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সম্পাদকীয়

১৪২২ সশনর শ্রাবশণর সঘন ঢমশঘর অশ ার বাদরধারায় প্রকৃদতর বুশক ঢেশগ উশেশে
মাতাল ঢেউ। তারই তাশল তাল দমদলশয় মশনর মশ

লুদকশয় থাকা হাোর কথার

প্রবন্ধমালা দনশয় আমরা প্রকাে করদে ‘একুশের ঢেউ’। মূলত প্রবন্ধ েরীশরই পুষ্ট
আমাশির এই পদিকা। এখাশন দুটি দবভাগ থাকশে : দবশেষ দবভাগ এবং সধারণ
দবভাগ। দবশেষ দবভাশগ দনধধ াদরত দবষয়-ঢকদিক মননেীল প্রবন্ধ থাকশে। সাধারণ
দবভাশগ থাকশে পাাঁচশমোদল দভন্ন দভন্ন স্বাশির প্রবন্ধ সম্ভার। গশবষণা মূলক প্রবশন্ধর
কাোশমা ঢমশনই এই সংখ্যায় দবশেষ দবভাশগ (দবষয়: দববাহ) দুটি এবং সাধারণ
দবভাশগ পাাঁচটি প্রবন্ধ দনশয় প্রথম সংখ্যার শুভ যািার প্রারম্ভ। বইশপ্রমী, পদিকা
অনুরাগী সকল পােশকর শুশভচ্ছা আর স্বনামধন্য প্রাতঃস্মরণীয় ব্যদক্তবশগধর
আেীবধাি ‘একুশের ঢেউ’-এর চলার পশথর পাশথয়। প্রথম প্রশচষ্টা আমাশির, তাই
অদনচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি ঢথশকও ঢযশত পাশর। দনেগুশণ পােক-সমাশলাচশকর মােধনা
আো কদর। সশে সশে এও আো রাদখ গেনমূলক সমাশলাচনায় পদিকার
মাশনান্নয়ন ঘটশব দনতয-দনয়দমত।
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ছড়া সংস্কৃমত : প্রসঙ্গ মববাি
শ্রীতম মজুমদার
গনিেক, িাংলা তিভাগ,
কাশী তহন্দু তিশ্বতিদযালয়, উেরপ্রনদশ, ভারি
সারসংপে

আমরা যিই গ্রাম ঘেনক শহর অতভমুিী হই িিই ঘযে হাতরনয় ঘেতল আমানদর শাশ্বি গ্রাময িো
ঘলাক-সংস্কৃ তিনক। তকন্তু আনদৌ তক িা পাতর? আনদৌ ঘয িা পাতর ো, িা আমরা িুঝনি পাতর আেও
যিে আমানদর েীিনের পরনি পরনি ঘলাক-সংস্কৃ তির তিতভন্ন উপাদাে অতিনেদয হনয় েতড়নয় োনক।
তিনশেি ছড়া আমানদর েীিনের তিনশে তিনশে ঘেনের সনঙ্গ েতড়নয় রনয়নছ। যুগ িদনলর সনঙ্গ িার প্রভাি
কনম ঘগনলও এনকিানর ঘয হাতরনয় ঘগনছ এমে েয়। আমরা এই প্রিনে ঘদনি তেনি োইি কীভানি ছড়া–সংস্কৃ তি
আমানদর প্রেতলি তিিাহ-িযিস্থার সনঙ্গ েতড়নয় রনয়নছ। একইসনঙ্গ আমানদর িক্তিয হল এই সংস্কৃ তি ধীনর
ধীনর ঘয অিেনয়র পনে েলনছ িার দায় আমানদর তেনি হনি; তিপদ ঘেনক উদ্ধানরর েেয সনেিে হনি
হনি যনেি পতরমানে।
মূল প্রবন্ধ

কো’য় িনল, েন্ম-মৃিুয-তিনয় তিে তিধািা তেনয়। মােুনের েীিনে এই তিেটি
এিং মুিয িনল ধরা হয়। যতদও েীিেতেিণানহর মনধয োোে ঘছাটিানটা

টোই প্রধােি গুরুত্বপূেণ

টো অিশয

নট োনক িিুও

েীিে তকন্তু এই তিেটি ঘযােোনক ঘকন্দ্র কনরই

ূতেণি হয়, আিতিণ ি হয় েীিনের হাতস কান্না েু প োকার

মনিা তিেয়গুনলাও। েন্ম োনমর আতিভণ ানির

টোয় িাতড়ময় আেন্দ মুির পতরনিশ সৃতি হনলও যানক

তেনয় মূল অেুষ্ঠাে িােঁর অজ্ঞাে দৃতি তেনয় ঘদিা ছাড়া আর তকছু ই করার োনক ো। অেযতদনক েীিনের
তিপরীি প্রানে দােঁতড়নয় োকা েরম সনিযর োম মৃিুয। যানক পাশ কাটিনয় েলার, িা ো িলার ঘকােরূপ
অিকাশ ঘেই। কারে মৃিুযই গেিয, অনমা

সিয। েীিনের তিতিধ অেুষ্ঠানের সনঙ্গ পাল্লা তদনয় মৃিুযনক

ত নরও মােুে ‘শ্রাদ্ধ’ োনমর অেুষ্ঠাে রনে। এনেনে ঘয িযতক্তর শ্রাদ্ধ অেুষ্ঠাে, তিতে িরাির অেুপতস্থি
োনকে। কারে মৃি িযতক্তর তেে শ্রানদ্ধ উপতস্থতি কাময েয়। েন্ম ও মৃিুয এই দুই সৃতি ও েনয়র মানঝ
একটা তিেয় লেয করার মনিা, িা হল িযতক্তর তেতিয়িা। এই দুই কানের মনধয িযতিিম একমাে
তিিাহ অেুষ্ঠাে। সং িদ্ধ েীিেযাপে ও পাতরিাতরক প্রো অেুযায়ী সুস্থ সমানে োরী পুরুে এনক অপনরর
তিিাহােী হয়। এনেনে ঘসই মূলিযতক্ত জ্ঞােি এিং সতিয়ভানি তেনের পতরেনয় উপতস্থি ঘেনক সকনলর
সনঙ্গ ঘমনি ওনঠে এিং আেন্দ উপনভাগ কনরে।
তিিাহ (তি + /িহ্ + অ)

‘একটি পুরুে এিং একটি োরীর স্বামী ও স্ত্রী তহসানি েীিেযাপে

করার সামাতেক তিতধ তিনশে’। ‘যতদদং হৃদয়ং মম/ িতদদং হৃদয়ং িি’- এই মূলমনের শুভধ্বতের মাধযনম
তিিাহ োনমর সামাতেক অেুষ্ঠাে সম্পন্ন হয়। মােুনের সমগ্র েীিেধারায় ঘয কৃ তি পতরলতেি হয় িা
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মােি সংস্কৃ তি োনম িযাি। যার মনধয িােঁর িা িােঁনদর আোর-আেরে, ঘপাশাক-আশাক, তিশ্বাস-সংস্কার,
সুি-দুুঃি, আনমাদ-প্রনমাদ, ধমণতিশ্বাস ইিযাতদ েীিেেযণার যািিীয় িুেঁ টিোটি সমূহ মােি সংস্কৃ তির এতক্তয়ানর
পনড়। ঘলাকসাতহিয একপ্রকার সংহি সমানের ঘেনক উদ্ভূ ি। ঘসনেনে ঘলাকছড়ার সৃ তি একটি তিনশে অঞ্চনলর
েীিেযাো, তিশ্বাস ও সমােরীতিনক ঘকন্দ্র কনরই। যতদও অনেকসময় ধমণতিশ্বানসর সনঙ্গ ঘকাে একটি তিনশে
টোর সংনযানগও ছড়া গনড় ওনঠ। অঞ্চলনভনদ ঘলাকছড়ার সনঙ্গ আঞ্চতলকিার ওিনপ্রাি সম্পকণ রনয়নছ।
িাই একই ধরনের ছড়া অনেক সময় অঞ্চলনভনদ িদনল ঘযনিও ঘদিা যায় অেণাৎ একই উপাদানে গঠিি
একই রেো তিতভন্ন েনের হানি পনড় ছড়াটি োোরকম রূপলাভ কনর। সাধারে মােুনের েীিেযাোর
সনঙ্গ িাল তমতলনয়ও ছড়া িদনল ঘেওয়া হয়। ঘলাকসংস্কৃ তির এই েেতপ্রয় উপাদােটি িালাতলর তিিাহ প্রোনিও
মাে ও যনশর সনঙ্গ প্রতিতষ্ঠি হনয় এনসনছ। িালাতল সংস্কৃ তিনি তিিাহ প্রোয় ছড়া এক গুরুত্বপূেণ ভূ তমকা
পালে কনর এনসনছ। শুধু িাই েয়, িার সনঙ্গ সনঙ্গ সংস্কৃ তির ঐতিহযও সমাে িানল িোয় ঘরনি েনলনছ।
িালাতল েীিেধারায় অতিনেদযভানি েতড়নয় োকা তিনয়র ছড়াগুতল একতদনক ঘযমে গ্রামীে সংস্কৃ তির পতরেয়
িহে কনর অপরতদনক ঘিমেই গ্রামিাংলার মােুেনক পতরপূেণ তিনোদনের রনস তেমতিি কনর গভীর সমাে
মেস্তনের তদকটিও উদ্ভাতসি কনর ঘিানল।
িাংলানদনশ (পূিি
ণ ঙ্গ ও পতশ্চমিঙ্গ) ঘিাকা শনের এক তেরত্ব আনছ। েনন্মর আনগ ঘেনকই ঘিাকা
শনের প্রতি ঘয ঘকামলিা অেুভি করা হয়। এরপর ঘিাকা িাধণনকয ঘপৌেঁনছ ঘগনলও ‘ঘিাকা’ শনে ঘিাকা
তিড়ম্বো ঘিাধ করনলও
তপ্রয়েনের িরে ঘেনক ঘসই ঘেহশীলিার ঘকােরূপ িামতি ঘকাোও পতরলতেি হয় ো। ঘিাকানক তেনয়
অনেক
আশা, অনেক প্রিযাশা। ঘিাকা িােঁনদর দুুঃ িনমােেকারী, স্বনের সওদাগর। ঘিাকার প্রতিপালেও ঘসইভানিই
েনল। এরপর অেু রে আশা আকাঙ্ক্ষা তেনয়

নর এল ঘয তশশুটি মানয়র ঘকাল আনলা কনর োকা ঘসই

তশশুটিনক ঘদনি তপিার মুনি ধরা তদল প্রশাতের ছায়া। িাতড়র গুরুেেনদর আতশস মাোয় তেনয় তেিযেিু ে
আদর-আিদার-িায়োক্কায় েলল িােঁর প্রতিতদনের একটু একটু কনর ঘিনড় ওঠা। ঘিাকা কনি িড় হনি!
কনিই িা ঘ াড়াই েড়নি! ঘস’সি ঘের দূর হনলও ইতিমনধযই ঘিাকার তিনয় তেনয় এক কল্পরানেয গনড়
ঘিানলে ঘিাকার মা।
‘ঘিাকা যানি শ্বশুর িাতড় সনঙ্গ যানি ঘক?
িাতড়নি আনছ হুনলা ঘিড়াল ঘকামর ঘিেঁনধনছ।’
আিার, তিিাহ তিেয়ক ঘছনলভু লানো ঘিশ তকছু উপনযাগী ছড়া রিীন্দ্রোে িুেঁনে তেনরতছনলে। িারই একটি
সংগ্রহ িু নল ঘদওয়া হল‘ঘিাকে মতের তিয়া তদমু
হট্টমালার ঘদনশ,
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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িারা গাই িলদ েনে।
িারা হীনরয় দােঁি

নে;

রুই মাছ পালং শাক ভানর ভানর আনস,
ঘিাকার তদতদ ঘকাোয় িনস আনছ।
ঘকউ দুটি োইনি ঘগনল, িনল, আর তক আমার আনছ’।।
শুধু ঘিাকা েয়, িুকুর আিদারও ঘমটানি হয় ছড়া ঘকনট।
‘ঘদাল ঘদাল দুলতু ে,
রালা মাোয় তেরুতে।
িড় আসনি এেু তে,
তেনয় যানি িেু তে।’
িাতড়র ঘমনয় ‘িুকু’র িযাপারটা অিশয একটু আলাদা। ঘসনেনে মািৃ পে ঘেনক এক িা একাতধক কল্পরােয
গনড় উঠনলও একটা তিনশে দরদ িুকুনক ত নর োনক। কারে একো সিাই োনে তিনয়র পর িুকু তেনের
িাতড় ঘছনড় অনেযর িাতড় েনল যানি। ঘিাকার সনঙ্গ িুকুর পােণকয এইিানেই। িাই তশশুনদর তেনয় ছড়ার
কো ও আনিগও তভন্ন। ভািী েীিনের কো ঘভনি মানয়র আশা ও আশ্বাস অনেকটাই আশঙ্কার অতভিযতক্ত
তেনয় ছড়ার আকানর প্রকাশ পায়।
‘যমুোিিী সরস্বিী কাল যমুোর তিনয়।
যমুো যানি শ্বশুরিাতড় কালীিলা তদনয়।।
কাতে েু ল কুড়নি ঘপনয় ঘগলুম মালা।
হাি ঝু ম ঝু ম পা ঝু ম ঝু ম সীিারানমর ঘিলা।।’
ঘয ছড়ার ঘরশ েলনি োনক ঘিাকা িা িুকুর তিনয়র আসন্ন তদে পযণে। অ, আ, ক, ি এইসি স্বর-িযঞ্জনের
িুতল আওড়ানি আওড়ানি ঘসতদনের ঘছাট্ট তশশুটি একতদে িড় হনয় ওনঠ। িয়স িাড়ার সনঙ্গ সনঙ্গ তিনশেি
ঘমনয়নদর েীিনের ঘেনে িানলযর ছড়াগুতল ঘযে িমশ েীিে হনয় ওনঠ। যতদও ঘসগুতল ঘিলার ছনল ছড়া
হনয়ই ঘেনক যায়, িিুও ঘসই ঘিলার ছনল রতেি ছড়াগুতলনি িাস্তি েীিনের িাস্তিায়ে

নটনছ বিতক!

ছড়াগুতল যোেণ, যোেণ এইকারনেই, কারে ছড়াগুতলর উৎস মূলি পতরিার ও পাতরিাতরক তেো ভািোনক
ঘকন্দ্র কনর তভতে ঘপনয়নছ। মানয়র মুনি শুনেই তশশুকেযা িার ভতিেযৎ তিিানহর স্বে ঘদনি এিং মািা-তপিার
ঘেহেীড় িযাগ কনর যািার মােতসক প্রস্তুতি তেনয় ঘিলোপাতির আসর পানি। ছড়া ছড়া ঘিলার সনঙ্গ
তশশুমনের আেন্দ আনিনগর পাশাপাতশ মােিেীিনের এক তিনশে তেোর সুর অলনেযর তভির তদনয় উনন্মাতেি
হয়, ঘস সুর উমা তিদানয়র সুর। কেযানক তিদায় তদনয় ঘয তিনেদ ঘিদো সি মািাতপিা অেুভি কনর
োনকে, এই ছড়াগুতলর মনধয তদনয় ঘসই অেনিণদোর অিলস্পশী টেটনে িযাো েু প কনর োকনি পানর
ো, িা োগাড় তদনয় ওনঠ –
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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‘আে দুগাণ র অতধিাস, কাল দুগাণ র তিনয়।
দুগাণ যানিে শ্বশুরিাতড় সংসার কােঁতদনয়।।
মা কােঁনদে মা কােঁনদে ধূলায় লুটানয়।
ঘসই ঘয মা পলাকাটি তদনয়নছে গলা সাোনয়।।
িাপ কােঁনদে িাপ কােঁনদে দরিার িতসনয়।
ঘসই ঘয িাপ টাকা তদনয়নছে তসন্দু ক সাোনয়।।
ভাই কােঁনদে ভাই কােঁনদে আেঁেল ধতরনয়।
ঘসই ভাই কাপড় তদনয়নছে আলো সাোনয়।।
ঘিাে কােঁনদে ঘিাে কােঁনদে িানটর িুনরা ধনর।
ঘসই ঘয ঘিাে গাল তদনয়নছে ‘স্বামী-িাকী’ িনল।।’
রিীন্দ্রোেও ছড়া সংগ্রহ করনিে। ছড়া সংগ্রহকানল ঘস গুতল ঘয প্রানদতশক ভাোনি ঘপনিে পরিিীকানল
তিতে ছড়াগুতলর ভাো সামােযিাতে পতরিিণ ে কনর ঘেো োো সাধু ভাোয় রূপােতরি কনর তদনিে। ঘযমে,
উপতরউক্ত ছড়াটির সম্পনকণ একটু িলা প্রনয়ােে। এই ছড়াটির ঘশে লাইনের ঘশনের তদক ঘেনক ‘স্বামী-িাকী’
শেটি হৃদয়তিদারক। িাই তিতে অেয শনের ঘযােে কনরনছে। এ প্রসনঙ্গ সমানলােক আশুনিাে ভট্টাোযণ
িনলনছে- ‘ তিতে ‘আে দুগাণ র অতধিাস কাল দুগাণ র তিনয়’ ছড়াটির ঘশে পনদর একটি শে ‘ভদ্র সমানে
উচ্চারে কতরনি কুতিি’ হনয়নছে এিং শেটিনক তেনের রুতে অেুযায়ী অেয একটি শে দ্বারা পতরিতিণ ি
কনর তেনয়নছে। অেে এই শেটিনক এনকিানরই িেণে করনি পারনছে ো িনলও তিতে অেুভি কনরনছে।’
আর রিীন্দ্রোে িনলনছে- ‘িাহার মনধয কিকটা ইির ভাো আনছ িনট তকন্তু িদানপো অনেক অতধক
পতরমানে তিশুদ্ধ করুে রস আনছ।’ ঘস যাই ঘহাক আেন্দ অনেেনে রসভঙ্গ কনর লাভ ঘেই, িরং এনগানো
যাক তিনয়র ছড়ার আসনর। ছড়া িা ঘলাকগাো সুলভ ছড়ার মনধয সমসামতয়ক সমানে তিনয়র আসনর
োতপি মশাই তিনয়র ছড়া কানটে। োতপি ও োতপি ঘিৌ িানদর কােকনমণর মনধযই ঘয ছড়া কানটে
িানি তিিাহ আসনর তিনশে মনোরঞ্জে হয়।
‘তিনয় ছড়া শুেনি যারা দােঁড়াও সাতর সাতর,
এিার আমার েু টনি মুি আর হনি ো ঘদতর।
তমলে গীতি গাইি আতম ঘশাে তদয়া মে,
িুটি িাটা ঘছনড় দাও লাগনি কিেে’।।
আিার শুভদৃতির শুভেনে তিনয়র আসনর োতপি মহাশনয়র মনোোরে উপতস্থি িরযােীনদর েটু ল আেন্দ
তদনয় োনক। আেন্দ িুেঁনে ঘেরার মােুে আেন্দ ঘিােঁনে আর ঘকৌিূ হলী মােুে আতিষ্কার কনর িালাতল সমানে
উদ্ভূ ি এই ছড়া সংস্কৃ তিনক।
‘িুটি িাটা ঘছনড় দাও হনে শুভদৃতি
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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িা ো হনল রািনিা ো কারও ঘকাে তহতি।
সীিারানমর তিনয় হনে সামাল সামাল সনি,
ভানলা ঘছনড় ঘয মন্দ করনি ঘস আমার মি হনি।
একমুনঠা োনলর ভাি ছ’মাস ধনর িানি
ভািার কুনটর মাো িানি উিুর হনয় হােঁটনি।
এ পযণে ছািো িলায় িাোও সনি শােঁি ,
ঘশে পযণে এ পনিণ িাসর

নর োক’।

আমানদর সমাে সোিেী সমাে। িহু পূনিণ আমানদর সমানে ঘগৌরীদাে প্রোর প্রেলে তছল। ঘস প্রোয়
ঘমনয়নদর তিনয় িুি অল্প িয়নসই তদনয় ঘদওয়া হি। ঘমনয়র িানপর িাতড় ঘেনক শ্বশুর িাতড় িুি একটা
কানছপীনঠ হি ো, েি িাতলকা িধূনক ঘিতশর ভাগ ঘেনেই দূর -দূরােনর পাতড় তদনি হি। এনেনে তগতররাে
ও ঘমেকার কেযা উমার তপিৃ গৃহ ঘেনক পতিগৃহ (বকলাশ) যাওয়ার

টোটি স্মরেীয়। এইভানি কেযা

িার িানপর িাতড়নি ঘশাো ছড়ার স্মৃতি ঘরামন্থে করনি করনি পতি নর পা রানি।
‘িাল গানছ কাটম ঘিানসর িাটম ঘগৌরী এল তঝ।
ঘিার কপানল িুনড়া ির আতম করি কী।।
টঙ্কা ঘভনল শঙ্কা তদলাম, কানে মদে কতড়।
তিনয়র ঘিলা ঘদনি এলুম িুনড়া োপ দাতড়।।’
তিদানয়র কোয় িলা যায়, তিনয়র পর কেযা তিদানয়র ছতিটি িাংলার ঘলাকসমানে িুিই ঘেো পতরতেি।
একো আনগই িলা হনয়নছ ঘয, ঘমনয়নক শ্বশুরিাতড় পাঠানোর সামাতেক দায়টি মা িািা িা আত্মীয় স্বেনের
কানছ িড় ঘিদোর। েতেনকর মনধয ঘমনয়টির েন্ম ঘেনক িানলযর, বশশনির তদেগুতল এক তিস্তৃ ি কযােভানস
আমানদর ঘোনির সামনে ঘভনস ওনঠ। রিীন্দ্রোে িােঁর ‘ঘছনলভু লানো ছড়া’ প্রিনে কেযাতিদানয়র কো উনল্লি
কনরনছে। একটা তিেয় তকন্তু এিানে লেযেীয় ঘয ছড়াগুতলর মনধয িদােীেে সমানের ঘেিো িো তেো
ভািোর ছাপ রনয়নছ। সিনেনে ঘয তিদানয়র একই ঘিদো তিদুর ছতি েু নট ওনঠ িা েয়। আেু ল কতরম
সংকতলি একটি ছড়ায় ঘদিা যায় ঘমনয় িােঁর মা-িািানক সান্ত্বো তদনে‘সাোই িানে ঘোড়া ঘোড়া
কিণ াল িানে বরয়া,
মা-িানপর তক ধে িাইলাম
দূনর েদয তিয়া।
দূনর েদয, দূনর েদয
গাইলর ভাগী হইিা,
কানছ েদয কানছ েদয েু লােু তল বহিা।’
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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স্বামীর

র ঘহাক িা িানপর িা ভাইনয়র

র, োরীর কি; োরীর দুুঃি িােঁর অসহায়িার কো তকছু

েিু ে েয়। তিনয়র পরও িােঁনদর পতরিার িা সমানের কানছ অনেকসময় গলগ্রহ হনয় ঘিেঁনে োকনি হয়।
এ এক করুে তেে। এ প্রসনঙ্গ িধণমাে ঘেলার একটি প্রেতলি ছড়ার উনল্লি করা ঘযনি পানর‘অন্নপূেণা দুনধর সর।
কাল যাি মা পনরর

র।।

পনরর ঘিটা মারনল েড়।
কােঁদনি কােঁদনি িুনড়ার

র।।

ঘহই িুনড়া ঘিার পানয় পতড়।
তদনয় আয়নগা িানপর িাতড়।।
মা তদনল সরু শােঁিা িািা তদনল শাতড়।
ভাই ঘমনল হুড়নকা বঠঙ্গী েল শ্বশুর িাতড়।।’
এ ঘিা ঘগল ঘমনয়র কো। এিার োমাইনয়র তদনকও একটু ঘদিা যাক। অল্পতদনের েেয আদর আপযায়ে
লানভর আদশণ ঘেে হনলও তিনয়র পর শ্বশুরিাতড়নি োমাইনয়র দী ণতদনের অিস্থােনক ঘমানটও ভানলা ঘোনি
ঘদিা হয় ো। এনি োমাই িািােীিনের ঘয অতভজ্ঞিা হনি িা হনি পানর িা ঘমানটও সুিকর িা িাতিি
েয়। যতদও োমাইনয়র িািা এ তিেনয় িােঁর সতঞ্চি অতভজ্ঞিা ঘেনক

ঘছনলনক সিকণ কনর তদনয় িনলে-

‘শ্বশুরিাতড় মধুর হােঁতড়, তিেতদে পনর ঝােঁটার িাতড়।’ িিুও আদর আপযায়নের ঘোনট মে সরনি োয়
ো। একো প্রনযােয ঘয ঘকাে তকছু ঘশিার ঘেনে িলা হয় ‘এক মােুে ঘদনি ঘশনি আর এক মােুে ঘঠনক/
ঠনক ঘশনি’। এনেনে ঘঠনক ঘশিার প্রিেিাই ঘিতশ লে করা যায়। োমাই মূলি ভানলা ও আরও ভানলা
িাদযদ্রিযাতদ, তিলাস িযসে ও সুিনভানগর অতিতরক্ত আশানিই শ্বশুর

র যাে এিং তদনের পর তদে আরানম

আনয়নস কাটাে। ঘলাক ঘদিানো ভানলা মােুে ঘসনে শ্বশুরিাতড়র উপানদয় িাদযদ্রিয গ্রহনে লােুক ভাি
প্রকাশ করনল ছড়া ঘকনট শ্বাশুড়ী িনলে- ‘যােনল োমাই িাে ো তপনঠ, ঘশনে মানরে ঘেেঁ কশাল ঘেনট।’
এনকই

গ্রামিাংলা, িানি পাড়া প্রতিনিশী তেনয়

িলা যায় ো। একটি ছড়ায়

র দুনয়ার। সুিরাং, কো হনি ো একো হলে কনর

র োমাই ও িাইনরর োমাইনয়র পােণকয ঘদতিনয় িলা হনয়নছ-

‘িাইনর োমাই মধুসূদে
ভাি িাও ঘয মধুসূদে

নরর োমাই ঘমনধা।
নরর োমাই ঘমনো।।’

িাংলার পতরনিশ িরািনরর সরল, উদার তেমণল। ঘসিােকার পতরনিশ পতরতস্থতি মােুেেে অিযে
আতত্মক। প্রকৃ তির ঘকানল তপনঠ িড় হনয় ওঠা মােুেেনের এনক অপনরর সনঙ্গ সম্পকণ আরও মধুর। স্বভািিই
মােুনের েীিেযাোর সরলিা, প্রকৃ তির উদারিা, ঘিালা আকানশর আহিাে, েদীর উচ্ছ্বলিা মােুনের মনের
কাতিযক প্রকাশ টায়। ঘলৌতকক এই িাংলার োলতেনে অেযিম প্রো তিিাহ। এই তিিাহনক ত নর ঘয বহ-হল্লার
পতরনিশ সৃতি হয় িা ভানে-ভাতের মুনি মুনি ছড়ার আকানর ঘ ানর ঘেনর।
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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‘হনে আমার মামার তিনয়
িরযােী যাি,
িরযােী আমরা তগনয়
মাছ তমতি িানিা’।

এনিা আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি, ঘকৌিু ক, হাসযরস সিই েতেনকর েনেয। এক িেণময় তিিাহনক ঘকন্দ্র কনর। েি
দম্পতির সুিী দাম্পিযনক সুনির অতভপ্রানয়। তকন্তু দুুঃনির তিেয় তদে এনগানোর সনঙ্গ সনঙ্গ সোিে তিনয়নি
ঘয মো িা হাতরনয় যানে। আধুতেকিার করাল গ্রানস তিিাহ সংস্কৃ তির িুেঁটিোটি তদকগুতল আে িহুলাংনশ
লুপ্তপ্রায়। লুপ্তপ্রায় তিিাহনকতন্দ্রক িাংলার ছড়া সংস্কৃ তিও। পাশ্চািয সংস্কৃ তিনক েকল করার ঘদৌনড় সাতমল
হনয় তিনয়র ছড়া আে প্রায় অস্তগামী। আে ঘস ছড়াও ঘেই, ছড়াকারও ঘেই। এইসি ছড়াকানরর ঘলিার
মনধয ির-িধূ, তিনয়িাতড়, দুই পতরিার এিং িৎকালীে সমানের ঘয ছতির কো োো যায়, িা িিণ মানে
হয়নিা ঘকাে পুনরানো লাইনেতরনি সকনলর অনগােনর োকা ধুনলামািা িইগুতলনি মুি ঘেনক রনয়নছ।
িিণ মাে ও আগামীর তশশু িা যুিারা এসনির ঘেনক অনেক দূনর রনয়নছ। দূনর এই কারনেই রনয়নছ
কারে ঘকউ িােঁনদর তিিানহর ছড়া সংস্কৃ তির সনঙ্গ আলাপ কতরনয় ঘদয়তে। িােঁনদর ঘকউ িনল ঘদয়তে ঘয
এটা আমানদর সংস্কৃ তি, এটানক ধনর রানিা। গ্রহে করনি ঘস ঘিা অিশযই ভানলা িনি আরও ভানলা তেনের
তেতেসটানক লালে-পালে করা, িােঁর কদর করা। ঘসই গনিণ গিণ অেুভি করা। অেুনশােো এটাই, ঘসটা
আে আর হয় ো। িনি েেণা হওয়া দরকার, হনল কী হনি! সময় ও পাতরপাতশ্বণকিার দ্রুি পতরিিণ নের
সনঙ্গ সনঙ্গ িাংলার তিিাহমূলক ছড়া সংস্কৃ তির মনিা ঘমৌতলক একটি তিেয়, ঘমৌতিক সাতহনিযর তিেয় হনয়
সাধারে মােুনের মনধয গভীর প্রভাি ঘেলনি। সৃতির কো িলনি ঘগনল মনে রািনি হনি তিিানহর মনিা
সামাতেক অেুষ্ঠানে িাংলার ছড়া ঐতিহয ঘকিল তশশু ঘভালানোর েেয েয়, িয়স্ক মােুনের স্বাভাতিক
প্রিেিার িাতগনদও ঘলাকমুনি উনঠ এনসতছল। মােুে িােঁর অেনরর ভািরাতেনক ছনন্দািদ্ধ কনর সমাে ঘেিোর
আদনল কৃ তি তহনসনি পতরনিশে কনরনছ। এইিানেই িাংলার ঐতিহয, কানলর কতিপােনর উজ্জ্বল হনয় উনঠনছ।
গল্প একসময় এইভানিই ইতি টানে। গল্পকেক ঘিাকার মা’ঘক ছড়ার সুনরই িলনি হয় ‘আমার কোটি
েু রানলা/ েনট গাছটি মুনড়ানলা।’ কতল্পি তিিানহর একরাশ স্বে িুনে ঘয মা অেগণল িােঁর ঘিাকা িা িুকুনক
তিিানহর ছড়া শুতেনয় তগনয়নছে ঘসই গল্প শুেনি শুেনি ঘিাকা কিে ঘয

ুতমনয় ঘগনছ, ঘকউ োনে ো।

ুম পাড়াতেয়া মাতসতপতসও ো।
গ্রন্থঋি

১। ভট্টাোযণ, আশুনিাে. িাংলার ঘলাকসাতহিয. ১ম িণ্ড. কলকািা: কযালকাটা িুক হাউস, ১৯৬২
২। ভট্টাোযণ, আশুনিাে. িাংলার ঘলাকসাতহিয. ২য় িণ্ড. কলকািা: কযালকাটা িুক হাউস, ১৯৬২
৩। ভট্টাোযণ, আশুনিাে. রিীন্দ্রোে ও ঘলাকসাতহিয. কলকািা: এ মুিািী অযাণ্ড ঘকাং প্রাইনভট তলতমনটড, ১৯৭৩
৪। ঠাকুর, রিীন্দ্রোে. ঘলাকসাতহিয. কলকািা: তিশ্বভারিী গ্রন্থেতিভাগ, ১৩৭০
*****
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স েঁ টুগাপন মববাি প্রসঙ্গ
কানাইদাস মণ্ডল
গনিেক, িঙ্গভাো ও সাতহিয তিভাগ
কলকািা তিশ্বতিদযালয়, পতশ্চমিঙ্গ, ভারি
সারসংপে

িেযমাে প্রিনে ঘ েঁটুগানে তিিাহ প্রসঙ্গ তেনয় আনলােো পূিক
ণ এই গােগুতল তিিানহর টো পরম্পরায়
তকভানি অতভিযক্ত হনয়নছ ঘস তিেনয় আনলাকপাি করা হনি। িলািাহুলয ঘ েঁটুগানের একটা িড় অংশ েুনড়
আনছ তিিানহর প্রসঙ্গ। তিিানহর েেয পাে পােী অেুসোে করা ঘেনক শুরু কনর েু লশযযার প্রসঙ্গ আনছ
এমে গােগুতলনক তিিাহ তিেয়ক ঘ েঁটুগাে িলা যায়। এই গানে টনকর কো ঘযমে আনছ ঘিমেই তিতভন্ন
গ্রানম আত্মীয়-পতরেেনদর আমেে এিং তিনয়নি পােকঠাকুর অেুসোনের কো আনছ। তিিাহ তিেয়ক
ঘ েঁটুগােগুতল হাসযরনসর উচ্ছ্বানস ঘযমে উজ্জ্বল ঘিমে তেগূে ঘিদোয় গীীর। িনি হাসযরনসর প্রাধােযই
ঘিশী। ঘলাকসংস্কৃ তিনি গােগুতল একারনেই গুরুত্বপুেণ। িালাতল তহন্দু তিিানহর অন্দরমহল এিং িাতহর মহল
এই গানে অতভিযক্ত হনয়নছ। ঘসইসনঙ্গ তিিাহ সম্পতকণ ি ঘলৌতকক আোর, তিশ্বাস ও সংস্কানরর োোে তদনকর
পতরেয়ও ঘমনল।
মূল প্রবন্ধ

আমরা োতে তিিাহ োমক সামাতেক আোর-অেুষ্ঠানের মনধয তদনয় ের-োরীর ঘযৌে সম্পকণ সুপ্রতিতষ্ঠি
হয় এিং িানদর সোে সমানে বিধ পতরেয় লাভ কনর। তিিানহ ঘযমে শাস্ত্রী য় আোর োনক ঘিমেই োনক
ঘলৌতকক আোর। তহন্দু িালাতল তিিানহ এমেই কনিা ো ঘলৌতকক আোনরর প্রাধােয। অতধিাস ঘেনক শুরু
কনর আইিুনড়া ভাি, েল সওয়া, োন্দীমুি, গানয় হলুদ ঘদওয়া, কলা পুকুর কাটা, সম্প্রদাে, মালািদল,
কুশতণ্ডকা (েহ্মাপূো), কতড়নিলা ইিযাতদ তিয়ােুষ্ঠাে তিিানহ োনক। স্থাে কাল পাে ঘভনদ তিিানহর আোর
অেুষ্ঠানের মনধয বিতেেযও ঘদিা যায়। এগুতলর মনধয অতধিাস, োন্দীমুি, সম্প্রদাে, েহ্মাপূো হল শাস্ত্রীয়
এিং িাতক অেুষ্ঠােগুতল ঘলৌতকক। অতিিাতহি অিস্থায় ঘশেিার ভাি িাওয়ার োম আইিুনড়া ভাি িাওয়া।
আইিুনড়া ভাি িাওয়ার পূনিণ অতধিাস হয়। অতধিানস সংতিি্ ঘদি-ঘদিীনক আহ্বােপূিক
ণ িােঁনদর কানছ
ঘেনক আশীিণাদ প্রােণো এিং েল, তমতি সহ অন্ন-িযঞ্জে উতিি ঘদি-ঘদিীনক তেনিদে করা হয়। তিনয়র
আনগর তদে আইিুনড়া ভাি িাওয়ানো হনয় োনক। তিনয়র তদে প্রভানি কনয়কেে গৃহ িধূ একটা পুকুর
ঘেনক একটা কলতস ভনর েল আনেে এিং ঘসই কলতসর েনল কনেনক োে করানো হয়। ঘকাোও কনেনক
পুকুনর তেনয় যাওয়া হয় ঘকাোও আিার কনে গৃনহ োনক এিং যারা েল আেনি যাে িারা পুকুরনক
তেমেে কনর আনসে। অেুরূনপ পােনকও োে করানো হয়। িনি োনের আনগ োনক গানয় হলুদ মািানোর
পালা। পানের হলুদ মািানো হনল পােীর হলুদ মািানো হয়। পানের অঙ্গ স্পতশণি হলুদই পােীর অনঙ্গ মািানোর
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রীতি। লাল আলিা িা তসদেঁ ুর ঘযমে োরীর উিণরিার সূ েক ঘিমেই কােঁো হলুদ পু রুনের উিণরিার সূেক
তহসানি গেয হয়। তিিানহ লাল এিং হলুদ রনলর যুগপৎ িযিহার ের এিং োরী — উভনয়র সোে উৎপাদনে
সেমিার প্রকাশ। গানয় হলুদ মািানোর বিজ্ঞাতেক িযািযা আনছ। হলুদ মািনল ঘদনহর লািেয িৃতদ্ধ পায়।
প্রতিনেধক শতক্ত োকায় েমণনরাগ তেরাময় ও অনঙ্গর পতরনশাধনে হলুদ উপকারী। তিনয়র তদে পূিপ
ণ ুরু েনদর
স্মরে ও িােঁনদর প্রসন্ন কনর িােঁনদর কাছ ঘেনক আতশণিাদ প্রােণো করা হয় োন্দীমুি অেুষ্ঠানের মাধযনম।
োন্দীমুি শেটি ঘলৌতকক উচ্চারনে অনেকসময় ‘োেীমুি’ হনয় যায়। গানয় হলুনদর পর কলাপুকুনর োে।
োরতদনক োরনট ঘছাট কলাগাছ মাটিনি পুেঁনি একটি কতল্পি পুকুর কাটা হয়। িার তভিনর োে করনি
হয়। তিিাহ লনে সম্প্রদাে, শুভদৃতি, মালািদল, েহ্মা পূো হনয় োনক। েহ্মা পূে ানক কুশতণ্ডকা অেুষ্ঠাে
িলা হয়। েহ্মা পূোর বি এিং দতেো পােপেনক তদনি হয়। যোিনম ঘশে হয় সািপাক ঘ ারা। পরতদিস
েিিধূনক তেনয় পাে আপে গৃনহ প্রিযািিণ ে কনর। গৃনহ পদণ াপে করার সময় ির-িধূ নক িরে করা হয়।
এই সময় স্থাে তিনশনে তিতেে ঘলাকাোরও ঘদিা যায়। ঘযমে, ‘ নর ওঠা’র আনগ একটা গরু এনে িানক
োিো িাওয়ানি হয়। ঘকাোও কনের হানি লযাঠা মাছ ধতরনয় ঘদওয়া হয়। হানি লযাঠা মাছ ধতরনয়
ঘদওয়ার মনধয দুটি িাৎপযণ আনছ। এই মাছ পুরুনের ঘযৌোনঙ্গর প্রিীক তহসানি মনে করা। লযাঠা মাছ
ধতরনয় যাোই কনর ঘেওয়া হয় িধূ রতি তিয়ায় পারদশী তকো। তদ্বিীয় িাৎপযণ হল গৃহিধূ হনলে সংসানরর
লেী। তিতে শক্ত হানি সংসানরর হাল ধনর সংসার সুিী করনি পানরে তকো িাও এভানি যাোই করা
হয়। তিিানহ কতড় ঘিলাও ঘযৌেতিয়ার একটা প্রিীক মাে। কালরাতের পরতদিস ঘিৌভাি। এইতদে িধূ
তেনের হানি পানয়স পতরনিশে কনরে। সাধারেিুঃ োেঁক -েমকপুেণ প্রীতিনভাে ঘিৌভানির প্রধাে এক অঙ্গ।
এিেনে তহন্দু িালাতলর তিিাহ সম্পনকণ সংনেনপ আনলােো করা হল একারনেই, িেযমাে প্রিনে
ঘ েঁটুগানে তিিাহ প্রসঙ্গ তেনয় আনলােো পূিণক এই গােগুতল তিিানহর

টো পরম্পরায় তকভানি অতভিযক্ত

হনয়নছ ঘস তিেনয় আনলাকপাি করা হনি। িলািাহুলয ঘ েঁটুগানের একটা িড় অংশ েুনড় আনছ তিিানহর
প্রসঙ্গ। তিিানহর েেয পাে পােী অেুসোে করা ঘেনক শুরু কনর েু লশযযার প্রসঙ্গ আনছ এমে গােগুতলনক
তিিাহ তিেয়ক ঘ েঁটুগাে িলা যায়। পূনিণ বিজ্ঞাতেক যে তেভণ র ঘযাগানযাগ িযিস্থার এি উন্নতি তছল ো,
িিে তিিাহ সম্পন্ন করার ঘেনে

টনকর ভূ তমকা গুরুত্বপূেণ তছল। িিণ মানে গুরুত্ব কনম ঘগনলও ঘপশাদার

টকনক এিেও ঘদিা যায়। ঘ েঁটুগানের মনধয

টনকর উপতস্থতি লেেীয়—

ঘ েঁটুগাইনি এলাম িাড়ানিনড়নি।
এরা ঘ েঁটুর তিনয় ঘদনি িনল
এনদর

মনে ঘভনিনছ।।

টক হল িসে োতল

ওনগা তদে ঘেনলনছ িাড়ািাতড়
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আিার োগ যতজ্ঞ করনি িনল মনে ঘভনিনছ।।
ঐ তেনম েণ্ডীগড় িড়ু ঘগলাম
ভাইনর সমাে আমরা িনল এলাম
িাড়ানিনড় গ্রাম ঐ আপ্ত িললাম দুুঃি তক িানি?
এিানে ঘক আনছ রােঁধুতে
ওনগা িানক ঘডনক আনো এিুতে
ভাল কনর রােঁধনিে তিতে িানি পােঁেেনে।।১
গানে টনকর কো ঘযমে আনছ ঘিমেই তিতভন্ন গ্রানম আত্মীয়-পতরেেনদর আমেে এিং তিনয়নি পােকঠাকুর
অেুসোনের কো আনছ। গানে িাড়ানিনড় [িাড়ানিতড়য়া], তেনম [তেমা], েণ্ডীগড়, িড়ু —এই োর গ্রানম
কেযা অেুসোনের কো উনল্লি আনছ। িলািাহুলয গ্রামগুতল উের ২৪ পরগো ঘেলার আমডাঙ্গা োোর
অেগণি। অেয একটি গানে ঘোলেনে তমনল ঘ েঁটুরাোর েেয ঘয ‘ঘমনয় ঘদিনি’ যাওয়ার কো কো িলা
হনয়নছ িার িাতড় সীিাপুর এিং ঘমনয়র োমটি রসো। প্রাসতঙ্গক িনল গােটি উদ্ধৃি করা হল—
হায় হায় ঘ েঁটুরাোর ঘমনয় ঘদিনি যাই ঘোল েো।
ও আিার সীিাপুনর আনছ ঘমনয় োমটি রসো।।
ওনগা ঘমনয়টার তক লম্বা গলা
িাই তদনল হয় মটরমালা
ও আিার োকিাতে িার িােঁতশর মনিা ঘোি দুনটা টাো।।
ওনগা ঘ েঁটুনদনির তকিা গড়ে
ঘদনি গা-টা করনছ কযামে
ও আিার গলাটি সরু ঘপটটি ঘমাটা টােঁক ধনরনছ মাোনি
সানধর মালা রইল গােঁো িরেডালানি।।২
গানের ঘশোংনশ ঘ েঁটুর রূনপর কো িলা হনয়নছ। ঘ েঁটু এিানে িৃদ্ধ , িােঁর গলা সরু ঘপটটি ঘমাটা অেণাৎ
তিতে ঘরাগগ্রস্ত। এমে এক পাে তেিণাতেি হওয়ায় কেযার হৃদয় ঘিদোয় ভনর উনঠনছ। িনি
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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ঘয কেযার কো িলা হনয়নছ িার কি দী ণ, োতসকা িােঁতশর মনিা, ঘসই সনঙ্গ টাো টাো ঘোিদুটি িার
রূনপর মতহমা প্রকাশ কনরনছ। কেযার গলায় মটরমালা ঘদনি ঘলাকায়ি ঘসৌন্দনযণর স্মরনে আনস। েযণাপনদর
‘সিরী’র পতরধানে ময়ূনরর পালক এিং গলায় গুঞ্জা অেণাৎ কুে েনলর মালা েমৎকার ঘলাকায়ি ঘসৌন্দযণ
সৃতি কনরনছ—
উেঁঞ্চা

