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সম্পাদকীয়
েত েত সাম্রাজ্য ঢেশে পড়শেও সাধারণ কর্মজ্ীবী র্ানুশের কাজ্ ঢের্ন োশ্বত ঢতর্নন সারস্বত
সরস্বতীর আরাধনাও ননতয সতয। জ্ঞানচচমার ঢকানও নবরার্ থাশক না। সেযতা ধ্বংশসর আশে ও পশর
তার চো ননরন্তর। কুসংস্কার, অন্ধনবশ্বাস ও স্বাথমান্ধ র্ানুশের েড়েন্ত্র কখনও কখনও সেযতার
আশোশক নননেশয় নদশত চায়, জ্ঞাশনর ঢচাখশক ঝেশস নদশত চায়; নকন্তু ঢসই প্রশচষ্টা কখনই চরর্ বা
পরর্ নয়। আর্াশদর চচতশনযর েেীশর ঢে ঢদবত্ব তার জ্ােরণ একনদন না একনদন ঘটশবই। ঢসই
আোয়, ঢসই প্রশচষ্টায় আর্াশদর অগ্রের্ন।
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‘র্ন অরণয’ ও ‘সীোবদ্ধ’ : েংকর ও সতযডর্ৎ-এর রার্ননডতক দৃ ডিভগী ১১৭-১২৪
সতযডর্ৎ দত্ত
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সংডিপ্তসার
প্রাচীলকাা ঢর্শকই বাংাাশদ্শে ডেব উ াসক ডিশসশব এক ঢেডার ঢর্াডব সম্প্রদ্ায় ডিা, ত্াশদ্র আচডরত্
ধমথ লার্ ধমথ ডিশসশব

ডরডচত্ এবং লার্ ধশমথর কাডিডল নবাম্বশল রডচত্ আখ্যাডয়কা কাবযই লার্ সাডিত্য

ডিশসশব ডবশবডচত্ এবং বযা ক আকাশর প্রচাডরত্। ঢবৌদ্ধধশমথর সশঙ্গ ত্রেবধশমথর সংডমেশা লত্ুল এক
ধমথমশত্র উদ্ভব িশয়ডিা বশা

ডিত্শদ্র নশলশকরই ধারাা। র্া কাাক্রশম লার্ধশমথর রূ

াাি কশর।

‘ঢবা ীচশের বাশল’ কাডিডলর কর্া বাশত্ ঢবশা প্রর্শমই এই বাশলর বস্তু-উ াদ্াশল আশাাক াত্ করা
প্রশয়ার্জল। এই বাশলর দ্ুডট উ াদ্াল – ঢমৌডখ্ক উ াদ্াল এবং

ু ুঁডর্ উ াদ্াল। ‘ঢবা ীচশের বাশল’

মালডবক আশবদ্ল কাডিডলর িশরিক িশরিক প্রকাে ঢ শাও লার্ ধশমথর ত্ত্ত্ব ঢর্ এশকবাশরই প্রকাে

ায়ডল –

এমল লা। কাডিডলর ডদ্শক নলু সিালী দ্ৃ ডি ঢফাশা ঢদ্খ্া র্ায় ঢর্ লার্ধশমথর ডকিু ত্রবডেিয স্বত্ঃস্ফূত্থিাশব
প্রকাে ঢ শয়শি। ‘ঢবা ীচশের বাশল’ নশাৌডককত্ার নশলক প্রসঙ্গ আশি। ঢমৌডখ্ক ঐডত্শিযর ধারাশক
বিল করায় ‘ঢবা ীচশের বাশল’ লালারকম ঢাাকর্জ ঐডত্িয স্বত্ঃস্ফূত্থিাশব প্রকাে াাি কশরশি।
‘ঢবা ীচশের বাশল’ বস্তু আেয়ী ঢাাক-ঐডত্িয, বাক্-আেয়ী ঢাাক-ঐডত্িয এবং ডবশ্বাস-আেয়ী ঢাাকঐডত্শিযর প্রকাে ঘশটশি।
সূ চকেব্দ
ঢবা ীচশের বাল, লার্ধমথ, চাডরডরিকক শুদ্ধত্া, কাবযরস, ঢাৌডকক উ াদ্াল
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ঢবা ীচশের বাল: একডট বযডিবত্ াঠ- র্থাশাাচলা
নডলশমর্ বযালার্জথী
প্রার্ডমক ডরচয়
বাংাা সাডিশত্যর ইডত্িাশস ঢচাখ্ রাখ্শা ঢদ্খ্া র্াশব ঢর্, বাংাাশদ্ে (বৃ িৎ নশর্থ সমগ্র বাংাা) সমগ্র
িারত্বর্থশক চারডট ধমথমত্ উ িার ডদ্শয়শি। এই চারডট ধমথমত্ িা, প্রাচীল ও মধযর্ু শব লার্ ধমথ,
মধযর্ু শব ত্রচত্লযশদ্ব প্রবডত্থত্ ত্রবষ্ণব ধমথ, আধুডলক র্ু শব রামশমািল রায় প্রবডত্থত্ ব্রাহ্ম ধমথ এবং
শ্রীরামকৃষ্ণ

রমিংসশদ্শবর ঢসবা ধমথ। প্রাচীলকাা ঢর্শকই বাংাাশদ্শে ডেব উ াসক ডিশসশব এক

ঢেডার ঢর্াডব সম্প্রদ্ায় ডিা, ত্াশদ্র আচডরত্ ধমথ লার্ ধমথ ডিশসশব

ডরডচত্ এবং লার্ ধশমথর কাডিডল

নবাম্বশল রডচত্ আখ্যাডয়কা কাবযই লার্ সাডিত্য ডিশসশব ডবশবডচত্ এবং বযা ক আকাশর প্রচাডরত্।
ঢবৌদ্ধধশমথর সশঙ্গ ত্রেবধশমথর সংডমেশা লত্ুল এক ধমথমশত্র উদ্ভব িশয়ডিা বশা
নশলশকরই ধারাা। র্া কাাক্রশম লার্ধশমথর রূ

ডিত্শদ্র

াাি কশর। লার্ মাশল প্রিু। এই প্রিুর দ্ীিাশন্ত লার্

দ্বী বযবহৃত্ িত্ বশা ধরাা। ডবশের্ সাধল প্রডক্রয়ার মাধযশম ঢমাি াাি করাই ডিা এই
ধমথাবাম্বীশদ্র আসা উশেেয। এই ধশমথর সাধকবা ন রা র ধমথাদ্শেথর মশত্া ঢদ্ি ঢর্শক র্জীবলাবসাশল
মুডিাাশির

ডরকল্পলা করশত্া লা। ত্াশদ্র মুডির আদ্েথ ডিা নধযাত্ম সাধলা। নডবদ্যা বা নজ্ঞাল

মালবর্জীবশল ত্ত্ত্বজ্ঞাশলর

শর্ বাধা বশা র্জীবল ঢর্শক নডবদ্যা ডবত্াডিত্ কশর মিাজ্ঞাল াাশির মাধযশম

নগ্রসর িওয়াই ডিা লার্ধশমথর উশেেয। এ প্রসশঙ্গ মুিম্মদ্ েিীদ্ুল্লাি বশাশিল, “লার্
মন্ত্রর্াল িইশত্ উদ্ভূত্ বা প্রিাবাডিত্ ত্ািাশত্ ঢকালই সশেি লাই।”১ এই লার্
োখ্ার েূ লযবাশদ্র উ র প্রডত্ডষ্ঠত্। মুিম্মদ্ েিীদ্ুল্লাশির বিশবযরই সমর্থল

ন্থ ঢর্ ঢবৌদ্ধ

ন্থা ঢবৌদ্ধধশমথর মিার্াল
াওয়া র্ায় শ্রীকুমার

বশেযা াধযাশয়র বিশবয, “লার্ সাডিত্য িাশবর ডদ্ক ডদ্য়া চর্থা শদ্র সডিত্ সম্পডকথত্, উিয় ধারাশত্ই
ডসদ্ধডদ্শবর কশয়কডট সাধারা লাম

াওয়া র্ায়। ইিাশত্ মশল িয় ঢর্ উিশয় বডাথত্ সাধলাক্রম একই

উৎস িইশত্ উদ্ভূত্। চর্থা শদ্ ঢর্ নধযাত্মত্শত্ত্বর বাথলা আশি ত্ািা উন্নত্ ও উচ্চমর্থাদ্াসম্পন্ন, নশলকটা
উ ডলর্দ্ ও প্রাচীল ু রাশা ডচতবৃবৃ ডতবৃর উমীাশলর দ্বারা সমস্ত র্জাবডত্ক ার্থশকযর ঢাা ও মশলর েূ লযত্াডবধাল- রম সত্যশচত্লার মশধয উিার ডবায়। লার্ সাডিশত্য এই ত্ত্ত্বশক প্রাকৃত্ উদ্ভট কল্পলার সডিত্
ডমোইয়া, নডেডিত্ কুসংস্কারাচ্ছন্ন র্জলসাধারশার আডদ্ম ডবস্ময়শবাধ ও নি আর্জগুডবপ্রীডত্র স্তশর
লামাশলা িইয়াশি। আর ইিার সাধলার রিসযশক প্রধালত্ঃ কায়াসাধলার দ্বারা ঐডিক নমরত্া ও নসাধযসাধল-েডি াাশির উ ায়স্বরূ ডলডদ্থি করা িইয়াশি।”২
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ডিত্বশবথর আশরা ধারাা ঢর্, বাংাার

াা রার্জাশদ্র সময় ঢর্শকই লার্ সম্প্রদ্াশয়র মশধয কত্কগুডা

নধথ-ঐডত্িাডসক কাডিডল বা কল্পলা ডমডেত্ কাডিডল প্রচডাত্ আশি। লার্গুরুশদ্র নবদ্াল এই
কাডিডলগুডার ডবর্য়বস্তু। এই কাডিডলগুডাই লার্বীডত্কা লাশম ডরডচত্। লার্ বীডত্কার কাডিডলগুডা প্রাচীল
িশাও ত্ৎসম্পডকথত্
সংক্রান্ত ডকিু

ু ুঁডর্গুডা খ্ুব প্রাচীল বশা ঢবডেরিাব

ডিত্ববথ স্বীকার কশরলডল। লার্ সাডিত্য-

ু ুঁডর্র সশঙ্গ ঢমৌডখ্ক ঐডত্িযও সংগ্রি করা ঢবশি। বাংাাশদ্শে প্রাপ্ত লার্ সাডিত্যধারাশক

ডিত্ নডসত্কুমার বশেযা াধযায় ডত্লডট বৃ শতবৃ িাব কশরশিল, র্র্া,(ক) ঢবারিলার্ বৃ তবৃ
(খ্) ময়লামত্ী-ঢবা ীচে বৃ তবৃ, এবং
(ব) লার্ ধমথদ্েথল-ডবর্য়ক িিা।৩
এই ডত্লডট বৃ শতবৃর মশধয মালডবক উ াদ্াশল সবথাশ িা সমৃদ্ধ এবং র্জলডপ্রয় িা ময়লামত্ী-ঢবা ীচশের
বৃ তবৃডট।
ঢমৌডখ্ক সাডিত্যরূশ

ময়লামত্ী-ঢবা ীচশের বৃ তবৃান্ত একডট ডলডদ্থি নঞ্চশা প্রচডাত্ র্াকশাও,

ডেডিত্সমাশর্জ এই বাল প্রর্ম উ স্থাড ত্ কশরডিশাল র্জর্জথ আব্রািাম ডগ্রয়াসথল ১৮৭৮ ডিস্টাশব্দ
‘এডেয়াইডটক ঢসাসাইডট’র র্জালথাশা।৪ ডগ্রয়াসথল সাশিব উতবৃরবশঙ্গর রং ু র নঞ্চশার ঢর্াডব সম্প্রদ্াশয়র কাি
ঢর্শক বীডত্কাডট সংগ্রি কশরডিশাল। ময়লামত্ী-ঢবা ীচশের বাল সম্পডকথত্ ঢর্ সব

ু ুঁডর্

াওয়া ঢবশি

ত্া িা,(ক) দ্ুাি
থ মডল্লশকর ‘ঢবাডবেচশের বীত্’, র্া ঢমৌডখ্ক সাডিশত্যরই রূ ।
(খ্) িবালীদ্াশসর ‘ঢবা ীচশের াুঁচাাী’ বা ‘ন ূ বথ কর্ল’, এবং
(ব) সু কুর মিম্মশদ্র ‘ঢবা ীচশের সন্নযাস’ বা ‘ঢর্াবীর ু ুঁডর্’ বা ‘ঢর্াবান্ত ু ুঁডর্’।
ময়লামত্ী-ঢবা ীচশের বাল সম্পডকথত্ ু ুঁডর্গুডা ‘ঢবা ীচে’ লাশম দ্ুডট খ্শি কাকাত্া ডবশ্বডবদ্যাায় ঢর্শক
প্রকাে ঢ শয়শি। দ্ীশলেচে ঢসল ও বসন্তরঞ্জল রাশয়র সম্পাদ্লায় এবং ডবশশ্বশ্বর িট্টাচাশর্থর সংগ্রশি
১৯২২ ডিস্টাশব্দ কাকাত্া ডবশ্বডবদ্যাায় ঢর্শক ‘ঢবা ীচে’ (প্রর্ম খ্ি) প্রকাে

ায়। প্রর্ম খ্িডটশত্

ময়লামত্ী-ঢবা ীচশের বাশলর ঢমৌডখ্ক ঐডত্িয ু শরা ু ডর নবাডম্বত্ িশয়শি। ১৯২৪ ডিস্টাশব্দ দ্ীশলেচে
ঢসল ও বসন্তরঞ্জল রাশয়র সম্পাদ্লাশত্ই ‘ঢবা ীচে’ (ডদ্বত্ীয় খ্ি) প্রকাে
মুডিত্ িয়, র্র্া- িবালীদ্াস ডবরডচত্ ‘ঢবা ীচশের

ায়। এই খ্শি দ্ুডট আখ্যাল

াুঁচাাী’ এবং সু কুর মিম্মদ্ ডবরডচত্ ‘ঢবা ীচশের

সন্নযাস’।
এবার ‘ঢবা ীচশের বাশল’র মূ া আশাাচলায় আসা র্াক। ‘ঢবা ীচশের বাল’ সম্পডকথত্ আশাাচলায়
আকর গ্রন্থ ডিশসশব ১৯২২ ডিস্টাশব্দ কাকাত্া ডবশ্বডবদ্যাায় ঢর্শক প্রকাডেত্ ‘ঢবা ীচে’র প্রর্ম খ্িশক
নবাম্বল করা িা।
কাডিডল রম্পরা

এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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‘ঢবা ীচশের বাশল’ কাডিডলর কর্া বাশত্ ঢবশা প্রর্শমই এই বাশলর বস্তু-উ াদ্াশল আশাাক াত্ করা
প্রশয়ার্জল। এই বাশলর দ্ুডট উ াদ্াল – ঢমৌডখ্ক উ াদ্াল এবং ু ুঁডর্ উ াদ্াল। ১৮৭৮ ডিস্টাশব্দ (সু কুমার
ঢসল নবেয ১৮৭৩ ডিস্টাব্দ বশাশিল৫) ‘এডেয়াইডটক ঢসাসাইডট’র র্জালথাশা র্জর্জথ আব্রািাম ডগ্রয়াসথল
‘মাডাকচে রার্জার বাল’ লাশম ময়লামত্ী-ঢবা ীচশের কাডিডলর একডট ঢমৌডখ্ক উ াদ্াল প্রকাে কশরল।
এর

র রং ু র ঢর্জাার লীাফামারী মিকুমার ঢি ু ডট মযাডর্জশেট ডবশশ্বশ্বর িট্টাচার্থ আলু মাডলক ১৯০৭-

০৮ ডিস্টাশব্দর ডদ্শক রং ু র-লীাফামারী নঞ্চশা ডত্ল র্জল ঢর্াডব ডিখ্াডরর মুখ্ ঢর্শক ঢবা ীচশের বাল
সম্পডকথত্ ডবস্মৃত্ আখ্যাল

াল। র্া ডত্ডল ডলশর্জ কাডিডল- রম্পর্থ নলু র্ায়ী সাডর্জশয় ১৯২২ ডিস্টাশব্দ

কাকাত্া ডবশ্বডবদ্যাায় ঢর্শক দ্ীশলেচে ঢসল ও বসন্তরঞ্জল রাশয়র সম্পাদ্লায় ‘ঢবা ীচে’র প্রর্ম খ্শি
প্রকাে কশরল।
ডগ্রয়াসথল সাশিব সংবৃিীত্ এবং ডবশশ্বশ্বর িট্টাচার্থ সংবৃিীত্ ‘ঢবা ীচশের বাশল’র ঢমৌডখ্ক নংে
ডবশের্া করশা ঢদ্খ্া র্ায় ঢর্, ডগ্রয়াসথশলর
ডবশশ্বশ্বর িট্টাচাশর্থর

াঠ দ্ীঘথাডয়ত্ – সাশি

াঠ নডত্ সংডিপ্ত, ডকন্তু সংবদ্ধ ও সম্পূ াথ। ন র শি
াুঁচ িার্জার

য়ার

খ্ি’, ‘ ডিত্ খ্ি’, ‘লাড ত্ খ্ি’ এবং ‘সন্নযাস খ্ি’) ডবিি। এই

ংডিশত্

াুঁচ খ্শি (‘র্জম খ্ি’, ‘বুঝাল

াশঠর বাথলা ক্লাডন্তকর, নশলক স্থাশল

কাবযরশসর িাডল ঘশটশি এবং মুডিয়ালা বডর্জথত্।
‘ঢবা ীচশের বাশল’র

ু ুঁডর্ উ াদ্াশল আশাাক াত্ করশা ঢদ্খ্া র্ায় ঢর্, এখ্লও

ডত্লর্জল কডবর ঢবা ীচশের কাডিডল-সংক্রান্ত

ু ুঁডর্

র্থন্ত প্রধাল

াওয়া ঢবশি এবং ঢসগুডা সম্পাডদ্ত্ ও প্রকাডেত্

িশয়শি। ১৩০৮ বঙ্গাশব্দ ডেবচে েীশার সম্পাদ্লায় সবথপ্রর্ম দ্ুাথি মডল্লশকর ‘ঢবা ীচশের বীত্’
প্রকাডেত্ িয়, ১৩২১ বঙ্গাশব্দ ি.লডালীকান্ত িট্টরাডে ও ত্রবকুণ্ঠলার্ দ্শতবৃর সম্পাদ্লায় োকা সাডিত্য
ডরর্দ্ ঢর্শক িবালীদ্াশসর ‘ময়লামত্ীর বাল’ মুডিত্ িয় ও শর কাকাত্া ডবশ্বডবদ্যাায় ঢর্শক প্রকাডেত্
‘ঢবা ীচে’র ডদ্বত্ীয় খ্শি ু লমুথডিত্ িয় এবং ১৩৩২ বঙ্গাশব্দ ি.লডালীকান্ত িট্টরাডের সম্পাদ্লায় আব্দু া
সু কুর মিম্মশদ্র ‘ঢবা ীচশের সন্নযাস’ োকা সাডিত্য ডরর্দ্ ঢর্শক প্রকাডেত্ িয়।
ময়লামত্ী-ঢবা ীচশের আখ্যাশলর ঢমৌডখ্ক উ াদ্াল এবং ু ুঁডর্ উ াদ্ালগুডার কাডিডলবত্ ডকিু

ার্থকয

র্াকশাও মূ া কাডিডলডট এক। ঢবা ীচশের সন্নযাসই ময়লামত্ী-ঢবা ীচশের আখ্যাশলর মূ া বিবয ডবর্য়।
ঢমৌডখ্ক উ াদ্াশলর কাডিডলশত্ র্জালা র্ায় মাডাকচে স্ত্রী ময়লামত্ী িািাও

াুঁচডট ডববাি বৃ দ্ধ বয়শস

কশরডিশাল এবং ত্াুঁর রার্জয ডিা ধলী। ঢসখ্াশল প্রর্জারাও সু শখ্-সম্পশদ্ িাশাা ডিা। দ্ডিা ডদ্ক ঢর্শক
আবত্ বাঙ্গাা ত্াুঁর ঢদ্ওয়াল িওয়ার

র রাশর্জযর নোডন্ত শুরু িয়। ধলী প্রর্জারা উতবৃশরাতবৃর খ্ার্জলা

ঢমটাশত্ দ্ডরি িশয় র্ায় এবং রার্জার নর্থডাপ্সায় আত্ড ত্ িশয় ঢবারিলার্ ডেশবর স্মরাা ন্ন িশয়
রার্জার মৃত্ুয ডলডিত্ কশর। ধযালশর্াশব ময়লামত্ী সব ঢর্জশল স্বামীশক ত্াুঁর নডর্জথত্ মিাজ্ঞাল ডেডখ্শয় নমর
করশত্ চায়। ডকন্তু মাডাকচে ডলশর্জর ঢ ৌরুশর্র মডিমাশক নিুন্ন রাখ্শত্ স্ত্রীর কর্াশক বর্জথল কশর। ফশা
র্ম নদ্ৃ শির ডাখ্ল নলু র্ায়ী ত্াুঁর প্রাা িরা কশর এবং নশলক ঢচিা কশরও ময়লামত্ী স্বামীর প্রাা উদ্ধার
করশত্ াশর লা। স্বামীর মৃত্ুযর র ত্াুঁর গুরু ঢবারিলার্ ডেশবর করুাায় ঢবা ীচে লাশম এক ু রিক র্জম
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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াাি কশর। কাাক্রশম ঢবা ীচে ঢর্ৌবল প্রাপ্ত িশা মা ময়লামত্ী নদ্ুলা- দ্ুলা লাশম দ্ুই িডবলীর সশঙ্গ
ত্াুঁর ডববাি ঢদ্ল। ইডত্মশধয মিাজ্ঞাশলর নডধকাডরাী ময়লামত্ী ধযালশর্াশব র্জালশত্
ঢবা ীচশের আঠাশরা বিশর সন্নযাস গ্রিা নবেয

ারশাল ঢর্,

াালীয়, লা িশা ত্াুঁর মৃত্ুয নডলবার্থ। ময়লামত্ী ত্াুঁর

গুরুিাই নশাৌডকক িমত্াসম্পন্ন িাডিডসদ্ধার কাশি ু শরিকর সন্নযাস গ্রিশা ব্রত্ী িল। ঢবা ীচশের সন্নযাশস
প্রধাল বাধা িশয় দ্াুঁিায় ত্াুঁর দ্ুই স্ত্রী নদ্ুলা- দ্ুলার লালা র্ির্ন্ত্র। ঢবা ীচেও সন্নযাস গ্রিশা ইচ্ছুক ডিা
লা। আসশা ত্রুা ঢর্ৌবশল ঢিাবসু খ্ ত্যাব কশর সন্নযাসর্জীবল

াাল ঢবা ীচে ও ত্াুঁর স্ত্রীরা ঢকউই

চায়ডল। স্ত্রীশদ্র চক্রাশন্ত মাত্া ময়লামত্ীর প্রডত্ ঢবা ীচশের মলশক ডবডর্শয় ডদ্শয় এবং িাডিডসদ্ধাশক
র্জডিশয় মাত্ৃচডরশরিক কা আশরা করশত্ও ডদ্বধা কশরডল। ু রিক মাত্াশক বশা,
“িাট বযাশিল বার্জার বযাশিল ডকডলয়া খ্াইশিল খ্ই।
আমার ড ত্ার মরশার ডদ্ল সডত্ বযাশিল কই।।”৬
এিািাও কাশ র বাাী ু শরিকর কশে উচ্চাডরত্ িা এিাশব,
“িাডির খ্াইি গুয়া মা িাডির খ্াইি াল।
িাব কডরয়া ডেডখ্য়া ডলি ঐ িাডির ঢবয়াল।।
িাডির ঢবয়াশল ঢত্ামার ঢবয়াশল র্জলডল একরিক কডরয়া।
আমার ড ত্াশক মাডরশত্শিল মা র্জিরডবস ঢখ্ায়াইয়া।।
বুডদ্ধ রামশেথ আমার বলবাশস াঠায়া।
েযাশস ডবডট খ্াশবল ত্ুডম ঐ িাডি ডলয়া।।”৭
এিািা ঢবা ীচে স্ত্রী নদ্ুলা- দ্ুলার র্ির্শন্ত্র মাত্ৃচডরশরিকর ডবশুডদ্ধ প্রমাশার র্জলয সু কশঠার
আশয়ার্জল কশর। ময়লামত্ী সত্ীশের

রীিায় উতবৃীাথ িশয় এবং ডলশর্জর নধযাডত্মক েডির

রীিার

ডরচয় ডদ্শয়

ু শরিকর সশেি দ্ূ র কশর। ঢের্ র্থন্ত েত্থ মশত্া ঢবা ীচে িাডিডসদ্ধার কাশি সন্নযাস গ্রিশা সম্মত্ িয়।
এর শরও ঢবা ীচশের সন্নযাস বাঞ্চাা করার র্জলয নদ্ুলা- দ্ুলা লালা রকম নডিসডি আুঁশট। ডকন্তু
ঢের্ র্থন্ত ঢবা ীচে বাশরা বিশরর সন্নযাস র্জীবল

াাল করশত্ গুরু িাডিডসদ্ধার সশঙ্গ

শর্

া রাশখ্ল।

িাডিডসদ্ধা এর র ডের্যশক লালা কি ডদ্শয় িীরা লটীর কাশি বাশরা কিা কডিশত্ বাুঁধা ঢরশখ্ নন্তডিথত্
িয়। িীরা লটী ঢবা ীচেশক কাম াশে বডে করশত্ ডবশয়

রাডর্জত্ িয় এবং

রাডর্জত্ ও প্রত্যাখ্যাশলর

জ্বাাায় ঢবা ীচেশক ডলদ্ারুা র্ন্ত্রাা ডদ্শত্ র্াশক। এই র্ন্ত্রাা ঢিাব দ্ীঘথডদ্ল ধশর চাশত্ র্াশক এবং
িাডিডসদ্ধা ডের্যর কর্া িুশা র্ায়। নডত্ দ্ুঃশখ্ ঢবা ীচে ঢকালক্রশম মা ময়লামত্ীশক ত্াুঁর কশির সংবাদ্
র্জালাশত্ সমর্থ িয়। ময়মামত্ী ধযালশর্াশব এই সংবাদ্ িাডিডসদ্ধার কাশি

াঠায়। নত্ঃ র িাডিডসদ্ধা

ডলশর্জর িুা বুঝশত্ ঢ শর িীরা লটীর কাশি উ ডস্থত্ িশয় বাশরা কিা কডি ডফডরশয় ডেশর্যর মুডি দ্াবী
কশর। িীরা লটীর কাি ঢর্শক উদ্ধাশরর
রীিার

র িাডিডসদ্ধা ঢবা ীচেশক ডলশয় ঢদ্শে প্রত্যাবত্থলকাশা লালা

র আিাই নিশরর মিাজ্ঞাল ঢেখ্াল। ঢবা ীচে দ্ীঘথকাা

শর ডলশর্জর রাশর্জয ডফরশা ত্াুঁর

এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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ঢ ার্া কুকুর ও িাডত্ প্রিুশক ডচলশত্

াশর। ঢবা ীচশের প্রত্যাবত্থশল মা ময়লামত্ী ও স্ত্রীবা আলশে

আত্মিারা িশয় ওশঠ, ঢবা ীচে এর র সু শখ্ রার্জে করশত্ াাবশাল।
ঢমৌডখ্ক কাডিডলডটরই ডবর্য়বস্তু নল্পডবস্তর
সু কুর মিম্মদ্ প্রমুশখ্র

ডরবডত্থত্ িশয় মাডর্জথত্ আকাশর দ্ুাি
থ মডল্লক, িবালীদ্াস,

ু ডুঁ র্শত্ স্থাল াাি কশর। উদ্ািরা স্বরূ

দ্ুাি
থ মডল্লশকর ‘ঢবাডবেচশের বীত্’-

এর কাডিডলশত্ ঢদ্খ্া র্ায় ঢবাডবেচে ওরশফ ঢবা ীচে সন্নযাস গ্রিশার সময়

াকা াডকিাশব সংসার

ত্যাব করার আশব িাডির উ শদ্শে ঢর্াডব িশয় ব্রহ্মজ্ঞাল াাি কশরডিশাল। বাশরা বির

শর ঢবা ীচে

ু লরায় সংসাশর ডফশর স্ত্রীশদ্র লালারকম ঢর্াবডবিূ ডত্ ঢদ্ডখ্শয় মশলারঞ্জশলর বযবস্থা কশরডিশাল।
ঢবা ীচশের এই প্রকার কার্থকাা

গুরু িাডিশক ঢক্রাধাডিত্ কশরডিা এবং িাডি ত্াুঁর ব্রহ্মজ্ঞাল িরা

কশরল। ব্রহ্মজ্ঞালিারা ঢবা ীচে স্ত্রী নদ্ুলা- দ্ুলার

রামশেথ গুরু িাডিশক মাডটর ত্াায়

ু ুঁশত্ ঢফাশত্

আশদ্ে ডদ্শাল। িাডিডসদ্ধা বাশরা বির এিাশব মাডটর ত্াায় রইশাল। ত্ার র ডের্য কালু ার ঢচিায়
মুি িল। মুি ঢক্রাধাডিত্ গুরুর

রামশেথ ঢবা ীচে সংসারবাসলা ও স্ত্রীশদ্র ত্যাব কশর দ্ডিাশদ্শে

সমুি ত্ীশর ঢর্াডব িশয় সাধলা করশত্ র্াশকল। দ্ুাথি মডল্লশক

ু ুঁডর্শত্ ঢবা ীচেশক

ু শরা ু ডর সন্নযাস

গ্রিা করাশলা িশয়শি এবং ু ুঁডর্ডটর কাডিডলও এখ্াশল ঢের্ িশয়শি।
আমরা ময়লামত্ী-ঢবা ীচশের বাশলর ঢমৌডখ্ক নংশে ঢদ্খ্শত্ ঢ শয়ডি ঢবা ীচে বাশরা বির
সন্নযাশসর

র ডলশর্জর রাশর্জয ডফশর এশস রালীশদ্র সশঙ্গ

ু শরাদ্স্তুর সংসারী িশয়শি। এই ঢিশরিক ডবচার

করশা ঢদ্খ্া র্ায় ঢর্, ঢমৌডখ্ক উ াদ্াশল মালব-র্জীবলরস নডধক মারিকায় সডম্মডাত্ িশয়শি এবং ত্া করশত্
ডবশয় লার্ধশমথর মািাত্মযশক খ্বথ কশরশি। কারা, লার্ধশমথ লারী সািচার্থ সবথর্া
দ্ুাথি মডল্লশকর

ডরত্যার্জয। নলযডদ্শক

ু ুঁডর্শত্ ঢদ্খ্া র্ায় ঢবা ীচে কাডিডলর ঢেশর্ ঢর্াডবডসদ্ধা িশয়ই বৃিত্যাব কশরশিল।

ঢসশিশরিক লার্ধশমথর মািাত্মযশক

ু শরামারিকায় রিা করা িশয়শি। এিািা ু ুঁডর্ উ াদ্াশলর কাডিডল, ডবশের্

কশর দ্ুাি
থ মডল্লশকর ‘ঢবা ীচশের বীশত্’ কাডিডল সডন্নশবে নশলক সংিত্, প্রাসডঙ্গক এবং বডত্েীা।
রুডচডববডিথত্ বাথলা নশলক কম এবং বাথলা িডঙ্গমা নশলক ডেল্পমডিত্।
 ‘ঢবা ীচশের বাশল’ প্রকাডেত্ লার্ধমথ
লার্ধমথশক নবাম্বল কশর এখ্লও

র্থন্ত ঢর্সব সাডিত্য উ াদ্াল

াওয়া ঢবশি ত্ার মশধয ময়লামত্ী-

ঢবা ীচশের কাডিডল কখ্শলাই ধমথত্শত্ত্ব িারাক্রান্ত িয়ডল, বরং মালডবক গুশা িাস্বর িশয় উশঠশি।
‘ঢবা ীচশের বাশল’ মালডবক আশবদ্ল কাডিডলর িশরিক িশরিক প্রকাে ঢ শাও লার্ ধশমথর ত্ত্ত্ব ঢর্
এশকবাশরই প্রকাে

ায়ডল – এমল লা। কাডিডলর ডদ্শক নলু সিালী দ্ৃ ডি ঢফাশা ঢদ্খ্া র্ায় ঢর্ লার্ধশমথর

ডকিু ত্রবডেিয স্বত্ঃস্ফূত্থিাশব প্রকাে ঢ শয়শি। এবার ঢস ত্রবডেিযগুডার ডরচয় ঢমশা ধরা র্াক।
‘ঢবা ীচশের বাশল’ উডল্লডখ্ত্ িশয়শি ঢর্ রালী ময়লামত্ী রার্জা মাডাকচশের সশঙ্গ র্াকশত্ল লা।
কারা, ডিশসশব বাা িশয়শি, ময়লামত্ীশক ডববাি কশর রার্জা মাডাকচশের মশলর আো ূ াথ িয়ডল এবং
ফাস্বরূ ডত্ডল ঢদ্ব ু শরর াুঁচ কলযাশক ডববাি কশরল। ঢদ্ব ু শরর কলযাশদ্র সশঙ্গ ময়লামত্ীর ঢকােশার

এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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র্জলয রার্জা মাডাকচে ত্াুঁশক ঢফরুসা লবশর ঘর বাডলশয় ঢদ্ল। রালী রার্জাশক ঢিশি ঢসখ্াশলই বাস করশত্
র্াশকল,
“মএলাক ডববা কডর রার্জার লা ু ডরা মশলর আে।
ত্ার র দ্যাব ু শরর াুঁচ কলযা ডববা কডর ডর ঢবা মশলর িাডবাাস।।
আডর্জ আডর্জ কাডা কাডা বার বির ত্রিা।
দ্যাব ু শরর াুঁচ কলযা িাডিলী মএলা কো লাডবা।
ঢদ্ডখ্বার লা াডর মিারার্জ বযাবা কডর ডদ্া।।
ঢসই মএলাক ঘর বাডে ডদ্া ঢফরুসা লবশর।।”৮
ডকন্তু কাশবযর কর্া ঢখ্াাা মশল ঢমশল ডলশা লার্ ত্ত্ত্ব আডবষ্কার করা র্ায় লা। বরং একটু র্ু ডি ডদ্শয়
িাবশা ঢবাঝা র্ায় ঢর্, ময়লামত্ী ডিশাল একর্জল ডসদ্ধা। ডত্ডল মশমথ মশমথ লার্ধশমথর মািাত্মযশক উ াডি
কশরডিশাল। ডত্ডল ঢর্জশলডিশাল কায়া সাধশল ডসডদ্ধ াাি করশা নমরশের নডধকারী িওয়া র্ায়। এই
জ্ঞাল ডত্ডল সাধলার দ্বারা নর্জথলও কশরডিশাল। এখ্ল ময়লামত্ীর মশত্া একর্জল ডসদ্ধা লারীর

শি

মিাজ্ঞাল াাশির সাধলাশক নসম্পূ াথ ঢরশখ্ স্বামীর সশঙ্গ সিবাস ডিা নসম্ভব। লাশর্শদ্র মশধয প্রবা
সংস্কার নলু র্ায়ী ডসদ্ধা ময়লামত্ী কখ্লই সধবা লারীর মশত্া দ্াম্পত্য র্জীবল র্া ল করশত্
ফাস্বরূ

দ্াম্পত্য সু শখ্র আো ময়লামত্ীর কাি ঢর্শক রার্জা মাডাকচে

ঢদ্ব ু শরর

াশরল লা।

ালডল এবং ত্া ঢ শত্ই

াুঁচ কলযাশক ডববাি কশরডিশাল। লার্ধশমথর ত্শত্ত্বই ময়লামত্ীশক স্বামী মাডাকচশের ঢর্শক

দ্ূ শর ঢফরুসা লবশর স্থালান্তডরত্ করা িশয়শি ঢকৌেশা। বহু- ত্নী ঢকাো সমসযা আসশা বাডিযক আবরা
মারিক।
ময়লামত্ীর একমারিক সন্তাল ঢবা ীচে। ডকন্তু ঢবা ীচশের র্জম আর

াুঁচটা সাধারা মালু শর্র র্জশমর

ত্ত্ত্বালু র্ায়ী িয়ডল। কাশবয মাডাকচশের সশঙ্গ ময়লামত্ীর িাশাাবাসায় ঢবা ীচশের র্জম – একর্া ঢকার্াও
প্রকাে

ায়ডল। বরং কাশবয বডাথত্ িশয়শি ময়লামত্ী নশাৌডকক উ াশয় সন্তাল াাি কশরশিল।

ঢবারিলার্ ডেশবর কাশি ত্াুঁর স্বামীর নকাামৃত্ুয ডত্ডল ঢমশল ডলশয়ডিশাল ডবডলমশয়

ু রিক সন্তাল াাশির

বর ঢ শয়ডিশাল বশাই,
“ত্রকল্লাস ঢিাশত্ ডেব ঢবাশরকলার্ মঞ্চশক লাডমা।
আস্তার মশধয ধডরয়া মএলাক বুঝাশত্ লাডবা।।
দ্যাববল কএশি মএলাক –ওশবা মা
আমার গুাার হুকুশম রার্জার ডর্জউ আলশা বাডেয়া।
এাায় র্জডদ্ ঢত্ার ঢসায়াডমর ডর্জউ ডলবাইস ডিডলয়া।।
এই মশত্া লর ঢাাশক ডলবাশব ডর্জডলয়া।।
একডট আডেব্বাদ্ ঢদ্ই মা শর্ আডসয়া।
ঢত্ামার ঢসাআডমর ডর্জউ র্জা মা ত্ুই খ্ইরাত্ কডরয়া।।
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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একডট সন্তাল আশচ মা ঢত্াম ডিডরশদ্র ডিত্শর।
ত্ািার আডেব্বাদ্ ডলডক আডম ঢদ্ই ডবধাত্ার বরাবশর।।”৯
এশিশরিক ঢকউ ঢকউ রুডচ ডবকাশরর প্রশ্ন ত্ুাশত্

াশরল। ডকন্তু একটু বিীরিাশব ডবচার করশা ঢবাঝা

র্ায় ঢর্, লার্ধশমথর মািাত্ময প্রচাশরর উশেশেযই ঢবা ীচশের নশাৌডকক উ াশয় র্জশমর কর্া বডাথত্
িশয়শি।
লারীসঙ্গ বর্জথশলর মাধযশম লার্ ধশমথর ত্ত্ত্ব প্রকাে

ায়। ‘ঢবা ীচশের বাশল’ ঢদ্খ্া র্ায় ঢবা ীচেশক

লারীসঙ্গ বর্জথল কশরই গুরু িাডির সশঙ্গ সন্নযাশস ঢর্শত্ িশয়শি মিাজ্ঞাল াাি করশত্। কাডিডলর ‘সন্নযাস
খ্শি’ ঢদ্খ্া র্ায় ঢবা ীচে সন্নযাশস মলস্ত িশা রালীদ্বয় নদ্ুলা- দ্ুলা ত্াুঁর সঙ্গী িশত্ চায়,
“আমাশকও সশঙ্গ ডলয়া র্জাও রাশার রঘুলার্।
আডম লারী সশঙ্গ ঢবশা আডেয়া ডদ্ব িাত্।।
ঢিাশকর কাশা রন্ন ডদ্ব ডত্য়াস কাশা াডল।
িাডসয়া ঢখ্ডায়া প্রিু ঢ ািাব রঞ্জডল।।
র্জাা্শরর কাশা ওিল ডদ্ব ডবডরে কাশা বাও।
সিযাকাশা দ্ুই বইশল ঠাডসব িস্ত াও।।
াও খ্াডল িাডবব রার্জা িাত্ খ্াডল িাডবব।
রঙ্গ ঢকৌত্ুশকর িাাা এডর্ডা ঢর্জাবাব।।”১০
রার্জা ঢবা ীচে ত্াশদ্র নডিাাস ঢমশল ঢলয় লা কারা লারীসঙ্গ লার্ ধশমথর ডর ন্থী, ত্াই রার্জা বশাল,
“রার্জা বশা শুল রাডল র্জবাশব বুঝাই।
একাা ত্রবরাডব িশা র্জািা ত্ািা রব।
ত্ুডম লাডর সশঙ্গ ঢবশা বিই াজ্জা াব।।
ঢত্ামার রূ আমার রূ দ্ুইর্জলশক ঢদ্ডখ্য়া।
দ্ে ডবরশস্ত বাশব সব ত্রবরাডব লাডরশচারা।।”১১
আবার ‘সন্নযাস খ্শি’ই ঢদ্খ্া র্ায় লার্ধশমথর মািাত্মযশক প্রডত্ষ্ঠা ডদ্শত্ই িীরা লটীর কাম ােশক সু কডঠল
উদ্াসীলত্ায় ঢবা ীচে বর্জথল করশত্ ঢ শরশি, র্ডদ্ও গুরু িাডির আেীবথাদ্ ডিা,
“বি রপ্প আশি চযাাার ডেশার উ র।
ডত্ল ডদ্ল রং ত্ামাসা িইশা র্জাশব র্জশমর ঘর।।
বাও সঞ্চশর রার্জার বশব্ব ঢসাোইা।
লা ডত্ডর লা ু রুস রার্জাক করাইা।
কাম, ঢক্রাধ, রডত্, মায়া সকডা টুটাইা।।”১২
গুরুরূশ িাডিডসদ্ধার এমল আেীবথাদ্ আসশা লার্ত্শত্ত্বর প্রডত্ষ্ঠার র্জলযই –একর্া স্বীকার করাই র্ায়।

এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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লার্ ধশমথ লারীসঙ্গ বর্জথলীয়। ত্াই লারীশক লার্ ত্ত্ত্বালু র্ায়ী িডত্কর উ াদ্াল ডিশসশব ‘ঢবা ীচশের
বাশল’ প্রকাে করা িশয়শি। লার্ ধমথালু সাশর লারীশক বাডঘলী বশা নডিডিত্ কশর মা ময়লামত্ী
ঢবা ীচেশক নদ্ুলা- দ্ুলা ঢর্শক সত্কথ কশর ডদ্শয়শিল,
“বধুর কর্া কাু র্জাদ্ু ঢত্ার মাএর কর্া ঢোল।
এ সব কর্া ত্ুডাশা াঞ্জাশর ডবশি ঘুল।।
বধু বধু বা ঢবটা বধু আপ্ত লয়।
কডার্জা ফাডিয়া ডদ্শা স্ত্রী আ লার লয়।।
িাডকম লয় আ লার কাশটায়াা লয় ডরে।
ঘশর স্ত্রী ঢত্ার আ লার লয় র্জার চঞ্চা ডচত্।।...
লাকডসডরয়া রশন্নর বাঘ ঢত্াক লইশা ডঘডরয়া।
খ্াইশা কাাবাশির মধু ববদ্ুশা চুডসয়া।।
সরু সরু কর্া বধু ঢত্ার কাশন্নর কাশি কয়।
িাি মাংস িাডি ঢত্ার রাা কাডি ায়।”১৩
লার্ ধমথ গুরুবাডদ্ ধমথ। এই ধশমথ ডসডদ্ধ াাি করশত্ ঢবশা গুরুর সিায়ত্া আবেযক। ময়লামত্ী রাশর্জযর
মায়া ত্যাব কশর গুরু বেলার উ র ঢর্জার ডদ্শত্ রামেথ ঢদ্ল ু রিক ঢবা ীচেশক,
“িাি ঢবটা এাা ঢমাা িাি উতবৃম ঢিার্জ।
রাশর্জযর মায়া ঢত্ডর্জয়া চা গুরুর সাত্।
গুরু িাচা ড ডি কাচা সংসাশর কয়।
গুরু লা িডর্জশা ঢদ্ি েৃ বাশা লা খ্ায়।
ন মৃত্ুয ঢদ্ি ত্রিশা কাশব িাডি র্ায়।।”১৪
লার্ ধশমথর মািাত্মযশক উদ্ভাডসত্ করশত্ ‘ঢবা ীচশের বাশল’ ময়লামত্ী ঢবা ীচশের কাশি ঢর্াডবধশমথর
ঢেষ্ঠে ঢঘার্াা কশরশিল এবং ঢর্াডবধশমথর দ্াবী ঢমশল ত্াুঁশক সন্নযাস ঢলবার রামেথ ঢদ্ল,
“ডিেুস্থাডল ডি বুশঝাুঁ িাববত্ ু রাা।
ঢমািামাশল শিডিাাম ডকত্াব ঢকারাা।।
ঢর্জাডব ধশম্ম ডিয়া বুডঝাাম এই ঢর্জাব ধযাল।
ঢবদ্ ডবডধ ডিয়া োশস্ত্রর াুঁও ঠাডি।
ডবশল সন্নযাস লা িইশা ঢত্ার িাির ডলস্তার লাই।।”১৫
ঢর্ ঢকাশলা ধমথাডেত্ কাশবযই নশাৌডককশের ঘলঘটা ািলীয়। আমাশদ্র আশাাচয ‘ঢবা ীচশের বাশল’ও
ত্ার বযডত্ক্রম লয়। এই নশাৌডককশের সিাল

াওয়া র্ায়, ময়লামত্ীর র্মশক ত্ািা করার সময় লালা

ডক্রয়াকাাশ , ঢবা ীচে ও নদ্ুলা- দ্ুলার ঢদ্ওয়া লালা কডঠল সত্ীশের
ডক্রয়াকাাশ

রীিা দ্াশল ময়লামত্ীর

এবং গুরু িাডি ডসদ্ধার লালা আচরশা। ত্শব আমাশদ্র মশল রাখ্ার প্রশয়ার্জল এই সব
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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নশাৌডকক ডক্রয়াকাা

আসশা ‘ঢবা ীচশের বাশল’ সডন্নশবডেত্ িশয়শি লার্ ধশমথর ত্ত্ত্বশক প্রকাে

করশত্ই।
লার্ ধশমথর নলযালয কাবয নশ িা ‘ঢবা ীচশের বাশল’ লার্ ত্শত্ত্বর প্রকাে কম িশাও, এশকবাশরই
িয়ডল –একর্া মালা র্াশব লা। বরং আমারা ঢদ্খ্াাম ঢর্, লার্ ত্ত্ত্ব র্র্াশর্াবযিাশবই প্রকাে ঢ শয়শি।
ত্শব কাবযডটশত্ মালডবক গুশার বহুা প্রকাে ঘটায় ত্াশক স্পি িশয় উদ্ভাডসত্ িয়ডল। এশত্ নবেয িডত্
ডকিু ই িয়ডল। বরং মালডবক গুশার আডত্েশর্য কাবযডটর কাবযগুা বহুাাংশে সু র্মামডিত্ ও আস্বাদ্লশর্াবয
িশয় উশঠশি।
 ‘ঢবা ীচশের বাল’ লার্ ধমথাডেত্ িশাও ঢের্ র্থন্ত ত্া কাবয
নধযা ক আশুশত্ার্ িট্টাচার্থ বশাডিশাল, ঢবা ীচশের বাশলর মূ ায লার্ ধমথপ্রচাশরর র্জলয লয়, এর মূ ায
কাবযগুশা। আশুশত্ার্ িট্টাচাশর্থর মন্তবয র্র্ার্থই সত্য ও স্বীকার্থ। লার্ সাডিশত্য সবথাশ িা উন্নত্ ও
মালডবক গুশার কাবয ‘ঢবা ীচশের বাল’ – এশত্ ঢকাশলা সশেি ঢলই। মালডবক আশবদ্শলর র্জলযই
কাবযডট র্জাডত্-ধমথ-বাথ ডলডবথশেশর্ সমগ্র উতবৃর িারশত্ প্রচার াাি কশরডিা।
‘ঢবা ীচশের বাশল’র মূ া ডবর্য়-বস্তু ঢবা ীচশের সন্নযাস িশাও ঢকাশলা উচ্চমাশবথর আধযাডত্মক
কাডিডল সামশল ঢরশখ্ সন্নযাস

াাল করা িয়ডল। বরং ঢবা ীচশের সন্নযাশসর প্রসশঙ্গ ও নলু র্শঙ্গ লালা

মালডবক টালাশ াশিলই প্রকাডেত্ িশয়শি। আর মালডবকত্ার টাশলই রামচশের বলবাস ঢর্মল িারশত্র
এক র্জাত্ীয় মিাকাশবযর ঢপ্ররাা ডদ্শয়ডিা, ঢবা ীচশের সন্নযাস র্জীবলও ঢত্মলই বাংাা ত্র্া উতবৃর
িারশত্ এক সার্থক ঢমৌডাক কাবয রচলায় ঢপ্ররাা র্জুডবশয়ডিা। এ প্রসশঙ্গ সমাশাাচক সু কুমার ঢসশলর
মন্তবয ডবশের্ প্রডাধালশর্াবয। ডত্ডল বশাশিল, “ময়লামত্ী-ঢবাডবেচশের কাডিডলশত্ এড ক উ াখ্যাশলর
উদ্াতবৃত্া উ াি িয়। মা িইয়া ত্রুা রার্জা-ঢিশাশক ঢর্জার কডরয়া সন্নযাস াওয়াইশত্শিল –এই
মমথস্পেথী কডঠল কাডিলী বাঙ্গাাাশদ্শের উ াশন্ত এবং বাডিশর দ্ীঘথকাা ধডরয়া র্জলবশার ডচতবৃিরা কডরয়া
আডসশত্শি।”১৬
‘ঢবা ীচশের বাশল’র কাডিডল ঢমাশটই লার্ ধশমথর আদ্েথাডয়ত্ লয়, বরং এ কাডিডল আলু াডবথক বাস্তব
র্জীবলশকডেক। এই কাহিহিতে িািা অত ৌহকক ঘটিার সমাতেশ থাকার সতেও েযহি মািুতের
চাওয়া- াওয়ার মালডবক উচ্ছ্বাশসরই ঢবডে প্রকাে ঘশটশি। ঢর্মল, ঢবা ীচে সন্নযাস র্জীবশলর প্রাক্কাশা
একান্ত মালডবক চাডিদ্াশত্ই দ্ৃ ঢ়িাশব মা ময়লামত্ীর কাশি স্বীকার কশরশি ঢর্ ঢস নদ্ুলা- দ্ুলাশক ঢিশি
সন্নযাসী িশত্ চায় লা,
“রার্জা বশা ঢোল মা র্জলডল াক্ডখ্ রাই।
সন্নযাস র্জাবার বামা সন্নযাস ত্রিয়া র্জাই।।
ু রিক ত্রিয়া একডট কর্া ঢত্ামার আশব কুঁও।
রদ্ুলা দ্ুলা রাডলক সশঙ্গ ডলবার চাুঁও।।
রদ্ুলা দ্ুলা রাডলর ঘরশক ঢদ্ডখ্ বট বৃ ক্শখ্র িায়া।
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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িাডি র্জাইশত্ রশের র্জরুশক ঢমার বি াাশব দ্য়া।।”১৭
আসশা ঢর্ৌবল বয়শস ঢিাবী র্জীবলশক ত্যাব করশত্ ঢবা ীচশের মল মলশি লা। ‘ঢবা ীচশের বাশল’ াি
করা র্ায় ূ াথ ঢর্ৌবশল প্রচি ঢিাশবর প্রডত্ সত্ৃডর্ত্ ঢবা ীচে মাশয়র কর্াশত্ সন্নযাসী িশয়শিল শুধুমারিক
সাধারা মালু শর্র মত্ মৃত্ুয িয় ডিা বশাই। আবার দ্ীঘথ বাশরা বির সন্নযাস র্জীবশলর নশন্ত ঢবা ীচে
ূ শবথর ঢিাবী মালডসকত্ার টাশলই বৃশি ডফশর সংসাশর ডর্ত্ু িশয়ডিশাল। সন্নযাস র্জীবশলর ঢকাশলা সংস্কার
ত্াুঁর মশধয ঢদ্খ্া র্ায়ডল। ঢবা ীচশের এই মালডবক উচ্ছ্বাশসর স্বত্ঃস্ফূত্থ প্রকাে বাাবাহুায উচ্চাঙ্গ
কাবযসম্মত্।
লার্ ধমথ এবং ত্শত্ত্বর ডকিু ডকিু কর্া কাশবয র্াকশাও াি করার ডবর্য় কাবযডটর মশধয উদ্ভাডসত্
র্জীবলাসডি, বাস্তবত্া, ত্ীব্র-নলু িূডত্ এবং মালবসতবৃা। র্া ‘ঢবা ীচশের বাল’ঢক নলয মূ শায মডিমাডিত্
কশরশি। স্বামী মাডাকচে স্ত্রী ময়লামত্ীর সশঙ্গ দ্াম্পত্য-র্জীবশল আোডিত্ বা খ্ুডে লল ত্াই ঢর্ৌবশলর
আকর্থশা বৃ দ্ধ বয়শস

াুঁচর্জল ন রূ

সু েরী ও র্ু বত্ী লারীশক ডববাি কশরশিল। বৃ দ্ধ বয়শস এই প্রকার

ডববাি আসশা রূ র্জ ঢমাি, র্া র্জীবলাসডিরই বাঙ্ময় প্রকাে। স্ত্রী ময়লামত্ী স্বামী মাডাকচশের প্রাা
রিাশর্থ ত্াুঁশক মিাজ্ঞাল ঢেখ্াশত্ উদ্গ্র িশয়ডিশাল। ডকন্তু রার্জা ডলশর্জর মৃত্ুয ডলকটবত্থী ঢর্জশলও
ময়লামত্ীর প্রার্থলা নস্বীকার কশরডিশাল। আসশা

ু রুর্োডসত্ সমাশর্জ ু রুর্ সিশর্জ ঢর্ লারীর ঢেষ্ঠে

স্বীকার করশত্ চায় লা মাডাকচশের আচরশা ত্ার বাস্তবত্া প্রকাে ঢ শয়শি। আবার ঢদ্খ্া র্ায় রালী
ময়লামত্ী

ু রিক ঢবা ীচেশক সন্নযাস ডলশত্ বশাশি ঢকাশলা মিৎ ডলবথাশার উশেশেয লয়, শুধু মারিক মৃত্ুযর

আে াশক খ্িল করার র্জলয। কারা ময়লামত্ী বুশঝডিশাল
খ্িল করা র্ায় ঢকবামারিক বাশরা বৎসর সন্নযাস র্জীবল

ু রিক ঢবা ীচশের মৃত্ুয আসন্ন এবং ত্াশক

াাশলর মাধযশমই।

ু শরিকর প্রডত্ ন ত্য ঢেিই

ময়লামত্ীশক ডলত্ান্ত নডলচ্ছা সশত্ত্বও মডিত্ মস্তশক ঢকৌ ীল ধারা কশর কাুঁশধ ডিিার ঝুডা ডলশয়
ঢিাবাসি ঢবা ীচেশক ত্রুা ঢর্ৌবশল সন্নযাস গ্রিশা বাধয করায়। ঢবা ীচশের সন্নযাস-র্জীবশলর প্রক্কাশা
রালীদ্বয় নদ্ুলা- দ্ুলার ডবাা ও মালবসতবৃার ডরচয়শক উদ্ভাডসত্ কশরশি।
এিািা সন্নযাস র্জীবশল িীরা লডট লাশম এক বডাকা-বৃশি নবস্থালকাশা রার্জা ঢবা ীচে নদ্ুলা- দ্ুলার
প্রডত্ ঢপ্রমশক উচ্চ মর্থাদ্ায় প্রডত্ষ্ঠা ডদ্শত্ িীরার কামজ্বর ঢর্শক ডলশর্জশক রিা কশরশিল এবং সন্নযাশসর
রীিায় উতবৃীাথ িশয় ঢবা ীচে রার্জপ্রাসাশদ্ ডফশর এশস ু লরায় নডিডর্ি িশয় দ্ুঃশখ্র নডিশত্ ঢপ্রশমর
মডিমাশক ঢসালার মত্ ডলখ্াদ্ কশর উন্নত্ মালডবকত্ার ডরচয় দ্াল কশরশিল।
এইবার ‘ঢবা ীচশের বাশল’ এমল ডকিু ঘটলার ডদ্শক নশাাক াত্ করা র্াক র্া কাবযডটশক
নডধকত্র কাবযমূ শায নডধডষ্ঠত্ কশরশি। সন্নযাশস র্াবার

ূ শবথ ঢবা ীচে মডিত্ মস্তক, ঢকৌ ীল

নবস্থায় ডিিা ারিক ডলশয় মা ময়লামত্ীর কাশি িাডর্জর িশয়শিল। সন্নযাসী নবস্থায়

ডরডিত্

ু রিকশক ঢদ্শখ্

ময়লামত্ীর হৃদ্শয়াচ্ছ্বাস এরকম,
“এক িাত্ ঞ্চাে বযঞ্জল নিল কডরয়া।
সু বশন্নর র্াশাাশত্ রন্ন ডদ্া ারে কডরয়া।।
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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ঢচৌডকয়া ড িা ডদ্শা বডসবার লাডবয়া।
সু বন্ন ডিঙ্গাশর বঙ্গার্জা ডদ্া আবা কডরয়া
িাইাাক িাকায় বুিী মএলা কাডেয়া কাডটয়া।
আইস, আইস, র্জাদ্ুধল, দ্ুডখ্ডলর দ্ুাাডায়া।।
রন্ন খ্াএয়া র্জাও, র্জাদ্ু, ত্রবশদ্ে লাডবয়া।”১৮
র্জললীর কশে ঢেি সশম্বাধল শুশল ঢবা ীচে নডিমাশল রুদ্ধ কশে বাশাল,
“রাডিক কডরয়া রার্জা রশন্নর কাশি বযাা।
সু বশন্নর র্াশা রন্ন ঢদ্ডখ্ কাডেশত্ াাডবা।।
র্জখ্শল আডিাাম মা রাশর্জযর ঈশ্বর।
সু বশন্নর র্াশা রন্ন মা খ্াইয়াডি ডবস্তর।।
এখ্ল িইাাম কড লড ো ঢকািাশকর ডিখ্াডর।
সু বশন্নর র্াশার রন্ন খ্াইশত্ লা াডর।।
সু বশন্নর র্াশার রন্ন কদ্ুর র্াশা ডলয়া।।
সু বন্ন িৃঙ্গাশরর বঙ্গার্জা করঙ্গ ত্ুম্বায় ডলয়া।
রন্ন খ্ায় ধডমথরার্জ শরিক বডসয়া।।”১৯
এই ঘটলাডট ডবশের্ কাবযগুশার নডধকারী। মলশক লািা ঢদ্য় আশবব, আর ঢসই আশববশকই এক
ডব রীত্মুখ্ী আবি সৃ ডি কশর

ডরশবডেত্ িশয়শি। নত্ুা ঐশ্বর্থশিাবী রার্জা ডলশর্জরই প্রাসাশদ্ ডিিুক

ঢবশে ডিিাপ্রদ্তবৃ নন্ন র্জললীর কাি ঢর্শক গ্রিা কশর

াত্ায় বশস আিার করশি। এমল করুাাশবব

সত্যই ঘটলাডটশক আশববঘল কশর ‘ঢবা ীচশের বাশল’র কাবযমূ াযশক ডবশের্িাশব প্রডত্ষ্ঠা ডদ্শয়শি।
মাত্ৃশেশির ডবডচরিক প্রকাে ঘশট ময়লামত্ীর আর একডট আচরশা। ময়লামত্ী
বাধয করশাল নর্চ ডত্ডলই আবার বৃি ঢর্শক ডলষ্ক্রান্ত িবার নবযবডিত্

ু রিকশক সন্নযাস ডলশত্

ূ শবথ ঢবা শল ঢবা ীচশের

ঢঝাাাশত্ বাশরা কািল কডি গুুঁশর্জ ডদ্শয়ডিশাল এবং গুরু িাডিডসদ্ধাশক কডির কর্া লা বাশত্

রামেথ

ডদ্শয়ডিশাা,
“বার কািল কডি দ্যাুঁও ঢত্ার ঢঝাাার ডিত্র।
কডির কর্া লা বডাস ঢত্ার গুরুর বরাবর।।”২০
আসশা মাত্ৃশেশির নলু িূডত্শত্ ডত্ডল ঢচশয়ডিশাল সন্নযাস র্জীবশল

ু শরিকর ঢর্ল সু খ্-স্বাচ্ছশের নিাব লা

িয়। ময়লামত্ীর এই ু রিক ডববডাত্ হৃদ্য়াডত্থ ‘ঢবা ীচশের বাশল’র কাবযমূ শাযর বৃ ডদ্ধই ঘডটশয়শি।
সাডিশত্য একডট মূ াযবাল ঢিরিক লর-লারীর ঢপ্রম। ‘ঢবা ীচশের বাশল’ ঢদ্খ্া র্ায় নদ্ুলা- দ্ুলা স্বামীর
সঙ্গ ডবচুযত্ িবার আে ায় লালা চক্রাশন্ত সাডমা িশয়শিল। ত্াশদ্র সব চক্রাশন্তর উৎশরাত্ ডকন্তু স্বামীর
প্রডত্ ঢপ্রম। ত্াুঁশদ্র সব চক্রান্ত বযর্থ িবার

র নদ্ুলা- দ্ুলা স্বামীর সঙ্গ

াবার আোয় ঢবা ীচশের

এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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সন্নযাস র্জীবশল সঙ্গী িশত্ ঢচশয়শিল। ডকন্তু রার্জা লালা কারা ঢদ্ডখ্শয় ত্াুঁশদ্র নডিাার্ খ্িল কশরশিল।
রার্জাশক সম্মত্ করাশত্ লা ারার র ত্াুঁশদ্র ডবাা করুা রশসর উৎশরাত্ ঘডটশয়শি,
“কাশে রদ্ুলা রাডল ধডরয়া রার্জার াও।
এিযাল বয়শসর বযাাা িাডিয়া লা র্জাও।।
িাডিয়া লা র্জাইও রার্জা দ্ূ র ঢদ্োন্তর।
কার র্জশলয বাডেশাল সয়াা-মডের ঘর।।
সয়াা-মডের ঘর বাডেি লাই শি কাডা।
এমত্ বয়শস িাডি র্জাও ব্রর্ায় বাবুরাডা।।”২১
নদ্ুলা- দ্ুলার ঢপ্রম-ডবশচ্ছশদ্র আে ায় দ্ুদ্থমলীয় ঢবদ্লার ঢর্ বডিঃপ্রকাে ঘশটশি ত্া ‘ঢবা ীচশের
বাশল’র কাবযমূ াযশক সার্থক কশর ত্ুশাশি।
কাশবযর কাডিডলর মাধযশম আমরা র্জাডল ঢর্, ঢবা ীচে রালী ময়লামত্ীর প্রডত্ সশেি প্রকাে
কশরডিশাল এবং ত্াুঁর সত্ীে প্রমাা করশত্ স্ত্রী নদ্ুলা- দ্ুলার সিশর্াশব লালারকম
কশরডিশাল। এমলই এক ত্রত্া

রীিার নশয়ার্জল

রীিায় রালী ময়লামত্ী িালা কশর ডলশর্জশক মৃত্ বশা প্রকাে করশত্

ঢচশয়ডিশাল। ময়লামত্ীর িালা নলু র্ায়ী ঢখ্ত্ু ত্াুঁর মৃত্ুয সংবাদ্ রার্জার কাশি ডলশয় আশস। মা মারা
ঢবশিল শুশল ঢবা ীচশের মশলর আসা নডিবযডি প্রকাে ঢ শয়শি র্ন্ত্রাার রূ ধশর,
“ াটশত্ বডসয়া রার্জা একর্া শুডলা।
ক াশা মাডরয়া চি কাডেশত্ লাডবা।।
বাম িশস্ত মার্ার াব রার্জা উল্টাইয়া ঢফডাা।
কাটা বৃ শির লাকা রার্জা েডায়া ডিা।।
ডক কর্া শুলাডা ঢখ্ত্ু আবার বা শুডল।
ডলিা কািশত্ র্জযামল র্জাাাই আবডল।।
দ্ুগ্ধ ডমঠা ডচডল ডমঠা আশরা ডমঠা লডল।
সবাশত্ নডধক ডমঠা মাও বি র্জলডল।।”২২
‘ঢবা ীচশের বাল’ লার্ সাডিশত্যর নন্তিুথি নলযত্ম প্রধাল কাবয িশাও কাবযডটশত্ লার্ ধশমথর ঐডত্িয
নশ িা মালডবক লালা সতবৃার বডিঃপ্রকাে ঢবডে ঘশটশি। ফশা কাবযডট লার্ ধমথাডেত্ িশয়ও ঢের্

র্থন্ত

ত্া প্রকৃত্ কাবয িশয় উশঠশি।
 ‘ঢবা ীচশের বাশল’ প্রকাডেত্ নশাৌডককত্া
‘ঢবা ীচশের বাল’ লার্ ধমথাডেত্ সাডিত্য। ধমথাডেত্ সাডিশত্য নশাৌডককত্ার বািাবাডি র্াকশবই। ঢসই
মত্ালু র্ায়ী ‘ঢবা ীচশের বাশল’ও নশাৌডককত্ার ঘলঘটা াি করা র্ায়। মধযর্ু শবর সাডিশত্য, ডবশের্ কশর
মঙ্গাকাবয ধারায় নশাৌডককত্ার প্রসঙ্গ ডবশের্ ত্াৎ শর্থর ডবর্য়। ধমথাডেত্ সাডিশত্য একডট ডবশের্
ধমথমত্শক প্রকাে করশত্ নশাৌডককত্ার আেয় ডলশত্ই িয়। ত্শব আমাশদ্র ঢদ্খ্শত্ িয় ঢর্, কাশবয
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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নশাৌডককত্ার মারিকা ঢর্ল ঢকাশলা সময়ই সীমা নডত্ক্রম কশর লা র্ায়। ‘ঢবা ীচশের বাশল’
নশাৌডককত্ার নশলক প্রসঙ্গ আশি। এখ্ল আমাশদ্র আশাাচয ডবর্য় –এই সব নশাৌডকক প্রসঙ্গ
কাবযমূ শাযর নন্তরায় িশয়শি ডকলা ডবচার করা।
এ ডবর্শয় আশাাচলার

ূ শবথ প্রর্শম আমাশদ্র নশাৌডকক ঢিরিকগুডাশত্ আশাাক াত্ করা র্াক।

‘ঢবা ীচশের বাশল’র কাডিডলশত্ আশাাক াত্ করশা ঢদ্খ্া র্ায় ঢর্, ডলর্থাডত্ত্ প্রর্জারা মাডাকচশের িাত্
ঢর্শক ডলষ্কৃডত্ ঢ শত্ ঢাংডট ঢচশ

নডিো

ডদ্শয়শি। ত্ার ফশা মাডাকচশের আঠাশরা বিশরর

রমায়ু

হ্রাস ঢ শয়শি,
“াাংডট ডচড য়া োও ডদ্া সকশা মাডলকচাল বডায়া।
আঠার বিশরর রমাই ডিা রার্জার ঢফাাইা টুডটয়া।।”২৩
এখ্াশল নডিোশ র ঢর্

ডরাডত্ ঢদ্খ্াশলা িশয়শি ত্াশত্ স্পিত্ই নশাৌডককেশক নডত্মারিকায় প্রেয়

ঢদ্ওয়া িশয়শি।
নশাৌডককশের ডবস্তৃত্ ডববরা

াওয়া র্ায় রার্জা মাডাকচশের প্রাা ডফডরশয় আলার ত্ািলায় র্শমর

সশঙ্গ ময়লামত্ীর িমত্ার প্রডত্শর্াডবত্ায়। যম মাহিকচতের প্রািত ামরা আিতে গেত
োাঁতক িািা প্রত া ি গেহিতয় হিেৃত্ত করতে গচতয়হিত ি, ডকন্তু ঢের্
ঢদ্খ্া র্ায় উিশয় কখ্শলা ডবিাশার রূ

ময়িামেী

র্থন্ত নসমর্থ িল। এর র

ধারা কশরশি, কখ্শলা ঢসালার ভ্রমর িশয়শি, কখ্শলা ইুঁদ্ুর

িশয়শি, কখ্শলা কবুত্র িশয় এশক ন শরর িাদসরা কশরশি,
“মিামন্ত্র ডবয়াল ডলা হৃদ্এ র্জড য়া।
চযাঙ্গা ঢবািা সা ত্রিা বুডি মএলা কায়া বদ্ডায়া।।
চযাঙ্গা ঢবািা িইয়া মএলা এক ঝম্প ডদ্া।
চটডক র্জাএয়া ঢবাদ্া র্জমর ঘািশত্ বডসা।।
এেুর ত্রিয়া ঢবাদ্া র্জম খ্াাশত্ ঢসাোইা।
এশঠ বুডি মএলা ডদ্োিারা ত্রিা।।
ডধয়াশলর বুডি মএলা ডধয়াল কডরা।
ডধয়াশলশত্ বুডি মএলা এেুশরর াাবা াইা।।
মিামন্ত্র ডবয়াল ডলা বুডি মএলা ডরদ্এ র্জাড য়া।
ত্রাক্ক ঢবািা বার ডবাই ত্রিা কায়া বদ্ডায়া।।
এক এক কডর খ্াশার এেুর র্জাএশি ডবডায়া।
মুডি বালডস ডদ্য়া ঢবটা ডিা িসডকয়া।।
কইত্র িইয়া ঢবাদ্া র্জম সগশব উিাইা।
ওশঠ মএলা বুডি ডদ্োিারা ত্রিা।।”২৪
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কাশবযর ‘বুঝাল খ্শি’ ডবস্তৃত্
াাি কশরশি। ত্রত্া

ডরসশর ময়লামত্ীর সত্ীশের ডবডিন্ন

রীিায় নশাৌডককে প্রকাে

রীিায় ঢদ্খ্া র্ায় সাত্ডদ্ল ধশর বরম করা ঢত্শা সশত্যর

রীিা ডদ্শত্

ময়লামত্ীশক ঢফাা িয় এবং এর শরই ময়লামত্ীর দ্বারা প্রকাডেত্ িয় নশাৌডককত্ার মায়ার্জাা,
“ত্রত্ল্লশত্ ডিয়া মএলা িুডবা বাাা িাশত্।
আঞ্জু ডা আঞ্জু ডা বরম ত্রত্া িুডকয়া বসায় মাশর্।।
ওশর ঢখ্ত্ুআ িাা কম্ম কশরি ত্ুডম ঢখ্ত্ুয়া াশ শ্বর।
ঢ ৌস মাডসয়া র্জার খ্যাদ্াওুঁ এাই ত্যাশার ডিত্র।।
কুসু ম কুসু ম বরম লাশব ঢমার েডরশার উ র।
ঢত্ার ড ত্ার আডেব্বাশদ্ আর খ্াডলক বরম কর।।
এইকর্া শুডলয়া ঢখ্ত্ু রার্জাক এ ত্ত্ত্ব র্জালাইা।
িাা কম্ম করডি বুইাা আডম ঢখ্ত্ুয়া াশ শ্বর।
দ্যাখ্ ঢর্জ মা র্জার খ্যাদ্াইশি ঐ ত্যাশার ডিত্র।।
র্খ্ল রার্জা এ কর্া শুডলা।
ঢক্রাদ্ধ ত্রিয়া মিারার্জ ঢক্রাশদ্ধ র্জইাা বযাা।”২৫
নশাৌডককত্ার মায়ার্জাশা ময়লামত্ী ত্রত্া

রীিায় উতবৃীাথা িশা ঢলৌকা

রীিার নশয়ার্জল করা িয়।

ঢলৌকা রীিাশত্ও ডত্ডল সসম্মাশল উতবৃীাথা িল নশাৌডককত্ার আেশয়ই,
“এক াশকর করাা ডিা দ্ুই াক ঘুডরা।
ত্ুশসর ঢলৌকা ত্রবঠা মএলা ঢখ্া াএ গুডর্জ ডলা।।
ঢসালার খ্িম ডলশা মএলা চরশল লাশবয়া।
র্জশার উ শর উ শর মএলা বযাা ার িএয়া।।
এ ার িশত্ বুডি মএলা ও ার চডা বযাা।
বাডঙ্গক ত্শর বডাশত্ লাডবা।।
ডকবা কর বাডঙ্গ ঢবডট ডলিশন্ত বডসয়া।
ডত্ল বাশবর র্জা র্জা ত্ুই বাাুচর কডরয়া।।
িাডিডল মএলা র্জাুঁও মুডি দ্ডরয়া ার ত্রিয়া।
ঢসালাডায়া খ্িম ডলশা মএলা চরশল লাশবয়া।
র্জশার উ শর উ শর মএলা বযাা ার ত্রিয়া।।
িায় িায় কশর দ্যাববল চডরৎকার ঢদ্ডখ্য়া।।
এক াশকর করাা ডিা ডত্ল াক ত্রিা।
র্জয় ঢর্জাবায় ডদ্য়া ঢলৌকা দ্ডরয়াত্ িাডিয়া ডদ্া।।
ার িইয়া াইা মএলা ঢবাকুা ঘাশটর কুা।
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ঝাডিয়া ঝুডিয়া বাডো মাত্ার চুা।।”২৬
সত্ীশের ঢের্

রীিা – ডলডি

রীিায় ময়লামত্ীশক ত্ুাসী

াত্ার সশঙ্গ ওর্জল করাশলা িয় এবং

ময়লামত্ী এখ্াশলও নশাৌডকক মডিমায় রীিায় উতবৃীাথা িল,
“ঢসালার ডলডতবৃ ডলা িশস্ত ত্ুডায়া।।
এক াশক ত্ুডায়া ডদ্া ত্ুাডসর াত্।
আর এক াশক বডসা ডবয়া রার্জার মা মএলা।।
ডলডতবৃর কাটা ধডর রার্জা ত্ুডাা টাল ডদ্য়া।
ত্ুাডসর রিক র্াডকা আবার মৃডতবৃকাএ ডরয়া।।
িাডিডল মএলা উডঠা সগবক লাডবয়া।।”২৭
‘সন্নযাস খ্শি’ও িাডি ডসদ্ধার মাধযশম লালা নশাৌডকক ঘটলা প্রকাে ঢ শয়শি। এই নশাৌডকক
কার্থকাা শক বযাখ্যা করা র্ায় লা, মাশঝ মাশঝ দ্ুশবথাধয মশল িয়।
এখ্ল প্রশ্ন আশস – কাবযডটশত্ এত্ নশাৌডকক প্রসঙ্গ কী সত্যই র্ু ডিসঙ্গত্? এবং এই নশাৌডকক
ঘটলার ঘলঘটায় কী কাবযডটর কাবযমূ ায ত্র্া ডেল্পগুা িুন্ন িয়ডল? এখ্ল আমাশদ্র মশল িয় বযা ক
আকাশর নশাৌডকক ঘটলার উদ্ভাস কাবযডটশত্ ঘটাশলা িশয়শি শুধুমারিক লার্ধশমথর মািাত্মযশক প্রচার
করশত্ই। এিািা কাশবযর ডরসর বৃ ডদ্ধ করশত্ও িয়শত্া এত্ নশাৌডকক ঘটলার আশয়ার্জল করা িশয়শি।
ত্শব এ কর্া স্বীকার করা র্ায় ঢর্, নশাৌডকক প্রসঙ্গগুডা বর্জথল করা ঢবশা কাবযডট আশরা সু সংবদ্ধ িত্
এবং কাবযমূ াযও বহুগুা বৃ ডদ্ধ ঢ ত্। এিািা ডেশল্পর ডদ্ক ঢর্শক ডবচার করশা কাবযডট আশরা ঋর্জু ও
নলু িবশবদ্য ঢত্া িত্ই। এশত্ ঢকাশলা সশেি ঢলই।
ত্শব ত্ডাশয় িাবশা ঢদ্খ্া র্ায় ঢর্, এই কাশবযর আত্মা িা ঢপ্রম। ঢস ঢপ্রম ু রিক ঢবা ীচশের প্রডত্
মা ময়লামত্ীর ঢপ্রম বা স্বামী ঢবা ীচশের প্রডত্ স্ত্রী নদ্ুলা- দ্ুলার ঢপ্রম –উিয়ই। লালা নশাৌডকক ঘটলা
এই ঢপ্রশমর ডর ন্থী িয়ডল, বরং কখ্শলা কখ্শলা ঢপ্রমশক দ্িল জ্বাাায় জ্বাডাশয় আশরা ঢিমশুদ্ধ কশরশি।
ঢসশিশরিক ডসদ্ধান্ত ঢলওয়া র্ায় ঢর্, লালা নশাৌডকক প্রসঙ্গ কাবযডটর কাবযমূ ায ত্র্া ডেল্পরূ শক ডকিু টা
ডবডিত্ করশাও

ু শরা ু ডর ডবলি করশত্ সমর্থ িয়ডল। কাশবযর মূ া আত্মা ঢপ্রমশক খ্ুুঁশর্জ ঢ শত্ বা ত্ার

আস্বাদ্ ঢ শত্ আমাশদ্র ঢকাশলা নসু ডবধা িয় লা।
চডররিক-ডচরিকা
নখ্যালমূ াক কাশবয কাডিডল ঢর্মল গুরুে ূ াথ উ াদ্াল, ঢত্মলই চডরশরিকর গুরুেও কম লা। ডবডিন্ন চডরশরিকর
আাু াডবথক ডবলযাশসই কাডিডল সংরূ

াাি কশর এবং কাশবযর কায়া বঠল কশর। ‘ঢবা ীচশের বাশল’র

কায়াও বডঠত্ িশয়শি কত্কগুশাা প্রধাল চডররিক ও নপ্রধাল চডরশরিকর
কাডিডলর ডদ্শক এবং ঘটলা

ারস্পডরক ডবলযাশস। কাশবযর

রম্পরার ডদ্শক আশাাক াত্ করশা ঢদ্খ্া র্াশব কাবযডটশত্ প্রধাল চডররিক

ডিশসশব উ স্থাড ত্ িশয়শি রার্জা মাডাকচে, রালী ময়লামত্ী, রার্জা ঢবা ীচে এবং নদ্ুলা- দ্ুলা
চডররিকগুডা এবং নপ্রধাল চডররিক ডিশসশব ডরশবডেত্ িশয়শি িাডি ডসদ্ধা ও ঢখ্ত্ু চডররিকদ্বয়।
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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নযডরস্টটা বশাডিশাল, চডরশরিকর ঢচশয় প্লশটর গুরুে ঢবডে। আবার একাশার সমাশাাচশকরা মশল
কশরল কাডিডলর ঢচশয় চডরশরিকর মশলাশাাশকর রিসয নশলক ঢবডে ত্াৎ র্থ ূ াথ। ত্শব এডট ডবত্কথমূাক
ডবর্য়। এ আশাাচলায় লা ডবশয় এ কর্া নবেয স্বীকার্থ ঢর্, ঢর্খ্াশল কাডিডল বা আখ্যাশলর ডবস্তার আশি
ঢসখ্াশল চডরশরিকর সু ষ্ঠু িূ ডমকা র্াকশবই। কারা ঘটলা
সংবদ্ধ রূ

রম্পরা ও চডরশরিকর সু ষ্ঠু ডমশর্াডষ্ক্রয়াশত্ই আখ্যাল

াাি কশর। এই ঢমাবিশলর স্বরূ ডট প্রকাে ঢ শয়শি Henry James-এর প্রশশ্ন, “What

is character but the determination of incident? What is incident but the
illustration of character?”২৮ আবার চডরশরিকর প্রসশঙ্গ আশাাচলায় বত্থমাশল চডরশরিকর বযডিশের
ডববত্থলশক খ্ুবই গুরুে ঢদ্ওয়া িশচ্ছ। Ifor Evans র্াশক বশাশিল, “exploration of the
individual personality.”২৯ এিািা চডরশরিকর ডববত্থশলর প্রসশঙ্গ বাা র্ায়, একডট চডররিক নলয চডরশরিকর
সশঙ্গ টালাশ াশিশলর মাধযশম ডববডত্থত্ িশয় প্রডত্ষ্ঠা াাি কশর। ঢস ঢিশরিক সমাশাাচক Harvey-এর
মন্তবয ডবশের্ প্রডাধালশর্াবয, “…the characters do not develop along single and linear
roads of destiny, but so to speak human cross-roads.”৩০
এবার ‘ঢবা ীচশের বাশল’র চডররিকগুডার আশাাচলায় ঢদ্খ্া র্াক সমাশাাচকশদ্র ত্ত্ত্ব নলু সৃত্ িশয়শি ডক
লা। এশিশরিক আমরা ঢকবামারিক প্রধাল চডররিকগুডার আশাাচলাশত্ই নগ্রসর িব।
(ক) রার্জা মাডাকচে
‘ঢবা ীচশের বাশল’ রার্জা মাডাকচে চডরশরিক ঢর্ মূ া ত্রবডেিযগুডা প্রকাে ঢ শয়শি ত্া িা, ধাডমথক মশলাবৃ ডতবৃ
 উদ্াসীলত্া
 ইডেয় রায়াত্া ও ডববাি ডবাাসী মশলাবৃ ডতবৃ।
‘ঢবা ীচশের বাশল’র কাডিডলর মাধযশম র্জালা র্ায় রার্জা নডত্েয় ধাডমথক মালু র্। ত্াুঁর রাশর্জয প্রর্জারা সু শখ্সমৃডদ্ধশত্ বসবাস করশত্ল। ত্াুঁর রাশর্জয ঢর্ রাইয়ত্ ডিা ‘ াত্শবচা’ ঢসও িস্তী ক্রশয়র
‘ঘডিশবচা’ রাইয়ত্ দ্াাাল ঢদ্বার কর্া িাবশত্

রামেথ করশত্া,

ারত্, ঢবত্লশিাবী মালু শর্র দ্রর্জায় বাুঁধা র্াকত্ ঢঘািা,

রাইয়শত্র সন্তাশলর ক্রীিার উ করা ডিা ঢসালার িাটা এবং সাধারা দ্াসীও

াশটর

করশত্া লা। ডকন্তু দ্ডিা ডদ্ক ঢর্শক আবত্ বাঙ্গাা মাডাকচশের ঢদ্ওয়াল িবার

ািিা

ডরধাল

র রাশর্জযর োডন্ত

ডবডিত্ িা। ধলী প্রর্জারা আশস্ত আশস্ত উতবৃশরাতবৃর রাশর্জযর খ্ার্জলা ডদ্শত্ ডবশয় ক্রমে দ্ডরি িশত্ াাবা
এবং রাইয়শত্র ঢিাশির নডিশত্ই মাডাকচশের সবথলাে ডলধথাডরত্ িশয়ডিা। এখ্ল প্রশ্ন আশস দ্ীঘথডদ্ল
ধশর সু শখ্-ঐশ্বশর্থ চাা রার্জ াশটর

ডরবত্থল ঢকল িঠাৎ কশর িশয় ঢবা? এবং প্রর্জাা্শদ্র ক্রমে

উতবৃশরাতবৃর ঢিাি ও দ্াডরি ঢকল রার্জাশক স্পেথ করশাা লা? –এ প্রশ্নদ্বশয়র নন্তরাশা একডটই উতবৃর
আশি ত্া িা রার্জা মাডাকচশের রার্জ াশট উদ্াসীলত্া।

এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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মাডাকচে ডিশাল ইডেয়- রায়া মালু র্। লার্ সাডধকা ময়লামত্ীশক ডববাি কশর ত্াুঁর ইডেয়
রায়াত্ার ডবেু মারিক ডরত্ৃডপ্ত ঘশটডল এবং ত্ার চডরত্ার্থত্া ঢর্শকই ডত্ডল বৃ দ্ধ বয়শস াুঁচর্জল সু েরী ও
র্ু বত্ী কলযাশক ডববাি কশরডিশাল। র্ডদ্ও আশব ঢর্শকই ত্ার ‘লও কুডি’ স্ত্রী বত্থমাল ডিা,
“মাডলকচে রার্জা ডিা ধডম্ম বি রার্জা।
মএলাক ডববা কডরা ত্ার লও কুডি িারর্জা।।
মএলাক ডববা কডর রার্জার লা ু ডরা মশলর আে।
ত্ার র দ্যাব ু শরর াুঁচ কলযা ডববা কডর
ু ডর ঢবা মশলর িাডবাাস।।”৩১
মাডাকচশের চডরশরিক গুশার মশধয ডিা ত্াুঁর ধমথ রায়াত্া ও আত্মমর্থাদ্া ঢবাশধর প্রাবায। ডত্ডল ডিশাল
নত্যন্ত ঢ ৌরুর্সম্পন্ন মালু র্। মৃত্ুয ডলকটবত্থী ঢর্জশলও র্জীবল রিাশর্থ স্ত্রী ময়লামত্ীর কাি ঢর্শক ডত্ডল
মিাজ্ঞাল ডেিা গ্রিশা রার্জী িলডল। ত্াুঁর এই প্রত্যাখ্যাল একবার লা, চশা বারবার। ডকন্তু মাডাকচশের
স্ত্রীর কাি ঢর্শক মিাজ্ঞাল গ্রিা লা করার ঢ িশল র্ু ডি ডিা,
“আইর্জ ডত্ডরর জ্ঞাল র্ডদ্ মুই লযাও ডেডখ্য়া।
কযামল কডর ঢত্াক িডি কডরম গুরুমা বডায়া।।”৩২
এিািা মাডাকচশের মশল আে া ডিা, স্ত্রীর কাশি জ্ঞাল ডেিা করশা ময়লামত্ী ত্াুঁশক ডের্যরূশ
সশম্বাধল করশত্ াশরল। এশত্ ত্াুঁর মর্থাদ্ার িাডল ঘটশব,
“এমডল র্জডদ্ আমার র্জািাল র্ায় ঢমাব িাডিয়া।
ত্বু মাইয়ার ডবয়াল লা ডলমু ডেডখ্য়া।।
আইর্জ র্জডদ্ ঢত্ামার ডবয়াল ঢলই ডেডখ্য়া।
কাইাশক িাকাশবল িামাক ডেসয ঢবটা বডায়।।”৩৩
এিািা ধমথাি রার্জার সংস্কার আশরা একবার প্রকাে
সশত্ত্বও দ্াসীশদ্র িাশত্র র্জা

