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বীেভূম, পদ্বিমবঙ্গ, ভােত  
দ্বপন – ৭৩১২০৪  

শমাবাইল: ৯৪৭৪৫০৪০৮৪, ৮৯০০৪৮৫৭৩১  
ইমেল: ekusherdheu@gmail.com,  

siddheswarban@rediffmail.com,  

chitrangada100@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:ekusherdheu@gmail.com
mailto:siddheswarban@rediffmail.com
mailto:chitrangada100@gmail.com


পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ।। ১৪ই আর্াঢ় ১৪২৬; ৩০শে জুন, ২০১৯    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ।। ১৪ই আর্াঢ় ১৪২৬; ৩০শে জুন, ২০১৯    

 

 

 

সম্পাদকীয়  
সভ্যতার নিজস্ব একটা গনত ঢতা আশেই। নিশজর েশেই িদী ঢেমি এক কূল ভ্াশে, অিয কূল গশে 

ঢতমিই সভ্যতার িািা উত্থাি-পতশির মাধ্যশম মিুষ্যসমাশজর ক্রমপনরবততি ঘশট চশল। তবু কমতহীি 

োপি সম্ভব িয়। কমতময় জীবশির স্পেশি উদ্দীনপত হশয় চশল সভ্যতা। অশিক দুিতীনত, অশিক পাপ 

কমতেীল মািুষ্শদর হতাে কশর; নকন্তু হতাোই ঢেষ্ কথা বশল িা। আোর আশলা তবু উঁনক ঢমশর 

োয় সশতযর জাগরণী মশে। সতয নেব ও সুেশরর উপাসিাই কশর চশলি নিরন্তর পনরবততিপন্থীরা।   
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কহবকঙ্কন মুকুশের চণ্ডীমঙ্গশা ত্রেেব ও ত্রকশোশরর হবহবধ প্রসঙ্গ 

প্রাবহিক-পহরহচহত্ 

 
ত্মাাকুমার বযানাজষী 

বশবর্ক (হপ.এইচ.হড), বাংাা হবিাব 
হব.হব.এম.ঢক ইউহনিাহসষহট, িারত্ 

সংহিপ্তসার 
কহবকঙ্কন মুকুশের চণ্ডীমঙ্গা মধযযুবীয় ঢপ্রহিশত্ নননয। ঢেবখ্ন্ড, আশখ্হটকখ্ন্ড ও বহাকখ্শন্ডর ঢচনা ছশক এই কাশবযর 
মশধয উপনযাশসর ািা খু্ুঁশজ পাওয়া যায়। এই কাশবয হবহিন্ন চহরশরিকর হিয়া প্রহত্হিয়ায় চন্ডীমঙ্গশার সাশবহক আখ্যান 
নহিনবত্ব াাি কশরশছ। ঢেবীচন্ডীর পূজাপ্রচাশরর উশেশেয হাহখ্ত্ এই কাশবয বািষস্থ্য রশসর হবহচরিক হবস্তার। আর্ষ-সামাহজক 
পহরশবেও ঢসখ্াশন হিন্ন হিন্ন ঢপ্রহিশত্ হিন্ন হিন্ন মারিকা সংশযাজন কশরশছ। সাহবষক িাশব সমগ্র আখ্যাশন কাহিহনশক 
হবশ্বাসশযাবয কশর ঢত্াাার জনয মঙ্গাকহব প্রশয়াজনীয় চহররিকগুহার জন্ম ঢর্শক মৃতু্য পযষন্ত হবহবধ স্তরশক কাহিহন ননুসাশর 
ফুহটশয় ঢত্াশান। কহবকঙ্কশনর চণ্ডীমঙ্গশাও মানুশর্র জীবশনর নানা স্তর হবহিন্ন চহরশরিকর মধয হেশয় জীবন্ত িশয় উশেশছ। 
স্বািাহবক হনয়শমই ঢসখ্াশন এশসশছ ত্রেেব-ত্রকশোশরর নানাপ্রসঙ্গ। চণ্ডীমঙ্গশার আশখ্হটকখ্শন্ড কাাশকতু্-ফুল্লরার এবং 
বহাকখ্শন্ড খু্ল্লনা ও শ্রীমশন্তর ত্রেেব-ত্রকশোশরর হবহিন্ন ঘটনা ঢযিাশব কাবযরূপ াাি কশরশছ ত্া নহিনব। ঢসহেশনর 
ধমষিীরু মধযযুবীয় সমাজিাবনা একাশার মশত্া হছানা। স্বল্প বশয়শস হববাি বা হবধবা িশয় যাওয়ার কর্া ত্খ্ন কান 
পাত্শাই ঢোনা ঢযত্। ঢসই সমাজজীবশন োুঁহিশয় কহবকঙ্কন মুকুশের ঢচাশখ্ ত্রেেব ও ত্রকশোশরর রূপহট হেক ঢকমন হছা 
ত্া আজশকর েৃহিশত্ পযষাশাাচনা করা ঢযশত্ পাশর। একহবংে েত্শক োুঁহিশয় হডহজটযাা বাস্তবত্ায় হবরাট স্বপ্নশক আুঁকশি 
ধরশত্ হবশয় ত্রেেব ত্রকশোর যখ্ন িমে িাহরশয় যাশে, ত্খ্ন মধযযুশবর  চন্ডীমঙ্গাকাশবয পাুঁচাহার সুশর ত্রেেব ত্রকশোশরর 
নপূবষ কর্া হবহিন্ন আর্ষ সামাহজক ঢপ্রহিশত্ আমাশের ঢেকশির কাছাকাহছ ঢপৌঁশছ ঢেশব। 

 
সূচকেব্দ 

কহবকঙ্কন, চণ্ডীমঙ্গা, ত্রেেব, ত্রকশোর, কাহবযক বাস্তবত্া, কহবকৃহত্ত্ব  
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ত্মাাকুমার বযানাজষী 

 
সমগ্র মধযযুবীয় বাংাা কাশবযর ঢপ্রহিশত্ কহবকঙ্কন মুকুশের চণ্ডীমঙ্গা এক স্বাষসম্পে। এই কাশবযর 

প্রধান উশেেয ঢেবী চন্ডীর মহিমাকীত্ষন। ত্ৎসশেও এই কাবযজুশি রশয়শছ বািষস্থ্যরশসর হবস্তার। 

ঢেবীচন্ডীর পুরাাপ্রহত্মা কহবকঙ্কন মুকুশের িাশত্ নবরূপ প্রাপ্ত। মঙ্গাকাশবযর সাশবহক আেশার সূশরিক 

ঢেবখ্ন্ড, আশখ্হটকখ্ন্ড ও বহাকখ্শন্ড হবিাহজত্ আখ্যাশন মঙ্গাশেবত্া বা ঢেবীর পূজাপ্রচাশরর পাোপাহে 

সম-সমশয়র আর্ষ-সামাহজক ঢপ্রহিত্ স্পি িশয় ওশে। এমনহক বািষস্থ্য জীবন সামাহজক পহরশবশের সশঙ্গ 

হকিাশব হবজহিত্ র্াশক ঢসই হচরিকও ননুপুঙ্খত্ায় হববৃত্। এই ননুপুঙ্খত্ার সূশরিক কাহিহনশক হবশ্বাসশযাবয 

কশর তু্াশত্ মঙ্গাকহব প্রশয়াজনীয় চহররিকগুহার জন্ম ঢর্শক মৃতু্য পযষন্ত হবহবধ স্তরশক কাহিহন ননুসাশর 

ফুহটশয় ঢত্াশান। কহবকঙ্কশনর চণ্ডীমঙ্গশাও মানুশর্র জীবশনর নানা স্তর হবহিন্ন চহরশরিকর মধয হেশয় জীবন্ত 

িশয় উশেশছ। স্বািাহবক হনয়শমই ঢসখ্াশন এশসশছ ত্রেেব-ত্রকশোশরর নানাপ্রসঙ্গ। চণ্ডীমঙ্গশার 

আশখ্হটকখ্শন্ড কাাশকতু্-ফুল্লরার এবং বহাকখ্শন্ড খু্ল্লনা ও শ্রীমশন্তর ত্রেেব-ত্রকশোশরর হবহিন্ন ঘটনা 

ঢযিাশব কাবযরূপ াাি কশরশছ ত্া নহিনব। ঢসহেশনর ধমষিীরু মধযযুবীয় সমাজিাবনা একাশার মশত্া 

হছা না। স্বল্পবশয়শস হববাি বা হবধবা িশয় যাওয়ার কর্া ত্খ্ন কান পাত্শাই ঢোনা ঢযত্। ঢসই 

সমাজজীবশন োুঁহিশয় কহবকঙ্কন মুকুশের ঢচাশখ্ ত্রেেব ও ত্রকশোশরর রূপহট হেক ঢকমন হছা ত্া 

আজশকর েৃহিশত্ পযষাশাাচনা করা ঢযশত্ পাশর। 

       নিয়ার ইোয় ‘নিয়ামঙ্গা’-এ হেশবর নহিোশপ ইন্দ্রপুরিক নীাাম্বর জন্মগ্রিা কশর ধমষশকতু্র 

ঘশর। নাম িয় কাাশকতু্। ননযহেশক নীাাম্বর-পত্নী ছায়াও জন্মগ্রিা কশর ফুল্লরা রূশপ। সমগ্র মধযযুশবর 

আখ্যানকাশবযর ঢপ্রহিশত্ স্ববষ-নহধবাসীর মশত্ষয জন্মগ্রিা নতু্ন নয়। কহবকঙ্কশনর িাশত্ কাাশকতু্র 

‘প্রাাসািী’ িেন নহিনব িশয় উো-  

“ঢকবা পুশাযর ফা   হনেয়া খ্াইা জা 

কুমার পহিা িূহমত্শা।। 

ঊঙা ঊঙা ডাশক সুত্  েুশি িইাা প্রশমাহিত্ 

জায়াপহত্ সফামানস। 

সুশত্র কাযাা ঢিতু্   স্নান কহর ধমষশকতু্ 

হিশজ হো মৃব ঢবাটা েে।।”১ 
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হেশু জশন্মর সশঙ্গ সশঙ্গ হবহিন্ন সংস্কাশরর খু্ুঁহটনাহট পাহাত্ িাঃ  

“চাা ফুহি আতু্হি জ্বাহাা ত্ত্িশা 

সঘশন হুহাই পশি নাহির ঢছেশন। 

বমুশণ্ড স্থ্াহপাা র্হষ্ঠ িার ডাহনিাশব 

পূজা কহর ধমষশকতু্ ত্াুঁশর বর মাশব।”২ 

হত্নহেশন হনেয়ার ‘সুপর্য পাুঁচন’,  পাুঁচহেশন  ‘পাুঁচহট’,  ছ’হেশন  ‘র্াটীয়ারা’, আটহেশন  ‘আটকিাইয়া’,  

নবমহেশন  ‘নত্ষা’ এবং একুেহেশন  হনয়মকশর ‘র্ষ্ঠীপূজা’ - সবই পাহাত্ িশয়শছ। গ্রামীা ঢাাকজীবশনর 

বাহসোবা  হেশুর ‘ঢেিাাা’র কর্া বশা র্াশকন ; ত্াও বাে ঢবা না মুকুশের বাষনায় – 

“েযযায় হনদ্রা জায় বাাা করএ ঢেিাা 

িশা কাশে িশা িাশস ঢসই বযাধবাাা”৩ 

ত্ারপর ঢবে ধূমধাম কশরই সম্পন্ন িশাা নন্নপ্রােন - “নন্নপ্রােন ত্রকা হেআ ছাব ঢমর্।”৪  বাক 

কতৃ্ষক নামকরা প্রসঙ্গ, কাাশকতু্র িামাগুহি ঢেওয়া, বা একটু বি িওয়ার সশঙ্গ সশঙ্গ িাাুক হেশুর 

সশঙ্গ ঢখ্াা করা – সকাই কহবর আন্তহরকত্া ও বাষনননপুশায হবশ্বাসশযাবয িশয় উশেশছ। 

      ত্রেেশবই কাাশকতু্র নপূবষ রূপ। বযাধজীবশনর কহেন বাস্তবশক সামশন ঢরশখ্ই বযধসন্তাশনর চাশন 

হমহেশয় ঢেন ‘মত্ত বজবহত্’র চঞ্চা ছে। ‘কাষশিে’ িশয় যাওয়া কাাশকতু্র বাহুযুবা ঢযন ‘ঢাািার 

োবা’। এর সশঙ্গ িাববশত্র কৃষ্ণরূশপর ননুর্শঙ্গ যুক্ত িশয়শছ ‘েযাম চামর কুন্তা’। কহবর বাষনায় বাাক 

কাশাই ‘ঢযন নব রহত্পহত্’। ঢচিারায় েক্ত ঢপৌরুশর্র আো এশনশছন কহব, হকন্তু কাাশকতু্র হেশুসুাি 

মনহট সম্পশকষ হবসৃ্মত্ িনহন। ত্াই সাধারা হেশুর মশত্া নননয সাধারা কাাশকতু্ও ‘নশঙ্গ রাঙ্গা ধূহা 

মাশখ্’। এরপর কাাশকতু্ চন্দ্রকাার মশত্া বশিা িশয় উশেশছঃ 

“হবহচরিক কপাাত্হট  বাাএ জাশার কাহে 

কশর জুত্ ঢাািার হসকহা 

উর ঢোশি বাবনশখ্   নশঙ্গ রাঙ্গা ধূহা মাশখ্ 

ত্নু মাশে ঢোহিশছ হরিকরহা। 

কপাট হবোা বুক   নাী ইেীবর মুখ্ 

আকাষ হেঘা হবশাাচন 
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বহত্ হজহন মৃবরাজ   ঢকেরী হজহনঞা মাে 

মুক্তা পাুঁহত্ হজহনঞা েেন।”৫ 

নধযাপক কাযাাীেঙ্কর ঘটক বশাশছন, “উদৃ্ধত্াংশে জাশার কাুঁহে ঢাািার হেকহা কাাশকতু্র বহাষ্ঠ 

ঢেিশ্রী রাম-কৃষ্ণাজুষনাহে মিাকাহবযক নায়কশের ঢেি ঢসৌষ্ঠশবর কর্া স্মরা কহরশয় ঢেয়। ত্াশত্ আপাত্ 

নসঙ্গহত্ সূশরিক চহররিকহটর বাস্তবত্ায় সংেয় জাবশাও ত্া সামহগ্রকিাশব সত্য িশয় ওশে নহিজাত্ ও 

নন্তযজ সংস্কাশরর যুগ্ম স্মহমাশন। ঢবাধ কহর ঢসন আমা ঢর্শক বাংাাশেশে উচ্চশকাহটর ও হনম্নশকাহটর 

জনবশার মশধয হমাশনর ঢয িাবাশবব ফুহট ফুহট করহছা তূ্হকষ আিমশাাত্তর কাশার পটিূহমকায় ও 

শ্রীনচত্নয-িাবাহধবাসশন ত্া মুকুহাত্ িয় এবং কহব মুকুশের স্বপ্নকল্পনায় ত্া পহরাত্ িয় পল্লহবত্ 

মিীরূশি।”৬ কাশকতু্র ত্রেহিক বাষনার ঢিশরিক সংসৃ্কত্ কাবয ও নাঙ্কাশরর প্রিাব নস্বীকার করা যায় না। 

      কাাশকতু্র বাায িীিা সাধারা বাাশকর িীিা নয়। পাবিা ঢোা হনশয় ঢখ্াায় ননয হেশুর প্রাা 

সংেয় িয়। ঢয বাাক ত্াশক আুঁকশি ধশর ত্াশক কাাশকতু্ ধশর আছাি মাশর। আরও হেশুশের সশঙ্গ 

হনশয় েোরু ত্ািা কশর বাটুা হেশয় পাহখ্ ঢমশর াত্ায় ঢবুঁশধ বাহি ঢফশর। নন্তযজ বযাধ পহরবাশর জন্ম 

ঢনওয়া কাাশকতু্র ঢখ্াাধুাার ঢিশরিক মূাত্ঃ ঢপোবত্ হেকহট বশিা িশয় উশেশছ। আসশা ঢখ্াাধূাা 

বযাধহেশুর কাশছ শুধুই হবশনােন বা েরীরচচষার হবর্য় নয়, ত্ার সশঙ্গ স্বািাহবক রসায়শন হমশে হবশয়শছ 

িহবর্যৎ জীবন-জীহবকার বাস্তব ত্াহবেহট। কাাশকতু্ যখ্ন ত্রকশোশর উপনীত্ ত্খ্ন ত্ার িাশত্ তু্শা 

ঢেওয়া িয় ধনুবষাা। এই সকা নংশে িয়শত্া সামন্তবােী আহিজাশত্যর রঙ াাশব, হকন্তু এই সময় ত্ার 

মার্ায় র্াকা ‘চাশমর ঢচৌত্াাা’ (হেশরািূর্া হবশের্) হকশোর কাাশকতু্র প্রাহন্তক নবস্থ্ানশকই স্পি কশরঃ  