উেঁঞ্চা পািি িেঁ তহ িসই সিরী িালী।

ঘমারতঙ্গ পীে পরতহে সিরী তগিি গুঞ্জরী মালী।৩
ঘ েঁটুর েেয পােী এিং তিিানহর ‘তদে েে’ তস্থর হয়। গানের মনধয তিনয়র তদেটি হল— “কাল হল ঘগা
ঘ েঁটুর তিনয় োল্গুে মানসর সংিাতেনি”৪ । লেেীয় োল্গুে সংিাতেনি ঘ েঁটু পূো হয়। এিে ঘ েঁটুর তিিাহ
হনে এমে একটি গাে উদ্ধৃ ি করা ঘযনি পানর—
হায় হায় েলনগা তদতদ ঘ েঁটুর তিনয়র েল সনয় আতস,
যাতি যতদ আয়নলা েনল হাতস আর িুশী।।
িরেডালা মাোয় কতর
আয়নলা ঘিারা সাতর সাতর
তপছে তপছে আসনছ আসনছ কি পাড়া পড়শী।।
আেনগ ঘ েঁটুর হনি তিনয়
ভােনর লুতে গাওয়া ত নয়
আিার গরম গরম হনি লুতে মাংসটা িাতস।। ৫
েল সওয়ার একটা সুন্দর তেে গানের মনধয েু নট উনঠনছ। প্রেনমই ঘদিা যানে েল সইনি যাওয়ার েেয
তদতদ, হাতস আর িুতশনক আহ্বাে করা হনয়নছ। িরেডালা মাোয় কনর সাতরিদ্ধভানি সকনলর আগমনের
তেেটি ঘযে ঘোনির সম্মুনি েু নট উনঠনছ। গানের ঘশোংনশ িাদয রতসনকর মনোভাি িযক্ত হনয়নছ। গাওয়া
ত নয় ভাো গরম গরম লুতে এিং িাতস মাংনসর প্রসঙ্গ তেনভ েল এনে ঘদিার মনিা িযাপারই িনট। েলসওয়ার
পনর গানয় হলুনদর পালা। একটি ঘ েঁটুগানে গানয় হলুনদর প্রসঙ্গ েমৎকার উনঠ এনসনছ।
হায় হায় ঘ েঁটুরাোর গানয় হলুদ তদতি যতদ আয়।
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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আয়নর ঘিারা পাড়ার তদতদ আয়নর ঘিারা আয়।।
উলু দযায় ঘগা পাড়ার ঘছনল
ওনগা দােঁতড়নয় দযানি যনিা ঘমনয়
আমরা ঘকিল িাহার গুনের
কানরা োই ঘগা ছাড়াছাতড়
ওনগা দাওো হলুদ িাড়ািাতড়
ঘয ঘযিানে আনছ সিাই ছু নট েনল আয়।।৬
ঘ েঁটুরাোর গানয় হলুনদর প্রসঙ্গ গােটিনি আনছ। পাড়ার ঘছনলরা উলু তদনে এিং ঘমনয়রা দােঁতড়নয় দােঁতড়নয়
ঘদিনছ। ঘকউ তিতেন্ন েয়, সকনলই আে আপে হনয় তগনয়নছ। গানয় হলুদ ঘদওয়ার েেয পাড়ার সিাইনক
আহ্বাে করার তিেয়টাই এ গানে মুিয হনয় উনঠনছ। ঘ েঁটুর তিিানহর অেয একটি গাে উনল্লি করা হল
ঘযিানে কলা পুকুনরর প্রসঙ্গ আনছ
ঘ েঁটুর তিনয়র েল সতহনি আয় ঘগা তদতদ আয়।
আয়নগা ছু নট প্রতিনিশী আয়নগা ঘিারা আয়।।
োমাইিািু ঘহনস ঘহনস
ওনগা কলা পুকুর কাটা এনস
গামছা ঘকো হয়তে এিে হনি তক উপায়।।
এনস গযানছ তরস্কা গাতড়
ওনর কর োনর ভাই িাড়ািাতড়
েইনল ঘয ির যানি তেনর িােঁধনি ভীেে দায়।।৭
এই গানে তিেনট প্রসঙ্গ আনছ। গানের শুরুনিই েলসওয়ার কো িলা হনয়নছ। এরপনর োমাইিািুনক কলা
পুকুর কাটার কো িলা হনয়নছ। আমরা পুনিণই কলা পুকুর কাটার তিেনয় আনলােো কনরতছ। গানের ঘশনে
ঘদিা যানে তরস্কা গাতড়নি কনর ির [ঘ েঁটুরাো] শ্বশুর িাতড় েনল এনসনছে। তিিানহর সংতিিয তিয়া করিার
েেয যারা আনছে িানদরনক িাড়ািাতড় কাে করার েেয িলা হনয়নছ। োহনল ির তেনর ঘগনল ভীেে
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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সমসযায় পড়নি হনি।
ঘ েঁটুগানের মনধয ঘ েঁটুনক পাওয়া যায় তিতেে রূনপ। এিানে এমে একটি গাে আমরা উদ্ধৃি করনি পাতর
ঘযিানে ঘদিা যানে ঘ েঁটু তদগম্বর হনয় শ্বশুর িাতড় তিনয় করনি এনসনছে—
ঘ েঁটুনক ঘদনি পাড়ার ঘলানক তছ তছ কনর যায়।
িনড়া লিা পায়নগা িারা িনড়া লিা পায়।।
সিাই োনে ির আসনি পালতকনি েনড়
উনধাম ধূনম িনরর িাহে হয় িুনড়া এেঁনড়
িনি লযাংটা হনয় দােঁতড়নয় আনছ লিা শরম োই।।
ঘিানয়র যি সিীগনে িউনক ঘয ঘিাঝায়
এমে একটা পাগলার গলায় মালা তদতি িু ই
িনি সিীরা ঘহনস িনল ঘেপা ঘিার োমাই।।
িাসো ঘগল মাতছর ঘিনশ ঘ েঁটুর কানের পানশ
িনল প্রভূ মরি আতম ঘিামার কারনে
ঘিামার তেন্দা কনর সিাই সইনি পারা দায়।।৮
ঘ টু নক ঘদনি পাড়ার ঘলাক তছ তছ করনছ। শুধু িাই েয় িারা লিাও ঘপনয়নছ। সিাই োনে পালতক েনড়
ির আসনি তকন্তু একটা িুনড়া এেঁনড় গরুর তপনঠ েনড় ধুনলা উতড়নয় ঘ েঁটুরাোর আগমে হনয়নছ। তিিাহ
সভানি তিতে উলঙ্গ হনয় দােঁতড়নয়ও আনছে।

িাই ঘদনি সিীরা পতি তেন্দা আরী কনর তদনয়নছ। েণ্ডীমঙ্গল

কানিয মহানদিনকও আমরা তিিাহ সভায় উলঙ্গ রূনপ ঘদিনি পাই—
ির ঘহতর এনয়া সি কনর কাোকাতে।
েেু িাউক কেযার িাপ েনে পড়ু ক ছাতে।।
পিনে দশে েনড় ঘহে িুড়া ির।
ঘদতিয়া ঘমেকা ঘদিীর জ্বতলনছ অের।।
ঘমেকার দাসী আনে ঔেনধর ডাতল।
আতছল ঈনের মূল িতে কিগুতল।।
ঈনের মূনলর গনে পালায় ভু েঙ্গ।
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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অঙ্গোর মনধয হর হইল উলঙ্গ।।৯
িৃদ্ধ তশনির রূপ ঘদনি এনয়াস্ত্রীগনের তেন্দা, ঈনের মূনলর গনে িাঘ্র েমণ পতরতহি তশনির কটিনদশ ঘেনক
সনপণর পলায়ে এিং তশনির উলঙ্গ হনয় যাওয়ার মনধয ঘয হাসযরস পতরনিতশি হনয়নছ িার সনঙ্গ আনলােয
ঘ েঁটুগানে পতরনিতশি হাসযরনসর প্রকৃ তি একই প্রকানরর। যাইনহাক ঘ েঁটুগানের মনধয আমরা এরপর ঘ েঁটুরাোর
তিিানহর তদনক লেয রািনি পাতর। এ প্রসনঙ্গ এতক্ত গাে উদ্ধৃি করা যায়—
ঘ েঁটুরাোর হনে তিনয় ঘদিতি যতদ আয়
আয়নগা ছু নট প্রতিনিশী আয়নগা ঘিারা আয়।।
ঘ েঁটু আনছ তপতড় েনড়
ওনগা সামনে িরেডালা ধনর
করনছ িারা িরে-শরে ঘদিতি যতদ আয়।।
িরে করা হনয় ঘগল
ওনগা ঘ েঁটুরাো কানছ এল
দুটি হানি তদনলে মালা ঘ েঁটুরােীর গলায়।।১০
ঘ েঁটু তপতড় েনড় আনছে, িােঁনক িরে করা হনে এিং িরে করার পনর ঘ েঁটুরাো রােীর গলায় মালা
পতড়নয় তদনলে। এিানে আনরা একটি গাে উদ্ধৃি করা আনছ িনল আমানদর মনেহয়। এই গােটিনি তিনশে
এক ঘলাকাোনরর কো িলা হনয়নছ—
সাধ কনর ঘগতছল ঘ েঁটু ঘি করনি ঘসো।
আিার পাকা ঘেলা ঘমনর ঘ েঁটুর ঘভনলনছ মাো।।
ওনগা কনের মা আহ্লানদ পনড়
িরনক গুড় োল ছুেঁ নড় মানর
আিার রাস্তার মানঝ পালতক োতমনয় কয় দুুঃনির কো।।
ওনগা িাদাম ঘিনল ভােনল লুতে
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫

18

একুশের ঢেউ ( ISSN: 2454-7182)

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

ভাষা-মাধ্যম: বাাংলা

লুতে ঘিনয় করনলা রুতে েুটনলা আমাশা
সাধ কনর ঘগতছল ঘ েঁটু ঘি করনি ঘসো।।১১
গােটিনি ঘদিা যানে ছােঁদো িলায় োমাইনক শাশুতড় ‘গুড় োল’ িেণে করনছে। িািার িাতড় ঘেনক কনের
শ্বশুর িাতড়নি যািার সময় শেয তকংিা েল ঘেনল তদনয় যাওয়ার রীতি পূ িি
ণ ঙ্গীয় ও পতশ্চমিঙ্গীয় তহন্দু ,
তিস্টাে, ঘিৌদ্ধ, সােঁওিাল োতির মধয প্রেতলি আনছ।১২ তিিানহর যোতিতহি ঘলাকাোর সম্পনন্নর ‘িাসর
োগা’ রাি অতিিাে হনল পর প্রভানি েিিধূনক তেনয় ঘ েঁটুর আপে গৃনহ প্রিযািিণ ে। িাতক োনক ‘িউভাি’।
একতদে পনর িাও সম্পন্ন হনয় যায়। ঘসতদে সকাল ঘেনক েনল প্রীতিনভানের আনয়ােে। একটি গানে কমণেঞ্চল
তেে রঙ্গ মধুর হনয় তেতেি হনয়নছ:
ঘ েঁটুরাোর তিনয় িািু

টল হুলুস্থল
ূ

আিার তিনয় িাতড়র কাে করনি ঘক পায়ো ঘভনি কুল।।
িড় কিণ ার টিতক োেঁকা
ওনগা েু লগুনলা িার একটু কােঁো
ওনগা দুই ঘোনি িার োকা কটা পাকা েু ল।।
িনড়া িউ ঘস একটু লম্বা
ওনগা ঘদিনি ঘযে তিে কাড়া মই
িানক ঘিা আে ঘদিতছ োনকা ঘভনি িাই আকুল।।
ঘমে িউটি ঘিোয় ঘমাটা
ওনগা সুপাতর িায় ঘগাটা ঘগাটা
আিার কাে ঘপনয়নছ আোে ঘকাটা এতলনয় তদনয় েু ল।।
ঘসে িউটি একটু গযােঁড়া
ওনগা

ুনর ঘযে আনছ েযােঁড়া

আিার একটা ঘোি িার একটু টযারা করনিনছ েু ল েু ল।।
ঘছাট িউটি একটু টযারা
ওনগা

ুনর ঘযে আসনছ গুলদােঁড়া
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫

19

একুশের ঢেউ ( ISSN: 2454-7182)

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

ভাষা-মাধ্যম: বাাংলা

আিার দুই হানি ধনরনছ ঘোড়া িাতগনয় দশ আলু ল।।

১৩

ভালিাসা হৃদনয়র িেেনক গভীর কনর। ভালিাসানি ধেী দতরনদ্রর ঘভদ ঘেই। দতরদ্র স্বামীর ভালিাসা
ঘপনল গানছর পািা অনঙ্গ ধারে করনি পানরে। িাসর সাোিার েেয আনলার ঘরাশোনয়র দরকার ঘেই
কাদা মাটি তদনয় িাসর

র তেমণাে করনলও স্ত্রী িুশী হে—
ভালিাসা তদনল ঘ েঁটু তকছু লানগ ো।
গানছর পািা তছেঁনড় ঘ েঁটু আমার পড়াও ো।।
োইো আমার ঘসাোর েু তড়
োইো আমার গাতড় িাতড়
কাদামাটি তদনয় ঘ েঁটু িাসর সাোও ো।।
িু তম আমার ভালিাসা
িু তম আমার আনলার আশা
দুই েয়নে ঘ েঁটু িু তম কােল পড়াও ো।।১৪

তিিাহ মানেই শুধু আেন্দ, হাতস, উপহার প্রদাে, প্রীতিনভাে, আত্মীয় সমাগম েয় এসনির অেরানল অনেক
সময় অনেক কি, ঘোনির েল, মৃিুয, অপমানের িযাোও োনক। আমরা পূনিণ একটি গানে ঘদনিতছলাম
িৃদ্ধ ঘরাগগ্রস্ত পাে ঘদনি সুরূ পা লািেযময়ী কেযার তিিানহর সুি স্বে ঘভনল তগনয়নছ। অতেনর ঘসই অশীতিপর
িৃনদ্ধর মৃিুয হনল কেযার েীিনে

তেনয় আসনি বিধনিযর যেো। তিিানহর আর এক করুে এিং লিাকর

তিেয় হল পেপ্রো। পােপনের অসহেীয় পনের ঘিাঝায় অনেক কেযার তপিা েেণ তরি। ঘযৌিু নকর িাট,
পালঙ্ক, মটর সাইনকল, েগদ টাকা ঘমটািার েেয কেযাদায়গ্রস্ত দতরদ্র তপিা আেও অসহায়। পেপ্রোর
িতল হনয় রিীন্দ্রোনের তেরুপমার মনিা অনেক কেযানক অকানল ঝনর ঘযনি হয়। একটি গানে িাই ঘদিা
যায় পেপ্রোয় মমণাহি কেযা তিনয়র তপেঁতড়নি িসনি অতেেুক —
ঘকমনে িতসি তদতদ তিনয়র তপেঁনড়নি।
িাট পালঙ্ক সাইনকল

তড়

ওনগা েগি আনছ ভাতর ভু তর
আিার ঘছনলর এমে োতর পাইনগা শুতেনি।
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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ঘকমনে িতসি তদতদ তিনয়র তপনড়েঁনি
আিার হাোর দনশক টাকা োই গয়ো গােঁটিনি।১৫
সুিরাং ঘদিা যানে তিিাহ তিেয়ক ঘ েঁটুগােগুতল হাসযরনসর উচ্ছ্বানস উজ্জ্বল ঘিমে তেগূে ঘিদোয় গীীর।
অিশয হাসযরনসর প্রাধােযই ঘিশী। িনি ঘলাকসংস্কৃ তিনি গােগুতলর একারনেই গুরুত্বপু েণ িালাতল তহন্দু তিিানহর
অন্দরমহল এিং িারমহল এই গানে অতভিযক্ত হনয়নছ। ঘসইসনঙ্গ তিিাহ সম্পতকণ ি ঘলৌতকক আোর, তিশ্বাস
ও সংস্কানরর অনেক গুরুত্বপূেণ তদক গােগুতলর অিয়নি উজ্জ্বল মুনক্তার মি ঘিাতদি হনয় আনছ।

তথ্যসূে এবং মন্তবয

[প্রিনে উদ্ধৃ ি ঘ েঁটুগােগুতল গনিেনকর সংগৃহীি। যোস্থানে গােগুতলর সংগ্রহ সূে তেনদণ শ করা হনয়নছ।]
১. সঙ্গীি প্রদািা— মথ্ুর মণ্ডল। গ্রাম- িাড়ানিতড়য়া, ঘপাস্ট- পদ্মলাভপুর, োো- আমডাঙ্গা, ঘেলাউের ২৪ পরগো, তপে- ৭৪৩১২৬। িয়স- ৬৯, ঘপশা- ঝু তড় ঘিাো। সাের।
২. সঙ্গীি প্রদািা— সগারা গাপয়ন। গ্রাম- গুোরপুর, ঘপাি- শালতি াটা, োো- আমিা, ঘেলা- হাওড়া,
তপে- ৭১১৪০৪। িয়স- ৪৪, ঘপশা- োোিাদ। সাের।
৩. সঙ্গীি প্রদািা— লক্ষ্মি মামলক। গ্রাম- তশিরামপুর, ঘপাস্ট- িড়গাতছয়া, োো- েগৎিল্লভপুর, ঘেলাহাওড়া, তপে- ৭১১৪০৪। িয়স- ৫৩, ঘপশা- োোিাদ। সাের।
৪. ‘চর্যা গীমত মরক্রমা’, ড. তেমণল দাশ, িৃ িীয় সংস্করে, ঘদ’ে পািতলতশং, মা

১৪১১, পৃষ্ঠা- ১৮০।

৫. সঙ্গীি প্রদািা— রিমজত মণ্ডল। গ্রাম+ঘপাি- কুশডাঙ্গা, োো- আমডাঙ্গা, ঘেলা- উের ২৪ পরগো।
িয়স- ৪৭, ঘপশা- োোিাদ এিং মাছ ধরা। সাের।
৬.

সঙ্গীি প্রদািা—শামন্ত িাজারী, গ্রাম- গুমা, ঘপাস্ট- কুশডাঙ্গা, োো- আমডাঙ্গা, ঘেলা- উের ২৪

পরগো, তপে- ৭৪৩১২৬। িয়স- ৪২, ঘপশা- রােতমস্ত্রী, স্বাের।
৭. সঙ্গীি প্রদািা— রতন কুমার াে। গ্রাম+ঘপাি- কুশডাঙ্গা, োো- আমডাঙ্গা, ঘেলা- উের ২৪ পরগো।
িয়স- ৪৮, ঘপশা- েুটতমনলর শ্রতমক। সাের।
৮. সঙ্গীি প্রদািা— অমনল বাগমদ। গ্রাম- তমলেপুর, ঘপাি- ইন্দাস, োো- লাভপুর, ঘেলা- িীরভূ ম।
িয়স- ৪৫, ঘপশা- ট্রতল োলানো। সাের।
৯. ‘কমবকঙ্কি চণ্ডী’, মুকুন্দরাম েিিিী, শ্রীকুমার িনন্দযাপাধযায় এিং তিশ্বপতি ঘেৌধুতর (সম্পাদক),
েূিে সংস্করে (পুেমুণতদ্রি), কতলকািা তিশ্বতিদযালয় প্রকাতশি, মােণ-১৯৬২, পৃষ্ঠা- ৯৭।
১০. সঙ্গীি প্রদািা— রতন কুমার াে। গ্রাম+ঘপাি- কুশডাঙ্গা, োো- আমডাঙ্গা, ঘেলা- উের ২৪
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পরগো। িয়স- ৪৮, ঘপশা- েুটতমনলর শ্রতমক। সাের।
১১. সঙ্গীি প্রদািা— সগা াল চন্দ্র ভুক্ত। গ্রামুঃ তেমািাতলয়া, ঘপািুঃ গড়িাতলয়া, োোুঃ েগৎিল্লভপু র ,
ঘেলাুঃ হাওড়া। িয়সুঃ ৮৫, ঘপশাুঃ ঘেই। সাের।
১২. দ্রিিয, সলাকসংস্কৃমতর সীমানা ও স্বরূ , পল্লি ঘসেগুপ্ত, পতরশীতলি ও পতরিতধণি তদ্বিীয় সংস্করে,
ঘসনেম্বর, পৃষ্ঠা- ৮৫-৯০।
১৩. সঙ্গীি প্রদািা— সমািন চন্দ্র মসংি। গ্রাম+ঘপািুঃ মােু, োোুঃ েগৎিল্লভপুর, ঘেলাুঃ হাওড়া। িয়সুঃ
৫৬, ঘপশাুঃ তদেমেুর। সাের।
১৪. সঙ্গীি প্রদািা— মঙ্গল মুরমু। গ্রামুঃ লা াটা, ঘপািুঃ লাভপুর, োোুঃ লাভপুর, ঘেলাুঃ িীরভূ ম। িয়সুঃ
৬৫, ঘপশাুঃ োোিাদ। সাের।
১৫. সঙ্গীি প্রদািা— সনাতন মামলক। গ্রামুঃ শযামপুর, ঘপািুঃ মুন্সীর হাট, োোুঃ েগৎ িল্লভ পুর, ঘেলাুঃ
হাওড়া। িয়সুঃ ৩৮, ঘপশাুঃ োোিাদ। সাের।

*****
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মধুসূদন দপত্তর কাবয : ািাতয প্রভাব
জয় দাস
গনিেক, িাংলা তিভাগ
উেরিঙ্গ তিশ্বতিদযালয়, পতশ্চমিঙ্গ, ভারি
সারসংপে

উতেশ শিনকর িাংলা কতিিা েগনি সতিয কতি মধুসূদে তছনলে এক ‘ধুমনকিু ’। িাংলা কতিিা ঘক তিতে
শুধু পয়ানরর িেে ঘেনক মুক্ত কনরেতে, কনরনছে িানক আরও সমৃদ্ধ। ইংনরতে সাতহিয ঘক তিতে শুধু
প্রীতির অেুরক্ত হনয় অে অেুকরে কনরেতে, কনরনছে িানক িাংলার েল মাটি িািানসর সানে আত্মীকরে।
িাই ঘহামার, ভাতেণল,তমল্টে

আর িাল্মীতক প্রভূ ি প্রােীে কতিরা িােঁর কানিয রনয়নছ তমনলতমনশ। িনি

এটি অিশযই স্বীকাযণ মধুসূদনের কানিয আধুতেকিা, ও িােঁনক যুগ ঘেনক যুগােনর ঘপৌেঁনছ তদনয়নছ িােঁর পাশ্চািয
তশো আর িােঁর কানিয পাশ্চািয প্রভাি।
মূল প্রবন্ধ

মধুসূদে দনের আতিভণ াি উতেশ শিনকর ঘসই সমনয় যিে পাশ্চািয সভযিার যুতক্ত, িকণ , সনিণাপতর মােিিার
তেতরনি িালাতল সমাে তেনেনদর সংস্কার সাধনে রি। সমানে ঘযমে সিীদাহ, তিধিা তিিাহ, ঘকৌতলেয
তিিাহ প্রভৃ তি প্রোনক েিু ে দৃতিভতঙ্গর মাধযনম েিু েভানি তিোর করনি োনক, ঘিমতে সাতহিযও ঘদয়
সমুদ্র পাতড়, রামায়ে, মহাভারি, মঙ্গলকািয, বিষ্ণিপদািলী প্রভৃ তির সানে তমল ঘিন্থাম, ঘশক্সপীয়র, ঘহামার,
তমল্টে প্রমুি কতি, দাশণতেকনদরও ঘমলিেে

নট আধুতেক তশতেি উতেশ শিনকর িালাতল সমানে। িাংলা

সাতহনিয পাশ্চািয প্রভাি ও প্রনয়াগ তিস্তৃ ি হয়। েনল িা ঘদনশর সীমাোর গতণ্ড অতিিম কনর ঘপৌেঁনছ যায়
তিনশ্বর দরিানর। ঘসই সময়নক িাই অনেনক তেতিি কনরে িাংলার ঘরনেসােঁস িনল। ঘরনেসােঁস মানে পুেেণন্ম।
অেণাৎ প্রােীেকানল আমরা িনড়া তছলাম এিং আমরা আমানদর তছলাম। আে আমরা আিার িড় হনি
োই। এনেনে পাশ্চািয সভযিার কানছ দাতি আমানদর এই পুেরুভু যত্থানে সহায়িা করিার েেয। এই
ঘদওয়া-ঘেওয়ায় ঘকানো লিা ঘেই। িাই মধুসূদে দে িােঁর ‘The Anglo-Saxon and the Hindu’ প্রিনে
ঘলনিে–
We shall not point the finger of scorn to words towards the Hindu.
No fallen, obscured, as he is, shorn of his beams, he does not deserve
it. Men do not gaze on the ruins of Babylon with contempt; nor ridicule
the massy the blackened, the huge, the shapeless things, which were
once towers, and temples and palaces in the imperial city of the Caesar’s
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the mistress of the world of her days! ১
মাইনকল মধুসূদে এই সময়কার কতি। আর ঘরনেসােঁনসর কতিনক হনি হয় –
‘কািয-সাতহনিযর সােণক তশল্পী অতিতমশ্রভানি শুধু কতি িা সাতহতিযক-ই েে, তিতে
একাধানর কতি, দাশণতেক, ঐতিহাতসক ও বিজ্ঞাতেক... এেঁনদর কািযপানঠ রতসক
পাঠকতেে কািযনক উপলে কনর জ্ঞাে-তিজ্ঞােময় িৃহের েগনির অে্
িেয-িনের আনলানক উদ্ভাতসি হনয় ওনঠ, এিানে কানিযর েগৎ দশণে ও তিজ্ঞানের
েগৎ ঘেনক একাে িযিহৃি েয়, কানিযর সিয আর তিজ্ঞানের সনিযর গঙ্গা-যমুো
তমলনে সিয ও সুন্দ নরর এক তিরাট ও তিশ্বীর মূতিণ গনড় ওনঠ।’২
রঙ্গলানলর পতদ্মেী উপািযাে স্মরনে ঘরনিও িলনি আপতে ঘেই িাংলা সাতহনিযর এর সােণক প্রনয়াগ ঘদিাে
মধুসূদে দে। মধুসূদে দনের ঘছাট ঘিলায় ইংলযানণ্ডর প্রতি প্রীতি, িােঁর তিস্টধমণ গ্রহে, তিনদতশেীনক তিনয়
করা প্রভৃ তি কানের মনধয শুধুমাে অে ঘলাভেীয় অেুকরে তছল ো, তছল পাশ্চািয সভযিার মােিীয়
যুতক্তর তদকটি ও িীে িযতক্তস্বািেয মনোভাি। সনিণাপতর িােঁর অেরগি মূল আকুতি তছল কতি যশপ্রােী
হওয়া। ঘসই কারনে তিতে সিতকছু ছাড়নি রাতে। িেু ঘগৌরদাস িসাক-ঘক এই প্রসনঙ্গ তিতে িনলে –
You think I am very cruel, because I want to leave my parents. Ah!
My dear! I know that, and I feel for it. But “to follow poetry” (says
A. Pope) “one must leave father and mother.” ৩
তিস্টাে িা তহন্দু ঘকানো ধনমণর িে িা আোর সংস্কার িােঁনক িাধনি পানরতে। যিটা ঘপনরতছল িানদর
সাতহিয এিং মােিিািাদ। ধমণ িােঁর ঘোনি গুরুত্বপূেণ তছল ো। িাই লেয করি তিস্টাে হিার পর ঘগৌরদাস
িসাক মধুসূদেনক ‘তিস্টাে’, ‘মাইনকল’ ইিযাতদ িনল সনম্বাধে করনল িানি তিতে িুি তিরক্ত হে। আিার
মৃিুযর আনগ তিতে কৃ ষ্ণনমাহে িনন্দযাপাধযায়নক িনলে –
আতম মেুেয তেতমণি তগেণার সংশ্রি গ্রাহয কতরো... পৃতেিীর িনল শযামশষ্পই ঘযে
আমার সমাতধ আোদে কতরয়া োনক।৪
কারে মাইনকল তছনলে –
I am Free as the Air, as Independent as the Wind. ৫
সুিরাং তিস্টাে তছনলে িনলই তিতে পাশ্চািযসভযিার অেুরাগী – এতদক ঘেনক তিোর করনল ভ্রাতে হিার
সীািো ঘেনক যায়। তিতে তছনলে একেে সতিযকানরর সাতহিযােুরাগী ও পতণ্ডি িযতক্ত। একই সনঙ্গ তিতে
োোে ভাোর েেণা কনরে। এমেতক ইউনরানপ েরম দুুঃ িকনি েীিে তেিণাহ করনলও ঘসিাে ঘেনক তিতে
ইিাতল, োমণােী প্রভৃ তি ভাো ভানলাভানি আয়ে কনরে এিং প্রায় প্রনিযকটি ঘদশী-তিনদশী ক্ল্যাতসক সাতহিয
িো ঘরামযাতিক সাতহিয-এর সানে িােঁর সম্পকণ হনয় ওনঠ তেতিড়। এতিেনয় রঙ্গলানলর সানে তেনের পােণকয
করনি তগনয় তিতে িনলে, রঙ্গলাল শুধু িায়রে, মুর ও স্কনটর ভক্ত তকন্তু তিতে
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As for me, I never read any poetry except that of Valmiki, Homer,
Vyasa, Virgil, Kalidas, Dante (in translation), Tasso (do) and Milton,
these কতিকুলগুরু–s ought to make a fellow a first rate poet – if nature
has been gracious to me. ৬
িাই তিতে সকল সাতহিয ঘ েঁনট আধুতেক যুতক্ত সম্পন্ন তিেয় তেিণােে কনর িানদর তিতভন্ন মাধযনম আমানদর
পতরনিশে করাে। অিশযই ঘসটি ঘেহাৎ অেুকরে েয়। িার মনধয যুনগর প্রশ্নগুতলনকই তিতে উপস্থাপে
কনরে। প্রােয ও পাশ্চানিযর ঘমলিেে তিতে সাতহনিয তকভানি কনরে এতিেনয় একটি তেঠিনি তিতে তলনিনছে
(ঘম োদিধ কািয প্রসনঙ্গ) –
It is my ambition to engraft the exquisite graces of Greek mythology
on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my
inventing power (such as they are) and to borrow as little as I can
from Valmiki… I shall not borrow Greek stories but write, rather try
to write, as a Greek would have done. Before I began this letter,
I wrote the following opening lines for the second book of ঘম োদ
- These lines ought to give you some idea of the episode that is
to follow. ৭
ইউনরাপীয় সাতহিয আমানদর মেনক তিদগ্ধ কনর। এিং ইউনরাপীয় সাতহিয অধযায়ে করা উতেি আমানদর
তেেস্ব সাতহিযনক উন্মুক্ত করিার েেয। এই তছল মধুসূদে দনের মি। ঘগৌরদাস িসাকনক িাই তিতে
িনলে –
European scholarship is good, in as much as it renders us master
of the intellectual resources of the most civilized quarters of the globe;
but when we speak to the world let us speak in our own language. ৮
তিনদশী সাতহিয অেুশীলে সম্বনে একই তেঠিনি তিতে আরও িনলনছে –
…the knowledge of great European language is like the acquisition
of a vast and well-cultivated state…should I leave to return, I hope
to familiarize my educated friends with their languages through the
medium of our own. ৯
আিার একই তেঠিনি িাংলা ভাোর কোও িনলে –
Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius
to polish it up. ১০
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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এই তেঠি যিে ঘলনিে মধুসূদে দনের তিনলােমা, িীরাঙ্গো, েোঙ্গো, কানিযর পাশাপাতশ শতমণষ্ঠা, কৃ ষ্ণকুমারী-র
মিে োটক ও প্রহসে ঘলিা ঘশে, শুধু িাতক েিু িণ শপদী কতিিািলী। িলনি আপতে ঘেই তিতে যা কাে
কনরনছে এই তেঠি ঘযে িারই স্বীকানরাতক্ত। েিু িণ শপদী কতিিািলীনি যতদ ‘উপিমতেকা’ রূনপ তেনের
সৃতির কো োনক িনি িােঁর সাতহনিযর উপসংহার রূনপ ঘেনক এই তেঠির িক্তিযগুতল। িাই ঘপোকণ নক তিতে
‘ভারিভারিী পদ’-এ উপহার রূনপ দাে কনরে এিং দানের মাধযনম ‘পতরহতর তেদ্রা পুেুঃ োতগলা ভারিী’
এই আশা কনরে।
মতপলাত্তমাসম্ভব কাবয
মধুসূদে দে িাংলা সাতহিযনক শুধু িালাতলর

নরর আতলোয় আিদ্ধ রানিে তে। তিতেই িানক প্রেম কনর

িু নলতছনলে বিতশ্বক। অিশয এর েেয উতেশ শিনকর পাশ্চািয তশো িাংলায় উপনযাগী ভূ তমকা পালে
করতছল। কযাপটিভ ঘলতড মধুসূদে দে ঘগৌরদাস িসানকর মাধযনম ঘিেুে সানহনির কানছ পাঠানল ঘিেুে
সানহি িােঁনক িােঁর প্রতিভানক িাংলা সাতহনিযর উন্নতিকনল্প কানে লাগানি িনলে। এই তেঠিনি মধুসুদে
দে মমণাহি হে এিং তিতে ঘগৌরদাস িসাক-ঘক এ তিেনয় একটি তেঠিনি ঘলনিে –
I have a great deal to say about Mr. Bathune’s…. Here is my routine;
6 to 8 Hebrew, 8 to 12 School, 12 – 2 Greek, 2 – 5 Telegu and
Sanskrit, 5 – 7 Latin, 7 – 10 English. Am I not preparing for the
great object of embellishing the tough of my fathers?১১
ঘদিা যানে তিতে িাংলা সাতহনিযর উন্নতিকনল্প তকভানি বিতর হতেনলে যার প্রনয়াগ তিতে িােঁর প্রেম শতমণষ্ঠা
োটনকই ঘদিাে। িাংলা সাতহনিয আনেে তিনদশী িািাস –
…be something of foreign air about my drama ১২
আর পদ্মািিী-ঘি তিতে গ্রীক গল্পনক ভারিীয় রূপ ঘদে –
…you think of Padmavati. I am sure I need not tell you that in the
First Act you have the Greek story of the Golden Apple Indianised. ১৩
মধুসূদে দে যিে তিনলােমাসীি কািয -এ (১৮৬০) হাি ঘদে িিে ঘম োদিধ কািয -এরও প্রস্তুতি
েলনছ। এিং আনগর আনলােোর মাধযনম ঘিাঝা ঘগল িিতদনে গ্রীক পুরাে িােঁর আয়নে এনস ঘগনছ।

তিনলােমাসীি কািয -এ ক্ল্যাতসক, িীর প্রগতি আদশণ-এর িু লোয় ঘিতশ লতেি হয় মাইনকল মধুসূদে
দনের ছােেীিনের ঘরামযাতিক কািযাদশণনক। িিুও এটিই আধুতেক িাংলার প্রেম কািয। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
মনিও –
আমরা মাইনকনলর তিনলােমাসীি প্রকাশ হইনি েিু ে সাতহনিযর উৎপতে ধতরয়া লইি। ১৪
আর মধুসূদে দে’র মনি –
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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I began the poem in a Joke, and I see I have actually done something
the ought to give our national poetry a good lift, at any rate, that
will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different
from that of the man of Krishnanagar- The father of a very vile school
of poetry, through himself a man of elegant genius. ১৫
অতমোের ছনন্দর িো কানিযর তিেয়, রীতি িেণোয় যিই েিু েত্ব োকুক ো ঘকে মধুসূদে দে-ও

তিনলােমাসীি কািয-ঘক
It is a story, a tale, rather heroically told. ১৬
এই মাে িনলনছে। এিং এিানে তিতে ঘদিাসুনরর কাতহতেনকই িেণো কনরনছে এতিেনয় রােোরায়ে িসুনক
িনলে:
You must remember that it is a story of Gods and Titans. I could
not by any means shove in men and women. ১৭

তিনলােমাসীি কািয -এ, েহ্মার ভূ তমকায় গ্রীক ঘদিপতি তেউনসর প্রভাি লে করা যায় এিং ঘহামানরর
ঘহোেস্টানসর প্রভাি লে করা যায় তিশ্বকমণার মনধয। দুেনেই সূক্ষ্ম তশল্পী। ‘িায়ুপতি’র সানে সানে সাদৃশয
লেয করা যায় এেলাস-এর। এিং তিনলােমাসীি কািয-ঘিও ঘদিদূিী এিং বদিিােী অনেকটা গ্রীক
পুরানের সাদৃশয লেয করা যায় এিং গ্রীক পুরানের মি এই কানিয আনছ তিতধর তিধাে। ঘদিিারাও
যার িাইনর েয়। ঘযমে এই কানিযর িৃ িীয় সনগণ েহ্মার কানছ সি অনেয় অমর ঘদিিারা সুন্দ -উপসুন্দ
দমনের েেয উপায় োইনি ঘগনল বদিিােী হয় –
তিতধর অদ্ভু ি লীলা ঘিলা
ঘক িানর িুতঝনি ঘগা এ েহ্মাণ্ড মণ্ডনল।১৮
িাছাড়া এই কানিয দানে, ভাতেণ ল, তমল্টে প্রভৃ তি কতিনদরও প্রভাি লেয করা যায়। ঘযমে পিেনদি
যিে তিশ্বকমণানক আেনি যাে িার কানছ যমপুরীর িেণো উক্ত কতিনদর িতেণি েরনকর সানে অনেকাংনশ
সাদৃশয –
কি দূনর যমপুরী
ভয়ঙ্করী ঘদতিনলে ভীম সদাগতি
ঘকাে স্থনল তহমােীনি কােঁনপ েরহতর
পাতপ প্রাে উচ্চ্চুঃস্বনর তিলাতপ দুম্মণতি
...ঘকাোও শি শকুতে মণ্ডলী
েেসিা, তিদাতরয়া যেুঃ মহািনল১৯
যতদও ঘম োদিধ কািয-এ এ তিস্তৃ ি প্রনয়াগ ঘদিা যায়। এই কানিয িযিহৃি েিু ে অতমোের ছন্দ সম্পনকণ
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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িলনি তগনয় মধুসূদে একটি তেঠিনি তমল্টে প্রসনঙ্গ িনলে –
If your friends know English, let them read the Paradise Lost and
they will find now the verse, in which the Bengali Poetaster writes
is constructed. ২০
িাছাড়া তমল্টনের ইনডে উদযানের মি মধুসূদে দনের েহ্মপুরী িতেণি হনয়নছ। এিং উপমা িযিহানরও
তমল্টনের প্রনয়াগ লেযেীয় ঘযমে লড়াইনয়র িেণো তদনি তগনয় Paradise Lost -এ ঘলিা হনে –
As when a spark
Lights on a heap of nitrous powder, laid
Fit for the tun, some magazine to store
Against a rumored war, the smutty grain,
With sudden blaze diffused, inflames the air:
So started up in his own shape the Friend. ২১

তিনলােমাসীি কািয -ঘিও আমরা ঘদতি েিু েণ সনগণ একইভানি ঘদিচ্সেযগনের আিমনের উপমা ঘদওয়া
হনে অতেতশিার সানে –
যো অতে-কো-স্পনশণ িারুদ-কতেক
রাতশ ইরম্মদরূনপ উঠনয় তেতমনে
গরতে পিেমানগণ, উঠিলা ঘিমতি
ঘদি-বসেয শূেয পনে!২২
আিার দানে, ভাতেণ ল, তমল্টনের মিই মধুসূদে রােসনদর উপর ট্রযাতেক মতহমা আেনি ঘেনয়নছে যতদও
এই কানিয এর প্রনয়াগ িুি অল্প। ঘযমে ঘদিরাে ইনন্দ্রর উতক্ত সুন্দ -উপসুনন্দর মৃিুযর পর –
সুন্দ উপসুন্দাসুর, ঘহ শূনরন্দ্র রতে,
অতর মম, যমালনয় ঘগনছ ঘদােঁনহ েতল
অকানল কপাল ঘদানে।...
িীর ঘশ্রষ্ঠ যারা
িীরাতর পূতেনি রি সিি েগনি।২৩
এ তিেনয় মধুসূদে একটি তেঠিনি িনলে –
I myself like the fellow… ২৪
আর একানিযর প্রেম সংস্করনে তিেটি তশনরািাকয উদ্ধৃি কনরতছনলে। ঘসগুতল হল –
“উৎপৎসযনিঽতস্ত মম ঘকাতপ, সমােধম্মণা।
কানলহযয়ং তেরিতধ তিপুলা ে পৃথ্বী।।”- ভিভূ তি
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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“Neque te ut turba miretur, labors,
Contenus paneis lectoribus” – Horace
“Fit audience find – tho’ few” – Milton২৫
এভানি প্রােয ও পাশ্চানিযর ঘমলিেনে অপরূপা হনয় উনঠনছ মধুসূদে দনের তিনলােমা। যা তদনয় মধুসূদে
দে িো আধুতেক িাংলা কানিযর সূেো।
সম নাদবধ কাবয
The Meghnadabadh is Mr. Dutta’s greatest work… To Homer and Milton,
as well as to Valmiki e is largely indebted in many ways, but he
has assimilated and made his own most of the ideas which he has
taken and this poem is on the whole the most valuable work in modern
Bengali literature. ২৬

ঘম োদিধ কািয প্রসনঙ্গ সাতহিয সম্রাট িতঙ্কমেনন্দ্রর এই মেিয তিনশে প্রতেধােনযাগয। মধুসূদে পাশ্চািয
ঘেনক ভাি, তিেয়, ভাো ইিযাতদ অনেকাংনশ গ্রহে করনলও অেুকরে কনরেতে। িাই এই কানিযর আনলােো
প্রসনঙ্গ কতি রােোরায়ে িসু িনলে –
এই কানিযর প্রধাে ঘগৌরি এই ঘয, ইহার তহন্দু আকার প্রায় সকল স্থানে রতেি
হইয়ানছ অেে সকল স্থানে ইউনরাপীয় তিশুদ্ধ রুতে প্রদতশণি হইয়ানছ। িস্তুি এই
কািযটি এতসয়া রূপেতেিা ও ইউনরাপ রূপ েেতয়েীর সোে স্বরূপ। ২৭
যুগ যুগ ধনর রামায়ে-মহাভারি আমানদর সমৃদ্ধ কনর এনসনছ তকন্তু প্রতিযুনগর স্থাে-কাল-পাে অেুযায়ী
কাতহতেনক ঘদিার দৃতিভতঙ্গও পতরিতিণ ি হনয়নছ। আর মধুসূদে দে িানক ঘদিানলে মােতিক দৃতিভতঙ্গ তেনয়,
আধুতেক যুনগর যুতক্ত-িকণ তদনয়। িাই িােঁর আেঁকা ঘম োদ রােস ঘেনক পতরেি হে িীর মােনি। যা
উতেশ শিনকর িালাতল সমানের অনেনকরই প্রশ্ন তছল। িা মধুসূদে দে পূরে করনলে। তিতে আটনক
োকনলে ো শুধুমাে ভারনির সাতহনিয। তিতে তেনেনক সমৃদ্ধ করনলে তিনশ্বর সাতহনিযর মাধযনম। েনল
িােঁর সৃি ঘম োদিধ কািয ‘িঙ্গিাসীরা তেরকাল যত্নসহকানর কনি ধারে করনলে’ িা িলা ভানলা করনছে।
মধু সূদে দে এ প্রসনঙ্গ একটি তেঠিনি িেু রােোরায়ে িসু নক িনলে –
It is my ambition to engraft the equisite graces of the Greek mythology
on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my
inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I
can from, Valmiki. ২৮
এিং ঐ একই তেঠিনি তিতে ঘম োদিধ কািয –এর ভািোর অেুনপ্ররো কিটা পাশ্চািয অেুযায়ী িা ঘদিাে
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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–
তক কারনে িযতে লঙ্কা কহ, শুভঙ্কতর,
সারনদ, প্রিানস িাস কনর শূরমতে
ঘম োদ? ঘকাে ঘদি, ঘমানহর শৃঙ্খনল,
(তক ো িু তম োে সতি?) িােঁনধে কুমানর,
িন্দীসম, দূনর এনি এ তিপতে কানল!
...
You will at once see whom I imitate
“who of the Gods impelled then to contend?
Latona’s son and Love’s – “Cowper’s Homers’s Iliad
Milton has imitated this –
“Who first seduced them to that foul revolt?
The infernal serpent” – Book I২৯
আিার আনরকটি তেঠিনি ছন্দ ও শেেয়ে ইিযাতদ ঘেনে তিতে পাশ্চািয সাতহিযনক তকভানি অেুসরে কনরনছে
িার দৃিাে তদনয়নছে –
আইলা সুোরু িারা শশীসহ হাতস
শিণরী; সুগেিহ িতহল ঘেৌতদনক,
সুস্বনে সিার কানছ কতহলা তিলাসী
ঘকান্ ঘকান্ েু ল েু তম্ব তক ধে পাইলা?
By the bye, these lines will no doubt recall to your mind the
lines.
And whisper, whence they stale
These balmy spoils –
Of Miloton, and the lines –
Like the sweet south
That breaths upon a bank of violets
Stealing and giving colour ৩০
এিানর ঘম োদিধ কািয এর মূল কাতহতেনি আসা যাক। তদ্বিীয় সনগণ তশনির কানছ ঘদিী পািণিী ঘম োনদর
মৃিুযর উপায় োেিার েেয মদেনদি ও রতির সহায়িায় ঘমাতহেীনিশ ধারে কনরে। এটি মধুসূদে ঘহামানরর
ইতলয়ানডর েিু েণ সগণ ঘেনক গ্রহে কনরে ঘযিানে তেউস ও হীরা অেণাৎ েুতপটার ও েুনোর কাতহতে আনছ।
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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তেউস-এর সোগ দৃতির মনধয ট্রয়রানেযর তিনরাধী ঘদিিৃন্দ গ্রীকনদর সাহাযয করনি পারতছল ো। িিে
হীরা তেউসনক িশীভূ ি কনর

ুম পাতড়নয় তদনয় গ্রীকনদর েয় ঘ ােো কনরে। এনি ঘদিীনক সাহাযয কনর

আনরাতদনি ও তেদ্রার ঘদি। মধুসূদে দে তেনে একটি তেঠিনি এ প্রসঙ্গ িনলে –
As a reader of the Homeric Epos, you will, no doubt, be reminded
of the fourteenth Iliad, and I am not ashamed to say, that I have,
intentionally, imitated it – Juno’s visit to Jupiter on Mount Ida. I hope
I have given the Episode as through a Hindu air as possible. ৩১
মধুসূদে দে আধুতেক িাংলা সাতহনিযর মেদািা এটি অিশযই পাশ্চািয আদশণ অেুসরে কনরই সীি হনয়তছল।
তিতে তেনের েীিে ও সাতহনিয িা িযাপকভানি অেুসরে কনরে। িােঁর ঘম োদিধ কািয -এর িযতিিম
েয়। উক্ত দৃিােগুতল িারই প্রমাে ঘদয়। ঘহামানরর ইতলয়াড, ওতডতস, ভাতেণ নলর ঈতেড, টযানসার ঘেরুোনলম