ায় ত্াুঁর মৃত্ুয সমশয়। রার্জা মাডাকচে মরাত্ৃষ্ণা

াশল নলীিা ঢদ্ডখ্শয়শিল দ্ৃ ঢ়ত্ার সশঙ্গ। ডত্ডল শুধু স্ত্রী ময়লামত্ীর িাশত্

র্জা াল করশত্ ঢচশয়শিল। ঢকাশলা নবস্থাশত্ই দ্াসীশদ্র িাশত্র র্জা াল করশত্ চালডল,
“রার্জা বশা ঢোল মএলা আডম বডা ঢত্াশর।
এখ্ডল র্জডদ্ আমার প্রাল র্ায় চডায়া।
ত্বু বাডের িাশত্র র্জা খ্াব লা াাশ শুডত্য়া।”৩৪
ডলশর্জর স ল্প বর্জায় ঢরশখ্ রার্জা মাডাকচে মৃত্ুযবরা করশাও ঢকাশলা দ্াসীর িাশত্ ত্ৃষ্ণা ডলবারা
কশরলডল।
রার্জা মাডাকচে চডররিকডট মূ াত্ রালী ময়লামত্ী চডরশরিকর সািচশর্থ প্রডত্ষ্ঠা ঢ শয়শি। ত্ারই মশধয রার্জার
ডকিু ডকিু বযডি-স্বাত্ন্ত্রযশবাধ ঝাশস উশঠশি উজ্জ্বা িীরক খ্শির মত্।
(খ্) নদ্ুলা ও দ্ুলা
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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‘ঢবা ীচশের বাশল’ নদ্ুলা- দ্ুলার

ডরচয় ডবশের্িাশব প্রকাডেত্ িয়ডল। শুধুমারিক র্জালা র্ায় নদ্ুলা ও

দ্ুলা দ্ুই িডবলী এবং রার্জা িডরেচশের কলযা। ঢবা ীচশের সশঙ্গ নদ্ুলার ডববাি িশয়ডিা এবং
দ্ুলাশক ঢস দ্াল ডিশসশব াাি কশরডিা,
‘রাদ্ুলাক ডববাও ত্রকশল্ল দ্ুলাক াইা দ্াশল’৩৫
দ্ুই ঢবাল নদ্ুলা ও

দ্ুলা ডববাশির

র দ্ুই সত্ীশল রূ ান্তডরত্ িা, র্ডদ্ও সত্ীশলর বযবিাা্শর ঢর্মল

কাি- রায়াত্া াি করা র্ায় ত্া নবেয ত্াশদ্র মশধয ডিা লা, বরং ত্ারা দ্ুই সত্ীল িশয়ও ডিা এশক
ন শরর িডরির আত্মা।
নদ্ুলা- দ্ুলা সম্পশকথ আর ঢর্

ডরচয় প্রকাে

ায় ত্া িা, ত্ারা ডিশাল সু েরী ও র্ু বত্ী এবং

ঢবা ীচে রালীদ্বয়শক আন্তডরকিাশব িাশাাবাসশত্ল। ন র শি রালীদ্বয়ও স্বামী নন্তপ্রাাা ডিশাল। নদ্ুলা
দ্ুলার মশধয নদ্ুলা ডিশাল ডিশাল বুডদ্ধমডত্ এবং লালা কূটলীডত্র র্জমদ্ারিকী। নলযডদ্শক

ও

আাাদ্া ঢকাশলা ত্রবডেিয কাবযমশধয প্রকাে

দ্ুলার

ায়ডল। ঢস ডিশাল নদ্ুলার সশঙ্গ একাত্ম। আসশা নদ্ুলা ও

দ্ুলা দ্ুডট আাাদ্া বযডি মালু র্ িশাও উিশয়র সংশর্ার্জশলই ঢর্ল ূ াথত্া।
দ্ুলা বয়শস বাডাকা িশাও বুডদ্ধমতবৃার

নদ্ুলা ও

ডরচয় লালা স্থাশল ডদ্শয়শিল। ঢবা ীচশের

সন্নযাসশক খ্িল করশত্ ত্র্া স্বামীর সশঙ্গ িাবী ডবশচ্ছদ্শক আটকাশত্ নদ্ুলা

দ্ুলাশক সশঙ্গ ডলশয় লালা

র্ির্শন্ত্রর রচলা কশরশিল। ত্ারা র্জালশত্ল রালী ময়লামত্ীর জ্ঞাশলর রীিার বযবস্থা কশর ত্াুঁর নজ্ঞালত্া
প্রমাা করশত্

ারশা িয়শত্া স্বামী ঢবা ীচশের সন্নযাসশক আটকাশলা সম্ভব িশব। র্ু ডি ডদ্শয় িাবশা

ঢবাঝা র্ায় ঢর্, এশত্ ত্াশদ্র ঢকাশলা নলযায় ডিা লা। ঢর্ৌবল বয়শস ডপ্রয়ত্ম স্বামীর ডবশচ্ছদ্
ঢকাশলাক্রশমই মালা সম্ভব লয়, ঢসশিশরিক র্ডদ্ নলযাশয়র আেয় ঢলওয়া র্ায় ঢত্া

া

লা। কারা, আমরা

র্জাডল, ‘Nothing is unfair in love and war.’
নদ্ুলা- দ্ুলার আর ঢর্ চাডরডরিকক ত্রবডেিযডট কাশবযর মশধয প্রকাে ঢ শয়শি ত্া িা, লাশিাি
মালডসকত্া ত্র্া িার স্বীকার লা করার মালডসকত্া। ঢবা ীচশের সন্নযাসশক আটকাশত্ নদ্ুলা ও
ত্রত্া

রীিার বযবস্থা কডরশয়ডিা এবং রালী ময়লামত্ী ত্রত্া

ু লরায় চক্রান্ত কশর রার্জাশক ডদ্শয় ঢলৌকা

দ্ুলা

রীিায় উতবৃীাথা িশা ত্ারা িান্ত লা িশয়

রীিার বযবস্থা কডরশয়ডিশাল। ঢকমল কশর

রীিা গ্রিা

করা িশব ত্াও ডবস্তাডরত্িাশব র্জাডলশয়ডিশাল,
“সইসযার কুডট দ্যাও ঢলৌকা সার্জাইয়া।
কাকুয়া ধাশলর সু ঙ্গা দ্যাও ত্রবঠা বালাইয়া।।
ঢিাটা এশকলা ড ডকিা দ্যাও কািাডর ধডরয়া।
লাই িাডর, লাই মাডর্জ লাইত্ার কািাডর
ঐ ঢলৌকাএ চডি ার িউক মা মএলা সু েডর।।”৩৬
ময়লামত্ী ঢলৌকা

রীিাশত্ও উতবৃীাথা িশা নদ্ুলা- দ্ুলা দ্শম র্ায়ডল, বরং লত্ুল কশর চক্রান্ত কশর

রার্জাশক ডদ্শয় ত্ুাা রীিার প্রস্তাব ডদ্শয়শিল,
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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‘ত্ুা ডরক্খ্া ডলয়া রার্জা িাি বাডি ঘর।’৩৭
ঢেশর্ ময়লামত্ী ত্ুাা

রীিাশত্ও উতবৃীাথা িশা নদ্ুলা- দ্ুলা দ্শম র্ায়ডল। ত্াশদ্র ািযই ডিা স্বামী

ঢবা ীচশের সন্নযাসশক খ্িল করাশলা। ঢসশিশরিক ত্ারা ত্াশদ্র ঢর্জডদ্ মালডসকত্াশক িাডত্য়ার কশর নলয
চক্রাশন্ত সাডমা িশয়ডিশাল। প্রর্শম বাক ঠাকুরশক এবং

শর লাড ত্শক

াুঁচেত্ টাকা উৎশকাচ ডদ্শয়

স্বামী ঢবা ীচশের প্রডত্ ত্াশদ্র ঢপ্রম ডিা নকৃডরিকম - ত্ার প্রমাাও

াওয়া র্ায়। লালা চক্রান্ত ও

স্বামী ঢবা ীচশের সন্নযাসশক আটকাশত্ ঢচশয়ডিশাল।
র্ির্শন্ত্রর মাধযশম র্খ্ল ত্ারা স্বামী ঢবা ীচশের সন্নযাসশক আটকাশত্ বযর্থ িশয়ডিশাল, ত্খ্ল ত্ারা স্বামীঢপ্রমশক লা িারাশত্ ঢচশয় স্বামী ঢবা ীচশের সন্নযাস-র্জীবশল সঙ্গী িশত্ ঢচশয়ডিশাল,
“আডম লাডর সশঙ্গ ঢবশা আডেয়া ডদ্ব িাত্।
ঢিাশকর কাশা রন্ন ডদ্ব ডত্য়াস কাশা াডল।
িাডসয়া ঢখ্ডায়া প্রিু ঢ ািাব রঞ্জডল।।
র্জাশরর কাশা ওিল ডদ্ব ডবডরস কাশা বাও।
সিযাকাশা দ্ুই বইশল ঠাডসব িস্ত াও।।
াও খ্াডল িাডবব রার্জা িাত্খ্াডল িাডবব।
রঙ্গ ঢকৌত্ুশকর িাাা এডখ্ডা ঢর্জাবাব।।”৩৮
ঢবা ীচে র্খ্ল বশল বাশঘর দ্বারা আক্রান্ত িবার িয় ঢদ্ডখ্শয়শিল ত্খ্ল নদ্ুলা ঢর্ উতবৃর ডদ্শয়শি, ত্ার র
ঢবা ীচশের আর ডকিু প্রত্ুযতবৃর ঢদ্ওয়ার সু শর্াব র্াশক লা,
“খ্াক ঢল ঢকশল বশলর বাশঘ ত্াক লা কডর িয়।
ডলষ্কাশ মরল িউক ঢসাআডমর শদ্র ত্া।
ঢসাআডমর শদ্ মরল ত্রিশা মরবার সফা।।
ঢসাআডমর শদ্ মরল িউক কাে ঝযানলা ওশঠ।”৩৯
স্বামীর প্রডত্ ঢপ্রশমর ঢর্ বাঙ্ময় প্রকাে নদ্ুলা- দ্ুলার মাধযশম ‘ঢবা ীচশের বাশল’ প্রকাে ঢ শয়শি ত্া
সত্যই প্রেংসলীয়।
কাশবয নদ্ুলা- দ্ুলার মাধযশম ঢকবা

ডত্-ঢপ্রশমর নকৃডরিকমত্াই প্রকাে

ায়ডল, ঢ শয়শি

ডত্-ঢপ্রশম

একডলষ্ঠত্াও। ঢবা ীচে র্খ্ল ত্াুঁর নলু ডস্থত্কাশা ভ্রাত্া ঢখ্ত্ুর ডর্জম্মায় রালীশদ্র রাখ্ার কর্া বশাল,
ত্খ্ল নদ্ুলা ও

দ্ুলা প্রডত্বাশদ্ ঢফশট

শিল এবং

র- ু রুশর্র সিচর্থ ত্াশদ্র কাশি মৃত্ুযসম ত্া

প্রকাে কশরল,
“নলয বাশির িাা র্জযাল নলয বাশি লাশব।
শরর িাওয়া লাডক শরশক বাবা ঢবাশা।।
িস্ত দ্ বাডিয়া ঢমাশর িুবাও সাবশর।
ত্বুও ডস্পয়া লা র্জাও ঢবাাাম ঢখ্ত্ুর ঘশর।।”৪০
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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‘ঢবা ীচশের বাশল’ নদ্ুলা- দ্ুলাশক রি-মাংশসর র্জীবন্ত চডররিকরূশ

াওয়া র্ায়। র্ারা লারীমলস্তশত্ত্বর

দ্ৃ ডিশকাা ঢর্শক নলায়াশস বাশত্ াশরল,
“বা মশর িাই মশর ত্াও লা লযাওুঁ মশল।
ত্ুই ঢসাআডম িাডিয়া বযাশা াসডরব কযামশল।।”৪১
লারী মলস্তশত্ত্বর কর্া বাদ্ ডদ্শয়ও, বাস্তবত্ার ডদ্ক ডদ্শয় ঢদ্খ্শা নদ্ুলা- দ্ুলার বিবযশক ঢত্া
ঢকাশলামশত্ই আস্বীকার করা র্ায় লা। িরা ঢর্ৌবশল কী স্বামীর সাডন্নধয ঢর্শক সু খ্ াাশি বডঞ্চত্ িওয়া
ঢকাশলা লারীর

শি ঢমশল ঢলওয়া সম্ভব? ঢবা ীচশের মশল র্ডদ্ এমলই ডিা ঢর্, ডত্ডল সন্নযাস ঢলশবল,

ত্শব ঢর্ৌবশলর ঢর্জায়ার রালীশদ্র মশধয আসার

ূ শবথই ডত্ডল ত্া ডলশত্

ারশত্ল। ঢকললা ঢসশিশরিক

ডত্

ডবরি ঢত্মলিাশব ওশদ্র নলু িূত্ িত্ লা,
“র্জখ্ল ডিাাম আমরা আচশা ডেশুমডত্।
ত্খ্ল কযাশল ধডম্ম রার্জা লা িইশাল সন্নযাডস।।
এখ্ল িইাাম আডসয়া আডম ঢত্ামার ঢর্াবযমাল।
ঢমাক িাডিয়া িবু ত্রবরাব মুডি ঢত্ডর্জম রাল।”৪২
এিািা নদ্ুলা- দ্ুলার র্জলয াঠশকর মল সিালু িূডত্শত্ ূ াথ িশয় ওশঠ র্খ্ল নদ্ুলা বশাল,
“িাডিয়া লা র্জাইও রার্জা দ্ূ র ঢদ্োন্তর।
কার র্জলয বাডেশাল সয়াা-মডের ঘর।।
সয়াা মডের ঘর বাডেি লাই শি কাডা।
এমত্ বয়শস িাডি র্জাও ব্রর্ায় বাবুরাডা।।”৪৩
সব লারীই চায় র্জললী িশত্, কারা র্জললী িওয়ার মশধযই লারী র্জীবশলর সার্থকত্া। নদ্ুলা- দ্ুলাও
এশিশরিক বযডত্ক্রম লয়। ঢর্ ঢর্ৌবল সমশয় আশস সন্তাল াাশির সম্ভবলা, ঢসই সময় ঢবা ীচে ডকলা
নবস্থাল করশত্ র্াশচ্ছল সন্নযাস র্জীবশল। ঢবা ীচশের লা িয় সন্নযাস ডলশয় ডদ্ল নডত্বাডিত্ িশব, ডকন্তু
ঐডিক সু শখ্র প্রত্যােী নদ্ুলাশদ্র দ্ীঘথ বাশরাডট বির নডত্বাডিত্ িশব ঢকমল কশর? নন্তশর সু প্ত বাসলাশক
মূ ত্থ কশর ত্াই নদ্ুলা- দ্ুলার োশ্বত্ র্জললী সতবৃা বাঙ্ময় িশয় উশঠশি,
“ঢত্ামার ঢকাাার একডট িাইাা দ্যাও আমার ঢকাাাএ ডদ্য়া।
র্জাইব ঢকশল ধডম্মরার্জ সন্নযাস লাডবয়া।।
লাডাব াডাব িাইাাক ঢকাশা ত্ুডা ডলব।
ু রিক ধলক ঢদ্ডখ্ ঢসাআডম ঢত্ামাক াসডরল।।
একডট ু রিক ঢদ্ ঢমাক ঢসাআডম, একটা ু রিক ঢদ্।”৪৪
নদ্ুলা- দ্ুলার এরূ

োশ্বত্ আশবদ্শল আমরা ডবচডাত্ লা িশয়

াডর লা। গকাতিা অিযায় িা কতরও

অেুিা- দ্ুলা ঢর্ সন্তালবত্ী িবার সু শর্াব াাশি বডঞ্চত্া িশত্ চশাশি, এটা আমরা ঢমশল ডলশত্ াডর লা।
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ত্াই ত্াশদ্র প্রডত্ আমাশদ্র সমশবদ্লা উৎসাডরত্ লা িশয়

াশর লা। সন্তাশলর র্জলয ত্াশদ্র আডত্থ

আমাশদ্র হৃদ্য়শক করুািাশব স্পেথ কশর।
(ব) রালী ময়লামত্ী
‘ঢবা ীচশের বাশল’ নলযত্ম প্রধাল চডররিক িা রালী ময়লামত্ী চডররিক। ত্াুঁর সম্পূ াথ
কাশবযর মশধয প্রকাডেত্ িশয়শি। ময়লামত্ী রার্জা মাডাকচশের
র্াকশাও ময়লামত্ী ডিশাল প্রধাল স্বরূ া। নলযালয

ডরচয়

ত্নী। মাডাকচশের আশরা নলযালয

ত্নী

ত্নীশদ্র সশঙ্গ বডলবলা লা িওয়ার র্জলয মাডাকচে

ময়লামত্ীর র্জলয ঢফরুসা লবশর আাাদ্া বৃি ডলমথাা কশর ডদ্শয়ডিশাল এবং ডত্ডল ঢসখ্াশলই
বসবাস করশত্ল। ময়লামত্ী

ডরডচডত্

ৃ র্কিাশব

ডিশাল ঢবারিলাশর্র ডের্যা এবং িাডিডসদ্ধা ডিশাল ত্াুঁর গুরুিাই।

ময়লামত্ী ডিশাল মিাজ্ঞাশলর নডধকাডরাী। ডত্ডল ত্াুঁর মিাজ্ঞাশলর সািাশর্য স্বামী মাডাকচশের প্রাা রিা
করশত্ ঢচশয়ডিশাল,
“উঠ উঠ প্রালডপ্রয় ডেত্া মডেশর র্জাই।
আমার েডরশার জ্ঞাল ঢত্ামাশক ডেখ্াই।।
িাচা কডর ঢদ্ই জ্ঞাল ত্ুডম ডমিা কডর ধশরা।
সু খশখ্ সু খশখ্ ধডম্ম রার্জা ঢত্াশক রার্জাই করাশবা।।”৪৫
কাশবযর মশধয মিাজ্ঞাল স্বরূড লী ময়লামত্ী লালা নশাৌডকক ডক্রয়াকাা

ঢদ্ডখ্শয়শিল এবং ডলশর্জর

মািাত্মযশক প্রডত্ষ্ঠা ডদ্শয়শিল। ত্বু ডবচার ডবশের্া করশা ঢদ্খ্া র্ায় ময়লামত্ী চডরশরিকর মালডবক
গুাগুডাই

াঠশকর হৃদ্য়শক ঢবডে আকর্থা কশরশি এবং ময়লামত্ীশকও আমরা সাধারা

ত্নী ত্র্া

র্জললীর মশমথই ঢবডে উ াডি কশরডি।
কাশবযর কাডিডলশত্ ঢদ্খ্া র্ায় স্বামীর প্রাা রিাশর্থ ময়লামত্ী র্শমর সশঙ্গ লালা কূটলীডত্শত্ র্জডিশয়
শিশিল। কখ্শলা ডলশর্জর িস্তী, কখ্শলা বা ডলশর্জর িাই-এর প্রাা, কখ্শলা বা উৎশকাচ প্রদ্াশলর দ্বারা
র্মশক ডলরস্ত কশর স্বামীর প্রাা রিা করশত্ ঢচশয়শি। ডকন্তু ঢের্ রিা িয়ডল। ত্রবত্রাীশত্ রার্জার ত্ৃষ্ণার
র্জা আলশত্ ঢবশা ত্াুঁর নলু ডস্থডত্শত্ র্ম মাডাকচশের প্রাা িরা কশর

াায়ল কশরশি। স্বামীর প্রাা

ন হৃত্ িওয়ার সংবাশদ্ ময়লামত্ী ঢোকালু িূডত্ প্রকাে ঢ শয়শি করুা বযঞ্জলায়,
“ঢসালার ঝাডি িাডঙ্গ মএলা ক াশা িাডঙ্গা।
ডেশের ডসেুর িাশত্র োঙ্খা ত্রমাাল ঢদ্ডখ্া।।
ক াাত্ চডিয়া মএলা কােল র্জুডিা।
একটা আশমর ল্লব িশস্ত কডরয়া।
ঢসায়াডম ঢসায়াডম বডায়া চডাা কাডেয়া।।”৪৬
এর র ময়লামত্ী ঢস্বচ্ছায় সিমৃত্া িবার বাসলা প্রকাে কশরডিশাল। এশত্ ত্াুঁর
প্রকাডেত্ িশয়শি। এর
ডক্রয়াকাাশ

াডত্ব্রশত্যরই

ডরচয়

শর ঢদ্খ্া র্ায় স্বামীর প্রাা বাুঁচাশত্ ময়লামত্ী র্শমর সশঙ্গ লালা নশাৌডকক

র্ু ি িশয়শিল। এখ্ল নশাৌডককত্ার

দ্থাডট সডরশয় ডদ্শা ময়লামত্ীর ঢর্ লাশিাি
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মালডসকত্া প্রকাে

ায় ত্াশত্ আশি ঢকবা স্বামীর প্রডত্ িাাবাসা এবং

াডত্ব্রশত্যর উজ্জ্বা দ্ৃ িান্ত।

আসশা ময়লামত্ী একান্ত মালডবক িশয়ই কাযাাকামী র্জায়ার মত্ স্বামীর প্রাা রিাশর্থ উদ্গ্রীব
িশয়ডিশাল।
কাশবযর মশধয ময়লামত্ীর আর একডট ঢর্ ডবশের্ ডদ্ক প্রকাে

ায়। ত্া িা ঢেিময়ী র্জললী সতবৃা।

ময়লামত্ী গুরু ঢবারিলার্ মারফৎ র্জালশত্ল ত্াুঁর ডপ্রয় সন্তাল ঢবাড চশের নকাা-মৃত্ুয প্রসঙ্গ। ত্াই
ু শরিকর মৃত্ুযশক প্রডত্িত্ কশর ত্াশক দ্ীঘথর্জীবী করশত্ ডত্ডল দ্ৃ ঢ়প্রডত্জ্ঞ িশয়ডিশাল। ঢবা ীচেশক
রার্জয াশট নডিডর্ি কডরশয় সডঠক সমশয় িডরেচে রার্জার কলযাদ্বয় নদ্ুলা- দ্ুলারর সশঙ্গ ডববাি
ডদ্শয়ডিশাল। আবার

ু শরিকর আয়ু ষ্কাা ঢের্ িবার প্রাক্কাশা স্বয়ং রার্জদ্রবাশর উ ডস্থত্ িশয়

ু রিকশক

রামেথ ডদ্শয়ডিশাল,
‘ডেঘ্র র্জাএয়া গুরু ির্জ ডসো িাডির চরল।
ডসো িাডিক ির্জশা গুরু লা িশব মরল।।’৪৭
রার্জকশমথ ও দ্াম্পত্য সু শখ্ ডলমডজ্জত্ ঢবাড চে মাশয়র রামেথ ঢমশল ডলশত্ াশরডল। লালা র্ির্শন্ত্রর আুঁচ
ঢ শয়শিল এবং বশাশিল,
“িাডির ঢবয়াশল ঢত্ামার ঢবয়াশল, র্জলডল একরিক কডরয়া।
আমার ড ত্াক মাডরশিল মা র্জির ডবস ঢখ্াআইয়া।।
বুডদ্ধ প্রাডমশে আমায় বলবাশস াশঠয়া।
েযাশস ডবডট খ্াশবল ত্ুডম ঐ িাডি ত্রলয়া।।”৪৮
ু শরিকর নডিশর্াশব স্বিাবই মমথািত্ িশাও ময়লামত্ী ডলশর্জর কত্থবয কশর ঢবশিল। ু শরিকর সংেয়শক মুি
কশর ত্াুঁর সন্নযাশস দ্রুত্ সশচি িশয়শিল। এর র্জলয ময়লামত্ীশক নশিত্ুক ক্রমািশয় ত্রত্া রীিা, ঢলৌকা
রীিা ও ত্ুাা
ময়লামত্ী ঢকাশলারূ

রীিায় নংে ডলশয় ডলশর্জর সত্ীে প্রমাা করশত্ িশয়শি। সন্তাশলর শুি কামলায়
ঢক্লর্ িািাই

ু শরিকর সংেয় দ্ূ র করশত্

রীিায় নবত্ীাথ িশয়শিল এবং ডলশর্জর

ািযশক নর্থাৎ ঢবা ীচশের সন্নযাসশক ডলডিত্ করশত্ সশচি িশয়শিল।
ময়লামত্ীর ু শরিকর সন্নযাসশক ঢকে কশর সু কডঠল মশলািাশব, আমাশদ্র মশল প্রশ্ন র্জাবশত্ই াশর ঢর্,
ত্াুঁর মশল কী ু রিক-ঢেি, মায়া-মমত্া ডকিু ই ঢলই? ডকন্তু আমাশদ্র ডবস্মৃত্ িশা চাশব লা ঢর্, ময়লামত্ীর
কডঠল ঢমািক আসশা সন্তাশলর কাযাাাশর্থই। ু রিক র্খ্ল সন্নযাসী রূশ

মাশয়র সামশল এশস দ্াুঁিায় ত্খ্ল

ময়লামত্ীর বডিরশঙ্গর কডঠল ঢমািকডট সশর ডবশয় ঢকামা রূ ডট প্রকাে িশয় শি,
“ ু রিক ঢোশক মএলা বুডি কাডেশত্ লাডবা।
কাডে কাডট ঢিইাাক ডলডব িাডির িশস্ত ডদ্া।।
ডলবা ডলবা আমার ু রিক ঢত্ামার ত্রিা ডেস।
বার বির ু ডরয়া ঢবশা আমাব আডলয়া ঢদ্ইস।।”৪৯
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গুরুর আশদ্োলু সাশর ঢবা ীচে মাত্া ময়লামত্ীর কাশি ডিিা ডলশত্ এশা আবার ময়লামত্ীর মশধয ডদ্শয়
ঢেিাি র্জললী রূ প্রকাে ায়,
“িাইাাক িাকায় বুডি মএলা কাডেয়া কাডটয়া।
আইস, আইস র্জাদ্ুধল, দ্ুডখ্ডলর দ্ুাাডায়া।।
রন্ন খ্াএয়া র্জাও র্জাদ্ু ত্রবশদ্ে লাডবয়া।।”৫০
ময়লামত্ী ন ত্য ঢেশির বশেই আবার ঢবা ীচশের ঢঝাাাশত্ বাশরা কািল কডি িডরিায় মাডখ্শয়
ডদ্শয়শিল, র্াশত্ সন্নযাস র্জীবশল ু শরিকর স্বাচ্ছশেযর নিাব লা িয় এবং বশাশিল,
‘কডির কর্া লা বডাস ঢত্ার গুরুর বরাবর।।’৫১
সন্নযাসী ঢবা ীচশের উশেশে ময়লামত্ী ঢর্ উ শদ্ে দ্াল কশরশিল ত্াশত্ ঢর্মল ত্াুঁর বিীর জ্ঞাল,
কত্থবযশবাধ ইত্যাডদ্র ডরচয় ঢমশা, ঢত্মলই সশবথা ডর ত্াুঁর ন ত্য ঢেশিরও ডরচয় াওয়া র্ায়,
“আশব মা বডায়া র্জাদ্ু ািত্ ডিিা লও।
ঢত্ার গুরুশদ্শবর সশঙ্গ ঢবটা দ্প্প লা কডরও।।
ত্রবরাডব ত্রবিমক ঢদ্ডখ্ লা কডরও ঢিাা।
ত্রবি িইয়া প্রলাম র্জালাইস র্জার বাাএ িডরলাশমর মাাা।।
িম্ভ কর্া লা বডাস ঢত্ার গুরুর বরাবর।
িাই িসস কডরয়া ঢত্াক াঠাইশবক র্জশমর ঘর।।”৫২
ময়লামত্ীর চডরশরিক দ্ুডট প্রধাল সতবৃা কাবযডটর মশধয প্রকাে াাি কশরশি – ত্নী সতবৃা এবং র্জললী সতবৃা।
লার্ ধশমথর ত্ত্ত্বালু র্ায়ী মিাজ্ঞাল স্বরূড লী ময়লামত্ী কাশবযর মশধয লালা নশাৌডকক মডিমার প্রকাে
ঘটাশাও ত্াুঁর

ত্নী সতবৃা ও র্জললী সতবৃার মালডবক আশবদ্লই

াঠশকর হৃদ্য় আকর্থা কশরশি। ঢসশিশরিক

ময়লামত্ী চডররিকডটশক বাোডা াঠক আ ল কশর ডলশয়শি।
(ঘ) রার্জা ঢবা ীচে
‘ঢবা ীচশের বাশল’র লায়ক চডররিক িশাল রার্জা ঢবা ীচে। ঢবা ীচে িশাল মিাজ্ঞাল স্বরূড লী
ময়লামত্ীর

ু রিক এবং রার্জা মাডাকচশের মরশাাতবৃর র্জাত্ক। ত্াুঁর ঢর্

ডরচয় কাশবযর মশধয প্রকাে

ঢ শয়শি ত্া িা, ঢবা ীচে মাত্া ময়লামত্ীর নডিমশত্ মারিক এক বির বয়শস ডসংিাসশল নডিডর্ি িল
এবং মারিক সাত্ বির বয়শস িডরেচে রার্জার কলযাদ্বয় নদ্ুলা- দ্ুলার সশঙ্গ ডববাি বিশল আবদ্ধ িল।
মাত্া ময়লামত্ীর নলু োসশল ডবদ্যার্জথশলর

র সু শখ্-স্বাচ্ছশেয রার্জ াট চাাাশত্ র্াশকল। ঢবা ীচশের

আয়ু ষ্কাা ডিা মারিক আঠাশরা বির। উডলে বিশর ত্াুঁর মৃত্ুয ডিা নবধাডরত্। এমত্াবস্থায় ত্াুঁর মৃত্ুযশক
ডবাডম্বত্ কশর সু খ্ী র্জীবশলর প্রডত্ষ্ঠায় ময়লামত্ী ু শরিকর সলযাশস ব্রত্ী িশয়ডিশাল। সু খ্ী ঢিাবসবথস্ব র্জীবল
ত্যাব কশর সন্নযাস-র্জীবশল

দ্া থল করশত্ ডলমরাডর্জ ঢবা ীচশের মশধয লালা চাডরডরিকক ত্রবডেিয প্রকাে

ঢ শয়শি। এবার ঢসই চাডরডরিকক ত্রবডেিযগুডার প্রডত্ আশাাক াত্ করা র্াক।

এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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ঢবা ীচশের আত্মমর্থাদ্া ত্র্া বংেমর্থাদ্ার প্রডত্ একডলষ্ঠত্া ডিা প্রবা। মৃেুযতক িণ্ডি করতে মা
ময়িামেী িাহিহসদ্ধাতক গুরু েত
গমতি হিতে ে ত
গোপীচে প্রহেোে কতরতিি।
ময়িামেীতক হেহি েত তিি,
“ওশবা মা র্জলডল িুবাাু মা র্জাত্ কুা আর সব্ব বাও।
বাইে দ্ি রার্জা িএয়া িাডির ধডরব াও।।”৫৩
িাডি নন্তযর্জ িওয়ার র্জলয লয়, ঢবা ীচশের মশল িশয়ডিা িাডি গুরু িওয়ার উ র্ু ি লল। আর ত্াই
ডত্ডল নক শট বশাশিল,
“এত্ই র্জডদ্ িাডি আশি ডবয়াশল িাঙ্গর।
ত্শব কযাল খ্াডট খ্ায় আমার খ্াশটর ত্া।।
ঢমাশর লু শল ঢমাশর ত্রত্শা রসু ই কডর খ্ায়।
গুরুর ঘশর মিামন্ত্র ঢকার্া ত্রিশত্ ায়।।”৫৪
ঢবা ীচশের চডরশরিকর নলযত্ম ত্রবডেিয র্ু ডিবাদ্ ও ডবচিাত্া। ডত্ডল কাশরার মত্ র্ু ডির সািাশর্য ডবচার
লা কশর ঢমশল ঢললডল। এমলডক ডত্ডল রম মাত্ৃিি িশয়ও র্জললীর আশদ্ে ডবচার লা ডবচার কশর ঢমশল
ঢললডল। ময়লামত্ী র্খ্ল ঢবাঝাশত্ ঢচশয়শিল মিাজ্ঞাশলর নডধকারী িাডির স্বরূ , ত্খ্ল ঢবা ীচে র্জললীর
শুধু বিবয ঢমশল ঢললডল। বরং ডত্ডল প্রশ্ন ত্ুশাশিল,
“ইগাা কর্া ডমর্যা ঢত্ামার ডবশোস লা াই।।
এশত্ক র্জডদ্ ডবয়াল ডিা িাডিয়া াশ শ্বর।
ত্ার ঢচশত্ নডধক ডবয়াল র্জাল মা মএলা সু েরী।
ত্শব কযাল আমার ড ত্া বযাা র্জশমর ঘর।।”৫৫
আসশা ডবচিা মালু র্ ঢবা ীচে ড ত্ার মৃত্ুযশক র্ু ডির আেশয় ডবচার কশরশিল। আর ত্াশত্ই ড ত্ার
নকাামৃত্ুযর প্রসশঙ্গ ডত্ডল ত্াুঁর বিথধাডরাী মাশক সশেি কশরশিল। ত্াুঁর ডবশ্বাস ত্াুঁর র্জললীর সশঙ্গ িাডির
নববধ সম্পকথ বত্থমাল এবং ত্া ঢর্শকই র্জললী ড ত্াশক িত্যা কশরশিল। এর র ত্াুঁশক সন্নযাশস

াডঠশয়

রার্জয াঠ দ্খ্া করার ডরকল্পলা করশি,
“িাডির ঢবয়াশল ঢত্ামার ঢবয়াশল, র্জলডল একস্ত্র কডরয়া।
আমার ড ত্াক মাডরশিল মা র্জির ডবস ঢখ্াআইয়া।
বুডদ্ধ রাডমশে আমায় বলবাশস াশঠয়া।
েযাশস ডবডট খ্াশবল ত্ুডম ঐ িাডি ত্রলয়া।।”৫৬
র্াই ঢিাক ডবচিা ঢবা ীচে লালা

রীিার মাধযশম ময়লামত্ীর সত্যত্ার প্রমাা ঢ শয়শিল এবং ডলশর্জর

ভ্রাডন্ত বুঝশত্ ঢ শরশিল।
ঢবা ীচে চডররিকডটশক ঢকাশলা নশাৌডককত্া গ্রাস কশরডল। চডররিকডট এশকবাশরই মালডবক চডররিক।
মালডবক ঢোক, দ্ুঃখ্, চাডিদ্া, নলু িূডত্ –সবই চডররিকডটর রশে রশে সঞ্জীডবত্। দ্াম্পত্য র্জীবশলর সশবমারিক
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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স্বাদ্ ঢ শত্ শুরু করা ঢবা ীচশের সন্নযাস গ্রিশা ডিা ঢঘারত্র আ ডতবৃ। এমত্াবস্থায় ডলশর্জর প্রাা রিাশর্থ
এবং মাত্ৃ আজ্ঞা

াাশল ত্াশক র্ডদ্ সত্যই সন্নযাস ডলশত্ িয় ঢসশিশরিক নদ্ুলা- দ্ুলাশক ঢিশি র্াওয়াশত্

ত্াুঁর কি কত্খ্াডল িশব ত্ার স্বীকাশরাডি প্রকাে ঢ শয়শি বি করুা িার্ায়,
“রদ্ুলা দ্ুলা রাডলর ঘরশক ঢদ্ডখ্ বট বৃ ক্শখ্র িায়া।
িাডি র্জাইশত্ রশঙ্গর র্জরুশক ঢমার বি লাশব দ্য়া।।”৫৭
ু রিকশক স্ত্রীর প্রডত্ মায়া ঢর্শক দ্ূ র কশর সন্নযাশস মত্ ঢদ্ওয়াশত্ ময়লামত্ী বশাশিল,- বধূ আসশা েত্রু,
প্রাা িরাকাডরাী, ত্খ্ল ঢবা ীচে র্জললীশক ত্াুঁর র্ু ডিশত্ই র্ু দ্স্ত
থ কশরশিল,
“এত্ র্জডদ্ র্জাল মাত্া র্জরু প্রাশলর ত্রবডর।
ত্শব কযাল ডববাি ডদ্শাল একেত্ সু েডর।।
এত্ েত্ রাডলশক ঢমার বাায় বাি ডদ্য়া।
এখ্ল ডলয়া র্জাইশত্ বা সন্নযাসক লাডবয়া।।”৫৮
এই প্রশ্ন ঢর্শক বধূ শদ্র প্রডত্ স্বামী ডিশসশব ঢবা ীচশের মালডবক কত্থবযশবাশধরও

ডরচয় প্রকাে

ঢ শয়শি।
ঢবা ীচে মাশয়র সত্যত্ার প্রমাল র্াচাই করশত্ নদ্ুলা- দ্ুলার

রামশেথ লালা কডঠল

নশয়ার্জল করশাও মশলর ঢবা শল মাশয়র প্রডত্ ঢপ্রম ডিা ন ার। ত্রত্া

রীিার

রীিায় ময়লামত্ীর িালা

ঢখ্ত্ুর মারফৎ মাত্ৃ-মৃত্ুয সংবাদ্ িশয় র্খ্ল ত্াুঁর কাশি ঢ ৌডিশয়শি ত্খ্ল প্রকাে ঢ শয়শি ঢবা ীচশের
আসা মাত্ৃশপ্রম,
“ াটশত্ বডসয়া রার্জা একর্া শুডলা।
ক াশা মাডরয়া চি কাডেশত্ লাডবা।।
বাম িশস্ত মার্ার াব রার্জা টাাাইয়া ঢফডাা।
কাটা বৃ ক্শখ্র লাকা রার্জা েডায়া ডিা।।
ডক কর্া শুলাডা ঢখ্ত্ু আবার বা শুডল।
ডলিা কািশত্ ঢর্মল র্জাাই আবডল।।
দ্ুগ্ধ ডমঠা ডচডল ডমঠা আশরা ডমঠা লডল।
সবাশত্ নডধক ডমঠা মাও বি র্জলডল।।”৫৯
ঢবা ীচে লালা গুশার নডধকারী ডিশাল। ডত্ডল বালাশত্ও ারদ্েথী ডিশাল। াুঁচেত্ টাকা উৎশকাচ ডলশয়
বাক ঠাকুশরর ভ্রান্ত বালা ডত্ডল নলায়াশসই ধশর ঢফশাশিল,
“শুব শুব কডরয়া ঠাকুর াডঞ্জ ঢবইর কইল্ল টাডলয়া।
আ লার ধশম্মর াডঞ্জ ঢবাশা রাও ডদ্য়া।।...
বডাশত্ বডাশত্ রার্জা এক দ্ু ু র কডরা।। ...
াশে টাকার ঢখ্াসা ডদ্শি ডিত্ক ু স্তশক ধরা াইা।।”৬০
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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ঢবা ীচে আবার ডিশাল দ্ি োসক। বাক ঠাকুর বা লাড শত্র ন রাধ ধরা

িার

র ডত্ডল ত্াশদ্র

প্রাাদ্শির আশদ্ে ডদ্শয়ডিশাল। ডকন্তু র্খ্লই ত্ারা ডলশর্জশদ্র িুা স্বীকার কশর ডলশয় িমার প্রত্যােী
ু লরায় সৎিাশব বাুঁচার

িশয়শি ত্খ্ল ডত্ডল িমােীা মালডসকত্ায় ত্াশদ্র

র্ প্রেস্ত কশর ডদ্শয়শিল।

আসশা ডত্ডল সু োসক ডিশাল বশাই এটা সম্ভব িশয়শি।
ঢবা ীচে ডিশাল একর্জল ডল াট সৎ বযডি। কাশবয ত্াুঁর লাশমর সশঙ্গ ঢকাশলা নলাচার র্ু ি িয়ডল।
বরং ডত্ডল সবসময়ই ডলশর্জশক নলাচার ঢর্শক দ্ূ শর রাখ্শত্ সশচি িশয়ডিশাল। িাডির ডলশদ্থশে সন্নযাস
গ্রিশার র ঢবা ীচে ময়লামত্ীর কাশি উ ডস্থত্ িশা, ময়লামত্ী ু শরিকর র্জলয রার্জকীয়িাশব আিারাডদ্র
বযবস্থা কশরডিশাল। ডকন্তু সন্নযাস গ্রিশা নডলচ্ছুক ঢবা ীচে ইডত্ ূ শবথ র্ত্ই ত্াুঁর র্জললীর ডবশরাডধত্া কশর
র্াকুক, একবার সন্নযাস গ্রিশার ডসদ্ধান্ত ঢলওয়ার

র ডত্ডল ত্াুঁর সন্নযাস র্জীবশলর আদ্েথ নিশর নিশর

ঢমশল চাার ঢচিা কশরশিল,
“র্জখ্শল আডিাাম মা রাশর্জযর ঈশ্বর।
সু বশন্নর র্াশক রন্ন মা খ্াইয়াডি ডবস্তর।।
এখ্ল িইাাম কড লড ো ঢকািাশকর ডিকাডর।
সু বশন্নর র্াশার রন্ন খ্াইশত্ লা াডর।।”৬১
ঢবা ীচে চডরশরিকর মশধয ঢকবা সৎ ও নলাচারডবশরাধী মালডসকত্াই াডিত্ িয়ডল, াডিত্ িশয়শি
নসাধারা চাডরডরিকক সংর্ম। িাহি গোপীচেতক িীরা িটীর েৃতি েন্দক রািত , িীরা লটী ত্াুঁর
রূ -ঢর্ৌবশলর প্রডত্ আকডর্থত্ িশয় ত্াুঁশক লালািাশব প্রাুি করার ঢচিা কশরশিল, ডকন্তু ঢবা ীচে সংর্মী
দ্ৃ ঢ়ত্ায় িীরা লটীর প্রশাািলশক খ্বথ কশরশিল। ঢেশর্ আোিত্ ও ক্রুদ্ধ িীরা লটীশক বাশত্ ঢোলা ঢবশি
ঢর্,
“লাডর ত্রিয়া ফা ঢদ্ই ঢত্ামাক ু রুস র্জাডচয়া।
এই ফা মযাশল ঢফডা দ্যাল াএ াুডটয়া।”৬২
ঢবা ীচে

ত্নীশদ্র প্রডত্ ডবশ্বস্ত র্াকার মালডসকত্া ঢর্শকই এমল দ্ৃ ঢ়ত্া ঢদ্খ্াশত্ সিম িশয়ডিশাল এবং

িীরা লটীর প্রডত্ ত্ীব্র িৎসলা উবশর ডদ্শত্ সমর্থ িশয়ডিশাল,
“র্জযামল রদ্ুলা রাডলক িাডি আইশিাুঁ লাট মডের ঘশর।
ত্ার বাডের াএর রূ লাই ঢত্ার ক াশার মাঝাশর।।”৬৩
‘ঢবা ীচশের বাশল’ প্রকাডেত্ ঢবা ীচে চডররিকডট আসশা আদ্েথ চডররিক, র্ার মশধয ডদ্শয় মালডবক চডরশরিকর
সব সু ািাগুডারই বাঙ্ময় প্রকাে ঘশটশি।
 ‘ঢবা ীচশের বাশল’ প্রকাডেত্ সমার্জডচরিক
সমার্জ প্রসঙ্গ আশাাচলাশত্ সবার প্রর্শম ঢর্ ডবর্য়ডট আমাশদ্র মার্ায় রাখ্শত্ িয় ত্া িা সময়। কারা,
সমশয়র সশঙ্গ সমার্জ ডববডত্থত্ িয়। ফশা ক্রমািশয় সমশয়র সশঙ্গ

ডরবডত্থত্ িশয় র্ায় সামাডর্জক ডচশরিকর

লালা উ াদ্াল। ‘ঢবা ীচশের বাশল’র সমার্জডচরিক আশাাচলাশত্ আমাশদ্র ঢর্ কর্াডট িাবায় ত্া িা,
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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‘ঢবা ীচশের বাশল’ উডল্লডখ্ত্ সমার্জ আসশা ঢকান সমশয়র? আচার্থ দ্ীশলেচে ঢসল দ্েম-একাদ্ে
েত্াব্দী মশল কশরশিল। আবার নধযা ক আশুশত্ার্ িট্টাচার্থ মশল কশরল ‘ঢবা ীচশের বাশল’ উডল্লডখ্ত্
সমার্জডচশরিক ঢকাশলা প্রাচীলে ঢলই। ত্া উলডবংে েত্াব্দীর উতবৃরবশঙ্গর নঞ্চডাক প্রর্া বযত্ীত্ আর ডকিু ই
লয়। আমাশদ্র মশল রাখ্শত্ িশব ‘ঢবা ীচশের বাল’ ঢমৌডখ্ক সাডিত্য ডিশসশব বংে

রম্পরায় প্রবাডিত্

িশয়শি। ঢসশিশরিক আধুডলক সমার্জ বযবস্থার লালা উ াদ্াশলর নন্তিুথডি ‘ঢবা ীচশের বাশল’ নসম্ভব লয়।
ত্শব প্রাচীল সমার্জ-বযবস্থার ত্রবডেিয ঢর্

ু শরা ু ডর নন্তডিথত্ িশয়শি –একর্াও মালা র্ায় লা। এখ্ল

আশাাচলার সু ডবধাশর্থ ‘ঢবা ীচশের বাশল’ প্রকাডেত্ সমার্জবযবস্থায় আশাাক াত্ করা র্াক।
‘ঢবা ীচশের বাশল’ ঢর্ সামাডর্জক প্রর্াডট সবার প্রর্শম দ্ৃ ডি নকর্থা কশর ত্া িা বহুডববাি প্রসঙ্গ।
কাশবয ঢদ্খ্া র্ায়, রার্জা মাডাকচশের একেত্ আডে বধূ র্াকা সশত্ত্বও ময়লামত্ীশক ডববাি কশরডিশাল,
“মাডলকচে রার্জা ডিা ধডম্ম বি রার্জা।
মএলাক ডববা কডরা ত্ার লওবুডি িারর্জা।।”৬৪
আবার ময়লামত্ীর সশঙ্গ দ্াম্পত্য সু শখ্ ত্ৃডপ্ত লা ঢমটায় রার্জা মাডলকচে বৃ দ্ধ বয়শস

াুঁচর্জল র্ু বত্ীশক

ডববাি কশরডিশাল,
“মএলাক ডববা কডর রার্জার লা ু ডরা মশলর আে।
ত্ার র দ্যাব ু শরর াুঁচ কলযা ডববা কডর
ু ডর ঢবা মশলর িাডবাাস।।”৬৫
এই বহুডববাশির প্রসঙ্গ আবার রার্জা ঢবা ীচশের ঢিশরিকও াি করা র্ায়। ঢবা ীচশের র্জবালীশত্ প্রকাে
ায় ত্াুঁর মা ময়লামত্ী ত্াুঁশক একেত্ সু েরীর সশঙ্গ ডববাি ডদ্শয়ডিশাল,
“এত্ র্জডদ্ র্জাল মাত্া র্জরু প্রাশার ত্রবডর।
ত্শব কযাল ডববাি ডদ্শাল এক েত্ সু েডর।।
এক েত্ রাডলশক মা ঢমার বাাএ বাি ডদ্য়া।
এখ্ল ডলয়া র্জাইশত্ বা সন্নযাসক াাডবয়া।।”৬৬
‘ঢবা ীচশের বাশল’ বহুডববাশির সশঙ্গ সশঙ্গ বাাযডববাশির প্রসঙ্গও প্রকাে ঢ শয়শি। রার্জা ঢবা ীচশের
ডববাি িশয়ডিা রার্জা িডরেচশের কলযাদ্বয় নদ্ুলা- দ্ুলার সশঙ্গ মারিক সাত্ বির বয়শস বাাক বয়শস,
“সাত্ বিরকার বয়স ত্রিা াটত্ বডসয়া।
এখ্ল াডরিক দ্যাশখ্ বুডি মএলা ডধয়ালত্ বডসয়া।। ...”৬৭
ডিেু লারীশদ্র স্বামীর মৃত্ুযর সশঙ্গ সশঙ্গ সিমরশা র্াবার প্রর্া উলডবংে েত্াব্দীর ঢের্ াদ্ র্থন্ত প্রচডাত্
ডিা। ‘ঢবা ীচশের বাশল’ও সিমরশার ডচরিক প্রকাে ঢ শয়শি ময়লামত্ীর মাধযশম স্বামী মাডাকচশের
মৃত্ুযর

র। সু ত্রাং ডববাি সংক্রান্ত সামাডর্জক সংস্কাশরর মশধয ডত্লডট প্রর্া –বহুডববাি, বাাযডববাি এবং

সিমরা, র্া ডবংে েত্াব্দীশত্ ডবাুপ্ত িশয়ডিা ত্া ‘ঢবা ীচশের বাশল’ প্রকাডেত্ সমার্জডচশরিক প্রকাে াাি
কশরশি।
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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‘ঢবা ীচশের বাশল’ প্রকাডেত্ সমার্জবযবস্থায় র্জাডত্শিদ্ প্রর্া াডিত্ িয়। ঢবা ীচশের নন্তযর্জ গুরু
িাডিশক ঢমশল ঢলওয়ার প্রসশঙ্গ র্জাডত্শিদ্ প্রর্ার প্রসঙ্গ উত্থাড ত্ িশয়শি,
“ওশবা মা র্জলডল িুবাাু মা র্জাত্ কুা আর সব্ব বাও।
বাইে দ্ি রার্জা িএয়া িাডির ধরব াও।।”৬৮
আবার র্জাডত্-বত্ নস্পৃেযত্ার িডব প্রকাে ঢ শয়শি মরশাামু খ্ ত্ৃষ্ণার্থ রার্জার দ্াসীশদ্র িাশত্ র্জা াল লা
করার প্রসশঙ্গ,
“এখ্ডল র্ডদ্ আমার প্রাা র্জায় চডায়া।
ত্বু বাডের িাশত্র র্জা খ্াব লা াশ শুডত্য়া।।”৬৯
সমাশর্জ লারীরা ু রুর্শদ্র সমাল কমথপ্রবা ডিা। ত্ারা ু রুর্শদ্র সশঙ্গ কাুঁশধ কাুঁধ ডমডাশয় কার্জ করশত্া,
ঢকাশলা সামাডর্জক ডবডধডলশর্ধ লারীর কাশর্জর ঢিশরিক ডিা লা – ত্ার প্রমাাও

াওয়া র্ায়, িাশট লারীশদ্র

ক্রয়-ডবক্রশয়র একডট ডচশরিক,
“িাডদ্শবডচ বশা ডদ্ডদ্ কমরক িাশিক ত্ুই।
িাডদ্র ঢদ্াকাল র্ুইয়া কমর আশব ধরশিাুঁ মুডি।।
ঢত্ইাাডল বশা ওশবা র্জযাঠাই কমর িাশিক ত্ুই।
ত্যাশার ঢদ্াকাল র্ুইয়া কমর আশব ধরশিাুঁ মুডি।।”৭০
সমাশর্জ বিক প্রর্ার প্রচাল ডিা। িাডি ডসদ্ধা বাশরা কিা কডির ডরবশত্থ ডের্য ঢবা ীচেশক িীরা লটীর
কাশি বিক ঢরশখ্ডিশাল,
“বাো লযাও বাো লযাও ডিরা লডট লাই।
বার কিা কডি দ্যাও িাইাাক বাো র্ুই।।...”৭১
র্ালবািশলর কর্া বাশত্ ঢবশা প্রর্শমই স্মরশা আশস ময়লামত্ীর ঢলৌকা রীিার কর্া।
“ঢলৌকাত্ চডি মএলা বুডি বাডেশত্ ফু দ্যায়।
বাডের বাস শুডলয়া ঢলৌকা উর্জাল ধায়।।”৭২
‘ঢবা ীচশের বাশল’ প্রকাডেত্ সমার্জ বযবস্থা ডিা

ু রুর্ত্াডন্ত্রক। ময়লামত্ী ত্াুঁর মিাজ্ঞাল মাডাকচেশক

ডেডখ্শয় ত্াুঁর মৃত্ুযশক খ্িল করাশত্ ঢচিা করশা, ু রুর্ ডিশসশব মাডাকচে স্ত্রীর মিাজ্ঞাল ডলশত্ নস্বীকার
কশরল াশি ত্াুঁর ঢ ৌরুশর্ আঘাত্ াাশব এবং স্ত্রীশক গুরুমা বাশত্ িয়,
“এমডল র্জডদ্ আমার র্জািাল র্জায় ঢমাব িাডিয়া।
ত্বু মাইয়ার ডবয়াল লা ডলমু ডেডখ্য়া।।
আইর্জ র্জডদ্ ঢত্ামার ডবয়াল ঢলই ডেডখ্য়া।
কাইাশক িাকাশবল িামাক ডের্য ঢবটা বডায়া।।”৭৩
ু রুর্ত্াডন্ত্রক সমার্জ-বযবস্থায় ু রুর্ ঢ ৌরুশর্র কত্ৃথশে স্ত্রীর উ র ডলর্থাত্ল চাাাত্ ত্ার দ্ৃ িান্ত র্ম- ত্নীর
র্জবালীশত্ ধরা শিশি,
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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“এক কলডক ত্ামু র্জডদ্ আডম লাই ঢদ্ই সাশর্জয়া।
ত্ার র্জলয মারডিস আমাক ঢলািার মুদ্বর ডদ্য়া।।
ত্ার সার্জা ঢদ্উক এখ্ল িাডিডল মএলা আডসয়া।।”৭৪
সমাশর্জ ঢর্জযাডত্র্-োশস্ত্রর প্রচাল ডিা। ত্ার দ্ৃ িান্তও াওয়া র্ায়,
“ক াশা আডিা াক্ডখ্ রার্জার াাইা িাডিয়া।।
বার বৎসর দ্ুঃখ্ রার্জার ক াশা ডলডখ্া।
রাহু ঢকত্ু েডল বশব্বথ বাস িইা।।
বার বৎসর িডর রার্জার কাউশত্ ডঘডর লইা।।”৭৫
‘ঢবা ীচশের বাশল’র িশরিক িশরিক লালা সামাডর্জক ডচশরিকর বডিঃপ্রকাে ঘশটশি। ত্ার মশধয ঢর্শক ঢকবামারিক
কশয়কডট দ্ৃ িান্ত উত্থা শলর মশধয ডদ্শয় কাবযডটর সমার্জ িাবলার একডট প্রার্ডমক

ডরচয় ঢদ্ওয়ার ঢচিা

করা িা।
 ‘ঢবা ীচশের বাল’- ত্রোী সিাল
‘ঢবা ীচশের বাল’ একডট ডলডদ্থি ধমথমশত্র প্রচারাশর্থ ডবকডেত্ কাবয। আবার কাবযডটশক

ু শরা ু ডর

ধমথাডেত্ কাবযও বাা চশা লা, কারা কাবযডটর মশধয মালডবক উ াদ্াশলর বহুা প্রকাে ঘশটশি।
‘ঢবা ীচশের বাল’ঢক কী

র্থাশয় নন্তিুি
থ করা ঢর্শত্

াশর ত্া ডবশের্ নাুসিাশলর প্রশ্ন।

সমাশাাচকরা ‘ঢবা ীচশের বাল’ঢক কখ্শলা ইডত্কর্া বা legend
কখ্শলা ঢাাক ু রাা বা Myth
Ballad

র্থাশয় নন্তিুি
থ করশত্ ঢচশয়শিল,

র্থাশয় নন্তিুথি কশরশিল এবং ঢকউ ঢকউ এই কাবযশক বীডত্কা বা

র্জাত্ীয় রচলা বশা মশল কশরল।

আশাাচলায় প্রশবশের

ূ শবথ ঢদ্শখ্ ঢলওয়া র্াক ইডত্কর্া বা ঢাশর্জন্ড কী? ‘Encyclopaedia of

Britannica’ নবাম্বশল ঢাশর্জন্ড িা, “legend, traditional story or group of stories told
about a particular person or place. Formerly the term legend meant a tale about
saint, sesembly folktales in content; they may include supernatural beings element
of mythology or explanation of natural phenomena, but they are associated with
a particular locality or person and are told as a matter of history.”৭৬
‘Encyclopaedia of Britannica’ –প্রদ্তবৃ সংজ্ঞালু র্ায়ী ইডত্কর্া বা ঢাশর্জশন্ডর কত্কগুডা ডবশের্
ত্রবডেিয র্াশক, র্র্া ঐডত্িযোাী কাডিডল র্া ডবশের্ একর্জল মালু র্শক ঢকে কশর রডচত্ িশব।
‘ঢবা ীচশের বাশল’র মূ া কাডিডল িা ঢবা ীচশের সন্নযাস গ্রিা, -এই কাডিডল উতবৃর ও
দ্ীঘথডদ্ল ঢর্শক প্রচডাত্ আশি এবং ঐডত্িয ঢমশল ত্ার

ডরচয় উতবৃরবশঙ্গ এখ্লও

ূ বথ িারশত্

াওয়া র্ায়। আর এই

কাশবযর কাডিডলর মূ শা একর্জল বযডিই নবস্থাল কশরশিল ডত্ডল রার্জা ঢবা ীচে।
 ইডত্কর্া বা ঢাশর্জন্ড আসশা সন্নযাসীর কাডিডল।
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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‘ঢবা ীচশের বাশল’ও সন্নযাস বা সন্নযাসীর প্রসঙ্গ আশি। ত্শব এই সন্নযাস প্রসঙ্গ স্বত্ঃস্ফূত্থ লয়। ঢবা ীচে
সন্নযাসী িশয়ডিশাল প্রাারিাশর্থ, মা ময়লামত্ীর প্রবা চাশ । ডলশর্জর নডলচ্ছা ডিা প্রবা। ঢবা ীচে
বাশরা বির সন্নযাস র্জীবশলর

র আবার বৃশি ডফশর সু শখ্ সংসার কশরডিশাল। ফশা ‘ঢবা ীচশের

বাল’ঢক সন্নযাসীর কাডিডল বশা ু শরা ু ডর ঢমশল ঢলওয়া র্ায় লা।
 ইডত্কর্া বা ঢাশর্জন্ড িা ঢাাকমুশখ্ প্রচাডরত্ নশাৌডকক উ াদ্াশল সমডিত্ কাডিডল, র্া একডট
ডলডদ্থি এাাকা বা মালু র্শদ্র মশধয প্রচডাত্।
‘ঢবা ীচশের বাশল’র কাডিডলরও উ াদ্াল নশাৌডকক। ঢাাকমুশখ্ই বংে
িারত্বশর্থর ত্র্া

রম্পরায় প্রচডাত্ এবং

ডিমবশঙ্গর উতবৃরাঞ্চশার মালু র্শদ্র মশধয ডবশের্িাশব প্রচডাত্। কাশবযর কাডিডলশত্

ময়লামত্ী ও গুরু িাডি ডসদ্ধার মশধয ডদ্শয় লালা নশাৌডকক ডক্রয়া-কাা প্রকাডেত্ িশয়শি।
 ইডত্কর্া বা ঢাশর্জশন্ড ঐডত্িাডসক উ াদ্াল কাডিডলশরাশত্ প্রবাডিত্ িয়।
‘ঢবা ীচশের বাশল’র লায়ক ঢবা ীচেশক দ্ীশলেচে ঢসল সি নশলশকই ডিডস্টয় একাদ্ে েত্াব্দীশত্
‘বঙ্গা ঢদ্শে’র রার্জা ঢবাডবেচশের সশঙ্গ একাত্ম কশরশিল। আবার ঢবা ীচশের গুরু িাডিডসদ্ধাও
একর্জল ঐডত্িাডসক বযডিে। সু কুমার ঢসল, মুিম্মদ্ েিীদ্ুল্লাি সি প্রায় সব ডবখ্যাত্ বযডিরা িাডি
ডসদ্ধাশক র্জািরী

া বশাশিল। র্ার

ডরচয় ঢবৌদ্ধ গ্রশন্থ সির্জািয এবং ৯৫০ ডিস্টাশব্দ ঢর্শক ১০০০

ডিস্টাশব্দর ডর্ডল র্জীডবত্ ডিশাল।
ঢাশর্জন্ড বা ইডত্কর্ার ত্রবডেিযগুডার ডদ্শক আশাাক াত্ কশর, ঢসই ত্রবডেিযসমূ শির সশঙ্গ ‘ঢবা ীচশের
বাল’ঢক ডবশের্া কশর ঢবাঝা ঢবা ঢর্, কাবযডট ঢাশর্জন্ড বা ইডত্কর্াধমথী, ত্শব ু শরা ু ডর লা।
এর র ঢাাক ু রাা বা ডমশর্র সংজ্ঞায় আসা র্াক। “Myth, a symbolic narrative, useally of
unknown origin and at least partiy traditional, that ostensibly relates actual
events and that is especially associated with religious belif. It is distinguished
from symbolic behaviour (cult ritual) and symbolic places or objects (temples,
icons). Myths are specific accounts of gods or superhuman beings involved in
extraordinary events or circumstances in a time that is unspecified but which is
understood as existing apart from ordinary human experience. The term
mythology denotes both the study of myth and the body of myths belonging to a
particular religious tradition.”৭৭
‘Encyclopaedia of Britannica’ নলু র্ায়ী ডমর্ বা ঢাাক ু রাা িা ঐডত্িযাডেত্ বাথলামূ াক
কাডিডল। ঈশ্বশরর কার্থাবডা ত্র্া নত্ীশত্র ঢকাশলা মালু শর্র নশাৌডকক কাডিডল

ডরশবডেত্। এিািা

ঢাাক ু রাা বা ডমশর্র লায়কশক িশত্ িশব একর্জল সাধারা রিমাংশসর মালু র্, র্ডদ্ও ডত্ডল
নশাৌডককত্ার ত্র্া ঈশ্বশরর সিায়ক িশত্
ঐডত্িযও ডমশর্ প্রকাে

াশরল। এিািা ঢকাশলা ডবশের্ ধশমথর ঢাৌডকক

ু রাশার

ায়। এই বিশবযর ডলডরশখ্ ‘ঢবা ীচশের বাশল’র ঢাাক ু রাা বা ডমশর্র নন্তিুি
থ

এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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িশত্ ঢকাশলা বাধা র্াশক লা। কারা এই কাশবযর লায়ক ঢবা ীচশের মশধয একর্জল সডত্যকাশরর রিমাংশসর মালডবক গুা প্রকাে াাি কশরশি এবং ঢবা ীচশের মশধয সবথদ্া মা ময়লামত্ী ত্র্া গুরু
িাডিডসদ্ধার নশাৌডকক কার্থাবডা প্রিাডবত্ িশয়শি। এিািা ‘ঢবা ীচশের বাশল’ লার্ধশমথর ঐডত্িয ও
মত্বাদ্ স্বল্প

ডরমাশা িশাও প্রকাে ঢ শয়শি। সু ত্রাং ‘Encyclopaedia of Britannica’-এর

ত্ত্ত্বালু র্ায়ী ‘ঢবা ীচশের বাল’ঢক ডমর্ বা ঢাাক ু রাশার র্থায়িুি করা র্ায়।
ঢাশর্জন্ড বা ইডত্কর্া এবং ডমর্ বা ঢাাক ু রাশার মশধয ত্ুালা করশা

াওয়া র্ায়, “Both myths

and legends are stories or narratives that are passed from one generation to
another. The main diffenence between myth and legend is that myth is a
traditional narrative, particulariy one concerning the early history of people or
explaining a natural or social phenomenon, and typically involving supernatural
characters or events whereas legend is a traditional narrative sometimes
commonly regarded as historical but authenticated.”৭৮
ডমর্ বা ঢাাক ু রাা এবং ঢাশর্জন্ড বা ইডত্কর্ার মশধয মূ া

ার্থকযডটর দ্ুডট ডব রীত্মুখ্ী উ াদ্ালই

‘ঢবা ীচশের বাশল’ সডন্নশবডেত্, এই কাশবয ঐডত্িযও ঢর্মল াওয়া র্ায়, ঢত্মলই ঐডত্িাডসক উ াদ্ালও।
সু ত্রাং বাাই র্ায় এই কাবযডট ডমর্ বা ঢাাক ু রাা এবং ঢাশর্জন্ড বা ইডত্কর্া –উিশয়র সংডমো।
এইবার ঢদ্খ্া র্াক ‘ঢবা ীচশের বাল’ঢক আমরা বীডত্কা ডিশসশব স্বীকার করশত্

াডর ডক লা।

প্রর্শম বীডত্কা বা বযাাাি কী ত্া র্জালা র্াক।
“A poem meant for singing, quite impersonal in material, probably connected
in its origins with the communal dance but submitted to a process of oral
traditions among people who are free from literary influences and fairly
homogeneous in character.”৭৯
আবার বযাাাশির নলয একডট সংজ্ঞায় বাা িশয়শি, “A poem or sing narrating a story in
short stanzas. Traditional ballads are typically of unknown authorship, having
been passed on orally from one generation to the next.”৮০
ডরশবডেত্ সংজ্ঞাদ্ুডটশত্ ঢর্ মূ া ত্রবডেিযগুডা াওয়া র্াশচ্ছ ত্া িা,
 বীডত্কা বা বযাাাি মূ াত্ ঢাাকবীডত্।
 বীডত্কায় একডট কাডিডল ডরশবডেত্ িয়।
 ডেডিত্-নডেডিত্ ডলডবথশেশর্ সকা মালু শর্র মুশখ্ এই বাল একডট প্রর্জম ঢর্শক ন র প্রর্জশম
প্রবাডিত্ িয়।
 বীডত্কা বা বযাাাি ডলডদ্থি ঢকাশলা কডবর রচলা লয়।
 বীডত্কাশত্ ঢিাট ঢিাা্ট স্তবশক কাডিডল ডরশবডেত্ িয়।
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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সংজ্ঞা দ্ুডট ডবশের্া কশর বীডত্কা বা বযাাাশির ঢর্ ত্রবডেিযগুডা ঢ াাম ত্ার মশধয প্রায় সবই
‘ঢবা ীচশের বাশল’র মশধয খ্ুুঁশর্জ

াওয়া র্ায়। এই কাবযডটর ডলডদ্থি কাডিডল িা ঢবা ীচশের সন্নযাস, র্া

বাশলর আকাশর

ডরশবডেত্। আবার ‘ঢবা ীচশের বাল’ মূ াত্ ঢাাকবীডত্। উতবৃরবশঙ্গর মালু র্শদ্র মুশখ্

এই বাল এখ্লও

ডরশবডেত্ িয়। এই বাশলর কাডিডলও মূ াত্ বাডিত্ িশয়শি ঢাাকমুশখ্ই প্রর্জম ঢর্শক

প্রর্জমান্তশর। এই কাশবযর কাডিডল মূ াত্ ঢকাশলা ডলডদ্থি কডবর মালসসতবৃায় উৎ ন্ন িয়ডল। এই কাডিডল
ডবডিন্ন কডবর রচলায়
‘ঢবা ীচশের

ডরশবডেত্ িশয়শি, -সু কুর মিম্মশদ্র ‘ঢবা ীচশের সন্নযাস’, িবালীদ্াস রডচত্

াুঁচাাী’, র্জর্জথ ডগ্রয়াসথল সংবৃিীত্ ‘মাডাকচে রার্জার বাল’ এবং সবথ ডর ঢমৌডখ্ক সংগ্রি

‘ঢবা ীচশের বাল’ ঢত্া আশিই। ত্াই মশল করাই ঢর্শত্

াশর এই কাডিডল একডট ডবশের্ র্জলর্জাডত্র

মশধয বহুকাা র্শক ঢমৌডখ্ক উ াদ্াশলর মাধযশম ডবদ্যমাল আশি। বীডত্কার ঢর্ ত্রবডেিযডট ‘ঢবা ীচশের
বাশল’র সশঙ্গ ঢমশা লা ত্া িা –এই কাবযডট বৃ িৎ কাবয, র্া ঢিাট ঢিাট স্তবক সমডিত্ রচলা লয়। ফশা
বীডত্কা বা বযাাাশির ু শরা ত্রবডেিযও এই কাশবয

াওয়া র্ায় লা। ত্াই ‘ঢবা ীচশের বাল’ঢক ু শরা ু ডর

বীডত্কা ডিশসশব ঢমশল ঢলওয়াও র্ায় লা।
ত্শব একর্া নলস্বীকার্থ ঢর্, ‘ঢবা ীচশের বাশল’ ডমর্ বা ঢাাক ু রাা, ঢাশর্জন্ড বা ইডত্কর্া এবং
বযাাাি বা বীডত্কার ডকিু ডকিু ত্রবডেিয প্রকাে াাি কশরশি। ঢসশিশরিক ‘ঢবা ীচশের বাল’ঢক ডমর্,
ঢাশর্জন্ড ও বযাাাশির সংডমেশা রডচত্ কাবয বশা ঢমশল ঢলওয়াই ঢর্শত্ াশর।
 ‘ঢবা ীচশের বাশল’ প্রকাডেত্ ঢাাকর্জ উ াদ্াল
‘ঢবা ীচশের বাল’ মূ াত্ ঢমৌডখ্ক ঐডত্শিযর ডলডরশখ্ কাা ঢর্শক কাাান্তশর বিমাল। আর ঢমৌডখ্ক
ঐডত্শিযর ধারাশক বিল করায় ‘ঢবা ীচশের বাশল’ লালারকম ঢাাকর্জ ঐডত্িয স্বত্ঃস্ফূত্থিাশব প্রকাে াাি
কশরশি। ‘ঢবা ীচশের বাশল’ বস্তু আেয়ী ঢাাক-ঐডত্িয, বাক্-আেয়ী ঢাাক-ঐডত্িয এবং ডবশ্বাস-আেয়ী
ঢাাক-ঐডত্শিযর প্রকাে ঘশটশি। এবার ঢাাক-ঐডত্শিযর প্রকার নলু র্ায়ী ‘ঢবা ীচশের বাশল’ নন্তডিথত্
ঢাাক-উ াদ্ালগুডাশক ত্ুশা ধরার ঢচিা করা র্াক।
বস্তু-আেয়ী ঢাাক-ঐডত্শিযর মশধয

শি ত্রদ্লডেল র্জীবলচর্থায় বযবহৃত্ বৃিস্থাাী সামগ্রী, খ্াদ্য- ালীয়,

ডরধাল-প্রসাধল িবয, র্ালবািল, বাদ্যর্ন্ত্র, ডবডিন্ন বৃ ডতবৃর সরঞ্জাম ইত্যাডদ্। ‘ঢবা ীচশের বাশল’ সন্নযাস
ঢলওয়ার

র ঢবা ীচশের মা ময়লামত্ীর কাশি ডিিা ডলশত্ আসশা মা ময়লামত্ী সন্নযাসরূ ী

ু রিকশক

ঢদ্শখ্ ডবহ্বা িশয় ত্াুঁশক লালা খ্াদ্য লালা উ করশা সাডর্জশয় ঢখ্শত্ ঢদ্ল। এই র্থাশয় বস্তু-আেয়ী ঢাাকঐডত্শিযর বযা ক প্রকাে াডিত্ িয়,
“সু বশন্নর র্াশাাশত্ রন্ন ডদ্া ারে কডরয়া।।
ঢচৌডকয়া ড িা ডদ্শা বডসবার লাডবয়া।
সু বশন্নর িৃঙ্গাশর বঙ্গার্জা ডদ্া আবা কডরয়া।
িাইাাক িাকায় বুডি মএলা কাডেয়া কাডটয়া।
আইস আইস র্জাদ্ুধল দ্ুখ্ুডলর দ্ুাাডায়া।। ...
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রাডিক কডরয়া রার্জা রশন্নর কাশি বযাা।
সু ডবশন্নর র্াশা রন্ন ঢদ্ডখ্ কাডেশত্ লাডবা।।
র্জখ্শল আডিাাম মা রাশর্জযর ঈশ্বর।
সু বশন্নর র্াশা রন্ন মা খ্াইয়াডি ডবস্তর।।
এখ্ল িইাাম কড লড ো ঢকািাশকর ডিখ্াডর।
সু বশন্নর র্াশার নন্ন খ্াইশত্ লা াডর।
সু ডবশন্নর র্াশার নন্ন কদ্ুর র্াশা ডলয়া
সু বন্ন ডিঙ্গাশরর বঙ্গার্জা করঙ্গ ত্ুম্মায় ডলয়া।।
রন্ন খ্ায় ধডম্মরার্জ শরিক বডসয়া।।”৮১
আবার ঢবা ীচে িীরা লটীর বৃশি বিক র্াকার সময়, িীরা ঢবা ীচশের রূশ

আকডর্থত্ িশয় ত্াুঁশক

ডররংসার আগুশল উশতবৃডর্জত্ করশত্ ডল ু লিাশব লালা প্রসাধশল সডজ্জত্ িশয়শি। এই ঢিশরিক বস্তুবত্
ঐডত্শিযর বযা ক প্রকাে ঘশটশি,
“সার্জ সার্জ বডা লডট সাডর্জশত্ লাডবা।
ডলবাা ঢিারাল খ্াডল ঘুচাইা োকডল।
দ্ুই আঙ্গুশা বাইর ত্রকল্ল লাশসর কাকই খ্াডল।।
কাশকয়া কাশকয়া লডট চূ শার িাশঙ্গ র্জাডা।
ডসত্ার ঢবাশি ড ডেশা মুিা সাডর সাডর।।
কাশকয়া কাশকয়া লডট চূ া কডরা ঢবাটা।
মার্জ ক াশা ত্ুডায়া ঢ শে ডত্াশকর লওিা ঢফািা।।
প্রর্শমশত্ ড েশা ঢখ্া া িাশট টযাংরা।
ঢখ্া ার ডিত্শর খ্যাাা খ্যাাায় িয় বুডি চযাংরা।। ...
দ্ুই লগুশা বাডির ত্রকল্ল বাঙ্গাাবাইয়ার িডল।।
ওই সাডি শর লডট উ ঢলিাাায়। ...
দ্ুই লগুশা বাডির ত্রকল্ল লাশকর লত্খ্াডল।।
লাক মশধয ডলশা লডট লাশকর লত্খ্াডল।
ঢিট কাশল ঢ শে ঢচডর উ র কাশল চাডক।।
বাা মশধয ত্ুশা ডদ্শা েশত্শ্বডর িার।
দ্ুই বািাএ ত্ুডায়া ডলশা লয়ল রূ ার ত্ার।।
াএর মশধয ত্ুডায়া ডলশা াএর বাবডট।
ডিশের উ র ত্ুশা ডদ্শা ঢসালার কাচডা।।”৮২
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বস্তুবত্ ঐডত্শিযর মশধয র্ালবািশলর ডরচয় ডরাডিত্ িয়। ‘ঢবা ীচশের বাশল’ও ত্ার প্রকাে ািলীয়।
নডির্জাত্ সমাশর্জ নলযত্ম র্াল ডিা ঢচৌদ্া। মৃত্ রার্জা মাডাকচেশক বিল কশর ডলশয় র্াওয়া িশয়ডিা
ঢচৌদ্শা কশর,
‘রার্জাক ঢলাইা জ্ঞাত্া ঢচৌদ্শা কডরয়া।’৮৩
‘ঢবা ীচশের বাশল’ ডবডিন্ন ঢ োর মালু র্শদ্র উ করশার ডচরিক প্রকাে ঢ শয়শি, র্া বস্তুবত্ ঢাাকঐডত্শিযর মশধয

শি। ঢর্মল, রার্জা ঢবা ীচশের সন্নযাশসর শুিিা বালা করশত্

ডিত্ রার্জদ্রবাশর

বমল কশরশি াুঁডর্জ ডলশয়,
“ধবা বস্ত্র ডলা ঠাকুর ডরধাল কডরয়া।
াডঞ্জক ু স্তক ডলশা ঠাকুর ঢঝাশাাঙ্গা িডরয়া।।”৮৪
আবার, ঢবা ীচশের সন্নযাশসর ূ শবথ ঢিৌরকশমথর র্জলয লাড ত্ রার্জদ্রবাশর আবমল কশরশি িুর ডলশয়,
“ াুঁচ িাডত্য়া ধুডত্ ডলশা ডরধাল কডরয়া।।
বা কাডায়া খ্ুর ডলা ঢর্জার োল ডদ্য়া।
খ্ুশরর ঢত্ার া ডলশা লাড ত্ ববশা কডরয়া।।”৮৫
ডিশত্র াুঁডর্জ এবং লাড শত্র িুর বস্তুবত্ ঢাৌডকক ঐডত্শিযর মধয শি।
এবার আসা র্াক বাক্-আেয়ী ঢাাক-ঐডত্শিযর আশাাচলায়। বাক্-আেয়ী ঢাাক-ঐডত্শিয প্রবাদ্প্রবচল, ঢাাকবীডত্, ধাুঁধা ইত্যাডদ্

শি। ‘ঢবা ীচশের বাশল’ ধুঁধার বযবিার াি করা র্ায়। ঢবা ীচে

ত্াুঁর মাশক প্রশ্ন কশরশিল।
“চাডর চকডর ু কুর খ্াডল মা মশধয ঝামা।
ঢকাল ডবডরশখ্র ঢবাটা আডম মা ঢকাল ডবডরশখ্র ফা।।”৮৬
প্রত্ুযতবৃশর মা ময়লামত্ী উতবৃর ডদ্শয়শিল,
“ওশর র্জাদ্ুধল চার চকডর ু কুর খ্াডল মশধয ঝামা।
মল ডবডরশখ্র ঢবটা ত্ুই ত্ন ডবডরশখ্র ফা।।”৮৭
‘ঢবা ীচশের বাশল’ প্রবাদ্-প্রবচশলর বযা ক বযবিার ল্পি করা র্ায়। ঢর্মল,

ু শরিকর র্জলয মাত্ৃহৃদ্শয়র

বুিুিু মশলািাব প্রবাশদ্র আকাশর প্রকাে ঢ শয়শি এমলিাশব,
“মাশি ডচশল বডিল বাডমল ক্ডখ্ ডচশল িাা।
মাএ ঢচশল ু শত্র দ্য়া র্জার বক্শখ্ েযাা।।”৮৮
‘ঢবা ীচশের বাল’ আবিমাল কাা ঢর্শক ঢাাক-বীডত্ ডিসাশব উতবৃরবশঙ্গর মালু শর্র মুশখ্ মুশখ্ প্রচডাত্।
ঢসশিশরিক বাা র্ায় ‘ঢবা ীচশের বাশল’ বাক্-আেয়ী ঢাাক-ঐডত্শিযর সু ষ্ঠু বযবিার াডিত্ িশয়শি।
ডবশ্বাস-নলু ষ্ঠাল-আেয়ী ঢাাক-ঐডত্শিযরও বযা ক প্রকাে ‘ঢবা ীচশের বাশল াডিত্ িয়। ঢর্মল, শুি
কার্থ সম্পন্ন করার র্র্ার্র্ সময়-কাশার ঢাাকাচার প্রকাে ঢ শয়শি এিাশব,
“এক মঙ্গাবাশর শুিাশুি বুডঝা।
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ঢফর মঙ্গাবার ডদ্লা ডববাি সার্জাইা।।”৮৯
মঙ্গাবাশর মঙ্গাকার্থ করার প্রবাত্া ‘ঢবা ীচশের বাশল’ ঢাাকাচার ডিশসশব প্রকাে ঢ শয়শি।
ঢাাকডবশ্বাশসর বশা মালু র্ ডকিু ািাশক বা ঘটলাশক নশুি বশা ঢমশল ঢলয়। উৎশকাচ ঢলওয়ার র
বাক ঠাকুর রার্জদ্রবাশর র্ারিকার প্রাক্কাশা ঢত্মলই ডকিু নশুি ািশার সম্মু খ্ীল িশয়ডিশাল,
“ত্রদ্বক মডল র্জারিকা কডরা কাডল লঙ্গুা সু ডঙ্গয়া।।
কাডল লঙ্গুা চক্শখ্ লাডব বযাা উাডটয়া।
ডফর র্জারিকা কইল্ল ঠাকুর িাইাাক ু ি কডরয়া।
াাঙ্গ িশত্ উঠশত্ ঠাকুশরর ধুডত্ ঢবইা ফাডিয়া।।
ও বযাাকা র্জারিকা ঠাকুশরর ঢল ঢদ্ডখ্াাম িাা।
াাঙ্গ িইশত্ দ্ািাইশত্ মার্াএ ঢঠডকা চাা।।
ত্বু আশরা ত্রদ্বক ঠাকুর র্জারিকা কডরা।
খ্াডা কাডস মযাাা চুা দ্ুয়াশর ঢদ্ডখ্া।”৯০
আবার, লাড ত্ স্ত্রীর বুডদ্ধশত্ উৎশকাশচর টাকা ডলশত্ ঢবশাও নশুি ািশার প্রকাে ঘশটশি,
“ঘশরর মাইয়ার বুডদ্ধশত্ লাড ত্ ঢবটা টাকা িাত্ কডরা।
িাডচ ঢর্জডট বাদ্া ডবাা ডিশত্ াাডবা।।”৯১
ঢাাকডবশ্বাস ডিশসশব এই কাশবয ঢর্জযাডত্র্োশস্ত্রর বযবিার াডিত্ িয়,
“ক াশা আডিা াক্ডখ্ রার্জার াাইা িাডিয়া।।
বার বৎসর দ্ুক্খ্ রার্জার ক াশা ডাডখ্া।
রাহু ঢকত্ু েডল বশব্বথর বাস িইা।।
বার বৎসর িডর রার্জার ঢকঊশত্ ডঘডর লইা।।”৯২
সন্নযাশসর প্রক্কাশা স্বামীর নবস্থা জ্ঞা শল িাডির ডবধাশলও ঢর্জযাডত্র্ োশস্ত্রর ডরচয় প্রকাে ঢ শয়শি,
“এ কিাএ ত্রত্া ডদ্য়া ঢিাি রত্ন বাডত্।
এই ৃ ডদ্ র্জডাশব ঢত্ামার ডকবা ডদ্বারাডত্।।
দ্ুগ্ধ চাউা ঢখ্াও ঢত্ামার চাশা টাশঙ্গয়া।
ঢর্জাি ঢিাি দ্াম্বা ঢর্াও দ্রর্জাএ টাশঙ্গয়া।।
সার টডাশব ঢর্ ডদ্ল সার িশব চুডর।
ডলিয় র্জাল ঢত্ামার ঢসাআডম র্জাইশব র্ম ু ডর।।”৯৩
‘ঢবা ীচশের বাশল’ ঢাাককাডিডলরও প্রকাে ঘশটশি, র্া ডলত্ান্ত আর্জগুডব। ঢর্মল িাডি ডসদ্ধার নডিোশ
িলু মাল র্জাডত্র মুখ্ ডকিাশব ঢ ািা ও কাশাা িা ত্ার বৃ তবৃান্ত,
“া াএ র্জাএিা বাডা ডদ্শাল োডা বডায়া।।
র্জা র্জাশর িলু মাল ঢবটা ঢত্াক ডদ্াাম বর।
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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মুখ্ ঢ ািা বালর ত্রিয়া র্াক েয়াশার ডিত্র।।”৯৪
ত্রত্া রীিার সময় বরম কিাইশয় ময়লামত্ীর লৃ শত্যর মশধয ডদ্শয় ঢাাকলৃ শত্যর প্রকাে ঘশটশি,
“বর খ্যামটা লাশচ মএলা িাশত্ ত্াডা ডদ্য়া।
আি খ্যামটা লাশচ মএলা মার্ায় ঢঘাির ডদ্য়া।।
ঢিামলা কাওিা ঢলাটল লাশচ মএলা বুডি িা ডরয়া িা ডরয়া।”৯৫
মধযর্ু শবর সব কাশবযর মত্ই ‘ঢবা ীচশের বাশল’ ঢাাক-ঐডত্শিযর ডবডিন্ন উ াদ্াল বযা ক আকাশর
প্রকাডেত্ িশয়শি। এখ্াশল শুধুমারিক ত্ার একডট রূ শরখ্া প্রদ্াল করা িা মারিক।
ত্র্যসূ রিক
১. েিীদ্ুল্লাি মুিম্মদ্, বাংাা সাডিশত্যর কর্া (প্রর্ম খ্ি- প্রাচীল র্ু ব), চত্ুর্থ মুিা- মাচথ ২০১১, মাওাা
ব্রাদ্াসথ, োকা, ৃ ষ্ঠা- ২৩.
২. বশেযা াধযায় শ্রীকুমার, বাংাা সাডিশত্যর ডবকাশের ধারা (প্রর্ম খ্ি- আডদ্ ও মধয র্ু ব),

ডরবডধথত্

সংস্করা ১৯৯৯, ওডরশয়ন্ট বুক ঢকাম্পাডল, কাকাত্া ৭০০০০৭, ৃ ষ্ঠা- ১৩৪.
৩. বশেযা াধযায় আডসত্কুমার, বাংাা সাডিশত্যর ইডত্বৃ তবৃ (ত্ৃত্ীয় খ্ি- প্রর্ম

বথ), চত্ুর্থ সংস্করা-

ু লমুিা- ২০১৫-১৬, মিালথ বুক এশর্জডি প্রাইশিট ডাডমশটি, ৃ ষ্ঠা-২৩৩
৪. বশেযা াধযায় শ্রীকুমার, বাংাা সাডিশত্যর ডবকাশের ধারা (প্রর্ম খ্ি- আডদ্ ও মধয র্ু ব),

ডরবডধথত্

সংস্করা ১৯৯৯, ওডরশয়ন্ট বুক ঢকাম্পাডল, কাকাত্া ৭০০০০৭, ৃ ষ্ঠা- ২৩৩
৫. বশেযা াধযায় শ্রীকুমার, বাংাা সাডিশত্যর ডবকাশের ধারা (প্রর্ম খ্ি- আডদ্ ও মধয র্ু ব),

