীবড়ে আয়ত্ন,
“রিবল ভাগ িবয় য়াওয়াে দুুঃবখ্ রিৌমাবক গালাগাল
এ এক িাোহল মাবয়ে আুঁৈবলে গল্প...
ক্রমশ রিাট িবয় য়াবচ্ছ িাোহল মাবয়বদে আুঁৈল
রিৌমাো রঠাুঁবট রলপবৈ িালহফল দুহনয়াে েে
হনউহক্লয়াে সংসাবে রেফ িম্-ত্ুম্
এখ্ন িাোহল মাবয়বদে দুপুে দীঘজ রর্বক দীঘজত্ে
অর্াবন্তই হভবর্ য়ায় হসবেহটক আুঁৈল...”৪৭
আিাে ‘একান্নিত্জী’ কহিত্ায় হত্হন রদহখ্বয়বিন গৃিস্থ রকান্দল। য়াে সূ ি িবে একই পহেিাবেে খ্ি খ্ি
রূপান্তে,
“িড় িউ রিুঁবসবল মাি ভাবর্
গবন্ধ ভোট িয় রমবর্া িউবয়ে ঘে
দু’র্বনে িায়া কাটাকাহট িাদ
রিাট িউ মবর্ িাংলা হসহেয়াবল, িন্ধ কপাট
একই িাবদে ত্লায় হত্নহট রিুঁবসল
হত্ন েকবমে িাুঁহড় ৈবড়
রয়োহত্হদন িাড়বত্ র্াবক ঘবোয়া হিিাদ”৪৮
ভহিষযৎ রয়োর্ন্ম একান্নিত্জী সংসাবেে রূপবক ইহত্িাবসে িইবয় রখ্াুঁবর্। এটাই য়ু গিাস্তিত্া,
“একই ঘে ভােবত্ ভােবত্ রিাট িবচ্ছ ক্রমশ
রিবলো ইহত্িাস িইবয় রখ্াুঁবর্ একান্নিত্জী সংসাে...”৪৯
হিশ্বায়বনে রয়োভাবি শহুবে আিুহনকত্া গ্রামগুহলবক ক্রমশ গ্রাস কেবি। গ্রামর্ীিবনে রয়োাৈীন পো
আিুহনকত্াে ৈাকহৈবকযে কাবি মুখ্ র্ুিবড় পড়বি,
“কত্হকিু ই সিুর্ হিল, সদয হিিিাে মবত্া পহিি
ত্ুলহসমালা, পুহুঁ র্ে আসন, িহেে লুট
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 25
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ত্রিশাবখ্ে সন্ধযায় র্লপানা, রিল সেিত্, নগে সংকীত্জন
দাদাঠাকুে, হডবস্কা রর্ক মন টাবন িড্ড
েেীন শেীে, হিহলহত্ রফায়াো, েক কৃষ্ণনাম
আিা! র্ীিন িু টবি, পুোত্নী হনোপদ দূ েবে সবে য়ান”৫০
মানু বষে র্ীিবন ররয়োম আবস, আিাে আবস িযর্জ-ররয়োবমে অিসাদও। মনু ষ মবনে গভীবে স্বে রিাবন, রসই
স্বেও য়ু গািাস্তিত্ায় অরয়োাহপ্তে আহঙ্গনায় গড়াগহড় খ্ায়। ত্বি মানু বষে সিযশহক্ত অত্যন্ত রিহশ। শত্ দুুঃখ্,
কবষ্টও মানু ষ রভবে পবড় না। র্ীিবনে পর্ সমবয়ে হনয়বম ৈলবত্ই র্াবক। রয়োিিমানত্াই র্ীিনৈয়জাে মূ ল
ত্রিহশষ্টয। কহি সু হমত্ পহত্ মানু বষে র্ীিনয়ািাে রয়োিিমানত্াবক সমস্ত মানহিক অনু োবগে ঊবধ্বজ ত্রনিজযহক্তক
দৃ হষ্টবত্ রদখ্াে রৈষ্টা কবেবিন। মানু বষে র্ন্ম রর্বক মৃত্ুযে অহভমুবখ্ গমন আসবল পর্ৈলাই। রয় পবর্ে
পহর্ক আমো সকবলই,
“আমো সিাই পহর্ক িবয় য়াওয়া োস্তায়
রকিল পর্ই রিাবে পবর্ে হিবসি
পহর্ক শুিু পবর্ে ক্লাহন্তটুকু মাবখ্।”৫১
র্ীিনবক আিাে কখ্বনা মিাকাবলে ত্রনিজযহক্তকত্ায় রদখ্া িয়,
“মাহটবত্ পুুঁবত্হি রলাকায়ত্ ফল, রলাকর্ অিং
িষজাে উদাে রমঘ নহট-নৃ বত্য নৃ ত্যৈপল ময়ূ ে িবয়
হিষাবদে গাবয় গাবয় হলবখ্ রদবি মিার্ীিবনে নাম
রগবয় উঠবি রভাবেে রদাবয়ল, শযামাে কবেও িার্বি মিাকাল।”৫২
আমাবদে র্ীিবন রনই রকাবনা আমাবদেই অহিকাে। আমাবদে র্ীিন আবগ রর্বকই য়ু বগে খ্েৈ-খ্াত্ায়
হলহপিদ্ধ। আমো রকিল সমবয়ে মবি অহভনয় কেহি মাি। র্ীিন সম্পবকজ এক ৈেম ত্রনিজযহক্তকত্াবক
সু হমত্ হলহপিদ্ধ কবেবিন মেমী ভাষায়,
“মাহটবত্ই রেবখ্ য়াি পের্বন্মে আশ
এই র্বন্ম র্ানালা িি, িাইবে উদাে আকাশ
মোডাবলে েবে য়াওয়া পাত্াে মবত্া হনুঃস্তেঙ্গ িবয়
গল্প কেি –এ র্ীিন রকানহদন আমাবদে হিলনা”৫৩
আিাে মৃত্ুযও িো পবড় ত্াুঁে কহিত্ায় এক উদাস ত্রনিজযহক্তকত্ায়,
“উবঠাবন ৈাুঁবদে আবলায় রখ্লনাপাহত্ সার্াবত্ সার্াবত্
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 26
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সমস্ত সংসাে পা িাহড়বয়বি র্ঙ্গবলে অন্ধকাবে
ওখ্াবন রয়বত্ রনই রর্বনও ওখ্াবনই রয়বত্ িয়
অন্ধকাবেই মানু ষ অবনক রিহশ িযহক্তগত্”৫৪
সু হমবত্ে কহিত্া হিষয়িস্তুবত্ ত্রিহৈিযময় এিং িযহক্তগত্ র্ীিনাহভজ্ঞত্ায় সঞ্জাত্। এিাড়া কহিে আবিগঅনু োগ কহিত্াে িবি িবি হমবশ য়াওয়ায় কহিত্াগুহল পাঠবকে হৃদয় স্পশজ কবে সিবর্ই।
দুই
সু হমত্ পহত্ কহিত্াে ফমজ হনবয় হনেন্তে রৈষ্টা ৈালাবচ্ছন। ত্াে কহিত্াে ভাস্কবয়জ রদখ্া য়াবচ্ছ রিাবটা িবড়া
নানা অিয়ি। ত্াুঁে কহিত্াে ফবমজ রয় হদকহট সিবৈবয় আবলাৈয ত্া িল অণুকহিত্া। কমজিযস্ত মানু বষে
সময়গত্ অভাবিে কর্া রভবি হত্হন হলবখ্বিন মাি হত্ন ৈেবণে কহিত্া। কহিত্াগুহল আমাবদে র্াপাহন
কহিত্া িাইকুবক মবন কহেবয় রদয়। ত্বি িাইকুে মবত্া সবত্বো (৫+৭+৫) হসবলবিবল কহিত্াগুহলে হিনযাস
মানা িয়হন। রয়মন, ‘হৈহঠ’ নাবম অণুকহিত্াহটবত্ ররয়োমবক েুদ্র পহেসবে উবন্মাৈন কো িবয়বি,
“কহিত্া পাঠালাম, রদবখ্া
পলাশ পাত্ায় হিনয়ন
একহটবত্ রৈাখ্ রেবখ্া।”৫৫
সু হমবত্ে অণুকহিত্াগুহল আকাবে েুদ্র িবলও রিশ অনু ভিবিদয, য়া পাঠকবক ভািায়।
সু হমবত্ে কহিত্া সম্ভাবে দীঘজ কহিত্া রয়োায় রদখ্াই য়ায় না। ত্াুঁে রয়োায় সি কহিত্া সিজাহিক হত্ন রর্বক
ৈাে স্তিবকে মবিয সীমািদ্ধ এিং ৈেণ সংখ্যা সিজাহিক কুহড়। ত্াুঁে কহিত্াে অনযত্ম ত্রিহশষ্টয রশষ স্তিবকে
ৈেণ সংখ্যা ক্রমশ কবম য়াওয়া। এই ফমজ রদবখ্ মবন িয় কহি রয়ন ত্াুঁে র্ীিনদশজবনে শীষজহিন্দুবত্ উন্নীত্
িবয় উপসংিাে আুঁকবিন। রয়মন, ‘রমবঘে িাহড়’ কহিত্ায় রদখ্া য়াবচ্ছ পুরুহলয়ািাসীে কহঠন, শুষ্ক, অমসৃ ণ
র্ীিনয়াপবন স্ববেে মায়ার্াল রমঘবক হঘবে। কােণ রমঘর্াত্ িৃ হষ্টে মবিয হদবয়ই সাোিিবেে গ্রাসাচ্ছদন
হনভজে কবে। ত্াই ত্াবদে আকাঙ্ক্ষা শুিু রমঘমিাে। এই উপসংিােহট কহিত্াে রশষ ৈেবণ অহিত্ িবয়বি
পৃর্ক স্তিবকে মািযবম,
“আমাবদে আে রকানও গল্প রনই, শুিু রমঘমিাে...।”৫৬
সু হমবত্ে কহিত্ায় আে একহট অনযত্ম ত্রিহশষ্টয – উপয়ু ক্ত শেৈয়ন। রয়মন, ‘আহস্তক’ কহিত্ায় রদখ্া য়ায়
মানু ষ নাহস্তক িবত্ ৈাইবলও িমজরয়োাণ িাোহলয়ানা হঠক মানু ষহটবক আহস্তক িাহনবয় রফবল। িয়বত্া িা মৃত্ুযে
পেও। িাোহলয়ানাবক এখ্াবন সামাহর্ক িযবঙ্গে ত্ীক্ষ্ণত্ায় ত্ুবল িো িবয়বি। ত্াই শেৈয়বনে মািাবত্ময
ভাষাও িবয়বি আপাত্ সিবর্ে মাবে ইহঙ্গত্পূ ণজ,
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 27
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“অবনককাল ঈশ্বে রর্বক দূ বে হিলাম
এখ্ন কদমত্বল িহেনাম সংকীত্জন
সিিহমজনী শাুঁখ্া রভবেবি ত্ুলসীত্লায়
আমাে আত্মাবক হঘবে আহস্তক নাহস্তক পাশাপাহশ
আর্ন্ম নাহস্তক িবত্ রৈবয়ও
শ্মশানভস্ম রশষিাবেে মবত্া আহস্তক িাহনবয়বি আমাবক”৫৭
গ্রামীণ ভাবলািাসা নিিষজাে ররয়োমসঙ্গীত্ িয় সু হমবত্ে আটবপৌবে শেৈয়বন,
“সাো োত্ ৈাষা আে ৈাষা িউ িৃ হষ্ট মাবখ্
িষজাে নত্ুন র্বল ভাবলািাসা আবি”৫৮
সু হমত্ রলাকর্ েীহত্বক হনপুণ কায়দায় িযিিাে কবেবিন ত্াুঁে কহিত্ায়। হত্হন ‘আলহত্ কুৈু কুৈু’ কািযগ্রবে
রলাকরয়োিাদগুহলবক হিহনমজাবণে কায়দায় কহিত্াে ফবমজ রয়োকাশ কবেবিন। রয়মন, ‘িড়া-মাড়ুহল’ কহিত্ায়
র্াত্পাত্গত্ িু ুঁত্মাবগজে একহট রয়োিাদবক রয়োর্বম হত্হন উত্থাপন কবেবিন,
“িামুন ঘবে খ্াহি ভাত্
রগািে হদহি আড়াই িাত্”৫৯
হকন্তু িাস্তি অহভজ্ঞত্ায় হত্হন রদবখ্বিন র্নর্ীিবন িু ত্
ুঁ মাবগজে রয়োভাি খ্ুি সামানযই। ত্াই হত্হন নেম
রমালাবয়ম উহক্তবত্ হিহনমজাণ ঘটান রয়োিাবদে িক্তিযবক,
“একই র্বল ডুি হদবয় িাুঁহড়গুহড়-কাবয়ত্-িামুন একাকাে
িড়া-মাড়ুহলবত্ রর্বগ আবি লুপ্ত রলাকাৈাে।”৬০
হত্ন
র্ন্মসূ বি পুরুহলয়া সু হমবত্ে মাত্ৃভূ হম। আিাে মাত্ৃভূ হম পুরুহলয়াই ত্াুঁে কহিত্াে উপাদান। হত্হন র্াবনন
কলকাত্া রর্বক সু দূবে রয়োাহন্তক রর্লায় রর্বক কহিত্াৈৈজা কো খ্ুিই েমসািয। আিাে কহিত্াে উপাদান য়হদ
িয় পুরুহলয়াবকহেক, ত্বি রত্া ভয় র্াবকই রয়োৈাে ও পাঠবকে অভাবি কালগবভজ িাহেবয় য়াওয়াে। হকন্তু
সু হমত্ কহিত্া রলবখ্ন না রকিল মবনে ৈাহিদায় এিং ভাবলািাসাে টাবন। হত্হন আিুহনক কািযৈৈজাে সবঙ্গ
য়ু ক্ত রর্বক পহিমিবঙ্গে আনাবৈ-কানাবৈ কহিসবেলবন রয়াগ হদবয় কহিত্াে ফমজ ও ভাষাবক উন্নত্ কেবত্
সদা সবৈষ্ট। এিাড়া িুহদ্ধমান কহি হিবসবি পাঠবকে ৈাহিদাবকও হত্হন মবন োবখ্ন। ফবল খ্ুি কম সমবয়
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 28
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নানাহিি রয়োহত্িন্ধকত্াবক র্য় কবে সু হমত্ পহত্ আর্ পুরুহলয়া রর্লাে ত্রুণ কহিবদে অগ্রগণয। পাঠক
হিবসবি ত্াুঁে কাবি আমাবদে দািী ত্াুঁে কলম হনেন্তে সৈল র্াকুক এিং ত্াুঁে কহিত্া িহড়বয় পড়ুক িাংলা
র্ানা রয়োহত্হট মানু বষে ঘবে ঘবে। উদ্ভাহসত্ রিাক িত্দহেদ্র পুরুহলয়ািাসীে অিবিহলত্ অর্ৈ ঐহত্িযশালী
সংস্কাে ও র্ীিনদশজন।
ত্র্যসূ ি
(১) পহত্ সু হমত্, নদীে নাম িনু মাত্া, আগস্ট ২০১৬, আদম, নদীয়া ৭৪১ ১০১, পৃষ্ঠাুঃ ৩০
(২) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৩৪
(৩) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৪৯
(৪) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৫৪
(৫) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৪১
(৬) পহত্ সু হমত্, আলহত্ কুৈু কুৈু, িযানহিন্দু সংস্কেণুঃ আগস্ট ২০১৬, িযানহিন্দু, কলকাত্াুঃ ৭৩, পৃষ্ঠাুঃ ১৯
(৭) পহত্ সু হমত্, নদীে নাম িনু মাত্া, আগস্ট ২০১৬, আদম, নদীয়া ৭৪১ ১০১, পৃষ্ঠাুঃ ৩৯
(৮) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৪২
(৯) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৪০
(১০) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৪৮
(১১) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৫৩
(১২) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৫২
(১৩) পহত্ সু হমত্, আলহত্ কুৈু কুৈু, িযানহিন্দু সংস্কেণুঃ আগস্ট ২০১৬, িযানহিন্দু, কলকাত্াুঃ ৭৩, পৃষ্ঠাুঃ ১৩
(১৪) পহত্ সু হমত্, নদীে নাম িনু মাত্া, আগস্ট ২০১৬, আদম, নদীয়া ৭৪১ ১০১, পৃষ্ঠাুঃ ৫৭
(১৫) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ১৩
(১৬) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৪৬
(১৭) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ২৯
(১৮) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৩১
(১৯) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৪৭
(২০) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৪৩
(২১) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ১৮
(২২) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ১৯
(২৩) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ২০
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 29
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(২৪) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৬২
(২৫) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৩৭
(২৬) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৩৮
(২৭) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৫৮
(২৮) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ১৬
(২৯) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ২৮
(৩০) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৩২
(৩১) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৫৫
(৩২) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৬১
(৩৩) পহত্ সু হমত্, আলহত্ কুৈু কুৈু, িযানহিন্দু সংস্কেণুঃ আগস্ট ২০১৬, িযানহিন্দু, কলকাত্াুঃ ৭৩, পৃষ্ঠাুঃ ৮
(৩৪) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৮
(৩৫) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ১০
(৩৬) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ১০
(৩৭) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ১৬
(৩৮) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ১০
(৩৯-৪০) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ১৮
(৪১) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ২৪
(৪২-৪৪) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ২৬
(৪৫) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ২৮
(৪৬) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৩০
(৪৭) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ১১
(৪৮-৪৯) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৩৩
(৫০) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ২৩
(৫১) পহত্ সু হমত্, নদীে নাম িনু মাত্া, আগস্ট ২০১৬, আদম, নদীয়া ৭৪১ ১০১, পৃষ্ঠাুঃ ৪৪
(৫২) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৬৪
(৫৩) পহত্ সু হমত্, আলহত্ কুৈু কুৈু, িযানহিন্দু সংস্কেণুঃ আগস্ট ২০১৬, িযানহিন্দু, কলকাত্াুঃ ৭৩, পৃষ্ঠাুঃ
১২
(৫৪) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ১৪
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 30
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(৫৫) পহত্ সু হমত্, নদীে নাম িনু মাত্া, আগস্ট ২০১৬, আদম, নদীয়া ৭৪১ ১০১, পৃষ্ঠাুঃ ৯
(৫৬) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৩৭
(৫৭) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ২৪
(৫৮) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ৩২
(৫৯) পহত্ সু হমত্, আলহত্ কুৈু কুৈু, িযানহিন্দু সংস্কেণুঃ আগস্ট ২০১৬, িযানহিন্দু, কলকাত্াুঃ ৭৩, পৃষ্ঠাুঃ
২৯
(৬০) ত্বদি, পৃষ্ঠাুঃ ২৯
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েিীেনার্ ও হিশ শত্বকে িাংলা গান
রলখ্ক-পহেহৈহত্

পার্জসােহর্ সেকাে
ভােরয়োাপ্ত অিযে, রকাটহশলা মিাহিদযালয়
পুরুহলয়া, পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােসংবেপ
হিশ শত্বকে গান িহুভাবি েিীেনার্ দ্বাো রয়োভাহিত্। রয় আিুহনকত্া েিীেনার্ এবনহিবলন রসই
আিুহনকত্াই িাংলা গাবন অবনক রেবিই েিীেনার্বক রকে কবে রয়োকাহশত্ িবয়হিল। েিীেনাবর্ে ভাি,
ভাষা, সু েবক সামবন রেবখ্ ত্রত্েী িবয়বি িহু গান। িাংলা ৈলহচ্চবিে ‘হসবকাবয়ন্স’ অনু য়ায়ী সংগীত্ স্থাপবনও
েিীেসংগীবত্ে ভূ হমকা অবনকখ্াহন। পদািলী সাহিবত্যে পুনহনজমজাণ, সংস্কৃত্ সাহিবত্যে ঐহত্বিযে সবঙ্গ
আিুহনকত্াে রমলিন্ধন, রলাকসাহিত্য ইত্যাহদ হিষয়গুহল ত্াুঁে িাত্ িবেই এই সময় িাংলা গাবন রয়োহিষ্ট িয়।
েিীেরয়োশহস্ত, েিীেসৃ হষ্টে পযাবোহড হিষয়গুহল িাংলা গাবনে নত্ুন নত্ুন িাোবক রূপদান কবে।
সূ ৈকশে
েিীেনার্, গান, রয়োভাি, ভাষা, সু ে, পদািলী, ঐহত্িয, রলাকসংগীত্, রয়োশহস্ত
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েিীেনার্ ও হিশ শত্বকে িাংলা গান
পার্জসােহর্ সেকাে
িাংলা গাবনে পােম্পয়জেো এিং নিসৃ হষ্টে হনহেবখ্ হিৈাে কেবত্ রগবল হিশ শত্ক এক হিবশষ দািী হনবয়
িো পবড়। িাংলা গাবনে রয়োসবঙ্গ িলবত্ রগবল এবকিাবে ৈয়জাপদ রর্বক শুরু কেবত্ িয়। এেপে
শ্রীকৃষ্ণকীত্জন হকংিা মিযয়ু বগে রগয় সাহিবত্যে িাোয় িাোহল ত্াে আপন সোে রয়োকাশ ঘহটবয় এবসবি
িাবেিাবে। পদািলী সাহিত্য এই পয়জাবয়ে এক সার্জক এিং স্বত্ুঃফূত্জ রয়োয়াস। আে এই রয়োয়াস সদয গবড়
ওঠা নাগহেক কলকাত্া নগেীবক রকে কবে একদা পিহিত্ িবয়হিল নানা িাোয়। কখ্নও ত্া টপ্পা, রখ্য়াল,
কখ্নও িা য়ািা, গার্ন ইত্যাহদ শাস্ত্রীয় হকংিা রলাকায়ত্ সংগীত্ ৈৈজাে মিয হদবয়।
সৃ হষ্টনিহৈবিযে হনহেবখ্ উহনশ শত্ক হনবর্ে স্বাত্ন্ত্রয ির্ায় রেবখ্ ৈবলবি। িাংলা গাবনে ক্রমহিকাবশে
িাোয় এই শত্বকে অিদান কম নয়। িলা য়ায় এই শত্বকেই হদ্বত্ীয়াবিজ এমন কবয়কর্ন িযহক্তে
আহিভূ জত্ িবয়হিবলন, য়াুঁো িাংলা গাবনে পর্হনবদজশ কবেবিন নিরূবপ। পাশাপাহশ এই শত্বকই ত্রত্েী
িবয়বি ব্রাহ্মিমজবকহেক এক রুহৈশীল সংগীবত্ে িাো, য়া িাংলা গান ত্র্া সংস্কৃহত্বক পহেশীহলত্ কবেবি।
আে এে রেষ্ঠ ফসল ফবলবি হিশ শত্বক। এই শত্ক িাংলা গাবনে সৃ হষ্টনিহৈবিয অনয সি শত্কবক
িাহপবয় রগবি আপন মহিমায়। অিশয এ িযপাবে অবনকখ্াহন গহত্ এবন হদবয়বি হিজ্ঞান। ধ্বহনমুদ্রবণে
পদ্ধহত্ উহনশ শত্বকে রশষ পয়জাবয় শুরু িবলও িাংলা গাবনে রেবি ত্াে য়র্ায়র্ িযিিাে শুরু িয় হিশ
শত্বকে এবকিাবে রগাড়ায়। ১৯০২ হিস্টাবে ‘The Gramophone and Type-writer Limited’এবদবশ িযিসাে খ্াহত্বে রয়োর্ম ধ্বহনমুদ্রণ শুরু কবে। এহমল িাহলজনাবেে আত্মীয় রগইসিাগজ-ই রয়োখ্যাত্
অহভবনত্া অমবেেনার্ দবত্তে সিায়ত্ায় ক্লাহসক হর্বয়টাে রর্বক শশীিালা (১৪) ও ফহনিালাবক (১৬) রয়োর্ম
ধ্বহনমুদ্রবণে র্নয হনবয় আবসন। ৮ নবভম্বে শহশমুখ্ীে কবে গাওয়া “আহম হক সর্নী, কুসু বমহে” (Record
No. E1001) িযিসাহয়ক হদক রর্বক ভােত্িবষজে ইহত্িাবস রয়োর্ম ধ্বহনমুদ্রণ। আে এই ধ্বহনমুদ্রণ িাোহলে
র্ীিবন অবনকখ্াহন গুরুে হনবয় এবসহিল হনুঃসবন্দবি।
হিশ শত্বকে গান েিীেভািনাবক হঘবে কত্কখ্হন পিহিত্ িবয়বি ত্া অনু িািনবয়াগয। রুহৈশীল
হশহেত্ মানু ষ, য়াুঁো গান েৈনা, সু েসংবয়াগ, গায়নেীহত্ সবিবত্ই পহেশীলবনে িাপ রেবখ্ হগবয়হিবলন—য়া
রর্বক শুরু িবয়হিল িাংলা ‘আিুহনক’ গাবনে য়ু গ। ত্বি িাংলা ‘আিুহনক’ গান িলবত্ য়া রিাোয় ত্াে
য়র্ায়র্ শুরু েিীেনার্ রর্বকই। অিশয একর্াও হঠক রয়, েিীেনাবর্ে গান রসই অবর্জ আপামে
র্নসািােবণে কাবি এবস রপৌঁিবত্ অবনকটা রদহে িবয়হিল। এে খ্াহনকটা রয়োৈাে হিমুখ্ত্া এিং খ্াহনকটা
সািােবণে মন ত্খ্নও ত্রত্েী িয়হন রসভাবি েিীেনার্বক গ্রিণ কোে রেবি। িঙ্গভঙ্গ হিবোিী আবন্দালনবক
রকে কবে েিীেনাবর্ে গান িযাপক সাড়া রফলবলও ত্ােও একটা সীমািদ্ধত্া হিল। গানগুহলও ত্খ্ন
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 33

এ কু শে র ঢে উ
সা হি ত্য

ও

সং স্কৃ হত্

হি ষ য় ক

আ ন্ত র্জা হত্ ক

অ ন লা ই ন

ISSN: 2454-7182

গ বি ষ ণা

প হি কা

( রে ফা হে ড

র্া নজা ল ,

ত্রি মা হস ক )

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

‘েহিিািুে গান’ হিসাবিই রলাবক হৈনত্। য়হদও েিীে হনবদজহশত্ ‘নটীে পূ র্া’ ৈলহচ্চবিে মবিয েিীে
সংগীবত্ে িযিিাে হিল, ত্র্াহপ ত্া আপামে র্নসািােণ গ্রিণ কেবত্ পাবেহন। রয়োর্বম এ হিষবয় হৈন্তাভািনা
শুরু কবেন পির্কুমাে মহিক। আে এই ভািনাে রয়োহত্ফলন িাোহলে সমার্-র্ীিবন এক অভািনীয়
পহেিত্জন হনবয় আবস। পির্কুমাে মহিবকে সার্জক রয়োবয়াগ শত্িবষজে রদােবগাড়ায় এবস আর্ও রয়োশংসাে
দািী োবখ্। সমাবলাবকে ভাষায়—
“১৯৩৭ সাবল মুহক্ত িহিে অবনক আবগ হনউ হর্বয়টাসজ নটীে পূ র্া িা হৈেকুমাে সভা িহিবত্
েিীেনাবর্ে গান রত্া অবনক হিল। হকন্তু রলাবক রস িহি িা গান রকানটাই রনয়হন। ত্খ্ন রর্বকই পির্
মহিক ভািবত্ শুরু কবেহিবলন রয় রকন েিীেনাবর্ে এই মিৎ সৃ হষ্টও রলাবকে মবন িেবি না? ওুঁে মবন
িবয়হিল িয়ত্ হসবনমাে অহভনয়, হসৈুবয়শবনে সবঙ্গ হঠক খ্াপ খ্াইবয়, মানাবনা য়ায় হন িবল রলাবক শুবনও
রশাবন হন এহড়বয় রগবি। এখ্ন পির্ হস্থে কেবলন রয় হসবনমাে উপবয়াগী কবে েিীেসঙ্গীত্ পহেবিশন
কেবল রলাবক ত্া রনয় হক না, রসটা একিাে পেীো কবে রদখ্া দেকাে। ... অত্এি েিীেনাবর্ে ‘ৈবল
য়ায় মহে িায়, িসবন্তে হদন ৈবল য়ায়’ গানহটে কর্া ও সু বেে আদবল িাণীকুমােবক হদবয় রলখ্াবনা িল,
‘ৈবল য়ায় মেীহৈকা মায়া অর্ানা, ৈবল য়ায়’। রয়োমবর্শ িড়ুয়াে ‘রূপবলখ্া’ িহিবত্ (১৯৩৪) পির্ হনবর্ে
মবত্া কবে, গানটা গাইবলন—িলবত্ রগবল কর্া ও সু বে রয়োায় েিীেসঙ্গীত্। হকন্তু আিয়জ, সবঙ্গ সবঙ্গ ত্া
দারুণ হিট িবয় রগল। পির্ মহিক িুবে রগবলন রয় হসবনমাে উপবয়াগী সু রয়োয়ু হক্তে সবঙ্গ, সু পহেবিশনাে
গুণ র্াকবল, েিীেসঙ্গীবত্ে সু েও িহিবক রয়মন ঐশ্বয়জমহিত্ কেবত্ পাবে রত্মহন ত্া রলাবক রনবিও।”১
আে এই পেীো হনেীোে পবেই িাংলা ৈলহচ্চবি সার্জকভাবি েিীেসংগীত্ রয়োবয়াবগ আে রকান িািা
েইলনা।
‘মুহক্ত’ ৈলহচ্চবি রসই রয়োয়াসই সার্জকত্া রপল কানন রদিীে কবে—“আর্ সিাে েবে েে রমলাবত্ িবি”
এিং “ত্াে হিদায় রিলাে মালাখ্াহন”। আিাে ৈলহচ্চবিে রয়োবয়ার্বন েিীেসংগীবত্ে িযিিাবেে রেবি
খ্াহনক পহেিত্জবনে রয়োবয়ার্নও েিীেনাবর্ে মত্ামবত্ে হভহত্তবত্ ঘবটবি। ‘র্ীিন মেণ’ িায়ািহিবত্ সায়গল
েিীেসংগীত্ গাওয়াে সময় এই ‘হসবকাবয়ন্স’-রকই মার্ায় োবখ্ন, ফলত্ গাবনে ভাষা একস্থাবন িদবল য়ায়।
য়হদও ত্া স্বয়ং েিীে িস্তবেবপ ত্াে সমািান িয়। রসখ্াবন সায়গল “রসই সযাবম্পল রেকডজটা কহিবক
আিাে শুহনবয় িলবলন গুরুবদি, আহম একটা অিাোহল রিবল, আপনাে গান আহম ভাবলািাহস—রয়োাণ হদবয়
আপনাে গান গাই হকন্তু এই িহিটাবত্ আহম এ গান গাইহি, গবল্পে নাহয়কাে র্বনয। রসখ্াবন ত্াবক কহি
িবল রডবক, হকিু িলবল হক হঠক িবি? ত্ািাড়া নাহয়কাবক কহি িলবত্ রকমন রয়ন আমাে ভাবলা লাগহিল
না, কহি িলবল ত্াবক হক েকম পুরুষ পুরুষ মবন িহচ্ছল। ত্াই আহম আপনাে সু ে, ত্াল, িন্দ, --মাবন সি
হঠক রেবখ্ শুিু ‘কহি’ শেটাে র্ায়গায় ‘র্াহন’ িলবত্ রৈবয়হি। কহি মন হদবয় শুনবলন। সবস্নবি সায়গলবক
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একটু রৈবয় রৈবয় রদখ্বলন। মুবখ্ ত্ীক্ষ্ণ িাহস। ত্ােপে িলবলন—হঠক আবি। শুিু এই িহিটাে র্নয রৈঞ্জটা
রকাবো। হকন্তু পবে ত্ুহম য়খ্ন আিাে গ্রাবমাবফাবনে র্নয রেকডজ কেবি, হডবস্কে র্নয গানটা গাইবি ত্খ্ন
হকন্তু আমাে কর্াটা রেবখ্া। অনু বমাদবনে সবঙ্গ কহি হনবদজশটাও হলবখ্ হদবয়হিবলন।”২ আে এভাবিই
িাোহলে সূ ক্ষ্ম অনু ভূহত্বত্ েিীে গাবনে ভাষা রয়োাণ রয়োদান কবে এবলা অলবেযই।
হিশ শত্বকে িাংলা গাবনে ভাষা হনমজাবনে রেবি েিীেনাবর্ে নাম রয়োর্বমই এবস পবড়। েিীে
ভাষাে দ্বাো সবৈত্ন না অবৈত্নভাবি রয়োভাহিত্ িনহন এমন হশল্পী রিািিয় রনই। িাংলা গাবনে রয়োর্ম য়ু বগে
হশল্পীবদে মবিয ত্রশবলন োয়, সু বিাি পুেকায়স্থ, রসৌেীেবমািন মুবখ্াপািযায়, রিবমেকুমাে োয় রর্বক শুরু
কবে পেিত্জীবত্ রগৌেীরয়োসন্ন মর্ুমদাে, পুলক িবন্দযাপািযায়, সহলল রৈৌিুেীো উবিখ্বয়াগয। সহলল রৈৌিুেী এ
িযাপাবে অবনকখ্াহন এহগবয়ই। এ রয়োসবঙ্গ সমীেকুমাে গুবপ্তে মন্তযিযহট রয়োহণিানবয়াগয—
“সহললদাে গাবনে হভহত্ত য়ত্খ্াহন রদহশ োগ-োহগণীবত্ িা পািাত্য সংগীত্ িাোয় ত্াে রৈবয় রেে রিহশ
েিীেনাবর্ে সংগীত্ পদ্ধহত্গুহলবত্। এ হশো রনিাে েমত্া সহললদা রপবয়হিবলন ত্াুঁে হনবর্ে আগ্রবি,
েমত্ায় ও িুহদ্ধমত্তা রয়োবয়াবগ...েিীেনার্বক অনু সেণ এত্খ্াহন কবেবিন রয়, রমগাবফাবনে কমল রঘাষ
স্মৃহত্ৈােণ কবে িবলন সহললদাে হিখ্যাত্ উহক্ত, ‘েিীেনার্বক ৈুহে কেি না রত্া আে কাবক কেি?’
েিীেনাবর্ে কািযভািাে হঠক রত্মহন হকবশাে সু কান্তে সামবন উন্মু ক্ত হিল”৩
হিশ শত্বকে গাবনে অিয়ি হনমজাবণ েিীেনাবর্ে ভূ হমকা উবিখ্বয়াগয। এই গাবনে ভাষা হনমজাবণে
রেবি েিীেনাবর্ে ভাি, ভাষা অবনকবেবিই এবসবি। েিীেনাবর্ে শে ও শেিবন্ধে িযিিাে, কখ্নও িা
েিীেনাবর্ে গান িা কহিত্াে লাইন সবৈত্ন িা অবৈত্নভাবি গাবনে মবিয হদবয়ই িাংলা গাবনে ভািাে
সমৃদ্ধ িবয়বি। শে ও শেিবন্ধে িযিিাবেে উদািেণ হিসাবি িলা য়ায়—
“মনোোহনয়া িবয় রয় হিল পোবণ
িবলা দুুঃখ্র্াগাহনয়া রকন রস রক র্াবন
ত্ােই পর্ রৈবয় ত্িু ভুহল শত্ কাবর্ রে”৪
এিং
“আবো দূ বে ৈবলা য়াই...
রসই ধ্বহন রয়ন শুহন ভাবলািাহস ভাবলািাহস...”৫
এই দুহট গান য়র্াক্রবম শযামল গুপ্ত এিং সু িীন দাশগুবপ্তে রলখ্া। েিীেনাবর্ে দুহট হিখ্যাত্ গাবনে রর্বক
এই গানদুহটে শে রনওয়া িবয়বি ত্া িলাে অবপো োবখ্ না। একহট “রত্ামায় গান রশানাি ওবগা
দুুঃখ্র্াগাহনয়া” এিং অনযহট “ভাবলািাহস ভাবলািাহস এই সু বে কাবি দূ বে”। সমগ্র হিশ শত্বকে গাবনে
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ররয়োহেবত্ হিৈাে কেবল এই উদািেণ কবয়ক শত্’রত্ এবস দাুঁড়াবি। আিাে েিীেনাবর্ে কহিত্া িা গাবনে
লাইন অবনকসমবয় এই সমবয়ে গাবন িযিহৃত্ িবয়বি সার্জকভাবি—
“িার্ল রত্ামাে আবলাে রিণু, মাত্বলা রয় ভুিন,
আর্ রয়োভাবত্ রস সু ে শুবন খ্ুবল হদনু মন।।
অন্তবে য়া লুহকবয় োবর্ অরুণ-িীণায় রস সু ে িাবর্,
এই আনন্দ-য়বজ্ঞ সিাে মিুে আমন্ত্রণ।।”৬ (িাণীকুমাে)
গানহট িাণীকুমাবেে রলখ্া ‘মহিষাসু েমহদজনী’ রর্বক গৃিীত্। “আহশ্ববনে শােদ রয়োাবত্” রয় আবলাে রিণু
রিবর্বি রসখ্াবনও েিীেনাবর্ে উপহস্থহত্ ঘবট রগবি। েিীেনাবর্ে “এমহন হদবন ত্াবে িলা য়ায়” এিং
“ত্ুহম সন্ধযাে রমঘমালা”-ে কর্া মবন এবল হনবমাক্ত দুহট গাবনে রয়োসঙ্গ উবিখ্ কেবত্ িয়। রয়োর্মহট—
“দু’র্বন মুবখ্ামুখ্ী কত্ রয় সু খ্ী,
ফুোবি সি িাহস ক্রন্দবনই?।”৭ (রগৌেীরয়োসন্ন মর্ুমদাে)
এিং অনযহট,
“য়হদ আপনাে মবন মািুেী হমশাবয়
এুঁবক র্াবকা কাবো িহি
রস কর্া িহলয়া রয়ও, ভুহলয়া য়াবি হক সিই!” ৮ (ত্রশবলন োয়)
হিশ শত্বকে গাবন শুিুমাি ভাষা হনমজাবণ েিীেরয়োভাি নয়, সু েসৃ হষ্টবত্ও েিীেনার্ এবসবিন
সবৈত্ন এিং অবৈত্ন উভয় পর্ িবেই। পির্কুমাে মহিক েিীেসংগীবত্ হিবলন হনবিহদত্ রয়োাণ। ত্াুঁে
গাবন েিীেনাবর্ে উপহস্থহত্ সি সমবয়ই হিল। এ িযাপাবে সহলল রৈৌিুেী রত্া হিবলনই পাশাপাহশ
‘আিুহনক’ িাংলা গাবনে হিখ্যাত্ সু েহনমজাত্া কমল দাশগুবপ্তে গাবনে মবিযও েিীেসু বেে স্বত্ুঃ আনাবগানাে
উবপো কো য়ায় না। কমল দাশগুপ্ত খ্ুি ভাবলা েিীেসংগীত্ র্ানবত্ন। হিমান মুবখ্াপািযাবয়ে সােয
অনু য়ায়ী—“রদখ্বি ত্াুঁে কবত্া হিখ্যাত্ গাবনে রভত্ে েিীেসঙ্গীবত্ে সু ে েুবক রগবি। একটা উদািেণ হদহচ্ছ
শুবন রদবখ্া। কমল দাশগুপ্তে হনবর্ে গাওয়া ‘এবসহিল মিু য়াহমনী’ গাবনে অন্তো, ‘দুর্নাে মুখ্ পবে আহস/
পবড়হিল রর্ািনাে োহশ’-এে সু বেে সবঙ্গ পির্ মহিবকে গাওয়া েিীেনাবর্ে ‘িযাকুল রিবগ আহর্ িবি
িায়/ হির্লী রর্বক রর্বক ৈমকায়’ হমহলবয় রদবখ্া। রদখ্বি হক হমল। এ রত্া িবিই। আহম রত্া র্াহন রয়
অন্তত্ শ’পাুঁবৈক েিীেসঙ্গীত্ কমল দাশগুপ্তে কেস্থ হিল, িুবকে রভত্ে ভো হিল।”৯ কমল দাশগুবপ্তে এই
েিীোনু সেণ রিমন্ত মুবখ্াপািযায়ও র্াহনবয়হিবলন--“কমলদা একিাে েিীেসঙ্গীত্ রভবে, আমাবক হদবয়
একটা গান কহেবয়হিবলন--‘রসহদন হনশীবর্ িহেষণ রশবষ, ৈাুঁদ উবঠহিল িবন।’ আমাে র্ীিবনে স্মেণীয়
গানগুবলাে মবিয এটাও একটা। পেিত্জী সমবয় গ্রাবমাবফান রকাম্পানী আমায় য়খ্ন, আমােই আবগকাে হকিু
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 36

এ কু শে র ঢে উ
সা হি ত্য

ও

সং স্কৃ হত্

হি ষ য় ক

আ ন্ত র্জা হত্ ক

অ ন লা ই ন

ISSN: 2454-7182

গ বি ষ ণা

প হি কা

( রে ফা হে ড

র্া নজা ল ,

ত্রি মা হস ক )

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

গান হে-রমক কেবত্ িবলহিল ত্খ্নও আহম সু বিাি পুেকায়স্থে রলখ্া এই গানটা আিাে রগবয়হিলুম।”১০
আে রসই অহভজ্ঞত্াে হভহত্তবত্ই পেিত্জীবত্ হত্হন মানবিে মুবখ্াপািযায়বক িবলহিবলন—“রশাবনা রগা মানি,
েিীেসঙ্গীত্টা একটু অবভযস কবো, এে অবনক সু হিবি। সু বেে অবনক ইন্ধন পাবি। সু েকাে িবত্ রগবল
ওটাে খ্ুি রয়োবয়ার্ন িবি।”১১ রয়াবগশ রৈৌিুেীে রলখ্া সীত্া নাটবকে একটা গান, য়া রিবমেকুমাে োয়
হলবখ্হিবলন, ত্াে মবিয এমনই উদািেণ পাওয়া য়ায়। স্বয়ং কৃষ্ণৈে এ রয়োসবঙ্গ রসই কর্াটাই িবলবিন-“অবনবকে িােণা হিল রয় সীত্াে গাবন আহম সু ে হদবয়হি। হকন্তু ত্া নয়, আহম শুিু গায়কমাি—আসবল সু ে
কবেহিবলন গুরুদাস ৈবটাপািযায় িবল একর্ন সু েকাে এখ্ন আে ত্াুঁবক রকউ মবন োবখ্হন। ইহন
হশহশেিািুে একর্ন খ্ুি কাবিে মানু ষ হিবলন, ত্ািাড়া খ্ুি জ্ঞানী গুণীও িবট। একিাে একটা গাবনে সু ে
কেিাে িযাপাবে হশহশেিািুেই অনু বোবি হত্হন েিীেনাবর্ে পহেহৈত্ গাবনে রয়োায় সম্পূ ণজ সু েটাই ত্াুঁে
নাটবকে গাবন লাহগবয়হিবলন। েিীেনাবর্ে ‘য়খ্ন ত্ুহম িাুঁিহিবল ত্াে’ গানহটে সু বে হত্হন সীত্া নাটবকে
‘অন্ধকাবেে অন্তবেবত্ অশ্রুিাদল েবে’ গানহট রিুঁবিহিবলন।”১২ এিাড়াও শৈীনবদি িমজবণে মবত্া সু েকােও
েিীেসু বেে দ্বাো রয়োভাহিত্ িবয়হিবলন। ত্াুঁে িহু হিখ্যাত্ হিহন্দ গাবনে সু ে েিীেসু বেে আদবল ত্রত্েী হিল।
পদািলী সাহিত্য েিীেনাবর্ে িাবত্ নিহনহমজত্ িল ‘ভানু হসংবিে পদািলী’-ে মবিয। আিুহনক কাবল
পদািলী সাহিবত্যে নিরূবপ এিং সার্জকভাবি রয়োবয়াগ-- েিীেনাবর্ে এই ভািনাহৈন্তা দ্বাো রয়োভাহিত্
িবয়হিবলন রগৌেীরয়োসন্ন মর্ুমদাবেে মবত্া হিশ শত্বকে রয়োখ্যাত্ গীহত্কাবেো। রসই ভাি, রসই ভাষাবক
অঙ্গীকাে কবে এ রয়ন এক নি পদসাহিত্য—
“সখ্ী রয়োাণ পায় দীপ পত্বঙ্গবে দহি (ও)
নবি আগুন রদল রয়োাণ দীপবকবে সহি।
এহক ক্রন্দন অিবিলা আর্ু মবেজ িহি
নওল ফাগুন েবি না রগা িায়, ভুিন ভবে।।”১৩
অহভসাবে রগৌেীরয়োসন্ন অননয। োিা য়মুনা ‘হসনাবন’ ৈবলবি কলসী কাুঁবখ্, য়া এককর্ায় রলাকবদখ্াবনা।
অন্তবে কৃষ্ণত্ৃষ্ণা। রগৌেীরয়োসন্ন ত্াবক অসামানয রূপদান কবেবিন—
“রয়োভাত্ রিহল রগাহপনী ৈলহল ত্ীর্জপর্ লবেয
আহেনা রকহল সোর্জন রগাপী, কুম্ভ েওল কবে
য়মুনা হসনাবন ৈলু মুকুন্দ দুগ্ধ ত্ৃষা িবে।।”১৪
েিীেনার্ রলাকসংস্কৃহত্ ও ঐহত্বিযে রয়োহত্ রয় কত্টা আস্থাশীল হিবলন, ত্া ত্াুঁে রলাকায়ত্ িড়া
সংগ্রি, রলাকসাহিবত্যে উপে রয়োিন্ধ েৈনা এিং ত্াুঁে েৈনায় ত্াে রয়োবয়াগ রস সােযই িিন কবে। ত্াুঁে এই
িাোবক িবয় হনবয় সমৃদ্ধ িবয়বি িাংলা গাবনে িাোও। রসখ্াবন রয়োণি োয়, িীবেন িসু রর্বক শুরু কবে
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 37
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ত্াোশিে িবন্দযাপািযায়, রগৌেীরয়োসন্ন মর্ুমদাে, অহভহর্ৎ মর্ুমদাে, অনল ৈবটাপািযায়, অরুণকুমাে িসু ,
এসিাে নামই এবস য়ায়। অরুণকুমাে িসু ে সবঙ্গ রয়োখ্যাত্ গীহত্কাে সহলল রৈৌিুেীে সবঙ্গ আত্মীয়ত্াে
সম্পকজ র্াকায় এ িযাপাবে হত্হন উৎসািী িবয় পবড়হিবলন অিশযম্ভািীভাবি। আে এ িযপাবে অরুণকুমাে
িসু ই সহলল রৈৌিুেীে েৈনাে একাংবশ পর্রয়োদশজবকে ভূ হমকা গ্রিণ কবেহিবলন—
“সহললদা সম্পবকজ ভাস্কে িসু ে (অরুণদা) কাকা আিাে মামাও। হকবশাে একহট কহিত্া হলবখ্
সহললদাবক পবড় রশানান। সহললদা খ্ুহশ িবয় কহিত্াহটবত্ সু ে হদবয়হিবলন। কহিত্াহটে মুবখ্ে কর্া
েিীেনাবর্ে কহিত্াে মবত্া, ‘িৃ হষ্ট পবড় টাপুে টুপুে নবদয় এবলা িান’। গানহট িীোলাল সেবখ্বলে কবে
রেকডজ কো িয়, রিশ র্নহরয়োয়ত্াও পায়। অরুণদাে গানহট সু ে রদিাে পে সহললদাও হনবর্ রয়োৈহলত্ কর্া
িহসবয় ‘আয় িৃ হষ্ট রেুঁবপ, িান রদি রমবপ গানহট েৈনা কবেন।”

১৫

সমাবলাৈবকে মত্ামত্ অত্যন্ত গুরুেপূ ণজ, ত্বি ‘কহিত্াহটে মুবখ্ে কর্া েিীেনাবর্ে কহিত্াে মবত্া’কর্াহট য়বর্াপয়ু ক্ত নয়। েিীেনাবর্ে ‘িৃ হষ্ট পবড় টাপুে টুপুে নবদয় এবলা িান’-নাবম িড়াহট আদবপই
রলাকসাহিবত্যে একহট িৃ িৎ অংশ রলাকিড়া রভবে গবড় রত্ালা একহট কহিত্া। রলাকসাহিবত্যে সংেেণ ও
সমাবলাৈনাে রয় সার্জক পদবেপ েিীেনার্ হনবয়হিবলন, ত্াে দ্বাো রয়োভাহিত্ দুহট গাবনে উবিখ্ কো রয়বত্
পাবে, দুবটা গানই ভাস্কে িসু ে েৈনা—
“এপাবে গঙ্গা ওপাবে গঙ্গা মহিযখ্াবন ৈে
রসানাে িেণ িিূ এবস রয়োদীপখ্াহন ভাহসবয় রগল রস্রাবত্ র্ের্ে।
রকান অত্ীবত্ে কাবলা িুবক মবন রত্া আে নাই
রসই রমবয়হটে িাোবনা মুখ্ খ্ুুঁবর্ রত্া না পাই
রসই িিূ হটে সু বখ্ িাওয়া একটুখ্াহন ঘে
রভবস রগল অনর্ গাবে রস্রাবত্ র্ের্ে।”১৬
আে অনযহট িল—
“সর্লপুবেে কার্ল রমবয় নাইবত্ রনবমবি
হৈকন হৈকন ৈুলগুহলবক রস োড়বত্ রলবগবি। ...
রক রদবখ্বি োর্াে কুমাে ৈলবত্ রদবখ্বি
োর্াে কুমাে ৈবলহিল পলাশ-হদহঘ হদবয়
আর্ কুমাবেে িুলাবখ্বল কাল কুমাবেে হিবয়...
“সর্লপুবেে কার্ল রমবয় নাইবত্ এবসবি
রনাটন রনাটন পায়োগুহল রোটন রিুঁবিবি।”১৭
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 38
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েিীেনাবর্ে গান, কহিত্াবক সামবন রেবখ্ েহৈত্ িবয়বি গান। পির্কুমাে মহিক এে পূ িজসূেী
িবলও, পেিত্জীবত্ও িহু গীহত্কাে এই হিষয়হটবক সামবন রেবখ্ গান েৈনা কবেবিন। েিীেনাবর্ে ‘ঔই
র্ানালাে কাবি িবস আবি কেত্বল োহখ্ মার্া’- মৃণাল ৈক্রিত্জীে একহট অত্যন্ত হরয়োয় গান হিল। এই
গানহটবক সামবন রেবখ্ হত্হন িন্ধু ভাস্কে িসু েৈনা কবেন রসই হিখ্যাত্ গান—
“রখ্ালা র্ানালাে িাবে মার্া রেবখ্
কত্ হশহশে পবড়বি কিেীবত্
রকবনা ঊষাে আবলাবক হমবশ আহম
আিা পাহেহন রত্ামায় রডবক হনবত্।
িুহে সাোহট ের্নী হিবল ভুবল কত্ হিমানী র্হমবি কাবলা ৈুবল,
উত্লা ঊষসী অহনহমখ্া রকান রকাহকলা িিূ ে হমনহত্বত্...”১৮
আে েিীেনাবর্ে ‘হশশু’ে কহিত্াগুহলবক স্মেবণ আনবল রয়োিীে মর্ুমদাবেে “ও রত্াত্া পাখ্ী রে” গানহটে
কর্া সিজাবগ্র মবন আবস। ভাবি, ভাষায়, গহত্বত্ এমন সায়ু র্য অিশয স্বীকায়জ। গানহট উদ্ধৃত্ িল—
“ও রত্াত্া পাখ্ী রে
হশকল রকবট উহড়বয় রদি মাবক য়হদ এবন দাও
আমাে মাবক য়হদ এবন দাও।
ঘুহমবয় হিলাম মাবয়ে রকাবল, কখ্ন রয় মা রগবলা ৈ’রল,
সিাই িবল ‘ঐ আকাবশ লুহকবয় আবি খ্ুবুঁ র্ নাও’।
রকউ িবল, মা রভাবেে রিলায় ৈাুঁপাে িবন ফুবলে রমলায়
ফুল কুহড়বয় কখ্ন রয়ন ঠাকুে ঘবে আবস,
রভাবেে আবলা রফাটাে আবগ রর্বগ কত্ খ্ুুঁহর্ মাবক
ৈাুঁপাত্লায় ঠাকুেঘবে িাহড়ে আবশপাবশ।
আমাবক মা ভুবলই রগবি পাইনা ত্াবক আে রকার্াও।।
রকউ িবল, ‘রোর্ হনশুত্োবত্ ত্াোে রদবশে আহেনাবত্
মা রদখ্া রদয় ৈুহপ ৈুহপ আবলািায়াে মাবে’।
রোর্ই ভাহি রর্বগ র্াহক মা-হক আমায় রদবি ফাুঁহক?
কখ্ন রয় ঘুম র্হড়বয় আবস, িুেবত্ পাহে না রয়।
পাখ্ী ত্ুহম লক্ষ্মী, আমায় মাবয়ে কাবি হনবয় য়াও।”১৯
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রগৌেীরয়োসন্ন মর্ুমদাবেে “মাবগা ভািনা রকন, আমো রত্ামাে শান্তহরয়োয় শান্ত রিবল” মবিয েিীেনাবর্ে
‘িীেপুরুষ’-এে সায়ু র্য মবন আবস।
একদা কহিমন র্য়বদবিে ‘লহলত্লিঙ্গলত্া’-ে আেয় রিবড় কাহলদাস হিহিত্ ধ্রুপদী মঙ্গলমািুবয়জে
েসবলাবক রয়োবিশ কবেহিল। সােয রমবল ত্াুঁেই স্মৃহত্ৈােবণ— “র্য়বদবিে লিঙ্গলত্া ভাবলা িবট হকন্তু
রিহশেণ নয়। ইহেয় ত্াবক মনমিাোবর্ে হনকট হনবিদন কবে, মন ত্ািাবক একিাে স্পশজ কহেয়াই োহখ্য়া
রদয়—ত্খ্ন ত্ািা ইহেবয়ে রভাবগই রশষ িইয়া য়ায়।” আে রসই কােবণই কাহলদাস ত্াুঁবক আেও রিহশ
কবে আকষজণ কবে। এ রয়োমাণ ত্াুঁে অসংখ্য েৈনায় রমবল। েহণকা (রসকাল), ত্রৈত্াহল, মানসী, হলহপকা
(রমঘদূ ত্), রশষসপ্তক (৩৮নং ও হিবচ্ছদ), হিহভন্ন রয়োিন্ধ, ডাবেহে, মৃণাহলনী রদিী ও রয়োমর্ রৈৌিুেীবক রলখ্া
পি এমনই হকিু হনদশজণ। ‘রমঘদূ ত্’-রয়োিবন্ধে সূ ৈনাংবশে িহর্জত্ অংবশ আবি িালযকাবল গঙ্গাে িাবেে এক
িাগাবন িবস দাদাে মুবখ্ রশানা ‘আষাঢ়সয রয়োর্মহদিবস রমঘমাহেষ্টসানু ং’-এে কর্া, এই রমঘদূ বত্ে রমঘমে
িন্দ এিং ‘আষাঢ়সয রয়োর্মহদিবস রমঘমাহেষ্টসানু ং’ এই িিহট শুবন রয়োাৈীনকাবলে এক ঘনিষজাে হদন ত্াুঁে
উপবে ঘহনবয় আসাে কর্া। েিীেনাবর্ে গানও এে িযহত্ক্রম নয়। কহি মবন হভড় কবে আবস িষজাে
কাবলা রমঘ, আে উত্ল িাওয়া লাবগ কহি মবন। শুরু িয় িােলা গাবনে এক নত্ুন অিযায়—
“িহু য়ু বগে ওপাে িবত্ আষাঢ় এল আমাে মবন
রকান রস কহিে িন্দ িাবর্ েেেে িহেষবণ।
রসহদন এমনই রমবঘে ঘটা রেিা নদীে ত্ীবে
এমহন িাহে েবেহিল শযামল ত্রশলহশবে
মালহিকা অহনহমবখ্ রৈবয় হিল পবর্ে হদবক
রসই ৈািহন এল রভবস কাবলা রমবঘে িায়াে সবন।”২০
িষজাে হদন শুিু মাি মবন আবস না, কহিবক িযহর্ত্ও কবে রত্াবল। েিীেনাবর্ে িাবত্ এইভাবিই শুরু
িবয়হিল ঐহত্বিযে ৈৈজা এিং ত্াে মবিয হদবয় নিসৃ হষ্ট। েিীেনার্বক অনু সেণ কবেই ‘আিুহনক’ গাবনে
কহিো রমবঘে মািযবমই রস িাত্জা পাঠাবত্ ৈায়, হরয়োয়াবক রভালা য়ায়না িবলই—
“হলহখ্নু এ হলহপখ্াহন হরয়োয়ত্মাবে
সহিত্ কত্ আশা কত্ মিু ভাবলািাসা
নাহেনু পাঠাবত্ িায় স্মেণপাবে।” (িীবেন িসু )২১
য়বেে ররয়োম র্ন্ম র্ন্মান্তবেে িাত্জা হনবয় য়ায়। ত্াে স্মেণসু িায় হিেি পূ ণজ িবয় ওবঠ। িার্াে িিে িবে পর্
ৈলাে রসই রিািিয় শুরু। কাহলদাবস য়বেে িাত্জা িিন কবে রমবঘে য়ািা শুরু িবয়হিল। আর্ও ত্াে য়ািা
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ৈবলবি, কাবলে সীমা অহত্ক্রম কবে—য়ু গ িবত্ য়ু গান্তবে। আে ‘িহু য়ু বগে ওপাে িবত্’ মালহিকাবদে
অহনবমখ্ হর্জ্ঞাসু অবিষণ আর্ও কহিবক পর্ রদখ্ায়—
“য়াও রগা রমঘ য়াও রগা উবড় হরয়োয়াে রদবশ য়াও
ত্ুহম হরয়োয়াে রদবশ য়াও,
পর্ িবল হদই সির্ রস পর্ একটু হৈবন নাও। ...
এেই পবে উজ্জহয়নী হশরয়োা নদীে কূবল
কল্পবলাবকে রসই অমোয় রর্বকা না িয় ভুবল।
মালহিকাে রৈাবখ্ে মায়ায়, ৈত্ুহেকাে আুঁৈল িায়ায়
রদহে রয়ন রকাে না রকা পর্হট ত্ুহম ৈাও।” (ত্রশবলন োয়)২২
এিাড়াও েিীেনাবর্ে িাত্ িবে িহু শেিন্ধ ৈবল এবসবি িােলা গাবনে র্গবত্। কাহলদাবসে
‘ত্মালত্ালীিনোহর্নীলা’ (েঘুিংশম্ ।১৩।১৫)-ও এবসবি স্বাভাহিকভাবি—
“শাওন রমবঘ রমবঘ িাবর্... ত্াল ত্মাবলে িবন।” (অহভহর্ৎ িবন্দযাপািযায়)২৩
িাংলা গাবন েিীেনাবর্ে গত্ায়াত্ উপবেে রেিগুহল িাদ হদবলও আবো অবনকভাবি আবিন। িাংলা
গাবন েিীে কাবিযে নাম, কখ্নও ৈহেি, কখ্নও রয়োাসহঙ্গক অলংকাবেে হভহত্তবত্ েিীেনাবর্ে কর্া িােিাে
মবন আবস। েিীেনার্বক সামবন রেবখ্ সহলল রৈৌিুেী সমকাবলে পটভূ হমবত্ িাহর্ে কবেন ময়নাপাড়াে
‘কৃষ্ণকহল’রক। এিাড়াও রয়োিীে মর্ুমদাবেে একহট গানবক আনবল রদখ্া য়ায় কী সু ন্দেভাবি অলংকাবেে
মবিয হদবয় েিীেনাবর্ে অনু পম উপস্থাপন ঘবট রগবি —
“আর্ হিবকবলে ডাবক রত্ামাে হৈহঠ রপলাম
েহেন খ্াবম য়বত্ন রলখ্া আমাে নাম।
িবসহিবলম একা িাহত্ম িবন
রোদ হিবটাবনা শাহন্তহনবকত্বন
রত্ামাে হৈহঠ রিাট পাহখ্ িবয় উবড় এবস িলল “আহম এই রত্া এলাম!”

২৪

হিশ শত্বকে িাংলা গাবনে অবনকখ্াহন র্ুবড় আবিন েিীেনার্। েিীেনাবর্ে রয়োয়াবণ ত্াুঁবক হনবয়
‘েিীে রয়োশহস্ত’ েৈনা কবেবিন িাণীকুমাে, রয়োণি োবয়ে মবত্া রয়োখ্যাত্ গীহত্কাবেো। এেমবিয িাণীকুমাবেে
“পূ েি গগবন র্াগ্রত্ কহে” রয়োভূ ত্ রয়োশংসা লাভ কবেহিল। অবনক সমাবলাৈবকে মবত্ েিীেনার্ই রয়োর্ম
িাংলা ‘গণসংগীত্’ েৈনা কবেন। এিাড়াও আবো একহট গুরুেপূ ণজ হদক িল িাংলা ‘পযাবোহড গান’-এে
িাো। স্মত্জিয একদা েিীেনাবর্ে রয় পযাবোহড কবে স্বয়ং হদ্ববর্েলাল লাঞ্ছনা কবেহিবলন, হিশ শত্বক রসই
পযাবোহড গাবনেই হসংিভাগ েিীেনাবর্ে কর্া িা সু েবক সামবন রেবখ্ েহৈত্ িবয়হিল। রসই হিপুল
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িাোহটবক হনবয় আবলাৈনা কেবত্ রগবল একহট সম্পূ নজ গবিষণাে রয়োবয়ার্ন। আসবল েিীেনার্ এত্ভাবি
হিশ শত্ক এিং ত্ৎপেিত্জী িাংলা গাবনে িাোবক রয়োভাহিত্ কবেবিন য়াবক য়র্ায়র্ভাবি সামবন আনবত্
রগবল আবো গবিষণা রয়োবয়ার্ন। আশা কো য়ায় আগামী হদন এই হিষবয় আবো য়ত্নিান িবি।
ত্র্যসূ িুঃ
১. রঘাষ হসত্াংশু রশখ্ে। হিমাবন হিমাবন আবলাবকে গাবন, রয়াগমায়া রয়োকাশণী, কলকাত্া-৭০০০০৯, ষষ্ঠ
সংস্কেণ কলকাত্া পুস্তকবমলা র্ানু য়াহে ২০১১, পৃ. ১৪২-৪৩।
২. ত্বদি, পৃ. ১১৬-১১৭
৩. গুপ্ত সমীেকুমাে। সহলল রৈৌিুেীে রয়োর্ম র্ীিন ও গণসংগীত্, হমবলহমবশ, কলকাত্া ৫৪, ত্রিশাখ্ ১৪১৮,
পৃ ৩৬ ।
৪. গবঙ্গাপািযায় সু বিাি ও রঘাষ সবোর্ (সম্পাহদত্)। শত্ােীে রেষ্ঠ আিুহনক িাংলা গান, রয়োর্ম খ্ি, িঙ্গীয়
সঙ্গীত্ পহেষদ, িাওড়া-৭১১১০১, ২০০৭, পৃ. ৮৪।
৫. ত্বদি, পৃ. ৩৮।
৬. ত্বদি, পৃ. ১২।
৭. রসন অরুণ ও মুবখ্াপািযায় রগাপালকৃষ্ণ। ৈাে দশবকে িােলা গান, রয়োকাশ ভােত্ী কহলকাত্া-০৪, রয়োর্ম
রয়োকাশ রম ১৯৭৪ পৃ. ১৫০।
৮. গবঙ্গাপািযায় সু বিাি ও রঘাষ সবোর্ (সম্পাহদত্)। শত্ােীে রেষ্ঠ আিুহনক িাংলা গান, রয়োর্ম খ্ি, িঙ্গীয়
সঙ্গীত্ পহেষদ, িাওড়া-৭১১১০১, ২০০৭,পৃ. ২২-২৩।
৯. রঘাষ হসত্াংশু রশখ্ে। হিমাবন হিমাবন আবলাবকে গাবন, রয়াগমায়া রয়োকাশণী, কলকাত্া-৭০০০০৯, ষষ্ঠ
সংস্কেণ কলকাত্া পুস্তকবমলা র্ানু য়াহে ২০১১, পৃ. ৭৮।
১০. ত্বদি, পৃ. ১৮২।
১১. ত্বদি, পৃ. ১৮১।
১২. ত্বদি, পৃ. ১৩১-৩২।
১৩. Lata Geetkosh, Snehasish Chatterjee, . Vol.1. Parul Prakashani. 8/3 Cintamoni Das
Lane. Kolokata 700009. First edition 2008. Page 95.
১৪. ত্বদি, পৃ. ৯৬ ।
১৫. গুপ্ত সমীেকুমাে। সহলল রৈৌিুেীে রয়োর্ম র্ীিন ও গণসংগীত্, হমবলহমবশ, কলকাত্া ৫৪, ত্রিশাখ্ ১৪১৮,
পৃ. ১০১-০২।
১৬. শােদীয়া আর্কাল ১৮১৫, ‘এ পাবে আহম ও পাবে ত্ুহম মবিয িয় উর্ান’, অরুণকুমাে িসু , পৃ.৪৪৮।
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 42

এ কু শে র ঢে উ
সা হি ত্য

ও

সং স্কৃ হত্

হি ষ য় ক

আ ন্ত র্জা হত্ ক

অ ন লা ই ন

ISSN: 2454-7182

গ বি ষ ণা

প হি কা

( রে ফা হে ড

র্া নজা ল ,

ত্রি মা হস ক )

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

১৭.

রসন অরুণ ও মুবখ্াপািযায় রগাপালকৃষ্ণ। ৈাে দশবকে িােলা গান, রয়োকাশ ভােত্ী কহলকাত্া-০৪,

রয়োর্ম রয়োকাশ রম ১৯৭৪ পৃ.২০৬।
১৮. গবঙ্গাপািযায় সু বিাি ও রঘাষ সবোর্ (সম্পাহদত্)। শত্ােীে রেষ্ঠ আিুহনক িাংলা গান, রয়োর্ম খ্ি, িঙ্গীয়
সঙ্গীত্ পহেষদ, িাওড়া-৭১১১০১, ২০০৭, পৃ. ৭৮।
১৯. ত্বদি, পৃ. ১৪০।
২০. ঠাকুে েিীেনার্। গীত্হিত্ান, শুভম্ রয়োকাশনী, র্ানু য়াহে ২০০৯, পৃ ৩৮৫।
২১. গবঙ্গাপািযায় সু বিাি ও রঘাষ সবোর্ (সম্পাহদত্)। শত্ােীে রেষ্ঠ আিুহনক িাংলা গান, রয়োর্ম খ্ি, িঙ্গীয়
সঙ্গীত্ পহেষদ, িাওড়া-৭১১১০১, ২০০৭,পৃ. ৩৩।
২২. ত্রশবলন োবয়ে রলখ্া গান। গানহট রগবয়হিবলন হিনত্া োয়। ৈাবেে দশবকে এবকিাবে রয়োর্বমে হদবকে
গান। িযহক্তগত্ সংগ্রি রর্বক।
২৩. এ শুিু গাবনে হদন, হশহশে ৈক্রিত্জী সম্পাহদত্, পিভােত্ী, রসবেম্বে ২০১৫, পৃ ৯৯।
২৪. গবঙ্গাপািযায় সু বিাি ও রঘাষ সবোর্ (সম্পাহদত্)। শত্ােীে রেষ্ঠ আিুহনক িাংলা গান, রয়োর্ম খ্ি, িঙ্গীয়
সঙ্গীত্ পহেষদ, িাওড়া-৭১১১০১, ২০০৭,পৃ. ৫১।
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েিীে-নৃ ত্যনাবটয ররয়োম: রয়োাহপ্তবত্ ও রয়োত্যাখ্যাবন
রলখ্ক-পহেহৈহত্

রয়োীত্ম ৈক্রিত্তজী
গবিষক (হপ.এইৈ.হড), িাংলা হিভাগ, েিীেভােত্ী হিশ্বহিদযালয়
পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােসংবেপ
না পাওয়া এিং শুিু রৈবয় য়াওয়া- এই হনবয়ই র্ীিন ও র্ীিনমুখ্ী হশল্প, পেম কাহঙ্ক্ষত্বক পাওয়াে পবর্ রয় উপলখ্ি-সম
িািা, ত্া সোবত্ হগবয় ক্লান্ত আমাবদে ‘পহর্ক পোণ’। অিশয আিু হনক ‘ইনবটবলকৈুয়াল’ মবনািৃ হত্ত এই না পাওয়াবক ত্বেে
রমাড়বক রেবখ্ হকিু টা মানহসক শাহন্ত পায় িা আবশপাবশে রনহত্িাৈক সমাবলাৈনা রর্বক হপঠ িাুঁৈাবত্ ৈায়। হকন্তু ৈাহিদাে
রয়োত্ুযত্তে য়খ্ন রয়োত্যাখ্যাবনে ত্ীবে র্র্জহেত্ িয় ত্খ্ন রত্া রসটা একান্তভাবিই য়ন্ত্রণাময়; য়ন্ত্রণা য়হদ িযহক্তগত্ স্তবে র্াবক
অিশযই ত্া পহিি, হকন্তু রসই পহিিত্া অবনযে রৈাবখ্ য়ত্টা সিানু ভূহত্ে িা সোবনে হনবর্ে কাবি ত্ত্টা আোবমে নয় িেং
“আোম িবল ‘এল আমাে য়ািাে পালা”। এই সািােণ রয়োাবণে সেল অনু ভূহত্ই রত্া ‘হিশ্বকহিে হৈত্তমাবে’ রুদ্ধিাণীে কাুঁদন
িবয় রর্বগ ওবঠ। য়াে রয়োকাশ পাই হিহৈবিে দূ ত্ েিীেনাবর্ে হিহিি সাহিত্য সংরূবপ। এখ্াবন মূ লত্ েিীে-নৃ ত্যনাবটয ররয়োবমে
রয়োাহপ্ত ও রয়োত্যাখ্যাবনে রিদনা ও ত্রিহৈিয আবলাৈনা কো িল।
েিীেনাবর্ে র্নহরয়োয়ত্ম নৃ ত্যনাটয ‘হৈিাঙ্গদা’- িহুহদক রর্বক এহট রয়োাসহঙ্গক। এে কােণ রকিল ত্াে ‘দু ুঃসািসী ররয়োম’ই
নয়, িেং ত্াে গভীে র্ীিনবিাি। ‘িঠাৎ আবলাে েলকাহন’ রলবগ হৈবত্তে সংয়মিীনত্া ত্ােই স্বরূপ নাটযপােম্পবয়জ উপস্থাহপত্
কবেবিন েিীেনার্। নাটবকে ভূ হমকাবত্ও র্াহনবয়বিন, ‘সার্সজ্জাে িহিেঙ্গ িণজনিহৈিয’ ‘অসংস্কৃত্ হৈত্তবক কবে অহভভূ ত্’।
আে অহন্তবম ‘ত্ৃষ্ণাে শাহন্ত’ ঘবটবি, য়খ্ন উন্মু ক্ত িবয় য়ায় িহিোচ্ছাদন। নৃ ত্যনাটয ‘ৈিাহলকা’য় আনবন্দে করুণা ও
মানহিকত্াে স্পশজবক পাহর্জি ররয়োবম িাুঁিবত্ রৈবয়বি। রশষ পয়জন্ত স্থান রপবয়বি েমাে ত্ীবে। ‘শযামা’ নৃ ত্যনাটযহট সম্পূ ণজ ররয়োবমে
ওপে রয়োহত্হষ্ঠত্। হকন্তু রস ররয়োবম হমলন রনই, এমনহক হিেি রয় কত্টা মািু য়জ এবনবি ত্া সবন্দবিে দািী োবখ্। ‘হিেবিে
অন্তোবল’ রসখ্াবন রসত্ু িাুঁিা আে সম্ভি িয়হন। িজ্রবসবনে রূবপ মুগ্ধ িবয়বি শযামা ত্াে ‘মবিেহনহন্দত্ কাহন্ত’ রদবখ্। ‘িালক
হকবশাে উত্তীয়’ে ররয়োমবক ‘ইউর্’ কবেবি রস। এই পাবপই িজ্রবসবনে সবঙ্গ ত্াে ররয়োম পহেণহত্ পায়হন।

সূ ৈকশে
েিীেনার্, নৃ ত্যনাটয, ররয়োম, হিেি, রয়োাহপ্ত, রয়োত্যাখ্যান, হনবিদন
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েিীে-নৃ ত্যনাবটয ররয়োম: রয়োাহপ্তবত্ ও রয়োত্যাখ্যাবন
রয়োীত্ম ৈক্রিত্তজী
“রয় য়ািাবে ভাবলািাবস
রস য়াবি ত্ািাে পাবশ
মদন োর্া হিহি খ্হিবি রকমবন।”
-এমন সেল সমীকেণ রয় র্ীিবন সিসময় ঘবট না, ত্া নত্ুন কবে িলাে রয়োবয়ার্ন রনই। িেং
‘আপন িবত্ িাহিে িবয়’ য়হদ ‘হিশ্ববলাবকে সাড়া’ নাও রশানা য়ায় ত্াও এই পংহক্তে সত্যত্া সম্পবকজ
সবন্দি র্াবকই। না পাওয়া এিং শুিু রৈবয় য়াওয়া - এই হনবয়ই র্ীিন ও র্ীিনমুখ্ী হশল্প, পেম কাহঙ্ক্ষত্বক
পাওয়াে পবর্ রয় উপলখ্ি-সম িািা, ত্া সোবত্ হগবয় ক্লান্ত আমাবদে ‘পহর্ক পোণ’। অিশয আিুহনক
‘ইনবটবলকৈুয়াল’ মবনািৃ হত্ত এই না পাওয়াবক ত্বেে রমাড়বক রেবখ্ হকিু টা মানহসক শাহন্ত পায় িা
আবশপাবশে রনহত্িাৈক সমাা্বলাৈনা রর্বক হপঠ িাুঁৈাবত্ ৈায়। হকন্তু ৈাহিদাে রয়োত্ুযত্তে য়খ্ন রয়োত্যাখ্যাবনে
ত্ীবে র্র্জহেত্ িয় ত্খ্ম রত্া রসটা একান্তভাবিই য়ন্ত্রণাময়; য়ন্ত্রণা য়হদ িযহক্তগত্ স্তবে র্াবক অিশযই ত্া
পহিি, হকন্তু রসই পহিিত্া অবনযে রৈাবখ্ য়ত্টা সিানু ভূহত্ে িা সোবনে হনবর্ে কাবি ত্ত্টা আোবমে নয়
িেং “আোম িবল ‘এল আমাে য়ািাে পালা”। এই সািােণ রয়োাবণে সেল অনু ভূহত্ই রত্া ‘হিশ্বকহিে
হৈত্তমাবে’ রুদ্ধিাণীে কাুঁদন িবয় রর্বগ ওবঠ। য়াে রয়োকাশ পাই হিহৈবিে দূ ত্ েিীেনাবর্ে হিহিি সাহিত্য
সংরূবপ। এখ্াবন মূ লত্ েিীে-নৃ ত্যনাবটয ররয়োবমে রয়োাহপ্ত ও রয়োত্যাখ্যাবনে রিদনা ও ত্রিহৈিয আবলাৈনা কো
িল।
েিীেনাবর্ে র্নহরয়োয়ত্ম নৃ ত্যনাটয ‘হৈিাঙ্গদা’ (১৯৩৬)- িহুহদক রর্বক এহট রয়োাসহঙ্গক। এে কােণ
রকিল ত্াে ‘দুুঃসািসী ররয়োম’ই নয়, িেং ত্াে গভীে র্ীিনবিাি। ‘িঠাৎ আবলাে েলকাহন’ রলবগ হৈবত্তে
সংয়মিীনত্া ত্ােই স্বরূপ নাটযপােম্পবয়জ উপস্থাহপত্ কবেবিন েিীেনার্। নাটবকে ভূ হমকাবত্ও র্াহনবয়বিন,
‘সার্সজ্জাে িহিেঙ্গ িণজনিহৈিয’ ‘অসংস্কৃত্ হৈত্তবক কবে অহভভূ ত্’। ‘হৈিাঙ্গদা’ নৃ ত্যনাবটযে সূ ৈনা এখ্াবনই।
আে অহন্তবম ‘ত্ৃষ্ণাে শাহন্ত’ ঘবটবি, য়খ্ন উন্মু ক্ত িবয় য়ায় িহিোচ্ছাদন। নাটবকে শুরুবত্ই রদবখ্হি
‘ব্রম্ভৈােীব্রত্িােী’ অর্ুজনবক রদবখ্ রয়োখ্ে রেৌবদ্রে জ্বালা হনবয় ত্রিশাখ্-সম হৈিাঙ্গদাে মবন ররয়োবমে উবন্মষ। রস
হৈিাঙ্গদা সম্পূ ণজ পুরুষাহল। নৃ ত্যনাবটযে সংহেপ্ত অিয়ি রর্বক এটা র্ানা সম্ভি িয়হন ত্ৎপূ বিজ হৈিাঙ্গদাবক
রকউ রয়োণয় রয়োস্তাি কবেহিল হক না এিং হৈিাঙ্গদাও ত্া অদ্ভুত্ ঔদাসীবনয রয়োত্যাখ্যান কবেহিল হক না। মূ ল
নাটযকাহিনীবত্ রদহখ্ রস িযহর্ত্ িয় ত্খ্ন, য়খ্ন রয়োর্ম দশজবনই অর্ুন
জ ত্াবক িালক রভবি ভুল কবে। ‘মিৎ’
িা িলা ভাবলা কাহঙ্ক্ষত্ পুরুবষে ত্াহচ্ছলযপূ ণজ অনভযর্জনা িদবল হদবয়বি র্ীিনৈৈজাবক। এেপবে নত্ুন
আিেবণ হনবর্বক অর্ুজবনে কাবি হনবিদন কেবলও ‘ররয়োবমে মায়ামবন্ত্র’ আহিষ্ট িয়হন ‘ব্রম্ভৈােীব্রত্িােী’
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 45
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সিযসাৈী; রয়ৌিন িবয়বি অসোহনত্। ‘কুহটল কটাবে’ ‘িীেিে’ হিুঁিবত্ পাবেহন।

