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সম্পাদকীয়  

অসহিষ্ণুতা। খুবই চহচিত েব্দ এখন। কারণ নানাহবধ। প্রহতকাশরর পথ অহনশদিহেত। সমাজ ও রাশের 

বহু ঢচারা কারবাশর সহিষ্ণুতার পদিা হ িঁশে যাশে প্রায়েই। ঢস এক মিা সংকট। হকন্তু এই সংকট হনতয 

িশত পাশর না। আসশে কশমির ঢচশয় প্রাহির প্রতযাো অশনক ঢেশে িশয় উেশ  মাোহতহরত। । তার সশ  

কখনও কখনও জুশে বসশ  স্বজনশপাষণ ও ‘অেম’ রাজননহতক িস্তশেপ। যািঁশদর প্রহতবাদ করা 

উহচৎ, যািঁশদর প্রহতবাশদর সামথিয রশয়শ , যািঁশদর রশয়শ  সংকট ঢথশক উদ্ধাশরর েমতা তািঁরা 

বযহত। গত সুখ-স্বহস্ত-উন্নহতর ঢমাশি আবৃত ঢথশক পহরহিহতশক কশর তুেশ ন আরও ঢ ারাশো। 

ঢসইসব হদক আমাশদর চচতনযশক হবদ্ধ করশ , ঢেেহবশেশষ আমরা িশয় পেহ  অসিায়। তবু নতুন 

আোর আশোশক আমাশদর অবগািশনর প্রশচষ্টা। ঢসই প্রশচষ্টার জনযই হনজ কমি ঢথশক হবচুযহতর 

উপায় ঢনই। আরও আরও নতুন উদযশম আমাশদর সমশবত এহগশয় চো ...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ।। ১৫ই আর্াঢ় ১৪২৪; ৩০শে জুন, ২০১৭   
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সুজে অর্িোরী ১-১৩  
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মনসার্বজে োবয  :যদবীের্  ও বযর্ য়ের সংব্ায়তর আয় খ্য  

অয়িষনু্দ দত্ত ২২-৩২  
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অর্ির্জষ দাাঁ ৭২-৯০ 
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শরর্িতা নন্দী ১৩২-১৪০  
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র্ত ে দাস ১৪১-১৪৫  
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ঢলখ্ক পহরহচহত্ 

 
সুজয় অহিকারী 

গশবর্ক, বাংলা হবভাগ 
বিষমান হবশ্বহবদযালয়, বিষমান,পহিমবগ। 

                                         সারসংশক্ষপ  
‘চর্ষাপদ’ বাংলা ভার্া ও সাহিশত্যর রসঙথম গ্রন্থ। ১৯০৭ সাশল িররসঙসাদ োস্ত্রী মিােয় র্া খু্ুঁশজ ঢপশয়হিশলন সুদূর 
ঢনপাশল এবং ১৯১৬-ঢত্ র্ার রসঙকাে কশরন ‘বগীয় সাহিত্য পহরর্দ’ ঢথশক। রসঙকাশের পর ঢথশক নানা হবত্ষক 
উশে এশলও হবদগ্ধ পহিত্শদর আশলাচনায় গ্রন্থহট সম্পশকষ বত্ষমাশন অশনক হকিু হির হসন্ধাশন্ত আসা ঢগশি। 
চর্ষাপদু্গহল ঢবৌদ্ধ সিহজয়া সািকশদর হনমগ্ন সািনসগীত্। ঢসশিতু্, চর্ষাপদ ঢলখ্াই িশয়শি ত্শের আশলাশক। 
আশলা-আুঁিাহর, সন্ধযাভার্াশক অবলম্বন কশর পদকত্ষারা র্ািা কশরশিন ‘ত্থত্া’ বা ‘মিাসুশখ্র’ ঢলাশক। চর্ষাপশদর 
ত্ে ত্থা িমষত্ে, সািনত্ে, দেষনত্শের হনহরশখ্ পদকত্ষারা ত্াশদর সািনার মাশগষ হবচরণ করশত্ ঢচশয়শিন। 
আর কখ্শনা বা এই ত্শের বযাখ্যায় উশে এশসশি বপ্শনপ্র রসঙসগ। কারণ বপ্শনপ্র জগ -ই িল হমথযার জগত্, 
কল্পনার জগত্ । চর্ষাপশদর ‘১৩’, ‘৩৬’, ‘৩৯’, ‘৪৬’ নং পদগুহলশত্ রসঙত্যক্ষভাশব এবং ‘৩৪’ ও ‘৪১’ সংখ্যক পশদ 
পশরাক্ষভাশব বপ্শনপ্র রসঙসগ উপিাহপত্ িশয়শি ত্শের আশলাশক। বপ্শনপ্র সাশথ জগ শক মায়াময় জ্ঞান কশর হকংবা 
েূনযত্শের সাশথ বপ্নপ্ভাবনাশক হমহেশয় হদশয় – েূনযই সত্য এই সািনত্েশক পদকত্ষারা অভ্রান্তরূশপ রসঙহত্ষ্ঠা 
কশরশিন। কখ্শনা বা হচশের দুই অবিার সশগ বপ্নপ্ ভাবনার কহল্পত্ মায়াশলাকশক এক কশর ঢদখ্াশনা িশয়শি। 
কারণ বপ্শনপ্র জগত্ মায়াবী আর হমথযা। আর জগত্শক ঢসই বপ্নপ্ব  জ্ঞান কশর মিাসুশখ্র হদশক র্ািা - 
পদগুহলশত্ এই ত্েই বহণষত্ িশয়শি। সুত্রাং আশলাহচত্ রসঙবশন্ধ ত্শের ভাবনায় বপ্নপ্জগশত্র মায়ারসঙপঞ্চ উক্ত 
পদু্গহলশত্ হকভাশব উপিাহপত্ িশয়শি – ঢসই হবর্য়হটশক হনশয়ই আশলাকপাত্ করার ঢচষ্টা করব। 

সূচক েব্দ 
         ‘চর্ষাপদ’ আহবষ্কার, আশলাচনা, ত্েভাবনা, বপ্নপ্, বপ্নপ্জগত্, মিাসুখ্ ও েূনযত্ে,       
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‘চর্ষাপদ’ বাংলা ভার্া ও সাহিশত্যর ‘আঙট পাত্’। ১৯০৭-এ তৃ্ত্ীয়বার ঢনপাল র্ািার কাশল 
মিামশিাপািযায় িররসঙসাদ োস্ত্রী মিােয় ঢসখ্ানকার রাজগ্রন্থাগার ঢথশক এই পুহথহট এবং অনযানয হকিু 
ঢবৌদ্ধ গ্রশন্থর পুহথ আহবষ্কার কশরন। ত্ার আশগ পর্ষন্ত বাংলা সাহিশত্যর পহিত্রসঙবরশদর িারণা হিল 
হবদযাপহত্ হকংবা কৃহেবাস-ই বাংলার আহদ কহব। ১৮৫৮ হিষ্টাশব্দ ‘হবহবিাথষ সংগ্রি’ পহিকায় রাশজন্দ্রলাল 
হমি (১৮২৪-১৮৯১) ‘বগভার্ার উ পহে’ েীর্ষক একহট রসঙবশন্ধ উশেখ্ কশরন ঢর্, বাংলা ভার্া ও 
সাহিশত্যর রসঙথম সূচনা তু্হকষ আক্রমশণর পর পঞ্চদে েত্াব্দী ঢথশক এবং বাংলা ভার্া সাহিশত্যর আহদ 
কহব হবদযাপহত্ এবং বাংলা ভার্ার উদ্ভব পূবষী হিন্দী ঢথশক।১ উহনে েত্শক হলহখ্ত্ বাংলা সাহিশত্যর 
ইহত্িাস গ্রন্থ ঢর্মন, - মশিন্দ্রনাথ চশটাপািযাশয়র ‘বগভার্ার ইহত্িাস’(১৮৭১), রামগহত্ নযায়রশের 
‘বাগালা ভার্া ও বাগালা সাহিত্য হবর্য়ক রসঙস্তাব’ (১৮৭২-৭৩), গগাচরণ সরকাশরর বগসাহিত্য ও 
বগভার্া(১৮৮০) রসঙভৃহত্ র্াবত্ীয় গ্রশন্থ আশলাহচত্ মত্শকই সমথষন করা িশয়শি। পশর রাজকৃষ্ণ 
মুশখ্াপািযায় ত্াুঁর গশবর্নায় রসঙথম উশেখ্ কশরন হবদযাপহত্ হমহথলার কহব বাঙাহল নন। ত্খ্ন ঢথশক 
কৃহেবাসশকই বাংলার আহদ কহব হিসাশব গণয করা শুরু িয়।২  র্হদও দীশনেচন্দ্র ঢসন মিােয় ত্াুঁর 
‘বগভার্া ও সাহিত্য’-এ(১৮৯৬) বাংলা ভার্ার উ পহে হনশয় আশলাচনায় পাল ও ঢসন রাজাশদর 
সময়কালশক উশেখ্ কশরশিন এবং বাংলা সাহিশত্যর ইহত্িাশসর রসঙথম রু্গশক হিনু্দ- ঢবৌদ্ধ রু্গ হিসাশব 
হচহিত্ কশরশিন। হত্হন ডাক ও খ্নার বচন এবং হবহভন্ন ঢবৌদ্ধ সািনগ্রশন্থর উশেশখ্র মিয হদশয় 
চর্ষাপশদর আভাস হদশয়হিশলন মাি।  
    উহনে েত্শকর ঢের্ভাশগ রাশজন্দ্রলাল হমি মিােয় ঢনপাশল হগশয় বহু পুহথ উদ্ধার কশরন এবং 
‘The sanskrit Buddist Literature in Nepal’(1882) েীর্ষক পুহস্তকায় এর ত্াহলকা রসঙকাে 
কশরন। গ্রন্থহট পাে কশর এবং এর দাহয়ত্ব ঢপশয় িররসঙসাদ োস্ত্রী মিােয় ঢনপাশল র্ািা কশরন ১৮৯৭ 
সাশল রসঙথমবার। এরপর পুনরায় ১৯০৭-এ তৃ্ত্ীয়বার ঢনপালর্ািা কশরন এবং এমন কত্কগুহল পুহথ 
সংগ্রি কশর কলকাত্ায় আশনন, পুরাত্ন বাংলা সাহিশত্যর ইহত্িাশস র্ার মূলয ও অপহরশময়। ত্াুঁর মশত্ 
চর্ষাচর্ষহবহনিয় (মত্ান্তশর চর্ষাগীহত্শকার্), সরিপাশদর ঢদািা এবং অদ্বয়বশের সংসৃ্কত্ রহচত্ ‘সিজাম্নায় 
পহিকা’ নাশম টীকা এবং কৃষ্ণাচাশর্ষর (চর্ষাগাশন ইহন কািপাদ নাশম পহরহচত্) ঢদািা ও আচার্ষপাশদর 
সংসৃ্কশত্ রহচত্ ‘ঢমঘলা’ নাশম আর একখ্াহন টীকা – এগুহল নাহক রসঙাচীনত্ম বাংলা ভার্ায় রহচত্। পূশবষ 
আহবষৃ্কত্ ডাকাণষব পুহথহটশকও হত্হন এর অন্তভুষক্ত কশরন এবং বাংলা ১৩২৩ সশনর (১৯১৬ হি.) শ্রাবণ 
মাশস বগীয় সাহিত্য পহরর্দ ঢথশক ‘িাজার বিশরর পুরাণ বাংলা ভার্ায় ঢবৌদ্ধগান ও ঢদািা’ সম্পাদকীয় 
ভূহমকাসি রসঙকাে কশরন। চর্ষাচর্ষহবহনিয়, সরিপাদ, কৃষ্ণপাশদর ঢদািা (টীকাসি) এবং ডাকাণষব – ঢমাট 
চারখ্াহন পুহথ এই নাশম মুহিত্ িশল সাহিহত্যক, ভার্াত্াহেক, ঐহত্িাহসক, সমাজত্াহেক – সকশলই 
হবহিত্ িশলন’’৩ উক্ত সংগ্রশির মশিয ঢথশক ভার্াত্াহেক পহিশত্রা হির করশলন রসঙথম মুহিত্ পুহথহট 
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অথষা  চর্ষাচর্ষহবহনিয় বা চর্ষাগীহত্শকার্-ই আহদত্ম বাংলা ভার্ায় ঢলখ্া। বাহক পুহথগুহল ত্রেরশসনী বা 
পহিমা অপভ্রংশের হনদেষন।    
     রসঙকাহেত্ ‘িাজার বিশরর পুরাণ বাগালা ভার্ার ঢবৌদ্ধগান ও ঢদািা’ (১৯১৬) এই সংকলশনর রসঙথম 
পুহথহট ত্থা ‘চর্ষাচর্ষহবহনিয়’-ঢক হনশয় শুরু িল র্াবত্ীয় হবত্কষ। নাম হবত্ষক, ভার্া হনশয় হবত্কষ, হবহভন্ন 
রসঙাশদহেক ভার্ার দাহব সংক্রান্ত হবত্কষ, সময়কাল হনশয় হবত্শকষর আবশত্ষ ‘চর্ষাপদ’ দীঘষকাল সাহিত্য 
পহিকার পাত্ায় হবশের্ কশর ‘বগীয় সাহিত্য পহরর্  পহিকা’-য় আশলাহচত্ ঢথশকশি। িররসঙসাদ োস্ত্রী, 
মুিম্মদ েিীদুোি, ত্ারারসঙসন্ন ভটাচার্ষ রসঙমুখ্ বযহক্তবগষ আশলাচনা ত্থা হবত্শকষ অংে হনশয়হিশলন। 
চর্ষাপশদর ভার্া হনশয় হবজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২) ১৯২০ সাশল ‘History of Bengali 
Language’ গ্রশন্থ রসঙথম আশলাচনার সূিপাত্ ঘটান। ১৯২৬ সাশল ড. সুনীহত্কুমার চশটাপািযায় 
ভার্াত্াহেক বপ্রূপ হবশের্ণ কশর ঢসগুহল ঢর্ বাংলা ভার্ার আহদরূপ ত্া হনসংেশয় রসঙমাণ কশরন।৪  
চর্ষাপদ আহবষ্কাশরর অশনক পশর মুহনদেকৃত্ চর্ষাপশদর সংসৃ্কত্টীকা হকংবা রসঙশবািচন্দ্র বাগচী চর্ষার ঢর্ 
হত্ব্বত্ী টীকা উদ্ধার কশরন ত্াশত্ কশর এই গ্রশন্থর অশনক হবত্ষশকর সমািান িয়।  
       চর্ষাপদ সংগ্রিগ্রন্থ। িররসঙসাদ োস্ত্রী মিােয় ঢর্ পুহথখ্াহন সংগ্রি কশর আশনন ত্াশত্ পশদর সংখ্যা 
হিল ৪৬হট ও একহট পদ খ্হিত্। ঢমাট সাশে ঢিচহেেহট। ঢমাট ৫০ হট গাশনর মশিয ২৩ সংখ্যক চর্ষাহট 
খ্হিত্ এবং পরবত্ষী ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক চর্ষার পাে পাওয়া র্ায় না। গ্রশন্থ ২৩ জন পদকত্ষা বা 
হসদ্ধাচাশর্ষর নাম পাওয়া র্ায়। ত্াশদর মশিয কৃষ্ণাচাশর্ষর পশদর সংখ্যা ১৩, ভুসুকুর ৮, সরশির ৪হট, 
কুকু্করী পাশদর ৩, লুই,েবর, ও োহন্ত রসঙশত্যশকর  ২হট কশর পদ এবং অবহেষ্ট হসদ্ধাচার্ষগশণর রসঙশত্যশকর 
একহট কশর পদ পাওয়া র্ায়।  
      চর্ষাপদগুহল ঢবৌদ্ধ সিহজয়া সািকশদর সািনসগীত্। ১০-১২ে েত্াব্দীর মশিয হলহখ্ত্ পদগুহলশত্ 
দােষহনক ভাবনায় সিহজয়া পশথ সািনার গূঢ় ইহগত্ পহরলহক্ষত্ িশয়শি। পাল রাজারা িশমষ হিশলন 
ঢবৌদ্ধ। এই সময় পশবষ ঢলখ্া চর্ষাপদগুহলর মশিয ঢবৌদ্ধিশমষর হবহভন্ন োখ্া ত্থা সিজ বা বের্ান হকংবা 
কালচক্রর্ান-এর মশিয সিজর্াশনর কথাই ঢবহে আশি । শ্রশদ্ধয় োস্ত্রী মিােয় ঢসইকারশণ উশেখ্ 
কশরশিন ঢর্ চর্ষাগীহত্গুহল ঢবৌদ্ধ সিহজয়া মশত্র বাংলা গান। আবার ড. মুিম্মদ েিীদুোি ও পহিত্ 
রাহুল সাংকৃত্যায়শনর মশত্ ঢদািা ও চর্ষাগাশনর রচনাকাল আশরা দুশো বির হপহিশয় হদশয় ৮ম-১২ে 
েত্াব্দী করা উহচত্ –ত্াুঁরা এই মশত্র পক্ষপাত্ী। হকন্তু ড. সুনীহত্কুমার চশটাপািযায় চর্ষার ভার্া ও 
কািপাদ ও ঢগারক্ষনাশথর আনুমাহনক আহবভষাবকাল িশর মশন কশরন চর্ষাপদগুহল রহচত্ িশয় থাকশব 
৯৫০ ঢথশক ১২০০ হিষ্টাশব্দর মশিয।৫ এিাো িররসঙসাদ োস্ত্রী মিােয় বশলশিন ঢর্ লুইপাশদর 
‘অহভসময়হবিগ’ রচনায় রসঙহসদ্ধ ঢবৌদ্ধ আচার্ষ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সািার্য কশরহিশলন। এই ত্থয র্হদ সহেক 
িয় ত্শব শ্রীজ্ঞান ৫৮ বির বয়শস হত্ব্বত্ র্ািা কশরন (১০৩০হি. অশব্দ)। ত্ািশল লুইপাদশকই দেম 
েত্াব্দীর কািাকাহি আনা ঢর্শত্ পাশর। ঢসশক্ষশি চর্ষাপশদর শুরু ঢর্ দেম েত্াব্দী এ ত্থয সত্যরূশপ 
রসঙহত্হষ্ঠত্ িয়।  
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     চর্ষাপশদর ভূহমকাসূচক উপহরউক্ত আশলাচনার অশন্ত এবার িমষত্ে ত্থা দেষনত্শের আশলাশক 
হনবষাহচত্ পদগুহল হবশের্শণ অগ্রসর িব। ঢসশক্ষশি চর্ষাপশদ বহণষত্ দােষহনক ত্ে ও ঢবৌদ্ধ সিহজয়াগশণর 
সািনত্শের মশিয বপ্নপ্ জগশত্র মায়ারসঙপঞ্চ আশলাহচত্ হকিু পশদ হকভাশব উপিাহপত্ িশয়শি, ঢসগুহল 
বণষনা করার ঢচষ্টা করব।  
    ভগবান বুদ্ধ রসঙবহত্ষত্ ঢবৌদ্ধিশমষর ভাঙন শুরু িশত্ থাশক ত্াুঁর হত্শরািাশনর পর ঢথশকই। হনবষাণ লাভ 
করার র্ান ত্থা পথ হনশয়ই ঢবৌদ্ধিশমষর অন্তকষলশি ‘িীনর্ান’ ও ‘মিার্ান’ এই দুই সম্প্রদাশয়র সৃহষ্ট িয়। 
ঢবৌদ্ধ মিাসংগীহত্র হবহভন্ন অহিশবেশনই এই হভন্ন মত্াবলম্বী পদ্ধহত্ ত্থা র্াশনর সৃহষ্ট। িীনর্ানীরা ঢথর 
বা িহবর নাশম পহরহচত্ হিশলন। অনযহদশক মিাসংহঘক দল ঢথশকই মিার্াশনর উ পহে। এই দুই দশলর 
মশত্র পাথষকয ঢর্টুকু হিল ত্া সািনপন্থা হনশয়। িীনর্ানীরা মশন করশত্ন সািনার হনবষাণ আসশব ভগবান 
বুশদ্ধর হনশদষহেত্ পশথই অথষা  িযান এবং অনযানয ত্রনহত্ক আচার-আচরশণর হনষ্ঠাপূণষ পশথ। আর 
মিার্ানীরা হবশ্বাস করশত্ন বুদ্ধত্ব লাভ িল  ঢবাহিহচশের অহিকার লাভ অথষা  েূনযত্া ও করুণার 
সমন্বয়। বলা র্ায়, চর্ষাপদু্গহলর মশিয ঢর্ দােষহনক পটভূহমহট হনহমষত্ িশয়শি ত্া মিার্ান ঢবৌদ্ধিশমষর-ই 
সুগহেত্ রূপ,- “আমারা চর্ষাপদগুহলর হভত্শর ঢদহখ্শত্ পাইব, চর্ষাকারগণ বহুিাশনই এক হবজ্ঞানবাদী 
মিার্ান িমষশক অবলম্বন কহরয়া একটু একটু কহরয়া হিনু্দ ব্রহ্মবাশদ বা আত্মবাশদই হগয়া ঢপৌঁহিয়াশিন।”৬     
     মিার্ান ঢবৌদ্ধিমষ হকন্তু ঢথশম থাশকহন। ত্াুঁর মশিযও হবহভন্ন োখ্ার জন্ম হনশয়হিল। ঢদখ্া হদশয়হিল 
দুহট মত্, - ‘পারহমত্া-নয়’ এবং ‘মন্ত্র-নয়’। কালক্রশম এই মন্ত্রনয় ঢথশকই উদ্ভব িল কালচক্রর্ান, 
বের্ান ও সিজর্ান। চর্ষাপশদর মশিয এই সিজর্ানপন্থী ঢবৌদ্ধসিহজয়াশদর অহিকাংে পশদর-ই পহরচয় 
লাভ কহর। এই সিহজয়া ঢবৌদ্ধ সম্প্রদাশয়র উদ্ভশবর কথা বলশত্ হগশয় শ্রশদ্ধয় েহেভূর্ণ দােগুপ্ত মিােয় 
জাহনশয়শিন, - “ঢবৌদ্ধ ত্ন্ত্রাহদশত্ ‘সিজর্ান’ এই নাশম হবশের্ সম্প্রদাশয়র উশেখ্ আমরা পাই না। 
বের্ান-পন্থী একদল সািশকর কত্কগুহল মত্ববহেষ্টয লক্ষয কহরয়াই এই নামহট পরবত্ষীকাশল গহেয়া 
ঢত্ালা িইয়াশি বহলয়া মশন িয়। রসঙথমত্ঃ ইিাশদর ‘সািয’ও হিল ‘সিজ’ – আবার ‘সািন’ও হিল 
‘সিজ’। রসঙশত্যক জীশবর রসঙশত্যক বস্তুর-ই একহট সিজ বপ্রূপ আশি – ইিাই সকল পহরবত্ষনেীলত্ার 
হভত্শর অপহরবহত্ষত্ বপ্রূপ। এই সিজ বপ্রূপশক উপলহি কহরয়া মিাসুশখ্ মগ্ন িইশত্ িইশব- ইিাই 
িইল এই পন্থী সািকগশণর মূল আদেষ – এই জনযই ইিাুঁরা িইশলন সিহজয়া। হদ্বত্ীয়ত্ঃ ত্ািারা 
সািনার জনয ঢকানও বক্রপথ অবলম্বন কহরশত্ন না – গ্রিণ কহরশত্ন সরল ঢসাজা পথ, এই জনযও 
ত্াুঁিারা সিহজয়া।”৭ 
         চর্ষাপশদর কহবরা হিশলন সিহজয়াপন্থী, গুিযশর্াগপন্থার সািক। হনশজশদর সািনত্েশক আশলা-
আিাহর ভার্ায় রসঙকাে কশরশিন। ত্ারা মশন করশত্ন র্া আশি ভাশি ত্াই আশি ব্রহ্মাশি। অথষা  ঢদি 
(ভাি)-ঢক আশ্রয় কশরই ঢদিাত্ীত্ সািনা ত্থা সািনমাশগষ হসহদ্ধলাভ করশত্ িশব। ঢসইকারশণ চর্ষাপশদ 
পদকত্ষাশদর সািনত্শে বপ্নপ্ভাবনা এশসশি অলীক অশথষ, মায়া ও হমথযার আবরশণ। বপ্শনপ্র জগত্-ই িল 
কল্পনার জগত্ র্ার শুরু, ঢের্ বশল হকিু ঢনই। অবাস্তশব ঢমাো। চর্ষার পদকত্ষারা বপ্শনপ্র এই জগত্শক 
আশ্রয় কশরই মিাসুখ্ লাভ করশত্ ঢচশয়শিন, - “ঢক তু্হম, ঢক ঢত্ামার জনক-জননী, ঢকাথা ঢথশক তু্হম 
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এশসি, এই ঢভশব বপ্শনপ্র মশত্া জগ শক অসারজ্ঞাশন ত্যাগ কশরা’।৮  েঙ্করাচাশর্ষর নাশম রসঙচাহরত্ 
‘চপষটপিহরকাশস্ত্রাশি’ ঢর্ভাশব ত্রবরাশগযর কথা বলা িশয়শি ত্াশত্ েূনযত্া ও করুণার হমহলত্ রূশপর 
ঢবাহিহচে ত্েহট উপিাহপত্ িশয়শি। েূনযত্াশক বলা িয় রসঙজ্ঞা আর করুনাশক উপায়। “দেষশনর হদক 
ঢথশক েূনযত্াই িইল গ্রািক – principle of subjectivity, আর করুণা িইল গ্রািয principle of 
objectivity . এই রসঙজ্ঞা-উপাশয়র হমলশনর িারাই িল বহি সৃহষ্ট – ‘জরামরণ দুঃখ্ ঢদৌমষনশসযর 
জীবনর্ািা”।”৯  
    সিজর্াশনর পরম লক্ষয ঢর্শিতু্ অদ্বয় মিাসুখ্ উপলহি, ঢসশিতু্ মিাসুখ্, েূনযত্া ও করুণার ত্েশক 
সিহজয়া সািশকরা ঢদশির হবহভন্ন হক্রয়া রসঙহত্হক্রয়ার উপর িাপন কশরশিন। ত্ারা ঢদশির মশিয চারহট 
চক্র বা পশের অহস্তত্ব কল্পনা কশরশিন। র্হদও হিনু্দত্াহন্ত্রক মশত্ র্ট চক্র বা র্ট পশের কথা বলা আশি। 
ত্বুও ঢবৌদ্ধত্ন্ত্র মশত্ রসঙথমচক্র র্া নাহভশত্ অবহিত্ নাম হনমষাণচক্র, হদ্বত্ীয়চক্র হৃদশয় অবহিত্ িমষচক্র, 
কশে অবহিত্ তৃ্ত্ীয়চক্র নাম সশভাগচক্র এবং চতু্থষ মস্তশক অবহিত্ ঢবাহিহচে বপ্রূপ সিজচক্র বা 
মিাসুখ্চক্র। এই চক্রগুহল িাোও সািশকর ঢদশি সািনার সিায়রূশপ রসঙিান হত্নহট নােীর কথা বলা 
িশয়শি, - (ক) বামগা নােী, র্া বাম নাসারন্ধ্র ঢথশক রসঙবাহিত্ িশয় রসঙজ্ঞারূহপণী এবং র্ার গহত্ নীশচর 
হদশক। এই নােীশক ললনা-ও বলা িয়। (খ্) দহক্ষণা নােী, র্া ডান নাসারন্ধ্র ঢথশক রসঙবাহিত্, র্া করুণা 
বা উপায়রূহপণী এবং ত্ারও গহত্ নীশচর হদশক। এই নােী রসনা নাশমও পহরহচত্। (গ) মিযগা নােী, র্া 
বামগা এবং দহক্ষণগা এই দুই নােীর মাঝখ্ান হদশয় রসঙবাহিত্, র্া অবিূহত্কা বা অবিূহত্রূহপণী। সািক 
ঢর্াগবশল ওই দুই নােীর হনন্ম-গহত্ রুদ্ধ কশরন এবং মিযগা নােীশত্ বা অবিূহত্কা মাশগষ ওই দুই 
িারাশক পহরশুদ্ধ কশর ও একসশগ হমহলশয় ঢসই হমহলত্ িারার গহত্শক উদ্ধষগামী কশর ঢত্াশলন, - 
“মিযমাশগষ বা অবিূত্ী নােীশত্ বাম ও  দহক্ষণ নােীর হক্রয়ািারাশক হবশুদ্ধ ও একি করশল নাহভশদশের 
হনমষাণচশক্র ঢবাহিহচে উ পন্ন িয় অথষা  সািশকর হচশে সবষভূশত্র মগলসািশনর জনয একহট দৃঢ়শচত্না 
বা সঙ্কল্প উ পন্ন িয়। এরপর হনমষাণচক্র ঢথশক ঢবাহিহচেশক ঊর্ধ্ষমুখ্ী কশর হৃদয়হিত্ িমষচশক্র, ঢসখ্ান 
ঢথশক কেহিত্ সশভাগচশক্র ও ঢেশর্ মস্তকহিত্ মিাসুখ্চশক্র ঢরসঙরণ করশলই ক্রশমান্নহত্েীল ঢবাহিহচে 
ত্ার রসঙাথহমক সাংবৃহত্ক রূপ ঢথশক পারমাহথষক রূপলাভ কশর এবং সািশকর কাশি মিাসুখ্বপ্রূপ বা 
সিজানন্দ রূশপ িরা ঢদয়। মিযমাশগষ ঢবাহিহচশের িারাশক ঊর্ধ্গষা করশত্ শুরু করশলই সািশকর কাশি 
আনন্দানুভূহত্ শুরু িয়। ঢবাহিহচশের চতু্হবষি চক্রাবহিহত্ অনুর্ায়ী এই আনন্দানুভূহত্র স্তরও চতু্হবষি। 
ঢবাহিহচে র্খ্ন নাহভহিত্ হনমষাণচশক্র রসঙথম উ পন্ন িয় ত্খ্ন ঢর্ ঊর্ধ্ষাস্পন্দাত্মক অনুভূহত্ িয় ত্ার নাম 
‘আনন্দ’, ঢবাহিহচশের িমষচশক্র অবিানকালীন অনুভূহত্ ‘পরমানন্দ’,  সশভাগচশক্র অবিানকালীন অনুভূহত্ 
হবরমানন্দ এবং মিাসুখ্চশক্র অথষা  বপ্-বপ্রূশপ অবিানকালীন অনুভূহত্ ‘সিজানন্দ’।”১০    
    উপহরউক্ত ত্েগুহলশক অবলম্বন কশরই চর্ষাপদ হলহখ্ত্। চর্ষাপশদর কািপা হবরহচত্ ‘১৩’ সংখ্যক 
পদ, জালন্ধহরপা–এর ‘৩৬’ সংখ্যক পদ, ‘৩৯’ সংখ্যক পশদ সরিপা এবং জয়নহন্দ পা-এর ‘৪৬’ সংখ্যক 
পদগুহলশত্ বপ্শনপ্র রসঙসগ পদকত্ষারা বযবিার কশরশিন চর্ষার বের্ানী ও সিহজয়া ত্শের আশলাশক। 
চর্ষাপশদর উশেহখ্ত্ মিাসুখ্ ত্ে, আনন্দত্ে, েূনযত্শের সাশথ বপ্শনপ্র রসঙসগ হমশেশি মায়া ও হমথযার 
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রূপশক। কারণ চর্ষার পদকাশররা, -“ঢকবল সািন ভজশনর ত্েহটশক হনজ সম্প্রদাশয়র মশিয গুিয ও 
পহরচ্ছন্ন রাহখ্বার জনযই ত্াুঁিারা এই রিসযময় ভার্ার আশ্রয় লইয়াশিন বহলয়া মশন িয় না। ত্াুঁিারা এই 
পদগুহলশত্ হনবষাণ, েূনযত্া, করুণা, ঢবাহিহচে, মিাসুখ্ ইত্যাহদ লইয়া আশলাচনা কহরয়াশিন। অথচ 
ত্াুঁিারা জাহনশত্ন এইগুহল উপলহির বস্তু, অহনবষচনীয়, র্ািা অহনবচষনীয় ঢকান ভার্াশত্ই ত্ািা বযক্ত করা 
র্ায় না; সািারণ রসঙচহলত্ ভার্াশত্ নয়ই।’’১১ ঢসজনয পদকত্ষারা বপ্শনপ্র সশগ জগ শক কখ্শনা বা আয়নার 
সাশথ, অহবদযাহবশমাহিত্ হচশের হকংবা েূনযত্শের সাশথ এক কশর ঢদশখ্শিন। আসশল অহনবষচনীয়শক 
বযক্ত করা র্ায় না, ত্াশক বযিনায় ঢকবল উপলহি করা র্ায় – symbol, Metaphor, Allegory 
ইত্যাহদর রসঙশয়াগ কশর। কাি ঢসকারশণ উশেখ্ কশরশিন, - ‘কাুঁশল ঢবাব সংশবাহিঅ জইসা।’ অথষা  
‘ঢবাবা ঢর্মন সশঙ্কত্াহদর দ্বারা কালাশক ঢবাঝায় ঢসই ভাশবই ঢবাঝাশনা র্ায়। এ রসঙসশগ আচার্ষ সুকুমার 
ঢসশনর মন্তবযহট উশেখ্ করা র্ায়, - “চর্ষাপদগুহলর আক্ষহরক অথষ জানা খু্ব দুরুি নয়, হকন্তু আসল অথষ 
অহিকাংে িাশনই অশবািয। ত্বুও র্ত্টুকু ঢবাঝা র্ায় ত্ার ঢথশক সিজ-সািনার গভীরত্ার আভাস 
ঢমশল। নীচজাহত্র বৃহে – ঢর্মন ডালা-চাগাহর ঢবানা, মদ ঢচায়াশনা, কাে কাটা, ঢনৌকা ও সাুঁশকা গো, 
ঢনৌকা চালাশনা, িাহত্ ঢপার্া, হেকার করা, জুয়া ঢখ্লা, তু্লা ঢিানা, িেশবেী নশটর নৃত্যগীত্ ইত্যাহদ – 
ঢথশক ঢনওয়া উপমা-উশরসঙক্ষা-রূপক আশ্রয় কশর কখ্শনা রসঙচহলত্ উদ্ভট ঢিুঁয়াহলর র্বহনকার অন্তরাশল 
অহত্ সিজ ভহগশত্ গভীর আিযাহত্মক উপলহি রসঙকাে করা িশয়শি।”১২ 
       আচার্ষ ঢগৌেপাদ ত্ার দেষশন বশলশিন – “বপ্নপ্দেষন েরীশর বহিশদষশে ঘশট না, েরীশরর অভযন্তশরই 
বপ্নপ্দেষন িয়। হবপুলাকার পবষত্াহদ বস্তু বপ্নপ্কাশল ঢদশির অভযন্তশর অবিান কশর, ঢদশির বাইশর নয়। 
বপ্নপ্কাশল জীব পুরীত্  নােীশত্ অবিান কশর। হকন্তু পুরীত্  নােী অহত্ সূক্ষ্ম িওয়ায় ঢদশির অভযন্তরি 
ঐ িাশন বািয পবষত্াহদ বস্তু বপ্রূপত্ অবিান করশত্ পাশর না। অথচ বপ্নপ্দেষী বযহক্ত বপ্াহনপ্ক বস্তু হনশজর 
েরীশরর অভযন্তশরই দেষন কশর। কাশজই বপ্নপ্দৃেয বস্তু অন্তঃিান িওয়াই হমথযা।”১৩  এই ত্শের হনহরশখ্ 
‘১৩’ সংখ্যক’ চর্ষাগাশন পদকত্ষা কািপা জগ শক মায়াময় বপ্নপ্ময় জ্ঞান কশর সািনমাশগষর মিাসুশখ্ 
উেরশণর কথা বশলশিন। সবহকিুশক ত্ার মশন িশয়শি মায়াবপ্নপ্। কারণ রসঙজ্ঞারূহপনী েূনযত্ার সশগ 
উপায়রূহপনী করুণার হমলন ঘহটশয় মিাসুখ্ বা ঢবাহিহচে লাভ করাই িল সািশকর কাময , -  
                                 হত্েরণ ণাবী হকঅ অেক মারী। 
                                 হনঅ ঢদি করুণা েূণশম ঢিরী।। 
                              ত্হরো ভবজলহি হজম কহর মাঅ সুইনা। 
                                  মাঝ ঢবণী ত্রগম মুহনআ।। 
                                  পঞ্চত্থাগত্ হকঅ ঢকেুয়াল। 
                                 বািঅ কাঅ কাহিল মাআজাল।। 
                                 গন্ধপরসরস জইশসাুঁ ত্ইশসাুঁ। 
                                  হনংদ হবহুশন সুইনা জইস।। 
                                  চীঅ কন্নিার সুণত্ মাশগ।                                                  
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                                  চহলল কাি মিাসুি সাশগ।।১৪   
পদহটর গূঢ়াথষ বযাখ্যাবপ্রূপ পদহটশত্ ‘সুইণা’ েব্দহট দুবার বযবহৃত্ িশয়শি। কথাহটর অথষই িল বপ্নপ্। 
সুত্রাং এই পদহটশত্ বপ্শনপ্র কথা এশসশি হমথযার আবরশণ নানান রূপশকর মিয হদশয়। ঢনৌর্ািার 
রূপশক মিাসুখ্সন্ধাশনর কথা বলা িশয়শি। কায়-বাক-হচে-হিেরণ লীনকারী মিাসুখ্কায়শক ঢনৌকাবপ্রূপ 
জ্ঞান কশর হনশজর ঢদশির মশিযই েূনযত্া ও করুণার অশভদ হমলন ঘশটশি। হনশজই ঢদশিই েূনযত্া ও 
করুণার এই রু্গনি রূপ দেষন কশর আটরসঙকার বুদ্ধ – ঐশ্বর্ষাহদসুখ্ অনুভূত্ িশচ্ছ। এই সময় সমস্ত 
সািক সমস্ত পাহথষব হবর্য়শক মায়াময় ও বপ্নপ্ময় জ্ঞান কশর সািক মিাসুখ্কায় রূপ ঢনৌকার সািাশর্য 
ভবজলহি অহত্ক্রম করার রসঙয়াসী িন এবং মিযগা নােীশত্ মিাসুশখ্র ত্রগ হনহবেভাশব অনুভব কশরন। 
কাি ত্াই হনশজরই উশেশেয বশলশিন ঢর্ ত্াুঁর পঞ্চত্থাগশত্র রসঙহত্ষ্ঠার দ্বারা ঢদিশক শুদ্ধ কশর 
মিাসুখ্কায়রূপ ঢনৌকার সািাশর্য মায়াজালব  স্কন্ধিাত্বাহদহবর্ায় সমুি ত্াশক অহত্ক্রম করশত্ িশব। হনিা 
িাো জগরশণ ঢর্মন বপ্শনপ্র অহস্তত্ব ঢনই, ঢত্মহন অহবদযাহবশমাহিত্  হচশে গন্ধরসস্পেষাহদ ইহন্দ্রয়হবর্য়সমূি 
র্থারীহত্ হবরাজ করশলও অহবদযামুক্ত রসঙকৃহত্রসঙভাবপ্র হবশুদ্ধ হচশে এগুহলর ঢকান অহস্তত্ব ঢনই।১৫   
    চর্ষাপশদ েূনযত্ে নানাভাশব গৃিীত্ ও বযাখ্যাত্ িশয়শি। চর্ষাপশদর ‘৩৬’ সংখ্যক পদহটশত্ বপ্নপ্ভাবনা 
এই েূনযত্শের আশলাশক আশলাহচত্ িশয়শি। নাগাজুষন পাশদর নাশম রসঙচহলত্ পঞ্চক্রম নামক ত্াহন্ত্রকগ্রশন্থ 
েূনযত্ে সম্বশন্ধ হবস্তাহরত্ আশলাচনা ঢদখ্শত্ পাই। চতু্রানশন্দর মশত্াই েূশনযর চারহট ঢভদ। রসঙথম স্তরশক 
বলা িয় েূনয। এই স্তশর হচে রসঙজ্ঞা বা আশলাকমুখ্ী বশট হকন্তু এই স্তশর হচশের সহিত্ ঢোক, ভয়, কু্ষিা, 
তৃ্ষ্ণা, ঢবদনা, সমশবদনা, কারুণয রসঙভৃহত্ ঢত্হিে রসঙকাশরর রসঙকৃহত্ ঢদার্ রু্ক্ত থাশক। হদ্বত্ীয় স্তর িল 
অহত্েূনয। রসঙথম স্তর ঢথশকই এই হদ্বত্ীয়স্তশরর উ পহে। এই স্তশর হচশের সশগ ির্ষ, আনন্দ, কাম, 
সশভাগ, সুখ্, হবিয়, আশবগ, ত্রির্ষ, গবষ এই রকশমর চহেেহট রসঙকৃহত্শদার্ জহেত্ থাশক। রসঙথম স্তর 
ঢর্মন রসঙজ্ঞা, হদ্বত্ীয় স্তর ঢত্মহন উপায়, তৃ্ত্ীয় স্তরশক বলা িয় মিােূশনযর স্তর বা আশলাশকাপলহি। এই 
স্তশরর উ পহে রসঙজ্ঞা ও উপায়, েূনয ও অহত্েূনয, আশলাক ও আশলাকাভাে-এর হমলশনর ফশল। এই 
স্তশর হবিৃহত্, ভ্রাহন্ত, আলসয রসঙভৃহত্ সাত্হট রসঙকৃহত্শদার্ রু্ক্ত থাশক। এই সব রসঙকৃহত্শদার্গুহল শ্বাস ও 
রসঙশ্বাশসর সশগ রসঙহত্হনয়ত্ রসঙবাহিত্ িশত্ থাশক। এই স্তরশক ‘আশলাশকাশপালহি’ বশল বযাখ্যা করা িশলও 
ত্াশক ‘অহবদযা’ নাশমও অহভহিত্ করা িয়। চতু্থষ ত্থা ঢের্স্তর িল সবষেূনয বা রসঙকৃহত্ ভাবপ্র বা রসঙভাবপ্র 
স্তর। আশগর হত্নহট স্তশরর সমস্ত রসঙকৃহত্শদার্ ত্থা হদন ও রাশত্র হিসাশব ঢমাট একশো র্াট রকশমর 
রসঙকৃহত্শদার্ মানুশর্র হচেশক অহত্ষ্ঠ কশর ঢত্াশল। চতু্থষ বা এই সবষেূনয স্তশর সমস্ত রসঙকৃহত্শদাশর্র মুহক্ত 
ঘশট। মিাসুখ্ লাভ কশর সািক। সািনার পহরভার্ায় ত্াশক বলা িয় ‘রু্গনি’। এই রু্গনিশক উপলহি 
করশত্ পারশলই সািন কালশক অহত্ক্রম কশর হনশজশক িাপন করশত্ পাশরন জন্ম- জীবন- মৃতু্য এ সব 
হকিুর অত্ীত্ এক অনাহদ অনশন্তর মশিয। এ রসঙসশগ জািবী কুমার চক্রবত্ষী ত্াুঁর ‘চর্ষাগীহত্র ভূহমকা’ 
গ্রশন্থ হলশখ্শিন – “েূনযত্ার এই ক্রহমক স্তরগুহলশক ঢকান ঢকান ত্শন্ত্র (কালচক্র ত্ন্ত্র) জাগ্র , বপ্নপ্, 
সুরু্হপ্তর সশগ উপহমত্ করা িশয়শি। জাগ্রদবিার হবনহষ্টশত্ রসঙথম েূনযত্ার রসঙহত্ষ্ঠা ; উিা অহত্-েূনযত্ার 
স্তর। সুরু্প্ত অবিার হবশমাশক্ষ িমষকাশয় মিােূশনযর অবিা। ঢস অবিার হবশমাশক্ষ িমষকাশয় মিােূশনযর 
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অবিা। ঢস অবিায় হনত্যাহনত্য ঢবাি থাশক না, সকল হবকল্পভাব হবনষ্ট িয় এবং ত্কষাভাব ঢদখ্া 
ঢদয়।”১৬ 

    কািপাদ হবরহচত্ উক্ত ‘৩৬’ সংখ্যক চর্ষাগাশনর মশিয েূনযত্শের বযাখ্যা বপ্রূপ বপ্শনপ্র রসঙসগ ঢর্ভাশব 
উপিাহপত্ িশয়শি ত্াশত্ বপ্নপ্ হমথযা হিসাশব রসঙহত্পন্ন িশয় েূনযই সত্য এই ত্ে অভ্রান্ত রূশপ রসঙহত্ষ্ঠা 
ঢপশয়শি। কািপা রহচত্ পদহট এরকম –  
                                   সুন বাি ত্থত্া পিারী। 
                               ঢমাি ভািার লই সঅএলএ অিারী।। 
                                 ঘুমই ণ ঢচবই সপরহবভাগা। 
                                সিজ হনদালু কাহিলা লাগা।। 
                              ঢচঅণ ন ঢবঅন ভর হনদ ঢগলা। 
                               সঅল সুফল কহর সুশি সুশত্লা।। 
                               বপ্পশণ মই ঢদহখ্ল হত্হুবণ সুণ। 
                                 ঢঘাহরঅ অবণাগমণ হবহুণ।। 
                                োহখ্ কহরব জালন্ধহর পাি 
                              পাহে ন চািই ঢমাহর পাহিআচাএ।।১৭  
পদহটর মমাথষ বযাখ্যায় বলা র্ায় এই পশদ মিাসুখ্মগ্ন হচোবিা বহণষত্ িশয়শি। আশলাচয চর্ষাগাশন ‘বপ্পশণ’ 
কথাহটর বযবিার িশয়শি সরাসহর এক গভীর রূপশক। চর্ষাকার কাি বশলশিন ঢর্ রসঙকৃহত্শদার্রূপ 
ঢমাশির ভািার বপ্রূপ। রসঙথম হত্ন েূনযশক চতু্থষ েূনযরূপ ত্থত্া দ্বারা আঘাত্ করায় সমস্ত রসঙকৃহত্শদার্ই 
হবনষ্ট িশয়শি এবং ত্াুঁর বাসনাগার হচে েূনযত্ায় পূণষ িশয়শি। এই অবিায় নগ্ন অথষা  সবষরসঙকার 
বন্ধনমুক্ত িশয় কাি সিজানন্দরূপ ঢর্াগহনিায় মগ্ন িশয়শিন। এই ঢর্াগহনিায় ত্াুঁর ঢচত্নাও ঢনই, 
ঢবদনাও ঢনই, সবষরসঙকার হবকল্পশবাি দূরীভূত্ িওয়ায় ত্াুঁর আত্মপরশভদজ্ঞান হবলুপ্ত িশয়শি। সবষরসঙকার 
দুহিন্তামুক্ত িশয় হনিাগত্ িশল হনিা ঢর্মন খু্ব গভীর িয়, হেক ঢত্মহন সবষরসঙকার হবকল্পাত্মক জ্ঞান বজষন 
কশর সিজহনিায় মগ্ন িওয়ায় ত্াুঁর ঢর্াগহনিাও খু্ব গাঢ় িশয়শি। এই অবিায় উপনীত্ িশয় হিভুবনশক 
ত্াুঁর বপ্শনপ্র অহভজ্ঞত্ার মত্ েূনয মশন িশয়শি। বপ্শনপ্ ঢদখ্া অশনক সত্যব  বযাপারই ঢর্মন আসশল 
অসভব ও অলীক, হেক ঢত্মহন এই জগশত্র জন্ম মৃতু্যর ঘুরপাক আপাত্দৃহষ্টশত্ সত্য মশন িশলও 
আসশল হমথযা। এই হিভুবশন েূনযই সত্য, আর সকলই বপ্নপ্ব  হমথযা – এই ত্ে ঢর্ ভ্রান্ত নয় ত্াুঁর সাক্ষী 
হিসাশব হত্হন বপ্ীয় গুরু জালন্ধহরপাশদর কথা উশেখ্ কশরশিন। ত্ার গুরু িাো আর ঢকউ এই 
ত্েদেষশনর বযাপাশর ত্ার পক্ষাবলম্বশনর ঢর্াগয নয়, ঢকননা এই ত্ে োস্ত্রগত্ নয় এবং ঢসই কারশণ 
ঢর্সব িমষাচার্ষ োস্ত্রগত্ পাহিশত্যর অহিকারী ত্াুঁরা এই ত্শে অবহিত্ নন।১৮ 

      ইহন্দ্রয় রসঙহত্ভাহসত্ মায়াজগত্শক সত্য মশন িশলও ত্া বপ্শনপ্র মশত্াই হমথযা মায়াব , ইহন্দ্রয়দুষ্ট –
এই ত্শের হদকহট িরা পশেশি সরিপাশদর ‘৩৯’ সংখ্যক চর্ষাপদহটশত্। পদহটর মশিয বপ্শনপ্র কথা আশি 
এশকবাশর রসঙথশমই। জগত্ আসশল বপ্শনপ্র মত্ অবাস্তব িশলও ত্াশক সত্যব  বশল ভ্রম িয়, -  
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                         সুইনা ি অহবদার অশর হনঅমণ ঢত্াশিার ঢদাশস 
                         গুরুবঅণহবিাশরুঁ ঢর থাহকব ত্ই ঘুি কইশস 
                         অকট িূুঁ ভবই গঅণা। 
                         বশগ জায়া হনশলহস পশর ভাশগল ঢত্াশিার হবণাণা।। 
                         অদভুঅ ভবশমািশর হদসই পর অপ্পণা। 
                         অহমআ অচ িশন্ত হবস হগশলহস ঢর হচঅ পরবস অপা। 
                         ঘশর পশরক বুঝ হঝশল ঢর খ্াইওব মই দুে কুিবাুঁ।। 
                         সির ভণহন্ত বর সুণ গিাহল হক ঢমা দুে বলশন্দুঁ। 
                         এশকশল জগ নাহেঅ ঢর হবিরহু সুচিশন্দ।। ১৯  

পদহটর মশিয হসদ্ধাচার্ষ সরিপাদ হনশজর হচেশক সশম্বািন কশর ঢমাি বপ্শনপ্র কথা উশেখ্ কশরশিন। 
মনীন্দ্রশমািন বসু ত্াুঁর ‘চর্ষযাপদ’ গ্রশন্থ উক্ত পদহটর বযাখ্যাবপ্রূপ বশলশিন - “ঢর মন, তু্ই অহবদযার রসঙভাব 
িইশত্ মুক্ত িইশত্ পাহরশত্হিস্  না বহলয়া ঢত্ার ঢমাি-বপ্নপ্ হবদূহরত্  িইশত্শি না। ঢলাশক বপ্শনপ্ ঢর্মন 
িশবযর অহভলার্ কহরয়া থাশক, তু্ই ঢমািবপ্শনপ্ অহভভূত্ থাহকয়া ঢসইরূপ হবর্য় বাসনায় হনমগ্ন িইয়াহিস। 
ইিা পহরত্যাগ কহরয়া এখ্ন সদগুরুর উপশদশে হবিার কর্ । ঢচাখ্ োকা বলশদর মত্ হমিা ঢকন ঘুহরয়া 
মহরস্ ।  
    গুরুর রসঙসাশদ এক অদু্ভত্ ত্ে আহম অবগত্ িইয়াহি। ইিাশত্ বীশজাদ্ভব আমার হচে রসঙভাবপ্র গগশন 
রসঙহবষ্ট িইয়াশি। ত্খ্ন আমার অহবদযা ঢদার্ নাই। অদ্বয়জ্ঞানত্শে আমার মূল রসঙকৃহত্ ত্রনরাত্মাশক সমাহিত্ 
করাশত্ আমার হবর্য়হবজ্ঞান র্ধ্ংস িইয়া হগয়াশি।  
    এই ভশবর ঢমাি বেই অদু্ভত্! ইিাশত্ আত্মপর-ঢভদজ্ঞাশনর সৃহষ্ট কশর। হকন্তু সিজ–েূশনযশত্ হচে 
লয়রসঙাপ্ত িইশল জশল রসঙহত্ফহলত্ চশন্দ্রর নযায় এই জগত্ অসার বহলয়া ঢবাি িয়। 
    “ঢি আমার অহবদযাপরবে হচে, সিজানন্দ রূপ অমৃত্ আবপ্াদন কহরশল তু্ই রূপাহদহবর্য়সমূি রূপ 
হবর্ িজম কহরশত্ পাহরহব। হনশজর ঢদশি ঢর্ বপ্ীয় রসঙকৃহত্ ত্রনরাত্মা রহিয়াশি, ত্ািাশক বুহঝশত্ পাহরশল 
ঢত্ার রাগশদ্বর্ ঢমাি-ভাি র্ধ্ংস িইয়া র্াইশব। 
    হসদ্ধাচার্ষয সরি বশলন ঢর্, দুষ্ট গরু অশপক্ষা েূনয ঢগািাল ভাল। দুষ্ট হবর্য়বশলর একহটই জগ  
র্ধ্ংস কহরশত্ পাশর। ইিা বুহঝয়া তু্ই সদগুরুর উপশদশে বপ্চ্ছশন্দ হবিার কর্ ।” ২০        
   হচশের দুহট রূপ আশি। একহট  সবষহবি ঢদার্গ্রস্ত অপহরশুদ্ধ রূপ। ঢর্হট িল মায়াবহচ্ছন্ন অপহরশুদ্ধ 
হবজ্ঞান। আর অনযহট িল হবশুদ্ধরূপ ত্থা হবশুদ্ধহবজ্ঞান। ঢর্ রসঙজ্ঞাকাশল দীপ্ত, আনন্দময় সিজরূপ, 
মিাসুখ্দাহয়নী েূনযত্া। জয়নন্দীপাদ ত্ার ‘৪৬’ সংখ্যক চর্ষাপশদ হচশের এই দুই অবিার সশগ বপ্নপ্ 
ভাবনার কহল্পত্ মায়াশলাকশক চম কার ভাশব বণষনা কশরশিন।  এই সূশি েহেভূর্ণ দােগুপ্ত মিােশয়র 
মন্তবযহট িরণীয় – “মশনর হভত্শর ঢর্ ঢমাি থাশক ত্ািার কাজ হক? বপ্শনপ্ ঢর্মন হকিু ঘহটশত্শি না – 
ত্বু অশনক হকিু ঘহটশত্শি ঢদখ্া র্ায়। আয়নার মশিয ঢর্মন হকিু নাই – ত্থাহপ অশনক হকিু ঢদখ্া র্ায়, 
ঢত্মনই মশনর ঢমাি হমথযার মশিযই জগ  ব্রহ্মাি সৃহষ্ট কহরয়া লয়।”২১ পদহটশত্ জয়নন্দীপাদ বশলশিন, -  
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                                ঢপখু্ সুঅশণ অদশে জইসা। 
                                  অন্তরাশল ঢমাি ত্ইসা। 
                                  ঢমািহবমুক্কা জই মণা। 
                                  ত্ুঁশব টুটই অবণাগমণা।।  
                              ঢনৌ দাঢ়ই ঢনৌ হত্মই ন হচ্ছজই। 
                              ঢপখ্ ঢমাঅ ঢমাশি বহল বহল বাঝই ।। 
                                  িাঅ মাআ  কাঅ সমাণা। 
                                  ঢবহণ পাুঁশখ্ ঢসাই হবণা।। 
                                  হচঅ ত্থত্া বপ্ভাশব ঢবাহিঅ  
                              ভণই জঅনহন্দ ফুে অণ ণ ঢিাই।। ২২   
আশলাচয চর্ষায় হচশের দুই রূশপর কথা বলা িশয়শি। হচে র্খ্ন অহবদযারসঙভাশব অশুদ্ধ থাশক ত্খ্ন 
নানাহবি ঢমািমায়া সিাত্ িয়। হকন্তু বপ্শনপ্ বা দপষশণ ঢদখ্া দৃেয ঢর্মন মূলত্ সত্য নয়, হেক ঢত্মহন এই 
ঢমাি বা মায়াসিাত্ ভবজ্ঞানও রসঙকৃত্পশক্ষ সত্য নয়। গুরুর উপশদশে হচে র্হদ ঢমািহবমুক্ত িয় অথষা  
অহবদযার রসঙভাব অহত্ক্রম করশত্ পাশর ত্শব হচশে উ পাদভগ রূপ গমনাগমশনর ঢকান হবকল্পজ্ঞান থাশক 
না। এই ঢমািমুক্ত রসঙভাবপ্র হচেশক অহগ্ন দগ্ধ করশত্ পাশর না, জল হিন্ন করশত্ পাশরনা এবং অস্ত্রাহদও 
ঢিদন করশত্ পাশর না। এই হবশুদ্ধ হচে বস্তুগত্ সোর অশনক ঊশর্ধ্ষ। হকন্তু ত্া সশেও ঢলাশক দৃঢ়ভাশব 
ঢমাশি আবদ্ধ িয়, সত্যলাশভর ঢচষ্টা কশরনা। হকন্তু পরমাথষজ্ঞানীগণ র্খ্ন ঢমািমুহক্ত লাভ কশরন ত্খ্ন 
ত্াুঁরা বপ্-কায়শকও িায়া-মায়ার মত্ই সমান হমথযা বশল মশন কশরন। ঢকননা হচশে র্ত্ক্ষণ দুই পক্ষ বা 
ত্রদ্বত্শবাি থাশক ত্ত্ক্ষণ িায়া-মায়া-র উদ্ভব, হকন্তু হচে র্খ্ন ত্থত্াবপ্ভাশব রসঙহত্হষ্ঠত্ িশয় ঢোহিত্ িয় 
ত্া-ই রসঙকৃহত্ রসঙভাবপ্র হবশুদ্ধ পরমাহথষক রূপ লাভ কশর। ত্াই হসদ্ধাচার্ষ জয়নন্দী বশলশিন ঢর্ , হচে 
ত্থত্া (মিাসুশখ্র একহট অবিা) দ্বারা হবশোহিত্ িশল ত্া আর হবচহলত্ িয় না।”২৩   
      চর্ষাপদশক হনশয় একাশলর অশনক কহব সাহিহত্যক ত্ার আিুহনক বাংলা রূপান্তর ঘহটশয়শিন। 
নাটযকার ঢমাহিত্ চশটাপািযায় জয়নন্দীপাদ-এর উপহরউক্ত চর্ষাগানহটর ঢর্ অনুবাদ কশরশিন ত্া এ রসঙসশগ 
বক্তবযশর্াগয ,- 
                                       ঘুশমর মশিয আয়নাখ্াহন  
                                            ঢর্মন িায়া । 
                                        অন্তরাশল এ সংসারও  
                                            ঢত্মহন মায়া  
                                       মশনর ঢমাি নয়শন ঢসানা  
                                       ভুলশল থাশম আনাশগানা  
এখ্াশন ঘুশম বা বপ্শনপ্(সুঅশণ) আয়নার িায়া চর্ষার কহবর কহবত্ব ঢর্মন রসঙমাণ কশরশি, ঢত্মহন 
ঢমাহিত্বাবুর সংিত্ অনুবাশদ ত্া বযিনা পায়।২৪   
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   ‘ঢর্াগবাহেষ্ট রামায়ণ’-এ উশেখ্ আশি ‘এই িাবরজগমাত্মক দৃেযমান জগ  বপ্নপ্দেষশনর নযায় অহির বা 
অলীক - 
                            র্শেদং দৃেযশত্ হকহঞ্চজ্জগ  িাবরজগনম্ । 
                            ত্ সবষমহিরং ব্রহ্মন্  বপ্নপ্সগমসহন্নভম্ ।। ১।২৮।১ 
উক্ত রামায়শণর উ পহে রসঙকরণ অংশে (১৫ে ঢথশক ২০ে  সশগষ) একহট উপাখ্যাশন বপ্নপ্ রসঙসশগর উশেখ্ 
আশি। বহেষ্ট নাশম এক ব্রাহ্মশণর রাজা িবার ইশচ্ছ এবং রাজা িশয় ঢস ও ত্ার স্ত্রী অরুন্ধত্ী আনশন্দ 
হদন কাটাশত্ লাগশলন। এরপর রাহণ অরুন্ধত্ী জ্ঞহপ্ত ঢদবীর কাশি এই বর চাইশলন ঢর্ মৃতু্যর পর ত্ার 
বপ্ামীর আত্মা ঢর্ন অন্তপুর ঢথশক বাইশর না র্ায়। বপ্ামীর মৃতু্যর পর ঢদবীর কাশি উক্ত বরবপ্রূপ রাহণ 
আত্মা ঢদখ্শত্ চাইশল, ঢদশখ্ন ঢর্ – ত্ার বপ্ামী রাজিানী পুরীর মশিয রাজগণ, মন্ত্রী, ত্রসনয হনশয় অবিান 
করশিন ঢর্ােেবেষীয় িশয়। হকন্তু সমাহি ভশগর পর অরুন্ধত্ীর মশন রসঙশ্ন ঢজশগশি ঢর্ বপ্শনপ্ ঢর্ রাজার 
সাশথ অমাত্যশদর ঢদশখ্শিন ত্ারাও হক রাজার সাশথ মৃত্ িশয়শিন? হকন্তু বাস্তশব ত্াুঁরা ঢকউই মৃত্ 
িয়হন। এর কারণ হিসাশব ঢদবী ত্াশক ঢর্ ত্শের কথা বশলন ত্ার সাশথ চর্ষাপশদর িমষত্েভাবনার ঐকয 
আশি – ‘হচদাকাশে বাশিয ও অন্তশর হিজগ  রসঙহত্হবহম্বত্ রহিয়াশি বহলয়া  তু্হম ঐরূপ ঢদহখ্য়াি। সকল 
সৃহষ্টই বপ্নপ্তু্লয এবং রসঙাহত্ভাহসক। সমস্তই বপ্রূশপ কহল্পত্াকাশর অবহিহত্ কশর। পূবষ ভ্রম িইশত্ বত্ষমান 
ভ্রম এবং ইিা িইশত্ ভহবর্  ভ্রশমর উদ্ভব িয়। এই সৃহষ্ট সংস্কার জহনত্ ভ্রাহন্তর হবলাস মাি। এই 
ভ্রাহন্তর ঢলাশকর বন্ধন বা ঢমাি।২৫  ‘৩৪’ নং চর্ষাপশদ ‘রাআ রাআ রাআ ঢর’ এই েশব্দর পুনরহক্ত দ্বারা 
একাহিক রাজা, এবং ত্াশদর ঢমািাবদ্ধ অবিার উশেখ্ থাকাশত্ উক্ত পদহটর সাশথ ঢর্াগবাহেশষ্টর 
উপাখ্যাশনর হমলটুকু খু্ুঁশজ পাওয়া র্ায়। এিাো জগ  ঢর্ বপ্নপ্মাি এই ভাবনাশক তু্লনা করা িশয়শি 
রজু্জশত্ সপষভ্রশমর সাশথ। হসদ্ধাচার্ষ ভুসুকুপাশদর ‘৪১’ সংখ্যক চর্ষাপশদ বলা িশয়শি –  
                           আইএ অনুঅণা এ জগশর ভাংহত্এ ঢসা পহেিাই ।। 
                           রাজসাপ ঢদহখ্ ঢজা চমহকই র্াশর হকং ত্ং ঢবাশে খ্াই।।২৬ 

অথষা  এই জগশত্র রসঙকৃত্ সো ঢনই, আমাশদর মশনর সৃহষ্ট; বপ্নপ্মাি। এই জগত্শক সত্য বশল মশন 
করা রজু্জশত্ সপষভ্রম িাো হকিু নয়। রজু্জশক সপষ বশল মশন কশর ঢকউ র্হদ চমশক ওশে, ত্বু রজু্জ 
ঢর্মন ত্াশক সপষব  দংেন কশর না,  হেক ঢত্মনই জগ  সম্পশকষ ঢকাশনা জ্ঞাশনর রসঙত্ীহত্ িশলও ঢসই 
জ্ঞাশনর রসঙকৃত্ উ স বা হক্রয়া ঢনই।  
    চর্ষাপদগুহল বাংলা পদাবহলর পূবষরূপ এবং এশত্ পদাবহলর মশত্াই রাগ-রাহগনীর উশেখ্ আশি এবং 
কহবর ভহণত্া আশি। চর্ষাপশদর জগ  রূশপর জগ , রসঙশিহলকাময় আশলা আিাহর, অন্তশর ত্ার হবস্তাশরর 
জগত্। আমাশদর মশন িয় ঢর্ চর্ষার দুগষম জহটল ত্েশক উপলহির জনয ঢর্ রূপকগুহল সংকহলত্ িশয়শি 
ত্া হনত্ান্তই বস্তুজগ  ঢথশক ঢনওয়া। র্ার আকার ঢনই, র্াশক িরা র্ায় না ত্াশক ঢবাঝার জনয রসঙশয়াজন 
উদািরণ। আর উদািরণ ঢথশকই জন্ম ঢনয় রূপক এবং এই উপমা ও রূপশকর ঢপার্াশক ত্ে স্পষ্ট িশয় 
ওশে। ঢসশিতু্, বপ্শনপ্র কথা চর্ষাপদগুহলশত্ বহণষত্ িশয় চর্ষার ত্ে পহরসু্ফটশন সিায়ক ভূহমকা হনশয়শি।  
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     বপ্নপ্শক হনশয় অহত্ রসঙাচীন কাল ঢথশকই নানা বযাখ্যা ও হবশের্ণ করা িশয়শি। কারণ মশনর হক্রয়ার 
কমষববহচশিযর সাশথ বপ্শনপ্র সিাবিান অত্যন্ত সুরসঙাচীন। পরবরত্ষীকাশল বপ্নপ্ বযাখ্যায় ত্রবজ্ঞাহনক হভহেটুকু 
রূপ ঢপশয়হিল উহনে েত্শক হসগমুি ফ্রশয়ড, ইয়ুযঙ্  রসঙমুখ্ মনস্তাহেকশদর িাশত্। আশলাহচত্ 
চর্ষাগানগুহলর হভত্শত্ বপ্নপ্ ঢলাশকর রূপ জগশত্র কথা বশল পদকত্ষারা ত্াশদর সািনত্শের ত্েশলাশক 
উেীণষ িশয়শিন। আিুহনক দৃহষ্টভহগ হদশয় একাশল চর্ষাপশদর আশলাচনা কশরশিন মুরাহর হসং মিােয় ত্াুঁর 
‘ঢপাষ্টমডানষ ও চর্ষাপদ’ গ্রশন্থ। এই গ্রশন্থ হত্হন চর্ষার ত্েশক হনশয় র্া ঢভশবশিন ঢসহট এখ্াশন সামানয 
উশেখ্ কশর এই আশলাচনার ইহত্ টানব – “চর্ষাপদকত্ষারা ঢর্ শুিুমাি সিজানন্দ লাভ করার জশনয 
গাশন বা কহবত্ায় ঢদিত্শের কথা পােশলন বা ঢসইসব গান বা কহবত্াশক হদশলন এক একটা েরীর, ত্া 
হকন্তু নয়। বরং ঢসখ্াশনই ঢথশম না ঢথশক ঢসইসব েরীশর রসঙাণ রসঙহত্ষ্ঠা করশলন। ............ ত্খ্ন িহরণ 
ঢসখ্াশন শুিুমাি এক সুন্দর চতু্ষ্পদ রসঙাণী িশয় এল না, ত্া িশয় ঢগল হনবষাণ লাশভর আকাঙ্ক্ষায় আকুল 
সািশকর মন।”২৭  বলার্ায়, চর্ষাপদ সািারণ মানুশর্র গান। মানব িশমষর ত্থা আশর্ষত্র উপাদাশনর এক 
ঢশ্রহণর সাথষক সাহিত্য ত্থা রসঙান্তজশনর মুখ্ থশক জন্ম ঢনওয়া মানবশকহন্দ্রক সাহিত্য। রসঙকাশের ঢদেে 
বিশরর উপাশন্ত এশস বলশত্ িয় চর্ষাপদ এক ‘নীরব হবপ্লব’ -  বযহক্ত মানুশর্র কাশি ত্থা সমাজ 
মানুশর্র কাশি।   
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রসঙাবহন্ধক পহরহচহত্ 

 
হেবেঙ্কর ঢচৌিুরী 

গশবর্ক (এম.হফল.), বাংলা হবভাগ 
বিষমান হবশ্বহবদযালয়, পহিমবগ, ভারত্  

সারসংশক্ষপ 
মিযরু্শগর বাংলা সাহিশত্যর হদশক নজর হদশল ইহত্িাশসর সম্প্রীহত্র নানা হচি ঢদখ্শত্ পাওয়া র্ায়। িশয়াদে 
েত্াব্দীর সূচনায় তু্হকষ আক্রমণ িশল বাংলাশদশের ইহত্িাস নতু্ন হদশক ঢমাে হনল। ঢসহদন ঐ মুসলমান 
আক্রমণশক রসঙহত্িত্ করা সভব িয়হন হিনু্দ রাজাশদর। এই মুসলমান েহক্ত রসঙথম হদশক এশস ঢর্ভাশব হনমষমত্া 
ও িমষান্তরীকরশণর নীহত্ হনশয়হিল ত্া ঐহত্িাহসকভাশব রসঙমাহণত্। ত্শব রসঙথম হদশক নানারকম অত্যাচার করশলও 
দীঘষহদন পাোপাহে বাস করার ফশল সংঘর্ষ হবশরাি সশত্বও একটা সম্প্রীহত্র সম্পকষ গশে উেহিল। অশনক হিনু্দ 
হনশজশদর নানা রসঙশয়াজশন মুসলমান রাজাশদর সশগ সম্পকষ িাপন কশরহিশলন। আবার মুসলমান রাজারাও 
হনশজশদর বপ্াশথষ বহু হিনু্দ কমষচারী হনশয়াগ কশরহিশলন। এর ফশল পারস্পহরক সম্প্রীহত্র সম্পকষ বপ্ভাবত্ই গশে 
উশেহিল। োমসুহেন ইহলয়াস োহ্ , জলালুহেন, রুকনুহেন বরবক োহ্ , আলাউওহেন ঢিাশসন োহ্  ইত্যাহদ বহু 
মুসলমান রাজা হিনু্দশদর সশগ সম্প্রীহত্র সম্পকষ বজায় ঢরশখ্ চলশত্ন। রাজকাশর্ষ বহু হিনু্দ কমষচারী হনশয়াগ 
করশত্ন। আবার বহু কহব সাহিহত্যকশদর পৃষ্ঠশপার্কত্া কশরহিশলন। োমসুহেন ইহলয়াস োশির ঢসনাপহত্ 
হিশলন হিনু্দ সিশদব। আবার রাজা গশণশের পুি র্দু মুসলমান িমষ গ্রিণ করশলও ত্াুঁর ঢসনাপহত্ হিশলন রায় 
রাজযির নাশম এক হনষ্ঠাবান হিনু্দ। রুকনুহেন বরবক োহ্  বাংলা সাহিশত্য উ সািদাত্া হিসাশব পহরহচত্। 
‘শ্রীকৃষ্ণ হবজয়’ গ্রশন্থর রচহয়ত্া মালাির বসুশক হত্হন ‘গুণরাজ খ্ান’ উপাহি হিশয়হিশলন। ঢিাশসন োিও উদার ও 
পরিমষ সহিষু্ণ হিশলন। ত্রচত্নযশদশবর সশগ ত্াুঁর ঢকাশনা হবশরাি হিল না। রূপ সনাত্ন ত্াুঁর উেরাজ কমষচারী 
হিশলন। এইভাশব ইহত্িাশস নানা সম্প্রীহত্র পহরচয় পাওয়া র্ায় মিযরু্শগর বাংলা সাহিশত্য।  

সূচক েব্দ 
মিযরু্শগর বাংলা, ইহত্িাস, সাহিত্য, সম্প্রীহত্, হুশসন োহ্ , ত্রচত্নযশদব, মালাির বসু 
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হেবেঙ্কর ঢচৌিুরী 
সংসৃ্কত্ েব্দ ‘ইহত্ি’র অথষ িল পরম্পরাগত্ ঐহত্িয। এই ‘ইহত্ি’র সশগ ‘অস’ িাতু্ ও ‘অ’ রসঙত্যয় ঢর্াশগ 
গহেত্ েব্দ িল ‘ইহত্িাস’। সামহগ্রকভাশব ‘ইহত্িাস’ েশব্দর িূলাথষ িল অত্ীত্কাশলর রাজরাজাশদর 
কাহিহন বা ইহত্কত্া। আবার ঢকবল ইহত্ েশব্দর অথষ িল রফা বা সমশঝাত্া। ত্ার মাশন দ্বন্দ্ব হবশরাি 
সংঘাত্ ত্রবপরীশত্যর নানা ইহগত্ হনহিত্ ঢথশক র্ায় বশলই ইহত্িাশসর রফার কথা এশস পশে। এই দ্বন্দ্ব-
সংঘাত্ অবেয নানা মাহিক িশত্ পাশর, র্থা ঐহত্িাহসক, সমাজ সংসৃ্কহত্ ঐহত্িয হনভষর ইত্যাহদ এশক্ষশি 
িত্ষবয। আবার রফাও হকন্তু একমাহিক নয়, নানা মািায় হবশিয়। আর রফার সমশঝাত্ার সশগ উদ্ভব িয় 
সদ্ভাব সম্প্রীহত্র সমাশজহত্িাশসর কাহলক িারায় ঢশ্রহণ সম্প্রদাশয়র সাংসৃ্কহত্ক ঐকযশবাশি, োসক 
ঢোর্শকর বপ্াথষত্যাশগ।  
    অত্ঃপর আসা র্াক ঢস কথায়। বাংলাশদশের ইহত্িাশসর হদশক লক্ষ রাখ্শল ঢদখ্া র্ায় নানা 
রাজাশদর উত্থান-পত্ন, নানা রু্শদ্ধর হববরশণ পহরপূণষ। ঢসখ্াশন সািারশণর সম্পশকষর কথা 
তু্লনামূলকভাশব কম আশি। ত্বু মিযরু্শগর বাংলা সাহিশত্য সম্প্রীহত্ জানশত্ িশল ইহত্িাস জানা 
জরুরী।  
    িশয়াদে েত্াব্দীর সূচনায় তু্হকষ আক্রমণ িশল বাংলাশদশের ইহত্িাস নতু্ন হদশক ঢমাে হনশলা। 
ঢসহদন ঐ মুসলমান আক্রমণশক ঢেহকশয় রাখ্া সভব িয় হন হিনু্দ রাজাশদর। অবেয ঢকাশনা ঢকাশনা িাশন 
হিনু্দ রাজারা হনশজশদর আহিপত্য বজায় রাশখ্ন। এই মুসলমান েহক্ত রসঙথমহদশক এশস ঢর্ ভাশব হনমষমত্া 
ও িমষান্তরীকরশণর নীহত্ হনশয়হিল ত্া ঐহত্িাহসকভাশব রসঙমাহণত্। এই সময় চাহরহদশক শুিু ভয়, অহবচার 
ঢর্ ঢকাশনা মুিূশত্ষ জাত্, রসঙাণ নাশের আেঙ্কা। ঢসহদন তু্হকষশদর অত্যাচাশর বাঙাহলর রসঙাণ হগশয়হিল 
থমশক। এরা শুিু িন-সম্পদ লুেন কশর োন্ত িল না, এরা হসংিাসশন বসশলা। হসংিাসনারূঢ় িশয় এরা 
মুখ্যত্ িমষান্তরীকরশণর নীহত্ গ্রিণ কশর। অবেয সমশয়র সশগ সশগ পহরশবে পহরহিহত্র পহরবত্ষন িয়। 
এশদর ঢক্ষশিও ঢত্মনটা ঘশটহিল। রসঙথমহদশক নানারকম অত্যাচার করশলও দীঘষহদন পাোপাহে বাস 
করার ফশল সংঘর্ষ-হবশরাি সশেও একটা সম্প্রীহত্র সম্পকষ গশে উশেহিল। অশনক হিনু্দ হনশজশদর নানা 
রসঙশয়াজশন মুসলমান রাজাশদর সশগ সম্পকষ িাপন কশরহিশলন। আবার মুসলমান রাজাও হনশজশদর বপ্াশথষ 
বহু হিনু্দ কমষচারী হনশয়াগ কশরহিশলন। এর ফশল পারস্পহরক সম্পকষ বপ্ভাবত্ই গশে উশেহিল। এই 
রসঙসশগ অহসত্কুমার বশন্দযাপািযাশয়র একহট উহক্ত িরণশর্াগয— 

“মুসলমান োসকগণ হনজ হনজ বপ্াশথষর বশে হিনু্দশদর রসঙহত্ হনমষমত্া ও 
রসঙহত্কূলত্া ত্যাগ করশলন।”১  

    োমসুহেন ইহলয়াস োহ্ , জালালুহেন বরবক োহ্ , আলাউহেন ঢিাশসন োহ্  রসঙভৃহত্ মুসলমান রাজারা 
রাজকাশর্ষ বহু হিনু্দ কমষচারী হনশয়াগ কশরহিশলন। কহব সাহিহত্যকশদর পৃষ্ঠশপার্কত্াও কশরহিশলন। 
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োমসুহেন ইহলয়াস োহ্  হিনু্দ মুসলমান সকল রসঙজাশক সমান ঢচাশখ্ ঢদখ্শত্ন। ত্াুঁর ঢসনাপহত্ হিশলন 
হিনু্দ সিশদব। ত্াুঁর সামহরক েহক্তর রসঙিান উ স হিল পদাহত্ক বাহিনী। এই পদাহত্ক বাহিনীর 
অহিকাংে ত্রসনযই হিল হিনু্দ। হত্হন হিনু্দশদর সািাশর্য বপ্ািীনত্া রক্ষা কশরহিশলন। এই রসঙসশগ রাজা 
গশণশের নাম িরণীয়। হত্হন হিনু্দ মুসলমান সকল রসঙজার কাশি ঢবে জনহরসঙয় িশয়হিশলন। হত্হন অশনক 
মুসলমাশনর আন্তহরক ভাশলাবাসা লাভ কশরহিশলন। এই রাজা গশণশের পুি র্দু ইসলাম িমষ গ্রিণ 
করশলও ত্াুঁর রসঙিান ঢসনাপহত্ হিশলন রায় রাজযির নাশম এক হনষ্ঠাবান হিনু্দ। ‘িৃহত্রেিার’ গ্রশন্থর 
ঢলখ্ক সংসৃ্কত্ পহিত্ বৃিস্পহত্ হমশ্রও ত্াুঁর কাি ঢথক রাজ সমাদর ঢপশয়হিশলন।  
    রুকনুেীন বরবক োহ্  বাংলা ইহত্িাশসর এক িরণীয় নাম। হত্হন বাংলা সাহিশত্যর উ সািদাত্া 
হিসাশব পহরহচত্। হত্হন হিশলন অসাম্প্রদাহয়ক, ঢকাশনা সম্প্রদাশয়র রসঙহত্ পক্ষপাত্ ঢদখ্ানহন। বরবক োহ্  
হনশজও পহিত্ বযহক্ত হিশলন। হত্হন হবদযা ও সাহিশত্যর পৃষ্ঠশপার্ক হিশলন। হিনু্দ ও মুসলমান উভয় 
িশমষর অশনক কহব ও পহিত্ ত্াুঁর কাশি পৃষ্ঠশপার্কত্া লাভ কশরহিশলন। ‘শ্রীকৃষ্ণহবজয়’ গ্রশন্থর রচহয়ত্া 
ও ভাগবশত্র অনুবাদক বিষমাশনর কুলীন গ্রামহনবাসী মালাির বসু ত্াুঁর কাি ঢথশকই ‘গুণরাজ খ্ান’ 
উপাহি লাভ কশরহিশলন। কহব ত্াুঁর নাম রসঙসশগ ভহণত্ায় বশলশিন— 

গুণ নাই, অিম মুই, নাহি ঢকান জ্ঞান। 
ঢগৌশেশ্বর হদলা নাম— ‘গুণরাজ খ্ান’।।২   

অবেয এই ঢগৌশেশ্বর ঢক ত্া হনশয় নানা হবত্কষ আশি। ‘শ্রীকৃষ্ণহবজয়’ গ্রন্থহটর রচনা আরভ িয় ১৪৭৩ 
হিস্টাশব্দ। কাশবযর রসঙথম ঢথশকই ‘গুণরাজ খ্ান’ নাশম ভহণত্া হদশয়শিন। সুত্রাং একথা বলা র্ায় ১৪৭৩ 
হিস্টাশব্দ ঢর্ বাংলার সুলত্ান হিশলন ঢসই কহবশক ‘গুণরাজ খ্ান’ উপাহি হদশয়হিশলন। ১৪৭৩ হিস্টাশব্দ 
বাংলা সুলত্ান হিশলন বরবক োহ্  ত্া অবেয ইহত্িাস রসঙমাণ ঢদয়। বরবক োশির কাশিই হত্হন 
‘গুণরাজ খ্ান’ উপাহি ঢপশয় থাকশবন।  
    ঢস র্াইশিাক, এই মুসলমান রাজা হিনু্দ কহবশক সম্মাহনত্ কশরহিশলন ঢস হবর্শয় ঢকাশনা সশন্দি 
ঢনই। ঢকাশনা রকম সাম্প্রদাহয়কত্ার দ্বারা চাহলত্ িনহন। রামায়ণ চরহয়ত্া কৃহেবাস ঢর্ ঢগৌশেশ্বশরর 
রাজসভা ঢথশক সম্মান ঢপশয়হিলশন ত্া হনশয় পহিত্ মিশল নানা মত্শভদ আশি। কাশরা মশত্ এই 
ঢগৌশেশ্বর িশলন রাজা গশণে, আবার অনযপক্ষ এই মশত্র হবশরাহিত্া কশর রুকনুেীন বরবক োশির 
নাম উশেখ্ কশরশিন। র্হদ এই বাদো রুকনুেীন বরবক োহ্  িয় ত্ািশল একথা বলা র্ায় হিনু্দ কহব 
কৃহেবাশসর রসঙহত্ পক্ষপাত্ ঢদখ্ান হন। হত্হন বৃিস্পহত্ হমশ্রশকও সম্মাহনত্ কশরহিশলন উদার রাজা বাদো 
বশলই। হত্হন ঢর্মন হিনু্দ কহব পহিত্শদর সম্মাহনত্ কশরহিশলন ঢত্মহন অশনক হিনু্দ কমষচারী হনশয়াগও 
কশরহিশলন। ঢর্মন জবনক ঢকদার রায়, হত্হন হিশলন হিহুশত্ বরব্বক োশির রসঙহত্হনহি। আবার ত্াুঁর 
হচহক সক হিশলন জবনক নারায়ণ দাস।  
    এরপর জলালুহেন ফশত্ি োশির কথা উশেখ্ করব। এই জলালুহেন ফশত্ি োশির রাজত্বকাশল 
নবদ্বীশপ শ্রীবচত্নযশদব জন্মগ্রিণ কশরন। ত্াুঁর সম্পশকষ জানা র্ায় হত্হন অত্যন্ত হবচক্ষণ ও বুহদ্ধমান রাজা 
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হিশলন। রসঙজাশদর সম্পশকষ হত্হন উদারনীহত্ হনশয় চলশত্ন। হিনু্দ মুসলমান উভয় ঢশ্রহণর রসঙজাশদর সমান 
ঢচাশখ্ ঢদখ্শত্ন। হবজয়গুপ্ত  ত্াুঁর ‘মনসামগল’ কাশবয ফশত্ি োহ্  সম্পশকষ রসঙেংসা কশর বশলশিন— 

সমশর দুজ্জষশয় রাজা হবপশক্ষর র্ম। 
দাশন কল্পত্রু রূশপ কামসম।। 
র্ািার পালশন রসঙজা সুশখ্ ভশে অহিক। 
মকল ফশত্ায়াবাদ বাগশরার ত্মহসক।।৩  

জলালুহেন ফশত্ি োহ্  ঢর্ খু্ব জনহরসঙয় রাজা হিশলন ত্া হবজয়গুশপ্তর রসঙেংসা ঢথশকই ঢবাঝা র্ায়।  
    বাংলার বপ্ািীন সুলত্ানশদর মশিয উদার ও পরিমষসহিষু্ণ ঢিাশসন োশির নাম রসঙসগত্ িরণীয়। হত্হন 
হিশলন ত্রচত্নযশদশবর সমসামহয়ক, ত্াুঁর সমশয়ই শ্রীবচত্নযশদশবর রসঙভাব হবস্তার ঘশট। ঢর্ােে েত্াব্দীর 
বাংলা সাহিশত্যর ঢর্ চরম উ কর্ষ লাভ কশরহিল, ঢিাশসন োশির সময় ঢথশকই সূচনাকাল বলা ঢর্শত্ 
পাশর। ত্াুঁর সময় জনসািারশণর মশিয সুখ্-সমৃহদ্ধ বৃহদ্ধ ঢপশয়হিল। ‘ত্রচত্নযভাগবত্’ ও ‘ত্রচত্নযচহরত্ামৃত্’ 
ঢথশক জানা র্ায় শ্রীবচত্নযশদশবর সশগ ঢিাশসন োশির ঢকাশনা হবশরাি হিল না। ঢিাশসন োহ্  ত্রচত্নযশদব 
সম্বশন্ধ বশলশিন— 

ঢর্খ্াশন ত্াুঁিার ইচ্ছা থাকুক ঢসখ্াশন। 
আপনার োস্ত্রমত্ করুন হবিাশন। 
সবষশলাক লই সুশখ্ করুন কীত্ষন। 
হবরশল থাকুন হকবা ঢর্ন লয় মন।। 
কাহজ বা ঢকাটাল হকবা িউ ঢকান জন। 
হকিু বহলশলই ত্ার লইব জীবন।।৪  

    ঢবাঝাই র্াশচ্ছ ঢিাশসন োহ্  ত্রচত্নযশদবশক র্শথষ্ট শ্রদ্ধা করশত্ন। ত্শব এই ঢিাশসন োহ্  মাশঝ মাশঝ 
হিনু্দশদর উপর অত্যাচার করশত্ন। ত্শব সাম্প্রদাহয়কত্ার দ্বারা চাহলত্ িশয় অত্যাচার করশত্ন না। এই 
সমস্ত অত্যাচাশরর হপিশন হিল রাজবনহত্ক কারণ।  
    ত্রচত্নযশদব হনম্নশশ্রহণশক মর্ষাদা ঢদওয়ার জনয ঢর্ ডাক হদশয়হিশলন ত্াশত্ সমাশজ উেশশ্রহণর বপ্াশথষ 
আঘাত্ পশেহিল। হিনু্দশদর মশিয ঢকাশনারকম সংঘাত্ না িয় ঢসহদশক ঢিাশসন োশির দৃহষ্ট থাকশত্া। 
সুবুহন্ধ রাশয়র জাহত্নাে করার বযাপাশর ঢিাশসন োশির হবরুশদ্ধ নানা কথা ওশে। ত্রচত্নযচহরত্ামৃশত্র 
মিযলীলা (২৫ পহরশচ্ছশদ) অংশে এই ঘটনা সম্পশকষ উহেহখ্ত্— 

পশব্বষ র্শব সুবুহদ্ধ রায় হিল ঢগৌে অহিকারী। 
হুশসন খ্াুঁ ত্রসয়দ কশর ত্ািার চাকরী।। 
দীহঘ ঢখ্াদাইশত্ ত্াশর মনহসব ত্রকল। 
হিি পাঞা রায় ত্াশর চাবুক মাহরল।।৫  

    পরবত্ষীকাশল ঢিাশসন ো বাংলার রাজা িশয়হিশলন হকন্তু রাজা িশয় মহনবশক রাজয ঢথশক দূর কশর 
ঢদন হন, বরঞ্চ রাজসভায় ত্াুঁশক উেিাশনর পদাহিকার ঢদন। রাজা িবার পর ঢিাশসন োশির স্ত্রী ত্াুঁর 
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হপশে চাবুশকর দাগ ঢদখ্শত্ পায়। ঢিাশসন োশির স্ত্রী ত্ার কারণ জানশত্ চাইল এবং জানার পর সুবুহদ্ধ 
রায়শক মারশত্ বলশলন। একথা শুশন ঢিাশসন োহ্  ত্াুঁর স্ত্রীশক বলশলন— 

রাজা কশি আমার ঢপাষ্টা রায় িয় হপত্া। 
ত্ািাশর মাহরব আহম ভাল নশি কথা।। 
স্ত্রী কশি জাহত্ লি র্হদ রসঙাশণ না মাহরশব। 
রাজা কশি জাহত্ হনশল ইুঁশিা নাহি জীশব।। 
স্ত্রী মাহরশত্ চাশি রাজা সঙ্কশট পহেলা। 
কাশরায়ার পাহন ত্ার মুশখ্ ঢদয়াইলা।।৬ 