ডরবডধথত্

সংস্করা ১৯৯৯, ওডরশয়ন্ট বুক ঢকাম্পাডল, কাকাত্া ৭০০০০৭, ৃ ষ্ঠা- ২৫৫
৬. সম্পা. ঢসল দ্ীশলেচে, রায় বসন্তরঞ্জল; স াক. িট্টাচার্থ ডবশশ্বশ্বর; ঢবা ীচে, প্রর্ম খ্িঢবা ীচশের বাল (উতবৃরবশঙ্গ সংবৃিীত্), প্রর্ম প্রকাে- ১৯২২, কাকাত্া ডবশ্বডবদ্যাায়, ৃ ষ্ঠা- ৮৫.
৭. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৬৩
৮. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-১
৯. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৩৯-৪০
১০. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-১৭৫
১১. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-১৭৫-১৭৬
১২. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ২৪৯-২৫০
১৩. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৭১-৭২
১৪. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৭০
১৫. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৭০
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১৬. ঢসল সু কুমার, বাঙ্গাাা সাডিশত্যর ইডত্িাস ডদ্বত্ীয় খ্ি, নিম মুিা (আলে সংস্করা) কাডত্থক ১৪১৪,
আলে াবডাোসথ প্রাইশিট ডাডমশটি, ৃ ষ্ঠা- ২১৪
১৭. সম্পা. ঢসল দ্ীশলেচে, রায় বসন্তরঞ্জল; স াক. িট্টাচার্থ ডবশশ্বশ্বর; ঢবা ীচে, প্রর্ম খ্িঢবা ীচশের বাল (উতবৃরবশঙ্গ সংবৃিীত্), প্রর্ম প্রকাে- ১৯২২, কাকাত্া ডবশ্বডবদ্যাায়, ৃ ষ্ঠা-৭০-৭১
১৮. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-১৬৭-১৬৮
১৯. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-১৬৮
২০. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-১৫৮-১৬০
২১. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-১৭৪
২২. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৯৭
২৩. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৭
২৪. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৩২-৩৬
২৫. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৯৫
২৬. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১২৫-১২৬
২৭. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৩০
২৮. Henry James, The Art of Fiction: The Art of Fiction and Other Essays, O.U.P.,
1948, Page-13
২৯. Evans Ifor, English Literature between the Wars, page- 3
৩০. Harvey W. J., Character and the Novel, 1965, page-69
৩১. সম্পা. ঢসল দ্ীশলেচে, রায় বসন্তরঞ্জল; স াক. িট্টাচার্থ ডবশশ্বশ্বর; ঢবা ীচে, প্রর্ম খ্িঢবা ীচশের বাল (উতবৃরবশঙ্গ সংবৃিীত্), প্রর্ম প্রকাে- ১৯২২, কাকাত্া ডবশ্বডবদ্যাায়, ৃ ষ্ঠা-১
৩২. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১২
৩৩. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৪-১৫
৩৪. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ২১
৩৫. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৫৩
৩৬. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১১১
৩৭. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১২৭
৩৮. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৭৫
৩৯. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৭৯
৪০. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৮৫
৪১. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৮৫
৪২. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৮২
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৪৩. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৭৪
৪৪. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৮৬
৪৫. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১২
৪৬. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ২৪
৪৭. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৬০
৪৮. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৬৩
৪৯. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৬৫
৫০. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৬৮
৫১. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৭০
৫২. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৭১
৫৩. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৬০
৫৪ ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৬০
৫৫. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৬২
৫৬. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৬৩
৫৭. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৭১
৫৮. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৭৩
৫৯. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৯৭
৬০. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৪১-১৪২
৬১. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৬৮
৬২. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ২৫৯
৬৩. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ২৫৯
৬৪. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১
৬৫. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১
৬৬. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৭৩
৬৭. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৫৩
৬৮. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৬০
৬৯. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ২১
৭০. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ২৩১-২৩২
৭১. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ২৪৭
৭২. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১২৫
৭৩. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৪-১৫
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৭৪. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৩১
৭৫. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৬৯-১৭০
৭৬. https:// www.britannica.com/art/legend-literature
৭৭. https:// www.britannica.com/topic/myth
৭৮. Paedia.com/difference-between-myth-and-legend
৭৯. https:/letterpile.com/poetry/The Ballad-Definition-Types-Characteristics
৮০. https:/en.oxforddictionaries.com/definition/ballad
৮১. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৬৭-১৬৮
৮২. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ২৫৩-২৫৬
৮৩. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৪৬
৮৪. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৩৫
৮৫. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৫৭
৮৬. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৭৬
৮৭. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৭৮
৮৮. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১০০
৮৯. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৫৩
৯০. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৩৬
৯১. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৫৪
৯২. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৭০
৯৩. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ১৯২
৯৪. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ২২৪
৯৫. ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা- ৯৫.
আকর গ্রন্থঃসম্পা. ঢসল দ্ীশলেচে, রায় বসন্তরঞ্জল; স াক. িট্টাচার্থ ডবশশ্বশ্বর; ঢবা ীচে, প্রর্ম খ্ি- ঢবা ীচশের
বাল (উতবৃরবশঙ্গ সংবৃিীত্), প্রর্ম প্রকাে- ১৯২২, কাকাত্া ডবশ্বডবদ্যাায়
সিায়ক গ্রন্থ
১. েিীদ্ুল্লাি মুিম্মদ্, বাংাা সাডিশত্যর কর্া (প্রর্ম খ্ি- প্রাচীল র্ু ব), চত্ুর্থ মুিা- মাচথ ২০১১, মাওাা
ব্রাদ্াসথ, োকা
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খ্ি- ঢবা ীচশের বাল ২য় িাব (উতবৃরবশঙ্গ সংবৃিীত্), প্রর্ম প্রকাে- ১৯২৪, কাকাত্া ডবশ্বডবদ্যাায়.
৬. ঢসল সু কুমার, বাঙ্গাাা সাডিশত্যর ইডত্িাস ডদ্বত্ীয় খ্ি, আলে সংস্করা- নিম মুিা কাডত্থক ১৪১৪,
নলে াবডাোসথ প্রাইশিট ডাডমশটি, কাকাত্া ৭০০০০৪
৭. চক্রবত্থী বরুাকুমার, বীডত্কা স্বরূ

ও ত্রবডেিয, ডদ্বত্ীয়

ডরমাডর্জথত্ ও

ডরবডধথত্ সংস্করা- ডিশসম্বর

২০০৩, ু স্তক ডব ডল, কাকাত্া ৭০০০০৯
৮. মর্জুমদ্ার মালস, ঢাাকঐডত্শিযর দ্ থশা, ডদ্বত্ীয় সংস্করা- ঢসশেম্বর ২০১০, ঢদ্’র্জ

াবডাডেং,

কাকাত্া ৭০০০৭৩
৯. লায়ক র্জীশবে, ঢাাকসংস্কৃডত্ডবদ্যা ও ঢাাকসাডিত্য, প্রর্ম প্রকাে- বইশমাা ২০১০, বঙ্গীয় সাডিত্য
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যাদব মালা
প্রাক্তল ছারিক, এম.এ., যাদব ু র ডবশ্বডবদযাায়
এম.ডফা, ডবদযাসাবর ডবশ্বডবদযাায়
সারসংশে
কডববাল গ্রামীা মালু শর্র ডবশলাদশলর একডট নঙ্গ। কডববাশলর র্জন্ম মূ াত্ গ্রাশম। গ্রাশমর নডেডেত্ ও বল্প
ডেডেত্ র্জালাসাধারাই এর

ৃ ষ্ঠশ ার্কত্া করত্।

শর ত্া কাকাত্ার বাবু সমাশর্জ প্রশবে কশরশছ।

আডদরসাত্মক স্থুারুডির বাল কডববাশলর আডদরূ । সমশয়র ডববত্থশল কডববাশলর
িশয়শছ। প্রািীলকাশা কডববাশলর ডবর্য়বস্তু ডছা রামায়া, মিািারত্ ও িাববত্।

ডবর্য়বস্তুর

ডরবত্থল

শর নষ্টাদে ও উলডবংে

েত্াব্দীশত্ কডববাশলর ডবর্য়বস্তু ডিসাশব ঢ ৌরাডাক কাডিলী স্থাল ঢ শয়শছ। ডবংে েত্াব্দীশত্ ঢ ৌরাডাক
কাডিলীর বদশা মালু শর্র বাশিত্লার কর্া কডববাশলর ডবর্য়বস্তু ডিসাশব স্থাল ঢ শয়শছ। আখ্ড়াই, িাফআখ্ড়াই, ত্র্জথা, ঝুমুর,

াাঁিাাী প্রিৃডত্ এই কডববাশলর ডিন্নত্র সংস্করা। কডববাল বত্থমাশল নত্যাধুডলক

প্রযু ডক্তডবজ্ঞাশলর আগ্রাসশলর মশধয যত্ই ডব যথস্ত ঢিাক লা ঢকল, গ্রাশম-বশে এখ্লও কডববাশলর প্রিাল
আশছ।
সূ িক েব্দ
কডববাল, কডব, কডবওয়াাা, ঢখ্উড়, াাঁিাাী, ঝুমুর, ত্র্জথা, আখ্ড়াই, িাফ-আখ্ড়াই, উদ্ভব ও ডববত্থল।
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ঢাৌডকক ডবশলাদশল কডববাল: ঐডত্িয ও আধুডলকত্া
যাদব মালা
গ্রামীা ডবশলাদল বযবস্থার একডট নলযত্ম নঙ্গ িা কডববাল। গ্রামীা সমার্জবযবস্থা যখ্ল লবরর্জীবল িাবলার
নডিঘাশত্ ডব যথস্ত, েিরমুখ্ী িশয়শছ যখ্ল গ্রামীা মালু র্ ত্খ্ল গ্রামীা সংস্কৃডত্ও েিশরর আশ্রশয় সংঘশর্থ
রূ ান্তডরত্ িশয়শছ। আধুডলক ডবশলাদলবযবস্থা আসবার আশব গ্রামীা মালু শর্র র্জীবশলর আশবব সংশবদলায়
গ্রামীা সংস্কৃডত্র প্রকাে ঘশটশছ রামায়া, মিািারত্,

ু রাাকর্া ঢাৌডকক িাবলাডশ্রত্ ঝুমুর, যারিকা, ছড়া,

াাঁিাডা, ব্রত্কর্া, কডববাল, ঢাাকলৃ ত্য, ঢাাকসংবীত্

প্রিৃডত্ ঢাাকসাডিশত্যর রূ কাশযথ। গ্রামীা মালশস

েিশরর প্রডত্ আকর্থা ও বাডিযক িাকডিশকযর প্রডত্ ঢমাি আশছ। ঢত্মডল ঢাাকসংস্কৃডত্র প্রডত্ লাবডরক
মালু শর্র একটা টাল র্াকা বল্ািাডবক, ত্াই ঝুমুর, যারিকা,

াাঁিাডা, কডববাল ইত্যাডদ কাকাত্ার সংস্কৃডত্র

আলন্দালু ষ্ঠাশলর নঙ্গ ডছা। একটা সময় ডছা যখ্ল কাকাত্ার ধলী বযডক্তরা ডলশর্জশদর আশমাদ আহ্লাদ বা
নলু ষ্ঠালবাডড়শত্ কডববাশলর আসর বসাত্। গ্রামাঞ্চা ঢর্শক কডবরা কাকাত্ায় ধলী র্জডমদারশদর বৃশি আশ্রয়
াাি করত্। ত্াই এশদেীয় ধলী র্জডমদারশদর

ৃ ষ্ঠশ ার্কত্ায় ও উৎসাশি গ্রামীা ঢাাকসাডিশত্যর সমৃডি

ঘশটশছ।
কডববাশলর উদ্ভব কত্ডদল আশব িশয়ডছা বা কডববাশলর আডদরূ

ডক ডছা ত্া ডলশয় সমাশাািকশদর

ডবত্শকথর ঢের্ ঢলই। ত্শব বাংাাসাডিত্য যখ্ল িারত্িশের নন্নদামঙ্গা, ডবদযাসু ন্দর, কাডাকামঙ্গা এবং
রামপ্রসাশদর প্রসাদীসু শরর েযামাসংবীত্ ছাড়া ডবশের্ ঢকাল সু র ঢোলা ঢযত্ লা, ত্খ্ল ঢাৌডকক সাডিত্যধারায়
কডববাশলর সু রই ঢোা, কাাঁসর বাদয সিশযাশব বাঙাডার হৃদয়শক র্জয় কশরডছা। ত্শব শুধু কডববাল লয়,
ঝুমুর, যারিকা,

াাঁিাডা, টপ্পা, আখ্ড়াই িাফ-আখ্ড়াই ইত্যাডদ ঢাাকসংবীত্গুডা এই সমশয় প্রািীল ঢদেীয়

িাবধারায় রডিত্ িশয়ডছা। কাশর্জই ঢদখ্া যায়, ঝুমুর, যারিকা,

াাঁিাডা, কীত্থল ইত্াডদর লযায় কডববাশলরও র্জন্ম

িশয়শছ গ্রাশম। গ্রাশমর নডেডেত্ ও বল্প ডেডেত্ র্জলসাধারাই এর ৃ ষ্ঠশ ার্কত্া করত্। শর ত্া কাকাত্ার
বাবুসমাশর্জ প্রশবে কশরশছ। কডববাল ঢসডদক ঢর্শক প্রািীল ও আধুডলক যু শবর বাংাা সাডিশত্যর ঢসত্ুবিল
কশরশছ। িা াল-উত্র; ডবত্কথমূাক বাক্যু ি এবং প্রডত্দ্বডিত্ামূ াক সংবীত্ সংগ্রাশম কডববাশলর
আখ্ড়াই, িাফ-আখ্ড়াই এর প্রিাল ডছা। আসশা ঝুমুর, ত্র্জথা, যারিকা,

াো াডে

াাঁিাডা, আখ্ড়াই, িাফ আখ্ড়াই

প্রিৃডত্ দ্বিমূ াক বাল ও কডববাল মূ াত্ একই প্রািীল ঢদেীয় িাবধারার ঢাাকসংবীত্।
কডববাশলর র্জন্ম সম্পশকথ লালার্জশলর লালা মত্ আশছ। বাংাাশদশের ডবডিন্ন স্থাশল এবং ডবডিন্ন সমশয়
প্রিডাত্ ত্র্জথা,

াাঁিাডা, ঢখ্াঁউড়, আখ্ড়াই, িাফ আখ্ড়াই, ফুা আখ্ড়াই, দাাঁড়াকডব, বসাকডব, ে কীত্থল, টপ্পা,

কৃষ্ণযারিকা প্রিৃডত্ লালা ডবডিরিক লামবস্তুর সংডমশ্রশা কডববাশলর র্জন্ম িশয়শছ। ‘কডব’ নশর্থ এখ্াশল নডেডেত্
টু বল্িাবকডব। ত্াাঁশদর রিলাও সংবীত্ সংগ্রাশম

যথবডসত্ িশয় ত্র্জথা, িাফ-আখ্ড়াই,

াাঁিাডা লাশম সমডধক

এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা

43

প্রিডাত্ িয়। আর ‘কডববাল’ বাশত্ ঢবাঝায় ‘নডেডেত্

টু’ কডববা, ‘িঠাৎ রার্জার’ মশলারেশলর ডদশক

ডবশের্ আগ্রি ডলশয় ঢয বালগুডা রিলা কশরল। এগুডা িঠাৎ ত্াৎেডাক সৃ ডষ্ট, সাডিডত্যক ডলডমথত্ ঢকাল ূ াথাঙ্গ
কাবয লয়। এই ঢশ্রডার রিলা সাধারািাশব কডববাল ডিশসশব

ডরডিত্। এই রিডয়ত্ারা ত্াই ‘কডব’ লয়,

‘কডবওয়াাা’।
উলডবংে েত্াব্দীর প্রর্ম ডদশক সামডয়ক শরিক কডববালশক ‘সশখ্র কডবত্া’ এবং কডবওয়াাাশদর
‘কডবত্াওয়াাা’ বাা িশয়শছ। ঈশ্বর গুশের কডবওয়াাাশদর র্জীবলী ও বাল সংগ্রশির

র ঢর্শক ‘কডববাল’ ও

‘কডবওয়াাা’ নডিধা স্থায়ীিাশব প্রিডাত্ িয়। ‘কডব’ েব্দডট দীলবিু ডমশরিকর “লীাদ থা” ও “সধবার
একাদেী” লাটশক রূডি নশর্থ বযবহৃত্ িশয়শছ। ‘কডব’ েব্দডট রূডি নশর্থও গ্রামীা সমাশর্জ কডববালশকই
ঢবাঝাত্ এবং যাাঁরা এই কডববাল বাইশত্ল ত্াাঁশদর কডবওয়াাা বা কডবয়াা বাা িত্। কডববাল মূ াত্ বাল,
বাশলর মশধয দুই কডবর যু ডক্তর াড়াই।
িারত্িশের “ডবদযাসু ন্দর” কাবয ঢর্শক র্জালা যায় লদীয়া ও োডন্ত ু শর ঢখ্াঁউড় বা ঢখ্াঁড়ু বাশলর প্রিাল
ডছা, ত্াই ঢখ্াঁড়ু আডদরসাত্মক স্থূারুডির বাল এবং কডববাশলর ‘আডদরূ ’, ডকন্তু ঢখ্াঁড়ু বা ঢখ্াঁউড় কডববাশলর
নংে ডবশের্মারিক। ত্াই ঢখ্াঁউড় ও কডববাল এক লয়। ঢখ্াঁউড় বাল ঢর্শক কডববাশলর উৎ ডি িশয়শছ এমলডট
বাা যাশব লা। এই ঢখ্াঁউড়ই কডববাশলর ঢের্াংে বা উ সংিার। ত্াই আমরা বাশত্

াডর ঢখ্াঁউড়

কডববাশলর এক ডিন্নত্র সংস্করা।
াাঁিাডাশক কডববাশলর নংে বাা িশয়শছ। যডদও িাফ-আখ্ড়াই ও দাাঁড়কডবর মশত্া
দশার মশধয সংবীত্ সংগ্রাম িশত্া। কডবশত্ ঢযমল একদা ‘ ূ বথ ে’ রূশ
‘উির ে’ রূশ

ত্ৎোাৎ ত্ার র্জবাব ঢবাঁশধ বাল করশত্ল। ডকন্তু

াড়াই িত্। প্রফুল্লিে

াাঁিাডাশত্ দুই

বাল বাইশত্ল ন র দা

াাঁিাডাশত্ ত্ার

াা “প্রািীল কডবওয়াাার বাল” গ্রশে মন্তবয কশরশছল --- “

ডরবশত্থ ছড়া বাশলর
াাঁিাাী ও

াাাবাল

প্রকৃত্ শে কডববাশলর প্রািীল যথায়।”১ এখ্াশল কাডিডল বা াাা প্রধাল ডকন্তু কডববাশল বালই প্রধাল।
ডিমবশঙ্গর গ্রামীা সমাশর্জ প্রডিাত্ ঝুমুর বাল ঢর্শকই কডববাশলর উৎ ডি িশয়শছ, গ্রাময সমাশর্জ
ঢাৌডকক ধারায় রাধাকৃষ্ণ ও ির াবথত্ীর বা ঢাৌডকক ডবর্শয়র লাটযাডিলয় ঢদখ্া ঢযত্। এশত্ লৃ ত্য ও বাশলর
আডধকয ঢদখ্া ঢযত্। এই র্জাত্ীয় লাটযধমথী লৃ ত্য-সংবীত্ প্রধাল এক সংবীত্ কমথশকই মধযযু শব ঝুমুর বাা
িত্। এই ঝুমুর বাশলর মশধয েৃ ঙ্গার রশসর প্রাধালযই প্রধাল। লাশির সময়

াশয় ঝুমুর

রা িত্ বশা এই

বাশলর লাম িশয়ডছা ঝুমুর। আডদরসাত্মক াঘু ি া রাধাকৃষ্ণ কর্ার ঝুমুর বাশলও কডববাশলর মশত্াই
ি াল-উত্র রীডত্ আশছ। ঢাৌডকক লাটযরীডত্র মাডর্জথত্ সংস্করা ঢযমল “বীত্শবাডবন্দ” ঢত্মলই ঝুমুর বাশলর
সার্থক কাবযরূ িশে “শ্রীকৃষ্ণকীত্থল”। ত্াই শ্রীকৃষ্ণকীত্থশল কডববাশলর ূ বাথ িাস নশলশকই কপলা কশরশছল।
কারা উিশয়র মশধযই ঢাৌডকক ধারা াোীয়। ঝুমুশরর র্জলডপ্রয়ত্া আশছ। ডবর্য়বস্তু, আডঙ্গক ও বায়লরীডত্র
সাদৃ শেয ঝুমুর কডববাশলর উৎস।
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ত্র্জথার সশঙ্গ কডববাশলর ডবর্য়বস্তু ও সংাা ধডমথত্ার সাদৃ েয র্াকশাও কডববাশলর বা দাাঁড়কডবর
িা াল-উত্শরর সাদৃ েয ঢলই ত্র্জথায়। আধুডলক ত্র্জথাশত্ও ঢদািাশরর স্থাল ঢলই। ত্র্জথার মশধয ঢিাঁয়াডা আশছ
বশট, রিসয আশছ বশট, ডকন্তু ডবত্শকথর সু পষ্ষ্ট ত্ীব্রত্া ঢলই। ত্াই কডববাল ত্র্জথা ঢর্শক উদ্ভূত্ লয় বাা যায়।
ত্র্জথা বাশল ঝুমুশরর মত্ লাি র্াশক

াশর। ত্র্জথায় ঢখ্াঁউড় র্জাত্ীয় নশ্লীাত্ার সু পষ্ষ্ট প্রকাে ডছা। ত্াই

কডববাল ও ত্র্জথা এক লয়। আবার দীশলেিে ঢসশলর ধারাা যারিকা ঢর্শক কডববাশলর র্জন্ম—“ The kavi
songs had originally constituted parts of old yatras and popular plays”২
যারিকারই নংে ডছা।

ূ শবথ কডববাল

শর যারিকা ঢর্শক িাাকা ধরশলর বাল আাাদা িশয় কডববাশলর ঢাাকরেল োখ্ায়

ডরাত্ িয়।
কডববাল ও দাাঁড়কডব এই দুডট েব্দ ডলশয় মাশঝ মাশঝ ডবত্কথ ওশঠ। ত্াই এই ডবর্শয় দু একটা কর্া
বশা ঢলওয়া প্রশয়ার্জল। ঈশ্বর গুে প্রর্ম কডবওয়াাশদর দু িাশব িাব কশরশছল।
১. কডব নর্থাৎ ঢ োদার কডবয়াা।
২. সশখ্র দাাঁড়কডব নর্থাৎ নশ োদার সশখ্র কডবয়াা।
সু কুমার ঢসল ‘দাাঁড়া’ েশব্দর নর্থ ধশরশছল - ‘ঢসার্জা সরাল’ বা ‘বাাঁধা

িডত্’। ডত্ডল দাাঁডড়শয় বাল

করাশক দাাঁড়কডব বাশত্ িালডল। ত্ার মশত্ ত্র্জথা ঢিশঙ দাাঁড়াকডবর উৎ ডি িশয়শছ।
নলযডদশক আখ্ড়াই, িাফ-আখ্ড়াই ও কডববাশলর সম্পশকথ বাা যায়, আখ্ড়াই ত্রবঠডক বাল ত্াশত্
সু শরর ডদক বা বাশলর রাবরাডবাীর ও বাদযযশের ডদকটাই ঢবডে কশর ফুশট উশঠশছ। এই বাশল উির
প্রত্ুযির ঢলই। আখ্ড়াই, িাফ-আখ্ড়াই ও কডববাশলর মশধয প্রািীল কাা ঢর্শক ঢকাশলারকম ডমা বা
ধারাবাডিকত্া ডছা লা। ডবশের্ত্, কডববাল নডধকত্র প্রািীল, আখ্ড়াই িাফ-আখ্ড়াই প্রধালত্ লাবডরক
বীডত্োখ্া। ডকন্তু গ্রামবশেও কডববাশলর িাডিদা ডছা এবং গ্রামীা

ডরশবশেও নশলক কডবওয়াাা আডবিূ থত্

িশয়ডছা। আখ্ড়াই ও িাফ-আখ্ড়াই উডলে েত্শকর সেম দেক

যথন্ত ডটশকডছা। এখ্ল ত্ার নডস্তত্ব লাই

ডকন্তু কডববাল আর্জও গ্রাশমবশে ঢবাঁশি আশছ।
উ শরাক্ত আশাািলার

ডরশপ্রডেশত্ আমরা বাশত্

াডর, কডববাল ঢাৌডকক ধারা ঢর্শক উদ্ভূত্, ডমশ্র

উ াদাশল বডঠত্। ডলডদথষ্ট ঢকাল একডট বীডত্োখ্া ঢর্শক এর উদ্ভব িয়ডল। ডমশ্র উ াদাশল বডঠত্ এই ঢাৌডকক
ধারা ক্রমে একডট ডলর্জবল্ রূ

ডলশয়শছ এবং মুশখ্ মুশখ্ রডিত্ িশয় ও আসশর বীত্ িশয় র্জলডিিশক রডেত্

কশরশছ। ফশা ঢকউই এই কডববালশক ডাশখ্ রাশখ্ডল, কাাক্রশম ডবস্মৃডত্র নন্তরাশা ত্া মুখ্ ঢেশকশছ। এই
বাশলর ঢখ্াঁউড় ও ািশরর নমাডর্জথত্ িার্ািডঙ্গ ও নশ্লীাত্ার র্জলয

ািাত্য সিযত্ার লবয ডেডেত্ বাঙাডার

কাশছ ত্া সমাদৃ ত্ িশয়শছ। শুধু কডববাশলর প্রডত্ই ত্াাঁশদর এই িাশাাবাসা ডছা লা;

াাঁিাডা, যারিকা, আখ্ড়াই

িাফ আখ্ড়াই প্রিৃডত্ সবরকম প্রািীল ঢাৌডকক ধারায় বীডত্োখ্ার প্রডত্ই ত্াাঁশদর নলু রূ িাশাাবাসা ডছা।
প্রািীল যু শব কডববাশলর ডবর্য়বস্তুর মশধয িারডট িাব ােয করা যায়ক) িবালী ডবর্য়ক বা ঢদবী ডবর্য়ক।
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খ্) সখ্ীসংবাদ ও ডবরি
ব) াির
ঘ) ঢখ্উর
িবালী ডবর্য়ক বাল িা প্রর্শম আসশর দাাঁডড়শয় উমার ডবর্শয় ঢয বন্দলা বাল বাওয়া িত্। নশলশক
আবার এর লাম ডদশয়শছল আবমলী, মাাসা, সেমী বা ঠাকুরা। সখ্ীসংবাদ িা শ্রীকৃশষ্ণর সখ্াবৃ শন্দর সশঙ্গ
রাধারালীর সখ্ীবৃ শন্দর কশর্া কর্ল বা সংাা । আবার শ্রীকৃশষ্ণর নদেথশলও ডবরশি শ্রীরাধার মলপ্রাল
আকুডা িশয় ওশঠ। ঢসডটই ডবরি লাশম

ডরডিত্। াির ও ঢখ্াঁউড় প্রায় একই বস্তু। ত্শব াির িশে িডররিক

নলু যায়ী আক্রমাাত্মক িঙ্গী। আর ঢখ্াঁউড় বাডক্তবত্ আক্রমশার লামান্তর মারিক।
কডবয়াাশদর আডবিথাশবর সু ডলডদথষ্ট সাা ত্াডরখ্ ডলধথারা করা সম্ভব লয় সডঠক ত্শর্যর নিাশব। ত্শব
নষ্টাদে েত্াব্দী ঢর্শক ঊলডবংে েত্াব্দীর মধযিাব

যথন্ত ঢদড়ে বছশরর কডববাল ও কডবওয়াাাশদর

র্জীবলীডবর্য়ক প্রর্ম ত্র্য সংগ্রি কশরল ঈশ্বর গুে। ডত্ডল ডলশর্জ কডববাশলর একর্জল বাাঁধলদার ডছশাল। ত্ার
ডের্য রঙ্গাাা বশন্দযা াধযায়ও কডববাশলর প্রডত্ আসক্ত ডছশাল। কডবওয়াাাশদর আডবিথাব সম্পশকথ বাশত্
ডবশয় রবীেলার্ বশাশছল ঢয, প্রািীল বাংাার কাবযসাডিত্য ও আধুডলক কাবযসাডিশত্যর মাঝখ্াশল কডববাশলর
নবস্থাল। ঢকদারলার্ বশন্দযা াধযায় সম্পাডদত্ ‘গুে রশনািার’ লামক প্রািীল কডব সংকাল গ্রশের
সমাশাািলা করশত্ ডবশয় ১৩০২ বঙ্গাশব্দর ‘সাধলা’

ডরিককায় রবীেলার্ ‘গুে রশনািার’ েীর্থক ঢয প্রবিডট

প্রকাে কশরল রবত্থীকাশা “কডবসংবীত্” ডেশরালাশম ‘ঢাাকসাডিত্য’ গ্রশে মুডিত্ িয়। ঢসখ্াশল ডত্ডল মন্তবয
কশরশছল- “ বাংাার প্রািীল কাবযসাডিত্য এবং আধুডলক কাবযসাডিশত্যর মাঝখ্াশল কডবওয়াাাশদর বাল। ইিা
এক লূ ত্ল সামগ্রী এবং নডধকাংে লূ ত্ল দাশর্থর লযায় ইিার রমায়ু নডত্েয় নপ।”৩
সু েীা কুমার ঢদ মিােয় ত্ার “History of Bengali Literature in the Nineteenth
Century” কডববাশলর সময়সীমা ঢক ডত্লডট স্তশর িাব কশরশছল। প্রর্ম স্তর কডববাশলর সূ িলা ঢর্শক
িারত্িশের মৃশত্যর আশব যথন্ত নর্থাৎ ১৭৬০ সাা যথন্ত ডবস্তৃত্ । ডদ্বত্ীয় স্তর কডববাশলর ঐশ্বযথ যু ব ১৭৬০
সাা ঢর্শক ১৮৩০ ডিস্টাব্দ যথন্ত ডবস্তৃত্। ত্ৃত্ীয় স্তর বা নন্তযস্তর ১৮৩০ সাা ঢর্শক রবত্থীকাা যথন্ত।
কডববাশলর র্জলডপ্রয়ত্া েিশর িশাও এর উৎস ডকন্তু গ্রাশম। কডাকাত্ায় কডবওয়াাাশদর ডবাুডেশত্
কডববাশলর ডবাুডে ঘশটডল, এখ্শলা এর প্রিাল আশছ গ্রাশমবশে। কডববাশলর আসর বসার আশব বাদকবা
ঢোা কাাঁডস বাডর্জশয় আসশরর র্জডম প্রস্তুত্ কশরল। কডবশদর সমশঝাত্ার ডিডিশত্ ডবর্য় ডলধথারা িশয় র্াশক।
ত্শব ডবর্য় ডলধথারশার ঢেশরিক ঢদখ্া যায় একর্জল ‘একাা’ ডলশা আর একর্জল ‘ঢসকাা’ । নর্বা একর্জল
‘লারী’ ও ন রর্জল ‘ ু রুশর্র’ িূ ডমকায় নবত্ীাথ িশয় ‘লারী বড়’ লা ‘ ু রুর্ বড়’ নর্বা ‘ঢক উিম’ ‘ঢক
নধম’ ত্া কডববাশলর মাধযশম যু ডক্ত; ত্কথ ও

াডিশত্যর মাধযশম ডলশর্জশক ডবর্জয়ী করার প্রশিষ্টায় রাত্শিার

উিয় কডবর মশধয ছাডন্দক যু ি িশা।
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আধুডলক ডেোর প্রবা ঢরাশত্ বত্থমাল সমার্জ ঢয িাশব এশবাশে ত্ার প্রিাব কডবওয়াাাশদর উ শর
ড়শছ। বত্থমাশল বালাশটযর ডকছু ডকছু নংে কডবয়াাশক ত্ার

াাাবাশলর মশধয মালু শর্র ঢিত্লাশক র্জাডবশয়

ত্ুাশত্ সািাযয কশরশছ। এখ্লকার নশলক কডববাশলর ডবর্শয়র মশধয ঢাডাল, মাকথস, মাও-ঢস-ত্ুং, টাস্তয়,
স্তাডাল বহু মালু র্শদর এবং ডবশবকালন্দ, বুি, রামকৃষ্ণ প্রিৃডত্ মিা ু রুর্শদর র্জয়বাশলর কর্া স্থাল ঢ শয়শছ।
নডত্ সাম্প্রডত্ককাশা কডববাশলর মশধয কৃডর্ডিডিক, রার্জনলডত্ক আশন্দাাল, ইডন্দরা িত্যা,

াপ্রর্া,

ডরবার

ডরকপলা ও সরকারী প্রকশপর কর্া বড় কশর ঢদখ্াশলা িশয়শছ। ডবংে েত্াব্দীর মাঝামাডঝ সময় ঢর্শক
কডববাশলর মশধয এই রূ ান্তর ঢিাশখ্

শড়। কারা ত্ারা মশিা ডিসাশব যারিকা এবং যারিকার প্রাকরডাক

আডঙ্গক বাবিাশরর সু শযাব ঢ শয়শছ, একর্া নবল্ীকার করা যায়লা। এই সময় দাাঁডড়শয় বাশত্
ডবদুযৎ সংশযাব, দূ রদেথল, কডম্পউটার, ইন্টারশলট এবং এই মাধযমগুডার সিশযাবী ও

ারা যায় ঢয,
ডর ূ াথত্া দাশল

নত্যাধুডলক প্রযু ডক্ত গ্রাশমর মাডটশকও ছু াঁশয় িশাশছ - যার প্রডত্ফাল কডববাশল নপ ডবস্তর ঘটা নবল্ািাডবক
লয়। ত্বুও গ্রামীা ডবশলাদশল কডববাল গ্রাশম বশে আর্জও প্রবিমাল রশয়শছ। ত্াই ঢত্া ঢমাায়,

াাা াবথা

উ াশে কডববাশলর আসর বসশত্ ঢদখ্া যায়।
ত্র্যসূ রিক:
১. াাপ্রফুল্লিে, “প্রািীল কডবওয়াাার বাল”, কডাকাত্া ডবশ্বডবদযাায়, ১৯৯৪, ৃ ৃঃ ৪৬
২. Sen Dinesh Chandra, “History of Bengali Language and Literature,” Calcutta , 1911,
P.697
৩. ঠাকুর রবীেলার্, 'ঢাাকসাডিত্য’, রবীে-রিলাবাী,

ঞ্চদে খ্ি, প্রবি, সাধথেত্বর্থ সংস্করা,

ডিমবঙ্গ

বাংাা আকাশদডম, ৭ই আবস্ট, ২০১৬, ৃ ৃঃ ২১৯
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ঊলডবংে েত্শকর উ লযাশস সামাডর্জক সমসযা ও সমাধাশলর সূরিক:
কশয়কর্জল ঔ লযাডসশকর ডলডরশখ্
প্রাবডিক- ডরডিডত্

মধুছন্দা ঢিৌধুরী
নধযাড কা, াাাবাব এল এস ডস ডব ড ডট ডট আই
সারসংশে
‘ঊলডবংে েত্ক’ বাংাা সাডিশত্যর ইডত্িাশস ডবশের্ কাা বথ ডিশসশব ডিডিত্। কারা ত্ৎকাাীল সমার্জ
লালাল িাঙা-বড়ার মশধয ডিশয় এডবশয় িশাডছা। আমরা র্জাডল, সাডিত্য িা সমাশর্জর ি থা। ত্ৎকাাীল
ঢাখ্কশির ঢাখ্ডল আশ্রয় কশর সমার্জ ও ত্ার সমসযা র্জলসমশে উশমোাডিত্ কশর ত্ু শাডছা। উ্
প্রবিডটশত্ ঊলডবংে েত্শকর সামাডর্জক সমসযাগুডাশক কশয়কর্জল প্রধাল-নপ্রধাল ঔ লযডসশকর উ লযাস
নবাম্বশল ত্ুশা ধরার ঢিষ্টা কশরডছ।
প্রডত্ডট উ লযাশস আশাাডিত্ বযড্ সমসযা ও সামাডর্জক সমসযাশক ঢাখ্শকর িৃ ডষ্টশকাা ঢর্শক
আশাািলা কশর সমসযাগুডার সমাধাশলর সূ রিক খ্ুুঁশর্জ ঢবর করশত্ ঢিষ্টা কশরডছ।
উ্ প্রবশি ঔ লযাডসক বডিমিশের উ লযাসগুডার সামাডর্জক সমসযা ও সমাধাশলর সূ রিকশকই
নডধকত্র প্রাধালয ঢিওয়া িশয়শছ। কারা উ লযাসগুডার গুরুত্ব ক্রমে আরও ঢবডে।
সূ িকেব্দ
উডলে েত্ক, সমার্জ, সমসযা, বডিমিে, িৃ ডষ্টশকাা
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ঊলডবংে েত্শকর উ লযাশস সামাডর্জক সমসযা ও সমাধাশলর সূরিক:
কশয়কর্জল ঔ লযাডসশকর ডলডরশখ্
মধুছন্দা ঢিৌধুরী
বাংাা সাডিশত্যর ইডত্িাশস ঊলডবংে েত্াব্দী উশেখ্শ াবয কাা বথ ডিশসশব ডিডিত্। এই সময় বাঙাাী
র্জীবল বহু িাঙাবড়ার মশধয ডিশয় এডবশয় িশাডছা। একডিশক রার্জালু গ্রি ঢাািীআত্মত্ু ষ্ট েহুশর বাবু র
একাংে খ্ল সমার্জ সংস্কার ধমথসংস্কার ডলশয় বযস্ত, নলযডিশক ত্খ্ল সমাশর্জর ডলশির ত্াার মালু শর্র
সামশল নডস্তত্ব রোর সমসযা। নত্যািারীর ডবরুশে ত্াশির াড়াই-এ লামশত্ িশয়শছ। ঊলডবংে েত্শক
এই ঢিশের মালু শর্র বাুঁিার াড়াই-এর ঢিিারা এবং এই াড়াই সম্পশকথ বাঙাাী সমাশর্জর প্রডত্ডক্রয়া ধরা
শড়শছ ডবডিন্ন সাডিত্য সৃ ডষ্টর মশধয।
ঊলডবংে েত্াব্দীর নবেডয়ত্ বাঙাাী র্জলসমাশর্জর কর্া উশে এশসশছ ত্ৎকাাীল ঢাখ্কশির
ঢাখ্লীশক আশ্রয় কশর। সমার্জ-মালডসকত্ার ঢপ্রো শটই উদ্ভব ঘশটশছ উ লযাশসর। ঊলডবংে েত্শকর
উ লযাশস সামাডর্জক সমসযা ও ত্ার সমাধাশলর সূ রিকডট কশয়কর্জল ডবডেষ্ট ঔ লযাডসশকর উ লযাশস উ ডিত্
সমার্জ কাোশমার

ডরশপ্রডেশত্ নলু সিাল করা ঢ শত্

াশর। এই প্রবিডট আলু ূ ডবথক ঢ সমীো ত্া

করশত্ ঢবশা ঊলডবংে েত্াব্দীর সমার্জশক ত্ুশা ধরশত্ িশব। এছাড়াও ডবশের্

ডরডিডত্শত্ ত্ৎকাাীল

ঢাখ্কশবাষ্ঠী সমাশর্জর কর্া ত্ুশা ধরশত্ লাটক, প্রিসল, ঢছাট ঢছাট বযঙ্গ রিলার মত্ কাডিডলধমথী রিলার
ডিশক ঢবডে লর্জর ডিশত্ল। ত্াই উ লযাস রিলার মশধয ডিশয় ত্াশির ঢ ডবশের্ উশেেয িডরত্ার্থ করার
প্রয়াস ডছা ত্াও আশাািলার নশ ো রাশখ্।
প্রািীল ও মধয ু শব বাংাা সাডিশত্য ঢিবাীাাই ডছা সাডিশত্যর উ লযাস। নবেয বাস্তব
মালবর্জীবলও উ্ সাডিশত্য উশ ডেত্ িয়ডল। ত্শব আশ্চ থ ও আকডিক

ডরবত্থল আশস উডলেেত্শকর

বাংাা সাডিশত্য। ত্খ্ল ইংশরর্জ োসলকাশা ইংশরডর্জ িার্ার মারফশত্ মধয ু বীয় ও ঘরকু শলা বাঙাডার
ঢিত্লায় িূ শবাা-ইডত্িাশসর সীমা সিসা ঢবশড় ায়। ত্শব ঘরকু শলা বাঙাডার র্জীবশল
ঢর্শক মালডবকত্াবাি এা বশট, ডকন্তু

াশ্চাত্য র্জীবল

াশ্চাত্য সিযত্ার সংঘাত্ ত্াশির র্জীবলি থায় ডলশয় এা আশ্চ থ

ডরবত্থল, লালাল র্জডটাত্া ও সংঘাত্। ঢসই বাস্তব র্জীবলসংকট বাঙাডাশক নশলকখ্াডলই বাস্তব র্জীবলমুখ্ী
কশর ত্ু শাডছা। ঢিবশিবীর ডলিথরত্া ঢর্শক মু ্ সাডিত্য মালবর্জীবশলর মু শখ্ামু ডখ্ এশস িাুঁড়াা। এই
মালবধমথ , া সমার্জি থশা মালবত্াবাি লাশম

ডরডিত্, ইউশরা ীয় সাডিত্য ঢর্শক ঢস আিেথ

ডেডেত্ উডলে েত্শকর বাঙাডা মশলপ্রাশা গ্রিা করা। িন্ডী, মলসা, বাশুাীর

াশ্চাত্য

ডরবশত্থ মালু শর্র কর্াই

প্রধাল িশয় উো। কাবয ও কাডিডল, উ লযাস ও লাটক-ডেশের প্রডত্ডট িত্বশর ঢিব-ডলিথরত্ার

ডরবশত্থ

িুুঃখ্ িুশিথাব মালবর্জীবশলর নশ্রুশবিলা ও ু াকালু িূডত্ ূ াথ বাস্তব কাডিডল নডধকত্র প্রাধালয ঢ া।
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মধয ু বীয় বাংাা সাডিশত্যর সশঙ্গ আধুডলক নর্থাৎ উডলে েত্শকর বাংাা সাডিশত্যর ডবরাট বযবধাল
ঘশট ঢবা। ঢস বযবধাল শুধু রিলার রূ ও রীডত্র বযবধাল লয়, ত্ার সামাডর্জকত্ারও বযবধাল।
নষ্টািে েত্শকর ঢের্ ঢর্শক ইংশরডর্জ ডেো সংস্কৃডত্ ধীশর ধীশর বাঙাডা মশল ঢ
কশরডছা ত্ার কারা ১৮১৭ খ্রী. ডিন্দু কশাশর্জর প্রডত্ষ্ঠা। বাঙাডার
নডলয়ডমত্, ঢেিাডলয়ডিত্ ফূরূরাশক সু সংবে, ঢকেসংিত্ রূ

রিাব ডবস্তার

াশ্চাত্য ডেোলু রাশব ডবডিন্ন ও

ডিা। ডকন্তু ত্ার আশব নধথেত্াব্দী ধশর

বাঙাডা-সমাশর্জ একটা নিূ ত্ ূ বথ আশাাড়ল িাডছা। রামশমািল রায় সবথপ্রর্ম ইংশরশর্জর সশঙ্গ সম্পশকথ
বযবসাডয়ক বা নর্থ নলডত্ক ডিডি ঢর্শক বু ডে ও মললেড্বত্ ডিডিশত্ উন্নয়ল কশর এক ডবপ্লবকারী
ডরবত্থশলর সূ িলা করশাল। ডত্ডলই প্রর্ম ঢিখ্শাল ঢ , বাঙাডা ঢকবা ইংশরর্জশির বাডার্জয বা সাম্রার্জয
ডবস্তাশরর বািল মারিক লয় – ত্াশির ডেো সংস্কৃডত্রও উিরাডধকারী।

াশ্চাত্য ু ড্বািশক ডত্ডলই প্রর্ম

আমাশির সামাডর্জক ও ধমথ ড বর্য়ক আশাািলার প্রশয়াব কশর ডিশাল। ডত্ডল ডিন্দু ধমথ ও আিারশক
একডিশক খ্রীষ্টাল ডমেলারীশির ন র্া আক্রমা ও ন রডিশক ঢবাুঁড়া রোেীাশির নি ও মূ ঢ় বাৎসায
ঢর্শক রো করবার র্জলয ঢ মশলািাব নবাম্বল করশাল, ঢ োধীল ডিন্তা, িৃ ঢ় ু ড ্বাি ও ত্ীক্ষ্ম
বাস্তবশবাশধর প্রশয়াব করশাল ত্াশত্ই বঙ্গশিশের সাডিডত্যক ও সাংস্কৃ ডত্ক িডবর্যৎ ডিরকাশার র্জলয
ডলরূড ত্ িা।
এই বাি-প্রডত্বাশির ঢকাাািা মুখ্র-উশিডর্জত্ প্রডত্শবশে উ লযাশসর র্জমো িা। িীঘথ েত্াব্দী ধশর
নলু সৃত্ ধমথালু ষ্ঠাল ও আিার-বযিার খ্ল আক্রমশার ডবর্য়ীিূ ত্ িয়, ত্খ্ল আশাািলার ধারা ু ড্ত্শকথর
মন্থর প্রাাাী ছাডড়শয় হৃিয়াশবশবর ঢবববাল প্রবাশির সশঙ্গ সং ু ্ িয় - ত্র্যডবিার সাডিত্য িাবাীশত্
উন্নীত্ িয়। বযঙ্গ-ডবদ্রু -ঢেশর্র মাডর্জথত্ িীডি ও োডাত্ ত্ীক্ষ্ণত্া এই মালস উশির্জলার বডিুঃপ্রকাে েরূ
ু ড্ত্শকথর ফাুঁশক ফাুঁশক সূ থাশাাশক স্পৃষ্ট বর্থা ফাশকর মত্ ঝাডকত্ িয়। এই ঢের্ প্রধাল মশলািাব
ক্রমে আশু প্রশয়ার্জলীয়ত্ার সংকীাথ বন্ডী ছাডড়শয় ডলরশ েিাশব সমস্ত সমার্জর্জীবশলর উ র ডবস্তৃত্ িয়।
সমার্জর্জীবশলর বযাডধ-ডবকাে, আডত্ে য নসঙ্গডত্র সম্পশকথ সিসা সশিত্ল িশয় ওশে- এই লবর্জাগ্রত্
ঢিবত্ার র্জলয বডা খ্ুুঁশর্জ ঢবড়ায়।
সমার্জ ও সামাডর্জক র্জীবল-বডর্জথ ত্ উ লযাস ঢাখ্া ায় লা। র্জমোাগ্ন ঢর্শকই সমাশর্জর সশঙ্গ
উ লযাশসর লাডড়র ঢ াব। বযড্ মালু শর্র োত্িয ও বযড্ত্ব ও সামাডর্জক

টশপ্রোর

ারস্পডরক দ্বন্দ্ব

সংঘাত্, ত্রমরিকী ও ত্রবরীত্ার বহু ডবডিরিক টালাশ াশড়শল ডক্রয়া-প্রডত্ডক্রয়ার উ লযাস ডেে বাুঁক ডলশয়, ঢমাড়
ঘুশর িশাশছ। ত্াই ঢসিাশব ঢিখ্শায়া সব উ লযাসই সামাডর্জক উ লযাস বশা ডবশবডিত্ িশত্ াশর।
ত্শব ডবশের্িাশব ঢ উ লযাশস সম্পূ াথ বাস্তব সামাডর্জক ও াডরবাডরক র্জীবশলর ডববরা, বযাখ্যা ও
ডবশের্া ত্র্া সামাডর্জক সমসযা ও ত্জ্জডলত্ প্রডত্ডক্রয়া, ফাত্ িডররিকসমূ শির মালসবৃ শির িাঙিুর ইত্যাডিপ্রাধালয

ায় ত্াশক সামাডর্জক উ লযাস ডিশসশব ডিডিত্ করা িয়। ঢরামান্স বা ঐডত্িাডসক উ লযাশসর

সশঙ্গ এখ্াশলই সামাডর্জক উ লযাশসর ার্থকয। উ লযাশসর সশঙ্গ ঢাখ্শকর সামাডর্জক িৃ ডষ্টিডঙ্গর ডলর্জেত্ায়
ডরস্পূট িয় সামাডর্জক উ লযাশস।
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ডবশের্ বা সামালয নশর্থ রার্জলীডত্, ইডত্িাস, আঞ্চডাক ত্রবডেষ্টয ডকংবা মালব র্জীবল এসব
সমাশর্জরই নঙ্গ এবং উ ািাল-ধমথ। সবই সামাডর্জক প্রকরশা ডলডিত্। আর্জ আমাশির কাশছ া ইডত্িাস
ত্াইই একডিল ডছা আমাশির সমার্জ। ত্ার র ডিশল ডিশল ইডত্িাশসর সংজ্ঞা বিশা বত্থমাশল সমার্জ
ইডত্িাসই ইডত্িাশসর উ র্জীবয িশয় উশেশছ। ত্াই ‘সামাডর্জক উ লযাস’ এই েব্দবিলডট ঢ নশর্থ র
প্রত্ীডত্ আমাশির সামশল মূ ত্থ কশর ত্ার ঢপ্রডেত্ডট বযা ক এবং বহুবযাি। ঢ খ্াশল ঐডত্িাডসক,
রার্জনলডত্ক, আঞ্চডাক ডকম্বা মলস্তাডিক উ লযাস আসশা এক নশর্থ সামাডর্জক উ লযাশসরই রকমশফর
িশয় িাুঁড়ায়।
সামাডর্জক উ লযাস ত্াশকই বাব ঢ খ্াশল উ লযাশসর লায়ক ত্র্া ঢকে-আধার িা প্রিডাত্
সমার্জ। িডররিক বা ঘটলা

ঢ খ্াশল সমাশর্জর নঙ্গ উ ািালমারিক, নঙ্গী উ ািাল লয়। সমার্জ ও সময় ঢস

ঢেশরিক বড় কর্া িশয় ওশে। নর্থ া ৎ বাা ায় মালব সমার্জ ও র্জীবশলর ডবশ্বাসশ াবয রূ

ডিরিকা ঢ

উ লযাশস উ র্জীবয ত্াই িা সামাডর্জক উ লযাস।
সংবাি শরিকর সশঙ্গ উ লযাশসর সম্পকথ নত্যন্ত ঘডলষ্ঠ। আসশা নডধকাংে ঢাখ্কশির ঢাখ্ায়
সংবাি রিক বা ডবডিন্ন

ডরিককাশক আশ্রয় কশর আত্মপ্রকাে কশর। ফশা

ডরিককার সশঙ্গ ঢাখ্ার একটা

আডত্মক সম্পকথ বশড় ওশে। ১৮১৮ সাশা সংবাি শরিকর প্রডত্ষ্ঠা ডকছু ডিল ধশর মশলর মশধয সডঞ্চত্ ঢের্
প্রবাত্াশক নডিবযড্র ঢেরিক ও ঢপ্ররাা র্জুডবশয়ডছা উ লযাশসর প্রর্ম খ্সড়া। সংবাি শরিকর স্তশেই রডিত্
িশয়শছ।
র্জমোাগ্ন ঢর্শকই বাংাা উ লযাস সামাডর্জক সত্য উদ ঘাটশলর ব্রশত্ িূ ডমাগ্ন। সামাডর্জক
নলু োসশলর ফশা আমাশির হৃিয়বৃ ডির োিাডবক ফূরূরা খ্ল ডস্তডমত্ িশয় ায়, দ্বন্দ্ব-ডবেুেত্ার প্রবা
সংঘাত্শক োন্তডিগ্ধ র্জীবল ারিকার-নন্তরাশা বাপ্রশয়াশব প্রেডমত্ করশত্ িয়, ত্খ্ল ডকন্তু নন্তুঃসডাাা
ফল্গুধারার মত্ প্রডত্বাশির ডকছু ডকছু ফূরু ডাঙ্গ ডিত্শর ডিত্শর ু ঞ্জীিূ ত্ িয় এবং একসময় বডির্জথীবশল
ত্ার আত্মপ্রকাে ঘশট, বডিঘথটলার রসি ঢর্জাবায়। আমাশির
ডবডিন্ন কশর

ডরাডত্র

ডরকডেত্ এবং প্রিডাত্ সমার্জ-সংস্কারশক

র্শক িাার্জর্জথ র কশর ঢত্াশা। এই সংঘাত্-সিু াত্া, বিীর র্জীবলশবাধ,

র্জীবল ারিকার োিাডবক ক্রমডবকাে, িডরশরিকর সির্জাত্ বডত্ময়ত্া, ঘটলা সংিা শলর সামঞ্জসয ডবধাল,
মালডসকবৃ ডির সশঙ্গ সমার্জডবধাশল সংঘাত্গুডাই মূ াত্ুঃ উ লযাশসর সামাডর্জক ঢপ্রো ট। মিাকাশবযও
সামাডর্জক টিূ ডমই মুখ্য িূ ডমকা গ্রিা কশরডছা।
বাস্তব র্জীবশলর খ্ন্ডখ্ন্ড ছডবগুডা ঐকযসূ শরিক গ্রডর্ত্ িশয়, ঘটলার ধারাবাডিকত্া ও ডেেীসশিত্ল
উশেশেযর সশঙ্গ ু ্ িশয় এক সম্পূ া,থ নন্তুঃসঙ্গডত্ ডবডেষ্ট কােডলক নর্ি ডবশ্বাসশ াবয ডিশরিক সংিত্ িয়।
এটাই র্ার্থ উ লযাস সৃ ডষ্টর প্রর্ম নিু র। ঢশ্রডা ডবশেশর্র র্জীবশলর ডবডিন্ন নধযায়গুডা ডকরূশ কােডলক
িডরশরিকর সমগ্রত্ায় ডরাত্ িা, ত্ার প্রর্ম িৃ ষ্টান্ত াই ১৮২১ খ্রীষ্টাশব্দ, ‘সমািার ি থা’-এ ‘বাবু’ িডরশরিকর
আশাািলায়। সম্পািক ত্ার কাবশর্জর িু ডট সংখ্যায়- ২৪ ঢফব্রুয়ারী ও ৯ই র্জু ল - ১৮২১ বড়শাাশকর
আিু শর ঢবা াা, ডেো িডররিকিীল ঢছশার র্জীবল ারিকা ও মডত্বডত্র একডট সংডেি বাথলা
এখ্াশল বডাথত্ বাবু ডত্াকিে উ লযাশস র্জবশত্র প্রায় আধুডলক কাা

াওয়া ায়।

থন্ত প্রসাডরত্ বাবু বংশের আডি
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ু রুর্। ইডল ঢমাসাশিব মন্ডশা ডরশবডষ্ঠত্ ও আত্মাডিমাল ু ষ্ট িশয় বািয আড়ম্বর নন্তশরর নন্তুঃসারেূ লযত্া
োকশত্ ঢিষ্টা কশরল। লালা িাসযকর-নসংবডত্র সৃ ডষ্ট কশরশছল ও ঢাখ্শকর ডবদ্রূ বাাডবে িশয়

ােশকর

ডেোডবধাল ও মশলারঞ্জশলর ত্রদ্বত্ উশেেয-সাধশলর উ ায় িশয়শছ। এই আডি ‘বাবু’ িডরশরিক িুুঃেীাত্া ও
বযসল নশ ো ঢমাসাশিব মিশা প্রডত্ ডি বর্জায় রাখ্ার প্রশিষ্টার প্রডত্ ঢবেী ঢর্জার ঢিওয়া িশয়শছ।
১৮২১ সাশা ‘সমািার-ি থশা’ ‘বাবু’ িডররিক আশাািলার র ১৮২৩ খ্রীুঃ প্রকাডেত্ প্রর্মলার্ েমথার
প্রর্ম উ লযাস ‘লববাবু ডবাাস’। ‘সমািারিডেকা’ ও ‘সংবািশকৌমুিী’ ডরিককা িুডটর সম্পািক ও ডলষ্ঠাবাল
ডিন্দু সমাশর্জর মুখ্ রিক, ধমথসিার কা থাধযে িবালীিরা বশন্দযা াধযাশয়র ছাম লাম প্রর্মলার্ েমথা। সেবত্ুঃ
ইডলই ‘সমািার-ি থা’-এ প্রকাডেত্ ডত্াকিশের র্জীবলকাডিডলর সংকাডয়ত্া। এই নলু মাল সত্য িশা
‘লববাবু -ডবাাস’ ‘সমািারি থ া ’-এর ‘বাবু ’ কাডিডলর
নশ োকৃ ত্

ডরবডধথ ত্ সংস্করা প্রর্ম ঢমৌডাক

ডরকেলার

েডবত্ ডবস্তার। এশত্ বাবু র্জীবশলর উৎেৃ ঙ্খাত্া ও নডমত্ািার, ঢখ্য়াাী নডির মডত্ত্ব,

ঢসৌর্জলয ও সু রুডির নিাব, বাাযকাশা িুবথডত্ সডবস্তাশর বডাথত্ িশয়শছ। ডকন্তু ঢাখ্শকর প্রধাল ােয বযড্
ডবশেশর্র িডররিকফূরূ রা লয়। সমস্ত সমার্জ-প্রডত্শবশের ডিরিকািল। বাবু র নশ ো ঢ সমাশর্জ বাবু র উদ্ভব
ত্ার প্রডত্ই ত্াুঁর মশলাশ াব ঢবেী।
লববাবুর ূ বথ ু রুর্শির ধলার্জথল রিসয ঢর্শক আরে কশর ত্াুঁর ডবিযাডেোর,

ডন্ডত্মুন্সী-ইংশরডর্জ

ডেেশকর ডেোিালপ্রাাাীর ডবস্তাডরত্ ইডত্িাস ডববৃ ত্ িশয়শছ। ত্ার র নমত্থযশির স্তাবকত্ার

মশধয

ডবিযাডেো সমাি কশর বাবুর ডবর্য়কশমথ িাশত্ খ্ডড়র কর্াও ঢাখ্ক আমাশির সডবস্তাশর শুডলশয়শছল।
ত্ার র খ্ডা া ত্াুঁশক বাবুডবডরর র্জীবলত্ি ও সাধলামাশবথ িীডেত্ কশরশছ। কারাবাস, সম্ভ্রমিাডল, কুৎডসত্
বযাডধগ্রস্তত্া ও ডলফূরা ঢখ্শি বাবুর র্জীবল িরম ডরাডত্র

থাশয় ঢ ৌঁশছ ঢবশছ।

আসশা বাবু এশকবাশর বযড্ত্বিীল – ঢস ঢকবা

রবুডে িাডাত্ ু িডাকা মারিক, ডবাাস-সমুশে

িাসমাল ত্ৃাগুশির মত্ নসিায় িাশব ত্রঙ্গাডয়ত্ কখ্ল ঢকাল উ াশেযই ঢস ডলর্জ োধীল ইিার ডরিয়
রপ্রিাব বডেত্ ও

র মু খ্াশ েী। ত্াুঁর ড ত্ার র্জীবেোশত্ই ঢস

সমস্ত বি ঢখ্য়াডার ডলরিু েিিথা কশরশছ। ত্াুঁর র্জীবশল

াডরবাডরক প্রিাব এশকবাশরই নলু ডিত্। ত্াুঁর

ঢিয়ডল। ত্াুঁর র্জীবল সবথশত্ািাশব

স্ত্রীও ত্াুঁশক সংশোধল করার ঢকাল ঢিষ্টা কশরডল – ত্াুঁর সংসার নলডিজ্ঞত্ার সু শ াব ডলশয় ডলর্জ িুষ্প্রবৃ ডি
িডরত্ার্থ কশরশছ। ‘আাাশার ঘশরর িুাাা’(১৮৫৮) –এর লায়ক মডত্াাশার সশঙ্গ ত্ুালায় ঢস এশকবাশর
ডলষ্প্রাা,

াডরবাডরক সংশ াবসূ রিক ডবডিন্ন ও ইিা েড্িীল। ত্াুঁর বযড্সিা ঢলই; ঢস ঢকবা প্রডত্বাি-

ডবডেি বাসলােড্র একটা ঢকে-সংিত্ ডবন্দুমারিক, সমার্জ-ঢিশি ছড়াশলা ডবশর্র মত্ ঘলীিূ ত্ ডবশফূরাটক।
সু ত্রাং ত্ার প্রডত্ আমাশির ঘৃাার

ডরবশত্থ সিালু িূ ডত্ই র্জাশব। বযড্ত্ব সম্পন্ন মডত্াাশার সংশোধল

িশয়ডছা, একত্াা নের মাংস ড ন্ডরূ

লববাবু র নলু ত্া ও ডেরািায়ু বত্ ত্রিডিক আশেশ র ঊশবথ

উশেডল। বইডটর প্রকৃত্ লায়ক ও বডত্ ডলত্ামি খ্ডা া েকিািার নগ্রিূ ত্।
নবেয েশকর িক্রান্ত কু ো েেত্া এর লাই, ঢস মত্াববার্জ লয়, ত্াুঁ র মু রুডিশক সরা ও
ঢখ্াাাখ্ু ডািাশব উ শিে ডিশয়শছ। ঢস িাবথা কলীডত্র নডবডমশ্র সাধক। এর সশঙ্গ িাাকয-লীডত্র ঢকাল
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উ ািাল ঢমোলডল। ত্াই ত্াুঁর প্রডত্ও আমাশির নলু শ াশবর ডবশের্ কারা ঢলই। ‘লববাবু-ডবাাস’ একত্ি
প্রধাল, মালু র্ ঢবৌা, ‘আাাশার ঘশরর িুাাা’-এ মালডবকত্া র্মাংস সংশ াশবর আর একটু ডরফূরুট।
এইসময় কডাকাত্া-সমাশর্জ ঢ ডবাাস ও বযডিিাশরর ঢরাত্ বশয় ডবশয়শছ, ত্াুঁর সশঙ্গ

াশ্চাত্য

ডেো ও সিযত্ার ঢ খ্ু ব প্রত্যে সম্পকথ ডছা, ত্া মশল িয় লা। ঢ ‘বাবু ’ এই সমাশর্জর ডবডেষ্ট সৃ ডষ্ট,
ডত্ডল ইংশরডর্জ ডেো-িীোর ডবশের্ ধার ধাশরল লা। ‘লববাবু-ডবাাশসর’ ৩৫ বছর

র ঢাখ্া ‘আাাশার

ঘশরর িু াাা’(১৮৫৮)। লায়ক মডত্াাা ঢেরশবাাথ সাশিশবর স্কু শা ডকছু ডিল াত্া াত্ কশরডছা। ডকন্তু
কশয়কডট ইংশরডর্জ েব্দ ও ডকছু ইংশরডর্জ িাবিাব ও িাা-িাল ডেো ছাড়া ত্াুঁর ডবিযা ঢবডেিূ র নগ্রসর
িয়ডল। কাশর্জই এশির উৎেৃ ঙ্খাত্ার র্জলয
সশঙ্গ

াশ্চাত্য ডেোশক িায়ী করা ায় লা। এই ডিক ডিশয় এশির

রবত্থ ী ু শ বর ডিন্দু কশাশর্জর ডেডেত্ ইংশরডর্জ আিার-বযবিাশরর সত্যকার নলু র াবী, সমার্জ

ডবশোিী ও বযড্ োত্শিযর আিশেথ নলু প্রাডাত্, ডলর্জ মত্বাশির র্জলয িুুঃখ্ বরশা প্রস্তুত্ িৃ ঢ়শিত্া ু বক
সম্প্রিাশয়র প্রশিি। মডত্াাা ও মাইশকা মধুসূিশলর মুশখ্ িয়শত্া একই রকশমর বুডা, ত্াশির ডবাাত্ী
খ্ালাড লা ও সু রার ডিশক সাধারা প্রবাত্া – ডকন্তু মালস আিশেথর ডিক ডিশয় এরা সম্পূ াথ ডিন্নর্জাত্ীয়।
আসশা বাবু সমাশর্জর নডমত্ািাশরর র্জলয িায়ী ইংশরডর্জ ডেো ত্রলডত্ক আিেথ লয়, ইংশরডর্জ
বাডাশর্জযর প্রসার। এই ু শব ত্রবশিডেক বাডাশর্জযর সশঙ্গ প্রর্ম সম্পকথ িা শলর ফশা ঢিশে, নর্থনলডত্ক
সমৃডের একটা োিায়ী ঢর্জায়ার এশসডছা। এই নপ্রত্যাডেত্ ধলাবশমর নিংকাশরর ফূরীত্ িশয় ত্রবশিডেক
প্রসাি ু ষ্ট বযড্গুডা এক লূ ত্ল নডির্জাত্ সম্প্রিায় বেল কশরডছা। ঢকউ ‘িাাাডা কশর, ঢকউ ডলমকিাাাশার ইর্জারা ডলশয়, ঢকউ বা ইংশরশর্জর রার্জে সংগ্রি বযবিার সশঙ্গ সংডেষ্ট িশয় ইংশরশর্জর ঢসৌিাবয
াক্ষ্মী ঢ োথ শাম র উ র আসীল িশয়ডছশাল, ত্ার িু -একটা
এই সময় কডাকাত্ার বশলডি

াুঁ ডড় ডলর্জ ধলিান্ডাশর সঞ্চয় কশরডছা।

ডরবাশরর প্রর্ম ডিডি িাড ত্ িা। মিালবরী সমু ে বশিথ া ডিত্া

ঐশ্ব থশিবীর মত্ আকােস্পেথী নট্টাডাকা ঢশ্রডাশত্ ডলর্জ সমৃডের িীডি প্রডত্ফডাত্ কশর র্জয়াাি করা।
উচ্ছ্বডসত্ প্রাাশরাত্, আশমাি-প্রশমাি ও ডবাাস-বযসল-বযঙ্গডবদ্রূ

প্রিসশলর লালা উদ্ভাবশল, িড়শকর

বার্জশল, বাশরায়ারী উৎসশব, কডবর াড়াই-এ সু রা সঙ্গীশত্র উমোি ঢিাবডাপ্সায়-ডবর্জয় নডি াশল ডলবথত্
িা। নখ্যাত্

েীগুডা রার্জলীডত্শত্ রূ ান্তডরত্ িশয় রূশ র উচ্ছ্বাাত্ায়, াে াে লবাবত্র্জল সংশঘর

সডিডাত্ হৃৎস্পন্দশল, ডবরাট ঐশকযর সশিলত্ায় ঢ ল লব-ঢ ৌবশলর িৃ ি েড্ মিত্ায় িঞ্চা িশয় উো।
এই আো ও সীমািীল মিত্ায়

ু া শকাৎফু ে প্রডত্শবশে বাবু র উদ্ভব। ঢস ঢ ল র্জীবশলাৎসশবর এই

ঢকামা, মি ডবশোশির প্রর্ম েোয়ু বুদবুদ। আর

ুঁডিে বৎসশরর মশধয এই উোম, নসংস্কৃত্ র্জীবল-

প্রবাশির সশঙ্গ াশ্চাত্য সংস্কৃডত্র উগ্র-উমোািলা, ডবশোিী লীডত্শবাধ ও ডলবূ ঢ় ঢসৌন্দ থালু িূডত্ ু ্ িশয় এক
উচ্চত্র সৃ ড ষ্টর বীর্জ ব ল করশব- বাবু র িূ াশিাব-ডবাাস কডব ও সমার্জ সংস্কাশরর সূ ক্ষ্ম ত্র র্জীবল
রশসা শিাশবর

ডরবডত্থত্ িশব। ‘লববাবু ডবাাস’(১৮২৩),

(১৮৫৮) ও কাাীপ্রসন্ন ডসংশির ‘হুশত্াম

যারীিাুঁি ডমশরিকর ‘আাাশার ঘশরর িু াাা’

যাুঁিার লক্সা’ (১৮৬২) – এই ডত্লডট উ লযাশস বাবু িডররিক ও

বাবু প্রসূ ত্ সমার্জ র্জীবল আশাাডিত্ িশয়শছ। নবেয ‘হুশত্াম

যাুঁি ার লক্সা’ ডেক উ লযাস লয় - লব
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প্রডত্ডষ্ঠত্ কডাকাত্া লবরীর উিৃ ঙ্খা, নসং ত্ আশমাি উৎসব ডবডিন্ন খ্ন্ডডিশরিকর ও সরা বযশঙ্গর
বাথলায় ডেডর্া-গ্রডর্ত্ সমডষ্ট।
লূ ত্ল ও ু রাত্শলর ঢ ডবশরাশধর ডিরিক সমসামডয়ক উ লযাশস প্রডত্ফডাত্ িশয়শছ, ঢসই ডবশরাশধর
আশাািলায় ড ডল আশ্চ থ ে াত্ ডবিারবুডে ঢিডখ্শয়শছল, ডত্ডল িশাল

যারীিাুঁি ডমরিক। লবয ু শবর লত্ুল

সিযত্ার প্রডত্ সু ডবিার কশরশছল। ত্াুঁর সমসামডয়ক নলযালয ঔ লযাডসশকর মত্ এশক ডলরবডিন্ন ডবশদ্বর্
ও সশন্দশির ঢিাশখ্ ঢিশখ্লডল। ঢত্মডল ু রাত্ল প্রর্া ও আিার বযবিাশরর মশধয া ঢোিল, সু ু ড্ ূ াথ ও
গ্রিাীয়, ত্াশকও ডত্ডল ডবশের্ উৎসাশির সশঙ্গ বরা কশর ডলশয়শছল। ইংশরডর্জ ডেোর প্রবা বলযায়
মিয াল, লাডস্তকত্া, গুরুর্জশল নিড্ প্রিৃ ডত্ ঢ সমস্ত আবর্জথলা রাডে ও

ডিাত্া আমাশির সমাশর্জ

প্রশবে কশরডছা, ত্াুঁর প্রডত্ ডত্ডল সত্থক িৃ ডষ্ট ডিশয়ডছশাল। ডকন্তু ডত্ডল সবশিশয় খ্ড়্গিস্ত ডছশাল ু রাত্ল
িশার িণ্ডাডম ও সংকীাথত্ার উ র; এশকই ডত্ডল সবশিশয় বড় নমার্জথলীয় ন রাডধ বশা মশল করশত্ল
এবং ত্াই এ সশবর প্রডত্ ত্াুঁর ত্ীক্ষ্মত্ম ডবদ্রূ াস্ত্র বডর্থত্ িশয়শছ। ডিন্দু র্জাডত্র সলাত্ল লীডত্জ্ঞাল ত্াুঁর
মশধয শর্ষ্ঠ প্রবা ডছা, এবং সমশয় সমশয় একটু নশোিল ত্ীব্রত্ার সশঙ্গই আত্মপ্রকাে করত্। ত্াুঁর
‘আাাশার ঘশরর িুাাা’-এ এই লীডত্জ্ঞাল, এই ধমথ ও সু রুডির

ে াডত্ত্ব কাাকুোত্ার ডিক ঢর্শক

সমর্থলশ াবয লা িশাও, ধমথিাশবর ডিক ঢর্শক ডবশের্ প্রেংসলীয়। নবেয এই লীডত্জ্ঞাল ূ াথ মন্তবয ঢ
উ লযাশসর উৎকর্থ বধথল কশর ত্া লয়, ত্াুঁশক ঢাখ্শকর ধমথপ্রবা ও ত্িাশের্ী ডিশির

ডরিয়

াওয়া

ায়।
‘আাাশার ঘশরর িু া াা’ উ লযাশস ঢাখ্শকর মললেীাত্ার

ডরিয়

াই ইংশরডর্জ সিযত্া ও

সংস্কৃ ডত্র প্রডত্ ডলষ্ঠাবাল ন ে াত্ মশলািাশব এর কু ফশার প্রডত্ নি লা িশয় এর সু ফ শার প্রডত্
সশিত্লত্ায়, সমেয়কারী ডিন্তােীা িৃ ডষ্টিঙ্গীর

ডরিয়

াই ঢাখ্শকর। রামাাা ও বরিাবাবু এই লত্ুল-

ডেো েডত্র োঘযত্ম ফা। ত্াশির উ র েমত্ােীাত্া,
নবেয

সলাত্ল-ধমথ

রিুুঃখ্ কাত্রত্া ও উন্নত্ ত্রলডত্ক আিেথ

সংস্কৃডত্র ডবশরাধী লয়, ত্বুও এই সমস্ত সদগুা ও সু কুমার প্রবৃ ডি ঢ

াশ্চাত্য

সংস্কৃ ডত্র প্রিাশব সমাশর্জ ডেডর্াত্া ও উৎেৃ ঙ্খ াত্র প্রিু র সু শ াব-সু ডবধা সৃ ডষ্ট কশরডছা, ত্াুঁর সশঙ্গ
প্রত্যেিাশব সং ু ্। ‘আাাশার ঘশরর িুাাা’-রিলাডটর মশধয ৩৫ বছর আশব ঢাখ্া ‘লববাবু-ডবাাশসর’ই
একডট

ডরমাডর্জথত্

ডরবডধথত্ রূ

ডিশসশব ঢিখ্শত্

াই। ঢ -বাবু সমার্জশক িবালীিরা বশন্দযা াধযায়

ত্ুশা এশলডছশাল বাস্তবর্জবৎ ঢর্শক, ত্াশক আশ্রয় কশরই
ঢক রূ

যারীিাুঁি ডমরিক ত্াুঁর ‘আাাশার ঘশরর িুাাা’-

ডিশাল। এখ্াশল আাাশার উ র ‘লববাবু-ডবাাশসর’ বাবু সম্প্রিাশয়র সু স্পষ্ট প্রিাব

ডরাডেত্

িয়। এখ্াশল ঢ সংকটডট ফুশট উশেশছ ত্া বাইশরর ডর্জডলস – আন্তর্জথবশত্র বিীরত্র সংঘাশত্র ঢকাল
ডিি এশত্ াওয়া ায়ডল। কুসশঙ্গর র্জলয আিুশর ঢছশার িস্খাল এবং ডব শির ও সৎসশঙ্গর ফশা ত্াুঁর
ত্রলডত্ক

ু লরুোর এর বাথ ল ার ডবর্য়বস্তু। এশত্ আন্তডবথ প্ল শবর ঢকাশলাই সু শ াব ঢলই। মডত্াাশার

নলু শোিলা ও সংশোধল বডিঘথটলার িাশ

নন্তশরর ঢপ্ররাা লয়।

রবত্থী ু শব বডিমিশের ‘সীত্ারাম’

উ লযাশসর সীত্ারাম এবং ‘কৃষ্ণকাশন্তর উইা’-এর ঢবাডবন্দাাশার িডরশরিকর ঢ নন্তুঃডবপ্লশবর ডিরিক নডিত্
িশয়শছ এখ্াশল ত্ার আিাস াই। সু ত্রাং ‘আাাশার ঘশরর িুাাা’ বাংাা উ লযাশসর র্প্রিেথক।
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‘বাংাা উ লযাশস’ ডেশের প্রর্ম সংবেক বডিমিে। মলল, কেলা, সমার্জ ঢিত্লা আর
সাংবাডিশকর সমেয় ধমথ ডলশয় বাংাা উ লযাশসর ু শবা শ াবী মূ ডত্থডট ডত্ডলই প্রর্ম বশড় ত্ুশাডছশাল।
সাধথেত্াব্দীর ু রাশলা এই ডেে বডিম-সৃ ষ্ট ছাুঁিডটশকই আরও ডবকডেত্ ও সমৃে কশর ত্ুশাশছ।
সত্ীিাি, ডবধবাডববাি, বহুডববাি ডেো বযবিা এবং লীাকর ও গ্রামি ডিন্দু র্জডমিাশরর নত্যািার
প্রিৃ ডত্ ডলশয় কাকাত্ার ডেডেত্ সমাশর্জ

খ্ল ত্ু মু া আশন্দাাল িাডছা - বডিমিে ত্খ্ল শুরু

কশরডছশাল ইডত্িাসাশ্রয়ী ঢরামাশন্সর মশধয ডিশয় মালু র্ এবং ত্ার কত্গুডা ডিরন্তল সমসযাশক বাঙাাী
র্জীবল, সমার্জ,

ডরবার প্রিৃ ডত্র

ডরশপ্রডেশত্ ডেোডয়ত্ করশত্। লারীর ঢপ্রডমক ডলবথা িশল োধীলত্া

ডবধবাডববাশির সমসযা ডববাডিত্ লারীর
ঢিশের

ূ ব থ প্রায়ীর সশঙ্গ ডমাশলিা প্রিৃ ডত্ মালডবক, সমসযার সশঙ্গ

রাধীলত্া, নর্থ ন লডত্ক সমসযা, কৃ র্ক সমসযা এবং ইউশরাশ র আধু ড লক ডবজ্ঞাল, িেথ ল ও

সমার্জত্াডিক ধযাল-ধারাার ডবর্য় উ লযাস রসরিলা ও প্রবশির আকাশর ত্ ডবস্তৃ ত্ ও বিীরিাশব
আশাািলা কশরশছল - ত্ার র্জলয ডত্ডল র্জীডবত্কাশাই মিাল ডর্কৃশত্র সিাল ঢ শয়ডছশাল।
ডরবারশকডেকত্াই সামাডর্জক ঢপ্রো শটর মূ াডিডি।

ডরবারডিডিক সমার্জ সংবেলশক

সডেকিাশব ডলয়িা কশরও বডিমিে িশট্টা াধযায় ডবডিন্ন িডরশরিকর মশধয সম্পশকথর টালাশ াশড়লশক ডকছু টা
ইত্র ডবশের্ করশত্ ঢিশয়ডছশাল। ডবশের্ কশর িাম্পত্য র্জীবল ডদ্বধা-দ্বন্দ্ব, ত্রবধবয র্জীবশলর আোআকাঙ্ক্ষা-কামলা-বাসলার েিাবর্জাত্ উিরা ডববাশির সিট প্রিৃ ডত্শক সমার্জ িৃ ডষ্টশত্ সমীকরা এবং
লারীর লবর্জাগ্রত্ ঢিত্লাশক সমার্জডসে করার প্রয়াস ত্াুঁশক ত্াডড়ত্ কশরশছ বারবার। মাত্ৃ শত্বর োি
বডঞ্চত্,

ৃ ডর্বীর সবথসু খ্ ঢর্শক নশলক িূ শর বসবাসকারী ডবধবা র্জীবশলর িরম সমসযাশক বডিমিে

িশট্টা াধযায়ই প্রর্ম উ লযাশস িাল ডিশাল। র্জাডত্শক লীডত্ডেোয় ডেডেত্ করশত্ ডত্ডল লীডত্বডর্জথ ত্
হৃিয়বৃ ডিশক সমীি কশরল ডল। বরং ঢসশেশরিক ডত্ডল ঢোিলীয়

ডরাডত্ ঢিডখ্শয়শছল। উডলে েত্শক এ

ঢিশে ঢ লবর্জাবরা ঘশটডছা ত্াুঁর মূ শা ডছা ইউশরা ীয় ধলবািী সমাশর্জর ঢছাুঁয়া। এক লত্ুল সিযত্া এ
ঢিশে ঢ লবর্জাবরা ঘশটডছা ত্ার মূ শা ডছা ইউশরা ীয় ধলবািী সমাশর্জর ঢছাুঁয়া। এক লত্ু ল সিযত্া
বিীর আত্মডবশ্বাশসর সশঙ্গ প্রািীল ডবডধবে সামন্তত্াডিক সংস্কাশর বাুঁ ধা র্জীবলািেথ শক প্র িণ্ড আঘাশত্
র্জর্জথডরত্ কশর বশড় ত্ুশাডছা এক ডবরাট-মালস ডবপ্লব, র্জাবরা ঘটা সংস্কারমু্ বযড্সিার। ইংশরডর্জ
সাডিশত্যর স্পশেথ সাডিশত্য ডেশে সমাশর্জ লত্ুল প্রাাবলযার ত্রঙ্গাীাা উশদ্বডাত্ িশয় উো। ঢসই ু ড্িীল
সংস্কারশক ডরত্যাব কশর ু ড্বাশির প্রডত্ষ্ঠা বডিম-সাডিশত্যর নলযত্ম ত্রবডেষ্টয।
নত্ীশত্র প্রাু ব্ধ ঐডত্িাডসকত্া বডিমিশের উ লযাশসর প্রধাল আশ্রয় িশাও ত্াুঁর ঔ লযাডসক
ঢিত্লায় সমাশর্জর িূ ডমকা ডছা প্রবা ও স্পষ্ট। মূ াত্ মধযডবি বাঙাডা সমাশর্জর

াডরবাডরক কাডিডলই

ত্াুঁ র উ লযাশসর নবয়ব বেশলর মূ া রসি। ত্শব ডত্ডল কখ্লই রোেীা ধারাার বেবত্থ ী িশয়
সামাডর্জক-কু সংস্কারশক আুঁ ক শড় ধশরলডল। ঢরশলসাুঁশ সর িাবলায় উদ্বু ে বডিমিে িশট্টা াধযায় উিার
মালবত্াবািশক শর্ষ্ট গুরুত্ব ডিশয় মু ্র্জীবল িৃ ডষ্টশত্ প্রত্যে কশরশছল বযড্োত্িযত্াশবাধশক। সমার্জ
কাযাামু খ্ী িৃ ডষ্ট ডলশয়ই ডত্ডল সামাডর্জক সমসযা সংকশটর বিীশর ডবশয় ত্া সমাধাশলর ঢিষ্টা কশরশছল।
প্রািীল ন্থী রোেীাত্ায় সমাশর্জ লারীর ঢ িু ুঃসি িাাময় র্জীবলি থা প্রিডাত্ ডছা, সিার বিীশর
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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ডলডিত্ িশয় ঢসই িাািায়ী নলু িবই বডিমিে িশট্টা াধযায় মিাল সৃ ডষ্ট ঢপ্ররাা র্জুডবশয়ডছা। ত্াই সমাশর্জ
লারীর বযড্োত্শিযর েীকৃডত্ ডিশত্ ডত্ডল োত্িয-িীি লারী িডররিক সৃ ডষ্ট কশরশছল। লারী োধীলত্ার ঢেশরিক
ডত্ডল কখ্লও কখ্লও েিাবর্জ বডত্শক নডত্ক্রম কশর ঢবশছল বশা নশলশক মশল কশরল। ডকন্তু িাম্পত্য
নডধকাশর লারী ঢিত্লা লবর্জাগ্রত্ িশয় ডি োডধকার আিাশয় সশিষ্ট িয়, ত্ািশা ত্া সমার্জশক কাযাশার
ডিশকই ডলশয়

ায়, এই ডছা ত্াুঁর ডির ডবশ্বাস। ‘ডবর্বৃ ে’, ‘কৃষ্ণকাশন্তর উইা’, ‘িেশেখ্র’ প্রিৃডত্

উ লযাশসর কাডিডল ক্রশম ঢিখ্া ঢবশছ বডিমশিত্লা শুধু কাশার নলু বত্থলশক ডলুঃেশব্দ ঢমশল ঢলয়ডল বরং
ঢকাল ঢকাল ঢেশরিক ডত্ডল ডকছু ইডত্বািক ঢেরিক ত্রত্ডর কশরশছল।
প্রিডাত্ সমার্জলীডত্র ডবরুশে লারীমুড্র সু র বডলত্ িশয়শছ রবীেলাশর্র ‘ঢিাশখ্র বাডা’,
েরৎিশের ‘ েীসমার্জ’ ও ‘িডররিকিীল’ উ লযাশস। মূ াত্ বাঙাডা ডিন্দু ডবধবার কডেল সমসযা র্জর্জথডরত্
র্জীবশলর ছডব উশে এশসশছ উ লযাশসর কাডিডলশত্। রবীেলার্ োকুশরর উিার মালডবক িৃ ডষ্টশত্ ঢিশখ্শছল
সামাডর্জক নলু োসশলর, শুশলশছল বযড্সিার করুা ডবাা বডল। ত্াই ডবশলাডিলীর নবরুে ও ডলডর্ে
ঢ ৌবলাকাঙ্ক্ষা ঢ ডত্ডল ঢবাডির সিালু িূডত্ ডিশয় এুঁশকশছল ডিও ডবশোশির সু শরর নলু করা ঢসখ্াশল খ্ুব
স্পষ্ট লয়, ত্বুও আশ্রয়ডস্ র্জীবশলর করুা রূ উিার সমশবিলার আশাায় উদ্ভাডসত্ িশয়শছ। েরৎিে
বাঙাডা ডিন্দু মলস্কত্ার সু ডল ু া রূ কার। বযড্র নলু িূডত্, োত্িযশবাধ ঢসখ্াশল বাধাপ্রান্ত িশয়শছ,
ঢসখ্াশল ডত্ডল সামাডর্জক লীডত্শক নডত্ক্রম করশত্ ঢিষ্টা কশরশছল। ‘ েীসমার্জ’ ও ‘িডররিকিীল’ উ লযাশস
সমার্জ-সংস্কাশরর ইডঙ্গত্টাই ঢবে স্পষ্ট। নন্তত্ েিাবসু াি িরি ডলশয় ডত্ডল ত্রবধবয র্জীবশলর
নন্তশবথিলাশক ত্ুশা ধশরশছল। াশত্ সমাশর্জর িৃ ডষ্ট ত্াশির েশত্ সমশবিলার ডকছু টা ঢ াব প্রশা

ডিশত্

প্রয়াসী িশয় ওশে।
বডিমিে িশট্টা াধযাশয়র সামাডর্জক ঢপ্রো ট মূ াত্ সম্ভ্রান্ত

াডরবাডরক র্জীবশলর মশধযই সীমাবে।

বযা ক সমার্জ সিায় এুঁশির খ্ুব একটা ডবিরা করশত্ ঢিখ্া ায় ডল। আবার েহুশর লাবডরক িডররিকশকও
ডত্ডল গ্রিা কশরলডল। গ্রামীা