ঘডতলভাডণ, দানের তডভাইে কনমতড, তমল্টনের পযারাডাইস লস্ট প্রভৃ তি কানিযর ছায়া পনড়নছ মধুসূদে দনের
ঘম োদিধ কািয -এ। ইতলয়াড, ওতডতস-র মি গ্রীকনদর বদিতেিেিাদ সমগ্র ঘম োদিধ কািয-ঘক ত নর
আনছ যা আনগ আমরা তিনলােমাসীি কািয আনলােো প্রসনঙ্গ িনলতছ, ঘম োদিধ কািয -এ রািনের মুনি
ঘিা িারিার আমরা ঘসই দারুে তিতধর কো শুতে। ইতলয়াড -এর অেুকরনে পািণিী তশিনক ঘভালানোর
কো ঘিা আনগই উনল্লি করা হল। িাছাড়া ঘহামানরর ঘদিী ঘেটিস ঘদিতশল্পী ঘহোইসনটাসনক তদনয় তদিয
অস্ত্র গতড়নয় পুে এতকতলস-এর কানছ ঘদয় ঘহক্টরনক িধ করিার েে। ঠিক ঘিমতে ঘম োদিধ কািয -এ
ইন্দ্রতেৎনক িনধর েেয ইন্দ্র মহামায়ার কাছ ঘেনক তদিয অস্ত্র ঘদিদূি গেিণ তেেরেনক তদনয় লক্ষ্মনের কানছ
পাঠায়। উপমা সংগ্রনহও মধুসূদে ঘহামানরর অেুগামী। ঘযমে ইতলয়ড-ওতডতস-র িীরভাি ও িীর রনস
ঘলিা িাই িীনরর উপমা তদনি তগনয় এই কািযযুগনল তসংহ-িান র িীরত্ব, িানদর তহং্িার এি ছড়াছতড়
িানদর তিিনমর বিতেেযময়রূপ, তশকানরর তকছু ভতঙ্গনি। আধুতেককানলর কতি মধুসূদেও িীরভানির এই
ধারোনক গ্রহে কনরে। তহং্ তসংহ ও িাত েীর তশকানরর প্রতি ঘয উদাসীেিা িা ঘিাঝানি তগনয় ঘহামার
ঘলনিে–
To guard his slaughter’d friend Aeneas flies,
His spear extending where the carcars lies;
Watchful he wheels, protects it every way
As the green lion stalks around the pray. ৩২
ঘিমতে মধুসূদে দে ঘলনিে ভীেে ঘেতড়িৃন্দ, অিলা সীিানক ঘযভানি ঘদনি ঘস তিেনয় উপমা ঘদে িাত েী
ও হতরেীর।
দুরে ঘেতড়, সিীনর ছাতড়য়া,
ঘেনর মে সনি উৎসি-ঘকৌিু নক
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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হীে-প্রাো হতরেীনর রাতিয়া িাত েী
তেভণ য়-হৃদনয় যো ঘেনর দূর িনে।৩৩

ঘম োদিধ কািয -র িারুেী েতরেটিও তহন্দু পুরানে ঘেই। এটি তমল্টনের ‘ঘকামনস’র সযাতেো’র েতরনের
আদনশণ মধুসূদে দে অতঙ্কি কনরে। তমল্টে এই েতরেটি পাে ঘহামানরর ঘেটিস (Thetis) ঘেনক। আর
সমুনদ্রর সনঙ্গ িায়ুনদনির যুনদ্ধর তিেয় গ্রীক পুরানের Aeolus and Windsঘেনক কল্পো করা হনয়নছ। সপ্তম
সনগণ ঘম োদিধ কািয -এ লঙ্কাযুনদ্ধ ঘদিগনের প্রিযে সহকাতরিা আযণ রামায়নে ঘেই এটি আনছ ইতলয়ানডর
একতিংশতি সনগণ। অিমসনগণ িতেণি কাতহতে ভাতেণনলর ঈতেনডর েষ্ঠ সনগণর আদনশণ। িীর ঈতেস-এর মনিা
রামেন্দ্র-ও গভীর সুড়ঙ্গপনে ঘপ্রিপুরীনি প্রনিশ কনর তপিা দশরনের সানে ঘদিা কনরে। ঘপ্রিপুরীর িাইনর
ঘযমে ভীেেকায়, কামরূপী, মূতিণ সমূনহর অিস্থাে আনছ। ঘম োদিধ কািয -এও বিিরেীরূনপ অতঙ্কি হনয়নছ।
আর সাইতিল িানক তেনের মায়াদণ্ড ঘদিায়, অেুরূপভানি মায়ানদিীও বিিতরেী রেক যমদূিনক পে ঘদিানি
অতেেুক ঘদনি তশনির তেশূল ঘদিায়। মধুসূদে দে তমল্টনের অেুকরনে কতি দানের কানছও ঋেী। কারে
তমলটনের কািযগুরু দানে। ঘযমে দানের পতরকতল্পি েরনকর মুনি ঘলিা তছল – ‘Abandon all hope,
ye who enter here’। তমলটনের পযারাডাইস লস্ট -এ িােঁরই অেুসরনে িলা – ‘Hope never comes
that comes to all’। আিার মধুসূদনের েরনকর ঘিারনে ঘলিা –
এই পে তদয়া –
যায় পাপী দুুঃিনিনশ তের দুুঃ িনভানগ,
ঘহ প্রনিতশ, িযতে স্পৃহা প্রনিশ এনদনশ।৩৪
অেণাৎ ঘকােরূপ ইো, অতেো, োওয়া-পাওয়ার তকছু ঘেই েরনক। সম্পূেণ তেতলণপ্ত মনে েরনক প্রনিশ করনি
হনি।
উপমা িেণোনিও কতি মধুসূদে ভাতেণ নলর ঈতেনডর কানছ ঋেী। ঘযমে যিে রামেন্দ্র ঘপ্রিপুরীর তদনক
েনলনছে িিে মধুসূদে দে রাতের িেণো তদনয়নছে –
েতললা রা িনশ্রষ্ঠ, তিতমর কােে
পনে পেী েনল যো, যনি তেশাভানগ
সুধাংশু অংশু পতশ হানস ঘস কােনে।
আনগ আনগ মায়া েতললা েীরনি।৩৫
ভাতেণনলর ঈতেড-এর িেণোয় আনছ একই োেঁনদর আনলা, অেকার পনের উপমা –
তেেণে রাতের িলায় িনমাময় দুেনে; েনলনছে অেকার পনে। েনলনছে প্লুনিা-র
শূেয গৃহগুতল ও িস্তুহীে সাম্রানেযর মধয তদনয়। ঘোভ্ যিে আকাশিাো অেকানর
লুপ্ত কনরনছে, কৃ ষ্ণা রেেী যিে পৃতেিীর িেণ কনরনছ হরে, অতেতশ্চি োেঁনদর
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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কৃ পে আনলায় েনলনছ অরনেযর পে, ঠিক ঘিমতে পে িােঁনদর।৩৬
আর আত্মা সেীি প্রানের সংস্পনশণ আসনল ঝড় হনয় উনড় েনল যায় িা ঘিাঝানি মাইনকল ঘলনিে –
সহসা পুতরল –
বভরি আরানি িে, পালাইল রনড়
ভূ িকুল শুষ্ক পে, উতড় যায় যো,
িতহনল প্রিল ঝড়।৩৭
আর তমল্টনের পযারাডাইস লস্ট -এ আনছ –
…and called
His legions, Angel forms, who lay embraced
Thick as autumnal leaves that strew the books
In vallombrosa. ৩৮
িাছাড়া তমল্টনের Satan প্রীতি কতিনক মুগ্ধ কনর। এিং একটি তেঠিনি িার তপ্রয় কতির প্রশংসা কনর
িনলে ‘Milton is divine’৩৯।
এিানর প্রমীলা ও ঘম োনদর পতি-পত্নী সম্পনকণ র আনলােোয় আসা যাক। যা িিেকার অেণাৎ উতেশ
শিনকর পতরনপ্রতেনি তছল তিস্মনয়র। ঘকেো িহুিছর ধনর েলনি োকা িালাতল িধূনদর অিযাোনরর েীিনে
এরকম স্বাধীে মােতসকিার প্রমীলা এই প্রেম িাংলা সাতহনিয উনঠ আনস। প্রেনম ঘদিানো যাক দুই
োয়ক-োতয়কার সম্পনকণ র মনধয কীভানি পাশ্চানিযর ছায়া পনড়নছ। প্রমীলার ঘদিা পাই আমরা প্রেম সনগণ।
ঘযিানে ঘম োদ ও প্রমীলা কুসুমদানম দাম্পিয ঘপ্রনম মে। িীরিাহুর মৃিুযর সংিাদ শুনে ঘম োদ িিেই
কুসুমদাম তছন্ন কনর যুনদ্ধ ঘযনি প্রস্তুি হয়। ঘসই সময় পতিগিপ্রাো পত্নী প্রমীলা ঘম োনদর হাি ধরনলে
এিং ভািী তিনেদ আশঙ্কায় িলনলে –
ঘকাো, প্রােসনি
রাতি এ দাসীনর কহ েতললা আপতে,
ঘকমনে ধতরনি প্রাে ঘিামার তিরনহ
এ অভাগী? ৪০
একই পতরতস্থতিনি ঘদিা যায় ঘহক্টনরর পত্নী এনণ্ড্রানমকী-ও (Andromache) ঘহক্টনরর যুনদ্ধ যািার সময়।

ঘম োদিধ কািয -ঘি প্রমীলা েতরনে প্রভাি পনড়নছ টযানসার ঘেরুোনলম উদ্ধার কানিযরও। প্রমীলা িেনদিীর
মি প্রেম সনগণ প্রনমানদাদযানে িীড়া পরায়ো তেে আমানদর স্মরেকরায় উক্ত কানিয ঘোড়শ সনগণ কুহতকেী
আতম্মণডার (Armida) ও রাইোনডার (Rinaldo) কো। িৃ িীয় সনগণ প্রমীলার তপ্রনয়র উনিনশয যািার
েেয ঘয িীরাঙ্গো মূতিণ িা অনেকটা ভাতেণনলর কযাতমলা (Camilla), টযানসার ক্ল্তরডা (Clorinda),
তগতডপ (Guildippe) ও এরতমতেয়া (Erminia) প্রভৃ তি োতয়কার িীরনত্বর মি িৃ িীয় সনগণ প্রমীলা িীরাঙ্গোর
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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মূতিণ তেনয় প্রনিশ কনর লঙ্কায়। িারপর প্রমীলা ও ঘম োদ মৃিুযপুরী লঙ্কায় সুিী দম্পিীর মি ঘসাোর
তসংহাসনে িসনলে োতরতদনক েৃনিযাৎসনির সনঙ্গ মাইনকল িু লো তদনলে–
ভু তল তেে দুুঃ ি, তপঞ্জর মাঝানর,
গায় পািী।৪১
তমলনে এই আসন্ন তিনেনদর সংনকি দানে মধুসূদে িােঁর তপ্রয় কতি তমল্টনের মিই পারদশী। তমল্টেও
িােঁর পযারাডাইস লস্ট -এর েিু েণ সনগণ আদম ও ইনভর তমলনের ঘয িেণো তদনয়নছে িানি ইনভর সনঙ্গ
পযানণ্ডারার িু লো এনে তিতে একই ট্রযানেতডর িু লো তদনয়তছনলে। িাছাড়া পঞ্চমসনগণ যুনদ্ধ যািার আনগ
প্রভানি প্রমীলা ও ঘম োনদর োগরে িেণো কনরনছে –
প্রমীলার করপদ্ম করপনদ্ম ধতর
রেীন্দ্র, (মধুর স্বনর, হায় ঘর, ঘযমতি
েতলেীর কানে অতল কনহ গুঞ্জতরয়া
ঘপ্রনমর রহসয কো কতহলা...
উঠ, তেরােন্দ ঘমার সূযক
ণ ােমতে –
সম এ পরাে, কাে; িু তম রতিছতি;
ঘিনোহীে আতম িু তম মুতদনল েয়ে।৪২
প্রায় একই তেে পাই আমরা পযারাডাইস লস্ট -এ পঞ্চম সনগণ িতেণি আদম ও ইনভর োগরনের দশা –
“Awake
My fairest, my espoused, my latest found,
Heav’n’s last best gift, my ever new delight,
Awake, the morning shines, and fresh field
Calls us, we lose the prime, to mark how Spring
Our tended plants, how blows the Citron grove,
What drops the myrrh, and what the balmy reed,
How nature paints her colours, how the bee
Sits on the bloom extracting liquid sweet.” ৪৩
ভারনির োরীনদর তিেনয় একটি প্রিনে মধুসূদে ছােেীিনে একটি প্রিনে ঘলনিে –
The oriental countries women are looked upon as created merely to
contribute to the gratification of the animal appetites of men. ৪৪
িালাতলর এরকম পাতরিাতরক েীিনে মধুসূদে দে এনেতছনলে েিু ে তেোধারা। দাম্পিয সম্পনকণ র মনধয
ঘপ্রমনক েিু ে ঘপ্রতেনি, েিু ে দৃতিনি পুেরাতিষ্কার কনরতছনলে উতেশ শিনকর িালাতল োতি। িাই মাইনকনলর
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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সৃি ‘প্রমীলা’ ঘসই সময় সিার কানছ তছল তিস্মনয়র। শ্রীশেন্দ্র মেুমদার ঘম োদিধ কািয আনলােোকানল
িাই প্রমীলা সম্পনকণ িনলে –

ঘম োদিধ কািয যিে তলতিি হয়, িিে িঙ্গসমানে সনিমাে পাশ্চািয জ্ঞােেেণার
উন্নতি আরী হইনিতছল। সুতশতেি িালালী যুিকহৃদনয় ঘয সামযভাি ধারে করনলে,
গৃনহ িাহা পূেণ হইিার সীািো োই। িাই অিগুিেিিী েীড়াসঙ্কুতেিা িঙ্গোরীনক
প্রমীলানিনশ ঘদতিয়া কৃ িতিদয যুিক িিে ঘমাতহি হইয়াতছনলে,
“অধনর ধতরনলা মধু , গরল ঘলােনে
আমরা, োতহ তক িল এ ভু েমৃোনল?”
...দাশণতেকপ্রির েে স্টু য়াটণ তমল স্ত্রীোতির সাময প্রতিপাদে কতরয়া প্রিে
তলতিয়ানছে – আর আমানদর মধুসূদে “প্রমীলা” েতরে সৃি কতরয়ানছে। উভনয়র
উনিশয এক।৪৫
একতদনক গ্রীকিীরনদর তিশুদ্ধ েীিে-সিণস্ব িাদ অেযতদনক ভারিীয় োরীর পতিেিা ধমণ। িারমনধয স্থাপে
করনলে ঘপ্রম। আর ঘসই ঘপ্রম-ই িারমনধয োগাল িীরত্ব। ‘অসূযম্প
ণ শণযা’ সহেশীলা ঘয োরীরা পতিেিাধনমণর
আড়ানল তেনেনদর িযতক্তস্বািেযনক হাতরনয় ঘেলতছল, মধুসূদে দে িানদর তদল ভাো। ইতলয়াড কানিয ঘযিানে
গ্রীক িীরনদর মনধয প্রতি পনদ েলনছ ঈেণা তিনরাধ ও োরীনদহনলালুপ উচ্ছ্বলিা, ঘসিানে ঘম োধিধ কািয-এ
প্রতিটি োরী-পুরুনের মনধয রনয়নছ সংযম, উদাে কলযােিুতদ্ধ, সামাতেক দাতয়ত্ব ও পাতরিাতরক ঘেহ-মমিা।
মধুসূদে িালাতল ঘমনয়নদর অসূযণম্পশণযা, দাসীরূপী েীিে ঘেনক পাতরিাতরক েীিনে প্রমীলানক স্থাপে করনলে
ঘম োনদর সিীরূনপ। এনক অপনরর পতরপূরক রূনপ। িাই এনকর মৃিুযনি অপরও কনর ঘস্বোয় সহমরে।
কারে আগুনের জ্বালা ঘেনক প্রমীলার কানছ অসহয তছল প্রােভ্রমরারূপী ঘপ্রতমনকর তিরহজ্বালা। িলনি আপতে
ঘেই িালাতলনক ভানলািাসনি ঘশিায় মদুসূদে-ই িা িােঁর িযতক্তেীিে-ই ঘহাক অেিা সাতহনিয-ই ঘহাক
ো ঘকে।

ব্রজাঙ্গনা কাবয

ঘম োদিধ কািয -র তদ্বিীয় িণ্ড প্রকাতশি হিার আনগই [১৮৬১] েোঙ্গো কািয প্রকাতশি হয়। এ প্রসনঙ্গ
রােোরায়ে িসুনক একটি তেঠিনি কতি ঘলনিে –
I enclose the opening invocation of my ঘম োদ. You must tell me what
you think of it… By the bye, I have a small volume of order in the
press they are all about poor old Radha and her তিরহ. You shall
have a copy as soon as the book is out of the press. ৪৬
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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এই কািযটি মূলি প্রােীে িাংলা কানিয রাধার অচ্িধ ঘপ্রম-এর পতরমণ্ডনল ঘলিা। তকন্তু েোঙ্গোর দৃতিভঙ্গী
েিু ে। ঘসিানে আধযাতত্মক পতরমণ্ডল ঘেই, আনছ শুধু রাধার মােতিক তদকটি। বিষ্ণি পদকিণ ানদর ভতক্ত,
তেষ্ঠা ও তিশ্বাস মধুসূদনের সৃি রাধানি ঘেই, আনছ শুধু ঘপ্রনমর তপ্রয়েনের প্রতি গভীর আতিণ । যা তপ্রয়
তমলনে িযাকুল। িাই একটি তেঠিনি রােোরায়ে িসুনক মধুসূদে িনলে –
I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man!
When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. Beside,
Mrs. Radha is not such a bad woman after all. If she had a ‘Bard’
like your humble servant, she would have been a very different character.
It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours. ৪৭
আধযাতত্মকিা ো োকনলও রাধার তিরহনক প্রকাশ করিার আেতরকিা আনছ। কিগুতল তিেয় অিলম্বে
কনর ঘযমে িংশী-ধ্বতে, েলধর, যমুোিনট, ময়ূরী, পৃতেিী প্রভৃ তি এগুতলর অেুসনঙ্গ রাধার মনোনিদো
িযক্ত কনরনছে কতি মধুসূদে দে। কতি েীিেীকার েনগন্দ্রোে ঘসাম িনলে –
মধুসূদে িােঁহার এই েু দ্র গীতিকািযিাতেনক (েোঙ্গো কািয ) এিই ভালিাতসনিে
ঘয সমনয় সমনয় মুক্তকনি িতলনিে, ঘম োদ কািয অনপো আমার েোঙ্গো কািয
ভাল। তমল্টেও িােঁহার Paradise Lost
িনলনছে।

অনপো L’allegro গীতিকািযনকই উৎকৃ ি

৪৮

আিার এই েীিেীগ্রন্থ ঘেনকই োো যায় েোঙ্গো কািয পনড় এক বিষ্ণি কতিনক ভানিে এক মহাচ্িষ্ণি
এিং িােঁর সানে ঘদিা করনি ছু নট আনসে। এনস ঘকাট-পযাি পরা মাইনকল মধুসূদেনক ঘদনি তিতে িনলে,
“িািা, িু তম শাপভ্রি।”৪৯ উতেশ শিনকর যুগটি তছল মােতিকিার, যুতক্তিনকণ িাই প্রােীেপন্থীনদর কানছ
িা মনে হনয়নছ ‘শাপভ্রি’। রাধা-কৃ নষ্ণর ঘপ্রমনক এনকিানর মােতিক রূনপ প্রকাশ পদ্ধতিটি হল যুগ -পতরনিনশর
অতেিাযণ েল। তিনদশী সাতহিযরতসনকর ঘোি তেনয় পদািলীর মােতিক রস েিু ে কনর মধুসূদে দে িালাতলনক
পতরনিশে করানলে।
বীরাঙ্গনা কাবয
ঘরামাে কতি ওতভনদর (Ovid) ‘Heroic Epistles’ আদনশণ িীরাঙ্গো কািয –টি ঘলনিে কতি মধুসূদে দে।
ওতভনদর মিই িীরাঙ্গো কািয -এও প্রতসদ্ধ ঘপৌরাতেক োরী েতরেনদর পনের মাধযনম উপস্থাপো করানো
হয়। এতিেনয় একটি তেঠিনি মাইনকল মধুসূদে দে ঘলনিে–
…Within the last few weeks, I have been scribbling a thing to be
called ‘তিরাঙ্গো’ i.e. Heroic Epistles from the most noted puranic women
to their lover or load.’

৫০
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ওতভনদর মি িীরাঙ্গো কািয –টিও ২১টি পনের মাধযনম ঘশে করিার ইো তছল মাইনকল মধুসূদে দনের
–
It is my intention to finish this poem ( িীরাঙ্গো কািয ) in XXI Books.
But I must print the XI already finished. The proceeds of the 1st part
must defray the expense of painting the second. ৫১
ওতভনদর মি মধুসূদে দে-ও পনের শুরুনি কাতহতের একটি ঘছাট ঘপ্রোপট ঘদে। পনের তিেনয়ও অনেক
তমল ঘদিনি পাওয়া যায় ওতভনদর সানে। ঘযমে তেতলস (Phyllis)-এর সানে তমল পাওয়া যায় শকুেলার।
এনেন্সনক উদ্ধানরর েেয ঘডমােু ে (Demophoon) িার প্রেয়ী তেতলসনক দ্রুি প্রিযািিণ নের আশ্বাস তদনয়
যাে। তকন্তু রােধােীনি ঘপৌেঁনছ তিতে ঘস প্রতিজ্ঞা ভু নল যাে দী ণ োরমাস অতিিাতহি হনল ঘডনমােু েনক
তেতলস পে ঘলনিে। আমানদর শকুেলা ও দুষ্মনের কাতহতেও অনেকটা একরকমই। আিার ঘপ্রনমর বেতিকিা,
সমােিেনের উনদ্ধণ ঘকিলমাে ভানলালাগার প্রনশ্ন িানক পািার আকাঙ্খায় িারা কলতঙ্কেী। যতদও পুরানের
গল্প অেয। পতির তশেয ঘসামনদনির ঘপ্রনম িারার েযায় – অেযায় সমস্ত ঘিাধনক সামতয়কভানি তিপযণস্ত
কনরনছ ঠিক ঘিমতেভানি ওতভনদর কানিয তেতসউস পতত্ন তরডা (Phoedra) িার সপত্নীপুে তহনপাতলটানসর
(Hippolytus)-এর প্রতি গভীরভানি আকৃ ি। ঘপনোনলানপর (Penelope) পনের অতভনযানগর সানে তমল
পাওয়া যায় ঘদৌপদীর, উিণশী প্রভৃ তির। তকছু তকছু তমল োকনলও িীরাঙ্গো কািয সম্পূেণ স্বিে ধরনের
রেো। কতি মধুসূদে পোকানর তলিনলও এগুতল অনেকটা Dramatic Monologue ধমী। প্রনিযকটি পেনক
ঘকন্দ্র কনর োরীেতরনের রুদ্ধ ভািানিগ, িানদর দৃপ্ত আত্মন ােো, অেনরর যেো, সি ভাতসনয় ঘদিার
উচ্ছ্বাস ভাোর মাধযনম োটযরস সৃতি কনরনছ। আর কাতহতের মাঝিাে ঘেনক ঘকাে একটি েতরেনক িু নল
এনে িার স্বগনিাতক্তর মধয তদনয় িযতক্তগি আকাঙ্ক্ষা এিং মনোনিদোর ইতিহাস, সামাতেক সম্পকণ িা
পতরনিশ িেণো ঘদওয়াই মধুসূদে দনের লেয। ওতভদ িার ঘশে ছ’টি পনে োয়ক-োতয়কার উের-প্রিু যেনরর
ঘপ্রতেনি ঘলনিে। মধুসূদে যতদও একুশটি তেঠি সম্পূেণ কনরেতে, িিুও িােঁর এমে ঘকােও সূেো তিতে
কনর যােতে।
মধুসূদে িীরাঙ্গো কািয -এ সীািয প্রায় সিধরনের োরীনপ্রমনকই িু নল ধনরে। এ প্রসনঙ্গ কতি েীিেীকার
ঘযাগীন্দ্রোে িসু িনলে,

িীরাঙ্গো কািয -র িারা, শূপণেিা, উর্ব্ণশী এিং রুতিেী ঘদিী, োতরেনেই
ঘপ্রতমকা। ... তকন্তু ইেঁহারা সকনলই ঘপ্রতমকা হইনলও ইেঁহাতদনগর অিস্থা পরস্পর তিতভন্ন।
প্রেমা েীতিিভেৃ ণ কা, তদ্বিীয় তিধিা, িৃ িীয়া িারাঙ্গো, এিং েিু েণা কুমারী। োরী
েীিনে সামােযিুঃ ঘয োতর প্রকার অিস্থা হওয়া সীি, এই োতরেনে িাহা সূতেি
হইয়ানছ।৫২
এইভানি ঘপৌরাতেক োরী েতরেনদর আধুতেক প্রনশ্নর সম্মু নি দােঁড় কতরনয় ঘদে কতি। িােঁর িীরাঙ্গো কািয –এ
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োনম ঘকাোও োরীনক িণ্ড কনর ঘদিিার অিকাশ ঘেই। এই িীরাঙ্গো শেটি োরীনক সোে উৎপাদেকারী,
পতি অেুগি, লাসযময়ী প্রভৃ তি সীমািদ্ধ সংকীেণ অেণ ঘেনক মুক্ত কনর িানক এনে তদনয়নছ অেয এক আকাশ।
ঘযিানে ঘস ঘকিল ঘমাতহেী মনোরঞ্জেকারী েয়, িরং ঘস পুরুনের সহেরী, সিী, িার ঘপ্ররোদােী। িাই
এই কানিয ওতভনদর অেুসরে করনলও মধুসূদে ঘকাোও ঘদশীয় ঐতিহযনক েু ণ্ণ করিার ঘেিা কনরেতে।
িাই ঘহামাতরক যুনগর সমুদ্র িীরিতিণ েী প্রিীোরি োতয়কানদর ঘেনক পৃেক হনয়নছে আমানদর শকুেলা,
েো, ঘদ্রৌপদী প্রভৃ তি োতয়কারা।
চতু র্দ্য শ দী কমবতাবলী
কতি মধুসূদনের কতিশতক্তর পতরেয় ঘপনি হনল িােঁর ঘযমে ঘম োদিধ কািয ও িীরাঙ্গো কািয দুটি পড়া
প্রনয়ােে ঘিমেই পড়া প্রনয়ােে িােঁর েিু িণশপদী কতিিািলী। এিানে অনেক কতিিায় মদুসূদে দনের হৃদনয়র
ভাি িতেণি হনয়নছ। ঘম োদিধ কািয রেোর সমনয়ই [১৮৬০ তি.] মাইনকনলর সনেট রেো করিার
ইো তছল। রােোরায়ে িসুনক তিতে ‘িঙ্গভূ তমর প্রতি’ সনেটটি তলনি পাঠিনয়তছনলে [৬৪ সংিযার পে]
এই সমনয়ই। ছােেীিনে এিং মাদ্রানস োকনিও তিতে ইংনরতেনি অনেক সনেট তলনিতছনলে। িনি তিনদনশ
তগনয় তিতে ঘপোনকণ র অেুনপ্ররোয় অেুপ্রাতেি হনয় িাংলায় scribbling করনি আরী কনরে। ১৮৬৬ তি.
িােঁর েিু িণশপদী কতিিািলী

প্রকাতশি হয়। শুরু হয় উপিম-এ িােঁর রেোর তিিরে ভূ তমকা তদনয়

এিং িারপর স্বনদনশর প্রতি ভানলািাসা িযক্ত করনি তিতে ঘয তিনদশী কািযরীতিনক মাধযম কনরে, িা
ঘিাঝানি ঘপোকণ ানক ‘ভারি-ভারিী’ পদ ‘উপহার রূনপ’ প্রদাে কনরে। কারে তিতে ঘপোকণ ানক ‘উপযুক্ত
গতে’ িনল মনে কনরে। িাই প্রেম সনেটটি তিতে তলনি একটি তেঠিনি োোে:
In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in
time would rival the Italian. ৫৩
যতদও িাংলা সনেনট ইিাতলয়াে আদশণ মূলগি প্রতিপাতলি সিণে হয়তে। িনি িালাতল কতির এই প্রয়াসনক
সকনল িুিই গুরুত্ব তদনয়নছে। মধুসূদে োো তিেনয় সনেট তলনিনছে। ঘযমে ঘপ্রম, প্রকৃ তি, আত্মমূলক,
ঘপৌরাতেক িা মােতিক প্রশতস্তমূলক, সাতহিয-কািযতিেয়ক ইিযাতদ ও িাদ যায়তে িাংলার উৎসি ও োোে
প্রকৃ তিও। ইংনরে কতিনদর মনধয তমল্টে-ই প্রেম সনেটনক রােচ্েতিক ও বেতিক তেজ্ঞাসার িাহে কনর
িু নলনছে। মধুসূদে দে ও তমল্টনের হানি ঘয সনেনটর তিেয় সািণেেীে হিার সূেো ঘদিা তদনয়তছল িা
গ্রহে কনরে। সনেটগুতলর মনধয একটি ঘলিা তমল্টনের অেযিম গুরু দানে-র উনিনশয। এিং এই সনেটটি
তিতে দানের েষ্ঠ শিিাতেণকী েনন্মাৎসনি ইিালীয় ও েরাসীনি অেুিাদ কনর ইিাতলর রাোর তেকট পাঠাে।
ইিাতলর রাোর পে ঘেনক িােঁর প্রতিতেতধ েিানি মধুসূদে দেনক শুনভো পাঠায় এিং িনল িােঁর এই
কতিিা দরুে ভারনির ও ইিাতলর সমেয় সাতধি হনি। িাছাড়া ঘটতেসে, উনগা প্রভৃ তি কতিনদর উনিনশযও
মধুসূদে দে সনেট রেো কনরে। ‘ভাো’ ও ‘ভারিভূ তম’ দুটি সনেনট ঘহানরস ও ঘেতলকায়া ঘেনক উদ্ধৃতি
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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ঘেে। এছাড়া মধুসূদে দে কিকগুতল েীতিতিেয়ক কতিিা তলনি িাংলা কানিযর েিু ে তদক তেনদণ শ কনর
ঘগনছে। সনেট রেো করিার সমনয়ই তিতে িােঁর েীতি কতিিাগুতল প্রকাশ কনরে। প্রেম সংস্করনের তিজ্ঞাপনে
ঘলিা হনয়তছল –
...আমরা উপযুক্ত সুভদ্রাহরে, তিনলােমা ও তহনিাপনদনশর ঘয অংশ প্রাপ্ত
হইয়াতছলাম, িাহা ‘অসমাপ্ত কািযািতল’ তশনরাোম তদয়া েিু িণ শপদীর ঘশেভানগ
সংনযাতেি কতরয়াতছলাম।৫৪
এই তহনিাপনদশ অংনশ ‘ময়ূর ও ঘগৌরী’, ‘কাক ও শৃগাল’ প্রভৃ তি কতিিা আনছ। যা েরাসী কতি লা েেঁ নিযনের
ঈশনপর গল্প অিলম্বনে ঘয কতিিা আনছ িা অিলম্বনে ঘলিা। ঘযমে –

ময়ূর ও ঘগৌরী – The peacock complaining to Juno (BKii/ XXII)
রসাল ও স্বেণলতিকা – The Oak and the Peed (BKI/ XXII), ইিযাতদ।৫৫
োরী তিেয়ক কতিিাগুতলর মনধয সীিা, শকুেলা, ঘদ্রৌপদী, সুভদ্রা, তহতড়ম্বা প্রভৃ তির কো আনছ।
আর ঘহেতরনয়টার কো আনছ ১০০ েম্বর সনেটটিনি। ঘযিাে ঘেনক ঘিাঝা ঘযি কতি িােঁর েীিেসঙ্গীনক
ঘদিি সিী রূনপ। ছাোিস্থায় ঘলিা প্রিেটি শুধু তলতিিাকানর েয়, তিতে পালে করনিে িােঁর েীিনেও।
িাইনিা তিতে তলিনলে –
ঘপ্রনমর প্রতিমা িু তম, আনলাক আেঁধানর!
অতধষ্ঠাে তেিয িি স্মৃতি সৃি মনঠ, সিি সতঙ্গেী ঘমার সংসার-মাঝানর।৫৬
আমানদর মনে করায় িার প্রেম েীিনে ঘলিা ‘My fond sweet blue eyed mind’ সহ ৩০, ৩২, ৩৪,
৩৭ কতিিায় এই রকম অোতমকার েেয তিতে উৎকিা ঘিাধ কনরনছে। যতদও ঘসিানে কল্পোর একটু
িাড়ািাতড় আনছ। িনি ৫০ সংিযক কতিিায় ‘My Faithful Penelope’, ‘My Thoughts’, ‘My Dream
are all of thee’–এর রেো ভাল োো যায় ো। এই কতিিার সানে এই ‘১০০ েম্বর’ কতিিার িুি
তমল আনছ। যানক তিতে িুেঁেতছনলে েীিনে ঘসই হল ঘহেতরনয়টা। িাই কতির মৃিুযর তিেতদে আনগ ঘযতদে
ঘহেতরনয়টার মৃিুয হয়, কতি িুঝনি পানরে িােঁরও তদে আসন্ন। এিং স্বে ঘদনিে িােঁনদর ঘদিা হনি স্বনগণ।
তপ্রয় সতঙ্গেীর মৃিুযর তদে তিতে মেনমাহে ঘ ানের সামনে আিৃতে কনরে ওনেনলার লাইে। ভালিাসার আতিণ
তেনয়।৫৭ িাংলা সাতহনিয িা সমানে এই িািািরে, এই অতভজ্ঞিা তছল প্রেম। দুুঃি-কি তছল তকন্তু ঘসই
দুুঃিনক ভাগ করার সাতে তছল, ঘয কতিনক সাতহনিযও তদি িাহিা। একটি তেঠিনি পাই তিনলােমাসীি

কািয –র প্রেম পাঠকা তছনলে ঘহেতরনয়টা। আিার রান্স ঘেনক ঘকালকািা দুুঃনির সাতে হনয়তছনলে তিতে-ই
কতির সানে।
মধুসূদে দে এই সনেটগুতলর মনধয তদনয় িােঁর অেণেীিনের িহু গভীর ভাি উজ্জ্বল অেনর প্রকাশ
কনরনছে, মধুসূদনের সনেট একতদক তদনয় কতি শ্রী মধুসূদনের মি-ই, এটি পতরধানে তিনদশী, তকন্তু অেনর
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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স্বধনমণ প্রতিতষ্ঠি একেে তেিাদ িালাতল কতি।
কতি মধুসূদে োেনিে ‘As for the old school, nothing is poetry to them which is not
an echo of sanskrit’,৫৮ িিুও তিতে আটনক োনকেতে সংস্কৃ ি সাতহনিযর অেুকরনে। তিতে িাংলা ভাোর
উন্নতিকনল্প িানক কনর িু নলতছনলে সািণেেীে। দশ-িারটি ভাো িােঁর আয়নে। রানন্স, মাদ্রানস, েরম দুদণশার
মনধযও তিতে োতলনয় যাে িােঁর সাতহিযেেণা। কারে ‘I, (মধুসূদে দে) hope i am a progressive
animal’৫৯। তিতে িাংলাভাোনক করনি ঘেনয়তছনলে সমৃদ্ধ। িাই ঘলিার পর তিতে একটি তেঠিনি িনলে
–
Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to
polish it up such of us as, owing to early defective education, know
little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong. It is
or rather, it has the elements of a great language in it. I wish I could
devote myself to its cultivation. ৬০
পাশ্চািয সাতহিযনক তিতে িযিহার কনরনছে িাংলা সাতহনিযর উন্নতিকনল্প। িাই িনল তিতে পাশ্চািয সাতহনিযর
হুিহু অেুকরে কনরেতে। িানক আয়ে কনর িার মধয ঘেনক আধুতেক যুতক্ত তেনয় তিতে িাংলাসাতহিযনক
কনর িু নলতছনলে আধুতেক। িাই ঘসিানে ঘযমে েু নট ওনঠ োরীর অতভনযানগর স্বর, িানদর ভানলািাসার
েতরেটি ঘিমতে েু নট ওনঠ িানদর তিনদ্রাহ, িানদর িযতক্তস্বািনেযর তদকটিও। আর ঘরনেসােঁস -এর একটি
তদক ঘযমে সকল ধনমণর প্রতি তেষ্ঠা। তরতেয়ার িীরনত্বর মাধযনম মধুসূদে িানকও েু টিনয় ঘিানলে। এইভানি
পাশ্চািয সাতহনিযর মাধযনম তিতে িাংলাসাতহিযনক ও িালাতল সমানের োরীনদর েিেন্ম প্রদাে কনরে।

তথ্য মঞ্জ ও াদটীকা –
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৪০. ঐ, পৃ. ৪৪
৪১. ঐ, পৃ. ৬২
৪২. ঐ, পৃ. ৭৭
৪৩. PARADISE LOST, DO, BOOK V, Lines 17 – 25, Page - 114
৪৪. দে, মধুসদূ ে। মধুসদূ ে রেোিলী ।পূনিণাক্ত। পৃ. ৬২৪
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৫১. ঐ, পৃ. ৩৯
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৫৪. মেুমদার, উজ্জ্বল কুমার। িাংলা কানিয পাশ্চািয প্রভাি ।অভী প্রকাশে, তদ্বতিয় প্রকাশ ১৩৮৯, পৃ. ৯৪
৫৫. দে, মধুসদূ ে। মধুসদূ ে রেোিলী ।পূনিণাক্ত। পৃ. ৪৭
৫৬. ঐ, পৃ. ১৮২
৫৭. মধুস্মৃতি, পূনিণাক্ত, পৃ. ২৬৮
৫৮. দে, মধুসদূ ে। মধুসদূ ে রেোিলী ।পূনিণাক্ত। পৃ. ৫৬৬
৫৯. ঐ, পৃ. ৫৭৩
৬০. ঐ, পৃ. ৬০০
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“র্ারা বৃমিপত মভপজমছল” : কমব জয় সগাস্বামীর আত্মপ্রপে
মসপেশ্বর বযানাজী
গনিেক, িাংলা তিভাগ
ঘগৌড়িঙ্গ তিশ্বতিদযালয়, পতশ্চমিঙ্গ, ভারি
সারসংপে

কতি-সাতহতিযকরা িােঁনদর ঘলিার উপাদাে ঘকাো ঘেনক সংগ্রহ কনরে? এই প্রনশ্নর উের িুেঁেনি ঘগনল
আমানদর দ্বারস্থ হনিই হয় কতি-সাতহতিযকনদর আত্মেীিনের অতলনি-গতলনি। মূলি কতি-সাতহতিযনকর
েীিনের িযতক্তগি তিেয় িা

টো েিু িা উপলব্ধ তিেয় িা

টো-ই ঘলিার ঘপ্ররো সঞ্চার কনর। তিনশেি

ঘরামযাতিক অেলীে কতিনদর ঘেনে একো অনেক ঘিতশ সিয। েয় ঘগাস্বামীর উপেযাস-কািয পড়নি তগনয়
আমরা িা িুিই স্পি রূনপ অেুভি কতর। ঘসই অেুভনির োয়গা ঘেনকই আমানদর এই প্রিনের পতরকল্পো।
িনি তিস্তৃ ি পতরসনর েয়, িােঁর প্রতিতেতধস্থােীয় রেো পদয-আিযাে ‘যারা িৃতিনি তভনেতছল’-ঘি কীভানি
কতি েনয়র আত্ম-প্রনেপে

নটনছ িা অনেেেই আমানদর লেয।

মূল প্রবন্ধ

েয় ঘগাস্বামীর তিতভন্ন কতিিায়, উপেযানস োয়ক একেে কতি। তিতে তক স্বয়ং েয়? হয়ি কিনো সিনো।
হুিহু ঘমলানো ঘিা আর যায় ো। িিু েয় স্বীকার কনরে –
“আতম আত্মেীিেীই তলিনি ঘেিা কতর। এই পৃতেিীনি,পৃতেিীর িাইনরও আমার
েীিিশায় যা

টনছ,

টনি, সিই আমার আত্মেীিেী।”১

‘যারা িৃতিনি তভনেতছল’ আিযানের রেোকাল ১৯৯৫-৯৬। আিযাে ঘেনক োেনি পাতর িতেণি
‘েতরে’ িা ‘শ্রী কািযনলিক’-এর িয়স িিে ৩৫। কতি েনয়র িয়সও এইসময় ১৯৯৫-১৯৫৪ = ৪১।
প্রায় কাছাকাতছ। কািযনলিক কানিযর ঘলাক। তকন্তু ঘপ্রম? ‘োনর ভাই, এর আিার ঘমনয় ঘদিনল ভয়’।

‘মনোরনমর উপেযাস’-এও স্বভাি-সংকুতেি এক কতিনকই ঘদিা যায়। িাস্ততিক েয়-ও অেমুি
ণ ী। ‘সি
অেকার েু ল গাছ’ িা ‘ঘসইসি ঘশয়ানলরা’ উপেযানস ঘযমে যাগযিল্ক্য রায় োমক কতিেতরেনক পাওয়া
যায়, ঘিমতে ‘েহ্মরােস’, ‘ঘপ্রিপুরু ে’ উপেযানসও সমসযাসঙ্কুল কতির িযতক্তেীিনের যেোর মূতিণ অতঙ্কি
হনয়নছ। ‘সােঁঝিাতির রূপকোরা’ উপেযানসও এক তেেতশল্পীর েীিোনলিয আমরা আস্বাদে কতর। অেনর
অেনর িযতক্ত েয়নক তক এনদর সনঙ্গ ঘমলানো যায়? িা অসীি। িনি উদীয়মাে এক কতির লড়াই-এর
ইতিহাস, হিাশা ও প্রাতপ্তর ইতিহাস িুেঁনে পাওয়া যায় ‘যারা িৃতিনি তভনেতছল’ আিযানে। এই ইতিহানসর
সনঙ্গ ঘকাোও ঘযে িযতক্ত েয় একাত্ম হনয় পনড়ে।
“িিে আমানদর দুে নেরই েতর্ব্শ-পেঁতেশ িছর িয়স। তকন্তু আমরা কিনো
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ঘমনয়নদর তেনয় আনলােো করিাম ো। রাস্তা তদনয় যাওয়ার সময় হীেম্মেযিায়
ঘমনয়নদর তদনক িাকানি পযণে পারিাম ো। এমেতক, ঘস আমার অি

তেষ্ঠ

িেু , কতিিা তলিনলই আতম িানক ঘশাোিাম, ঘস-ও আমানক িার অনেক
অভানির দুুঃনির কো িলি। তকন্তু ঘকােতদে আতম িানক তেনগযস কতরতে,
ঘকাে ঘমনয়নক ভাল লানগ, লানগ ঘিার ? ঘসও আমানক তেনগযস কনরতে।”২
শুভময় োনম আিালয িেু সম্পনকণ এরকমই পতরেয় ঘদে েয়। আনলােয আিযানে একইরকম িেু র
কো আনছ, ঘয ‘েতরে’ঘক োো পরামশণ তদনয় োনক। তকন্তু োরী-সম্পনকণ র িযাপানর েীরি। কিনো ঘস
তিরস্কার কনর িার ভীরুিানক কটাে কনর; কিনো িা অনেণর িযাপানর সনেিে হনি িনল, সিকণ হনি
িনল তেনের ঘলিা সংরেনের িযাপানর। ‘েতরেটি কলকািা যায় কতি হিার আনশ’।৩ েয়-ও ঘিা িযতক্তগি
েীিনে রাো াট ঘেনক কলকািায় পাতড় তদনিে কতি হওয়ার দুমণর িাসোয়।
তকন্তু ‘কািযনলিক’ ঘকমে ঘদনিে কলকািা? োগতরক েীিে, িযস্ত েীিে, ধ্বস্ত েীিে, োোে
কামোর তিেিানষ্প েেণতরি েীিে প্রিযে কনর তিতে হিাশ হনয় পনড়ে। হিাশ হনয় পনড়ে ঘপ্রমহীে
কামোর িীভৎসিা ঘদনি। অেমুণিী ‘েতরে’ ঠিক মাোনি পানর ো কলকািার েীিনের সনঙ্গ। েনয়র প্রেম
গদয-উপেযানসও মনোরনমর এরকমই োতরে েু নট

ওনঠ। ডাক্তার িানক িনল ‘তেল কেতেনডনন্সর ঘলাক’।

ঘস তেনেও অিশয িাইই ভানি। িােিী েূ েী িা সহকমী শুভ্রাংশু িানক মডােণ হনি িনল িারিার; হনি
িনল স্মাটণ। প্রতিপনদ মনোরম ঘযমে ধাক্কা িায়, আনলােয ‘কািযনলিক’-এর অিস্থাও িাই। িযতক্ত েনয়রও
িযতক্তগি অতভজ্ঞিা তক এরকম? িযতক্তগি প্রিনে েয় ঘলনিে,
“ঘছাটনিলায়, পরীোর ভয় ঘেনক ইনঞ্জকশনের ভয় ঘেনক ঘয-ঘছনলটা (েয়)
কল্পোয় পালাি, িড় হিার পর এিার ঘস ঘকাোয় পালানি?”৪
কতিনদর একটিই ঘিা োয়গা, কল্পোর ঘদশ। ঘযিানে সনিযর পূো হয়। সিয মানে সুন্দর, পতিেিা,
ঘপ্রম। তকন্তু ‘শ্রীকািযনলিক’ কলকািায় ঘয পাঠিকার ঘপ্রনম পনড় ঘস ঘিা –
“ঘ্ানির মনিাই। তেনের গেনিয িনয় যায়। কারও েনেয দােঁড়ায় ো।”৫
মনোরনমর মনিাই এই ‘েতরে’র অিস্থাও এরকম –
“মনে পনড়, তেরকাল প্রতিনযাতগিার িাইনর িনসতছলাম িনলই ঘিা শুরু কনরতছলাম
তলিনি। অপদােণ মােুনের ঘভির, অকারনে েন্মায় ঘয িারার আনলা ঘেিা কনর
তক িযিহার করা যায় িানক ?”৬
প্রতিনযাতগিার িাোনর ‘কািযনলিক’ঘক োমনিই হয়, ঘযমে মনোরমনক ‘েীিনের প্রেম উপেযাসটা
ঘলিিার আনগই ঘলিাটা পুনরা িেক তদনয়’৭ আসনি হনয়তছল। িানক শুেনি হয় ‘আপোর মূল ঘপ্ররো
তক আপতে তেনে? পনড় রইনলা তিশ্ব িাদিাতক?’৮ ঘকউ িনের পনে আসনি িনল, ঘকউিা িনল িনের
পনে হােঁটনি। িেু ঘিােঁো ঘদয়:
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“আতম সাধুিাদ ঘদি উনদযাক্তানক
টাকা তদনয় উতে ঘিামার কতিিা পড়া
তকনে তেনয়নছে। শুকনো কোয় েয়।”৯
িাহনল কতিিা ঘলিাও তক িযিসা? আটণ তক িযিসারই তিনশে এক রূপ? দ্বনে েি-তিেি হয়
‘েতরে’। অেণই তক তেয়েে করনি কতিিানক? কতিনক? িেু আতেণক সনেিেিা োগানি োয় কতিমনে।
িনল ‘আনগ

র সামলাও’১০। তকন্তু কতির

র কী তেনয়?

