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অধ্যাপক, দ্বেক্ষা দ্ববভাগ, বাংলাবেে উনু্মক্ত দ্ববশ্বদ্ববেযালয়, বাংলাবেে 
ড. নাড়ুবগাপাল শে  

অধ্যাপক, বাংলা দ্ববভাগ, দ্বসধু্-কানু-বীেসা দ্ববশ্বদ্ববেযালয়, পুরুদ্বলয়া, পদ্বিমবঙ্গ, ভােত 

 

সম্পােক-মণ্ডলী 
তুদ্বিন চযািাদ্বযথ 

দ্বেক্ষক, শেচ্ছাধ্ীন গববর্ক, লাভপুে, পদ্বিমবঙ্গ, ভােত 
অদ্বনবমর্ বযানাযথী 

দ্বেক্ষক, শেচ্ছাধ্ীন গববর্ক, বনপাস, বধ্থমান, পদ্বিমবঙ্গ, ভােত 
বাবুল মণ্ডল 

গববর্ক (দ্বপ.এইচ.দ্বড), বাংলা দ্ববভাগ, দ্ববশ্বভােতী দ্ববশ্বদ্ববেযালয়, ভােত 



চতুর্থ বর্থ, দ্বিতীয় সংখ্যা ।। ৩১শে শযযষ্ঠ ১৪২৫; ১৫ই যুন, ২০১৮   

 
দ্ববেুযৎ মণ্ডল 

গববর্ক (এম.দ্বফল.), বাংলা দ্ববভাগ, দ্ববেযাসাগে দ্ববশ্বদ্ববেযালয়  
অদ্বতদ্বর্ অধ্যাপক, বিেমপুে গালথস কবলয, মুদ্বেথোবাে, পদ্বিমবঙ্গ, ভােত  
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সম্পাদকীয়  

বিরাম কাশেরই অঙ্গ। বিপরীত ঢকানও ভ্রাবির বদক নয়। পবরবিবত ও সমশয়র সশঙ্গ খাপ খাওয়াশত,  

চলার গবতমুখ সবিক বকনা আরও একিার উপলবি কশর বনশত কখনও-সখনও থামশতই হয়। 

আেপাশের সশঙ্গ বনশের অিিানশক যাবচশয় বনশত হয়। আমাশদর পবিকার চলার পশথও সামবয়ক 

বিরবতর প্রশয়ােন হশয় পশেবিল বিবিন্ন কারশে। যাই ঢহাক, আমরা উপলবি কশরবি, আমাশদর 

চলার পথ ভ্রাবিমূলক নয়, অশনকাাংশেই উৎপাদনেীল। িন্ধুরা ঢযিাশি আমাশদর পাশে ঢথশকশিন, 

থাকশিন তাশত আমরা কৃতজ্ঞ। চতুথথ িৎসশর এশস পবিকাশক আরও িহুমুখী করার পবরকল্পনা 

চলশি। আো করবি খুি তাোতাবেই ঢসই পবরকল্পনাশক িা্তবিাবয়ত কশর উিশত স্ষমম হশিা।  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



চতুর্থ বর্থ, দ্বিতীয় সংখ্যা ।। ৩১শে শযযষ্ঠ ১৪২৫; ১৫ই যুন, ২০১৮   

 
 
 
 



৪ র্থ  ব র্থ ,  ২ য়  সং খ্যা ।  ৩ ১ শে  শযয ষ্ঠ  ১ ৪ ২ ৫ ।  ১ ৫ ই  যু ন  ২ ০ ১ ৮   

এ কু শে র  ঢে উ     I S S N :  2 4 5 4 - 7 1 8 2   
সা হি ত্য  ও  সং সৃ্ক হত্  হি ষ য় ক  আ ন্ত র্জা হত্ ক  অ ন লা ই ন  গ বি ষ ণা  প হি কা  ( রে ফা হে ড  র্া নজা ল ,  ত্রি মা হস ক )  

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

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

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

 

সূচিপত্র 
 

সম্পাদকীয়  

পরিবর্থনেীল গ্রামসমায়যি ছরব: র্ািােঙ্কয়িি ‘ভুবনপুয়িি হাট’  ৭-১১   

শুয়ভনু্দ মণ্ডল 

নািায়ণ গয়গাপাধ্যায়য়ি শছাটগয়ে সামারযক বাস্তবর্াি ভূরমকা ১২-২৬   

শমাহা. মহসীন আলী 

নািায়ণ গয়গাপাধ্যায়য়ি ‘শিকর্থ’: রবপ্লয়বি অমি বাণী ২৭-৩৭    

সুরির্া গুহ  

নীল রবয়রায়হি আবয়হ অরময়ভূর্ণ মযুমদায়িি ‘নয়নর্ািা’ ৩৮-৪৭   

অরভরযৎ দাাঁ 

শছায়টাগেকাি িমাপদ শ ৌধু্িী: গেকাি হয়য় ওঠাি সংরিপ্ত ইরর্বৃত্ত  ৪৮-৫৩   

রমলন মণ্ডল 

স্বাধ্ীনর্া-উত্তি গ্রাম-বাংলা : বগসংসৃ্করর্ ও রবশ্বায়ন ৫৪-৬০    

র ত্তদীপ  যাটার্জ্থী 

স্বাধ্ীনর্া-উত্তি কায়ল খ্রন অঞ্চয়লি গ্রামবাংলাি সামারযক ও অর্থননরর্ক পরিবর্থন  ৬১-৬৭   

োরিময় খ্াাঁ 

েয়েি বযঞ্জনা: গযয়মারর্ শকৌয়টা ও ঘুম ৬৮-৭৭     

িরিম সিকাি 
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এ কু শে র  ঢে উ     I S S N :  2 4 5 4 - 7 1 8 2   
সা হি ত্য  ও  সং সৃ্ক হত্  হব র্ য় ক  আ ন্ত যথা হত্ ক  অ ন লা ই ন  গ শব র্ ণা  প হি কা  (ঢর না হর   যা নথা ল ,কি সা হস ক)  

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

পহরবত্থনেীল গ্রাসসসাশযর ছহব: ত্ারােঙ্কশরর ‘ভুবনপুশরর িাট’ 
প্রাবহিক-পহরহিহত্ 

 
শুশভনু্দ সণ্ডল 

গশবর্ক, বর্থসান হবশ্বহবদ্যালয় 
পহিসবঙ্গ, ভারত্  
সংহিপ্তসার 

‘ভুবনপুশরর িাট’ এই উপনযাসহটশত্ ত্ারােঙ্কর দ্রুত্ পহরবত্থনেীল গ্রাস সসাশযর নতু্ন রূপশক ত্ার 
হবর্য়বস্তু রূশপ গ্রিণ কশরশছন। প্রািীন র্সথসংস্কাশরর পটভূহসকায় আরু্হনক যীবনযািার নতু্ন ছন্দহট সসায 
হববত্থশনর এক ক্রশসাহিন্ন রূপশরখ্ার দৃ্েযপশট অঙ্কন কশরশছন। উপনযাশসর ঢকন্দ্র স্থশল আশছ ভুবনপুশরর 
সহন্দর এবং এর সশঙ্গই যহিত্ র্সথ সংস্কার ও িীয়সান কদ্ব হনভথরত্া। হকন্তু আসশল সহন্দর ও ঢদ্বত্াশক 
ঢকন্দ্র কশর এবং ত্ারই নাস াক আত্মসাৎ কশর ঢকন্দ্রস্থশল হবরাহযত্ ভুবনপুশরর িাট। এই িাটও ত্ার 
পূশবথকার যীণথ ঢখ্ালস ত্যাগ কশর আরু্হনক বহণকবৃহির উপশযাগী বািয িাকহিকয, অন্তঃসম্পদ্ ও প্রিার 
আকর্থশণর নতু্নশে সহিত্ িশে। বস্তুত্ আরু্হনক িাট আরু্হনক সানুশর্র দ্রুত্প্রসারেীল রুহি ও হবলাস 
প্রশয়াযনশবাশর্র ঢসলা। ক্রয়-হবক্রশয়র স্ফীত্ত্র প্রণালী এখ্াশন সানুশর্র সশনাবৃহিরই একহট প্রর্ান োখ্া 
নানা িুদ্রত্র প্রোখ্া-উপোখ্ার পশর্ প্রবাহিত্ িশয়শছ। 
    উপনযাশসর যর্ার্থ নায়ক এই িাট। এই িাশটর টাশন পহরবারযীবন ত্ার স্থীহত্েীলত্া ও হনহিন্ত আশ্রয় 
িাহরশয় ঢকনাশবিার যীণথ িালায় পহরণত্ িশয়শছ। র্সথযীবন িাটুহরয়াশদ্র উদৃ্বি বদ্ানযত্া ও লুপ্তাবশের্ 
ভহিবৃহির সুহিহভিায় ঢবেঁশি আশছ। িাশটর সশঙ্গ ঢরহযস্টাহর অহনস, গ্রাস উন্নয়ন অহনস, ভূহস সংস্কার 
অহনস প্রভৃহত্ সরকাহর প্রহত্ষ্ঠানসসূি যুি িশয় আরু্হনক সানব সশনর পহরিয় কবহিিযশক বাহিশয় তু্শলছ। 
 

সূিক েব্দ 
স্বার্ীনত্া, ইশলকহিক আশলা, ঢটহলগ্রান, িাকহিকয, ভূহসসংস্কার, ঢরহযহি অহনস।  
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পহরবত্থনেীল গ্রাসসসাশযর ছহব: ত্ারােঙ্কশরর ‘ভুবনপুশরর িাট’ 
শুশভনু্দ সণ্ডল 

সসয় পহরবত্থশনর সশঙ্গ সশঙ্গ পহরবহত্থত্ িয় সানুশর্র যীবন। সানুর্ সাসাহযক যীব; সসাযই ত্ার 
হবিরণশিি। একযন সাহিহত্যক িশলন সাসাহযক বযহি। উপনযাশসর সূল আশ্রয় িল বযহি ও সসায। বযহি 
ত্ার অন্তদ্বথন্দ্ব ও বহিদ্বথন্দ্ব হনশয় সসাযশক ঢপ্রিাপশট ঢরশখ্ অহ্শের কর্া ঢলখ্ক প্রকাে কশরন। ঢলখ্ক 
কখ্নই সসয়শক অস্বীকার করশত্ পাশরন না। স্বার্ীনত্া পরবত্থী গ্রাসযীবশনর ঢয দ্রুত্ পহরবত্থন ঢসই 
পহরবত্থনশকও অস্বীকার করশত্ পাশরন হন ঢলখ্কবগথ। ত্ারােঙ্কশরর ‘ভুবনপুশরর িাট’ উপনযাশসর সশর্যও 
স্বার্ীনত্া পরবত্থী গ্রাসযীবশনর ছহবহট সুন্দরভাশব নুশট উশেশছ।   
   ত্ারােঙ্কর বশন্দযাপার্যায় ভারত্বশর্থর এক পহরবত্থনেীল সসশয়র রূপকার। স্বার্ীনত্া সংগ্রাশসর নানাসুখ্ী 
প্রবণত্া হত্হন ঢদ্শখ্শছন এবং ত্ার র্ারাবাহিক পহরবত্থনশক উপলহি কশরশছন। সৃহির হদ্ক ঢর্শক হত্হন 
ঢকান সঙ্কীণথত্ার সশর্য হনশযশক আবদ্ধ কশর রাশখ্নহন। হত্হন একহট কাশলর পহরসসাহপ্তর সব সম্ভাবনাশক 
ঢযসন ঢদ্শখ্শছন ঢত্সহন হভন্ন একহট কাশলর আগসনশক লি কশর ত্াশক প্রহত্হবহিত্ করশত্ কুহিত্ িনহন। 
সসশয়র গহত্ ঢলখ্ক হিসাশব ত্াশক আহবি কশরহছল। অসিশযাগ আশন্দালন, ভারত্ছাশিা আশন্দালন, দ্াঙ্গা 
হবধ্ব্ বাংলা, ভারত্ হবভাগ, স্বার্ীনত্া পরবত্থী গণ আশন্দালন, যুদ্ধ, ভার্া আশন্দালন এই সবই ঢলখ্ক 
হিসাশব ত্ারােঙ্করশক আকৃি কশরহছল। স্বার্ীনত্া পরবত্থী গ্রাসযীবশনর ঢয দ্রুত্ পহরবত্থন ঢসই পহরবত্থনও 
ত্ারােঙ্কশরর দৃ্হি এিায়হন। স্বার্ীনত্া পরবত্থী সসায-সানশসর পহরবত্থশনর সসত্াশলই বযহিযীবশনর 
পহরবত্থন ঘশটশছ এবং সানুর্ও র্ীশর র্ীশর অভয্ সংস্কার ও যীবনশবার্শক অহত্ক্রস কশর যুগাদ্শেথর ছশন্দ 
হসহলত্ িশয় যাশে – এ রকস একটা ছহব তু্শল র্রার ঢিিা কশরশছন “ভুবনপুশরর িাট” উপনযাশসর সশর্য 
হদ্শয়। 
   “ভুবনপুশরর িাট” ১৩৭০ োরদ্ীয় “নব কশলাশল” প্রকাহেত্। এই উপনযাসহটশত্ ত্ারােঙ্কর 
দ্রুত্পহরবত্থনেীল গ্রাস  সসাশযর নতু্ন রূপহটশক ত্ার উপনযাশসর হবর্য়বস্তুরূশপ গ্রিণ কশরশছন। প্রািীন 
র্সথ সংস্কাশরর পটভূহসকায় আরু্হনক যীবনযািার নতু্ন ছন্দহট সসায হববত্থশনর সু্পষি রূপশরখ্ার দৃ্েযপশট 
অঙ্কন কশরশছন। উপনযাশসর ঢকন্দ্রস্থশল আশছ ভুবনপুশরর সহন্দর ও ত্ার সশঙ্গ যহিত্ র্সথসংস্কার ও িীয়সান 
কদ্বহনভথরত্া। হকন্তু আসশল সহন্দর ও ঢদ্বত্াশক আিাল কশর ত্ার নাস াক আত্মসাৎ কশর ঢকন্দ্রস্থশল 
হবরাহযত্ ভুবনপুশরর িাট। ত্ারােঙ্কর এই উপনযাশস ঢদ্হখ্শয়শছন একহট িাটশক ঢকন্দ্র কশর সানুশর্র 
দৃ্হিভহঙ্গর পহরবত্থন, সানুশর্র রুহির পহরবত্থন, সানুশর্র র্সথ ভাবনার পহরবত্থন। 
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    ভুবনপুশরর িাট বহু পুরাশনা িাট। আশে পাশে অশনক ভুবনপুর র্াকশলও এই ভুবনপুরশক ঢলাশক ঢিশন 
দু্হট কারশন; একহট িল ভুবনপুশরর িাশটর কারশণ, অনযহট িল ভুবশনশ্বশরর অনাহদ্ হলঙ্গ আশছ ভুবনপুশর 
এই কারশণ। ভুবনপুশরর িাট সৃহির হপছশন ঢপৌরাহণক গালগল্প আশছ। হেব নাহক দু্গথার সশঙ্গ ঝগিা কশর 
ঢরশগ হগশয় ভুবনপুশর হনশযর আটন কত্রী কহরশয়হছশলন; ঢসই সশঙ্গ একটা বাযার কত্রী করশত্ হনশদ্থে 
হদ্শয়হছশলন। বাযার কত্রী হবর্শয় ভুবশনশ্বর বশলহছশলন-“হেববাকয ভুবশনশ্বশর যা আসশব হবক্রীর ত্া হবক্রী 
িশবই। হনশর যাশব না। কুশবশরর উপর আশদ্ে রইল ঢস হকশন ঢনশব সব”। ঢসই ঢর্শক ভুবনপুশরর িাশট 
অহবহক্র হকছু নাই। িাট সৃহির হবর্শয় এই ঢয গালগল্প উপনযাহসক বশলশছন – “ইদ্াহনং কাশল ১৩৩৫ সাশল, 
আবার স্বার্ীনত্ার পর ইংরাহয িুয়ান্ন সাশল ঢসশটলশসন্ট িশয়শছ - ত্াশত্ সরকারী ত্শদ্শন্ত র্রা পশরশছ ও 
সব গালগল্প, ঢকান গােঁযাশখ্ার পুরুত্টুরুত্শদ্র কত্রী”। িাট সৃহির প্রসশঙ্গ ঢলখ্ক আশরক যায়গায় বশলশছন 
–“ভুবনপুশরর িাট যসযসাট িশয় উেল। কুশবশরর অনুিশররা সনুর্য যন্ম হনশয় ভুবনপুশর গহদ্খু্শল বসল, 
র্ন্বন্তহর এশস বসল কহবরায িশয়।”  
    সুসলসান আসশল ভুবনপুশরর পাশের গ্রাস গিবহনশকর গ্রাস ঢর্শক ঢনৌযদ্াহর হকংবা স্বযাহত্শদ্র 
বযবসার প্রহত্শযাহগত্ার িাশপ ঢস গ্রাস ঢর্শক উশে এশস হনপুণ বযবসায়ী নবীন ঢদ্ এই ভুবনপুশরর পহত্ত্ 
প্রান্তর বশন্দাব্ হনশয়হছশলন। নবীন ঢদ্ ভুবনপুশর এশস এই অঞ্চশলর  াকাত্ েযাঙাশিশদ্র সশঙ্গ রনা কশর 
হকছু হকছু যহস হদ্শয় ত্াশদ্র প্রযা বাহনশয়হছশলন। ত্ারপর হনশয খু্শলহছশলন একহট িহট। এই  াকাশত্রাই 
হছল ঢসখ্ানকার পািারাদ্ার।  ত্ারপর িাশটর হদ্শক আর ত্াকাশত্ িয়হন। সসয় পহরবত্থশনর সশঙ্গ সশঙ্গ 
িাটও ত্ার পূশবথকার যীণথ ঢখ্ালস ত্যাগ কশর আরু্হনক বহণক বৃহির উপশযাগী বািয িাকহিকয, অন্তঃসম্পদ্ ও 
প্রিার আকর্থশণর রূশপ ঢসশয উশেশছ। 
    ঢকান একহট িাটশক গহত্েীল িশত্ ঢগশল ত্ার ঢযাগাশযাগ বযবস্থা অত্যন্ত গুরুেপূণথ। সসয় পহরবত্থশনর 
সশঙ্গ সশঙ্গ ভুবনপুশরর িাশট হযহনসপি হনশয় আসা হনশয় যাওয়ার যনয হপি ঢদ্ওয়া পাকা রা্া িশয়হছল। 
ভুবনপুশরর দু্ ঢক্রাে দূ্শর ঢগাপালপুর, নবীন ঢদ্ ঢযখ্াশন এশস প্রর্স আশ্রয় হনশয়হছশলন ঢসখ্াশন হছল 
পুরাণকাশলর আিত্দ্াহির গঞ্জ। ভুবনপুর ঢর্শক হত্ন ঢক্রাে দূ্শর ঢরলওশয় ঢস্টেন িশয়হছল। ত্খ্ন 
ভুবনপুশরর িাশটর হবশের্ িহত্ না িশলও আিত্দ্াহির বযবসায় হকছুটা ভাঙন র্শরহছল; হকন্তু পরবত্থীকাশল 
হপি সিক িওয়াশত্ ভুবনপুশরর িাট আরও যসকাশলা িশয় উশেহছল। এ হবর্শয় ঔপনযাহসক বশলশছন: 
“ঢর্াল বছর আশগ ঢদ্ে স্বার্ীন িল। ত্ারপর বছর দ্শেশকর সশর্য আবার দ্ান ওল্টাশলা। এই সিকটাশক 
সরকার করশল হপি ঢদ্ওয়া পাকা রা্া। ত্ার উপর িলশত্ লাগল বাস, লরী, িাক। একযন সাশরায়ারী 
এশস করশল একটা রাইস হসল। ত্ারপর র্াট সাশল অভূত্পূবথ কাণ্ড ঘটল। এই রা্ার র্াশর র্াশর ঢলািার 
খু্েঁহট বসল দু্সার। একসার ঢটহলগ্রাশনর, ত্ারপর সাহর বসল, ত্ার উপর হদ্শয় হত্নশট ঢসাটা ত্ার িশল ঢগল, 
খু্েঁহট গুশলার ঢগািাশত্ কােঁটা ত্ার ঢবশি হদ্শয় লাল রশঙ সিার খু্হলআেঁকা ঢছাট সাইন ঢবা থ টাহঙশয় ঢদ্ওয়া 
িল। ত্াশত্ ঢলখ্া র্াকল - সাবর্ান”। ভুবনপুর ও ত্ার আশেপাশের গ্রাসগুশলাশত্ও ইশলকহিক আশলা 
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জ্বলল। ঢলাশক বুঝশত্ পারল এটা ঢিযাক, লিন বা ঢকশরাহসশনর কুহপ নয় ঝশি বাত্াশস এর ঢকান 
অসুহবর্া িয় না। 
    আরু্হনক িাট আরু্হনক সানুশর্র দ্রুত্প্রসারেীল রুহি ও হবলাস প্রশয়াযনশবাশর্র ঢসলা, সুনানা হেকাশরর 
সৃগয়া ঢিি। হবজ্ঞাপন আরু্হনক যুগসনস্কত্ার নসল। ভুবনপুশরর িাশটর বযবসায়ীরা হনশযশদ্র হযহনসপি 
গুহলশক ঢসরা প্রসাণ করার যনয প্রিার রাখ্ত্। শ্রীসশন্তর হছল সাছ র্রার সরঞ্জাস; সুশত্া হছল হনশয িাশত্ 
কত্রী আর বেঁিহে হছল ঢগালক কাসাশরর কত্রী। শ্রীসন্ত এই সুশত্া হদ্শয়ই একটা কুসীর হেকার কশরশছ ত্ার 
প্রসাণস্বরূপ িাসিা শুেঁকশনা কুসীরটার ঢভত্শর খ্িপুশর টযারাবযােঁকা কুসীর শ্রীসশন্তর ঘশরর ঢদ্ওয়াশল টাহঙশয় 
রাখ্ত্। শ্রীসন্ত িাশটর ঢদ্াকাশন একটা হবজ্ঞাপন কশরহছল। ওই সুশত্ার গােঁর্া বেঁিহেশত্ ঢঝালাশনা একটা 
আর্সহণ বাটখ্ারা ত্ার সশঙ্গ স্ বি ঢোলার সাছ। সালত্ী যখ্ন খ্াবাশরর ঢদ্াকান খু্শলহছল ত্খ্ন 
ছহবওয়ালার কাছ ঢর্শক কত্গুশলা সুন্দরী ঢসশয়র ছহব হকশন হনশয় ঢদ্াকাশনর ঢদ্ওয়াশল টাহঙশয় ঢরশখ্হছল। 
ত্ারও পরবত্থী সসশয় ঢদ্াকাশন গ্রাশসাশনাশনর সুশরলা গাশন খ্শের আকৃি করশত্ ঢিশয়হছল। ত্াছািা িাশটর 
হদ্ন ভাশলা  াল, ভাশলা িাল, ভাশলা ঢবগুশনর ঢকারাশস সকশলর সার্া ঘুশর উেত্। সসয় পহরবত্থশনর সশঙ্গ 
সশঙ্গ সানুশর্র হবশনাদ্শনর সাসগ্রীও পহরবহত্থত্ িয়। হসশনসার যগত্ও ভুবনপুশরর িাশট ঢপৌঁশছ ঢগশছ। 

বাখ্াহরর সার্ায় ঢিৌশকা ঢবাশ থ রহঙন ঢপািার। একযন ঢিাঙাসুশখ্ ত্ার প্রিার করশছ- “ভুবনপুর টকী-। 
২নতু্ন ছহব। ঢপ্রশসর হপহদ্স।  ঢপ্রশসর হপহদ্স। ঢশ্রিাংশে সুশনিা বরুন”।  
    সসশয়র পহরবত্থশনর সশঙ্গ সশঙ্গ িাশটরও পহরবত্থন িশয়শছ। সালত্ী হত্ন বছর ঢযল ঢখ্শট এশস িাশটর 
ঢয ঢিশিরা ঢদ্শখ্শছ ত্াশত্ ঢস অবাক িশয় ঢগশছ। কাপি বযাবসায়ী র্রণী দ্াস সালত্ীশক বশলশছ- “ঢদ্খ্ছ না 
িাশটর উন্নহত্। এখ্ন হক আর পুরাশনাশত্ িশল? ঢযসন কাল ঢত্সহন িাল। িাট যােঁকাশলা। গুইরা দ্ালান বাহি 
করশল। শ্রীসত্ীর হসহির ঢদ্াকাশনর সাসশন পাকা বারান্দা টানশল। . . . ওই ঢদ্খ্ সরকারশদ্র ঢছশল কাশের 
কারবার করশছ। ঢিয়ার ঢটহবল বানাশে। ওই ঢদ্খ্ পহিস পাশে ইট ঢেশলশছ। এই পাশের ফ্রকওলা পাকা 
করশব িালা – ইশলকহটহর ঢলশব সব”। এই িাশটর টাশনই পহরবারযীবন ও ত্ার হস্থহত্েীলত্া এবং হনহিন্ত 
আশ্রয় িাহরশয় ঢকনাশবিার যীণথ িালায় পহরণত্ িশয়শছ। হনশযর যীবশনর কসথপ্রবািশক স্থায়ী করার উশেশেয 
সালহত্ও ঢদ্াকান পাকা কশরশছ, ইশলকহিক হনশয়শছ, ঢদ্াকাশন গ্রাশসাশনাশনর সুশরলা গান বাহযশয়শছ। 
সসশয়র সশঙ্গ সশঙ্গ সানুর্যন হনশযশদ্রশক পহরবহত্থত্ কশর হনশয়শছ। 
    স্বার্ীনত্া পরবত্থী সসশয় সানুর্ র্ীশর র্ীশর হনশযশদ্র অহর্কার সম্পশকথ ঢযশনশছ। িােঁপা সালত্ীশক 
ঢলখ্াপিা ঢেখ্াশত্ ঢিশয় বশলশছ- “দ্যাে স্বার্ীন িইশছ সাইয়ারা িাকহর করশছ। করশছ না? ওই ঢত্াসাশদ্র 
ঢগরাশসর সন্নকারশদ্র সাইয়াটা হবর্বা িইয়া লযাখ্যাপিা হেখ্হছল বইলা িাকহর করশছ ইসু্কশল”। অহেহিত্ 
প্রায় িােঁপার সুশখ্ এই র্রশণর কর্া গ্রাসযীবশনর পহরবত্থশনরই নল। ঢকউ ছাগল ঘশর ঢবেঁশর্ রাখ্শল 
সালত্ীও সুশখ্ সুশখ্ আইশনর কর্া বলশত্ পাশর- “র্শিছ ঢবে কশরছ হকন্তু ঢখ্ােঁয়াশি দ্াও নাই ঢকন? ঢকান 
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আইশন ঢবেঁশর্ ঢরশখ্ছ? ঢছশি ঢদ্শব ঢত্া দ্াও নইশল বাবাশক বলহছ ঢস র্ানায় যাশব। ঢবেঁশর্ রাখ্ার আইন 
নাই”। সালত্ীর এই আইন ঢিত্নাও পহরবত্থশনরই নল। 
    উপনযাশসর যর্ার্থ নায়ক িাট। এর  যনশরাত্বাহিত্ ঢয দু্ই একহট বযহি অনাহসক যনত্া ঢর্শক 
বযহিস্বাত্শে সু্পষি িশয়শছ ত্াশদ্র কসথশিি এই িাট ও িাট-অহভসুখ্ী যীবনাশবগ। র্সথযীবন িট্টগাসীশদ্র 
উদ্বৃি বদ্ানযত্া ও লুপ্তাবশের্ ভহিবৃহির সুহি হভিায় হকছুটা ঢবেঁশি আশছ। ভুবশনশ্বশরর যয়ধ্বহন িাশটর 
ঢকালািশল  ুশব যায়। িাশটর সশঙ্গ যুি ঢরহযিাহর অহনস, গ্রাস উন্নয়ন অহনস, ভূহসসংস্কার অহনস যুি িশয় 
এবং সানুর্ যন স্বত্ঃসূ্ফত্থ ভাশব অংে গ্রিণ কশর সসায পহরবত্থশনর সসত্াশলই আরু্হনক যুগাদ্শেথর ছশন্দ 
পা হসহলশয়শছ। ত্ারােঙ্কর এই উপনযাশস একহট িাটশক ঢকন্দ্র কশর বৃিৎ সংখ্যক সানুশর্র আরু্হনকসুখ্ী 
িওয়ার ছহবহটশক সুন্দর ভাশব তু্শল র্শরশছন। এখ্াশনই স্বার্ীনত্া পরবত্থী গ্রাস যীবশনর পহরবত্থশনর ছহবহট 
সুন্দর ভাশব নুশট উশেশছ।   
গ্রন্থপহঞ্জ 
১। বশন্দযাপার্যায় ত্ারােঙ্কার, ভুবনপুশরর িাট, ঢদ্ব সাহিত্য কুহটর প্রাইশভট হলহসশট , ১৯৬১, কহলকাত্া।  
২। ভট্টািাযথ প্রদু্যম্ন, ত্ারােঙ্কার বযহিে ও সাহিত্য, সাহিত্য অকাশ হস, ২০০১, কহলকাত্া। 
৩। বশন্দযাপার্যায় শ্রীকুসার, বঙ্গসাহিশত্য উপনযাশসর র্ারা,  ২০০৮-০৯, কলকাত্া। 
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নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়র ঢ াশটাগশে সাসাহযক বাস্তবত্ার ভূহসকা 
ঢলখ্ক পহরহিহত্ 

 

 

 

 

ঢসািা. সিসীন আলী 

গশবর্ক (হপ.এইি.হ ), বাংলা হবভাগ 

হব.আর.এ হবিার হবশ্বহবদ্যালয়, সুযাননারপুর, ভারত্ 

সারসংশেপ 

িহিশের দ্েক বাংলাশদ্ে ও বাঙালী যাহত্র কাশ  কালান্তশরর কাল। অহিরত্ার কালও। স্বাধ্ীনত্া আশদালন, 

হিত্ীয় হবশ্বযুদ্ধ, সন্বন্তর, দ্াগা, ঢদ্েভাগ, উিাস্ত সসসযা ইত্যাহদ্ বশ া সাশপর বযাপারগুশলা আশলাহ ত্ কশরহ ল 

ঢলখ্ক নারায়ণ গশগাপাধ্যায়শক। হত্হন এই যুগ সংকশট দ্াাঁহ শয় ঢদ্শখ্হ শলন বাংলা ঢদ্শে খ্াদ্যসংকট ও 

বস্ত্রসংকট যহনত্ ভয়াবিত্ায় একহদ্শক সসাশযর দ্রহরদ্র ঢেণীর সানুশর্র অসািয় অবিা অনযহদ্শক খ্াদ্য হনশয়, 

বস্ত্র হনশয় এক ঢেণীর সুননাবায, ঢিারাকারবারীশদ্র রসরসা, খ্াশদ্য ঢভযাল ঢসোশনা, এসনহক গ্রাশসর দ্হরদ্র 

অসিায় নারীশক  শল ঢকৌেশল পশণয পহরণত্ করার সত্ দু্ুঃখ্যনক ঘটনা। এককর্ায় এক অসুি সসাযবযবিা 

একযন সশিত্ন ঢলখ্ক হিশসশব ত্াশক হবিহলত্, ভাহবত্ কশরহ ল এবং সশিত্ন, দ্াহয়ত্ববান গেকার রূশপ আপন 

কত্থবয হবর্শয় প্রাহণত্ কশরহ ল। আর এই অসুি সসাযযীবশনর  হব এাঁশকশ ন হত্হন ত্াাঁর হবহভন্ন ঢ াশটাগশে। 

গেগুহল িল – ‘দু্ুঃোসন’, ‘হ স’, ‘পুষ্করা’, ‘ভাঙা িেসা’, ‘বীত্ংস’, ‘কাশলাযল’, ‘উস্তাদ্ ঢসিারা খ্াাঁ’, ‘িা ’, ‘বস্ত্র’, 

‘নীলা’, ‘নক্রিহরত্’, ‘হ নার’, ‘ত্ীর্থযািা’, ‘ঢনত্ার যন্ম’, ‘অহধ্কার’ ইত্যাহদ্। এই গেগুহলর সশধ্য হদ্শয় হত্হন 

ত্ৎকালীন সসাশযর অবেয়, সশবথাপহর সনুর্যশত্বর হবনহিশক পাঠশকর সাসশন প্রকট কশর তু্শল ধ্শরশ ন। আসরা 

নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়র ঢ াটগশে সাসাহযক বাস্তবত্ার ভুহসকা কত্খ্াহন ত্া হনশয় আশলািনায় প্রয়াসী িব। 

সূিক েব্দ 

নারায়ণ গশগাপাধ্যায়, ঢ াটগে, সসায, বাস্তবত্া, সন্বন্তর, দ্াগা, ঢদ্েভাগ, হিত্ীয় হবশ্বযুদ্ধ 
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নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়র ঢ াটগশে সাসাহযক বাস্তবত্ার ভূহসকা 
ঢসািা. সিসীন আলী 

নারায়ণ গশগাপাধ্যায় বাংলা ঢ াটগশের ঢসধ্াবী পুরুর্। হত্হন িহিশের দ্েশকর অনযত্স প্রধ্ান গেকার। 

সন্বন্তর, দ্াগা, যুদ্ধ, গণহবশোভ, রক্তাক্ত খ্হিত্ স্বাধ্ীনত্া, ঢদ্েভাগ, উিাস্তু ঢরাত্-িহিশের হবপযথয়কারী 

এই সব ঘটনা স্বাভাহবক কারশণ প্রাধ্ানয ঢপশয়শ  এই দ্েশকর গেকারশদ্র গশে। ঢসহদ্শনর হবপযথস্ত 

বাঙালী যীবশনর এইসব হনসথস প্রহত্চ্ছহব পাওয়া যায় এই সসশয়র ঢলখ্কশদ্র গশে। বলা যায়, নারায়ণ 

গশগাপাধ্যায়ও ত্ার বযহত্ক্রস ঢত্া ননই, বরং এ সসশয়র হবশের্ কশর হিত্ীয় হবশ্বযুশদ্ধর (১৯৩৯-৪৫) 

সসশয়র এক প্রহত্হনহধ্ িানীয় গেকার হত্হন। 

    ১৯৪১-৪২ এর দ্রুত্ পহরবত্থসান হদ্নগুহলশত্ নারায়ণ গশগাপাধ্যায় খু্ব কাশ  ঢর্শকই ঢদ্শখ্হ শলন 

যুদ্ধ-দ্াগা-সন্বন্তর-ঢদ্েভাশগর হবপযথয়। ঢসহদ্শনর েুধ্াত্থ সানুশর্র আত্থনাদ্ হত্হন স্বকশনথ শুশনশ ন। 

সনুর্যত্বিীনত্ার িরস পােহবক রূপ ঢদ্শখ্শ ন সানুশর্র সশধ্যই। শুশনশ ন আত্থ হিৎকার - ‘নযান দ্াও’। 

ঢদ্শখ্শ ন েিশরর পশর্ সাশর সাশর সৃত্ সানুশর্র পিা গলা ঢদ্ি। ‘হনশযর ঢিাশখ্ না ঢদ্খ্শল যানশত্ও 

পারত্াস না, ঢসানার বাংলার আসল ঢিিারাটা কী?’ এরই সাশে সানুশর্র কশে সংগ্রাস-েপর্-বাণীও 

শুশনশ ন নারায়ণ গশগাপাধ্যায়। িহিশের এই হবেুদ্ধ সসয় নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়র হেেী সনশক না া 

হদ্শয়হ ল। একযন সসায সশিত্ন ঢলখ্ক হিশসশব সসকাশলর এইসব ঘটনায় স্বভাবত্ই হত্হন হবিহলত্ 

িশয়শ ন, কি ঢপশয়শ ন। ঘৃণায়, ঢোশভ, ঢক্রাশধ্, প্রহত্বাশদ্ ঢনশট পশ শ ন হত্হন। 

    ত্াাঁর অহধ্কাংে গেই সসায ঢিত্নাসূলক, যা ত্াাঁর দ্ায়বদ্ধ ঢিত্নারই পহরিায়ক। যুশগর িাওয়ার 

সশগ সসত্াল রো কশরই হত্হন সাহিত্য রিনা কশরশ ন। ঢসযনয ত্াাঁর যীহবত্কাশল সংঘহটত্ নানা 

আশলা শনর হনদ্েথন আশ  ত্াাঁর নানা গশের হবর্য়বস্তু ও আহগক হনবথািশন। িহিশের দ্েশকর সবথাশপো 

ঢয ঘটনা বাঙাহল যীবন ও যীবনশবাধ্শক পযুথদ্স্ত কশর হদ্শয়হ ল ত্া িল দু্হভথে। এই দু্হভথশের 

ভয়াবিত্া এবং সৃতু্যর সংখ্যা হ য়াত্তশরর সন্বন্তরশকও  াহ শয় হগশয়হ ল। গ্রাশসর পর গ্রাস যনেূণয 