ডরশবশে ঢবশড় ওো ডবিোাী িডররিকই ঢবডেরিাব ঢেশরিক ঢকেিডররিক িশয়

উশেশছ। সম্পূ াথ

ডরকাোশমার উ র ডিডি কশর ডরিকশকাা ঢপ্রশমর কাডিডল বৃ ি সৃ ডষ্ট িশয়শছ

াডরবাডরক

‘ডবর্বৃ ে’ উ লযাশস। এ উ লযাশসর ঢকেীয় িডররিক লশবে এক ডবিোাী

ডরবাশরর উিরসূ রী। সূ থমুখ্ী

ও কুন্দলডন্দলীশক ডঘশর লশবেশকডেক ডরিকশকাা প্রায় আবত্থ সৃ ডষ্ট িশয়শছ ত্া
ডবডধবেত্ায় ডলবে লা িত্, ত্ািশা ‘ডবর্বৃ ে’ ডলত্ান্ত

ডি সমার্জ ধশমথর

াডরবাডরক উ লযাস িশয় উেত্। লশবে ও

সূ থমুখ্ীর মশধয িাম্পত্য র্জীবশলর ঢ সু মধুর মালব িায়ী প্রোডন্তর বাত্াবরা ত্রত্ডর কশরডছা, কুন্দলডন্দলীর
িমকা ঝটকার মশত্া ডবর্ম আঘাত্ ঢিশলশছ। সমার্জ ডববডিথত্ ঢপ্রশমর আবশত্থ র্জডড়শয়
কু ন্দলডন্দলীর কাডিডল ননবধ ঢপ্রমপ্রবাশির

শড় লশবে

ে ু শ টই াাাল কশর িশাডছা বে-কাডিডলশক। ডকন্তু

কুন্দলডন্দলী লশবশের ডদ্বত্ীয় স্ত্রী িওয়ার রই াডরবাডরক আবশত্থ র্জডড়শয় শড়শছ।
ত্ৎকাাীল সামাডর্জক

ডরকাোশমার

ু রু র্ত্াডিকত্ার ঢ নশমাঘ প্রিাব ডছা ডবর্বৃ শ ে ত্াুঁ র

প্রডত্ফাল ঘশটশছ। লশবে সম্ভ্রান্ত ু রুর্ ঢশ্রডার ডবডিন্ন লারীশত্ আকর্থশার ধারাাশত্ই ডলশর্জশক সম থা
কশরশছ। কু ন্দলডন্দলী লশবের ঢসই ননবধ ঢমাশি ধরা ডিশয়শছ এবং কাকত্াাীয় িাশবই ঢস ডবধবা
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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িশয়শছ। সু ত্রাং ডবধবা-ডববাশির আকর্থাও বশে মূ া ডিডি লয়। ঢসই প্রর্াশক সমার্জসিত্ কশর ঢত্াাার
প্রশিষ্টাশক ঢাখ্ক খ্ুব একটা কশরলডল। ত্রবধবয িয়শত্া প্রিডাত্ সমার্জ বযবিায় এক ধরশলর নরোীয়
লারীশত্বর র্জায়বা, ত্াই ঢকৌমাশ থর ত্ুালায় ত্রবধশবযর ডিশক নবযািডত্র িাত্ দ্রুত্ প্রসাডরত্ িয়। লা িশা
ঢাখ্ক িয়শত্া কু মারী কু শন্দর সশঙ্গ প্রাশয়র আবশত্থ ঢাখ্ক লশবেশক র্জডড়শয় ডিশত্
বযাডিিার বমশল ডবধবাই উ

ারশত্ল। ডকন্তু

ু ্, ত্ৎকাাীল সমাশর্জ ঢস প্রর্ার বহুা প্রিাল ডছা। আবার ডত্-ঢিবত্ার

প্রডত্ ডিন্দু লারীর ন ার শ্রোশবাধ লারীধশমথ র মূ া ত্ি ত্া ঢিখ্াশলা িশয়শছ সূ থ মু খ্ ীর

াডত্ব্রত্য ও

আত্মত্যাশবর মধয ডিশয়। সূ থমুখ্ী কুশন্দর সশঙ্গ োমীর ডববাি ডিশয়শছ। ঢাখ্ক ঘটলার র্জডটাত্াশক িূ ড়ান্ত
থাশয় লা ডলশয় ডবশয় সামাডর্জক িাশব সরাীকরা কশরশছল। ত্াই সূ থমু খ্ীর মশত্া সবথগুাসম্পন্ন লারী
িওয়া সশিও, ডদ্বত্ীয় স্ত্রীর েীকৃ ডত্ বায িশয়শছ। ডকন্তু ডক ডছা লা সূ থ মু খ্ ীর? বযড্ত্ব, বৃ ড িাী াা,
প্রায়াশবব, রূ র্জ ঢমাি সবই ডছা। ডকন্তু ত্বুও লশবে ত্াুঁর আকর্থশা বাুঁধা

শড়ডল। ু রুশর্র ঢেিাবৃ ডি

ু শরাশলা স্ত্রীর সংসবথ ঢছশড় লবীলা স্ত্রীর ডিশক ত্ীব্র ঢবশব ধাডবত্ িশয়শছ। ঢস ু শব এ প্রর্া ডছা ডলত্ান্তই
োিাডবক। বহুডববাি, ননবধ প্রায় সম্পকথ সমাশর্জর মার্াবযর্ার কারা িশয় উেত্ লা। ডব ত্নীক িাম্পশত্য
ু রু শর্র ঢেিাবমশলই ডছা সামাডর্জক রীডত্, ডছা লা ঢকবা

ু রুর্ প্রায় মু খ্ াশ েী নবাা লারীর

সশিত্ল প্রডত্বাি। সংসার, সন্তাশলর সমস্ত িায়িার স্ত্রীর ঘাশড় িাড শয় লারীর আলু ব ত্যশক ও োমী
সংসাশরর প্রডত্ আত্মত্যাবশক িায়ী মডিমা িাল কশরশছ ু রুর্রা। ডকন্তু ত্া ু রুশর্রা আ ল োর্থডসডের
র্জলযই কশরশছ। ডববাডিত্া স্ত্রীশক িরম ঔিাসীলয সংসাশরর একশকাশা ঢফশা রাখ্াই ডছা সমার্জরীডত্।
কুন্দলডন্দলী ডববাি- রবত্থীকাশা ঢসই ঔিাসীশলযর ডেকার িশয়শছ। কারা স্ত্রীর প্রডত্ বিীর িাশাাবাসার
বডিুঃপ্রকাে ত্রস্ত্রাত্ার লামান্তর। সামাডর্জক ম থািািাডলর িশয় লশবেশক
সূ থ মু খ্ ী

ডরিার কশরশছ। ঢের্

থন্ত

ডরত্যাব কশরশছ এবং আত্মিত্যায় প্রবৃ ি িশয়শছ। মূ া ত্ কাাধশমথ র টাশল ঢাখ্ক এই িু ই

লারীিডরশরিকর মাধযশম

ু রুর্ত্াডিক সমার্জ বযবিার ডবরুশে প্রডত্বাশির বর্জা ত্ু শা ধরার ঢিষ্টা

কশরডছশাল। ত্শব লশবেলার্ আত্মসং শম নসমর্থ িশয় ডবর্বৃ শের ঢ বীর্জ ব ল কশরডছশাল ত্ারই
ফাশ্রুডত্শত্ একডিল ডবর্া্ বাত্াস প্রবাডিত্ িশয়শছ ত্াুঁর সংসারবৃ শির নন্তরীশে এবং ছারখ্ার কশরশছ
র্জীবলি থা। ধলােয র্জডমিার লশবে ডলশর্জর র্জীবল া শলর মশধয ঢ নসং ম ফুশট উশেশছ ত্া ত্ৎকাাীল
সমার্জ মলস্কত্ার প্রডত্ফাল। নসং ত্ ডিিবৃ ড ির প্রকাে ঘশটশছ িীরা-ঢিশবে কাডিডলর মশধযও।
বযািীিারী ঢপ্রশমর সবথ গ্র াসী উমোািলা এই িু ই িডরশরিকর মশধয প্রত্যেিাশব বত্থ ম াল। ব্রাহ্মসমাশর্জর
সামাডর্জক কু সংস্কার ডবত্াড়শলর আড়ম্বর কীিাশব ঢেিািাশর

থবডসত্ িশয়শছ বডিমিে ত্াও ত্ু শা

ধশরশছল ‘ডবর্বৃ ে’ উ লযাশস।
‘কৃষ্ণকাশন্তর উইা’ সম্পডির নডধকার সম্পডকথত্ এক াডরবাডরক কাডিডলর বেরূ । কৃষ্ণকাশন্তর
উইা ডরবত্থল এবং উইা িুডর সংক্রান্ত ডবর্য়শক ঢকে কশর কাডিডল আবডত্থত্ িশয়শছ। ঢবাডবন্দাাা ও
ভ্রমশরর মশধয ঢ সীমািীল বযবধাল সৃ ড ষ্ট িশয়শছ ত্াুঁ র মূ া নিৃ েয ডলয়ডত্র মত্ কার্জ কশরশছ এই
উইাখ্াডল। বডিমিে িশট্টা াধযাশয়র সমার্জ মলস্কত্ার আত্মপ্রত্যয়ী িূ ডমকা এ উ লযাশস ডবশের্াডয়ত্
িশয়শছ। বযড্ েিাব ধশমথর উ র কাডিডলর রাে লযাস্ত কশর ডত্ডল সামাডর্জক উ লযাশসর ডেেরূ শক এক
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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বেলধমথী গুরুত্বিাল কশরশছল। সমার্জ সমসযার
ঢ শয়শছল এই উ লযাশস। র্জডমিার

থ া শাািলায় ডত্ডল ত্ার ডলর্জে প্রত্যয়ডট ঢ ল খ্ু ুঁ শ র্জ

ডরবাশরর ঘশরায়া কাডিডলর সমস্ত প্রকার রসিশক প্র ু ্ কশর

িাম্পত্য র্জীবশলর প্রর্াডসে এবং োিাডবক সমস্ত নলু র্ঙ্গই বশে

ূ াথ মারিকায় আসীল। ভ্রমশরর

ডকশোরীসু াি িঞ্চাত্া সূ থমু খ্ীর মত্ বৃ ডিলী াায় ু ডষ্টাাি কশরডল, রূ র্জ ঢমাি ও ঢমািময় িু যডত্শত্
িাের লয়, ডকন্তু ত্াুঁর সরাত্া িাম্পত্যশক ত্সয োসশল গ্রডন্থশত্ আবে কশরশছ। সংসাশর ত্ার নডস্তত্ব
েত্থাধীল। ঢবাডবন্দাাশার মা ু রিকবধূ র িাম্পত্য র্জীবশল সু খ্েডস্তর বাত্াবরশা প্রেডস্তর প্রশাশ র বযবিা
করশত্

াশরডল।

াডরবাডরক েু লশকা ম থািা রোর নর্জু িাশত্ নশিত্ু ক ফরমাল র্জাডর কশর

ডরডিডত্

র্জডটা কশর ত্ু াশত্ ডদ্বধা কশরডল। নর্ি ঢবাবন্দাাশার নসং মী আিরশার র্জলয ঢসই নশর্থ ঢকাল
প্রডত্বাি ত্াুঁ র কশে বডলত্ িয়ডল। কৃ ষ্ণকাশন্তর র্জডমিারীশত্বর নডস্তত্ব ঢিখ্া ঢবশছ প্রাত্যডিক মািক
ঢসবশলর মধয ডিশয়। কৃ ষ্ণকাশন্তর নডিিাবকত্ব শুধু উইশার মশধয সীমাবে র্াকায় ত্াুঁ র ফা িশয়শছ
ডব রীত্মুখ্ী; ডি সংসার-সম্পডির সমস্ত ডবর্শয় ডত্ডল ত্টি র্াকশত্ল, ত্ািশা কাডিডলর বডত্

ডরবডত্থত্

িশত্ ারত্।
একডিশক ডবর্য়-সম্পডি নলযডিশক বযাডিিারী ঢপ্রম এবং িাম্পত্যধশমথ োমী-স্ত্রীর নবিালর্জডলত্
ঢিাাািাত্া এ কাডিডলর মূ া প্রডত্ ািয ডবর্য়। ঢরাডিাীশক আত্মিলশলর িাত্ ঢর্শক বাুঁ ি াশত্ ডবশয়
ঢবাডবন্দাাা মুগ্ধ িশয়শছ ত্ার লশবাডদ্ভগ্ন ঢ ৌবশলর নাঙ্ঘ্য আকর্থশা। ননিত্লয ঢরাডিাীর সডম্বৎ ঢফরাশলার
প্রশিষ্টার মশধযই ঢস আকর্থা িুবথার িশয় উশেশছ। ঢবাডবন্দাাা সমার্জ-ডববডিথত্ ঢপ্রমাবশত্থ র্জডড়শয় শড়শছ।
র্জডমিারী রশ্ এ বযাডিিার নোিাডবক লয়, বরং নডাডখ্ত্িাশব ঢস ঢ ল সমার্জডসে। ডব রীত্ শে
ঢরাডিলী আত্মাডধকার আিাশয় সশিত্ল এক প্রডত্বািী লারী। ত্ার প্রবা র্জীবলধডমথত্া, আকাঙ্ক্ষা, কামলাবাসলা আর নডধকার ঢিত্লা প্রািীল সামাডর্জক ধযালধারাাশক প্রবািাশব লাড়া ডিশয়শছ। বাাযডবধবার
র্জীবশলও ঢ ৌবশলর িাঞ্চায ধমথ , ঢিির্জ প্রবৃ ডি ঢ োিাডবক ঢরাডিলীর মশধয ত্াুঁর প্রবাত্া ডবিযমাল।
ঢবাডবন্দাাাশক ঢ োমী ডিশসশব াাি করশত্

ারশব লা ঢর্জশলও ত্ৃডর্ত্ ডিশি শুধুমারিক সাডন্নধয সু খ্শকই

রম কাময ঢিশব ডলশয়শছ। আবার ভ্রমর-ঢবাডবন্দাাশার িাম্পত্য সম্পকথ শুধুমারিক ঔডিত্য ধশমথর বিশল
আবে। আি োসশল আাবা ডিডিপ্রস্তর। োমী-স্ত্রীর কত্থবয নকত্থবয সম্বশি ভ্রমশরর ধারাা েিত্া াাি
কশর ঢসই আি ডবশ্বাসশক ডিডি কশরই। স্ত্রীর আিরাধশমথ বাাডখ্াযত্ায় ঢবাডবন্দাাশার প্রায়ড
আরও ত্ীব্রত্র কশর ত্ু শাশছ। ত্াই ভ্রমরশক এক প্রকার

াসাশক

ডরত্যাব কশর ঢরাডিলীর প্রায়বৃ শি আবে,

ঘটলার বডত্ োিাডবক মলস্তাডিক ডক্রয়ায় সঙ্গত্ িশয়শছ। ডকন্তু ভ্রমশরর

াডত্ব্রত্য নডবসংবাডিত্।

ঢরাডিলীর প্রডত্ আসড্র কর্া ঢস ডবশ্বাস কশর লা। ত্াই ভ্রমর বাশত্ ঢ শরশছ“ঢ

াশক িাাবাশস, ঢস ত্াশকই িাশব, আডম ঢত্ামাশক িাডব, ত্ুডম আমাশক িাব।... ডমশছ কর্া-

ত্ুডম আমাশক িাাবাস-আর কাশকও ঢত্ামার িাাবাসশত্ লাই।”
ঢবাধিয় ঢবাডবন্দাাা ঢরাডিাীশক ডলশয় িশা াওয়ার

রও ভ্রমশরর এই িাাবাসার টালই ত্াশক

আবার ডফডরশয় এশলশছ এবং বাা ায় সামাডর্জক কারশাই ঢরাডিলীশক গুডা কশর লায়ক আবার বৃ িৎ
সমার্জশেশরিক স্ত্রী ভ্রমশরর কাশছই ডফশর এশসশছ। ভ্রমর ত্াুঁর

াশয়র ধূ শাা ডলশয় মৃত্ুয বরা কশরশছ ডকন্তু
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রর্জশমো ঢবাডবন্দাাা সন্নযাস ধমথ গ্রিা কশর ঈশ্বর

াি শাম  মল সংশ াব কশর র্জীবশলর িুুঃেপ্ন িুাশত্

ঢিশয়শছ। ‘কৃষ্ণকাশন্তর উইা’-এ ঔ লযাডসক বডিমিে ডিন্দুর ত্রলডত্ক ও সামাডর্জক ডিক ঢর্শক লরলারীর
সম্পকথ ডবিার কশরশছল, সামাডর্জক লীডত্র সশঙ্গ মালু শর্র োিাডবক কামলার সংঘর্থও উ িাড ত্ িশয়শছ
কাডিডলশত্।
‘িেশেখ্র’ উ লযাশসর কাডিডল ইডত্িাস-নলু র্ঙ্গ আডশ্রত্ এবং মূ া

টিূ ডম ত্রত্ডর িশয়শছ

ইডত্িাশসর আবশত্থ। ডকন্তু িেশেখ্শরর সমসযাবৃ শি প্রশবে করশা ঢিখ্া ায় সামাডর্জক সমসযার র্জডটাত্া
কাডিডলর ঢবডেরিাব ঢেশরিক বডত্র ডলয়িক িশয়শছ। িালী ঢববশমর কাডিডল ও প্রত্া -ত্রেবডালী
িেশেখ্শরর কাডিডল প্রত্াশ র বৃশির আশ্রয় মুিূত্থ ঢর্শক
আরও র্জডটা কশর ত্ুশাশছ। র্জডটাত্ার রূ

রস্পরশক ঢছি কশর সামাডর্জক সমসযাশক

ডলশয়শছ ত্রেবডালীর িডবর্যৎ। ইডত্িাশসর আবরশা ঢমাড়া

র্াকশাও উ লযাশসর ঘটলাধারা প্রবাডিত্ িশয়শছ সামাডর্জক ডক্রয়ার নলু বত্থশলই।

াডরবাডরক বাত্াবরশা

িেশেখ্শরর র্জীবলি থা, ত্রেবডালীর নত্ৃি ঢপ্রমাডিাার্, লারী- ু রুশর্র প্রায়সূ রিক প্রিৃডত্শক নলু সরা
কশরই কাডিডল গ্রডন্থত্ িশয়শছ। সু ত্রাং ইডত্িাশসর কর্ার নন্তরাশা নন্তুঃসডাাা ফল্গুধারার মত্ সমার্জ
ধশমথর প্রর্াবত্ িাাডিরিক ও সামাডর্জক নলু োসল ঘটলা ধারার বডত্শক িাডাত্ কশরশছ।
‘িেশেখ্র’-এও বডিমিে ডরিকশকাা ঢপ্রশমর ডিরিক এুঁশকশছল। ডকন্তু ‘ডবর্বৃ ে’ এবং ‘কৃ ষ্ণকাশন্তর
উইা’-এর সশঙ্গ নবিালবত্ ডিক ঢর্শক ডকছু টা ঢমৌা

ডরবত্থল ঘটাশলা িশয়শছ। এখ্াশল িু ই

িডরশরিকর মশধয আবডত্থ ত্ া িশয়শছ এক লারী িডররিক। ‘ডবর্বৃ ে’ ও ‘কৃ ষ্ণকাশন্তর উইা’-এ

ু রু র্
ু রুশর্র

ঢেিাবমলশক উ িা ল করার ঢিষ্টা িশয়শছ আর এ কাডিডলশত্ িুই ু রুশর্র মশধয এক লারীর নডির
ডবিবৃ ডির

ডরিয় ফু শট উশেশছ। সু ত্রাং এ উ লযাশস বডিমিে সামাডর্জক

রীো-ডলরীোয় আরও

বিীরিাশব মশলাডলশবে কশরশছল বাা ায়। ু রুর্োডসত্ সমার্জ বযবিায় ু রুশর্র

িস্খাল একপ্রকার

সমার্জডসেই ডছা। নলয লারীশত্ বমশল ঢত্মল সামাডর্জক প্রডত্ডক্রয়া ঢিখ্া ায়ডল। ত্া বশা এক লারীর
িু ই ু রুশর্ আসড্? ত্রলব ত্রলব ি। ঢস ঢ সামাডর্জক িূ র্া। ঢস লারী ঢত্া রীডত্ মত্ কাডিলী। কারা
ঢসখ্াশল সমাশর্জর নডধকার রোর প্রশ্ন র্জডড়শয় আশছ। ঢসশেশরিক ঢাখ্ক সমার্জ সমসযার একটা েত্ি
ছক ঢবশছ ডলশয় সমার্জ ডত্ ডলয়ডিত্ সমাশর্জ এক প্রকার িুুঃসািসই ঢিডখ্শয়শছল। িেশেখ্শরর
ত্রেবডালীশক ত্ৃ ি করশত্

াডন্ডত্য

াশর ডল। সামাডর্জক ম থ া িার উচ্চাসশল প্রডত্ডষ্ঠত্ িশাও ত্ার জ্ঞালশিত্লা

ডরবার ধশমথর কাশছ িার ঢমশলশছ।

ডরবারবশবথর আিবাকয োসল ত্রেবডালীশক ঢবুঁশধ রাখ্শত্ সেম

িয়ডল। ত্াই সংরোেীাত্ার প্রািীর ঢিশঙ ত্রেবডালী আবার বাাযশপ্রডমক প্রত্াশ র সঙ্গ খ্ু ুঁ শ র্জশছ।
ত্রেবডালীর মু খ্য প্রডত্বািী ঢিত্লার প্রর্ম ত্রঙ্গ ত্ু শা সংরোেীাত্ার নিযাশসর মশধয ঢর্শকও লত্ু ল
কাশার কাশরাশার নত্ীশত্ আিবাকয োসলশক নডত্ক্রম করা মিাল প্রবডত্েীাত্ার াো।

ডরবার

ধশমথ োমী-স্ত্রীর বাডিযক ডরিয়শক আুঁকশড় ধশর র্জীবশলর কামলা-বাসলাশক েয়শরাশবর মত্ ডলর্জথীব কশর
ঢফাাই ঢ িাম্পত্য-র্জীবল লয়, এই িু ুঃসািসী প্রয়াস ঢিডখ্শয় ঢাখ্ক
মূ শা টাল ডিশয়শছল। ত্রেবডালী

ডরবাশরর ডিডত্িূ ডমর এশকবাশর

ডরবারধমথশক ড শর্ বাইশর ঢবডরশয় এশসশছ, িেশেখ্রও ঢসই ঢোশি

ঢিোন্তরী িশয়শছ। সাশবডক সামাডর্জক নবিাশলর ডবিারশবাধ ঢর্শক সশর এশস ঢপ্রশমর োধীল বডত্শবব
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সমার্জসিাশক নডত্ক্রম কশর সমাশর্জর উবথ ত্ ল নবিাশল ঢ ৌঁশছশছ। ডকন্তু সামাডর্জক কা থ ক ারশাই
িুডবথলীত্া লাডয়কার বহুিূ র বমল ঢর্শক একপ্রকার বা ূ বথক ঢটশল এশল ত্াুঁশক আবার ডরবারধশমথ প্রডত্ষ্ঠা
ঢিওয়া িশয়শছ। সু ত্রাং সামাডর্জক ঢপ্রো শট এ বডত্ ডলয়ডিত্ বাশা িুা িয় লা।
‘ইডন্দরা’ লারীর সামাডর্জক নবিাশলর ডবডিরিক ডিকগুডা নলু সিাশল প্রবৃ ি একডট উ লযাস। মূ াত্
লাডয়কাপ্রধাল এই কাডিডলশত্ বডিমিে িশট্টা াধযায়

ডত্ ডরত্য্া লারীশির র্জীবশলর সমসযাশক ত্ু শা

ধরার াো াডে সমার্জ সংস্কাশর ত্াশির ু লবথাসশলর প্রশিষ্টা িাডাশয়শছল। বৃিবধূ র সিাল রো ঢস ু শব
এক িায় িশয়ডছা। াম্পট র্জডমিার, ঢাািী ইংশরর্জ িসু য এরাই বৃ িবধূ র র্জীবশল িশয় উেত্ র্জীবন্ত
ডবিীডর্কা; ইডন্দরা, ত্রেবডালী, প্রফু ে, সমস্ত লাডয়কারাই ঢকাল লা ঢকাল ন িরশার ডেকার। ইডন্দরা
াু ডিত্া িওয়ার

র ত্াশক সমাশর্জর ডবডিরিক নডিজ্ঞত্ার মু শ খ্ামু ড খ্ িশত্ িশয়শছ। ঢের্

থ ন্ত একটা

িেশবাশছর আশ্রয় র্জুটশাও লারীর্জীবশলর সমসযা ত্ার ড ছল ছাশড়ডল। সামাডর্জক কারশাই ইডন্দরার এই
ডলগ্রি ডকন্তু সমার্জ ত্াুঁ শক এত্টু কু মূ া য ঢিয়ডল। ডলশর্জর িাবযডাড

ডলশর্জ ত্রত্ডর কশর ডলশত্ িশয়শছ।

িাম্পত্য সম্পশকথর টালাশ াশড়ল এই উ লযাশসও ডবিযমাল। উশ েশক ডলশর্জর োমী ঢর্জশলও ত্াুঁর কাশছ
আত্ম ডরিয় ঢবা ল কশর ত্াুঁ র সশঙ্গ ননবধ প্রায়কাঙ্ক্ষীর মত্ নডিলয় করশত্ িশয়শছ। ঢস ঢ ল
বযাডিিাডরাী। এ গ্লাডল ত্াুঁর হৃিয় রাশর্জয আশাাড়ল ঢত্াশা ডল, ত্া লয়। একাশন্ত ঢস ঢিশবশছ, কখ্লও
মশলর সশঙ্গ ু ে কশরশছ এই ছাাকাা, এই
ডত্শসবারই প্রডত্রূ

ডিশসশব ঢমশল ডলশয়শছ। ত্বু ও একটা

বারবার ডবব্রত্ কশরশছ। ডকন্তু োমীশক ডফশর
কশর ডিশয়ডছা। ঢের্

া ািাশরর র্জলয। নন্তশরর বিীশর

ডিও ঢস এশক

া শবাধ, একটা নেডস্তকর গ্লাডল ত্াুঁশক

াওয়ার র্জলয ঢস লারীশত্বর সব সশিািল ডবিযাশক উর্জাড়

থন্ত ঢস সফাও িশয়ডছা। উশ ের সামশল ডলশর্জর আত্ম ডরিয় প্রকাশের

র

সামাডর্জক ডবডধডবধাল ঢিাায়ািাত্া সৃ ড ষ্ট কশরশছ উশ ের মশধয। একডিশক সামাডর্জক িায়বেত্া,
নলযডিশক প্রাশার ত্াডবি, ঢস বাশত্ বাধয িশয়শছএখ্ল আমার প্রাা ায়-র্জাডত্ বড় লা প্রাা বড়? ঢের্

থ ন্ত ইডন্দরা উশ েশক োমীরূশ ই

ঢ শয়শছ। এবং িাশাাবাসায় উমোাি কশর ঢিওয়া কুমুডিলী িুর্জলশকই একসশঙ্গ াাি কশরশছ। ডিন্দু সমাশর্জ
লারীশির

াডত্ব্রশত্যর নবিাল িূ ডমডট কত্ সু বডেত্ ত্া ডলাথ য় করশত্ ঢিষ্টা কশরশছল ঢাখ্ক। ‘ঢিবী

ঢিৌধু রালী’র প্রফু ে োমীর এক রাশত্র ে যাসডঙ্গলী িশয়ই লারী র্জীবশলর সার্থ ক ত্া াাি কশরশছ।
ডিন্দুসমাশর্জ লারীশির োমীশকডেক র্জীবল ারিকা, াত্ার মত্ ত্াশক আশ্রয় কশরই ঢবশড় ওো, ঢবুঁশি র্াকা।
সাশবককাা ঢর্শক প্রিডাত্ রীডত্। োমী ছাড়া লারীশত্বর নডস্তত্ব ঢ সবথিা েুনশকা ত্া বুশঝই লারীসমার্জাডত্ব্রশত্যর ডলয়মত্শি কশোরিাশব িু শব র্াকশত্ ঢিশয়শছ। ঢসখ্াশল নডধকাশর োমীর সঙ্গ

াওয়ার

আকাঙ্ক্ষায়। ‘ইডন্দরা’ ঢসই সামাডর্জকবৃ শি বশড় ওো কাডিডল।
‘রর্জলী’ সাংসাডরক োর্থ -র্জডটাত্া মু ্শপ্রম নন্তমু থখ্ী এক নি লারীর ডিবযত্ালু িূ ডত্র কাডিডল।
আমাশির সমার্জিাবলায় া আমরা প্রডত্ডলয়ত্ প্রত্যে কডর। াবঙ্গাত্ার েিীে-রর্জলীর ডববাি উশিযাব
োর্থ ব ে ডবর্য় বাসলার প্রত্যে ফাশ্রুডত্। িডরে নি ফু াওয়াাী খ্ল ডবিসম্পশি সম

থ াশয় উশে

এশসশছ ত্খ্লই াবঙ্গাত্া লশড় বশসশছ। েিীের মশল রর্জলীর িাল িায়ী িশয়শছ ডবর্য় িাবলার ঘডলষ্ঠ
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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সূ শরিক। প্রাশয়র আশববত্াডড়ত্ উিাশ

লয়। রর্জলীশক

প্রডত্ষ্ঠা করশত্ বডিমিে িশট্টা াধযায় ঢের্
ঢবশছ নশাৌডকক প্রিাশব। িাম্পশত্যর

ূ া থ সামাডর্জক প্রডত্ষ্ঠা এবং লারীশত্বর

ূ াথত্ায়

থন্ত নশাৌডকক উ ায় গ্রিা কশরশছল। রর্জলীর নিত্ব ঘুশি
ডর ূ াথ রূ

প্রকাে ঢ শয়শছ উ লযাশসর ঢেশর্ এক সিা

বাাশবা াশার িেথশল। লারী র্জীবশলর োর্থকত্া ঢসখ্াশলই। ঢপ্রমাষ্পি, ডবর্য়িাবলা, কৃত্জ্ঞত্া সমস্ত ডমশা
ডমশে রর্জলীশত্ ঢ সামাডর্জক এবং সাংসাডরক ছডব ফু শট উশেশছ ত্া নললয সাধারা। ঢাখ্শকর সমার্জ
মলস্কত্ার

ূ াথ

ডরিয় রর্জলী। নমরলার্-াবঙ্গাত্ার প্রসঙ্গ এশল ত্ৎকাাীল সমার্জবযবিার নসম

িাম্পশত্যর একটা প্রমাা ঢিডখ্শয়শছল। াবঙ্গাত্ার মশলাশবিলা ঢ কত্খ্াডল ত্া ঢবাঝা ঢবশছ ত্ার বৃ ে
োমীশক ু বক করার মশধয ডিশয়। িয়শত্া ঢস ঢকাল ঢ ৌবশলাচ্ছ্বা োমীর ঢপ্রমাস্পশি ডলশর্জর ঢ ৌবলশক
সুঁশ ডিশত্ ঢিশয়ডছা ডরায় সূ শরিক আবে িশয়। ডকন্তু ঢসই ইিাশক নবিডমত্ কশর সংশবা ল ঢবিলা ও
ডলুঃেব্দ িিলশক ডকছু টা বািয প্রশা

ডিশত্ই নমরলাশর্র সাশর্ ঢ রূ

বযবিার কশরশছ। সমকাাীল

সমার্জ বযবিাশক নডত্ক্রম করশত্ লা ঢ শর ঢাখ্ক াবঙ্গশক এইিাশবই এুঁশকশছল।
‘রাধারালী’ও র্জডটাত্ামু ্ সির্জ সরা এক কাডিডল। সমাশর্জর র্জডটা আবত্থ এখ্াশল সৃ ড ষ্ট
কশরডল। এ বশে ঢপ্রমাষ্পশির এক ডবডিরিক রূ উশমোাডিত্ িশয়শছ। োমারিক ঢিখ্া লায়শকর প্রডত্ আর্জীবল
াাাল করার ব্রত্ রাধারাাীর মত্ ডকশোরীর মশল কীিাশব বাসা বাুঁ ধ া ত্া িাবলার ডবর্য়। আবার
লায়শকর োমারিক সশিািল ঢ ৌবশলও উশদ্বডাত্ িা, কীিাশব ত্াও ডবিা থডবর্য়। রর্জলী, ভ্রমশরর মশত্া
রাধারালীও ডবর্য়াাশির সু শ াব ঢ শয় আ ল ঢপ্রমসিার
সম্পডির নডধকার

ূ াথ ত্া নর্জথল কশরশছ। নরোীয়ার ঢেশরিক

ডি িরা করা িয় ত্শব সমার্জ লশড় িশড় বশস লা। বরং ত্া আগ্রাসশলর

িক্রান্তকারীর সমাশর্জ নিাব লাই। শুধু মারিক এক িু র্জল নমরলার্ কখ্লও কখ্লও সিালু িূ ডত্র িাত্
প্রসাডরত্ কশর এডবশয় আশস। রাধারালী সংগ্রাশমর প্রত্ীক। একািেবর্থী ডকশোরী, মাশয়র

র্য ঢর্জাবাড়

করশত্ ঢমাায় ফু শার মাাা ডবডক্র করশত্ ঢবশছ। ঢসখ্াশল ঢস নলডিজ্ঞ – ত্া ডকশোরীর সরাত্া ডলশয়
িাডর্জর িশয়শছ। আবার

ডরাত্ বয়স্কা রাধারালী বু ডেমিায়, বাক টু শত্ব, বযড্শত্ব, প্রবািত্ায় প্রকৃ ত্

লারী িশয় উশেশছ। মা মারা াওয়ার

র নডলডশ্চত্ র্জীবশলর ডিশক ত্াুঁশক এডবশয় ঢ শত্ িশয়ডছা, ঢসটা

ত্াুঁ র নডিশপ্রত্ ডছা লা। এও এক সামাডর্জক টালাশ াশড়ল। ত্াুঁ র মূ া কারা সম্পডির্জডলত্ িাববাশটায়ারা। এ বশে ঢাখ্ক ডবর্শয়র সশঙ্গ র্জীবশলর বিীর সংশ াব সাধল ঘডটশয় সমার্জশক নগ্রবডত্র

র্

ঢিডখ্শয়শছল।
বডিমিশের সব উ লযাশসই সমার্জশপ্রডেত্ ঢকাল লা ঢকাল িাশব প্রিাব ডবস্তার কশরশছ।
‘ক াাকু ণ্ডাা’র ঢরামান্স িাবলাও নডত্প্রাকৃ শত্র আশবষ্টশল বডন্দ িশাও সামাডর্জক সমসযার রূ শরখ্া
ঢসখ্াশল আশছ। সংসারর্জীবশলর বহুিূ শর নবডিত্ এক ডলর্জথ ল নরশাযও কা াডাক সংসশবথ াাডাত্
ক াাকু ন্ডাা লবকু মাশরর সশঙ্গ বািিথয র্জীবশলর েপ্ন ঢিশখ্শছ। া লারী র্জীবশলর েিাবসু াি িাওয়া।
নরাযর্জীবল ত্াুঁশক ূ াথত্া ডিশত্

াশরডল। সংসারধমথ ত্াুঁর ইিােড্ িাত্ছাডল ডিশয়শছ। এ উ লযাশস

ঢ মল আশছ িাম্পশত্যর কর্া, ঢত্মডল আশছ

ু রুর্োডসত্ সমাশর্জ লারীর নডধকার ঢিত্লার সরব

উ ডিডত্। আর আশছ লায়শকর সমার্জ ধশমথর ঢশ্রডা ত্রবডিরিকয।
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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‘ঢিবী ঢিৌধু রাাী’ঢত্

ডরবারধমথ ও সামাডর্জকত্ার এক প্রেস্ত ডিডিিূ ডম াে করা ঢবশছ।

সমার্জডবডধ ও মালবর্জীবশলর েিাবসু াি লত্ুল ঔডিত্যবাশির সংঘাশত্ এ উ লযাস ডবধৃ ত্ িশয়শছ। সমার্জ
রেকশির নলযত্ম িরবেি েীকৃ ডত্ উ লযাশস ঢিওয়া িশয়শছ। ত্শব সমার্জ োসশলর িক্রবূ যি ঢর্শক
ঢবডরশয় প্রডত্বাশি মুখ্র িওয়া ডকছু লারীিডররিক ঢাখ্ক ঢিডখ্শয়শছল। ার মশধয প্রফুে নলযত্ম। এছাড়া
ভ্রমর োমীর প্রডত্ ডবশোি ঢঘার্াা কশরই ঢবাডবন্দাাশার ডবিায় মু িূশত্থ কান্নায় আকাে-বাত্াস মু খ্ডরত্
কশরডল। ডলশর্জর নডস্তত্ব রোয় ঢস ডলশর্জ ডিত্শর ডিত্শর প্রস্তুত্ িশয় ঢবশছ। ত্ার এই আত্মপ্রত্যয়ই ত্ার
সশিত্ল ডবশোি। নলযডিশক ত্রেবডালী ডববাডিত্ র্জীবলশক সামাডর্জক বিল ডিশসশব নবাীাাক্রশম ঢমশল
ঢলয়ডল। বরং ত্াুঁ র কামলা-বাসলার ত্ৃ ডি সাধলাশকই ঢস প্রকৃ ত্ র্জীবল বশা ধশর ডলশয়শছ। ত্াই ঢ
সমার্জরীডত্র ডবরুোিারা করশত্ সেম িশয়শছ। বডিমিশের সাশবডক প্রর্ার ডবরুশে এইরকম
ডবশরাডধত্া ত্াুঁর সমস্ত সৃ ডষ্ট র্জুশড় ডরবযাি।
বডিমিশের উ লযাস নত্ীত্ ইডত্িাশসর ঘূ াথাবশত্থ

াক ঢখ্শাও সমার্জমুখ্ীলত্া ঢর্শক এশকবাশর

ডবিু যত্ লয়। সমকাাীল সমার্জ সমসযা ত্ার মমথ মূ শা আঘাত্ কশরডল একর্া বাা

াশব লা। বরং

প্রবডত্েীাত্ার নলু কূা ু রাশলা বযবিাশক ডকছু টা সাড়া ঢিওয়ার প্রশিষ্টা ডত্ডল িাডাশয়ডছশাল। সামাডর্জক
ঢেরিকিূ ডম ঢর্শক ডবিার করশা ঢিখ্া াশব লর-লারীর প্রায়াশবব িাম্পত্য সম্পশকথ র টালাশ াশড়ল,
ু রু শর্র

িস্খাল ত্রবধবযর্জীবশলর উ র সামাডর্জক

ডল ীড়ল সমাশর্জর এইসব র্জডটা ডবর্শয়র সরাীকরশার

ন্থা খ্ু ুঁ শ র্জশছল ডত্ডল। ঢরামাডিক ঢপ্রশমর

নবশিডাত্ লারীর প্রডত্বািী ঢিত্লা, রূ র্জশমাশি

ঢেশরিকও ডত্ডল িাল-কাা- াশরিকর সমাশবে ঘটীশয়শছল সমার্জধশমথ র কর্া মশল ঢরশখ্ই। ত্াুঁ র প্রখ্র
সমার্জিৃ ডষ্ট ঢ মালু শর্র নন্তশরর বিীশর ঢ ৌঁশছডছা, সামাডর্জক উৎ ীড়শল র্জর্জথডরত্ লারী িডররিকগুডার প্রডত্
প্রবাঢ় সিালু িূডত্ই ত্ার বড় প্রমাা।
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৭. গুি ঢেরিক, ‘বডিমিশের উ লযাসুঃ ডেেরীডত্’, গ্রন্থ ডলায়, ১৯৮৭।
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা

62

৮. ডবেী শ্রীপ্রমর্লার্, বডিম-সরাী, ডমরিক ও ঢঘার্ াবডাোসথ প্রা.ডা. ১৪০২ বঙ্গাব্দ।
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সংরূশ র ডিধা-িশে রবীন্দ্রলাশর্র ‘ডাড কা’
প্রাবডিক- ডরডিডত্

সারডমল রিমাল
সিকারী নধযা ক, বাংাা ডবিাব
িায়মণ্ড িারবার মডিাা ডবশ্বডবদ্যাায়
ডিমবঙ্গ, িারত্
সারসংশে
রবীন্দ্রলাশর্র একাডধক সত্তার মশধয কডব ডলশর্জও ঢেল খ্ুুঁশর্জ ঢ শয়শেল ত্াুঁর একত্ম কডবসত্তাশকই। ত্াুঁর
এই উ াডি বা বক্তশবযর কর্া মার্ায় ঢরশখ্ ত্াুঁর ঢোটবল্প এবং কডবত্ার একটা সােু র্জয কখ্শলা কখ্শলা
াে করা োয়। আবার কখ্শলা বদ্শা োওয়া কডবত্ার ঢপ্রো শট কডবত্াশক ডত্ডল

ডরশবেল কশরল

বশল্পর আদ্শা। ‘ডাড কা’ ত্ার প্রকৃষ্ট উদ্ািরা। আসশা ‘ডাড কা’ বাডিশর বল্প িশাও আদ্শত্ নন্তশর
কডবত্া। কডব ডলশর্জও ত্া র্জালশত্ল। ত্শব ‘ডাড কা’র সংরূ বত্

ডরিয় ডলশয় ত্াুঁর ডিধা-িশের একটা

নবকাে রশয় ডবশয়ডো। রবীন্দ্রলাশর্র ঢসই োবত্ীয় ডিধার কর্া মার্ায় ঢরশখ্ও ডবশের্া কশর ঢদ্খ্াশলার
ঢিষ্টা করা িা ‘ডাড কা’র কাবযধডমথত্াশক।
সূ িক েব্দ
ডাড কা, সংরূ , কডর্কা, ঢোট ঢোট বল্প, বদ্যকডবত্া, ু লি।
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সংরূশ র ডিধা-িশে রবীন্দ্রলাশর্র ‘ডাড কা’
সারডমল রিমাল
রবীন্দ্র কডবত্ার সংখ্যা ঢলিাত্ িাশত্ ঢবালা লয়, আবার রূ -রশসর ত্রবডিশরিকযও ত্া ডলেক একাডিমুখ্ী লয়।
নদ্যাবডধ রবীন্দ্র-কডবত্া ত্ার ত্রবডিরিকযমযত্ায়, ডব ু াত্ায়, িাবলায়, রসাস্বাদ্শল

াঠক-সমাশাািশকর কাশে

একাডধক িাইশমলেশল ধরা ঢদ্য়। এককর্ায় রবীন্দ্র কডবত্া ঢদ্য় রবীন্দ্র কডবত্ার আস্বাদ্ল। ত্া সশেও
সংরূশ র কর্া মার্ায় ঢরশখ্ও রবীন্দ্র ঢোটবশল্পও ঢকাশলা লা ঢকাশলািাশব খ্ুুঁশর্জ

াওয়া োয় কডবত্াশক,

কডবত্ার উ করাশক - ঢকল এমলত্র নশের্া বা ত্া আশদ্ৌ সম্ভব ডকলা এই প্রশ্নগুডার প্রসশঙ্গই
রবীন্দ্রলাশর্র ‘ডাড কা’ ডলশয় ডবিার-ডবশের্া বত্থমাল আশাািলার মুখ্য নডিমুখ্।
রবীন্দ্র সমাশাািশকরা কম-ঢবডে সকশাই রবীন্দ্রলাশর্র একাডধক সত্তার মশধয ঢর্শক উদ্ভাডসত্
িশত্ ঢদ্শখ্শেল ত্াুঁর কডবসত্তাশক। রবীন্দ্রলার্ ডলশর্জও নলু িব কশরশেল ত্াুঁর একত্ম কডবসত্তাশক।
সপ্তডত্ত্ম র্জশমাৎসব উ াশেয রবীন্দ্রলার্ র্জাডলশয়ডেশাল ঢস কর্া— “র্জীবশলর এই দ্ীর্থ িক্র র্
প্রদ্ডো করশত্ করশত্ ডবদ্ায়কাশা আর্জ ঢসই িক্রশক সমগ্ররূশ
কর্া বুঝশত্ ঢ শরডে ঢে, একডটমারিক

েখ্ল ঢদ্খ্শত্ ঢ াাম, ত্খ্ল একটা

ডরিয় আমার আশে, ঢস আর ডকেু ই লয়, আডম কডব মারিক।”১ বাা

বাহুায, ত্াুঁর এ কডবসত্তা আিাডসত্ িশত্ ঢদ্খ্া োয় ত্াুঁর কডবত্া বযত্ীত্ নলযালয রিলাসম্ভাশরও। কডব
ডলশর্জও সমর্থল কশরশেল ত্াুঁর সৃ ষ্ট রিলার রূ ববডিশরিকযর মশধয ঐশকযর কর্া, সাদ্ৃ শেযর কর্া –
“নডত্ নল্প বয়স ঢর্শক স্বিাবত্ই আমার ঢাখ্ার ধারা আমার র্জীবশলর ধারার সশঙ্গ সশঙ্গই
নডবডিন্ন এডবশয় িশাশে। িাডরডদ্শকর নবস্থা ও আবিাওয়ার ডরবত্থশল এবং নডিজ্ঞত্ার লূ ত্ল আমদ্াডল
ও ত্রবডিশরিকয রিলার

ডরাডত্ লালা বাুঁক ডলশয়শে ও রূ

সকশার মশধয নডিত্ িশয় ডলিয়ই

ডলশয়শে; একটা ঢকাশলা ঐশকযর স্বাের ত্াশদ্র

রস্পশরর আত্মীয়ত্ার প্রমাা ডদ্শত্ র্াশক। োুঁরা বাইশর ঢর্শক

সিাল ও িিথা কশরল ত্াুঁশদ্র ডবিারবুডির কাশে ঢসটা ধরা শে। ডকন্তু ঢাখ্শকর কাশে ঢসটা স্পষ্ট ঢবাির
িয় লা।”২
রবীন্দ্রলাশর্র এই বক্তবয আশাািলার ঢেশরিক একান্ত প্রাসডঙ্গক। কডবত্া এবং ঢোটবল্প স্বত্ন্ত্র দ্ুডট
সংরূ

নর্থাৎ স্বত্ন্ত্র দ্ুডট আডঙ্গক। রবীন্দ্রলাশর্র ঢোটবশল্পর আরম্ভ কডবত্ার নশলক

শর। ১৮৮৪ ঢত্

‘র্াশটর কর্া’, ‘রার্জ শর্র কর্া’ বল্প দ্ুডট ডদ্শয় ঢোটবশল্পর র্জয়োরিকা শুরু িশাও, ত্া সার্থক ি’ঢয় উঠা
১৮৯১ সাশা ‘ডিত্বাদ্ী’

ডরিককায় প্রকাডেত্ ‘ঢদ্লা াওলা’ প্রকাশের মশধয ডদ্শয়। এর র রবীন্দ্রলাশর্র

কর্ায়, িাডরডদ্শকর নবস্থা ও আবিাওয়ার

ডরবত্থল র্শটশে, নডিজ্ঞত্ার লূ ত্ল আমদ্াডল ও ত্রবডিশরিকয

রিলার ডরাডত্ ডলশয়শে লালা বাুঁক ও লালা রূ । রবীন্দ্রলার্ একইসশঙ্গ াো াডে রিলা কশরশেল নর্জস্র
কডবত্া, নসংখ্য ঢোটবল্প। এরই মাশঝ কখ্শলা ঢোটবল্প রিলা বি র্াকশাও কডবত্ায় র্শটশে ত্ার
প্রকাে। ১৮৯৬-১৮৯৭
করশেল লা, ত্খ্ল ত্ার

েথন্ত ‘সাধলা’

ডরিককা বি র্াকার কারশা রবীন্দ্রলার্ েখ্ল ঢোটবল্প রিলা

ডরবশত্থ ত্াুঁর িাত্ ঢর্শক

াওয়া োশি ‘ত্রিত্াডা’ কাবয, বা ‘মাডালী’র মত্
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কাবযলাটয। ‘ত্রিত্াডা’র প্রর্ম প্রকাে স্বত্ন্ত্র গ্রন্থাকাশর লয়, ‘কাবযগ্রন্থাবাী’র (১৩০৩) নন্তবথত্ িশয় ত্ার
প্রর্ম আত্মপ্রকাে। ত্শব ১৯৪০ সাশা ‘ত্রিত্াডা’র র্জলয রডিত্ লত্ুল িূ ডমকায় রবীন্দ্রলার্ ডাখ্শেল এই
কাশবযর রিলাকাশা –
“মলটা আশে কযাশমরার ঢিাখ্ ডলশয়, ঢোশটা ঢোশটা েডবর োয়া ো

ডদ্শি নন্তশর। নল্প

ডরডধর

মশধয ঢদ্খ্ডে বশাই এত্ স্পষ্ট কশর ঢদ্খ্ডে। ঢসই স্পষ্ট ঢদ্খ্ার স্মৃডত্শক িশর রাখ্ডোুম ডলরাংকৃত্
িার্ায়।”৩
সমাশাািক প্রমর্লার্ ডবেী াে কশরশেল, ‘ত্রিত্াডা’র নশলক কডবত্াই বিল কশর বশল্পর আিাস
(ঢেমল – ‘ঢদ্বত্ার ডবদ্ায়’, ু শাযর ডিশসব’, ‘ত্রবরাবয’, ‘সামালয ঢাাক’, ‘কমথ’, ‘ডদ্ডদ্’, ‘ ডরিয়’ প্রিৃডত্।)
রবীন্দ্রলার্ও বযক্ত করশেল ‘ত্রিত্াডা’র কডবত্াগুডার

িাদ ট – ঢোশটা ঢোশটা েডবর োয়া নল্প

ডরডধর

মশধয স্পষ্ট কশর ঢদ্খ্ার প্রবাত্া। এ প্রবাত্াসূ শরিকই বাা োয়, ‘কমথ’ কডবত্াডটর কর্া, ঢে কডবত্ার িৃত্য
আসশা বাস্তশবরই প্রডত্িডব। ‘কমথ’ কডবত্াডট ঢাখ্া িয় ১৩০২ বঙ্গাশব্দর ১৮ই ত্রিরিক। ত্ার ঢবে ডকেু
আশব ১৮৯৫ সাশার ১৪ আবস্ট ইডিরা ঢদ্বীশক ডাডখ্ত্ কডবর একডট

শরিক উক্ত কডবত্াখ্াডলর

ঢপ্রো শটর আিাস াওয়া োয় –
“কাশর্জর একটা মািাত্ময এই ঢে, কাশর্জর খ্াডত্শর ডলশর্জর সু খ্দ্ুুঃখ্শক নবজ্ঞা কশর েশর্াডিত্
সংডেপ্ত কশর িাশত্ িয়। মশল আশে, সার্জাদ্ ু শর র্াকশত্ ঢসখ্ালকার খ্ালসামা একডদ্ল সকাশা ঢদ্ডর
কশর আসাশত্ আডম রাব কশরডোুম; ঢস এশস ত্ার ডলত্যডলয়ডমত্ ঢসাামডট কশর ঈর্ৎ নবরুি কশে
বাশা, ‘কাা রাশরিক আমার আট বেশরর ঢমশয়ডট মারা ঢবশে।’ এই বশা ঝােলডট কাুঁশধ কশর আমার
ডবোলা রিক ঝােশ াুঁে করশত্ ঢবা। কডঠল কমথশেশরিক মমথাডন্তক ঢোশকরও নবসর ঢলই।”৪
এই একই র্টলার

ু লরাবৃ ডত্ত করশত্ ঢদ্খ্া োয়, ‘সাডিশত্যর

শর্’ প্রবি গ্রশন্থর ‘সাডিত্যত্ে’

লামক প্রবিডটশত্ –
“ডেশাম মফস্বশা, ঢসখ্াশল আমার এক িাকর ডো, ত্ার বুডি বা ঢিিারা ােয করবার ঢোবয ডো
লা। রাশরিক বাডে িশা োয়, সকাশা এশস ঝােল কাুঁশধ কার্জকমথ কশর। . . . ঢস ঢে আশে ঢস ত্র্যটা
নলু িব করাুম ঢেডদ্ল ঢস িা নলু ডস্থত্। . . . এা ঢবাা দ্েটার কাোকাডে। ঢবে একটু রূঢ় স্বশর
ডর্জজ্ঞাসা করাুম, ‘ঢকার্ায় ডেডা।’ ঢস বাশা, ‘আমার ঢমশয়ডট মারা ঢবশে কাা রাশত্।’ বশাই ঝােল
ডলশয় ডলুঃেশব্দ কাশর্জ ঢাশব ঢবা। বুকটা ধক্ কশর উঠা। িৃত্যরূশ
োকা, ত্ার আবরা উশঠ ঢবা; ঢমশয়র বা

ঢে ডো প্রশয়ার্জলীয়ত্ার আবরশা

বশা ত্াশক ঢদ্খ্াুম, আমার সশঙ্গ ত্ার স্বরূশ র ডমা িশয়

ঢবা; ঢস িা প্রত্যে, ঢস িা ডবশের্।”৫
আর এ বাস্তব এর ডিরিকখ্াডলই উশঠ এা ‘ত্রিত্াডা’র ‘কমথ’ কডবত্াডটশত্। আমরা র্জাডল,
রবীন্দ্রলাশর্র ঢোটবশল্পর উৎসারা ঢসই
ঢোটবশল্পর রূ

দ্মাত্ীশরই র্াকাকাাীল। বাস্তব র্জীবশলর সংস্পশেথ এশস ডত্ডল

ডলমথাা করশাল। ত্াই ঢোটবশল্পর ঢে সংরূশ

ডত্ডল মত্ত ডেশাল

ডরিককা বশির কারশা

ত্া স্তি র্াকশাও বশল্পর স্ফুরা স্বািাডবকই র্াকশে। সমাশাািক বাশেল:
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“এগুডা সমস্তই বশল্পর নিু র। মাডটশত্ াাডাত্ িইশা কল্পত্রু িইশত্

াডরত্, আকাশে াাডাত্

িওয়াশত্ আকাে-কুসু ম সৃ ডষ্ট কডরয়াশে। এগুডা বশল্পর গুডটশ াকা িইশত্ উদ্ভূত্ রডিল প্রর্জা ডত্ – র্জাত্
এক, রূ আাাদ্া।”৬
নর্থাৎ বল্পশক প্রকাে ঢ শত্ ঢদ্খ্া োশি কডবত্ায়। নর্থাৎ ঢকার্াও ঢেল রবীন্দ্রলাশর্র কডবত্া
এবং ঢোটবশল্পর মশধয ‘ঐশকযর স্বাের’ নডিত্ িশয় আত্মীয়ত্ার প্রমাা ঢমশা এবং ঢাখ্শকর দ্ৃ ডষ্টশত্ ত্া
ধরা লা

েশাও, সমাশাািশকর সিাল ও িিথায় এবং নলু সডিৎসার কাশে ত্া ধরা

শেশে বাা িশা।

সমাশাািক প্রমর্লার্ ডবেী ত্াুঁর ‘রবীন্দ্রলাশর্র ঢোটবল্প’ বইশয়র ‘িূ ডমকা’ নংশে র্জাডলশয়শেল একই
মালদ্শণ্ড রবীন্দ্রলাশর্র কডবত্া ও ঢোটবল্পশক ডবিার করবার কর্া:
“ ঢে মা কাডঠশত্ ত্াুঁিার কডবত্ার ডবিার কডর ঢসই মা কাডঠখ্ালা ঢোটবশল্পর ঢেশরিক প্রশয়াব
কডরশা নলযায় িইশব লা, বরঞ্চ সু ফা াওয়া োইশব বডায়াই মশল িয়।”৭
নর্থাৎ রবীন্দ্র কডবত্ায় ঢোটবশল্পর িাব-িাবলা প্রকাডেত্ িশত্ ঢদ্খ্া োয়। আর এই প্রকাে নলয
আর এক সমাশাািশকর দ্ৃ ডষ্টশত্ও ধরা শে। রবীন্দ্র-কডবত্ার সমাশাািক বুিশদ্ব বসু ঢাশখ্ল –
‘ “ ু রাত্ল িৃত্য” ডক ‘বল্পগুশি’র নন্তিুথত্ ি’ঢত্

ারশত্া? বশদ্য ঢাখ্া ি’ঢা – আর ঢস বদ্য

স্বয়ং রবীন্দ্রলার্ ডাখ্শাও – এই কাডিলীর িাবাাুত্া ডক নসিয ি’ঢত্া লা? ডকন্তু ঢেশিত্ু রিলাডট
েশিাবি, ঢেশিত্ু এশত্ ঢখ্াা কশরশে ডমা, মধযডমা ও নলু প্রাস, মাশঝ-মাশঝ ডঝডাক ডদ্শি ঢের্ ও
ঢকৌত্ুক, ত্াই এডটশক াঠশোবয ব’ঢা স্বীকার লা-ক’ঢর উ ায় ঢলই। এখ্াশল কাডিলীশক বহুদ্ূ শর নডত্ক্রম
ক’ঢর ঢবশে কারুকমথ; . . . বদ্য ও
বদ্যধমথী, নর্ি

দ্য – এই দ্ুই ধারাার মধযস্থশা রিলাডট নবডস্থত্; এর ডবর্য়

শদ্যর র্জলযই এর নডস্তত্ব সম্ভব ি’ঢাা। এশক আমরা বাশত্

াডর েশিােু ক্ত ও

ডমাসম্পন্ন বদ্য, বা ডকডঞ্চত্তম কডবত্া।’৮
উ শরাক্ত মন্তশবযর ডলডরশখ্ও এ বক্তবযডট স্পষ্ট ঢে, কডবত্ায় বল্প র্াশক বা র্াকাটা সম্ভব। ডকন্তু
বল্প বা কাডিডল ত্ার বল্পত্ব বা কাডিডলত্বশক নডত্ক্রম কশর োশি েশিাবিত্ায়, ডমশা, নলু প্রাশস, ঢেগুডা
আসশা কডবত্ার উ করা বাা ঢেশত্

াশর। আর এও প্রকােয ঢে, কডবত্া বা ঢোটবশল্পর প্রাকরডাক

ধাুঁধায় ঢকাশলা লা ঢকাশলা রিলাই কখ্শলা লা কখ্শলা ত্ার সংরূ বত্

ডরিশয়র ঢেশরিক প্রশশ্নর মুশখ্ামুডখ্

িশয়শে। েডদ্ও এ মন্তবয রবীন্দ্রলাশর্র একডট ডবশের্ কডবত্াশক ঢকন্দ্র কশর বযক্ত, ত্বুও এই একই
মন্তশবযর নডির্াত্ বাংাা সাডিশত্যর বল্প ত্র্া ঢোটবল্প এবং কডবত্ার ঢেশরিক প্রাসডঙ্গক িশয় ওশঠ। আর
ঢসই সূ শরিকই বাা িশা, এই বডত্মুখ্ডটও একমুখ্ীল লয়। রবীন্দ্রলার্শক সামশল ঢরশখ্ ঢদ্খ্া োয়, কডবত্ায়
ঢেমল বল্পধডমথত্া র্াকশে, ঢত্মডল বল্প ত্র্া ঢোটবশল্পও কডবত্ার আস্বাদ্ল খ্ুব স্বািাডবক। আর ত্া
সম্ভব র িশয় ওশঠ ঢোটবশল্পও কডবত্ার উ করশারা এশস ঢমশা বশাই। কডবত্া এবং ঢোটবল্প দ্ু’ডট
আাাদ্া সংরূ সম্পশকথ ঢাখ্ক সশিত্ল র্াকশাও কখ্শলা কখ্শলা ত্া সৃ ডষ্ট ঢেশরিক একটা ডিধা বা িশের
মুশখ্ামুডখ্ কশর। রবীন্দ্রলাশর্র ‘ডাড কা’ ঢসই সংরূ বত্ ডিধা-িশের নলযত্ম মুখ্।
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েি কডবত্ার নলযত্ম েত্থ। রবীন্দ্রলাশর্র র্জীবশলও েশির গুরুত্ব এবং আকর্থা এশকবাশর ঢবাো
ঢর্শকই। ‘র্জা

শে

াত্া লশে’ ত্াুঁর র্জীবশল আডদ্ কডবর প্রর্ম কডবত্া। এখ্াল ঢর্শকই রবীন্দ্রলার্

বুশঝডেশাল কডবত্ার মশধয ডমা ডর্জডলসটার প্রশয়ার্জলীয়ত্া—
“ডমা আশে বডায়াই কর্াটা ঢের্ িইয়াও ঢের্ িয় লা — ত্ািার বক্তবয েখ্ল ফুরায় ত্খ্শলা
ত্ািার ঝংকারটা ফুরায় লা - ডমাটাশক াইয়া কাশলর সশঙ্গ মশলর ঢখ্াা িডাশত্ র্াশক।”৯
ত্শব কাাক্রশম কডবত্া এশসশে আধুডলকত্ার আডিলায়। েিিীলত্ার প্রডত্ এশসশে ঢঝাুঁক।
রবত্থীকাশা রবীন্দ্রলার্ বশাশেল—
“... এখ্ল কডবত্ার ঢে আওয়ার্জটা ঢোলা োশি ঢস লাডিশ্বাশসর আওয়ার্জ। ওর সময় িশয় এা।
েডদ্ ত্া সত্য িয় ত্শব ঢসটা কডবত্ার ঢদ্াশর্ লয়, সমশয়র ঢদ্াশর্। মালু শর্র প্রাাটা ডিরডদ্লই েশি-বাুঁধা,
ডকন্তু ত্ার কাাটা কশার ত্াোয় সম্প্রডত্ েি-িািা।”১০
কডবত্ার েি ঢর্শক েি িাঙ্গার ঢে ঢঝাুঁক ত্ার র্জলয ডত্ডল দ্ায়ী কশরশেল কাাশক। আর কাা
ত্র্া েু শবর দ্াডব বা িাডিদ্ালু োয়ী রবীন্দ্রলার্ও ঝুুঁশকশেল বদ্যকডবত্ার ডদ্শক। কডবত্ার ঢেশরিক বদ্যেশির
আডবিথাব কডবত্া এবং ঢোটবশল্পর ত্রলকটয আরও বাডেশয় ত্ুশাশে ঢস কর্া নত্ুযডক্ত লয়। প্রসঙ্গত্ই বাশত্
িয় ‘ডাড কা’র কর্া। ডবশ্বিারত্ী ঢর্শক প্রকাডেত্ রবীন্দ্র-রিলাবাী, রিকশয়াদ্ে খ্শণ্ডর সু াি সংস্করশা বা
ডিমবঙ্গ সরকার কত্ৃথক প্রকাডেত্ রবীন্দ্র-রিলাবাী লবম খ্শণ্ডও ‘ডাড কা’ বল্প ডিশসশবই সংকডাত্।
কখ্শলা বা ‘ডাড কা’র রিলাগুশাা ‘কডর্কা’ ডিশসবও প্রডত্িাত্। রবীন্দ্রলার্ ডলশর্জও ‘ডাড কা’র রিলাগুডা
ডলশয় ডিধাডেত্ ডেশাল – এর ঢেডা ডরিয় কী িশব? ১৩২৬ বঙ্গাশব্দর ৪ঠা িাদ্র প্রমর্ ঢিৌধুডরশক একডট
ডিডঠশত্ ডত্ডল ডাখ্শেল (‘প্রর্ম ঢোক’ আর্াঢ় ১৩২৬ এ ঢাখ্া রিলাডট প্রসশঙ্গ) –
“আমার ঢাখ্াডটর ডক লাম ঢদ্ব ঢিশব

াইশল। “ ু রাশাা ঢোক” ঢবাধ িয় িলশত্

াশর। ঢোট

ঢোট বল্পশক “কর্াাু” লা বশা “কডর্কা” বাা ঢেশত্ াশর। ‘বল্পস্বল্প’ বাশা েডত্ ডক?”১১
সামডয়ক শরিকও প্রকাশের সময় ‘কডর্কা’ ডেশরালামডটই বযবহৃত্ িশয়শে নশলক সময়। ১৩২৬
বঙ্গাশব্দই ১০ই নগ্রিায়া ইডিরা ঢদ্বীশক ডাডখ্ত্ একডট ডিডঠশত্ বাশেল –
“ “বডা” বশা একটা কডর্কা াডঠশয়ডি, ঢসটা ডক ডঠকমত্ র্জায়বায় ঢ ৌঁশিশি?”১২
ত্শব বদ্যকডবত্া প্রসশঙ্গ ১৩২৯ বঙ্গাশব্দ (আবস্ট ১৯২২ সাশা) প্রর্ম প্রকাডেত্ এই ‘ডাড কা’ঢক
ডলশয় বাবার েশর্ি কারা রশয়শে । ‘ ু লি’ কাশবযর িূ ডমকায় রবীন্দ্রলার্শক বাশত্ ঢোলা োয়,
“... আমার মশল এই প্রশ্ন ডো ঢে

দ্যেশির সু স্পষ্ট ঝংকার লা ঢরশখ্ ইংশরডর্জরই মশত্া বাংাা

বশদ্য কডবত্ার রস ঢদ্ওয়া োয় ডক লা।... ত্খ্ল আডম ডলশর্জই
ঢাখ্ায় ঢসগুডা আশে। ো বার সময় বাকযগুডাশক

রীো কশরডে, ‘ডাড কা’র নল্প কশয়কডট

শদ্যর মশত্া খ্ডণ্ডত্ করা িয় ডল — ঢবাধ কডর

িীরুত্াই ত্ার কারা।”১৩
এমলডক ‘ডাড কা’র প্রর্ম মুদ্রাকাশার রিলায় বাশকযর মাশঝ মাশঝ েশির ডবরামস্থাগুডাশত্
ঢবডে ফাুঁক ঢদ্খ্াশলা িশয়ডো বশা র্জালা োয়। এমলডক গ্রশন্থ সংকাশলর ূ শবথ, ‘ডাড কা’র একডট রিলার
বাকযাবাীশক আবৃ ডত্তর েি-নলু োয়ী ঢিশি সার্জাশলার দ্ৃ ষ্টান্ত াওয়া োয় িারত্ীশত্ —
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প্রশ্ন
শ্মোল িশত্ বা ডফশর এা।
ত্খ্ল সাত্ বেশরর ঢেশাডট - বা ঢখ্াাা, বাায় ঢসালার ত্াডবর্জ, - একাা বডার উ রকার
র্জালাার ধাশর,
ডক িাবশি ত্া ঢস আপডল র্জাশল লা।
সকাশার ঢরৌদ্র সামশলর বাডের লীম বােডটর আবিাশা ঢদ্খ্া ডদ্শয়শে;
কাুঁিা-আমওয়াাা বডার মশধয এশস িাুঁক ডদ্শয় ডদ্শয় ডফশর ঢবা।
বাবা এশস ঢখ্াকাশক কশা ডলশা; ঢখ্াকা ডর্জজ্ঞাসা করশা, “মা ঢকার্ায়?”
বাবা উ শরর ডদ্শক মার্া ত্ুশা বশে, “স্বশবথ।”
ঢস রাশরিক ঢোশক োন্ত বা ,
র্ুডমশয় র্ুডমশয় েশা েশা গুমশর উঠশি।
দ্ুয়াশর ােশলর ডমটডমশট আশাা, ঢদ্য়াশার বাশয় একশর্জাো ডটক্ডটডক।
সামশল ঢখ্াাা োদ্, কখ্ন্ ঢখ্াকা ঢসইখ্াশল এশস দ্াুঁোা।
িাডরডদ্শক আশাা-ঢলবাশলা বাডেগুশাা ঢেল ত্রদ্ত্য ু রীর ািারাওয়াাা, দ্াুঁডেশয় দ্াুঁডেশয়
র্ুমশে।
উাঙ্গবাশয় ঢখ্াকা আকাশের ডদ্শক ত্াডকশয়।
ত্ার ডদ্োিারা মল কাশক ডর্জজ্ঞাসা করশি, “ঢকার্ায় স্বশবথর রাস্তা?”
আকাশে আর ঢকাশলা সাো ঢলই;
ঢকবা ত্ারায় ত্ারায় ঢবাবা নিকাশরর ঢিাশখ্র র্জা।
- িারত্ী, আডশ্বল ১৩২৬
উক্ত রিলাডট সপ্তদ্ে খ্ণ্ড রবীন্দ্র-রিলাবাীশত্ (সু াি লবম, ৃ ৭১১-১৭) গ্রন্থ ডরিশয়র ‘র্জীবলস্মৃডত্’ নংশে
( ৃ ষ্ঠা- ৪৮৫-৯৫) আশদ্যা ান্ত মুডদ্রত্ িশয়শে। এোোও ডাড কার প্রর্মাংশের কশয়কডট রিলার

ূ বথত্ল

াওয়া োয় ১২৯২ ত্রবোশখ্র িারত্ীশত্ প্রকাডেত্ ‘ ু ষ্পাঞ্জডা’ লামক রবীন্দ্রলাশর্র একডট

ু রাত্ল

রূ

রিলায়।১৪ আর এ রিলাডটই গ্রন্থিুক্ত করবার সময় দ্াুঁোা এই রূশ –
ঢস রাশরিক ঢোশক োন্ত বা ,

র্ুডমশয় র্ুডমশয় েশা েশা গুমশর উঠশি।১৫

‘ডাড কা’র প্রর্ম সংস্করা (১৩২৯) এর রূ

এডট। মাঝখ্াশল রশয়শে সামালয ফাুঁক। ত্শব ‘ডাড কা’র

রবত্থী সংস্করা নর্থাৎ প্রর্ম ডবশ্বিারত্ী সংস্করশা (১৩৩৫) ঢসই ফাুঁক আর রাখ্া িা লা –
ঢস রাশরিক ঢোশক োন্ত বা , র্ুডমশয় র্ুডমশয় েশা েশা গুমশর উঠশি।১৬
এিাশবই প্রর্ম সংস্করশার প্রর্ম িাশবর নশলক ঢাখ্াশত্ই টালা াাইশলর মাশঝ এমল

ডরকডল্পত্ ঢেদ্

র্াকশাও, ডবশ্বিারত্ী সংস্করশা ঢসটা কশম আসশে, ত্শব াুপ্ত িশয় োশি লা। ত্াোো ঢবে কশয়কডট
রিলার ঢেশরিক সামডয়ক রিক

াঠ এবং গ্রন্থ াশঠর মশধয প্রশিদ্ ঢত্া াে করাই োয়।১৭ আর এসবডকেু র
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মশধয আসশা সংরূ বত্

রীো-ডলরীোর একটা িাবলাও াে করা োশি রবীন্দ্রলাশর্র মশধয। ত্াই

‘ডাড কা’র ঢেডা ডরিয় কী িশব - রবীন্দ্রলার্ শুধু ঢস ডলশয় ডিধাডেত্ই ডেশাল লা, ত্ার লত্ুলত্ব প্রসশঙ্গও
ু শরামারিকায় ডেশাল সশিত্ল। স্মৃডত্িারাায় ডত্ডল বাশেল –
“ঢবে মশল আশে ডদ্শলর
ঢবশে

র ডদ্ল ‘ডাড কা’ ডাখ্ডে; ঢকার্ায় ঢবশে র্জাডায়ালওয়াাাবাব, ঢকার্ায়

ডাডটক্স। আমার আর ডকেু ই মশল ঢলই, সারাডদ্ল ঢকবা ঢাখ্ার মশধযই িুশব রশয়ডে। িার্া কী!

এশকবাশর লত্ুল ঢিিারা ডলশয়শে। আিেথ! ঢকার্া ঢর্শক এা ও রকম িার্া?”১৮
এ িাশবই প্রদ্ী

জ্বাাাশলার আশব সলশত্

াকাশলার কার্জ ঢেল আরম্ভ িশয়ডো ‘ডাড কা’য়।

নর্থাৎ বদ্যকডবত্া রিলার প্রারশম্ভ ত্ার আিাস ঢদ্খ্া ডবশয়ডো ‘ডাড কা’র কডর্কাগুডাশত্। ত্শব
রবীন্দ্রলার্ ঢে ‘ডাড কা’র ঢেডাডলাথশয় ডিধাডেত্ ডেশাল ঢসকর্া ঢবে স্পষ্ট। ডিডঠ শরিক বারংবার ডত্ডল
‘ডাড কা’ঢক সশম্বাধল কশরশেল ‘কডর্কা’ ডিশসশব। ১৩২৬ বঙ্গাশব্দই ের্াক্রশম ৫ এবং ২২ঢে ফাল্গুল
িারুিন্দ্র বশিযা াধযায়শকও ঢাখ্া দ্ুডট ডিডঠশত্ই ত্ার উশেখ্

াওয়া োশি – “ আমার ঢসই

“কডর্কা”গুশাা ঢত্ামরা নশলককাা িা শুলি – লত্ুল ডকেু ই লয়।”১৯ ডিত্ীয় ডিডঠশত্ ডাখ্শেল – “ বল্প
ঢাখ্বার মত্ ঢমর্জার্জও ঢলই সময়ও ঢলই। মশল িয় ও
ডাখশত্

ারব লা। ত্শব এক কার্জ করশত্

বল্পস্বল্প – দ্ুিারশট ডদ্শত্

াঠ উশঠ ঢবশে – এখ্ল ইশি করশাও আর

াডর। আমার কডর্কার ঢোট ঢোট বল্প – ঢস ডলত্ান্তই

াডর।”২০ আবার ‘ডাড কা’র এই ঢাখ্াই কখ্শলা বা ত্াুঁর কাশে প্রডত্িাত্

িশয়শে ‘বদ্যকডবত্া’ ডিশসশব। মং ু শত্ র্াকাকাাীল বদ্যকডবত্া ত্রমশরিকয়ী ঢদ্বীর ন েি শুশল ডত্ডল
ডর্জজ্ঞাসা করশেল:
‘ “ডাড কা” ঢত্ামার ঢকমল াাশব?’
‘খ্ুব িাশাা।’
‘ঢদ্খ্ একবার, contradiction ডক রকম ঢত্ামার মশধয। “ডাড কা” ঢকল িাশাা াাশব? ঢস ঢত্া
বদ্যকডবত্া, ডবশুি বদ্যকডবত্া। ঢাখ্াটা বশদ্যর োুঁশদ্, এই মারিক ত্ফাৎ।’২১
রবীন্দ্রলার্ ‘ডাড কা’ঢক ঢেমল বদ্যকডবত্া বশা নডিডিত্ করশেল, ঢত্মলই এক রবীন্দ্র নলু র্জ
কডব এবং

রবত্থীকাশা স্বল্প-বশল্পর সার্থক স্রষ্টা বলফুাও

াঠক বা সমাশাািক ডিশসশব ‘ডাড কা’ঢক

সমর্থল করশেল বদ্যকডবত্া ডিশসশব। রবীন্দ্রলার্ ত্াুঁশক একবার বদ্যকডবত্া

শে ঢোলাশা বলফুা

ডর্জজ্ঞাসা কশরল –
“রসাত্মক বাকযই কাবয। ঢস ডিশসশব বদ্যও কাবয ি’ঢত্

াশর। ডকন্তু কডবত্া বাশত্ আমরা ো

বুডঝ, বদ্য কডবত্া ডক ডঠক ঢসই ডর্জডলস? াাইলগুশাাশক ঢিশি ডাখ্শাই ডক কডবত্া িশব? াাইলগুশাা
িাঙ্গবার ডলয়ম ডক? আ লার ‘ডাড কা’র প্রশত্যকডট রিলাই কাবয, ডকন্তু ঢসগুশাাশক ঢত্া আ ডল াাইল
ঢিশি ঢাশখ্ল ডল, বশদ্যর মশত্া কশরই ডাশখ্শেল –”২২
বাা বাহুায, রবীন্দ্রলার্ ত্া সমর্থল কশর বলফুাশক বুডঝশয়শেল াাইল িািার ডলয়ম। ত্শব এই ঢে
‘ডাড কা’ সংক্রান্ত এত্ ডবস্তর ডর্জজ্ঞাসা – কডবত্া লাডক বল্প, ঢস ডর্জজ্ঞাসার সমাধালসূ শরিক বাা োয়,
‘ডাড কা’র বল্পগুডার িার্া, উ স্থা লিঙ্গী (বশদ্যর েশি িশাও), সংডেপ্তত্া, বযাডপ্ত সবটাই বদ্যকডবত্ার
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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ধরলশক ধারা করবার ঢিষ্টাই করডো বা কডবত্ার কাোকাডে ডবশয় ঢঠশকডো। ত্বু কডবর ডিধার ঢিত্ু
বেত্ ‘ডাড কা’ আ ামর বািাডার কাশে বল্প ডিশসশব

ডরশবডেত্ িশাও কডবর মশত্াই

াঠক ডকংবা

সমাশাািক উিশয়ই বল্প বযত্ীত্ও ‘ডাড কা’য় আস্বাদ্ল কশর র্াশকল কডবত্ার গুাাবাী ত্র্া কডবত্াশক।
ত্শব ঢকার্ায়, কীিাশব ত্া কডবত্াক্রান্ত ত্ার আশাািলা প্রায় আোশাই ঢর্শক ঢবশে। কডবত্া ঢেশিত্ু শুধু
াশঠর ডবর্য় লয়, দ্েথল এবং েবাশোবযও বশট। ত্াই ‘ডাড কা’
কডবত্ার মশত্া লা িশাও, ত্ার

াশঠর সময় ত্া ঢদ্খ্শত্

দ্য বা

াঠ এবং েবশা ঢমশা কডবত্ার আস্বাদ্ল। ত্াই উক্ত রিলাডটর মশত্া

‘ডাড কা’র বত্থমাল বল্পগুডা েডদ্ আবৃ ডত্তর েি নলু য়ায়ী বা কডবত্ার মশত্া

িডক্ত সজ্জায় সার্জাশলা োয়,

ত্ািশা বল্প ডিশসশবই ডরশবডেত্ ‘ডাড কা’য় ঢমশা কডবত্ার আস্বাদ্ল। ত্ারই ডকেু উদ্ািরা ঢদ্ওয়া িা
—
বাাী
বৃ ডষ্ট েশে।
নিকার আশরা র্ল িশয় এা।
ঢমশয়ডট ডস্থর দ্াুঁডেশয়।
আডদ্েু শব সৃ ডষ্টর মুশখ্ প্রর্ম কর্া ঢর্জশবডো র্জশার িার্ায়, িাওয়ায় কশে।
ােশকাডট বের ার িশয় ঢসই স্মরা-ডবস্মরশার নত্ীত্ কর্া আর্জ বদ্াার কাস্বশর
ঐ ঢমশয়ডটশক এশস িাক ডদ্শা।
ও ত্াই সকা ঢবোর বাইশর িশা ডবশয় িাডরশয় ঢবা।
কত্ বশো কাা, কত্ বশো র্জবৎ ৃ ডর্বীশত্ কত্ েু শবর কত্ র্জীবাীাা!
ঢসই সু দ্ূর, ঢসই ডবরাট,
আর্জ এই দ্ুরন্ত ঢমশয়ডটর মুশখ্র ডদ্শক ত্াকাশাা ঢমশর্র োয়ায়, বৃ ডষ্টর কােব্দ।
ও ত্াই বশো বশো ঢিাখ্ ঢমশা ডলস্তি দ্াুঁডেশয় রইা,
ঢেল নলন্তকাশারই প্রডত্মা। (িাদ্র ১৩২৬)
একডট ডদ্ল
মশল শেশে ঢসই দ্ু ু রশবাাডট।
েশা েশা বৃ ডষ্টধারা ক্লান্ত িশয় আশস,
আবার দ্মকা িাওয়া ত্াশক মাডত্শয় ঢত্াশা।
র্শর নিকার, কাশর্জ মল োয় লা।
েন্ত্রটা িাশত্ ডলশয় বর্থার বাশল মোশরর সু র াাবাশাম।
াশের র্র ঢর্শক একবার ঢস ঢকবা দ্ুয়ার েথন্ত এা।
আবার ডফশর ঢবা।
আবার একবার বাইশর এশস দ্াুঁোা।
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা

71

ত্ার র ধীশর ধীশর ডিত্শর এশস বসা।
িাশত্ ত্ার ঢসাাইশয়র কার্জ ডো, মার্া ডলিু কশর ঢসাাই করশত্ াাবা।
ত্ার শর ঢসাাই বি কশর র্জালাাার বাইশর ঝা সা বােগুশাার ডদ্শক ঢিশয় রইা।
বৃ ডষ্ট ধশর এা, আমার বাল র্ামা।
ঢস উশঠ িুা বাুঁধশত্ ঢবা।
এইটুকু োো আর ডকেু ই লা।
বৃ ডষ্টশত্ বাশলশত্ নকাশর্জ আুঁধাশর র্জোশলা ঢকবা ঢসই একডট দ্ু ু রশবাা।
ইডত্িাশস রার্জাবাদ্োর কর্া, েু িডবগ্রশির কাডিডল, সস্তা িশয় েোেডে োয়।
ডকন্তু একডট দ্ু ু রশবাার ঢোশটা একটু কর্ার টুকশরা দ্ুাথি রশের মশত্া কাশার ঢকৌশটার মশধয
াুকাশলা রইা,
দ্ুডট ঢাাক ত্ার খ্বর র্জাশল।
‘ডাড কা’র রিলাগুডাশক েডদ্ এিাশবই কডবত্াকাশর প্রকাে করা িশত্া, ত্শব িয়শত্া রবীন্দ্রকাশবযর ত্াডাকায় আরও একডট কাবযগ্রশন্থর লাম সংশোর্জল িশত্
ডরশবেলই ত্ার (ডাড কার) বদ্য

ারত্। ত্শব মূ াত্ বশদ্যর মত্

ডরিশয়র মূ া কারা। বরং ‘ডাড কা’য় কডবত্ার গুশার প্রকাে বা

কাবযধমথীত্ার োবত্ীয় ত্ক্মা এুঁশট ঢদ্ওয়ার মূ াত্ম কারা একাডধক।
রবীন্দ্রলাশর্র ‘ডাড কা’ এবং ‘বল্পগুি’

াঠ কশর স্বিাবত্ই ঢবাঝা োয় বল্পগুশির ঢোটবল্পগুডার

সশঙ্গ ডাড কার প্রশিদ্। ডাড কায় িশাশে বল্প ডলশয়

রীো-ডলরীো। বল্প বশাশেল, ডাশখ্শেল, ত্শব

কডবত্ার েশি। শুধুমারিক কডবত্ার ঢে েরীর, ঢস কাঠাশমায় ত্া
কডবত্ার আয়ত্ডলক

ডরমা

ডরশবডেত্ িয় ডল। ঢোটবল্প ডকংবা

ডলডদ্থষ্ট লা িশাও উ লযাশসর ত্ুালায় ঢোটবশল্পর বযাডপ্ত ঢেমল স্বল্প, ঢত্মডল

ঢোটবশল্পর ত্ুালায় কডবত্ার বযাডপ্ত আরও স্বল্প। বযাডত্ক্রম ঢে ঢলই ত্া লয়। ত্শব ঢমাটা দ্াশব ঢোটবল্প
উ লযাস ডকংবা বশো বশল্পর ঢর্শক আয়ত্শল ঢোট। কডবত্া ঢোটবশল্পর ঢর্শক ত্ুালায় আরও ঢোট।
কডবত্া এবং ঢোটবল্প উিশয়রই সাধারা সাদ্ৃ েয আয়ত্ডলক স্বল্পত্া। ঢোটবল্প উ লযাশসর ত্ুালায় স্বল্প,
কডবত্া ঢোটবশল্পর ঢর্শকও নশ োকৃত্ স্বল্প। ত্শব উিয় ঢেশরিকই স্বল্পায়ত্শলই সম্পূ াথত্া। উ লযাশস
Detail এর নবকাে র্াশক, ঢোটবশল্প ঢস নবকাে কশম আশস। কডবত্ায় Detail প্রায় র্াশকই লা।
রবীন্দ্রলাশর্র ‘ডাড কা’র ঢোটবল্পগুডাশত্ কশম এশসশে Detail এর প্রবাত্া। এশসশে সংডেপ্তত্া বা
স্বল্পত্া। বল্পগুশির ঢোটবল্পগুডার নশ োয় স্বল্প ডরসশর বল্প ঢ শয়শে ডরাডত্। এই আয়ত্ডলক স্বল্পত্া,
সংডেপ্তত্া নর্থাৎ Detail এর কশম আসা ‘ডাড কা’র বল্পগুডাশক ডদ্শয়শে বদ্যকডবত্ার সশঙ্গ ত্রলকটয।
ত্শব ডাড কার বশল্পর সশঙ্গ কডবত্ার ঢোবসূ রিক শুধু আয়ত্ডলক
কডবত্ার লালা উ করা বহুা
রবীন্দ্রলার্ ডক বল্প ডলশয়ই

ডরমাশ

ডরমাশা বা

িডক্তসজ্জাশত্ই লয়,

‘ডাড কা’য় েোশলা। ঢস প্রসশঙ্গ োওয়ার আশব প্রশ্ন ওশঠ,

রীো-ডলরীো করশেল ‘ডাড কা’য়? বল্প ডলশয়

রীো ঢত্া ‘র্াশটর কর্া’ বা

‘রার্জ শর্র কর্া’ ঢত্ আরম্ভ িশয় ‘ঢদ্লা াওলা’য় সার্থক িশয় উশঠডো। আর ত্ারও কারাটা ডো ‘বাথলা
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ডবরাত্া’। রবীন্দ্রলার্ ডলশর্জও বাশেল – “ ‘বল্পগুশি’ বাংাায় ঢোশটাবশল্পর আডমই আরম্ভ কশরডোুম।”২৩
বল্প ডলশয় একবার রীো কশরশেল বশা ঢে ডত্ডল আবারও করশবল লা ত্া লয়, ত্শব ‘ডাড কা’ েত্টা লা
বশল্পর

রীো-ডলরীো, ত্ার িাইশত্ নশলক ঢবডে কডবত্ার ডলরীো। ঢকললা ঢে রবীন্দ্রলার্ সার্থক

ঢোটবশল্পর আলয়ল করশেল, ঢসই রবীন্দ্রলার্ই ঢে আবারও বশল্পর ডদ্শক, বশল্পর নডিলবশত্বর ডদ্শকই শুধু
ডলডবষ্ট, ত্া লয়। ত্ািশা ডত্ডল ‘ডাড কা’ঢক ‘কডর্কা’ বা ‘বল্পস্বল্প’ বাশত্ ঢিশয় বশল্পর লত্ুলশত্বর প্রডত্
ে াডত্ত্ব বর্জায় রাখ্শত্ল। ডকন্তু ডত্ডল ত্াশক ‘বদ্যকডবত্া’ ডিশসশব বাশত্, িাবশত্ এবং সৃ ডষ্ট করশত্ই
নশলক ঢবডে স্বািিয ঢবাধ কশরশেল এবং সমর্থলও কশরশেল। প্রধালত্ ‘কডব’ রবীন্দ্রলাশর্র বল্প ডলশয়
আশেশ র র্জায়বা ত্ত্টা ডো লা, েত্টা ডো কডবত্ার

ট

ডরবত্থশলর িাবলায়। ডত্ডরশের কাশা

আ াদ্মস্তক বদ্শা োওয়া কডবত্ার আসশর েিডপ্রয় রবীন্দ্রলার্ও িাবশেল বদ্যকডবত্ার কর্া। ঢে
রবীন্দ্রলার্ ‘আধুডলক কাবয’ প্রবশি ‘আধুডলক’ এর

ডরিয় ডদ্শিল এিাশব – “ . . .