“েতরে ভানি। আতমও ঘিা ভাতি িা-ই
র মানে ঘলিা। শে, ছন্দ, ভাো,
ভাো ঘভনলেু নর ঘকৌনটািে প্রাে
িুেঁনে িু নল আো, প্রতি মুহূনিণ কনিা
কনিা সহ্ ছতি ও

অতভজ্ঞিা

তিদুযৎনিনগ সনর যায় ঘট্রনে ঘপাস্ট
িার ঘেনক আতম ক’টা

িা ধরনি পাতর?

যিটু কু পাতর, ঘয ক’টি দৃশযছতি
এনস ধরা ঘদয়, িানদর যা প্রনয়ােে
ঘসই ঘসই মনিা শে-ছন্দ- ভাো
তদনি পাতর আতম? যার যার যা গঠে
সমুতেি, আতম গনড় তদনি পাতর, সি?
সি দূনর োক, দুোরনটও তক পাতর?
আতম তক ঘসসি আসন্ন রেোনক
মােুে করনি পাতর ঠিক ঠিক ধ’ঘর?”১১
েলমাে মহাকাল আর অেে রহসযন রা এই তিশ্বেহ্মানণ্ডর ঘকাটি ঘকাটি টোর মাঝিানে কতির স্থাে ঘকাোয়?
সৃতিিনের ইতিহাস, গতিিনের দুনভণ দয ঘদওয়াল অতিিম করনি ঘগনল কতির আসল কাে কী? ‘মে তদনয়
ঘলিা’।

তকন্তু ‘ঘসই মেটাই যতদ োম িযাতি আর প্রকাশনক পুনড় যায়’ িনি ‘ঘলিার তক হনি? ঘলিাটি

ঘকাোয় যানি?’১২ কতিরা ঘিা একইসনঙ্গ িন্ময় ও মন্ময়। িতহেণগিনক আত্মস্থ কনর কতি যিে কো িনলে
কতির কনি ঘিা িতহেণ গনিরই োো স্বর অতভিযক্ত হয়। কতিনক সি োেনি হয়। কতিনক সি হনি হয়।
সংকীেণ তেো, সংকীেণ গতণ্ড, স্থূল স্বানেণর ঘিড়াোনল কতি তক িতন্দ োকনি পানরে কিেও? কতিনক িানরিানরই
তেনেনক ভালনি হয়। ঘভনল গড়নি হয়। প্রকৃ তির সনঙ্গও তমনশ ঘযনি হয় কতিনক। তমনশ ঘযনি হয় মােুনের
সনঙ্গ। িযতক্তক েড়িা ঘদহগিভানি োকনি পানর, তেোর েগনি ঘকাে িাধা, ঘকাে েড়িা, ঘকাে স্থতিরিা
োকনল কতি দােঁড়ানিে ঘকাোয়?
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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স্থূল সুি ঘযমে আনছ, িানক অতিিম কনর একইকানল একইনদনশ িৃহের মহের সুনির েগিও ঘিা
রেো কনর ঘকউ ঘকউ। ‘অেুপম কো’-য় অেুপনমর েেয সারােীিে অনপো করনি ঘদতি েতমিা িাগতেনক।
ঘিমতে স্মৃ তির সযত্ন ঘকাঠনর ‘শ্রীকািযনলিক’-ঘকও ঘিা লালে করনি ঘদতি ‘কামশীিল’ রমেীনক। ‘ঘসইসি

ঘশয়ানলরা’-ঘিও িািলুনক ঘদিা যায় এই কামোহীে ঘপ্রনমর েগনি –
“রালা, আতম ঘসই পুরুে, ঘয সারােীিে ঘিানক ভালিাসি, িিু ঘিার শরীর
োইি ো। অেয ঘকাে ঘমনয়র কানছও যাি ো। রালা, আতম ঘসই পুরুে, ঘয
সারােীিে ঘিানক ভালিাসি তকন্তু িলি ো। কিনো িলি ো। তেুঃশনে পানশ
পানশ োকি। ঘিার ঘগাপনে তলনি যাওয়ার কতিিার মনিাই প্রকাশ করি ো
কিনো। িু ই আমার মাতসর ঘমনয়। রালা, ঘসটা

টোেি, রালা, ঘসটা তেয়তি।

১৩

ঘয ঘযভানি ঘেয়। কী করা যানি?”

আনলােয আিযানেও কামশীিল ঘপ্রনমর উষ্ণিায় েমা ঘমন র আনলাআেঁধাতর প্রতিনিনশ কতি ও িরুেীর
েীিনের পে একই ঘরিায় স্থাতপি হয়

টোেনি। ঘপ্রম ঘিা এমেই িাস্তি। েয় ঘলনিে –

“ঘপ্রম আমার কানছ তেভৃ ি আেন্দ ঘিদোর তেতেস। তেশ্চয়ই িার আনলা আনছ,
িার আেঁধারও আনছ – আনছ িার োোতিধ মাধুযণ ও েিস্থাে – িিু, িা, আনলা
আেঁধাতর ধারোমাে েয়। এনকিানর িাস্তি। ...স্পি আর প্রিযে িাস্তি।”১৪
কতি তক এই ঘপ্রনমর েগি িুেঁনে পাে সিণে? স্বানেণর প্রতিনিনশ, িেযা পতরনিনশ কতিনক িাই ‘ঘপ্রিপুরু ে’
হনয় ঘযনি ঘদতি কিেও কিেও। ঘদহ সনীাগ অনেনকই োয়, তকন্তু অহলযার মনিা িেযা অনেনকই। িাই
কতির ‘িীে’ ঘিাোর িাসো ঘমনট ো। ‘ঘসাোর েসল’ েলনি তক কনর? িাই ‘যারা িৃতিনি তভনেতছল’
আিযানের কািযনলিনকর কতিিা (েনয়রও তিিযাি কতিিা) িাৎপযণপূেণ হনয় ওনঠ –
“হৃতদ ঘভনস যায় অলকােন্দা েনল
অিল, ঘিামার সাোৎ ঘপনয় তেেনি পাতরতে িনল
হৃতদ ঘভনস ঘগল অলকােন্দা েনল
কনরা আেন্দ আনয়ােে কনর পনড়া
তলতপ তেতেি তলতপ আেঁকািােঁকা পাহানড়র সােুিনল
ঘয একা

ুরনছ, িানক িুেঁনে িার কনরা

কনরনছা, অিল; কনরতছনল; পনড় হাি ঘেনক তলতপিাতে
ঘভনস যাতেল – ঘভনস ঘিা ঘযিই, মনে ো কতরনয় তদনল;
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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- ‘পনড় রইল ঘয!’ পনড়ই োকি – ঘস-ঘলিা িু লনি িনল
কতি ডু নি মনর, কতি ঘভনস যায় অলকােন্দা েনল।”১৫
ঘিয়াতল কতির েীিনের ঘকানো তকছু ই ঘগাছানো হয় ো। তহনসি-তেনকনশর িাস্তিিার েগনি কতি িনড়া
ঘিমাোে। িােঁর সি তকছু ই ঘযে কালন্ানি ঘভনস যায়। িােঁর ঘিয়াল োনক ো ঘকানো তকছু নক মূলযিাে
ঘভনি ধনর রািনি হনি। পাঠক-ই ঘিা ধনর রানিে। আর যতদ ো রানিে পাঠক? িানিও তক কতির
িুি একটা তকছু এনস যায়? কতি ঘিা আপে ঘিনগ পাগল-পারা। ঘকউ হয়নিা ঘিয়াল োও করনি পানর,
ঘকউ হয়নিা যত্ন কনর কতির কািযনক িু নল ো রািনি পানর; িিু কতি তলনি েনলে মাো ঘিালিার েেয,
ঘিেঁনে উঠিার েেয, ভালিাসিার েেয।
সূেমনপদয শ
১। ঘগাস্বামী,েয়। ‘তেনের েীিে, িীনের েীিে’। ‘হৃদনয় ঘপ্রনমর শীেণ’। আেন্দ পািতলশাসণ। কলকািা। ১৯৯৪,
পৃষ্ঠা -১৪
২। ঐ, পৃষ্ঠা - ৬০
৩। ঘগাস্বামী, েয়। ‘যারা িৃতিনি তভনেতছল’, আেন্দ পািতলশাসণ। কলকািা। ১৯৯৮, পৃষ্ঠা -২১
৪। ঘগাস্বামী, েয়। ‘তেনের েীিে, িীনের েীিে’। ‘হৃদনয় ঘপ্রনমর শীেণ’। আেন্দ পািতলশাসণ। কলকািা। ১৯৯৪,
পৃষ্ঠা -১৪
৫। ঘগাস্বামী, েয়। ‘দশটি উপেযাস’। ‘মনোরনমর উপেযাস’। আেন্দ পািতলশাসণ। কলকািা। ২০১০, পৃষ্ঠা - ৪৮
৬। ঐ, পৃষ্ঠা - ৪৭
৭। ঐ, পৃষ্ঠা - ৩৯
৮। ঘগাস্বামী, েয়। ‘যারা িৃতিনি তভনেতছল’। আেন্দ পািতলশাসণ। কলকািা। ১৯৯৮, পৃষ্ঠা -২৭
৯। ঐ, পৃষ্ঠা - ১০৩
১০। ঐ, পৃষ্ঠা - ১০৭
১১। ঐ, পৃষ্ঠা - ১০৮
১২। ঐ, পৃষ্ঠা - ১০৯
১৩। ঘগাস্বামী, েয়। ‘ঘসইসি ঘশয়ানলরা’। আেন্দ পািতলশাসণ। কলকািা। ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ১৪৭
১৪। ঘগাস্বামী,েয়। ‘হৃদনয় ঘপ্রনমর শীেণ’। আেন্দ পািতলশাসণ। কলকািা। ১৯৯৪, পৃষ্ঠা -৫১
১৫। ঘগাস্বামী, েয়। ‘যারা িৃতিনি তভনেতছল’, আেন্দ পািতলশাসণ। কলকািা। ১৯৯৮, পৃষ্ঠা -১২৬
(এই কতিিাটি ‘ তু মনয়নছা ঝাউপািা?’ কানিযর প্রনিশক কতিিাও িনট)
*****
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‘মততাস একটি নদীর নাম’: মাপলা জীবপনর মিাকাবয
ারমমতা মণ্ডল
গনিেক, িাংলা তিভাগ
তিশ্বভারিী তিশ্বতিদযালয়, ভারি
সারসংপে

িাংলা সাতহনিয অচ্দ্বিেেণা শুরু হয় িােঁর মৃিুযর পর। িােঁর স্বল্প আয়ুষ্কাল হয়নিা এর একটি কারে। িাছাড়া
অচ্দ্বি তছনলে এনকিানর প্রোরতিমুি সাতহিযনপ্রতমক মােুে। তিতে তিশ্বাস করনিে, েীিে ও তশনল্পর পারস্পতরক
অেুিানদর োমই সাতহিয। িােঁর অতধকাংশ ঘলিা তিতভন্ন পে-পতেকায় ছতড়নয়-তছটিনয় রনয়নছ। একতেশ
িছর িয়নস অচ্দ্বি ‘তিিাস একটি েদীর োম’ উপেযাসটি তলিনি শুরু কনরে। উপেযাসটি প্রেনম মাতসক
ঘমাহম্মদী পতেকায় ধারািাতহক ভানি প্রকাতশি হনি শুরু কনর, পরিিী কানল োো কারনে িা িে হনয়
যায়। এরপর ঘলিনকর মৃিুযর পােঁে িছর পর ‘পুেঁতে র’ ঘেনক ‘তিিাস একটি েদীর োম’ উপেযাসটি
গ্রন্থরূপ লাভ কনর। েদীর পনট এিেও পযণে অনেক উপেযাস িাংলা সাতহনিয ঘলিা হনয়নছ। ঘযমে িারাশঙ্কনরর ‘হােঁসুতল িােঁনকর উপকো’, মাতেক িনন্দযাপাধযানয়র ‘পদ্মােদীর মাতঝ’, সমনরশ িসুর ‘গঙ্গা’,
োরায়ে গনঙ্গাপাধযানয়র ‘মহােন্দা’ ইিযাতদ। ‘তিিাস একটি েদীর োম’ এই ধারারই সাতহিয সৃতি, িিুও
উপেযাটিনক আর পােঁেটি েদীনকতন্দ্রক উপেযাস অনপো অনেক ঘিতশ সেীি িনলই মনে হয়। এর মূনল
রনয়নছ ঘলিনকর আত্মেীিে-িীোর সুতেপুে প্রতিেলে। অচ্দ্বি স্বয়ং তছনলে মানলা সোে। বশশি অিতধ
মানলা সমানের েীিে-েীতিকা, সংস্কার-তিশ্বাস, সংস্কৃ তি িােঁর রক্তন্ানি প্রিাতহি। এই িাস্তি অতভজ্ঞিাই
িােঁর উপেযানসর মূল উপেীিয। অেযে েীিেনক প্রিযেভানি ঘলিনকর স্বীয় েীিে উপলতব্ধর পােঁোলী হল
‘তিিাস একটি েদীর োম’। তিেনয়র তদক ঘেনক ‘তিিাস একটি েদীর োম’ উপেযাসটি মহাকানিযরই
সাতমল, একটি যূেিদ্ধ ঘগাষ্ঠী মানলােীিনের মহাকািয । কাতিযক আতঙ্গনক েয় গনদযর িেণোিহুল তিস্তানর
এটি মহাকানিযর রূপ ধারে কনরনছ। অদযািতধ িহুতিধ আনলােো এই উপেযাস সম্পনকণ হনয়নছ, িদসনেও
আমরা েিু ে কনর তেনর ঘদিনিা ‘মানলােীিনের মহাকািয’ তহনসনি উপেযাসটি কিটা সােণক ঘসই দৃতিনকানের
আনলানক।
মূল প্রবন্ধ

িাংলা সাতহনিয অচ্দ্বি মল্লিমণে োমটি পতরতেি

হনলও পাঠক মহনল িােঁর পতরেয়টি িনিািাতে তেতিড়

েয়। কারে িােঁর সাতহিয েীিে ঘযমে সংতেপ্ত তছল, ঘিমেই িযতক্ত মােুেটি তছনলে প্রোর তিমুি। অচ্দ্বি
েেণার ঘসরকম দৃিাে িাংলা সাতহনিয পাওয়া ো ঘগনলও সাম্প্রতিক কানল শ্রী শােেু কাইসার, শ্রনদ্ধয় অতেেয
তিশ্বানসর গনিেোয় এিং তমলেকাতে তিশ্বানসর আেতরক প্রনেিায় অচ্দ্বনির িযতক্তগি ও সাতহিয েীিে সম্পনকণ

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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অনেক িেয হানির োগানল এনসনছ। তকন্তু িা সনেও ঘদিা যায় িাংলার দতরদ্র অেযে তেম্নিনগণর মােুনের
দুুঃি যেো, েীিে সংগ্রাম যানদর ঘলিায় উনঠ এনসনছ িানদর মনধয অচ্দ্বি মল্লিমণে অেযিম হনলও িােঁর
িযতক্তগি েীিে ও রেোিলী তেনয় যনেে েেণার পতরসর েু দ্র।
অচ্দ্বি মল্লিমণনের ‘েীিে িৃ ো’, ‘সাদা হাওয়া’ ‘রালামাটি’, ‘এনদনশর তভিাতর সম্প্রদায়’, ‘দুইটি
িানরামাসী গাে’, ‘পতল্লসংগীনি পালাগাে’, ‘ভাইনোেঁটার গাে’, ‘মা মণ্ডল’ ইিযাতদ উনল্লিনযাগয সাতহিয েসল।
িনি অচ্দ্বনির িযাতির তশিনর রনয়নছ ‘তিিাস একটি েদীর োম’ উপেযাসটি। িহুতিধ আনলােো এই উপেযাস
সম্পনকণ হনয়নছ, িদসনেও আমরা েিু ে কনর তেনর ঘদিনিা ‘মানলােীিনের মহাকািয’ তহনসনি উপেযাসটি
কিটা সােণক ঘসই দৃতিনকানের আনলানক।
‘তিিাস একটি েদীর োম’ উপেযাসটি ১৯৫৬ সানল ‘পুেঁতে র’ ঘেনক ঔপেযাতসনকর মৃিুযর পােঁে িছর
পর প্রকাতশি হয়। পাণ্ডু তলতপ েমাকরনের একটি কাতহতে আমরা ঘলিনকর েিাতেনিই পাই। ঘলিকনক প্রনশ্নর
সম্মু িীে হনি হয়: “মাতেক িনন্দযাপাধযায় তলিনলে, আর তক ঘিামার িই মােুে ঘেনি?’’ প্রিু যেনর ঘলিনকর
িক্তিয: “মাতেক িনন্দযাপাধযায় িনড়া artist, master artist, তকন্তু িাওনের ঘপালা – ঘরামযাতিক, আর
আতম ঘিা োওলার ঘপালা”। এিানেই অচ্দ্বি মল্লিমণনের তশকনড়র টাে স্পি হনয় ওনঠ।
ইতিহানস ঘযমে সাধারে প্রাকৃ ি েীিনের পতরিনিণ রাো-রােড়ানদর উত্থাে পিনের ইতিহাস প্রাধােয
লাভ কনর, িাংলা সাতহনিযও ঘিমেই অেযে ঘশ্রতে অনপো উচ্চতিে ও মধযতিে সমানের েীিে কোনিই
ঘিতশরভাগ আিযােশরীর পুি হয়। আধুতেক যুনগ কনল্লাল পনিণ সাধারে মােুনের েীিেসংগ্রাম ও েীিেযেোর
রূপায়ে এক আনন্দালনের ঘেহারা তেনয় ঘদিা ঘদয়। কনল্লাল-পরিিী পনিণ মাতেক িনন্দযাপাধযায়, িারাশঙ্কর
প্রমুি উপেযাতসক অেযে েীিনের তেে অঙ্কে করনলও িােঁরা উচ্চতিনের প্রতিতেতধ। আর ‘তিিাস একটি
েদীর োম’ উপেযানসর রেতয়িা অচ্দ্বি তেনেই অেযে ঘশ্রতের প্রতিতেতধ। িলা িাহুলয পযণনিেে তশল্পীনক
িনড়া মানপর কযােভাস গড়নি সাহাযয কনর একো ঠিক; তকন্তু অতভজ্ঞিার রনলই ঘস কযােভাস সেীি
হনয় ওনঠ। অচ্দ্বি স্বয়ং তছনলে মানলা সোে। বশশি অিতধ মানলা সমানের েীিে-েীতিকা, সংস্কার-তিশ্বাস,
সংস্কৃ তি িােঁর রক্তন্ানি প্রিাতহি। এই িাস্তি অতভজ্ঞিাই িােঁর উপেযানসর মূল উপেীিয। অেযে েীিেনক
প্রিযেভানি স্বীয় েীিে তদনয় উপলতব্ধর পােঁোলী হল ‘তিিাস একটি েদীর োম’। এই কারনেই উপেযাসটি
অেেয।
তদ্বিীয় তিশ্বযুনদ্ধর সময়কানল উপেযাসটি ঘলিা হনলও উপেযানসর তিশ্বযুনদ্ধর ঘপ্রোপট প্রায় উনঠ আনসতে
িলনলই েনল। আমানদর ঘদনশর সমানের একটা স্তনরর মােুে আনছ যানদর কানছ যু নদ্ধর সুেল কুেল ভানলামনন্দর
কো তিনশে ঘরিাপাি কনর ো। িারা িানদর িৃনের মনধযই আিদ্ধ। িােঁোর সংগ্রামই িানদর কানছ তিশ্বযুদ্ধ।
- তেনে িােঁোর এই যুদ্ধ তিশ্বযুনদ্ধর ঘেনয়ও িনড়া। আসনল আতেণক িুতেয়াদীনি তেুঃস্ব মােুে যুনদ্ধর আনগও
যা োনক পনরও ঠিক িাই। আর ঘলিক ‘তিিাস একটি েদীর োম’ উপেযানস তিশ্বযুনদ্ধর েয়, মানলা
েীিনের েীিেযুনদ্ধর তেে এেঁনকনছে। ‘তিিাস একটি েদীর োম’ েদীনকতন্দ্রক উপেযাস, একটি েদীই এর
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পটভূ তম। আর ঘসই পটভূ তমর মনধযই েতরনের, সমনয়র তিেযাস। তিিাস-পানড়র মানলা সমানের িো পূিণিনঙ্গর
সমস্ত মানলা সমানের আোর-সংস্কার, অেণচ্েতিক সাংস্কৃ তিক কাঠানমানক উপেযাতসক িাস্তি অতভজ্ঞিার
আনলানক সম্পূেণিা দাে কনরে। িযতক্তেীিনের িাস্তি অতভজ্ঞিায় সমৃদ্ধ অচ্দ্বি ঘযে স্বিুঃস্ফূ িণ আনিনগ
মানলা সমানের েীিে-িৃোে কাতহতেসূনে গ্রতেি কনরনছে।
তিিাস ঘম োর শািােদী, অিযাি েদী; এর ঘকানো উনল্লিনযাগয ইতিহাস ঘেই। তিিাস োনমর
িুযৎপতেগি অেণ মানলারা োনে ো, শুধু োনে তিিাস ঘকিল েদীই েয়, মািৃ নেহ-মায়া-মমিার এক
আনিিে। মানয়র আেঁেনলর ছায়ার মনিা িানদর সুিেীড় রো কনর তিিাস। তিিাস িানদর কানছ এক
তিরাট অেণচ্েতিক েগৎ।
“পুেঁতের পািা পতড়য়া গনিণ েু তলিার উপাদাে এর ইতিহানস োই সিয, তকন্তু মানয়র ঘেহ, ভানয়র ঘপ্রম,
িউ-তঝনয়নদর দরনদর অনেক ইতিহাস এর িীনর িীনর আেঁকা রতহয়ানছ।”১
পূিণিনঙ্গর কুতমল্লা, তেপুরার সতন্নতহি েদীতিনধৌি অঞ্চনলর মানলা েীিনের ইতিহাস ঘলিক উপেযানস তেতেি
কনরনছে। তিিাস-পানড়র মানলা সমানের অেুপুঙ্খ তেে উদ াটে করনি তগনয় শুধু তিিাস পাড়ই েয়,
ঘম ো পানড়র িস্তুি সমগ্র পূিি
ণ নঙ্গর তিতভন্ন অঞ্চনলর মানলা েীিনের সামতগ্রক রূপ-োলতেে উপেযানসর
উপেীিয হনয় উনঠনছ। মানলানদর পতরেয় উপেযানসর প্রিাস িনণ্ডর শুরুনিই আমরা ঘপনয় োতক।
“ ানট িােঁধা ঘেৌকা, মাটিনি ছড়ানো োল, উঠানের ঘকানে গানির মটতক,

নর

নর েরতক ঘটনকা, িকতল
২

- সুনিা কাটার, োল ঘিাোর সরঞ্জাম – এসি তেয়াই মানলানদর সংসার।”

এই িেণোয় তিিাস িীনরর মানলা সমানের পূেণাঙ্গ রূপনকই েু টিনয় িু নলনছে।
যাতেক পদ্ধতিনি তেম্নিিী সমানের প্রতি উচ্চিৃনের ঘশােে িঞ্চোর তেে অঙ্কে করাই ঘলিনকর প্রধাে
উনিশয তছল ো। মানলা সমানের েীিে আিযাে রেো করনি তগনয় ঔপেযাতসক গভীর দৃতি তদনয় মানলা
সমানের অভযেরীে স্তর-তিেযাসটিনক ধতরনয় তদনয়নছে। ঘিমেই ঘদতিনয়নছে স্থাে-পােণনকয তিকানশর এক
এক স্তর। মানলানদর অেণচ্েতিক সংকট, ঘগাষ্ঠীনকতন্দ্রক েীিে েীতিকার দুরিস্থা েু টিনয় িু নলনছে তিিাস
ও তিেয় েদীর িু লো সূনে। তিিাস পানড়র মানলারা েীতিকার তদক ঘেনক শুধু োনলর উপর তেভণ রশীল।
ঘকউ মানছর িনড়া িযিসায়ী, কারও তেেস্ব োল ঘেৌকা আনছ, ঘকউ িা অনেযর ঘেৌকায় ভৃ িয তহনসনি
কাে কনর। আিার অিস্থাে ঘভনদ একই কানলর ঘ্ানি স্তরনভদ লে করা যায়। তিিাস পানড়র মানলারা
একটু অনেণর মুি ঘদনি। অেযতদনক তিেয় পানড়র মানলারা কনি তদে কাটায়, বভরি িীনরর মানলা সমাে
আপাি উন্নি এক অেণেীতি গনড় ঘিানল। অেযতদনক েয়াকান্দার মানলারা িানদর আতদম উপেীতিকা, ঘগাষ্ঠীিদ্ধ
সংস্কৃ তি, সমাে-সংস্কারনক আেঁকনড় ধনর রানি। আর ঘম ো িীনরর উোতে েগনরর মানলানদর ‘ঘযমে
োল আনছ, ঘিমেই আনছ হালও।’
মানলানদর

বদেতন্দে

েীিনের

ঘযসি

ঘলাকাোর-সংস্কার-তিশ্বাস,

উৎসি-অেুষ্ঠাে

ইিযাতদ

ঘলাকসাতহনিযর উপাদানের ঘয িেণো উপেযানসর মনধয রনয়নছ িানি কনর সমগ্র মানলা েীিনের পূেণাঙ্গ
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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স্বিুঃস্ফূ িণ রূপটি প্রকাশ পায়। উপেযানসর সূেো পনিণর ঘশোংনশ এনসনছ িসে উৎসনির কো। এই িসে
উৎসনি োগতরকিার ঘছােঁয়া ঘেই, আনছ মানলা সমানের স্বিে ছােঁে। আিার প্রিাস িনণ্ডর শুরুনিই রনয়নছ
অতিিাতহি কুমারী ঘমনয়নদর মা মণ্ডল েি উদ যাপে করার িেণো (‘লও লও সুরুে ঠাকুর লও ঝু টার
েল, মাতপয়া েুতিয়া তদি সপ্ত আেঁেল’

৩

), ঘেৌয়ারী ভাসানোর কাতহতে, শুকনদিপুনর িসে উৎসি উপলনে

েৃিয-গীি, রাধাকৃ ষ্ণ দনলর গাে, ঘগাকেণ ানটর কালীপুনো, ঘপৌেপািণে , েিীেপুনরর মেসাগানের কো ইিযাতদ।
এছাড়া রনয়নছ তহন্দু -মুসলমাে উভয় সম্প্রদানয়র সতম্মতলি ঘলাকগীতি, ভাটিয়ালী গাে, মুরতশদা গাে, সাতর
গাে ইিযাতদ উৎসি-অেুষ্ঠানের কো। এসকল ঘলাকসঙ্গীি ঘযে িানদর প্রানের সনঙ্গ সংতিি, ঘস গীনির
সুর িানদর প্রানের সুর – যা ঘগাষ্ঠীনেিোর ইতঙ্গিিাহী।
গ্রামীে িাগধারা, ধােঁধা তকংিা ছড়া-প্রিাদ িযিহানরর কো এই উপেযানস সুন্দ রভানি িেণো কনরনছে
উপেযাতসক।

টো ও েতরে উপনযাগী িাগধারা, ধােঁধা, প্রিাদ-প্রিেে প্রনয়ানগর েটু লিা মানলানদর মনধয

লে করা যায়। কনয়কটি িাগধারা ঘযমে – ‘মাোনিালা’, ‘ঘদড় তেয়তি’, ‘কানক মুনি তসন্দুইরা’, ‘ঘোরা
কামড়’, ‘উপর ভাসা’ ইিযাতদ। আিার ‘পাে িাও রতসক োমাই কো কও ঠানর, পানের েন্ম হইল ঘকান্
অিিানর’, অেিা ‘তহেল গানছ তিেল ধনর সেযা হইনল ভাইঙ্গা পনড়’ ইিযাতদ ধােঁধা; ‘তেনভ কামড় তশনর
হাি, ঘকমনে আইল েগন্নাে’ – ইিযাতদ ছড়া-প্রিানদর িযিহার ঘলিক পুঙ্খােুপুঙ্খ িেণো কনরনছে। িাইে
প্রতিনযাতগিায় ঘেৌকা সাোনোর িেণোয় মানলানদর ঘসৌন্দযণতপ্রয়িার অসাধারে পতরেয় পাওয়া যায়। একো
িলাই িাহুলয, তিিাস পানড়র মানলা সমানের সামাতেক আোর আেরে, রীতিেীতি, সংস্কৃ তির পূেণাঙ্গ রূপতেে
ঘলিক দেিার সনঙ্গ িেণো কনরনছে।
উপেযানসর ঘশে পনিণ ঘদতি, এই আতদম েীতিকাতেভণ র মানলা সমাে কানলর অগ্রগতির সনঙ্গ সনঙ্গ
অতেিাযণ তিপযণনয়র সম্মু িীে হনয়নছ। ধেিনের ঘশােে, মহােেনদর অতেয়তেি োপ, িাোর-অেণেীতির
োপ, উচ্চিনগণর মােুনের সনঙ্গ সং েণ মানলা সমানের স্বাধীে অতস্তত্বনক তেতশ্চি করনি োয়। অতস্তনত্বর মূনল
কুঠারা াি হওয়ার েনল মানলানদর তেেস্ব সংস্কৃ তির মনধয শহুনর েটু ল অগভীর সঙ্গীি, োটযাতভেনয়র ঘিনোেল
েু নক পনড়। মানলা সমানের সংস্কৃ তি ধ্বংনসর সম্মু িীে হয়। িাসেী, ঘমাহে তেেস্ব সংস্কৃ তিনক রো করার
িহু ঘেিা করনলও ঘশে রো হয় ো। কানলা িরে, দয়ালোেঁদ, এমেতক মানলা পাড়ার যুিক োরী, তশশু,
তেতিণনশনে শহুনর অপসংস্কৃ তিনক আপে সংস্কৃ তির মযণাদা তদনি ঘেনয়নছ। এই সংস্কৃ তির ভালনেই ঘগাটা মানলা
সমাে তিতেন্ন হনয় পনড়।
একইসনঙ্গ এনসনছ প্রকৃ তির অনমা

আ াি। তিিাস শুতকনয় ঘযনি শুরু কনর, তিিানসর িুনক ঘদিা

ঘদয় ের। তিিানসর েল শুতকনয় যাওয়ার সনঙ্গ সনঙ্গই মনে হয় তিিানসর সনঙ্গ মািৃ -সোনের িেনে সম্পৃক্ত
মানলা সমােও ঘযে িাষ্পরূনপ উনি ঘযনি শুরু কনরনছ। মািৃ িু লয তিিাস মানলানদর কানছ শত্রুনি পতরেি
হনয়নছ। এই প্রাকৃ তিক তিপযণয় অতেিাযণভানি মানলানদর ঘগাষ্ঠীিদ্ধ েীতিকা ঘেিো ঘেনক তিেু যি কনর।
মানলা সমাে ঘভনল টু কনরা টু কনরা হনয় যায়। ঘকউ কমণোরীর কাে, ঘকউ িা মেুনরর কাে ঘেয়। আিার
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫

51

একুশের ঢেউ ( ISSN: 2454-7182)

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

ভাষা-মাধ্যম: বাাংলা

ঘকউ ঘপাড়া মাটির তেতেস তিতি ক’ঘর, তভোিৃতে ক’ঘর তদেযাপে কনর। মানলা ঘগাষ্ঠীর আেন্দ উচ্ছ্বলময়
ভরা িেণার িরঙ্গাতয়ি েদীর মনিা কান্নাহাতসর ঘদালনদালানো ঘপৌেোগুনের পালায় সিণোনশর

ুে ধনর।

এিং িা ধীনর ধীনর তিশালাকৃ তি োটনল পতরেি হি।
মানলানদর েীিনের সামাতেক, অেণচ্েতিক, সাংস্কৃ তিক েীিেযাোর িেণ োর পাশাপাতশ ঘিদোময়
ভালনের তেেটি উদ াটে করনি উপেযাতসনকর কলম তশতেল হয়তে। মাক্সণিাদী ো হনয়ও শুধুমাে মানলা
েীিনের সনঙ্গ তেতিড় িযতক্তগি ঘযাগ োকার সূনেই ঘলিক মানলানদড় যূেিদ্ধ েীিে, ঐতিহাতসক কালপ্রিানহর
দ্বে সমস্ত তকছু নকই কল্পোর রনল রতঞ্জি ো কনর সািলীলভানি েরম িাস্তিনক িু নল ধনরনছে।
“ রগুতল ঘকাোয় লুকাইয়ানছ, তভটাগুতল েে, িার উপনর িােঁনশর িুেঁটির গিণ , ভালা উোনের গিণ , তশল-ঘোড়া
রািার তসতেঁ ড়, মাটির কলতস রািার তপেঁতড় আধ ভালা পতড়য়া আনছ, উঠানে ঝরা পািার রাতশ, িু লসী
মঞ্চ ভাতলয়া শিিাে, প্রদীপ ঘদিাইিার ঘকহ োই।”৪
“িু লসী মঞ্চ ভাতলয়া শিিাে, প্রদীপ ঘদিাইিার ঘকহ োই।” – এর মধয তদনয় ঘযে তিিাস িীনরর মানলা
ঘগাষ্ঠীর ঘভনল পড়ার ঘিদোনক ঘলিক তমতশনয় তদনয়নছে। পরিিী প্রেনন্মর তেি প্রায় তেতশ্চি হনয় যাওয়ার
আভাসও তদনয়নছে ঘলিক। িনম মানলা ঘগাষ্ঠীর েীিে ইতিহাস তিিাস েদীর মনিাই মরুভূ তমনি পতরেি
হয়।
উপেযানসর পূিাণ পর কাতহতে তিনিেে কনর আমানদর মনে হয়, আতদম েীতিকা-তেভণ র, েদীেীিী,
সং িদ্ধ মানলা ঘগাষ্ঠীর সাতিণক পতরেয় ও কালপ্রিানহ িার তিোনশর কো উপেযানসর পরনি পরনি স্বিুঃস্ফূ িণ
সািলীল ভানিই তিধৃি হনয়নছ। এতদক ঘেনক ‘তিিাস একটি েদীর োম’ উপেযাসটিনক মানলােীিনের মহাকািয
িলা যায়। অচ্দ্বি মল্লিমণনের ‘তিিাস একটি েদীর োম’ ঘয অনেণ প্রিযে অতভজ্ঞিার দতলল, একটি
সমানের সামতগ্রক, েৃিাতেক ও অেণচ্েতিক তিিিণ নের তেেরূপ ঘসই অনেণ উপেযাসটিনক অেযে েীিনের
গনদয রতেি প্রোভঙ্গকারী েিু ে মহাকািয িনল অতভতহি করা অতিশনয়াতক্ত িনল মনে হয় ো।
আনেণস্ট ঘহতমংওনয় ঘযমে িার হ্রস্ব গ্রন্থ ‘The Old Man and the Sea’-ঘি মহাকাতিযক িযঞ্জোয়
মােুনের সংগ্রাম, মযাগতেটিউড ও েীিনের সমগ্র তদকনক উনন্মাতেি ও তেতিি কনরনছে অচ্দ্বি মল্লিমণনের
‘তিিাস একটি েদীর োম’ উপেযাসনকও এক দৃে পদতেি িনল আিযা ঘদওয়া যায়। ঔপেযাতসক মহাকাতিযক
দৃতিভতঙ্গনি এক দী ণ কযােভানস িাস্তি অতভজ্ঞিায় ও দৃতিভতঙ্গর িীক্ষ্ণিায় মহৎ কোতশল্পীর মনিাই ‘তিিাস
একটি েদীর োম’ উপেযানস মানলা েীিনের সিণাঙ্গীে রূপ, সমাে-অেণেীতি, সংস্কৃ তি, ঘলাকতিশ্বাস, ঘলাকাোর
সি তকছু র মনধয মহাকাতিযক িযঞ্জো দাে কনরনছে।
উপেযানসর প্রেম দুটি পনিণ তকনশার ও িার মালা িদল করা স্ত্রী এিং ঘশে দুটি পনিণ অেনের কাতহতের
একটি ধারা গতিশীল োকনলও তিিাস পানড়র েেনগাষ্ঠীর অেলীে সিয উনন্মােেই উপেযাসটির মূল প্রতিপাদয
হনয় উনঠনছ। উপেযানসর শুরু, তিস্তার, পতরসমাতপ্ত সিণেই মানলা েীিনের িৃোেই প্রধাে উপাদাে। ধমণমঙ্গলনক
আমরা রানের োিীয় মহাকািয িনল আিযাতয়ি কনর োতক। ‘তিিাস একটি েদীর োম’ উপেযাসটিও
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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তিেনয়র তদক ঘেনক মানলােীিনের মহাকানিযরই সাতমল। োই িা োকনলা িার কাতিযক আতঙ্গক।
তথ্যসূে:
১। মল্লিমণে, অচ্দ্বি। তিিাস একটি েদীর োম। ২০৬, তিধাে সরতে, কলকািা ৬: পুেঁতে র। দ্বাতিংশ
প্রকাশ, মা

১৪১৫, পৃষ্ঠা: ২৬

২। ঐ, পৃষ্ঠা: ৩৩
৩। ঐ, পৃষ্ঠা: ৩৩
৪। ঐ, পৃষ্ঠা: ৩৪০-৩৪১
সিায়ক গ্রন্থ:
১। তিশ্বাস তমলেকাতে, অচ্দ্বি মল্লিমণে ও িাংলার ঘলাকসংস্কৃ তি, িঙ্গীয় সাতহিয সংসদ, ৬/২ রামাোে
মেুমদার তিট, কলকািা- ৭০০ ০০৯।
২। দাস অরূপকুমার, সম্পাদো গ্রন্থ, তিিাস-্িা অচ্দ্বি মল্লিমণে েীিে, সৃেে ও রূপায়ে, িামা পুস্তকালয়,
১১ িতঙ্কম েযাটাতেণ িীট, কল্ক্ািা-৭৩।

*****
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মবমল কপরর সছাটগল্প : প্রকৃমত সচতনা ও মৃতুয ভাবনা
রতন প্রামামিক
প্রািতেক, কীেণ াহার
িীরভূ ম, পতশ্চমিঙ্গ, ভারি
সারসংপে
তিমল কর ঘয সমনয় সাতহিয রেো কনরনছে িিে সময়টা ঘমানটই শাে তছল ো। তিশ শিনকর েতল্লনশর দশনকর
ঘশে ও পঞ্চানশর দশনকর শুরু ঘেনক তিতভন্ন টো ঘযমে, ঘদশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু মােুনের তমতছল ঘকিল্মাে িৃহের
সমাে েীিনে েয়, িযতক্ত েীিনের প্রতিটি ভােঁনে সম্পনকণ র পতরতেি ঘরিাতেেগুতল িদনল ঘযনি শুরু কনর। িালাতল
মধযতিে েীিনের িহু সংস্কার, তিশ্বাস ও মূলযনিানধর তভি ঘটানল যায়। পােঁনের দশনকর গল্পগুতলনি মােুনের
তেরাপোহীেিা, তিশ্বাসহীেিার ছতি – যা মােুনের েীিেনক তিপযণস্ত কনর িু নলতছল।
এই অতস্থর সমনয়ও আতিভূণ ি হনয়ও তিমল কর িোকতেি ঘরামাতিকিার ধারো ঘেনক তিেু যি হেতে। িােঁর
গনল্প প্রকৃ তি একটা িড় স্থাে দিল কনর তেনয়নছ। শুধু িাই েয় ‘ঘছানটাগনল্পর েিু ে রীতি’ োমক প্রিনে গনল্পর
প্রেতলি আতঙ্গনকর ঘেনে েিু েনত্বর কোও ঘ ােো কনরে। সৃতির আতদ যুগ ঘেনক প্রকৃ তি মােুনের সঙ্গী হনয় আসনছ।
কাতলদাস ঘেনক শুরু কনর রিীন্দ্রোে, তিভূ তিভূ েে িা েীিোেনন্দর রেোনিই প্রকৃ তির ভু মকা ঘশে হনয় যায়তে।তিমল
কর মেুঃস্বল শহনরর মােুে। িােঁর বশশি ঘকনটনছ ের্ব্লপুর, হাোতরিাস, ঘগানমা, ধােিাদ, আসান্সল অঞ্চনল। িারাশঙ্কর,
তিভূ তিভূ েে, েীিোেনন্দরা প্রকৃ তির েোয়ানক ঘযভানি কানছ ঘপনয়তছনলে, তিমল কর ঘসভানি পােতে। িাই অনেনক
মনে কনরে িােঁর গনল্প প্রকৃ তির অিস্থাে োপা ধরনের। তকন্তু আমরা এনি তিশ্বাসী েই। প্রকৃ তি িােঁর গনল্প পৃেক
ঘকাে েতরে হনয় উনঠ আনস ো। মােুনের সমস্ত সোনক প্রকৃ তি গ্রাস কনর ঘেয়। তিতে গনল্প িলনি ঘেনয়নছে প্রকৃ তিনক
িাদ তদনয় েয়, প্রকৃ তিনক তেনয়ই মােুনের পূেণিা। িাই িােঁর েতরেগুতল প্রকৃ তিনক িুনেঁ ে ঘিড়ায়তে, প্রকৃ তির কানছ
মােুে ও মােুনের কানছ প্রকৃ তি আপো ঘেনকই ধরা তদনয়নছ। িাইনিা মােুনের সোর

সনঙ্গ প্রকৃ তির এমে ঘমলিেে

টানি ঘপনরনছে তিতে। প্রকৃ তি-মােুনের যুগ্মনিেী রেো কনরনছে ঘিশ কনয়কটি গনল্প।
প্রকৃ তির পাশাপাতশ িােঁর গনল্পর আর একটি বিতশিয হলিার মৃিুয ভািো। মৃিুযর মধয তদনয়ই সৃতি েিরূনপ
আতিভূণ ি হয়। গল্পকার মনে কনরে শারীতরক ভানি েনল যাওয়াটাই একমাে মৃিুয েয়। োগতরক েীিনে তিতেন্নিার
সংকট, ঘপ্রম-অনপ্রনমর দ্বে, ঘরাগ-ঘশাক এর সুিীে টাোনপানড়নে েীিনের মাোয় মৃিুযনক আর মৃিুযর মাোয় েীিেনক
তিতে িুনঝ তেনি োে। রিীন্দ্রোে, মাতেক িনন্দযাপাধযায় তকম্বা িারাশঙ্কনরর উপেযানস মৃিুযর কো আনছ তকন্তু
তিমল কর িােঁর অেনলণানকর উপলতব্ধ তদনয় েীিে মৃিুযর দ্বেনক গনল্পর মনধয েু টিনয় িু নলনছে। ঘলিনকর িালযকানল
ঘদিা কনয়কটি পাতরিাতরক মৃিুযর

টো, যুনদ্ধর আিঙ্ক, অসহায়িা – এ সি তকছু নি তিতে তেিয পীতড়ি হনয়নছে,

আিতঙ্কি হনয়নছে। িাই িােঁর সামনে প্রশ্ন তেি হনয় ঘদিা তদনয়নছ েীিনের মূলযই িা কী? ঘপ্রনম সুি১ঘেই, আেন্দ-হাতস
তমেযা – মৃিুযই েীিনের েরম সিয। আর এই মৃিুয ভািো িােঁর ঘেতিিােক তেো েয়, মৃিুয ভািোর মধয তদনয়ই
তিমল কর সৃতিনক িােঁতেনয় রািনি োে। িনি িারও সিণনশে উপলতব্ধ মৃিুযর মনধয অসহায়িা োকনলও িানক ঘমনে
ঘেওয়াই ঘশ্রয়।
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মূল প্রবন্ধ
(১)

িাংলা ঘছানটাগনল্পর তিকাশ ও সমৃতদ্ধনক ধারে কনর আনছে রিীন্দ্রোে। িােঁর হাি ধনরই িাংলা ঘছাটগল্প
বশশি ঘেনক দীপ্ত মধযিয়নস ঘপৌেঁনছতছল। রিীন্দ্র সমসামতয়ক গল্পকারনদর

মনধয অিযে েেতপ্রয়িা লাভ

কনরতছনলে। বেনলাকযোে মুনিাপাধযায়, প্রভািকুমার মুনিাপাধযায় প্রমুি গল্পকানররা। প্রেম তিশ্বযুদ্ধ নোর িাংলা
সাতহনিয রিীন্দ্র অেুিিণ নের তিরুনদ্ধ তিনদ্রাহ ঘ াতেি হয়।

গনড় উনঠতছল ‘কনল্লাল’-‘কাতলকলম’-‘প্রগতি’-র

প্রতিিাদী তশতির। এই পনিণ িাংলা ঘছানটাগনল্প আতিভূণ ি হে িারাশঙ্কর, তিভূ তিভূ েে ও মাতেক িনন্দযাপাধযায়।
িারাশঙ্কর রাে িনঙ্গর আঞ্চতলক েীিে িৃনের প্রিযে, প্রিযয়ী অতভজ্ঞিা ও অেুভিনক কোরূপ তদনয়তছনলে
িােঁর গল্পমালায়। মাতেক িনন্দযাপাধযায় ঘক্ল্দ পতঙ্কল েীিোিিণ আর সংগ্রামী সমতি ঘেিোর এক অসামােয
সংনিদেশীল রূপকার। এর পাশাপাতশ তিভূ তিভূ েেও দােঁতড়নয়তছনলে এক আশ্চযণ স্বকীয়িায়। কনল্লাল পরিিী
যুগপনিণ অেণাৎ তদ্বিীয় তিশ্ব যুদ্ধ ঘেনক স্বাধীেিা ও ঘদশতিভানগর মধযিিী সময়কানল মেের, দাঙ্গা অেণচ্েতিক
তিপযণয়, উদ্বাস্তু ঘ্াি আনলাতড়ি ও তিপযণস্ত এক যুনগর সোে ঘদয়। স্বাধীেিা উের পঞ্চানশর দশনকর
কোকানররা পূিস
ণ ূতরনদর প্রভািনক অস্বীকার করনি পানরেতে। িানদর রেোনিও আশাভঙ্গ, ভারসাময-তিেু যতি,
অিৃ তপ্ত ও িঞ্চোর কোগুতলই িু নল আেনলে। িনি গনল্পর ঘটকতেক ও েনমণর পরীো-তেরীোয় এই পনিণর
গল্পকানররা বিতেেয সোেী হনয় উঠনলে। আর এই পনিণর পুনরাভানগ তছনলে তিমল কর, সমনরশ িসু ,
রমাপদ ঘেৌধুরী, দীনপন্দ্রোে িনন্দযাপাধযায়, মতি েন্দী, মহানশ্বিা ঘদিী আরও অনেনক।
(২)