শ্মোনভূহসশত্ পহরণত্ িশয়হ ল। দু্হভথশের ভয়াবিত্ার বুহদ্ধগ্রািয পহরিয় আশ  ত্াাঁর- ‘িা ’, ‘দু্ুঃোসন’, 

‘পুষ্করা’, ‘হ স’, ‘নক্রিহরত্’, ‘ভাঙা িেসা’, ‘ত্ীর্থযািা’, ‘কাশলাযল’ প্রভৃহত্ গশে। এভাশবই সসাযবাস্তবত্া 

বা কালশিত্না নানাভশব ত্াাঁর গেগুহলশত্ হক্রয়ােীল িশয়শ । ত্াাঁর ঢ াটগশের সসাযশিত্না হনশয়ই 

আশলািনায় অগ্রসর িব। 
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    নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়র ‘দু্ুঃোসন’ গশে প্রকট িশয় উশঠশ  সন্বন্তরকালীন বস্ত্রসংকশটর ত্ীব্রত্াটুকু। 

এ গশে ঢদ্খ্া যায় একশেণীর অসাধু্ বস্ত্র বযবসায়ীর গুদ্াশস যসা র্াশক কাপশ র পািা , হকন্তু আশরক 

ঢেণী গ্রাশসর দ্হরদ্র সানুর্ লজ্জা হনবারশনর বস্ত্র পায় না। গশের শুরুশত্ই ঢদ্হখ্ বস্ত্র বযবসায়ী ঢদ্বীদ্াশসর 

কাশ  ‘ত্ীশর্থর কাশকর সত্’ বশস একহট ঢলাক । িাহিদ্া সাসানযই – এক ঢযা া কাপ । হবরহক্তশত্ 

হেরহের কশর উঠল কাপশ র সাহলক ঢদ্বীদ্াশসর েরীর। হকন্তু িতু্র বযবসায়ী সুশখ্র ভার্ায় ঢসই 

হবরহক্তশক একটুও প্রহত্নহলত্ িশত্ হদ্ল না। সিানুভুহত্ েশ  প া স্বশর যানাল – ‘সবই ভগবাশনর সার। 

ঢকন ঢয এই যুদ্ধ বাধ্ল আর আকাল ঢদ্খ্া হদ্ল এক ভগবানই বলশত্ পাশরন ঢস কর্া।’(১) এরপরই 

আশস র্ানার এল.হস. কানাই ঢদ্। পঞ্চাে টাকা িাাঁদ্া হনশত্ এশসশ  ঢস দ্াশরাগা েিীকাশন্তর পে ঢর্শক। 

পঞ্চাে টাকা ঢদ্বীদ্াস িসশক উঠশলও হনহবথকার কানাই। দ্াশরাগাবাবু েিীকান্ত বশল হদ্শয়শ ন সারারাহি 

বযাপী যািাপালার যনয পঞ্চাে টাকা িাাঁদ্া হদ্শত্ই িশব ঢদ্বীদ্াসশক। নশল অহনচ্ছাসশত্বও ঢসই টাকা 

হদ্শত্ বাধ্য িয় ঢস। 

    সন্ধ্যাশবলা ভাইশপা ঢগৌরদ্াসশক হনশয় যািার আসশর যায় ঢদ্বীদ্াস। ‘দু্ুঃোসশনর রক্তপান’ পালার 

অহভনয় উপশভাগ কশর। সকালশবলা যািা ঢের্ িওয়ার পর বাহ  হনরহ ল ঢদ্বীদ্াস। ভাইশপা 

ঢগৌরদ্াসশক সশগ হনশয় ঢনরবার পশর্ লক্ষ্মণ সুহির বাহ র হদ্শক পা বা াশলা ঢস। হকন্তু লক্ষ্মশণর বাহ শত্ 

হগশয় ঢয দৃ্েয প্রত্যে করল ত্ারা, ত্াশত্ ঢদ্বীদ্াশসর সসস্ত ঢিত্না ঢযন প্রিি হবষ্মশয় না া ঢখ্শয় ঢযশগ 

উঠল। ঘাশটর পশর্ এক সুহুশত্থর যনয ঢদ্বীদ্াশসর ঢিাশখ্ প ল একহট সমূ্পণথ নগ্ন ঢর্া েী ঢসশয় - 

ঢকানখ্াশন এক নাহল কাপ  ঢনই- কাপ  পাবার উপায়ও ঢনই। যুশগর  দু্ুঃোসন হনলথজ্জ পােব িাশত্ 

বস্ত্রিরন কশরশ  ত্ার।
(২) 

    আশলািয গশের ঢলখ্ক ইহগশত্ যাহনশয়শ ন, ঢদ্বীদ্াশসর সশত্া দু্ুঃোসশনরাই এযশনয দ্ায়ী। 

যািাপালার দু্ুঃোসন ঢদ্রৌপদ্ীর বস্ত্রিরশণর যনয োহস্ত পায়। ত্ার বুশক ঢবাঁশধ্ ভীশসর খ্র-নখ্র। হকন্তু এ 

যুশগর দু্ুঃোসনরূপী ঢদ্বীদ্াশসরা ঢকাশনা োহস্ত পায় না। ঢলখ্ক এই সসায অপরাধ্ীশদ্র হনভুথলভাশব 

েনাক্ত কশরন। এশদ্র হবরুশদ্ধ ত্াাঁর ঢোভ ও বযগটুকু প্রবলভাশব প্রকাে পায়।  

    আশলািয গশের সসাহি িসকপ্রদ্। ‘দু্ুঃোসশনর রক্তপান’ সহত্যই ঢের্ পযথন্ত ত্ার সানহসকত্ার 

পহরবত্থন  ঘহটশয়শ ন হকনা, ত্া গশে অনুশিহখ্ত্, ত্শব েহণশকর যনয িশলও আত্মগ্লাহনযহনত্ এক 

অদু্ভত্ ভয় ত্াশক গ্রাস কশরহ ল, ত্া সুস্পি। হনপুণ সনস্তাহত্বশকর সশত্াই ঢদ্বীদ্াশসর সশনর অবিা হিিণ 

কশরশ ন ঢলখ্ক -  ‘রাহি যাগরশণ ঢদ্বীদ্াশসর সুখ্টা অদু্ভত্ হবর্ন্ন আর পািুর। ওহদ্শক নসলিীন হরক্ত 

সাঠ। ত্ারই ভাঙা আশলার ওপর হদ্শয় একদ্ল কায করশত্ িশলশ । ত্াশদ্র ধ্ারাশলা ঢিাঁশসাগুলাশত্ 
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সূশযথর আশলা হেহকশয় উশঠশ । অকারশণ অত্যন্ত অকারশণ বশ া ঢবহে ভয় করশত্ লাগল ঢদ্বীদ্াশসর। 

অসন েকেশক কশর ঢকন ঢিাঁশসাশত্ োন ঢদ্য় ওরা?’(৩) দু্হভথশের প্রভাশব হনদ্ারুণ খ্াদ্যাভাশবর সাশর্ 

ভয়াবি বস্ত্র সংকট হসহলত্ িশয় বাংলাশদ্শের সানুর্শদ্র ঢয ব ই অসিায় অবিার সৃহি িশয়হ ল ত্ারই 

বাস্তব যীবন্ত কাহিহন হববৃত্ কশরশ ন গেকার আশলািয গশে। 

    নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়র ‘ইজ্জৎ’ গশে সাসাহযক সসসযা হিশসশব এশসশ  হিদু-সুসলসান সাম্প্রদ্াহয়ক 

সংঘশর্থর পহরশবে। হকন্তু গশের প্রকৃত্ সসসযা দ্াগা নয়, দু্হভথশের হদ্শন বস্ত্র সংকশটর ভয়াবিত্াই এই 

গশের সূল উপযীবয হবর্য় িশয় উশঠশ । নহকশরর সসাহধ্ আর  াকাশত্ কালীর র্াশনর সিাবিাশন গ্রাশস 

বহুকাল ঢর্শকই হিদু-সুসলসাশন সাম্প্রদ্াহয়ক সম্প্রীহত্ হ ল। হকন্তু ঢসৌলহবসাশিব ঢযহদ্ন গ্রাশসর সাদ্রাসায় 

এশস ‘ওয়ায’ করশলন, ঢসহদ্ন ঢর্শকই সুসলসান পা ার ধু্লা সন্তাই আর নসুঃশুদ্র পা ার যগন্নার্ ঠাকুর 

দু্যশনর ঢনতৃ্শত্ব হিদু-সুসলসাশনর হবশরাধ্ িরশস ওশঠ এবং সংঘশর্থর সুশখ্াসুহখ্ িয় - ‘আসন্ন েশ র 

সংশকশত্ আকাে র্সর্স করশত্ লাগল।’(৪)  হকন্তু দু্ই ঢনত্াই কাপশ র অভাশব বাহ শত্ বশ াই অসিায়। 

ধ্লাসত্াই ঘশরর যরু হবহটর ইজ্জৎ রো করশত্ পাশর না, যগন্নার্ ঠাকুশরর বউও কাপশ র অভাশব 

গলায় দ্হ  হদ্শয় সরশত্ ঢিশয়শ । গ্রাশসর ব শলাক, ইউহনয়নশবথাশ র ঢসম্বার ও নু কহসহটর সভাপহত্ 

িাহবব হসঞার গুদ্াশস কাপ  সযুত্ র্াকশলও ঢস কাপ  ধ্লা সন্তাই এবং যগন্নার্ ঢকউই ঢপশত্ পাশর 

না। অর্ি িাহবব হসঞার লাল হবহবর সৃতু্যর পর িসৎকার রহঙন োহ  আর ধ্বধ্শব কাপশ  কানন করা 

িয়। ধ্লা সন্তাই ও যগন্নার্ ঠাকুর দু্যশন রাশত্র অন্ধ্কাশর কবর খু্াঁশ  ঢসই কাপ  সংগ্রি করশত্ 

র্াশক। বস্ত্র সংকশটর এই িরস হদ্শন নহকশরর সসাহধ্ আর  াকাশত্ কালীর র্ান হনশয় দু্ই সম্প্রদ্াশয়র 

সশধ্য ঢয হবশরাধ্ ত্ীব্র িশয় ওশঠ ত্া এই ভাশব হসশট যায়। আশলািয গশে ধ্সথ হনশয় দু্ই সম্প্রদ্াশয়র 

ঢরর্াশরহর্, অনযহদ্শক বস্ত্রসংকশটর ত্ীব্রত্াশক ঢদ্খ্াশনা িশয়শ । 

    ত্াাঁর ‘ত্ীর্থযািা’ গশেও আশ  দু্হভথে পীহ ত্ বাংলার বীভৎস রূপ। িিীসিশপ পুশযা হ ল না, সাপ 

আর ঢেয়াল এশস বাসা ঢবাঁশধ্হ ল, ঢবাধ্নত্লায়   হ শয়হ ল নরসুি। ‘বাংলার ঘশর ঘশর সগল প্রদ্ীশপর 

হেখ্া হনশব ঢগশ ,  ায়াকুঞ্জর হনশি ঢসানার পিীশত্ কলযানী গৃিবধু্র কাাঁকন আয আর  লভশর ঢবশয 

উঠশ  না। ব্ল্যাক আউশটর হদ্শনও হনশব যাওয়া তু্লসীত্লায় প্রদ্ীপ সির  টায় হবচু্ছহরত্ িশচ্ছ 

সিানগরীর গহনকা পিীশত্।’(৫) এসন পহরহিহত্শত্ গ্রাশসর ঢত্শরা ঢর্শক হিে ব র বয়শসর ঢসশয়শদ্র 

কালীঘাশটর সহদর দ্েথশনর অযুিাশত্ অর্থ হপোি নশরাত্তস ঠাকুর পাাঁঠাবািী ঢনৌকায় কশর হবক্রশয়র যনয 

হনশয় যাহচ্ছল। যহদ্ও ঢের্ পযথন্ত সনল িয়হন ত্ার িাতু্হর। িয়শত্া বা গেকাশরর িাওয়াশত্ই সাহে 

নহরশদ্র শুভশবাশধ্র উশন্মশর্ বযর্থ িশয় ঢগশ  ত্ার কপোহিকত্া এবং ঢযাগয োহস্তও ঢপশয়শ । অর্থহপোি 
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নশরাত্তস যখ্ন ঢনৌশকা ঢর্শক ঢনশস সুখ্ীশক ঢ শ  ঢদ্বার নাস কশর ঢগালাস সিম্মশদ্র কা  ঢর্শক টাকা 

হনশয় হবহক্র কশর হনশর আশস ত্খ্ন এই ঘটনায় ঢনৌশকার কধ্যথিারা সাহের (নহরশদ্র) লাহঠর ঘাশয় 

নশরাত্তস বাহল আর কাদ্ায় সুখ্ রু্বশ  পশ  র্াশক। নহরশদ্র এই প্রহত্বাদ্ আসশল নশরাত্তশসর উশেশেয 

নয়। ঢসই সসস্ত সানুশর্র উশেশেয যারা নশরাত্তশসর সত্  দ্মশবশে ঘুশর ঢব ায়, ভিাহসর সুশখ্াে পশ  

অসািয় দ্হরদ্র সানুর্যনশদ্র ওপর অত্যািার কশর। আসশল োসক েহক্তশক প্রহত্িত্ করার হবপ্লবটাই 

ঢত্া করশত্ ঢিশয়শ ন নারায়ণ গশগাপাধ্যায় গেহটর সাধ্যশস। 

    ১৩৫০-এর ভয়াবগ দু্হভথশে একহদ্শক হনরন্ন, বুভুেু সানুর্শদ্র েিরসুখ্ীনত্া, অনযহদ্শক ধ্নীশদ্র 

প্রীহত্সুখ্কর যীবনযাপন িসৎকারভাশব হিহিত্ িশয়শ  ত্াাঁর ‘িা ’ গশে। আশলািয গেহট কলকাত্া 

েিশরর পটভূহসকায় রহিত্। এই গশে সসাশযর দু্ই হবপরীত্ধ্সথী সসাশযর হিি তু্শল ধ্শরশ ন ঢলখ্ক। 

একহদ্শক ধ্নী রায় বািাদু্র এইি.এল. িযাটাহযথর আবাসিল। বাগান, সাহল, হবশদ্েী গ্রযাহিশলারার বািারী 

িসশক সুশোহভত্ প্রাগন। অনযহদ্শক সন্বন্তর পীহ ত্ সানুশর্র  হব, বীভৎস আত্থনাদ্ - ‘একটু দূ্শর 

সশনাির পুকুর পাকথ। আপাত্ত্ সশনাির নয় – কশলানী বশসশ  ঢসখ্াশন। নগরীর হনসথল স্ফহটক যশল 

ঢযায়াশরর টাশন ঢভশস আসা একরাে দু্গথন্ধ্ আবযনথা। হিৎকার করশ , কলি করশ , পরস্পশরর সার্া 

ঢর্শক উকুন বা শ , যাশনায়াশরর সশত্া েুাঁশক পশ  কাশলা হযভ হদ্শয় খ্াশচ্ছ িাইশেশনর সয়লা যল।
(৬) 

    আশলািয গশের সাসাহযক হিি ব ই হনসসথ, করুণ। রায় বািাদু্র এইি.এল. িযাটাহযথর প্রাসাদ্, 

ঢগশটর কলার দ্েথন কুকুর, বাগাশন গ্রযাহিশলারার উগ্রসধু্র সুরহভ, অযাসনশের প্রেস্ত রাস্তা, সাশবথল 

পার্শর বাাঁধ্াশনা হসাঁহ , রহঙন কাশির যানালায় হসশের পদ্থা, িীশন সাহটর টশব কম্পসান অহকথ  

আহভযাত্যগহবথত্ সসায যীবশনর প্রত্ীক। অনযহদ্শক  াস্টহবশন কুকুশর সানুশর্ খ্াদ্যসংগ্রশির প্রহত্শযাহগত্া 

ও কাশঠর সশত্া িাত্-পা-ওয়ালা হেশুর িা  িুশর্ খ্াওয়ার দৃ্েয ব ই করুণ। অর্ি আহভযাত্য-গহবথত্ 

সসাশযর প্রহত্হনহধ্স্বরূপ রায় বািাদু্শরর সশত্া সানুশর্র কাশ  দু্হভথেপীহ ত্ সানুশর্র এই দু্দ্থোগ্রি 

যীবন ঘৃণয। ত্াই িাওয়াইশয়র হুলাহুশলা  যান্স, হস্টশভনেন বযাশলন্টাইশনর প্রবাল িীশপর ঢদ্ে, 

হনহলপাইশনর যাদু্হবদ্যা আর প্রোন্ত সিাসাগর ঢর্শক সংগ্রি কশর আনা ঢরাশ হেয়াশনর স্বযাত্ীয় অশধ্থক 

সানুর্ ও অশধ্থক গহ লার িা  ও ত্াহিহত্র িীশপ বহল ঢদ্ওয়া কুসারী ঢসশয়শর িাশ র গে ত্াাঁর সুখ্ 

ঢর্শক ঢোনা ঢগশলও দু্হভথশের হদ্শন ত্া ব ই ঢবসানান। 

    নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়র ‘পুষ্করা’ গেহট একহট উশিখ্শযাগয গে। সন্বন্তশরর ঢপ্রহেশত্ ঢয সিাসারী 

একসসয় গ্রাস বাংলায় ঢিশপ বশস ত্ারই এক বীভৎস রূপ এ গশে ধ্রা পশ ।  . হবনত্া রায় ঢিৌধু্রীর 

কর্ায় বলা যায় - ‘পঞ্চাশের সন্বন্তর অহনবাযথ ভাশব হনশয় আশস সিাসারী।’(৭) সাি ক’হট কর্াশত্ই 
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সিাসারীর বীভৎস সূহত্থহট গশের শুরুর হদ্শক ঢলখ্ক তু্শল ধ্শরশ ন দ্ে হিিকশরর সত্ন - ‘আাশেপাশে 

দ্েখ্ানা গ্রাস যুশ  স ক ঢদ্খ্া হদ্শয়শ , কশলরার স ক। আর ঢস হক সৃতু্য।’(৮) সিাসারীর ঢরার্ ঢর্শক 

সুহক্ত পাবার যনয অর্থাৎ কুহপত্াশদ্বীশক োন্ত করার যনয ত্াই হত্নশো টাকা কনট্রাশে ত্কথরত্নশক হদ্শয় 

সিাযন বলাই ঢঘার্ শুক্লা িতু্দ্থেীর রাশত্ শ্মাোন কালীর পুযার আশয়াযন কশর হেবা ঢভাগ হদ্শয়শ ন। 

হকন্তু  শ্মাোন কালী নয়, ঢ াস পা ার বুবুে পাগলীটা ঢসই ঢভাগ এশস ঢখ্শয় যায়। ত্ালুকদ্ার সিাযশনর 

ঢোর্শন পীহ ত্ বাংলার স ক আর সন্বন্তর সংস্কারাবদ্ধ দু্বথল সানুর্শক এইভাশব সন্তুি ঢরশখ্ এই ঢেণীর 

সানুর্গুহল ঢসহদ্শনর সানবত্ার িরস অপসান কশরশ । সসায সশিত্ন নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়র ‘পুষ্করা’ 

গশে সংস্কারাবদ্ধ সৃতু্যসুখ্ী সানুশর্র অসািয়ত্ার সুশযাগ হনশয় ত্কথরশত্নর এই সাযাশনা হেবাশভাশগর 

আশয়াযন ত্াই সমূ্পণথই িাসযকর। আশলািয গশে একহদ্শক সানুশর্র অন্ধ্ সংষ্কাশরর রূপ ঢযসন 

উপিাহপত্ িশয়শ  অনযহদ্শক ঢত্সহন যুশদ্ধর সসশয় সানুশর্র খ্াদ্যিীনত্ার িরস রূপ ধ্রা পশ শ । 

    ত্াাঁর ‘আবাদ্’ গেহটশত্ ঢদ্েহবভাগ, উিাস্তু সসসযা, হিদু-সুসলসাা্শনর সাম্প্রদ্াহয়ক দ্াগার পহরিয় স্পি  

িশয়শ । বহরোল ঢযলার পটুয়াখ্াহল সিকুসার িাহর্ পরাণ সিশলর ঘটনাবহুল যীবশনর সধ্য হদ্শয় এ 

গশের সাসাহযক পহরশবেহট সুদরত্ার প্রকাে ঢপশয়শ । আশলািয গশে ঢলখ্ক ঢদ্হখ্শয়শ ন, হিদু-

সুসলসান যারা এত্হদ্ন পাোপহে ভাই িশয় বসবাস করত্, ত্ারাই দ্াগার সসশয় িশয় উঠল পরস্পশরর 

েত্রু । সুখু্শজ্জ বা ীর ঢসযকত্থা হযহন পরান সিশরর আেয়দ্াত্া, হত্হন ঢদ্ে  া শলন, হকন্তু নারান সিল 

ঢদ্ে  া ল না। ঢস হবশ্বাস করশত্া হিদুিান ঢিাক আর পাহকিান ঢিাক ঢয বন ঢকশট ত্ারা বসত্ 

কশরশ , ঢস যহস ত্াশদ্র। হটশক হ ল পরান সিলরা, কারণ ঢদ্ে হিদুর ঢিাক আর সুসলসাশনর ঢিাক, 

ত্াশদ্র ঢকান অসুহবশধ্ িয় হন। কারণ দ্াগা হিদু অর্বা সুসলসান লাগাই হন । দ্াগার ঢপ শন ঢয 

সাম্রাযযবাদ্ী িক্রান্ত কায কশরহ ল ঢলখ্ক ত্াশদ্র ভূত্ ও হযন হিশসশব হিহিত্ কশরশ ন। এই ভূত্ আর 

হযশনরা হসশল ঘা  সটকাশত্ লাগল সানুশর্র। ঢলখ্শকর সশত্ ত্ারা হিদুও না, সুসলসানও না। 

    ঢত্ভাগা আশদালশনর ঢপ্রোপশট ঢলখ্া ত্াাঁর উশিখ্শযাগয গে িল ‘বদুক’। ঢযাত্দ্ার, সিাযন 

সম্প্রদ্াশয়র ঢোর্ণ ঢর্শক সুহক্তর যনয িাহর্শদ্র ভাগিার্ আশদালন ও ঢযাত্দ্ার সিাযশনর হৃদ্য়িীনত্ার 

স্বরূপ প্রকাহেত্ িশয়শ  আশলািয গশে। যুগ পাশে যাশচ্ছ, ঢদ্শে স্বাধ্ীনত্া আসশ । ত্াই গরীব িাহর্রা 

ত্াশদ্র দু্ুঃখ্ দূ্র কশর অশন্নর সংিাশনর যশনয ঢযাত্দ্ারশদ্র হবরুশদ্ধ আশদালশন ঢনশসশ । ঢরাশদ্ পুশ , 

যশল হভশয ঢয নসল ত্ারা নলায় ঢস নসল কাটার অহধ্কার ত্াশদ্রই। এই সিয সত্যহট ত্ারা 

ঢযাত্দ্ারশদ্র বুহেশয় হদ্শত্ িায়। ঢযাত্দ্ারশক ত্ারা নসশলর এক ভাগ হদ্শত্ রাহয। ঢযাত্দ্ার ঢলাকনার্ 

সািা, নযল আহল, নুর সাসুদ্ ও বৃদাবন পাল ত্াশদ্র বুহেশয়ও হনরস্ত করশত্ পাশরহন। ত্াই িার্ীশদ্র 
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ঢনত্া রিসানশক রঘুরাস ত্াহ ওয়ালাশক হদ্শয় িত্যার র্ যন্ত্র কশর। হকন্তু ঢের্ পযথন্ত রঘুরাস ঢকৌেশল 

ত্াশদ্র িারযশনর কা  ঢর্শক বদুক হনশয় এশস তু্শল হদ্শয়শ  রিসাশনরই িাশত্। 

    নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়র ‘হ স’ গেহট প্রকৃত্ অশর্থই যুদ্ধ সংক্রান্ত গে । সাহনশকর ‘পযাহনক’ গশের 

সশত্া এই গশে যুশদ্ধর প্রত্যে  াপ আশ । গ্রাশস নদ্ীর উপশর হসহলটারী কযাম্প। হসহলটারী সাশিবশদ্র 

হ স ঢযাগান ঢদ্বার কন্ট্র্যাকটর পযারীলাল হকভাশব িত্দ্হরদ্র গ্রাসবাসীশদ্র পী ন কশর কসহনকশদ্র যনয 

েশয় েশয় হ স আদ্ায় কশর ত্ারই গে। প্রিি খ্াদ্যাভাশব, অপুহিশত্, সযাহলহরয়ায় ভুশগ ভুশগ িত্দ্হরদ্র 

সানুর্গুশলা সৃতু্যর ঢকাশল েশল প শলও ত্াশদ্র হুকুস ঢনই একটা হ স খ্াবার। একটা হ স ঢখ্শত্ িায় 

রযনী নাশস এক বৃশদ্ধর নাহত্। ঢস রুগ্ন হেশু হকন্তু রযনী দ্েআনা পয়সা কহসেন পাশব বশল ঢসই হ স 

ঢখ্শত্ হদ্শত্ িায় না। দ্েআনা পয়সার হবহনসশয় ত্াশদ্র পহরবাশরর একশবলা খ্াবার যুটশব। রুগ্ন হেশুহট 

ত্বু ঢযদ্ ধ্রায় রযনী ত্াশক গলা হটশপ সারশত্ যায়, রাশগর ঢিাশট ঢ শলহটর গলা ঢিশপ ধ্রায় ত্ার ঢিাখ্ 

হঠকশর ঢবহরশয় আশস। পুিবধূ্ ঢিিা কশরও  া াশত্ না ঢপশর োবল তু্শল শ্বশুশরর সার্ায় আঘাত্ করশল 

রযনী ত্ৎেণাৎ সারা যায়। সাসানয একটা হ শসর যনয প্রাণ হদ্শত্ িয় এই যীনথ েীণথ বৃদ্ধশক। যুদ্ধ 

হকভাশব এই িত্দ্হরদ্র সানুর্গুশলার যীবন হনশয় হ হনহসহন ঢখ্শলহ ল ত্ার হনখু্াঁত্ হিি এই ‘হ স’ গেহট। 

    নারায়ণ গশগাপাধ্যায় ত্ার ‘উস্তাদ্ ঢসশির খ্াাঁ’ গশে সাম্প্রদ্াহয়ক দ্াগার বীভৎস রূপহট পাঠশকর 

সাসশন তু্শল ধ্শরশ ন। দ্াগার পটভুহস ঢকালকাত্া েির। ‘ঢোশ া ঢসশঘর কাশলা রং ধ্শরশ  ঢদ্শের 

আকাশে। ঢকালকাত্ায় হক ু হদ্ন ধ্শরই সবথনাো দ্াগা শুরু িশয়শ  হিদু সুসলসাশনর। প্রসাদ্পুরী 

ঢকালকাত্া, আধু্হনক ঢকালকাত্া রূপান্তহরত্ িশয়শ  সুদর বশন। ত্ার পশর্ পশর্ এখ্ন হিংর যানুয়াশরর 

খু্হদ্ত্ পদ্ সঞ্চার।’(৯) দ্াগাকারীশদ্র প্রশরািনা হকভাশব সানুশর্র সূক্ষ্ম ঢবাধ্-বুহদ্ধশক হবনি কশর ত্ারই 

একটা প্রকৃি উদ্ািরণ দ্ীঘথ পশনশরা ব শররও ঢবহে সসয় ধ্শর আহেত্, বাবার আসশলর বৃদ্ধ উস্তাদ্যী 

সম্বশন্ধ্ও ঢ শল েঙ্করশরর ঘৃণয সহন্ধ্গ্ধ সশনাভাব। হত্হন উস্তাদ্যীশক গুনী নন, একযন হনহদ্থি যাত্ধ্শসথর 

সানুর্ হিশসশব ঢদ্খ্শলন - ‘উস্তাদ্যী গুনী নন, উস্তাদ্যী আর হক ু নন হত্হন সুসলসান এবং নশল ত্াাঁশক 

হবশ্বাস করা  িশল না।’(১০) দ্াগার ঢলহলিান হেখ্া শুধু্ সানুর্ িত্যা কশরই োন্ত র্াশক হন, িত্যা কশরশ  

সানুশর্র ঢকাসল সুদর সূক্ষ্ম অনুভূহত্ ও সানহবকত্াশক। ঢযখ্াশন সংগীত্হেেী বৃদ্ধ উস্তাদ্ ঢসশিরা খ্াাঁও 

ঢরিাই পায়হন ঢসই কুহটল কপোহিক ঢরার্বহি ঢর্শক। আেয়দ্াত্া েঙ্কর ঢিৌধু্রী পযথন্ত অনযায়ভাশব 

সশদি কশরশ  এবং ঘর ঢর্শক ঢবর কশর হদ্শয়শ । েঙ্কর ঢিৌধু্রী বশল - ‘দু্ধ্ হদ্শয় বাবা কালসাপ 

পুশর্হ শলন। আসার ঘশর বশস আপহন আসারই সবথনাে করশত্ িাইশ ন।............... আসার বাহ শত্ 

ঢবইসাশনর যায়গা ঢনই।’(১১) েঙ্কর উস্তাদ্যীশক বাহ  ঢ শ  ঢযশত্ বশল। েঙ্কর ঢিৌধু্রীশদ্র সশত্া একসাি 
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পহরহিত্ বযহক্তর কা  ঢর্শক বাহ   া ার হনশদ্থে ঢোনার পর ‘ঢক্রাশধ্ অপসাশন  উস্তাদ্যী র্র র্র কশর 

কাপশত্ লাগশলনুঃ তু্হস - তু্হস আসাশক এসন কর্া বলশল। েঙ্কর বলশল, বললাস আপহন হবশ্বাসঘাত্ক 

আপহন ঢবইসান ! উস্তাদ্যী বশস প শলন। একটা কর্া বলশলন না, িাইশলন না একটা ককহনয়ৎ।’ (১২) 

সানুশর্র সানবত্া, হবধ্বংসী সাম্প্রদ্াহয়ক পশুত্ব ঢয কত্টা ভয়ংকর িশত্ পাশর, সসস্ত সূক্ষ্ম অনুভুহত্র 

পহরপন্থী িশত্ পাশর ত্ার প্রসাণ ঢসশল গশের ঢেশর্। আশলািয গশে হিংর সাম্প্রদ্াহয়ক দ্াগা-কবহলত্ 

ঢকালকাত্ার অন্ধ্ গহলর সশধ্য হিংর যন্তুসস গুিাশদ্র িাশত্ সানবশপ্রসী, আযীবন সুরসাধ্ক উস্তাদ্যীর 

সৃতু্যর হবর্াদ্ রাহগনীই সুখ্য িশয় উশঠশ । ঢলখ্ক োবশণর যলধ্ারার বর্থণসুখ্র যলশরাশত্র সশধ্য হদ্শয় 

উস্তাদ্যীর হনসথল পহবি যীবনশরাশত্র রুহধ্রশরাশত্র হিিহট খু্ব সুদরভাশব এাঁশকশ ন - ‘বৃহি প শ  

দ্াগা কলহঙ্কত্ ঢকালকাত্ায় - ঢনশসশ  ঢোশকর সশত্া োবশনর রাহি। ত্ানপুরা কাাঁশধ্ পশর্ পশর্ ঘুরশ ন 

উস্তাদ্যী। পা টলশ , ঢিাশখ্র দৃ্হি আচ্ছন্ন। হত্নহদ্ন খ্াওয়া িয়হন। সবথাগ হভশয ঢগশ , ক্লাহন্তশত্ েরীর 

ঢযন লুহটশয় প শ  ত্ার। এ নশরাত্তসপুর নয়, নবাহব আসশলর বাগ-বাহগিা আসদ্রবাশদ্র েির হদ্িী 

নয়। এ ঢকালকাত্া - আধু্হনক উদ্ধত্। এখ্াশন উস্তাদ্যী ঢকার্ায় খু্াঁশয পাশবন ত্াাঁর আহেক বাঈশক - 

ঢকসন কশর ত্ার িাশত্ তু্শল ঢদ্শবন ত্াাঁর ঢের্ অঘথয ?’(১৩) ঢের্ পযথন্ত ত্াাঁর নবত্স হের্যার িাশত্ হত্হন 

ত্ার ঢের্ অঘথয তু্শল হদ্শত্ পারশলন না। ত্ার আশগ সাম্প্রদ্াহয়ক দ্াগার ঢলহলিান হেখ্া ত্াাঁশক গ্রাস 

করল। হনযথন পশর্ োবশণর অোন্ত বৃহি বৃদ্ধ উস্তাদ্যীর অশ্রুধ্ারার সশত্া েশ  প শত্ লাগল। 

    ত্াাঁর ‘ভাঙা িেসা’ গশের ঢকন্দ্রীয় ভাবসত্য সসায যীবনশকহন্দ্রকত্া, সন্বন্তশরর রহক্তস ঢপ্রোপশট 

বশস সু্কশলর সািারসোই হনশযর কর্াই বযক্ত কশরশ ন উত্তস পুরুশর্র বািহনক ভহগশত্। গশের শুরুশত্ই 

কর্শকর ভাশর্যর সাধ্যশস আসরা হিত্ীয় হবশ্বযুদ্ধকালীন কশন্ট্র্াল আর কাশলাবাযাশরর প্রসগ যানশত্ পাহর। 

এই পহরহিহত্শত্ যুশদ্ধর  াসাশ াশল সনুঃস্বল েিশরর র্াট টাকা সাইশনর সু্কল সাস্টাহর ঢ শ  গশের বক্তা 

িশলন সাব-ঢ পুহট ঢগ্রশ র িাহকস। গ্রাশস গ্রাশস দু্গথত্শদ্র সশধ্য সরকাহর দ্াহেণয হবত্রণই ত্াাঁর কসথ। 

কর্শকর সাশর্ একহদ্ন যনিীন পহির যীনথগৃশি ঢদ্খ্া িয় দ্ীন দু্গথত্ এক ঢি সাস্টাশরর । বাহিযক 

ঢিিারায় ঢযন সৃত্ বাংলার ঢপ্রত্সূহত্থর সশত্াই। সারাযীবন হত্ল হত্ল কশর গাশয়র রশক্ত গশ  ঢত্ালা ত্াাঁর 

সু্কল, ত্াাঁর যীবশনর একসাি আো যা দু্হভথশের অহভঘাশত্ হবধ্বস্ত। ত্াাঁর সু্কশল  াি ঢনই,  ািরা সবাই 

সন্বন্তর কবহলত্। ত্বু পরস হনষ্ঠায় আাঁকশ  আশ ন হবদ্যালয়শক। সরস্বত্ীর এই বরপুি ত্াই েূনয 

ঢেহণকশেই ত্াাঁর কহেত্  ািশদ্র হপ্রশপাহযশেন প াশত্ র্াশকন। হকন্তু ত্ারই সশধ্য হত্হন আঙুল ঢত্াশলন 

এই সন্বন্তর সৃহিকত্থাশদ্র হদ্শক - ‘আসার সারাযীবশনর সব হক ু স্বপ্ন এসন কশর ঢক ঢের্ কশর হদ্ল 

বলশত্ পাশরন ?’(১৪) িাহকস ত্াই ঢিাশরর সত্  ািেূণয ভগুর সু্কল ঢর্শক পাহলশয় আশসন ‘সশন িল 
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হবদ্যার এই ত্ীশর্থ আসার র্াকবার অহধ্কার ঢনই - আসার ঢ াাঁয়াশত্ও এখ্ানকার সব হক ুর শুহিত্া 

সহলন িশয় যাশব। আহস ব্রত্িুযত্, ঢলাভী, স্বার্থপর।’(১৫) নারায়ণ গশগাপাধ্যায় আশলািয গশে যুদ্ধযাত্ 

অর্থননহত্ক অবিার নশল ঢভশঙ প া সসায সনশক ঢযসন বযক্ত কশরশ ন, আদ্েথ নীহত্র হনবথাপশনর 

হিিহট ঢযসন তু্শল ধ্শরশ ন, ঢত্সহন হবপরীশত্ এশনশ ন আদ্শেথর হির দ্ীপহেখ্াহটশক, সির বঞ্চনার 

আঘাশত্ও যা হনষ্কম্প, অসহলন ঢসৌদযথ হনশয় হিরহির। ত্াই নায়শকর  ব্রত্িুযহত্, আত্মহধ্ক্কার সশেও 

গশের সবথি ধ্বহনত্ িয় এক হিরন্তন আশ্বাসবানী, আহস্তকযশবাধ্, যা হক ু সিৎ সুদর, ত্া অহবনােী । 

    নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়র ‘ঢভাগবত্ী’ (১৩৫২) গেগ্রশন্থর অন্তগথত্ ‘হ নার’ গেহট ঢত্রে পঞ্চাশের 

পটভূহসশত্ ঢলখ্া। এই গশে গেকার ঢদ্হখ্শয়শ ন দু্হভথশের করাল গ্রাশস যঠর জ্বালা হনবৃহত্তর যনয সানুর্ 