স্ত্রীর অনুশরাশি বািয িশয় ঢিাশসন োহ্  বদনার পাহন সুবুহদ্ধ রাশয়র মুশখ্ হদশয়হিশলন। ত্শব বযহক্তর রসঙহত্ 
বযহক্তর এই িরশনর আচরণশক ঢকন্দ্র কশর সমহষ্টগত্ভাশব সাম্প্রদাহয়ক ঢদার্াশরাপ করা উহচত্ িশব না। 
ঢিাশসন োহ্  হিনু্দ ও মুসলমান উভয় সম্প্রদাশয়র ঢলাকশকই কমষচারী হিশসশব হনশয়াগ কশরহিশলন। এই 
ঢক্ষশি হত্হন ঢকাশনা রকম সাম্প্রদাহয়কত্ার দ্বারা চাহলত্ িন হন। এশদর মশিয উশেখ্শর্াগয িশলন ঢিাশসন 
োশির ঢসনাপহত্ ও চটগ্রাশম হনরু্ক্ত পরাগল খ্ান। এই পরাগল খ্াশনর আশদশে কবীন্দ্র পরশমশ্বর 
সবষরসঙথম বাংলা ভার্ায় মিাভারত্ অনুবাদ কশরহিলশন। লস্কশরর পশদ হনরু্ক্ত পরাগল খ্াশনর পুি িুহট 
খ্ান রসঙকৃত্ নাম নুসর খ্ান। এই িুহট খ্াশনর হনশদষশে শ্রীকর নন্দী বাঙলা ভার্ায় মিাভারত্ অনুবাদ 
কশরহিশলন।  
    ঢিাশসন োশির মন্ত্রী, সভাসদ, রসঙিান ঢসশক্রটারী হিশলন সনাত্ন ঢগাবপ্ামী। ত্াুঁর একহট উপাহি হিল 
ত্া ‘সাকর মহেক’। ঢিাশসন োহ্  ত্াুঁশক অত্যন্ত ঢেি ও হবশ্বাস করশত্ন। এই সনাত্ন পরবত্ষীকাশল 
ত্রচত্নয মিারসঙভুর হবহেষ্ট ভক্ত িশয়হিশলন। হত্হন ঢবে কশয়কহট গ্রন্থ রচনা কশরহিশলন ঢর্মন ‘বৃি  
ভাগবত্ামত্’, ‘িহরভহক্তহবলাস’, ‘ত্রবষ্ণবশত্ার্ণী’ ইত্যাহদ। ঢিাশসন োশির ওপর মন্ত্রী সনাত্শনর ঢিাট ভাই 
রূপ ঢগাবপ্ামী। এই দুই ভাই বৃন্দাবশন ত্রচত্শনযর মত্াদেষ রসঙসাশর ভূহমকা ঢনয়— 

“Sanat and Rup, who after the death of Chaitanya established 
the centre Vaishanava theology and learning in Brindavan, took 
a firm stand on the Bhagabata.”৭  

ঢর্ রু্শগর অশনক হবখ্যাত্ কহব ঢর্মন, র্শোরাজ খ্ান, দাশমাদর, কহবশেখ্র ঢিাশসন োশির কমষচারী 
হিশলন। মুকুন্দ নাশম এক হিনু্দ ঢিাশসন োশির ত্রবদয হিশলন। এিাো আশরা অশনক হিনু্দ কমষচারী হিল 
ঢিাশসন োশির। ঢিাশসন োশির রাজত্বকাশল ঢবে কশয়কজন মুসলমান হিনু্দভাবাপন্ন িশয় পশেহিশলন।  
    র্বন িহরদাস ইসলাম িমষ পহরত্যাগ কশর ত্রবষ্ণব িমষ অবলম্বন করার পরও ঢিাশসন োশির 
রাজত্বকাশল বপ্ািীনভাশব জীবনর্াপন করশত্ন বশলই মশন িয়। ঢিাশসন োশির রাশজয বহু হিনু্দ ও ত্রবষ্ণব 
বাস করশত্ন। আসশল হবচক্ষণ োসক ঢিাশসন োহ্  ঢকাশনা সাম্প্রদাহয়কত্া হনশয় রাজয োসন কশরন হন। 
রাজয চালনার জনয সকল সম্প্রদাশয়র রসঙশয়াজন, এই সত্য হত্হন উপলহি কশরহিশলন।  
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    ঢিাশসন োশির মৃতু্যর পর ত্াুঁর পুি নুসর  োহ্  হসংিাসশন বশসন। রাজয োসশন হত্হন অত্যন্ত 
হবচক্ষণত্ার পহরচয় হদশয়হিশলন। সকল সম্প্রদাশয়র রসঙজাশক সমান ঢচাশখ্ ঢদখ্শত্ন। বাংলা সাহিশত্যর 
রসঙহত্ও ত্াুঁর র্শথষ্ট রসঙীহত্ হিল। 
    মুঘল োসক আকবশরর আমশল ঢর্ কশয়কজন োসক বাংলা ঢরসঙহরত্ িন ত্াুঁশদর মশিয মানহসংি 
উশেখ্শর্াগয। হত্হন বাংলাশদশে মুঘল রাজেহক্তশক সুরসঙহত্হষ্ঠত্ কশরন। এই মানহসংি হিনু্দ ও মুসলমান 
সকল রসঙজাশকই সমান ঢচাশখ্ ঢদখ্শত্ন। সম্রাট আকবর হনশজও অসাম্প্রদাহয়ক হিশলন। মানহসংশির 
োসনকাশল বাংলার মানুর্ খু্ব একটা অসুহবিার মশিয পশে হন। ‘চিীমগল’ কাশবয কহবকঙ্কণ মুকুন্দ 
চক্রবেষী ত্াুঁর আত্মপহরচয় অংশে বশলশিন— 
িনয রাজা মানহসংি          হবষু্ণ পশদ ঢলাল ভগ 
          ঢগৌে বগ উ কল মিীপ।৮ 
ত্ািশল ঢদখ্া র্াশচ্ছ হবখ্যাত্ কহব মুকুন্দ চক্রবেষীও ত্াুঁর সম্পশকষ রসঙেংসা কশরশিন। বাংলার ইহত্িাস ও 
সাহিশত্য আরাকান রাজসভা হবশের্ গুরুত্বপূণষ। পঞ্চদে েত্াব্দীর মাঝামাহঝ ঢথশক রসঙায় ঢদেে বির 
বাংলাশদশের চটগ্রাম মুঘল বাংলা হফশর এশসহিল। ত্াই চটগ্রাম ঢর্মন আরাকাহন আচার আচরশণর দ্বারা 
রসঙভাহবত্ ঢত্মহন বাংলার সংসৃ্কহত্শক এোশত্ পাশরহন। িমষ মশত্ আরাকান রাজারা ঢবৌদ্ধ হিশলন। ত্শব 
িমষমশত্ এই রাজারা ঢবৌদ্ধ িশলও রাজারা অসাম্প্রদাহয়ক হিশলন।  
    এই ঢবৌদ্ধ রাজসভাশত্ই আনুমাহনক পঞ্চদে েত্াব্দীর ঢগাোয় মুসহলম রসঙভাব পহরলহক্ষত্ িয়। কারণ 
চটগ্রাশমর আরাকান ঐ সময় ঢথশকই আরবী ও বগালী মুসলমাশনর বাহণজয ও র্াত্ায়াশত্র ঢকন্দ্র িশয় 
ওশে। বহু মুসলমান কমষচারীও রাজসভায় িান পায়। ঢমঙত্-ঢচৌ-ঢমান, হথহর-থ-িম্মা, মত্পহদহগ , সান্দ-
থ-িম্মা, থশদা হমন্তার রসঙমুখ্ আরাকান ঢবৌদ্ধ রাজাশদর োসন কাশর্ষ এই রকম অশনক মুসলমান 
কমষচারীর উপহিহত্ ঘশটহিল। র্াশদর কমষদক্ষত্ায় এবং সািচশর্ষ মুগ্ধ িশয় ঢবৌদ্ধ রাজারা মুসলমান উপাহি 
গ্রিণ কশর এবং মুিায় ত্া উ কীণষ কশর ঢগৌরব ঢবাি করশত্ন। এই রকম এক ঢবৌদ্ধ রাজা হথহর-থ-িম্মা 
বা শ্রী সুিমষার অমাত্য হিশলন আেরফ খ্ান। র্ার উ সাশি ও আশদশে কহব ঢদৌলত্ কাজী ত্াুঁর 
‘ঢলারচন্দ্রানী’ বা ‘সত্ীময়না’ নামক হবখ্যাত্ কাবযহট রচনা কশরন। সাহিত্য ও সংসৃ্কহত্ চচষার ঢক্ষশিও এুঁরা 
উ সািী হিশলন। ঢসশক্ষশিও এুঁরা সাম্প্রদাহয়কত্ার দ্বারা পহরচাহলত্ িন হন। ঢর্মন ঢদৌলত্ কাজী একজন 
মুসলমান কহব িশলও এই আরাকান রাজসভায় িান ঢপশয়হিশলন। হত্হন রাজা শ্রী সুিমষাশক শ্রদ্ধা জাহনশয় 
হলশখ্শিন— 

নাশম শ্রীিম্মষরাজা িম্মষ অবত্াহর।। 
রসঙত্াপ রসঙভাত্ ভান হবক্ষাত্ ভবন। 
পুিক সহিস রসঙজা করন্ত পালন।।৯  

সম্মান ও শ্রদ্ধা রসঙদেষন িাোও এই বক্তশবয আরাকান রাজসভার একটা উদার পহরশবশের িহব ইহগত্ 
মুখ্র িশয় ওশে। এই উদার পহরশবে মুসলমান কহবশদর সাম্প্রদাহয়ক সঙ্কীণষত্ার উশদ্ধষ অসাম্প্রদাহয়ক 
কাবয রচনায় উ সাি জাহগশয়হিল। ঢসকাশল জাত্পাশত্র হবচাশর মানুশর্র জীবন রসঙহত্ পশদ পশদ বযািত্ 
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িত্, ঢস ঢক্ষশি আরাকাশনর রাজসভায় একটা সবষিমষ সমন্বশয়র পহরশবে গশে উশেহিল। আরাকান 
রাজসভায় কহব ঢদৌলত্ কাজী ত্া রসঙত্যক্ষ কশরহিশলন বশলই আেরফ খ্ানশক সম্মান রসঙদেষশনর বণষনায় 
অসাম্প্রদাহয়ক সমাশজর িহব উজ্জ্বল কশর এুঁশকশিন— 

নানা জাহত্ ঢলাক সশব িহরয়া ঢর্াগান। 
সভাত্ বহসল শ্রী আেরফ খ্ান।। 
ত্রসয়দ ঢেখ্ জাদা আহদ ঢমাগল পাোন 
বপ্শদেী ত্রবশদেী বহুত্র হিনু্দয়ান 
ব্রাহ্মণ ক্ষহিয় ত্রবেয েূি বহুত্র 
সাহর সাহর বহসশলক ঢর্ন মিীন্দর।।১০  

    আরাকান রাজসভাশত্ অপর এক হবখ্যাত্ কহব ত্রসয়দ আলাওলও িান পান। এই ত্রসয়দ আলাওল 
ঢদৌলত্ কাজীর ‘সত্ীময়না বা ঢলারচন্দ্রাণী’ কাশবযর অসমাপ্ত অংে সমাপ্ত কশরন। আরাকান রাজ চন্দ্র 
সুিমষার মুখ্য আমত্য সশলমাশনর হনশদষশে। রাজা চন্দ্র সুিমষার হনশদষশে হত্হন ‘ঢসশকন্দ্রার নামা’র অনুবাদ 
কশরন। এই আরাকান রাজসভাশত্ই মাগন োকুশরর হনশদষশে আলাওল ‘পোবত্ী’ ও ‘সয়ফুলমুলক 
বহদউজ্জমাল’ গ্রন্থগুহল রচনা কশরন।  
   ত্ািশল ঢদখ্া র্াশচ্ছ আরাকান রাজারা কহব সাহিহত্যকশদর পৃষ্ঠশপার্ণার বযাপাশর ঢকাশনারকম 
সাম্প্রদাহয়কত্ার দ্বারা চাহলত্ িশত্ন না। আসশল আরাকান রাজারা হিশলন উদার, ত্াুঁরা সকল 
সম্প্রদাশয়র মানুর্শক আপন কশর হনশত্ ঢপশরহিশলন।  
    এইভাশব ঢদখ্শল বাংলা সাহিত্যর মিযরু্গ কালপশবষ হবহভন্ন রাজাশদর মশিয সম্প্রীহত্র ভাব ঢর্মন 
হিল, ঢত্মহন জনগশণর হদক ঢথশকও নানা হমলন হমশ্রশণর ভাব পহরলহক্ষত্ িয়। কাশজই ইহত্িাশস 
সম্প্রীহত্ ঢর্ হিল ত্া বপ্ীকার করশত্ই িয় এবং ত্া হবিৃত্ িশয় আশি মিযরু্শগর রসঙিান রসঙিান বাংলা 
সাহিশত্যর িারায়।  
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মনসাহবজয় কাবয: ত্রদবীেহক্ত ও বযহক্তশত্বর সংঘাশত্র আশলখ্য 

 
রসঙাবহন্ধক-পহরহচহত্ 

 
অশিষনু্দ দে  

সিহেক্ষক, বাজকুল বলাইচন্দ্র হবদযাপীে  
বাজকুল, ভূপহত্নগর, পূবষ ঢমহদনীপুর, পহিমবগ, ভারত্  

 
সংহক্ষপ্তসার  

মগলকাবয িারার উশেখ্শর্াগয কহব হবরসঙদাস হপপলাই। ইহন মনসামগল কাবযিারার কহব। ত্াুঁর 
‘মনসাহবজয়’ কাবযহট বাংলার হচরন্তন অশ্রুহনঝষর কাবয। সপষসঙু্কল বাংলাশদশের সশগ মনসামগশলর 
সম্পকষ হনহবে। চাুঁদ সদাগশরর ক্ষত্হবক্ষত্ হপতৃ্হৃদশয়র সশগ ঢোকস্তিা মা ঢমনকার করুণ মাতৃ্হৃদশয়র 
আহত্ষ ও সদযবপ্ামীিারা ঢবহুলার ঢোকাত্ষ ও সত্ীশত্বর আদেষ কাবযহটশক অনবদয কশর তু্শলশি। 
আপাত্ভাশব মশন িয় সমাহপ্তশত্ চাুঁদ চহরশির পরাজয় ঘশটশি। হকন্তু এই পরাজয় ঢদবত্ার কাশি 
মানুশর্র পরাজয় নয়; মানুশর্র কাশি মানুশর্র পরাজয় – দুঃহখ্নী পুিবিূর কাশি ঢেিেীল এক হপত্ার 
আত্মসমপষণ। এজনয চাুঁদ আদেষবাদী িশয়ও িরণীর িূলামাহটর স্পেষ ঢথশক উেশত্ পাশরনহন।  

সূচকেব্দ 
মনসাহবজয়, মনসা, চাুঁদ সদাগর, বযহক্তত্ব, ত্রদবশরার্, মানহবক অনুভূহত্  
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মনসাহবজয় কাবয: ত্রদবীেহক্ত ও বযহক্তশত্বর সংঘাশত্র আশলখ্য 
অশিষনু্দ দে 

মিযরু্শগর বাংলা সাহিশত্যর বৃিেম োখ্া িল আখ্যানমূলক মগলকাবয। হিস্টীয় িশয়াদে েত্ক ঢথশক 
শুরু কশর অষ্টাদে েত্ক পর্ষন্ত এর কালপবষ। মগলকাশবযর মূলত্ রসঙিান িারা হত্নহট – মনসামগল, 
চিীমগল, িমষমগল। মগলকাবযগুহলশত্ ঢদখ্া র্ায় অশলৌহকক েহক্তর অহিকারী ঢদবত্ারা ভশক্তর অশের্ 
কলযাণ সািন কশরন এবং হবপদকাশল ভক্তশক উদ্ধার কশরন। আর র্ারা ঢদবত্াশক মানয কশরন না 
ত্াুঁশদর রসঙহত্ দারুণ রসঙহত্হিংসাপরায়ণ িশয় ওশেন।  
    মগলকাবয িারার উশেখ্শর্াগয কহব হবরসঙদাস হপপলাই। ইহন মনসামগল কাবযিারার কহব। “হবরসঙদাস 
মনসা-পাঞ্চালীর সবশচশয় পুরশনা কহব।”১ হত্হন ত্াুঁর কাশবযর রসঙথম পালাশত্ই আত্মপহরচয় হদশয়শিন।  

“মুকুন্দ-পহিত্ সুত্ হবরসঙদাস নাম। 
 হচরকাল বসহত্ নাদুডযা বটগ্রাম।। 
 বা সয ঢগাি হপহপলায় পঞ্চরসঙবর। 
 সাম ঢবদ কুতু্ব োখ্া চাহর সশিাদর।” (রসঙথম পালা) 

হবরসঙদাস ত্াুঁর কাবয রচনার কারণ সম্পশকষ জাহনশয়শিন –  
“শুিা দেমী হত্হথ ত্রবোখ্ মাশস। 
 হেয়শর বহসয়া পো ত্রকলা উপশদশে।। 
 পাুঁচাহল রহচশত্ পো কহরলা আশদে।” (রসঙথম পালা) 

কাবয রচনার কাল সম্পশকষ পাওয়া র্ায় এই িি দুহট:  
“হসনু্ধ ইনু্দ ঢবদ মিী েক পহরমাণ। 
 নৃপহত্ হুশসন োি ঢগৌশের রসঙিান।।” (রসঙথম পালা) 

এই ঢোক ঢথশক জানা র্ায় ১৪১৭ েকাব্দ অথষা  ১৪৯৫ হিস্টাশব্দ কাবযহট রহচত্ িয়। ঢসইসময় হুশসন 
োি হিশলন ঢগৌশের রসঙিান। সমাশলাচশকর মশত্,  
    “র্হদ কালজ্ঞাপক চাহরিি রসঙহক্ষপ্ত িইয়া থাশক, ত্ািা িইশল কহবর রসঙাচীনশত্বর ঢগৌরব িূহলসা  িইয়া 
র্াইশব। ... কালজ্ঞাপক ‘হসনু্ধ ইনু্দ ঢবদ মিী েক’ই ইিার রসঙাচীনশত্বর একমাি রসঙমাণ এবং ইিা বাদ 
হদশল ‘মনসাহবজয়’-এর রসঙাচীনত্বশক হনঃসংেশয় রসঙমাণ করা সুকহেন।”২ 
    ‘মনসাহবজয়’ কাবযহট বাংলার হচরন্তন অশ্রুহনঝষর কাবয। সপষসঙু্কল বাংলাশদশের সশগ মনসামগশলর 
সম্পকষ হনহবে। চাুঁদ সদাগশরর ক্ষত্হবক্ষত্ হপতৃ্হৃদশয়র সশগ ঢোকস্তিা মা ঢমনকার করুণ মাতৃ্হৃদশয়র 
আহত্ষ ও সদযবপ্ামীিারা ঢবহুলার ঢোকাত্ষ ও সত্ীশত্বর আদেষ কাবযহটশক অনবদয কশর তু্শলশি।  
    মনসাকাহিহনশত্ ঢদবত্াশদর সকশল হমশল সমুিমন্থশনর কথা পাই। 
    “মনসাকাহিনীশত্ ঢদবাসুশরর সিশর্াহগত্ার অভাব ও ঢদবত্াশদর আলাদা আলাদা দুই দফা মন্থন।”৩ 
    অসুশররা অমৃশত্র ভাগ ঢপল না। হেবও অহভমান করশলন। হেব পুনরায় সমুি মন্থন করশত্ চাইশল 
অমৃশত্র পহরবশত্ষ উহত্থত্ িল মিাহবর্। হেব ঢসই মিাহবর্ পান কশর মৃতু্যমুশখ্ পহত্ত্ িশলন। ফশল 
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ঢদবসমাশজ উেল িািাকার রব। হপত্ার করুণ পহরণহত্শত্ মনসা এশস মন্ত্র পাে করশলন এবং হেব রসঙাণ 
হফশর ঢপশলন।  
    “এখ্ান িইশত্ মনসা ঢদব সমাশজ সম্মাশনর িান পাইল।”৪ 
এরপর মনসা মশত্ষয পূজা পাবার জনয আগ্রিী িশলন। হকন্তু চাুঁদবযত্ীত্ মশত্ষয পূজা রসঙচার সভব নয়। এই 
চাুঁদ চম্পক নগশরর হবেবান বযহক্ত, জাহত্শত্ গন্ধবহণক। বাহণজয ত্াুঁর ঢপো, হত্হন রাজার তু্লয। এশিন 
চাুঁদ সদাগরশক হবরসঙদাস ‘চাুঁশদা’ বশল অহভহিত্ কশরশিন।  

“চম্পকনগর ঘর চাুঁশদা অহিকারী। 
 গন্ধবহণশকর কুশল জন্ম ত্ািাহর।। 
 রাজচক্রবত্ষী রাজা রাজয বহুদূর। 
 কুশল েীশল িশন জশন বশল মিীেূর।।” (চতু্থষ পালা) 

চাুঁদ হেশবর একহনষ্ঠ ভক্ত। হেশবর কাশি হত্হন ঢপশয়শিন মিাজ্ঞান আর হসহদ্ধঝুহল। এর ফশল হত্হন জরা-
মৃতু্য এসশবর ঊশর্ধ্ষ। অনযহদশক চিী এশস চাুঁদশক মনসার পূজা হদশত্ হনশর্ি কশরন। কারণ “ঢদবপুর 
মাশঝ ত্ার বে অপমান।” (চতু্থষ পালা) চাুঁদও মনসার পূজা হদশত্ রাজী নন। কারণ মনসা নারীশদবত্া 
আবার এক ঢচাখ্ কানা। ফশল শুরু িল মনসা ও চাুঁদ সদাগশরর সংগ্রাম – এশক বলা ঢর্শত্ পাশর 
ত্রদবীেহক্ত ও মানুশর্র বযহক্তশত্বর দ্বন্দ্ব।  
    মশত্ষয রসঙবল রসঙত্াপোলী হেবভক্ত উেবশণষর মানুর্ চাুঁশদর পূজা পাওয়া সিজ বযাপার নয় ঢদশখ্ 
মনসাশক সবষরসঙথম মশত্ষযর হনম্নবশগষর মানুশর্র পূজা গ্রিশণর পরামেষ ঢদন ঢনত্া।  

“রসঙথশম িরণী মাঝ          করি পূজার কাজ 

        রাখ্াশলর িও বরদাত্া।।” (চতু্থষ পালা)  
হকন্তু রাখ্ালরাও রসঙথশম মনসার পূজা করশত্ রাজী িয়হন। মনসা িলনা কশর ত্াশদর গরু নাবাশল 
ঢফশলশিন এবং পূজা পাবার েশত্ষ গরু উদ্ধার কশরশিন। সুত্রাং িশল-বশল-ঢকৌেশল রাখ্ালশদর পূজা 
গ্রিণ কশর মনসা মশত্ষয হনশজর পূজা রসঙচাশরর হভত্ রচনা কশরশিন।  
    রাখ্ালশদর পর মনসা মুসলমান সমাশজর কাশি পূজা গ্রিণ কশরশিন। মনসার ঘট ঢগারা হময়াুঁ ঢভশঙ 
হদশল মনসার ঢকাশপ হনরানব্বই জন তু্েুক মারা র্ায়। ফশল শুরু িয় িাসান-হুশসশনর সশগ মনসার 
দ্বন্দ্ব। িাসান কু্রদ্ধ িশয় মনসার ঘট ঢভশঙ ঢদন। তু্লসী পাত্া হনশয় ঘাশে ঘসশল ত্রদবীবশল ত্া হবিুহট 
পাত্ায় পহরণত্ িয়। হকন্তু অবশেশর্ িাসান মনসার পূজা কশরশিন। এশক্ষশিও মনসা িশল-বশল-ঢকৌেশল 
পূজা গ্রিণ কশরশিন।  
    রাখ্াল বা তু্েুকশদর কাশি মনসার পূজা গ্রিশণর সশগ চাুঁশদর ঢকাশনা ঢর্াগ ঢনই। এখ্ন মনসা 
চাুঁশদর সশগ সম্পকষাহিত্ মানুশর্র পূজা গ্রিণ করশত্ চান।  
    একহদন রথশর্াশগ চম্পকনগরীশত্ ভ্রমণরত্ অবিায় মনসা চাুঁদশক গুরুকৃত্য করশত্ ঢদখ্শলন। 
এজনয দুই ম সযজীবী নদীশত্ মাি িরশি। মনসা ত্াশদর িলনা করার জনয নদী পার কশর হদশত্ 
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বলশলন। হকন্তু জালু-মালু মনসাশক নদী পার না কশর ‘হিহেম্বা ডাইহন’ বশল গাহল হদশল মনসার োশপ 
ত্াশদর জাশল ঢকানও মাি পেশলা না। ত্খ্ন জালু-মালু মনসাশক বলল –  

“আইস পার কহর নায় উেি সত্বর। 
 ত্শব জাশল ম সয পাব ঢত্ামা বরাবর।।” (পঞ্চম পালা) 

মনসার কৃপায় ত্াশদর জাশল রসঙচুর মাি পেশল জালু-মালু মনসার চরণ বন্দনা করশলা। ত্াশদর মা হনিহন 
মনসার বপ্ণষবাহর হনশয় ঢসানার হসংিাসন িাপন কশর সােম্বশর মনসা পূজা করশলন।  

“িহরশর্ মনসা পূশজ নানা উপিাশর।” (পঞ্চম পালা) 
    মনসার বাহর পূজা কশর ভাগয হফশরশি ঢজশন হনিহনর মশত্া সনকাও মনসার পূজা করশত্ চান। 
এজনয বাহেশত্ মনসার ঘট িাপন কশরন। এই খ্বর ঢপশয় চাুঁদ রাশগ কাুঁপশত্ থাশকন এবং মনসার ঘট 
ঢভশঙ ঢদন। ফশল চাুঁদশক জব্দ করার জনয মনসা হবহবি রসঙস্তুহত্ ঢনন। চাুঁদ মনসার ঘট না ভাঙশল 
হবশরাি এশত্া দ্রুত্ জমত্ না। জালু-মালু উপাখ্যানহটই চাুঁশদর সশগ মনসার দ্বশন্দ্বর বীজ বপন কশরশি।  
    চাুঁদ মিাদাহভক। ত্াুঁর এই দশভ মনসা হচহন্তত্। মিাজ্ঞান থাকার জনয চাুঁশদর এত্ দভ। দভশক চূণষ 
করার জনয মনসা নাগদশলর সািাশর্য চাুঁশদর হরসঙয় বাগান (নখ্রা) র্ধ্ংস কশরন। হকন্তু চাুঁদ মিাজ্ঞান জপ 
কশর এবং জয়শনশত্র আচ্ছাদন হদশয় সবহকিুশক পুনজষীহবত্ করশলন। ঢসইসশগ মনসাশক ক্রমাগত্ 
কটুকথা বলশলন।  
    চাুঁশদর মিাজ্ঞান িরশণর জনয মনসা সুন্দরী ত্রুণীর ঢবে (সনকার ঢবান ঢমনকা) িশর চাুঁশদর গৃশি 
আশ্রয় ঢনন। চাুঁদ এই সুন্দরী ত্রুণীশক ঢদশখ্ কামাত্ষ িশয় রহত্সুখ্ ঢপশত্ চাইশলন। েয়নকশক্ষ িেশবেী 
ঢমনকা মিাজ্ঞান জানশলন এবং জয়শনত্ ঢনবার পর চাুঁশদর জটা হিুঁশে েূশনয উেশলন। মনসা এবার 
চাুঁশদর সাশির বাগান র্ধ্ংস কশরন আর ঢসই বাগান উদ্ধার করশত্ না ঢপশর চাুঁদ িত্জ্ঞান িশয় পশেন।  
    মনসা সপষাভরশণ চাুঁদশক ভয় ঢদখ্াশলন। মন্ত্রীর পরামশেষ সঙ্ক িন্বন্তহর চাুঁশদর নখ্রা বাগান বাুঁহচশয় 
হদশল মনসা মাহলনীর ঢবে িশর হবর্াক্ত ফুল হদশয় ওঝা হের্যশদর র্ধ্ংস করশলন। পুনরায় মনসা ওঝার 
স্ত্রী কমলার ঢবে িশর ওঝার জীবন-মরণ রিসয ঢজশন জয়শনত্ ও হসহদ্ধঝুহল িরণ কশরন। এরপর 
উদয়নাগ ওঝাশক দংেন করশল মৃতু্য ত্বরাহন্বত্ িল। ওঝার হের্য িনা-মনারা ওরু্ি আনশত্ ঢগশল মনসার 
িলনায় ওরু্ি ঢফশল ঢদয়। পুনরায় ওরু্ি আনার সময় মনসা ত্াশদর কাি ঢথশক ওরু্ি িাশত্ হনশয় 
আকাশে হবলীন িশয় র্ান। ফশল ওঝার মৃতু্য িয়।  
    িন্বন্তহর মারা র্াবার পর মনসা চাুঁশদর অন্তঃপুশরর চন্দনগাি (এই গাশির নীশচ বশস চাুঁদ হেব পূজা 
করশত্ন) র্ধ্ংস করশলন। িনা-মনা এই গাি পুনজষীহবত্ করশল চাুঁদ ত্াশদর রাজসম্মান ঢদন। মনসা 
ত্খ্ন িনা-মনার মা কাজলার সশগ সই পাত্াশলন। ত্খ্ন –  

“মনসা জাহনল মশন        িনা মনা দুই জশন 

          এইক্ষশণ বহিব ঢিলায়।” (সপ্তম পালা) 
মনসা হবঘহত্য়া সাপশক হদশয় ত্াশদর দংেন করান। দুই পুশির মৃতু্যশত্ কাজলা িািাকার কশর ওশেন। 
এত্ হকিুর পশরও চাুঁদ ত্াুঁর বযহক্তশত্ব অটল। মনসা চাুঁশদর সশগ সংগ্রাশমর শুরুশত্ই চাুঁশদর পরম 
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শুভানুিযায়ী সঙ্ক িন্বন্তহরর মৃতু্য ঘটান। চাুঁদ বুঝশত্ পাশরন ত্াুঁর ওপর ঢনশম আসশি ত্রদবী হজঘাংসার 
উদযত্ বে।  
    মনসা সঙ্ক ওঝার পর চাুঁশদর ি’পুিশক িত্যা করার জনয উদযত্। হকন্তু এই কাজ করশত্ ঢকউ রাজী 
নন। কারণ মনসা হনশজই চাুঁদশক ভয় পান। আর চাুঁদ সাপ ঢদখ্শলই ঢিত্াশলর বাহে হদশয় মারশত্ র্ান। 
অবশেশর্ ঢিাো সাপ সম্মত্ িয়। হকন্তু কত্ষশবয অবশিলার জনয মনসা ত্ার কাি ঢথশক সমস্ত হবর্ ঢকশে 
ঢনন। ঢের্ পর্ষন্ত কাহলনাগ চাুঁশদর ি’পুিশক িত্যা করার জনয সুবুহদ্ধ আর কুবুহদ্ধশক মন্ত্র িারণ কশর 
রসঙশদার্কাশল লুহকশয় রাশখ্ন চাুঁশদর ঘশরর চাশলর বাত্ায়। ি’পুিশক ঢদশখ্ কাহলনাশগর মশন করুণা 
জাগ্রত্ িল। সকলশক দংেন করা হেক িশব না ঢভশব রন্ধনোলায় খ্াবার িাুঁহের সরা সহরশয় হবর্ োলল। 
মনসার মায়ায় ঢসহদন পুিরা ঢখ্শয় পেশত্ ঢর্শত্ চাইশলন। খ্াবার মুশখ্ ঢদওয়া মাি পুিরা হবশর্র 
জ্বালায় িটফট কশর উেশলন। অল্প সমশয়র মশিয ত্াুঁশদর মৃতু্য ঘটল। মনসার এই কাজশক অত্যন্ত িীন 
বশল মশন িয়। কারণ:  
    “হনশজর কার্ষহসহদ্ধর জনয মনসা িীনত্ম উপাশয় অশন্নর সশগ হবর্ হমহশ্রত্ কহরয়া, চাুঁশদর িয়হট 
হেশুপুশির রসঙাণ নাে কহরশলন। এই হেশুিত্যার বযাপাশর পুত্না চহরশির সশগ ত্াুঁিার ঢকানও পাথষকয 
নাই।”৫ 
    চাুঁদ বুঝশত্ পাশরন ‘কাহন’ মনসাই ত্াুঁর পুিশদর মৃতু্যর কারণ। সনকা চাুঁদশক ঢদার্াশরাপ কশরন। 
হকন্তু চাুঁদ জানান এসব হকিুর মূশল আশি ত্রদবশদার্।  
    পুিশদরশক কাহন মনসা িত্যা কশরশি; ত্াই ত্াুঁরা মনসার উহচ্ছষ্ট িশয়শি ঢভশব স কাশরর জনয চাুঁদ 
মান্দাস গেশত্ বশলন। পুশরাহিত্রা দািকাশর্ষর কথা বলশল চাুঁদ হক্ষপ্ত িন কারণ কাহনর উহচ্ছষ্ট মোর 
ঢিাুঁয়া ঘুশর ঢবোশব চম্পক নগশরর আকাশে বাত্াশস – এটা ত্াুঁর পশক্ষ অসিনীয়। ত্াই হত্হন মৃত্ 
পুিশদরশক মান্দাশস কশর সমুশি ভাহসশয় ঢদন।  
    মনসা ও ঢনত্া হির কশরন মশত্ষয মনসার পূজার জনয পাোশত্ িশব বপ্শগষর ঊর্া আর অহনরুদ্ধশক। 
ঢসইসশগ চাুঁদশক অনুপম পাটশন পাহেশয় রসঙবল লাঞ্ছনা করশবন মনসা। চাুঁদশক ঢমািগ্রস্ত করার জনয 
রসঙস্তুত্ মনসা। এশক্ষশি হত্হন হেশবর ঢবে িারণ কশরন: “অহভনব পশুপহত্ ত্রিলা পোবত্ী।” (অষ্টম 
পালা) বপ্শনপ্ হেশবর িেশবশে চাুঁদশক বলশলন –  

“কপট করুণা ভাশর্ চাুঁশদাশর বুঝায়। 
 আহম মিাশদব ঢত্াশর কহর পহরচয়।।” (অষ্টম পালা) 

মনসার হনশদষেশক হেশবর হনশদষে ঢভশব পরহদন রসঙভাশত্ই অনুপম পাটশন র্াবার রসঙস্তুহত্ ঢনন। হকন্তু 
‘নৃপহত্ পাটশন কভু র্ািা নাহি শুহন।’ (অষ্টম পালা) চাুঁশদর পািহমিরা ত্াুঁশক সশন্দি করশলন। সনকাও 
ত্াুঁশক অশনক কশর ঢবাঝাশলন।  
    সনকার অনুশরাি উশপক্ষা কশর চাুঁদ বাহণজযর্ািার জনয রসঙস্তুত্। কারণ চাুঁদ জাশনন:  

“ত্থা এ রহক্ষবা আমা বাপু মশিশ্বর। 
 হনহিশন্দ থাহকি ঘশর নাহি ঢকান ডর।।” (অষ্টম পালা) 
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চাুঁদ ত্াুঁর আরািয ঢদবত্াশক পূজা হদশলন। মনসা বৃদ্ধার ঢবশে কাঙাহলনীর মশত্া একরসঙাশন্ত এশস দাুঁোশল 
চাুঁদ ত্াুঁশক ঢেশল ঢবর কশর ঢদবার জনয ভৃত্যশক আশদে ঢদন। ত্খ্ন – “ঢর্াে িাশত্ কশি ঢদবী কহরয়া 
হবনয়।” এরসঙসশগ আশুশত্ার্ ভটাচার্ষ বশলশিন:  
    “মানুশর্র হনকট ঢদবত্ার এই ‘ঢর্ােিাত্’ কহরবার হচিহট ঢকবল বাঙালী কহবর পহরকল্পনায়ই সভব 
িইয়াশি।”৬ 
    চাুঁশদর বাহণজযর্ািার সময় সনকা পাুঁচ মাশসর গভষবত্ী। ত্াই ঢলাকিমষ অনুসাশর ঢলাকজনশক ঢডশক 
হনদেষন পশি পুি ও কনযার নাম হেক কশর র্ান:  

“পুি িয় ঢখ্াশব নাম লহক্ষন্দর বালা। 
 দুহিত্া িইশল নাম খু্ইশয়া জয়মালা।।” (অষ্টম পালা) 

    পরহদন রসঙভাশত্ সনকা নানা িবয হনশয় ঢনৌকা বরণ করশলও মশন মশন ঢবদনাত্ষ। ত্াই হবপশদর 
সময় মনসাশক তু্ষ্ট করার অনুশরাি জানান বপ্ামী ও কািারীশদরশক।  

“সশভ হমশল রু্হক্ত কহর        পূহজশব ঢর্ হবর্িহর  
          র্ে কহর বুঝাশব রাজাশর।।” (নবম পালা) 

র্ািা শুরু কশরন চাুঁদ। ক্রশম ইন্দ্রঘাট, ফুহলয়া পার িশয় হিশবণীশত্ এশলন। ঢসখ্াশন হেশবর পূজা হদশয় 
ঢপৌঁিাশলন সপ্তগ্রাশম। ঢসখ্াশন দু’হদন ঢথশক হনমাই ত্ীশথষ পূজা হদশয় ঢপৌঁিাশলন হচ পুশর। ঢসখ্াশন 
সবষমগলার পূজা হদশলন এবং পূবষ কলকাত্া পার িশয় ঢবত্ে ঢপৌঁশি ঢবত্ই চিীর পূজা ঢদন। িনন্দ, 
কালীঘাট, চূোঘাট পার িশয় র্খ্ন বারুইপুশর এশলন ত্খ্ন –  

“ঢনশত্া লইয়া হবর্িহর        মশন অনুমান কহর  
          রসঙশবহেলা কাহলদি-কূশল।” (নবম  পালা) 

মনসার হনশদষশে কাহলদশি হবশ্বকমষা িনুমাশনর সািাশর্য অনুপম পার্াণপুরী হনমষাণ করশলন।  
    কাহলদশি মনসার একচ্ছি অহিকার। িো  মনসা ত্রদবীবশল ঝেবাদশলর পহরহিহত্ সৃহষ্ট করশলন। 
সামশন মনসার মহন্দর। ঢসই মহন্দশর পূজা ঢদওয়া ঢশ্রয় মশন করশলন কণষিার।  

“মনসার পূজা তু্হম কশরা একমশন। 
 ত্শব িন রসঙাণ লইয়া জাইয় পাটশন।।” (নবম পালা) 

একথা শুশন চাুঁদ মশন মশন ভাবশলন –  
“কাহন বশল গাহল হদয়া ভহজব ঢকমশন। 
 রসঙাণ ঢগশল না কহরব কাহনর িরণ।” (নবম পালা) 

চাুঁদ ঢিত্াশলর বাহে িাশত্ ত্রি ঘশরর সমস্ত নাগদলশক িত্যা করশত্ উদযত্।  “চাুঁশদর ত্রাশস নাগ উহেয়া 
পালায়।” (নবম পালা) চাুঁদ কাহলদশি ঢনশম মনসার ঘট ঢিত্াশলর বাহে ঢমশর ঢভশঙ ঢদন। সমস্ত সম্পহে 
হডঙায় ভশর কণষিারশক বলশলন –  

“চাুঁশদা বশল কণষিার ঢদখ্ হবদযমান। 
 ঢমার ভশয় পলাইল জত্ নাগগণ।। 
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 তু্হম ঢত্া না জাশনা ভাই আমার মহিমা। 
 কাহনর পরাশণ হক কহরশত্ পাশর আমা।।” (নবম পালা) 

এহগশয় চলশলন চাুঁদ। হুগহল, িিশভাগ, বদহরকাকুি, িাহথয়াগে িশয় ঢচৌমুহখ্শত্ এশলন। ঢসখ্াশন সংশকত্ 
মািব পূজা ও হপতৃ্ত্পষণ ঢসশর হকরাশত্র ঢদশের পাে হদশয় সভায় অগ্রসর িন, কারণ –  

“অন্তরীক্ষ িইয়া হবিগ জত্ বুশল। 
 িইয়া হডঙার ঢলাক িহর কত্ হগশল।।” (নবম পালা) 

এরপর অশ্বমুখ্, গজমুখ্, একশেহগয়ার ঢদে, হবপরীত্ কাুঁকো এলাকার পর িাহদয়াদি। এখ্াশন জল 
িাো হকিু ঢনই। ক্রশম ঢজাকাদি, সপষদি, কহেদি, েঙ্খদি-ঢত্ এশলন। ঢসখ্াশন ‘কহেেঙ্খ বহন্দ কহর 
কহরল গমন।’ সমু্মশখ্ই অনুপম পাটন। ঢসখ্াশন ঢপৌঁশি চাুঁদ আত্মপহরচয় হদশল ‘হমত্া হমত্া বহল ত্াশর 
সভাহর্ল নৃপবশর’। কশয়কহদন ঢথশক েির বাজার ঢদশখ্ চাুঁদ রাজার সশগ সওদা করশলন – ঝুনা 
নারশকশলর পহরবশত্ষ েঙ্খ, িলুদ হদশয় ঢসানা ইত্যাহদ।  

“পুনরহপ সপ্তহডঙা কহরল পূহণষত্। 
 ঢদহখ্য়া নৃপহত্ চাুঁশদা বে িরহর্ত্।।” (নবম পালা) 

লহখ্ন্দশরর জন্ম িশয়শি এবং হেক্ষা লাভ কশর েূনয রাজপাশট অহভহর্ক্ত িশয়শিন। অনযহদশক সুহমিা ও 
সাশি সওদাগশরর কনযা রূশপ ঢবহুলার জন্ম িল মনসার বশল। মনসা বপ্শনপ্ চাুঁদশক ঢদখ্া ঢদন সনকার 
করুণ ঢবশে। বপ্নপ্ ঢদশখ্ চাুঁদ হমত্ার কাশি হবদায় হনশয় বপ্শদশে হফশর র্াবার জনয রসঙস্তুত্। মনসা সময় 
বুশঝ জলঝশের পহরহিহত্ সৃহষ্ট করশলন। আর হনশজ িনুমানশক হনশয় কাহলদশি উপহিত্।  

“চাুঁশদর কুগ্রি দো না র্ায় খ্িন। 
 কাহলদশি আহস হডঙা হদল দরেন।। 
 মনসার বাশদ কাশরা নাহিক হনস্তার।” (দেম পালা) 

রসঙাকৃহত্ক দুশর্ষাশগর সময় চাুঁদ ইষ্ট ঢদবত্া হেবশক িরণ করশিন ঢদশখ্ চাুঁশদর রসঙহত্ ঢক্ষাভ আরও বৃহদ্ধ 
ঢপল মনসার। কািাহররা মনসার বন্দনা করশত্ বলশল চাুঁদ বশলন: “রসঙাণ ঢগশল না ভহজব কাহন।” 
    িনুমান সপ্তহডঙা রসাত্শল পাহেশয় হদশল চাুঁদ জশল িাবুডুবু ঢখ্শত্ থাশকন। মনসা ত্াুঁর ত্রদবীবশল 
একহট বাহলে ত্রত্হর কশরন। ঢসহট –  

“আপনার নাম ঢদবী ত্হথশত্ হলহখ্য়া। 
 চাুঁশদার হনকশট লইয়া হদলা ভাসাইয়া।।” (দেম পালা) 

বাহলশে মনসার নাম ঢদশখ্ চাুঁদ ‘ঢকাশপশত্ বাহলে ঢেহল ঢফশল বাম পায়।’ এবং ‘ঢিত্াশলর বাহে মাশর 
পোর বাহলশে।’ মনসা িামাইশক হদশয় চাুঁশদর ঢিত্াশলর বাহে ঢকশে ঢনন। মনসা হনশজর নাম হলশখ্ এক 
ঢভলা হদশল চাুঁদ ‘কুহপয়া চরশণ ঢেহল ঢফহলশলক ঢভলা।’ জশলর মশিয চাুঁদ দুবষল িশয় ঢর্শত্ থাশকন। চাুঁদ 
মারা ঢগশল বপ্নপ্পূরণ িশব না ঢজশন হনশজর বপ্াশথষ চাুঁদশক কূশল ঢত্াশলন। ঢসখ্াশন –  

“চাুঁশদা বশল রসঙাণ রক্ষা কহরল ঢগাুঁসাই। 
 পাহপষ্ঠ কাহনশর আর ঢমার ভয় নাই।।” (দেম পালা) 
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    মনসা চাুঁদশক বিূর ঢবে িশর িলনা কশরন। হজজ্ঞাসা কশরন: ‘এশত্ক দুগষহত্ ত্ব কি হক কারণ।’ 
চাুঁদ জানান ‘কাহনর হববাশদ ঢমার মশজ িনজন।’ বিূরূপী মনসা চাুঁদশক মনসার চরণ বন্দনা করশত্ 
বলশল চাুঁদ ‘হেব হেব বহল রাজা কশণষ হদল কর।’ বিূর পরামশেষ চাুঁদ কাে সন্ধান করশত্ ঢগশল মনসার 
হনশদষশে নাশগরা কাে িশয় থাশক। কাশের ভার রসঙবল িবার জনয চাুঁদ ঢসই ঢবাঝা তু্লশত্ পারশলন না। 
িামাই কাশের ঢবাঝা তু্শল হদশল –  

“হেশর ঢবাঝা কহর চাুঁশদা জায় িীশর িীশর। 
 উপনীত্ িইল হগয়া কুশমার বাসশর।।” (দেম পালা) 

কুশমার পাোয় হগশয় চারপণ কহেশত্ কাে হবহক্র করশলন হকন্তু কাশের ঢবাঝা নামাশত্ হগশয় কুশমারশদর 
দেবাশরাহট িাুঁহে ঢভশঙ ঢফশলন। ত্খ্ন কুশমারশদর হকলচশে মূিষা র্ান। চাুঁদ চারপণ কহে হনশয় ত্াুঁহত্ 
পাোয় বস্ত্র হকনশত্ ঢগশল –  

“শুহনয়া সকল ত্াুঁহত্ ঢক্রািরু্ক্ত িইয়া। 
 ঢেঙ্কামাহর ঢখ্দাহললা বহল ভূত্হলয়া।।” (দেম পালা) 

ত্াুঁহত্রা ত্াুঁর ঢগাুঁফদাহে হিুঁশে, চারপণ কহে ঢকশে চরম লাঞ্ছনা কশর। এত্ লাঞ্ছনার পশরও চাুঁদ মনসার 
সশগ আশপার্ করশত্ রাজী নন। কারণ ত্াুঁর পরম আরািয হেব এবং মনসাশক হত্হন ‘কাহন’ বশল গাহল 
ঢদন।  
    চাুঁশদর কু্ষিা ঢপশল বিূরূপী মনসা ত্াুঁশক কলার ঢচাপা ঢখ্শত্ বশলন। রাম, হেব, শ্রীব স রাজা, 
নলদময়ন্তী ও পািবশদর দৃষ্টান্ত হদশয় বশলন এুঁরাও বহু দুঃখ্ সিয কশরশিন। সুত্রাং চাুঁদ কলার ঢচাপা 
ঢখ্শত্ই পাশরন। চাুঁদ ভাশবন ত্াুঁর পহরণহত্র জনয দায়ী ত্রদবশদার্।  
    চাুঁদ োনাশন্ত ত্াুঁর পরম আরািযশক কলার ঢখ্াসা হদশয়ই সন্তুষ্ট করশত্ চান। চাুঁশদর একহনষ্ঠ রসঙাথষনায় 
মিাশদবও কলার ঢখ্াসায় সন্তুষ্ট িশবন ঢভশব মনসার মায়ায় এক ঢচারা গাই এশস সকল ঢখ্াসা ঢখ্শয় 
ঢনয়: ‘আহসয়া সকল ঢচাপা খ্াইল কুহপয়া।’ চাুঁদ কাুঁদশত্ কাুঁদশত্ গগাত্ীশর এশলন এবং কান্নার েশব্দ 
বযািশদর পাহখ্ উশে ঢগশল বযািরা ‘লাহথ চে রসঙিার করএ অহবচাশর।’ বযািশদর ঢেখ্াশনা কথা ‘ঝাুঁহক সি 
আহস ঢিথা অহবলশম্ব পে’ চাুঁদ বলশল দসুযরা ত্াুঁশক চরম লাঞ্ছনা কশর –  

“মুহষ্টঘাত্ চে লাহথ রসঙিার কহরয়া। 
 কাহটবাশর লইয়া র্ায় হচকুশর িহরয়া।।” (দেম পালা) 

দসুযরা ত্াুঁশক বলশত্ ঢেখ্ায় ‘ইিা এহে আর হনয়া আনি সত্বর।।’ এমন সময় এক সািু পুিশক হনশয় 
ঢপাশে। চাুঁশদর এই বাকয শুশন ‘লাহথ চে মাশর ত্াশর ঢকশে িহর টাহন।’ নগশর ঢর্শত্ ঢর্শত্ ‘এমন জ্বলন্ত 
িউক’ বলশল নগরবাসীশদর কাশিও লাহথ-হকল-চে ঢখ্শয় অপমাহনত্ িন।  
    মনসা ব্রাহ্মশণর িেশবশে হনশজর ঘশর হনশয় র্ান চাুঁদশক। বাহেশত্ োন কহরশয়, অন্নবযিন খ্াইশয় 
পাোশলন িান হনোশত্। হকন্তু মনসার মায়ায় এক পহথশকর কথায় আগািা ঢরশখ্ িান গাি তু্শল ঢফশল 
ঢদন। হদ্বজ এই কাি ঢদশখ্ ত্াুঁশক রসঙিার কশরন, বস্ত্র ঢকশে ঢনন। হকন্তু দয়াপরবে িশয় রাখ্াশলর কাজ 
ঢদন। ঢসসময় গরু িাো ঢপশয় সব িান ঢখ্শয় হনশল ব্রাহ্মণ ত্াুঁর সব হকিু ঢকশে ত্াহেশয় ঢদন।  
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    মনসার ঢকৌেশল দরশবেরাও ত্াুঁশক চরম লাঞ্ছনা করশলন।  
“ঢকি দুষ্ট ভাত্ লইয়া জাচায় রাজায়। 
 ঢকি মুশখ্ ঝুটা পাহন হদশত্ চাশি গায়।। 
 আর দরশবে মাশত্ায়ালা িইয়া জায়। 
 চামোর বাহে মাশর চাুঁশদার মাথায়।। 
 আর দরশবে ত্রত্কা মাশথ ঢদয় তু্হল।” (দেম পালা) 

গভীর দুঃশখ্ চাুঁশদর দুশচাখ্ জশল হভশজ র্ায়।  
    চাুঁদ ত্াুঁর হমি চন্দ্রশকতু্র রাশজয ঢপৌঁিাশলন। চন্দ্রশকতু্ হমত্ার পহরচয় ঢদন এই বশল ‘মনসাকুমারী 
হনন্দা কশর সবষক্ষণ।’ চাুঁদ হমত্াশক ত্াুঁর দুঃশখ্র কথা বলশলন:  

“শুহনয়া হমত্ার দুঃখ্ নৃপহত্নন্দশন। 
 নানা উপিাশর হমশত্ িরাইলা ঢভাজশন।। 
 ঢদবত্া রসঙসাদ শুহন খ্াইল সত্বশর।” (দেম পালা) 

িো  চাুঁশদর ঢচাশখ্ পেশলা মনসার বারা। ত্াই কলার ‘মাজী’ গলায় হদশয় সমস্ত অন্ন ঢবর কশর হদশত্ 
চান এবং হনজপুশর ঢর্শত্ উদযত্ িন।  

“র্ে কহর নরপহত্ হমত্াশর রিায়। 
 কলযহনহে রসঙভাশত্ জাইও হনজালয়।।” (দেম পালা) 

পরহদন রসঙভাশত্ চন্দ্রশকতু্ ত্রসনয, চতু্দষলসি এহগশয় ঢদন, হকন্তু মনসার কুবুহদ্ধশত্ চাুঁদ ভাশবন –  
“আহম চাুঁশদা রাজা িই হবহদত্ সংসাশর। 
 পশরর হবভূহত্ লইয়া না জাব ঢদশেশর।।” (একাদে পালা) 

ত্াই চাুঁদ হভখ্াহরর ঢবশে বপ্শদশে গমন কশরন। চাুঁশদর এই ঢবে (গাশয় খ্হের দাগ, পাকা চুল, দাহে) 
ঢদশখ্ রাখ্ালরা ত্াুঁশক ভূত্ বশল সশন্দি করল। িত্াোয়, ঢক্ষাশভ, লজ্জায় চাুঁদ কাুঁদশত্ কাুঁদশত্ কাজলা 
মাহলনীর ঘশর ঢগশল কাজলা ভশয় ‘অহগ্ন জ্বাহল ঢফহল হদল চাুঁশদার েরীশর।’ আগুশনর জ্বালায় চাুঁদ রসঙশবে 
করশলন রামকলা বাগাশন। ঢসখ্াশন ঝাউয়া দাসী ত্াুঁশক ভূত্ ঢভশব হচ কার কশর ওশে। এশত্ ‘মৃত্ব  
িইয়া চাুঁশদা কাুঁশদ মন দুঃশখ্।’ অবশেশর্ সনকা চাুঁদশক হচনশত্ পাশরন ঢসানার বাুঁিাশনা দাুঁত্ ঢদশখ্। 
ঢত্ালা জশল োন ও নানা বযিন হদশয় ঢভাজন করাশলন চাুঁদশক। লহখ্ন্দর হপত্ার চরণ বন্দনা করশল চাুঁদ 
হনজ পুিশক হচনশত্ পারশলন না।  

“হজজ্ঞাশসন নরপহত্ লখ্াই ঢদহখ্য়া। 
 কািার কুমার এই কি ত্ সুন্দরী।।” (একাদে পালা) 

    চাুঁদ পুশির হববাশির জনয উজাহন নগশর সায়শবশনর ঘশর ঢগশলন কনযা সন্ধাশন। োশনর সময় 
ঢবহুলার গাশয়র জল বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীরূপী মনসার গাশয় লাগশল মনসা ত্াুঁশক োপ ঢদন – ‘হবভারাশত্ খ্াইবা 
ভাত্ার।’ চাুঁদ ঢলািার কলাইহসদ্ধ ঢখ্শত্ চাইশল ঢবহুলা মনসার কৃপায় ঢসই কাজ করশত্ সমথষ িশলন। 
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সাশি ঢবশন চাুঁদশক মনসার বন্দনা করশত্ বলশল চাুঁদ বশলন: ‘রসঙাণ ঢগশল না পূহজব কাহনর চরণ।’ 
(একাদে পালা) 
    চাুঁদ ঢলািার বাসরঘর ত্রত্হর করশলন সাুঁত্াহল পবষশত্। হকন্তু মনসার ভশয় কাহমলা বাসরঘশর সূক্ষ্ম 
হিি রাখ্শলন। চাুঁদশক িলনা করশত্ মনসা আবার রসঙস্তুত্। ‘চাুঁশদশর িহলশত্ পাহত্শলন অবত্ার।’ (দ্বাদে 
পালা) চাুঁদ ঢিত্াশলর বাহে হনশয় পালাশনার সময় ভীমরুশলর ঝাুঁশক পেশলন।  

“চাুঁশদা বশল হক িইল        সশভ পলাইয়া ঢগল 

          ঢদহখ্য়া িাশসন মনসায়।” (দ্বাদে পালা) 
    জাুঁকজমক কশর হববাশির পর নবদম্পহত্ রসঙশবে করল ঢলািার বাসরঘশর। হকন্তু ‘হবিাত্ার হলহখ্ত্ 
না র্ায় খ্হিত্।’ মনসার নাগদল র্াশত্ রসঙশবে করশত্ না পাশর ঢসজনয বাসরঘশরর ‘চাহরহদশক বহসশলক 
চাহর ঢচাগদার।’ (দ্বাদে পালা) হকন্তু মনসার হনশদষশে কালনাহগনী সূক্ষ্ম রন্ধ্রপশথ রসঙশবে কশর হত্ন ঢলাক 
সাক্ষী কশর লহখ্ন্দশরর বাম পাশয়র আঙুশল দংেন করল। হববাশির রাশত্ই ঢবহুলা বপ্ামীশক িারাশলন।  
    লহখ্ন্দশরর মৃতু্যর জনয সনকা চাুঁদশক দায়ী কশরন। হকন্তু চাুঁদ মশন কশরন এসব হকিুর মূশল আশি 
ত্রদবশদার্। এমনহক ঢবহুলাও ত্াুঁশক অজ্ঞান বশলন।  
    “ঢর্ রু্শগ ত্রদবানুগ্রিই জাহত্র জীবশন পরম রসঙসাদ বহলয়া হবশবহচত্ িইত্, ঢসই রু্শগ ত্রদবানুগ্রিশকই 
সকল রসঙকার উশপক্ষা কহরয়া একমাি হনশজর পুরুর্কাশরর উপর এই চহরিহট রসঙহত্হষ্ঠত্ িইয়াহিল বহলয়া 
ইিার রসঙহত্ রসঙশত্যশকরই সুগভীর সিানুভূহত্ সবষরসঙথম সঞ্চাহরত্ িইয়াহিল। এ সমাজ হচরকালই 
আদেষবাদী, অন্তশরর আদেষশক অকু্ষণ্ণ রাহখ্বার জনয সংসাশরর ঢকানও হবপদশকই ইিা ঢকাশনাহদন হবপদ 
বশল মশন কশর নাই। হনজবপ্ আদশেষর উপাসনায় লাহঞ্ছত্ চাুঁদ সদাগর হচরলাহঞ্ছত্ আদেষ পূজারী এই 
সমাশজর ঢর্ন মূত্ষ রসঙত্ীক।”৭ 
    মান্দাশস মৃত্ পহত্ হনশয় ঢবহুলা ঢভশস চলশল ত্াুঁর সামশন মনসা কাকরূশপ উপনীত্ িন। নানা বািা 
(িনাপুলা, ঢগাদা জনাদষন, জুয়ার কবল, বেহেওয়ালা রসঙভৃহত্ এবং বাশঘর বঙ্ক, বুোহনয়ার বঙ্ক) পার িশয় 
ঢদবপুরীশত্ ঢপৌঁিাশলন ঢনশত্ার অনুসরশণ। ঢসখ্াশন ঢবহুলা ত্াুঁর বাশরামাসযা জানাশলন। মনসা লহখ্ন্দশরর 
জীবন হফহরশয় হদশত্ সম্মত্ িশলন চাুঁশদর িাশত্ পূজার হবহনমশয়। ঢবহুলা েশত্ষ রাজী িশলন। ফশল 
লহখ্ন্দর রসঙাণ হফশর ঢপশলন। অনুরূপভাশব ি’ভাশুর পুনজষীহবত্ িশলন। কাহলদশি ঢবহুলা শ্বশুশরর 
সপ্তহডঙা ও আত্মীয় বপ্জনশদর উদ্ধার করশলন। কািাহররা েত্ষ জানাশনার পর চাুঁদ সনকা ও ি’বিূ 
রাশমশ্বর ঘাশট উপনীত্ িশলন। সকশল ত্াুঁর স্তুহত্ করশলন।  
    ঢবহুলা শ্বশুরশক মনসার পূজা হদশত্ অনুশরাি করশলন। ঢর্ চাুঁদ েত্ অত্যাচার, অহবচার, অপমান, 
লাঞ্ছনা-গিনা সিয কশরও কাহন মনসার কাশি মাথা নত্ কশরনহন ঢসই চাুঁদ আর পুিবিূর অশ্রুসজল 
অনুশরাি উশপক্ষা করশত্ পারশলন না। কারণ –  
    “বাগালীর ঢচাশখ্ সংসারই বে, সমাজ নয়। বাগালীর সমাজ সংসারশক হঘহরয়া, ত্াই বাগালী কহবর 
মশনাশর্াগ হবশের্ভাশব ঘশরায়া বযাপাশরই পহেয়াশি।”৮ 
    আপাত্ভাশব মনসা দ্বশন্দ্ব জয় লাভ করশলও এশক রসঙকৃত্ হবজয় বলা র্ায় না।  
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    “কারণ কূ্রর আশক্রােময়ী মনসাশদবী ঢস হদশনর অত্যাচারী, ত্রবপ্রত্ন্ত্রী রাজেহক্তর মশত্া ঢের্ পর্ষন্ত 
র্শথচ্ছ েহক্তর দ্বারাই উশেেয হসহদ্ধ কশরন; ভহক্ত বা শ্রদ্ধাহমহশ্রত্ হবিয় হত্হন উশিক করশত্ পাশরন 
না।”৯ 
    ঢবহুলার অনুশরাশি চাুঁদ ঢর্ মনসার পূজা ঢদন ত্াশত্ মশন িয় –  
“ঢবহুলার নারীেহক্ত চন্দ্রিশরর ঢপৌরুশর্র সমশগািীয়; িয়শত্া ত্ার ঢচশয় ঢশ্রষ্ঠ।”১০ 
    আপাত্ভাশব মশন িয় সমাহপ্তশত্ চাুঁদ চহরশির পরাজয় ঘশটশি। হকন্তু এই পরাজয় ঢদবত্ার কাশি 
মানুশর্র পরাজয় নয়; মানুশর্র কাশি মানুশর্র পরাজয় – দুঃহখ্নী পুিবিূর কাশি ঢেিেীল এক হপত্ার 
আত্মসমপষণ। এজনয চাুঁদ আদেষবাদী িশয়ও িরণীর িূলামাহটর স্পেষ ঢথশক উেশত্ পাশরনহন। ঢর্সময় 
মানুর্ ঢদবত্ার পাশয় হনশজশক সমপষণ কশর হদশচ্ছ ঢসইসময় চাুঁদ আদেষবাদী বযহক্তবপ্ািীনত্াহরসঙয় এক 
অননয চহরি। ত্াুঁর এই বযহক্তবপ্ািীনত্া আিুহনকত্ার লক্ষ্মণ। ত্াই ‘মনসাহবজয়’ কাবযহট ঢকবলমাি 
মনসার হবজয় গাথা িশয় থাশকহন, িশয় উশেশি হবশিািী মানশবর র্শোগান।  
ত্থযসূি  
১. ঢসন সুকুমার। বাগালা সাহিশত্যর ইহত্িাস (১ম খ্ি)। ১৯৯১। পৃ.১৬১  
২. বশন্দযাপািযায় অহসত্কুমার। বাংলা সাহিশত্যর ইহত্বৃে (২য় খ্ি)। ২০০৬-০৭। পৃ.৭১  
৩. ঢসন সুকুমার। বাগালা সাহিশত্যর ইহত্িাস (১ম খ্ি)। ১৯৯১। পৃ.১৬৫  
৪. ঐ, পৃ.১৬৬  
৫. ভটাচার্ষ আশুশত্ার্। বাংলা মগলকাশবযর ইহত্িাস। ১৯৭৫। পৃ.৪২৭-৪২৮  
৬. ঐ, পৃ.৪২৮  
৭. ঐ, পৃ.৪২০-৪২১  
৮. ঢসন সুকুমার। বাগালা সাহিশত্যর ইহত্িাস (১ম খ্ি)। ১৯৯১। পৃ.১৭৭  
৯. িালদার ঢগাপাল। বাঙলা সাহিশত্যর রূপশরখ্া (১ম খ্ি)। ঢজযষ্ঠ ১৪১২ (৪থষ মুিণ)। পৃ.৬১  
১০. ঢচৌিুরী ভূশদব। বাংলা সাহিশত্যর ইহত্কথা (১ম পর্ষায়)। ১৯৯৫। পৃ.১৮৩  
গ্রন্থপহি  
হপপলাই হবরসঙদাস (সম্পা: ঢসন সুকুমার)। মনসাহবজয়।  
হবশ্বাস অহচন্তয। হবরসঙদাস হপহপলাইশয়র মনসামগল।  
কাহমলযা হমহির ঢচৌিুরী। হবরসঙদাশসর মনসাহবজয় (পুনহবষচার)।  
      
      

 
 
 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৩ য়  ব র্ষ ,  ১ ম  সং খ্যা ।  ১ ৫ ই  আ র্া ঢ়  ১ ৪ ২ ৪ ,  ৩ ০ ঢে  জু ন  ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা  33 
 

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

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

 
অন্নদামগল কাশবয অন্তহবষশরাি রসঙসগ 

 
রসঙাবহন্ধক পহরহচহত্ 

সন্দীপ রায় 
গশবর্ক, বাংলা হবভাগ  

ঢগৌেবগ হবশ্বহবদযালয়, মালদা, পহিমবগ, ভারত্  

 
সংহক্ষপ্তসার 

ভারত্চশন্দ্রর কাশবয আিুহনক রু্শগর অশনক ত্রবহেষ্টযই পহরলহক্ষত্ িয়। আিুহনকত্ার অনযত্ম ত্রবহেষ্টয 
হিশসশব মানব মশনর অন্তদ্বষন্দ্ব ত্াুঁর কাশবয ভীর্ণভাশব উশে এশসশি। ত্াুঁর কাশবযর হত্নহট অংে— 
অন্নদামগল বা অন্নপূণষামগল, হবদযাসুন্দর এবং মানহসংি ঢথশক অংে হবশের্ উদ্ধার কশর হবর্য়হট 
পর্ষাশলাচনা করশবা।  িীরা, হবদযা, সুন্দর, হবদযার মাত্া, হবদযার হপত্া, ঢথশক শুরু কশর সকশলর মশিযই 
অন্তহবষশরাি ঢদখ্া র্ায়।   

 
সূচকেব্দ 

ভারত্চন্দ্র, অন্নদামগল, অন্তহবষশরাি, হবদযা, সুন্দর, অরসঙিান অনযানয চহরি, আিুহনকত্া  
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অন্নদামগল কাশবয অন্তহবষশরাি রসঙসগ 

সন্দীপ রায় 
হবশরাি বা দ্বন্দ্ব সাহিশত্যর রসঙাণ। দ্বন্দ্ব সাহিত্যশক পােশকর কাশি কশর ঢত্াশল আকর্ষণীয়। দ্বশন্দ্বর বপ্রূপ 
হবচাশর ঢদখ্া র্ায় ত্া কখ্শনা বহিঃরসঙকৃহত্শত্ হক্রয়ােীল থাশক। বহিঃরসঙকৃহত্র হবশরাি অশপক্ষা চহরশির 
অন্তগষত্ হবশরাি পােশকর কাশি ঢবহে উপশভাগয। িযামশলশটর হদ্বিাহবভহক্ত সো র্খ্ন ‘টু হব অর নট টু 
হব’-এর ঢদালায় ঢদালাহয়ত্ িয় ত্খ্ন পােকও ঢসই দ্বশন্দ্ব পীহেত্ িয়। বস্তুত্ মানব মন রসঙহত্ মুিূশত্ষ ‘টু 
হব অর নট টু হব’-এর দ্বশন্দ্ব আশলাহেত্ িয়। 
    বাংলা সাহিশত্যর কহবশদর মশিয ভারত্চন্দ্র অহন্তম সমশয়র কহব। ত্াুঁশক রু্গসহন্ধক্ষশণর কহব 
হিশসশবও হচহিত্ করা িয়। ত্াুঁর মৃতু্যর পশর পশরই বাংলা সাহিশত্য আিুহনক রু্শগর সূচনা িয়। এই রু্গ 
পহরহিহত্শত্ দাুঁহেশয় ভারত্চশন্দ্রর কাশবয আিুহনক রু্শগর অশনক ত্রবহেষ্টযই পহরলহক্ষত্ িয়। আিুহনকত্ার 
অনযত্ম ত্রবহেষ্টয হিশসশব মানব মশনর অন্তদ্বষন্দ্ব ত্াুঁর কাশবয ভীর্ণভাশব উশে এশসশি। ত্াুঁর কাশবযর হত্নহট 
অংে— অন্নদামগল বা অন্নপূণষামগল, হবদযাসুন্দর এবং মানহসংি ঢথশক অংে হবশের্ উদ্ধার কশর হবর্য়হট 
পর্ষাশলাচনা করশবা।  
২ 
মিযরু্শগর মগলকাবযগুহলশত্ নারী ঢদবত্া রসঙািানয ঢপশলও ত্ কালীন রু্গ পহরহিহত্শত্ নারীশদর অবিা ঢর্ 
খু্ব ভাশলা হিল একথা বলা র্ায় না। বহুহববাি, সত্ীন সমসযা, হববাশি বয়শসর দীঘষ বযবিান ইত্যাহদ 
হবর্য়গুহল সমাজ এবং পহরবাশর নারীশদর অবিা সগীন কশর তু্লহিল। নারীশদর ঢকান্দল বা পহত্হনন্দার 
মশিয এই সমস্ত হবর্য়গুহল উশে এশসশি।  
    অন্নপূণষামগল-এ সত্ীর হববাি সভায় নারীশদর মশিয নারদ ঢকান্দশল ইন্ধন জুহগশয়শি। ফশল এশয়াগণ 
এশক অপশরর হবরুশদ্ধ হবশর্াদ গার করশত্ শুরু কশরশি। ঢসই সশগ উলগ বরশক হনশয় নারীরা ঢর্াউন 
ইহগত্বািী  

কথাবাত্ষার আদান-রসঙদান কশরশি।  
নারশদর মন্ত্র ত্ন্ত্র না িয় হনষ্ফল 
পরস্পর এশয়াগণ বাহজল কন্দল। 
...      ...         ... 
ঢর্ই মাত্ার বুো বর িইল ঢলগটা। 
আই মা ঢলা ঢচশয় ত্ররল ঢফহলয়া ঢঘামটা।১ 

৩ 
হবদযাসুন্দর অংশে মূল উপজীবয হবদযা ও সুন্দশরর ঢরসঙম। এই সম্পকষ সমাজহনিষাহরত্ পশথ অগ্রসর 
িয়হন। গুপ্ত ঢরসঙশমর গহত্ ত্ীব্র আকাশর িাহবত্ িশয় নায়ক-নাহয়কা উভয়শকই প্লাহবত্ কশরশি। ত্াুঁশদর 
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মশনর হবহভন্ন হচি কহবর কলশম রসঙকহটত্ িশয়শি। ঢসই অন্তহবষশরাশির হচি কাবযশক গহত্দান কশরশি 
ঢসই সশগ কাবযশসৌন্দর্ষ বৃহদ্ধ কশরশি। নায়ক নাহয়কার ঢসই রকম কশয়কহট অন্তহবষশরাশির হচশির সশগ 
সশগ কাশবযর অনযানয কশয়কহট চহরশির অন্তহবষশরাশির িহবও এই হনবশন্ধ আমরা তু্শল এশনহি।  
হবদযার অন্তহবষশরাি: হবদযা সুন্দরশক ঢদখ্া মািই ঢরসঙশম পশেশি— 

দুিার নয়ন ফাুঁশদ ঢেহকয়া দুজশন। 
দুজশন পহেল বাুঁিা দুজনশর মশন। 
ঘশর ঢগলা দুুঁশি দুুঁিা হৃদয় লইয়া।।২  

    হবদযার অন্তহবষশরাশির সূচনা িশয়শি। হবদযা-সুন্দশরর ঢরসঙশম সিায়ক িীরা রাজা-রানীশক জাহনশয় 
হববাি সংঘটশনর কথা বলশল হবদযা ত্াশত্ সম্মত্ িয়হন। কারণ ত্াুঁর হপত্া হবদযার বর সন্ধাশন ভাটশক 
সুদূর কাহঞ্চশত্ ঢরসঙরণ কশরশিন।  

হবদযা বশল চুপ চুপ         র্হদ ইিা শুশন ভূপ 
ত্শব হবয়া িয় হক না িয়। 

গুণহসনু্ধ মিারাজ         ত্ার পুি ঢিন সাজ 
বযাপার না িইশব রসঙত্যয়।৩ 

ঢরসঙশমর জ্বালায় কাত্র হবদযার অবিা িশয় পশেশি ঢোচনীয়। আিার-হবিার, সাজ-সজ্জা ত্যাগ কশর 
হবরিাতু্রা হবদযা ের্যাশক কণ্টক সদৃে বশল মশন কশরশি। 

ক্ষশণক ের্যায়          ক্ষশণক িরায় 
ক্ষশণক সখ্ীর ঢকাশল। 

ক্ষশণ ঢমাি র্ায়          সখ্ীরা জাগায় 
বুঁিু এল এই বশল।৪ 

    ইহত্মশিয সুন্দর সন্নযাসীর িেশবশে রাজসভায় এশস হবদযাশক রসঙাথষনা কশর। রাজার কাশি সন্নযাসী 
বৃোন্ত শুশন হবদযা আরও মানহসক সংকশট পহত্ত্ িশয়শি। হবদযা সুন্দরশক েরীর ও মন দুইই সমপষণ 
কশরশি। ফশল সন্নযাসীর েত্ষ শুশন হবদযার মানহসক দ্বন্দ্ব আরও ত্ীব্র িশয় উশেশি। 
    সুন্দরশক িরবার জনয ঢকাটাল হবদযার েয়নগৃশি অবিান করশল সুন্দশরর অমগল আেঙ্ক্ষায় হবদযার 
অন্তদষাি ত্ীব্র িশয় উশেশি। 

ওথায় ভাশবন হবদযা এ হক পরমাদ। 
না জাহনলা রসঙাণনাথ এ সব সংবাদ।।  
না জাহন আমার ঢলাশভ আহসশবন ঘশর। 
িায় রসঙভু ঢকাটাশলর পহেলা চাত্শর।।৫ 

    িীরার অন্তহবষশরাি: হবদযা সুন্দরশক লুহকশয় হববাি করশত্ ইচু্ছক একথা িীরাশক জানাশল িীরা 
মিাসঙ্কশট পশে র্ায়— 

িীরা কশি হেিহরয়া লুকাশয় কহরশব হবয়া 
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এ হক কথা িাপা ত্ না রশব।।৬  
    িীরার এই মানহসক সঙ্কশটর কারণ সুন্দর ত্ার ঘশর বাস করশিন। হবদযা সুন্দশরর ঢগাপন রসঙণয় ও 
পহরণশয়র পহরণহত্শত্ রাজার আঘাশত্ িীরাও র্ধ্ংস িশব ত্া িীরার কাশি অহবহদত্ হিল না। ঢস এটাও 
জাশন নরপহত্ রসঙলশয়র ঢথশক ভয়ংকর, রাহন বাহঘনীসম এবং ঢকাশত্ায়াল ভীর্ণ রসঙকৃহত্র। ফশল িীরা 
বপ্াভাহবকভাশবই মানহসক হদক ঢথশক হবপর্ষস্ত িশয় পশে। ত্শব এসব ভয় তু্চ্ছ কশরও হবদযা সুন্দশরর 
ঢরসঙশমর পহরণহত্ দাশন িীরা সিায়ক িশয় উশেশি।  
    সুন্দশরর অন্তহবষশরাি: হবদযা ত্াুঁর রসঙহত্ রসঙসন্ন িশয় ত্াুঁর অশপক্ষায় রসঙির গুণশিন এ কথা ঢজশন সুন্দর 
উত্লা িশয় পশেশিন। ত্াুঁর মশিয ঢদখ্া হদশয়শি ত্ীব্র উশেজনা। হত্হন হবদযার েয়নগৃশি রসঙশবে করার 
জনয কাহলকার পূজায় রত্ িশয়শিন। ঢসই সময় ত্াুঁর ত্ীব্র মানহসক সংকট রসঙকাহেত্ িশয়শি— 

সুন্দর উপায় হকিু না পান ভাহবয়া। 
র্াইব হবদযার ঘশর ঢকমন কহরয়া।। 
ঢকাটাল দুরন্ত থানা দুয়াশর দুয়াশর। 
পাহখ্ এোইশত্ নাশর মানুর্ হক পাশর।।৭ 

    হবদযার মাত্ার অন্তহবষশরাি: হবদযার মাত্া কনযা গশবষ গহবষত্। হত্হন কনযার বর অথষা  জামাই-এর 
একহট মূহত্ষও কল্পনা কশরশিন— 

আহম জাহন িনযা         হবদযা ঢমার কনযা 
িনয িনয সবষ োুঁই। 

রূপগুণরু্ত্        ঢর্াগয রাজসূত্ 
িইশব ঢমার জামাই।৮ 

    হকন্তু হবদযার গভষসঞ্চাশরর খ্বর ঢপশয় রানী হবহিত্ ও হবরক্ত িশয়শিন। ঢসই সশগ হবদযা ত্ার 
ঢরসঙহমশকর নাম রসঙকাশে অহনচ্ছা রসঙকাে করশল ত্া রানীর ঢক্রাশির সশগ সশগ অন্তজ্বষালাশকও বাহেশয় 
হদশয়শি। অজ্ঞাত্ কুলেীল, অপহরহচত্ হবদযার ঢরসঙহমক রানীর কল্পনাশক িূহলসা  কশর হদশয়শি। 
অপরহদশক রাজাও কনযার এরূপ হবপশদ রানীশকই ঢদার্ী সাবযস্ত কশরশিন। ফশল রানীর অন্তহবষশরাশির 
মািা বৃহদ্ধ ঢপশয়শি। 
    বীরহসংশির অন্তহবষশরাি: বীরহসংশির কনযা হবদযা পণ কশরশিন হর্হন হবচার বুহদ্ধশত্ ত্াুঁশক পরাস্ত 
করশত্ পারশবন ত্াুঁর গলাশত্ই হত্হন বরমালয হনশবদন করশবন। কনযা গশবষ গহবষত্ হপত্া বীরহসংি কনযার 
হসদ্ধাশন্ত হেলশমাির হদশয়শিন। হকন্তু সুন্দর সন্নযাসীর িেশবশে রাজ সমীশপ িাহজর িশয় হবদযার সশগ 
রসঙহত্দ্বহন্দ্বত্ায় নামশত্ ঢচশয় ঢর্ সমস্ত েত্ষ হদশয়শিন ত্াশত্ বীরহসংি মিাসংকশট পশেশিন। 

ত্শব র্হদ সশগ ঢদি রসঙহত্জ্ঞার দায়। 
হনরু্ক্ত কহরয়া ঢদব হেশবর ঢসবায়।। 
িরাইব জটা ভি পরাইব িাল। 
গলায় রুিাক্ষ িাশত্ স্ফহটশকর মাল।।৯  
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হনজ কনযাশক উদ্ধাশরর জনয রাজা সন্নযাসীশক সময় হনশয় হসদ্ধান্ত ঢনওয়ার রু্হক্তও হদশয়শিন- 
রাজা বশল ঢগাুঁসাই বাসায় আহজ চল। 
করা র্াশব রু্হক্তমত্ কাহল ঢর্বা বল।।১০  

    ঢকাটাশলর অন্তহবষশরাি: রাজার কাি ঢথশক হবদযার মন ঢচার িরার হনশদষে ঢপশয় ঢকাটাল হবদযার 
েয়ন গৃশির দখ্ল হনশয়শি। েয়ন গৃশি রসঙশবে কশর ঢকাটাল সুেশগর সন্ধান ঢপশয়শি। হকন্তু সুেশগ 
নামশত্ বা ঢসখ্াশন অনুসন্ধান করশত্ সবাই ভয় ঢপশয়শি। হকন্তু রাজাশদে অমানয করা ঢকাটাশলর 
অসািয। ত্াই ত্ার ভাইশয়রা সুেশগ নামার ভশয় হপহিশয় ঢগশলও ঢকাটাল িূমশকতু্ মৃতু্যর েঙ্কা কশরও 
ঢসখ্াশন নামশত্ বািয িশয়শি।  

িহরশত্ এ কালসাশপ পাশর কার বাশপ। 
আহম এই পশথ র্াব িহর খ্াক সাশপ।।১১  

    নারীগশণর অন্তহবষশরাি: কাহঞ্চর রাজপুি সুন্দর িেশবশে বিষমান েিশর রসঙশবে কশর বকুলত্লায় 
আশ্রয় হনশয়শিন। বকুলত্লায় অপহরহচত্ সুদেষন রু্বক সুন্দরশক ঢদশখ্ রমণীগণ আকূহলত্ িশয় উশেশি। 
দুহবষসি সংসাশরর জীবনর্ািাশক ত্যাগ কশর অপহরহচত্ এই রু্বশকর সশগ সংসার ত্যাগ করশত্ও রসঙস্তুত্।  

ঘশর হগয়া আর        ঢদহখ্ব হক িার 
     হমিার সংসার ভাত্ার জরা 
সহত্নী বাহঘনী        োশুহে রাহগনী 
     ননদী নাহগনী হবশর্র ভরা।১২  

সকশলই হনজ হনজ সাংসাহরক জীবশনর অোহন্ত ও োরীহরক চাহিদা সম্পশকষ বপ্ামীশদর হনসৃ্পিত্া রসঙকাে 
কশর হনশজশদর মানহসক অোহন্তশক তু্শল িশরশিন। সকশলই ঢচশয়শিন এরকম রু্বশকর সংস্পশেষ এশস 
হনশজশদর োরীহরক তৃ্হপ্তশক চূোন্ত পর্ষাশয় হনশয় ঢর্শত্। 
    সুন্দরশক বন্দী কশর রাজসভায় হনশয় আসার পশথও পুরনারীরা সুদেষন রু্বশকর ঢসৌন্দশর্ষ মুগ্ধ িশয় 
হনজ হনজ বপ্ামীর হনন্দায় ঢমশত্ উশেশি। এই পহত্হনন্দার মশিয নারীশদর অতৃ্হপ্তই রসঙকাহেত্ িশয়শি। 
েঙ্করীরসঙসাদ বসু এ রসঙসশগ মন্তবয কশরশিন, ‘নারীগশণর পহত্হনন্দার মিয হদশয় ভারত্চন্দ্র অসম হমলশনর 
অতৃ্হপ্ত ও ত্রনরাশেযর রসঙশ্নহট তু্শল িশরশিন।’১৩  
৪ 
মানহসংি অংশে দুহট অন্তহবষশরাশির রসঙসগ আমরা আশলাচনা কশরহি—দাসু-বাসুর হবশরাি এবং সত্ীন 
সমসযা। ত্ কালীন সমশয় বা মিযরু্শগ সত্ীনশদর সমসযাহট কাশবয এবং সমাশজও গুরুত্বলাভ কশরহিল 
বশল মশন করা র্ায়। 
    দাসু-বাসুর অন্তহবষশরাি: ভবানন্দ মজুমদাশরর দুই হবশ্বস্ত সিচর িশলন দাসু ও বাসু। জািাগীশরর 
কারাগাশর ভবানন্দ মজুমদার বহন্দ িওয়ার সময় ত্াুঁর অনুচর হিসাশব দাসু-বাসুশকও লাঞ্ছনা সিয করশত্ 
িশয়শি। রাজায় রাজায় রু্দ্ধ িশয়শি আর উলুখ্াগো দাসু-বাসুশদর রসঙাণ হবপর্ষস্ত িশয়শি। ত্শব ত্াশদর 
ঢখ্শদাহক্তশত্ নারী সগ লাশভর বঞ্চনাই রসঙিান িশয় উশেশি। 
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হদবশস মজুহর কশর   রজনীশত্ হগয়া ঘশর 
   নারী লশয় ঢর্ থাশক ঘশর ঢস সুখ্ী। 
নারী িাহে িন আশে   ঢসই থাশক পরবাশস  
   ত্াশর বে ঢকবা আশি দুখ্ী।।১৪ 

    সত্ীন হবশরাি: ভবানন্দ মজুমদার হদেী জয় কশর হফশর আসার পর হত্হন ত্াুঁর দুই স্ত্রী চন্দ্রমুখ্ী ও 
পেমুখ্ীর ঢিুঁয়াহল পূণষ কশথাপকথশনর সমু্মখ্ীন িশয়শিন। ভবানন্দ মজুমদাশরর দুই স্ত্রীই হেহক্ষত্া ও 
রুহচেীল ত্াই ত্াুঁশদর হবশরাি রু্হক্তপূণষ ঢিুঁয়াহলর েশঙ রসঙকাহেত্ িশয়শি। চন্দ্রমুখ্ী সমু্মশখ্ ভবানন্দ র্খ্ন 
কশথাপকথশন বযস্ত ত্খ্ন পেমুহখ্র মশিয ভয় সঞ্চাহরত্ িশয়শি, হত্হন ঢভশবশিন বপ্ামী িয়শত্া ত্াুঁশক ভুশল 
ঢগশিন। ত্াই ঈর্ষাহন্বত্ িশয় পেমুখ্ী বপ্ামীর উশেশেয বশলশিন— 

বেহদহদ দাুঁোইয়া ঢকন দুঃখ্ পান। 
উহচত্ ঢর্ উিাুঁহর মহন্দশর আশগ র্ান।।১৫  

বপ্ামীর সশগ সত্ীনশকও এই উহক্তর মিয হদশয় ঢখ্াুঁচা ঢদওয়া িশয়শি। হত্ন সন্তাশনর মাত্া চন্দ্রমুখ্ীর ঢচশয় 
সদয ঢর্ৌবনা পেমুখ্ীর রসঙহত্ বপ্ামীর আকর্ষণ ঢর্ ঢবহে িশব ত্া নারী মািই জাশন। ঢসই সূশিই পেমুখ্ীর 
উহক্ত— 

হত্ন ঢিশল ঢকাশল আর দে িব কশব। 
আশট হপশে দে ঢর্ই ঢসই দে িশব।।১৬  

দুই সত্ীন উভশয় উভয়শক বাকযবাশণ হবদ্ধ করশলও ত্া রুহচেীল। অেীল ভাব ঢসভাশব ঢনই। এর জনয 
কহবর রুহচেীলত্া এবং কাবযকৃহত্ত্ব রসঙেংসাশর্াগয।  
 
 
উশেখ্পহি 
১. ব্রশজন্দ্রনাথ বশন্দযাপািযায়, সজনীকান্ত দাস সম্পাহদত্ ভারত্চন্দ্র গ্রন্থাবলী, বগীয় সাহিত্য পহরর্দ, 
কলকাত্া, ১৪০৪, পৃ. ৬৪ 
২. ত্শদব, পৃ. ২৪৪  
৩. ত্শদব, পৃ. ২৪৫ 
৪. ত্শদব, পৃ. ২৫২ 
৫. ত্শদব, পৃ. ৩০৭ 
৬. ত্শদব, পৃ. ২৪৭ 
৭. ত্শদব, পৃ. ২৪৮ 
৮. ত্শদব, পৃ. ২৯৪ 
৯. ত্শদব, পৃ. ২৭৭ 
১০. ত্শদব, পৃ. ২৭৮ 
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১৪. ভারত্চন্দ্র গ্রন্থাবলী, পৃ. ৩৮৪  
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১৬. ত্শদব, পৃ. ৪২১  
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রসঙাবহন্ধক-পহরহচহত্ 

 
রসঙীত্ম চক্রবেষী                                                                                                                                  

গশবর্ক (হপ.এইচ.হড), বাংলা হবভাগ, রবীন্দ্রভারত্ী হবশ্বহবদযালয় 
পহিমবগ, ভারত্ 

 
সারসংশক্ষপ 

পহরণত্ বয়শস ঢপৌঁশিও রবীন্দ্রনাথ বার বার হফরশত্ ঢচশয়শিন ত্াুঁর ত্রেেশবর সারশলয। হবহবি রচনায় - 
ত্াুঁর আত্মিৃহত্ বা হচহেপশি িরা পশেশি ঢসই আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্রনাশথর গশল্পও ত্ার বযহত্ক্রম ঘশটহন। 
‘গল্পগুচ্ছ’-এর হবহবি গশল্প বালক ও হেশু চহরশির ত্রবহচিময় রসঙকাে ঘশটশি। হবহচশির দূত্ হিসাশব ঢসই 
হেশু কখ্শনা হনশজই ঢসই গশল্পর মূল চহরি, ত্ার অনুভূহত্-অহভবযহক্ত গশল্পর ঢকশন্দ্র অবিান কশরশি, 
আবার কখ্শনা ঢসই হেশু গশল্পর রসঙিান চহরশির গহত্-রসঙকৃহত্র হনয়ামক িশয়শি। ‘জগ  পারাবাশরর 
ত্ীশর’ হেশুশদর ঢর্ মিাশমলা হত্হন রসঙত্যক্ষ কশরহিশলন, ত্া গল্পগুশচ্ছর িশি িশি রসঙকাে ঢপশয়শি। এই 
হেশুরাই কখ্শনা রবীন্দ্রনাশথর গভীর জীবনদেষন রসঙকাশের মািযম িশয়শি, আবার ঢকাথাও ত্ারা 
রসঙকৃহত্রই জাত্ক। ত্শব ঢকাশনা গভীর-গভীর ভহগশত্ ত্াশদর উপিাপন কশরনহন গল্পকার; সিজ রসঙাশণর 
ঢদাসর হিসাশবই ঢসই হেশুগুহল হবচরণ করশি গল্পগুশচ্ছ। সািারণ সুখ্-দুঃখ্, আনন্দ-ঢবদনার উ স 
ঢথশকই চহরিগুহলশক সৃজন কশরশিন। এভাশবই কহব ঢর্ন বার বার িুুঁশত্ ঢচশয়শিন ত্াুঁর মাহলনযিীন 
ত্রেেবশক। 
 