“বাক আহসঞা ঘশর   শুিহেন শুিবাশর 

ধনু হো বযাধসূত্-কশর 

ঢফাুঁটা হেয়া হবশি ঢবজা   ছুহিশত্ হেখ্শয় ঢনজা 

চাশমর ঢচৌতু্াা ঢোশি হেশর।”৭ 

ঢফাুঁটা হচহিত্ কশর কাাশকতু্ ািযশিে করা ঢেশখ্। ত্া সশেও বাবার সশঙ্গ হবশয় ত্াহিশয়ই ধশর ঢফশা 

িহরা।  কহব মুকুে এই সকা নংশে বীরত্ব ও নায়কশত্বর সশঙ্গ িাবী রাজা কাাশকতু্র প্রাক-পটিূহম 

হনমষাা কশরন। ত্রকশোশরর নানা ঘটনার মাশে কাাশকতু্র সশঙ্গ সািাৎ িয় ফুল্লরার। ত্রেবশযাশব হববাশির 

সূরিকপাত্। এরপর কাহিহনর সূরিকধশর কাাশকতু্ এহবশয় যায় ঢযৌবশনর হেশক। 

      কাাশকতু্র সশঙ্গ ফুল্লরার যখ্ন সািাৎ িয় ত্খ্ন  ফুল্লরা মাংশসর বাজাশর মাংস হবশিত্া মাশয়র 

কাশছঃ  
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“হিরা হনেয়ার কাশছ  মাশের পসার ঢবশচ 

ফুল্লরা বসযাশছ স্নহনধাশন।”৮ 

হবহবধ উপমার সািাশযয হযহন কাাশকতু্র ত্রেেব ত্রকশোশরর রূপশক নবাীাায় জীবন্ত কশর ঢত্াশান, ঢসই 

কহব মুকুেই ফুল্লরারূশপর বাষনা কশরন না। মধযযুশবর বাংাা কাশবয নাহয়কার হবস্তাহরত্ রূপবাষনা 

ঢযখ্াশন সাধারা ঘটনা ঢসখ্াশন ফুল্লরার ঢিশরিক কহব প্রায় নীরব। এই হবর্শয় নধযাপক ড. ঢকৌহেক 

োেগুপ্ত যর্ার্ষই বশাশছন, “আসশা কহব জাশনন ফুল্লরা ঢয ঢকৌম সমাজসমূ্ভত্ ঢসখ্াশন রূপ নশপিা 

কমষেিত্ার কের ঢবহে। ত্াই বাশর বাশর হবস্তাহরত্ কমষেিত্ার েহাা র্াকশাও, রূপবাষনা এশকবাশরই 

ননুপহস্থ্ত্।”৯ ঢবাধিয় একারশাই কাাশকতু্র একটা ঢছশাশবাা র্াকশাও ফুল্লরার প্রাক-হববাি জীবশনর 

ঢমশয়শবাা মাশয়র পাশে বশস শুধু ঢপোবত্ জবত্শকই হচনশত্ র্াশক। হববাশির পশর পশরই ঢেখ্া যায় 

ফুল্লরা বৃিকশমষ নত্যন্ত হনপুাাঃ 

“হনেয়ার সুখ্ বি  বৃিকাশযষ বধূ েি 

কুাযে রিশার ঢিতু্।”১০ 

ফুল্লরার ত্রকশোশর বািষস্থ্য জীবন ঢযমন হমশে আশছ, ঢত্মনই ত্ার মশধয আশছ বযাধ সমাশজর হনহবষশের্ 

পহরচয়। শুধুমারিক ঘশরর কাজ করশাই ত্ার চশা না। সশঙ্গ সশঙ্গ বাইশর মাংস হবহি করশত্ও ঢযশত্ িয়- 

“হনেয়া বহসা খ্াশট  মাংস াইয়া জায় িাশট 

ননুহেন ঢবচশয় ফুল্লরা 

সাশুহি ঢযমন িশন ঢত্নমত্ ঢবশচ ঢকশন 

হেশর কাুঁশধ মাংশসর পসরা।”১১ 

মধযযুশব নহিজাত্ পহরবাশর াাহাত্ নারী সাধারাত্ বৃিকশমষই হনশজশক হনযুক্ত রাখ্শত্া। হকন্তু হনম্নহবত্ত 

পহরসশর নারীশক পুরুশর্র মশত্াই উপাজষন করশত্ িয়। হকশোরী বৃিবধূ ফুল্লরার মাংস হবিশয়র মধয 

হেশয় সমশ্রশমর প্রবাত্াহট হচহিত্ িশয় যায় সিশজই। এই কমষবত্ বাস্তবত্ার নাাত্চশিই আবহত্ষত্ 

িশয়শছ হকশোরী বৃিবধূ ফুল্লরার জীবন। 

      প্রাহন্তক সমাশজর পাোপাহে কহবকঙ্কশনর চন্ডীমঙ্গশার বহাকখ্শন্ড খু্ল্লনা ও শ্রীমশন্তর ত্রেেব-

ত্রকশোশরর হবহবধ প্রসঙ্গও কাহিহনসূশরিক হবসৃ্তত্িাশব বহাষত্ িশয়শছ। রম্ভাবহত্র বশিষ জন্ম িশয়শছ খু্ল্লনার। 

যর্ারীহত্ সমস্ত ঢাাকাচার পাহাত্ িশয়শছ।াি করবার হবর্য় কহব মুকুে বযাধকনযার রূপবাষনা না 

করশাও খু্ল্লনার হকন্তু রূপবাষনা কশরশছন।পাুঁচ বছর বশয়শস শ্রবনশবশধর সময়ই খু্ল্লনা নসামানযা- 

“কহরা শ্রবনশবধ পঞ্চম বহরশর্ 
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মশনাির ঢবে কনযা হেবশস হেবশস।”১২ 

পরবত্ষীকাশাও খু্ল্লনার রূশপর বাষনায় যশর্ি গুরুে হেশয়শছন কহব। মা রম্ভাবত্ী যত্ন কশর সাহজশয় 

হেশয়শছন ত্ার কনযাশকঃ  

“চাচর হচকুর ছাশে   টাহাঞা করবী বাশি 

ঢবহি নব মাাহত্র ফুশা 

সরস কুসুম ছাহি   ভ্রমশয় করবী ঢবহি 

মধুশাাশি মত্ত নহাকূশা। 

হজহনআ রহবর ছটা   কপাশা হসেুর ঢফাুঁটা 

নধর হজহনঞা জবা ফুা 

রূশপ শুিধনুবর   নয়ান ত্ািার ের 

রশি রহব েহে ত্ার ঢকাশা।”১৩ 

নহিজাত্ কনযা খু্ল্লনার ঢমশয়শবাা হিন্নত্র। ননযানয সখ্ীসশঙ্গ ঢস ঢখ্াাধূাা কশর। ফুল্লরার মশত্া 

কমষশিশরিক ত্ার হববািশযাব ঘশটহন। ধনপহত্র পায়রা খু্ল্লনা ধনপহত্র ঢযাবাশযাব ঘহটশয় হেশয়শছ। 

“সাত্ পাুঁচ সহখ্ ঢমহা   খু্ল্লনা ঢখ্াায় ধূহা 

পারাবত্ পহিা নঞ্চশা”১৪ 

খু্ল্লনার বয়স ত্খ্ন বাশরা। হকশোরী রূপবত্ী খু্ল্লনাশক পছে িশয়শছ ধনপহত্র। েনাই পহণ্ডশত্র কাশছ 

হববাশির ইো প্রকাে কশরশছ। েনাইশক ধনপহত্ হনশজই বশাশছ- ‘সম্বি কহরআ কর আমার উদ্ধার’১৫। 

েনাইও ঢপৌঁশছ ঢবশছ ািপহত্র বাহি। কনযার বয়স বাশরা িশয়শছ শুশনই প্রশ্ন কশর- 

“শুন ঢি নবুধ ািপহত্ 

বার বৎসশরর সুত্া    ঢত্ার ঘশর নহস্থ্ত্া 

ঢকমশন আছন শুধমহত্।”১৬ 

ঢসই সময় নহিজাত্ সমাশজ কনযাপা ঢনওয়া িশত্া। বাাযহববাি ঢসখ্াশন সাধারা ঘটনা। সাত্ ঢর্শক 

বাশরা বছশরর মশধয কনযার হববাি না হেশা সমাজ ঢসই কনযার বাবা-মাশক হিন্ন ঢচাশখ্ ঢেখ্শত্া। 

‘চণ্ডীমঙ্গা’ কাশবযও পুশরাহিত্ ঘটক ািপহত্শক যা বশাশছ ত্া হনঃসশেশি ঢসহেশনর সমাশজরই স্বরঃ 

“সপ্ত বৎসশরর কনযা    হবিা হেশা িয় ধনযা 

ত্ার পুরিক কুশার প্লাবন 

আিহরআ বর আহন   কহিআ মধুর বাাী 
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পা হবশন কহরব সমপষা। 

নবম বৎসশর যহে   বর পাই যর্াহবহধ 

ত্নয়া কহরশয় সম্প্রোন 

ত্ার পুরিক হেশা জা   সুরশাাশক পাই স্থ্া 

হপতৃ্শাাশক িয় বহুমান। 

না বুোয় ঢকি ঢত্ামা   বত্ িইা েে সমা 

ত্র্াহপ না ত্রিা কনযা োন 

পরশবশে একােশে  হৃেশয় মেন ত্রবশস 

নবরস িয় এক স্থ্ান। 

না কহর ঢস কমষ িাা   এবার বৎসর ঢবা 

নপযে কহরশা সঞ্চয় 

িােে বৎসর ঢবাা রজস্বাা িয় বাাা 

পুরুশর্শর নাহঞ রশি ত্ািার কামনা।”১৭ 

একারশাই কনযা একটু বশিা িশা হপত্া মাত্ার হচন্তার কারা িশয় উেশত্া হকশোরী কনযা। পাবষত্ীর 

হববাি উপাশি হবহররাজও হচহন্তত্ িশয়হছশানঃ 

“হিমাায় ননুহেন হচশন্তন নন্তর 

কুােীা রূপবান   হনজ বংে সমান 

ঢকার্া পাব কনযাশযাবয বর।। 

নকুাীশন হেশা সুত্া  সিা মাশে ঢিুঁট মার্া 

বংশে বংশে র্াহকশব গুঞ্জন। 

নাহি মাশন সশন্তার্  ঢাাকমুশখ্ ধমষশোর্ 

বি পুশায পাই কুাজন।”১৮ 

এসব ঢিশরিক কুাীন বাহিশত্ হববাি হেশত্ হবশয় সত্ীশনর সংসাশরও হববাি হেশত্ বাধয িশত্ন। ঢযমন 

‘চণ্ডীমঙ্গা’ কাশবযও খু্ল্লনার সশঙ্গ ধনপহত্র হববাি হেক কশরশছন ািপহত্। যহেও ািপহত্ জাশনন ত্াুঁর 

কনযা সত্ীশনর সংসাশর যাশেন। এ হববাি  ঢমশন হনশত্ পাশরনহন খু্ল্লনা। আসশা সামাহজক নহিজ্ঞত্ায় 

নহিজ্ঞ রম্ভাবত্ী হকশোরী কনযাশক সত্ীন কন্টহকত্ জীবশনর হেশক ঢেশা হেশত্ চানহন। প্রহত্বাে কশরন 

রম্ভাবত্ীঃ 
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“প্রাানার্ ঢকন ঢিন হেশা ননুমহত্ 

হিত্াহিত্ মশন বা    নহঞ াব কনযা পা 

ঢকহন হেশয় করাশব েুবষহত্। 

পিযা সুনযা িইশা হেশু   বযয় কহর হনজ বসু 

কনযা হেশব োরুা সহত্শন 

ািনাশর নাহঞ জান   ঢিন বাকয মুশখ্ আন 

করুাা ঢত্ামার নাহঞ মশন।”১৯ 

হকশোরী কনযাশক হঘশর মাশয়র এ ঢিন েুহিন্তা মধযযুশবর সামহগ্রক েুহিন্তা। চন্ডীমঙ্গশা রম্ভাবহত্ ঢের্ 

পযষন্ত ঢোজবশর হববাি হেশত্ বাধয িয়। ঢকননা ািপহত্ জাহনশয় হেশয়শছ বাশকর হনশেষেঃ  

“বাক কহিা ঢমাশর   হেশব হিত্ীয় বশর 

হবচাহরএ হবধবা ািা”২০ 

এই নকাা ত্রবধবযর িশয়ই রম্ভাবত্ীশক আশপার্ করশত্ িয়। মধযযুবীয় নহিজাত্ সমাশজ হকশোরী 

কনযার জীবন ঢয সরানরহখ্ক হছানা, নানা সমসযা ঢয ঢসখ্াশন সংেশয়র কাশাা ঢমশঘর সঞ্চার করশত্া 

ত্ার ইহঙ্গত্ এই সকা নংশে ঢযমন স্পি িশয় ওশে ঢত্মনই নহিজাত্ কনযার ত্রেেব-ত্রকেশরর হচরিকহটও 

স্পি িশয় ওশে। 

      আর্ষ সামাহজক বৃত্ত বেশার সশঙ্গ সশঙ্গ হেশুর ঢবশি ওোর পাহরপাশশ্বষর পহরবত্ষন ঘটত্ ত্া পূশবষর 

আশাাচনা ঢর্শকই ননুধাবন করা যায়। নহিজাত্ সমাশজ পুরিকসন্তাশনর জশন্মর পর আচার পাাশনর 

হবর্য়হট হনম্নহবশত্তর ঢর্শক খু্ব একটা আাাো না িশাও নহিজাত্ সন্তাশনর জনয ঢয রাজকীয় আশয়াজন 

প্রস্তুত্ র্াকশত্া, ত্া খু্ল্লনার পুরিক শ্রীমশন্তর বাাযকাা ঢেখ্শাই ঢবাো যায়। কাাশকতু্র ত্রেেব বাষনায় 

ঢযখ্াশন মিাবীশরর আো ফুশট উশেহছা, ঢসখ্াশন শ্রীমন্ত শুধুই ত্ার মাশয়র ‘ঢসানার বাছা’। কাাশকতু্র 

বাায় হছা ‘জাশার কাহে’ ঢসখ্াশন শ্রীমশন্তর বাায় ঢোিা পাশে ‘মহািার’।  

“োেুষানখ্র ঢোশি বশা মহািার 

চহাশত্ চরাযুশব নুপুর সঞ্চার”২১ 

হেশু শ্রীমশন্তর খ্াবাশরর ত্াহাকায় রশয়শছ – ‘হখ্রখ্ন্ড’, ‘কপুষর পাকা  পান সরস গুয়া”। কহবকঙ্কশনর    

হনশজর সন্তান হখ্শেয় কাত্র িশয় চশখ্র জা ঢফশাশছ একসময়। একর্া রশয়শছ আত্মহববরাী নংশে- 

“ত্রত্া হবশন কহর স্নান   ঢকবা উেক পান 

হেশু কাশে ওেশনর ত্শর।”২২ 
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হনশজর জীবশন হযহন ঢকাশনা এক সময় হেশুর মুশখ্ নন্ন তু্শা হেশত্ পাশরনহন ঢসই কহবই ত্ার কাশবয 

হেশুর জনয যখ্ন হবপুা আিাশরর আশয়াজন রাশখ্ন, ত্খ্ন মশন িয় এই খ্ােযগুহা শুধু আহিজাশত্যর 

েৃিান্ত নয়, ঢকননা বযাধহেশু কাাশকতু্ বা বযাধকনযা ফল্লরার ত্রেেশবও নন্নকি ঢনই। এমনহক রীহত্মশত্া 

ছাব, ঢমার্ বহা হেশয় নন্নপ্রােশনর বযবস্থ্া িশয়হছা। আসশা কহবকঙ্কন এইসকা হববরা হেশয় ঢকার্াও 

ঢযন ঢসই হবিহম্বত্ ননাকাহিত্ জীবশনর হবপরীশত্ সুখ্হচরিক আুঁকশত্ ঢচশয়হছশান। শ্রীমশন্তর ত্রেেব 

নশপিা এর উপযুক্ত ঢপ্রহিত্ আর ঢকার্ায়ই বা পাশবন! 