হনশযর ঢসশয়শক ঢদ্ি বযবসায় নাসাশত্ পাশর ত্ারই কাহিনী। গশের ঢকশন্দ্র আশ  িম্পা নাসক ঢসশয়হট। 

কর্শকর যবাহনশত্ িম্পা সম্পশকথ ভার্য - ‘ঢ াঁ া কাপশ  লজ্জা হনবারণ করশত্ িত্, ভাত্ না র্াকশল 

নযান ঢখ্শয় সাশে সাশে ঢপট ভরাশত্ িত্, রাশত্র পর রাত্ ঢযশগ অসুি পীহ ত্ বাশপর পহরিযথা করশত্ 

িত্ এবং বযাহধ্-যযথর হবরক্ত হবতৃ্ষ্ণ বাশপর বীভৎসত্স গালাগাহলগুশলা নীরব ঢিাশখ্র যশল ত্াশক সিয 

কশর ঢযশত্ িত্।’(১৬) এসনই ঢসশয় িম্পা। পোঘাত্গ্রি রঘুপহত্র কনযা। রঘুপহত্র ভাই রসাপহত্ দ্হরদ্র 

বাঙালী ঘশরর এই ঢসশয়শক ঢদ্ি বযবসায় নাহসশয় আত্মিত্যা করাশত্ বাধ্য কশর। গশের ঢের্ হদ্শকও 

হসহলটারীর বাহুবন্ধ্শন ঢদ্খ্া যায় ঢত্সহন িয়শত্া এক অসিায় বাঙালী নারী। কর্ক রঞ্জন, পটল আর 

িশরনসি রসাপহত্র হ নার ঢেশর্ ঢনরার পশর্ ঢস দৃ্েয ত্াশদ্র সশনাযগশত্ হবস্মশয়র সৃহি কশর। 

বাহুশবহিত্ নারীশক সশন িয় িম্পা। 

    ত্াাঁর ‘বীত্ংস’ গশে ভূত্-ঢপ্রত্, সন্ত্র-ত্ন্ত্র-ো -নুাঁক হেক  বাকশ র প্রহত্ অন্ধ্ হবশ্বাশস অভযস্ত 

সাাঁওত্ালশদ্র যীবনযািা অত্যন্ত স্বাভাহবকভাশবই এহগশয় যাহচ্ছল, হকন্তু ত্াশদ্র যীবশনর এই সিয িলায় 

 শদ সাধু্শবেী সুদরলাশলর আহবভথাব হ ল ত্াশদ্র কাশ  অহভোপ। গশের ঢকন্দ্রীয় িহরি সুদরলাল 

সাাঁওত্াল গ্রাশস আশস সন্নযাসীর ঢভক ধ্শর। ঢস ধ্ীশর ধ্ীশর অত্যন্ত বুহদ্ধবশল সাাঁওত্ালশদ্র সশনর ঢভত্শরও 

হবশ্বাশসর ভূহস কত্রী কশর ঢনশল। অত্যন্ত সরল হবশ্বাশসই সাাঁওত্ালরা ত্ার প্রত্ারণার হেকার িয়। 

হেঙশবাঙা, করসশদ্বত্ার প্রহত্ও হ ল ত্াশদ্র অন্ধ্হবশ্বাস। কাশযই আসাশসর িা বাগাশনর যশনয কুহল 

সংগ্রশির কাশয বযস্ত সুদরলাশলর কদ্ববাণীশক ত্ারা হবশ্বাস কশর। এই কারশণই পািা  ঢর্শক িহরশণর 

পাল এশস গস ঢখ্শয় ঢগশল ত্ারা প্রহত্কার ঢখ্াাঁশয সুদরলাশলর কাশ , ব কা সাাঁওত্াল এক সাাঁওত্াল 

ঢসশয়র কপাশল হসাঁদু্র ঢলশপ হদ্শয়শ , হকন্তু সসাশযর হনয়শস ত্ার হবশয় িয় না ঢকন- হত্ন সাস ধ্শর 

কাশরা পাশয়র ঘা সারশ  না - ঢকউ ত্ার অহনি কশরশ  হকনা - এসব হক ুর যশনয সুদরলাশলর কাশ ই 
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ত্ারা  ুশট আসত্। সুদরলাল এই দু্বথলত্ার সুশযাশগর সিযবিার কশর ত্ার উপর হেঙশবাঙার ভর িশয়শ  

ভাব ঢদ্হখ্শয় সাাঁওত্ালশদ্র হবধ্ান ঢদ্য়। করসশদ্বত্ার ঢকাপ ঢখ্শয় বাাঁিশত্ িশল ত্াাঁশক অনুসরণ করশত্ 

িশব। ে ু সদ্থাশরর ঢসশয় বুধ্নীও সুদরলাশলর প্রশলাভশনর হেকার িশয়হ ল। এই সুশযাশগ সুদরলাল 

উশেেযহসদ্ধ কশর সাাঁওত্ালশদ্র হনশয় যায় আসাশসর িা বাগাশনর হদ্শক, সশগ বুধ্নীশকও। আশলািয গশে 

সাাঁওত্ালশদ্র সিয সরল যীবশন েঠ, প্রত্ারক সুদরলাশলর আহবথভাব অহভোশপর সত্ কায কশরশ । 

সাাঁওত্াল সসাশযর সুখ্কর যীবশনর  শদ ঢয কদ্ব হবশ্বাস ও সংস্কার হ ল বদ্ধসূল, ঢসইহটশক কাশয 

লাহগশয় সাধু্শবেী সুদরলাল ত্ার কায িাহসল কশরশ । গশের নাসকরণও যর্ার্থ । ‘বীত্ংস’ েশব্দর অর্থ 

নাাঁদ্। সুদরলাশলর নাাঁশদ্ই ধ্রা পশ শ  ঢের্শসর্ সাাঁওত্াল ঢসশয়-পুরুর্রা। সসায সসসযাসূলক গে 

হিশসশব এই গেহট ত্াই অত্যন্ত সূলযবান। 

    নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়র ‘বস্ত্র’ গেহট হিত্ীয় হবশ্বযুশদ্ধর পটভুহসকায় ঢলখ্া বস্ত্র সংকশটর গে। 

গেকর্ক অন্ধ্কার রাশত্ ঢদ্শখ্শ ন বশস্ত্রর অভাশব নগ্ন  াশদ্স নহকরশক।  াশদ্স শ্মোশন কাপ  খু্াঁযশত্ 

ঢবহরশয় হ ল, যহদ্ পায় একটুকশরা নযাক ার নাহল বা িশটর টুকশরা বা বাহলশের ঢখ্াল। আর যহদ্ বা 

একখ্াহন নূত্ন কাপ  ঢযাগা  িল ত্াশত্ কার সম্ভ্রস আর আব্রু রহেত্ িশব ? ত্ার হনশযর না স্ত্রীর, না 

পুিবধু্র। ত্াই কাপ খ্াহন গলায় লাহগশয় আত্মিত্যা কশরশ   াশদ্স। লােকাটা ঘশর িালান ঢদ্বার সসয় 

ত্াই কাপ  গলা ঢর্শক খু্শল দু্’টুকশরা কশর ঢকশট হনশয় েরীশরর আংহেক ঢেশক কাাঁদ্শত্ বশসশ  ত্ার 

স্ত্রী আর পুিবধু্। 

    গশের উপসংিাশর হনসথস এক দৃ্শেযর সাসশন পাঠকশক দ্াাঁ  কহরশয় ঢদ্ন ঢলখ্ক। সসায েত্রুশদ্র 

হনভুথলভাশব হিহনশয় ঢদ্ন। হধ্ক্কার যানান। হবশবকবান শুভবুহদ্ধসম্পন্ন সানুশর্র দ্রযায় ঘা ঢদ্ন। 

    সাসাহযক ও অর্থননহত্ক পহরহিহত্শত্ পুরুশর্র পাোপাহে অশর্থাপাযথশনর যনয এহগশয় এল নারী। এই 

প্রসশগ ত্াাঁর ‘সগথ’ গেহটর উশিখ্ করা ঢযশত্ পাশর। গশের নায়ক সন্মর্। দু্-দু্বার আই.এ. পরীোয় ঢনল 

করার পর সন্মর্ ঢিাহসওপযাহর্ হিহকৎসক িশয়হ ল। সন্মর্ হবশয় কশরহ ল একহট সযাহট্রক পাে ঢসশয়শক, 

যার নাস সসত্া। কালকযাবলা সন্মর্ আই.এ. পরীোয় পাে করশত্ পাশরহন, হকন্তু ঘশর ত্ার সযাহট্রক পাে 

বউ। সন্মশর্র এই আকােস্পেথী স্পধ্থা অবেয ঢবহে হদ্ন র্াকল না। োকা ঢসশলর ভয়ংকর দু্ঘথটনায় সন্মর্ 

হিরযীবশনর সশত্া পগু িশয় যায়। পগু সন্মর্ বীভৎসভাশব ঢবাঁশি  রইল পহরবার পহরযশনর ঢবাো িশয়। 

সন্মশর্র স্ত্রী সসত্া স্বাসীশক ঢবাো ভাশবহন। ত্াাঁশক বাাঁহিশয় রাখ্ার ত্াহগশদ্ েিশরর এক িালকশল যুহটশয় 

হনল িাকহর। এ গে হক ু কনরাশেযর নয় - যীবনহনষ্ঠার গে। 
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    নারায়ণ গশগাপাধ্যায় ত্াাঁর ‘নীলা’ গশে বাংলাশদ্শের সীত্াগঞ্জ অঞ্চশলর আাঁখ্ িার্ীশদ্র দু্রবিার হিি 

তু্শল ধ্শরশ ন। সুগার হসল প্রহত্হষ্ঠত্ িওয়ার পর িার্ীশদ্র গু  কত্রীর কারখ্ানাই ঢকবল বন্ধ্ িশয় 

যায়হন, গ্রাস  ঢর্শক যারা হসশল আাঁখ্ হনশয় আসত্ গাহ র ওযন বাদ্ হদ্শয় ত্াশদ্র টাকা ঢদ্বার পহরবশত্থ 

আাঁশখ্র অশধ্থক ওযন বাদ্ হদ্শয় আাঁখ্ িাহর্শদ্র ওপর ব ই অহবিার করা িত্। আাঁখ্িাহর্রা এযনয 

আশদালন করশল কাহন্ত সানযাল ত্াশদ্র ঢনতৃ্ত্ব ঢদ্বার যনয  াাঁটাই িশয়হ ল। পশর অবেয সযাশনযার 

ভাস্কর নটরাযশনর পাশসথানাল ঢসশক্রটারী নীলা ঢকৌেশল কাহন্ত সানযালশক কাশয বিাল করার অনুসহত্ 

সযাশনযাশরর কা  ঢর্শক আদ্ায় কশর ঢনন। আশলািয গশে বাংলাশদ্শের সাসাহযক যীবনযািায় ঢয 

হবপযথয় ঢনশস এশসহ ল ত্ারই পহরিয় প্রকাহেত্ িশয়শ । টযাশগাশরর ঢর  অহলিাসথ, লাভাসথ হগফ্ট আর 

গীত্াঞ্জহল পশ  সুগার হসশলর সযাশনযার ভাস্কর নটরাযন কুন্তলার সাশর্ গ্রাশসর পশর্ ঢবহরশয় পশ হ ল, 

অঞ্জনা নদ্ীর ধ্াশর খ্ঞ্জনা গ্রাশসর প্রাশন্ত খু্াঁশয হনরশব ঢকান এক রঞ্জনশক, সবুয ধ্াশনর ঢখ্শত্ খু্াঁশয 

পাশব কৃষ্ণকহলর কাশলা িহরণ ঢিাখ্। হকন্তু ভাস্কর ঢসহদ্ন ঢয গ্রাস ঢদ্শখ্শ  ঢস গ্রাশস  হ শয়হ ল দু্ুঃসি 

দ্াহরদ্রয। পিা, ঢ াবা, যগশল ঢঘরা বাংলার গ্রাশস িা  ঢবর করা বলদ্, ঘশর ঘশর সযাশলহরয়ার প্রশকাপ 

আর দু্দ্েথাগ্রি সানুশর্র অসিায় যীবনযািা বাংলার সসায যীবশনর করন রূপহটশক নুহটশয় তু্শলশ ন 

এই গশে। ত্াই ‘নীলা’ সসায সসসযা সূলক গে। 

    নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়র ‘ঢশ্বত্কসল’ গেগ্রশন্থর অন্তগথত্ ‘অহধ্কার’ গেহট উিাস্তু সসসযার পহরশপ্রহেশত্ 

ঢলখ্া। ঢদ্েভাশগর সসসযা হনশয় ঢলখ্া আশলািয গেহট পাঠকশক এক কহঠন বাস্তশবর সুশখ্াসুহখ্ দ্াাঁ  

করায়। এই গশে ঢদ্খ্া যায়, ঢ শ  আসা হক ু হ ন্নসূল, উিাস্ত সানুর্ আেয় ঢপশয়শ  উত্তর বাংলার 

প্রান্তশর। যলা-যগশল ভরা ঢসই যায়গাশত্ই ত্ারা বসত্ কত্রী কশর। ঢসখ্াশন - ‘আশগ বুশনা শুশয়ার 

দ্াাঁশত্র আগায় খু্াঁশয হনরত্ বুশনা ওশলর ঢগা া। োাঁটার েসর েসর কশর নূপুর বাহযশয় সযারু িশল 

হনরত্ ঘাসবশনর বশন। বাবলা ঢোশপর আ াশল আ াশল ঢসশট খ্রশগাশের সশগ ঢদ্ৌশ র প্রহত্শযাহগত্া 

করত্ হিত্া িহরণ। বায ঢপা া ত্ালগাশ র ঢকাটশর ঢরাদ্ পশ  হিকহিহকশয় উঠত্ িন্দ্রশবা ার হিলহিশল 

েরীর; আর ঢযলাশবাশ থর কালভাশটথর ত্লা হদ্শয় ঢযখ্াশন বর্থায় হবশলর যল ঢবহরশয় যায়, ঢসখ্াশন নণা 

তু্শল বশকর সশত্া বশস র্াকত্ অহত্ হবর্াক্ত যলশগাখ্শরা-গুগহল োসুশকর প্রত্যাোয়..... সাইশলর পর 

সাইল হ ল সরা সাহটর রাযত্ব।’(১৭) সরকাহর পুনবথাসন পহরকেনায় িাযার ঢদ্শ ক সানুর্শক ঢঠশল ঢদ্ওয়া 

িল ঢসখ্াশন। ঢদ্ওয়া িল হক ু িালাঘর - দু্হট ট্রাের আর একহট ট্রাক। এর ঢবহে হক ু নয়। ত্বু ঢসই 

যহসশত্ই বাম্পার ক্রপ নলাল িার্ীরা । ঢকউ ত্া রাখ্বার বযবিা করল না। নশল পশি, ঢরাশদ্ পুশ  নি 

িশয় ঢগল ঢস সব ধ্ান। 
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    এই বযবিায় বাধ্ সাধ্শত্ িাইল ঢযাত্দ্াশরর দ্ল। ত্ারা িায় এই যহস ত্াশদ্র কাশ  হনশর যাক আর 

এই অহনশকত্ সানুর্গুশলা একদ্ল হবহনপয়সার সযুর িশয় র্াকুক। এইসব বুশে িত্াে িশয় পশ ন 

হরহলন ওয়াকথার হিসাংশু ঢসাস। হকন্তু অবশেশর্ হিসাংশু ঢসাশসর িত্াোর ঢের্ কশর যাগল ওরা। ত্াশদ্র 

িাশত্ লাহঠ আশ , কাশস্ত আশ । িাসুয়া হনশয়শ  ঢকউ - ‘ভয় ঢনই দ্াদ্া, আর এক দ্না ঢসানার নসশলর 

সূিনা িশত্ িলল। ...... নবাশন্নর গশন্ধ্ সাত্াল িশয় ওরা ঢনশস পশ শ  - পৃহর্বীর ঢকউ ওশদ্র ঢঠকাশত্ 

পারশব না।’(১৮) আশলািয গেহটর হেেরূশপ এশসশ  কনরােযশক ঢেশ  ঢনশল নতু্ন কশর অহস্তত্ব রোর 

হযদ্। 

    ত্াাঁর ‘ভাঙাবদর’ গেগ্রশন্থর অন্তগথত্ ‘নক্রিহরত্’ গেহট সন্বন্তশরর পটভূহসকায় রহিত্। আশলািয গশে 

পাঠক ঢদ্খ্শত্ পাই, সুনানাশলাভী সযুত্দ্ার ও কাশলা বাযারীর হৃদ্য়িীনত্ার পহরিয়। গশের নায়ক 

হনহেকান্ত কসথকার একধ্াশর আ াত্দ্ার, বযবসায়ী এবং ইউহনয়ন ঢবাশ থর ঢপ্রহসশ ন্ট। যুশদ্ধর সুশযাশগ 

কাশলাবাযাহরশত্ প্রিুর খ্াদ্য সযুত্ কশর কৃহিস অভাব সৃহিশত্ ঢস হসদ্ধিস্ত। সাধ্ারশণর কাশ  ত্ার 

পহরিয় ধ্াহসথকরূশপ, িহরভহক্তশত্ ঢস আত্মিারা, ঢস আসশল হনষু্ঠর, হনসথস ও সনুর্যঘাত্ক। হনহেকান্ত 

ঢযসন অর্থশলাভী, ঢত্সহন ঢস ধূ্ত্থ। ঢকান সৎগুণ ত্ার িহরশি ঢনই। কবষ্ণব িশয়ও নবশযৌবনা হবোখ্াশক 

ঢয ঢসবাদ্াসী কশরশ । দু্হভথশের হদ্শন ইব্রাহিস দ্াশরাগাশক ঘুর্ হদ্শয় ঢস িাল সযুত্ কশর,  াকাত্শদ্র 

সালপি িযস কশর। গেকার সসকাশলর ঢলাভী সানুশর্র হবশবকেূনযত্া ও নীহত্িীনত্া হনহেকান্ত িহরিহট 

অঙ্কশনর সধ্য হদ্শয় প্রকাে করত্ ঢিশয়শ ন। 

    গশের নাসকরণও প্রত্ীকী। ‘নক্র’ েশব্দর অর্থ কুসীর। অর্থাৎ কুসীর ঢযসন ত্ার হেকার ধ্রার যনয 

হনশ্চলভাশব পশ  র্াশক। ত্ারপর সুশযাগ বুশে সিলত্া প্রাি িশয় সসগ্র হেকারশক ঢস ধ্ীশর ধ্ীশর 

গলাধ্ুঃকরণ কশর। আশলািয গশেও ঢদ্হখ্ সদ্ন-ঢযাগী প্রভৃহত্  াকাত্, নবশযৌবনা হবোখ্া ত্র্া গ্রাশসর সব 

সুদরী ঢসশয়, ইব্রাহিস দ্াশরাগা, দু্হভথশের সসয়কার অসংখ্য দ্হরদ্র হনরন্ন সানুর্ ঢকান না ঢকান ভাশব 

হনহেকাশন্তর হেকাশর পহরণত্ িশয়শ । 

    ত্ারাঁ ‘ঢনত্ার যন্ম’ গশে ঢরাগপািুর বাংলাশদ্শে এস.হভ., এন.আর.হস.এস  াক্তার বটবযাল ‘সাভথ 

অযাি ঢসভ ইশয়ার কাহন্ট্র্’ এই আদ্েথ হনশয় কায শুরু করশলও ঢের্ পযথন্ত আদ্েথহবিুযত্ িশয়শ ন। ত্াই 

ঢসহদ্নীপুশরর গ্রাশসর দ্হরদ্র-সুসুর্থ হবধ্বার সন্তানশক ঢ হলভারী করাশনার ঢিিা হনশয়ও ঢের্ পযথন্ত 

উৎকহেত্ যনত্ার িাত্ ঢর্শক হনশযশক রো করবার যনয হত্হন ঢকৌেশল হেশুহটশক িত্যা কশরন। 

অনযহদ্শক টাকার ঢলাশভ ব শলাক রাসদ্াস বাবুর স্ত্রীর ঢ হলভারীর যনয  ুশট যান। অর্ি দ্হরদ্রসাশয়র ঢয 

ঢ শলহট পৃহর্বীর সুখ্ দ্েথশনর সুশযাগ ঢর্শক বহঞ্চত্ িল, ঢবাঁশি র্াকশল ত্ার পাাঁি িাত্ লম্বা েরীর ও 
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ঢলািার সত্ প্রেস্ত বুক হনশয় ঢসই িত্ হ শলয আশদালশনর ঢনত্া। পহরবশত্থ রাসদ্াসবাবুর িাসহিশকর 

সশত্া রুগ্ন ঢ শল একহদ্ন িশব বশ া ঢনত্া। ঢলখ্শকর ভার্ায় ‘লে নর সুশির হসংিাসশন ঢনত্ার 

অহধ্ষ্ঠান’।(১৯)  াক্তার বটবযাশলর আদ্েথ-প্রবণত্া ঢর্শক আদ্েথ-হবিুযহত্র সধ্য হদ্শয় আশলািয এই গশে 

সাসাহযক সত্যহট পহরষ্কার নুশট উশঠশ । 

    নারায়ণ গশগাপাধ্যায় ত্াাঁর ‘কাশলাযল’ গেহটশত্ দু্হভথশের সবথনাো রূপ অঙ্কন কশরশ ন। গ্রাসীণ 

পটভূহসকায় গেহট ঢলখ্া। আশলািয গশে ঢলখ্ক দু্হভথশের যনয যারা দ্ায়ী ত্াশদ্র পহরিয় হদ্শয়শ ন। 

সসগ্র গেহট েীত্ল সাহের দৃ্হিশত্ পহরশবহেত্ িশয়শ । দ্ীঘথহদ্ন পশর ত্ারাপদ্ ঢনৌকাশযাশগ গৃশি 

প্রত্যাবত্থন করশ , েীত্ল সাহেশক ঢস ঘশর ঢনরার উৎকোয় ঢকবল দ্রুত্ত্র িশত্ অনুশরাধ্ কশর। স্ত্রী, 

কনযা, পহরযনশদ্র সশগ হসলশনর অধ্ীরত্ায় পর্টুকু ত্ার দ্ীঘথ সশন িয়। হকন্তু অবশেশর্ বাহ  হনশর ঢস 

আহবষ্কার কশর বাহ র হবধ্বংসী রূপ। দু্হভথে-পীহ ত্ ত্ারাপদ্র পহরবারহটর বনথনা পাই - ‘ত্ারাপদ্ ! 

একটা আত্থ প্রহত্ধ্বহন, পরেশণই আবার হনেুস ঢসশর ঢগল সসস্ত। .... একটা সাহটর প্রদ্ীপ িাশত্ 

ঢবহরশয় এল ব  োলা অনশন্তর স্ত্রী প্রহত্সা। হনরাভরণ িাত্, হ ন্ন োহ র অন্তরাশল একটা কঙ্কালসার 

ঢদ্ি, প্রহত্সা নয়, ঢপ্রহত্নী।... এত্হদ্ন পশর এশল ভাই! ঢকন এশল? - একটা বুকনাটা কান্নায় প্রহত্সা 

লুহটশয় প ল সাহটশত্.... পার্শরর সুহত্থর সশত্া দ্াাঁহ শয় সব শুশন ঢগল ত্ারাপদ্। কশলরায় সারা ঢগশ  

যানকী িক্রবত্থী। ভুহন একহদ্ন বাহ  ঢর্শক হনরুশেে িশয়শ । ঢকান ঢখ্াাঁয পাওয়া যায় হন, ঢোনা যায় 

কারা নাহক ত্াশক হনশয় হগশয় ঢকালকাত্ায় হবহক্র কশর হদ্শয়শ । আর অরুনা ঢপশটর ভাত্ আর পরশনর 

কাপ  যার ঢযাশট না, যার স্বাসী ঢর্শকও ঢনই, ত্ার ঢের্ পর্ই খু্াঁশয হনশয়শ  ঢস। ঘশর সাহটর কলহস 

হ ল এবং খ্াশল যশলর অভাব হ ল না।’(২০) 

    আশলািয গশে ঢলখ্ক শুধু্ ত্ারাপশদ্র পহরবার নয়, আরও বহু পহরবার ও গ্রাসশক দু্হভথশের েশ  

ধ্বংস িশয় ঢযশত্ ঢদ্শখ্শ  েীত্ল। ঢলখ্ক েীত্ল সাহের ঢিাখ্ হদ্শয় পাঠকশক ঢদ্হখ্শয়শ ন দু্হভথেপীহ ত্ 

গ্রাসগুহলর সকরুণ হিি- ‘েীত্শলর ঢিাশখ্র সাসশন হদ্শয়ই ঢত্া দু্হভশেথর এত্বশ া একটা োপটা বশয় 

ঢগল। এই নদ্ী হদ্শয় ঢস কত্ সরা সানুর্ ঢভশস ঢযশত্ ঢদ্শখ্শ , ঢদ্শখ্শ  উযা  িশয় ঢগল গ্রাশসর পর 

গ্রাস। আহ য়াল খ্াাঁর অহনবাযথ ভাঙশনর সশত্া হনষু্ঠর িাত্ হনসথসভাশব িূণথ-হবিূণথ কশর হদ্শয় ঢগশ  সসস্ত। 

শ্রীিীন েূনয প্রায় গ্রাসগুশলা ঢযন শ্মোশনর সশত্া দ্াাঁহ শয়।’(২১) আশলািয গশে গেকার দু্হভথশের বণথনার 

সশগ সশগ দু্হভথে সৃহিকারী ঢিারাবাযীশদ্র প্রহত্ভূ সরু্রা দ্াশসরও হিি অঙ্কন কশরশ ন দ্েত্ার সাশর্। 

গশের পহরশেশর্ ঢদ্খ্া যায় ত্ারাপদ্ অত্যন্ত িত্াোর ঢবদ্নায় সারারাত্ ঢখ্শত্ পাশর না। অনযহদ্শক 

সাহেসুলভ আদ্েথগত্ স্বভাশব ঢস িাশলর ঢিারাকারবারী সরু্রা দ্াসশক পািারাদ্াশরর িাত্ ঢর্শক বাাঁিায়, 
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কারণ ঢস ত্ার ঢনৌকার যািী বশল সরু্রা খু্হে িয়, হকন্তু েীত্ল হবশবক যন্ত্রনায় হবদ্ধ িশত্ র্াশক। কারণ 

ঢস যাশন সরু্রা সানুশর্র সুশখ্র গ্রাস ঢকশ  হনশয় ত্াশদ্রশক সৃতু্যর হদ্শক ঢঠশল হদ্শচ্ছ - ‘এ অনযায়, এ 

অত্যন্ত অনযায়।’(২২) 

    পহরশেশর্ বলশত্ িয় ঢ াশটাগেকার নারায়ণ গশগাপাধ্যায় একযন সসাযসশিত্ন ঢলখ্ক। হবের্ কশর 

ত্াাঁর প্রর্স হদ্শকর ঢলখ্া ঢ াশটাগেগুহলশত্ এই সসায সশিত্নত্া বাশর বাশর ধ্রা পশ শ । হত্হন যখ্ন 

বাংলা সাহিশত্য আত্মপ্রকাে কশরন ত্খ্ন যুদ্ধ, দ্াগা, দু্হভথে ও সিাসারীশত্ বাংলাশদ্ে হবপযথশয়র সমু্মখ্ীন 

িশয়হ ল। খ্াদ্যসংকট, বস্ত্রসংকশটর ভয়াবিত্ায় একহদ্শক সসাশযর দ্হরদ্রশেণীর সানুর্গুহলর িরস 

অসিায় অবিা, অনযহদ্শক এক ঢেণীর সুহবধ্াবাদ্ী সানুশর্র অনবধ্ উপাশয় সম্পদ্ কুহেগত্ করার হলপ্সা, 

ঢিারাকারবার, ঢস্পকুশলোন, খ্াশদ্য ঢভযাল ঢসোশনা, এসনহক গ্রাশসর দ্হরদ্র পহরবাশরর ঢসশয়শদ্র 

ভুহলশয়-ভাহলশয় েিশরর গহনকাপিীশত্ হবক্রী কশর ঢদ্বার সশত্া দু্ুঃখ্যনক ঘটনা বাংলাশদ্শের সসায 

যীবশন দু্ুঃসি হবপযথয় সৃহি কশরহ ল। এই হবশের্ পটভূহস ঢর্শকই নারায়ণ গশগাপাধ্যায় ত্াাঁর ঢ াটগশের 

সালসেলা সংগ্রি কশরশ ন। নশল ঢসহদ্ক ঢর্ক হবশের্ণ করশল ত্াাঁর ঢ াটগেগুশলাশত্ সাসাহযক 

বাস্তবত্ার ভূহসকা অত্যন্ত প্রকট। 
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নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়র ‘ঢরক থ: হবপ্লশবর অসর বাণী  
প্রাবহিক-পহরহিহত্  

 

সুহিত্া গুি 
অংেকালীন অধ্যাপক, রাযগঞ্জ কশলয 

পহিসবগ, ভারত্  
সারসংশেপ 

সানবত্াবাদী ঢলখ্ক নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়র যীবনদেথন হিল ঢদে–কাল-পহরহিহত্ ঢভশদ হবপ্লশবর িহরি 
ঢভদ িশত্ পাশর। হকন্তু হবপ্লবী সত্ত্বার গভীশর সানবত্াবাদী কশের ঢে ঐকযসুর ধ্বহনত্ িয় ত্া অহভন্ন। 
ঢলখ্শকর এই ঢিত্নার নসল ‘ঢরক থ’ নাসক গল্পহট। গশল্পর ঢকশে আশি  অযানা ভার্া অশিনা সুশরর 
একহট ঢরক থ। গশল্পর কর্ক িহরি বউবাযার ও হেয়ালদা সংলগ্ন ঢিারা বাযাশরর অন্তঃপুর ঢর্শক এই 
ঢরক থহট সংগ্রি কশর হনশয় এশসশিন। আর ত্ার পশরই গশল্পর পরশত্ পরশত্ ঘনীভূত্ িয় এক 
ঔৎসুকযপূণথ রিসযসয়ত্া। এই ঢরক থহট সংশবদনেীল কর্ক ও ত্ার স্ত্রী করুণার প্রাত্যহিক বাাঁধ্া গশত্র 
যীবশন একটা িন্দপত্ন ঘটায়। এই অশিনা ভার্ার অযানা সুশরর ঢরক থহটর সত্য অনুসিাশন ত্ারা 
ক্রসে ত্াশদর িৃহত্র অনুর্গ িাত্ড়াশত্ র্াশক। অবশেশর্ এক ভূ-পেথটশকর সিায়ত্ায় ঢরক থহটর 
ঐহত্িাহসক সত্য আহবষ্কার িয়। ো ঢলখ্ক ও ত্ার স্ত্রী করুণার ঢিত্নাশক অহভভূত্ কশর ঢত্াশল। এই 
ঢরক থহট হিত্ীয় হবশ্বেুশের পটভূহসশত্ নাৎসীবাহিনীর অত্যািাশরর হবরুশে প্রহত্বাশদর নসল, ো 
নাৎসীরা ধ্বংস করশত্ ঢপশরহিল বশল আত্মতু্ষ্ট িয়। হকন্তু ত্াশদর যানা হিল না ঢে পৃহর্বীশত্ হবপ্লশবর 
ভার্া কখ্নও িহবর িয় না। সসস্ত ঢদশের সসস্ত কাশলর ঢোহর্ত্ ও হনেথাহত্ত্ সানুশর্র প্রহত্বাশদর 
ভার্া একই। ত্াই ঢরক থহটর অশিনা ভার্া ও অযানা সুর আর হিত্ীয় হবশ্বেুেশতার সসশয় েির 
কলকাত্ার বুশক বুশযথায়া ঢেণীর ঢোর্শণর হবরুশে িািশদর সহিহলত্ প্রহত্বাদী আশন্দালশনর গযথন 
কর্ক ও ত্ার স্ত্রীর ঢিত্নায় হসশলহসশে একাকার িশয় োয়।  

সূিক েব্দ: 
ঢরক থ, গণঅভুযত্থান, হবশরাি, িৃহত্র অনুর্গ, নাৎসীবাহিনী, নযাসীবাদ, সাসযবাদ 

 



এ কু শে র  ঢে উ  , ৪ র্থ  ব র্থ  , ২ য়  সং খ্যা ।  ৩ ১ ঢে  ঢযয ষ্ঠ  ১ ৪ ২ ৫ , ১ ৫ ই  যু ন  ২ ০ ১ ৮ । পৃ ষ্ঠা  28 
 

নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়র ‘ঢরক থ’: হবপ্লশবর অসর বাণী 
সুহিত্া গুি  