সূচক েব্দ 
রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুি, ত্রেেব, সারলয, ত্রবহচিয, রসঙকৃহত্, রবীন্দ্রদেষন, হেশুমন। 
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রসঙীত্ম চক্রবেষী 
“হেশু িবার ভরসা আবার 
জাগুক আমার রসঙাশণ, 

লাগুক িাওয়া হনভষাবনার পাশল, 
ভহবর্যশত্র মুশখ্ােখ্ানা 

খ্সাব একটাশন, 
ঢদখ্ব ত্াশরই বত্ষমাশনর কাশল।” 

রবীন্দ্রনাথ ত্াুঁর পহরণত্ বয়শস রচনা কশরহিশলন ‘জীবনিৃহত্’ বা ‘ঢিশলশবলা’র মশত্া বালক বয়শসর 
িৃহত্-হবজহেত্ গ্রন্থ। এই রচনাগুহলশত্ ঢকবল আপন ত্রেেশবর বণষনাদানই রসঙািানয পায়হন বরং হনশজর 
রসঙাশণ ঢসই ত্রেেবশক বাুঁহচশয় রাখ্ার রসঙশচষ্টাই িরা পশেহিল। জীবশনর মাহলনয ঢথশক সশর দাোুঁবার 
রসঙয়াস িরা পশেহিল রাণু অহিকারীশক ঢলখ্া হচহেশত্- 
    “ঢসই হেশু ঢসই কহব আজ হিষ্ট িশয়শি, ঢলাকালশয়র ঢকালািশল ত্ার মন উদ ভ্রান্ত, ত্ারই পশথর 
িূলায় ত্ার হচে ম্লান। ঢস আপন িান্ত হবক্ষত্ চরণ হনশয় ত্ার ঢসই ঢসৌন্দশর্ষর বপ্নপ্রাশজয হফশর ঢর্শত্ 
চাশচ্ছ। ত্ার জীবশনর মিযাশি কাজও ঢস অশনক কশরশি, ভুলও কম কশর হন; আজ ত্ার কাজ করবার 
েহক্ত ঢনই, ভুল করবার সািস ঢনই। আজ জীবশনর সন্ধযাশবলায় ঢস আর একবার হবশ্ব-রসঙকৃহত্র 
আহঙনায় দাুঁহেশয় আকাশের ত্ারার সশগ সুর হমহলশয় ঢের্ বাুঁহে বাহজশয় ঢর্শত্ চায়। ঢর্ রিসযশলাক 
ঢথশক এই মত্ষশলাশক একহদন ঢস এশসহিল ঢসখ্াশন হফশর র্াবার আশগ োহন্ত সশরাবশর ডুব হদশয় োন 
করশত্ চায়। ঢত্মন কশর ডুব হদশত্ র্হদ পাশর ত্া িশল ত্ার জীণষত্া ত্ার ম্লানত্া সমস্ত ঘুশচ র্াশব; 
আবার ত্ার মিয ঢথশক ঢসই হচরহেশু বাহির িশয় আসশব।” 
    এই পৃহথবী ও পাহথষব মানুশর্র রসঙহত্ ভাশলাবাসা বা মত্ষযরসঙীহত্র রসঙসশগ রবীন্দ্রনাথ ঢকবল ত্াুঁর গাশনর 
উশেখ্ করশলও ত্াুঁর সৃষ্ট সাহিশত্যর সবষি িহেশয় আশি অনুভবী মশনর ভাশলাবাসার হনদেষন। ঢিাটগশল্পর 
হনমষাণ-ঢকৌেল বা আহগক হবশের্শণর ঢক্ষশি ‘বর্ষার্াপন’ কহবত্ার অংেহবশের্ বা ‘ঢিাটগল্প ঢের্কথা’র 
হনহদষষ্ট উদৃ্ধহত্, র্াই-ই গ্রিণ করা ঢিাক না ঢকন, মানব মশনর সিজ ও বপ্াভাহবক অনুভূহত্র বপ্চ্ছন্দ 
রসঙকাশেই রবীন্দ্র-ঢিাশটাগশল্পর সাথষকত্া।  রবীন্দ্র-সাহিত্যসৃহষ্টর বপ্ণষরু্গ হিসাশব হনশদষহেত্ কাশলর ঢসানার 
ফসল ‘ঢসানার ত্রী’, ‘হিন্নপি’ এবং ‘হিত্বাদী’ ও ‘সািনা’য় রসঙকাহেত্ গল্প। অনযানয পশবষর গশল্পর 
তু্লনায় এই পশবষর গশল্প হেশু চহরি রসঙািানয অজষন কশরশি। এর কারণ িয়ত্ পো-নদী সংলগ্ন 
পহেগ্রাম। ঢবে হকিু গশল্পর হেশু চহরি ঢর্ পোর ত্ীর ঢথশক সরাসহর উশে এশসশি ত্ার রসঙমাণ ঢমশল 
‘হিন্নপি’-এর পাত্ায়। ‘ঢসানার ত্রী’র ‘বসুন্ধরা’ বা ‘সমুশির রসঙহত্’ কহবত্ায় এ সময় রবীন্দ্রনাথ পৃহথবীর 
সশগ নাহের টান অনুভশবর রসঙসগ এশনশিন। ‘হিন্নপি’এর হচহেশত্ও ঢসই পহরচয় ঢমশল- 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৩ য়  ব র্ষ ,  ১ ম  সং খ্যা ।  ১ ৫ ই  আ র্া ঢ়  ১ ৪ ২ ৪ ,  ৩ ০ ঢে  জু ন  ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা  42 
 

    “এই পৃহথবীর উপর আমার ঢর্- একহট আন্তহরক আত্মীয় ব সলত্ার ভাব আশি ইশচ্ছ কশর ঢসটা 
ভাশলা কশর রসঙকাে করশত্, হকন্তু ওটা ঢবািিয় অশনশকই হেক বুঝশত্ পারশব না – কী একটা হকভূত্ 
রকশমর মশন করশব।” 
    এই ‘আত্মীয় ব সলত্া’র ঢরসঙরণাই রবীন্দ্রনাশথর ‘গল্পগুচ্ছ’-এর খ্শে খ্শে অখ্েত্া হনমষাণ কশরশি। 
ড. সুকুমার ঢসন ত্াুঁর ‘বাগালা সাহিশত্যর ইহত্িাস’ গ্রশন্থর চতু্থষ খ্শে জাহনশয়শিন- 
    “রবীন্দ্রনাশথর ঢিাটগল্প হকিুশত্ই কল্পনাহবলাশসর রঙীন ফানুস নয়, রসঙগাঢ় অহভজ্ঞত্া এবং গভীর 
অনুভূহত্র সমবাশয় কহবর মানশস ঢর্ গভীরত্র সত্যসৃহষ্টর আশয়াজন সহঞ্চত্ িইয়াহিল ত্ািারই অহভনব 
রসঙকাে ত্াুঁিার ঢিাটগল্পগুহলশত্।” 
    হবহপনচন্দ্র পাল রসঙমুখ্ অশনশকই ত্াুঁর সাহিশত্য ‘বস্তুত্ন্ত্রত্া’র অভাব ঢদশখ্শিন। রবীন্দ্রনাথ একহট 
হচহেশত্ হলশখ্শিন- 
    “আহম সমস্ত হজহনশর্র বাস্তহবকত্াটুকু স্পষ্ট ঢদখ্শত্ পাই, অথচ ত্ারই হভত্শর ত্ার সমস্ত কু্ষিত্া 
এবং সমস্ত আত্মহবশরাশির মশিযও আহম একটা অহনবষচনীয় বপ্গষীয় রিশসযর আভাস পাই।” 
    এই ‘বপ্শগষর মূলয’ই ‘মশত্ষয অমূলয’ িশয় উশেশি ঢমৌহলক ঢচত্না ও রসঙকােভহগর অহভনবশত্ব। ত্াই 
সাজাদপুশরর কুহেবাহের ঢপাস্টমাস্টাশরর অনুর্শগ রবীন্দ্রনাথ ‘ঢপাস্টমাস্টার’ গল্প হলখ্শলও গশল্পর 
ঢপাস্টমাস্টার ‘আসল ঢপাস্টমাস্টাশরর তু্লনায় ঢের ঢবহে সত্য’। রবীন্দ্রনাশথর রসঙথম পশবষর ঢিাশটাগল্প 
রচনার ঢক্ষি মূলত্ পোর ত্ীর। ‘হভখ্াহরনী’, ‘ঘাশটর কথা’ ও ‘রাজপশথর কথা’ বাদ হদশল ‘হিত্বাদী’ 
পহিকায় গল্প রসঙকাশের মিয হদশয়ই রবীন্দ্রনাশথর ঢিাশটাগল্প রচনার সাথষক র্ািা শুরু। মানবজীবশনর 
হবপুল বনস্পহত্র ‘হনশটাল’, ‘সুশডৌল’ ও ‘ত্রদবলি’ ঢসই ঢিাশটাগশল্পর আত্মরসঙকাে বাংলা সাহিত্যশক ঢর্মন 
সমৃদ্ধ কশর ঢত্মনই জীবনদেষশনর নতু্ন হদক উশন্মাচন কশর।  
    রসঙকাশের হদক ঢথশক রবীন্দ্রনাশথর র্ষ্ঠ ঢিাশটাগল্প ‘ঢপাস্টমাস্টার’, রসঙকাে ঢপশয়হিল ১২৯৮ বগাশব্দর 
‘হিত্বাদী’ পহিকায়। র্হদও এক পহরণত্ বয়শসর বযহক্তশক অনুসরণ কশরই গশল্পর নামকরণ করা 
িশয়শি, হকন্তু র্াশক অবলম্বন কশর মানবজীবশনর ঢবদনামহথত্ অনুভূহত্র রসঙকাে ঘশটশি, ঢস 
‘হপতৃ্মাতৃ্িীন অনাথা বাহলকা’ রত্ন - র্ার বয়স বাশরা-ঢত্শরা। একলা ঢমশয়হট অনাত্মীয় ঢসই 
ঢপাস্টমাস্টারশকই পরম আত্মীয় ঢভশব হনশয়হিল। নাগহরক অন্তঃসারেূনয জীবনশবাশির সশগ বাহলকা 
রত্শনর ঢকাশনা পহরহচহত্ ঘশটহন।  রত্নশক পােদান ঢর্ গ্রামজীবশন অনভযস্ত ঢপাস্টমাস্টাশরর সময় 
কাটাশনার উপায়মাি, ঢস ভাবনা রত্শনর মাথাশত্ই আশসহন। বরং হনঃসগ রত্ন ঢপাস্টমাস্টাশরর বাহের 
গল্প শুনশত্ শুনশত্ ‘ত্াুঁিার ঘশরর ঢলাকহদগশক মা হদহদ দাদা বহলয়া হচরপহরহচশত্র নযায় উশেখ্ কহরত্’। 
ঢপাস্টমাস্টার অসুি িশয় পেশল ‘জননীর পদ অহিকার’ কশর ত্াুঁর ঢসবায় হনমগ্ন িশয়শি। হকন্তু রত্শনর 
হনমষল মশনর বপ্রূপ উপলহি কশর ত্াশক ঢর্াগয মর্ষাদা দান করা সভব হিল না। এই অহভমাশনই বাহলকা 
রত্ন এশগাহচ্ছল পহরণহত্র হদশক, ঢজশগ উেহিল ত্ার আত্মাহভমান। ত্াই ত্ার জনয পরবত্ষী  
ঢপাস্টমাস্টাশরর কাশি সুপাহরশের রসঙসশগ ‘উচ্ছ্বহসত্ হৃদয়’-এ ঢকুঁশদ উশেশি। ত্াশক টাকা হদশত্ চাইশলও 
অনুরূপ বযবিার কশরশি। এই ঘটনা ঢপাস্টমাস্টারশক হকিুটা ঢবদনািত্ কশরহিল, ত্াই ‘গ্রাময বাহলকার 
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করুণ মুখ্চ্ছহব’ ত্ার মশন ‘অবযক্ত মমষবযথা’ জাহগশয় তু্শলশি। হকন্তু আত্মশকহন্দ্রক ত্েদেষশন ঢস ভাবনাশক 
জয় কশরশি। অনযহদশক বাহলকা রত্শনর ‘বুহদ্ধিীন মানবহৃদয়’-এর বৃথা আো ঢজশগই থাশক। রু্হক্তর 
হবহিহবিান ঢসখ্াশন কাজ কশরনা। হেশুমশনর গুরুত্বপূণষ গ্রহন্থগুহল অশনক সময় পহরণত্ হচশের কাশি 
অবশিহলত্ িশয়ই থাশক। ঢসই অবশিলার র্ন্ত্রণা ও বৃথা আোর হমটহমশট রসঙদীপ জ্বাহলশয়ই রত্শনর 
অবযক্ত ঢবদনা অহভবযক্ত। 
    হেবনাথ পহিশত্র হনমষম োটার ঢপর্শণ ‘হগহন্ন’ গশল্প আশুর ত্রদহনক বপ্াভাহবক জীবনর্ািাশক হবপর্ষস্ত 
কশর হদশয়হিল। হেশুশক পােদানকাশল হেশুমশনর সুখ্-দুঃখ্ ঢবাশির সশগ পহরহচত্ িশত্ িয় সমযকভাশব। 
ত্াশদর ঢচত্নার সাহবষক হবকােকশল্পই হেক্ষশকর হনরু্হক্তকরণ। রবীন্দ্রনাথ ত্াুঁর ‘জীবনিৃহত্’ গ্রশন্থ 
হলশখ্হিশলন- 
    “... ঢিশলশদর অপরািশক আমরা বেশদর মাপকাহেশত্ মাহপয়া থাহক, ভুহলয়া র্াই ঢর্, ঢিাশটা ঢিশলরা 
হনঝষশরর মশত্া ঢবশগ চশল; ঢস জশল ঢদার্ র্হদ স্পেষ কশর ত্শব িত্াে িইবার কারণ নাই, ঢকননা 
সচলত্ার মশিয সিজ ঢদাশর্র সিজ রসঙহত্কার আশি; ঢবগ ঢর্খ্াশন থাহময়াশি ঢসইখ্াশনই হবপদ, 
ঢসইখ্াশনই সাবিান িওয়া চাই। এইজনয হেক্ষকশদর অপরািশক র্ত্ ভয় কহরশত্ িয় িািশদর ত্ত্ 
নশি।” 
    ‘হগহন্ন’ গশল্প িািশদর অপরাশির হবশের্ ঢকাশনা নমুনা ঢনই, র্া আশি ত্া হেক্ষশকর পীেন করার 
হনজবপ্ সাি। র্ার রসঙকাে ঘশট ‘ঢিশলশদর নূত্ন নামকরণ’-এর মিয হদশয়। ঢত্মনই ভাশলামানুর্ আশুর 
‘হগহন্ন’ নামকরণহটও মাস্টারমোশয়র হবকৃত্ মানহসকত্ার ফসল। হেশুমশনর গহত্হবহি সম্পশকষ সমূ্পণষ 
অজ্ঞ হেবনাথ পহিত্ আশুশক ঢবাশনর ঢখ্লার সগী িশত্ ঢদশখ্ই ত্ার ‘হগহন্ন’ নামহট ঢঘার্ণা কশরশিন 
ঢশ্রহণকশক্ষ। সগীিীন ঢিাশটাশবাশনর একাকীশত্ব সািচর্ষ হদশত্ হগশয় হেক্ষশকর এবং সিপােীশদর হবদ্রূশপর 
পাি িশয়শি। গল্পহটশক সমকালীন দৃহষ্টভহগশত্ হবশের্ণ করশত্ ঢগশল হভন্ন একটা হদক উশে আশস। 
‘ঢিশলশদর কাজ’ ও ‘ঢমশয়শদর কাজ’- এই িারণা হনশয় বত্ষমাশন জহটল সমাজমনস্তেমূলক আশলাচনা 
িশচ্ছ। রবীন্দ্রনাথ িয়শত্া ঢসই দৃহষ্টশকাণ ঢথশক গল্পহট রচনা কশরনহন, হকন্তু হেশুমশনর বপ্াত্ন্ত্রযশবাি ও 
সিমহমষত্ার এক অনুসন্ধান এ গশল্প আশি। বাশলযর ঢকাশনা সংহক্ষপ্ত সময় ঢর্মন মশনর মহণশকাোয় 
মুশক্তার মশত্া সহঞ্চত্ থাশক ঢত্মনই গুরুত্বিীন হকিু অপমানশবািও হেশুমশন গভীর ক্ষত্ সৃহষ্ট কশর। 
    হেশুর হনজবপ্ অনুভূহত্ ঢর্মন গশল্প হবশের্ ভূহমকা হনশয়শি ঢত্মনই হেশুর রসঙভাব গশল্পর রসঙিান 
চহরশির হনমষাশণও হবশের্ সিায়ক িশয়শি। এশক্ষশি সবশচশয় রসঙথশম রবীন্দ্রনাশথর ‘কাবুহলওয়ালা’ গল্পহটর 
রসঙসগ আশস অহনবার্ষভাশবই। ১২৯৯ বগাশব্দর ‘সািনা’ পহিকায় অগ্রিায়ন সংখ্যায় রসঙকাহেত্ 
‘কাবুহলওয়ালা’ গশল্পর হমহন ও কাবুহলওয়ালা রবীন্দ্রশিাশটাগশল্পর চহরি হিশসশব জনহরসঙয় ঢত্া বশটই, ত্শব 
এশক্ষশি ত্পন হসংি পহরচাহলত্ চলহেশির রসঙসগশকও উশপক্ষা করা চশল না। গশল্পর মূল রসঙাণশকন্দ্র 
হমহনর সারলয ও হবশদেী কাবুহলওয়ালার ঢেি বুভুক্ষা। হমহনর সারশলযর বহিঃরসঙকাে ত্ার অপর্ষাপ্ত কথা 
বলায়। গল্পকথক ত্থা হমহনর বাবার কথায়- 
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    “পৃহথবীশত্ জন্মগ্রিণ কহরয়া ভার্া হেক্ষা কহরশত্ ঢস ঢকবল একহট ব সর কাল বযয় কহরয়াহিল, 
ত্ািার পর িইশত্ র্ত্ক্ষণ ঢস জাহগয়া থাশক এক মুিূত্ষ ঢমৌনভাশব নষ্ট কশর না।” 
    ত্ার এই রসঙগলভত্ায় হবশদেী ঢফহরওয়ালার সশগ ত্রনকটয হনমষাণ কশরহিল, কারণ কাবুহলওয়ালা- 
    ‘রসঙায় রসঙত্যি আহসয়া ঢপস্তাবাদাম ঘুর্ হদয়া হমহনর কু্ষি লুি হৃদয়টুকু অশনকটা অহিকার কহরয়া 
লইয়াশি।’ 
    হকন্তু হেশুকনযাশক ঢদশে ঢরশখ্ এশস কাবুহলওয়ালা রিমশত্র মশন ঢর্ ঢেশির িািাকার হিল ত্া 
হমহনশক অবলম্বন কশর রসঙকাে ঢপশলও, ত্ার রসঙহত্ হমহনর হবশের্ ঢকাশনা ঢেশির হভহে হিল না। ত্াই 
কাবুহলওয়ালা ঢজশল ঢগশল ত্াশক সমূ্পণষ হবিৃত্ িশয় নবী সহিশসর সশগ বনু্ধত্ব কশর ঢনয়। অবেয পশর 
ত্ার বয়স বৃহদ্ধর সশগ সশগ ‘সখ্ার পহরবশত্ষ একহট একহট কহরয়া সখ্ী জুহটশত্ লাহগল’। এভাশবই 
আটবির পশর হমহনর পহরবত্ষন ঘশট ঢগশি অশনকখ্াহন। রিমত্ আটবির পূশবষর িৃহত্ হনশয় এশস রাঙা 
ঢচহল আর চন্দশনর সাশজ ‘বিূশবহেনী’ হমহনশক আর ঢস ভাশব পায়হন। বয়শসর সশগ লজ্জা, কুন্ঠা এবং 
বযহক্তবপ্াত্ন্ত্রয এশসশি। এ গশল্প হেশু চহরি হিসাশব হমহন অশনকখ্াহন জায়গা জুশে থাকশলও এ গল্প 
রিমশত্রই, বা বলা র্ায় হপতৃ্হৃদশয়র ঢর্ হচরন্তন অনুভব ত্ারই গল্প। ত্াই এক কনযার হপত্া ত্থা 
সম্ভ্রান্ত ঢলখ্শকর মশন িশয়শি- 

‘ঢসও ঢর্ আহমও ঢস, ঢসও হপত্া আহমও হপত্া।’ 
এই ভাবনার সশগ পাবষত্ী হপত্া হিমালয়শকও হমহেশয় হদশয়শিন ঢলখ্ক। আসশল হেশুমশনর ক্রম 
হববত্ষশনর পাশে হপতৃ্হৃদশয়র ভাবনার বপ্রূপ এখ্াশন রসঙকট িশয়শি। পহরণত্ জীবশন ঢপৌঁিশত্ হগশয় 
ত্রেেশবর সারলয ও আন্তহরকত্া কীভাশব রসঙশয়াজশনর গিীশত্ আবদ্ধ িয় ত্ারই এক বাস্তব হনদেষন হমহন। 
    ‘কাবুহলওয়ালা’ গশল্প হেশু হমহন মূল চহরি না িশলও ‘িুহট’ গশল্পর ফহটক এই গশল্পর ঢকন্দ্রীয় চহরি 
ঢত্া বশটই রবীন্দ্রদেষশনর গভীর রসঙকাে ঘশটশি এই চহরশির মিয হদশয়। এ গশল্পর ঢরসঙরণা পোর ত্ীর; 
ঢবাশটর জানালা হদশয় গ্রামীণ বালকশদর কাশের গুুঁহে গহেশয় হনশয় র্াওয়া ঢদশখ্ই গশল্পর ঢরসঙক্ষাপট 
ঢলখ্শকর মশন আশস। অন্তত্ ‘হিন্নপি’-এর হচহে ঢসই সাক্ষয বিন কশর। গ্রাশমর এক বালশকর েিশর 
হগশয় থাকশল কী সমসযা িশত্ পাশর ত্ার হনমষম হচি এুঁশকশিন এ গশল্প। ‘মানসী’ কাশবযর ‘বিূ’ কহবত্ায় 
রবীন্দ্রনাথ হলশখ্হিশলন- 

“িায় ঢর রাজিানী পার্াণকায়া! 
হবরাট মুহেত্শল  চাহপশি দৃঢ়বশল 
বযাকুল বাহলকাশর, নাহিশকা মায়া। 

ঢকাথা ঢস ঢখ্ালা মাে,  উদার পথ ঘাট- 
পাহখ্র গান কই বশনর িায়া।। 

... 
সবার মাশঝ আহম হফহর এশকলা। 
ঢকমন কশর কাশট সারাটা ঢবলা! 
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ইুঁশটর পশে ইুঁট  মাশঝ মানুর্-কীট- 
নাইশকা ভাশলাবাসা, নাইশকা ঢখ্লা।।” 

ত্শব ঢখ্লার মাশঝ হবপহে আর ভাশলাবাসায় আঘাত্ ফহটক গ্রাশমও ঢপশয়হিল। হমথযাবাদী ভাইশয়র হমথযা 
অহভশর্াশগ মাশয়র চশপটাঘাত্ ত্ার র্খ্ন-ত্খ্নই জুটত্- 

‘অথচ এই বয়শসই ঢেশির জনয হকহঞ্চ  অহত্হরক্ত কাত্রত্া মশন জন্মায়।’ 
মাশয়র অহভশর্াশগ-অনুশর্াশগ মামার সশগ পরম আনশন্দ কলকাত্ায় পাহে ঢদয় ফহটক। র্াবার সময় 
‘আনশন্দর ঔদার্ষবেত্’ ত্ার সর্শে রাখ্া হিপ, ঘুহে, লাটাই সব তু্শল ঢদয় ভাই মাখ্শনর িাশত্। 
কলকাত্ায় হগশয় ঢমািভগ িয় ত্ার, ঢেিিীন মামীর সংসাশর ত্ার অবিা িয় ‘রসঙভুিীন পশথর কুকুশরর 
মশত্া’। র্হদও হেশুসুলভ সারশলযই ফহটক চহরিশক অঙ্কন কশরশিন, ত্বু আরও এক গুরুত্বপূণষ হবর্য়শক 
সংরু্ক্ত কশর হদশয়হিশলন - ত্া বয়ঃসহন্ধক্ষশণর সমসযা। ত্ কালীন সমশয় র্হদও হবর্য়হট বহু আশলাহচত্ 
বা চহচষত্ িয়হন, ত্বুও রবীন্দ্রনাথ খু্ব সূক্ষ্মভাশব এ গশল্প হবর্য়হটর অবত্ারণা কশরশিন- 
    “ঢত্শরা ঢচাশো বিশরর ঢিশলর মশত্া পৃহথবীশত্ এমন বালাই আর নাই। ঢোভাও নাই, ঢকাশনা 
কাশজও লাশগ না... ত্ািার মুশখ্ আশিা আশিা কথাও নযাকাহম, পাকা কথাও জযাোহম এবং কথামািই 
রসঙগলভত্া। িো  কাপে ঢচাপশের পহরমাণ রক্ষা না কহরয়া ঢবমানান রূশপ বাহেয়া ওশে; ঢলাশক ঢসটাশক 
ত্ািার কুশ্রী স্পিষাবপ্রূপ জ্ঞান কশর... ত্রেেব এবং ঢর্ৌবশনর অশনক ঢদার্ মাপ করা র্ায়, হকন্তু এই 
সমশয় ঢকান বপ্াভাহবক অহনবার্ষ ত্রুহটও ঢর্ন অসিয ঢবাি িয়।” 
    রসঙাণিীন নগরজীবন এবং ঢেিিীন সংসাশরর হনশষ্পর্ণ ত্াশক ঢেশল হদশয়শি মৃতু্যর হদশক। গ্রাশম মা 
র্ত্ই োসন করুক ত্াশত্ হমশে হিল ঢেিও। হকন্তু মামীর কাশি ত্ার হবনু্দমািও হিল না। কারণ ঢত্শরা-
ঢচাশো বিশরর ‘পাোশগুঁশয় ঢিশল’হটশক ঢদশখ্ই ত্ার মশন ‘হবপ্লশবর সভবনা’ ঢদখ্া হগশয়হিল। অকারশণই 
ঢস অপরািী। বই িাহরশয় ঢফলার মশত্া গহিষত্ কাজ কশর ঢস ভশয় বাহে ঢিশেশি। অনুমান কশরই 
হনশয়হিল এশত্ ত্ার অত্যাচাশরর মািা বহুগুণ বােশব। গশল্পর অহন্তশম ফহটশকর ঢের্ উহক্ত- 

‘এখ্ন আমার িুহট িশয়শি মা, এখ্ন আহম বাহে র্াহচ্ছ।’ 
এই িুহটশক মৃতু্যর বযিনা হিশসশব হচহিত্ করা র্ায়। রসঙসগত্ িরশণ আশস রবীন্দ্রনাশথর জনহরসঙয়ত্ম 
নাটক ‘ডাকঘর’-এর রসঙসগ। ঢসখ্াশনও নাটয পহরণহত্শত্ অনুরূপ বযিনাই ঢদখ্া ঢগশি। হকন্তু ঢিাশটাগশল্পর 
আবশির সশগ রবীন্দ্রনাটশকর ত্েনাটশকর পাথষকয আশি অশনকখ্াহন। কারণ ত্েনাটক এক হবশের্ 
ভাবনা রসঙকাশের উশেশেয হনহমষত্ এবং রসঙথমাবহি চহরিগুহলশক ঢসভাশবই হনবষাচন ও সৃজন করা িয়। 
হকন্তু ঢিাশটাগশল্প ঢিাশটারসঙাশণর সািারণ সুখ্-দুঃশখ্র কথা সরলভাশব উপিাহপত্। সংশকত্ বা রসঙত্ীশকর 
বযবিার ঢসখ্াশন থাকশলও ঢসহটই গশল্পর ঢকন্দ্রহবনু্দ িশয় দাুঁোয় না। এ গশল্পর ফহটক, অমশলর মশত্া 
ত্ে হনভষর চহরি নয়, ঢস পোর ত্ীশরর িুশলামাখ্া বালক। র্ার আনন্দ মুক্ত রসঙকৃহত্র মাশঝ ঢখ্শল 
ঢবোশত্, পরশমর রসঙহত্ ত্ার আকাঙ্ক্ষা ঢনই। ত্াই নাটশকর ঢেশর্ অমশলর ‘ঘুম’ আর ফহটশকর ‘িুহট’ঢক 
হমহলশয় ঢদওয়া র্ায় না। 
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    এই সূশি আরও দুহট গশল্পর রসঙিান চহরশির নাম িরণ করা ঢর্শত্ পাশর, ‘অহত্হথ’ গশল্পর ত্ারাপদ 
এবং ‘বলাই’ গশল্পর নাম চহরি। পূশবষই উশেখ্ করা িশয়শি ঢর্ রবীন্দ্রনাথ ত্াুঁর সমগ্র সৃহষ্টর মাশঝ 
গানশকই সবষাশগ্র ঢরশখ্শিন। ঢসই ‘গাশনর সুশরর আসনখ্াহন’ হত্হন বাশর বাশরই পশথর িাশর 
ঢপশত্হিশলন। ‘এই ভুবশনর িাশট’ পহথশকর আনাশগানার কথা বার বার বশলশিন হনশজর গাশন। ঢকবল 
‘পূজা’ পর্ষাশয়র ‘পথ’ উপপর্ষাশয়ই নয়, সমগ্র গীত্হবত্ান জুশেই পথ চাওয়ার, পশথ চলার বা পশথর 
আহ্বান সংগীত্ ঝংকৃত্ িশয়শি। এমনই এক পহথক-জন ‘অহত্হথ’র ত্ারাপদ,- 
    “অজ্ঞাত্ বহিঃরসঙকৃহত্র ঢেিিীন বপ্ািীনত্ার জনয ত্ািার হচে অোন্ত িইয়া উহেত্... র্ািার গাশনই 
ত্ািাশক রসঙথম ঘর িইশত্ হববাহগ কহরয়া ঢদয়।” 
    অন্তশর ঢস সমূ্পণষভাশব হনহলষপ্ত ত্াই ‘বন্ধনমাশঝ মিানন্দময়’ মুহক্তর বপ্াদ ঢস পায়হন। এ গশল্পর 
রসঙসশগও পুনরায় ‘ডাকঘর’ নাটশকর কথা চশল আশস। নটরাশজর নৃশত্যর ত্াশলর মশত্াই ত্ার সকল 
বন্ধন ঘুশচ র্ায়। চারুেেীর পহরবাশরর সশগ রসঙায় দীঘষ দু-বির কাহটশয়ও ঢফশলহিল। হকন্তু নতু্ন বন্ধশনর 
আরও পাকাশপাক্ত আভাস র্খ্ন ঢস ঢপশয়শি, সব বন্ধন ও হনরাপো অবশিলা কশর এহগশয় ঢগশি। 
আকাশে নববর্ষার ঢমশঘর উদশয়র সশগ সশগ হবশ্বরসঙকৃহত্র িশন্দ হনশজশক হমহলশয় হনশয় ঘর ঢিশেশি 
ত্ারাপদ। পহথক ঢসই বালক রসঙকৃহত্র সশগ হমশল হমশে একাকার- 
    “চাকা ঘুহরশত্শি, র্ধ্জা উহেশত্শি, পৃহথবী কাুঁহপশত্শি, ঢমঘ উহেয়াশি, বাত্াস িুহটয়াশি, নদী 
বহিয়াশি, ঢনৌকা চহলয়াশি, গান উহেয়াশি।” 
    ত্ারাপদর জীবশন র্ধ্হনত্ িয় ঢসই গান- 

“চায় না ঢর্ জন হপিন-পাশন হফশর, 
বায় না ত্রী ঢকবল ত্ীশর ত্ীশর, 
তু্ফান ত্াশর ডাশক অকূল নীশর 

র্ার পরাশন লাশগ ঢত্ামার িাওয়া।” 
    ‘বলাই’ গশল্পর ঢকন্দ্রীয় চহরি বলাই, র্ার রসঙথম এবং রসঙিান পহরচয় রসঙকৃহত্শরসঙহমক ঢস। ১৩৩৫ 
বগাশব্দর ‘রসঙবাসী’ অগ্রিায়ণ সংখ্যায় রসঙকাে পায় গল্পহট। এসমশয়ই বাংলা সাহিশত্য হবভূহত্ভূর্শণর 
আত্মরসঙকাে - র্াুঁর রসঙকৃহত্রসঙীহত্ ত্াুঁর রহচত্ সাহিশত্যর অনযত্ম ত্রবহেষ্টয। রসঙসগত্ িরশণ আশস 
রবীন্দ্রনাশথর পরম বনু্ধ ত্থা হবজ্ঞানী জগদীেচন্দ্র বসুর কথাও- 
    “আমরা ঢর্রূপ আিার কহর, গািও ঢসইরূপ আিার কশর... গাশির ঢগাোয় জল না হদশল গাশির 
আিার বন্ধ িইয়া র্ায়, গাি মহরয়া র্ায়।” 
    অকাশল মাতৃ্িীন বলাই-এর সগী এই গািপালা। উহদ্ভন্ন অঙু্করগুহল ত্ার ‘অসমাপ্ত গল্প’। জীবশনর 
ইহত্বাচক গভীর হদকহটশক বলাই অনুসন্ধান কশর ঢফশর সবুশজর হদশক ত্াহকশয়- 
    “আহম থাকব, আহম বাুঁচব, আহম হচরপহথক, মৃতু্যর পর মৃতু্যর মিয হদশয় অন্তিীন রসঙাশণর 
হবকােত্ীশথষ র্ািা করব ঢরৌশি-বাদশল-হদশন-রাশি।” 
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    রবীন্দ্রগশল্প হেশু চহরি বাশর বাশরই রসঙত্ীশক-ইহগশত্ এক পহথশকর রূপ হনশয়শি - বত্ষমাশনর সংকট 
অহত্ক্রম কশর ‘আশলায় আশলাকময়’ ভহবর্যশত্র হদশক ত্াশদর র্ািা। ত্াই ঢত্া ‘বলাকা’র মুক্তক িশন্দ 
‘সবুশজর অহভর্ান’ কহবত্াশত্ও ঢবশজ উশেহিল মুহক্তর সুর- 

“আন ঢর ঢটশন বাুঁিা পশথর ঢেশর্। 
হববাহগ কর, অবাি রসঙাশণ 

পথ ঢকশট র্াই অজানাশদর ঢদশে।” 
ত্াই ঢর্ গাি অশনযর কাশি জগল, ত্া বলাইশয়র সগী। ত্াশদর বাুঁচবার ইশচ্ছ শুিু বলাইশয়র কাশনই 
র্ধ্হনত্ িশয়হিল। ঢস র্ধ্হন আর ঢকাথাও রসঙহত্র্ধ্হনত্ িয় না। ত্াই বলাই বুশঝ ঢগশি- 
    “কত্কগুশলা বযথা আশি র্া সমূ্পণষ ওর একলারই- ওর চাহরহদশকর ঢলাশকর মশিয ত্ার ঢকাশনা সাো 
ঢনই।” 
    ত্াই ঢত্া পশথর মাশঝ গহজশয় ওো হেমূল গাশির চারা ত্ার কাশি ‘হেশুর রসঙথম রসঙলাপটুকুর মশত্া’। 
হকন্তু ত্ারই ‘লক্ষ্মীিাো’ বােবােন্ত রূপ বলাইশয়র কাকার ঢচাশখ্ ঢেশকশি অসগত্। ত্াই বলাইশয়র 
অনুপহিহত্শত্ ঢসই গাি কাটা পশে। এই গািই বলাইশয়র রসঙহত্রূপ ত্ার কাকীর কাশি। আসশল 
বলাইশকও ঢত্া হেমূলগাশির মশত্া উ পাহটত্ কশর বপ্শদে ঢথশক হনশয় র্াওয়া িশচ্ছ হবশদশে। সন্তানিীনা 
কাকীর ঢবদনা আর বলাইশয়র রসঙকৃহত্ ঢরসঙম হমশে ঢগশি। 
    রবীন্দ্রনাশথর ঢবে হকিু ঢিাটগশল্প হেশু চহরি সহক্রয় ভূহমকা ঢনয়হন, হকন্তু পশরাশক্ষ কাহিহনর গহত্-
রসঙকৃহত্ হনমষাশণ হবশের্ সিায়ক িশয়শি। এশক্ষশি হবশের্ উশেখ্য ‘ঢখ্াকাবাবুর রসঙত্যাবত্ষন’ গল্পহট। কু্ষহিত্া 
পো গ্রাস কশরহিল অনুকূল বাবুর একমাি হেশুসন্তানশক, ঢর্ সময় হেশু ত্োবিাশনর দাহয়ত্ব হিল চাকর 
রাইচরশণর িাশত্। হমথযা অপবাশদ ত্াশক হফশর আসশত্ িয় ঢদশে। পশর হনশজর সন্তান ঢফলনাশক 
অনুকূলবাবুর সন্তান বশল তু্শল ঢদন ত্াশদর িাশত্; হমথযা চুহরর বদনামশক সশত্য পহরণত্ কশর হনশজই। 
সন্তান ঢেি ও সিানুভূহত্র ঢমৌহলক হনদেষন এ গল্প। ‘সম্পহে সমপষণ’ গশল্প ত্রেেশবর হনষু্ঠর পহরণহত্ 
ঢদহখ্শয়শিন ঢলখ্ক। অথষশলাভী বযহক্তর চরম পহরণহত্ ঘটল র্খ্ন সম্পহের সশগ হনশজর 
উেরাহিকারীশকও সমাহিি করশলন। ‘পুির্জ্ঞ’ গশল্পও হনশজর স্ত্রী ও পুশির সশগ অজাশন্তই আত্মাহভমানী 
বৃন্দাবন হনষু্ঠর বযবিার কশরহিল। 
    ‘হদহদ’ গশল্প েেী ও জয়শগাপাশলর দাম্পশত্য সংকট ত্রত্রী কশরহিল হেশু েযালক নীলমহণ। মূল ঘটনা 
নাবালক েযালশকর সম্পহে গ্রাস করা এবং ঢসই কাশজ স্ত্রী কতৃ্ষক বািারসঙাপ্ত িশয় স্ত্রীশক িত্যা করা। হেশু 
ঢর্মন সম্পশকষর ত্রনকটয হনমষাশণর সিায়ক ঢত্মনই হেশু পশরাশক্ষ বপ্ামী-স্ত্রীর হচরহবশচ্ছদ ঘহটশয়শি। অবেয 
হেশু এখ্াশন উপলক্ষয মাি, গশল্পর মূল ট্রাশজহড হনহিত্ হিল জয়শগাপাশলর ঢলাশভর মশিযই। ‘সবুজপি’ 
পশবষর রসঙথম ঢিাটগল্প ‘িালদারশগাষ্ঠী’ হনঃসগ বশনায়াহরর কাহিনী - হনঃসন্তান বশনায়াহরর হনঃসগত্াশক 
আরও বাহেশয় হদশয়হিল ভ্রাতু্ষু্পি িহরদাস। কারণ- 
    “এই ঢিশলহটর সূশি বংেীর ঘরই ঢর্ন হকরশণর কাশি ঢবহে আপন িইয়া উহেয়াশি। ত্ািার সমস্ত 
মন্ত্রণা আশলাচনা বংেীর সশগই ভাশলা কহরয়া জশম।” 
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    হনঃসন্তান হকরণশক এই হেশুই বপ্ামীর কাি ঢথশক ঢদবর বংেীর ঘশর ঢটশন হনশয় র্ায়। বাহিযক 
পহরহিহত্ ত্াশক এমন জায়গায় হনশয় র্ায় হেশু িহরদাশসর উইলও চুহর কশর বশস। সামন্তত্াহন্ত্রক ও 
িনত্াহন্ত্রক সমাশজর এক সহন্ধক্ষশণ বশনায়াহরর অবিান। এই অবিাশনর সংকটশক গভীর কশরশি 
ভাইশপা িহরদাস, র্ার ফশল ত্ার স্ত্রীও ঢভশবশি- 
    “ত্ািার বপ্ামীর হৃদয় কী কহেন। এই কহচ ঢিশলর উপশরও ঈর্ষা কহরশত্ ত্ািার মন ওশে।”  
    রবীন্দ্রগশল্প হেশু চহরি অঙ্কশন আরও একহট হবশের্ হদক আশি - বহুস্তরীয় মািা। এই চহরিগুহল 
এমন বহুশকৌহনক দৃহষ্টভহগশত্ অঙ্কন কশরন ত্াশত্ ঢবাশির মািানুর্ায়ী হবহভন্ন ভাশব িরা ঢদয় চহরিগুহল। 
স্রষ্টার হচরনবীন মশন বাজত্ ঢর্ বাণী-  

“বালয হদশয় ঢর্ জীবশনর 
আরভ িয় হদন 

বাশলয আবার ঢিাক-না ত্ািা সারা।” 
এই হবশ্বশক ঢত্া ‘হেশুর মত্ ঢিশস’ই িুুঁশত্ ঢচশয়হিশলন, িনযও িশয়হিশলন। ঢসই পরম রসঙাহপ্তর ঢদযাত্নাই 
‘গল্পগুচ্ছ’এর হেশু ও বালক চহরশি িরা পশেশি। 
সিায়ক গ্রন্থপহি 
০১। ঢচৌিুরী ভূশদব, ‘বাংলা সাহিশত্যর ঢিাটগল্প ও গল্পকার’, মডানষ বুক এশজহন্স, কলকাত্া, নতু্ন 
সংস্করণ, ২০০৩। 
০২। োকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (১ম-১৬ে খ্ি), পহিমবগ বাংলা অকাশদহম, কলকাত্া, 
সািষেত্বর্ষ সংস্করণ, ২০১১-২০১৬। 
০৩। মুশখ্াপািযায় অরুণকুমার, ‘কাশলর পুেহলকা’, ঢদ’জ, কলকাত্া, চতু্থষ সংস্করণ, ২০১০। 
০৪। মুশখ্াপািযায় ঢদবলীনা, ‘পহরশবে ভাবনা ও রসঙশয়াশগ রবীন্দ্রনাথ’, গাঙহচল, কলকাত্া, রসঙথম সংস্করণ, 
২০১২। 
০৫। ঢসন সুকুমার, বাগালা সাহিশত্যর ইহত্িাস (৪থষ খ্ি), আনন্দ, কলকাত্া, রসঙথম আনন্দ সংস্করণ, 
১৯৯৬। 
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রসঙাবহন্ধক-পহরহচহত্ 

 
অরূপকুমার চন্দ্র  

কাশটায়া, বিষমান, পহিমবগ, ভারত্  

 
সংহক্ষপ্তসার  

রবীন্দ্রনাথ কহবর কাবযজীবনশক কহবর রসঙাত্যহিক জীবন ঢথশক বপ্ত্ন্ত্রভাশব ঢদখ্শত্ চান। এিাোও কহব 
ত্াুঁর হনশজর জীবন অনয কাশরার দ্বারা রহচত্ ঢিাক ত্া পিন্দ কশরনহন, ত্ার কারণ ত্াশত্ নানারকম 
ত্থযগত্ অসগহত্ ও বণষনার হবনযাশস সংেয় রসঙকাে করার সভাবনা হিল। ত্াই হনশজই হত্হন ‘জীবনিৃহত্’ 
রচনার ত্াহগদ অনুভব কশরশিন। রবীন্দ্রনাশথর কাশি বযহক্তগত্ জীবন ও জীবশনর কালানুক্রহমক ইহত্িাস 
রসঙকাে করার মািযম ‘জীবনিৃহত্’ নয়, বরং কহব জীবশনর বণষনার আশলখ্য িশয় জীবন িৃহত্র  
আত্মরসঙকােই মুখ্য উশেেয। জীবনিৃহত্ রচনায় ত্থযসূশির হনমষাণকাশর্ষ রবীন্দ্রনাথ হকিু হচহের সািার্য 
হনশচ্ছন। হকন্তু এহট একহট হরশপাটষ নয়। এহটর সাহিত্যগত্ রচনাভগী আশি আবার ত্শথযর হবহনমষাণও 
আশি, আসশল কহবর মূল উশেেয অনুভূহত্র রসঙকাে। ‘জীবনিৃহত্’ঢত্ সবষাহিক গুরুত্ব ঢপশয়শি একজন 
কহবর কহব িশয় ওোর ইহত্িাস, জীবশনর সমস্ত ঘটনার অহবকল নকল করা নয়।  

সূচকেব্দ  
জীবনিৃহত্, কহবজীবনী, ত্থযলঘুত্া, আত্মরসঙকাে, অনুভূহত্   
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অরূপকুমার চন্দ্র  
রবীন্দ্রনাশথর রসঙথম মুহিত্ জীবন বৃোন্ত রসঙকাহেত্ িয় ১৩০২ বগাশব্দর শ্রাবণ সংখ্যায় ‘সখ্া ও সাথী’ 
পহিকায় অথষা  জীবন িৃহত্ রসঙকাশের রসঙায় ১৬ বির আশগ। অনুমান করা িয় ‘সখ্া ও সাথী’ পহিকার 
সম্পাদক শ্রী ভুবনশমািন রাশয়র সশগ ঢকাশনা এক হনভৃত্ সাক্ষা কাশর রবীন্দ্রনাথ হনশজর জীবনবৃোন্ত 
জাহনশয়হিশলন। ‘সখ্া ও সাথী’ পহিকায় জীবনবৃোন্ত রসঙকাহেত্ িবার পর পরবত্ষী সংখ্যায় (১৩০২, ভাি 
সংখ্যা) রহববাবুর পি হেশরানাশম হনশজর জীবন বৃোন্ত সম্পশকষ কহবর রসঙহত্হক্রয়া রসঙকাহেত্ িয়। এই 
রচনাহটশত্ কহব হনশজর নাশম রসঙকাহেত্ জীবনীর হকিু ভ্রম সংশোিন কশর ঢদন এবং জীবনী রসঙকাশের 
বযাপাশর হনশজর অনীচ্ছা রসঙকাে কশরন। রহববাবুর পি হেশরানাম ঢলখ্াহটশত্ রবীন্দ্রনাশথর জীবনী বৃোন্ত 
সম্পহকষত্ িারণাহট স্পষ্ট িশয় ওশে –  
    “আিুহনক কাশলর োস্ত্র অনুসাশর হপিদাশনর পহরবশত্ষ জীবনবৃোন্ত রচনা রসঙচহলত্ িইয়াশি; হকন্তু 
অনুরাগী বযহক্তগণ র্খ্ন ত্ািাশদর রসঙীহত্ভাজশনর জীবেোশত্ই উক্ত বনু্ধকৃত্য আশগ ভাশগ সাহরয়া রাহখ্শত্ 
ঢচষ্টা কশরন, ত্খ্ন সজীব সেরীশর ত্ািাশদর রসঙদে ঢসই অহন্তম সংস্কার গ্রিণ কহরশত্ সশঙ্কাচ ঢবাি িয়। 
ঢরসঙত্শলাশকর রসঙাপয ইিশলাশকই আদায় কহরশত্ বহসশল মশন িয় ফাুঁহক ঢদওয়া িইশত্শি। ফলত্ঃ এখ্নও 
আমার জীবন আমাহর িশস্ত আশি; আো কহর আরও হকিুকাল থাহকশব; র্খ্নই ইিার অহিকার ত্যাগ 
কহরব ত্খ্ন ঢসই পহরত্যক্ত জীবনশক লইয়া র্ািার িশমষ র্ািা বশল হত্হন ত্ািাই কহরশত্ পাশরন।” 
    এই রচনায় ঢবাঝা র্াশচ্ছ কহব জীবনী রচনায় ঢকানরূপ উ সাি রসঙকাে করশিন না উপরন্তু অনযশদর 
দ্বারা হলহখ্ত্ জীবনবৃোশন্তর সমাশলাচনা করশিন। এরপর রবীন্দ্রনাশথর জীবন সম্পহকষত্ িারণার হববত্ষন 
ঘশট। আর্াঢ় ১৩০৮ বগাশব্দ রবীন্দ্রনাথ কহব জীবনী ঢলশখ্ন। এহট হিল িযালান ঢটহনসন হলহখ্ত্ ত্াুঁর 
হপত্ার জীবনী – Alfred, Lord Tennyson : A Memior (1897) গ্রশন্থর সমাশলাচনা। রসঙবশন্ধর 
শুরুশত্ই কহব হলশখ্শিন –  
    রসঙাচীন কহবশদর জীবশনর হবসৃ্তত্ হববরণ খু্ুঁহজয়া পাওয়া র্ায় না। ত্খ্ন জীবনীর সখ্ ঢলাশকর হিল 
না। অশনক ভ্রমণকারী বশো বশো নদীর উ স খু্ুঁহজশত্ দুগষম িাশন হগয়াশি। বশো কাবয নদীর উ স 
খু্ুঁহজশত্ও ঢকৌতূ্িল িয়।  
    হকন্তু কহব কাবযনদীর উ স খু্ুঁশজ পানহন ঢটহনসশনর জীবনীশত্, ত্াই বশলশিন –  
    “হকন্তু কহব ঢকাথায়, কাবয ঢস্রাত্ ঢকান গুিা িইশত্ রসঙবাহিত্ িইশত্শি, ত্ািাশত্া খু্ুঁহজয়া পাওয়া 
ঢগশলা না। ইিা ঢটহনসশনর জীবন চহরত্ িইশত্ পাশর হকন্তু কহবর জীবনচহরত্ নশি।”  
    কহবর রসঙাত্যহিক জীবন ঢর্ কহব জীবশনর ঢথশক বপ্ত্ন্ত্র, একথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই জানাশচ্ছন – 
‘ত্ািার জীবনকাবয নশি’ (কহব জীবনী) এরপর জানাশচ্ছন –  
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    “ঢকান ক্ষণজন্মা বযহক্ত কাশবয এবং জীবশনর কশমষ উভয়ত্ই হনশজর রসঙহত্ভা হবকাে করশত্ পাশরন; 
কাবয এবং কমষ উভয়ত্ই ত্ািার এক রসঙহত্ভার ফল। ... দাশন্তর কাশবয দাশন্তর জীবন জহেত্ িইয়া 
আশি, উভয়শক একশি পাে কহরশল জীবন ও কাশবযর মর্ষাদা ঢবহে কহরয়া ঢদখ্া র্ায়। ঢটহনসশনর জীবন 
ঢসরূপ নশি। ত্ািা স  ঢলাশকর জীবন বশট  হকন্তু ত্ািা ঢকান অংশেই রসঙেস্ত বৃি  বা হবহচি ফলোলী 
নশি। ত্ািা ত্ািার কাশবযর সহিত্ সমান ওজন রাহখ্শত্ পাশর না।”  
    অথষা  রবীন্দ্রনাথ কহবর কাবয জীবনশক কহবর রসঙাত্যহিক জীবন ঢথশক বপ্ত্ন্ত্রভাশব ঢদখ্শত্ চান। 
আবার দাশন্তর জীবন ও কমষশক এক কশর ঢদখ্শত্ চান। হকন্তু দাশন্ত ও ঢটহনসশনর জীবন হভন্ন, ঢটহনসন 
বপ্ভাবত্ই কহব হকন্তু দাশন্তর জীবন রচনা কাশবযর সশগ অগাগী। ঢটহনসন মূলগত্ ভাশবই কহব বশল 
ঢটহনসশনর কহবজীবনই রবীন্দ্রনাশথর রসঙত্যাহেত্। এরসঙসশগ বলা ভাশলা বাল্মীহকর জীবন ঢর্ ইহত্িাস নয় 
ত্া ত্াুঁর কাবয ঢথশক উদূ্ভত্ ঢলাকমুশখ্ কহব িশয় ওোর হকংবদন্তী, ঢসকথাই রবীন্দ্রনাথ বলশত্ ঢচশয়শিন। 
রসঙাচীন কহবশদর জীবন বৃোন্ত সম্পশকষ কহব হনরাস নন হকন্তু ঢকৌতূ্িলী। ত্শব ঢটহনসশনর জীবন বৃোন্ত 
হলহখ্ত্ আকাশর থাকশলও ত্াশত্ ঢটহনসশনর কহব জীবশনর গুরুত্ব ঢনই বশল কহব দুঃহখ্ত্।  
    ১৩১১ বগাশব্দ িহরশমািন মুশখ্াপািযায় সম্পাহদত্ “বগভার্ার ঢলখ্ক” গ্রশন্থ সংকহলত্ রবীন্দ্রনাথ 
হলহখ্ত্ ‘আত্মকথায়’ কহব হলশখ্শিন – “আমার জীবন বৃোন্ত হলহখ্শত্ আহম অনুরুদ্ধ িইয়াহি।” – আমরা 
িশর হনহচ্ছ এই অনুশরািহট িহরশমািন মুশখ্াপািযায়ই কশরহিশলন। এই রসঙবশন্ধ কহব হলশখ্শিন – 
“আত্মজীবনী ঢলখ্ার হবশের্ ক্ষমত্া হবশের্ ঢলাশকরই থাশক, আমার ত্ািা নাই। না, থাহকশলও ক্ষহত্ নাই, 
কারণ আমার জীবশনর হবস্তাহরত্ বণষনায় কািারও ঢকাশনা লাভ ঢদহখ্ না। ঢসইজনয এই িশল আমার 
জীবন বৃোন্ত িইশত্ বৃোন্তটা বাদ হদলাম।”(সংশক্ষহপত্) 
    রবীন্দ্রনাশথর মৃতু্যর পশর এই রসঙবন্ধহট ‘আত্মপহরচয়’ নামক রসঙবন্ধ সংকলশন িান ঢপশয়শি। এই 
রসঙবশন্ধ কহব হনশজর সুদীঘষকাশলর কহবত্া ঢলখ্ার িারার হববরণ হদশয়শিন অথষা  কহবজীবনই কহবর মুখ্য 
উপজীবয। ত্াই জীবন বৃোন্ত ঢথশক বৃোন্তটা বাদ হদশচ্ছন। কহবর কহবত্া রচনার মুখ্য ঢরসঙরণা হিশসশব 
জীবন ঢদবত্ার কথা বশলশিন হকন্তু রসঙাত্যহিক জীবন সম্পশকষ হকিু বশলনহন। এ রসঙসশগ জীবনী ঢলখ্ার 
কারণ হিশসশব ঢকাশনা বযহক্তর অনুশরাশির রসঙসগহট কহব বারবার বলশত্ ঢচশয়শিন। এই রসঙসশগ বলা 
ভাশলা ‘ঢিশলশবলা’-র ভূহমকাশত্ই কহব ঢগাুঁসাইজীর অনুশরাশির কথা জাহনশয়শিন।  
    এিাোও কহব ত্াুঁর হনশজর জীবন অনয কাশরার দ্বারা রহচত্ ঢিাক ত্া পিন্দ কশরনহন, ত্ার কারণ 
ত্াশত্ নানারকম ত্থযগত্ অসগহত্ ও বণষনার হবনযাশস সংেয় রসঙকাে করার সভাবনা হিল। ত্াই হনশজই 
হত্হন ‘জীবনিৃহত্’ রচনার ত্াহগদ অনুভব কশরশিন। ‘ঢবগলী’ পহিকার সিশর্াগী সম্পাদক পহেনীকুমার 
হনশয়াগীশক ২৮ ঢম (ভাি, ১৩১৭ বগাব্দ) একহট হচহেশত্ সংশক্ষশপ হনশজর ঘটনাবহুল জীবন বৃোন্ত 
হলশখ্হিশলন (পরবত্ষীকাশল এই ‘আত্মপহরচয়’ গ্রশন্থর পহরহেষ্ট অংশে সংশর্াহজত্ িয়)। কহব এখ্াশনও 
ঘটনাবহুল জীবন বৃোন্ত রচনার রসঙহত্ হবরহক্তর সুশর বশলশিন – ‘আমার জীবশনর ঘটনা হবশের্ হকিু নাই 
এবং আমার জীবন চহরি হলহপবদ্ধ করার ঢর্াগয নশি।’ 
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    এই রচনায় কহব হনশজর জন্ম ত্াহরখ্, ১৭ বির বয়শস হবলাত্ র্ািা, ২৩ বির বয়শস মৃণাহলনী 
ঢদবীর সশগ হববাি, বালযকাশল মাত্ার মৃতু্য; স্ত্রীর মৃতু্য, হপত্ার সশগ হত্নমাস ডালশিৌহস পািাশে ভ্রমণ 
রসঙভৃহত্ ঘটনার বণষনা হদশয়শিন। একইসশগ ত্থযবহুল কহবর কাবয রচনার ইহত্িাসহট জাহনশয়শিন। 
‘সন্ধযাসগীত্’, ‘রসঙভাত্সগীত্’, ‘রসঙকৃহত্র রসঙহত্শোি’, ‘িহব ও গান’, ‘কহে ও ঢকামল’, ‘মানসী’, ‘ঢসানার 
ত্রী’ ইত্যাহদ কাবয ঢলখ্ার রসঙসগ সংশক্ষশপ জাহনশয়শিন। অবশেশর্ সন-ত্াহরশখ্র হিশসব সম্পশকষ কহবর 
উদাসীনত্ার কথাও উশেখ্ কশরশিন –  
    “আমার জীবন ও রচনার ইহত্িাস সংশক্ষশপ উপশর হলহখ্য়া হদলাম। সন ত্াহরশখ্র ঢকাশনা িার িাহর 
না।” 
     অথষা  রবীন্দ্রনাশথর কাশি বযহক্তগত্ জীবন ও জীবশনর কালানুক্রহমক ইহত্িাস রসঙকাে করার মািযম 
‘জীবনিৃহত্’ নয়, বরং কহব জীবশনর বণষনার আশলখ্য িশয় জীবন িৃহত্র  আত্মরসঙকােই মুখ্য উশেেয। 
ত্াই জীবন িৃহত্র সূচনা অংশে কহব হলশখ্শিন –  
    “এই িৃহত্র মশিয এমন হকিুই নাই র্ািা, হচরিরণীয় কহরয়া রাহখ্বার ঢর্াগয। হকন্তু হবর্শয়র 
মর্ষাদার উপশরই ঢর্ সাহিশত্যর হনভষর ত্ািা নশি, র্ািা ভাশলা কহরয়া অনুভব কহরয়াহি ত্ািা অনুভবগময 
কহরয়া তু্হলশত্ পাহরশলই মানুশর্র কাশি ত্ার আদর আশি। হনশজর িৃহত্র মশিয র্ািা হচিরূশপ ফুহটয়া 
উহেয়াশি ত্ািাশক কথার মশিয ফুটাইশত্ পাহরশলই ত্ািা সাহিশত্য িান পাবার ঢর্াগয।” (সূচনা অংে, 
জীবনিৃহত্) 
    জীবনিৃহত্র রসঙথশমই ‘হেক্ষারভ’ অিযাশয় রসঙথম গুরু মিােশয়র কাশি পো শুরু কশরন একই সশগ 
হত্নহট বালক, হকন্তু ঢস রসঙসশগ কহবর হবশের্ হকিুই মশন ঢনই বরং রসঙথম িন্দ হমহলশয় কহবত্া পোর 
কথা জাহনশয়শিন – ‘জল পশর পাত্া নশে’ – কহবত্ার কথা। এ রসঙসশগ কহব হলশখ্শিন আমার জীবশন 
এইশটই আহদ কহবর রসঙথম কহবত্া। কহবর এই ত্থয রসঙোন্তকুমার পাল ‘রহবজীবনী’ ঢত্ ভ্রান্ত বশল রসঙমাণ 
করশলও কহবর কহব জীবন হনমষাশণ সূচনা হিশসশব এই কহবত্ার িিগুহল সত্য ত্াই হত্হন জানাশচ্ছন – 
‘ঢসহদশনর আনন্দ আজও র্খ্ন মশন পশে ত্খ্ন বুহঝশত্ পাহর, কহবত্ার মশিয হমল হজহনসটা এত্ 
রসঙশয়াজনীয় ঢকন।’ হেশুকাশল রবীন্দ্রনাথ হবদযালশয় র্াওয়ার জশনয খু্ব আগ্রিী হিশলন ত্খ্ন হেক্ষক 
মিােয় বশলহিশলন – ‘এখ্ন ইসু্কশল র্াওয়ার জনয ঢর্মন কাুঁহদশত্ি, না র্াইবার জনয ইিার ঢচশয় অশনক 
ঢবহে কাুঁহদশত্ িইশব।’ এই কথাহট কহবর জীবশন অক্ষশর অক্ষশর সত্যই িশয়হিল। ‘ঘর ও বাহির’ 
অিযাশয় ঢিাটশবলাকার চাকর েযাশমর কাশি কীভাশব জীবন কাটাশত্ন এবং জানলার িাশর থাকা রসঙকাি  
চীনা বটগাশির হদশক ত্াহকশয় ঢথশক ও পুকুশরর হদশক ত্াহকশয় ঢথশক হদন কাটত্, ত্া জানাশচ্ছন। 
ঢসইসশগ আবার আত্ার বীজ মাহটশত্ পুুঁশত্ ত্াশত্ ঢরাজ জল ঢদওয়া এবং ক্রমে আত্া গাি ঢকন বাে 
িশচ্ছ না ত্া ঢদখ্ার উ সাি রসঙকাে কশরশিন। আর হেশুকাশল কলকাত্ার টাইম কশলর জশল সুশর্াগ 
ঢপশল র্ত্ খু্হে োন করার কথা জানাশচ্ছন। ত্াশত্ ঢর্ মশনর আনশন্দর সীমা থাকত্ না ঢসকথা স্পষ্ট।  
    ‘ভৃত্যরাজক ত্ন্ত্র’ অিযাশয় ভৃত্যশদর চহরি হবশের্ণ ও ত্াশদর বযবিাশরর হববরণ হদশয়শিন। ‘নমষাল 
সু্কল’ অিযাশয় এই সু্কশল পোর সময় মিুসূদন বাচস্পহত্র বাংলার বা সহরক পরীক্ষা ঢদওয়া সকল 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৩ য়  ব র্ষ ,  ১ ম  সং খ্যা ।  ১ ৫ ই  আ র্া ঢ়  ১ ৪ ২ ৪ ,  ৩ ০ ঢে  জু ন  ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা  53 
 

ঢিশলশদর ঢথশক বাংলায় ঢবহে নম্বর পাওয়ার কথা জাহনশয়শিন। হকন্তু এই নম্বর পাওয়ার ঢক্ষশি হেক্ষক 
পক্ষপাত্মূলক আচরণ কশর ঢবহে নম্বর ঢদন ঢসকথাও জানাশচ্ছন এবং হদ্বত্ীয়বার কহবর পরীক্ষা িয় 
এবাশরও হত্হন সবষাহিক নম্বর পান। ত্শব এই ইহত্িাস কহবর জীবশনর হনিক ঘটনা মাি, এশত্ কহব 
জীবশনর ঢত্মন গুরুত্বপূণষ হদক ফুশট ওশে না। ‘কহবত্া রচনারভ’ অিযাশয় রসঙথম কহবত্া সম্পশকষ 
রবীন্দ্রনাশথর িারণা গশে ওোর কথা জানান। কহবর ভার্ায় –  
    “ঢকাশনা একহট কমষচারীর কৃপায় একহট নীল কাগশজর খ্াত্া ঢজাগাে কহরলাম। ত্ািাশত্ বপ্িশস্ত 
ঢপহন্সল হদয়া কত্গুশলা অসমান লাইন কাহটয়া বে বে কাুঁচা অক্ষশর পদয হলহখ্শত্ শুরু কহরয়া হদলাম...  
    িহরণহেশুর নূত্ন হেং বাহির িইবার সময় ঢর্মন ঢর্খ্াশন ঢসখ্াশন গুশত্া মাহরয়া ঢবোয়, নূত্ন 
কাশবযাদম লইয়া আহম ঢসরকম উ পাত্ আরভ কহরলাম।” 
    ‘নানা হবদযাচচষা’ অিযাশয় রামায়ণ, মিাভারত্ ও নানান সু্কলপােয বই এর কথা বশলন। এর পর 
গায়িী মন্ত্র জপ কশর কহবর রসঙথম আনন্দ িয় ত্া বণষনা কশরন এবং ‘বাহিশর র্ািা’ অিযাশয় রসঙথম 
বাংলাশদশের পাো-গাুঁ ভাশলা কশর ঢদখ্ার সুশর্াগ পান ত্া জানান। এিাো ‘কাবযরচনা চচষা’ অিযাশয় 
রসঙথম কহবত্া রচনা কশরন –  

“মীনগণ িীন িশয় হিল সশরাবশর, 
এখ্ন ত্ািারা সুশখ্ জলক্রীো কশর।” 

    কহবর কহবত্া পোর রসঙথম অনুশরসঙরণা হিশসশব ঢজযাহত্ দাদার কথা, এিাো হপতৃ্শদশবর কথা 
জানাশচ্ছন, রসঙথম োহন্তহনশকত্ন ও হিমালয় র্ািার সূি িশর। একই সশগ কহবত্া রচনায় হবিারীলাল 
চক্রবত্ষী ও বহঙ্কমচশন্দ্রর অনুশরসঙরনার কথাও কৃত্জ্ঞ হচশে িরণ কশরশিন। একইসশগ কাহলদাস ও 
বাল্মীহকর কহবত্ায় রসঙথম কহবমশনর হনমষাশণর কথা জানাশচ্ছন। আর মিাভারশত্র গল্প কথা ঢোনার 
রসঙসগও হত্হন তু্শল িশরশিন। ‘ভানুহসংি’ িেনাশম কহবত্া রচনার কথাও উশে এশসশি। ঢজযাহত্হরন্দ্রনাথ 
োকুশরর ‘ভারত্ী’ পহিকার রসঙকাে এবং ‘ভারত্ী’ পহিকায় সাহিত্য সািনার হবর্য়হট স্পষ্ট ভাশব তু্শল 
িশরশিন রবীন্দ্রনাথ। ‘বাল্মীহক রসঙহত্ভা’ অিযাশয় ‘মায়ার ঢখ্লা’ গীহত্নাটয এবং ‘বাল্মীহক রসঙহত্ভা’ ও 
‘কালমৃগয়া’ নামক নাটকগুহলর কথা উশেখ্ কশরশিন এবং রসঙসগত্ আইহরে ঢমশলাহডর সুশরর দ্বারা 
রসঙভাহবত্ িবার কথাও হলশখ্শিন। ‘সন্ধযাসগীত্’ অিযাশয় কহবহৃদয় কীভাশব সন্ধযা বা অন্ধকাশর আচ্ছন্ন 
হিল ত্া জানাশচ্ছন এবং একইসশগ জানাশচ্ছন ‘রসঙভাত্ সগীত্’ অিযাশয় হনশজর জীবশনর ঢসই রসঙথম 
রসঙভাশত্র সূর্ষ বা মশনর সকল রুদ্ধ দ্বার খু্শল হদশয় মুহক্তর রসঙথম বপ্াদ এশন হদশয়হিল। এই অিযাশয় 
কহবর কহব মশনর জশন্মর কাহিহন বণষনা কশরশিন এবং হনঝষশরর বপ্নপ্ভগ িবার কথা তু্শল িশরশিন। 
কহবর বণষনায় –  
    “সদর িীশটর রাস্তাটা ঢর্খ্াশন হগয়া ঢের্ িইয়াশি ঢসইখ্াশন ঢবাি কহর হফ্র সু্কশলর বাগাশনর গাি 
ঢদখ্া র্ায়। একহদন সকাশল বারান্দায় দাুঁোইয়া আহম ঢসইহদশক চাহিলাম। ত্খ্ন ঢসই গািগুহলর পেশবর 
আোল িইশত্ সূশর্ষাদয় িইশত্হিল, চাহিয়া থাহকশত্ থাহকশত্ িো  এক মুিূশত্ষর মশিয আমার ঢচাশখ্র 
উপর িইশত্ ঢর্ন একটা পদষা সহরয়া ঢগল। ঢদহখ্লাম একটা অপরূপ মহিমায় হবশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, 
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আনশন্দ এবং ঢসৌন্দশর্ষ সবষিই ত্রহগত্। আমার হৃদশয়র স্তশর স্তশর ঢর্ একটা হবর্াশদর আচ্ছাদন হিল 
ত্ািা এক হনশমশর্ই ঢভদ কহরয়া আমার সমস্ত হভত্রটাশত্ হবশশ্বর আশলাক এশকবাশর হবচু্ছহরত্ িইয়া 
পহেল। ঢসই হদনই ‘হনঝষশরর বপ্নপ্ভগ’ কহবত্াহট হনঝষশরর মশত্াই ঢর্ন উ সাহরত্ িইয়া বহিয়া চহলল। 
ঢলখ্া ঢের্ িইয়া ঢগশলা, হকন্তু জগশত্র ঢসই আনন্দ রূশপর উপর ত্খ্নও র্বহনকা পহেয়া ঢগল না।” 
    এই সময় হত্হন হলশখ্শিন –  

“হৃদয় আহজ ঢমার ঢকমশন ঢগল খু্হল 
জগত্ আহস ঢসথা কহরশি ঢকালাকুহল।” 

    এটাই রবীন্দ্রনাশথর কহবমশনর হনমষাশণর িৃহত্, এটা হনিক জীবশনর ইহত্িাস মাি নয়, এটা এক 
অহনবষচনীয় অনুভূহত্র কথা র্া রসঙহত্হট কহবর সোর মূল কথা। ‘রসঙভাত্সগীত্’-এর পশর ‘িহব ও গান’ 
সম্পশকষ কহবর মত্ামত্ জাহনশয়শিন এবং সীমার সশগ অসীশমর হমলশনর  ত্েকথার রসঙসগ আনশিন, 
হলখ্শিন – “ত্রবরাগয সািশন মুহক্ত ঢস আমার নয়।” 
    জীবনিৃহত্র অনযত্ম এক গুরুত্বপূণষ অিযায় িল ‘মৃতু্যশোক’ অিযায়। মাি ১৩ বির বয়শস 
রবীন্দ্রনাশথর মা-এর মৃতু্য িয়। ত্খ্ন হনত্ান্তই ঢিাট বশল মৃতু্যশক গভীরভাশব উপলহদ্ধ করশত্ পাশরনহন। 
ত্খ্ন বাহের কহনষ্ঠা বিূ ঢজযাহত্হরন্দ্রনাথ োকুশরর স্ত্রী কাদম্বরী ঢদবীই মাতৃ্িীন রবীন্দ্রনাশথর রসঙথম আশ্রয় 
িশয় উশেহিল। হকন্তু এই কাদম্বরী ঢদবী র্খ্ন চশল ঢগশলন ত্খ্ন রবীন্দ্রনাশথর বয়স ২৪ বির এবং 
ত্খ্ন হত্হন মৃতু্যশক উপলহদ্ধ করশলন সত্য রূশপ, ত্াই হলশখ্শিন –  
    “আমার চহব্বে বির বয়শসর সময় মৃতু্যর সশগ ঢর্ পহরচয় িইল ত্ািা িায়ী পহরচয়। ত্ািা ত্ািার 
পরবত্ষী রসঙশত্যক হবশচ্ছদ ঢোশকর সশগ হমহলয়া অশ্রুর মালা দীঘষ কহরয়া গাুঁহথয়া চহলয়াশি।” 
    এই ঢোকই রবীন্দ্রনাশথর জীবশনর িায়ী ঢোক এবং ঢোক ঢথশক জগত্ ও জীবশনর সমস্ত হকিু 
হনহলষপ্তভাশব হত্হন ঢদখ্শত্ হেশখ্হিশলন। ফশল কহবজীবশনর রসঙথম সূচনা িয় এই সময় ঢথশকই। ‘কহে ও 
ঢকামল’ অিযাশয়র পর জীবনিৃহত্ আর এশগায়হন অথষা  ‘জীবনিৃহত্’ কহবজীবশনর রসঙথম ২৫ বিশরর 
জীবশনর ইহত্িাস। ‘জীবনিৃহত্’র সূচনায় হত্হন হলশখ্হিশলন – 
    “িৃহত্র পশট জীবশনর িহব ঢক আুঁহকয়া র্ায় জাহন না। হকন্তু ঢর্ই আুঁকুক ঢস িহবই আুঁশক। বস্তুত্, 
ত্ািার কাজই িহব আুঁকা, ইহত্িাস ঢলখ্া নয়।” 
    ‘কহে ও ঢকামল’ অিযাশয় কহব হলশখ্শিন –  
    “এখ্ন িইশত্ জীবশনর র্ািা ক্রমেই ডাঙারপথ বাহিয়া ঢলাকালশয়র হভত্র হদয়া ঢর্ সমস্ত ভাশলামন্দ 
সুখ্দুঃশখ্র বনু্ধরত্ার মশিয-হগশয় উেীণষ িইশব, ত্ািাশক ঢকবলমাি িহবর মশত্া কহরয়া িালকা কহরয়া 
ঢদখ্া আর চশল না।” 
    এই বশল কহব পােশকর কাি ঢথশক হবদায় হনশত্ চাইশলন। িয়ত্ এই জীবশনর িৃহত্ আর জীবনীর 
দ্বারা রসঙকাে করা র্াশব না। এবার ত্া রসঙকাহেত্ িশব কহবর কহবত্া ও নানান সাহিত্যকশমষর মিয হদশয়ই। 
এখ্াশনই কহবর র্ািা শুরু এবং জীবনী ঢলখ্শকর িুহট। 
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    আত্মজীবনী রচনার ঢক্ষশি রবীন্দ্রনাশথর মুখ্য উপজীবয হবর্য় বযহক্তগত্ সো বাদ হদশয় কহবজীবন বা 
হনিক ডাশয়হরশত্  কহব ঢগাহকষ রহচত্ ত্লস্তশয়র জীবনীর সমাশলাচনা কশরন। জানান, ঢর্ সশত্যর গুশণ 
ত্লস্তয় মি  ঢসই সত্য ত্াুঁর জীবনীশত্ ঢনই। ত্াই ত্লস্তশয়র জীবনী রচনায় ঢগাহকষ কত্টা হনশমষাি ত্া 
হনশয় সংেয় রসঙকাে কশরশিন। রবীন্দ্রনাশথর জীবেোয় রসঙকাহেত্ রবীন্দ্রজীবনীর অনযত্ম রসঙভাত্কুমার 
মুশখ্াপািযাশয়র পূণষাগ জীবনহট কহবর রসশভাগয মশন িয়হন ত্থযমূলকত্ার জনয। আবার টমসন রহচত্ 
রবীন্দ্রনাশথর জীবনীহট কহবর হবশবচনায় সহেক হিল না।  
    কাননহবিারী মুশখ্াপািযায় ত্াুঁর দুহট খ্শি হবভক্ত ‘মানুর্ রবীন্দ্রনাথ’ (রসঙথম রসঙকাে জানুয়াহর ১৯৩৯) 
বইশত্ ত্থযহনভষর পূণষাগ রবীন্দ্রজীবনী বা রবীন্দ্র সাহিত্য হবশের্ণ এই দুশয়র ঢকাশনা পশথই না হগশয় 
িৃহত্চারশণর সুশর জীবনশক ঢদখ্শত্ চান। কাননহবিারী ত্াুঁর গ্রশন্থর হদ্বত্ীয় সংস্করশণর ভূহমকায় (এহরসঙল 
১৯৩৬) কহবর সশগ সাক্ষা কাশরর একহট হববৃহত্ হদশয়শিন। কাননহবিারী রবীন্দ্রনাথশক বশলহিশলন –  
    “আিশর্ষর কথা এই ঢর্, আজও আপনার একটা সত্যকার জীবনী বার িল না, হত্হন িাসশত্ িাসশত্ 
জবাব হদশলন র্ারা আমার কথা হলখ্শত্ পারত্, র্ারা আমাশক ঢিশলশবলা ঢথশক জানত্, ত্ারা সবাই ঢের্ 
িশয় ঢগশি। আহম ঢর্ বে ঢবহেহদন ঢবুঁশচ আহি। আর ঢদখ্ এর আরও একহট হদক আশি। আহম 
নানাহদশক কাজ কশরহি। আমার বীণায় এত্ হবহচি ত্ার ঢর্ আমার মশত্া আর একজন িাো অপশরর 
পশক্ষ আমার জীবনী ঢলখ্া কহেন।” 
    হকন্তু আির্ষজনকভাশব বইশয়র হদ্বত্ীয় সংস্করশণ এই বক্তবয অনুপহিত্। কহব র্হদ একথা সহত্যই 
বশল থাশকন ত্শব একথা রসঙমাণ করা খু্ব ঢবহে কহেন িশব না, ঢর্ জীবনিৃহত্ কহবর আত্মজীবনী নয়। 
আশগই বশলহি ঢর্ ‘জীবনিৃহত্’ রবীন্দ্রনাশথর রসঙথম ২৫ বিশরর জীবশনর িৃহত্কথা। ঢসই হিসাশব এহট 
অসমূ্পণষ। আত্মজীবনী ঢলখ্ার রসঙথম েত্ষ র্হদ িয় সত্যকথন ত্ািশল ঢসখ্াশন রবীন্দ্রনাথ সবসময় সত্য 
কথা জানানহন। পরবত্ষীকাশল রসঙোন্ত কুমার পাশলর ‘রহবজীবনী’ পেশল ত্া ঢবাঝা র্ায়। আমরা 
রবীন্দ্রনাশথর হবরুশদ্ধ ত্থযশগাপশনর অহভশর্াগ আনশত্ই পাহর ত্শব রবীন্দ্রনাথ রসঙথশমই বপ্ীকার কশরশিন 
ঢর্ –  
    “র্ািা হকিু ঘহটয়াশি ত্ািার অহবকল নকল রাহখ্বার জনয ঢস তু্হল িাশত্ বহসয়া নাই। ঢস আপনার 
অহভরুহচ অনুসাশর কত্ হক বাদ ঢদয়, কত্ হক রাশখ্। কত্ বশোশক ঢিাট কশর, ঢিাটশক বে কহরয়া 
ঢত্াশল। বস্তুত্ ত্ািার কাজই িহব আুঁকা, ইহত্িাস ঢলখ্া নয়।” 
    জীবনিৃহত্ রচনায় ত্থযসূশির হনমষাণকাশর্ষ রবীন্দ্রনাথ হকিু হচহের সািার্য হনশচ্ছন। হকন্তু এহট একহট 
হরশপাটষ নয়। এহটর সাহিত্যগত্ রচনাভগী আশি আবার ত্শথযর হবহনমষাণও আশি, আসশল কহবর মূল 
উশেেয অনুভূহত্র রসঙকাে। ‘জীবনিৃহত্’ঢত্ সবষাহিক গুরুত্ব ঢপশয়শি একজন কহবর কহব িশয় ওোর 
ইহত্িাস, জীবশনর সমস্ত ঘটনার অহবকল নকল করা নয়। আর আরও একটা কথা বলা ভাশলা ঢর্ 
রবীন্দ্রনাথ একবারও উশেখ্ করশিন না ঢর্ হত্হন োকুর পহরবাশরর অথষা  বাংলার অনযত্ম হবখ্যাত্ এক 
পহরবাশরর সন্তান বা হপত্ার বা দাদুর নাম, র্ে, খ্যাহত্ ইত্যাহদ। হত্হন বরং রসঙভাত্কুমাশরর আত্মজীবনশক 
নাকচ করশিন হরসঙন্স দ্বারকানাশথর ঢপৌশির জীবনী বশল। ত্াই ‘জীবনিৃহত্’র রচনারীহত্ ও রসঙকাে একহট 
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সাথষক আত্মজীবনী রূশপ িয়হন। এহট রবীন্দ্রনাশথর কহবজীবনী এবং হনহদষষ্ট একটা সময় পর্ষন্ত জীবশনর 
হকিু টুকশরা িৃহত্কথার সমহষ্ট; ঢসই হিশসশব এহট একহট Autobiography  নয়, ত্াই ‘জীবনিৃহত্’ঢক 
রবীন্দ্রনাশথর আংহেক কহবজীবনী বলাই ঢশ্রয়।  
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হবশ্বভারত্ী ৬ আচার্ষ জগদীেচন্দ্র বসু ঢরাড। কলকাত্া ১৭। শ্রী অশোক মুশখ্াপািযায়। মুিণ।  
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বসু ঢরাড। কলকাত্া ১৭। শ্রী সুনীল কুমার সরকার। মুিণ। 
৪। ঢজায়ারদার ঢদবদাস, রচনাসমগ্র ১, নশভম্বর ১৯১৯, ঢটশগার হরসাচষ ইহন্সহটউট, রবীন্দ্রচচষা ভবন 
কলকাত্া-২৬, অয়শনন্দ্রনাথ বসু, মুিণ।  
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ত্রিমাহসক, মুিণ।  
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বাউল: উ স সন্ধান ও দেষনত্ে অশন্বর্ণ 
 

রসঙাবহন্ধক-পহরহচহত্ 

 
জহিরুল রািমান মিল  

সিহেক্ষক, আউলডাঙা অমূলযিন রায় হবদযাপীে উে হবদযালয় (এইচ.এস) 
বনগাুঁ, উের চহব্বে পরগণা, পহিমবগ  

 
সারসংশক্ষপ 

বাউল গান বাঙাহলর জাত্ীয় ঐহত্িয। গানগুহলর সশগ হমশে আশি বাঙাহলর হৃদশয়র সুর। বাউল গাশনর 
গায়ক, বাউলশদর জীবনদেষন এশকবাশর আলাদা। এুঁরা জাত্পাত্িীন সমাজবযবিার পক্ষপাত্ী। এুঁশদর 
দেষনও আলাদা। ঢসই ঢগাপন দেষশনর সন্ধাশন বাউল গানগুহলশক হবশের্ণ করা িশয়শি। বাউলশদর 
উ স, দেষন নতু্ন আহগশক হবশেহর্ত্ িশয়শি এই রসঙবশন্ধ।  

 
সূচক েব্দ 

বাউল, দেষনত্ে, পরমত্ত্ব, আত্মত্ে, সািনত্ে, ত্রবষ্ণবসম্প্রদায়, সুহফবাদ, লালন, রবীন্দ্রনাথ,  
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বাউল: উ স সন্ধান ও দেষনত্ে অশন্বর্ণ 