    হেশু শ্রীমন্তশক হঘশর আবহত্ষত্ িয় খু্ল্লনার িহবর্যৎ সুখ্স্বপ্ন- 

“রর্ তু্রঙ্গ েন্তী ঢজৌতু্ক হেয়া 

রাজার েুই কনযা করাব হবয়া। 

শ্রীমন্ত চাহপশব হবশনাে নায় 

কস্তুহর কুমকুম চেন বায়।”২৩ 

সন্তান-সুশখ্ সুখ্ী খু্ল্লনা স্বামীর েীঘষ পরবাস পযষন্ত হবসৃ্মত্ িয়। একটু বশিা িশাই শ্রীমন্তশক ঢোনাশত্ 

র্াশকন কৃষ্ণচহরত্। বাাক শ্রীমশন্তর ঢখ্াার হবর্য়হটও এই কৃষ্ণচহরত্শক সামশন ঢরশখ্ নাটকীয়ত্া াাি 

কশর। ধমষহনিষর িারত্ীয় সমাজ ও সংসৃ্কহত্শত্ কৃষ্ণকর্ার প্রিাব নপহরসীম। ত্রচত্নয-উত্তর কাশা ঢসই 

প্রিাব আরও বিীর িশয়হছা। শ্রীমশন্তর ঢখ্াার মশধয ত্াই কৃষ্ণাীাার ননুর্ঙ্গঃ 

“নবর যা ছাওয়াা আহন হনত্য কশর ঢমাা 

কৃষ্ণাীাা ননুরূপ কশর নানা ঢখ্াা 

আনরূশপ রশি ঢকি চরা হনকশট 

কৃশষ্ণর আশবশে হছরা িাহঙ্গা েকশট 

পুত্নার ঢবশে ঢকি ঢেই হবর্স্তন 

স্তনপান কহর ত্ার বহধা জীবন।”২৪ 

এই সকা নংশে িাববশত্র প্রিাব সিশজই ননুশময়। ঢযমন পুত্নাবধ সম্পশকষ িাববশত্ রশয়শছঃ  

“ত্হস্মন্  স্তনং েুজষরবীযষমুল্বাং 

ঢঘারাঙ্কমাোয় হেশোেষাবর্ 

বাঢ়ং করািযাং িববান্  প্রপীডয ত্ৎ  

প্রানাঃ করািযাং ঢরার্সমহিশত্ািহপবৎ।।”২৫ 
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“নহত্ িয়ঙ্করী পূত্না হেশুশক হনশজর ঢকাশা হনশয়, স্পেষমারিক প্রাা্নান্তকারী নহত্ উগ্র হবর্যুক্ত স্তন 

ত্ার মুশখ্ প্রোন করা। হেশুরূপী িববান ত্খ্ন িদ্ধ িশয় েুই িাশত্ সবশা স্তন পীিন কশর পূত্নার 

প্রাশার সাশর্ ঢসই স্তন পান করশান।”২৬ 

এই সকা ঢিশরিক িাববত্ ও ত্রচত্নয প্রিাশবর পোপাহে কহবকঙ্কশনর পাহরবাহরক ঐহত্শিযর হেকহটও 

গুরুত্বপূাষ । ড. সুকুমার ঢসন ত্ার সম্পাহেত্ চণ্ডীমঙ্গশার িূহমকার ‘কহবকর্া’ নংশে কহবর প্রহপত্ামি 

“মিাহমশ্র” জবন্নার্ সম্পশকষ বশাশছন – “ইহনই বহুকাা আহমর্ আিার পহরত্যাব কহরয়া েোির মশে 

ঢবাপাশার উপাসনায় হনরত্ হছশান”২৭ ঢসই ত্রবষ্ণব ঐহত্িযই কাশবযর এই নংশে প্রত্যিিাশব প্রেহেষত্ 

িশয়শছ। 

      শ্রীমশন্তর কাষশিশের পর িাশত্খ্হি সম্পন্ন িশয়শছ। পিাশোনা আরম্ভ িশয়শছ হনয়ম ঢমশন। এই 

ঢাখ্াপিার প্রসঙ্গহট কাাশকতু্র ত্রেেশব াি করা যায়হন। শ্রীমশন্তর মাশয়র ঢিশরিকও এিাশব হনয়ম কশর 

পিাশোনার হবর্য়হট ঢচাশখ্ পশিহন। িয়শত্া প্রাহন্তক হেশু কাাশকতু্র সমাশজ হেশু-হকশোশরর জনয 

পিাশোনার বযবস্থ্া হছা না। নহিজাত্ সমাশজ কনযাহেশুর হনয়ম কশর পিাশোনার বযবস্থ্া না র্াকশাও 

নির ঢচনার হবর্য়হট িয়শত্া বৃশিই সম্পন্ন িশত্া। বহাকখ্শন্ড ঢেখ্া হবশয়শছ াীাাবত্ী হমর্যা পরিক রচনা 

কশরশছ। ঢসই কপট পশরিকর িস্তািরও হচনশত্ ঢপশরহছা খু্ল্লনা। নহিজাত্ সমাশজ পুরিকসন্তাশনর জনয 

পােোাার  বযবস্থ্া হছা। শ্রীমন্ত পােোাায় ঢয ঢয হবর্য় হনশয় পিাশোনা কশরশছ ত্া ঢর্শক ঢসই সমশয়র 

পােযসূহচ সম্পশকষও ধারাা করা যায়। বাষপহরচশয়র পর সহিমূা সহিবৃহত্ত পিশত্ িশয়শছ। ছারিক হিশসশব 

শ্রীমন্ত একহনষ্ঠঃ 

“পশি েত্ত শ্রীয়পহত্   সহিমূা সহিবৃহত্ত 

রাহরিকহেন করশয় িাবনা 

হনহবি কহরআ মন    হাশখ্ পশি ননুিা 

হবেযা হবশন নশি ননযমনা।”২৮ 

মঙ্গাকাবযযুশবর ছারিক শ্রীমশন্তর পােসূহচ ঢবে সমৃদ্ধ। উজ্জ্বা েশত্তর সহিত্ে, িহি নহিধান, মাঘ, িারহবর 

কাবয, কাহাোশসর কুমারসম্ভব, ঢমঘেূত্, উদ্ভট, জয়শেশবর কাবয, সপ্তেত্ী, হিশত্াপশেশের কর্া, 

বাসবেত্তা, এমনহক কামোস্ত্র েীহপকা িাস্বত্ীও পিশত্ িশয়শছ শ্রীমন্তশক। নাঙ্কার োশস্ত্রর হবহবধ গ্রন্থ 

এই পােসূহচর নংে হছাঃ 

কাবযপ্রকাে পহি  নিযাস কহরা বহি 

রত্নাবহা সাহিত্যেপষশা 
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কােম্বরী আখ্যাহয়কা  পশি নানা োস্ত্র টীকা 

প্রসন্নরাখ্ব রামগুশা।”২৯ 

এশিন পিাশোনা শ্রীমশন্তর জ্ঞানশক সমৃদ্ধ কশরশছ। সাত্ বছর পিা ঢেশর্ পহণ্ডত্শক হকছু প্রশ্ন কশর- 

“পুরিকবুশদ্ধ নজাহমা ত্রবা নারায়শা 

ত্রবকুশে চহাা হিজ চাহপআ হবমাশন। 

হিজ িয়যা বহুকাা ঢবউসযার সঙ্গ 

ঢস জনয পাইা মুহক্ত এই বি রঙ।”৩০ 

এছািা আশছ বশজন্দ্রশমািা এবং কৃশষ্ণর িাশত্ মৃতু্যর পর পাহপষ্ঠা রািসী পূত্নার স্ববষাাশির কর্া। 

নর্চ ইক্ষ্বাকু বংশের নৃপহত্ মুচকুে সারাজীবন ঢেবত্ার কাজ কশরও মুহক্ত ঢপানা ঢকশনা শ্রীমশন্তর 

হজজ্ঞাসু সো জানশত্ ঢচশয়শছ। এই সব প্রশ্ন ঢযন নবয নযাশয়র আশাাশক আশাাহকত্ প্রশ্ন। যুহক্তর বেশা 

িহক্তিাব হনশয় উত্তর হেশয়শছন পহন্ডত্-“কৃষ্ণ ঈো হবনা হকছু নাহঞ সমাধান”৩১ 

শ্রীমন্ত সন্তুি িশত্ পাশরহন। এই পযষাশয় শ্রীমন্ত ঢযন নবজাবরশার বহুপূশবষর যুহক্তবােী হকশোর। 

গুরুর সশঙ্গ ঢস ত্শকষ নবত্ীাষ িশয়শছ।যুহক্তশত্ পরাহজত্ পহন্ডত্ িুদ্ধ িশয় শ্রীমন্তশক জন্মসংিান্ত পহরচয় 

হনশয় নপমান কশরশছ। হনোরুা েুঃশখ্ পােোাা ঢর্শক পাহাশয় এশসশছ। এরপর ত্রকশোর নহত্িম 

কশরশছ শ্রীমন্ত। হপত্াশক উদ্ধার কশর মাশয়র কি মুশছ হেশত্, ঢাাকাজ্জা েূর করশত্ ঢস  হসংিা যারিকা 

কশরশছ। কাহিহন এহবশয় ঢবশছ মঙ্গা কাশবযর হনহেষি পশর্। 

    কহবকঙ্কন মুকুে চিবত্তষীর মঙ্গাকাবয বহুা প্রেংহসত্। ঊনহবংে ও হবংে েত্াব্দীর ঢেেীয় 

ত্াহেকশের পাোপাহে গ্রীয়সষন, কাওশয়া প্রমুখ্ পািাত্য ত্াহেকবাও মুকুশের কাবযপ্রহত্িায় হবমুগ্ধ 

িশয়শছন। এই কাশবযর েুহট হিন্ন আখ্যানবস্তুর েুহট হিন্ন আর্ষ-সামাহজক ঢপ্রহিশত্ চহররিকগুহার ত্রেেব 

ত্রকশোরশক কহব ঢযিাশব ননুপুঙ্খ নাটকীয়ত্ায় বাস্তশবাহচত্ েৃহির আশাাশক জীবন্ত কশর তু্শাশছন ত্া 

ননবেয। একহবংে েত্শক োুঁহিশয় হডহজটযাা বাস্তবত্ায় হবরাট স্বপ্নশক আুঁকশি ধরশত্ হবশয় ত্রেেব 

ত্রকশোর যখ্ন িমে িাহরশয় যাশে, ত্খ্ন মধযযুশবর  চন্ডীমঙ্গাকাশবয পাুঁচাহার সুশর ত্রেেব ত্রকশোশরর 

নপূবষ কর্া আমাশের ঢপৌঁশছ ঢেয় মূাযশবাধ াাহাত্ সাশবহক সংসৃ্কহত্র ঢবািার কাছাকাহছ। 

ত্র্যসূরিকঃ 

১। কহবকঙ্কন মুকুে চিবত্তষী রহচত্ চণ্ডীমঙ্গা, সুকুমার ঢসন সম্পাহেত্, সাহিত্য নকাশেহম, হেহল্ল, প্রর্ম 

মুদ্রা ১৯৭৫, সেশিষ বযবহৃত্ মুদ্রা ২০০৭, পৃ ৪০। 

২। ঐ,    পৃ ৪১ 
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৩। ঐ,    পৃ ৪১ 

৪। ঐ,    পৃ ৪১ 

৫। ঐ,    পৃ ৪১ 

৬। কাযাাীেঙ্কর ঘটক,[কাাশকতু্ চহরশরিকর বাস্তবত্া(প্রবি)],হবশ্বনার্ রায় সম্পাহেত্ কহবকঙ্কন মুকুশের 

চণ্ডীমঙ্গা বীিা ও সমীিাা্ , এবং মুোশয়রা,কাকাত্া ৭৩, প্রর্ম প্রকাে ২০১৪, পৃ ৪৫৯। 

৭।কহবকঙ্কন মুকুে চিবত্তষী রহচত্ চণ্ডীমঙ্গা, সুকুমার ঢসন সম্পাহেত্, সাহিত্য নকাশেহম,হেহল্ল, প্রর্ম 

মুদ্রা ১৯৭৫, সেশিষ বযবহৃত্ মুদ্রা ২০০৭, পৃ ৪১। 

৮।ঐ,    পৃ ৪২ 

৯। ড. ঢকৌহেক োেগুপ্ত,মধযযুবীয় সাহিশত্য নাহয়কা নশন্নের্া,শ্রী িারত্ী ঢপ্রস,কাকাত্া ৪৭, প্রর্ম প্রকাে 

২০১১,  পৃ ২৮ 

১০। ঐ,    পৃ ৪৪ 

১১। ঐ,    পৃ ৪৪ 

১২। কহবকঙ্কন মুকুে চিবত্তষী রহচত্ চণ্ডীমঙ্গা, সুকুমার ঢসন সম্পাহেত্, সাহিত্য নকাশেহম,হেহল্ল, প্রর্ম 

মুদ্রা ১৯৭৫, সেশিষ বযবহৃত্ মুদ্রা ২০০৭, পৃ ১১১। 

১৩। ঐ,    পৃ ১১১ 

১৪। ঐ,    পৃ ১১৪ 

১৫। ঐ,    পৃ ১১৫ 

১৬। ঐ,    পৃ ১১৫ 

১৭। ঐ,     পৃ ১১৫ 

১৮। ঐ,    পৃ ১৫ 

১৯। ঐ,    পৃ ১১৭ 

২০। ঐ,    পৃ ১১৭ 

২১। ঐ,    পৃ ২১৯ 

২২। ঐ,    পৃ  ৪ 

২৩। ঐ,    পৃ ২১৮ 

২৪। ঐ,    পৃ ২১৯ 
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২৫। স্বামী বীত্ানে,িাববত্-কর্া,উশিাধন কাযষাায়,কাকাত্া,১ম সংস্করা ১৯৯৮,সেশিষ বযবহৃত্ মুদ্রা 

২০১৫, পৃ ২৫৫। 

২৬। ঐ,    পৃ ২৫৬ 

২৭।কহবকঙ্কন মুকুে চিবত্তষী রহচত্ চণ্ডীমঙ্গা, সুকুমার ঢসন সম্পাহেত্, সাহিত্য নকাশেহম,হেহল্ল, প্রর্ম 

মুদ্রা ১৯৭৫, সেশিষ বযবহৃত্ মুদ্রা ২০০৭, পৃ ৩২ । 

২৮।  ঐ,    পৃ ২২৩ 

২৯।  ঐ,   পৃ ২২৩ 

৩০।  ঐ,    পৃ ২২৩ 

৩১।  ঐ,    পৃ ২২৩ 
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সত্ীনাথ িাদুড়ীর ‘ঢোোঁড়াই চহরত্মানস’: হনরন্তর পথ চাার ইহত্িাস   

প্রাবহিক-পহরহচহত্  

 
শ্রীজীব ত্পস্বী   

  বশবর্ক, বাংাা হবিাব 
হবশ্বিারত্ী, পহিমবঙ্গ, িারত্  

সারসংশেপ  
সত্ীনাথ ত্াোঁর ‘ঢোোঁড়াই’ প্রবশি বশাশেন - ‘ইচ্ছা হো আমার গ্রাশমর হনরের সাাারা ঢাাশকর মন ঢকমন িাশব বদাাশত্ 

ঢদশখ্হে, ঢকমন িাশব ত্ারা িুাভ্রাহন্তর মশায হদশয় মানুর্ হিসাশব হনশজর নহাকার বুশে হনশচ্ছ, ত্াই হনশয় একখ্ান উপনযাস 

হাখ্ব। সমগ্র গ্রামীা সমাজ তু্শা ারবার ইচ্ছা।’ ত্াই “ঢোোঁড়াই চহরত্মানস” উপনযাশসর নায়ক উশে আশস সমাশজর নবর 

ঢেহা ঢথশক। আসশা আখ্যানকার ঢপৌরাহাক শ্রীরামচশের নবরূপায়ন ঘহটশয়শেন উপনযাশসর নায়ক ঢোোঁড়াইরাশমর মশায হদশয়। 

আর ঢসই জনযই নহবরত্ উত্তরশার প্রয়াস আমরা াে কহর ঢোোঁড়াইশয়র মশায। যুব যুব াশর ঢদে, কাা, সামাজ যাশদর হনশয় 

হনরুচ্চার, উদাসীন সত্ীনাথ ত্াশদর কথাশকই আখ্যানরূপ হদশান। কারা হত্হন জানশত্ন, দুবষার কাাশরাশত্ েুদ্র তৃ্শার 

মশত্াই ঢিশস চশা ঢোোঁড়াইশদর জীবন - ত্াশদর যাপশন থাশকনা ঢকাশনা হিহত্, পহরাহত্িীন ত্াশদর ঢবোঁশচ থাকা। হত্হন ত্াোঁর 

রাজননহত্ক জীবশনর সুবাশদ এই ঢখ্শট–খ্াওয়া ঢমিনত্ী মানুর্গুহার জীবশনর সশঙ্গ হনহবড় পহরচশয়র সুশযাব ঢপশয়হেশান। 

সূচকেব্দ    

ঢপৌরাহাক ঢপ্রোপট, জনসমাজ, জীবন, কাাবত্ পাথষকয  
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সত্ীনাথ িাদুড়ীর ‘ঢোোঁড়াই চহরত্মানস’: হনরন্তর পথ চাার ইহত্িাস 

শ্রীজীব ত্পস্বী                                                                                                 

‘সুন্দর নামাবাীর মশত্া ঢদখ্শত্।’১ সত্ীনাথ িাদুড়ীর ‘ঢোোঁড়াই চহরত্মানস’ বইখ্াহন ঢনশড়শচশড়  ঢদশখ্ এ 