হত্হরশের দেশকর অহন্তস লশগ্নর একযন সংশবদনেীল কর্াহেল্পী িশলন নারায়ণ গশগাপাধ্যায়। 
হেহন হবশুে ইহত্িাস ঢিত্না, সসায সশিত্নত্া, সানবত্াবাদী দৃহষ্টভহগ, আকে যীবন হপপাসা 
ও সূক্ষ্ম রসশবাধ্ হনশয় বাংলা সাহিত্য যগশত্ আহবভথাশবর সশগ সশগই স্বল্প সসশয় হনশযর িানহট 
সুপ্রহত্হষ্ঠত্ করশত্ ঢপশরহিশলন।  
    বাংলা সাহিত্য যগশত্ ত্াাঁর অনুপ্রশবে সূলত্ কাবযিিথার সাধ্যশস। ‘আসার কর্া’ প্রবশি হত্হন 
হনশযই ত্াাঁর ঢলখ্াশলহখ্ সূিপাশত্র ঢপ্রোপট সম্পশকথ যাহনশয়শিন – “ঢলখ্ার ঢপ্ররণা ঢবাধ্ িয় 
আশস কেেশবর হেেক কুড়ুনদার রহিত্ একখ্ান হববাশির প্রীহত্ উপিার ঢদশখ্, ঢসটাশক সশ ল 
কশর খ্ান হত্শনক কহবত্া হলশখ্ ঢনহল।”১ এরপর সপ্তস ঢেহণর িাি র্াকাকালীন ‘সাস পয়লা’ 
হেশু সাহসক পহিকায় )১৯২৯ ঢনব্রু-সািথ( ত্াাঁর প্রর্স কহবত্া প্রকাে পায়। ১৯৩৯-৪০ সাশল 
হবষু্ণপদ ভট্টািাশেথর সশগ একশি ‘ঢযানাহক’ নাশস একখ্াহন কাবয সংকলনও প্রকাে কশরন। 
যীবশনর অহন্তসলগ্ন পেথন্ত হত্হন কাবযিিথা কশর ঢগশিন। ত্শব বাংলা সাহিত্য ঢেশি ত্াাঁর প্রহত্ষ্ঠা 
সূলত্ কর্াহেল্পী রূশপ। খু্ব অল্প বয়শসই হত্হন রাযনীহত্র সংস্পশেথ আশসন এবং সু্কল যীবন 
ঢর্শকই স্বশদেী আশন্দালশন যহড়শয় পশড়ন। রাযননহত্ক আবশত্থ অনুপ্রশবশের নশল এই 
সসয়পবথ ঢর্শকই ক্রসে কাবযিিথার ঢর্শক কর্াসাহিত্য িিথার হদশক ত্াাঁর ঢ াাঁক বাড়শত্ র্াশক। 
ত্শব কর্াসাহিশত্যর অন্দরসিশল সবথদাই সহক্রয়ভাশব উপহিত্ হিল ত্াাঁর কহবসত্ত্বা। হত্হন হিশলন 
হবহিিিারী ঢলখ্ক। বাংলা সাহিত্যাগশন একাধ্াশর হত্হন ঔপনযাহসক, ঢিাশটাগল্পকার, হেশু 
সাহিহত্যক, রসয রিনাকার, কহব রূশপ হনশযশক প্রহত্হষ্ঠত্ কশরহিশলন। ত্শব ঢিাশটাগল্পই ঢে 
হিল ত্াাঁর স্বশেি ত্া হত্হন অকপশট স্বীকার কশরশিন। একহট বযহিগত্ সাোৎকাশর নারায়ণ 
গশগাপাধ্যায় যাহনশয়হিশলন “ঢিাশটাগল্প হলশখ্ আহস অশনক ঢবহে তৃ্হপ্ত পাই।”২  আর ত্াই 
সাহিত্য সংরূশপর অনযানয োখ্ার তু্লনায় ঢিাশটাগল্পই িশয় উশেশি ত্াাঁর প্রহত্ভার ঢেষ্ঠ িারক।  
    বাংলা সাহিত্যশেশি ত্াাঁর আহবভথাশবর সসয়পশবথর হদশক একটু দৃহষ্ট ঢনরাশল ঢদখ্া োশব 
ত্খ্ন হিত্ীয় হবশ্বেুশের )১৯৩৯-৪৫( উতাপ সসগ্র হবশশ্বর সশত্া হিহটে োহসত্ ভারত্বর্থশকও 
স্পেথ কশরহিল। হবশ্বেুশের ধ্বংসাত্মক ভয়াল রূপ, ত্ার পহরণহত্শত্ সন্বন্তর, সন্বন্তরযহনত্ 
সিাসারী, সাম্প্রদাহয়ক দাগা আসাশদর সসায-অর্থনীহত্-রাযনীহত্শত্ একটা আসূল পহরবত্থন 
ঘটাল। সবথিই ঢেন একটা উশিগ, উৎকো, অহিরত্ার আবি। হবধ্বস্ত সসায, হবপেথস্ত 
রাযনীহত্, প্রোসহনক অপদার্থত্ায়, সুনানাশলাভী কাশলাবাযাশরর দাপশট লাহিত্, হনপীহড়ত্ লে 
লে অসিায় সানুশর্র অসিায় সসথশবদনা সসকালীন সংশবদনেীল সাহিহত্যকশদর হবিহলত্ 
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কশরহিল, প্রহত্বাদী কশরহিল। ত্াশদর েি িাশত্ কলস ধ্রশত্ বাধ্য কশরহিল। এই হবেুে 
সসশয়র পটভূহসশত্ই আত্মপ্রকাে কশরন সসয়-সশিত্ন কর্াহেল্পী নারায়ণ গশগাপাধ্যায়। ত্াাঁর 
একাহধ্ক ঢিাশটাগল্প এই সসশয়রই নসল। সসাশযর প্রহত্ দায়বেত্া হিল ত্াাঁর প্রবল। বৃিতর 
সাসাহযক অবেশয়র সাশ  দাাঁহড়শয় হনহলথপ্তভাশব সাহিত্যিিথা করা ত্াাঁর পশে সম্ভব হিল না। 
‘উপনযাস ও পটভূহস’-ঢত্ হত্হন যাহনশয়শিন – “আযশকর কাহিহনর কর্া বযহিসানশসর উদ্ভাবন 
নয়। আযশকর যীবন সসায ঢিত্নার সশগ অহবশেদয বিশন যহড়শয় ঢগশি। আয প্রশত্যকহট 
সুিূত্থই অনুভব কহর আসরা ঢকউই হনশযর হনহলথপ্ত ঢলাশক বশস ঢনই, আসাশদর িাহরহদশক ঢে 
অসংখ্য সানুশর্র িলািল – ত্াশদর ঢসই সসগ্রত্ায় আহসও একহট অপহরিােথ কণাংে। ত্াই 
সসগ্রশক বাদ হদশল আহস ঢকউই নয় – না বযহিগত্ না সসাযগত্।”৩  এই সাসাহযক 
দায়বেত্া ত্াাঁর সাসহগ্রক সৃযনী সাহিত্য কীহত্থর সশধ্য প্রহত্নহলত্ িশত্ ঢদখ্া োয়। 
২...  
কশলাল বা কশলালত্র নয় নারায়ণ গশগাপাধ্যায় হিশলন কশলাল পরবত্থী ঘরানার অনযত্স 
ঢলখ্ক। হত্হরশের দেশকর এশকবাশর ঢের্ পশবথ আহবভূথত্ িশয়হিশলন বশল একহদশক ঢেসন 
ত্ারােঙ্কর, হবভূহত্ভূর্ণ, ঢপ্রশসে হসশির সার্থক উতরাহধ্কার বিন কশরহিশলন, অনযহদশক 
আবার িহলশের দেশকর খ্যাত্নাসা সাহিহত্যক নশরেনার্ হসি, সত্ীনার্ ভাদুড়ী, ঢযযাহত্হরে 
নন্দী, সশন্তার্ কুসার ঢঘার্ প্রসুশখ্র সাশ ও ত্াাঁর উজ্জ্বল উপহিহত্ লেণীয়। ত্শব হত্হরশের 
দেশকর বা িহলশের দেশকর সাহিহত্যক হেল্পীশদর হভশড় হত্হন হনশযর স্বত্ন্ত্র কবহেষ্টযশক কখ্নও 
িাহরশয় ঢনশলনহন বরং সশিত্নভাশবই কত্হর কশরহিশলন গল্পসাহিশত্যর হনযস্ব ভুবন।  
    ঢদশের সানুশর্র রিেয়ী স্বাধ্ীনত্া সংগ্রাস, স্বাহধ্কার প্রহত্ষ্ঠার লড়াই হত্হন শুধু্সাি 
আনেেব ঢদশখ্নহন, এশত্ প্রত্যেভাশব অংেগ্রিণও কশরহিশলন। আর এই হিত্ীয় হবশ্বেুশোতর 
উপলহি, সন্বন্তর, গণহবশোভ রাযনীহত্র সশগ প্রত্যে ঢোগ ত্াাঁশক যীবন সম্পশকথ এক নতু্ন 
দৃহষ্টভহগর অহধ্কারী কশরহিল ো ত্াাঁর সৃযনী সাহিত্যশকও হদশয়শি হভন্নত্র সািা। বীশরে দত 
ত্াাঁর ‘বাংলা ঢিাশটাগল্প: প্রসগ ও প্রকরণ’ বইশত্ এ প্রসশগ সন্তবয কশর বশলশিন – “পাহটথ 
ঢপ্রাগ্রাসই রাযনীহত্র ঢের্ কর্া নয় – এই হবশ্বাস ক্রসে সসাযবাদ ও প্রত্যে অহভজ্ঞত্া ঢর্শক 
পাওয়া সানবপ্রীহত্শক হত্হন িত্ বশল সশন কশরন। রাযনীহত্ ত্াাঁশক উশতহযত্ কশর। হকন্তু সাহট 
ও সানুশর্র প্রহত্ ত্াাঁর সুগ্ধত্া আরও ত্ীি, গভীর িয়, ঘহনষ্ট সিয রশির আত্মীয়ত্া এশন 
ঢদয়।”৪   ত্াই এই সসয়পশবথর গল্পকারশদর গশল্প েখ্ন ধ্রা পড়ল হবকৃত্ ঢেৌনত্া, যীবশনর 
প্রহত্ ত্ীি িত্াো, সশনাহবকার, দাহররযহিষ্ট যীবশনর কদেথ রূপ, ত্খ্ন নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়র 
ঢলখ্ায় বশড়া িশয় উেল ‘সাহট ও সানুশর্র প্রহত্ সুগ্ধত্া’ঢবাধ্, যীবশনর প্রহত্ গভীর হবশ্বাস ও 
সুি সানবত্াশবাধ্। ‘বীত্ংস’, ‘িাড়’, ‘ঢটাপ’, ‘বনশযযাৎস্না’, ‘বনতু্লসী’-র সশত্া একাহধ্ক গশল্প 
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ভয়ানক রস পহরশবহেত্ িশত্ ঢদখ্া োয়। ত্শব ভয়ানক রসই এই গল্পগুহলর ঢের্ কর্া িশয় 
র্াশকহন বরং যীবশনর যয়, সুি স্বাভাহবক সনুর্যত্ব প্রহত্ষ্ঠার অভীপ্সাই বড় িশয় ঢদখ্া হদশয়শি। 
হত্হন হনশযই যাহনশয়হিশলন – “যীবশনর েহত্ ও েত্ই ঢের্ কর্া নয়, যীবনশক ভাশলাবাসাই 
একসাি সত্য।”৫ আর এই সত্যই প্রহত্হষ্ঠত্ িশয়শি ত্াাঁর গশল্পর ভুবশন।  
    নারায়ণ গশগাপাধ্যায় আযীবন সাসযবাশদ হবশ্বাসী হিশলন। সশরায দত ত্াাঁর সম্পশকথ 
বশলহিশলন – “সাসযবাদী ভাবনা ত্াাঁশক ত্াাঁর একাহধ্ক গশল্প প্রগহত্বাদী, প্রহত্বাদী গভীর সনস্ক, 
আগাসী হদশনর সুি সানবসসায ও সানহবক ঢবাশধ্র গল্পকাশরর সেথাদা ঢদয়।”৬ বাস্তহবকই 
যীবনদরদী হেল্পী খু্ব স্বাভাহবকভাশবই উপলহি কশরহিশলন একসাি সাসযবাদ প্রহত্ষ্ঠার 
সাধ্যশসই ঢেশকাশনা ঢদশের যনগশণর যীবশন সার্থকত্া ঢনশস আসশব। আর ত্া সম্ভব িশব 
একসাি হনেথাহত্ত্ হনপীহড়ত্ সবথিারাশদর হসহলত্ হবপ্লশবর পশর্, ত্াশদর গণযাগরশণর সাধ্যশস। 
বহিত্, হনপীহড়ত্, সবথিারাশদর এই হবপ্লব ঢিত্নার সশধ্যই হনহিত্ র্াশক সানবত্াবাশদর ভাবনা। 
সানবত্াবাদী ঢলখ্শকর বহলষ্ঠ যীবনদেথন হিল। ঢদে কাল পহরহিহত্ ঢভশদ হবপ্লশবর িহরি ঢভদ 
িশত্ পাশর। হকন্তু হবপ্লবী সতার অভযন্তশর সানবত্াবাদী কশের ঢে ঐকযসুর ধ্বহনত্ িয় ত্া ঢদে 
কাল পহরহিহত্ ঢভশদ অহভন্ন। ঢলখ্শকর এই ঢিত্নারই নসল ত্াাঁর ‘ঢরক থ’ নাসক গল্পহট। 

৩...  
    ‘ঢরক থ’ গল্পহট আশলািনা প্রসশগ ১৩৫৩ সাশল প্রকাহেত্ নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়র ‘স্বণথ-সীত্া’ 
উপনযাশসর ঢকেীয় িহরি অরুশণর একহট ভাবনা উশলখ্ করা ঢেশত্ পাশর – “ঢত্াসরা গণ 
সংশোগ ঘটাশত্ িাও, আহস ঢত্া ত্াই িাই; োরা িাত্য সসাশযর ঢগাাঁড়া বাাঁশধ্ অর্ি সসায োশদর 
ভুশল আশি, অনন্ত নাশগর সশত্া সাহটর ত্লায় ঢর্শক প্রসাহরত্ সিস্র নণায় োরা ধ্ারণ কশর 
আশি পৃহর্বীশক ত্াশদর যাহগশয় ঢত্াশলা, ত্াশদর প্রাপয সিান হদশয় ধ্নয িও। গণ যীবশনর 
এশকবাশর হনভৃত্ পশে ঢসইখ্াশনই গণনারায়ণ শুশয় আশিন অনন্ত েেযায় অপসান আর 
অবশিলার হবশর্ কাশলা ত্রগ সহেত্ সসুশর। ত্াাঁশক ঢবাধ্ন করবার দাহয়ত্ব আয  হনশত্ িশব। 
হনিক বুহের পশর্ নয়, কত্গুশলা রাযননহত্ক বাাঁধ্া আইন-কানুশনর ঢভত্র হদশয়ও নয়। অন্তর 
হদশয় প্রাণ হদশয় একাত্মত্ায়।”৭   অরুশণর এই যীবনদেথন ঢে প্রকৃত্পশে নযাহসস্টহবশরাধ্ী 
ঢলখ্ক ও হেল্পী সশের সশগ েুি নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়রই ভাবনা প্রসূত্ ঢস কর্া হনহিত্ কশর 
বলা ঢেশত্ পাশর। সসাশযর অবশিহলত্ হনেথাহত্ত্ লাহিত্ সানুশর্র সহিহলত্ যাগরশণর স্বপশে 
আর নযাহসবাদী সশনাভাশবর হবরুশে বার বার ত্াাঁর ঢলখ্ার সশধ্য প্রহত্বাদী কেস্বর ধ্বহনত্ িশত্ 
ঢদখ্া ঢগশি। ‘ঢরক থ’ গশল্পর সশধ্যও একহদশক রশয়শি গণ অভুযত্থাশনর ইহগত্ অনযহদশক রশয়শি 
নযাহসবাদী সশনাভাশবর হবরুশে ত্ীি প্রহত্বাদ।  



এ কু শে র  ঢে উ  , ৪ র্থ  ব র্থ  , ২ য়  সং খ্যা ।  ৩ ১ ঢে  ঢযয ষ্ঠ  ১ ৪ ২ ৫ , ১ ৫ ই  যু ন  ২ ০ ১ ৮ । পৃ ষ্ঠা  31 
 

    নারায়ণ গশগাপাধ্যাশয়র ‘ঢরক থ’ )১৩৩৬ োবণ- আহশ্বন( গল্পহট একহট হভন্ন স্বাশদর গল্প। 
গশল্পর ঢকশে রশয়শি একহট গাশনর ঢরক থ। গল্পহট বহণথত্ িশয়শি নায়ক িহরি হকংবা বলা 
ঢেশত্ পাশর ঢলখ্শকর উতস পুরুশর্র যবানীশত্। গশল্পর ঢকেীয় িহরি সূলত্ দুহট। একযন 
উতস পুরুর্ কর্ক িহরি আর একযন ত্াাঁর স্ত্রী করুণা। কাহিহন সূশি আরও হত্নহট িহরশির 
অনুপ্রশবে ঘশট, গশল্প োশদর হবস্তার পাওয়া োয় না। ত্াশদর সশধ্য একযন ঢরকশ থর ঢদাকাশনর 
হবিারী সুসলসান ঢদাকানদার, অনযযন েিশরর ওপরত্লার বাহসন্দা, অত্যন্ত গুণবত্ী হবদূর্ী 
আইহভ হেহন ওশয়স্টানথ হসউহযশক  ক্টশরট হ হগ্র অযথন কশরশিন এবং আশরক যন িশলন 
যননক ভূশগাল পেথটক। 
    ‘ঢরক থ’ গশল্প ঘটনা হনহসত সাি। এসনহক িহরশির সনস্তাহত্ত্বক স্তর উশমািন বা যীবশনর 
যহটল টানাশপাশড়ন রূপায়শণর হিরািহরত্ প্রয়াসও এখ্াশন ঢলখ্ক কশরনহন। বরং একহট 
‘আইহ য়া’র উপশরই আশলাকসম্পাত্ করাই হিল ত্াাঁর উশেেয। ঢিাশটাগশল্পর লেয সম্পশকথ 
নারায়ণ গশগাপাধ্যায় হনশযই যাহনশয়হিশলন – “আইহ য়ার সাহকথটই সত্য, িহরি – বৃত, সমূ্পণথ 
ঢিাক না ঢিাক, ঢরক থ গশল্প কাহিহন, ঘটনা, িহরি, পহরণাসী বযঞ্জনাশক িাহপশয় এই ‘আইহ য়ার 
সাহকথটই সত্য’ িশয় উশেশি।”৮ অযানা অশিনা ভার্ায় এই ঢরক থহটশক ঢকে কশর গশল্পর শুরু 
ঢর্শক ঘনীভূত্ িশয়শি এক উৎসুকযপূণথ রিসযসয়ত্া ো গশল্পর পরশত্ পরশত্ এশনশি প্রত্ীকী 
বযঞ্জনা। 
    গশল্পর সূিনা িশে বউবাযার ও হেয়ালদা সংলগ্ন ঢিারাবাযাশরর অন্তঃপুশর। ঢলখ্শকর 
ভার্ায় – “বউবাযার স্ট্রীট আর হেয়ালদার ঢসাশড়র কশয়কটা ঢিাশটা গহল হদশয়, হকংবা স্কট 
ঢলশনর পাে কাহটশয় একহট হবহিি বাযাশর ঢোকা োয়। ইংশরহযশত্ ত্ার ভর নাস ‘ঢসশকন্ড 
িযান্ড সাশকথট’ – িলহত্  বাংলায় ‘ঢিারা বাযার’। একসসয় ঢবাধ্িয় ঢিারাই হযহনশসর হবহক্র বাটা 
িলত্ এখ্াশন – আয ঢস পাট না র্াকশলও অখ্যাহত্টা আাঁকশড় বশসই আশি।”৯ প্রর্স হত্নহট 
অনুশেদ যুশড় কর্শকর এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বণথনায় বউবাযার হেয়ালদার ঢসাড় সংলগ্ন এই হবশের্ 
অিলহটর একটা সযীব হিি পােশকর সাসশন নুশট ওশে। এই বাযাশর উশলখ্শোগয হকিু 
পাওয়া োয় না। ত্শব নতু্ন পুরশনা সস্তার যুশত্া, ঢোলা িযাট, ইশলকট্রহনক হিটার ত্াহি সারা 
ঢস্টাভ আর লাল িশয় োওয়া দে বাশরা আনা ঢসশরর হিংহড় সাি পাওয়া োয়, ো হনত্ান্তই 
সধ্যহবশতর নাগাশল পশড়। অর্থননহত্ক সন্দার বাযাশর প্রশয়াযন আর সাধ্ ঢসটাশত্ এই ঢসশকন্ড 
িযান্ড সাশকথট িাড়া আর ঢকাশনা উপায়ন্তর ঢনই সধ্যহবশতর। বউবাযার হকংবা হরপন স্ট্রীশটর 
হদশক পা বাড়াশনার সাধ্য ত্াশদর ঢনই। 
    কর্ক এই অিশল হগশয়হিশলন একটা বুকশকশসর সিাশন। সশনর সশত্া হযহনসহট না ঢপশয় 
হনশর আোর পশর্ লটাহরর ঢদাকান পার িশয়, কাশের আসবাব পশির বাহনথশের গি অহত্ক্রস 
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কশর, ঢেৌহখ্ন ঘর সাযাশনার টুহকটাহক সহরশয় ঢরশখ্ ঢপৌঁশি ঢগশলন এক পুরশনা ঢরকশ থর 
ঢদাকাশন। অহভজ্ঞত্া ঢর্শক কর্ক যাহনশয়শিন আশগ একাহধ্কবার আোত্ীত্ সস্তাদাশস ‘... 
পুরশনা ঢরকশ থর ঢভত্র ঢর্শক ঢপশয়হি অপ্রাপয রবীে কে, ঢপশয়হি রাহধ্কা ঢগাস্বাসীর গান, 
হদলীপ কুসাশরর সুশো সুশো রাঙা যবা’।১০ –র সশত্া দুলথভ হকিু ঢরক থ। এবাশরও ঢসই 
প্রত্যাোয় সস্তা হসশনসার গান, বাযার িলহত্ ‘পপুলার হ স্ক’ সহরশয় ঢরশখ্ কর্শকর দৃহষ্ট 
আকর্থণ কশরহিল একহট অল্প পুরশনা ঢরক থ। ঢরকশ থর অপশরর ঢলখ্াগুশলাও ঢরাসযান িরশনর 
বশল সশন িল না। “নারী- পুরুশর্র িার পাাঁিহট কে আশি বশল সশন িল। ঢেসন অদু্ভত্ বাযনা 
ঢত্সনই অদু্ভত্ সুর। ঢকন যাহন না কর্ায় রশির সশধ্য দলা লাহগশয় ঢগল।”১১ এই অশিনা 
ভার্া অপহরহিত্ সুর কর্কশক এক অজ্ঞাত্ ঢসাশি আেন্ন কশর ঢনলল – এই সুর ত্ার একান্ত 
পহরহিত্ সশন িশত্ লাগল। ঢরক থহটর ভার্া বা সুশরর সম্পশকথ ঢকাশনারকস সিান হদশত্ পারল 
না ঢিারা বাযাশরর হবিারী সুসলসান ঢদাকানদার। সংগীত্ ত্ত্ত্ব হনশয় ত্ার হবশের্ ঢকাশনা সার্া 
বযর্া নাই। ত্ার ঢপো ঢরক থ হবহক্র করা সাি। এক দুশবথাধ্য রিসযসয় আকর্থশণ কর্ক বাশরা 
আনা পয়সার সূশলয ঢরক থহট হকশন ঢনলশলন। দাসদর করশল আরও সস্তায় ঢপশত্ পারশত্ন। 
হকন্তু এ হযহনস ঢে আর পাাঁিটা পশণযর সশত্া দর কর্াকহর্ কশর ঢখ্শলা করবার হযহনস নয় 
এটা হত্হন উপলহি কশরহিশলন। 
    বাহড় ঢপৌঁশি ঢরক থহট িালাশত্ই কর্শকর অধ্যাহপকা স্ত্রী করুণা পাশের বযাঘাত্ ঘটায় 
হবহরহি প্রকাে করশলন। প্রর্শস এই হবহিি বাযনা আর সুশরর অহভজ্ঞত্ার কাশি হবটশকল 
বশল সশন িশলও ক্রসে হত্হনও আেন্ন িশয় পড়শলন এক অযানা সনখ্ারাশপ। কর্শকর সশত্া 
ত্ারও ভারী আিেথ লাগল সুরটা! সশন িল কশব ঢেন ঢকার্ায় শুশনহি!১২ ঢরক থহটর এই হবহিি 
বাযনা আর এই গাশনর সুর সংশবদনেীল কর্ক আর ত্ার স্ত্রী করুণার প্রাত্যহিক বাাঁধ্া গশত্র 
যীবশন একটা িন্দ পত্ন ঘটাল। ঢরক থহট ত্াশদর সসস্ত সশনাশোগ ঢকশড় ঢনয়। িৃহত্ ঢরাসন্থন 
সূশি ত্ারা দুযশনই সুরহট আহবষ্কার অনুসিান করশত্ লাগশলন। করুণার িৃহত্র অনুর্শগ 
কখ্নও সশন িয় খ্াহসয়াশদর নাশির সশগ ঢে বাযনা বাশয এই সুর ঢেন ত্ারই আভাস ঢদয়, 
আবার কখ্নও কখ্নও বর্থার পািাড় ঢভশঙ ঢনশস আো িহ্মপুশির  াক, কখ্নও বুশনা িাহত্র 
গরযশনর সশত্া, আহদস নাগাশদর োশকর েশব্দর সশত্া ঢরক থহটর সুর ধ্বহনত্ িশত্ লাগল। 
আবার সবহকিু এশলাশসশলা িশয় ঢগল। আবার ঢিারা বাযার ঢর্শক ক্রয় করা ঢরক থহট শুনশত্ 
শুনশত্ অনুভূহত্প্রবণ কর্শকর সশন পশড় োয় সানভূশসর  ালদার পািাশড়র নাগারার গুরু গুরু 
আওয়ায, ঢিৌ-নাশির বাযনা, হবয়াহলশের আগস্ট হবপ্লশবর সসয়কার বালুরঘাশটর সাাঁওত্ালী 
গণঅভুযত্থাশনর নাগারা হটকারার ঢবাশলর কর্া। এভাশব িৃহত্ অনুর্গ িাত্ড়াশত্ র্াকা কর্ক ও 
ত্ার স্ত্রী করুণার হকিুশত্ই সশন পড়ল না এই সংগীত্হট ত্ারা হেক ঢকার্ায় শুশনশিন।  
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    ঢরক থশক ঢকে কশর কর্ক ও ত্াাঁর স্ত্রী করুণার েখ্ন সানহসক অস্বহস্তর সশধ্য হদশয় হদন 
কাটশি ত্খ্ন করুণার সিপাহেনী আইহভর গশল্প অনুপ্রশবে। আইহভ হবশদে ঢর্শক ওশয়স্টানথ 
হসউহযশকর উপর  ক্টশরট কশর হনশরশি। হববািসূশি আবে িশয়শি এক হবরাট সারাহে 
এক হযহকউহটভ ইহঞ্জহনয়াশরর সশগ। েিশরর ওপরত্লার বাহসন্দা আইহভ একসসয় করুণার 
সশগ গভীর সখ্ীশত্ব আবে হিল বশলই ত্াশদর এই িহরযন পাড়ায় পা হদশয়শিন। আইহভশক 
ঢপশয় ঢরক থহটর রিসয উশমািশনর আোয় করুণা আনহন্দত্ িয়। হকন্তু আইহভর পশেও 
ঢরক থহটর অযানা ভার্া ও অশিনা সুশরর সসথ উোর করা সম্ভব িয়হন। ত্শব সংগীত্ত্ত্ত্ব হনশয় 
হনশযর অগাধ্ পাহিশত্যর পহরিয় হদশত্ হপিুপা িশলন না আইহভ। এসনহক হনশযর অজ্ঞত্াশক 
ঢগাপন করার ত্াহগশদ বশল উেশলন ‘নাউ আই হরশসম্বার। সুইযারলযাশন্ডর একটা সযাশরয 
ঢনহস্টভযাশল এসহন গান আহস ঢেন শুশনহিলাস।’১৩   অন্তঃসারেূনয কৃহিস হেোয় হেহেত্ 
অহভযাত্ পহরবাশরর আইহভর কাশি এই গান হনিকই সুইযারলযাশন্ডর একটা সযাশরয 
ঢনহস্টভযাশলর গান বশল সশন িল! আসশল আইহভ সুহবধ্াবাদী বুশযথায়া ঢেহণরই প্রহত্হনহধ্ োর 
সশগ সাহটর কািাকাহি র্াকা সানুর্গুশলার যীবশনর, ত্াশদর সংগ্রাশসর, গণঅভুযত্থাশনর ঢকান 
সম্পকথ ঢনই। সসকাশলর কবপ্লহবক ঢিত্না ঢর্শক ঢবাধ্িীন হনরাসিত্া অনযহদশক ঢপার্য কুকুর 
নযাহির একাকীত্ব সম্পশকথ ভাহবত্ িওয়া – এই কবপরীত্য প্রত্ীকী বযঞ্জনায় গশল্প হবপ্লশবর 
ভাবনাহটশক প্রগাঢ় কশর তু্শলশি। 
    ঢরক থহট সম্পশকথ আইহভর এই িূল বযাখ্যা কর্ক ও করুণা দুযশনরই সনঃপুত্ িল না। 
সহেক কশর বু শত্ না পারশলও ঢরক থহটর সুশরর গভীরত্র ভার্া ঢে বৃিতর হকিুর ইহগত্ 
করশি ঢস সম্পশকথ ত্াশদর হেল্পসশিত্ন সন হনহিত্। আইহভ ঢেহদন করুণাশদর বাহড় এশলা 
ঢসহদনই সা রাশত্ ঘুস ঢভশঙ ঢগল কর্শকর কাশন আসা সাকথাস ঢস্কায়াশরর সাকথাস দশলর ত্াাঁবু 
ঢর্শক ঢভশস আসা বাশঘর  াক। রাত্ ঢদড়টার ঘুসন্ত েির কলকাত্ার বুশক ত্রশগ ত্রশগ 
একহট গম্ভীর ধ্বহন বশয় ঢেশত্ লাগল ‘আত্থ অর্ি ভয়ঙ্কর, িান্ত অর্ি কু্রে’।১৪ সাকথাশসর 
পরাধ্ীন বন্দী যীবন ঢর্শক সুহির আকাঙ্খায় বাঘটা অসিায় ঢোশভ আর হনরুপায় কাত্রত্ায় 
ঢ শক উশেশি ওভাশব। ‘কলকাত্ার এই অহনরা আশলা-জ্বালা-রাশি বাঘটা িয়শত্া সুন্দরবশনর 
স্বপ্ন ঢদশখ্শি।’১৫ কর্শকর সশন পশড় ঢগল ঢরক থহটর কর্া। বাশঘর ঢোভ েন্ত্রণা আহত্থ ঢসোশনা 
এই হবহিি গযথশনর সশগ ঢরক থহটর অদু্ভত্ সুশরর ঢকার্াও ঢেন একটা সূক্ষ্ম হসল রশয়শি বশল 
ত্ার সশন িশত্ লাগল।  
    ঢের্ পেথন্ত ঢরক থহটশক ঢকে কশর এই টানাশপাশড়শন অস্বহস্তর অবসান িল। একযন ভূ- 
পেথটক করুণা এবং ত্ার স্বাসীর কাশি ঢরক থহটর রিশসযর অন্তশভথদ করশলন। ঢরক থহট শুশন 
হত্হন িসশক উেশলন। কর্ক ঢিারাবাযার ঢর্শক এই অসূলয হযহনসহট ঢপশয়শিন শুশন আিেথ 
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িশলন। নানা ঢদেভ্রসশণর নশল নানা হবহিি সংসৃ্কহত্র সংস্পশেথ আসার সুশোগ হত্হন পান, োর 
নশল ত্ার দৃহষ্টভহগ হিল উদার উমুি। ত্াই হত্হন এই ঢরক থহটর গুরুত্ব সম্পশকথ অবহিত্ 
হিশলন। হিত্ীয় হবশ্বেুশের সসয় ইউশরাশপর একহট ঢিাশটা ঢদশে সাধ্ারণ সানুশর্র উপর 
হিটলাশরর নাৎহস বাহিনীর অকর্য অত্যািার ঢনশস এশসহিল। হেক ঢসই সসয় ঢোহর্ত্, 
উৎপীহড়ত্ আত্মশগাপনকারী স্বাধ্ীনত্াকাসীরা ঢোর্কশদর প্রহত্ ত্ীি ঘৃণায় ঢদেশপ্রশসর 
গণসংগীত্ ঢগশয় ওশেন, আর ত্াশদর ঢসই হবপ্লশবর বাণীশক ঢরক থ কশর যনগশণর সশধ্য 
ঢগাপশন প্রিার কশরন। নাৎহস ঢগাশয়ন্দারা অহত্ সংশগাপশন এই গাশনর হেল্পীশদর যীবন নাে 
কশর এবং প্রিাহরত্ ঢরক থ গুহলশক নষ্ট কশর ঢদয়। ‘হিটলাশরর ঢগাশয়ন্দারা দাহব কশরহিল এর 
প্রহত্হট কহপ, এর ওহরহযনাল – এর প্রশত্যকহট হেল্পীশক ত্ারা হলকুই  কশরশি।’১৬ এভাশব 
হবপ্লশবর কেশরাধ্ করশত্ ঢপশরশি বশল ত্ারা আত্মতু্ষ্ট িয়। হকন্তু ত্াশদর এই দাহব ঢে কত্টা 
ভ্রান্ত, েুশোতর কাশল সুদূর কলকাত্ায় ঢিারাবাযাশর একহট পুরশনা ঢরকশ থর ঢদাকাশন কর্শকর 
এই ঢরক থহট আহবষ্কার ত্া প্রসাণ কশর ঢদয়। আসশল ত্াশদর যানা হিল না পৃহর্বীশত্ হবপ্লব 
কখ্শনা িহবর িয় না, হবপ্লশবর ভার্া ঢদোত্ীত্ কালাত্ীত্। সসস্ত ঢদশে সসস্ত কাশলই ঢোহর্ত্ 
হনেথাহত্ত্ সানুশর্র প্রহত্বাশদর ভার্া একই রকস। ত্াই ঢরক থহটর অযানা অশিনা ভার্া ও 
সংগীশত্র সুর কর্ক ও ত্াাঁর স্ত্রী করুণার ঢিত্নায় হবয়াহলশের আশন্দালন, বালুরঘাশটর 
সাাঁওত্ালশদর গণঅভুযত্থান, বর্থায় িহ্মপুশির বাাঁধ্ভাঙা গহত্র গযথন, নাগাশদর োশকর আওয়ায, 
সাকথস ঢস্কায়াশরর খ্াাঁিায় বন্দী বাশঘর আত্থ গযথশনর িৃহত্র সশগ হসশল হসশে একাকার িশয় 
ঢগশি।  
    গশল্পর ঢেশর্ রশয়শি ঢসই িূড়ান্ত সুিূত্থ )climax( ঢেখ্াশন কর্ক ও ত্ার স্ত্রী করুণার কাশি 
ঢরক থহটর রিসয উপলহি িয়। আর হেক ত্খ্নই ত্াশদর কাশন আশস হিত্ীয় হবশ্বেুশোতর 
সসয়পশবথ সসগ্র কলকাত্া েির যুশড় ঢোর্ক বুশযথায়া ঢেহণর ঢোর্শণর হবরুশে িািশদর 
সহিহলত্ প্রহত্বাদী আশন্দালশনর গযথন। সশগ সশগ কর্শকর ঢিত্নায় এই সত্যহট ঢযশগ ওশে 
সবথকাশলর সবথেুশগর সুহি ঢোোশদর হবশরাশির সুর এক ও অহভন্ন। এই সুর ত্াশদর রশির 
গভীশর সুপ্ত র্াকা হবপ্লশবর আশবগশক যাহগশয় ঢত্াশল। করুণা অহভযাত্ ঢেহণর প্রহত্হনহধ্ 
আইহভর সশগ গভীর সখ্ীশত্ব বাাঁধ্া র্াকশলও ত্ারা আদশত্ এশকবাশর হভন্ন সন-সানহসকত্ার। 
করুণা ও ত্ার স্বাসী কর্ক িহরিহট এশকবাশরই সাহটর কািাকাহি র্াকা সাধ্ারণ সানুর্। 
সাধ্ারশণর সুর ত্াল লয় ত্াশদর প্রহত্ সুিূশত্থ প্রাহণত্ কশর, আর প্রাহণত্ কশর বশলই প্রািীন 
ঢরক থহটশক োরা ধ্বংস করশত্ ঢিশয়হিল ত্াশদর প্রহত্ অসিয ঘৃণায় করুণায় ঢিাখ্ জ্বশল ওশে। 
করুণা আসশত্ আসশত্ বশল ওশেন – ‘ এ ঢরক থশক ঢকউ হনহিহ্ন করশত্ পাশরহন, ঢকউ 
পারশব না।’১৭ সত্যই হবপ্লবশক ঢেসন অবরুে করা োয় না হবপ্লশবর গানও ঢত্সনই 
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অবশরাধ্িীন, অসর। ঢসই গাশনর ঢরক থশক কখ্শনা ধ্বংস করা োয়হন, োশবও না। সবথশদশে 
সবথকাশল ত্া একই ভাশব প্রহত্বাশদর ভার্া ঢোগান হদশয় োশব গণসাধ্ারশণর সুশখ্।  
৪...  
    ঢলখ্ক গল্পহটর কাহিহন বৃত ঢেসন ঢগৌণ, ঢত্সনই গল্পহট িহরি হনভথরও নয়। িহরিগুহলর 
সানস ধ্শসথর হববরণ, ত্াশদর পারস্পহরক সম্পশকথর ঘাত্-প্রহত্ঘাত্, যীবনিেথার সাধ্ারণ 
সসসযাগুহল ঢরক থ গল্পহটশক আশলাহড়ত্ কশর হন। ত্শব গশল্পর পটভূহসশত্ িহরিগুহলর গুরুত্ব 
এশকবাশরই অস্বীকার করা োয় না। ‘ঢরক থ’ গশল্প সত্ পাাঁিহট িহরি – কর্ক িহরি বা বলা 
ঢেশত্ পাশর স্বয়ং ঢলখ্ক, ত্ার স্ত্রী করুণা, আইহভ, ভূ-পেথটক ও হবিারী সুসলসান। এিাড়াও 
রশয়শি ঢনপর্যিারী অসংখ্য িহরি োরা নাৎহস োসশন প্রাণ হদশয়হিল, কলকাত্ার িাি হসহিশলর 
অসংখ্য প্রহত্বাদী িািিািী আর সবথকাশলর সবথশদশের প্রহত্বাদী সানুশর্রা। সুখ্য বা ঢগৌণ 
প্রহত্হট িহরি ত্াশদর হনযস্ব িাহরহিক কবহেষ্টয হনশয় ঢেসন গশল্পর পহরসশর উপহিত্ িশয়শি 
ঢত্সনই ঢলখ্শকর সূল অহভপ্রায়হটশক ক্রসে বযহঞ্জত্ কশর গল্পহটশক িূড়ান্ত পহরণহত্র হদশক 
হনশয় ঢেশত্ও সািােয কশরশি।  
    কর্ক িহরিহট ঢলখ্শকরই প্রহত্হনহধ্ত্ব কশরশিন। ত্ার যবাহনশত্ই গল্পহট বহণথত্ িশয়শি। 
সধ্যহবত ঢেহণর প্রহত্হনহধ্ এই বুহেযীবী কর্কহট রুহিেীল ও অত্যন্ত ঢরাসযাহিক একহট সশনর 
অহধ্কারী। েহদও আর পাাঁিহট সধ্যহবশতর সশত্া প্রশয়াযশন ত্াশকও হনভথর করশত্ িয় ঢসশকন্ড 
িযান্ড সাশকথশটর উপর। হকন্তু ঢিারাবাযাশরর ঢদাকানগুশলার গৃিসজ্জা, হিশন সাহটর বড় পট, হগল্ট 
করা ঢেশস হবলাহত্ িহব, দু একটা ঢশ্বত্ পার্র হকংবা ইহসশটেন ঢস্টাশনর ঢিাশটা বড় সূহত্থ, 
ঢিাশঞ্জর নহগ্নকা, পুরশনা নযাসাশনর টুহকটাহক হযহনস ো উহনে েত্াব্দীর ‘বাবু কলকাত্ার’ ঢের্ 
অহভজ্ঞান – এসশবর হভশড় ঢলখ্শকর সিানী দৃহষ্ট আটশক োয় না। বরং ত্ার সননেীল 
রুহিেীল সন িুশট োয় পুরশনা ঢরকশ থর ঢদাকাশন। আর ঢসখ্াশন পুরশনা ঢরকশ থর সূ্তপ ঢর্শক 
খু্াঁশয ঢনয় রবীেনাশর্র অপ্রাপয কেস্বর, রাহধ্কা ঢগাস্বাসীর বা হদলীপ কুসাশরর গান। কর্ক 
ঢকবল রুহিেীল সশনর অহধ্কারী হিশলন না ত্ার সতার গভীশর হনহিত্ হিল একহট প্রহত্বাদী 
হবপ্লবী সন। োর পহরিয় পাওয়া োয় ঢরক থহটর অযানা সুশরর উৎস অনুসিাশনর অনুর্শগ, 
ত্ার ঢদখ্া অহভজ্ঞত্াগুহলর উশলশখ্। হবয়াহলশের আশন্দালশনর পটভূহসশত্ বালুরঘাশটর 
গণঅভুযত্থান, সাকথস ঢস্কায়াশরর বাশঘর  াক, েির কলকাত্ার িাি হসহিশলর েব্দ – কর্কশক 
হেিহরত্ কশর ত্াাঁশক আশলাহড়ত্ কশর। আর ত্াশত্ই ত্ার একাধ্াশর ঢরাসযাহিক কহবসন ও 
হবশরািী সত্ত্বার স্বরূপহটশক আভাহসত্ কশর।  
    কর্শকর স্ত্রী করুণা ত্ার স্বাসীর ঢোগয সিশোগী। কর্শকর সরস সন্তশবযর সাধ্যশস পােশকর 
সশগ গশল্প করুণার পহরিয়। কর্ক যাহনশয়শি সদয অধ্যাপনায় প্রশবে কশর কশলয িািীশদর 
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ঢর্শক পড়ার ত্াহগদ ত্ারই ঢবহে। আসশল নাাঁহক হদশয় যীবশনর প্রহত্হট স্তশর কােথহসহের 
অশভযস ত্ার ঢনই। অধ্যাপনার প্রকৃত্ আদেথ ত্ার সশধ্য রশয়শি, ত্াই পােয হবর্য়গুহলর সম্পশকথ 
সসযক প্রস্তুহত্ হনশত্ বযস্ত। এখ্াশনই িহরিহটর কাশযর প্রহত্ সত্ত্া ও হনষ্ঠার হদকহট নুশট 
উশেশি। ঢরক থহটর অদু্ভত্ সুর ত্ার পড়ার বযাঘাত্ ঘটাশল প্রার্হসকভাশব ঢস হবরি িশয় ওশে। 
হকন্তু ক্রসে এই ঢরকশ থর অদু্ভত্ বাযনা ও সুশরর অহভঘাত্ করুণার সংশবদনেীল হৃদশয় 
হবশের্ প্রহত্হক্রয়া সৃহষ্ট কশর। এক অযানা সন খ্ারাপ হনশয় ঢসও ত্ার স্বাসীর সশত্া আনসনা 
িশয় ঢরক থহটর বাযনা ও গাশনর সুশরর উৎস িৃহত্র অনুর্শগ িাত্ড়াশত্ র্াশক। গশল্পর 
প্রর্সাংশে ঢরকশ থর সুরহট ত্ার কাশি হবরহির উশরক ঘটাশলও গশল্পর পহরণাশস অহবশবিক, 
হৃদয়িীন ঢোর্ক ঢেহণর প্রহত্ ত্ার ঢিাশখ্ নুশট উশেশি ত্ীি ঘৃণা।  
    করুণার বািবী আইহভ গশল্পর স্বল্প পহরসশর উপহিত্ িশলও ত্ার সাধ্যশস ঢলখ্ক একহট 
সাসাহযক ঢেহণ িহরশির সানসবৃতশক উপিাহপত্ কশরশিন। একসসয় গভীর সখ্ীশত্ব আবে 
র্াকশলও যীবনধ্ারা ও হিন্তা ঢিত্নার হদক ঢর্শক করুণার সশগ েিশরর উচবিহবত ঢেহণর হবদূর্ী 
গুণবত্ী আইহভর হবস্তর বযবধ্ান। পািাত্য সগীশত্  ক্টশরট হ হগ্রধ্ারী আইহভ েখ্ন ঢরক থহটশক 
শ্লাভ ভার্া ও সুইযারলযাশন্ডর সযাশরয ঢনহস্টভযাশলর গান বশল সত্াসত্ ঢদয় ত্খ্ন ত্ার হেোর 
ও সনশনর অন্তঃসারেূনযত্া স্পষ্ট িশয় ওশে। ঢরক থহটর গাশনর প্রহত্বাদী সুর করুণা ও ত্ার 
স্বাসীর সশত্া ত্ার সশন অনুরণন সৃহষ্ট কশর না। বরং ঢপার্য কুকুশরর যনয হিহন্তত্ িশয় িরস 
ঔদাহসশনয ঢরক থহটর অহনবােথ আকর্থণশক উশপো কশর িশল ঢেশত্ পাশর। আইহভ িহরশির 
এই কবপরীশত্যর সাধ্যশস কর্ক ও ত্ার স্ত্রী করুণার িহরিহট ঢেন আরও উজ্জ্বল িশয় উশেশি। 
    গশল্পর ঢেশর্ অত্যন্ত স্বল্প পহরসশর ভূপেথটক িহরিহটর অনুপ্রশবে ঘশটশি সূলত্ ঢরক থহটর 
রিসয উশমািশনর প্রশয়াযশন। ঢকাশনা পুাঁহর্গত্ অন্তঃসারেূনয হবদযার অিংকার নয় ঢদশে-
হবশদশে ভ্রসশণর সূশি এক স্বে প্রসাহরত্ সুি সশনর অহধ্কারী িশয়শিন হত্হন। কলকাত্ার 
ঢিারা বাযাশরর পুরশনা ঢরকশ থর ঢদাকান ঢর্শক সংগৃিীত্ একহট হনত্ান্ত সাধ্ারণ ঢরক থ ত্ারই 
অহভজ্ঞত্ার সূশি এক বৃিৎ ইহত্িাশসর গুরুত্বপূণথ উপাদান িশয় উেল। ঢদেকাল হনহবথশেশর্ 
সুহিকাসী সংগ্রাসই সানুশর্র হবপ্লশবর প্রহত্হনহধ্ িশয় ঢরক থহট পােশকর ইহত্িাশসর এক হবশের্ 
অধ্যাশয়র সশগ সমৃ্পি কশরশি। ঢরক থহটর ত্াৎপেথ উশমািশন ভূপেথটক িহরিহট ত্াই অপহরিােথ 
িশয় উশেশি। 
    আসরা পূশবথই বশলহি, ঢরক থ গশল্পর ঢকেহবনু্দশত্ রশয়শি একটা ভাব বা Idea। ত্াই 
কাহিহন ঘটনা – িহরশির গিী িাহড়শয় আইহ য়ার ক্রহসক উশমািনই ঢলখ্শকর সূল লেয। আর 
এই লেয হসহে করশত্ উচবিহবত, সধ্যহবত বুহেযীহব, সাহটর কািাকাহি র্াকা সাধ্ারণ সানুশর্র 
ঢেহণ িহরি রূপায়শনর সাধ্যশস, ত্াশদর আত্ম-বীেশণর সাধ্যশস ঢসই িরস সত্য বা আইহ য়ারই 
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ক্রহসক উশমািন কশরশিন সার্থকভাশব। ত্াাঁর এই আইহ য়াহট িল ঢোর্ক ঢেহণর হবরুশে 
ঢোহর্শত্র েুশগ েুশগ ঢদশে ঢদশে সহিহলত্ গণঅভুযত্থাশনর ভার্া এক। ‘ঢরক থ’ গশল্পর 
অন্তহনথহিত্ এই হবপ্লশবর আইহ য়াহটশক ঢলখ্ক ক্রসে রিসযসয়ত্ার অিকার ঢর্শক অহন্তস 
প্রকাশেযর আশলাশক উদ্ভাহসত্ কশর তু্শলশিন। এ ঢেন ঢের্ পেথন্ত এক আহবষ্কাশরর গল্প িশয় 
উশেশি। শুরু ঢর্শক ঢের্ পেথন্ত ঢকৌতূ্িশলর ত্ীিত্া বযায় ঢরশখ্ ঢলখ্ক পােকশক সন্ত্রসুগ্ধ কশর 
ঢরশখ্শিন। সানবত্াবাশদর একহনষ্ঠ সাধ্ক ঢলখ্ক নারায়ণ গশগাপাধ্যায় ‘ঢরক থ’ গশল্প প্রত্ীকী 
বযঞ্জনায় ঢে সূল সারসত্যহট প্রকাহেত্ করশত্ প্রয়াসী িশয়শিন ত্া িল িান কাল পহরহিহত্ 
ঢভশদ হবপ্লশবর রকসশনর র্াকশলও হিরকালীন হবপ্লবী সত্ত্বার হনগূশঢ় ঢে সানবত্াবাদী ঐকযসুর 
হনহিত্ – ত্া এক ও অহভন্ন। আর এ কারশণই ‘ঢরক থ’ গল্পহট সসশয়র িহবশক আাঁকশড় ধ্শরই 
সসয়াত্ীত্ িশয় উশেশি। 
ত্র্যসূি:  
১। গশগাপাধ্যায় নারায়ণ। ‘আসার কর্া’, নারায়ণ গশগাপাধ্যায় রিনাবলী, ১স খ্ি, ১৯৮৯, পৃ ০ 
২। দত বীশরে। বাংলা ঢিাশটাগল্প : প্রসগ ও প্রকরণ, হিত্ীয় খ্ি, পুস্তক হবপহণ, পৃ ২৮৪ 
৩। গশগাপাধ্যায় নারায়ণ। ‘উপনযাস ও পটভূহস।  
৪। দত বীশরে। বাংলা ঢিাশটাগল্প : প্রসগ ও প্রকরণ, হিত্ীয় খ্ি, পুস্তক হবপহণ, পৃ ২৮৩  
৫। দত বীশরে। বাংলা ঢিাশটাগল্প : প্রসগ ও প্রকরণ, হিত্ীয় খ্ি, পুস্তক হবপহণ, পৃ ২৮৪ 
৬। দত সশরায। নারায়ণ গশগাপাধ্যায়। পহিসবগ বাংলা আকাশদহস 
৭। নারায়ণ গশগাপাধ্যায় রিনাবলী, ১স খ্ি, হসি ও ঢঘার্, পৃ ১৬৭ 
৮। দত বীশরে। বাংলা ঢিাশটাগল্প : প্রসগ ও প্রকরণ, হিত্ীয় খ্ি, পুস্তক হবপহণ, পৃ ২৮৪ 
৯। নারায়ণ গশগাপাধ্যায় রিনাবলী, ৮স খ্ি, হসি ও ঢঘার্, পৃ ৩৬৭ 
১০। পূশবথাি, পৃ ৩৬৮ 
১১। পূশবথাি, পৃ ৩৬৮  
১২। পূশবথাি, পৃ ৩৬৯ 
১৩। পূশবথাি, পৃ ৩৭১ 
১৪। পূশবথাি, পৃ ৩৭১ 
১৫। পূশবথাি, পৃ ৩৭২ 
১৬। পূশবথাি, পৃ ৩৭২ 
১৭। পূশবথাি, পৃ ৩৭৩ 
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ও শয় ব সা ই ট  : e k u s h e r d h e u . i n  