াুঁডর্জ ডমডাশয়

মিারশলর সীমালা ডলাথয় করশব ঢক। এটা কাশার কর্া ত্ত্টা লয় েত্টা িাশবর কর্া। . . . এই
আধুডলকটা সময় ডলশয় লয়, মডর্জথ ডলশয়।”২৪ রবীন্দ্রলার্ ‘আধুডলক’ িাবলার ঢেশরিক কাাশক গুরুত্ব ডদ্শাল
লা। ত্শব রবীন্দ্র-নলু র্জ স্পষ্ট করশাল – “ কাশার ডদ্ক ঢর্শক মিােু ি- রবত্থী, এবং িাশবর ডদ্ক ঢর্শক
রবীন্দ্রপ্রিাবমুক্ত, নন্তত্ মুডক্তপ্রয়াসী, কাবযশকই আমরা আধুডলক কাবয বশা বায কশরডে।”২৫ এ বক্তশবয
রশয়শে কাশার স্পষ্টত্া। এমলত্র আশ ডেক এই েব্দডট ‘আধুডলক’ ডলশয় ডবস্তর মত্শিদ্ র্াকশাও
ডত্ডরশের প্রায় সব কডবরাই (ঢপ্রশমন্দ্র ডমরিক, বুিশদ্ব বসু , নডিন্তযকুমার ঢসলগুপ্ত প্রমুখ্) একমত্ ডেশাল
ঢে, রবীন্দ্রলার্ ঢর্শক সশর এশস ঢে কডবত্া, নন্তত্ ত্াই-ই আধুডলক কডবত্ার একডট নলযত্ম াো।
এমল একটা সমশয় রবীন্দ্রলার্ও ঢেল েু শবা শোবী কডবত্া রিলায় উদ্যত্ িশাল। ‘ ু লি’ কাবযগ্রশন্থর
“লূ ত্ল কাা” কডবত্াডটশত্ কডবর ঢসই সমসামডয়ক িাবলাই ঢেল রূ ঢ শয়শে –
ত্াই ডফশর আসশত্ িা আর-একবার।
ডদ্শলর ঢেশর্ লত্ুল াাা আবার কশরডে শুরু
ঢত্ামাডর মুখ্ ঢিশয়,
িাশাাবাসার ঢদ্ািাই ঢমশল।
আমার বাাীশক ডদ্শাম সার্জ ডরশয়
ঢত্ামাশদ্র বাাীর নাংকাশর;
*

*

*

ঢেল ববথ কশর বাশত্ ার’
আডম ঢত্ামাশদ্রও বশট, (“লূ ত্ল কাা”; ু লি)
ত্শব শুধুই েু বিাবলা লয়, বশদ্য নলূ ডদ্ত্ ‘বীত্াঞ্জাী’র রূ াাবাযও ত্াুঁশক ঢে মুগ্ধত্া এশল ডদ্া, ত্ার
প্রর্ম প্রশিষ্টা এবং ইিার ফসা ‘ডাড কা’, ো কডবর ডিধার কারশা আ াত্ত্ আশাািলার ঢকন্দ্রডবিু।
আর ‘ডাড কা’ঢক কডবত্ার ডলরীোর ডবর্য় বাশত্ িাওয়ার কারা, লত্ুল এই কডবত্ািাবলা ডত্ডল শুধু
কডবত্াশত্ই প্রশয়াব করশেল লা, ত্াুঁর বদ্যকডবত্ার প্রর্ম নডিজ্ঞাল ‘ ু লি’ কাবযগ্রশন্থর সমকাশা ডাডখ্ত্
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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ডবডিন্ন প্রবশিও

(ঢেমল- ‘কাশবয বদ্যরীডত্’(১৩৩৯, ১৯৩৫), ‘কাবয ও েি’ (১৯৩৬), ‘বদ্যকাবয’

(১৯৩৯) ইত্যাডদ্) ঢস ডবর্শয়র িাবলা-ডিন্তাশক বযক্ত করশেল। ত্াই ‘ডাড কা’র

শর ডাড কাধমথী আর

ঢকাশলা বল্প নন্তত্ ত্াুঁশক রিলা করশত্ ঢদ্খ্া ঢবা লা। েত্টা ঢদ্খ্া ঢবা ডাড কাধমথী কডবত্া রিলায়।
ত্াই বশল্পর আদ্শা

ডরশবডেত্ ডাড কা’য় কডবমশলর কডবিাবলা প্রকাডেত্ িশব, ত্া ঢবাধিয় নডিন্তলীয়

লয়। ত্শব শুধুই কডবর িাশব লয়। এবাশর ত্াই ঢকান্ ঢকান্ ঢেশরিক ‘ডাড কা’য় কডবত্ার উ করশারা
এশস ডিে কশরশে ঢদ্খ্া োক ঢেমল কডবত্ার ঢে নেয় কডবত্াশক কডবত্া কশর ঢত্াশা, ডাড কার বদ্যকাঠাশমায় ঢমশা
কডবত্ার ঢসই নেয়। কত্থা-কমথ-ডক্রয়ার ঢে রূ

শদ্যর ত্র্া

বদ্যবাশকয প্রেু ক্ত িশত্ ঢদ্খ্া োয়, ঢস ক্রশমর নদ্া-

বদ্া, ঢ াোডক লাশম ো ‘নেয়’ ত্া কডবত্ার সিায়ক। ‘ডাড কা’য় ত্ার নর্জস্রত্া। ঢেমল—
 আর্জ ধূ সর সিযায় একবার ড েল ডফশর ত্াকাাুম; ঢদ্খ্াুম, এই

র্ডট বহুডবস্মৃত্

দ্ডিশের

দ্াবাী, ত্রিরবীর সু শর বাুঁধা। – াশয় িাার র্, ৃ ষ্ঠা.৩২১
 ঢত্ামার বুশকর উ র ঢে-সমস্ত িরা াত্ একডদ্ল

ু ষ্পবৃ ডষ্টর মশত্া

শেডো আর্জ ত্ারা ডক

ঢকার্াও ঢলই।
র্ ডক ডলশর্জর ঢের্শক র্জাশল, ঢেখ্াশল াুপ্ত ফুা আর স্তি বাল ঢ ৌঁো,
ঢেখ্াশল ত্ারার আশাায় নডলবথাা ঢবদ্লার ঢদ্য়াডা-উৎসব! - াশয় িাার র্, ৃ .৩২১
 আর্জ ঢমর্াা ডদ্শলর সকাশা ঢসই আমার বিী কর্াটাই মশলর মশধয

াখ্া ঝা শট মরশে।

ডিত্শরর মালু র্ বাশে, “আমার ডিরডদ্শলর ঢসই আর-একর্জলডট ঢকার্ায়, ঢে আমার হৃদ্শয়র
োবাশমর্শক ফত্ুর কশর ত্ার সকা বৃ ডষ্ট ঢকশে ঢলশব!”— ঢমর্াা ডদ্শল, ৃ .৩২২
 আমার ডিত্র মিশার বযর্া আর্জ ঢবরুয়াবসল
বাডিশরর

শর্, ঢে

শরশে।

শর্ বাডির িশত্ িায়, সকা কাশর্জর

র্ একডট মারিক সরা ত্াশরর একত্ারার মশত্া, ঢকান্ মশলর মালু শর্র িাায়

িাায় বার্জশে। - ঢমর্াা ডদ্শল, ৃ .৩২২
 এখ্াশল লামা সিযা। সূ েথশদ্ব, ঢকান্ ঢদ্শে, ঢকান্ সমুদ্র াশর, ঢত্ামার প্রিাত্ িা। নিকাশর
এখ্াশল ঢকুঁশ

উঠশে রর্জলীবিা, বাসরর্শরর িাশরর কাশে নবগুডেত্া লববধূ র মশত্া; ঢকান্খ্াশল

ফুটা ঢিারশবাার কলকিাুঁ া।
র্জাবা ঢক। ডলডবশয় ডদ্া সিযায় জ্বাাাশলা িী , ঢফশা ডদ্া রাশরিক-বাুঁর্া ঢসুঁউডত্ফুশার মাাা। সিযা ও প্রিাত্, ৃ .৩২৬
ত্শব শুধু নেয়বত্ ডদ্ক ঢর্শকই লয়, ‘ডাড কা’র এ সকা বশল্প কডবত্া নশের্া সূ শরিক কডবত্ার উ করা
ডিশসশব আরও

াওয়া োয় – ধ্বডল বা ধ্বডল ু শঞ্জর ু লরাবৃ ডত্ত, সশবথা ডর বযঞ্জলায় কডবশত্বর প্রকাে। আর

এ সমস্তই ‘ডাড কা’র কাবযশবেী বদ্যধমথীত্াশক সিশর্জই কডবত্ার সীমাশরখ্ায় ডলশয় োয়। ত্শব ‘ডাড কা’য়
কডবত্ার উ করা খ্ুুঁশর্জ

াওয়ার উশেশেয প্রসঙ্গত্ উিৃ ত্ করা ঢেশত্

াশর সমাশাািক ডেডেরকুমার

দ্াশের মন্তবযখ্াডল — “ বদ্য েখ্ল কডবত্ামুডখ্ িয় ত্খ্ল ঢে ঢস বশদ্যর নেয়শক ডকেু টা বদ্াাশত্ িায়
ত্াশত্ সশিি ঢলই। ডবশের্ কশর

শদ্যর েিশক ঢস ঢেশিত্ু গ্রিা করশত্

াশর লা, ঢসর্জলয ত্ার েিশক
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ঢস এমলিাশব ডলয়ডমত্ করশত্ িায় োশত্ ডলয়ডমত্ েশির কাোকাডে ঢেশত্

াশর।”২৬ বশদ্য

শদ্যর

ডলয়ডমত্ েশির নিাব ূ রা করশত্ ঢদ্খ্া োয়, ‘ দ্গুশির ু লরাবৃ ডত্ত’, ‘বাশকযর ু লরাবৃ ডত্ত’, ‘ধ্বডল ু শঞ্জর
ু লরাবৃ ডত্ত’, কখ্লও সমান্তরাা বাকয বঠল, কখ্শলা বা সমান্তরাা েব্দসজ্জা। রবীন্দ্রলাশর্র ‘ডাড কা’ ঢর্শক
এমল ডকেু উদ্ািরা ত্ুশা ধরা িা —
 আডম ত্ার সশত্শরা বেশরর র্জালা।
কত্ আসাোওয়া, কত্ ঢদ্খ্াশদ্ডখ্, কত্ বাাবডা, ত্ারই আশে াশে কত্ স্বপ্ন, কত্ নলু মাল, কত্
ইোরা; ত্ারই সশঙ্গ সশঙ্গ কখ্শলা বা ঢিাশরর িািা র্ুশম শুকত্ারার আশাা, কখ্শলা বা আর্াশঢ়র
িরসিযায় িাশমডাফুশার বি, কখ্শলা বা বসশন্তর ঢের্ প্রিশর ক্লান্ত লিবশত্র ড াুবাশরায়াুঁ;
সশত্শরা বের ধশর এই-সব বাুঁর্া শেডো ত্ার মশল। – সশত্শরা বের, ৃ .৩৩০
উ শরাক্ত উদ্ািরাডটশত্ রশয়শে দ্গুশির এবং ু লরাবৃ ডত্ত। এোোও সমান্তরাা বাকযবঠল রশয়শে এমল
উদ্ািরাও ‘ডাড কা’য় রশয়শে —
 এই ঢত্া াশয় িাার র্।
এশসশে বশলর মশধয ডদ্শয় মাশঠ, মাশঠর মশধয ডদ্শয় লদ্ীর ধাশর, ঢখ্য়ার্াশটর

াশে বটবােত্াায়।

ত্ার শর ও

শর ডত্ডসর ঢখ্শত্র

াশরর িািা র্াট ঢর্শক ঢবুঁশক িশা ঢবশে গ্রাশমর মশধয; ত্ার

ধার ডদ্শয়, আমবাবাশলর োয়া ডদ্শয়, দ্মডদ্ডর্র াে ডদ্শয়, রর্ত্াার াে ডদ্শয় ঢকান্ বাুঁশয় ডবশয়
ঢ ৌঁশিশে র্জাডল ঢল। – াশয় িাার র্, ৃ .৩২১
 েত্ কাা েত্

ডর্ক িশা ঢবশে ত্াশদ্র র্জীবশলর সমস্ত কর্াশকই এই

র্ আ লার একডটমারিক

ধূ ডাশরখ্ায় সংডেপ্ত কশর এুঁশকশে; ঢসই একডট ঢরখ্া িশাশে সূ শেথাদ্শয়র ডদ্ক ঢর্শক সূ েথাশস্তর
ডদ্শক, এক ঢসালার ডসংিিার ঢর্শক আর-এক ঢসালার ডসংিিাশর। – াশয় িাার র্, ৃ .৩২১
বাশকযর ু লরাবৃ ডত্তও নাডেত্ লয় —
 “ ওশবা

াশয় িাার

র্, নশলক কাশার নশলক কর্াশক ঢত্ামার ধূ ডাবিশল ঢবুঁশধ লীরব কশর

ঢরশখ্া লা।”
***

***

***

“ ওশবা াশয় িাার র্, এত্ ডর্শকর এত্ িাবলা, এত্ ইিা, ঢস-সব ঢবা ঢকার্ায়।”
***
 “ ওশবা

***

াশয় িাার

***

র্, ঢত্ামার বুশকর উ র ঢে-সমস্ত িরা াত্ একডদ্ল

ু ষ্পবৃ ডষ্টর মশত্া

শেডো আর্জ ত্ারা ডক ঢকার্াও ঢলই।”— াশয় িাার র্, ৃ .৩২১ ইত্যাডদ্।
আর এসবডকেু র

শরও ঢেটা

ডরাডেত্ িয়, ত্া িা বল্পধমথীত্া নশ ো কডব হৃদ্শয়র ঢকাশলা

একডট আশবব বা নলু িূডত্ই, ো কডবত্ার সম্পদ্ – ত্ারই ঢেল প্রকাে র্শটশে ‘ডাড কা’য়। আর
সবশেশর্ বাা ঢেশত্

াশর, ‘ডাড কা’ সংরূ বত্ ডিধা-িশের ঊশধথ ডবশয় রসাস্বাদ্শলর সিায়ক ঢেমল

িশয় উশঠশে, ঢত্মডল সংরূ বত্

রবত্থী সম্ভাবলার

র্ডটশকও উমু ক্ত কশর ডদ্শয়শে, োর একডট

বদ্যকডবত্া ঢত্া বশটই। আর নলযডট ‘ঢোট ঢোট বল্প’, ো ‘নাুবল্প’ এর সম্ভাবলাশক বাডেশয় ত্ুশাশে।
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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রবীন্দ্রলার্ ঠাকুশরর ভ্রমা সাডিশত্য ‘রাডেয়ার ডিডঠ’ : একডট সমীক্ষা
প্রাবডিক- ডরডিডত্
ত্ারকলার্ সািা

এম.ডফা বশবর্ক, বাংাা ডবিাব
ঢবৌড়বঙ্গ ডবশ্বডবদ্যাায়, মাাদ্া, ডিমবঙ্গ
সারসংশক্ষ
রবীন্দ্রলার্ ঠাকুর ঢকবামারিক একর্জল কডব লল, ডত্ডল একর্জল ভ্রমারডসকও। সমস্ত

ৃ ডর্বী ডত্ডল ডবশ্ব-

র্থটশকর মশত্া ভ্রমা কশরশেল এবং ডবশ্ব-িরািশরর মশযয সাডিত্য রিলার বহুডবয উ াদ্াল সংগ্রি
কশরশেল। সমগ্র র্জীবশল রবীন্দ্রলার্ ইউশরা ভ্রমা কশরশেল একাডযক বার; ডকন্তু রাডেয়া ভ্রমা কশরশেল
মারিক একবার। বাা বাহুায সমগ্র ইউশরা

ভ্রমা ত্াাঁর ডিন্তার্জবশত্ র্ত্ লা প্রিাব ঢফশাশে ত্ার ঢিশয়

ঢবডে প্রিাব ঢফশাশে রাডেয়াভ্রমা। রাডেয়া ভ্রমাকাশা রাডেয়ার ডেল্প-সংস্কৃডত্-সামাডর্জক র্জীবলযারা এবং
নর্থলীডত্ সম্পশকথ ঢর্ সমস্ত নডিজ্ঞত্া ডত্ডল নর্জথল কশরডেশাল ঢসইসমস্ত নডিজ্ঞত্াশকই ডত্ডল ‘রাডেয়ার
ডিডঠ’ গ্রশের ডিডঠগুডাশত্ বযক্ত কশরশেল। বাংাা ভ্রমাসাডিশত্যর যারায় এবং সমগ্র রবীন্দ্রর্জীবশল গ্রেডটর
গুরুত্ব কত্খ্াডল ত্া বুঝশত্ই এই প্রবি। মারিক ১৪ ডদ্ল ঢর্শক সমগ্র রাডেয়াশক রবীন্দ্রলার্ ঢর্িাশব
ঢদ্শখ্শেল এবং িারত্বশর্থর ডবডিন্ন ডদ্কগুডাশক ত্ুালামূ াক ডবশের্শার মশযয ডদ্শয় উত্থাড ত্ কশরশেল
ত্া এখ্লও িিথার দ্াডব রাশখ্।
সূ িকেব্দ
রবীন্দ্রলার্, রাডেয়ার ডিডঠ, সমার্জ, ডেক্ষা, নর্থলীডত্, িারত্, ত্রুডট
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রবীন্দ্রলার্ ঠাকুশরর ভ্রমা সাডিশত্য ‘রাডেয়ার ডিডঠ’ : একডট সমীক্ষা
ত্ারকলার্ সািা
ভ্রমা বাঙাডার রক্ত-মজ্জায়। ভ্রমশার ঢলোয় বরাবরই বাঙাডা কারশা নকারশা েু শট ঢবডড়শয়শে ৃ ডর্বীর
এ প্রান্ত ঢর্শক ও প্রাশন্ত –

ািাশড়, র্জঙ্গশা, সাবশর, মরুশত্। ঢিলা

ডরডিত্ ত্রদ্লডিল র্জীবলর্ারিকা ঢর্শক

স্বাদ্ বদ্া করশত্ ঢিশয়শে বারবার। লত্ুল ঢদ্ে ঢদ্খ্ার আলশি, লত্ুল নডিজ্ঞত্া সঞ্চশয়র আশবশে বুাঁদ্
িশয় র্াশক মালু শর্র মল। এই ভ্রমা একডট নসম্ভব নলু িূডত্; একটা ডবশ্বাস, একটা বিীর উ াডি।
ডবশ্বসাডিশত্য ভ্রমা সাডিশত্যর কদ্র র্শর্ষ্ট এবং এই োখ্াডট বহু প্রািীল। িাশাা ভ্রমা কাডিডলর িাডিদ্া
বাংাা সাডিশত্য বহুডদ্ল আশব ঢর্শকই রশয়শে। বাা বাহুায, বাংাা ভ্রমা সাডিশত্যর একডট সু স্পষ্ট
ইডত্িাস, র্শরখ্া এবং ক্রমডবকাে আশে।
সাযারাত্ সাডিশত্যর ঢর্ যারায় একস্থাল ঢর্শক নলযস্থাশল ভ্রমশার ক্রমান্বয়ী ডববরা, র্ালবািশলর
ঢর্াবাশর্াব, ঢিৌশবাডাক

ডরডস্থডত্র ডবশের্ত্ব সমূ শির বাস্তব ডববরা,

র্জীবলর্ারিকা, সামাডর্জক, নর্থনলডত্ক বা ডবশের্ ঢক্ষশরিক রার্জনলডত্ক
সংস্কৃডত্, প্রাকৃডত্ক ডবশের্ত্ব বা ঢসৌিশর্থর বাথলা বা ঢাখ্শকর

ডরশবেশিশদ্ ঢাাকর্জশলর

ডরডস্থডত্র বাথলা, ঢাাকািার, সিযত্া-

র্থশবক্ষা ও নডিজ্ঞত্ার নক ট উৎসাি

াক্ষ করা র্ায়, ত্াশকই ‘ভ্রমা সাডিত্য’ বশা। এই ভ্রমা সাডিশত্যর ক্রমডবকাশের যারায় রবীন্দ্রলার্
ডবশ্ব ডর্ক। ডত্ডল ডবশ্ব

ডরভ্রমা কশরশেল। ত্াাঁর বমলাবমশলর ত্র্য ডি ডবস্ময়কর। িারত্বশর্থর যমথ-

দ্েথল-সংস্কৃডত্শক লালাল ঢদ্শে ঢ ৌঁশে ডদ্শত্ এবং সংস্কৃডত্র ডবডলময় করশত্ লালাল ঢদ্শের জ্ঞালী-গুাী
ডিত্শদ্র আহ্বাশল েু শট ঢবশেল রবীন্দ্রলার্। ডবশ্ব

র্থটক রবীন্দ্রলার্ ডবশদ্ে ঢবশেল বারবার, ঢদ্ে

ঢদ্শখ্শেল বডরিকশেরও ঢবডে। প্রডত্ডট ভ্রমশার নডিজ্ঞত্া ডববরা ডাড বদ্ধ কশর ঢরশখ্শেল রিক বা িাশয়ডরর
াত্ায়। এককর্ায় ভ্রমা সাডিশত্যর ঢবে বশড়া সঞ্চয়। রবীন্দ্রলাশর্র ভ্রমাকর্ার বই আটডট –
(১) য়ু শরা

প্রবাসীর

রিক (২) য়ু শরা

র্ারিকীর িাশয়রী (৩)

শর্র সঞ্চয় (৪) র্জা াল র্ারিকী (৫)

ডিম

র্ারিকীর িাশয়রী (৬) র্জািা র্ারিকীর রিক (৭) রাডেয়ার ডিডঠ (৮) ারসয র্ারিকী।
আডম আমার আশাািলার নডিমুশখ্র কর্া মার্ায় ঢরশখ্ ‘রাডেয়ার ডিডঠ’ (১৯৩১ ডরিঃ) গ্রেডটশক ঢবশে
ডলশয়ডে।
ঢদ্ে-ডবশদ্শের রাডেয়া সম্পশকথ লালা ডবত্ডকথত্ মন্তবয রাডেয়াশক স্বিশক্ষ প্রত্যক্ষ করবার বাসলা
রবীন্দ্রলার্শক উশো কশর ত্ুশাডো – “... রাডেয়া র্াব। ঢদ্খ্শত্ িাই ত্াস্তয় দ্স্তয়িডস্ক সশাাডিত্তশির
ঢদ্ে।”১ বারবার োরীডরক নসু স্থত্ার কারশা আটশক র্াবার

র ১৯৩০ সাশার ১১ই ঢসশেম্বর রাডেয়ার

রার্জযালী মশস্কাশত্ ঢ ৌঁোল। এক মাস আট ডদ্শলর (২০ ঢসশেম্বর, ১৯৩০ – ২৮ নশটাবর, ১৯৩০) মশযয
ঢাখ্া ১৪ ডট ডিডঠর সংকাল িা ‘রাডেয়ার ডিডঠ’। বহু আকাডিত্ রাডেয়া ভ্রমাকাশা রাডেয়ার
ডেক্ষাবযবস্থা, স্বাস্থযসশিত্লত্া, কৃডর্-সমবায় বযবস্থা, রার্জলীডত্, বা মুডক্তাাশির প্রয়াস প্রিৃডত্ ডদ্কগুডা
রবীন্দ্রলার্ ত্ুশা যশরশেল ন ক্ষ াত্ দ্ৃ ডষ্টিডঙ্গ ও সংস্কৃডত্বাল মল ডলশয়। প্রসঙ্গত্, ইউশরা

ভ্রমা
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একাডযকবার ঘটশাও রবীন্দ্রলার্ রাডেয়া ভ্রমা কশরশেল মারিক একবার। বাা বাহুায, ইউশরাশ র ত্ুালায়
রাডেয়া ভ্রমা রবীন্দ্র মালস শট নডযক ডবস্মশয়র স্ফূরা ঘডটশয়শে। এডদ্ক ঢর্শক রাডেয়ার ডিডঠর স্বত্ন্ত্রত্া
ঢর্শকই ঢবশে।

রবত্থী ডবশের্শার মযয ডদ্শয় এই সত্য প্রডত্ডষ্ঠত্ িশব বশা আমার ডবশ্বাস। আশাািলার

সু ডবযাশর্থ কশয়কডট িাশব ডবিক্ত কশর মূ া ডবর্শয়র ডদ্শক আশাাক াত্ করার ঢিষ্টা করশবা –
(১) রাডেয়ার ডেক্ষাবযবস্থা :
রবীন্দ্রলার্ বুঝশত্ ঢ শরডেশাল আমাশদ্র সকা সমসযার প্রযাল কারা ঢর্মল ডেক্ষা ঢত্মডল আমাশদ্র
সকা সমসযার একমারিক সমাযালও সু ডেক্ষা। োডন্তডলশকত্ল ও শ্রীডলশকত্শল ডেক্ষার ঢর্ আদ্েথ ডত্ডল
স্থা ল করশত্ ঢিশয়ডেশাল ত্ার

ূ াথ বাস্তবায়ল সম্ভব িয়ডল। এই ন ূ াত্
থ াশক কাডটশয় ওঠার প্রয়াশসই

ডত্ডল রাডেয়ার ডেক্ষাবযবস্থাশক খ্ুাঁডটশয়

র্থশবক্ষা কশরশেল। এখ্ালকার ডেক্ষাবযবস্থায় নক্লান্ত উদ্যম,

সািস, বুডদ্ধেডক্ত এবং আশমাৎসবথ রবীন্দ্রলার্শক মুগ্ধ কশরশে। উচ্চাশঙ্গর সম্পূ াথ ডেক্ষা এবং সাবথর্জলীল
ডেক্ষার আদ্েথ িা রাডেয়ার ডেক্ষাবযবস্থার মূ া ডিডত্ত। শুযু ঢশ্বত্ রাডেয়ার লয়, মযয এডেয়ার নযথসিয
র্জাশত্র মশযয ডেক্ষার ডবস্তার বলযার মশত্া। ডবজ্ঞাশলর ঢের্ ফসা

র্থন্ত র্াশত্ প্রডত্ডট মালু র্ ঢ শত্

াশর

এবং ঢকাশলা মালু র্ই র্াশত্ ডলিঃসিায় এবং ডলষ্কমথা িশয় লা র্াশক ত্ার র্জশলয ডব ু া আশয়ার্জল।
রাডেয়াবাসীর ডিশত্তর র্জাবরা এবং আমমর্থাদ্ার আলি রবীন্দ্রলাশর্র িার্ায় –
“আমরা শ্রীডলশকত্শল র্া করশত্ ঢিশয়ডে এরা সমস্ত ঢদ্ে র্জুশড় প্রকৃষ্টিাশব ত্াই করশে।...
প্রডত্ডদ্লই আডম িারত্বশর্থর সশঙ্গ এখ্ালকার ত্ুালা কশর ঢদ্ডখ্ আর িাডব কী িশয়শে আর কী িশত্
ারত্।”২
িারত্বর্থ ঢর্মল ইংশরর্জ সরকাশরর নযীল ডো ঢত্মডল রাডেয়া ডো র্জাশরর োসলাযীশল। দ্ুদ্থোয়
িারত্ ও রাডেয়ার ঢকাশলা প্রশিদ্ ডো লা। ডকন্তু ১৩ বেশরর মশযয রাডেয়া নশলকটা এডবশয় ঢবশে
িারশত্র ঢর্শক শুযু সু ডেক্ষার কারশা। িারত্ীয়রা ইংশরর্জশদ্র কাশে ‘া নযান্ড নিথার’ ঢ শাও সু ডেক্ষা
ায়ডল। র্জলসাযারাশক আমেডক্তশত্ প্রডত্ষ্ঠা ঢদ্বার ডেক্ষা রাডেয়া ডদ্শত্ ঢ শরশে, ঢসই ডেক্ষা ঢর্শকই
ত্ারা ডলশর্জশদ্র নন্ন ঢর্মল সংগ্রি করশত্ ঢ শরশে ঢত্মডল স্বাস্থয সশিত্ল িশত্ও নলু প্রাডাত্ িশয়শে।
রাডেয়ার ডেক্ষার উশেেয ঢলাট মুখ্স্থ কশর ডিডগ্র ঢলওয়া ঢত্া লয়ই, এমলডক ড়াশুলা কশর ডন্ডত্
িওয়ার মশযযও ডলডিত্ ঢলই। সবথশত্ািাশব মালু র্ িশয় ওঠাই ত্াশদ্র ডেক্ষাাাশির িরম কর্া। িারত্বশর্থর
ডেক্ষা ত্র্য ও ত্ত্ত্বশক র্জালার মশযযই সীমাবদ্ধ ঢর্শকশে। ত্াই কাশম বাাঁযা িাত্ িারত্বর্থশক বশড়
ঢত্াাবার কাশর্জ এশবাশত্

াশরডল বশা ঢাখ্শকর মত্। ডকন্তু রাডেয়া বুডদ্ধশক কাশর্জ াাডবশয় েডক্তশক

আয়ত্ত করশত্ ঢিশয়শে। িারত্ীয়শদ্র মশল র্জালবার আগ্রি ঢলই কারা ত্র্য ও ত্শত্ত্বর িাশর ত্াশদ্র ডিত্ত
িারাক্রান্ত িশয়

শড়শে; ঢকবা ডিডগ্র াাশির

শর্ এডবশয় র্াবার াড়াই। ডকন্তু রাডেয়ার ডেক্ষার্থীরা

ডলশর্জর মল ও িডররিকশক বৃ িত্তর মালব সমাশর্জর নলু বত্ কশর ত্রত্ডর কশরশে। ডেক্ষার আদ্েথ, উ করা ও
ফাাফা সমস্ত স্বর্জাডত্র ডিরন্তল ডিশত্র ডদ্শকর াক্ষয ঢরশখ্ বশড় উশঠশে –

এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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“র্খ্ল শুশলডোুম, এখ্াশল িার্ী ও কমথীশদ্র মশযয ডেক্ষা হু হু কশর এডবশয় িশাশে আডম
ঢিশবডোুম, ঢস ডেক্ষা বুডঝ সামালয একটুখ্াডল

ড়া ও ঢাখ্া ও নঙ্ক কর্া... ডকন্তু এখ্াশল ঢদ্খ্াুম, ঢবে

াকা রকশমর ডেক্ষা, মালু র্ কশর ঢত্াাবার উ র্ু ক্ত, ঢলাট মুখ্স্থ কশর এম.এ াস করবার মত্ল লয়।”৩
‘ াশয়াডলয়রস কমুযল’ বশা সমগ্র রাডেয়া র্জুশড় এক যরশলর আশ্রম আশে। এইরকম একডট
আশ্রশম এশস রবীন্দ্রলার্ ঢদ্শখ্শেল মালু শর্র ঢিিারায় ডেক্ষার প্রত্যক্ষ প্রিাব। এই ‘ াশয়াডলয়ার কমুযল’
িা োডন্তডলশকত্শলর ব্রত্ী বাাক ও ব্রত্ী বাডাকাশদ্র মশত্াই একটা আশ্রম। এখ্াশল নলার্ বাাকবাডাকাশদ্র আশ্রয় ঢদ্ওয়া িয় এবং ঢদ্শের উ শর্াবী কশর ত্ুাবার র্জলয ডেক্ষাদ্াশলর বযবস্থা করা িয়।
র্জাশরর োসলকাশা এই নলার্ ডেশুরা ডেক্ষা দ্ূ শর র্াক, ডত্ামারিক সামাডর্জক মর্থাদ্া ঢ ত্ লা। এখ্ল ত্ারা
সামশলর আর

াাঁিটা ডেশুর মশত্াই সবরকম ডেক্ষা ও মর্থাদ্াাাশির নডযকারী। ঢদ্শের মঙ্গাসাযশলর

বৃ িত্তর কমথশক্ষশরিক ঝাাঁড শয়

ড়বার র্জলয আমবঠশলর কডঠল

া ও কশঠার সাযলার মশযয বড় িশে

ত্ারা। ডেশুর ডেক্ষার িার এবং ত্াশক মালু র্ কশর ঢত্াাার দ্াডয়ত্ব সরকার ডলশর্জ িাশত্ ত্ুশা ডলশয়শে।
কারা শুযুমারিক বাবা-মা’র লয়, ঢস ঢদ্শের িডবর্যৎ লাবডরক। সকা ডেশুশক সমাল মর্থাদ্ায় মালু র্ করশত্
ঢিশয়শে। এর ফশা ঢসখ্াশল ঢশ্রডা ত্রবর্ময, ঢিদ্জ্ঞাল, ঈর্থাশবায – এসব ডেশুমল ঢর্শকই ঘুশি ডবশয়শে।
রবীন্দ্রলার্ ওশদ্শের বাাক ও র্ু বকশদ্র ঐ সডিডাত্ র্জীবলশবাযশক প্রেংসা লা কশর াশরলডল।
রাডেয়ার ডেক্ষা সম্প্রিার ও প্রসাশরর মাযযম ডিসাশব প্রাডত্ষ্ঠাডলক ডবদ্যাায় োড়াও ‘সর্জীব
সংবাদ্ রিক’, মুযডর্জয়ম এবং ঢদ্েভ্রমা গুরুত্ব ূ াথ িূ ডমকা

াাল কশরশে। সর্জীব সংবাদ্ শরিকর মাযযশম

সকশা ডমশা নডিলশয়র মযয ডদ্শয় এক একডট ডবর্য়শক ত্ুশা যরা িয়। নলয ঢদ্শের ডববরাও প্রিার
করা িয়। এশক্ষশরিক প্রর্শম একদ্া বাাক বই

শড় ডকংবা ডেক্ষকশদ্র কাে ঢর্শক ডেশখ্ ঢসগুডা

রস্পশরর মশযয আশাািলা কশর আমস্থ কশর। এই ডবর্য়ডট রবীন্দ্রলার্শক এত্টাই আকর্থা কশরশে ঢর্
ডত্ডল র্জাডলশয়শেল –
“মশল করডে ঢদ্শে ডফশর ডবশয় োডন্তডলশকত্ল সু রুশা সর্জীব সংবাদ্ রিক িাাাবার ঢিষ্টা করব।”৪

রাডেয়ার প্রডত্ডট ঢোট বড় েিশর ডবডবয ডবর্শয়র মুযডর্জয়ম বশড় ত্ুশা ু ডর্

ড়বার সাশর্ সাশর্

ঢদ্শে ডেখ্বার বযবস্থা কশরশে। কারা ু ডর্ ড়ার সশঙ্গ ঢিাশখ্ ঢদ্খ্ার ঢর্াব র্াকা িাই। কাাসাযলার র্জলয
ঢসখ্ালকার লাটযমঞ্চগুডার িূ ডমকা ত্াৎ র্থ ূ াথ িওয়ায় লত্ুল সৃ ডষ্টর সািস ক্রমাবত্ ঢবশড় িশাশে।
রবীন্দ্রলার্ ডবশ্বাস করশত্ল

ু ডর্র ডবদ্যাায়শক সশঙ্গ কশর ডলশয় র্ডদ্ প্রকৃডত্র ডবদ্যাাশয়র মশযয ডদ্শয়

োরিকশদ্র ঢবডড়শয় ডলশয় আসা র্ায় ত্ািশা ঢকাশলা নিাব র্াশক লা। রাডেয়ার ডেক্ষাবযবস্থায় ‘ভ্রমা
ডবদ্যাাশয়র’ ডদ্কডট র্শর্ষ্ট গুরুত্ব ঢদ্ওয়া িশয়শে। ভ্রমা
উ শর্াবী প্রডত্ষ্ঠাল ঢর্মল ঢখ্াাা িশয়শে ঢত্মডল

শর্র মাশঝ মাশঝ ডবশের্ ডেক্ষা ডবত্রশার র্জলয
ডর্কশদ্র আিারডলদ্রারও বযবস্থা করা িশয়শে।

এককর্ায় –
“র্জলসাযারাশক, সক্ষম ও ডেডক্ষত্ কশর ঢত্াাবার র্জলয ত্ারা ঢর্ া কশরশে ত্ার ডিডফকাাডট িারত্ কত্ৃথ শক্ষর
ডিডফকাাডটর ঢিশয় বহু গুশা বশড়া।”৫

ডেক্ষার আশাায় আশাাডকত্ িশয় রাডেয়ার র্জলসাযারা ডেল্প-সংস্কৃডত্র প্রডত্ বিীর আকর্থা
নলু িব কশরশে। এ প্রসশঙ্গ মশস্কা েিশর ‘ঢটডিথয়াকি বযাাাডর’ লামক ডিরিকিান্ডারডটর লাম করশত্ই িয়।
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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ঢর্খ্াশল ১৯২৮-১৯২৯ এই এক বেশরর মশযয ডত্ল াক্ষ ঢাাক েডব ঢদ্খ্শত্ এশসশে; শুযু ত্াই লয় আবত্
ঢাাশকর ডসংিিাবই িা সাযারা শ্রমর্জীডব। এই ডেশল্পর সশঙ্গ ডেক্ষার ঢর্াব প্রসশঙ্গ Max Eastman-এর
একডট মন্তবয স্মরাীয় –
“In order that art may draw near to the people and the people to art, we
must the first place raise the existing level of culture and education.”৬
রাডেয়ার র্জলসাযারশার কাশে ডর্শয়টার একডদ্শক ঢর্মল ডেক্ষার নঙ্গ িশয় উশঠশে ঢত্মডল
ডিত্তডবশলাদ্শলর মাযযম ডিসাশবও বৃিীত্ িশয়শে। এোড়া ঢাাকসংবীত্, ঢাাকসাডিত্য, যমথমডিরশক ঢকন্দ্র
কশর ডেল্পকাার ডলদ্েথল, Region Study, Moscow Park education and Recreation,
Turcomen People’s Home of Education প্রিৃডত্র মযয ডদ্শয় সমগ্র রাডেয়ায় ডেক্ষার কমথর্জ্ঞশক
রবীন্দ্রলার্ প্রত্যক্ষ কশরশেল। র্ডদ্ও ত্াশদ্র ডেক্ষাবযবস্থার বাদ্ও ঢাখ্ক ঢদ্খ্শত্ ঢ শয়শেল কারা
‘ডেক্ষাডবডয ডদ্শয় এরা োাঁি বাডলশয়শে’ ত্বুও ডেক্ষার ঢোাঁয়ায় সমগ্র রাডেয়াবাসীর ঢর্জশব ওঠা রবীন্দ্রলার্শক
ঢর্মল নডিিূ ত্ কশরশে ঢত্মডল িারত্বশর্থর ডেক্ষাবযবস্থার ফাাঁক-ঢফাকরগুশাা আরও স্পষ্ট িশয় উশঠশে
ত্াাঁর ঢিাশখ্।
(২) রাডেয়ার কৃডর্ সমবায় বযবস্থা :
একদ্া ঢর্ৌবশল ডলশর্জর র্জডমদ্াডরশত্ কৃর্কশদ্র দ্ুদ্থো দ্ূ র করার কাশর্জ রবীন্দ্রলার্ সশিষ্ট িশয়ডেশাল।
ঢদ্শের কৃডর্সমসযার প্রকৃডত্ ত্াাঁর র্জালা ডো –
“আমার ঢর্ৌবশলর আরম্ভকাা ঢর্শকই বাংাাশদ্শের

ল্লী-গ্রাশমর সশঙ্গ আমার ডলকট

ডরিয় আশে। ত্খ্ল

িার্ীশদ্র সশঙ্গ আমার প্রত্যি ডো ঢদ্খ্াশোলা... ওশদ্র মশত্া ডলিঃসিায় র্জীব নল্পই আশে...।”৭

সত্তর বের বয়সী কডব রবীন্দ্রলাশর্র কশে ঢর্ৌবশলর এই স্মৃডত্িারশা দ্ুিঃখ্ডক্লষ্ট কৃর্কশদ্র প্রডত্
বিীর সিমডমথত্া প্রকাে ঢ শয়শে। ডবশ্বিারত্ী প্রডত্ডষ্ঠত্ িবার

র র্খ্ল ডেডক্ষত্ র্ু বশকরা ডবশ্বিারত্ীর

ডবডিন্ন ডবিাব ডরিাালার দ্াডয়ত্ব ডলশাল ত্খ্ল রবীন্দ্রলার্ ঢিশবডেশাল ত্াাঁশদ্র সািাশর্য কৃডর্ উন্নয়ল করা
র্ায় ডকলা। ডকন্তু সামডগ্রকিাশব ডত্ডল সফা িশত্

াশরলডল। নডর্জথত্ ডেক্ষায় বাস্তবত্ার নিাব,

দ্াডরদ্রযডক্লষ্ট ডলম্নবশাথর মালু শর্র প্রডত্ আন্তডরকত্ার নিাব এবং ু রাশলা সংস্কার বর্জথল কশর ত্ৎ র িশয়
ওঠার মালডসকত্ার ঘাটডত্ ডো এর প্রযাল কারা। এই রবীন্দ্রলার্ই র্খ্ল রাডেয়ায় ডবশয় ঢসখ্ালকার
কৃডর্ উন্নয়ল প্রত্যক্ষ করশাল ত্খ্ল মুগ্ধ লা িশয়

াশরলডল। রাডেয়ার মালু শর্রা বুশঝশে, ডটশক র্াকশত্

ঢবশা আর উন্নডত্ করশত্ িশা র্জডম এবং কৃডর্ই ত্াশদ্র একমারিক িরসা। ত্াই কৃডর্র উন্নডত্ ঘটাশত্
ত্ারা মডরয়া িশয় উশঠশে। ডলশর্জশদ্র ডেক্ষাবযবস্থাশকও কশর ত্ুশাশে ঢসই কৃডর্ উন্নয়লমুখ্ী।
আর্জারবাইর্জাল, উর্জশবডকস্তাল, র্জডর্জথয়া, য়ু শক্রল প্রিৃডত্ প্রশদ্শে বশড় উশঠশে কৃডর্ ডবর্য়ক ত্রবজ্ঞাডলক
রীক্ষাোাা।
রাডেয়ার ডিডঠর ঞ্চম শরিক রাডেয়ার কৃডর্ উন্নয়শলর ডবস্তাডরত্ ত্র্য ডরশবডেত্ িশয়শে। আমাশদ্র
ঢদ্শে কৃর্করা ঢর্মল নবশিডাত্ এবং সামাডর্জক মর্থাদ্ািীল স্বাযীল রাডেয়ার কৃর্করা ঢত্মল লয়। ঢসখ্াশল
কৃর্শকরাও মর্থাদ্াসম্পন্ন, সরকার কৃর্কশদ্র উন্নডত্র র্জলয িাশব। রাডেয়ার সমস্ত ঢোটবশড়া েিশর এবং
গ্রাশম ঢবে ডকেু কৃডর্িবল আশে; এগুশাা নশলকটা ক্লাশবর মশত্া। এসব র্জায়বায় কৃডর্ডবদ্যা সমার্জত্ত্ত্ব
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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এবং ডবশের্ ক্লাশসর মাযযশম ত্রবজ্ঞাডলক রীডত্শত্ িার্ করার ডেক্ষা ঢদ্ওয়া িয়। ঢদ্শের ডবডিন্ন প্রান্ত
ঢর্শক ঢকাশলা প্রশয়ার্জশল কৃর্শকরা এশা এই কৃডর্িবলগুডাশত্ ডত্ল সপ্তাি

র্থন্ত র্াকশত্

াশর। এ

প্রসশঙ্গ ডলরক্ষর িার্ীশদ্র ডেডক্ষত্ কশর ত্ুাশত্ ঢসাডিশয়ট বিাথশমশের প্রবডত্েীা ডিন্তািাবলা
নলু সরাীয়। ডবডিন্ন নঞ্চা ঢর্শক আবত্ কৃর্কশদ্র সশঙ্গ আাা সূ শরিক রবীন্দ্রলার্ এখ্ালকার ‘ঐকডরিকক
কৃডর্শক্ষরিক’ সম্পশকথ র্জালশত্

াশরল; র্ার মূ া কর্া িা সমার্জবদ্ধ ঢস্বোকৃত্ ঢর্াবদ্াল। য়ু শক্রল প্রশদ্শের

এক র্ু বক ঐকডরিকক কৃডর্শক্ষশরিক ঢর্াবদ্াশলর নডিজ্ঞত্াশক সম্বা কশর বশাশে –
“আমাশদ্র প্রডত্শবেী িশয় ঢর্-সব িার্ী ডলশর্জর ঢখ্ত্ ডলশর্জ িশর্ ত্াশদ্র ঢিশয় আমাশদ্র এখ্াশল নন্তত্ দ্ু শলা ফা
উৎ ন্ন িয়।... আট ঘো কশর আমাশদ্র খ্াটুডল, প্রশত্যক ঞ্চম ডদ্শল আমাশদ্র েু ডট।”৮

ডঠক এই মশত্রই সমর্থল

াওয়া র্ায় সাইশবডরয়ার িার্ী স্ত্রীশাাক, সু শখ্ার্জ প্রশদ্শে র্জাইবালট

লামক সরকারী কৃডর্শক্ষশরিকর র্জনলক িার্ী এবং মযয এডেয়ার বাসডকর ডর াডিশকর একর্জল িার্ীর কর্ায়:
“... স্বাত্ডন্ত্রক প্রাাাীর ঢিশয় ঐকডরিকক প্রাাাীশত্ ঢের িাশাা র্জাশত্র এবং নডযক

ডরমাশা ফসা উৎ ন্ন করা

৯

র্ায়।”

এককর্ায় ঐকডরিকক কৃডর্শক্ষরিক রাডেয়ার র্জলর্জীবশল গুরুত্ব ূ াথ প্রিাব ঢফশাশে। কারা –
(ক) র্শন্ত্রর সিশর্াডবত্ায় উন্নত্ মাশলর নডযক ফসা উৎ ন্ন করা সম্ভব িশয়শে।
(খ্) ঢসাডিশয়ত্ লারীশদ্র আমমর্থাদ্া, ডিশত্তর ঔদ্ার্থ এবং আডর্থক স্বডলিথরত্া নশলকখ্াডল ঢবশড় ঢবশে।
(ব) ডেশু াালাবাস, ডেশুডবদ্যাায় এবং সাযারা

াকোাা বশড় ওঠায় িার্ী ঢমশয়শদ্র র্জীবলর্ারিকা

নশলকটা স্বািাডবক িশয়শে।
(ঘ) সরকাশরর এই কমথশকডন্দ্রক

দ্শক্ষশ

কমথসংস্থাশলর

াো াডে

ডরবাশরর স্বর্জল ডবশেদ্ এড়াশলা

সম্ভব িশয়শে।
(ঙ) সরকাডর প্রশিষ্টায় ডেশুশদ্র ঢদ্খ্াশোলা ও ড়াশুলার স্বত্ন্ত্র বযবস্থা সন্তাশলর প্রডত্ ড ত্ামাত্ার দ্াডয়ত্ব
সশিত্লত্া ঢর্মল বাডড়শয়শে ঢত্মডল সন্তালশক ঢকন্দ্র কশর স্বামী-স্ত্রীর মশলামাডালয কশম ঢবশে।
(ি) ঐকডরিকক কৃডর্শক্ষশরিক উৎ ন্ন ফসশার উ র কৃর্কশদ্র বযডক্তবত্ মাডাকালা লা র্াকায় ডলশর্জশদ্র ঢাাি
ও স্বার্থ রত্াশক র্জয় করশত্ ঢ শরশে।
রাডেয়ার এই সমবায় বা ঐকডরিকক প্রর্ার সু ফা র্াকা সশত্ত্বও ত্া সবথরিকবামী িশত্

াশরডল।

নডযকাংে কৃর্ক ঐকডরিকক কৃডর্শক্ষশরিক আ ল সম্পডত্তশক র্ু ক্ত করশাও এমল নশলক কৃর্ক ডেশাল র্ারা
এই কৃডর্শক্ষশরিকর সশঙ্গ িাশর্র র্জডমশক র্ু ক্ত কশরলডল। এ প্রসশঙ্গ রবীন্দ্রলার্ ত্াশদ্র সংস্কারবত্ প্রবাত্া
এবং মালডসক ঢদ্াাািাত্ার কর্া বশাশেল। ঐকডরিকক

দ্ধডত্শত্ ফাল নডযক আশে ডকন্তু বযডক্তবত্

আডয ত্য ঢলই, নলযডদ্শক স্বাত্ডন্ত্রক কৃডর্শক্ষশরিক বযডক্তবত্ আডয ত্য র্াকশাও ফসশার উৎ াদ্ল কম –
কৃর্কমশলর এই মালডসক ত্রব রীশত্যর কর্া প্রসশঙ্গ রবীন্দ্রলার্ বশাশেল –
“ডলশর্জর সম্পডত্তর প্রডত্ ডলশর্জর মমত্া ওটা ত্শকথর ডবর্য় লয়, ওটা আমাশদ্র সংস্কারবত্।
ডলশর্জশক আমরা প্রকাে করশত্ িাই, সম্পডত্ত ঢসই প্রকাশের একটা উ ায়।”১০
মালবিডরশরিকর বিীশর প্রশবে কশর রাডেয়ার কৃর্কশদ্র উন্নডত্ ও নডযকাশরর েন্দ্বশক বুঝশত্ সশিষ্ট
িশয়শেল। ঢস র্াই ঢিাক, কৃডর্-সমবাশয় রাডেয়ার উন্নডত্ রবীন্দ্রলাশর্র মল স্পেথ কশরশে। র্ন্ত্র সিশর্াশব
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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ফসা উৎ াদ্শলর ক্লাডন্তিীল প্রয়াস ঢদ্শখ্ ত্াাঁর মশল িশয়শে রাডেয়ার িাশক সাড়া ডদ্শয় বারাম িারত্বর্থ
ঢেশড় রাডেয়ার নিাযািূ ডমশত্ প্রাাসঞ্চাশর ব্রত্ী িশয়শেল। র্ডদ্ও র্শন্ত্রর কর্া বাশাও রবীন্দ্রলার্ র্ন্ত্রীশকই
নডযক গুরুত্ব ডদ্শয়শেল – ‘শুযু র্শন্ত্র কার্জ িয় লা, র্ন্ত্রী র্ডদ্ মালু র্ লা িশয় ওশঠ’। আর এই সাযলায়
রাডেয়া সফা িশয়শে; রাডেয়ার িার্ীরা ঢকবা বই

ড়শত্ ঢেশখ্ডল, ত্াশদ্র মল ঢবশে বদ্শা। এককর্ায়

ত্ারা মালু র্ িশয় উশঠশে।
(৩) স্বাস্থযই সম্পদ্ :
শ্রীডলশকত্শল ল্লী ু লবথঠল ঢকন্দ্র স্থাড ত্ িবার র ঢর্ সমস্ত কমথসূডি বৃিীত্ িশয়ডো ত্ার মশযয নলযত্ম
ডো মযাশাডরয়া-কশারা-বসন্ত প্রিৃডত্ ঢরাব মিামারী সম্পশকথ র্জলসাযারাশক সশিত্ল কশর ঢরাব
প্রডত্শরাযক বযবস্থা গ্রিা করা। বাা বাহুায এই বাস্তব নডিজ্ঞত্া এবং র্জলদ্রদ্ী মালসপ্রবাত্া ঢর্শকই
রবীন্দ্রলার্ ঢসাডিশয়ত্ রাডেয়ায় ডবশয় ঢসখ্ালকার ডেক্ষাবযবস্থার

াো াডে স্বাস্থযবযবস্থা সম্পশকথও সমাল

আগ্রি প্রকাে কশরশেল। রবীন্দ্রলার্ রাডেয়ার স্বাস্থযবযবস্থা সম্পশকথ বশাশেল –
“স্বাস্থযত্ত্ত্ব সম্বশি ঢসাডিশয়ট রাডেয়ার ঢর্রকম ত্রবজ্ঞাডলক নলু েীাল িাশে ত্া ঢদ্শখ্ য়ু শরা
আশমডরকার ডিশত্রা প্রিুর প্রেংসা করশেল।”১১
ডিডকৎসা ডবজ্ঞাশল রাডেয়া ইউশরা -আশমডরকাশক োডড়শয় ঢবশে এমল লয়;

ডিত্শদ্র প্রেংসায়

রাডেয়ার ডিডকৎসাডবজ্ঞাল প্রত্ীশিযর প্রডত্স্পযথী িশয় উশঠশে। ডিডকৎসাাাশির সু শর্াব রাডেয়ার
সবথসাযারশার মশযয

ডরবযপ্ত। ডিডকৎসা বযবস্থা ঢ ৌঁশে ঢবশে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চশা। নস্বাস্থযকর নবস্থার মশযয

নর্শে ডকংবা ডবলা ডিডকৎসায় র্াশত্ ঢকউ মারা লা র্ায়, ঢসডদ্শক ত্ীক্ষ্ণ দ্ৃ ডষ্ট রাখ্া িশয়শে। ডেক্ষার
সংস্পশেথ এশস রাডেয়ার মালু র্ শুযু স্বাস্থয সশিত্ল িশয় উশঠশে ত্া লয়, মালডসক স্বাস্থয রক্ষাশর্থও নগ্রাী
িূ ডমকা

াাল কশরশে। ঢরাব প্রডত্শরাযক বযবস্থা ডলশয় ঢরাশবর প্রশকাশ র িাত্ ঢর্শক র্জলসাযারাশক

ডলরা শদ্ রাখ্ার বযবস্থা কশরশে। শুযু ত্াই লয়, শ্রমক্লান্ত ও রুগ্ন র্জলসাযারশার ডবশ্রাম ও স্বাশস্থযাদ্ধাশরর
র্জলয রাডেয়ার সবথরিক স্বাস্থয ডলবাস বশড় উশঠশে। ডিডকৎসাশক মালু শর্র কাশে সু াি কশর ত্ুাবার ঢক্ষশরিক
রাডেয়ার এই িূ ডমকা ঢদ্শখ্ রবীন্দ্রলাশর্র মশল শড়শে িারত্বশর্থর ঢরাবর্জীাথ মালু শর্র কর্া –
“রাডেয়া ঢদ্শখ্ নবডয এ প্রশ্ন মল ঢর্শক ত্াড়াশত্

ারডে ঢল ঢর্, বাংাাশদ্শের এইসব নল্পডবত্ত

মুমূর্থশদ্র র্জশলয কটা আশরাবযাশ্রম আশে।”১২
ঢসাডিশয়ত্ রাস্ট্রসংশঘর নবথািীল ডর াবডাক ত্ুকথশমডলস্তাশলর মশত্া মরু প্রশদ্শে মারিক েয় বেশরর
ঢিষ্টায় ১৩০ডট িাস াত্াা বশড় উশঠশে এবং ৬০০ িাক্তার ডলর্ু ক্ত িশয়শে। ডকন্তু প্রডত্ডট িাস াত্াশা
২৬৪০ডট ের্যার বযবস্থা কশরও রাডেয়া খ্ুডে িশত্ াশরডল।
রাডেয়ার স্বাস্থযবযবস্থাশক ডেক্ষা প্রডত্ষ্ঠাশলর সশঙ্গ র্ু ক্ত করা িশয়শে। ত্াই স্বাস্থয ডবিাব ঢর্শক
ডবদ্যাাশয়র

ডরশবে ও

ডরেন্নত্ার উ র ত্ীক্ষ্ণ লর্জর রাখ্া িয়। সাযারা শ্রডমক-কৃর্কশদ্র র্জশলয

ঢসাডিশয়ত্ স্বাস্থযডলবাশস ডলখ্রিায় র্াকার বযবস্থা আশে। এর সশঙ্গ র্ু ক্ত আশে আশরাবযাায়
(Sanatorium)। নলযডদ্শক ঢসাডিশয়ত্ রাডেয়ায় বশড় ওঠা ঢকা-ন াশরডটি ঢসাসাইডট শ্রডমকশদ্র র্জলয
মশস্কার নাবশিা প্রাসাশদ্ ঢকা-ন াশরডটি স্বাস্থযাবার বশড় ত্ুশাশে। নন্তত্ ডত্ডরে িার্জার কমথক্লান্ত
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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শ্রডমক-কৃর্ক ঢকা-ন াশরডটিগুডাশত্ ডবশ্রাম ডলশত্
ডবশ্রাম ডলশত্

াশর। ঢসখ্াশল ু ডষ্টকর আিাশরর

শ্রডমকশদ্র ডবশ্রাম ও সু স্বাশস্থযর এমল
দ্শক্ষ

াশর। ঢসখ্াশল এক একর্জল কৃর্ক ১৫ ডদ্ল

র্থন্ত

াো াডে আরাম ও সু ডিডকৎসার বযবস্থা আশে। কৃর্ক-

ডরকল্পলা সডত্যই নডিলব। ডেশুশদ্র স্বাশস্থযর প্রডত্ সরকাশরর

ত্াৎ র্থ ূ াথ। সন্তাশলর প্রডত্ বাবা-মা ত্াশদ্র কত্থবয ডঠকঠাক

াাল করশে ডক লা, নডিিাবক

ডবিাশবর উ র ত্ার ত্দ্ারডকর দ্াডয়ত্বিার ঢদ্ওয়া িয়। ডেশুশদ্র মশযয ঢকাশলা সামাডর্জক নসাময ঢলই।
একইরকম সু শর্াব-সু ডবযা ও সিাশলর মশযয ত্ারা বড় িয়। এককর্ায় ডেশু ঢর্শক শুরু কশর কৃর্কশ্রডমক, সাযারা মালু শর্র স্বাশস্থযর প্রডত্ রাডেয়া সরকাশরর সশিত্লত্া, দ্াডয়ত্ব ও কত্থবয মালডবক উদ্ারত্া
ও বিীর মূ াযশবাযশকই ঢদ্যাডত্ত্ কশর।
(৪) রাডেয়ার রার্জলীডত্ :
রাডেয়ার রার্জলীডত্র কর্া বাশত্ ঢবশা প্রর্ম ডবশ্বর্ু শদ্ধর (১৯১৪ – ১৮) কর্া বাশত্ িশব। এই প্রর্ম
ডবশ্বর্ু দ্ধ ঢের্ িবার আশবই রাডেয়ার সমার্জত্াডন্ত্রক ডবপ্লব ঢের্ িশয় র্ায়। ফশা যলত্ন্ত্র এবং সাম্রার্জযবাদ্
সম্পূ াথ ডব রীত্ নডিজ্ঞত্ার মুশখ্ামুডখ্ িয়; র্া ডবশ্বরার্জলীডত্শত্ বিীর োয়া ঢফশা। প্রর্ম ডবশ্বর্ু শদ্ধর
ঢপ্রডক্ষশত্ রাডেয়া ডবর্জয়ী ঢদ্েগুডার

শক্ষ র্াকায় ইংাযাি, ফ্রান্স, আশমডরকা প্রমুখ্ ডমরিকেডক্ত রাডেয়ার

সমার্জত্াডন্ত্রক আশিাালশক সমর্থল দ্াল কশর। রবীন্দ্রলার্ র্র্ার্থই বশাশেল –
“ঢর্ আমডবপ্লশবর প্রবা ঝশড়র মুশখ্ এরা লবর্ু শবর ঘাশট

াডড় ডদ্া, ঢসই ডবপ্লশবর প্রেন্ন এবং

প্রকােয সিায় ডো ইংাযি এবং আশমডরকা।”১৩
ঔ ডলশবডেক োসলমুডক্তর প্রডত্শ্রুডত্ ডদ্শয় ইংশরর্জ সরকার ঢর্মল িারত্বশর্থর সশঙ্গ কূট
নডিসডি কশরডো ঢত্মডল ঐ ডলশবডেক মুডক্তর র্জলয রাডেয়ার প্রডত্ ‘াীব নব্ ঢলেল’-এর ঢর্ সমর্থল –
ত্া ডো একডট রার্জনলডত্ক ঢকৌো মারিক। এমত্াবস্থায় রাডেয়া নস্ত্রেডক্ত বৃ ডদ্ধ লয়, আমেডক্তশত্ বাীয়াল
িবার সাযলায় আমডলশয়াব কশরশে। ডকন্তু আমরক্ষার র্জলয নস্ত্রেডক্তর ন বযয় োড়া রাডেয়ার মুডক্ত ডো
লা। কারা একটাই, ‘াীব নব্ ঢলেল’ মুশখ্ োডন্তর বুডা আওড়াশাও প্রকৃত্ শক্ষ ত্ারা নোডন্তর আগুল
জ্বাাাশত্ই বযস্ত ডো –
“াীব নব ঢলেনস-এর সমস্ত াশাায়ালই গুন্ডাডবডরর বহুডবস্তৃত্ উশদ্যাব ডকেু শত্ই বি করশত্ িায় লা, ডকন্তু োডন্ত
িাই বশা সকশা ডমশা িাাঁক

াশড়। এইর্জলযই সকা সাম্রাডর্জযক ঢদ্শেই নন্নোশস্ত্রর কাাঁিাবশলর িার্ নশন্নর িার্শক োড শয়

ঢবশড় িশাশে।”১৪

ত্াই একপ্রকার বাযয িশয় িাশর্ উদবৃ ত্ত নন্ন বার্জাশর ডবডক্র কশর নস্ত্র িাশর্র আশয়ার্জল করশত্
িশয়শে। স্বািাডবকিাশবই আমরক্ষায় নস্ত্র িার্ করশত্ ডবশয় রাডেয়ায় দ্ুডিথক্ষ ঢদ্খ্া ঢদ্য় এবং বহু ঢাাক
মারা র্ায়। ত্াই ডবপ্লশবর ঢত্র বের

শরও রবীন্দ্রলার্ প্রত্যক্ষ কশরশেল রাডেয়ার সবথরিক দ্াডরশদ্রযর ো ।

এমত্াবস্থায় দ্াডরদ্রযশক নঙ্গীকার কশর ডলশয়ই ‘ডলযথশলর েডক্তসাযলায়’ আমডলশয়াব কশরশে রাডেয়া।
বাোাী ও যলোাী রাশস্ট্রর কাশে রাডেয়ার এই আমডলশয়াব একটা ঢকৌত্ুিশার ডবর্য় িশয় দ্াাঁড়ায়।
রাডেয়া ত্ার এই সাযলার

শর্ মশমথ মশমথ একটা কর্াই উ াডি কশরডো ঢর্ – আডর্থক নসাশমযর

ন মাল িাশে ডবশ্ববযা ী। ঢোডর্ত্রাই রশয়শে ডবশ্বর্জুশড়। ঢকাডরয়ার উ র র্জা াশলর, ঢমডিশকার উ র
ঢস্পশলর, িীশলর উ র ইংাযাশির এবং িারত্বশর্থর উ র নংাযাশির োসল ও ঢোর্শার সংকটময়
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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ডরডস্থডত্শক সঙ্গী কশর রাডেয়াবাসী শুলশত্ ঢ া আমমুডক্তর ডবশ্ববাাী, ঘটশাা রাডেয়া ডবপ্লব (১৯১৭)।
ডব্রডটেরার্জ িারত্বশর্থ ঢাাি িডরত্ার্থ করশত্ ডবশয়ই কা ু রুর্ত্ার

ডরিয় ডদ্শয়শে; িারত্বাসীর কাশে

িশয় উশঠশে ঘৃাার ারিক। ঢোডর্শত্র ডবরুশদ্ধ এই ডযক্কার শুযু িারত্বশর্থর উ র ইংাযাশির লয়, রাডেয়ায়,
ঢকাডরয়ায় – ডবশশ্বর সবথরিক। কারা –
“িীর্শার দ্ুবৃথত্তত্াশক আমরা িয় কডর, ঢসই িশয়র মশযযও সিাল আশে, ডকন্তু কা ু রুশর্র
দ্ুবৃথত্তত্াশক আমরা ঘৃাা কডর।”১৫
এককর্ায়, দ্ুিঃশখ্র ঢর্জারই সারা ডবশশ্বর ঢোডর্ত্শদ্র ঢমাাশব এবং যশলর োরা যলীরা ডবডেন্ন
িশব – এই ডো রাডেয়ার রার্জনলডত্ক ঢিত্লা। র্া ঢোর্ক ঢশ্রডার মশল আেঙ্কার কাশাা ঢমঘ ত্রত্ডর
কশরশে। ‘সারা দ্ুডলয়ার সবথিারা দ্ুিঃখ্র্জীবীরা এক িও’ এই বাাী এবং আমমুডক্তর একডলষ্ঠ সাযলার মযয
ডদ্শয় রাডেয়াবাসী স্বর্জাডত্র স্বাশর্থর উ শরও সমস্ত মালু শর্র স্বাশর্থর কর্া ডিন্তা করশত্ ঢ শরশে।
ডকন্তু সামডয়কিাশব রাডেয়ার ডবপ্লব বা-নিুযত্থাশলর

শর্ ডকেু সু ফা এশল ডদ্শাও ত্া ডো

ক্ষাস্থায়ী। ‘আমরা সবাই রার্জা, আমাশদ্র এই রার্জার রার্জশত্ব’ – বামুডক্তর এই িরম কর্াডট রাডেয়ায়
সম্ভব র িয়ডল। কারা বযডষ্ট সমডষ্টশক নডত্ক্রম করশত্

াশরডল। স্বািাডবকিাশবই র্জলর্জাবরা ঘটশাও

বামুডক্ত িয়ডল। ডবপ্লশবর সীমাবদ্ধত্া প্রসশঙ্গ রাডেয়ার ডিশটটরডে

বা র্জবরদ্ডস্তর কর্া স্বীকার লা কশর

উ ায় ঢলই। র্ু দ্ধকাাীল ত্ৎ রত্ায় ডিত্ াকা করার র্জলয বাপ্রশয়াব করশত্ রাডেয়ার ঢকাশলা ডেযা ঢলই
ত্া রবীন্দ্রলার্ প্রত্যক্ষ কশরশেল। ডত্ডল বুশঝশেল িাশত্-লাশত্ ফা বুশঝ

াওয়াটা কখ্শলা িরম ফা িশত্

াশর লা। এ প্রসশঙ্গ রবীন্দ্রলার্ ডেযািীল –
“বরর্জ র্ত্ র্জরুডরই ঢিাক, বা ডর্জডলসটা একত্রফা ডর্জডলস। ওটাশত্ িাশঙ সৃ ডষ্ট কশর লা।”১৬
রাডেয়া ঢিশঙ র্াওয়ার ড েশল লালা র্ু ডক্ত ঢোলা ঢবশাও রবীন্দ্রলার্ ত্াাঁর নন্তদ্ৃ থডষ্টশত্ রুে ডবপ্লশবর
ডলমথম সত্যশক নলু যাবল করশত্ ঢ শরডেশাল। রাডেয়ার বাশেডিক নর্থলীডত্ ঢদ্শের নর্থসম্পদ্শক ঢর্
সমবেশলর োাঁশি োাবার প্রয়াস কশরডো ত্াশক রবীন্দ্রলার্ সম্পূ াথ সমর্থল করশত্

াশরলডল। কারা,

সংগ্রাশমর মযয ডদ্শয় র্জীবশলর সবথপ্রকার নসাশমযর মশযয নলযায়শক দ্ূ র কশর কাযাা সম্বি বশড়
ঢত্াাবার সাযলাই মালবমুডক্তর আশাাকবডত্থকা। এইিাশব রাডেয়ার বামুডক্তর স্বপ্ন, সাযলা ও ত্ার
সীমাবদ্ধত্ার স্বরূ উশমািল কশরশেল।
আশাািলার ঢেশর্ এ ডবর্শয় ঢকাশলা সশিি র্াশক লা ঢর্ বাংাা শুযু লয়, ডবশ্ব ভ্রমা সাডিশত্যর
ত্াডাকায় রবীন্দ্রলাশর্র ‘রাডেয়ার ডিডঠ’ আ ল আডঙ্গক ও নডিলবশত্ব সমুজ্জ্বা। ‘ডব ু াা এ
কত্টুকু র্জাডল’ এই র্জীবলদ্েথল ঢর্শক ডকেু টা ইউশরা

ৃ ডর্বীর

ও বাডকটা এডেয়া মিাশদ্শের নন্তবথত্ িওয়ায়

রাডেয়ার সিযত্া ও সংস্কৃডত্ সম্পশকথ রবীন্দ্রলাশর্র আগ্রি এবং সাডিডত্যক রূ ায়া ডবশের্ কশর বাংাা
ভ্রমা সাডিত্যশক সমৃডদ্ধ দ্াল কশরশে। ডলরশ ক্ষ দ্ৃ ডষ্টিডঙ্গশত্ ডত্ডল ভ্রমারস ও োশ্বত্ র্জীবলশবাশযর
সমন্বয় ঘডটশয় ডবস্ময় ও আলিশক স্পেথ কশরশেল এবং স্বশদ্ে িাবলায় িাডবত্ িশয়শেল ঢবডে কশর –
“এখ্াশল সমস্ত ঢদ্েটা এক নডিপ্রায় মশল ডলশয় সমস্ত কমথডবিাবশক এক স্নায়ু র্জাশা র্জডড়ত্ কশর এক ডবরাট ঢদ্ি
এক বৃ িৎ বযডক্তরূ যারা কশরশে। সব ডকেু ডমশা ঢবশে একডট নখ্ি সাযলার মশযয।”১৭
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সমগ্র রাডেয়ার ডেক্ষা, সংস্কৃডত্, কৃডর্, স্বাস্থয, ডবপ্লব, রার্জলীডত্ নর্থাৎ একডট ঢদ্ে ও র্জাডত্শক

র্থশবক্ষা

কশরশেল ত্ার গুরুত্ব শুযুমারিক সাডিত্যবত্ লয়, ঐডত্িাডসকও বশট।
ত্র্যসূ রিক :
১.

রবীন্দ্রলার্ ও রাডেয়ার ডিডঠ, ঢসাশমন্দ্রলার্ বসু , কাকাত্া, ঢটশবার ডরসািথ ইলডিডটউট, ১৯৮৩, ৃ ষ্ঠা-৪।

২.

রবীন্দ্রলাশর্র রাডেয়ার ডিডঠ, সম্পাদ্লা – নযযা ক প্রকাে লাশয়ক, ইউলাইশটি বুক এশর্জডন্স, ডেত্ীয় প্রকাে,
২০০৭, ৃ ষ্ঠা-৩০।

৩.

ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৩৭।

৪.

ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৫২।

৫.

ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৫৯।

৬.

Artist in Uniform, Max Eastman, 1934, Page-223.

৭.

রবীন্দ্রলাশর্র রাডেয়ার ডিডঠ, সম্পাদ্লা – নযযা ক প্রকাে লাশয়ক, ইউলাইশটি বুক এশর্জডন্স, ডেত্ীয় প্রকাে,
২০০৭, ৃ ষ্ঠা-৩৭।

৮.

ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৪৪।

৯.

ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৪৬।

১০.

ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৪৫।

১১.

ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৬৫।

১২.

ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৬৫।

১৩.

ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৪০।

১৪.

ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৪০।

১৫.

ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৭৫।

১৬.

ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৮৫।

১৭.

ত্শদ্ব, ৃ ষ্ঠা-৫৪।

গ্রে ডি :
১.

বাংাা ভ্রমা সাডিশত্যর রূ ও রূ ান্তর – বলাাী িক্রবত্থী।

২.

রবীন্দ্রলার্ ও রাডেয়ার ডিডঠ – ঢসাশমন্দ্রলার্ বসু ।

৩.

রবীন্দ্রলাশর্র রাডেয়ার ডিডঠ – নযযা ক প্রকাে কুমার লাশয়ক।

৪.

রবীন্দ্রলার্ ও নলযালয প্রসঙ্গ – নলু লয় িশটা াযযায়।

৫.

রাডেয়ার ডিডঠ ও রবীন্দ্রলাশর্র রাডেয়া িাবলা – নরুাকুমার বসু ।

৬.

রাডেয়ার ডিডঠ ডবশের্শার আশাাশক – সম্পাদ্লায় িিল খ্াাঁ।

এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা

87

এ কু শে র ঢে উ
সা ডি ত্য

ও

সং স্কৃ ডত্

ডব র্ য় ক

আ ন্ত র্জথা ডত্ ক

ন ল াা ই ল

ব শব র্ াা

ডরিক কা

ISSN: 2454-7182
( ড য়া র

ডর ডি উ ি ,

ঢর ফা ডর ি ,

ত্ররিক মা ডস ক )

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

ঢেশমন্দ্র ডমশরিকর ডলবথাডিত্ বল্প: ডলরাাম্ব র্জীবলিাডরত্ার ছডব
োবডিক- ডরডিডত্

ডিশবযন্দু ঢ ার্
ঢেচ্ছাধীল বশবর্ক, বধথমাল, ডিমবঙ্গ
সংডিপ্তসার
রবীন্দ্র

রবত্থী বাংাা ঢছাশটাবশল্পর ধারার নলযত্ম েডত্িা ঢেশমন্দ্র ডমরিক। মূ াত্ লবরর্জীবলই োধালয

ঢ শয়শছ ত্াাঁর রিলায়। ডলম্নডবত্ত ও মধযডবত্ত র্জীবশলর সমসযাবহুাত্ার কর্া ঢেমল ডত্ডল ত্ুশা ধশরশছল ঢত্মডল
ত্াশির মশলার্জবশত্র সমীিাও ত্াাঁর বশল্পর নলযত্ম ডবর্য়। ঢেশমন্দ্র ডমশরিকর ঢছাশটাবশল্পর িডররিকগুডা িাশাামশন্দ ঢমো ত্াই লীিত্া ডলষ্ঠুরত্ার সাশর্ সাশর্ই নসিায়ত্ব ও ঔিােথর আিেথ সডিাল শটশছ। ঢসইসূ শরিকই
ঢেশমন্দ্রর ঢেিাডবন্দু ঢে একমারিক মালু র্ ঢস বশে ওশে ডিন্নত্র বেল ও বহুবাথময়ত্ায়। মালু শর্র সাশর্
মালু শর্র সম্পশকথর রসায়লডটশক ঢিখ্শত্ ডবশয় মাধুেথ বা াাডাত্য লয়, বরং নডির হৃিশয়র েন্ত্রাাশবাশধর
কর্াই বশো িশয় ওশে। ঢসই েন্ত্রাার উৎসমূ া ঢেমল ডবশ্বেু দ্ধ রবত্থী ঢিেীয় নবিার

ডরশেডিত্ ঢত্মডল

ডিত্শর-বাইশরর টালাশ াশেল সঞ্জাত্ িুব্ধ ডিশত্তর ঢবিলা। ঢসইসূ শরিকই উশে আশস মলস্তাডিক সংকশটর কর্া,
ো মালু শর্র ডলরাস র্জীবলিাডরত্াশক েকট কশর ঢত্াশা।
সূ িক েব্দ
ঢেশমন্দ্র ডমরিক, েু বেন্ত্রাা, মধযডবশত্তর র্জীবলসংকট, সম্পশকথর টালাশ াশেল, মলস্তাডিক র্জডটাত্া, ডলরাাম্ব
র্জীবলশবাধ।
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ঢেশমন্দ্র ডমশরিকর ডলবথাডিত্ বল্প: ডলরাাম্ব র্জীবলিাডরত্ার ছডব
ডিশবযন্দু ঢ ার্
ঢেশমন্দ্র ডমশরিকর ঢছাটবশল্প নডলিয় র্জীবলিেথার সিাল করশত্ ঢবশা মশল
সত্তা িডবর্যৎ’ কাবযগ্রশের কশয়কডট

ংডি “এ লরশক/ মশল িয় আো ঢলই র্জীবশলর িার্া ঢলই,/ ঢেখ্াশল

রশয়ডছ আর্জ ঢস ঢকাশলা গ্রামও লয়,/ োন্তর
বাাীকার বশাই ত্াাঁর বল্প

শে োয় কডব ডবষ্ণু ঢি’র ‘স্মৃডত্

ািাে লয়, লিী লয়, িুুঃেপ্ন ঢকবা।”১ ঐ িুুঃেশপ্নর ঢবিলাবি

িাবাাুত্ার সির্জবমযত্া ঢর্শক

ারত্ শি মুি। ত্শব ঢেশমন্দ্র ডমশরিকর

ঢছাশটাবশল্প একধরশলর নেকৃডত্িত্া বা মশলাডবকাশরর সৃ ডি িশয়শছ ন-সু ি র্জীবলশিত্লা ও সমসামডয়ক
সায়কডবদ্ধ েু বেন্ত্রাার বৃ ত্ত ঢর্শক। ঢসইসূ শরিকই ত্াাঁর বশল্প ডলরাাম্ব র্জীবলিাডরত্ার ডিরিক ডরস্ফুট িশয়শছ।
উ শরাি নলু শচ্ছশির আশাাশক ঢেশমন্দ্র ডমশরিকর ডলবথাডিত্ ঢছাশটাবশল্পর আশাািলায় েশবে করশত্
িাইডছ ।
‘শুধু ঢকরাাী’ বল্পডটশত্ ঢিডখ্ এক ঢকরাাী িম্পডত্র র্জীবলিাডরত্ার মশধয ডিশয় বাঙাাী মধযডবশত্তর
ফযাকাশে - একরঙা র্জীবশলর ডিরিকডট উশে এশসশছ। আর ঐ োয় ডববাথ, ডিশে িশয় োওয়া ছডবডট রিলার
সূ িলাশত্ই ডছা এক উৎকণ্ঠার্জডলত্ নডলিয়ত্ার িাবলা; ত্াই মালু শর্র র বাাঁধার কর্া বাশত্ ডবশয় উ মা
ডিসাশব এশস োয় মলু শর্যত্র োাী

াডখ্শির কর্া, োশির ডলডিথি ঢকাশলা আশ্রয়বািক ডিডত্ ঢলই। ত্শব

ঢেশিত্ু “ত্াশির িালার ঘ্রাা িাডরডিশক িাশস”২, ত্াই লামিীল নলু করাডেয় লরলারীরা “ঢকার্াও র্জীবল
আশছ /...এই/...আশ্বাশসর”৩ ঢমাশি আবদ্ধ িয়। ত্ার র ৃ ডর্বীর বীর্জশিশত্ নশলক াবা ঢ াঁশট মাডটর ঘ্রাা
ডলশয় আশস িাশাাবাসা ও িাশাাবাসার সন্তাল। এইর্জলযই এই বশল্প ঢ শয় োই ‘নশিলা নডত্ডর্’ লবাবত্
একডট ডেশুর কর্া। েডিও “িাাবাসা আর িাাবাসার সন্তাল,/ আর ঢসই লীে”৪-এর োি বিীর ত্বুও
‘ াডখ্রা’ ঢেমল ‘ডির্জাশিথর’ ত্াো ঢখ্শয় ঢকার্ায় িাডরশয় োয় ঢত্মডল এ ছাশ ার্া মধযডবশত্তর সংসাশর বযাডধর
করাা গ্রাশস সব েখ্ল ফুডরশয় োয় ত্খ্ল কাাশবাশেডখ্র মসীকৃষ্ণ আকাে “লীেিাঙার মশিাৎসব”৫ এ িশয়
োয় নডলডিত্ র্জীবশলর িরমত্ম ও সার্থক েডত্চ্ছডব।
‘ ু ন্নাম’ বল্পডটশত্ ঢিডখ্ মধযডবত্ত র্জীবশলর াডাত্ নসু ি ডেশু ু রিকশক বাাঁিাশলার র্জলয নডফস ঢর্শক
টাকা িুডর কশর স ডরবাশর বায়ু ডরবত্থশলর র্জলয িািাশরর

রামেথ মশত্া বাইশর এশসশছ। আমরা র্জাডল

‘ ু ৎ’ লামক লরক ঢর্শক সু ত্, ড ত্াশক রিা কশর। এর্জলয ড ত্ার সন্তাল বাৎসায নোিাডবক লয়। ডকন্তু
ন রাধর্জডলত্ ডবশবকশবাশধর

ীো ো িুুঃি- ঙ্গু নর্থলীডত্র সাশর্ ভ্রি লীডত্শবাশধর দ্বশে ডিত্তশক রিাি

কশর, ত্া োিাডবক র্জীবলশক নিডলথে িগ্ধ কশর োশব, োর োত্লা ঢবাঁশি ঢর্শকও মরুময় মৃত্ুযেন্ত্রাার মশত্া।
আর এই

ীোশবাধই আ াত্ ডলিয়ত্ার, সু শখ্র মশধয “..র্জশার মশত্া

ু শর- ু শর একা কর্া..”৬

বাার
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মাধযশম ের্জল- ডরর্জলবশবথর ডিৎকৃত্ ঢকাাািা ঢর্শক িূ শর সডরশয় াডাত্শক ঢেশা ঢিশব এক ডলুঃসঙ্গ
ঢিত্লার র্জবশত্। ঢেখ্াশল নডলিয় র্জীবলেন্ত্রাাশবাধই িশব ত্ার ডলত্যসঙ্গী। ঢসশিশরিক ‘ ু ন্নাম’ লরক রডিত্
িশব ত্ার রিমাংশসর মত্থযর্জীবশল।
‘িয়শত্া’ বল্পডট নডলডিত্ র্জীবলিাবলার নলযত্ম িডাা িশত্

াশর। এ বশল্পর মডিম ত্ার ত্ী

াাবাযশক ঝশের রাশত্ ঢসত্ু

ার িবার সমশয় মৃত্ুযকুডটা মসীবাথ র্জাশরাশত্ িয়শত্া ঢফশা ডিশয়ডছা,

িয়শত্া ত্া আশিৌ লা িশত্ও

াশর, িয়শত্া াাবায ডলর্জ নসত্কথত্াশত্ই িাডরশয় োডচ্ছা। ের্ম সম্ভবলার

ডিশকই ঢাখ্শকর ইডঙ্গত্ময় ইোরা। আর এশত্া ডবশরাধািাশস িুাশছ বশাই বল্পডটর লাম ‘িয়শত্া’।
বল্পডটশত্ ঢে রীডত্মশত্া ঝে বৃ ডির িুশেথাবময়ত্ার ডিরিক আশছ ত্া বশল্পর আখ্যাশলর িরম

ডরাডত্র

েশয়ার্জশল রডিত্ িশয়শছ। ঐ িুশেথাবময়ত্ার মাধযশম আসশা বযডঞ্জত্ িশয়শছ মালু শর্র নন্তশাথাশকর িুুঃসি
উর্াা ার্াা নবিার কর্া, ো র্জীবল নডলশকত্ত্া সূ শরিকই
মশধযকার সশন্দশির

রম সত্য। ঐ িয়াবি আবিাওয়ায় মালু শর্র

ু াশ াকার ডবধ্বংসী ডবিরশা মলু র্যশিত্লা ঢবাধটুকুও িয়শত্া িাডরশয় োয় ডলরাাম্ব

র্জীবলিাডরত্ায়। ত্াই র্জীবলগ্রাসী মৃত্ুযশরাত্ ঢর্শক উদ্ধার ঢ শয় াাবশাযর োমীশক বাা ‘মশল িা ত্ুডম আমায়
ঢেশা ডিশা’৭ নমূ াক লা িশত্ও াশর।
আবার সূ িলার ঐ ‘বিীর িুশেথাশবর রাডরিক’৮র িুশেথাশবর মাধযশম

ু রুর্ত্াডন্ত্রক সমার্জবযবিায় লারীর

নডলডিত্ র্জীবশলর ছডবডট ফুশট উশেশছ বাশাও ঢবাধিয় নত্ুযডি করা িয় লা। বল্পকর্ক ঢিশখ্ডছশাল
ঢমশয়ডট ঢসত্ু

ার িশত্ রাডর্জ িশয়শছ নডলচ্ছার সাশর্, বাা িাশাা ঢস রাডর্জ িশত্ বাধয িশয়শছ। ত্াই োমীর

ইচ্ছা ূ রা করার আশব ঢসত্ুর বল্টুশত্ কা ে আটশক ডলম্নমুখ্ িশয় ঝুাশত্ র্াশক। ঐ ‘ঢিাঁটমুণ্ড ঊধ্বথ ি’ িশয়
ঝুান্ত র্াকাকাাীল উ শর ঝশের েশকা
আত্মশল িী উচ্ছৃ ঙ্খাত্ার কাশছ লারীর

ও লীশি মৃত্ুযশরাত্ মূ াত্ সমাশর্জর ঢেচ্ছািার ও

ু রুশর্র

দ্ম াত্ার উ র লীরডবন্দুর মশত্া নডলডিত্ র্জীবলসূ শরিক োপ্ত িরম

নসিায়ত্ার েত্ীক। ত্শব, এ বশল্প র্জীবল নডলিয়ত্ার িরম েত্ীক ঢেল ঐ ‘নধথসমাপ্ত’, ‘ঢরডাং’ ডবিীল
ঢসত্ু, োর ‘সংকীাথ রাস্তা’ ডিশয় িাশত্ ঢবশা সবসমশয়ই নডত্ ‘সন্ত থশা’ ঢেশত্ িয়, ঢকললা ত্াাশত্ই রশয়শছ
ত্শমাময় মৃত্ুযর র্জবৎ।
‘মিালবর’ বশল্পর ডলষ্পা ডকশোর রত্ল বুঝশত্ াশর লা ত্ার ত্রেেশবর ঢখ্াার সার্ী ডিডিশক োরা
েিশর ডলশয় ঢবশছ, ত্ারা ঢকল ঢফরত্ ঢিয়ডল। ঢের্ েথন্ত ঢেখ্াশল ‘মালু র্ ডলশর্জর আত্মাশক িাডরশয়’৯ খ্ুশাঁ র্জ
ায় লা ঢসই র্জডটা আবশত্থ ঢস ঢখ্াাঁশর্জ ডিডিশক, খ্ুাঁশর্জও