তিমল কর (১৯২১-২০০৩) েন্মগ্রহে কনরে েতর্ব্শ পরগোর টাকী অঞ্চনল। িােঁর িালয ও বশশি ঘকনটনছ
ের্ব্লপুর, হাোতরিাস, ঘগানমা, ধােিাদ আসােনসাল অঞ্চনল। িনি পেঁতেশ িছর িয়স ঘেনক তিতে

স্থায়ীভানি

ঘকালকািায় িাস করনি শুরু কনরে। প্রায় দুনশা গ্রন্থ তিতে রেো কনরনছে। উপেযাস তলিনি শুরু কনরে
পােঁনের দশনকর তদ্বিীয়াধণ ঘেনক। িােঁর ঘছানটাগনল্পর সীার ঘছানটা েয়। ঘলিনকর কোয় িােঁর সংিযা শ’ঘয়র
কাছাকাতছ হনি পানর। তকন্তু িােঁর সি গল্প এিে পাওয়া যায় ো। িনি িােঁর গনল্পর িৃহৎ সঙ্কলে ‘পঞ্চাশটি
গল্প’ িইটি আমানদর োগানলর মনধয।এই গল্পগুতল ঘলিনকরর স্বতেিণাতেি গল্প। শুধু তিমল কনরর গল্পই েয়,
পঞ্চানশর দশনকর িাংলা ঘছানটাগনল্প প্রকৃ তি ও প্রিেিার একটা িড় পতরিিণ ে

নট ঘগনছ। কল্লনলর কালনক

অতিিম কনর যাওয়াই এই দশনকর গল্পকারনদর মূল লেয হনয় ওনঠ। কনল্লাল যুনগর েীিেযেোর ঘরশ
িো তিশ্বাসহীেিা, ঘযৌেিা, ঘদহনেিো এসিই পঞ্চানশর গনল্প উৎকটভানি ঘদিা তদনি লাগল। এছাড়া ঘদশভাগ,
অিেতয়ি েগর েীিে, কলকারিাো সমসযা, ঘট্রড ইউতেয়াে, িাদয সংকট এই সমনয়র গনল্প ঘদিা যায়।
১৯৫৮-৫৯ সানল তিমল কর একটি ঘছাটগল্প তসতরে প্রকাশ কনরে। যার োম ঘদে ‘ঘছাটগল্প:
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েিু ে রীতি’। এর প্রেম োরটি সংিযায় ঘেযাতিতরন্দ্র েন্দী, সন্দীপে েনট্টাপাধযায়, দীনপন্দ্রোে িনন্দযাপাধযায়
ও তমতহর গুনপ্তর গল্প তছল। পঞ্চম সংিযায় তছল ঘছানটাগনল্পর েিু ে রীতি তেনয় ঘলিা প্রিে। এই প্রিনে
ঘছাটগল্প তেনয় তিমল কনরর মূল িক্তিয তছল১ –


আমরা আমানদর মনোমি গল্প তলিনি োই, ঘয ঘলিা সাধারেি েলতি পতেকাগুতলর পনে ছাপা
সীি েয়। িস্তুি এই কারনেই আমানদর এই গ্রন্থমালা। যার পাঠক স্বল্প, সহােুভূতিশীল, এিং
পরীোমূলক রেোর েেয শ্রদ্ধািাে।



ঘছাটগল্পনক ঘছানটা এিং গল্প হনি হনি এই েলতি ধারোর আমরা শতরক েই। গল্প কোটিরও
প্রেতলি ঘয

িযািযা আমরা িার সমেণে কতর ো। তকম্বা িলা ভানলা িাহয

টো পরম্পরা তদনয়

ঘয কাতহতে গ্রন্থে আমরা িানর তশল্পময় গল্প িলনি কুতিি।


ঘছানটাগনল্পর সনঙ্গ কতিিার তিিাহ ঘদওয়ার এই ঘেিা মূলি গনল্পর হৃদয়নক তশল্পসম্মি শুভ্রিা ঘদওয়ার
অতভলাে।



গল্প

টোর োটকীয় মুহূিণ , েতরে, সমনয়র ঐকয, ভাোর িযিহার ইিযাতদ তিেনয় পূিণ ধারোর

সনঙ্গ িিণ মাে ধারোর অনেক গরতমল।


এ যুনগ িােঁধা আেঁনটাসােঁনটা গল্প,

টোর

ে টা, অতিস্মরেীয় েতরে সৃতি ইিযাতদ আর উপেযানসর

পনে আর একাে অপতরহাযণ িস্তু েয়।
এইভানি তিতে গনল্পর আতঙ্গনক েিু ে িািণ া ঘ ােো করনলে। িাই িােঁর গনল্পর ধারা প্রেতলি কাঠানমা
ঘেনক একটু অেযরকম।িােঁর গনল্প ঘপ্রম সমােিাস্তিিা (িনি সমােতেে কম), মনোেগনির িীে তিনিেনে
তিতে িৎপর তছনলে। েীিনের ঘকন্দ্রতিন্দু সোে ও েীিনের িাৎপযণ আতিস্কানর িােঁনক তেয়ি অতস্থর কনর
িু লি। ঈশ্বর তেো, ধমণনিাধ, তেয়তি রহসয, িযতক্তগি েীিনের অসহায়িা, মৃিুযনিাধ িােঁনক িযাকুল কনর
িু নলতছল। সাতহনিয িার ছাপ স্পি।সাতহনিয তিতে িতহরনঙ্গর ঘেনয় অেেণগনির তদনক ঘিতশ ঝুেঁ নকতছনলে।
এই সি তকছু র মানঝ িােঁর গনল্প প্রকৃ তি ঘেিো একটা িড় োয়গা কনর তেনয়নছ। িােঁর গনল্প প্রকৃ তির অতিত্ব
তেনয় তিতে তিনশে কো িনলেতে। তকন্তু িােঁর গনল্প মৃিুযর অতেিাযণ উপতস্থতি তেনয় তিতভন্ন োয়গায় কো
িনলনছে।
(৩)

সাতহনিযর সি শািানিই ঘেিে–অনেিে দুনয়রই ভূ তমকা োনক। ঘেিে িলনি আমরা সাধারেি িু তঝ মেুেয
ও মেুনেযির প্রােীনক। তকন্তু অনেিে হল প্রকৃ তি তেভণ র েড়েগৎ। ঘলিক যিে আপে মনের মাধুতর
তমতশনয় িােঁর সৃতিনক প্রােদাে কনরে আর ঘসিানে প্রকৃ তিই িা ঘকে িাদ যানি! যা মােুনের েীিনের
সনঙ্গ ওিনপ্রাি ভানি েতড়ি। মােুনের সিণশাতে এই প্রকৃ তির ঘকানেই। প্রকৃ তির শাে, ঘকামল রূনপর পাশাপাতশ
ভয়াল, ভয়ঙ্কর রূপও আমরা প্রিযে কতর। িা সনেও প্রকৃ তির সাতন্ননধয আমরা পুলতকি হই।
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সৃতির আতদ যুগ ঘেনক প্রকৃ তি আমানদর সঙ্গী হনয় আসনছ। কাতলদাস ঘেনক শুরু কনর রিীন্দ্রোে
এমেতক তিভূ তিভূ েে, েীিোেন্দ-ঘিই প্রকৃ তি ঘশে হনয় যায়তে। আে একতিংশ শিােীনি প্রকৃ তি মােুনের
েীিনে সমােভানি তিয়াশীল। তিমল কনরর গল্প রেোর সময়িা শাে তছল ো, তকন্তু তিতে মােসনলানক
প্রকৃ তিনক অিনলাকে কনরনছে। েন্মসূনে তিভূ তিভূ েে মুরাতিপুর গ্রানমর প্রাকৃ তিক সাহেনযণ ঘিনড় উনঠনছে।
ঘসিােকার আকাশ-িািাস, উদার মাঠ, েদীিীনরর সাহেনযণ তিতে মুগ্ধ হনয়নছে। োগতরক েীিনের
আনলাড়ে-উিীপো, সমসযা ও সঙ্কনির িযাসকূট ছাতড়নয় প্রকৃ তির অোতিল সারনলয সংলে ঘেনকনছে
েীিোেন্দ। িােঁনক যিে প্রকৃ তির কতি িতল িিে একোই মনে রাতি ঘয, এই কতি সোর প্রতিতিনিই
তস্থতি, প্রকৃ তিনিই শাতে। েীিনের আ ানি ও ঘোনভ আশ্রয় ঘপনি তিতে প্রকৃ তিনিই িারিার তেনর তেনর
আনসে।
তকন্তু পঞ্চানশর দশনকর কোকার তিমল কর িােঁর গনল্প প্রকৃ তির অিস্থােনক সম্পূেণ অেয মাো
তদনয়নছে। প্রকৃ তি িােঁর কানছ তেনয় এনসনছ পরম তিস্ময়। তিমল কর মেুঃস্বল শহনরর মােুে। মেুঃস্বনল
ঘেনকও িােঁর সনঙ্গ প্রকৃ তির ঘেভানি তিতেময় নটনছ িােঁর ছাপ গনল্প স্পি। তিভূ তিভূ েে, িারাশঙ্কর, েীিোেন্দ
প্রমুনিরা প্রকৃ তির েোয়ানক ঘযভানি কানছ ঘপনয়তছনলে তিমল কর ঘসভানি প্রকৃ তিনক কানছ পােতে। অনেনক
মনে কনরে িােঁর গনল্প প্রকৃ তির অিস্থাে অনেকটা োপা ধরনের। তকন্তু আমরা িানি একমি েই। িােঁর
গনল্প প্রকৃ তির অিস্থাে গভীরভানি ঘরিাপাি কনরনছ। গল্পগুনলানি প্রকৃ তি পৃেক ঘকাে েতরে হনয় উনঠ
আনস ো, মােুনের সমস্ত সোনক প্রকৃ তি গ্রাস কনর ঘেয়। তিতে িলনি োে প্রকৃ তিনক িাদ তদনয় েয়,
প্রকৃ তিনক তেনয়ই মােি েিনের পূেণিা। িাই িােঁর গনল্প েতরেগুতল প্রকৃ তিনক িুেঁনে ঘিরায়তে, প্রকৃ তির কানছ
মােুে আর মােুনের কানছ প্রকৃ তি আপো ঘেনকই ধরা তদনয়নছ। িাই মােুনের সনঙ্গ প্রকৃ তির এমে ঘমলিেে
টানি ঘপনরনছে ‘অশ্বত্থ’, ‘িকুল গে’, ‘শীনির মাঠ’, ‘েেেী’, ‘সুধাময়’, ‘পলাশ’, ‘আমরা তিে ঘপ্রতমক
ও ভু িে’, ‘উতদ্ভদ’ – ইিযাতদ গনল্প। প্রকৃ তির সনঙ্গ মােুনের যুগ্মনিতে রেোর কোই তিতে এইসি গনল্প
িনলনছে।
প্রকৃ তি তশশু, প্রকৃ তি অনিাধ। িার মুনির ঘকাে ভাো ঘেই। তকন্তু িার পািা, শািা-প্রশািা,
েু ল-েল, গে – এ সই িার ভাো।

এই ভাোর প্রকাশ ঘদিা যায় িােঁর ‘অশ্বত্থ’ গনল্প। এই গনল্প অশ্বত্থ

গাছটি অনিাধ তশশুর মনিাই। িার সনঙ্গ ঘরেুর ঘয সম্পকণ িা মা-ঘছনলর। এই অশ্বত্থ গানছর ভাো ঘরেুই
একমাে িুঝনি পানর। ঘরেু স্বামীর সনঙ্গ েিু ে িাতড়নি পা তদনিই িাতড়র আশ্চযণ সম্পদ অশ্বত্থ গাছটি
িােঁর ঘোনি পনড়নছ –
“মাোর উপর অশ্বত্থ। গানছর একটা পািা ভরা ঝােঁকড়া ডানলর আগাটা িিে
হাওয়ায় দুলনছ, পািাগুনলা েড়নছ, ঘরানদর িাতেকটা ঘসই পািায়, িাতেকটা ঘরেুর
িুনকর ওপর শাতড় ছুেঁ নয় পনড়নছ। ... এইটু কুও িড় ভানলা ঘলনগতছল ঘরেুর।”২
এই দৃশয িােঁনক অতভভূ ি কনরতছল। ধীনর ধীনর এই গাছই হনয় ওনঠ ঘরেুর ঘিলার সােী, সুি স্বােনন্দযর
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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অংশীদার। গানছর েকশাকাটা োেতরর মনিা ছায়া যা ঘরেুর শরীনর োদনরর স্পশণ তদনয়নছ। গানছর পািা
ঝনড় যাওয়া, গানছর েীনে দােঁতড়নয় মনের কো িলা সিই িােঁর তশশুর দুস্তুতম িনল মনে হয়, সয়িাতে
িনল মনে হয়। ঘরেু গানছর সামনে দােঁতড়নয় তশশুর প্রতিরূনপ প্রিযে কনর িনলনছ –
“দাড়াও ঘদিাতে ঘিামার এই র ঘোংরা করার েতন্দ-তেতকর আতম িে করি।”৩
এ ঘযে তেনের তশশুনক ঘেহপূেণ সনম্বাধে। গানছর সুন্দ র রূপ তশশুর মনিাই ‘েধর েধর েেী েেী’। তকন্তু
ঘরেুর শরীনরর মনধয যিে রক্তমাংনস এক েিু ে প্রাে ঘিনড় উঠনি লাগল িিে অশ্বত্থ গাছতির প্রতি
িার অিনহলা শুরু হয়। েিু ে তকছু পাওয়ার আেনন্দ পুরািেনক ঘরেু সহয করনি পানরতে। একতদে সিণোশা
গানছর হাি ঘেনক িােঁেনি

র পযণে িদল কনরতছল ঘরেু।

েিু ে িাতড়নি লাতলি িার রক্তমাংনস গড়া তশশুপুেটি মারা যায় িিে ঘরেু আিার ঘসই ডালপালা
ছড়ানো ঝােঁকড়া মাো েমেনম অশ্বত্থ গাছতিনক মনে ো এনে পানরতে। ঘরেুর তশশুপুনের মৃিুয ঘযে ঘরেুর
উপর অশ্বত্থ গাছটিরই প্রতিনশাধ। মােুনের কানছ প্রকৃ তি সিসময় ধরা ঘদয় ো, আিার প্রকৃ তিনকও মােুে
সিণদা ধরনি পানর ো। তকন্তু এই গনল্প গল্পকার িুতঝনয় তদনয়নছে প্রকৃ তির কানছ মােুেনক আসনিই হনি
ঘসিু রেো হনিই।
প্রকৃ তি মােুনের ঘিলা রিীন্দ্রাোনের ভাোয় একতদে লীলা হনয় ওনঠ। আেমকা ঝনড় যিে একটি
অশ্বত্থ পািা ঘরেুর িুনক পনর ঘরেু তেনের হাি তদনয় ঘসই পািা ঘেলনি পানরতে। ‘িকুলগে’ গনল্পও আমরা
ঘদতি অঞ্জো হানির মুনঠায় ধনর ঘরনিতছল িকুলেু ল। ঘরেুও অশ্বত্থ পািা িুনক োনে ধনরনছ। ঘরেু টলনি
টলনি অশ্বত্থ িলায় উপতস্থি হয়। ঘস ঘদিল “অশ্বনত্থর ঘসই ভারী কানলা গুেঁতড়র োটা টু করানো কঠিে ঘদহ ঘকমে কনর এক
োদুনি িুনল তগনয় েরম এক হৃৎতপণ্ড স্পতন্দি হতেল আর মৃতেকার অেকার
ঘেনক এক ঘ্রাে তেতেল। অতি তেস্তে, তেিণা ক, সংনগাপে এক প্রাে ঘযে গুমনর
উঠনছ। গুমনর গুমনর।”৪
যা ঘদনি আরতি অিাক হনয়নছ। ঘরেুর িুকিাো তভনে ঘগনছ ঘদনি। ঘরেু েমনক উনঠনছ িার কারে িার
িুক

ানম ঘভনেতে, িার িুনক ঘয টেটনে িযো ঘসই িযো আে অনেকটা কনম ঘগনছ, কারে - “দুধ

িাইনয় আর এক অনিাধ তশশুনক

ুম পাতড়নয় ঘরেু িুি তেতশ্চে।” আর এিানেই প্রকৃ তির সনঙ্গ ঘরেু একাত্ম

হনয় ঘগনছ।
িলা িাহুলয ‘িকুলগে’ গল্পটির তিেয় এমে তকছু অতভেি েয়। তকন্তু এিানেও তিতে গেনক িু নল
এনেনছে ইতন্দ্রয় ঘেিোর ঘপ্রতেনি। তিিাতহি অঞ্জোনক পূিণ প্রেয় গ্রাস কনর িকুলগনে। অঞ্জোর ঘপ্রনমর
লেই সূতেি হনয়নছ িকুলেু নলর সম্বনে। এই গল্প সূনে রিীন্দ্রোনের ‘িকুল গনে িেযা এল’ গল্পটির কো
মনে পনড় যায়। সযামনলর সনঙ্গ তিনয় ো হওয়ার কারনে অঞ্জো িার পূ িণ স্মৃতি িুনক তেনয়

ুনর ঘিড়ায়।

ঘশে পযণে িার আশ্রয় স্থল িকুল গানছর িল। িিণ মানে অঞ্জো সুধাংশুর স্ত্রী। িাই সযামনলর সনঙ্গ িার
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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তিিাহ পরিিী সমনয় ঘদিা হনল ঘস স্মৃ তি ঘিদোয় িাতড়ি হনয়নছ। মুনি তকছু িলনি পানরতে। কারে
অঞ্জোও একতদে িকুল েু নলর মনিাই শযামনলর ঘশাভা ঘেনক ঝনড় পনড়তছল সুধাংশুর পানয়। িকুল িলায়
দাতড়নয়ই একতদে অঞ্জো ও শযমনলর ঘপ্রনমর লে সূতেি হনয়তছল। িাই অঞ্জোর সুধাংশুর সনঙ্গ তিিাহ
পরিিী েীিে সুনির হয়তে। অঞ্জো ঘশে পযণে শযমনল্ক্ িনলই ঘদয় “আতম মনর ঘগনল কটা িকুলেু ল তদও িু তম শযামলদা। হানির মুনঠায় তদও।”৫
এই েু নলর প্রতি ভানলািাসা আর ৃো ঘপ্রনমর টাোনপানড়নেরই প্রিীক হনয় উঠনছ। একতদনক গল্পকার অঞ্জোর
আেঁনির কোনক ঘযমে িু নল ধনরনছে ঘিমেই িকুল েু নলর সু রতভর তিস্তার ঘদতিনয়নছে। অঞ্জোর স্মৃ তি
যেো ঘেনক িকুলগে সরলিা ও যেোময় বিপরীনিযর অতভিযতক্ত প্রকাশ ঘপনয়নছ।
‘েেেী’ গল্পটিনি একটি পতরিানরর সুি দুুঃনির কো িতেণি হনয়নছ। পতরিানরর পােঁেটি সোে িানদর
িািা-মানয়র মৃিুযর পর ঘশাকাহি। মানয়র মৃিুযর মুহূিণটিনক গল্পকার প্রকৃ তির সনঙ্গই িু লো কনরনছে –‘িিে
সকানল তহম পনড়নছ, আমানদর ঘদািলার িারান্দা তশতশনর তভনে তগনয়নছ, সূযণ ওনঠতে। রল ধনরনছ সনি।
মার তিছাোর োরপানশ আমরা পােঁেেে দােঁতড়নয়, মা েনল ঘগল।’ িাতড়র িাগানে মানক ঘযিানে দাহ করা
হনয়তছল ঘসই ঘিতদর উপর িনসই িারা মািৃ তিনয়াগ িযো ভু লনি ঘেনয়নছ। িাই ঘেযাৎো মািা সেযায়
বেনের েঞ্চল িািাস িানদরনক মুিতরি কনরতছল–
“োেঁদটা সমুনদ্রর েনলর মনিাই েীল অনেকটা। পযণাপ্ত ঘেযাৎো। মার ঘিতদর মাোর
কানছ ঘসই

িৃন্দািনের কদম্ব গাছ। মার পানশ িুনড়া কাঠোেঁপা।”৬

এই িুনড়া কাঠ োেঁপানক তিমল কর এই পােঁে সোনের তপিার অেুেনঙ্গ ঘদতিনয়নছে। সোনেরা মানয়র আত্মার
শাতের েেয ঘয প্রােো কনরনছ িার মনধযও প্রকৃ তির অেুেঙ্গ েুনড় আনছ। িাই িানদর একাতকনত্বর সমনয়
বেনের িািাস,কদনমর শুকনো পািা, োেঁনদর আনলা , কাঠনিড়াতল, কুলঙ্গীর প্রদীপ –িানদনর উৎসাহ তদনয়নছ।
‘সুধাময়’ গনল্প গল্পকার সুধামনয়র েন্ম মুহূিণ ঘেনকই িােঁনক প্রকৃ তির সুন্দ র পতরনিনশর মধয তদনয়
িু নল ধনরনছে:
“ঘকাোগরী পূতেণমার রানে ঘসই তেেতক-ঘছানটা ঘেযাৎোয় েদীর েল যিে রূনপার
পানটর মনিা ঝকঝক করনছ, কলকল একটা শে উনঠ িািানস তমনশ ঘগনছ, তঝেঁতঝেঁ
ডাকনছ, ঘোোতক উড়নছ, ঘকমে এক আশ্চযণ গে, ের আর িুনো লিাপািা
েু টেু নট আনলায়

ুতমনয় পনড় স্বনের ঘ ানর তেসতেস কনর উঠনছ-তিশ্ব েরাের

শাে, স্তব্ধ, সমাতহি- িিে ঘদািলার পূিণ-দতেনের সিনেনয় িড়

রটিনি কতে

গলার একটা কান্না কতকনয় উঠল। েদীর তদনকর ঘিালা োেলা তদনয় ঘকাোগরীর
িােঁধ-ভালা আনলা োমর ঘদালানে

নর

নর। ”৭

শুধু সুধামনয়র েন্ম সময়টিই েয়, সুধামনয়র িািা সুধামনয়র অতস্তত্বনক আকুল ঘেযাৎো, েদী, িে, আকাশ,
তিশ্বেরােনরর সনঙ্গ তমতলনয় তদনয়নছে।
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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“ভািনছ িুতঝ অি আেন্দ অি সুধা ঘেনক ঘকও ওনক ঘকনড় তেনয় এনসনছ। িড়
হনল িুঝনি পারনি এ সনির সনঙ্গই ঘস আনছ। িিে আর কােঁদনি ো।”৮
গল্পটিনক তিমল কর েীিেনিানধর তদক ঘেনক এক তিতশি গল্প িনল মনে কনরে। সুধামনয়র মনিা তিমল
কর তেনেও প্রকৃ তির ঘিাড় েু যি হনয় ঘকেঁ নদ উনঠনছে। িাই এিানে িলাই যায় ঘয, প্রকৃ তি ঘেনক মােুে
তিতেন্ন হয় ঠিকই তকন্তু প্রকৃ তির ঘশকড় মােুে উপনড় ঘেলনি পানর ো। সুধাময়ও প্রকৃ তির সনঙ্গ একীভূ ি।
সুধাময় রানেশ্বরীনক ভানলািানস তকন্তু রানেশ্বরীর ভানলািাসা ঘেনক ঘস তিেু যি। িাই সুধাময় েীিনের
িৃহৎ আেন্দনক হাতরনয় ঘেনলনছ। আর এই টাোনপানড়নেই ঘস ঘপৌেঁনছ ঘগনছ প্রকৃ তির ঘকানল। ঘসই কারনেই
রানেশ্বরীর অসংিয

ে কানলা েরম েু নলর মনধয সুনির সম্পূেণ ছতিটিনক িসনের ঘমাতহেী মায়ার মনিা

মনে হনয়তছল সুধামনয়র।
সুধামনয়র েীিনে িািার মৃিুয, মানয়র মৃিুয, রানেশ্বরীর একটা ঝলক – এসি তকছু র মনধয িার
েিু ে েন্ম প্রাতপ্ত হনয়নছ। েীিনের রহসয উনন্মােে করনি করনি ঘস যিে ঘছানটা সযাতেনটাতরয়ানমর কানে
তেযুক্ত হয় িিেও সুধাময় প্রকৃ তির প্রভাি মুক্ত েয়। ঘসিােকার

ে শালিে, ছায়া ে পতরনিশ, একাে

তেেণনে েীিনের মানে িুেঁনে ঘপনয়তছল সুধাময়। এই প্রাকৃ তিক পতরনিনশই সুধামনয়র সনঙ্গ ঘদিা হয় বহমেীর।
এই বহমেী সুধামনয়র কানছ ‘তহম ঘভো ঘছাট্ট পাতির মনিা’। রিীন্দ্রোে িােঁর গনল্প বহমেীর োম তদনয়তছনলে
তশতশর। ঘয তশতশনরর মনধয কান্না হাতসর ঘমশানমতশ আর ঘরাদ ওঠার সনঙ্গ সনঙ্গ িার তমতলনয় যাওয়ার
ছতি আমরা ঘদিনি পাই। তকন্তু তিমল কনরর োতয়কা বহমেী সম্পূেণ অেযরকম। পড়ে তিনকনল োোলার
ধানর িনস োকা বহমেীনক ঘদনি সুধামনয়র মনে হনয়তছল :
“সনেয হনয় আসনছ, পতশ্চনমর আকাশ পনটর ঘশে আভাটু কু তেভু তেভু । পাতির
কাকতল হটাৎ স্তদ্ধ হনয় ঘগল তকছু েে ঘযে। সুধামনয়র মনে হল তিহঙ্গহীে আকানশর
তদনক িাতকনয় আনছ।”১০
এর মনধয মনে পনড় যায় সুদনূ রর প্রতি অেে আকেণনের কো। সু ধামনয়রও এই প্রকৃ তির প্রতি অেুরাগ
সুদনূ ররই আহ্বাে। িাই বহমেীর সো সুধামনয়র কানছ োেঁনদর আনলাড় মনিাই। এই োেঁনদর আনলার প্রােোই
কনরনছ সুধাময় ও িার িািা। িাই সুধাময়ও ইট, কাঠ, পােনর ঘ রা েীিে কাটানি োয়তে, সযানেনটাতরয়ানমর
কাে ঘছনড় প্রকৃ তির ঘকানলই আশ্রয় তেনয়নছ।
(৪)

েীিেগনি মৃিুয অতেিাযণ। মৃিুযর মনধয তদনয়ই সৃতি েিু ে েিু ে রূনপ আতিভূণ ি হয়। িাই েীিনের ঘশনে
মৃিুয তস্থর ও অপতরিিণ েীয় এক সিয

টো। শারীতরক ভানি েনল যাওয়াটাই শুধু মৃিুয েয়। মােুে অনেক

সময় মৃিুয ঘিানধ ও যেোয় পীতড়ি হয়। তকন্তু মৃিুযনক এতড়নয় ঘক কনি িােঁেনি ঘপনরনছ! িাই মৃিুযনক
উনপো ো

কনর মৃিুযনক অতিিম কনর েলাই েীিনের ধমণ হওয়া িািেীয়। তিমল কনরর অনেক গনল্প

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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আমরা মৃিুযর কো পাই। শুধু মৃিুযই েয়, োগতরক েীিনের তিতেন্নিার সংকট, ঘপ্রম-অনপ্রনমর দ্বে,
ঘরাগ–ঘশানকর সুিীে টাোনপানড়নে েীিনের মাোয় মৃিুযনক আর মৃিুযর মাোয় েীিেনক তিতে িুনঝ তেনি
োে। িােঁর গনল্পর তেভণ রস্থল মূলি অেনলণানকর উপলতব্ধ। ঘলিনকর উপলতব্ধনি মৃিুযই েীিনের েূ ড়াে লেয
কারে, এর সামনে ঘকাে যুতক্ত িানট ো। মােুনের েীিনে মৃিুয কীভানি কিে
ো। ঘকে মৃিুয

টনি ঘকউ িলনি পানর

টল িার ঘকাে কারে িুেঁনেও পাওয়া যায় ো। এটা ঘযে িুি ‘আেতরতেনেনিল’। মৃিুযর

কানছ েীিেগৎ এনকিানর অসহায়। আর এই অসহায়িার কোই িােঁর ঘলিায় িারিার উনঠ এনসনছ এিং
এই মৃিুয ভািো পাঠক – সমানলােকনকও সমানলােোর তিস্তানরর োো তদক িুনল তদনে।
সাতহনিয অনেক ঘলিানিই মৃিুযর প্রসঙ্গ আনছ। রিীন্দ্রোনের ‘েিু রঙ্গ’ উপেযাসটি গনড় উনঠনছ মৃিুয
ও েীিনের দ্বাতেকিার মনধয তদনয়। তিতেই ঘিাধহয় িাংলা সাতহনিয প্রেম মৃিুযনক উপেযানসর অেিণয়নে
ঘযাগ কনর েীিনের মূলীভূ ি তকছু প্রনশ্নর উের িুেঁেনলে। শুধু রিীন্দ্রোেই েে, মাতেক িনন্দযাপাধযানয়র
‘পুিুল োনের ইতিকো’, িারাশঙ্কর িনন্দযাপাধযানয়র ‘আনরাগয তেনকিে’, - উপেযানস আমরা মৃিুযর কো
পাই। তকন্তু তিমল কর এক অেনলণানকর উপলতব্ধ তদনয় েীিে মৃিুযর দ্বেনক গনল্পর মনধয েু টিনয় িু নলনছে।
শারীতরক ঘরাগনভাগ, সাংসাতরক দায় দুতশ্চো, মনের োো উনদ্বগ তকছু তকছু েীিে প্রশ্ন ঘলিনক
তিেণ্ণ ও উিলা কনর িু নলতছল- তিনশে কনর মৃিুয ঘেিো। ঘলিনকর কোয় “ঘয সি

টো আতম বকনশানর ঘযৌিনে ভু নলতছলাম। রনক্তর উনেেোয় োপা তদনয়

রািনি ঘপনরতছলুম – এই সময় সি ঘযে আমায় অতধকার কনর িসল। আতম
ঘযে ঘকমে রুে অসহায়, তেুঃসঙ্গ এিং সিি সেস্ত হনয় োকিাম।”১১
ঘলিনকর িালযকানল ঘদিা কনয়কটি পাতরিাতরক মৃিুয টো, ঘযৌিনে িােঁর িযতক্তগি েীিনে অতেসেয় েীিনের
অেুভূতি, যুনদ্ধর সময়কার আিঙ্ক ও ভয়, অসহায়িা ঘিাধ
েীিনে অসীম ঘিদো সৃতি কনরতছল। আর এই সমস্ত

- এ সমস্ত মােতসক তেুঃসঙ্গিা ঘলিনকর

টোয়, অেুভূতিনি তিমল কর তেনে তেিয পীতড়ি

হনয়নছ, আিতঙ্কি হনয়নছে – ঘিেঁনে োকার সান্ত্বো তিতে পােতে। এমে েীিনের মূলযই িা তক? – িা
তিমল কনরর সামনে প্রশ্ন তহনসনি ঘদিা তদনয়নছ। মৃিুয এমেই অিধাতরি, এমেই েিু র–শঠ্, এমে তেদণ য়
ঘয মােুনের েীিে, েীিনের স্বে, আশা, আকাঙ্খা, ভানলািাসানক ঘয ঘকাে মুহূনিণ ধুনয় মুনছ তদনি পানর।
তিমল কনরর মৃিুয ভািোর তেেস্ব তেমণানের তপছনে অনেনক রুশ ঘলিক িলস্তনয়র কোও িনল োনকে।
িােঁর এই মনোভানির সােণক প্রকাশ আমরা িােঁর গনল্প তকছু তকছু ঘদিনি পাই। তিরাট এক সংশয়
ঘযে অেিরি কােঁটা হনয় তিেঁনধনছ। ঘপ্রনম সু ি ঘেই, আেন্দ হাতস তমেযা। মৃিুযই ঘযে েীিনের েরম সিয,
মােুনের েীিনে দুুঃিই েরম সিয। এর েেয ঘশাক করা িৃো। িাই তিমল করও মৃিুযর মধয তদনয় এক
েরম সনিয উন্নীি হনয়নছে। িাই তিমল কর সম্পনকণ শীনেণন্দু মুনিাপাধযায় ‘মায়ািী তেোদ’ প্রিনে িনলনছে:
“তিমল কর েীিনের সিণে তেয়তির অনমা িানকই প্রিযে কনরনছে, মৃিুয তেোয়
তিেু ব্ধ হনয়নছে িযতক্ত মােুেটি, তিেণ্ণিা আেন্ন কনরনছ িােঁনক। এ তেো সি মােুনেরই,
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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এ ঘিাধ সকনলর মনধয অল্পতিস্তর রনয়নছ। িিু ঘকাে ঘকাে মােুে – অেুভূতি
যানদর প্রিল, যারা সহনে প্রতিতিয়ায় আহি হে – িারা আিাে হে আরও
ঘিতশ, তিোদ ঘরাগ সারােীিে িানদর সঙ্গী হনয় োনক। তিমল কনরর এিকানলর
সি ঘলিার মনধয ঘকাে ো ঘকাে ভানি এই অেুভূতিগুনলাই প্রিল হনয় ঘদিা তদনয়নছ।
সমাধাে তকম্বা সান্ত্বো ঘকােটাই িােঁর ঘলিার মনধয তছল ো। তেে অেনরর যেোনক
তিতে তেরমে ভানি প্রকাশ কনর তদনয়নছে। ঈশ্বর তকম্বা ঘপ্রম ঘকােটানকই তিতে
এই যেোর প্রনলপ তহনসনি িযিহার কনরেতে। িােঁর ঘপ্রনমর গনল্পও তিেণ্ণিা, ঈশ্বর
প্রসনঙ্গও অতিশ্বাস। ঘকােটানকই তিতে ঘেনক রানিেতে। সীিিুঃ েতল্লনশর পর তিমল
কর আত্মস্থ একটি মেিানকই ঘেিা কনরতছনলে আতিষ্কার করনি। তেনের অেরনক
উনন্মােে কনর কনর সীিি তিতে এক উনিশযহীে তেয়তি তেতদণ ি শূেযিানক অেুভি
কনরতছনলে িযতক্ত েগৎ ও েীিনে। অেে শূেযিাদ িা দুুঃিিাদ ঘিাধহয় ঘকােতদেই
িােঁর অতভনপ্রি তছল ো। ঘকেো এই ঘিাধ িােঁনক আিালয কি তদনয়নছ, হরে
কনরনছ েীিেশতক্ত, িযাতি ও প্রতিষ্ঠার মধযানিও সঞ্চার কনরনছ ক্ল্াতে ও অিসাদ।”১২
তিমল কর মৃিুযর মধয তদনয়ই সৃতি

িােঁতেনয় রািনি োে। িােঁর গনল্প মৃিুয কিনো এনসনছ অতেিাযণ তেয়তির

কারনে, কিনো গনল্পর োয়নকর তিেণ্ণিা ঘেনক, কিনো মােুনের ঘরাগ েতেি কারনে। ঘলিক িােঁর অেনলণানকর
উপলতব্ধ ঘেনক ঘপৌেঁনছ ঘগনছে গভীর েীিে সনিয। মৃিুয ভািো প্রকট ভানি উনঠ এনসনছ িােঁর কনয়কটি
গনল্প – ‘সুধাময়’, ‘আলু রলািা’, ‘অনপো’, ‘েদীর েনল ধরা ঘছােঁয়ার ঘিলা’, ‘গগনের অসুি’, ‘উনদ্বগ’,
ইিযাতদ গনল্প মৃিুযর অতেিাযণ পতরোমনক িু নল ধনরনছে। কনয়কটি গনল্পর তিনিেনে তিেয়টি িুনঝ ঘেওয়া
যাক।
তিমল কনরর গনল্প মৃিুয ঘেিোর আতদ উৎস িুেঁেনি ঘগনল আমরা ঘদিনি পাই ঘয, তিতে যিে
সাতহনিয িযতি অেণে কনরেতে িিে মাতসক পতেকায় ‘অতম্বকাোনের মুতক্ত’ োনম একটি গল্প প্রকাশ হয়।
এই গল্পটিনক তিতে মােুনের েীিে ও মৃিুযর প্রিীনক ঘদিনি ঘেনয়তছনলে। ‘সুধাময়’ গনল্পও আমরা ঘদতি
সুধামনয়র তপিার আকতস্মক মৃিুয হয়। সুধামনয়র সনঙ্গ িার িািার দূরত্ব যিই োক িািা তছল িার
িেু , একাে শ্রদ্ধার মােুে, তশেক। ঘসই তশেকনক হাতরনয় সু ধাময় তেনেনক অদ্ভু ি রকনমর শূেয ও তেুঃসঙ্গ
মনে কনরনছ। একটা সময় িার িােঁোর িাতগদ িড় হনয় উঠনলও মৃিুয ঘিাধ সুধাময়নক ছানড়তে। মানয়র
যক্ষ্মা ঘরানগর সময় সুধাময় কানছ ঘযি ো, ঘস ভািি হয়নিা তেনের আয়ুর ওপর এই িার ঘমাহ পশুর
মিে। মানয়র ঘরাগশযযা ঘেনক সুধাময় ইিনরর মনিা অমােুতেক ভানি দূনর ঘেনকনছ। পরমুহূনিণ ই ঘস উপলতব্ধ
কনরনছ মা ছাড়া েীিে শূেয, তকন্তু মানক ধনর রািনি পানর তে। গল্পকার একটি অসাধারে উপমা প্রনয়াগ
কনরনছে :
“কিনো কিনো এরকম ঘকাে িাতড় ঘোনি পনড় োেঁকা ধূ ধূ মানঠর মনধয দােঁতড়নয়
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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আনছ। তেেণ ে, তেস্তব্ধ গানয় শযাওলা, সুপুতর আর োরনকল গানছর ঝােঁকড়া মাো
অেকানর আড়াল তদনয় এমে শূেয স্তব্ধ িাতড়র তেেস্ব একটা ঘসৌন্দযণ আনছ।”১৩
মা পূেণময়ীর মৃিুযর পর সুধামনয়র অিস্থাও একইরকম হনয়তছল। সুধামনয়র েীিনে এনকর পর এক দু ণটো
নট ঘগনছ। গৃনহর প্রাে ঘেনক ঘির হনয় ঘস যিে শহনর আনস আলাপ হয় রানেশ্বরীর সনঙ্গ। রানেশ্বরীনক
ভানলানিনস হারানি হনয়নছ। সুধামনয়র েীিনে যিে হটাৎ আতিভণ াি হয় বহমেীর। বহমেীর মৃিুযও সুধাময়নক
িযাকুল কনর ঘিানল। আর এই িমাগি ঘশাক যেো ঘেনক সুধামনয়র েীিনে বিতর হয় তিোদ ও তিপন্নিা।
এনকর পর এক ঘশাকািহ

টোয় সুধামনয়র েীিে ঘেনক আেন্দ মুনছ যায়, েগিনক তমেযা িনল মনে

হয়। আর এই ঘয মােতসক যেো িা সুধাময়নক মৃিুয যেোয় িাতড়ি কনরনছ। তিমল কর এক সাোৎকানর
িনলনছে :
“সুধাময় গল্পটির মনধয শুধু মৃিুয েয়। সুধামনয়র দুনটা তেতেস তছল। একটা হনে
ঘসৌন্দযণ অনেেে – এসনেটিক ঘসন্স এিং অেযটি মৃিুয।”১৪
এই ঘসৌন্দনযণর েগি ঘেনক তিেু যি হনয় সুধাময় মৃিুয ভনয় আিতঙ্কি হনয়নছ। েীিনে মৃিুযনকই েরম সিয
ও দুুঃিনকই পরম সিয িনল উপলতব্ধ কনরনছ। িাই সুধাময় অেনের উনিনশয যাো কনরনছ। গল্পকার সুধামনয়র
মনধয তিতশি েীিেনিাধনকই েু টিনয় িু নলনছে।
েন্দতকনশার ও ‘মৃিুয’ োমক মহারানের সনঙ্গ সরাসতর কনোপকেে আনছ ‘েদীর েনল ধরা ঘছােঁয়ার
ঘিলা’ গল্পটিনি। েন্দতকনশার েদীর ধানর অেযমেস্ক ভানি গভীর অধণনেিোয় আেন্ন হনয় ‘মৃিুয’ োমক
মহারানের সনঙ্গ এক কঠিে শনিণ তেযুক্ত হনয়নছ। এই গনল্পর সনঙ্গ সঙ্গতি ঘরনি তিশ্ব িিযি তেে পতরোলক
ইঙ্গমার িাগণমযানের ‘The seventh seal’ ছতিনি অেুরূ প দৃনশযর কো উনল্লি কনরনছে অধযাপক িনপাধীর
ভট্টাোযণ। প্রলয় শূর িােঁর ‘িাগণমযাে’ িইটিনি এই ছতির সংলাপ অেুিাদ কনরনছে :
“োইট: িু তম ঘক?
মৃিুয: আতম মৃিুয।
োইট: িু তম তক আমানক তেনি এনসনছা?
মৃিুয: িহুতদে ধনর আতম ঘিামার পানশ ঘহেঁ নট েনলতছ।”১৫
োইটও শরীরটার েেয ভয় ঘপনয়নছ। োইট মৃিুযর সনঙ্গ দািা ঘিলার ইনে প্রকাশ কনরনছ একটি শনিণ র
উপর তেভণ র কনর। োইট িনলনছ :
“শিণ টা হল যিেে আতম লড়াই োতলনয় যাি িিেে আতম োকি আর আতম
যতদ তেতি িু তম আমানক ঘছনড় ঘদনি।”১৬
এই একই রকম কনোপকেে ‘েদীর েনল ধরা ঘছােঁয়ার ঘিলা’ গনল্পও ঘদিা যায়। এিানেও মৃিুয েন্দতকনশারনক
দানক্ত এনসনছ – ‘আমায় ডাকনি এনসনছা?’ মৃিুযর প্রিু যের ‘ডাকাই আমার কাে।’
গল্পকার এিানে রূপনকর আশ্রয় তেনয়নছে। মৃিুযর সনঙ্গ সরাসতর কনোপকেে ঘিা হনি পানর ো।
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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িাই মহারাে স্মরে কতরনয় তদনয়নছ – িার িািার মৃিুযর কো, মানয়র মৃিুযর কো। এই গনল্পও েন্দতকনশার
োইনটর মনিা েু তক্ত কনরনছ :
“আতম যিেে েনল োকি িু তম আমানক ছুেঁ নি পারনি ো।”১৭
তকন্তু মৃিুয তেো যিে ইতন্দ্রয়নক গ্রাস কনর িিে তেয়তির পতরোমনক অস্বীকার করা যায় ো। েন্দতকনশার
মৃিুযর সনঙ্গ লড়াই কনরও িােঁর সনঙ্গ ছলো কনরনছ। মহারােনক

ুে তদনয় মৃিুযর সময় তপনছানি ঘেনয়নছ।

মােুে স্বে ঘদনি, িােঁোর স্বে ঘদনি, আশা, ভানলািাসা, প্রিযাশা সিতকছু তেনয় মােুে িােঁেনি োয় তকন্তু
মৃিুযনক ঘিা অস্বীকার করা যায় ো।
মৃিুযনক মনে রািনল িােঁো যায় ো, িনি মৃিুযনক ভু নলও তক িােঁো যায়! মৃিুয মােুনের অিধাতরি।
মৃিুযর দপণনেই মােুে তেনের েীিেনক তেেনি ও োেনি পানর। মহারানের হাি ঘেনক েন্দতকনশার যিিারই
তপছনল যাওয়ার ঘেিা কনরনছ িিিারই মহারাে িানক ধনর ঘেনলনছ। েীিনের সনঙ্গ মৃিুযর এই ঘিলা
েীিনের সনঙ্গই ওিনপ্রাি ভানি েতড়ি। মৃিুযর সনঙ্গ ঘিলা কনর মােুে ঘপৌেঁনছ যায় েীিনের েরম সনিয।
আর েন্দতকনশার মৃিুয

ও ‘মৃিুযনিাধ িতেি েীিনের’-ই রহসয। িাই সােঁিারু েযাতম্পয়াে েন্দতকনশারনকও

মৃিুয িরে করনি হনয়নছ।
‘অনপো’ গনল্প তশিনিােও সুধামনয়র মনিাই মৃিুযনিানধ িাতড়ি হনয়নছ। সমগ্র গল্পটি আিতিণ ি হনয়নছ
একটি তেঠিনক ঘকন্দ্র কনর। এই তেঠির ঘপ্ররক ঘক িা তশিনিাে োনে ো। তকন্তু এই তেঠিই িানক মৃিুয
যেো তদনয়নছ। তশিনিাে ঘিয়াতল ঘমোনের মােুে। তপিার ঘপ্রসতিপশেটা তশিনিাে হাতরনয়তছল েনল ঔেধ
ঘদতরনি আসায় তপিার মৃিুয হয়। এর েেয তশিনিাে তেনেনক দায়ী মনে কনর। িার েীিনে মৃিুয ও
ঘপ্রম দুটিই ঘযে শত্রু। তশিনিাে প্রেম েীিনের আলসয ও অেযমেস্কিায় সুরমানক হাতরনয়নছ। তশিনিাে
সিতকছু ঘপনয়ও অসহায়। মনে তস্থর হনি পানর ো। তেঠির ঘপ্ররক ঘক? ঘস কনি আসনি? ঘস ঘকমে?
– এই সি ঘকানো প্রনশ্নর উের তশিনিাে পায় তে। তকন্তু িােঁনক ঘিােঁোর ঘেিা কনরনছ। তেঠির স্পি একটি
ছে ‘আতম আসি। আমার অনপো কনরা। ’- এর ঘেনকই তশিনিাে মৃিুযনক কানছ ঘদিনি পায়। তশিনিাে
অেুভি কনর ঘস আসনি, তকন্তু িানক কিতদে অনপো করনি হনি িা ঘস োনে ো।
“শুধু তশিনিাে আে এই মধয তেশীনে পতরপূেণ েীরিিার মনধয ঘসই অিধাতরিনক
অেুভি করনি পারনছ।”১৮
আর এই উপলতব্ধ