নীল হবশরাশির আবশি অহসয়ভূর্ণ সযুসদাশরর ‘নয়নত্ারা’  
প্রাবহিক-পহরহিহত্ 

 
অহভহযৎ দাাঁ 

গশবর্ক, বাংলা হবভাগ, বর্থসান হবশ্বহবদযালয়   
পহিসবঙ্গ, ভারত্  
সারসংশেপ 

ঊনহবংে েত্াব্দীর বাঙাহল কৃর্ক সসায ইংশরয নীলকর সাশিবশদর দ্বারা বযাপকভাশব অত্যািাহরত্ 

িশয়হিল। নীলিার্ অত্যন্ত লাভযনক িওয়ায় নীলকর সাশিবরা বাঙাহল কৃর্কশদর ত্াশদর 

কৃহর্যহসশত্ নীল বুনশত্ বার্য করত্। আর না বুনশলই িলত্ অসিয অত্যািার। এই অসিয 

অত্যািাশরর িাত্ ঢর্শক বাাঁিশত্ বাঙাহল কৃর্ক সসায ইংশরয নীলকর সাশিবশদর হবরুশে হবশরািী 

িশয় ওশে। ভারশত্র স্বার্ীনত্া সংগ্রাশসর ইহত্িাশস কৃর্ক সসাশযর এই হবশরাি নীল হবশরাি নাশস 

খ্যাত্। নীল হবশরাি স্বার্ীনত্া-পরবত্থী বাংলা কর্াসাহিত্যশক নানাভাশব প্রভাহবত্ কশরশি। একহদশক 

ঢেসন হবহভন্ন সাসহয়ক পিপহিকাগুহল এই হবশরািশক সসর্থন করশত্ র্াশক, ঢত্সহন অনযহদশক 

বাংলা উপনযাশসরও হবর্য়বস্তু িশয় উশে এই হবশরাি। অহসয়ভূর্ণ সযুসদাশরর ‘নয়নত্ারা’ 

)নীলভুাঁইয়া( ও ‘রাযনগর’, ত্ারােঙ্কর বশ্যাপার্যাশয়র ‘কীহত্থিাশটর কািা’, হবভূহত্ভূর্ণ 

বশ্যাপার্যাশয়র ‘ইিাসত্ী’ প্রভৃহত্ উপনযাস নীল হবশরাশির পটভূহসকায় রহিত্।   

সূিকেব্দ  

নীলকর, অহসয়ভূর্ণ, নয়নত্ারা, সসাযবাস্তবত্া, ইহত্িাস  
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নীল হবশরাশির আবশি অহসয়ভূর্ণ সযুসদাশরর ‘নয়নত্ারা’  
অহভহযৎ দাাঁ  

নীল হবশরাি শুরু িওয়ার পূশবথ বাংলার প্রর্স ঢলনশটনযান্ট গভনথর হিশলন িযাহলশ  সাশিব। ১৮৫৪  

হিস্টাশব্দর এহপ্রল সাস পেথন্ত হত্হন গভনথর পশদ হনেুক্ত হিশলন। হত্হন ইংশরয নীলকর সাশিবশদর 

স্বার্থ রোয় সবথদা সশিষ্ট হিশলন। হত্হন অত্যন্ত সুশকৌেশল বাংলায় নীলিার্ হবস্তাশরর কাশয 

ইংশরযশদর সািােয কশরহিশলন। এই হবর্শয় ত্শপাহবযয় ঢ ার্ ত্াাঁর ‘নীল হবশরাশির িহরি ও 

বাঙাহল বুহেযীবী’ গ্রশে বশলশিন –  

    “ইস্ট ইহিয়া ঢকাম্পানীর প্রোসন েন্ত্র হকভাশব নীলকরশদর স্বার্থরোর ত্ৎপর র্াকত্ ত্ার 

হনখু্াঁত্ উদািরণ িশলন িযাহলশ । হত্হন হিশলন পুশরাপুহর নীলকরভৃত্য। নীশলর বযবসায় ত্াাঁর অংেও 

হিল।”১  

    বাংলাশদশের কৃর্কশদর হবশোভ ও ঢরার্ দী থহদন র্শর পু্ীভূত্ িশত্ িশত্ ঢের্শসে ১৮৫৯-

৬০ হিস্টাশব্দ সসগ্র ঢদশে হবশফারশণর নযায় প্রিণ্ড েশব্দ িহাশয় পশা। বাংলাশদশের হবহভন্ন যায়গা 

ঢর্শক হবশরাশির খ্বর ঢপশয় ইংশরয োসকরা বুঝশত্ পাশর ঢে ভারত্বশর্থ আর একহট গণহবশরাি 

আসন্ন। ইহত্পূশবথ ১৮৫৫-৫৬ হিস্টাশব্দ সাাঁওত্াল হবশরাি ও ১৮৫৭ হিস্টাশব্দর সিাহবশরাি বা 

হসপাহি হবশরাশির ভয়ঙ্কর রূপ ঢদশখ্ ইংশরয সরকার এসহনশত্ই ভীত্ ও সন্ত্রস্ত হিল। এর উপর  

নীল হবশরাি শুরু িশয় োওয়ায় ইংশরযরা আরও ভীত্ িশয় পশা। এই প্রসশঙ্গ সুপ্রকাে রায় ত্াাঁর 

‘ভারশত্র কৃর্ক-হবশরাি ও গণত্াহন্ত্রক সংগ্রাস’ গ্রশে অত্যন্ত ত্াৎপেথপূণথভাশব যানাশেন –  

    “১৮৫৯-৬০ িীষ্টাশব্দ বঙ্গশদশের অহর্কাংে অঞ্চল যুহায়া নীলিাহর্গশণর হবশরাি প্রায় 

েত্বর্থবযাপী ইংশরয নীলকর-দসুযগশণর ববথরসুলভ ঢোর্ণ, উৎপীান, ধ্বংস, িত্যা প্রভৃহত্ উন্মত্ত 

ত্াণ্ডশবর অহনবােথ িরস পহরণহত্। অষ্টাদে েত্াব্দীশত্ প্রর্স ঢে হদন বাংলার সাহটশত্ নীলকর-

দসুযশদর পদাপথণ িইয়াহিল, ঢসই হদন িইশত্ বাংলার কৃর্ক ইিার হবরুশে একাকী স্থানীয় ও 

আঞ্চহলকভাশব সংগ্রাস আরাম্ভ কহরয়াহিল এবং বাংলার সাহটশত্ নীলিাশর্র ঢের্হদন পেথন্ত এই 
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সংগ্রাস অবযািত্ হিল। এই দী থ সংগ্রাশস এবং সসগ্র কৃর্ক-হবশরাশির ইহত্িাশস ১৮৫৯-৬০ 

িীষ্টাশব্দর হবশরাি সর্ব্থাশপো ত্াৎপেথপূণথ।”২  

    সসগ্র বাংলাশদশের প্রায় ৬০ লশের সশত্া কৃর্ক নীল হবশরাশি অংেগ্রিণ কশরহিল। নহদয়া, 

েশোির, খু্লনা, নহরদপুর, পাবনা প্রভৃহত্ ঢযলাগুহলশত্ হবশরাশির েশর্ষ্ট প্রভাব হিল। েহদও এই 

হবশরাি ঢকাশনা পহরকল্পনা সাহনক গশা ওশেহন। এসনহক এই হবশরাশির ঢকাশনা ঢনত্ারও সিান 

ঢসশল না। সার্ারণ কৃর্কশদর উপর দী থহদশনর ঢোর্ণ-উৎপীানই এই হবশরািশক গশা তু্শলহিল। 

এর পাোপাহে নীলকরশদর হনসথস অত্যািারও এই হবশরাশির অনযত্স কারণ হিশসশব পহরগহণত্ 

িয়। িাশর্র যহসশত্ নীল বুনশত্ রাহয না িশল ইংশরয নীলকর সাশিবরা সার্ারণ কৃর্কশদর উপর 

অকর্য অত্যািার করত্। অত্যািাহরত্ নীলিাহর্শদর িহব স্বপন বসু ত্াাঁর ‘গণঅসশন্তার্ ও উহনে 

েত্শকর বাঙালী সসায’ গ্রশে অত্যন্ত দেত্ার সাশর্ নুহটশয় তু্শলশিন –  

    “সারশর্ার, অবার্য প্রযাশক গুদাস  শর আটক রাখ্া, দাদন হনশত্ বার্য করা, ঢসরা যহসশত্ নীল 

বুনশত্ বার্য করা, ঢযার কশর নীল ঢবানা, ওযশন েকাশনা, নসল ঢকশট ঢনওয়া,  শরর ঢসশয়শদর 

হদশক নযর ঢদওয়া, হসর্যা সাসলায় প্রযাশক সবথস্বান্ত করা – এর সশঙ্গ নাউ হিসাশব হিল অশ্লীল 

গাহলগালায। ঢকউ নীল বুনশত্ না িাইশল ত্ার সার্ায় কাদা ঢলশপ ঢসখ্াশন নীশলর িারা ঢবানা 

িত্।”৩ 

    নীল হবশরাি আশ্ালশনর প্রার্হসক স্তর অহত্রস কশর র্ীশর র্ীশর গণ অভুযত্থাশন পহরণত্ িয়।  

হবশরাশির প্রর্স স্তর হিল ইংশরয সরকাশরর কাশি নীলিার্ বশির যনয আশবদন-হনশবদশনর, 

হদ্বত্ীয় স্তর পুশরাপুহর নীলিার্ বশির। ১৮৫৯-এর সর্যভাশগ নীল হবশরাি বযাপক আকার র্ারণ 

কশর। ঢযলায় ঢযলায় হবশরািী কৃর্করা ইংশরযশদর কর্া অসানয কশর নীলিার্ বি কশর ঢদয়। 

এবং নীলকুহেগুহলর উপর আরসণ কশর ত্াশত্ আগুন র্হরশয় হদশত্ র্াশক। হবশরাশির এই 

হিংসাত্মক রূপ ঢদশখ্ ভারশত্র ইংশরয কতৃ্থপে ইংলযাশির উচ্চ কতৃ্থপশের কাশি সািাশেযর 

আশবদন যানায়। ঢের্ পেথন্ত নীল হবশরাি দসশনর উশেশেয ১৮৬০ হিস্টাশব্দর ৩১ সািথ ইংশরয 

সরকার ‘নীল কহসেন’ )Indigo Commission( গেন কশর। হকন্তু অত্যন্ত আিশেথর হবর্য় ঢে 
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োাঁশদর হনশয় এই কহসেন গহেত্ িয় ত্াাঁশদর সশর্য ঢকবল একযন বযত্ীত্ সকশলই হিশলন 

ইংশরয। এই প্রসশঙ্গ প্রশসাদ ঢসনগুপ্ত ত্াাঁর ‘নীল হবশরাি ও বাঙালী সসায’ গ্রশে যানাশেন –   

    “নীলহবশরাি েখ্ন িরশস উশেশি, হেক ঢসই সসশয় পাাঁিযন সদসয হনশয় ১৮৩০ সাশলর ৩১ ঢে 

সািথ বাংলাশদশে নীলিাশর্র অবস্থা ও কৃর্কশদর অহভশোগ ত্দন্ত করবার যনয নীলকহসেন গহেত্ 

িয়। এই কহসেন ১৮ ই ঢস ঢর্শক ১৪ ই আগস্ট পেথন্ত ১৩৬ যশনর ) ১৫ যন সরকারী কসথিারী, 

২১ যন নীলকর, ২ যন পারী, ১৩ যন যহসদার, ৭৭ যন রায়ত্ ( সােয গ্রিণ কশরন ও ২৭ ঢে 

আগস্ট হরশপাটথ ঢপে কশরন।”৪  

    প্রসঙ্গত্, নীল হবশরাশির সশঙ্গ একযন হবহেষ্ট বযহক্তর নাস ওত্শপ্রাত্ভাশব যহাশয় আশি। এই 

হবহেষ্ট বযহক্তহট িশলন িহরেিন্দ্র সুশখ্াপার্যায়। হত্হন ‘হি্ু ঢপহিয়ট’ পহিকার সম্পাদক। ‘হি্ু 

ঢপহিয়ট’ পহিকার সর্য হদশয় হত্হন হদশনর পর হদন নীলকর সাশিবশদর অত্যািাশরর কাহিহন 

অনুপুঙ্খভাশব যনসসশে তু্শল র্শরশিন। প্রশসাদ ঢসনগুপ্ত ত্াাঁর ‘নীল হবশরাি ও বাঙালী সসায’ 

গ্রশে িহরেিন্দ্র সুশখ্াপার্যায় সম্পশকথ অত্যন্ত সম্মাশনর সশঙ্গ হলশখ্শিন –  

    “িহরেিন্দ্র হদশনর পর হদন ‘হি্ু ঢপহিয়ট’-এর সারনত্ সরকার ও নীলকরশদর হবরুশে 

আশ্ালন িাহলশয় োহেশলন ও রায়ত্শদর হবপশদর হদশন ত্াশদর পাশে দাাঁহাশয় ত্াশদর ের্াসম্ভব 

সািােয কশরহিশলন ও উৎসাি হদহেশলন। ...এই অবস্থায় িহরেিন্দ্র প্রায় একাকী বলশলই িশল, 

ঢেরূপ হনভথশয় নীলিার্ীশদর িশয় সংগ্রাস িাহলশয় োহেশলন ত্ার উদািরণ খু্ব ঢবহে ঢসশল না।” ৫    

    অহসয়ভূর্ণ সযুসদাশরর ‘নয়নত্ারা’ উপনযাসহট গ্রোকাশর প্রর্স প্রকাহেত্ িয় ১৯৫৫ 

হিস্টাশব্দ।  উপনযাসহটর প্রর্স সংস্করণ ‘নীলভুাঁইয়া’ হেশরানাশস প্রকাহেত্ িয়। গ্রোকাশর প্রকাহেত্ 

িবার পূশবথ উপনযাসহট র্ারাবাহিকভাশব হুসায়ন কবীর সম্পাহদত্ ‘িতু্রঙ্গ’ পহিকায় ‘নয়নত্ারা’ 

নাশস প্রকাহেত্ িয়। ১৯৫৫-এ ‘নাভানা’ সংস্করশণ ঢলখ্শকর ভূহসকা অংে ঢর্শক উপনযাসহট প্রসশঙ্গ 

যানা োয় –   

    “এই বইখ্াহনর রিনাকাল ১৯৫৩-র আগস্ট-ঢসশেম্বশর। কিসাহসক ‘িতু্রঙ্গ’ পহিকার িারহট 

সংখ্যায় ‘নয়নত্ারা’ নাশস পশবথ পশবথ প্রকাহেত্ উপনযাস ঢর্শক এহট অহভন্ন। গ্রোকাশর প্রকাশের 

সসয় ‘নীল ভুাঁইয়া’ নাস ঢনওয়ার ঢকাশনা ঢসৌল পহরবত্থন সূহিত্ িয়হন। ‘নীল ভুাঁইয়া’ ঐহত্িাহসক 
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উপনযাস নয়, কারণ এর সবগুহল িহরিই কাল্পহনক। আবার, এহট ঐহত্িাহসকও, ঢেশিতু্ ত্ৎকালীন 

নীলক্ত সসাযশক ঢদখ্বার ঢিষ্টা িশয়শি।”৬   

    ১৮৫৫ হিস্টাশব্দর ঢের্ হদশক েুবরায রাযিশন্দ্রর বয়স সশত্শরা ঢপহরশয় আোশরায় প্রশবে 

কশরশি। েীশত্র সকাশল  ুস ঢর্শক উশেই ঢস নতু্ন ঢকনা িাহত্টার হপশে ঢিশপ হেকাশর 

ঢবহরশয়শি। হকিু হদন আশগই ত্ার উপনয়ন িশয়শি। ত্াই ত্ার সার্ার িুলগুশলা এখ্ন ঢবে ঢিাশটা 

ঢদখ্াশে। ঢস ঢে কখ্ন হেকাশর ঢবহরশয়শি, আর কখ্নই বা হেকার কশর হনশর এশসশি ত্া বাহার 

ঢকউ যাশন না। িোৎ আদুর গাশয় যহাশয় ও খ্াস পাশয় হদশয় ঢস োকুরবাহা ঢর্শক আহিক ঢের্ 

কশর কবেকখ্ানায় এশস উপহস্থত্ িয়। এর-ই সশর্য ঢ াাায় ঢিশপ বুযরুক কবেকখ্ানায় এশস 

িাহযর িয়। বুযরুকশক ঢদশখ্ ঢস বাইশর ঢবহরশয় আশস। বুযরুক েুবরাযশক ঢদশখ্ রীহত্সাহনক 

বার কত্ক সার্া নুইশয় ও কুহনথে কশর হপশয়ািা সাশিশবর হেকাশর আসার কর্া যানায়।  

    যাাঁ হপশয়শিা সাশিশবর ঢপৌঢ়ত্ব পার িশয়শি। ত্াাঁর ঢবে ঢসাটাশসাটা নাদুসনুদুস ঢিিারা। সুশখ্  

কাাঁিাপাকা ঢেঞ্চকাট দাহা। িুল-দাহা হদশয় বয়স হনণথয় করশত্ ঢগশল ত্াাঁর বয়স ঢসাটাসুহট র্াশটর 

ঢকাটায় র্রা োয়। রাযিশন্দ্রর কসথিারী রাসহপয়াহর ত্াাঁশক আটিালার িাওয়া শরর পাশে কুহেশর 

ঢরশখ্ আশস। কুহেরহট িারশকাণা। হিে িাশত্র সশত্া লম্বা-িওাা। কুহেশরর  শরর িাদ খ্শার। 

ঢসাটা ঢসাটা োল কাশের কাোশসার উপর পুশরা কুহেরটা দাাঁহাশয় আশি। কুহের ঢর্শক িাত্  

পঞ্চাশেক দূশরই পদ্মা। কুহেশরর একহট  শর হত্হন িুপ কশর বশস আশিন। ত্াাঁর সাসশন একহট 

ঢিাট্ট ঢটহবল। ঢটহবলটা হবলাহত্ সদ আর গ্লাশস ভহত্থ। ত্াাঁর িাশত্, ঢটহবশলর ওপর এবং ঢিয়াশরর 

িাত্শল একহট কশর ব্ুক রাখ্া। ব্ুক হত্নহটর নল রূশপার কত্হর। প্রশত্যকহট ব্ুশকর বাাঁশট 

রশয়শি িাাঁহদর সূক্ষ্ম কায।  

    হপশয়শিা সাশিব রাযুশক হনশয় হেকাশর োবার যনয কুহের ঢর্শক ঢবর িন। ত্ারা িাহত্র হপশে  

ঢিশপ হেকাশর োশব। কুহেশরর সাসশন পাোপাহে দুহট িাহত্ দাাঁহাশয় আশি। ত্াাঁর হপ্রয় বুশাা  

িাহত্টার হপশে সাশিব রাযুশক হনশয় ঢিশপ বশসন। অনয িাহত্টার হপশে বুযরুক বশস। সাহুশত্র 

আশদশে িাহত্ দুহট আশস্ত আশস্ত িলশত্ আরাম্ভ কশর। িাহত্র হপশে দুলশত্ দুলশত্ সাশিব রাযুশক 
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ত্াাঁর সাসারবাহার গল্প বলশত্ শুরু কশরন। অহসয়ভূর্ণ সযুসদাশরর ‘নয়নত্ারা’ উপনযাশস এই 

 টনার হববরণ পাওয়া োয় -       

    “১৭৯৪ হিস্টাশব্দর কর্া। এখ্ন োশক সশরলগ্ বলা িয়, ত্খ্ন ত্াশক ঢকাশনা গ্ই বলা 

িশত্া  না। িারহদশক যঙ্গল, সাঝখ্াশন দু-হত্নশো একর যহস সান কশর িার্-আবাদ করা িশে। 

যঙ্গল এসন ঢে োত্ায়াশত্র একসাি পর্ হিল পদ্মা। ঢলাশক উশেখ্ করশত্ িশল বলত্ হপশয়শিার 

আবাদ। কখ্নও কখ্নও বলত্ নরাস াঙা।  

    বত্থসাশন যাাঁ হপশয়শিার হপত্ার নাসও হিল যাাঁ হপশয়শিা এবং হত্হন হিশলন এই নরাস াঙার   

সাহলক। হপশয়শিাশদর আবাশদ ঢে নীল িার্ িশত্া ঢসটা হবশদশে িালান ঢেত্ না। পঞ্চাে  র ত্াাঁহত্ 

হিল আবাশদ। ত্ারা সসহলন বুনত্। ঢসইসব সসহলন রাঙাশনা িশত্া নীল হদশয়। রশস হপশয়ািার 

আবাশদ ত্াাঁহত্র সংখ্যা বাাশত্ লাগল। আর ঢসই সশঙ্গ নীশলর িাহিদাও বাাশত্ লাগল, হকন্তু ত্ার 

িাইশত্ আশরা িাহিদা বাাশত্ লাগল র্ানিাশলর।”৭      

    রাযু ত্ার বিু রূপিাাঁদশক হনশয় বুশনািাাঁস হেকার করশত্ সশরলগশ্ আশস। এখ্ান ঢর্শক 

খ্াহনকটা সাসশনর হদশক এশগাশলই একটা প্রািীন অশ্বত্থ গাি ঢদখ্শত্ পাওয়া োয়। গািটার ত্লায় 

হত্নশট পর্ এশস হসশেশি। হত্নহট পশর্র সশর্য একহট ঢগশি সশরলগশ্র হদশক, একহট রাযুশদর 

গ্রাশসর হদশক, ঢেশর্রটা ঢগশি হপশয়শিা সাশিবশদর আবাশদর হদশক। সশরলগশ্র পাশা দাাঁহাশয় 

রাযু  বুশনািাাঁশসর হদশক ত্াক কশর গুহল ঢিাশা। হকন্তু গুহল লেযভ্রষ্ট িশয় সশরলগশ্র ঢদওয়াশনর 

ঢনৌকার পাশল লাগাশনা নীলকরশদর ইউহনয়ন যযাশক হগশয় লাশগ। গুহল লাগার সশঙ্গ সশঙ্গ পালটা 

হিাঁশা দু-টুকশরা িশয় োয়। ঢনৌকাটাও টাল সাসলাশত্ না ঢপশর কাত্ িশয়  ুশবা-িাায় আটশক োয়।  

এই  টনার কর্া িাহরহদশক যানাযাহন িশত্ই রাযপহরবাশরর সশঙ্গ নীলকর সাশিবশদর একটা 

সং াশত্র পহরহস্থহত্র সৃহষ্ট িয়।  টনার ত্দন্ত করশত্ েির ঢর্শক একযন বাঙাহল ঢ পুহট 

কাশলক্টরশক পাোশনা িয়। ঢ পুহট কাশলক্টর আসার  টনায় িাহরহদশক ঢিাশটাখ্াশটা একটা রাযসূয়  

বযাপার  শট োয়। নদীর র্াশর গশ্র  াশটর কাশি ঢিাশটা সােটায় কাশলক্টর সাশিশবর র্াকার যনয 

ত্াাঁবু কত্হর করা িয়। এহদশক, কাশলক্টর সাশিব নীলকরশদর ইউহনয়ন যযাশক গুহল সারার  টনায়  

রাযুর প্রহত্ সাসানয অসন্তুষ্ট িশলও নীলকরশদর হবরুোিারশণ হত্হন সশন সশন খু্হেই িন। 
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রাযকুসাশরর ঢদার্ প্রসাহণত্ িশল কী িশত্ পাশর ? – রাযুর ঢসাক্তার িরদয়াশলর এই প্রশের 

উত্তশর হত্হন অত্যন্ত ত্াৎপেথপূণথভাশব বশলন -      

    “হেকাশর োবার আশগ সশরলগশ্র একখ্াহন সুলুশপ ঢস ব্ুক িুাঁশা দখ্ল করার ঢিষ্টা কশর।  

এ খ্বর রাযকুসারশক হযজ্ঞাসা না-কশর হকিু বলা োশব না।  

    হকন্তু হপশয়শিার অনুিরশদর আহস হযজ্ঞাসা কশর ঢযশনহি বযাপারটা  শটহিল। ত্ার ব্ুশকর 

গুহল ঢলশগ সুলুশপর পাল হিাঁশা োয় এবং িলন্ত অবস্থায় ঢনৌশকাটা একটা  ুশবািশর আটশক 

বানিাল িবার উপরস িশয়হিল। ত্ারপশরও ইউহনয়ন যযাকশক গুহল কশর হিাঁশা ঢদওয়া িশয়শি।”৮    

    রাযুর উশদযাশগ সশরলগশ্ নতু্ন সু্কলবাহা কত্হর িশে। ঢসাটা ঢসাটা পাকা বাাঁে হদশয় আটিালা 

উেশি একখ্ানা। আপাত্ত্ হত্ন-িারশট ক্লাশসর বযবস্থা িশয়শি এর নীশি। দে-বাশরাযন িুশত্ার 

িালার ত্লায় বশস করাত্-িাতু্হা-বাটাহলর েশব্দ কি-কি কশর ঢবঞ্চ কত্হর করশি। এই আটিালার 

পাোপাহে ঢেখ্াশন আশগ সত্যপীর ত্লা হিল, ঢসখ্াশনও অশনকটা যায়গা যুশা বাাঁশের প্রািীর হদশয় 

একটা নতু্ন বাহা উশেশি।  রাহসরা িাশল খ্া হদশে। যানলা-দরযাগুহলশত্ নতু্ন রং লাগাশনা 

িশে। এটা আসশল সু্কশলর ঢি সাস্টাশরর র্াকার যনয কত্হর করা িশয়শি। রাযু হস্থর কশর 

ঢরশখ্শি সু্কল িালু িবার পূশবথই ঢি সাস্টারশক গ্রাশস হনশয় আসশব। গ্রাশস এশস হত্হন গ্রাসবাসীশদর 

সশঙ্গ ভাশলাভাশব পহরহিত্ িশবন। এর নশল সু্কল পুশরাদস্তুর িালু িশল ত্াাঁশক আর ঢকউ বাইশরর 

ঢলাক বশল গণয করশত্ পারশব না।      

    গ্রাশসর সানুশর্র হনরেরত্াশক কাশয লাহগশয়ই নীলকর সাশিবশদর বাাবাান্ত। নতু্ন হবদযালয় 