মন্তবয কশরহো ত্াৎমাটুহার ঢোড়িাই। বাস্তশবর এই মানুর্হটশক সামশন ঢরশখ্ সমাজহবজ্ঞানীর দৃহি হদশয় 

সত্ীনাথ ত্াোঁর ‘ঢোোঁড়াই চহরত্মানস’-এর উপাখ্যান রচনা কশরহেশান। হবর্য়বতুর র নহিনবশে এই বই 

নতু্ানীয়। ঢাখ্ক সত্ীনাশথর মশত্ ‘ঢোোঁড়াই চহরত্মানস’-ই ত্াোঁর ঢেষ্ঠ সৃহি। প্রাবহিক ঢবাপাা িাাদার ত্াোঁর 

‘সৃ্মহত্র পশট’ প্রবশি বশাশেন:  

“যহদ ঢকান একহটমারিক বই ঢথশক সত্ীনাথ িাদুড়ী মানুর্হটশক হচনশত্ িশত্া – আহম িয়শত্া ‘জাবরী’ 

ঢেশড় ‘‘ঢোোঁড়াই চহরত্মানস’ ঢকই উশেখ্ করত্াম। োন্তরশস স্বচ্ছন্দ জীবন সশত্যর প্রকাে। সত্ীনাশথর 

সশপ্রম জীবন-দৃহি ঢসই গ্রশের মশায আন্তহরক োন্ত আিায় হবকীহরত্।”২  

‘ঢোোঁড়াই চহরত্মানস’ গ্রশের প্রথম চরা াারাবাহিক িাশব প্রকাহেত্ িশয়হো সাপ্তাহিক ‘ঢদে’ 

পহরিককায় ১৩৫৫ বঙ্গাশব্দর ১৫ ত্রজযষ্ঠ ঢথশক ২৬ িাদ্র পযষন্ত ঢর্াাহট সংখ্যায়। প্রথম চরাহট গ্রোকাশর প্রথম 

প্রকাে কশরন ঢবঙ্গা পাবহাোসষ ১৩৫৬ বঙ্গাশব্দর ত্রবোখ্ মাশস। গ্রেহটর হিত্ীয় চরাহটও ১৩৫৭ বঙ্গাশব্দর 

১৩ ত্রজযষ্ঠ ঢথশক ৩০ িাদ্র পযষন্ত সশত্শরাহট সংখ্যায় ক্রমান্বশয় ‘ঢদে’ পহরিককায় প্রকাহেত্ িয়। হিত্ীয় চরাহট 

গ্রোকাশর প্রকাে কশরন ঢবঙ্গা পাবহাোসষ ১৩৫৮ বঙ্গাশব্দর ত্রজযষ্ঠ মাশস। পরবত্ষীকাশা ‘ঢোোঁড়াই 

চহরত্মানস’-এর প্রথম ও হিত্ীয় চরাশক একরিক কশর হনশয় একহট নখ্ণ্ড সংস্করা ঢবর কশরন ঢবঙ্গা 

পাবহাোসষ, ১৩৮৮ বঙ্গাশব্দর ফাল্গুন মাশস। সমূ্পাষ হিন্ন স্বাশদর এ বই–এর মূা আাার িা উত্তর হবিাশরর 

ঢদিাত্ী মানুর্শদর জীবন, ত্াশদর আচার-আচরা, সংসৃ্কহত্। ত্াই সমাশাাচক সত্ীনাশথর ‘ঢোোঁড়াই 

চহরত্মানস’ সম্পশকষ বশাশেন:  

“... এহটশক উপনযাস বাশা কমই বাা িয় নথবা হেক হেক বাা িয়না, বাা উহচত্ ঢোোঁড়াই 

চহরত্মানস িশাা উত্তর-পূবষ হবিাশরর ঢাৌহকক জীবশনর একহট নাহত্বৃিৎ ‘সাবা’ ”৩  

    সত্ীনাথ ত্াোঁর ‘ঢোোঁড়াই’ প্রবশি বশাশেন - ‘ইচ্ছা হো আমার গ্রাশমর হনরের সাাারা ঢাাশকর মন 

ঢকমন িাশব বদাাশত্ ঢদশখ্হে, ঢকমন িাশব ত্ারা িুাভ্রাহন্তর মশায হদশয় মানুর্ হিসাশব হনশজর নহাকার 

বুশে হনশচ্ছ, ত্াই হনশয় একখ্ান উপনযাস হাখ্ব। সমগ্র গ্রামীা সমাজ তু্শা ারবার ইচ্ছা।’৪ ত্াই এই 
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উপনযাশসর নায়ক উশে আশস সমাশজর নবর ঢেহা ঢথশক। আসশা আখ্যানকার ঢপৌরাহাক শ্রীরামচশের 

নবরূপায়ন ঘহটশয়শেন উপনযাশসর নায়ক ঢোোঁড়াইরাশমর মশায হদশয়। আর ঢসই জনযই নহবরত্ উত্তরশার 

প্রয়াস আমরা াে কহর ঢোোঁড়াইশয়র মশায। যুব যুব াশর ঢদে, কাা, সামাজ যাশদর হনশয় হনরুচ্চার, উদাসীন 

সত্ীনাথ ত্াশদর কথাশকই আখ্যানরূপ হদশান। কারা হত্হন জানশত্ন, দুবষার কাাশরাশত্ েুদ্র তৃ্শার মশত্াই 

ঢিশস চশা ঢোোঁড়াইশদর জীবন - ত্াশদর যাপশন থাশকনা ঢকাশনা হিহত্, পহরাহত্িীন ত্াশদর ঢবোঁশচ থাকা। 

হত্হন ত্াোঁর রাজননহত্ক জীবশনর সুবাশদ এই ঢখ্শট–খ্াওয়া ঢমিনত্ী মানুর্গুহার জীবশনর সশঙ্গ হনহবড় 

পহরচশয়র সুশযাব ঢপশয়হেশান। সংশবদনেীা ননুিবী মন হনশয় হত্হন ত্াশদর জীবনযারিকা, ত্াশদর ‘নহাকার 

বুশে’ ঢনবার াড়াইশক াে কশরহেশান। ঢদশের মাহটর প্রহত্ ত্াোঁর  হো আহিক টান, হো বিীর সংশযাব। 

ঢোোঁড়াইশদর মশত্া চহররিক ত্া না িশা ত্াোঁর পশে সৃহি করা ঢকাশনা হদনই সম্ভব িশত্া না। িয়শত্া ঢসইজনযই 

এক জীবন্তকাশার সােী িশয় আশে ‘ঢোোঁড়াই চহরত্মানস।’ 

    ঢোোঁড়াই চহররিক আমাশদর কাশে িারত্বশর্ষর জাহত্বত্ াারাা ঢবাাশকই স্বচ্ছ কশর না, নতু্ন িাশব হচন্তা 

করশত্ বাায কশর সম-সময় সম্পশকষ। শুাুমারিক ত্াৎমা সম্প্রদাশয়র ত্রদনহন্দন জীবনযারিকা সম্পশকষই নয়, 

সত্ীনাশথর হনহবড় পযষশবেশা ারা পশড়শে ওই নঞ্চশার হত্ন দেশকর সমাজ ও রাজননহত্ক ঢপ্রোপট এবং 

সমশয়র নহিঘাশত্ মানুর্ ও পহরশবশের দ্রুত্ হববত্ষন। ত্াই ‘ঢোোঁড়াই চহরত্মানস’-এর হিত্ীয় চরশার াঙ্কা 

কাশণ্ড ঢোোঁড়াইরাশমর হদবযদৃহি াাি িশা ঢস ননুিব কশর – 

দুহনয়াটা হেক বদাাশচ্ছ না, ঢিশে পড়শে হুড়মুড় দুমদাম কশর। এর খু্োঁহটগুশাা এত্ পাকা                           

ত্া আশব জানা হো না। পাশয়র হনশচর েক্ত মাহট, ত্াশত্ দাোঁহড়শয়ও ঢযন হনহিহন্দ ঢনই; ঐ শুনশত্ই 

রাো আাু সাশড়-ন’ টাকা মা! ঢরাজার রাশজয উশড় এশস জুশড় বশসশেন রাজা – সরকার বািাদুর।৫ 

    বাপ মরা মাতৃ্শক্রাড় ঢথশক পহরত্যক্ত ঢেশা ঢোোঁড়াই। জন্মকাা ঢথশকই ক্রহমক দুিষাশবযর হবরুশে যুে 

কশর ঢযশত্ িয়। ঢবৌকা বাওয়ার কৃপায় বাাক ঢোোঁড়াই োোঁই ঢপশয়শে ঢবাোঁসাইথাশন, হিোশন্ন কাশট ত্ার প্রথম 

জীবন। নথচ বাওয়া াে কশর হিশের ঢরাজবাশর ঢোোঁড়াইশয়র কুহিত্ িাব। সকশার সশঙ্গ সমান িওয়ার 

আকাঙ্ক্ষা ঢসই পাোঁচ বের বয়শসই ত্ার মশায ঢদখ্া হবশয়হো –  

পাোঁচ বের ঢত্া বয়স িশব, হকন্তু ত্খ্নই ঢস কারও কাশে ঢোশটা িশত্ চায় না-বাওয়ার কাশে পযষন্ত 

না।৬  
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ত্াৎমাটুহাশত্ রাহবয়ার উেশন হবহাহত্ কুমশড়ার ঢখ্াসায় বানিী বাওয়ার আহবিষাশবর সাশথ সাশথই ঢোোঁড়াইশয়র 

সামাহজক নবিাশনরও পহরবত্ষন আশস। তু্াসীর মাাা বাায় হদশয় ঢস িয় ‘িকত্’ –  

আর ঢকউ ত্াশক ঢোোঁড়াই ত্াৎমা হকংবা ঢোোঁড়াই দাস বাশত্ পারশব না। ঢস আর ঢকউশকটা নয় 

এখ্ন, ত্াশক বাশত্ িশব ঢোোঁড়াই িকত্। ঢবৌকা বাওয়ার সমান বশড়া িশয় হবশয়শে ঢস, বানিী 

বাওয়ার আহবিষাশবর হদশনই ত্াশক আজ ঢথশক প্রত্যি স্নান করশত্ িশব। আর ননয চযাংড়া ঢেশাশদর 

মশত্া নয়, মাস মোী ঢথশক পরশিজ। গুদরশক ঢদশখ্ ঢোোঁড়াইশয়র মায়া িয় ঢসহদন; ঢবচারার বাায় 

কহি ঢনই।৭  

ঢস রাশরিক ঢরবনগুাীর বাহড়শত্ িজশনর আসশর ঢোোঁড়াই িকত্ বানিী বাওয়ার নাম ঢদওয়া বশটািীর বান 

বায়। শুাু ত্াই নয় ঢসহদন বানিী বাওয়ার ঢদৌাশত্ ঢস ঢরবাগুাীর সশঙ্গ সমান িশয় যায়। বশড়া িবার সাশথ 

সাশথ ঢোোঁড়াইশয়র মশায ক্রমবাষমান ঢচত্নাই ত্াশক ‘পাক্কী’ ঢমরামত্ীর কাশজ ঢযাব ঢদবার সািস ঢজাবায়। 

াে করার হবর্য় সমগ্র উপনযাস জুশড় ‘পাক্কী’ একহট হবশের্ মারিকায় বারবার হফশর হফশর এশসশে 

ঢোোঁড়াইশয়র জীবশন। ঢোোঁড়াইশয়র কাশে পাক্কী একটা সজীব বতুর , পাক্কীর সশঙ্গ ত্ার নাড়ী  বাোঁাা। এই রাস্তাই 

ঢোোঁড়াইশক ত্াৎমা পঞ্চশয়শত্র োয়া ঢথশক মুক্ত কশরশে – ত্ার মশন এশনশে হনবূঢ় এক ননুিশবর সংক্রমা। 

ত্াৎমা পঞ্চশদর ঢচাখ্ রাোহনশক নগ্রািয কশর ঢস ঢযাব হদশয়শে াােড়শদর দশা, শুরু কশরশে রাস্তা 

ঢমরামহত্র কাজ, পহরচয় িশয়শে পহিশমর ঢমশয় রাহময়ার সাশথ। রাহময়ার রূশপ-িাশসয-াাশসয মুগ্ধ িশয় 

ত্াশক হনশয় সংসার ঢপশত্শে। হকন্তু ঢস ঢয ঢোোঁড়াই, সরানরহখ্ক পশথ ত্ার জীবন চশা না। ত্াৎমা সমাশজর 

ঢবাপন চক্রাশন্ত রাহময়া-সামুয়র ঘটনার আঘাশত্ হনিঃসঙ্গ ঢোোঁড়াই বিীর রাশত্ আবাায পহরহচত্ ত্াৎমাটুহার 

জনপদ, বকরিাট্টার মাে, মরাাাার, াােড়টুহা সমস্ত হকেুর ঢস্নিবিন ত্যাব কশর এই পাক্কী াশরই ঢস 

ঢপৌঁশে ঢবশে হবসকািায়। ঢপশয়শে সাহবয়ার ঢস্নি, পহরচয় িশয়শে ঢকাশয়হর সমাশজর সশঙ্গ এবং সমৃ্পক্ত 

িশয়শে জহম ও কৃহর্র সশঙ্গ। হবকাে ঘশটশে ত্ার সংগ্রামী ঢচত্নার। এ প্রসশঙ্গ সমাশাাচক সশরাজ 

বশন্দযাপাাযায় ত্াোঁর ‘সত্ীনাথ িাদুড়ী’ গ্রশে বশাশেন –  

‘হবসকািার জীবশন নানা সামাহজক ও রাজননহত্ক ঘটনার হিত্র হদশয় ঢোোঁড়াইশয়র সংগ্রামী সত্তা 

পূাষবৃত্ত িওয়ার হদশক নগ্রসর িা। নীাবাই বনিরাার ঘটনা, বুড়িা দাদার বযাপাশর বাবুসাশিশবর বাহড় 

সকশা হমশা চড়াও িওয়ার ঘটনা, িূহমকশম্পর পশর পুনবষেশন উশদযাবী ঢনতৃ্ে গ্রিা, বযহক্তবত্ সত্যাগ্রশির 

জনয কংশগ্রহস জনসিা সংবেন – াাডহাবাবুশদর সুহবাাবাদী আচার আচরশার হিত্র হদশয় সামাহজক 
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প্রহত্পশের স্বরূপ হনাষয়, আবস্ট আশন্দাাশন ঢরেমকুহে দািন – ঢোোঁড়াইশয়র হনশজশক ঢচনার, ঢদেশক 

জানার এক একটা ঢসাপান।’৮ 

      সত্ীনাথ রামায়াী ঢেশম বািীবাদ ত্থা কংশগ্রহস রাজনীহত্র ঢেহা স্বাশথষর হনবূঢ় নিকার হদকহটশক 

ঢোোঁড়াইশয়র নহজষত্ নহিজ্ঞত্ার মশায হদশয় আমাশদর কাশে স্পি কশরশেন। ঢোোঁড়াই প্রত্যে কশরশে 

রাজননহত্ক আশন্দাাশনর িাওয়ায় হনশজশদর আশখ্র ঢবাোশনার জনয হবার মণ্ডা ও বাবুসাশিব িাত্ ঢমাায় 

আবার জহমদার পুরিক াাডাীবাবু িশয় যান ‘হডহস্টশবাশডর ঢচরশমন’। ঢোোঁড়াই ঢবাশে ত্ার আবাায পহরহচত্ 

রামায়শা এমন রাজার কথা বাা ঢনই, ত্াই ত্ার কাশে পুরশনা রামায়া ও নতু্ন রামায়শা জট পাহকশয় যায়, 

নবাক িশয় ঢস াে কশর –  

ইনসান আহা পাক্কীর হেশকদার িওয়ার পরও ত্ার ইনসান আহা ‘আড়বহড়য়া’ নাম ঢঘাশচ না। হবার 

ঢমাড়শার ঢমাড়হা ঘুচা ত্বু ঢস হবার ঢমাড়াই ঢথশক যায়। ঢখ্াোঁয়াশড় কাজ করশাও ঢকউ ত্াশক 

আড়বহড়য়া বশা না; কাকাত্তায় রাো আাু চাাান ঢদওয়ার হেশক হনশাও ঢকউ ত্াশক হেকাদারসাশিব 

বশা না। িােশখ্ার আশনাখ্ীবাবু রাত্ জাবশত্ িশব বশা আজকাা ননয হজহনস খ্ায়; ঢকৌহম ঢমাচষার 

সািাশযয কশরাশার ঢদাকাশনর নাম কশর নুন ঢরাজ রাশত্ ঢনৌকা ঢবাোই কশর চাাান ঢদয় বাঙ্গাা 