ায়; ডকন্তু রত্শলর েত্ নলু শরাশধও ত্ার ডিডির

ঢফরা িয় লা। এ বশল্প লারীর সু ি র্জীবল ঢর্শক মিালবশরর কাুর্ময় নিবডাশত্ িাডরশয় োবার সূ শরিক েকট
িশয় ওশে ত্ার র্জীবশলর ডলরাাম্বত্ার ছডব। ত্াই রত্শলর ডিডির উ ায়িীলত্ার উডিডট েমাা কশর ঢিয়
েিডাত্ সমার্জবৃ শত্তর বডণ্ড ঢর্শক ঢস িাডরশয় ঢবশছ নডলডিত্ র্জীবশল। আবার ঐ ঢরাশত্র েযাওাার মশত্া
র্জীবশলর গ্লাডল ডিা ডিকডটর আশরা িগ্দশব ূপ ডটশক ঢ শয় োই রর্জলীর র্জীবলিাডরত্ার সূ শরিক ‘সংসার
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সীমাশন্ত’ বশল্প। ত্শব এই বশল্পর নডলডিশত্র র্জবৎডটশক ‘ াযিূ ত্ং েরীরং’

ডত্ত্াশির সামাডর্জক নবিালডট

আশরা নডলশকত্ত্ার ডিশক ঢেশা ডিশয়শছ।
‘সংসার সীমাশন্ত’ বশল্পর সূ িলাশত্ই ঢাখ্ক আমাশির ঢসই ডলডর্দ্ধ
ঢেখ্াশল রাস্তার

ল্লীশত্ ঢ ৌঁশছ ডিশয়শছল

াশের লিথমার আবর্জথলা আর রাস্তা ডমশাডমশে বর্থার র্জশা রাস্তাটাশকই িাডরশয় ডিশয়শছ।

র্জীবশলর ছশক বাাঁধা সু ি ঢবাশধর র্জবৎ ঢর্শক োরা িাডরশয় ঢবশছ ত্াশির নবিালটা ডলডিথি কশর ডিশত্ই রাস্তা
ও লিথমা

ৃ র্ক কশর ঢিলার উ ায় লাই। সামাডর্জক সংস্কারই ত্াশির ব্রাত্য কশর ঢিয়, ত্াই লবশরর ‘িদ্র’

ল্লীর ডব রীত্ োশন্ত ত্াশির বাস। নর্থাৎ ঢাখ্ক ের্শমই ত্াশির সামাডর্জক নবিালটা স্পি কশর
ডিশয়শছল। এর সাশর্ েু ি িশয়শছ েবা বর্থশার কর্া। ত্শব ঢাখ্শকর সশিত্ল েয়াশস ত্া শুধুমারিক বাডিযক
‘ডবশ্রী বািশার’ ঢেিা টডট-ই

ডলমথাা কশরডল বরং ত্া নডলবােথিাশব র্জডেশয় ঢবশছ ঐ ঢিশিা র্জীডবলী

ঢবাষ্ঠীর নলযত্ম েডত্ডলডধ রর্জলীর র্জীবশলর সাশর্। ত্াই সারাডিল ‘সূ শেথর’ ঢিখ্া লা
এ বৃ ডি র্াডমশব’১০ র্জীবল নডলিয়ত্ার সূ শরিকই িরম েত্ীকী সত্য। েত্যি েরীর
এবং ু রুশর্র দ্বারা বযবহৃত্ িশত্ িশত্ ঢে ডলছক েশন্ত্র

াওয়া ডকংবা ‘কয়ডিশল
ায কশর ঢে ঢবাঁশি আশছ

ডরাত্ িশয়শছ ত্ার র্জীবশল নশ ার ঢেল সু খ্েশপ্নর

নডত্ডর্। ডকন্তু এই নডত্ডর্শক সম্ভাবযত্ার সূ শরিক িাডরশয় েকােয বাস্তশবর েশর্াডিত্ মেথািা রাখ্ার সূ শরিক েকট
িশয় ওশে র্জীবশলর আশ্রয়িীলত্ার ঢলডত্বািক ডিকডটর কর্া।
‘র্জনলক কা ু রুশর্র কাডিলী’র সমসযার ছাাঁিটা নলয। ঢসখ্াশল লারীর মশলােবৃ ডত্তর বিল ূপ ডট
বল্পডটশক লবত্র মারিকা ডিশয়শছ। করুাার আ াত্ োচ্ছন্দয, আ াত্ সু শখ্র সংসাশরর ডিত্শর ঢকার্াও একটা
বিীরত্র ন-সু খ্ ডছাই। আর ত্ারই ঢ ন্ডুাাশমর মশত্া নবশিত্ল ঢিাাািাত্ায় সু শখ্র সংসার ঢছশে ঢস
ত্ার

ূ বথ োয়ীর সশঙ্গ সমার্জ সংস্কার সব ডকছু শক মুশছ ডিশয় এডবশয় ঢেশত্ িায় এক নডলডিত্ র্জীবশলর

ডলডর্দ্ধ িাত্ছাডলশত্। লারীর নন্তশাথাশকর এই র্জডটা আবত্থময় নডলডিত্ র্জীবলমুডখ্লত্ার দ্বেময় ূপ ডট
আশরা েকট িশয়শছ ‘মডল্লকা’ বল্পডটশত্।
‘কুয়াোয়’ বশল্প ডবধবা সরমাশক ডলরুশেে
আত্মিত্যার মাধযশম। ত্ার র্জীবশলর

র্ভ্রাডন্তর উসু া কোয়-বণ্ডায় ঢমটাশত্ িশয়শছ

র্ ঢর্শক স্খডাত্ িবার উ ায়ডট ডলমথাা কশরশছ

ু রুর্, ত্াশক

িাশাাবাসার ভ্রান্ত ঢমাি ঢিডখ্শয়। ত্শব বশল্পর সরমার র্জবশত্ েশবে করশত্ ‘নত্যন্ত বাাঁকাশিারা’
‘বডা র্’এর ‘আডবষ্কার’ নডত্ গুরুত্ব ূ াথ িশয় ওশে। ননবধ আকাঙ্ক্ষা বশাই ‘বাাঁকাশিারা’ এবং ‘বডা র্’,
ত্ৎসি ঢসই ডলডর্দ্ধ র্জবৎশক ত্াৎ েথমডণ্ডত্ করশত্ ডবশের্া ‘নত্যন্ত’। এই

শর্

র্ভ্রাডন্ত ডলডিত্ বশাই

বশল্পর ঢেশর্ সরমা, লশরশলর সংসাশরর কর্া ‘আডবষ্কার’ কশর। ঢের্ েথন্ত নলশলযা ায় িশয় ত্মসাবৃ ত্ মৃত্ুযর
ঢকাশা আশ্রয় ঢলবার আশব নডলডিত্ র্জীবশলর ূপ ডট স্পি েত্ীয়মাল িশয় ওশে ‘ঢবাাকধাাঁধা’১১র মশধযকার
সরমার ‘িান্ত’ নবয়বডটর মাধযশম।
নসু ি িাম্পশত্যর ডিরিকািশল ‘েৃ ঙ্খা’ বশল্প বল্পকার ঢিডখ্শয় ডিশয়শছল আলন্দময় িাম্পত্য বিল েখ্ল
ঢবিলার্জলক েৃ ঙ্খশা

ডরাত্ িয় ত্খ্ল ডিলো শলর গ্লাডলশত্ িরা িাম্পশত্যর কুেীাবশির মশলাবত্ িূ রত্ব
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ত্াশির িুই ডিন্ন ঢমরুর বাডসন্দা কশর ঢত্াশা। বস্তুত্ুঃ শি ঐ িূ রত্বই েূ র্বদ্ধ িাম্পত্যর্জীবল মশধযকার
েূ লযত্াশক আমাশির আর নশবািশর রাশখ্ লা। আর ঐ নন্তুঃসারেূ লযত্া েকট কশর সমার্জেীকৃত্ িৃ ঢ়, ডলডিথি
বিল ঢর্জাশের ডব রীত্ ডিকডটশক, ো িার ঢিওয়াশার ঢ রাশটাশ

এক ছাশির লীশির নডলিয়ত্ার কর্াই

বশা।
এমলই িাম্পত্য ন-সু খ্-এর আশরক নলয ছডব ‘ঢটাি’ বশল্প। ঢেখ্াশল বাসন্তীর মশল িাম্পশত্যর
বিলডটশক আশিৌ েডস্তর িশত্ ডিশচ্ছ লা ত্ার োমীর

ূ বথ ঢেডমকা মডল্লকার কর্া। মডল্লকা ত্ার ডববাডিত্

ঢেডমশকর শর িডাশকর নডত্ডর্ িশয় এশস বাডর্জশয় ডলশত্ ঢিশয়শছ ঢে সম্পকথ নত্ীশত্ ঢলডত্বািকত্ার মশধয
ঢবাধশলই ডবসডর্জথত্ িশয়ডছা ত্ার ‘একটা িুশটা স্ফুডাঙ্গ’১২ আশছ ডকলা। আবার বশল্পর ঢের্ডিশক আ লসত্তার
নডধকারশবাধসঞ্জাত্ ঢিত্লাই বাসন্তীশক সর্জাব কশরশছ, ডকন্তু ত্ার আশব সশন্দশির

ু াশ াকার নডির

ডবিালশক ঢস র্ামাশত্ াশরডল।
োয় বল্পিীল বশল্পর কাোশমায় বাস্তশবর কডেল আ াশত্ ঢরামাডিকত্ার ন মৃত্ুযর সিাল ঢমশা
‘ঢত্শালাশ াত্া আডবষ্কার’এ। কাকাত্ার নিূ শর শ্রীিীল নোিযকর
বত্থমাশলর নবিার সাশর্ ত্াা ডমডাশয় নত্ীত্শক

ডরশবশে নত্ীশত্ ঢে ঢসৌধ ডছা ত্া

ীো ঢিশব বশাই আর্জ র্জীাথ িগ্নস্তু । আর িগ্নস্তুশ র

র্জীবল সম্ভাবযত্ার সূ রিক ঢমশল িাশব বশাই র্জীবশলর ইডত্বািক েডত্শ্রুডত্ নডলিয়ত্ার বহ্বশর িাডরশয় োয়।
ঢসই র্জলযই ঢসই িগ্ন ু রীর োডমলীর মুখ্াবয়ব ‘নবাস্তব কুয়াোময় কল্পলামারিক’১৩ মশল িয় এবং ঢত্শালাশ াত্া
‘ডিরন্তল রাডরিকর নত্াত্ায়’১৪ ত্মসাবৃ শত্ত ডমডাশয় োয়।
ত্র্যসূ রিক
(১) ঢি ডবষ্ণু; ‘স্মৃডত্ সত্তা িডবর্যত্’, ঢির্জ

াবডাডেং, কাকাত্া-৭৩, ত্ৃত্ীয় সংস্করা, র্জালু য়ারী ২০০৮, মা

১৪১৪, ৃ ুঃ-১১ ।
(২) িাে র্জীবলালন্দ; ‘ঢশ্রষ্ঠ কডবত্া’, িারডব েকােলী, কাকাত্া-৭৩, সপ্তম মুদ্রাুঃ আডশ্বল, ১৩৯৫, ঢসশেম্বর
১৯৮৮, ৃ ুঃ- ৪১ ।
(৩) ূ শবথাি, ৃ ুঃ-৪২।
(৪) ূ শবথাি, ৃ ুঃ-৪২।
(৫) ডমরিক ঢেশমন্দ্র; ‘ঢশ্রষ্ঠ বল্প’, ঢির্জ াবডাডেং, কাকাত্া-৭৩, ডদ্বত্ীয় সংস্করাুঃ আবট ২০০৪, িাদ্র ১৪১১,
ৃ ুঃ-১৪।
(৬) িাে র্জীবলালন্দ; ‘ঢশ্রষ্ঠ কডবত্া’, িারডব েকােলী, কাকাত্া-৭৩, সপ্তম মুদ্রাুঃ আডশ্বল, ১৩৯৫, ঢসশেম্বর
১৯৮৮, ৃ ুঃ- ২২ ।
(৭) ডমরিক ঢেশমন্দ্র; ‘ঢশ্রষ্ঠ বল্প’, ঢির্জ াবডাডেং, কাকাত্া-৭৩, ডদ্বত্ীয় সংস্করাুঃ আবট ২০০৪, িাদ্র ১৪১১,
ৃ ুঃ-৪০।
(৮) ূ শবথাি, ৃ ুঃ-৩৮ ।
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(৯) ূ শবথাি, ৃ ুঃ-৯৫।
(১০) ূ শবথাি, ৃ ুঃ-১২৪।
(১১) ূ শবথাি, ৃ ুঃ-১২৩।
(১২) ূ শবথাি, ৃ ুঃ-১৬৬।
(১৩) ূ শবথাি, ৃ ুঃ-১৮৩।
(১৪) ূ শবথাি, ৃ ুঃ-১৮৩।
সিায়ক গ্রে
(১) িক্রবত্থী সু ডমত্া; ঢছাটবশল্পর ডবর্য়-আেয়, ু স্তক ডব ডা, কাকাত্া-৯, ত্ৃত্ীয় মুদ্রাুঃ নবাট ২০১৬।
(২) ঢিৌধুরী িূ শিব; বাংাা সাডিশত্যর ঢছাশটাবল্প ও বল্পকার', মিাাথ বুক এশর্জন্সী োুঃ ডাুঃ, কাকাত্া-৭৩,
ঞ্চম েকাে (লত্ুল সংস্করা), ২০০৩।
(৩) িত্ত বীশরন্দ্র; বাংাা ঢছাটবল্পুঃ েসঙ্গ ও েকরা (ের্ম খ্ণ্ড),

ু স্তক ডব ডা, কাকাত্া-৭৩,

ঞ্চম

সংস্করাুঃ র্জুাাই ২০০৪।
(৪) িট্টািােথ র্জবিীে; আমার কাশার কশয়কর্জল কর্াডেল্পী, িারডব েকােলী, কাকাত্া-৭৩,

ু লমুথদ্রাুঃ

আর্াঢ় ১৪০৬, র্জুাাই ১৯৯৯ ।
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লারায়া বশগা াধ্যাশয়র দুডট ঢ াশটাবল্প: প্রসগ মূ াযশবাশধ্র সংকট

ডেবেঙ্কর ঢ ৌধ্ুরী
বশবর্ক (এম. ডফা.), বাংাা ডবিাব
বধ্থমাল ডবশ্বডবদযাায়, ডিমবগ, িারত্
সারসংশে
বাংাা সাডিশত্য লারায়া বশগা াধ্যায় এক ডবখ্যাত্ বযডিত্ব। বাংাা ঢ াশটাবশল্প ত্াাঁর নবদাল ন ডরসীম।
ডবড রিক ডবর্য় ডলশয় বল্প র লা ত্াাঁর ঢ াশটাবশল্পর ডবশের্ ত্রবডেষ্ট্য। লারায়া বশগা াধ্যায় সমসামডয়ককাশা
ইংশরর্জশদর োসল, ঢোর্া, মিাযু দ্ধ, মন্বন্তর ইত্যাডদ ডবডিন্ন কারশা বাঙাডার র্জীবশল ঢলশম আশস এক
সংকট। ঢদখ্া ডবশয়ড া রম মূ াযশবাশধ্র সংকট। মূ াযশবাধ্ িা উড ত্ নলু ড ত্ লযায় নলযায় ঢবাধ্। বাা
িাশাা শুিশবাধ্। এই মূ াযশবাশধ্র সংকট ডবডিন্ন ধ্রশলর িশত্

াশর ঢযমল মালডবক, সামাডর্জক, ত্রলডত্ক

ইত্যাডদ। আশাা য প্রবশে লারায়া বশগা াধ্াশয়র ‘ঢটা ’ ও ‘িাড়’ এই দুডট ঢ াশটাবল্পশক ঢকন্দ্র কশর
মালডবক, সামাডর্জক, ত্রলডত্ক মূ াযশবাশধ্র সংকশটর ড রিকশক ত্ুশা ধ্রা িশয়শ । মূ াযশবাধ্ এমল একডট
ডবর্য় যার নিাশব আদেথ সমার্জ ও ঢদে বঠশল বাধ্া সৃ ডষ্ট্ করশত্ াশর।
সূ ক েব্দ
মূ াযশবাধ্, সংকট, মালডবক, সামাডর্জক, ত্রলডত্ক
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লারায়া বশগা াধ্যাশয়র দুডট ঢ াশটাবল্প: প্রসগ মূ াযশবাশধ্র সংকট
ডেবেঙ্কর ঢ ৌধ্ুরী
বাংাা কর্াসাডিশত্য লারায়া বশগা াধ্যায় এক উজ্বা বযডিত্ব। এই প্রখ্যাত্ সাডিডত্যশকর বাংাা
সাডিত্যর্জবশত্ আডবিথাব ডত্ডরশের দেশক। বাংাা ঢ াশটাবশল্প ত্ার নবদাল ন ডরসীম। ডবড রিক ডবর্য়
ডলশয় বল্পর লা ত্াাঁর ঢ াশটাবশল্পর ডবশের্ ত্রবডেষ্ট্য। লারায়া বশগা াধ্যাশয়র ‘ঢটা ’ ও ‘িাড়’ এই দুডট
ঢ াশটাবশল্প ডবশের্ ত্রবডেষ্ট্য ঢদখ্া যায়। মূ াযশবাধ্ বাশত্ ঢবাঝায় উড ত্ নলু ড ত্ লযায় নলযায় ঢবাধ্। বাা
িাশাা শুিশবাধ্। এই শুিশবাধ্ লা র্াকশা মালু র্ লালা নলযায় কাশর্জ প্রবৃ ত্ত িয়, আর ত্খ্লই ঢদখ্া ঢদয়
মূ াযশবাশধ্র সঙ্কট। এই মূ াযশবাধ্ ডবডিন্ন ধ্রশলর িশত্

াশর মালডবক, সামাডর্জক ত্রলডত্ক ইত্যাডদ। আবার

মূ াযশবাশধ্র সংকট ডবিার্জশলর ঢেশরিক একই কর্া বাা যায়। লারায়া বশগা াধ্যাশয়র ‘ঢটা ’ ও ‘িাড়’
ঢ াট বল্প দুডটশত্ এই মূ ায ঢবাশধ্র সংকশটর ড রিক নসাধ্ারা িাশব ফুশট উশঠশ ।
মিাযু দ্ধ আর মন্বন্তশরর

টিূ ডমশত্ লারায়া বশগা াধ্যাশয়র ডবকাে। ঢসই সময় ঢবাটা িারত্বশর্থ

সবথগ্রাসী যু শদ্ধর প্রিাশব মালু শর্র র্জীবল িশয়শ মমথাডন্তক। নলযডদশক সম্রার্জযবাদী ইংশরর্জশদর কুোসশলর
র্জলয িারত্বাসীর র্জীবলযা ল করাই মুসডকা িশয়

শড়ড া। ঢ ারাকারবার আর কাশাাবার্জাশরর

লারকীয় নত্যা াশর ও মুলাফাশাািী ইংশরর্জশদর নত্যা াশর বাংাার বুশক ঢলশম আশস দুডিথে। দুশটা
খ্াবাশরর র্জলয নশলক মালু র্শক েিশরর িাস্টডবল ঘাাঁটশত্ িশয়শ । বহু মালু র্ গ্রাম ঢ শড় েির এশসড া
নশন্নর সংস্থাশল। মৃত্ুয িশয়ড া নসংখ্য মালু শর্র। ঢসই সময় সামন্তত্ন্ত্র বা র্জডমদার ত্শন্ত্রর প্র াল ড া।
এ াড়া ত্খ্ল ঢদশে একশোী মালু র্ লালা উ াশয় প্রিূ ত্ নর্থ ও সম্পডত্তর মাডাক িয়। এশদর প্রত্াশ
সমাশর্জর লাশর্জিাা নবস্থা ঢদখ্া ঢদয়। এই সময় সমাশর্জ মূ াযশবাশধ্র রম সংকট ঢদখ্া ডবশয়ড া। এই
সবই ঢসই সময়কার যু শবর ত্রবডেষ্ট্য। লারায়া বশগা াধ্যায় এই যু শবরই লালা ড রিক ত্ুশা ধ্শরশ ল ডবডিন্ন
র লাকশমথর মাধ্যশম।
আশাা য প্রবশে মূ াযশবাশধ্র সংকটশক কশয়কডট দৃ ডষ্ট্িডগশত্ ডবিাডর্জত্ কশর আশাা লা করা
িশয়শ । এই গুডা িাক) মালডবক মূ াযশবাশধ্র সংকট (খ্) সামাডর্জক মূ াযশবাশধ্র সংকট (ব) ত্রলডত্ক মূ াযশবাশধ্র সংকট ।
ক) মালডবক মূ াযশবাশধ্র সংকট:- মালডবক মূ াযশবাধ্ িা প্রকৃত্

শে মালু শর্র প্রডত্ িাশাাবাসা ও

সিালু িূডত্। মালডবক মূ াযশবাধ্ মালু শর্র র্জীবলশক যর্ার্থ ঢসৌন্দযথময় ও সাফাযমডিত্ কশর ঢত্াশা।
বত্থমাশল ঢবাটাডবশশ্ব মালডবক মূ াযশবাশধ্র ঢয সংকট ঢদখ্া ডদশয়শ
সন্ত্রাস ঢয িাশব ঢবশড় শাশ

ত্া ড ডন্তত্ কশর ঢত্াশা। যু দ্ধ ও

ত্াশত্ মশল িয় আর একটা ডবশ্ব যু দ্ধ িশত্ ডবাডম্বত্ িশব লা। বত্থমাল

সমাশর্জ লালা রকম দুলথীডত্র নলু প্রশবে িশয়শ ত্া মালডবক মূ াযশবাশধ্র নিাশবর র্জলযই। র্জাত্ীয় র্জীবশল
এই দুলথীডত্ সবথস্তশর বযা ক প্রিাব ডবস্তার কশর আশ । ঢকাশলা প্রকার নলযায় ঢযল আর্জ ন রাধ্ বশা
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ডবশবড ত্ িয় লা। মালডবক মূ াযশবাশধ্র সংকশটর র্জলযই একর্জল বযডি সবথগুল সম্পন্ন িওয়া সশেও
াাডিত্ ও প্রত্াডরত্ িশে। লারায়ল বশগা াধ্যাশয়র ‘ঢটা ’ ও ‘িাড়’ ঢ াট বল্প দুডটশত্ মালডবক
মূ াযশবাশধ্র সংকশটর ড রিক উদ্ঘাডটত্ িশয়শ । ‘ঢটা ’ একডট র্জলডপ্রয় বল্প। মালডবক মূ াযশবাশধ্র ত্ীব্র
সংকশটর ড রিক বল্পডটর শরিক শরিক

াওয়া যায়। বল্পডটর ঢয ডলমথমত্া ফুশট উশঠশ বত্থমাল যু শব নডবশ্বাসয

িশাও সামন্ত ত্াডন্ত্রক যু শব নডবশ্বাসয ড া লা। এই বশল্প প্রধ্াল ডররিক রার্জাবািাদুর বা এল.আর ঢ ৌধ্ুরী
ড শাল রাম বগা এশস্টশটর মাডাক। ডত্ডল ড শাল ডেকার ডবাাসী, নিংকারী এবং রােিারী প্রকৃডত্র
মালু র্। ঢখ্য়াা ডরত্ার্থ করার র্জলয ঢয ঢকাশলা ধ্রশলর কার্জ করশত্ল। ত্ার মশধ্য মালডবকত্ার ঢকাশলা
বাাাই ড া লা। ঢাখ্শকর সশগ ত্ার ঢত্মল সু সম্পকথ ড া লা। ত্শব ডেকার

াডটথশত্ ডলমন্ত্রা

কশরড শাল। ডলমন্ত্রা রো করশত্ ডবশয় ঢয নডিজ্ঞত্া নর্জথল কশরশ ল ত্ারই ডিডত্তশত্ বল্পডট রড ত্।
ডলমন্ত্রশা সাড়া ডদশয় ঢাখ্ক ঢ ৌঁশ ড শাল রার্জা বািাদুশরর িাডটং বাংশাাশত্। ডলশর্জর ডেকার ডবাাস
ডরত্ার্থ করার র্জলয িাডটং বাংশাা ত্রত্রী কশরড শাল। এর র্জলয ডত্ডল লালাডবধ্ নস্ত্র আমদাডল
কশরড শাল। বল্পকর্শকর িার্ায়- “ াডরডদশক সাডর সাডর লালা আকাশরর আশেয়াস্ত্র। ঢবাটা াশরক
রাইশফা, ঢ াট বড় লালা রকম ঢ িারা। একটা হুশকর সশগ খ্াশ
ত্ার

আাঁটা এক ঢর্জাড়া ডরিািার ঝুাশ ,

াশেই দুাশ ঢখ্াাা এক খ্ালা াম্বা ঢেডিশের ত্শরায়াা-সূ শযথর আশাার মশত্া ত্ার ফাার ডলষ্কাঙ্ক

রঙ। ঢমাটা

ামড়ার ঢবাশট ঝকঝশক ঢ ত্শার কাত্ুথর্জ রাইশফশার, ডরিা িাশরর। র্জডরদার খ্াশ

খ্ালডত্শলক ঢল াাী ঢিার্জাাী।”১
এই সমস্ত ডবডবধ্ নশস্ত্রর সািাশযয ডলডবথ াশর বলযপ্রাাীশদর মারশত্ল। ঢবাঝা যায় প্রায় ডত্ডল এই
িাডটং বাংশাাশত্ আসশত্ল ডলশর্জর ডেকাশরর েখ্ ঢমটাশত্। এই সমস্ত ডেকাশরর বযবস্থা লার র্জলয
রার্জাবািাদুর প্রিূ ত্ নর্থ বযয় কশরড শাল ঢবাঝা যায়। এই নর্থ ডদশয় যডদ লালা র্জলডিত্কর কার্জ
করশত্ল ত্ািশা নশলক মালডবক ঢবাধ্সম্পন্ন কার্জ িত্। সামন্তত্শন্ত্রর প্রডত্িূ রার্জাবািাদুশরর ডলশর্জর
ঢিাবডবাাস, দম্ভ, ঢখ্য়াা ডরত্ার্থই ড া প্রধ্াল। নলয মালু শর্র সু খ্স্বােশন্দযর কর্া িাববার মালডসকত্া
ঢলই। নর্

এরাই ড া সমাশর্জ দণ্ডমুশির কত্থা। ত্ৎকাাীল সমশয় এই রার্জবািাদুশরর মত্ নশলক

বযডিই ড া যাশদর মালডবকত্াশবাধ্ ড া লা। এশদর র্জলযই ঢদশের মালু শর্র নবস্থা িয় করুা।
রার্জাবািাদুর ঢয কত্টা আমালডবক ড া ত্ার
বল্পকর্কশক ঢদখ্াশলার র্জলয ডবশের্

ডর য় বশল্পর ঢের্ডদশক াওয়া যায়। রার্জাবািাদুর

দ্ধডত্শত্ বড় ডক ু ডেকাশরর

রার্জাবািাদুর ঢসই ডেকার বথ ঢদখ্াশত্ ডলশয় ঢবশাল। বাংশাার ড

ডরকল্পলা কশরল। বিীর রাশত্

শল ঝুান্ত সাাঁশকার কাশ বল্পকর্াশক

ডলশয় যায় রার্জাবািাদুর। এখ্াশল এশস রার্জাবািাদুর বল্প কর্ক বশা এই সবই মা ধ্রার বযবস্থা লা।
মা ধ্রার কর্া িশাও ঢস ঢকমল মা ঢাখ্ক র্জাশলল লা। বল্প কর্ক রার্জা বািাদুরশক ডর্জঞ্জাসা করশত্ও
সািস

ায় লা। রার্জাবািাদুর ঢক ঢকমল ঢযল নশ লা াাবশ । কাশঠর

াটাত্ল ঢর্শক কড কশা ু টডার

মশত্া ডক ু একটা লীশ লাডমশয় ঢদওয়া িা। এটাই িা মাশ র ঢটা । ডক ু ো

র রার্জাবািাদুর ঢটাশ

আশাা ঢফাশত্ াাবশাল। একসময় ত্ার িাশত্র রাইশফা বশর্জথ উঠা। প্র ি এক বর্জথল শুলা ঢবা
বাশঘর। বল্পকর্ক ডবর্য়টা বুঝশত্ ঢ শর উল্লডসত্ িশয়ড শাল ডকন্তু

রেশাই েডঙ্কত্ িশয়ড শাল

এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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ডেশুকশের ঢবাঙাডল শুশল। বল্পকর্ক র্জাডলশয়শ ল – “ এমল সময়-এমল-সময়-

ডরষ্কার শুলশত্ ঢ াাম

ডেশুর ঢবাগাডল। েীা নর্ ডলিুা
থ । ডকশসর েব্দ!”২
এর র বল্পকর্ক বুঝশত্

াশরল একটা ডেশুশক ঢটা

বাডলশয় রার্জাবািাদুর বাঘ ডেকার করশাল।

বল্পকর্ক র্জাডলশয়শ ল“ ারশো ফুশট লীশ ঢর্শক ওই েব্দটা আসশ । িযাাঁ-ঢকাশলা িুা ঢলই। মুশখ্র বাাঁধ্ল খ্ুশা ঢবশ , ডকন্তু
বড় ঢদডরশত্। আমার বুশকর রি ডিম িশয় ঢবা, আমার ু া খ্াড়া িশয় উঠা। আডম

াবশার মশত্া

ড ৎকার কশর উঠাাম, রার্জাবািাদুর, ডকশসর ঢটা আ লার! কী ডদশয় আ ডল মা ধ্রশাল?”৩
ডক াশরর ঢবওয়াডরে সন্তালগুশাার একডটশক ঢটা

বাডলশয় রার্জাবািাদুশরর ডেকার ডবাাস ডরত্ার্থ

িা। ডকন্তু মালু শর্র র্জীবশলর ঢয মূ ায ত্ার ঢকাশলা ড ন্তা রার্জাবািাদুশরর ঢলই। এমল মালডবক মূ াযশবাশধ্র
সংকট স্তডম্ভত্ ও আত্ডঙ্কত্ কশর। মালবত্ার এমল ন মাল আর িয় লা। বত্থমাল যু শব রার্জাবািাদুশরর
মত্ ডিয়াকাা

নডবশ্বাসয িশাও সামন্তত্াডন্ত্রক যু শব নডবশ্বাসয ড া লা। এই রার্জাবািাদুশরর মত্

বযডিশদর র্জলযই ঢসই সময় মালু শর্র রম সঙ্কট ঢলশম এশসড া।
‘িাড়’ বশল্পও মালডবক মূ াযশবাশধ্র সঙ্কশটর ড রিক

াওয়া যায়। ডিত্ীয় ডবশ্বযু শদ্ধর ঢপ্রডেশত্ বল্পডট

ঢাখ্া। এই সময় ডক ু মূ াযশবাধ্িীল মালু শর্র িারা সৃ ডষ্ট্ িয় দুডিথে। এই দুডিথশের
কাকাত্ার বুশক ডলরন্ন নসিায় ফুট াত্বাসী মালু শর্র র্জীবলযা শলর

টিূ ডমকায়

াো াডে ধ্ডলক ঢেডার মালু শর্র

ডবাাসময় র্জীবল – এই দুই ত্রব রীশত্যর ড শরিক ঢাখ্ক বশড় ত্ুশাশ ল ‘িাড়’ বল্পডট। বশল্প ঢদখ্া যায়
বল্পকর্ক এশসশ ল বাবার বেু রায়বািাদুশরর কাশ

াকরী ঢর্জাবাশড়র আোয়।

াকডরটা ঢ শা

বল্পকর্শকর দুডিথশের সময় সংসার প্রডত্ াাল করা সু ডবধ্া িত্। রায়বািাদুশরর যা প্রিাব ও প্রডত্ ডত্ত
আশ বল্পকর্শকর াকরীটা

াইশয় ঢদওয়ার মত্ েমত্া আশ ডকন্তু রায়বািাদুর বেু ু শরিকর প্রডত্ ঢকাশলা

সিালু িূডত্ ও মালডবকত্া ঢদখ্ায়ডল বরং লালা উ শদে ডদশয়শ : “ত্ার র
বার্জাশর? এম.এ

াকডর

াে লা যু শদ্ধর

াে কশর ঢকরালীডবডরর উশমদারী কর ? বী এ মযাল ইয়াং ঢেি, ঢবডড়শয়

শড়া

নযািশিঞ্চাশর, াকডর লাও নযাকডটি সাডিথশস, ডিশড় শড়া ঢলডিশত্।”৪
এই সব লালা উ শদে ডদশয় ডবডিন্ন র্জায়বায় ভ্রমশলর কর্া ও িাড় সংগ্রশির বল্প বাশত্ র্াশকল।
রায়বািাদুশরর িাড় সংগ্রশির বল্প শুলশত্ শুলশত্ বল্পকর্ক কাশল েুধ্াত্থ মালু শর্র ড ৎকার শুলশত্

ায়।

বুিুেু মালু শর্র নশন্নর র্জলয ড ৎকাশর রায়বািাদুশরর মশল ঢকাশলা কষ্ট্ িয় ডল বরং ডবরি িশয়শ
রায়বািাদুর, এশদর সম্বশে র্জাডলশয়শ - “ াশকথর ওই ঢিডট ু যটগুশাার জ্বাাায় রাশত্ আর ঘুমাশলা যায়
লা। ঢবাধ্ িয় খ্াবার দাবার ডক ু ডমশাশ ত্াই এই ীৎকার। ঢখ্শত্ লা ঢ শা ীৎকার করশব, ঢখ্শত্
ঢ শাও ত্াই।”৫
ঢবাঝাই যাশে রায়বািাদুশরর েুধ্াত্থ মালু শর্র র্জলয ঢকাশলা সিালু িূডত্ ও িাশাাবাসা ঢলই।
রায়বািাদুর ধ্লত্াডন্ত্রক বুশর্জথায়া সমাশর্জর প্রডত্ডলডধ্। একর্জল ঢবকাশরর যন্ত্রলা ঢযমল ঢবাশঝ লা ঢত্মডল
েুধ্াত্থ মালু শর্র আত্থ ড ৎকার ত্ার ডবরডি র্জাবায়। ডলশর্জর প্রিূ ত্ সম্পদ ও প্রডত্ ডত্ত ডদশয় যডদ
রায়বািাদুর মালু শর্র র্জলয কার্জ করশত্ল ত্ািশা নশলক মালডবক মূ াযশবাধ্সম্পন্ন কার্জ করশত্ল।
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা

97

খ্) সামাডর্জক মূ াযশবাশধ্র সংকট:- সামাডর্জক মূ াযশবাধ্ সমার্জ বঠশলর ঢেশরিক নত্যন্ত মূ াযবাল। সামাডর্জক
মূ াযশবাধ্ লা র্াকশা একডট আদেথ সমার্জ বডঠত্ িশত্

াশর লা। এই প্রসশগ সু েীা রায় মিােয়

‘ডেোত্ে ও ডেোদেথল’ গ্রশে সামাডর্জক মূ াযশবাধ্ প্রসশগ র্জাডলশয়শ ল – “বযডির সু স্থ সামাডর্জক র্জীবল
যা ল ডলিথর কশর, উ যু ি

ারস্পডরক সম্পকথ স্থা শলর উ র। সমার্জ নন্তবথত্ নলযালয বযডিশদর সশগ

এই সম্পকথ স্থা ল করাশত্ ডবশয় বযডি ঢয আ রাগুডা সম্পাদল কশর ত্াশদর মশধ্য এই মূ াযশবাশধ্র
প্রকাে িয়। ঢযমল বেুত্ব, ঢেি, িাশাাবাসা ইত্যাডদ।”৬
সামাডর্জক মূ াযশবাধ্ একডট ঢদে ও র্জাডত্শক উন্নডত্র ডেখ্শর ডলশয় ঢযশত্
উশেেয িশে

ারস্পডরক সিশযাডবত্া যা ডটডকশয় রাখ্শত্

াশর। সমার্জ বঠশলর মূ া

াশর সামাডর্জক মূ াযশবাধ্। বেুত্ব, ঢেি,

িাাবাসা, ারস্পডরক সিশযাডবত্া লা র্াকশা সামাডর্জক মূ াযশবাশধ্র ত্ীব্র সংকট ঢদখ্া ঢদয়।
লারায়া বশগা াধ্যাশয়র সাডিত্য র লার কাা শবথ এই সামাডর্জক মূ াযশবাশধ্র ত্ীব্র সংকট ঢদখ্া
ডবশয়ড া। ত্ার ডবডিন্ন ঢ াশটাবল্পগুডাশত্ এই সামাডর্জক মূ াযশবাশধ্র সংকশটর ড রিক ফুশট উশঠড া।
আশাা য ‘ঢটা ’ ও ‘িাড়’ ঢ াশটাবল্প দুডটশত্ এই সংকশটর ড রিক ফুশট উশঠশ । ‘ঢটা ’ বল্পডটশত্ এক
বীিৎস িয়ালক ডিংস্র রশসর ডর য় ডাড বদ্ধ িশয়শ । সামন্তত্শন্ত্রর প্রডত্িূ রার্জাবািাদুশরর মশধ্য ড া লা
ঢকাশলা সামাডর্জক মূ াযশবাধ্। রার্জাবািাদুর ডলশর্জর ডেকার ডবাাস ও ত্রবিব ঢদখ্াশলার র্জলয বল্পকর্কশক
ডলমন্ত্রল কশরশ । বল্পকর্কশক ডলশয় ডবশয়শ

িয়াা এক আরাযক

ডরশবশে। ঢসখ্াশল রার্জাবািাদুশরর

ঢাাকর্জল ও ডেকার করবার সার্জ সরঞ্জাম ও রায়বািাদুশরর ডবাাস বহুা র্জীবল যা ল স্তডম্ভত্ করার
মত্। এখ্াশল ত্ার ডবাাসময় র্জীবশলর ডক ু ডলদেথল এখ্াশল ত্ুশা ধ্রা ঢযশত্

াশর বল্প কর্শকর কর্ায়-

“আিযথ, এই র্জগশার ঢিত্শরও এত্ ডলখ্ুাঁত্ আশয়ার্জল! এমল একটা বার্রুশম র্জীবশল আডম োল
কডরডল। ব্লাশকশট ডত্ল ারখ্ালা, সদয

াট িাঙা লত্ুল ঢত্ায়াশা, ডত্লশট দামী ঢসা

ঢকশস ডত্ল রকশমর

লত্ুল সাবাল, বযাশক দামী দামী ঢত্া, াাইমর্জুস। নডত্কায় বার্টাব- ও শর ঝাাঁঝাডর। ডলশ ডটউবওশয়া
ঢর্শক

াম্প কশর এখ্াশল ধ্ারা োশলর বযবস্থা। এশকবাশর রার্জকীয় করবার – ঢক বাশব এটা

কাকাত্ার গ্রাণ্ড ঢিাশটা লয়।”৭
রার্জাবািাদুর এইিাশব ডবাাসবহুা র্জীবলযা ল লা কশর সমাশর্জ লালা কাযাশার র্জলয নর্থবযয়
করশত্ল ত্ািশা ঢদে ও দশের লালা উ কার িত্। ঢযশিত্ু এই ধ্রশলর মালু র্ ঢসই সময় সমাশর্জ
ডবশের্ প্রিাবোাী ও ধ্ল সম্পডত্তর নডধ্কারী ড শাল। এশদর উ র নশলক ডক ু ই ডলিথর করত্।
রার্জাবািাদুশরর মশধ্য ত্ীব্র সামাডর্জক মূ শাযশবাশধ্র সংকশটর ড রিক
ডলশর্জর ডেকার ডবাাস ডরত্ার্থ করার র্জলয মালবডেশুশক ঢটা

াই যখ্ল ঢদখ্া যায়, রার্জাবািাদুর

ডিসাশব বযবিার কশরশ ল। যডদ মালু শর্র

প্রডত্ ঢেি, িাশাাবাসা ইত্যাডদ গুাগুশাা র্াকশত্া ত্ািশা রার্জাবািাদুর এমল কার্জ করশত্

ারশত্ল লা।

ঢবাঝা যায় রার্জা বািাদুর এই রকম নসামাডর্জক কার্জ প্রায়ই াাাশত্ল। ত্র এই নলযায় কার্জ সমাশর্জ
োকা ঢদওয়ার র্জলয বল্প কর্কশক হুমডকও ডদশয়শ । বশল্প ঢদখ্া যায় রার্জা বািাদুর বল্প কর্শক বশাশ “ ু -একটা কাশাা রাইশফশার লা আমার বুশক ঢঠকাশাল রার্জাবািাদুর।”৮

এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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একর্জল মালু শর্র সামাডর্জক মূ াযশবাধ্ যখ্ল িাডরশয় যায় ত্খ্ল এই ধ্রশলর লালা নসামাডর্জক কার্জকশমথ
যু ি িয়।
‘িাড়’ বশল্পও রায়বািাদুশরর মশধ্যও সামাডর্জক মূ াযশবাশধ্র নিাব ঢদখ্া যায়। এই বশল্প সমাশর্জ
এক িয়ঙ্কর ঢোী ত্রবর্শমযর ড রিক

াওয়া যায়। ডিত্ীয় ডবশ্বযু শদ্ধর

ঢেডাববর্শমযর এক দডাা বাা ঢযশত্

টিূ ডমকায় কাকাত্া লবশরর

াশর বল্পডটশক। বশল্প ঢদখ্া যায় কর্ক এক

ডরবাশরর ঢ শা। ড ত্ার বেু রায়বািাদুশরর কাশ

ডলন ম মধ্যডবত্ত

যায় একটা াকরীর প্রত্যাোয়। ডকন্তু রায়বািাদুর

বেু ু শরিকর প্রডত্ ঢকাশলা সিশযাডবত্া কশর ডল। বরঞ্চ লালা উ শদে ডদশয়শ । নর্ রায়বািাদুশরর েমত্া
ড া াকরী াইশয় ঢদবার। বল্পকর্ক র্জাডলশয়শ ল,“রায়বািাদুর একটা কাশমর ঢখ্াাঁ া ডদশয় ডদশাই িশয় ঢযত্ াশর াকডরটা।”৯
দুডিথশের সময় বল্পকর্শকর

াকডরটা

াওয়া খ্ুব দরকার ড া। াকডরটা ঢ শা বল্পকর্শকর সংসার

প্রডত্ াাল করা সু ডবধ্া িত্। রায়বািাদুর বেুর

ডরবাশরর প্রডত্ ঢকাশলা সিশযাডবত্া কশর ডল। এমলডক

রায়বািাদুর ডবাাস ত্রবিশবর মশধ্য র্াকশাও েুধ্াত্থ মালু র্শদর প্রডত্ ঢকাশলা সিালু িূডত্ ঢলই। বরং ত্াশদর
ড ৎকার ঢ াঁ াশমড ডবরডি র্জাবায়। রায়বািাদুর ডলশর্জর নর্থ ও প্রডত্ ডত্ত ডদশয় েুধ্াত্থ মালু শর্র র্জলয িাত্
বাডড়শয় ডদশত্ল ত্ািশা নশলক সামাডর্জক মূ াযশবাধ্ সম্পন্ন কার্জ করশত্ল। এই রায়বািাদুশরর মত্
মালু র্শদর র্জলযই বাংাার সমাশর্জ রম দুবথডত্র ডদল ঘডলশয় এশসড া।
ব) ত্রলডত্ক মূ াযশবাশধ্র সংকট :- ত্রলডত্ক মূ াযশবাধ্ বযডি র্জীবশলর একডট গুরুত্ব ূ লথ ডদক। ত্রলডত্ক
মূ াযশবাধ্ই মালু র্ ও
ত্ািশা মালু র্ ও

শুর মশধ্য

ার্থকয ডলশদথে কশর। মালু শর্র মশধ্য ত্রলডত্ক মূ াযশবাধ্ যডদ লা র্াকশত্া

শুর মশধ্য ঢকাল

ার্থকয র্াকত্ লা। একর্জল মালু শর্র িাশাা

াডরডরিকক ত্রবডেষ্ট্য,

িাশাামন্দ উ াডি করার র্জলয ডবশবক, মালডবক গুলাবাী ইত্যাডদ র্াকা উড ত্। প্রকৃত্ শে এইগুডা
একর্জল মালু শর্র ঢেষ্ঠশত্বর প্রত্ীক। মালু র্ যডদ এই ত্রবডেষ্ট্যগুডা সম্পশকথ সশ ত্ল র্াশক ত্ািশা একর্জল
মালু র্ িাডলকর ডক ু করশব লা। প্রকৃত্ শে এইগুডা ত্রলডত্ক মূ াযশবাশধ্র মূ া কর্া। ত্রলডত্ক মূ াযশবাশধ্র
নিাশব একর্জল মালু র্ লালা নলযায় কাশর্জ র্জডড়শয়

শড়। ত্রলডত্ক মূ াযশবাশধ্র নিাশবর র্জলযই একর্জল

মালু র্ খ্ুল, রািার্জাডল, ড লত্াই, ধ্র্থা, নডব ার, নোডন্ত, ঘুর্, দুলথীডত্, াুট াট প্রত্ারাা ইত্যাডদ লালা
নসামাডর্জক কার্জ কশমথ প্রবৃ ত্ত িয়। লারায়া বশগা াধ্যাশয়র সমকাশা এই ত্রলডত্ক মূ াযশবাশধ্র নবেয়
ঢলশম এশসড া সমাশর্জ। ত্খ্ল িারত্বর্থ ইংশরর্জশদর ত্োবধ্াশল ড া। এশদর ড া লা ঢকাশলা
ত্রলডত্কত্াশবাধ্। ঢদেশক ঢোর্া, োসলই ড া মুখ্য। এ াড়া সামন্তত্ন্ত্র বা র্জডমদারত্শন্ত্রর একেরিক
আডধ্ ত্য ড া। এ াড়াও সমাশর্জ ড া ধ্ডলক সম্প্রদায়। ‘ঢটা ’ বশল্প রার্জাবািাদুশরর মশধ্য ড া লা ঢকাল
ত্রলডত্ক মূ াযশবাধ্। বশল্পর প্রর্ম ডদশক ঢদখ্া যায় বল্পকর্ক রার্জাবািাদুশরর প্রেংসাসূ ক একডট কডবত্া
ডাশখ্শ ল ত্াশত্ই রার্জাবািাদুর রম কৃত্জ্ঞ িশাল। কডবত্াটা এখ্াশল উশল্লখ্ করা িা“ডরিকিুবল প্রিাকর ওশি প্রিাকর,
গুলবান্ মিীয়ান্ ঢি রাশর্জন্দ্রবর।
িূ ত্শা নত্ুা কাডত্থ রাম ন্দ্রসমএ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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নরাডত্দমল ওশি ত্ুডম ডলরূ ম।”১০
রার্জাবািাদুর এই কডবত্াডটর র্জলয ডবশের্ কশর ত্ার স্তুডত্মূ াক কডবত্ার র্জলয বল্পকর্ক ত্ার ঢেিিার্জল
িয়। আবার একসময় ঢসালার িাত্ঘডড় ডদশয় বশস। এর র রার্জাবািাদুর বল্পকর্কশক ডেকার

াডটথশত্

ঢযাবদাশলর র্জলয ডলমন্ত্রল কশর বশস। কডবত্াডট ঢয উৎকৃষ্ট্ লয় ত্া বল্পকর্শকর মুশখ্ই ঢোলা যায়।
সামালয একডট কডবত্ার র্জলয এত্ ডক ু করার প্রশয়ার্জল ড া লা। এটা ডক আশদৌও ত্রলডত্ক ডব ার
বুডদ্ধসম্পন্ন কার্জ িশয়শ বাা যাশব? রার্জাবািাদুর যডদ প্রকৃত্ কাবযরডসক িশত্ল ত্ািশা এত্টা নলু গ্রি
াাি করশত্ল লা বল্পকর্ক।
রার্জাবািাদুর বলযপ্রাাী ডেকার করার র্জলয ঢযিাশব বযয়বহুা র্জীবলযা ল কশরল ত্াশত্ ঢবাঝাই
যায় রার্জাবািাদুর ত্রলডত্ক মূ াযশবাধ্িীল বযডি। রার্জাবািাদুশরর ঢয খ্াবাশরর আশয়ার্জল ত্া আমাশদর
স্তুডম্ভত্ কশর। বল্প কর্ক র্জাডলশয়শ ল- “ াশয়র বাথলা লা করাই িাশাা। া, কডফ, ঢকাশকা, ওিযাাডটল,
রুডট, মাখ্ল

ডলর, ডবথশত্ র্জমাট ঠািা মাংস। কাা ঢর্শক আরম্ভ কশর ড চ্

যথন্ত প্রায় দে রকশমর

ফা।”১১
ঢদশের মালু র্ যখ্ল দুশবাা দুমুশটা ঢখ্শত্

ায় লা ত্খ্ল রার্জাবািদুশরর খ্াশদযর এত্ সব

আশয়ার্জল। যা এত্ খ্াশদযর প্রশয়ার্জল ঢলই। সমাশর্জ মালু শর্র র্জলয িাবশত্ল ত্ািশা নশলক ত্রলডত্ক ঢবাধ্
সম্পন্নত্ার

ডর য় ডদশত্ল। এশদর কা

ঢর্শক এই ধ্রশলর প্রত্যাো করা ঢযশত্ই

াশর কারা এরা

সমাশর্জ ডবশের্ প্রিাবোাী বযডি ড শাল। রার্জাবািাদুর মাশঝ মাশঝ ত্ার ত্রত্রী করা িাডটং বাংাাশত্
আসশত্ল আর লীডত্িীল িাশব বলযপ্রাাী ডেকার কশর ডলশর্জর েখ্

ডরত্ার্থ করশত্ল। বল্প কর্ক

র্জাডলশয়শ ল- “ঢদওয়াশার বাশয় িডরশার মার্া, িাাুশকর মুখ্, লালা রকশমর

ামড়া, বাশঘর, সাশ র,

িডরশের, ঢবা-সাশ র। একটা ঢটডবশা নডত্কায় িাত্ীর মার্া দুশটা বড় বড় দাাঁত্ এডবশয় আশ সামশলর
ডদশক। বুঝাাম এরা রার্জা বািাদুশরর বীরকীডত্থর ডলদেথল।”১২ বলযপ্রাাী রো করা প্রশত্যক মালু শর্র
কত্থবয। এশত্

ডরশবশের িারসাময বর্জায় র্াশক। রার্জাবািাদুশরর এই সমস্ত কার্জকমথ এশকবাশরই

নবলডত্ক। বশল্পর রার্জাবািাদুশরর সব ঢর্শক লীডত্িীলত্ার ডর য় াওয়া যায় একটা মালবডেশুশক ঢটা
বাডলশয় ডেকার করার মশধ্য। একটা মালু র্ কত্টা ডলদথয় িশা এই রকম করশত্ াশরল। মালু শর্র প্রাশার
ঢকাশলা মূ ায ঢলই ত্ার কাশ । বল্পকর্শকর কর্ায় ত্া স্পষ্ট্ ফুশট উশঠশ - “কী াশরর একটা ঢবওয়াডরে
ঢ শা যডদ র্জগশা িাডরশয় ডবশয় র্াশক, ত্া নস্বািাডবক লয়, ত্াশত্ কাশরা েডত্ ঢলই। ডকন্ত প্রকাণ্ড রয়যাা
ঢবগা ঢমশর ড শাল রার্জা বািাদুর-ঢাাকশক ঢিশক ঢদখ্াশলার মশত্া।”১৩
‘িাড়’ বশল্পও এই ত্রলডত্ক মূ াযশবাশধ্র সংকশটর ড রিক

াওয়া যায়। রায়বািাদুর প্রিূ ত্ ধ্লসম্পডত্ত ও

প্রডত্ ডত্তর মাডাক। দুডিথশের বার্জাশর ঢযখ্াশল মালু র্ দুশবাা দুমুশঠা ঢখ্শত্

ায় লা ঢসখ্াশল রায়বািাদুর

লালা ডবাাস, ত্রবিশবর মশধ্য ডদশয় র্জীবল যা ল কশরল। যু শদ্ধর বার্জাশর কাউশক াকরী
েমত্া রাশখ্। নবেয ডলশর্জর বেু

াইশয় ঢদওয়ার

ু রিক বল্প কর্কশক াকরী কশর ঢদয় ডল। রায়বািাদুর াকড কযময়

বাড়ীর ডববরল াওয়া যায় বল্প কর্শকর কর্ায় –

এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা

100

“গ্রাডণ্ডশলারার উগ্রমধ্ুর এক ঝাক সু রডি। নযাসফশের ওড়া রাস্তা, কাশাা মাশবথা বাাঁধ্াশলা ডসাঁডড়,
রডঙল কা ঢদওয়া র্জালাাায় ডসলশকর দথা, ীলামাডটর টশব কম্পমাল নডকথি।”১৪
ঢবাঝাই যাশে রায়বািাদুশরর ডবাাসবহুা র্জীবল ঢকাল

যথাশয়র। ডিডখ্ডরশদর ড ৎকার ঢ াঁ াশমড ত্াাঁর

ডবরডি াাশব। ডবরডির সশগ উচ্চারল কশরল- “ াশকথর ওই ঢিডট ু যটগুশাার জ্বাাায় রাশত্ আর ঘুমাশলা
যায় লা।”১৫
ঢবাঝা যাশে েুধ্াত্থ মালু শর্র র্জলয ঢকাশলা ড ন্তা ঢলই রায়বািাদুশরর। ডলশর্জর সু খ্ডলদ্রার বযাঘাত্ িশে
এটাই বড় কর্া ত্াাঁর কাশ । রায়বািাদুর যডদ ত্রলডত্ক গুাসম্পন্ন িশত্ল ত্ািশা এই রকম কর্া বাশত্ল
লা। এইিাশব ডবডিন্ন দৃ ডষ্ট্শকাা ঢর্শক ‘ঢটা ’ ও ‘িাড়’ বশল্পর মূ াযশবাশধ্র সংকশটর ড রিকশক উ স্থাড ত্
করা িা। প্রডত্ডট দৃ ডষ্ট্শকাা

রস্পর সম্পকথযুি। একর্জল বযডির মালডবক মূ াযশবাধ্ ঢযমল প্রশয়ার্জল

ঢত্মল সামাডর্জক, ত্রলডত্ক ইত্যাডদ মূ াযশবাশধ্রও দরকার। লা িশা মূ াযশবাশধ্র সংকট ঢদখ্া ঢদশব। যা
উন্নত্ ঢদে ও সমার্জ বঠশলর ঢেশরিক নন্তরায় িশব।
ত্র্য সূ রিক :
১) িট্টা াযথ র্জবদীে (সম্পাাঃ), লারায়া বশগা াধ্যাশয়র ঢেষ্ঠ বল্প, প্রকাে িবল, কাকাত্া, ১৪১৭, ৃ ৬৪।
২) ত্শদব, ৃ ৭২।
৩) ত্শদব, ৃ ৭২।
৪) ত্শদব, ৃ ৩২।
৫) ত্শদব, ৃ ৩৪।
৬) রায় সু েীা, ডেো ত্ে ও ডেোদেথল, ঢসামা বুক এশর্জন্সী, কাকাত্া, ৃ ৬০১।
৭) িট্টা াযথ র্জবদীে (সম্পাাঃ), লারায়া বশগা াধ্যাশয়র ঢেষ্ঠ বল্প, প্রকাে িবল, কাকাত্া, ১৪১৭, ৃ ৬২।
৮) ত্শদব, ৃ ৭৩।
৯) ত্শদব, ৃ ৩০।
১০) ত্শদব, ৃ ৬৯।
১১) ত্শদব, ৃ ৬২।
১২) ত্শদব, ৃ ৬৪।
১৩) ত্শদব, ৃ ৭৩।
১৪) ত্শদব, ৃ ৩১।
গ্রে ডঞ্জ :
১) শট্টা াধ্যায় সত্য রা, বাংাা ঢ াট বশল্পর িম ডবকাে, প্রঞ্জা ডবকাে, কাকাত্া, ১৪১৯।
২) ঢ ৌধ্ুরী েীত্া, বাংাা ঢ াটবশল্পর ডত্ল লেরিক বলফুা – ঢপ্রশমন্দ্র ডমরিক- লারায়ল বশগা াধ্যায়, প্রঞ্জা
ডবকাে, কাকাত্া, ১৪১৫।
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৩) দাে সু েীা কুমার, বাংাা ঢ াট বল্প, ঢদর্জ াবডাডেং, কাকাত্া, ১৪১৯।
৪) িট্টা াযথ র্জবদীে (সম্পাাঃ), লারায়া বশগা াধ্যাশয়র ঢেষ্ঠ বল্প, প্রকাে িবল, কাকাত্া, ১৪১৭।
৫) রায় সু েীা, ডেো ত্ে ও ডেোদেথল, ঢসামা বুক এশর্জন্সী, কাকাত্া, ২০১৩।
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সু শবাধ ঢ াশর্র ‘েত্ডকয়া’ : মূ াযশবাশধর আখ্যাল
প্রাবডিক- ডরডিডত্

টুকটুডক িাাদার
বশবর্ক, বাংাা িার্া ও সাডিত্য ডবিাব, ডবদযাসাবর ডবশ্বডবদযাায়
ডিম ঢমডদলী ু র, ডিমবঙ্গ, িারত্
সারসংশে
স্বাধীলত্া-উত্তর কাশার দাঙ্গা, নিাব নলটল, ঢোর্া-ঢত্ার্শার ফশা ডিশটমাডট
মালু শর্র নবস্থা ডিা িীর্া নসিায়। এমল সমার্জ

ডরত্যাবী ও দডরদ্র

ডরডস্থডত্র ঢর্জশর সাধারা মালু শর্র কাশি ডলশর্জর

মূ াযশবাধ ডটডকশয় রাখ্া ডিা দুুঃসাধয। ঢকউ স্ব-ইচ্ছায়, ঢকউ বাধয িশয়ই সমাশর্জর কাশি লডত্ স্বীকার
কশর ডলশর্জর মূ াযশবাধ ডবডকশয় ডদশয়ডিা। ডব রীশত্ ঢকউ ঢকউ এমল সামাডর্জক

ডরডস্থডত্র ঢমাকাডবাা

কশর শুধুমারিক মূ াযশবাধশক ডটডকশয় রাখ্ার র্জলয সমাশর্জর সমস্ত প্রডত্কূাত্াশক স্বীকার কশর ডলশয়শি;
ত্র্াড

ডলশর্জর মূ াযশবাধ ঢর্শক একিুাও ডলশর্জশক সরশত্ ঢদয়ডল। ফশা এসময় মূ াযশবাধশক ঢকন্দ্র কশর

দুডট ঢেডা বশে ওশে এবং এই দুই ঢেডার মশধযই ডলশর্জর মূ াযশবাধশক ড শর দ্বন্দ্ব-ডবশদ্বর্ ঢদখ্া যায়।
স্বাধীলত্ার

র মূ াযশবাশধর ঢপ্রডেশত্ ঢাখ্া উ লযাস িা সু শবাধ ঢ াশর্র ‘েত্ডকয়া’ উ লযাস। ‘েত্ডকয়া’

উ লযাশস ঢদখ্াশলা িশয়শি একই িাশার ডলশি বসবাস করা সশেও স্বামী ও স্ত্রীর ডলর্জ ডলর্জ মূ াযশবাশধর
মশধয রশয়শি ডবস্তর ফারাক। স্বামী দাশু ডলশর্জর মূ াযশবাধশক বাাঁডিশয় রাখ্ার র্জলয ঢর্জা ঢযশত্ও ড ি া
িয়ডল, এমলডক ঢকাশলা রকম প্রশাািল ত্াশক প্রাুব্ধ করশত্

াশরডল; আর ত্ার ডব রীশত্ দাশুর স্ত্রী

মুরাী ডবডিন্ন প্রশাািশল, ঢাাি-াাাসায় প্রাুব্ধ িশয় ও স্বার্থ শরর মত্ এশকর

র এক স্বামী

ডরবত্থল

কশরশি ডলশর্জর মূ াযশবাধশক ডবসর্জথল ডদশয়। আমার এই বশবর্াা শরিক ‘েত্ডকয়া’ উ লযাশস বডাথত্
িডররিকগুডা কীিাশব আর্থ-সামাডর্জক ও রার্জনলডত্ক ঢপ্রডেশত্ ডলশর্জর মূ াযশবাশধর

ডরবত্থল

টাশচ্ছ –

ঢসইডটই যথাশাািলা করা িশব।
সূ িকেব্দ
স্বাধীলত্া-উত্তর কাা, গ্রামবাংাা, আর্থ-সামাডর্জক-রার্জনলডত্ক ঢপ্রডেত্, মূ াযশবাশধর টালাশ াশেল, দডরদ্রত্া,
ঢাাি-াাাসা, াদডরশদর প্রশাািল, েমত্াোাী র্জডমদাশরর ঢোর্া ও োসল।
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সু শবাধ ঢ াশর্র ‘েত্ডকয়া’ : মূ াযশবাশধর আখ্যাল
টুকটুডক িাাদার
সাধারা গ্রামবাংাার দডরদ্র মালু শর্র কাশি ঢদেবাসী স্বাধীলত্া াাি কশরশি ডকলা ঢসই িাশব িাডবত্
ডিা লা। স্বাধীলত্া এশা ত্াশদর কী াাি ত্া ডলশয়ও ঢকউ মার্া ামায় লা। ত্াশদর কাশি স্বাধীলত্া মাশল
ডলশর্জর র্জডমশত্ িার্ আবাদ, ঢসালার ফসা শর ঢত্াাা, দুশবাা দুমুশো লু ল িাশত্র ঢর্জাবাল, আর একটু
োডন্তর ু ম। স্বাধীলত্া াাি ডলুঃসশেশি একডট গুরুত্ব ূ াথ টলা। যার ঢরে

রবত্থী কশয়ক দেক

যথন্ত

ঢদশে স্থায়ী ডিা। ঢদে স্বাধীল িওয়ার আশব ডলশর্জর কল্পলায় সাডর্জশয় রাখ্া ঢদে, আর স্বাধীল িওয়ার
র বাস্তব র্জীবল ঢকার্াও ঢযল দুশটার মশধয ডমা িডচ্ছা লা। স্বাধীলত্ার

র ঢযল আশরা ঢবডে কশর

সু ডবধাবাদী মালু র্, র্জডমদার সম্প্রদায়, মুডিশময় েমত্াোাী মালু র্ দুবথা গ্রামবাংাার মালু শর্র াশে উশে
ত্াশদর রক্ত িুশর্ ডলডচ্ছা। গ্রামবাংাার মালু শর্র র্জডমর্জমা, রবােী াুে কশর ঢলওয়ার এক লডর্জরডবিীল
দৃ িান্ত ধরা

শর স্বাধীলত্া াাশির

শরর সমশয়। মালু র্ ত্ার নডস্তত্ব ডটডকশয় রাখ্ার র্জলয ডলশর্জর

মূ াযশবাশধর র্জাাঞ্জডা ঢদয় এবং ডলত্ান্ত স্বল্প মর্জুডরশত্ নশলযর র্জডমশত্ িার্ করশত্ বাধয িয়, এমলডক
লারী ত্ার সত্ীত্ব

যথন্ত ডবডকশয় ঢদয় ডলশর্জর ঢ শটর জ্বাাা ঢমটাশত্। ঢসই সময় আশরা একটা গুরুত্ব ূ াথ

ডবর্য়, মালু শর্র এশিল দুডদথশলর সু শযাব ডলশত্ িাশেডল খ্রীিাল

াদডররা। ত্ারা গ্রাশমবশঞ্জ ডলশর্জশদর

উ ডলশবে স্থা ল কশর যত্টা সম্ভব দডরদ্রশদর সািাযয করার মাধযশম গ্রামবাংাার মালু র্শক খ্রীিাল ধশমথ
ধমথান্তডরত্ করার এক সু ডরকডল্পত্ ঢকৌো ঢবর কশরল। আর এই ঢকৌেশার ফাাঁশদ

শর নশলক মালু র্

ডলশর্জর কুাধমথ ত্যাব কশর খ্রীিাল ধমথ গ্রিা কশরশি। সমশয়র সাশর্ ত্াা ডমডাশয় মালু র্ ত্ার নডস্তত্ব
ডটডকশয় রাখ্ার র্জলয ডলশর্জর মূ াযশবাধ ডবডকশয় ডদশয়শি ডেকই; ডকন্তু এর ডব রীশত্ রশয়শি ঢসইসব মালু র্
যারা সমশয়র বডত্শত্ িাা ননলডত্ক আবিাওয়ার প্রডত্বাদ কশর ডলশর্জর মূ াযশবাশধর িাডল টায়ডল; প্রিূ ত্
কি সিয কশরও ডলশর্জর র্জীবশলর মূ াযশবাধশক খ্রীিাল

াদডরশদর

াদ ৃ ষ্ঠ িশত্ ঢদয়ডল। সাডিত্য িা

িামাল র্জীবশলর আশাখ্য। ত্াই এই স্বাধীশলাত্তর সমশয়র শট যাওয়া মালু শর্র মূ াযশবাশধর েয় নবেয়
নশলক সাডিডত্যকই ত্াাঁর সাডিশত্য ত্ুশা ধশরশিল। ঢাখ্ক যত্ই ত্াাঁর কল্পলােডক্তর দ্বারা কাডিডল সৃ র্জল
করুল লা ঢকল, ত্ার মশধয বাস্তশবর একটা স্পেথ র্াকশবই; আর যডদ ঢসটা স্বাধীলত্া াাশির নলডত্কাা
শর ঢাখ্া িয় ত্ািশা ঢত্া ঢকাশলা সশেিই ঢলই। গ্রামবাংাার ঢত্মডল একডট আর্থ-সামাডর্জক
রার্জনলডত্ক ঢপ্রডেশত্ মালু শর্র মূ াযশবাশধর নবেশয়র উদািরা ডিশসশব মূ াযশবাশধর িাঙা-বোর কাডিডলর
সিাল াই সু শবাধ ঢ াশর্র ‘েত্ডকয়া’ উ লযাশস।
সু শবাধ ঢ াশর্র ‘েত্ডকয়া’ উ লযাসডট প্রকাডেত্ িয় ১৯৫৮ সাশা। উ লযাসডটর
লদীর

াশ্বথবত্থী মধুকুড

গ্রাশমর ডকর্াা র্জীবশলর র্জীবলসংগ্রাশমর আশাখ্য। সু ের একডট উদ্ধৃডত্শত্

মধুকুড র বাথলা ডদশয়শি ঢাখ্ক, “মধুকুড
কাশট,

শরর র্জডম িশর্,

টিূ ডম িরাডল

র্জলমর্জুশরর বাাঁ, ঢয বাাঁশয় মালু শর্রা সবাই মডলর্।

শরর ঢবা-বাডে িাাঁকায়,

শরর শরর িাাা িায় আর

শরর

শরর মাডট

াাডকশত্ ঢবিারা
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খ্াশট।”১ - বাকযগুডা
মধুকুড
িাডাশয়,

েশাই মধুকুড

গ্রাশমর একডট সামডগ্রক রূ

ঢিাশখ্র সামশল

গ্রাশমর মালু শর্র ডলশর্জর সম্পডত্ত বাশত্ ডকিু ই ঢলই, সবাই
শরর

ডরস্ফুট িয়।

শরর র্জডম িশর্,

শরর বাডে

াাডক ঢটশল সংসার িশা। উ লযাসডট আবাশবাো ডবিার ডবশের্া করশা বাা যায় ঢয,

মালু শর্র মূ াযশবাশধর আখ্যাল িা ‘েত্ডকয়া’ উ লযাস। উ লযাশসর ঢকন্দ্রীয় িডররিক িা দুডট। ত্ারা িা
দাশু ও ত্ার স্ত্রী মুরাী। স্বামী-স্ত্রী একসাশর্ র্াকা সশেও ত্াশদর িাডরডরিকক ত্রবডেিয সম্পূ াথ আাাদা। স্বামী
দাশু ঢয নর্জস্র সামাডর্জক প্রডত্কূাত্ার মশধয ঢর্শকও ডলশর্জর মূ াযশবাশধর ডকিু মারিক িাডল টায়ডল। আর
ন র ডদশক মুরাী ঢয ডকলা এমল দাশুর মশত্া স্বামী ঢ শয়ও ঢাাি-াাাসার ত্ােলায় ডব র্বামী িশয়
দাশুশক

ডরত্যাব কশর এশকর

র এক ডববাি কশর এবং লালা মালু শর্র র্জীবল সংকশটর মশধয ডলশয়

আশস।

াওয়ার ঢর্শক িাওয়া যখ্ল ঢবডে িশয় যায় ত্খ্ডল মালু শর্র মশধয ঢদখ্া যায় ঢাাি। দাশু ঢর্জশা

যাওয়ার আশব দাশু মুরাীর সংসাশর আডর্থক নিাব র্াকশাও োডন্তর নিাব ডিা লা।
একর্জল

াাঁি বির আশব

াত্া কুেুডল আবািা বািু ডল ডকর্াাীর মশত্া আধ উাঙ্গত্ায় িাাঁটুর উ র কা ে

র্জংাা ঢমশয় ডিা মুরাী। ঢয ডকলা স্বামী দাশুর বুশক মার্া ঢরশখ্ ঢরার্জ ু ডমশয়
আর স্বামী ঢর্জশা যাওয়ার

শর একটা

েত্ লরম সরম মুরাী।

র খ্রীিালী ডসস্টার ডদডদর সংস্পশেথ এশস কশার কার্জ ক’ঢর িারালবশঞ্জর

ডবর্জথাবাডের ঢমশয়শদর মশত্া েং কশর োেী সায়া র্জামা রশত্ ঢেশখ্, িডট াশয় ডদশত্ ঢেশখ্, িুশা ডিরুডল
ডদশত্ ঢেশখ্, আদব কায়দায় উন্নত্ িশত্ ঢেশখ্। ত্াই

াাঁি বির

শর ডফশর এশস দাশু ঢযমল আশবর

মুরাীশক খ্ুাঁশর্জ ায় লা, ঢত্মডল ঢর্জা ঢখ্শট আসা ঢবাঁশয়া দাশুশক আর িে িয় লা মুরাীর। মুরাী ত্ার
স্বামীশক খ্রীিাল িওয়ার

রামেথ ঢযমল ঢদয় ঢত্মডল িার্ আবাদ ঢিশে কশার কার্জ করার র্জলয বাধয

করশত্ ঢিিা কশর। ডকন্তু দাশু ঢত্া এত্ সিশর্জ মুরাীর মশত্া ডলশর্জর মূ াযশবাশধর নবসাল টাশব লা। ঢয
দাশু মারিক ঢদে ডবশ িাকরাল র্জডমর র্জলয ইাঁশটর ডেকাদার রায়বাবুর সাশর্ ঝবোয় সাডমা িশত্
রায়বাবুর ঢদওয়া ঢমাটা টাকার নঙ্কশক সিশর্জ লাকি কশর ডদশত্

াশর,

াশর এমলডক ঐ েুদ্র র্জডমর র্জলয

রায়বাবুর াশে টাডঙ্গর ঢকা বসাশত্ দুবার িাশব লা, ঢর্জশা ডবশয়ও ঢকাশলা আ শোস ঢলয় ঢয দাশুর ঢস
ডকলা ঢবৌশয়র কর্া শুশল খ্রীিাল ধমথ গ্রিা করশব? কখ্লই লা। মুরাী যখ্ল ঢবাশঝ দাশুশক রার্জী করাশলা
ঢকাশলা মশত্ই সম্ভর লয় ত্খ্ল দাশুশকই ঢমশল ডলশয় দাশুর সাশর্ ঢযৌল সংসশবথ সাডমা িয় এবং যার
ফাস্বরূ মুরাী ু রিক সন্তাশলর র্জন্ম ঢদয়। মুরাী ত্ার সন্তালশক কখ্লই ঢমশল ডলশত্ াশরডল, ত্াই ু শরিকর
প্রডত্ সমস্ত কত্থবয দাশুর উ র িাড শয় ডদশয় ডলশর্জ নবাধিাশব ডবিরা করশত্ র্াশক কারা সন্তাল
িওয়াটা মুরাীর কাশি িাশাাবাসার দাল লয়, একডট উশত্তর্জলামূ াক ঢযৌল সংসশবথর ফা। এমল নবস্থায়
আডবিথাব িয় াুস িাাদাশরর। এই
াুশসর “বাশয় র্জামা আশি,

াুস িাাদারই িা মুরাীর স্বশের মালু র্ ও মুরাীর ডদ্বত্ীয় স্বামী।

রশা ঢিাট ঢ ন্টাাুল আশি; িাশত্ একটা বেুক আশি, ত্ার ঢকামরবশি

বেুশকর গুডা সার্জাশলা আশি।”২ মুরাী এই সব ঢদশখ্ মশল মশল দাশু ও
কশর মুিূশত্থই দাশুশক িুশা
াাাসায় বেীিূ ত্ িশয়
মুরাী সরদাডরল ঢর্শক

াুশসর ঢপ্রশম

াুশসর টাকা,

াুসশক

াো াডে ডবিার

শর। স্বামীর ডবশুদ্ধ িাশাাবাসা ত্ুচ্ছ কশর শুধুমারিক ঢাাি

াুশসর ঢরার্জকার র্জীবশলর প্রডত্ ঢমািাডিত্ িয়; যার ফাস্বরূ

াুস িাাদাশরর স্ত্রী ঢর্জািালা িাাদার িশত্ এত্টুকুও ঢদডর কশরডল। আবার
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াুশসর কাি ঢর্শক সমস্ত সখ্ ডমডটশয় ঢলওয়ার

র

াুসশকও আর িাশাা াাশব লা মুরাীর। কারা

াুস ত্ার ডলশর্জর সামশর্থর মশধয র্াকা মুরাীর সমস্ত বায়লা ঢমটায় ডেকই ডকন্তু মুরাীর ঢাাি-াাাসা
ত্ার িাওয়া ঢবশেই িশাশি; ঢসই িাডিদা

ূ রা করা

াুশসর

শে সম্ভব লয়। ত্াই মুরাী

াুশসর

ঢর্শক বেশাাক কাউশক ঢখ্াাঁশর্জ এবং মুরাীর লত্ুল কশর িে িয় বেশাাক িাক্তার ডরিািথ সরকারশক।
াুশসর ঢর্শকও বেশাাক িাক্তার ডরিািথ সরকারশক ডলশর্জর ঢমাির্জাশা ফাাঁসাশলার র্জলয ডরিাশিথর মৃত্ স্ত্রী
ডস্টফালা মাধবী সরকাশরর মশত্া সার্জশত্ও ডদ্বধাশবাধ কশরডল মুরাী। নর্থ মালু শর্র র্জীবলশক কীিাশব
ডলয়ন্ত্রা কশর ত্ারই একডট দৃ িান্ত িা মুরাী িডররিক।
মুরাীর নর্থাাাসার ডেকার শুধু দাশু আর

াুসই িয়ডল, আশরা একর্জল িশয়শি ঢস িা মুরাীর

ডলশর্জর লােী ডিাঁশে িূ ডমষ্ঠ িওয়া ডলশর্জর সন্তাল। মা বাবা ঢবাঁশি র্াকশত্ও দাশু মুরাীর সন্তালশক ঢবশে
উেশত্ িশয়শি খ্রীিালশদর নলার্ আেশমর শর। সন্তালিারা মাশয়র িািাকার মুরাীর মশধয ঢদখ্া যায়ডল।
িািাকাশরর বদশা ঢসই সময় ডদ্বত্ীয় স্বামী
বাঈ-এর সাশর্।

াুসশক কীিাশব ত্যাব করা যায় ত্ার র্েযন্ত্র কশরশি ডবর্জু

াুশসর িাকডরর বদডার র্জলয ফডে এাঁশকশি মুরাী আর ঢিত্র ঢিত্র ঢকাশটথ কাবর্জ

র্জমা ডদশয়শি াুশসর সাশর্ ডিশিাসথ ঢলওয়ার র্জলয।
দাশুর প্রসশঙ্গ বাা যায় ঢয এক ডবশুদ্ধ মশলর মালু র্ ডিা মুরাীর স্বামী দাশু। াুস িাাদার ত্ার
স্ত্রী বাত্াসীশক ঢিশে খ্রীিাল িশয়শি এবং মুরাী সরদাডরল ত্ার স্বামী দাশুশক ঢিশে খ্রীিাল িশয়শি। াুস
ও মুরাীর র্জীবলশবাধ এক; ন রডদশক বাত্াসী ও দাশুর মূ াযশবাধ ঢকার্াও ঢযল এক িশয় ঢবশি। এরা
দুর্জশলই দুর্জশলর ডপ্রয় মালু র্ ঢর্শক ডবশচ্ছদ িশয়শি ডেকই ডকন্তু ত্ারা ডলশর্জর কুাধমথ ত্যাব কশর খ্রীিাল
ধমথ কখ্শলাই গ্রিা কশরডল। ঢসর্জলয দাশু আর বাত্াসীর র্জীবলশবাধ এক ঢস্রাশত্ ডমশে ঢবশি। দাশুর
কুষ্ঠশরাবগ্রস্থ নবস্থায় ঢকউ দাশুর

াশে লা র্াকশাও বাত্াসী দাশুর ঢসবার কাশর্জ ডলশয়াডর্জত্ িশয়শি।

এমলডক দাশু এক সন্তাশলর ড ত্া িওয়া সশেও ড ত্ৃসু শখ্ বডিত্ িওয়ার কি াা শবর র্জলয ঢরাবগ্রস্থ
নবস্থায় দাশুর সাশর্ ঢযৌল ডমাশল আগ্রি ঢদডখ্শয়শি।
িডরশরিকর ঢমাশটও িাডল

যডদ এই ডমাল িত্ ত্ািশা ত্াশদর ত্রলডত্ক

টত্ লা বরং দাশু আর বাত্াসীর সম্পকথ আশরা ডলমথা ও

িাইশা বাত্াসীর সশঙ্গ সু শখ্ র করশত্

ডবরিক িত্। দাশু

ারত্ ডকন্তু দাশু ত্া কশরডল, দাশু বাত্াসীর সাশর্

াুশসর ডমা

কডরশয় ত্াশদর ডববাডিত্ র্জীবশল আবার বডত্সিার কডরশয় ডদশয়শি।
দাশুর কাশি িাশাাবাসা মাশল শুধু মুরাীর কাি ঢর্শক াওয়া িাশাাবাসা। মুরাীশক িাশাা রাখ্ার
র্জলয, মুরাীর মশধয ঢবশে ওো সন্তাশলর র্জলয উ ার্জথশলর ঢকাশলা

র্ যখ্ল ঢখ্াাা ডিা লা ত্খ্ল দাশু

প্রকৃডত্র দ্বারস্থ িয়। কাাঁিা োা বাশির িাশার ঢখ্াাঁশর্জ বশল যায় দাশু, ঢয বশল ‘কালারাডল’ ওরশফ বাড ডল,
িাল্লু ক ওাঁত্ ঢ শত্ আশি মালু শর্র মাংস খ্াওয়ার র্জলয। ডকন্তু দাশু সমস্ত িয় ত্ুচ্ছ কশর র্জীবশলর মায়া
ত্যাব কশর মুরাীর র্জলয উ ার্জথল কশর। দাশু

ারশা িাকাত্ গু ী ঢাািাশরর সাশর্ িাত্ ডমডাশয় নসৎ

কশমথ ডাপ্ত িশয় প্রিুর টাকা উ ার্জথল করশত্

ারত্, ডকন্তু ঢকাশলা ডকিু শত্ই দাশু ত্ার মূ াযশবাধ ঢর্শক

সশর দাাঁোয়ডল। এত্ কি কশর উ ার্জথল কশরও মুরাীর কাশি কর্া শুলশত্ িয় দাশুশক “ডক ঢবা
মধুকুশ র ডকর্াা, মুরাীশক এইরকমডট লা খ্াইশয় জ্বাাাশা ঢত্ামার ঢিইাাটা বাাঁিশব ঢত্া?” - এ ঢযল
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একটা রিশসযর িাডস, ঢযল সন্তালটা শুধু দাশুর এমলটাই িাব ঢদখ্ায় মুরাী। দাশু ঢয কত্টা ডলশাথাি
ত্ার র্জীবশলর মূ াযশবাধ ঢয কখ্শলাই

ডরবত্থল িয়ডল ত্ার প্রমাা কাাুর িাত্ ডদশয়

াোশলা গু ী

ঢাািাশরর াাঁিেত্ টাকা ডফডরশয় ঢদওয়া, দাশুর িরম দুডদথশলও এই নসৎ টাকা গ্রিা কশরলডল।
নলযডদশক

াুসও ডলশর্জর সবথস্ব ডদশয় মুরাীর আবদার রো কশরশি। মুরাীর

বালশেখ্ার ইচ্ছা, দামী োেীর আবদার সব

ূ রা কশরশি

াুস। কয়াাখ্াশদর সদথাশরর কাি ঢর্শক

াুস োেী বিলার ঢর্জাবাল ডদশয়শি। ডবশয়র

প্রায়ই টাকা ধার কশর

োশোলা,

র ডদল ঢর্শকই

াুশসর সাশর্

িাাাডক কশর আসশি মুরাী। াুস ডকিু বাশাই - “মুরাী শুধু িাশস; ঢসই ডরষ্কার োন্ডা িাডস : যডদ লা
ার, ত্শব বা লা ঢকল,

রাীর একটা স্বাদ

ু রা করবারও ঢর্জার লাই ঢত্ামার?” -

াুস মুরাীশক

ডিলশত্ ারার র ডলশর্জর িুা বুঝশত্ ঢ শর স্ত্রী বাত্াসীর কাশি িু শট আশস।
‘েত্ডকয়া’ উ লযাশসর মশধয ধরা

শর ঢসই সব সু ডবধাবাদী ঢিাববাদী মালু র্ যারা ঢসই সময়

দডরদ্রশদর ঢোর্া কশর বেশাাক িশয়শি। প্রত্ীক ডিশসশব ত্াশদর লাম করা ঢযশত্

াশর ঈোলবাবু,

দুখ্লবাবু, ঢিৌধুরীর্জী, াাাবাবু প্রমুখ্। ঈোলবাবু দুখ্লবাবু িা ঢসই মালু র্ যাশদর িক্রাশন্ত কৃর্করা ডলশর্জর
র্জডমশত্ িার্ করশত্
ঢসই সব

াশর লা, শুধুমারিক ঈোলবাবুর র্জডম িশর্ স্বল্প মর্জুডর

ু ডােশদর প্রডত্মূ ডত্থ যারা র্জাশল বরীবশদর

শে সামালয টাকা ঢদওয়ার সামর্থয ঢলয় ত্বুও

বরীবশদর উ র র্জুাুম কশর এবং গ্রামবশঞ্জর ঢমশয়শদর ডদশক
াাাাডয়ত্ দৃ ডি ডলশে

ায় মারিক। আর ঢিৌধুরীর্জী িা

াযবস্তু ঢিশব ত্াশদর ঢিাব করার র্জলয

কশর। াাাবাবু িা ঢসই গ্রামীা ঢলত্া ঢয মাশয়র বয়ডস ঢত্ত্ডর াডসলশক কাশি

ঢ শত্ িায়, আর ঢত্ত্ডর াডসল ঢসই প্রস্তাশব রাডর্জ লা িশা ঢকামশর াাডর্ মারশত্ও ডবশবশক বাাঁশধ লা।
ঢত্ত্ডর

াডসশলর উডক্ত, - “আডম িাডব লাই দাশু, বুো ঢমাক্তাশরর ঢবটাও আমাশক এমল কর্া বাশব,

যাশক ঢিইাা বশা মাডল, ঢস আমাশক মাডব বশা মশল কশর আর আমার বত্র িু াঁশত্ িায়;” - এই প্রসশঙ্গ
শুধু গ্রামীা েমত্াোাী মালু শর্র কর্া বাশা িুা িশব, প্রসঙ্গত্ ডখ্রিাল

াদডরশদর কর্া লা বাশা

আশাািলা নসম্পূ াথ ঢর্শক যাশব। ডখ্রিালীরা ত্াশদরই সািাযয কশর যারা ডখ্রিাল ধমথ গ্রিা করশত্ ইচ্ছুক।
কুষ্ঠশরাশব আক্রান্ত িশয় যখ্ল দাশু সন্তাশলর ঢখ্াাঁশর্জ নলার্ বাডে আশস ত্খ্ল দাশুশক ঢদশখ্ ডসস্টার ডদডদর
মায়া উর্শা ওশে আর ডলশর্জশদর আসাইাাশম িডত্থ িওয়ার র্জলয দাশুশক নলু শরাধ কশর, আর যখ্ল
র্জালশত্

াশর দাশু িা মুরাীর ঢসই স্বামী ঢয ডকলা ঢকাশলা ডদলই ডখ্রিাল ধমথ গ্রিা করশব লা ত্খ্ল

ডসস্টার ডদডদর মায়া রাশব

ডরাত্ িশয় দূ র দূ র কশর দাশুশক ত্াডেশয় ঢদয়। উ লযাশসর মশধয সু শবাধ

ঢ ার্ খ্ুব িাশাা কশরই ঢদডখ্শয়শিল ডখ্রিালীরা ডকিাশব ত্াশদর ডলশর্জর ধমথ ঢাাকাাশয় প্রিার কশর আর
কীিাশব দডরদ্র মালু শর্র নসিায়শত্বর সু শযাব ডলশয় ডলশর্জশদর ধমথগ্রিা করশত্ বাধয কশর।
গ্রাশমর সাধারা মালু শর্র মশিা ডিশসশব আমরা