কত্হর িশল হেোর প্রসার বাাশব। এর নশল ভহবর্যশত্ আর গ্রাশসর সানুর্শদর েকাশনা সিয িশব 

না। ত্ারা হনশযশদর ভাশলাস্ হনশযরাই উপলহি করশত্ পারশব। েহদও রাযুর হবদযালয় কত্হরর 

উশদযাগশক ইংশরযরা খু্ব একটা ভাশলা ঢিাশখ্ ঢদশখ্ না।  ানকান সাশিব কতৃ্থক িরলালশক ত্ীব্র 

হত্রস্কার ঢসই ঢোশভরই বহিিঃপ্রকাে –   

    “কলকাত্া ঢর্শক খ্ানকশয়ক হিহে ঢপশয়শি ঢস। োরা একসসশয় ইংশরহয হেশখ্ ইংশরযশদর 

ভহক্ত করত্ ত্ারা অহত্হরক্ত আদশর সার্ায় িশা বশসশি। এরকস িশয়ই র্াশক। প্রভুযাহত্ েহদ 

হনগারশদর সার্ায় তু্শল নাশি ত্শব হনগারশদর র্ারণা িয় ত্ারাও প্রভুশদর সসকে। খ্ানাহপনা 
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ঢসলাশসোর নল এইসব। িহরে সুখু্শেশদর সশত্া ঢলাকশক োশয়স্তা করশত্ ঢবহে সসয় লাশগ না। 

হকন্তু আসরা বুঝশত্ পারহি ঢকাশনা ঢকাশনা আিাম্মক পরহন্া-হবোরদ পাদহর এর ঢপিশন আশি। 

ঢসাট কর্া, ইংশরহয ঢেখ্ার নশল ইংশরযশদর সুশখ্র সাসশন দাাঁহাশয় ব্লাহ  হনগারার কর্া বলশত্ 

হেশখ্শি। ঢসকল আর-এক ইহ য়ট হিল। কৃর্করা, িাহর্রা আয ত্াশদর প্রভুশক সসাশলািনা করশত্ 

হেশখ্শি।”৯    

    বাংলাশদশে নীল হবশরাশির সশঙ্গ িহরেিন্দ্র সুশখ্াপার্যাশয়র নাস অঙ্গাহঙ্গভাশব যহাত্। ‘হি্ু 

ঢপহিয়ট’  পহিকার সর্য হদশয় হত্হন হদশনর পর হদন নীলকরশদর অত্যািাশরর কাহিহন যনসসশে 

তু্শল র্শরশিন। অহসয়ভূর্ণ সযুসদাশরর ‘নয়নত্ারা’ উপনযাশসও ‘হি্ু ঢপহিয়ট’ পহিকার কর্া ঢবে 

গুরুত্বসিকাশরই উশেখ্ রশয়শি –   

    “িরদয়াল হিহে পাা ঢের্ কশরশি, ত্ার সমু্মশখ্ বিু-ঢপ্রহরত্ ইংশরহয পহিকা। পহিকাখ্াহনর 

নাস ‘হি্ু ঢপহিয়ট’। এ সংখ্যাহটশত্ হবশের্ ঢকাশনা খ্বর আশি ত্া নয়, িরদয়াল পহিকার 

ঢযারদার ভার্া লেয করহিল। িহরে সুখু্শে নাস ঢলাকহটর, হকন্তু িযাহরে ঢসকশল বলশল ঢদার্ িয় 

না। ভার্ার ঢেসন গহত্শবগ ঢত্সহন েহক্ত। ঢেন বকৃ্তত্া হদশে রাযসভায়।”১০    

    দী থহদন সশরলগশ্ হি্ুশদর সশঙ্গ বসবাশসর নশল হনহরহঙ্গ যাাঁ হপশয়শিা সাশিব হি্ুর্শসথর 

প্রহত্ আকৃষ্ট িশয় পশাশিন। হত্হন নদীর র্াশর িাওয়া শরর পাশে একহট বশাা হেবসহ্র কত্হর 

করশিন। সকাল ঢর্শক সিযা পেথন্ত িূাান্ত কসথবযস্তত্ার সর্য হদশয় সহ্শরর কায িলশি। হসহত্রিদশদর 

পাোপাহে স্থানীয় সানুর্যনও সহ্শরর কাশয িাত্ লাহগশয়শি। েহদও হি্ুর্সথ হনশয় সাত্াসাহত্ 

হপশয়শিা সাশিবর কাশি নতু্ন হকিু নয়। হেবসহ্র কত্হরর বির দুশয়ক আশগ সাশিব সশরলগশ্র 

নীলকুহেশর ঢবে যাাঁকযসক কশর কালী পুশযার আশয়াযন কশরহিশলন। পুশযা অবেয িশয়হিল 

সাশিশবর ঢদওয়ান সশনাির হসংশির আটিালার িণ্ডীসণ্ডশপ। পুশযা উপলশে সাশিবরা ঢবে 

কশয়কহদন র্শর আত্সবাহয আর হবহলহত্ সশদ সাশত্ায়ারা িশয় হিশলন।  

    নীল হবশরাি িরশস উেশল নীল িাহর্শদর সুরািার কর্া ঢভশব সরকাশরর ত্রশন নীল কহসেন 

গেন করা িয়। নীল কহসেন গেশনর সংবাদ সশরলগশ্র নীলকুহেশরও এশস ঢপৌঁিায়। খ্বরটা 

 ানকান সাশিব অত্যন্ত উশত্তহযত্ িশয় পশান। এহদশক, দাদন হনশয় সশরলগশ্র নীল িাহর্শদর 
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সশর্য বযাপক িাঙ্গাসা ঢদখ্া ঢদয়। আসশল িাহর্রা দাদন হনশয় নীল িার্ কশর লাভ পাবার আোয়। 

এসনহক অশনক নীল িাহর্ লাশভর টাকায় ত্াাঁশত্ ঢরেস িাপায়। যহস ঢর্শক নসল উেশল ঢসই 

নসল হবহর কশর িাহর্রা দাদশনর টাকা পহরশোর্ কশর। এটাই এই অঞ্চশলর প্রিহলত্ রীহত্। হকন্তু 

এখ্ন  ানকান সাশিশবর পে ঢর্শক নসল ঢত্ালার পূশবথই দাদশনর টাকা পহরশোশর্র যনয নীল 

িাহর্শদর বযাপক িাপ ঢদওয়া িশে। সাশিশবর সশঙ্গ িাত্ হসহলশয় স্থানীয় সিযনরাও নীল িাহর্শদর 

ওপর যুলুস করশি। নীলকর ও সিাযনশদর অত্যািাশরর িাত্ ঢর্শক বাাঁিশত্ নীল িাহর্রা নীল 

ঢবানা বি কশর হদশয়শি। এই উশত্তহযত্ পহরহস্থহত্র সশর্যই নীল কহসেন-এর ঢলাকযন সশরলগ্ 

পহরদেথশন আসশি। অহসয়ভূর্ণ সযুসদার ত্াাঁর ‘নয়নত্ারা’ উপনযাশস এই  টনার অনুপুঙ্খ বণথনা 

কশরশিন –    

    “সশরলগশ্ ইহিশগা কহসেন আসশি। ২৫ ত্াহরখ্ পেথন্ত ত্ারা নাহলে ঢনশব। পশর ত্ার উপর 

ঢযরা িশব। সশরলগশ্ অশনক নাহলে। হকন্তু ঢকই-বা ত্াশদর ঢসসব নাহলে হলশখ্ ঢদয় ?  

    িরদয়াল হযজ্ঞাসা করল, বাগিী ঢসখ্ানকার রায়ত্শদর পশে উহকল হিসাশব দাাঁাাশত্ িাইশি 

হকনা। বাগিী ঢিশস বলল – আপাত্ত্ নাহলেগুশলা হলশখ্ হদশত্ িশব। আর পহরহিত্-অপহরহিত্ 

হসহলশয় অন্তত্ পঞ্চাে-র্াটটা নাহলে ঢত্া িশবই সশন িশে। সসয়ও লাগশব। ত্াশদর ঢযরা কশর 

হনখু্াঁত্ সত্য উদ  াটন কশর ত্া ঢলখ্া ২৫ ত্াহরশখ্র সশর্য ঢপশর উেশল িয়।  

    িরশণর বাহাশত্ হগশয় ঢস বলল – ঢোশনা, আসার গাশয়র রং কাশলা, ত্া ঢবে কাশলাই; হকন্তু 

আহস হনশযই যাহন ইংশরহযটা আহস ভাশলাই হলহখ্। একশোটা ঢত্া কস কশরই নাহলে িশব। আর 

কহদনই-বা বাহক ২৫-এর। এর সশর্য সকশলর সশঙ্গ আলাপ কশর হনশয় সত্যশক হস্থর কশর হনশয় 

নাহলেগুশলাশক হলখ্শত্ িশব। িরণ এ ঢত্া বুঝশত্ পারা োশে এ নাহলেগুশলা কখ্নও েহদ প্রকাে 

পায় পালথাশসশন্টর সভযরা লোয় লাল িশব। আহস যাহন কী কশর ঢিাশখ্র যল আর আগুশনর 

আংরা ইংশরহযশত্ ভশর ঢদওয়া োয়। ইসসাইশলর সা, ইসসাইল, অসথত্য কাশরা কর্া বাদ োশব 

না।”১১     

    নীল হবশরাি ইংশরয সরকার হবশরার্ী হিল না, হিল নীলকর হবশরার্ী। অত্যািারী নীলকরশদর  

হবরুশে হবশরািী িশয় উশেহিল বাংলাশদশের আপাসর নীল িাহর্। নীল হবশরাি িলাকালীন গ্রান্ট, 
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হসটননার, ইশ ন, িাশসল প্রসুখ্ ইংশরয সাশিব হনপীহাত্ নীল িাহর্শদর পাশে দাাঁহাশয় ইহত্বািক  

ভূহসকা গ্রিণ কশরহিশলন। এই সসয়কার বাঙাহল বুহেযীবী সসাযও নীল হবশরািশক দুই িাত্ তু্শল 

সসর্থন যাহনশয়হিশলন। এ সশবর প্রহত্হরয়া স্বরূপ বাংলা সাহিশত্যও এই হবশরািশক সসর্থশনর 

প্রয়াসহট আরও বহলষ্ঠ িশয় ওশে। এসনহক স্বার্ীনত্া-পূশবথর এই হবশরাশির প্রহত্নলন স্বার্ীনত্া-

পরবত্থী বাংলা উপনযাস-সাহিশত্যও লহেত্ িয়। অহসয়ভূর্ণ সুযুসদাশরর ‘নয়নত্ারা’ )১৯৫৫( এই 

র্ারারই একহট গুরুত্বপূণথ প্রয়াস।        

ত্র্যসূি  
১। ঢ ার্ ত্শপাহবযয়, নীল হবশরাশির িহরি ও বাঙাহল বুহেযীবী, অনুষু্টপ, কলকাত্া, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা – ১১   
২। রায় সুপ্রকাে, ভারশত্র কৃর্ক-হবশরাি ও গণত্াহন্ত্রক সংগ্রাস, ভারশত্র কৃর্ক-হবশরাি ও গণত্াহন্ত্রক সংগ্রাস, হ  
এন হব এ ব্রাদাসথ, কলকাত্া, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা – ৩৮২  
৩। বসু স্বপন, গণ অসশন্তার্ ও উহনে েত্শকর বাঙালী সসায, পুস্তক হবপহণ, কলকাত্া, ১৯৮৪,  পৃষ্ঠা – ১৪  
৪। ঢসনগুপ্ত প্রশসাদ, নীল হবশরাি ও বাঙালী সসায, নযােনাল বুক এশযহি, কলকাত্া, ১৯৬০,  পৃষ্ঠা – ১০১  
৫। ঐ, গ্রে প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ১২৯   
৬। সযুসদার অহসয়ভূর্ণ, নয়নত্ারা, অহসয়ভূর্ণ রিনাসসগ্র, হদ্বত্ীয় ভাগ, ঢদ’য পাবহলহেং, কলকাত্া, পৃষ্ঠা – ৫৪৮   
৭। ঐ, গ্রে প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ২৮  
৮। ঐ, গ্রে প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৪১  
৯। ঐ, গ্রে প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৭৩  
১০। ঐ, গ্রে প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৫০   
১১। ঐ, গ্রে প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৩৯২    
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এ কু শে র  ঢে উ     I S S N :  2 4 5 4 - 7 1 8 2   
সা হি ত্য  ও  সং সৃ্ক হত্  হব র্ য় ক  আ ন্ত যথা হত্ ক  অ ন লা ই ন  গ শব র্ ণা  প হি কা  ( ঢর ফা হর ড  যা নথা ল ,  ত্রি মা হস ক )  

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

ঢ াশটাগল্পকার রমাপদ ঢ ৌধুরী: গল্পকার িশয় ওঠার সংহিপ্ত ইহত্বৃত্ত  
প্রাবহিক-পহরহ হত্ 

 
হমলন মণ্ডল 

গশবর্ক, বাংলা হবভাগ, ঢগৌড়বঙ্গ হবশ্বহবদযালয়, মালদা 
সিকারী অধযাপক, এস আর ফশত্পুহরয়া কশলয,  

ঢবলডাঙ্গা, মুহেথদাবাদ, পহিমবঙ্গ, ভারত্   
সংহিপ্তসার  

একাশলর কর্াসাহিহত্যকশদর মশধয অনযত্ম রমাপদ ঢ ৌধুরী। উত্তরাহধকারসূশি রমাপদ ঢ ৌধুরী ঢেমন হেিা 

ও সংস্কার ঢপশয়হ শলন, ঢত্মহন ঢপশয়হ শলন োরীহরক গঠন, ঢমধা ও মনন। হত্হন ত্াাঁর হপত্া ও 

মাত্ামশির প্রভাবশক েশর্ষ্ট গুরুত্ব হদশয়শ ন। রমাপদ ঢ ৌধুরীর মযাহিকুশলেন পরীিার সীট পশড়হ ল 

কলকাত্ার ঢিয়ার সু্কশল। ঢসই সূশি বিুশদর সশঙ্গ কলকাত্ায় আসা। কখ্নও ঢগাপশন ইংশরহয হসশনমা 

ঢদখ্া আবার কখ্নও েরৎ শের কাহিহন অবলম্বশন হনহমথত্ বাংলা হসশনমা ঢদখ্া প্রভৃহত্ ঘটনা রমাপদশক 

নতু্ন কশর পড়ার আগ্রি বাহড়শয় হদল। গািীযীশক ঢদখ্া বা ঢনত্াযীর বকৃ্তত্া ঢোনা রমাপদশক 

ঢত্মনভাশব আকর্থণ কশরহন। শুধু ত্াৎিহণক প্রভাব ঢফশলহ ল মাি। গািীযী বা ঢনত্াযীর দুবথার 

আহ্বান নয়, বরং রমাপদর মশনািরণ কশরহ ল রবীেনাশর্র অপ্রহত্শরাধয আকর্থণ – এই মানহসকত্াই 

ত্াাঁর হেল্পশ ত্নায় ফুশট উশঠশ । ত্াাঁর যীবন-অহভজ্ঞত্াই ত্াাঁশক ঢলখ্ক কশর তু্শলশ ।  

 
সূ কেব্দ  

রমাপদ ঢ ৌধুরী, ঢ াশটাগল্পকার, ত্রেেব, ত্রকশোর, ঢলখ্কযীবন  
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ঢ াশটাগল্পকার রমাপদ ঢ ৌধুরী: গল্পকার িশয় ওঠার সংহিপ্ত ইহত্বৃত্ত  

হমলন মণ্ডল 
রমাপদ ঢ ৌধুরীর যন্ম ২৮ঢে হডশসম্বর ১৯২২ হিস্টাব্দ। অধুনা ঢমহদনীপুর ঢযলার খ্ড়গপুর েিশর। ঢরল 

েির খ্ড়গপুশর ত্াাঁর বালযকাল কাটশলও ত্াাঁর হপতৃ্পুরুশর্রা হ শলন বধথমান ঢযলার ঢলাক। হনত্ান্ত গ্রাময 

মানুর্ হ শলন রমাপদ ঢ ৌধুরীর হপত্ামাত্া। ত্াাঁর হপত্ামশির প্রায় দুশো হবঘা যহমযমা হ ল। ত্াাঁর 

হপত্ামি হ শলন সংস্কারমনা। ত্াই রমাপদ ঢ ৌধুরীর হপত্া ত্ারাপ্রসন্ন ঢ ৌধুরীশক হত্হন ঢসই পাড়াগাাঁশয় 

ঢর্শকও এন্ট্রান্স পাে কহরশয়ও িান্ত িনহন, ত্াাঁশক কলকাত্ায় পাহঠশয় হবজ্ঞান হবর্য় হনশয় এম এসহস 

পাে কহরশয়শ ন। উত্তরাহধকারসূশি রমাপদ ঢ ৌধুরী ঢেমন হেিা ও সংস্কার ঢপশয়হ শলন, ঢত্মহন 

ঢপশয়হ শলন োরীহরক গঠন, ঢমধা ও মনন। হত্হন ত্াাঁর হপত্া ও মাত্ামশির প্রভাবশক েশর্ষ্ট গুরুত্ব 

হদশয়শ ন। পাাঁ  ব র বয়শস হত্হন খ্ড়গপুশর ঢরশলর সু্কশল ভহত্থ িন। ঢরশলর এই সু্কশলর ঢিডমাস্টার 

হ শলন ত্াাঁর দাদামোই। ‘রমাপদ’ নামহট ত্াাঁর দাদামোশয়র ঢদওয়া। রমাপদ ঢ ৌধুরীর বালযকাশলর নাম 

হ ল ‘হত্মু’। দাদামোশয়র হনশদথশেই হত্মুর পড়াশোনার ভার ঢনন রাণা মাস্টারমোই। বালযকাল ঢর্শকই 

রমাপদ-র মশনর গভীশর নানা হযজ্ঞাসা, নানা প্রশ্ন ঘুরপাক ঢখ্শত্ র্াশক। ত্াই ঢত্া একহদন কাহকমাশক 

হনলথজ্জভাশব হযশজ্ঞস কশরন: ‘ ুমু ঢত্া বশড়ারা ঢ াশটাশদর আদর করার যনয খ্ায়, ঢত্ামাশক কাকু  ুমু 

খ্াহিল ঢকন?’ স্বাভাহবকভাশবই হনষ্পাপ হেশুমন ঢবাশেহন  ুমু খ্াওয়ার অর্থ। ত্াই হত্মুর এই হযজ্ঞাসু 

মশনর হবস্তার ঘশট ত্াাঁর গল্প-উপনযাশসর মশধয।  

    হনশযর যন্ম সম্পশকথ রমাপদ যানান: “আহম যশন্মহ  এই েিশর। োর আশষ্টপৃশষ্ট শুধুই ঢরল। ঢরশলর 

ইহিশনর ঢধাাঁয়া, ঢরশলর ইট ঢবর করা ঢকায়াটথার – ঢেহদশকই ত্াকাই ঢরশলর  াপ। একটা ঢে বশড়াসশড়া 

ঢগালবাযার হ ল, ঢসখ্াশনও প্রায় সারা ভারত্বশর্থর ঢলাক হগশয় বযবসা ঢফাঁশদশ । ঢসও ঢরশলর ত্রত্হর 

কশর ঢদওয়া বাহড়গুহলশত্। ত্াশদর ঢ শলরা আমাশদর সশঙ্গ আমাশদর সু্কশল পশড়। আর কত্দূর কত্ ঢদে 

ঢর্শক ঢে ঢলাক  াকহর করশত্ আসশত্া বশল ঢবাোশনা োশব না।” ঢলখ্ক মািই ত্াাঁর সত্তার গভীশর 

সহিত্ র্াকা অহভজ্ঞত্াশক গশল্পর কযানভাস কশর ঢত্াশলন। ঢ াটগল্পকার রমাপদ ঢ ৌধুরী রাযবাহড়র 

ত্রবভব, আড়ম্বর ঢকালািলমুখ্রত্া ঢদশখ্নহন। হনিঃসঙ্গ এক ঢকাশণ পশড় র্াকা দু’ঢফাাঁটা অশ্রুশক হ রসত্য 

কশর ঢত্াশলন। গল্পকার রমাপদ ঢসখ্াশনই ের্ার্থ হেল্পী ঢেখ্াশন হত্হন গশল্পর কযানভাস বা আবশির সশঙ্গ 

হনিঃসঙ্গত্াশক হমহলত্ কশর ভার্া হদশয়শ ন।  
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    রাযনীহত্ রমাপদশক ঢকাশনাহদনই ঢত্মন আকর্থণ কশরহন। েখ্ন গািীযী হিযহলর রাযবন্দীশদর সশঙ্গ 

সািাৎ করশত্ এশসহ শলন ত্খ্ন শুধু রমাপদ ত্াাঁশক ঢদশখ্হ শলন। আবার স্ট্রাইক ময়দাশন ঢনত্াযীর 

রাযহসক বকৃ্তত্া হত্হন শুশনহ শলন। হকন্তু গািীযীশক ঢদখ্া বা ঢনত্াযীর বকৃ্তত্া ঢোনা রমাপদশক 

ঢত্মনভাশব আকর্থণ কশরহন। শুধু ত্াৎিহণক প্রভাব ঢফশলহ ল মাি। গািীযী বা ঢনত্াযীর দুবথার 

আহ্বান নয়, বরং রমাপদর মশনািরণ কশরহ ল রবীেনাশর্র অপ্রহত্শরাধয আকর্থণ – এই মানহসকত্াই 

ত্াাঁর হেল্পশ ত্নায় ফুশট উশঠশ ।  ািাবস্থায় রমাপদ েখ্ন কলকাত্ার ইশডন হিনু্দ ঢিাশস্টশল হ শলন ত্খ্ন 

হনযথন কশি একাকী বানথাডথ ে পশড়  মশক ঢেশত্ন। কখ্নও বা ইবশসন ত্াাঁশক ভাহবশয় তু্লত্। 

টলস্টশয়র ‘ওয়যার অযান্ড হপস’-এ কী আশ  আর কী ঢনই এই ভাবনায় মগ্ন িশয় র্াকশত্ন। ত্াই ঢত্া 

হত্হন মাি সশত্শরা ব র বয়শস ভবঘুশরর মশত্া ঘুশর ঢবড়াশত্ন মশনর িুধা হনবারশণর যনয। ঢ াটশবলা 

ঢর্শকই রমাপদর মন গঠনেীল িশয় উশঠহ ল। ত্াাঁর ভাবনায়, দৃঢ়ত্ায় সবথসময়ই বাংলা ভার্ার ভহবর্যৎ 

গশড় ঢত্ালার ঢ ষ্টা লি করা োয়। বাংলা ভার্াশক গশড় তু্লশত্ িশব হবশ্বসাহিশত্যর সমশগািীয় – এই 

ভাবনায় রমাপদ ঢ ৌধুরীর ঢলখ্ায় ঢপ্ররণা েুহগশয়শ । হবশের্ কশর রবীেনাশর্র প্রভাব ত্াাঁশক সাহিত্য 

র নার ঢপ্ররণা হদশয়শ ।  

    ঢরল েির খ্ড়গপুশর ঢকশটশ  হত্মুর ত্রেেব ও ত্রকশোরকাল। একহট হনরীি অহভমানী বালশকর 

মনশক রমাপদ ঢ ৌধুরী কখ্নই ভুশল োনহন। ত্াইশত্া ঢরলেির খ্ড়গপুর ত্াাঁর যীবশনর একহট বশড়া 

যায়গা কশর হনশয়শ । প্রর্ম ও হিত্ীয় ক্লাশস রমাপদ ঢ ৌধুরী ফাস্টথ িন। ফাস্টথ প্রাইয হিশসশব হত্হন 

ঢপশয়হ শলন রবীেনাশর্র ‘ঢসানার ত্রী’ ও ‘অযাহলস ইন ওয়ান্ডারলযান্ড’ বই দুহট। ওই বয়শসই 

রবীেনাশর্র নাশমর সশঙ্গ রমাপদর পহর য় িশয় োয়। েহদও ওই বয়শস ‘ঢসানার ত্রী’ পশড় রসগ্রিণ 

করা সম্ভব হ ল না, ত্বু ত্াাঁর মশন ঢরখ্াপাত্ কশরহ ল।  

    দাদামোশয়র সূি ধশরই রমাপদর গাশয় উহনে েত্শকর ঢ াাঁয়া ঢলশগহ ল। রমাপদর যীবশন বাবার 

ঢপাোক-পহরধান হবশের্ প্রভাব ঢফশলহ ল। ত্শব না ঢদখ্া ঠাকুরদার হ ন্তা-ভাবনা রমাপদশক ভাহবশয় 

তু্শলহ ল। পরবত্থীশত্ রমাপদ েখ্ন ঢপ্রহসশডহন্স কশলশয ভহত্থ িশলন, ত্খ্ন হত্হন হনশযশক পরম 

ভাগযবান বশল মশন করশত্ লাগশলন। ভাশলা সু্কল, ভাশলা কশলশয পড়া ত্াাঁর মশন  রম উদ্দীপনা যাগায়। 

ত্াইশত্া হত্হন মশন মশন হস্থর কশর হনশয়হ শলন – হেিায় সংস্কাশর, আ ার আ রশণ,  হরশি এই 

প্রহত্ষ্ঠাশনর ঢোগয িশয় উঠশত্ িশব।  

    রমাপদ ঢ ৌধুরীর মযাহিকুশলেন পরীিার সীট পশড়হ ল কলকাত্ার ঢিয়ার সু্কশল। ঢসই সূশি বিুশদর 

সশঙ্গ কলকাত্ায় আসা। কখ্নও ঢগাপশন ইংশরহয হসশনমা ঢদখ্া আবার কখ্নও েরৎ শের কাহিহন 

অবলম্বশন হনহমথত্ বাংলা হসশনমা ঢদখ্া প্রভৃহত্ ঘটনা রমাপদশক নতু্ন কশর পড়ার আগ্রি বাহড়শয় হদল। 
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ত্াই ঢত্া েরৎ শের উপনযাস পাশঠ হত্হন হনশযশক হনমহজ্জত্ করশলন। মযাহিকুশলেন পরীিার পর 

রমাপদ হবলাসপুশর ঢগশলন হদহদর কাশ  র্াকার যনয। হবলাসপুশর হগশয় এক বাঙাহল স্ত্রী গীত্ালাশলর 

সশেি সিশোহগত্ায় এশক এশক পশড় ঢফলশলন – কৃহত্তবাস, কােীরাম, তু্লসীদাস, হবিারী সাত্েই, 

অন্নদােঙ্কর, অহ ন্তযকুমার, ঢপ্রশমে হমিশদর র না। ধীশর ধীশর রমাপদ ত্াাঁর সাহিত্য পাশঠর ভাণ্ডারশক 

পহরপূণথ করশত্ র্াশকন। বাংলার বাইশর হগশয়ও ত্াাঁর পড়ার  াহিদার কখ্নও ভাাঁটা পশড়হন। 

ইন্টারহমহডশয়ট পরীিা হদশয় রমাপদ হত্ন মাস ধশর মুরী, রাাঁহ , রামগড়, মযাকক্লাহস্কগি, আরগাড়া-

ঢরহলগাড়ার কয়লাখ্হন, খ্ালাহরর  ুশনর পািাড় ঢেমন ঢদখ্শলন, ঢত্মনই আহদবাসী উপযাহত্, হফহরহঙ্গ 

েুবক-েুবত্ী, প্রবাসী বাঙাহল, ও মাহকথন ত্রসনযশদর সম্পশকথ বহু হবহ ি অহভজ্ঞত্া সিয় করশলন। 

এইভাশব হত্হন পশনশরা ঢর্শক পাঁয়হিে ব র বয়শস ঢবে কশয়কবার ঢগাটা ভারত্বর্থ ঘুশরশ ন। ফশল ওই 

বয়শসই ত্াাঁর পহরব্রাযশকর মানহ ি হবোল হবসৃ্তহত্ লাভ কশরহ ল। ত্শব ভারত্বশর্থর একপ্রান্ত ঢর্শক 

অনয প্রান্ত ভ্রমণ করশলও ত্াাঁর মশনর উপর গভীর  াপ ঢফশলশ  রাাঁহ -িাযারীবাগ এলাকার মানুর্। 

যীবশনর এই অহভজ্ঞত্ায় পরবত্থীকাশল ত্াাঁর নানা গল্প ও উপনযাশসর পটভূহম রূশপ উশঠ এশসশ ।  

    ঢরলেিরশক ঢ শড় রমাপদ েখ্ন কলকাত্ায় ভহত্থ িশলন ত্খ্ন বিু ত্র্া পহরবারশক না পাওয়ার 

বযর্া ত্াাঁশক বযহর্ত্ কশরহ ল। ঢরলেিশরর প্রশত্যকহট ইট ঢমারাশমর রাস্তা সাশিবপাড়া সবুয বাগান সব 

ত্াাঁর কাশ  তু্ি িশয় হগশয়হ ল। কারণ প্রর্ম দেথশনই কলকাত্াশক রমাপদ ভাশলাশবশস ঢফশলহ শলন। এ 

ঢেন এক নতু্ন যীবশনর সূ না িশয় ঢগল। নতু্ন যগশত্ রমাপদর পদাপথণ ঘটল।  

    ১৯৪৫ সাশল ইংশরহযশত্ এম এ পাে করার পর রমাপদ হক ুহদন হঘ-মা  ও ত্রবদুযহত্ক েন্ত্রপাহত্ 

সরিাশমর কায করশলন। হত্ন ব র পর কলকাত্ায় হফশর এশলও পুনরায় রমাপদ ঢকাহলয়াহরশত্ হফশর 

হগশয় হত্ন মাস ঢসখ্াশন কায করশলন এবং বীমা ঢকাম্পাহনর সংগঠক হিশসশব বাংলাশদশের গ্রাশমগশি 

ঘুশর ঢবড়াবার কায ঢবশ  হনশলন। ফশল গ্রাম ও গ্রামীণ মানুর্ সম্পশকথ প্র ুর অহভজ্ঞত্া সিয় করশলন 

হত্হন। অবশেশর্ এশলাশমশলা কাযকমথ ঢ শড় হফশর এশলন কলকাত্ায়। ‘ইদানীং’ নামক একহট মাহসক 

পহিকা সম্পাদনা কশর আন্তযথাহত্ক সাহিত্য আশন্দালন পহর ালনা করশত্ র্াশকন। পাোপাহে গল্প 

ঢলখ্াও  লহ ল সমান ত্াশল। মশনামাহলশনযর কারশণ পহিকাহট বি িশয় োয়। পরবত্থীশত্ ‘রমাপদ 

ঢ ৌধুরীর পহিকা’ নাশম একহট মাহসক পহিকা হত্হন একক প্রশ ষ্টায় হত্ন মাস ধশর ঢবর কশরহ শলন। 

১৯৫৩ সাল ঢর্শক পাকাপাহকভাশব আনন্দবাযার পহিকায় ঢোগদান কশরন। প্রর্শম সাহিত্য যগত্ 

সম্পাদনা করশত্ন, পশর রহববাসরীয় হবভাগহট সম্পাদনা করার দাহয়ত্ব পান। এইভাশবই রমাপদ ঢ ৌধুরী 

হনশযশক ত্রত্হর কশরন ও দি ঢলখ্ক রূশপ প্রহত্হষ্ঠত্ িন। বহিে ব র বয়স পেথন্ত রমাপদ 

ঢ াশটাগশল্পরই অনুরক্ত হ শলন। পরবত্থীশত্ উপনযাস র নায় মশনাহনশবে কশরন। ত্শব ‘না হলশখ্ ঢলখ্ক’ 



এ কু শে র  ঢে উ  , ৪ র্থ  ব র্থ  , ২ য়  সং খ্যা ।  ৩ ১ ঢে  ঢযয ষ্ঠ  ১ ৪ ২ ৫ , ১ ৫ ই  যু ন  ২ ০ ১ ৮ । পৃ ষ্ঠা  52 
 

পহর শয় রমাপদ হনশযশক গুহটশয় রাশখ্নহন। কারণ প্রায় ২৫হট উপনযাস ও ঢ াশটা বশড়া হমশল ঢদড়ে 

ঢ াশটাগল্প হত্হন র না কশরশ ন।  ুরানব্বই ব র বয়শস ঢপৌঁশ  সম্পাদনা কশরশ ন ‘িীরক সংগ্রি গল্প’, 

আনন্দ পাবহলোসথ ঢর্শক আগস্ট ২০১৭-ঢত্ ত্া প্রকাহেত্ িশয়শ ।  

    রমাপদ ঢ ৌধুরীর গল্প ঢলখ্ার সূ নাহট  মকপ্রদ। ঢপ্রহসশডহন্স কশলশয পড়ার সময় ঢে দুযন বিুর 

(প্রাণশত্ার্ ঘটক ও স্বরায বশন্দযাপাধযায়) প্রহত্হট ঢলখ্ার হত্হন সমাশলা না করশত্ন। একহদন ঢসই দুই 

বিুই কশলশযর পাশের গহলর এক পাবহলক ঢরশস্তারাাঁর পদথা ঢটশন ঢকহবশন রমাপদশক ঢযার কশর 

েুহকশয় হদশয় মযাশনযারশক ঢডশক বশলহ শলন: “ াশয়র ঢোগান ঢেন বি না িয়, েত্িণ না ওর গল্প 

ঢলখ্া িশব।” বলাবাহুলয নাশ াড়বান্দা অহভন্নহৃদয় বিু দুহটর ত্াহগশদই রমাপদ’র গল্প ঢলখ্া শুরু িল – 

‘িযাশযহড’ গল্প হদশয়। গল্পহট ঢসকাশলর সাহিত্য পহিকা ‘আযকাল’-এ প্রকাহেত্ িল। ত্খ্ন ১৯৪০ সাল। 

গল্পহট র না সম্পশকথ রমাপদ হনশয বশলশ ন: “ঢলখ্ক যীবশনর িযাশযহডর ঢসহদনই সূিপাত্।” এর 

একব র বা ঢদড় ব র পর ইশডন হিনু্দ ঢিাশস্টশলর হনযথন অিকার ঘশর ঢমামবাহত্ ঢেশল গরশম ঘামশত্ 

ঘামশত্ দুই রাশি দুহট গল্প হলখ্শলন রমাপদ ঢ ৌধুরী – ‘উদয়াস্ত’ আর ‘বাশরা ঢঘাড়ার আস্তাবল’। ১৩৫০ 

বঙ্গাশব্দর ঢকান এক রহববার েুগান্তর পহিকার সামহয়কীশত্  াপা িল ‘উদয়াস্ত’। আর ওই একই হদশন 

‘বাশরা ঢঘাড়ার আস্তাবল’ গল্পহট আনন্দবাযার পহিকার রহববাসরীয়শত্  াপা িল। ঢসহদশনর কর্া স্মরণ 

করশত্ হগশয় রমাপদ বশলশ ন: “বুশকর ঢভত্র আহম ত্খ্ন সম্রাট, যীবশন আর হক ু  াওয়ার ঢনই, 

পাওয়ার ঢনই। সমস্ত আো-আকাঙ্ক্ষা ঢেন সার্থক িশয় ঢগশ ।” রমাপদ এইসমশয় ঢবে হক ু িাহসর গল্প 

হলশখ্হ শলন এবং ঢসগুহল  াপা িশয়হ ল সহ ি ভারত্ নাশম একহট িাহসর গশল্পর পহিকায়। হকন্তু রমাপদ 

এইসমস্ত গল্পগুহলশক আশদৌ মূলযবান মশন কশরনহন। এ সম্পশকথ হত্হন বশলশ ন: “ঢস সব ঢলখ্ার একহট 

কহপও রাহখ্হন কারণ ঢসগুহল হলখ্ত্াম হনত্ান্তই  া-হসগাশরশটর খ্র   ালাশনার যনয।” এই পশবথর একহট 

উশেখ্শোগয মযার গল্প িল – ‘অরুহণমা সানযাল’।  

    একহদন হবশ্বহবদযালয় ঢর্শক ঢফরার সময় রমাপদ ‘পূবথাো’ পহিকার সিান ঢপশলন। পূবথাোয় ত্খ্ন 

হলখ্শ ন মাহনক বশন্দযাপাধযায়, ত্ারােঙ্কর বশন্দযাপাধযায়, অহ ন্তযকুমার ঢসনগুপ্ত, ঢযযাহত্হরে নন্দী, 

সশন্তার্কুমার ঢঘার্, নীশরেনার্  ক্রবত্থী প্রমুখ্। রমাপদ ভশয় ভশয় পূবথাো পহিকার যনয একহট গল্প 

পাহঠশয়হ শলন। গল্পহট পূবথাোয়  াপাও িল। ত্ারপর ঢর্শকই রমাপদ পূবথাোর ঢলখ্ক িশয় ঢগশলন। 

পূবথাোর সম্পাদক সিয় ভট্টা াশেথর মাধযশম রমাপদর সশঙ্গ আলাপ িল ঢযযাহত্হরে নন্দী, সশন্তার্কুমার 