মুাুশক; ত্বুও ঢস হনশজশক বশা ‘হকর্াা’।৯  
 ঢদে-কাশার হববত্ষশনর একটা সামহগ্রক রূপ স্পি িশয় উশেশে এই বাষনায়। ঢয সামাহজক দায়শবাা 

সত্ীনাথ বাস্তশবর জীবন্ত ঢোোঁড়াইশয়র মশায প্রত্যে কশরহেশান, আখ্যান রচনা করশত্ হবশয় ত্াোঁর ঢসই 

নহিজ্ঞত্াই প্রহত্ফহাত্ িশয়শে বশের ঢোোঁড়াইশয়র মশায। ত্াই িূহমকশম্পর পর ঢস সবার আশব আহবশয় 

আশস ঢকাশয়রীশটাাার মানুর্শদর পাশে দাোঁড়াশত্ আর ঢসই সামাহজক দায়শবাা ঢথশকই ঢস যুক্ত িশয় পশড় 

বািী রাজনীহত্র সশঙ্গ – াবা আশন্দাান ঢথশক শুরু কশর বাহিয়শরর ‘সাহত্য়াহবরা’, হবয়াহেশসর আবস্ট 

আশন্দাান। হদনকাশট ত্ার আজাদ দস্তার দশা। হকন্তু হনিঃসঙ্গত্া ত্ার হপেু োশড়না। এশত্া হকেুর মশাযও 

হনশজর দাোঁড়াবার মাহটটুকুর সিান ঢস পায় না। ক্রাহন্তদশা এিহনশক ঢদশখ্ ঢস্নিবুিুেু ঢোোঁড়াই ত্াশক আোঁকশড় 

াশর জীবশনর ঢফশা আসা না ঢমাা নঙ্কগুশাাশক ঢমাাশত্ চায়। হকন্তু আখ্যাশনর ঢেশর্ ত্ার, ঢসই নহন্তম 

আোাত্াটুকুও হেন্ন িয় যখ্ন ঢস জানশত্ পাশর এিহন সামুশয়র ও িফৎরঙ্গীর সন্তান। ত্ার হনশজর ঢসই 

পহিমা ঢমশয় রাহময়া বহুকাা আশবই মৃত্ সন্তান প্রসব কশর মারা ঢবশে। ঘটনার এ ঢিন আঘাশত্ 

আিসমপষা োড়া ঢোোঁড়াই আর ঢকাশনা পথ খু্োঁশজ পায় না। কারা জীবন-জুশয়ার ঢখ্াায় সবষস্বান্ত িশয় 
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হবশয়শে ঢস। এক নসীম িত্াোর গ্লাহন ত্ার হনিঃসঙ্গত্াশক আরও বিীর, আরও দুিঃসি কশর তু্শাশে। এই 

হনিঃসীম হরক্ত জবৎটার মশায োপসা ঢচাশখ্ ঢস ঢদখ্শত্ পায় ‘পাক্কী’ঢক। কথশকর িার্ায় – 

সবষগ্রাসী েূনযত্ার মশায এই পথটা ত্বু পা রাখ্বার একটু েক্ত জহম। হসাা চশা হবশয়শে কাোহর, 

ঢজাখ্ানা, আরও কত্ দূশর। আর ঢবহে দূশর ঢস ঢযশত্ চায় না। ঢজশা সাহবয়া আশে! হচহনও হমহি, 

গুড়ও হমহি। ত্বু ঢাাশক হচহনই। আর হচহন না ঢপশা?১০    

উপনযাসহট পাে কশর এই উপাহিই আমাশদর িয় ঢোোঁড়াইশদর কাহিহন আসশা হনিঃসঙ্গ মানব সত্তার 

সংকশটর আখ্যান। সমহির সিান ঢপশাও ত্ার বযহক্তবত্ েত্গুহা নেত্ই ঢথশক যায়। 

    সত্ীনাথ িাদুড়ীর সাহিশত্য সৃহিেীাত্া ও সৃজনেীাত্ার সশঙ্গ সংসৃ্কহত্ ও ত্রবদশগ্ধযর এক নদু্ভত্ সংশযাব 

ঘশটহো, যা আাুহনক বাংাা সাহিশত্য বড়ই দুাষি। জনহপ্রয়ত্ার মসৃা রাস্তায় হত্হন কখ্নও িাোঁশটনহন। বাংাা 

সাহিশত্যর বৃিত্তর প্রাঙ্গশা হত্হন পাদচারাা কশরশেন পাহণ্ডত্য ও বিীর মানবপ্রীহত্র হবরা সমন্বশয়র পথ 

াশর। ত্াোঁর সৃি ‘ঢোোঁড়াই চহরত্মানস’ জীবন্তকাশার সােী িশয় আশে, ত্া বিন কশর চশাশে আবিমান 

িারত্বর্ষশক। আর ঢসই িারত্বশর্ষর প্রহত্হনহা ঢোোঁড়াই। বযহক্ত ঢোোঁড়াইশয়র হচন্তা ও প্রশচিার োপ সমগ্র 

উপনযাস জুশড়। বযহক্ত ঢোোঁড়াই ঢযিাশব সত্ীনাথশক িাহবত্ মহথত্ কশরহো ত্ার পূাষ আিাস আমরা আশাাচয 

উপনযাশস পাই। ঢোোঁড়াইশয়র ঢচাখ্ হদশয় আমরা ঢদহখ্ নতু্ন িারত্বর্ষশক, ঢযখ্াশন ‘মানুর্ বদাাশচ্ছ 

পহরশবেশক; পহরশবে বদাাশচ্ছ মানুর্শক।’১১  
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চন্দ্রশেখ্র িাাদার 
বশবর্ক, বাংাা হবিাব, হবশ্বিারত্ী, োহন্তহনশকত্ন 

 

সারসংশেপ 
ত্ারােঙ্কর বশ্যাপাধ্যায়শক আমরা গ্রামীা জীবশনর আঞ্চহাক কথাকার হিশসশব হচহন ও জাহন, হকন্তু ত্াাঁর হনিৃশত্ 
মিানবরীর এক মিান কথাকাশরর রূপহট প্রচ্ছন্নরূশপ হবরাজমান। এই ঔপনযাহসশকর ঢসই মিানবরীর মিান কথাকাশরর 
জীবন নহিজ্ঞত্ার হদকহটই আমার আশাাচয হবর্য়। ঢসশেশরিক বযহি ত্ারােঙ্কশরর সশে েির কাকাত্ার সংশর্াবসূরিক ত্থা 
ঢসই সূশরিক মিানবরীর প্রহত্ আকর্ষা, ঢমািাচ্ছন্ন িওয়া ও েিরজীবন নহিজ্ঞত্ার হদকহট ‘সৃ্মহত্কথা’য় বার বার উশে 
আশস। বাংাা উপনযাশসর হবকাশের ধ্ারায় কাকাত্ার স্থান নত্যন্ত গুরুত্বপূাষ। উহনে েত্শকর মাঝামাহঝ সময় ঢথশক হবে 
েত্শকর হত্হরশের দেক পর্ষন্ত কাাসীমায় প্রকাহেত্ বাংাা উপনযাশস কাকাত্া নানা িাশব প্রহত্ফহাত্ িশত্ ঢদখ্া র্ায়। 
একইিাশব ত্ারােঙ্কশরর উপনযাশস কাকাত্া েিশরর হবহচরিক রূশপর পহরাত্ত্র রূপায়া ঘশটশে। কাকাত্া রূপাঙ্কশন 
ঔপনযাহসক ত্ারােঙ্কশরর নহিহনশবশের প্রধ্ান দুহট উপকরা িা – সমাজত্ত্ত্ব ও ইহত্িাস। ঢাখ্শকর েিরজীবনশকহন্দ্রক 
উপনযাশসর কাহিহনকায়ায় কাকাত্া েিশরর ইহত্িাস নথবা এই েিশরর জনজীবশনর সমাজত্াহত্বক ত্রবহেষ্ট্যগুহা হেল্পরূপ 
াাি কশরশে, ঢসই হবর্শয় আশাাকপাত্ কশরহে। চহিে দেশকর কাকাত্ার সামাহজক ও রাজননহত্ক পটিূহমশত্ হবহচরিক 
ঘটনাগুহা, র্থাক্রশম – হিত্ীয় মিারু্শের প্রিাব, হবহিন্ন রাজননহত্ক আশ্াাশনর প্রিাব, ১৯৪৩ – এর দুহিষে, ১৯৪৬ 
এর সাম্প্রদাহয়ক দাো, েিরজীবশন বহিজীবন ও বাসস্থান সমসযা প্রত্যে ও পশরাে প্রিাব ঢফশাহো প্রিৃহত্ হবর্য় 
হবশের্শার মাধ্যশম আশাাচনা কশরহে। আবার স্বাধ্ীনত্া পরবত্ষীকাশা েিরজীবশন বাঙাহা রমাীর আধু্হনক হেোদীো, 
ঢবেিূর্ায় পহরবত্ষন, সামাহজক নথষননহত্ক স্বাধ্ীনত্া, এমনই আত্মসশচত্ন রমাী হিশসশব ঢপশয়হে ঢাখ্ক সৃষ্ট্ মহাশবৌহদ 
চহররিক। েির কাকাত্ার পটিূহমশত্ িারত্বশর্ষর আথষ–সামাহজক ইহত্িাশসর কাা পহরবত্ষশনর েহব ঢাখ্শকর েিরজীবন 
ঢকহন্দ্রক উপনযাসগুহাশত্ ফুশট ওশে। েির কাকাত্ায় পুাঁহজবাদী সমাশজর প্রিাশব েিরজীবশনর হবর্বাশে পহঙ্কা এই 
সমাশজর ঢচিারাই ঢাখ্কশক হবর্ণ্ণ কশরশে, দৃষ্ট্ান্ত হিশসশব ‘মহা ঢবৌহদ’, ‘মিানবরী’ , ‘কাারাহরিক’ , ‘র্হত্িে’ , উপনযাশসর 
কথা উশে আশস। ত্াই বাা র্াই, ত্ারােঙ্কর বশ্যাপাধ্যায় ত্াাঁর েিরজীবনশকহন্দ্রক উপনযাসগুহাশত্ কাকাত্ার ঢর্ রূপ 
ফুহটশয় তু্শাশেন, ত্া ঢকবামারিক কল্পশাাশকর সামগ্রী নয়, বরং ত্হিষ্ঠ সমাজ ইহত্িাশসর স্বাের বিা কশর।  
সূচকেব্দ : ত্ারােঙ্কর, েিরজীবন নহিজ্ঞত্া, কাকাত্া, েিরশচত্না, ইহত্িাসশচত্না, িারত্বশর্ষর ঢপ্রোপট, ঢিৌশবাহাক 
হবিার, বহিজীবন, বাসস্থান সমসযা, কাকাত্ার সামাহজক ও রাজননহত্ক ঢপ্রোপট।  
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চন্দ্রশেখ্র িাাদার 

িূহমকা : ঔপনযাহসক ত্ারােঙ্কশরর আহবিষাব ঘশটশে হবে েত্শকর হত্হরশের দেশক। এই সময়কাশা 

বাংাা উপনযাশস সুদীঘষ একেত্বর্ষ কাা সময় নহত্ক্রম কশরশে। এই সুদীঘষ এক েত্াব্দীকাশা বাংাা 

উপনযাস ত্রেেব ও ত্রকশোর কাা ঢপহরশয় ঢর্ৌবনকাশা পদাপষা কশরশে রবীন্দ্ররু্শব। কাকাত্ার েির 

জীবশনর খ্ণ্ডহচরিকশক তু্শা ধ্শর ন্ ো রচনার মধ্য হদশয় বাংাা উপনযাশসর ত্রেেবকাশার র্ারিকা শুরু িয় – 

উহনে েত্শকর দুশয়র দেক ঢথশক। ত্ারপর বাংাা উপনযাস ত্রকশোশর পদাপষা কশর – উহনে েত্শকর 

েশয়র দেশক বহঙ্কমীয় রু্শব। এই পশবষ বহঙ্কম প্রহত্িাস্পশেষ পােশকর রুহচ ও প্রবৃহির নবস্থান্তশর বাংাা 

উপনযাশসর নবয়ব পহরবত্ষন ঘটা। নথষাৎ এত্হদন পর্ষন্ত েিরজীবশনর খ্ণ্ডহচরিক ঢর্ উপনযাশসর উপাদান 

হিশসশব বযবহৃত্ িশয়শে পরবত্ষীকাশা বহঙ্কমীয়রু্শব কাাক্রশম ত্ার পটিূহম পহরবত্ষন করা। উশে এা 

িারত্বশর্ষর ইহত্িাশসর পশট ঐহত্িাহসক হকংবা নননহত্িাহসক সামাহজক মানুশর্র জীবন সমসযার হচরিক। 

ত্খ্নও হকন্তু েির কাকাত্ার ঢরে বাংাা উপনযাশস প্রসেক্রশম মাশঝ মাশঝ উাঁহক হদশয়শে। পরবত্ষীকাশা 

হবে েত্শকর প্রথম হদশক রবীন্দ্রকাশা বাংাা উপনযাশসর ঢর্ৌবনপশবষ গ্রাম হকংবা েির নথবা গ্রাম–েির 

উিশয়র ত্রনকশটয ঢপ্রোপট হিশসশব উশে এশসশে। আর ঢসখ্াশন উপনযাশসর মুখ্য হবর্য় িশয়শে সামাহজক 

মানুশর্র সামহগ্রক জীবনশবাধ্, মানুশর্র নন্তষজবশত্র প্রহত্ফাশনর হচরিক। রবীন্দ্রনাথ োড়াও েরৎচন্দ্রও 

হেশান বাংাা উপনযাশসর ঢর্ৌবনপশবষর প্রধ্ানত্ম ঔপনযাহসক বযহিত্ব। এাঁরা দুজশনই হেশান কাকাত্া 

েিরহনবাসী এবং কাকাত্া সম্বশি ত্াাঁশদর প্রহত্হক্রয়া ও ঔপনযাহসক নহিহনশবে হবহচরিকত্র। ত্শব 

াোীয় হবর্য় িা – রবীন্দ্র ও েরৎ উপনযাশস কাকাত্ার স্প্ন র্ত্েীা ত্াাঁশদর সমসামহয়ক রচনায় 

ত্া নহধ্কত্র ধ্বহন ঢবৌরব াাি কশরহন। পরবত্ষীশত্ প্রথম হবশ্বরু্শোির কাশা নথষাৎ কশিাশার রু্শব ও 

ত্ৎপরবত্ষীকাশার রচনায় কাকাত্ার েরীরী রূপ নশপো েরেশর মানুশর্র নন্তজষীবন উজ্বলতাত্র িশয় 

উশেশে। কশিাারু্শবর সাহিশত্য েির ঢচত্নার সশে ঢরামাহিক হবশরাি ও স্বপ্ন কল্পনার ঢর্ রু্ব ঢদখ্া র্ায় 

হরিকে দেশকর ঢাখ্কশদর রচনায় ত্া হিন্ন রূপ গ্রিা কশর। এই কশিাাশবাষ্ঠীর ঢাখ্ককুশার উিাা 

সমশয় ত্ারােঙ্কশরর নননযত্ার নবীনত্ার সাধ্নার ঢেরিক প্রস্তুত্ িয়।  

 

             ত্ারােঙ্কশরর জন্ম ইংশরহজ ২৩ ঢে জুাাই ১৮৯৮ হিস্টাশব্দ বীরিূম ঢজাার াািপুর গ্রাশম। 

হত্হন ঢাখ্াশাহখ্র সূশরিক কাকাত্ার স্থায়ী বাহস্া িশয়শেন ১৯৩৩ হিস্টাব্দ ঢথশক। ত্ারপূশবষ নথষাৎ ১৯১৫ 

হিস্টাশব্দ কশাশজ পড়াশোনার সূশরিক কাকাত্ায় প্রথম পদাপষা কশরন। হত্হন কাকাত্ায় স্থায়ীিাশব 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৫ ম  ব র্ষ ,  ২ য়  সং খ্যা ।  ১ ৪ ই  আ র্া ঢ়  ১ ৪ ২ ৬ ,  ৩ ০ ঢে  জু ন  ২ ০ ১ ৮ । পৃ ষ্ঠা  22 

 

বসবাশসর সময় বারবার বাসা পহরবত্ষন কশরশেন। ত্ারপর হত্হন হেোজীবন ঢথশক হবরহত্ গ্রিশার 

পশরও কখ্নও দাীয় রাজননহত্ক কাশজ, কখ্নও জহমদারীর কাশজ, কখ্নও কয়াার বযবসার কাশজ, 

কখ্নও বা আত্মীয়–স্বজন–বিু–বািশবর সাশথ সাোৎসূশরিক হবহিন্ন সমশয় নানা কারশা বারবার ত্াাঁশক 

কাকাত্ায় আসশত্ িশয়শে। কাকাত্ায় পড়াশোনা ঢের্ কশরও কাকাত্ার সশে ত্াাঁর আহত্মক ঢর্াবসূরিক 