াই

ল্টডল মাডসশক, ঢত্ত্ডর

াডসলশক,

ফুাডকশক। যারা ঢকউ ডলশর্জর, ঢকউ স্বামীর, ঢকউ সন্তাশলর প্রডত্ াাশলর র্জলয সমাশর্জর উচ্চডবত্ত
মালু শর্র ডেকার িয়।

ল্টডল যখ্ল সবথস্ব ডদশয়ও ডলশর্জর সন্তাশলর

াশত্ দুমুশো নন্ন ত্ুশা ডদশত্

ারশি

লা ত্খ্ল ডলশর্জর সন্তালশক ডখ্রিাল াদডরশদর িাশত্ ত্ুশা ডদশত্ বাধয িয়। সন্তালিারা মাশয়র আকুডত্ ধরা
শেশি

ল্টডলর উডক্তশত্, - “ঢয মাডবর মরদ লাই, র্জডম লাই, ঢস মাডব ত্াা াখ্া ঢবশি আর কত্ডদল
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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ু র্শত্

ঢিইাা

াশর? আমার কটা আর ঢমাটা আমার বুশকর উ র ঢর্শকও মরশব, ত্ার ঢিশয় ডসস্টার

ডদডদর নলার্বাডেশত্ ডবশয় ঢবাঁশি র্াকুক।”৩ - এই িা

ল্টডল মাডস আর মুরাীর মশধয ার্থকয। একর্জল

সন্তাল বাাঁিাশলার র্জলয সন্তালশদর নলার্ আেশম ঢদয় আর একর্জল ডলশর্জ সু ডখ্ িওয়ার র্জলয স্ব-ইচ্ছায়
সন্তালশক নলার্ আেশম ঢদয়।
উ লযাশস আশরা একটা ডবর্য় লা বাশাই লয় ঢসটা িা দাশুর ড ত্ৃত্বশবাধ। উ লযাশস মাত্ৃত্ব
ঢেি ঢদখ্াশলা লা িশাও ড ত্ৃশত্বর ঢয িডব সু শবাধ ঢ ার্ ঢদডখ্শয়শিল ত্া সমগ্র বাংাা সাডিশত্য এক ন ূ বথ
সংশযার্জল। দাশুর কুষ্ঠশরাশবর র্জলয সন্তালশক িু াঁশত্ লা ারশাও কডি কদশমর বাশয় সন্তাশলর মুশখ্র াাাা
ঢাশব ঢিাট্ট একটা ঢির্জা ঢির্জা িা

ফুশট উশেশি। ঢসটা াে কশর দাশু সবাইশক র্জাডদ সশর ঢযশত্

বশাশি ডিৎকার কশর যডদ াাাাটা শুডকশয় যায় এই িশয়। ত্ার র দাশুর প্রডত্ডক্রয়া, - “কডি কদমটার
বাশয়র উ র ঢযল ঝাাঁড শয়

শে দাশু। দু িাশত্ বািটাশক র্জডেশয় ধশর, ঢিশাটার াাাায় ঢির্জা িাশ র

উ র মুখ্টাশক ঢিশ ধশর আর ঢিাখ্ বি কশর কাাঁ শত্ র্াশক”।৪
ডরশেশর্ বাা যায় ঢয, সমশয়র সাশর্ সাশর্ মালু শর্র মূ াযশবাধ ডকিাশব

ডরবডত্থত্ িশচ্ছ ত্ার

উজ্জ্বা দৃ িান্ত এই ‘েত্ডকয়া’ উ লযাস। মূ াযশবাধ একডট ডবশের্ যু শবর ঢপ্রডেশত্ যত্ সত্য ও মূ াযবাল
ঢিাক লা ঢকল, যু শবর

ডরবত্থশলর সশঙ্গ ঢসগুডার মূ ায ও মডিমা নডলবাযথ রূশ ই হ্রাস প্রাপ্ত িশব।

এককর্ায় মূ াযশবাশধর ডরবত্থল শট। ঢসই ডরবত্থল ঢকার্াও নলডত্স্পি, ঢকার্াও নডত্স্পি।
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সমাশর্জ সু েৃঙ্খাত্া ও োডন্ত বর্জায় রশয়শছ। ত্শব একশেডার মালু র্ আ ল স্বার্থ ও উশেেয িডরত্ার্থ করশত্ এই ডলয়মকালু ল
নমালয কশর সমাশর্জ ন রাশধর র্জন্ম ঢদয় ও ডলশর্জরা িশয়
েু ক্ত িশয়

শড় ন রাধী। লারী- ু রুর্ ডলডবথশেশর্ এই ন রাধর্জবশত্র সশঙ্গ

ড়শছ ডলশর্জর ইচ্ছায় বা নডলচ্ছায়। লীিাররঞ্জল গুশপ্তর ঢবাশয়্া কাডিডলশত্ ু রুর্ ন রাধীর সশঙ্গ লারী ন রাধীর

কর্া বাা িশয়শছ। লীিাররঞ্জল গুশপ্তর ঢবাশয়্া কাডিডলর লারীিডররিকগুডা নডধকাংে ঢেশরিক আ ল ডবকৃত্ ঢেৌল বাসলা িডরত্ার্থ
করশত্ ডবশয় বিুশকই খ্ুল কশরশছ। আবার কখ্শলা ঢদখ্া োয় লারী আ ল সম্মাল রোশর্থ বা ু রুশর্র ডবকৃত্ ঢেৌলবাসলা ঢর্শক
ডলশর্জশক রো করশত্ ডবশয় িশয়শছ খ্ুল। ডকরীটী রাশয়র সু ডল ু া

েথশবো ও ডবশলেষর্া সিশর্জই ন রাধীশক ডিডিত্ করশত্

ঢ শরশছ। লীিাররঞ্জল গুপ্ত লারী ন রাধীশদর মলস্তাডিক ডবশলেষর্াও কশরশছল সত্যসিালী ডকরীটী রাশয়র র্জবাডলশত্। ন রাধীরা
ত্ীক্ষ্ণ বুডির

ডরিয় ডদশয়, সকশার ঢিাখ্শক ফাাঁডক ডদশাও ডকরীটী রাশয়র ঢিাখ্শক ফাাঁডক ডদশত্

াশরডল। এইডদক ঢর্শক

লীিাররঞ্জল গুপ্তও ত্ার সৃ ষ্ট ডকরীটী রায় িডররিকডট ডিরস্মরাীয় িশয় রশয়শছ।

সূ িকেব্দ
লারী ও ন রাধ, মলস্তি, ডবকৃত্, ঢেৌলবাসলা, ফুাল ঢদবী, সত্ীত্ব ও ডরিকশকাা ঢপ্রম।

এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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লারী ও ন রাধ: লীিাররঞ্জল গুপ্ত
ঢসৌশরল বশ্যা াধযায় ও সম্পদ মন্ডা
ত্রবডিরিকযময় এই ৃ ডর্বীর ঢেষ্ঠ ও বুডিমাল র্জীব মালু র্ ঢে সমাশর্জ বসবাস কশর ত্ার ডকছু ডলয়মলীডত্ রশয়শছ।
ত্রদলড্ল র্জীবলোরিকার রসদ ঢর্জাবাড় করশত্ ডবশয় মালু র্ প্রডত্বিকত্ার সম্মু খ্ীল িশা ত্খ্ল ঢস ঢবাঁশি র্াকার
ত্াডবশদ নসৎ উ ায় নবাম্বল কশর। এর ফশা সমাশর্জ র্জন্ম িয় ন রাধ ও ন রাধীর। আবার র্জশন্মর
ঢর্শক ডেশু ত্ার

ডরবার ও

াডর াডশ্বথক

র

ডরশবশে েডদ ন রাধ ঢদখ্শত্ র্াশক ত্শব ঢস ন রাধপ্রবা িশয়

শড়। আমাশদর সমাশর্জর ঢবডেরিাব ঢেশরিক ডবডিন্ন ন রাধমূ াক কাশর্জ র্জডড়শয়
লারীরাও এশেশরিক ড ডছশয় ডছা লা এবং আর্জও ড ডছশয় ঢলই। উদািরাস্বরূ

শর

ু রুশর্রা। ত্শব

দসু যরালী ফুাল ঢদবী, ঢদবী

ঢিৌধুরালী ও আর্জশকর নিকার র্জবশত্র ‘মাডম্ম’১ ওরশফ বডরসল ঢববশমর কর্া বাা োয়। Psychological
disorder-এর র্জলযও লারী ু রুর্ ডলডবথশেশর্ ন রাধপ্রবা িশয়

শড়। ন রাধ ও ন রাধীশদর মলস্তি ও

ত্ার বযাখ্যা ডবশলেষর্া ডলশয় ঢে রিসযময় বুডিদীপ্ত সাডিত্যোখ্ার র্জন্ম িশয়শছ ত্া ঢবাশয়্া সাডিত্য লাশম
ডরডিত্। ডবশশ্বর নলযালয সাডিত্য-োখ্ার মশত্া বাংাা ঢবাশয়্া সাডিশত্যর সবথাঙ্গীা ডবকাে াাি কশরশছ।
এশেশরিক োশদর নবদাল রশয়শছ ত্াশদর মশধয নলযত্ম িশাল লীিাররঞ্জল গুপ্ত। লীিাররঞ্জল গুপ্ত ত্ার
ঢবাশয়্া সাডিশত্য

ু রুর্ ন রাধীশদর সশঙ্গ সশঙ্গ লারী এবং ত্ার ন রাশধর কর্া ও বাথলা কশরশছল।

লীিাররঞ্জল গুপ্ত লারী ন রাধীর মলস্তাডিক বযাখ্যা ডবশলেষর্াও কশরশছল সু ডল ু ািাশব। ত্াাঁর এই র্জাত্ীয়
ঢবাশয়্া কাডিলীর মশধয একটা রিসযময় ঢমৌডাক আকর্থা ও ঘটলার েু ডক্তসঙ্গত্ বযাখ্যা কাডিডলর ঢের্ েথন্ত
বর্জায় রশয়শছ। লীিাররঞ্জল বাবুর এই র্জাত্ীয় ঢবাশয়্া কাডিডল িা “নশাাকাত্া”, “মডাকুণ্ডা”, “মৃবত্ৃষ্ণা”
ও “ডর ু সংিার” ইত্যাডদ।
১
লীিাররঞ্জল গুশপ্তর ঢরামাড ক ঢপ্রম কাডিলীর আবিেু ক্ত ঢবাশয়্া কাডিলী ‘আশাাকাত্া’ (১৯৫২)। কাডিডলর
শুরুশত্ই ঢদখ্া োয় মডাকা বাঙ্গুাীর আমন্ত্রশা ত্ার ডত্ল ু রুর্বিু িাক্তার রশাল ঢিৌধুরী, ইডঞ্জডলয়ার সু কান্ত
িাাদার ও সাইশকাাডর্জর প্রশফসর নত্ুা ূ র্জার ছু ডটর সময় কােীশত্ ত্ার বাডড়শত্ আশস। মডলকা এম.এ
াস কশর নধযা লার কার্জ ডলশয় কাকাত্ায় র্াশক। মডাকার বয়স্কা ডদডদমা কােীর বাডড়শত্ একাই র্াশক।
ত্াশক ঢদখ্াশুলা করবার আর ঢকউ ডছা লা। ডকন্তু এই সময় সু বাা লাশম এক ন ূ বথ রূ বত্ী বছর িডিে
াঁডিশের ডবধবা লারী ত্ার সাডন্নশধয আশস। ত্ার ডরিক-সংসাশর ঢকউ লা র্াকায় ডবশয়র

াাঁি মাশসর মশধয স্বামী

মারা ঢবশা মামা-মাডমর সংসাশর আেয় ঢলয়। ডকন্তু ডকছু ডদশলর মশধয মামাও মারা োয়। এর র িাবযিীলা
ডত্শপ্রম বডিত্া নিাবী সু বাা একদা ত্ীর্থোরিকীর সশঙ্গ কােী এশা মডাকার ডদডদমার সাডন্নশধয আশস।
নত্ঃ র

ূ র্জার ছু ডটশত্ ডত্ল বিু লশরল, সু কান্ত ও নত্ুা মডাকার কােীর বাডড়শত্ এশা ত্াশদর

র্াকার র্জলয আাাদা ঘশরর বযবস্থা িয়। মডাকাশদর ঢদাত্াাায় E

যাটাশলথর িারডট ঘর ডছা। ঢসই ঘশরর

প্রর্মডটশত্ নত্ুা, ডিত্ীয়শত্ রশাল, ত্ৃত্ীয়শত্ মডাকা, ত্াাঁর ডদডদমা ও সু বাা এবং িত্ুর্থ ঘরডটশত্ সু কান্ত
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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র্াশক। রশাল, নত্ুা ও সু কান্ত সকশাই মডাকাশক ঢপ্রম ডলশবদল করশাও মডাকা ত্াাঁশদর িাশক সাড়া ঢদয়
ডল। এর কারাস্বর
িারাশত্

মডাকা ত্াাঁর ডদডদমাশক বশাশছ, ঢস একর্জলশক ডবশয় কশর ন র দু’র্জশলর বিুত্ব

ারশব লা। ত্াাঁশদর িার বিুর মশধয বিুত্ব ূ াথ িাডস াা্া সবসময় একটু ঢবডেই রকম িাত্। ত্শব

ডলশর্জর নর্জাশন্ত মডাকা িয়শত্া নত্ুশার প্রডত্ আর দুর্জশলর ঢিশয় একটু ঢবডেই দুবথা ডছা। এডদশক
ডত্শপ্রম বডিত্া সু বাা নত্ুাশক ঢপ্রম ডলশবদল কশর বশস। সু বাার রূ

শুধু

ু রুশর্র লয় লারীর মশলও

ঈর্থার সৃ ডষ্ট কশর। ত্াই নত্ুা প্রর্শম একটু ডব শর্ িাডাত্ িশাও ডলশর্জশক সামশা ডলশয় মডাকাবত্প্রাাা-ই
ঢর্শক োয়।
ূ র্জার ছু ডট সাত্ডদল মিালশ্ নডত্বাডিত্ িবার র একডদল সকাশা মডাকা নত্ুশার ঘশর িা ডদশত্
ডবশয় ঢদশখ্ ঢে, নত্ুা ঘশর ঢাািার ঢিয়াশর মৃত্ নবস্থায়
ঢর্শক িা িডত্থ কা

শড় রশয়শছ। এই নবস্থায় ঢদশখ্ মডাকার িাত্

শড় ঢিশে োয়। এর র মডাকার িয়ঙ্কর আত্থলাদ শুশল রশাল, সু কান্ত ছু শট আশস।

এর র িাক্তার ডবাাস ঢিৌধুরী মৃত্শদি

রীো কশর ডকছু নস্বািাডবকত্া াে কশর কম্পাউন্ডার িডরশক

র্ালায় ডেউেরাশক খ্বর ডদশত্ বশা। িডর র্ালায় ঢবশা ঢসখ্াশল ডেউেরাশলর সশঙ্গ ডকরীটী ও সু ব্রত্ ডছা।
ত্াই ডেউেরশার সশঙ্গ সত্যসিালী ডকরীটী রায়ও িত্যা রিসয ত্দশন্তর কাশর্জ র্জডড়শয়
ডকরীটী রায় নত্ুা, রশাল, সু কান্ত ও মডাকার

শড়। ত্দশন্ত এশস

ডরিয় ঢ শয় নলু মাল কশর এই মৃত্ুযর ড ছশল ঢপ্রমঘডটত্

কারা র্াকশত্ াশর। সত্যসিালী ডকরীটী রায় িত্যারিসয নলু সিাশলর সময় নত্ুশার সু টশকস ঢর্শক ঢাদার
ডদশয় বাাঁধাশলা একডট িাশয়ডর উিার কশর। এই িাশয়ডর ঢর্শক ডকরীটী রায় র্জালশত্

াশর, নত্ুাশক সু বাা

ডলশর্জর ডদশক আকর্থা করবার কর্া ও মডাকার প্রডত্ নত্ুশার দুবথাত্ার কর্া। এডদশক ময়লা ত্দশন্ত র্জালা
োয় িাইশিাশের্জ কাশর

েরীশর িাালা করার ফশা নত্ুশার মৃত্ুয ঘশট।

ডকরীটী রায় িত্যা রিশসযর ত্দশন্তর সময় আরও র্জালশত্

াশর সু বাা ত্ার ইশাকডিডেয়াল ঢপ্রডমক

রাাাা ঢিৌধুরীর সািাশেয নত্ুশার র্াকবার ঘশরর ঢাািার ঢিয়াশরর

ায়ার সশঙ্গ ২২০ ঢিাশের কাশরশ র

ত্ার েু ক্ত কশর। এই ত্ারডট নত্ুশার র্াকার ঘশরর আশাা জ্বাাবার সু ইশির সশঙ্গ সংেু ক্ত ডছা। এর ফশা
আশাা জ্বাডাশয় ঢাািার ঢিয়াশর বসশাই িাইশিাশের্জ কাশরশ র র্জলয নত্ুশার মৃত্ুয ঘশট। এই প্রসশঙ্গ
আশাাক াত্ করশত্ ডবশয় লীিাররঞ্জল গুপ্ত সত্যসিালী ডকরীটী রাশয়র র্জবাডলশত্ ডাশখ্শছল – “িযাাঁ মডলকা
ঢদবী, নত্ুশার

িত্যাকাডরলী উডলই। সু বাা ঢদবী। নবেয

ডরকল্পলাডট ওাঁর লয়, ওাঁলার ঢপ্রডমক রাাাা

বাবুর। এই দুই ঢপ্রডমক-ঢপ্রডমকার েু গ্ম প্রশিষ্টায় নত্ুাবাবু ডলিত্ িশয়শছল।”২ এই িত্যার ঢমাডটি সম্পশকথ
ডকরীটী রায় বশাশছল: আগুশলর ডদশক আকৃষ্ট মুগ্ধ ত্শঙ্গর মশত্াই

ডত্শপ্রম বডিত্া রূ বত্ী ডবধবা েু বত্ী

নত্ুশার ডদশক আকৃষ্ট িশয়ডছা। ডকন্তু মডাকাবত্প্রাা িবার র্জলযই একর্জল ডেডেত্ মালু শর্র রুডিশবাধ
ঢর্শকই নত্ুা ওর িাশক সাড়া ডদশত্

াশরডল। এর ফশা মডাকার প্রডত্ ঈর্থাও নত্ুশার প্রডত্ প্রত্যাখ্যাশলর

ন মালর্জডলত্ আশরাে বেত্ রাাাশার সািােয ডলশয় নত্ুাশক খ্ুল কশর ডবধবা সু বাা ঢদবী। একডদশক
বযর্থ ঢপ্রম ন রডদশক ত্ার মশত্া রূ বত্ী লারীর, লারীশত্বর ন মালই; ত্াশক নত্ুাশক িত্যায় প্রশরাডিত্
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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কশরডছা। সু বাার নত্ুশার প্রডত্ কামলা বা “strong sexual felling or appetite”৩- ই ত্াশক কশরশছ
ন রাধী।
সত্যসিালী ডকরীটী রায় ন রাশধর

ডরশবে ও ন রাশধর motive আডবষ্কার করশত্

ারায়

ন রাধী সু বাাশক সিশর্জই ডিডিত্ করশত্ ঢ শরশছ। ডবকৃত্ ঢেৌল বাসলা মালু র্শক ন রাধী কশর ঢত্াশা
সু বাার মশত্া। এ সম্পশকথ ত্াই বাা িশয়শছ- "Such a hidden source or starting point of very
numerous crimes is sex. That it often works invisibly is due to the sense of shame.
Therefore it is more frequent in women." ৪
কামলা বাসলা মালু শর্র সির্জাত্ প্রবৃ ডি। ডকন্তু েখ্ল ত্া ডবকৃত্ রূ

ঢলয় ত্খ্লই েত্ ডব ডি ঘশট।

র্জন্ম ঢলয় েত্সব ন রাধ ও ন রাধী। লীিাররঞ্জল গুশপ্তর এমলই এক ডবকৃত্ কামলাশকডিক ঢবাশয়্া
কাডিডল ‘মৃবত্ৃষ্ণা’(ত্রবোখ্-১৩৪২)। ‘মৃবত্ৃষ্ণা’-র ঢবাশয়্া কাডিডল বশড় উশাশছ ‘ললশসন্স ক্লাশবর’ দের্জল
সদসয-সদসযাশক ঢকি কশর। এই ক্লাশবর সদসয ঢসৌশরে, ডেডের, সু ডর্জত্ কর, নডলা ঢিৌধুরী, ঢসৌডমরিক,
ডিরণ্ময়, মাাডবকা, িাঃ নডর্জত্া ঢবাস ও ত্ার স্বামী প্রমুখ্। মাাডবকাশক ঢকি কশর ঢসৌশরে, ডেডের, নডর্জত্
কর, নডলা ঢিৌধুরী, ঢসৌডমরিক,

ডিরণ্ময় ঘর বাাঁধার স্বপ্ন ঢদখ্শাও ত্াশদর িাশক মাাডবকা সাড়া ঢদয়ডল।

ত্াশদর দে সদশসযর র্জলয ক্লাশব দেডট বাাঁদশরর মূ ডত্থ ডছা।

রবত্থীশত্ নত্ুা ঢঘাশর্র ঢবাল ক্লাশবর িবু

সদসযরূশ ক্লাশবর সশঙ্গ েু ক্ত িয়।
এর র ঢদখ্া োয় ডেল্পীবিু নডলশার র্জন্মডদশল এশস র্জা াল কশর সংবীত্ডেল্পী ঢসৌশরশের মৃত্ুয
ঘশট। নডলশার ইচ্ছালু সাশর ঢসৌশরশের িত্যার ত্দশন্ত েযাম ু র র্ালার O.C ডলমথা ঢিৌধুরীর সশঙ্গ িাত্ াাবায়
সত্যসিালী ডকরীডট রায় ও সু ব্রত্। ঘটলার ত্দশন্ত ঢলশম ডকরীটী রায় নলু মাল কশরল এর মশধয ঢপ্রশমর
কুডটা ির রশয়শছ। ঢসৌশরশের মৃত্শদি ময়লাত্দশন্ত র্জালা োয় িাইশরাসায়াডলক নযাডসশির ডবর্ডরয়ায় ত্ার
মৃত্ুয ঘশটশছ।

ালীয় র্জশার সশঙ্গ িাইশরাসায়ডলক নযাডসশির বযবিার ন রাধীর ত্ীক্ষ্ণবুডির প্রশয়াব ডকরীটী

রায়শক ডকছু টা উডিগ্ন ও ডবিডাত্ কশরডছা।
মিরৎ-এর সময় নডিলয় ঢেশর্

ালীয়

রবত্থীশত্ মশি নডিলয় করশত্ ডবশয় ডেডের, ‘মরুত্ৃষ্ণার’

াল কশর সু ডর্জত্ ও ডলশর্জর ছডব আাঁকা ঘশর মৃত্ নবস্থায়

শড়

রশয়শছ নডলা ঢিৌধুরী। সব ঢেশরিকই ঢদখ্া োয় িাইশরাসায়াডলক নযাডসি ডবশর্ ত্াশদর মৃত্ুয ঘশট।
সত্যসিালী ডকরীটী রায় এর র ডবডিন্ন প্রমাা ও ডবিার-ডবশলেষর্া কশর বশা ঢে কমাাই খ্ুলী।
ঢসৌডমরিকও নক শট স্বীকার কশর কমাার সশঙ্গ ত্ার ডবশয় ডাক িশা কমাার দাডব মশত্া ঢকডমস্ট ঢসৌডমরিক
ত্াশক ঢকাল প্রশ্ন লা কশরই িাইশরাসায়াডলক নযাডসি এশল ডদশয়ডছা। কমাা ডলশর্জ স্বীকার কশরশছ ঢস
ঢসৌশরে, ডেডের, সু ডর্জত্ ও নডলাশক খ্ুল কশরশছ। এর motive সম্পশকথ সত্যসিালী ডকরীটী রায় সকাশক
বশাশছ “আ লার মশলর ডবকৃত্ কল্পলায় আ ডল ঢিশবডছশাল ত্ারা ন রাধী, আ লার ঢপ্রশমর বযা াশর ত্ারা
সাড়া ডদশচ্ছ লা - নর্ি আ লার এত্ রূ
িশচ্ছ।….িার

এত্ আকর্থা র্াকা সশিও নশলযর প্রডত্ ত্ারা আকৃষ্ট

িারর্জল ডলর রাধ বযডক্তশক আ লার

শুর্জশলাডিত্ ডবকৃত্ মালডসক ঢপ্রশমর প্রডত্িডিত্ার
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ঢরার্ালশা িত্যা কশর ঢফশাশছল ত্খ্ল already!”৫ ঢসৌশরে, ডেডের, সু ডর্জত্ ও নডলা মাাডবকাশক

ছ্

করশাও কমাাশক করত্ লা। এর ফশা কমাার মশধয র্জন্ম ঢলওয়া ডবকৃত্ ঢেৌলবাসলা ত্াশক িার-িারডট
খ্ুশলর র্জলয প্রশরাডিত্ কশরডছা। লারীর ডবকৃত্ ঢেৌল কামলা-বাসলা ত্াশক ন রাধী কশর ত্ার উজ্জ্বা দৃ ষ্টান্ত
লীিাররঞ্জল বাবুর ‘মৃবত্ৃষ্ণা’ লামক ঢবাশয়্া কাডিডল।
৩
লীিাররঞ্জল গুশপ্তর লারীর ডবকৃত্ ঢেৌলবাসলা েু ক্ত রিসযময় ঢবাশয়্া কাডিডল ‘মডাকুণ্ডা’(ত্রবোখ্ ১৩৮২)।
কাডিডলর শুরুশত্ই ঢদখ্া োয় ঢর্জডরলা ডবডব লাশম একর্জল সম্ভ্রান্ত ঘশরর িদ্রমডিাা ত্ার
স্মৃডত্ডবর্জডড়ত্ একশর্জাড়া মডাকুণ্ডা খ্ুশাঁ র্জ

াওয়ার আোয় সত্যসিালী ডকরীটী রাশয়র কাশছ এশসশছ। ত্ার

স্বামীর ড ত্ামি ফকরুডেল এক ফডকশরর কাছ ঢর্শক স্ত্রীর সন্তাল াাশির আেীবথাদ স্বরূ
মডাকুণ্ডা

াল। ডত্ডল

ূ বথ ু রুশর্র
একশর্জাড়া

রবত্থীশত্ ঢসগুশাা ঢসালা ডদশয় মুশড় ডিশর বডসশয় ঢদয়। ত্ার র ঢর্শক

বংে রম্পরায় স্বামীর মঙ্গা কামলায় কুণ্ডাশর্জাড়া বাডড়র বড় বউ

শড়। ঢর্জডরলার ধারাা ত্ার সত্ীল ঢছাটী

ঢববম লু রুশন্নসা মডাকুন্ডা ঢর্জাড়া িুডর কশরশছ। এর র ডকরীটী রায় সমশরে আাীর বাডড় ‘রত্ল মডঞ্জা’-এ
আশস এবং ঢদওয়াশার মশধয ঢসট করা ডস্ুকডট

রীো কশর ঢদশখ্, ঢসখ্াশল নলযালয বিলাগুশাাও ঢলই।

ডকরীটী এর র ঢছাটী ঢববম লু রুশন্নসা, মডরয়ম, লবাব সমশরে আাী, ও বড় ঢববশমর িাই ত্ার্জুডেশলর সশঙ্গ
ডরডিত্ িয়। ডকরীটী এর র বড় ঢববমসাশিবাশক ডলশয় ডলশর্জ একর্জল মুসডাম লবাশবর ছদ্মশবে ধারা
কশর ডকছু র্জুশয়াারী ডকশল রাশরিক ‘নর্জন্তা ঢিাশটশা’ োয়। ঢসখ্াশল সকাশক ঢদশখ্ মশল িয় আলশ্র বলযা
বশয় োশচ্ছ। এই সময় ঢিাশটশার বাবাশল লবাব সমশরে আাী ডলিত্ িয়। ডকরীটী রায় িাত্শমার্জা ও ডকছু
ত্র্যসংগ্রি

কশর

মৃত্শদি

ু ডাশের

ডর্জম্মায়

ঢরশখ্

ঢসার্জা

ডকরীটী এয়ারশ াটথ ঢর্শক ছেশবেী ত্ার্জুডেল ও মডরয়মশক এয়ারশ াটথ

এয়ারশ াশটথ

িশা

োয়।

ু ডাশের সািাশেয ঢগ্রপ্তার কশর

লবাশবর বাডড়শত্ ডলশয় আশস। ঢছাটী ঢববশমর কাশছ ত্ার্জুউডেশলর কর্া বাশা ঢস বশা ঢস ঢত্া আবামীকাা
াডকস্থাশল োশব। ত্ার্জুউডেল লবাশবর মডাকুণ্ডা িাত্াশলার র্জলয মডরয়ম ও লু রুশন্নসার সশঙ্গ ঢপ্রম ঢপ্রম ঢখ্াা
ঢখ্শাশছ। ডকন্তু ঢপ্রডমক ত্ার্জুডেলশক

াবার আোয় লু রুশন্নসা স্বামী সমশরে আাীশক খ্ুল কশর স্বামী-স্ত্রীর

সম্পকথশক কশরশছ কাডঙ্কত্। নধথমৃত্ নবস্থায় বাডড়র একটা ঘর ঢর্শক বড় ঢববম সাশিবাশক উিার কশর
ডকরীটী রায়। সমশরে আাীর িত্যার motive সম্পশকথ বাশত্ ডবশয় লীিাররঞ্জল গুপ্ত ডকরীটী রাশয়র
র্জবালীশত্ ডাশখ্শছল – “ত্ার্জুডেল খ্াল ও লু রুশন্নসা দুর্জশলই মত্াব কশরডছা, ঢে সু ডবধা
সাশিবশক িত্যা করশব ঢস রাশরিক। িয়শত্া

াশব ঢসই লবাব

ালীশয়র সশঙ্গ ডবর্ ডদশয়ই িত্যা করশত্ ঢিশয়ডছা, োশত্ কশর

ঢকাল সশ্ি ত্াশদর উ র লা শড়। ডকন্তু বযা ারটা ঘটলািশর দাাঁড়াা নলয….।”৬
সত্যসিালী ডকরীডট রাশয়র কাশছ লু রুশন্নসা ও ত্ার্জুডেল ধরা শড় োয়। প্রবাশদ বশা লা “হৃদয় ঢদবা
লা র্জালডন্ত।” ঢে স্বামী ডছা একসময় িাশাাবাসার ডপ্রয় ারিক, ঢসই স্বামীশকই ডরিকশকাা ঢপ্রশমর (ঢপ্রডমক
ত্ার্জুডেশলর র্জলয) িত্যা করশত্ ডব্ুমারিক ডিধাশবাধ বা নলু শোিলা কশরডল লু রুশন্নসা। সংসার র্জীবল, স্বামীএ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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স্ত্রীর সম্পকথ এখ্াশল ডফশক িশয় ঢবশছ। লারীর র্জীবশল এখ্াশল ঢপ্রডমকই মুখ্য িশয়শছ, স্বামী িশয়শছ ঢবৌা,
ঘৃাার

ারিক। "The hidden sexual starting point plays its part in the little insignificant

role of an unimportant women witness, as well as in the poisoning of a husband for
the sake of a Paramour still to be won"৭ ঢছাটী ঢববম লু রুশন্নসার মশধয উ শরাক্ত psychology
কার্জ কশরশছ বশা লবাব সমশরে আাী িশয়শছ ত্ার ঢিাশখ্র বাডা, ঢিাশখ্র ডবর্। ঢপ্রডমশকর সশঙ্গ নডলডিত্
ঘর বাাঁধার আোয় লু রুশন্নসা ঢপ্রম-প্রীডত্ ূ াথ স্বামীর সু শখ্র ঘর ঢিশেশছ নবাীাায়।
লীিাররঞ্জল গুশপ্তর ূ শবথ, ত্ার সমকাশা ও আর্জ

েথন্ত সমাশর্জ ডরিকশকাা ঢপ্রশমর কাডিডল ডছা, আশছ

ও র্াকশব। আর এশেশরিক াে করা োয় ডরিকশকাা ঢপ্রশমর বডা সবথদাই স্বামী বা স্ত্রী আবার কখ্শলা কখ্শলা
ঢপ্রডমকও। উিরবঙ্গ সংবাশদর ‘কুেমডন্ডশত্ ডরিকশকাা ঢপ্রশমর বডা স্বামী’ েীর্থক সংবাশদ ঢদখ্া োয় কুেমডন্ডর
নলন্ত ু র গ্রাশম সাশদকুা ইসাাম(৩০)-এর স্ত্রী রুমাডল স্থালীয় কশার্জ ছারিক রুশবশার সশঙ্গ নববধ ঢপ্রশম
র্জডড়শয়

শড়। এ ডলশয় স্বামী-স্ত্রীর মশধয মাশে মাশে েবড়া িশত্া। রুমাডল রুশবা েখ্ল ঢদশখ্ ঢে ত্াশদর

ডবকৃত্ ঢেৌলবাসলা িডরত্াশর্থ সাশদকুা নন্তরায় ত্খ্লই ত্ারা ত্াশক িত্যা কশর। “প্রার্ডমক ত্দশন্ত খ্ুল বশাই
মশল িশচ্ছ।...মৃশত্র স্ত্রী ও প্রডত্শবেী েু বক রুশবা মিম্মদ ডলরুশেে। ত্াশদর ঢখ্াাঁর্জ শুরু িশয়শছ।
গ্রামবাসীশদর ধারাা খ্ুশলর

র ওই দুর্জল বা োকা ডদশয়শছ এাাকা ঢর্শক।”৮ (েযামা ডবশ্বাস I.C) ডবকৃত্

ঢেৌলবাসলা ঢর্শক রুমাডল স্বামী সাশদকুাশক িত্যা কশরশছ। ত্ীব্র ডবকৃত্ ঢেৌলবাসলা ও মালডসকত্ার র্জলযই
রুমাডলমস্বামীর ঘর ঢছশড় লত্ুল ঘশরর ঢখ্াাঁশর্জ রুশবশার িাত্ ধশর ঢবডরশয়শছ। এশেশরিক ঢছাটী ঢববম
লু রুশন্নসা ও রুমাডল দুর্জশলই ডবকৃত্ ঢেৌল মলস্তশির আডধকার।
৪
সত্ী সাডবরিকীর ঢদে িারত্বশর্থ সত্ীলারী ও ত্ার সম্মাল রোর ঘটলা ডবরা লয়। লীিাররঞ্জল গুশপ্তর
‘ডর ু সংিার’(িাদ্র-১৩৮৩) ঢত্মলই আরডত্র সত্ীশত্বর সম্মাল বাাঁিাশলার াড়াই এর কাডিডল। কাডিডলর
শুরুশত্ই ঢদখ্া োয় ‘লারায়াী মযালসল’-এ রার্জবলডত্ক বযডক্তত্ব ধলী আশু ডবশ্বাস ত্ার ডলর্জ ঘশর মৃত্ নবস্থায়
শড় রশয়শছ। ঢবয়ারা সলাত্ল ১২-ই ডিশসম্বর আশুশক প্রর্ম মৃত্ নবস্থায়

শড় র্াকশত্ ঢদশখ্। র্ালার

নডফসার রাশধে বযালাডর্জথর সশঙ্গ ডকরীডট রায় িত্যারিশসযর ত্দশন্ত ঢলশম ঢদশখ্ ঢে, আশু ডবশ্বাশসর
ঢমশয়মালু শর্র ঢদার্ ডছা। এর্জশলয

শলশরা বছর ূ শবথ স্ত্রী ঢিমাডঙ্গলীর সশঙ্গ ত্ার ডিশিাসথ িশয় োয়। এডদশক

লু রুশন্নসা ঢববম লাশম ডরিকে- াঁয়ডরিকে বছর বয়শসর এক সু ্রী েু বত্ীর সশঙ্গ আশু ডবশ্বাশসর সম্পকথ ডছা বশা
ডকরীটী র্জালশত্

াশর। এডদশক আশু ডবশ্বাস ত্ার ড .এ েত্রুঘ্ন ওরশফ প্রফুল্ল িরবত্থী ও আরডত্র মা

বাসন্তীর সশঙ্গ ত্ার নববধ সম্পকথ ডছা এবং বাসন্তী কুমারী বয়শস নন্তঃসিা িশয়

শড়ডছা। বাসন্তীর বশিথ

আশুর ঔরশস েত্রুঘ্নর র্জন্ম। বাসন্তীর সশঙ্গ নডবলাে িরবত্থীর ডবশয় িশা নডবলাে ডবর্য়ডট র্জালশত্ ারশাও
ঢমশল ডলশয়ডছা। এই সমস্ত কর্া র্জালশত্

ারশা েত্রুঘ্ন আশুর উ র প্রডত্শোধ ডলশত্ই আশুর ‘বজ্রধ্বডল’

নডফশস িাকডর ঢলয়।
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এডদশক িডররিকিীল আশুর কুদৃ ডষ্ট

শর নডবলাে ও বাসন্তীর ঢমশয় আরডত্র প্রডত্। ত্ার সু াডরশে

আরডত্ একডট ঢত্া ঢকাম্পাডলশত্ মাডসক ডত্লে টাকা মাইশলর িাকডরও ায়। এর র একডদল রাশত্র ডদশক
আশু ডবশ্বাস ডকছু টাকা ডলশয় আরডত্র কাশছ োয় ত্ার সত্ীত্ব রয় করশত্। ডকন্তু আ ল সম্মাল রোশর্থ
আরডত্ ডলশর্জর িাশত্র কাশছ র্াকা রুশের কাটা আশুর বুশকর বাাঁ ডদশক ঢবাঁশর্ ডদশা আশুর মৃত্ুয ঘশট।
ডকরীডট রাশয়র র্জবাডলশত্ লীিাররঞ্জল গুপ্ত ডাশখ্শছল... “ঢস রাশরিক ডকছু টাকা ডলশয় আশু ডবশ্বাস আ লাশদর
বাডড়শত্ োল, ত্ার র িয়শত্া আ ডল ঢেশ

োল এবং িাশত্র কাশছ ডকছু লা ঢ শয় সামশলই ডছা একটা

রুশের কাাঁটা, ঢসটা ত্ার বুশক ডবাঁডধশয় ঢদল ত্াই লা?”৯ এর র েত্রুঘ্ন ও আরডত্ ডমশা আশুর ঢদি ‘লারায়াী
মযালসশল’ ঢরশখ্ আশস।
এখ্াশল আশু ডবশ্বাশসর ডবকৃত্ ঢেৌল বাসলা বা strong sexual felling or appetite-ই আরডত্শক
ন রাধী কশরশছ। আ ল সম্মাল রোশর্থ আরডত্ িত্যার মশত্া ন রাধ কশরশছ ও িশয়শছ ন রাধী। মালু শর্র
আডদম ত্রর্জডবক প্রবৃ ডি কামলা। কামলার আগুশল ঢকাল বযডক্ত শুধু ডলশর্জ লয় নলযশকও ু ডড়শয় ছারখ্ার কশর
ঢদয়। ডবকৃত্ ঢেৌল কামলার র্জলয মালু র্ এত্টাই ডিংস্র িশয় ওশা ঢে, ঢস ঢসইসময় আ ল ইডিয় াাাসা
িডরত্ার্থ করা ছাড়া নলয ঢকাল কর্া িাবশত্ই
ঢেলশত্ল প্রকাশরল সডরশয় ঢদয় ও খ্ুল

াশর লা। এইসময় ত্ার াাাসার

শর্ প্রডত্বিকত্াশক ঢস

েথন্ত কশর ঢফশা। এই সময় ঢস এত্টাই ডিত্াডিত্জ্ঞালেূ লয িশয়

শড় ঢে, ঢস ঢে ন রাধ করশছ ত্াও ঢস ডবিার করশত্ াশর লা। ত্ার মশধয লযায় নলযায় ডবিারশবাধ ঢাা
ঢ শয় োয়। লীিাররঞ্জল গুপ্ত ত্াাঁর ঢবাশয়্া কাডিডলর মশধয ন রাধ মলস্তশির এই ঢবা ল ডদকডট ডল ু ািাশব
আমাশদর সামশল ত্ুশা ধশরশছল লারী ন রাধীর ন রাধমূ াক কােথকাাশ র মধয ডদশয়।
এখ্াশল বাস্তব সমাশর্জ ন রাধ ও ন রাধীশদর েলাক্ত করা ও ত্াাঁশদর নযাশরস্ট কশর, ডবিারাশর্থ
উ ডস্থত্ করার র্জলয রশয়শছ ঢবাশয়্া ডবিাব ও দে সব ঢবাশয়্া। এই ন রাধ র্জবৎশক ঢকি কশর সৃ ষ্ট
ঢবাশয়্া সাডিশত্য বাস্তশবর সশঙ্গ ঢাখ্শকর কল্পলার সংডমো র্াশক। ত্শব ঢবাশয়্া সাডিশত্য ন রাধ ও
ন রাধীর বাস্তবসম্মত্ ডবিার-ডবশলেষর্া করা িয়। লীিাররঞ্জল গুপ্ত ত্াাঁর ঢবাশয়্া কাডিডলশত্ লারী ন রাধী ও
ত্াাঁর ঢে মলস্তাডিক ডবশলেষর্া কশরশছল ত্া ত্রবজ্ঞাডলক ডিডির উ র প্রডত্ডষ্ঠত্। এইর্জলযই লীিাররঞ্জল গুশপ্তর
ঢবাশয়্া কাডিডল বাংাাসাডিশত্যর ইডত্িাশস ডিরস্মরাীয় ও বরাীয় িশয় র্াকশব এ ডবর্শয় ঢকাল সশ্ি
ঢলই।
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‘র্জল নরায’ ও ‘সীমাবদ্ধ’ : েংকর ও সত্যডর্জৎ-এর রার্জনলডত্ক দৃ ডিিঙ্গী
প্রাবডিক- ডরডিডত্

সত্যডর্জৎ দত্ত

বশবর্ক, বাংাা ডবিাব
ঢবৌড়বঙ্গ ডবশ্বডবদযাায় ডমমবঙ্গ ,মাাদা ,

সারসংশে
ঢে ঢকালও রার্জনলডত্ক ডবর্য় ডলশয় রডিত্ উ লযাসশকই রার্জনলডত্ক উ লযাস বাা ঢেশত্

াশর। ঔ লযাডসক েংকর-এর

‘র্জল নরায’ ও ‘সীমাবদ্ধ’ রার্জনলডত্ক উ লযাশসর নন্তবথত্। এই দু ডট উ লযাশস ১৯৭০-এর সময়কাশার রার্জনলডত্ক ও
সামাডর্জক ঢপ্রো শট ডেডেত্ ঢবকার ঢেডা ও িাকরীর্জীডবর র্জীবলকাডিডল ত্ুশা ধরা িশয়শে। ‘র্জল নরায’ উ লযাশসর
প্রধাল িডররিক ঢসামলার্। ু শরা উ লযাসডট ত্াশক ডিশরই আবডত্থত্ িশয়শে। একডট ডেডেত্ িদ্র েু বক ডকিাশব সমসামডয়ক
সামাডর্জক ডব ন্নত্া ও রার্জলীডত্র বডা িশয়

ডরাত্ িয় ঢবডলয়া ঢোীর মশলারঞ্জল-এর বযবস্থা ক রূশ

এডটই এই

উ লযাশসর উ র্জীবয। নলযডদশক ‘সীমাবদ্ধ’ উ লযাশসর প্রধাল িডররিক েযামশান্দু। সমসামডয়ক রার্জনলডত্ক ঢপ্রো শট একডট
ডেডেত্ মধযডবত্ত ইংরার্জীর নধযা ক েযামশান্দু ডবশদেী ঢকাম্পালীর সশবথাচ্চ ডেখ্শর ওঠার র্জলয ডকিাশব ডলশর্জর র্জীবলোরিকা
ও িডরশরিকর নবলমল িটায় ঢসডট এই উ লযাশসর উ র্জীবয ডবর্য়। এই উ লযাসগুডা ডলশয় প্রখ্যাত্ িাডচ্চরিককার সত্যডর্জৎ
রায় ঢে ডসশলমা দু ডট ত্রত্রী কশরল ত্াশত্ আডঙ্গকবত্ ডকেু

ার্থকয র্াকশাও মল া ডবর্য়ডট এক। উ লযাস ও িাডচ্চরিক

গুডাশত্ ঢে ঢবকারত্ব ও িাকডরর্জীডবর সঙ্কট ঢদখ্াশলা িশয়শে ত্া মল াত্ নর্থনলডত্ক ও মলঃস্তাডিক িশাও ত্ার ঢপ্রো ট
রার্জনলডত্ক। এই ডবর্য়গুডা বত্থমাল সমাশর্জও সমালিাশব প্রশোর্জয। এ সকা কারশাই উ লযাস ও িাডচ্চরিকগুডা সমশয়র
মালদশে ডবডেি রার্জনলডত্ক উ লযাস ও িাডচ্চরিক ডিসাশব ডবখ্যাত্ ও কাশাাত্তীলথ।

সল িকেব্দ
রার্জনলডত্ক উ লযাস – েংকর-এর ‘র্জল নরায’ উ লযাস – সত্যডর্জৎ-এর ‘র্জল নরায’ িাডচ্চরিক – েংকর-এর ‘সীমাবদ্ধ’
উ লযাস – সত্যডর্জৎ রায়-এর ‘সীমাবদ্ধ’ িাডচ্চরিক - রার্জনলডত্ক দৃ ডিিঙ্গী
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সত্যডর্জৎ দত্ত
রার্জলীডত্ কর্ার নর্থ িা – ‘রাষ্ট্র োসশলর বা রাষ্ট্র ডরিাালার লীডত্।’১ “ঢকালও রার্জনলডত্ক ডবর্য় ডলশয়
রডিত্ উ লযাসশকই রার্জনলডত্ক উ লযাস ডিশসশব ডিডিত্ করা িয়। লালা রার্জনলডত্ক মত্বাদ ও
ডিন্তাধারার প্রডত্ফাল রার্জনলডত্ক উ লযাশসর ডবর্য়বস্তু িশত্

াশর। ডবশের্ রার্জনলডত্ক মত্বাশদর

ে াত্ বা ডবশরাডধত্া এর ঢে ঢকাল ডদকই রার্জনলডত্ক উ লযাশসর ডবর্য় বস্তু িশয় ওশঠ। আবার
সমকাাীল ঢকাল রার্জনলডত্ক িামাশিাশার প্রডত্ফাল িটশত্ াশর এই ঢোীর উ লযাশস।”২
েংকর বত্থমাল েু শবর এক র্জলডপ্রয় ঔ লযাসকার। ত্াাঁর প্রকৃত্ লাম মডলেঙ্কর মুশখ্া াধযায়। ‘র্জল
নরায’ ও ‘সীমাবদ্ধ’ উ লযাসডট ত্াাঁর রিকয়ী উ লযাস ‘স্ববথ-মত্থ- াত্াা’ এর নলযত্ম। ঢের্ উ লযাসডট িা
‘আো আকাঙ্খা’। কর্াসাডিডত্যকরূশ

েঙ্কশরর ত্রবডেিয িা, ডত্ডল আডঙ্গশকর নডিলবশত্বর ডদশক লা ডবশয়

সির্জ, স্বািাডবক ও বাস্তব র্জীবশলর ডিরিক নঙ্কল কশরল ো

াঠশকর কাে ঢর্শক প্রিল ত্ র্জলডপ্রয়ত্া নর্জথল

কশর।
‘র্জল নরায’ উ লযাশসর সল িলা ১৯৭০-এর ঢবাড়ার ডদশক। উ লযাসডট সম্বশি ঢাখ্শকর র্জবালবন্দী
নংশে েংকর ডাশখ্শেল“এর ড েশল

ু শরা এক দেশকর ডিন্তািাবলাও র্জশড়া িশয় আশে। এ ঢদশে ডেডেত্ মধযডবত্তর

ন র লাম িাকডরর্জীডব। িাকডর ডিডত্তক কমথর্জীবশল ঢে ডলঃেব্দ ডবপ্লব িশট োশে, ঢে সু খ্ দুঃখ্ লযায়
নলযায় ও মাল-ন মাশলর নকডর্ত্ কাডিলী িার্জার িার্জার মালু শর্র হৃদশয়

ার্শরর মশত্া র্জমা িশয়

আশে ঢস সম্বশি সাডিত্য াঠকশক নবডিত্ করা র্জলযই প্রর্ম এই কাশর্জ িাত্ ডদই।”
ডবে েত্শকর সত্তশরর দেশকর রার্জলীডত্শক ডবশের্া করশা আমরা ঢদডখ্ সামযবাদী ডিন্তার প্রসার
মালু শর্র সামাডর্জক নডস্তত্বশক প্রিাডবত্ কশরশে। সংেয়, ত্রলরােয, িাঞ্চায, ডবশোি, আত্মপ্রত্ারাা,
রস্পর ডবশরাডধত্া, প্রডত্ষ্ঠাডলকত্ার প্রডত্ নলু বত্য, সু ডবধাবাদী আশ ার্, িঠকাডরত্া, প্রডত্বাদ প্রিৃডত্ এই
সময়কার ডবরুদ্ধ েডির ডবরুশদ্ধ মালু র্ খ্ুাঁশর্জ ঢ শত্ ঢিশয়শে ু রশলা ডবশ্বাস ও প্রত্যয়শক। এই সময়কার
সমার্জর্জীবল ডবশের্শা আমরা ঢদডখ্ ঢসখ্াশল সমাশর্জর বৃ িত্তম নংে মধযডবত্ত ঢোীর মশধয রশয়শে ডিধা,
সংশকাি, সু ডবধাবাদ, স্বত্ঃডবশরাডধত্া, ডমর্যা নিংকার, িত্ুর স্বার্থ রত্া, হৃদয়িীলত্া, আত্মপ্রত্ারাা
প্রিৃডত্। মালবমশলর ঢিারা বডাশত্ এই সময়কার ঢপ্রম ডরাত্ িশয়শে ঢেৌলত্া ডকম্বা স্বার্থডসডদ্ধশত্। ঢেিঢপ্রম-বিুত্ব প্রিৃডত্ মরীডিকায় েথবডসত্ িশয়শে। স্বাধীলত্ার নবযবডিত্ রবত্থীকাশা বাংাার র্জলর্জীবশল
ঢেমল দাডরদ্র নডিো

বশয় এশলডো ডঠক ঢত্মলই সত্তশরর দেশকর এই সমশয় এক ঢোীর মালু শর্র

আডর্থক প্রািুেথয- সমস্ত সমার্জশক বশড় ত্ুশাডো লীডত্িীল, স্বার্থ র ও সু ডবধাবাদী রূশ ।
‘র্জলনরায’ উ লযাশসর প্রধাল িডররিক িা ঢসামলার্।

ু শরা উ লযাসডটই ত্াশক ডিশর আবডত্থত্

িশয়শে। উ লযাশসর ডবর্য় একডট ঢবকাশরর আত্মকাডিলী ও র্জীবলসংগ্রাম। সমসামডয়ক বার্জাশর িাকডরর
নবস্থার কর্া আমরা ঢসামলাশর্র র্জবালীশত্ াইএ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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“িাকডরর বার্জাশর কী ঢে িশাা- এশত্া ঢিিা কশরও সামালয একটা কার্জ ঢর্জাটাশলা ঢবা লা।
ঢসামলার্ িয়ত্ বড়দা এবং ঢোড়দার মশত্া ডিডায়ান্ট লয়। িয়শত্া ঢস ফাইলাশা ফাস্ট ডিডিেল
ায়ডল। ডকন্তু ঢে সব ঢেশা ঢসশকে বা র্ািথ ডিডিেশল

াে কশরশে ত্াশদর ডক এশদশে বাাঁিার নডধকার

ঢলই? ত্ারা ডক বঙ্গার র্জশা ঢিশস োশব।”৩
এই ঢসামলাশর্র বিু সু কুমার। ত্ার

াডরবাডরক নবস্থা ঢসামলাশর্র ঢর্শকও খ্ারা । ঢসামলার্

মধযডবত্ত ঢেডার প্রডত্ডলডধ আর সু কুমার ডলম্নডবত্ত ঢেডার প্রডত্ডলডধ। এই দুই ঢেডার কশর্া কর্শল
ত্ৎকাাীল জ্বান্ত সময় উশঠ এশসশে-“ো বশাডেস মাইডর। িাশটর মশধয দাাঁডড়শয় রার্জলীডত্র ঢবাবর ঢিাঁশট াাি ঢলই। বহু ঢেশা ঢত্া ঐ
কশর িুশবশে। ত্ারা

ডাডটকস্ কশরশে, ঢদওয়াশা ঢদওয়াশা ঢ াস্টার ঢমশরশে, রাস্তার ঢমাশড় ঢমাশড়

াডটথ ফাশের র্জলয িাাঁদা আদায় কশরশে, ঝাো ত্ুশাশে, ডমডেশা ঢোব ডদশয়শে, ঢোবাল ত্ুশাশে,
মলু শমশন্টর ত্াায় ঢলত্াশদর বিৃত্া শুশলশে- ঢিশবশে এই সব করশা সিশর্জ িাকডর াওয়া োশব। এখ্ল
নশলক বাোধল িুা বুঝশত্ ঢ শর আঙু া িুর্শে।
ঢসামলার্ বম্ভীর িশয় বাশাা, “এক এক সময় মশল িয় এশকবাশর ডকেু লা করা ঢর্শক ো িয়ডকেু করা িাা। ত্াশত্ িুা িশাও ডকেু আশস োয় লা।”
সু কুমার ঢত্শড় উঠশাা, “ডত্ল মাস

শর োশদর ঢ শট িাত্ র্াকশব লা ত্াশদর এসব কর্া মালায়

লা। আমাশদর দশা ঢটশল ডলশর্জর স্বার্থডসডদ্ধর র্জশলয কত্ ঢেশাধরা োদব ু শর ঢিারািুডর করশে- ত্াশদর
শকশট কত্ রকশমর
ো ! আডম ওসব ফাাঁশদ

ত্াকা। ঢকাশলাটা একরঙা, ঢকাশলাটা ডত্লরঙা। ত্ার উ র আবার কত্রকশমর
া ডদইলা বশা, ঢেশাধরাশদর ডক রাব আমার ও র। আমার ঢসার্জা উত্তর,

আমার বাবার ডত্লমাস িাকডর আশে। আমার

াাঁিটা লাবাাক িাইশবাল। ঢদশোদ্ধার করবার মশত্া সময়

ঢলই আমার।”৪
এই নংশে উ লযাসকার দশার

ডরিয় উিয রাখ্শাও

াঠশকর বুশঝ ডলশত্ নসু ডবধা িয় লা

ডত্লরঙা ও একরঙার ও র ো ঢদওয়া দশার ঢেডাবত্ িডররিক ও ত্াশদর িাাঁওত্াবাডর্জ।
সমসামডয়ক কাশার র্জলপ্রডত্ডলডধশদর িডররিকও ঢসামলার্ ও সু কুমারশদর কর্শ াকর্শল ডরস্ফুট“সু কুমার বাশাা, মাশঝ মাশঝ ঢত্া এম এা ঢদর কাশে োই। রাশবর মার্ায় ওশদর ো ত্া বডা।
আ লাশদর র্জশলযই ঢত্া আমাশদর এই নবস্থা। িাকডর ঢদবার মুশরাদ লা র্াকশা ঢকল ইংশরর্জ
ত্াডড়শয়ডেশাল, ঢকল ডলশর্জরা বডদ দখ্া কশরডেশাল?”৫
উ লযাশসর

রবত্থী নংশে ঢদখ্া োয় িাকরী লা ঢ শয় কশাশর্জর এক সময়কার কডবত্া ঢাখ্া

ঢসামলার্ বযবসাশত্ উর্ধ্থত্ল কত্ৃ শের কাশে ডলশর্জর বিুর ঢবালশক ‘ঢিট’ কশর ডলশর্জর নিথার গুডেশয়
ঢলবার ঢিিা কশরশে। সমসামডয়ক রার্জলীডত্ আর

ডরডস্থডত্র িাশ

এিাশবই মৃত্ুয িশটশে মালডবকত্ার।

এখ্াশল মধযডবত্ত মালডসকত্া ও মালডবকত্া ডবডি িশয় োয় উচ্চডবশত্তর নলু গ্রশির আোয়। ঢসামলাশর্র
ডলশর্জর ঢাখ্া কডবত্াই ঢেল ত্াশক বযঙ্গ কশর ত্ীি নশেশর্“এও এক আডদম নরায েির কাকাত্া
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নবডাত্ র্জীব ঢ ার্াক-আোশক মালু শর্র দাডবদারপ্রকৃডত্ ত্াডাকায় র্জন্তু মারিক-”
েংকর-এর এই ‘র্জল নরায’ উ লযাস িাডচ্চশরিক রূ ান্তডরত্ িশয়ডো। িাডচ্চরিকডট

ডরিাালা

কশরডেশাল সত্যডর্জৎ রায়। ত্াাঁর ‘রার্জনলডত্ক ডিাডর্জর’ নলযত্ম িা ‘র্জল নরায’। ন র দুডট িাডচ্চরিক
িা ‘প্রডত্িন্দ্বী’ ও ‘সীমাবদ্ধ’। ‘র্জল নরায’ েডবর মুখ্য িডররিক ঢসামলার্-এর িডরশরিক নডিলয় কশরডেশাল
প্রদী

মুশখ্া াধযায়। েংকর-এর উ লযাসশক ঢকন্দ্র কশর ডলডমথত্ িাডচ্চরিক ১৯৭৫ সাশা মুডি

িাডচ্চরিকডট শুরু িয় একডট

রীো ঢকশন্দ্রর দৃ েয ডদশয়। ঢেখ্াশল

রশয়শে ডবডিন্ন লকোাবাদী ডস ড
সবথিারাশদর মুডির একমারিক

ায়।

রীো ঢকন্দ্র ত্র্া কশাশর্জর ঢদওয়াশা

আই এম এা-এর ঢোবাল। ঢোীেত্রু খ্ত্ম কশরা। সেস্ত্র ডবপ্লবই

র্। ত্াোড়া এই নংশে িাশে নবাশধ বাশটাকাটুডক। এর ফশা শুরুশত্ই

দেথশকর মশল রার্জনলডত্ক দা সম্বশি ঢলডত্বািক ডিন্তাধারা ডলশয় কাডিডল শুরু িয়।
িাবয ও সামাডর্জক বযাবস্থার

ডরিাশস ঢসামলার্-এর ঢরর্জাল্ট িাশাা লা িওয়ায় ঢসামলার্-এর বৃ দ্ধ

বাবা বশাই বশসল, এখ্ল ঢদখ্ডে বাাঁিার দুডট র্ আশে। িয় লি িশয় োও, লয় ডবপ্লব কশরা।
একর্া শুশল ঢসামলাশর্র ঢবৌডদ বশাল, ঢেশা রার্জলীডত্শত্ র্জডড়শয় ঢবশা ত্ার ডক িাশাা াাবশব।
ঢসামলাশর্র বাবা ত্খ্ল বশাল, ঢসামলাশর্র ো ঢরর্জাল্ট ত্ার র্জলযই এ িাবলা আসশে।
এখ্াল ঢর্শক ঢে ডবর্য়ডট

ডরস্কার ত্া িা ঢসামলাশর্র ঢরর্জাল্ট িাশাা িশা ডবপ্লশবর কর্া মার্ায়ই

আসত্ লা ঢসামলাশর্র বাবার। ঢেশিত্ু ঢেশার ঢরর্জাল্ট খ্ারা ত্াই ডবপ্লব দরকার।
ঢেডাডবিি সমাশর্জ মধযডবত্ত ঢোীর ডবপ্লব ও রার্জলীডত্শত্ সরাসডর ঢোব ডদশত্ লারার্জ। ত্ারা িায়
নলয ঢকউ ত্ার িশয় াড়াইটা করুক। ত্ারা সু ফাটা ঢিাব করশব। এই ডবর্য়ডট বত্থমাল সমশয়ও
সমালিাশব প্রশোর্জয। এর্জলযই ‘র্জল নরায’ কাশাাত্তীলথ।
েংশকরর উ লযাস আর সত্যডর্জৎ-এর িাডচ্চরিক-এর মশধয আর ঢে

ার্থকযগুডা ঢদখ্া োয় ঢসগুডা

িা(১)

র্জলনরায উ লযাস শুরু িয় কাকাত্ার ডিৎ ু র ও ডস.আই.ডট ঢরাি-এর ঢমাশড়। নলযডদশক
র্জলনরায িাডচ্চরিক শুরু িয় কাকাত্া ডবশ্বডবদযাাশয়র

রীোশকশন্দ্রর বাশটাকাটুডকর মধয ডদশয়।

এই নংশে িাডচ্চরিককার সমকাাীল সময় ও ঢপ্রো ট ত্ুশা ধরার র্জলয এরকম কশরশেল বশা
মশল িয়।
(২) ‘র্জল নরায’ উ লযাশস র্াকশাও র্জলনরায িাডচ্চশরিক ঢমর্জিাই ও ঢবৌডদর িডররিক ঢলই।
(৩) উ লযাশস ঢসামলাশর্র বিু সু কুমারশক ঢদখ্া োয়

াবা িশয় ঢেশত্। ডকন্তু িাডচ্চশরিক সু কুমার টযাডি

িাডাশয় ঢরার্জবার কশর।
(৪)

উ লযাশস ঢসামলাশর্র ঢপ্রডমকা ত্ ত্ী ঢের্

েথন্ত নশ ো কশর ডকন্তু িাডিশরিক ঢসামলাশর্র

ঢপ্রডমকা ত্াশক ঢেশড় িশা োয়।
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(৫)

নিথার

াওয়ার র্জলয ঢে ঢমশয়ডটশক উ লযাশস ঢসামলার্ ঢদি

সাডরাী ডিসাশব ঢিাশটা রুশম

ঢ ৌঁশে ঢদয় ত্ার লাম কাা। ডকন্তু িাডচ্চশরিক ঢসামলার্ ঢে ঢমশয়ডটশক ঢিাশটশার রুশম ঢ ৌঁশে ঢদয়
ত্ার লাম েু ডর্কা।
ডবেুব্ধ কাকাত্া, ঢবকার সমসযা, লকোা আশন্দাাল প্রিৃডত্ রার্জলীডত্ সম্পডকথত্ ডবর্য় আেয়
ডলশয় দুই ডেল্পমাধযশমর দুই প্রডর্ত্েো দুডট ডিন্ন দৃ ডিিঙ্গী ডলশয় ত্াশদর কার্জ সম্পন্ন করশাও উ লযাস বা
িাডচ্চশরিকর িডররিকগুডা সমকাাীল সময় ও রার্জলীডত্ িারা িাডাত্ িশয়শে। ঔ লযাডসক েংকর ও
িাডচ্চরিককার সত্যডর্জৎ উিশয়ই ত্াশদর উ লযাস ও িাডচ্চশরিক সত্তশরর দেশকর রার্জলীডত্ ও সমাশর্জর
জ্বান্ত ডিরিক ত্ুশা ধরশাও রার্জলীডত্ ও সমার্জ বদশার ডিন্তাধারা ঢর্শক বা বাাঁডিশয় ঢসখ্াশল বযডি
স্বাত্ন্ত্রবাদ বা বযডির সু খ্স্বােশন্দর ঢিিাশক উ লযাস ও িাডচ্চশরিক ত্ুশা ধশরশেল। উ লযাস ও িাডচ্চরিক
ডিসাশব ‘র্জল নরায’ প্রিল ত্ সাফাযাাি করশাও এখ্াশলই ‘র্জল নরায’ উ লযাস ও িাডচ্চরিক লল ত্ল

শর্র

ডদো ঢদখ্াশত্ বযর্থ িয়।
সীমাবদ্ধ উ লযাশসর সল িলা ১৯৭০ সাশার উত্তাা সমশয়। উ লযাসডটর ঢপ্রো ট সম্বশি ‘সীমাবদ্ধ
সম্পশকথ’ নংশে ঔ লযাডসক েংকর ডাশখ্শেল“ডেল্পডবপ্লশবর এই লত্ুল নডির্জাত্ সম্প্রদায়শক নশলশক ডিশাশলর ঢিশয়ও খ্ারা

বশা িাবশত্

নিযস্ত িশাল। এই সব লব-লায়করাও সাশিবশদর র্জীবলোরিকা ডলাথজ্জিাশব লকা করশত্ ডবশয়
বযডির্জীবশল লালা সমসযা ঢিশক আলশাল এবং এশদশের র্জলর্জীবশলর মল া প্রবাি ঢর্শক ডলশর্জশদর ঢস্বো
ডলবথাডসত্ করশাল। স্বশদশে র্জন্ম ডলশয়ও এাঁরা িঠাৎ একডদল প্রবাসী িশয় উঠশাল। ডলিুত্াার সিকমথীশদর
ডবশির্শক এরা ডিংশস বশা উডড়শয় ডদশাল। মালু শর্র মশধয দল রত্ব বাড়শাা। ডবডেন্নত্ার প্রািীর ঢর্জাখ্ালার
াাঁডিাশকও াজ্জা ডদশত্ াাবশাা।
মালডবক সম্পশকথর এই নবস্থা ঢেশকাল উ লযাস ঢাশখ্শকর

শেই

রম ঢাািলীয় বস্তু। এই

উচ্চডবত্ত ও ডবাাডসত্ায় িুা লা বুশঝ, এশদর উ র ঢকালরকম নডবিার লা-কশর ডকেু কার্জ করার ইশে
িঠাৎ আমার মশধযও প্রবা িশয় উঠা।”৭
সীমাবদ্ধ উ লযাশসর ডবর্য়বস্তু সামাডর্জক িশাও এর ঢপ্রো ট রার্জনলডত্ক। এবং সমসামডয়ক
রার্জনলডত্ক কমথকাণ্ড উ লযাশসর সামাডর্জক ত্র্া মলস্তাডিক িাডন্দ্বকত্াশক ডরাডত্ ডদশয়শে।
সীমাবদ্ধ উ লযাশসর সময় ও রার্জনলডত্ক ঢপ্রো ট নডস্থর ও উত্তাা। ১৯৬০-এর ঢের্ ডদক ঢর্শক
১৯৭০

েথন্ত িারশত্ িমাবত্ িশাডো মুদ্রাস্ফীডত্, ো িারশত্র নর্থ বযবস্থাশক

ঙ্গু কশর ত্ুশাডো। এই

সময় িারত্ ১৯৬২ সাশা িীশলর সাশর্ ও ১৯৬৫ সাশা

াডকস্তাশলর সশঙ্গ েু শদ্ধ র্জডড়শয় শড়। এই সময়

িারশত্র দাডর্জথডাং ঢর্জাার লকোাবাডড় ও ত্ার

াশ্বথবত্থী নঞ্চশা িারু মর্জুমদাশরর ঢলত্ৃশত্ব

ডস.ড .আই.এম.এা দা এক কৃর্ক আশন্দাাল সংবডঠত্ কশরডো। ো লকোাবাডড় আশন্দাাল লাশম
খ্যাত্। এই আশন্দাাশলর ঢর্জায়ার েির কাকাত্াশত্ও আেশড় শড়ডো। ১৯৬৭ সাশার র্জুাাইমাস ঢর্শক
েির কাকাত্ার বুশক এই আশন্দাালশক দমল করবার র্জলয সাাঁড়াডে আিমা শুরু িয় োর ঢ াোডক
লাম ‘ন াশরেল িসশবা’। দমল

ীড়ল লীডত্ এই সমশয় রাষ্ট্র ও োসকদশার মদশত্ িরশম উঠশাও বহু
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ডেডেত্ েু বক এই আশন্দাাশল ঢোবদাল কশর। ো এক েু ব ডবশদ্রাশির রূ

ঢলয়। এই উত্তাা রার্জনলডত্ক

সমশয়ও একশেডার ডেডেত্ মালু র্ ডলশর্জশদর বযডিবত্ উন্নডত্র াশেয কার্জ কশর িশাডো উ লযাশসর
েযামশান্দু িডররিকডট ঢত্মলই এক িডররিক। িডররিকডটর মশধয ডবডিন্ন ধরশলর ত্রবডিরিকয রশয়শে। আদযন্ত
উচ্চাকাঙ্খী ও মধযডবত্ত মালডসকত্াশক ঢঝশড় ঢফাশত্ িাইশাও েডাশকর নবসশর েযামশান্দু ত্ার
একমারিক েযাডাকা সু দেথলার সাশর্ রঙ্গ-ত্ামাসাশত্ ঢোবও ঢদয় “সাশধ ডক কডব ডাশখ্শেল েযাডাকার উশযযশেয:
লি মাত্া লি ড সী লি ডেশু লি লাবাডাকা
ঢি নলন্ত ঢেৌবলা েযাডাকা
ওশষ্ঠ েশব আাত্া ডদশয় িাশা র খ্শয়শরর ডট
িাডিয়া ঢত্ামার াশল বুক ঢমার কশর ডেপ্ ডেপ্।
মশল িয়, ঢকল আডম িাাম লা ডদল্লীবাদোি।
নর্বা কুডাল ু রিক-গুডিশুদ্ধ কডরয়া ডববাি
র্জীবল ডলবথাি
কডরত্াম মিালশন্দ

কুসু শম কুসু শম

ডরমা িুশম !”৮
েযামশান্দুর স্ত্রী ঢদাালিাাঁ া বা ঢদাাল ঢসও একই ধলত্শন্ত্রর

শর্র

ডর্ক। ত্াশদর একমারিক

ু রিকসন্তাল রার্জা ঢবাডিথংশয় র্াশক। ত্াাঁর শ্বশুর-শ্বাশুডড় নর্থাৎ েযামশান্দুর মা-বাবারও র্জায়বা িয় লা
েযামশান্দুর ফ্ল্যাশট। ঢদাালিাাঁ ার একমারিক ঢবাল টুটুা বা সু দেথলা। ঢসও উ লযাশস আদশেথর ডদক ঢর্শক
ধলত্শন্ত্রর সমর্থক। একর্া ত্ার ও ডদডদর কশর্া কর্শল র্জালা োয়“ঢত্াশক সডত্য কর্া বাডে ডদডদ! ওই ডস-এ বযা ারটা র্জাডল। কশাশর্জ ডস.আই.এ-র ডবরুশদ্ধ”
ঢোবাল ডদশয়ডে। আমরা ডকন্তু ডস-এর বাায় মাাা ডদশত্ রার্জী আডে। ডস.আই.এ িশাা মাডকথল গুপ্তির।
আর আইটা ত্ুশা ডদশাই িাটািথ নযাকাউন্টটযান্ট। বর িবার শে আদেথ ঢমডটডরয়াা। ডবডাডত্ িাটািথ িশা
ঢত্া কর্া ঢলই। ঢদেী িাটািথও মন্দ লয়।”৯
উ লযাশস ঢদখ্া োয় মাডাক ঢেডার প্রডত্িল

েযামশান্দু ঢকাম্পাডলর স্বার্থরোর কারশা

ডরকডল্পত্িাশব েডমকশদর ঢখ্ড শয় ত্ুশা কারখ্ালায় ঢলার্জার কশরশে। এই ডবর্য়ডট রার্জলীডত্-ঢক
বযবিার কশর বডাকশেডার ডলশর্জশদর আশখ্র গুডেশয় ঢলওয়ার প্রকৃি উদািরা।
ধলত্শন্ত্রর কাশে রার্জলীডত্ ডকিাশব স্বার্থডসডদ্ধর মাধযশম

ডরাত্ িয় ঔ লযাডসক নত্যন্ত ডল ু াত্ার

সশঙ্গ ত্া আমাশদর সামশল ত্ুশা ধশরশেল। েংকর-এর এই ‘সীমাবদ্ধ’ উ লযাস ঢর্শক একই লাশম
িাডচ্চরিক ত্রত্রী কশরল সত্যডর্জৎ রায়। েডবডট ১৯৭১ সাশা মুডি
িডরশরিক নডিলয় কশরডেশাল বরুল িন্দ। সমসামডয়ক

ডমমবশঙ্গর

ায়। ‘সীমাবদ্ধ’ িাডচ্চশরিকর ঢকন্দ্রীয়
টিল ডমকা িা- াে াে েরলার্থী

ডমমবশঙ্গ এশস আেয় ডলশয়শে। একডদশক বাংাাশদশের মুডিেু শদ্ধ িারত্ীয় ঢসলাবাডিলী মুডিশোদ্ধাশদর
সািােয করশে। এবং

ডমমবশঙ্গর নিযন্তশর িাশে লকোাবাদী আশন্দাাশলর রার্জলীডত্। ঢদশের এরকম
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নবস্থাশক

মাৎ শট ঢরশখ্ এক উচ্চাকাঙ্খী ত্রুা-এর উচ্চডবত্ত িওয়ার আকাঙ্খার ডিরিক িাডচ্চরিককার

ত্ুশা ধশরশেল। িাডচ্চশরিক ঢদখ্াশলা িয় েযামশান্দুর েযাডাকা টুটুা বা সু দেথলা োশক িাাবাশস ঢস
বাম ন্থী রার্জলীডত্র সশঙ্গ েু ি। িাডচ্চশরিক এক র্জায়বায় বাা িয় েিশর দুমদাম ঢবামা ফাটশে ত্খ্ল
দেথক সমসামডয়ক কাশার ঢপ্রো শট সিশর্জই বুশঝ ডলশত্
রার্জনলডত্ক দশার িারা সংিডটত্ িশে। ডকন্তু

াশর এ র্জাত্ীয় কীডত্থকাা

ঢকাল

ডরিাাক সত্যডর্জৎ রায় এ সমস্ত ডকেু র ডবপ্রত্ীশ

কাকাত্ার নডির্জাত্ কশ থাশরট সমাশর্জর লাব, কযাবাশর লাি, ডবউডট

াাথার, ঢরশসর ময়দাল, র্জুয়া,

শদান্নডত্ প্রিৃডত্ ডবর্য়গুডাশকই ত্ার িাডচ্চশরিক ঢবেী ত্ুশা ধশরশেল। িাডচ্চশরিক েযামশান্দু ঢরশসর
ময়দাশলর ঢিাড়ার মত্ কশ থাশরট সমাশর্জর উচ্চডবত্ত িওয়ায় ঢদৌশড় ডাপ্ত। ডলশর্জর সু লাম নেুন্ন রাখ্া ও
শদান্নডত্র ঢাাশি ঢস নসৎ কার্জ করশত্ও ড ে া িয় লা। িাডচ্চশরিক ত্ার এিাশব ডর্জশত্ োওয়াশক
ঢদখ্াশলা িয়, সমস্ত ডকেু বুঝশত্ ঢ শর েযাডাকা টুটুা বা সু দেথলার িডড় ঢফরৎ ঢদওয়ার সামালয
প্রডত্বাদটুকু োড়া।
এইিাশব ‘সীমাবদ্ধ’ উ লযাশস ও িাডচ্চশরিক েংকর ও সত্যডর্জৎ সত্তশরর দেশকর রার্জলীডত্শক
ত্াশদর উ লযাস ও িাডচ্চশরিকর ঢপ্রো ট ডিসাশব বযবিার করশাও ঢসখ্াশল রশয়শে িডররিকগুডার
আত্মশকন্দ্রীকত্া, উচ্চডবত্ত সমাশর্জর ডবাাসনবিব ঢমাড়াশলা র্জীবশলর িাত্োডল। োর ফশা ইংশরডর্জশত্
প্রর্ম ঢোীশত্ প্রর্ম িওয়া মফস্বশার মািার ঢেি ীয়ার

ড়া েযামশান্দু েু ি িয় ডবডাডত্ ঢকাম্পাডলর

মাশকথডটং-এর কাশর্জ। এবং ঢসখ্াশল ত্ার লীডত্, সত্ত্া প্রিৃডত্ ডবসর্জথল ডদশয় ঢকাম্পাডলর সশবথাচ্চ ডেখ্রএ ওঠার াশেয ডলশর্জশক ডলশয়াডর্জত্ কশর।
উ সংিাশর এটুকুই বাা োয় ‘র্জল নরায’ ও ‘সীমাবদ্ধ’ উ লযাস ও িাডচ্চরিক দুশেশরিকই
উ লযাসকার েংকর বা

ডরিাাক সত্যডর্জৎ-এর িাশত্ উ লযাস ও িাডচ্চশরিকর বডত্ বা নডিমুখ্

ডরবত্থশলর সু শোব ডো ডকন্তু ত্াাঁরা ত্া বযবিার কশরল ডল। রার্জলীডত্র ঢেশরিক সামযবাদ, সমার্জত্ন্ত্রশক
বাদ ডদশয় উদারবাদ, ধলত্ন্ত্রশক ত্াশদর উ লযাস ও িাডচ্চশরিক প্রডত্ডষ্ঠত্ কশরশেল ো ত্াশদর স্বাধীল
ডিন্তাধারার ডবপ্রত্ীশ প্রাডত্ষ্ঠাডলকত্ার প্রডত্ আলু বত্যশকই াঠক ত্র্া দেথশকর ঢিাশখ্ প্রডত্ডষ্ঠত্ কশর।
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ড ত্ার ৃ ডর্বীশত্ লারীর সমার্জত্াডিক নবস্থাল: প্রসঙ্গ মডিকা ঢসলগুশের
‘স্ত্রীডাঙ্গ ডলমথাা’
প্রাবডিক- ডরডিডত্

ঢরর্জাউা ইসাাম
সিকারী নধ্যা ক, বাংাা ডবিাব
ত্রিরব বাঙ্গুাী কশার্জ, ঢবাঘডরয়া, ডিমবঙ্গ
সারসংশে
ৃ ডর্বীশত্ ঢকৌেশা িশা ঢ ৌরুশর্র ডলমথাা এবং ‘মালু র্’ েশে

ড ত্ার

ঢখ্াা। ডবংে েত্ােীর ঢের্াশে ঢিাবসবথস্ব

ু রুশর্র একক নডধ্কার বর্জায় রাখ্ার

াযায়ল এবং ড ত্ৃত্শের ডবকট ডাঙ্গ রার্জলীডত্ কীরূ

আকার ধ্ারা কশর ত্ারই র্জীবন্ত দডাা ‘স্ত্রীডাঙ্গ ডলমথাা’ গ্রন্থডট। গ্রশন্থর প্রডত্ডট
লারীর প্রডত্

াত্ায় াু ডকশয় আশে কাশার

ু রুর্ত্াডেক নডবিাশরর কাডিত্ ইডত্িাস ও সু িারু ঢকৌো। কখ্শলা প্রত্যেিাশব আবার কখ্শলা

ধ্মথীয় ডবডধ্ডলশর্শধ্র ঢঘরাশটাশ
ইডত্িাস,

িয়াবি

আমাশদর সমাশর্জ লারী িশয় উশেশে প্রাডন্তকাডয়ত্ ন র। মডিকা ঢসলগুে

ু রাা ও সমাশর্জর র্জডটা মলস্তি বিীরিাশব

র্থশবো করার

াো াডে

ািাশত্যর ডসশমাল দয

ঢবাশিায়া, ঢিশাল ডসক্সাস, র্জুডাশয়ট ডমশিা, ওাবা ঢরাউমাস প্রমুশখ্র মালবত্াবাদী ডিন্তশলর সাশর্ ডলশর্জর
িাবলাডবশের সার্ু শর্জয

ােশকর ঢিাশখ্ আঙু া ডদশয় ঢদডখ্শয়শেল ডাঙ্গ ত্রবর্শমযর র্জডটা সমীকরা। আিরশা ডকংবা

আাা িাডরত্ায়, সাডিশত্য, বাশল, দেথশল, কডবত্ায়, োট্টায় ডকংবা ঢ াোক ডলবথািশল এই সমার্জ ঢ ৌরুশর্র ডব রীত্
াোগুডা ডদশয় লারীত্বডলমথাা কশর িশা ঢকৌেশা। সৃ ডির আডদম কাা ঢর্শক লারী সমাল ত্াশা

ু রুশর্র সশঙ্গ

রিলা কশরশে নধ্ু ডলক ডবেশক নর্ি ডাঙ্গ-রার্জলীডত্র র্জডটা আবশত্থ সমার্জ লারীর কাশে ঝুডাশয় ডদশয়শে ঢকাি
নফ কন্ডাশের ডবডধ্ডলশর্ধ্। প্রডত্ডলয়ত্ ঢবশেই িশাশে ঢর্জন্ডার বায়াশসর দু শিথদয প্রািীর। ড ত্ার ৃ ডর্বীশত্ লারীর
এরূ বডিলী দোর ডেকশের নলু সিাল করশত্ ডবশয় মডিকা ঢর্ ডিরিক আমাশদর কাশে উ স্থা ল কশরশেল ত্াশত্
নডলবার্থ িাশব ধ্রা

শেশে লারীর সমার্জত্াডিক নবস্থাল। আশাািয প্রবশি লারীর নবস্থাল ও উত্তরশার

র্

নলু সিাল করার প্রয়াস করা িশয়শে।

সূ িকেে
ডাঙ্গরার্জলীডত্, ঢর্জন্ডার বায়াস, লারী ডরসর, ু রুর্ত্ে, ঢকাি নফ কন্ডাে, ডাঙ্গববর্ময, ত্রাডঙ্গকপ্রত্া ,
লারীত্বডলমথাা, ঢর্জন্ডার ারফরশমডটডিডট
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ড ত্ার ৃ ডর্বীশত্ লারীর সমার্জত্াডিক নবস্থাল: প্রসঙ্গ মডিকা ঢসলগুশের
‘স্ত্রীডাঙ্গ ডলমথাা’
ঢরর্জাউা ইসাাম
“আডম ঢক?
আডম একর্জল কডবত্া শ্রডমক।
আর কী?
আডম একর্জল ডিন্তােীা মালু র্।
মালু র্? সডত্য লাডক?
লা, লা, িুা বাডে, আডম মালু র্ী, আ াদমস্তক একডট ঢমশয়। মালু র্ আর মালু র্ী আাাদা।
সমার্জ এই

ার্থকযটা বরাবর িাাু ঢরশখ্শে ডাঙ্গ রার্জলীডত্র কারশা। আর আডম িাাু

রাখ্শত্ িাই রার্জলীডত্টা ডিডলশয় ঢদবার র্জশলয। লারী ও
সশিি ঢলই, ডকন্তু আাাদা বশাই এওকডট

ু রুর্ আাাদা ত্াশত্ ঢকালও

ু রুর্ এশস আমার ডসিঁডর্শত্ রক্তডিহ্ন এিঁশক

ডদশয় ঢঘার্াা করশব –এই ঢমশয়ডট আমার বযডক্তবত্ সম্পডত্ত! িাশত্,

াশয়, বাায়, লাশক

সবথরিক ঢেকা ডরশয় ঢদশব আর ঢসই েৃ ঙ্খাশক িাাশবশস আমরা বাব নাংকার? নেয়
ডসিঁদুর আর ঢসালার বয়লার উ কর্ায় ডিরডদল িা া

শে র্াকশব আমার ডলর্জস্ব কণ্ঠ,

আমার ঢবদলা ও প্রডত্বাদ, আমার স্বাডধ্কার প্রডত্ষ্ঠার াোই!”১
আমাশদর ড ত্ৃত্াডেক সমার্জবযবস্থায় লারীর সমার্জত্াডিক নবস্থাল নলু সিাশল মালবত্াবাদী মডিকা, মশল
িয় র্জীবশলর লে নডিজ্ঞত্ারই িার্য আমাশদর শুডলশয়শেল নক শট। ইডত্িাশসরও আশব ু রাশার ধ্ূ সর
াত্া ঢর্শক সমকাাীল র্জীবলপ্রবাশির ডবস্তৃত্ কাা

র্থন্ত মডিকা নবাশধ্ ডবিরা কশর ত্ািঁর সৃ র্জল-ডবশে

ত্ুশা ধ্শরল আবিমাল কাশার লারীর সমার্জত্াডিক নবস্থাল। কীিাশব ড ত্ার

ৃ ডর্বীশত্

ু রুর্ ডলশর্জর

উ শর্াবী কশর লারীর লারীত্বশক ডত্া ডত্া কশর ডলমথাা কশরশে ক্রমান্বশয়। মডিকা ঢসলগুে ‘স্ত্রীডাঙ্গ
ডলমথাা’ গ্রশন্থ আবিমাল ু রুশর্র এই ধ্াপ্পাবাডর্জ ঢকৌোশক বাংাা সাডিশত্যর িাশট উশমািল কশর সশিত্ল
ােশকর মশলাশর্াব আকর্থা কশরশেল। মালবত্াবাদী কডব স্বপ্ন ঢদশখ্ল লারীর ডলর্জস্ব ডরসর ডলমথাশার।
কডব-সাডিডত্যক মডিকা ঢসলগুশের ১৯৬০ সাশা ২৭ মািথ কাকাত্ায় র্জম িশাও বাবা সরকাডর
কমথী িওয়ার সু বাশদ ত্ািঁর ত্রেেব ঢকশটশে

ডিমবশঙ্গর ডবডিন্ন প্রাডন্তক েিশর। কাযাাী ডবেডবদযাায়

ঢর্শক সমার্জত্ি ডবর্য় ডলশয় স্নাত্ক এবং স্নাত্শকাত্তর। ১৯৮২ সাশা স্নাত্শকাত্তর

াে িাাকাাীল কডব

সু শবাধ্ সরকাশরর সংস্পশেথ আসা, বাংাা কডবত্া ঢাখ্া শুরু এবং ১৯৮৩ সাশা ‘িডিে িািঁশদর আয়ু ’
কাশবযর মাধ্যশম বাংাা সাডিশত্য বযডত্ক্রমী আত্মপ্রকাে। ২০১০ সাশা প্রকাডেত্ ঢের্ কাবযগ্রন্থ ‘বৃ ডি
ডমডো বারুদ ডমডো’ ডলশয় ঢমাট ১৮ খ্ালা কডবত্ার বই মডিকা বাংাা সাডিত্যশক উ িার ডদশয়শেল।
লারীর সমার্জত্াডিক নবস্থাল ডলাথয় এবং ঢসখ্াল ঢর্শক লারীর উত্তরশার প্রয়াস ডিশসশব মডিকা বাংাা
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সাডিত্যশক উ িার ডদশয়শেল ত্ািঁর ডত্লডট বশবর্াাধ্মথী প্রবিগ্রন্থ –‘স্ত্রীডাঙ্গ ডলমথাা’(১৯৯৪), ‘ ু রুর্ লয়
ু রুর্ত্ে’(২০০২) এবং ‘ডববাি ডবডিন্নার আখ্যাল : বাংাা সমার্জ ও সাডিশত্য একডট লারীবাদী
সমার্জত্াডিক ডবশের্া’(২০০৭)। এোোও লারীর ডলর্জস্ব বায় ডলমথাশার প্রয়াশস ত্ািঁর কাশম ঢ শয়ডে
‘সীত্ায়া’(১৯৯৫), েীাত্ািাডলর