জহিরুল রািমান মিল  
আিুহনক রসঙরু্হক্তহনভষর বযস্তত্ার রু্শগ মাহটর কািাকাহি সংগীশত্র চাহিদা বত্ষমান রসঙজশন্মর কাশি 
অশনকটাই ম্লান। ত্ারা আনন্দ ঢখ্াুঁশজ রশকর গান, আড্ডা, ঢফসবুক, টুযইটাশর। হকন্তু একটু ঢখ্য়াল 
করশলই ঢদখ্া র্াশব, বাউল সংগীত্ বা বাউল হেল্পীশদর চাহিদার ঢকাশনা খ্ামহত্ বত্ষমান সমাশজ লক্ষ 
করা র্ায় না। বাউলশদর উপহিহত্ আমাশদর মশন হসক্ত মাহটর গশন্ধর মশত্া স্পেষ দান কশর হবহভন্ন 
জায়গায় বাউল ঢমলা, ঢট্রশন, বাশস একত্ারা িাশত্ বাউল এর আনাশগানা, নববশর্ষর বাংলা কযাশলিাশর 
বাউল-এর িহব ঘটনাগুহল রসঙমাণ কশর বাউলশদর অহস্তত্ব সমাজমানশস ঢবে দাপশটর সশগই হবরাজমান। 
ত্শব অহিকাংে মানুর্ বাউলশদর গানশক অনযানয গান ঢোনার মশত্াই শুনশত্ থাশকন। ত্াুঁশদর কাশি এই 
গাশনর মূলগত্ ত্া পর্ষ এশকবাশরই অজানা। এই অজানাশক সগী কশরই একটা শ্রুহত্মিুর বাউল গাশনর 
ঢদালাহয়ত্ সুশরর স্পন্দন মানুর্শক একহট আিযাহত্মক জগশত্ হনশয় র্ায়। গানগুহলর এমনই মািাত্ময। 
ভাহটয়াহল, ভাওয়াইয়া, জাহর, সাহর রসঙভৃহত্ ঢলাকসগীশত্র মশত্া বাউলও ঢলাকসগীশত্র ত্াহলকায় 
জনহরসঙয়ত্ার হবচাশর েীর্ষ িাশন আশি। এহট জাত্ীয় ঢথশক আন্তজষাহত্ক স্তশর রসঙহত্পন্ন িশয়শি। বাইশরর 
ঢদেগুহলশত্ বাংলা ঢলাকসংসৃ্কহত্র রসঙত্ীক িশয় উশেশি বাউল সংগীত্গুহল। 
   বাউল ঢর্মন একহট জনহরসঙয় ঢলাকসগীত্, হেক ঢত্মহন বাউল একহট সম্প্রদায়। এই সম্প্রদাশয়র মশিয 
গুরুর ভূহমকা ঢবে গুরুত্বপূণষ। গুরু-হের্য হমহলত্ িন একহট হনহদষষ্ট িাশন। এই িানহটর নাম আখ্ো। 
এিাো ‘বাউল’ একহট হনহদষষ্ট েব্দ। বপ্াভাহবক ভাশবই রসঙশ্ন উশে আশস, এই েশব্দর উ পহে কশব? হকংবা 
বাউল েব্দহটর হববত্ষশনর ইহত্িাস কীভাশব রহচত্ িশয়শি? এসব রসঙশশ্নর উের ঢপশত্ িশল অত্ীত্ 
অহভমুখ্ী অগ্রসর িশত্ িশব। মালাির বসুর শ্রীকৃষ্ণহবজয়, কৃষ্ণদাস কহবরাশজর ত্রচত্নযচহরত্ামৃত্, শ্রীরূপ 
ঢগাবপ্ামীর হবদগ্ধমািব নাটক, বািারাম খ্াুঁ রহচত্ লায়লা-মজনু কাশবয বাউল েশব্দর বযবিার লক্ষ করা 
র্ায়। ‘শ্রীকৃষ্ণহবজয়’ কাবযহটশত্ বাউল েব্দহট হনম্নহলহখ্ত্ভাশব বযবহৃত্ িশয়শি। ঢর্মন—‘মুকুল (৩) মাথার 
চুল নযাংটা ঢর্ন বাউল। রাক্ষশস রাক্ষশস বুশল রশন’। ‘ত্রচত্নযচহরত্ামৃত্’ কাবযহটশত্ বাউল েব্দহটর বযবিার 
ঢবে অহভনবভাশব। ঢর্মন—‘কহিবাশর ঢর্াগয নয়, ত্থাহপ বাউশল কয়, কহিশল ঢকবা পাহত্রায়।’  
    ‘বাউল’ েশব্দর আহভিাহনক অথষ িমষীয় সংকীণষত্া ও সংস্কার ঢথশক মুক্ত সািক সম্প্রদায় হবশের্। ড. 
সুনীহত্কুমার চশটাপািযায়—‘বাউল’ েশব্দর উ পহে ও কালহনণষয় করশত্ হগশয় বশলশিন ঢর্, ‘বাউল’ েব্দহট 
মিযবাংলা ভার্াজাত্। এই েশব্দর বুয পহে হনণষয় করশত্ হগশয় হত্হন বশলশিন ঢর্, ‘বাউলযা’ েব্দ ঢথশক 
এশসশি েব্দহট। ‘বাউলযা’ ঢথশক ‘বাউলা’ এবং ত্ার ঢথশক বাউল। ত্শব অশনক বাউল গশবর্ক ‘বাউল’ 
েব্দহটর অথষ হনরূপণ করশত্ হগশয় ‘ক্ষযাপা, পাগলা, বাতু্ল’ রসঙভৃহত্ েব্দ বযবিার কশরশিন; কাশরার মশত্, 
‘বাউল’ কথাহট এশসশি ‘বাউর বা বাউরা েব্দ ঢথশক। অহভিাশন ‘বাউরা’ েশব্দর অথষ পাগল। আর 
একদল মশন কশরন, আরহব ‘আউল’ েব্দ ঢথশক বাউল েশব্দর উ পহে। আবার র্ারা বারুর হক্রয়া জাশন 
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ত্াশদরশক ‘বাউল’ বলা িয়। এইভাশব ঢদখ্া র্াশচ্ছ ‘বাউল’ কথাহটর অথষ হবহভন্নভাশব সমাশজ রসঙহত্পন্ন 
িশয়শি।  
    ‘বাউল’ েব্দহটর মশত্া বাউল মশত্র উদ্ভশবর ইহত্িাস জানাটাও জরুহর। বাংলাশদশে মুসহলম োসন 
রসঙহত্ষ্ঠার হকিুটা পশরই এই মশত্র উ পহে ঘশট বশল মশন করা িয়। এই মত্বাদ মূলত্ ঢবৌদ্ধ সিহজয়া, 
ত্রবষ্ণব ও সুফী সািনার এই সমহন্বত্ ফল বলা র্ায়। দ্বাদে ও িশয়াদে েত্ক ঢথশকই এই মত্বাশদর 
হবকাে, মূলত্ নযাোশনহে সম্প্রদায়শকই বাউলশদর আহদ রসঙবত্ষক হিসাশব ঢদখ্া িয়। ত্শব বাউল মত্হটর 
উ পহের সশগ সশগই খু্ব একটা রসঙসারত্া বা উ কর্ষত্া লাভ কশরহন। এই মশত্র উ কর্ষ সািন ঘশট 
ঢর্ােে ঢথশক অষ্টাদে েত্াব্দীর মিযবত্ষী সমশয়। ত্শব লালন ফহকর এই উ কশর্ষর রসঙিান দাহবদার। 
ত্ার আহবভষাশবই ‘বাউল’ সংগীশত্র িারা অনয পশথ ঢমাে ঢনয়। উদ্ভব িয় হবহভন্ন বাউল সম্প্রদাশয়র 
ঢর্মন—কুহে হবশ্বাসী, কত্ষাভাজা, সাশিবিনী, বলরাম রসঙভৃহত্।  
    ত্শব বগশদশে বাউলচচষায় উশেখ্শর্াগয ভূহমকা পালন কশরন বপ্য়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাশথর উপর 
লালনফহকর, গগন িরকরা সবষাশপক্ষার রসঙভাব ঢবে সুদূরহবসৃ্তত্ িয়। এই কারশণ কহবগুরুর হবহভন্ন 
ঢলখ্ার মশিয বাউলশদর কথা ঘুশর হফশর এশসশি। অক্সশফাশডষর হিবাটষ বকৃ্তত্ায় (১৯৩০) ঢোনাশলন 
বাউলশদর মানবিশমষর কথা।  
    এিাো আচার্ষ হক্ষহত্শমািন ঢসন, ড. উশপন্দ্রনাথ ভটাচার্ষ, ওয়াহকল আিশমদ, আহজজুল ইসলাম 
বাউল গশবর্ণাশক অশনকখ্াহন এহগশয় হনশয় ঢগশিন। বাউলশদর সািন হনশয় সুন্দর বযাখ্যা কশরশিন 
েহক্তনাথ ঝা। ত্াুঁর কথায় বাউলরা ঢর্খ্াশন ঢসখ্াশন ত্াশদর ত্েকথা রসঙকাে কশরন না। লালন ফহকশরর 
কথায়ও এ কথার সন্ধান ঢমশল। ত্াুঁর ভার্ায় ‘আপন সািন কথা, কহিও না র্থাত্থা, আপনারা আপহন 
িইশত্ সাবিান’, অথষা  বাউল সািনা ঢবে ঢগাপনত্ার সশগই চলশত্ থাশক, ঢসখ্াশন সািারশণর রসঙশবে 
হনশর্ি। বাউলশদর গান একহদশক ঢর্মন সািন পদ্ধহত্র রসঙকাে, অনযহদশক ঢত্মহন সামাহজক 
আশন্দালশনরও বহিঃরসঙকাে। এই সামাহজক আশন্দালশনর জন্ম িশয়হিল মূলত্ সামন্তত্াহন্ত্রক সমাশজর 
উে-বশণষর অত্যাচার ঢথশক ঢরিাই ঢপশত্। একািাশর সামাহজক িত্াো এবং িত্াোজাত্ ত্রবরাগয 
বাউলশদর ঘরিাো কশরহিল। এুঁশদর গান হচরাচহরত্ িশমষর হবশরািী। গাশন ক্রমাগত্ জয় ঢঘাহর্ত্ িশয়শি 
মানবিশমষর। গান িাো বাউশলর ঢকাশনা অহস্তত্ব ঢনই। বাউল গাশনর এত্টাই রসঙভাব হিল ঢর্, ঢসহট 
রসঙভাব হবস্তার কশরহিল রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম রসঙভৃহত্ বপ্নামিনয ঢলাকশদর উপর। গানগুহল 
গুিয সািনার সংগীত্। কাশজই সকশলই ত্া বুঝশত্ পাশর না। বাউল গাশন নাচ, গান, বাদয এই হত্ন 
হবর্শয়র সমন্বয় ঢদখ্া র্ায়। এুঁরা একই সশগ গান, বাদয বাজান আবার নাশচনও। বাউলরা গাশনর মািযশম 
ত্াুঁশদর ‘মশনর মানুর্’ঢক খু্ুঁশজ ঢপশত্ চান। এই গানগুহলশক মূলত্ কশয়কহট ভাশগ ভাগ করা র্ায়।— 
১) আত্মত্েমূলক রচনা, ২) ঢদিত্েমূলক গান, ৩) পরমত্েমূলক গান, ৪) ঢরসঙমত্েমূলক গান, ৫) 
সািনা হবর্য়ক গান, ৬) নারীত্েমূলক গান, ৭) গুরুত্েমূলক গান।  
রসঙসগত্ এখ্াশন কশয়কহট গান উদৃ্ধত্ করা িল।  
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ক) ‘আপনাশর আপহন র্হদ ঢচনা র্ায়,/ ত্শব ত্াশর হচনশত্ পাহর—ঢসই পহরচয়/ উপরওয়ালার সদর 
বাহে/ আত্মরূশপর অবত্াহর,/ মশনর ঘশর হচনশত্ নাহর/ হকশস হক িয়।’ (আত্মত্ত্বমূলক গান) 
খ্) ‘খ্াুঁচার হভত্র অহচন পাখ্ী ঢকমশন আশস র্ায়/ িরশত্ পারশল মনশবেী হদত্াম ত্ািার পায়।।’ 
(ঢদিত্ত্বমূলক গান) 
গ) ‘কার বােীশত্ করশগা বসত্/ এ বােীশত্ ঢত্ামার না/ বােী করার বাঞ্ছা কর/ আশগ হগশয় মানুর্ 
ির।।’ (সািনা হবর্য়ক গান) 
ঘ) ‘আমার মন পাগলা িলশর/ ডাহক গুরু বশল/ ঐ রূপ র্খ্ন মশন পশে/ আহম ভাহস নয়শনর জশল।।’ 
(গুরুত্েমূলক গান) 
এইরকম বাউলশদর অজস্র গাশনর দৃষ্টান্ত আশি। এখ্াশন বপ্ল্প পহরসশর কশয়কহট উশেহখ্ত্ িল মাি। 
বাউলরা গান গাওয়ার সময় একত্ারা, ডুবহক নাশমর ঢিাট ঢোলও বযবিার কশরন। আশুশত্ার্ ভটাচার্ষ 
মিােয় বশলশিন, ‘সগীত্ ও নৃশত্যর মশিয হদশয়ই বাউশলর ত্েকথা রসঙকাহেত্।’ এখ্াশন একহট হবর্য় 
লক্ষ করবার মশত্া ঢর্ এশত্ সগীত্শক ঢকাথাও নৃত্য ঢথশক হবহচ্ছন্ন কশর রাখ্া িয়হন। সগীত্ ও নৃত্য 
বাউল সািনার অগীভূত্।  
    বাউলশদর একহট হনজবপ্ দেষন আশি। বপ্াভাহবকভাশবই রসঙশ্ন উেশত্ পাশর বাউলরা ঢত্া হনরক্ষর, 
ত্াুঁশদর দেষন বশল আশদৌ হকিু িয় হকনা? ভারত্ীয় দেষশন একহট গুরুত্বপূণষ হবর্য় িল আত্মা বা ত্রচত্নয। 
দােষহনক কাহলদাস ভটাচার্ষ মশন কশরন, ‘ভারত্ীয় দােষহনকশদর মশত্ জীশবর সবষজাত্ীয় দুঃশখ্র মূল 
কারণ িল আত্মার বপ্রূপ সম্বশন্ধ অজ্ঞত্া’। বাউল দেষশনও এই আত্মত্শের অনুসন্ধান করা ঢর্শত্ পাশর। 
লালশনর হবখ্যাত্ গান, ‘খ্াুঁচার হভত্র অহচন পাহখ্ ঢকমশন আশস র্ায়’। এই গাশন উশেহখ্ত্ অহচন পাহখ্ 
িশচ্ছ আত্মা। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঢভদ লালন কশরনহন। এই মানবশদশিই পরমাত্মার বাস। লালশনর 
কথায়, ‘আট কুেুহর নয় দরজা আটা/ মশিয মশিয ঝরকা কাটা/ ত্ার উপশর সদর ঢকাো/ আয়নামিল 
ত্ায়।’ সািনায় হসদ্ধ সািক আয়নামিশল পরমাত্মার সাক্ষা  লাশভ িনয িন। আত্মার রসঙহত্েব্দ হিসাশব 
হবশবহচত্ িয় মশনর মানুর্, অহচন মানুর্। পরমচাুঁদ ইত্যাহদ। বাউলশদর আত্মত্শের সশগ হনহবে সম্পকষ 
িল পরমত্ে ও ঢদিত্শের। বাউলশদর মশিয জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঢকান ঢভদ ঢনই; ত্াুঁশদর মশত্ ঢভদ 
রসঙত্ীয়মান িয় মানুশর্র অজ্ঞত্া বা সীমাবদ্ধত্ার কারশণ। একথার রসঙহত্র্ধ্হন ঢোনা র্ায় িাসন রাজার 
একহট গাশন। ‘আপন  হচহনশল ঢদখ্ ঢখ্াদা ঢচনা র্ায়/ িাসন রাজাহর আপন হচহনশয় এ গান গায়।’ 
বাউলশদর গান শুশন কখ্শনা ত্াুঁশদর ত্রদ্বত্বাদী আবার কখ্শনা বা অবদ্বত্বাদী বশল মশন িয়। রসঙসগত্ 
এখ্াশন উশেখ্ ঢদি ও আত্মার ঢভদ বপ্ীকার করশলও ত্রদ্বত্বাদী, ঢদি ও আত্মার ঢভদ অবপ্ীকার করশল 
অবদ্বত্বাদী। বাউলশদর আত্মত্শের সাশথ হনহবে সম্পকষ পরমত্ে ও ঢদিত্শের। পরমত্ে একহট 
দােষহনক ত্ে। বাউল ভাবনায় এই পরমত্শের কথা আশি। লালশনর ব্রহ্ম ভাবনা, আমাশদর এই 
দােষহনক পরমত্শের কথা িরণ কহরশয় ঢদয়। জেবাদ, ভাববাদ, ত্রদ্বত্বাদ, অবদ্বত্বাদ রসঙভৃহত্ দােষহনক 
পহরভার্াগুহল বাউলশদর গাশন রসঙত্যক্ষত্ ঢনই; ত্াুঁশদর গাশন ঢদিশচত্না বা ঢদিভাবনা িান ঢপশয়শি। 
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বাউল সািনায় গুরুবাদী দেষশনরও রসঙভাব আশি। ওয়াহকল আিশমদ মশন কশরন, গুরুর কাশি দীহক্ষত্ না 
িশয় ঢকউ বাউল িশত্ পাশর না।  
    বাউল দেষশনর সশগ অনযানয দেষশনরও ঢবে সাদৃেয ঢদখ্া র্ায়। সুফীবাদ, ত্রবষ্ণবমত্বাদ, 
ফহকরমত্বাশদর সশগ বাউলশদর মত্বাশদর সাদৃেযও ঢদখ্া র্ায়। মরহম বাউল ও সুফী সািশকরা ত্াুঁশদর 
পহবি হনষ্কাম ঢরসঙশমর পরশে শুহচশুদ্ধ মশনর মুকুশর ঢসই ঢরসঙমাষ্পশদর িহব ঢদশখ্ন। বাউল ও সুফী দেষন 
গশে উশেশি উদার মানহবকত্াশক ঢকন্দ্র কশর। উভয় মত্বাশদই ঢদশির মশিয পরমাত্মার বা আত্মার 
উপহিহত্ বপ্ীকার করা িয়। এই মানুর্ পরম মানুশর্র রসঙহত্চ্ছহব বা কু্ষি সংস্করণ। সুহফর িারণা ঢর্মন 
হৃদয় আশবগ বা ঢরসঙম দ্বারা আোির সশগ একাত্মশবাশির হদশক পহরচাহলত্ িয়, ঢত্মহন বাউলও ত্ার 
মশনর মানুশর্র সন্ধাশন সারাহট জীবন কাটায়। শুিুমাি সুহফ দেষন নয় ত্রবষ্ণব মত্বাশদর সশগও ত্াুঁশদর 
সাদৃেয খু্ুঁশজ পাওয়া র্ায়। বাউলশদর নানা সম্প্রদায় ঢর্মন খু্হে হবশ্বাসী, কত্ষাভজা, সিহজয়া সম্প্রদায় 
রসঙভৃহত্র সশগ ত্রবষ্ণব িশমষর সুগভীর সম্পকষ। উভয় দেষশনর হভহে ঢরসঙমভহক্তবাদ। ঢরসঙশমর আকর্ষশণই 
মানুর্শক কাশি টানা িয়। হনত্ান্তই ঢরসঙশম পশে বাউল িয়, বাউল ঢরসঙম হনশজর রসঙহত্। ত্াই ঢস হনশজর 
মশিযই সন্ধান কশর মশনর মানুর্শক। বাউল দেষশনর সশগ ফহকশরর রসঙসগ চশল আশস। ‘বাউল ফহকর’ 
েব্দহট আমরা অশনক সময়ই উোরণ কহর। কশোর ঢগাপনত্ার মশিয ফহকররা ঢর্মন ত্াুঁশদর 
িমষহবশ্বাশসর কথা ঢগাপন রাশখ্ন হেক ঢত্মহন বাউলরাও ত্াুঁশদর িমষহবশ্বাশসর কথা ঢগাপন ঢরশখ্ চশলন। 
ফহকররা মানবিমষ বা মানবশরসঙমশক ঢশ্রষ্ঠশত্বর আসন হদশয়শিন। বাউলরাও মানবিমষশক ঢশ্রষ্ঠত্বর আসশন 
বহসশয়শিন। এইভাশব ঢদখ্া র্াশচ্ছ বাউলশদর হনজবপ্ দেষন িাোও হবহভন্ন দেষশনর সশগ বাউলশদর হমল 
আি।  
    পহরশেশর্ বলা র্ায় বাউলশদর জীবন আদেষ, জীবনশবাি আমাশদর সমাশজর অশনক গভীশর ঢপৌঁশি 
ঢগশি। বাউলশদর ঢচত্না আমাশদর মশন গভীর মানবত্াশবাশির জন্ম ঢদয়। ত্াই এই অখ্ি 
মানবত্াশবািশক জাহগশয় তু্লশত্ িশল বাউলশদর রসঙচহলত্ জীবনদেষনশক আমাশদর সম্মান করা উহচত্। 
কারণ ত্াুঁরাই হনমষাণ কশরন সমাশজ হবশ্বভ্রাতৃ্ত্বশবাশির আদেষ। কাশজই বাউলগান ঢোনা, ত্াুঁশদর 
আদেষশক সম্মান জাহনশয়, ত্াুঁশদর কাজগুহলশক সুদূররসঙসারী করার দাহয়ত্ব আমাশদরই, এই অোহন্তময় 
পৃহথবীশত্ মানবত্ার জয়র্ধ্হন করশত্ ত্াুঁরাই সক্ষম। এখ্াশন একহট হবর্য় উশেখ্র্গয, ২০০৫ সাশল 
ইউশনশস্কা হবশশ্বর ঢমৌহখ্ক ও দৃেযমান ঐহত্িযসমূশির মাশঝ বাউলগানশক অনযত্ম ঢশ্রষ্ঠ সম্পদ হিশসশব 
ঢঘার্ণা কশর। এই সম্মান আমাশদর বাউলশদর এহগশয় চলার মূলমন্ত্র। আর এই পথচলায় আমাশদর 
দাহয়ত্ব হনিক কম নয়। বাউলশদর দাহয়ত্ব বাউল গানশক বাুঁহচশয় রাখ্া। মশন রাখ্শত্ িশব আমাশদর ঢলাক 
ঐহত্িযশক বাুঁহচশয় রাখ্শত্ ঢগশল, এই গানশক আরও ঢবহে জাত্ীয় ঢথশক আন্তজষাহত্ক স্তশর িহেশয় পো 
রসঙশয়াজন আো রাহখ্। অদূর ভহবর্যশত্ বাউলশদর হনশয় হকিু মানুশর্র অবাহঞ্ছত্ িারণা দূর িশব। বাউলরা 
িশয় উেশব মূল ঢস্রাত্িারার মানুর্, কাহঙ্ক্ষত্ রসঙাথষনা এহট।  
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সারসংশক্ষপ 

রবীন্দ্র-পরবত্ষীরু্শগ ঢর্ সমস্ত ঢলখ্ক কথাসাহিশত্যর রসঙচহলত্ পযাটানষ ঢথশক সশর হগশয় এক বপ্ত্ন্ত্র 
িারা হনমষাণ করশলন, ত্াশদর মশিয জীবনানন্দ দাে অনযত্ম। র্হদও জীহবত্ অবিায় ত্াুঁর ঢকাশনা 
গল্প-উপনযাসই রসঙকাহেত্ িয়হন। ত্াুঁর সমকাশল রসঙায় সমান বয়সী ঢলখ্কশদর একইসশগ কহব ও 
ঔপনযাহসক িশত্ ঢদশখ্ ঔপনযাহসক িওয়ার এক ঢগাপন বপ্নপ্শক হত্হন লালন কশরশিন। িাপার 
অক্ষশর ত্াুঁর রসঙথম রসঙকাহেত্ গল্পহটর নাম ‘গ্রাম ও েিশরর গল্প’, র্া ১৯৫৫-৫৬ সাশলর ‘অনুক্ত’ 
পহিকায় ঢবহরশয়হিল। ১৯৪৮ এ হলখ্শলন চারহট উপনযাস –‘সুত্ীথষ’, ‘মালযবান’, ‘জলপাইিাহট’ও 
‘বাসমত্ীর উপাখ্যান’। এিাোও ‘কারুবাসনা’ উপনযাসহট ১৯৩৩ সাশলর রচনা।  ‘কারুবাসনা’ 
উপনযাশসর নায়ক ঢচৌহিে বির বয়সী ঢিম, ঢর্ এম.এ পাে করা হেহক্ষত্ রু্বক।ইংশরহজ বই, 
পি-পহিকা পোর ও ঢকনার েখ্ আশি। হকন্তু অথষ উপাজষশন খু্ব একটা সক্ষম ঢস নয়। বলার 
অশপক্ষা রাশখ্ না এই ঢিশমর মশিযই রশয়শি বযহক্ত জীবনানশন্দর রসঙহত্ভাস। জীবনানশন্দর মশিযও 
হিল হেল্পীসো বা কহবসো, র্ার জনয অথষ, কীহত্ষ, সচ্ছলত্ার মায়াজাশল হত্হন হনশজশক িরা 
ঢদনহন। ঢিশমর মত্ ত্াুঁর অন্তশররও দৃঢ় হবশ্বাস এই ঢর্ - রণ রক্ত সফলত্াই এ পৃহথবীর ঢের্ 
সত্য নয়। আবার সমাশজর সিজ বপ্াভাহবক পদ্ধহত্র সশগ হত্হন কখ্নই মাহনশয় হনশত্ পাশরনহন। 
বস্তুত্ জীবনানশন্দর এহটই একমাি উপনযাস, র্ার মশিয হনহিত্ আশি কহবত্া ঢলখ্ার গূঢ়শরসঙরণা। 
আবার উপনযাসহটর পরশত্ পরশত্ িহেশয় রশয়শি জীবনানশন্দর নানা কহবত্ার সূি ত্থা ভাবানুর্গ। 
‘কারুবাসনা’ ঢর্ন িশয় উশেশি বযহক্ত জীবনানন্দ ও কহব জীবনানশন্দর আহত্মক রসঙহত্ভাস।    

সূচক েব্দ 
কারুবাসনা, বুশডনব্রুকস, টমাস মান, হভশলা, িাইশন, বনলত্া, মনপবন, র্শক্ষর োহন্তহনশকত্ন  
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মিুহরমা সািা 
রবীন্দ্র-পরবত্ষীরু্শগ ঢর্ সমস্ত ঢলখ্ক কথাসাহিশত্যর রসঙচহলত্ পযাটানষ ঢথশক সশর হগশয় এক বপ্ত্ন্ত্র 
িারা হনমষাণ করশলন, ত্াশদর মশিয জীবনানন্দ দাে অনযত্ম। র্হদও জীহবত্ অবিায় ত্াুঁর ঢকাশনা 
গল্প-উপনযাসই রসঙকাহেত্ িয়হন। মৃতু্যর পর গদযহেল্পী জীবনানশন্দর পহরচয় উদ্ঘাহটত্ িয়, র্া 
বাঙাহল-পােককূলশক হবহিত্, হেিহরত্ কশর। ত্াুঁর সমকাশল রসঙায় সমান বয়সী ঢলখ্কশদর 
একইসশগ কহব ও ঔপনযাহসক িশত্ ঢদশখ্ ঔপনযাহসক িওয়ার এক ঢগাপন বপ্নপ্শক হত্হন লালন 
কশরশিন। শুিু ত্াই নয়, জীবনানশন্দর হরসঙয় হিল টমাস মাশনর উপনযাস। ১৯৪৯ এ ‘ডক্টর 
ফস্টাস’ এর আশলাচনা সূশি জীবনানন্দ হলশখ্শিন -    
    ‘রসঙায় কুহে বির আশগ ‘বুশডনব্রুকস’ পশে মাশনর ওপর আমার শ্রদ্ধা জন্মাল . . .এ িরশনর 
একজন রসঙথম ঢশ্রহণর ঔপনযাহসক িায় আজশকর আশমহরকা ও ইউশরাশপ কত্ কম,জামষাহনশত্ 
ঢনইই – ঔপনযাহসশকর ওপর শ্রদ্ধা আমার অন্তত্ আর হকিুশত্ই ঢঘাচবার নয়’।১    
    জীবনানশন্দর গল্প উপনযাশসর সাল ত্াহরশখ্র বযাপারটা খু্ব স্পষ্ট নয়। িাপার অক্ষশর ত্াুঁর 
রসঙথম রসঙকাহেত্  গল্পহটর নাম ‘গ্রাম ও েিশরর গল্প’, র্া ১৯৫৫-৫৬ সাশলর ‘অনুক্ত’ পহিকায় 
ঢবহরশয়হিল। র্হদও ত্াুঁর রসঙথম ঢলখ্া গল্প িল ‘িায়ানট’(১৯৩২)। ‘গ্রাম ও েিশরর গল্প’ 
১৯৩৬সাশলর রচনা। ১৯৩৩ সাশল ঢলখ্া উপনযাস ১৯৮৩ সাশল রসঙকাহেত্ িয় ‘রসঙহত্ক্ষণোরদীয়া’  
সংখ্যায় ‘ঢরসঙহত্হনর রূপকথা’ নাম হদশয়। ১৯৪৮ এ হলখ্শলন চারহট উপনযাস –‘সুত্ীথষ’, ‘মালযবান’, 
‘জলপাইিাহট’ও ‘বাসমত্ীর উপাখ্যান’। এিাোও অনযানয উপনযাসগুহল িল –‘পূহণষমা’ (১৯৩১), 
‘হবভা’ (১৯৩৩), ‘মৃণাল’ (১৯৩৩), ‘হবরাজ’ (১৯৩৩), ‘কারুবাসনা’ (১৯৩৩), ‘জীবনরসঙণালী’ 
(১৯৩৩) ইত্যাহদ।  
    ‘কারুবাসনা’ উপনযাসহট ১৯৩৩ সাশলর রচনা। জীবনানন্দ উপনযাসহটর নামকরণ কশরনহন। 
‘রসঙহত্ক্ষণ’ পাবহলশকেন ঢথশক রসঙকাহেত্ ‘জীবনানন্দসমগ্র’-র সম্পাদক ঢদশবে রায় উপনযাস 
ঢথশক একহট পদ হনশয় উপনযাসহটর নামকরণ কশরন। ‘কারুবাসনা’ উপনযাসহটর নায়ক চহরি 
ঢিশমর মশিয ঢর্মন বযহক্ত ও কহব জীবনানশন্দর রসঙহত্ভাস রশয়শি, ঢত্মহন উপনযাশসর পরশত্ 
পরশত্ িহেশয় রশয়শি জীবনানশন্দর কাবয রচনার নানাহবি ইহগত্। কখ্নও ঢকান কহবত্ার সূি বা 
ভাবানুর্গ এত্ই স্পষ্ট রূশপ ফুশট উশেশি ঢর্ ত্ার উপর হভহে কশর হচশন ঢনওয়া র্ায় 
পরবত্ষীকাশল রসঙকাহেত্ সংহেষ্ট কহবত্াহটশক। ঢর্মন- এই উপনযাশসই রসঙথম ‘বনলত্া’ নাশমর এক 
নারীর কথা এশসশি। র্হদও বনলত্া ‘কারুবাসনা’য় ঢদখ্া হদশয়শি নায়শকর বপ্নপ্কল্পনায় গো নারী 
রূশপ। ‘কারুবাসনা’ িশয় উশেশি বযহক্ত জীবনানন্দ ও কহব জীবনানশন্দর এক আহত্মক উদ্ভাসন। 
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    ‘কারুবাসনা’উপনযাশসর নায়ক ঢচৌহিে বির বয়সী ঢিম, ঢর্ এম.এ পাে করা হেহক্ষত্ রু্বক। 
ইংশরহজ বই, পি-পহিকা পোর ও ঢকনার েখ্ আশি। হকন্তু অথষ উপাজষশন খু্ব একটা সক্ষম ঢস 
নয়। হবশয়র আশগ দু একটা কশলশজ অিায়ীভাশব কাজ করশলও পাকাপাহকভাশব ঢকান কাশজই 
ত্াুঁর মন ঢটশকহন, আসশল আর পাুঁচটা সািারণ মানুশর্র ঢথশক সমূ্পণষ আলাদা ঢস। অথষ উপাজষন 
কশর সুখ্-বপ্াচ্ছন্দযময় জীবন র্াপন করা-এই সিজ বপ্াভাহবক পদ্ধহত্র সশগ ঢস হনশজশক 
ঢকানহদনই খ্াপ খ্াইশয় হনশত্ পারশব না। কারণ ত্াুঁর ঢভত্শর ঢর্ বসত্ কশর আশরকহট মানুর্। 
ঢর্ মানুর্হটর মশিয রশয়শি নব নব হেল্পসৃহষ্টর রসঙয়াস। ত্াই বযবিাহরক জীবশনর সুখ্, আনন্দ, বপ্নপ্, 
সফলত্া ত্ার কাশি ঢর্ন ম্লান িশয় র্ায়। ঢিম হনশজই বপ্ীকার কশরশি –   
    “কারুবাসনা আমাশক নষ্ট কশর হদশয়শি। সব সময়ই হেল্প সৃহষ্ট করবার আগ্রি, তৃ্ষ্ণা 
পৃহথবীর সমস্ত সুখ্-দুঃখ্ লালসা, কলরব, আেম্বশরর হভত্র কল্পনা ও বপ্নপ্হচন্তার দুশেদয অঙু্কশরর 
ঢবাঝা বুশক বিন কশর ঢবোবার জন্মগত্ পাপ, কারুকমষীর এই জন্মগত্ অহভোপ আমার সমস্ত 
সামাহজক সফলত্া নষ্ট কশর হদশয়শি।”২  
    সামাহজক সফলত্া বলশত্ ঢবাঝায় সমাশজর উেপশদ অবিান বা ঢমাটা মাইশনর চাকহর। ঢিম 
হেহক্ষত্ িওয়া সশেও ঢকান বে চাকহর ঢর্াগাে করশত্ পাশরহন, এমনহক একটা সু্কলমাস্টাশরর 
চাকহরও না। এমনহক বাস কনডাক্টশরর কাশজও ত্ার ঢকান আপহে ঢনই। ত্াুঁর এই কমষিীন, 
অলস জীবন ত্াুঁর স্ত্রী কলযাণীর হবরহক্তর কারণ ঢস বুঝশত্ পাশর, হকন্তু রসঙায় একমাস ঢস বাহেশত্ই 
বশস আশি ঢকানরূপ চাকহরর সন্ধান না কশরই।   
     এই উপনযাশসর নায়ক সদাসবষদাই বুঝশত্ পাশর ঢর্ হডহগ্রিারী হেহক্ষত্ িশয়,স্ত্রী সন্তান হনশয়ও 
ঢস আজও সংসারী িশয় উেশত্ পারল না-এর মশিয অবেযই বযথষত্া, আশক্ষপ রশয়শি। হকন্তু এরই 
পাোপাহে ঢিশমর মশন িশয়শি – 
    “হকংবা আশক্ষশপর কথাই বা ঢকন আর? জীবন ঢত্া শুিু স্ত্রী সন্তান হনশয়ই নয়।”৩   
    আবার হনশজর মশিয কাশজর উদযম ও ইচ্ছােহক্তর অভাশবর জনয হনশজশক বারবার ঢদার্াশরাপ 
কশরশি ঢিম। ত্ার ঢকবলই মশন িশয়শি ঢস র্হদ সহত্যই উদযমী পুরুর্ িত্ ত্ািশল সু্কলমাস্টার 
হকংবা লাইফইনসুযশরশন্সর এশজন্ট, হকংবা ঢেয়ার ঢকনাশবচা করা হকিু না হকিু  কাশজর সশগ ঢস 
অনায়াশসই রু্ক্ত িশত্ পারত্। আবার পরক্ষশণই মশনর মশিয উশেশি অনয ঢেউ। ত্ার মশন িশয়শি 
র্হদ ঢস হবশয় না করত্, র্হদ সন্তাশনর হপত্া না িত্ ত্ািশল হনরবহচ্ছন্নভাশব সাহিত্য সৃহষ্ট কশর 
চলত্। টাকা ঢরাজগার করশত্ না পারার ঢকান আশক্ষপ থাকত্ না। হকন্তু পর মুিূশত্ষই ত্াুঁর 
মশনাজগশত্ ঝলশক উশেশি এক জ্বলন্ত রসঙশ্নহচি-   

 “সমস্ত কারুত্াহন্ত্রকই হক সংসাশরর স্ত্রীর রসঙহত্ এমন হবরাটভাশব উদাসীন?”৪  
    এই রসঙশশ্নর উের ঢিম হনশজই হদশয়শি। হেল্পী মানুর্রাও ঢত্া রক্তমাংশসর জীব, ত্াই এই 
পৃহথবীর সুখ্বপ্াচ্ছশন্দয ত্ারাও ভাগ বসায়, হকন্তু হেল্পীশদর রশক্তর মশিযই ঢর্ হেল্পসৃহষ্টর বীজ রশয় 
ঢগশি ত্াই ঢের্ পর্ষন্ত সমস্ত হকিুশক অহত্ক্রম কশর ত্াশদর মন সৃহষ্টসুশখ্র উোশস হনরবয়ব 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৩ য়  ব র্ষ ,  ১ ম  সং খ্যা ।  ১ ৫ ই  আ র্া ঢ়  ১ ৪ ২ ৪ ,  ৩ ০ ঢে  জু ন  ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা  66 
 

কল্পনার আনন্দশলাশকই র্ািা করশত্ চায়। আবার সাহিশত্যর সৃহষ্টসভারশক র্হদ ঢকউ মুিামূশলয 
হবশেহর্ত্ করশত্ চায় ত্ািশল ত্ার ঢথশক বে মূখ্ষ আর ঢনই। কারণ এ সংসাশর একটা গশল্পর 
বই-এর মূলয অহত্ কম, আর কহবত্ার বই-এর দাম আরও কম। এসবহকিুর দাম হেল্পী বা 
আহটষস্ট হভন্ন এ সংসার হদশত্ পাশর না। আর হেল্পসৃহষ্ট করার সমস্ত রসঙয়াস এক ফুুঁ কাশর উহেশয় 
হদশয় এই সংসাশরর জাুঁত্াকশল হনশজশক সমূ্পণষভাশব হনশষ্পহর্ত্ করশত্ও ঢিম পারশব না। ঢিশমর 
মশন িশয়শি রু্শগ রু্শগ কাশল কাশল এইসব অবপ্াভাহবক মানুর্শদর িাত্ িশরই এই পৃহথবীর মিান 
হেল্পসাহিত্যসৃহষ্ট সভব িশয়শি। এই রসঙসশগ ঢিশমর উহক্ত –  
    “চিীদাস একজন, হভশলা আর একজন, িাইশন একজন, আর একজন ভারত্চন্দ্র। 
হেল্পসাহিশত্যর আশটষর ইহত্িাশস এমন আর অশনক নাম রশয় ঢগশি র্ারা না ঢখ্শত্ ঢপশয় মশরশি, 
হকংবা র্ক্ষ্মায়, হকংবা লাহঞ্ছত্ িশয়, হকংবা দুহদষশনর হত্হমশর বপ্ল্পত্ায়।”৫                                                                                                                                                                       
    ত্াইশত্া হেহল্পশদর জীবশন কাশলর হনয়শম ঢর্ চরম ত্রদব-দুহবষপাক, িত্াো, দাহরিয ঢনশম 
আশস ত্াশক ত্ারা  নীলকশের মত্ সাদশর বরণ কশর। ঢস হবর্জ্বালা ত্ীব্র ঢথশক ত্ীব্রত্র িশলও 
ভহবত্শবযর পথ ঢথশক ‘সংসাশরর র্শক্ষর  োহন্তহনশকত্শন’ পাহলশয় ঢর্শত্ চায়ও না, পাহলশয় 
ঢর্শত্ও পাশরনা। এটাই িয়শত্া হেল্পী-আহটষস্টশদর destiny। 
    বলার অশপক্ষা রাশখ্ না এই ঢিশমর মশিযই রশয়শি বযহক্ত জীবনানশন্দর রসঙহত্ভাস। 
জীবনানশন্দর মশিযও হিল হেল্পীসো বা কহবসো, র্ার জনয অথষ, কীহত্ষ, সচ্ছলত্ার মায়াজাশল 
হত্হন হনশজশক িরা ঢদনহন। ঢিশমর মত্ ত্াুঁর অন্তশররও দৃঢ় হবশ্বাস এই ঢর্ রণ রক্ত সফলত্াই 
এ পৃহথবীর ঢের্ সত্য নয়। আবার সমাশজর সিজ বপ্াভাহবক পদ্ধহত্র সশগ হত্হন কখ্নই মাহনশয় 
হনশত্ পাশরনহন। ‘ঢবাি’ কহবত্ায় ঢসহটই বযক্ত  িশয়শি –     

    “সকল ঢলাশকর মাশঝ বশস  
    আমার হনশজর মুিাশদাশর্ 
    আহম একা িশত্হি আলাদা?”৬ 
    এই হবহিন্নত্া বা এহলশয়শনেন জীবনানশন্দর গল্প উপনযাশসর ঢবহেরভাগ নায়শকর ঢক্ষশিও সত্য।  
    জীবনানন্দ ইংশরহজ সাহিশত্য পাহিত্য অজষন করশলও বযবিাহরক জীবশন আহথষক সচ্ছলত্া বা 
সামাহজক সফলত্ার মুখ্ ঢদশখ্নহন ঢকানহদনও। একাহিক কশলশজ অিযাপনা করশলও ঢকান জায়গায় 
হত্হন দীঘষহদন িায়ী িনহন। আবার ত্খ্ন অিযাপকশদর অত্যন্ত বপ্ল্প ঢবত্ন ঢদওয়া িত্। ঢবত্ন কাোশমা 
এখ্নকার মত্ হিল না। জীবনানন্দ ত্াুঁর ‘হেক্ষা-দীক্ষা-হেক্ষকত্া’ রসঙবশন্ধ এ সম্পকষ বশলশিন-  
    “খু্ব ভালশবশস ঢর্ হেক্ষকত্ার কাজ হনশয়হিলাম একহদন ত্া বলশত্ পারব না, হেক্ষকত্ায় হলপ্ত িশয় 
থাকশত্ ঢর্ খু্ব ভাল ঢলশগহিল ত্াও নয়। ত্শব ইউহনভাহসষহট ঢথশক পাস কশর ঢবহরশয় হক করব ঢকান 
কাজ করব হির করশত্ করশত্ অনুভব কশরহিলাম হেক্ষকত্ার –কশলশজর মাস্টাহরর হদশকই আমার 
ঢঝাুঁক ঢবহে। ... ত্ারপর কশয়কটা রসঙাইশভট কশলশজ কাজ কশরহি। ইসু্কশলর মাস্টাররা ঢত্া হনিয় – 
বাংলাশদশের অহিকাংে ঢবসরকাহর কশলশজর ঢবহেরভাগ অিযাপশকরাই র্া মাইশন পায় ত্াশত্ মশন িয়, 
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আমাশদর ঢদশের পহরচালকশদর ঢকাশনা আিা ও শ্রদ্ধা ঢনই হেক্ষার ও হেক্ষকশদর ওপর। অশনক 
ঢবসরকাহর কশলশজর হেক্ষশকরা ঢমাটামুহট গভনষশমন্ট অহফশসর ঢলায়ার হডহভেশনর ঢকরাহনশদর মত্ 
মাইশন পায় হকংবা ত্ার ঢচশয়ও কম।”৭                     
    জীবনানন্দ ১৯২২ সাশল হসহট কশলশজ ঢর্াগ ঢদন। ১৯২৮ সাল পর্ষন্ত ঢসখ্াশন কাজ কশরন।ত্ারপর 
ঢসখ্ান ঢথশক ত্ার কাজহট চশল র্ায়। চাকহর ঢগশলও হত্হন কলকাত্াশত্ই হিশলন। ঢবেহকিু জায়গায় 
চাকহরর ঢচষ্টাও কশরহিশলন। হনশজর খ্রচ চালাশত্ দু-একটা হটউেহনও করশত্ন। ১৯২৯ সাশল হত্হন 
খু্লনা ঢজলার বাশগরিাট কশলশজ চাকহর ঢপশলন। মাি হত্নমাশসর জনয চাকহরহট কশরহিশলন। ঢসইসময় 
রসঙচি আহথষক কশষ্টর মশিয হদশয় ত্াুঁর হদন অহত্বাহিত্ িত্। হকন্তু কহবর কলম একহদনও ঢথশম থাশকহন, 
বরং নব নব সৃহষ্টশত্ ত্া সদা সবষদা সচল ঢথশকশি।                                                  
  
    কলযাণীর সশগ ঢিশমর মানহসক দূরত্ব ত্াশদর দাম্পত্য জীবনশক কখ্নই সুখ্কর কশরহন। শুিু 
‘কারুবাসনা’ নয় ‘মালযবান’ উপনযাশসও এই দাম্পত্য সঙ্কট ঘনীভূত্ িশয় উশেশি। জীবনানশন্দর 
বযহক্তজীবশনও হক এই সঙ্কট হিল? র্হদও ঢকান হলহখ্ত্ ত্থয এ সম্পশকষ ঢনই, সমস্তটাই অনুমানসাশপক্ষ। 
কলযাণীর সশগ ঢিশমর সম্পকষ ঢকমন ত্া বলশত্ হগশয় ঢিম হনশজই হনশজশক রসঙশ্ন কশরশি-  
    “এই কলযাণী আমার স্ত্রী, হত্নবির আশগ আহম হবশয় কশরহি ত্াশক, হকন্তু এ হত্নবিশরর হভত্র 
ঢরসঙহমশকর পুলক একহদনও ঢবাি কশরহি?”৮   
    ত্াশদর দাম্পত্য জীবশনর হচি হিশসশব ঢথশক ঢগশি একমাি কনযা খু্কুমহণ। খু্কুমহণ ও ঢিশমর রসঙহত্ 
ঢকমন ঢর্ন গা-িাো ভাব কলযাণীর। ঢিশমর অকমষণয অলস জীবশনর রসঙহত্ একরকম উদাসীনত্ার ভাব 
ঢপার্ণ কশর ঢস। শুিু ত্াই নয় হনমষল নাশমর এক বযহক্তর জনয ঢস চঞ্চল িশয় ওশে। এই হনমষল 
মানভূশম কলযাণীশদর পাশের বাহেশত্ থাকত্, একসময় বপ্শদেী কশর ঢজশল হগশয়হিল, এখ্ন ঢমহদনীপুশর 
থাশক, খু্ব অসুি। কলযাণী ত্ার কাশিই র্াওয়ার জনয িটফট করশি। ঢসখ্াশন র্াওয়ার জনয পথ খ্রশচর 
টাকা সংগ্রি করশত্ হনশজর গয়না হবহক্র করশত্ও রাজী। আবার হনমষশলর একাহকত্বত্ার জনয কলযাণীর 
আশক্ষশপর ঢের্ ঢনই, ত্ার ঢচাশখ্র জল ঢকানভাশবই থামশত্ চায় না। হনমষশলর রসঙহত্ কলযাণীর এই 
আন্তহরক ঢরসঙম ত্াশক ঢভত্শর ঢভত্শর ক্ষত্-হবক্ষত্ কশর হদশয়শি। হকন্তু হনমষশলর কাশি ঢর্শত্ কখ্নই 
বািা ঢদয়হন, এও চায়হন ঢর্ হনমষলশক ঢিশে কলযাণী ত্াশক ভালবাসুক। শুিু ত্াুঁর বনলত্ার কথা মশন 
পশেশি। কলযাণী ঢর্ভাশব কাত্র নয়শন সুদূশরর হদশক ত্াহকশয় হনমষশলর কথা ভাবহিল, ঢিমও ঢত্মহন 
ভাশব-    
    “বনলত্ার কথা মশন িয়- এমহন োন্ত িূসর শ্রাবশণর ঢের্ রাশত্ ঢসও হক ঢকাশনা দূর ঢদশে ত্াুঁর 
বপ্ামীর ঘশরর জানালার ঢভত্র হদশয় ঢকাশনা রসঙান্তশরর হচত্ার হদশক ত্াহকশয় আমার কথা ভাবশি এমন 
কশর।”৯  
    এই বনলত্া থাকত্ ঢিশমর পাশের বাহেশত্। ত্ার বাবা ঢকদারবাবু ও ঢিশমর বাবা পরস্পশরর খু্ব 
কাশির   মানুর্ হিশলন। বনলত্াশদর বাহে আজ জরাজীণষ, বনজগশল ভশর হগশয়শি। এই বনলত্া বির 
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আশটক আশগ এশসহিল ত্াশদর বাহেশত্। দহক্ষশণর ঘশরর বারান্দায় দাুঁহেশয় চাশলর বাত্ায় িাত্ হদশয় 
হপহসমার সশগ অশনকক্ষণ িশর কথা বলহিল। ত্ারপর ঢিশমর ঘশরর হদশক আসশত্ হগশয়ও আনমনা িশয় 
বাহের হপিশনর হখ্েহক হদশয় অদৃেয িশয় ঢগশলা। ত্ারপর  আর বনলত্ার োরীহরক অহস্তত্ব অনুভব 
কশরহন ঢিম। শুিু ত্ার ঢরসঙয়সী রূপ আজও নস্টালহজক কশর ঢত্াশল ঢিমশক। ত্াই আজ বনলত্া এক 
বপ্নপ্চারী ঢরসঙয়সী মূহত্ষ হনশয় আহবভূষত্ িয় ঢিশমর কল্পনাজগশত্। ঢিশমর কথায়-   
    “অশনকহদন পশর আবার ঢস এল,মনপবশনর ঢনৌকায় চশে নীলাম্বরী োহে পশর হচকন চুল ঝােশত্ 
ঝােশত্ আবার ঢস এশস দাুঁহেশয়শি, হমহষ্ট অশ্রুমাখ্া ঢচাখ্, োিা হনজষন দুখ্ানা িাত্, ম্লান ঢোুঁট, োহের 
ম্লাহনমা। সময় ঢথশক সময়ান্তর, হনরবহচ্ছন্ন, িায় রসঙকৃহত্, অন্ধকাশর ত্ার র্ািা।”১০   
    ‘কারুবাসনা’ রহচত্ িওয়ার হকিুহদন পশরই ১৩৪২বগাশব্দ ‘কহবত্া’ পহিকার আহশ্বন সংখ্যায় ‘বনলত্া 
ঢসন’ কহবত্াহট রসঙকাহেত্ িয়। এহট জীবনানশন্দর অনযত্ম ঢশ্রষ্ঠ ঢরসঙশমর কহবত্া। বনলত্ার সশগ ঢসন 
পদহব রু্ক্ত কশর ও একহট হনহদষষ্ট ঢভৌশগাহলক পহরসশর (নাশটার) হবিৃত্ কশর হত্হন ত্াশক বাস্তব ও 
রসঙত্যক্ষ কশর তু্লশত্ চাইশলন।                  
    ঢিশমর ঢচৌহিে বিশরর জীবশন অশনক হচহে ত্ার কাশি জমা িশয়শি। ঢসগুহল একটা বশো হটশনর 
বাশক্স ঢস ঢরশখ্ হদশয়শি, ভহবর্যশত্ ঢকান একহদন পেশব বশল। এ ঢর্ন ত্ার সহঞ্চত্ িন। বাক্সহটশত্ 
ত্ার মা- এর ঢলখ্া হচহে আশি, কশয়কজন ঢদেশরসঙহমশকর হচহে আশি, আবার হনমষলা নাশমর একজন 
নারী িাোও আরও ঢবেহকিু নারীর হচহে আশি, ঢর্ হচহের মশিয ত্াশদর উশপক্ষা, অবজ্ঞা ও হবহ্বলত্ার 
হচি িহেশয় আশি। বাক্সহটশত্ ত্ার হনশজর ঢলখ্া কশয়কখ্ানা খ্াত্াও আশি। এই বাক্সহটশক কলযাণী 
একদমই সিয করশত্ পাশরনা। 
    ঢিশমর মা হচহেগুশলাশক নষ্ট করার কথা বশলশি অশনকবার। হকন্তু অশনক রসঙহত্কূলত্ার মশিযও 
বাক্সহট আজও রশয় ঢগশি। মািুরী নাশমর এক নারীর কথা এখ্াশন উশে এশসশি, ঢর্ ঢিমশক হচহে 
হলখ্ত্। হকন্তু হচহেগুহলর মশিয মানবমশনর ঢকামলহদকগুহল ঢর্মন – ঢেি, ভালবাসা, দরশদর ঢকান হচি 
মাি হিল না, ঢসগুহল হিল রুক্ষ,  শুষ্ক,অজস্র ভুল বানাশন ভরা এবং এক ‘সামানয নারীর অববি 
আত্মরসঙহত্ষ্ঠা’র কথা। হকন্তু এই নারীহটর ঢসৌজশনযই ঢিশমর কাশি ত্রবষ্ণব কহবত্া, হকশোরী ঢরসঙম ও 
হবশদেী সাহিশত্যর সমস্ত অস্পষ্টত্া দূরীভূত্ িশয়শি এবং ত্া নব ত্া পশর্ষ উন্নীত্ িশয়শি। আবার বনু্ধ 
অহবনাশের হচহেও হিল ঢিশমর কাশি। অহবনাে পাশয় ঢিুঁশট ঢগাটা ভারত্বর্ষ ঢবহেশয় ঢবোশচ্ছ, কখ্নও 
ঢস হচহে হলখ্শি ঢদরাদুন ঢথশক, কখ্নও কুমাউশনর ঢথশক, কখ্নও রাশমশ্বশরর ঢসতু্বন্ধ ঢথশক। 
অহবনাশের বশো বশো হচহেগুশলা ঢিম ভহবর্যশত্  আবার পেশব বশল একবার পশেই ঢরশখ্ হদশয়শি। 
পুরশনা হচহেগুশলা আবার অশনকহদন পশর পোর মশিয ঢর্ আনন্দ, ঢর্ হেিরণ আশি ত্া রহসক পােক 
মাশিরই জানা। হবিৃহত্র অত্শল ত্হলশয় র্াওয়া ঘটনা, মুিূত্ষগুহলশক পুনরায় আবপ্াদশনর মশিয ঢর্ 
কত্খ্াহন আহত্মক তৃ্হপ্ত লুহকশয় থাশক ত্া বলার অশপক্ষা রাশখ্ না। ঢিমও ত্াই চায় – 
    “ভহবর্যশত্ বাংলাশদশের ঢকাশনা এক হবসৃ্তত্ রসঙান্তশর আমার বাংশলা ত্রত্হর করব। চাহরহদশক 
বাবলাগাশির ঘন হনহবে ঢবো হদশয় মােটাশক রাখ্ব হঘশর। মাশের হভত্র ইত্স্তত্ অশ্বত্থ গাি,বাুঁশের 
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জগল, আম-কাুঁোল ঢবশত্র বন, কাে, কালশসানা, ঘাস, ফহেং, রসঙজাপহত্, ঢচাত্-ঢবাশেশখ্র দুপুর, 
েরশত্র রাত্, ঢিমশন্তর হবকাল, অপাহথষব বট। এমহন আবিাওয়ার হভত্র ঘশরর বারান্দায় িহরশণর িাল 
ঢপশত্ বশস হকংবা অন্ধকাশর রাশত্  আশলার পাশে একটা মাদুর হবহিশয় হনশয় এশক এশক হচহেগুশলা 
পেব,. . .।”১১    
    ঢিশমর এই রসঙকৃহত্মগ্নত্া জীবনানশন্দর কথাই মশন কহরশয় ঢদয়। জীবনানশন্দর এইরকম একহট 
বাক্স হিল। ত্াুঁর ঢর্ হবোল গদযসভার ত্া বহুকাল বাক্সবন্দী হিল। ত্াুঁর মৃতু্যর অশনককাল পশর ঢসহট 
ঢখ্ালা িয়। র্হদও ঢিম ইশচ্ছ রসঙকাে কশরহিল ঢকানও এক সমশয় হচহেগুশলা আবার পেশব হকন্তু ঢিশমর 
ঢস রসঙত্যাো পূণষ িয়হন। কারণ হচহেগুশলা ঢের্পর্ষন্ত উুঁই-এর ঢপশট হগশয় ত্াশদর েরীশরর পুহষ্টরস 
ঢর্াগাশচ্ছ, ত্াশদর বংেবৃহদ্ধ ঘটাশত্ সািার্য করশি। ঢিম কত্কগুশলা খ্াত্াশত্ কহবত্া হলশখ্হিল ঢসগুশলাও 
নষ্ট িশয় ঢগশি। ঢিশমর মশন িশয়শি আশলকজাহন্দ্রয়ার লাইশব্ররী র্খ্ন র্ধ্ংস িল ত্খ্ন কত্ হবখ্যাত্ 
মানুশর্র সৃহষ্টসভার, কত্ অমূলয কল্পনা, হচন্তা ঢচত্নাা্  এক লিমায় ঢিাুঁয়ায় পহরণত্ িয়, ত্ার তু্লনায় 
ঢিশমর কহবত্া অত্যন্ত নগনয। ঢেক্সহপয়শরর মিান সৃহষ্টও একহদন কালগশভষ হবলীন িশয় র্াশব। 
এরপশরই ঢিশমর মুখ্ হদশয়ই উোহরত্ িশয়শি ঢসই চরম উহক্ত, র্ার মূলযায়ণ আজও িয়হন-             
    “হকন্তু ত্বু ঢথশক ঢথশক মশন িয় আশলকজানহিয়ার ঢসই লাইশব্রহরর সমস্ত লুপ্ত ঐশ্বশর্ষর ঢচশয়ও 
আমার কহবত্াগুশলার ইহগত্ ও মূলয ঢের চম কার হিল, ঢেক্সহপয়র র্া হদশত্ পাশর হন–ত্াইশত্া 
হদশয়হিলাম আহম।”১২      
    জীবনানশন্দর কহবত্া ত্ার সমকাশল বার বার সমাশলাহচত্ িশয়শি। কহবত্ার  রসঙচহলত্ ভাব, 
ভহগ,ভার্া ঢথশক হত্হন সশর এশসহিশলন, ত্াই অশনক হবদগ্ধ হবচক্ষণ মানুশর্র কাশি হত্হন হিশলন 
দুশবষািয। সজনীকান্ত দাশের ‘েহনবাশরর হচহে হিল ত্াুঁর সমাশলাচনার অনযত্ম কািারী। হকন্তু 
জীবনানশন্দর হনশজর সৃহষ্টর ওপর সমূ্পণষ আিা হিল। হত্হন জানশত্ন ভহবর্যত্ রসঙজন্ম ত্াুঁর সৃহষ্টর 
র্থাশর্াগয মর্ষাদা ঢদশব। ত্াুঁর রসঙহত্ভার দীহপ্তশত্ অশনক বে রসঙহত্ভাই ঢর্ ম্লান িশয় ঢর্শত্ পাশর ত্া 
হনশজর সিজাত্ দূরদহেষত্ার দ্বারা হত্হন অনুভব কশরহিশলন এবং ত্াুঁর উপনযাশসর নায়শকর বপ্গশত্াহক্ত  
হিশসশব ঢস কথা রসঙকাহেত্ও িশয়শি।  
    ঢিম মাশঝ মাশঝ মৃতু্যর হচন্তাও কশর, ত্ার বাবার সশগ কশথাপকথশন ত্া স্পষ্টরূশপ রসঙহত্ভাত্ –  
    “মাশঝ মাশঝ মশন িয় বয়স ঢচৌহিে িশয়শি বশট-সের িয়হন, হকন্তু ত্বুও সবই ঢর্ন সমাপ্ত িশয় 
ঢগশি, ঢকমন একটা গভীর অবসাদ ঢপশয় বশস। সন্ধযার অন্ধকাশর ঢমশসর হবিানা ঢথশক উেশত্ ইচ্ছা 
কশর না, মশন িয় সব ঢদশখ্হি, ঢজশনহি, বুশঝহি, সব হলশখ্হি, ত্খ্ন ঘুহমশয় পো র্াক, অন্ধকার ঢবশে 
চলুক, ঢকাশনাহদনও ঢর্ন এই অন্ধকার ঢের্ িয় না, ঘুম ঢকাশনাহদনও ফুশরায় না ঢর্ন আর।”১৩    
    জীবনানন্দ ব্রাহ্ম পহরবাশর জন্মগ্রিন কশরহিশলন। ত্াই ঢিাটশবলা  ঢথশকই হত্হন উপহনর্শদর হচন্তা 
ঢচত্নায় লাহলত্ হিশলন। োহন্তময় সুন্দর মৃতু্যর হনহবে হনহিন্ত রূপ র্া ঔপহনর্হদক ভাবিারায় োত্ ত্া 
ত্াুঁর ঢচত্নায় হিল। হকন্তু বাস্তবজীবশন হত্হন ঢদশখ্শিন মৃতু্যর আশরক রূপ। ত্াুঁর ঢদে বহরোশল একহট 
রাস্তা ঢসাজা চশল হগশয়হিল লােকাটা ঘশরর পাে হদশয় শ্মোশন। শ্মোশনর মৃত্শদি ঢপাোশনার ঘ্রাণ 
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বাত্াশস ঢভশস উেত্। জীবনানশন্দর কহবত্াশত্ও এই মৃতু্যভাবনা ঘুশর হফশর এশসশি। কহবর ‘মিাপৃহথবী’ 
কাবযগ্রশন্থর ‘আটবির আশগর একহদন’ মৃতু্যভাবনার এক হেিরণ জাগাশনা কহবত্া। নারীর হৃদয়, ঢরসঙম, 
হেশু মানুর্হটর জীবনশক ভহরশয় ঢরশখ্হিল, ত্া বপ্শত্বও ঢলাকহট আত্মিনশনর পথ ঢবশি হনল। ঢকন এই 
আত্মিনন? এর উের কহব হনশজই হদশয়শিন-  
    “আশরা এক হবপন্ন হবিয় 
    আমাশদর অন্তগষত্ রশক্তর হভত্শর  
    ঢখ্লা কশর; 
    আমাশদর িান্ত কশর 
    িান্ত-িান্ত কশর;”১৪  
    ঢর্ জীবন ফহেশঙর, ঢদাশয়শলর – ঢস জীবশনর সশগ মানুশর্র ঢদখ্া িয় না। রসঙাত্যহিকত্ার িূল রসঙাহপ্ত 
ঢসই মানুর্হটর মি  জীবন কু্ষিাশক রসঙহত্মুিূশত্ষ গলা হটশপ িরত্। আর ত্ার ফশল রসঙহত্ পশল ‘হবপন্ন’ 
ঢবাি করত্ ত্ার মি  জীবনতৃ্ষ্ণা, র্ার আর এক নাম ‘হবিয়’, ত্াই এ আত্মিনন। এমনহক জীবন 
মৃতু্যশক পাোপাহে ঢরশখ্ ত্াুঁর দুঃসািহসক উোরণ শুনশত্ পাওয়া র্ায় ‘িুসর পািুহলহপ’র ‘জীবন’ 
কহবত্ায়-        -     
        “ঢজশগ-ঢজশগ র্া ঢজশনি, -ঢজশনি ত্া- ঢজশগ ঢজশনি ত্া,  
    নতু্ন জাহনশব হকিু িয়শত্া বা ঘুশমর ঢচাশখ্ ঢস।  
    সব ভাশলাবাসা র্ার ঢবাঝা িল, ঢদখু্ক ঢস মৃতু্য ভালশবশস।”১৫         
    ঢিশমর হপত্া হবদযালশয়র হেক্ষক এবং অত্যন্ত আদেষবাদী মানুর্। হত্হন জীবশন অশনক ত্যাগ বপ্ীকার 
কশরশিন। ঢিম ত্াুঁর বাবার কাশি অত্যন্ত সিজ সরল ভাশব হনশজর মশনর অশনক কথাই অকপশট বশল 
ঢফশল। জীবনানন্দ দাশের হপত্া সত্যানন্দ দােও হিশলন সু্কলহেক্ষক। সত্যানন্দ দাে হব.এ পাে 
কশরহিশলন, ইচ্ছা করশল ঢসকাশল একটা ভাশলা সরকারী চাকহর ঢপশত্ পারশত্ন। হকন্তু হত্হন অত্যন্ত 
বপ্ল্প ঢবত্শন বহরোশলর ব্রজশমািন ইন্সহস্টহটউশট হেক্ষকত্ার কাজ গ্রিণ কশরহিশলন। জীবনানন্দ ত্াুঁর 
‘আমার মা ও বাবা’ রসঙবশন্ধ বশলশিন-   
    “হকন্তু হত্হন অত্যন্ত সুহচহন্তত্ভাশব এবং আন্তহরক ঢরসঙরণায় হির করশলন ঢর্ হেক্ষকই িশত্ িশব। 
পশর বাবাশক হনশজর হরসঙয় আদশেষর হভত্র হনভষীকভাশব কাজ করশত্ ঢদশখ্হি।”১৬    
    আবার ঢিশমর মাতৃ্ -হনভষরেীলত্া জীবনানশন্দর মা কুসুমকুমারী ঢদবীর কথাই মশন কহরশয়   ঢদয়।    
    আিুহনক উপনযাস বলশত্ জীবনানন্দ ‘undiversified autobiography’র কথাই বলশত্ন। কারণ 
আিুহনক উপনযাশস বযহক্তহৃদশয়র অন্তরত্ম স্তশরর উদ্ভাসনই মুখ্য ভূহমকা গ্রিণ কশর। অথষা  বযহক্তর 
মশনাজগশত্র হবহচি গহত্রসঙকৃহত্শক তু্শল িরাই আিুহনক ঔপনযাহসশকর লক্ষয। আর মশনর ঢভত্শরর 
রসঙহত্চ্ছহব শুিু একজশনরই ঢদখ্াশনা সভব-ত্া িল হনশজর। জীবনানশন্দর রসঙহত্হট উপনযাশসই এই 
‘undiversified autobiography’র ঢবে হকিু লক্ষণ ঢথশক ঢগশি। এইভাশব ‘কারুবাসনা’ িশয় উশেশি  
বযহক্ত জীবনানন্দ ও কহব জীবনানশন্দর এক আহত্মক উদ্ভাসন।                      
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ত্থযসূি                                                   
১। বশন্দযাপািযায় ঢদবীরসঙসাদ, জীবনানন্দ দাশের উপনযাসসমগ্র, ভূহমকা, গহত্িারা, বাংলাবাজার, োকা, 
রসঙকােকাল ২০০০, পৃষ্ঠা- ৮। 
২। বশন্দযাপািযায় ঢদবীরসঙসাদ, জীবনানন্দদাশের উপনযাসসমগ্র, উপনযাস ‘কারুবাসনা’ পৃষ্ঠা -২৩০ 
৩। বশন্দযাপািযায় ঢদবীরসঙসাদ, জীবনানন্দদাশের উপনযাসসমগ্র,উপনযাস ‘কারুবাসনা’ পৃষ্ঠা-২১৩      
৪। বশন্দযাপািযায় ঢদবীরসঙসাদ, জীবনানন্দদাশের উপনযাসসমগ্র, উপনযাস ‘কারুবাসনা’, পৃষ্ঠা-২২৭   
        
৫। বশন্দযাপািযায় ঢদবীরসঙসাদ, জীবনানন্দদাশের উপনযাসসমগ্র, উপনযাস ‘কারুবাসনা’, পৃষ্ঠা-২৩১   
৬। নারায়ণ গশগাপািযায়(সম্পাহদত্), জীবনানন্দ দাশের কাবযসমগ্র (রসঙথম খ্ি), ‘ঢবাি’ কহবত্া, ঢবগল 
পাবহলোসষ রসঙাইশভট হলহমশটড, কলকাত্া- ৭৩, রসঙকােকাল-১৩৮৬, পৃষ্ঠা- ৭০                    
৭। বশন্দযাপািযায় ঢদবীরসঙসাদ(সম্পা), ‘জীবনানন্দ ও আমরা’, অনুষু্টপ, ২-ই নবীনকুিু ঢলন, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-
৪১   
৮। বশন্দযাপািযায় ঢদবীরসঙসাদ, জীবনানন্দদাশের উপনযাসসমগ্র, উপনযাস ‘কারুবাসনা’, পৃষ্ঠা-২১৬  
৯। ঐ, পৃষ্ঠা-২৩০  
১০। ঐ, পৃষ্ঠা-২৩২ 
১১। ঐ, পৃষ্ঠা-২৪০ 
১২। ঐ, পৃষ্ঠা-২১৮  
১৩। ঐ, পৃষ্ঠা-২৩৬  
১৪। নারায়ণ গশগাপািযায়(সম্পাহদত্), জীবনানন্দ দাশের কাবযসমগ্র(রসঙথম খ্ি), ‘আটবির আশগর 
একহদন’ কহবত্া, ঢবগল পাবহলোসষ রসঙাইশভট হলহমশটড, কলকাত্া-৭৩, রসঙকােকাল-১৩৮৬, পৃষ্ঠা- ১৪৫   
১৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮৮                                     
১৬। বশন্দযাপািযায় ঢদবীরসঙসাদ(সম্পাহদত্),‘জীবনানন্দ ও আমরা’, পূশবষাক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪ 
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বপ্ািীনত্া-পূবষবত্ষী ঢের্ দেশকর বাংলা কথাসাহিশত্য গণ আশন্দালন : 

একহট পর্ষাশলাচনা   
রসঙাবহন্ধক-পহরহচহত্ 

 
অহভহজ  দাুঁ 

গশবর্ক, বাংলা হবভাগ, বিষমান হবশ্বহবদযালয়   
পহিমবগ, ভারত্  
সারসংশক্ষপ  

সাহিত্য সৃহষ্টশত্ রু্শগর রসঙভাব অহনবার্ষ। ‘রু্গরসঙভাব’ েশব্দর মশিয লুহকশয় আশি সামাহজক-অথষবনহত্ক-রাজবনহত্ক-
সাংসৃ্কহত্ক হদকগুহল। রসঙহত্হট রু্শগর হচন্তািারা-সংস্কার-সংসৃ্কহত্র মশিয  সীমাবদ্ধত্া বা সংকীণষত্া থাকশত্ পাশর। 
এই সীমাবদ্ধত্া বা সংকীণষত্ার হবরুশদ্ধ মানুশর্র মশন অসশন্তার্ জশম ওশে। এর ঢথশক মুহক্ত ঢপশত্ মানুর্ চায় 
পহরহিহত্র পহরবত্ষন। আর পহরবত্ষশনর জনয নানা আশন্দালশনর সূিপাত্ িয়। আশন্দালন িাো নতু্ন রু্শগর 
সূচনা রসঙায় অসভব। আশন্দালশনর মিয হদশয় রু্শগর পহরবত্ষশনর সশগ সশগ ঢসই রু্শগর মানুশর্র দৃহষ্টভহগরও 
বযাপক পহরবত্ষন িয়। এই পহরবত্ষশনর র্থাথষ রসঙভাব পশে সমকালীন সাহিশত্য। ঢর্মন – ভারত্ িাশো বা 
আগস্ট আশন্দালশনর পটভূহমকায় ঢলখ্া িয় সত্ীনাথ ভাদুেীর ‘জাগরী’, নশবনু্দ ঢঘাশর্র ‘ডাক হদশয় র্াই’, মশনাজ 
বসুর ‘আগস্ট ১৯৪২’, নারায়ণ গশগাপািযাশয়র ‘মন্দ্রমুখ্র’ রসঙভৃহত্ উপনযাস। শ্রহমক আশন্দালশনর ঢরসঙক্ষাপশট ঢলখ্া 
িয় ঢজযাহত্মষয় রাশয়র ‘উদশয়র পশথ’, েহক্তপদ রাজগুরুর ‘ঢকি ঢফশর নাই’ রসঙভৃহত্ উপনযাস। আজাদ হিন্দ 
বাহিনীর বহন্দশদর মুহক্তর দাহবশক সামশন ঢরশখ্ সংগহেত্ িাি আশন্দালশনর ঢরসঙহক্ষশত্ ঢলখ্া িয় মাহনক 
বশন্দযাপািযাশয়র ‘হচি’, ত্ারােঙ্কর বশন্দযাপািযাশয়র ‘ঝে ও ঝরাপাত্ার’ মশত্া উপনযাসগুহল। ঢত্ভাগা আশন্দালশনর 
আবশি রহচত্ মিম্মদ আবদুোি রসুশলর ‘আবাদ’, ঢসৌরী ঘটশকর ‘কমশরড’ রসঙভৃহত্ উপনযাস।   

সূচক েব্দ 
গণ-আশন্দালন, রসঙাক্ -বপ্ািীনত্া, কথাসাহিত্য, রাজবনহত্ক দ্বন্দ্ব, পাহরবাহরক সংকট, মূলযশবাি  
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বপ্ািীনত্া-পূবষবত্ষী ঢের্ দেশকর বাংলা কথাসাহিশত্য গণ আশন্দালন: 

একহট পর্ষাশলাচনা 
অহভহজ  দাুঁ 

সমাশজর রসঙচহলত্ রীহত্নীহত্র হবরুশদ্ধ মানুশর্র সংঘবদ্ধ হবশক্ষাভশক জন হবশক্ষাভ বা জন আশন্দালন বলা 
িয়। হকন্তু এই জন হবশক্ষাভ বা জন আশন্দালন র্খ্ন রসঙহত্কার-রসঙহত্শরাশির জনয সংগহেত্ িয় ত্খ্ন 
ত্াশক গণ আশন্দালন আখ্যাহয়ত্ করা িশয় থাশক। রসঙসগত্, ‘জন’ এবং ‘গণ’ েব্দ দুহটর মশিয চহরিগত্ 
পাথষকয আশি। ‘জন’ েশব্দর রসঙশয়াগ িয় সািারণ অশথষ। আর ‘গণ’ েশব্দর রসঙশয়াগ িয় হবশের্ অশথষ। 
ইংশরহজশত্ Mass Movement এবং People’s Movement নাশম দুহট কথা বপ্ত্ন্ত্রভাশব রসঙচহলত্ 
থাকশলও কখ্শনা-কখ্শনা এই দুহট কথার অথষশক সমাথষক  হিসাশব িরা িয়। Mass Movement বা 
Upsurge বলশত্ আমরা সািারণত্ একটা বপ্ত্ঃসূ্ফত্ষ জন হবশক্ষাভ বা জন আশন্দালনশকই বুশঝ থাহক। 
আর People’s Movement বলশত্ বুহঝ রাজবনহত্ক উশেেয-হচহিত্ ঢকাশনা সংঘবদ্ধ আশন্দালন। 
এটাই িল গণ আশন্দালন।   
    আশমহরকার বপ্ািীনত্া আশন্দালন (১৭৭৬), ফরাহস হবপ্লব (১৭৮৯), হচশনর ত্াই হপং হবশিাি 
(১৮৫০), রাহেয়ার শ্রহমক আশন্দালন (১৯০৫) রসঙভৃহত্ আশন্দালনগুহল হবশশ্বর রসঙিান রসঙিান গণ 
আশন্দালনগুহলর মশিয অনযত্ম। আশমহরকার বপ্ািীনত্া আশন্দালন হনশয় িযাহরশয়ট হবচার ঢস্টা ঢলশখ্ন 
‘আঙ্কল টম্ স্  ঢকহবন্ ’ গ্রন্থহট। ফরাহস সাহিহত্যক রমারলযাুঁ-এর ঢলখ্ার একটা বশো অংে  জুশে রশয়শি 
ফরাহস হবপ্লব। রাহেয়ার শ্রহমক আশন্দালন হনশয় আশলকজাোর পুেহকন, হনশকালাই ঢগাগল, মযাক্ হসম 
গহকষ রসঙভৃহত্ সাহিহত্যকশদর সাহিত্যচচষা আজও র্শথষ্ট উজ্জ্বল। পৃহথবীর ঢর্-ঢকাশনা  িাশনর সংগহেত্ গণ 
আশন্দালনশক ঢকন্দ্র কশর সাহিত্য সৃহষ্ট িশয়শি। পরািীন ভারত্বশর্ষও হবহভন্ন সমশয় হবহভন্ন দাহবশক 
সামশন ঢরশখ্ গণ আশন্দালন সংগহেত্ িশয়শি। এইসব গণ আশন্দালনগুহলশক ঢকন্দ্র কশর রহচত্ 
সাহিশত্যর সংখ্যাও রসঙচুর। ঢর্মন – সন্নযাসী হবশিাশির (১৭৬৩) পটভূহমকায় বহঙ্কমচন্দ্র চশটাপািযায় 
‘আনন্দমে’ উপনযসহট রচনা কশরন। ঢগাহবন্দচন্দ্র ঢঘাশর্র ‘হচেহবশনাহদনী’ (১৮৭৪) ও উশপন্দ্রনাথ হমশির 
‘নানাসাশিব’ (১৮৭৯) উপনযস দুহট হসপাহি হবশিাশির (১৮৫৭) ঢরসঙক্ষাপশট রহচত্। আর গণ আশন্দালনশক 
দূশর সহরশয় ঢরশখ্ বপ্ািীনত্া-পূবষবত্ষী সমশয়র বাংলা কথাসাহিত্য হনশয় আশলাচনা রসঙায় অসভব বশলই মশন 
িয়। 
    আমরা আমাশদর এই আশলাচনাহটশক হনশম্নাক্ত অিযায়গুহলর মিয হদশয় সমূ্পণষ করার ঢচষ্টা কশরহি -   