হেন্ন িশয় র্ায়হন। ত্ারােঙ্কশরর কাকাত্া েিশরর প্রহত্ আকর্ষা হো বাাযকাা ঢথশক। ত্াই ‘ত্রকশোশরর 

সৃ্মহত্কথা’–য় এক জায়বায় হত্হন বশাশেন, “আমার হকন্তু কাকাত্ায় আসবার প্রবা আকাঙ্ক্ষা। আহম 

ত্খ্নও কাকাত্া ঢদহখ্হন, শুশনহে, পশড়হে কাকাত্ার বল্প। হবরাট হবহচরিক মিানবরী। কাকাত্ায় হবরাট 

হবশ্বহবদযাায়। পাহণ্ডশত্যর মূহত্ষমান নধ্যাপক, কাকাত্ায় সাহিশত্যর ঢকন্দ্র, বড় বড় কাবশজর নহফস, বড় 

বড় সাহিহত্যক ঢসখ্াশন থাশকন, কাকাত্ায় স্বশপ্নর র্াদুপুরী রেমঞ্চ, কাকাত্ায় ঢমািনবাবাশনর ঢখ্াা, 

র্াদুঘর, হচহড়য়াখ্ানা, সাকষাস, বড়হদন, হবরাট নবরীর একপ্রান্ত ঢথশক আর এক প্রান্ত পর্ষন্ত হবহচরিক ট্রাম 

র্াশনর বযবস্থা, নহবরাম চশাশেই, চাশেই। আমার ত্খ্ন ধ্ারাা ঢস চশাশে ঢত্া চাশেই, ঢসই চান্ত 

নবস্থাশত্ই উেশত্ িয় নামশত্ িয়। . . . কাকাত্ায় ঢঘাড় ঢদৌড় িয়, কাকাত্ায় বায়শস্কাপ আশে। 

কাকাত্ায় রাহরিক নাই। . . . আমাশদর গ্রাশমর র্াাঁরা কাকাত্ায় থাকশত্ন ত্াশদর হবহচরিক ঢবে, মাহজষত্ 

বহিরশেরও একটা প্রবা আকর্ষা হো। ঢসকাশা বাত্ কশার জা, চাা হত্া মাস ঢপশট পড়শাই 

আাাদা মানুর্।”১  

ত্রকশোশরর সৃ্মহত্শত্ না–ঢদখ্া কাকাত্া আর ঢর্ৌবশনর ঢচাশখ্ ঢদখ্া কাকাত্ায় – এই কল্পনা ও বািশবর 

হমশ্রশাই পরবত্ষীকাশা হত্হন মিানবরী কাকাত্ার েহব নঙ্কন কশরশেন কথাহেল্পীর তু্হা হদশয়। ঢদখ্ার 

ঢচাখ্, ঢবাঝার মশত্া মন আর আাঁকার তু্হা হনশয় ঢাখ্ক ত্ারােঙ্কর এখ্াশন িশয় ওশেন েিরজীবশনর 

এক নসাধ্ারা হেল্পী।   

 

             এবাশর ত্ারােঙ্কশরর েির কাকাত্াশকহন্দ্রক উপনযাসগুহা আশাাচনা করা ঢর্শত্ পাশর। 

ত্ারােঙ্কশরর েির কাকাত্াশকহন্দ্রক উপনযাসগুহার মশধ্য ‘মিন্তর’ (১৯৪৪) ও ‘ঝড় ও ঝরাপাত্া’ 

(১৯৪৬) োড়া নহধ্কাংেই উপনযাসগুহা রহচত্ িশয়শে স্বাধ্ীনত্া পরবত্ষীকাশা, ঢর্গুহা ঢাখ্শকর পহরাত্ 

বয়শসর ফসা। ‘মিন্তর’ (১৯৪৪) েির কাকাত্ার ঢপ্রোপশট ঢাখ্া ত্াাঁর প্রথম উপনযাস। ত্ারপর ক্রশম 

প্রকাহেত্ িশয়শে ‘কান্না’ (১৯৬২) ‘একহট চড়ুইপাহখ্ ও কাশাা ঢমশয়’ (১৯৬৩), ‘মিানবরী’ (১৯৬৬), 

‘মহা ঢবৌহদ’ (১৯৬৮), ‘কাারাহরিক’ (১৯৭০) প্রিৃহত্ েিরজীবনশকহন্দ্রক উপনযাস। এইসব উপনযাস োড়াও 

ঢকাশনা ঢকাশনা উপনযাশস েিশরর ঢপ্রোপট ও েরেশর মানুশর্র কথা আংহেকিাশব প্রকাে ঢপশয়শে। 

উদািরাস্বরূপ – ‘ধ্ারিকীশদবত্া’ , ‘বাশদবত্া’ , ‘পঞ্চপুিহা’ , ‘ঢর্াবভ্রষ্ট্’, ‘রাধ্া’ , হনহেপদ্ম’ , ‘নরায–বহি’ 
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, ‘োয়াপথ’ , ‘কীহত্ষিাশটর কড়চা’ প্রিৃহত্ রচনায় উশিখ্ করা চশা। এইসব উপনযাশস কাহিহনর পহরহধ্ 

শুধু্ েিশরর মশধ্য বযপ্ত না িওয়ায় েির জীবশনর টুকশরা টুকশরা েহব বযত্ীত্ আর হবশের্ ঢকাশনা েির 

জীবশনর ত্রবহেষ্ট্য প্রকাে পায়হন।  

             ১৯৪২–৪৩ এর সাইশবাান, মিামারী ও হিত্ীয় হবশ্বরু্েকাাীন কাকাত্ার পূাষ পহরচয় 

রশয়শে ‘মিন্তর’–এ। রু্শের আত্ঙ্ক, ঢবামারু–হবমাশনর ঢবামাবর্ষশার িয়, িশয় কাকাত্াবাসীর কাকাত্া 

ত্যাব, কাকাত্ায় চীনা ত্রসহনক ঢবাঝাই হমহাটারী ারী, হবপদসূচক সাইশরন ধ্বহন, খ্াদযবস্তু ওরু্ধ্ প্রিৃহত্র 

উচ্চমূায, ব্লাক আউট, হচহন–ঢকশরাহসন ইত্যাহদর কনশট্রাা, কাশাাবাজাহরশত্ বযবসাদারশদর ফুশা–ঢফাঁশপ 

ওো, নিাশবর ত্াড়নায় মা বাবার রু্বত্ী ঢমশয়শক হবহক্র করা, সাইশলান হবধ্বি নঞ্চশার নর–নারীর 

খ্াদয ও আশ্রশয়র সিাশন কাকাত্ায় আসা, কহমউহনস্ট পাহটষর সিা–সহমহত্ কশর ইংশরজ সরকাশরর 

ত্ীব্র সমাশাাচনা করা, মিাত্মাজীর ননেন–ব্রত্ ইত্যাহদ এই উপনযাশসর কাহিহন নংে পেন কশরশে। 

কাকাত্ার বহির (হনম্ন–মধ্যহবি সম্প্রদাশয়র বহি) কথাও এশত্ আশে। েীশত্র সকাশার বযি কাকাত্া, 

রািায় বাহড় ও জনশরাশত্র নহবহচ্ছন্ন র্াত্ায়াত্, েীশত্র নপরাশির কাকাত্া, ঢের্ সূশর্ষর আশাায় 

মিানবরীর বাহড়গুশাার আাশস রাঙা িশয় ওো, সমাবত্ সিযায় ঢদাকাশনর মশধ্য হবমানিানার সম্ভাবনার 

বশবর্াা চাা এবং কাকাত্ার েিরত্াীর কথাও (েিরত্াীর জো ও বাশের হিশড় হেশট ঢবড়ার ঘর, 

পশথর পাশে ঢডাবার মশত্া পুকুর, েীশত্র রহব ফসশা িরা ঢেত্ ইত্যাহদ) এশত্ আশে। রু্শের প্রিাশব 

সমাশজ হবশের্ত্ বযবসায়ী মিশা পহরবযপ্ত ‘সবষনাো হবকৃত্ েুধ্া’। েির কাকাত্ায় পড়ন্ত ধ্নী, পচনেীা 

হবাাসীর বৃশির পত্ন, বুিুেু ও দুদষোগ্রি মানুশর্র বাাঁচার ঢচষ্ট্া কশরশে উপনযাশসর নায়ক কানাই 

(M.Sc.) ঐ ধ্বংশসানু্মখ্ পহরবার ঢথশক ঢবহরশয় এশস মুহি পায়। হনশজর পহরবাশরর প্রহত্ নসীম হবতৃ্ষ্ণা 

হনশয় ঢস ঢবহরশয় আশস। পাহরবাহরক সম্বি হোঁশড় ঢবহরশয় এশসশে কাকাত্ার এক ঐহত্িযোহসত্ 

পহরবাশরর ঢমশয় নীাা। কানাই–এর মশত্া নীাাও কহমউহনস্ট পাহটষর সহক্রয় সদসয এবং সাপ্লাই 

হবিাশবর কমষী। নীাার বাবা ঢদবপ্রসাশদর সশে আদেষবত্ দূরশত্বর কারশা নীাা হপতৃ্বৃি পহরত্যাব কশর। 

আর একহট হনষ্ঠাবান পহণ্ডত্ পহরবাশরর পহরাহত্ ঢদখ্াশনা িশয়শে এই উপনযাশস। গুরুহবহর ঢর্ বংশের 

প্রধ্ান কমষ ঢসই বংশের ঢেশা প্রদুযত্ ইংরাহজ হেশখ্ ‘সদাবহর আহপশস’ চাকহর করত্ ; ত্ারপর দাাাহার 

বযবসা এবং সবশেশর্ ঢদনার দাশয় কপদষকেূনয িশয় বহিশত্ আশ্রয় ঢনয়। ঢদউশা িশয় র্াওয়া এই 

পহরবাশরর ঢমশয় বীত্া েিশরর হবাাসী রু্বশকর িারা প্রত্াহরত্ ও ধ্হর্ষত্া িয়। এই হত্ন েিশর 

পহরবাশরর পহরাহত্ ঢদখ্াশত্ ঢাখ্ক েিশরর কশয়কহট ত্রবহেষ্ট্যশকই প্রকাে কশরশেন।  
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             ‘ঝড় ও ঝরাপাত্া’ উপনযাসহট পরবত্ষীকাশা ঢাখ্শকর জীহবত্কাশাই নাম পহরবত্ষন কশর 

‘কাানবোখ্ী’ রাখ্া িয়। নবেয নতু্ন সংস্করশা রচনাবস্তু হকেু বহধ্ষত্ িশয়হো। উপনযাশসর ঢপ্রোপশট 

বৃিির কাকাত্ার হবিৃত্ নঞ্চা ত্থা হখ্হদরপুর, ডাাশিৌহস, েযামবাজার, াাাবাজার, ঢসন্ট্রাা এযাহিহনউ, 

বউবাজার, এসপ্লযাশনড, িযাহরসন ঢরাড, দমদম, কশাজ হিট প্রিৃহত্ স্থাশনর উশিখ্ ঢদহখ্। “১৯৪৬ 

সাশার ১১ ই ঢফব্রুয়ারী ঢথশক শুরু কশর পাাঁচ–ে’হদন ধ্শর এই কাকাত্ার বুশকর ওপর হদশয় প্রবা 

আশ্াাশনর ঢর্ ঝড় বশয় হবশয়হো, আর ঝরাপাত্ার মশত্া কত্কগুহা জীবন নকাশা ঝশর পশড়হো, 

ঢাখ্নী সংর্ত্ কশর ঢস–সব কাহিনী হাহপবে করশাও ঢাখ্শকর বুশকর জ্বাাা ও ঢচাশখ্র জা, উিপ্ত 

মরুর নন্তশর ফল্গুধ্ারার মত্ আশাাচয বন্থহটর প্রহত্হট নেশর ঢর্ন হমশে আশে। কাকাত্ার ওপর হদশয় 

এর আশব আরও বড়, আরও প্রচণ্ড নশনক ঝড় বশয় ঢবশে। হকন্তু এও কম উশিখ্শর্াবয নয়। . . . এর 

প্রায়ঙ্কর মূহত্ষ ঢদশখ্ রাজহসংিাসনও ত্াই টশা উশেহো।”২ ১৯৪৬–এ রহসদ আহার কারাদণ্ড হনশয় 

ইংশরজ আমশা পুহাে এবং ঢবারা ও চীনা ত্রসশনযর সশে কাকাত্াবাসীর সংঘশর্ষর কথা এখ্াশন বহাষত্ 

িশয়শে। আজাদ হি্ ঢফৌশজর কযাশেন রহসদ আহার সাত্ বের কারাদশণ্ডর আশদশের প্রহত্বাশদ 

োরিকশদর ঢোিার্ারিকা। পুহাশের াাহেচাজষ, োরিকশদর রিপাত্, কাকাত্াবাসীর হবশোি – রািায় বযাহরশকড 

করা, ট্রাম ঢপাড়াশনা, হমহাটাহর ারী ঢপাড়াশনা, ঢদাকাশন হপশকহটং করা, ত্রসনযশদর গুহা চাাাশনা, গুহাশত্ 

ঢাাশকর মৃতু্য, কংশগ্রস ও াীব–এর জনত্াশক ধ্বংসাত্মক কাজ ঢথশক হবরত্ িবার জনয ননুশরাধ্, হঝ–

চাকর ও িরশাাশকর বহিশত্ এই আশ্াাশনর প্রহত্হক্রয়া ইত্যাহদ এই উপনযাশস স্থান ঢপশয়শে। এই 

উপনযাশসর ননযত্ম চহররিক ঢবাশপন। এই ঢবাশপশনর মশত্া নসংখ্য েরেশর মধ্যহবি নামধ্ারী, হরিহবি 

ঢকরানীর দা র্ারা কাকাত্ার নহাশত্ বহাশত্, িাড়াবাহড়শত্ বাস কশর, মাশচষি আহপশসর ঢকরানী 

িশয়ও প্রহত্ মাশসই নিাব–ননটশনর টানাটাহনশত্ প্রাাান্ত ; – “. . . ইংশরজ বড়সাশিশবর হত্রস্কাশরর 

ধ্ার ধ্াশরন না – ঢসাজা বশান ইহডশয়ট, ননশসন্স, রাশস্কা, ঢবাপশন মাথা নীচু কশর াজ্জায় বা দুুঃশখ্ 

হকংবা িশয়ও নয়, মাথা উাঁচু কশর শুনশা বড়বাবু বা বড়সাশিব ঢবহে চশট র্াশব বশা মাথা নীচু কশর ঢস। 

কামরা ঢথশক বাইশর এশস ময়াা দুবষিরু্ি রুমাশা কপাা এবং মুশখ্র ঘাম মুশে হনশয় বশা – োাা।”৩ 

ঢবাশপশনর স্ত্রী োহন্ত, ঢত্মহন ঢচৌদ্দ বেশরর ফ্রক পরা ঢমশয় ঢনবু ও ত্ার ঢোট ঢোট িাই ঢদবা, ঢটকা, 

িাবু – সবাই ঢর্ন েরেশর হনম্নমধ্যহবি ঢকরানী সংসাশরর এক – একহট প্রত্ীক। 

 

             ১৯৪৬–এর আবশস্ট কাকাত্ায় হি্ু–মুসামাশনর দাোর কাহিহন আশে ‘উিরায়া’–এ। 

রাশরিক মোা ঢজ্বশা দা ঢবাঁশধ্ মুসামানশদর হি্ু পাড়ায় নত্যাচার–নারীধ্র্ষা, হজহনসপরিক াু্ঠনন ও 

হনহবষচাশর িত্যাাীাা চাাাশনা, ঢসবাদশার আত্ষ নরনারীশক উোর, হনহকরীশদর বহিশত্ িত্যা, নত্যাচার ও 
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আগুন াাহবশয় পুহড়শয় ঢদওয়া, ত্রসহনকশদর িাশত্ হবেৃঙ্খা কাকাত্া, ঢোিাবাজার বহির উশিখ্ এই 

উপনযাশস আশে। এোড়া হিত্ীয় হবশ্বরু্েকাাীন কাকাত্ায় ব্লযাকআউশটর রাহরিক, পূবষরাােনা ঢথশক 

প্রত্যাবত্ ত্রসহনকশদর কাকাত্ায় ত্রনে আনশ্র সিাশন নথষ েহড়শয় ঢদওয়া, কাশাাবাজারীশত্ ঢাাশকর 

নথষ স্ফীহত্, ননযহদশক কাকাত্ার ফুটপাশত্ হিখ্ারীর একটু ফযাশনর প্রত্যাোর হচৎকার, এয়ার ঢরড, 

স্বাধ্ীনত্ার সময় কাকাত্ায় হি্ু–মুসামাশনর দাো ইত্যাহদও এশত্ আশে। উপনযাশসর নায়ক চহররিক 

প্রবীর, ত্ার োনাময় জীবন। প্রবীর েিশরর লাব–এর স্বাদ পাওয়া আধু্হনক ঢেশা। ঢস সব হকেুশত্ই 