অর্ুজবনে অিংকােী

রয়োত্যাখ্যান রয়ন হৈিাঙ্গদাবক নােী কবে ত্ুলল। পূ ণজ মানিী িবয় ওঠাে য়ািী হিবসবি এখ্াবনই ত্াবক রয়োর্ম
পাই। দুুঃখ্ রপবয়ই রয়ন র্ীিবনে নত্ুন রূবপে সন্ধান রপল। অিশযই ত্াে এ আৈেণ সিজাংবশ গ্রিণবয়াগয
নয়। কােণ এই রয়োত্যাখ্যাবন ত্াে ‘রপৌরুবষে সািনা’ িযর্জ িবয়বি িবল মবন িবয়বি। হকন্তু রয়োকৃত্ সািনা রত্া
িযর্জ িয় না। আসবল ত্াে এই সািনায় সামহগ্রকত্া হিল না। অিশয এই আংহশক হদকহটও রয় রনহত্ে ওপে
রয়োহত্হষ্ঠত্ এমন নয়। এেপে আপন আকাঙ্ক্ষা ৈহেত্ার্জ কোে র্নয রয় রয়োয়াস ত্াও গঠনমূ লক নয়। অকৃহিম
ররয়োম য়খ্ন রয়োত্যাখ্যাত্ িয়, ত্া পূ ণজত্াে র্নয রয় সি কৃচ্ছসািন কবে ত্া রয় খ্ুি হনয়ম-নীহত্, আদশজ রমবন
ৈবল এমন নয়। রয়োাকৃত্ ররয়োবম এই লেণই রয়োকট, ত্াই ‘হৈিাঙ্গদা’ আর্ও এত্ রয়োাসহঙ্গক। কােণ ররয়োম ও
রয়োত্যাখ্যাবনে মানহিক লেণ িাস্তিসেত্ভাবিই উপস্থাহপত্। শুিু ত্াই নয় , নােীে এই িাসকসজ্জা রূপ রত্া
ত্রিষ্ণি সাহিবত্যও পাই। রয়োাকৃত্ মাহলনয রর্বক য়ত্ই দূ বে র্াক আোহিকা োিা, ত্ােও এই রূপ পাই িাবে
িাবে। সিসময় রয় ত্া আিযাহত্মকত্ায় পহেমাহর্জত্ এমন নয়। ররয়োম ও রয়োত্যাখ্যাবনে রসত্ু হিবসবি এবসবি
মদন, ত্াে ভূ হমকা সখ্ীবদে মবত্া। এই সখ্ীে িাবত্ য়াদুহিদযা আবি- এটুকুই পার্জকয। অনযানয সখ্ীো
পাহর্জি রসৌন্দবয়জ মহিত্ কেহিল, আে মদন এমন পুষ্প-লািবণয ভবে হদল হৈিাঙ্গদাে রদি য়া ‘স্ববগজে মূ লয,
মবত্জ অত্ুলয’। মত্জযমানবিে অর্ানা স্ববগজে রয়োহত্ রয় আকষজণ, ত্া অর্ুজবনে মবিযও র্ন্মাবত্ রদহে িয় না।
হকন্তু এই আকষজণ হক ররয়োম! এত্ সির্ ররয়োবমে হিনযাস! িেং এও রত্া এক রয়োত্যাখ্যানই, রয়োিৃ হত্তে দাবি
সত্যবক রয়োত্যাখ্যান। েিীেসাহিবত্য ররয়োম ও সবত্যে সিািস্থান পাই িােিাে। ররয়োমই রত্া র্ীিনবদিত্াে
পূ র্াে অঘজয। অশাহন্তে দিনজ্বালাে কােণ কামানল, মিুে েবসে মবিয হিহ্বল িবয় পড়া। রদিত্াে পহেিাবস
কাবমে রভলায় ভাসা য়ায়, আে রদিত্াে আহশষ রর্বক র্ন্ম রনয় ররয়োম। ররয়োম র্ীিবনে উজ্জীিন মন্ত্র, কাম
র্াগায় েহণক উচ্ছাস আে দীঘজ ক্লাহন্ত ও অিসাদ। অর্ুজবনে রেবিও ত্াে িযত্যয় ঘবটহন। ত্াই এিাে
রয়োত্যাখ্যান রনবম এল সু রূপা হৈিাঙ্গদাে র্ীিবন। এেই সবঙ্গ ররয়োবমে রয়োাহপ্ত ঘটল োবর্েনহন্দনী হৈিাঙ্গদাে,
‘িাহুিবল হত্হন োর্া, রস্নি িবল হত্হন মাত্া’। পোহর্ত্ িল পিশে। ররয়োবমে য়ািা ঘটল মুগ্ধত্া রর্বক
হস্নগ্ধত্াে হদবক। গভীে হিৈাবে হৈিাঙ্গদা এখ্াবন রয়োত্যাখ্যাত্ িয়হন, মদবনে িে হফহেবয় হদবয় হনবর্ই
‘িেণবয়াগয’ িবয় উবঠবি। ত্বি অর্ুজন এখ্াবন কত্খ্াহন ‘িীে’ িা ‘পুরুবষাত্তম’ িবয় উবঠবি ত্া হিৈােহিবেষবণে দািী োবখ্। ত্বি রয়োকৃত্ মানি িবয় ওঠাে য়ািা শুরুে ইহত্িাৈক ইহঙ্গত্ পাই।
নৃ ত্যনাবটযে নাম ‘হৈিাঙ্গদা’ – অিশযই নাটক র্ুবড় হৈিাঙ্গদাে ভূ হমকাও হিস্তৃত্ ও সহক্রয়। হকন্তু ত্িু রয়ন
মবন িয় হৈিাঙ্গদা এ নাবটয অিবর্ক্ট, ত্াে একাহিক রূবপে িযিিাে কো িবয়বি রকিল অর্ুজন ৈহেবিে
উত্তেণ রদখ্াবনাে র্নয। হৈিাঙ্গদা ৈহেবিও ঘবটবি পহেিত্জন- ত্াে িাবলযে সমাহপ্ত ও নােীবেে র্াগেণ।
রয়োসঙ্গত্ স্মেবণ আবস ‘সমাহপ্ত’ গবল্পে মৃন্ময়ীে কর্া। গবল্প মৃণ্ময়ীে নােীবেে র্াগেণ ঘবটহিল অহন্তবম, আে
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 46
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এখ্াবন উবন্মষ ঘটল রয়োর্বমই। নাটক শুরুে সবঙ্গই ‘রকােবকে আিেণ টুবট মািিী’ হৈবন হনল হনবর্বক।
সবৈত্ন রর্বকবি ররয়োবমে একমুখ্ীনত্া সম্পবকজ। এবেবি মিাভােবত্ে অর্ুজন ৈহেবিে ররয়োবমে গহত্-রয়োকৃহত্ে
রয়োসঙ্গ না আনাই ভাবলা, কােণ আিুহনক কহিে ভাষায় অর্ুজবনে লেয ‘িীেবভাগযা িসু ন্ধো আে রূপমুগ্ধা
নােী’। েিীেনাবর্ে ‘হৈিাঙ্গদা’য় রদহখ্ একবমিাহদ্বত্ীয়ম অর্ুজনবক পািাে র্নযই হৈিাঙ্গদাে কৃচ্ছসািন।
অর্ুজবনে হক্রয়া-রয়োহত্হক্রয়াে িদল আখ্যাবনে পেবত্ পেবত্। রয়োত্যাখ্যাবনে হনষ্ঠুেত্া, ররয়োবমে(িলা ভাবলা
কাবমে) আহিলত্া ও রশষ পয়জন্ত সত্য ও সু ন্দবেে উপাসক িবয় ওঠা রয়ন নৃ ত্যনাবটযে ভবঙ্গ-হিভবঙ্গ, সু েমূ চ্ছজনায় সমৃদ্ধ। এই উত্তেণই রয়ন ‘হৈিাঙ্গদা’ে কালর্য়ীত্াে সােে।
১৯৩৩ সাবল রলখ্া িবয়হিল নাটক ‘ৈিাহলকা’; ১৯৩৮ সাবল রলখ্া িল ‘নৃ ত্যনাটয ৈিাহলকা’। রিৌদ্ধ
কাহিনী রর্বক এ নাটবকে আখ্যানভাগ গ্রিণ কবেহিবলন েিীেনার্, ত্বি রয় ভাি সিাে কবেহিবলন ত্া
সম্পূ নজ রমৌহলক। একাহিক আখ্যান কহিত্ায় েিীেনার্ রিৌদ্ধ কাহিনী গ্রিণ কবেহিবলন। রিৌদ্ধ িবমজে ররয়োম
ও সত্য হনষ্ঠাে রয়োহত্ হত্হন গভীে আগ্রি রদখ্াবলও রসই িবমজে শুষ্ক সািনাে রয়োহত্ হিন্দুমাি আকৃষ্ট িনহন।
এখ্াবন িণজবভদ র্হনত্ সমসযাে সূ বি আখ্যাবনে পটভূ হম হনমজাণ কেবলও রশষ পয়জন্ত নাহয়কা ৈিালকনযা
রয়োকৃহত্ে কৃচ্ছসািবনে সবঙ্গ ররয়োমসািনাবক হমহলবয় হদবয়বিন।
সমাবর্ে রয়োাবন্ত অিস্থান ৈিালী মা ও রমবয়ে। ‘অপমাবনে অন্ধকাবে’ই র্ীিবনে ‘পেম লগন’ িবয় য়ায়
রমবয় রয়োকৃহত্ে। হকন্তু ত্াে র্ীিবনও আবস হিবশষ হদন, হিবশষ মুহুত্জ, য়খ্ন রিৌদ্ধহভেু আনন্দ ‘ত্াহপত্,
হপপাহসত্’ িবয় র্ল পান কবে ৈিালকনযাে িাত্ রর্বকই, হদবয় য়ায় মানবিে সোন। িুহেবয় রদয় রস
আনবন্দে ‘আপন র্াবত্ে রলাক’। েিীেনাবর্ে উবেশয য়হদ রকিল র্াহত্বভদ িা িণজবভদ সমসযাে রয়োহত্
আবলাকপাত্ কোই িত্ ত্ািবল নাটবকে পহেসমাহপ্ত ঘটত্ এখ্াবনই। হকন্তু হত্হন রয়োকৃহত্ে ‘পর্ ৈাওয়া মন’এে পহেনহত্ রদখ্াবত্ ৈাইবলন। ‘মানিাো মানিী’ য়খ্ন রয়োকৃত্ মানিী িল ত্খ্নও ত্াে অনু ভি- ‘ৈবে
আমাে ত্ৃষ্ণা/ ওবগা ত্ৃষ্ণা আমাে িে র্ুবড়’। ‘ররয়োবমে িাবত্ িো’ রদিাে র্নয ত্াে রয়োত্ীো। ত্বি এখ্াবন
রয়োাহপ্তে আকাঙ্ক্ষায় রয়োকৃহত্ে মবিয র্ন্ম হনবয়বি অিং; আনন্দবক িাুঁিবত্ রৈবয়বি মায়ামবন্ত্রহভেুবে হনবয় আয় অমাহনত্াে পাবশ,
রসই ত্াবক হদবি সোনএত্ মান আে রকউ হদবত্ হক পাবে।
অপোবিে পর্ িবেও রয়োকৃহত্ এহগবয় ৈবল আনন্দবক রপবত্। সম্পূ ণজ আত্মহনবিদবন হৃদয় মহর্ত্, হকন্তু
ররয়োবমে রয়োকাবশ স্পহিজত্ আবিগ রিবড়ই ৈবলআমাে রদাষবক রত্ামাে পুণয
কেবি রত্া কলিশূ ণয৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 47
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েমায় রগুঁবর্ সকল ত্রুহট
গলায় রত্ামাে পবো।
আপনবভালা সন্নযাসীে িন্ধনমুক্ত র্ীিন ত্াবক আকৃষ্ট কবেহন িেং ‘আপন অপোবি’ িেবত্ রৈবয়বি
আনন্দবক। হনষ্ঠুে মবন্ত্রে পাবক পাক হদবয় কাবি টানবত্ রৈবয়বি। ত্াে মূ লিন রকিল ‘েুিার্জ ররয়োম’ আে
‘হনষ্ঠুে পণ’। আকাবশ িাহু ত্ুবল আনবন্দে অহভশাপ রদবখ্ িািাকাে কবে উবঠবি মা ও রমবয়। েহণক
রিদনায় িযহর্ত্ িবলও রয়োকৃহত্ র্ামবত্ রদয়হন মন্ত্র, িেং কাবি রপবল য়বত্নে অঙ্গীকাে কবেবিরশািন িবি এ রমাবিে কাহলমেণিযর্া হদি রত্ামাে
ৈেবণ উপিাে।
‘রদিত্াবে হরয়োয় কহে, হরয়োবয়বে রদিত্া’- এই িােণা েিীেনাবর্ে ররয়োম ভািনাে অন্তুঃস্থবল ররয়োাহর্ত্ িবয়
হগবয়হিল। রয়োকৃহত্ে ররয়োবমে মবিযও রসই ভািনা পাই। ‘আকাশ পাবন’ িাত্ ত্ুবল ত্াে অহভশাপ রদবখ্
রয়োকৃহত্ে ‘িুক রফবট য়ায়’ লজ্জায়, ত্িুও র্াবমনা ৈেম আকাঙ্ক্ষাে গহত্, ‘র্ীিন-মেবণে সীমানা িাড়াবয়’ ত্াে
আগমবনে রয়োত্ীো কবে র্াবক। রশষ পয়জন্ত ত্াে ররয়োম দশজন রর্বক অনু ভবিে আহেনায় উত্তীনজ িয়। রৈাবখ্ে
রদখ্াে রৈবয় রয়োািানয পায় হৃদবয়ে অনু ভূহত্মবন িয় ত্াে ৈেবণে ধ্বহন র্াহন
িাে মাহন ত্াে অর্ানা র্বনে সাবর্।
পািাে আবগই ‘হদগঙ্গনাে অঙ্গবন’ রিবর্ ওবঠ আহ্বান সঙ্গীত্; আে ত্াই ‘আশাে িাওয়া লাবগ ওই হনহখ্ল
গগবন’। এই ‘আসাে আশা’রত্ই িবস আবি রয়োকৃহত্, ত্াে ররয়োম ত্খ্ন ‘সিজনাবশে আশায়’ উৎকহেত্। রস
ত্খ্ন িলবত্ পাবেওবগা আমাে সিজনাশ
ওবগা আমাে সিজস্ব,
ত্ুহম এবসি
আমাে অপমাবনে ৈূ ড়ায়।
রমাে অন্ধকাবে উবধ্বজ োবখ্া
ত্ি ৈেণ রর্যাহত্মজয়।
রয়োকৃহত্ে রয়োত্ীোে অিসান ঘবটবি আনবন্দে ‘েমাে ত্ীবে এবস’। ‘িুলায় পড়া ম্লান-কুসু ম’ স্থান রপবয়বি
রয়োভুে গলায়।
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শযামা (১৯৩৯) নৃ ত্যনাটযহট সম্পূ ণজ ররয়োবমে ওপে রয়োহত্হষ্ঠত্; হকন্তু রস ররয়োবম হমলন রনই, হিেি রয় কত্টা
মািুয়জ এবনবি ত্া সবন্দবিে দািী োবখ্। ‘হিেবিে অন্তোবল’ রসখ্াবন আে রসত্ু িাুঁিা সম্ভি িয়হন।
িজ্রবসবনে ‘মবিেহনহন্দত্ কাহন্ত’ রদবখ্ মুগ্ধ িবয়বি শযামা। ত্ােই ফবল রস আত্মহিস্মৃত্ িবয়, ‘নযায় অনযায়’
ভুবল ‘িালক হকবশাে উত্তীয়’ে ররয়োমবক ‘ইউর্’ কবেবি। ত্বি শযামাে রয়োাণও রকুঁবদ উবঠবি, য়খ্ন রদবখ্বি
রসই ‘রয়োিল রয়োাণ’ উৎসগজ কেবি রকিল শযামাে র্নযই। রস িু বট রগবি হনবদজাষীবক িাুঁৈাবত্, হকন্তু রস কাবর্
সাফলয পায়হন। হকন্তু এেপে উত্তীয়ে ‘মিুে মেণ’ ত্াে ররয়োবম রয়োসন্নত্া আবনহন। িজ্রবসবনে মুহক্তবত্ েহণক
আনবন্দ দুর্বন ‘ররয়োবমে রর্ায়াবে’ ভাসবলও উত্তীবয়ে মৃত্ুয শযমাে ররয়োমবক কবেবি কুহেত্। স্মেবণ আবস
‘েক্তকেিী’ে কর্াহিশু- এইিাে েঞ্জবনে সবঙ্গ রত্ামাে হমলন রিাক।
নহন্দনী- হমলবন আমাে আে সু খ্ িবি না। এ কর্া রকানহদন ভুলবত্ পােি না রয়, রত্ামাবক শূ ণয িাবত্
হিদায় হদবয়হি। আে, ওই-রয় িালক হকবশাে, ও আমাে কাি রর্বক কী িা রপবল।
হকন্তু ‘কহঠন শযামা’ে ৈহেবি ররয়োম িাড়া আবো একটা হর্হনস গুরুেপূ ণজ, - ত্াে সামাহর্ক অিস্থান।
য়াে একডাবক রকাটাল িু বট আবস, রয় নগে রর্বক ৈবল রগবল ‘েো েবি না’ হকিু োর্াে রোষ রর্বক;
পুেসু ন্দেী রর্বক ‘োর্াে দুলালী’ রস-ই। রস সমস্ত িন্ধন হিন্ন কবে িজ্রবসবনে সবঙ্গ ‘হনরুবেশ য়ািা’
কবেবি। হকন্তু রয় ররয়োমবক অিলম্বন কবে ত্াে য়ািা, রসই ররয়োবম সু িা আে হিষ দুই হমবশ আবিরত্াে ররয়োবমবত্ আবি রয় কাুঁটা
ত্াবে আপন িুবক হিুঁহিবয় োহখ্স।
-

-

-

রয় জ্বলবন ত্ুই মহেহি মেবম
রকন ত্াবে িাহিবে ডাহকস।
অনযহদক হদবয় রদখ্বল িজ্রবসন শযামাবক রয় ‘ররয়োবমে পূ র্ায় িেণ’ কেল, রসটা ররয়োম না কৃত্জ্ঞত্া!
িন্দীে মুহক্তে পুেস্কােটুকুই হদবত্ রৈবয়হিল রস। নৃ ত্নাবটযে এবকিাবে রয়োর্বম রদহখ্

িজ্রবসন সু িণজদ্বীপ

রর্বক ইেমহণে িাে এবনহিল। ‘এই ভুিবনে িাবট’ে িযিসা রর্বক সবে হগবয় ‘হিনামূ বলয’ কােও কবে ত্ুবল
হদবত্ রৈবয়হিল রস। নৃ ত্যনাবটযে আখ্যানভাগ রর্বক সবে হগবয় য়হদ েিীেগান িা েিীে রৈত্নায় য়াই ত্বি
এ ভািনাবক অনায়াবসই আিযাহত্মক িযাঞ্জনায় মহিত্ কো য়ায়। ‘অবনক রদিত্া পুবর্/িািাে সবঙ্গ য়ু বে’- এ
মাহনক রপবয়বি। ত্বি হক এ িজ্রবসবনে হৃদয়মাহনক! য়া শযামাবক হদবত্ পাবেহন। ত্াই আপন দীনত্ায়
হনবর্ই রশবষ লহজ্জত্ িবয়বি। রদিত্াে এত্খ্াহন আহশষ রপবয়ও শযামাে ররয়োবমে য়র্ার্জ ময়জাদা হদবত্
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পাবেহন। িেং উত্তীয়ে ররয়োবমে ময়জাদা োখ্বত্ হগবয় আবো দুহট ররয়োমবক সম্পূ ণজ নষ্ট কবেবি। িজ্রবসনই
আসবল ‘র্ীিবন পেম লগন’-রক অিবিলা কবেবি।
শযামাে মবিয দ্বে হিল একর্া সত্য, হকন্তু রসই দ্বেবক রেবক রফবলবি ত্াে ররয়োম। হিবশষত্ উত্তীয়ে
‘মত্ত অিীে’ ‘িযর্জ ররয়োম’- এই হিষয়হটবক িজ্রবসন ও ত্াে সম্পবকজে িাইবেই োখ্বত্ সবৈষ্ট িবয়হিলরত্ামাে কাবি রদাষ কহে নাই,
রদাষ কহে নাই,
রদাষী আহম হিিাত্াে পাবয়
হত্হন কহেবিন রোষসহিি নীেবি।
‘শযামা’ হমলনান্তক না িওয়াে কােণ, ররয়োবমে রয়োকৃত্ সিািস্থান ঘবটহন। শযামাে ররয়োম আে িজ্রবসবনে
কৃত্জ্ঞত্া- এ দুবয়ে হমলন রত্া র্ীিবন সম্ভি িয় না, হশবল্পই িা হকভাবি িবি। ত্াই রত্া ‘এ দুলভ
জ ররয়োম
মূ লয িাোল/ কলি অপমাবন’।
‘শযামা’রত্ ররয়োবমে আবো এক শাশ্বত্ িাণী রয়ন রয়োহত্ পংহক্তবত্ পাই- আপন কাহঙ্ক্ষবত্ে
কাবি ত্রনকটয না রৈবয় হনবর্ য়াে কাহঙ্ক্ষত্ রসখ্াবন য়াওয়াই শাহন্তে। এই দশজবনে হিপেীত্ পবর্ হগবয়ই
শযামাে র্ীিবন রনবম আবস ট্র্যাবর্হড। য়াে মািযম দুই পুরুষ- উত্তীয় ও িজ্রবসন। িজ্রবসবনে কৃত্জ্ঞত্াে
ওপে ভেসা কবে শযামা কূল রর্বক অকূবল ত্েী ভাহসবয়হিল। হকন্তু রসই কৃত্জ্ঞত্াে পাি শুহকবয় রগল
েহণবকই। উত্তীবয়ে ঘটনা রসখ্াবন উপলবেে মবত্া। ত্বি রশবষ হনবর্ে ‘ররয়োবমে িলিীনত্া’ সম্পবকজ
সবৈত্ন িবয়বি িজ্রবসন। আসবল পাপ ও পাপীে ত্রদের্ য়াহপত্ র্ীিবন হনহদজষ্ট কো সহত্যই সিবটে।
মেণবলাক রর্বক ‘নূ ত্ন রয়োাণ’ হনবয় রয়োানসখ্াে ‘অন্তবেে অন্তুঃপুবে’ হফবে আসা সম্ভি নাহক ‘নিীন আনবন্দ’
ররয়োবমে সি হিষাদ দূ ে কবে রয়োাৈীন ের্নী লুপ্ত িবয় উদ্ভাহসত্ িবি নত্ুন উষাবলাক- এই হর্জ্ঞাসাে সামবনই
পাবঠাক-রোত্া-দশজকবক দাুঁড় কহেবয় রদয় ‘শযামা’ নাটবকে অহন্তম পহেণহত্।
গ্রেপহঞ্জ:
০১। আইয়ু ি আিু সয়ীদ/ পাের্বনে সখ্া/ রদ’র্/ কলকাত্া/ রয়োর্ম সংস্কেণ/ ১৯৭৩।
০২। পিী পূ বনজন্দু/ আমাে েিীেনার্/ রদ’র্/ কলকাত্া/ ষষ্ঠ সংস্কেণ/ ২০১০।
০৩। ঠাকুে েিীেনার্/ েিীে- েৈনািলী (৭ম খ্ি)/

পহিমিঙ্গ িাংলা আকাবদহম/ কলকাত্া/

সািজশত্র্ন্মিষজ সংস্কেণ/ ২০১৩।
০৪। ঠাকুে েিীেনার্/ েিীে- েৈনািলী (১২শ,১৩শ খ্ি)/

পহিমিঙ্গ িাংলা আকাবদহম/ কলকাত্া/

সািজশত্র্ন্মিষজ সংস্কেণ/ ২০১৫।
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০৫। রঘাষ শঙ্খ/ এ আহমে আিেণ/ পযাহপোস/ কলকাত্া/ ত্ৃত্ীয় সংস্কেণ/ ১৯৯১।
০৬। ৈক্রিত্জী সু িীে/ েিীেনার্ অবনকান্ত/ পিবলখ্া/ কলকাত্া/ রয়োর্ম সংস্কেণ/ ২০১০।
হিবশষ ঋণ:
০১। হভহসহড- ৈিাহলকা – েিীেনৃ ত্যনাটয- V 42016 (সাবেগামা)
০২। হভহসহড- শযামা- েিীেনাবর্ে নৃ ত্যনাটয- V 42014 (সাবেগামা)
০৩। হভহসহড- হৈিাঙ্গদা- েিীেনাবর্ে নৃ ত্যনাটয- 42015 (সাবেগামা)
০৪। হসহড- ররয়োম এবসহিল- েিীেনাবর্ে িয়ী নৃ ত্যনাবটযে ররয়োমত্ে অিলম্ববন,(পহেকল্পনা ও পহেৈালনাুঃ
সু হৈিা হমি)- CD NF 142465 (সাবেগামা)
০৫। হভহসহড- ৈিাহলকা- RVCD-095 (োগা)
০৬। হসহড- হৈিাঙ্গদা- CD- 4086 (আশা অহডও)
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য়ািাে সমান্তোবল িাংলা নাবটযে সৃ হষ্ট? না হক কলকাত্ায় হিবদহশ
েঙ্গালবয়ে সমান্তোবল?
রলখ্ক-পহেহৈহত্

কাকলী রভৌহমক
অিযাহপকা ও হিভাগীয় রয়োিান
িাংলা হিভাগ, মুর্াফফাে আিবমদ মিাহিদযালয়
সালাে, মুহশজদািাদ, পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােসংবেপ
রকাবনা রকাবনা রয়োাৈযহিদযা হিবশষবজ্ঞে মবত্ য়ািা রর্বকই আমাবদে রদবশ হর্বয়টাবেে উৎপহত্ত িবয়বি।
আিাে কােও মবত্, পুবোবনা য়ািাে সবঙ্গ িাংলা নাটবকে রকানও নাড়ীে রয়াগ রনই, য়ািা রর্বক িাংলা
নাটবকে উদ্ভি িয়হন। িেং নিয নাটবকে রয়োভাবিই য়ািাে রূপান্তে ঘবটবি। নিয়ু বগে আগমবন নত্ুন
হশল্পসংস্কৃহত্ে আহিভজাবি হর্বয়টাবেে নি নি রূপায়ন ঘটবলও য়ািা ত্াে অহস্তে রর্বক এবকিাবে সবে
য়ায়হন। কােণ হশবল্পে কখ্নও সমাহপ্ত ঘবট না, রকাবনা এক র্ায়গায় রস র্মবক রগবল, আিাে রসখ্ান
রর্বকই নত্ুন শাখ্াে র্ন্ম িয়। য়হদও রপশাদাে হর্বয়টাে রয়োৈুে িাহনহর্যক মুনাফা অর্জন কবে, পবে গ্রুপ
হর্বয়টাে আবন্দালন হশহেত্ দশজকবদে কাবি ময়জাদাে র্ায়গা ত্রত্হে কবে রনয়। ত্র্াহপ অহিক সংখ্যক
সািােণ দশজক আর্ও য়ািাবকই ত্াুঁবদে হৈত্ত হিবনাদবনে সিবৈবয় আকষজণীয় সামগ্রী িবল মবন কবেন।
সূ ৈকশে
য়ািা, হর্বয়টাে, নাটক, েঙ্গালয়, হিিত্জন, অহস্তবেে লড়াই, য়ু বগে দাহি
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য়ািাে সমান্তোবল িাংলা নাবটযে সৃ হষ্ট? না হক কলকাত্ায় হিবদহশ
েঙ্গালবয়ে সমান্তোবল?
কাকলী রভৌহমক
য়ািাে হিিত্জন হিষবয় আবলাৈনা কেবত্ রগবলই হর্বয়টাবেে রয়োসঙ্গ আবস। অিশয এ দুবয়ে মবিযকাে সম্পকজ
হনবয়ও মত্াননবকে অভাি রনই। রকাবনা রকাবনা রয়োাৈযহিদযা হিবশষবজ্ঞে মবত্: য়ািা রর্বকই আমাবদে রদবশ
হর্বয়টাবেে উৎপহত্ত িবয়বি। আিাে কােও মবত্, পুবোবনা য়ািাে সবঙ্গ িাংলা নাটবকে রকানও নাড়ীে রয়াগ
রনই, য়ািা রর্বক িাংলা নাটবকে উদ্ভি িয়হন। িেং নিয নাটবকে রয়োভাবিই য়ািাে রূপান্তে ঘবটবি।
অিযাপক সু কুমাে রসবনে মন্তিযহট এ রয়োসবঙ্গ উবিখ্ কো রয়বত্ পাবে: “উনহিংশ শত্ােীে মােখ্াবন
কলকাত্ায় রয় নাটয েৈনা ও নাটয অহভনবয়ে রয়োৈলন িল ত্াবত্ আমাবদে রদবশে ঐহত্িযিাহিত্ নাটযকবমজে
অনু সেণ রনই। রস িল নত্ুন আমদাহন, হিবদহশ েীহত্ে আত্ম-সংস্কেবণে রৈষ্টা। সংস্কৃত্ নাটক ও ইংবেহর্
নাটক হমহশবয় ত্াবত্ হকহিৎ য়ািাগাবনে রফাড়ন হদবয় িাংলা নাটক ত্রত্হে িল।”১
ত্ািাড়া উচ্চবেহণে নাটযকাবেো পািাত্য নাটবকে অনু কেবণ নাটযেৈনায় ব্রত্ী িবলও রদশর্
রলাকসংস্কৃহত্ে ঐহত্িযিািী য়ািা সম্পূ ণজভাবি িাোহলে মন রর্বক মুবি হগবয়হিল এমন ভািাে রকানও কােণ
রনই। “িেং িলা য়ায় রয়োত্যাখ্যাবনে ভিাহম র্াকা সবেও রদশর্ ঐহত্বিযে এই মূ লসূ িগুবলাই িাংলা নাটবকে
সংকে ৈহেবিে গঠবন পুহষ্ট হদবয় এবসবি। সংস্কৃত্ নাটবকে ঐহত্িযবক রয়োাৈয হিদযাে নেম আুঁবৈ আহিষ্কাবেে
মিয হদবয় গ্রিণ কবে পািাত্য নাটযেীহত্ে হনহক্তবত্ ওর্ন কো িবয়বি।”২
মিযহিত্ত িা িািু রলখ্কবদে রলখ্া নাটবকও এই য়ািানশলীে অন্তুঃশায়ী রয়োভাি লে কো য়ায়। গ্রাবমগবঞ্জ য়ািা, পাুঁৈাহল, কর্কত্াই হিল সািােণ মানু বষে নাহটযক মবনােঞ্জবনে মািযম। লে কোে হিষয়: িাংলা
নাটবকে উদ্ভি ও হিকাশকাবল (উহনশ শত্বকে হদ্বত্ীয়ািজ) িাংলাে য়ািাও অহত্ সমৃদ্ধ িবয় উবঠহিল।
আিাে য়ািা আে নাটবকই শুিু অহভনয় রর্বম র্াবক না। নাটযকাে মনবমািন িসু য়ািা ও নাটবকে
মাোমাহে অবপো িা গীত্াহভনয়িমজী একিেবণে নত্ুন নাটযসাহিবত্যে সৃ হষ্ট কেবলন। কােণ িাংলা নাটবকে
রয়োৈলন িবলও সিজি েঙ্গালয় স্থাপন সম্ভি হিল না। ত্াই নাটবকে মবত্া হলহখ্ত্ অর্ৈ য়ািাে নযায় অহভনীত্
এইরয়োকাে দৃ শযকাবিযে উদ্ভি িবলা। এবক িাুঁিায়ািা অর্িা গীত্াহভনয় আখ্যা রদওয়া য়ায়। য়ািাে
অশালীনত্া িা আহদ েবসে রয়োািলয রয়মন এই অবপোয় হিল না, রত্মহন গীবত্ে রয়োািানয ও সার্সজ্জাে
ত্রিহৈিয এে মবিয লে কো য়ায়। অর্জাৎ একহদবক রসৌহখ্ন হর্বয়টাে, অবপো; অনযহদবক য়ািা-িাফ আখ্ড়াই
ইত্যকাবল এক সমান্তোল িাোয় রয়োিাহিত্ িয়। এরয়োসবঙ্গ অমৃত্লাল িসু ে মন্তিযহট স্মেণীয়:
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“আমাবদে রদশীয় য়ািায় গানই রয়োিান, এইর্নয য়ািা শুহনবত্ িয়, হর্বয়টাবে অঙ্গভহঙ্গ অর্জাৎ অযাকহটং
রয়োিান, এইর্নয হর্বয়টাে রদহখ্বত্ িয়।”৩
উহনশ শত্বকে কলকাত্াে নাটযসম্ভাবেে রেহণসূ বিে একহট নমুনা রদওয়া রয়বত্ পাবে:

অিশয উনহিংশ শত্ােীে য়ু গরুহৈে পহেিত্জবনে ফবলই য়ািাে মবিয নত্ুন উপাদাবনে সমিবয় ত্াে িদল
ঘবট। সংগীবত্ে িন্দানু সােী কবর্াপকর্বনে সবঙ্গ গদয সংলাবপে সংহমেণ, হিষয়ভািনায় শুিু িমজীয় রয়োভাবিে
পহেিবত্জ ক্রমািবয় সামাহর্ক র্ীিবনে িায়াপাত্ ঘটবত্ র্াবক। রকিলমাি িমজ রয়োৈাবেে রমাি পহেত্যাগ কবে
য়ািা র্নরুহৈে হিবনাদক হিবসবি হনবর্ে নত্ুন অহস্তে গবড় ত্ুলবত্ সেম িয়। রয়োিন্ধকাে সঞ্জীিৈে
ৈবটাপািযায় (১৮৩৪-১৮৮৯) ত্াুঁে ‘য়ািা সমাবলাৈনা’ গ্রবে ও ‘য়ািাে ইহত্িৃ ত্ত’ রয়োিবন্ধ হলবখ্বিন রয়,
আবগকাে হদবন য়ািাগান শুনবত্ দূ ে-দূ োন্ত রর্বক দশ িার্াে রোত্া িাহর্ে িবত্া। হকন্তু এত্ রলাবকে
মাবেও য়ািাগান এমন এক সু বে গাওয়া িবত্া রয় রোত্াবদে ত্া শুনবত্ এবত্াটুকু অসু হিিা িবত্া না। হকন্তু
িত্জমাবনে য়ািায় গান কম, সু ে কম, কর্ািাত্জাই রিহশ। রসই কর্ািাত্জা হৈৎকাে কবে উচ্চােণ কবেও এখ্ন
ত্া দুই হত্নবশা রোত্ােও কণজবগাৈে িয় না। সঞ্জীিৈে মবন কবেবিন রয়,
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“িত্জমান য়ািাওয়ালাো রসই য়ু বগে সন্ধান র্াবন না, রসই সু ে িাহেবয় হগবয়বি। ত্াুঁে মবত্ রসই সু ে
িাহেবয় য়াওয়াে একটা িবড়া কােণ কলকাত্া শিবেে উন্নহত্ে সবঙ্গ সবঙ্গ ভােবত্ে হিহভন্ন অিবলে
মানু ষবদে এই শিবে আগমন এিং রসই সবঙ্গ মিাোেীয় িাঈর্ীবদে গান – এই িাঈর্ীো িাোহলে
সংগীবত্ে সিজনাশ কবে – ।”৪
িাোহল িনীো মাোহঠ িাঈর্ীবদে রসিা কেবত্ শুরু কোে পে রর্বকই ত্াবদে সংগীবত্ে রয়োভাবি
িাোহলে সু ে নষ্ট িবত্ র্াবক। িহুকাল িবে য়ািাগাবন িাংলাে রয় কীত্জবনে সু ে রয়োাণস্বরূপ হিল ত্া নষ্ট িবয়
য়ায়। কলকাত্াে নিয-িািুো রসই সু ে ভুবল িাঈর্ীবদে টপ্পাে সু বে মবর্ রগল। ত্িলা িাংলাে রখ্ালকেত্াল-পাবখ্ায়াবর্ে ত্ালিাদযবক স্থানৈুযত্ কেল। এই পর্ িবেই কৃষ্ণয়ািাে র্ায়গা কবে হনল সবখ্ে
য়ািা। য়ু বগে পহেিত্জবন রলাবকে মন ত্াবত্ই রভাবল। কৃষ্ণয়ািা হিল রদিত্া হিষয়ক, আে সবখ্ে য়ািা িল
মানু ষ হিষয়ক। সবখ্ে য়ািাে সূ ৈনাপবিজ আহড়য়াদবিে য়ািা খ্ুিই খ্যাহত্ লাভ কবেহিবলা। রগাপাল উবড়ে
য়ািাদলও হিল খ্যাহত্মান। সবখ্ে য়ািা রয়োিত্জবনে রয়োায় ষাট িিবেে মবিযই ‘অবপো’ নাবম আে এক
পদ্ধহত্ে য়ািা িাংলাবদবশ রয়োৈহলত্ িবয়বি। এই অবপোে একহট িবড়া ত্রিহশষ্টয িা অহভনিে িবলা:
“ইিাবত্ সামলা আবি, হৈৎকাে আবি, পত্ন আবি, উত্থান আবি। ইিাবত্ রদহখ্িাে হর্হনস য়বর্ষ্ট। পূ বিজ
রলাবক য়ািা শুহনত্, এখ্ন রলাবক য়ািা রদবখ্। ত্াই এই নূ ত্ন য়ািায় রিশভূ ষাে এত্ র্াুঁক। সংগীত্ ও
কািযেবসে এত্ অভাি।”৫
ত্বি উনহিংশ শত্ােীে রশষ পবিজে এই অবপোে মবিয সংগীত্ ও কািযেবসে অভাি রদখ্া রগবলও,
এখ্াবন য়ািাে অেীলত্াে এবকিাবে হিলুহপ্ত ঘবট। পহেিবত্জ মিুে েবসে সংগীত্ রস্রাবত্ মানু বষে মন আপ্লু ত্
িয়। অবপোে দশজকিৃ ন্দ রয়োসন্নহৈবত্তই অবপোে স্বাদ আস্বাদন কবেন। হকন্তু রসই স্বাদ গ্রিবণে পিজ আে
কত্হদন? য়ু গরুহৈে অহভরয়োাবয়ই রিাক, আে হিবদহশবদে রয়োভাবিই রিাক এই অবপোে রস্রাত্িাোও এক
সময় রলাপ পায়। হর্বয়টাবেই ত্ৎকালীন দশজক ত্াুঁবদে হিবনাদবনে মূ লযিান ত্ৃহপ্ত খ্ুুঁবর্ পায়। ত্াই হিংশ
শত্ােীে সূ ৈনায় িাংলাে রপশাদাে য়ািাৈৈজাবত্ও সংকট রদখ্া রদয়: “সমকালীন হর্বয়টাবেে রয়োভাবি গবড়
ওঠা হর্বয়হট্র্কাল য়ািাপাহটজে আড়ম্বেপূ ণজ লঘুেসাত্মক পালা পহেবিশনাে রস্রাবত্ সংস্কৃহত্ে িাো পহেিহত্জত্
িবত্ র্াবক।”৬
রপশাদাে মবিে নাটয রয়োবয়ার্নাে রয়োভাি য়ািাে পালাকাে ও অহভবনত্াবদে রুহৈে িদল ঘটাবত্ ৈায়।
শুিু ত্াই নয়, য়ািাে য়াো মূ ল উপবভাগকােী, রসই দশজকবেহণও একনাগাবড় আট দশ ঘণ্টা য়ািাে ত্েকর্া
শুবন সমবয়ে অপৈয় কেবত্ আগ্রিী িয় না। ত্াুঁো য়ািাপালাে হভত্ে হদবয় রপশাদাে মবিে হিকল্প হকিু
আশা কবেবি।
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ফলস্বরূপ িাংলা নাটবকে গঠনগত্ ও ভািগত্ রূপান্তবেে সাবর্ সমান্তোল িাোয় ত্াল হমহলবয় ৈলবত্
িাংলা য়ািাে আদলহটেও িহু পহেিত্জন ও পহেিিজন ঘবটবি। ত্েকর্া, ত্রদিমািাত্ময ইত্যাহদে পহেিবত্জ
ইহত্িাবসে কাহিহন, কল্পনারয়োিান রোমান্স, রদশবরয়োম, সামাহর্ক অিেয় ইত্যাহদ হিষবয়ে হদবক
য়ািাপালাকােো ত্াুঁবদে দৃ হষ্ট হফহেবয়বিন। য়ািায় দীঘজ সংলাপ সংবয়ার্বনে পহেিবত্জ রিাবটা রিাবটা সংলাবপ
িক্তিয উপস্থাহপত্ িবয়বি। অশালীন রকৌত্ুকহমহেত্ সংলাবপে পহেিবত্জ ৈহেিও ঘটনা উপবয়াগী িাসযেস
সৃ হষ্ট িবয়বি এই নত্ুন ঘোনাে য়ািায়। হিশ শত্বক এবসও রসই িাোে হিলুহপ্ত ঘবটহন, িেং আিুহনক
রটক্বনালহর্ে রয়োবয়াবগ য়ািাপালাকােো ত্াুঁবদে য়ািাহশল্পবক অেুণ্ণ রেবখ্বিন। আিুহনক য়ু গবৈত্নাে সমস্ত
সু বয়াগ-সু হিিা গ্রিণ কবে য়ািা ত্াে হনবর্ে স্থানহট দখ্ল কবে রেবখ্ হর্বয়টাবেে সমান্তোবল ৈলবত্ ৈলবত্
ক্রবমই ৈলহচ্চি এিং হর্বয়টাবেে রয়োহত্স্পিজী মািযম হিবসবি হনবর্বক রয়োহত্হষ্ঠত্ কবেবি।
এে রয়োমাণ আমো য়ািাসাহিবত্যে ইহত্িাবস রয়োহত্হনয়ত্ লে কহে। হিংশ শত্ােীে ত্ৃত্ীয় দশবকে
সূ ৈনায় নাটযকাে হশহশে ভাদুড়ী য়খ্ন রপশাদাে েঙ্গালবয়ে সবঙ্গ য়ু ক্ত িন, ত্খ্ন রপশাদাে মবিে
েীহত্িদবলে পাশাপাহশ রপশাদাে য়ািােও পহেিত্জন ঘবট। আসবল য়ািাে র্নহরয়োয়ত্াবক সামবন রেবখ্ই
এবদবশে হর্বয়টাে সমবয়াপবয়াগী য়ািারুহৈে সবঙ্গ পদবেপ হমহলবয় পর্ ৈলবত্ িািয িয়। ৈহিবশে দশবকে
গণনাটয সংঘ নত্ুন িাোে হর্বয়টাবেে র্ন্ম হদবলও, এই সেল গ্রামীণ মানু বষে হৈত্ত হিবনাদবনে সামগ্রী
রর্বকই ত্াুঁো সমার্ র্াগেবণে মূ ল ৈাহিকাহঠহটে অনু বরয়োেণা পায়। এিং নাটবক ত্াে িহিুঃরয়োকাশ ঘটায়।
অত্এি আমো রদখ্বত্ পাহচ্ছ রয়, নিয়ু বগে আগমবন নত্ুন হশল্পসংস্কৃহত্ে আহিভজাবি হর্বয়টাবেে নি
নি রূপায়ন ঘটবলও য়ািা ত্াে অহস্তে রর্বক এবকিাবে সবে য়ায়হন। কােণ হশবল্পে কখ্নও সমাহপ্ত ঘবট না,
রকাবনা এক র্ায়গায় রস র্মবক রগবল, আিাে রসখ্ান রর্বকই নত্ুন শাখ্াে র্ন্ম িয় – এ রয়োসবঙ্গ নাটযাৈায়জ
হশহশেকুমাবেে মন্তিযহট রয়োহণিানবয়াগয:
“হিবলত্বক একটু অগ্রািয কেবত্ িবি। ৈােবশা িিে িবে য়ািা ৈলহিল, ত্াবক রিবড় এক লাবফ
হর্বয়টাে িেলাম – রসখ্াবনই আমাবদে রদাষ িবয়হিল। আমাবদে য়ািা এখ্নও মবেহন।”৭
য়হদও রপশাদাে হর্বয়টাে রয়োৈুে িাহনহর্যক মুনাফা অর্জন কবে, পবে গ্রুপ হর্বয়টাে আবন্দালন হশহেত্
দশজকবদে কাবি ময়জাদাে র্ায়গা ত্রত্হে কবে রনয়। ত্র্াহপ অহিক সংখ্যক সািােণ দশজক আর্ও য়ািাবকই
ত্াুঁবদে হৈত্ত হিবনাদবনে সিবৈবয় আকষজণীয় সামগ্রী িবল মবন কবেন।
ত্র্যসূ ি:
১। দাস রয়োভাত্কুমাে। য়ািা হর্বয়টাে পােম্পহেকত্া: হিহনময় হিবোহিত্া। নাটযসযাস-১৭। ২০০০ হিুঃ। পৃ.১১
২। ৈবটাপািযায় সু দীপ্ত। পালা রর্বক পালা িাংলা হর্বয়টাে গঠবনে পবিজ য়ািাে ভূ হমকা। অনু ষ্টুপ। পৃ.১৬
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 56
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৩। ত্বদি। পৃ.২৪
৪। ৈবটাপািযায় সঞ্জীিৈে। য়ািা সমাবলাৈনা ও য়ািাে ইহত্িৃ ত্ত। পৃ.২৩
৫। ত্বদি। পৃ.২৫
৬। দাস রয়োভাত্কুমাে। য়ািা হর্বয়টাে পােম্পহেকত্া: হিহনময় হিবোহিত্া। নাটযসযাস-১৭। ২০০০ হিুঃ।
পৃ.১৩
৭। ত্বদি। পৃ.২৫
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‘হকনু কািাবেে রর্টাে’: এক আিয়জ নাটযরয়োকেণ
রলখ্ক-পহেহৈহত্

োর্হষজ িযানার্জী
সিহশেক, োমপুেিাট রেলওবয় আদশজ হিদযামহন্দে,
িীেভূ ম, পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােসংবেপ
আিুহনক িাংলা নাটবকে ভাি ও রয়োকেণ উভয় হদক হদবয়ই িযহত্ক্রমী সৃ হষ্টে দাহিদাে মবনার্ হমি। সু ন্দেম
নাটযসংস্থাে রয়োাণপুরুষ এই রয়োহসদ্ধ নট ও নাটযকাবেে অসংখ্য আিয়জ সৃ হষ্টে মবিয অনযত্ম উবিখ্বয়াগয িল
‘হকনু কািাবেে রর্টাে’। ১৯৮৮ সাবলে ২রম িহুরূপী নাটযদবলে রয়োবয়ার্নায় কুমাে োবয়ে হনবদজশনায়
আকাবডহম অফ ফাইন আটজস মবি এই নাটকহট রয়োর্ম অহভনীত্ িয়। নাটযবকৌশল ও আহঙ্গবকে হিৈাবে
নাটকহট অহভনি ও হিহশষ্ট।
নাবম হর্বয়টাে িবলও নাটকহট হর্বয়টাে নয় িেং য়ািাে েবে রলখ্া। মবনার্ হমি পািাত্য
নাটযবকৌশলবক ির্জন কবে ভবদ্রত্ে র্নসমাবর্ রয়োৈহলত্ য়ািা িা সবেে রয়োকেণহটবক সু বকৌশবল এই নাটবক
িযিিাে কবেবিন। হকনু কািাবেে রর্টাে অন্তযর্ মানু বষে র্ীিনৈয়জা রর্বক উবঠ আসা আিিমান িাংলা
য়ািাে আদবল েহৈত্ আপাদমস্তক একহট সযাটায়াে।
নাটকহট দুহট অবিজ রমাট আটহট নাটযাংবশ হিভক্ত। দৃ শয ও অি ভাগ রনই। ভদ্রবলাক ৈহেিহট নাটবকে
সূ িিাে। নাটযকাে নাটবকে হভত্ে নাটক সৃ হষ্ট কবেবিন। একহদবক গ্রামিাংলাে অখ্যাত্ রমাশন মাস্টাে
হকনু ে হর্বয়টাে পািপািী অহভনয় হনবয় একহট িাস্তি কাহিনী অনযহদবক রসই নাটবকে হভত্ে ঘণ্টাকণজ
পালায় সার্াবখ্বগা ঘণ্টাকবণজে করুণ ট্র্াবর্হডবক মবনার্ হমি মুহন্সয়ানাে সবঙ্গ ত্ুবল িবেবিন। অিাস্তিত্া
(absurdity ), রূপক, িযঞ্জনা, অনিদয ৈহেিায়ন, হদ্বস্তেীয় প্লট, সংলাপ ও সংগীবত্ে িযিিাে - সিহদবকে
হিৈাবে নাটযরয়োকেণহট েীহত্মবত্া ৈমকরয়োদ।
সূ ৈকশে
মবনার্ হমি, হকনু কািাবেে রর্টাে, নাটযরয়োকেণ
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‘হকনু কািাবেে রর্টাে’: এক আিয়জ নাটযরয়োকেণ
োর্হষজ িযানার্জী
আিুহনক িাংলা নাটবকে ভািিস্তু ও আহঙ্গবকে রখ্ালনলবৈ পাবে ত্াে অহভনি রূপৈৈজা ও পহেশীহলত্
নাটযসৃ র্বনে মািযবম িাংলা নাটবকে রূপান্তে সািবন মবনার্ হমবিে ভূ হমকা আর্ সিজস্বীকৃত্। দীঘজ র্ীিবন
হত্হন িহু কবলবর্ অিযাপনা কবেবিন, অিসে গ্রিণকাবল েিীেভােত্ী হিশ্বহিদযালবয়ে নাটক হিভাবগ
হশহশেকুমাে ভাদুড়ী অিযাপক পদ অলংকৃত্ কবেবিন, রয়োহত্ষ্ঠা ও হনবদজশনা কবেবিন সু ন্দেম নাটযসংস্থা।
েঙ্গমবি ও ৈলহচ্চবি সমান দেত্ায় অহভনয় কবে রগবিন, রদশ পহিকা সি হিহভন্ন পিপহিকায় হনয়হমত্
নাটক েৈনা কবেবিন এিং অহভনয় কলা হিষবয় িহু মূ লযিান সন্দভজ েৈনা কবেবিন। দীঘজ র্ীিনিযাপী
নাটযসািনাে স্বীকৃহত্ স্বরূপ ১৯৮৫ সাবল র্াত্ীয় স্তবে সংগীত্ নাটক আকাবদহম পুেস্কাে লাভ কবেন।
এিাড়াও হত্হন কলকাত্া হিশ্বহিদযালয়, এহশয়াহটক রসাসাইহট, পহিমিঙ্গ নাটয আকাবদহমে সোননায় ভূ হষত্
িবয়বিন।১
মবনার্ হমি অর্স্র পূ ণজাঙ্গ ও একাি নাটক হলবখ্বিন, হনবদজশনা কবেবিন এিং অহভনয় কবেবিন।
হিবশষ কবে ত্াুঁে ‘রদিী সপজমস্তা’, ‘গল্প রিহকমসাবিি’, ‘ৈাকভাো মিু’, ‘অলকানন্দাে পুিকনযা’, ‘রমষ ও
োেস’, ‘সার্াবনা িাগান’ রয়োভৃহত্ নাটক িহুৈহৈজত্ ও িহু অহভনীত্। একাহিকাগুহল স্বাভাহিকভাবিই য়ত্টা
না অহভনীত্ ত্াে রৈবয় রিহশ পহঠত্। দুৈাে কর্ায় ত্াুঁে নাটযরয়োহত্ভাে সােসংবেপ কো অসম্ভি একর্া মবন
রেবখ্ও িলা য়ায় ত্ীক্ষ্ণিাে িযঙ্গহিদ্রূপ, গভীে রূপকার্জ, রয়োজ্ঞা, িস্তুহনষ্ঠত্া, োর্নীহত্বৈত্না ও অহভনি রয়োকেণ
রকৌশল ত্াুঁে নাটবকে গুরুেপূ ণজ ত্রিহশষ্টয। হত্হন সিজদা হনত্য নত্ুন হিষয় খ্ুুঁবর্ রফবেন এিং ত্াুঁে মন হিহৈি
েবস মসগুল িবয় র্াবক। সমকালীন নাটযকােবদে সবঙ্গ ত্াুঁে পার্জকয এখ্াবনই রয় হত্হন রকান ত্বে িাুঁিা
পবড়ন হন িা একই প্লট হনবয় িােিাে নাটবকে কাহিহনর্াল িয়ন কবেন হন। কখ্বনা হত্হন ক্রুদ্ধ কখ্বনা
হিষণ্ণ কখ্বনা অনু কম্পায় হিগহলত্ কখ্বনা হিদ্রূবপ হিষকে। ত্বি মবনার্ হমি রশষপয়জন্ত র্ীিনেহসক
নাটযকাে। রয়োখ্যাত্ নাটযত্েহিদ ড. অহর্ত্কুমাে রঘাবষে ভাষায় –
“ত্াুঁিাে স্বাভাহিক রমর্ার্ রয়োকাশ পায় রয়োসন্ন র্ীিবনে উপলহিবত্ এিং হস্নগ্ধ রকৌত্ুকেবসে
আস্বাদনায়।”২
আহঙ্গক ও হিষয় উভয় হদক হদবয় মবনার্ হমবিে ‘হকনু কািাবেে রর্টাে’ একহট অনিদয নাটযসৃ হষ্ট। এই
নাটকহট ১৯৮৮সাবল েহৈত্ িয়, ঐ িিবেই রয়োর্ম রয়োকাহশত্ িয়। উৎসগজ কো িয় শ্রী নৃ বপে সািাবক।
১৯৮৮সাবলে ২রম িহুরূপী নাটযদবলে রয়োবয়ার্নায় কুমাে োবয়ে হনবদজশনায় আকাবডহম অফ ফাইন আটজস
মবি ‘হকনু কািাবেে রর্টাে’ রয়োর্ম অহভনীত্ িয়। হকনু কািাবেে ভূ হমকায় অহভনয় কবেন ত্াোপদ
মুবখ্াপািযায়।৩
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রদি আে রদিীে মত্ content আে form নাটবক ওত্বরয়োাত্ভাবি র্হড়ত্। হিষয়বগৌেবিে কর্া িলবল
হিত্কজ র্াকবত্ পাবে ত্বি নাটযবকৌশবলে ও আহঙ্গবকে হিৈাবে নাটকহটে অহভনিে হিত্কজাত্ীত্। নাবম
হর্বয়টাে (অহশহেত্ রলাবকে উচ্চােবণ রর্টাে ) িবলও নাটকহট হর্বয়টাে নয় িেং য়ািাে েবে রলখ্া। য়ািা
পািাত্য নাটবকে উত্তেসূ হে নয়। ত্াে মবিয িাংলাে রয়োাৈীন ঐহত্িয ও রদশর্ নাটবকে আস্বাদনা আবি।
মাইবকল মিুসূদন দত্ত ও দীনিন্ধু হমি মূ লত্ গ্রীক ও রশক্সহপয়ােীয় নাটবকে িাুঁবৈ িাংলা নাটবকে রয়
আহঙ্গক রিুঁবি হদবয়হিবলন রসই আহঙ্গবকই দীঘজহদন িাংলা নাটক িাুঁিা হিল। রসই পি অি হিনযাস রসই
ষড়ঙ্গ হশল্প ট্র্াবর্হড রসই action suspense conflict রসই আহেস্তত্লীয় নাটযহিহিে িাইবে িাংলা নাটক
আে পদাপজণ কেবত্ পাবে হন। পবে পািাত্য নাটবকে নানােকম পেীো হনেীো িবয়বি, িহুিাে হিষয় ও
রয়োকেবণে িহুহিি পহেিত্জন ঘবটবি। রশক্সহপয়াবেে পে সিবৈবয় িড় পহেিত্জন হনবয় এবসবিন
আিুহনকত্ািাদী নাটযরূবপে রেষ্ঠ রয়োিক্তা রিনহেক ইিবসন (১৮২৮--১৯০৬)। ত্াুঁে A Doll's House ১৮৭৯
সাবল রয়োকাহশত্ িবল আিুহনক েঙ্গমবিে পর্ রয়োস্তুত্ িয়। এেপে অহভিযহক্তিাদী (Expressionist )
ইমবরয়োসনিাদী োর্ননহত্ক হর্বয়টাে পেীোমূ লক হর্বয়টাে এিং উত্তে আিুহনক ও উত্তে ঔপহনবিহশকিাদী
হৈন্তাভািনা িাংলা নাটকবক সমৃদ্ধ কবেবি। আিুহনক নাটক রূঢ় িাস্তিবক ত্ুবল িবে, সংলাবপে পাশাপহশ
িািভাি ভহঙ্গ সংবকত্ রয়োত্ীকবক িযিিাে কবে এিং সোসহে দশজকবদে র্হড়ত্ কবে নাটবকে সমসযাে
সবঙ্গ।
হকন্তু এে িাইবেও রয়োাৈীন ভােবত্ে একহট রদশর্ নাটবকে িাো রয়োিাহিত্ িবয়বি। ঋকবিবদে
সংিাদসূ বক্তে রৈবয়ও রয়োাৈীনত্ে আহদম মানু ষবদে আনন্দ উৎসি রর্বক এই নাটযিাোে উদ্ভি। ভেবত্ে
নাটযশাস্ত্র ভাস শূ দ্রক কাহলদাস ভিভূ হত্ে নাটক রর্বক ৈয়জাপদ শ্রীকৃষ্ণকীত্জন কৃষ্ণয়ািাে রয় িাো আমাবদে
রদবশ গবড় উবঠহিল ত্াে রর্বক রয়োাণেস সংগ্রি কবে োমনাোয়ণ ত্কজেবত্নে মত্ নাটযকােো একটা রদশর্
িাো ত্রত্হেে রৈষ্টা কবেহিবলন। হকন্তু রসই িাোহট হশহেত্ নাটযাবমাদী দশজকবদে সমর্জন লাভ কবে হন। ত্বি
অহশহেত্ অন্তযর্ র্নসািােবণে আনন্দ হিবনাদবন রসই মৃৎলে িাোহট সমান্তোলভাবি রয়োিাহিত্ িবয়বি।
মবনার্ হমি এই নাটবক পািাত্য নাটযবকৌশলবক ির্জন কবে ভবদ্রত্ে র্নসমাবর্ রয়োৈহলত্ য়ািা িা সবেে
রয়োকেণহটবক সু বকৌশবল িযিিাে কবেবিন। নাটবকে রয়োস্তািনা অংবশ ভদ্রবলাক িবলবিন
“গাুঁবয়ে িাটবখ্ালায় গার্নত্লায় গাহর্পীবেে র্াবন পাবল পািজবণ িসত্ হকনু কািাবেে হর্বয়টাবেে
আসে। ভদ্রর্বন িলত্ হকনু কাওোে সে রিহেবয়বি।”৪
সু ত্োং হকনু কািাবেে রর্টাে অন্তযর্ মানু ষবদে িস্তুহনষ্ঠ র্ীিনৈয়জা রর্বক উবঠ আসা আিিমান িাংলা
য়ািাে আদবল েহৈত্ আপাদমস্তক একহট সযাটায়াে।
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হকনু কািাবেে রর্টাে নাটকহট দুই অবিজ হিভক্ত। রয়োর্ম ও হদ্বত্ীয় দুহট অিজই ৈােহট কবে রমাট আটহট
নাটযাংবশ সহজ্জত্। আে পাুঁৈটা নাটবকে মত্ দৃ শয ও অবি ভাগ কো িয়হন। নাটবকে সূ ৈনা িবয়বি
ভদ্রবলাবকে উহক্তে মবিয হদবয়। এই ভদ্রবলাক ৈহেিহট য়ািাে অহিকােীে ভূ হমকা পালন কবেবি। হত্হনই
এই নাটকহটে সূ িিাে। নাটযকাে নাটবকে হভত্বে নাটক সৃ হষ্ট কবেবিন। একহদবক গ্রামিাংলাে অখ্যাত্
রমাশন মাস্টাে হকনু ে হর্বয়টাে, পািপািী, অহভনয় হনবয় একহট িাস্তি কাহিহন অনযহদবক রসই নাটবকে
হভত্বে ঘণ্টাকণজ পালায় সার্াবখ্বগা ঘণ্টাকবণজে করুণ ট্র্াবর্হডে কাল্পহনক কাহিহনবক মুনহশয়ানাে সািাবয়য
মবনার্িািু ফুহটবয় ত্ুবলবিন। অহভনয় র্গৎ ও িাস্তি র্গবত্ে অদ্ভুত্ অহভবলপন ঘবটবি এই নাটবক। হকনু
ত্াে িউ র্গদম্বা হকনু ে শযাহলকা িহদযনার্ পিা নর্রুল রয়োমুখ্ সকবলে দুহট কবে পহেৈয় দুহট কবে ভূ হমকা
এই নাটবক অহভনয় কবেবি। নাটবকে রভত্ে নাটক, রয়োবত্যক ৈহেবিে হদ্বহিি রূপ এিং িাস্তি র্গৎ ও
অহভনয় র্গবত্ে অহভবলপন হকনু কািাবেে রর্টাে নাটকহটবক হিবশষাহয়ত্ কবেবি।
অিাস্তিত্া িা absurdity আিুহনক নাটবকে অনযত্ম গুরুেপূ ণজ হদক। এই নাটকহটবত্ িহু
উবেশযরয়োবণাহদত্ অিাস্তিত্া আবি। হকনু কািাে ও ত্াে দলিল িহুহদন আবগই গত্ িবয়বিন। সূ িিাে
ভদ্রবলাক রয়োর্বমই র্াহনবয় হদবয়বিন --- “রকউ রনই ...রকউ রিুঁবৈ রনই এো। এই রয় হকনু কািাে আে
ত্াে হর্বয়টাবেে দল. ----আর্ ইহত্িাস। িহু িিে আবগে কর্া ... ইংবের্ শাসবনে রশষ আমল ...রিুঁবৈ
আবি কাবো কাবো স্মৃহত্বত্।”৫ রসই মৃত্ুযে পেপাে রর্বক ভূ ত্ িবয় হকনু সস্ত্রীক সদলিবল অহভনয় কেবত্
এবসবি ত্াে হৈে অসমাপ্ত নাটক ঘণ্টাকণজ পালা। এটাই নাটবকে রয়োর্ম অিাস্তিত্া। আিাে হদ্বত্ীয় নাটযাংবশ
রদখ্া য়াবচ্ছ পুত্না োর্াে কুলগুরু রমৌনীিািা িাগবল পহেণত্ িবলন। ভাুঁড় হনৈু িবয় ত্াবক রয়োণাম কেবত্
হগবয় রদবখ্ িাগল। আে ত্খ্নই রস িবল ওবঠ ---“য়াুঃ শালা! আপনাে ৈােবট পা িবয় রগল কী কবে
রমৌনীিািা।”৬ ত্ােপে ঘোকণজ রয়সি ৈাকহে রপবয়বি দুবটা ৈাকহেই অিাস্তি ---আমাে ৈাকুহে! উলু উলু উলু।
হকংিা
ত্ুহম িবল সার্াবখ্বগা অহফসাে।
আিাে উদাহসনীে রপাষা ষাুঁড় লালুভুলু রত্া স্পষ্ট মানিভাষায় কর্া িবল।
ত্বি এইসি অিাস্তি ঘটনা নাটবকে গূ ঢ় রূপক িযঞ্জনািি।
মবনার্ হমি রূপকেৈনায় হসদ্ধিস্ত হশল্পী। ত্াুঁে রয়োায় সি নাটকই রূপকােয়ী। ‘হকনু কািাবেে রর্টাে’
নাটকহট রূপকাহেত্। পটভূ হম আর্বকে নয়, “িহু িিে আবগে কর্া ...ইংবের্ শাসবনে রশষ আমল।”
ত্খ্ন আমাবদে ভােত্িষজ িৃ হটশ শাহসত্। লাটসাবিি রসই ঔপহনবিহশক শাসকরয়োভুে রয়োত্ীক। রস রদাকাবন
আগুন লাহগবয় মিার্বন িহের্বন দাঙ্গা িািায়। শাসন ও রশাষণ কাবয়জ সু হিিাে র্নয রভদনীহত্ রয়োবয়াগ
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কেবত্ আমো আর্ও রদহখ্ শাসকবেণীবক। োর্া উহর্ে সান্ত্রী হনর্ হনর্ ভূ হমকাবত্ই অিত্ীণজ িবয়বি।
রমৌনীিািা রয়োিিক গুরু পুবোহিত্ রেণীে রয়োত্ীক। ভাুঁড় ৈহেি রয়োাৈীন হিদূ ষক রেণীে অন্তগজত্। ত্বি রস
নাটবকে সূ িিাবেে কার্ও কবেবি। রস িাস্তিিাদী য়ু হক্তিাদী স্পষ্টিক্তা রলাক। নােী ৈহেবিে মবিয
ঘোকণজর্ায়া ও উদাহসনী -- একর্ন িিূ একর্ন রিশযা। একর্ন রসানাদানা ঐশ্ববয়জে রলাবভ স্বামীবক
সার্াবখ্বগা অহফসাে িাহনবয়বি -- আে একর্ন োর্া উহর্েবক রদিদান কবে রিুঁবৈ র্াবক। িার্নদাে রয়ন
আর্কালকাে রয়োৈােমািযবমে রয়োত্ীক।
হকনু কািাে অহভনীত্ ঘোকণজ ৈহেিহট িাংলা নাটযসাহিবত্যে একহট হিহশষ্ট রূপক ৈহেি। রস হনবিজাি,
োর্াে িাহড়বত্ আবগ ত্াে কার্ হিল িাুঁস ৈড়াবনা। ত্ােপে ত্াে কার্ িল হিহভন্ন অনু ষ্ঠাবন উলু রদওয়া।
এই ৈাকহে কবে রস ১২আনা ৭পাই মর্ুহে আে এক িাুঁহড় আনন্দ নাড়ু রপবয়বি। ভাুঁড় ত্াে সি নাড়ু রখ্বয়
রফবল আে রিশযা উদাহসনীবক রদাষ রদয়। রিাকা ঘণ্টাকণজ রিৌবক রস কর্া র্ানাবল রিৌ সবন্দি কবে –“ঐ
েলাহনে সবঙ্গ হপেীত্ িবয়বি রত্ামাে।” উদাহসনীবক রস কর্া িলবত্ রগবল রস ঘণ্টাকবণজে হপিবন ত্াে
লালুভুলু ষাুঁড়বদে রলহলবয় রদয়। অর্ৈ উহর্বেে সাবর্ ফহস্টনহস্ট কেবত্ ত্াে িাবি না। ষাুঁবড়ে গুবত্া রখ্বয়
ঘণ্টাকবণজে মুখ্ হদবয় উলুধ্বহনে িদবল পশুপাহখ্ে শে রিবোবত্ র্াবক। এহদবক উহর্ে মশাই উদাহসনীে
েীলত্ািাহন কোয় রৈাে ঘা ৈািুবকে শাহস্ত রপবল ত্া অবর্জে পহেিবত্জ ঘণ্টাকণজবক রভাগ কোে রয়োস্তাি রদয়।
ঘণ্টাকণজ রসই রয়োস্তাি রমবন হনবল ক্রবমই রস পবেে শাহস্তবভাগীবত্ পহেণত্ িয়। িউ ত্াে নাম রদয় –
“সার্াবখ্বগা অহফসাে”।
এইভাবি োবর্যে সিাে সিেকম পাবপে শাহস্ত রভাগ কেবত্ িয় ত্াবক। রশষপয়জন্ত োর্াে িাগলিত্যাে
অপোি হনবর্ে কাুঁবি হনবয় ঘণ্টাকণজ ফাুঁহস রয়বত্ োহর্ িবল োর্াে হিরুবদ্ধ উহর্ে ও লাটসাবিি ৈক্রান্ত
শুরু কবে। লাটসাবিি উদাহসনীবক হদবয় ত্াবক মাোে পহেকল্পনা কবে য়াবত্ রস োর্াে র্নয মেবত্ না
পাবে। এমন সময় নাটক রভবে য়ায়।
পুত্না োর্য রকান কাল্পহনক োর্য নয়। আমাবদে ৈােপাবশ আমো পুত্না োবর্যে োর্া উহর্ে
লাটসাবিি এিং ভাড়াবট সার্াবখ্াে ঘণ্টাকণজবদে রদখ্বত্ পায় না হক? অস্বাস্থযকে োর্নীহত্ে সু বয়াগ হনবয়
স্বার্জপে সু হিিািাদী রগাষ্ঠীগুহল হকভাবি হনবর্ে রদাষ হনবদজাষবদে ঘাবড় ৈাহপবয় পাে রপবয় য়ায় ত্া অহত্
হিশ্বস্তভাবি মবনার্ হমি রদহখ্বয়বিন। অর্জ রয়োহত্পহত্ত ও োর্ননহত্ক েমত্াবক কাবর্ লাহগবয় হকভাবি
সু হিিািাদী রেণীে সাত্ খ্ুন মাফ িবয় য়ায় ত্াে র্ীিন্ত হৈি এই নাটক।
হদ্বস্তেীয় কাহিহন এই নাটবক ওত্বরয়োাত্ভাবি র্হড়বয় রগবি। অহভবনত্াো কখ্ন রয় অহভনয় কবে আে
কখ্ন রয় িঠাৎ িাস্তবি হফবে আবস রিাো মুহস্কল। ‘োর্যিাো শ্রীিৎসোর্া’ নাটক অহভনয় কেবত্ হগবয় হকনু
ও র্হগ গয়না ও কাবলকশন হনবয় েগড়াোুঁহট শুরু কবেবি। ররয়োত্বলাক রর্বক সদলিবল হফবে এবস হকনু
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 62
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ত্াে নত্ুন নাটক ঘণ্টাকণজপালা অহভনয় কবেবি। পুোণ িা ইহত্িাস হভহত্তক নয় এহট আদযন্ত এক
কল্পকাহিহন। হকন্তু পালাে মবিযই উহর্েবিশী িহদযনার্ উদাহসনীবিহশনী হকনু ে শাহলে িাত্ িবে টান হদবল
োবমলা শুরু িয়। আিাে সি রশবষ পুহলশ এবস িাগল ৈুহে কবে আনাে অহভবয়াবগ সিাইবক িেবত্ এবল
নাটক রভবে য়ায়। নাটযকাে কখ্বনাই আমাবদে ভুলবত্ রদন হন রয় এটা হকনু কাওোে সে। এে রকান সার্
সজ্জা রনই, রয়োসািনসামগ্রী রনই, মি রনই, িািাহে আবলাকসজ্জা রনই, সু হশহেত্ অহভবনত্া অহভবনিী িা
রুহৈশীল দশজক রনই। এই মৃৎলে িাস্তিত্া নাটকহটে উবিখ্বয়াগয গুণ।
‘হকনু কািাবেে রর্টাে’ নাটকহট সংগীত্িহুল নাটক। রিাটিড় হমবল রয়োায় ১০--১২ টা গান আবি এই
পালায়। রয়োর্ম নাটযাংবশই ভাুঁবড়ে কবে রশানা য়ায় --“এবসা এবসা খ্বেে নবড় ৈবড়
টযাংো মাবিে ঘাবড় ঘাবড়।”৭
এই গাবন ভাুঁড় হকনু ে হর্বয়টাবেে হিজ্ঞাপন হদবয় দশজকবদে আমন্ত্রণ কেবি। হদ্বত্ীয় গানহট রশানা য়ায়
শ্রীিৎসপত্নী হৈন্তাে হলবপ র্গদম্বাে গলায়। -“দাুঁড়াও দাুঁড়াও মহণ িাবেক হফবে ৈাও।
অনাহর্নী আহম নােী একটা পয়সা দাও।”
এই হিলাপসূ ৈক গানহট আসবল িাসযেবসােীপক কােণ ত্া র্হগে কাবলকশন কোে অস্ত্র।
রয়োর্ম নাটযাংবশে রশবষ হকনু ও র্গদম্বা একসবঙ্গ ‘হনিাস রমাবদে পেপাবে’ শীষজক গানহট রগবয়বি য়া
ত্াবদে পহেৈয় ও উবেশযবক রয়োকট কবেবি।
গাবনে রশষ ৈেণদ্বয় অপূ িজ মািুয়জময়।-‘িাোয় র্ীিন িাসনা রত্া িাোয় না রে।
গাইি রয় গান এই আসবে পোণ ভবে।’
ঘণ্টাকণজ উলু রদওয়াে ৈাকহে কবে রোর্কাে কবে আনবল ত্াে িউ আনহন্দত্ িবয় রগবয়বি-‘িে আমাে মানু ষ িবয়বি
িাবো আনা কামাই কবে ফানু স িবয়বি।’৮
রদবিাপর্ীহিনী উদাহসনীে গানহট ত্ােই ৈত্ুে আহ্বাবন ভো। -“এবসা এবসা রখ্লবি এবসা এবসা রখ্লুবড়।
সাবপে ফণা রদাল রদালাবি এবসা সাপুবড়।”৯
হদ্বত্ীয়াবিজে রয়োর্ম নাটযাংশ শুরু িবয়বি গান হদবয়। -“রকমন আহি রকমন আহি
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 63
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আহি ভাবলা ভাবলা আহি।”
িস্তুত্ ঘণ্টাকণজ রমাবটই ভাবলা রনই। সার্াবখ্বগা অহফসাে িবয় পবেে পাবপে ভাে মার্ায় হনবয় অমানহিক
শাহস্ত রভাগ কবে রস কবষ্ট আবি। আে ত্াে উপার্জবনে সু ফলবভাহগনী স্ত্রী ভাল আবি। রস হসুঁদুে আলত্া
আে ৈালত্া রপবয় সন্তুষ্ট।
এই নাটবকে সিবৈবয় হিদ্রূপাত্মক ও িযঞ্জনািি গান ভাুঁবড়ে কবে রশানা য়ায়। -“মর্াবে মর্াবে মর্া
য়বত্া খ্ুহশ রদাষ কে
নাই রকান সার্া।”
োবে ও সমাবর্ রয়োিল অহিৈাবে রয়োেয়পুষ্ট িন িা েমত্াে রয়োবয়াবগ িহিজত্ পাপী অপোিীবদে মুবখ্ একর্া
রত্া আমো কত্ শুহন।
নাটবকে এবকিাবে উপসংিাবে সিাই হমবল রগবয়বি এই গানহট --“েইবলা রগা েইবলা রগা
েইবলা রগা এই ভুিনখ্াহন রত্ামাে ত্বে।”১০
হকনু ে মুখ্ হদবয় স্বয়ং নাটযকাে আমাবদে রয়ন অনু বোি কবেবিন র্ীিবনে য়া হকিু রফবল য়াওয়া িন হকিু ই
অসার্জক নয়।
“আপন কবে হনও ত্াবে য়ত্ন ভবে।”
হকনু ে পালাে মমজ গ্রিণ কবে ত্াবক আপন কবে হনবত্ পােবল ত্বি ত্াে ভািসত্য উপলহি কো সম্ভি।
ত্র্যসূ ি
১. হমি মবনার্, হত্নহট র্নহরয়োয় পূ ণজাঙ্গ নাটবকে সংকলন রয়োর্ম সংস্কেণ, রম ২০০৮, কলাভৃৎ পািহলশাসজ, রয়োচ্ছদ
২. রঘাষ, অহর্ত্কুমাে, িাংলা নাটবকে ইহত্িাস, হদ্বত্ীয় সংস্কেণ, রম ২০১০, রদর্ পািহলহশং, পৃষ্ঠা৪৩২
৩. হমি মবনার্, হত্নহট র্নহরয়োয় পূ ণজাঙ্গ নাটবকে সংকলন, রয়োর্ম সংস্কেণ, রম ২০০৮, কলাভৃৎ পািহলশাসজ, পৃষ্ঠা ৫৬
৪. ঐ, পৃষ্ঠা ৫৮
৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৫৮
৬. ঐ, পৃষ্ঠা ৬৩
৭. ঐ, পৃষ্ঠা ৫৭
৮. ঐ, পৃষ্ঠা ৬৭
৯. ঐ, পৃষ্ঠা ৬৯
১০. ঐ, পৃষ্ঠা ১০২
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‘ৈাকভাো মিু’: অর্জনীহত্ে উৎপাদক িনাম পেেমবভার্ীে রেহণ সম্পকজ
রলখ্ক-পহেহৈহত্