ঘেনকই তিস্বাদ েীিনের মৃিুযনক অতেিাযণ ভানি স্বীকার করনি িাধয হয় তশিনিাে।

‘অনপো’ তেঠির অেুেনঙ্গ ঘযে মৃিুযরই অনপো। আর এই অনপোর প্রনশ্ন েিতিেি সুধাময়, তশিনিাে
ঘিমেই তেনেও।
একাকীত্ব ঘেনক মােুনের মনে মনে আনস িীে হিাশা। ‘গগনের অসুি’ গল্পটিনি গগে

েতরনের

মাধযনম গল্পকার ঘসই শূেযিা ও মৃিুয ভািোনকই িু নল ধনরনছে। গগে অসুনির প্রতিকূলিানক অতিিম
কনর শারীতরকভানি ঘিেঁনে োকনলও িার শারীতরক ভানি মৃিুয

নটনছ। ‘উনদ্বগ’ গল্পটিনিও গল্পকার তশতশর

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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েতরনের মধয তদনয় মৃিুযর উদতিঘ্নিানক প্রকাশ কনরনছে।
‘আত্মো’ গনল্পর মূল তিেয় দাম্পিয েীিনের সংকট। এিানে স্বামী-স্ত্রীর সমসযার মূল সমসযা হনয়নছ
িানদরই ঘমনয়। তপিা তহমাংশু যিে অপার ঘেহিনশ ঘমনয়নক একটা রক তকনে এনে ঘদয়, ঘকামনর ধনর
শূনেয িু নল ঘেয় িা

ুমে অিস্থায় ঘমনয়র োদরটা গানয় ঘটনে ঘদয়-যা সহয করনি পানরতে তহমাংশুর

স্ত্রী যূতেকা। যূতেকা সনন্দহপ্রিে ও ঈেণাপরায়ে। ঘস তেনে িার ঘযৌিেনক হাতরনয় ঘযৌিনের উিীপোনক
সহয করনি পানর তে। িাই িািা ঘমনয়র সম্পরকনক কাতলমাতলপ্ত কনরনছ। তকন্তু যূতেকার ঘযৌে অেমিা,
শারীতরকভানি ঘভনল পড়ায় যূতেকানক ঘকানোতদে অমযণাদা কনরতে তহমাংশু। যূ তেকার সনন্দহপ্রিে মে ও
েীে মােতসকিা িািা-ঘমনয়র সম্পকণ নক কলতঙ্কি কনরনছ। যূতেকা তহমাংশুনক িনলনছ
“িু তম কী িলি – মােুে ো পশু? পুিুল ো ঘিামার ঘমনয়? রাি দুপুনর িু তম
ঘযমে লুতকনয় পনের িছনরর ঘমনয়র
একো ঘশাোর পর তহমাংশুর আর তস্থর োকা সীি

ুমে ঘেহারা ঘদিনি যাও।”১৯
হয়তে। িাই অেকার র ঘেনক ঘির হনিই তহমাংশুর

গা ত ে ত ে কনরনছ। িােরুনম েু নক আয়োয় মুি পড়নিই ঘস িীক্ষ্ণ ঘোনি িাতকনয়নছ কারে :
“ছতির মনধয ঘসই ছায়ািৃি ঘলাকটাও েনড় ওনঠ। তহমাংশু ঘস েয়। কারে তহমাংশু
তপিা, তকন্তু ও অেয ঘলাক ঘয তপিা েয় পশু। যার দৃতি সুস্থ মােুনের েয়
োনোয়ানরর।”২০
আর িিেই তহমাংশু তেনের গলায় িুর ঘটনে আত্মহিযা কনরনছ। ঘযিানে স্ত্রীর সনন্দহ, পতরিানরর ঘেহ,
ঘপ্রম, োগতিক ইো-অতেো, ভানলািাসা তমেযা হনয় ঘগনছ- ঘসই সমাে ঘেনক তেনেনক সতরনয় তেনয়নছ
তহমাংশু। মৃিুয ছাড়া তহমাংশু প্রািযতহক মনোনিদো ও েীিেযেো ঘেনক িােঁেনি পারি ো। িাই মৃিুযর
আনগ তহমাংশু তেুঃশনে প্রােণো কনরনছ – ‘পুিুল আমার পুিুল, আমার কানছ ঘছাট্টটি োক তেরকাল। ঈশ্বর
িু তম ওনক ঘযৌিে তদনয়া ো, প্রোপতির রল ছু নড়া ো ওর মনে। ও ঘযে আমার ঘসই সুি , ঘসই মে
আর আেন্দ।’ এই জ্বালা ঘেনকই মুতক্ত ঘপনি তহমাংশু মৃিুয িরে কনরনছ। িা ো হনল সারা েীিে িানক
িু নের আগুনের মনিা ধীনর ধীনর পুড়নি হি। িাই স্ত্রীর সনন্দহপ্রিেিানক অতিিম কনর সিার উনদ্ধণ
েনল ঘগনছ তহমাংশু। িার তেনের আত্মো পুিুলই িার তেয়তি হনয় ঘদিা তদনয়নছ। তহমাংশুর মৃিুযর মধয
তদনয় গল্পকার এই গল্পটিনক একটি েিু ে মাো তদনয়নছে।
‘তেোদ’ গল্পটিও আিতিণ ি হনয়নছ মৃিুযনক ঘকন্দ্র কনরই। দুটি মৃিুযর

টো ঘদিা যায়, একটি েলকুর

আদনরর ছাগল ছাো মাতেনকর আর অেযটি েলকুর তেনের। গনল্পর প্রেনমই একটি ইংনরতে িাকয সংনযােে
কনরনছে গল্পকার -

‘you begin by killing a cat and you end by killing a man. ঘছনলটা মরনি,

লাইনে কাটা পনড়ই মরনি একতদে। হয়নিা আে

... তকমিা কাল।’ এই িাকযটি গনল্প িারিার ধ্রুিপনদর

মনিা িযিহৃি হনয়নছ। এই প্রসনঙ্গ িীে কুঠার :তিমল কর –এর তিনশে সংিযায় তলনিনছে :
“একটা িই পনড়তছলাম সীিি the conformist,গভীরিা তছল। ওর মনধয একটা
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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লাইে তছল,

you begin by killing a cat and you end by killing a man.

– এই লাইেটা আমানক েমক তদনয়তছল। এই ঘয প্রিৃতে িুনের এটা যতদ ঘিামার
মনধয েু নক পনড় িাহনল ঘেরার আর ঘকাে পে ঘেই। মৃিুয ঘিামানক অদৃনশয ঘটনে
তেনয় যানি িুি কানছ আরও কানছ।”২১
‘তেোদ’ গনল্পর েলকুও ছাগল ছাোর মৃিুযর প্রতিনশাধ তেনি মারমুতি হনয় ঘরললাইনের তদনক পাের ছু ড়নি
ছু ড়নি এতগনয় যাতেল মৃিুযর িুি কানছ। সিার িাধা অমােয কনর েলকু ঘশে পযণে ঘরললাইনে কাটা
পনড়ই মনরনছ। িার মৃিুযনি কেকও ঘশাকাহি। কেক এই গনল্প েলকুর মৃিুযর ঘগাপে আিিায়ী হনলও
েলকুর মৃিুযর পর কেনকর িুনকর যেো, কান্না, হাহাকার িার িুনকর মনধয েমাট ঘিেঁনধ ঘগনছ। েলকুর
ছাগল ছাোর মৃিুযর প্রতিনশাধ ঘশে হয় ঘরললাইনে েলকুর তছন্ন-তিতেন্ন ঘদহ তদনয়। েলকুর েীিনেও
মৃিুয এনসনছ অনমা

তেয়তির পতরোম তহনসনিই। িার তিরুনদ্ধ েয়ী হওয়া মােুনের সানধযর অিীি। িাই

িানরা িছনরর েলকুও ঘরহাই পানি কীভানি!
তিমল কর িােঁর সাতহনিয মােুনের েীিে মেনক িীক্ষ্ণ দৃতিনি পযণনিেে কনরনছে। মােুনের মনোগহনে
তিতে িন্ন িন্ন কনর িুেঁ নেনছে মােি মনের বিতেেযনক। েীিনের তেষ্ঠুর িাস্তি সিয িােঁর ঘলিায় িড়
হনয় ঘদিা তদনয়নছ। েীিেসিয রূপায়নে তিতে অসাধারে তশতল্প। ভাোভতঙ্গ, উপস্থাপে, শেপ্রনয়ানগ তিতে
একেে তসদ্ধহস্ত ঘলিক। িােঁর গনল্প েরোরীর েীিে, দাম্পিয সংকট, েরোরীর শুভাশুনভর দ্বে, অসুনির
ছতি, প্রকৃ তির ঘপ্রোপট এিং েীিে সনিযর ছতি রূনপ মৃিুযর তেে।
আমানদর েীিে অনেকসময় িু লো করা হনয়নছ গানছর সনঙ্গ। িাইনর ঘেনক ঘকাে তকছু িঝার উপায়
োনক ো তকন্তু তশকড় ছতড়নয় যায় মাটির গভীনর। িার তিস্তার মাটির উপর ঘেনক উপলতব্ধ কড়া যায়
ো। ঠিক একই ভানি মােুনের েীিনের িাইনরটা একইরকম মনে হয় তকন্তু অেতেণতহি প্রতিতিয়া হয়নিা
অেযরকম। সাধারে মােুনের ঘোনি ধরা ো পড়নলও তশতল্প-সাতহতিযনকরা িানদর অেুভনি মেনক ছুেঁ নয় ঘদে।
তিমল কনরর গনল্পও আমরা প্রকৃ তির সনঙ্গ মােুনের তেতিড় ঘযাগ িা একাত্মিানক লে কতর। েীিোেন্দ
রূপসী িাললার ঘয তেে িু নল ধনরে িা মােুনের েীিনে রল িুতলনয় ঘদয় তকন্তু তিমল কর রূপসী প্রকৃ তির
সনঙ্গ মােুনের সোনক তমতলনয় ঘদে।
কিনো কিনো তশতল্প েীিনের

াি-প্রতি াি ও সুিহীেিা েতেি অিৃ তপ্তর মনধয েীিে সনিযর

অনেেনে আকুল হনয় ওনঠে। পূনেণর স্বরূপ তক? অপূনেণর যেোয় িা ঘকাোয়? এই সকল প্রনশ্নর দাশণতেক
সমীোয় আেতরক আগ্রহ লে করা যায় তিমল কনরর গনল্প। তিতে মূলি অেনলণানকর তশতল্প। িােঁর গনল্পর
একটি িড় তদক হল সতিযকানরর গল্প ঘিমে ঘেই। রেোনি ঘেোতয়ি আতিশযয এনকিানর পছন্দ করনিে
ো। তিমল কনরর গল্প সম্পনকণ অরুে কুমার মুনিাপাধযায় িনলনছে :
“শাে কামযময়িার তেগ্ধ পদতিেযানস পতিেিার আভাে মতণ্ডি ভাোয় ঘলিাএইসি
গল্প, তকন্তু অেতেণতহি িীে অঞ্চল তভিারীর এক অসহায় যেো, অনমা মৃিুযনেিোর
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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দাহ, েিীেিার তিশ্বাস এিং ঈশ্বনরর তিকল্প গল্পগুতলনক এক ধরনের আশ্চযণ গতিনিগ
তদনয়তছনলে।”২২
টোতিরল কাতহতের মনধয তদনয় ঘলিক িনল যাে এমে এক েীিনের ইতিহাস যা পাঠক মনের
অনেক িলনদনশ িনয় যায়। ডু িুতরর মিে হৃদনয়র গভীর ঘেনক তিতে িু নল আনেে িহুতিধ রত্নরাতে এিং
দু একটা কঙ্কাল। অিনেিনের স্বরূপ পতরেয় ঘপনয় পাঠক তেনেনদর তেেনি ঘশনিে, তিনিেে করনি ঘশনিে।
অসুস্থ েগি ও েীিনের তেেে, অিনেিনের েটিল রহসয ও প্রগাে তিোদময়িা ঘযমে িােঁর বশতল্পক বিতশিয
ঘিমেই আিার প্রাজ্ঞদীপ্ত দশণেতেষ্ঠ ভািো এিং ভানলািাসা ও তিশ্বানসর শুশ্রূোনিানধও িােঁর মােতসকিার
সনঙ্গ গভীর ভানি সম্পৃক্ত। তিমল কনরর গনল্প ঘয মৃিুয কো আনছ িা ঘেতিিাদী তেো ভািোর প্রকাশ
েয়। এক অতেিাযণ েীিে সনিযর মুনিামুতি হে পাঠক ও ঘলিক তেনেও।

তথ্যসূে:

১। পাল, রতিে। িাংলা ঘছাটগল্প: কৃ িী ও রীতি। েীপুর প্রকাশে। পৃষ্ঠা: ২৬২
২-৫। ঐ
৬। কর, তিমল। পঞ্চাশটি গল্প। আেন্দ পািতলশাসণ। অশ্বত্থ। পৃষ্ঠা: ১৯৯
৭। ঐ, পৃষ্ঠা: ২০৬
৮। ঐ, িকুল গে, পৃষ্ঠা: ৭৭
৯। ঐ, েেেী, পৃষ্ঠা: ৩০৫
১০। ঐ, সুধাময়, পৃষ্ঠা: ২৫৭
১১। ঐ, সুধাময়, পৃষ্ঠা: ২৫৮।
১২। তমে, সনরাে ঘমাহে। িাংলায় গল্প ও ঘছাটগল্প। িু লসী প্রকাশেী।
১৩। দাস সুর, সুমো। তিমল কনরর কোসাতহিয সম্পনকণ র তশল্প তিেযাস। এিং মুসানয়রা।
১৪। কর, তিমল। পঞ্চাশটি গল্প। আেন্দ পািতলশাসণ। সুধাময়। পৃষ্ঠা: ২৫৯।
১৫। ভট্টাোযণ, িনপাধীর। ঘছানটাগনল্পর তিতেমণা ে। অঞ্জতল পািতলশাসণ।
১৬। ঐ
১৭। কর,তিমল। পঞ্চাশটি গল্প। আেন্দ পািতলশাসণ। েদীর েনল ধরা ঘছােঁয়ার ঘিলা। পৃষ্ঠা: ৭১৫।
১৮। ঐ, পৃষ্ঠা: ৩২৬।
১৯। ঐ, পৃষ্ঠা: ১০৭।
২০। ঐ, পৃষ্ঠা: ১০৯।
২১। দাস সুর, সুমো। তিমল কনরর কোসাতহিয সম্পনকণ র তশল্প তিেযাস। এিং মুশানয়রা।
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২২। কর, তিমল। ঘছাটগল্প ও িড়গল্প। ঘকারক সাতহিয পতেকা। িইনমলা ১৯৭৭।
অনযানয সিায়ক গ্রন্থ :
১। রায়নেৌধুরী, ঘগাতপকাোে। তিভূ তিভূ েে মে ও তশল্প। ঘদ’ে পািতলতশং।
২। ঘ াে, সুেি। তিমল কনরর উপেযাস প্রসঙ্গ অসুনির উপমা। িঙ্গীয় সাতহিয সংসদ।
৩। পাল, শ্রািেী (সম্পাতদি)। িাংলা ঘছাটগল্প পযণানলােো তিশ শিক। পুস্তক তিপতে।
৪। মেুমদার, উিল কুমার (সম্পাতদি)। গল্পেেণা। িঙ্গীয় সাতহিয সংসদ।
৫। সামে, সুিল (সম্পাতদি)। িাংলা গল্প ও গল্পকার। এিং মুশানয়রা।
৬। েনট্টাপাধযায়, কুেল। সাতহনিযর রূপ রীতি। রত্নািলী।

*****
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আগুন ামখোঃ াঠ প্রমতমক্রয়া
মবদুযৎ মণ্ডল
প্রািতেক, িহরমপুর,
মুতশণদািাদ, পতশ্চমিঙ্গ, ভারি
সারসংপে

হাসাে আতেেুল হক প্রেমি িাংলানদনশর একেে প্রেম ঘশ্রতের ঘছাট গল্পকার। গল্প রেোর মধয তদনয়ই
িােঁর সাতহনিযর েগনি প্রনিশ

নট। গনল্পর মনধযই তিতে িােঁর মেেোি তেো-ঘেিোর প্রকাশ

টাতেনলে।

তিতে ঘদশভানগর যেোনক প্রকাশ করনি তলনিতছনলে ‘একটি তেেণল কো’ োনম ঘছাটগল্প। ঘসিানে তিতে
কেকোরীনক স্বামীপুনের সনঙ্গ িাংলানদনশ পাঠিনয় তদনয়তছনলে। িিে িােঁ র মনে হনয়তছল ঘয কোটা িলনি
োে িা ঘযে সিটা িলা হল ো। িাই রেো করনলে ‘আগুে পাতি’। এটিই িােঁর প্রেম উপেযাস। এিানে
তিতে প্রকাশ

টানলে োরীিযতক্তনত্বর। ঘয সামেিাতেক প্রতিনিনশ িযতক্তর িযতক্তত্ব প্রকানশর ঘকানো োয়গা

তছল ো ঘসিনে তিতে ঘদিানলে এই দুুঃসাহতসকিা। সমানের অনেিাসী একোরীনক উপেযানসর ভরনকনন্দ্র
ঘরনি িারই িােনে প্রকাশ করনলে ঘদশভানগর অসহেীয় যেোনক, আর সি ঘশনে আমানদর সি তহনসি
তেনকশ ওলট-পালট কনর তদনয় োরীিযতক্তত্বনকই েূ ড়াে মূলয তদনলে। শুধুমাে োরীিযতক্তনত্বর প্রকাশই েয়
আশ্চযণ হনয় লে করনি হয় এই উপেযানসর আতঙ্গকটিও। আগানগাড়া অল্পতশতেি গ্রামীে োরীর গ্রাময িােনে
প্রকাশ কনরনছে। ঘকাোও েতরনের োম িযিহার কনরে তে। কীভানি ধীনর ধীনর সমানেনদনহ ঘেনম আনস
আ াি এিং িা ঘকাোয় তগনয় ঘশে হয় িার এক দতলল িলা ঘযনি পানর এই উপেযাসনক। তিতেই প্রেম
ঔপেযাতসক তযতে আগানগাড়া একক োরীর িােনে প্রকাশ করনলে ঘদশভানগর যেোনক, যা এিতদে প্রকানশর
অনপোয় তদে গুেতছল।
মূল প্রবন্ধ

মেের, সাম্প্রদাতয়ক দাঙ্গা, ঘদশভাগ তেনয় আে পযণে িহু উপেযাস-গল্প রতেি হনয়নছ, ঘশাো ঘগনছ অনেক
স্বর। িিুও িারিার মনে হনয়নছ অনেক স্বরই ঘযে অশ্রুি ঘেনক ঘগনছ। ঘসই ো ঘশাো স্বর ঘশাোর
েেয আমানদর অনপো করনি হল প্রায় ৬০-৬৫ িছর। ঘসই স্বর ঘশাোিার দাতয়ত্ব তেনলে হাসাে আতেেুল
হক। ‘আগুে পাতি’ঘি শুেনি ঘপলাম ঘসই িহু প্রতিতেি স্বর। িাংলা কোসাতহনিযর গতিপনে মহাসাতহনিযর
তিেয় হনয় উঠল সাম্প্রদাতয়ক দাঙ্গা-ঘদশভাগ। মহাকাতিযক িযঞ্জোয় ঔপেযাতসক আমানদর সামনে উপতস্থি
করনলে ‘সািেতল্লশ পূিণ এই অিণ্ড ভূ িে ডাঙ্গার উত্থাে-পিে তেমণাে েয়’ঘক।
হাসাে আতেেুল হনকর েন্ম এপার িাংলার রােিনঙ্গ। তকন্তু িােঁর েমণ-কমণ সমস্তটাই ওপার িাংলায়
তিতে গভীর প্রিযনয় প্রিযে কনরনছে রক্তপানির তিভীতেকানক। িাই িােঁর েীিে-তেজ্ঞাসার ঘমৌল প্রশ্নটি
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হনে স্বাধীেিার মানে তক? তিতে তেনে সারােীিে ধনর িােঁর উের িুনেনছে আপে সৃি গল্প-উপেযানসর
মনধয। তিতে সােী ঘেনকনছে ঘদশভাগ ও ঘদশিযানগর। অিণ্ড ভারিভূ তমনক তদ্বিতণ্ডি কনর ঘয স্বাধীেিা
আনস িা িােঁর কানছ আরও মমণতিদারক হনয় ওনঠ। তকন্তু ঘসিানেই যতদ সি তকছু র ঘসই হনয় ঘযি িাহনল
হয়ি ঘদশভানগর যেোনক ঘভালা ঘযি। তকন্তু িা হয় ো। িােঁর পনরও আরও িড় দহনের েেয অনপো
করনি হয়। ৭১-র মুতক্তযুি সি ঘেনক আহি কর িােঁনক। আর ঘসই যেোর িতহুঃপ্রকাশ

টাে ঘছাটগনল্পর

আধানর। িােঁর গনল্পর একটা তিরাট অংশ েুনড় োনক একােনরর মুতক্তযুনদ্ধর কো। তিতে তেনে িােঁর সােী
ঘেনকনছে। তিতে ‘ঘেরা’, ‘োমহীে ঘগােহীে’, ‘ঘকউ আনসতে’ প্রভৃ তি গনল্প িারিার কনর িুেঁেনি ঘেনয়নছে
স্বাধীেিার মানে। তিতে ঘদনিনছে সাধারে ঘিেঁনট িাওয়া মােুেনদর কীভানি িাধয করা হনয়তছল মুতক্তযুনদ্ধ
ঘযনি। িানদরনক স্বাধীে রানের স্বেও ঘদতিনয়তছলে রাে ঘেিারা। একতদে িানদর রনক্তর তিতেমনয় স্বাধীেিা
আনস। তকন্তু িা সাধারে মােুনের কানছ ঘকানো সুনির িািণ া তেনয় আনস ো। যুনদ্ধ যারা মারা ঘগনছ
িারা একপ্রকার মুতক্ত ঘপনয় যায়। তকন্তু যানদর একটা হাি পা িাদ ঘগনছ তকম্বা যারা হাসপািানল এনস
মারা যায়, িানদর িির তেনি আনস ো ঘকউ। িাই ঘিা ‘ঘকউ আনসতে’ গনল্পর আসে আতলর প্রশ্ন “দযাশ
স্বাধীে ঘহাতল কী হয়?” এ প্রশ্ন ঘিা হাসাে আতেেুল হনকর তেনের প্রশ্ন। িাই ঘিা “িােতেক আত্মচ্েিতেক”
প্রিনে তলনিনছে:
“ঘদশভানগ তক পতশ্চমিঙ্গিাসী মুসতলমরা িুতশ হনয়তছনলে? িােঁনদর িনড়া অংশ
ঘিা ঘদশিযাগ কনরেই তে। যােঁরা সুতিধানভাগী সুনযাগসোেী িারাই আপ্লুি ঘিাধ
কনরতছনলে, ঘস্বোয় তভনট ঘছনড় পূিণ পাতকস্তানে েনল এনসতছনলে। হযােঁ , সীমােিিী
এলাকার িাতসন্দরা দাঙ্গারপর, তেরাপো-হীেিায় আিাে হনয় এপানর এনস আশ্রয়
িুেঁনেতছনলে। িােঁরাও সরাসতর ভু ক্তনভাগী। ওই অতভজ্ঞিাই িা কিটু কু সাতহিযনক
স্পশণ কনরনছ?”১
এই প্রনশ্নর উের িুেঁনেনছে ‘আগুে পাতি’র পাঠকৃ তিনি। আিযানের কেক তহনসনি তেিণােে কনরনছে
পল্লী-সমাে সংসানরর অনেিাসী এক োরীনক। ঘয োরীর িােনে িযক্ত কনরনছে ‘তিতিধ রােচ্েতিক িরঙ্গ’,
‘তিশ্বযুনদ্ধর অসহয িাপ’, ‘মােিিা লাতিি মেের’, সাম্প্রদাতয়ক দাঙ্গার ভয়ািহিা এিং ঘদশভানগর
অসারিানক। যা ঘশে পযণে একক োরীর স্বতরি িয়ানে সীমািদ্ধ ো ঘেনক হনয় উনঠনছ সমতির িয়াে।
হাসাে আতেেুল হনকর প্রেম ও প্রধাে পতরেয় হল ঘছাটগল্পকার। তিতে গনল্পর মাধযনমই আপে তেজ্ঞাসানক
িযক্ত কনর আসতছনলে এিতদে। িােঁর প্রেম পুেণাঙ্গ উপেযাস ‘আগুে পাতি’। এই ‘আগুে পাতি’র িীে
তকন্তু তেতহি তছল ‘তিধিানদর কো ও অোেয’ গল্পগ্রনন্থর ‘একটি েেণ ল কো’ গনল্পর মনধয। ঘসিানে ঘদিা
যায় কেক োরী িার স্বামীপুনের সনঙ্গ ওপানর ঘযনি িাধয হয়। তকন্তু এিানে ঘদতি ঘসই োরীর এনদশ
ঘছনড় যায় ো ঘস িার িযতক্তনত্বর োগরে

টানি সেম হয়।

স্বতশতেি গ্রামীে এক োরী এই আিযানের কেক। ‘সারানেিে’ ঘছনদ ঘয রক্তাক্ত যেোর অতভজ্ঞিা
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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সঞ্চয় কনরনছ িানকই ঘস আপে েিােীনি িযক্ত কনরনছ। ‘আট-ল’ িছর িয়নস এক িাদনলর দুপুররানি
‘মা’ঘক হাতরনয় ঘদড়-দু িছনরর ভাইনক “কাকানল” তেনয় এই কেক-োরী েগৎ ও েীিেনক ঘদিনি শুরু
কনর। সময়টা তিংশ শিােীর প্রেমপাদ। েীিে একপ্রকার তস্থর তেস্তরঙ্গ। িাইনরর আ াি িিেও প্রিল
হনয় ওনঠতে। সি তকছু ই তেয়মমি হনে। মা মারা যািার পর িািা িােঁনদর উেঁেু -উসারা-দতিে-দুনয়াতর
রনটা’ পূেণ করনি তেনয় আনসে েিু ে মা’ঘক। মা িানক অিশয তেনের ঘমনয়র মনিাই ভানলািাসনি লাগল।
ঘয দাতদ িানক িুি ভানলািাসি িার েেয ঘিেঁনে তছল, ঘসই দাতদ ‘তিনছো ঘছনড় একতদে আর উঠনল
ো’ িনি যািার আনগ িােঁর প্রানের োিতেনক িােঁর সমস্ত সম্পতে, ঘোল তি া েতম তদনয় ঘগনলে। কেক-োরীর
এই দাতদ ‘পনের পােঁোতল’র ইতন্দর-ঠাকুরেনক আমানদরনক মনে কতরনয় ঘদয়। িার কােঁকাল ঘেনক ভাইটিনক
একতদে িার মামারা তছেঁনড় তেনয় ঘগনলে। ঘয ‘ঘমনয় হনলে িানপর অত নন্ন দায়’ ঘসই ঘমনয়র একতদে
‘তিনয়র েু ল েু টল’, িার ঘগাোের

টল। ‘িড় সংসানর েই ঘমনল ো’ িিুও েীিে েলতছল তেময়মাতেক।

একান্নিিী পতরিানর ঘস হল ঘমের িউ। শাশুতড়র হুকুম িাতমল করাই তছল িার কাে। আর িছর িছর
সোে প্রসি কনর সংসানরর আয়িে িাতড়নয় যাওয়া। এরই মানঝ রানির আধানর স্বামীর কানছ ঘশনি ঘলিাপড়া।
শুরু হয় িার যাো অেকার ঘেনক আনলার তদনক। ‘িঙ্গিাসী’র পািা ঘেনক, কোর মুনি শুেনি পায়
সংসার সীমানের িাইনরর সংিাদ। িিে ভারি েুনড় ছতড়নয় পনড়নছ অসহনযাগ আনন্দালে। শহনর পড়নি
তগনয় িার িড় ঘিাকা েতড়নয় পনড় আনন্দালনে, পুতলনশর হানি ধরা পনড়। কো িানক পুতলনশর হাি ঘেনক
ছাতড়নয় আনে। তকন্তু ঘশে পযণে িানক িুনক আগনল ধনর রািনি পানর ো। ‘সাতন্নপাতিক’ জ্বনর িড় ঘিাকা
মারা যায়। িিুও িানক সংসানরর তেমনয় সোে প্রসি কনর ঘযনি হয়। ধীনর ধীনর িািানস ভাতর হনয়
আনস তদ্বিীয় তিশ্বযুনদ্ধর িারুনদর গে। উপতেনিতশক ভারিিেণ পনরানে েতড়নয় পনড় এই যুনদ্ধ। সারা
ঘদশ েুনড় ঘদিা ঘদয় সংকট। সি ঘেনক ভয়ািহ আকার ধারে কনর িস্ত্র সংকট। এিানে আমরা মনে
করনি পাতর োরায়ে গনঙ্গাপাধযানয়র ‘দুুঃশাসে’ গনল্পর কো। কো িানদর েনেয িহু কনি অনেক দানম
তেনয় আনস ঘমাটা তছনটর কাপড়। এরই মানঝ প্রিল িেণে মানঠর সমস্ত ধাে ডু তিনয় ঘডনক আনে মেের।
গ্রানম গনঞ্জ মােুে মনর লানি লানি। িািা মারা যািার পর পােঁে ভাই ও তিে ঘিােনক িড় কনর িু নলতছনলে
কো। পড়ানশাো তশতিনয়তছনলে, সংসানরর সমস্ত দাতয়ত্ব পালে কনরতছলে। মা মারা যািার পর ঘসই একান্নিিী
পতরিার িানসর

নরর মনিা ঘভনল পনড়, ‘ভাই ভাই ঠােঁই ঠােঁই ঘপেগান্ন হনলা’।

তদ্বিীয় তিশ্বযুদ্ধ ঘশে হনয় ঘগনছ মােুে আকানলর প্রনকাপ অনেকটা কাটিনয় উনঠনছ। এমে সময়
কলকািায় কাে করনি যাওয়া রায়নদর িড় ঘছনল সিযর মৃিুয-সংিাদ গ্রানম তেনয় আনস সাম্প্রদাতয়ক
দাঙ্গার উষ্ণন্াি। িানদর গ্রামও লাবাতিি হয়। ঘযিানে মুসতলমনদর সংিযা ঘিতশ ঘসিানে তহন্দুরা মনর ঘিতশ
আর ঘযিানে তেেটা উনল্টা ঘসিানে মুসতলমরা মনর ঘিতশ। িার ঘদিররাও লম্ফঝম্প করনি োনক। ‘িঙ্গিাসী’
পতেকা ও কোর কাছ ঘেনক োেনি পানর মুসলমােনদর পৃেক রানের দাতিনি এই দাঙ্গা। ঘশে পযণে অিণ্ড
ভু িেডাঙ্গানক তদ্বিতণ্ডি কনর স্বাধীেিা আনস। কেক-োরীর সোে োকতর তেনয় েনল যায় পূিণপাতকস্তানে,
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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িুতকও তিনয়র সূনে ওপানর তস্থি হয়। িিে তিনেনদর জ্বালা প্রিল হয় ো। তকন্তু যিে ঘশানে পূিণপাতকস্তানের
সরকানরর অেুমতি ছাড়া ওপানরর ঘলাক এপানর আসনি পারনি ো িিে তিনেদ পূেণ হয়। কো সমস্ত
তকছু ঘিনে তদনয় ওপানর ঘিাকার কানছ েনল যায়। তকন্তু কেক-োরী ঘযনি পানর ো। ঘস িার হৃদয়-গহনে
গভীর সিযনক উপলতব্ধ কনর িনলনছ:
“মােুে তকছু র ঘলনগ তকছু ছানড়, তকছু একটা পািার ঘলনগ তকছু একটা ঘছনড়
ঘদয়। আতম তকনসর ঘলনগ তক ছাড়লম? অনেক ভািলম। ঘশনে একটি কো মনে
হনলা, আতম আমাক পািার ঘলনগই এি তকছু ঘছনড়তছ। আতম ঘেদ কতর োই,
কারুর কোর অিাধয হ্ই োই। আতম সি তকছু শুধু তেনে িুনঝ তেনি ঘেনয়তছ।”২
কেক োরী সি তকছু িুনঝ তেনি ঘপনরনছ িনলই গভীর আত্মপ্রিযনয় উচ্চারে কনর:
“সকাল ঘহাক আনলা েু টু ক, িিে পুিতদনক মুি কনর িসি। সুরুনের আনলার
তদনক ঘেনয় আিার উনঠ দােঁড়াি আতম।”৩
ঘদশভাগ ভেেীনড়র ঘিদো তেনয় অনেক গল্প-উপেযাস রতেি হনয়নছ। তকন্তু োরীর িযতক্তনত্বর এমে
প্রকাশ ঘকানো আিযানে ঘদিনি পাই ো। এই কেকোরী যা উপলতব্ধ করনি পানর, িা িার স্বামীপুনেরা
করনি পানর ো। িাই আশ্চযণ হনয় লে করনি হয় িার উপলতব্ধর ভূ তমটিনক। কেক োরী সাম্প্রদাতয়ক
দাঙ্গা, মেের, ঘদশভাগ সিতকছু র সােী ঘেনকনছ, েীিেিযাপ্ত অতভজ্ঞিায় িা সতঞ্চি হনয়নছ। ঘদশভাগ
ও ঘদশিযাগ ঘকানোরকম প্রশ্ন ছাড়াই িার স্বামী-পুে ঘমনে তেনলও তিতে তকন্তু ঘমনে তেনি পানরে ো।
সমনয়র কানছ স্বামী-পুনের মনিা আত্মসমপণে করনি পানর ো। িার েীিে মন্থেোি ঘয সংসার িা আে
ঘভনল ঘযনি িনসনছ; তিিেণ হনয় যানে পতরতেি পতরনিশ প্রতিনিশ; সনর যানে ঘদনশর আকাশ, মাটি তকছু
মােুনের আপে স্বানেণর কারনে; আর ঘসই েেযই কেক-োরীর মনধয ঘেনগ উনঠনছ ‘িযতক্ত-স্বর, িযতক্ত-অতস্তত্ব,
িযতক্ত-সিয’।
ধনমণর পতরেনয় মােুনের পতরেয়, ঘদনশর পতরেয় হনি পানর ো – এই ঘমৌতলক প্রশ্নই কেকোরীর
যেোর মূল কারে। িাই ঘিা িনলে:
“আতম কযানে ঘিামানদর সানে ঘদশােরী হি এই কোটি ঘকউ আমানক িুঝুইনি
পানর োই। ঘপেম কো হনে, ঘিামানদর তস একনটা আনলদা দযাশ হনয়নছ িা আতম
মােনি পাতর ো। একই দযাশ, একইরকম মােুে, একইরকম কো শুধু ধনম্মা
আনলদা ঘসই ঘলনগ একটি ঘদশ একটাো ঘযনি ঘযনি একনটা োয়গা ঘেনক আনলদা
আর একনটা দযাশ হনয় ঘগল, ই তক কুেু তদে হয়? এক লানগায়া মাটি, ইতদনক
একটি আমগাছ একটি িালগাছ, ওতদনক ঘিমতে একটি আমগাছ একটি িালগাছ!
িারা দুনটা আনলদা দযানশর হনয় ঘগল? কই ঐিােনটায় আসমাে ঘিা দুরকম
লয়। শুধু ধনম্মার কো িনলা ো িািা, িাইনল পৃতেিীর কুনো দযানশই মােুে
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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িাস কতরনি পারনি ো।”৪
কেক-োরীর এই এককিােে যিে আিযানে িযক্ত হয় িিে িা আর এককিােনের সীমানি আিদ্ধ োনকো,
িা মুতক্ত পায় িহুিােতেকিায়।
‘আগুে পাতি’র ঘয তিেয়টি লে করনি হয় িা এর তশতল্পি তেমণাে পদ্ধতি। ‘মাটিলে’ এক োরীর
কেনের মনধয তদনয় আিযােকার আমানদর কেনকর মনোভূ তম এিং িার উচ্চারনের িাৎপযণনক ঘিাঝার
সুনযাগ কনর তদনয়নছে। কেক-োরী কীভানি িতমক পযণানয় েূ ড়াে তিন্দুনি ঘপৌেঁ ছানলা িানক আনরা ঘিতশ
স্পি করার েেয তিতে কেকিার সূে ধনরই কেক-োরীর িােনে পতরনেদনক তশনরাোমাতঙ্কি কনরনছে।
‘ভাই কাকানল পুেঁটতল হল’, ‘তিনছো ঘছনড় আর উঠনল ো’, ‘আমার তিনয়র েু ল েু টল’...কনর ঘপৌছালাম
‘সংসার সুি-দুনির দুই সুনিায় ঘিাো িই-ঘিা লয়’... ইিযাতদর মধযতদনয় ঘপৌছালাম ‘সংসার িানসর
িু তম রািনি োইনলই িা তক’ঘি। িার পনরই দ্রুি

র,

নট েলল ‘ভাই ভাই ঠােঁই ঠােঁই, সিাই ঘপেগান্ন হনলা’,

এিাে ঘেনক এনস ঘপৌছালাম ‘এি িুে এি লউ, মােুে মােুনের কানছ আসনছ িুে করার ঘলনগ’ঘি। এর
পনরই আমরা ঘপৌনছ যায় আিযানের শীেণতিন্দুনি- ‘আর ঘকউ োই, এইিার আতম একা’-য়। আিযাে এিার
সনম এনস ঘপৌেঁছানলা। ঘদশভাগ ও ঘদশিযানগর সিণে েীে আত্মহেনের কাতহতে আিযােকার একই সনঙ্গ এক
অনেিাসী োরীর আত্মপ্রিযনয় তস্থিধী হনয় ওঠার িযতক্তগি কোয় সম্পৃক্ত কনর তেনলে।
সাম্প্রদাতয়ক দাঙ্গা সমানের সিণস্তনর করাল মূতিণ তেনয় উপতস্থি হনয়তছল। কেক োরীর স্বশুরিাতড়র
গ্রানম তহন্দু নদর ঘেনক মুসলোনমর সংিযা কম। ঘসই গ্রানমর রায়তগতন্নর িড়নছনল কলকািায় কাে করনি
তগনয় সাম্প্রদাতয়ক দাঙ্গার তশকার হয়। িার উলঙ্গ গানয় বপনি ঘদনি তিেেে মুসলমাে এনস িানক হিযা
কনর েনল যায়। রায়তগতন্ন সিযর মা পুেনশানক ঘভনল পনড়। কেকোরী ঘিাকার মা হনয়ও সান্ত্বো তদনি
ঘযনি পানর ো পুেহারা মা’ঘক। িার কারে কেকোরী ঘমাসলমাে আর রায়তগতন্ন তহন্দু। আর ‘যযাি
লড়ালতড়, িুনোিুতে হনে সি ঘিা শুধু তহদু-ঘমাসলমাে িনল’। তকন্তু িিুও যায় এিং িার উপলতব্ধ হয়:
“আতম যযানিাই আতস একেে মা-ঘক সান্ত্বো তদনি ঘস আমানক ভানলা ঘোনি
ঘদিনি পারনি কযানে? আতম আর িনস োকনি পারলম ো, িাতড় যািার ঘলনগ
উসারা ঘেনক এগনেয় এনস োমলম।”৫
এমে তেরাসক্তভানি এমে তেরাভরে তেনমণদ ভাোয় ঘকানো কোসাতহতিযকনক িলনি শুতেতে সাম্প্রদাতয়ক
দাঙ্গার যেোর কো।
‘আগুেপাতি’র যেোর কো ঘয কেক-োরীর একার েয় িা ঘয সমতির িা কোকার তশল্প ঘকৌশনলর
মধযতদনয় স্পি ভাোয় িযক্ত কনরনছে। এই আিযানে দু-একটি অপ্রধাে েতরে ছাড়া আর ঘকানো েতরনের
োমকরে করা হয়তে। সকনলর পতরেয় হনয়নছ পাতরিাতরক সামাতেক সম্পনকণ র সূনে। ঘছনল ঘমনয়নদর ঘকানো
োমকরে করা হয় ো। িানদর পতরেয় িড় ঘিাকা, ঘমে ঘিাকা, িুতক, েেনদর িড় ঘিাকা, ঘসে িউনয়র
ঘিাকা ইিযাতদ।
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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আশ্চযণ হনি হয় ‘আগুে পাতি’ আিযানে হাসাে আতেেুল হনকর ভাো িযিহানরর দেিা ও েমিা
পযণনিেে কনর। আিযােকানরর তিতভন্ন উপভাোভােী অঞ্চনল িসিাসেতেি িােতেক অতভজ্ঞিাই এর পশ্চানি
সতিয় ঘেনকনছ। ঘয িাস্তিনক তিতে মহাসাতহনিযর তিেয় কনরনছে িানক ঘয প্রেতলি পেযনলাভে ভাোয়
ধারে করা যানি ো প্রতমি িা মােযভাোয় ঘয এর কেেতিশ্বনক প্রকাশ করা অসীি, সযােঁিনসনি িরল
আনিগ তদনয় ঘয িানক স্পশণ করা যানি ো িা আমানদর িুতঝনয় তদনয়নছ আিযানের ভাোচ্শলী। ঘয িাস্তি
অতভ ানি এই আগুেপাতি’র মমণতিদারক যেোর কো িলনি ঘেনয়নছে িানক ধারে করনি প্রনয়ােে হনয়
পনড়তছল কেক-োরীর েীিেযাপে ও অতস্থনত্বর সনঙ্গ েতড়নয় োকা ভাোর আদনল েিু ে এক তশল্পভাোর
তেমণাে।
এিতদে পযণে গল্প-উপেযানসর ভাোর ঘয সংস্কানরর সনঙ্গ আমানদর পতরেয় তছল, ঘয ভাো পড়নি
আমরা অভযস্ত তছলাম আমানদর ঘসই ভাো-সংস্কারনক ঘভনল তদনলে ‘আগুে পাতি’র কোকার। তিতে গনড়
তেনলে উপেযানসর এক েিু ে ভাোতশল্প, ঘয ভাো একতদনক ঘযমে তশনল্পর োন্দতেক োতহদা পুরে করনি
সেম অপরতদনক ঘিমতে সামাতেক িাৎপযণনক ধারে কনর রানি। ঘসই সনঙ্গ িযতক্তর ভাোনক মােযিা ঘদয়।
আগানগাড়া ঘগাটা উপেযাসটি এককোরীর প্রতিতদনের প্রিহমাে ভাোয় িতেণি হনয়নছ। এই ভাো একতদনক
ঘযমে কেনকর িযতক্তগি ভাো ঘিমতে িা আিার সািণে েীে। িরল প্রিহমাে প্রতিতদনের মুনির ভাোর
মনধযও মহাকানলর মহাসাতহিযনক ধারে কনর রািার শতক্ত ঘয তক পতরমাে রনয়নছ িা আমরা ঘদিনি ঘপলাম
‘আগুে পাতি’র

আিযাে িয়ানে। এ

এমে এক ভাো

যা

ঘভনল

পনড়

ো, গনল

যায় ো

তেো-ভািো-আনিগকল্পোর িানপ। তক আশ্চযণ েমিায় এই ভাো ধারে কনর ভেেীনড়র যেোর অতভজ্ঞিানক
িা িুঝনি পাতর যিে কেক-োরী িনল:
“কযানে যাি ঘকউ আমানক িুতঝনয় তদক। িুতঝনয় তদনলই আতম যাি, ঘযিানে
ঘযনি িলনি ঘসিানে যাি। ওনটা ঘমাসলমােনদর দযাশ আর এনটা তহেঁদনু দর ই কো
িনল আর ঘকউ আমার কানছ পার পানি ো। উ তয তমনছ কো, উ তয শয়িােনদর
কাে িা অযাকে মনে মনে সিাই োেনছ।...িু তম ঘেরলাক আমানক সি কো
িুতঝনয় িনলছ, িু তম অযাকে আমানক িুতঝনয় দাও কযানে যানি?”৬
এমে তেরাভরে তেনমণদ তেরলঙ্কার ভাো ছাড়া তক কিেই সীি হি ঘদশভাগ ও ঘদশিযানগর যেোনক
প্রিযে ও শরীতর িাস্তিিায় প্রকাশ করা। ঘসই কারনেই মনে হয় এই আিযানের তিেয়িস্তুর পাশাপাতশ
এর প্রধাে আকেণে হনে এর ভাোচ্শলী। ঘয ভাো পড়নি ঘগনল ঘকাোও ঘহােঁেট ঘিনি হয় ো, ঘকাোও
ঘেনম ঘযনি হয় ো; এক আশ্চযণ গতিনি পাঠকনক ঘটনে রানি। ‘আগুে পাতি’র ভাোচ্শলী িাংলা কোসাতহনিযর
আকানশ এক েিু ে তদকতেি।
যুগ যুগ ধনর ধমণনক হাতিয়ার কনর তকছু মােুে আপে স্বােণ েতরিােণ কনর আসনছ। আর িার তশকার
হনয়নছ সাধারে মােুে। ঘয সমস্ত রােনেিারা এই কাে কনর আসনছ িারা ঘকানো তদে িির রানি ো
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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সাধারে মােুনের দুুঃি-যেোর। অেে িানদর রক্তেয়ী সংগ্রানমর েনলই আে িারা তেরাপনদ েীিে কাটানে।
যানদর সংগ্রানম ঘদনশর স্বাধীেিা এল আে িারাই স্বনদশ স্বভূ তম ছাড়া। ঘসইসি মােুনের যেো তেনয় অনেক
গল্প-উপেযাস রতেি হনলও একেে োরীর েিােীনি এই প্রেম ঘকাে কোকার আমানদর ঘসই যেোর
কো ঘশাোনলে, ঘদিানলে ঘদশভানগর অসারিানক। ঔপেযাতসক ‘েীিনের পনে মাো উেঁেু কনর দােঁড়ানি
হয়’ প্রিনে তলিনলে:
“মােতিক পতরতস্থতির ছতি, অপেনয়র ছতি সাতহিযই িু নল আেনি পানর। তেনেনক
তেনের পেে আর েনির মুনিামুতি কনর তদনি পানর। রােেীতি যিে েিু ে সমানের
কো িনল, িিে তিদযমাে সমাে কিদূর তক করনি পানর িা ঘিাঝানি সমাে
িদনলর দায় এক সমনয় ঘিাগাে তহনসনি েয়, অপতরহাযণ তহনসনিই ঘদিা তদনি
পানর। একটা সমাে কিটা মেুেযত্বহীে হনয় পনড়নছ, কিটা মােিিাতিনরাধী হনয়
ঘগনছ তকংিা িার োগতিক আতত্মক সম্পদ কিটা শূেয হনয় ঘগনছ - এটাই যিে
আমরা সাতহনিয িু নল ধতর িিে ঘস সাতহিয িুি উেঁেু মানের সাতহিয হনিই পানর।”৭
আিযােকানরর এই কো ঘেনকই স্পি হনয় ওনঠ ঘয ‘আগুে পাতি’ িুি উেঁেু মানের সাতহিয। তিতে
িযতক্তগি-সিযনক সামাতেক সনিয উেীেণ কনর তদনলে।