আত্মহবশ্বাসী, ঢপ্রম, পুায বা সত্ীত্বশবাধ্ – এসবই ত্ার কাশে উপিাশসর বস্তু। হকন্তু ঢের্ পর্ষন্ত েির 

পৃহথবীর উিরায়শার ঢেশর্ প্রবীর কহেনত্ম ঢর্শকাশনা দণ্ড নথবা মৃতু্যশত্ নকুশত্ািয়। এই স্থাশন 

ঢাখ্শকর হনজস্বত্া প্রমাহাত্। েূনযবিষ েিরজীবশনর ঢপ্রোপশট আাঁকা ত্াাঁর চহররিকগুশাা ত্াই হনজস্ব 

ত্রনহত্কত্া ঢবাশধ্ পা রাশখ্ বা রাখ্শত্ ঢচষ্ট্া কশর।  

 

             ‘কান্না’–র নহধ্কাংে ঘটনাই কাকাত্ায় ঘশটহো। কাকাত্া েিশরর দহরর মুসামান ও 

নযাংশাা ইহিয়ান নধু্যহর্ত্ একহট বহি ও আধ্া বহি নঞ্চা এই উপনযাশসর পটিূহম। কাকাত্ার 

ঢবহনয়াশপাশখ্ার বহির ঢেশা বাহচ্চর (জন) এহায়ট ঢরাশডর বাহড়শত্ ফাদাশরর কাশে ত্রকশোর ও ঢর্ৌবশনর 

হকেুহদন ঢকশটহো। পল্টশনর আক্রমশা ঢচাখ্ ও বাা িাহরশয় পাকষহিট নঞ্চশার একটা ফ্ল্যাট বাহড়শত্ 

হবখ্যাত্ ঢবিাাা–বাহজশয় জন মৃতু্যর জশনয হদন গুনহো। ঢবহনয়াশপাশখ্ার নঞ্চশার বহার ধ্াশরর বাষনা 

এশত্ আশে (ঢর্খ্াশন বাহচ্চর বাাযজীবন ঢকশটহো), “খ্াপরা–ঢবাাপাত্ার চাা ও বাাঁশের খু্াঁহটর ঘরবাহড়, 

হবহড় বাাঁধ্াইশয়র কারখ্ানা, পান–হবহড় দরহজ–ঢত্শািাজা–মুদী–মশনািাহর ইত্যাহদর ঢদাকান পাথশরর 

ঢখ্ায়াওো উাঁচু–নীচু খ্ানা খ্শ্ িরা ধু্শাা জমা রািা, রািার দুপাশে সরু পচা পাাঁক হথকহথশক নদষমা, 

মরা বযাঙ–ইাঁদুর এবং জযান্ত বযাশঙ ও ঢপাকামাকশড় িরা দুবষিরু্ি নদষমা ইত্যাহদ হো ওই বহি নঞ্চশার 

ত্রবহেষ্ট্য। এমনহক বহির বাাঁধ্াশনা ধ্াহর পায়খ্ানাশত্ িহত্ষ থাকশত্া। এই বহির হবিার হো েিশরর 

ঢের্প্রাশন্ত ঢসকাশার ই.আই.আর.াাইন. হেয়াাদশির সাইহডং পর্ষন্ত।”৪ ‘কান্না’–ঢত্ও হিত্ীয় রু্েকাাীন 

কাকাত্ার হচরিক ঢদখ্া র্ায়।  

 

             ‘একহট চড়ুই পাখ্ী ও কাশাা ঢমশয়’ উপনযাশস নবরজীবশনর ঢপ্রোপশট একজন আহটষস্ট ও 

একহট কাশাা ঢমশয়র িীরু িাাবাসার কাহিহন বহাষত্ িশয়শে। ‘মহা ঢবৌহদ’ উপনযাশসর ঢপ্রোপট 

মিানবরী কাকাত্া। মিানবরী কাকাত্ায় ঢদখ্া একহট মহিাার জীবন কাহিহন হনশয় রহচত্ িশয়শে 

উপনযাসহট। কাকাত্ায় স্থায়ীিাশব বসবাস করার সময় মশন িয় ত্ারােঙ্কর এই মহিাার সাোৎ 
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ঢপয়হেশান। উপনযাশসর স্থান হবশেশর্ বাববাজার, ঢসন্ট্রাা নযাহিনু, হচৎপুর ঢরাড, হফ্র সু্কা হিট, ধ্মষত্াা, 

কহফ িাউস, িযাহরসন ঢরাড, কশাজ হিট প্রিৃহত্র উশিশখ্ বৃিির কাকাত্ার হবিৃত্ ঢপ্রোপট উপহস্থত্। 

উপনযাশসর পটিূহম ১৯৪২ – ১৯৬২ এর কাকাত্া। ঢকন্দ্রীয় চহররিক ঢাখ্শকর আত্মীয়া মহা ঢবৌহদ েিশর 

হেহেত্া, ঢপাোক–আোক, সাজ–সরঞ্জাম, হবাাস–বযসশন “. . . ১৯৪২ সাশার হনখু্াঁত্ মডাাষ ঢমশয়, 

ঢফরত্া হদশয় সু্র সাদা জহমর ওপর সূক্ষ্ম সূশচ ঢত্াাা বুহটদার োকাই োড়ী পশড়শেন। বাশয় টকটশক 

াাা বডষার ঢদওয়া হসশের ব্লাউজ ; পাত্া ঢকশট চুশার হবনযাস ; মুশখ্ ঢনা–পাউডাশরর চড়া সূক্ষ্ম শুভ্রত্া, 

ঢচাশখ্ সুমষা বা কাজা, ত্ার সশে ঢোাঁট দুহটশত্ হাপহস্টশকর রঞ্জনী, িাশত্ চুহড়র ঢবাো, বাায় পাথর 

বসাশনা ঢনকশাসহটর েটা. . .।”৫ মহা ঢবৌহদ এত্ই আধু্হনকা ঢর্, সমাজ সংস্কাশরর ধ্ার ধ্াশর না, 

পুরুর্শঘাঁর্া এই মহিাাহট সমাশজর দুনষাম বা কাশঙ্কর পশরায়া কশর না, নারী মিশা হত্হন আড়ষ্ট্ িশয় 

থাশকন, “পুরুর্ মিশা হকন্তু পাাঁচাাী ঢথশক পঞ্চরস পর্ষন্ত, পহাহটক্স ঢথশক ফ্রশয়ড পর্ষন্ত আশাাচনায় ত্ার 

এত্টুকু সশঙ্কাচ ঢনই।”৬ মহা ঢবৌহদ জীবনসংকট ও সমসযার–র্ন্ত্রাার মশধ্য পশড় বাায বয়শস প্রহত্িন্দ্বী 

মাহসমার ঢপ্রমাস্পদশক জীবশনর ত্াড়নায় কাশে ঢটশন হনশয়হেশান। এই নপহরাত্ দাম্পত্যজীবশন মহা 

ঢবৌহদ একাহধ্ক পুরুশর্র প্রহত্ আকৃষ্ট্ িশয়হেশান। েরেশর একাকীত্ব মহা ঢবৌহদশক জীবশনর ত্াড়নায় এক 

প্রান্ত ঢথশক নপরপ্রান্ত শুধু্ েুহটশয়শে। ননযহদশক মহা ঢবৌহদর স্বামী নমৃত্াাা মুশখ্াপাধ্যায়, এম.এ 

হডহগ্রধ্ারী প্রথম জীবশন আদেষবাদী ঢদে ঢসবক, স্বাধ্ীনত্া সংগ্রামী পরবত্ষীকাশা জীবশন নথষ ঢরাজবাশরর 

ঢনোয় ঢমািগ্রি িশয় েিশরর নামকরা প্রথম ঢশ্রাীর হেল্পপহত্ িশয় ওশেন। নথষ ঢরাজবাশরর এই ঢমাি 

ত্াশক এমনই ঢপশয় বশস ঢর্ স্বািাহবকিাশবই মদ ও আনুর্হেক পাপও জুশটশে – ঢের্ পর্ষন্ত স্ত্রীশক ঘুর্ 

হদশয় বযবসাহয়ক সুহবধ্া আদায় করশত্ ত্ার বাশধ্হন। এসবই েিরজীবশনর কুফশার হচরিক। 

বযহিবত্জীবশন নমৃত্াাা ত্ার প্রত্ীোরত্া দাহয়ত্াশক ত্যাব কশর ত্ারই হকশোরী ঢবানহঝশক হববাি 

কশরহেশান। ত্াশত্ও ত্ার কামনার বহি এত্টুকু দশমহন ত্াই পরবত্ষীকাশা ননয নারীশত্ আসি িশত্ 

বাশধ্হন – এর মধ্য হদশয় েরেশর উচ্চহবি মানুশর্র চহররিকশদার্ প্রকহটত্ িয়। এোড়াও েিরজীবশনর 

টুকশরা টুকশরা নশনক েহব এখ্াশন ঢদখ্শত্ পাই। ঢর্মন – েরেশর আহিজাত্য মানুর্ নমৃত্াাা ত্ার 

ঢপ্রমাস্পদ িাবী স্ত্রীশক হথশয়টাশর হনশয় র্ায় মশনারঞ্জশনর জনয। আবার েরেশর উচ্চহবি মানুশর্র গ্রযাি 

ঢিাশটশার মদযপাশন হনহের্াপশনর দৃেয এখ্াশন ঢদখ্শত্ পাই। ১৯৪২ এর রু্েকাাীন কাকাত্ার 

দুপুরশবাার দৃেয ঢাখ্ক বাষনা কশরশেন – “. . . দুপুশরর হদশক ঢবাা সাশড় এবারটার পর ঢথশক ঢবাা 

হত্নশট, গ্রীশের সময় চারশট পর্ষন্ত, একটা সময় আহপস ও বাজার নঞ্চশার বাইশরর নঞ্চাগুশাাশত্ 

একটা নাস হনশ্চাত্ার খ্াাঁ খ্াাঁ িাব ফুশট উেত্। রািায় ঘাশট হিড় পাত্াা িশয় ঢর্ত্। ঢদাকানপাট হকেু 

হকেু বি িত্। হকেু হকেু ঢদাকাশনর দরজা ঢিজাশনা থাকত্। ঢদাকানী বশস েুাত্, না িয় ঢকান 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৫ ম  ব র্ষ ,  ২ য়  সং খ্যা ।  ১ ৪ ই  আ র্া ঢ়  ১ ৪ ২ ৬ ,  ৩ ০ ঢে  জু ন  ২ ০ ১ ৮ । পৃ ষ্ঠা  27 

 

একখ্ানা বই খু্শা বশস থাকত্। ঢরসু্টশরিগুশাা খ্াাঁ খ্াাঁ করত্। কুকুর, বরুগুহা হনহশ্চন্ত িশয় পশথর 

দুপাশে বশস হঝমুত্। হনজষন ঢরায়াশক বশস মিাশনর দা হবহড় টানত্ এবং নাস মন্থর সুশর ও কশ্ঠন 

রহসকত্া করত্। মশধ্য মশধ্য দু’খ্ানা চারখ্ানা বাড়ী িাষ বাহজশয় রািার হনজষনত্া ও িব্ধত্াশক একটু 

সচহকত্ কশর হদশয় চশা ঢর্ত্। কখ্নও বা টুন টুন েব্দ তু্শা ঢর্ত্ এক–আধ্খ্ানা হরক্সা এবং দু’চারখ্ানা 

ঢসকাশার থাডষলাস ঢঘাড়ার বাড়ীর আওয়াজও উেত্ মশধ্য মশধ্য।”৭  

 

            ‘মিানবরী’ উপনযাসহট ত্ারােঙ্কশরর আত্মজীবনীমূাক উপনযাস। এই উপনযাশসর নায়ক 

হবমা ঢর্ন ঢাখ্ক ত্ারােঙ্কশরর প্রহত্িূ। হবংে েত্াব্দীর হরিকে দেশকর সারা হবশ্ববযাপী ম্া এবং ঢস 

সমশয় পহশ্চমবশের রাশঢ়র গ্রাম ঢথশক একহট নখ্যাত্ রু্বশকর কাকাত্ায় এশস সাহিত্য জবশত্ 

সুপ্রহত্হষ্ঠত্ িবার একান্ত সাধ্নার বািব কাহিহন প্রহত্ফহাত্ িশয়শে এই উপনযাশস। েরেশর র্াহন্ত্রকত্ার 

কুিশক ঢমািগ্রি িশয় পশড় হবমা। ঢস ত্ার পহরহচত্ ঢেশাশমশয়শদর জীবশন েিশরর ঢলদ, গ্লাহনশকও 

প্রত্যে কশর। েিশর এশস ত্ারা পশড় র্ায় দ্রুত্ত্ম বহত্শত্ ধ্াবমান জীবনপ্রবাশির মশধ্য এবং ত্ার 

ঢরাশত্ ঢিশস ত্ারা িাহরশয় র্ায়। হবমশার ঢচাখ্ হদশয় ঢাখ্ক ঢদখ্ান মিানবরীর জীবনরু্শের প্রচণ্ডত্াশক, 

মিানবরীর নানা ঢশ্রাীর মানুর্শক। একহদশক হবমশার ঢমসজীবন, নস্থায়ী হেকানার মানুর্শদর জীবনাচরা 

; ননযহদশক কাকাত্ার হবহিন্ন ঢশ্রহা ও ঢবাশরিকর স্থায়ী বাহস্া। একহদশক ঢক্রত্া দুরি সিয জবৎ, 

ননযহদশক হনহর্েপিী র্াশক ঢাখ্ক বশাশেন ‘মিানবরীর ডাস্টহবন’। আবার হবমশার ঢমশসর কাশে 

রািার ওপাশর বাজারটার হপেন হদশকর হনম্নিশরর বহির ঢর্ ঢেশা দুশটা াাবায–র হপেু হপেু ঢঘারাশফরা 

কশর ত্াশদর বাষনা হদশত্ হবশয় ঢাখ্ক বশাশেন ‘মিানবরীর’ জীবনধ্ারায় সঞ্চাহরত্ এই বযাহধ্র হবশর্ 

জজষহরত্িাশব সংক্রাহমত্। নথষাৎ গুিা নয়, নপরাধ্ী নয়, নথচ নপরাধ্প্রবা এইসব মানুশর্র েিশরর 

পহরশবশে সৃহষ্ট্।  

            আবার ‘কাারাহরিক’ উপনযাশস পটিূহম কাা ১৯৬৭ – ১৯৬৮ এর কাকাত্া মিানবরী। 

উপনযাশসর নায়ক নংশুমান কাকাত্ার হিশড় এশসহো পড়াশোনা করশত্, হকন্তু জনত্ার হিশড় ঢস 

ঢের্পর্ষন্ত িশয় পশড় একা, হনুঃসে। জনত্ার হিশড় একদা ত্ার সশে পহরচয় িয় নত্সীর, আবার 

একহদন ঐ হিশড়ই ত্ারা িাহরশয় র্ায়। এই নত্সীশক হবশয় করার কারা ত্ার মার সশে ত্ার হচরহবশচ্ছদ 

ঘশট র্ায়। আবার ঢপ্রমিীন নারী সংসশবষ হবশ্বাসী নংশুমাশনর সশে হবশচ্ছদ ঘশট ত্ার একদা নাহয়কা 

সীত্ার। নথচ কাকাত্ার রািায় ত্ারই বাহড় নযাহক্সশডশি মারা র্ায় সীত্ার বিষজাত্ নংশুর সন্তান। এ 

কাহিহনশক ত্ারােঙ্কর এমনিাশব রূপ ঢদন র্াশত্ েিশরর বহা নংশুর জীবশনর হনুঃসেত্াই প্রকট িশয় 

ওশে। উপনযাশসর ঢাখ্ক স্বাধ্ীনত্া পূবষরু্শবর দ্রুত্ হবাীয়মান মানহবক মূাযশবাধ্ এবং স্বাধ্ীনত্া 
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পরবত্ষীকাশার দ্রুত্ ও নহস্থর এবং নস্বহিকর কাকাত্ার েরেশর জনজীবনর্ারিকার পহরচয় ফুহটশয় 

তু্শাশেন। ‘মঞ্জরী নশপরা’ উপনযাশসর হবর্য়বস্তু – কাকাত্ার ঢপোদার র্ারিকাপাাার জবৎ। এশত্ র্ারিকা 

জবশত্র ঢিত্র–বাইশরর নানা সমসযা ও জীবন র্াপশনর হবশ্বি হচরিক তু্শা ধ্রশত্ ঢচশয়হেশান ঢাখ্ক। 

চাহচ্চরিক ও ঢপোদার রেমশঞ্চর প্রিাশব, বাংাা র্ারিকার নব রূপান্তর পঞ্চাশের ঢথশক শুরু কশর র্াট–সির 