শর’(১৯৯৬) এবং ‘কডবর ঢবৌোল’(২০১১) উ লযাস। ‘বাংাা উ লযাশস

ডববাি-ডবডিন্না লারীশদর উ স্থা লার সমার্জত্াডিক ডবশের্া’ ডবর্শয় বশবর্াা কশর ডত্ডল ড এইি.ডি ডিগ্রী
নর্জথল কশরল। ১৯৮৯ সাা ঢর্শক আমৃত্ুয স্বামী কডব সু শবাধ্ সরকাশরর সশঙ্গ ‘িার্ালবর’-এর সম্পাদলা
কশরশেল এবং ২০০৪ সাা

র্থন্ত ‘সালিা’র কডবত্া ডবিাশব দেত্ার সশঙ্গ সম্পাদলার দাডয়ত্ব

াাল

কশরশেল। ২০০৫ সাশা ককথট ঢরাশব আক্রান্ত িশয় মডিকা নকাশা ঝশর ঢবশাল ২০১১ সাশার ২৮ ঢম।
একমারিক সন্তাল ঢরাডিত্াে (ঢরাশরা)-ঢক প্রডত্ াাশলর

াো াডে সাংসাডরক লালাল কার্জকমথ, মিারালী

কােীেরী কশাশর্জ সু লাশমর সাশর্ নধ্যা লা সশিও ডত্ডল ডলয়ডমত্ সাডিত্য িিথা ঢর্মল কশরশেল ঢত্মলই
আমাশদর উ িার ডদশয়শেল লত্ুল লত্ুল সৃ ডি।
‘লারী’ েশের আডিধ্াডলক নর্থ – ু ডি দালকারী, ‘স্ত্রী’ েশের নর্থ – ঢর্ ঢবিল কশর র্াশক এবং
‘রমাী’ েশের নর্থ – রমাীয়া বা রমাশর্াবযা। সংস্কৃত্ ‘িার্থা’ েেও ‘িৃত্য’ েশের সমশবারিকীয়, র্ার নর্থ
িরাশ ার্া করা। প্রািয ও প্রত্ীশিয সবথরিকই মাত্ৃত্শের উ র ড ত্ৃত্শের আডধ্ ত্য স্বত্ঃডসদ্ধ।
রডিত্ ধ্মথোস্ত্র-লীডত্োশস্ত্রর

ু রুর্

াো াডে ঢবডেরিাব সাডিডত্যক আখ্যাশল লারীর র্জবৎ, লারীর িাবলা, লারীর

িার্া – সব ডকেু শত্ই প্রকট িয় ু রুশর্র সৃ ডিিাত্ুর্থ। ড ত্ার ৃ ডর্বীশত্ ঢকৌেশা িশা ু রুর্শত্বর ডলমথাা
এবং মালু র্ েশে
ঢিাবসবথস্ব

ু রুশর্র একক নডধ্কার বর্জায় রাখ্ার ঢখ্াা।

াযায়ল এবং ড ত্ৃত্শের ডবকট ডাঙ্গ রার্জলীডত্ কীরূ

র্জীবন্ত দডাা ‘স্ত্রীডাঙ্গ ডলমথাা’ প্রবি গ্রন্থডট। গ্রশন্থর প্রডত্ডট

ডবংে েত্ােীর ঢের্াশে মালু শর্র
িয়াবি আকার ধ্ারা কশর ত্ারই

াত্ায় াুডকশয় আশে কাশার লারীর প্রডত্

ু রুর্ত্াডেক নডবিাশরর কাডিত্ ইডত্িাস ও সু িারু ঢকৌেশা – কখ্শলা প্রত্যেিাশব আবার কখ্শলা
ধ্মথীয় ডবডধ্ডলশর্শধ্র ঢঘরাশটাশ লারী িশয় উশেশে প্রাডন্তকাডয়ত্ ন র।
আবিমালকাা ধ্শর সমার্জ কত্ৃথক আশরাড ত্ ডাঙ্গ-সম্পাদলামূ াকত্া ত্র্া ডাশঙ্গর কৃডরিকম ধ্ারাা ও
ডবিার্জল র্া প্রত্যে ও

শরােিাশব লারীর আিরা, আাা িাডরত্া, সাডিত্য, দেথল, বাল, কডবত্া, োট্টা,

ঢ াোক-ডলবথািা প্রিৃডত্ ডলয়ো কশর। র্জুডির্ বাটাার-এর ‘ঢর্জন্ডার ট্রাবা’(১৯০০) গ্রশন্থ উডিডখ্ত্ র্া
‘ঢর্জন্ডার

ারফরশমডটডিডট’ ত্াই মডিকার ‘স্ত্রীডাঙ্গ ডলমথাা’। ডত্ডল সাডিত্য, ইডত্িাস, দেথল,

ু রাা, সমুি

োস্ত্র প্রিৃডত্র সমবাশয় সমার্জত্ি ও ডলশর্জর নডিজ্ঞত্াশক ডমডেশয় সমার্জ কত্ৃক
থ আশরাড ত্ ডাঙ্গ
রার্জলীডত্র ঢপ্রডেত্শক বুঝশত্ ঢিশয়শেল ত্ািঁর সৃ র্জলডবশে। আশাািলার সু ডবধ্াশর্থ ‘স্ত্রীডাঙ্গ ডলমথাা’ গ্রশন্থর
‘ ূ বক
থ র্া’র ডকেু নংে উশিখ্ করডে –
“ঢর্ডদল আমার ঢেশার িাত্ ঢর্শক
ঢেশারা

ু ত্ুা সডরশয় ডলশয় ঢখ্ালা বিুক ধ্ডরশয় একর্জল বাশাল,

ু ত্ুা ঢখ্শা লা, ডেঃ, ঢসডদল ঢর্শকই সমাশর্জর িাড শয় ঢদওয়া এই ডাঙ্গাশ্রয়ী ঢিদাশিদগুশাার

ডবরুশদ্ধ আমার বদয ঢাখ্ার শুরু। ... কীিাশব ডেশু কলযা ধ্ীশর ধ্ীশর সমাশর্জর মশলামশত্া লারী িশয় ওশে,

এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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কীিাশব লারীর ডবশরািশক বারবার িা া ঢদওয়া িয়, এই বই ত্ারই এক নলু সিাল। ...আডম স্বপ্ন ঢদডখ্
লত্ুল সমাশর্জ লত্ুল ু রুর্ একডদল লত্ুল মালবীর ঢর্াবয িশয় উেশব।”২
‘স্ত্রীডাঙ্গ ডলমথাা’ প্রবি গ্রশন্থর ‘ ূ বথকর্া’ নংে বাদ ডদশা ঢমাট ল’ডট নধ্যাশয় সম্পূ াথ। প্রবডিক
প্রডত্ডট নধ্যাশয় স্বত্ে ডেশরালাম বযবিার কশরশেল। ঢর্মল—‘স্ত্রীডাঙ্গ ডলমথাা’, ড ত্ার

ৃ ডর্বীশত্’,

‘লারীমুডক্ত ডবর্শয় একডট কাল্পডলক ডবত্কথ’, ‘লারীবাশদর র্জলক-র্জললীরা’, ‘মাত্ৃত্ব ও সামাডর্জকীকরা’,
‘নর্থলীডত্র

ে াত্: িত্থা বলাম বৃিবধ্ূ ’, ‘ঢখ্াালাশি বদশা ঢফাুল

ডরবাশরর’, ‘ড ত্ৃত্শের িার্া ও

প্রত্ীক’ এবং ‘লারীর ডলর্জস্ব িার্া’। প্রডত্ডট নধ্যাশয়র শুরুশত্ মডিকা একডট কশর কডবত্া বযবিার
কশরশেল নশলকটা ঢর্ল ডবর্শয়র লািীমুখ্ ত্র্া কাডবযক সংডেেসার। কডবত্াগুডা িা – ‘রক্তডিহ্ন’,
‘আম্র াাী’, ‘নশধ্থক
‘ াণ্ডুর

ৃ ডর্বী’, ‘ফ্রশয়িশক ঢখ্াাা ডিডে’, ‘ঢরাডিত্াে’, ‘আ ডল বাুল মাকথস’, ‘ াডখ্র সশঙ্গ’,

ু রিককাঙ্খা’ এবং ‘কলযাবশর্থ’। নধ্যাশয়র ডবর্য় ডলবথািশলর

মডিকা মুডিয়ালার

ডর ূ রক ডিশসশব কডবত্া ডলবথািশা

ডরিয় ডদশয়শেল। গ্রন্থ শুরু িশয়শে ‘রক্তডিহ্ন’ কডবত্া ডদশয় এবং ত্ার শরই প্রর্ম

নধ্যায় ‘স্ত্রীডাঙ্গ ডলমথাা’ ডেশরালাশম। আশাািলার সু ডবধ্াশর্থ কডবত্াডট উশিখ্ করডে –
“ ু রুর্, আডম ঢত্া কখ্শলা ঢত্ামার ডবরুশদ্ধ িাত্ ত্ুডাডল
প্রর্ম ঢর্ডদল সীমান্ত ডিশর রক্তডিহ্ন ডদশয়ে
আমার ঢসডদল বযর্া ঢাশবডো, বডাডল, ঢত্ামাশক বডাডল,
রুে মাডটশত্ ঢফাশট লা ঢবাাা ময়ূ র ঢ খ্ম ঢত্াশা লা
ত্বু ডিরডদল বাাুির খ্ুিঁশে ালীয় ত্ুশাডে আমরা
ঢেশা ঢকাশা কশর ঢর্জালাডক ঢদশখ্ডে, ডিডলশয়ডে কাা ু রুর্
আমরা ঢত্া র্জাডল ৃ ডর্বী রমাী আকাে আডদম ু রুর্
ত্শব ঢকল ত্ুডম আমার দু’িাশত্ ঢেকা ডরশয় ঢরশখ্ে?
িার্জার বের ধ্শর ঢকল ত্ুডম সূ র্থ ঢদখ্শত্ দাওডল?
ঢর্ মাডটশত্ ত্ুডম দািঁডেশয় রশয়ে ত্ািঁর ন মাল ঢকাশরা লা
ু রুর্, আডম ঢত্া কখ্শলা ঢত্ামার ডবরুশদ্ধ িাত্ ত্ুডাডল।”৩
মারিক এবাশরাডট াাইশল স্পি িশয়শে ড ত্ার ৃ ডর্বীশত্ লারীর সমার্জত্াডিক নবস্থাল। আমরা র্জাডল সৃ ডির
আডদমকাা ঢর্শকই লারী- ু রুশর্র সডিডাত্ প্রয়াশসর ফাস্বরূ ই িা আধ্ুডলক ডবে।

নর্ি

ডাঙ্গরার্জলীডত্র ডবর্বাশস্প প্রডত্ডলয়ত্ লারীশক বশে ঢত্াাা িয় প্রাডন্তকাডয়ত্ ন র ‘নধ্থমালবী’ ডিশসশব।
মডিকা ঢসলগুে ইডত্িাস,

ু রাা ও সমাশর্জর র্জডটা মলস্তি বিীরিাশব

র্থশবো করার

াো াডে

ািাশত্যর ডসশমাল দয ঢবাশিায়া, ঢিশাল ডসক্সাস, র্জুডাশয়ট ডমশিা, ওাবা ঢরাউমাস প্রমুশখ্র মালবত্াবাদী
ডিন্তশলর সাশর্ ডলশর্জর িাবলাডবশের সার্ু শর্জয

ােশকর ঢিাশখ্ আঙু া ডদশয় ঢদডখ্শয়শেল ডাঙ্গ ত্রবর্শমযর

র্জডটা সমীকরা। ডসশমাল দয ঢবাশিায়ার ঢসই ডবখ্যাত্ বাকয (‘লারী িশয় ঢকউ র্জমায় লা, ঢকউ ঢকউ
লারী িশয় ওশে’) বযবিার কশর মডিকা আমাশদর দৃ ডি আকর্থা কশরশেল, কীিাশব আমাশদর সমার্জ
ডাশঙ্গর কৃডরিকম ধ্ারাা ও ডবিার্জল লারীর বাায় ঝুডাশয় ঢদয় ঢকাি আফ কন্ডাশের ডবডধ্ডলশর্ধ্। আিরশা
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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ডকংবা আাা িাডরত্ায়, সাডিশত্য, বাশল, দেথশল, কডবত্ায়, োট্টায় ডকংবা ঢ াোক ডলবথািশল এই সমার্জ
ঢ ৌরুশর্র ডব রীত্ াোগুডা ডদশয় লারীত্বডলমথাা কশর িশা ঢকৌেশা। লারীর সংজ্ঞা ডলধ্থারশা মডিকা
সমাশর্জর বহুশকৌডাক িাবলাডবশের সাশর্ আমাশদর ডরিয় ঘটাল –
“ধ্মথ বশা: লারী ঢর্শকই াশ র র্জম, ধ্মথািরশা ঢস, ু রুশর্র সিকাডরাী মারিক।
আইল বশা: মা ত্ার সন্তাশলর নডিিাবক লয়, ধ্ারিকী মারিক। সন্তাল ড ত্ার।
ডেল্প বশা: লারী সু িরী, ঢর্ৌল উশত্তর্জলা সঞ্চাডরাী, ঢপ্ররাাদারিকী। ডেল্পসৃ ডি ত্ার কার্জ লয়।
ডবজ্ঞা ল বশা: লারী মা, লারী বৃডিলী, লারী এক নডত্সু িরী নাীক মালবী।
সাডিত্য বশা: লারী ঢপ্ররাা, লারী উবথেী নর্থাৎ ঢর্ৌলত্ার প্রত্ীক, লারী বৃিাক্ষ্মী। ঢর্ লারী
সাডিত্য সৃ ডি কশর ঢস ু রুশর্র র্জবশত্ নলু প্রশবেকারী ‘মডিাাকডব’ র্জাত্ীয়।
দেথল বশা: মাত্ৃত্ব আর স্বামীশসবাই লারীর আসা দাডয়ত্ব র্া ত্াশক মিীয়সী কশর।
সমার্জ বশা: লারী শ্রীমত্ী নমুক- ু রুর্ বা ডমশসস ত্মুক- ু রুর্, ত্ার ডলর্জস্ব ঢকালও
ডরডিডত্ ঢলই। লারী নলাম্নী, নলু বত্, নন্তঃ ু রিাডরাী।
ু রুশর্র।

ু রুর্ িত্থা, লারীর

সমাশর্জ প্রিডাত্ বহুশকৌডাক দৃ ডি নলু র্ায়ী লারীর সামাডর্জক নবস্থাল মালডবকত্ার

ডর ন্থী। এই কট্টর

নর্থলীডত্ বশা: সাবধ্াল, এখ্াশল লয়, কাশর্জর র্জবৎটা
িরাশ ার্শার দায় ত্ার। লারী ডলিথরেীা।”৪

ু রুর্ত্ে িাডরডদক ঢর্শক (ধ্মথ, ডেল্প, আইল, নর্থলীডত্, ডবজ্ঞা ল, ডবশলাদল, দেথল প্রিৃডত্) লারীর
িার াশে বশে ত্ুশাশে নমালডবকত্ার কডেল েৃ ঙ্খা। এই ু রুর্ত্াডেক লাব াশে লারীর ডলশর্জর র্জমস্থাল
আর্জ রিূ ডম। মডিকা ঢসলগুে লারীর িার াশে বডণ্ড ঢকশট ঢদওয়া ড ত্ৃত্শের াক্ষ্মাশরখ্া নডত্ক্রম কশর
ািাশত্যর েশঙ স্ত্রীডাঙ্গ ডলমথাশার েক ঢিশঙ ূ বথলারীশদর আত্মবডাদালশক স্বার্থক কশর উত্তরলারীর র্জলয
একডট মালডবক

ৃ ডর্বী উ িার ডদশত্ ঢিশয়শেল।

ড ত্ার

ৃ ডর্বীশক

ু রুর্ত্েমুক্ত আদেথ মালবত্শে

উশত্তারশার উ ায় ডিশসশব মডিকা ঢদখ্শত্ িাল -“র্খ্ল ‘ ু রুশর্র’ কাশর্জর র্জবশত্ ঢর্জারকদশম

া ঢফাশত্ াাবশব ঢমশয়রা এবং ঢমশয়শদর

বৃিকাশর্জর র্জবশত্ সমালত্াশা িাত্ াাবাশব ু রুর্; র্খ্ল মাত্ৃত্ব িশব লারীর ঢস্বিাধ্ীল ও সন্তাশলর ও র
লারীর নডধ্কার স্বীকৃত্ িশব; র্খ্ল ডলেক ঢর্ৌল ু ত্ুশার ডিরিককল্প ঢফশট ঢবডরশয় আসশব লারীর প্রকৃত্ মুখ্,
ত্খ্ল, একমারিক ত্খ্লই এই মাডট ও সমার্জ িশয় উেশব ঢমশয়শদর স্বিূ ডম।”৫
ডিত্ীয় নধ্যায় ‘ড ত্ার ৃ ডর্বীশত্’ মডিকা ঢদডখ্শয়শেল, লারীর েত্রু ু রুর্ লয়, লারীর েত্রু লারীও
লয়। আসা েত্রু ড ত্ৃত্ে লাশম এক দেথল ও ত্ার ডলর্জস্ব আিরাডবডধ্। দীঘথ ডদশলর ডিরািডরত্
নিযাশসর ফশা

ডরবারত্শে একর্জল মা-ই প্রধ্ালিাশব ডলশর্জর নর্জাশন্ত ু রুর্ত্শের প্রডত্ডলডধ্ত্ব কশর।

কুসু মকুমারী ঢদবী র্খ্ল ঢাশখ্ল ‘আমাশদর ঢদশে ঢসই ঢেশা িশব কশব/কর্ায় লা বে িশয় কাশর্জ বে
িশব’ ত্খ্ল আমরা আির্থ িই লা।

ািাশত্য এশঙ্গাস, স্টুয়াটথ ডমা, াাকাল ডকংবা এশদশে রামশমািল,

ডবদযাসাবর, রবীন্দ্রলার্, ঢর্জযাডত্বা ফুশা, আশম্বদকর, র্জওিরাাা ঢলশিরু র্ত্টা ঢর্জন্ডার বায়াশসর
ডবশরাডধ্ত্া কশরশেল ঢসই ত্ুালায় লারীরা ডলডিয় ডেশাল। মডিকা প্রাধ্ালয ডদশয়শেল

ডরবাশর বাবার
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িূ ডমকার উ শর। সন্তাশলর নধ্ঃ ত্শলর র্াবত্ীয় দায় মাশয়র উ র আমাশদর সমার্জ িা াশাও
সমার্জত্াডিক সমীোর ডরশ াটথ মূ াত্

ডরবাশরর ডাঙ্গডবশির্শকই দায়ী কশর। ‘ড ত্ার

ৃ ডর্বী’

ডেশরালামাডিত্ নধ্যায়শক আবার ‘ঢর্ৌলডলগ্রি ও ঢর্ৌলডলশর্ধ্ াঙ্ঘল’ ও ‘ ু রুশর্রা েত্রু লয়’ – দুডট ৃ র্ক
নংশে ডবিক্ত কশর আশাািলা কশরশেল মডিকা। প্রর্ম উ ডবিাশব লারীর সামাডর্জক নবস্থাশলর স্বরূ
ডত্ডল ত্ুশা ধ্শরল এিাশব –
“মালু শর্র বশে ঢত্াাা প্রর্ম সামাডর্জক িুডক্ত সম্ভবত্ ড ত্া ও কলযার ঢর্ৌলসম্পশকথর ও র
ডলশর্ধ্াজ্ঞা। প্রায় সব সমার্জ সবথকাশা এই একডট ডলশর্ধ্ ঢমশল এশসশে। মা ও ঢেশার সম্পশকথর ও রও
আশে ঢসই একই ডলশর্ধ্। এই িুডক্তর িারা মালু র্ নলযালয প্রাাীশদর ঢর্শক আাাদািাশব ডিডহ্নত্ িশয় র্ায়।
র্ডদও এই ডলশর্শধ্র ঢ েশল আশে লারীসম্পশদর ও র নডধ্কার বর্জায় রাখ্ার, স্বত্ব ডলডিত্ করার এবং
লারী ডলশয় ড ত্া ও ু শরিকর মশধ্য, েশুর ও র্জামাইশয়র মশধ্য মারামাডর বি করার ঢকৌো, ত্বু এই িুডক্ত
ঢের্ র্থন্ত মালবত্ার একডট কাার্জয়ী ত্রবডেিয িশয় উশেশে। ডকন্তু এই িুডক্ত িাঙা িয়, মালু র্ই িাশঙ,
সবশিশয় ঢবডে িাশঙ ু রুর্, কলযাডেশুরা ত্ার ডেকার িয়।”৬
ত্ৃত্ীয় নধ্যায় শুরু িশয়শে মডিকার ডবখ্যাত্ কডবত্া ‘নশধ্থক

ৃ ডর্বী’ ডদশয়। ু রুর্ত্াডেক সমার্জ

বযবস্থায় আধ্ুডলক লারী ডলশর্জর নডধ্কার বুশঝ ডলশত্ িায়। ঢর্জারাশাা কশণ্ঠ ঢঘার্াা কশর নশধ্থক ৃ ডর্বীর
মাডাকালা। মডিকা মালু শর্র

াশে মালু র্ীশকও িাশাা রাখ্ার বাত্থা প্রডত্ষ্ঠা করশত্ িাল ঢমশয়শদর ‘ঢর্ৌল

ঢস্বিািার’ িাওয়ার মধ্য ডদশয়। একডট কাল্পডলক ডবত্শকথ সমাশর্জর ডবডিন্ন ঢশ্রডার প্রডত্ডলডধ্ ডিশসশব
একর্জল লারী ডেল্পী, একর্জল ু রুর্ কডব, একর্জল লারীমুডক্ত আশিাাশলর সডক্রয় কমথী ও একর্জল ু রুর্
র্জলপ্রডত্ডলডধ্র সডিডাত্ আাা িাডরত্ার মাধ্যশম মডিকা প্রিডাত্ সমার্জ-মালডসকত্া ত্ুশা ধ্রার প্রয়াস
কশরশেল। বহুশকৌডাক দৃ ডিিডঙ্গ নলু সাশর সমার্জত্াডিক ডবশের্শা আবিমাল কাশার লারীর নবস্থাশলর
াো াডে ু রুর্ত্শের কদর্থ ডদক র্জীবন্তিাশব ডিডরিকত্ িয় এর্ু শবর লারী ডেল্পীর বয়াশল এর্ু শবর সশিত্ল
লারীর কর্া –
“মধ্যর্ু শব প্রর্ম ঢর্ ঢমশয়ডট ত্ুকারাশমর কডবত্ায় মুগ্ধ িশয় কডবত্া ডাখ্শত্ শুরু কশরডো মারাডে
িার্ায় ঢসই ঢমশয়ডটশক ত্ার স্বামী এই ন রাশধ্ ত্াডেশয় ডদশয়ডেশাল। খ্লা সত্য বালা কশর কডবত্া
ডাখ্শত্ল বশা ত্ার ডর্জি ঢকশট ঢলওয়া িশয়ডো আমরা সবাই র্জাডল। স্বামী ও েশুশরর ঢিশয় প্রডত্িা
ঢবডে ডো বশাই খ্লা খ্ুল িা। আমরা ঢস বল্প র্ু বর্ু ব ধ্শর বাচ্চাশদর শুডলশয় আসডে কত্ লরম প্রশা
ডদশয়, ঢকালও ডধ্ক্কার লা ডদশয়, ঢর্ল ডর্জি ঢকশট ঢলওয়াটা এমল ডকেু লা। ঢর্জাল আব আকথ স্বাধ্ীল ডিন্তায়
নিযস্ত ডেশাল, ু রুশর্র প্রডত্স্পধ্থী ডেশাল, ত্াই িাইডল বশা ু ডেশয় মারা িা ত্ািঁশক। বউ ঢ াোশলা ঢত্া
আমাশদর ঐডত্িয, সীত্াশক ঢ াোশলার ঢিিা ঢর্শকই ত্ার সূ রিক াত্। বউ ঢক রো করশত্ লা ঢ শর
সত্ীত্ব লামক র্জিরত্ ঢখ্ায়া ঢবশে ঢিশব ত্াশকই ু ডেশয় মারশত্ ঢবশাল রাম, আমরা িডক্ত বদবদ িশয়
বাাাম নডে রীো, আশর আগুশল ঢকউ বািঁশি! ঢকালওক্রশম ঢস র্ারিকায় ঢবিঁশি ঢবশাল ঢত্া আবার
বলবাশস

াোশলা িা, এবং ঢেশর্ ঢকালও ঝুিঁডক লা ডলশয় র্জযান্ত কবর ঢদওয়া িা ত্ািঁশক। এর শরও ঢর্

রামায়া ঢকালও র্জাডত্র ধ্মথগ্রন্থ িশত্

াশর, এই রাশমর লাশম ঢর্ ঢকউ র্জয়ধ্বডল ডদশত্

াশর, বউ খ্ুশলর
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ন রাধ্ োকশত্ ঢর্ ত্ািঁর লাশম ‘ ত্নীশপ্রম’-এর খ্যাডত্ িা াশলা ঢর্শত্

াশর – সু স্থ মার্ায় এ-কর্া িাবা

র্ায় লা।”৭
‘ফ্রশয়িশক ঢখ্াাা ডিডে’ কডবত্ার মাধ্যশম ‘লারীবাশদর র্জলকর্জললীরা’ ডেশরালামাডিত্ িত্ুর্থ
নধ্যায়ডট

ৃ র্ক

ািঁিডট নলু -নধ্যাশয় আশাাডিত্ িশয়শে। এক,

এশঙ্গাস-এর লাশমর সাশর্ কমশবডে সকশাই

ািাশত্যর লারীবাদী িবলার

ডর্কৃৎ

ডরডিত্। মডিকা এশঙ্গাস-এর ‘ডদ নডরডর্জল ইফ ফযাডমডা,

প্রাইশিট প্র াডটথ নযান্ড ডদ ঢস্টট’(১৯৮৪) গ্রশন্থর ডবর্শয়র সাশর্

ােশকর

ডরিয় কডরশয় ঢদল। দুই, ডবে

েত্শকর িাডর্জথডলয়া উাফ্ এবং ত্ািঁর আশাােলকারী গ্রন্থ ‘এ রুম নফ ওয়ালস ওল’(১৯২৯)-এ
প্রডত্ফডাত্ মালডবক মলল ও মালডসকত্া আমরা খ্ুব সির্জিাশব উ াডি করশত্

াডর।

ু রুর্ত্াডেক

ফযাডসবাশদর কডেল প্রািীশর াুক্কাডয়ত্ আবিমাল কাশার লারীর কান্না ও করুা আশবদল সকশার কাশে
উশমািল কশর র্জাগ্রত্ ডবশবকশক সশর্জাশর ধ্াক্কা ঢদল।

িাডর্জথডলয়াই প্রর্ম আিাস ঢদল ‘ডাঙ্গ ডরিয়

র্জমবত্ লয়, সামাডর্জকিাশব ডলডমথত্ এক নিযাস, র্াশক িযাশাঞ্জ র্জালাশলা র্ায়, র্ার

ডরবত্থল সম্ভব’।

ডত্ল, ১৯৪৯ সাশা প্রকাডেত্ ‘ডদ ঢসশকন্ড ঢসক্স’ গ্রশন্থর রিডয়ত্া ডসশমাল দয ঢবাশিায়া ডর্ডল র্জা

া সারিকথ

–এর সশঙ্গ আর্জীবল নডববাডিত্ দাম্পশত্য আবদ্ধ ডেশাল। এশঙ্গাশসর বক্তশবযর ঢের্ ঢর্শকই ত্ািঁর
বক্তশবযর সূ িলা। আধ্ুডলক লারীবাদী দৃ ডিিডঙ্গ ও

ডরসরশক সমগ্র ৃ ডর্বীর মালু শর্র কাশে গ্রিাশর্াবযত্ার

র্জায়বায় এশল দািঁে কশরডেশাল ডত্ডল। ‘ঢকউ লারী িশয় র্জমায় লা, ঢকউ ঢকউ লারী িশয় ওশে’ –
ঢবাশিায়ার এই বাকযগুডা আর্জ প্রবাশদ

ডরাত্ িশয়শে। িার, ঢকট ডমশাশটর ‘ঢসক্সু য়াা

ডাডটক্স’(১৯৭০) গ্রশন্থ ু রুর্ত্শের স্ত্রীডাঙ্গ ডলমথাা-ঢকৌেশার সূ ে ও র্জডটা
এবং

র্থায়গুডা ঢদখ্াশলা িশয়শে।

ািঁি, মুসডাম মডিাা হুদা োরাডব এর র্জীবল কাডিডল – ইউশরা ীয় ও ডমেরীয় মডিাার নন্ত ু শরর

করুা বাস্তবত্ার ডিরিক—
“িাশরশমর ঢর্ রসাশাা ধ্ারাা ইউশরা

আমাশদর ডদশয়ডো, ত্ার প্রধ্াল ডিডত্ত ত্র্যিীলত্া, ত্শর্যর

ডবকৃডত্ ও ঢর্ৌল কল্পলা। িাশরম আসশা মুসামাল লারী ও ডেশুশদর বসডত্ র্া কশয়দখ্ালারই লামান্তর।
ডরবাশরর কত্থার ডত্ল-িারডট বউ িাশরশম র্াকত্ ডেকই। ডকন্তু হুদা োরাডবর িাশরমর্জীবশলর বাথলায়
আরবয রর্জলীর ঢর্ৌল নডত্িাশরর ঢসই ঢরামির্থক েডব

াওয়া র্াশব লা। বরং নডত্ বাস্তব মধ্যর্ু বীয় এক

ু রুর্োডসত্ ঢমশয়মিশার বল্প উশে আশস।”৮
‘মাত্ৃত্ব ও সামাডর্জকীকরা’ ডেশরালাশমর মশধ্যই ডবর্শয়র মূ া আিাস

াওয়া র্ায়। প্রিডাত্

সমাশর্জ লারী সন্তাল উৎ াদশলর র্েী িশয় ু রুশর্র আজ্ঞাবািী দাশস ডরাত্ িশয় র্াশক। ঢদে ডবশদশের
ডবডিন্ন সাডিত্য ও সমীোশক সম্বা কশর মডিকা সমার্জত্াডিক দৃ ডি নলু সাশর প্রর্াবত্ েৃ ঙ্খাার র্জডটা
র্জাাশক প্রশ্ন ও র্ু ডক্তর বাশা কাটাশেিঁো কশরশেল। সামাডর্জক রীডত্ সংস্কাশর াুক্কাডয়ত্ মমথকর্া নলু ধ্াবল
করশা স্পি িশয় ঢর্ স্বামী,

ু রিক, সংসাশরর মঙ্গাাশর্থ লারী র্াবত্ীয় উ ািার

েরীরশক কি ডদশয়। নর্ি ঢসই

াাল করশব ডলশর্জর

ডরবাশরর সন্তাশলর উ শরও ত্ার ঢকাল নডধ্কার র্াকশব লা – এটা

িূ োন্ত নমালডবক। মডিকা ঢ ৌরাডাক ডবডিন্ন নখ্যাশলর মাধ্যশমও সশিত্ল মালু শর্র ডবশবশকশক লাো
ডদশয়শেল। বত্থমাশল লারী ও

ু রুশর্র আলু াডত্ক িাশরর সংখ্যাবত্ ত্রবর্ময প্রায় এক েত্াংশের
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কাোকাডে। মিািারশত্র কাশা

াণ্ডুর

ু রিকাকাঙ্খা আর্জও ঢকার্াও ঢর্ল নদৃ েযিাশব সডক্রয়। একডবংে

েত্ােীশত্ আমাশদর াজ্জা িওয়া উডিত্ এই ডিিাডরত্ার্ু ক্ত মালডসকত্ায়।
‘নর্থলীডত্র

ে াত্: িত্থা বলাম বৃিবধ্ূ ’ ডেশরালামাডিত্ নধ্যাশয় প্রকট িশয়শে প্রর্াবত্ ঢর্জন্ডার

বায়াশসর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃডত্। এমল ডকেু রাষ্ট্রীয় উশদযাব র্া আ াত্ নশর্থ র্জলকাযাাকর ডকন্তু োডস্তর
িাবীদার শুধ্ু ঢমশয়শদর কািঁশধ্ই বত্থাশলা িশয়শে। ঢর্মল, সরকারী ডকংবা ঢবসরকারী স্থাশল কমথরত্ মডিাা
ত্ৃত্ীয়বার বিথবত্ী িশা মাত্ৃত্বকাাীল েু ডট াশবল ডকন্তু মাইশল াশবল লা। নর্ি মাত্ৃত্ব বযা ারটা লারীর
একক িাশব ঘটাশলা সম্ভব লয়। এখ্াশলই মডিকা প্রশ্ন ঢত্াশাল র্জলসংখ্যাবহুা ঢদশে এশিল রাষ্ট্রীয়
ডসদ্ধান্ত ডলঃসশিশি িাশাা ডকন্তু োডস্তর সমাল িাবীদার

ু রুর্ও িশব লা ঢকল? এোোও আয়কশরর

োশের উদ্ধথসীমার ঢেশরিক ঢকন্দ্রীয় সরকার লারীশদর একটু বােডত্ সু শর্াব ঢদওয়া োন্তশর লারীশদর ঢিয়
প্রডত্ ন্ন করা। ডাঙ্গ-সমত্ার প্রশশ্ন রাশষ্ট্রর ডলরশ ে িূ ডমকা র্াকা উডিত্। ‘ঢখ্াালাশি বদশা ঢফাুল
ডরবাশরর’ নধ্যাশয় মডিকা ঢ ৌরাডাক আখ্যালবৃ ত্তশক ডিরািডরত্ িাবলাশক সমূ শা ডবলাে করশত্
ঢিশয়শেল। রামায়া, মিািারত্ ডকংবা এশদেীয় ও ডবশদেী ডকংবদন্তী বা প্রিডাত্ ডমর্শক মূ াযায়ল
কশরশেল সম্পূ াথ আধ্ুডলক মলল ও ডর্জজ্ঞাসার আশাাশক। ু রুশর্র মলবো

ৃ ডর্বীর ন র ত্র্া প্রাডন্তক

বায় ঢর্শক লারীশক মুক্ত করশত্ নডলবার্থিাশব ডলশয় আশসল বাাব-মাাত্ী প্রসঙ্গ, ডকংবা ডবখ্যাত্ গ্রীক
লাটযকার নযাসকাইাাস-এর ‘ওশরডষ্ট্রয়াল ডট্রাডর্জ’র ঢের্ লাটক ‘ডফউডরস’-এর কর্া। আশাািয নধ্যাশয়র
নলু -নধ্যাশয়র ডেশরালাম ঢবে ত্াৎ র্থ ূ াথ –‘মশলাবযাডম এক ধ্াপ্পা’, ‘ডাঙ্গ ডবপ্লশবর

টিূ ডম : ১৮৪৮-

১৯১৭’, ‘ডব ন্ন ডরবার : ১৯১৭-৯৩’, ‘ডসদ্ধান্ত ঢক ঢলল, স্বামী লা স্ত্রী?’ প্রবশির ঢেশর্ মডিকা উশত্তারশার
র্ও বশা ডদশয়শেল –
“...আমরা র্ডদ

ডরবাশরর কত্থা-প্রর্জা বা োসক-োডসশত্র সম্পকথশক

বিুত্ব ও সাশমযর সম্পকথ বশে ত্ুাশত্

াাশট স্বামী-স্ত্রীর মশধ্য

াডর, ত্া িশাই

ডরবার ঢবিঁশি র্াকশব, লয়শত্া নদূ র িডবর্যশত্

‘ড ত্ৃত্শের িার্া ও প্রত্ীক’ নধ্যায়শক মডিকা

ৃ র্ক সাত্ডট উ -ডেশরালাশম িাব কশর বক্তবয

ত্ার ডব দ আসন্ন।”৯
ঢরশখ্শেল। সমার্জত্াডিক মডিকা ত্ািঁর সমকাাীল সমশয়র সমার্জ, সাডিশত্য র্া প্রত্যেিাশব াে
কশরডেশাল ত্ারই র্জীবন্ত দডাা এই নধ্যাশয়র প্রডত্ডট নংে। ঢর্মল, ধ্মথীয় ডবধ্াশলর নঙ্গুডা ডলশদথশে
িূ োন্ত নমালডবকত্ার্ু ক্ত এক াডেক িাাডিরিক ফুশট উশে ‘ধ্শমথর কা কীশস লশে?’ ডেশরালামাডিত্ নংশে।
আমাশদর ঢদশে লারী- ু রুর্ ডলডবথশেশর্ একই আইল প্রিডাত্। ডকন্তু ঢসই আইশলর ফািঁক ঢফািঁকশর প্রডত্ডট
ধ্শমথর ডলর্জস্ব ডকেু ডবডধ্ ডবধ্ালশকও স্বাধ্ীলত্া ঢদওয়া িশয়শে। এখ্াশলই লারী প্রডত্ডলয়ত্ বঞ্চলার ডেকার
িশয় িশা। আমরা োিবালু মামাার কর্া সাশকই র্জাডল। সমাশর্জর কমশবডে প্রডত্ডট ঢেরিক

ু রুশর্র

নঙ্গুডা ডলশদথে িশা বশাই মডিকা ‘বজ্র আিঁটুডল ফসকা ঢবশরা: আমাশদর আইল’ লামকরশার মাধ্যশমই
ােকশক বুডঝশয় ডদশয়শেল। ‘ডবজ্ঞা শলর নাীক মালবী’ – লারীশক

শায

ডরাত্ করার সূ ক্ষ্ম ঢকৌেশার

নলয লাম ডবজ্ঞা ল। ডবজ্ঞা শলর িার্া সু শকৌেশা লারীশত্বর আদশা ত্রত্ডর বস্তুর

ডর ূ রক কশর বশে

ঢত্াাা িয় লারীর সামডগ্রক কমথকাশণ্ডর র্জবৎশক। মডিকা ডবজ্ঞা শলর নসংখ্য উদািরশার মাধ্যশম ত্ুশা
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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ধ্শরশেল স্ত্রীডাঙ্গ ডলমথাশার ঢকৌোশক। ডবজ্ঞা শলর র্জবৎ প্রডত্ডলয়ত্ আমাশদর বযবিাডরক র্জীবশলর কাশে
নডিো িশয় ঢদখ্া ডদশি। এই প্রসশঙ্গ মডিকার নলু িবী ডিন্তল উশিখ্ করডে –
“রা ও

যাডির ডবজ্ঞা শল ক্রমেই লারীরা িশয় উেশেল েুশিঁ টা লে

ার্র প্রডত্মা। বডি নশয়শার

ডবজ্ঞা শল মাাডবকা ঢদওয়াডরর নলু ম ড ে বা বাহুসডিশত্ ফা াাবাশত্ র্াকা এক আির্থ লারীর লে
েরীর নডত্ উন্নত্ ফশটাগ্রাডফর ঢদৌাশত্ ঢর্ ঢমািমায়া ত্রত্ডর কশর, বাস্তশবর ঢমশয়রা ত্ার ঢর্শক বহু দূ শর
র্াশক। এই ডলডমথত্ ঢসৌির্থ সাধ্ারা ঢমশয়শদর র্জলয ত্রত্ডর কশর নডলিয়ত্ার নত্া খ্াদ। আর ু রুশর্র
র্জলয স্বপ্ন। স্বশপ্ন র্খ্ল আঘাত্ কশর রূঢ় বাস্তব, ডত্ক্ত িয় লারী ু রুশর্র সম্পকথ।”১০
শুধ্ু ডবজ্ঞা লই লয় লারীশক ডলশয় প্রডত্ডলয়ত্ িাা

ু রুর্ত্শের প্রিসশলর ন ূ বথ ডিরিক ঢদডখ্ ‘বে

দথার ঢমশয়রা’ ডেশরালামাডিত্ নলু -নধ্যাশয়। বাডাডর্জযক ডসশলমায় লারী- ু রুশর্র লায়ক-খ্ালায়ক ডকংবা
লাডয়কা-খ্ালাডয়কা িডরশরিকর ত্রব রীত্যময় উ ডস্থডত্ আমাশদর সমাশর্জর ঢোশটা ঢোশটা ডেোর্থীশদর মশধ্য
ডবরূ

প্রিাব

শে। খ্বশরর কাবশর্জ ঢিাখ্ রাখ্শাই আমরা ঢদখ্শত্

ডলরা ত্তািীলত্া। বে

দথায় লারীশক সাডবথকিাশব াাসযময়ী কশর

াই – ঘশর ডকংবা বাইশর লারীর
ডরশবেল করা িয়। বাশল, লাশি,

সংাাশ ডকংবা ঢ াোশক লারীশক প্রডত্ডলয়ত্ ঢর্ৌল উশত্তর্জক ডিশসশব ঢদখ্াশলার ফশা সমাশর্জ এক ঢশ্রডার
নলু করা ডপ্রয় লারী- ু রুর্ নধ্ুডলকত্ার লাশম ডলশর্জশক ডবডকশয় ঢদয় ডবশবকিীল েূ লয নমালডবকত্ায়।
এোোও স্ত্রীডাঙ্গ ডলমথাশার প্রার্ডমক ঢসা াল ডিশসশব মডিকা ডবদযাাশয়র
আশরা

করশত্ িাল। আমাশদর

ােযবইশয়র মশধ্যও

ােযবই-এর উ র গুরুত্ব

ু রুর্ত্াডেক সমার্জ ডেশুশক ত্ার ঢর্াবয উত্তরসূ ডর কশর বশে ত্ুাশত্

ে াত্র্ু ক্ত ডবর্য়শক ডলবথািল কশরশেল। ‘স্ত্রীডাঙ্গ ডলমথাা: ঢপ্রম

র্থাশয়র রবীন্দ্রলার্’

ডেশরালাশম মডিকা রবীন্দ্রলার্শকও ডবিাশরর কােশবাোয় দািঁে কডরশয়শেল। কডব-সাডিডত্যক কত্ৃথক ‘আ ল
মশলর মাধ্ুরী ডমডেশয়’ লারীশর রিলা করার উত্তর খ্ুিঁশর্জশেল মডিকা ‘সাডিত্য: লারী ডক মালু র্ লয়!’
ডেশরালামাডিত্ নলু -নধ্যাশয়। ১৩৯১ বঙ্গাশে, ‘োরদীয়া ঢদে’-এ প্রকাডেত্ ‘ঢবিঁশি র্াকার সির্জ াে’
ডেশরালাশম প্রকাডেত্ সঞ্জীব িশট্টা াধ্যাশয়র প্রশ্ন-উত্তশরর েশঙ সংসাশরর সংজ্ঞা ডাখ্শেল –“এক ধ্রশলর
মধ্ুর আগুল। ঢ েশল উত্তে িাটু মার্ায় আইসবযাব।”১১
আশাািয গ্রশন্থর নডন্তম নধ্যাশয় মডিকা নলু িব কশরল, ড ত্ার ৃ ডর্বীশত্ লারীশক সিাশলর সশঙ্গ
বািঁিশত্ িশা দরকার ‘লারীর ডলর্জস্ব িার্া’। প্রিডাত্ সমার্জ কাোশমাশক এত্ সিশর্জ ঢিশঙ ঢফাা সম্ভব লা
িশাও নসম্ভব ডকন্তু লয়। সৃ ডির আডদ কাা ঢর্শক লারীই মালবর্জাডত্র প্রর্ম ডেেক। লারী ডলশর্জর েডক্ত
ও সামর্থযশক আডবষ্কার করশত্

ারশাই একমারিক সমার্জত্াডিক ঢপ্রডেশত্ আমাশদর সমাশর্জ ডাঙ্গ-সাশমযর

মাধ্যশম আদেথ মালবত্ে প্রডত্ষ্ঠা সম্ভব। প্রিডাত্ ঢরাশত্র প্রডত্কূশা র্ারিকা করশা ঢর্জারাশাা বাধ্া
আসশবই, ত্াশত্ ঢিশর ঢবশা বা ড ডেশয়

েশা িাশব লা। ঢকললা

ু রুর্ ডিরকাাই লারীশক সম্পডত্ত

বালাশত্ িাইশব, নশিত্ুক সশিি করশব, লারীর ইশির ডবরুশদ্ধ ঢর্ৌলকর আদায় কশর ডলশর্জর ঢশ্রষ্ঠত্ব
র্জাডির করশব। একমারিক লারীই

াশর ত্ািঁর ডলর্জস্ব নডধ্কার বুশঝ ডলশয় স্বাধ্ীল

ডরসর ডলমথাা করশত্।

এশেশরিক মডিকা কট্টর ন্থী ু রুর্ত্াডেশকর মুশখ্ ঝামা ঘশর্ ডদশয়শেল। িাডর্জথডলয়া উাফ, নযাডিশয়ল ডরি,
নযাডাস ওয়াকার, সাশফা – সকশার মশত্া মডিকা ডবোস কশরল এবং স্বপ্ন ঢদশখ্ল –
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“লারীর ডলর্জস্ব িার্া বশে উেশব ড ত্ৃত্শের ঢেখ্াশলা নলু র্ঙ্গশক িুশা ডবশয়, ত্ার ডবরুশদ্ধ
ঢর্জিাদ ঢঘার্াা কশর বা ত্াশক নডত্ক্রম কশর। ঢর্ নলু িূডত্, ঢর্ নডিজ্ঞত্া ঢমশয়শদরই
একান্ত, র্া লারীেরীর ও লারীমলল োো নলু িব করা সম্ভব লয়, ত্াশকই উদ্ধার করশত্
াশর ঢমশয়রা। ...আডম িাই লত্ুল

ােক আর প্রস্তুত্ সমার্জ, র্ারা ডলশর্জশদর ঢর্াবয কশর

ত্ুাশব লত্ুল লারীর র্জলয, লত্ুল িার্ার র্জলয। আডম ঢদখ্শত্ িাই লত্ুল

ু রুর্। লত্ুল

ৃ ডর্বী।”১২
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সম্পশকথর ঘূ াাথ বশত্থ সু ডিরিকা িট্টািাশযথর লীাঘূ ডাথ
প্রাবডিক- ডরডিডত্

ূ র্জা রায়
বশবর্ক, বাংাা ডবিাব
ঢবৌড়বঙ্গ ডবশ্বডবদ্যাায়, মাাদ্া, ডিমবঙ্গ
সারসংশে
একডবংে েত্শকর নলযত্ম মডিাা ঔ লযাডসক সু ডিরিকা িট্টািাশযথর ‘লীাঘূ ডাথ’ িশাা মূ াত্ বহু িডররিকখ্ডিত্
এক বযাপ্ত কাডিডল। নন্তত্ দ্ে ঢর্শক

শলশরা র্জল লালা বয়শসর মালু র্ কাডিডলবৃ শে ঢঘারাশফরা কশর।

আর ত্ারই মশযয রাখ্ী, ঢবাডযসত্ত্ব, দ্ডয়ত্া এই ডত্লডট মুখ্য িডররিক। ত্াশদ্র ঢয সম্পকথ এর মশযযই সমগ্র
উ লযাসডটর মূ া সমসযা াুডকশয় রশয়শে। স্বলামযলয নযযা ক ঢবাডযসত্ত্ব ও রাখ্ীর দ্ীঘথ ডদ্শলর দ্াম্পত্য
সম্পশকথ ডিড় যশরশে দ্ডয়ত্ার আবমশল। লবশযৌবলা দ্ডয়ত্ার িাশাাবাসার িাশক সাড়া লা ডদ্শয় র্াকশত্
াশরডল ঢবাডযসত্ত্ব। রাখ্ীশক ত্যাব কশর দ্ডয়ত্ার সশঙ্গ নববয সম্পশকথ ডাপ্ত িশয়শে। োরিকীর সশঙ্গ স্বামীর
এই নশ্লীা সম্পকথ রাখ্ী ঢমশল ডলশত্

াশরডল। ঢেশা বাবুয়াশক ডলশয় আশ্রয় ডলশয়শে বাশ র বাডড়শত্।

এডদ্শক দ্ডয়ত্াও ঢবাডযসত্ত্বশক আঁকশড় যশর বাঁিশত্ ঢিশয়ও বযর্থ িশয়শে। দ্ডয়ত্া নন্তঃসত্ত্বা িশয়

ড়শা

ঢবাডযসত্ত্ব ত্ার দ্াডয়ত্ব ডলশত্ নস্বীকার কশরশে। ডলশর্জর স্বাশর্থ ু লরায় রাখ্ীশক ডফডরশয় আলশত্ ঢিশয়শে,
ডকন্তু আত্মসম্মালী রাখ্ী আর ডফশর আশসডল। দ্ীঘথ িডিে বেশরর ডববাডিত্ র্জীবশলর ইডত্ ঘডটশয় রাখ্ী
ঢবশে ডলশয়শে স্বত্ন্ত্র র্জীবল। আর দ্ডয়ত্াও ঢসৌডমশকর িাত্ যশর প্রশবে কশরশে লত্ুল র্জীবশল। রাখ্ী ও
দ্ডয়ত্া দ্ুর্জশলর র্জীবশলই আর্জ ঢবাডযসত্ত্ব ব্রাত্য। একাকী র্জীবশলর িার বিল কশর ঢবড়াশত্ িশয়শে
ঢবাডযসত্ত্বশক।
সূ িকেব্দ
সু ডিরিকা, লীাঘূ ডাথ, রাখ্ী, ঢবাডযসত্ত্ব, দ্ডয়ত্া, একাকীত্ব, আত্মমযথাদ্া
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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সম্পশকথর ঘূ াাথ বশত্থ সু ডিরিকা িট্টািাশযথর লীাঘূ ডাথ
ূ র্জা রায়
সাডিডত্যক একর্জল সমার্জবদ্ধ র্জীব আর সাডিত্য িা মালব র্জীবশলর প্রডত্ফাল, ঢসখ্াশল বৃ িের নশর্থ
সমার্জ ও ঢদ্শের কর্া র্াশক। এই সত্যডটর ডলডরশখ্ মালব র্জীবশলর ডবডিন্ন ডদ্ক ডলশয় সাডিত্য রডিত্
িশয়শে এবং বত্থমাশলও িশয় িশাশে। আর কর্াসাডিশত্যর নন্তিুথক্ত উ লযাস ঢযশিত্ু র্জীবশলর একডট
বৃ িেম কযালিাস ত্াই ঢসখ্াশল মালব র্জীবশলর ডবডিন্ন িড়াই-উৎরাই, সমসযা-সমাযাশলর কর্া ফুশট ওশে
রিডয়ত্ার র্জীবল দ্েথশলর সশঙ্গ ডমশে। মালবমশলর সড া
থ বডত্শত্ মূ াযশবাশযর নবেয় এবং সম্পশকথর
নবলমল আমাশদ্র র্জীবলশক র্জডটা কশর ত্ুশাশে একর্া নস্বীকার করার ঢকাশলা র্জায়বা ঢলই। খ্ুব
স্বািাডবকিাশব একর্জল সাডিডত্যকও এই িাঙলশক এডড়শয় ঢযশত্ াশরল লা।
মালু শর্র বযডক্তবত্ সম্পশকথর একডট বৃ িের নংে িা ডববাডিত্ র্জীবল। এখ্ল ডববাি ডক? – ঢস
সম্পশকথ মত্ ার্থশকয লা ডবশয় বাশত্

াডর – ডববাি িা যমথালু যায়ী দ্ুর্জল স্ত্রী- ু রুশর্র সম্পকথশক

সামাডর্জক স্বীকৃডত্দ্াশলর একডট

দ্ধডত্। বাা বাহুায এই ডববাডিত্ সম্পকথ যূ ডাসযাৎ িশয় যায়

ডবরিক

ডববাি বডিিূ থত্ সম্পশকথর কারশা; র্জন্ম িয় এক নববয সম্পকথ ত্র্া

রকীয়ার। ডববাি বডিিূ থত্ এই

রকীয়া সাডিশত্য ঢদ্খ্া যায় মূ াত্ মযযযু শব। মঙ্গাকাশবয ঘশর স্ত্রী ািলাশক ঢরশখ্ ডদ্ডবয খ্ুল্ললাশক ডবশয়
কশরশে যল ডত্ সওদ্াবর। ‘ দ্মাবত্ী’ঢত্ ডসংিশার সু ন্দরী রার্জকুমারী

দ্মাবত্ীশক ডবশয় করশত্ িশাশে

ডিশত্াশরর রার্জা রত্নশসল। আযুডলক যু শব বডিমিশের ‘কৃষ্ণকাশন্তর উইা’-এর ঢবাডবন্দাাা-ঢরাডিাী,
‘ডবর্বৃ ে’র কুন্দলডন্দলী ও সূ যথমুখ্ীর স্বামী লশবেলাশর্র সম্পকথ; রবীেলাশর্র ‘ঢিাশখ্র বাডা’র মশিেডবশলাডদ্লী, ‘ঘশর বাইশর’র সন্দী -ডবমাা; েরৎিশের ‘বৃিদ্াি’র সু শরে-নিাা; ত্ারােিশরর ‘িাঁসুডা
বাঁশকর উ কর্া’র

াডখ্-করাাী, ‘কডব’র োকুরডি-ডলত্াই কডবয়াা; মাডলক বশন্দযা াযযাশয়র ‘ দ্মালদ্ীর

মাডি’র কুশবর-কড াা; সু লীা বশঙ্গা াযযাশয়র ‘ঢসই সময়’-এর বঙ্গালারায়া-ডবন্দুবাডসলী – প্রিৃডত্
সম্পশকথর মশযয নববয ঢপ্রম ও োডিশিাশবর কর্া আমরা র্জাডল।

রবত্থীশত্ বাংাা সাডিশত্যর এমল

ঢকাশলা প্রখ্যাত্ ঢাখ্ক-ঢাডখ্কা ঢলই ডযডল সৃ ডিকশমথ রকীয়ার েডব আঁশকলডল। আসশা

রকীয়ার ডেকড়

সমাশর্জর এত্টাই বিীশর ঢয ত্াশক নস্বীকার করা যায় লা।
একডবংে েত্শকর একর্জল নলযত্ম মডিাা ঔ লযাডসক িশাল সু ডিরিকা িট্টািাযথ। ত্াঁর
উ লযাসগুডাশত্ লারীর্জীবশলর ডবডিন্ন সমসযা নত্যন্ত বািবসম্মত্িাশব সাডিডত্যক রূ
ঢযখ্াশল েত্ ন মাল ও নত্যািাশরর
বরং বাঁিার

াাি কশরশে;

রও লারী আ ল আত্মমযথাদ্ার সাশর্ কখ্শলাই আশ াস কশর লা,

র্ ঢদ্খ্ায় এবং লারীর স্বাযীলত্াশক প্রডত্ডষ্ঠত্ কশর। এইরকমই একডট উ লযাস িা

‘লীাঘূ ডাথ’। নববয সম্পশকথর িশড় কীিাশব একডট সংসার উশড় যায়, একডট লারীর স্বপ্নিঙ্গ ঘশট এবং
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ঢের্

যথন্ত একমারিক সন্তালশক বুশক ডলশয় কীিাশব একর্জল লারী আবার বাঁিার স্বপ্ন ঢদ্শখ্ ত্ারই বল্প

ঢোলায় ‘লীাঘূ ডাথ’। উ লযাসডটর ডবশশ্লর্শা আমার এই বক্তবয আরও স্পি িশব।
‘লীাঘূ ডাথ’ মূ াত্ বহুিডররিকখ্ডিত্ একডট বযাপ্ত কাডিডল, ডকন্তু ত্ার স্থাডলক ঢিিারা ডলত্ান্ত সীমাডয়ত্।
উচ্চত্ম ডবজ্ঞালিিথার এক কযাম্পাস-টাউল, কাকাত্া আর বারাসাত্। নন্তত্ দ্ে ঢর্শক

শলশরাডট লালা

বয়শসর মালু র্ কাডিডলবৃ শে ঢঘারাশফরা কশর, আর ত্ারই মশযয রাখ্ী, ঢবাডযসত্ত্ব, দ্ডয়ত্া এই ডত্লডট মূ া
িডররিক, ত্াশদ্র ঢয সম্পকথ এর মশযযই সমগ্র উ লযাসডটর মূ া সমসযাডট াুডকশয় রশয়শে।
আর্জশকর ডদ্শল সু ডিরিকা িট্টািাশযথর ঢাখ্লীর ঢয গ্রিাশযাবযত্া ত্ার ডলডরশখ্, ‘লীাঘূ ডাথ’ (২০০১)
উ লযাসডটর স্থাল

ােকমিশা ডিরস্মরাীয় িশয় রশয়শে। এক নসম বয়সী নববয ঢপ্রম সম্পকথ কীিাশব

দ্ীঘথডদ্শলর ডববাি র্জীবশলর ডিত্ডটশক ঢিশঙ িুরমার কশর ডদ্শয়শে, ত্ারই বািব কাডিডলশক ডল ু ািাশব
ঢাডখ্কা ডবলযি কশরশেল, এই উ লযাশসর োডিেডট নযযাশয়র মশযয ডদ্শয়। ডবশ্বডবখ্যাত্ মিাকােডবজ্ঞালী
ও নযযা ক ঢবাডযসত্ত্ব, ত্ার স্ত্রী রাখ্ী আর ত্াশদ্র কশার্জ

ড়ুয়া সন্তাল বাবুয়া, ডত্লর্জশলর এই ঢোট

সংসাশর আ াত্দ্ৃ ডিশত্ ঢকাল সমসযা িওয়ার কর্া লয়। বাবুয়া

ড়াশোলার র্জলয ঢবডেরিাব সময়

কাকাত্াশত্ই কাটায়। ত্াই বারাসাশত্র কযাম্পাস-টাউশলর বাংশাাশত্ র্াশক শুযু ঢবাডযসত্ত্ব ও রাখ্ী।
জ্ঞালডবদ্যায় ত্ুশখ্াড় বশবর্ক ঢবাডযসত্ত্ব মিাকাশের রিশসযর সিাশল ও কৃষ্ণবহ্বশরর নশের্শা সদ্াবযি,
ত্াই সমি সংসাশরর দ্াডয়ত্বই এশস

শড়শে রাখ্ীর উ র। বার্জার-িাট ঢর্শক শুরু কশর রান্না-বান্না,

ঢবাডযসশত্ত্বর ঢদ্খ্াশোলা করা, ত্ার ঢোট ঢোট প্রশয়ার্জল ঢমটাশলা সমিই রাখ্ী একা িাশত্ সামাায়। –
“ঘন্টায় ঘন্টায় িা কডফ, খ্াবার ঢটডবশা মা
ডসবাশরট,

াশয়র কাশে ওশয়স্ট ঢ

মশত্া বরম ত্ডর ত্রকাডর,

ড়ার ঢটডবশা াাইটার

ার বাশস্কট, েরীশরর িাডিদ্ামশত্া রাখ্ীর ঢর্জশব র্াকা বা ঘুডমশয়

ড়া।”১
সব কার্জই রাখ্ী ডল ু ািাশব কশর িশাশে, ডকেু টা নিযাশস, ডকেু টা িাশাাবাসায়, আর নশলকটা
শ্রদ্ধায়। দ্ীঘথ িডিে বেশরর এই ডববাডিত্ র্জীবশল রাখ্ী বুশিশে ঢস ঢকাশলা সাযারা ঢাাশকর বউ লয়,
ডবোা মাশ র মালু র্ ঢবাডযসত্ত্ব মর্জুমদ্াশরর ঢসৌিাবযবত্ী স্ত্রী। ঢবাডযসত্ত্বশক ঢকে কশরই আবডত্থত্ িশয়শে
রাখ্ীর র্জীবল। ডলশর্জর েরীর, মল সমি ডকেু ই রাখ্ী উৎসবথ কশরশে ঢবাডযসত্ত্বশক। –
“োপ্পান্ন বের বয়শসও ঢবাডযসত্ত্ব মর্জুমদ্ার এক প্রবা

ু রুর্। প্রায়েই বিীর রাশত্ রাখ্ীশক ত্ীব্র

ডররংসায় ডেন্নডিন্ন কশর ঢবাডযসত্ত্ব।... ঢ শর ওশে লা রাখ্ী, এই

ঞ্চাে বের বয়শস েরীর আর সাড়া

ডদ্শত্ িায় লা, কি িয়, ত্বু ত্াশক লামশত্ িয় ঢবা ল ঢখ্াায়। ঢখ্াা লা ঢসবা?”২
স্বামীর খ্ুডের র্জলয রাখ্ী ডলশর্জর েরীশর কি স্বীকার কশরও, ডমডটশয়শে ত্ার ঢযৌলাাাসা। যাশত্
ঢবাডযসশত্ত্বর ঢকাশলা িাডিদ্া নত্ৃপ্ত লা র্াশক। নর্ি ডলশর্জর র্জবৎ ডলশয় বযি আত্মশকডেক ঢবাডযসশত্ত্বর
কাশে রাখ্ী শুযুমারিক ত্ার প্রশয়ার্জল ঢমটাশলার সামগ্রী, এর ঢবডে ডকেু লয়। –
“ত্ার হুকুম ত্াডমা করার র্জলয রাখ্ীর ঢিশয় ঢযাবয ঢবাযিয় ঢকউ ঢলই। এত্ ডলডবথযায়, ডলঃসাশড়
কার্জ কশর যায় ঢয, শুযু ঢসই কারশাই এক এক সমশয় বউটাশক বড়

ালশস াাশব,

াশ াে এশেবাশর

াশ াে।”৩
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ঢবাডযসশত্ত্বর এই মশলািাব ঢর্শকই স্পি ঢয, রাখ্ীর প্রডত্ ত্ার ডবন্দুমারিকও িাশাাবাসা ঢলই। রাখ্ী
িশে ত্ার র্জীবশলর ঢসই মালু র্ ঢয ত্ার ত্রদ্লডন্দল র্জীবশলর প্রশয়ার্জল ঢমটাশব, মুখ্ বুশর্জ ত্ার হুকুম
ত্াডমা করশব নর্ি স্ত্রী ডিশসশব ঢকাশলা মযথাদ্া

াশব লা। আর ঢয দ্াম্পত্য র্জীবশল স্বামী-স্ত্রীর সিাবস্থাল

ঢলই, স্বামীর মশল স্ত্রীর র্জলয ঢকাশলা সম্মাল ঢলই, ঢসইখ্াশল ঢয খ্ুব সামালয আঘাশত্ও ফাটা যরশব এটাই
ঢত্া স্বািাডবক। ঢবাডযসশত্ত্বর র্জীবশল আিমকা িশড়র মশত্াই দ্ডয়ত্ার আবমল ঢসই ফাটশার কার্জডটশকই
ত্রাডেত্ কশরশে। এম.এ ফাইলাা ইয়াশরর োরিকী ঢত্ইে বের বয়সী দ্ডয়ত্া এক নর্জালা আকর্থশা েু শট
িশাশে ঢবাডযসশত্ত্বর ডদ্শক। ক্লাশসর ঢেশর্ও

ড়াশোলার বািালায় নলু সরা কশরশে ঢবাডযসত্ত্বশক। এক

নসম বয়সী ডববাডিত্ ু রুশর্র সাশর্ লামডবিীল,

ডরিয়ডবিীল এই সম্পশকথর

ডরাডত্ ডক িশব, দ্ডয়ত্া

একবাশরর র্জলযও ঢিশব ঢদ্শখ্ডল। ঢবাডযসত্ত্বই ত্ার র্জীবশলর প্রর্ম িাশাাবাসার মালু র্, যাশক ডলশয় ঢস
বুশল িশাশে এশকর

র এক স্বশপ্নর র্জাা। ঢবাডযসশত্ত্বর টাশলই ঢস মা-বাবার

ঢসৌডমকশকও বাডত্া কশরশে।

েন্দ করা সু ারিক

ডরবাশরর মাল-সম্মাশলর কর্া ঢস একবারও িাশবডল। দ্ডয়ত্ার এই

মুগ্ধত্া ঢবাডযসশত্ত্বরও ঢিাখ্ এড়ায়ডল। ঢবাডযসত্ত্ব দ্ডয়ত্াশক ঢবািাশলার ঢিিা কশরশে ঢয ঢস একর্জল
ডববাডিত্ ু রুর্, দ্ডয়ত্ার মশত্াই ত্ার একডট ঢেশা রশয়শে, দ্ডয়ত্া ত্ার কলযাসম। ডকন্তু দ্ডয়ত্া ত্াশত্ও
দ্শমডল, সমি াজ্জা ডবসর্জথল ডদ্শয় বশা উশেশে –
“ডকন্তু বাবা লল, আ লার বয়শস আমার ডকেু যায় আশস লা।... িডকত্ কান্নায় ঢিশঙ

ড়শাা দ্ডয়ত্া,

আডম আ লাশক োড়া বাঁিশত্ ারশবা লা, মশর যাশবা... মশর যাশবা।”৪
দ্ডয়ত্ার এই ঢিাশখ্র র্জা ঢযল আশেয় ডবডরর াািার মশত্াই, স্ফূডাশঙ্গর সৃ ডি করা ঢবাডযসশত্ত্বর
েরীর ও মশল। প্রস্ফূডটত্ ঢযৌবশলর সামশল ডলশর্জশক আর যশর রাখ্শত্

াশরডল ঢবাডযসত্ত্ব। রাখ্ীর

নলু ডস্থডত্শত্ কাম-ত্াড়লায় উন্মে িশয় মাত্াশার মশত্াই টামা াশয় এডবশয় ঢবশে দ্ডয়ত্ার ডদ্শক –
“সর্জা মুখ্ ত্ুশা ত্াডকশয়শে দ্ডয়ত্া, ঢবাডযসত্ত্বর ঢোঁট ঢলশম এা দ্ডয়ত্ার ঢোঁশট। ওষ্ঠ ঢর্শক শুশর্
ডলশে র্জা। র্জা লা আগুল?”৫
েরীরী ঢমাশি আডবি ঢবাডযসত্ত্ব িুশা ঢবা দ্ীঘথডদ্শলর ডববাডিত্ র্জীবশলর কর্া, রাখ্ীর কর্া, ঢেশা
বাবুয়ার কর্া। ঢয রাখ্ী ত্ার সু শখ্র কর্া িাবশত্ ডবশয় ডলশর্জর ইো-নডলো, িাশাাাাবা-মন্দাাবাশক
ডবসর্জথল ডদ্শয়শে, ডলশর্জর সমি র্জীবল ত্ার ঢসবাশত্ই ডলশয়াব কশরশে, ঢসই রাখ্ীও আর্জ ঢবাডযসশত্ত্বর
কাশে নডিত্বিীল িশয়

শড়শে। বাবার মৃত্ুযশোশক মালডসকিাশব ডব যথি রাখ্ী যখ্ল বাশ র বাডড়শত্

নবস্থাল কশরশে, ঢসই সময় ঢবাডযসত্ত্ব রাখ্ীর দ্ুঃশখ্ সমবযার্ী লা িশয়, বরং ত্ার নলু ডস্থডত্র সু শযাব
ডলশয় ডদ্শলর

র ডদ্ল দ্ডয়ত্ার সাশর্ ঢমশত্ ওশে আডদ্ম ঢখ্াায়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পশকথর

ডবরিকত্া িশয়শে

কাুডর্ত্। রাখ্ী বাশ র বাডড় ঢর্শক ডফশর এশস নলু িব কশরশে, এই ডত্ল সপ্তাশি ঢবাডযসশত্ত্বর র্জীবশল
ঘশট ঢবশে আমূ া

ডরবত্থল। ঢকার্ায় ঢযল একটা ত্াা ঢকশট ঢবশে সংসাশরর। রাখ্ীর ঢোঁয়া ঢবাডযসত্ত্ব

আর সিয করশত্ াশরডল, মশল মশল বশাশে –
“ত্ুডম আমার র্জীবশল নসিয িশয় উশেে, ... আমার মশত্া ঢাাশকর একটা ইশন্টশাশের েুযা আশে যা
ত্ুডম ঢকালডদ্ল ঢমটাশত্ াশরাডল।... ইউ ঢিান্ট ডির্জািথ টু ডব মাই কম্পযাডলয়ল।”৭
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এই কর্াগুডা ঢয রাখ্ীশক কত্টা আঘাত্ করশত্

াশর ত্া একবারও ঢস ঢিশব ঢদ্শখ্ডল। রাখ্ীর

কাশে ঢবাডযসত্ত্বই ডো ত্ার র্জীবশলর ঢদ্বত্া স্বরূ । স্বামীর ঢসবা করাশকই ডলশর্জর যমথ বশা মশল
করশত্া। ডফার্জডফ নলাসথ ডলশয় রাখ্ী ডব.এ

াে কশরডো। ঢস িাইশা িাকরী করশত্

ারশত্া, ডকন্তু ত্া

লা কশর স্বামীর সু শখ্র র্জলয ডলশর্জর সবটুকু উর্জাড় কশর ডদ্শয়শে ত্ারই ঢসবায়। নর্ি ত্ার ডবডলমশয় ঢস
ডক ঢ া, শুযুই প্রত্ারাা আর ন মাল। ঢয রাখ্ী স্বামীর মুশখ্র উ র কখ্লও ঢকাশলা কর্া বশাডল, ঢসই
ডত্বত্প্রাাা রাখ্ীও লারীশত্বর এই ন মাল ঢমশল ডলশত্

াশরডল। ডববাি বিশলর ঢর্শকও লারী ডিশসশব

লারীশত্বর মযথাদ্াই আর্জ ত্ার কাশে নডযক গুরুত্ব াাি কশরশে। বাডড় ঢেশড় িশা যাওয়ার ডসদ্ধান্ত
ডলশয়শে। িডররিকিীল স্বামীশক রাখ্ী মালশত্

াশরডল। ঢবাডযসশত্ত্বর কাশে রাখ্ীর এই আিরা বাড়াবাডড় বশা

মশল িওয়ায় রাখ্ী দ্ৃ ঢ়কশে বশাশে –
“ঢমশয়র বয়ডস একটা ঢমশয়র সশঙ্গ ঢলাংরাডম করার ঢর্শক এটা নশলক কম বাড়াবাডড়।”৮
রাখ্ী ডলশর্জর ডসদ্ধাশন্তই নটা ঢর্শকশে। ঢেশা বাবুয়াশক ডলশয় আশ্রয় ডলশয়শে বাশ র বাডড়শত্। বাবুয়া
ত্ার মাশয়র

াশেই দ্াঁডড়শয়শে, বাবার এই নলযায় ঢসও ঢমশল ডলশত্

াশরডল। ঢোট ঢর্শকই বাবার প্রডত্

র্জশম র্াকা রাব ও নডিমাশলর বাঁয আর্জ ঢিশঙ ঢবশে। বাবুয়া ডসদ্ধান্ত ডলশয়শে, আর ঢকাশলািাশবই ত্ারা
বাবার আশ্রশয় র্জীবলযারা করশব লা। মাশক ডলশয়ই বশড় ত্ুাশব স্বাযীল সংসার। ন রডদ্শক ঢবাডযসত্ত্ব
রাখ্ীর যাওয়ার সাশর্ সাশর্ই দ্ডয়ত্াশক ডলশয় এশস ত্ুশাশে ত্ার বাডড়শত্, স্বামী-স্ত্রীর মশত্াই বাস করশত্
শুরু কশরশে ত্ারা। রাখ্ীর নলু ডস্থডত্ও ত্ার মশল ঢকাশলা রকম নলু ত্াশ র সৃ ডি কশরডল। দ্ডয়ত্াও
ডরাত্ িশয়শে ঢবাডযসশত্ত্বর িাশত্র ু ত্ুশা, ডদ্শল ঢস িশয়শে দ্াসী, আর রাশত্ িশয়শে লমথসিিরী। নববয
সম্পশকথর কাশির িাত্ ঢর্শক বাঁিশত্, দ্ডয়ত্াশক ডলশয় ঢবাডযসত্ত্ব কযাম্পাস টাউল ঢেশড় কাকাত্ায় এশস
লত্ুল সংসার বশড় ত্ুশাশে। দ্ডয়ত্া ডলশর্জর মশলর মশত্া কশর সাডর্জশয়শে ঘর, ঢবাডযসত্ত্বই িশয় উশেশে
ত্ার যযাল-জ্ঞাল। ডকন্তু ঢবাডযসশত্ত্বর র্জীবশল দ্ডয়ত্াই সব লয়, ত্ার র্জীবশল ত্ার প্রিাব-প্রডত্ ডে,
নিংশবায, ডলশর্জর সু খ্-সু ডবযাটাই সব। ত্াই বশবর্াার কাশর্জ দ্ডয়ত্াশক ঢফশা একাই

াডড় ডদ্শয়শে

বাডাথল। কারা ঢসখ্াশল দ্ডয়ত্ার ডরিয় ডক ঢদ্শব, ঢসই ডলশয় মশল ত্রত্ডর িশয়ডো আেিা। দ্ডয়ত্ার সশঙ্গ
ত্ার সম্পশকথর প্রকৃত্ স্বরূ

ঢস সকশার সামশল প্রকাে করশত্ িায়ডল। কমথর্জবশত্ ডলশর্জর িাবমূ ডত্থ

নেুন্ন রাখ্াই ত্ার র্জীবশলর মূ া ােয িশয় উশেশে। ত্াই দ্ডয়ত্া যখ্ল র্জাডলশয়শে, ঢস ত্ার সন্তাশলর মা
িশত্ িশাশে, ত্খ্ল ঢবাডযসত্ত্ব আঁত্শক উশেশে, ডিৎকার কশর বশা উশেশে –
“ত্ুডম যত্ ত্াড়াত্াডড় সম্ভব নযাবরেল কডরশয় লাও... র্জাস্ট ঢবট ডরি নফ ইট।”৯
ঢবাডযসশত্ত্বর এই কর্ায় দ্ডয়ত্া িডম্ভত্ িশয় ঢবশে। যার র্জলয ঢস ত্ার সবডকেু ঢেশড় এশসশে, ঢসই
মালু র্ই আর্জ ত্ার সন্তাশলর দ্াডয়ত্ব ডলশত্ নস্বীকার কশরশে। ঢকাশলা ‘আলওয়াশন্টি িাইল্ড’-এর দ্ায়িার
গ্রিা কশর ঢস ডলশর্জর িডররিকশক কাডিত্ করশত্ িায়ডল। ঢবাডযসশত্ত্বর এই বদ্শা যাওয়া রূ শক ঢকে
কশর, দ্ডয়ত্ার মশল সৃ ডি িশয়শে প্রবা ঘূ াথাবশত্থর। ঢবাডযসশত্ত্বর কাশে ঢ শর ওশেডল দ্ডয়ত্া, ডলঃসাশড় সিয
করশত্ বাযয িশয়শে ঢযৌল প্রিার। রাখ্ীর মশত্া দ্ডয়ত্াও

ডরাত্ িশয়শে ঢবাডযসশত্ত্বর িাডিদ্া

ূ রশার

সামগ্রীশত্। –
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“ঢস আদ্শত্ ঢক এখ্ল? একটা ঢমশয় মালু র্? শুযুই একটা েরীর? যার হৃদ্য় র্াকশত্ ঢলই, ঢবায
র্াকশত্ ঢলই, ডলর্জস্ব ডকেু িাওয়া- াওয়া র্াকশত্ ঢলই...”১০
দ্ডয়ত্া এই েৃ ঙ্খা আর মালশত্ াশরডল। ডলশর্জর নডিত্ব রোর ত্াডবশদ্ ঢবডরশয় এশসশে ঢবাডযসশত্ত্বর
র্জীবল ঢর্শক। এই সময় ঢস

াশে ঢ শয়শে ত্ার মা, বাবা আর ঢসৌডমকশক। ঢয ঢসৌডমকশক একডদ্ল

দ্ডয়ত্া প্রত্যাখ্যাল কশরডো, ঢসই ঢসৌডমকই আর্জ িাশাাশবশস দ্ডয়ত্ার

াশে এশস দ্াঁডড়শয়শে। ডলশয়শে

দ্ডয়ত্া ও ত্ার সন্তাশলর িার। ঢসৌডমকশক ঢকে কশরই দ্ডয়ত্া আবার র্জীবশলর মূ া ঢরাশত্ ডফশর
আসশত্ ঢ শরশে, সিাল ঢ শয়শে প্রকৃত্ িাশাাবাসার। এডদ্শক দ্ডয়ত্া িশা যাওয়ায় ঢবাডযসত্ত্ব ঢযল
ঢ শয়শে মুডক্তর স্বাদ্, ত্াশক আর ডলশত্ িয়ডল ঢকাশলা নববয সন্তাশলর দ্াডয়ত্ব।

ু লরায় ডলশর্জর স্বাশর্থর

র্জলয রাখ্ীশক ডফডরশয় আলশত্ ঢিশয়শে। কারা ঢবাডযসত্ত্ব র্জাশল ত্ার কৃষ্ণবহ্বশরর র্জডটা বশবর্াার কাশর্জ
এমল একর্জলশক

াশে দ্রকার, ঢয সমি কার্জ ত্ার িাশত্ িাশত্ করশব, ডবলা বাকযবযশয় ত্ার সমি

প্রশয়ার্জল ঢমটাশব। আর রাখ্ীই িা এই কাশর্জ সবশিশয় উ শযাবী। আর র্াকশাা ত্ার ঢযৌল কামলা!
ঢবাডযসশত্ত্বর কর্ায় – “ত্ার ডখ্শদ্র মুশখ্ ওই দ্ুশটা লারী েরীশর কত্টুকু বা ত্ফাত্।” ঢবাডযসশত্ত্বর এই
কর্া ঢর্শকই ত্ার িীল মালডসকত্া সম্পন্ন িডরশরিকর কুৎডসত্ ডদ্কডট প্রকাে ঢ শয়শে। ডকন্তু ঢবাডযসশত্ত্বর
এই

ডরকল্পলা রাখ্ীর আর বুিশত্ বাকী র্াশকডল। ত্াই শ্বশুর বাডড়র সকশা রাখ্ীশক ডফশর ডবশয় লত্ুল

কশর সংসার শুরু করশত্ বাশাও রাখ্ী ত্াশদ্র কর্া ঢমশল ঢলয়ডল। ঢেশা বাবুয়াশক বশাশে –
“শুযু বাশত্

াডর, ঢমশয়টা িশা যাওয়ার র্জলযই আমার িাক

শড়শে। এত্ বড় নসম্মাল আডম কী

কশর মার্া ঢ শত্ ঢলব?”১১
ঢয রাখ্ী একডদ্ল র্জবডবখ্যাত্ নযযা ক ও মিাকাে ডবজ্ঞালী ঢবাডযসশত্ত্বর স্ত্রী িওয়ার র্জলয ববথ নলু িব
করশত্া, ঢসই রাখ্ীই আর্জ ঢসোয় ডলশর্জশক ঢবাডযসশত্ত্বর র্জীবল ঢর্শক সডরশয় ডলশয়শে। ঢবাডযসশত্ত্বর
নলযায়গুডাশক ঢস আর েমা করশত্

াশরডল। ঢয স্বামী ডলশর্জর স্ত্রীশক

ডরত্যাব কশর, ঢমশয়র বয়সী

ঢমশয়র সাশর্ নববয সম্পকথ স্থা শলও ডবযা ঢবায কশরলা, আবার স্বাশর্থ আঘাত্ াাবশা ঢসই ঢমশয়শক
সডরশয় ডদ্শয় ু লরায় ডলশর্জর স্ত্রীর কাশে ডফশর আসশত্ও যার আত্মসম্মাশল বাশয লা, ঢসইরকম মালু শর্র
সাশর্ ু লরায় সব িুশা সংসার স্থা ল করা, রাখ্ীর

শে নসম্ভব িশয় উশেশে। ঢেশা বাবুয়াশক ডলশয়ই

রাখ্ী র্াকশত্ ঢিশয়শে। বাবুয়া ডফশর ঢযশত্ বাশা রাখ্ী বশাশে –
“ত্ুই আমাশক আর সু শখ্র ঢাাি ঢদ্খ্াস লা। আডম ত্ার ঢিাশখ্ কী, ত্া ঢত্া আডম র্জাডল।... আমাশদ্র
ঢেশড় র্াকা ত্ার নিযাস িশয় ঢবশে, ডবশদ্শে ঢস িাাই র্াকশব।”১২
ঢবাডযসশত্ত্বর প্রত্যাখ্যাশলর আকডস্মক আঘাত্ রাখ্ীশক ে রশম রূ ান্তডরত্ কশরশে নলয এক মালবীশত্।
স্বামী-সংসার ডো যার র্জীবল বৃশি প্রশবে-বাডিশরর একমারিক

র্, ঢসই রাখ্ীই ডকেু ডদ্ল একাা ঢর্শক

নলু িব কশর, প্রশত্যক মালু শর্রই একান্ত ডলশর্জর একটা র্জালাাা র্াকা দ্রকার। ঢবাডযসশত্ত্বর নলযাশয়র
সাশর্ ঢস আর আশ াস কশর র্াকশত্ িায়ডল। ডবশদ্শে ডবশয় ঢবাডযসশত্ত্বর সাশর্ লত্ুল সংসার বড়ার
প্রিাবশক ঢস প্রত্যাখ্যাল কশরশে। একাই াডড় ডদ্শত্ িশয়শে ঢবাডযসত্ত্বশক বাডাথল। রাখ্ী-দ্ডয়ত্া দ্ুর্জলশকই
ঢস আর্জ িাডরশয়শে। রাখ্ী ঢবাডযসত্ত্বশক বুডিশয় ডদ্শয়শে ঢয ঢস ঢবাডযসশত্ত্বর িাশত্র ু ত্ুা লয়। স্বামী-স্ত্রীর
এ কু শে র ঢে উ , ৪ র্থ ব র্থ , ৪ র্থ সং খ্যা । ১ ৫ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৫ , ৩ ১ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৮ । ৃ ষ্ঠা
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সম্পশকথর মূ া ডিত্ডট দ্াঁডড়শয় র্াশক

ারস্পডরক ডবশ্বাস, িাশাাবাসা ও সম্মাশলর উ র। ত্ার ঢকাশলাডটই

আর্জ নবডেি ঢলই রাখ্ী ও ঢবাডযসশত্ত্বর মশযয। ত্াই দ্ীঘথ িডিে বেশরর ডববাডিত্ র্জীবশলর ইডত্ ঘডটশয়
রাখ্ী ঢবশে ডলশয়শে স্বত্ন্ত্র র্জীবল, ঢযখ্াশল ঢবাডযসশত্ত্বর আর ঢকাশলা র্জায়বা ঢলই। আর এশত্ই ঢলিাত্ই
সাযারা এক বৃিবযূ লারী রাখ্ীর ু লর্জথন্ম সােডরত্ িশয়শে।
প্রকৃত্ নশর্থ ‘লীাঘূ ডাথ’ উ লযাশসর কাডিডল সম্পশকথর র্জডটা আবশত্থর মশযয ডদ্শয় একডট বৃ ে
সম্পূ াথ কশরশে। উ লযাশস সমসযার সূ রিক াত্ ঘশটশে একডট নববয প্রায়শক ঢকে কশর আর সমাডপ্ত
ঘশটশে এক লারীর আত্মত্যাশবর মশযয ডদ্শয়। ঘটলার ঘাত্-প্রডত্ঘাশত্ ঢবাডযসশত্ত্বর আত্মসবথস্ব রূ

ঢযমল

প্রকাে ঢ শয়শে ঢত্মডল ঢবাডযসশত্ত্বর মুশখ্র আড়াশা মুশখ্াে ঢদ্শখ্ দ্ডয়ত্ার ঢমািিঙ্গ ঘশটশে। আর রাখ্ী
এক িয়ির নলডিশপ্রত্ র্জীবল নডিজ্ঞত্াশক সঙ্গী কশর ঢ ৌঁশে ঢবশে এক নর্জালা িডবর্যশত্র ডদ্শক ঢেশা
বাবুয়াশক ডলশয়। আসশা সু ডিরিকা িট্টািাযথ র্জীবলশক উ াডি কশরশেল আযুডলক দ্ৃ ডিিডঙ্গশত্। ত্াই
লারীশদ্র নসম্পূ াথত্াশক ডবশশ্লর্া ও উ স্থা ল কশরশেল নডিলবরূশ । আযুডলক সমাশর্জর লারীরাও ঢয
লালাল সামাডর্জক, নর্থবলডত্ক িাশ

ড ি িশে, ত্াশদ্র ঢসই যন্ত্রাা ও ঢিাশখ্র র্জা ত্াঁর ঢাখ্লীশক

স্বশত্াৎসাডরত্ কশরশে। সময় ও সমাশর্জর ঢপ্রো শট লারীর ঢয একডট স্বত্ন্ত্র নবস্থাল ও ত্রবডেিয আশে
‘লীাঘূ ডাথ’ উ লযাশস নত্যন্ত ইডত্বািকিাশব ত্া প্রকাে ঢ শয়শে। ত্াই রাখ্ীর মশত্া আযুডলকশিত্া লারীরা
সু ডিরিকা িট্টািাশযথর উ লযাশস ঢের্

যথন্ত মার্া ত্ুশা এডবশয় যায়, ঢযখ্াশল লারীশত্বর মযথাদ্াই মুখ্য িশয়

ওশে।
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