   বাংলা কথাসাহিশত্য ভারত্ িাশো আশন্দালন 
বাংলা কথাসাহিশত্য বহন্দমুহক্ত আশন্দালন 

                            বাংলা কথাসাহিশত্য শ্রহমক আশন্দালন 
বাংলা কথাসাহিশত্য ঢত্ভাগা আশন্দালন 
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বপ্ািীনত্া-পূবষবত্ষী ভারত্বশর্ষর ইহত্িাশস অনযত্ম ঢশ্রষ্ঠ গণ-আশন্দালন িল ভারত্ িাশো আশন্দালন। 
১৯৪০ হিস্টাশব্দর ৮ই আগস্ট হদ্বত্ীয় হবশ্বরু্দ্ধ চলাকালীন ইংশরজ ভাইসরয় লডষ হলয়হলত্ ঢগা ঢঘার্ণা 
কশরন ঢর্, এই মুিূশত্ষ ভারশত্র কাশি ক্ষমত্া িস্তান্তর করার ঢকাশনা অহভরুহচ ইংশরজ সরকাশরর ঢনই। 
ইংশরজ ভাইসরয়-এর এই ঢঘার্ণা ‘আগস্ট ঢঘার্ণা’ নাশমই ইহত্িাশস হবখ্যাত্। হকন্তু এই ঢঘার্ণা 
ভারশত্র জাত্ীয় কংশগ্রস বা জাত্ীয়ত্াবাদী ভারশত্র কাশি ঢত্মন ঢকাশনা গুরুত্ব পায়হন। কংশগ্রস ঢনতৃ্ত্ব 
আবার গাহন্ধহজর ঢনতৃ্শত্ব আইন অমানয আশন্দালন করার হসদ্ধান্ত ঢনয়। গাহন্ধহজ অবেয গণ আইন অমানয 
আশন্দালশনর পহরবশত্ষ বযহক্তগত্ আইন অমানয আশন্দালন শুরু কশরন। ১৯৪০-এর ১৭ আগস্ট এই 
আশন্দালন শুরু িয়। িীশর িীশর আশন্দালশন অংেগ্রিণকারীর সংখ্যা ২০,০০০ িাহেশয় র্ায়। এহদশক, 
১৯৪১-এর হডশসম্বর মাশস জাপান অকিা  পালষিারবার আক্রমণ কশর হমিপশক্ষর হবরুশদ্ধ রু্শদ্ধ অবত্ীণষ 
িয়। এর হকিু হদন পর জাপাহন আক্রমশণ হসগাপুরি দুশভষদয হব্রহটে ঢনৌঘাুঁহটর পত্ন িয়। এহেয়ার 
পূবষাঞ্চশলর একহটর পর একহট ঢদে হমিপশক্ষর িস্তচুযত্ িওয়াশত্ ভারত্বর্ষ হমিপশক্ষর একহট রসঙিান 
সামহরক ঘাুঁহটশত্ পহরণত্ িয়।  
    ক্রীপস হমেশনর বযথষত্া সারা ঢদশে গভীর হনরাো হনশয় আশস। এরই মশিয জাপাহনরা ব্রহ্মশদে 
সমূ্পণষ অহিকার কশর এশকবাশর ভারশত্র ঢদারশগাোয় এশস উপহিত্ িয়। এমনহক ত্ারা ঢবে 
কশয়কবার কলকাত্ার বুশক হবমান ঢথশক ঢবামা হনশক্ষপও কশর। এর পাোপাহে হব্রহটশের হবহভন্ন 
কূটনীহত্ক চাশল ভারশত্র পরাজয় গাহন্ধহজ ও অনযানয কংশগ্রস ঢনতৃ্ত্বশক ঢবে ভাহবশয় ঢত্াশল। গাহন্ধহজ 
দীঘষ হচন্তার পর ‘ভারত্ িাশো’ (Quit India) নীহত্র ঢর্ৌহক্তকত্া উপলহি কশরন। ত্বু রু্দ্ধ চলাকালীন 
পহরহিহত্শত্ ভারত্ িাশো আশন্দালন শুরু করা হনশয় অশনক কংশগ্রস ঢনত্ার মশন হদ্বিাগ্রস্ত ভাব হিল। 
এুঁশদর মশিয অনযত্ম িশলন জিরলাল ঢনশিরু ও মেলানা আবুল কালাম  আজাদ। হকন্তু ১৯৪২-এর 
মাঝামাহঝ সমশয় গাহন্ধহজ আইন অমানয আশন্দালশনর আহ্বান হদশত্ এক রসঙকার সংকল্পবদ্ধ িশয় ওশেন। 
১৯৪২-এর জুলাই মাশস এই রসঙস্তাবহট কংশগ্রস কার্ষকরী পহরর্শদ উেশল আজাদ এর চূোন্ত হবশরাহিত্া 
কশরন। অনয সভযরা পুশরাপুহর আশ্বস্ত না িশলও গাহন্ধহজর হবশরাহিত্া করশত্ চানহন। আসশল গাহন্ধহজ 
ভাশলাভাশবই জানশত্ন এই নীহত্ গ্রিণ করা িাো হব্রহটশের সামশন ভারশত্র বপ্ািীনত্ার দাহব জানাশনার 
অনয ঢকাশনা উপায় ঢনই –    
    “এই নীহত্ অবলম্বন িাো আমার উপায় নাই। এমন হক পাগল বহলয়া অবহিত্ িইবার আেঙ্কা 
থাহকশলও র্হদ আহম আমার হবশবক অনুর্ায়ী কাজ কহর ত্শব আমাশক সত্য কথা বহলশত্ িয়। এই 
‘ভারত্ িাশো’ নীহত্র পহরকল্পনা বত্ষমান রু্শদ্ধ এবং ভারশত্র আসন্ন হবপদ িইশত্ মুহক্তর জনয আহম 
আমার খ্াুঁহট দান বহলয়া মশন কহর। সাম্প্রদাহয়ক হমলশনর জনযও ইিা রসঙকৃত্ সািার্য কহরশব। এই 
পহরকল্পনা কার্ষযকাশল হক রসঙকার িইশব ত্ািা আহম কল্পনা কহরশত্ পাহর না। ত্শব আমরা আজ পর্ষন্তয ঢর্ 
ফাুঁহকবাহজ ঢদহখ্য়াহি ত্ািা িইশব না।”১   
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    সত্ীনাথ ভাদুেীর ‘জাগরী’ (১৯৪৫) ভারত্ িাশো আশন্দালশনর ঢরসঙক্ষাপশট রহচত্ একহট সাো 
জাগাশনা উপনযাস। এহট ঢলখ্শকর রসঙথম রচনা। উপনযাসহট ঢজলবহন্দ এক পহরবাশরর এক রাহির  
কাহিহন। উপনযাসহটর রসঙথম সংস্করশণর ভূহমকায় ঢলখ্ক জানাশচ্ছন –  
    “রাজবনহত্ক জাগৃহত্র সশগ সশগ হবহভন্ন রাজবনহত্ক মত্বাশদর সংঘাত্ অবেযভাবী। এই 
আশলােশনর ত্রগহবশক্ষাভ ঢকাশনা ঢকাশনা িশল পাহরবাহরক জীবশনর হভহেশকও আঘাত্ কহরশত্শি। 
এইরূপ একহট পহরবাশরর কাহিনী।  
    গল্পহট ১৯৪২ সাশলর আগস্ট-আশন্দালশনর পটভূহমকায় পহেশত্ িইশব। ঢকাশনা রাজবনহত্ক দশলর 
হবরুশদ্ধ রসঙচার করা বইখ্াহনর উশেেয নয়।” ২    
    ভারত্ িাশো আশন্দালশন বহন্দ িশয় হবিাশরর পূহণষয়া ঢসন্ট্রাল ঢজশল এশসশি একই পহরবাশরর হত্ন  
জন সদসয – বাবা, মা ও বশো ঢিশল হবলু। পূহণষয়া ঢজলার রসঙবাসী বাঙাহল এরা। বাবা সরকাহর সু্কশলর 
রসঙিান হেক্ষশকর চাকহর ঢিশে গাহন্ধহজর হের্যত্ব গ্রিণ কশরশিন। ত্াুঁর সিিহমষনীও হনষ্ঠা সিকাশর বপ্ামীর 
সমস্ত কাজকশমষ সািার্য কশর ঢগশিন। এই গাহন্ধবাদী দম্পহত্র দুই সন্তান – হবলু ও নীলু। ১৯৪৩ 
হিস্টাশব্দর ঢম মাশসর একহট রাহি ঢের্ িশলই পূহণষয়া ঢসন্ট্রাল ঢজশল ফাুঁহস িশব ১৯৪২-এর ভারত্ িাশো 
আশন্দালশনর হবশিািী কমষী হবলুর। গাহন্ধবাদী হপত্ার বশো ঢিশল হবলু কংশগ্রস ঢসােযাহলস্ট পাহটষর সভয 
িশয় ভারত্ িাশো আশন্দালশন ঢর্াগদান কশর র্ধ্ংসাত্মক  কার্ষকলাশপর জনয রসঙাণদশি দহিত্। ঢস পূহণষয়া 
ঢসন্ট্রাল ঢজশলর ১১০৯ নম্বর ফাুঁহসর আসাহম হিসাশব ১ নং ফাুঁহস ঢসশল রসঙত্ীক্ষারত্।  
    হবলুর ভাই নীলু। ঢস আশগ ত্ার দাদারই রাজবনহত্ক মত্াদশেষর অনুগামী হিল। এমনহক ১৯৪০ 
হিস্টাশব্দ রসঙথমবার ঢগ্রপ্তাশরর সময় ত্ারা দুজশনই হসএসহপ(কংশগ্রস ঢসােযাহলস্ট পাহটষ)-র সদসযও  হিল। 
পশর দাদার সশগ ঢজশল থাকাকালীন কহমউহনস্ট ঢনত্া চন্দ্রশদও-এর রসঙভাশব ঢস কহমউহনস্ট  পাহটষশত্ 
ঢর্াগদান কশর। এরপর দুই ভাশয়র মশিয চরম রাজবনহত্ক হবশরাি শুরু িয়। হব্রহটে হবশরািী 
আশন্দালশনর সশগ রু্ক্ত সকলশকই ঢস ফযাহসস্টশদর চর বশল মশন কশর। এমনহক এই উগ্র  রাজবনহত্ক 
ভাবাদশেষ বযাহপত্ িশয় ঢস হনশজর দাদার হবরুশদ্ধ সরকাহর সাক্ষয ঢদয়। এই সরকাহর সাক্ষযর হভহেশত্ই 
হবলুর ফাুঁহস িশব।  
    হবলুশদর রাজবনহত্ক পহরবার বহুবার ঢজল ঢখ্শটশি। আশ্রশমর মশিয র্ত্টা পাশর সন্তানশদর  
সাহন্নশিয আশস ত্াুঁর গাহন্ধবাদী বাবা-মা। ঢদশের বপ্ািীনত্ার জনয হনশজশদর জীবন উ সগষীকৃত্ ঢগাটা 
পহরবার হবলুর ফাুঁহসর হচন্তায় ঢোকহবহ্বল। হবলুর হপত্া ত্ার সশগ একই ঢজশল আশিন। র্হদও হত্হন 
ঢজশলর আপারহডহভেন ওয়াডষ-এর রাজবন্দী। ঢিশলর ফাুঁহসর আশগর রাশত্ হত্হন ত্ার পূবষ রাজবনহত্ক 
জীবন ও সবরমত্ী আশ্রম জীবশনর কথা ভাবশিন। আশ্রম, ভজন ও চরকায় হবশ্বাসী মানুর্হট কখ্নও 
হবশবকানশন্দর বাণী িাহেশয় মাকষশসর বুহলর ফাুঁশদ পশেনহন। হত্হন অকপশট বপ্ীকার কশরশিন ঢর্, 
রাজনীহত্শত্ সবষদা বশোশক গুরু ও ঢিাশটাশক হের্য রূশপ ঢদখ্াই ত্াুঁর হচরহদশনর অভযাস। ত্াুঁর পশক্ষ 
ঢকাশনাহদনই ‘কমশরড’ িশয় ওো সভব িশব না। ত্াই গাহন্ধবাদী মানুর্হট হনশজর সন্তান নীলুর 
রাজবনহত্ক পদশক্ষপশক মশন মশন পর্ষাশলাচনা কশরশিন –  
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    “মিাত্মাজী অশপক্ষা স্টাহলনশক বে বহলয়া মশন কহরশত্ পাহর নাই। হবশদেী মনীর্ীশদর ঢলখ্া পহেশব 
না ঢকন, পশো। আমরা কী ঢবনথাম, ঢস্পনসার, হমল পহে নাই? হকন্তু ত্াই বহলয়া হনশজশদর কথা 
এশকবাশর ভুহলয়া র্াইশত্ িইশব? হবলু র্খ্ন রসঙথম কংশগ্রস ঢসাসযাহলস্ট পাহটষশত্ ঢর্াগদান কশর, ত্খ্নও 
র্হদ উিাশক বুঝাইবার ঢচষ্টা কহরত্াম, ত্ািা িইশল িয়শত্া আজ ত্ার এরূপ ঘহটত্ না। আর হবলুশক 
োসন কহরশত্ পাহরশল নীলুও িাত্ িইশত্ বাহির িইয়া র্াইশত্ পাহরত্ না। কান টাহনশল মাথা আশস। 
দাদা র্ািা কহরশব ত্ািার ঢত্া সকল হজহনস নকল করা চাই, ত্ািা ভালই িউক আর মন্দই িউক – ঢস 
বুঝুক আর নাই বুঝুক।”৩    
    ঢজলখ্ানার আউরা  হকত্ায় বহন্দ হবলুর বপ্ল্পহেহক্ষত্া মা। সহত্যকাশরর আদেষময়ী বাঙাহল জননী  
হত্হন। বপ্ল্পহেহক্ষত্া িশলও হবলুর বাবার মশত্া হত্হনও গাহন্ধবাদী আদশেষ হবশ্বাসী। ঢদশের বপ্ািীনত্ার জনয 
গাহন্ধহজর ঢদখ্াশনা পশথর হত্হনও আদেষ পহথক। হকন্তু হনশজর গশভষর সন্তাশনর ফাুঁহসর সাজা হত্হন 
ঢকাশনাভাশবই ঢমশন হনশত্ পারশিন না। হত্হন গাহন্ধহজর রসঙহত্ অহবশ্বাস ও হনশজর ভাশগযর অসিায়ত্ার 
হবরুশদ্ধ আত্ষ হচ কার কশর উেশিন –  
    “গান্ধীজী, তু্হম আমার এ কী করশল? তু্হম আমাশদর এশকবাশর পশথর হভহখ্হর কশর ঢিশেি; 
সহত্যকাশরর হভহখ্হর। তু্হম মাশসর ঢেশর্ িাশত্ তু্শল হকিু ঢদশব, ত্শব আমরা চারহট ঢখ্শত্ পাব। হনশজর 
োকুর ঢদবত্া ঢিশে ঢত্ামার পুশজা কশরহি; ঢত্ামার জশনয আত্মীয়-বপ্জন বনু্ধ-বান্ধব সব ঢিশেহি; িাসশত্ 
ভুশলহি, ত্ার রসঙহত্দান তু্হম খু্ব হদশল। ঢত্ামার ঢদখ্াশনা রাস্তায়, বপ্ামী স্ত্রীর মশিয মশনর হমল িয় না, বাপ 
ঢিশলশত্ ভাশলাবাসার সম্পকষ থাশক না, ভাই ভাইশয়র েত্রু িশয় দাুঁোয়, গৃিহবশচ্ছশদ সংসার িারখ্ার 
িশয় র্ায়।” ৪     
    পূহণষয়া ঢসন্ট্রাল ঢজশলর রসঙশবেদ্বাশরর বাইশর অশপক্ষারত্ নীলু। ঢের্ রাশত্ দাদার ফাুঁহস িশয় ঢগশল 
ঢস মৃত্শদি হনশয় র্াশব স কাশরর জনয। বাইশর দাুঁহেশয় ঢস অত্ীত্চারী িশয় উশেশি। দাদার সাশথ 
ঢিাশটাশবলায় একসশগ কাটাশনা হবহভন্ন ঘটনার কথা ত্ার মশন এশক এশক ঢভশস উশেশি। ১৯৩০ ও 
১৯৩২-এর আশন্দালশনর জনয ত্ারা একসাশথ কযাম্পশজশল ঢথশকশি। ঢজশল হনশজশদর রাজবনহত্ক 
দৃহষ্টভহগর বযথষত্ার কথা ঢভশব দুজশনর মশিয বাদানুবাদ ও মশনামাহলনয িশয়শি। এরপর দুই ভাই হমশল 
হসএসহপশত্ ঢর্াগদান কশরশি। ত্ারা দুজশন রসঙবল উ সাি হনশয় দশলর কাজ কশর ঢগশি। আসশল হবলু 
শুিুমাি নীলুর সিকমষীই নয় – ঢস ওর আপন দাদা। কত্ সুখ্দুঃশখ্র িৃহত্শত্ এক সূশি গাুঁথা দুই 
ভাইশয়র জীবন মালা। ১৯৪০-এ রাজবনহত্ক অপরাশি দুই ভাই একসাশথ িাজারীবাগ ঢজশল বন্দী 
ঢথশকশি। িাজারীবাগ ঢজশল থাকাকালীনই নীলু চন্দ্রশদও-এর অনুশরসঙরণায় হসএসহপ ত্যাগ কশর 
কহমউহনস্ট িশয়শি। মাকষসবাদ-ঢলহলনবাদ গ্রিণ কশরশি। দাদার হবরুশদ্ধ সাহক্ষ হদশয় ত্ার মৃতু্যর পথ 
সুহনহিত্ কশরশি। এই কাশজর জনয বাবা-মা,   আত্মীয়বপ্জন, পাহটষর সিকমষী সকশলর ঢস হনহন্দত্ 
িশয়শি। ত্বু ঢস হনশজর কৃত্কশমষর জনয ঢকাশনা রূপ অনুত্প্ত নয়।  
    হবলুর ফাুঁহসর ঘটনা ঢগাটা উপনযাসহটশত্ এক চরম নাটকীয়ত্া সৃহষ্ট কশরশি। র্হদও ঢের্শমে ত্ার 
ফাুঁহস িহগত্ িশয় ঢগশি। হমহলটাহর এলাকা িাো ভারত্বশর্ষর অনযি ঢথশক ভারত্ িাশো আশন্দালশনর 
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সময় সযাবশটজ-এর জনয র্াশদর উপর ফাুঁহসর আশদে ঢদওয়া িশয়শি, সরকার ত্া অহনহদষষ্টকাশলর জনয 
িহগত্ কশর হদশয়শি। রসঙসগত্, ঢর্ সকল বন্দী িত্যার অপরাশি দহিত্ ত্ারা এই িহগত্াশদশের বাইশর। 
ফাুঁহসর ত্াহরখ্ আশগ ঢথশক আসামী পক্ষশক জানাশনার হনয়ম ঢনই। ত্াই হবলুর পহরবার ভুল খ্বর 
ঢপশয়শি। দাদার ফাুঁহস রশদর খ্বর ঢোনার পর নীলু স্তহভত্ িশয় ঢগশি। ঢস ঢর্ন কথা বলার সমস্ত েহক্ত 
িাহরশয় ঢফশলশি –  
    “আমার কথা বহলবার ক্ষমত্া লুপ্ত িইয়াশি। সব োন্ত। িমনীশত্ রক্তরসঙবাি ঢবািিয় বন্ধ িইয়া 
হগয়াশি। - গাশির পাত্ার স্পন্দনহট পর্ষন্ত নাই। গ্রিগুহল গহত্ ভুহলয়া হির িইয়া দাুঁোইয়াশি – 
বীরশভাগযা বসুন্ধরার অপণষা মূহত্ষ – হনঃশ্বাস লইশত্ও ভয় িয়, উমার ত্পসযা বুহঝবা ভাহঙয়া র্ায়...  
...িমনীর স্পন্দন আবার আরাভ িয়। গাশি গাশি পাহখ্র কাকহল – পাত্ায় পাত্ায় রসঙভাত্ সমীশর ঢদালা 
– লাসযময়ী পৃহথবী আবার নানা িশন্দ লীলাহয়ত্ িইয়া উহেয়াশি। ... পাথশরর ঢজলশগশটর উপর ত্লায় 
িো  উর্ার আরহক্তম আশলার মিুর ঝলক লাশগ।”৫    
    সত্ীনাথ ভাদুেীর ‘জাগরী’ ভারত্ িাশো আশন্দালশনর পটভূহমকায় ঢলখ্া একহট রাজবনহত্ক 
উপনযাস। অত্ীত্চারী িৃহত্ময় মশনা-হবশের্শণর সািাশর্য উপনযাশসর কাহিহনর অগ্রগহত্ ঘশটশি।  আসশল 
ভারত্ িাশো আশন্দালন কংশগ্রশসর সমথষক সত্ীনাথশক রসঙবলভাশব আকৃষ্ট কশরহিল। কংশগ্রশসর 
রাজনীহত্শত্ ভারত্ িাশো আশন্দালশনর মশত্া এত্ বশো মাশপর গণ আশন্দালন আর হদ্বত্ীয়হট ঢনই। 
সশবষাপহর ‘জাগরী’ উপনযাস সমগ্র বাংলা কথাসাহিশত্য গণ আশন্দালনশকহন্দ্রক একহট গুরুত্বপূণষ 
সংশর্াজন।    
    নশবনু্দ ঢঘাশর্র ‘এই সীমাশন্ত’ গ্রশন্থর অন্তগষত্ ‘অহিকার’ গল্পহট ভারত্ িাশো আশন্দালশনর 
পটভূহমকায় রহচত্।  
    বিুন ও জানকীর অভাশব ভরা ঢিাট সংসার। জানকীর বয়স মাি উহনে। ঢস সুোম বপ্াশিযর 
অহিকারী। সংসাশর ত্ার ভাই ঢনই, ঢবান ঢনই, মা-ও বির দুশয়ক আশগ মারা ঢগশি। বাবা ত্ারও আশগ 
খু্শনর অপরাশি ফাুঁহসশত্ ঝুশলশি। এখ্ন ত্ার একমাি অবলম্বন বপ্ামী বিুন। ত্াশদর ঢিাট সংসাশর 
আসবাবপশির ঢকাশনা হচি মাি ঢনই। ঘশরর এক ঢকাশণ একটা উনুন, হত্ন চারশট বাসন, কশয়কটা 
কাুঁশচর হেহে আর মাহটর িাুঁহে। সংসাশরর অভাব দূর করশত্ বিুন চুহর কশর। এক হদন চুহর করশল 
ত্াশদর এক মাস বপ্চ্ছশন্দ ঢকশট র্ায়। আজ ঢস হগশয়হিল এক উহকলবাবুর বাহেশত্ চুহর করশত্। রাহি 
বাশরাটার পর ঢস পাুঁহচল টপশক উহকলবাবুর বাহেশত্ রসঙশবশের ঢচষ্টা কশর। হকন্তু উহকলবাবুর ঢিাশটা 
ঢিশল উশে পোয় ঢস আর বাহের ঢভত্র রসঙশবে করশত্ পাশর না। অগত্যা ঢস পালাশত্ পাুঁহচল ঢথশক 
ঝাুঁপ ঢদয়। এশত্ ত্ার ডান পা ঢভশঙ র্ায়।  
    বিুন ভাঙা পা হনশয় বাহে হফশর এশল জানকী ত্ার পাশয় চুন-িলুদ গরম কশর লাহগশয় ঢদয়। ত্ার 
পা হেক িশত্ সপ্তাি খ্াশনক সময় ঢলশগ র্ায়। ঢস অসুি থাকায় জানকী হপত্শলর ঘহট ও িাশত্র বালা 
বন্ধক ঢরশখ্ ঢকাশনা রকশম সংসার চালায়। রু্বত্ী স্ত্রী জানকীর ভাশলাবাসা ত্ার জীবনর্াপশনর একমাি 
েহক্ত িশয় ওশে। হকন্তু অভাশবর ত্ােনায় ঢস ত্রকলাশসর আশ্রয় হনশত্ বািয িয়। সামানয হকিু অশথষর 
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হবহনমশয় ঢস জানকীশক বনু্ধ ত্রকলাশসর ঘশর রাত্ কাটাশত্ পাোয়। র্হদও পর পুরুশর্র ঘশর জানকীর 
রাত্ কাটাশনার ঘটনা এটাই রসঙথম নয়। এর আশগও ঢস েিশরর এক িনী বাবুর বাহেশত্ রাত্ কাহটশয়শি 
–  
    “বহুহদন পূশব্বষকার কথা মশন পহেল। দুইহদন অনািাশর থাকার পশর বািয িইয়া ঢস এক বাবুর 
কাশি জান্ কীশক দাসীবৃহে কহরশত্ পাোইয়াহিল। দাসীবৃহে মাশন ঢবেযাবৃহে। জান্ কী রসঙথশম অবপ্ীকার 
কহরয়াহিল ত্রবহক, হকন্তু বাুঁচার আগ্রি র্াশদর আশি ত্ারা সব সিয কশর। জান্ কীও ত্ািাই কহরয়াহিল।” 
৬   
    এরপর বিুন েিশরর এশকর পর এক বাহেশত্ চুহর করশত্ হগশয় হবফল িয়। হবফল িশয় ঢস হবর্ণ্ণ 
মন হনশয় রাস্তায় রাস্তায় ঘুশর ঢবোয়। রাস্তায় ঘুরশত্ ঘুরশত্ ঢস একদল মানুর্শক জাত্ীয় পত্াকা িাশত্ 
ঢর্শত্ ঢদশখ্। এই দৃেয ঢদখ্শত্ ত্ার ঢবে ভাশলাই লাশগ। আবার ত্ার মশন মশন একটু ঈর্ষাও িয়। 
আসশল ত্ার ঢপশটর হচন্তা দূর িশল ঢসও উ সাশির সশগ ‘বশন্দমাত্রম’ আর ‘ইনহকলাব হজন্দাবাদ’ 
ঢলাগান হদশত্ পারত্। এই কথা ভাবশত্ ভাবশত্ আবার ঢস চুহরর ঢচষ্টায় ঢবহরশয় পশে। ঘুরশত্ ঘুরশত্ ঢস 
েিশরর এক রসঙাশন্ত হগশয় ঢপৌঁিায়। ঢসখ্াশন হগশয় ঢস হবরাট সংখ্যক জনত্াশক ইংশরজ ঢসশক্রটাহরশয়শটর 
হদশক মারমুহখ্ভাশব এহগশয় ঢর্শত্ ঢদশখ্। পুহলে আটকাশনার ঢচষ্টা কশরও এই হবরাট সংখ্যক জনত্াশক 
ঢকাশনাভাশবই রসঙহত্িত্ করশত্ পাশর না। চাহরহদশক জনত্ার মুশখ্ একটাই দাহব – ‘বপ্রাজ চাই’। ঢসও 
আর থাকশত্ না ঢপশর জনত্ার সশগ হমশে র্ায়। সারাহদন আশন্দালন কশর কাহটশয় রাশত্ বাহে হফশর 
এশস ঢস সমস্ত কথা জানকীশক জানায় -   
    “রাশি বপ্নপ্াহবশষ্টর মত্ বােী হফহরয়া ঢসশক্রটাহরশয়ট রসঙাগশণ জনত্ার উপর পুহলশের গুহলবর্ষশণর 
কথা িরণ কহরয়া হেিহরয়া উহেয়া ঢস জান্ কীশক বহলল – ‘উঃ, জান্ কী, কত্ খু্ন পশেশি’ –  
‘খু্ন’ ! - জান্ কী চমহকয়া উশে।  
‘িযাুঁ – উঃ – কত্ ঢলাশকর খু্ন আজ ঢদখ লাম, ঢিারী ঢখ্লার খু্নখ্ারাহব রংশয়র মত্ লাল খু্ন’।  
‘তু্ইও হগশয়হিহল, হসহকটাহরশট? –  
‘িযাুঁ’ –  
আইশন র্াইয়া, ঢত্াুঁিার হদমাগ খ্ারাপ ত্রভল্  কা?”৭   
    েিশরর আশন্দালন বিুশনর সমস্ত হচন্তাশক পাশে হদশয়শি। ইংশরজ ঢসশক্রটাহরশয়শটর সামশন 
পুহলশের গুহলশত্ হনিত্ ঢদেভক্তশদর রক্তশস্রাশত্র িহব ত্ার ঢচাশখ্র সামশন ভাসশি। সকশলর মশত্া 
ঢসও ঢদেভক্ত িশয় আশন্দালশন ঢর্াগ ঢদয়। সারাহদন ঢস উশেহজত্ জনত্ার সশগ ঘুশর ঢবোয়। ত্ারা 
সকশল হমশল ঢটহলগ্রাশফর ত্ার কাশট, রাস্তা ঢখ্াুঁশে, বশো বশো গাি কাশট আর সাশিব ঢবেিারী 
ঢলাকশদর ঢদখ্শলই গাহলগালাজ কশর। আশন্দালশন ঢর্াগ হদশয় ঢস বশো ঢবকায়দায় পশে র্ায়। বাহেশত্ 
এক দানাও অন্ন ঢনই। চুহর না করশল সংসার চালাশনা অসভব। হকন্তু চুহর করার সব রাস্তা বন্ধ। েিশরর 
সবষি, এমনহক ঢরললাইশন পর্ষন্ত কো পািারার বশন্দাবস্ত করা িশয়শি। সন্ধযা সাত্টার পর কাউশক 
রাস্তায় ঢদখ্শলই ত্ ক্ষণা  ঢগ্রপ্তাশরর আশদে জাহর করা িশয়শি।       
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    চুহর করাই বিুশনর ঢবুঁশচ থাকবার একমাি অবলম্বন। এটাই ত্ার জীবশনর অহিকার। ত্াই ঢস িান্ত 
েরীর হনশয়ও চুহর করশত্ র্ায়। দূর ঢথশক রসঙেস্ত রাজপথ ঢদখ্া র্ায়। ঢগারা ত্রসনযশদর দল  আজও 
ঢসখ্াশন পািারা হদশচ্ছ। পথ চলশত্ চলশত্ ঢস বারংবার জানকীর কথা ভাশব। ত্ার েীণষশদি মুিূশত্ষর 
উশেজনায় খ্াুঁো িশয় ওশে। বনু্ধ ত্রকলাশসর কামাতু্র মুখ্চ্ছহব, ত্রকলাশসর আহলগশন আবদ্ধা অসিায়া 
জানকীর নগ্নশদশির িহব ত্ার মানসশলাশক ঢভশস ওশে। এইসব ভাবশত্ ভাবশত্ ঢস রাজপশথ হগশয় 
দাুঁোয়। দূশর পািারারত্ ঢগারা ত্রসনযশদর উশেশে ঢস িো  ‘বশন্দমাত্রম’, ‘বপ্ািীনত্া চাই’ রসঙভৃহত্ েব্দ 
হচ কার কশর বলশত্ থাশক। রসঙতু্যেশর দুহট রাইশফশলর গুহল ত্ার বুশক এশস ঢবুঁশি -   
    “দূশর, অন্ধকাশরর রসঙচ্ছদপশট রাইশফলিারী ঢগারা ত্রসনয দুইহটর ঢচিারা ঢদহখ্য়া বিুশনর মহস্তশস্কর 
হভত্র আশগ্নয়হগহরয় হবশস্ফারণ ঘহটল। বপ্ািীনত্া চাই। ঢক আমার অহিকার িইশত্ আমায় বহঞ্চত্ কহরশব!  
িো  হক ভাহবয়া ঢস চী কার কহরয়া উহেল, ‘বশন্দমাত্রম্ ’ –  
রসঙতু্যেশর দুইহট রাইশফশলর গুহল অন্ধকাশরর বুশক হেষ্  হদশত্ হদশত্ রাহির হনস্তিত্াশক দীণষ-হবদীণষ 
কহরয়া বিুশনর বুশক আহসয়া লাহগল।  
একহট েীণষ আেষনাদ। ত্ারপশর হনশজর রশক্তর ের্যার উপর আসন্ন মৃতু্যর দ্রুত্ পদর্ধ্হন শ্রবণ করা।”৮   
    ১৯৪৫ হিস্টাশব্দর ২ ঢসশেম্বর জাপাশনর আত্মসমপষশনর মিয হদশয় হদ্বত্ীয় হবশ্বরু্শদ্ধর অবসান িয়। 
ঢসই সশগ আজাদ হিন্দ বাহিনীও আত্মসমপষন করশত্ বািয িয়। কারণ আজাদ হিন্দ বাহিনী হবশ্বরু্শদ্ধ 
জাপাশনর পক্ষ হনশয়হিল। ভারশত্র বপ্ািীনত্ার দাহবশক সামশন ঢরশখ্ সুভার্চশন্দ্রর আজাদ হিন্দ বাহিনী 
ভারত্ীয়শদর মশন হবপুল আশলােন সৃহষ্ট কশরও ঢথশম ঢর্শত্ বািয িয়। এরপর ১৯৪৫-এর নশভম্বর মাশস 
হব্রহটে সরকাশরর ঢনতৃ্শত্ব হদহের লাল ঢকোয় আজাদ হিন্দ বাহিনীর সামহরক হবচার শুরু িয়। হবচাশর 
বাহিনীর হত্ন জন বীর ঢসনানীশক ঢদার্ী সাবযস্ত কশর কারাদশির আশদে ঢদওয়া িয়। 
    এই হত্ন বীর ঢসনানীর মশিয অনযত্ম হিশলন কযাশেন রহসদ আহল। রহসদ আহল-সি অনযানয 
বন্দীশদর মুহক্তর দাহবশত্ িািশদর ঢনতৃ্শত্ব কলকাত্ায় একহট হবোল রসঙহত্বাদ হমহিল ঢবর িয়। িািশদর 
এই োহন্তপূণষ রসঙহত্বাদ হমহিশল পুহলে হবনা কারশণ গুহল চালায়। পুহলশের গুহলশত্ িািশনত্া রাশমশ্বর 
বশন্দযাপািযায় ও আবদুস সালাশমর মমষাহন্তক মৃতু্য িয়। এই মমষাহন্তক ঘটনার রসঙহত্বাশদ কলকাত্ার রাস্তায় 
রসঙায় হত্ন লক্ষ মানুশর্র রসঙহত্বাদ হমহিল ঢবর িয়। বপ্ািীনত্া-পূবষ সমশয়র এই বৃি  গণ হবশক্ষাশভর 
সাথষক রসঙহত্চ্ছহব ঢদখ্শত্ পাওয়া র্ায় মাহনক বশন্দযাপািযাশয়র ‘হচি’ (১৯৪৫) উপনযাশস। 
    গশণে নাশম এক হবে-বাইে বিশরর রু্বশকর আত্ম-উপলহির বণষনা হদশয় উপনযাশসর শুরু িশয়শি।  
মিুখ্াহল গাুঁশয়র িত্দহরি পহরবাশরর সন্তান এই গশণে। জীহবকার সন্ধাশন ঢস েিশর আশস। েিশর এশস 
এম দােগুশপ্তর ‘হবদুয  হলহমশটড’-এ ঢেলা কশর মাল সাপ্লাই করার কাজ ঢনয়। লুহকশয় মশদর চালান 
করা দােগুশপ্তর কাশলা বযবসা গুহলর অনযত্ম। দােগুশপ্তর একজন মাইশন করা মজুর হিসাশব ঢস হদনভর 
ঢেলা গাহেশত্ কশর হনহর্দ্ধ মাল সাপ্লাই কশর র্ায়। িািশদর আশন্দালশনর হদশনও ঢস এইরকম চালান 
হনশয় র্াওয়ার পশথ জনশস্রাশত্ আটশক পশে। আশন্দালনকারীশদর রসঙহত্িত্ করশত্ পুহলে গুহল চালায়। 
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পুহলশের একহট গুহল হিটশক এশস লাশগ ত্ার মাথায়। সশগ সশগ সারা েরীর রক্তাক্ত িশয় ত্ার মৃতু্য িয় 
–  
    “ঢদাকাশনর ঢকাশণ ঢেস হদশয় দাুঁহেশয় আশি ঢিশলটা, হেক ঢকাথা ঢথশক রক্ত ঢবহরশয় হভহজশয় লাল 
কশর হদশচ্ছ গাশয়র ময়লা ঢিুঁো ফতু্য়াটা হেক ঢবাঝা র্ায় না। গুহল র্হদ ঢলশগই থাশক, ঢর্খ্াশনই ঢলশগ 
থাশক, দাুঁহেশয় আশি হক কশর ঢিশলটা, ফতু্য়ার বুশকর হদকটা র্খ্ন চুপশস র্াশচ্ছ রশক্ত?”৯    
    অনুরূপা ঢদবীর পুি ঢিমন্ত। ঢস অত্যন্ত ভাশলা ঢিশল। ঢস ত্ার উজ্জ্বল ভহবর্যশত্র বপ্শনপ্ হবশভার  
িশয় থাশক। রসঙত্যক্ষ রাজনীহত্ ঢথশক ঢস সবষদা দূরত্ব বজায় ঢরশখ্ চশল। অহনচ্ছা সশেও ঢস িািশদর 
রসঙহত্বাদ সভায় এশস উপহিত্ িয়। সভায় এশস ঢস মশঞ্চর একপাশে চুপ কশর দাুঁহেশয় থাশক। সভায় 
ঢর্ সব িাি ঢনত্া বকৃ্তত্া হদশচ্ছ ত্াশদর মশিয হত্ন জন ত্ার অত্যন্ত পহরহচত্। ত্াশদর রসঙশত্যশকর ঢচশয় 
ত্ার পরীক্ষার ফল সব সময় ভাশলা থাশক। এই সব সিপােী – সিপাহেনীশদর জীবশন রাজনীহত্ ও 
ঢলখ্াপোর সফল সিাবিান ত্াশক হবহিত্ কশর ঢত্াশল।   িািজীবশন রাজনীহত্ হবর্শয় ত্ার এই ঢবাি 
গশে উশেশি মূলত্ পাহরবাহরক আবশি। বাবার মৃতু্যর পর মা গান হেহখ্শয় ঢরাজকার কশর ত্াশক মানুর্ 
কশরশি। অভাবী সংসাশরর ঢিশল িওয়ায় ত্ার মা ঢকাশনাভাশবই চায় না ঢর্ ঢিশল রাজনীহত্শত্ জহেশয় 
পেুক। কারণ ত্ার মাশয়র িারণা রাজনীহত্ ঢলখ্াপোর ক্ষহত্ কশর, িািজীবশনর অন্তরায় িশয় দাুঁোয়।      
    িাি আশন্দালশনর অনযত্ম ঢনিী সীত্া। ঢস ঢিমন্তর সিপাহেনী। িািসমাশজ রাজনীহত্র রসঙাসহগকত্া 
সম্পশকষ ঢিমন্তর সংকীণষত্া, ভুল িারণাগুহল ঢস ঢভশঙ হদশত্ চায়। র্হদও রাজনীহত্সশচত্ন সীত্ার সাশথ 
হমশে ঢিমন্তর রাজবনহত্ক ঢচত্না জাগরণ করার ঢচষ্টাশক খু্ব একটা ভাশলা ঢচাশখ্ ঢদশখ্ন না অনুরূপা 
ঢদবী। রসঙাচীনা বনাম নবীনার দৃহষ্টভহগর পাথষকয উভশয়র মশিয মানহসক সংঘশর্ষর ঢক্ষি রসঙস্তুত্ কশর 
ঢত্াশল। ত্াই ঢিমন্তশক সীত্ার হজজ্ঞাসয -    
    “হকিু না বশলও সীত্া ত্াশক রসঙশ্ন কশরশি, আজও তু্হম হনহিয় িশয় থাকশব ঢত্ামার আদেষবাদী 
সুহবিাবাশদর আত্মশকহন্দ্রক বপ্াথষপরত্ার অজুিাশত্? আজও তু্হম এটুকু বপ্ীকার করশব না ঢর্ হেক্ষাথষীশকও 
আজ অন্তত্ ভার্ায় ঢঘার্ণা করশত্ িশব এ অনযাশয়র ঢদেবযাপী রসঙহত্বাদশক ঢস সমথষন কশর, ঢসটা 
রাজনীহত্ চচষা ঢিাক বা না ঢিাক ?”১০    
    ঢদশের রাজবনহত্ক ডামাশডালশক কাশজ লাহগশয় হনশজশদর বপ্াথষহসহদ্ধর ঢচষ্টা কশর বহু সুহবিাবাদী 
মানুর্। অমৃত্ মজুমদার ত্াশদরই একজন। অথষশলালুপ স্ত্রী অরুণার রসঙশরাচনা ত্াশক রাত্ারাহত্ ঢনত্া িশয় 
উেশত্ উদু্বদ্ধ কশর। ঢস হবর্ণ্ণ ও িত্াোগ্রস্ত মন হনশয় গভীর রাশত্ ত্ার বাহলগশির বাহেশত্ হফশর 
আশস। এত্কাল িশর রাজনীহত্ কশর এশসও ত্ার আজ ঢর্ন সবহকিু ঢিাুঁয়াো লাগশি। ঢস ঢকাশনাভাশবই 
বুশঝ উেশত্ পারশি না ঢর্ িািশদর আশন্দালন ঢকান হদশক গহত্ হনশচ্ছ। আশন্দালন বন্ধ করশত্ ঢস 
একহট হবশের্ দশলর পক্ষ ঢথশক িািশদর সামশন এশস উপহিত্ িয়। র্হদও িািরা ত্ার ঢকাশনা কথায় 
কণষপাত্ কশর না। একটা দীঘষ হনঃশ্বাস ঢফশল ঢস চুপ কশর সভামশঞ্চর হপিশন এশস দাুঁোয়। ঢস মশন 
মশন ভাশব অরুণাশক সামনাসামহন রাজনীহত্শত্ নাহমশয় ত্ার হপিশন থাকশলই ভাশলা িত্। ঢস হনশজ 
ঢদেশনত্া না িশত্ পারশলও অন্তত্ ঢদেশনিীর বপ্ামী িশত্ পারত্। 
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    উপনযাশসর সূচনায় গশণশের রক্তাক্ত অবিার পহরণহত্ পুনরায় খু্ুঁশজ পাওয়া র্ায় উপসংিাশর অজয়-
এর মিয হদশয়। িাসপাত্াশল আিত্ একহট ঢিশলর আত্মীশয়র আসবার কথা হিল, অজয় ঢস্টেশন 
এশসহিল ত্াশক ঢিশলহটর খ্বর জাহনশয় হদশয় র্াবার জনয। ঢিশলহটর অবিা ভাশলা নয়। আত্মীয়হট 
এখ্নও আশসহন, অথবা এশস থাকশলও ঢচিারার কথা শুশনও হচশন উেশত্ পাশরহন। হফশর র্াবার পশথ 
ঢবুঁশটলালশচ ঢগাুঁফওয়ালা ইংশরজ অহফসাশরর সশগ ত্ার সংঘাত্ লাশগ। ইংশরজ অহফসারহট ঢজার কশর 
এক ভি রু্বকশক রাস্তা পহরষ্কাশরর কাশজ লাগাশনার রসঙহত্বাশদই এই সংঘাত্। এহদশক, গশণেশক খু্ুঁজশত্ 
আসা ত্ার বাবা র্াদব ও ঢগাটা ঢগুঁশয়া পহরবাশবর মাশঝ আটশক পশে অজয়। র্াদব একহট ঢপাস্টকাডষ 
ঢবর কশর ত্ার কাশি গশণশের থাকার হেকানা জানশত্ চায়। ঢস র্াদবশদর সহেক গন্তশবয ঢপৌঁশি ঢদয়। 
গশণশের মাহলক দােগুপ্ত গশণশের মৃতু্যর খ্বর ঢচশপ র্ায়। পহরবশত্ষ ঢস গশণশের হবরুশদ্ধ চুহর কশর 
পালাশনার হমথযা অহভশর্াশগ করশব বশল হির কশর। হকন্তু গশণশের সুন্দরী ঢবান রাহনশক ঢদশখ্ উশেহজত্ 
িশয় দােগুপ্ত বশল, গশণে হদন কশয়শকর জনয িুহট হনশয় ঢকাথায় একটা ঢগশি। হমথযা খ্বর শুশনই 
গশণশের ঢগাটা পহরবার লালহদহঘ হফশর আশস। লালহদহঘর সামশন হত্নহট বশো পত্াকা হনশয় এহগশয় 
চলা ঢোভার্ািার সামশন র্াদবশদর থমশক দাুঁোশত্ িয়। ত্ারা ঢদশখ্ ঢর্ অজশয়র ঢনতৃ্শত্ব হবোল 
ঢোভার্ািা এহগশয় চশলশি –  
    “লালদীহঘর সামনা-সামহন ঢপৌঁশি ত্াশদর থামশত্ িয়। চাহরহদক ঢলাকারণয, হভে ঢেশল এশগাশনা 
অসভব। হবরাট এক ঢোভার্ািার মাথা লালদীহঘর ওহদশকর ঢমাে ঘুরশি, সামশন হত্নহট হত্ন রকম বে 
পত্াকা উেুশর িাওয়ায় পত্ পত্ কশর উেশি। ঢোভার্ািার ঢের্ এখ্শনা ঢদখ্া র্ায় না। ক্ষশণ ক্ষশণ 
র্ধ্হন উেশি িাজার কশন্ঠ।”১১  
    ১৯৪৫-এ হদ্বত্ীয় হবশ্বরু্দ্ধ সমাপ্ত িওয়ার পর ঢথশক ভারশত্ শ্রহমক আশন্দালশন র্থাথষভাশবই ঢজায়ার 
আশস। এই ঢজায়াশরর পুশরাভাশগ হিল ভারশত্র কহমউহনস্ট পাহটষ। পাহটষর ঢনতৃ্শত্ব বাংলার হবহভন্ন 
জায়গায় রসঙবল শ্রহমক আশন্দালন শুরু িশয় র্ায়। ঢবলঘহরয়ায় ডানলপ ও অযাংশলা ইহেয়ান জুট হমশল 
শ্রহমক িমষঘট িয়। এর পাোপাহে শ্রীরামপুশরর মাশিে, হরর্ো ও ঢকান্নগশর শ্রহমকশদর পূণষ িরত্াল 
িয়। ইহেয়া জুট হমল, ঢবগল ঢবহন্টং, রামপুহরয়া, বগলক্ষ্মী রসঙভৃহত্ জুটহমশল বযাপক শ্রহমক অসশন্তার্ ঢদখ্া 
ঢদয়। 
    বপ্ািীনত্ার রসঙাককাশল ও অবযবহিত্ পশর ঢদখ্া র্ায় ঢর্ রসঙশত্যকহট রাজবনহত্ক দশলর োখ্া সংগেন 
হিসাশব একহট কশর ঢট্রড-ইউহনয়ন বা শ্রহমক সংগেন কাজ কশরশি। দলমত্ হনহবষশেশর্ ঢকাশনা ঐকযবি 
শ্রহমক সংগেন গশে উশেহন। এর ফশল রাজবনহত্ক বপ্াশথষর টানাশপাশেন ও অবনশকযর ঢরে ঢথশক র্ায় 
শ্রহমক সংগেনগুহলর মশিয। এই টানাশপাশেশনর মশিযই হবহভন্ন দাহবদাওয়া আদাশয়র জনয শ্রহমকশদর 
মরণ-পণ সংগ্রাম করশত্ িয়। সরকাশরর হবরুশদ্ধ লেশত্ হগশয় বহুবার ত্াশদর ওপর আঘাত্ ঢনশম 
আশস। এমনহক ত্াশদর ওপর হবহভন্ন দমনমূলক আইনও রসঙশয়াগ করা িয়। এত্ হকিু রসঙহত্বন্ধকত্া থাকা 
সশেও আশলাচয সময়সীমায় হবহভন্ন আশন্দালশনর মািযশম মানুশর্র ঢচত্নার র্থাথষ হবকাে ঘশটশি। 
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চহেশের দেশক শ্রহমক ঢশ্রহণর মশিয আত্মসম্মান ও অহিকার ঢবাশির সৃহষ্ট আক্ষহরক অশথষই এক 
নহজরহবিীন ঘটনা। 
    েহক্তপদ রাজগুরুর ‘ঢকি ঢফশর নাই’ উপনযাসহট কয়লাখ্হনর শ্রহমকশদর মৃতু্যর আত্মকথন ও 
জীবনর্ািার অনুপুঙ্খ হববরণ। ভারশত্র বপ্ািীনত্া রসঙাহপ্তর হকিু পূশবষ বিষমান-হবিার লাশগায়া ‘হচনশত্ার’ 
কয়লাখ্হনর ভয়াবি দুঘষটনা সমস্ত ঢদেবাসীর মশন আত্ঙ্ক সৃহষ্ট কশরহিল। এই উপনযাসহট জুশে ঢসই 
ভয়ংকর দুঘষটনার কথা অপূবষ মুন্সীয়ানায় ফুহটশয় ঢত্ালা িশয়শি। 
    বিষমান-হবিার লাশগায়া কয়লাখ্হন অঞ্চশলর অনযত্ম ঢশ্রষ্ঠ ঢকাহলয়াহর ‘হচনশত্ার’। বানষপুর ঢলৌি 
ইস্পাত্ কারখ্ানা িাহেশয় আরও হকিুটা দূশর এর অবিান। ঢকাহলয়াহর অঞ্চশল র্ত্দূর ঢচাখ্ র্ায় ঢকবল 
ঢেউ ঢখ্লাশনা কহেন মাহট, মাশঝ মাশঝ কাশলা িুশলা আর কয়লার হববণষ কাহলমা ঢদখ্া র্ায়। লযাঙ্কাোয়র 
বয়লাশরর ঢিাুঁয়ায় ঢগাটা ঢকাহলয়াহরর আকাে ত্ামাশট িশয় ঢগশি। েত্ েত্ বিশরর ভাঙা-গোর 
ইহত্িাশসর নীরব সাক্ষী এই ঢকাহলয়াহর। এর বুক হচশর বাদোহি কামান, লাশখ্া লাশখ্া পদাহত্ক জয়র্ধ্হন 
হদশয় আকাে-বাত্াস মুখ্হরত্ কশর ঢগশি। কত্ রাজা, কত্ বাদো হবজয়ী িশয় বীশরর মশত্া মাথা উুঁচু 
কশর জয়র্ধ্হন হদশয় ঢগশি। ঢকউ বা আবার পরাহজত্ িশয় রাশত্র অন্ধকাশর মুখ্ লুহকশয় পাহলশয় ঢগশি। 
িাজার িাজার মানুশর্র পাশয়র চাশপ অত্ীশত্র ঢসই রশক্তর হচি ঢকাথায় ঢর্ন হমহলশয় ঢগশি। র্হদও 
মানুশর্র হচরন্তন জীবশনর ঢস্রাত্ এখ্নও ত্রত্হরশয় বশয় চশলশি। বহু হবহচি এই ঢস্রাত্।  
    ঢকাহলয়াহরর গত্ানুগহত্ক বশয় চলা এই নরকীয় পহরশবশে িো  আগমন ঘশট এক আগন্তুশকর। ত্ার 
নাম বসন্ত ঢঘার্। হকন্তু ত্ার আরও একহট নাম আশি – ঢদশবে। হবখ্যাত্ হেল্পপহত্ বরুশণাদয় চাটযাহজষর 
রসঙথম পশক্ষর সন্তান এই ঢদশবে। বাংলাশদশের অনযত্ম িনী বযবসায়ী এই বরুশণাদয়। হত্হন সমূ্পণষ 
হনশজর রসঙশচষ্টায় সািারণ একজন ইহিহনয়র হিসাশব কমষজীবন শুরু কশর হবরাট একটা কনট্রাকটাহর ফামষ 
গশে তু্শলশিন। এর পাোপাহে ঢলািার ঢিহভ ঢমহেনাহরর এবং ঢিাশটাখ্াশটা হেল্পনগরীর রসঙহত্ষ্ঠাত্াও 
হত্হন। সম্প্রহত্ হকিু ঢকাহলয়াহর হকশনশিন। বত্ষমাশন হচনশত্ার ঢকাহলয়াহর ত্াুঁরই রসঙহত্ষ্ঠান। বিষমান-
হবিার-হসংভূশমর বহু মূলযবান জহম হত্হন নকো-িকোয় হকশন হনশয়শিন। আসশল এই ঢকাহলয়াহর 
অঞ্চশলর কয়লা পৃহথবীর ঢসরা ঢলািা কারখ্ানাগুহলর কাশি  র্শথষ্ঠ পিশন্দর।   
   হচনশত্ার এ অঞ্চশলর গভীরত্ম ঢকাহলয়াহর। মাহটর হনশচ রসঙায় হত্ন চারশট কয়লার স্তর হবহিশয় 
আশি। ত্ার ঢকাশনাটা হত্নশো, ঢকাশনাটা পাুঁচশো, ঢকাশনাটা আবার এগারশো ফুট গভীশর। কয়লার 
স্তরগুশলা চহেে ঢথশক একশো ফুট পর্ষন্ত চওো িশয় ক্রমে হনশচর হদশক ঢনশম ঢগশি। মাহটর গভীর 
ঢথশক কয়লা ঢত্ালার জনয ঢকাহলয়াহর কতৃ্ষপক্ষ জায়গায় জায়গায় গত্ষ খু্ুঁশে হলফট লাহগশয়শি। খ্হনর 
ঢভত্শরর গরম িাওয়া হু হু কশর উপশর উশে আসশি। ঢকাহলয়াহর এলাকার সািারণ মানুশর্র 
জীবনিারশণর একমাি কমষিল এই পাত্ালপুরী।  
    এহন ঢিায়ার ঢকাহলয়াহরর চারজন েীর্ষ স্তশরর মযশনজারশদর অনযত্ম। একজন হবশবকিীন মানুর্ এই 
ঢিায়ার। শুিু ঢসই নয়, মযাশনজারশদর রসঙায় রসঙশত্যশকই হবশবকিীন পশু। ত্ারা শ্রহমকশদর অসিনীয় 
অবিার মশিয কাজ করশত্ বািয কশর। ত্ারা খ্হন-আইশনর ঢকাশনা ঢত্ায়াক্কা কশর না। এরই মশিয 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৩ য়  ব র্ষ ,  ১ ম  সং খ্যা ।  ১ ৫ ই  আ র্া ঢ়  ১ ৪ ২ ৪ ,  ৩ ০ ঢে  জু ন  ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা  83 
 

ঢকাহলয়াহর মযাশনজশমন্ট কম খ্রশচ ঢবহে কয়লা ঢত্ালার জনয ঢকাল-কাহটং ঢমহেন হনশয় আশস। ঢমহেশন 
কয়লা কাটা িশব আর কনশভয়ার ঢবশে কশর কাটা কয়লা উপশর উশে আসশব। এশত্ ঢলবার, মাল 
বইবার কুহলর খ্রচ অশনক কশম র্াশব। র্হদও মযাশনজশমশন্টর এই হসদ্ধাশন্তর কথা শুশন শ্রহমকরা 
এশকবাশর স্তহভত্ িশয় র্ায় –  
    “র্শন্ত্র কয়লা কাটা িশব, কনশভয়ার ঢবশে কশর উশে র্াশব কয়লা। এত্ ঢলবার, মাল বইবার কুলীর 
খ্রচ বাুঁচশব। ফস্টার হিসাব করশি ঢমাটা মুনাফার।  
    কথাটা শুশন ঢথশম র্ায় ওশদর গাুঁইহত্, আশলাগুশলা জ্বলশি অসিয জ্বালায়। মাখ্ন, পাুঁচু, বুিন আর 
সকশলই চমশক ওশে। এখ্াশন কয়লা তু্লশত্ পারশল হকিু ঢরাজকার িশব, হকন্তু ত্াশত্ও বাদ সািশব 
ওরা। মালু সশর ঢগশি এক ঢকাশণ, ওশদর আশলার সামশন ঢথশক হনশজশক দূশর সহরশয় রাখ্শত্ চায়। 
কয়লার িুশলাশত্ মুখ্ ঢচাখ্ হববণষ; গাশয়র জামাটাও কাশলা িশয় হমহেশয় ঢগশি কয়লার স্তশরর রং-এ। 
সকশলর মুশখ্র অন্ন ঘুহচশয় ঢদশব, ওরা ঢকশে ঢনশব কু্ষিার বৃহের সামানয মাি উপকরণ।”১২    
    ঢকাহলয়াহরর শ্রহমক পাুঁচু ইউহনয়ন হনশয় উশে পশে ঢলশগশি। নারকুহলয়া, ঢখ্জুবাবুরাও ত্ার এই 
কাশজ ঢবে উ সািী িয়। িীশর িীশর ত্ার উশদযাশগ ঢগাটা ঢকাহলয়াহর জুশে ইউহনয়ন চালু িশয় র্ায়। 
লালহজ ইউহনয়নশক একটা আলমাহর ও ইয়াকুব ঢচয়ার-ঢটহবল ঢদয়। ঢকাম্পাহনর ত্রশফ একটা খু্পহস 
ঘর ঢিশে ঢদওয়া িয় ইউহনয়শনর জনয। ইউহনয়শনর ঘশরর চাশলর মাত্ায় পত্পত্ কশর লাল পত্াকা 
উেশি। ঢস আর মদন একটা ঢটহবল আর খ্ান কত্ক টুল হনশয় বশস আশি। একজন সমস্ত শ্রহমশকর 
নাম-িাম হলশখ্ চাুঁদা হনশচ্ছ। পুরুর্ শ্রহমকশদর মশত্া মহিলা শ্রহমকরাও দশল দশল এশস চাুঁদা হদশয় খ্াত্ায় 
নাম তু্শল ইউহনয়শনর সদসয িশচ্ছ।  
    পাত্ালপুরীর গভীর অন্ধকাশর হনঃেশব্দ কাজ কশর চশলশি শ্রহমশকর দল। কহেন কাশলা ঢদওয়াশল 
গাুঁইহত্ ঢমশর ত্ারা ঢর্ন সামানয মুহক্তর পথ ঢবশি হনশচ্ছ। অহবশ্রান্ত গাুঁইহত্ চলশি কুমারী মৃহেকার 
অত্শল। আর িুপিাপ কশর ঝশর পেশি কয়লার ত্াল। কয়লা কাটশত্ কাটশত্ মালকাটাশদর বুশক টান 
িরশি। হবর্াক্ত গযাশসর গশন্ধ ত্াশদর দম বন্ধ িশয় আসশি। িো  একটা রসঙচি কাুঁপুহন হদশয় নশে ওশে 
ঢগাটা ঢকাহলয়াহর। উপর ঢথশক বসশন্তর হচ কাশর ঢগাটা গযালাহর ভশর র্ায় –  
   “ – ফহকর ! উপর ঢথশক বসশন্তর হচ কাশর গযালাহর ভশর র্ায়।  
- হুুঁহেয়ার ! বাহম্পং !  
ঢর্ ঢর্হদশক পাশর অত্ল অন্ধকাশর সশর র্াবার ঢচষ্টা কশর। একটা রসঙচি েশব্দ ঢকুঁশপ ওশে অত্লপুরী; 
িুশলা – কাশলা িুশলায় ভশর র্ায় বাত্াস; দমবন্ধ িশয় আশস িুশলামাখ্া বাত্াশসর অত্হকষত্ চাশপ। আশলার 
ক্ষীণ ঢরখ্া িুহলজাশল িাহরশয় র্ায় – সব ঢেশক হদল হনষু্ঠর িহরিী। অত্শলর মাশঝ ঢজশগ ওশে ত্ার 
অন্তিীন স্তিত্া।”১৩   
    ঢকাহলয়াহরর হবশস্ফারশণ চাহরহদশক শুিু কান্নার ঢস্রাত্। এখ্নও খ্হনর গহ্বশর অশনক শ্রহমক আটশক 
আশি। এত্ হকিু ঘশট র্াওয়া সশেও ঢকাহলয়াহর কতৃ্ষপক্ষ শ্রহমকশদর রসঙাশণর মূলয সম্পশকষ সমূ্পণষ 
উদাসীন। ফস্টার, ঢিাজার বা নতু্ন কার্ষভার ঢনওয়া হনশমর্, ঢকউ-ই শ্রহমকশদর অসিয়ত্া বুঝশত্ চায় 
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না। অথচ এই শ্রহমকরাই হনশজশদর রক্ত জল কশর হত্ল হত্ল কশর গশে তু্শলশি মাহলকশদর 
িনসম্পশদর পািাে। মাহলকশদর আচরণ ঢদশখ্ বসন্ত রসঙায় উন্মাদ িশয় ঢগশি। ঢস মশনরসঙাশণ বুঝশত্ পাশর 
ঢর্ এশদর িাত্ ঢথশক শ্রহমকশদর বাুঁচাশনার একমাি উপায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম:  
    “রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। হপট বাুঁচাশনার জনয রু্দ্ধ, আগুশন আর মানুশর্।  
    ক্রমে বে মানশি, তৃ্প্ত িান্ত িশয়শি সবষগ্রাসী ত্রবশ্বানর। জমাট কাশলা ঢিাুঁয়ার কুিলী উেশি আকাশে; 
হবর্াক্ত পূহত্গন্ধময় ঢসই ঢিাুঁয়া অত্ল ঢেশল উেশি। ঝলক হদশয় ওশে িূম জাল ঢভদ কশর ক্ষীণ 
অহগ্নহেখ্া; বে ঢট্রলার পাম্প বশসশি হটলার গাশয়, দাশমাদর ঢথশক আট ইহঞ্চ পাইপ ভহত্ষ জল ঢেশল 
েুকশি হপশট; ঢঘশম ঢনশয় উশেশি বসন্ত; কাল হপশট কাশজ নামার পর ঢথশক না ঢখ্শয়ই রশয়শি।” ১৪    
    ঢকাহলয়াহরর পাত্াশলর হবশক্ষাভ ক্রমে এশস ঢলশগশি শ্রহমকশদর মশন। হদন কশয়শকর মশিযই বসন্ত 
অনযানয ঢকাহলয়াহরর শ্রহমকশদর সশগ ঢর্াগাশর্াগ কশরশি। কারণ সমস্ত ঢকাহলয়াহরর মালকাটাশদর দাহব 
রসঙায় এক। ত্ার মশত্া আশগ ঢকউ এভাশব ঢকাহলয়াহরর শ্রহমকশদর জনয হচন্তা কশরহন। ত্ার কথা শুশন 
শ্রহমকরা মাহলকপশক্ষর হবরুশদ্ধ আশন্দালন করশত্ রাহজ িশয়শি। এরই মশিয ঢকাহলয়াহরর শ্রহমকরা 
মাহলকপশক্ষর হবরুশদ্ধ আওয়াজ তু্লশত্ িাটত্লার মাশে এক হবোল জনসমাশবশের আশয়াজন কশরশি। 
কাত্াশর কাত্াশর ঢলাক এশস জশরা িশয়শি এই সমাশবশে। হটলার উপর-নীশচ বশস সকশল অিীর 
আগ্রশি শুনশি ইউহনয়শনর ঢনত্াশদর জ্বলাময়ী বকৃ্তত্া। মাইশকর আওয়াশজ ঢভশস আসশি ইউহনয়ন-ঢনত্া 
ঢমজবাবুর উদাে কে – ‘ঢত্ামাশদর ক্ষহত্পূরণ আদাশয়র জনয আমরা সংগ্রাম কশর জয়ী িশয়হি।’   
    ঢের্শমে মাহলকপক্ষ ত্াুঁশদর পশথর কাুঁটা বসন্তশক পৃহথবী ঢথশক হচরত্শর সহরশয় হদশত্ চক্রশন্তর 
জাল ঢবাশন। ত্াশক খু্ন করশত্ ঢপোদার গুো লাগায়। গুোশদর আক্রমশণ গুরুত্র আিত্ িশয় বসন্ত 
িাসপাত্াশল ভহত্ষ িয়। র্হদও হমস্টার চযাটাহজষ বসশন্তর উপর গুোশদর চোও িওয়ার বযাপারটা জানশত্ন 
না। খ্বরটা ঢোনা মাি অপত্য সন্তান-ঢেশি িািাকার কশর ওশে ত্াুঁর হপতৃ্হৃদয়। জীবশন হত্হন কখ্নও 
এভাশব পরাহজত্ িনহন। ত্াুঁর হনশজর সন্তান ঢদশবে ওরশফ বসন্ত ত্াুঁশক হনদারুণভাশব পরাহজত্ 
কশরশি। ঢকাহট ঢকাহট টাকার িনসম্পদও ত্াুঁর মশনর েূনযত্া পূরণ কশর হদশত্ পাশরহন – এই হনমষম 
সত্যটা আজ হত্হন হনশজর অন্তর ঢথশক অনুভব কশরন। ত্াুঁর পাোপাহে আপামর ঢকাহলয়াহর শ্রহমকশদর 
ঢচাশখ্র জশল জীবন্ত িশয় থাশক ত্াশদর একান্ত আপনজন – শ্রহমক-ঢনত্া বসন্ত -    
    “হপট ঢিড হগয়াশরর চাকাটা মসৃণ গহত্শত্ ঘুরশি। হচনশত্াে ঢকাহলয়াহরর ঢপাো খ্াদ ঢথশক আবার 
কালামাহট উেশি – চাকাটা একহদশনর জনয ঢথশম ঢগল অকিা । বসশন্তর মৃত্শদিটা বশয় এশনশি ওরা 
িাসপাত্াল ঢথশক। একটা সস্তা খ্াহটয়ায় ফুশল ফুশল ঢিশয় হদশয়শি ত্াশক; পশথর দুপাশের ঢকাহলয়াহর 
ঢথশক কু্ষি জনশস্রাত্ হমশে জনসমুশি পহরণত্ িশয়শি। স্তি জনত্া; ঢর্ন এক পরম আত্মীয়শক িাহরশয় 
ত্ারা ঢোশক মুিযমান িশয় পশেশি – এহগশয় চশলশি দাশমাদশমর িাশর ঢকাহলয়াহরর অহফশসর সামশনর 
পথটা হদশয়।”১৫   
    বপ্ািীনত্া-পূবষবত্ষী বাংলাশদশের সংগহেত্ কৃর্ক আশন্দালনগুহলর মশিয অনযত্ম গুরুত্বপূণষ আশন্দালন 
িল ‘ঢত্ভাগা আশন্দালন’। রু্দ্ধ-মন্বন্তর-ঢদেভাগ-দাগা ঢগাটা বাংলাশদশের, হবশের্ কশর গ্রাশমর কৃর্ক 
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সমাজশক পুশরাপুহর র্ধ্ংস কশর ঢদয়। রসঙায় পুঁয়হিে লশক্ষরও ঢবহে মানুর্ দুহভষশক্ষর কবশল পশে না 
ঢখ্শত্ ঢপশয় মারা র্ায়। হিনু্দ-মুসলমাশনর দাগার রশক্ত ঢভশস র্ায় ঢগাটা ঢদে। ঢদশের সামহগ্রক 
পহরহিহত্র কথা হবশবচনা কশর ভারশত্র কহমউহনস্ট পাহটষ সাম্রাজযবাদী োসন-বযবিা র্ধ্ংস কশর 
জনগণত্ন্ত্র রসঙহত্ষ্ঠা ও কৃর্কশদর সামন্তত্াহন্ত্রক ঢগালাহমর িাত্ ঢথশক মুহক্ত ঢদবার জনয গণ আশন্দালশনর 
ডাক ঢদয়। বাংলার চাহর্শদর সংগ্রামমুখ্ী পহরহিহত্র কথা আুঁচ করশত্ ঢপশর বগীয় রসঙাশদহেক কৃর্কসভা 
ঢমৌভাগায় একহট বৃি  কৃর্ক সশম্মলশনর আশয়াজন কশর। ১৯৪৬-এর ২১ ঢথশক ২৪ ঢম পর্ষন্ত খু্লনা 
ঢজলার ঢমৌভাগা-য় অনুহষ্ঠত্ িয় বগীয় রসঙাশদহেক কৃর্কসভার নবম সশম্মলন। এই সশম্মলশন ‘হচরিায়ী 
বশন্দাবস্ত ও জহমদারী রসঙথার উশচ্ছদ’ হবর্য়ক রসঙস্তাশব বাংলার জহমদাহর ঢোর্শণর হবরুশদ্ধ কৃর্কশদর 
ঐকযবদ্ধ গণ সংগ্রাশমর জনয রসঙস্তুত্ িশত্ আহ্বান করা িয়। পাোপাহে বগষাদারশদর জনয ঢত্ভাগা আইন 
রসঙণয়ন ও রূপায়শণর ঢজারাশলা দাহব ঢত্ালা িয়। এই রসঙসশগ সুেীল ঢসন ত্াুঁর ‘অহবিরণীয় আহিয়ার 
হবশিাি’ রসঙবশন্ধ বশলশিন – 
    “১৯৪৬ সাশল খু্লনা ঢজলায় ঢমৌভাগা-এ অনুহষ্ঠত্ রসঙাশদহেক কৃর্ক সশম্মলশন ‘হচরিায়ী বশন্দাবস্ত ও 
জহমদারী রসঙথার উশচ্ছদ’ হবর্য়ক রসঙস্তাশব জহমদাহর ঢোর্শণর হবরুশদ্ধ কৃর্কশদর ঢের্ সংগ্রাশমর জনয 
রসঙস্তুত্ িশত্ আহ্বান করা িয়। ওই সশম্মলন িশত্ই বগষাদারশদর জনয ঢত্ভাগা আইন রসঙণয়শনর দাহবও 
করা িয়। ওই বিরই ঢসশেম্বর মাশস রসঙাশদহেক কৃর্ক সভা ঢত্ভাগা সংগ্রাম শুরুর হসদ্ধান্ত ঢনন। ১৯৪৬ 
সাশলর অশক্টাবর মাশস কহমউহনস্ট পাহটষর ঢজলা কহমহট ও ঢজলা কৃর্ক সহমহত্র রু্ক্ত ত্রবেশক ঢজলার 
ঢত্ভাগা আশন্দালশনর হবসৃ্তহত্ পহরকল্পনা ও রসঙস্তুহত্ ঢনওয়া িয়।”১৬   
    ১৯৪৬-এর অশক্টাবর মাশস কহমউহনস্ট পাহটষর হবহভন্ন ঢজলা কহমহট ও ঢজলা কৃর্ক সহমহত্র ঢর্ৌথ 
ত্রবেশক ঢত্ভাগা আশন্দালশনর পহরকল্পনার কথা হববৃহত্ হদশয় জানাশনা িয়। মূলত্ হত্নহট দাহবর হভহেশত্ 
ঢত্ভাগা গণ আশন্দালন এহগশয় হনশয় র্াওয়ার হসদ্ধান্ত ঢনওয়া িয় –  

১। হনজ ঢখ্ালাশন িান ঢত্ালা  
                                ২। আহি নাই ঢত্ভাগা চাই  
                                ৩। কজষা িাশনর সুদ নাই  
    বামপন্থী সাহিহত্যক সাহবিী রাশয়র ‘পাকা িাশনর গান’ কৃর্ক আশন্দালশনর পটভূহমকায় ঢলখ্া একহট 
অসািারণ উপনযাস। উপনযাসহট ‘পাকা িাশনর গান’ (১ম পবষ, ১৯৫৬), ‘ঢমঘনা পো’(২য় পবষ, ১৯৫৮), 
‘পাকা িাশনর গান’(৩য় পবষ, ১৯৬০) এই হত্নহট পশবষ রহচত্।  
    একুে বিশরর কশলশজ পো রু্বক কহমউহনস্ট ঢনত্া পাথষ গভীর রাশি ত্ার হনশজর গ্রাম 
মনসাডাগায় এশসশি। বালযবনু্ধ ঢজযাহত্রসঙকাশের পরামশেষ ঢস ত্ার ঢিাশটাশবলার মাস্টারমোই   
দীনবনু্ধবাবুর বাহেশত্ আশ্রয় ঢনয়। বাহেশত্ েুকশত্ না েুকশত্ই দীনবনু্ধবাবুর বশো ঢমশয় ঢদবকী ত্াশক 
হচশন র্ায়। দীনবনু্ধবাবুও ত্াুঁর হরসঙয় িািশক অশনকহদন বাশদ ঢদশখ্ অবাক িশয় র্ান। রসঙায় সশত্শরা বির 
আশগ ত্াুঁর পােোলা ঢথশক বৃহে হনশয় হসশলশটর সরকাহর সু্কশল পেশত্ হগশয়হিল পাথষ। সরকাহর সু্কশল 
পেশত্ পেশত্ই ঢস বপ্শদেী আশন্দালশন জহেশয় পশে। ত্াই একবির িশর পুহলে ত্াশক িশনয িশয় 
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খু্ুঁজশি। এহদশক, দীনবনু্ধবাবুর বাহেশত্ পাথষর রাহিবাশসর খ্বর ঢকাশনাভাশব পুহলশের কাশি ঢপৌঁশি র্ায়। 
সকালশবলায় পুহলে আশস দীনবনু্ধবাবুর বাহে খ্ানাত্োহে  করশত্ –   
    “উশোশন লাল পাগহেশত্ ঢিশয় র্ায়। দাশরাগা, পুহলস, গ্রাশমর ঢচৌহকদার। বােী খ্ানাত্োস করা িয়। 
ত্ন্ন ত্ন্ন কশর সমস্ত ঘরগুশলা ঢদশখ্। বেঘর, রান্নাঘর, বাহিরবােীর ঘর, ঢেুঁহকরঘর, লাকহকর ঘর – সব 
খু্ুঁশজ ঢদশখ্। িাশনর মটহকগুশলা সব উপুে ক’ঢর োশল, মসলা পাহত্ ঢেশল ঢেশল হক ঢদশখ্। বৃথাই 
িয়রাহন। আপহেকর হকিুই পাওয়া র্ায় না। এই েীশত্র ঢভাশর এত্খ্াহন পথ ঢভশঙ বৃথাই িুশট এশসশি 
– মশনর রাগ আর চাপশত্ পাশর না দাশরাগাবাবু। োস োস কশর দুই থাপ্পে লাগায় বুশো ঢচৌহকদাশরর 
দুইগাশল।”১৭     
    নন্দনপুশর জহমদাহর ঢসশরস্তায় পাথষর ঢনতৃ্শত্ব বপ্শদেী আশন্দালনকারীরা ডাকাহত্ কশর। ডাকাহত্ কশর 
পালাশনার সময় গ্রাশমর চাহর্রা ত্াশদর ত্াো কশর। চাহর্শদর িাত্ ঢথশক বাুঁচশত্ আশন্দালনকারীরা গুহল 
চালায়। গুহলশত্ একজন গ্রামবাসী মারা র্ায়। ডাকাহত্ ও িত্যার অপরাশি  পাথষ-সি ি’জন 
আশন্দালনকারীশক পুহলে ঢগ্রপ্তার কশর সরকাহর িাসপাত্াশল নজরবন্দী কশর রাশখ্।  
    পাথষশক িাসপাত্াল ঢথশক সহরশয় এক অজানা জায়গায় নজরবহন্দ কশর রাখ্া িয়। ঢসখ্ানকার  
িানীয় থানায় ত্াশক রসঙহত্হদন িাহজরা হদশত্ িয়। নজরবহন্দ থাকা অবিাশত্ই পাথষর সশগ পহরচয়  িয় 
সারহথ, সরবপ্ত্ী, ঈর্াণী, আলাপী রসঙমুখ্ িানীয় বাহসন্দাশদর। অন্তরীশণর ঢময়াদ ঢের্ কশর পাথষ পুনরায় 
ত্ার গ্রাশম হফশর আশস। গ্রাশম হফশর ঢস চাহর্শদর রাহেয়ার কৃর্কশদর বীরশত্বর কাহিহন ঢোনায় –  
    “জহমদার আর কৃর্ক দু’ঢটা জাত্। ত্াশদর মশিয সম্পকষ ি’ল সাপ আর ঢবজীর। শুিু এশদশে নয় – 
সারা দুহনয়ায়। রাহেয়ায় আজ জহমদারশদর সরাশত্ ঢপশরশি বশলই কৃর্কশদর এত্ উন্নহত্। রাহেয়ায় 
কৃর্কশদর কথা ঢত্ামরা িয়শত্া এখ্নও হকিুই জান না। আমাশদর মত্ই জহমদার দ্বারা ত্ারাও এমহন 
ভাশব অত্যাচাহরত্ ি’ত্। এমহন অনািাশর, অদ্ধষািাশর, অজ্ঞত্ার অন্ধকাশর ত্াশদর হদন কাটশত্া। হকন্তু 
আজ ত্াশদর গল্প শুনশল অবাক িশয় র্াশব। ঢসখ্াশন এখ্ন চার্ীশদর মশিয হনরক্ষরত্া, অজ্ঞত্া, বযাহি, 
দাহরশিযর র্ন্ত্রণার পহরবশত্ষ এশসশি সুন্দর, সুি জীবশনর আনন্দ, সুখ্। ঢসখ্াশন ঢর্ৌথ খ্ামাশরর কৃর্করা 
এখ্ন সু্কশল র্ায়, ঢলখ্াপো ঢেশখ্, ত্রদহনক খ্বশরর কাগজ পশে, লাইশব্ররীশত্ র্ায়, উপনযাস পশে, 
গ্রাশমাশফান, ঢরহডও ঢোশন, হসশনমা ঢদশখ্, ঢখ্লািূলা কশর, বকৃ্তত্া ঢদয়, অসুখ্ করশল বপ্ািযহনবাশস 
থাকার সুশর্াগ পায় – এক কথায় ত্ারা ঢর্ সুখ্সুহবিা আজ পাশচ্ছ, ত্া ঢত্ামাশদর কল্পনারও বাইশর।”১৮  
পাথষর ঢনতৃ্শত্ব কৃর্ক আশন্দালন শুরু িয়। মহজউহেন, আহজজ, রাজারাম, বটু, সুখ্ময়, সুলক্ষ্মণ  রসঙমুখ্ 
চাহর্রা এই আশন্দালশনর রসঙথম ঢশ্রহণর ঢর্াদ্ধা। পাথষ এলাকায় ঘুশর ঘুশর চাহর্শদর জহমদাহর ঢোর্শণর 
কথা বলশত্ থাশক –  
    “হকভাশব কৃর্শকর জহম – জহমদার ও ঢজাত্দারশদর িাশত্ চশল র্াশচ্ছ। আবার উশপাস কশর, হভক্ষা 
কশরও র্ারা জহমর মায়া িােশত্ পাশর না, ত্াশদর অশনশকরই ঘশর চাশর্র বলদ ঢনই। ঢজাত্দারশদর 
িাশত্ই বলদ। আবার গরু িয়শত্া আশি। গরুর খ্াদয ঢনই, খ্ইল ঢনই, লাগল ঢনই, বীজিান ঢনই, 
জহমর সার ঢনই। সবহকিুর জনযই ঢজাত্দারশদর উপর হনভষরেীল।”১৯    
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    চাহর্রা হমশল পাথষর ঢনতৃ্শত্ব এলাকায় একহট কৃর্কসহমহত্ গেন কশর। সহমহত্র ত্রশফ মিকুমা 
োসশকর কাশি িারকহলহপ ঢদওয়া িয়। িারকহলহপ ঢপশয় মিকুমাোসক এলাকার অশনক জহমদাশরর 
অববি িাশনর গুদাম হসল কশর ঢদন। জহমদার চাহর্শদর আশন্দালশনর ত্ীব্রত্ায় ভয় ঢপশয় সহমহত্র 
দাহবদাওয়া ঢমশন হনশত্ বািয িয়। হকন্তু হকিুহদশনর মশিযই জহমদার পুহলশের সািার্য হনশয় পাথষ-সি 
অনযানয কৃর্ক ঢনত্াশদর হবরুশদ্ধ হমথযা মামলা কশর। মামলার ফশল আশন্দালনকারীশদর গ্রাশম থাকা 
হবপদজ্জনক িশয় ওশে। পুহলহে ঢগ্রপ্তাশরর িাত্ ঢথশক বাুঁচশত্ পাথষ সুলক্ষ্মণ, েঙ্খমান, সারহথরা গা োকা 
ঢদয়। গা োকা হদশয় থাকাকালীন সুলক্ষ্মশণর বারংবার লত্া ও   ত্ার েপশথর কথা মশন পশে –   
    “পৃহথবীশত্ সুখ্ আমরা আনশবা, রসঙহত্জ্ঞা কশরা লত্া, ঢকাশনাহদন ঢচাশখ্র জল ঢফলশব না। পৃহথবীশত্ 
সব মানুর্ র্াশত্ সুশখ্ ঘর করশত্ পাশর ত্ারই জশনয আমার সুশখ্র ঘরটুকু ঢিশে চললাম। পৃহথবীশত্ সুখ্ 
আমরা আনশবাই।”২০     
    পুহলহে জুলুশমর ভশয় গ্রাশমর সমস্ত পুরুর্ ঘরিাো। জহমদার এই অবিার সুশর্াগ হনশয় গ্রাশমর 
অসিায় নারীশদর উপর নানাভাশব অত্যাচার কশর। এমনহক জহমদাশরর ঢলশেলরা পর্ষন্ত র্খ্ন ত্খ্ন গ্রাশম 
েুশক গৃিশির হজহনসপি ঢভশঙ ত্িনি কশর ঢদয়। এরই মশিয ঢজারকদশম ঢত্ভাগার লোই শুরু িশয় 
র্ায়। সহমহত্র হনশদষে মশত্া চাহর্রা ঢকাশনাভাশবই জহমদাশরর ঢগালায় ত্াশদর সারা বিশরর অিান্ত 
পহরশ্রশম ফলাশনা িান তু্লশত্ ঢদশব না। ত্ারই রসঙস্তুহত্ হনশচ্ছ এলাকার চাহর্রা –  
    “একটা ঢিাশটা হটলার ওপর ঢথশক পাথষরা পাুঁচমাইল দূশরর এক গ্রাশম সংবাদ পাোশচ্ছ। সামশন 
জ্বালাহন কাশের আগুন হনবু হনবু িশয় জ্বলশি। ঢস আগুশনর সামশন বশস হিশমল রাহি পাহে হদশচ্ছ সারহথ 
েঙ্খমানরা। ঢর্াদ্ধার ঢবে। মাথায় পাখ্ীর পালক, িাশত্ ত্ীর িনুক, আিঘন্টার হনঃশ্বাস ঢগানা রসঙত্ীক্ষার 
পর অন্ধকাশর কান ঢপশত্ ঢোশন সবাই – হফশর আসশি হেঙার ঢবত্ার বাত্ষা।”২১  
    এক মুিূশত্ষর মশিয ইস্টান ফ্রহন্টয়ার রাইশফলশসর ঢসনারা ঢগাটা গ্রাম হঘশর ঢফশল। ঢসনাশদর গুহলশত্ 
মারা র্ায় সারহথর মা। ত্ার মৃতু্যর সাশথ সাশথ ঢবশজ ওশে সাংশকহত্ক হেঙা। হেঙার আওয়াজ শুশন 
সন্ধযা নামার পূশবষই গ্রাশমর চাহর্রা ঐকযবদ্ধ িশয় ওশে। ঢসনাবাহিনীর হবরুশদ্ধ লোই করার জনয ত্ারা 
আজ দৃঢ়রসঙহত্জ্ঞ। ত্ারা িনুক, লাহে, বেষা হনশয় আক্রমণমুখ্ী িশয় ওশে। ঐকযবদ্ধ চাহর্শদর আক্রমণমুখ্ী 
মশনাভাব ঢদশখ্ ভয় ঢপশয় র্ায় ইস্টান ফ্রহন্টয়ার রাইশফলশসর ঢসনারা। আশন্দালনকারীশদর িাত্ ঢথশক 
হনশজশদর বাুঁচাশত্ ত্ারা গুহল চালায়। ত্াশদর গুহলশত্ হনিত্ িয় কৃর্ক ঢনত্া পাথষ।  
    মাহনক বশন্দযাপািযাশয়র ‘িারাশনর নাত্জামাই’ গল্পহট ঢত্ভাগা আশন্দালশনর ঢরসঙক্ষাপশট রহচত্। গল্পহট 
‘ঢিাটবে’ (১৯৪৮) গল্প সংকলন গ্রশন্থর অন্তগষত্। গশল্প বাস্তবসম্মত্ভাশব ফুশট উশেশি  আশন্দালনরত্ 
কৃর্ক সািারশণর রসঙহত্শরাি-সংগ্রাশমর কাহিহন।   
    ঢত্ভাগা আশন্দালশনর ঢনত্া ভুবন মিল সাহলগি গ্রাশম এশসশি সংগেশনর কাশজ। ভুবন র্াশত্ 
গ্রাশমর মানুর্শক আশন্দালশন সাহমল করশত্ না পাশর ত্া হনহিত্ করশত্ পুহলে রাশত্র অন্ধকাশর ত্াশক 
ঢগ্রপ্তার করশত্ আশস। পুহলশের সাশথ আশস গ্রাশমর জহমদার চিী ঢঘাশর্র ঢলশেলবাহিনীও।  রাশত্ িান 
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পািারারত্ ঢমশয়শদর োুঁখ্ ও উলুর্ধ্হনর আওয়াশজ গ্রাশম পুহলে আসার খ্বর এক মুিূশত্ষ গ্রামময় িহেশয় 
পশে।     
    ভুবনশক অহত্হথরূশপ িারাশনর ঢমশয় ময়নার মা ত্ার বাহেশত্ আশ্রয় হদশয়শি। ঢর্ ভুবন এত্হদন  
পুহলশের ঢচাশখ্ িুশলা হদশয় ঘুশর ঢবোশচ্ছ ত্াশক সাহলগি ঢথশক ঢগ্রপ্তার করশল গ্রাশমর নাশম কলঙ্ক 
রটশব। ত্াই গ্রাশমর মানুর্ হনশজশদর রসঙাণ ঢদশব ত্বু ভুবনশক করশত্ ঢদশব না। এহদশক, সেস্ত্র পুহলে 
হঘশর ঢফশল িাুঁসখ্াহল পাো। পাোটুকুশত্ কখ্ানা মাি ঘর। র্ার মশিয একহট ঘর িারাশনর। আজ আর 
পুহলশের িাত্ ঢথশক রক্ষা পাওয়া ভুবশনর পশক্ষ সভব নয়। পুহলশের ঢচাশখ্ ফাুঁহক ঢদওয়ার সমস্ত পথ 
আজ বন্ধ। এরই মশিয ময়নার মাশয়র মাথায় চম কার এক বুহদ্ধ ঢখ্শল র্ায়।   পুহলশের িাত্ ঢথশক 
ভুবনশক বাুঁচাশত্ ত্াশক ঢমশয় ময়নার জামাই সাজায় –  
    “ময়নার মা হনশজর হটশনর ঢত্ারশগর ডালাটা রসঙায় মুচশে ঢভশঙ ত্াুঁশত্র রঙীন োহেখ্ানা বার কশর। 
ময়নার পরশনর ঢিুঁো কাপেখ্ানা ত্ার গা ঢথশক একরকম হিহনশয় হনশয় ত্াোত্াহে এশলাশমশলা ভাশব 
জহেশয় ঢদয় রঙীন োহেহট। 
    বশল, ঢঘামটা হদহব। লাজ ঢদখ্াহব। জামাশয়র কাশি ঢর্মন ঢদখ্াস। ভুবনশক বশল, ভাল কথা 
ঢোশনন, আপনার নাম িইল জগশমািন, বাশপর নাম সাত্কহে। বাহে িাত্ীনাো, থানা ঢগৌরীপুর।”২২        
    গ্রাশমর রসঙায় ে’ঢদশেক চাহর্ অস্ত্র িাশত্ ঐকযবদ্ধ িয় িারাশনর ঘশরর খ্ানাত্োহে আটকাশত্।   
চাহর্শদর রুখ্শত্ রাইহডং পাহটষর ঢনত্া মন্মথও ত্ার ঢফৌজ দাুঁে করায়। এমনহক মন্মথ ত্ার হনশজর 
হরভালভার পর্ষন্ত বার কশর। ত্া সশেও চাহর্শদর মহরয়া ভাব ঢদশখ্ ঢস ঘাবশে র্ায়। ঢের্ পর্ষন্ত মহরয়া 
ভাব ঢিশে ঢস চাহর্শদর ঢবাঝায় সকশলর উহচত্ আর অনুহচত্ কাশজর পাথষকয এবং ত্ার পহরণাম। ঢস 
আরও জানায় ঢর্ ত্ার কাশি িাহকশমর বপ্াক্ষহরত্ ঢগ্রপ্তাহর পশরায়ানা রশয়শি ভুবনশক িরার জনয। ত্াই 
ত্ার কাশজ বাুঁিা হদশল ত্া ঢবআইহন কাজ িশব। এত্ হকিু সশেও গ্রাশমর রসঙায় দু’ঢো চাহর্ হচ কার কশর 
বশল, ত্ারা ঢকাশনা অবিাশত্ই িারাশনর ঘশরর খ্ানাত্োহে করশত্ ঢদশব  না। পহরহিহত্ ক্রমে জহটল 
িশচ্ছ ঢদশখ্ ময়নার মা হচ কার কশর ওশে –    
    “দযাশখ্ন আইসা, ত্োে কশরন। ভুবন মিল ঢকডা? নাম ত্ শুহন নাই বাশপর কাশল। মাইয়ার হবয়া 
হদলাম ত্রবোশখ্, দুই ভহর রূপা কম হদহি কযান, জামাই হফর যা ত্াকায় না। দুই ভহরর দাম পাোইয়া হদহি 
ত্শব আইজ জামাই পাশয়র িুলা হদশি। আপ নাশর কমু হক দাশরাগাবাবু, মাইয়াটা কাইন্দা মশর। মাইয়া 
র্ত্ কাশন্দ, আহম ত্ত্ কাহন্দ - ।”২৩     
    ময়নার মাশয়র অনুশরাশি ভুবন ময়নার ঘশর েুশক ঝাুঁপ বন্ধ কশর ঢদয়। পহরহিহত্ ঢবগহত্ক ঢদশখ্ 
মন্মথও এলাকা ঢিশে পালায়। পরহদন ঢলাশকর মুশখ্ মুশখ্ ময়নার মাশয়র সািহসকত্ার গল্প িহেশয় 
পশে। এমনহক দুপুশরর আশগ এই খ্বর সুদূর িাহত্পাোর জগশমািন আর বশো থানার বশো দাশরাগার 
কাি পর্ষন্ত ঢপৌঁশি র্ায়। পুহলশের ঢচাশখ্ িুশলা ঢদওয়ার বযাপারটা হনশয় গাুঁশয় গাুঁশয় ঢলাক হনশজশদর মশিয 
িাসািাহস কশর আর ময়নার মাশক বািবা ঢদয়। এই কাহিহন শুশন হেক ত্ার পশরর হদনই ময়নার জামাই 
জগশমািন ত্ার শ্বশুরবাহেশত্ এশস উপহিত্ িয়। শ্বশুরবাহে এশস রসঙথশমই ঢস ময়নাশক রসঙচি অপমান 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৩ য়  ব র্ষ ,  ১ ম  সং খ্যা ।  ১ ৫ ই  আ র্া ঢ়  ১ ৪ ২ ৪ ,  ৩ ০ ঢে  জু ন  ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা  89 
 

কশর কাুঁহদশয় ঢদয়। এমনহক োশুহের সাশথও তু্মুল ঝগো জুশে ঢদয়। জামাই অবুঝ ঢদশখ্ মহরয়া িশয় 
ময়নার মা জানায় –  
    “মিল দেটা গাশয়র বাপ। খ্াহল জশম্মা হদশলই বাপ িয় না, অন্ন হদশলও িয়। মিল আমাশগা অন্ন 
হদশি। আমাশগা বুঝাইশি, সািস হদশি, একসাথ কশরশি, িান কাটাইশি। না ত্ চিী ঢঘার্ হনত্ ঢববাক 
িান। ঢত্ামাশর কই জগু, িাশত্ িইরা কই, বুইঝা দযাশখ্া, হমিা ঢগাসা কইশরা না।”২৪        
    পরহদন সন্ধযারাশত্ আবার পুহলে গ্রাশম িানা ঢদয় ভুবশনর ঢখ্াুঁশজ। ত্শব এবার পুহলশের সংখ্যা 
আশগর তু্লনায় অশনক ঢবহে। পুহলশের সশগ মদযপ অবিায় মন্মথও আশস ত্ার দলবল হনশয়। িারাশনর 
বাহেশত্ জগশমািনশক ঢদশখ্ ঢস ত্ার পহরচয় জানশত্ চায়। ময়নার মা জগশমািনশক ত্ার  জামাই বশল 
জানায়। এ কথা শুশন মন্মথ ময়নাশক ‘বাঃ, ঢত্ার ত্ মাগী ভাহগয ভাল, ঢরাজ নতু্ন নতু্ন জামাই ঢজাশট!’ 
বশল কু হসত্ ভার্ায় হবদ্রূপ কশর।   
    ঢের্শমে ময়নাশদর বাহের সকলশকই পুহলে ঢগ্রপ্তার কশর। এমনহক নব্বই বিশরর বৃদ্ধ িারানশক  
পর্ষন্তও ঢগ্রপ্তার করা িয়। ত্াশদর সকলশক থানায় হনশয় র্াওয়ার পশথ মন্মথ ঢদখ্শত্ পায় –   
    “দশল দশল ঢলাক িুশট আসশি চাহরহদক ঢথশক, জমাশয়ত্ হমহনশট হমহনশট বে িশচ্ছ। মথুরার ঘর 
পার িশয় পানা পুকুরটা পর্ষন্ত হগশয় আর এশগাশনা র্ায় না। কালশকর ঢচশয় সাত্ আটগুণ ঢবেী ঢলাক 
পথ আটকায়। রাত্ ঢবেী িয়হন, শুিু এগাুঁশয়র নয়, আশেপাশের গাুঁশয়র ঢলাক িুশট এশসশি। এটা 
ভাবশত্ পাশরহন মন্মথ। মিশলর জনয িশল মাশন বুঝা ঢর্ত্, িারাশনর বাহের ঢলাশকর জনয  চাহরহদশকর 
গাুঁ ঢভশঙ মানুর্ এশসশি ! মানুশর্র সমুশির, ঝশের উোল সমুশির, সশগ লো র্ায় না।”২৫  
    ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট বপ্ািীনত্া রসঙাহপ্তর পর ঢথশক সমগ্র ভারত্বশর্ষ গণ আশন্দালন হস্তহমত্ িশয় 
পশে। হকন্তু একটা জাহত্ কখ্নও অত্ীশত্র ইহত্িাসশক দূশর সহরশয় ঢরশখ্ বাুঁচশত্ পাশর না। আর 
সাহিহত্যকশদর সাহিত্য সািনার মশিয হদশয়ই জীবন্ত িশয় থাশক অত্ীশত্র সব আশন্দালন। বপ্ািীনত্া-
পরবত্ষী সময়কার হবহভন্ন সাহিহত্যকশদর ঢলখ্ায় বপ্ািীনত্া-পূবষবত্ষী সমশয়র গণ আশন্দালশনর িহব 
বারংবার ফুশট উশেশি। মিাশশ্বত্া ঢদবীর ‘অরশণযর অহিকার’ (১৯৭৭) উপনযাসহট মুো হবশিাশির 
পটভূহমকায় রহচত্ িশয়শি। ত্ারােঙ্কর বশন্দযাপািযায় সাুঁওত্াল হবশিািশক ত্াুঁর ‘অরণয বহি’ (১৯৬৬) 
উপনযাশসর হবর্য়বস্তু হনবষাচন কশরশিন। গশজন্দ্রকুমার হমশির ‘রাখ্াল ও রাজকনযা’ (১৯৮১) এবং 
রসঙমথনাথ হবেীর ‘লালশকো’ (১৯৬৩)  উপনযাস দুহট হসপাহি হবশিাশির ঢরসঙক্ষাপশট রহচত্ িশয়শি। 
অহময়ভূর্ণ মজুমদাশরর ‘নয়নত্ারা’ (১৯৫৫) এবং হবভূহত্ভূর্ণ বশন্দযাপািযাশয়র ‘ইিামত্ী’ (১৯৫০) 
উপনযাস দুহট নীল হবশিাশির আবশি রহচত্ িশয়শি।      
ত্থযসূি  
১। হসংি নৃশপন্দ্রনাথ, ভারত্ িাশো, ঢবগল পাবহলোসষ, কলকাত্া, শ্রাবণ ১৩৫৩, পৃষ্ঠা – ২৭ 
২। ভাদুেী সত্ীনাথ, জাগরী, রসঙকাে ভবন, কলকাত্া, আহশ্বন ১৩৫২, ভূহমকা অংে  
৩। ঐ, গ্রন্থ রসঙাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৬৯  
৪। ঐ, গ্রন্থ রসঙাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ১৪৪  
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৫। ঐ, গ্রন্থ রসঙাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ঢের্   
৬। ঢঘার্ নশবনু্দ, অহিকার, এই সীমাশন্ত(গল্পগ্রন্থ), ঢবগল পাবহলোসষ, কলকাত্া, ১৩৫২, পৃষ্ঠা – ৪৭  
৭। ঐ, গ্রন্থ রসঙাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৫৬/৫৭ 
৮। ঐ, গ্রন্থ রসঙাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৬৫  
৯। বশন্দযাপািযায় মাহনক, হচি, মাহনক গ্রন্থাবলী,  কলকাত্া, পৃষ্ঠা – ৭৬   
১০। ঐ, গ্রন্থ রসঙাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৮৩  
১১। ঐ, গ্রন্থ রসঙাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৯৩   
১২। রাজগুরু েহক্তপদ, ঢকউ ঢফশর নাই, গুরুদাস চশটাপািযায় অযাে সন্স, কলকাত্া, ১৯৫০, পৃষ্ঠা – 
৬৮।  
১৩। ঐ, গ্রন্থ রসঙাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ১৩২।  
১৪। ঐ, গ্রন্থ রসঙাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ২০৬।   
১৫। ঐ, গ্রন্থ রসঙাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ২৬৯।  
১৬। ঢসন সুেীল, রসঙবন্ধ - অহবিরণীয় আহিয়ার হবশিাি, গ্রন্থ – ঢত্ভাগা আশন্দালন, সম্পাদনা িনিয় 
রায়, ঢক হপ বাগহচ অযাে ঢকাম্পানী, কলকাত্া, ২০০০, পৃষ্ঠা – ১৪।    
১৭। রায় সাহবিী, পাকা িাশনর গান, অখ্ি সংস্করণ, হনউ এজ পহিকা, কলকাত্া, ১৯৬১, পৃষ্ঠা –    
১৮। ঐ, গ্রন্থ রসঙাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ১১৯ 
১৯। ঐ, গ্রন্থ রসঙাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ১৪৮-৪৯ 
২০। ঐ, গ্রন্থ রসঙাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ১৬৭   
২১। ঐ, গ্রন্থ রসঙাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ২১৫  
২২। বশন্দযাপািযায় মাহনক, িারাশনর নাত্জামাই, ঢশ্রষ্ঠ গল্প(রু্গান্তর চক্রবত্ষী সম্পাহদত্), ঢবগল 
পাবহলোসষ, কলকাত্া, মাচষ ২০০৮, পৃষ্ঠা – ১৩৮  
২৩। ঐ, গ্রন্থ রসঙাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ১৩৯  
২৪। ঐ, গ্রন্থ রসঙাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ১৪৩ 
২৫। ঐ, গ্রন্থ রসঙাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ১৪৫   

************** 
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 সমশরে বসুর গশল্প ঢরসঙম-অশরসঙশমর দ্বন্দ্ব 
রসঙাবহন্ধক-পহরহচহত্ 

 
অহনশমর্ বযানাজষী 

গশবর্ক (হপ.এইচ.হড), বাংলা হবভাগ 
হসিু-কানু-হবরসা হবশ্বহবদযালয়, পুরুহলয়া  

পহিমবগ, ভারত্ 
সংহক্ষপ্তসার 

বাংলা কথাসাহিত্য িারায় বশন্দযাপািযায় িশয়র পরবত্ষী রু্শগ সবশথশক হবত্হকষত্, আশলাহচত্ এবং অনযত্ম ঢশ্রষ্ঠ 
কথাকার িশলন সমশরে বসু। ত্াুঁর সাহিত্য পর্ষাশয়র সময়কাশল বাংলার রাজবনহত্ক, সমাজবনহত্ক ও 
অথষবনহত্ক ঢক্ষি হিল চরম দ্বাহন্দ্বক। এই দ্বাহন্দ্বক পর্ষাশয় হবশের্ ঘটনাগুহলর মশিয সাম্প্রদাহয়ক দাগা, 
ভারত্বশর্ষর বপ্ািীনত্া ও বপ্ািীনত্া উের ভারত্বাসীর ঢমািভগ, খ্াদয আশন্দালশনর অহিরত্া, ভারত্-হচন রু্দ্ধ, 
রু্ক্ত ফ্রন্ট সরকার গেন, ভারত্-পাহকিান রু্দ্ধ ও ত্জ্জহনত্ কারশণ ভয়ঙ্কর অন্নাভাব, নকোলবাহে আশন্দালন 
রসঙভৃহত্ হবশের্ উশেখ্শর্াগয। পঞ্চাশের দেক ঢথশক আহের দেক পর্ষন্ত বাংলার রাক্ষসী ঢবলায় সবশথশক হবপর্ষস্ত 
হিল সািারণ হনম্নহবে ও মিযহবে ঢশ্রহণ। সামাহজক, অথষবনহত্ক ও রাজবনহত্ক টালবািানায় ত্াশদর মানহবক ও 
পাহরবাহরক মূলযশবাশির অবক্ষয় হিল হবশের্ উশেখ্শর্াগয। ঢরসঙম, ঢেি, মমত্া – এই মানহবক আশবদনগুহল 
ত্াশদর কাশি িশয়হিল উপিাশসর হবর্য়। দুশটা ঢখ্শয়-পশে ঢবুঁশচ থকশত্ ত্ারা ঢভশঙ ঢফশলহিল সুষ্ট আহত্মক, 
পাহরবাহরক ও দাম্পত্য সম্পশকষর বযাহরশকড। ফশল এশকবাশর মাহটর ঢকালশঘুঁর্া মানুর্গুহলর মশিযই সবশথশক 
ঢবহে রসঙহত্কাহয়ত্ িশয়হিল ঢরসঙম ও অশরসঙশমর দ্বন্দ্ব। ত্াুঁর সাহিত্যজীবশন রহচত্ রসঙায় হদ্বেত্াহিক গশল্পর হবহভন্ন 
গশল্প ত্াই সািারণ মানুশর্র ঢরসঙম ও অশরসঙশমর টানাশপাশেনহট হবশের্ভাশব রসঙত্ীকাহয়ত্ িশয়শি এবং হবহচি 
আহগশক ত্া অহভবযক্ত িশয়শি। সমশরশের ঢিাটগল্পিারায় আশলাকপাত্ কশর হবহভন্ন গশল্পর হনর্ষাস ঢথশক বযহক্ত 
মানুশর্র ঢরসঙম ও অশরসঙশমর হবহচি টানাশপাশেনশকই তু্শল িরার ঢচষ্টা করা িশয়শি এই রসঙবশন্ধ।    

সূচক েব্দ 
সমশরে বসু, ঢিাশটাগল্প, ঢরসঙম-অশরসঙম, ঢশ্রহণদ্বন্দ্ব, মানহবক মূলযশবাি, অবক্ষয় 
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সমশরে বসুর গশল্প ঢরসঙম-অশরসঙশমর দ্বন্দ্ব 

অহনশমর্ বযানাজষী 
বাংলা সাহিশত্য ১৯৪৬ হিস্টাশব্দ ‘োরদীয় পহরচয়’ পহিকায় ‘আদাব’ গশল্পর মশিয হদশয় সমশরে বসুর 
আহবভষাব। এর পর দীঘষ চহেে ব সর বাংলা সাহিত্যশক নানা মহণমুশক্ত সমৃদ্ধ করার সািনায় হনশজশক 
বযাপ্ত ঢরশখ্হিশলন এই মিান কথাকার। বাংলার কালপশবষ চহেশের দেক ঢথশক সেশরর দেক পর্ষন্ত 
সময়পবষ চরম দ্বাহন্দ্বক। এই দ্বাহন্দ্বকত্া রাজনীহত্, সমাজনীহত্, অথষনীহত্, রাষ্ট্রনীহত্ –সবষশক্ষশিই ত্ীব্রভাশব 
রসঙকােমান। দ্বাহন্দ্বক সময়পবষশক উপলহি ও জীবনশবাশির ঢোহণত্ িারায় হমহেশয় কাহলর ভাস্কর্ষ সৃহষ্টশত্ 
মগ্ন সমশরশের সাহিত্যও হবশের্ভাশব হবত্হকষত্ ও দ্বাহন্দ্বক। ঢস উপনযাসই ঢিাক বা ঢিাশটাগল্প। সাহিত্যই 
একমাি ঢপো িওয়ার জনয দীঘষ চহেে বিশরর সাহিত্য জীবশন হলশখ্শিন রসঙচুর, বপ্নাশম হলশখ্শিন রসঙায় 
১১৬ হট উপনযাস, ‘কালকূট’ িেনাশম হলহখ্ত্ উপনযাস ৩৭, ‘ভ্রমর’ িেনাশম ১০ হট উপনযাস এবং রসঙায় 
হদ্বেত্াহিক ঢিাটগল্প।  সমশরে বসু কথাকার হিশসশব ঢকবল মাি উপনযাস িারায় কৃহত্শত্বর পহরচয় 
ঢদনহন, হত্হন বাংলা ঢিাটগল্পশকও সমৃদ্ধ কশরশিন।  
    সমশরে বসুর ঢিাশটাগল্প আসশল সমশয়র হচি। ত্াুঁর গশল্প রসঙকাে ঢপশয়শি বপ্ািীনত্া-পরবত্ষী 
ঢদেভাগজহনত্ নানা সমসযা। হবশের্ কশর হিন্ন-মূল পূবষবগবাসীর উদ্বাস্তু জীবশনর নানা দ্বন্দ্ব ও সমসযা। 
এিাো খ্াদয-আশন্দালশনর বুভুকু্ষ পশবষ সািারণ হনরন্ন মানুশর্র উপবাসী কান্না ঢর্মন ত্াুঁর ঢিাটগশল্প িরা 
পশেশি, ঢত্মহন কু্ষিার রাশজয হনম্ন-মিযহবে ও মিযহবে ঢশ্রহণর মানুশর্র মানহবক মূলযশবাশির ভাঙনও 
স্পষ্ট িশয়শি। কু্ষিা ও অহস্তশত্বর সংগ্রাশম হনম্ন-মিযহবে ও মিযহবে ঢশ্রহণর মহিলাশদর হবপথগামী িশয় 
ঢবেযালশয় হভশের করুণ কাহিহনও ত্াুঁর গশল্পর আশবদনশক োহণত্ কশরশি। এিাো বামপন্থী সংগ্রাশমর 
িায়াপাত্ও ঘশটশি ত্াুঁর হকিু হকিু গশল্প। ত্শব সমশরশের গশল্প হবর্য়গত্ ত্রবহচশিযর মশিযও বযহক্ত 
মানুশর্র নানা মনস্তাহেক হবশের্ণই মূল িশয় উশেশি। এশক্ষশি রসঙখ্যাত্ সমাশলাচক সশরাজ 
বশন্দযাপািযাশয়র একহট মন্তবয হবশের্ রসঙহণিানশর্াগয, “সমশরে বসুর ঢিাটগশল্প ঢর্ হদগন্ত বাশর বাশর 
উশন্মাহচত্ ত্া ত্াুঁর হনজবপ্ অহভজ্ঞত্ায়, ঢচত্নায়, উপলহির এবং পুরুর্াথষ আহবষ্কাশরর বপ্কীয় বাত্ষা বশি 
এশনশি। ত্ার মূল কথা রসঙথম ঢথশক আজ পর্ষন্ত র্হদ সংশক্ষশপ সংিত্ কশর আনশত্ চাই, ত্শব ত্া িল 
আজশকর জহটল জীবশন বযহক্তর সংকট।”১ সশরাজ বশন্দযাপািযাশয়র কথায় ‘বযহক্তর সংকট’ আসশল 
মানহবক ঢরসঙম ও অশরসঙশমর নানা ঘাত্-রসঙহত্ঘাশত্র এক মনস্তাহেক রূপ। র্াশক হবশের্শণর আশলাশক 
উদ্ধারই িল এ রসঙবশন্ধর মূল উশেেয। 
এক... 
একাশলর দুই হবহেষ্ট সমশরে গশবর্ক িশলন ড. ঝুমা রায়শচৌিুরী এবং দীপাহল নাগ। সমশরে বসুর গল্প 
হনশয় এনাশদর বক্তশবয রসঙথশম আশলাকপাত্ করা র্াক। ড. ঝুমা রায়শচৌিুরী সমশরশের গল্পশক িয়হট পশবষ 
ভাগ কশর হবশের্শণ অগ্রসর িশয়শিন। বলাবাহুলয হত্হন আশলাচনার সুহবিাশথষই এই রসঙকার হবশের্ণ 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৩ য়  ব র্ষ ,  ১ ম  সং খ্যা ।  ১ ৫ ই  আ র্া ঢ়  ১ ৪ ২ ৪ ,  ৩ ০ ঢে  জু ন  ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা  93 
 