ঢঘার্, নীশরেনার্  ক্রবত্থী প্রমুশখ্র। সমূ্পণথ নতু্ন বলশয় পশড় রমাপদ হনশযশক গশড় হনশলন। এই 

সমশয়ই ‘ তু্রঙ্গ’ পহিকায় প্রকাহেত্ িয় ‘হত্নত্ারা’ গল্পহট। ত্ারপর ঢর্শকই হত্হন ঢলখ্ক রূশপ খ্যাহত্ 

অযথন করশলন। ত্াাঁর প্রর্ম যীবশনর অহধকাংে গল্পই ‘পূবথাো’ ও ‘ তু্রঙ্গ’ পহিকায় প্রকাহেত্ িয়। 
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১৯৪৮-এ প্রকাহেত্ িয় ত্াাঁর প্রর্ম গল্পগ্রন্থ ‘হত্নত্ারা’। এরপর এশক এশক প্রকাে পায় ‘স্বণথমরী ’ 

(১৯৪৯), ‘অহভসার রঙ্গনটী’ (১৯৫১), ‘দরবারী’ (১৯৫৪), ‘হপয়াপসন্দ’ (১৯৫৫), ‘কখ্শনা আশসহন’ 

(১৯৫৮), ‘কর্াকহল’ (১৯৫৯), ‘মুক্তবি’ (১৯৬০), ‘আপনহপ্রয়’ (১৯৬১) ইত্যাহদ। ‘দরবারী’ ও 

‘আপনহপ্রয়’ েশর্ষ্ট যনহপ্রয় িশয় ওশঠ। ১৯৬৪-ঢত্ প্রকাহেত্ িয় রমাপদ ঢ ৌধুরীর ১৩৫০ বঙ্গাব্দ পেথন্ত 

ঢলখ্া গল্প হনশয় ‘গল্পসমগ্র’। এরপর ব র হত্শনশকর বযবধাশন প্রকাহেত্ িয় ‘সুশখ্র পায়রা’, ‘রুমাবাঈ’, 

‘লজ্জাবত্ী’ এবং ‘েহদও সিযা’। পশরর ব র ১৩৭৪ বঙ্গাশব্দ প্রকাহেত্ িয় গল্পগ্রন্থ ‘িশয়াদেী’। রবীে 

লাইশব্ররী ঢর্শক গ্রন্থহট প্রকাহেত্ িয়। গ্রন্থহটর গল্পসংখ্যা ১৩হট। রমাপদ’র আরও পাাঁ হট গশল্পর বই 

প্রকাহেত্ িশয়শ  – ‘ভারত্বর্থ এবং অনযানয গল্প’ (১৩৭৬), ‘হদনকাল’ (১৩৭৮), ‘স্বণথলত্ার ঢপ্রমপি’ 

(১৩৭৯), ‘আমরা একসশঙ্গ’ (১৩৮০) এবং ‘ঢপাস্টমশটথম’ (১৩৮২)। এইসমস্ত গল্পগ্রন্থগুহলর সমস্ত গল্প 

‘গল্পসমগ্র’-ঢত্ স্থান পায়হন। ত্বুও গল্পগুহলর গুরুত্ব ঢকান অংশে কশম োয়হন। কারণ গল্পকার রমাপদ 

ঢ ৌধুরীশক বুেশত্ িশল এই গল্পগুহলর প্রশয়াযনীয়ত্া রশয়শ । ‘গল্পসমগ্র’ রমাপদ ঢ ৌধুরীর বা াই করা 

গল্পগুহলশক সংকহলত্ করা িশয়শ । হবহভন্ন সািাৎকাশর রমাপদ বারবার বশলশ ন ঢে – ঢ াশটাগল্পই ত্াাঁর 

প্রর্ম ঢপ্রম।  

 

গ্রন্থপহি  

১। ঢ ৌধুরী রমাপদ। গল্পসমগ্র। আনন্দ পাবহলোসথ প্রাইশভট হলহমশটড। কলকাত্া-৯। হিত্ীয় সংস্করণ। 

র্ষ্ঠ মুদ্রণ। আগস্ট ২০১৪  

২। ঢ ৌধুরী রমাপদ। িারাশনা খ্াত্া। আনন্দ পাবহলোসথ প্রাইশভট হলহমশটড। কলকাত্া-৯। প্রর্ম 

সংস্করণ। হিত্ীয় মুদ্রণ। যুলাই ২০১৫ 

৩। উযাগর পহিকা, উত্তম পুরকাইত্ সম্পাহদত্, একাদে বর্থ, প্রর্ম ও হিত্ীয় সংখ্যা।  
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হিত্তদীপ িযাটার্জ্থী  

গশবর্ক, বাংলা হবভাগ 
হবশ্বভারত্ী, োহন্তহনশকত্ন  

সংহিপ্তসার  
স্বাধীনত্া পরবত্থী সসশয়র অহির ইহত্িাস গ্রাসযীবশন সঞ্চার কশর এক অসস িাঞ্চলয। গ্রাস েিশরর দ্বন্দ্ব, 
সূলযশবাশধর অবিয়, বাস্তুসসসযা, খ্াদয সংকট; এর সনাত্নী রূশপ যন্ম ঢদয় সংেয়। সনুর্যত্ব ও টাকার দাস 
পড়শত্ র্াশক হু হু কশর। এই ভাঙশনর সূল কারণগুহল লুহকশয় হিল বাংলাশদশের আর্থসাসাহযক ঢপ্রিাপশট। 
যুক্তবাংলার অর্থননহত্ক পহরহিহত্র সশধয হিল একটা ভারসাসয। পূবথবাংলা হিল কৃহর্প্রধান। আর পহিসবাংলা 
হিল হেল্প প্রধান। হদ্বখ্হিত্ িওয়ার পর এই ভারসাসয ঢভশঙ পশড়।  
    অর্থননহত্ক হবশ্বায়শনর নশল গ্রাসযীবশন ঢপার্াক-পহরশেদ, বাসিান, রীহত্নীহত্শত্ ঘশট যায় আসূল 
পহরবত্থন। সাহটর বাহড় ও ত্ার ঢলৌহকক হেল্পশিত্না ঢলাপ পায়। ঘশরর সার্ার খ্ড় বা ত্ালপাত্ার পহরবশত্থ 
আশস হটন বা টাহলর িাউহন। ধাশনর ঢগালা, ঢসশ াপর্,  ুহল, পালহকর পহরবশত্থ আশস সাইশকল, লহর-ট্রাক। 
একান্নবত্থী পহরবাশরর িান ঢনই িুদ্রপহরবারত্ন্ত্র। প্রািীন ঐহত্িয (Tradition) প্রর্া রীহত্নীহত্ আিার 
(customs) এর পহরবশত্থ হবজ্ঞান যুহক্তহনভথর ধসথসাধনা প্রাধানয পায়। সাসাহযক স্তশরর হভহত্ত রিনা কশর 
অর্থনীহত্, যাত্-পাত্ সসসযাও অশনকটা অর্থনীহত্ হনভথর িশয় পশড়। প্রািীন সসায উন্নহত্ ও স্বােশের আোয় 
েিশর পাহড় ঢদয়। ত্াশদর পালা-পাবথন, আনে উৎসব, কর্কত্ার রীহত্শত্ ভাটা পশড়। সাহটর উনুশনর িাশন 
আশস যনত্াশটাভ।  
    ঢয গ্রাসবাংলা হনশযশক হিহনশয়হিল িিীদাশস, রাসপ্রসাদ, লালশন ঢসই গ্রাসবাংলার ঢেকড় হবশ্বায়শনর 
উন্মাদনায় আয ি াৎ উনু্মক্ত িশয় পশড়শি। ত্ার বাউল, টুসু-ভাদুর সুশরলা কল্পনা অহনশকত্। হবভূহত্ভূর্শণর 
‘পশর্র পাাঁিালী’র গ্রাসবাংলা বা যীবনানশের ‘রূপসীবাংলা’র গ্রাস স্বাধীশনাত্তর কাশল পালশটশি। গ্রাসবাংলার 
‘হিরুপালরা’ িশয়শি ‘শ্রীিহরপাল’, হবশ্বায়শনর বাহনয়া।  

সূিকেব্দ   
গ্রাস-বাংলা, স্বাধীনত্া, সাসাহযক যীবন, সংসৃ্কহত্, পহরবত্থন  
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হিত্তদীপ িযাটার্জ্থী  
গ্রাস িল সানব ইহত্িাশসর ঢযাটবদ্ধ যীবশনর আহদরূপ। হেকারযীবী সানুর্ িার্বাস ঢেখ্ার পর হিত্ 
িশয় বসহত্ কত্রী কশর, যন্ম িয় প্রাকার পহরখ্ািীন পূণথাঙ্গ সসায; গ্রাসসসাশযর। স্বাধীশনাত্তর ‘গ্রাসবাংলা’ 
ঢসই হববত্থসান ইহত্িাশসরই হবনযাসরূপ। যার সূল রহিত্ িশয়শি কৃহর্ ও কৃহিশক হভহত্ত কশর। স্বাধীনত্া 
পরবত্থী কাশল ঢদশের আর্থসাসাহযক পহরশবশের হববত্থশনর সাশর্ সাশর্ সসস্ত সাসাহযক স্তশরর পহরত্থন 
ঘশট। হবশ্বায়নশকহিক ঢযাগাশযাগ বযবিা, প্রযুহক্তর উন্নয়শনর নশল গ্রাস ও েিশরর হবশভদ কশস আশস। 
গ্রাসগুহলর যাহত্গত্, ভার্াগত্, সংসৃ্কহত্গত্ স্বাত্শন্ত্র অবসান সূহিত্ িয়। গ্রাস েিশরর দ্বন্দ্ব, সূশলযাশবাশধর 
অবিয়, বাস্তুসসসযা, খ্াদয সংকট, রাযনীহত্ সাশপি কৃর্ক আশোলন-এর সনাত্নী রূশপ যন্ম ঢদয় 
সংেয়। সনুর্যত্ব ও টাকার দাস পড়শত্ র্াশক হু হু কশর।  
    ১৮৭৪ সাশল আসাস পুরশনা সুবা বাংলা ঢর্শক আলাদা িশয়হিল। ১৯১১ সাশল বঙ্গভঙ্গ রশদর পর 
হবিার, উহড়র্যার  ‘বৃিৎবঙ্গ’ ঢর্শক হবযুহক্তকরশণর প্রস্তাব ওশ । ৪৭ এর যূপকাশষ্ঠ এই বহলদান পবথহট পূণথ 
পহরণহত্ লাভ কশর। িসত্াবানশদর হবশেশদর উচ্ছ্বাশস পাটিার্-প্রধান অঞ্চলগুহল িশল যায় ওপার 
বাংলায় আর িটকল গুহল ঢর্শক যায় পহিসবাংলায়। গ্রাসবাংলার কৃহর্-হনভথর অর্থনীহত্শত্ িানা বসায় 
সুনানাশভাগী সুহিশসয় হকিু ঢলাক। িাহর্রা হত্নসন ধাশনর যায়গায় একসন পাট হনশয় তু্ি র্াকশত্ বাধয 
িয়। যার নশল কৃহর্পশণযর দাস আগুশনর গহত্শত্ উদ্ধথসুখ্ী িশয়শি।  
    স্বাধীনত্া উত্তর ১৯৫০ সাশল ‘ বগথাদার আইন’, ১৯৫৪ সাশল ‘যহসদাহর অহধগ্রিণ হবল’, ১৯৫৪ সাশল 
‘ভূহসসংস্কার আইন’ গ্রাসীণ অর্থনীহত্শত্ বযাপক পহরবত্থন আশন। ১৯৫৬ সাশলর আইশন বগথাদাশরর স্বত্ব 
স্বীকার কশর বগথাদার ও যহসর সাহলশকর প্রাপয ৬০ েত্াংে ও ৪০ েত্াংে ঢবাঁশধ ঢদওয়া িয়। ত্শব এই 
আইন কত্খ্াহন কাযথকর িশয়হিল ত্ার সাশর্ বাস্তশবর নারাক ঢর্শক যায়। এই সসয় একহট সসীিায় 
ঢদখ্া ঢগশি - আইশনর আশগ ও পশর ঢসাট ১,০৫,৬০০ একর যহস ঢবনাহসশত্ িাত্বদল িশয়শি*। 
[*West Bengal and Analytical Study, Bengal Chamber of Commerce / P. 80] 
    গ্রাসবাংলায় ভূহসিীন কৃর্কশদর সংখ্যা বাড়শত্ র্াশক। ১৯৭১ সাশল ঢসন্সাস হরশপাশটথ ঢদখ্া যায়, 
১৯৬১ সাশল স্বাবলম্বী কৃর্কশদর িার হিল যনসংখ্যার ৩৮.৫%, ১৯৭১ সাশল ত্া কশস িশয়শি ৩১.৭৫%। 
১৯৬১ ঢর্শক ১৯৭১ সাশলর সশধয ভূহসিীনশদর সংখ্যা ঢসাট যনসংখ্যার ১৫.৩% ঢর্শক ঢবশড় ২৫.৭% 
েত্াংে িশয়শি*। (*The Gazeteer of India, Vol.(III)/P-305) আসশল এর ঢপিশন হিল 
অর্থননহত্ক ভাঙন ত্র্া সূলয বৃহদ্ধ। এক একর যহস িার্ করশত্ ১৯৬৫ সাশল খ্রি িত্ )সযুহরবাশদ( 
প্রায় ৩০ টাকা। স্বল্প ভূহসবান িাহর্শদর এই বযয়ভার বিন করা ক্রশসই অসাধয িশয় পড়হিল। ত্ারা 
হনশযশদর অহধকাশরর যহস ঢিশড় ভাগিাহর্ বা ঢিত্সযুশর পহরণত্ িশয়শি। খ্াটশত্ িশয়শি হদনসযুর বা 
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‘ভাতু্য়া’ িশয় ঢপটভাত্ায় কায কশর। এই পহরবত্থশনরই কর্া পাই সুভার্ সুশখ্াপাধযায়-এর ‘আসার 
বাংলা’ বইহটশত্ - 
    “গাাঁশয় গাাঁশয় সযুশররা ঢবকার কারও যহসশত্ নসল ঢনই খ্াটশব ঢক? ত্াই ত্ারা গাাঁ ঢর্শক িাহটবাহট 
উহ শয় ঢিশল-বউ হনশয় দহিশণর হদশক িশলশি। সাাঁওত্ালরা পশর্ ঢবহরশয়শি। যঙ্গল হগশয় ত্াশদরও 
ঢভশঙশি োহন্তর নীড়। বন ঢনই, হেকার ঢনই, - কী হনশয় আর র্াকশব ? ... সাাঁওত্ালরা কায হনশয়শি 
োলবহনর পাশেই ঝড়ভাঙা হ গহরর হবসান ঘাাঁহটশত্। বন ঢর্শক অশনক দূশর েিশরর পাশে বশসশি 
সাাঁওত্ালশদর নতু্ন আস্তানা। সশি িশল ত্ারা ঢত্সহন সাদল বাযায়, হকন্তু ঢট্রশনর বাাঁহেশত্ আর ট্রাশকর 
েশব্দ গাশনর সুর  ুশব যায়”।  
    ত্শব এ কর্াও হ ক ঢয স্বাধীনত্া পরবত্থী সসশয় গ্রাসীণ কৃহর্শিশি উৎপাদন ঢবশড়শি। ঢসিবযবিার 
উন্নহত্র নশল যহসর উৎপাদনেীলত্া ঢবশড়শি হদ্বগুণ িাশর।  ১৯৫৯ সাশল সারা ঢদে যুশড় পঞ্চাশয়ত্ 
বযবিার পুনথগ ন এর সাশর্ সাশর্ পহিসবশঙ্গর গ্রাসীণ ঢিশি উন্নয়নসূলক প্রকশল্পর বাস্তবায়ন ঘশট। 
সত্তশরর দেশক ‘নকোলবাহড় আশোলন’, ১৯৪৬-৪৭ এর   ‘ঢত্ভাগা আশোলন’ কৃর্শকর দাহবর আর 
এক হববহত্থত্ রূপ। িারু সযুসদাশরর ঢনতৃ্শত্ব এই আশোলন গ্রাসীণ কৃর্কশদর অহধকার প্রহত্ষ্ঠার 
আশোলন হিশসশব আরম্ভ িশলও পশর ত্া রাযননহত্ক িসত্া দখ্শলর আশোলন বা প্রহত্হক্রয়ােীল 
রাষ্ট্রযশন্ত্রর হবরুশদ্ধ সেস্ত্র আক্রসশণ পহরণত্ িশয়হিল। ত্বু এর নশল কৃহর্শত্ নূনযত্স সযুহর ঢবাঁশধ 
ঢদওয়ার যনয আইন প্রণয়শনর প্রশয়াযনীয়ত্া সরকাহর স্বীকৃত্লাভ কশর। ভূহসসংস্কার ও যহসবন্টন আশরা 
গুরুশত্বর সাশর্ হবশবহিত্ িয়। সিাযহন ঋণ আদায় বা যহসবিহক কারবার িহগত্ রাখ্ার হনশদথে আশস।  

দুই 
েত্াব্দীর পর েত্াব্দী ধশর বাঙালী সসায এবং এর প্রর্া প্রহত্ষ্ঠান গশড় উশ হিল গ্রাসশক ঢকি 

কশর। নগর গ্রাশসর সানুর্শক আকর্থণ করশত্ বযর্থ িশয়শি শুধু কসথসংিাশনর অভাশবর যনযই নয়, 
সাংসৃ্কহত্ক কারশণও। কারণ েিশরর তু্লনায় গ্রাস হিল অশনক ঢবহে সুসংিত্ ও সুেৃঙ্খল। পরবত্থী 
সসশয় নবযাগরণ ও নগরায়ন, হবশ্বশযাগাশযাগ বযবিায় কবলবিহবক পহরবত্থন, বাহণহযযক সধযহবত্ত ঢেণীর 
হবকাশের নশল স্বাধীনত্া-উত্তর কাশল এই সুসংিত্ সংগ শন ভাঙন কত্রী িয়। কৃহর্যীবী গ্রাসীণ সানুর্ 
কাাঁিা টাকার ঢলাশভ হেল্পাঞ্চল গুহলর হদশক পাহড় হদশত্ র্াশক।  
    বৃহত্ত পহরবত্থশনর প্রবণত্া স্বাধীশনাত্তর কাশল গ্রাসবাংলার স্বাভাহবক লিণ। পুরুর্ানুহক্রস িশল আসা 
)কাসার, কুশসার, ত্াাঁহত্, ঢযশল( ঢকৌহলক বৃহত্ত গুহল ঢর্শক সশর এশস সানুর্ হবকল্প যীহবকার সিান 
করশত্ র্াশক। যাত্ বযবসা গুহল িশয় যায় Secondary Earning Source। সাত্াহপত্াও আর সন্তান 
সন্তহত্শদর ঢসৌহলক বৃহত্ত আাঁকশড় যীবন ধারণ করুক এটা িান না। সাশধযর বাইশর হগশয়ও ত্াাঁরা 
ঢিশলশসশয়শদর সদশর-েিশর পা াশত্ িান ঢলখ্াপড়ার যনয – হবশ্বায়ন ঢকহিক বাযার দখ্শলর ঢযাগযকসথী 
রূশপ পশড় তু্লশত্।  
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    এককাশল পহিসবাংলার গ্রাস সংগ শন হিল সসস্বশত্বর (Homogeneous) ভাব। রাঢ়শদশের 
গ্রাসগুহল হিল একহট হবশের্ ঢগাষ্ঠী যা সাাঁওত্াল বা বাগহদ বা বাউহর প্রধান। ত্াাঁরা ত্াশদর সংসৃ্কহত্, 
আিারশক হনশয় অখ্ি যীবনযাপন করত্। ট্রাইবাল সসাশয হিল সাতৃ্ত্শন্ত্রর পূযা। হবহভন্ন অশলৌহকক 
ঢদবশদবী, তু্ক-ত্াক সন্ত্র হদশয় ত্ারা অশুভ েহক্তশক যয়করার ঢিিা করত্, ভয় ঢপত্, সারাও ঢযত্। হকন্তু 
বত্থসাশন আধুহনকত্ার ঢযায়াশর সাাঁওত্াল পরগণার প্রািীন রীহত্নীহত্ গুহল প্রায় ঢের্। সুেরবশনর 
‘ওাঁরাও’ বা ঢসহদনীপুশরর ‘সাাঁওত্াল’রা আয অশনশকই সাতৃ্ভার্া ভুশল ঢগশি বা হনযস্ব সংসৃ্কহত্ ঢর্শক 
সশর এশসশি। পহিসবাংলার গ্রাসগুহলশত্ আয অসস সংসৃ্কহত্ (Mix Culture) ও কসশসাপহলটান িহরশি 
ভরা। 

হত্ন 
বাংলাশদশের ঢলাক ত্র্া গ্রাসীণ ঐহত্িয শুধুসাি প্রািীন নয় স্বকীয় কবহেিয, আহঙ্গক রীহত্নবহিিয 

ও অলঙ্করশণ সসুজ্জ্বল। গ্রাসীণ হেল্পীশদর সৃযনেীল হেল্পকসথ ত্াশদর হবহভন্ন সম্প্রদাশয় হবভক্ত কশরহিল। 
গ্রাসবাংলার সাহটর বাহড়শত্, সাহটর প্রশলপ ও হবহভন্ন প্রাকৃহত্ক রশঙর সািাশযয নকো সৃহি করা িত্। 
হবশের্ কশর উপযাত্ীয়শদর এ ধরশনর গৃিসর্জ্ার প্রবণত্া হিল সবথাহধক। ত্ারা ঘশরর ঢদওয়াশল নানা 
নকো আাঁকত্। এখ্াশন ঢয সব ‘ঢসাহটন’-এর প্রাধানয হিল ত্ার সশধয িাহত্, ঢদালনরত্ সয়ূর, নুলগাি। 
হিল আলপনার অলঙ্করণ। িাশলর গুাঁশড়া হসহেশয় একধরশণর সি কত্রী কশর ত্াশত্ নযাকড়া হভহযশয় 
আলপনা অঙ্কন করা িত্। অবনীিনার্  াকুর ত্ার ‘ বাংলার ব্রত্’ গ্রশে এসহন ১২১ ধরশনর আলপনা ও 
হত্নপ্রকার ব্রশত্র )োস্ত্রীয়, নারী ও কুসারী ব্রত্( কর্া বশলশিন। বত্থসাশন ঢদওয়ালহিশির যায়গাশত্ 
এশসশি ঢকাম্পাহনর সস্তা রং। িাশলর গুশড়র আলপনার পহরবশত্থ লবিাহটক ঢপন্ট। এককাশল বলা িত্ 
“বাংলাশদে বাশনর ঢদে ধাশনর ঢদে গাশনর ঢদে” অর্বা ‘বাঙালীর ঢগালায় ঢগালায় ধান আর গলায় 
গলায় গান”। এই সব ঢলাকসঙ্গীত্  গুহলর সশধয যাহত্র অন্তথযীবশনর ঢপ্রস-প্রীহত্, আনে-ঢবদনা, স্বপ্ন, 
সাধ ইত্যাহদ হবহিি ভাবাশবগ ও সসথানুভূহত্র হিি স্পহেত্ িত্। গ্রাসবাংলার ঢভত্র হিল রূপকর্ার এক 
অপূবথ যীবন। হেশুরা রূপকর্ার হবহিি গল্প শুনশত্ শুনশত্ ঘুহসশয় পড়ত্। ‘আহলবাবা ও িহিেশিার’, 
‘িাশত্সত্াই’, ‘বযঙ্গসা বযঙ্গহস’,  ‘আলাদীশনর প্রদীপ’ ‘আশলন লায়লা’ - সব গল্পগুহল হিল প্রশত্যক হেশুর 
হপ্রয়। বত্থসাশন ঢসলুলশয়শ র যুশগ গ্রাসবাংলার এই রূপকর্ার যগৎ প্রায় অবলুপ্ত। ত্ার পহরবশত্থও 
এশসশি পািাত্যরীহত্র সঙ্গীত্। এখ্ন গ্রাশসর ঢিশলশসশয়রা  াকুসার ঢকাশলর পহরবশত্থ হট.হভ-র কাশি 
সার্া ঢরশখ্ ঘুশসাশত্ ঢবহে পিে কশর।  

িার 
স্বাধীনত্াপূূ্বথ ইংশরয োসশন গ্রাস সসায ঢযভাশব হিহত্েীল হিল বত্থসাশন স্বাধীনত্ার পর 

হবদুযহত্করণ, রাস্তাঘাশটর উন্নহত্, হেিার প্রসার ইত্যাহদর নশল গ্রাসাঞ্চশলর দ্রুত্ পহরবত্থন ঘটশি। পাশয় 
িাাঁটা ঢসশ াপর্, িারিালা আটিালার খ্শড়র বাহড়, হনকাশনা উশ ান, গৃিিঘশরর তু্লসীসঞ্চ আয ঢনই 
বলশলই িশল। খ্শড়র িাওহন বা ত্ালপাত্ার পহরবশত্থ এশসশি হটন বা টাহলর িাউহন। সাহটর উনুশনর 
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িাশন যনত্া ঢটাভ। গ্রাসবাংলায় যাত্ায়াশত্র প্রধান সাধযস হিল িাাঁটাপর্। নািশল  ুহল-পালহক বা গরুর 
গাহড়। যলপশর্ হিল ঢিাট ঢিাট হ হঙশনৌকা। স্বাধীনত্া পরবত্থী সসশয় ঢযাগাশযাগ ও পহরবিন বযবিার 
উন্নহত্ ঘটায় পাকা সড়শক সাইশকল, হরকসার আগসন ঘটল। “পালহক িশল/ পালহক িশল গগনত্শল 
আগুন জ্বশল” কহবত্ার সাশর্ সাশর্ িাহরশয় যায় ঢবিারা ও  ুহল বািক ‘দুশল’ সম্প্রদাশয়র ঢলাশকরা। ত্ারা 
ঢকৌহলক বৃহত্ত ত্যাগ কশর ঢকউ সৎসযীবী িশয়শি বা অনয যীবীকা হনশয়শি। বত্থসাশন সাইশকশলর সাশর্ 
পািা হদশয় ঢসাটরবাইক েুশকশি গ্রাশসর ঘশর ঘশর। এখ্ন হবশয়শত্ বরপি ঢরহ ও সাইশকশলর পহরবশত্থ 
সিশয ঢসাটরবাইশকর আবদার কশর বশস।  
    গ্রাসবাংলায় ঢপার্াক-পহরেশদর সশধযও ঘশট ঢগশি আসূল পহরবত্থন। এখ্ন আপাসর গ্রাসবাসীর 
পাশয় িহট বা যুশত্া। ধূহত্ পাঞ্জাহবর পহরবশত্থ হটোটথ ও পযান্ট। ঢসশয়শদর ঢপাোশক োহড়র সাশর্ এশস 
যুক্ত িশয়শি সাশলায়ার কাহসয। রবীিনাশর্র সসয় একটা যাসার উপশর আর একটা যাসা পশর েীত্ 
ঢগশলও বত্থসান গ্রাসবাংলায় েীত্বশস্ত্রর রকসাহর। ঢসাশয়টার, োল, উন্নয়শনর ঢযায়াশর ঢিশপ গ্রাশসর 
দরযার এশস ঢপৌঁশিশি। িুশল এখ্ন আর রুি খ্হড়ওড়া ঢনই, ত্াশত্ হবহিি সুগহির বািার। 
    হবে েত্শকর প্রর্সাশধথও গ্রাশসর ঘশর ঘশর জ্বালাহনর প্রধান সাধযস হিল কা কুশ া হকংবা কুহড়শয় 
আনা শুকশনা পাত্া। পুরুহলয়ার প্রত্যন্ত গ্রাশসর ঢসশয়রা বর্থার আশগ যঙ্গশল হগশয় সারা বিশরর জ্বালাহন 
সংগ্রি কশর আনত্। পশর কাশ র সাশর্ সাশর্ এশলা কয়লা বা ঢকশরাহসন ঢটাভ। বত্থসাশন রান্নার যনয 
এল.হপ.হয গযাস গ্রাশস গশঞ্জ েুশক পশড়শি - 
  “বদশল ঢগশি গ্রাশসর ঢলাশকর হনত্য বযবিাশরর হযহনসপি, িাহিদা আর আকাঙ্খার ধরন - এক 
কর্ায় যীবনযাপন প্রনালীহটই। গ্রাস ক্রসে েিশরর হনকশট িশল আসশি। নাগহরক সংসৃ্কহত্র হকিু লিন 
ঢদখ্শত্ পাওয়া যাশে গ্রাসযীবশন”। [‘গ্রাসবাংলার গড়ন ও ইহত্িাস’, সেীপ বশোপাধযায়] 
    সবকাশলই গ্রাসযীবন হিল োন্ত, হনশযর সশধযই সেগুল। েহুশর সানুর্ হনভৃত্ বাশসর যনয এখ্াশন 
আসত্। গ্রাসয দলাদহল র্াকশলও ত্া কখ্নও সাসাহযক অহিরত্া কত্হর কশরহন। বত্থসাশন ক্লাব ঢকহিক 
রাযনীহত্ গ্রাসযীবশনর ঢেকশড় প্রশবে কশরশি। রাযননহত্ক দশলর ঢরর্াশরহর্র নশল আয প্রায়ই 
সারহপট, দাঙ্গা, খু্ন-যখ্স এর পহরশবে কত্রী িশে। সাদকাসশক্তর পহরসান বাড়শি হদশন হদশন। 
গ্রাসবাংলার োন্ত ভাতৃ্শত্বর সম্পশকথ সাম্প্রদাহয়কত্ার বীয হবর্বৃি িশয় ঢদখ্া হদশয়শি।  
    পূশযা পাবথশণর ঢসৌহলকত্ায়ও আয হববত্থশনর ঢিাাঁয়া। গৃিশির ঘশর ঢোঁহক উশ  ঢগশি, আশগ িাল 
ভানার সসয় গান গাইত্ ঢসশয়রা -   

“আসরা ধান ভাহনশর ঢোঁহকশত্ পা হদয়া 
ঢোঁহক নাশি আসরা নাহি ঢিহলয়া দুহলয়া 

আসরা ধান ভাহনশর”। 
ঢসই গান আয আর ঢোনা যায় না। বাহড়শত্ ঢোঁহক িাটা িাশলর পহরবশত্থ বাযাশরর হপউহরনাইং 
ঢটানশলস রাইস’। হপশ পুহলর িল হিল হবহভন্ন পূশযা পাবথশণ। আেশক হপশ , গুড়হপশ , পুহলহপশ , কত্হর 
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িত্ বািার কশর। ঢভার ঢবলায় ঘুসশর্শক উশ  িানকশর পূযা কশর বসত্ হপশ  কত্হরর আসর। গ্রাস 
বাংলার এই সাশবহকআনায় আয বাযার ঢকহিক ঢকশকর আসর। অর্থবান ঢর্শক েসযীবী সকশলই আয 
বাযারসুখ্ী। এর সাশর্ পািা হদশয় পালশটশি গ্রাসবাংলা আঞ্চহলক উপভার্াগুহলর আহদরূপ। সািাত্শদর 
‘কুড়সাহল’ বা সাাঁওত্ালশদর ‘সাাঁওত্াহল’ ভার্ায় কর্া আধুহনক হেিায় হেহিত্ ঢিশলরা আয আর বলশত্ 
িায় না, সাহযথত্ বাংলায় কর্া বলার ঢিিা কশর। ওশদর ধারণা ঢয এর নশলই নাহক ত্ারা হপহিশয় পড়শি 
প্রহত্শযাহগত্ার বাযাশর। 
    স্বাধীনত্া পূবথকাশলর গ্রাসগুহল হিল োন্ত গািগািাহলশত্ োকা, এর যনসংখ্যা হিল হনয়হন্ত্রত্। বসহত্ 
হবনযাস হিল হনধথাহরত্ প্রাকৃহত্ক পহরশবশের দ্বারা। নদীর পাশড়র প্রহত্হষ্ঠত্ বসহত্ লম্বালহম্ব আর বনযাযুক্ত 
সসত্ল এলাকাশত্ গ্রাস গশড় উ শত্া হদহঘ বা যলােয়শক ঢকি কশর। পািাহড় অঞ্চশলর গ্রাসগুহল হিল 
িহড়শয় হিহটশয়। ১৯৪৭ এ ঢদেভাগ ও উদ্বাস্তু সসসযা, অহত্হরক্ত িাশর যনসংখ্যা বৃহদ্ধ, গ্রাসগুহলর 
ঢভৌগহলক হবনযাশস ভাঙন ধরায়। নদীয়া, িহিে পরগণার সীসান্তবত্থী গ্রাস গুহলশত্ লাশখ্ লাশখ্ 
েরনার্থীরা এশস হভড় যসাশত্ র্াশক - 
 “স্বাধীনত্ার পর প্রর্স একবির পুবথবঙ্গ ঢর্শক আসা হিেু উদ্বাস্তুর সংখ্যা হিল ১০ লশিরও  
ঢবহে। ১৯৪৮ এর যুলাই ঢর্শক অশটাবর এই িার সাশস গশড় প্রহত্সাশস এশসহিল প্রায় ১৪০০০ 
সানুর্”*। [*সেীপ বশোপাধযায়, ‘ঢদেভাগ ঢদেত্যাগ’]  
    এরনশল যহসর দখ্ল ও বসহত্ হনসথাণ িলশত্ র্াশক অবাশধ। সরকাহর কযাম্পগুহল ঢর্শক স্মরনার্থীরা 
গ্রাশস গশঞ্জ িহড়শয় পড়শত্ র্াশক। এর সাশর্ সাশর্ সাম্প্রদাহয়ক আগ্রাসন বৃহদ্ধ পায়। হিেু সুসলসান 
প্রশত্যক যাহত্ প্রশত্যকশক সশেশির ঢিাশখ্ ঢদখ্শত্ র্াশক। ত্শব এই হবশভদ গ্রাসবাংলায় হিল না। নবাহব 
োসনকাশল সসাশযর উচ্চস্তশরর সুসহলস অহভযাত্ ঢেনী ও হিেু আসলা সুৎসুহদ্ধ-যহসদার বাহনয়া ঢেণীর 
সশধয হিল অসাধারণ সিশযাহগত্া-সম্প্রীহত্। হনম্নস্তশরও উভয় সম্প্রদাশয়র সশধয হিল পারস্পহরক োহন্তপূনথ 
সিাবিাশনর সম্পকথ। হকন্তু ধশসথর নাশস ঢদে হবভাগ এই সিাবিাশন হিংসার অবয়ব হনসথাণ কশর - যা 
আযও সসান ভাশব দুরাোর িায়ায় আক্রান্ত।  

পাাঁি 
ত্শব এ কর্াও হ ক ঢয স্বাধীনত্া-উত্তর কাশল প্রযুহক্তর হবকাে ও হেিার প্রসাশরর নশল 

গ্রাসযীবশন স্বািয সশিত্নত্া বৃহদ্ধ ঢপশয়শি। এখ্ন িাতু্শড়  াক্তার বা কদব হিহকৎসার পহরবশত্থ 
স্বািযশকশি আধুহনক হিহকৎসা গ্রিশণর হদশক সানুশর্র আগ্রি। গ্রাসবাংলায় আয আর কশলরা বা 
সিাসাহরর প্রশকাপ ঢনই। হবশুদ্ধ পানীয় যশলর যনয নলকূশপর বযবিা, স্বািয সশিত্নত্া হেহবর, 
টীকাকরণ বযাপক িাশর ঢবশড়শি। কশসশি সাসাহযক ঢভদভাব। ত্র্াকহর্ত্ উাঁিুযাত্ বা হনিুযাত্ এর 
ধারনায় পহরবত্থন এশসশি। অর্থনীহত্ িশয়শি সাসাহযক সযথাদার সূল সাপকাহ । স্বাধীনত্া পূবথবত্থী 
গ্রাসবাংলায় সাধারণ সানুশর্র কাশি হেিাগ্রিণ হিল অসম্ভব বযাপার। ঢকবলসাি হবত্তবানরাই হেিাগ্রিণ 
করশত্ন। স্বাধীনত্ালাশভর পরও গ্রাশস হেহিশত্র িার হিল অত্যন্ত কস। একাহধক হেিা হবর্য়ক 
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কহসহটর সুপাহরে ক্রশস গ্রাশসর হেিা বযবিা এহলট ক্লাশসর সীসানা িাহড়শয় সাধারণ সানুশর্র নাগাশলর 
সশধয আসশত্ র্াশক। হবে েত্শকর ঢেশর্র হদশক  ‘স্বািরত্া’ ও  ‘সবথহেিা’ অহভযান গ্রাসবাংলায় হেিা 
প্রসাশর গুরুত্বপূূ্ণথ ভূহসকা পালন কশর। 
    পহরশেশর্ গ্রাসবাংলার হববত্থশনর গহত্ধারা পযথাশলািনায় এককর্ায় বলা যায় ঢয, ঢযাগাশযাগ বযবিা 
ও প্রযুহক্তর উন্নয়শণর নশল গ্রাস আয নগরায়শনর অহভসুখ্ী। গ্রাস ভাঙশি, েির গশড় উ শি - 
অর্থননহত্ক গহত্ধারা এত্ দ্রুত্ বদলাশে ঢয এই ভাঙন বা পহরবত্থশনর ঢিিারা প্রায় দেশক দেশক 
পালশট যাশে। ঢয গ্রাস-বাংলা হনশযশক হিহনশয়হিল িণ্ডীদাশস, রাসপ্রসাশদ, লালশন ঢসই গ্রাসবাংলার 
ঢেকড় হবশ্বায়শনর উন্মাদনায় ি াৎ আয উনু্মক্ত। ত্ার বাউল, টুসু-ভাদু, ভাহটয়ালী যুশড় নানা ঋতু্র ঢসঘ-
ঢরাদু্দশরর সুশরলা কল্পনা আয অহনশকত্। হবভূহত্ভূর্শণর ‘পশর্র পাাঁিালী’র গ্রাস বা যীবনাশের ‘রূপসী 
বাংলা’র গ্রাস স্বাধীশনাত্তর কাশল পাশেশি। গ্রাসবাংলার ‘হিরুপালরা’ িশয়শি শ্রীিহরপাল, হবশ্বায়শনর 
বাহনয়া।  
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োহন্তসয় খ্াাঁ  