তথ্যসূে:
১। হক আতেেুল হাসাে। িােতেক আত্মচ্েিতেক। (উদ্ধৃতি িনপাধীর ভট্টাোযণ, আিযানের সািকাহে, িঙ্গীয় সাতহিয
সংসদ, কলকািা ০৯, কলকািা িইনমলা ২০১৩। পৃষ্ঠা ১৫৪)
২। হক আতেেুল হাসাে। আগুে পাতি। ঘদ’ে পািতলতশং, কলকািা-০৯। তদ্বিীয় সংস্করে, ঘম ২০০৮। পৃষ্ঠা ২৫১
৩। ঐ। পৃষ্ঠা ২৫২
৪। ঐ। পৃষ্ঠা ২৪৯
৫। ঐ। পৃষ্ঠা ২২২
৬। ঐ। পৃষ্ঠা ২৪৩
৭। হক আতেেুল হাসাে। েীিনের পনে মাো উেঁেু কনর দােঁড়ানি হয়। (উদ্ধৃতি িনপাধীর ভট্টাোযণ, আিযানের
সািকাহে, িঙ্গীয় সাতহিয সংসদ, কলকািা ০৯, কলকািা িইনমলা ২০১৩। পৃষ্ঠা ১৬০)
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রু
ু পষর ভাষায় নারী ও নারীর ভাষা ভাবনা
দী ঙ্কর স াষ,
গনিেক, িাংলা তিভাগ,
যাদিপুর তিশ্বতিদযালয়, পতশ্চমিঙ্গ, ভারি
সারসংপে

অনেনক মনে কনরে োরীনক তেনয় ভাোগি তলঙ্গ-রােেীতি শুরু হনয়নছ। োরীর ভাো, রুতেনিাধ এক
হনি ঘদনিো এ সমাে মােস। িাংলা ভাোয় অনেক ঘেতিিােক শেগুনলা বিতর হনয়নছ োরীনক ত নরই,
যতদও এর েেয সমাে িযিস্থা দায়ী। পতশ্চমিনঙ্গর গেমাধযমগুতল োরীনদর তিেনয় টু কনরা িির করনলও
েেসনেিেিা িৃতদ্ধর িযাপানর তেতদণ ি িাতেক অিস্থাে ঘেনক যনেি সতিয় ভূ তমকা পালে করনছ ো। আেনকর
তদনে গেমাধযনমর ভূ তমকা ঘয ঘকাে তিেনয় সনেিেিা িৃতদ্ধ যা তেুঃসনন্দনহ সামাতেক আনন্দালনের হাতিয়ার।
এই োরী সো িস্তুগি-অতধকানরর পনরও ঘয মােতিক-অতধকার দািী কনর, িার প্রনয়ােেীয়িা ও সীািোময়
পনের সোে করা, যুনগ যুনগ কানল কানল িানদর অিস্থাে, েীিেযাপে, কনোপকেে, ভাো িযিহার প্রভৃ তি
তিেয়গুতল গনিনোো ঘযাগয। োরী তিেনয় সামাতেক ধারো হল এরা পানর ো, এরা তিপনদ পড়া একটি
েেনগাষ্ঠী। তিনশেি োরীনদর তিেনয় এই ধারো আনরা ঘেতিিােক। সাধারে সামাতেক ধারো হল োরীরা
েন্মগিভানি লিাশীলা, সংযি, সুতমিভােী, তমিিাক, মাতেণি, গৃহকনমণ তেপুো, মানয়র োি। োরী এিনো
অনধণক মােুে। োরীনদর সম্মাে প্রদশণে ও ঘযৌতক্তক তিেয়গুনলা িু নল ধরার েেয োরীিাদী হিার প্রনয়ােে
ঘেই। পুরু েনদর িযিহৃি ভাোনিও োরীনদর প্রতি অিজ্ঞা, ৃতেি মনোভানির পতরেয় পাওয়া যায়। সামাতেক
প্রিাদ-প্রিেনে োরীনদর মযণাদাহীে করা হয়। অনেক প্রিাদ-প্রিেে যা শুধুমাে োরীনদর তেনয়। তেটিশ
আমনল ঊেতিংশ শিােীর প্রেম অংশ ঘেনক তিস্টাে তমশোতরনদর ঘেিায় োরী ও অেযােয দূদণশাগ্রস্ত মােুেনদর
েেয তশো ও পুেিণাসনের কাে আরী হয়। পনর তিদযাসাগর মহাশয় োরী তশোর অগ্রেী ভু তমকা পালে
কনরতছনলে। িিণ মাে সমাে েীিনেও োরীর ভাো ও পুরুনের ভাো তিেয়টি আনলােোনযাগয।
মূল প্রবন্ধ

“োরীিাদ” িনে ো তগনয়ও একো িলা যায় ঘয োরীর ভাো িলনল অনেনক িনল োনকে পুরুেিাতেক
সমানে োরীনদর অিজ্ঞা করা ঘিাঝায়। ঘকেো “পুরুনের ভাো” িলা যিে হয় ো, িাহনল োরীর ভাো
ঘকে? অনেনক মনে কনরে োরীনক তেনয় ভাোগি তলঙ্গ-রােেীতি শুরু হনয়নছ। োরীর ভাো, রুতেনিাধ
এক হনি ঘদনিো এ সমাে মােস। িাংলা ভাোয় অনেক ঘেতিিােক শেগুনলা বিতর হনয়নছ োরীনক ত নরই,
যতদও এর েেয সমাে িযিস্থা দায়ী। ঘোংরা গাতল শে (Slang word) ঘেনক শুরু কনর অশুভ লেে
োিীয়, তেনেধাজ্ঞািােক শে, অিীল ঈতঙ্গি োিীয় ও তেিযস্ত্রীিােক শেগুনলার অতধকাংশই োরীনক অধ:স্তে
করার করা হয় পুরু েিাতেক সমাে িযিস্থায়। োরীনক কনর রািা হয় োরনদয়ানলর মনধযকার ঘপাো প্রােী।
পতশ্চমিনঙ্গর গেমাধযমগুতল োরীনদর তিেনয় টু কনরা িির করনলও েেসনেিেিা িৃতদ্ধর িযাপানর তেতদণ ি

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫

76

একুশের ঢেউ ( ISSN: 2454-7182)

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

ভাষা-মাধ্যম: বাাংলা

িাতেক অিস্থাে ঘেনক যনেি সতিয় ভূ তমকা পালে করনছ ো। আেনকর তদনে গেমাধযনমর ভূ তমকা ঘয
ঘকাে তিেনয় সনেিেিা িৃতদ্ধ যা তেুঃসনন্দনহ সামাতেক আনন্দালনের হাতিয়ার। এই োরী সো
িস্তুগি-অতধকানরর পনরও ঘয মােতিক-অতধকার দািী কনর, িার প্রনয়ােেীয়িা ও সীািোময় পনের
সোে করা, যুনগ যুনগ কানল কানল িানদর অিস্থাে, েীিেযাপে, কনোপকেে, ভাো িযিহার প্রভৃ তি
তিেয়গুতল গনিনোো ঘযাগয। োরী তিেনয় সামাতেক ধারো হল এরা পানর ো, এরা তিপনদ পড়া একটি
েেনগাষ্ঠী। তিনশেি োরীনদর তিেনয় এই ধারো আনরা ঘেতিিােক। সাধারে সামাতেক ধারো হল োরীরা
েন্মগিভানি লিাশীলা, সংযি, সুতমিভােী, তমিিাক, মাতেণি, গৃহকনমণ তেপুো, মানয়র োি। োরী এিনো
অনধণক মােুে। অেে সমস্ত তকছু নিই োরী িানদর অগ্রগতির স্বাের িহে কনর েলনছ সভযিার ঊো লে
ঘেনক। োরীনক একটি পতরপূেণ সো তহনসনি পতরস্ফু টিি হনি আমরাই তদতেো। িা আমানদর কারনে িারা
সমানে প্রতিষ্ঠা পানেো। ঘকউ ঘকউ সমানলােো কনর িনলে ঘয- পুরুেরা কিনোই োরীিাদী হনি পানরো,
িারা শুধুমাে োরীিাদী হিার ভাে কনর োনক। োরীনদর সম্মাে প্রদশণে ও ঘযৌতক্তক তিেয়গুনলা িু নল
ধরার েেয োরীিাদী হিার প্রনয়ােে ঘেই। পুরুেনদর িযিহৃি ভাোনিও োরীনদর প্রতি অিজ্ঞা,

ৃতেি

মনোভানির পতরেয় পাওয়া যায়। সামাতেক প্রিাদ-প্রিেনে োরীনদর মযণাদাহীে করা হয়। অনেক
প্রিাদ-প্রিেে যা শুধুমাে োরীনদর তেনয়। িানদর সুিযাতি েয়, ঘকাে িারাপ, অশুভ, িানে, দৃতিকটু
ইিযাতদ তিেয় গুনলার সনঙ্গ িু লো কনর এই প্রিাদগুতল িযিহৃি হয়। প্রনয়ােে িার আনলােোর। অনেক
প্রিাদ-প্রিেে যা শুধুমাে োরীনদর তেনয়। এই প্রিাদ গুতল িযিহৃি হয়। ঘযমে—
১। “অতি িড় সুন্দরী ো পায় ির।”১
২। “ঘপনটর দানয় এই পনে োমলাম িাও িনল ধার।”২
৩। “ভাল ভাল কনর ঘগলাম পুনিার মার কানছ।
পুনিার মা িনল আমার োমাই সনঙ্গ আনছ।।”৩
৪।

“েটীনক িল ো েটী।

ধরনি এনস েু নলর মুঠি ।।”৪
৫। “পােঁে েনে িায় একলা মাগী।
দশহানি িায় ঘডাকলা মাগী।।”৫
৬। “ঘিতরনয় এলুম, ঘিশযা হলুম, কুল করলুম েয়।
এিে তকো ভািার শালা ধমনক কো কয়।।”৬
৭। “অভানি োিোমাই ভািার।”৭
৮। “ আমার োম যমুোদাসী।
পনরর ঘিনি ভালিাতস।।”৮
৯। “সিী মাগীর িােঁতি োল।”৯
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১০। “সাি ভািারী সাতিেী।”১০
১১। “েয়দুয়ারী শনিক ঘিায়ারী।”১১
এই সমস্ত িাংলা প্রিাদ-প্রিেে গুতল সমানের দী ণতদনের ধারো ও সংস্কানরর সােয িহে কনর। োরীনদর
তেনয় ঘযসি প্রিাদ-প্রিেে গনড় উনঠনছ িার অেণ ও প্রানয়াতগক তদক সম্পনকণ আনলােো করনল এ তিেনয়
সামাতেক ধযাে ধারোর পতরেয় পাওয়া যানি। প্রিাদ গুতল অেুযায়ী োরীনদর প্রতি িারাপ ভানি ো ঘদনি
িানদর কানের েেয প্রতিটি ঘেনে পুরু েরা তকছু অংনশ দায়ী একো সিয। ওপনর উতল্লতিি প্রনিযকটি
প্রিাদ প্রিেে তেুঃসনন্দনহ সমানে োরী সম্পনকণ ঘেতিিােক মনোভানির পতরেয় িহে কনর। িিণ মানে এই
ধারোর তকছু পতরিিণ ে এনসনছ। িিণ মানে িাই োরীর সম্মাে ও সুরো তিেনয় োো সনেেিা ঘদিা তদনয়নছ।
আসনল এটা শুেনি ভানলা লাগার তেতেস, এর িাইনর এর ঘকাে গুরুত্ব ঘেই। কারে তিেয়টির মনধয পনেযর
সম্পকণ লুতকনয় োকনছ। ঘযিানে দরকার তছল সমােরালিার!
একটা িযাপার ঘিয়াল করার মনিা, এিেও সমানে োরীনদর প্রতিই ঘিতশ ঘোংরা শেগুনলা িযিহৃি
হয়। সাধারেি ঘিতশ িযিহার করা কনর োনক সিী, কুলটা, অসিী, ঘিশযা, কলতঙ্কেী, েটি, মাগী, পতিিা,
তছোল ইিযাতদ। োরীর প্রতি ভাোগি এই তিভােে তলঙ্গ বিেময বিতর কনরনছ। শে গুতল িযািা করনল
ঘদিা যায়--- অসিী, যার সিীত্ব ঘেই। এটা কিেও পুরু েনক িলা যায় ো, শুধুমাে োরীনদর িলা
হনয় োনক। কুলটা, ঘয োরীর স্বামী ছাড়া অেয পুরুে পুরু েনদর সনঙ্গ অচ্িধ সম্পকণ োনক িা ঘয োরীর
একাতধক পুরুনের

সানে সম্পকণ িানদর কুলটা িনল। তকন্তু ঘকাে পুরুে যতদ একাতধক োরী সঙ্গনম োকনলও

োনক কুলটা িলা হয় ো। ঘিশযা শেটি এনসনছ “বিশয” শে ঘেনক। আযণসমানে িেণপ্রোর কানল তহন্দু
িযিসায়ী ঘশ্রেীনক িলা হনিা বিশয। ঘসিাে ঘেনক তিনকানো অনেণ এনসনছ িাংলা ঘিশযা শেটি। কানলর
তিিিণ নে

শেটির একক-একমুিী অেণ তেতমণি হনয়নছ। শরীর তিতি করা ঘমনয়নদর উপাতধ হনয়নছ ঘিশযা

শেটি। ঘস যাই ঘহাক, শুধু শরীর তিনকানলই ো, সমানে সােনন্দয েলানেরা করনল, পুরুেিাতেক অিদমেনক
ঘমনে ো তেনল, রাি-তিনরানি ঘ ারানেরা করনলও ঘিশযা িলার েল আনছ। ঘিশযা একটি স্ত্রীিােক শে
এিং এর ঘকানো পুরুেিােক সমােণক শে ঘেই। যতদও পুরু েরাও আেনকর তদনে শরীর তিতকনয় ঘিড়ায়,
িিুও িানদর সম্পনকণ একো িলা যায় ো। পতিিা শনের অেণ করা আনছ ঘিশযা, িতেিা, িারিতেিা।
এই শেগুনলার ঘকানোটিরই ঘকানো পুরুেিােক সমােণক শে ঘেই।
তলঙ্গােনর অনেণরও িদল

নটনছ তকছু তকছু শনে। তকে োরীনদর ঘয সমস্ত শনের মাধযনম অসম্মাে

োোনো, িা ঘহেঁ ও পতিপন্ন করা হয় ঘসই শনের তলঙ্গাের করনলও ঘকাে পুরু েনদর মযণাদাহীে হয় ো,
িরং তভন্ন অনেণ িযিহৃি হয়। এই ঘযমে “সিী”র পুরুেিােক সমােণক শে “সৎ” হনলও সৎ শনের
আতভধাতেক অনেণর সানে শরীরগি সিিা, িো ঘসাো িাংলায় িদনল একগামীিার ঘকানো সম্পকণ ঘেই।
ঘিমতে কনর েটী শনের অেণ তহনসনি েিণ কী, েৃিয ঘয োরীর উপেীতিকা, অতভনেেী এইসি শনের কো
িলা আনছ। তকন্তু েট শেটি অতভধানে োকনলও িাইনর প্রেলে ঘেই। অতভনেিানদর েট িলা ঘগনলও
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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েটী শনের েযায় অসম্মাে করা হয় ো। তকন্তু ঘিশযা, শরীরী প্রেয়ী োরী অনেণ েটী শনের প্রেলে আনছ
তিনশেি তেম্ননশ্রেীর মােুনের মনধয। মাগী শনের অেণ করা হনয়নছ

প্রাপ্ত িয়স্কা, স্ত্রীনলাক, সািাতলকা োরী,

ঘিশযা, গতেকা। ঊেতিংশ শািােীর শুরুনি িাংলা ভাোয় মাতগ শনের প্রেলে তছল। তকন্তু িিণ মানে িা
অিীল শে। অেে মরদ মানে তকন্তু ঘিটানছনল িা পুরুে, ঘয িযতক্তর পুরু নোতেি গুে রনয়নছ, শতক্তশালী
িযতক্ত, িীরপুরুে, যুিক, পতি, স্বামী। একটু ঘিয়াল করনল ঘদিা যানি ঘয মাগী শনের সানে ঘিশযা গতেকা
শনের সমােণ করা োকনলও এর পুরুেিােক সমােণক শে মরদ-এর সানে শারীতরক ঘিো-ঘকোর ঘকানো
সম্পকণ ঘেই। ঘকউ করার ঘেিা কনরও ো, আর িা ঘকাে তদে ঘকউ করনিেও ো। িারমানে, ঘছোল-ঘিশযা
শনের মনিা এই শেগুতলর অভযেনরও আনছ একই ঘসই ধারো ঘয, একগামীিা, শারীতরক শুদ্ধিা, পতিেিা,
সিীত্ব এইসি শুধুই োরীর তিেয়। একেে পুরুে িহু রমেীনি আসক্ত োকনল োরীরা যতদ ঘসই পুরু ে
েতরোেুযায়ী শে প্রনয়াগ কনর িাহনল আিার োরীর ভাোনক িলা হয় অিীলিা। মানে োরী একগামী
োকনি, অনেনকর সানে শারীতরক সম্পকণ োকনি ো, িহু পুরুনের সানে কো িলনি ো। পুরুে িানক
এই পুরুেিাতেক-পুেঁতেিাদী মাতলকাোর যুনগ িযতক্তগি সম্পতে িাতেনয় ইনে মনিাে িযিহার করনি, ঘভাগ
করনি তকনে ঘেয়া সম্পতের মনিা। ভািার শনের আতভধাতেক অেণ করা আনছ স্বামী, পতি এই দুটি
শে। এছাড়া ভরে করায় ঘয, ভাি ঘদয় ঘয ঘসও ভািার। িনি মধযতিনের িালাতল সংস্কৃ তিনি ভািার
শেটির ঘিমে প্রেলে ো োকনলও

তেম্নতিনের যাপে তিয়ার সানে ভািার শেটির এিেও ওনিানপ্রাি

িসিাস। মধযতিে োরীর ভাি তকংিা ভরে-ঘপােে এই যুনগ এনস আর আনগর মি কনর পতি তকংিা
স্বামীর প্রতি তেভণ রশীল ঘেই। অনেনকই এিে কমণনেনে যায় এিং ইনে করনলই পুতেিনের আওিায় স্বতেভণ র
অেণচ্েতিক েীিে যাপনে সেম। তকন্তু তেম্নতিনের োরীরা
গৃহস্থালীর িাইনর ইট ভানলে, কল-কারিাোয়

নরই োনকে সাধারেি। তেম্নতিনের ঘয োরীরা

কাে কনরে, অনেযর িাতড়নি দাসীিৃতে কনরে, হয়ি িানদর

পতি অেয কাে কনর িা কনরো িিুও সাধারেি ভািার শে িযিহার কনর ো।
আমরা োতে, িাংলাভাো এক হাোর িছনররও ঘিতশ প্রােীে। এই ভাোর ইতিহাস পযণানলােো করনল
ঘদিা যায় ঘয সুদী ণকাল সময় অতিিম করনি তগনয় অনেক ভাোিাতেক পতরিিণ ে নট ঘগনছ। প্রােীেিাংলা,
মধযিাংলা ও আধুতেক িাংলাভাোর িু লোমূলক আনলােো করনল এই পতরিিণ ে লে করা যায়। িনি
ভাো একটি তিমূিণ ধারো। কিকগুতল অেণিহ ধ্বতেসমতির সাহানযয একটি তেতদণ ি অঞ্চনলর মােুনের ভাি
তিতেমনয়র মাধযম ভাো। অঞ্চনলর িযিধাে এিং পতরতস্থতি তভন্নিা হনল তিতভন্ন রকনমর সামাতেক ঘশ্রেীর
েেয ভাোয় িারিময হয়। মৃোল োনের মনি এগুনলাই আধুতেক ভাোেুসোনে ঘভদরূপ (variable)
িলা হয়। এরকম আনরকটি ঘভদরূপ আধুতেক সমােভাোতিজ্ঞানে স্বীকৃ ি ঘপনয়নছ িা তলঙ্গ (sex).১২
ভাোর

উপর তলনঙ্গর প্রভাি আনছ একো অেস্বীকাযণ।

তিিযাি ভাোতিজ্ঞােী ঘলনিাভ, ট্রাডতগল প্রমুিরা

অেুসোে কনর এ তিেনয় একমি। সমােভাোতিজ্ঞানে োরী-পুরুনের ভাো তেনয় আনলােো করা হয়।
পৃতেিীর অনেক সমানেই

োরী ও পুরুনের ভাো িযিহানর

বিসাদৃশয লেেীয়। োরী ও পুরুনের ভাোর

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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মনধয পােণনকযরর কারে উভনয়র েীিেধারনের ধারা ও সামাতেক েীিেযাপে। োরী-পুরুে প্রনিযনকর
তশো, ঘপশা, সামাতেক প্রতিপতে োরীর ভাো ও পুরুেনদর ভাো িযিহানর প্রভাি তিস্তার কনর। োরীর
ভাো িযিহানর

এমে তকছু

বিতশিয

লেেীয় যা িানদর তেেস্ব, পুরুনের ভাোয় োনক ো। পৃতেিীর

প্রায় সমস্ত ঘদনশ োরী ও পুরু েনদর ভাো িযিহানর ঘিশ তকছু বিসাদৃশয ও তেেস্বিা লেয করা যায়।
িাংলা ভাোয় িার িযতিিম েয়। িােেভঙ্গী শুধু েয়, ধ্বতে িযিহার, শে িযিহার, িাকয িযিহার
ইিযাতদ তিেনয় োরী ও পুরুনের ভাোর পােণকয পতরলতেি হয়। োরীর ও পুরুনের ভাো িযিহানর তেেস্ব
শে ভাণ্ডার লেযেীয়। এতিেনয় সারা পৃতেিীর ভাোতিজ্ঞােীরা প্রায় একমি। সমােভাোতিজ্ঞানের দৃতিভঙ্গীনি
এতিেয়টি আনলােোনযাগয। ঘকেো সমােভাোতিজ্ঞানে োরী ও পুরুনের ভাো তেনয় উনঠ এনসনছ অনেক
প্রশ্ন। সারা পৃতেিীর তিতভন্ন ভাোতিজ্ঞােীরা এতিেনয় একমি।
প্রেম সারদােরে তমে ১৮৭২ তিুঃ তিতে ঘমনয়নদর প্রাকৃ ি ভাোর কো তেনয় আনলােো কনরতছনলে।
পনর ১৯২২ তিুঃ Gespersen িােঁর “Language” গ্রনন্থ ঘমনয়নদর ভাোর পােণনকযর কো িনলনছে। ঐতিহাতসক
Rochefert এতিেনয় একমি তছনলে। ১৯২৯ তিুঃ সুকুমার ঘসে ঘলনিে ‘িাংলায় োরীর ভাো’ ‘Women’s
Dialect in Bengali’। তিতে িাংলায় ঘমনয়নদর ভাোয় িযিহৃি সমাসিদ্ধ পদ, প্রিাদ-প্রিেে, তেেস্ব শে
ভাণ্ডার, িােে ভঙ্গী

ইিযাতদ তিেনয় আনলােো কনরনছে। যতদও ১৯২৯ িীিানেই Edward Sapir তলনিতছনলে

‘Male and Female forms of Speech in Yana’ প্রিে। এরপর Han, Ficherer, Labov প্রমুি
ভাোতিজ্ঞােীরা োরীর ভাো তিেনয় আনলােো কনরনছে। িােঁরা ঘদতিনয়নছে পুরুনের ভাো ও োরীর ভাো
িযিহানরর পােণকয।
িাংলায় সুকুমার ঘসে মহাশয় প্রেম এতিেনয় আনলােো কনরতছনলে। িারপর ১৯৭০ তিুঃ তিশ্বভারিী
পতেকায় প্রকাতশি হয় তেমণল দাশ এর ‘উেরিনঙ্গর োরীর ভাো প্রিেটি’। রােীি হুমায়েও ‘ঘমনয়নদর
ভাো’ োমক প্রিেটি ১৯৮১-৮২ সানল রূপসী পতেকায় প্রকাশ কনরে। মৃোল োে িােঁর ‘ভাো ও সমাে’
গ্রনন্থ

(১৯৯৯) সমােভাো িযিহানর তলঙ্গ অেণাৎ োরীর ভাো তেনয় আনলােো কনরনছে। ২০০০ তিুঃ

প্রমা প্রকাশেী ঘেনক প্রকাতশি হনয়নছ শতমণলা িসু দনের ‘িাংলায় ঘমনয়নদর ভাো’ োমক গ্রন্থটি। এটি িােঁর
তপ,এইে,তড র তিেয়। ২০০৬ সানল অধযাপক উদয় কুমার েিিিীর ‘োরীর ভাো ও অেযােয প্রিে’
গ্রন্থটি প্রকাতশি হয়। তিতে োরীর ভাোর তেেস্ব শে িযিহার, অতিধ্বতে, িােেভঙ্গী ইিযাতদ তিেনয় তিস্তাতরি
আনলােো কনরনছে। তিতে একোও িনলনছে ঘয োরীর ভাো তেনয় আনরা কাে করা উতেি। েগর, শহর,
শহরিতল, গ্রাম এিং ঘরল লাইনের ধানর ঝু পতর, পতিিালয়, িতস্ত ইিযাতদ স্থানে তগনয় োরীনদর ভাোর
ঘেে সমীো করা উতেৎ। িাহনল পুরু নের ভাোর সনঙ্গ োরীর ভাোর পােণকয আরও স্পি ঘিাঝা যানি।
িাংলায় োরীর ভাো তেনয় সুকুমার ঘসে, তেমণল দাস, মৃোল োে, উদয় কুমার েিিিী প্রমুি
ভাোতিজ্ঞােীরা োোে ধরনের কাে কনরনছে।
সুদর
ূ অিীি কাল ঘেনক িিণ মাে কাল পযণে োোতিধ তিিিণ নের মনধয তদনয় সমাে আেনকর ঘেহারা
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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লাভ কনরনছ। ঘকাে িযতক্ত িা ঘগাষ্ঠীর সামাতেক অিস্থাে তেেণনয়র ঘেনে ওই িযতক্ত িা ঘগাষ্ঠীর সামাতেক
অতস্তত্ব, সমানে িার পতরেয় এিং িার সম্পনকণ প্রেতলি সামাতেক মনোভাি তিেনয় সুস্পি ধারো োকা
প্রনয়ােে। প্রােীে কাল ঘেনক মােি সমানে োরীর অতস্তত্ব প্রমাতেি। এেঁনদর অনেনকই সাতহিয, দশণে, সঙ্গীি
এমেতক গতেি ও তিজ্ঞানের োোে শািায় কৃ তিত্ব ঘদতিনয়নছে। িিু সমানে প্রােীেকাল ঘেনক োরী মােুে
সম্পনকণ িহুতিধ ভ্রাে ধারো এিং ঘেতিিােক মনোভাি প্রেতলি। প্রােীেকাল ঘেনক মনে করা হয় এরা
সমাে ও পতরিানরর পনে ঘিাঝা স্বরূপ এিং সমানের সামতগ্রক উন্নতিনি এনদর ঘকাে ভূ তমকা িা দাতয়ত্ব
ঘেই।
প্রােীে ও মধযযুনগর সমানে োরীনদর সম্পনকণ ঘেতিিােক মনোভাি োকনলও ঘকাে ঘকাে ঘেনে
ইতিিােক মনোভানির পতরেয় পাওয়া যায়। পাশ্চািয ঘদনশ মূলি অিাদশ শিনক তিজ্ঞাে ও মােিিার
যুনগ োরীনদর তশোর সূেো এিং পদ্ধতি সম্পনকণ েিু ে কনর তেো ভািো শুরু হয়। ভারি ও প্রানেযর
অেযােয ঘদশ ইউনরানপর ভািধারায় প্রভাতিি হয় এিং োরীনদর তশোর তিস্তানর িৎপর হনয় ওনঠ। ভারনি
প্রােীে ও মধযযুনগ োরীনদর তশোর পদ্ধতি সম্পনকণ গুটিকনয়ক ছাড়া তিনশে ঘকানো উনল্লিনযাগয িেয
পাওয়া যায় ো। তেটিশ আমনল ঊেতিংশ শিােীর প্রেম অংশ ঘেনক তিস্টাে তমশোতরনদর ঘেিায় োরী
ও অেযােয দূদণশাগ্রস্ত মােুেনদর েেয তশো ও পুেিণাসনের কাে আরী হয়। পনর তিদযাসাগর মহাশয় োরী
তশোর অগ্রেী ভু তমকা পালে কনরতছনলে।
িিণ মাে সমাে েীিনেও োরীর ভাো ও পুরুনের ভাো তিেয়টি আনলােোনযাগয। িনি িােঁটি ঘমনয়তল
ভাো ঘিমে আর লেযেীয় েয়। গ্রানম এিেও োরীনদর ভাো িযিহানর ঘিশ তকছু তেেস্বিা লেযেগুতল
ঘদিা যায়, শহনর িা অনেক কম। এিেকার পুরুেনদর ভাো িযিহানর োরীর ভাোর তেেস্ব শে ভাণ্ডার
িযিহৃি হয়। আধুতেক তশোর েনল োরী ও পুরুনের ভাো বিতশনিযর পােণকযগুতল কম পতরলতেি হয়।
আধুতেক হনে েগি। সানমযর আর সমাোতধকানরর ঘিাধ িাড়নছ মােুনের মনধয। োরীরাও পুরুেনদর
সনঙ্গ সমাে িানল সমােনক এতগনয় তেনয় যানে। আমানদর তেোভািো ধযাে ধারোর ঘযমে তিিিণ ে হনে,
ঘিমতে ভাোর তিিিণ ে

টনছ। যিই ভাো তিমূিণ ঘহাক ো ঘকনো, ভাো িুি শতক্তশালী তেতেস। ঘয

সমানে যি ঘিতশ মােুে ভাোর শুদ্ধিা আোর ঘেিা করনি, ঘস সমাে িি সভয হনি। ভাো শুধু ঘয
আমানদর মােতসকিার প্রতিেলে িাই েয়, ভাো আমানদর মােতসকিানক গঠে কনরও িনট। তেো, সুন্দ র
মােতসকিা, ভািো ভাোনক প্রভাতিি কনর, আর ভাো জ্ঞাে বিরীর প্রধাে হাতিয়ার।
োরী তশো আমানদর প্রতিতদেকার েীিোোরে িদনল ঘদয় িুি েরুরী, আর ভাো িদনল যায়
িার েনল। যারা োয় োরীর অতধকার, স্বাধীেিা, সম্মাে রো, িানদর লড়াই করনি হনি এই পুরুেিাতেক
ধমণ, সমাে, সংস্কৃ তি, সাতহনিযর তিরুনদ্ধ। এই সমস্ত আতধপনিযর তিরুনদ্ধ আলাদা আলাদা লড়াই োতর
আনছ, িা ঘোড়ানলা ঘহাক। ঘকাোও ো ঘকাোও এনস ভাতেক আতধপনিযর তিরুনদ্ধ সামতগ্রক আনন্দালে
একটি তমলেতিন্দু নি ঘপৌেঁছানি। এমতে এক মুক্তভাোর সৃতি করা যানি ঘযিানে অসম্মাে, অমযণাদা তিেয়টি
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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জামত মরমচমত, সমাজ ও সলাকসংস্কৃমত: বাংলার স ৌণ্ড্র জামতর একটি আপলাচনা
কৃষ্ণ কুমার সরকার
গনিেক, ইতিহাস তিভাগ
যাদিপুর তিশ্বতিদযালয়, পতশ্চমিঙ্গ, ভারি
সারসংপে :

িিণ মাে ভারিীয় রােীয় কাঠানমায় সামাতেক ও রােচ্েতিক শতক্ত তহসানি িপশীতল োতিনগাষ্ঠীগুতলর অিস্থাে
সমাে তিজ্ঞানের আকেণে ীয় তিেনয় পতরেি হনয়নছ। ঐতিহাতসক মহনল এই সম্প্রদায় সম্পতকণ ি িুতদ্ধদীপ্ত
তিিকণ ইতিহাস েেণানক আনরা সমৃদ্ধ, সেীি ও গতিময় কনর িু নলনছ। ভারনির অেযােয অঞ্চনলর মি
পতশ্চমিনঙ্গর িপশীতলনদর অিস্থােও গনিেোর দািী রানি। এই রানেযর প্রায় ২৪% িপশীতল ঘশ্রেীর মােুে
িসিাস কনরে, যারা অেণেীতির তদক ঘেনক অেগ্রসর। এনদর মনধয আধুতেক সভযিার আনলা ঘিমেভানি
ছতড়নয় পনড়তে। িিণ মানে তশোয়, োকুরী ও রােচ্েতিক ঘেনে সংরেনের দ্বারা এনদর অিস্থার তকছু টা
পতরিিণ ে

নটনছ। িোতপ িালালী োতিসোর েু দ্র অংশ তহসানি এনদর অনেনক আেও তেনেনদর পতরতেতি

তেমণানে অেম। অেে সমাে গঠনে এই ঘশ্রেীর অিদাে অেস্বীকাযণ। আনলােয তেিেটিনি ঘপৌণ্ড্র োমক
এই রকম এক িপশীতল োতির ‘োতি পতরতেতি, সমাে ও ঘলাকসংস্কৃ তিনক’ আধুতেক ও ঘমৌতলক দৃতিনকাে
ঘেনক িযািযা করার ঘেিা করা হনয়নছ।
মূল প্রবন্ধ:
স ৌণ্ড্র মরমচমত

ভারিীয় িপশীতল োতিগুতলর মনধয ঘপৌণ্ড্র একটি অেযিম ঘকৌম ঘগাষ্ঠী (Sub Caste)। পতশ্চমিনঙ্গর
িপশীতল োতিগুতলর মনধয িানদর স্থাে েিু েণ (ভারনির েেগেো, ২০০১)। িনি এ োতির উৎপতেনক
ঘকন্দ্র কনর োো ধরনের িক্তিয পাওয়া যায়। ধমীয় সাতহনিযর মনধয শ্রীমদ্ভাগিি ঘেনক োো যায়, প্রোপতি
অতে, েহ্মার েেু ঘেনক উদ্ভু ি। কদণ ম ও ঘদিাহূ তি েতন্দেী অেুসূয়া িােঁর সহধতমণেী। অেুসূয়ার গনভণ অতের
তিে পুনের েন্ম। েহ্মার অংনশ েন্দ্র িা ঘসাম, রুনদ্রর অংনশ দুিাণ সা, তিষ্ণুর অংনশ ঘযাগতিদদে। এই
েন্দ্র ঘেনক েন্দ্রিংশীয় েতেনয়র উৎপতে। এিং এই িংনশর আতদপুরু ে মহারাো পুণ্ড্র ঘেনক ঘপৌণ্ড্র োতির
উৎপতে।১
‘Khulna district gazetteer’ এ ঘপৌণ্ড্রনদর োরে সোে িনল উনল্লি করা হনয়নছ।২ িনি এোতির
তশতেি িযতক্তগে দাতি কনরে, কায়স্থ তপিা ও োতপি মািার তমলনেই িানদর উৎপতে। আিার অেযােযরা
িনলে ঘয, িলরানমর স্ত্রী ঘরিিীর গনভণ ঘপানদর (ঘপৌণ্ড্র) েন্ম। ৩
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W.W. Hunter এতিেনয় অেয একটি সং্নির কো িনলনছে। িােঁর িক্তিয অেুযায়ী -“They

are said to be the offspring of a sunri mother and Napti father .”৪ অেণাৎ এরা শুতড় মািা ও
োতপি তপিার তমলনের েনল উৎপন্ন হনয়নছ।
Sir H. H. Risley (১৮৫১-১৯১১) েমুঃশূদ্রনদর মনধয অনেকগুনলা শািার উনল্লি কনরনছে।
ঘসই শািার মনধয ‘ঘপাদ’ ও একটি শািা তহসানি উতল্লতিি হনয়নছ। ৫ আর L .S. S. O’Malley
(১৮৭৪-১৯৪১) ঘপৌণ্ড্রনদর ‘আতদম অতধিাসী’, পতরশ্রমী ও উন্নিশীল োতি িনল উনল্লি কনর িনলে ঘয,
এরা তিলাঞ্চনল উভের প্রােীর মনিা িসিাস করনিে এিং েীিে ধারনের েনেয এেঁরা তশকার করনিে
ও মাছ ধরনিে ।৬
ঘপৌণ্ড্র োতির ঘশ্রেী তিেযাস তেনয় তিতভন্ন িক্তিয পাওয়া যায়। ‘কুলিে’ োমক প্রােীে পুস্ত নক
ঘপৌণ্ড্র োতিনক োর ভানগ ভাগ করা হনয়নছ।
“দতেনোের রােীয় িঙ্গেনশ্চৌড্র এিতহ।
ঘশ্রেীেিু িয়নেনি ঘপৌণ্ড্রোতিুঃ সমুেযনি।।”
অেণাৎ ঘপৌণ্ড্রোতি দতেে রােীয়, উের রােীয়, িঙ্গে ও ওড্র এই োর ঘশ্রেীনি তিভক্ত।
আিার েতর্ব্শ পরগো ঘেলার ঘগনেটিয়ানর এ োতির ঘশ্রেীকরে সম্পনকণ েিু ে িক্তিয পাওয়া
যায়। ঘগনেটিয়ারকার এনদর িােঁতিনপাদ, োেীনপাদ, ভাসানপাদ ও ঘমনছানপাদ োনম োরভানগ তিভক্ত কনরনছে।৭
Sir Herbert Hope Risley ও িােঁর ‘The Tribes and castes of Bengal’ গ্রনন্থ িঙ্গনদনশর ঘপৌন্ড্রনদর
োরভানগ তিভক্ত কনর ঘকাোয় ঘকাে ঘশ্রেীর আতধকয িা উনল্লি কনরনছে। িােঁর িক্তিয: The Pods are

divided into four subcastes

-Bangande, Bangala, Khotta or Mouna and Uriya. The first

two are found chiefly in the 24 Parganas and Jessore, the third in Murshidabad and Malda,
and the 4th in Midnapore and Balasore. All the groups are endogamous. Each is sub-divided
into Gotras or sections borrowed from the Brahmanical system. The prohibited degree are
the same as the high castes.৮
ঔপতেনিতশক আমনল ঘপৌণ্ড্ররা মূলি অতিভক্ত িাংলার োো স্থানে - োকা, ময়মেতসংহ, িুলো,
যনশাহর, তদোেপুর, রংপুর, িগুড়া, মালদহ, রােসাহী, মুতশণদািাদ, িীরভূ ম, িধণমাে, ২৪ পরগো- িসিাস
করি। িিণ মানে ঘপৌণ্ড্ররা পতশ্চমিনঙ্গর তিতভন্ন ঘেলায় িসিাস কনরে। ঘযমে িধণমাে, িীরভূ ম, িােঁকুড়া,
ঘমতদেীপুর, হূ গলী, হাওড়া, কলকািা, েদীয়া, মুতশণদািাদ, মালদহ। িনি ২৪ পরগোয় (উের ও দতেে)
এনদর সংিযা সি ঘেনক ঘিশী িনল োো যায়। ২০০১ এর েেগেো অেুযায়ী এিানে ঘপৌণ্ড্র োতির ঘলাকসংিযা
হল ১৮৩১৫৫৯।৯
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‘কুলিে’ োমক প্রােীে পুস্তনক ঘপৌণ্ড্রনদর দািা, িলিাে, তহিকারী, সুিতু দ্ধ, ঘদিপূে ক ও কৃ তেেীতি
িনল উনল্লি করা হনয়নছ।১০ স্থােনভনদ ঘপৌণ্ড্ররা তিতভন্ন োনম পতরতেি ঘযমে দতেে িনঙ্গ ‘ঘপাদ’, উের
িনঙ্গ ‘পুেঁনড়া’।১১ এ দুনটা ছাড়াও ঘমতদেীপুনর ঘপৌণ্ড্ররা ‘িলাই’ োনম পতরতেি।১২ িনি স্থােনভনদ ঘপৌণ্ড্র, পুণ্ড্র,
ঘপাদ, পুেঁনড়া, িলাই যাই িলা ঘহাক ো ঘকে, এরা মূলি একই েেনগাষ্ঠীর ঘলাক।
সমাজ ও সলাকসংস্কৃমত

ঘপৌণ্ড্র োতির িাসস্থাে গ্রামনক ঘকন্দ্র কনর গনড় উঠনি ঘদিা যায়, িাই িানদর েেসমাে ও সংস্কৃ তি
তছল গ্রামনকতন্দ্রক ও কৃ তে তভতেক। ঘপৌণ্ড্র েেনগাষ্ঠীর সামাতেক আোর-িযিহার, িানদর রীতি-ঘরওয়ােনক
অেণাৎ িানদর সামাতেক েেেীিেনক োোভানি আনলােো করা ঘযনি পানর। ঘযমে – প্রো ও ঐতিহয,
ধমীয় ঘলাকাোর, ঘমলা ও উৎসি, ঘলাকগাো ও গীতিপালা।
মরবার :

িাংলার অেযােয োতির মনিা ঘপৌণ্ড্ররাও সাধারেি তিে পুরুেনদর তেনয় পতরিারিদ্ধ হনয়

িাস কনরে। পতরিানরর কিণ ার একটু িয়স হনল িা িােঁর ঘেযষ্ঠ পুনের িয়স একুশ ঘেনক ঘিইশ িছর
হনল অেিা ‘আয়েম’ হনল সংসানরর দাতয়ত্ব ঘছনলর হানি িু নল ঘদয় এিং িার কোমি পতরিানরর কােকমণ
পতরোতলি হয়।১৩ িনি িিণ মানে একান্নিিী পতরিার ঘভনল ঘছাট ঘছাট পতরিার হনয় যানে। অতিিাতহি
অিস্থা পযণে ঘছনলরা তপিা-মািার কানছই োনক, িারপর তিিানহর পনর অনেনক কমণসূনে এিং অনেনক
‘সামাতেক িন্দনল’ পৃেক হনয় যায়। তিিাতহি কেযানক দুগাণ পূো, ঘকাোগরী লক্ষ্মী পূো, োমাই েষ্ঠীনি
োমাই সহ তপিৃ গৃনহ তেনয় যাওয়ার রীতি আনছ। কেযার প্রেম সোে তপিৃ গৃনহ েন্মানোর প্রো এিং লালে-পালে
পতরেযণার দাতয়ত্ব োনক কেযার তপিা-মািার। পুে সোে েন্মানল শােঁি িাতেনয় উলুধ্বতে ঘদওয়ার প্রো
আনছ ঘপৌণ্ড্রনদর মনধয। অেণচ্েতিক প্রতিিেকিার কারনে আেও অনেক পতরিানর কেযাসোনের েন্ম দুুঃনির
কারে হনয় দাড়ায় এিং অনেক ঘেনে িানক পতরেযণা -প্রতিপালনের ঘেনেপতরিানরর তদক ঘেনক অেীহা
ঘদিা যায়।
িাংলার তিতভন্ন অঞ্চনল িসিাসকারী ঘপৌণ্ড্রনদর োমাইিািু-শযাতলকার মনধয এিং ঘিৌতদ-ঘদিনরর
মনধয হাতস-ঠাট্টার সম্পকণ ঘযমে রনয়নছ, ঘিমতে ভানলািাসা ও সম্মাে দুইনয়র সম্পকণ রনয়নছ। ঠাকুরদা
তকম্বা দাদামশাই’র সনঙ্গ োতি-োিেীর হাতস ঠাট্টা েনল। স্বামীর িড় ভাইনয়র সনঙ্গ ভাদ্রনিৌ’র সম্পকণ নক
িনল ‘এতড়নয় েলার সম্পকণ ’।১৪ ঘছাট ভাইনয়র স্ত্রী কিনো িার ভাসুনরর মুি ঘদিনিে ো এিং িার োম
উচ্চারে করনি পারনিে ো, এমেতক স্ত্রীও িার স্বামীর োম উচ্চারে করনি পানর ো। ভাসুর, শ্বশুর,
এিং মামা শ্বশুনরর সামনে পুেিধুনক ঘ ামটা ঘটনে যিটা সীি িানদর িাকযালাপ ঘেনক দূনর োকনি হয়।
িনি িিণ মানে এগুতলর ঘেনে তকছু টা পতরিিণ ে লেয করা যানে।
অেযােয তেম্নিেীয় োতির মনিা ঘপৌণ্ড্রনদর মনধযও শ্বাশুতড় ও পুেিধু এিং ো িা িড় ভাইনয়র
পত্নীর সনঙ্গ ঘছাট ভাইনয়র পত্নীর এিং ভািৃ িধুর সনঙ্গ েেনদর সম্পকণ পরস্পনরর প্রতি অতিশ্বাসযপূেণ। অনেক
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পতরিানর শ্বাশুতড় পুে িধুর সম্পকণ এিই তিক্ত ঘয, বদতহক অিযাোরও মানঝ মনধয পুেিধুনদর সহয করনি
হয়। িনি িিণ মানে এই