গুলশন রঘাষ
গবিষক, োমকৃষ্ণ হমশন হিদযামহন্দে
রিলুড়, পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােসংবেপ
মানি সভযত্াে ইহত্িাবস মনু ষযসমার্ দীঘজ হদন িবেই রেহণ হিহভক্ত ও রশাষণহক্লষ্ট। িত্জমাবন আমাবদে
সমার্-র্ীিন োর্নীহত্ে িবক িাুঁিা। হকন্তু অর্জ ত্াে রয়োিান ৈাহলকাশহক্ত। অর্জননহত্ক হদক রর্বক মূ লত্
পৃহর্িীবত্ দুহট রেহণ ত্রত্হে িবয়ি; িনী আে হনিজন। সম্পদ সিজদা হকিু মানু বষে িাবত্ কুহেগত্। অর্ৈ
সম্পবদে রয়োকৃত্ উৎপাদকোই এই রসৌভাগয মিু িবত্ হৈেিহিত্, রশাহষত্, হনপীহড়ত্, পদদহলত্। রশাষণ
সিিজই। হকন্তু ত্াে রয়োহত্হক্রয়া ও রয়োকৃহত্ হভন্ন। পুহুঁ র্পহত্বদে ত্ীক্ষ্ণ ও রয়োত্যেয মুবখ্ামুহখ্ রশাষবণে কােবণই
কৃষকবদে রেহণ রৈত্না ও সংিদ্ধত্া গবড় উঠবত্ র্াবক স্বভাহিক হনয়বমই। ‘ৈাকভাো মিু’ নাটবক এই রেহণ
সম্পকজই রয়োকহটত্ িবয় ওবঠ সু ন্দেিন অিবলে ওো পহেিাবেে উপে মিার্বনে রশাষনবক রকে কবে।
মিার্নবদে অনযায় অত্যাৈাে আে রশাষবনে ৈক্রিূ যবি পবড় কীভাবি নাটবকে রকেীয় ৈহেি িাদামী ও ত্াুঁে
পহেিাে দহেদ্র শুিু নয় সিজিাো িবয় রগল এিং এেই ফবল ত্াবদে মনু ষযে রয় লাহঞ্ছত্ ও হনষ্পীহড়ত্ িল
ত্ােই িাণীরূপ এই নাটক। রশাষণ য়খ্ন ত্াে সীমা িাড়ায় ত্খ্নই রনবম আবস আঘাত্। রখ্ালস িা রমাড়ক
য়াই রিাক, স্বেগ্রাম রয় েকমই রিাক মবনার্িািু অত্যৈাে, রশাষবণে হিরুবদ্ধ রশাহষবত্ে র্য় ও রয়োহত্ষ্ঠা,
ভিাহমে হিরুবদ্ধ সত্য ও মানহিকত্াে রয়োহত্ষ্ঠা, হিহচ্ছন্নত্াে হিরুবদ্ধ ভাবলািাসাে রয়োহত্ষ্ঠা, এিং মৃত্ুযে হিকবল্প
র্ীিবনে রয়োহত্ষ্ঠা রদখ্াবনাে সংকল্প রর্বক কখ্বনাই হিৈুযত্ িন না। এ নাটবকও নাটককাবেে সূ ক্ষ্ম
র্ীিনদশজন, হশল্পবৈত্না এিং সমার্ রৈত্নাে িহিুঃরয়োকাশ ঘবটবি। ‘ৈােভাো মিু’ নাটক ত্রশহল্পক উপস্থাপনায়
ত্াই রয়োহত্ভাহসত্, পাঠক হিসাবি আমাবদেও আস্বাদনীয়।
সূ ৈকশে
মবনার্ হমি, ৈাকভাো মিু, উৎপাদক, পেেমবভার্ী, রেহণনিষময
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‘ৈাকভাো মিু’: অর্জনীহত্ে উৎপাদক িনাম পেেমবভার্ীে রেহণ সম্পকজ
গুলশন রঘাষ
আর্বকে রয় পৃহর্িীবত্ আমো িসিাস কহে রসটা হিশ্বস্তবে েমত্াে সম্পবকজ সংগহঠত্। পৃহর্িীবত্ এমন
দৃ ষ্টান্ত হিেল য়া এই েমত্াে কাঠাবমাে সবঙ্গ রকান না রকান ভাবি র্হড়বয় রনই। এই রয় রগাটা পৃহর্িীবক
একটা েমত্াে সম্পবকজ হনবয় আসা এটা হকন্তু অবনক দূ ে পয়জন্ত উপহনবিশিাবদে র্নয ঘবটবি।
উপহনবিশিাদ আমাবদে পৃহর্িীে অসাবমযে ইহত্িাবস এক গুরুেপূ ণজ রয়োহক্রয়া। অবনক সমার্ত্েহিদই মবন
কবেন রয় েমত্াে িস্তান্তে িবয় য়াওয়া মাবনই এই উপহনবিহশক ইহত্িাস রশষ িবয় য়াওয়া নয়। িেং হঠক
উবোটাই। উপহনবিশিাদ পৃহর্িীে উপে গভীে িাপ রফবলবি। উপহনবিশিাবদে হশকড় আমাবদে মানির্হমবন এমনভাবি র্হড়বয় রগবি রয় ত্াে ফল িবয় উবঠবি এক র্হটল ও হিহমহেত্। হিহভন্ন অবর্জ, নানা
অপহেিহত্জত্ িা পহেিহত্জত্ রূবপ রস ইহত্িাস এখ্নও এক ৈলমান শহক্ত হিসাবি িত্জমাবনে গহত্ রয়োকৃহত্বক
হনিজােণ কবে ৈবলবি।
সমাবর্ মুহষ্টবময় এক রেহণে মানু ষ য়খ্ন সম্পদ সৃ হষ্টে উপকেণগুহল হনবর্ে িাবত্ কুহেগত্ কবে
স্বীয় লাবভে অি ফীত্ কবে এিং অপে মানু ষর্বনে েমবশাষণ কবে, ত্খ্ন সম্পদ সৃ হষ্টে ওই
উপকেণগুহলবক পুুঁহর্ িবল। স্মেবণ োখ্া রয়োবয়ার্ন রয় মানি সভযত্াে ইহত্িাবস মনু ষয সমার্ য়ু গ য়ু গ
িবেই রেহণ হিহভক্ত ও রশাষণহক্লষ্ট। সম্পদ সি সময়ই হকিু মানু বষে িাবত্ কুহেগত্, উৎপাদবনে িাহত্য়াে
সমূ বিে মাহলকানা মুহষ্টবময় উচ্চবেহণে িাবত্ রকেীভূ ত্। দাসমাহলকবদে সমার্িযিস্থায় এিং পেিত্জী য়ু বগ
সামন্তত্বন্ত্রও এই একই রশাষণহক্লষ্ট উৎপাদন িযিস্থা হিল। হকন্তু উৎপাদন িযিস্থাে ৈহেিগত্ রভদ েবয়বি
সামন্তত্বন্ত্রেও মবিয, সামন্তত্বন্ত্রে রর্বক িনত্ন্ত্রও হভন্নত্ে। রশাষণ সিজিই হকন্তু রয়োহক্রয়া ও রয়োকৃহত্ও
অহভন্ন নয়। পুুঁহর্পহত্বদে ত্ীক্ষ্ণ ও রয়োত্যে মুবখ্ামুহখ্ রশাষবণে কােবণই কৃষকবদে রেহণ রৈত্না ও
সংঘিদ্ধত্া গবড় উঠবত্ র্াবক স্বাভাহিক হনয়বমই।
িত্জমাবন আমাবদে সমার্-র্ীিন োর্নীহত্ হনয়হন্ত্রত্, অর্জ ত্াে রয়োিান ৈাহলকা শহক্ত। আিাে সাহিত্য
সমার্-র্ীিন হিহিক্ত নয়। কাবর্ই সাহিবত্য এই আর্জ-োর্ননহত্ক, সমার্-র্ীিবনে েিবসযে উবন্মাৈন িা
রয়োহত্ফলন ঘটবি না এমন ভািা অমূ লক। ত্াই এই সময়কাে সাহিবত্যে হিহভন্ন সংরূবপে মবিয ত্াে িায়া
রয়ন ক্রমাগত্ রয়োসাহেত্ িবয় ৈবলবি। িাংলা নাটযসাহিত্যও এে িযহত্ক্রম নয়।
আিুহনক িাংলা নাটযর্গবত্ এক র্নহরয়োয় িযহক্তে মবনার্ হমি। হিবদহশ নাটবকে অনু িাদ নয়,
রমৌহলক িাংলা নাটক েৈনায় সিজাহিক কৃহত্ে মবনার্ হমবিে। ত্াুঁে নাটবকে পটভূ হম, ৈহেি এ রদবশে
র্ল-আিিওয়ায় পুষ্ট। মবনার্ হমবিে নাটবকে হিষয়ভহঙ্গে ত্রিহৈিযও হনহিত্ভাবিই সমসামহয়ক সকল
নাটযকাবেে রৈবয় রিহশ। রত্মহন ত্রিহৈিয ত্াুঁে নাটবক ‘আভাহসত্ মুবডে’। কখ্বনা হত্হন িাহসে আড়াবল
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হনিক রিদনািদ্ধ। কখ্নও কািযময় ও হর্জ্ঞাসাসংকুল। কখ্নও রোমাি রোমাবন্স সমাহপজত্-হিবনাদনমুখ্ী
আবপহেক িক্তিযিীনত্াে পয়জায়বক হপিবন রফবল হফবে এবসবিন মানু ষ ও সমাবর্ে সম্পকজ হিষবয়,
িযহক্তমানু ষ ও সমহষ্ঠ মানু বষে সম্পকজ হিষবয়। ইহত্িাবসে দীঘজস্থায়ী রশাষবণে হিরুবদ্ধ অসিনীয়ত্াে ৈূ ড়ান্ত
মুিূবত্জ হিবদ্রাবি মানু বষে রফবট পড়া হিষবয়। হফবে এবসবিন মিযহিত্ত পহেিাবেে অযাহলবয়বক্রশন ও
িযহক্তহিবচ্ছদ, এই রেহণে স্পষ্ট ও রয়োহসদ্ধ ভিাহম হিষবয়, ত্াুঁে গভীে ও সেস অনু িযাবন। িক্তিয ত্াুঁে অনযানয
সি নাটবকই অহত্শয় র্ীিনিমজী ও ‘রয়োগহত্শীল’। হকন্তু মবনার্ এমন এক নাটযকাে িবয় উবঠবিন রশষ
পয়জন্ত য়াুঁে নাটবক িক্তিয ভাে িবয় র্াবক না। িক্তবিযে ওই ভােবক হত্হন শাহণত্ রকৌত্ুকময় অসামানয
সংলাবপ, নাটযঘটনাে হিহৈি হিনযাবস, পযাবোহড ও কযাহেবকৈাবেে রয়োবয়াবগ, উদ্ভট হসৈুবয়শন ও ৈহেিকল্পনায়
(‘কাকৈহেি’ ১৯৮২) রস িক্তিযবক এমহন মবনাগ্রািী কবে রত্াবলন রয় ত্া সির্ উজ্জ্বলত্ায় দশজবকে মবনে
মবিয েুবক য়ায়। দশজক ত্াবত্ আবদৌ রকান পীড়া, হশেণ িা অহভভািকবেে ৈাপ অনু ভি কবে না। ১৮৮৫রত্ ‘কৃহষ্ট’ পহিকাে একহট হনিবন্ধ হত্হন িলবিন,
“আহম এই মুিূবত্জ একহট হিষয়বকই অহিকাে হদবয় হলখ্বত্ ৈাই দীন মানু ষ, দুিজল মানু ষ, অিবিহলত্
এিং পয়ু জদস্ত মানু ষ ত্াে িীনত্া, ত্াে দুিজলত্া, ত্াে ভয়, হদ্বিা সংশয় কাহটবয় মানু বষে মবত্া উবঠ দাুঁড়াবচ্ছ।
এবদবশে রয় রকান ঘটনাে মবিযই আহম মানু ষবক খ্ুুঁহর্, মানু বষে সংগ্রামবকই িেবত্ ৈাই।”
ত্া সবেও সংগ্রাবমে একটা রয়োৈহলত্ নাহটযক িকবক হত্হন অহত্ সয়বত্ন ত্াুঁে নাটবক পহেিাে
কবেবিন। ত্াুঁে এই সত্যহট অর্ানা নয় রয়, ‘আর্বকে রয় গ্রুপ হর্বয়টাে ত্া গণনাটয সবিে রসই আদবশজে
িােক িািক।’ ত্া সবেও এমন রদখ্া রগবি রয়, রসই ৫৪-৫৫ সাবল রয়সি নাটক, গণনাটয সবিে নাটক
আমো রদবখ্হি রসখ্াবন রর্াে ৈাপ পবড়বি কনবটবেে উপে। এিং খ্ুি রিহশ ৈাপ পড়া ভাল িযাপাে নয়।
রয়মন রকান রকান নাটবকে মিয হদবয় হসদ্ধাবন্ত আসা য়াবচ্ছ না, হকন্তু রর্াে কবে রসখ্াবন হসদ্ধান্তটা ৈাহপবয়
রদওয়া িবচ্ছ।
নাটযকাবেো িবয়বিন িক্তিযনকিলযিাদী। মানু ষ হনবয় সাহিত্য রসই মানু ষই নাটক রর্বক হিলুপ্ত িবয়
রগবি। িািযত্ মানু ষবক রদবখ্ রয়োসন্ন িবল মবন িবলও ত্াুঁে অন্তর্জগবত্ সিজদা নানান ভািনাে আবলাড়ন িবচ্ছ
সকবলে অবগাৈবে। মবনাবকাকনবদ লুহকবয় র্াকা অর্ানা মুক্তহটে েিসয সন্ধান কো দুহনজিাে আকাহঙ্ক্ষত্
মানু বষে হৈেিাহঞ্ছত্ কমজ। আবলািায়ায় রঘো গভীে রগাপন মানু ষ, অন্তবলজাবকে িাহসন্দা মানু ষ আমাবদে
রিবড় রগবি। আবি শুিু রূপিীন িক্তবিযে আহদম িস্তুহপি। নাটযকাবেো কার্ সােবত্ পাবেন ৈহেি নামক
কবয়কটা মাউর্পীবসে মুবখ্ রসই হপিভাগ-িণ্টবনে মিয হদবয়। নাটক রলখ্াে িাুঁিািো একটা কাঠাবমা ত্রত্হে
িবয়বি; হকিু উত্তাপ আে হকিু অহভশাপ হনবয় রিানা এক সস্তা িাত্ত্াহল পাওয়াে িক। হকন্তু মবনার্িািুে
এও অর্ানা নয় রয়, এই িবক আর্কাল িাত্ত্াহল পাওয়াও সির্ সািয নয়। এই িক্তিযসিজস্বত্া, অিহনজশ
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 67
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দাহয়ে পালন িাংলা নাটকবক ক্রমশয ক্লান্তনিহৈিযিীন অস্বাহভক কবে ত্ুবলবি। রয় হিষবয় রকৌলীনয হিল
গবিজে। ত্াই িবয় দাুঁহড়বয়বি ঘাবড়ে রিাো।২
মবনার্িািুে নাটবক এই রিাো খ্ুি লঘু িবয় য়ায়। এই অবর্জ নয় রয়, িক্তবিযে গুরুে হ্রাস কবেন
হত্হন, হকংিা িক্তিযবক হনিজাসন রদন ত্াুঁে নাটক রর্বক। িেং রদহখ্, ত্াুঁে নাটযনশলী, রয়োকেণ, িাুঁিুহন ও
সংলাপ, ৈহেবিে পহেকল্পনা িক্তবিযে সমস্ত মািাত্ময অেুণ্ণ রেবখ্ও ত্াবক হশবল্পে শেীবে মুবড় রদন। আে
সিবৈবয় রয়টা মবনার্িািুে কৃহত্ে ত্া িল –রেহণবক ৈহেি না কবে মানু ষবক হনবয় আবসন ঘটনাে রকবে।
‘ৈাক ভাো মিু’ নাটকহটও এে িযত্ক্রম নয়। মানু ষ, মানি মবনে সমুবদ্র ভাসমান হিমনশবলে গভীবে; য়াে
মবিয আবি িার্াবো র্হটলত্া, ভাবলা-মন্দ, নীৈত্া-মিে, রলাভ-ঔদায়জ, েমা-হনষ্ঠুেত্া ইত্যাহদে এক দুরূি
দ্বাহেক সমিয়, য়াবক একটা োলাও িাুঁবৈ রফবল কখ্নই রদবখ্ন না মবনার্। সমার্র্ীিবনে িাইবেে সম্পকজ
িা ঘটনাে টানাবপাবড়ন অবপো মানিহৃদবয়ে র্হটল রর্বক র্হটলত্ে গুিাহয়ত্ ত্ীব্রত্া ত্াুঁে এই নাটবকে
সংলাবপে হিষয় িবয় ওবঠ। এভাবিই সমাবর্ে সবঙ্গ মানু বষে সম্পকজ অর্িা মানু বষে সবঙ্গ অনয মানু বষে
সংঘাবত্ উত্তীণজ িবয় িযহক্তে হনবর্ে রভত্েকাে হনত্যপীড়বন অহস্থে উন্মত্তত্া ত্াুঁে দৃ হষ্ট আকষজণ কবে। ফবল
রয়গুহল রয়োহত্বোি ও রেহণ সংগ্রাবমে নাটক, ‘ৈাকভাো মিু’ (১৯৬৯),

‘সার্াবনা িাগান’ (১৯৭৬-৭৭),

‘ত্রনশবভার্ (১৯৭৬) ইত্যাহদ –রসগুহলবত্ সাদা কাবলা স্পষ্ট ভাগ রনই, একপে নায়ক আে-এক পে
খ্লনায়ক – এেকম হনিক পেপাত্ মূ লক স্থূল রকান রভদ রেখ্া অিত্জমান এ নাটবক। রকননা আর্বকে
কাহিহনে কর্া রত্া িযহক্ত মানবসে উদ্ভাসন নয়। আর্বকে র্ীিন সমার্ রৈত্নাে সবঙ্গ অহিবচ্ছদয িন্ধবন
র্হড়বয় রগবি। আর্বকে হদবন আমো অনু ভি কহে আমো রকউই হনবর্ে হনভৃত্বলাবক িবস রনই, ত্াবদে
রসই সমগ্রত্ায় মানু ষ একহট অপহেিায়জ কণাংশ। ত্াই সমগ্রত্াবক িাদ হদবল একক মানু ষ রকউই নয়–না
িযহক্তগত্ না সমার্গত্। অনযানয নাটবকে মবত্া এ নাটবকও অরয়োিান ৈহেিগুহল য়র্া র্টা, ফুকনা, দাোবক
একবপবশ কবে োখ্বলও রয়োিান ৈহেি িাদামী, অবঘােবক হত্হন র্হটল িাসনা-কামনা আবিবগে গুচ্ছ
হিসাবিই রদখ্ান। ত্াুঁে খ্লনায়ক কখ্বনাই পুবোদস্তুে খ্লনায়ক নয় –রস ত্াে রেহণ অিস্থাবন রর্বক
কত্গুহল সু হনহদজষ্ট আভাস ও িযিিাবেে আিাে, হকন্তু একই সবঙ্গ রস মানু ষও িবট। রত্মহন মবনার্িািুে
ররয়োাটাবগাহনস্ট িা নায়ক ভাবলাে িা মিবেে হনখ্াদ আিাে নয়, ত্াে মিয ভীরুত্া, নীৈত্া, রলাভ-লালসা,
কামনা-িাসনা, অন্ধ কুসংস্কাে, সংকীণজত্া সিই আবি। মানু ষবক এই আপাদমস্তক পূ ণজরূবপ হৈহিত্ কেবত্ই
মবনার্িািুে নাটবকে িক্তিয িক্তৃত্া িবয় ওবঠ না।
আর্জ-সামাহর্ক ররয়োহেবত্ রশাষক রশাহষবত্ে হৈোয়ত্ সম্পবকজে হিনযাস, পেেমবভার্ী মানু বষে স্বরূপ
এিং ত্াে রয়োহত্বোি ‘ৈাক ভাো মিু’ নাটবক নাটযকাে কত্খ্াহন হশল্পসেত্ ভাবি উপহস্থত্ কবেবিন ত্াই
আমাবদে িত্জমান আবলাৈনাে গত্ায়াত্। এই নাটবক অর্জনীহত্ে হভহত্ত ত্র্া উৎপাদক রেহণে রয়োহত্হনহি রিবদ
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 68
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কনযা িাদামীে হপত্া মাত্লা এিং মাত্লাে কাকা র্টা, এিাড়াও গ্রামিাসী ফুকনা। েমত্াে শীবষজ েবয়বি
মিার্ন অবঘাে রঘাষ, ত্াে রিবল আড়ত্দাে শিে এিং দাোয়ণী। রশাহষবত্ে রয়োহত্হনহি এই হনম্নহিত্ত
গ্রামিাসীো হদবনে পে হদন মিার্নবদে অনযায় রশাষবণে য়াুঁত্াকবল পবড় কীভাবি দহেদ্র িবয় রগল এিং
দাহেদ্র অিস্থায় ত্াবদে মনু ষযে লাহঞ্ছত্ ও েত্হিেত্ িল ত্ােই মমজন্তুদ হৈি এ নাটবক নাটযকাে দেত্াে
সবঙ্গ হৈহিত্ কবেবিন। এখ্ন রয়োশ্ন র্াগবত্ পাবে রকন এই রশাষণ? রকনই িা এো রশাহষত্ িবয় আসবি
দীঘজ হদন িবে? উৎপাদক অর্জনীহত্ে হভহত্ত িবয়ও রকন ত্াো এ রর্বক িহিত্? সমাবর্ রশাষবণে রয়
অিযািত্িাে ত্াে স্বরূপই িা কী? ইত্যাহদ নানান রয়োশ্ন আমাবদে মবন র্াবগ এই নাটক পাবঠে পে। (য়হদও
নাটক অহভনবয়ে হদকবক অহিক রয়োিানয হদবয় েহৈত্ িবলও এে একটা সাহিত্যমূ লযও র্াবক।) Antino
Gramsci ত্াুঁে ‘Prison Note Book’-এ য়াবক ‘Hegemony’ িবল অহভহিত্ কবেবিন রসই সেহত্ হনমজাণ
কবেই এো রশাষণ ৈাহলবয়বি। শুিু গাবয়ে রর্াবেই এো রশাষণ কবেহন ত্াে স্পষ্ট ইহঙ্গত্ পাই রয়োভুভক্ত
রিিাোে সংলাবপ এিং র্টাে র্িাবিে মবিয,
িৃ দ্ধ রিিাো।।… কত্ িড় ভাহগয রত্াে মাত্লা, কত্তাে মবত্া রলাবক আর্ রত্াে দের্ায়! শুনহল রত্াে
রপত্যয় য়াহি, এই কত্তাে মুবখ্ ভাবত্ পাহি িবয়হি িাুঁ িাুঁ আহম! …… কত্তা রি কেহত্ রগবি, রসও এই আমাে
কাুঁবি। িান কাটহত্ রগবি রসও! িাবো রক্রাশ পর্ পাহড় রদ গার্ীিিভপুহেে রভহড়বত্ রপৌঁবি পাহি লামাবয়
টাহে ত্ুবল িবেহি, রসও এই িাবত্!
র্টা।। …(িৃ দ্ধবক) ত্া সাো র্ীিন ত্ুই রয় কত্তাবে কাুঁবি ত্ুবল ঘুবে রিড়াহল, ত্াবত্ ত্ুে হক িলটা
হক, আুঁ? র্বন্মে মুহড় কবে, লাবভে মহিয রত্া কাুঁবিে এই পযাুঁৈড়াদুখ্ান –
স্মৃহত্ রমদুে রিিাে সংলাবপ রয়োভুভহক্ত ও কমজহনষ্ঠত্াে রগৌেবিে সু ে গুঞ্জহেত্ িবয় উঠবলও র্টাে
কর্া রর্বক রিিাোে রেহণ অিস্থান র্ানবত্ আমাবদে অসু হিিা িয় না। অহভজ্ঞত্ায় ঋদ্ধ র্টা ত্াে রেহণ
সম্পবকজ সবৈত্ন। হকন্তু রশাষক রয় সি সময় গাবয়ে রর্াবেই রশাষণ কবে এিং রশাহষত্ মানু ষ ত্া রমবন
রনয় এমটা নয়। হনম্নহিত্ত িৃ দ্ধ রিিাোে মবত্া রশাহষত্ মানু বষো এবদে এই েমত্াে সম্পকজবক স্বাভাহিক
রমবন হনবয় দীঘজ হদন িবে ত্াবদে রৈত্নায় স্বাগত্ র্াহনবয় এবসবি। এই অদৃ শয েমত্াে সম্পকজ িীবে িীবে
ত্াবদে উপে আহিপত্য হিস্তাে কবে ৈবলবি। মাত্লা রশাষবণে র্াবল এমন আবষ্ঠ-পৃবষ্ঠ র্হড়বয়বি রয়, ত্া
রর্বক রস মুক্ত িবত্ পাবে না। ঋণ রশাি কেবত্ না পাোয় অবঘাে ত্াবক ‘মুবফাবত্’ খ্াহটবয় রনয়। এই
রশাষবকে হিরুবদ্ধ মুবখ্ামুহখ্ িবয় রয়োহত্িাদ কো রত্া দূ বেে কর্া, রস কাপুরুবষে মবত্া পাহলবয় িাুঁৈবত্ ৈায়।
আহর্জক েমত্াে সম্পবকজই শুিু নয়, িমজীয় আহিপত্য দ্বাোও মানু ষ হনয়হন্ত্রত্। ত্াই সপজদংহশত্
অবঘােবক িাুঁৈাবত্ না ৈাওয়ায় অর্ুিাত্ হলপ্ত র্টা-মাত্লাে িযাপাে রদবখ্ সহৃদয় মানহিকগুণ সম্পন্না
গভজিত্ী অভুক্ত িাদামীবক িলবত্ শুহন, –‘র্াবনা না ওোে কাবন রগবল িু বট য়াহত্ িয় রুগীে ঠাই? ৈবলা।’
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 69
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রলাকহিশ্বাস, কুসংস্কাে ত্াে মবনে মবিয সহক্রয় িওয়ায় রস এই কর্া িবলবি। ‘Cultural Hegemony’
দ্বাো শুিু রসই হনয়হন্ত্রত্ নয়, –মাত্লাও। পাহেিাহেক েীহত্-নীহত্, মূ লযবিাি, সামাহর্কত্াে সূ বি এই হত্নহট
ৈহেবিে পােস্পহেক সম্পকজ দ্বেমিুে িবয় উবঠবি।
স্থূল হিভার্বনে হভহত্তবত্ আমো আবঘাে রঘাষ, ত্াে রিবল শিে এিং দাোয়ণীবক েমত্াে
শীষজস্থানীয় িলবত্ পাহে অর্জননহত্ক হদক রর্বক; এিং এোই েমত্াে রকবে েবয়বি । আে এই রকবেে
পহেহিে ৈােপাশ হঘবে েবয়বি

র্টা, মাত্লা, ফুকনা, িাদামীে স্বামী িহেবশে মবত্া রশাহষত্ সািােণ

নাগহেক। এো উচ্চিবণজে আহর্জক েমত্াে অহিকােী মানু বষে দ্বাো হনয়ত্ রশাহষত্ িবচ্ছ। একটা সময় এই
েমত্া সোসহে এবদে উপে রয়োবয়াগ িবলও, এই রশাষণ রকৌশল সমবয়ে সবঙ্গ সবঙ্গ িদল ঘবটবি, িদবল
রগবি ত্াে রয়োহক্রয়া ও স্বরূপ। দাোয়ণী, অবঘাবেে রশাষণ রকৌশল সোসহে। দাো সু দ আদায় কবেবত্ এবস
গহেি কৃষকবদে র্হমে িান, িাুঁবসে হডম, কচ্ছপ ইত্যাহদ হনবয় ৈবল য়ায়। অবঘাবেে ঋণ দহেদ্র মানু ষ
পহেবশাি কেবত্ িযর্জ িয় ত্াে কুৈক্রাবন্ত। হদবনে পে হদন ঋবণে পহেমাণ ক্রমাগত্ িৃ হদ্ধ রপবয় এবদে
ঘাবড় রৈবপ িসায় আে মার্া ত্ুবল এো দাুঁড়াবত্ পাবে না। এক সময় এো সি হকিু িাহেবয় হনুঃস্ব িবয়
পবড়। রিুঁবৈ র্াকাে র্নয অবঘাবেে মবত্া সু দবখ্াে মিার্বনে কাবি টাকা ঋণ হনবত্ িয়, অবনযে কাবি
দু’মুবঠা ভাবত্ে র্নয হভো কেবত্ িয় এবদেে মবত্া মানু ষবক। পহেণত্ িয় ররয়োাবলত্াহেবয়ত্ রেহণবত্। এই
রশাষণ, হনয়জাত্ন, অত্যাৈাবেে হৈি ত্ুবল িেবত্ রলখ্বকে কলম ক্লান্তীিীন। ‘ৈাকভাো মিু’ (১৯৬৯) র্হমদাে
রয়োর্া উবচ্ছবদে পে েহৈত্ িবলও অবঘাে ও দাোয়ণীে রশাষণ রয়োহক্রয়ায় উপলহি িয়, রসই ইহত্িাবসে
অমানহিক হনষ্ঠুে রশাষণ ও হনয়জাত্বনে দৃ শয। অনযহদবক লীয়মান সামন্তত্বন্ত্রে উদীয়মান রশাষক আড়ত্দাে
শিে ত্ােই রয়োহত্ভূ রয়ন নি রূপান্তবে । সূ ক্ষ্ম, ত্ীক্ষ্ণ ত্াে রশাষণ রকৌশল, ত্া রিাো িড় দায়।
নাটবক আমো রদহখ্ সপজদংহশত্ অবঘােবক নত্ুন র্ীিনদাবন অহনচ্ছুক রিবদ পহেিােবক সেত্
কেবত্ এবকে পে এক রটাপ হদবয় িযর্জ দাো য়খ্ন অনিয়জ িবয় শিেবক িবল,
রশান আে রদহে কহেসবন রিিাোবদে রডবক গলায় িাুঁশ হদবয় িািয কে।
হকন্তু ত্খ্ন হিবটে শাটজ গাবয় িুহত্ পো হসগাবেট টানা উচ্চহিত্ত হশহেত্ রিবল শিবেে এই কবমজে
হিপেীত্ রয়োহত্হক্রয়াে িােণা অর্ানা নয়। রকন ত্াো আর্ ত্াে িািাবক িাুঁহৈবয় ত্ুলবত্ সেত্ নয়, রর্াে
কোে ভয়িে পহেণহত্ কী িবত্ পাবে ত্া িুেবত্ পাোয় দাোয়ণীে পোমশজবক ির্জন কবে েুি িবয় রস
িবল–‘দু’িাবত্ সামবন য়াবক রপবয়বিা ত্াে সিজস্ব মুহড়বয় রখ্বয়বিা? িুা্বেবিা একটু েবয় সবয় রখ্বত্ িয়! রয়
ডাবল িবস পা রদালাবি রস ডাবলে রগাড়ায় রকাপ মােবত্ রনই।
আসবল রস রমৌৈাকবক একিাবে না রভবে একটু একটু কবে রশাষণ মিু পান কেবত্ ৈায়। রস ত্াই
দাোে মবত্া সোসহে আঘাত্ কবে না। অন্তুঃসো িাদামীে পহেবিশ পহেহস্থহত্ ত্াে অজ্ঞাত্ নয়। িাদামীে
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 70
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গবভজে সন্তান য়খ্ন অর্জিীনত্াে কােবণ পৃহর্িীে আবলা রদখ্বি হকনা ত্া হনবয়, এক হনষ্ঠুে অমানহিক রখ্লা
ৈবল মাত্লা-র্টাে মবিয এিং অসিায়, হনুঃস্ব িাদামী মেীয়া িবয় উবঠবি ত্াে গবভজে সন্তানবক পৃহর্িীে
আবলা রদখ্াবত্ –এমন পহেহস্থহত্বত্ িাদামীবক সেত্ কেবত্ শিে রটাপ রদয়,
মাবন এখ্ন এটা য়খ্ন ত্াে রপশা, হনিয়ই রুগী োড়াবয় রস হকিু আশা-টাশা কবে? টাকা পয়সা িা
…িা পুেস্কাে-টুেস্কাে! আচ্ছা ত্াে রেট হক, রেট!
পুুঁহর্ত্বন্ত্র উৎপন্ন িস্তুই শুিু পণয নয়, মানু বষে েম েমত্াও পণয –িূ ত্জ আড়ত্দাে শিে টাকা হদবয়
এই েম েমত্া ক্রয় কেবত্ ৈায়। হকন্তু িাদামী সংশবয় রদালাৈল এই রটাবপ। একহদবক স্বামী পহেত্যাক্তা
গভজিত্ী অভুক্ত িাদামী েুিাে য়ন্ত্রণা-কাত্েত্া িাবড় িাবড় রটে পাবচ্ছ। এবদে র্নযই ত্াে আর্ এই
পহেণাম। িত্াশাে অন্ধকাবে ডুবি য়াওয়া িাদামী একটু আবলাে সম্ভিনা রয়োত্যাশা কবে শিবেে এই কর্ায়।
এই রয়োত্যাশাে সম্ভিনায়, মানহিকত্াে দায়িদ্ধত্ায় অবঘােবক িাুঁৈাবত্ উদযামী িয় িাদামী। অনযহদবক ত্াে
মবত্া রেহণশত্রুবক িাুঁৈাবনাে পহেণাম িাদামীে কাবি অর্ানা নয়। এই হদ্বিাহিত্ িাদামীে সংশয়দূ ে কেবত্
শিে ত্াে দুিজল র্ায়গায় রখ্াুঁৈা রদয়। িাদামীবক আশািাদী,আবিগময়ী কবে ত্ুলবত্ শিে ত্াবক ত্াে স্বামী
িহেবশে কর্া স্মেণ কোয়। িহেশ ত্াবক হফহেবয় হনবয় য়াবি,–এই হমর্যা সম্ভিনাে স্বে রদখ্ায় ত্াবক।
িাদামীে র্ীিবন িড় েহত্ে কর্া না রভবি শিে ত্াবক হদবয় হিষ োড়াবত্ রয়োবোহৈত্ কবে নানান িলনায়।
হনবর্ে স্বার্জ ৈহেত্াবর্জে র্নয এবদে মবিয রমহক ভাবি হমবশ রয়বত্ হদ্বিা কবে না রস। িাদামীবদে উবঠাবন
িসা রয়োসবঙ্গ িাদামী হিহস্মত্ িবল শিে ত্াে মন র্য় কেবত্ িবলবি,
আমো আড়ত্দাে মানু ষ, আমাবদে অত্ উচ্চ নীৈ রভদ রনই।
এমনকী ত্াবদে মবত্া ব্রাত্য মানু বষে ঘবে শিবেে র্ল পান কোে ইচ্ছা রয়োকাবশে উদােত্ায় অহিক
হিহস্মত্ িাদামীে পহেহস্থহত্ রদবখ্ রস িবল,
রকন ওবদে ঘবে রখ্বল কী িবি? র্াত্ য়াবি? রকন ওো মানু ষ না।
- এটা রয় ত্াে কত্ িড় ভিাহম ত্া স্পষ্ট িবয় ওবঠ অবঘাে রিুঁবৈ উবঠ ত্াে আসল স্বরূবপ হফবে
আসাে পে শিবেে এই কর্ায়,
এই শুবয়াবেে িাচ্ছাে পা িেবত্ িাহক রেবখ্হি শুিু …(মাত্লাে উবেবশ )
অর্িা,িাদামীে উবেবশ িলা সংলাবপে মবিয,
এই, এই সামবন রর্বক সবে রয়বত্ পােহিস না! ননবসনস্ য়ত্ রিাটবলাক।
ত্াে এই অিজ্ঞাে হপিবন রয় ত্াে আহর্জক েমত্াে দম্ভই সহক্রয় হিল ত্া পাঠবকে িুেবত্ অসু হিিা
িয় না। এ নাটবক নাটযকাবেে রশাষবকে হিরুবদ্ধ েমািীন ও সংিত্ িযঙ্গ আমাবদে উেীহপত্ কবে।
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স্থূল ভাবি অর্জ শুিু উচ্চ-নীৈ হিভার্নই কবে না; মানু বষ মানু বষ হিহচ্ছন্নত্াে সম্পকজ েহৈত্ িয় এই
অবর্জে র্নযই। মানু বষ মানু বষ হিহচ্ছন্নত্া িা alienation মবনার্িািুে কাবি অত্যন্ত হরয়োয় ও রিদনাময় একহট
রয়োসঙ্গ। এ নাটবক রদহখ্ অর্জিীনত্াে র্নযই হনম্নহিত্ত পহেিাবেে সদসয মাত্লা-র্টা-িাদামীে সম্পবকজে িাুঁিন
আলগা িবয় পবড়; আিাে িাদামীে সবঙ্গ স্বামী িহেবশে সম্পবকজে র্ীিনবসত্ু হনমজাবণ অর্জিীনত্াই রয়োহত্কূল
িবয় দাুঁহড়বয়বি। মবনার্ ত্াুঁে নাটবক হিহচ্ছন্নত্াে িহিহট ত্ীব্রভাবি ফুহটবয় ত্ুবলও ত্াে হিরুবদ্ধ এক িেবণে
য়ু দ্ধ রঘাষণা কবেন, আমাবদে অহিশ্বাসী শূ বনযে মবিয হনবেপ না কবে একটা রকান আস্থা িা আশ্বাবস
হফহেবয় আনবত্ ৈান। কখ্নও কখ্নও দু-একহট শােীহেক ও মানহসকভাবি পাহশ্বজক ও উৎবকহেক ৈহেি সৃ হষ্ট
কবে এই হিহচ্ছন্নত্াে হিষয়হট আে একটু গভীে ভাবি হত্হন রয়ন িুেবত্ ৈান। এ র্নযই ত্াুঁে নাটবক িৃ দ্ধ,
অহত্িৃ দ্ধ, ও হিকলাবঙ্গে আহিকয রদহখ্।
অবঘাবেে রশাষবণে য়াুঁত্াকবল শুিু হনম্নহিবত্তে মানু ষই রশাহষত্ িয়হন, রসই সবঙ্গ অর্জিবল দাোয়ণীে
রয়ৌিনবক কুহেগত্ কবে রভাগ কবেবি। এিং হিগত্ রয়ৌিনা ‘দাো’ে মিু রশষ িবল অবঘাে ত্াবক িু ুঁবড়
রফলবত্ হদ্বিা কবে না আহর্জক েমত্াে দবম্ভই। শিেও রকান না রকানভাবি অবঘাবেে সম্পহত্তে
উত্তোহিকাে হিসাবি সম্পকজ য়ু ক্ত এিং স্বািলম্বী িওয়ায় স্বািীন হৈন্তাে অহিকােীও িবট। আিাে মাত্লা,
র্টা, িাদামী পেস্পে পেস্পবেে সবঙ্গ মিুে সম্পবকজ িাুঁিা পবড় আবি অর্িা কখ্নও সম্পকজ হত্ক্ত, হিহচ্ছন্ন
িবয় পবড়বি এই অবর্জে র্নযই। অর্জরয়োাহপ্তে রলাভ রয়মন মানু ষবক অমানু ষ কবে, অর্জিীনত্াও রত্মহন।
সু বয়াগ রপবয় পযাুঁৈাবল র্টাও অবঘােবক রশাষণ কেবত্ হপিপা িয় না। অবঘাবেে িাবত্ে রসানাে পদক
হিুঁবড় হনবত্ য়ায় ত্াে অসিায়ত্াে সময়; য়হদও এে হপিবন োগ সহক্রয় রর্বকবি। অবঘাে ঋবণে দাবয়
‘সু হদে িদহল র্হমখ্ান হলবখ্ নযায়, ত্াে িুবড়া শুবয়ােডাবে’ িাবট হনবয় হগবয় হৈবে হিহক্র কবে রফবল। শুিু
ত্াই নয়, আহর্জক হনয়জাত্বনই রর্বম র্াবক না, ‘িাসন রকাসন হিিানা মাদুে রটবন ঘেবদাে ফসজা কবে দযায়’
এিং পাশাপাহশ ৈবল শােীহেক অত্যাৈাে ,অমানহিক ভাবি‘রপিবনে কাপড় ত্ুবল ঠযাোয়’। এই অমানহিক
হনয়জাত্ন রয়োসবঙ্গ স্মেবণ আসবত্ পাবে সু বিাি রঘাবষে ‘ফহসল’ গবল্পে রয়োর্াপীড়বনে হৈি,
…অপোিীবক শুিু উলঙ্গ কবে রমৌমাহি রলহলবয় রদওয়া িয়।
এখ্াবন নাটযকাবেে গল্প রলখ্বকে মবত্া িণজনাে রকান স্বািীনত্া না র্াকায় অবঘাবেে অত্যাৈাবেে
রৈিাোটা হিহভন্ন ভাবি রদখ্ান মবনার্িািু, নাটবকে শত্জবক সোন কেবত্ কত্ ভাবি রসই খ্িে রপশ
কবেন, হনিক িক্তৃত্া িা information-এে পর্ পহেিাে কবে। দশজক িা পাঠবকে িাুঁিািো িবকে
রয়োত্যাহশত্ রকৌত্ুিলবক রভবঙ্গ হদবয় হত্হন হনর্স্ব পবর্ই এহগবয় য়ান। এই মুিূত্জটুকুবত্ রেৌদ্র েসবক
রয়োশহমত্ কবে মবনার্িািু িযিিাে কবেন অসিয়ত্া, আত্মহিদ্রূপ, িাসযকে জ্বালা ও য়ন্ত্রণা –ফবল ত্াুঁে
নাটক এমন এক র্হটলত্াে মািা পায় য়াে ত্ুলনা সু লভ নয়। খ্ুি স্বাভাহিক ভাবিই ত্াই নাটবকে রশবষ
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 72
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রদহখ্ রয়োহত্ঘাত্ আবস একা িাদামীে িাত্ রর্বক –কচ্ছপ িো সড়হক রস ৈাহলবয় রদয় আবলে ওপাবশ পবড়
য়াওয়া রশাষক অবঘাে রঘাবষে িুবক । ‘গ্রামিাসী ও রিিাোো ৈবেে হনবমবষ উিাও’ িবয় য়ায় – য়হদও
একমুিূত্জ আবগই রয়োর্ম দল –‘মাে মার্ শালাবে…মার্ মার্’… িবল হৈৎকাে কবেবি। এই সংগ্রাম রগাষ্ঠী িা
সকবলে হমহলত্ রয়োয়াবসে রয়োহত্ঘাত্ হিসাবি এ নাটবক না রদখ্াবনায় মবনার্িািু ভ্রান্ত ও হিমূ ঢ় মাক্সজিাদী
হৈন্তাে দ্বাো সমাবলাহৈত্ িবয়বিন। আসবল মাক্সজিাদী সমাবলাৈনাে িাুঁিাগবত্ এ নাটকবক রফবল রদখ্বত্
ৈান ত্াুঁো। হকন্তু এই নাটবক িাদামীে ৈূ ড়ান্ত রয়োহত্হক্রয়া রকান এক মুিূবত্জে উদ্গম নয়; পুবো নাটবকে
ঘটনাক্রম না র্াকবল ওই ক্লাইমযাক্স গহঠত্ িবত্ই পােত্ না; এই সমাবলাৈকবদে এটাও রিািযগময নয় রয়,
িাদামীে এই কার্ রেহণসংগ্রামবকই ত্োহিত্ কবে, ত্া রেহণসংগ্রাবমে মূ ল লেযবকই সমর্জন রর্াগায়।
এুঁো আবগই হসদ্ধান্ত রনন রয়, হিপ্লবিে পবর্ দহেণিবঙ্গে িত্শ্রী দহেদ্রগ্রস্ত রশাহষত্ মানু ষ অবনকটাই এহগবয়
রগবি, ফবল ত্াবদে রয়ৌর্ অযাকশনই অবঘাে রঘাষবক মােবি, িাদামীে িঠাৎ রর্বগ ওঠা হনরুপায়
আবক্রাবশে রকান ভূ হমকা রসখ্াবন র্াকবি না। মবনার্িািু অহিকাংশ রেবি এই রয়োৈহলত্ হসদ্ধাবন্তে
রয়োহত্কূবল রিুঁবট একটা র্হটল মানহিক হক্রয়া রয়োহত্হক্রয়াে িাস্তি হভহত্তবত্ দাুঁহড়বয় ত্াুঁে নাটক হনমজাণ
কবেন। অন্তত্ হশবল্প রশাষবকে হিরুবদ্ধ ঘৃণা এভাবিই কেবত্ িয়।
রশাষণ য়খ্ন ত্াে সীমা িাহড়বয় ৈেবম রপৌঁিায় ত্খ্নই আঘাত্ রনবম আবস। ‘ৈাক ভাো মিু’ নাটকহট
সিহদক রর্বক হশল্পসেত্ ভাবি রেহণসংগ্রামবকই স্পষ্ট ও িযহঞ্জত্ কবে রত্াবল। ত্রৈবিে রশষ হদবনে হিবকল
আে আসন্ন সন্ধযাে হঠক আবগে মুিূত্জবক নাটযকাে এ নাটবকে সময়পিজ হিসাবি রিবি রনওয়ায় নাটযদ্বেহট
আবো গভীে ও ত্াৎপয়জপূণজ িবয় উবঠবি –এই সু পহেকহল্পত্ হনিজাৈন অিশযই ত্াুঁে মি অহভজ্ঞত্াে
পহেৈয়িািী এিং ত্াুঁে হশল্পদেত্াে সূ ক্ষ্ম মানদি হনিজােণ কবে। রমৌৈাবকে হভহত্ত রমৌমাহি; রসই ৈাকভােবল
ত্াো হেরয়ো িবয় ওবঠ, এ নাটবকও রদহখ্ অবঘাে কামনাত্প্ত লালসাে হশখ্া হনবয় িাদামীে রয়ৌিনমিু পাবনে
র্নয ত্াে হদবক এহগবয় য়াওয়ায় সংগ্রাম অহনিায়জ িবয় ওবঠ। ‘১৯৪৬-৪৭’ কহিত্ায় র্ীিনানন্দ দাশ
হলখ্বিন, ‘পৃহর্িীে এইসি উুঁৈু রলাবকে দাহি এবস/ সিই রনয়, নােীবকও হনবয় য়ায়।’ রশাষণ কেবত্
কেবত্ রশাষণ সবিজাচ্চ স্তবে এবস রপৌঁিায় নােীবক রশাষণ কোে মবিয হদবয়। ইহত্িাবসে পাত্ায় রৈাখ্
োখ্বল আমো রদখ্বত্ পাি সীত্া িেণ কোে ফবলই োিবণে উপে আঘাত্ রনবম এবসবি, েত্নাে হদবক
িাত্ িাড়াবত্ই রয়োভঞ্জবনে মবত্া রশাষকবক হনিন কেবত্ রদিীগবর্জ উবঠবিন হির্ন ভটাৈাবয়জে ‘রদিীগর্জন’
নাটবক। রখ্ালস িা রমাড়ক য়াই রিাক, স্বেগ্রাম রয় েকমই রিাক, শুভিুহদ্ধসম্পন্ন মানিত্ািাবদে পূ র্াহে
হশল্পীবদে একর্ন িওয়ায় মবনার্িািু রশষ পয়জন্ত অত্যাৈাবেে, রশাষবণে হিরুবদ্ধ রশাহষবত্ে র্য় ও রয়োহত্ষ্ঠা,
ভিাহমে হিরুবদ্ধ সত্য ও মানহিকত্াে রয়োহত্ষ্ঠা, হিহচ্ছন্নত্াে হিরুবদ্ধ ভাবলািাসাে রয়োহত্ষ্ঠা, এিং মৃত্ুযে হিকবল্প
র্ীিবনে রয়োহত্ষ্ঠা রদখ্াবনাে সংকল্প রর্বক হিৈুযত্ িন না। মবনার্িািুে সূ ক্ষ্ম র্ীিনদশজন, হশল্পবৈত্না এিং
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সমার্ সবৈত্নত্াে িহিুঃরয়োকাশ ঘবটবি ত্াুঁে এই নাটবকে সংলাবপে মবিয। ‘ৈাক ভাো মিু’ নাটক ত্রশহল্পক
উপস্থাপনায় ত্াই রয়োহত্ভাহসত্, পাঠক হিসাবি আমাবদেও আস্বাদনীয়।
আকে গ্রে:
১. হমি মবনার্। পহিি সেকাে সম্পাহদত্ নাটক সমগ্র, রয়োর্ম খ্ি, হমি ও রঘাষ পািহলশাসজ রয়োাুঃ
হলুঃ ১০, শযামাৈেণ রদ স্ট্রীট, কলকাত্া- ৭৩,র্ানু য়ােী ১৯৯৪
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িহিম-েিীেনার্: রয়োসঙ্গ ইউবোপ
রলখ্ক-পহেহৈহত্

মুিাুঃ খ্াইরুল িাসাে
গবিষক, িাংলা হিভাগ
হি.আে.এ. হিিাে হিশ্বহিদযালয়, হিিাে, ভােত্
সােসংবেপ
ইউবোপীয় সাহিত্যবক অন্তবে রপাষণ কবে িাংলা সাহিবত্য পর্ ৈলাে রয়োর্ম পহর্কৃৎ িহিমৈে ৈবটাপািযায়। িহিমীয় েীহত্ ও
িােণাবক আত্তীকেণ কবে পেিত্জীকাবল েিীেনার্ ঠাকুে ত্াুঁে সাহিত্যবেবি ইউবোপীয় রয়োভািবক নানা আহঙ্গবক িযিিাে
কবেবিন। উপনযাবসে সূ ৈনালবে ইউবোপীয় ঋণগ্রিণ িাংলা সাহিবত্যে রেবি রমৌহলক অহভিা রপবলও েিীেনার্ ঠাকুবে এবস
ত্া পাঠক-সমাবলাৈবকে অনু সহন্ধৎসু মনীষাে কবি ঋণকৃত্ সম্পদ রয়োহত্পন্ন িয়। ত্বি হিষয় ও ভািনাে হনহেবখ্ িহিবমে
পাশাপাহশ েিীেনাবর্ে রমৌহলকত্া নানান পয়জায় ও রয়োকেবণ লে কো রগবি। রয়োিন্ধ উপনযাস িযত্ীত্ িহিমৈবেে ইউবোপীয়
রয়োভাি আে অনয রকার্াও দৃ ষ্ট িয় না, হকন্তু উপনযাস-নাটক–কািয-কহিত্া িাড়াও সিজহিি হিষবয় েিীেনাবর্ে ইউবোপীয়
রয়োভািবক সবঙ্গ হনবয় ৈলাে অিাি হিৈেণ লে কো য়ায়। ইউবোপীয় উপবয়াগিাদ, আিু হনক মনস্কত্া, রয়োগহত্িীন রলাকাৈাবেে
রয়োহত্ হিবিকবিাি সম্পন্নবদে হত্য়জক ভহঙ্গে পাশাপাহশ হনসগজ র্গত্, ররয়োম, িত্াশা, অহস্তবেে সংকটসমূ ি স্থানলাভ কবেবি।
িাোহলে মানহসকত্ায় রর্ৌলু সমহিত্ ভাি-কল্পনাে সবঙ্গ আহত্মক দ্বে ও রদালাৈল হৈত্তিৃ হত্তে হৈি রয়োকৃত্পবে ইউবোপীবয়েই
ঋণকৃত্ সম্পদ। হিজ্ঞানিাবদে গহত্ত্বেে সবঙ্গ িোিাম ত্র্া মানিকুবলে গহত্ত্বেে ভািনা ইউবোবপ িহুপূ বিজই রয়োৈােলাভ
কবেহিল। ত্াে ফসল িাংলা সাহিবত্য এবসবি েিীেনাবর্ে িাত্ িবেই। গত্ানু গহত্ক িাোলীয়ানা রিবড় উদাে উন্মু ক্ত
মানহসকত্ায় ইউবোপীয় সভযত্া ও সংস্কৃহত্ে রয়োহত্ আকষজণ এককাবল িাোহলে মবিয রয়োকট িবয়হিল, েিীেনার্ ত্া আুঁৈ
কবেই ত্াুঁে উপনযাবসে মিয হদবয়ই রসই কর্া িযক্ত কবেবিন। এিাড়াও িমজবিাবিে দহড় টানাটাহন রখ্লায় রকান পোিলম্বন
উহৈৎ ত্াে িােণা িাংলা সাহিবত্য এবসবি ইউবোবপে রস্রাত্ রিবয়। এইভাবি নানামুখ্ী িযাখ্যা হিবেষণ িহিম ও েিীেনার্
সু হনপুণভাবি আমাবদে কাবি িযক্ত কবেবিন িণজালী হরয়োর্বমে মিয হদবয়।

সূ ৈকশে
ইউবোপীয় িযানিােণা, আহঙ্গক, িাংলা উপনযাস, িহিমৈে, েিীেনার্, অনু িত্জন
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িহিম-েিীেনার্: রয়োসঙ্গ ইউবোপ
মুিাুঃ খ্াইরুল িাসাে
েিীেনার্ হিশ্বিবেণয কহি, কর্াসাহিহত্যক ও নাটযকাে। হকন্তু উত্তে িহিম কর্াসাহিবত্য ত্াুঁে সৃ ষ্ট উপনযাস
িলয় িাংলা সাহিবত্য এক নি অিযাবয়ে সূ ৈনা কবেবি। য়াবক আমো আিুহনক িা অহত্-আিুহনক য়ু গ নাবম
অহভহিত্ কহে, ত্াে সূ ৈনা িহিমৈবেে পেিত্জী য়ু বগ। আে এই য়ু বগে রয়োবিশ রত্ােবণ য়াুঁে নাম উজ্জ্বলরূবপ
রখ্াহদত্, হত্হন অিশযই েিীেনার্ ঠাকুে।
এরয়োসবঙ্গ িলা উহৈত্ রয়, িহিমৈে রয় রূপ সু বকৌশবল ইহত্িাস, রোমান্স ও িাস্তির্ীিনবক একসূ বি
রগুঁবর্ ত্ুবলহিবলন, অদ্ভুত্ রয়োহত্ভািবল ত্াবদে একটা সু ন্দে সমিয় সািন কবেহিবলন, ত্াুঁে পেিত্জীবদে
মবিয রসই গুবণে একান্ত অভাি। িহিমৈবেে পেিত্জী রকাবনা রয়োহত্ভািান ঔপনযাহসকই ত্াুঁে পদহৈি
অনু সেণ কবে এবগাবত্ সািস কবেনহন এিং কেবলও রকাবনা হদশা খ্ুুঁবর্ পানহন। হকন্তু এখ্াবন রকিল
েিীেনার্ই িযহত্ক্রম। সার্জক উপনযাবসে মবিয হনহিত্ গুণগুহলে সবঙ্গ ইউবোপীয় রয়োভািবক কাবর্ লাহগবয়
কাহিহনে িুনন ও প্লট-এে ৈয়ন কবেবিন এক অহভনি েীহত্বত্ অনিদয সািলীলত্াে সহিত্।
কাহিহনে মবিয রয়োহত্হদবনে গ্লাহন ও হিবোি সহিস্তাবে িণজনা কবে কাহঙ্ক্ষত্ হৈি আেও অবনক রিহশ
পূ ণজাঙ্গ কবে ত্ুবলবিন অর্ৈ সু হনিজাহৈত্ ত্বর্যে দ্বাো পাঠবকে মবন িাস্তিত্াে ভািহট দৃ ঢ়ত্েভাবি মুহদ্রত্ কবে
ত্ুবলবিন। এই িাস্তিত্া রয়োিত্জবনই েিীেনাবর্ে রমৌহলকত্াে রয়োর্ম পহেৈয়। এই িাস্তিত্াবক রফাটাবত্ হগবয়
হত্হন কত্টা ইউবোবপে দ্বাো রয়োভাহিত্ ত্াই-ই আবলাহৈত্িয।
িাংলা কর্াসাহিবত্য ইউবোপীয় রয়োভাবিে অনু রয়োবিশ
িাংলা সাহিত্য দীঘজ ঐহত্িযিািী িবলও আিুহনক সমার্বৈত্নাসমৃদ্ধ সাহিবত্যে রয়োর্ম পদবেপ ঘবটবি
ঊনহিংশ শত্ােীে হদ্বত্ীয়াবিজ। অগ্রণীবদে মবিয রয় দু’র্বনে নাম রয়োর্বমই স্মেণ কেবত্ িয়, ত্াুঁো িবলন
মাইবকল মিুসূদন দত্ত এিং িহিমৈে ৈবটাপািযায়। য়হদও রয়োসঙ্গহট িহু আবলাহৈত্, ত্িুও এই নির্াগ্রত্
উপলহিে সবঙ্গ ওত্বরয়োাত্ভাবি র্হড়ত্ একহট য়ু বগে ইহত্িাস িিন কেবি গত্ানু গহত্ক মিযয়ু গীয় িােণাবক
অহত্ক্রম কবে িাোহলে নত্ুন হৈন্তা-ভািনাে উবন্মষবক। এহটই িাংলা সাহিবত্যে ইহত্িাবস নির্াগেবণে য়ু গ
হিবসবি হৈহিত্। আে এই নির্াগেবণে মূ বল নানাহিি কােবণে মবিয কর্াসাহিবত্য ইউবোপীয় রয়োভাি
একহট অনযত্ম কােণ।
িহিম-েিীেনার্: রয়োসঙ্গ ইউবোপ
আবলাৈনা রয়োসবঙ্গ রকান্ রকান্ হদক রর্বক ইউবোপীয় রয়োভাবিে অনু রয়োবিশ ঘবটবি এিং িাোহলে রৈত্নাবক
আবন্দাহলত্ কবেবি ত্া রদখ্া উহৈত্।
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ঊহনশ শত্বকে সূ ৈনালে রর্বকই রদখ্া রগবি ইংবেহর্ হশোে রয়োিত্জন ও ক্রমহিকাশ, রসইসবঙ্গ
োমবমািন োবয়ে উদাে দৃ হষ্টভহঙ্গ – য়া অষ্টাদশ শত্বকে িযান-িােণাে হিবোিী, এই উভয় হিষয় রয়োভাহিত্
কবেবি রদবশে হশহেত্ র্নসািােণবক। একহদবক ইয়ং রিঙ্গল সম্প্রদায় সনাত্নী দৃ হষ্টভহঙ্গ ভােবত্ উদযত্,
অপেপবে েেণশীল িমজসভা ইয়ং রিঙ্গবলে পবর্ে কাুঁটা িবয় িািা হদবচ্ছ; য়াবদে মবিয মিযপো অিলম্বন
কেবি ত্েবিাহিনী সভা। এবিন রদালাৈল পহেহস্থহত্বত্ ঈশ্বেৈে হিদযাসাগে মিাশয় ত্াুঁে শাস্ত্রৈৈজা এিং
উপবয়াগিাদ ও য়ু হক্তবিাবিে দ্বাো সমার্ কলযাণমূ লক সংস্কােবক রয়োহত্হষ্ঠত্ কেবত্ দৃ ঢ়রয়োহত্জ্ঞ িবলন।
িহিমমানস ত্খ্নও অপহেণত্; রকাবনা স্থায়ী র্ীিনদশজন রসখ্াবন ত্রত্হে িয়হন। ত্িুও রলাকাৈাে রদশাৈােবক
অহত্ক্রম কবে রয় একটা উদাে অর্ৈ সিনশীল সমার্িযিস্থা গবড় ওঠা দেকাে, একর্া ঊহনশ শত্বকে
মনীষীো ত্াবদে সাহিত্য, হিজ্ঞান, িমজাবলাৈনা – সি হকিু ে মিয হদবয়ই রয়োকাশ কেবত্ ত্ৎপে িবয়হিবলন।
ঈশ্বেৈে গুপ্ত পােমাহর্জক ও ত্রনহত্ক কহিত্াবত্ েেণশীলত্াে পহেিবত্জ উদাে মবনাভাি িযক্ত কবেবিন এই
িবল –
“রলাকাৈাে রদশাৈাবে

র্াহত্রয়োর্া িযিিাবে

র্াহত্ িয় সবত্যে রয়োকাশ
সবত্যে িইবল দাস

এসকল িয় নাশ

সমাবর্বত্ কবে উপিাস।”
এই রয় উদাে মবনাভাি, ত্া হকন্তু সমাবর্, রদবশ, দবশে মবিয ইউবোপীয় রয়োভাবিে ফল্গুিাো ত্াবত্ রকানও
সবন্দি রনই।
কর্াসাহিত্য িলবত্ মূ লত্ুঃ উপনযাস ও রিাবটাগল্পবক িুবে র্াহক। িাংলা উপনযাস য়াুঁো সবৈত্নভাবি
রলখ্াে কর্া রভবিহিবলন ত্াুঁো হিবদহশ সাহিত্য হিবশষত্ ইংবেহর্ সাহিবত্যে কর্া অিশযই মবন রেবখ্হিবলন।
এইর্াবত্ে িয়স্কপাঠয র্ীিনানু গ গদযকাহিহনে আদশজ ত্াুঁো রপবয়হিবলন ইংবেহর্ সাহিত্য রর্বকই।
নিযহশহেত্ িাোহল ইংবেহর্ সাহিবত্যে েস আকে পান কবেহিবলন। য়াে ফবলই উইহলয়ম রশকসপীয়ে
সিজাহিক এিং হমলটন, স্কট, রস্পন্সাে, ওয়াডজসওয়ার্জ রয়োমুখ্ িাোহলে কর্াসাহিবত্য রয়োবিশ কবেবি। রমাো
কর্া িল, িাংলা কর্াসাহিবত্য ইউবোপীয় রয়োভাবিে অনু রয়োবিশ ঘবট রগবি রভত্বে রভত্বে। িাংলা
কর্াসাহিবত্যে (উপনযাস) গঠনপবিজ ইংবেহর্ সাহিবত্যে িাইবে ক্লযাহসকাল কািয পড়াে রেওয়ার্ হিল নানা
ভাষাে, অবনক সময় মূ ল ভাষাবত্ই, হকন্তু অনয আে সি ভাষাে উপনযাস রয় রিহশ পড়া িত্ এমন হনদশজন
পাওয়া য়ায় না। িহিমৈবেে একহট েৈনায় হভক্টে হুযবগাে ‘টয়লাসজ অফ দয সী’-ে রয়োসঙ্গ আবি। কৃষ্ণকমল
ভটাৈায়জ ‘রপৌলির্জীহন’ে অনু িাদ কবেহিবলন মূ ল ফোসী রর্বকই, হকন্তু ফোসী উপনযাবসে িাো আে ত্াুঁবক
টাবনহন রকন রসটা হিস্মবয়ে িযাপাে। কোবেে ‘রোমান্স অফ হিবস্টাহে’ সাহিত্য হিবসবি সািােণ মাবনে,
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হকন্তু গঠন পয়জাবয়ে উপনযাস সািবকো এই গ্রবেে সািায়য হনবয়হিবলন। ভূ বদি মুবখ্াপািযায় অনু িাদ
কবেহিবলন ‘দয ট্র্াবভলে’স হিম’ রর্বক ‘সফল স্বে’। িযঙ্গাত্মক সামাহর্ক নক্সািমজী উপনযাস রলখ্াে রৈষ্টায়
হডবকন্স-এে রকাবনা রলখ্াে ররয়োেণা কার্ কবেহিল হকনা ত্া িলা য়ায় না। হকন্তু পযােীৈাুঁদ হমবিে ‘আলাবলে
ঘবেে দুলাল’ রয়োসবঙ্গ িহিমৈে ‘িবর্ে রস্কৈ’-এে সাদৃ বশযে ইহঙ্গত্ কবেহিবলন একহট ইংবেহর্ রয়োিবন্ধ।
১৮০২-১৮৭০ পয়জন্ত িাংলা ভাষায় ৈালজস লযাম্ব রয়োণীত্ রশকসপীয়বেে গবল্পে অনু িাদ রিহেবয় হিল মুক্তাোম
হিদযািাগীবশে ‘অপূ বিজাপাখ্যান’। ‘োবসলাস’ ত্াোশিে ত্কজেত্ন রটহলবমকস োর্কৃষ্ণ িবন্দযাপািযায় এিং
মিুসূদন মুবখ্াপািযায়-কৃত্ হকিু হকবশাে গল্প-উপকর্া, অর্িা রুশ হক্রলবভে গল্প রয়োকাহশত্ িবয়বি।
রশকসপীয়বেে ‘কবমহড অফ এেেস’ নাটবকে উপনযাসীকেণ িবয়বি হিদযাসাগবেে িাবত্। এইভাবি
সাহিবত্যে মবিয ইউবোপীয় রয়োভাবিে অনু রয়োবিশ লে কো রগবি সূ ৈনালে রর্বকই।
িহিমৈবেে িাত্ িবে ইউবোপীয় সাহিবত্যে পর্ ৈলা:
িাংলা সাহিবত্যে অঙ্গবন ইউবোপীয় সাহিবত্যে পদৈােণা দুৈাের্ন অর্াবন্ত শুরু কেবলও রয়োকৃত্পবে
িহিমৈবেে রলখ্নীে িাোে মবিয হদবয় আেম্ভ কবেহিল। এরয়োসবঙ্গ ‘িাংলা সাহিবত্যে ইহত্িাস’ (ত্ৃত্ীয় খ্ি)
গ্রবে ১৭৪ পৃষ্ঠায় সু কুমাে রসন হলবখ্বিন:
“িহিমৈে আিুহনক িাংলা উপনযাবসে ব্রহ্মা অর্জাৎ স্রষ্টা নবিন, েষ্টা অর্জাৎ হশল্পস্রষ্টা। িহিমৈে িাংলায়
আিুহনক উপনযাবসে অর্জাৎ ইংবেহর্ নবভবলে পত্তন কহেয়াহিবলন।”
ইংবেহর্ নবভল রর্বক হত্হন ঋণ গ্রিণ কবেহিবলন হনবম্নাক্ত হিষয়ািলী:
১। কাহিহন পুবোপুহে অর্িা অংশত্ কহল্পত্।
২। ঘটনািহল িাস্তি অর্িা িাস্তিানু গ – য়ু হক্তয়ু ক্ত
৩। ৈহেি হৈিণ স্বাভাহিক অর্জাৎ কাবলাহৈত্ এিং সম্ভিপে (কাল আিুহনক নাও িবত্ পাবে)।
৪। আকাবে রিাবটা নয় এমন কাহিহনে িৃ িৎ আহঙ্গবক িণজন।
িহিমৈে রিাবটা িবড়া সিজবেষ্ঠ পবনবোখ্াহন উপনযাস-উপনযাহসকা রয়োকাশ কবেহিবলন। রয়োর্ম গ্রেহটই
ইউবোপীয় ভাষায় অর্জাৎ ইংবেহর্বত্ রলখ্া, ‘Rajmohan’s Wife’; এখ্াবনই হত্হন ইউবোপীয় সাহিবত্যে
‘Domestic Intrigue’ অর্জাৎ িাস্তি ঘটনাে সবঙ্গ পাহেিাহেক সম্পকজ রদখ্াবলন।
সাহিত্য সাম্রাবর্যে এক রয়োিান শাখ্া িল ঐহত্িাহসক উপনযাস। “রনবপাহলয়ন রিানাপাবটজে পত্বনে পে
রর্বকই হিশ্বসাহিবত্য ঐহত্িাহসক ৈহেি হনবয় উপনযাস রলখ্া শুরু িয় এিং ত্াবক ঐহত্িাহসক উপনযাস
আখ্যা দান কো িয়।” (িাংলা সাহিবত্যে নানারূপ, শুদ্ধসে িসু , পৃ.১৪৭) সাহিত্যসম্রাট িহিমৈে এবিন
ঐহত্িাহসক মানহসকত্া হনবয় রয়োর্ম ইহত্িাসাহেত্ উপনযাস েৈনা কেবলন, ‘দুবগজশনহন্দনী’ (১৮৬৫)। এেপে
হত্হন ‘সীত্াোম’, ‘মৃণাহলনী’, ‘আনন্দমঠ’, ‘রদিী রৈৌিুোনী’ ইত্যাহদ উপনযাস েৈনা কবেন। এইসি উপনযাবস
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ইহত্িাস আংহশকভাবি কার্ কবেবি, হকংিা ঈষৎ আভাহসত্ িবয়বি। ত্াুঁে য়র্ার্জ ঐহত্িাহসক উপনযাস
‘োর্হসংি’। রয়োিান ৈহেিগুহল সম্পূ ণজ ঐহত্িাহসক, আে এই উপনযাবসে রয়োিান হিষয় ঔেঙ্গবর্ি ও
োর্হসংবিে য়ু দ্ধ, য়া ঐহত্িাহসক ঘটনা। এখ্াবন ঐহত্িাহসকত্াে সবঙ্গ উপনযাসিবমজে রকান িািযত্ভহঙ্গ েুণ্ণ
িয়হন।
ইউবোপীয় সাহিবত্যে আদল েো কবে িহিমৈে ত্াুঁে উপনযাসগুহলবক দুহট ভাবগ ভাগ কবেবিন –
এক. সম্পূ ণজ িাস্তি, সামাহর্ক ও পাহেিাহেক র্ীিবনে িণজনা ও িযাখ্যাই মুখ্য উবেশয। দুই. ঐহত্িাহসক িা
অসািােণ ঘটনািহলে উপে রয়োহত্হষ্ঠত্ কাহিহন। অর্জাৎ উপনযাবস ‘Novel’ ও ‘Romance’ িবল রয় দুহট
রয়োিান হিভাগ আবি, িহিবমে উপনযাবসও রসই দুই হিভাগ িত্জমান। ‘দুবগজশনহন্দনী’-রত্ রয় রোমান্স
ঐহত্িাহসক য়ু দ্ধহিগ্রি ও সাহিত্যসু লভ ররয়োবমে আেবয় িীবে িীবে দানা রিুঁবি উবঠবি, ত্া ‘কপালকুিলা’রত্
এবকিাবে সমস্ত িািয অিলম্বন ত্যাগ কবে হনর্স্ব েবসে দ্বাোই পূ ণজহিকহশত্ িবয়বি। হত্হন ইহত্িাস ও
ররয়োমবক এখ্াবন য়ত্দূ ে সম্ভি হপিবন রফবল রেবখ্ রোমাবন্সে এমন একহট উৎস আহিষ্কাে কবেবিন, য়া
আমাবদে িাস্তি র্ীিবনে কহঠন মৃহত্তকা িবত্ স্বাভাহিকভাবিই উৎসাহেত্ িবত্ পাবে। আিাে ‘মৃণাহলনী’রত্
ইহত্িাস ও ররয়োবমে রেি িবত্ িহিমৈে েস ও িণজ সংগ্রি কেবত্ রৈষ্টা কবেবিন। ‘মৃণাহলনী’ে
ৈহেিগুহলবত্ িাস্তিত্াে হৈি রয়োকটত্ে িবয় উবঠবি। রিমৈে, র্গৎহসংবিে মবত্া রকিল একটা হিেহৈত্
আদবশজে ম্লান িিিায়ামাি নয়, ত্াুঁে িযহক্তে আেও সু স্পষ্ট। িহিমৈে এবকে পে এক সামাহর্কত্াে
অঙ্গবন এবস ইউবোপীয় রসহেবমোহলহটবক রয়োািানয হদবয় েৈনা কেবলন ‘কৃষ্ণকাবন্তে উইল’; িািয র্গবত্ে
ঈষজা-ক্রুে রয়োহত্কূলত্া, িক্র উপিাসপূ ণজ িাহস আমাবদেবক হিখ্যাত্ ইউবোপীয় ঔপনযাহসক টমাস িাহডজে
‘Ironic treatment of nature’-এে কর্া স্মেণ কহেবয় রদয়। ত্াই আর্ও ‘কৃষ্ণকাবন্তে উইল’-এে
রেষ্ঠে অহিসংিাহদত্। এরয়োসবঙ্গ ‘িঙ্গসাহিবত্যে উপনযাবসে িাো’ গ্রবেে ১৩১ পৃষ্ঠায় ড. শ্রীকুমাে িবন্দযাপািযায়
হলবখ্বিন:
“র্গবত্ে এই েিসযময় ইহঙ্গত্গুহলে রয়োহত্ সূ ক্ষ্মদহশজত্া আমাহদগবক েবণবকে র্নয E.A.Poe