কশরশিন এবং এই হবভাজন ঢকাশনা হনহেি হবভাজন নয় ত্াও বপ্ীকার কশরশিন। ত্াুঁর হবভাহজত্ 
সমশরশের গল্প-পর্ষায়গুহল িল, 

“ (১) ত্ীব্র জীবনশবাশির গল্প 
  (২) ঢরসঙশমর হবহচি গহত্ 
  (৩) মনস্তে ঢচত্না 
  (৪) ঢর্ৌন ঢচত্না 
  (৫) রাজবনহত্ক রসঙহত্ফলন 
  (৬) সমাজ ঢচত্না ”২ 

অপরপশক্ষ দীপাহল নাগ সমশরশের গল্পগুহলশক হবভাহজত্ কশরশিন অথষনীহত্ হনভষর সমাজশভদ অনুসাশর। 
এ ঢক্ষশি ত্াুঁর বক্তবয আশলাকপাত্ করা র্াক, “কমুযহনষ্ট পাহটষর সংস্পশেষ থাকায় অথষনীহত্গত্ ঢশ্রণীদ্বন্দ্ব 
সম্পশকষ হত্হন হবশের্ সশচত্ন হিশলন। সমশরশের গল্পগুহলশক এহদশক লক্ষ ঢরশখ্ অথষনীহত্ হনভষর 
সমাজশভদ অনুসাশর মূলত্ঃ চার ভাশগ ভাগ কশর ঢনওয়া র্ায়। র্থা:  

(১) উেহবে ঢশ্রহণর গল্প।  
(২) মিযহবে ঢশ্রহণর গল্প। 
(৩) হনম্নহবে ত্থা কৃর্ক-শ্রহমক ঢশ্রহণর গল্প। 
(৪) পশকটমার, হিনত্াইকারী, সবষিারা ঢশ্রণী ত্থা লুশম্পন ঢশ্রহণর গল্প।”৩  

উভয় গশবর্কই সমশরশের সমগ্র সাহিত্য জীবশনর কালপবষশক হবশের্শণর আশলাশক ঢরশখ্ ত্াুঁর 
হদ্বেত্াহিক গল্পশক পবষাহন্তক হবভাজশন একহট হনহদষষ্ট ঢকৌহণক হবনু্দ ঢথশক পর্ষাশলাচনা কশরশিন। আবার 
কখ্নও কখ্নও পবষ ঢথশক পবষান্তশরর ঢভদ হডহঙশয় এক অশমাঘ হমশথাহিয়ায় গল্পগুহলর হবশের্ণ অনয 
মািা ঢপশয়শি। হবহভন্ন পাহবষক অশলাচনাশত্ ঢর্ হবর্য়হট মুখ্য িশয় উশেশি ত্া িল ঢরসঙম। এই ঢরসঙম কখ্শনা 
নর-নারীর ঢদিজ ঢরসঙম ঢথশক নানা মনস্তাহেক ঘাত্-রসঙহত্ঘাশত্র হবশের্ণ। আবার এই ঢরসঙম কখ্শনা 
মানব ঢরসঙশমর ত্ীব্র জীবনাশ্রয়। আবার এই ঢরসঙম কখ্শনা মূত্ষ িশয়শি সন্তান-ঢরসঙশমর আবশত্ষ। এিাো 
মানুর্ ও না-মানুশর্র ঢরসঙমজ বন্ধন এবং হনখ্াদ বনু্ধশত্বর ঢরসঙম-ভাশলাবাসার রংশক হবহচি কশর তু্শলশি। 
সমশরশের গশল্প ঢরসঙম ও ত্ার হবহচি রসঙকাে একহট হবশের্ ঢক্ষি। র্াশক স্তরানুর্ায়ী হবশের্ণ করাই র্ায়। 
এই রসঙবশন্ধ সমশরশের গশল্প ঢরসঙম ও ভাশলাবাসার হবহচি রসঙকােশক হবশের্ণ করশত্ মূলত্ চারহট পর্ষায় 
হির করা িশয়শি,- 

(১) নর-নারীর ঢরসঙম ও দ্বন্দ্ব।  
(২) মানব-ঢরসঙম ও ত্ার অবক্ষহয়ত্ রূপ। 
(৩) সন্তান ঢরসঙম ও অসিায়ত্া। 
(৪) অনযানয ঢরসঙম-ভাশলাবাসার রূপ। 
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এই রসঙবশন্ধ সমশরশের গশল্প ঢরসঙশমর হবহচি রসঙকােশক অণুসন্ধান করশত্ হগশয় আকর গ্রন্থ হিশসশব গ্রিণ 
করা িশয়শি সমশরে বসুর ‘বািাই গল্প’ (১৯৮৫) এবং ‘সমশরে বসুর ঢশ্রষ্ঠ গল্প’ (১৯৮৬) গ্রন্থদুহট। 
এবার গশল্পর অন্তশর রসঙশবে করা র্াক।  
দুই... 
মানব জীবশনর রূপকার সমশরে জীবনশক হবহভন্ন দৃহষ্টশকাশণ পর্ষশবক্ষণ ও পহরশবেন কশরশিন। ত্াুঁর 
পর্ষশবশক্ষশণর গভীরত্ায় ঢচার, ওয়াশগন ঢব্রকার, গায়ক, হভকু্ষক, িকার, হবপ্লবী, ঢবেযা, চটকশলর শ্রহমক, 
সািারণ গৃিবিূ – সকশলই িরা পশেশি। িরা পশেশি ত্াশদর ঢরসঙম-ভাশলাবাসা, অশরসঙম-অরসঙাহপ্তর 
আশলািায়া। এশক্ষশি সমশরে এশকবাশর ত্াশদর সশগ হমশে হগশয়, ত্াশদর একজন িশয় হগশয় - ত্াশদর 
আুঁশত্র কথাশক তু্শল আনশত্ ঢপশরশিন। ফশল ত্াুঁর ঢরসঙশমর গল্পগুহল কখ্শনা ঢরামাহন্টকত্ার নযাকা সুর 
িশয় ওশেহন। িশয়শি বাস্তশবর কোল গ্রাশস ক্ষত্হবক্ষত্, আহদম এবং সবষপহর আটশপৌশঢ় – বহুবযবহৃত্ 
ঘাশম ঢভজা কাপেহটর মশত্া।  
    নর-নারীর ঢরসঙশমর সম্পকষ হবহচি সুশর বাুঁিা। ঢরসঙশমর মশিয হদশয় কখ্শনা আশস অশরসঙম, কখ্শনা 
আশস িাহন্ত, কখ্শনা আশস হবপর্ষয়। ঢরসঙম ও অশরসঙশমর হবহচি ত্াশন নর-নারীর সম্পকষও ক্ষশণ ক্ষশণ 
বদশল র্ায়। জীবন-সংগ্রাশমর কহেন বাস্তবত্ায় ঢরসঙম রসঙহত্ মুিূশত্ষ অহভশর্াহজত্ িশয় র্ায় এবং 
অহভশর্াহজত্ িয় নার-নারীর সম্পকষও।  
    ‘আশরাগয’ গশল্প ঢদখ্া র্ায় নটীিাশটর সবশথশক সুদেষন ও সুগুশণর অহিকারী অবনী নামক ঢিশলহট 
ঢরসঙশমর হবপর্ষয়শক ঢমশন হনশত্ পাশরহন। ত্ার মন ঢরসঙশম রসঙত্যাখ্যাত্ িশয় হবহর্শয় ওশে। মশনর 
পহরবত্ষশনর সূশি ঢদিগত্ দ্রুত্ অবক্ষয়ও পহরসূ্ফট িয়। ঢরসঙম, ভাশলাবাসা এবং নারীর রসঙহত্ হবদ্রূশপর 
মানহসকত্া ঢথশক হনশজর অবক্ষশয় ঢমশত্ ওশে রু্বকহট। েরীশর আশস েীণষত্া, ঢগৌরবণষ কৃষ্ণবশণষ রূপ 
ঢনয়, িাশত্র ঢলখ্াও আির্ষজনক ভাশব হবশ্রী িশয় ওশে, ঢপার্াশকর পাহরপাটযও হবলুপ্ত িয়, এমনহক 
িাুঁটাচলাও বদশল র্ায়। পহরবত্ষন শুিু ত্রদহিকই িয় না, মশনও আশস হবপর্ষয়। রসঙাণশখ্ালা অবনী িো ই 
িশয় ওশে হখ্টহখ্শট ও বপ্াথষপর। ঢরসঙশমর আঘাত্ আসশল গরশলর মত্। ত্াশক িারণ কশর নীলকন্ঠ িবার 
সািয খু্ব কম জশনরই িয়। অবনী পাশর হন নীলকন্ঠ িশত্। ঢরসঙশমর হবপর্ষশয় হনশজর র্ধ্ংশস ত্াই ঢস 
ঢমশত্ ওশে। এটাই বাস্তব, র্া সমশরশের পর্ষশবক্ষশণ িরা পশেশি।  
    ‘ঢিুঁো ত্মসুক’ গশল্প নর-নারীর জহটল সম্পকষশক এক আির্ষ কুশিহলকায় রসঙকাে করা িশয়শি। 
গশল্পর নাহয়কা হবজহল বযানাজষী, ভটচাহজষ পাোর রািু বােুশর্যর ঢমশয়। হনত্ান্ত সািারণ এই ঢমশয়হট রু্শগর 
সশগ ত্াল হমহলশয় অশনক আিুহনক। সামাহজক চকু্ষলজ্জা ও পাহরবাহরক মূলযশবাশির ঢত্ায়াক্কা না কশর 
ঢস অনায়াশসই নশরে, রসঙভাত্ ও েংকর নাশম হত্ন রু্বশকর সশগ অনাহবল বনু্ধশত্বর সম্পকষ গশে ঢত্াশল। 
হনশজর ঢমাহিনী বপ্ভাশব বেীভূত্ কশর ঢস ত্ার হত্ন বনু্ধশক সবষদা আসামাহজক হক্রয়াকলাপ ঢথশক 
সম্পকষিীন কশর নতু্ন কশর রসঙকৃত্ সামাহজক মানুশর্র মত্ বাুঁচশত্ সািার্য কশর। হবজহল ত্ার আহথষক 
অনটশনর মশিযও হনয়হমত্ ঢপশট ভাত্ পশেনা – এমন ঘহনষ্ঠ হত্ন বনু্ধশক কখ্শনা খ্াওয়ায়, কখ্শনা ঢদয় 
বাুঁচার মন্ত্র আবার হবপরীত্ হলশগর কুশিহলকা হবস্তার কশর ত্াুঁশদর ঢচাশখ্ আুঁশকন ভহবর্যশত্র বপ্নপ্-সুশখ্র 
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জলিহব। ‘গশণে কাশফ’র ঢটহবল িশয় ওশে চারহট বনু্ধর অনাহবল আহত্মক রসঙকাে ঢক্ষি। ফশল, “কশব 
ওরা চারজশনর এক সবষক্ষশণর অখ্ি জুহট িশয় হগশয়শি, হনশজশদরও ঢবাি িয় মশন ঢনই।”৪ কাহিহন এর 
পশর অনযহদশক বাুঁক ঢনয়। কাহিহনর হনর্ষাস ঢরসঙম ঢথশক অশরসঙশম র্ািা কশর। হবজহল িো ই ঢরল লাইশন 
কাটা পশে আত্মিত্যা কশর। এই ঘটনায় নশরে, রসঙভাত্ ও েংকর হবমূঢ় িশয় র্ায়। ত্াশদর মশনর গভীশর 
রসঙচি ঝশের ত্ািব হনশয় রসঙশ্ন ওশে – হবজু এমন কাজ করশলা ঢকন? ত্াশদর হজজ্ঞাসাশক আশরা 
রিসযঘন কশর ঢত্াশল পুহলহে এক হরশপাটষ ঢর্, হবজহল গভষবত্ী হিল। নশরে, রসঙভাত্ ও েংকশরর ঢচাশখ্ 
রসঙজ্বহলত্ ঘৃণা ঢজশগ ওশে এবং হিংস্র কুহটল সশন্দশি ত্ারা হনশজরাই পরস্পরশক হনরীক্ষণ কশর। কারণ 
ত্ারা হনশজরাই হবশ্বাস কশরহিল ঢর্, অকলঙ্ক হবজুশক কলহঙ্কত্ কশর মৃতু্যর হদশক ঢেশল হদশয়হিল 
ত্াশদরই ঢকাশনা এক বনু্ধ। কারণ, “হত্নজন িাো, হবজলীর এই সবষনাশের েহরক আর ঢকউ িশত্ পাশর 
না। েিশরর সব হবর্িরশদর হনহবষঘ্ন কশরই এই দুহবষনীত্ িন্নিাো হিভুজশক ঢস হনশজই আশ্রয় কশরহিল। 
... ত্ার সব কলঙ্ক ঢস বন্ধক ঢরশখ্হিল এই হত্নজশনর কাশি বনু্ধশত্বর মূশলয সািস, রসঙীহত্ আর ঢেশির 
মূশলয। ... ত্াই ত্াশদর কবুল করশত্ই িশব। ত্ারা হনশজরাই এক এক কশর ত্াশদর এক মুিূশত্ষর 
দুবষলত্াশক রসঙকাে কশর হবজুর কাশি। হকন্তু হবজুর হনহবষকারশত্ব ত্াশদর পরস্পশরর মশিয সম্পকষ বনু্ধশত্বই 
সীমাবদ্ধ থাশক। ওশদর আত্মনাশের আর বনু্ধশত্বর অটল রসঙিরী হবজু।”৫ গশল্পর রিসয উদ ঘাহটত্ িয় 
ক্ষহণশকর মুিূশত্ষ। বেশলাশকর সন্তান ব্রশজন, ঢর্ টাকার হবহনমশয় হবজহলশক ঢপশত্ ঢচশয়হিল – ত্াশক 
নশরে, রসঙভাত্ ও েংকর হত্ন বনু্ধ সশন্দশির বশস আটক কশর। ব্রশজন আত্মলানাহন ঢথশক হনশজর পাপ 
বপ্ীকার কশর। ঢস বশল, “আহম ত্াশক সাত্ে টাকা হদশয়হিলাম একটা েশত্ষ। ঢর্ েশত্ষ আহম ত্ার ঢপিশন 
িায়ার মত্ ঘুরহি। আমাশক ত্াোত্াহে মার, ঢমশর ঢফল।”৬ হত্ন বনু্ধ এক আহদম রসঙহত্শোি সৃ্পিায় 
ব্রশজনশক মারশত্ উদযত্ িশল, ত্াশদর খু্ন করার হনষু্ঠরত্াশক হবজুই ঢর্ন দুিাত্ হদশয় আগশল িশর রাশখ্। 
এ গশল্প ঢরসঙমশক এক েহক্তরূশপ ঢদখ্াশনা িশয়শি। হবজুর রসঙহত্ হত্ন বনু্ধর ঢরসঙম এবং হবজুর ত্াশদর রসঙহত্ 
এক অনাহবল বনু্ধশত্বর ঢরসঙম ত্াশদরশক অসামাহজক ঢক্ষি ঢথশক তু্শল এশন নতু্ন কশর বাুঁচার পশথ 
অহিহষ্ঠত্ কশর। আর অনযহদশক সাত্ে টাকার হবহনমশয় হবজহলর ঢরসঙমিীন েরীরী সম্পশকষর লানাহনই ত্াশক 
আত্মিত্যায় রসঙবৃে কশর। ত্বু ঢের্ পর্ষন্ত হবজহলর আত্মিত্যার কারণশক নশরে, রসঙভাত্ ও েংকর ঢমশন 
হনশত্ পাশরনা। ত্াই গশল্পর ঢেশর্ ত্াশদর মশন উশে রসঙশ্ন, “... ঢকন, হবজু মশরশি ঢকন?”৭ আসশল ত্াশদর 
মশনও উশে ঢগশি ঢরসঙম ও অশরসঙশমর ত্ীব্র দ্বন্দ্ব। র্ার উের ত্ারা হনশজরাও জাশন না।   
    ‘পঞ্চাশয়ত্’ গল্পহট ঢরসঙম ও অশরসঙশমর সংহমশ্রশণ গশে ওো এক জহটল মনস্তশের গল্প। গশল্পর মূল 
চহরি কুহন্ত, শুকালুর হবিবা বউ। বপ্ামী হবশয়র এক বিশরর মশিয মারা ঢগশলও হবিবা কুহন্তর ঢপশট 
বিশরর পর বির সন্তান িারণ অবযািত্ থাশক। হবিবা গশভষ পূশবষ হত্নহট সন্তান জন্ম ঢদবার পর চতু্থষ 
বার গভষিারশণ সমসযার সৃহষ্ট িয়। গভষি সন্তাশনর হপতৃ্শত্বর সহেক হেকানা খু্ুঁজশত্ সভাপহত্র ঢপৌরাহিশত্য 
পঞ্চাশয়ত্ সভার আশয়াজন িয়। চটকল ঢকহন্দ্রক মিোয় নারীশদর ঢকাশনা সম্ভ্রম থাশক না। এই সব 
অঞ্চশল বপ্ামী মারা ঢগশল নারীরা হবিবা িয় না, িয় কুন্ হত্র মশত্া ঢবওয়াহরে অওরাত্। ত্াই এই রসঙকার 
মহিলাশদর থাশক না ঢকাশনা সামাহজক দায়বদ্ধত্া ও পাহরবাহরক মর্ষাদা। এরা অনায়াশসই বিশর বিশর 
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গশভষ ঢবওয়াহরে সন্তান িারণ কশর বলশত্ পাশর, “আপনা ঢপশট িহর, কার বাবার হক?”৮ আসশল এরা 
হনশজর ও সন্তাশনর কু্ষহন্ন ঢজাগাশত্ই ইচ্ছা-অহনচ্ছার বাইশর হগশয় বপ্ত্ঃসূ্ফত্ষভাশব গশভষ িারণ কশর ঢফশল 
অববি জীবন-বীজ। এশক্ষশি এশদর গশভষর হপতৃ্ পহরচশয় রসঙশ্ন উেশল এরা সিশজই গশজষ উশে বলশত্ 
পাশর, “খ্ানা হবনা র্খ্ন মরহিলাম ক’টা পঞ্চাশয়ত্ বশস হিল ত্খ্ন? ঢবিায়া দুহনয়ার ফুটাহনর মুশখ্ মার 
ঝােু।”৯ কুন্ হত্র মশত্া মহিলাশদর সন্তান িারশণর উ শস্রাত্হট হকন্তু ঢরসঙশমর আশবগ নয়। ত্া ঢর্ন 
অশনকটা জীবশন হটশক থাকার েত্ষ। গল্পকার সমশরে ঢদহখ্শয়শিন কুন্ হত্র মশত্া মহিলাশদরও এত্ 
ঢিদত্ার মশিযও ঢরসঙম থাশক। িীরালাল নামক চটকশলর এক হস্পনাশরর রসঙহত্ কুন্ হত্র আশবগ আশি, 
ঢরসঙম আশি িয়শত্া বা একসশগ নীে বাুঁিার বপ্নপ্ও আশি, হকন্তু ঢদি হবহনময় ঢনই। এ গশল্প আির্ষ চহরি 
কুন্ হত্। ঢর্ ঘর ঢচশয়ও ঘর পায় না, বদশল বিশর বিশর পায় সন্তান। ঢরসঙম ঢনই অথচ সন্তান আশি। 
কামনা আশি অথচ ঢরসঙম ঢনই। গশল্প মিোর মাহলক মাত্াদীশনর হদ্বত্ীয়া স্ত্রী িহনয়ার মশিয ঢদখ্াশনা 
িশয়শি হররংসার নগ্ন রূপ। ঢস হররংসার ঢিাবশল জজষহরত্। ঢসও কুন্ হত্র মশত্া িীরালাশলর ঢসািাগ 
কামনা কশর, হকন্তু নাগাল পায় না। গশল্পর ঢেশর্ ঢদখ্া র্ায় পঞ্চাশয়হত্ হবিান ঢমশন কুন্ হত্শক মিো 
িােশত্ হগশয় িীরালাশলর সিচর্ষ ঢপশত্। এশক্ষশি িয়শত্া েত্ আত্মলানাহন ও অশরসঙশমর মশিয বাুঁহচশয় রাখ্া 
ঢরসঙমশক সবশেশর্ পায় কুন্ হত্। অনযহদশক ঢরসঙমিীন, ঢসািাগিীন দাম্পশত্য থাকা িহনয়া কুন্ হত্র রসঙহত্ 
ইর্ষার জ্বালায় সরীসৃশপর মশত্া ফুুঁশস ওশে। বপ্ামী মাত্াদীশনর অশপৌরশর্য় ঢসািাগশক ত্াই চশপটাঘাশত্ 
সহরশয় বলশত্ পাশর, “িট র্া বুঢ়া মরদ।”১০ কার কাশি ঢরসঙশমর সংজ্ঞা কী? বা কার কাশি ঢরসঙম আপাত্ 
দৃহষ্টশত্ ঢরসঙম হকন্তু অন্তশর অশরসঙম –ত্া ঢবাঝা জহটল হবর্য়। ‘পঞ্চাশয়ত্’ গশল্প ঢরসঙম ও অশরসঙশমর রসঙকৃত্ 
বপ্রূশপর একহট হচিশক রসঙহত্ষ্ঠা দাশনর ঢচষ্টা কশরশিন গল্পকার সমশরে বসু। 
    ‘পয়হবপ্নী’ গশল্প কণা িালদার নামক এক নাশসষর সশগ মনীে ঢচৌিুরী নামক এক সরকাহর ঢকরাণীর 
হমহষ্ট ঢরসঙমশক ঢদখ্াশনা িশয়শি। র্হদও এ গশল্প ঢরসঙশমর ঢথশকও বে কশর ঢদখ্াশনা িশয়শি পুহষ্টকর খ্াদয 
হিশসশব দুশির িািাকার। ত্া অবেযই ত্ কালীন আহথষক মন্দাশক রসঙত্ীকাহয়ত্ করার জনয। ঢরসু্টশরশন্ট 
ঢরসঙহমকা কণা িালদার ওয়াে রুশম ঢগশল ঢরসঙহমক মনীে ঢচৌিুরী ত্ার বযাগ ঢথশক হেশু ভাইশদর জনয চুহর 
করা দুি চুহর কশরই খ্ায়। এই দৃেয রচনা করার মশিয হদশয় গল্পকার সমশরে বসু ঢর্ বাত্ষা হদশয়শিন ত্া 
িল, আথষ-সামাহজক কহেন পহরহিহত্শত্ পরম আবপ্াদনীয় ঢরসঙমও ঢখ্শলা িশয় র্ায়, মুখ্য িশয় র্ায় জেশরর 
আগুন।  
    গল্পকার সমশরে হবহচ্ছন্নভাশব রসঙচুর হভন্ন বপ্াশদর গশল্প ঢরসঙশমর হবহচি গহত্র রূপ আমাশদর 
ঢদহখ্শয়শিন। ‘হেকল কাটার িল’ গশল্পর নাহয়কা হচনু, ঢস ত্ার দাদার বনু্ধ হবভাশসর মশিয পায় 
ভাশলাবাসার সংজ্ঞা। ত্ার কাশি ভাশলাবাসা আসশল, “ভাশলা লাগা ঢচাশখ্ ঢদশখ্ ঢদশখ্, কশব একহদন মন 
গাুঁথা িশয় র্ায়, ঢচাশখ্ ঢফাশট রসঙত্যাো। ঢসই বুহঝ ভাশলাবাসা।”১১ এই ভাশলাবাসার সম্পকষ হচনুর 
হবভাসদার সশগ চার বিশরর। ঢস আো কশরহিল হবভাসদা চাকহর ঢপশল ত্াশদর সম্পশকষর কথা ঘশর 
জানাশব। হকন্তু পাহরবাহরক মর্ষাদার কথা ঢভশব হবভাসদা চাকহর পাবার পরও ঢস ত্াশদর সম্পশকষর 
সুরািা করশত্ পাশরহন। বাবা-কাকার ঢদশখ্ ঢদওয়া সম্পশকষ ঢস ত্ীব্র অবপ্হস্তর সশগ পা বাহেশয়শি। 
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আসশল হপত্া-মাত্া-কাকার রহচত্ বংে মর্ষাদা নামক ঢলৌি-বলয়শক ঢভশঙ অহত্ক্রম করার সািস ঢস 
পায় হন। খ্াুঁচার হটয়াপাহখ্ ঢর্মন খ্াুঁচা ঢখ্ালা ঢপশয়ও বপ্ািীনত্াশক হচশন মুহক্তর বপ্াদ ঢপশত্ বযথষ িশয়হিল, 
ঢত্মহন হচনুও হবভাসদার চাকহর িওয়া সশেও হনজ ভাশলাবাসাশক বপ্ীকৃহত্ হদশয় বপ্ািীন ও মুক্ত আকাশে 
ডানা ঢমলশত্ বযথষ িশয়শি। হচনু আসশল হেকল কাটার িলই কশর ঢগশি, ঢরসঙশমর েহক্তশত্ বহলয়ান িশয় 
সহত্য সহত্য ঢস হেকল কাটশত্ পাশরহন। ত্াই ত্ার ঢরসঙম ঢের্ পর্ষন্ত অশরসঙশমই পর্ষবহসত্ িশয়শি। 
    নর-নারীর ঢরসঙশম একহনষ্ঠ হবশ্বাশসর গল্প ‘পার’। গল্পহট সমশরে বসুর ‘বািাই গশল্প’ ‘পার’ নাশম 
সংকহলত্ আশি। আবার এই গল্পহটই ‘সমশরে বসুর ঢশ্রষ্ঠগশল্প’ ‘পাহে’ নাশম সংকহলত্ িশয়শি। গল্পহটশত্ 
ঢদখ্াশনা িশয়শি দুহট আহদম নর-নারী মাি ২৯ আনার হবহনমশয় ২৯ হট শুশয়ারশক উোম গগা পার 
করায় চরম জীবনিাহনর আেঙ্কাশক আগ্রািয কশর। নর-নারী দুহট এই অসািয সািন করশত্ সভবপর 
িশয়শি এশক অপশরর রসঙহত্ ঢরসঙশমর পরম হবশ্বাস ঢথশক। কার্ষ সম্পাদশনর পর হবপর্ষস্ত দম্পহত্ আশ্রয় 
পায় শুশয়ার রাখ্ার চালাঘশর এবং ঢসখ্াশনই ত্াশদর দুহদশনর হনরন্ন উপবাস ভগ িয়। এবার ঢদখ্া র্ায় 
ঢমশয়হটর ঢচাশখ্ জল, ঢভশস ঢগশি ত্ার লজ্জা হনবারশণর বস্ত্রটুকুও। হনম্নাশগর ঢিাট কাপেটুকুশত্ েরীশরর 
অকুলান িয় না। পুরুর্হট এমনাবিায় ত্াশক সান্ত্বনা ঢদয়, ঢসািাগ কশর, “ত্ারপশর দুজশন রশক্ত রশক্ত 
ঢর্াগ কশর অনুভব করশত্ লাগল বাুঁচাটা।”১২ রসঙকৃত্ ঢরসঙম িয়শত্া এমনই, র্া সভয মানুশর্র অনুভশবর 
সীমানায় িরা পশে না, র্া সমশরে অনুভবী কলশম হলহপবদ্ধ কশরশিন।     
    ঢরসঙম ও অশরসঙশমর মনস্তাহেক জহটল রসঙকাে ঘশটশি ‘আটাের হদন পশর’ নামক গশল্প। গশল্পর নায়ক 
ফহটক ভটাচার্ষ। ত্ার পহরচয় – ঢস খু্হন, দুিষর্ষ ওয়াশগন ঢব্রকার এবং সমাজহবশরািী। ত্ার এই 
পহরণহত্র জনয দায়ী ঢদশের অথষবনহত্ক বযবিা এবং সামাহজক অসগহত্। মিযহবে পহরবাশরর অনযানয 
আর সকশলর মশত্া ফহটকও ঢচশয়হিল সুি বপ্াভাহবক এক জীবন। হকন্তু অথষবনহত্ক পগু সমাশজ হনশজর 
পহরবারশক বাুঁচাশত্ হগশয় ঢস পহরহচত্ িশয়হিল সমাজহবশরািী রূশপ। ত্বু ঢস সুি জীবন-র্াপন করশত্ 
ঢচশয়হিল ঝন্ হট নাশম এক নারীর রসঙহত্ ভাশলাবাসাশক সম্বল কশর। কুি পুশরাহিশত্র ঢমশয় ঝন্ হটশক 
হবশয়র আসর ঢথশক বৃদ্ধ পািশক হবশয় করার লানাহন ঢথশক বাুঁহচশয় ফহটক হনশজর বাহেশত্ িান হদশয়হিল 
৩ বির পূশবষ। ফহটক ও ঝন্ হটর ঢরসঙম দাম্পত্য সম্পশকষর মশত্াই হিল গভীর। ইহত্মশিয পহরবারশক 
বাুঁচাশত্ ফহটকশক িশত্ িশয়হিল সমাজহবশরািী এবং ফলবপ্রূপ ত্ার রসঙশবে হনশজর ঢজলায় হনহর্দ্ধ িশয় 
র্ায়। ফহটশকর সমাজহবশরািী পহরচয় এবং অবিানগত্ দূরশত্বর জনয ঝন্ হটর মন ও ঢরসঙম ত্ার রসঙহত্ 
ক্রমে হফশক িশয় ঢর্শত্ থাশক। অপরপশক্ষ ফহটশকর ভাই অভশয়র রসঙহত্ ঝন্ হটর নতু্ন ঢরসঙশমর সূি 
ত্রত্হর িয়। ফহটশকর অবনহত্ক উপাজষশন অভয় টাইফশয়ড ঢথশক ঢসশর ওশে এবং হব. এ. পরীক্ষা হদশয় 
ঝন্ হটর ঢরসঙমজ আহ্বাশন উজ্জ্বল ভহবর্যশত্র কামনায় মে িশয় ওশে। ঢরসঙশমর দায়বদ্ধত্ায় ঝন্ হটর 
হবশ্বাসঘাত্কত্া ফহটকশক ক্রমে উগ্র কশর ঢত্াশল। ঢস হবশ্বাসঘাত্কত্ার রসঙহত্শোশি ঝন্ হটশক িত্যায় 
উদ্ধত্ িয়। আটাের হদন পশর ঢস পুহলহে আশদেশক অগ্রািয কশর হনশজর ঢজলায় রসঙশবে কশর ঝন্ হটশক 
িত্যা করশত্। হকন্তু ঢস ঝন্ হটশক িত্যা করশত্ পাশর না, হফশর আশস। ঢরসঙশমর হবশ্বাসঘাত্কত্ার রসঙহত্দান 
কখ্শনা অশরসঙম এবং ত্া ঢথশক রসঙহত্শোশির মৃতু্য িশত্ পাশর না। এই সরল সশত্যর উপলহি ঢথশক 
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িয়শত্া ফহটক হফশর আশস। এশক্ষশি ঢস ত্ার হনশজর মনুর্যত্ব ঢবািশকই অশরসঙশমর পহরবশত্ষ রসঙহত্ষ্ঠা 
হদশত্ ঢচষ্টা কশর।  
    রূপজ ঢরসঙশমর ঢমাি এবং ত্া ঢথশক ভয়ঙ্কর পহরণহত্ ঢর্ কী সাংঘাহত্ক িশত্ পাশর ত্ার দৃষ্টান্ত 
পাওয়া র্ায় সমশরশের ‘উোপ’ গশল্প। িশরন রায় নামক সম্ভ্রান্ত পহরবাশরর এক বাশিহময়ান রু্বক হনশজর 
বাহে রলাহট র্াওয়ার সময় চাশর্র কাজ করশত্ র্াওয়া কাহমন সম্প্রদাশয়র এক ঢবৌশয়র রূশপ মুগ্ধ িশয় 
র্ায়। ভাগযক্রশম ঢস কাহমন সম্প্রদাশয়র দলহটর গন্তবযও রলাহট িওয়ায় িশরন ত্াশদর সগী িশয় র্ায়। 
রূপজ ঢমাশি হিত্াহিত্ জ্ঞান েূণয িশয়  িশরন বর্ষণরত্ পশথ হভশজ হবর্ধ্স্ত িশয় র্ায় এবং অনাভযশসর 
পথশ্রশমর িাহন্তশত্ মরণাপন্ন িশয় ওশে। েরীশর িশর ত্ীব্র কাুঁপুহন। রসঙশয়াজন িয় উোশপর। রিসযময়ী 
ঢবৌহট হনশজর নগ্ন স্তনভাশরর উোপ হদশয় িশরশনর রক্তরসঙবািশক বাহেশয় েরীশর ত্াশপর সঞ্চার কশর। 
েরীর উেপ্ত িশল কাশমর আগুণ হনশয় িশরন ঢবৌহটর সশগ আহদম ঢখ্লায় ঢমশত্ ঊেশত্ চায়, হকন্তু ঢবৌহট 
িশরনশক ত্ীব্র হিক্কাশর রসঙত্যাখ্যান কশর। আসশল রিসযময়ী ঢবৌহটর কাশি ক্ষহণশকর জনয ত্রদহিক উোপ 
দান হিল আসশল একহট মানুর্শক রসঙাণদাশনর নামান্তর। এখ্াশন ঢরসঙশমর ঢথশক মানহবকত্ার দাবীই হিল 
রসঙিান।     
    নারীর সািচর্ষ, নারীর রসঙহত্ ঢরসঙম ঢর্ রসঙহত্হট পুরুর্ মানুশর্র গহিন চাহিদা ত্া ‘অকাল বৃহষ্ট’ গশল্প 
ভূশত্ে িালদার ও হসিু ঢডাশমর মশিয হদশয় গল্পকার সমশরে বসু রসঙকাে কশরশিন। শ্মোশনর ঢরসঙক্ষাপশট 
গল্পহট রহচত্। ভূশত্ে িালদার মৃতু্যর হিশসব রাশখ্, ত্াই ঢস শ্মোশনর মৃতু্য ঢরহজিার এবং হসিু ঢডাম 
শ্মোশন েব স কার কশর। দুহট মানুর্ই পহরবার ঢথশক হিন্নমূল এবং শ্মোশন এশক অপশরর সিকাহর। 
বযহক্ত-জীবশন ভূশত্ে হবশয় করশলও স্ত্রী কতৃ্ষক পহরত্যক্ত। নারীর ভাশলাবাসার বপ্াদ ত্াই ঢস হবশয় কশরও 
পায়হন, পহরবশত্ষ ত্রববাহিক জীবশন ঢস ঢপশয়শি শুিু বঞ্চনা ও রসঙত্ারণা। ফশল ত্ার মন সবষদা নারী-
হবশদ্বর্ী। অপর পশক্ষ হসিু ঢডাম ত্রজহবকত্ার টাশন শ্মোশন সহগনী হিশসশব হনশয় আশস সুলচনা নাশম এক 
নারীশক। ঢর্ নারীশক আনার জনয ভূশত্ে ও হসিুর মশিয শুরু িয় ঢকান্দল। নারী-হবশদ্বর্ী মন হনশয় 
ভূশত্ে নবাগত্ শ্মোনচারী ঢমশয়হটশক সিয করশত্ পাশর না। হকন্তু সংসার ঢিাক বা শ্মোন ঢর্খ্াশন 
পুরুশর্র অহিষ্ঠান ঢসখ্াশন রসঙশণাচ্ছ্বলত্া আনশত্ রসঙশয়াজন নারীর সিচর্ষ। সুশলাচনাও নারীর বপ্াভাহবক 
িশমষ শ্মোশনর তৃ্হর্ত্ হৃদয় দুহট পুরুশর্র আশ্রয় িশয় ওশে। ত্ারপর রসঙকৃহত্র অশমাঘ অহভোশপ আশস 
কশলরার মশত্া মিামারী। সুশলাচনা কশলরায় আক্রান্ত িশয় শ্মোন ত্যাগ কশর এবং মৃতু্য বরণ কশর। 
শ্মোশন নারীর সিচশর্ষ গশে ওো একহট অদৃেয সংসার িো  কশর ঢভশঙ র্ায়। ভূশত্শের মশত্া নারী-
হবশদ্বর্ীও অনুভব কশর সুশলাচনার মশত্া নারীর সিচর্ষ ও ঢরসঙমশক, ত্াই ঢস মশনর অন্তকষষ্ট ঢথশক বপ্ীকার 
কশর, “জান্ হল হসশি, শ্মোনটা োলা সহত্য শ্মোন িশয় ঢগশি।”১৩  

    ‘অকাল বসন্ত’ গল্পহটশত্ ঢদখ্াশনা িশয়শি ঢরসঙশমর নব অঙু্কশরাদ গম এবং আোভশগর মশিয হদশয় 
অশরসঙশমর ত্ীব্র িািাকার। সামহরক র্ানবািন কারখ্ানায় ভারী ট্রাশকর িাইভার অভয় মফবপ্ল েিশরর 
এক গহলশত্ এক জীণষ বাহেশত্ ভাোশট িশয় আশস। জীণষ বাহের মালহকন এক বৃদ্ধা হবিবা। আশি ত্ার 
হত্ন অনূঢ়া কনযা –হনহম, হবহন ও টুহন। এই হত্ন ঢবান কাগশজর ঢোঙা বানায় ও হপচ শবাশডষর বাক্স 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৩ য়  ব র্ষ ,  ১ ম  সং খ্যা ।  ১ ৫ ই  আ র্া ঢ়  ১ ৪ ২ ৪ ,  ৩ ০ ঢে  জু ন  ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা  99 
 

বাহনশয় সংসার চালায়। দহরি এই পহরবাশরর এই হত্ন অনূঢ়া ঢবাশনর আশদৌ হবশয় িশব হকনা সশন্দি 
আশি। হবশয় িশব না িশব – ঢস পশরর বযাপার, ঢর্ৌবশনর িমষ ঢমশন ঢরসঙম আসশত্ ঢদার্ ঢকাথায়? 
একসশগ বাসিাশনর সিচশর্ষ এবং ঢর্ৌবশনর বপ্াভাহবক িশমষ হত্ন ঢবান এক অখ্ি নারী সো িশয় 
অভশয়র সশগ িাহদষক সম্পশকষ উপনীত্ িশত্ থাশক। এক আির্ষ বপ্াভাহবকত্ায় হত্ন কনযার সশগ অভশয়র 
গশে ওশে এক অদৃেয দাম্পশত্যর পহরকাোশমা। “চারজশন ডুশব আশি আকন্ঠ। নতু্ন গো এক ভরা 
সংসাশর ত্ারা চারজন মানুর্।”১৪ র্খ্ন মশন িশচ্ছ ভাবী রসঙণশয়র আো ঢমঘ িশয় পুিীভূত্ িশচ্ছ এবং 
ঢরসঙশমর বাহরিারা নামশব অশ্রান্ত ঢবশগ, ত্খ্নই ঘশট র্ায় িন্দপত্ন। অভশয়র আশস ট্রান্সফার অডষার। 
হনহমর মমত্া, হবহনর িাহস আর টুহনর অহভমান অভয়শক িশর রাখ্শত্ পারল না। “ওশদর ঢচাশখ্ ত্রবিশবযর 
গাঢ় িত্াো। রক্তক্ষয়ী চাপা কান্না থমশক রশয়শি ঢচাশখ্।”১৫ অভশয়রও বুক মুচশে কান্না আশস। হকন্তু মা-
ভাই-ঢবাশনশদর কথা ঢভশব জীহবকার খ্াহত্শর ত্াশক শুষ্ক মনিারা হৃদশয় হফশর ঢর্শত্ই িয়। দুঃশখ্ হববে 
িশয় দাুঁহেশয় থাশক হত্ন ঢবান এবং ত্াশদর হরক্তত্ার কান্নাশক িাহপশয় বৃদ্ধা মা, “ঢদয়াশলর ঢনানা ইুঁশট 
মুখ্ ঢচশপ ঢকন কাুঁশদ ত্া ঢকঊ জাশন না।”১৬ িো  গশে ওো অকাল বসন্ত মুিূশত্ষ হবদায় ঢনয়। ঢসই 
সশগ গশে ওো ঢরসঙশমর উ শস্রাত্হট িো ই শুহকশয় হগশয় অশরসঙশমর রুক্ষ বাস্তশব পর্ষবহসত্ িয়।  
    ‘পাপ-পুণয’ গশল্প সমশরে বসু উপজীবয কশরশিন মানহবক সম্পশকষর ত্থা ঢরসঙশমর সংকটশক। গশল্প 
ঢদখ্া র্ায় গদাই-এর হববাি-হবহচ্ছন্না ঢমশয় হবনু্দশক হবশয় করশত্ চায় ঢকতু্। গশল্পর শুরুশত্ ঢদখ্া র্ায় 
ঢসই হবনু্দ গলায় দহে হনশয়শি। ঢকন গলায় দহে হনল হবনু্দ? –এ রসঙশশ্নর উের ঢরসঙহমক ঢকতু্র সশগ 
পােকও জাশন না। গশল্পর রিসয উদ ঘাহটত্ িয় ঢেশর্। জানা র্ায় আুঁিার রাশত্ মদ হগশল, আুঁিার হগশল 
ত্রজহবক টাশন গদাই হগশয়হিল পচীর কাশি। গদাই জানত্ না, পচীর বদশল ঢসখ্াশন রশয়শি হবনু্দ। 
অন্ধকাশর বাপ-ঢবহট ঢকউ কাউশক হচনশত্ পাশরহন। সগম তৃ্হপ্তশত্ গদাই র্খ্ন ‘কালামুশখ্’ পচীর নাম 
িশর ডাশক, ত্খ্ন সাশপর ঢিাবল ঢখ্শয় বশল ওশে হবনু্দ, “অই গ, তু্হম বাপ।”১৭ এরপরই হপত্া পুিী 
অনাকাহঙ্ক্ষত্ বযাহভচাশরর রসঙায়হিে কশর। হবনু্দ আত্মিত্যা কশর, আর হপত্া ঢমশয়র েব ঢটশন চশল, ঢর্ন 
পাশপর ঢবাঝা বিন কশর হনশয় চশল। ত্ারপর কনযার হচত্ায় আত্মাহুহত্ ঢদয়। ত্রজহবক কু্ষিা কখ্শনা 
কখ্শনা গরশলর রূপ ঢনয় –ত্ার রসঙমাণ ‘পাপ-পুণয’ গল্পহটর ঢরসঙম-সংকট এবং আত্ম-হবসজষন।  
    ঢদি সবষবপ্ ঢরসঙম-ভাশলাবাসাই রসঙািানয ঢপশয়শি সমশরশের গশল্প ঢবহে। হকন্তু ‘র্ষ্ঠ ঋতু্’ গল্পহট ত্ার 
বযহত্ক্রম। গশল্পর নাহয়কা একজন কীত্ষন গাহয়কা, শ্রীমহত্ কৃষ্ণভাহমনী দাসী। ত্ার রূশপ ও গাশনর গলায় 
নবদ্বীশপর ত্রবষ্ণব আখ্োগুহল হিল মুগ্ধ। কৃষ্ণভাহমনীর গান শুশন বাউিুশল গগন জুশট হগশয়হিল কীত্ষন 
গাহয়কার পাশে। জীহবকার জনয গগন হরক্ সা চালায় আর কৃষ্ণভাহমনীর গাশন ভক্ত িশয় হবনা পয়সায় 
ত্ার সশগ মিানশন্দ ঢখ্াল বাজায়। গগন হনশজর সম্পশকষ ত্াই ঢগাোশত্ই বশল হনশয়হিল, “আমার রং 
কাশলা, টযাুঁকও কাশলা, একটু বাজাশত্ চাই খ্াহল।”১৮ এশকবাশর ঢরস্তিীন না িশল কৃষ্ণভাহমনী িয়শত্া 
ত্াশক আেকারা হদত্। হকন্তু ‘মাগনা হপহরশত্’ একটুও সখ্ হিল না ত্ার। সমশয়র কালগশভষ এহদশক 
কৃষ্ণভাহমনীর জীবন ঢথশক পার িশয় চলল এক একটা ঋতু্। েরীশরর সশগ গাশনর গলায় গ্রাস করশত্ 
লাগল বয়শসাহচত্ জেত্া। ভক্তরা ত্াই ত্ার গাশন উ সাি রসঙকাে না কশর ত্ারই িাশত্ গশে ওো 
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নবশর্ৌবনবত্ী রািার গান শুনশত্ চায়। হকন্তু কালক্রশম রািাও কৃষ্ণভাহমনীশক ঢিশে ঢরসঙহমশকর সশগ চশল 
র্ায়। কৃষ্ণভাহমনী এবার গগনশক ঢডশক বশল, উপাজষনেীল একজন ঢলাক ত্ার রসঙশয়াজন, ঢর্ ত্াশক 
রাখ্শব। গগন ত্াশক জানায় হরক্ সা চাহলশয় র্া ত্ার উপাজষন িয় ত্াশত্ কৃষ্ণভাহমনীর ভরণশপার্ণ ঢস 
করশত্ পারশব। কৃষ্ণভাহমনীরও এ রসঙস্তাশব রাহজ না িশয় উপায় হিল না। কারণ ত্ার সব পথ ইহত্মশিয 
বন্ধই িশয় ঢগশি। কৃষ্ণভাহমনী ত্ার বপ্াভাহবক িশমষ রাশত্ আিাশরর পর গগনশক ের্যায় আহ্বান করশল, 
ঢস আিত্ বপ্শর জানায়, “ঢকষ্টভাহমনী, ওইহটর জনয ঢত্ামার কাশি আহসহন। তু্হম র্া ঢদশব, সব ঢনব। 
হকন্তু তু্হম ঢকষ্টভাহমনী... ঢত্ামার কাশি ঢথশক বাজাব, ত্াই ঢচশয়হি এত্কাল িশর।’’১৯ গগন ত্ার বপ্ল্প 
ক্ষমত্া হনশয়ও ত্াশক আশ্রয় হদশয়শি, হকন্তু রহক্ষত্া ভাশবহন। বরং ঢর্ হেল্পীর মর্ষাদা ত্ার রসঙাপয হিল ত্াই 
ঢস হদশয়শি কৃষ্ণভাহমনীর মশত্া গাহয়কাশক। এশত্ একই সশগ সম্মাহনত্ িশয়শি ত্ার নারীসো ও 
হেল্পীসো। ত্াই গলা ঢথশক চশল ঢগশি ত্ার বয়শসাহচত্ জেত্া, পঞ্চম ঋতু্র রুক্ষত্া ঢকশট হগশয় এশসশি 
র্ষ্ঠ ঋতু্ বসশন্তর আশমজ। মানুশর্রই রসঙীহত্, ভাশলাবাসা, সম্মান, অনুরাগ মানুর্শক নব উজ্জীবশন বাুঁহচশয় 
ঢত্াশল। কৃষ্ণভাহমনীর মশিযও নতু্ন কশর বাুঁচার লক্ষণ রসঙকাে ঢপশত্ শুরু কশর গগশনর মশত্া বপ্াথষিীন, 
হনশলষাভ মানুশর্র ঐকাহন্তক ঢরসঙশমর ঢিাুঁয়ায়। 
    ‘নররাক্ষস’ গশল্প ঢরসঙশমর রসঙহত্ হবশ্বাস এবং অবদহমত্ ঢর্ৌনাকাঙ্ক্ষার আকর্ষণগত্ দ্বন্দ্ব ঢদখ্াশনা 
িশয়শি। গশল্প মূল চহরি হমনহত্। ঢর্ ত্ারক বযানাজষীর নররাক্ষস-ঢখ্লা ঢদশখ্, ত্ার ঢপেল েরীর ও 
উগ্রত্ার আহদম বহিঃরসঙকাে ঢদশখ্ ঢর্ৌনত্া অনুভব কশরহিল ত্ার রসঙহত্। ঢর্ৌনগত্ আকর্ষণ এবং ত্ারশকর 
হমনহত্র রসঙহত্ ভাশলালাগা হমশলহমশে এক িশয় র্ায়। ত্ারা হববাি কশর এবং সুহখ্ দাম্পত্য জীবশন দুহট 
কনযা সন্তান লাভ কশর। হববাশির পূশবষই ত্ারক অযাহসস্টযান্ট ঢস্টেন মাষ্টাশরর চাকহর পাওয়ায় পুরাশনা 
ঢপো নররাক্ষশসর ঢখ্লাও আর ত্াশক ঢকাশনাহদন ঢদখ্াশত্ িয়হন। দীঘষ নয় বির পশর ঢখ্লা ঢদখ্াশনার 
রসঙচারবাণী কাশন আশস হমনহত্র। বপ্ামী ও কনযাদ্বয়শক হনশয় পূশবষর আকর্ষশণ নতু্ন উদযশম হমনহত্ 
নররাক্ষশসর ঢখ্লা ঢদখ্শত্ র্ায়। নররাক্ষসশবহে হপনাকী ভাগযক্রশম ত্াশদর পূবষপহরহচত্ িয়। নব 
নররাক্ষস হপনাকীর ত্রদহিক রসঙদেষন ও হিংস্র বহিঃরসঙকাে ত্ার মশিয অবদহমত্ ঢর্ৌনাকাঙ্ক্ষাশক পুনরায় 
জাহগশয় ঢত্াশল। নররাক্ষসশবহে হপনাকীশক ঢদশখ্, অবদহমত্ ঢর্ৌনাকাঙ্ক্ষার ত্ােনায় ঢস ত্ার উোম 
ঢর্ৌবশন ঝাুঁপ হদশত্ র্াহচ্ছল। হকন্তু হমনহত্র সশচত্ন মন ত্াশক পুনরায় বাস্তশব োুঁই ঢদয়। ঢস বুঝশত্ 
পাশর ঢরসঙশমর গাঢ়ত্া এবং ঢর্ৌনাশবগ এক নয়। একহট হচরকালীন এবং অপরহট ত্া ক্ষহণক। সবশেশর্ 
হমনহত্ হনশজশক বাুঁচাশত্ হপনাকীর উোম আহ্বানশক অগ্রািয কশর বপ্ামী ত্ারশকর সগী িশয় ঢকালকাত্ার 
উশেশে পাহে ঢদয়। ঢর্ৌনত্ার ভয়ঙ্কর বহি ঢথশক রক্ষা পায় হমনহত্ এবং ত্ার সর্শে লাহলত্ সংসার।  
    সমশরশের গশল্প নর-নারীর ঢরসঙম নানা ত্রবহচশিয রসঙকাে ঢপশয়শি। ত্াশক কখ্নও মিানত্ায় রসঙহত্ষ্ঠা 
ঢদওয়া িশয়শি, কখ্শনা ত্াশক ভূ-লুহন্ঠত্ করা িশয়শি ত্ীব্র অবশিলায়। আবার ত্ার নানা অবিান্তরও 
ঢদখ্াশনা িশয়শি অশরসঙশমর নানা ঘাত্-রসঙহত্ঘাশত্। 
হত্ন... 
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ঢরসঙম-ভাশলাবাসার রসঙকাে ঢকবল নর-নারীর রসঙণশয় সীমাবদ্ধ থাশক না। ঢরসঙম-ভাশলাবাসা মানহবক 
আশবদশন বয়সগত্, হলগগত্ ঢভদ অহত্ক্রম কশর দুহট মানুশর্র মশিযও গশে ওশে। আবার ঢসই ঢরসঙমশক 
পহরহিহত্ হবচাশর নানা অবিায় অবক্ষহয়ত্ িশত্ও ঢদখ্া র্ায়। সমশরশের গশল্প মানহবক ঢরসঙশমর দৃঢ় 
রসঙকাে হবশের্ভাশব লক্ষ করা র্ায়। এবার এই হবশের্ ঢক্ষিহটশত্ আশলাকপাত্ করা রসঙশয়াজন।  
    রসঙথশমই ‘আদাব’ গল্পহটর রসঙসশগ আসা র্াক। ১৯৪৬ হিস্টাশব্দর ভয়ঙ্কর সাম্প্রদাহয়ক দাগা গশল্পর 
ঢরসঙক্ষাপট। রাজবনহত্ক টানাশপাশেশনর সঙ্কটকাশল র্খ্ন হিনু্দ ও মুসলমান পরস্পশরর েত্রু িশয় এশক 
অপশরর হনিশন হলপ্ত, ত্খ্ন সািারণ দুহট মানুশর্র জাহত্গত্ হবশদ্বর্ ভুশল এশক অপশরর রসঙহত্ মানহবক 
ঢরসঙম ত্থা আহত্মক ঢরসঙমশক পরম র্শে উদ্ধার করা িশয়শি এই গশল্প। ১৯৪৬ হিস্টাশব্দর সাম্প্রদাহয়ক 
দাগায় হিনু্দ-মুসলমাশনর েত্রুত্া সািারণ মানুশর্র উপর ভয়ঙ্কর কু-রসঙভাব ঢফশলহিল। এই দাগায় 
সািারণ মানুশর্র ঢকাশনা লাভ িয়হন, বরং হিনু্দ-মুসলমান উভয় ঢশ্রহণরই সািারণ মানুশর্র িশয়হিল 
অপহরসীম ক্ষহত্। ১৯৪৬ –এর এই সঙ্কটকাশল সািারণ মানুর্ বপ্াভাহবক িশমষ রাজনীহত্র রঙশক অগ্রািয 
কশর বাুঁচশত্ ঢচশয়হিল। বাুঁচশত্ চাওয়া এমন এক হিনু্দ ও মুসলমাশনর সাক্ষা  এবং ঢর্ৌথ সািচশর্ষ 
সঙ্কটকালশক অহত্ক্রম কশর হনস্তার পাওয়ার করুণ ও মহরয়া ঢচষ্টা গশল্পর কাহিহনশত্ রসঙকাে ঢপশয়শি। 
হকন্তু দাগার করাল গ্রাস ঢথশক ত্ারা পুশরাপুহর মুহক্ত পায় না। ঈদ উ সশব পহরবাশরর টাশন বাহে ঢফরার 
জনয র্ািা করশল পুহলশের গুহলশত্ রসঙাণ ঢদয় মুসলমান মাহঝ। ক্ষহণশকর গশে ওো মুসলমান বনু্ধর 
আকহিক মৃতু্যশত্ ঢকুঁশদ ওশে হিনু্দ সুত্া মজুশরর হবর্ধ্স্ত হৃদয়। গল্পহটশত্ গল্পকার সমশরে ঢদখ্াশত্ 
ঢদখ্াশত্ ঢচশয়শিন ঢর্, শ্রমজীবী মানুশর্র মশিয ঢনই ঢকাশনা িমষীয় েত্রুত্া ও হবশরাি, ত্াশদর মশিয আশি 
ঐকয, ভাশলাবাসা ও হবশ্বাস।  
    শ্রহমক ঢশ্রহণর মানুশর্র মশিয পারস্পহরক ঐকযবদ্ধত্া ও আহত্মক ঢরসঙশমর দৃঢ় বন্ধন লক্ষ করা র্ায়, র্া 
সমশরে ত্াুঁর গশল্প বার বার ঢদহখ্শয়শিন। ‘পসাহরণী’ গশল্প ঢদখ্া র্ায় পুষ্পলত্া নামক এক অনূঢ়া 
পূবষবগীয় উদ্বাস্তু রু্বত্ীশক হেয়ালদা লাইশনর ঢলাকাল ঢট্রশন নযাকরার পুতু্ল হবক্রী করশত্। পুরুর্ 
িকারশদর মাশঝ নারী হিশসশব পুষ্পলত্াশক রসঙথশম ঢকউই ঢমশন হনশত্ পাশরনা। হবশদ্বর্ ও সংেশয়র হবশর্ 
জজষহরত্ সমশগািীয় িকাররা ত্াশক কটূহক্ত, কু হসত্ ইহগত্ ও ঢনাংরা রসঙহত্শরাশি এক দুঃসি দুঃসমশয়র 
মশিয িাুঁটশত্ বািয কশর। এক সময় ঢট্রড লাইশসন্স না থাকার অপরাশি পুষ্পলত্াশক অনযানয িকারশদর 
সশগ কারাবাস গ্রিণ করশত্ িয়। এই কারাবাশসর দিনই পুষ্পশক অনযানয িকারশদর কাশি সমশগািীয় 
কশর ঢত্াশল। ত্ারা ত্াশক মানহবক ঢরসঙশমর আহত্মক বন্ধশন গ্রিণ কশর  পসাহরণী হিশসশব একাত্ম কশর 
ঢনয়।  
    জগলমিশলর একহট ঢজলা বীরভূশমর পটভূহমশত্ ‘োনাবাউরীর কথকত্া’ গল্পহট রহচত্। গল্পহটশত্ 
ঢশ্রহণ ও সমাজগত্ ত্রবর্শমযর হচি হবিৃত্ িশয়শি। গশল্প ঢদখ্াশনা িশয়শি ঢর্, ঢপশটর দাশয় োনা বাউরীর 
মশত্া মানুশর্র গৃশি থাশকনা ঢকাশনা ঢরসঙমজহনত্ আহত্মক বন্ধন। োনার মা িাশনর ঢলাশভ ত্থাকহথত্ 
সম্ভ্রান্ত ঢশ্রহণর নারীমাংস ঢলাভী মানুর্গুহলর সশগ ত্ার হনশজর পুিবিূশক শুশত্ বািয করায়। োনা সব 
ঢজশন-শুশনও, হনশজর ঢরসঙমশক ভূলুহন্ঠত্ িশত্ ঢদশখ্ও ঢকাশনা রসঙহত্বাদ করশত্ পাশর না। কারণ ঢপশটর 
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দায় বে দায়। র্ার করাল গ্রাশস মানহবক ঢরসঙশমর ত্থা আহত্মক ঢরসঙশমর সূিগুহল ঢমশল না। োনা বাউরীর 
মশত্া মানুশর্রা সামাহজক অবক্ষশয়র চরম হেকার িশয়ও গ্রামীণ আহত্মক বন্ধশনর মর্ষাদাশক অকু্ষন্ন রাখ্শত্ 
চায়। আর ত্াই ঢস রায়, বােুশজয ও গাগুহলর বযাগ আুঁিার রাশত্ বিন কশর আনশলও ঢকাশনা পাহরশ্রহমক 
ঢনয় না, বশল, “বযাগারশটা উশে গযালশি ঢিাটকো, গাুঁশয়র হপহরত্শটা উশে নাই, উশত্ আমার িশম্মা লষ্ট 
িশবক।”২০ সাশবহক গ্রামবাংলায় ঢর্ আহত্মক ঢরসঙম বিমান হিল ত্ার িারাবাহিকত্াশক োনা বাউরীর মশত্া 
হকিু হকিু মানুর্ এখ্নও অন্তর হদশয় বিন কশর চশলশি – ত্ার রসঙকাে ঘশটশি ‘োনাবাউরীর কথকত্া’ 
গশল্প। 
    ‘োহন্তহরসঙয়’ গশল্পর বক্তা একজন আহটষস্ট, ঢর্ োহন্তহরসঙয় মানহসকত্ার মানুর্। বাশসর মশিয হবনা 
কারশণ একহট ঢলাফার ঢিশল জবনক র্ািীশক রসঙিার করশল ত্ার অন্তঃি বযহক্তসো আর োহন্তশত্ না 
ঢথশক গশজষ উশেহিল। আসশল আহটষস্ট বযহক্তহট োহন্তহরসঙয় িশলও, ঢস হিল রসঙকৃত্ মানব ঢরসঙহমক। 
মানবত্ার অপমান ত্াই ঢস সিয করশত্ না ঢপশর রসঙহত্বাদ কশর উশেহিল। হবশিািী িশত্ হগশয় অবেয 
ত্াশক সিয করশত্ িশয়হিল োরীহরক হনর্ষাত্ন এবং সবশেশর্ আশ্রয় হনশত্ িশয়হিল িাসপাত্াশলর 
হবিানায়।  
    ‘হবশর্র ঝাে’ গশল্প মানবশরসঙমশক অনয আহগশক রসঙকাে কশরশিন সমশরে বসু। গশল্পর মূল চহরি 
িারািন চক্রবত্ষী, িত্দহরি এক মানুর্। বংশের ঢপো র্জমাহন ঢিশে ঢস ঢবেযাপেীশত্ ঘুশর ঘুশর অসুি 
ঢমশয়শদর ইনশজকোন হদশয় ঢবোয়। পাোর ঢলাশক হটটকাহর করশলও ঢবেযাপেীর ঢমশয়শদর কাশি 
িারািন িল ‘বাউন বাবা’। ঢপশট দুরন্ত কু্ষিা থাকশলও িারািন চক্রবত্ষীর ঢবেযাপেীশত্ ঘুশর ঘুশর মন্দ 
ঢমশয়শদর হচহক সায় ত্ার মানহবক ঢরসঙশমরই এক হনমষল রসঙকাে লহক্ষত্ িয়, মন্দ ঢমশয়গুহলর রসঙহত্ 
আহত্মক বন্ধন না থাকশল ঢস কখ্শনাই ত্াশদর ‘বাউন বাবা’ িশত্ পারশত্া না। 
    ‘রং’ গল্পহটশত্ সমশরে মানহবক ঢরসঙশমর অকালমৃতু্যশক তু্শল িশরশিন। চটকশলর মাহলক ও সরকাহর 
রসঙহত্হনহি চটকশলর পহরদেষশন এশল মযাশনজার ঢথশক সািারণ শ্রহমশকর মশিয কমষ-চাঞ্চলযত্া ঢদখ্া র্ায় 
অনযহদশনর তু্লনায় ঢবহে। এমনাবিায় অশকশজা ঢমহেশন কাজ করশত্ হগশয় বশনায়াহর নাশম এক 
শ্রহমশকর িাত্ কাটা র্ায়। মযাশনজার হনশজর পশদান্নহত্ ও আহথষক সুহবিার ঢলাশভ হনশজর মানহবক 
সোশক িত্যা কশর আিত্ বশনায়াহরশক ঢকাশনা সািার্য না কশর ত্ার আিত্ ঢদিটাশক দে ফুট লম্বা 
পযাশকশটর হপিশন লুহকশয় রাশখ্। হচহক সার অভাশব এবং মানুশর্র বপ্াশথষর কাশি একহট মানুর্ হবনা 
হচহক সায় মারা র্ায়। হকন্তু বশনায়াহরর ক্ষহরত্ রক্ত ও ঢমহেশন ঢলশগ থাকা মাংস আসশল কী? –ত্া 
চটকশলর মাহলক ও সরকাহর রসঙহত্হনহি মযাশনজাশরর কাশি রসঙশ্ন রাখ্শল মযাশনজার হনশজর মানহবক 
ঢরসঙমসোশক গুম কশর উদাে কশন্ঠ চালাহকর সশগ রসঙকাে কশর ঢর্, বশনায়াহরর রক্ত আসশল ঢকাশনা 
ভাশলা ঢকাম্পাহনর মযানুফযাক্ চাহরংশয়র রঙ, আর ঢমহেশন ঢলশগ থাকা মাংস আসশল পশুর চহবষ। মানুশর্র 
বপ্াথষই ঢরসঙশমর ঊশর্ধ্ষ িান পায় বত্ষমান হেহক্ষত্ মানব সভযত্ায়। এখ্াশন একহট মানুশর্র জীবন-সংেয় 
ঢকাশনা মূলযই তু্শল িশর না।  
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    ‘রং’ গশল্পর হবপরীশত্ ‘রসঙাণ হপপাসা’ গল্পহটশত্ সমশরে আবার মানব-ঢরসঙশমর জয়শক রসঙহত্ষ্ঠা 
হদশয়শিন। গশল্পর কথকশক ত্ার বনু্ধ মৃতু্যসমশয় সারাজীবশনর সঞ্চয় পুুঁটহলশত্ ঢবুঁশি হদশয়হিল। বশলহিল 
এই রশক্তর ঢেলার সদ গহত্ করশত্। ঢসই রশক্তর ঢেলার সদ গহত্ করশত্ হগশয় রসঙবল বর্ষণমুখ্র রাশি 
কথক এক ঢবেযার বাহেশত্ আশ্রয় পায়। কথারসঙসশগ  ত্ার সশগ কথশকর হৃদযত্া গশে ওশে এবং 
জানশত্ পাশর ঢবেযাহট অসুি ও আহথষক অসগহত্শত্ হচহক সার অভাশব ত্ার অসুিত্া ক্রমে ঢবশে 
র্াশচ্ছ। মানহবক ঢরসঙশমর হবগহলত্ স্পশেষ কথক বনু্ধর রশক্তর ঢেলাহট ঢসই অসুি ঢবেযার িাশত্ তু্শল 
হদশয়হিল। বলা র্ায় বনু্ধর রশক্তর ঢেলাহটর সহেক সদ গহত্ই িশয়হিল।  
    মিযহবশের মূলযশবাি আসশল এক ফাুঁকা অিঙ্কার। পাহরবাহরক সঙ্কটকাশল ঢসই অিঙ্কার ত্ার 
মূলযশবািশক খু্হয়শয় কখ্শনা কখ্শনা নগ্ন রূপ িারণ কশর। ঢর্মন, ‘দুশল বাহের ভাত্’ গশল্প কাহল 
চক্রবত্ষীর বংে ঢকৌহলনযশক ঢবপ্চ্ছায় পদদহলত্ কশর বাহের পুিবিূ হেবানী ঢপশটর টাশন এবং সন্তাশনর 
মুশখ্ একটু স্তনয দুশগ্ধর ঢজাগাশনর আোয় দুশল বাহের ভাত্ ঢখ্শয় বশস। হেবানীর এই আচরণ কাহল 
চক্রবত্ষীর মিযহবে মানহসকত্ার মূলযশবাশি ভাঙন িরায়। ঢস র্খ্ন হেবানীর কাশি জবাবহদহি চায়, ত্খ্ন 
ঢস অনায়াশসই বলশত্ পাশর, “মশন্দাদরী বলশল হকনা ‘ঢত্ামার লজ্জা কী বউহদ, ঢত্ামার শ্বাশুেী, বে 
ননদ সবাই আমার ঘশর লুহকশয় ভাত্ ঢখ্শয় র্ায়।’ ”২১ দুশল বাহের ভাত্ খ্াওয়া র্হদ অপরাি িয় ত্শব 
ঢত্া বাহের সব স্ত্রীরাই একই অপরাশির ভাগীদার। এই অপরাি হক সত্যই অপরাি? রসঙশশ্নর উের 
পাওয়া র্ায় কাহল চক্রবত্ষীর পুি বৃন্দাবন চক্রবত্ষীর জবানীশত্, “... ‘অমন কহরস না মাশয়র ভাগী আমার 
বাবা, ঢত্ার ভাগী আহম। দুশলশদর আহম হচহন, ওশদর ভাত্ আমাশদর ঢথশক খ্ারাপ না, ওশদর একটাই 
ঢদার্, ওরা দুশল।”২২ ঢশ্রহণ ত্রবর্শমযর উশর্ধ্ষএকহট মানুর্ হবপশদ অপর মানুর্শক সািার্য করশব – এটাই 
মানহবকত্ার পহরচয়। ঢর্ মানহবকত্াশক সামাহজক জাহত্গত্ হবশদ্বশর্ দমন করা িহচ্ছল।  গশল্পর ঢেশর্ 
বৃন্দাবশনর দ্বারা ঢসই মানহবক সম্পশকষরই বপ্ীকৃহত্ রসঙহত্হষ্ঠত্ িল। জয়ী িল মানব ঢরসঙশমর বন্ধন। 
    ‘ঢসানাটর বাবু’ গশল্প হবষু্টপদ ও ত্ার স্ত্রী হেহবর আশি একহট ভি হনম্নহবে পহরবার। িয় সন্তাশনর 
হপত্া হবষু্টপদ সাত্ নম্বশরর আগমশন হত্হরহক্ষ িশয় ওশে। দাহরিহিষ্ট হবষু্টপদ বংশে কুলীন িশয়ও 
হমউহনহসপযাহলহটর কন্ জারশভহন্স সুপারভাইজার। অথষা  সযাহনটাহরবাবু, র্াশক গ্রাশমর ঢলাশকরা বশল 
‘ঢসানাটর বাবু’। হবষু্টপদ িো  ওপরত্লা ইনস্ শপক্টশরর কাশি ১ নং ওয়াশডষর কুকুর হনিশনর ঢনাহটে 
পায়। সগী ত্ার ফযালা ঢডাম। এহদশক দুজশনর সংসাশরই দুই ঘরহনর রশক্ত মাংশস হনঃশ্বাশস নবীন 
আগন্তুশকর আগমন বাত্ষা। রসঙাণী িত্যার মিযশম ঢবুঁশচ থাকার েত্ষ পালন করশত্ করশত্ হবষু্টপদ এক 
সময় মনুর্যশত্বর চমক উপলহি কশর হৃদশয়র অন্তশর। গল্পহটশত্ গল্পকার পােকশক হনশয় ঢগশিন জীবন-
ঐশ্বশর্ষর রসঙত্যশন্ত। িত্যার জনয হনহদষষ্ট অহত্ চতু্র কুকুর-মাশয়র হপিন হপিন িুশট হবষু্টপদ আর ফযালা 
ঢপৌঁশি ঢগল ঢসখ্াশন, ঢর্খ্াশন কুকুর-মা স্তনযদান করশি ত্ার সন্তানশদর, “িান্ত কুকুরটা ঢটরও ঢপল না 
ত্ার দুেমশনরা এশস দাুঁহেশয়শি। দুশির ভাশর ত্ার টনটশন স্তন িাল্ কা িশয় র্াশচ্ছ, বাো োসাবুশক 
আরাশম ঘুহমশয় পশেশি। ... হবষু্টপশদর িান্ত ঘমষাক্ত হবকট মুখ্টার সমস্ত আুঁকাবাুঁকা ঢরখ্াগুহল র্াদুবশল 
ঢকাথায় অদৃেয িশয় ঢগল। ঢচাশখ্র হক্ষপ্তত্া ঢকশট হগশয় একটা চাপা িায়াচ্ছন্ন িশয় উেল দৃহষ্টটা। বারবার 
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ত্ার ঢচাশখ্র সামশন ভাসশি এমহন একটা িহব। এমহন, ত্শব ঢসটা গািত্লা নয়, ঘশরর হনরালা ঢকাশন 
একটা মানুর্ীর, দুপুশর অথবা মিযরাশি শুশয় থাকার িহব। এমহন, হকন্তু বাোগুশলা মানুশর্র। এমহন, 
হকন্তু ঢস ত্ার হেহব, ঢখ্পী নয়, ত্বু ঢখ্পী।”২৩ কুকুরহটশক আর মারা িয় না। রসশগাোর িাুঁহেটা অতৃ্প্ত 
ফযালা ঢডামশক হদশয় ত্ার ঢথশক চার আনা পয়সা ঢচশয় গভষবত্ী হেহবর জনয লঙ্কার আচার হকনশত্ 
ঢিাশট হবষু্টপদ। দহরি জীবশনর িত্াো, লানাহন, হিংস্রত্া ঢর্মন সত্য, ঢত্মহন হৃদশয়র অপহরবত্ষনীয় 
ভাশলাবাসাও ত্শত্াহিক সত্য, র্াশক মর্ষাদা হদশয়শিন গল্পকার গল্পহটর বুনশন। 
চার... 
সমশরে বসুর গশল্প ঢরসঙশমর হবহচি রসঙকাশের মশিয একহট হবশের্ ঢক্ষি িল সন্তান ঢরসঙম। হপত্া-মাত্ার 
সন্তাশনর রসঙহত্ ভাশলাবাসা আথষ-সামাহজক ঢরসঙক্ষাপশট কী অসিনীয় রূপ িারণ কশর –ত্ার জীবন্ত হচি 
হকিু হকিু গশল্প রসঙকাে ঢপশয়শি। 
    ‘সাি’ গশল্প ঢদখ্া র্ায় পূবষবশগর হিন্নমূল এক উদ্বাস্তু মানুর্ ঢগাপীনাথ, জীবন-রু্শদ্ধ হটশক থাকশত্ 
হকোর-গাশডষন ইংহলে হমহডয়াম সু্কশল হেক্ষাথষীশদর হনশয় আসা-র্াওয়ার জনয হরকসাা্ ওয়ালার কাজ ঢনয়। 
হকোর গাশডষশনর হেক্ষাপদ্ধহত্শত্ আকর্ষণ অনুভব কশর ত্ারও সাি জাশগ কনযা কহলশক ঢসখ্াশন 
পোশনার। হকন্তু বাি সাশজ ত্ার পহরচয়, কারণ ঢসখ্াশন ঢকাশনা হেক্ষাথষীশক হরক্ সাওয়ালার কনযা 
পহরচশয় পোশনা সভব িয় না। ঢসশক্ষশি ঢস হনশজর হপতৃ্-পহরচয়শক ঢগাপন কশর সন্তাশনর শুভ কামনায় 
কনযাশক অশনযর সন্তান পহরচশয় হকোর গাশডষশন পোশনার বযবিা কশর। হকন্তু কনযা কহল হবশদহে মডানষ 
হেক্ষাপদ্ধহত্র স্পশেষ হনশজর পহরচয়গত্ সঙ্কটশক ঢমশন হনশত্ পাশর না। ঢস হনশজশক বহস্তবাসী ত্থা 
হরক্ সাওয়ালার কনযা ভাবশত্ পাশর না। ত্াুঁর হেশুমন হবশিািী িশয় ওশে ঢগাপীনাথ ও নহমত্াশক হপত্া-
মাত্ার পহরচশয় ঢমশন হনশত্। শুরু িয় মা-কনযার সম্পশকষ বা সলয-ঢরসঙশমর টানাশপাশেন। নহমত্ার 
মাতৃ্হৃদয় িো ই কনযার হবরূপ বযবিাশর শুহকশয় র্ায়। কহল আর পায় না নহমত্ার কাি ঢথশক পাওয়া 
অহত্ পহরহচত্ মাতৃ্-আদর। হকন্তু বা সলযগত্ ঢরসঙম-ভাশলাবাসার টানাশপাশেশনই কহল হনশজর ভুল বুঝশত্ 
পাশর। ঢস বুঝশত্ পাশর বংে ঢকৌহলনয বে নয়। বে িল হপত্া-মাত্ার বা সলয ও সািচর্ষ। ত্াই ঢস 
হসদ্ধান্ত ঢনয় হরক্ সাওয়ালা হপত্ার পহরচশয়ই ঢস ঢবশে উেশব।     
    ‘েিীশদর মা’ গশল্প একহট পহরবাশরর হভত্র ভাইশয়-ভাইশয় এবং হপত্া-পুশি রাজবনহত্ক হবশরাি 
ঢদখ্াশনা িশয়শি। মাঝখ্াশন থাশকন মা অথষা  হবমলা, ঢর্ ঢেশির হবভাজন জাশন না। ঢিাট ঢিশল বাদল 
একবির আশগ েিীদ িশয়শি। হবমলা ত্াই েিীশদর মা। পাোয় বাদশলর নাশম েিীদ-ঢবদী গশে ঢত্ালার 
হদন পাহটষর ঢিশলরা শুিু ত্ার মাশকই ঢডশকহিল, বাবা বা দাদাশক নয়। কারণ পাহটষগত্ হবহভন্নত্ায় 
আত্মীয় পহরজশনও হবশভদ ত্রত্হর িয়, “পাহটষর কাশি বাবা ঢিশল ভাই বশল হকিু ঢনই, পাহটষর পহরচয়ই 
একমাি পহরচয়।”২৪ বাদল বাবা ও দাদাশদর পাহটষ বাদ হদশয় হভন্ন একহট পাহটষশত্ েুশকহিল। ত্াই 
সংসাশর ঢদখ্া র্ায় চারহট হভন্ন হভন্ন রাজবনহত্ক ত্জষার ঢক্ষি। বাবা, দাদা, ভাই, মা –এই সম্পকষগুশলা 
ঢর্ন অত্লাহন্তক হবিৃহত্র অত্শল ডুশব ঢর্শত্ থাশক। বাদশলর জন্মহদন ত্াই ঢকবল মশন থাশক ত্ার 
গভষিাহরণী মাশয়র। ফশল বাদশলর েিীদ-ঢবদীশত্ ঢকবল মাি ত্ার মাশয়র অিহলই বহর্ষত্ িয়। বাবা বা 
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দাদাশদর নয়। এই গশল্প কহমউহনস্ট পাহটষর কমষী বাদশলর মৃতু্যবরশণর ঢরসঙক্ষাপশট একহট পহরবারশক 
ঢকন্দ্র কশর লুপ্তরসঙায় মানবত্ার বপ্রূপশক তু্শল িশরও ঢলখ্ক ঢের্ পর্ষন্ত ঢঘার্ণা কশরশিন জীবন 
সম্পহকষত্ রসঙত্যশয়র কথা। আসশল মানব রসঙকৃহত্ কখ্শনা পরাহজত্ িবার নয়। গল্প ঢথশক জানা র্ায় অনয 
হত্ন পাহটষর কমষী বাবা ও দুই দাদার ঢকাশনা রসঙহত্হক্রয়া ঢনই বাদশলর মৃতু্যশত্। হকন্তু বাদশলর মা হবমলা 
ঢদবী বপ্াথষ-ত্াহেত্ এই অমানবীয়ত্ার উর্রত্ম সীমায় দাুঁহেশয়ও মানহবকত্ার অহগ্নপরীক্ষায় উেীণষা এক 
মিা জননী। ঢর্ মাশয়র মুশখ্ামুহখ্ বাদশলর বাবা ও দুই দাদা হনদারুণভাশব পরাস্ত। গল্পহটশত্ েত্ 
রসঙহত্বন্ধকত্ার মশিযও পরম হনহিন্ত মাতৃ্-হৃদশয়র বা সলয ঢরসঙশমর জশয়াচ্ছ্বাসশক উত্থাপন করা িশয়শি।   
পাুঁচ... 
ঢরসঙশমর হবহচি রসঙকাে কখ্শনা দুই মানুশর্র মশিয সীমাবদ্ধ থাশক না, কখ্শনা ত্া মানুর্ এবং অনযানয 
মনুর্যত্র রসঙাণীর মশিযও গশে ওশে। ঢর্মন ‘দুই বনু্ধ’ গশল্প এক বৃদ্ধ ও এক বয়স্ক বলশদর অনাহবল 
আহত্মক সম্পকষশক তু্শল িরা িশয়শি। গশল্প ঢদখ্া র্ায় দুই বনু্ধই বািষশকযর ঢের্ সীমায় উপনীত্ িশয়শি 
এবং এশক অপশরর সিচশর্ষ মৃতু্যর রসঙির গুনশি। বৃদ্ধ মানুর্হট ও বলদহট ঢর্ন এশক অপরশক আুঁকশে 
িশরই জীবশনর রসঙকৃত্ সত্যহট অনুভব করশত্ চাইশি, “আমরা জন্ম ঢথশক মরশণ র্াই। আুঁতু্ে ঢথশক 
ভাগাশে।”২৫ 