সি হেক্ষক, ওল্ড এগারা িাইসু্কল,  
রানীগঞ্জ ,পহিস বধথসান, পহিসবঙ্গ  

সংহক্ষপ্তসার  
একদা কয়লা হেল্পশক ঢকন্দ্র কশর গশে ওশে আসানশসাল-রানীগঞ্জ খ্হন অঞ্চল । কয়লা হেশল্প প্রর্স বাউহর 

শ্রহসশকরাই িাত্ লাগাশলও যীহবকার টাশন ঢদশের হবহিন্ন প্রান্ত ঢর্শক আসশত্ র্াশক হিন রাশযযর শ্রহসক। 

গশে ওশে এক হসশ্র যহটল সংসৃ্কহত্। প্রর্স হদশক কয়লা হেশল্পর সশঙ্গ সাধারণ যনগশণর সংশ াগ খু্ব একটা 

হিল না। কৃহর্কাযশকই ত্ারা প্রধান যীহবকা এবং যাত্-বযবসাশকই উপযীহবকা হিসাশব গ্রিণ কশরহিল। 

হকন্তু কয়লা খ্হন যাত্ীয়করণ িওয়ার পর সাধারণ সানুশর্র সশধযও কয়লা হেশল্প ঢ াগদাশনর হিহেক পশে 

 ায়। ত্ািাো অনবধিাশব কয়লা খ্নন কশর প্রচুর সুনানা লাশির আোয় এই অঞ্চশলর বু  সানুর্ হিশে 

 ায়। নশল প্রচহলত্ কৃহর্বযবস্থা ঢিশে চুরসার িশয়  ায়।  ার প্রিাব সাসাহযক যীবশনও পশে। অর্থননহত্ক 

িাশব সানুর্যন হকিুটা স্বাবলম্বী িশলও একান্নবত্থী পহরবাশরর গ্রহি স্বাধীশনাত্তর কাশল ক্রসে হেহর্ল িশত্ 

র্াশক। আসানশসাল-রানীগঞ্জ ঢর্শক দূরবত্থী গ্রাশসর সাসাহযক ও অর্থননহত্ক যীবনশক অশনকটাই হনয়হিত্ 

করশত্ র্াশক এই ‘কাল িীশর’ । 

সূচকেব্দ   
কয়লাহেল্প, আসানশসাল-রাণীগঞ্জ, অর্থননহত্ক যীবন, সাসাহযক পহরবত্থন  
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োহন্তসয় খ্াাঁ 

নাস ত্ার কয়লা। আদর কশর ঢলাশক বশল ‘ব্ল্যাক  ায়সন্ড’। বাস্তহবকই কাশলা  হিশর।  আধুহনক  ি সিযত্ায় 
জ্বালাহনর কাশয এর স্থান এক নম্বশর। ঢপশরাহলয়াশসর বযবিার ক্রশস  বােশলও, এখ্নও প থন্ত িারত্বশর্থ 
হবদুযৎ ও েহি সরবারাশির ঢক্ষশি কয়লা সশবথাচ্চ স্থাশন রশয়শি। 
    প্রাচীন কাল ঢর্শকই সানুর্ কয়লার বযবিার যানত্। হিস্টীয় নবস েত্াব্দী ঢর্শক ইংলযাশন্ড গৃিস্থ বাহেশত্ 
কয়লার বযবিার শুরু িয় এবং িশয়াদে েত্াব্দীশত্ হেল্পশক্ষশি এর প্রচলন িশয় ওশে বযাপকত্র। ইংলযাশন্ড 
হেল্প হবপ্লব শুরু িওয়ার পর কয়লার চাহিদা ঢসটাশনার যনয খ্হন ও খ্াদ ঢকশট কয়লা উশত্তালশনর হিহেক 
পশে  ায় চাহরহদশক। ত্াখ্ন ঢর্শকই কাহয়ক েহির বদশল কয়লাযাত্ েহির বযবিার িশয় ওশে অবেযম্ভাবী। 
    পহিসবশঙ্গর কয়লাখ্হন অঞ্চল বলশত্ সাধারণত্ আসানশসাল-রানীগঞ্জ খ্হন অঞ্চলশকই ঢবাঝায়;  া সূলত্ 
ঢিাটনাগপুর সালিূহসর অন্তগথত্। আয়ত্ন প্রায় ১৫০০ বগথ হকশলাহসটার।  দাশসাদর, অযয় এবং বরাকর 
নদীর আশবষ্টশন আবদ্ধ এই অঞ্চল –  ার পহিশস রশয়শি ঝােখ্শের ধানবাদ ঢযলা, পূশবথ দুগথাপুর সিকুসা, 
দহক্ষশণ পুরুহলয়া ও বাাঁকুো ঢযলা, উত্তশর দুসকা ও বীরিূস ঢযলা।           
    ১৭৭৪ হিস্টাশব্দ হসিঃ হিটহল প্রর্স রানীগঞ্জ অঞ্চশল কয়লা উশত্তালশনর অনুসহত্ প্রার্থনা কশরন এবং 
বত্থসান এগারা গ্রাস পঞ্চাশয়শত্র অন্তগথত্ এগারায় খ্নন কায শুরু কশরন। পরবত্থী কাশল সযার উইহলয়াস 
ঢযান্স কয়লা খ্হনর কাশয িাত্ লাগান। কয়লা খ্হনর হবকাশে আঞ্চহলক বাউহর শ্রহসশকরাই অগ্রণী িূহসকা 
পালন কশর। ১৮৯০ হিস্টাশব্দ ইস্ট ইহন্ডয়া ঢকাম্পাহনর উশদযাশগ ঢরল পহরশর্বা চালু িশল ঢদশের হবহিন্ন 
প্রান্ত ঢর্শক যীবন ও যীহবকার সন্ধাশন সাাঁওত্াল, ঢকাো, িুাঁইয়া, সুো, নুহনয়া, ঢবলদার, চাসার, ঢগায়ালা 
প্রসুখ্ যাহত্ আসশত্ র্াশক। গশে ওশে আলাদা আলাদা বহস্ত – উহেয়া ঢসস, হবিারী পহি, ঢকাো পাো, 
সাাঁওত্াল ধাওো, নুহনয়া কশলাহন ইত্যাহদ। খ্হন অঞ্চশল হবকাে টশট এক হসশ্র সংসৃ্কহত্র ।    
    সসশয়র সাশর্ সাশর্ প্রহত্হনয়ত্ চাহরহদশক পহরবত্থন টশট চশলশি। খ্ে সসশয়র পহরশপ্রহক্ষশত্ িয়ত্ ঢসই 
পহরবত্থন ঢচাশখ্ পশে না। হকন্তু বৃিৎ সসশয়র চালহচশি পহরবত্থশনর ঢরখ্া খু্ব সিশযই  আসাশদর দৃহষ্ট 
আকর্থণ কশর। আসানশসাল-রানীগঞ্জ খ্হন অঞ্চশলর পহরবত্থনও ঢকান আকহিক টটনা নয়। িারত্বর্থ 
স্বাধীনত্া লাশির পর ঢর্শক বত্থসান সসয়কাল প থন্ত েিরাঞ্চশলর পাোপাহে গ্রাসাঞ্চশলও অিূত্পূবথ 
সাসাহযক, অর্থননহত্ক, রাযননহত্ক, সাংসৃ্কহত্ক পহরবত্থন টশট চশলশি। 
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    প্রর্শস খ্হন অঞ্চশলর গ্রাসগুহলর সাসাহযক পহরবত্থশনর হদশক দৃহষ্টপাত্ করা  াক।  হদও সাসাহযক ও 
অর্থননহত্ক পহরবত্থনশক হবহিন্নিাশব আশলাচনা করা সম্ভব নয়। কারণ সাসাহযক ও অর্থননহত্ক পহরবত্থন 
এশক অপরশক প্রিাহবত্ কশর।  
    স্বাধীশনাত্তর কাশলও িারত্িূহসর প্রাচীন ঐহত্িয,  া হবশের ঢ  ঢকান ঢদশের কাশি আিশ থর ঢসই 
একান্নবত্থী পহরবাশরর অহস্তত্ব হবদযসান হিল। বাংলার খ্হন অঞ্চশলর গ্রাসগুহলশত্ও ঢসই ধারাই বযায় হিল। 

‘আসাশদর পহরবার’ এই ধারণা কাশলর হসাঁহে ঢবশয় এখ্ন পহরণত্ িশয়শি ‘আহস ও  আসার পহরবার’-এ। 

এই আত্মশকহন্দ্রক িাবনা এখ্ন গ্রাসাঞ্চশলর সাসাহযক অহস্থ- সজ্জাশত্ও প্রশবে কশরশি। ত্াই গ্রাসাঞ্চশলর 
পহরবারগুহলও দ্বীপপুঞ্জ ঢর্শক হবহিন্ন দ্বীপ-এ পহরণত্ িশয়শি।   
    সাসাহযক পহরবত্থশন হবোয়শনর প্রিাব অনস্বীকা থ। এর নশল দুহনয়া সানুশর্র িাশত্র সুশোই চশল 
এশসশি। দূর িশয়শি হনকট, হনকট িশয়শি হনকটত্র। আসানশসাল-রানীগঞ্জ খ্হন অঞ্চশলর গ্রাসগুহলও এর 
আাঁচ ঢর্শক হনশযশক দূশর সহরশয় রাশখ্হন। সানুশর্র যীবননেলী ঢর্শক শুরু কশর সাসাহযক আচার-অনুষ্ঠান, 
ঢপাোক-পহরিদ, আসবাবপি সশবশত্ই কসশবহে পহরবত্থন এশসশি।  
    স্বাধীনত্া পূবথবত্থী এসনহক স্বাধীশনাত্তর কাশলর হকিু সসয় প থন্ত পুরুর্শদর ঢপাোক হিল প্রধানত্ ধুহত্-
পাঞ্জাহব এবং সহিলাশদর ঢপাোক হিল োহে। কাশলর হনয়শস গ্রাসাঞ্চশলর ঢপাোক পহরিশদর সশধযও 
পহরবত্থশনর ঢিাাঁওয়া ঢলশগশি। এখ্ন সহিলারাও োহের পাোপাহে চুহেদার, হযন স, টপ, ঢলহগন্স, নাইহট 
ইত্যাহদ নানা ধরশনর ঢপাোক পহরধান কশর র্াশকন। নারীরা প্রাচীন ঐহত্িয হকিুটা বযায় রাখ্শলও, 
পুরুর্শদর দায়বদ্ধত্া ঢসিাশব ঢচাশখ্ পশে না। বত্থসাশন ধুহত্- পাঞ্জাবী পরা ঢলাশকর ঢখ্াাঁয দূরবীন হদশয় 
করশত্ িশব। এখ্ন পুরুর্শদর একবার সাি ধুহত্-পাঞ্জাবীশত্ ঢদখ্া  ায় – হবশয়র সসয়। বযস!   
    পহরবার গেশনর ঢক্ষশিও খ্হন অঞ্চশলর সানুর্যন অশনকটা সশচত্ন িশয়শি। বু  সন্তাশনর যননী এখ্ন 
খু্ব কস বাহেশত্ই ঢদখ্শত্ পাওয়া  াশব। অর্চ আয ঢর্শক হত্হরে বির আশগ এরকস হিল না। ‘িাস ঢদা 
িাসাশর ঢদা’ – এই হর্শয়াহর অশনকটা অনুসৃত্ িশি গ্রাসাঞ্চশলর সানুর্শদর সশধযও। ত্শব বযহত্ক্রস ঢ  ঢনই 
একর্া িলন কশর বলা  াশব না। সাসাহযক সশচত্নত্া, হেক্ষার হবস্তার, হবজ্ঞান ও প্র ুহির উন্নহত্ এশক্ষশি 
উশেখ্শ াগয িূহসকা পালন কশরি। পুরুর্শদর সিশ াগী হিশসশব সহিলারাও এখ্ন হবহিন্ন কাশয ঢ াগদান 
করশি। টরকুশনা না ঢর্শক এখ্ন ত্াশদর কশেও ঢোনা  াশি ‘র্াকশবা নাশকা বদ্ধ টশর, ঢদখ্ব এবার 
যগত্টাশক’।   
    সাসাহযক সম্পকথ ও আচার অনুষ্ঠানশকও গ্রাসাঞ্চশলর সানুর্ অশনকটা সরল কশর হনশয়শি। িাসুর-
েশুরশক ঢদশখ্ ঢটাসটা ঢনওয়া, গুরুযনশদর নাস সুশখ্ না আনা – এসব প্রর্া এখ্ন আর গ্রাসাঞ্চশলও ঢদখ্শত্ 
পাওয়া  ায় না। সধবার হচহ্ন োখ্া-পলা এখ্ন অহস্তশত্বর সশঙ্গ সংগ্রাস কশর ঢকান রকশস ঢবাঁশচ আশি। হসাঁহর্র 
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চওো হসাঁদুশরর ঢরখ্া িাল নযােশনর চাশপ লুহকশয় ঢগশি। আশি অর্চ ঢদখ্া  ায় না! ’েীত্-গ্রীষ্ম-বর্থা’ বাশরা 
সাস ঢিাশর উশে বাহস কাপে ঢিশে সােুহল ঢদয় এসন ঢবৌ-হঝ এখ্ন গ্রাশসও খু্াঁশয পাওয়া দুিঃসাধয।   
    গ্রাশসর বাহে বলশত্ একসসয় সাহটর ঢদওয়াল আর খ্শের িাউহনর কর্ায় সার্ায় আসত্। অর্থননহত্ক 
উন্নহত্র নশল সাহটর বাহেশক সহরশয় যায়গা কশর হনশয়শি কংহক্রশটর বাহে। ত্শব সব বাহেই ঢ  পাকা বাহে 
ঢত্সনটা হকন্তু নয়। টাহলর বাহে, হটশনর কত্হর বাহেও প্রচুর রশয়শি। ত্শব ত্র্াকহর্ত্ সাহটর বাহে আর ঢনই 
বলশলই চশল। গ্রাসাঞ্চশলর আহদবাসীশদর হকিু সাহটর বাহে ঢদখ্া ঢগশলও ত্াশত্ আর খ্শের িাউহন ঢনই। 

বাহের উপাদান ও চহরশির বদশলর সাশর্ সাশর্ বযবিা থ আসবাব সাসগ্রীশত্ও পহরবত্থশনর ঢেউ ঢলশগশি। 

ঐহত্িযপূণথ কাাঁসার বাসনপিশক সহরশয় যায়গা কশর হনশয়শি হস্টল, কাাঁচ ও হচনাসাহটর বাসনপি। কাাঁসা ও 
হপত্শলর দু’ একটা র্ালা-বাসন-ঢলাটা িয়শত্া এখ্নও ঢকান ঢকান বাহেশত্ হেবরাহির সলশত্র সত্ রশয়শি। 

হপত্ল বা কাাঁসার টো এখ্ন গ্রাসাঞ্চশলও আর ঢদখ্া  ায় না। সব হকিুই ঢ ন ঢবাত্লবন্দী িশয় রশয়শি।  
        একসসয় গ্রাস- বাংলার গৃিশস্থর সম্পদ স্বরূপ হিল ঢোঁহক। ধান িাাঁটার কাশয বাহের সহিলারা 
খ্াওয়ার পর পাে হদশত্ ঢলশগ ঢ ত্। ঢগায়াল টশরর সত্ গ্রাসাঞ্চশল আলাদা ঢোঁহকোল র্াকত্। দুপুর ঢর্শক 
রাহিকাল প থন্ত চলত্ ধানিানার কায। হকন্তু  িসিযত্ার বলয়গ্রাশস ঢোঁহক এখ্ন স্বশগথ ধান িাশন। িাত্-
িাাঁযা সুহে গ্রাশসও খু্ব একটা পাওয়া  ায় না। ধান, চাল, হচো, সুহে – এসব এখ্ন হবদুযৎচাহলত্  শির 
সািাশ য হনশসশর্ই কত্হর িয়। ঢোঁহক-কুলা-খ্লা-খ্াপুহর েব্দগুহল এখ্নকার ঢিশল-ঢসশয়শদর কাশি অজ্ঞাত্ 
বশলই প্রহত্িাত্ িয়।  
    খ্হন অঞ্চশলর গ্রাসগুহলর অহধবাসীশদর যীবননেলীর সাশর্ সাশর্ খ্াদযািযাশসরও পহরবত্থন টশটশি। আয 
ঢর্শক হত্ন-চার দেক আশগ গ্রাশসর সানুর্শদর খ্াদয বলশত্ িাত্-সুহেশকই ঢবাঝাত্। রুহট বা লুহচর চল খু্ব 
একটা হিল না। হকন্তু বত্থসাশন ঢবহের িাগ বাহেশত্ই রাশির খ্াবার রুহট। এসনহক ঢকান ঢকান বাহেশত্ 
প্রাত্রাশে রুহট-লুহচ-পশরাটা পহরশবেন করা িয়। হবশকশলর সুহে, বাত্াসা, গুে নারশকশলর যায়গা হিহনশয় 
হনশয়শি চাউহসন, পাস্তা এগ ঢরাশলর সত্ নাস্টনু ।   
    িারত্বর্থ স্বাধীন িওয়ার পূশবথ হেক্ষার আশলা গ্রাসাঞ্চশলর সানুর্শদর হবশের্ কশর নারীশদর সশধয ঢপৌিায় 
হন। হবদযাসাগশরর ঢদখ্াশনা পশর্ িয়শত্া দু’একযন উশদযাগী িশয় নারী হেক্ষা হবস্তাশর প্রয়াসী িশয়হিশলন। 

হকন্তু ঢসটা হিল প্রশয়াযশনর তু্লননায় অপ্রতু্ল। আর হিহটেরা ঢ  হেক্ষার প্রচলন কশরহিশলন ত্া হিল 
অশনকটাই উশেেযশকহন্দ্রক। নশল নারীহেক্ষা একটা গহের সশধয আবদ্ধ হিল। স্বাধীশনাত্তর কাশল 
সরকারীিাশব হবহিন্ন উশদযাগ গ্রিশনর নশল ঢগাটা ঢদশে হেহক্ষশত্র েত্করা িার বৃহদ্ধ ঢপশয়শি। বু  সু্কল, 
কশলয, হবেহবদযালয় গশে উশেশি। সরকাহর উশদযাশগর পাোপাহে রশয়শি হবহিন্ন ঢবসারকাহর উশদযাগ। ঢিশল-
ঢসশয়শদর ইংরাহয সাধযশস পোশনার ঢঝাাঁক খ্হন অঞ্চশলর গ্রাসগুহলশত্ও িহেশয় পশেশি।  
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    যাত্-পাত্ বা ধশসথর উপর হিহত্ত কশর িারশত্র সসায বু কাল পূবথ ঢর্শকই হবিি। বাংলার খ্হন 
অঞ্চলও এর বযহত্ক্রস নয়। হকন্তু দীটথকাল ধশর পাোপাহে বসবাস করার নশল হবহিন্ন সম্প্রদাশয়র সশধয 
একটা সসন্বশয়র সুর ধরা পশে। এক সম্প্রদাশয়র উৎসব-অনুষ্ঠান, হবপদ-আপদ, আশসাদ-আহ্লাশদ অনয 
সম্প্রদাশয়র পাশে র্াকার িহব খু্ব দুলথি নয়। রানীগশঞ্জর রনাই–এর ঢসলা, আসানশসাশলর েীত্লা গ্রাশসর 
গাযশনর ঢসলা ঢত্সহন দু-একহট উৎসব।  
    হেক্ষার আশলা হবস্তাশরর নশল গ্রাসাঞ্চশলর সাসাহযক যীবশনও আসূল পহরবত্থন টশটশি। সাসাহযক 
ঢিদাশিদ, যাত্পাত্, অসৃ্পেযত্া, শুহচবাহয়ত্া ইত্যাহদ বু লাংশে দূরীিূত্ িশলও এশকবাশর হনসূথল িশয়শি 
ঢসকর্া বলা  াশব না। ত্াই সাশঝ সাশঝ খ্বশরর হেশরানাশস উশে আশস পশণর দাশয় বধূ িত্যা,  াইহন 
অপবাশদ হপহটশয় সারা, পুি সন্তাশনর কাসনায় বধূর উপর অসূলক ঢদার্াশরাশপর সশত্া অসানহবক, হনসথস, 
পশুসুলি সানহসকত্ার প্রহত্িহব।    
    কয়লা উশত্তালশনর পূশবথ কৃহর্প্রধান সসগ্র বাংলার সশত্াই আসানশসাল-রানীগঞ্জ অঞ্চশলরও প্রধান 
যীহবকা হিল চার্াবাদ। আর ত্া ঢিাত্ বর্থার যশলর উপর হনিথর কশর। প্রধান কৃহর্যাত্ নসল ধান। ঢদে 
স্বাধীন িওয়ার পর স্বল্প যহসর সাহলশকরা সাধারণত্ হনশয এবং অহধক যহসর সাহলশকরা সুহনে ও কাহসন 
হদশয় চাশর্র কায সুসম্পন্ন করত্। ধীশর ধীশর অবস্থার পহরবত্থন িশত্ র্াশক। স্বাধীশনাত্তর কাশল হেল্পাঞ্চশল 
কয়লা িাোও ঢিাশটা-বশো বু  হেশল্পর প্রসার টটশত্ র্াশক। ঢসখ্াশন কাশযর যনয প্রচুর ঢলাশকর প্রশয়াযন 
পশে। দশল দশল শ্রহসশকরা ঢ াগদান করশত্ র্াশক। কৃহর্ বযবস্থা ঢিশে পশে। সাধারণত্ বাউহর ও সাাঁওত্াল 
কাহসন-সুহনশেরাই খ্হন অঞ্চশল চাশর্র কাশয খ্াটত্। হবহিন্ন কসথস্থাশন ত্াশদর ঢ াগদাশনর নশল গ্রাসাঞ্চশল 
সাশে কায করার শ্রহসকশদর অপ্রতু্লত্ার সৃহষ্ট িয়। এর হপিশন একাহধক কারণ হিল -  
    প্রর্সত্, গ্রাসাঞ্চশল কাহসন-সুহনেশদর পাহরশ্রহসক হিশসশব সাধারণত্ ধান-চাল ঢদওয়ার রীহত্ প্রচহলত্ 
হিল। হকন্তু কয়লা খ্হন বা অনয ঢকান হেশল্প পাহরশ্রহসক হিশসশব ঢদওয়া িত্ নগদ টাকা। কৃহর্কাশয ত্াশদর 
হদন গুযরান ঢত্া িশয় ঢ ত্ হকন্তু সশনর সশধয র্াকা েখ্-সাধ-আহ্লাদ অতৃ্প্ত ঢর্শক ঢ ত্। নগদ অর্থ িাশত্ 
পাওয়ায় ত্ারা হনশযশদর সশনাবাঞ্ছা অশনকটাই পূণথ করশত্ পারত্। ত্াই সাশে খ্াটার পহরবশত্থ কারখ্ানার 
কায ত্াশদর কাশি অহধক আকর্থণীয় সশন িয়।  
    হদ্বত্ীয়ত্, চাশর্র কাশয চাহর্রা ঢ  পহরসাণ পহরশ্রস করত্ ত্ার তু্লনায় লাি িত্ কস। এহদশক 
ক্রসবধথসান সূলযবৃহদ্ধর নশল পণযসাসগ্রী সাধারণ ঢখ্শট খ্াওয়া সানুশর্র িাশত্র বাইশর চশল  ায়। এই অবস্থা 
ঢর্শক পহরিাশণর যনয ত্ারা হবকল্প রাস্তা খু্াঁযশত্ র্াশক। খ্হন অঞ্চশল ঢস সুশ াগ র্াকায় সানুর্যন ঢসহদশক 
ঝুাঁশক পশে। আসানশসাল-রানীগঞ্জ খ্হন অঞ্চশল শুধু চার্াবাদশক অবলম্বন কশর সংসার প্রহত্পালন কশর এসন 
পহরবার খু্ব একটা ঢচাশখ্ পেশব না।     
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    তৃ্ত্ীয়ত্, হকিু সানুশর্র চার্াবাশদর প্রহত্ অনীিা ঢকান একহট অঞ্চশলর কৃহর্কাযশক ঢ  হবনষ্ট করশত্ 
পাশর ত্ার নহযরও রশয়শি। আয ঢর্শক সাত্-আট বির আশগও আসানশসাশলর বনসরাকহ হি  ঢসৌযায় প্রায় 
প্রহত্হট যহসশত্ই ধান চার্ িত্। হকন্তু বত্থসাশন হকিু সানুশর্র চার্াবাশদর প্রহত্ অনীিা এবং হবকল্প সংস্থাশনর 
সুহবধা র্াকায় খ্হন অঞ্চশলর বু  যহস কা থত্ ঢগাচারণ িূহসশত্ পহরণত্ িশয়শি।  
    ত্শব খ্হন অঞ্চশল ঢ  এশকবাশর চার্াবাদ িয় না ঢত্সনটা হকন্তু নয়। বারাবহন, সালানপুর, যাসুহরয়া হকিু 
অঞ্চশল বর্থার যশলর উপর হনিথর কশর ধান চার্টা িশয় র্াশক। ত্ািাো নদীসংলগ্ন এলাকাগুহলশত্ 
ঢসাটাসুহটিাশব সারা বির োক-সহির চার্ িশয় র্াশক। এর দ্বারা হকিুটা িশলও আঞ্চহলক চাহিদা ঢসশট।  
    খ্হন অঞ্চশলর অহধবাসীশদর অর্থননহত্ক যীবন ািাশক অশনকাংশে হনয়িণ কশর ঢিাশটা-বশো-সাঝাহর 
হেল্প। এই হেল্পগুহল গশে ওোর ঢক্ষশি কয়লার সিযলিযত্া প্রত্যক্ষ ও পশরাক্ষিাশব সািা য কশরশি। শুধু 
কৃহর্শক অবলম্বন কশর যীবন ধারণ করা এখ্াশন সম্ভব নয়। একর্া সানুর্ বুশঝশি। ত্াই ত্ারা হবকল্প পশর্ 
অগ্রসর িশয়শি। স্বাধীনত্া পূবথবত্থী ও স্বাধীনত্া পরবত্থী কাশল আসানশসাল-রানীগঞ্জ-দুগথাপুর অঞ্চশল ঢিাশটা 
বশো একাহধক হেল্প-কারখ্ানা গশে উশেশি; হকিু বত্থসাশন চালু রশয়শি, আবার হকিু পহরত্যি অবস্থায় পশে 
রশয়শি।  
    আসানশসাল-রানীগঞ্জ খ্হন অঞ্চশলর বু  সানুর্ কয়লা হেল্পশক ঢকন্দ্র কশর প্রত্যক্ষ ও পশরাক্ষিাশব যীবন 
হনবথাি কশর। কয়লা হেশল্প প্রর্স ঢর্শকই হনম্নবশণথর সানুশর্রা গুরুত্বপূণথ িূহসকা গ্রিণ কশরহিল। ১৯৭৫ সাশল 
কয়লা খ্হন যাত্ীয়করণ িওয়ার পর খ্হনশত্ কাশযর সুশ াগ ঢবশে  ায়। আবার টুহরশয় বলা  ায় ঢ , হনম্ন 
বশণথর সানুর্শদর )সাাঁওত্াল, বাউহর, ঢকাো ইত্যাহদ(  কাশযর সুশ াগ কশস  ায়। কারণ ECL (EASTERN 
COALFIELD LIMITED) কতৃ্থপক্ষ যহসিারাশদরই যহসর হবহনসশয় কাশযর সুশ াগ ঢদন। নশল হনম্নবশগথর 
সানুর্ বহঞ্চত্ িশত্ র্াশক। কারণ ত্াশদর প থাপ্ত যহস হিল না। ত্ািাো হনয়হসত্ কাশয না  াওয়া, ঢনো-িাে 
করা, ইত্যাহদ কারশণও বু  সানুর্ কসথিীন িয় ।   
    বত্থসাশন প্রায় ১০৫ হট খ্হন চালু রশয়শি।  ার সশধয ৮১ হট হসাঁহে খ্াদ এবং ২৪ হট ঢখ্ালাসুখ্ খ্হন 
রশয়শি। এই খ্হনগুহলশত্ গ্রাসাঞ্চশলর কশয়ক িাযার সানুর্ কাশয হন ুি রশয়শি। এই খ্হনগুহলশক ঢকন্দ্র কশর 
গশে উশেশি হবহিন্ন কশলাহন-ধাওো-বহস্ত। ঢদশের হবহিন্ন প্রাশন্তর ঢলাশকর সসাগস টশটশি। সংসৃ্কহত্র 
ঢক্ষশিও িাশবর আদান-প্রদান টশটশি।  
    এ ঢত্া ঢগল কবধিাশব খ্নশনর কর্া। অনবধিাশব কয়লা উশত্তালন কশর সালানপুর, সাসহ , নুহনয়াবুহে, 
রহত্বাটী, কাহলপািাহে, এগারা প্রিৃহত্ অঞ্চশলর বু  সানুর্ যীহবকা হনবথাি কশর। ঝুাঁহকপূণথ অল্প পহরশ্রশস 
অহধক সুনানার আোয় অশনক  ুবক ঝাাঁহপশয় পেশি। এশত্ অর্থাগস িশি হেকই হকন্তু হেক্ষার পহরপূণথ 
হবকাে িশি না। আহর্থকিাশব ত্ারা িয়শত্া স্বিল িশয় উেশি হকন্তু প্রকৃত্ সানুর্ িশয় উেশত্ অসসর্থ িশি। 

‘কাচা পয়সা’ িাশত্ পাওয়ার নশল  ুবকশদর অশনশক হবপশর্ চাহলত্ িশি ।  
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    IISCO (INDIAN IRON AND STEEL COMPANY LTD) িল খ্হন অঞ্চশলর অনযত্স হেল্পশক্ষি। 
এহট বাণথপুশর অবহস্থত্। ইংশরয আসল ঢর্শকই পােথবত্থী গ্রাসাঞ্চশলর সানুর্ এই হেশল্পর সাশর্  ুি। বত্থসাশন 
এখ্াশন প্রায় ৯০০০ শ্রহসক কায কশর। আশে-পাশের গ্রাসগুহলর আশনক সানুশর্র অশন্নর সংস্থাশনর সাশর্ 
এই হেল্প প্রত্যক্ষ ও পশরাক্ষ িাশব  ুি।          
    এিাো খ্হন অঞ্চশলর গ্রাসগুহলর হনকশট বা দূশর ঢিাশটা ও সাঝাহর আশনক হেল্প রশয়শি; ঢ গুহল ঢখ্শট 
খ্াওয়া সানুশর্র রুহটর ঢ াগান ঢদয়। বাণথপুর হসশসন্ট নযাক্টহর, সাইর্ন হস্টল, েযাসশসল হস্টল, আসানশসাল 
বটহলং পযশকহযং ঢকাম্পাহন হলহসশট , ঢক্রসার ঢসহেন, হবসু্কট কারখ্ানা ইত্যাহদ হেশল্প অশনক সানুর্  ুি 
রশয়শি।  
    খ্হন অঞ্চশলর গ্রাসগুহলশত্ ঢসধারও অিাব ঢনই। ঢসধাহব হেহক্ষত্ ঢিশল-ঢসশয়রা ঢদে-হবশদশের হবহিন্ন 
কসথকাশের সাশর্  ুি। অবেয ঢসরকস ত্রুণ–ত্রুণীর সংখ্যা তু্লনায় কস। অশনক হেহক্ষত্  ুবক ঢিাশটা-
খ্াশটা বযবসা কশর হনশয ঢ সন স্বাবলম্বী িশি ঢত্সহন দু-চারযনশক যীবন ও যীহবকার হদো ঢদখ্াশি।  
    দীটথ সসশয়র পর্ ঢবশয় খ্হন অঞ্চশলর সাসাহযক, অর্থননহত্ক, রাযননহত্ক, সাংসৃ্কহত্ক প্রহত্ ঢক্ষশিই 
পহরবত্থশনর ঢিাাঁওয়া ঢলশগশি। আর এটাই িল কাশলর হনয়স। এই পহরবত্থন ঢ  সবথশক্ষশি সশনািারী িশয়শি 
ত্া নয়; সাশঝ সাশঝ িশয়শি হৃদয় হবদারী। অশনক কারখ্ানা বন্ধ িশয়শি, বু  সানুর্ কসথিীন িশয়শি – এসব 
কর্া স্বীকার কশর হনশয়ও বলা  ায় ঢ , স্বাধীশনাত্তরকাশল গ্রাসাঞ্চশলর সানুশর্র সাসাহযক-অর্থননহত্ক উন্নহত্ 
সাহবথকিাশব না িশলও আংহেক িাশব িশয়শি।  
সিায়ক গ্রিিঃ 
১। বশন্দযাপাধযায়, হদলীপকুসার – িারশত্র খ্হন ও খ্হনয সম্পদ; প্রকােক- অশোককুসার বাহরক।  
২। দাস চান্দলয, ঢসাসনার্ ও িাযরা, ত্ারাপদ – কয়লা হেশল্পর কর্া – রানীগঞ্জ খ্হন অঞ্চশলর ইহত্বৃত্ত । 
৩। আচা থ, কহনস্ক – খ্হন অঞ্চশলর ঢলাকযীবন।                                    
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          :                ও     
প্রাবহিক-পহরহিহত্ 

 
           

     ,             
                  , পহিমবঙ্গ  

সংহিপ্তসার 
নাটক পাঠ এবং নাটক মশে অহিনীত্ িশত্ ঢেখ্া এক নয়, এটা আমরা সকশলই যাহন। অর্থাৎ যা আমরা পাঠ (অবেয পাঠ 

করাটাও পারফশমথশের একটা অংে হিশসশব ঢেখ্শত্ পাহর) কহর আর যা মশে ঢেহখ্ ত্ার মশযয একটা সূক্ষ্ম ত্ফাৎ ঢর্শক যায়। 

এই ত্ফাৎ মূল ঢটক্সট-এর হবর্য়গত্ হেক ঢর্শক নয়, িাবনাগত্ হেক ঢর্শক এই সূক্ষ্ম ত্ফাৎ পহরলহিত্ িশলও িশত্ পাশর। 

এই েুই িাবনাগত্ হেক আমাশের আশলািনার মূল লিয।  

    আমরা গিীরত্ার হেকহট সংলাপ হবশের্শণর মযয হেশয় ঢেখ্ার ঢিষ্টা করশবা। সংসৃ্কত্ ‘লপন’ েব্দ ঢর্শক সংলাপ েব্দহট 

এশসশে, এর অর্থ িশে কর্ন। অনযহেশক অহিযাশন পাওয়া যায়, ‘dialogue’ েব্দহট গ্রীক ‘dia’ েব্দ ঢর্শক যাত্, যার অর্থ 

করা ঢযশত্ পাশর একযশনর সশঙ্গ আশরকযশনর সম্পকথ স্থাপন করাশকই সংলাপ বশল। ত্শব এশিশি একটা কর্া খু্ব 

গুরুত্বপূণথ ঢয, সবসময় শুযু ধ্বহন-েব্দ-বাকয হেশয় সংলাপ বযাখ্যা করা হঠক নয়। কারণ, সংলাশপর অন্তরাশল িহরশির অশনক 

হকেু লুক্কাহয়ত্ র্াশক। ঢসই লুক্কাহয়ত্ অনুিূহত্ বা িাব যাই বহল না ঢকন, ত্ার ঢিত্র হেশয়ও িহরশির সশঙ্গ ঘটনার বা 

হবর্শয়র সংশযাগ সম্পকথ স্থাহপত্ িয়। হবর্য়শকহিক আশলািনা এই রিনার উশেেয।  

 সূিকেব্দ  

নাটক, সংলাপ, িহরি, োরশোৎসব, ডাকঘর, বযঞ্জনা 
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