িা

Nathaniel Hawthrone-এে কর্া স্মেণ কহেবয় রদয়।”
িহিমৈে র্ন স্টুয়াটজ হমবলে উপবয়াহগত্ািাবদে অনযত্ম হশষয। ফলত্ িহিম স্টুয়াটজ হমবলে রয়োহত্
অনু েক্ত হিবলন। হমবলে িযানিােণা এিং রিোবমে িােণাবক অন্তবে লালন কবে হিশ্বাস কবেহিবলন রয় ত্াুঁে
িমজত্েই মানু বষে িমজত্ে। এ িবমজে লেয মনু ষযে অর্জন। এই ইউবোপীয় িােণাে িশিত্জী িবয় হত্হন ত্াুঁে
রয়োিন্ধগুহলে মূ ল িক্তিয অবনকাংবশ রয়োকাশ কবেবিন। এইভাবি ক্রবম ক্রবম উপনযাস, রোমান্স, রয়োিন্ধগুহলে
মবিয ইউবোপীয় সাহিবত্যে খ্েবস্রাত্াবিগ সিজরয়োর্ম িইবয় হদবলন িাংলা সাহিবত্য। য়াে ফসল উত্তে-িহিম
িহু মনীষী ত্াুঁবদে েহৈত্ গ্রবে স্থান হদবয় খ্যাহত্ অর্জন কবেবিন।
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 79
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েিীেমানহসকত্া ও িাংলা সাহিত্য:
এত্দপূ বিজ র্ানলাম, িহিমৈবেে সাহিত্য-সািনাে একটা লক্ষ্মণ এই রয়, ত্াবত্ ইউবোপীয় সাহিবত্যে হিহশষ্ট
ররয়োেণা িাংলা সাহিবত্য হত্হনই রয়োর্ম পূ ণজভাবি সিাহেত্ কবেহিবলন। ‘আিুহনক িাংলা সাহিত্য’ গ্রবেে
১১২পৃষ্ঠায় রমাহিত্লাল মর্ুমদাে উবিখ্ কবেবিন রয়,
“িাোহলে ভািানু ভূহত্ে রেবি িহিমৈে রয় কািযবলাক উদঘাহটত্ কেবলন ত্াবত্ মানু বষে মনু ষযেহপপাসাে সবঙ্গ একহট মহিমাবিাি য়ু ক্ত িল, সাহিবত্য এই র্গত্র্ীিন এক নত্ুন ভািকল্পনায় মহিত্ িল,
ভােত্ীয় সাহিবত্যে সু হৈেরয়োহত্হষ্ঠত্ েবসে আদশজ হিৈহলত্ িল।”
পূ বিজই িবলহি, ইউবোপীয় সাহিবত্যে রয় আদবশজ িাংলা সাহিত্য রয়োর্বম অনু রয়োাহণত্ িবয়হিল ত্াে রয়োর্ম
পর্রয়োদশজক হিবলন িহিমৈে। িহিমৈবেে এই মত্াদশজ ও মানহসকত্া অন্তবে রপাষণ কবে েিীেনার্ ঠাকুে
ত্াুঁে উপনযাবস ইউবোপীয় রয়োভাি ও আদশজবক কাবর্ লাহগবয়বিন।
হটহলয়াডজ িবলবিন – “If an author treats his subject ‘heroically’, If he can maintain
the pressure of his will, he will densify his language and persuade us in so doing
that his was conceived...”
েিীেনার্ ঠাকুে ত্াুঁে মিাকাবিযাহৈত্ ‘রগাো’ উপনযাবসে ভাষায় এই অনু রয়োাহণত্ ঘনিদ্ধত্াে পহেৈয়
হদবলন রয়োর্ম। রগাো ৈহেি, ত্াে য়ন্ত্রণা, নিকাবলে ভােত্িষজ এিং রগাোে অগ্রণী মবন খ্হিত্ অহস্তবেে
রিদনা, র্ীিবনে স্থায়ী সূ িানু সন্ধাবনে র্নয ত্াে ত্ীব্র িযাকুলত্া – এইসি সূ ক্ষ্ম সূ ক্ষ্ম ইউবোপীয় হফকশবনে
দৃ ষ্টান্ত িিন কবে।
িহিমৈে রয় অবর্জ নাটযােয়ী েীহত্ে অনু কেণ কবেবিন, হঠক রসই অবর্জ েিীেনার্ রকাবনাহদন
উপনযাবস নাটযেীহত্ রয়োবয়াগ কবেনহন। হকন্তু ‘ৈত্ুেঙ্গ’ উপনযাবস হত্হন রস র্াত্ীয় নাটবকে সম্পূ ণজ অনযরূপ
হদবয়বিন। এয়ু বগে সামাহর্ক ঐহত্িাহসক ররয়োেণাবত্ রয় সত্ত্ পহেিত্জবনে সংবকত্ উদভাহসত্ িবয়বি,
রিগজস-ুঁ ে দশজবন েিীেনার্ ত্াে এক দাশজহনক সমর্জন রপবয় র্াকবিন। ‘িাংলা উপনযাবস কালান্তে’ গ্রবেে
১৬৫ পৃষ্ঠায় সবোর্ িবন্দযাপািযায় উবিখ্ কবেবিন, র্গবমািন ও শৈীবশে হিেহত্িীন ক্রবমাবন্মাৈন একহদবক
রিগজস-ুঁ ে এই িােণাে িায়া, অপেহদবক েিীেনাবর্ে ইউবোপীয় ও স্বাবদহশক অহভজ্ঞত্াে সমর্জন:
“Our personality grows, ripens without seasing. Each of mondents is something
new added to what was before. We may go further: It is not only something new,
but something unforeseeable.”
‘রয়াগাবয়াগ’ উপনযাবস আমো রপবয় র্াহক ইউবোপীয় রয়োভাবিে িায়া। মিুসূদন সহত্যই হনর্ ইহত্িাস
েৈনাকােী িহণক িীে নয়। একটা সৎ িাহণর্যব্রত্ী রয় আবিবগ একটা িযিসা রয়োহত্ষ্ঠান গবড় রত্াবল, গবড়
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 80
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রত্াবল সু নাবমে সু দীঘজ ইহত্িাস, রসই কর্াসমূ ি হত্হন ইউবোপীয় ‘Budden Brooks’ িা ‘Forsight Saga’
উপনযাস রর্বক রপবয় র্াকবিন।
েিীেনাবর্ে ‘রশবষে কহিত্া’ উপনযাসও ইউবোপীয় রয়োভািমুক্ত নয়। েিীেনার্ ঠাকুবেে ‘রশবষে
কহিত্া’ে গ্রবেে সম্পাদক ধ্রুিকুমাে মুবখ্াপািযায় একহট িবকে সািাবয়য রকান্ রকান্ অিযাবয় রকান্ রকান্
সাহিহত্যক/ সাহিত্য েবয়বি ত্া উবিখ্ কবেবিন।
১। অহমত্ ৈহেি – রটহনসন, িায়েন, ওয়াডজসওয়ার্জ, ৈালজস হডবকন্স
২। লািণযপুোিৃ ত্ত – র্র্জ িানজাডজ শ।
৩। আলাবপে আেম্ভ – র্ন ডন্।
৪। ঘটকাহল – আেহন হক্লওবপট্র্া, অক্সবফাডজ িুক অফ ভাবসজস।
৫। হদ্বত্ীয় সািনা – মযার্ু আনজল্ড, হক্রহটহসর্ম অফ লাইফ।
৬। রশবষে কহিত্া – উইহলয়ম রর্মবসে পিািহল।
ঔপনযাহসক েিীেনার্ ঠাকুবেে কাবি িাোহল মিযহিত্ত িযাপােটা ৈহলষ্ণু সত্তা। এই সত্তাে িীর্ রোহপত্
িবয়হিল ঊনহিংশ শত্ােীে ইউবোপীয় সাহিবত্য। টমাস িাহডজে ‘ফাে রম দয মযাহডং ক্রাউড’-এে নায়কবক
রদখ্া রগল শিবেে হঘহঞ্জ রর্বক পুনোয় শান্তহশষ্ট এক গ্রামীণ মিযহিত্ত পহেিাবে রয়োত্যািত্জন। ৈহলষ্ণুত্াে মিয
রর্বক েিীেনার্ ঠাকুে ত্াুঁে শুভ সাোৎসােবক খ্ুুঁবর্বিন হনর্ ঔপনযাহসক র্ীিবন। ‘রৈাবখ্ে িাহল’ে কর্া
মবন রেবখ্ িলা য়ায় েিীেনাবর্ে হিহভন্ন উপনযাবসে নায়ক পেম্পোে মবিয িাোহল মিযহিবত্তে ঔজ্জ্বলয ও
ম্লানত্াে, সংগ্রাম ও আশাভবঙ্গে ইহত্িাস মূ ত্জ িবয়বি। হিংশ শত্ােীে রয়োর্ম দশবকে োর্ননহত্ক, সামাহর্ক
আবলাড়বনে সংেুি লবেই িাোহল মিযহিত্ত উপলহি কবেবি হনবর্ে ভূ হমকা।
ইউবোপীয়বদে আমাবদে রদবশ রয়োিান মানহসকত্া রদখ্া য়াবচ্ছ ঔপহনবিহশক হিস্তাবেে। ঔপনযাহসক
েিীেনাবর্ে রশষ রয়োিান সৃ হষ্ট ‘রয়াগাবয়াগ’-এ রসই িাস্তবিে িৃ িৎ এিং পূ ণজািয়ি দপজণ েহৈত্ িল। িযহক্তে
ত্ীব্র রয়োয়াস সবেও একর্া হকিু বত্ই অস্বীকাে কোে নয় রয়, ইংবেবর্ে কবলাহনে গ্রহেল র্ট এখ্াবন
দুবমজাৈনীয়।
মননদীপ্ত অন্তদৃ জহষ্টে রয়োসাবদই ঔপনযাহসকগণ কত্কটা stream of consciousness কত্কটা হনর্স্ব
অহভজ্ঞত্া কত্কটা হশল্পী-সংয়ম হদবয় মানু বষে আুঁবত্ে কর্াবক রটবন রিে কবেবিন। উপনযাবসে সংস্থানগত্
রসৌন্দবয়জে হিষয় সম্ববন্ধ হত্হন সবৈত্ন হিবলন। এই িােণাবক কাবর্ লাহগবয়ই হিনয়, হিিােী, শ্রীহিলাসবদে
উপহস্থত্ কবে ‘রয়াগাবয়াগ’-এে কাহিহনবক ঘনহপনি কবেবিন। এখ্াবন িন্ধুিবগজে অহিকাংবশে হভত্ে
েিীেনার্ একটা সাদৃ শয েো কবেবিন। এবদে িযিিাবে রত্মন রয়োৈিত্া রনই, রনই সকল ঘটনায়
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রয়োিলভাবি রয়োহত্হক্রয়াহিত্ িিাে শহক্ত – এো য়াবদে িন্ধু – য়াো অহিকাংশ রেবিই নায়ক ত্াো রস ত্ুলনায়
রগাোে মবত্াই রয়োিল।
‘ত্রনবিদয’ কািয এিং ‘রগাো’ে েৈনাকাল দুই এক িিবেে ফাোক। লে কেবল রিাো য়ায় রয়,
েিীেনাবর্ে র্াত্ীয় য়ন্ত্রণাে রমৌল ভািভূ হমবত্ সৃ ষ্ট কহিত্াে সবঙ্গ ‘রগাো’ উপনযাবসে ফরুসদজাে অংবশে
একহট স্বাভাহিক রদশবরয়োমাত্মক রিাুঁয়া েবয়বি। এবেবি আমো েিীেনার্বক অবনকখ্াহন রয়োত্যে, হব্রহটশ
রয়োর্াে রয়োকৃত্ ঘৃণাে দীহপ্তবত্ সু স্পষ্ট রূবপ পাই।
এইভাবি েিীেনার্ নানান উপনযাস, গল্প, রয়োিন্ধ ইত্যাহদ রলখ্হনে মবিয ইউবোপীয় রয়োভািবক কাবর্
লাহগবয়বিন।
উত্তে-েিীেনার্ পিজ: িিাল ত্হিয়বত্ ইউবোপীয় ঋণ
পূ িজিত্জী অিযায়গুহলে রর্ে রটবন একর্া সিবর্ই িলা য়ায় রয়, েিীে-সমসামহয়ক ও উত্তে-েিীে পবিজ
ইউবোপীয় উপাদাবনে সম্ভাে ক্রমািবয় িিাল েবয়বি। েিীে সমসামহয়ক গল্প-উপনযাবসে কাহিহন হিনযাবস
ইউবোপীয় দৃ হষ্টভহঙ্গ ও েসদ য়র্ামািায় লে কো রগবি।
দৃ ষ্টান্ত স্বরূপ িলা রয়বত্ পাবে, নবেশৈে রসনগুবপ্তে ‘ঠানহদহদ’ গবল্প েিীেনার্ ঠাকুবেে ‘নষ্টনীড়’-এে
রয়োভাি আবি – রয়খ্াবন ইউবোপীয় মবনাহিবেষণগত্ ত্াহেক িযাখ্যা আবি। ত্রিঠহক রমর্ার্ ও সেস গবল্পে
মুহন্সয়ানায় রয়োমর্ রৈৌিুেী েৈনা কবেবিন ‘ৈাে ইয়াহে কর্া’, রয়খ্াবন পািাবত্যে িাল ফযাশন একটা হনর্স্ব
স্থান লাভ কবেবি। েিীেনার্ ঠাকুবেে ‘হলহপকা’ে কহর্কাগুহল রত্া পূ ণজরূবপই ইউবোপগন্ধী। কহেবনোল
সাহিবত্যে মািযবম এিং রয়োর্ম হিশ্বয়ু বদ্ধাত্তে কাবলে হিবশষ আমদাহন িযাভলক এহলস, ক্রাফট এহিং রয়োমুখ্
পহিবত্ে রয়ৌন মনস্তাহেক গ্রবেে হিষয় ভােত্ীয় সাহিত্যবক সমৃহদ্ধ দান কবেবি। এমনহক গ্রবেে নামকেবণও
অবনবকই ইউবোপীয় ভািভািনাবক হনবর্বদে সাহিত্যভািাবে স্থান হদবয়বিন। োর্বশখ্ে িসু ইংবেহর্ হিদযা
ও ভািনাবক আত্মস্থ কবে হনর্স্ব স্টাইবল েৈনা কবেবিন ‘গড্ডহলকা’, ‘কজ্জলী’, ‘িনু মাবনে স্বে’ ইত্যাহদ।
ত্ৃত্ীয় দশক শুরু িওয়াে সবঙ্গ সবঙ্গই য়াুঁো রয়োায় আনু ষ্ঠাহনকভাবি িাংলা সাহিবত্য আিুহনকত্াে পত্তন
কবেহিবলন ত্াুঁবদে অগ্রণী হিবলন রগাকুলৈে নাগ। ত্াুঁে রসৌন্দয়জ হশো ও রসৌন্দয়জহরয়োয়ত্া কবিালয়ু বগে
রলখ্ায় ফুবট উবঠবি। রগাকুলৈে নাবগে ‘পহর্ক’ উপনযাসহটবত্ র্ীিনপবর্ে ৈলহচ্চি িো পবড়বি। সািােণ
উপনযাবসে সংিহত্ রনই, হকন্তু ভূ হমকাগুহলে উজ্জ্বলত্া এিং সংসাে হৈবত্তে িাস্তিত্ায় কাহিহনগত্ ত্রুহট িো
পবড়হন িবলই হত্হন রেষ্ঠ। অপে একর্ন য়শস্বী রলখ্ক মণীেলাল িসু কহলকাত্াে িনী ফযাশবনিল
Suburbia সমাবর্ে রোমযাহেক কল্পনা ত্াুঁে ‘েমলা’ উপনযাবস উবিখ্ কবেবিন, য়া নিীন রোমযাহেক
রলখ্কবদে আবলাকিহত্জকা হিসাবি কার্ কবেবি। মণীেলাল িসু ে গল্প-উপনযাবসে নাহয়কাো সু রূপ ও
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হশহেত্ এিং িীে, রিবলমানু ষ ও অপাপহিদ্ধ। নায়বকোও স্মাটজ, শহুবে, িহয়ংরুমহিলাসী। কহেবনোল
উপনযাস এিং ফোহস কহিত্া দুইই ত্াুঁবদে উপবভাবগে িস্তু।
ত্রশলর্ানন্দ মুবখ্াপািযায় রগাড়াে হদবক মহণলাল গবঙ্গাপািযায়, রগাকুলৈে নাগ রয়োমুখ্ রোমযাহেক
রলখ্কবদে অনু সেবণ গল্প হলখ্বত্ন। ত্ােপে ত্াুঁে গল্প উৎকবষজে হিৈাবে িবয় দাুঁড়াবলা ‘িাস্তি’ (Realistic)
এিং ‘local colour’-সমহিত্। ইউবোপীয় িযানিােণায় অনু রয়োাহণত্ িবয় ‘িিূ িেণ’ গল্প ট্র্যাহর্ক হিন্দু রর্বক
হিবেষণ কবেবিন।
অনু রূপভাবি, র্গদীশগুবপ্তে িবড়া গল্প িা উপনযাবসে প্লবটও পািাত্য গন্ধ রয়োকট। মবনাহিকৃহত্ে ঘটনা
র্গদীবশে অসািােণ হিবশষে। কবিাবলে নিীন-রয়োিীণ রলখ্কবদে মবিয রিশ কবয়কর্ন হিবশষভাবি
উবিখ্বয়াগয। পহিি গবঙ্গাপািযায় ও নৃ বপেকৃষ্ণ ৈবটাপািযায় অনু িাবদ দেত্া রদহখ্বয়বিন। পহিি
গবঙ্গাপািযাবয়ে ‘নীল পাহখ্’ ও ‘িুভুো’ য়র্াক্রবম রমটােহলবিে নাহটকা ও িাম্সু বনে উপনযাবসে ইংবেহর্
অনু িাদ। নৃ বপেকৃবষ্ণে ‘রশলী’ আুঁবদ্র রমাবোয়াে গ্রবেে ইংবেহর্ অনু িাদ অিলম্ববন রলখ্া।
এবিন িযানিােণা রপাষণ কবে িলা য়ায় রয়, ত্াোশিে িবন্দযাপািযাবয়ে গল্প উপনযাবস কল্পনাে রয়োাৈুয়জ
রনই, হিষয়িস্তু ঠাসাঠাহস ও অপূ িজ স্টাইবল ইউবোবপে রিাুঁয়া রয়োফু হটত্ িবয়বি। িলাই িাহুলয, ত্াুঁে
আত্মনর্িহনক উপনযাস ‘িািীবদিত্া’ ইউবোপীয় Autobiographical view রর্বক রলখ্া। হঠক একইভাবি
ইউবোপীয় আদল, ভাি, মত্াদশজ ও স্টাইলবক মূ লিন কবে েৈনা কবেবিন অবনবক। িলাইৈাুঁদ মুবখ্াপািযায়
‘five minute short story’ে িেণহটবক গ্রিণ কবে েৈনা কবেবিন অণুগল্প। অন্নদাশিে োয় েৈনা
কবেবিন ইউবোপীয় ভ্রমণকাহিহন ‘পবর্ রয়োিাবস’। পািপািী খ্ুি রিহশ নয়। কাহিহনে স্থান ভােত্িষজ ও
ইউবোপ দুই স্থানবক রকে কবে। মাহণক িবন্দযাপািযাবয়ে গল্প উপনযাবস িযহক্ত ও িযহষ্ট রয় দৃ হষ্টবকাণ রর্বক
রদখ্া িবয়বি ত্া অহভনি ও হনর্স্ব। রোুঁক রয়োর্ম রর্বকই রয়ৌন উবত্তর্নাে হদবক, পবে রবয়ডীয় ভািনায়
পহেণত্। কহমউহনর্বমে হদবক ত্াুঁে েবল পড়া ইউবোপীয় ভািনােই ফসল। হিভূ হত্ভূ ষণ িবন্দযাপািযায় ও
ত্াুঁে ‘আেণযক’, ‘ইিামত্ী’ উপনযাবস ইউবোবপে স্বােে িিন কবেবিন। টমাস িাহডজে ‘Far from the
Madding Crowd’-এে েীণ িায়া উপনযাসদ্ববয় রয়োহত্ফহলত্ িবয়বি।
গ্রেপহঞ্জ
রসন সু কুমাে। িাংলা সাহিবত্যে ইহত্িাস।
িসু শুদ্ধসে। িাংলা সাহিবত্যে নানারূপ।
িবন্দযাপািযায় শ্রীকুমাে। িঙ্গসাহিবত্যে উপনযবসে িাো।
মর্ুমদাে রমাহিত্লাল। আিুহনক িাংলা সাহিত্য।
িবন্দযাপািযায় সবোর্। িাংলা উপনযাবস কালান্তে।
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 83
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গুপ্ত রেি। িাংলা উপনযাবসে ইহত্িাস।
রপাোে অেহিন্দ। িহিম-মানস।
িবন্দযাপািযায় অহসত্কুমাে। িাংলা সাহিবত্যে ইহত্িৃ ত্ত।
িসু িুদ্ধবদি। েিীেনার্: কর্াসাহিত্য।
িালদাে রগাপাল। িাংলা সাহিবত্যে রূপবেখ্া।
গবঙ্গাপািযায় ভহক্ত। েিীে-উপনযাবসে নায়ক: সময়বৈত্নাে আবলাবক।
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কমলকুমাে মর্ুমদাবেে ‘সু িাহসনীে পবমটম’: ভাষা ও ত্রশলীগত্ হিবেষণ
রলখ্ক-পহেহৈহত্

িাহিিুে েিমান
অিযাপক, ৈুহক্তিদ্ধ, িাংলা ভাষা ও সাহিত্য হিভাগ
ঘাটাল েিীে শত্িাহষজকী মিাহিদযালয়
পহিমিঙ্গ, ভােত্
সাে-সংবেপ
কমলকুমাে মর্ুমদাে (১৯১৪-১৯৭৯) েৈনাে হিষয়িস্তু হনিজাৈবনে রেবি, েৈনাে অন্তেঙ্গ ও িহিেঙ্গ
ঘটনাপহঞ্জে রেবি, েৈনােীহত্ে সংবশািন-পহেমার্জনাে রেবি হনবর্বক উর্াড় কবে হদবয়বিন রশষ মুিূত্জ
পয়জন্ত। হত্হন সিজবমাট আটহট(৮)উপনযাস হলবখ্বিন। আমাবদে আবলাৈয ‘সু িাহসনীে পবমটম’উপনযাবসে
ভাষানশলী, শে িযিিাবেে কােসাহর্—ত্াুঁে স্বভািহসদ্ধ রয়োকাশভহঙ্গে-ই লেণ—য়া পাঠককুল এক সংশাত্জ
দৃ হষ্ট হনবয় রয়োত্যে কেল। কােণ, িাংলা সাহিত্যাকাবশ য়খ্ন সেল, রয়োাঞ্জল, সািলীল ভাষাে েঙিািাহে
সিালন, ত্খ্ন কমলকুমাে মর্ুমদাবেে‘সু িাহসনীে পবমটম’-এে দুরূি, দুবিজািযত্াময় ভাষাও অবনকবক
ভািবত্, ভািাবত্ সািায়য কেল। আমো’সু িাহসনীে পবমটম’ উপনযাসহটবক দু’েকম পহেবরয়োহেত্ রর্বক
হিবেষবণ অগ্রসে িবিা ১.ভাষাগত্ হিবেষণ(Language Analysis) ২.ত্রশলীগত্ হিবেষণ(Stylistics
Analysis)। আবলাৈয উপনযাবস ত্রশলীগত্ হিবেষবণে হদক রর্বক মূ লত্ হৈিকল্প, সমান্তোলত্া ও রয়োমুখ্ন
রদখ্ািাে রৈষ্টা কবেহি। উপনযাসহট সািু ভাষায় হলহখ্ত্ িবলও স্থাবন স্থাবন আিহলক কর্য ভাষা, সািু-ৈহলত্
েীহত্ে হমেণ, িাবকযে কালানু ক্রহমকত্া লিন, ৈহেবিে অন্তদ্বজে কীভাবি ঔপনযাহসক িযিিাে কবেবিন,ত্া
রদখ্ািাে রৈষ্টা কবেহি। আবো রদখ্ািাে রৈষ্টা কবেহি

উপনযাবস হৈিকল্প ও সমান্তোলত্াে িযিিাে।

িস্তুত্পবে কমলকুমাে মর্ুমদাবেে উপনযাবসে ভাষা হনবয় আবলাৈনা আবো হিস্তৃত্ অহত্দীঘজ গবিষণাে
অবপো োবখ্। আসবল এক অদ্ভুত্ অযাহম্বগুইহট, দ্বযর্জত্া উপনযাবসে পেবত্ পেবত্ রেবখ্ য়ান রলখ্ক।
সূ ৈকশে
কমলকুমাে মর্ুমদাে, সু িাহসনীে পবমটম, ভাষাগত্ হিবশষে, ত্রশলী।
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 85
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কমলকুমাে মর্ুমদাবেে ‘সু িাহসনীে পবমটম’: ভাষা ও ত্রশলীগত্ হিবেষণ
িাহিিুে েিমান
“সািােণ অবর্জই ত্াুঁিাে েৈনা অহত্শয় িাস্তি ও সত্য। রকিল রসই িাস্তিত্াে উপবে, নেনােীে
রয়োাকৃত্ সম্পবকজে উপবে হত্হন এক অবলৌহককত্াে মায়া পদজা হিিাইয়া োহখ্য়াবি। ত্দুপহে ত্াুঁিাে অহত্শয়
রপাবটে মনবনে হভত্বে স্থানকাবলে িযিিান ও হিহভন্নত্া ঘুহৈয়া য়াওয়ায় অত্ীত্ ও ভহিষযৎ ও
িত্জমান,আমাবদে পাহেপাহশ্বজক

ও দূ েবদশ ও নেিমিলী, রয়োকৃহত্ ও মানু ষ একাকাে িইয়া িহিয়া

ৈহলয়াবি।কািাবকও হিহিন্ন িুহেিাে রৈষ্টা হনফল।”১
‘সু িাহসনীে পবমটম’ উপনযাস সম্পবকজ শীবষজন্দু মুবখ্াপািযাবয়ে এই মন্তিয অত্যন্ত রয়োহণিানবয়াগয।
সাহিবত্যে হনহিড় পাঠ ও অনু শীলবনে আিুহনক মাপকাহঠ ‘ত্রশলীহিঞ্জান’(Stylistics)-ই পাবে িাস্তি ও
সবত্যে রসত্ুিন্ধন ঘটাবত্। কােণ, েৈনাে হিষয়িস্তু, েৈহয়ত্াে মনস্তে, সামাহর্ক ররয়োোপট রয়োভৃহত্ে
পাশাপাহশ িয়াবনে(Text) ভাষানশলীে অনু িািবন সহক্রয় িবয় উবঠবিন আিুহনক িা সমকালীন সমাবলাৈক।
রয়োকৃত্পবে, ত্রশলীহিজ্ঞাবনে হিস্তীণজ পহেসবে ভাষাহিজ্ঞান(Linguistics) এিং সমাবলাৈনাত্বেে িা
নন্দনত্বেে (Aesthetics) সার্জক রমলিন্ধন ঘবটবি।
এই রমলিন্ধন হিংশ শত্ােীে সাহিবত্যও রিহশ মািায় রদখ্া য়ায়। কমলকুমাে মর্ুমদাে (১৯১৪১৯৭৯)-এে রেবি এই রয়োিণত্া রয়ন আবো রিহশ মািায় রয়োকট। েৈনাে হিষয়িস্তু হনিজাৈবনে রেবি, েৈনাে
অন্তেঙ্গ ও িহিেঙ্গ ঘটনাপহঞ্জে রেবি, েৈনােীহত্ে সংবশািন-পহেমার্জনাে রেবি হনবর্বক উর্াড় কবে
হদবয়বিন রশষ মুিূত্জ পয়জন্ত। হত্হন সিজবমাট আটহট(৮)উপনযাস হলবখ্বিন। এগুহল িল য়র্াক্রবম–‘অন্তর্জলী
য়ািা’(১৯৫১হিুঃ), ‘রগালাপ সু ন্দেী’ (িড় গল্পও িলা য়ায়-১৯৬১হিুঃ), ‘অহনলা স্মেবণ’(১৯৬৮ হি:),
‘শযামবনৌকা’(সোসহে গ্রোকাবে মুহদ্রত্ ১৯৬৪হি: রয়োকাহশত্ িয়হন), ‘সু িাহসনীে পবমটম’(১৯৬৫হি:), ‘হপঞ্জবে
িহসয়া শুক’(১৯৬৯ হি:), ‘রখ্লাে রয়োহত্ভা’(১৯৭৭হি:), ‘শিেীমঙ্গল’ (মৃত্ুযে পে রয়োকাহশত্, ১৯৮৩হি;)।
আমাবদে আবলাৈয ‘সু িাহসনীে পবমটম’ উপনযাবসে ভাষানশলী, শে িযিিাবেে কােসাহর্—ত্াুঁে স্বভািহসদ্ধ
রয়োকাশভহঙ্গে-ই লেণ—য়া পাঠককুল এক সংশাত্জ দৃ হষ্ট হনবয় রয়োত্যে কেল।
আে এখ্াবনই কমলকুমাবেে স্বত্ন্ত্রত্া। কােণ, িাংলা সাহিত্যাকাবশ য়খ্ন সেল, রয়োাঞ্জল, সািলীল
ভাষাে েঙিািাহে সিালন, ত্খ্ন কমলকুমাে মর্ুমদাবেে ‘সু িাহসনীে পবমটম’-এে দুরূি, দুবিজািযত্াময়
ভাষাও অবনকবক ভািবত্, ভািাবত্ সািায়য কেল। আমো য়হদ িাংলা সাহিবত্যে গদয েৈনাে সেলনেহখ্ক
হনমজাণনশলীে হদবক লে কহে ত্ািবল রদখ্ি ১৭৭৮হি: রয়োকাহশত্ িাল্বিবডে (Nathaniel Brassey
Halhed; 25May1751–18February 1830) ‘A Grammar of Bengal language’ রর্বক শুরু কবে
শ্রীোমপুে হমশন (১৮০০ হি:) ও রফাটজ উইহলয়াম কবলবর্ে (১৮০১ হি:) রলখ্কিৃ বন্দে িাত্ রিবয়
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হিদযাসাগবেে কলবম িাংলা গবদযে রয় পহেপুহষ্ট সািন, রসখ্াবনও সাহিত্যবয়াগয লাহলত্যময় সু বডৌল
গদযেীহত্বক িযিিাে কবে সাহিত্য ও সংসাবেে য়ািত্ীয় রয়োবয়ার্ন রমটাবত্ সমর্জ িবয়হিল।
ত্ািবল স্বভািত্ই আমাবদে মবন রয়োশ্ন র্াবগ, কমলকুমাে রকন ত্াুঁে রলখ্নীবত্ িা ভাষা িযিিাবে
নূ ত্নে আনবলন? আবো সেলভাবি িলবল, রকন হত্হন দুরূি ও দুবিজািযত্ায় রঘো ভাষাবক িযিিাে
কেবলন? আসবল হশল্পী দু’রয়োকাে—স্রষ্টা এিং সংস্কত্জা। স্রষ্টা রস, রয় েৈনা কবে, য়া আবগ হিল না; আে,
আবগ য়া হিল, ত্াবত্ রয় নূ ত্ন রূপ রদয়, নিশহক্ত সিােণ কবে, রসই-ই সংস্কত্জা। কমলকুমাে মর্ুমদাে
রয়োর্ম রেহণে রগািভুক্ত, রয়খ্াবন রয়োহত্হট উপনযাবসে রেবিই হত্হন নূ ত্ন নূ ত্ন হনমজাণনশলী িযিিাে
কবেহিবলন। আমাবদে আবলাৈনাে রকেহিন্দু ‘সু িাহসনীে পবমটম’ উপনযাসহটে ভাষা-ত্রশলী অনযানয
উপনাসগুহলে রর্বক এবকিাবেই আলাদা।
হকন্তু কমকুমাে মর্ুমদাে সহত্যই হক এেকম ভাষা িযিিাবেে পেপাত্ী হিবলন? দুরূি ও দুবিজাি
ভাষা-ই হক ত্াুঁে অহিষ্ট হিল? ‘রখ্লাে হিৈাে’ নামক গবল্পে শুরুবত্ হত্হন ঠাকুবেে কাবি রয়োার্জনা কবেহিবলন
ভাষাে সেলত্াে র্নয, রয় সেলত্া আমাবদে িযহক্তগত্ র্ীিবনে ঘটনাবক সির্ভাবি রয়োকাশ কেবত্ পাবে।
“ঠাকুে করুন, য়ািাবত্ আমো অত্ীি গ্রাময-আমাবদে হনর্স্ব র্ীিবনে ঘাটনা সেলভাবি হলহখ্য়া িযক্ত কেবত্
পাহে।”২ কর্া ও কাবর্ে স্ব-হিবোহিত্া-ই কমলকুমােবক হিহশষ্ট কবেবি। ত্াই,আমো’সু িাহসনীে পবমটম’
উপনযাসহটবক দু’েকম পহেবরয়োহেত্ রর্বক হিবেষবণ অগ্রসে িবিা—
১.ভাষাগত্ হিবেষণ(Language Analysis)।
২.ত্রশলীগত্ হিবেষণ(Stylistics Analysis)।
ভাষাগত্ হিবেষণ(Language Analysis) কেবত্ রগবল ভাহষক উপাদান রয়োসঙ্গ এবসই য়ায়।
‘সু িাহসনীে পবমটম’ উপনযাসহটবত্ রলখ্ক অত্ীি গ্রাময সেল মানু বষে ৈালহৈিবক ত্ুবল িেবত্ রৈবয়বিন।
আে রৈবয়বিন িবল সেলত্া কখ্বনা-কখ্বনা িােণ কবেবি র্হটল ভাষাে অিয়ি। রয়মন-শেরয়োবয়াবগে ত্রিহশষ্টয—অনযানয উপনযাবসে মবত্া ‘সু িাহসনীে পবমটম’ উপনযাসহটবত্ও রলখ্ক
আিহলক কর্যভাষাবকই রয়োিান িাহত্য়াে কবেবিন। আিহলক কর্য শবেে িযিিাে, গ্রাময শবেে রয়োবয়াগ,
সমাসিদ্ধ শবেে হিহশষ্টত্া, অনু কাে িা ধ্বনযাত্মক শবেে িযিিাে—উপনযাসহটবক অনযমািায় উত্তীণজ কবেবি।
হনবম্ন,আিহলক কর্য শে ও গ্রাময শে িযিিাবেে একহট ত্াহলকা রদওয়া িল-ক.“মাইহে মাবয়ে হদহিয ত্ুহম ভােেী সু ন্দে”৩ (লখ্াই-এে উহক্ত)।
খ্.“রদক্বল রদক্বল, এখ্ন একটা গান িল িল”৪ (লখ্াই-এে উহক্ত )।
গ.“এই শুয়াে িামুবনে ঔেবস, নাি ”৫ (অেয় মাস্টাবেে উহক্ত)।
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হত্নহট উদািেবণই ‘মাইহে’, ‘ভােেী’ (রয়োর্ম উদািেবণ); ‘রদক্বল’ (হদ্বত্ীয় উদািেবণ); ‘শুয়াে’,
‘িামুবনে’, ‘নাি’(ত্ৃত্ীয় উদািেবণ)—ইত্যাহদ

শেরয়োবয়াগ একহদবক রয়মন আিহলক-গ্রামীণত্াবক ত্ুবল

িবেবি, পাশাপাহশ ত্ুবল িবেবি রলখ্বকে রয়োাৈীনত্াবক আুঁকবড় র্াকাে মানহসকত্া। ত্ািবল স্বভািত্ই রয়োশ্ন
র্াবগ, রলখ্ক হক আিুহনক মবনাভািাপন্ন হিবলন না? অিশযই হিবলন। রলখ্ক িোিেই রয়োাৈীন এিং
িত্জমানবক সমানভাবি লালন কবেহিবলন। আে কবেহিবলন িবল অল্পসংখ্যক পাঠককুবলে কাবি আর্ও
হিবশষভাবি সমাদৃ ত্ এিং অিশযই িযহত্ক্রমী রলখ্ক।
আিাে স্থাবন স্থাবন সমাসিদ্ধ শবেে িযিিাে, য়া কমলকুমাবেে েৈনােীহত্ে এক হিহশষ্ট লেণ।
রয়মন-গীত্গুঞ্জবন, রটহিলস্থ, শোয়মান, িীর্গহণত্াহত্মক, পিাদিািবন, পবকটমুখ্ীত্বন্ত্র, অদ্ধজহনমীহলত্,
শালুকদি--ইত্যাহদ শেিন্ধবক( সমাসিদ্ধ) অনায়াবস িযিিাে কবেবিন।
অনু কাে িা ধ্বনযাত্মক শবেে িযিিাে রলখ্ক এমনভাবি কবেবিন, য়াবত্ ঘটনা িা কার্টা অনায়াবস
হসদ্ধ িয়। রয়মন -১. “হঠক সহত্য সহত্য সহত্য”৪ ( লখ্াই-এে উহক্ত)।
২.” রদক্বল রদক্বল, এখ্ন একটা গান িল িল”৫ (লখ্াই-এে উহক্ত)।
‘সু িাহসনীে পবমটম’ উপনযাবস ভাষাে অিবয়ে রেবি রলখ্ক িযাকেবণে হিহিহনবষি মাবননহন, ত্াুঁে
কােণ ভাি ও ভাষাবক একসূ বি রমলাবত্ রৈবয়হিবলন। একহদবক ঘটনাে পেম্পো, অপেহদবক
উপলহিসািন—এ দু’রয়ে সমিবয়ে র্নযই িাংলা িাবকযে আিহয়ক ক্রমবক (কত্জা+কমজ+হক্রয়া) অনায়াবস
নসযাৎ কেবলন। আিাে, একহদবক রয়মন সািু-ৈহলত্ েীহত্ে হমেণ, উপভাষা-আদশজভাষাে সংহমেণ
ঘহটবয়বিন; অপেহদবক দাহড়, কমা, রসহমবকালন, ডযাশ হৈি—ইত্যাহদে িযিিােও অনায়াবস কবেবিন, য়া
রয়োৈহলত্ িযাকেণসেত্ নয়। এিাড়া অিযয়, কােক, হিভহক্তে স্থানৈুযত্, নামিাত্ুে রয়োবয়াগ, একই িাবকয
হক্রয়াে একাহিক কাবলে সমাবিশ, অহত্ আিুহনক পবদে সবঙ্গ রয়োাৈীন িাকযিবন্ধে িযািিাে—সিজিই
রয়োৈহলত্ হিহিবক লিন কবেবিন।
ভাি ও ভাষাে রমলিন্ধন: ‘সু িাহসনীে পবমটম’ উপনযাবস রিাি িয় আয়ত্বনে র্নযই, হিহশষ্ট আে
সমহষ্টে দ্বেত্া িো পবড়—রসখ্াবন ৈহেিগুহলও (সু িাহসনী--ডাকনাম সু িা, অেয়মাস্টাে, লখ্াই, নাহপত্শ্রীবগৌোঙ্গ, র্ং—একাদহশ, রয়ািন—একাদশী) রয়োহত্হনহি িয়। গ্রাবমে রপাষ্ট অহফস, ত্াে রপাস্টমাস্টাে,
রয়ািন হপয়ন, সু িাহসনী ও লখ্াই-এে মা—এক সমহষ্টিদ্ধ র্ীিবনেই রয়োহত্হনহি িা হনমজাত্া। আে রস কােবণই
এ-উপনযাসবক রলখ্ক হিবসবি ঐ হিবশষপবিজ কমলকুমাবেে দ্বেহট আেও রিহশ স্পষ্ট—ত্াুঁে রয়োিণত্ায় িাে
িাে রসই সমহষ্ট র্ীিন উবঠ

আসবি, অর্ৈ হত্হন ত্াবক এক অহনহদজষ্টত্াে হদবক হনবয় রয়বত্ ৈাইবিন।

সু িাহসনীে রসৌন্দবয়জ লখ্াই-এে মুগ্ধত্া রর্বক রসৌন্দয়জই লখ্াই-এে কাবি অহিষ্ট িবয় উঠবত্ পাবে।
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স্বভািত্ই, কমলকুমাবেে পাঠকবদে মবন রয়োত্যাশা র্াবগ, রসই অবিষবণ লখ্াই আবো হিহশষ্ট িবয় উঠবি না;
রস আবো রিহশ কবে রয়োহত্হনহি িবয় উঠবি। হকন্তু ত্া িবয় ওবঠ না। ফবল রয়ািন-লখ্াই সম্পকজহট ক্রবমই
অস্পষ্টত্ে িবয় য়ায়। অর্ৈ উপনযাবসে অিয়বি সু িাহসনী-লখ্াই সম্পবকজে আখ্যাবনে রয়োার্হমক অংবশে পে
রয়ািন-লখ্াই সম্পকজহট িবয় ওবঠ রয়োিান রকে—অন্তত্ লখ্াই-এে রৈত্নাে লালবন। মবন িয় সু িাহসনীলখ্াই সম্পকজহট ত্াুঁে রলখ্াে হনর্স্বত্ায় রয় হনহদজষ্টত্া পাহচ্ছল,--রয়মন রয়োামাহণক িবয় উঠহিল, ত্াে হভত্ে
কহল্পত্ রসৌন্দয়জ সন্ধাবনে অহনবদজবশে র্ায়গা কো রলখ্বকে পবেও কহঠন িবয় উঠহিল িবল হত্হন রয়ািনলখ্াই সম্পবকজে আিাবে আেয় রনন। সু িাহসনী আে ত্াে মা’রক লখ্াই দু’িাে মুবখ্ামুহখ্ কবেবি। একিাে
সু িাহসনীবক রদখ্ািাে র্বনয ত্াে মাবক হনবয় এবসবি–ত্াে মাবয়ে সাো শেীে রভর্া,মার্ায় শাবকে েুহে
রর্বক র্ল ৈুুঁইবয় পড়বি। আে একিাে মাবক রদখ্ািাে র্বনয সু িাহসনীবক হনবয় এবসবি—উপনযাবসে
উপসংিাবে ত্াে মা ত্খ্ন রসই অজ্ঞাত্ পুরুবষে েমবনে স্বীকৃত্ লে,আে সু িাহসনী ত্াে পে-ই র্বল।
কাহিহনে এই হিনযাবস গবল্পে একহট রূপকায়জ আবোহপত্ িবয় উঠবত্ ৈায়। রস রূপকায়জ রকান দাশজহনকত্াে
আনু ষহঙ্গক,উপনযাবসে হশল্পরূবপে রেবি ত্ত্টা রয়োাসহঙ্গক নয়। আবলাৈয উপনযাবস রলখ্বকে এই হদ্বিা িা
ত্রিপেীত্যই ইহঙ্গত্ রদয় রয়, ত্াুঁে সম্পবকজ ত্খ্নকাে অিযিহিত্ পাঠক ও সমাবর্ে রয়োহত্হক্রয়ায় কমলকুমাে
রলখ্ক হিবসবি কত্টা সমাদৃ ত্।
সািু-ৈহলত্ েীহত্ে হমেণ: ‘সু িাহসনীে পবমটম’ উপনযাবস রলখ্ক অনায়াবস সািু-ৈহলত্ েীহত্ে
পাশাপাহশ িযিিাে কবেবিন। রয়মন—
১. “রস আপনকাে অত্ীি শ্রীয়ু ক্ত মুখ্মিবলে খ্াসা সীম িীর্ নাসাে রিসে রসখ্াবন েুটাপান্না----মবনাবলাভা পান্নাে ইিকাবলে অৈীন সু দীঘজত্া িহু সন্তেবণ অহত্ক্রম কেত্ আহসয়া হস্থে মূ ত্তজ উিাবত্ই
রদামনা আঙ্গুহল রয়োদান কবে।”৬
২.“সু িাে সামবন হকিু দূ বে, দের্াে হনকবট লখ্াই,ত্খ্ন য়ািাে রিাট রদিখ্াহন িাুঁহকয়া ৈুহেয়া
রমাৈড়াইয়া আিা-ৈেহক একশা, উিাস আবলাড়বন সম্পূ ণজরূবপ রিসামাল িয়ত্ রস আপন েুদ্র েুদ্র িাত্
দুইহট িাুঁটুে কাবিই উরুদ্ববয়ে মবিয অনু রয়োহিষ্ট কেত্ ঘষজণ কবে।”৭
উপভাষা-আদশজভাষাে সংহমেণ: উপনযাবসে অেয়মাস্টাে ও রয়ািন একাদশী, আিাে কখ্বনা িা
অেয় মাস্টাে ও সু িাে কবর্াপকর্বন উপভাষা এিং আদশজভাষাে সংহমেণ রদখ্া রগবি িাকয িযিিাবেে
রেবি। রয়মন—
১. “িবট আহম য়হদ িড়সাবিিবক না িহল ত্ আমাে নাবম রির্ী পুবষা...রদহখ্ রকমন রত্ামাে ৈাগেী
র্াবক... িলি সাোহদন ঘুবমায়...ত্াে রমবয় রপাষ্টকাট হটহকট রিবৈ রর্াড়া রপাষ্টকাট ১ পয়সা রিশী রনয়—
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 89
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রপাষ্ট অহফস ঘবে হশস রদয় পবেে হৈহঠ রখ্াবল রিশ কেি গাইি...আিাে আমাবক িবল হকনা িড় নসহেয়া
আদমী রদখ্হি।”৮ (অেয়মাস্টাবেে উহক্ত)।
২.“ও রিা রিা িত্চ্ছাহড় িাোমর্াহদ িাপবক িযাুঃ,ত্ুই কালই শ্বশুেিাহড় ৈবল য়া।”৯
(অেয়মাস্টাবেে উহক্ত)।
উপবেে দুহট উদািেবণই ‘ৈাগেী’, ‘রিবৈ’, ‘নসহেয়া’(রয়োর্ম উদািেবণ) এিং‘িত্চ্ছাহড়’,
‘িাোমর্াদী’, ‘িযাুঃ’(হদ্বত্ীয় উদািেবণ)—ইত্যাহদ শে এমনভাবি িযিিাে কবেবিন, য়াবত্ আদশজভাষাে
িাকযগঠবনে সবঙ্গ সংয়ু ক্ত র্াবক।
দাহড়, কমা, রসহমবকালন, ডযাশ হৈি িযিিাে: কমলকুমাে মর্ুমদাবেে‘সু িাহসনীে পবমটম’
উপনযাসহটবত্ আদযন্ত দাহড় িা পূ ণজবচ্ছদ রনই। হকন্তু কমা, রসহমবকালন, ডযাশ হৈবিে অিাি গহত্হিহি
রলখ্বকে স্থানহটবক রয়মন উচ্চ আসন রদয়, রত্মহন উপনযাসহটবকও িাংলা সাহিত্যাকাবশ িযহত্ক্রমী কবে
রত্াবল।
১. “এিং এঈ অঙ্গুহলবত্ও হনঘজাত্,অিশযই,ত্ািাে,সু িাে—সু িাহসনীে দগ্ধ ত্ীক্ষ্ণ োি য়ািা
রমঘগর্জবনে উন্মাদ দাপট ও য়ু গপৎ রভককুল আে হেুঁহেে পেম্পো ডাক হমহেত্ িাহি কো দুবয়জাগ।”১০
২. “ত্ৎিযাহত্বেবকও;ত্াই হনবর্বক—রস—ভাবি দংহশত্ য়ন্ত্রণায় মৃদুিাবসয র্ড়াইয়া শুইিাে
ররয়োাহষত্ভত্ৃজকা ঘুমাইিাে ঔৎসু বকয হর্হ্বাও পালট কবে নাই, উিা সেহসত্ নবি, রকননা রস িয় ম্লান, রস
িড় অসিায়; রস এই অমাহনশীহর্নীবত্ সিজেণিযাপী হত্ক্ত হনম্ব গন্ধ পাইয়াবি, ত্ািাে রপলি গািময়
মাহড়গূ হটকাে রিদনা ত্ািাবকই আপন ত্রনকটয িইবত্ অপসাহেত্ কবে—পুনোয় হনম্বশাখ্া পিয়ু ক্ত িযর্বন রস
কাত্ে আত্তজ রিৈােী।”১১
৩.(ক). “য়া য়া িবল িালক নাোয়ণ...ত্ািাড়া কলকাত্ায় কত্ িািু হেবয়ে িাবত্ র্ল খ্াবচ্ছ...ত্রপবত্
গলায় রলাক রপবল িামন োখ্বি...রস িয়ত্ আবগবত্ িাুঁবড়ে িামুন হিল...রলাক,োুঁটা মাে...ব্রাহ্মণ য়া কেবি
ত্াই মানবত্ িবি...রন রন হত্নিাে হশি হশি িলবল অর্াহমল উদ্ধাে িয় হশি হশি িবল ত্ুলুক...রিল পাত্া
কহৈ রদবখ্ িুেহল...রয়ই ত্ুলুক গঙ্গার্ল হদবয় আমায় হনবত্ ত্ িবিই।”১২ (অেয়মাস্টাবেে উহক্ত)।
(খ্). “ভাবলা রদবখ্ সু ন্দে সু ন্দে রদবখ্ দুবব্বা রত্াল দুবব্বা আবস্ত ত্ুলবত্ িয় দুৎ...সিুর্
রদবখ্...হঠক কৃবষ্ণে গাবয়ে...নিদুব্বাদলশযাম...সু ন্দে রদবখ্ রদবখ্...”১৩ ( দুলবজ ভে কাকীমাে উহক্ত )।
এখ্াবন রয়োর্ম উদািেণহটবত্ ঘন-ঘন ‘কমা’ হৈবিে িযিিাে; হদ্বত্ীয় উদািেণহটবত্ ‘রসহমবকালন’—এে
িযিিাে; ত্ৃত্ীয় উদািেণহটবত্(ক এিং খ্) ডযাশ হৈি িযিিাবেে এমন এক শৃ ঙ্খলাপোয়ণত্া আবি রয় কমা,
রসহমবকালন-ই রয়মন দাহড় িা পূ ণবজ চ্ছবদে কার্ কবেবি, রত্মহন ঘটনারয়োিািবকও গহত্দান কবেবি।
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অিযয়: কমলকুমাে মর্ুমদাবেে উপনযাবসে একহট িড় ত্রিহশষ্টয িল‘অিযয়’-এে িযিিাে,
য়া‘সু িাহসনীে পবমটম’ উপনযাবসও িযিহৃত্ িবয়বি। আবলাৈয উপনযাবসও ‘সংবয়ার্ক’ এিং ‘হিবয়ার্ক’
অিযবয়ে িড়ািহড়—য়া িাবকযে শুরুবত্ই িযিহৃত্ িবয়বি। রয়মন--১. “এিং লখ্াই সু িাে রয়োবশ্ন আপনকাে অন্তদজশাে মবিযও, নৃ ত্যেত্ ভহঙ্গমা রকৌশবল িযাপৃত্
েবণই স্বীয় মানসপবট অসামানয সু ন্দেী কাহমনীহদহদবক হিবশষত্ হিহভন্ন কমজেত্া রদহখ্বয়হিল,”১৪(সংবয়ার্ক
অিযয়)।
২. “অত্এি, ইিা হসদ্ধান্ত সত্য িয় রয়, রস পৃহর্িীে মৃহত্তকায় ডাগে ত্রি অনয নবি”১৫ (হিবয়ার্ক
অিযয়)।
হকংিা,
“অিুনা এই ঘবে ত্ক্তাবপাবষে ভয়ংকে িাস্তিত্ায়”১৬(হিবয়ার্ক অিযয়)।
আিাে কখ্বনা কখ্বনা সংবয়ার্ক-হিবয়ার্ক অিযয়বক রলখ্ক পাশাপাহশ িযিিাে কবেবিন। রয়মন—
“িয়ত্ িবল রয় আহম িামুবনে ঔেবস এিং রয়বিত্ু রস স্বািীনত্া হিশ্বাসী ত্াই িহলয়াবি রয় ইিা
হক সু ন্দে, ইিা হক সু ন্দে!”১৭
এই উদািেণহটবত্ ‘িয়ত্’ হিবয়ার্ক অিযয় হদবয় শুরু িবয়বি হঠকই, হকন্তু ‘এিং’ ও ‘রয়বিত্ু’ (রয়োর্মহট
সংবয়ার্ক অিযয় ও হদ্বত্ীয়হট হিবয়ার্ক অিযয়) অিযয়গুহলে সিািস্থানও ঘহটবয়বিন।
রলখ্বকে ‘সু িাহসনীে পবমটম’ উপনযাবস হলখ্ননশলীও অনযানয উপনযাসগুবলাে রর্বক একিাবে আলাদা।
উপনযাসহট আদযন্ত একহটমাি অিযাবয় রশষ িবয়বি। স্থাবন স্থাবন কমা, রসহমবকালন, হিস্ময়সূ ৈক হৈি,
সংবয়ার্ক-হিবয়ার্ক অিযবয়ে িযিিাে—রৈাবখ্ পড়াে মত্—য়া ইহত্মবিযই রদহখ্বয়হি। হনবম্ন ত্রশলীগত্
হদকগুবলা হনবয় আবলাৈনা কো িল—
ক. হৈিকল্প--রয়বিত্ু কমলকুমাে উপনযাবস ঘটনারয়োিািবক রমাবটই আমল রদন না, িয়বত্া
রলখ্াে উপকেণ হিবসবি রসটাবক রগৌণ মবন কবেন। ফলত্ুঃ ত্াবক হৈিহশবল্পে সািায়য হনবত্ই িয়। রয়মন,
আবলাৈয উপনযাবসে রয়োর্ম ও রশষ অংশ রর্বক উদ্ধৃহত্ রদওয়া রয়বত্ পাবে—
১. “রস আপনকাে অত্ীি শ্রীয়ু ক্ত মুখ্মিবলে খ্াসা সীম িীর্ নাসাে রিসে রসখ্াবন
েুটাপন্না—মবনাবলাভা পান্নাে ইিকাবলে অৈীন সু দীঘজত্া িহু সন্তেবণ অহত্ক্রম কেত্ আহসয়া হস্থে মূ ত্ত,জ
উিাবত্ই রদামনা অঙ্গুহল রয়োদান কবে এিং এই অঙ্গুহলবত্ও হনঘজাত্, অিশযই, ত্ািাে, সু িাে—সু িাহসনীে দগ্ধ
ত্ীক্ষ্ণ োি য়ািা রমঘগর্জবনে উন্মাদ দাপট ও য়ু গপৎ রভককুল আে হেুঁহেে পেম্পো ডাক হমহেত্ িাহি কো
দুবয়জাগ ফবল,”১৮

৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 91

এ কু শে র ঢে উ
সা হি ত্য

ও

সং স্কৃ হত্

হি ষ য় ক

আ ন্ত র্জা হত্ ক

অ ন লা ই ন

ISSN: 2454-7182

গ বি ষ ণা

প হি কা

( রে ফা হে ড

র্া নজা ল ,

ত্রি মা হস ক )

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

২. “এখ্ন হত্নর্বন সাুঁত্াে কাবট; ভীত্ ৈহকত্ পাহখ্হট ৈক্র হদয়া রিাট একহট মনু ষযহনহমজত্
িন্ধন লইয়া আকাশ পবর্; লখ্াই ওই পহেদৃ শযমান স্মেবণ িযত্—আপন িৃ দ্ধাঙ্গুষঠা অিবে স্থাপবন উবদযাগী,
িয়ত্ িবল রয় আহম িামুবনে ঔেবস এিং রয়বিত্ু রস স্বািীনত্া হিশ্বাসী ত্াই িহলয়াবি রয় ইিা হক সু ন্দে,
ইিা হক সু ন্দে ইিা হক সু ন্দে!”১৯
এখ্াবন দুহট অংবশ রয় হৈি ফুবট উবঠবি, ত্া উপনযাবসে হৈিগুহলবক উত্থান এিং পহেণহত্ে আভাস
রদয়। রয়োর্ম হৈিকল্পহটবত্ সু িা—অর্জাৎ সু িাহসনীে আহিভজাি, রশষাংবশ সু িাহসনীে পহেণহত্ এিং লখ্াই-এে
আত্মসবৈত্নত্াবক আেও স্মেণ কোয়। পুবো পহেহস্থহত্টাই একটা হদ্বকাহলক অিয়িবক িােণ কবে আবি -ক. ‘রস আপনকাে অত্ীি শ্রীয়ু ক্ত মুখ্মিবলে খ্াসা হসম িীর্ নাসাে রিসে’
এিং
‘এিং এই অঙ্গুহলবত্ও হনঘজাত্, অিশযই, ত্ািাে, সু িাে—সু িাহসনীে দগ্ধ ত্খ্ন োি য়ািা
রমঘগর্জবনে উন্মাদ দাপট ও য়ু গপৎ রভককুল আে হেুঁহেে পেম্পো ডাক হমহেত্ িাহি কো দুবয়জাগ
ফবল,’(িত্জমাবনে কাবলে অিস্থা)।
খ্. ‘রসখ্াবন েুটাপান্না—মবনাবলাভা পান্নাে ইিকাবলে অৈীন সু দীঘজত্া িহু সন্তেবণ অহত্ক্রম
কেত্ আহসয়া হস্থে মুত্ত,জ ’
এিং
‘উিাবত্ই রদামনা অঙ্গুহল রয়োদান কবে’(অত্ীত্ কাবলে অিস্থা)।
হদ্বত্ীয় উদ্ধৃহত্, রশষ পহেবচ্ছবদে হৈিকল্পহটও লেণীয়-ক. ‘এখ্ন হত্নর্বন সাুঁত্াে কাবট; ভীত্ ৈহকত্ পাহখ্হট ৈক্র হদয়া রিাট একহট মনু ষযহনহেজত্
িন্ধন লইয়া আকাশপবর্;’
এিং
‘রয়বিত্ু রস স্বািীনত্া হিশ্বাসী ত্াই িহলয়াবি রয় ইিা হক সু ন্দে, ইিা হক সু ন্দে ইিা হক
সু ন্দে!’(িত্জমাবনে কাবলে অিস্থা)।
খ্. ‘লখ্াই ওই পহেদৃ শযমান স্মেবণ িয়ত্—আপন িৃ দ্ধাঙ্গুষঠা অিবে স্থাপবন উবদযাগী,’
এিং
‘িয়ত্ িবল রয় আহম িামুবনে ঔেবস’ (অত্ীত্ কাবলে অিস্থা)।
সমান্তোলত্া--‘সমান্তোলত্া’ শেহট অলিােশাবস্ত্র রয়োর্ম িযিিাে কবেন অযাহেস্টটল।
‘Parallelism’ িা সমান্তোলত্াে মূ ল অর্জহট িল ‘Principles of equivalence’ িা ‘Repetition of
same structural pattern.’ ভাষাে গঠনগত্ পযাটাবণজে আিত্জন ধ্বহনে স্তবে িবত্ পাবে আিাে অিবয়ে
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 92

এ কু শে র ঢে উ
সা হি ত্য

ও

সং স্কৃ হত্

হি ষ য় ক

আ ন্ত র্জা হত্ ক

অ ন লা ই ন

ISSN: 2454-7182

গ বি ষ ণা

প হি কা

( রে ফা হে ড

র্া নজা ল ,

ত্রি মা হস ক )

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

স্তবে ঘটবত্ পাবে। ত্াই সমান্তোলত্া িলবত্ রিাোয় সমসংগঠবনে ভাষাগত্ উপাদান। হকন্তু সমান্তোলত্া
কখ্বনাই কহিত্াে ভাষাে মবত্া হনরূহপত্ রয়োকেণ নয়। গবদযে সমান্তোলত্াে রয়োিানত্ দুহট হদক -অ. একই গঠবনে িাকযহিনযাস ত্রত্হে কো।
আ. সম ত্রদবঘজযে িাকয গঠন।
রয়মন --‘সু িাহসনীে পবমটম’ উপনযাবসই িো য়াক-ক. ‘রকননা রস িয় ম্লান, রস িড় অসিায়; রস এই অমাহনশীহর্নীবত্ সিজেণ িযাপী হত্ক্ত হনম্ব
গন্ধ পাইয়াবি।”১৬
খ্. “এ য়ািৎ য়ািাে পহেিাহি গীত্, োিকাবল লখ্াইবক কণ্টহকত্ কহেয়াবি, য়ািাে র্ামাে
গন্ধ ত্ািাবক উৎহেপ্ত কহেয়াবি, য়ািাে দাহড়বত্ কত্িাে িাত্ হদয়াবি, য়ািাে স্ত্রীপলায়বন আে সকবলে মত্ই
আিত্ িইয়াবি—রসই রয়ািন একাদশী।”১৭
উপবেে দু’হট উদািেবণই িাবকযে পযাটাণজগুহল লে কেবল রদখ্া য়াবি-ক. িাবকয-রকননা রস িয় ম্লান,

ক

রস িড় অসিায়;

খ্
খ্১

রস এই অমাহনশীহর্নীবত্ সিজেণ িযাপী হত্ক্ত হনম্ব গন্ধ পাইয়াবি। খ্২

গ

খ্.িাবকয-এ য়ািৎ য়ািাে পহেিাহি গীত্,

ক

োিকাবল লখ্াইবক কণ্টহকত্ কহেয়াবি,

খ্

য়ািাে র্ামাে গন্ধ ত্ািাবক উৎহেপ্ত কহেয়াবি ,

ক১

য়ািাে দাহড়বত্ কত্িাে িাত্ হদয়াবি,

ক২

য়ািাে স্ত্রীপলায়বন আে সকবলে মত্ই আিত্ িইয়াবি- ক৩
রসই রয়ািন একাদশী

গ

এখ্াবন, দুহট উদািেবণই সমগঠবনে উপাদানগুহলে অহত্হনরূহপত্ এিং অহত্হনয়হমত্ রয়োবয়াগ গবদযে
ভাষায় কহিত্াে িন্দ হনমজাণ কবেবি। আে এই িাহন্দক সু ষমা রপবয়বি রয়োহত্হট িাবকযে রশবষ
শে/ধ্বহনসংবয়াবগে ফবল (ক‘হত্ক্ত হনম্ব গন্ধ পাইয়াবি’, খ্.‘রসই রয়ািন একাদশী‘) একটা ত্রিপেীত্য সৃ হষ্ট
িবয় রয় রয়োমুখ্ন(Foregrounding) ঘবটবি, রসখ্াবনই।
আবলাৈনাে সূ িপাত্ িবয়হিল কমলকুমাে মর্ুমদাে ও ত্াুঁে উপনযাবসে ভাষা ও ত্রশলীগত্ হিবেষণ
হনবয়। আবলাৈয‘সু িাহসনীে পবমটম’ উপনযাসহট সািু ভাষায় হলহখ্ত্ িবলও স্থাবন স্থাবন আিহলক কর্য ভাষা,
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 93
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সািু-ৈহলত্ েীহত্ে হমেণ, িাবকযে কালানু ক্রহমকত্া লিন, ৈহেবিে অন্তদ্বজে কীভাবি ঔপনযাহসক িযিিাে
কবেবিন, ত্া রদখ্ািাে রৈষ্টা কবেহি। আবো রদখ্ািাে রৈষ্টা কবেহি উপনযাবস হৈিকল্প ও সমান্তোলত্াে
িযিিাে। িস্তুত্পবে কমলকুমাে মর্ুমদাবেে উপনযাবসে ভাষা হনবয় আবলাৈনা আবো হিস্তৃত্ অহত্দীঘজ
গবিষণাে অবপো োবখ্। আসবল এক অদ্ভুত্ অযাহম্বগুইহট, দ্বযর্জত্া উপনযাবসে পেবত্ পেবত্ রেবখ্ য়ান
রলখ্ক। হত্হন হনবর্ হিবলন স্পষ্টিাদী ও স্বভািত্ সত্যিাদী। মবনার্গবত্ে কর্া িলবত্ন না। ত্াুঁে িাৈনভহঙ্গ
হিল পৃর্ক, হিবশষভাবি অহিকােী হিবলন িাৈনকলায়। এমনহক, েৈনােীহত্ে রয়োর্াগত্ হদক রর্বক সবে
আসায় এিং িাকয হনমজাবণ হিবশষ মবনাবয়াগী রর্বকও রমৌহলক িবয় ওঠাে অদময সািনায় ত্াুঁে ভাষাে
দুরূিত্া সৃ হষ্ট িবলও হত্হন কখ্বনা আবপাস কবেনহন—এর্নযই পাঠককুবলে কাবি আর্ও সমানভাবি আদৃ ত্
ও িহুিাৈহৈজত্।
ত্র্যসূ ি
১. মুবখ্াপািযায় শীবষজন্দু, ‘সু িাহসনীে পবমটম ও ত্াে রলখ্ক’, কৃহত্তিাস, ১৯৬৬।
২. মর্ুমদাে কমলকুমাে, ‘গল্প সমগ্র’, রয়োর্ম সংস্কেণ, কলকাত্া, আনন্দ পািহলশাসজ রয়োাুঃ হলুঃ, ১৯৯০,
পৃষ্ঠা সংখ্যা–১৯৯।
৩. মর্ুমদাে কমলকুমাে, ‘উপনযাস সমগ্র’, রয়োর্ম সংস্কেণ, কলকাত্া, আনন্দ পািহলশাসজ রয়োাুঃ হলুঃ,
২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৩।
৪. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৩-৮৪।
৫. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৪
৬. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৩
৭. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৩-১৮৪
৮. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৩
৯. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৩
১০.ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৭
১১.ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৭
১২. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৩
১৩. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৩
১৪. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৪
১৫. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৫
১৬. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৯১
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 94
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১৭. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৪
১৮. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৪
১৯. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৫৬
২০. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৩
২১. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৫৬
২২. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮৩
২৩. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২২১
গ্রেপহঞ্জ
১. মর্ুমদাে, কমলকুমাে। ‘উপনযাস সমগ্র‘। রয়োর্ম সংস্কেণ। কলকাত্া, আনন্দ পািহলশাসজ রয়োাুঃ হলুঃ, ২০০২
২. মর্ুমদাে, কমলকুমাে।‘গল্প সমগ্র‘।রয়োর্ম সংস্কেণ।কলকাত্া,আনন্দ পািহলশাসজ রয়োাুঃ হলুঃ, ১৯৯০
৩. লাহিড়ী, অহনরুদ্ধ। ‘কমলকুমাে ও কলকাত্াে হকসসা’। রয়োর্ম রয়োকাশ। কলকাত্া, ত্ালপাত্া,২০০৮
৪. মার্ী, রয়োশান্ত।‘কমলকুমাে’। রয়োর্ম সংস্কেণ। কলকাত্া, পারুল, ২০১৩
৫. মার্ী ও মিল, রয়োশান্ত ও রগৌত্ম। ‘কমলকুমাে মর্ুমদাবেে হৈহঠ’। রয়োর্ম রয়োকাশ। কলকাত্া, আদম,
২০১২
৬. মুবখ্াপািযায়, শুভ। ‘কমলকুমাে সৃ হষ্ট ত্রিহৈবিযে রখ্াুঁবর্’।রয়োর্ম সংস্কেণ। কলকাত্া, রয়োকাশ ভিন, ২০১৩
৭. রসন, সু কুমাে। ‘িাঙ্গালা সাহিবত্যে ইহত্িাস’( ত্ৃত্ীয় খ্ি )। রয়োর্ম রয়োকাশ। কলকাত্া, আনন্দ পািহলশাসজ
রয়োাুঃ হলুঃ ১৯৪৩
৮. োয়, অপূ িক
জ ু মাে। ‘ত্রশলী হিজ্ঞান’। রয়োর্ম রয়োকাশ। কলকাত্া রদ’র্ পািহলহশং, ১৯৮৯
৯. মর্ুমদাে,অহভহর্ৎ। ত্রশলীহিজ্ঞান এিং আিুহনক সাহিত্যত্ে’। রয়োর্ম রয়োকাশ। কলকাত্া,রদ’র্
পািহলহশং, ২০০৭
১০. ভটাৈায়জ, সু ভাষ। ‘ভাষা ও ত্রশলী‘।রয়োর্ম রয়োকাশ। কলকাত্া,িঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৬
১১.সেকাে, পহিি। ‘িাংলা িযাকেণ রয়োসঙ্গ’। রয়োর্ম রয়োকাশ। কলকাত্া, রদ’র্ পািহলহশং, ২০০৬
১২. ভটাৈায়জ, শযামারয়োসাদ। ‘কহিত্াে অিয় সাংগীহত্ক রয়োহত্ভাস’। রয়োর্ম রয়োকাশ। কলকাত্া, ইন্দাস
পািহলশাসজ অযাি িুক রসলাসজ, ১৯৯৫
১৩. ৈক্রিত্জী, উদয়কুমাে। ‘িাংলা সংিত্জনী িযাকেণ’। রয়োর্ম রয়োকাশ। কলকাত্া, শ্রী অেহিন্দ
পািহলবকশন, ১৯৯৮
১৪. ৈক্রিত্জী, উদয়কুমাে। ‘আিুহনক কহি: কহিত্াে ত্রশলী’। রয়োর্ম রয়োকাশ। কহলকাত্া, উত্থক রয়োকাশনী,
১৯৯৭
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১৫. ৈক্রিত্জী, হিপ্লি।‘রলাকাভেনুঃ আিুহনক কহিত্াে ত্রশলী’। রয়োর্ম রয়োকাশ। কলকাত্া, পুস্তক হিপণী, ২০০১
পি পহিকা-১. কহিত্ীর্জ,কহিত্ীর্জ ৯৫।িহিশ িষজ, আহশ্বন ১৪২০।
২. রয়োহত্হিম্ব, কমলকুমাে মর্ুমদাে শত্িষজ স্মেণ সংখ্যা। হদ্বত্ীয় পয়জায়, ত্রিশাখ্ ১৪২১।
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সাম্প্রহত্ক দুই গবল্প মিযহিবত্তে মুিূত্জময় র্ীিন-অনু সন্ধান
রলখ্ক-পহেহৈহত্