    সামাহজক ঢভদাশভদ ও পাহরবাহরক ঢকৌহলনযশক বুশো আঙুল ঢদহখ্শয় দুই হকশোরী কনযার হনখ্াদ 
দুদষমনীয় বনু্ধ-ঢরসঙমশক রসঙহত্ষ্ঠা ঢদওয়া িশয়শি ‘অবািয’ গশল্প। বযহক্ত পহরচশয় রুণু সম্ভ্রান্ত পহরবাশরর কনযা 
এবং হত্পু ঢবেযার ঢমশয়। সামাহজক অবিানগত্ পাথষকয ত্াশদর মশিয রসঙচুর। ত্বু হকশোরী মশনর 
উচ্ছ্বাশস ত্াশদর মশিয গশে ওশে এক হনখ্াদ বনু্ধশত্বর সম্পকষ। হকন্তু রুণুর মাশয়র হনশর্ি ও সামাহজক 
চকু্ষলজ্জার লানাহন ত্াশদর বনু্ধশত্ব ক্ষহণশকর জনয বািা সৃহষ্ট কশর। ত্শব রুণু ও হত্পুর বনু্ধশত্বর েহক্ত 
এত্টাই রসঙবল হিল ঢর্, রুণু মাশয়র হনশর্ি অবািয কশরই হত্পুর বনু্ধত্বশক বপ্ীকার কশর ঢনয়। 
ভাশলাবাসার েহক্ত ঢর্ কত্ রসঙবল ত্ার রসঙমাণ হচহিত্ িশয়শি হকশোরী বয়সী দুহট কনযার আহত্মক বন্ধশন। 
    পহরবাশরর উপর ঢরসঙম এবং ত্া ঢথশক দুদষমনীয় দায়বদ্ধত্ার কথা রসঙকাে ঢপশয়শি ‘এসমালগার’ 
গশল্প। ‘এসমালগার’ আসশল িাগলার, র্া ঢগৌরচন্দ্র দাশের পহরচয়। বয়স মাি ঢত্শরা, ঢব-আইহন চাল 
বিন করার অপরাশি ইহত্মশিযই ঢস ঢজল ঢখ্শটশি। হকন্তু সাংসাহরক দায়বদ্ধত্ায় ত্াশক পশনশরা ঢসর 
চাশলর িাগহলং করশত্ই িয়, কারণ বাহেশত্ আশি ত্ার অকমষণয ও অসুি হপত্া, হনবষাক মা ও চারহট 
ঢিাট ঢিাট ভাই-ঢবাশনর হবোল সংসার। এত্গুশলা হনরন্ন মানুশর্র ঢপশট ভাত্ ঢজাগাশত্ মানহবক 
মূলযশবািগুহল কহেন বাস্তশবর কাশি জলািহল হদশয়ই ত্াশক িাগলার বা ‘এসমালগার’ িশত্ িয়। ত্শব 
গল্পহটশত্ সমশরশের ঢলখ্হনর জাদুশত্ মানহবক মূলযশবাশির অবক্ষয় িশয় ওশে আশপহক্ষক। এক 
অপহরসীম দায়বদ্ধত্ার অসিনীয় রসঙকােই গশল্পর আশবদন িশয় ওশে। এশক্ষশি ঢগৌরাশগর মশিয হদশয় 
বৃিের মানহবকত্ার রসঙকাে লহক্ষত্ িয়। হনশজশক রসঙহত্ মুিূশত্ষ ক্ষয় করশত্ করশত্ পহরবাশরর রসঙহত্ ঢরসঙম 
ও দায়বদ্ধত্াশক কীভাশব অকু্ষন্ন রাখ্া র্ায় ত্ার রসঙমাণ ‘এসমালগার’ গল্পহট।  
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    ঢরসঙম, ভাশলাবাসা, হৃদশয়র গহত্ সবষশক্ষশিই সচল। ঢস অপরাশির গরলশক্ষিই ঢিাক বা অবপ্ািযকর 
ঢনাংরা পহরশবেই ঢিাক। ঢরসঙম-রসঙণশয়র িারা সবষদা বিমান বশলই িয়শত্া পৃহথবীর হবপুল ঢিশদর মাশঝও 
বপ্নপ্ ত্রত্হর িয় একটু োহন্তশত্ বাুঁচার।  
িয়... 
জগশত্ ঢরসঙম ও অশরসঙশমর দ্বন্দ্ব সবষদাই চলশি। সুি সমাশজর চাহিদায় ঢরসঙশমর ঢর্ আশরা হবস্তার রসঙশয়াজন 
ত্া সমশরশের গল্পিারায় ঢচাখ্ রাখ্শলই ঢবাঝা র্ায়। ত্শব সমশরশের এমন হকিু গল্প আশি ঢর্খ্াশন 
মানব ঢরসঙশমর অবক্ষহয়ত্ রূপশক হনমষমভাশব ঢদখ্াশনা িশয়শি। এশক্ষশি িয়শত্া গল্পকার ঋণাত্মক 
আবশির মািযশম মানব-ঢরসঙশমর হবপুল চাহিদাশকই রসঙহত্ষ্ঠা হদশত্ ঢচষ্টা কশরশিন। 
    ‘হবশবক’ গল্পহট আসশল হবভূহত্ নামক এক কহমউহনশস্টর মশিয মানবত্ার উ শস্রাত্শক জাহগশয় 
ঢত্ালার গল্প। সেস্ত্র আশন্দালশন হবশ্বাসী হবভূহত্রা পাহটষর হনশদষশে অশনক হনরীি মানুর্শক িত্যা কশরহিল 
ঢকবল সশন্দশির বশে। িত্যালীলার োহস্তবপ্রূপ ত্াশদর ঢজশল ঢর্শত্ িশয়হিল। ঢজল ঢথশক ঢবহরশয় ত্ারা 
অনুভব কশর ত্াশদর সহিংস পথ হিল ভুল, “জনগশণর সমথষন-হবিীন ও-পথ ভুল। কমশরড গদাির রায় 
রসঙথশম আোরগ্রাউে ঢথশক আত্মরসঙকাে কশর এ কথা ঢঘার্ণা কশরহিশলন।”২৬ এখ্ন ত্ারা জনগশণর 
সশগ ঢথশক অহিংস পশথ আসশত্ চায়। হকন্তু সেস্ত্র আশন্দালশনর সময় িত্যা িওয়া হনরাপরাি 
মানুর্গুহলর কী িশব? –এই রসঙশ্ন হবভূহত্শক শুনশত্ িয় স্ত্রী ঢজযাহত্র কাি ঢথশক। দৃষ্টান্ত হিশসশব 
হনরাপরাি ঢগাপাল ঢফহরওয়ালার িত্যা এবং ত্ার স্ত্রী কুমুহদর বত্ষমান অবিাশক গশল্প উপিাহপত্ করা 
িয়। হবভূহত্শক কুমুহদর ঢদওয়া একহট হবশের্ উের ত্ার মশিয রসঙকৃত্ মানবশরসঙমশক জাগ্রত্ কশরহিল। 
কুমুহদ বশলহিল, “ঢদশে গাুঁশয় এত্ ঢর্ েত্রু লাটশবলাহট কশর ঢবোশচ্ছ, আমাশদর র্ারা ঢজশল পুশরশি, 
ত্াশদর মুিুগুশলা কাটা িয় না ঢকন?”২৭ হবশবক জাগ্রত্ হবভূহত্ এবার বুঝশত্ পাশর পূশবষ মানবত্ার নাশম 
ত্াশদর আশন্দালন হিল আসশল অমানবত্ারই ববষর রসঙকাে। ত্াই পুনরায় হবভূহত্র নতু্ন কশর শুরু 
িশয়হিল রসঙকৃত্ েত্রুশদর হচশন ঢনওয়ার পর্ষায় এবং রসঙকৃত্ মানবত্াশক বাুঁহচশয় রাখ্শত্ সেস্ত্র সংগ্রাশম 
নতু্ন কশর আিাবান িওয়া। 
   ‘জীহবকা’ গশল্পর মূল চহরি দুলাল আহল। ঢর্ কথার কারুকার্ষশক হেশল্পর পর্ষাশয় উন্নীত্ কশর, মানুশর্র 
সরল হবশ্বাসশক কাশজ লাহগশয় অশথষাপাজষন কশর জীহবকা হনবষাি কশর। ঢস রসঙত্ারণার আশ্রয় ঢনয় হনশজর 
বুভুকু্ষ ঢপশট দুশটা অন্নদাশনর আোয়। ত্শব মানুশর্র সশগ ত্ার র্খ্ন কথার কারুকাশর্ষ হবশ্বাশসর 
ঢমািজাল সৃহস্ট িয় ত্খ্ন কী আমাশদর মশন িয় ত্ার সবহকিু ঢমকী? আসশল সব ঢমকী না, ত্ার হৃদশয় 
ঢরসঙশমর ঢর্ উ শস্রাত্ আশি ত্া রসঙকৃত্ই সাো। 
    ‘হনহর্দ্ধ হিি’ গশল্প বৃন্দাবন ওরশফ ঢবন্দা নামক হেশু শ্রহমশকর কাহিনী হববৃত্ িশয়শি। বৃন্দাবন কান্ত 
কুিুর মুহদখ্ানায় কাজ কশর। ত্ার পাহরবাহরক হভহেও ঢবসামাল। হপত্া মৃত্, মা আবার অনয পুরুশর্র 
সশগ সংসাররত্া। ফশল ঢবন্দা ত্ার বয়শসাহচত্ ঢেি ও সািচর্ষ মাশয়র কাি ঢথশক পায় না। উশে 
মুহদখ্ানার মাহলক কান্ত কুিুর হত্রস্কার সারাহদন শুনশত্ িয়। ত্রেেবীয় চাহিদার অপমৃতু্য ঢদখ্াশনা িশয়শি 
গশল্প বৃন্দাবশনর মািযশম। ত্রেেবীয় ঢেি, আদর ও ভাশলাবাসার অভাশব বৃন্দাবশনর মশন জন্ম ঢনয় 
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অবদহমত্ ঢক্রাি। ঢস ত্ার অবদহমত্ ঢক্রাশির বহিঃরসঙকাে ঘটায় রাশি কুি কুিুর গুদাম ঘশর ঢোবার 
সময় ইুঁদুর হনিশনর মািযশম। বয়শসাহচত্ চাহিদার অরসঙাহপ্ত, অপমান, ঘৃণা ও হত্রস্কার একহট হকশোশরর 
মশন কী ভাশব হিংসার জন্ম ঢদয় ত্া ঢদখ্াশনা িশয়শি বৃন্দাবশনর মািযশম। ‘ঢপশল ঢলশগ র্া’ গশল্প 
বৃন্দাবশনরই অপমৃতু্য ঢদখ্াশনা িশয়শি অত্যন্ত নৃেংস দৃহষ্টশত্। গশল্প ঢদখ্াশনা িশয়শি উ সশবর হদশন 
মাহলক বাহেশত্ বয়শসাহচত্ উচ্ছ্বাশস বৃন্দাবন ভাঙ ঢখ্শয়, েরীশর খ্াবার ঢমশখ্, হমহষ্টর রস লাহগশয় মাত্াল 
িশয় িান্ত েরীশর গুদাম ঘশর অশচত্ন অবিায় শুশয় পশে। সিস্র ইুঁদুর খ্াবাশরর চাহিদায় ত্ার েরীশরর 
নরম অংেগুশলা ক্ষত্হবক্ষত্ কশর ঢদয়। মারাত্মক রক্তাক্ত অবিায় ত্াশক উদ্ধার করা িয়। ঢদাকান 
মাহলক কান্ত কুিু ঢবন্দার এই অবিাশত্ও ঢকাশনা সিানুভূহত্ রসঙকাে কশর না। অশনক পশর ডাক্তার এশস 
ঢবন্দা মৃত্ বশল জানাশল ত্ার মৃত্শদিশক চরম অমানহবকত্ায় স কাশরর বযবিা ঢস কশর। এক জন 
মানুশর্র রসঙহত্ এক জন মানুশর্র ঢর্ সিানুভূহত্ থাকার কথা ত্া গল্পহটশত্ ঢদখ্া র্ায় না, হবপরীত্ক্রশম 
উদ্ভাহসত্ িয় মানব-ঢরসঙশমর একান্ত দহরিত্া।  
    সমশরে বসু পথিারা হেশু, হকশোশদর অবক্ষশয়র হচি নানা গশল্প হচহিত্ কশরশিন। ত্াুঁর এমনই 
এক গল্প িল ‘মশরশি পযাল্ গা ফরসা’। ১৯৭৯ হিস্টাশব্দর ১৫ আগস্ট ভারত্বশর্ষর বপ্ািীনত্ার বহিে বির 
পূহত্ষ উপলশক্ষ সরকার ঐ বিরটাশক ‘আন্তজষাহত্ক হেশুবর্ষ’ রূশপ হচহিত্ কশরহিল। ১৫ আগস্ট র্খ্ন 
চতু্হদষশক হেশু উ সব পাহলত্ িশচ্ছ এক হনঃসীম অন্তঃসারেূনযত্ায়, ত্খ্ন একহট অসিায় হভহখ্হর পথ-
বালশকর মৃতু্য (র্াশক িত্যাই বলা র্ায়) ও ত্জ্জহনত্ এক করুণ অসিায় দৃেয এই গশল্পর হবর্য়বস্তু। 
একহট হেশুর িত্যাশক র্খ্ন উ শকাশচ পশকট ভাহর কশর পুহলশের দল িামাচাপা হদশয় ঢসই হেশুহটর 
েবশক আির্ষ চক্রাশন্ত স কাশরর বযবিা করল, ত্খ্ন মানবত্ার মমষাহন্তক মৃতু্যশক অসিায় ও আির্ষ 
দৃহষ্টশত্ ঢদখ্া িাো আর ঢকাশনা উপায় থাশক না। হেশুহদবশসর রসঙক্কাশল একহট হেশুর মমষাহন্তক িত্যা 
(কু্ষিার অভাশব খ্াদয চুহর করশত্ হগশয় ঢদাকানীর আঘাশত্ মৃতু্য) আমাশদর মশত্া সভয সমাশজর মানুর্শক 
রসঙশ্নহচশি জজষহরত্ কশর ঢর্, আমরা সত্যই কী মানুর্?  
    বযহক্ত জীবশন সমশরে ঢরসঙম ও অশরসঙশমর দ্বশন্দ্ব সবষদা ভুশগশিন। ঢবাশিহময়ান জীবনচর্ষার উোমত্ায় 
হত্হন সমাশজর হবহভন্ন স্তশর উপনীত্ িশয় ঢদশখ্শিন মানবত্ার চরম অপমান এবং অনুভব কশরশিন 
ঢরসঙশমর চরম ত্রদনত্াশক। আবার আোিত্ হৃদশয় নতু্ন হদোর সন্ধান ঢপশয়শিন, র্খ্ন হত্হন ত্থাকহথত্ 
অপরািরসঙবণ মানুশর্র মশিযও মানহবক ঢরসঙশমর হিহলক লক্ষ কশরশিন। এিাো মানুশর্র মশনর হবহচি 
মনস্তাহেক ঢরসঙম-ভাশলাবাসার জহটল রসঙকাে, দ্বন্দ্ব ও ঘাত্-রসঙহত্ঘাশত্র অনুভবী িষ্টা ঢত্া হত্হন বশটনই। 
র্াই ঢিাক ত্াুঁর ঢিাটগল্পিারায় রসঙিান আবপ্াদনীয় হবর্য় মানুর্ এবং ত্ার হবহচি ঢরসঙম ও অশরসঙশমর দ্বন্দ্ব। 
বাংলা কথাসাহিশত্য র্া ঢিাটগল্পকার হিশসশব সমশরেশক বপ্ত্ন্ত্র আসশন রসঙহত্হষ্ঠত্ কশরশি। 
ত্থযসূি 
(১) বশন্দযাপািযায় সশরাজ, জীবশন জানশত্ জানশত্ হনশজশক, সমশরে বসুর ঢশ্রষ্ঠ গল্প, রসঙথম রসঙকাে: 
১৯৬১, রসঙমা, ৫ ওশয়স্ট ঢরি – কলকাত্া: ১৭, পৃষ্ঠা: ৯. 
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(২) রায়শচৌিুরী ঝুমা, সমশরে বসুর গল্প: পবষ ও পবষান্তশরর সন্ধানী র্ািা, কথাসাহিশত্য সমশরে বসু: 
সামহগ্রক মূলযায়ন (২য় খ্ি), ১ম রসঙকাে: জানুয়াহর২০০৭, পূবষাো, কলকাত্া: ৮৪, পৃষ্ঠা: ২৩৭. 
(৩) নাগ দীপাহল, এবং মানুর্: সমশরে বসুর গল্প, রসঙথম রসঙকাে: রাসর্ািা ১৪১২, বগীয় সাহিত্য সংসদ, 
কলকাত্া ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৪২. 
(৪) বসু সমশরে, ঢিুঁো ত্মসুক, সমশরে বসুর বািাই গল্প, রসঙথম রসঙকাে: অশক্টাবর ১৯৫৮, মিল বুক 
িাউস, ৭৮/১ মিাত্মা গান্ধী ঢরাড কহলকাত্া ৯, পৃষ্ঠা ৫৫. 
(৫) ত্শদব, ঢিুঁো ত্মসুক, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭. 
(৬) ত্শদব, ঢিুঁো ত্মসুক, পৃষ্ঠা ৬২. 
(৭) ত্শদব, ঢিুঁো ত্মসুক, পৃষ্ঠা ৬৩. 
(৮) ত্শদব, পঞ্চাশয়ত্, পৃষ্ঠা ২৪৪. 
(৯) ত্শদব, পঞ্চাশয়ত্, পৃষ্ঠা ২৪৪. 
(১০) ত্শদব, পঞ্চাশয়ত্, পৃষ্ঠা ২৫৪. 
(১১) ত্শদব, হেকল কাটার িল, পৃষ্ঠা ২৬৭. 
(১২) ত্শদব, পার, পৃষ্ঠা ২৮৯. 
(১৩) বসু সমশরে, অকাল বৃহষ্ট, সমশরে বসুর ঢশ্রষ্ঠ গল্প, রসঙথম রসঙকাে: ১৯৬১, রসঙমা, ৫ ওশয়স্ট ঢরি, 
কলকাত্া ১৭, পৃষ্ঠা ৩১. 
(১৪) ত্শদব, অকাল বসন্ত, পৃষ্ঠা ৪১. 
(১৫) ত্শদব, অকাল বসন্ত, পৃষ্ঠা ৪৪. 
(১৬) ত্শদব, অকাল বসন্ত, পৃষ্ঠা ৪৫. 
(১৭) ত্শদব, পাপ-পুণয, পৃষ্ঠা ১০৫. 
(১৮) ত্শদব, র্ষ্ঠ ঋতু্, পৃষ্ঠা ১১১. 
(১৯) ত্শদব, র্ষ্ঠ ঋতু্, পৃষ্ঠা ১২০. 
(২০) বসু সমশরে, োনা বাউরীর কথকথা, সমশরে বসুর বািাই গল্প, রসঙথম রসঙকাে: অশক্টাবর ১৯৫৮, 
মিল বুক িাউস, ৭৮/১ মিাত্মা গান্ধী ঢরাড, কলকাত্া ৯, পৃষ্ঠা ১৪৮. 
(২১) বসু সমশরে, দুশল বাহের ভাত্, সমশরে বসুর ঢশ্রষ্ঠ গল্পা্  রসঙথম রসঙকাে: ১৯৬১, রসঙমা, ৫ ওশয়স্ট 
ঢরি, কলকাত্া ১৭, পৃষ্ঠা ১৬৫. 
(২২) ত্শদব, দুশল বাহের ভাত্, পৃষ্ঠা ১৬৫. 
(২৩) ত্শদব, ঢসানাটর বাবু, পৃষ্ঠা ১৮৮. 
(২৪) বসু সমশরে, েিীশদর মা, সমশরে বসুর বািাই গল্প, রসঙথম রসঙকাে: অশক্টাবর ১৯৫৮, মিল বুক 
িাউস, ৭৮/১ মিাত্মা গান্ধী ঢরাড, কলকাত্া: ৯, পৃষ্ঠা ১৫৯. 
(২৫) ত্শদব, দুই বনু্ধ, পৃষ্ঠা ২৯. 
(২৬) ত্শদব, হবশবক, পৃষ্ঠা ১১৯. 
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(২৭) ত্শদব, হবশবক, পৃষ্ঠা ১৩০. 
আকর গ্রন্থ 
(১) বসু সমশরে, সমশরে বসুর বািাই গল্প, রসঙথম রসঙকাে: অশক্টাবর ১৯৫৮, মিল বুক িাউস, ৭৮/১ 
মিাত্মা গান্ধী ঢরাড, কলকাত্া: ৯. 
(২) বসু সমশরে, সমশরে বসুর ঢশ্রষ্ঠ গল্পা্  রসঙথম রসঙকােঃ ১৯৬১, রসঙমা, ৫ ওশয়স্ট ঢরি, কলকাত্া 
সিায়ক গ্রন্থ 
(১) বশন্দযাপািযায় পাথষরসঙহত্ম, সমশরে বসু: সমশয়র হচি, হদ্বত্ীয় পহরবহদ্ধষত্ সংস্করণ জানুয়াহর ২০১০, 
রসঙকাে ভবন, কলকাত্া ৭৩. 
(৪) ঢচৌিুরী সত্যহজ , সমশরে বসু আমাশদর বাস্তব, জানুয়াহর ২০১০, একুে েত্ক, কলকাত্া: 
৭০০০৭৩. 
সিায়ক পহিকা 
(১) রািা অহসত্ (সম্পাহদত্), ঋক সাহিত্য ত্রিমাহসক, সমশরে বসু িরণ সংখ্যা, পঞ্চদে বর্ষ, চতু্থষ 
সংখ্যা, ১৩৯৪. 
(২) দাসাহিকারী বপ্পন (সম্পাহদত্), এবং জালাকষ, সমশরে বসু সংখ্যা ২, অশক্টাবর-হডশসম্বর সংখ্যা, 
১৯৯৯. 
(৩) চক্রবত্ষী অহভশর্ক (সম্পাহদত্), অশোকনগর, সমশরে বসু সংখ্যা, একাদে বর্ষ, দেম সংখ্যা ১৪২৩, 
উের ২৪ পরগনা: ৭৪৩২২২. 
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অহনল ঘোইশয়র কশলর পুতু্ল : একহট বযহক্তগত্ পাে-আশলাচনা   
 

রসঙাবহন্ধক-পহরহচহত্  

 
হলেু মিল 

গশবর্ক, বাংলা হবভাগ 
কােী হিনু্দ হবশ্বহবদযালয়, ঢবনারস, উেররসঙশদে  

সারসংশক্ষপ 
কথাসাহিহত্যক অহনল ঘোই ঢসই রসঙাহন্তকজশনর কথাকার িশয় উশেশিন, র্ারা সমাশজর রসঙাশন্ত বসবাস 
কশর। অথচ এশদর িাো সমাশজর মূল ঢস্রাত্ িশয় পশে গহত্িীন। সমাশজর এই রসঙাহন্তকজশনরা িশলা 
নানা জাশত্র, নানা ঢশ্রহণ-সম্প্রদাশয়র।  ‘কশলর পুতু্ল’ উপনযাসহট  রসঙথম রসঙকাহেত্ িয় কহলকাত্া 
পুস্তকশমলায় জানুয়াহর ১৯৯৬ সাশল। ঔপনযাহসক অহনল ঘোই আশলাচয উপনযাশস ত্ীক্ষ্ণ 
সমাজবাস্তবত্াশক তু্শল িশরশিন। এখ্াশন হত্হন জীবনরসঙবাশি মানুশর্র ঢবুঁশচ থাকার জনয ঢর্ রসঙহত্হনয়ত্ 
সংগ্রাম করশত্ িয় ত্া ঢদহখ্শয়শিন। দয়াল ডাক্তার স  ভাশব ঢবুঁশচ থাকশত্ ঢচশয় বারবার হবফল 
িশয়শিন। সমাশজর মানুর্ আর পহরশবে ত্ার অনুকূল হিল না। এক জং-িরা সমাজ-পহরশবে ত্াুঁর 
জীবনর্ািাশক ক্ষত্হবক্ষত্ কশরশি। ঢকশে হনশয়শি সুশখ্ োহন্তশত্ বসবাস করার আকাঙ্ক্ষা। ত্বু হত্হন 
আো িাশেনহন এই ঢভশব ঢর্, িয়শত্া ভহবর্যশত্র হদনগুহল আর এরকম িশব না, িশব আশলাক মালায় 
উজ্জ্বল। এই উপনযাশসর চহরিগুশলা িল ঢলখ্শকর রসঙত্যক্ষ করা টাইপ চহরি। দয়াল ডাক্তার, কনকচাুঁপা, 
ঢদালন, হনকুিবাবু, েভু, জয়শদব, বাবুগুিা, মানদাবুহে, গজানন সবাইশক বাস্তশবর মাহট ঢথশক উপনযাশস 
তু্শল িরা িশয়শি। র্ারা বপ্মহিমায় ভাবপ্র িশয় উশেশি। এই উপনযাস রাহির অন্ধকাশর িাহরশয় র্ায়হন; 
ঢের্ িশয়শি ঢভাশরর আশলাশত্। র্া এক উজ্জ্বল সকাল আর ঢদালশনর ভহবর্য  জীবশন ঢর্ আোর আশলা 
ফুশট উেশব ত্ারই ইহগশত্। উপরন্তু উপনযাশসর ঢেশর্ ঢোনা র্ায় জীবশন ঢবুঁশচ থাকার জনয লোকু 
মশনাভাব।  

সূচকেব্দ  
অহনল ঘোই, রসঙাহন্তক জনজীবন, কশলর পুতু্ল, গ্রাম-েির, অন্ধকার, উেরণ  
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অহনল ঘোইশয়র ‘কশলর পুতু্ল’ : একহট বযহক্তগত্ পাে-আশলাচনা   

হলেু মিল  
বাংলা সাহিশত্যর আহঙনায় অনযভুবন রচনার অনযত্ম কাহরগর কথাসাহিহত্যক অহনল ঘোইশয়র জন্ম ১লা 
নশভম্বর ১৯৫৭ সাশল, পূবষ ঢমহদনীপুশরর এগরা থানার অন্তভুষক্ত রূহিনীপুর গ্রাশম। হপত্া অহভমনুয ঘোই 
এবং মাত্া হত্শলােমা ঘোই। মূলত্ঃ ঢিাট গল্পকার িশলও হত্হন র্খ্ন উপনযাস রচনা কশরশিন ত্া িশয় 
উশেশি বপ্মহিমায় ভাবপ্র। ঢিাটগল্পই ঢিাক আর উপনযাসই ঢিাক ত্া িশয় উশেশি রসঙাহন্তকজশনর 
জীবনসংগ্রাশমর পূণষ দহলল। এই মানবজীবন হবরাট রণশক্ষি, রসঙহত্হনয়ত্ এখ্াশন মানুর্শক সংগ্রাম করশত্ 
িয়। ঢসই সংগ্রাম জীবশন হটশক থাকার জনয ঢিাক, হনশজশক জীবশন রসঙহত্হষ্ঠত্ করার ঢক্ষশি অথবা 
হনশজর আো-আকাঙ্খা পূরশণর আকােশক িুুঁশয় র্াবার অলীক কল্পনায় ঢিাক। আমাশদর দুভষাগয ঢলখ্ক 
মারা র্ান ২৩ নশভম্বর, ২০১৪ সাশল। এই অকাল রসঙয়াণ না ঘটশল বাংলা কথাসাহিশত্যর ভািারশক হত্হন 
আরও হকিুটা পূণষ কশর ঢর্শত্ পারশত্ন।     
    ঔপনযাহসক অহনল ঘোই মৃতু্যর আশগ পর্ষন্ত হত্হন র্ত্গুহল উপনযাস হলশখ্শিন রসঙায় সমস্ত গল্প-
উপনযাশস সমাশজর সবষশক্ষশি হপহিশয় পো মানুশর্র জীবনসংগ্রাশমর িহব বত্ষমান। আমাশদর আশলাচয 
‘কশলর পুতু্ল’ উপনযাসহটও ত্ার বযহত্ক্রম নয়। ‘কশলর পুতু্ল’ উপনযাসহট  রসঙথম রসঙকাহেত্ িয় 
কহলকাত্া পুস্তকশমলায় জানুয়াহর ১৯৯৬ সাশল, মাঘ ১৪০২ বগাশব্দ ঢদ’জ পাবহলহেং ঢথশক। ‘কনক 
ঢিাহমও হিহনক’, ডা: দয়াল মিল ঢিাহমওপযাশথর হচহক সক। বাহেশত্ স্ত্রী কনকচাুঁপা আর ঢমশয় 
ঢদালনচাুঁপাশক হনশয় ত্ার সংসার। ত্ার ঢরাগীগুশলা সব গ্রাশমর অন্তযজ ঢশ্রহণর, ত্াই আয় ঢত্মন না 
িশলও হত্নজশনর সংসার ঢকানমশত্ চশল র্ায়। আশগ হত্হন হটউেহন করশত্ন। স -সািসী মানুর্, 
অনযাশয়র সশগ আশপাস করশত্ পাশরনহন বশল পাহটষ করা ঢিশে ঢদন। ত্ার হভহজট মাি পাুঁচ টাকা, ত্াও 
গরীব মানুর্গুশলা হদশত্ পাশর না। হত্হন িাজার ঢচষ্টা কশরও একটা সাইশকল হকনশত্ পাশরনহন। ি’মাইল 
দূশরর সু্কশল ঢমশয়শক িায়ার ঢসশকোহর পোশত্ পাশরনহন ঢরেন হডলার হনকুিবাবুর ঢিশল েভুর জনয। 
েভু ঢদালশনর হপিশন ঢজাুঁশকর মত্ ঢলশগ থাশক, সবষদা েীলত্ািাহনর ঢচষ্টা। দয়ালবাবু পঞ্চাশয়শত্র কাশি 
হবচার চাইশল, ঢসখ্াশন হবচাশরর নাশম িয় রসঙিসন। থানায় ঢগশল দাশরাগা বশলন, “জশল বাস কশর 
কুমীশরর সাশথ লোই ভাল নয়। ঢকসটা হমহটশয় হনন। আপহন গহরব মানুর্। ত্ািাো ঢমশয়ও আপনার 
বে িশয়শি।”১ ঢদালন পো ঢিশে ঘশর ঢসলাইশয়র কাজ কশর আর জয়শদব এশল দু-একটা কথা বশল। 
জশয়র রসঙহত্ ঢদালশনর একটু দুবষলত্া আশি। জয় পোশুনায় ভাশলা আর ত্ার বাবা বাসুশদব ঢক্ষত্মজুর 
মাে আগলদার িশলও মশনর হদক ঢথশক পহরষ্কার এবং মজবুত্। জয় এখ্ন েভুর একমাি েত্রু। 
ঢভাশটর সাত্হদন পশর েভু ও ত্ার সাগ-পাগরা জশয়র বাবাশক মাশের কুুঁশেঘশর পুহেশয় িত্যা কশর। 
ঘটনািশল পুহলে একটা ঢকশরাহসশনর হটন, খ্াহল হসগশরশটর পযাশকট আর কাদায় েুশক র্াওয়া িাওয়াই 
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চপ্পল ঢপশয়হিল। চপ্পলটা ঢর্ েভুর একথা ঢকউ পুহলেশক জানায়হন। হডলার হনকুিবাবু এটাশক 
রাজবনহত্ক িত্যা বশল এহেশয় ঢগশলন। বাবার মৃতু্যর ঢোশক জয় পাগল িশয় র্ায়। জশয়র এশিন দোয় 
ঢদালশনরও ঢচাশখ্র চািহন িয় নীরব, শুষ্ক আর একই র্ন্ত্রণায় জ্বশল দয়াল ডাক্তাশরর অন্তর। 
ঢিাহমওপযাহথ বইশয়র পাত্া উোশত্ থাশকন হত্হন হকন্তু এই ঢরাশগর ঢকাশনা সমািান খু্ুঁশজ পান না। 
ডাক্তার ঢমশয়শক বশলন, “একটু-আিটু ডাক্তাহর হেশখ্ ঢন......আহম ঢচাখ্ বুঝশল ঢত্াশক চালাশত্ িশব এই 
ঢচম্বার।”২ ঢদালন অবপ্ীকার করশল হত্হন বশলন, “মানুর্ িশয় জশন্মহিস, দাহয়ত্ব এহেশয় ঢগশল চলশব? 
.........আহম জাহন ওরু্শি হকিু িয় না, র্া িয় ভাশলাবাসায়।”৩ জশয়র মা ঢিমলত্া, ঢিশল র্হদ ভাশলা িশয় 
র্ায় ত্ার জনয কালী মাশয়র নাশম দহে কাশট অপরহদশক ঢদালনও মা কালীর কাশি মানত্ কশর মাশয়র 
অসুখ্ র্াশত্ হেক িশয় র্ায় হকন্তু ঢদালশনর মা মারা র্ায়। দয়াল ডাক্তার ঢোকািত্ িশয় ঢদালনশক বশলন, 
“আমার হচহক সা হবদযা ঢেখ্া বৃথা িল। আহম ঢিশর ঢগলাম।”৪ ঢদালন আকাশের হদশক ত্াহকশয় ঢদশখ্, 
“ঐ ঢত্া মা, আশকশে ত্ারা িশয় ফুশট আশি। িাসশি। ......মা ঢকানহদন মশর না। মাহট ঢকানহদন মশর 
না।”৫  
    ঝে ঢথশম ঢগশলও ত্ার হচি িহেশয় থাশক সবখ্াশন। কনশকর মৃতু্যদৃেয হকিুশত্ই মন ঢথশক মুশি 
ঢফলশত্ পাশরন না দয়ালবাবু। হত্হন কাশজর মশিয দু-একটা ভুল করশলও সমশয় ত্া কাহটশয় ওশেন। 
কাশের হমহস্ত্র হনিুরাম ডাক্তাশরর কাশি এশস এক অনযায় রসঙস্তাব ঢদয়। ঢস বশল, ত্ার ঢমশয়র কুমারী 
মাতৃ্ত্বশক নষ্ট কশর হদশত্ িশব। এর জনয উপরু্ক্ত পাহরশ্রহমক ঢস ঢদশব। এশিন অনযায় কাজশক হত্হন 
অবপ্ীকার কশরন এবং জানশত্ চান ঢস ঢকন এমন পাপ কাজ করশি? হত্হন জানশত্ পাশরন এই পাপ 
কাজ েভুর। এরপর একহদন রাশত্ ঢরেন হডলার হনকুিবাবুর গরুর গাহেশত্ কশর গম র্াহচ্ছল ঢচারা 
পশথ হভন গাুঁইশয়র বে ঢদাকাশন। সশগ হিল েভু, ঢস গাহের সামশন জয়শক ঢপশয় ত্ার বুশকর উপর 
চশে বশস। এই সময় দয়ালবাবু ঢরাগী ঢদশখ্ হফরহিশলন, ত্ার কাশি িরা পশে র্ায় েভু। হকিু কথা 
কাটাকাহটর পর হত্হন হত্ন বযাটাহরর টশচষর বাহে বহসশয় ঢদন েভুর মাথায় এবং সশজাশর লাহথ মাশরন 
েভুর ঢপশট। ত্ারপর গ্রামবাসীশদর ঢডশক হডলারবাবুর কুকীহত্ষর কথা জাহনশয় ঢদন। হডলারবাবুর উপর 
গ্রামবাসীরা হুমশে পশে। হনকুিবাবুও রসঙহত্জ্ঞা কশরন এর বদলা ঢনশবন। হকিুহদন পর হনকুিবাবুর 
চক্রাশন্ত দু’মাইল দূশরর গ্রাম ঢথশক রাইচরণ, ত্ার স্ত্রীর খু্ব হবপদ বশল ডাক্তারশক ডাকশত্ এশল রসঙথশম 
হত্হন রাশত্র ঢবলায় ঢমশয়শক একা ঢফশল ঢর্শত্ অবপ্ীকার কশরন হকন্তু ঢদালন মানুশর্র হবপশদ পাশে 
দাুঁোশনাই ঢত্া মানুশর্র কাজ, এই কথা বলশল হত্হন রাইচরশণর সশগ চশল র্ান। এই সুশর্াশগ েভু 
বনু্ধশদর বাহের বাইশর পািারায় ঢরশখ্ ঢদালশনর র্থা সবষবপ্ লুট কশর হসগাশরশটর িযাুঁকা হদশয় দুবৃষশের 
মশত্া পাহলশয় র্ায়। ঢদালন এরপর বাুঁচশব ঢকান মুখ্ হনশয়? ত্াই ঢস কাপে শুশকাশত্ ঢদওয়া দহেটা 
হনশয় এহগশয় র্ায় কাুঁোলত্লায় আত্মিত্যার উশেশেয। অপরহদশক রাইচরণও দয়ালবাবুশক ঢবৌশয়র সত্ীত্ব 
নষ্ট করার অপবাদ হদশয় গ্রামবাসীশদর কাশি চরম অপমাহনত্ ও লাহঞ্ছত্ কশর। দয়ালবাবু অবাক িন ঢর্, 
গরু চুহরশত্ িরা পো এই রাইচরণশক হত্হন একহদন বাুঁহচশয় হিশলন বডষার হসহকউহরহটশদর িাত্ ঢথশক। 
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এমন অপমাশনর জ্বালা জুশোশত্ হত্হনও গরু বাুঁিার রো হনশয় কাুঁোলত্লায় র্ান আত্মিত্যা করশত্। 
ঢসখ্াশন বাবা ও ঢমশয় দুজশনই দুজশনর কাশি িরা পশে র্ায়।  
    এরপর ডাক্তার ঢমশয়শক হনশয় েিশর চশল র্ান। েিশর ত্ার পহরহচত্ ঢমািশনর কাশি হকিুহদন 
থাশকন, র্াশক হত্হন এককাশল পোশুনা হেহখ্শয়হিশলন। ঢমািশনর বনু্ধ গজানশনর সিশর্াহগত্ায় ডাক্তার 
ঢরল লাইশনর িাশরই দরমাশবোর ঘর ঢত্াশলন। গজানন ঢট্রশন বাদাশমর িকাহর কশর। েিশরও 
বাবুগুিার সাশথ দয়ালবাবুর হখ্হটহমহট লাশগ। বাবুগুিাও বদলা ঢনয় সাইনশবাডষ ঢভশঙ আর ডাক্তাহর বাক্স 
ঢডাবার জশল িুুঁশে। এরপর দয়ালবাবু ঢট্রশনর কামরায় হক্রহমর ওরু্ি িকাহর কশরন। হকন্তু এখ্াশনও হবহি 
বাম, বাবুগুিা ঢদালশনর হপিশন লাশগ আর ত্শক্ক-ত্শক্ক থাশক ত্ার পােহবক লালসা চহরত্াথষ করার। 
একহদন মানদাবুহেশক টাকা হদশয় বাবুগুিা ঢকৌেশল ঢদালনশক ঢডশক আনায় এবং ত্ার েীলত্ািাহনর 
ঢচষ্টা কশর। ঢসই সময় দয়ালবাবুও িকাহর কশর বাহে হফরহিশলন। রাশত্র অন্ধকাশর পহরহচত্ কশন্ঠর 
আত্ষনাদ শুশন অকুিশল ঢপৌঁিান এবং পার্িশদর কু-কাশজ বািা ঢদন। এশত্ বাবুগুিার দল হক্ষপ্ত িশয় 
ওশে এবং ডাক্তারশক িশর ঢত্াো কশর িুুঁশে ঢফশল ঢদয় ঢরল লাইশনর উপর। ঢসই সময় দুরন্ত গহত্শত্ 
এহগশয় আসা ঢট্রশনর চাকায় হনশমশর্ হদ্বখ্হিত্ িল ডাক্তাশরর ঢদি আর ঢখ্ালা আকাশের নীশচ পর্ষায়ক্রশম 
িহর্ষত্া িল ঢদালন।  
    এই ঘটনার হকিুহদন পর গজানন ও ঢদালন কালীঘাশট র্ায় হবশয় করশত্। দয়ালবাবু জহম ঢবচার 
টাকাগুশলা ঢদালশনর িাশত্ই হদশয় হগশয়িশলন। ঢসই টাকাগুশলা গজানন হবশয়র বাজার করশত্ র্াশব বশল 
ঢদালশনর কাি ঢথশক হনশয় চম্পট ঢদয়। পশর ঢদালন জানশত্ পাশর ঢর্, গজানন হববাহিত্ এবং ত্ার 
ঢিশল-ঢমশয়ও আশি। ঢদালশনর ঢের্ আোর গািটাশকও িাগশল মুহেশয় ঢখ্ল। ঢস ভাবল, “শ্রাবশণর 
ঢমশঘর চহরি ঢস ঢবাশঝ ত্বু মানুশর্র চহরি বুঝশত্ ঢস ঢকন হেখ্ল না?......বুহেটা ত্াশক বাুঁচশত্ হদল না, 
সামানয ক’টা টাকার জনয ত্াশক িুুঁশে হদল কু্ষিাত্ষ ঢনকশের মুশখ্।”৬ একাকী িাুঁটশত্ িাুঁটশত্ হনশজশক 
িান্ত মশন করল ঢদালন। কশয়ক পা িাুঁটার পরই ঢস মানদাবুহের মুশখ্ামুহখ্ িয়। মানদাবুহে ত্াশক 
জানায় বাবুগুিাশক খ্ত্ম কশর হদশত্। এই জনয ঢস বাবুগুিাশক হনশজর ঝুপহেশত্ হদনভর কাুঁচা মদ 
খ্াইশয় শুইশয় ঢরশখ্শি। ত্ারা দুজশন ঝুপহেশত্ র্ায়, ঢদালশনর িাশত্ বাবার ডাক্তাহর হটশনর সাইনশবাডষ 
আর মানদাবুহের িাশত্ োককাটা বহট। ঢদালন বযথষ িশল মানদাবুহের বহটর ঢকাশপ দফারফা ঢের্ িয় 
বাবুগুিার। এরপর ঢভাশরর আশলায় গ্রাশমর অহভমুশখ্ চলা শুরু কশর ঢদালন। এও এক অহনহিত্ র্ািা। 
সাগশর ঢভলা ভাসাশনার মশত্া ঢকাথায় ঢেশক ত্া সময়ই জাশন। এই অবিায় ঢদালশনর জশয়র মা 
ঢিমলত্ার কথা মশন পশে। হত্হন বশলহিশলন, “র্হদ ঢকানহদন মন টাশন ত্ািশল চশল আহসস এই গহরব 
মাশয়র কাশি।”৭ ঢজশদ টইটমু্বর ঢদালশনর ঢদি, এশত্ েভুর মশত্া অশনশকই পুশে িাই িশয় ঢর্শত্ পাশর। 
“ঢসই িাই উহেশয় ঢদালন খু্ুঁজশব ত্ার িাহরশয় র্াওয়া পরে পাথর। গ্রাশমর জল-িাওয়ায় ঢসও ঢবুঁশচ 
থাকশব কাুঁটা গাশির সাশথ লোই কশর।”৮   

    ঔপনযাহসক অহনল ঘোই আশলাচয উপনযাশস ত্ীক্ষ্ণ সমাজবাস্তবত্াশক তু্শল িশরশিন। এখ্াশন হত্হন 
জীবনরসঙবাশি মানুশর্র ঢবুঁশচ থাকার জনয ঢর্ রসঙহত্হনয়ত্ সংগ্রাম করশত্ িয় ত্া ঢদহখ্শয়শিন। দয়াল 
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ডাক্তার স  ভাশব ঢবুঁশচ থাকশত্ ঢচশয় বারবার হবফল িশয়শিন। সমাশজর মানুর্ আর পহরশবে ত্ার 
অনুকূল হিল না। এক জং-িরা সমাজ-পহরশবে ত্াুঁর জীবনর্ািাশক ক্ষত্হবক্ষত্ কশরশি। ঢকশে হনশয়শি 
সুশখ্ োহন্তশত্ বসবাস করার আকাঙ্ক্ষা। ত্বু হত্হন আো িাশেনহন এই ঢভশব ঢর্, িয়শত্া ভহবর্যশত্র 
হদনগুহল আর এরকম িশব না, িশব আশলাক মালায় উজ্জ্বল। হকন্তু হবহি র্ার বাম, ঢস আর হক করশত্ 
পাশর। ত্ার বেই করুণ পহরণহত্ ঢদখ্শত্ পাই আমরা উপনযাশসর মশিয— হত্হন লাহঞ্ছত্-অপমাহনত্-
চক্রাশন্তর হেকার িশয়শিন এবং ঢের্ পর্ষন্ত গুিাশদর িাশত্ ঢরশল কাটা পশে রসঙাণ িাহরশয়শিন। এরফশল 
ত্ার ভহবর্য  বপ্নপ্, আো সবই র্ধ্ংস িশয় র্ায়। উপনযাশস আমরা ঢদহখ্, এই ঢপাকায় কাটা সমাশজ হকিু 
বদশলাশকর জনয অপাপ সুন্দর এবং সুি মহস্তষ্ক জয়শদশবর কী ঢোচনীয় পহরণাম ঘশটশি। ত্ার বাবাশক 
ঢক্ষশত্র কুুঁশে ঘশর আগুন লাহগশয় পুহেশয় মাশর েভু। বাবার মৃতু্যর ঢোশক জয় ঢত্া বদ্ধ পাগশল পহরণত্ 
িয়। ঢদালন এক হনষ্পাপ সরল ঢমশয়, ত্ার আো-ভরসা সব হনবষাহপত্ িয় সমাশজর দুষু্ট ঢলাশকর কু-
চক্রাশন্ত। এই বদ-পূহত্রু্ক্ত সমাজ আর হবকৃত্ মহস্তশষ্কর হকিু মনুর্যরূপী শ্বাপশদরা ত্ার জীবনশক বারবার 
আঘাত্ ঢিশন রক্তাক্ত কশরশি। উপনযাশস আমরা ঢদহখ্, ঢদালশনর দু-দুবার চরম েীলত্ািাহন িয়। ত্বুও 
ঢস ভহবর্য  জীবনশক সুন্দর কশর গশে তু্লশত্ ঢচশয় রসঙত্াহরত্ িশয়শি ঢরসঙহমক পুরুশর্র কাশি। 
এত্দ সশেও ঢদালশনর জীবশন ঢবুঁশচ থাকার আো হকন্তু মশর র্ায়হন সদা জাগ্রত্ ঢথশকশি। ত্াই আমরা 
উপনযাশসর ঢেশর্ ঢদখ্শত্ পাই, ঢদালন ত্ার পশথর কাুঁটাশক মাহেশয় হদশয় ঢভাশরর আশলায় নতু্ন পশথ 
পা বাহেশয়শি আর ঢলখ্কও এখ্াশন জয় ঢঘার্ণা কশরশিন রসঙহত্বাশদর-সংগ্রাশমর।  
    এই উপনযাশসর চহরিগুশলা িল ঢলখ্শকর রসঙত্যক্ষ করা টাইপ চহরি। দয়াল ডাক্তার, কনকচাুঁপা, 
ঢদালন, হনকুিবাবু, েভু, জয়শদব, বাবুগুিা, মানদাবুহে, গজানন সবাইশক বাস্তশবর মাহট ঢথশক উপনযাশস 
তু্শল িরা িশয়শি। র্ারা বপ্মহিমায় ভাবপ্র িশয় উশেশি। দয়াল ডাক্তার বরাবরই খ্ামশখ্য়াহল, একটু 
বপ্ািীনশচত্া। টাকা-পয়সার অত্ ঢত্ায়াক্কা কশরনহন, কাজ চালাশনার মশত্া িশলই িল। আদেষবাদী 
দয়ালবাবু আজীবন িুহত্ আর খ্াহদর পািাহব পশরন। অনযাশয়র সশগ আপস কশরনহন ঢকাশনাহদন। ঢদালন 
দয়াল ডাক্তাশরর ঢমশয়। সিজ-সরল-সুন্দর-হনষ্পাপ বপ্ভাব ত্ার। ত্ার হবশ্বাস হবপশদ মানুশর্র পাশে 
দাুঁোশনাই মানুশর্র িমষ। উপনযাশস আমরা ত্াশক বারংবার লাহঞ্ছত্, লুহেত্ ও রসঙত্াহরত্ িশত্ ঢদহখ্। জয় 
অভাবী ঘশরর সন্তান। সরকাহর কশলশজ বাংলা অনাসষ হনশয় পশে। মানুর্ আর ঢমশয়শদর সম্মান হদশত্ 
জাশন। ত্ার ঢক্ষত্মজুর বাবাশক পুহেশয় মারার ঢোশক ঢস ত্ারপর ঢথশক পাগল িশয় র্ায়। মানদাবুহে 
োক ঢবশচ ঢস্টেন বাজাশর। অভাব ত্াশক কুশর-কুশর ঢখ্শয়শি। টাকার ঢলাশভ ঢস ঢদালনশক ফুুঁসহলশয় 
হনশয় হগশয় বাবুগুিার িাশত্ সুঁশপ ঢদয়। র্ারা ত্ার ঢমশয়শকও ঢখ্শয়হিল, ঢসই েয়ত্ানশদরই িাশত্। পশর 
সদু্বহদ্ধ িওয়ায় বাবুগুিাশক িত্যা কশর ঢস ত্ার বদলা ঢনয়। গজানন সারাহদন ঢরশলর কামরায় বাদাম 
হবহক্র কশর র্া লাভ িয় ত্াশত্ই ঢকানমশত্ সংসার চশল। ত্ার ঢবাশনরা ঘশর বশস কাগশজর ঢোঙা বানায় 
হকন্তু প্লাহস্টশকর ঢটাঙা বাজাশর আসায় ত্ারা হম্রয়মান। এই অভাব ত্াশক রসঙত্ারশক পহরণত্ কশর। 
ঢদালনশক হবশয় করশব বশল, হবশয়র বাজার করশত্ র্াশব বশল ত্াশদর বাহে ঢবচার টাকাগুশলা হনশয় ঢস 
চম্পট ঢদয় আর হফশর আশস না। েভু ঢরেন হডলার হনকুিবাবুর ঢিশল। ঢস এক নম্বশরর বদমাে, 
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কুচক্রী এবং হবকৃত্ মহস্তশষ্কর মানুর্। ঢস জশয়র বাবাশক পুহেশয় মাশর এবং পাগল জশয়র উপরও 
অত্যাচার করশত্ িাশে না। ঢমশয়শদর ইজ্জ  হনশয় ঢখ্লা ত্ার এক বদশনো। ঢস কােহমহস্ত্র হনিুরাশমর 
ঢমশয়র সবষনাে কশর এবং চক্রান্ত কশর ঢদালশনরও র্থাসবষবপ্ লুে কশর ঢনয়। বাবুগুিা রগচটা ঢিশল, ঢস 
আড্ডাবাজ, িূত্ষ। কথা বলার হেক থাশক না, সবসময় সাগ-পাগ হনশয় ঘুশর ঢবোয়। চুহর, রািাজাহন ঢিন 
কাজ ঢনই ঢর্ ঢস কশর না। ঢস সুশর্াগ ঢপশল মালগাহের হসল ভাশঙ, রাস্তায় ঢপহরশয় র্াওয়া ঢমশয়-
বউশদর হের্ িুুঁশে ঢদয়; রাশত্র অন্ধকাশর পথচারীশদর সবষবপ্ হিনত্াই কশর। ঢদালশনর মশন িয় েভু 
আর বাবুগুিা পয়সার এহপট-ওহপট। বাবুগুিাই মানদাবুহেশক টাকা হদশয় ঢদালনশক ঢডশক আনায় এবং 
ত্ার উপর ত্রপোহচক অত্যাচার কশর। ত্ার োগশরদরা ঢদালশনর বাবাশক ঢরললাইশন িুুঁশে ঢফশল ঢদয়, 
ফশল চলন্ত ঢট্রশন কাটা পশে ত্ার মৃতু্য ঘশট।  
    এই উপনযাশস গ্রাশমর মানুশর্র কুসংস্কার আর ত্রদবী েহক্তর উপর হবশ্বাসশকও ঢলখ্ক তু্শল িশরশিন। 
জশয়র মা ঢিমলত্া জয়শক সুি কশর ঢদবার জনয  ঘর ঢথশক কালীত্লা অহব্দ দহি ঢকশটশিন আর 
ঢদালনও মাশয়র অসুখ্ হেক িশয় র্াওয়ার জনয কালী মাশয়র কাশি মানত্ কশরশি। বাহেশত্ কাক ডাকা 
ঢর্ অশুভ ত্াও উপনযাশস ঢদখ্াশনা িশয়শি। ত্বুও আমরা বলশত্ পাহর ঢর্, এই উপনযাস রাহির অন্ধকাশর 
িাহরশয় র্ায়হন; ঢের্ িশয়শি ঢভাশরর আশলাশত্। র্া এক উজ্জ্বল সকাল আর ঢদালশনর ভহবর্য  জীবশন ঢর্ 
আোর আশলা ফুশট উেশব ত্ারই ইহগশত্। উপরন্তু উপনযাশসর ঢেশর্ ঢোনা র্ায় জীবশন ঢবুঁশচ থাকার 
জনয লোকু মশনাভাব। উপনযাশসর নাম ‘কশলর পুতু্ল’ হদশলও ঢলখ্ক ত্া নঞথষক ভাশবই বযবিার 
কশরশিন। র্া আমরা উপনযাশসর ঢেশর্ ঢদালশনর অশনযর িাশত্ কশলর পুতু্ল িশয় না ঢবুঁশচ থাকার দৃঢ় 
রসঙহত্জ্ঞাই ঢদখ্শত্ পাই। ত্াই আমরা বলশত্ পাহর, অহনল ঘোইশয়র ‘কশলর পুতু্ল’ উপনযাস আোভশগর 
নয়, আোবাশদর উপনযাস। র্ার ইহগত্ ঢলখ্ক আমাশদর হদশয়শিন ঢভাশরর আশলায় আর এই বাস্তব পূত্-
নারকীয় সমাশজ ঢবুঁশচ থাকার রসঙহত্বাদী ও সংগ্রামী রসঙহত্জ্ঞায়। 
    ঢলখ্ক ত্াুঁর জীবশন রসঙত্যক্ষ ঢচাশখ্ ঢদখ্া বাস্তব হচিশকই তু্শল িশরশিন আশলাচয উপনযাশস। ঢলখ্ক 
হনশজই জাহনশয়শিন, “আহম র্া ঢদখ্ব, আমার ঢভত্র ঢর্টা আশি – ঢসটাশকই রসঙকাে করব। এখ্নও 
অবহি এমন ঢকান ঘটনা ঘশটহন, আহম এমন হকিু হলহখ্হন, ঢর্টা আহম বাহনশয় হলশখ্হি।”৯ হত্হন আরও 
বশলন – “আহম সারা জীবন িশর ঢর্ মযাশসজটা বশয় ঢবোই, ঢসই মযাশসজটাই আহম ঢদওয়ার ঢচষ্টা কহর 
গশল্প উপনযশস। আহম হবশ্বাস কহর, ঢকান মানুর্ই জন্ম ঢথশক অস  নয়। ঢস ত্ার রসঙকৃহত্র কাশি খ্াুঁহট 
থাশক এইসব গাশিশদর মশত্া।...... আমাশদর সমাশজ হনম্নবগষীয় মানুশর্র জীবনিারার মশিয ঢর্ রকম 
হবশিাি লক্ষয কহর, ঢসটাই ঢদওয়ার ঢচষ্টা কহর। এই ঢদশের ঢোহর্ত্, হনর্ষাহত্ত্ হনরানব্বই ভাগ মানুর্ 
হবশিাি কশর পশরাক্ষভাশব, আর রসঙত্যক্ষভাশব েত্করা একজন। রসঙত্যক্ষভাশব হবশিাি করশত্ চাইশলও 
অহেক্ষা, সংস্কার, দাহরিয এবং এক ঢশ্রণীর মানুশর্র িল চাতু্রীর কাশি ঢিশর হগশয় হবশিাি রূপ বদলায় 
– পযাহসভ িয়। আমার গশল্প রসঙত্যক্ষ হবশিাি আশি। হকন্তু কম – ঢর্শিতু্ মানুর্গুশলার মশিযই ঢসই 
হবশিাি কম।”১০ উপনযাশস আশি শুিু হনশভষজাল রূঢ় বাস্তশবর রসঙহত্কারিীন িািাকার। র্াই ঢিাক এই 
উপনযাশসর হচরিগুশলাশক বাস্তবাহয়ত্ করার জনয ঢলখ্ক রসঙত্যক্ষ এবং বাস্তব অহভজ্ঞত্াশকই কাশজ 
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লাহগশয়শিন, ঢকান কল্পনার আশ্রয় ঢনয়হন। এ রসঙসশগ আমরা ঢলখ্শকর বক্তবযশক িরণ করশত্ পাহর, 
ঢর্খ্াশন হত্হন বশলশিন- “আমার জীবশন র্াবত্ীয় বযথষত্া একহিত্ করশল ঢিাশটাখ্াশটা পািাে িশব। আহম 
জাহন, র্াবত্ীয় জিালসূ্তপ পশচ একহদন সার িয়। ঢসই সার গাদায় র্হদ আহম একটা ফুলগাি লাগাই—
ত্াশত্ একহদন অহনবার্ষভাশবই ফুল িরশব। ঢসই রসঙসসু্ফহটত্ ফুশলর সুগশন্ধর সাশথ র্হদ জিাশলর পচা 
দুগষন্ধ হমশে র্ায় ত্ািশল আপনারা আমাশক ঢদার্ ঢদশবন না। আহম নীলকে নই। অহত্ সািারণ একজন 
মানুর্।”১১  

ত্থযসূি :-  
১) ঘোই অহনল : কশলর পুতু্ল; ১৪০২ বগাব্দ, ঢদ’জ পাবহলহেং, কলকাত্া, পৃষ্ঠা- ১৪।   
২) ত্শদব, পৃষ্ঠা- ১৭। 
৩) ত্শদব। 
৪) ত্শদব, পৃষ্ঠা- ২৫। 
৫) ত্শদব। 
৬) ত্শদব, পৃষ্ঠা- ৫৮।    
৭) ত্শদব।  
৮) ত্শদব, পৃষ্ঠা- ৬১।  
৯) মাহঝ সুনীল : অহনল ঘোইশয়র সাক্ষা কার; অহনল ঘোই সংখ্যা-শ্বােত্ হিন্নপি, জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা- 
৪৩৩। 
১০) ত্শদব, পৃষ্ঠা- ৪৩৫। 
১১) ঘোই অহনল : সশখ্র বাগাশন েীশত্র রাত্; অহনল ঘোই সংখ্যা-শ্বােত্ হিন্নপি, জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা- 
৪৭২। 
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অমর হমশির ‘দেমী হদবশস’: হনবষাহসশত্র আখ্যান 
 

রসঙাবহন্ধক-পহরহচহত্ 

 
পুরুশর্ােম হসংি 

গশবর্ক (এম.হফল.), বাংলা হবভাগ  
ঢগৌেবগ হবশ্বহবদযালয়, মালদা, পহিমবগ, ভারত্  

সংহক্ষপ্তসার  
আিুহনক বাংলা উপনযাশস এক বযহত্ক্রমী কথাকার অমর হমি। বাংলা উপনযাশসর একশো বিশর ঢলখ্া 
িশয়হিল ‘হববর’; আর ঢদেশো বিশর ঢলখ্া িল ‘দেমী হদবশস’। দুহট উপনযাসই পালাবদশলর 
ইহগত্বািী। মিুসূদশনর জীবন কাহিহন, ঢদেভাগ, ভার্া আশন্দালন ও মুহক্তরু্দ্ধ সব হমহলশয় এক বপ্ত্ন্ত্র 
িরশণর উপনযাস ‘দেমী হদবশস’। ২০১২ হিস্টাশব্দ ঢলখ্ক হলশখ্হিশলন ‘ভালবাহসয়াহিল’ গল্প। ঢসই 
গল্পশকই মিাকাহবযক রূপ হদশলন এই উপনযাশস। ঢলখ্ক হনশজই বশলশিন, এই উপনযাস র্ািা কশরশি 
সময় ঢথশক সময়ান্তশর। ঢসই সমশয়র সশগ মিুসূদশনর বযহক্তগত্ জীবন ট্রযাশজহড হমহলশয় হদশয় এক 
আির্ষ আখ্যান গশে তু্শলশিন ঢলখ্ক। আর এই কাহিহনর বািক বীরাগনা দাসী। ঢর্ চারণ কহবর মশত্া 
মিুসূদশনর জীবন কাহিহন বশল র্ায়। আবার িাবলু ঢভশবহিল ঢদেভাগ উশে র্াশব। ঢদেভাগ মাশন না 
িাবলু, ঢত্মহন মিুসূদনশকও অখ্ি হিশসশব রসঙহত্হষ্ঠত্ করশত্ চান বীরাগনা। মিুসূদশনর জীবশনর 
ট্রযাশজহড, ‘ঢমঘনাদবি কাবয’, ঢদেভাগ, ভার্া আশন্দালন, মুহক্তরু্দ্ধ, হবে েত্শকর সন্ত্রাসবাদ হমহলশয় নতু্ন 
িরশণর উপনযাস হনমষাশণ অগ্রসর িশয়শিন কথাসাহিহত্যক অমর হমি। আর এই বযাপাশর হত্হন পুশরাপুহর 
সফল একথা বলা র্ায় হনঃসশন্দশি। বাংলা উপনযাশসর পালাবদশল এক মাইলশস্টান ‘দেমী হদবশস’ – 
একথা বপ্ীকার কশরশিন অিযাপক ত্শপািীর ভটাচার্ষ।  

সূচকেব্দ 

অমর হমি, দেমী হদবশস, মিুসূদন, ঢদেভাগ, ভার্া, মুহক্তরু্দ্ধ 
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পুরুশর্ােম হসংি 

কাশলর অন্তিীন রসঙবাশি এহগশয় চশল সময়। সমশয়র সাশথ সাশথ পাশে র্ায় সমাজ, সাহিত্য ও 

সাহিহত্যক আহগক। সময় ও পহরসর হনশয়ই ঢত্া সাহিত্য। ঢস সাহিত্য কাশলর কথা বশল, সমশয়র কথা 

বশল, সমাশজর কথা বশল; সামহগ্রকভাশব মানুশর্র কথা, জীবনশবাশির কথা। কাশলর র্ািার আবািনর্ধ্হন 

বিন কশর চশলশি উপনযাস। ইহত্মশিয বাংলা উপনযাশসর ঢদেশো বির (১৮৬৫-২০১৫) অহত্ক্রান্ত িশয় 

ঢগশি। ঢর্ ‘দুশগষেনহন্দনী’ হদশয় বাংলা উপনযাশসর জয়র্ািা শুরু িশয়হিল পঞ্চাে বিশরর কাশি এশস 

রসঙকাে ঢপল ‘ঘশর বাইশর’, ‘চতু্রগ’ – ঢর্খ্াশন আহগশকর বযাপক ঘটল আর একশো বিশরর রসঙবত্ষশন 

ঢলখ্া িল ‘হববর’। আর ঢদেশো বিশরর ঢদারশগাোয় দাুঁহেশয় ঢলখ্া িল অমর হমশির ‘দেমী হদবশস’ 

(২০১৪)। বাংলা উপনযাশসর পালাবদশলর ইহত্িাস শুিুমাি এই চারহট উপনযাশসর মিয হদশয়ই স্পষ্ট িশয় 

র্াশব – অনয উপনযাশসর কথা ঢিশেই হদলাম। বাংলা উপনযাশসর ঢর্ ইহত্িাস ঢর্খ্াশন এক বযহত্ক্রমী 

উপনযাস ‘দেমী হদবশস’ – র্ার জনয পােকমিল অবেযই মশন রাখ্শব অমর হমিশক।  

    বত্ষমান কথাসাহিশত্য অনযত্ম নাম অমর হমি। হত্হন আশগই সাো জাহগশয়শিন ‘ধ্রুবপুি’ ও 

‘অশ্বচহরত্’ উপনযাশস। ত্শব অমর হমশির পথচলা হকন্তু ঢিাটগল্প হদশয়। ‘ঢমলার হদশক ঘর’ রসঙকাে 

িশয়হিল ১৯৭৪ হিস্টাশব্দ। উপনযাশস িাশত্ খ্হে ঢসইসময়ই, ১৯৭৮-এ ঢলখ্া শুরু কশরন ‘নদী মানুর্’ র্া 

রসঙকাহেত্ িয় ‘অমৃত্’ পহিকার হবশনাদন সংখ্যায়। ত্শব রসঙথম রসঙকাহেত্ উপনযাস ‘আশলাকবর্ষ’। িীশর 

িীশর ‘পািাশের মশত্া মানুর্’, ‘সুবণষশরখ্া’, ‘হভ.আই.হপ. ঢরাশড’ উপনযাশসর মিয হদশয় অগ্রসর িন 

‘ধ্রুবপুি’ বা ‘অশ্বচহরত্’-এ। ‘ধ্রুবপুি’ বাংলা উপনযাশসর এক মাইলশস্টান – সমূ্পণষ নতু্ন আখ্যাশনর 

রসঙকাে ঘশটশি। আর ‘দেমী হদবশস’ রসঙমাণ করশলন হত্হন হভন্ন পশথর র্ািী – ঢর্ র্ািা অন্তিীন রসঙবাশির 

হদশক।  

    ঢদেভাশগর এক আির্ষ রূপকার অমর হমি। একাশলও বশস ঢর্ ঢদেভাশগর আখ্যান ঢলখ্া র্ায় ত্া 

ঢবাি িয় অমরবাবুই জাশনন। অমর হমি জশন্মহিশলন ১৯৫১ হিস্টাশব্দ পূবষবাংলার সাত্ক্ষীরা ঢজলায়। 

পাুঁচ িয় বিশরর মশিযই ঢদেত্যাগ কশরন। বাবা ঢর্শিতু্ হিশলন চাকুহরজীবী ঢস অশথষ ঢদেভাশগর র্ন্ত্রণা 

ঢভাগ করশত্ িয়হন। ঢদেভাশগর গল্প ঢলখ্ক শুশনহিশলন মাশয়র মুশখ্। জাত্ীয় জীবশন ঘশট র্াওয়া এই 

ঢোচনীয় ঘটনায় সাহিত্য ঢসহদন চুপ কশর হগশয়হিল; ঢর্ আশক্ষপ কশরন ঢদশবে রায় ‘রক্তমহণর িার’-এর 

ভূহমকায় বা অশ্রুকুমার হসকদার ‘ভাঙা বাংলা: বাংলা সাহিত্য’ গ্রশন্থ। ঢসই অভাব পূরণ করশত্ই হক হত্হন 

ঢদেভাশগর আখ্যান রচনা কশরন। সাহিত্য ঢত্া উপলহির হবর্য়, অমরবাবু হনশজই বশলশিন, ঢদেভাগ 
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এক হনরন্তর অনুভশবর হবর্য়, এমনহক ঢদেভাশগর ক্ষত্ এখ্নও ঢের্ িয়হন – আশক্ষপ কশরন। আবার 

কখ্নও শুনশত্ িশয়শি: “অমর তু্হম বড্ড ওপার ওপার কশরা, ঢকন কশরা, এইটাই ঢত্া ঢত্ামার ঢদে, 

এই ঢদশের খ্াও পশরা।’’১আসশল অনুভশব উশে আশস ঢদেভাশগর র্ন্ত্রণার কথা, ঘর িাো হবপন্ন 

মানুশর্র কথা। ‘দেমী হদবশস’ মিুসূদশনর জীবন, হবদায়ঘাট, ঢদেভাগ, মুহক্তরু্দ্ধ সব হমহলশয় এক আির্ষ 

কাহিহন এুঁশকশিন অমরবাবু – র্ার ঢদাসর বাংলা উপনযাশস ঢনই।  ঢদেভাশগর র্ন্ত্রণার কথা অমরবাবু 

আশগই রসঙকাে কশরশিন ‘কাুঁটাত্ার’ ও ‘িুশলাগ্রাম’ উপনযাশস।  ‘িারাশনা ঢদে িারাশনা মানুর্’ গ্রশন্থ 

ঢদেহবভাগশকহন্দ্রক বাশরাহট গল্প িান ঢপশয়শি – ঢর্ গল্পগুহল ঢদেভাশগর এক অসামানয দহলল। 

ঢদেভাশগর আখ্যান ঢর্ কত্ ভয়ঙ্কর িশত্ পাশর ত্া এই গল্পগুহল পেশলই ঢবাঝা র্ায়।  

    ‘দেমী হদবশস’ উপনযাসহট রসঙকাহেত্ িয় ২০১৪ হিস্টাশব্দ। ত্শব এর আখ্যান পাওয়া র্াশব ২০১১ 

হিস্টাশব্দ ঢলখ্া ‘ভালবাহসয়াহিল’ গশল্প। গল্পহটশক উপনযাশসর বীজ বলা ঢর্শত্ পাশর। ঢস কাহিহনশক 

মিাকাহবযক বযাহপ্ত হদশলন ‘দেমী হদবশস’ উপনযাশস। এমনহক এই উপনযাশসর ৯-১০-১১ পহরশচ্ছদ হমশল 

‘ঢদশের কথা গাুঁশয়র কথা’ নাশম ‘িারাশনা ঢদে িারাশনা মানুর্’ নামক গ্রশন্থ িান ঢপশয়শি। মিুসূদশনর 

জীবনর্ন্ত্রণাশক ঢদেভাশগর সশগ হমহলশয় হদশয়শিন ঢলখ্ক এই উপনযাশস। এই উপনযাস সম্পশকষ ঢলখ্ক 

হনশজই বশলশিন:  

    “এ উপনযাশসর কথা ঢভশবহিলাম বহুবির বাশদ ২০০০সাশল আমার জন্মভূহম বাংলাশদশের মাহটশত্ 

পা ঢরশখ্, র্শোর ঢজলার সাগরদাুঁহে গ্রাশমর কশপাত্াক্ষ কূশল বশস হবদায়ঘাশটর কথা শুশন। কহব 

মিুসূদন, মা জািবীশক হনশয় ঢর্ হবদায়ঘাশটর কাহিহন শুশনহিলাম আহম, ঢসই হবদায়ঘাটই আমাশক 

রসঙশরাহচত্ কশর এই উপনযাস হলখ্শন।”২ 

    ঢসই মিুকহবর জীবনর্ন্ত্রণা ঢলখ্কশক হবর্াদগ্রস্ত কশর। ঢলখ্শকর রচনায় বারবার হফশর হফশর আশস 

মিুসূদশনর রসঙাশণর নদী কশপাত্াশক্ষর কথা, ঢবিবত্ীর কথা। কশপাত্াক্ষ ঢর্মন মিুসূদশনর রসঙাশণর 

স্পন্দন, জীবন আত্মার সশগ অগাগীভাশব জহেত্ ঢত্মনই কশপাত্াক্ষ অমরবাবুরও রসঙাশণর রসঙবাি। এই 

উপনযাশসর ঢকন্দ্রীয় চহরি বীরাগনা দাসী। হকন্তু ঢক এই বীরাগনা দাসী? ঢজশন ঢনওয়া র্াক, ‘ভাহসশয় 

হদশয়হি কশপাত্াক্ষ জশল’ গ্রন্থ ঢথশক:  

    “আমার বউহদর হর্হন হদহদমা, ঢদেভাশগর পর ঢসই হবিবা বৃদ্ধা ঢমশয় আর ঢিশলর বাহে র্াত্ায়াত্ 

কশর কাটাশত্ন। ঢমশয় থাকশত্া হদহে। হত্হন একা একা আপার ইহেয়া এক্সশরসঙশস ঢচশপ হদহে আবার 

হদহে ঢথশক হফশর বহসরিাশট ঢিশলর কাশি। মাশঝ ক’হদন আমাশদর ঢবলগাহিয়ার ফ্ল্যাশট। ত্াুঁর জামাই 

হিশলন আমার বাবার অহত্ ঘহনষ্ঠ বনু্ধ।”৩ 
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    ত্াুঁর কাি ঢথশকই ঢলখ্ক মিুসূদশনর আখ্যান শুনশত্ন। চারণকহবর মশত্া বশল ঢর্শত্ন ঢসই মহিলা 

মিুকহবর জীবনকথা:  

    “মাইশকল মিুসূদন দে এইভাশবই ত্াুঁর জীবশনর ঢদেভাগজহনত্ হবর্াদ ঢথশক মুহক্তর একমাি 

উপায় িশয় উশেহিশলন। ত্াুঁর িৃহত্শত্ মাইশকল মিুসূদন দে অহবকল িরা হিল। এশকর পর এক সশনট 

বশল ঢর্শত্ন। আমাশদর ঢোনাশত্ন মানকুমারী বসুর কহবত্াও।”৪ 

    আমরা সবাই জাহন, ‘ঢমঘনাদবি কাবয’-এর রসঙকােকাল ১৮৬১হিস্টাব্দ; ত্ার ঢদেে বির পূহত্ষ 

উপলশক্ষয ২০১১ হিস্টাশব্দ অমরবাবু ‘ভাশলাবাহসয়াহিল’ নামক ঢর্ গল্পহট ঢলশখ্ন, ঢসহটশকই পশর বৃি  

রূপ ঢদন। এই উপনযাস ঢর্মন মিুসূদশনর রসঙহত্ ভহক্তশ্রদ্ধার হনদেষন ঢত্মনই মিুসূদশনর মশত্া হত্হনও 

ঢত্া বপ্শদে িারাশনা এক বযহক্ত, ঢর্ এখ্ন চাইশলও আর কশপাত্াশক্ষর কাশি থাকশত্ পাশরন না।  
 

২... 

“সত্ত্, ঢি নদ, তু্হম পে ঢমার মশন। 

সত্ত্ ঢত্ামার কথা ভাহব এ হবরশল; 

সত্ত্ (ঢর্মহত্ ঢলাক হনোর বপ্পশন 

ঢোশন মায়া-মন্ত্রর্ধ্হন) ত্ব কলকশল 

জুোই এ কান আহম ভ্রাহন্তর িলশন!” 

- ‘কশপাত্াক্ষ নদ’, মিুসূদন দে 

উপনযাশসর ঢকন্দ্রীয় চহরি বীরাগনা দাসী। ঢর্ ঢদেভাশগর পর এপাশর চশল এশসশি। সশগ িৃহত্ হিশসশব 

হনশয় এশসশি ঢদেভাশগর মমষর্ন্ত্রণা, মিুসূদশনর বযহক্তজীবন ও কশপাত্াশক্ষর কথা। বীরাগনা কলকাত্ায় 

থাকুক, আর হদহেশত্ র্াক, সমস্ত জায়গাশত্ই মিুকহবর কথা বশল র্ান চারণকহবর মশত্া। বীরাগনার পুি 

কানাই বহসরিাশট থাশক। কানাইশয়র বনু্ধ অহভরাম। অহভরাশমর স্ত্রী রসঙভাময়ী ও ঢিশল ঢখ্াকশনর কাশি 

বীরাগনা ঢদেভাশগর কথা বশলন, মিুকহবর কথা বশলন। রসঙভাময়ী ঢখ্াকশনর কাশি গল্প কশর ত্ার 

হপত্ামাত্া ঢদেভাশগর সময় মারা ঢগশি। আবার িাবলু এশসশি মামা অহভরাশমর কাশি ঢদেভাশগর পর – 

“এটা নতু্ন ঢদে, মা বাবাশদর আনশত্ িশব ওপার ঢথশক।”৫ ঢদেভাশগ ঢকউ িাহরশয়শি হভশটমাহট, ঢকউ 

বপ্জন আবার ঢকউ িাহরশয়শি হনশজর নাম। ঢর্মন, ‘অন্নদাবাবুর বাহে’ গশল্প িাহস িাহরশয় ঢফশলশি হনশজর 

নাম, ঢস জাশন না হনশজর হক নাম হিল। িাবলু ভাশব িয়শত্া একহদন ঢদেভাগ মুশি র্াশব। ওপার এপার 

সব হমশে র্াশব। আসশল ঢদেভাগ ত্খ্নও সািারণ মানুর্ ঢমশন হনশত্ পাশরহন। িাবলুরও দৃঢ় হবশ্বাস 

ঢদেভাগ মুশি র্াশব:  
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    “িাবলু ভাশব, এক সকাশল ঘুম ঢথশক উশে ঢদখ্শব সব বদশল ঢগশি। মানুর্ ভুশল ঢগশি িমষািমষ। 

সমস্ত সীমাশন্তর ঢরখ্া মুশি ঢগশি। ঢদখ্শব ঢদেভাগ বাহত্ল, হিনু্দিান পাহকস্তান ভুশল ঢগশি সবাই। মানুর্ 

ঢপশয়শি পাহখ্র বপ্ািীনত্া।”৬  

    বীরাগনা দাসী শুিু মিুকহবর কথা বশলন না, বশলন ওপার বাংলার কথা, ঢদেভাশগর কথা, 

মুহক্তরু্শদ্ধর কথা, এই েত্াব্দীর সন্ত্রাসবাশদর কথা, গান্ধীজী ও ঢনত্াজীর কথা। বীরাগনা দাসী ঢত্া ওপার 

বশগর র্শোর ঢজলার ঢলাক, হত্হন ঢখ্াুঁজ রাশখ্ন ঢনত্াজীর কথা। ঢনত্াজীর িাহরশয় র্াওয়াশত্ও বীরাগনা 

ঢদশখ্ন মিুকহবর িাপ। মিুসূদন ঢর্মন আর বপ্শদশে হফশর র্ানহন, ঢনত্াজীও হক ঢত্মহন আর বপ্শদশে 

হফশর আসশবন না? এই রসঙশ্ন ঢত্াশলন বীরাগনা। এশস লাভই বা কী; ঢসই বপ্শদে ঢত্া আর ঢনই, ঢসই 

ভারত্ভূহমর বুশক এখ্ন কাুঁটাত্ার উশে ঢগশি – এই হবমর্ষ িহব িয়শত্া ঢনত্াজীও সিয করশত্ পারশবন 

না;  

    “হত্হন ঢকাথায় ঢফরশবন, এপাশর না ওপাশর, ইহেয়া না পাহকস্তান, দুশটাই ঢত্া েূনয লঙ্কাপুরী িশয় 

ঢগশি, ঢমঘনাশদর মরশণ রাবণ রাজার র্া িশয়হিল ত্া।”৭ 

    আসশল ঢলখ্কও ঢদেভাগ ঢমশন হনশত্ পাশরনহন, ঢর্ ঢরসঙরণা ত্াুঁশক একহবংে েত্াব্দীশত্ বশসও 

ঢদেভাশগর র্ন্ত্রণার কথা িরণ করায়। কাুঁটাত্ার হদশয় হবশভদ কশর হদশলই হক মানুর্ পৃথক িশয় র্ায় – 

আমাশদর মানশত্ িশয়শি এই সত্যশক। সাহিত্য ঢত্া জীবনশবাশির কথা বশল – ঢর্ সত্য হনরন্তর মানুশর্র 

জীবন সন্ধাশন হনশয়াহজত্। ‘কাুঁটাত্ার’ উপনযাশস হবভাবত্ীও ঢভশবহিল ঢদেভাগ উশে র্াশব, এই উপনযাশস 

িাবলুও ঢদেভাশগর কথা হবশ্বাস কশর না – ঢস হিনু্দস্তান পাহকস্তাশনর হবশভদ মাশন না। ঢদেভাশগর 

বাশরা বির িশয় ঢগশি, ওপার ঢথশক ঢলাক এপাশর এশসই চশলশি। আবার সুিনয মিল ওপাশর হফশর 

ঢগশি ঢকননা এপাশর ত্ার ভাশলা লাশগহন। এভাশবই মানুশর্র র্াওয়া আসার র্ন্ত্রনা-কাত্রত্ার ইহত্িাস 

এই উপনযাস।  

    চহরি ঢত্া ঢলখ্শকর  মানসসন্তান। চহরশির মুশখ্ বলা বক্তবযও ঢত্া উপনযাহসশকরই জীবনদেষন। 

রাশষ্ট্রর হনয়শম িয়শত্া ঢলখ্কশকও ঢদেভাগ মানশত্ িশয়শি। ত্শব পাহখ্র ঢর্মন ঢদে ঢনই, ঢত্মনই 

সাহিশত্যরও ঢত্া ঢকানও ঢদে ঢনই। ঢর্ হিনু্দ-মুসলমাশনর হভহেশত্ ঢদেভাগ িশয়হিল ঢস রসঙসশগ িাবলু 

বশল: “জীবজন্তুর হিনু্দ ঢমািলমান আশি?” ঢর্ বপ্াশথষর হভহেশত্ ঢদেভাগ – ঢসখ্াশন সািারণ মানুর্ হনঃবপ্। 

সািারণ মানুশর্র ঢত্া ঢকানও বপ্াথষ হিল না, ত্বুও ঢদেভাগ িল। বীরাগনা দাসীর কথায় এসব রসঙসগ 

বারবার উশে এশসশি। উপনযাশসর ৯,১০,১১ পহরশচ্ছশদ ঢদেভাশগর রসঙসগ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা এশসশি। 

ঢদেভাগ কত্ মানুর্শক দূশর ঢেশল হদশয়শি ঢত্মনই কত্ অজানা মানুর্শকও সামশন এশন হদশয়শি। 
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ওপাশরর মানুর্ ফণীভূর্শণর সশগ ঢদখ্া িয় বীরাগনার। বীরাগনা বশল চশল মিুর বপ্শদে ত্যাশগর কথা। 

ঢসই রসঙসশগ কখ্নও উশে আশস মন্বন্তশরর কথা, কখ্নও মানকুমারী ঢদবীর কথা –  

    “হপহসর ত্বু ঢদশখ্ ঢর্হত্ িয়হন পাহটষোন, হিনু্দস্তান পাহকস্তান, ত্ার আশগ খু্লনায় ঢচাখ্ বুজল 

হপহস।”৮ 

    ফণীভূর্ণশক এপাশর এশস সংগ্রাম করশত্ িশয়শি, ওপাশর ত্ার বপ্চ্ছল পহরবার হিল, ত্াই ঢস ঢক্রাি 

রসঙকাে কশর র্ারা মানহচি ভাগ কশরশি ত্াশদর উপর। ঢদেভাশগর সময় িাবলুর বয়স হিল দে – এখ্ন 

কুহে। িাবলুশক সবাই পাগল ভাশব ঢকননা ঢস ঢদেভাগ মাশন না; কখ্নও আবার রসঙশ্ন কশর – হবোশলর 

হক হিনু্দমুসলমান আশি? আবার বীরাগনা কখ্নও ভাশব িশমষর কথা। ঢর্ িশমষর হভহেশত্ ঢদেভাগ িল, 

অথচ ঢদেভাশগর পর িাহরশয় ঢগল দহরি মানুশর্র িমষ। আসশল দহরি মানুশর্র ঢকানও িমষ ঢনই – 

দাহরিযহিষ্টত্াই ঢত্া ত্াশদর বশো িমষ। ত্াই বীরাগনাও বশল:  

    “ঢর্ িমষ হনশয় এত্ সব িল, মযাশপ দুভাগ কশর হদশয় দুশটা ঢদে কশর হদল, ঢসই িমষ বে সিজ 

হক?”৯ 

    ওপাশর র্ারা হিল উেহবে সম্প্রদাশয়র মানুর্ ঢদেভাশগ এপাশর এশস ত্াশদর ঢকউ হভখ্াহরশত্ 

পহরণত্ িশয়শি। ফণীভূর্শণর বাবা-মা এই ভশয় এপাশর আসশত্ চায় না। ত্শব বহু মানুর্ আসশত্ বািয 

িশয়হিল, ঢসইসব মানুর্শদর ঢদশখ্ বশো দুঃখ্ িয় ফণীভূর্শণর। এমন একজন মানুশর্র সশগ ঢদখ্া িয় 

ঢর্ এপাশর এশস হভহখ্হরশত্ পহরণত্ িশয়শি, লজ্জায় মুখ্ ঢেশক হভক্ষা চায়, হকন্তু মুশখ্র ভার্ায় স্পষ্ট িরা 

পশে র্ায় পূবষবাংলার উোরণ। সুশরন্দ্র-ফণীভূর্শণর কথায় ঢর্মন বাস্তু সংকশটর রসঙসগ উশে এশসশি 

ঢত্মনই এশসশি দালালশদর বপ্াথষহসহদ্ধর রসঙসগও। বীরাগনা আশক্ষপ কশর ঢিশল কানাই ত্াুঁর মাত্া-হপত্ার 

মশত্া িয়হন। আসশল কানাইশক পেশত্ িশয়হিল ঢদেভাশগর ফশল এপাশর এশস অথষবনহত্ক সংকশট, 

নানা উপাশয় কানাইশক ঢবুঁশচ থাকশত্ িশয়শি, জীহবকা হনিষারণ করশত্ িশয়শি, ফশল হপত্ামাত্ার মশত্া 

সিজ-সরল িওয়া সভব নয়। ঢদেভাশগ ঢর্ পহরমাণ হিনু্দ ওপার ঢথশক এপাশর এশসহিল ত্ার সামানয 

পহরমাণ মুসলমানও এপার ঢথশক ওপাশর র্ায়হন। ওপাশরর হিনু্দরা বপ্শদে ত্যাগ করশত্ ইচু্ছক নয়, ত্বুও 

এপাশর জহম হকশন ঢরশখ্শি, র্হদ অত্যাচাহরত্ িয় ত্শব চশল আসশব। আসশল ঢদেভাশগ বগশদশের 

মানুর্শকই সবশচশয় ঢবহে অত্যাচাহরত্ িশত্ িশয়হিল; ফণীভূর্শণর কথায় উশে আশস ঢসই রসঙসগ:  

    “বাঙাহলর র্া িশয়শি, পূবষবশগ পহিমবশগ র্া িশয়শি ভারশত্র আর ঢকাথাও ত্া িয়হন। ঢদেভাগ 

িশয়শি, হকন্তু ত্ার আশগ দুহভষক্ষ, রসঙলয় ঝে, কাপশের অভাব – এসব ঢত্া িয়হন। রায়ট িশয়শি অবেয 

নানা জায়গায়, এই পূবষ সীমাশন্তর মশত্া পহিশমও, হকন্তু বাহকটা ঢত্া দযাশখ্হন ত্ারা।”১০ 
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    উপনযাশসর এক অদু্ভত্ চহরি িাবলু। ঢস ঢদেভাগ মাশন না। বারবার ঢস বশল পাহখ্র ঢকানও ঢদে 

ঢনই, আকাশের ঢকানও ঢদে ঢনই। রসঙসগত্ বহল, অমরবাবুর সাম্প্রহত্ক উপনযাস ‘কুমারী ঢমশঘর ঢদে 

চাই’। হিটমিশলর সমসযা এর রসঙিান হবর্য় িশলও ঢদেভাগ অহত্ক্রম কশর হত্হন ঢপৌঁশি র্ান ওপার 

বাংলায়। আসশল অমরবাবুও ঢত্া হনশজর ঢদেশক ঢভাশলন হন। অমরবাবুর গল্প উপনযাশস র্শোর, খু্লনা, 

ঢবিবত্ী, কশপাত্াশক্ষর কথা এশত্া পহরমাশণ এশসশি এহটই একহট গশবর্ণার হবর্য় িশয় উেশত্ পাশর। 

হটয়ার খু্ব ভাশলা লাশগ িাবলুশক, ঢকননা িাবলুর ঢত্া ঢকানও ঢদে ঢনই, ঢস ঢত্া ঢকান ঢদশের মানুর্ 

বশল পহরচয় ঢদয় না। এপাশর এশস হিনু্দরা ঢর্ হবপর্ষশয় পশেশি, ওপাশর হগশয় হকন্তু মুসলমানশদর ঢসই 

হবপর্ষশয় পেশত্ িয়হন:  

    “সহফউহেন বলল, আমার মামা খু্ব গরীব ঢিল, ভাত্ জুটত্ না, এখ্ন ঢস পাকা দালান পর্ষন্ত 

ঢপশয়শি, বলশি পাহটষেন িশয় এটা িল।”১১ 

    ঢলখ্ক হনশজই বশলশিন এই উপনযাস ঢপৌঁশিশি সময় ঢথশক সময়ান্তশর। ত্াই সন্ত্রাসবাশদর কথা 

ঢর্মন উশে আশস, ঢত্মহন আশস জামষাহনর ভাগ িশয় র্াওয়ার কথা। হকন্তু জামষাহনর হবশভদ ঢত্া উশে 

ঢগশি – ত্শব হক ভারত্হবভাগও উশে র্াশব? িয়শত্া না, ত্বুও ঢসই আোশত্ই হদন ঢগাশন িাবলুরা। 

সহফউহেন জাশন ওপাশর উদুষ না জানশল চাকহর িশব না, ঢত্মহন বীরাগনা দাসীর কথায় উশে এশসশি 

ইহত্িাশসর রসঙসগ:  

    “পাহটষোশনর আশগ র্শোর ঢজলায় হিল বনগাুঁ, পশরও হত্নহদন হিল র্শোশর, হত্নহদন বাশদ আশটশরা 

ত্াহরশখ্ এখ্াশন ইহেয়ার ফ্ল্যাগ ওশট।”১২ 

    আসশল ঢদেভাগ িাবলু বা বীরাগনা দাসী না মানশলও ঢমশন হনশয়শি ফণীভূর্ণ বা অহভরাশমর মশত্া 

মানুশর্রা। এটাই ঢত্া বাস্তব সত্য – ত্াই ঢদাকাশন আশলাচনা িয় পাহকস্তান উশে ঢগশলও মানুর্ আর 

ওপাশর র্াশব না।  

    মিুসূদন হনশজ বপ্শদে ত্যাগ কশরহিশলন, হকন্তু কাশবযর নায়ক রাবণ ঢত্া বপ্শদে রক্ষা করশত্ সদা 

সশচষ্ট, ত্ািশল ঢসই মিুকহবর ঢদেভাগ িশব ঢকন, এই রসঙশ্ন ঢত্াশল বীরাগনা। বাংলা হবভাগ ঢত্া আশগও 

িশয়হিল ১৯০৫-এ, ত্খ্ন আবার বাংলা হবভাগ রদও িশয়হিল, হিনু্দ মুসলমাশনর সহম্মহলত্ রসঙশচষ্টায় গশজষ 

উশেহিল বাঙাহল। ত্াই িাবলুর রসঙশ্ন ঢদেভাগ রদ িশব না ঢকন? আসশল ত্খ্ন ঢত্া রবীন্দ্রনাথ ঢবুঁশচ 

হিশলন, আর ঢদেভাশগর সময় রবীন্দ্রনাথ, হচেরিন, ঢনত্াজী ঢকউ ঢনই। আর নজরুল থাকশলও কথা 

বলার সামথষয িাহরশয় ঢফশলশিন। হিনু্দ-মুসলমানশক একহিত্ করার ঢকানও সুদক্ষ বপ্শদেশনত্ার জন্ম 

হদশত্ পাশরহন ত্খ্নও ভারত্মাত্া, ফশল ভারত্হবভাগ ঢমশনই হনশত্ িশলা ভারত্বাসীশক –  
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    “ওপার ঢথশক চশল এশয়হচ, ওটা অনয ঢদে, আর আমরা ওপাশর র্াব না, কলকাত্া অশনক ভাশলা, 

পাহটষেন রদ িশব না, িশব না।”১৩ 

    হটয়া ভাশলাশবশস ঢফশলশি িাবলুশক। িাবলু ওপাশর ঢর্শত্ চায় হকন্তু হটয়া বািা ঢদয় ঢকননা ঢদে 

আলাদা িশল ভাশলাবাসাও ঢর্ ঢভশঙ র্াশব। ঢর্মন ঢভশঙ হগশয়হিল ‘অপাপবৃদ্ধা’ গশল্প িাহবশবর। ঢস 

বাংলাশদশের হিশটর বাহসন্দা বশল ত্ার িাশত্ কনযা তু্শল ঢদয়হন মদনাকুহের হিটমিশলর বাহসন্দা 

ঢিরাতু্ন। রাজার ইচ্ছা পূরণ করশত্ গশে উশেহিল হিটমিল। আর ইংশরজ ঢকাম্পাহন ঢদেশক লুেন 

করশত্ এশস বুশন হদশয় ঢগল সাম্প্রদাহয়কত্ার বীজ। হকন্তু ঢর্ িশমষর হভহেশত্ ঢদেভাগ ত্া ঢর্ কত্ কপট 

ত্া রসঙমাণ িশয় ঢগল ভার্া আশন্দালন ও মুহক্তরু্শদ্ধর মিয হদশয়ই। ঢদেভাশগর জীবনর্ন্ত্রণার কথা 

মিুসূদশনর ‘ঢমঘনাদবি কাবয’-এর সশগ অদু্ভত্ভাশব হমহলশয় হদশয়শিন ঢলখ্ক। কত্ বশো ঢলখ্ক িশল 

এমন তু্লনা করা র্ায় ত্া ভহবর্যশত্র পােক অবেযই হবচার করশব –  

    “লুশটর ঢকাম্পাহন বুহদ্ধ কশর হিনু্দ মুসলমান হবশরাি লাহগশয় ঢদে লুট হনশয় ভাগাভাহগ কশর হদশয় 

হচরকাশলর মশত্া হিংসার বীজ পুশত্ হদশয় ঢগল। ঢদশের মানুর্ িল হনরস্ত্র ঢমঘনাদ। সারা ঢদেটায় বীর 

ইন্দ্রহজশত্র হচত্া জ্বলশত্ লাগশলা। বুক চাপশে ঘশর হফরশত্ লাগশলা সন্তানিারা রাবণ।”১৪ 

    বীরাগনা ঢকাশনাহদনই ভাশবনহন রু্ক্তবগ আবার ভগবগ িশব। সমস্ত ঢিশে পাহে হদশত্ িশব অনয 

একহট ঢদশের উশেশেয। ঢস ঢদশে বীরাগনা খু্ুঁশজ পাননা মাতৃ্ভূহমশক। মিুসূদশনর অপমাশনর কথা হত্হন 

ঢর্মন সিয করশত্ পাশরন না, ঢত্মনই হবদায়ঘাশটর কথা আসশলই কান্নায় ঢভশঙ পশেন। আবার িাবলুর 

মা সরমার কাশি মিুকহবর সশগ ঢরশবকার হবশচ্ছদ ঢর্ন এপার-ওপাশরর হবশচ্ছদ। পাহকস্তাশনর সরকাহর 

ভার্া উদুষ ঢস কথা ঢমশন ঢনয়হন বহু মানুর্; ফশল শুরু িল ভার্া আশন্দালন; আবার একহট ভূখ্শির 

হবভাগ ঘটল।  

    ঢলখ্ক হনশজই বশলশিন এই উপনযাস সময় ঢথশক সময়ান্তশর ঢপৌঁশিশি। বগভগ, দাগা, মন্বন্তর, 

ঢদেভাগ, ভার্া আশন্দালন, মুহক্তরু্দ্ধ, এই েত্াব্দীর সন্ত্রাসবাদ, মিুসূদশনর জীবনর্ন্ত্রণা, বপ্শদে িারাশনার 

ঢবদনা, সন্তানশক িারাশনার জনয মাত্া জািবীর িািাকার – সব হমহলশয় এক িযাহসকযাল পর্ষাশয় 

ঢপৌঁশিশি এই উপনযাস। এজনযই িয়শত্া এই উপনযাশসর রসঙকােক ‘নযােনাল বুক ট্রাস্ট’। বাংলা 

উপনযাশসর ইহত্িাশস একমাি উপনযাহসক অমর হমি হর্হন মিুকহবর জীবনর্ন্ত্রণাশক ঢদেভাশগর সশগ 

হমহলশয় নতু্ন িরশণর উপনযাশসর ঢখ্াুঁশজ ঢবহরশয়শিন। এমনহক ঢসই পদশক্ষশপ হত্হন পুশরাপুহর সফল 

একথা বলা র্ায় হনঃসশন্দশি। মিুসূদনশক হত্হন এখ্াশন নতু্নভাশব তু্শল িরশলন, এমনহক বীরাগনা দাসী 

ও িাবলুর মুশখ্ ঢর্সব কথা বসাশলন ত্াশত্ ঢদে-রাষ্ট্র-সমাজসংস্কার সব একাকার িশয় ঢগল – এখ্াশনই 

অমরবাবুর বপ্ত্ন্ত্রত্া। পহরশেশর্ বলা র্ায় বাংলা ঢদেভাশগর উপনযাশস সমূ্পণষ বপ্ত্ন্ত্র িরশণর উপনযাস 
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‘দেমী হদবশস’ – এই উপনযাস মিুসূদশনর জীবনভার্য, কথাসাহিহত্যক অমর হমশির জীবনভার্য, র্ন্ত্রণার 

ইহত্বৃে ও হনবষাহসশত্র আখ্যান।  
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জহির রায়িাশনর ‘কশয়কহট মৃতু্য’: মৃতু্য ঢচত্নায় জীবশনর জহটলত্া 

 
রসঙাবহন্ধক পহরহচহত্ 

 
ওয়াহিদুজ্জামান রহন 

সি হেক্ষক, ঢগাবরগাো  িাই মািাসা 
ঢপাঃ িহরির পাো, ঢজলা মুহেষদাবাদ- ৭৪১২৬৬ 

 