টো অনেক কনম এনসনছ। পতরিারগুতলর মনধয একটি সাধারে প্রো এই ঘয,

তিিাহ িা শ্রাদ্ধােুষ্ঠাে িা ঘযনকাে অেুষ্ঠাে উপলনে পতরিানরর সকল আত্মীয় স্বেে একনে তমতলি হয়।
পতরিানরর তিিাতহি কেযারা ঘয ঘযিানেই োক তেমেে রো করার েেয স্বামী এিং সোেনদর তেনয় তপিৃ লনয়
উপতস্থি হয়। এই সামাতেক অেুষ্ঠানের মধযতদনয় েিু ে আত্মীয় কুটু ম্বনক পতরিানরর মনধয েিু ে আত্মীয়িার
সম্পকণ বিরী কনর। আত্মীয়-স্বেনের মনধয েিু ে কনর ঘদিানশাো হওয়ার েনল কুটু তম্বিার সম্পকণ আনরা
তেষ্ঠ হয়।
মববাি : িাংলায় িসিাসকারী তিতভন্ন িপশীতল োতি উপোতির মনধয তিিাহ পদ্ধতি, আোর-আেরে
পদ্ধতি তিতভন্ন রকনমর। ঘপৌণ্ড্রনদর তিিাহ িযপানর স্বনগাে িেণেীয় েয়। কায়স্থাতদ োতির মনধয িহুলভানি
োহনলও স্বনগাে তিিাহ প্রেতলি আনছ। আিার, একই িপশীতলর অেগণি হনয়ও ঘপৌনণ্ড্রর সানে অেযােয
িপশীতল োতির তিিাহ সেরাোর ঘদিা যায়ো। ঘপৌণ্ড্রনদর তিেটি উপশািা ‘ঘধনো ঘপাদ’, ‘ঘমনছা ঘপাদ’
ও ‘ভাো ঘপাদ’। এনদর মনধযও তিিাহ সংিাে রীতিেীতির পােণকয ঘদিা যায়। ১৫
সাধারেি ‘ টক’ োনম এক মধযস্থকারী িযতক্তর মাধযনম তিিাহ ঠিক হয় এিং ঘদো-পাওো েূ ড়াে
হয়। পূনিণ তেম্নিেীয়নদর মনধয তছল কেযার তপিানক টাকা তদনয় তিনয় করার রীতি। তকন্তু িিণ মানে কেযা
পােস্থ করনি ঘগনল েগদ িরপে তদনি হনে। ঘপৌণ্ড্র সমানে ঘমনয়নদর তিনয় ১৮ িছর ঘেনক ২৫িছর
এিং ঘছনলনদর ঘেনে ২১ ঘেনক ৩৫ িছনরর মনধয হনয় োনক। িনি ঘমনয়নদর তিনয় অনেক সময় ১৮
িছনরর আনগই হয়। ঘপৌণ্ড্রনদর মনধয কেযা িা িরনক আশীিণাদ করার তেয়ম হল –
সংিযক ঘলাক (সাধারেি ৫অেিা ৭ েে) একটা ঘছাট

টক সহ তিনোড়

টিনি গঙ্গােল দুধ তেনয় তগনয় কেযানক শােঁিা,

আলিা, তসদুেঁ র, িস্ত্র ইিযাতদ তদনয় আশীিণাদ কনর এিং িরনক ধূতি, ঘগতঞ্জ,

তড় িা আংটি (এটি ঘসাোর

হওয়া িাঞ্চেীয়) তদনয় আশীিণাদ করনি ঘদিা যায়। তিনয়র আনগর তদে োোরকম আোর পালে করনি
ঘদিা যায়। োতপি ঘডনক আেুষ্ঠাতেকভানি োমমাে ঘেৌরকাযণ পালে কনর কলাগাছ পুেঁনি িার মনধয িরনক
এিং কেযার িাতড়নি কেযানক গানয় হলুদ মাতিনয় োে করানো হয়। তিনয়র তদে তেনের িাতড়নি কিকগুতল
ঘলাকাোর পালে কনর আত্মীয় স্বেে প্রতিনিশীনদর সনঙ্গ তেনয় িযাণ্ড-িাদযকর, মাইক িাতেনয় পাতল্ক্নি েনড়
িা োরোকা তিতশি ঘকানো যানে কনর িরনক কেযার িাতড়নি তিনয় করনি যাওয়ার ঘরওয়াে ঘদিা যায়।
িনরর সনঙ্গ ঘলাকেেনক িলা হয় িরযােী। কনের িাতড়নি িরযােীর দল ঘোকার সময় কনের প্রতিনিশীরা
িরযােীনক কনয়কটি ধােঁধা তেজ্ঞাসা কনর। ঘযমেধােঁধােঁ: তিে েন্তুর ঘিইশ কাে মাে কতর িাও পাে
ো যতদ োনো মানে হাি তদনয়াো পানে।
উ: রািে, শঙ্খ ও মােুনের ঘমাট কানের সংিযা ২০+১+২=২৩।
ধােঁধােঁ: আেনি যাতেলাম ঘিামানর ধনর রাি আমানর
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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ঘছনড় দাও আমানর আতে ঘগ ঘিামানর।
উ: েল।
ধােঁধােঁ: ঘকাোর ঘেনক আনসা িু তম ঘকাোয় ঘিামার িাস
ঘকাে মানয়র গনভণ তছনল পূেণ দশ মাস
ঘকাে

ানট পার হনয় তছনল িু তম তকনসর িতর িাতে
আমার কোর মানে কনর িস এই িানে

উ: স্বগণ হনি আতস আতম মনিণ আমার িাস
সিী মানয়র গনভণ তছলাম পূেণ দশ মাস
রূনপার

ানট পার হনয় তছলাম আতম ঘসাোর িরী িাতে

ঘিামার কোর মানে কনর িসলাম এই িানে।১৬
তিনয়র তদে কনের িাতড়র আোরগুনলা িনরর িাতড় ঘেনক একটু আলাদা। কনের মা িা মািৃ স্থােীয়া
ঘকউ কনের েেয পাড়া প্রতিনিশীর িাতড়নি আশীিণাদ প্রােণো কনর ঘিড়াে। িােঁর মাোয় োনক একটি
কুনলা, কুনলায় দুিাণ , তসদুেঁ র, তকছু ধাে ও কােঁনি েনলর কলসী। এই ভানি আশীিণা দ তেনয় আশীিণাদী েল
ও অেযােয কেযার মাোয় ঘেনল তদনয় োে করানো হয়। এই সময় কেযা সারাতদে উনপাস কনর োনক।
ির প্রেতলি ধূতি পাঞ্জাতি, ওড়ো মাোয় ঘসালার ঘটাপর পনর ঘশ্বি েন্দে পনর কনের িাতড়নি এনস
দাড়ানল প্রেনম কনের মা ধাে, দুিাণ , তমতি সহনযানগ প্রদীনপর আনলার দ্বারা িরনক (োমাই) িরে কনর।
অিুঃপর কনের ঘছাটভাই িা ঘিানেরা িনরর মাোয় ঘটাপনর গুড় ও োল একসনঙ্গ ঘমনি মাো ঘেনক সরানি
পারনল িরনক টাকা তদনি হয়। কনের িাতড়নি উনঠানে ঘকাোকুতে োরনট কলাগাছ পুেঁনি িার মনধয ঘরনি
োহ্মেনক সােী ঘরনি কেযা সম্প্রদাে কনর। ির কেযা গ্রহে করার পূনিণ কেযার মািানক কাপড় তদনয়
এিং কেযার তপিার ঘদওয়া কাপড় ও আংটি পনর ঘেয়।
তিনয়র একতদে পনর িনরর িাতড়নি েু লশযযা হয়। এিানে আেুষ্ঠাতেকভানি েিিধুর রান্না তকম্বা স্পশণ
করা তিনিতেি অন্ন গ্রহে কনর পাড়া প্রতিনিশী ও আত্মীয়স্বেনের সনঙ্গ পতরেয় কতরনয় ঘদয়। েু লশযযা
উপলনে কেযার তপিৃ গৃহ ঘেনক োো প্রসাধে ও তমতিন্ন পাঠানো হয়। এনক েু লশযযার িে িনল।
নারীর মর্যাদা : ঘপৌণ্ড্র সমানে োরীনদর অিস্থাে তছল ঘমাটামুটি মযণাদা সম্পন্ন। োরী শতক্তনক িারা তেনেনদর
সম্পদ মনে করি। সোে প্রতিপালনে মুিয ভূ তমকা রািনলও কৃ তেকাে, পশুপালেসহ সকল কানে িারা
পুরুেনক সহায়িা করি। এেেয অেণচ্েতিক ঘেনে িানদর গুরত্ব কম তছলো। পূনিণ ঘপৌণ্ড্র সমানে পে
প্রোর ঘকাে প্রেলে তছল ো। কিনো কিনো কেযার তপিানক উপনেৌকে তদনয় কেযানক মযণাদার সানে
নর তেনয় আসা হনিা। কেযার তপিা সামেণােুযায়ী িার কেযানক পােস্থ করনিে। োমমাে গহোর তিতেমনয়
তিনয় সম্পন্ন হনিা। যতদও এনেনে তকছু পতরিিণ ে লেযকরা যায়। তিনয়র ঘেনে ির ও কেযার মিামনির
ঘিমে গুরত্ব োকি ো, অতভভািকনদর প্রাধােয তছওল অনেক ঘিশী। িালয তিিানহর প্রেলে োকনলও
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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িহু তিিাহ ঘিমে প্রেতলি তছল ো। িনি Ashok Mitra িােঁর “The Tribes and Castes of West

Bengal ” গ্রনন্থ ঘপৌণ্ড্রনদর সম্পনকণ িনলনছে, “They marry their daughters early, forbid widow marriage
and do not recognize divorce.” ১৭ িপশীতল োতির মনধয তিিাহ তিনেদ িা তিধিা োরীর পুেতিণিাহ
সামাতেক ও আতেণক অিস্থা অেুযায়ী হনয় োনক। ঘসতদক তদনয় িিণ মাে তদনে ঘপৌণ্ড্রনদর মনধয তিধিা তিিানহর
প্রো ঘদিা যায়।
জন্ম : িাংলার অেযােয োতির ঘযমে েিোি তশশুর অতভভাতিকা ঘদিী েষ্ঠী ঠাকুর ঘিমতে ঘপৌণ্ড্রনদরও
েিোি তশশুর অতভভাতিকা ঘদিী েষ্ঠী ঠাকুর। তশশুর েনন্মর সপ্তম রাতেনি আিু ড় নরর তভিনর তশশুর
েেয একটা ঘছাট কানঠর লালল এিং ঘোয়াল বিরী কনর ঘদওয়া হয়। িিণ মানে তকছু তকছু পতরিানর কাতলর
ঘদায়াি, িােঁনশর বিরী কলম এিং িালপািা রািা হয়। এই তদেনক িনল তশশুর কপানল তিধািা ভাগয
তলনি ঘদয়। েনন্মর ১১ তদে অেিা ২১ তদনের মাোয় েষ্ঠী ঠাকুনরর মূতিণ বিরী কনর অেিা েষ্ঠীর োনম
ট স্থাপে কনর ধাে, দূিাণ , েল, তমতি, োল সহনযানগ েিোিকনক েিু ে িস্ত্র পতরধাে কতরনয় েিোিনকর
মঙ্গল কামোয় েষ্ঠী পূো করা হয়।১৮ েিোিকনক তিতভন্ন পূি - ঘপত্নীর হাি ঘেনক রোর েেয িাতিে
িা মাদুতল, তশকড়, তিনশে ঘকাে গানছর েল, ঘলাহার টু কনরা েিোিনকর সনঙ্গ ঘিেঁনধ ঘদওয়া হয় েষ্ঠী
ঠাকুনরর োনম।
মৃতুয : অেযােয তহন্দু িপশীতল োতির মনিা ঘপৌণ্ড্ররাও মৃিনদহ আগুনে পুতড়নয় ঘদয়। মৃিনদনহর দগ্ধ একটু কনরা
অতস্থ সংগ্রহ কনর গঙ্গায় তিসেণে ঘদওয়ার প্রো আনছ। দগ্ধ অতস্থ টু কনরা গঙ্গার েনল তদনয় িনিই িার
পুেরা গলায় কাছা কনর িাতড় ঘেনর। ঘপৌণ্ড্রনদর মনধয ঘকউ অল্প িয়নস মারা ঘগনল িানদরনক মাটিনি
পুেঁনি ঘদওয়া হয়। সানপর কামনড় মারা ঘগনল কলাগানছর মান্দাস িা ঘভলায় কনর েদীনি ভাতসনয় ঘদওয়ার
রীতি ঘদিা যায়। ঘপৌণ্ড্ররা সাধারেি ঘগােঁড়া, তহন্দু ধনমণ তিশ্বাসী। িনি ইদাতেংকানল ঘপৌণ্ড্রনদর মূলধমণ ‘ঘিৌদ্ধ’
িনল তকছু স্বােয পাওয়া ঘগনছ।১৯
ঘপৌণ্ড্ররা সাধারেি ১২ তদে মৃিানশৌে পালে কনর।২০ অিশয ঘকােরকম দু ণটো েতেি কারনে মারা
ঘগনল অনশৌে পালে করার রীতি তিেতদনের। এক িছনরর ঘশনে িাৎসতরক শ্রাদ্ধ সম্পূেণ কনর মৃিনশৌে
পালে কনর। এনদর মনধয যানদর আতেণক অিস্থা ভানলা, িারা িৃে উৎসগণ কনর শ্রাদ্ধ কনর। একটা ঘিল
কানঠর গানয় কুেঁ নদ কুেঁ নদ োো রকনমর মূতিণ তিনশে কনর োেঁনড়র মূতিণ বিরী কনর ঘসটিনক েিু ে িস্ত্র েতড়নয়
পুকুনরর ধানর মাটিনি িতসনয় ঘদওয়ার রীতি আনছ। একটি োেঁড়নক উৎসগণ কনর ঘছনড় ঘদয় এিং মৃনির
উনিনশয একটি গাভী, িাট, তিছাো, লাঠি, ছািা, েুনিা, েতম িা মাটি প্রভৃ তি দাে করা হয়। এনদর
সিকটি দাে অিশয োহ্মেরাই গ্রহে কনর।
সলাকভাষা : গ্রানম-গনঞ্জ সাধারে ঘলাক ঘয ভাোয় কো িনল িানকই িযাপক অনেণ ঘলাকভাো িলা হনয়
োনক। ঘপৌণ্ড্র েেনগাষ্ঠীর ঘিশীরভাগই ঘযনহিু গ্রানম োনক িাই িানদর সানে শহনরর তশতেি মােুনের ভাোর
রকমনের আনছ। ভাোর অনেক মূলযিাে উপাদাে কেয ভাোর মনধয োনক। ঘসইেেয ভাোর তিোর
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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ও উৎকনেণর েেয আঞ্চতলক ভাোগুতলর মূলয তেরূপে করা উতেৎ। আোযণ সুেীতিকুমার েনট্টাপাধযায় িাই
িাংলা ভাোর সমৃতদ্ধর রূপায়নে গ্রাময শে সংকলে ও আঞ্চতলক ভাো সম্বনে প্রনয়ােেীয়িার কো িনলে।
িাংলায় তিতভন্ন সম্প্রদানয়র ঘলাক িাস কনর। এনদর মনধয ঘযমে িেণগি তিনভদ ঘিমতে প্রনিযক সম্প্রদানয়র
মনধয কো িলার পােণকয রনয়নছ। ঘযমে একই িপশীতলর অেগণি হনয়ও ঘপৌণ্ড্ররা একরকম কেযভাোয়
কো িনল ঘিা েমুঃশূদ্র, মুতেরা আর একরকম ভাোয় কো িনল। পতিে সরকার মহাশয় এ তিেনয় আরও
তিস্তাতরি আনলােো কনরনছে।
দৃিান্ত : স ৌণ্ড্র : “ও ঘপতস, িু তম কনি আইনয়ছ। আমানগা িাতড় যািা ো,মা ঝাতি িনলনছ, ো তগতল ভীেে
রাগ করনি িনলা।” (ও তপতস, িু তম কিে এনসছ। আমানদর িাতড় যানি ো। মা ঘযনি
ঘগনল িুি রাগ করনি তকন্তু।)

িনলনছ। ো

২১

নমোঃশূদ্র : “আতম ঘিামাগা িাতড় যানিা িতলনয়লাম, িা ঝাতি পাতরতে িু তম ঘকম্বায় রইনয়নো িা ঝােতি
পারলাম ো। িড় পায়তলর এড্ডা ছািাল হইনয়নছ। ছািালডা ঘিশ ভাল ঘদিনি হইনয়নছ।” (আতম ঘিামানদর
িাতড় যাি িনলতছলাম তকন্তু ঘযনি পারলাম ো। িড় ঘমনয়র একটা ঘছনল হনয়নছ। ঘছনলটা ঘদিনি শুেনি
ভাল হনয়নছ।)
মুমচ সম্প্রদায় : “এ সপ্তায় কনিানল োল ঘদনে ো, ঘেতে আর গম আইনয়নছ। কনিানল ধরনি যাতি হনি।
িু ই এককুতে িাতড় আসতপ িনলা।” (এ সপ্তানয় ঘরশনে োল তদনে ো। তেতে আর গম এনসনছ। ঘরশে
িু লনি যাি। িু ই এিতে িাতড় আসতি তকন্তু।)
মনে হনি পানর এনদর ভাো িযিহানর উপভাোর িযিহার তকন্তু রাতে উপভাোর সানে ঘিশ তকছু অতমল
লেযেীয়। ঘিশ তকছু স্বিে লেয করা যায়, যা সমােভাোতিজ্ঞানের আনলােয তিেয়।
ধমীয় সলাকাচার : িাংলার িৃহের ঘপৌণ্ড্র েেনগাষ্ঠীর সনঙ্গ সামতগ্রক তহন্দু েেনগাষ্ঠীর ধমীয় আেরনের
সাযুেয োকনলও ধমীয় আোর-উপাোনরর ঘেনে বিতেে ঘোনি পড়ার মনিা। এই িৃহৎ েেনগাষ্ঠীর েীিে
ও সংস্কৃ তি েলমাে, িহমাে – তকন্তু িহিানক িাধা হয়তে ইতিহানসর অেনর। তিতভন্ন ধরনের ঘলাকাোর
ঘপৌণ্ড্র েেনগাষ্ঠীর মনধয ঘযমে বিতেে এনে তদনয়নছ ঘিমতে তদনয়নছ পৃেক মাে ও মাো। এসি ধমীয় আোর
অেুষ্ঠাে ঘিশীরভাগ ঘেনে ঘলৌতকক ও স্থােীয় ভানি তিিিণ নের েনল প্রিহমাে। িিণ মাে আনলােোয় বিতেেপূেণ
এসি সংস্কৃ তি সম্পনকণ আমরা োোর ঘেিা করনিা।
িালালীর িানরা মানস ঘিনরা পািণে িনল প্রেতলি প্রিাদ আনছ। তকন্তু ঘপৌণ্ড্র েেনগাষ্ঠীর অেুষ্ঠাে আর
পািণেনক মানসর তহসানি িােঁধা যায়ো। িরং িলা েনল ৩৬৫ তদনে ৩৬৫ পািণে। এই েেনগাষ্ঠীর পালেীয়
কিণ িযগুতল বিতদক, ঘপৌরাতেক,এিং ঘলৌতকক – এভানি ভাগ করা যায়। বিতদক িা ঘপৌরাতেক পািণেগুনলা
অেযােয েেনগাষ্ঠীর সনঙ্গ সমিনল েলনলও ঘলৌতকক আেরেগুনলা সম্পূেণ ভানি এেঁনদর তেেস্ব সৃ তি। কিনো
কিনো ঘদনশর অেযে প্রেতলি একই পািণে এনদর কানছ এনদর এলাকায় তেেস্ব েনল প্রেতলি। এই েেনগাষ্ঠীর
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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মনধয প্রেতলি ঘলৌতকক পূো-পািণনের মনধয েড়ক, পালা, েি, পােঁোলী প্রভৃ তি উনল্লি ঘযাগয।
চড়ক : িাংলা িছনরর ঘশে তদে িা বেে সংিাতের তদনে েড়ক পূো উদযাতপি হয়। এই পূো উপলনে
বেে মানসর প্রেম তদে ঘেনক পূেযােীরা স্থােীয়ভানি গ্রানম সন্নযাসী ঘিনশ

ু নর

ুনর তভো সঞ্চয় কনরে।

এই গ্রাম পতরিমেকানল সন্নযাসীরা কনঠার সংযম পালে কনর োনকে। তদিাভানগ অন্নগ্রহে কনরে ো,
সারাতদে একিার মাে তেরাতমে আহার গ্রহে কনরে। গ্রাম পতরিমে ঘশনে ঐ সন্নযাসী ঘিনশ িারা পূেয
সঞ্চনয়র লনে হূ গলী ঘেলায় িারনকশ্বর োমক িীনেণ গমে কনরে। এর আনগ িারা তেমাই িীেণ োমক
একটা োয়গা ঘেনক পূেযেল সংগ্রহ কনরে। তেমাই িীনেণর

াট ঘেনক িারনকশ্বর পযণে ৩৬ তকনলাতমটার

পে পানয় ঘহেঁ নট পূেযােীরা িারনকশ্বর গমে কনরে। এই পূেযেল িারা িহে কনরে িােঁক োমক িােঁনশর
সুদৃশয, সুসতিি লাঠি, যা

ানড় িােঁতধনয় দুপানশ ঝু তলনয় িহে কনরে। ‘ঘভানলিািা পার কনরগা’ প্রভৃ তি

ধমীয় ঘিাগাে তদনয় িারা পে েলনি োনক। এরপর পূেযােীরা িাতড় ঘেনরে এিং আনরা তকছু কাে কনরে,
ঘযমে – ঘিেুর গানছর কাটার উপর তদনয় িাতল পানয় হােঁটা। এসি সংস্কার আনগর মনিা ঘদিা ো ঘগনলও
এনকিানর তিলুপ্ত হয়তে।
এসমনয় পূেযােীরা আনরা তকছু সংস্কার ঘমনে েনলে। ঘযমে- ঘকাে সমসযায় সন্নযাসী মারা ঘগনল িাতক
সন্নযাসীরা মৃি িযতক্তর অনেযতিতিয়াসহ শ্রাদ্ধাতদ কােও সম্পন্ন কনরে। পূনিণ প্রেতলি োকনলও তপনঠ িড়তশ
তিদ্ধ কনর েড়তকনি ঘ ারানোর প্রেলেটা ঘোনি পনড় ো। এ পািণনের ঘশে তদনে অেণাৎ েড়নকর তদনে
‘সন্নযাস পড়া’ ঘরওয়াে আেও আনছ। ‘সন্নযাস পড়া’ মানে িারনকশ্বর ঘেনক তেনর আসা পূেযােী এিং
সাধারে ইেুক পূেযােীরা সারাতদে উনপাস ঘেনক েড়ক পূোর স্থনল হাতের হে। ঘসিানে িােঁশ তদনয় ১০
ঘেনক ২০ েু ট উেঁেু টাে িােঁধা হয়। উেঁেু টাো ঘেনক সন্নযাসীরা দােঁতড়নয় কিে তেি হনয় কিনো উপুড়
হনয় তেনে দশণোেীনদর দ্বারা ধনর রািা ঘমাটা দতড়র োনলর উপর পনড়ে। োনলর উপর পড়ার আনগই
২০ ঘেনক ২৫ হাি দূনর পূনোমণ্ডপ ঘেনক োেনি োেনি এক ভক্ত ‘ব্লাক’ োমক ঘলাহার পানি তসদুেঁ র
িা রল মাতিনয় টাো ঘেনক পড়া সন্নযাসীর েীনে ধনরে।
এই েড়ক পূোয় আনরা একটি দৃশয ঘোনি পনড়, মাটি তদনয় কুমীর অেিা হেুমাে বিরী করা হয়
এিং গানছর কােঁো ঘিেুর িতসনয় এর আকৃ তি ঘদে। এিানে আনরা উনল্লি করা যায় ঘয, িারনকশ্বর ঘেনক
তেনর আসা পূেযােীরা সতম্মতলি ভানি গ্রাম পতরভ্রমনে ঘির হে। ঘসিানে সন্নযাসীর সানে তশি এিং পািণিীর
সানে দুেে সানেে এিং সনঙ্গ পালাগানের মনিা (ঘযটানক স্থােীয় ভাোয় িালাতক িলা হয়) গাে পতরনিশে
কনরে। এভানি মাসিযাপী সন্নযাসী পূেযােীনদর উপিাস েড়নকর অেুষ্ঠানের মধয তদনয় ঘশে হয়। বিশাি
মানসও এরকম েড়নকর প্রেলে কম ঘিশী ঘদিা যায়, স্থােীয় ভানি িানক িলা হয় ধমণ ঘদউল।২২
শসয উৎসব : কৃ তেেীতি ঘপৌণ্ড্র সম্প্রদানয়র মােুেরা আোে মানসর অম্বুিােী ঘেনক শুরু কনর েিান্ন,
ডাকশাি প্রভৃ তি অেুষ্ঠােগুতল পালে কনর। িেণার প্রেনম আোে মানসর প্রেম সপ্তানহ ৭ই আোে অম্বু িােী
পালে কনর।২৩ ঘপৌণ্ড্র কৃ তেেীতি মােুেনদর তিশ্বাস এ সময় ধতরেী ঋিু মিী হয় এিং রসতসক্ত হনয় ওনঠ।
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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পৃতেিী শসয উৎপাদে েমিা লাভ কনর। রেস্বলা ধতরেী এসময় অশুতে োনক। এই ঋিু মিী পৃতেিীনি
কৃ েনকরা তিে ঘেনক োর তদে (৭ েনক ১১ই আোে

পযণে) হলকেণে , মৃতেকা িেে িে রানি। কৃ েনকরা

োো রকম আোর পালে কনর এসময়। প্রেম তদনে িাতড়নি রান্না িেকনর তদনয় গ্রানমর মােুনের মনধয
দুধ, আম, পাকা কলা, কােঁঠাল িাওয়ার রীতি ঘদিা যায়। িপে পালা ঘশে হনল কৃ েনকরা ঘরাপে কাে
শুরুর আনগ শুভ তদে ঠিক কনর েিু ে ধাে গানছর োরাগুতল িু নল অেয েতমনি সািটা ঘগাছ িসায়,
সঅনঙ্গ িসায় কেু গানছর োরা, আমড়া গানছর ডাল এিং কনয়কটা েু ল ঘেনল ঘদয়। এতদে কৃ েনকরা
িাদয িাতলকায় কেু শানকর িরকাতর এিং আমড়া ঘসদ্ধ রানি।
আতশ্বে মানসর ঘশনে অেিা কাতেণ ক মানসর প্রেনম যিে ধােগাছ গুতল সনিে হনয় ওনঠ এিং ধােগাছ
গুতলনি ঘোড় আনস িিে ধােগাছ গুতলনক গভণ িিী োরীর সনঙ্গ িু লো কনর ধাে গানছর তিনয় ঘদয়।
স্থােীয় ভাোয় এনক লক্ষ্মী মানয়র তিনয় িলা হয় এিং ধাে গাছগুতলনক সাধ ভেে করায়। অেুষ্ঠানের
পূিতণ দে সেযায় লম্বা লাঠির মাোয় িড় ঘিেঁনধ পুেঁতড়নয় ঘেড়া ঘপাড়ানো হয়। ঘেড়া অমঙ্গনলর প্রিীক তহসানি
কতল্পি হয়। ঘেড়ার

র ঘপারানোনক ঘকন্দ্র কনর ঘছনলরা কুনলা হানি কনর ছড়াগাে কনর “আমার িাতড়র

ঘপাকামাকড় অেয িাতড় যা, অেয িাতড় তগনয় হতরে তশয়াল ঘমনর ঘকনট দূর হনয় যা” ইিযাতদ।২৪ কুনলার
িািাস তদনয় শসয তিঘ্নাশক অপনদিিা, ঘপাকামাকড় দূর কনর ঘদিার রীতি আনছ। কােঁো তেমপািা, কােঁো
হলুদ, আিপ োল, িনলর ঘোেঁপলা, কলা, কেু , ত , মধু, োোরকম তমতি একসনঙ্গ তমতশনয় প্রসাদ বিরী
কনর ধাে ঘেনি কলাপািায় কনর ঘরনি ঘদওয়া হয় এিং িলা হয়:
আতশ্বে ঘগনলা কাতেণ ক এনলা
মা লক্ষ্মী গনভণ পড়ল।
মা িু তম সাধ িাও, ির দাও। (ঘলাকগাো)
ধাে ঘপনক ঘগনল পতঞ্জকা ঘদনি একটা শুভ তদে ঠিক কনর কৃ েক োে কনর েতমর এক তদক ঘেনক েটা
ধানের শীে ঘকনট তেনয় পতিে স্থানে ঘরনি ঘদয়, পনর েিু ে ধাে

নর িু নল িা িাওয়ার আনগ লক্ষ্মী

পূো ও সিযোরায়নের তশরেী ঘদয়। এই পূো হয় শুক্ল্পনের ঘকাে িৃহস্পতিিার িা রতিিানর।
ঘপৌণ্ড্র েেনগাষ্ঠীর মােুেরা েিান্ন উৎসি উপলনে অন্নগ্রহনের পূনিণ তপিৃ পুরুনের উনিযনশ প্রসাদ তেনিদে
কনর। এই উৎসি উপলনে গাময ঘমনয়নদর মনধয োো রকনমর গাে, ছড়া প্রেতলি আনছ। ঘেেঁ তকনি ধাে
ভাো উপলনে গ্রানমর রমেীরা এই সমস্থ গাে গায়। সারা িছনরর শ্রনমর েসল সামনে ঘরনি কৃ েকরা
উিীপোয় ঘমনি ওনঠ। ঘপৌে সংিাতে তিতেনি ‘আওতে-িাওতে’ অেুষ্ঠাে হয় কৃ েকনদর নর নর। ঘগায়াল নর,
ধানের ঘগালায় সিণে মাটির প্রদীপ জ্বাতলনয় কৃ েক রমেীরা িামেী ঘদয়। িাতড়র রমেীরা ঘেেঁ তকনি তেনড়
বিতর কনর, োল গুেঁনড়া কনর, তপনঠ, পুতল, পানয়স রান্না কনর িৃে, পাতি সকলনক উৎসগণ কনর। িাতড়র
িাইনর আত্মীয়স্বেে োকনল িানদর আমেে কনর িাওয়ায়। দূনর ঘমনয়র তিনয় হনল ঘমনয় োমাইনক তেমেে
কনর তপনঠ পুতল বিতর কনর িাওনোর রীতি রনয়নছ ঘপৌণ্ড্র েেনগাষ্ঠীর মনধয। ঘপৌে উৎসিকআনল কেযার
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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তপিৃ গৃনহ আসনি ো পারার দুুঃি িতেণি হনয়নছ এভানি –
“মানগা আমায় তিয়া তদনল িড় েদীর ঘস পানড়,
এনিা িনড়া ঘপৌে পরনি রািতল, মা পনরর

নর।

মানগা, আমার মে ঘকমে কনর,
ঘযমে িািা কড়ায় িই ঘোনট।” ২৫
মনসা

জ
ূ া:

ঘপৌণ্ড্র েেনগাষ্ঠী ঘযনহিু িাংলার দতেে এলাকায় ভাটি অঞ্চনলর িাতসন্দা, িাই সাপ, িা এনদর েীিনের
সানে োোভানি তমনশ আনছ। সানপর উপদ্রি ঘেনক মুক্ত পািার েেয এই েেনগাষ্ঠীর মােুে ভাদ্র মানসর
সংিাতেনি মেসা ঘদিীর পূো তদনয় োনকে। পূোয় ঘযসি উপাদাে িযিহৃি হয় িার মনধয দুধ , কলা
ও তডম প্রধাে। মেসার িাহে সাপনক সন্তুি করার েেয দুধ -কলা ঘদওয়া হয়। তকন্তু িাস্তনি দুধ এিং
কলার ঘকােটাই সানপর িাদয েয়, তডম িলনি হােঁনসর তডম ঘদওয়ার কারে অোো। আর ঘসতয/ঘসয
(েতেমেসা) োমক একধরনের কযাকটাস গাছনক প্রিীক তহসানি িযিহার করা হয়। ঘদিীর মূতিণ প্রতিষ্ঠা
কনর অেযােয ঘদি-ঘদিীর েযায় মেসাও ঘদিী তহনসনি পূতেি হে।২৬
দশিারা: কৃ তেেীিী ঘপৌণ্ড্র মােুনের মনধয দশহরা পূোর প্রেলে িযাপক। দশহরা পূ ো তদনয়ই শুরু হয়
আমে োনের প্রস্তুতি। দশহরার তদে িৃতি হনল সানপর তিে েি হয় িনল ঘলাক তিশ্বাস। ঐ সময় িৃতি
হনল ধানের িীেিলা বিতরর সুতিধা হয়। ঘলাককোর মাধযনম োো যায় এই পূোয় গৃহনস্থর দশতিধ পাপ
েি হয়, িাই এই পূোয় দশতিধ েল দানের তিধাে আনছ। ২৭
শীতলা

জ
ূ া:

ঘপৌণ্ড্র েেনগাষ্ঠীর মনধয শীিলা পূো েেতপ্রয়িম। শীিলা মহামারীর ঘদিী। তিনশেি গুটি িসে যিে
মহামারী আকানর গ্রাম ঘেনক গ্রানম ছতড়নয় পড়নিা, হাোর হাোর মােুে প্রাে হারানিা িিে শীিলা ঘদিীর
কানছ প্রােণো োোনিা িারা। আে সারা তিনশ্ব ঘকাোও িসে ঘরানগর েীিােু পাওয়া যায়ো িনল দািী
করা হনলও শীিলা ঘদিী পূতেিা হে সমমযণাদায়। শীিলা পূো সাধারেি হনয় োনক িসেকানল। তিনশে
কনর বেেমানস। ঘকাোও মােনির আকানর, ঘকাোও দশালী িা িানরায়ারী িা সিণে েীেভানি। শীিলা ঘদিীর
হল গাধা এিং ঘদিীর এক হানি োনক কুনলা এিং অেয হানি োনক ঝােঁটা। শীিলা পূোর তদে প্রিযাক
িাতড়নি অরেে পালে কনর। আনগর তদনের পান্থাভাি শীিলার প্রসাদ তহনসনি িায়। শীিলার মাহাত্ম
তেনয় তিতভন্ন পালাগাে রতেি হনয়নছ। শীিলা পূোর তদে সারা রাতে ধনর শীিলার পালাগাে অেুষ্ঠীি
হয়।২৮
বাস্তু জ
ূ া:
িুিই কম দৃতিনগাের হনলও ঘপৌণ্ড্র েেনগাষ্ঠীর মনধয প্রেতলি একটি পূো হল িাস্তুপূে া। অেযােয পূোয়
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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ঘযমে ঘদিিা িা ঘদিী মূতিণ নি পূো ঘদওয়া হয়, িাস্তু পূো ঘিমেটি েয়। ঘকানো ভীতি িা তিপদ ঘেনক
উদ্ধারকারী ঘদিিাও েে তিতে। িাস্তুপূো িস্তুগি কল্পো িা প্রিীকী তহনসনি প্রেতলি। এ পূোর প্রতিপাদয
িস্তুতভটা অিলম্বে কনর। তপিা, মািা, স্ত্রী ও সোে তদগনক তেনয় ঘযে তেতিণনঘ্ন েীিে-যাপে করা যায়,
ঘকানো প্রকার িাওিািাস, কুগ্রনহর কুদৃতি িা তিপদ আপদ ো আনস িাই িাস্তুর পূো ঘদওয়া হয়। ঘকাে
ধরা িােঁধা তেয়নম ো োকনলও ঘপৌে সংিাতের তদনে এ পূো হনি ঘদিা যায়। প্রেলে কম হনলও এ পূোনি
শ্রদ্ধা-ভতক্তর কমতি ঘেই। পূোর তদনে গ্রানমর মােুে গরুর দুধ ও কােঁো েলমূল তদনয় পূো তদনি আনসে।
এমেতক সারা িছর গ্রানমর মােুনের গরুর িাছু র হনল দুধ এিং িাতড়নি লাউ কুমড়া িা ঘকানো েিু ে
সিতে উৎপন্ন হনল প্রেম সতিটি িাস্তুোনে তদনয় যাে। িাস্তু পূোয় ঘসই অনেণ ঘকাে িাহে ঘেই, িনি
োে,

ট এিং প্রিীক তহসানি একটা গাছ োনক, তিনশেি তেওতল/তেিতল োিীয় গাছ।২৯

স পেঁ চা ামচ :
ঘপৌণ্ড্রেতেয় েেনগাষ্ঠীর মনধয িিণ মানে িুিই অপ্রেতলি একটি পূো কানলভনদ্র ঘদিা যায়। ঘপেঁনো এিং
পােঁতে োনমর ঘদি ঘদিীরি যুগল মূতিণ নক পূো ঘদওয়া হয়। পুনরাতহি ভােয মনি েহ্মার একটি রূপ এটি।
মূলি তশশুনদর জ্বর হনল তশশুরা যিে অতস্থর হনয় ঘোি ঘমাটা কনর এিং হাি পা ঘছানড় িিে এই পূোর
েেয মােি কনর। যুগল প্রতিমা মূতিণ ঘযিানে ঘপেঁনো তেনের ঘপট ঘেনক তেনের োতড় ঘির কনর িায়
এিং পােঁতের এক হানি ঝােঁটা োনক এিং অেয হানি তেনেনধর ভঙ্গীনি হাি উেঁেু কনর রানি। এই পূোর
প্রসাদ তহসানি পােঁে প্রকার ভাো তদনি ঘদিা যায়।
ােঁচালী ব্রতকথ্া: ঘপৌণ্ড্রনদর ধমীয় আেরনের একটা িড় অংশ েুনড় আনছ েিাোর। ৩০ লেীর েি, তশিরাতে
েি, কাতিণ ক েি, দানমাদর েি, প্রভৃ তি িানদর রক্ত মিায় তমনশ আনছ।
লেী ব্রত : প্রতি

নর

নর লেীর েিকো গভীর ভতক্তর সানে পূতেি হয়। প্রতি িৃহস্পতিিানর গৃহ লেীরা

‘লেী-পােঁোলী’ পনড় লেীর েি কনর োনকে।
মশবরামে ব্রত: ঘপৌণ্ড্র েেনগাষ্ঠীর মনধয িুিই প্রেতলি তশিরাতে েি। স্থােীয়ভানি তশিেিু দণ শী োনম িযাি
োল্গুে মানসর কৃ ষ্ণপেীয় েিু দণ শীনি েি অেুতষ্ঠি হয়। পূো, িািার (তশনির) পােঁোলী, িালাতক প্রভৃ তি
অেুতষ্ঠি হয়। মূলি ঘমনয়রা িা মানয়রা তশনির মনিা স্বামী এিং স্বামীর কলযাোনেণ সারাতদে উপিাস
ঘেনক সারারাি েিাোনরর মনধয েলমূল ঘসিা ঘেয়।
শমন জ
ূ া : ভতক্তর ঘেনয় ভীতি ঘযিানে প্রিল ঘসই ঘদিিার োম শতে, ‘িড় ঠাকুর’ িনল তিতে পতরতেি।
এই পূোও ঘপৌণ্ড্র েেনগাষ্ঠীর মনধয িহুল প্রেতলি। এই পূো শতেিানর হয়। এই পূোয় রানির মনধযই প্রসাদ
তিিরে,

ট তিসেণ ে সমাপে করনি হয়। পূোয় িযিহৃি োে কাপড় িা ধূতি, ডাি, েু ল প্রভৃ তি েীল

রল তদনয় ডু তিনয় ঘেওয়া হয়। শতের পূোয়ও পােঁোলী পাঠ করা হয় এিং এই পূে ারও মূল প্রসাদ তহসানি
তশরতে িযিহার করা হয়।
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জুলাই, ২০১৫
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এই সমস্থ ছাড়াও ঘপৌণ্ড্র েেনগাষ্ঠীর মনধয কম ঘিশী আনরা তকছু পূো পািণে প্রেতলি আনছ। ঘযমেঘগায়াল পূো, তেোনের ঘমলা, ভগিিী পূো, িেতিতির পূো, োেপূো, গঙ্গা পূো,

াটা পূো, তিতভন্ন

িানরর পূো ইিযাতদ।
গীমত ালা : িাংলার তিতভন্ন অঞ্চনল িসিাসকারী ঘপৌণ্ড্রনদর মনধয তিতভন্ন গীতিমালা প্রেতলি আনছ। এসি
পালা অনেক সময় পােঁোলী, যাোর েনল ঘশ্রািানদর সামনে পতরনিতশি হয়। েতরো, রূপিাে পালা, রািালিেু ,
সাগর ভাসা, রুমতে ঝু মতে পালা, দুনি ধোর পালা, মেসার ভাসাে পালা, রামলীলা প্রভৃ তি েেতেেনক
আনলাতড়ি কনর। এই পালাগুতলর ঘলিক ঘক িা আেও োো যায়তে। এই সি গীতিকার ধমণতেরনপে
উদার মােিীয় রস ঘশ্রািানদর মুগ্ধ কনর। এই সি পালায় োরী েতরেগুনলা তিনশে ভানি উজ্বল হনয় উনঠনছ।
ঘপ্রম সিীত্ব মূলযনিানধর েেয সিণং সহা োরী তহসানি তেনেনদরনক প্রতিষ্ঠি করনি ঘপনরনছ। এই যাোপালা
গুতলনি এরা তেনেরা ঘকাোও স্ত্রী েতরনে স্ত্রী ঘসনে অতভেয় কনর। আিার ঘকাোও ঘকাোও স্ত্রীর েতরনে
স্ত্রীরা অংশ গ্রহে কনর। আঞ্চতলক ভাোয় এসমস্থ যাোপাটিণগুতলনক অযানমোর পাটিণ িা শনির যাোপাটিণ৩১
োনম পতরতেি।
মপে তপে মবশ্বাসী: িিণ মাে তদনে ঘপৌণ্ড্রনদর মনধয তশোর অগ্রগতি

টনলও গ্রানম গনঞ্জ িসিাস করা

মােুনের মনধয আেও মে িনের তিশ্বাস, ডাক্তানরর পতরিনিণ ওঝা, গুেীনের উপর তেভণ রশীলিা ঘদিা
যায়। ভূ ি ঘপ্রি তিেনয় ঘদহশুতদ্ধ িে,

র িে, আত্মসার, েল পড়া, জ্বালাে, হলুদিাে, সতরো িাে,

েনল ঘডািা, ডাইেী ঘিনকা প্রভৃ তি মনের িযিহার আেও িানদর মনধয ঘদিা যায়। ৩২ অসুি তিসুনি তিনশে
কনর ঘোনি ছাতে পড়া, ঘোনি তকছু পড়নল, জ্বর, কাে িযো, স্বর িযো, গলা ঘোলা, আমাশয়, লাবীহা,
মাো যেো, তশশুর পািলা পায়িাো করনল মুড়তক পড়া, তিছাো পড়া, ঘিল পড়া, তসদুেঁ র পড়া, পাে
পড়া, তেনমর পািা পড়া, ঝােঁটার কাঠি পড়া ইিযাতদ তিতভন্ন মনের প্রেলে আনছ। এছাড়া আনছ কৃ তে
তিেয়ক মে, িৃতি আোর মে, ভূ নি পাওয়া মে, প্রাকৃ তিক দুনযণা গ কাটানো মে, ডাইেী তিদযার মে।
উ সংিার
পৃতেিীনি িসিাসকারী সমস্ত মােি ঘগাষ্ঠীর আনছ পরম্পরাগি ঐতিহয। প্রনিযক োতিনগাষ্ঠী ঘিেঁনে আনছ
তিনশে তিনশে ঘিেঁনে োকার ধরেনক অিলম্বে কনর। উেরাতধকার সূনে েীতিকােণে, িাদযগ্রহে,
আেন্দ-তিনোদে, ধমণসংস্কানরর ধযাে-ধারোর মনধয সভযিার উপকরে সোে করনি হয়। প্রােীে সি
োতিনগাষ্ঠীরই তছল তেেস্ব ভাো, ধমীয় তিশ্বাস ও অেযােয পরম্পরা। আপাি অিনহতলি, দতলি, আতদিাসী
মােি ঘগাষ্ঠীর সামতগ্রক েীিে েেণায় ঘযনকাে ঘদনশর সুপ্রােীে সভযিার অপতরহাযণ অঙ্গ তহনসনি তিনিতেি
হয়। িাংলার ঘপৌণ্ড্র েেনগাষ্ঠী তছল এমেই এক েেনগাষ্ঠী।
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ঘপৌণ্ড্র েেোতির ‘োতি পতরতেতি, সমাে ও ঘলাকসংস্কৃ তি’ সংিাে আনলােো ঘেনক একো স্পি
ঘয, িানদরনক ‘ঘপাদ’ িা ‘পুেঁনড়া’ ঘয োনমই

অতভতহি করা ঘহাক ো ঘকে িারা স্বিে সোয় প্রতিতষ্ঠি

একটি োতি। সমাে কাঠানমায় ঘছাট-িড় ঘযমেই ঘহাক ো ঘকে িানদর একটি তেতদণ ি স্থাে ও ভূ তমকা
আনছ, িানদর অতধকার ও কিণ নিযর ঘেে সুতেতদণ ি। আভযেরীে ঘেনে িারা তেেস্ব সামাতেক আইনের
দ্বারা পতরোতলি। িানদর আনছ তেেস্ব ভাো, ধমীয় তিশ্বাস, ঘলাকাোর ও অেযােয ঐতিহয। িনি তিশ্বায়নের
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