সহম্প্রয়া ৈযাটার্জী
গবিষক, িাংলা হিভাগ, িিজমান হিশ্বহিদযালয়
পহিমিঙ্গ, ভােত্
সংহেপ্তসাে
একুশ শত্বক একহদবক রয়মন লহেত্ িবচ্ছ পুোবনা ঐহত্বিযে পুনেনু সন্ধান, রত্মনই সমাবর্ে িুবক স্থান
কবে হনবয়বি ‘ভােৈুয়াল’ এক র্গৎ। স্বেময়ত্াে অন্তোবল রস র্গবত্ে িাত্িাহনবত্ ত্রদনহন্দন র্ীিবনে
একবঘবয়হমবত্ োন্ত মানু ষ রয়োলুি িবচ্ছ স্বাভাহিকভাবিই। মিযহিত্ত র্ীিবনে আপাত্ হনিয়ত্াে মবিয স্থান
কবে হনবচ্ছ হিলাসিহুল এক ঘূ ণজািত্জ। ত্াে দাপট কাহটবয় উবঠ হনবর্বদে রিাট র্ীিনিৃ বত্ত রিাবটা রিাবটা
সু খ্দুুঃবখ্ে অনু ভূহত্গুহলবক হনবয় সন্তুষ্ট র্াকা অবনকবেবি সম্ভিপে িবচ্ছ না মানু বষে পবে। সাম্প্রহত্ক
সমবয়ে দুই হিহশষ্ট গল্পকাবেে (কৃবষ্ণন্দু মুবখ্াপািযায় ও সঙ্গীত্া িবন্দযাপািযায়) দুহট গবল্প (য়র্াক্রবম ‘সময়’ ও
‘সু খ্ী সু খ্ী খ্ড়কুবটা’) পাঠক খ্ুুঁবর্ পান এমনই ররয়োোপট। পহেহস্থহত্ে র্হটলত্া মানু বষে মবনার্ দ্বেবক
ক্রমাগত্ পুষ্ট কবে। দুহট গবল্প দুই রলখ্ক িত্জমাবনে অসামানয অহভজ্ঞত্াবক ফুহটবয় ত্ুবলবিন। গবল্পে
আবিদন মানিমবন রয়োভাি হিস্তাে কবে সু দূেরয়োসােীভাবি। িাস্তিময়ত্াে আিবি রলখ্া িবল এে আকষজণ
স্পশজ কবে য়ায় পাঠকহৃদয়বক।
সূ ৈকশে
কৃবষ্ণন্দু মুবখ্াপািযায়, সময়, সঙ্গীত্া িবন্দযাপািযায়, সু খ্ী সু খ্ী খ্ড়কুবটা, মুিূত্ম
জ য় র্ীিন
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সাম্প্রহত্ক দুই গবল্প মিযহিবত্তে মুিূত্জময় র্ীিন-অনু সন্ধান
সহম্প্রয়া ৈযাটার্জী
সাহিবত্যে পহেহি, ত্াে িযাপকত্া একুশ শত্বক এবস ক্রমশ নিয অহভিাে পবর্ অগ্রসেমান। উহনশ শত্বক
মিযয়ু গীয় আখ্যাবনে রমাড়ক রর্বক সমার্ পহেিত্জবনে হকিু উপাদান কর্াসাহিবত্যে মবিয আেয় কবে
হনবয়হিল। হিশ শত্বকে রয়োর্ম পিজ ও অহন্তম পবিজে কর্াসাহিবত্যে উপাদান স্বাভাহিকভাবিই হিল
অনযেকম। উহনশ শত্ক নির্াগেবণে সময়; হিশ শত্বকে সময় দুই হিশ্বয়ু দ্ধ, ত্াবদে অহভঘাত্, রদশভাগ,
োর্ননহত্ক পহেিত্জন ইত্যাহদে ররয়োহেবত্ পূ ণজ।
একুশ শত্বক একহদবক রয়মন লহেত্ িবচ্ছ পুোবনা ঐহত্বিযে পুনেনু সন্ধান, রত্মনই সমাবর্ে িুবক
স্থান কবে হনবয়বি ‘ভােৈুয়াল’ এক র্গৎ। স্বেময়ত্াে অন্তোবল রস র্গবত্ে িাত্িাহনবত্ ত্রদনহন্দন র্ীিবনে
একবঘবয়হমবত্ োন্ত মানু ষ রয়োলুি িবচ্ছ স্বাভাহিকভাবিই। মিযহিত্ত র্ীিবনে আপাত্ হনিয়ত্াে মবিয স্থান
কবে হনবচ্ছ হিলাসিহুল এক ঘূ ণজািত্জ। ত্াে দাপট কাহটবয় উবঠ হনবর্বদে রিাট র্ীিনিৃ বত্ত রিাবটা রিাবটা
সু খ্দুুঃবখ্ে অনু ভূহত্গুহলবক হনবয় সন্তুষ্ট র্াকা অবনকবেবি সম্ভিপে িবচ্ছ না মানু বষে পবে। হকিু র্ন
রমািময় এই র্গবত্ে েহণক সু বখ্ হিস্মৃত্ িবচ্ছ হনবর্বদে পাহেিাহেক ও সামাহর্ক অিস্থান। িয় রক নয় ও
নয়বক িয় কবে রদখ্াবনাবত্ই এই র্গবত্ে হিহশষ্টত্া। রসর্নয সমাবলাৈক িবলন – “হদ্বিা ও দ্ববেে দুিজল
মুিূবত্জ ররয়োবমে অমৃত্ ভািহট স্খহলত্ িবয় পড়বি মানু বষে হশহর্ল মুহষ্ট রর্বক।”১
সাম্প্রহত্ক সমবয়ে দুই হিহশষ্ট গল্পকাবেে দুহট গবল্প পাঠক খ্ুুঁবর্ পান এমনই ররয়োোপট। পহেহস্থহত্ে
র্হটলত্া মানু বষে মবনার্ দ্বেবক ক্রমাগত্ পুষ্ট কবে। দুহট গবল্প দুই রলখ্ক িত্জমাবনে অসামানয
অহভজ্ঞত্াবক ফুহটবয় ত্ুবলবিন। গবল্পে আবিদন মানিমবন রয়োভাি হিস্তাে কবে সু দূেরয়োসােীভাবি।
িাস্তিময়ত্াে আিবি রলখ্া িবল ত্াে আকষজণ স্পশজ কবে য়ায় পাঠকহৃদয়বক। সাহিবত্যে উপাদান সত্ত্
গৃিীত্ িয় সমার্ রর্বক।
‘সময়’ গল্পহট কৃবষ্ণন্দু মুবখ্াপািযাবয়ে রলখ্া। ১৪২৩ িঙ্গাবেে ‘রদশ’ পহিকাে শােদ সংখ্যায় এহট
রয়োকাহশত্ িবয়বি। সাম্প্রহত্ক সমবয়ে রিাট একহট অহভজ্ঞত্াে কর্া ৈহেিবদে কবর্াপকর্বনে মািযবম
ফুহটবয় ত্ুবলবিন রলখ্ক। অিবন একাকীে স্পষ্ট কবেবিন রয়োবসনহর্ৎ নার্।
অত্যািুহনক সমবয়ে ফসল ‘শহপং মল’। অস্বীকাে কোে উপায় রনই িত্জমান সমার্িযিস্থায় িাস কবে
দাহম ‘ব্রযাবিড’ হর্হনস হকনবত্ই রিাক িা হনিকই রিড়াবত্ এেকম একহিত্ হিপহণবত্ উচ্চহিত্ত রর্বক
হনম্নহিত্ত রয়োায় সি মানু ষই য়ান। গবল্পে দম্পহত্ ত্ুহিন ও হস্নগ্ধা শহপং মবল এবসবি হিবশষ িাবড় পুবর্াে
িার্াে কোে র্নয। ত্ুহিন ইত্স্তত্ ঘুবে রিড়াবত্ হগবয় একহট ব্রযাবিড ঘহড় রদবখ্বি শহন মবলে একহট
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 98
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হিভাবগ। হসগাবেবটে রনশা ত্াবক রপবয় িবসবি ঘহড়হট হকনবত্ না পাোে অিসাদ রর্বক। পহেিাবেে রয়োহত্
দায়িদ্ধত্া পালন কেবত্ হগবয় হনবর্ে একান্ত পিবন্দে হকিু হর্হনস রকনা িবয় ওবঠ না িহুহদবনে পহেকল্পনা
সবেও। এই রয়োসবঙ্গই এবসবি হসগাবেট না খ্াওয়াে র্নয ‘হনউ ইয়াসজ রেবর্াহলউশন’ রনিাে কর্া হকন্তু এ
শপর্ ত্ুহিন েো কেবত্ অসমর্জ। আে রস উপলবেই ত্াে হসগাবেট খ্াওয়াে অদময ইবচ্ছ িবয়বি।
এরয়োসবঙ্গ গল্পকাবেে মন্তিয লেণীয় – “একিাে র্ীিনটা রোহলং রক্রহডবট িবে রগবল, ত্াে রর্বক মুহক্ত
পাওয়া ভীষণ কহঠন।”২
সমবয়ে আিবত্জ কত্ ইবচ্ছো ডানা রমবল। আিাে ত্াো িাস্তবিে আঘাবত্ মুখ্ র্ুিবড় পবড়
অবনকবেবি। এসি হৈন্তাে ফাুঁবক ত্ুহিবনে রদখ্া িবয়বি রয়োদীপ্ত গুবপ্তে সবঙ্গ। কলকাত্াে হস্টবভনসন
রকাম্পাহনে ৈাকুবে িওয়াে সু িাবদ রয়োদীপ্ত ত্াে একসমবয়ে সিকমজী। পুেবনা হদবনে স্মৃহত্ৈােণায় মে িবয়
পড়বলও রয়োদীপ্তে স্মাটজ অহভিযহক্ত, সু খ্ী র্ীিবনে ৈালহৈি হিহ্বল কবে রত্াবল ত্ুহিনবক। রলখ্ক পুেবনা সূ ি
িবেই ত্াে িত্াশাবক আিাে স্পষ্ট কবেবিন – “ত্ুহিবনে রৈাখ্ পড়ল রয়োদীপ্তে কিহর্টায়। েকেবক একটা
িড় ডায়াবলে ঘহড়।”৩
সািােণ হিষয় হনবয়ও মানু বষে মানহসক র্হটলত্া অিৈত্বন লুহকবয় র্াবক এ রত্া ত্ােই িাস্তি
উদািেণ। িাস্তিিাদী রলখ্ক রয়োকৃত্ সত্যবক ত্ুবল এবনবিন গবল্প। রয়োদীপ্তে রয়োহত্ আৈেবণই ত্াে উচ্চহিত্ত
ভহঙ্গ লে কবে িীনমনযত্া রিাি গ্রাস কেবলা ত্ুহিবনে মনবক। দাহম হসগাবেট রকনা, সািােণ রদাকাবনে ৈারক নাকৈ কবে মবলে ‘কাবফ’-রত্ ৈা খ্াওয়া স্বাভাহিকভাবিই ত্ুহিবনে সবঙ্গ রয়োদীপ্তে অর্জননহত্ক অিস্থাে
অসাবমযে কর্া ত্ুবল িবেবি পাঠবকে সামবন। একাবলে কৃত্ী সমাবলাৈক িবলন, “র্ীিনবক য়াপন কোে
রয়োকৃত্ অর্জ রখ্াুঁর্া িহু আিুহনক িাোহল রলখ্ক ও ত্াুঁবদে রয়োিান রলখ্াে রভত্বেও র্ায়গা কবে হনবয়বি।”৪
ত্াে সবঙ্গই একুশ শত্বক এবস হিস্তৃত্ দৃ হষ্টপহেহিবত্ পাঠক িুেবত্ পাবেন রয়, র্ীিনয়পবনে ত্ুচ্ছত্া ও
মিনীয়ত্াবক সন্ধাবনে দায় মানু বষেই। ত্াবদে িযহক্তগত্ সামর্জয-পহেহিবত্ দাুঁহড়বয় রস হিষয়হটে পহেপূ ণজত্া
হনবয় সন্তুষ্ট র্াকাে রৈষ্টা ত্াবদেই কো উহৈৎ। অিসাদিীন িযহক্ত এ সমবয় পাওয়া দুষ্কে; হকন্তু র্ীিনবক
ত্াে অসম্পূ ণজত্াে সবঙ্গ িেণ না কেবল কষ্টভাগী িওয়াে দায় রত্া র্ীিবনে নয়।
কাবফবত্ ৈা রখ্বত্ হগবয় ত্ুহিন হস্নগ্ধাে সাবর্ দেকাে আবি িবল শহপং মবলে মূ ল অংবশ হফবে আবস।
রসসময় আিাে িাহড়গুবলাে হদবক অর্াবন্তই রৈাখ্ ৈবল য়ায় ত্াে। হস্নগ্ধা ত্ুহিনবক ঘহড়ে রদবখ্ অিাক িয়।
হকন্তু ত্ুহিন ত্াে মবনাবয়াগ অনযি ঘুহেবয় হদবয় রয়োদীপ্তবদে কর্া র্াহনবয় রকনাকাটা রসবে কাবফবত্ আসবত্
িবল। হস্নগ্ধা উপলহি কবে – “মানু ষটা এত্ উদয়াস্ত রখ্বট উপার্জন কবে, সিটাই সংসাবেে হপিবন য়ায়।
হনবর্ে সখ্-আহ্লাদ আে রমটাবত্ পাবে না।”৫
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কাবফবত্ িবস গল্প কেবত্ কেবত্ পুেবনা হদবনে স্মৃহত্ রোমেবনে ফাুঁবক রয়োদীপ্তে রিাবটা রিাবটা রঠস
অনু ভি কবে ত্ুহিন। এরয়োসবঙ্গ হিখ্যাত্ নাটক রর্বক একহট উদ্ধৃহত্ মবন পবড়: “আমো রত্া আে হশল্পী নই,
আমো িলুম solid ভদ্রবলাক।”৬ মিযহিত্ত র্ীিবনে আপাত্ হনিয়ত্ায় সন্তুষ্ট িবত্ পাবে না ত্ুহিন। রয়োদীপ্ত
ও ত্ুহিবনে কবর্াপকর্ন রসই সু খ্কল্পগুহলবকই খ্ুুঁবর্ রফবে নানাভাবি। রয়োদীপ্ত কর্ায় কর্ায় ত্ুহিনবক
র্ানাবত্ রভাবল না ত্াে স্ত্রী ঋত্মাে প্লযাহটনাবমে অলংকাবেে রয়োহত্ আকষজবণে কর্া। িত্জমান র্ীিন য়ািায়
সময় ত্াে হিজ্ঞাপবন হিহভন্নভাবি হনবর্বক েহঞ্জত্ কবে ত্ুবল িবে মানু বষে সামবন। মানু ষ অবনকসময়
রসখ্াবন র্ালিদ্ধ মাহিে মবত্া অিস্থায় পবড়। হস্নগ্ধা ও ঋত্মা আসাে পে আড্ডা র্বম উবঠবি পূ ণম
জ ািায়।
হকন্তু রলখ্ক এিাে রদহখ্বয়বিন হস্নগ্ধাে মানহসকত্া। ত্ুহিবনে িীনমনযত্াই হস্নগ্ধাে িাহত্য়াে। আসবল
িাহত্য়াে ত্া ত্াে মবনে হস্নগ্ধ রয়োশাহন্তবক ত্ুবল িবেবি। রস র্াবন, ত্াবদে অর্জননহত্ক সামর্জয কত্খ্াহন। ত্াই
রসবল শহপং কো িা পুেী রিড়াবত্ য়াওয়া হকিু ই রস রগাপন কবেহন রয়োদীপ্তবদে সামবন। ত্ুহিন রৈষ্টা কবেবি
ত্াবদে সচ্ছল পহেহস্থহত্বক রয়োদীপ্তবদে সামবন ত্ুবল িেবত্। হকন্তু হস্নগ্ধা িােিােই ত্াবদে সািােণ
র্ীিনয়াপন, ঘে-গৃিস্থাহলে কর্া িবলবি। এসময় একহট অরয়োবয়ার্নীয় হিজ্ঞাপবনে রফান আসায় িাইবে য়ায়
ত্ুহিন। পবে ইশাোয় হস্নগ্ধাবক ডাবক। ঋত্মা ও রয়োদীপ্তে িাকযালাবপ এিাে পাঠক ৈমৎকৃত্ িন। গবল্পে
ৈমক এখ্াবনই। মুবখ্ হিলাসময় র্ীিবনে কর্া িলবলও ৈাকহেিীন রয়োদীপ্ত কলকাত্ায় িয় ৈাকহে কেবি
নািবল িযিসা খ্ুলবি এমন কােবণ এবসবি রর্বন পাঠকও হিহস্মত্ িন। ঋত্মা রয়োদীপ্তবক ত্াে মানহসকত্া
পহেিত্জবনে কর্া িবল।
হস্নগ্ধা আে ত্ুহিন হফবে আসাে পে রদখ্া য়ায় উভয় দম্পহত্ে কবর্াপকর্বন রকানও হিবশষ পার্জকয
রনই। খ্াওয়াে পিজ হমবট রগবল রয়োদীপ্তে রমািাইল অযাপস রর্বক রডবক আনা কযাবি রৈবপ িাহড় রফোে পবর্
ত্ুহিবনে মন খ্াোপ ভািটাবক কাটািাে রৈষ্টা কবে হস্নগ্ধা। রস রিাোয় রয়, সময়বক উপবভাগ না কেবল
র্ীিন িৃ র্া। রয় সমবয়ে রিহশেভাগটাই আনন্দ, ত্াবক উপবভাগ কোবত্ই সার্জকত্া। হস্নগ্ধাে এই মানহসকত্া
শহুবে নাগহেক র্ীিবনে িকিদ্ধত্াে মাবে একটু হনহিন্তত্াে আভাস। সামানয সময় পবে িঠাৎ িাবত্ হকিু
একটা রপবয় অিাক িয় ত্ুহিন। ঘহড়ে িাক্স রদবখ্ হিহস্মত্ ত্ুহিনবক হস্নগ্ধা িবল, রস ত্াে র্হমবয় োখ্া টাকা
রর্বক িবড়া ডায়াবলে একহট দাহম ঘহড় ত্ুহিবনে র্নয হকবনবি। ত্ুহিন অহভবয়াগ র্ানায়, এই উপিােটা
রয়োদীপ্তবদে সামবন রদখ্াবল আেও ভাবলা িবত্া। হস্নগ্ধা স্পষ্টভাবি উত্তে রদয়, এ রত্া ত্াবদে িযহক্তগত্
আবিগ রর্বক রকনা। দু’র্বনে পিন্দ ও অনু ভবিে ফলশ্রুহত্বত্ অপবেে মত্ামত্বক রয়োািানয রদওয়াে
সার্জকত্া রকার্ায়? দূ েদৃ হষ্টসম্পন্ন হস্নগ্ধা র্ানাবত্ রভাবল না রয়, খ্ািাে হিল ত্ুহিন হমহটবয় রদওয়ায় রয়োদীপ্তবক
হেলযাক্সড লাগহিল।
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পাশাপাহশ দুহট ঘহড়। একহট িাবত্ অভযস্ত িওয়া, অনযহট িাবক্স নত্ুন। দুহট ঘহড় রদবখ্ ত্ুহিবনে অনু ভূহত্
আসবল িত্জমান সমবয়ে য়াহন্ত্রক র্ীিবন অভযস্ত মিযহিবত্তে সু খ্কবল্পে ৈাহিকাহঠ। গবল্পে রশবষ গল্পকাে
র্ানান – “সময় আসবল িদবল রফলবত্ ৈায় অবনক হকিু , হকন্তু সময় হকিু হকিু মানু ষবক িদবল রফলবত্
পাবে না িবলই, খ্ুি সািােণ একটা র্ীিন হনবয়ও পৃহর্িীটা খ্ুি সু ন্দে।”৭
সমবয়ে মািাত্ময এখ্াবনই। সু খ্দুুঃবখ্ে আিবত্জ সু খ্ েণস্থায়ী িবলই ত্াবক র্ীিবনে র্হটলত্ায় র্হড়বয়
না রফবল উপবভাগ কোটাই রেয়। িীনমনযত্ায় কষ্ট না রপবয় সু বখ্ে স্বেনীল আভা দুবৈাবখ্ লাহগবয় োখ্বল
সমবয়ে কাহঠনযবক পোহর্ত্ কো সির্ িয় অবনকবেবি।
মিযহিবত্তে সু খ্কল্প সন্ধাবনে অনয একহট গল্প একাবলে গল্পকাে সঙ্গীত্া িবন্দযাপািযাবয়ে রলখ্া ‘সু খ্ী সু খ্ী
খ্ড়কুবটা’। এ গবল্প ‘ভােৈুয়াল’ র্গত্ কীভাবি মিযহিত্ত মানু বষে র্ীিনবক গ্রাস কেবি ত্াে িাস্তিায়ন রদখ্া
য়ায়। সু ত্ীর্জ ও অিনাে িাকযালাপ হদবয় শুরু িবয়বি গল্পহট। অিবন ‘ভােৈুয়াল’ র্গৎ ও মানু বষে একাকীে
স্পষ্ট কবেবিন ত্রিশালী সেকাে। অহফবসে রমবেবনন্স হডপাটজবমবেে একর্ন সািােণ কমজী রস। সািােণ
র্ীিনয়াপবনে রঘোবটাবপই রস হনবর্বক আিদ্ধ োখ্বত্ পিন্দ কবে। আমিাস্টজ স্ট্রীবটে রয় ‘মহিক হনিাস’এ রস িাস কবে রসহট ত্াে ঠাকুেদাে িািাে দাদামশাবয়ে ত্রত্হে কো িাহড়। অর্জাৎ মাত্ৃকুবলে হদক রর্বক
উত্তোহিকাে পাওয়াে সূ বি রস িাহড়ে িাহসন্দাো ১০০িিবেে রিহশ সময় িবে ‘হমহত্তে’ অর্জাৎ হমি। সু ত্ীর্জে
হপহসো িাহড়ে একত্লাটা রপবয়বি ভাগ কবে। এই িাহড়ে ভাগ হনবয় হিিাবদে সূ বিই হপহসবদে সবঙ্গ
সম্পকজ নষ্ট িবয়বি সু ত্ীর্জ ও অিনাে। ত্াো হনুঃসন্তান এিং অিনা ত্াে মা-িািাে একমাি রমবয়। ফবল
পাহেিাহেক আত্মীয় িলবত্ রত্মন রকউ রনই এই দম্পহত্ে। অিনাে ৈাকহে িা িন্ধুিান্ধি না র্াকায় রস ত্াে
িাহড়ে র্গবত্ িবড়া রিহশ িহন্দ। সু ত্ীর্জে একর্ন ভাবলা িন্ধু মৃত্ুযঞ্জয়। ত্াে িাহড় িাড়া ঘবোয়া আড্ডাে
র্ায়গাও রত্মন রনই আে। হনুঃসঙ্গ অিনা রফসিুবকে র্গবত্ ক্রমশ িহন্দ কবে রনয় হনবর্বক। হিহভন্ন
রমলায় য়ািাে অভযাস র্াকবলও রকনাকাটাে মবত্া সামর্জয ত্াবদে রনই। িন্ধুবদে সবঙ্গ আড্ডায় রয়াগ হদবত্
খ্েবৈে সামর্জযও ত্াবদে রনই। ফবল ‘ভােৈুয়াল’ র্গৎ িাড়া গত্যন্তে রনই ত্াবদে মবত্া মানু বষে কাবি।
িিে কুহড় আবগে পৃহর্িীটাই এখ্বনা সু ত্ীর্জে সামবন র্াজ্বলযমান। হকন্তু অিনা ত্াবত্ সয়বত্ন স্থান হদবয়বি
রফসিুকবক। িিবে একহদন ইহলশমাি রখ্বলও ত্াে িহি ফলাও কবে রফসিুবক রপাস্ট কবে অিনা। হকন্তু
ত্ােপেই অিনাে মবন িয় – রফসিুক সমার্ এ িহি রদবখ্ ত্াবদে িাহড়বত্ রয় িিবে একহদনই ইহলশ
এবসবি ত্াে খ্িে রর্বন য়ায়। সু ত্ীর্জ এ গবল্প অিনাবক রিাোবত্ রৈবয়ও রিাোবত্ পাবেহন রয়, শুিু হকিু
মানু বষে ভাবলা িা মন্দ লাগা রিাবিে র্নয হনবর্ে আনন্দ ভাগ কো ভুল। আনন্দ রত্া হনবর্ে মবনে কাবি।
অিনাে উহক্ত লেণীয়: “হকন্তু রফসিুবকে মবিয আহম একটা র্ীিন িবয় িাুঁৈহি। ... য়খ্ন রফসিুক হিল না,
ত্খ্ন আমাে অহস্তেটা রয়োায় িাহেবয়ই রগহিল।”৮
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এই অহস্তে অনহস্তবেে দ্বে হনবর্ে কাবি। য়া হনবয় মনবক ত্ুষ্ট-ত্ৃপ্ত কো য়ায় রসহটই কো ভাবলা –
আপাত্ অবর্জ এহট হঠক িবলও পূ ণজাঙ্গ অবর্জ ত্া হঠক নয়। কােণ ‘ভােৈুয়াল’ িাস্তি আে ‘হেয়াল’ অবর্জ িাস্তি
রত্া এক নয়। অিনা ত্াে পড়ন্ত সূ বয়জে আভায় দীহপ্তময়ী িহিবত্ হনবর্ে অহস্তে খ্ুুঁবর্ পায় ‘ভােৈুয়াল’
র্গবত্ে ‘লাইক’, ‘কবমে’ ও ‘রশয়াে’ অপশবনে রয়োাবয়াহগকত্ায়। সু ত্ীর্জ রফসিুক কবে হঠকই, হকন্তু ত্া শুিু
র্ীিবনে িত্াশা, অিসাদ, ক্লাহন্ত ভুবল র্াকাে র্নয। ত্াবত্ মানু ষবক িাস্তবি িা ‘ভােৈুয়াল’ র্গবত্ রদখ্ািাে
স্পৃিা র্াবক না। সু ত্ীর্জ এ হিষবয় অিনাবক রিাোবত্ পাবে না। সু ত্ীর্জবক অিাক কবে হদবয় োন্না কো
ইহলশমাবিে িহি অনযভাবি সাহর্বয় ফবটা ত্ুবল োবখ্ অিনা অর্জাৎ রসই িহিগুহল পবে রপাস্ট কো িবি।
রস দৃ প্ত ভহঙ্গবত্ র্ানায় “হটবক র্াকা, িুবেি, হটবক র্াকা সির্ নয়। রস রিাক না রফসিুবকে সমার্ ...
মানু বষে সমার্ ভােৈুয়াল িবলও এই রসই এক!”৯
ডােউইবনে হিিত্জনিাবদে সময় রর্বক উত্তেবণে পবর্ অগ্রসেমান মানির্াহত্ এভাবি রকান হিিত্জবনে
পবর্ এহগবয় ৈবলবি রয়োশ্ন র্াগবত্ পাবে সবৈত্ন পাঠবকে মবন। গবল্পে সােসত্যও এহট। রকার্াও রয়ন
িানাবনা স্ববেে র্গবত্ হনবর্বক রিুঁবি রফলবি মানু ষ। আে আবেপ এটাই রয়, এ র্গবত্ে িাহসন্দা রস
রস্বচ্ছায় িবচ্ছ। এরয়োসবঙ্গ উবিখ্য একাবলে সমাবলাৈবকে িক্তিয: “সমবয়ে িাত্ িবে িদবল য়াবচ্ছ আখ্যাবনে
িক্তিয। িদবল য়াবচ্ছ ৈহেবিে আৈেণ হকংিা ত্াবদে গহত্হিহি।”১০ সমবয়ে ক্রীড়নক হক মানু ষ ত্ািবল
আবগও হিল এখ্নও আবি? ‘ক্রীড়নক’ এই অবর্জ রয়, রনশাে সাম্রার্য িা ‘ভােৈুয়াল’ সাম্রার্য অহিকাে কোে
িাসনা মানু বষে মবন অিস্থান কেবি হনেন্তে। িািাবক ‘ডযাড’, স্বামীবক ‘িাহি’ হলবখ্ ‘ভােৈুয়াল’ র্গবত্
রদখ্াবনাে হিষয়টা সু ত্ীর্জে িযাখ্যায় এেকম: “এই ভাষাটা শাসবকে ভাষা। ... আসবল রয় ত্াবদে
র্ীিনয়াপবনে সবঙ্গ, আহর্জক অিস্থাে সবঙ্গ, ত্াবদে ররয়োোপবটে সমস্ত অমাহর্জত্ রৈিাোে সবঙ্গ এই ভাষাটা
য়ায় না রসটা রকউ িুেবত্ পাবে না।”১১ এে মবিয সামহয়ক স্বহস্ত, সু খ্ পাওয়া রগবলও মানু বষে রয়োকৃত্
র্ীিবনে য়াপনপর্ রত্া ত্াবত্ পহেিহত্জত্ িয় না। এসি ভািবত্ িসবল সু ত্ীর্জে হনবর্বক অিসাদগ্রস্ত মবন
িয়। রফসিুবক পহেহৈত্বদে হিবয়িাহড়ে িহি রদবখ্ অিনা িবল, রিনােহস পবে িাহড়বত্ রত্ালা িহি রপাস্ট
কোে কর্া। সু ত্ীর্জ এভাবি িযহক্তগত্ কবে রফলা রফসিুবকে সমার্বক গুরুে না হদবত্ িলবলও অিনা িহি
ত্ুবল হিনা উপলবেযও হিবয়িাহড়ে িহি রপাস্ট কোে কর্া িবল। সু ত্ীর্জ মৃত্ুযঞ্জবয়ে িাহড় আড্ডা হদবত্ য়ািাে
পবর্ মৃত্ুযঞ্জবয়ে স্ত্রী টুম্পাবক কী র্িাি রদবি ভাবি। টুম্পা রফসিুক কবে এিং ত্াবদে পহেিাবেে অবনকবক
রৈবন। রস হিবয়িাহড়ে হিষবয় রয়োশ্ন কেবল অিনাে হদবকে রকাবনা আত্মীবয়ে নাম িলবি িবল হঠক কবে
ক্লান্ত সু ত্ীর্জ। িাস্তি র্ীিবনে হদনাহত্পাত্ কোই নয়; ‘ভােৈুয়াল’ র্গবত্ে ‘স্টযাটাস’ রমনবটন কোও ত্াে
কাবি হৈন্তাে হিষয় িবয় পবড়। ত্াে অিসন্ন হৃদবয়ে পহেৈয় হদবত্ হগবয় গল্পকাে গবল্পে রশবষ র্ানান:
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“সু ত্ীর্জ রর্াবে রর্াবে িাুঁবট। রফসিুক একটা সমার্। রসই সমার্ রর্বক সু ত্ীর্জ এখ্ন দূ বে ৈবল রয়বত্
ৈায়।”১২
‘ভােৈুয়াল’ র্গবত্ে কাহঠনয অবনকবেবি মানু ষবক হিধ্বস্ত কবে। সু ত্ীর্জ রসহট অনু ভি কবেবি। িত্জমান
সমাবর্ হনহদ্বজিভাবিই িলা য়ায় রয়, রিহশেভাগ মানু ষই শাহন্ত রখ্াুঁবর্ ‘ভােৈুয়াহলহট’রত্। সু হিিা এখ্াবন রয়,
ৈাইবল রয়োকাশ কবো নত্ুিা রগাপবন র্াবকা। সত্যত্া য়াৈাইবয়ে সমসযা রনই। হকন্তু হিবিকসম্পন্ন িবল এবত্
সমসযা িওয়াটা স্বাভাহিক। হিশ শত্বকে কহি িবলহিবলন –
“আহম ক্লান্ত রয়োাণ এক, ৈাহেহদবক র্ীিবনে সমুদ্র সবফন”১৩
আে সাম্প্রহত্ক সমবয়ে সমাবলাৈক িবলন – “হশল্পী সমবয়ে কাবি দায়িদ্ধ।”১৪
সমবয়ে রয়োহত্ এই দাহয়েবিাি রর্বকই দুই গল্পকাে িত্জমান সমবয়ে সাম্প্রহত্ক ভািনাে আিেবণ
মিযহিবত্তে সু খ্কবল্পে কবয়কহট মুিূত্জ ও ত্াে রয়োহত্িন্ধকত্াে দুহট পৃর্ক আখ্যান েৈনা কবেবিন। এসমবয়
দাুঁহড়বয় এসি মুিূত্জ সন্ধান ও ত্াবদে রয়োাহপ্তে পবর্ে রয়োহত্িন্ধকত্াকগুহলবক ত্রদনহন্দন র্ীিবনে অঙ্গ কবে
হনবয় ৈলবি সমার্; না হক ত্াে রর্বক রিবোিাে নত্ুন পবর্ে সন্ধান কেবি – রস হসদ্ধান্ত পাঠবকে ত্র্া
সমাবর্ে। ত্বি এহট মবন োখ্বত্ িবি রয়, সময় সি রেবিই উন্নহত্বক স্বীকাে কবে। গল্প দুহটবত্ িহু
ইংবেহর্ শবেে িযিিাে রয়োাগ্রসেত্ােই লক্ষ্মণ। ফবল ‘ভােৈুয়াহলহট’রক সঙ্গী কেবলও এে গ্রাস রর্বক
হনবর্বক মুক্ত োখ্াে হৈন্তাও মানু ষবক কেবত্ িবি। ‘ভােৈুয়াল’ র্গৎ সিজাংবশ েহত্কােক এই িােণাও
ভুল। ত্াে ভাবলা হদকগুহলবক কাবর্ লাহগবয় এহগবয় য়াওয়াই মানিসমাবর্ে কত্জিয।
ত্র্যসূ ি
১. োয়বৈৌিুেী রগাহপকানার্। দুই হিশ্বয়ু বদ্ধে মিযকালীন িাংলা কর্াসাহিত্য। রদ’র্ পািহলহশং। কলকাত্া।
রয়োর্ম রয়োকাশ ১৩৮০। ত্ৃত্ীয় সংস্কেণ। পৃ.২৪১
২. মুবখ্াপািযায় কৃবষ্ণন্দু। সময়। শােদীয়া রদশ। রয়োদীপ্ত হিশ্বাস। কলকাত্া। ১৪২৩। পৃ.১৩৯
৩. ত্বদি, পৃ.১৪০
৪. ৈক্রিত্জী কৃষ্ণরূপ। িাংলা কর্াসাহিবত্য মবনাহিবেষণ। পুষ্প রয়োকাশনী। কলকাত্া। ১৯৯৯। রয়োর্ম পুষ্প
সংস্কেণ। পৃ.১৪৮
৫. মুবখ্াপািযায় কৃবষ্ণন্দু। সময়। শােদীয়া রদশ। রয়োদীপ্ত হিশ্বাস। কলকাত্া। ১৪২৩। পৃ.১৪১
৬. হমি শম্ভু। গভজিত্ী িত্জমান। আনন্দ পািহলশাসজ রয়োাইবভট হলহমবটড। কলকাত্া। ১৪০০। রয়োর্ম সংস্কেণ।
পৃ.১১৪
৭. মুবখ্াপািযায় কৃবষ্ণন্দু। সময়। শােদীয়া রদশ। রয়োদীপ্ত হিশ্বাস। কলকাত্া। ১৪২৩। পৃ.১৪৪
৮. িবন্দযাপািযায় সঙ্গীত্া। সু খ্ী সু খ্ী খ্ড়কুবটা। শােদীয়া রদশ। রয়োদীপ্ত হিশ্বাস। কলকাত্া। ১৪২৩। পৃ. ১৪৬
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 103
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৯. ত্বদি, পৃ.১৪৭
১০. অহিকােী গুরুপদ। রলখ্বকে কর্া রর্বক গৃিীত্ ত্র্য, (এই সমবয়ে িাংলা আখ্যান), হদয়া
পািহলবকশন। কলকাত্া। রয়োর্ম রয়োকাশ ২০১৪
১১. িবন্দযাপািযায় সঙ্গীত্া। সু খ্ী সু খ্ী খ্ড়কুবটা। শােদীয়া রদশ। রয়োদীপ্ত হিশ্বাস। কলকাত্া। ১৪২৩। পৃ. ১৪৭
১২.ত্বদি
১৩. দাশ র্ীিনানন্দ। নাম কহিত্াে অংশহিবশষ, িনলত্া রসন। হসগবনট ররয়োস। কলকাত্া। ১৩৮৮। ষষ্ঠদশ
হসগবনট সংস্কেণ। পৃ.৯
১৪. অহিকােী গুরুপদ। রলখ্বকে কর্া রর্বক গৃিীত্ ত্র্য, (এই সমবয়ে িাংলা আখ্যান), হদয়া
পািহলবকশন। কলকাত্া। রয়োর্ম রয়োকাশ ২০১৪
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‘দুই নােী’: দুই সত্তা
রলখ্ক-পহেহৈহত্

হিদুযৎ মিল
গবিষক (এম.হফল.), িাংলা হিভাগ , হিদযাসাগে হিশ্বহিদযালয়
অহত্হর্ অিযাপক, িিেমপুে গালজস কবলর্, িিেমপুে
পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােসংবেপ
নােীর্ীিবনে রূপকাে আশাপূ ণজা রদিী সাবড় হত্য়াত্তে িিবেে সাহিত্য সািনায় ত্াুঁে এক একহট গবল্প ত্ুবল
িবেবিন নােীে র্ীিবনে নানান সমসযাবক। রিাবটাগল্প হিল ত্াুঁে রয়োর্ম ররয়োম। আে রিাবটাগবল্পই ঘবটবি ত্াুঁে
সিজাহিক হসহদ্ধ। হত্হন ৈাে রদওয়াবলে মবিয রর্বক নােীবক রদখ্বলও গবল্প নােীবক মুহক্ত হদবয়বিন িৃ িত্তে
রেবি। রয়োবত্যকহদন আমো রয় সমস্ত নােীবক রদহখ্ িা দীঘজহদন িবে রয় সমস্ত নােীে সবঙ্গ িাস কহে ত্াবদে
সিটুকু হকন্তু আমো রকাবনাহদনই র্ানবত্ পাহে না িা র্ানাে রৈষ্টা কহে না। আমাবদে রৈনা র্ানাে িাইবেও
নােীে আে এক সত্তা েবয়বি, রয় সত্তাে িহিুঃরয়োকাশ সিসময় ঘবট না, মাবে মাবে ত্াুঁে রদখ্া পাওয়া য়ায়।
ত্খ্ন মবন িয় আহম এত্হদন রয় নােীবক র্ানত্াম িা হৈনত্াম, ত্াুঁে সিটাই র্াহন িবল আত্মোঘা রিাি
কেত্াম রসই নােীে মবিয িাসকােী অপেসত্তাে রয়োকাশ রদবখ্ আমাবদে হিহস্মত্ িবত্ িয়। হঠক এমনই
উপলহি িবয়বি সু নন্দাে স্বামীে। হত্হন আহিষ্কাে কবেন রয়োহত্হদবনে রৈনা সু নন্দাে অন্তোবল িাসকােী আে
এক সু নন্দাবক। এইভাবিই গল্পহট শেীেী দুই নােীে গল্প না িবয় এক নােীে মবিয িাসকােী নােীে দুই
সত্তাে রয়োকাবশে গল্প িবয় উবঠবি।
সূ ৈকশে
দুই নােী, দুই সত্তা, অবৈনা নােী, আেিয উপনযাস।
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‘দুই নােী’: দুই সত্তা
হিদুযৎ মিল
হিংশ শত্ােীে হিস্ময় িলা রয়বত্ পাবে আশাপূ ণজা রদিীবক (১৯০৯-১৯৯৫)। রয়োায় সাবড় হত্য়াত্তে িিবেে
সাহিত্যসািনায় শুিুমাি রিাবটাগল্প েৈনা কবেবিন িার্াে রদবড়ক। শুিু সংখ্যাহিবকযই নয়, হিষয় ত্রিহৈবিযও
ত্া আমাবদে হিস্ময় উবদ্রক কবে। িার্াে রদবড়ক গবল্পে মবিয রকার্াও রনই পুনোিৃ হত্ত, রনই অনু কেণ,
আবি রমৌহলকত্াে স্বােে। রয় রলহখ্কা িাে িাে িবলবিন,
“আহম কখ্বনা আমাে র্ানা র্গবত্ে িাইবে রকার্াও পা রফলবত্ য়াই না এিং আমাে রসই র্গৎহট
এবকিাবে ৈাে রদওয়াবলে মবিয সীমািদ্ধ। ত্িু ত্াে মবিয রদবখ্ ৈবলহি হক অফুেন্ত র্ীিন ত্রিহৈিয। কী
হিহৈি সি ৈহেি!”১
আশাপূ ণজা রদিীে গল্প পড়বলই রিাো য়ায় সহত্যই কত্ হিহৈি ৈহেিবক হত্হন ত্ুবল এবনবিন ত্াুঁে র্ানা
র্গৎ রর্বক। শুিু ত্াই নয়, রিাবটাগল্প েৈনাে রয়োহত্ ত্াুঁে রয় হিবশষ আকষজণ েবয়বি রস কর্াও রগাপন
োবখ্ন হন। হত্হন হিহভন্ন সাোৎকাবে এিং েৈনায় িােিাে কবে রসই কর্া িবলবিনও। আমো নীবৈ ত্াে
একটা ত্াহলকা ত্ুবল িেবত্ পাহে।
১। রিাবটাগল্পই আমাে ‘রয়োর্ম ররয়োম’।২
২। িড়বদে র্বনয রিাবটাগল্প রলখ্াে পে- উপনযাস। উপনযাস িবচ্ছ আমাে পেিত্জী ভাবলািাসা।৩
৩। উপনযাস আমাবক অবনকটা রয়োহত্ষ্ঠা এবন হদবয়বি। ত্িু রিাবটাগবল্পে উপবেই আমাে পেপাত্।৪
৪। আমাে মবন িয় উপনযাস রলখ্া রয়ন একটা ‘কার্’ আে রিাবটাগল্প রলখ্াটা িবচ্ছ আনন্দ।...ওবত্
রকাবনা কাঠখ্ড় রপাড়াবত্ িয় না। আপহনই িবয় ওবঠ।৫
৫। আমাে রিাবটাগবল্পে িইগুহলই আমাে রিশী হরয়োয়।৬
কাঠখ্ড় না পুহড়বয় আপহনই িবয় ওঠা গবল্পে মবিয হত্হন রয় কত্ হিহৈি আে অসংখ্য ৈহেি অিন কবেবিন
ত্াে পহেৈয় হনবত্ রগবল হিস্মবয় অহভভূ ত্ িবয় রয়বত্ িয়। ত্াুঁে েহৈত্ গবল্প নােীে কর্াই রিহশ। ত্িুও
পড়বত্ হগবয় রকার্াও মবন িয় না রয় হত্হন একই কর্াে কৈকৈাহনবত্ ভহেবয় রেবখ্বিন পৃষ্ঠা। হত্হন কখ্বনা
েে ৈহড়বয় গল্প িলবত্ িবসন হন রয়মনহট রদবখ্বিন রত্মন কবেই ত্াুঁবক এুঁবকবিন। আে ত্াুঁে গবল্পে
সিবৈবয় িড় হিবশষে িবচ্ছ রয় িাইবেে ঘটনাে র্হটলত্া রনই য়া আবি ত্া িবচ্ছ ৈহেবিে মনস্তবেে
রয়োকাশ। হত্হন হৈিা রদিবক এক সাোৎকাবে র্ানান“িহির্জীিবনে র্হটলত্াে র্ট খ্ুলবত্ রৈষ্টা কহেহন। অর্জাৎ আমাে রলখ্া রয়োিানত্ মনস্তেমূ লকই।
ঘটনািহুল রত্মন নয়।”৭
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আশাপূ ণজা রদিীে রিাবটাগবল্পে একহট হিবশষে িবচ্ছ রয় হত্হন গল্প শুরু কেবিন উত্তমপুরুবষে
কর্নেীহত্বত্, আে কর্ক িবচ্ছন একর্ন পুরুষ। হকন্তু গল্প একটু এবগাবত্ই রদখ্া য়ায় রয় রস রয়োিান নয়
ত্াুঁে পত্নী িা পহেিাবেে অনয রকউ রসই গবল্পে রয়োিান হনয়ন্তা। উদািেণ হিবসবি উবিখ্ কেবত্ পাহে
‘অিলা’, ‘হিপদ আে কাবক িবল’, ‘দুই নােী’ ইত্যাহদ গবল্পে কর্া। ত্াুঁে গবল্পে আে একটা হিবশষে িবচ্ছ
ঘটনা নয়, ৈহেিই ত্াুঁে গবল্পে রয়োিান অিলম্বন এিং রিহশেভাগ রেবি নােী ৈহেিই রয়োিান অিলম্বন।
নােীবক আমো র্ননী, র্ায়া, কনযা, ররয়োয়সী, রয়োমুখ্ সম্পবকজ আিদ্ধ রদহখ্। হত্হন ত্াবদেবক রসইভাবিই
রদবখ্বিন হকন্তু রসখ্াবনই রশষ নয় ত্াে িাইবেও রয় ত্াবদে মবিয এক হিবশষ সত্তাে পহেৈয় েবয়বি
ত্াবকই গবল্প রয়োকাশ কবেবিন। “আমাে সাহিত্য হৈন্তা’য় হত্হন রসকর্াই িবলবিন। এখ্াবন ত্াে একটু অংশ
ত্ুবল িেলাম।–
“...অনু ভি কবেহি এই র্ানা র্গবত্ে মবিযই েবয়বি অনন্ত অর্ানা েিসয, অনু ভি কবেহি মানু বষে
য়ত্টুকু রদখ্া য়ায়, রসইটুকুই ত্াে সি নয়, রয়টা রদখ্া য়ায় না রসটা অবনকখ্াহন, রসই অবনকখ্াহনটাই ত্াে
র্ীিন আে হর্জ্ঞাসাে হনেন্তে দ্বে। কােণ রস র্াবন না, রস শুিু ত্াে পহেবিবশে কাবিই অসিায় নয়,
অসিায় আপন হৈত্তিৃ হত্তে কাবিও। র্াবন না ত্াে অিবৈত্ন সত্তা কীভাবি ত্াে রৈত্ন সত্তাবক পহেৈাহলত্
কবে ৈবল, র্াবন না মাকড়সাে মত্ই রস অহিেত্ হনবর্বক হঘবে র্াল েৈনা কবে হনবর্বকই িন্দী কবে
ৈবলবি। এবদে কর্াই আহম হলবখ্ ৈবলহি। িালযকাল রর্বক আমাে হিহস্মত্ অনহভজ্ঞ দৃ হষ্টে সামবন রয়ন িঠাৎ
িঠাৎ এক েিসযবলাবকে র্ানালা খ্ুবল পবড়বি, উবন্মাহৈত্ িবয় পবড়বি—মানু বষে এই অজ্ঞাত্ অন্তেবলাবকে
িহি।
অিাক িবয় রদবখ্হি য়াবক- য়া ভাহি, রস ত্া ত্ািাড়াও হকিু । রদবখ্হি, আপাত্ সামানয মানু বষে মবিযও
কত্ উচ্চ র্ীিনাদশজ, কত্ মিৎ হৈন্তা, অর্ৈ িয়বত্া কত্ রয়োহত্হষ্ঠত্ মানু বষে মবিযও কী হৃদয়নদনয। আমাে
এই উপলহি হিিৃ ত্ কেবত্ রৈষ্টা কবেহি—অর্স্র রিাটগবল্পে মবিয।”৮
আশাপূ ণজা রদিীে ‘দুই নােী’ গল্পহটবত্ রয়োিান িবয়বি ৈহেবিে অন্তুঃসত্তাে রয়োকাশ। গল্পহট ১৩৫৩ িঙ্গাবে
েহৈত্। িত্জমাবন ‘হমি ও রঘাষ পািহলশাসজ’ রর্বক রয়োকাহশত্ “গল্প সমগ্র” গ্রবেে হদ্বত্ীয় খ্বিে অন্তভুজক্ত।
গল্পহটে প্লট খ্ুিই সামানয। স্বামী-স্ত্রী দুর্বন রট্র্বন কবে রকার্াও ভ্রমবণ রিহেবয়বিন। সু নন্দাে পাশ্বিজত্জী
সিয়াহিনীহটে সবঙ্গ আলাপ রসই সূ বি য়ািীনীহটে িড়বিাবনে গল্প সু নন্দাবক রশানাবনা। আে ত্াবদে নামাে
আবগই রনবম য়াওয়া এিং ত্াবদে ৈলা। এখ্াবনই গল্প রশষ। এই সামানয প্লটবক অিলম্বন কবে গল্পকাে দুই
নােীে কবর্াপকর্ন সূ বি নােীে রয় দুই সত্তাে কর্া িলবলন গল্প রশবষে পবেও ৈলবত্ র্াবক ত্াে
অনু েণন।
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রয়োর্বমই আহস সু নন্দাে সিয়ািীনীহটে কর্ায়। কর্া সূ বি সিয়ািীনীহট র্ানায় রয় ত্াো হিবলন দুই
রিান। হত্হন রিাট। আে ‘দুর্বন’ ‘হিবলন সম্পূ ণজ হিপেীত্ রয়োকৃহত্ে’। ত্াুঁে কর্ায়“রস রয়মন পৃহর্িীে হকিু ই ৈায় না, আহম রত্মহন সি ৈাই- ঘেসংসাে, অর্জসম্পদ, রয়োািানয রয়োহত্ষ্ঠা সি
হকিু ৈাই আমাে, িাুঁৈাে মবত্া কবে িাুঁৈবত্ ৈাই। ত্াই অিেি আমাে রসই িড়বিাবনে সবঙ্গ িত্
রঠাকাঠুহক।”৯
পৃহর্িীবত্ সমস্ত মানু ষ হক ত্াুঁে উপয়ু ক্ত মূ লয পায়? পায় না। রসইেকম ত্াুঁে িড়বিানহটও পায় হন। ত্াুঁে
আবিবগে ভাবলািাসাে মূ লয রদওয়াে উপয়ু ক্ত হিল না ত্াুঁে ররয়োমাস্পদ। ত্াই িােিাে কবে ত্াুঁে হনষ্ঠুেত্ায়
রভবে পড়বত্া ত্াুঁে মন। রিাটবিানহট িুেবত্ রপবেহিল হক ৈায় হদহদে ররয়োমাস্পদ। হকন্তু য়ত্েণ হদহদ
র্ীহিত্ আবি ত্ত্েণ ত্াে রয়োবিশাহিকাে রনই। িীবে িীবে একর্াও িুেবত্ পােহিল িড়বিাবনে মবত্া
স্ববেে রদবশে মানু বষো এই মাহটে পৃহর্িীবত্ িড়ই রিমানান। ত্াই একহদন ত্াুঁবক মেবত্ িয় আে রয়োহত্ষ্ঠা
ঘবট রিাটবিাবনে।
আসবল এই গল্পাংবশে অন্তোবল লুহকবয় আবি মূ ল গবল্পে অন্তহনজহিত্ অর্জহট। সিয়ািীনীহটে িলা গবল্প
দুই রিান আে রকউ নয় ত্ােই দুই সত্তা। এহট স্পষ্ট িয় য়খ্ন রস ত্াে হদহদে সম্পবকজ িবল- “...রস রয়ন
আমােই ‘আহম’।”১০ রস য়খ্ন স্বে হনবয় আবিগ হনবয় ভাবলািাসবত্ রগবি ত্খ্ন ররয়োমাস্পবদে হনষ্ঠুেত্ায়
রভবে রগবি ত্াে মন। আে িােিাে আঘাত্ রপবত্ রপবত্ একসময় ত্াবক িত্যা কেবত্ িয়। ত্খ্ন রয়োকট
িবয় ওবঠ হিষয়িুহদ্ধ সম্পন্না ‘হসহেয়াস’ নােীসত্তাহট। য়ত্েণ পয়জন্ত না একর্বনে মৃত্ুয ঘটবি ত্ত্েণ পয়জন্ত
ৈবলবি ত্াবদে দ্বে, িড়বিাবনে সবঙ্গ ত্াে ‘রঠাকাঠুহক’ িিাে কর্াবত্ই ত্া রিশ রিাো য়ায়। হকন্তু একসময়
ত্াে রসই ররয়োমময়ী নােীসত্তাহটে পোর্য় ঘবট। ত্িুও হক মানু ষ পাবে ত্াে আর্ন্মলাহলত্ সত্তাহটবক রিবড়
হদবত্? পাবে না, ত্াে রয়োহত্ ভাবলািাসা রর্বকই য়ায়।
ররয়োমাস্পবদে উপবয়াগী কবে হনবর্বক ত্রত্হে কবে রস সি হকিু ই রপবয়বি, আদায় কবে’ হনবচ্ছ। ত্িুও
ত্াে মবন িবয়বি ত্াে এই সু খ্ িদ্মবিশ িাড়া আে হকিু ই নয়। আসবল রস রকানভাবিই ভুলবত্ পােবি না
ত্াে অপে সত্তাহটবক, রকননা ত্াে িত্জমাবনে র্ীিন একটা য়বন্ত্রে র্ীিন। এখ্াবন আবিগ, ররয়োম-ভাবলািাসা
রকাবনা হকিু েই মূ লয রনই- আবি শুিু পাওয়া, রনই রদওয়া। এই র্ীিবন রস িাুঁহপবয় ওবঠ মাবে মাবে য়খ্ন
ত্াে অপে সত্তাহট সু হপ্ত রভবে রর্বগ ওবঠ। ত্াে কর্ায়“শুিু রয়হদন োিবণে দুপুবে িৃ হষ্ট পবড় না, খ্াহল রমঘ কবে র্াবক... শুিু রয়হদন ৈলন্ত রট্র্বন সঙ্গীো
ঘুহমবয় পবড়, িাইবে ওবঠ রর্যাৎস্না রসহদন ত্াবক মবন পবড় য়ায়। রসই আমাে অহভমাহননী িড় রিানবক।
ভয়ানক মন খ্াোপ িবয় য়ায়, অহস্থে লাবগ। মবন িয় রস য়হদ রিুঁবৈ র্াকবত্া, রস য়হদ এমন কবে মুবি না

৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 108

এ কু শে র ঢে উ
সা হি ত্য

ও

সং স্কৃ হত্

হি ষ য় ক

আ ন্ত র্জা হত্ ক

অ ন লা ই ন

ISSN: 2454-7182

গ বি ষ ণা

প হি কা

( রে ফা হে ড

র্া নজা ল ,

ত্রি মা হস ক )

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

রয়ত্! মবন িয়, িয়বত্া আমাে এই সু বখ্ে িদ্মবিশ মনবক িলনা, িয়বত্া হনবর্ে মবত্া কবে রস-ই সু খ্ী
হিল।...”১১
সিয়াহিণীহট রয় গল্প সু নন্দাবক রশানায় রসহট রয় ত্ােই হনবর্ে গল্প হিল ত্া রিাো য়ায় ত্াুঁে স্বামীে
কর্াবত্ই- “য়াক্ রত্ামাে আে একটা হিদযাে পহেৈয় পাওয়া রগল—এমন মাবভজলাস গল্প িানাবত্ পাবো, রসটা
র্ানা হিল না।”১২ অর্জাৎ সিয়াহিণীহটে স্বামী ত্াুঁে এক নত্ুন সত্তাে পহেৈয় পায়। সিয়াহিণীহটে স্বামীে
কর্ায় সু নন্দা িুেবত্ পাবে- “ওই পহেৈয়টা। দু’রিান নয়—দু’র্ন। একর্বনে হভত্বে রর্বক অিেি য়াো
দ্বে কবে। য়াুঁবদে মবিয একর্নবক অিবশবষ রিবি হনবত্ িয় মৃত্ুয।”১৩
গবল্পে রয়োিান ৈহেি সু নন্দা। ত্াুঁে মবিযও েবয়বি দুই সত্তা। গবল্পে শুরুবত্ ত্াুঁবক রদবখ্ মবন িয় রস
স্বামীে খ্ুি আদবেে। ত্াুঁে সম্ববন্ধ ত্াুঁে স্বামীে িােণা - “অপোি য়ত্ই অহকহিৎকে িউক, অগ্রািয কহেয়া
উড়াইয়া হদিাে উপায় নাই, রসটা নাহক ত্াুঁে পবে অপমান। আমাে সামানয পহেমাণ অহভবয়াবগে উত্তবে
হত্হন ত্কজ কহেিন, হিত্কজ কহেবিন, রশষ পয়জন্ত ভহিষযৎ সম্ববন্ধ সত্কজ কহেয়া হদয়া হির্য়বগৌেি অর্জন
কহেবিন, এইটাই রয়োর্া!”১৪ হকন্তু ত্াুঁে এই র্ানা সি র্ানা নয়, এে িাইবেও রয় সু নন্দাে আে এক সত্তা
আবি ত্া রকাবনাহদনই র্ানাে রৈষ্টা কবেনহন হত্হন। ত্াই রিড়াবত্ য়াওয়াে সময় সু নন্দা য়খ্ন সিয়াহিণীে
সবঙ্গ কর্া িলহিল ত্খ্ন হত্হন ত্াুঁবক িােিাে কবে সািিান কবে হদবত্ রৈষ্টা কবেন। ত্াুঁে িােণা সু নন্দাে
‘মগবর্ এক রফাুঁটা িুহদ্ধ’ রনই।
সিয়াহিণীহট রনবম রগবল সু নন্দাে স্বামী র্ানায় রয় ভদ্রমহিলাহট ত্াুঁে স্বামীে ঘুবমে সু বয়াগ হনবয় সময়
কাটাবনাে র্নয আেিয উপনযাবসে গল্প রফুঁবদ হিল। হকন্তু সু নন্দা র্ানায় রয় হত্হন স্বামীে ঘুবমে অিসবে গল্প
িবলন হন, ত্াুঁবক র্াহনবয়ই গল্প িবলবিন। গল্পকর্ক আেিয উপনযাবসে কর্া িলায় সু নন্দা র্াহনবয় রদয় রয়
“শািাের্াদীো আেিয উপনযাবসে গল্প ফাুঁবদ স্বামীো ঘুহমবয় পড়বল নয়, রর্বগ র্াকবলই। ভুহলবয় মৃত্ুযবক
এড়াবত্।”১৫ এই রয়োসবঙ্গ আমো আেিয উপনযাবসে গল্পহট একটু স্মেণ কেবত্ পাহেশািহেয়া রদবখ্ রয় ত্াুঁে রয়োর্ম স্ত্রী ত্াুঁবক অহিশ্বাস কবে ত্াই হত্হন রয়োবত্যক হদন একর্ন নত্ুন নােীবক
হিবয় কবেন ও হিিাে কোে পে রয়োর্ম োবিই রমবে রফবলন, ত্াুঁবক আহিশ্বাস কোে রকাবনা সু বয়াগ রদন
না। এইভাবি হত্হন ১০০০ িার্াে নােীবক রমবে রফবলন। উহর্বেে কনযা শািাের্াদী হপত্াে ইচ্ছাে হিরুবদ্ধ
হগবয় সু লত্ানবক হিবয় কবেন। ত্বি হিবয় কোে আবগ হত্হন ত্াুঁে রিান হদনাের্াদীবক িবলন রয় সু লত্াবনে
কাবি উপহস্থত্ িবয় হত্হন ত্াুঁবক রডবক পাঠাবিন, সু লত্ান য়াবত্ আপহত্ত না কবে রস িযিস্থাও হত্হন কবে
োখ্বিন। হিবয় কবে সু লত্ান ত্াে সবঙ্গ হিিাে কবে ত্ৃপ্ত িিাে পবে রস রয়ন ত্াে সবঙ্গ রদখ্া কেবত্ ৈায়,
সু লত্ান ত্াে রসই রয়োার্জনা পূ ণজ কেবিন। ত্খ্ন রস রয়ন িবল ‘হদহদ ত্ুহম য়হদ না ঘুহমবয় র্াক ত্বি সকাল
পয়জন্ত রত্ামাে পেম আিয়জ গল্পগুহলে একটা িল, শুনবত্ আমাে খ্ুি ইচ্ছা কেবি’। ত্খ্ন হত্হন সু লত্াবনে
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অনু মহত্ হনবয় গল্প িলবত্ আেম্ভ কবেন, গল্প য়খ্ন মাোমাহে এবস রপৌঁিায় ত্খ্ন সকাল িবয় য়ায় সু লত্ান
ত্াুঁবক গল্প রশষ কেবত্ িবলন ত্খ্ন শািাের্াদী িবলন রয় এখ্ন আে সময় রনই ত্খ্ন সু লত্ান গল্প রশানাে
র্নয ত্াুঁবক পবেে হদন র্ীহিত্ োবখ্ন। ত্খ্ন শািাের্াদী পবেে োহি গল্প রশষ কবে আিাে একটা গল্প
শুরু কবেন রয়হট আবগে গবল্পে রর্বকও আকষজক। হকন্তু একই েকমভাবি মােপবর্ গল্প িন্ধ কবেন ত্খ্ন
সু লত্ান আিাে একহদন ত্াে িি রোি কবেন। এইভাবি শািাের্াদী সু লত্ানবক ১০০১ োবি ১০০০হট গল্প
রশানায়। ত্ােপবেও সু লত্ান আেও গল্প শুনবত্ ৈাইবল হত্হন র্ানান রয় ত্াুঁে আে রকাবনা গল্প র্ানা রনই।
আে এই সমবয়ে মবিয সু লত্ান ত্াুঁে ররয়োবম পবড় য়ান। রশষ পয়জন্ত সু লত্ান ত্াুঁে মৃত্ুয রোি কবেন, ত্াুঁবক
হনবর্ে কবে রনন।
এই গল্প রর্বক সু নন্দা রিাবে উক্ত সত্যহট। ত্খ্ন ত্াুঁে পহত্বদিত্াহটে মবন িয়- “আেিয উপনযাস
অিশয পহড়য়াহি-- হকন্তু সু নন্দাে মুবখ্ এমন রূপক-রঘুঁষা কর্া কখ্বনা শুহনয়াহি হকনা মবন কহেবত্ পাহে
না।”১৬ এখ্ান রর্বকই সু নন্দাে স্বামীে উপলহি িয় রয় হত্হন সু নন্দাবক এত্হদন রয়ভাবি র্ানবত্ন িা
হৈনবত্ন ত্া সম্পূ ণজ হিল না। ত্াুঁে রদখ্া সু নন্দাে মবিয রয় আবেক সু নন্দা িাস কবে হত্হন এই রট্র্ন য়ািাে
সূ বিই র্ানবত্ পােবলন। ত্খ্ন ত্াুঁে মবন িয়—“ৈাুঁবদে আবলায় সু নন্দাে মুখ্ হক নূ ত্ন রদহখ্লাম?...হনত্য
পহেৈবয়ে গিী ভাহেয়া অপহেৈবয়ে রমািময় রলাবক রক রপৌঁিাইয়া হদবয়বি ওবক? রর্যাৎস্না?”১৭ ‘একহট মৃত্ুয
এিং আে একহট’ গবল্পে শুরুবত্ই আশাপূ ণজা রদিী র্ানান “মানু ষ রৈনা সহত্যই শক্ত। রিািিয় র্গবত্ে সি
শক্ত কাবর্ে রসো িবচ্ছ মানু ষ রৈনা! একটা মানু ষবক হদবনে পে হদন দীঘজ হদন িবে রদবখ্ও র্ানবত্ পাো
য়ায় না কী েবয়বি ত্াে মবনে গভীবে।”১৮ একই েকমভাবি সু নন্দাে স্বামী দীঘজহদন ত্াুঁে সবঙ্গ িাস কবেও
ত্াুঁবক হৈনবত্ পাবে না।

আে ত্াই রত্া আমো রদহখ্ গবল্পে রশবষ গল্পকর্বকে ভাষায় গল্পকাে িণজনা

কবেবিন“শুিু রয়হদন ৈলন্ত রট্র্বনে রর্যাৎস্না নাবম, সিয়ািীো পবড় ঘুমাইয়া...রসানাে কাহঠে স্পবশজ র্াহগয়া ওবঠ
হভত্বেে ঘুমন্ত নােী।...পৃহর্িীে রলাবকে অসোবনে ভবয় আপনাে ৈাহেিাবে দুবভজদয রয়োাৈীে ত্ুহলয়া ত্ুহলয়া
রয় গহড়য়া োহখ্য়াবি হনবর্ে কিে।...িঠাৎ রদহখ্বল য়াবক হৈহনবত্ রদেী িয়।...”১৯
গবল্প আমো শেীেী দুই নােীবক রদখ্বত্ পাই িবট ত্বি রসটা রূপকার্জ িলা রয়বত্ পাবে রকন না
গল্পপাবঠ আমো িুেবত্ পাহে রয় উপহস্থত্ দুই নােীে িণজনাই গল্পকাবেে অভীষ্ট নয়, ত্াুঁে লেযহিন্দু হস্থে
হিল একনােীে মবিয িাসকােী নােীে অপে এক সত্তাে িহিুঃরয়োকাবশে। আে আমো গবল্পে রশবষ হগবয়
রদহখ্ গল্পহট রকাবনা শেীেী দুই নােীে গল্প না িবয় িবয় উবঠবি এক নােীে মবিয িাসকােী আে এক নােীে
কর্া, রয় নােী আমাবদে রয়োহত্হদবনে রৈনা র্গবত্ে িাইবে িাস কবে।
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ত্র্যসূ ি:
১। রদিী আশাপূ ণজা, আশাপূ ণজা রদিীে রিাটগল্প সিলন, ৫ম মুদ্রণ ২০০৪, নযাশনাল িুক ট্র্াস্ট, ইহিয়া
নয়াহদহি- ১৬, য়া রদহখ্ ত্াই হলহখ্
২। ত্বদি
৩। ত্বদি
৪। রদিী আশাপূ ণজা, আশাপূ ণজা রদিীে রিাটগল্প সিলন, ৫ম মুদ্রণ ২০০৪, নযাশনাল িুক ট্র্াস্ট, ইহিয়া
নয়াহদহি- ১৬, রসন নিনীত্া, ভূ হমকা
৫। ত্বদি
৬। রদিী আশাপূ ণজা, আমাে রয়োসবঙ্গ আহম, রকােক, র্ানু য়াহে-এহরয়োল, ২০০৯ রদশিন্ধুনগে, িাগুইআহট,
খ্ালিাে, কহলকাত্া-৫৯, সম্পা: রভৌহমক ত্াপস,
৭। রদিী আশাপূ ণজা, য়া-িয় ত্াই আহম হলহখ্, রকােক, র্ানু য়াহে-এহরয়োল, ২০০৯ রদশিন্ধুনগে, িাগুইআহট,
খ্ালিাে, কহলকাত্া-৫৯, সম্পা: রভৌহমক ত্াপস, পৃ-১৯২
৮। রদিী আশাপূ ণজা, য়া-িয় ত্াই আহম হলহখ্, রকােক, র্ানু য়াহে-এহরয়োল, ২০০৯ রদশিন্ধুনগে, িাগুইআহট,
খ্ালিাে, কহলকাত্া-৫৯, সম্পা: রভৌহমক ত্াপস, পৃ-২৪৭-২৪৮
৯। রদিী আশাপূ ণজা, গল্পসমগ্র ২য় খ্ি, ৈত্ুর্জ মুদ্রণ রপৌষ ১৪১৩, হমি ও রঘাষ পািহলশাসজ রয়োাুঃ হলুঃ,
কলকাত্া-৭৩, পৃ-১৪৬
১০। ত্বদি, পৃ-১৪৭
১১। ত্বদি, পৃ-১৪৭
১২। ত্বদি, পৃ-১৪৮
১৩। ত্বদি, পৃ-১৪৭৮
১৪। ত্বদি, পৃ-১৪৩
১৫। ত্বদি, পৃ-১৪৮
১৬। ত্বদি, পৃ-১৪৮
১৭। ত্বদি, পৃ-১৪৯
১৮। রদিী আশাপূ ণজা, আশাপূ ণজা রদিীে রিাটগল্প সিলন, ৫ম মুদ্রণ ২০০৪, নযাশনাল িুক ট্র্াস্ট, ইহিয়া
নয়াহদহি- ১৬, পৃ-১৩
১৯। রদিী আশাপূ ণজা, গল্পসমগ্র ২য় খ্ি, ৈত্ুর্জ মুদ্রণ রপৌষ ১৪১৩, হমি ও রঘাষ পািহলশাসজ রয়োাুঃ হলুঃ,
কলকাত্া-৭৩, পৃ-১৪৯
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নবেেনার্ হমবিে রিাবটাগবল্প িাোহল মিযহিত্ত মানস
রলখ্ক-পহেহৈহত্