সারসংশক্ষপ 
জহির রায়িান (১৯৩৫-১৯৭২)-এর সৃহষ্ট সভাশর ‘কশয়কহট মৃতু্য’ মৃতু্যশচত্নাশক িরণ কহরশয় ঢদয়। বৃি  
পহরবাশরর কণষিার আিমদ আলী ঢেখ্-এর চাুঁশদর িাশটর সংসাশর অেহন সংশকত্ ঢদখ্া র্ায় একহট 
বপ্শনপ্র মািযশম। বাইে বির আশগ আিমদ আলী ঢেখ্ এর হপত্ার ঢদখ্া মৃতু্যশকহন্দ্রক বপ্নপ্ বাস্তবাহয়ত্ 
িওয়ায় ভীত্ এই পহরবাশরর সদসযরা। ঢস সময় বপ্শনপ্র বক্তবয অনুর্ায়ী আিমদ আলী ঢেখ্-এর হপত্া ও 
ঢমজ ভাই মারা র্ায়। ঢসই রকম ঘটনার পুনরাবৃহে কী ঘটশত্ চশলশি এই সংসাশর। ঢসই ভশয় ভীত্ 
িশয় পশে পহরবাশরর সদসযরা। হপত্া-চারপুি-হত্ন বউ-নাহত্-নাত্হন, ঢমশয় ও মাত্া সকশল মৃতু্যভীহত্শত্ 
নানা মত্ রসঙকাে কশরশি। ঢের্ পর্ষন্ত আিমদ আলী ঢেখ্ হনজ পুিশদর বাুঁহচশয় ঢরশখ্ হত্ন বউ এর মৃতু্য 
কামনা কশর। 

সূচক েব্দ 
 জহির রায়িান, বপ্নপ্-দেষন, মৃতু্যশচত্না, উহদ্বগ্ন, মৃতু্যভীহত্, রসঙত্যাো, অহভলার্। 
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জহির রায়িাশনর ‘কশয়কহট মৃতু্য’: মৃতু্য ঢচত্নায় জীবশনর জহটলত্া 
                           ওয়াহিদুজ্জামান রহন 

 

বাংলা সাহিত্য ও সংসৃ্কহত্শত্ জহির রায়িান (১৯৩৫-১৯৭২)-এর নাম হচরিরণীয়। ত্াুঁর উপনযাস 
সভাশরর অনযত্ম ‘কশয়কহট মৃতু্য’ (১৯৭০) ঢিাট আয়ত্শনর উপনযাস বা উপনযাহসকা রূশপ হচহিত্ িশলও 
ত্ার হবর্য়বস্তু হবশবকবান মানুর্শদর হৃদয় িুুঁশয় র্ায়। “হৃদয়বৃহের অকু্ষণ্ণ বহিঃরসঙকাে ঢরামাহন্টক আশবগ, 
বহিবষাস্তবত্ার সশগ অন্তবষাস্তবত্ার সহম্মলন আত্মশপালহি, আত্মহবশের্ণ ও আত্মআহবষ্কাশরর েব্দময় রূপ 
‘কশয়কহট মৃতু্য’ উপনযাস।” ১ 
 র্ার জীবন আশি ত্াশক মৃতু্যর বপ্াদ গ্রিণ করশত্ই িয়। জীবশন চলার পশথ মৃতু্যর কথা িরণ 
থাকশল অস  কমষ ঢথশক হবরত্ থাকশব, ত্াশত্ সমাজ ও ঢদশের মগল িশব। হকন্তু অশনক ঢক্ষশি এর 
ত্রবপরীত্য ঢদখ্া র্ায়। জহির রায়িাশনর ‘কশয়কহট মৃতু্য’-র হদশক দৃহষ্ট হদশল ঢদখ্া র্ায়— আিমদ আলী 
ঢেশখ্র পহরবারশক ঢকন্দ্র কশর সমগ্র কাহিহনহট আবহত্ষত্ িশয়শি। ত্রদনহন্দন কাশজর মশিয জহেশয় ঢথশক 
মৃতু্যর কথা রসঙায় ভুশলই হগশয়হিশলন। হকন্তু বপ্শনপ্র  মািযশম মৃতু্যর আগাম বাত্ষা র্খ্ন ঢপৌঁিায় ত্খ্ন 
হনশজর জীবন বাুঁচাশত্ মানুর্ কত্ বপ্াথষপর ও নীচু মানহসকত্ার পহরচয় হদশত্ পাশর ত্ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 
পাওয়া র্ায়। 
 বৃি  পহরবাশরর কণষিার আিমদ আলী ঢেখ্। বে, ঢমজ, ঢসজ ঢিশল এবং ত্াশদর বউ, ঢিাট 
ঢিশল, এক ঢমশয় এবং আটজন নাহত্-নাত্হন হনশয় ত্াুঁর ঢর্ন সংসাশর চাুঁশদর িাট। ত্াুঁর বপ্মহিমা 
উপিাপন কশরশিন ঔপনযাহসক—  
    “মাশঝ মাশঝ ঢিশল, ঢিশলর বউ আর নাহত্ নাত্নীশদর সবাইশক একঘশর ঢডশক এশন বসান আিমদ 
আলী ঢেখ্। ত্ারপর, ঢচশয় ঢচশয় ত্াশদর ঢদশখ্ন। একজন চার্ী ঢর্মন কশর ত্ার ফসল ভরা ঢখ্শত্র 
হদশক ঢচশয় থাশক ঢত্মহন সবার হদশক ত্াহকশয় ঢদশখ্ন আিমদ আলী ঢেখ্।”২ 
 ঊহনে ঢো সাত্চহেে সাশলর ঢদে হবভাশগর হত্ক্ত অহভজ্ঞত্া োত্ আিমদ আলী ঢেখ্ চহব্বে 
পরগণার বপ্ভূহম ঢিশে হনহিশন্ত বাুঁচার আোয় ওপার বাংলায় আশ্রয় হনশয়শিন। র্ার বণষনা পাই এভাশব— 
    “বাহেটা এককাশল ঢকান এক হবেবান হিনু্দর সম্পহে হিশলা। ঢদে ভাগ িশয় র্াওয়ার পর ত্াুঁশদর 
চহব্বে পরগণার হভশট বাহে, জহমজমা, পুকুর সবহকিুর হবহনমশয় এ দালানটার মাহলকানা ঢপশয়শিন। 
মূলযায়শনর হদক ঢথশক িয়শত্া এশত্ ত্াুঁর ঢবে হকিু ঢলাকসান িশয়শি, ত্বু অজানা ঢদশে এশস মাথা 
ঢগাুঁজার একটা োুঁই পাওয়া ঢগশলা।”৩ 
 আিমদ আলী ঢেখ্ এর বে ঢিশল উহকল, ঢমজ ঢিশল ইহিহনয়ার, ঢসজ ঢিশলর পাশটর কারবার। 
র্াশটর ঢকাোয় ঢপৌঁিাশনা বৃদ্ধ ঢপনেন রসঙাপক আিমদ আলী ঢেখ্ খ্বশরর কাগজ পশেন রসঙত্যি। দুহনয়ার 
বে বে খ্বর ঢর্মন রাজবনহত্ক খ্বর, দল ভাঙা-গোর খ্বর, হভশয়ত্নাশম হিে জন মরার খ্বর, 
আইয়ুব খ্াশনর ভার্ণ, কাহশ্মর-এর কথা ইত্যাহদ বাদ হদশয় মামলা-মকেমার খ্বর, পাশটর বাজাশর উেহত্ 
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পেহত্ খ্বর, নতু্ন কশর ঢকান দালান, ঢকাো, হব্রজ, কারখ্ানা ত্রত্রীর খ্বর মশনাশর্াগ সিকাশর খু্ুঁহটশয় 
খু্ুঁহটশয় পশেন। ফায়দা লাশভর আোয় বৃদ্ধ বয়শসও উ গ্রীব থাশক।  
 হত্ন ঢিশলর সুন্দরী, স  চহরশির হত্ন বউ-এর রসঙেংসাশত্ও পঞ্চমুখ্ বৃদ্ধ আিমদ আলী ঢেখ্ ও 
ত্াুঁর স্ত্রী ঢজািরা খ্াতু্ন। বউরা হমশল হমশে থাশক, ঝগো-হববাদ কশর না, ঢকান কারশণ উেবাকয 
ঢথশকও হনবৃে থাশক, রান্না-বান্নাশত্ও হসদ্ধিস্ত। 
 সংসাশরর আসবাব পি, ঢচয়ার ঢটহবল, বাক্স ঢদরাজ— সবই ঢিশলরা হনশজশদর উপাজষন ঢথশক 
হকশনশি। সংসাশরর র্াবত্ীয় খ্রচও ঢিশলরা ঢদয়। ঢিশলশদর রসঙেংসায় রসঙীত্— মা ঢজািরার মন্তবয— 
    “ঢিশল হপশলশদর বাপ মা এত্ কষ্ট কশর মানুর্ কশর ঢকন। বুশো বয়শস একটু আরাশম থাকশব ঢস 
জশনয ঢত্া।” ৪   
    হকন্তু ঢসানার সংসাশর হবনা ঢমশঘ বেপাশত্র মশত্া আঘাত্ িানল একহট বপ্নপ্। বৃদ্ধ কত্ষা আিমদ 
আলী ঢেখ্ ঢদখ্শলন ঢসই বপ্নপ্। র্া বহণষত্ আশি এভাশব— 
    “ঢদখ্শলন সবষাগ সাদা িবিশব কাপশে োকা চারশট মূহত্ষ ত্াুঁর ঘশরর চার পাশে এশস দাুঁোশলা। 
িীশর িীশর মূহত্ষগুহল সামশন এহগশয় এশলা। ... চারশট মূহত্ষ মুিূশত্ষ অসংখ্য মূহত্ষর রূপ হনশলা। বুশো কত্ষা 
ঢদখ্শলন ত্ার মৃত্ বাবাশক। মৃত্ চাচাশক। মৃত্ ভাইশক। আশরা অসংখ্য মৃত্ আত্মীয় বপ্জনশক। ঢদখ্শলন, 
সবাই ত্াশক হঘশর দাুঁহেশয় আশি। আিা আমাশদর ঢিশল এবার আমাশদর কাশি হফশর আসশব। আমাশদর 
ঢকাশলর মাহনকশক এবার আমরা আমাশদর কাশি হনশয় র্াশবা।”৫ 
 একই ভাশব বপ্নপ্ ঢদশখ্হিশলন পূবষ পুরুর্রা এবং ত্ার পশরই পহরবাশর অঘটন ঘশটহিল। বাইে 
বির আশগ আিমদ আলী ঢেশখ্র বাবা এরকমই বপ্নপ্ ঢদশখ্ন এবং ত্ারপর ত্ার বাবা ও ঢমজভাই মারা 
র্ায়। আিমদ আলী ঢেশখ্র বপ্নপ্ কী ত্ািশল একই রকম ঘটনার পুনরাবৃহে ঘটশত্ চশলশি! উশদ্বগ-
উ কো আর েঙ্কায় আিমদ আলী ঢেশখ্র পহরবাশর কাশলািায়া ঢনশম আশস। মানুশর্র হচরন্তন সবষশের্ 
পহরণহত্ মৃতু্য গ্রাশস উহদ্বগ্ন পহরবাশরর সদসযরা। এর ফশল ঢদখ্া র্ায়— 
    “মৃতু্যহচন্তার পাোপাহে আিমদ আলী ঢেশখ্র পহরবাশরর সদসযশদর ঢভত্র আত্মশকহন্দ্রকত্া, 
বপ্াথষপরত্া, বপ্াথষহচন্তা, বযহক্তবপ্াথষ হবহচি পশথ ও ভহগশত্ রসঙকাে ঢপশত্ থাশক। জীবশনর সিজ সরল পথ 
ঢিশে চহরি গুশলা জীবশনর জহটলত্ার পশথ পা বাোয়।”৬ 
 আিমদ আলী ঢেশখ্র বে ঢিশল মনসুর আলী ঢেখ্ ঢপোয় উহকল। ওকালহত্র দহলল দস্তাশবজ 
আর বই পি হনশয়ই ত্ার হদনরাত্ ঢকশটশি। মামলার নহথপি হেক কশরশি ঘন্টার পর ঘন্টা মশক্কলশদর 
হনশয়। রু্হক্তত্শকষর মায়াজাল রচনা কশর অপরািীশক ঢবকসুর খ্ালাস কশরশি। ঢরাজগার কশরশি রসঙচুর। 
স্ত্রীর জনয গিনা, ভাশলা ভাশলা খ্াদয সামগ্রী, সন্তানশদর সুশখ্ থাকার জনয, ভহবর্যশত্র জনয ঢস পহরশ্রম 
কশরশি। সবই কশরশি ইিকাশলর জশনয। পরকাশলর জশনয হকিুই কশর হন। মৃতু্য ভশয় ভীত্ মনসুর 
আলী ঢেখ্ নামাজ পশে পুণয সঞ্চয় করশত্ চায়। ত্াই ঢস ত্ার স্ত্রীর উশেশেয বশলহিল—  
   “আব্বার জায়নামাজটা ঢকাথায়? হনশয় এশসা ঢত্া।” ৭ 
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 ঢমজ ঢিশল আিসানও মৃতু্য হচন্তায় হবশভার। অশনকক্ষণ িশর একটা বইশয়র পাত্া ওোশচ্ছ অথচ 
হকিুশত্ই মন বসশি না ত্ার। ঘুমও আসশি না। আিসাশনর স্ত্রী ভাবশি ত্ার বপ্ামী মারা ঢগশল কীভাশব 
অথষকহে ঢপশয় হনশজশক বপ্াবলম্বী কশর রাখ্শব। বপ্ামীশক ত্াই ঢস বশলই ঢফশলহিল ইহন্সওশরন্স কশরশি 
হকনা। বপ্ামী আিসান হবিশয় িত্বাক িশয় ঢচশয়হিল স্ত্রীর হদশক আর বশলহিল— 
   “আহম মশর ঢগশল তু্হম অশনকগুশলা টাকা পাশব। ইহন্সওশরশন্সর টাকা।”৮ 
 ঢসজ ঢিশল মকবুশলর স্ত্রী হনশজর মৃতু্য হনশয় উহদ্বগ্ন। ঢস মারা ঢগশল ত্ার বপ্ামী হবশয় করশব হকনা 
ঢসটাই ত্ার কাশি মুখ্য িশয় ঢদখ্া হদশয়শি। বপ্ামী মকবুল হবশয় আর করশব না জবাব হদশলও স্ত্রীর 
অহবশ্বাস িয় এবং একটা হবশ্রী কাে ঘটায়। ত্া িল —  
    “হবিানার চাদরটাশক একটাশন গুহটশয় হনশয় একপাশে িুুঁশে হদশলা। বাহলেটাশক ঢফশল হদশলা 
ঢমশঝর ওপর। দূর। কার জশনয ঢগািাশবা এসব। আজ ঢচাখ্ বুজশলই কাল আশরকটাশক এশন এ 
হবিানায় ঢোয়াশব। দূর। দূর।”৯ 
 বপ্ামী মকবুল পাো রসঙশ্ন কশরহিল ঢস মশর ঢগশল স্ত্রী হবশয় করশব হকনা। স্ত্রীও না বশলহিল। হকন্তু 
বপ্ামী মকবুল পুঁহচে বির বয়সী স্ত্রীশক িীর হচশে বুহঝশয়হিল— হবশয় করাটা অনযায় হকিু নয়। ঢবুঁশচ 
থাকার জনয জীবনসগীর রসঙশয়াজন রশয়শি। 
 মনসুশরর বে ঢিশল রসুল আর আিসাশনর বে ঢমশয় ঢপুঁহচ। ঢপুঁহচর ভীর্ণ ভয় কশর র্হদ রসুল 
মারা র্ায়। মানুর্ মারা ঢগশল ঢকাথায় র্ায়? এরকম রসঙশ্নও নাো ঢদয় ঢপুঁহচর মশন। 
 বুশো আিমদ আলী ঢেশখ্র হববাহিত্ কনযা আশমনা ত্ার বপ্ামীশক হচহে হলখ্শি বাবার বাহেশত্ 
বশস ঢর্, ত্াশক হনশয় ঢর্শত্। কারণ— ত্ার বাবার ঢদখ্া হবশ্রী বপ্শনপ্ একটা দুঘষটনা ঘটশত্ পাশর, ত্াই 
ত্ার ভীর্ণ ভয় করশি। 
 ঢিাট ঢিশল োমসু অসুি। হদন হদন ত্ার েরীরটা ক্ষশয় র্াশচ্ছ। শুহকশয় িাহড্ডসার িশয় র্াশচ্ছ 
ঢদিটা। ঢসও একটা বপ্নপ্ ঢদশখ্শি। ত্ার বাবা ঢর্ চারহট মূহত্ষর বণষনা হদশয়হিল ঢত্মহন চারহট মূহত্ষ ত্ারও 
চারপাশে হঘশর িশরহিল। ত্ার বণষনা পায় এভাশব— 
    “আমাশদর ঢিশল এবার আমাশদর কাশি হফশর আসশব। ঢখ্াকন আমাশদর। মাহনক আমাশদর। ... 
মূহত্ষগুশলা একটা লম্বা হফশত্ হদশয় ওর ঢদশির মাপ হনশচ্ছ। িযাুঁ, কবরটা কত্ বে িশব ঢদখ্া নাও।” ১০ 
 বুশো আিমদ আলী ঢেশখ্র মশন আর ঢকান দ্বন্দ্ব-হদ্বিা ঢনই। অঘটন ঢর্ একটা ঘটশত্ চশলশি 
ত্াশত্ হনঃসংেয় ঢস। মৃতু্যর কথা ত্ার পহরবার রসঙায় ভুশলই হগশয়হিল। আজ মৃতু্য এশস ত্ার 
ঢদারশগাোয় দাুঁহেশয়শি। ত্াুঁর মশন দাগ কাশট— 
    “আির্ষ। মানুর্ ঢর্ হচরকাল ঢবুঁশচ থাশকনা। একহদন ত্াশক এ পৃহথবীর মায়া কাহটশয় চশল ঢর্শত্ 
িয়। এত্ বে সত্যটাশক আহম ঢকমন কশর ভুশল হগশয়হিলাম।” ১১ 
 বে ঢিশলর বউ এবং ঢমজ ঢিশলর বউ শ্বশুর মারা ঢগশল ত্াশদর হবর্য় সম্পহে কীভাশব ভাগ 
িশব ত্া হনশয় দুহিন্তা রসঙকাে কশর। বাহের বে ঢিশল হিসাশব বে বউ এর বপ্ামীর ঢবেী ভাগ পাওয়া 
উহচত্— ঢকননা — আশগর হদশন রাজা-বাদোরা মারা ঢগশল ত্ার বে ঢিশল রাজা িশত্া। ঢমজ বউ-এর 
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হচন্তা বুশো মশর ঢগশল সব ভাই হমশল ত্ার বপ্ামীশক েকাশব। অদূর ভহবর্যশত্ ঢিশলহপশলগুশলা হনশয় ঢস 
ঢকাথায় দাুঁোশব? আিসান উষ্মা রসঙকাে কশর এভাশব— 
    “আির্ষ। আহম মশর ঢগশল আমার মৃতু্যটা ত্ার কাশি বে নয়। বে িশলা মারা র্াবার পশর ত্ার 
হদনকাল ঢকমন কশর চলশব ঢসটা। ঢকমন কশর ঢস খ্াশব। পরশব। বাুঁচশব।”১২ 
 ঢসজ ঢিশল মকবুলও অঘটশনর আেঙ্কায় রসঙির গুণশি। ত্াই ঢস ত্ার স্ত্রীশক জাহনশয় ঢদয় ত্ার 
নাশম আলাদা কশর হকিু টাকা বযাশঙ্ক জমা ঢরশখ্শি। হকিু ঢেয়ারও ঢকনা আশি। হনশজর সন্তাশনর রসঙহত্ও 
ঢস খু্ব আোবাদী। ত্াশক ভাশলা মাস্টার ঢরশখ্ বাহেশত্ পোশনার পরামেষ ঢদয়। ঢস ভাশলা ঢকাচ ঢপশল 
ভহবর্যশত্ খু্ব সাইন করশব বশল আোবাদ বযক্ত কশর। মকবুশলর স্ত্রী অবেয ত্ার শ্বশুর ও বাহের ঢিাট 
ঢিশল োমসু মারা র্াশব বশল মত্ামত্ রসঙকাে কশর। 
 বুশো কত্ষা আিমদ আলী ঢেখ্ আবার বপ্নপ্ ঢদখ্শলন। িায়া মূহত্ষ িীশর িীশর সামশন এহগশয় 
এশলা। কী চাই হজশজ্ঞস করশত্ই— 
    “মূহত্ষ বলশলা, আপনার দু’হট ঢিশলর জান কবজ করশত্ এশসহি আহম। ... ঢকান্  দুহট ঢিশলর জান 
ঢনশবা ঢসটা আপনাশকই হেক কশর হদশত্ িশব।”১৩ 
 বুশো কত্ষা এশক এশক সব সন্তাশনর হদশক ত্াকাশলন। রসঙথশম বে ঢিশলর হদশক ত্াকাশলন। ত্ার 
আহজষ ঢস ত্ার বাবাশক খু্বই ভালবাশস। ঢস মশর ঢগশল, ত্ার অশনকগুশলা ঢিশল হপশল। সুত্রাং হবশবচনা 
করার আশবদন করশলা। 
 ঢমজ ঢিশলর হদশক ত্াকাশল ঢদখ্া ঢগল— ঢস ঘামশত্ শুরু কশর হদশয়শি। মুখ্খ্ানা ত্ার হববণষ, 
ফযাকাশে িশয় হগশয়শি। ঢসও ত্ার বাবাশক খু্বই ভালবাশস। বাবার অসুশখ্র সময় সারারাত্ ঢজশগ ত্ার 
ঢসবা কশরহিল বশল জাহনশয় ঢদয়।  
 ঢসজ ঢিশল ভশয় কাুঁদশি। ঢস ত্ার বাবার খু্ব আদশরর সন্তান। ত্ার বাবার দরকাশরর সময় 
ঢসইই টাকা হদশয় সািার্য কশরহিল। ত্ািাো ওর একটা ঢিাট বাো আশি। 
 ঢরাগহিষ্ট ঢিাট ঢিশল কাুঁদশি। ঢস বাহের ঢিাট ঢিশল। সবার ঢেশর্ দুহনয়াশত্ এশসশি। এখ্শনা 
হবশয় োহদও কশর হন। ঢস মশর ঢগশল ত্ার কবশর বাহত্ ঢদওয়ার ঢকউ থাকশব না বশল আহত্ষ জানায়। 
 বুশো আিমদ আলী ঢেশখ্র ঢচাশখ্ অশ্রু-র িারা। আশবশগ ত্াুঁর ঢদি থর থর কশর কাুঁপশি। িো  
ঢসই িায়ামূহত্ষর হদশক ঢচশয় বশল উেশলন—  
     “তু্হম আমার দু’হট ঢিশলশক না ঢমশর ত্াশদর হত্ন হত্নশট বউ আশি আমার ঘশর। ত্াশদর হত্নশট 
বউশক ঢমশর ঢফশলা। বউ মারা ঢগশল বউ পাওয়া র্াশব হকন্তু ঢিশল মারা ঢগশল ওশদর ঢত্া আহম আর 
হফশর পাশবা না।”১৪ 
    বুশো কত্ষার স্ত্রী ঢজািরা খ্াতু্ন হনশজর মৃতু্য কামনা কশরহিশলন। ত্ার বক্তবয হিল— 
    “কাউশক র্হদ মরশত্ িয় ত্ািশল সবার আশগ আমাশক মাশরা, আহম বুশো িশয় ঢগহি। আমার 
রসঙশয়াজন ফুহরশয় ঢগশি। ... আহম ঢবুঁশচ থাকশত্ আমার ঢকান ঢিশলশমশয়র গাশয় িাত্ হদশয়া না। আমার 
বপ্ামীর গাশয় িাত্ হদশয়া না।”১৫ 
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 মৃতু্য ঢচত্না মানুশর্র হচন্তা-ভাবনা ঢক ঢকাথায় হনশয় র্ায়, জীবন রসঙবাশি ত্ার রসঙভাব কত্টা ঢসই 
রসঙশ্ন হচি ঢরশখ্ই সমাপ্ত িশয়শি। 
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ঢরহশ্মত্া নন্দী 

গশবর্ক (হপ এইচ. হড), সংগীত্ভবন, 
রবীন্দ্রসংগীত্হবভাগ, হবশ্বভারত্ী। 

সারসংশক্ষপ 
ঊনহবংে েত্াব্দীর হেক্ষা-সংসৃ্কহত্র নবজাগরশণর ঢকন্দ্রহবনু্দ ঢজাোসাুঁশকা োকুরপহরবাশরর এক-একজন উজ্জ্বল 
ঢজযাহত্ষ্কশদর রসঙহত্ভা হবকাশের ঢক্ষশিও একথা একইভাশব রসঙশর্াজয। শুিুমাি োকুরবাহের রসঙাণপুরুর্ গুরুশদব 
রবীন্দ্রনাথই নন, োকুর পহরবাশরর অনযানয ঢিশলশদর সশগ সশগ ঢমশয়রাও রসঙায় রসঙশত্যশকই হনজ হনজ কমষকৃহত্শত্ব 
হনজ গহরমায় রসঙহত্ভার আকাশে আজও ভাবপ্র িশয় আশিন। ঢপাোক পহরচ্ছদ ঢথশক শুরু কশর ঢলখ্াপো, 
সাহিত্যচচষা ও হচিকলার পাোপাহে সংগীশত্র জগশত্ও ত্াুঁশদর ঢসই খ্যাহত্ লক্ষণীয়। রসঙহত্ভা, ইহন্দরা, সরলা 
রসঙমুখ্শদর মত্ োকুরবাহের উজ্জ্বল নক্ষিশদর সংগীশত্র জগশত্ ঢগৌরবময় কমষকাশির কথা আমাশদর অশনশকরই 
জানা। হকন্তু ঢকান সাগীহত্ক পহরমেশল ত্াুঁরা বে িশয়শিন এবং  কারা ত্াুঁশদর মশিয সংগীশত্র রসঙহত্ বপ্াভাহবক 
আকর্ষণশবাি জাগ্রত্ কশর তু্শলহিশলন এ হবর্য়হট জানবার একটা ঢকৌতূ্িল মশনর মশিয ঢথশকই র্ায়। 
োকুরবাহেশত্ ঢদশবন্দ্রনাশথর আমল ঢথশক ঢর্ সংগীত্চচষার রসঙচলন শুরু িয় ঢসখ্াশন োকুরবাহের পুরগনারাও 
হপহিশয় থাশকনহন। ত্াুঁরাও ঢসই সংগীত্চচষার হবহভন্ন িারায় হনশজশদর হনশয়াহজত্ কশরহিশলন। অন্দরমিশল 
ঢলখ্াপো, সাহিত্যচচষার পাোপাহে গান-রচনা, গানচচষা, অহভনয় করা এক হবহভন্ন র্ন্ত্রবাজনাশত্ও ত্াুঁরা পারদহেষনী 
হিশলন। োকুরবাহের এইসব গরীয়সী রমণীরা ঢকউ জন্মসূশি আবার ঢকউবা বিুরূশপ এ বাহের সশগ রু্ক্ত 
িশয়হিশলন। ত্াুঁরা কীভাশব ঢসই সগীত্চচষার হবহভন্ন িারায় হনশজশদর হনশয়াহজত্ কশরহিশলন, ঢসই আশলাচনায় 
রসঙবন্ধহটর উপজীবয হবর্য়।  

সূচক েব্দ 
ঢজাোসাুঁশকা োকুরবাহে, পুরনারী, সংগীত্, রচনা, চচষা, অহভনয়, সংশর্াজন  

 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৩ য়  ব র্ষ ,  ১ ম  সং খ্যা ।  ১ ৫ ই  আ র্া ঢ়  ১ ৪ ২ ৪ ,  ৩ ০ ঢে  জু ন  ২ ০ ১ ৭ । পৃ ষ্ঠা  133 
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ঢরহশ্মত্া নন্দী 
োকুরবাহের কলযাণীরা ত্রেেব ঢথশক ঢবশে উশেশিন একহট সুন্দর ও মশনারম সাংগীহত্ক পহরমিশলর 
বাত্াবরশণ। শুিুমাি মিহর্ষ ও ত্াুঁর পুিরাই ঢর্ সাংসৃ্কহত্ক পহরমিল গশে তু্শলহিশলন ত্া নয়, এই 
সাংগীহত্ক পহরশবেহট গশে উশেহিল ত্াুঁশদর মাশয়শদর ও পহরবাশরর অনযানয পুরগনাশদর সংগীত্চচষা, 
সংগীত্হেক্ষা, সংগীত্রচনা, সংগীশত্র আসর, অহভনয়, র্ন্ত্রবাজনা রসঙভৃহত্শক ঢকন্দ্র কশরও। োকুরবাহেশত্ 
সংগীত্চচষা রসঙীহত্ ঢদখ্া র্ায় নীপময়ী, জ্ঞানদানহন্দনী, বপ্ণষকুমারী, ঢসৌদাহমনী, ের কুমারী, বণষকুমারী, 
কাদম্বরী, সুেীলা, মৃণাহলনী ও অনযনযশদর মশিয। মিহর্ষ পুি ঢিশমন্দ্রনাথ োকুশরর স্ত্রী নীপময়ী ঢদবী মিহর্ষ 
পহরবাশর বিূ িশয় আশসন মাি বাশরা বির বয়শস। মিহর্ষ-পুি ঢিশমন্দ্রনাথ পহরবাশর ঢমশয়শদর 
হেক্ষারসঙচাশর উ সািী হিশলন। শুিু ঢলখ্াপোই নয় সংগীত্ চচষাশত্ও হত্হন ত্াুঁশদর উদু্বদ্ধ করশত্ন। ত্াই 
ত্াুঁর রসঙশচষ্টাশত্ই পেী নীপময়ী ঢদবী ঢপশয়হিশলন ওস্তাশদর কাশি গানহেক্ষা করবার সুশর্াগ। 
পরবত্ষীকাশল ঢসই উ সাশি উ সাহিত্ িশয় বাহের অগ্রজরাও গানবাজনার রসঙহত্ আকৃষ্ট িন। মিহর্ষকনযা 
বপ্ণষকুমারী ঢদবীর একহট উহক্ত ঢথশক ত্া সিশজই ঢবাঝা র্ায়— “এক্ষশণ ঢসজদাদা ত্াুঁিার পেীশক 
ওস্তাশদর হনকট গানহেক্ষা হদশত্ লাহগশলন। বাহের ঢিাট ঢিাট ঢিশলশমশয়রা গানবাজনা ঢলখ্াপো 
সবরকশম ঢবে ভাশলা কহরয়া হেক্ষা পাইশত্ লাহগল।”১  
    নীপময়ী ঢদবী গান হেখ্শত্ন োকুরবাহের সংগীত্হেক্ষক ও আহদ ব্রাহ্মসমাশজর হবখ্যাত্ গায়ক হবষু্ণ 
চক্রবত্ষীর কাশি। গানচচষা িাোও হত্হন ঢসকাশলর সুরসঙহসদ্ধ ঢবণীমািববাবুর কাশি হেশখ্হিশলন বাুঁয়া-
ত্বলা ও করত্াল বাজাশত্। এিাোও হত্হন অহভনয় কশরশিন বশলও জানা র্ায়। খ্শগন্দ্রনাথ 
চশটাপািযাশয়র মশত্ হত্হন ‘মানময়ী’ গীহত্নাশটযর রসঙথম অহভনয় কশরন। ‘মানময়ী’ গীহত্নাশটযর রসঙথম 
অহভনয় িয় ১৮৭৬ সাশল। খ্শগন্দ্রনাথ ত্াুঁর রবীন্দ্রকথায় হলশখ্শিন—“এই গীহত্নাশটয কহবর ঢসজদাদা 
ইশন্দ্রর ভূহমকা এবং ত্ পেী নীপময়ী ঢদবী েচীর ভূহমকায় অবত্ীণষ িইয়াহিশলন। ইিাই বাহের 
ঢমশয়শদর লইয়া রসঙথম অহভনয়।”২ হকন্তু এসব হকিুই ত্াুঁর ঢনপশথয রশয় হগশয়হিল। জানা র্ায় ঢর্, 
ঢিশমন্দ্রনাশথর মৃতু্যর পর হত্হন এসব হকিু ঢথশক পুশরাপুহর সশর হগশয়হিশলন। হকন্তু ত্াুঁর হেক্ষার ফল 
সঞ্চাহরত্ িশয়হিল পরবত্ষীকাশল ত্াুঁর ঢমশয়শদর অসািারন গুণাবলীর মশিয।৩ 

    মিহর্ষ কনযা বপ্ণষকুমারী ঢদবী োকুরবাহের আশরা একহট বপ্শণষাজ্জ্বল রসঙহত্ভা। ত্াুঁর জশন্মর পূবষকাল 
ঢথশকই োকুরবাহের মশিয সগীত্ানুেীলশনর আশয়াজন হিল হবপুল ও ত্রবহচিযপূণষ। এই হবশের্ সগীত্চচষার 
পহরমিশল বপ্াভাহবকভাশবই হত্হন উেীপ্ত িশয় উশেহিশলন রসঙহত্ভাির সুরকার গীহত্কার রূশপ। অন্তঃপুশরর 
সংগীত্ানুরাগ সম্পশকষ বপ্ণষকুমারী বশলশিন ঢর্, ত্াুঁর জশন্মর পূবষবত্ষীকাশল রসঙত্যি সকাশল জবনক 
বহিরাগত্ ত্রবষ্ণবী অন্তঃপুশর এশস কথকত্া পুরাণপাে এবং কীত্ষন পহরশবেন করশত্ন।৪ 
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    বালযকাল ঢথশকই ত্াুঁর মশন সংগীশত্র রসঙভাব গভীরভাশব পশেহিল । সংগীশত্র রসঙহত্ ত্াুঁর 
আকর্ষণশবাশির পহরচয় হদশয়শিন ঢর্াশগন্দ্রনাথ গুপ্ত মিােয়। “সংগীশত্র রসঙহত্ অনুরাগ হিল ত্াুঁিার 
সকশলর ঢচশয় ঢবেী, ঢকি বাুঁেী বাজাইশত্শি শুহনশল হত্হন ত্ন্ময় িইয়া পহেশত্ন—ত্খ্ন ত্াুঁিার রসঙাশণ 
আপনা িশত্ই কল্পনার হবহচি সুন্দর িহব ফুহটয়া উহেত্, আপনা িইশত্ই গাশনর সুর কে িইশত্ বাহির 
িইয়া আহসত্। কািারও হেক্ষা এবং উপশদে বযহত্শরশকই হত্হন গাহিশত্ পাহরশত্ন এবং নব-রসঙচহলত্ 
িারশমাহনয়াম বাজাইশত্ও হেহখ্য়াহিশলন। একহদন হত্হন আপনার মশন সমূ্পণষ অত্হকষত্ভাশব গান 
গাহিশত্শিন, এমন সময় িো  ঢসখ্াশন ঢজযাহত্হরন্দ্রনাথ োকুর আহসয়া উপহিত্ িইশলন এবং সন্তুষ্ট িইয়া 
বহলশলন—বপ্ণষ তু্হম এমন সুন্দর গান গাইশত্ পার ত্াত্ জানত্াম না।”৫ এইভাশব বপ্ণষকুমারী 
ঢজযাহত্হরন্দ্রনাশথর সিায়ত্ায় িীশর িীশর সংগীশত্র জগশত্ আত্মরসঙকাে করশত্ থাশকন। ত্াুঁর বপ্ামী 
জানকীনাথ ঢঘার্াশলর হবলাত্ গমশনর পর হত্হন ঢজাোসাুঁশকাশত্ চশল আশসন এবং ঢজযাহত্হরন্দ্রনাশথর 
সশগ সাহিত্য ত্থা সংগীত্চচষায় ‘একজন ঢর্াগয সগীরূশপ’৬ পহরগহণত্ িশত্ থাশকন।  
    বপ্ণষকুমারী ত্াুঁর বপ্ামীর হবলাত্ গমশনর পর সপহরবাশর ঢজাোসাুঁশকার বাহের বাইশরর ঢত্ত্লার 
অশিষকটায় থাকশত্ন। কনযা সরলা ঢদবী ত্াুঁর িৃহত্কথায় বশলশিন—“একটা হপয়াশনা বাজনা বাইশরর 
ঢত্ত্লায় মাশয়রই বসবার ঘশর থাকত্।”৭ পরবত্ষীকাশল সরলা ঢদবীও ত্াুঁর মাশয়র বযবহৃত্ এই 
হপয়াশনাশত্ সংগীত্ানুেীলন আরভ কশরন। এ রসঙসশগ হত্হন বশলশিন—“শুিু আমাশক ঢেখ্াশনার জশনয 
একজন হপয়াশনা হেক্ষহয়িী ঢমম িপ্তায় দুহদন কশর হনরু্ক্ত িশলন। মাশয়র ঘশর হগশয় হেখ্তু্ম। ঢমম 
র্ত্ক্ষণই ঢেখ্াশত্ন ঢবে লাগত্, হকন্তু মা একটা কহেন হনয়ম করশলন ঢর্, ঢেখ্ান হজহনসটা ঢরাজ এক 
ঘণ্টা কশর ত্াুঁশক ঘশর বশস রসঙযাকহটস করশত্ িশব-”৮ 
    বপ্ণষকুমারী ঢদবী হপয়াশনা বাজনা িাোও ঢসত্ারও বাজাশত্ন এবং ঢসত্ার হেক্ষা করশত্ন ত্াুঁর 
রামবাগানি বাহেশত্। ত্াুঁর সংগীত্রসঙীহত্র কথা পহরসু্ফট িশয়শি বশলন্দ্রনাথ োকুশরর জননী রসঙফুেময়ী 
ঢদবীর বক্তশবযও। হত্হন বশলশিন—“ঢজযাহত্হরন্দ্রনাশথর গাশন ঢঝাুঁক খু্ব হিল ও গান বে পিন্দ কহরশত্ন, 
একহদন আমার গান শুহনবার খু্ব ইচ্ছা িইল। বপ্ণষকুমারী - ত্াুঁর এসব হবর্শয় খু্ব উ সাি হিল, হত্হন 
আমাশক সশগ কহরয়া ত্াুঁর কাশি লইয়া ঢগশলন।”৯ 
    বপ্ণষকুমারী ঢদবী গান রচনাশত্ও হিশলন হসদ্ধিস্ত। সংগীত্ সম্পহকষত্ ঢবে কশয়কহট বইও হত্হন রচনা 
কশরহিশলন। র্থা ‘জাত্ীয় সংগীত্’, ‘িমষসংগীত্’, ‘ঢরসঙম-পাহরজাত্’, ‘কহবত্া ও গান’, ‘সংগীত্েত্ক’ 
ইত্যাহদ। হত্হন ঢজযাহত্হরন্দ্রনাশথর সশগ একজন ঢর্াগয সগীরূশপ গানরচনা করশত্ শুরু কশরন। এরসঙসশগ 
ঢজযাহত্হরন্দ্রনাশথর একহট মন্তবয অত্যন্ত ত্া পর্ষপূণষ। “এইসমশয় আহম হপয়াশনা বাজাইয়া নানাহবি সুর 
রচনা কহরত্াম। ... সুশরর অনুরূপ গান ত্রত্হর িইত্ বপ্ণষকুমারীও অশনক সময় আমার রহচত্ সুশর গান 
রসঙস্তুত্ কহরশত্ন। সাহিত্য ও সংগীত্চচষায় আমাশদর ঢত্ত্লা মিশলর আবিাওয়া ত্খ্ন হদবারাি সমভাশব 
পূণষ িইয়া থাহকত্।”১০ 
    বপ্ণষকুমারী ঢর্ শুিু গান রচনা কশরহিশলন ত্া নয়। গান, উপনযাস ইত্যাহদ রচনার পাোপাহে রচনা 
কশরহিশলন ‘বসন্ত উ সব’ নাশম একহট গীহত্নাহটকাও। রবীন্দ্রনাশথর ‘বাল্মীহকরসঙহত্ভা’, ঢজযাহত্হরন্দ্রনাশথর 
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‘মানময়ী’ রচনার আশগও রহচত্ িশয়হিল এই গীহত্নাহটকাহট। এহদক ঢথশক বাংলার অশপরািমষী 
গীহত্নাহটকা ঢলখ্ার ঢক্ষশি হত্হন িশলন পহথকৃ । 
    োকুরবাহের সংগীত্চচষা িারায় মিহর্ষ কনযা ঢসৌদাহমনীর নামও উশেখ্শর্াগয। মিহর্ষ কনযা ঢসৌদাহমনী 
ঢদবীর গান চচষার ঢত্মন ঢকাশনা কথা না পাওয়া ঢগশলও হত্হনও ঢর্ সংগীত্চচষা করশত্ন ত্ার রসঙমাণ 
ঢমশল ত্াুঁর হকিু ব্রহ্মসংগীত্ রচনায়। এরকম দু-একহট গান িল—‘ঢত্ামাশর পূহজব অহকঞ্চন’, ‘রসঙভু, 
পূহজব ঢত্ামাশর আহজ।’ 
    অনযহদশক োকুরবাহের সংসৃ্কহত্চচষার একহট অগ হিল অহভনয়। এখ্াশন নাটকশরসঙমী মানুশর্র অভাব 
হিল না। হবহভন্ন সমশয় হবহভন্ন উ সব অনুষ্ঠাশন গীহত্নাটয, ঢিুঁয়ালীনাটয, ঢকৌতু্কনাটয, ইত্যাহদ অহভনয় 
িত্ এবং ঢস সব িশল পহরবাশরর হবহভন্ন রমণীরাও অংেগ্রিণ করশত্ন। অহজত্কুমার ঢঘার্ মিােয় 
বশলশিন—“ঢজাোসাুঁশকা নাটযোলার পশর োকুরবাহেশত্ ঢর্সব অহভনয় িত্ ঢস সব িশলই স্ত্রী ভূহমকায় 
োকুর পহরবাশরর হবহভন্ন মহিলা অবত্ীণষ িশত্ন। এ হবর্শয়ও োকুর পহরবাশরর ঢলাশকরা ত্াুঁশদর 
রসঙথাহবশরািী রসঙগহত্েীল মশনাভাশবর পহরচয় হদশয়হিশলন। বপ্ামী-স্ত্রীর ভূহমকায় ঢদবর ও ঢবৌহদ এরকম 
সম্পকষ িাপন অহভনশয়র ঢক্ষশিও অকল্পনীয় হিল। এই রসঙথা ভাঙার অহভর্াশন অগ্রণী হিশলন 
সশত্যন্দ্রনাথ, ঢজযাহত্হরন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানহন্দনী ঢদবী।”১১ 
    োকুরবাহের এই অহভনশয় ঢমশয়শদর উ সািদািী হিশলন—জ্ঞানদানহন্দনী ঢদবী। ত্াুঁর কনযা ইহন্দরা 
ঢদবীর িৃহত্কথা ঢথশক জানা র্ায় ঢর্, ত্াুঁর মা আত্মীয়-বপ্জন হনশয় ঘশরায়া অহভনয় করাশত্ খু্ব 
ভাশলাবাসশত্ন। ঢসজনয অশনক সময় ত্াুঁর কত্ মান অহভমান ভাঙাশত্ িত্।১২ 
    জ্ঞানদানহন্দনী ঢদবী ঢর্ শুিু অহভনয় করাশত্ন ত্া নয়, ত্াুঁর ডাক পেত্ নাটশকর মিলা ঢদবার 
জনযও। ঢজাোসাুঁশকা হথশয়টার উশে র্াওয়ার পর ঢসখ্াশনর উশোশনর ঘশরায়া অহভনয় বন্ধ িশয় র্ায়। 
ঢসই সময় ‘রাজা ও রাণী’ নাটকহট রচনা িশলও জ্ঞানদানহন্দনীর বাহেশত্ বশসহিল ঢসই নাটশকর মিলা। 
এই নাটশক হত্হন নাহয়কা ‘সুহমিা’র ভূহমকায় অসািারণ অহভনয় কশরহিশলন। এই অহভনয় সম্পশকষ 
ইহন্দরা ঢদবী বশলশিন—“মা খু্ব ভাশলা অহভনয় কশরহিশলন শুনশত্ পাই।”১৩ 
    জ্ঞানদানহন্দনী ঢদবীর অহভনয় ঢর্ শুিুমাি োকুরবাহের ঢমশয়শদরশকই উদু্বদ্ধ কশরহিল ত্া নয়, 
োকুরবাহের বাইশর কলকাত্ার পাবহলক ঢস্টশজর কশয়কজন অহভশনত্া-অহভশনিীশদর মশনও একটা 
ঢরখ্াপাত্ কশরহিল। অবনীন্দ্রনাথ োকুর এই দারুণ বযাপারহটর রসঙত্যক্ষদেষী হিশলন। ‘ঘশরায়া’ঢত্ এই 
রসঙসশগ জাহনশয়শিন—“পাবহলক ঢস্টশজ ‘রাজা ও রাণী’ অহভনয় ঢদখ্ার হনমন্ত্রণ ঢপশয় ত্াুঁরা হগশয়হিশলন 
ঢসখ্াশন। হগশয় এশকবাশর ত্াজ্জব বশন ঢগশলন। রাণী সুহমিা ঢস্টশজ এল। এশকবাশর ঢমশজা জযাোইমা। 
গলার সুর, অহভনয়, সাজসজ্জা, িরণিারণ হুবহু ঢমশজা জযাোইমাশক নকল কশরশি।”১৪ 
    সশত্যন্দ্রপেী জ্ঞানদানহন্দনী ঢদবী নাটযাহভনশয় অত্যন্ত উ সািী হিশলন। সশত্যন্দ্র পহরবারহট 
পািাত্যভাবাপন্ন িওয়ায় ত্াুঁরা ঢজাোসাুঁশকা বাহেশত্ না ঢথশক পরবত্ষীকাশল বাহেভাো কশর আলাদা 
থাকশত্ন। ঢসখ্াশনও মিা আেম্বশর নানা অহভনয় অনুহষ্ঠত্ িত্। ‘বাল্মীহক-রসঙহত্ভা’র মিো হিল ত্াুঁর ঢসই 
হবহজষত্লার বাহেশত্। ঢসই মিোর দাহয়ত্বভার হনশত্ন জ্ঞানদানহন্দনী ঢদবী বপ্য়ং।  
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    শুিু জ্ঞানদানহন্দনীই নন োকুরবাহের আশরা অনযানয ঢমশয়রাও হবহভন্ন সমশয় হবহভন্ন অহভনয় 
কশরশিন। এুঁশদর মশিয রবীন্দ্রনাশথর হদহদরা অথষা  ের কুমারী ঢদবী, বপ্ণষকুমারী ঢদবী, বণষকুমারী ঢদবী, 
ঢজযাহত্হরন্দ্রপেী কাদম্বরী ঢদবী, কহবপেী মৃণাহলনী ঢদবী, হদনু োকুশরর মাত্া সুেীলা ঢদবী রসঙমুখ্শদর নাম 
োকুরবাহের অহভনয় জগশত্ হবশের্ভাশব উশেখ্শর্াগয। 
    ঢজযাহত্হরন্দ্রনাশথর ‘এমন কমষ আর করব না’, একহট বহু অহভনীত্ জনহরসঙয় রসঙিসন। এই নাটশক 
‘ঢিমাহগনী’র ভূহমকায় ের কুমারী এবং ‘হপসহন’র ভূহমকায় বণষকুমারী ঢদবী অহভনয় কশরহিশলন। 
নাটকহটর নাম পশর বদশল িয় ‘অলীকবাবু’। এই অহভনশয়র সুন্দর বণষনা হদশয়শিন ইহন্দরা ঢদবী।  
    “কী বপ্াভাহবক অহভনয় করশত্ন বণষ হপহসমা। এখ্শনা মশন পশে; রসঙথম দৃশেয হত্হন দাসীশদর মশত্া 
মাহটশত্ বশস িাুঁটু তু্শল িাশত্র উপর মাথা ঢরশখ্ সকালশবলা বশস আশিন আর বাইশর ঢথশক গদাির 
দরজা ঢেলশত্ই মাথা তু্শল বশল উেশলন, ‘দরজা ঢেশল ঢক ও? ওমা, গদাির বাবু ঢর্। বশো মানুশর্র 
ঢমাসাশিব, দেটা বাজশত্-না-বাজশত্ই ঘুম ভাঙল?১৫    ঢরামযাহন্টক নাহয়কা ঢিমাহগনীর ভূহমকায় 
ের কুমারী বহঙ্কমচশন্দ্রর আশয়সার অনুকরশণ অহত্নাটকীয় ভহগশত্ একহট বুঁহট িাশত্ ক’ঢর “এই বন্দীই 
আমার রসঙাশণশ্বর”১৬ বলশত্ন—ঢসই অহভনয়ও দেষকশদর রসঙবল ঢকৌতু্ক উশিগ করত্। োকুরবাহের 
নারীরা বপ্ত্ন্ত্রভাশব অহভনশয়র আশয়াজন করশত্ন। ের কুমারীর কনযা সুরসঙভা ঢদবীর সশগ সুকুমার 
িালদাশরর হববাি উপলশক্ষয োকুরবাহেশত্ ‘হববাি উ সব’ নাশম একহট গীহত্নাহটকা অহভনীত্ িয়।  
    হদ্বশজন্দ্রপুি হদ্বশপন্দ্রনাথ োকুশরর রসঙথমা স্ত্রী ও হদনু োকুশরর মাত্া সুেীলা ঢদবী গাশন ও অহভনশয় 
ঢবে দক্ষ হিশলন। হত্হন এই গীহত্নাহটকাশত্ নায়শকর চহরশি অহভনয় কশরহিশলন এবং নাহয়কার 
উশেশেয ঢমাহিত্ িশয় হগশয়হিশলন –“ওই জানালার পাশে বশস আশি করত্শল রাহখ্ মাথা।’ বপ্ণষকুমারী 
কনযা সরলা ঢদবী সখ্া ঢসশজ ত্াুঁর ঢমািভশগর উশেশেয ঢগশয়হিশলন—‘তু্হম আি ঢকান পাো...’। 
    োকুরবাহের আর এক অসামানযা নারী কাদম্বরীর মশিযও সংগীত্রসঙীহত্র পহরচয় পাওয়া র্ায়। হত্হন 
হিশলন সুঅহভশনিী এবং সুগাহয়কা। মাি নয় বির বয়শস োকুরবাহেশত্ ঢজযাহত্হরন্দ্রনাশথর পেীরূশপ 
ত্াুঁর আগমন। োকুরবাহের অন্দরমিশলর র্া হকিু দান, ত্াুঁর সবহকিুর সশগ জহেশয় আশিন কাদম্বরী 
ঢদবী। োকুরবাহেশত্ আগমশনর হকিুহদশনর মশিযই রসঙায় অহেহক্ষত্ এই বাহলকাবিূ োকুরবাহের মশত্া 
হবখ্যাত্ সাহিত্যসভার ঢকশন্দ্র হনশজশক রসঙহত্ষ্ঠা করশত্ ঢপশরহিশলন। অপশরর রসঙাশণ ঢরসঙরণার রসঙদীপহটশক 
উজ্জীহবত্ কশর ঢত্ালাই হিল ত্াুঁর জীবশনর ব্রত্। ের কুমারীর ভার্ায় হত্হন হিশলন ‘ফুশলর ঢত্াোর 
বাুঁিন’১৭। কাদম্বরী ঢজাোসাুঁশকার হত্নত্লার িাুঁশদর উপর গশে তু্শলহিশলন ‘নন্দনকানন’। ঢসই 
নন্দনকানশন রসঙহত্হদন সন্ধযাশবলার আসর বসত্। ঢসই আসশরর রসঙিান আকর্ষণ হিল গান, অহভনয়, 
সাহিত্যচচষা। আসশর ঢর্াগ হদশত্ন ঢজযাহত্হরন্দ্রনাথ, হত্হন ঢসখ্াশন ঢবিালা বাজাশত্ন, সশগ রবীন্দ্রনাথও 
থাকশত্ন। হত্হন চো সুশর গান িরশত্ন। সাহিত্যপাশের আসরও বসত্ হনয়হমত্।  হচিা ঢদব 
জাহনশয়শিন—“আসশর ঢর্াগ হদশত্ন বাহের অশনশক। বাইশর ঢথশক আসশত্ন—অক্ষয় ঢচৌিুরী ও ত্াুঁর স্ত্রী 
ের কুমারী ‘লাশিাহরণী’, জানকীনাথও থাকশত্ন ঢসখ্াশন, আর মাশঝ মাশঝ আসশত্ন হবিারীলাল 
চক্রবত্ষী, ঢজযাহত্হরন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও বপ্ণষকুমারী হিশলন এ সভার িায়ী সভয।”১৮  
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    সু-অহভশনিী হিশসশব কাদম্বরী রসঙথম পদাপষণ কশরহিশলন বপ্ণষকুমারী ঢদবী হলহখ্ত্ ‘বসন্তউ সব’ 
নাটশক নাহয়কা ‘লীলা’র ভূহমকায়। ‘লীলা’র ভূহমকায় হত্হন একহট গান ঢগশয়হিশলন। ইহন্দরা ঢদবী 
বশলশিন- ‘বপ্ণ চন্দ্র েূনয ত্ারা েূণয ঢমঘান্ধ হনেীথ ঢচশয়/ দূরশভদয অন্ধকাশর হৃদয় রশয়শি ঢিশয়।’... 
োলা বাশগশ্রী রাহগনীশত্ এই ঢোকসংগীত্ নতু্নকাহকমা বশস গাইশত্ন।”১৯ অনযহদশক ঢজযাহত্হরন্দ্রনাশথর 
‘মানময়ী’ গীহত্নাশটযর অহভনশয় হত্হন উবষেীর ভূহমকায় অবত্ীণষ িন।  
    সংগীশত্ও কাদম্বরী পারদেষী হিশলন। হত্হন হিশলন হবখ্যাত্ সংগীত্জ্ঞ জগশমািন গশগাপািযাশয়র 
ঢপৌিী। ত্াই বপ্াভাহবকভাশবই গান হিল ত্াুঁর রশক্ত। ঢজাোসাুঁশকার বাহেশত্ ত্াুঁর আগমশনর সশগ সশগ 
এশসহিল হপয়াশনা এবং ঢসই হপয়াশনাশত্ শুরু িয় ঢজযাহত্হরন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাশথরও অনুেীলন। ত্াুঁর 
নন্দনকানশনর সান্ধয-সভাশত্ও বসত্ গাশনর আসর। গান, অহভনয়, সাহিত্য হনশয় কাদম্বরী োকুরবাহের 
সবাইশক এশকবাশর মাহত্শয় ঢরশখ্হিশলন।  
    োকুরবাহের নারীশদর সাংসৃ্কহত্ক চচষায় কহবপেী মৃনাহলনীও হপহিশয় থাশকনহন। হত্হনও খু্ব ভাশলা 
অহভনয় করশত্ন। সশত্যন্দ্রনাশথর পাকষ-িীশটর বাহেশত্ অহভনীত্ রবীন্দ্রনাশথর ‘রাজা ও রাণী’, নাটশক 
মৃনাহলনী ‘নারায়ণী’র ভূহমকায় অহভনয় কশরহিশলন এবং এই অহভনয় র্শথষ্ট রসঙেংহসত্ িশয়হিল। 
মৃণাহলনী সগীত্চচষাও করশত্ন। কহব চার সন্তাশনর মাত্া পেী মৃণাহলনীশক সংগীত্চচষা করশত্ উ সাি 
হদশয় হচহেশত্ হলশখ্শিন—“তু্হমও ঢত্ামার পুিকনযাশদর সশগ সশগ একি বশস সা ঢর গা মা সািশত্ 
আরভ কশর দাও না—ত্ারপশর বর্ষারহদশন আহম র্খ্ন হফশর র্াব ত্খ্ন বপ্ামী স্ত্রীশত্ দুজশন হমশল বাদলায় 
খু্ব সগীত্চচষা করা র্াশব। ...”২০ মৃণাহলনী ঢদবী সগীত্চচষার পাোপাহে হপয়াশনা হেক্ষাও কশরহিশলন। 
োকুরবাহের সীমহন্তনীশদর মশিয সাহিত্যচচষা, সগীত্চচষা, অহভনয় রসঙভৃহত্ ঢর্ নান্দহনক কলাকৃ গুহল 
সমসামহয়ককাশল ঢর্ ত্রবহেষ্টয রসঙকাে পায় মৃনাহলনীও ঢসইগুহলশক র্শথষ্ট ত্রনপূশনযর সশগ আয়ে করশত্ 
ঢপশরহিশলন এবং হত্হন এ হবর্শয় সফল ও সাথষক িশয়হিশলন।  
    োকুরবাহের আরও একজন মিীয়সীর মশিযও সগীত্মনস্কত্া রসঙকাে পায়। হত্হন িশলন গুশনন্দ্রনাশথর 
পেী ও গগশনন্দ্রনাথ, সমশরন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাশথর মাত্া – ঢসৌদাহমনী ঢদবী। মাি আট বির বয়শস 
ঢসৌদাহমনীর বাহলকা বিূরূশপ ঢজাোসাুঁশকা োকুরবাহেশত্ আগমন। ঢসৌদাহমনী ভাশলা গান গাইশত্ন, 
দুপুরশবলায় খ্াওয়াদাওয়ার পর হত্হন িারশমাহনয়াম বাহজশয় ব্রহ্মসংগীত্ গাইশত্ন। সশগ রামায়ন-
মিাভারত্ বা গশল্পর বইও হত্হন পেশত্ন। হচিা ঢদব বশলশিন ঢর্, সাহিত্য বা হেল্পচচষার অনয নহজর না 
থাকশলও নানারকশমর গুশণর অহিকাহরনী হিশলন ঢসৌদাহমনী। মশন িয় ত্াুঁর মশিয অল্পহবস্তর হিল, নািশল 
কারও মশিয গুশনর সামানয সু্ফহলগ ঢদখ্শলই হত্হন ত্াুঁশক হচনশত্ন কী কশর? গগশনন্দ্রনাশথর ঢিাশটাশমশয় 
িাহসর গান শুশন হত্হন ত্াুঁশক গান ঢেখ্াবার বযবিা কশরন।২১ 
    সংগীশত্র ঢক্ষশিও ঢসৌদাহমনীর সমদাহয়ত্ব হিল। এরসঙসশগ আশরা জানা র্ায়—“ঢসৌদাহমনীর কাশি 
বাইহজরাও আসত্। আসন ঢপশত্ বশস গান ঢোনাত্। গিরজান আসত্, মালকাজান আসত্, শ্রীজান 
আসত্। আর নান্নীবাইশয়র ঢত্া গলায় গান ঢলশগই থাকত্। নাত্হনর দল উুঁহক হদশত্ আরভ করশলই 
ইোরা করশত্ িত্ না, নান্নী ত্ার মিুর কশে হভত্রবােীর দহক্ষশনর বারান্দা মাহত্শয় তু্লত্। ঢগশিন্দ্রর 
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[গগশনন্দ্রনাশথর ঢজযষ্ঠ পুি] হবশয়শত্ ঢর্সব বাইহজ গান ঢগশয়হিল, রসঙথশম ঢসৌদাহমনীশক গান শুহনশয় 
পিন্দ িবার পশর ত্শব গগন ত্াুঁশদর হনরু্ক্ত কশরহিশলন।”২২   
    সংগীত্মনস্কত্া ও সংগীত্চচষায় গুশণন্দ্রনাথ ও ঢসৌদাহমনী কনযা সুনয়নী ঢদবীর নামও উশেখ্শর্াগয। 
রসঙথাগত্ভাশব হত্হন সংগীত্ হেক্ষা না করশলও কাশজর ফাুঁশক ফাুঁশক হপয়াশনার সুর তু্লশত্ন। বাহের 
ঢমশয়শদর হদশয় নাটশকর অহভনয় করাশত্ন।  
    রসঙহত্মা ঢদবী ‘িৃহত্হচি’ গ্রশন্থ হলশখ্শিন “...রসঙকাি পহরবাশরর মশিয জন্ম হনশয়হিশলন আমার মাহসমা 
সুনয়নী ঢদবী। সনাত্নী রসঙথা অনুসাশরই ত্াুঁশক চলশত্ িত্, সংসাশর ঢর্মন সব সািারণ গৃহিনীরা 
গৃহিনীপনা কশর থাশকন। ...বৃি  রসঙাসাশদর এক ঢকাশণর একহট ঘশর মাহসমা ত্াুঁর আশটষর ঢসৌি রচনা 
কশরহিশলন। ত্াুঁর ঘশরর সামশন হিল একহট োকা বারান্দা, ঢসই বারান্দায় আমরা ঢিশলশমশয়রা হমশল 
িুশটািুহট ঢখ্লা কত্ কশরহি, হকন্তু মাহসর মনশকও আমাশদর দুরন্তপনা হদশয় হবহক্ষপ্ত করশত্ পাহরহন। 
মাহসমার দরজা সমানভাশবই বন্ধ থাকত্। মাশঝ মাশঝ আমরা শুনশত্ ঢপত্াম ঢসত্াশরর ঝংকার। 
ঢলাকারণয বাহে ঢথশক হনশজশক সহরশয় হনশয় আপন জগশত্র মশিয সংগীত্ সািনায় মগ্ন থাকশত্ন 
হত্হন।... মাহসর দরজার কাশি আমরা ঘুশর ঢবোতু্ম আর র্ত্ পাহর ঢচুঁচাশমহচ করশত্ িােতু্ম না। 
অহত্হরক্ত বযাঘাত্ িশল দরজা খু্শল হমহস্ট সুশর বলশত্ন, ‘এখ্ন র্া ঢত্ারা, ঢগালমাল কহরস ঢন, সন্ধযা 
িশল ঢত্াশদর গান ঢোনাব।’... সশন্ধযর সময় হত্হন রসঙসািন ঢসশর হদহদমার বসবার ঘর উপশরর িশল 
ঢর্শত্ন। িারশমাহনয়াম বাহজশয় গান িরশত্ন, আমাশদর ঢিাশটা ঢিাশটা ভাইশবানশদর অহভনয় ঢেখ্াশত্ন, 
ঢসই সশগ গান চলত্। মাহস হনশজর কল্পনারাশজযর ঢখ্ারাক আপহনই সংগ্রি কশর হনশত্ন। ত্াুঁর হেল্প 
হেক্ষা ঢসই জনযই অহত্ বপ্াভাহবক রসঙণালীশত্ অগ্রসর িশয়হিল।”২৩ 
    অহভনয় করাশত্ও ত্াুঁর উ সাি হিল। সুরহভ ভটাচার্ষ িৃহত্কথায় হলশখ্শিন—“একহদন ন’হদহদমা হেক 
করশলন ঢস বাহের ঢিশল ঢবৌশদর হদশয় হদ্বশজন্দ্রলাল রাশয়র ‘হবরি’ বইহট অহভনয় করাশবন। আমাশদর 
বাহে ঢথশক বাবা-মা ঢগশলন, কাকামহণ-কাকীমা ঢগশলন। ন’হদহদমার চার ঢিশল চার ঢবৌ, এমনকী অভয় 
হপশসমোয় [অভয়পদ রায়] আর দাসুহপহসও [রসঙভাত্ী রায়] ঢর্াগ হদশলন এই দশল। অহভনয় খু্ব ভাল 
িওয়াশত্ ন’হদহদমা হেক করশলন ঢর্, ত্াুঁর রহবকাকামোয়শক হনশয় আসশবন। ঢজাোসাুঁশকায় খ্বর হনশয় 
জানশলন ঢর্ হবহচিা িশল বর্ষামগল িশব—ত্াই রহবকাকা কলকাত্ায় আশিন [অথষা  এহট ১৯২১ সাশলর 
আগস্ট মাশসর ঘটনা]। ন’হদহদমা হনশজ হগশয় ত্াুঁর কাকামোইশক হনশয় এশলন। আমার মাশয়র অহভনয় 
ত্াুঁর খু্ব ভাশলা ঢলশগহিল।”২৪ 
    োকুরবাহের অগনাশদর সগীত্চচষা রসঙসশগ হদ্বশজন্দ্রনাথ ও সবষসুন্দরী ঢদবী কনযা সশরাজাকুমারী ঢদবীর 
নামও উশেখ্শর্াগয। হত্হনও অসামানযা রূপসী ও সুগাহয়কা হিশলন। ত্াুঁর গাশনর গলা হিল অত্যন্ত হমহষ্ট। 
হত্হন অগষান বাহজশয় গান করশত্ন। ত্াুঁর ঢদৌহিিী সুরহভ ভটাচাশর্ষর বণষনায়—“ত্াুঁর গাশনর গলাও হিল 
খু্ব হমহষ্ট। োকুরমা অগষান বাহজশয় একহট গান ঢগশয়হিশলন, বহুহদন ঢকশট ঢগশি ত্বুও রবীন্দ্রনাশথর এই 
গানহট আজও আমার কাশন বাশজ—‘তু্হম সন্ধযার ঢমঘ োন্ত সুদূর...।”২৫ 
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    ঢজাোসাুঁশকা োকুরবাহের অন্দরমিশল পুরাগনাশদর সংগীত্চচষািারার ঢর্ রূপ পাওয়া র্ায় বাহের 
গৃিকত্ষাশদর সিায়ত্া ও অনুশরসঙরণায় ঢসই গহরয়সীরা বাহের অন্দরমিশল একহট সবষাগসুন্দর সাংগীহত্ক 
পহরমিল গশে তু্শলহিশলন এবং ত্াুঁশদর মশনও একহট সাংগীহত্ক ঢচত্নার উশন্মর্ ঘশটহিল। ত্ কালীন 
রক্ষণেীল সমাশজর সমস্ত ঘাত্-রসঙহত্ঘাত্ ও রক্তচকু্ষশক উশপক্ষা কশর ত্াুঁরা ঢসই নবজাগরশণর আশলায় 
হনশজশদরও আশলাহকত্ কশরহিশলন। বাঙালী ঢমশয়শদর জীবশনও খু্শল হদশয়হিশলন মুহক্তর পথ। ঢর্ সমশয় 
সািারণ মানুশর্র কাশি সংগীত্ হবর্য়হট অত্যন্ত হনম্ন ঢশ্রহণর রুহচ বশল গণয িত্ ঢস রু্শগ দাুঁহেশয় ঢথশক 
নবজাগরশণর ঢকন্দ্রহবনু্দ এই পহরবাশরর নারীরা একহট অগ্রণী ভূহমকা পালন কশরহিশলন সংগীত্ ত্থা 
সংসৃ্কহত্চচষার জগশত্। ত্াুঁশদর ঢসই সংগীত্চচষািারায় ও সংগীত্মনস্কত্ার অনুশরসঙরণায় উদু্ধদ্ধ িশয় ত্াুঁশদর 
পরবত্ষী রসঙজশন্মর কলযানীশদর মশিযও ঢসই সংগীত্মনস্কত্া ও সংগীত্রসঙীহত্র জাগরণ ঘশটশি। ফলবপ্রূপ 
ঢসই কলযাণীরা হনশজশদর রসঙহত্ভা হবকাশের সশগ সশগ হবশশ্বর আশরা একহট অসামানয বুহদ্ধদীপ্ত, কু্ষরিার 
উজ্জ্বল নক্ষশির রসঙহত্ভাশকও রসঙসু্ফহটত্ কশর তু্শলহিশলন। োকুরবাহের এইসব গহরয়সী সীমহন্তনীশদর 
আহম আমার সশ্রদ্ধ রসঙণাম জানাই।   
ত্থযসূি  
১। ঢদবী বপ্ণষকুমারী। ‘আমাশদর গৃশি অন্তপুরহেক্ষা ও ত্ািার সংস্কার’। ‘রসঙদীপ’-ভাি ১৩০৬। পৃ-৩১৪ 
২। চশটাপািযায় খ্শগন্দ্রনাথ। ‘রবীন্দ্রকথা’। অলকানন্দা পাবহলসাসষ। কলকাত্া, রসঙথম রসঙকাে ১৩৪৮।  পৃ-
১৫২ 
১৩৮৭। পৃ- ৪৩  
৪। ঢদবী বপ্ণষকুমারী। ‘আমাশদর গৃশি অন্তপুরহেক্ষা ও ত্ািার সংস্কার’। ‘রসঙদীপ’-ভাি ১৩০৬। পৃ-৩১৪ 
৫। দে ঢর্াশগন্দ্রনাথ । ‘বশগর মহিলা কহব’। পৃ-৪১ 
৬। োসমল পশুপহত্। ‘বপ্ণষকুমারী ও বাংলা সাহিত্য’। হবশ্বভারত্ী। োহন্তহনশকত্ন।রসঙথম রসঙকাে – ঢপৌর্ 
১৩৭৮। পৃ- ৩৮০ 
৭। ঢদবী সরলা। ‘জীবশনর ঝরাপাত্া’। সুবণষশরখ্া। কলকাত্া। রসঙথম রসঙকাে- ঢদালর্ািা, ফাল্গুন ১৮৭৯ 
েকাব্দ। পৃ- ১৯  
৮। ঐ । ত্শদব । পৃ-১৯ 
৯।ঢদবী রসঙফুেময়ী । ‘আমাশদর কথা’। রসঙবাসী , ত্রবোখ্ ১৩১৭ ।পৃ- ১১২ 
১০। চশটাপািযায় বসন্তকুমার । ‘ঢজযাহত্হরন্দ্রনাশথর জীবনিৃহত্’। সুবণষশরখ্া । কলকাত্া । রসঙথম রসঙকাে-
১৯২০ ।পৃ-১৫৫-৫৬ 
১১। ঢঘার্ অহজত্কুমার । ‘োকুরবাহের অহভনয়’। রবীন্দ্রভারত্ী ঢসাসাইহট। কলকাত্া ।রসঙথম সংস্করণ –
আর্াঢ়- শ্রাবণ ১৩৯৫ / জুলাই ১৯৮৮ । পৃ – ১৪  
১২। ঢচৌিুরাণী ঢদবী ইহন্দরা। ‘রবীন্দ্রিৃহত্’। হবশ্বভারত্ী গ্রন্থনহবভাগ। কলকাত্া। রসঙথম রসঙকাে -২৫ 
ত্রবোখ্ ১৩৬৭ । পৃ – ২৫  
১৩। ঐ। ত্শদব। পৃ- ৩৪ 
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১৪। োকুর অবনীন্দ্রনাথ। ‘ঘশরায়া’। হবশ্বভারত্ী গ্রন্থনহবভাগ। কলকাত্া। রসঙকাে –আহশ্বন ১৩৪৮। 
সংস্করণ –আহশ্বন ১৩৫০। পৃ-১৭  
১৫। ঢচৌিুরাণী ঢদবী ইহন্দরা। ‘রবীন্দ্রিৃহত্’। হবশ্বভারত্ী গ্রন্থনহবভাগ। কলকাত্া। রসঙথম রসঙকাে – ২৫ 
ত্রবোখ্ ১৩৬৭ । পৃ – ১৭ 
১৬। ঐ। ত্শদব।  
১৭। ঢচৌিুরাণী ের কুমারী। ‘ভারত্ীর হভটা’। হবশ্বভারত্ী পহিকা। ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা। পৃ – ১১২  
১৮। ঢদব হচিা। ‘োকুরবাহের অন্দরমিল’। আনন্দ পাবহলসাসষ। কলকাত্া। রসঙথম সংস্করণ -২৫ ত্রবোখ্ 
১৩৮৭। পৃ – ৪৮ 
১৯। ঢচৌিুরাণী ঢদবী ইহন্দরা। ‘রবীন্দ্রিৃহত্’। হবশ্বভারত্ী গ্রন্থনহবভাগ। কলকাত্া। রসঙথম রসঙকাে – ২৫ 
ত্রবোখ্ ১৩৬৭। পৃ -২৬  
২০। ঢসনগুপ্ত সমীর। ‘রবীন্দ্রনাশথর আত্মীয়বপ্জন’। সাহিত্য সংসদ। পৃ- ২১৭ 
২১। ঢদব হচিা। ‘োকুরবাহের অন্দরমিল’। আনন্দ পাবহলসাসষ। কলকাত্া। রসঙথম সংস্করণ -২৫ ত্রবোখ্ 
১৩৮৭। পৃ – ৬২  
২২। ঢসনগুপ্ত সমীর। ‘রবীন্দ্রনাশথর আত্মীয়বপ্জন’। সাহিত্য সংসদ। পৃ- ৩৩৭  
২৩। ঢদবী রসঙহত্মা। ‘িৃহত্হচি’। হসগশনট ঢরসঙস। কলকাত্া। রসঙথম রসঙকাে – ১৯৫২। পৃ- ৯৯  
২৪। ভটাচার্ষ সুরহভ। ‘নানা রশঙর হদনগুহল’। ভারহব। কলকাত্া-৭৩। রসঙথম রসঙকাে- ভাি ১৪০১। পৃ-৪৮ 
২৫। ঐ। ত্শদব। 
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 ঢনশমহসস : নাটযদ্বন্দ্ব 
 

রসঙাবহন্ধক পহরহচহত্ 

 
হত্লক দাস 

হেক্ষক, ভাত্িালা, মসহজদত্লা  
বিষমান, পহিমবগ, ভারত্  

 

সারসংশক্ষপ  
সাম্প্রহত্ক কাশলর একহট রাজবনহত্ক নাটক ‘ঢনশমহসস।’ এই নাটশক রাজনীহত্-সমাজ-ইহত্িাস ও 

দেষনশক বহুমাহিক হবশের্শণ ঢদখ্াশনা িশয়শি। ‘ঢনশমহসস’ নাটশকর নাটযদ্বন্দ্ব হবশের্ভাশব লক্ষণীয়। 

নাটযসূচনায় ঢদহখ্ একজন আহটষস্ট সািারন মানুশর্র মশত্া জীবনর্ািা করশিন। ত্ারপর এই আহটষস্টশক 

হনশজর ইচ্ছার হবরুশদ্ধ চলমান জগত্ ঢথশক কশপষাশরট জগশত্ িানান্তর িশত্ িশয়শি। নাটশক বাস্তবজগত্ 

ঢথশক বপ্নপ্জগত্ এবং বপ্নপ্জগত্ ঢথশক কশপষাশরট জগশত্ আশরািণ (Rising of Action) লক্ষণীয়, ঢর্ 

ঢকাশনা ক্ষমত্াশক ইন্টাশরাশগট কশর এই নাটক। ‘ঢনশমহসস’ নাটকহটশত্ সন্ত্রাশসর রসঙত্ীক িল মানুশর্র 

খু্হলর হমউহজয়াম। র্া কশপষাশরট কমশরড হমস্টার োক ও ত্ার দল ত্রত্রী করশত্ উদযত্ িয়। এই দশল 

আশিন রসঙশফসর মাহরয়াহটষর মশত্া ত্েবাগীে ত্াহকষক। হর্হন হনশজর ঢলখ্া িাো হকিুই পশেন না। ইহন 

সবাইশক পাহটষ লাইন বুহঝশয় ঢদন। এই নাটশকর পহরণহত্শত্ (Denouement) বযহক্তর অহস্তশত্বর সংকট 

পহরলহক্ষত্ িয়। ঢজলখ্ানায় ঢজাশসফ ঢক -র ওপর ঢকাশনা োহররীক অত্যাচার চালাশনা িয় না। ত্ার 

োহন্ত একটাই, ঢরাজ ত্াশক ঢসলফ ঢপাশট্রট এুঁশক ঢর্শত্ িশব। বযহক্তর সশগ হনজবপ্ বযহক্তসোর দ্বন্দ্ব 

পহরলহক্ষত্ িয়।  

সূচকেব্দ  
ঢনশমহসস, বাস্তব, বপ্নপ্, কশপষাশরট জগত্, অহস্তশত্বর সংকট   
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ঢনশমহসস : নাটযদ্বন্দ্ব 

হত্লক দাস 
‘ঢনশমহসস’ নাটকহট (রসঙথম রসঙকাে ঢম, ২০১৬) কথাসাহিহত্যক রহবেংকর বশলর ‘ত্রত্মুশরর োসশনর 
পরবত্ষী অিযায়’ আখ্যাশনর একহট নাটযরূপ। নাটযরূপ ঢদন নাটযকার সুদীপ্ত ঢচৌিুরী। ‘অশোকনগর 
নাটযমুখ্’- এর রসঙশর্াহজত্ ‘ঢনশমহসস’ নাটকহট সফল নাটয রসঙশয়াগ িয় হনশদষেক অহভ চক্রবত্ষীর িাত্ 
িশর। নাটকহটর রসঙথম অহভনয় ২০ঢে এহরসঙল, ২০১৪, অশোকনগর েিীদ সদন। কলকাত্ায় রসঙথম 
অহভনয় ২৩ঢে এহরসঙল ২০১৪, মিুসূদন মঞ্চ। সাম্প্রহত্ক কাশলর একহট রাজবনহত্ক নাটক ‘ঢনশমহসস।’ 
এই নাটশক রাজবনহত্ক-সমাজ-ইহত্িাস ও দেষনশক বহুমাহিক হবশের্শণ ঢদখ্াশনা িশয়শি। ‘ঢনশমহসস’ 
নাটশকর নাটযদ্বন্দ্ব হবশের্ভাশব লক্ষণীয়।  
 নাটযসূচনায় ঢদহখ্ একজন আহটষস্ট সািারন মানুশর্র মশত্া জীবনর্ািা করশিন। ত্ারপর এই 
আহটষস্টশক হনশজর ইচ্ছার হবরুশদ্ধ চলমান জগত্ ঢথশক কশপষাশরট জগশত্ িানান্তর িশত্ িশয়শি। ঢসই 
কশপষাশরট জগশত্ ঢদখ্া র্ায় –  
১ম বনু্দকবাজঃ আমাশদর ওখ্াশন বইশয়র পাত্া ঢখ্ালা িয়না। আমরা মশন কহর বই একিরশণর 

হনজবপ্ত্া ত্রত্রী কশর, ঢভত্শর ঢভত্শর কথা বলশত্ ঢেখ্ায় – ঢসসব বযহক্তগত্ 
হনজবপ্ কথাবাত্ষা আমাশদর ওখ্াশন অচল। শুিু ঢচাশখ্র পাত্া খু্শল ঢরশখ্ কাজ 
কশর ঢর্শত্ িয়।i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
আইহরে নাটযকার George Bernard Shaw এর মশত্ – “No conflict, no drama”. ‘ঢনশমহসস’ 
নাটকহটশত্ হবশের্ নাটযদ্বশন্দ্বর রূপ ঢদওয়া িশয়শি। 
 External Conflict Internal Conflict 

১) আহটষস্ট বনাম কশপষাশরট জগত্। ১) আহটষস্ট বনাম ত্ার হনজবপ্ বযহক্তসো। 
২) আহটষস্ট বনাম ঢর্ৌনত্া।   
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৩) রাজনীহত্ বনাম ঢর্ৌনত্া।  
৪) সািারণ ঢখ্শট খ্াওয়া মানুর্ বনাম 
   কশপষাশরট কমশরড। 
৫) ক্ষমত্াবান মানুর্ বনাম ক্ষমত্ািীন 
   সািারণ মানুর্। 
৬) মত্াদেষগত্ দ্বন্দ্ব। 
গুস্তাভ ঢফ্রত্াশগর সূিানুসাশর ঘটনার ঘাত্ রসঙহত্ঘাশত্র দ্বারা সংঘহটত্ নাটযদ্বশন্দ্বর েীর্ষ অবিাই 
নাটশকর Climax. “….. it is almost always the crowning point. ”ii গুস্তাভ ঢফ্রত্াগ 
নাটযগেনবেলীশক হপরাহমড আকৃহত্র সশগ তু্লনা কশরশিন –  
 
 

 
 
 
 

 
 
Gustav Freytag  বশলশিন – “The drama….. Possesses a pyramidal structure. It 
rises from the introduction with the entrance of the exciting forces to the 
climax and falls from here to the catastrophe. Between these three parts lie 
(the part of) the rise and the fall.”iii 
 ‘ঢনশমহসস’ নাটশকর উপিাপনায় (Exposition) ঢদহখ্ এক ঢটকশনাক্রযাট আহটষস্টশক হনশয় আসা 
িয় এক ভাচুষয়াল েিশর। ঢর্খ্াশন িাহরশয় র্াওয়া কৃহর্জীহবশদর আস্ত জনপদ মাহটর নীশচ ত্হলশয় 
ঢগশি। ত্ার উপশর গশে উশেশি এক আস্ত ঝাুঁ চকচশক েির। ঢসই েিশর এক আির্ষ হমউহজয়াম 
বাহনশয় ঢত্ালা িশব ঢর্খ্াশন থাকশব উন্নয়শনর উহচ্ছষ্ট মৃত্ মানুশর্র মাথার খু্হল হদশয় ত্রত্রী হপরাহমড। 
এই আইহডয়াহট আদশত্ ত্রত্মুর লং-এর, ঢর্ মিয এহেয়ায় এরকম অশনকগুহল হপরাহমড ত্রত্রী 
কশরহিল। ঢটকশনাক্রযাট আহটষশস্টর বযহক্তগত্ ঢপ্লজাশরর জনয ঢদওয়া িয় এক মহিলাশক, র্ার নাম 
হক্রহস্টন। ঢলরুর ‘হদ ফযান্টস অফ হদ অশপরা’ বইশয়র নাহয়কার নামও হক্রহস্টন। আহটষশস্টর নাম 
ঢদওয়া িয় কাফকার ঢলখ্া ‘ট্রায়াল’ গশল্পর নায়ক ঢজাশসফ ঢক। আহটষস্ট বশলশিন – ‘আচ্ছা নাশমর 
সশগ হবশ্বাসশর্াগযত্ার সম্পকষটাই বা ঢকাথায়?’iv 
    নাটশক বাস্তবজগত্ ঢথশক বপ্নপ্জগত্ এবং বপ্নপ্জগত্ ঢথশক কশপষাশরট জগশত্ আশরািণ (Rising 
of Action) লক্ষণীয়, ঢর্ ঢকাশনা ক্ষমত্াশক ইন্টাশরাশগট কশর এই নাটক। ঢজাশসফঃ     ‘ক্ষমত্া 

Exposition 

Inciting Incident Resolution 

Denouement or Catastrophe 

Climax 
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সবসময়ই ঝলমশল কাহিহনর মশত্া আত্মরসঙকাে কশর এবং পশর রক্তপ্লাবী ইহত্িাশসর হদশক এহগশয় 
র্ায়।’v 
 ঢজাশসফ বপ্শনপ্র ঢভত্র কথা বশল ‘...... আসশল হচরকালই লোইটা ক্ষমত্াবাশনর সশগ সািারণ 
ক্ষমত্ািীনশদর। এই সব সামযবাদ, সমাজবাদ, অশনকটা নকুল দানার মশত্া......’vi 
 ক্ষমত্া িারাশনার ভশয়ই কশপষাশরট কমশরড হমস্টার োক বশলশিন ‘বপ্নপ্ ঢদহখ্শয় ঢদহখ্শয় এত্বির 
ক্ষমত্ায়, এইবার ঢবািিয় পহরণহত্ এশসশি।’vii 
    দানহবক ক্ষমত্া কাোশমার কাশি বযহক্ত মানুশর্র একটু একটু কশর অবলুপ্ত িশয় র্াওয়া ঢদখ্শত্ 
পাই নাটশকর আহটষস্ট (ঢজাশসফ ঢক) চহরিহটর মশিয। বার বার আঘাত্ করা িয় ত্াুঁর হেল্পীসোয়। 
 ঢজাশসফঃ ‘মা-বাবা র্খ্ন সাি কশর, জমাশনা কুশরাশনা সম্বল, সঞ্চয় এক কশর আমাশক আহকষশটক্ট 
করহিল, ত্খ্ন হক ত্ারা জানশত্ন – খু্হলর হমউহজয়াম ত্রত্রীও একটা অযাসাইনশমন্ট িশত্ পাশর।’viii 
 ‘ঢনশমহসস’ নাটকহটশত্ সন্ত্রাশসর রসঙত্ীক িল মানুশর্র খু্হলর হমউহজয়াম। র্া কশপষাশরট কমশরড 
হমস্টার োক ও ত্ার দল ত্রত্রী করশত্ উদযত্ িয়। এই দশল আশিন রসঙশফসর মাহরয়াহটষর মশত্া 
ত্েবাগীে ত্াহকষক। হর্হন হনশজর ঢলখ্া িাো হকিুই পশেন না। ইহন সবাইশক পাহটষ লাইন বুহঝশয় 
ঢদন। 
 ‘ঢনশমহসস’ নাটকহটশত্ দ্বন্দ্ব সংকুল দুই হবপরীত্ েহক্তর মিযস্তশর এই েীর্ষঅবিা (Climax) ত্রত্রী 
িয়। হমস্টার োক বশলশিন ‘েহিদশদর সম্মান জানাশনার কাজ আমরা রসঙহত্শ্রুহত্ অনুর্ায়ী ঢের্ 
কশরহি। আমরা র্াশদর মাহটর ত্লায় চাপা হদশয়হিলাম ত্াশদরশক হনশজর িাশত্ তু্শল এশন এই 
হমউহজয়াশম জায়গা হদশয়হি।’ix 
 ঢসই মৃশত্র খু্হল হদশয় ত্রত্রী িৃহত্স্তশভর জনয খু্হল খু্ুঁজশত্ হগশয়ই সযাশটলাইট টাউনহেশপর 
অন্ধকার গভষ ঢথশক অবহেষ্ট বাহত্ল মানুর্শদর খু্ুঁশজ পায় ঢটকশনাক্রযাট হেল্পী। ঢসই বুভুকু্ষ মানুর্গুশলা 
ত্াশক উপিার ঢদয় একটা বৃিদাকার খু্হল, ঢসই মাথাটা আসশল উশচ্ছদ অহভর্াশন ঢনতৃ্ত্ব ঢদওয়া 
ঢজনাশরশলর হিল। 
 রসঙশফসরঃ He is our general, conspirator the great, ওনার ওপরই এই ঢগাটা 
মযাসাকাশরর দাহয়ত্ব হিল।x 
 হপরাহমড েীশর্ষ ঢসই মাথাহট বসাশনার অপরাশি কশপষাশরট কমশরড ঢনতৃ্ত্ব ঢজাশসফ ঢক-র 
হবরুশদ্ধ ঢগ্রফত্াহর অডষার ঢদয়। নাটকহটর Falling Action  অগ্রসর িশয় নাটশকর পহরণহত্র 
মুিূত্ষশক রু্হক্তসগত্ ও আকর্ষণীয় কশর তু্শলশি। 
 এই নাটশকর পহরণহত্শত্ (Denouement) বযহক্তর অহস্তশত্বর সংকট পহরলহক্ষত্ িয়। ঢজলখ্ানায় 
ঢজাশসফ ঢক -র ওপর ঢকাশনা োহররীক অত্যাচার চালাশনা িয় না। ত্ার োহন্ত একটাই, ঢরাজ ত্াশক 
ঢসলফ ঢপাশট্রট এুঁশক ঢর্শত্ িশব। বযহক্তর সশগ হনজবপ্ বযহক্তসোর দ্বন্দ্ব পহরলহক্ষত্ িয়।  
 ঢজাশসফঃ আুঁকশত্ আুঁকশত্ ওরা ঢর্হদন কযানভাসটা ফাুঁকা ঢদখ্শত্ পাশব, আুঁকার মশত্া ঢকাশনা 
মুখ্ই আমার থাকশব না, ঢসহদন আমার মুহক্ত।xi  
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 ‘ঢনশমহসস’ নাটশকর সবচহরিই োহস্তরসঙাপ্ত। নাটকহট ঢের্ িশয়শি নাম িারাশনার আত্ষনাশদ। 
হক্রহস্টনঃ ‘হনশজর নাম ঢকানটা আহম বহুবির আশগ ভুশল ঢগহি। আমার Identity name 
হক্রহস্টন’।xii 
    ‘ঢনশমহসস’ নাটকহটর নাটযহনমষাণ এক সাথষক নাটযসৃহষ্ট। পূশবষ বাংলাশদশের নাটযকার নুরুল 
ঢমাশমন ‘ঢনশমহসস’ (১৯৪৪ হিষ্টাব্দ, োরদীয় আনন্দবাজার পহিকা) নাশম একহট নাটক ঢলশখ্ন। ত্শব 
অশোকনগর নাটযমুখ্ রসঙশর্াহজত্ ‘ঢনশমহসস’ নাটকহট নাটযরসঙশয়াশগ নতু্ন হদক উশন্মাচন কশরশি। ত্াই 
আক্ষহরক অশথষ ‘ঢনশমহসস িল – ‘formidable rival, one who inflicts just punishment.’ 
Nemesis = অনযাশয়র রসঙহত্শোি’।xiii 
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