রমাবিাুঃ ওিাইদুিাি ইসলাম
গবিষক, িাংলা হিভাগ
হি. আে. এ. হিিাে হিশ্বহিদযালয়, হিিাে
সােসংবেপ
আমো নবেেনার্ হমবিে গবল্প িাোহল মিযহিবত্তে হক্রয়াকলাপ হনবয় আবলাৈনায় অগ্রসে িি। নবেেনার্
হমি রলখ্াে উপাদান গুবলা রপবয় রগবিন ত্াুঁে কাবিে মানু ষগুবলাে কাি রর্বক। িস্তুত্ রয় রেহণবত্ হত্হন
অিস্থান কেবত্ন ত্ােই কর্া উবঠ এবসবি ত্াুঁে সৃ হষ্টবত্। সমার্বক রদখ্াে সু গভীে অন্তদৃ জহষ্ট, মানু ষ আে
মানু বষে িহুমাহিক সম্পকজবক েদ্ধাসিকাবে রদখ্া এিং ত্াবক হশল্পিাস্তিত্ায় ফুহটবয় রত্ালাে আিয়জ েমত্া
গল্পকাে নবেেনার্ হমিবক িাংলা সাহিবত্যে রেষ্ঠ গল্পকােবদে পয়জায়ভুক্ত কবেবি। মিযহিবত্তে স্ববেে পাবশ
স্বেভঙ্গ, অিহমকাে পাবশ আত্মরয়োত্ােণা, উচ্চাকাঙ্খাে পাবশ অিসাদ, হদ্বৈাহেত্াে পাবশ ভ্রম, হিশ্বাবসে পাবশ
অহিশ্বাস, রমািগ্রস্তত্াে পাবশ হিষণ্ণত্া, আত্মত্ুহষ্টে পাবশ অহস্থেত্া- হিশ শত্বকে হিবশষত্, স্বািীনত্াে আবগ
পবে ৈােদশক িযাপ্ত িাোহল মিযহিবত্তে োের্ীিন, সমার্র্ীিন, পাহেিাহেক র্ীিন, হৈন্তার্গৎ, রপশাগত্
অিস্থান, ত্রনহত্কত্া – এক অবর্জ সিটাই নবেেনার্ হমবিে গবল্পে উপর্ীিয।
সূ ৈকশে
িাোহল, মিযহিত্ত, মানহসকত্া, রিাবটাগল্প, নবেেনার্ হমি, সংকট, উত্তেবণে রয়োবৈষ্টা।
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নবেেনার্ হমবিে রিাবটাগবল্প িাোহল মিযহিত্ত মানস
রমাবিাুঃ ওিাইদুিাি ইসলাম
আমাবদে কাবি ‘মিযহিত্ত’ খ্ুিই পহেহৈত্ একহট শে। এই মিযহিত্তবদে অিস্থা পািাহে পবর্ে মবত্া, উপবে
উঠবত্ও কষ্ট, নীবৈ নামবত্ও কষ্ট। মােখ্াবন সরু োস্তাে মবত্া র্ীিন, য়াে িাুঁকগুবলা িোিে অবৈনা, আে
এই িাুঁকগুবলা িাবেিাবে র্ীিবনে েুুঁহক হনবয় সািিাবন রপবোবত্ িয়। মিযহিত্ত ঘবে র্ন্ম ও িড় িওয়া
অবনক অসু হিিাে। নাবম মিযহিত্ত িবলও এবদে িযহক্তে, আত্মঅিংকাে, সামাহর্কত্া, নীহত্বিাি সিগুবলাই
উচ্চমািাে। “পাবি রলাবক হকিু িবল”- এটা মিযহিবত্তেই একমাি ব্রত্িাণী। এই ব্রত্িাণীে হনহেবখ্ই
মিযহিবত্তে র্ীিনকমজ সম্পাহদত্ িবয় র্াবক।
ত্ািাড়া, মিযহিত্ত িলবত্ আমো হঠক কী িুহে ত্া আমাবদে কাবি খ্ুি একটা স্পষ্ট নয়। আহদম মানু বষে
ঘে িাুঁিবত্ রশখ্াে ত্াহগদ হিল হিত্ত। এই হিবত্তে রয়োহত্ ত্ীব্র আকষজণই মানু ষবক এহগবয় হদবয়বি। িঙ্গবদবশ
ইংবের্ আসাে আবগও হিত্তিান, মিযহিত্ত, হিত্তিীন ইত্যাহদ রেহণ হিল। য়হদও রয়োৈহলত্ ইহত্িাস অনু সাবে
আমাবদে রদবশ ইংবের্বদে েমত্া দখ্বলে কাল রর্বক ভােবত্ আিুহনক য়ু বগে সূ ৈনা িলা িয়। ১৭৫৭
সাবলে ২৩ র্ুন কলকাত্াে অদূ বে পলাশীে রয়োাবন্ত িাংলাে ভাগয হনিজাহেত্ িয়। এেপে ১৭৬৫ সাবল িাংলাহিিাবে ‘রদওয়াহন-রয়োর্া’ কায়জকে িওয়াে পে কায়জত্ ইংবের্ো এই রয়োবদবশে পহেৈালক িবয় িবস। ১৭৯৩
সাবল িলিৎ িয় ভূ হমোর্স্ব আদাবয়ে ‘হৈেস্থায়ী িবন্দািস্ত’। এই ‘হৈেস্থায়ী িবন্দািস্ত’-ই আিুহনক িাংলাে
সমাবর্ে হভহত্ত িবয় ওবঠ। িহিমৈে রলবখ্ন “১৭৯৩ সাবল রয় ভ্রম ঘহটয়াহিল এেবণ ত্ািাে সংবশািন
সম্ভি না। রসই ভ্রাহন্তে উপবে িঙ্গসমার্ হনহমজত্ িইয়াবি। হৈেস্থায়ী িবন্দািবস্তে ধ্বংবস িঙ্গসমাবর্ রঘােত্ে
হিশৃ ঙ্খলা উপহস্থত্ িওয়াে সম্ভািনা। আমো সামাহর্ক হিপ্লবিে অনু বমাদক নহি।”১
এই ভ্রাহন্তে সবঙ্গই সূ ৈনা িয় মিযহিবত্তে উত্থাবনে য়ু গ। এই রেহণ হকিু পহেমাবণ হিত্তিান- হনুঃস্ব িা
দহেদ্র নয়। মাক্সজিাবদে হদশা অনু সাবে পুহুঁ র্িাবদে অিাি স্বািীন হিকাবশে ফবল সমাবর্ রেহণ হিভাগ রিশ
স্পষ্ট ও নে িবয় ওবঠ। রয় সমার্ য়ত্ রিহশ স্তেহিনযস্ত, রস সমাবর্ মিযহিবত্তে স্থান হনণজয় ত্ত্ রিহশ
কহঠন। িত্জমান ভােত্িবষজে সমাবর্ অহত্ িনী, িনকুবিে, িনী, উচ্চমিযহিত্ত, মিযহিত্ত, হনম্নমিযহিত্ত, দহেদ্র
আে অহত্দহেদ্র এই কহট ভাবগ ভাগ কো য়ায়। এই হিভার্ন অহত্ অিশযই রস্বচ্ছাৈাে রয়োসূ ত্। দহেদ্র আে
অহত্ দহেদ্র রেহণে কর্া িাদ হদবল, উচ্চমিযহিত্ত আে হনম্নমিযহিবত্তে হিভার্ন রেখ্া রমাবটই স্পষ্ট নয়। আে
এ কােবণই এই রেহণে পহেহি রিশ িবড়া। ‘মাহিমাো রকোনী’ রর্বক অহফবসে িড়িািু, উহকবলে মহুহে
রর্বক হিৈােক মশাই, ওয়াডজ মাস্টাে রর্বক ডাক্তাে – এুঁো সকবলই মিযহিত্ত। এই মিযহিত্ত সমার্
সািােণত্ উচ্চিণজ আে কম রিহশ ইংবেহর্ ভাষাে সবঙ্গ পহেহৈত্। এুঁোই আিুহনক য়ু বগে মিযহিত্ত িাোহল
সম্প্রদায়। আমো নবেেনার্ হমবিে গবল্প এই িাোহল মিযহিবত্তে হক্রয়াকলাপ হনবয় আবলাৈনায় অগ্রসে
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 113
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িি। নবেেনার্ হমবিে গবল্প মিযহিত্ত মানস আবলাৈনাে পূ বিজ আমো নবেেনার্ হমবিে র্ীিবনে হদবক
একটু হফবে রদখ্ি। ত্াুঁে িালয র্ীিন রকবটহিল গ্রাবম। রসই অহভজ্ঞত্া রর্বক রিশ হকিু গল্প ত্রত্হে িবয়বি।
ত্াুঁে সাহিত্যর্ীিবন িবড়া পহেিত্জন ঘবট কলকাত্ায় আসাে পে রর্বক, িঙ্গিাসী কবলবর্ হি. এ. পড়বত্
আসা, এিং ৈাকহে সূ বি কলকাত্ািাসী িওয়াে ফবল ত্াুঁে সাহিত্যৈৈজা অনয খ্াবত্ ৈলবত্ র্াবক। গল্প রলখ্াে
গবল্প হত্হন িবলবিন –“সি রলাকই হনবর্ে রৈনার্ানা গহিে হভত্ে রর্বক গবল্পে উপাদান রপবয় য়ান।
আহমও ত্াে িযহত্ক্রম নই”। নবেেনার্ হমিও রলখ্াে উপাদান গুবলা রপবয় রগবিন ত্াুঁে কাবিে
মানু ষগুবলাে কাি রর্বক। িস্তুত্ রয় রেহণবত্ হত্হন অিস্থান কেবত্ন ত্ােই কর্া উবঠ এবসবি ত্াুঁে সৃ হষ্টবত্।
এেকমই হিশ শত্বকে পিাবশে দশবক রলখ্া ত্াুঁে গল্প ‘অিত্েহণকা’। এবত্ আবি স্বািীনত্া পেিত্জী
সমবয় কলকাত্াে মিযহিত্ত পহেিাবেে ঘাত্-রয়োহত্ঘাবত্ে কর্া। এই পহেিাবেে একমাি উপার্জনকােী সু ব্রত্।
হকন্তু একাে পবে সংসাে ৈালাবনা আে সম্ভিপে না িওয়ায় ৈাকহে কেবত্ য়ায় পুিিিূ আেহত্। ‘রসত্াে’এে মবত্া িবকই এবগাবত্ ৈাইবলন নবেেনার্ হমি। ত্বি নীহলমাবক পহেিাবেে িািা রপবোবত্ িয়হন, হকন্তু
পুেবনা সংস্কাবেে িািা রপেবনা আেহত্ে পবে সির্ িয়হন। আেহত্ে ৈাকহে কোে র্নয সেি িবয়হিল
সু ব্রত্, িলা িাহুলয নােী স্বািীনত্াে পবে দাুঁড়াবনাে রর্বক ত্াে কাবি রিহশ গুরুেপূ ণজ সংসাবেে রয়োবয়ার্ন।
পবে সংসাে, সন্তাবনে কর্া িবল ৈাকহে িাড়াে র্নয অহভবয়াগ কেবত্ কুহেত্ িয়হন সু ব্রত্। সংসাবে
আেহত্ে সময়াভািবক রকে কবে রগাটা পহেিাে ত্াে হিরুবদ্ধ। আেহত্ য়খ্ন সংসাবেে একমাি
উপার্জনশীল রসই মুিূবত্জ হিমাংশুিািুে কুৎহসত্ মন্তবিযে রয়োহত্িাদ কবে ৈাকহে রিবড় আসাবক হিলাহসত্া
হিবসবিই রদবখ্বি রগাটা পহেিাে।
ত্ািাড়া আেহত্-সু ব্রত্-ে মবিয দাম্পত্য সমসযাে কােণ িয়বত্া আহর্জক দুেিস্থা হকন্তু আসবল সমসযাে
রকবে েবয়বি পুরুষশাহসত্ মবনাভাি। রগাটা গবল্পে মবিয িােিাে অসোহনত্ িবয়বি নােীে। আেহত্ে
স্বািীন রকান সত্তা রনই। রকিলমাি সন্তান পালন এিং সংসােই ত্াে একমাি র্ায়গা। “ট্র্াবম িাবস িড়
রিহশ রঘাবে আেহত্। িড় রিহশ রমবশ স্ত্রী-পুরুষ সকবলে সবঙ্গ। ঘবেে রিৌ-হেবদে পবে এত্টা স্বািীনত্া হক
ভাবলা। ত্ািাড়া একা রত্া রফবল য়ায়হন রত্ামাে রমবয়বক। িাহড়বত্ আদে-য়বত্নে মানু ষ আেও না হিল, ত্া
রত্া নয়।”২
সমাবর্ে অগ্রগহত্ ঘটবলও, পুেবনা িযান-িােণা গুবলাবক সমার্ এবকিাবে অস্বীকাে কেবত্ পাবেহন।
ভােবত্ে সমার্িযিস্থায় ৈহেি অনু য়ায়ী শিবে িসিাসকােী মিযহিত্ত মানু ষ হদ্বৈােী মানহসকত্া হনবয়
ৈবলহিল। সু ব্রত্ে রসই মানহসকত্াে স্বার্জসিজস্বত্াে হশকাে আেহত্ে র্ীিন। নােীে কার্ রকিলমাি সন্তান
উৎপাদন এিং পালন এই ভািনাে িশিত্জী রকিল সু ব্রত্ িা ত্াে মা নন, সমগ্র সমার্। আেহত্ে হনর্স্ব
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র্গত্ ত্রত্হে িওয়াে সবঙ্গ দাম্পত্য র্ীিন সংকবটে রকান হিবোি রনই। িেং ত্া পেস্পে সমানু পাহত্ক।
আেহত্ে একহট মন্তিয লেণীয় –
“মহন্দোে সামানয জ্বে হক রপবটে অসু বখ্ে র্নয ত্ুহম কামাই কেবত্ পাবো অহফস?”৩
আেহত্ এখ্াবন রয়োহত্িাদ কবেবি। রয়োশ্ন ত্ুবলবি নােী-পুরুবষে অহিকাে হনবয়। হিশ শত্বকে মাোমাহে
দাুঁহড়বয় রমবট্র্াপহলটন কলকাত্াে মানু ষ সংস্কাবেে পে হনবয়বি। দাম্পত্য সমসযাে র্নয কাঠগড়ায় ত্ুবলবি
আেহত্বদে। আপাত্ভাবি কলকাত্াে িদল ঘবটবি, আিুহনকত্াবক গ্রিণ কবেবি মানু ষ, হকন্তু নােী-পুরুবষে
সম্পবকজে রেবি ত্াো পুেবনা িােণােই অনু সেণকােী।
িীবে িীবে মানু বষে সবঙ্গ মানু বষে সম্পকজগুবলা িদবল য়াবচ্ছ। ত্াবত্ স্থান হনবচ্ছ অহিশ্বাস, স্বার্জপেত্া,
মূ লযবিািিীনত্া। আেহত্ ৈাকহে কেবত্ শুরু কবেহিল সংসাবেে রয়োবয়ার্বন। ৈাকহে র্ীিন ত্াে
িােণাগুবলাবক িদবল রদয়। ৈাকহে ত্াে কাবি সোবনে হিষয়। ত্াই হিমাংশুিািু এহডর্ (সিকমজী)-রক
অসোন কেবল ৈাকহে রিবড় আসবত্ হদ্বিাবিাি কবেহন আেহত্। এখ্াবনও সমর্জন রমবলহন পহেিাে হকংিা
সু ব্রত্ে। কােণ এখ্ন আেহত্ই একমাি রোর্গাহে। দাম্পত্য র্ীিবনে র্নয ৈাকহে িাড়বল িয়ত্ পাহেিাহেক
সমর্জন হমলত্ হকন্তু সোনবিাবিে র্নয ৈাকহে িাড়া মিযহিবত্তে কাবি হিলাহসত্া। সু ত্োং মিযহিত্ত সমাবর্ে
মূ লযবিাবিে রদউহলয়াপনাবক অনিদয দেত্ায় হনমজাণ কবেবিন নবেেনার্ হমি।
‘অিত্েহণকা’ গবল্পে মবত্াই ‘রিডহমবস্ট্রস’ গবল্পও আমো রদখ্বত্ পাই, মিযহিবত্তে ঘবোয়া সমসযা।
গল্পহটবত্ ত্রশবলন অহফবসে রকোনী, হকন্তু সংসাবেে অস্বচ্ছলত্াে কােবণ স্ত্রী সু রয়োীহত্বক ৈাকহে কেবত্ িয়।
সু রয়োীহত্ে স্কুল সেকাহে অনু বমাদনরয়োাপ্ত নয়। অনু কূল সেকাে স্কুবলে রসবক্রটাহে, ত্াে উবদযাবগই পূ িজিঙ্গ
রর্বক আসা রিশ হকিু মানু বষে আহর্জক সংস্থাবনে রেি রয়োস্তুত্ িবয়বি। ত্রশবলবনে মবন িয় স্কুবলে কাবর্ে
র্নয সু রয়োীহত্ে লািণয নষ্ট িবয় য়াবচ্ছ। আে রসই কােবণই ত্রশবলন সু রয়োীহত্বক ৈাকহে রর্বক িাড়াবত্ ৈায়।
ত্রশবলন সু রয়োীহত্ে রর্বক রিহশ রোর্গাে কবে, হকন্তু পাড়াে মবিয রস পহেহৈত্ রিডহমবস্ট্রবসে স্বামী হিবসবি।
এই স্ত্রীে পহেৈবয় হৈহিত্ িওয়াবত্ই ত্াে আপহত্ত। এখ্াবনই স্বামী-স্ত্রী সম্পবকজে মবিয দূ েে ত্রত্হে িয়।
আিাে একইসবঙ্গ অনু কূলিািুে সবঙ্গ সু রয়োীহত্ে ঘহনষ্ঠত্াবক রমবন হনবত্ পাবেহন ত্রশবলন। রয়োহত্বশাবিে
ইচ্ছাবত্ই সু রয়োীহত্ে িািী অৈজনা হমবিে সবঙ্গ পহেহৈত্ িওয়াে রৈষ্টা এিং পেীোে ফল র্াহনবয় রদওয়াে
রৈষ্টা কবেবি হকংিা রকাবনা পুেবনা িান্ধিীবদে সবঙ্গ হসবনমা য়াওয়াে কর্া রভবিবি।
ত্ািাড়া নবেেনার্ হমি ‘রিডহমবস্ট্রস’ গল্পহট পিাবশে দশবকে শুরুবত্ হলবখ্বিন। রসই সময় রদশ
স্বািীন িবয়বি, আে িাংলা দু’ভাবগ ভাগ িবয় রগবি। পূ িজিঙ্গ রর্বক আসা মানু বষে কর্াও এই গবল্প ত্ুবল
িো িবয়বি। ত্বি গল্পহটে মবিয মানু বষে র্ীিন-সংগ্রাবমে কর্া না রপবলও ত্াবদে আহর্জক সংকবটে হকিু টা
ইহঙ্গত্ পাওয়া য়ায়। অনু কূল সেকাবেে উবদযাবগ হকিু মানু বষে আহর্জক সংকট িয়বত্া হমবটবি। হকন্তু
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 115
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স্বািীনত্া এিং রদশভাবগে আবগ আমাবদে রদশসি হিশ্ব রপহেবয় এবসবি হদ্বত্ীয় হিশ্বয়ু বদ্ধে মবত্া ভয়ংকে
সময়। য়ু দ্ধকালীন সমবয় সমাবর্ে হকিু সংখ্যক মানু ষ অননহত্কত্াে সবঙ্গ হিপুল অর্জ সিয় কবেহিলয়াবদেই রয়োহত্হনহি স্থানীয় অনু কূলিািু। হয়হন হসুঁহর্ হিদযািীহর্ স্কুবলে রসবক্রটাহে। আে স্বাভাহিকভাবিই
নবেেনার্ হমবিে গবল্পও সমকাবলে িায়া পবড়হিল। ত্রশবলন-সু রয়োীহত্ ও ত্াুঁবদে ত্রিিাহিক র্ীিন ত্ৎকালীন
অর্জননহত্ক সংকবটে িাবত্ েো রপবত্ মিযহিত্ত িাোহল মহিলাো কীভাবি িাহড়ে িাইবে হগবয়হিল ৈাকহেে
কােবণ ত্াে হনদশজনই আমো গল্পগুবলাবত্ রপবয়হি।
মিযহিত্ত র্ীিবনে র্হটলত্া, আত্মরয়োিিনা নবেেনাবর্ে ‘দীপাহিত্া’ গবল্প লে কো য়ায়। ত্বি গল্পহট
‘অিত্েহণকা’ ও ‘রিডহমবস্ট্রস’ গল্প রর্বক একটু আলাদা রয়োকৃহত্ে িবলও এবত্ রসই মিযহিবত্তে ঘবোয়া
সমসযােই রয়োভাি আবি। রিবলঘাটায় হত্নখ্ানা ঘেওয়ালা পুেবনা একত্লা ভাড়ািাহড়বত্ হশহশেো সপহেিাে
র্াবক। রদশভাবগে র্নয ওপাে িাংলা রর্বক পহেিাবেে সকলবক কলকাত্ায় আসবত্ িয়। আহর্জক
কৃচ্ছসািবনে মিয হদবয় ত্াবদে হদন ৈবল। এমনই অিস্থা রয় ইবলকহট্র্ক লাইট খ্াোপ িবয় রগবলও ত্া
সাোবনাে মবত্া সংগহত্ রনই। রদশভাবগে পে িঠাৎ উিাও িবয় য়াওয়া িালযিন্ধু িীবেবনে সবঙ্গ হশহশবেে
রদখ্া িয়। িীবেন রশৌহখ্ন রিশিােী, হশহশবেে সমিয়সী িবলও রশৌহখ্ন রুহৈ েো কোয় ত্াবক অল্পিয়সী
রদখ্ায়। রস অহিিাহিত্। অনযহদবক সাংসাহেক ৈাবপ দুই সন্তাবনে িাপ িবয় হত্হেশ িিবেই রয় হশহশে িুবড়া
িবয় রগবি। হশহশবেে ঘবে আবস িীবেন। হশহশবেে হিিািবয়াগয রিান অরুণা িীবেবনে র্নয ৈা হনবয় আবস।
ৈা রদওয়াে মুিূবত্জ িাড়ী অন্ধকাে িবয় য়ায়, এই অিসবে ত্াবদে স্পশজবয়াগ ঘবট এিং কবয়কহদবনে মবিয
রসটা মন রদওয়া রনওয়াে পয়জাবয় রপৌঁবি য়ায়।
ঘবেে অন্ধকাবেে কােণ রমইবনে গিবগাল। িীবেন ত্া রদবখ্ পবেেহদন ত্া সাোিাে পহেকল্পনা রদয়।
লাইন সাোবনাে র্নয রস ৈহিশ টাকা ৈাইবল অরুণা হটউশাহনে টাকা রিে কবে রদয়। আসবল িীবেবনে
সাহন্নিয লাভই ত্াে উবেশয। পবেে হদন রয়োহত্শ্রুহত্মবত্া ভােত্ ইনহসউবেবন্সে অহফস কামাই কবে
মালপিসি কানাই নাবমে একহট রিাটবিবলবক হনবয় িীবেন িাহর্ে িয়। ইবলকহট্র্ক হমস্ত্রীে রিহশ ৈার্জ, ত্াই
কানাইবক হনবয় হনবর্ই কার্ সামবল রনবি িবল িীবেন র্ানায়। কার্ শুরুে পবে িীবেনবদে ৈা-পান হদবত্
অরুণােই ডাক পবে, এমনহক ইবলকহট্র্বকে কাবর্ সিায়ত্াে র্নযও। কানাইবক অনয কাবর্ পাহঠবয়
অরুনাবক ডাবক িীবেন। িাল্ব য়াবত্ নীবৈ পবড় না য়ায় ত্াই ত্া অরুণাে িাবত্ গুুঁবর্ হদবল ত্াবত্ কাবেে না
র্াকবলও “ত্িু সমস্ত শেীবেে হভত্ে হদবয় রয়ন হিদুযৎ রয়োিাি িবয় য়ায়।”৪ দুপুেবিলায় পহেপাহট কবে
খ্াওয়া দাওয়াে পে িীবেনো আিাে কার্ শুরু কবে। হিবকবলে হদবক ৈুল রিুঁবি ৈাুঁপাফুল েবেে শাহড় পবে
না ত্াকাবত্ই এবস অরুণা হর্বজ্ঞস কবে “আর্ সন্ধযা রিলায় এবলা জ্বলবি রত্া?”৫ এে রয়োত্ুযত্তবে িীবেন
িবল “সন্ধযা পয়জন্ত অবপো কেবত্ িবি রকন? আবলা রত্া আমাে সামবন এখ্হন জ্ববল উবঠবি।”৬ হিদুযবত্ে
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 116
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এবলা রসহদন সন্ধযায় জ্বলল না। পেহদনও িীবেন অহফস কামাই কবে হমস্ত্রীহগহে কেবত্ আবস। নত্ুন কবে
সাো ঘবেে ইবলকহট্র্বকে কার্ কবে। রস অরুণাে ঘবে িাড়হত্ একটা নীল েবেে সু ইৈ কবে রদয়। ঘহনষ্ঠ
মুিূবত্জ িীবেন অরুণাে নেম মুহঠ িাবত্ে মবিয রৈবপ িবে িবল –“মুহঠ নয়, রয়ন একমুবঠা ফুল।” অরুণা
সবঙ্গ সবঙ্গ িাত্ না িাহড়বয় রুদ্ধশ্বাবস ৈুপ কবে র্াবক। হশহশে অহফস রর্বক িাড়ী হফবে েলমবল িাড়ী রদবখ্
খ্ুহশ িয়, হকন্তু অরুণাে মুবখ্ে েলমবল ভাি আেও রিহশ কবে রৈাখ্ িাহিবয় রদয়।
এে হত্নহদন পে পাহব্লক িহলবডে হদবন হশহশে ৈােবট হসবনমাে পাস হনবয় আবস। স্ত্রী, রিান আে
িীবেবনে র্নয। অরুণাে রর্বক িীবেবনে হঠকানাে রখ্াুঁর্ হনবয় রসখ্াবন িীবেনবক পাওয়া রগল না।
িাগিার্াে কাুঁটাপুকুে রলন, হদবনে আবলািীন সযাুঁত্সযাুঁবত্ রমবটিহস্ত। একটা দের্া িন্ধ ঘে িীবেবনে িবল
র্ানা রগল। এই িাহড়বত্ িীবেন র্াকবত্ই পাবে না। এই হিশ্বাস হনবয় রিেবত্ই োস্তায় কানাইবয়ে সবঙ্গ
রদখ্া িয়। কানাই ত্াুঁবদে সবত্বো নম্বে িাহড়বত্ কমজেত্ িীবেবনে কাবি হনবয় য়ায়। িীবেবনে পেবন ময়লা
রগহঞ্জ, কপাবল ঘাম। িাহড়ে রপৌেকত্জা হশহশেবদে র্ানান রয় আর্ আে কাল হত্হন হমস্ত্রীবক িাড়াবত্
পােবিন না। িীবেন সামবনে হদবক ত্াহকবয় মুিূত্জকাল স্তি রর্বক হপিবন হফবে আিাে কাবর্ মন রদয়।
হশহশে, হমনহত্ আে অরুণা হনুঃশবে োস্তায় নাবম। এেপে গল্পকাবেে রেষময় ইহঙ্গত্িাকয “দুহদবকে
িাহড়গুহলবত্ ত্খ্ন ত্রিদুযহত্ক িাহত্ জ্ববল উবঠবি।” িাহনবয় রত্ালা হমবর্য আত্মপহেৈয় রশষ পয়জন্ত িীবেন
ির্ায় োখ্বত্ পাবেহন। সবত্যে উদ্ভাসবন ত্াে আে অরুণাে মবিযকাে ররয়োবমে সম্ভািনা অিু বেই হিনষ্ট িবয়
য়ায়। দু’হদবক িাহড়গুহলবত্ ত্রিদুযহত্ক িাহত্ র্াজ্জ্বলযমান িবলও িীবেন হমস্ত্রীে হনবর্ে অন্তুঃপুে ররয়োমাবলাবক
দীপ্ত িবয় উঠল না। গল্পহটে আবলাৈনা সূ বি হনম্নমিযহিবত্তে এই িেণ সম্পবকজ িলা য়ায় – “আিুহনক
নাগহেক আহভর্াত্য সম্পূ ণজ িযহক্তবকহেক এিং সমার্ ও সমহষ্টে সবঙ্গ ত্াে সংবয়াগ রকিল আত্মরয়োৈাবেে
মািযবম।” (হিনয় রঘাষ, কলকাত্াে সমার্, রমবট্র্াপহলটন মন, মিযহিত্ত হিবদ্রাি)।
রদশ স্বািীনত্ার্হনত্ কােবণ পূ িজিবঙ্গে মানু বষো কলকাত্ায় এবস নানা িেবণে রপশা অিলম্বন কবে
র্ীিনিােণ কবে। হকন্তু ত্াুঁবদে এই রপশাগত্ অিস্থানবক ত্াো কখ্নই রয়োকাশ কেবত্ ৈায় না। মবনে এই
িীনমনযত্া ত্াুঁবদে রয়োকৃত্ পহেৈয় রৈবপ োখ্বত্ সািায়য কবে। ত্াবদে কমজগত্ সত্যবক হমর্যা দ্বাো রেবক িদ্ম
উচ্চমনযরূবপ হনবর্বদে ত্ুবল িেবত্ ৈায়। এই িাহনবয় রত্ালা আত্মপহেৈবয়ে করুণ পহেণহত্ই আবলাৈয গবল্প
ফুবট উবঠবি।
আিাে ‘রসত্াে’ গবল্প আমো রদহখ্ আহর্জক অহনিয়ত্া মিযহিত্ত পুরুষবক িািয কবেবি ত্াে লাহলত্
সংস্কাে ভােবত্, িািয কবেবি রৈনা অভযাস িদবল নীহলমাবক অর্জ উপার্জবনে অনু মহত্ হদবত্। উপহনবিবশে
দীঘজ িায়া ক্রমশ েীণ িবয় আসবি। ভােত্িবষজে োর্নীহত্, অর্জনীহত্ে মবত্া মিযহিবত্তে র্ীিন পহেসেটাও
সিটাকীণজ, ত্াে হনিয়ত্া রনই রকার্াও। নীহলমা-সু হিমবলে গবল্প রসত্াে সম্পবকজে রয়োত্ীক – রস রসত্াে
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 117
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িয়বত্া িার্বি না আে। রসত্ােবক য়হদ আমো এ গবল্পে সাবপবে মিযহিবত্তে মবনািীণা হিবসবি রদহখ্
রিাো য়াবি গল্পহটবত্ মিযহিবত্তে অিস্থান কীরূপ।
গল্পহটবত্ রদহখ্ িুবড়া িাপ রদহশ একটা মাবৈজে অহফবস হিবসি রলবখ্ন। অসু খ্-হিসু খ্, সংসাবেে
ত্রদনহন্দন খ্েৈ হদনহদন হিবসবিে িাইবে ৈবল য়াবচ্ছ। অনূ ঢ়া দুর্নসি ি’হট ভাইবিান, রুে িৃ দ্ধ িািা-মা,
স্ত্রীবক হনবয় একান্নিত্জী পহেিাবে ত্াই সু হিমবলে ৈাকহেই ভেসা। রসই সু হিমল র্াইহসবস আক্রান্ত িবয়
কবয়ক িিে শুবয় আবি য়াদিপুবেে য়ো িাসপাত্াবলে হর-রিবড। রয়োর্ম িিে অিশয হর রিড রমবলহন।
ঔষবিে দাম, টুকটাক িাত্ খ্েৈ হমবল রয়োহত্মাবসই পুঁহৈশ-হিশ টাকা দেকাে। কলকাত্াে িন্ধুবদে কাবি
িাত্ পাত্বত্ িাহক রনই আে। ইদানীং ত্াবদে কাি রর্বক আে রস টাকা ৈায় না, ৈায় হঠকানা।
িাসপাত্াবলে ঘে ভবে উবঠবি রোগী আে ত্াবদে দশজনার্জীবদে হভবড়; ত্িু িসিাে টুলটাবক স্বামীে
রোগশয়যায় আবো কাবি রটবন, সু হিমবলে শীণজ িাত্খ্ানা হনবর্ে িাবত্ে মবিয রটবন নীহলমা িবল –
“একটা কর্া িলি শুনবি? – আবগ কর্া দাও আপহত্ত কেবি না। রেমা িউহদেই হপবসমশাই িন
সম্পবকজ, োয় সাবিি হপ এল হিশ্বাস। ত্ােই রিাট রিাট দুহট নাত্হনবক হিবকবল হগবয় গান রশখ্াবত্ িবি।
টাকা পুঁহৈবশক রত্া ওো রদবিনই, রিহশও হদবত্ পাবে।”৭
েমত্াে রয়োহত্ এই আনু গত্য মিযহিত্ত িাড়বত্ োহর্ নয়। ত্াে দীঘজ লাহলত্ সংস্কাে- ঘবেে িউ িাইবে
য়াবি? ৈাকহে কেবি? একহট পাহেিাহেক েমত্া, অনযহদবক মিযহিবত্তে সংস্কাে- একহদবক পুরুষত্াহন্ত্রক
আহিপত্য; অনযহদবক সংকীণজ র্ীিনবিাি নীহলমাবক িােিাে িািা রদয়:
“কুটুম্ব-স্বর্বনে িাহড়বত্ রশষ পয়জন্ত জ্ঞাবনে মাস্টাহেও হগবয় কেবত্ িবি রত্ামাবক?”৮
রয় শ্বশুে-শাশুহড় হিবয়ে পে মাি একহট মাবসে র্নয পুিিিূ বক মযাহট্র্কুবলশন পেীোটা হদবত্ রদনহন,
রিবলে িন্ধুবদে সবঙ্গ রমলাবমশায় আপহত্ত কবেবিন, ত্াোও হক নীহলমাবক অর্জ উপার্জবন সেহত্ রদবিন?
গয়না, িাসন- রকাসন, রর্বক আসিািপি য়খ্ন সিই রগবি, ত্খ্ন িাবত্ র্াবক মিযহিত্তত্া। িয়বত্া ত্খ্নই
সু হিমল িলবত্ পাবে, “অবনযে কাবি হভো রনওয়াে রৈবয় রত্ামাে রোর্গাে আহম সির্ভাবিই হনবত্
পােি।”৯
আনবন্দে হর্হনসবক নীহলমা আর্ রয়োবয়ার্বন লাগাবত্ ৈাইবি িাসপাত্াবলে রোগশয়যা রর্বক স্বামীবক সু স্থ
কবে িাড়ী হফহেবয় আনাই ত্াে সংকল্প। হটউশাহন কবে একটু একটু কবে টাকা সিয় কেবত্ র্াবক
নীহলমা। অঞ্জু , মঞ্জু বক রশখ্াবত্ হগবয় নীহলমা আহিষ্কাে কবে রসত্াে িাদক ত্াবদে িািা পুেন্দেবক।
শিেত্লীবত্ টযানাহেে িযিসায় ত্াুঁে খ্যাহত্ রয়োহত্পহত্তে পাবশ োয় সাবিি ৈমৎকাে ত্িলা িার্াবত্ পােবত্ন।
রিবল পুেন্দেও রসত্াবে ত্ন্ময় িন। রেকডজ, রেহডও রশানা হিদযায় নীহলমা রিহশদূ ে এবগাবত্ পাবেহন। িো
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পবড় য়ান। আত্মসোবন লাবগ না ত্াে- রকননা মাস রগবল টাকাটা ত্াে আেও র্রুহে। অর্জননহত্ক
অহনিয়ত্া মিযহিত্তবক এভাবিই রঠবল হদবয়বি সংকীণজ র্ীিনবিাবিে হদবক।
নীহলমােও ভাহে সাি হিল রসত্াে হশখ্িাে। মা-ে অসু খ্, িািাে ৈাকহে ৈবল য়াওয়া নীহলমাে রস সািবক
পূ েণ কেবত্ রদয়হন। অিবশবষ পুেন্দবেে অনু বোি, সািাবয়য নীহলমা ওস্তাদ হিবিদীর্ীে কাবি রসত্াে
হশখ্বত্ শুরু কবে - সাি িা সবখ্ে রৈবয়ও ত্াে কাবি রয়োবয়ার্ন আর্ অবনক িবড়া। “রসত্াবেে হটউশাহনবত্
শুবনহি টাকাও রিহশ পাওয়া য়ায়।”১০ রসত্াে রকনাে পয়সা রনই ত্াে। রসত্াে রকনাে র্নয নীহলমা রশষ
পয়জন্ত িাে ৈাইল পুেন্দবেে কাবি। আহর্জক অসচ্ছলত্া মিযহিবত্তে রয়োিৃ হত্তবক এভাবিই কবে ত্ুবলহিল
হনম্নগামী। স্বািীনত্াে আবগ ও পবেে আহর্জক অহনিয়ত্াও মিযহিত্তবক িািয কবেবি ত্াে মিযহিত্তত্া রর্বক
রিহেবয় আসবত্। রভবেবি রত্া অবনক হকিু পুেবনা অভযাস। স্ত্রীবক ত্াে আটবপৌবে ভাবি আটবক োখ্বত্ই
ত্াে সু খ্। নােীে অর্জননহত্ক স্বািীনত্া ও স্ব-েমত্াে হিকাবশ হিশ্বাসী নয় হিশ শত্বকে মিযহিত্ত পুরুষ।
আপন কৃহত্বে য়খ্নই নােী অর্জন কবেবি রসই স্বািীনত্া, রসই স্বাহিকাে, ত্খ্নই মিযহিত্ত পুরুষ িবয়
উবঠবি অহিশ্বাসী। আসবল অহিশ্বাস রত্া রকাবনা রয়োর্াগত্ সূ ি িা মািযম অিলম্বন কবে ৈবল না, ফবল ত্াে
গহত্ সহপজল।
নবেেনার্ হমি হিংশ শত্বকে মিযহিবত্তে কর্াকাে। রগাটা শত্ক র্ুবড়ই এই িাোহল মিযহিবত্তে
অিস্থান ক্রমরয়োসােমান। এই রয়োলহম্বত্ ও হিিহিজত্ মিযহিত্তত্াে কর্কত্ায় নবেেনাবর্ে একটা
রপৌনুঃপুহনকত্া আবি। িােিাে হত্হন সাি আে সািযাত্ীবত্ে স্খহলত্ য়ন্ত্রণাবক োকবত্ রয়োশান্ত র্ীিবনে উপে
আস্থা োবখ্ন। রস র্ীিন িয়বত্া কখ্নও খ্ুি িৃ িত্তে কযানভাস নয়- হকন্তু মাইবক্রা রলবভবলে রসই আপহত্ত
ত্ুচ্ছত্াে মবিয র্ীিবনে সন্ধান কোে হশল্প ত্াুঁে কোয়ত্ত। হকেণশিে রসনগুপ্ত িবলহিবলন –
“নবেেনার্ হমিবকই িলা রয়বত্ পাবে রসই মিযহিত্ত রেহণ র্ীিবনেই কুশলী িযাখ্যাদাত্া; এই
র্ীিনবকই হত্হন হশল্পদৃ হষ্টবত্ পহেশুদ্ধ কেবত্ রৈবয়হিবলন।”১১
পিাশ-ষাট-সত্তবেে দশক র্ুবড় রসই ক্রমরয়োসােমান মিযহিত্তত্াে রয়োস্তেবক িহুবকৌহণক হশল্পায়বন ত্াুঁে
গল্প হৈিাহয়ত্। িােলাবদবশে গ্রাম- মফুঃস্ববলে রয়োশান্ত রয়ৌর্ র্ীিবনে স্বে ত্াুঁে মিযহিত্তত্াে হশল্পায়বন
রকমনভাবি রনপর্যটান হিবসবি কার্ কবেবি ত্া আমো আবলাৈনাে রয়োয়াস কবেহি। স্মৃহত্ে সেহণ রিবয়
নবেেনাবর্ে পূ ির্
জ ীিবন হফবে য়াওয়াে রয়োত্যেত্া িয়বত্া ত্াুঁে স্মৃহত্মূ লক রলখ্া িাবদ রসভাবি রনই, হকন্তু
গবল্পে মবিয হিহভন্ন র্ায়গায় পূ িি
জ ঙ্গীয় অনু ষঙ্গ হকংিা কলকাত্াে য়ু দ্ধ ও দুহভজে হিপয়জস্ত নাগহেকত্াে রসই
সত্তা য়া পাঠকবক আকৃষ্ট কবেবি।
সু ত্োং রদখ্া য়াবচ্ছ, সমার্বক রদখ্াে সু গভীে অন্তদৃ জহষ্ট, মানু ষ আে মানু বষে িহুমাহিক সম্পকজবক
েদ্ধাসিকাবে রদখ্া এিং ত্াবক হশল্পিাস্তিত্ায় ফুহটবয় রত্ালাে আিয়জ েমত্া গল্পকাে নবেেনার্ হমিবক
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িাংলা সাহিবত্যে রেষ্ঠ গল্পকােবদে পয়জায়ভুক্ত কবেবি। মিযহিবত্তে স্ববেে পাবশ স্বেভঙ্গ, অিহমকাে পাবশ
আত্মরয়োত্ােণা, উচ্চাকাঙ্খাে পাবশ অিসাদ, হদ্বৈাহেত্াে পাবশ ভ্রম, হিশ্বাবসে পাবশ অহিশ্বাস, রমািগ্রস্তত্াে
পাবশ হিষণ্ণত্া, আত্মত্ুহষ্টে পাবশ অহস্থেত্া- হিশ শত্বকে হিবশষত্, স্বািীনত্াে আবগ পবে ৈােদশক িযাপ্ত
িাোহল মিযহিবত্তে োের্ীিন, সমার্র্ীিন, পাহেিাহেক র্ীিন, হৈন্তার্গৎ, রপশাগত্ অিস্থান, ত্রনহত্কত্া –
এক অবর্জ সিটাই নবেেনার্ হমবিে গবল্পে উপর্ীিয। য়ু বদ্ধাত্তে র্ীিবনে সােী িবয়ও হৃদয়িান, হিবিকিান
রিাবটাগল্পকাে নবেেনার্ হমি। ত্ািাড়া রমবট্র্াপহলটন মন ও মিযহিবত্তে সংকট হনবয় নবেেনার্ অবনক
গল্পই হলবখ্বিন। রসহদক হদবয় নবেেনার্ হমিবক মিযহিত্ত র্ীিবনে রূপকাে িলা রয়বত্ই পাবে।
ত্র্যসূ ি:
১। ৈবটাপািযায় িহিম। িহিবমে হিহিি রয়োিন্ধ- ‘িঙ্গবদবশে কৃষক’, ৈত্ুর্জ পহেবচ্ছদ (আইন)। সম্পাদনাভিানী রগাপাল সানযাল – রয়োজ্ঞাহিকাশ কলকাত্া – পৃ- ৭৯
২। হমি নবেেনার্। গল্পমালা ১- ‘অিত্েহণকা’ – আনন্দ পািহলশাসজ কলকাত্া- পৃ-১৩৩
৩। হমি নবেেনার্। গল্পমালা ১- ‘অিত্েহণকা’ – আনন্দ পািহলশাসজ কলকাত্া- পৃ-১২৩
৪। হমি নবেেনার্। গল্পমালা ১- ‘দীপাহিত্া’ – আনন্দ পািহলশাসজ কলকাত্া- পৃ-১৭৪
৫। হমি নবেেনার্। গল্পমালা ১- ‘দীপাহিত্া’ – আনন্দ পািহলশাসজ কলকাত্া- পৃ-১৭৫
৬। হমি নবেেনার্। গল্পমালা ১-‘দীপাহিত্া’- আনন্দ পািহলশাসজ কলকাত্া- পৃ-১৭৫
৭। হমি নবেেনার্। গল্পমালা ১- ‘রসত্াে’ – আনন্দ পািহলশাসজ কলকাত্া- পৃ-৪৩
৮। হমি নবেেনার্। গল্পমালা ১-‘রসত্াে’ – আনন্দ পািহলশাসজ কলকাত্া- পৃ-৪৩
৯। হমি নবেেনার্। গল্পমালা ১- ‘রসত্াে’ – আনন্দ পািহলশাসজ কলকাত্া- পৃ-৪৪
১০। হমি নবেেনার্। গল্পমালা ১- ‘রসত্াে’ – আনন্দ পািহলশাসজ কলকাত্া- পৃ-৪৭
১১। রসনগুপ্ত হকেণশিু , নবেেনার্ হমি, আনু ষহঙ্গক ভািনা, মাহসক িাংলাবদশ, ৪র্জ িষজ য়ু গ্ম সংখ্যা নিমদশম োকা, পৃ-৪০৩
সিায়ক গ্রে:
১। ৈবটাপািযায় সত্যৈেণ। িাংলা রিাবটাগবল্পে ক্রমহিকাশ। রয়োকাশক:হিকাশ সািু খ্াুঁ- রয়োজ্ঞাহিকাশ, কলকাত্া
২। মওদুদ আেু ল। মিযহিত্ত সমাবর্ে হিকাশ- সংস্কৃহত্ে রূপান্তে, মাওলা ব্রাদজাস, োকা-১১০০
৩। হমি অহভহর্ৎ (সম্পাহদত্)। হৃদয়ৈৈজা – হনিন্ধ সংকলন:নবেেনার্ হমি সংকলন, কাহেগে, িইবমলা
২০১৫
৪। োয় অবলাক (সম্পাহদত্)। সাহিত্যবকাষ:কর্াসাহিত্য। সাহিত্যবলাক, কলকাত্া-৬
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র্হিে োয়িাবনে রিাবটাগল্প: ররয়োহেত্ ভাষা আবন্দালন
রলখ্ক পহেহৈহত্

ওয়াহিদুজ্জামান েহন
সি হশেক, রগািেগাড়া িাই মাদ্রাসা
রপাুঃ িহেিে পাড়া, রর্লা মুহশজদািাদ- ৭৪১২৬৬
সােসংবেপ
১৯৪৭ হখ্স্টাবে রদশ হিভার্বনে পে পূ িজ পাহকস্তান (িত্জমান িাংলাবদশ)-এ োেভাষা হক িবি ত্া হনবয়
দ্বে-হমহিল–হমহট–গুহল িষজণ ইত্যাহদ রদখ্া য়ায়। ১৯৫২ হিস্টাবেে ২১ রশ

রফব্রুয়াহে োকায় োেভাষা

িাংলাে দািীবত্ িাি ও রয়োগহত্শীল োর্ননহত্ক কমজীো হমহিল কেবল ত্দানীন্তন পহিম পাহকস্থাবনে
শাসকিাহিনী গুহলিষজণ কবে। অবনবক রয়োাণ িাোয়। এই ঘটনাে পহেবরয়োহেবত্ অবনক সাহিত্য েহৈত্
িবয়বি। র্হিে োয়িান ভাষা আবন্দালনবক রকে কবে ‘সূ য়জ গ্রিণ’, ‘মিামৃত্ুয’, ‘অহত্পহেহৈত্’, ‘কবয়কহট
সংলাপ’, ‘একুবশে গল্প’ ইত্যাহদ রিাবটা গল্পগুহল রলবখ্ন। ত্াবত্ িাংলা ভাষা আবন্দালবনে র্ীিন ও
ইহত্িাবসে কর্াে রয়মন সমিয় ঘবটবি রত্মন রদশবরয়োম, মানহিকত্া, রোমযাহেক আবিগ হনখ্ুুঁত্ ভাবি ফুবট
উবঠবি। একুবশে রৈত্নায় উদ্ভাহসত্ গল্পগুহলবত্ হশল্পেবসে রয়োবয়াগ েবয়বি।
সূ ৈক শে
র্হিে োয়িান, রিাবটাগল্প, িাংলা ভাষা, ভাষা আবন্দালন, একুবশে রৈত্না।
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র্হিে োয়িাবনে রিাটগল্প: ররয়োহেত্ ভাষা আবন্দালন
ওয়াহিদুজ্জামান েহন
কর্াসাহিহত্ক ও ৈলহচ্চিকাে র্হিে োয়িান (১৯৩৫-১৯৭২) িাংলাবদবশে ত্র্া িাংলা সাহিবত্যে এক
উজ্জ্বল রয়োহত্ভা। হত্হন একর্ন রয়োখ্যাত্ ৈলহচ্চি পহেৈালক, কাহিহনকাে, হৈিনাটযকাে, হৈিগ্রািক,
োর্ননহত্ক কমজী, রয়োবয়ার্ক, সাংিাহদক, ঔপনযাহসক ও গল্পকাে, িহুমুখ্ী রয়োহত্ভাে অহিকােী এই মিান
িযহক্তহট িাংলা রিাবটাগবল্প উবিখ্বয়াগয ভূ হমকা পালন কবেবিন - ভাষা আবন্দাবলবনে ররয়োহেবত্বক রিাবটাগবল্প
ফুহটবয় ত্ুবল ।
িাংলা রিাবটাগবল্পে য়র্ার্জ েৈনা েিীেনার্ ঠাকুবেে রলখ্নীবত্ শুরু িবয় পেিত্জীবত্ হিহভন্ন আহঙ্গবক
ত্াে িযাহপ্ত ঘবট। িাংলা ভাষা আবন্দালন িাোহল র্াহত্ে কাবি এক রগৌেির্নক অিযায়। রিাবটা গবল্পে
হিষয়ও রয় িাংলা ভাষা িবত্ পাবে ত্া হিহভন্ন সমবয়ে হিহভন্ন রলখ্বকে রলখ্ায় রদখ্া য়ায়। রয়মন- শওা্কত্
ওসমাবনে ‘রমৌন নয়’, রসহলনা রিাবসবনে ‘হফবে রদখ্া’; সাইহয়দ আহত্কুিাি-এে ‘িাহস’; মীর্জা আেু ল
িাই-এে ‘আমো ফুল হদবত্ য়াবিা’; মািমুদুল িক-এে ‘রিুঁড়া ত্াুঁে’ ইত্যাহদ।
র্হিে োয়িাবনে গল্প িল – ‘সূ য়জ গ্রিণ’, ‘রসানাে িহেণ’, ‘সমবয়ে রয়োবয়ার্বন’, ‘একহট হর্জ্ঞাসা’,
‘িাোবনা িলয়’, ‘িাুঁি’, ‘নয়াপত্তন’, ‘মিামৃত্ুয’, ‘ভাোবৈাো’, ‘অপোি’, ‘স্বীকৃহত্’, ‘অহত্ পহেহৈহত্’, ‘ইচ্ছাঅহনচ্ছা’, ‘র্ন্মান্তে’, ‘রপাস্টাে’, ‘ইচ্ছাে আগুবন জ্ববলহি’, ‘কত্কগুবলা কুকুবেে আত্জনাদ’, ‘কবয়কহট
সংলাপ’, ‘রদমাক’, ‘মযাসাকাে’, ‘একুবশে গল্প’ ইত্যাহদ। এই গল্প সম্ভাবেে মবিয িাংলাভাষা আবন্দালন
হনবয় রয় গল্পগুহল হৈেস্মেণীয় ত্া িল – ‘সূ য়জগ্রিণ’, ‘মিামৃত্ুয’, ‘অহত্ পহেহৈত্’, ‘কবয়কহট সংলাপ’, ও
‘একুবশে গল্প’ ।
পূ িজ পাহকস্থাবনে (িত্জমান িাংলাবদশ) োেভাষা িাংলাে দািীবত্ ১৯৫২ হিষ্টাবে একুবশ রফব্রুয়াহে (৮ই
ফাল্গুন, ১৩৫৮ িঙ্গাে) ত্াহেবখ্ োকা হিশ্বহিদযালবয়ে িহুসংখ্যক িাি ও রয়োগহত্শীল হকিু োর্ননহত্ক কমজী
হমহিল কেবত্ কেবত্ োকা রমহডবকল কবলবর্ে কািাকাহি রপৌঁিবল পুহলশ ত্াুঁবদে উপে হনমজমভাবি গুহল
িষজণ কেবল, রিশ কবয়কর্ন হনিত্ ও আিত্ িয়। পেিত্জীবত্ আবন্দালন আেও ত্ীব্র িবয় ১৯৭১ হিষ্টাবে
ভাষাে নাবম নামাহিত্ রদশ িাংলাবদশ-এে আহিভজাি ঘবট। রয়বিত্ু সাহিত্য - সমবয়ে কর্া, সমাবর্ে কর্া
িবল, রসবিত্ু িাংলা ভাষা আবন্দালন হনবয় সাহিবত্যে আহেনা সমৃদ্ধ িবত্ র্াবক।
একুবশে রৈত্নায় সমৃদ্ধ িবয়বি গল্পকাে র্হিে োয়িাবনে গল্প।
‘সূ য়জগ্রিণ’ (১৩৬২ িঙ্গাে) গবল্পে রয়োিান ৈহেি আবনায়াে সাবিি ও ত্সহলম। এুঁো দুর্বনই একই রমবস
র্াকত্। ১৯৫২ হিষ্টাবে ভাষা আবন্দালবন অংশ হনবত্ হগবয় গুহলহিদ্ধ িবয় মাো য়ায় ত্সহলম। পহেিাবেে
একমাি উপার্জনেম িযহক্তে মৃত্ুযবত্, পহেিাবেে অনযানয সদসয ত্সহলবমে মা, রিৌ, রিান, িাচ্চাে হক িবি?
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 122
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রক রর্াগাবি ত্াুঁবদে রিুঁবৈ র্াকাে েসদ? আবনায়াে সাবিি এক িিে িবে টাকা পাঠায় ত্সহলবমে িাহড়ে
হঠকানায় ত্সহলম রসবর্। পহেিােবক র্ানবত্ রদয়হন, ত্াুঁে মৃত্ুযে সংিাদ। ত্সহলবমে স্ত্রী িাহসনাে আকুল
আহত্জে হৈহঠগুহল পবড় আবনায়াে সাবিবিে মার্াে হভত্েটা গেম িবয় উবঠ। আে মবন পবড় ত্সহলবমে
কর্া।
“একুবশে সাোোত্ এক মুিূবত্জে র্নযও ঘুবমায় হন রস। িবস িবস রপাস্টাে হলবখ্বি, অসংখ্য রপাস্টাে।
পেহদন সকাবল য়খ্ন িাইবে রিরুহচ্ছল ত্খ্ন হনবষি কবেহিবলন আবনায়াে সাবিি। আর্ রত্ামাে িাইবে
রিেবনা হঠক িবি না ত্সহলম। য়া রমর্ার্ রত্ামাে। হক কেবত্ হক কবে িসবি হঠক রনই। ত্াে ৈাইবত্ ঘবে
িবস িবস ভাষাে লড়াই হনবয় কহিত্া হলবখ্া। রসটাও একটা কার্। রস কর্া শুবনও আমল রদয়হন ত্সহলম।
ত্সহলম িবলবি আবগ ভাষাবক িাুঁৈাবত্ িবি। ভাষাই য়হদ না র্াকবি রত্া কহিত্া হলখ্বিা হক হদবয়? িবল
রিহেবয় রগবি রস। রসহদন আে রফবেহন। ত্ােপে হদন। ত্ােপে হদনও না।”১
‘মিামৃত্ুয’ গবল্প রদখ্া য়ায় ভাষাে র্নয রয়োাণ হদবয়বি শিীদ, িািাত্তে রগেবস্থে িাহড়বত্ িিে খ্াবনবকে
উপে রর্বকবি, রখ্বয়বি, কবলবর্ পবড়বি ত্িু মুখ্বৈাো রিবলহটবক রত্মন ভাবি কাবো রৈাবখ্ পবড়হন, অর্ৈ
গুহলবত্ রয়োাণ িাোবনাে পে ত্াে লাশ হঘবে হগর্হগর্ কেবি রলাবক। রদােবগাড়ায় র্ুবত্াগুবলা হনুঃশবে খ্ুবল
রেবখ্ রভত্বে েুবকহিল ওো, রয়ন রদিদশজবন এবসবি। রকউ আেু ল রকবট েক্ত হত্লক হদবয়বি পািুে
কপাবল। দু’র্ন রমবয় ৈুবলে রয়োান্তভাগ হদবয় মুবি হদবলা লাবশে পাবয়ে িুবলাগুবলা। লম্বা িাুঁবশে ডগায়
পত্াকাে মবত্া েুহলবয় হনবয়বি পাড়াে রিবলো ওে েবক্ত রভর্া র্ামাটা। মৃবত্ে খ্াটটা কাুঁবি রত্ালা হনবয়
কাড়াকাহড় রিবল ও িুবড়াবদে দবলে মবিয। শিয়ািায় রমবয়ো-মাবয়ো ফুল িু ুঁবড় মােহিল ওে খ্াহটয়া লে
কবে। ৈাবমহল রগালাপ। ের্নীগন্ধা। সাবর্ রগালাপ র্ল।
“ফুবল ফুবল আগাবগাড়া রেবক রগবলা শিীদ। ফুবলে হনবৈ ডুবি রগবলা ওে লাশটা। রদাত্ালা িাহড়ে
সংকীণজ িাোন্দা রর্বক ফুল িু ুঁবড় মােবত্ মােবত্ রক রয়ন আিয়জ মৃদু গলায় িলল, আমাবদে ভাষা রক
িাুঁৈািাে র্নয রয়োাণ হদবয়বি ও।”২
একুবশে রৈত্নায় উদগ্রীি পাড়াে সি িয়সী মানু ষ। ‘মিামৃত্ুয’

গবল্পে রয়োসবঙ্গ মািমুদুল িাসাে-এে

মন্তিয রয়োহণিানবয়াগয:
“মিামৃত্ুযে মবত্া একুবশে রৈত্নাহভহত্তক এমন একহট সার্জক গল্প িাংলা ভাষায় হদ্বত্ীয়হট আবি হকনা
সবন্দি।”৩
‘অহত্ পহেহৈহত্’ গবল্প নাহয়কা ৈহেি ট্র্হলে িািাে অসংখ্য পুস্তবক সার্াবনা লাইবব্রেী আবি। ত্াবত্ ত্াুঁে
ত্রদহনক কমপবে আট ঘণ্টা সময় কাবট। অর্ৈ েহি ঠাকুবেে গীত্াঞ্জহলে ইংোহর্ অনু িাদবক হমলটবনে
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রলখ্া একখ্ানা রেষ্ঠ উপনযাস িবল ৈাহলবয় রদয়। োহশ োহশ পুস্তক সাহর্বয় োখ্বলও ভাষা সম্ববন্ধ ভাসা
ভাসা জ্ঞাবনে পহেৈয় রমবল।
কলকাত্াে সাকুল
জ াে রোবডে উপে রেশবনে রদাকান হিল। পাহকস্তান িিাে পে দশ িিবে রয়োৈুে টাকা
আয় কবেবি। ত্াই ট্র্হল ও ত্াে িািাে পাহকস্থান রয়োীহত্ ত্ুবঙ্গ।
গবল্পে অনযত্ম রকেীয় ৈহেি আসলাম। য়খ্ন ১৪৪ িাো কােহফউ, গুহলে রয়োসঙ্গ ত্ুবল, ত্খ্ন ট্র্হলে
হনেীি রিবলবক গুহল কবে মাোটা নযায়সঙ্গত্ িবয়বি িবল দাহি কবে। ট্র্হলে িািা ত্াবত্ ঘৃবত্ অহে িষজবণে
মবত্া িবল উবঠ“এ রদবশে রিবলবমবয়গুবলা সি রগািায় রগবি। উচ্ছবন রগবি সি। নইবল ইসলামী ভাষা রিবড় হদবয়
ওই কুফুহে ভাষাে র্নয এত্ মাত্ামাহত্ রকন? কর্া ত্খ্নও রশষ িয়হন ট্র্হলে িািাে। ইসলামী রদবশ
ইসলামী ভাষাই োেভাষা িবি এবত্ রকান সবন্দি নাই। রটহিবল একটা রয়োৈি ঘুহষ পড়বলা ত্াে। রদখ্
আসলাম, আহম য়া হকিু িহল র্বো স্টাহড কবেই িহল। ... িাংলা ভাষাে হনর্স্ব ঐহত্িয িলবত্ হকিু ই রনই।
এবকিাবে নাহর্ং। নট এ হসঙ্গল ফাহদং। িািাে সবঙ্গ ত্াল হমবলবয় িলবলা ট্র্হল।”৪
দহেদ্র ঘবেে সন্তান, পূ িজ িাংলাে দামাল রিবলে সবঙ্গ িনীে আদুবে রমবয়হটে সম্পকজ আে রিহশদূ ে গড়াই
হন- অর্জননহত্ক এিং ভাষাগত্ কােবণ। িাংলা ভাষাে রয়োহত্ মমেবিাি
আসলাম ৈহেবিে মািযবম ফুবট উবঠবি।
‘কবয়কহট সংলাপ’ (রফব্রুয়াহে ১৯৭১) গবল্প হত্ন সমবয়ে হত্নহট সংলাবপে িণজনাে মািযবম
িাংলা ভাষা আবন্দালবনে স্মৃহত্–সত্তা-ভহিষযৎ সম্পবকজ আবলাকপাত্ কো িবয়বি।
উহনশ িিে আবগ পবর্ রয়োান্তবে রশানা সংলাপ রর্বক র্ানা য়াবচ্ছ—একহট স্বািীন সািজবভৌম রদশ কো
িবয়হিল সু বখ্ শাহন্তবত্ র্াকা িবি িবল। হকন্তু ওো (ত্দানীন্তন পহিম পাহকস্তাহনো) সু খ্ রকবড় হনবয়বি।
ভাইবদে রর্লখ্ানায় পুবড়বি, রর্বলে রভত্বে গুহল কবে রদশবরয়োহমকবক িত্যা কবেবি। ভাইবিানবদে রলখ্া
পড়া িন্ধ কবে হদবয়বি, ভাষাও রকবড় হনবত্ ৈায়। এে রয়োহত্িাদ িবি। ১৪৪ িাো ভাো িবি। হমহিল িল।
িেকত্, েহফক, র্ব্বােবক ওো গুহল কেবলা।
আর্বকে সংলাপ পবর্ রয়োান্তবে য়া রশানা য়াবচ্ছ — মযাগাহর্ন িাে কেবি একুবশ রফব্রুয়াহে উপলবেয—
রস র্নয ৈাুঁদা রত্ালাে হিহড়ক। হমহটং িবি। িক্তৃত্া িবি—পেবন, িায়ত্ুল, রমাকােেবম, ইহঞ্জহনয়াহেং
ইন্সহটহটউট, িাংলা একাবডমী, রেসবকাবসজ। আল্পনা আুঁকা িবি শিীদ হমনাবে।
আগামী হদবন রয় সংলাপ মুবখ্ মুবখ্ উচ্চাহেত্ িবি িবল গল্পকাবেে অনু মান—
“িিবে কত্হদন?
হত্নশ’ পুঁয়ষহট হদন।
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 124
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হত্নশ’ পুঁয়ষহট হদবন ক’টা শিীদ হদিস?”৫
‘একুবশে গল্প’রত্ ত্পুে র্ীিবনে ঘটনা পেম্পো িহণজত্ িবয়বি। োেভাষা িােলা ৈাই, দািীবত্ হমহিল
কবেহিল ত্পু সি অনযানয রয়োৈুে মানু ষর্ন। হমহিলটা িাইবকাবটজে মুবখ্ রপৌঁিবল ত্পু গুহল হিদ্ধ িয়। গুহলহট
হঠক ত্পুে কপাবলে মােখ্াবন লাবগ এিং রগাল গত্জ কবে রদয়।
উক্ত ঘটনাে ৈাে িিে পে নত্ুন কবে ত্পু আহিষ্কৃত্ িবলা। ত্বি র্ীহিত্ িবয় নয়, রস্কহলটবনে ‘স্কাল’
িবয়। ত্পুে িন্ধু োিাত্ হৈনবত্ পাবে—কপাবলে মােখ্াবন একটা গত্জ রদবখ্। ত্পুে িাুঁ পা টা একটু রিাবটা
হিল, য়া রদখ্া য়ায় রস্কহলটবন িাুঁ পাবয়ে হটহিয়া রফিুলাটা দু’ইহি রিাট।
ৈাে িিবেে িযিিাবন ত্পুে মা মাো রগবি, ত্পুে স্ত্রী রেণু অনযবক হিবয় কবেবি। হকন্তু িন্ধু োিাত্
ত্াবক মবন রেবখ্বি। খ্িে রপবয় অবনবক ত্পুে কিালটাবক রদখ্বত্ আবস। রলখ্বকে িক্তিয—
“ত্পুবক আিাে হফবে পাবিা একর্া ভুবলও ভাহিহন রকাবনাহদন। ত্িু রস আিাে হফবে এবসবি আমাবদে
মাবে। ভািবত্ আিাক লাবগ ৈাে িিে আবগ য়াবক িাইবকাবটজে রমাবড় রশষিাবেে মবত্া রদবখ্হিলাম, য়াবক
র্ীিবন আে রদখ্বিা িবল স্ববেও কল্পনা কহেহন—রসই ত্পু হফবে এবসবি।”৬
ভাষা আবন্দালনবক ররয়োহেত্ কবে র্হিে োয়িান রয় গল্পগুহল হলবখ্বিন ত্াবত্ ত্াুঁে সৃ র্নশীলত্াে
পহেৈয় রমবল। একুবশে রৈত্নায় উদ্বুদ্ধ িবয় ত্াুঁে রিাবটাগবল্পে পসাে সাহর্বয়বিন। িাংলাবদবশে আপামে
র্নসািাোণ হনর্স্ব ভূ খ্বিে র্নয রয় োর্ননহত্ক- সাংস্কৃহত্ক সংগ্রাম কবেবি, একুবশে রৈত্নাে দ্বাো ত্াে
সূ ৈনা। র্হিে োয়িান সম্পবকজ ডুঃ হুমায়ু ন আর্াদ-এে মন্তিয –
“র্হিে োয়িান সম্ভিত্ িাংলাবদবশে একমাি সাহিহত্যক য়াে উদ্ভবিে রপিবন আবি ভাষা আবন্দালন...।
য়হদ িািান্নে একুশ না ঘটবত্া ত্বি র্হিে োয়িান িয়বত্া কর্াহশল্পী িবত্ন না।”
পহেবশবষ,
“র্হিে োয়িাবনে গবল্প রমবল িািান্নে ভাষা আবন্দালবনে কর্া ভাষাে র্নয, ভাষাবক
ভাবলাবিবস িযক্ত িবয়বি, িুক ভো িযর্া।’’
ত্র্যসূ ি:
১। র্হিে োয়িান, েৈনািলী, হদ্বত্ীয় খ্ি, আিবমদ পািহলহশং িাউস, োকা- ১১০০, সপ্তম মুদ্রণ, র্ানু য়াহে,
২০১৬, পৃষ্ঠা- ১২০
২। ত্বদি, পৃষ্ঠা- ১৩০
৩। মািমুদুল িাসাে, র্ীিনীহশল্পী র্হিে োয়িান, স্টুবডে ওবয়র্ , োকা ফাল্গুন, ১৪০৪, পৃষ্ঠা- ৪৫
৪। র্হিে োয়িান, েৈনািলী, হদ্বত্ীয় খ্ি, পূ বিজাক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫০
৫। ত্বদি, পৃষ্ঠা ১৭৮।
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 125
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৬। ত্বদি, পৃষ্ঠা -২২০।
সিায়ক গ্রে :
১। র্হিে োয়িান, েৈনািলী, হদ্বত্ীয় খ্ি, আিবমদ পািহলহশং িাউস, োকা- ১১০০ (২০১৬) ।
২। আিুল িাসনাত্ সম্পাহদত্ একুবশ রফব্রুয়াহে, নয়া উবদযাগ, কলকাত্া (২০১৪)
৩। আের্ুমন্দ আো িানু , শাহিদুিা কায়সাে ও র্হিে োয়িাবনে কর্াসাহিত্য: হিষয় ও রয়োকেণ, অহনন্দয
রয়োকাশ, োকা- ১১০০ (২০০৮)।

৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 126
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ত্পন িবন্দযাপািযাবয়ে গল্প: আহদিাসী র্ীিন-আবলখ্য
রলখ্ক-পহেহৈহত্

অহেন্দম োয়
গবিষক, িাংলা হিভাগ
হিশ্বভােত্ী, পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােসংবেপ
ত্রশলর্ানবন্দে গল্প রলখ্াে শুরু কয়লাখ্াদাবনে আহদিাসী েহমক, িত্ভাগয সাুঁওত্ালবদে হনবয়। ত্াুঁে িাত্
িবেই দ্বাবোদঘাটন িাংলা সাহিবত্য আিহলক িাোে ও ত্ৎসি সম্প্রসাহেত্ িল আহদিাসী রৈত্নাে।
স্বািীনত্া পেিত্জী কর্াসাহিহত্যকবদে সৃ হষ্টবত্ আহদিাসী হৈন্তা-রৈত্নাে ক্রমসমৃহদ্ধে রূপ রদহখ্। ত্াোশিে
িবন্দযাপািযায়, িলাইৈাুঁদ মুবখ্াপযািযায়, হিভূ হত্ভূ ষণ িবন্দযাপািযায় – এুঁবদে িাত্ িবে অেণযসন্তান
আহদিাসীবদে সবঙ্গ আেও হনহিড়ভাবি পহেৈয় ঘটল পাঠক সমাবর্ে। এুঁবদে পেিত্জীকাবল এবলন সু বিাি
রঘাষ, নাোয়ণ গবঙ্গাপািযায়, েমাপদ রৈৌিুেীে মবত্া িহলষ্ঠ কর্াহশল্পীগণ। হকন্তু, অসিায়ত্া রিাি কাহটবয় উবঠ
ত্াুঁবদে রয়োহত্িাদ রয়োহত্বোবিে কেবক রসাচ্চাে িবত্ রদহখ্না। অর্ৈ, আহদিাসীো শান্ত, হনেীি, অসম্ভি
ত্রিয়জশীল হিল হঠকই; হকন্তু, রমরুদিিীন হিল না।
রসই রয়োহত্িাবদে ভাষা হনবয় এবলন আহদিাসীবদে ‘মাোং হদহদ’ অর্জাৎ ‘িড় হদহদ’ মিাবশ্বত্া রদিী। হত্হন
কলম িেবলন অহিৈাবেে হশকাে িওয়া আহদিাসীবদে র্নয। ত্াুঁে কর্াসাহিবত্য রয়োর্ম এত্ িহলষ্ঠভাবি
রয়োহত্িাবদে মুখ্ িবয় উবঠ এবলা আহদিাসী মানু বষো। মিাবশ্বত্া রদিী আহদিাসী িিনাে হিরুবদ্ধ রয় মশাল
জ্বাহলবয় হিবলন, ত্াে ভািী িািকবদে মবিয একর্ন িবলন ত্পন িবন্দযাপািযায়। ত্াুঁে গল্পভুিবন আহদিাসী
র্ীিন নানান সমসযা ও হিষবয়ে ভূ হমবত্ রয়োহত্হষ্ঠত্ িবয়বি। রয়মন আহদিাসী সমার্ িযিস্থা, ত্াুঁবদে দীনত্া,
ৈহেি, োর্নীহত্ে কাবি ত্াুঁবদে অসিায়ত্া, রিুঁবৈ র্াকাে নু যনত্ম উপাদাবনে অভাি রয়োভৃহত্ গুরুেপূ ণজ
হিষয়। সমার্ িাস্তিত্াে রয়সি য়ন্ত্রণাে হদহনহলহপগুহলবক ৈেুবগাৈে কোবত্ রৈবয়বিন রলখ্ক।
সূ ৈকশে
আহদিাসী র্ীিন, িাংলা রিাবটাগল্প, ত্পন িবন্দযাপািযায়, হিহৈি িাস্তি।
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 127
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ত্পন িবন্দযাপািযাবয়ে গল্প: আহদিাসী র্ীিন-আবলখ্য
অহেন্দম োয়
১৯৪৭ হিস্টাে হিল একািাবে স্বেপূ েণ ও স্বেভবঙ্গে কাল। এ িিবেই এবলা রদশ স্বািীবনে িাত্জা। হকন্তু
এক পোভূ ত্ হিষিবেে নযায় হব্রহটশ রয়োশাসন ত্াুঁে অহন্তম রিািলহট হদবয় রগবলা সু ৈারু িুহদ্ধমত্তাে িাহত্য়াবে
- রদশহিভাগ। এ সমবয়ে মানু ষবদে এক রৈাবখ্ হিল স্বািীনত্াে আনন্দ-অশ্রু ও ওপে রৈাবখ্ হিল স্বর্ন
িাোবনাে রিদনা।
হকন্তু িুেবত্ িবি পোিীন রর্বক স্বািীন িওয়া রৈৌকাঠ হডোবনাে মবত্া সির্ কার্ নয়। সময় নদী ত্াে
য়ন্ত্রণা, িযর্জত্া, গ্লাহন িবয় এবনহিল সাত্ৈহিশ পেিত্জী সমবয়ও। ত্াই স্বািীনত্া পেিত্জী সমবয়ে মূ ল সমসযা
িবয় উঠবলা স্বে পূ েবণে িযর্জত্া। য়া সাত্ৈহিশ পেিত্জী সাহিবত্য হিহভন্ন রূপ হনবয় এবসবি।
সাহিত্য শুিু সমার্ দপজণই নয়, সমার্ সমাবলাৈক ও সমার্ হৈন্তকও িবট। দুই হিশ্বয়ু দ্ধ মিযিত্জীকালীন
রদালাৈাল সমবয় মিযহিবত্তে পাশাপাহশ হনম্নহিত্ত এিং হনম্নিবণজে মানু বষোও কর্াসাহিবত্য স্থান রপল।
কবিাবলে রলখ্কগণ সমাবর্ে পাুঁক রঘুঁবট সম্বলিীন, অন্তযর্ মানু ষবদে সাহিবত্যে পাত্ায় অমেে রদন। ত্াুঁো
হিল মূ লত্ শহুবে িহস্তিাসী, িাোঙ্গানা, হভখ্াহেে দল। য়হদও, এই সমবয়ই ত্রশলর্ানবন্দে গল্প রলখ্াে শুরু
কয়লাখ্াদাবনে আহদিাসী েহমক, িত্ভাগয সাুঁওত্ালবদে হনবয়।১ ত্াুঁে িাত্ িবেই দ্বাবোদঘাটন িাংলা
সাহিবত্য আিহলক িাোে ও ত্ৎসি সম্প্রসাহেত্ িল আহদিাসী রৈত্নাে।
আহদিাসী শেহট িাত্াে মবত্া। আহদিাসী িলবত্ রকান একক রগাষ্ঠীবক রিাোয় না। ভােবত্ে ৈাে
শত্াহিক রগাষ্ঠী সাংহিিাহনকভাবি ত্ফহসহল উপর্াহত্ভুক্ত। আহদিাসী সম্ববন্ধ হিশদ আবলাৈনাে স্থান য়হদও
এহট নয়। ত্িু, িােণাটুকু রদিাে র্নয আমো নৃ ত্েহিদ রয়োবিািকুমাে রভৌহমক মিাশবয়ে মত্হট একিাে
রদবখ্ রনি—
“আহদিাসী অবর্জ আমো আহদম িাহসন্দা (autochthones) অর্জাৎ য়াো এককাবল এবদবশ রয়োর্ম
আহদিাসী, ত্াুঁবদে উত্তেসূ হেবদে িুহে। য়হদও আহদিাসী রকান হিোট একক রগাষ্ঠী নয়,

হিোট এই

ভােত্ভূ হমে নানা স্থবন িহড়বয় হিহটবয় হিহচ্ছন্নভাবি র্াকা অর্িা রকার্াও রকার্াও হনহিড় র্নবগাষ্ঠীে সাহমল,
িহুিাহিভক্ত ভােত্র্বনে এক অংশ, সাংহিিাহনক সূ বি ত্ফহসহলভুক্ত (scheduled) রগাষ্ঠীবদে িুবে
র্াহক।”২
য়হদও সংহিিাবন হনহদজষ্টভাবি আহদিাসীে সংজ্ঞা রদওয়া রনই। ভােত্ীয় সংহিিাবনে ৩৪২ অনু বচ্ছবদ
োেপহত্ কত্ৃক
জ রয়োৈাহেত্ ত্পহসহল উপর্াহত্ িা schedule tribe হিসাবি স্বীকৃত্ রগাষ্ঠীে মানু বসোই
আহদিাসী রূবপ হিবিৈয। ত্াহলকা হকন্তু অপহেিত্জনীয় নয়; ত্াহলকায় িােিাে পহেিত্জন লে কো য়ায়।
হব্রহটশকাল রর্বক িত্জমাবনও ত্াহলকাে পহেিত্জন ও পহেমার্জন িবয় ৈবলবি। ২০০৩ সাবল সংবশািনী হিবলে
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দ্বাো পহিমিবঙ্গ দুহট নত্ুন রগাষ্ঠী স্বীকৃহত্ লাভ কবেবি। িত্জমাবন ৪০ হট রগাষ্ঠী আহদিাসী রূবপ এ োবর্য
স্বীকৃত্। নিহনয়ু ক্ত রগাষ্ঠী দুহট িল, হলম্বু ও ত্ামাং। ভােবত্ে ওহড়শা োবর্য সিজাহিক ৬২ হট আহদিাসী
রগাষ্ঠীে মানু ষ িসিাস কবে। িাংলা কর্াসাহিবত্য আহদিাসী সমার্ র্ীিন ৈহেিবদে হিহভন্ন ভাবি-হিষবয়িযঞ্জনায় উপহস্থত্ িবত্ রদখ্া য়ায়।
স্বািীনত্া পেিত্জী কর্াসাহিহত্যকবদে সৃ হষ্টবত্ আহদিাসী হৈন্তা-রৈত্নাে ক্রমসমৃহদ্ধে রূপ রদহখ্। ত্াোশিে
িবন্দযাপািযায়, িলাইৈাুঁদ মুবখ্াপযািযায়, হিভূ হত্ভূ ষণ িবন্দযাপািযায় – এুঁবদে িাত্ িবে অেণযসন্তান
আহদিাসীবদে সবঙ্গ আেও হনহিড়ভাবি পহেৈয় ঘটল পাঠক সমাবর্ে। এুঁবদে পেিত্জীকাবল এবলন সু বিাি
রঘাষ, নাোয়ণ গবঙ্গাপািযায়, েমাপদ রৈৌিুেীে মবত্া িহলষ্ঠ কর্াহশল্পীগণ। হকন্তু, অসিায়ত্া রিাি কাহটবয় উবঠ
ত্াুঁবদে রয়োহত্িাদ রয়োহত্বোবিে কেবক রসাচ্চাে িবত্ রদহখ্না। অর্ৈ, আহদিাসীো শান্ত, হনেীি, অসম্ভি
ত্রিয়জশীল হিল হঠকই; হকন্তু, রমরুদিিীন হিল না।
রসই রয়োহত্িাবদে ভাষা হনবয় এবলন আহদিাসীবদে ‘মাোং হদহদ’ অর্জাৎ ‘িড় হদহদ’ মিাবশ্বত্া রদিী। হত্হন
কলম িেবলন অহিৈাবেে হশকাে িওয়া আহদিাসীবদে র্নয। ত্াুঁে কর্াসাহিবত্য রয়োর্ম এত্ িহলষ্ঠভাবি
রয়োহত্িাবদে মুখ্ িবয় উবঠ এবলা আহদিাসী মানু বষো। মিাবশ্বত্া রদিী আহদিাসী িিনাে হিরুবদ্ধ রয় মশাল
জ্বাহলবয় হিবলন, ত্াে ভািী িািকবদে মবিয একর্ন িবলন ত্পন িবন্দযাপািযায়।
সত্তে দশবকে কর্াকাে ত্পন িবন্দযাপািযাবয়ে র্ন্ম ১৯৪৭ হিস্টাবে িাঙ্গালাবদবশে সাত্েীোে
কলাবোয়া র্ানায়। রলখ্ক ত্াুঁে দুইমাস িয়বস এপাে িাংলায় আবসন। ১৯৭৯ সাবল ‘সমত্ট’ পহিকায়
‘িহেবণে মাংস’ গল্পহট হলবখ্ রয়োশংসা অর্জন কবেন হত্হন। ত্াুঁে ৈহিবশে উপে উপনযাস ও হত্ন শত্াহিক
গল্প েবয়বি। রলখ্বকে ‘মহুল িনীে রসবেঞ’ উপনযাসহট ৈলহচ্চবিে রূপ রপবয়বি। ‘টাুঁড় িাংলাে উপখ্যান’,
‘শঙ্খ হৈবলে ডানা’, ‘ত্রদ্বের্’ রয়োভৃহত্ ত্াুঁে হিখ্যাত্ উপনযাস। রলখ্বকে র্ীিন হিল ত্রিহৈবিযে রমাড়বক রমাড়া।
রসসি অহভজ্ঞত্াই ত্াুঁে কর্াসাহিবত্য রূপাহয়ত্ িবয় ৈবলবি ক্রমশ।
“রনশা ও রপশাে সূ বি আমাবক এবদবশে হিহভন্ন র্নবগাষ্ঠীে সবঙ্গ পহেহৈত্ িবত্ িবয়বি নানা সময়।
গল্প উপনযাস রলখ্া ৈলহিলই...”৩
আহদিাসী মানু ষবদে হনবয় রলখ্াে কর্া রয়োসবঙ্গ হত্হন িবলবিন—
“সত্তবেে রগাুঁড়াে হদবক আহম সাুঁওত্াল কহিত্াে আনু িাদ কেবত্ হগবয় রয়োর্ম অনু ভি কহে অিবিহলত্
সাুঁওত্াল র্নবগাষ্ঠীে র্ীিন রিাি, রয়োাণ রয়োাৈুয়জ এবকিাবে অনযেকম।”৪
ত্াুঁে গল্পভুিবন আহদিাসী র্ীিন নানান সমসযা ও হিষবয়ে ভূ হমবত্ রয়োহত্হষ্ঠত্ িবয়বি। রয়মন আহদিাসী
সমার্ িযিস্থা, ত্াুঁবদে দীনত্া, ৈহেি, োর্নীহত্ে কাবি ত্াুঁবদে অসিায়ত্া, রিুঁবৈ র্াকাে নু যনত্ম উপাদাবনে

৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 129

এ কু শে র ঢে উ
সা হি ত্য

ও

সং স্কৃ হত্

হি ষ য় ক

আ ন্ত র্জা হত্ ক

অ ন লা ই ন

ISSN: 2454-7182

গ বি ষ ণা

প হি কা

( রে ফা হে ড

র্া নজা ল ,

ত্রি মা হস ক )

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

অভাি রয়োভৃহত্ গুরুেপূ ণজ হিষয়। সমার্ িাস্তিত্াে রয়সি য়ন্ত্রণাে হদহনহলহপগুহলবক ৈেুবগাৈে কোবত্
রৈবয়বিন রলখ্ক। িত্জমান আবলাৈনাহটবক কবয়কহট মুখ্য ভাবগ রেবখ্ রদখ্ি আমো।
স্বার্জাবিষী মানু ষ – স্বািীনত্া পেিত্জী সমবয় সেকাে আহদিাসী উন্নয়নকবল্প রয়োৈুে অর্জ হিহনবয়াগ কবেবি।
হকন্তু আদবত্ ত্া আগুবন হঘ-সিজস্ব। কােণ, আহদিাসী শুভাকাঙ্ক্ষী মুবখ্াবশে আড়াবল লুহকবয় আবি স্বার্জাবিষী
মানু বষে দল। সকাল রর্বক কুসু মহডহি গাুঁবয় এবকিাবে সার্ সার্ িযাপাে। ইস্কুবলে রিাট মাঠটা রৈয়াে
রটহিবল সু সহজ্জত্। কােণ ‘আহদিাসী সমার্ হিষয়ক’ িক্তৃত্া সভাে আবয়ার্ন কো িবয়বি। রসখ্াবন এস হড
ও, আহদিাসী ররয়োাবর্ক্ট অহফসাে , আহদিাসী হিবশষজ্ঞ োয় িািু, আহদিাসী রলখ্ক হিিস্বান িসু , আহদিাসী
অহফসাে রদ ও মিল িািুে মবত্া িযহক্তিবগজে ৈাুঁবদে িাট িবসবি। কলকাত্া রর্বক সাংিাহদক এবসবি
অনু ষ্ঠান কভাে কেবত্। ত্াই সিাই ত্ৎপে হনবর্ে িক্তিযবক মবনাগ্রািী কবে ত্ুলবত্ এিং অনু ষ্ঠাবনে
রেপুবটশন ির্ায় োখ্বত্। মিযাবি রভার্বনে সূ স্বাদু আিাে হনবয় ত্ত্েবণ মবি ঘহনষ্ঠ আলাপৈাহেত্ায় িযস্ত
সকবল। রখ্য়াল রনই রিলা দশটা রর্বক দূ ে-দূ োন্ত রর্বক আসা অনািােী, েুিাত্জ আহদিাসীো মবিে হদবক
িাুঁ কবে রৈবয় িবস আবি।
“ডায়াবসে উপে রেকুে ত্ুলবত্ ত্ুলবত্ রদ সাবিি একটু আলাপ র্মাবত্ ৈাইবলন রলখ্ক হিিস্বান িসু ে
সবঙ্গ, িাগদাটা রিশ ররশ হিল, হক িবলন?”৫
সেকাবেে এই হিপুল অর্জিযয় রয় রকিল লেযভ্রষ্ট নীহত্ ত্া রয়োমাণ িয় আহদিাসীবদে কাবি রসহমনাে হক
ত্াে িােণায়।
“অবনবকেই মুবখ্ মুবখ্ ঘুবেবি রসহমনাে শেহট। রসহমনাে িযাপােটা হক ত্া অবনবকই র্ানবত্ ৈাইবি।
রকউ িলবি, রসহমনাে হক রকান নত্ুন পেি? রকউ িলবি, এটা হক রকান ইংহেহর্ নাম?”৬
মানু বষে কাবি মানু বষে দাম রয়োবয়ার্ন িাহত্বেবক নয়। রলখ্ক, সমার্বসিী রর্বক সেকাহে আহিকাহেক
রয়োবত্যবক রয়োবয়ার্বনে দাস। দাহেদ্রহক্লষ্ট আহদিাসীবদে কাবি কত্জিয রিাি, মানহিকত্াে রর্বকও িড় িবয় উবঠ
হনবর্ে রয়োবয়ার্নটুকু রসবে রফলা। হভন্ন হভন্ন রপশাে িযহক্ত সমাবিশ কবে রলখ্ক ত্পন িবন্দযাপািযায়
মানহিক অিেবয়ে হদকহট স্পষ্ট কবে ত্ুবলবিন।
রয়োহত্িাদী-সত্তা – হসপািী হিবদ্রাবিে (১৮৫৭) আবগ ৈুয়াড় হিবদ্রাি (১৭৬৬), রকাল হিবদ্রাি (১৮২০),
সাুঁওত্াল হিবদ্রাি (১৮৫৫) ঘবট রগবি। গণত্াহন্ত্রক ভােত্িবষজ আহদিাসীো শুিু শােীহেক নয় মানহসকভাবিও
িহলষ্ঠ িবয় উবঠহিল ক্রমশ। সেকাহে সািাবয়য হশোে সম্প্রসােণ, পহেিহত্জত্ র্ীহিকাে ফবল হশহেত্
মানু ষবদে সংস্পবশজ ত্াো আসহিল। ‘আবলাৈনা ৈক্র’ গবল্পে মাইকমযান ঈশান ৈে হদগাে র্াহত্বত্ রলািা।
হব্রহটশ রয়োশাসকগণ রলািাবদে পহেহৈহত্বত্ criminal tribe-এে স্টযাম্প রসুঁবট হদবয়হিল। দুুঃবখ্ে হিষয় এই
অমানহিক হনয়মহট রদশ স্বািীবনে ৫ িিে পে ১৯৫২ রত্ সেকাহেভাবি েদ িয়। হকন্তু মানু ষ এখ্নও
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ত্াুঁবদে রৈাে িবলই ভাবি। ঈশাবনে িক্তবিয রসই রখ্দই িো পবড়। আহদিাসী রিাদ্ধাবদে মিুময় িক্তৃত্াে
পে ঈশান মবি উবঠ িলবত্ র্াবক –
“রয়সি িািুো এখ্াবন এবয়বৈন, ত্াুঁো রকউ অফসে, রকউ িই রলবখ্ন, িইবত্ রলখ্া আবি রলািাো
রৈাে। ত্া িািুো, আহম রৈাে নই। ...সি হমবঠন হমবঠন কর্া িািুবদে। হকন্তু এইসি অফসেিািুবদে অহফস
রগবল ত্াুঁো আমাবদে আে হৈনবত্ পাবেন না।”৭
মাবঠে মবিয িাস কবে র্াকা অভুক্ত, শীণজ, কাবলা কাবলা শেীেগুবলাে হশেদাুঁড়ায় ত্খ্ন িবয় ৈবলবি
হিবদ্রাবিে হমর্।
োর্নীহত্ে ৈক্রিূ যি – গণত্াহন্ত্রক ভােত্িবষজ র্নগবণে দে িৃ হদ্ধ পাক না পাক, রভাবটে দে ক্রম ঊধ্বজমুখ্ী।
আে এই রভাবটে অনু ষবঙ্গ মানু বষে কদেও একটু আিটু িৃ হদ্ধ রপবয়বি িইহক। অত্যন্ত রয়োান্তীয় দুগজম অিবল
িসিাসকােী আহদিাসীবদে রেবি এ কর্া সনিজি সত্য, রভাবটে রিািনকাবল সার্ সার্ েি পবড় য়ায়
ৈাহেহদবক। হনিজাৈবনে হত্ন মাস সবত্বো হদন আবগ সু ন্দেপুে রর্বক িদেগঞ্জ টানা আট মাইল মোম োস্তা
িবি। ভােত্িবষজে ৩,২৮৭,৫৯০ িগজ হকহমে হিশাল ভূ খ্বি গনাে একমাি আিাদবয়াগয র্হমে পহেমাণ ৬৯
রডহসবমল। সেকাবেে এই র্নহিত্কে কাবর্ গণা মুমুজে ৈাবষে র্হমে উপবে মাহট পবড়। হনিজাৈবনে হঠক
আবগ হিপে পাহটজে রনত্া অবঘাে ভুুঁইয়া এ খ্িে লুবফ হনবয় িবল --“একটা দারুন ইসু য খ্ুুঁবর্ রিে কবেহিস িবট। ইবলকশন লড়বত্ আহদিাসীে মবত্া একটা হিষয়
এবকিাবে টহনবকে মবত্া কার্ কেবি।”৮
এেপে, গনাবক হনবয় শুরু িয় রুহলং পাহটজ আে হিবোিী পাহটজে এক ঘৃণয োর্নীহত্। গনাবক হনবয় দুই
পাহটজ লাবভে সাপলুবডা রখ্লবত্ র্াবক। রুহলং পাহটজে মহিম িািু িবলন--“ত্া রত্াে র্হম রক রদবি েযা? রত্াে এস-হড-ও িািা না অবঘাে িািা অযাুঁ? দযাখ্ রফে য়হদ ঐ অবঘাে
িািুে লযার্ িবেহিস, ত্ািবল আে র্হমটহম হকচ্ছু পাহিবন। একটা মত্জমান কলা রদি ৈুষবত্ ৈুষবত্ িাড়ী
য়াহি, িুেহল?”৯
রত্া ওহদবক অবঘােিািু শাসায়--“ত্ুই সাবপে গাবলও আদে কেহিস, িযাবেে গাবলও আদে কেহিস?”১০
অহশহেত্, ভীরু, সম্বলিীন মানু ষহট োর্নীহত্ে ঊণজনাবভ ক্রমাগত্ র্হড়বয় পবড় হনবর্ে অর্াবন্ত। হিপে
পাহটজে রনত্া অবঘােিািু হিষয়হটবক হনবয় োর্ননহত্ক ফায়দা লুঠবত্ য়খ্ন িযস্ত, ত্খ্ন পিাবয়বত্ে কাবর্ে
েহমক লাইন রর্বক ত্াবক রিে কবে রদওয়া িয়, হিপে পাহটজে সািায়য রনওয়াে অর্ুিাবত্। োর্নীহত্ে
র্াুঁত্াকবল এভাবি অনািােী, কমজিীন গনা হনহষ্পষ্ট িবত্ র্াবক।
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গবল্পে অহন্তবম রদহখ্ অবঘােিািু গনাবক হমহিবলে সামবন রেবখ্বিন, হমহিবলে ওহদবক রুহলং পাহটজে
রলাক। সি হমহলবয় রয়োায় িার্াে খ্াবনক রলাক। SDO মােমুখ্ী দুই দলবক শান্ত কোে িযর্জ রয়োয়াবসে পে,
অিবশবষ গুহল ৈালািাে হনবদজশ রদন। রশবষ রদখ্া য়ায় সমগ্র হমহিবল রকিল গনা গুহল রখ্বয় মবে পবড়
আবি। গল্পহট হকন্তু এখ্াবনই রশষ নয়। একমাহিক নয় িহুমাহিক িযঞ্জনা সৃ হষ্ট রলখ্বকে সির্াত্ ত্রশলী।
রশষ পহেবিবদ রলখ্ক িু ুঁবয় রগবিন িত্জমান সমবয়াপবয়াগী মমজস্পশজী হিষয়হটবক—
“সু ন্দেপুবেে পবর্ এিাে আেও হমহিল। হমহিবলে সামবন েবয়বি একটা শিবদি। ... হমহিল রদখ্াে
র্নয রিশ হভড় র্বমহিল োস্তাে দুিাবে। হভবড়ে মবিয রর্বক রস েকমই একর্ন হর্জ্ঞাসা কবে
আবেকর্নবক, রক মবেবি রে, কাে মড়া? ... একর্ন উত্তে হদল, ঐ রয় গনা না হক গণপর্, না হক গণত্ন্ত্র,
হক রয়ন নাম রলাকটাে-”১১
োর্নীহত্ে ৈক্রিূ যবি মৃত্ িত্ভাগয মানু ষহট রিুঁবৈ রর্বকই নয়, মৃত্ুযে পবেও ঘৃণয োর্নীহত্ে হশকাে
িল। রলখ্ক গনাে মৃত্বদিবক গণত্বন্ত্রে শিবদবিে সবঙ্গ ত্ুলনা কবে ভােত্ োবেে িযর্জত্াে হদকহটবক
রৈাবখ্ আেু ল হদবয় রদহখ্বয় হদবত্ রৈবয়বিন। রয়খ্াবন গণত্ন্ত্র, অহিকাবেে সামযেো, এসিই রয়ন
সাংহিিাহনক রশৌহখ্নত্া মাি।
র্ীহিকা – র্ীহিকা ও র্ীিন ওত্বরয়োাত্। রিুঁবৈ র্াকাে খ্েৈ আবস র্ীহিকাে মািযবম। কাহয়ক েম
আহদিাসীবদে আবয়ে মূ ল উৎস। ত্াে র্নয মৃত্ুযে েুুঁহক হনবত্ও রদখ্া য়ায় ত্াবদে। এমন র্ীিনমেবণে
র্ীহিকা রদহখ্ ‘িনর্’, ‘িহেবণে মাংস’-এে মবত্া গবল্প। মংলা, নয়ন, িুবড়া, গদািেো সু ন্দেিবনে গহিন
অেবণয ‘র্ঙ্গল কাটাইবয়ে’ কার্ কবে। এবদে িবল ‘মউহল’। ‘িনর্’ গবল্প মঙ্গলা এিং ‘িহেবণে মাংস’ গবল্প
গদািেবক র্ঙ্গবল কাঠ কাটবত্ হগবয় িাবঘে মুবখ্ রয়োাণ িাোবত্ রদহখ্। আিাে এে হিপেীবত্ ‘আবলাৈনা ৈক্র’
গবল্প মিু হসং, োর্কুমাে িাুঁসদাবদে পায়। ত্াুঁো স্কুবল হশেকত্া কবে। য়া হশো সম্প্রসােণ, সংেেবণে
সু ফবলে হদকহটবকই হৈহিত্ কেবি। ত্বি সেকাহে অপহেণামদহশজত্াে হশকাে িবত্ িবয়বি আহদিাসীবদে।
‘আই আে হড হপ’ গবল্প দাহেদ্রযদূ েীকেণবিত্ু আই আে হড হপ রয়ার্না ৈালু কো িবয়বি। িাহত্মপুবেে
রয়োহ্লাদ রিম্রম রয়ার্নাে আওত্ায় আবস। হত্ন িার্াে টাকা সেকাহে অনু দান, হত্ন িার্াে টাকা িযাি রলান।
সমবয় শুিবত্ িবি। ৈানাৈুে ভার্াে হস্কম ত্াবক রদয় পিাবয়ত্ রমম্বাে অিনী দাস। রয়োহ্লাদ র্ানায় শুবয়াে
রপাষা িাড়া রস আে হকিু ই কেবত্ পােবি না। সবিজাপহে ‘লুন’ ত্াে পূ িপ
জ ু রুবষো রকউ রনয়হন। এ হিষবয়
রস হকিু র্াবন না । হকন্তু পাহটজে মিানু ভিত্ায় রয়োহ্লাদ রলান পায়, িলা িাহুলয এেপে পাহটজ ফাবি উপকাবেে
দামটুকু ৈুহকবয় হদবত্ িবয়হিল। গেীিবদে র্নয মাগনা হকিু িয়না। হকন্তু ক্রমশ রদখ্া য়ায়, িযাবিে রলান
রশাি িয় না। িযাি রর্বক ফবত্ায়া আবস সিাে ঘে িাড়ী র্ালা িাসন রক্রাবকে। মার্া ঘুবে য়ায় রয়োহ্লাবদে।
ত্াে রিৌ কুসু হমে কর্া মবত্া সি টাকা রখ্বয় রদবয় রশষ কবে হদবয়বি। ত্াে িউ িবলহিল ৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 132

এ কু শে র ঢে উ
সা হি ত্য

ও

সং স্কৃ হত্

হি ষ য় ক

আ ন্ত র্জা হত্ ক

অ ন লা ই ন

ISSN: 2454-7182

গ বি ষ ণা

প হি কা

( রে ফা হে ড

র্া নজা ল ,

ত্রি মা হস ক )

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

“কুর্াবক আে োখ্বি, আবগ রত্া রখ্বয় শুবয় িাুঁহৈ-”১২
ত্াো হনুঃস্ব মানু ষ। রসই হনুঃস্বত্াে শূ নযত্াবক আেও গভীে কবে ত্ুলল সেকাবেে এমন অপহেণামদশজী
পহেকল্পনা।
রশাষণ - আহদিাসীো রশাহষত্ রেহণে হৈেরয়োহত্ভূ । োর্ননহত্ক, সামাহর্ক, িযহক্তক, রয়োশাসহনক হিহভন্ন
িেবণে, হিহভন্ন স্তবেে রশাষবণ ত্াো হিদ্ধ। ‘িনর্’ গল্পহট িযহক্তক রশাষবণে এক ৈূ ড়ান্ত দৃ ষ্টান্ত। রয়খ্াবন হিট
অহফসাে রকষ্টিািুে হুমহকবত্—
“হুুঁ, য়াবি না মাবন? শালাো না রগবল ত্াবদে িািাো য়াবি।”১৩
শেীে অসু স্থ র্াকা সবেও, দাহেবদ্রযে দরুণ মঙ্গল িািয িবয় র্ঙ্গল সাফাবয়ে কাবর্ য়ায় ও িাবঘে মুবখ্ রয়োাণ
িাোয়।
অনািাে - অনািােী র্ীিবন হৈেঅভযস্ত আহদিাসী মানু ষর্ন। ‘আবলাৈনা ৈক্র’ গবল্প মাইকমযান ঈশান
সাংিাহদক রমবয়হটবক িবল—
“না রখ্বয় এবদে [আহদিাসীবদে] অবিযস আবি আবি হদহদমহণ।”১৪
হকংিা
“িঠাৎ জ্বেটা এবস য়াওয়ায় ভােী োবমলায় পবড় রগল মঙ্গল। ঘবে রত্ল রত্লবত্া রনইই, ৈাল ফুহেবয়
এবসবি ভাুঁবড়। ৈাল না আনবল কাল আে োন্না িবি না ... োবত্ই নাহক টানাটাহন।”১৫
অনািাবেে আে এক লহজ্জত্ রূপ পায় ‘আই আে হড হপ’ গবল্প। োর্ননহত্ক রভাটিযাবিে অনযত্ম
লাভদায়ক ইসু য অনািাে। র্হমিীনবদে র্হম হিহলও কো িয়। সেকাবেে কীহত্জ স্বরূপ সি র্হমে হিহলে
পহেসংখ্যান সয়বত্ন োখ্া িয় সেকাহে মিাবফর্খ্ানায়। হকন্তু রস র্হমে রয়োকৃত্ খ্িে রকউ োবখ্ না ।
“ত্াে হনবর্ে িলবত্ র্হমর্মা রনই। ভূ হমসংস্কাে দপ্তে রর্বক ত্াবক রয় দশ শত্ক খ্াসর্হম হদবয়বি ত্া
এমন পার্ুবে রয় ত্াবত্ ৈাষিাস িয়না। ফবল ত্াে ঘবে দুবিলা ভাত্-আমাহন রর্াবট না। ঘবেে োুঁেো িবয়
আসা ৈাবল দু-ৈাে পণ খ্ড় রর্াগাবনাে রেস্ত র্াবক না, ত্াে িউ কুস্হমে রৈিাো শুকবনা, দহড় দহড়, রয়
ত্াবত্ একহিন্দু মাস িলবত্ রনই।”১৬
ভূ হম রর্বক উবচ্ছদ - য়ায়ািে র্ীিন মানু বষে র্নয নয়, স্থায়ী িাসস্থান মানু বষে সভযত্াবক ত্াে অগ্রগহত্ে
হদবক এহগবয় হনবয় রয়বত্ সািায়য কবেবি। রকিল রদশভাবগে ফবলই উদ্বাস্তু মানু বষে সৃ হষ্ট িয়হন, হনর্
রদবশও পেিাসী িবত্ িবয়বি অবনক আহদিাসী পহেিােবক। ‘রয়োিান মন্ত্রীে শুবভচ্ছা’ গবল্প দুখ্ু মুেমু ও আে
সি গ্রামিাসীবক িাস্তুহভবট ত্যাগ কবে আসবত্ িয়। অনয সি গ্রামিাসীে মবত্া দুখ্ুে িাবত্ আবস সেকাহে
কাগর্। রয়খ্াবন সু িণজবেখ্া ররয়োাবর্ক্ট এলাকাে মবিয পড়া সিাইবক ত্রপত্ৃক িাসস্থান ত্যাগ কবে আসবত্ িয়।
হকন্তু িাস্তু ত্যাগ মাবন শুিুই হভবট ত্যাগ নয়, ত্াে সবঙ্গ পহেবিশ, রপশা, সংস্কৃহত্, র্ীিনয়াপন রয়োণালী সবিে
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উপে রয়োভাি পবড়। এইভাবিই অবনক আহদিাসী রগাষ্ঠীে মানু ষ হনর্ সমার্ রর্বক রয়োায় হিহচ্ছন্ন। অবনবক
হনবর্ে মাত্ৃভাষা পয়জন্ত িাহেবয় রফবলবি। য়া আহদিাসী সমার্েীহত্ে হিলুহপ্তে অনযত্ম কােণ।
“সিাই হমহিল কবে িলবত্ র্াবক নত্ুন হভবত্ে উবেবশয”১৭
িয়বত্া রকাবনাহদন রস হভবটও িাড়বত্ িবি ত্াবদে। কােণ, আহদিাসীবদে উৎখ্াত্ কো সির্। কাবো কাবি
রকান র্িািহদহিে রয়োবয়ার্ন িয় না, এমন হক হনবর্ে কাবিও না।
অনযানয – য়ু হক্ত-ত্কজ-রয়োামাণয হিশ্বাস য়ত্ই হক্রয়াশীল রিাক, মানু বষে অন্তহনজহিত্ মন িযস্তত্া হিমুখ্। রকালািল
রর্বক রস মানহিক মুহক্ত পায় িন্ধন মুক্তত্ায়। এই মুক্তত্াে অনু সন্ধাবন সাহিত্য ৈহেিবদে িাে িাে রয়বত্
রদহখ্ আহদিাসী গ্রাবম। গবল্প–কহিত্ায়–উপনযাবস িােিাে রস িু বট িু বট য়ায়। সু নীল গবঙ্গাপািযাবয়ে উপনযাস
‘অেবণযে হদনোহি’, োমাপদ রৈৌিুেীে গল্প ‘হফবে আসা’, ত্পন িবন্দযাপািযাবয়ে ‘হিিহমষা’ে হিষয়
সমবগাবিে িলা য়ায়।
কমজিযস্ত র্ীিন রর্বক িন্ধুবদে আহদিাসী অিুযহষত্ অিবল রিড়াবত্ য়াওয়া, ত্ােপে সেল আহদিাসীবদে
আপযায়বন মুগ্ধত্া। িার্াে িার্াে িিে িবে মানু বষে মাহর্জত্ িবত্ রশখ্া। এই মাহর্জত্ অিয়বিে রনপবর্য
আবি মুক্ত, উোম, আহদম মনু ষয রয়োিৃ হত্ত। িাুঁহড়য়া আে স্বল্পিসনা উদ্ধত্ রয়ৌিনা নােী রদবখ্ কাম–ত্ৃষ্ণায়
র্র্জহেত্ মানু ষহট, এত্ িিে িবে মানু ষ িবয় উঠাে রপাশাক খ্ুবল রিহেবয় আসবত্ ৈায়। গবল্প হিলাস,
হনহখ্বলশ, ভাস্কে হত্ন িন্ধু। সিকমজী সু খ্বদি মাহিে গ্রাম খ্হড়বগহড়য়যাবত্ আবস আহদিাসী নৃ বত্যে স্বাদ
হনবত্। ত্াে সবঙ্গ িাুঁহড়য়া। সন্ধযাে নাৈ, োবত্ে স্বর্নবপাষবণ অহভভূ ত্ হত্নর্বন। ভাস্কে অমািসযাে
অহভসােী োবি দুই িন্ধুবক রদখ্বত্ পায় না। পেহদন সকাবল হনহখ্বলশ আে হিলাস ত্াবদে োত্-উষ্ণত্াে
কর্া র্ানায়।
“র্াহনস ভাস্কে, আহম [হনহখ্বলশ] না কাল োবত্ িহলয়াবক অন্ধকাবে র্হড়বয় িবেহিলাম। হিলাস িঠাৎ
রিবস উঠল, িলল, আহম য়া রপবয়হি ত্া রত্াো স্ববেও অনু মান কেবত্ পােহি না। র্ানকী রয় কী সু ন্দে!”১৮
রূবপালী পৃহর্িীবত্ না রর্বক, এেপে রলখ্ক রয়োকৃত্ িাস্তিবক ত্ুবল িবেন সমার্ সেু বখ্। শুকবদবিে
সংলাবপ র্ানা য়ায় িত্দহেদ্র আহদিাসীবদে দুদজশাে কর্া।
“হকন্তু খ্ুি কবষ্ট আবি আমাবদে গাুঁবয়ে রলাকর্ন। ঐ রয় িহলয়া িবল রমবয়টা, কহদন আবগ িো
পবড়বি ওে হট হি িবয়বি। ... ভাবলা কবে খ্াওয়া রর্াবট না রত্া ওবদে। হৈহকৎসাে িযিস্থাও রনই। হকন্তু
ত্াে রর্বকও খ্াোপ অসু খ্ িবয়বি র্িাে র্ানকীে।
এিাে হিটবক ওবঠ হিলাস, কী িবয়বি র্ানকীে?
- কুষ্ঠ। ওবদে রদবখ্ হকিু রিাো য়ায় না। হকন্তু কহদন আবগ িাসপাত্াবল হগবয়হিল। ডাক্তােিািু ওষু ি
হদবয়বি-”১৯
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হনহখ্বলবশে কাবি িহলয়া আে হিলাবসে কাবি র্ানকীে শেীে হনবমবষ রয়ন দুগজন্ধময় মাংবসে দলা িবয়
উবঠ। ত্াবদে মবত্া শহুবে িািুবদে কাবি আহদিাসী পিী রয়ন পহিি ত্াুঁঢ়খ্ানা। রয়খ্াবন অগহণত্ পুরুবষে
রিাুঁয়ািীন নােী শেীে পাওয়া য়ায়। রপশাদাহে ৈড়া রয়ৌনত্া রনই, আবি ররয়োবমে কুিকীয় উষ্ণত্াে আবমর্।
র্ানকীে কুষ্ঠ িবয়বি শুবন, রসই হিলাস িািুে িঠাৎ গা ঘুহলবয় ওবঠ“হিলাবসে রৈাখ্ মুখ্ িঠাৎ রকমন হিকৃত্ িবয় রগবলা, পেমুিূবত্জ ত্াে গলায় ওয়াক্ শে। ত্ােপে
িড়িড় কবে িহম কবে রফলল হর্বপে মবিয।”২০
সভযত্াে শেীে রঠবল উবঠ আসা রনাংো ত্েল, হনবর্ে সভয িবয় ওঠাে অর্ীণজত্াে রদযাত্ক।
রপশাগত্ র্ীিবন ত্পন িবন্দযাপািযায় হিবলন োর্য সেকাবেে হসহভল সাহভজবসে একর্ন কমজী। হকন্তু
কাবর্ে ফাুঁবকই ত্াে মবিয সহিত্ িহচ্ছল ভহিষযৎ সাহিবত্যে স্বণজময় ফসল। ত্াে একান্ত িযাহক্তগত্ এই
অহভজ্ঞত্াই গল্প সাহিবত্য রূপ লাভ কবেবি।
“সাুঁওত্াল িাড়াও আবি মুিা, রলািা, শিে, রখ্হড়য়া, রকাুঁড়া... ত্াবদে কর্াও রত্া রলখ্া দেকাে।”২১
রলখ্বকে এই মন্তিযসি গল্পগুহলে আবলাৈনায়, একর্ন সু গভীে সমার্ হৈন্তক, সমার্ সমাবলাৈক
মানু বষে সাোৎ পাই আমো। ত্পন িবন্দযাপািযায় ত্াুঁে সাহিত্যকবমজে পাশাপাহশ একর্ন আহদিাসী কর্াকাে
ও আহদিাসী দেহদ মানু ষ হিসাবিও স্মেণীয় িবয় র্াকবিন।
ত্র্যসূ ি:
১। রঘাষ িাহেদিেণ। গল্পসমগ্র (সম্পাদকীয় অংশ)। হমি ও রঘাষ পািহলশাসজ রয়োা: হলুঃ ‘ ১০ শযামা ৈেণ রদ
স্ট্রীট, কলকাত্া -৭৩, রয়োর্ম রয়োকাশ, মাঘ ১৪২১, পৃ -০৬
২। রভৌহমক রয়োবিাি কুমাে। ভূ হমকা অংশ, পহিমিবঙ্গে আহদিাসী সমার্ (রয়োর্ম খ্ি), িীবেেনার্ িাবস্ক,
িাবস্ক পাহব্লবকসন,১৮/১ শাহন্ত নগে, হেবর্ন্ত পাকজ, কলকাত্া- ৪০, ষষ্ঠ রয়োকাশ, অগাস্ট ২০১৩।
৩। িবন্দযাপািযায় ত্পন। আমাে উপনযাস রলখ্াে ইহত্িাস। রকােক সাহিত্য পহিকা, সম্পাদক, ত্াপস
রভৌহমক, রদশিন্ধু নগে, িাগুইিাহট, খ্ালিাে, কলকাত্া-৫৯, রয়োাক শােদ সংখ্যা ১৪১৫, পৃ ৬৯
৪। ঐ, পৃ ৬৯
৫। িবন্দযাপািযায় ত্পন। আমাে একান্নহট গল্প। একুশ শত্ক। ১৫ শযামাৈেণ রদ হস্ট্রট, কলকাত্া৭৩। রয়োর্ম
রয়োকাশ িইবমলা ২০০৩। পৃ৫৮
৬। ঐ, পৃ৫৮
৭। ঐ, পৃ ৬৫
৮। িবন্দযাপািযায় ত্পন। গল্পসমগ্র (রয়োর্ম খ্ি)। করুণা রয়োকাশনী। ১৮এ রটমাে রলন, কলকাত্া ৯, রয়োর্ম
রয়োকাশ িইবমলা ২০০২, পৃ ৪১
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৯। ঐ, পৃ ১১৭
১০। ঐ, পৃ ১১৮
১১। ঐ, পৃ ১২০
১২। িবন্দযাপািযায় ত্পন। গল্পসমগ্র (রয়োর্ম খ্ি)। করুণা রয়োকাশনী। ১৮এ রটমাে রলন, কলকাত্া ৯, রয়োর্ম
রয়োকাশ িইবমলা ২০০২, পৃ ৩৮৬
১৩। িবন্দযাপািযায় ত্পন। আমাে একান্নহট গল্প। একুশ শত্ক। ১৫ শযামাৈেণ রদ হস্ট্রট, কলকাত্া৭৩।
রয়োর্ম রয়োকাশ িইবমলা ২০০৩। পৃ ২২২
১৪। ঐ, পৃ ৫৯
১৫। ঐ, পৃ ২২৩
১৬। িবন্দযাপািযায় ত্পন। গল্পসমগ্র (রয়োর্ম খ্ি)। করুণা রয়োকাশনী। ১৮এ রটমাে রলন, কলকাত্া ৯, রয়োর্ম
রয়োকাশ িইবমলা ২০০২, পৃ ৩৭৭
১৭। ঐ, পৃ ১২৪
১৮। ঐ, পৃ ২৭৭
১৯। ঐ, পৃ ২৭৭
২০। ঐ, পৃ ২৭৭
২১। িবন্দযাপািযায় ত্পন। আমাে উপনযাস রলখ্াে ইহত্িাস। রকােক সাহিত্য পহিকা, সম্পাদক, ত্াপস
রভৌহমক, রদশিন্ধু নগে, িাগুইিাহট, খ্ালিাে, কলকাত্া-৫৯, রয়োাক শােদ সংখ্যা ১৪১৫, পৃ ৬৯
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‘িণজপহেৈয়’ রয়োর্ম ভাগ: ভাষাহশো ও মূ লযবিাবিে রয়োর্ম পাঠ
রলখ্ক-পহেহৈহত্

অবিজন্দু দত্ত
সিহশেক, িার্কুল িলাইৈে হিদযাপীঠ
িার্কুল, ভূ পহত্নগে, পূ িজ রমহদনীপুে
পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােসংবেপ
হিদযাসাগবেে পূ বিজ মৃত্ুযঞ্জয় হিদযালিাে, োমবমািন োয় রয়োমুখ্ িযহক্তো গদযৈৈজা কবেবিন। হকন্তু হিদযাসাগে নিয়ু বগে সূ ৈনা
কবেন। িৃ িৎ রয়োহত্ভাে অহিকােী িওয়া সবেও রমৌহলক সৃ হষ্টে রয়োহত্ আগ্রি না রদহখ্বয় রয়োার্হমক পয়জাবয় হশশুহশোে উপবয়াগী
‘িণজপহেৈয়’ েৈনায় অহিক মবনাবয়াগী িবলন। ত্াুঁে পূ বিজ হশশুে ভাষাহশোে উপবয়াগী রিশ হকিু গ্রে েহৈত্ িবলও ত্া য়র্ার্জ
হিল না। হিদযাসাগে এই অভাি পূ েণ কবেন।
ত্াুঁে পূ বিজ িণজমালায় স্বে ও িযঞ্জবনে সংখ্যা ও হিনযাস য়া হিল হত্হন ত্রিজ্ঞাহনক দৃ হষ্টভহঙ্গ হদবয় ত্াে সংস্কাে কবেন।
িণজপহেৈয় কোে পে িণজবয়ার্না কবে হশশুে শেহশোে হভত্ মর্িুত্ কবেন। এেপে স্বেিবণজে ‘কাে’ রূপগুহলে িযিিাহেক
হদক রশখ্ান পৃর্ক পৃর্ক ভাবি এিং রসগুহলেই হমে সংবয়াবগ শেহশো রদন। ক্রবম ক্রবম অনু স্বাে (ংং), হিসগজ (ংুঃ) ও
ৈেহিন্দু (ংুঁ) রয়াবগ শেগঠন রশখ্াবনাে পাশাপাহশ হকিু স্ববেে ‘কাে’-রূপ হিবশষ িযঞ্জবনে সমাবিবশ রয় পৃর্ক রূপ রনয় ত্াও
হত্হন দৃ ষ্টান্তসি রদখ্ান। এেপে সংয়ু ক্ত িণজহশোে র্নয হদ্বত্ীয় ভাগ পয়জন্ত অবপো কহেবয় য়ু ক্তিণজিীন িাকযহশোয় হশশুবক
রয়োবিশ কোন এিং পাঠ য়ত্ অগ্রসে িয় িাকয রিাবটা রর্বক িবড়া িবত্ র্াবক।
‘িণজপহেৈয়’-এ হিদযাসাগে হশশুবক রয়োার্হমকভাবি ভাষাহশো হদবয়ই দাহয়ে রশষ কেবলন না, রসইসবঙ্গ হশশুে মূ লযবিাি
হিকাবশও সবৈষ্ট িবলন। ত্াই পাঠগুহলবত্ কখ্নও স্বাস্থযজ্ঞান ও পহেচ্ছন্নত্া হিহিে কর্া িবলবিন, কখ্নও রয়োভাত্কালীন
কমজসূহৈ হশশুে সামবন ত্ুবল িবেবিন। আিাে ভাবলা মানু ষ িবত্ রগবল হকিু কার্ ‘ত্রনি ত্রনি ৈ’, ত্াও উপবদবশে ভহঙ্গবত্
র্াহনবয়বিন। পাবঠ একাগ্রত্া, গুরুর্নবদে রয়োহত্ েদ্ধািান, রিাবটাবদে রয়োহত্ রস্নিশীল, সিপাঠীবদে সবঙ্গ রসৌভ্রািিন্ধবন আিদ্ধ
িওয়াে হশো হদবয়বিন। সবিজাপহে সমানু ভূহত্, পবোপকাহেত্া, দয়া, মায়া, মমত্া ইত্যাহদ মানহিক মূ লযবিাি ত্র্া গুণগুহলবক
হশশুে রকামল মবন রয়োবিশ কোবনাে রৈষ্টা কবেবিন, রয়গুহল আদশজ মানু ষ িবয় ওঠাে র্নয আিহশযক।

সূ ৈকশে
হিদযাসাগে, িণজপহেৈয়, ভাষাহশো, মূ লযবিাি, র্ীিনবৈত্না।
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অবিজন্দু দত্ত
“হিদযাসাগে িাংলাভাষাে রয়োর্ম য়র্ার্জ হশল্পী হিবলন। ত্ৎপূ বিজ িাংলায় গদয সাহিবত্যে সূ ৈনা িইয়াহিল,
হকন্তু হত্হনই সিজরয়োর্বম িাংলা গবদয কলা-ত্রনপুবণযে অিত্ােণা কবেন।”১
ঈশ্বেৈে হিদযাসাগে (১৮২০-১৮৯১) হিবলন সংস্কৃত্ কবলবর্ে িাি। রসসময় িাংলা গদয হিল
অপহেণত্ ও আড়ষ্টত্াপূ ণ।জ হিদযাসাগে য়খ্ন িাংলা গদয স্পশজ কবেন, ত্খ্ন িাংলা গবদযে ত্রশশি অিস্থা।
গদয সাহিবত্যে উৎকৃষ্ট হনদশজনও ত্খ্ন স্থাহপত্ িয়হন – য়া আগামী হদবন গদয ভাষাবক পর্ রয়োদশজন কোবি।
হত্হন অনু িািন কবেহিবলন িাংলা গদয ভাষাে উন্নহত্ য়হদ েোহিত্ কেবত্ িয় এিং গদযভাষাবক য়হদ
সাহিহত্যক ময়জাদায় উন্নীত্ কেবত্ িয় ত্বি রয়োর্ম পয়জাবয় অনু িাদই অনযত্ম পর্। এই অনু িাদকবমজে মিয
হদবয়ই িাংলা ভাষা ত্র্া িাোহলে মনন ও রমর্ার্বক িেবত্ পাো সম্ভি িবল হত্হন মবন কবেহিবলন।
স্বভািত্ই রয় গদযভাষা রকিল িযিিাহেক রয়োবয়ার্ন রমটাবত্ই সেম হিল, ত্াবক িযিিাহেক রয়োবয়ার্ন িাড়াও
আেও নানাহিি রেবিে উপবয়াগী কবে গবড় ত্ুলবলন; ফলত্ কাবর্ে গদয উন্নীত্ িল ভাবিে গবদয। দীনিন্ধু
হমি (১৮৩০-১৮৭৩) হিদযাসাগে মিাশয়বক হলহখ্ত্ এক পবি হিদযাসাগবেে রয়োশংসা কবে ত্াুঁবক র্ানান:
“আপহন িত্জমান িঙ্গভাষাে র্নক, িঙ্গভাষা আপনাে ত্নয়া।”
হিদযাসাগবেে পূ বিজ িাংলা গদযৈৈজাে সূ িপাত্ িবয়বি হঠকই, হকন্তু হিদযাসাগবেে িাবত্ে স্পবশজ –
“িাঙ্গালা গদয র্ড়ত্া ও দুবিজািযত্া িইবত্ মুহক্ত পাইয়া সাহিবত্যে আটপিহেয়া িযিিাবেে রয়াগযত্া লাভ
কহেল।”২
হিদযাসাগবেে পূ বিজ মৃত্ুযঞ্জয় হিদযালিাে (১৭৬২-১৮১৯) ও োমবমািন োয় (১৭৭২-১৮৩৩) গদযবক
নানাহিি হিষবয়ে িািন কবেহিবলন। ত্াুঁবদে িাবত্ র্ন্ম হনবয়হিল য়ু হক্তত্কজমূলক ও সাংিাহদক গদয।
হিদযাসাগে ত্াে মবিয শৃ ঙ্খলা, পহেহমহত্বিাি ও অহিহচ্ছন্ন ধ্বহনরয়োিাি সিাে কবে গদযভাষাবক নিত্ে
পয়জাবয় স্থাহপত্ কেবলন। সমাবলাৈক শ্রীকুমাে িবন্দযাপািযাবয়ে কর্া এই রয়োসবঙ্গ স্মেণীয়:
“মৃত্ুযঞ্জয় এই নির্াত্ ভাষাহশশুবক সূ হত্কাগৃবি স্তনয হদবয়হিবলন; োমবমািন ইিাবক ত্রকবশােক্রীড়াে
রেবি আপন ত্রনপুণয ও শহক্তমত্তাে পহেৈয় হদবত্ হশখ্াইয়াহিবলন; আে ঈশ্বেৈে ইিাবক পূ ণজ রয়ৌিবনে
গািজস্থযােবম রয়োহত্হষ্ঠত্ কহেয়া র্ীিবনে হিহৈি কত্জিযপালবনে উপবয়াগী দীোয় অহভহষক্ত কহেয়াবিন।”৩
সু ত্োং িলা ৈবল, িাংলা গদযবক হত্হন হিহৈি রেবি রয়োিাবিে উপবয়াগী কবে ত্ুবলবিন। সু কুমাে রসবনে
মবত্:
“ঊনহিংশ শত্ােীে গদয রলখ্কহদবগে মবিয হিদযাসাগে িাঙ্গালা গবদযে হিহশষ্ট ৈাল িা ত্ালহট
(rhythm) িহেবত্ পাহেয়াহিবলন।”৪
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 138
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ত্াই িলা য়ায়, হিদযাসাগবেে পূ বিজ িাংলা গদযভাষাে ৈল র্াকবলও ৈাল হিল না।
িহিমৈে (১৮৩৮-১৮৯৪) িাংলা গদযভাষাে রেবি হিদযাসাগে মিাশবয়ে কৃহত্েবক অবনকখ্াহন লঘু
কবে রদবখ্বিন এিং হিদ্রূপাত্মক দৃ হষ্টভহঙ্গ হদবয় হিৈাে কবেবিন।
“হিদযাসাগে মিাশয় রয়োহত্ভাশালী রলখ্ক হিবলন সবন্দি নাই; হকন্তু ত্াুঁিাে শকুন্তলা িা সীত্াে িনিাস
সংস্কৃত্ িইবত্ এিং রিত্ালপিহিংশহত্ হিহন্দ িইবত্ সংগৃিীত্। ... র্গবত্ে অনন্ত ভািাে আপনাবদে
অহিকাবে আহনিাে রৈষ্টা না কহেয়া সকবলই ইংবেহর্ ও সংস্কৃবত্ে ভািাবে ৈুহেে সন্ধাবন রিড়াইবত্ন।”৫
হিদযাসাগবেে গদযভাষা সম্পবকজ েিীেনার্ (১৮৬১-১৯৪১) িহিমৈবেে মবত্ে সমর্জক রত্া হিবলনই না,
পহেিবত্জ হত্হন মবন কবেহিবলন হিদযাসাগে িাংলা গবদয ‘একটা নিয়ু বগে রয়োিত্জন’ কবেন এিং
“.... রসৌময ও সেল শেগুহল হনিজাৈন কহেয়া হিদযাসাগে িাংলা গদযবক রসৌন্দয়জ ও পহেপূ ণত্
জ া দান
কহেয়াবিন।”৬
িহিমৈে হিদযাসাগেবক একর্ন সািােণ মাবপে অনু িাদক িবল উপিাস কবে োন্ত র্াবকনহন; এমনহক
ত্াুঁবক একর্ন সািােণ পাঠযপুস্তক রয়োবণত্া িবল মবন কবেবিন।
২...
হিদযাসাগে ঊহনশ শত্বকে িাোহলে অন্ধ-কুসংস্কাোচ্ছন্ন মানহসকত্ায় আবলাকিহত্জকা রয়োজ্জ্বলবনে মািযবম
িাোহলে পবদ পবদ িাুঁিা র্ীণজ রলাকাৈােবক দূ েীভূ ত্ কোে রৈষ্টা কবেবিন আর্ীিন। িহুহিিাবিে রয়োহত্িাবদ
হত্হন ত্াুঁে রলখ্নীবক রয়মন শাহণত্ কবেবিন, রত্মহন রয়োিল রয়োহত্িন্ধকত্া সবেও হিিিাহিিাবিে রয়োৈলবন
ত্াুঁে রলখ্নীে মসী অহস অবপো শহক্তশালী িবয় উবঠবি। আিাে হশোে রেবিও হত্হন ত্ৃণস্তে রর্বক
হশোে কর্া রভবিবিন।
আিবয়জে হিষয় এই রয়, িাংলা সাহিবত্য রেষ্ঠ সাহিহত্যবকে র্য়টীকা য়াুঁে কপাবল আুঁকা িবত্ পােত্
রসই িৃ িৎ-মিৎ রয়োহত্ভাে অহিকােী মানু ষহট রমৌহলক সাহিত্য সৃ হষ্টে কার্ মুলত্ুহি রেবখ্ হশশুপাঠয ত্র্া
িািপাঠয অর্জাৎ িণজপহেৈয় আে িযাকেণ রলখ্াে রয়োহত্ অহিক অহভহনহিষ্ট িবলন। ত্াুঁে লেয আত্মরয়োহত্ষ্ঠা নয়,
িাংলা ভাষা ও িাোহলবক হিশ্বসভায় সম্ভ্রবমে আসন দান কো। একর্া হিস্মৃত্ িবল ৈলবি না রয় হত্হন
একর্ন হশেকও হিবলন। ত্াই রয়োার্হমক পয়জাবয় হশশুবদে ভাষাহশোে র্নয ‘িণজপহেৈয়’ হলখ্বলন।
হিদযাসাগবেে পূ বিজ হশশুে রয়োার্হমক ভাষাহশোে র্নয একাহিক রয়োবৈষ্টা িবয়বি। োিাকান্ত রদি ১৮২১
হিস্টাবে ‘িাঙ্গালা হশোগ্রে’ নামক একহট িই রয়োকাশ কবেন। রসই িইবয় –
“িণজমালা, িযাকেণ, ইহত্িাস, ভূ বগাল, গহণত্াহদ হিষয় সহন্নবিহশত্ িবয়বি।”৭
হকন্তু ত্া সবেও িইহট হশশুহশোে আদশজ িবয় উঠবত্ পাবেহন। এেপে স্কুল িুক রসাসাইহট ‘িণজমালা’ রয়োকাশ
কবেন, হকন্তু হশশুপাঠয হিবসবি এ িইও য়র্ার্জ নয়। হিন্দু কবলবর্ে িাংলা পাঠশালাে হনিজািক শ্রী
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 139
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রেিবমািন দত্ত ‘হশশুবসিহি’ রয়োকাশ কবেন, হকন্তু ত্াবত্ও হশশুহশোে উন্নহত্ খ্ুি রিহশ অগ্রসে িল না।
মদনবমািন ত্কজালিাে মিাশবয়ে হশশুহশো হিষয়ক উবিখ্বয়াগয গ্রে ‘হশশুহশো’। মদনবমািন ত্কজালিাবেে
এই গ্রবে হশশুে রয়োার্হমক ভাষা হশোে স্বত্ন্ত্র রূপবেখ্া ত্রত্হে িবলও এবত্ ত্রিজ্ঞাহনক দৃ হষ্টভহঙ্গ ও
হিনযাসবকৌশবলে অভাি হিল। হশশুে ভাষাহশোে এই অভাি রমাৈন কবেন হিদযাসাগে ‘িণজপহেৈয়’ (রয়োর্ম
ও হদ্বত্ীয় ভাগ) গ্রবে।
৩...
হিদযাসাগবেে ‘িণজপহেৈয়’ রয়োণয়বনে হপিবন একহট ঘটনা র্হড়ত্ য়া ৈিীৈেণ িবন্দযাপািযাবয়ে ‘হিদযাসাগে’
গ্রে রর্বক র্ানা য়ায়। হশশুহশোে সমািাবনে র্নয হিদযাসাগে ও ত্াুঁে িন্ধু পযােীৈেণ সেকাে হঠক কবেন –
“পযােীৈেণ সেকাে মিাশয় ইংোর্ী িণজমালা িইবত্ আেম্ভ কহেয়া িালকহদবগে রয়োর্ম পাঠয কত্কগুহল
ইংোর্ী পুস্তক েৈনা কহেবিন, আে হিদযাসাগে মিাশয়ও িাঙ্গালা িণজমালা িইবত্ আেম্ভ কহেয়া িালকহদবগে
উপবয়াগী কত্কগুহল িাঙ্গালা পুস্তক েৈনা কহেবিন। এইরূপ হস্থে িওয়াে পে উভয় িন্ধু, ঐ উভয় ভাষায়
হশশুপাঠয গ্রে েৈনা কহেবত্ রয়োিৃ ত্ত িইবলন। অনন্তে হিদযাসাগে মিাশয় একহদন হিদযালয় পহেদশজনাবর্জ
িাহিে িইয়া পবর্ পাহিবত্ িহসয়া িণজপহেৈয় রয়োর্মভাগ েৈনা কবেন।”৮
১৮৫৫ হিস্টাবে হিদযাসাগবেে ‘িণজপহেৈয়’ রয়োর্ম ও হদ্বত্ীয় ভাগ রয়োকাবশে মািযবম িাংলা িণজমালা ও
রয়োার্হমক ভাষাহশোে হিজ্ঞানসেত্ রয়োণালী আহিষ্কৃত্ িয়। হিদযাসাগবেে পূ বিজ দীঘজহদন িবে িাংলা িণজমালায়
রষালহট স্বে ও রৈৌহিশহট িযঞ্জবনে রয় হিনযাস হিল হিদযাসাগে ত্াে অবনকখ্াহন সংস্কাে কেবলন।
হিদযাসাগবেে ‘িণজপহেৈয়’ রয়োর্ম ভাবগ িণজমালাে রয় হিনযাস পাই ত্া এরূপ –
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হিদযাসাগে িাংলা উচ্চােণ ও হলখ্নেীহত্ে কর্া রভবি িণজমালাে হিনযাস কবেবিন। হত্হন স্বে ও
িযঞ্জনবক রয়মন পৃর্ক কবেন রত্মহন ত্াুঁে পূ বিজ িাংলা িণজমালায় ‘ঋঋ’ এিং ‘হি’-এে অহস্তে হিল, হকন্তু
ভাষায় এে রয়োবয়াগ হিল না িলবলই ৈবল। ত্াই হত্হন িণজমালা রর্বক ঐ দুহট স্বেবক িাদ রদন। য়হদও এই
হনবয় কালীরয়োসন্ন রঘাষ, পিানন ত্কজেবত্নে মবত্া িযহক্তিগজ সমাবলাৈনায় মুখ্ে িন।
“হিদযাসাগে িাস্তি রয়োবয়ার্বনে হদবক ত্াহকবয় িাংলা ভাষাে পবে সম্পূ ণজ হনষ্প্রবয়ার্ন িণজহটবক ত্ুবল
হদবয়হিবলন।”৯
হকন্তু ‘৯’ িণজহটবক রকন িণজমালায় রেবখ্ হদবলন ত্া রিািগময িয় না।
হিদযাসাগে ‘ংং’, ‘ংুঃ’-রক স্বেিণজ িবল হিবিৈনা কবেনহন, ত্াই উক্ত িণজগুহলবক হত্হন িযঞ্জনিবণজে
ত্াহলকায় স্থান রদন এিং ‘ংুঁ’রক স্বত্ন্ত্র িণজ হিবসবি স্বীকৃহত্ রদন। হত্হন ‘ত্’ ও ‘ৎ’ এই দুহট রূপ স্পষ্ট
কবেন। ত্াুঁে পূ বিজ ‘ড়’, ‘ঢ়’, ‘য়’ স্বত্ন্ত্র িণজ হিবসবি গৃিীত্ িয়হন। হকন্তু শবেে উচ্চােণবক হনভুল
জ কোে র্নয
হত্হন উক্ত হত্ন িণজবক িণজমালায় স্বত্ন্ত্রভাবি রয়োহত্হষ্ঠত্ কেবলন।
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িণজপহেৈয় কোবনাে পে রসই িণজবয়ার্না কবে শেগঠবনে হশো রদওয়াে সবঙ্গ সবঙ্গ শবেে সবঙ্গ
পহেৈয় কোবলন। হদ্বিণজ, হিিণজ, ৈত্ুিজণজ রয়ার্না কবে ক্রবম ক্রবম হশশুে শেহশোে হভত্বক মর্িুত্
কেবলন।
িণজবয়ার্নাে দৃ ষ্টান্ত (িণজপহেৈয় – রয়োর্ম ভাগ রর্বক গৃিীত্)
হদ্বিণজ রয়ার্না: কে, খ্ল, ঘট, র্ল, ইত্যাহদ।
হিিণজ রয়ার্না: অৈল, আলয়, কলস, নয়ন ইত্যাহদ।
ৈত্ুিজণজ রয়ার্না: অনশন, আভেণ, কলেি, শত্দল ইত্যাহদ।
িাংলা িণজমালায় স্বেিবণজে দুই রয়োকাে রূপ হিোর্মান – পূ ণজাঙ্গ রূপ ও কাে রূপ। হিদযাসাগে
িণজবয়ার্নায় স্বেিবণজে পূ ণজাঙ্গ রূবপে দৃ ষ্টান্ত হদবয়বিন, ত্ােপে রয়োবত্যকহট স্বেিবণজে ‘কাে’-রূপবক পৃর্ক
পৃর্ক ভাবি শবে রয়োবয়াগ কবে হশশুে ‘কাে’-রূবপে হশোবকও সম্পূ ণজ কেবলন।
দৃ ষ্টান্ত:
 আ – ংা – কাক, গান, িালক, সািস ইত্যাহদ
 ই – হং – হৈল, হত্ল, হকেণ, হদিস ইত্যাহদ
 ঈ – ংী – কীট, র্ীি, নীেি, শেীে ইত্যাহদ
 উ – ংু – কুল, ৈুল, কুশল, সু লভ ইত্যাহদ
 ঊ – ংূ – কূপ, দূ ত্, কূর্ন, নূ ত্ন ইত্যাহদ
 ঋ – ংৃ – কৃশ, গৃি, কৃপণ, পৃর্ক ইত্যাহদ
 এ – রং – রকশ, রখ্দ, রৈত্ন, রলখ্ক ইত্যাহদ
 ঐ – ত্রং – ত্রত্ল, ত্রিি, ত্রসকত্, ত্রশশি ইত্যাহদ
 ও – রংা – রগাল, রলাভ, রগাপন, কবঠাে ইত্যাহদ
 ঔ – রংৌ – রগৌে, রিৌত্, রগৌেি, রসৌেভ ইত্যাহদ
কাে-রূপগুহলবক পৃর্ক পৃর্কভাবি রশখ্াবনাে পবে রসই কাে-গুহলবকই হমেসংবয়াবগ রশখ্াবলন।
দৃ ষ্টান্ত
 হমেসংবয়াগ দুই অেবে: সািু, রনৌকা, রসিা, োহশ ইত্যাহদ
 হমেসংবয়াগ হত্ন অেবে: হিকাে, আকৃহত্, রকৌত্ুক, িাহলকা ইত্যাহদ
 হমে সংবয়াগ ৈাে অেবে: অহিকাে, আবলাৈনা, হিপেীত্, হিবিৈনা ইত্যাহদ
 হমে সংবয়াগ পাুঁৈ অেবে: অনু শাসন, পহেবিশন, অনু বশাৈনা, অনু িািন ইত্যাহদ
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এেপে হিদযাসাগে অনু স্বাে (ংং), হিসগজ (ংুঃ) ও ৈেহিন্দুে (ংুঁ) িযিিােবক শবেে মবিয রদহখ্বয় উক্ত হত্ন
িণজসংবয়াবগ শেহশো হদবলন।
দৃ ষ্টান্ত
 ংং – অংশ, িংশ, কংস, মীমাংসা ইত্যাহদ
 ংুঃ – দুুঃখ্, দুুঃখ্ী, দুুঃহখ্ত্, হনুঃবশষ ইত্যাহদ
 ংুঁ – ৈাুঁদ, কাুঁৈ, রত্ুঁত্ুল, কাুঁঠাল ইত্যাহদ।
হকিু স্ববেে কাে-রূপ হিবশষ িযঞ্জবনে সমাবিবশ রকমন রূপ রনয় ত্াও হত্হন রশখ্াবলন।
দৃ ষ্টান্ত
গ+উ = গু – গুরু
ে+উ = রু – রুহৈ
শ+উ = শু – শুভ
ি+উ = হু – িহু
ে+ঊ = রূ – রূঢ়
ি+ঋ = হৃ – হৃত্
য়হদও িত্জমাবন এসি রূবপে সেলীকেণ িবয়বি।
লে কোে হিষয় হিদযাসাগে হশশুবক সংয়ু ক্ত িণজ না হশহখ্বয়ই ‘িণজপহেৈয়’ রয়োর্ম ভাবগ িাকয হশোয়
রয়োবিশ কোবলন। আে এখ্াবনই আিয়জেকমভাবি ত্াুঁে হশশুমনস্তবেে পহেৈয় পাই। সংয়ু ক্ত িণজবয়াবগ শবেে
িানান রয়মন ত্ুলনামূ লকভাবি কহঠন এিং রসগুহলবক উচ্চােণ কোও কহঠন, ত্াই সংয়ু ক্ত িণজ হশো হত্হন
‘িণজপহেৈয়’ হদ্বত্ীয় ভাবগ োখ্বলন। আে রয়োর্ম ভাবগ িাকয হশোে র্নয হত্হন রিশ হকিু পাঠ হনমজাণ
কেবলন – রয়গুহলবত্ একহটও সংয়ু ক্ত িণজ রনই।
িাকয রশখ্াবনাে র্নয ‘িণজপহেৈয়’ রয়োর্ম ভাবগ রয় পাঠগুহল হত্হন হনমজাণ কবেবিন ত্াবত্ একটু দৃ হষ্ট
হদবল রদখ্া য়াবি রয়োর্মহদবকে পাবঠে িাকযগুহল রিাবটা। হশশুো দীঘজ িাকয িলবত্ পাবে না, রকবট রকবট
কর্া িবল; ত্াই হত্হন পাঠগুহলবক রসভাবিই সাহর্বয়বিন। দৃ ষ্টাবন্ত পাবঠে হকিু অংশ উবিখ্ কেহি –
িড় গাি। (রয়োর্ম ভাগ, রয়োর্ম পাঠ)
র্ল খ্াও। (রয়োর্ম ভাগ, হদ্বত্ীয় পাঠ)
হভত্বে এস। (রয়োর্ম ভাগ, ষষ্ঠ পাঠ)
আমো য়াইবত্হি। (রয়োর্ম ভাগ, সপ্তম পাঠ)
পাত্া নহড়বত্বি। (রয়োর্ম ভাগ, অষ্টম পাঠ)
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৪...
পাঠ য়ত্ এহগবয়বি িাবকযে আকৃহত্ও িীবে িীবে িৃ হদ্ধ রপবয়বি এিং রসই সবঙ্গ নানাহিি হিষবয় হশশুবক
সবৈত্ন কবে ত্ুবলবিন। স্বাস্থযজ্ঞান ও পহেচ্ছন্নত্াবিাি সম্পবকজ হশশুবদে সর্াগ কবে ত্ুবলবিন রয়মন
একহদবক রত্মহন রকান কাবর্ে পে রকান কার্ কো উহৈত্ ত্ােও একটা েীহত্ হত্হন হশশুবদে হশহখ্বয়বিন।
“আে োহত্ নাই। রভাে িইয়াবি। আে শুইয়া র্াহকি না। উহঠয়া মুখ্ িুই। মুখ্ িুইয়া কাপড় পহে।
কাপড় পহেয়া পহড়বত্ িহস।” (রয়োর্ম ভাগ। একাদশ পাঠ)
মানু বষে রয়োাত্যহিক সু -অভযাবসে িীর্ হত্হন হশশুে ত্রশশি অিস্থাবত্ এভাবিই রোপণ কবেবিন। এে
পাশাপাহশ হশশু য়াবত্ রলখ্াপড়ায় অহিক আগ্রিী িয় রসর্নযও হত্হন হশশুবক সু পোমশজ হদবয়বিন এভাবি –
“ভাল কহেয়া না পহড়বল পড়া িহলবত্ পাহেি না। পড়া িহলবত্ না পাহেবল গুরুমিাশয় োগ কহেবিন।
নূ ত্ন পড়া হদবিন না।” (রয়োর্ম ভাগ। একাদশ পাঠ)
আর্বকে রয় হশশু আগামী হদবন রস রদবশে নাগহেক। একহট রদবশে উন্নহত্ ত্র্া সমৃহদ্ধ হনভজে কবে
নাগহেবকে সু ন্দে হৈন্তা-ভািনা-মানহসকত্াে ওপে। রদবশে উন্নহত্ ত্র্া রদশবক হিশ্বসভায় ময়জাদাে আসবন
উন্নীত্ কেবত্ িবল হশশুবদে সিজাবগ্র মূ লযবিািবক র্াগ্রত্ কেবত্ িবি। ত্াই উপবদশাত্মক হকিু কর্াে মবিয
হদবয় ত্াবদে আৈেণীয় পালনীয় কত্জিয রয়মন হশহখ্বয়বিন রত্মহন ভাবলা মানু ষ িবত্ রগবল সিজাবগ্র কী কী
দেকাে ত্াও হশশুে মবন সু ন্দেভাবি রয়োবিশ কহেবয়বিন –
“কখ্নও হমিা কর্া কহিও না।
কািােও সহিত্ েগড়া কহেও না।
কািাবকও গাহল হদও না।
ঘবে হগয়া উৎপাত্ কহেও না।
রেৌবদ্রে সময় রদৌড়াবদৌহড় কহেও না।
পহড়িাে সময় রগাল কহেও না।
সাোহদন রখ্লা কহেও না।” (রয়োর্ম ভাগ। দশম পাঠ)
শুিু উপবদশাত্মক কর্া শুহনবয়ই হত্হন রর্বম র্াবকনহন। একহট হশশু য়খ্ন িালক িবয় উঠবি ত্খ্ন
িাহড়ে গুরুর্ন এিং ত্াে রস্নিভার্নবদে রয়োহত্ রকমন আৈেণ িওয়া উহৈত্ রস পোমশজও হদবয়বিন। এটা
র্ানাবত্ হগবয় হত্হন রগাপাল ৈহেি সৃ হষ্ট কবেবিন। রিাবটাবদে উহৈত্ গুরুর্নবদে মানয কো য়া রগাপাল
কবে –
“ত্াে িাপ মা য়খ্ন য়া িবলন, রস ত্াই কবে।” (রয়োর্ম ভাগ। দ্বাদশ পাঠ)
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এে মবিয হত্হন গুরুর্নবদে রয়োহত্ েদ্ধািান িওয়াে হশো হদবলন। আে িাহড়ে রিাবটা সদসযবদে রগাপাল
অত্যন্ত রস্নি-ভাবলািাসাে রৈাবখ্ রদবখ্ –
“... আপনাে রিাট ভাই ভহগনীগুহলবক িড় ভাবলািাবস। রস কখ্নও ত্ািাবদে সহিত্ েগড়া কবে না।
ত্ািাবদে গাবয় িাত্ ত্ুবল না।” (রয়োর্ম ভাগ। দ্বাদশ পাঠ)
হিদযাসাগে সৃ ষ্ট এই রগাপাল হশশুবদে সু বিাি িালক ত্রত্হেে কাবর্ ররয়োেণাদাত্া।
শুিু গািজস্থয পহেবিবশে আৈেণ হশো নয়, িহিপজহেবিবশ – পাঠশালা ও রখ্লাে মাবঠ িন্ধুবদে সবঙ্গ
রকমন আৈেণ িওয়া উহৈত্ রসই মূ লযবিাবিে হশোও হত্হন রগাপাবলে মািযবম রয়োহত্ষ্ঠা কবেবিন। পাবঠ
একাগ্রত্া িাবিে আিহশযক কত্জিয িওয়া উহৈত্ – য়া রগাপাবলে মবিয রদহখ্বয়বিন আে ‘েদ্ধািান লভবত্
জ্ঞানম্’ – য়া রগাপাবলে মবিয পূ ণজমািায় আবি। রগাপাল পাঠশালায় –
“আপনাে র্ায়গায় িহসয়া িই খ্ুহলয়া পহড়বত্ র্াবক। য়খ্ন গুরুমিাশয় নূ ত্ন পড়া রদন, ত্খ্ন মন হদয়া
শুবন।” (রয়োর্ম ভাগ। দ্বাদশ পাঠ)
হশশুবক িইবয়ে পৃষ্ঠাে মবিয আিদ্ধ না রেবখ্ রখ্লাে মাবঠে রখ্ালা আহেনায় হনবয় এবসবিন। এখ্ান
রর্বকই একহট হশশু পায় সমানু ভূহত্ ও রসৌভ্রািবিাবিে পাঠ। রখ্লাে মাবঠ রগাপাল –
“একহদনও কািাে সহিত্ েগড়া িা মাোমাহে কবে না।” (রয়োর্ম ভাগ। দ্বাদশ পাঠ)
“আপনাবে লবয় হিব্রত্ েহিবত্ আবস নাই রকি অিনী পবে
সকবলে ত্বে সকবল আমো, রয়োবত্যবক আমো পবেে ত্বে।”
কাহমনী োবয়ে উক্ত কর্াে িায়া হিদযাসাগবেে িণজপহেৈবয়ে রয়োর্ম ভাবগে িবয়াদশ পাবঠ লে কো য়ায়। ি’
িিে িয়বসে িালক হিবনাদ পবর্ রখ্াুঁড়া মানু বষে রয়োহত্ সিানু ভূহত্শীল। রসই মানু ষহটে শােীহেক অেমত্া
রদবখ্ ত্াে হৃদয় দয়াদ্রজ িয় এিং িবল –
“ত্ুহম এইখ্াবন একটু িবসা। রকার্াও য়াইও না। আহম মুহড় হকহনয়া আহনবত্হি।” (রয়োর্ম ভাগ। িবয়াদশ
পাঠ)
হিবনাবদে দৃ ষ্টাবন্তে মিয হদবয় হশশুে দয়া, মায়া, মমত্া, সিানু ভূহত্, পবোপকাহেত্া রিািগুহলবক রয়োহত্ষ্ঠা
কেবত্ ৈান।
৫...
‘িণজপহেৈয়’ রয়োর্ম ভাগ পাঠ একহট হশশুবক রয়মন হশোঙ্গবন হনবয় এবস ত্াে হশোে হভত্বক মর্িুত্ কবে
রত্াবল, রত্মহন রসই হশোয় স্নান কবে আগামীবত্ রস য়াবত্ ত্রনহত্ক ও মানহিক মূ লযবিািসম্পন্ন মানু ষ িবয়
উঠবত্ পাবে ত্ােও পর্ রয়োদশজন কোয়।
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ত্র্যসূ ি
১. ঠাকুে েিীেনার্। ৈাহেিপূ র্া। রপৌষ, ১৩৬৭। পৃ.১৩
২. রসন সু কুমাে। িাঙ্গালা সাহিবত্য গদয। র্ানু য়াহে ১৯৯৮। রয়োর্ম আনন্দ সংস্কেণ। পৃ.৪৮
৩. িবন্দযাপািযায় শ্রীকুমাে। িাংলা সাহিবত্য হিকাবশে িাো (হদ্বত্ীয় খ্ি: আিুহনক য়ু গ)। োিণ, ১৪২২ ষষ্ঠ
সংস্কেণ। পৃ.১৯
৪. রসন সু কুমাে। িাঙ্গালা সাহিবত্য গদয। পূ বিজাক্ত। পৃ.৪৮
৫. ৈবটাপািযায় িহিমৈে। িহিম েৈনািলী (হদ্বত্ীয় খ্ি)। সাহিত্য সংসদ রয়োর্ম সংস্কেণ। পৃ.৮৬২-৮৬৩
৬. ঠাকুে েিীেনার্। ৈাহেিপূ র্া। রপৌষ, ১৩৬৭। পৃ.১৪
৭. রঘাষ হিনয়। হশেক হিদযাসাগে। পহেৈয়, ত্রিশাখ্ ১৩৬২ সংস্কেণ। পৃ.৩৩৮
৮. িবন্দযাপািযায় ৈিীৈেণ। হিদযাসাগে। ফাল্গুন ১৩৭৬, রয়োর্ম আনন্দিাো সংস্কেণ। পৃ.১৫১
৯. িবন্দযাপািযায় অহসত্কুমাে। িাংলা সাহিবত্য হিদযাসাগে। ১৩৮২। পৃ.১২৬
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িাংলা হশশুসাহিবত্য সু কুমাে োবয়ে অিদান
রলখ্ক-পহেহৈহত্

অহভহর্ৎ দাুঁ
গবিষক, িাংলা হিভাগ, িিজমান হিশ্বহিদযালয়
পহিমিঙ্গ, ভােত্
সােসংবেপ
িাংলা হশশুসাহিবত্যে ইহত্িাবস হশশুসাহিহত্যক হিবসবি য়াো পহেহৈহত্ রপবয়বিন, ত্াুঁবদে মবিয অনযত্ম
িবলন সু কুমাে োয়। সু কুমাে ত্াুঁে ঘহনষ্ঠ িন্ধুবদে হনবয় ‘ননবসন্স ক্লাি’-এে উত্তেসূ হে হিসাবি ‘মন রড ক্লাি
িা মিা ক্লাি’ ত্রত্হে কবেন। রয়োর্বম ‘ননবসন্স ক্লাি’ ও পবে ‘মন রড ক্লাি’-এে র্নয সু কুমাে রয়োৈুে রয়োিন্ধ,
কহিত্া, নাটক ইত্যাহদ হলবখ্হিবলন। পেিত্জীকাবল এসি রলখ্াে অবনকগুহলই হিহভন্ন পিপহিকায় রয়োকাহশত্
িবয়হিল। এমনহক হকিু রলখ্া ‘এম হপ সেকাে অযাি রকাং’ ও ‘হসগবনট ররয়োস’ রর্বকও রয়োকাহশত্ িয়।
সু কুমাবেে মৃত্ুযে পে ত্াুঁে রলখ্া সিজাহিক র্নহরয়োয় হশশুপাঠয গ্রে ‘আবিাল ত্াবিাল’(১৯২৩) রয়োকাহশত্ িয়।
হশশুমবনে উপবয়াগী িড়া-কহিত্া অবনক হলখ্বলও রয়োবয়াগ ত্রিহৈিয ও েৈনা গুবণে র্নয ‘আবিাল ত্াবিাল’এে িড়াগুহল হশশুমনবক অহিক আকৃষ্ট কবে। সু কুমাবেে রলখ্ায় িাহস একটু হিবশষ রূবপ িো পবড়বি।
আসবল অসংগহত্ ও অহত্বেক িল িাসযেবসে রয়োিান দুই উপাদান। সু কুমাে রকার্াও এই অসংগহত্ ও
অহত্বেক িাসযেবসে মািা িহুগুণ িাহড়বয় হদবয়বিন এিং রকার্াও আিাে এই অসংগত্ অহত্হেক্ত
অংশটুকুবত্ই কহিত্াে রয়োাণ রয়োহত্ষ্ঠা কবে দুহট হভন্ন িেবনে িাহসে সৃ হষ্ট কবেবিন। সু কুমাে িাসযেস ও
রকৌত্ুক েস পহেবিশবনে মিয হদবয় গভীে সমার্ সবৈত্নত্াে পহেৈয়

হদবয়বিন। ত্াুঁে েৈনাে উহেষ্ট

উপবভাক্তা হশশু িা হকবশাে িবলও িড়া-কহিত্াে সেলত্া, িবন্দে রদালা, গবল্পে মািুয়জ, কল্পনাশহক্ত,
শেরয়োবয়াবগে রকৌশল, অপূ িজ হৈিকল্প রয়োভৃহত্ হিষয়গুহল িবড়াবদেও রয়োিলভাবি আকৃষ্ট কবে।
সূ ৈকশে
হশশুসাহিত্য, সু কুমাে োয়, িাসযেস, রকৌত্ুকেস, সমার্-িাস্তিত্া
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িাংলা হশশুসাহিবত্য সু কুমাে োবয়ে অিদান
অহভহর্ৎ দাুঁ
হশশুসাহিত্য েৈনাে রয়োার্হমক শত্জ অিশযই য়র্ার্জভাবি হশশুবদে মনবক রিাো। ত্াই ‘হশশুসাহিত্য’ মুখ্যত্
হশশুবদে উপবয়াগী সাহিত্য ৈৈজাবকই রিাোয়। হশশুবদে অপক্ব সেল মবনে গভীবে রয়োবিশ

কেবত্ িয়

সির্-সেল ভাষা ও ভাি হনবয়। হকন্তু ‘সির্ কর্া’ সির্ভাবি িলা রকাবনা সািােণ িযাপাে নয়। এে র্নয
সাহিহত্যকবক দে ও সু ৈারু িবত্ িয়। কােণ হশশুবদে মবনে র্গৎ সিজদা র্হটল ও েিসযািৃ ত্। হশশুবদে
এই মান-অহভমান, আঘাত্-রিদনা, আশা-আকােোে র্হটল স্তে রভদ কবে সু কুমাে োয় সয়বত্ন রসখ্াবন
রয়োবিশ কবেবিন। হশশুবদে মবনে র্গবত্ রয়োবিশ কবে ত্াবদে মবনে কর্া ত্াুঁে রলখ্হনে মিয হদবয়
সু ৈারুভাবি ফুহটবয় ত্ুবলবিন।
রয়োাৈীন ভােবত্ হশশুসাহিত্য িলবত্ সািােণত্ হিষ্ণু শমজাে েহৈত্ ‘পিত্ন্ত্র’ ও ‘হিবত্াপবদশ’,
রসামবদবিে ‘কর্াসহেৎসাগে’ ইত্যাহদ গ্রবেে কর্া রিাোয়। য়হদও এই গ্রেগুহল সিই হিল সংস্কৃত্ ভাষায়
েহৈত্। আহদ ও মিযয়ু বগে িাংলা সাহিবত্য আলাদা কবে হশশুসাহিত্য নাবম রকাবনা হিভাগ হিল না। হকন্তু এই
সমবয় েহৈত্ হকিু হকিু গ্রবে রয়োসঙ্গক্রবম হশশুবদে ত্রশশবিে কর্া উবিখ্ হিল। ‘ত্রিষ্ণি পদািহল’ে রগাষ্ঠলীলায়
হশশু কৃবষ্ণে কর্া আবি। মঙ্গলকািযগুহলবত্ও অবনক সময় রকেীয় ৈহেি হিসাবি হশশুবদে কর্া আবি।
১৮০১ হিস্টাে রর্বক মূ লত্ আিুহনক িাংলা কাবিযে সূ ৈনা িয়। এই সময় রফাটজ উইহলয়াম কবলবর্ে
হশেকো হসবলিাবসে রয়োবয়ার্ন রমটাবত্ হশশু হিষয়ক হিহভন্ন েৈনাে কর্া গুরুে সিকাবে হিৈাে
কবেহিবলন। এই রয়োসবঙ্গ মৃত্ুযঞ্জয় হিদযালিাে, রগালকনার্ শমজা রয়োমুখ্ পহিত্ িযহক্তবদে অিদান হিবশষভাবি
উবিখ্বয়াগয। ১৮১৭ হিস্টাবে ‘স্কুল িুক রসাসাইহট’-ে উবদযাবগ রয়োৈুে পহেমাবণ হশশুপাঠয গ্রে রয়োকাহশত্ িয়।
১৮৪৭ হিস্টাবে ‘রিত্াল পিহিংশহত্’ গ্রবেে অনু িাবদে মিয হদবয় হিদযাসাগে মিাশয় হশশুসাহিবত্যে র্গবত্
পদাপজণ কবেন। এেপে এবক এবক ‘রিাবিাদয়’, ‘আখ্যানমঞ্জেী’, ‘িণজপহেৈয়’ ‘কর্ামালা’ রয়োভৃহত্ হশশুপাঠয
হিষয়ক গ্রে রয়োকাহশত্ িয়। উবিখ্য, এ রয়োসবঙ্গ মদনবমািন ত্কজালিাবেে কর্াও স্মেণবয়াগয।
পেিত্জীকাবল িাংলা হশশুসাহিবত্যে ইহত্িাবস হশশুসাহিহত্যক হিবসবি য়াো পহেহৈহত্ রপবয়বিন, ত্াুঁবদে
মবিয অনযত্ম িবলন সু কুমাে োয়। সু কুমাে ১৮৮৭ হিস্টাবেে ৩০ অবক্টািে(১৩ই কাহত্জক, ১২১৪ িঙ্গাে)
কলকাত্াে কনজওয়াহলশ হস্ট্রবটে লািািািুবদে িাহড়বত্ র্ন্মগ্রিণ কবেন। ত্াুঁে হপত্াে নাম উবপেহকবশাে
োয়বৈৌিুেী ও মাত্া হিিুমুখ্ী রদিী। ত্াুঁো হিবলন িয় ভাইবিান।

ভাইবিানবদে মবিয রর্যষ্ঠ সু খ্লত্া ও

ত্ােপে সু কুমাে। সু কুমাবেে পে পুণযলত্া, সু হিনয়, শাহন্তলত্া ও সু হিমল। র্বন্মে পে ত্াুঁে ত্রশশি র্ীিবনে
রয়োায় আট িিে কনজওয়াহলশ হস্ট্রবটে লািািািুবদে িাহড়বত্ই রকবটহিল।
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 148
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কনজওয়াহলশ হস্ট্রবটে িাহড়ে সামবন হিল ‘ব্রাহ্ম সমার্’ পহেৈাহলত্ ‘ব্রাহ্ম িাহলকা হশোলয়’। এহট নাবম
িাহলকা হিদযালয় িবলও িাবো িিে িয়স পয়জন্ত রিবলোও এখ্াবন পড়বত্ পােত্। সু কুমাে ও ত্াুঁে
ভাইবিাবনো সকবলই এই স্কুল রর্বকই রয়োার্হমক হশো গ্রিণ কবেন। হত্হন রিাবটাবিলায় অত্যন্ত দুেন্ত,
ৈিল ও উৎসািী হিবলন। কবলে রখ্লনাগুহলবক ঠুবক ঠুবক রভবে ত্াে রভত্বেে েিসয উবন্মাৈবনে রৈষ্টা
কেবত্ন। এিং হিবকল িবলই িাবদ উবঠ লাহঠ িাবত্ রিাহডজং-এে রমবয়বদে ত্াড়া কবে রিড়াবত্ন। এই সময়
েিীেনাবর্ে ‘োর্হষজ’ উপনযাস রয়োকাহশত্ িবয়হিল। ‘োর্হষজ’ উপনযাবসে িাহস ও ত্াত্া নামক দুহট
ৈহেিানু সাবে সু খ্লত্া ও সু কুমাবেে ডাকনাম োখ্া িয় য়র্াক্রবম িাহস ও ত্াত্া। সু কুমাবেে স্মৃহত্ৈােণা
রয়োসবঙ্গ ত্াুঁে িালযিন্ধু সু বশাভন সেকাে র্ানাবচ্ছন–
“িািবদে হনবয় সািােণ িাহ্ম সমাবর্ে একটা সংগঠন হিল – ‘িাি সমার্’। ত্াত্াদা হিবলন ত্াে
মিযমহণ। আমো হিলাম ত্াুঁে রৈলা। ত্াত্াদা আসবল খ্ুিই Serious রয়োকৃহত্ে মানু ষ হিবলন। হনিক ‘মর্াে
রলাক’ িলবত্ য়া রিাোয় ত্া হত্হন হিবলন না। ‘িাি সমার্’-রক reform কেিাে র্নয ত্াত্াদা উবঠ পবড়
রলবগহিবলন। ত্খ্ন সমাবর্ে কত্জিযহিহিে মবিয সিই হিল ‘না’ – হর্বয়টাে রদখ্বি ‘না’, হসগাবেট খ্াবি ‘না’
– এমহন আবো কত্ ‘না’, সি এখ্ন মবনও রনই। ত্াত্াদা আবন্দালন শুরু কবে হদবলন – কী কী কেি
‘না’। রস রত্া িুেলাম, কেি কী কী? হত্হন একটা Positive programme হদবলন – সাংস্কৃহত্ক সমার্রসিামূ লক ইত্যাহদ কাবর্ে”।১
কনজওয়াহলশ হস্ট্রবটে িাহড়ে পে অল্পহকিু হদন হশিনাোয়ণ দাস রলবন কাহটবয় সু হকয়া হস্ট্রবটে একহট
িাহড়বত্ রগাটা োয়বৈৌিুেী পহেিাে উবঠ আবস। এই িাহড়ে একহট ঘবে উবপেহকবশাে িাপাখ্ানা িসান।
হকন্তু স্থানসংকুলাবনে র্নয অল্পহদবনে মবিযই আবো িবড়া একহট িাহড়বত্ সকবল
িাহড়ে নীবৈে ত্লায় স্থায়ীভাবি িাপাখ্ানা িসাবনা িয় আে হত্ন ত্লাে

উবঠ য়ান। এই িবড়া

একহট ঘবে কাুঁবৈে িাত্াওয়ালা

স্টুহডও ত্রত্হে কো িয়। রয়োসঙ্গত্, এই িাহড়বত্ই রয়োহত্হষ্ঠত্ িয় হিখ্যাত্ ‘নন রসন্স ক্লাি’-এে। পেিত্জীকাবল
োয় পহেিাবেে সমস্ত রলাকর্ন ও হনকট আত্মীয়ো এই ক্লাবিে সাবর্ য়ু ক্ত িবয়হিবলন। নাৈ-গান-অহভনয়
হিল এই ক্লাবিে রয়োিান আকষজণ। সু কুমাে হিবলন এসবিে রয়োিান উবদযাক্তা ও পহেৈালক।
সু কুমাবেে িাির্ীিবন রয়োিল হব্রহটশ হিবোিী োর্ননহত্ক আবন্দালবন রগাটা ভােত্িষজ উত্তাল িবয় ওবঠ।
রয় িিে হত্হন এোন্স পেীোয় পাশ কবেন(১৯০২) রসই িিেই আনু ষ্ঠাহনকভাবি ‘অনু শীলন সহমহত্’ ও ‘ডন
রসাসাইহট’ রয়োহত্হষ্ঠত্ িয়। এহদবক, হব্রহটশ সেকাবেে িঙ্গভঙ্গ আবয়ার্বনে ৈক্রান্ত সাো রদশ িযাপী রয়োিলভাবি
সমাবলাহৈত্ িয়। সমাবলাৈনা সবেও হব্রহটশ সেকাে এবকে পে এক দমনমূ লক নীহত্ে রয়োহত্কাবেে নাবম
১৯০০ হিস্টাবেে ৪ নবভম্বে ‘সাকুজলাে রসাসাইহট’ে রয়োহত্ষ্ঠা কবেন। রদশ িযাপী োর্ননহত্ক আবন্দালবনে
আিি র্াকা সবেও উবপেহকবশাে িা সু কুমাে রকাবনাহদনই রয়োত্যে োর্নীহত্বত্ রয়াগদান কবেনহন। হকন্তু
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 149
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রদবশে আে পাুঁৈটা সািােণ মানু বষে মবত্া ত্াুঁবদে মবিযও োর্ননহত্ক রৈত্না ও োর্ননহত্ক রয়োহত্হক্রয়া
রদখ্া হগবয়হিল।
১৯০৭ হিস্টাবে সু কুমাে হফহর্ক্স ও রকহমহস্ট্রবত্ ডিল অনাসজ হনবয় হিএস্হস পেীোয় পাশ

কবেন।

হিএস্হস পাশ কোে ৈাে িিে পে ১৯১১ হিস্টাবে হত্হন কলকাত্া হিশ্বহিদযালয় রর্বক গুরুরয়োসন্ন রঘাষ
রমিািৃ হত্ত পান। এই িৃ হত্ত হনবয় মুদ্রণ ও আবলাকহৈি হশবল্পে রয়োয়ু হক্তহিদযা রশখ্াে র্নয ইংলযাি য়ান।
ইংলযাবি হশো অর্জবনে পবে ইউবোবপে রিশ কবয়কহট রদশ ভ্রমণ কবে ১৯১৩-ে রশষ হদবক কলকাত্ায়
হফবে আবসন। উবিখ্য, ইংলযাবি র্াকাকালীন হত্হন রকিলমাি রফাবটাগ্রাহফে কার্ হনবয়ই ডুবি র্াবকনহন,
রসখ্ানকাে সাহিত্য-সংস্কৃহত্-সংগীত্ হনবয় হনবর্ে অহভজ্ঞত্া ও েসবিাি হদবয় গবিষণাও কবেবিন। এমনহক
রয়োিাসী ভােত্ীয়বদে সবঙ্গ আন্তহেকভাবি হমবশ হগবয় ওবদবশে রলাবকবদে সামবন ভােত্িবষজে উজ্জ্বল
ভািমূ হত্জ ত্ুবল িোে রৈষ্টাও কবেবিন।
১৯১০ হিস্টাবে উবপেহকবশাে ত্াুঁে মুদ্রণ রয়োহত্ষ্ঠাবনে নাম িদবল োবখ্ন ‘ইউ োয় অযাি সন্স’। এই
রয়োহত্ষ্ঠাবনে আবগে নাম হিল ‘ইউ োয় আহটজস্ট’। সু কুমাে হিবদশ রর্বক িহি িাপাবনাে

রয়-রকাবনা

সূ ক্ষ্ম ও কহঠন হিষবয়ে দেত্া অর্জন কবে এবস িািাে রয়োহত্হষ্ঠত্ ‘ইউ োয় অযাি সন্স’-এে কাবর্ রয়াগদান
কবেন। এে হকিু হদন পবেই ত্াুঁে হিিাি িয় োকা হনিাসী র্গৈে ও সেলা দাবসে কনযা সু রয়োভাে সবঙ্গ।
এহদবক, উবপেহকবশাে কহঠন রোবগ আক্রান্ত িবয় শয়যাশায়ী িবয় পবড়ন। রশষবমশ ১৯১৫ হিস্টাবেে
হডবসম্বে মাবস মাি িািান্ন িিে িবয়বস উবপেহকবশাে মৃত্ুয িয়। হপত্াে মৃত্ুযে পে মাি আটাশ ও রত্ইশ
িিে িবয়বস সু কুমাে আে সু হিনয় দুই ভাইবয়

পাহেিাহেক িযিসা ও সংসাবেে গুরুদাহয়ে কাুঁবি ত্ুবল

রনন। য়হদও কহঠন সমবয়ে মুবখ্ামুহখ্ িবয়ও দুই ভাইবয়ে স্বাভাহিক র্ীিনয়ািায় রকাবনা রিদ পবড়হন। ত্াুঁো
দুর্বন কাবর্ে সাবর্ আবমাদ-রয়োবমাদ হমহশবয় ভাবলাই র্াকবত্ন। এই রয়োসবঙ্গ সু কুমাবেে একহট মর্াদাে
িড়াে উবিখ্ পাওয়া য়ায় “মাবঘাৎসবিে হস্টমাে পাহটজ মস্ত মর্াে িযাপাে,
জ্ববোরুগী ৈি রখ্বপ মার্ায় রিুঁবি েযাপাে।
খ্ািাে দািাে হনবয় সিাই উঠবলা নাবয় রৈবপ,
মংলু এবলা হশং িাহগবয় র্ংলু এবলা রখ্বপ”।

২

সু কুমাে ত্াুঁে ঘহনষ্ঠ িন্ধুবদে হনবয় ‘ননবসন্স ক্লাি’-এে উত্তেসূ হে হিসাবি ‘মন রড ক্লাি িা মিা ক্লাি’
ত্রত্হে কবেন। হশহশেকুমাে দত্ত িন এই ক্লাবিে সম্পাদক। ক্লাবিে রয়োবত্যক সদসযবদে র্নয ৈাে আনা কবে
মাহসক ৈাুঁদা িায়জ কো িয়। রয়োর্বম িাবত্ রগানা কবয়কর্ন গুণীর্নবদে হনবয় ক্লাবিে পর্ ৈলা শুরু িবলও
পবে সদসয সংখ্যা অবনক রিবড়হিল। িাবপ িাবপ ক্লাবিে সদসয সংখ্যা আঠাবশ হগবয় রপৌঁিায়। ক্লাবিে সদসয
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 150
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ত্াহলকায় য়াুঁবদে নাম পাওয়া য়ায়, ত্াুঁবদে মবিয উবিখ্বয়াগয িবলন – সু কুমাে োয়, সু হিনয় োয়, রয়োভাত্ৈে
গবঙ্গাপািযায়, অত্ুলরয়োসাদ রসন, র্ীিনময় োয়, কাহলদাস নাগ, হদ্ববর্েনার্ ত্রমি, সু নীহত্কুমাে ৈবটাপািযায়,
সু বেশৈে িবন্দযাপািযায়, রয়োশান্তৈে মিলানহিশ রয়োমুখ্ গুণীর্ন।
রয়োর্বম ‘ননবসন্স ক্লাি’ ও পবে ‘মন রড ক্লাি’-এে র্নয সু কুমাে রয়োৈুে রয়োিন্ধ, কহিত্া, নাটক ইত্যাহদ
হলবখ্হিবলন। পেিত্জীকাবল এসি রলখ্াে অবনকগুহলই হিহভন্ন পিপহিকায় রয়োকাহশত্ িবয়হিল। এমনহক হকিু
রলখ্া ‘এম হপ সেকাে অযাি রকাং’ ও ‘হসগবনট ররয়োস’ রর্বকও রয়োকাহশত্ িয়। ১৯২১-এে ২১ রম ত্াুঁে
একমাি সন্তান সত্যহর্ৎ োবয়ে র্ন্ম িয়। সত্যহর্ৎ-এে র্বন্মে হকিু

হদন পে পেই হত্হন কালাজ্ববে

আক্রান্ত িন। দীঘজ আড়াই িিে হত্হন রোগশয়যায় হিবলন। এই সমবয় ত্াুঁে রশায়াে ঘেহট হিল ‘সবন্দশ’
পহিকাে রয়োাণবকে। এই ঘবে কখ্নও হত্হন রমাটা িাহলবশ ভে হদবয় শুবয়, কখ্নও আিাে আিিসা অিস্থায়
িইং রিাবডজে ওপে সেঞ্জাম হনবয় হলখ্বত্ন িা আুঁকবত্ন। দীঘজ রোগবভাবগে পে ১৯২৩-এে ১০ রসবেম্বে
সকালবিলা ৮-১৫

হমহনট নাগাদ মাি ৩৫ িিে িবয়বস সু কুমাবেে মৃত্ুয িয়। ত্াুঁে মৃত্ুয েিীেনার্বক

গভীেভাবি আঘাত্ কবেহিল। মৃত্ুযে হত্ন হদন পে শাহন্তহনবকত্বনে উপাসনা মহন্দবে হত্হন সু কুমাে োয়বক
স্মেণ কবে একহট ভাষণ পাঠ কবেন “র্ীিবলাবকে উবদ্ধজ অিযাত্মবলাক আবি রয়-রকান মানু ষ এই কর্াহট হনুঃসংশয় হিশ্বাবসে দ্বাো
হনবর্ে র্ীিবন সু স্পষ্ট কবে রত্াবলন অমৃত্িাম ত্ীর্জয়ািায় হত্হন আমাবদে রনত্া।
আমাে পেম িন্ধু সু কুমাে োবয়ে রোগশয়যায় পাবশ এবস য়খ্ন িবসহি এই কর্াহট আমাে
িােিাে মবন িবয়বি। আহম অবনক মৃত্ুয রদবখ্হি হকন্তু এই অল্পিয়স্ক য়ু িকহটে মত্
অল্পকাবলে আয়ু হটবক হনবয় মৃত্ুযে সামবন দাুঁহড়বয় এমন হনষ্ঠাে সবঙ্গ অমৃত্ময় পুরুষবক অঘজ
দান কেবত্ রয়োায় আে কাউবক রদহখ্হন। মৃত্ুযে দ্বাবেে কাবি দাুঁহড়বয় অসীম র্ীিবনে র্য়গান
হত্হন গাইবলন”।

৩

সু কুমাবেে মৃত্ুযে পে ত্াুঁে রলখ্া সিজাহিক র্নহরয়োয় হশশুপাঠয গ্রে ‘আবিাল ত্াবিাল’(১৯২৩) রয়োকাহশত্
িয়। হশশুমবনে উপবয়াগী িড়া-কহিত্া অবনক হলখ্বলও রয়োবয়াগ ত্রিহৈিয ও েৈনা গুবণে র্নয ‘আবিাল
ত্াবিাল’-এে িড়াগুহল হশশুমনবক অহিক আকৃষ্ট কবে। রয়মন –
“িাুঁস হিল, সর্ারু(িযাকেণ মাহন না),
িবয় রগল ‘িাুঁসর্ারু’ রকমবন ত্া র্াহন না।
িক কবি কচ্ছবপ – িািিা হক ফূহত্জ
অহত্ খ্াসা আমাবদে িকচ্ছপ মূ হত্জ’’।

৪
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অপহেসীম কল্পনাশহক্তে গুবণ হত্হন িড়াে মিয হদবয় অবনক নত্ুন নত্ুন িাংলা শে ত্রত্হে কবেবিন। রয়মন
- ‘িাুঁস’ আে ‘সর্ারু’ হমহশবয় ‘িাুঁসর্ারু’। ‘িক’ আে ‘কচ্ছপ’ হমহশবয় ‘িকচ্ছপ’ রয়োভৃহত্।
সমস্ত ভাষাে হশশুসাহিবত্যই িাসযেবসে রয়োািানয লে কো য়ায়। সু কুমাবেে রলখ্ায় এই িাহস একটু
হিবশষ রূবপ িো পবড়বি। আসবল অসংগহত্ ও অহত্বেক িল িাসযেবসে রয়োিান দুই উপাদান। সু কুমাে
রকার্াও এই অসংগহত্ ও অহত্বেক িাসযেবসে মািা িহুগুণ িাহড়বয় হদবয়বিন। এিং রকার্াও আিাে এই
অসংগত্ অহত্হেক্ত অংশটুকুবত্ই কহিত্াে রয়োাণ রয়োহত্ষ্ঠা কবে দুহট হভন্ন িেবনে িাহসে সৃ হষ্ট কবেবিন। হত্হন
য়খ্ন ‘আবিাল ত্াবিাল’-এে রিড অহফবসে িবড়ািািু-রক ‘রগাুঁফৈুহে’ কহিত্ায় হনমজাণ কবেন ত্খ্ন
একেকবমে িাহস পায় –
“রিড অহফবসে িড়িািু রলাকহট িড় শান্ত,
ত্াে রয় এমন মার্ায় িযাবমা রকউ কখ্বনা র্ান্ত্?
হদহিয হিবলন রখ্াসবমর্াবর্ রৈয়ােখ্াহন রৈবপ,
একলা িবস হেম্হেহমবয় িঠাৎ রগবলন রেবপ”।

৫

এই ভািহটবকই মনু ষয ৈহেি রর্বক হিবয়াহর্ত্ কবে য়খ্ন ত্াবকই পুনোয় রয়োাণ রদন রিবশাোবম হুুঁহশয়াে
ডাবয়হে-ে ‘রগামড়াবর্হেয়াম্’ রূবপ, ত্খ্ন এক হভন্ন িেবনে িাহসে রফায়াো রিাবট –
“ত্খ্ন আমাবদে রৈাবখ্ পড়ল রয় একটা র্ন্তু কাবিই রোবপে আড়াল রর্বক অত্যন্ত হিেক্ত মত্ন মুখ্ কবে
আমাবদে হদবক ত্াহকবয় আবি। ত্াে রৈিাো রদখ্বল মবন িয় রয়, সংসাবে ত্াে রকাবনা সু খ্ রনই, এ-সি
রগালমাল কান্নাকাহট হকিু ই ত্াে পিন্দ িবচ্ছ না। আহম ত্াে নাম হদবয়হি রগামড়াবর্হেয়াম্। এমন হমটহমবট
খ্ুুঁত্খ্ুুঁবত্ রগামো রমর্াবর্ে র্ন্তু আে আমো হদ্বত্ীয় রদহখ্হন”।

৬

সু কুমাে িাসযেস ও রকৌত্ুক েস পহেবিশবনে মিয হদবয় গভীে সমার্ সবৈত্নত্াে পহেৈয় হদবয়বিন।
হপবলে জ্বে আে পািুবোবগ রভাগা রুগণ গঙ্গাোবমে মবত্া পাি পাওয়াে রসৌভাগয িা দুভজাগয দুবয়ে িণজনায়
িাসযেবসে সবঙ্গ সবঙ্গ সমার্ সবৈত্নত্ােও পহেৈয় পাওয়া য়ায়। রত্মহন ‘একুবশ আইন’ কহিত্ায়
হশিঠাকুবেে রদবশে আইন আমাবদে হনবর্বদে রদশ ও সমার্বক নত্ুন কবে র্ানবত্ রশখ্ায় –
“হশি ঠাকুবেে আপন রদবশ,
আইন কানু ন সিজবনবশ!
রকউ য়হদ য়ায় হপছবল প’রড়
পযায়দা এবস পাক্বড় িবে,
কাহর্ে কাবি িয় হিৈাে –
একুশ টাকা দি ত্াে”।।

৭
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সু কুমাবেে হিখ্যাত্ গবল্পে িই ‘পাগলা দাশু’ মবন িয় সিার্জভাবিই রিাবটাবদে মবনে কর্া রভবি রলখ্া।
রিাবটাবদে হনত্যহদবনে েগড়া-কলি, িযানিােণা, আৈাে-আৈেণগত্ হিবশষে, কর্া িলাে েং – এই সিই
‘পাগলা দাশু’-ে কাহিহনবত্ পুবোদস্তুে িত্জমান। য়হদও এই গ্রবেে অন্তহনজহিত্ অর্জ অবনকসময় রিাবটাবদে
পাশাপাহশ িবড়াবদেও ভািিাে হিষয় িবয় উবঠবি। রয়মন “আমাবদে স্কুবলে য়ত্ িাি ত্ািাে মবিয এমন রকিই হিল না, রয় পাগলা দাশুবক না হৈবন। রয় রলাক
আে কািাবকও র্াবন না, রসও সকবলে আবগ পাগলা দাশুবক হৈহনয়া লয়। রসিাে একর্ন নূ ত্ন দাবোয়ান
আহসল, এবকিাবে আনবকাো পাড়াবগুঁবয় রলাক, হকন্তু রয়োর্ম য়খ্ন রস পাগলা দাশুে নাম শুহনল, ত্খ্নই রস
আন্দাবর্ হঠক িহেয়া লইল রয়, এই িযহক্তই পাগলা দাশু। কােণ ত্াে মুবখ্ে রৈিাোয়, কর্ািাত্জায়, ৈলবন
ৈালবন রিাো য়াইত্ রয় ত্ািাে মার্ায় একটু ‘হিট’ আবি। ত্ািাে রৈাখ্দুহট রগাল-গাল, কানদুটা অনািশযক
েকবমে িবড়া, মার্ায় এক িস্তা োুঁকাড়া ৈুল। রৈিাোটা রদখ্বলই মবন িয় –
শীণজবদি খ্িজকায় মুি ত্াবি ভােী
য়বশাবেে কই রয়ন নেমূ হত্জিােী।
রস য়খ্ন ত্াড়াত্াহড় ৈবল অর্িা িযস্ত িইয়া কর্া িবল, ত্খ্ন িাত্-পা রিাড়াে ভহঙ্গ রদহখ্য়া িঠাৎ রকন র্াহন
হৈংহড়মাবিে কর্া মবন পবড়”।৮
আিুহনকত্া ও ত্রিজ্ঞাহনক ভািনাে আড়াবল নবিাদ্ভূত্ কুসংস্কাে, হৈন্তাে র্ড়ত্া, সি ভািনাবক িাুঁিাগবত্
রফবল সু হনহিত্ িওয়াে রয়োিণত্া – এসবিে হিরুবদ্ধ হিবদ্রাি রঘাষণাই িল সু কুমাবেে কাবিযে মূ ল ররয়োেণা।
কহিত্াে মবত্া ত্াুঁে গবদযে ভাষাবত্ও েবয়বি রকৌত্ুক হমহেত্ িযঙ্গ। এই িযবঙ্গে য়র্ার্জ রয়োবয়াগ হশশুমনবক
রয়োিলভাবি আকৃষ্ট কবে রত্াবল। িযঙ্গননপুবণযে নমুনা হিসাবি ‘ি য় ি ে ল’ গ্রবেে একহট অংবশে কর্া
উদ্ধৃত্ কো রয়বত্ পাবে –
“রির্ায় গেম। গািত্লায় হদহিয িায়াে মবিয ৈুপৈুপ শুবয় আহি, ত্িু রঘবম অহস্থে। ঘাবসে উপে
রুমালটা হিল, ঘাম মুিিাে র্নয রয়ই রসটা ত্ুলবত্ হগবয়বি অমহন রুমালটা িলল, ‘মযাও! হক আপদ!
রুমালটা মযাও কবে রকন?’
রৈবয় রদহখ্ রুমাল রত্া আে রুমাল রনই, হদহিয রমাটা-রসাটা লাল টক্টবক একটা রিড়াল রগাুঁফ ফুহলবয়
পযাটপযাট কবে আমাে হদবক ত্াহকবয় আবি!
আহম িললাম, ‘হক মুশহকল! হিল রুমাল, িবয় রগল একটা রিড়াল!’
অমহন রিড়ালটা িবল উঠল, মুশহকল আিাে হক? হিল একটা হডম, িবয় রগল হদহিয একটা পযাুঁক্বপুঁবক িাুঁস।
এ রত্া িাবমশাই িবচ্ছ”।

৯
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১৮৮৭ রর্বক ১৯২৩ এই পুঁয়হিশ িিবেে স্বল্পস্থায়ী র্ীিবন সু কুমাে ত্াুঁে অসািােণ সৃ র্নী শহক্তে দ্বাো
‘আবিাল ত্াবিাল’, ‘খ্াই খ্াই’ নামক দুহট িড়াে িই; ‘পাগলা দাশু’ ও ‘ি য় ি ে ল’ – দুহট গবল্পে িই;
‘োলাপালা’, ‘লক্ষ্মবণে শহক্তবশল’, ‘অিাক র্লপান’, ‘ৈলহৈত্তৈিেী’ ইত্যাহদ কবয়কহট নাহটকা; অসংখ্য
ত্রিজ্ঞাহনক রয়োিন্ধ, র্ীির্ন্তু হিষয়ক রয়োিন্ধ, র্ীিনী এিং রিাবটাগল্প েৈনা কবে িাংলা হশশুসাহিত্যবক সমৃদ্ধ
কবেবিন। হনিক রকৌত্ুক রয়োিণত্া রর্বক হত্হন সাহিত্য সৃ হষ্টে রয়োহত্ আকৃষ্ট িনহন। েসাত্মক সাহিত্য সৃ হষ্ট হিল
ত্াুঁে হনবর্ে র্ীিন ও সাহিত্য সম্পবকজ সািনাে ফল। ত্াুঁে সৃ হষ্টকমজ হৈেন্তন ও শাশ্বত্। ত্াুঁে েৈনাে উহেষ্ট
উপবভাক্তা হশশু িা হকবশাে িবলও িড়া-কহিত্াে সেলত্া, িবন্দে রদালা, গবল্পে মািুয়জ, কল্পনাশহক্ত,
শেরয়োবয়াবগে রকৌশল, অপূ িজ হৈিকল্প রয়োভৃহত্ হিষয়গুহল িবড়াবদেও রয়োিলভাবি আকৃষ্ট কবে।
ত্র্যসূ ি
১। িসু হিষ্ণু, সু কুমাে োয়: হশল্প ও সাহিত্য, রয়োহত্ভাস, কলকাত্া, রসবেম্বে ১৯৮৯, পৃ – ৯।
২। োয় সু কুমাে, সু কুমাে সমগ্র েৈনািলী ১, এহশয়া পািহলহশং রকাম্পাহন, কলকাত্া, এহরয়োল ১৯৬০, পৃ –
১৩।
৩। আেয রিমন্তকুমাে, সু কুমাে োয়: র্ীিনকর্া, পুস্তক হিপহণ, কলকাত্া, মিালয়া ১৩৯৭, পৃ – ৯৩।
৪। োয় সু কুমাে, সু কুমাে সমগ্র েৈনািলী ১, এহশয়া পািহলহশং রকাম্পাহন, কলকাত্া, এহরয়োল ১৯৬০, পৃ –
২২।
৫। ঐ, গ্রে রয়োাগুক্ত, পৃ – ২৪।
৬। োয় সু কুমাে, সু কুমাে সমগ্র েৈনািলী ২, এহশয়া পািহলহশং রকাম্পাহন, কলকাত্া, রসবেম্বে ১৯৬০, পৃ
– ৩৭৭।
৭। োয় সু কুমাে, সু কুমাে সমগ্র েৈনািলী ১, এহশয়া পািহলহশং রকাম্পাহন, কলকাত্া, এহরয়োল ১৯৬০, পৃ –
৪৫।
৮। োয় সু কুমাে, সু কুমাে সমগ্র েৈনািলী ২, এহশয়া পািহলহশং রকাম্পাহন, কলকাত্া, রসবেম্বে ১৯৬০, পৃ
– ১০৭।
৯। ঐ, গ্রে রয়োাগুক্ত, পৃ – ৯।
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ভাটরয়োস্থাবন জ্ঞাবনে আহিহিদযক স্বরূপ ও রয়োমাজ্ঞাবনে লেণ
রলখ্ক পহেহৈহত্

অরূপ অহিকােী
সিহশেক, রগাহিন্দপুে োর্নগে উচ্চ হিদযালয় (উ.মা.), মুহশজদািাদ
হপ.এইৈ.হড গবিষক, িিজমান হিশ্বহিদযালয়
সােসংবেপ
ভাটমীমাংসকগণ জ্ঞানবক হক্রয়া িবল র্াবকন। জ্ঞান িা ত্রৈত্নয িল হিষয়বক র্ানাে রয়াগযত্া। এহট আত্মায়
সিজদা অিস্থান কবে। নাোয়ণভট জ্ঞানবক গুণ িলবলও ভাটমীমাংসাে আকেগ্রবে জ্ঞানবক হক্রয়া িলা
িবয়বি। জ্ঞানহক্রয়ার্নয ঘটাহদহিষবয় রয় অহত্শয় র্ন্মায় ত্াবক ভাটো জ্ঞাত্ত্া িা রয়োাকটয িবল র্াবকন।
ত্াুঁো জ্ঞান ও রয়োকাশবক হভন্ন িবল র্াবকন। জ্ঞান সকমজক, হকন্তু রয়োকাশ অকমজক। জ্ঞাবনে দ্বাো জ্ঞাত্াে কাবি
রয়হট রয়োকহটত্ িয় রসহট জ্ঞাবনে হিষয় একর্া ভাটগণ িবলন। হনিবন্ধে অহন্তমপবিজ ভাটমবত্ অজ্ঞাত্হিষবয়ে
ত্েগণ রয় রয়োমা ত্া আবলাহৈত্ িবয়বি। ত্াুঁো মুখ্যাবর্জ য়র্ার্জজ্ঞানবক রয়োমা িবলন এিং রগৌণ অবর্জ ত্াুঁো রয়োমা
শবে রয়োাকটযবক িুবে র্াবকন।
সূ ৈকশে
রয়োাকটয, ভাটরয়োস্থান, জ্ঞান, হৈহত্শহক্ত, সংহিৎ, অহত্শয়, জ্ঞাত্ত্া, রয়োমা-অরয়োমা, অনযর্াখ্যাহত্, িাোিাহিক জ্ঞান,
ফলরয়োমাণিাদী।
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ভাটরয়োস্থাবন জ্ঞাবনে আহিহিদযক স্বরূপ ও রয়োমাজ্ঞাবনে লেণ
অরূপ অহিকােী
মিহষজ ত্রর্হমহন মীমাংসা দশজবনে রয়োিত্জক। ‘মীমাংসা’ পবদে ঔপৈাহেক অর্জ হিৈাে। এখ্াবন রিদিাবকযে
অর্জহিৈাে হিিহেত্ িবয়বি। রিবদে কমজকাবিে উপে পূ িজমীমাংসা ও জ্ঞানকাি অর্জাৎ উপহনষবদে উপে
উত্তে মীমাংসা েহৈত্ িবয়বি। রিদিাবকযে অর্জ ত্রর্হমহনে পূ িজমীমাংসা ও িাদোয়বণে উত্তে মীমাংসায় হিৈাে
কো িবয়বি। এর্নয উভয় দশজনবকই মীমাংসাদশজন িলা িবত্া। হিহশষ্টানদ্বত্িাদী রিদান্তীো পূ ি-জ মীমাংসা ও
উত্তে-মীমাংসাবক একই মীমাংসাদশজবনে শাখ্াবভদ িলবলও দাশজহনক সমাবর্ ত্রর্হমহন ও িাদোয়বণে
দশজনবক স্বত্ন্ত্র দশজন িলা িয়। িত্জমাবন ত্রর্হমহন দশজনবক মীমাংসা দশজন িলা িবয় র্াবক। মীমাংসাদশজবনে
দুহট রয়োিান শাখ্া: ভাটরয়োস্থান ও রয়োাভাকেরয়োস্থান। এিাড়া মুোহেহমবেে রয়োিহত্জত্ মীমাংসাে ত্ৃত্ীয় রয়োস্থান হিল।
ত্বি মুোহে েহৈত্ গ্রে আর্ অিলুপ্ত। রকউ রকউ িবলন, হিহশষ্টানদ্বত্িাদী রিদান্তবদহশক ‘রসশ্বেমীমাংসা’
নাবম ৈত্ুর্জ রয়োস্থান রয়োিত্জন কবেহিবলন। িলা িাহুলয, মীমাংসাে ভাট ও রয়োাভাকে রয়োস্থানই দশজনসমাবর্
সমাদৃ ত্ িবয় র্াবক। িত্জমান হনিবন্ধ ভাটগবণে মূ ল গ্রে অনু সেবণ জ্ঞাবনে আহিহিদযক স্বরূপ ও রয়োমাজ্ঞাবনে
লেণ হিবেষণ কো িবি।
‘ভাটরয়োস্থান’ িলবত্ কী রিাোয় রয়োর্বম ত্াে সংহেপ্ত পহেৈয় রদওয়া একান্ত রয়োাসহঙ্গক। কুমাহেলভট
ভাটরয়োস্থাবনে আহদ রয়োিক্তা। ত্াুঁে নাম অনু য়ায়ী রয়োস্থানহটে নাম হৈহিত্ িবয়বি। কুমাহেল মীমাংসাদশজবনে
শািেভাবষযে উপে িাহত্জক েৈনা কবেন। এই িাহত্জক গ্রে রোকিাহত্জক, ত্ন্ত্রিাহত্জক ও টুপটীকা এই
হত্নভাবগ হিভক্ত। মীমাংসাদশজবনে রয়োর্ম অিযাবয়ে রয়োর্ম পাবদে উপে ত্াুঁে েহৈত্ িাহত্জকবক রোকিাহত্জক,
ত্ৃত্ীয় অিযায় পয়জন্ত ১৫হট পবদে উপে ত্ন্ত্রিাহত্জক এিং অিহশষ্ট দ্বাদশ অিযায় পয়জন্ত ৪৪হট পাবদে উপে
সংহেপ্ত টুপ্টীকা েহৈত্ িবয়বি। কুমাহেবলে গ্রেবক অনু সেণ কবে মিনহমবেে মীমাংসানু ক্রমহণকা,
হিহিহিবিক, ভািনাহিবিক রয়োভৃহত্ গ্রে, রোকিাহত্জবকে উপে উবম্বক ভবটে টীকা, িাৈস্পহত্ে নযায়কহণকা,
পার্জসােহর্ হমবেে নযায়েত্নাকে, ত্ন্ত্রেত্ন, নযায়মালা ও শাস্ত্রদীহপকা এিং নাোয়ণভবটে মানবমবয়াদয় ও
হনিন্ধন েহৈত্ িয়। এিাড়াও অবনক মীমাংসাক আৈায়জ ভাট মত্ানু য়ায়ী টীকাগ্রে ও রয়োকেণগ্রে েৈনা
কবেন। এইসকল মীমাংসকগবণে েহৈত্ গ্রেসমূ ি ও ত্াুঁবদে মত্বক ভাটরয়োস্থান িলা িয়। ভাটমত্ািলম্বী
মীমাংসকগণ ত্াুঁবদে গ্রবে কুমাহেবলে মত্বক পেমত্ খ্িবনে মািযবম রয়োহত্হষ্ঠত্ কবেবিন। কুমাহেবলে
মত্বক রত্ৌত্াহত্ত্ মত্ও িলা িয়।
কুমাহেলভট আত্মা ও জ্ঞানবক হনত্য িবলন। কমজিাবৈয হনষ্পন্ন জ্ঞান শেহট হিষয়বক রিাোয়, আে
ভািিাবৈয হনষ্পন্ন জ্ঞান শে িুহদ্ধবক রিাোয়।১ জ্ঞান, িুহদ্ধ, ত্রৈত্নয ও সংহিৎ পয়জায়িাৈী শে। কুমাহেল
রোকিাহত্জবকে আত্মিাদ রয়োকেবণ আত্মাবক জ্ঞানশহক্তস্বভাি িবলবিন।২ হৈহত্শহক্ত সিজিযাপী আত্মায় সিজদা
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অিস্থান কবে। কুমাহেবলে মবত্ ত্রৈত্নয িল হিষয়বক র্ানাে রয়াগযত্া।৩ এস্থবল পার্জসােহর্ হমে নযায়েত্নাকে
টীকায় িবলবিন, আত্মহনষ্ঠ এই রয়াগযত্া কখ্নও পুরুষবক পহেিাে কবে না। এহট পুরুবষে স্বরূপ। পুরুবষে
এই রভাগযে রয়াগযেবকই ত্রৈত্নয িবল। পুরুষহনষ্ঠ এই রভাগযে রয়াগযে পুরুবষ সিজদা অিস্থান কবে। রয়বিত্ু
রভাগযে এিং রভাক্তৃে সম্ববন্ধে মবিয রকানও রিদ ঘবট না, এর্নযই ত্রৈত্নযরূপ রয়াগযত্া সিজদা পুরুবষ
অিস্থান কবে।৪ পার্জসােহর্ রদহখ্বয়বিন, হিষবয়ে জ্ঞান সিজদা উৎপন্ন না িবলও হিষয়বক র্ানাে রয়াগযত্া
আত্মায় সিজদা অিস্থান কবে। মুহক্তকাবল হিষবয়ে জ্ঞান না র্াকবলও আত্মায় রয়াগযত্া র্াবক।
ত্রৈত্নয আত্মায় হনয়হমত্ভাবি অিস্থান কেবলও ত্া সিজদা ঘটাহদ পদার্জবক হিষয়রূবপ অিলম্বন কবে না।
হকন্তু জ্ঞান হনয়হমত্ভাবি হিষয়র্নয িয়। জ্ঞাবনে আহিহিদযক স্বরূপ হনবয় দাশজহনকবদে মবিয মত্বভদ আবি।
পািাত্য দশজবন মন িা ইহেবয়ে সবঙ্গ হিষবয়ে সম্বন্ধবক জ্ঞান িলা িয়। হকন্তু ভােত্ীয় দশজবন জ্ঞানবক দ্রিয,
গুণ িা হক্রয়া িলা িয়। সাংখ্য ও রয়াগদশজবন হৈত্তিৃ হত্তবক জ্ঞান িবল। হৈত্ত দ্রিযপদার্জ। অনদ্বত্মবত্, জ্ঞান
অন্তুঃকেণ ও মবনে পহেণাম হিবশষ। অন্তুঃকেণ িা মন দ্রিয িওয়ায় ত্াুঁো জ্ঞানবকও দ্রিয িবলন। নযায়ত্রিবশহষক ও রয়োাভাকে মীমাংসকগণ জ্ঞানবক গুণপদার্জ িবল র্াবকন। রকাবনা হিবশষ দ্রবিযে অসািােণ
গুণবক হিবশষ গুণ িলা িয়, য়া দ্রিযান্তে িবত্ ঐ দ্রবিযে রভদ সািন কবে। জ্ঞান আত্মাে হিবশষগুণ। আত্মা
হভন্ন অনয দ্রবিয এই গুণ র্াবক না। জ্ঞাবনে অহিকেণ িয় িবলই আত্মাবক রৈত্ন িলা িয়।
ভাটমীমাংসকগণ জ্ঞানবক দ্রিয হকংিা গুণ িবলন না। ত্াুঁবদে মবত্ জ্ঞান িল হক্রয়াহিবশষ। ভাটমীমাংসাে
আকেগ্রবে জ্ঞানবক হক্রয়া িলা িবলও নাোয়ণ পহিত্ মানবমবয়াদয় গ্রবেে রয়োবময় রয়োকেবণ জ্ঞানবক আত্মাে
হিবশষ গুণ িবলবিন৫। হকন্তু কুমাহেল জ্ঞানবক আত্মাে িমজ িবলবিন৬। এে ফবল হিদ্বৎসমাবর্ হকিু হিভ্রাহন্তে
সৃ হষ্ট িয়। পার্জসােহর্ হমে শাস্ত্রদীহপকা গ্রবে জ্ঞানবক হক্রয়া িবলবিন। জ্ঞানহক্রয়া সকমজক এিং ত্া কমজরূপ
ঘটাহদ হিষবয় ফল উৎপন্ন কবে। রয়মন, পাবকে ফবল ত্িুলাহদবত্ ওদনাহদ ফল উৎপন্ন িয় রত্মহন
জ্ঞানহক্রয়াে ফবল ঘটাহদ রজ্ঞয়পদাবর্জ একরয়োকাে অহত্শয় র্ন্মায়। এই অহত্শয়বকই জ্ঞাত্ত্া িা রয়োাকটয
িবল৭। ইহেবয়ে সবঙ্গ ঘটাহদ হিষবয়ে সম্বন্ধ িবল ‘অয়ং ঘটুঃ’ এরূপ জ্ঞান র্ন্মায় ও এেপে রলাবক
‘জ্ঞাবত্াময়া ঘটুঃ’ এরূপ িযিিাে কবেন। জ্ঞান ও রজ্ঞবয়ে এিং জ্ঞাত্া ও রজ্ঞবয়ে মবিয সম্বন্ধ র্াবক ত্া
রলাকিযিিাে িবত্ হসদ্ধ িয়। ভাটমবত্ ঐ সম্বন্ধ রয়মন জ্ঞাবনে কল্পক িয় রত্মহন জ্ঞানর্নয হিষয়হনষ্ঠ
রয়োাকটযও জ্ঞাবনে কল্পক িয়৮। জ্ঞান গুণ িবল ত্া হিষবয় রয়োাকটয িা জ্ঞাত্ত্া উৎপন্ন কেবত্ পাবে না। অর্ৈ
জ্ঞান উৎপন্ন িবল রজ্ঞয় হিষয়হট জ্ঞাত্াে কাবি রয়োকহটত্ িয়। গুণ িবত্ রকাবনা অহত্শয় ফবল অনু িহত্জত্ িয়
না, একমাি হক্রয়াে দ্বাোই এই অহত্শয় উৎপন্ন িবত্ পাবে। এর্নয ভাটমীমাংসকগণ জ্ঞানবক হক্রয়া িবল
র্াবকন।
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এরয়োসবঙ্গ ‘রয়োাকটয’ িলবত্ কী রিাোয় ত্া আবলাৈনা কো আিশযক। ‘ঘটুঃ রয়োকাশবত্’, ‘ঘটুঃ ভাহত্’
ইত্যাহদ িযিিাে রলাবক কবে র্াবক। এইসকল িযিিােবক ভ্রাহন্তমূ লক িলা য়াবি না, রয়বিত্ু এবদে রকাবনা
িািক রনই। কাবর্ই এই সকল অসহন্দগ্ধ িযিিাবেে অনু বোবি রয়োকাশহিহশষ্ট অর্জ কল্পনা কেবত্ িয়। ঘটাহদ
হিষবয়ে হিবশষণভূ ত্ রয়োকাশপদার্জই ‘রয়োাকটয’ শবেে অর্জ।৯ মানবমবয়াদয়কাে রয়োাকটযবক হিষবয়ে িযিস্থাপক,
সিজদ্রিযিৃ হত্ত একরয়োকাে সামানযগুণ িবলবিন।১০ রয়োকাশপদার্জ ঘটাহদ রজ্ঞয়পদাবর্জে সমানাহিকেণ িয়। এখ্ন
এই রয়োকাশ িা রয়োাকটযবক জ্ঞানরূপ িলবল রয়োকাবশে ঘটসামানাহিকেণয অননু পপন্ন িবি।১১ রয়োশ্ন িবত্ পাবে,
জ্ঞান আত্মাবত্ সমবিত্ র্াবক ও আত্মাে সমানাহিকেণরূবপ ভাসমান িয়। কাবর্ই ভাটগণ কীভাবি জ্ঞানবক
ঘটাহদ হিষবয়ে সমানাহিকেণ িবল র্াবকন, রয়বিত্ু অনযসমবিত্ অবনযে সমানাহিকেণ িবল অহত্রয়োসঙ্গ
িবি।১২ এে উত্তবে ভাটগণ িবলন, শেিযিিাে িবত্ জ্ঞানরয়োকাবশে রভদ উৎপন্ন িয়। জ্ঞান ও রয়োকাশ
সমার্জক নয়। জ্ঞান ও রয়োকাবশে মবিয রভদ না র্াকবল ‘ঘটুঃভাহত্’ এরূপ রয়োবয়াবগে নযায় ‘ঘটুঃর্ানাহত্’
এরূপ রয়োবয়াগও িবত্া। হকন্তু ‘ঘটুঃর্ানাহত্’ এরূপ রয়োবয়াগ রকউ কবে না। জ্ঞান ও রয়োকাশবক অহভন্ন িলবল
র্ানাহত্-পয়জায় ও রয়োকাশ-পয়জাবয়ে মবিয সািয়জয রদখ্া রদবি। এর্নয ভাট-মীমাংসকগণ জ্ঞানবক ভান িা
রয়োকাশ িবলন না।১৩ জ্ঞান ও রয়োকাশ জ্ঞানিাৈী িবলও জ্ঞান সকমজক ও রয়োকাশ অকমজক। রয়মন, ৈলহত্ ও
গচ্ছহত্ উভবয়ই স্পন্দনবক রিাোবলও গচ্ছহত্ সকমজক ও ৈলহত্ অকমজক। হকন্তু ত্াবদে মবিয সািয়জয িয় না।
জ্ঞান ও রয়োকাবশে মবিযও ত্ুলযভাবি সািবয়জযে রয়োসঙ্গ িবি না।
এখ্াবন উবিখ্য রয়, জ্ঞানহক্রয়ার্নয অহত্শয় িা রয়োাকটয সাোৎভাবি দ্রবিয আহেত্ িবলও ত্াদাত্ময সম্ববন্ধ
র্াহত্, গুণ ও হক্রয়াবত্ও র্াবক। শুিু ত্াই নয়, ভািপদাবর্জে নযায় অভাি পদাবর্জও রয়োাকটয র্াবক। রয়োাকবটযে
আেয় িওয়ায় দ্রিয, র্াহত্, গুণ ও কমজবক হিষয় িলা িয়। ভাটগণ রয়োাকবটযে আেয়বকই হিষবয়ে লেণ
িবল র্াবকন।১৪ জ্ঞাবন রয়হট ভাসমান িয় ত্া ঐ জ্ঞাবনে হিষয় – একর্া রয়োাভাকে মীমাংসকগণ িবল
র্াবকন। হকন্তু মানবমবয়াদয়কাে রদহখ্বয়বিন, জ্ঞাবন রয়হট ভাসমান িয় রসহট য়হদ জ্ঞাবনে হিষয় িয় ত্ািবল
পটাহদে জ্ঞাবন ভাসমান আত্মা ও জ্ঞাবনে আকােবকও ঘটজ্ঞাবনে হিষয় রকউ িবল না।১৫ জ্ঞাবনে দ্বাো য়া
জ্ঞাত্াে কাবি রয়োকহটত্ িয় ত্াই জ্ঞাবনে হিষয়। এর্নয ভাটগণ রয়োাকবটযে আেয়বক জ্ঞাবনে হিষয় িবলন।
এখ্াবন রয়োশ্ন িবত্ পাবে, য়হদ রয়োাকবটযে আেয়বকই জ্ঞাবনে হিষয় িলা িয় ত্ািবল অত্ীত্ এিং অনাগত্
ঘটাহদিস্তুে জ্ঞানহিষয়ে িযািত্ িবি। রয়বিত্ু অত্ীত্ হিষয় িা অনাগত্ হিষয় রয়োাকবটযে আেয় িয় না।
অত্ীত্ ও অনাগত্ িস্তুবত্ হিষয়েই রনই এরূপ িলা য়াবি না। এরূপ িলবল নদীে রস্রাবত্ে দ্বাো অত্ীত্
িষজবণে ও রমবঘে উন্নহত্ে দ্বাো অনাগত্ িষজবণে অনু হমহত্ িযািত্ িবি। অর্ৈ এরূপ অনু হমহত্
রলাকিযিিােহসদ্ধ। কাবর্ই অত্ীত্ ও অনাগত্ িস্তুে হিষয়ে হসদ্ধ িবলও ত্াো রয়োাকবটযে আেয় িয় না।১৬
এে উত্তবে মানবমবয়াদয়কাে িবলবিন, ভূ ত্ ও অনাগত্ হিষবয়েও রয়োাকটয উপপন্ন িয়।১৭ রয়োাকটয হিষয়হনষ্ঠ
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সামানযগুণ িওয়ায় গুণী হিষয় িাড়া রয়োাকটয কীভাবি উৎপন্ন িয় – এরূপ শিা সমীৈীন িবি না। সংখ্যা
নামক গুণ গুণী িাড়াও র্াবক। ভূ ত্ ও অনাগত্ হিষবয় সংখ্যা র্াবক না একর্া িলবল ‘হত্বস্রা আহুত্বয়া
হুত্াুঃ, দশ রমাদকাুঃ কায়জযাুঃ’ ইত্যাহদ ত্রিহদক িযিিােবক ভ্রাহন্তমূ লক িলবত্ িয়।১৮ সু ত্োং সংখ্যাে দ্বাো ভূ ত্
ও অনাগত্ হিষবয়ও রয়োাকটয সম্ভি। ত্ুলযভাবি অভািও রয়োাকবটযে আেয় িবয় র্াবক। ভাি ও অভাি উভয়
পদার্জই রয়োাকবটযে আেয় িয় – ইিা ভাটমীমাংসকগবণে হসদ্ধান্ত।
গাগাভট একর্ন খ্যাত্নামা ভাটমীমাংসক। হত্হন হিবশ্বশ্বেভট নাবমও পহেহৈত্। হত্হন মীমাংসাসূ বিে
উপে ভাটহৈন্তামহণ নাবম এক রয়োামাহণক িযাখ্যা েৈনা কবেবিন। এই গ্রেহট মীমাংসাে এক একহট অহিকেণ
িবে হলহখ্বত্ িবয়বি। গাগাভট ভাটহৈন্তামহণ গ্রবেে ত্কজপাবদ িবমজে রয়োমাণপেীো রয়োকেবণ হিষয়হনষ্ঠ জ্ঞাত্ত্া
িা রয়োাকটয সহিৈাে উপপাদন কবেবিন। হত্হন রদহখ্বয়বিন, হিষবয়ে জ্ঞান রর্বক অহত্হেক্ত জ্ঞাত্ত্া স্বীকাে
কো আিশযক১৯। জ্ঞাত্ত্া হিষয়হনষ্ঠ িওয়ায় ত্াবক হিষয়ত্া িবল। হিষয়ত্াবক জ্ঞানস্বরূপ িলা য়াবি না। য়হদ
হিষয়ত্াবক জ্ঞাবনে স্বরূপ িলা িয় ত্ািবল ঘটরয়োকােক ভূ ত্লহিবশষযক জ্ঞান িবত্ ভূ ত্লরয়োকােক
ঘটহিবশষযক অনু িযিসাবয়ে আপহত্ত িবি।২০ ঐ হিষয়ত্া হিষবয়ে স্বরূপও নয়। হিষয়ত্াবক হিষবয়ে স্বরূপ
মানবল হিহশষ্টজ্ঞান ও সমূ িালম্বন জ্ঞাবনে রভদ উপপন্ন িবি না।২১ কাবর্ই হিষয়ত্া িা জ্ঞাত্ত্া জ্ঞান ও
হিষবয়ে স্বরূপ রর্বক অহত্হেক্ত।
মানবমবয়াদয়কাে লাঘিত্াে অনু বোবি হিষয়ত্াবক হনত্য িবলবিন। য়হদ ত্ত্তদজ্ঞান িবত্ ত্ত্তদহিষবয়
জ্ঞানর্নয অনন্ত হিষয়ত্াে উৎপহত্ত ও হিনাশ স্বীকাে কো িয় ত্ািবল রগৌেি িয়। পোন্তবে হিষয়হনষ্ঠ
হনত্যহিষয়ত্া মানবল লাঘি িয়। এে ফবল অত্ীত্ হিষবয়ে জ্ঞান সঙ্গত্ িয়।২২
গাগাভট ভাটহৈন্তামহণ গ্রবে রয়োসঙ্গত্ একবদশী ভাটগবণে মত্ হিবেষণ কবেবিন। একবদশীে মবত্
ত্েদজ্ঞানর্নয ত্ত্তদহিষয়হনষ্ঠ জ্ঞাত্ত্া হিনষ্ট ও ভািী হিষবয়ও র্াবক। হিনষ্ট ও ভািীহিষয় িত্জমাবন
অহিদযমান িবলও ত্াবত্ কাবয়জে উৎপহত্তবত্ রকাবনা িািা রনই।২৩ রয়মন, ‘দুহট ঘট হিনষ্ট িবয়বি’ এইসকল
িযিিােস্থবল হিনষ্ট ঘবটও হদ্বে সংখ্যাে উৎপহত্তবত্ রকাবনা িািক র্াবক না। এবক হিনষ্ট হদ্বে সংখ্যাে স্মেণ
িলা য়াবি না। রয়বিত্ু অননু ভূত্ হদ্ববেে স্মেণ সম্ভি নয়। সকল আেবয়ে রয়োত্যেজ্ঞান িযত্ীত্ কীভাবি হদ্বে
সংখ্যাে রয়োত্যে িয় – এরূপ আপহত্ত য়ু হক্তসাবপে নয়। রয়বিত্ু সংবয়াগ সম্ববন্ধ রয়োত্যবেে স্থবল সকল
আেবয়ে রয়োত্যেবক ত্হন্নষ্ঠ িবমজে রয়োত্যবে রিত্ু িলা িয়। হকন্তু হদ্বে একহট িযাসর্যিৃ হত্ত িমজ। িযাসর্যিৃ হত্ত
িবমজে রয়োত্যবে সকল আেবয়ে রয়োত্যে অবপহেত্ নয়। সু ত্োং হিনষ্ট ও অনাগত্ িস্তুবত্ হদ্বে সংখ্যাে
রয়োত্যে হনিজাবি উপপন্ন িয়।২৪ আে আেবয়ে রয়োত্যে িাড়া কীভাবি আেয়হনষ্ঠ গুবণে রয়োত্যে িবি –
ত্রনয়াহয়কগবণে এরূপ আপহত্তও গ্রিণবয়াগয নয়। কােণ ত্াুঁো িায়ু ে রয়োত্যে স্বীকাে না কেবলও িায়ু হনষ্ঠ
স্পশজগুবণে রয়োত্যে স্বীকাে কবেবিন। সু ত্োং হদ্বে ও িহুে রয়মন ভািী ও ভূ ত্পদাবর্জ র্াবক রসরূপ
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 159
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ত্ত্তদজ্ঞান িবত্ উৎপন্ন হিষয়ত্াও ভািী ও ভূ ত্ পদাবর্জ র্াবক।২৫ জ্ঞানর্নয জ্ঞাত্ত্াে আেয় িয় িবলই ‘ঘটং
র্ানাহম’ ইত্যাহদস্থবল ঘবট কমজে হসদ্ধ িয়। ভাটমবত্ লাঘিিশত্ হিষয়ত্াবক অহত্হেক্ত িলবত্ িবি। এই
হিষয়ত্াবকই ভাটমীমাংসকগণ জ্ঞাত্ত্া িা রয়োাকটয িবল র্াবকন।
দ্রিযহনষ্ঠ হিষয়ত্া সংয়ু ক্তত্াদাত্ময সম্ববন্ধ ও র্াহত্, গুণ ও কমজহনষ্ঠ হিষয়ত্া পেম্পোক্রবম
রয়োত্যেরয়োমাণগময িয়।
ভাটমীমাংসকগণ সংশয়, হিপয়জয়, স্মৃহত্, অনু িাদ রয়োভৃহত্বক রয়োমাজ্ঞান িবলন না। ভাটমবত্ রয়োমা ও
অরয়োমাবভবদ জ্ঞাবনে রয়োকােবভদ স্বীকৃত্ িবয় র্াবক। ত্াুঁো ভ্রমজ্ঞানবক অনযর্াখ্যাহত্ িবলন। এই অনযর্াখ্যাহত্
হিপেীত্ খ্যাহত্েই নামান্তে। কাবর্ই ভ্রম, সংশয় রয়োভৃহত্ িবত্ িযািৃ ত্ত রয়োমাজ্ঞাবনে লেণ ভাটরয়োস্থাবন রয়োদহশজত্
িবয়বি। ভটপাদ কুমাহেল রোকিাহত্জক গ্রবে রৈাদনাসূ বিে িযাখ্যায় িবলবিন, রয় জ্ঞান গুণ, সংিাদ, অর্জহক্রয়া
রয়োভৃহত্বক অবপো কবে না ত্াবক রয়োমাজ্ঞান িবল।২৬ হত্হন রয়োমাজ্ঞাবনে লেণ রদহখ্বয়বিন –
“ত্স্মাদ দৃ ঢ়ং য়দুৎপন্নং নাহপ সংিাদমৃচ্ছহত্।
জ্ঞানান্তবেণ হিজ্ঞানং ত্ৎরয়োমাণং রয়োত্ীয়ত্াম্।।”২৭
কাহেকাহটে অর্জ িল, রয় জ্ঞান দৃ ঢ়ভাবি উৎপন্ন িয় ও অনয জ্ঞাবনে দ্বাো সংিাদ রয়োাপ্ত িয় না ত্াবক রয়োমাণ
অর্জাৎ রয়োমা িবল র্ানবি। সু ত্োং দৃ ঢ়ভাবি উৎপন্ন ও অনযজ্ঞাবনে দ্বাো সংিাদরয়োাপ্ত িয় না এরূপ জ্ঞানই িল
রয়োমাজ্ঞান। কুমাহেল রয়োমালেবণ ‘দৃ ঢ়’ পবদে দ্বাো হনিয়জ্ঞানবক িুহেবয়বিন। এে দ্বাো সংশয়জ্ঞান িাহেত্
িবয়বি। কাবর্ই রয়োমাজ্ঞান সিজদা হনিয়জ্ঞান িবি, সংশয়জ্ঞান নয়। রয় জ্ঞাবনে হিষয় অনযজ্ঞাবনে হিষয় িয়
ত্াবক সংিাদ িবল। রয়োমাজ্ঞাবনে হিষয় অনযজ্ঞাবনে দ্বাো অহিগত্ র্াবক না। কাবর্ই অজ্ঞাত্হিষয়ক
হনিয়জ্ঞানই রয়োমাে সামানযলেণ – এহট কুমাহেবলে িক্তিয।
পার্জসােহর্ হমে ‘ঔৎপহত্তকস্তু’২৮ ইত্যাহদ মীমাংসাসূ বিে িযাখ্যা রয়োসবঙ্গ রয়োমাজ্ঞাবনে সামানযলেণ রয়োদশজন
কবেবিন। উক্ত সূ বিে িযাখ্যায় শিেস্বামী িবলবিন, রিদিাকযর্নয জ্ঞান িািকেহিত্, সংশয়েহিত্ ও
অনু পলহিহিষয়ক। সূ িকাে ‘ঔৎপহত্তক’ শবেে দ্বাো রিবদে কােণগত্ রদাবষে এিং ‘অিযহত্বেক’ শবেে
দ্বাো িািকরয়োত্যবয়ে আশিা হনিােণ কবেবিন। হত্হন ‘ৈ’ শবেে দ্বাো সংশবয়ে আশিা দূ ে কবেবিন। সূ বি
‘অনু পলহি’ শবেে দ্বাো

রিদিাকযর্নয জ্ঞাবনে অনু িাদে শিা অপবনাহদত্ িবয়বি। ভাষযকাে শিেস্বামী

রদহখ্বয়বিন, রিদিাকয সকলরয়োকাে রিত্ুেহিত্ িওয়ায় ও স্বত্ুঃরয়োমাণ িওয়ায় রিদই িমজ ও অিবমজ রয়োমাণ।
সূ িকাে ও ভাষযকােবক অনু সেণ কবে শাস্ত্রদীহপকাকাে পার্জসােহর্ িবলবিন, কােণবদাষ ও িািকজ্ঞানেহিত্
অগৃিীত্ জ্ঞানই রয়োমাে সামানযলেণ।২৯ রয়োমাজ্ঞাবনে হিষয় পেভািী জ্ঞাবনে দ্বাো িাহিত্ িয় না।
উৎপাদকসামগ্রীগত্ রকাবনা রদাষ রয়োমাজ্ঞাবন অনু িহত্জত্ িয় না। শাস্ত্রদীহপকাকাে রয়োমালেণ িবত্ জ্ঞাবনে
উৎপহত্তগত্ ও জ্ঞাহত্গত্ স্বত্ুঃরয়োামাণয সূ হৈত্ িবচ্ছ।
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 160
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নাোয়ণভট সূ িকাে, ভাষযকাে ও শাস্ত্রদীহপকাকােবক অনু সেণ কবে মানবমবয়াদয় গ্রবেে রয়োমাণ
পহেবচ্ছবদ রয়োমাজ্ঞাবনে লেণ কবেবিন – “রয়োমাৈাজ্ঞাত্ত্োর্জজ্ঞানম্”৩০। এই রয়োমালেণহটবত্ নযায়মত্ িবত্
ভাটমবত্ে ত্রিলেণয রয়োদহশজত্ িবয়বি। ত্রনয়াহয়ক ও ভাটমীমাংসক উভবয়ই রয়োমাজ্ঞাবনে কেণবক রয়োমাণ িা
রয়োমা িলবলও ভাটগণ অজ্ঞাত্হিষয়ক য়র্ার্জজ্ঞানবকই রয়োমা িবল র্াবকন। এহট িল নযায়মত্ িবত্ ভাটমবত্ে
ত্রিলেণয। লেবণ ‘অজ্ঞাত্’ পবদে অর্জ পূ িজিত্জী জ্ঞাবনে অহিষয়। ‘ত্োর্জ’ পবদে অর্জ রয় পদার্জ রয়
রয়োকােহিহশষ্ট রসই রয়োকাবে রসই পদার্জ। মানবমবয়াদয়কাে ‘অজ্ঞাত্ত্োর্জজ্ঞান’ শবেে দ্বাো অজ্ঞাত্ অবর্জে
ত্েজ্ঞানবক িুহেবয়বিন। এখ্াবন ‘ত্ে’ পবদে অর্জ য়র্ার্জ। ‘ত্োর্জ’ িলবত্ য়র্াভূ ত্ অর্জবক রিাোয়। পূ বিজ
অজ্ঞাত্ ঘটবক ঘটেরূবপ ‘এহট ঘট’ এরূপ রয় জ্ঞান ত্াবক ভাটমবত্ রয়োমা িবল। এই জ্ঞাবনে হিষয় ‘ঘট’
পূ বিজ অজ্ঞাত্ হিল। আে জ্ঞাবনও ঘটেহট রয়োকাে রূবপ ভাসমান িবচ্ছ। এর্নয ‘এহট ঘট’ এই জ্ঞানহট অজ্ঞাত্
ঘটহিষয়ক িওয়ায় রয়োমাজ্ঞান।
নাোয়ণভট রয়োদত্ত উক্ত রয়োমালেবণে ঘটক পদসমূ বিে িযািৃ হত্ত রয়োদশজন কো দেকাে। গ্রেকাে লেবণ
‘অজ্ঞাত্’ পবদে দ্বাো জ্ঞাত্হিষয়ক স্মৃহত্ ও অনু িাদবক পহেিাে কবেবিন।৩১ পূ িজিত্জী অনু ভবিে রয়হট হিষয়
িয় অনু ভি র্নয স্মৃহত্েও রসহট হিষয় িয়। কাবর্ই স্মৃহত্ িল জ্ঞাত্হিষয়ক জ্ঞান। এর্নয ভাটমবত্ স্মৃহত্
রয়োমা নয়। কহর্ত্ হিষবয়ে পুনোয় কর্নবক অনু িাদ িবল। পূ বিজ কহর্ত্ শবেে উচ্চােণবক রয়মন অনু িাদ
িবল রত্মহন জ্ঞাত্ হিষবয় উচ্চাহেত্ শে িবত্ রয় জ্ঞান িয় ত্াবকও অনু িাদ িলা িয়। রয়মন, রয়োর্বম িলা
িল – ‘রদিদবত্তে পুবিে নাম য়জ্ঞদত্ত’। এেপে িলা িল – ‘য়জ্ঞদত্ত পেীোয় উত্তীণজ িবয়বি’। হদ্বত্ীয়িাবকয
‘য়জ্ঞদত্ত’ শেহট পূ িজ িাবকযে দ্বাো জ্ঞাত্ য়জ্ঞদবত্তে কর্ন িওয়ায় এবক অনু িাদ িবল। আিাে হদ্বত্ীয়িাবকয
‘য়জ্ঞদত্ত’ শে িবত্ রয় জ্ঞান উৎপন্ন িয় রসহটও অনু িাদ। ভাটমীমাংসকগণ অনু িাদবক রয়োমা িবলন না।
রয়বিত্ু ত্া জ্ঞাত্হিষয়ক। নযায়-ত্রিবশহষকগণ অনু িাদবক রয়োমা ও অনু িাদকজ্ঞাবনে উৎপাদক শেবক রয়োমাণ
িবল র্াবকন। হকন্তু নাোয়ণভট িবলন, অনু িাদক জ্ঞান জ্ঞানরূপ িযিিাে িা শে উচ্চােণরূপ িযিিাবে
পূ িজ্ঞ
জ ান রর্বক রকাবনা রভদ সািন কবে না। অনু িাবদ রকাবনা হভন্ন ফল র্াবক না। অর্ৈ ফবলে র্নযই
রয়োমাজ্ঞান স্বীকাে কো িয়। এর্নয মানবমবয়াদয়কাে স্মৃহত্ে নযায় অনু িাদ ও অনু িাদ জ্ঞানবক রয়োমা
িবলনহন।৩২
এখ্াবন রয়োশ্ন িবত্ পাবে, অজ্ঞাত্হিষবয়ে জ্ঞানবক রয়োমা িলবল িাোিাহিক জ্ঞাবন রয়োমালেবণে অিযাহপ্ত
রয়োসঙ্গ িয়, হকংিা িাোিাহিক জ্ঞাবনে অরয়োমাে আপহত্ত িয়। একই ঘট হিষবয় অবনকেণ িবে ‘এহট ঘট’,
‘এহট ঘট’ এইভাবি রয় নানা জ্ঞান উৎপন্ন িয় ত্াবক িাোিাহিক জ্ঞান িবল। এস্থবল রয়োর্ম েবণ রয় ঘবটে
জ্ঞান িয় হদ্বত্ীয়, ত্ৃত্ীয় রয়োভৃহত্ েবণও ঐ একই ঘবটে জ্ঞান িয়। কাবর্ই রয়োর্ম েবণ রয় ঘটহট জ্ঞাত্ িয়,
হদ্বত্ীয় ত্ৃত্ীয় রয়োভৃহত্ েবণ ঐ একই ঘট জ্ঞাবনে হিষয় িয়। সু ত্োং হদ্বত্ীয়াহদ জ্ঞান জ্ঞাত্হিষয়ক িওয়ায়
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িাোিাহিকজ্ঞাবন রয়োমালেবণে অিযাহপ্ত িা অরয়োমাে রয়োসঙ্গ িয়। এরূপ সম্ভািয আপহত্তে সমািাবন
মানবমবয়াদয়কাে িবলবিন, রজ্ঞয়হিষয় হনর্ হনর্ েবণে দ্বাো হিহশষ্ট িবয়ই জ্ঞাবন ভাসমান িবয় র্াবক।
রয়োর্ম েবণ ঘটহট রয়োর্ম েণহিহশষ্টরূবপ জ্ঞাত্ িবয়হিল। হদ্বত্ীয়াহদ েবণ ঘটহট হদ্বত্ীয়াহদ েণহিহশষ্টরূবপ
অজ্ঞাত্ই র্াবক। হদ্বত্ীয়, ত্ৃত্ীয় রয়োভৃহত্ জ্ঞাবন অজ্ঞাত্ কালাংশগুহলে জ্ঞান িয়। কাবর্ই রয়োর্ম েবণে জ্ঞাবন
ঘটহট রয় কালাংশহিহশষ্টরূবপ জ্ঞাত্ িবয়হিল, হদ্বত্ীয়াহদ পেিত্জী জ্ঞাবন ত্া ঐ কালাংশহিহশষ্টরূবপ জ্ঞাত্ িয়
না। কাবর্ই রয়োর্ম েবণে জ্ঞান রয়মন অজ্ঞাত্ ঘবটে জ্ঞান রসরূপ পেিত্জী েণসমূ বিে জ্ঞানও অজ্ঞাত্
ঘবটেই জ্ঞান। এভাবি মানবমবয়াদয়কাে রদহখ্বয়বিন রয়, হদ্বত্ীয়েণহিহশষ্ট ঘট রয়োর্ম েবণে জ্ঞাবনে অহিষয়
িওয়ায় ত্া অজ্ঞাত্। সু ত্োং হদ্বত্ীয় েবণ িাোিাহিকজ্ঞান অজ্ঞাত্জ্ঞাপক িওয়ায় রয়োমা পদিাৈয।৩৩
নাোয়ণভটরয়োদত্ত রয়োমালেবণ ‘ত্ে’ পদহট রয়ার্নাে হিবশষ ত্াৎপয়জ আবি। গ্রেকাে ‘ত্ে’ পদহটে দ্বাো
ভ্রম, সংশয় ও ত্কজরূপ অয়র্ার্জ জ্ঞাবনে রয়োমাে িােণ কবেবিন।৩৪ ভাটমবত্ দহড়বত্ সবপজে ভ্রমস্থবল অজ্ঞাত্
সবপজে জ্ঞানবক ত্েজ্ঞান িলা ৈবল না। রয়বিত্ু ঐ জ্ঞানহট দহড় রয়রূপ রসইরয়োকাে জ্ঞান নয়। দহড়ে
েজ্জু েরূবপ জ্ঞান িল ত্েজ্ঞান, আে সপজেরূবপ জ্ঞান িল অত্েজ্ঞান। কাবর্ই লেবণ ‘ত্ে’ পদহট রয়ার্নাে
ফবল রয়োমালেবণে ভ্রবম অহত্িযাহপ্ত িাহেত্ িবয়বি। ত্ুলযভাবি সংশয়জ্ঞান য়র্ার্জ জ্ঞান নয়। রয়বিত্ু
সংশয়স্থবল একহট িমজীবত্ দুহট রকাহটে জ্ঞান িয়। রয়মন, একহট িৃ েবক ‘এহট িৃ ে হক মনু ষয’ এরূপ সংশবয়
িৃ েে ও মনু ষযে এই দুই হিরুদ্ধিবমজে জ্ঞান িয় িবল এহট ত্েজ্ঞান নয়। কাবর্ই ‘ত্ে’ পবদে দ্বাো
সংশয়জ্ঞানও হনিাহেত্ িবয়বি। ত্ুলযভাবি ত্কজ রয়োমা পদিাৈয নয়। আপাদবকে আবোবপে দ্বাো আপাবদযে
আবোপবক ত্কজ িবল। রয়মন, রয়খ্াবন িূ মও আবি িহিও আবি রসখ্াবন িলা িয় িহি য়হদ না র্াকবত্া
ত্ািবল িূ মও র্াকবত্া না। ঐ স্থবল িহিে অভাি রনই ও িূ বমেও অভাি রনই। অর্ৈ িহিে অভাি ও িূ বমে
অভাি আবোপ িবচ্ছ। নাোয়ণভট রয়োমালেবণ ‘ত্ে’ পদহটে দ্বাো ত্বকজে রয়োমাে খ্িন কবেবিন। উবিখ্য রয়,
ভাটগণ অগ্রিণ ও অনযর্াগ্রিণ এই দু’রয়োকাে অরয়োমা মাবনন। ত্াুঁবদে মবত্, অনযর্াগ্রিণ আিাে দুরয়োকাে –
হিপেীত্ জ্ঞান ও সংশয়। মানবমবয়াদয়কাে এই দু’রয়োকাে অরয়োমা িােবণে র্নয লেবণ ‘ত্ে’ পদহট রয়াগ
কবেবিন।
রয়োসঙ্গত্ উবিখ্য রয়, ভাটমবত্ অজ্ঞাত্হিষবয়ে ত্েজ্ঞান রয়োমা, আে ঐ রয়োমাজ্ঞাবনে কেণ ইহেয় হকংিা
ইহেবয়ে সবঙ্গ হিষবয়ে সহন্নকষজ হকংিা ইহেবয়ে সবঙ্গ মবনে সহন্নকষজ অর্িা আত্মাে সবঙ্গ মবনে সহন্নকষজ িল
রয়োমাণ। ভাটগণ য়র্ার্জজ্ঞানবক রয়োমা পবদে মুখ্য অর্জ ও রয়োাকটযবক রগৌণ অর্জ িবল র্াবকন। জ্ঞানর্নয
হিষয়গত্ ফলহিবশষবক রয়োাকটয িবল, একর্া পূ বিজ হিশদভাবি আবলাহৈত্ িবয়বি। এই রয়োাকটযবক য়খ্ন রয়োমা
িবল িো িয় ত্খ্ন ত্াে কেণ িয় জ্ঞান। এর্নয ত্খ্ন জ্ঞানবক রয়োমাণ িলা িয়। জ্ঞাবনে ফল িবচ্ছ রয়োাকটয,
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আে ইহেয়সহন্নকষজ রয়োভৃহত্ে ফল অর্ৈ রয়োাকবটযে কােণ িবচ্ছ জ্ঞান। জ্ঞানবক রয়োমাণ িলায়
ভাটমীমাংসকগণবক ‘ফলরয়োমাণিাদী’ িলা িয়।৩৫
ত্র্যসূ ি
১. জ্ঞানং র্ায়ত্ ইত্যবর্জা িীভজাবি কেবণিহপ িা।
- রোকিাহত্জক, শূ নযিাদ, কাহেকা-১২৮ ক, পৃ.২১৬/২৯, দ্বাহেকদাস শাস্ত্রী সম্পাহদত্, ত্াো পািহলবকশনস্,
িাোণসী, ১৯৭৮
২. জ্ঞানশহক্তস্বভাবিািবত্া হনত্যুঃ সিজগত্ুঃ পুমান্।
- ত্বদি, আত্মিাদ, কাহেকা – ৭৩ ক, পৃ.৫০০/২৯, পূ িজসংস্কেণ
৩. ত্রৈত্নয রয়াগযত্া পুংসুঃ...।
- ত্বদি, সম্বন্ধাবেপপহেিাে, কাহেকা – ১০০ক, পৃ.৪৭৩/২, পূ িজ সংস্কেণ
৪. পুংবসা িীদবমি রয়াগযেং রভাক্তৃবে য়চনৈত্নযম্। ত্চ্চ পুংবসা ন কদাহৈদপগচ্ছহত্, ত্বদি হি পুংবসা রূপম্,
ইদবমি রয়োকৃবত্বভজাগযেবয়াগযেং য়চনৈত্নযম্। ত্দাহপ ন ত্সযাুঃ কদাহৈদপগচ্ছহত্।
- ত্বদি, নযায়েত্নাকে, পৃ.৪৭৪/৪-৬, দ্বাহেকাদাস শাস্ত্রী সম্পাহদত্, ত্াো পািহলবকশনস্, িাোণসী, ১৯৭৮
৫. িুহদ্ধসু খ্দুুঃবখ্চ্ছাবদ্বষরয়োয়ত্না আত্মহিবশষগুণাুঃ।
- মানবমবয়াদয়, রয়োবময় রয়োকেণ, পৃ. ২৪৮/৫, কুনিান্ োর্া ও সূ য়জনাোয়ণ শাস্ত্রী সম্পাহদত্, হর্ওর্হফকযাল
পািহলহশং িাউস, মাদ্রার্, ১৯৩৩
৬. আত্মিমজস্বত্ন্ত্রেকল্পবনিহপ ত্র্া ভবিৎ।
- রোকিাহত্জক, হনোলম্বনিাদ, কাহেকা – ৪৭ক, পৃ.১৬৩/২১, পূ িজ সংস্কেণ
৭. জ্ঞানহক্রয়া হি সকহমজকা কমজভূবত্িবর্জ ফলং র্নয়হত্ পাকাহদিৎ।
- মীমাংসাসূ ি ১।১।৫, শাস্ত্রদীহপকা, পৃ.১৫৭/৮-৯, লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাহিড় সম্পাহদত্, হিদযাহিলাস ররয়োস,
রিনােস, ১৯১৬
৮. ত্ি জ্ঞাত্ৃবজ্ঞয়সম্ববন্ধা মানসরয়োত্যেগমযুঃ। স এি জ্ঞানসয কল্পকুঃ। অর্িাির্জগবত্া জ্ঞানর্বনযািহত্শয়ুঃ
জ্ঞানসয কল্পকুঃ। স এিাহত্শয়ুঃ রয়োাকটযপবদন জ্ঞাত্ত্াপবদন রৈাৈযবত্।
- মীমাংসাদশজনিহমশজ, অিযায়-৬, পৃ.৮৫/১৩-১৬, ভােত্ীয় হিদযা রয়োকাশন, হদিী, ১৯৭৬
৯. সহন্ত ত্ািবিৌহককপেীেকাণাং ঘটুঃ রয়োকাশবত্ ঘবটা ভাহত্ রয়োকবটা ঘট ইত্যাদবয়া িযিিাোুঃ। ন ত্রৈবত্
ভ্রাহন্তমূ লাুঃ িািকাভািাৎ। অিাহিত্ানামহপ রয়োত্যয়ানাং ভ্রাহন্তমূ লে কল্পবন সবিজষামহপ ত্র্ােরয়োসঙ্গাৎ।
ত্স্মাবদবত্ িযিিাো এি রস্বাপপাদায় রয়োকাশহিহশষ্টমর্জমিকল্পয়হন্ত। ত্ি হিবশষণভূ ত্ুঃ রয়োকাশপদার্জুঃ
রয়োাকটযহমত্ুৈযবত্।
৩ য় ি ষজ , ১ ম সং খ্যা । ১ লা ত্রৈ ি ১ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ই মা ৈজ ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা 163

এ কু শে র ঢে উ
সা হি ত্য

ও

সং স্কৃ হত্

হি ষ য় ক

আ ন্ত র্জা হত্ ক

অ ন লা ই ন

ISSN: 2454-7182

গ বি ষ ণা

প হি কা

( রে ফা হে ড

র্া নজা ল ,

ত্রি মা হস ক )

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

- মানবমবয়াদয়, রয়োবময় রয়োকেণ, পৃ.২৫৬-২৫৭, পূ িজ সংস্কেণ
১০. রয়োাকটযং হিষয়িযিস্থাপকুঃ সিজদ্রিযিত্জী সামানযগুণুঃ।
- ত্বদি, পৃ.২৫৫/৮
১১. সৈ রয়োকাবশপদাবর্জা ঘটসমানাহিকেণুঃ। স এি জ্ঞানসয কল্পকুঃ, জ্ঞানাচ্চ হভন্নুঃ। ত্সয জ্ঞানরূপবে
ঘটসমানাহিকেণযমনু পপন্নং সযাৎ।
- মীমাংসাদশজনহিমশজ, অিযায়-৬, পৃ.৮৫/২৩-২৫, পূ িজ সংস্কেণ
১২.

জ্ঞানং

হি

আত্মসমবিত্মাত্মসমানাহিকেণত্নমি

ভাসমানং

কর্ং

ঘটসমানাহিকেণাং

সযাৎ?

অনযসমবিত্সযানযসমানাহিকেণবেিহত্রয়োসঙ্গাৎ।
- ত্বদি, পৃ.৮৫/২৫-২৭
১৩. জ্ঞানরয়োকাশবয়াবেকরূপবে র্ানাহত্পয়জায়াণাং ভাহত্পয়জায়াণাি সািয়জযংভবিৎ। ন ত্রৈত্দহন্ত। অত্ি
ভানরয়োকাবশাপদাবর্জা ন জ্ঞানপদার্জুঃ।
- ত্বদি, পৃ.৮৫-৮৬
১৪.

ত্চ্চ

রয়োাকটযং

দ্রিযাহেত্মহপ

রত্ন

ত্াদাত্মযসম্বন্ধাজ্জাহত্গুণকমজণযহপ

পেম্পেয়া

সমােয়বত্

ত্ৎরয়োহত্বয়াহগকমভািমহপ। ইহত্ ন রত্ষামহিষয়েরয়োসঙ্গুঃ। রয়োাকটযােবয়া হিষয় ইহত্ হিষয়লেণমািোৈায়জাুঃ।
- মানবমবয়াদয়, রয়োবময় রয়োকেণ, পৃ.২৫৬/১-৩, পূ িজ সংস্কেণ
১৫. ত্ত্তু পটাহদজ্ঞাবনষ্বিভাসমানবয়াোত্মস্বাত্মবনােহপ হিষয়েরয়োসঙ্গাদয়ু ক্তম।
- ত্বদি, পৃ.২৫৬/৫-৬
১৬.

ননু

রয়োাকটযােয়নসযি

হিষয়বে

ভূ ত্ভহিষযবত্াুঃ

রয়োাকটযােয়োভািাৎ

কর্ং

হিষয়েম্।

ন

ৈ

ত্বয়াহিজষয়েবমিনাস্তীহত্ িাৈযম্। নদীপূ েণঘবনান্নহত্রয়োভৃহত্হভুঃ ভূ ত্ভহিষযদ্বষজানু মানাভািরয়োসঙ্গাৎ। ইহত্ রৈৎ।
- ত্বদি, পৃ.২৫৭/৭-৯
১৭. ত্রমিম্। ভূ ত্ভহিষযবত্ােহপ রয়োাকবটযাপপবত্তুঃ।
- ত্বদি, পৃ.২৫৭/১০
১৮. ননু গুহণনমন্তবেণ কর্ং গুবণাৎপহত্তুঃ। সংখ্যািহদহত্ ব্রূমুঃ। ন ৈ সংনখ্ি ভূ ত্ভহিষযবত্ানজাস্তীহত্ িাৈযম্।
হত্স্র আহুত্বয়া হুত্াুঃ। ষড়পূ পা ভহেত্াুঃ দশ রমাদকাুঃ কায়জা ইত্যাহদিযিিাোণাং ভ্রাহন্তমূ লেরয়োসঙ্গাৎ।
- ত্বদি, পৃ.২৫৮/১-৪
১৯. ন ৈ জ্ঞাত্ত্ায়াং মানাভািুঃ। ত্সযা হিষয়জ্ঞানাহত্হেক্তায়া আিশযকোৎ।
- ভাটহৈন্তামহণ, ত্কজপাদ, অহিকেণ-৩, পৃ.১৩/১৫-১৭, সূ য়জনাোয়ণ শাস্ত্রী সম্পাহদত্, রৈৌখ্াম্বা সংস্কৃত্
হসহের্, নং ২৫, রিনােস, ১৯৩৩
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২০. ন ত্ািহদ্বষয়ত্া জ্ঞানস্বরূপা। ঘটরয়োকােকভূ ত্লহিবশষযকজ্ঞানাদ ভূ ত্লরয়োকােকঘটাহিবশষযকানু

-

িযিসায়াপবত্তুঃ।
- ত্বদি, পৃ.১৩/১৭-১৮
২১. নাহপ হিষয়স্বরূপা, হিহশষ্টজ্ঞানসমূ িালম্বনবয়ােনিলেণযাপবত্তুঃ।
- ত্বদি, পৃ.১৩/১৮-১৯
২২. অত্ উভয়াহত্হেক্তা, সা ৈ হনত্যা, লাঘিাৎ। অনযর্া অনন্তত্ত্তাহদ্বষয়কজ্ঞাননেনন্তত্ত্তহদ্বষয় রত্াৎপহত্তত্ন্নাশকল্পনাদ রগৌেিাপবত্তুঃ।
- ত্বদি, পৃ.১৩/১৯-২২
২৩. অবনয ত্ু ত্ত্তর্জ্ঞানর্নযা ত্ত্তহদ্বষয়হনষ্ঠা জ্ঞাত্ত্া সা ৈ নষ্টভাহিহিষয়হনষ্ঠাহপ। ন ৈাসবত্াুঃ কর্ং
কাবয়জাৎপহত্তহেহত্ িাৈযম্। হদ্বোহদিদুৎপবত্তৌ িািকাভািাৎ।
- ত্বদি, পৃ.১৩/২৫-২৭
২৪. লাঘবিন সংবয়াগরয়োত্যবে ত্সয রিোঙ্গীকাবেণ িযাসর্যিৃ হত্তিমজরয়োত্যবে রিত্ুোভাবিন ত্ৎরয়োত্যেসয
সু িৈোৎ।
- ত্বদি, পৃ.১৩/২৯-৩১
২৫. অবত্া হদ্বেিহুেবয়াভজাহিভূ ত্পদার্জহনষ্ঠেিৎ ত্জজ্ঞাবনাৎপাদযহিষয়ত্ায়া অহপ ভাহিভূ ত্পদার্জহনষ্ঠেম্।
- ত্বদি, পৃ.১৩-১৪
২৬. য়ত্ এিং সংিাদার্জহক্রয়াদীনামবপো নাহস্ত ত্স্মাদীদৃ শং জ্ঞানং রয়োমাণম্।
- মীমাংসাসূ ি ১।১.২, রোকিাহত্জক, নযায়েত্ন, পৃ.৫২/১৯-২০, দ্বাহেকাদাস শাস্ত্রী সম্পাহদত্, ত্াো
পািহলবকশনস্, িাোণসী, ১৯৭৮
২৭. রোকিাহত্জক, রৈাদনাসূ ি, কাহেকা – ৮০, পৃ.৫২/২১-২২, দ্বাহেকাদাস শাস্ত্রী সম্পাহদত্, ত্াো
পািহলবকশনস্, িাোণসী, ১৯৭৮
২৮.

ঔৎপহত্তকস্তু

শেসযাবর্জন

সম্বন্ধস্তসয

জ্ঞানমুপবদবশািিযহত্বেকিাবর্জিনু পলবি

ত্ৎ

রয়োমাণং

িাদোয়ণসযানবপেোৎ।।
- মীমাংসাসূ ি, ১।১।৫
২৯.

হিবশষণিয়মুপাদদাবনন

সূ িকাবেণ

কােণবদাষিািকজ্ঞানেহিত্মহুগৃিীত্গ্রাহি

জ্ঞানং

রয়োমাণহমহত্

রয়োমাণলেণং সূ হৈত্ম্।
- ত্বদি, শাস্ত্রদীহপকা, পৃ.১২৩/১-৩
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পাঠ-রয়োহত্হক্রয়া
আহম শেণার্জী নই! নই হক?
রলখ্ক-পহেহৈহত্

মুন্সী মিেদ ইউনু স
হিভাগীয় রয়োিান, িাংলা হিভাগ,
র্াহকে হুবসন কবলর্ (সান্ধয হিভাগ), হদহি হিশ্বহিদযালয়
হদহি, ভােত্
হকেীটী রসনগুবপ্তে “হেবেকশনস অন সযালবভশন”-এে িায়া অিলম্ববন হিত্ান ৈক্রিত্জীে “শেণার্জী” িইহট
রলখ্া। গীত্াে এক সমকালীন উপলহির্হনত্ পাঠ এই িইহটে পাত্ায় পাত্ায় র্বম আবি। রমাট আঠাবোহট
অিযায় হনবয় সার্াবনা িবয়বি এে িক্তিযবক। এটকু ত্র্য। িযাস। এিাে শুরু িবত্ পাবে রয়োর্াগত্
সমাবলাৈনা। রয়মন, মূ ল ইংবেহর্ িইহটে সবঙ্গ এে রকার্ায় হমল, রকার্ায় অহমল। এই িইবয়ে হনমজাবণ
স্ট্রাকৈাোহলর্ম ও রপাস্ট-স্ট্রাকৈাোহলর্বমে হক ভূ হমকা। এে আঠাবোহট অিযাবয়ে মবিয ফুবকাহনয়ান
হডসবকাসজ কত্টা খ্ুুঁবর্ রনওয়া রয়বত্ পাবে। শেণার্জীবক একটা রপাস্টমডানজ হডসবকাসজ িলা রয়বত্ পাবে হক
না?
না, রয়োর্াগত্ পাহিত্য ৈৈজাে কানাগহল ভ্রমণ “শেণার্জী” পাবঠ সহঠক হদশা হনবদজশ হদবত্ পােবি িবল
আমাে মবন িয় না। িেং এই িইহট সংবিদনশীল পাঠক দািী কবে। রয় পাঠক রয়োর্াগত্ভাবি হশহেত্—
রৈাখ্কান রখ্ালা এিং সবঙ্গ মনহটও। একেকম হনহিড় ভালিাসা, রপলি মমত্া ও হিশাল রয়োেয়বিাি হনবয়
েবয়-িবস শে-িাবকযে রখ্ই িবে িাুঁটবত্ িবি।
কী িলি এবক? কহিত্া? গদয? কাহিনী? নাহক অনয হকিু ? মবন িবত্ পাবে িাড়ািাহড় কেহি, ত্িু
িহল অিন ঠাকুবেে “নালক”-এে পে পাঠক হিবসবি এমন হিড়ম্বনায় আমাবক কমই পড়বত্ িবয়বি। ত্াই
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এই রলখ্াে র্ুঁে পহেৈয় িেং পাঠবকে (িযহক্তগত্) উপে রিবড় রদওয়াই ভাবলা। রয় রয়ভাবি রনয়—
ভালবিবস।
শেণার্জী পড়বত্ হগবয় রিশ হকিু র্ায়গায় রৈাখ্ আটবক য়ায়। রয়মন, শবেে িযিিাে। রকিল
‘র্াফোন’ শেহটই হভন্ন র্ায়গায় হভন্ন অর্জ ও িযঞ্জনায় রূপ রপবয়বি—
“খ্ািাবে র্াফোন হমহশবয় রকমন লাহর্র্ কবে ত্ুহল”
“আিাে একর্ন র্াফোহন রপাশাক পেবলই ত্াবক মিৎ মবন িয়”
“আম পাকবল ত্াে আদ্রজ হৃদয় র্াফোহন িবয় ওবঠ”
“ত্যাগ হনবয় আবস র্াফোহন রিশ”
একই শে ৈােহট স্থাবন িযিহৃত্ িবলও, রকার্াও আহভিাহনক অবর্জ, রকার্াও পহেপূ ণজত্াে রূপহৈি,
রকার্াও হৈি, আিাে রকার্াও িা অবর্জে রদযাত্না পাঠক হৃদবয় র্াহগবয় রত্াবল। শেণার্জী িইহটে মবিয
রয়কয়হট রকেীয় হিষয় আমাবদে রৈাবখ্ পবড় ত্াে মবিয একহট িবলা, মুহক্তে রিাি। হকন্তু মুহক্ত হক? হিত্ান
ওুঁে রকানও ‘ইর্ম’ হভহত্তক আবলাৈনা কবেনহন হকন্তু। না-ই রকানও হস্থে অর্জ ত্রত্হে কোে রৈষ্টা কবেবিন।
গ্রেকাে একসবঙ্গ হকিু অনু ষঙ্গ হদবয়বিন মাি। িাহকটা রিবড় হদবয়বিন পাঠবকে র্নয। রয়ন ওুঁে কাবি
হনহদজষ্ট অর্জ হনমজাবণে রৈবয় ৈলাটা গুরুেপূ ণজ। পাঠকবক সবঙ্গ হনবয়।
একােবণই “মিসজ্জা” অিযাবয় রয়োকাশবকই মুহক্তে পর্ িলা িবয়বি। রয় মুহক্ত রয়োকাশক এিং
দশজবকে—উভবয়েই। আিাে ত্রদনহন্দন র্ীিবন হসগাবেবটে রিাুঁয়া রিবড়, হসগাবেট িাড়াে মিড়া রদওয়া িয়।
“দান” অিযাবয় হিদগ্ধ িাসযেবসে রমাড়বক মুহক্তবক উপিাস কো িয়। আে, “অহে”-রত্ এবস এই
‘মুহক্ত’রকই িড় রয়োশ্নহৈবিে সামবন দাুঁড় কোন হিত্ান। য়াে পটভূ হম রিদ রর্বক সমকাল পয়জন্ত। এই য়ািায়
গ্রেকাে ‘মুহক্ত’রক ‘আবপহেকত্া’ে সবঙ্গও র্ুবড় রদন। আে রশবষ, র্ো রর্বক সলমান খ্ান পয়জন্ত অনু ষঙ্গবক
র্ুড়বত্ হগবয় পাঠক হিবসবি আমোও ৈমবক উহঠ।
‘কমজ ও ফল’ও এমনই একহট হর্ম। “শ্রীিহে” অিযাবয় রলখ্ক ওুঁে সির্াত্ হস্মত্িাসযবক হিদ্রূবপে
শলাকাবত্ সংয়ু ক্ত কবে রনন। হিত্াবনে সির্ রয়োশ্ন, “ত্ািবল উবপাষ কহে রকন? রকন ত্াুঁবক কষ্ট হদই?” িা
সিই য়হদ ‘হত্হন’ কহেবয় রনন, ত্বি রৈাে রর্বল য়ায় রকন? আে, “হনষ্ফল”-এ কর্া অর্ুজবনে গািিী রর্বক
ইনফাহটজহলহট রসোে িবয় িুহটক পয়জন্ত এহগবয়বি। এভাবিই ‘কমজ ও ফবল’ে হস্থে িােণায় ৈূ ড়ান্ত সংঘাত্
রিবন িবলবিন, “আপহন এবক ের্ুঃস্রাি িবলন, আহম িহল হনষ্ফলা”।
“রমাে”-এে মবত্া অিযাবয় গীত্া রর্বক রিৌদ্ধদশজবনে মূ ল ভূ হমবক একটু িু ুঁবয়ই হক মানহিক
আকাঙ্ক্ষায় আবলা ও অন্ধকাবে ‘রত্ামাবক’ স্পশজ কোে কর্া িবলন? রমাবেে নত্ুন পাঠ হনমজাণ িয়।
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হিত্াবনে “শেণার্জী” হনবয় আেও কর্া িলা রয়বত্ পােত্। হকন্তু ভয় িয়। ত্াে একাবডহমক রূপ
হনবয়। কােণ রয় গ্রেকাে ত্াুঁে পাঠবকে উপে হকিু ৈাহপবয় রদনহন, ত্াুঁে উপে হকিু আবোপ কোও
অনু হৈত্। কাবর্ই হনবমজদ গবদয েহৈত্ ভােী হিষবয়ে গুরুে হিন্দুমাি হ্রাস না কবে ত্াবক সির্-সেলভাবি
উপস্থাহপত্ কো শেণার্জীবক একিাে িাবত্ ত্ুবল রদখ্বত্ই িবি। নইবল রত্া আপহন মানবিনই না অহিশ্বাসীে
হিশ্বাস িা হিশ্বাসীে অহিশ্বাস—রকানটা হনমজাণ কেবত্ রৈবয়বিন হিত্ান ৈক্রিত্জী।
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