দেশক জনহপ্রয়ত্ার একহট চূড়ান্ত জায়বায় ঢপৌঁশেহো। ত্ারােঙ্কর ঢসই নতু্ন ধ্ারার সামহগ্রক হচরিক 

‘মঞ্জরী নশপরা’য় তু্শা ধ্রশত্ ঢচশয়হেশান।  

 

            ‘র্হত্িে’ উপনযাশস নবেয নবরজীবশনর িাািা পাশনর করুা পহরাহত্র েহব এাঁশকশেন 

ত্ারােঙ্কর, র্হদ এই নবর কাকাত্ার নয়, হদিীর। ‘ধ্ারিকীশদবত্া’ ঢত্ও কাকাত্ার প্রসে এশসশে। 

জহমদার–পুরিক হেবনাথ কশাশজ পড়বার জশনয কাকাত্ায় হবশয়হো। “এখ্ানকার হবহচরিক পাযসম্ভাশর সমৃে 

আশাা–ঝামা রাহরিকর ঢদাকানপাট পশথর জনশরাত্ ও র্ানবািশনর ত্ীব্রবহত্ হকশোর হেবনাশথর মশন 

হবস্মশয়র উশরক কশরহো।”৮ ইংশরজ োসনকাশা এখ্াশন সন্ত্রাসবাদীশদর হেশাা আড্ডা এবং হেবনাথ 

সমসামহয়কিাশব এই দশার সশে জহড়শয়ও পশড়হো। কাকাত্ার বুশক বািীজীর নহিংসা আশ্াাশনর 

েহবও এশত্ আশে, “কাকাত্ার নবস্থা ত্খ্ন হবেুব্ধ সমুশদর মত্। সিা–সহমহত্, ঢোিার্ারিকায় জাহত্র 

জীবনশনাচ্ছ্বাস হবেুব্ধ সমুশরর উচ্ছ্বহসত্ ত্রশের মত্ ফুহায়া ফুহায়া উহেশত্হো। ঢস্বচ্ছাশসবশকর দা–

দশার পর দা, োসনত্শন্ত্রর দুবষ–প্রাচীর মূশা আঘাত্ কহরশত্ দুবষার ঢরাশত্র মত্ েুহটয়া চহায়াশে। 

মিানবরীর ঘশর ঘশর প্রহত্হট নরনারীর সবষাশে, প্রহত্হট ঢরামকূশপ ত্ীব্র হেিরা বহিয়া চহায়াশে। ত্বুও 

আনুপাহত্ক সংখ্যায় নহধ্কাংে বৃিিার রুে, সমুর বজষশনর মত্ আহ্বান সশত্ত্বও নহধ্কাংে মানুর্ই সিশয় 

মূক িইয়া আশে।”৯ কাকাত্ার শুধু্মারিক উশিখ্ পাওয়া র্ায় ‘কাাান্তর’ ও ঢর্াবভ্রষ্ট্’ এ।  

            এোড়াও কাকাত্া ও কাকাত্ার হবহিন্ন নঞ্চশার নাম ত্াাঁর হবহিন্ন উপনযাশস পাওয়া র্ায়। 

ঢর্মন – কাকাত্া (‘ঢপ্রম ও প্রশয়াজন’ , ‘কাহা্ী’ , ‘নাহবনী কনযার কাহিনী’ , ‘স্ীপন পােোাা’ , 

‘হবপাো’), কাকাত্ার ঢপ্রহসশডন্সী কশাজ, াাাহদঘী, িাওড়া, রাইটাসষ হবহডং (‘আগুন’), কাকাত্ার 

উিরপ্রান্ত (মিাশশ্বত্া’), হিশটাহরয়া ঢমশমাহরয়াা, েযামবাজার, ধ্মষত্াা (‘ঢপ্রম ও প্রশয়াজন’), রামবাবান 

(‘হনহেপদ্ম’ , ‘মিন্তর’), এসপ্লযাশনড, ডাাশিৌহস (‘মিাশশ্বত্া’), হচৎপুর জংেন (‘মঞু্জরী নশপরা’), িাওড়া 

ঢষ্ট্েন ও িাওরার পাে হদশয় বশয় র্াওয়া বোর বুশক ঢনৌকার ও জুট হমশার আশাার প্রহত্ফান 

(‘পঞ্চপুিাী’), দমদম (‘সংশকত্’, ‘মিাশশ্বত্া’) প্রিৃহত্।  
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           কাকাত্া বাঙাার প্রাাশকন্দ্র। রুহজ ঢরাজবাশরর জশনয হবহচরিক জনজীবশনর ধ্ারা কাকাত্ায় 

এশস হমশেশে। আবার রাজননহত্ক, সামাহজক বা ধ্মষীয় ঢর্শকাশনা আশ্াাশনর ঢেউ কাকাত্ার বুশক 

সবষপ্রথম আশাাড়ন আশন। ত্াই নহনবার্ষিাশবই ত্ারােঙ্কশরর উপনযাশস কাকাত্ার কথা এশসশে। ত্শব 

েিরজীবশনর নঞথষক ত্থা পহঙ্কাত্ার হদকগুহা ত্াাঁর উপনযাশস সবশচশয় বড় িশয় উশেশে। ত্াাঁর 

েিরজীবনশকহন্দ্রক বা কাকাত্াজীবনশকহন্দ্রক উপনযাসগুহাশত্ েিরজীবশনর পরশত্ পরশত্ আধু্হনক 

িারত্বশর্ষর ইহত্িাশসর ঘূাষবাশত্ বার বার আবহত্ষত্ িশয়শে। ত্াশত্ ঔপনযাহসক ত্ারােঙ্কশরর েিরশচত্না 

ও ইহত্িাসশচত্না একই আধ্াশর পহরসু্ফট িশয়শে। এবাশর ঔপনযাহসশকর ইহত্িাসশচত্নার হদকগুহা 

আশাাকপাত্ করা ঢর্শত্ পাশর।  

 

             কাকাত্ার ইহত্িাস হবর্শয় ত্ারােঙ্কশরর মন হো নত্যন্ত সজাব। ঢসই ইহত্িাস ঢচত্নাই 

কাাশচত্নার রূপ ধ্শর ত্াাঁর হবহিন্ন উপনযাস ও বশল্পর মশধ্য প্রকাে ঢপশয়শে। হবহিন্ন উপনযাশস ত্ার 

কাাশচত্নাশক হনত্ান্ত ত্াৎেহাক মশন িশত্ পাশর। হকন্তু সামহগ্রকিাশব হবশবচনা করশত্ ঢবশা ঢদখ্া 

র্াশব এই কাাশচত্নার ঢকন্দ্রহব্ু আসশা ত্াাঁর িারত্শচত্না। এই প্রখ্র কাাশচত্নাই কাকাত্ার 

ইহত্িাশসর নানা ঘটনার সােীরূশপ প্রকাে ঢপশয়শে ত্ারােঙ্কশরর রচনায়। ‘ঢজাব চাাষশকর িাট এবং ঘাট 

কাকাত্া নথষাৎ বাজার কাকাত্ার কথা।”১০ হনশয় হত্হন ঢকাশনা কাহিহন রচনা কশরনহন হেকই হকন্তু, 

‘বাজার এবং ব্র কাকাত্া ঢথশক রাজধ্ানী কাকাত্ার ঢচিারা’, ঢনওয়ার সমশয়র পহরবত্ষশনর েহবটা 

আাঁকশত্ ঢিাশানহন। আবার িারত্বর্ষ স্বাধ্ীন িওয়ার হদনহটও বাষনা কশরশেন কাকাত্ার উৎসব মিত্ার 

ঢপ্রোপশট। নবজাবরশার কাকাত্া ১৯৪২ – ৪৩ এর সাইশবাান, মিামারী, দুহিষে, ঢদেহবিাব, দাো, 

উিাস্তু সমসযা, ব্লযাকআউট প্রিৃহত্র ঢপ্রোপশট হিত্ীয় হবশ্বরু্েকাাীন ইহত্িাশসর কাকাত্া ত্ারােঙ্কশরর 

কাকাত্াহিহিক উপনযাসগুহাশত্ ঢর্িাশব প্রহত্ফহাত্ ত্াশত্ ঢাখ্শকর ইহত্িাস হনষ্ঠার পহরচয় ঢমশা। 

বস্তুত্পশে ত্ারােঙ্কর হনশজই হবপ্লবী ও সমাজশসবী আশ্াাশন হনরু্ি হেশান। বািীজীর নসিশর্াব 

আশ্াাশন ঢর্াব হদশয়শেন, রবীন্দ্রনাথ ও ঢনত্াজীর সশে সাোৎ দেষন কশরহেশান ত্ারােঙ্কর। ত্াাঁর এই 

ইহত্িাস ঢচত্না সাহিত্য রচনার ঢেশরিক হেল্পসম্মত্ রূপ াাি কশরশে। িারত্বশর্ষর প্রা্ -স্বাধ্ীনত্া ও 

স্বাধ্ীনত্া–উিরকাশা কাকাত্ার বুশক ঘশট র্াওয়া জাত্ীয় আশ্াানগুহার পুঙ্খানুপুঙ্খী িাশব ঐহত্িাহসক 

হববরশার প্রমাা ঢমশা ‘মিন্তর’ , ‘ঝড় ও ঝরাপাত্া’, ‘কান্না’ , ‘কাারাহরিক’ , ‘উিরায়া’ , ‘ধ্ারিকীশদবত্া’ 

প্রিৃহত্ উপনযাশসর পাত্ায় পাত্ায়। ইহত্িাশসর কাকাত্ার আয়ত্ন, স্থানবত্ ত্রবহেষ্ট্য ও সীমানার পহরচয় 

হত্হন হবশ্বাসশর্াবযিাশব উপস্থাহপত্ কশরশেন। কাকাত্ার ঐহত্িাহসক ঢপ্রোপট িারত্বশর্ষর ঐহত্িাহসক 

ঢপ্রোপশটরই খ্ণ্ডাংশের েহব িশয় ফুশটশে ত্ারােঙ্কশরর রচনায়। ‘কীহত্ষিাশটর কড়চা’ উপনযাশসর নায়ক 
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সুশরশ্বর ত্ার পূবষপুরুর্ বীশরশ্বর রাশয়র ঢর্ ডাইহর পশড় ত্াশত্ নহত্ পুরাত্ন কাকাত্ার ঢিৌশবাহাক ও 

সাংসৃ্কহত্ক ঢচিারা ফুশট উশেশে। াাট–পযাশাস ঢথশক উির মুশখ্ মারাোহডচ পার িশয় টাাা–হসাঁহথ 

বরানবর, আবার দহো হডহি ঢেয়াাদা ঢথশক জান বাজার ঢপহরশয় ঢচৌরেী, চাাঁদপাা ঘাট ঢথশক নতু্ন 

ঢকিা পর্ষন্ত বাাঁধ্াশনা রািা। আর রািায় রািায় ব্রুিাম, াযাশণ্ডা প্রিৃহত্ ঢঘাড়ায় টানা বাহড়র সাহর। 

বীশরশ্বর রাশয়র স্মরাীয় ঘটনাহাহপর বাাঁধ্াশনা খ্াত্ায় ঢাখ্া বাষনা োড়াও আশে সুশরশ্বশরর আাঁকা পুরাশনা 

কাকাত্ার েহব। এইসব েহবশত্ উহনে েত্শকর কাকাত্ার সাংসৃ্কহত্ক ও সামাহজক পহরমণ্ডশার আিাস 

আশে। নবজাবরশার কাকাত্া, বাবু কাাচাশরর কাকাত্া আর িারত্বশর্ষর রাজননহত্ক জাবরশার 

প্রাাশকন্দ্র কাকাত্া – সবই ঢর্ন জীবন্ত িশয় উশেশে সাত্ পুরুশর্র উত্থান–পত্শনর দীঘষ কাহিহনশত্।  

 

            ১৯৪২ – ৪৩ এর সাইশবাান, মিামারী ও হিত্ীয় হবশ্বরু্েকাাীন কাকাত্ার পূাষ পহরচয় 

রশয়শে ‘মিন্তর’ , ‘কাারাহরিক’ উপনযাশস। রু্শের আত্ঙ্ক, ঢবামারু–হবমাশনর ঢবামাবর্ষশার িয়, িশয় 

কাকাত্াবাসীর কাকাত্া ত্যাব, কাকাত্ায় চীনা ত্রসহনক ঢবাঝাই হমহাটাহর ারী, হবপদসূচক সাইশরশন 

কম্পমান কাকাত্াবাসী, ব্লযাকআউট, কহমউহনস্ট পাহটষর সিা, বািীজীর ননেন ইত্যাহদ উপনযাশসর 

কাহিহন পেন কশরশে। ‘মিন্তর’–এর কাাসীমা ১৯৪২ এর হডশসম্বর ঢথশক ১৯৪৩ এর ২ রা মাচষ। নথষাৎ 

হিত্ীয় হবশ্বরু্শের মধ্যবত্ষীকাাীন কহাকাত্ার ইহত্িাস এখ্াশন বহাষত্ িশয়শে। উপনযাশসর িূহমকায় 

ঢাখ্ক বশাশেন, “ঢদশের বত্ষমান নবস্থার পটিূহমশত্ বাোাীর এরু্শবর নতু্ন আদশেষ ননুপ্রাহাত্ 

ঢেশাশমশয়র জীবন হনশয় ঢর্ বই হাখ্বার কল্পনা ঢসহদন ত্াাঁর হো ত্ারই প্রকাে ঘশটশে ‘মিন্তশর’।”১১ 

এরু্শবর নতু্ন আদেষ বাশত্ হত্হন সামযবাদী আদশেষর কথাই বুহঝশয়শেন। ত্ারােঙ্কর আজীবন বািীবাদী 

নহিংস পন্থায় হবশ্বাসী, নথচ ‘মিন্তশর’ ত্াাঁর নায়ক–নাহয়কা কহমউহনস্ট পাহটষর সদসয, এই আপাত্ 

নসেহত্র ঢিতু্হনাষয় করশত্ ঢবশা ঢসই সময়কার রাজননহত্ক ইহত্িাসহট একটু স্মরা করা প্রশয়াজন। 

ত্ারােঙ্কর হনশজই ‘আমার সাহিত্য জীবন : হিত্ীয় পবষ’ ঢস ইহত্িাস হবিৃত্িাশব বশাশেন। ‘মিন্তর’ 

রচনার সময় হত্হন ‘ফযাহসহবশরাধ্ী ঢাখ্ক ও হেল্পী সশে’র সিাপহত্ হেশান। এই সশের সংরশবর 

নধ্যায়হটশক হত্হন ত্ার জীবশনর ‘একহট গুরুত্বপূাষ নধ্যায়’ বশাশেন। হত্হন স্বীকার কশরশেন, ঢস হদন 

হত্হন ফযাহসহবশরাধ্ী ঢাখ্ক ও হেল্পী সশের ‘সমাদশর সমাশরাশি’ নশনকটা ‘আচ্ছন্ন’ িশয়হেশান। শুধু্ 

ত্াই নয়, ঢস হদন ত্ারােঙ্কর মিারু্েশকই মশন কশরশেন মিা মিন্তর। উপনযাশসর সামযবাদী কমষীশদর 

ঢনতৃ্স্থানীয় হবজয়দা ত্াাঁর ডাইহরশত্ হাশখ্শেন, “মিা দুশর্ষাশব পৃহথবী আজ আচ্ছন্ন। দুশর্ষাশবর নবসাশন 

সত্যসূশর্ষর আশাাশক আশাাহকত্ হদশনর প্রত্যাো কশর রশয়শে পৃহথবীর প্রহত্হট মানুর্। এই হবশ্ববযাপী রু্ে 

মানুশর্র সমাশজ মিা–মিন্তর।”১২ হবজয়দার এই হবশ্বাস হকন্তু উপনযাশসর হেল্পরূশপ ননুহবষ্ঠ িশয় ওশেহন।  
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           ত্ারােঙ্কশরর ইহত্িাস হনষ্ঠার কখ্নও কখ্নও সাহিশত্যর আকাশে কল্পনার রামধ্নু রঙ 

োড়াশনা ঢসই কল্পনার প্রীহত্বেত্ হত্হন সামযবাদী কমষী হকংবা কহমউহনস্ট কমষীরা হমশাহমশে (আদেষবত্ 

িাশব) একাকার িশয় ঢবশে নহিংসাপন্থী বািীজীর প্রহত্ উচ্ছ্বহসত্ শ্রোিশর কহমউহনস্ট ঢনত্া হবজয়দা 

হাশখ্শেন – “িারশত্র হচরন্তন সাধ্নার ধ্ারা জয়রু্ি িশয়শে, . . . তু্হম দীঘষজীবী িও মিাত্মা তু্হম 

হচরায়ু াাি কর। িারত্বশর্ষর সত্য ধ্শমষর প্রত্ীক তু্হম।”১৩ র্হদও এই উহি ঢকাশনা সামযবাদী ঢনত্ার 

মুশখ্ উচ্চাহরত্ িওয়া স্বািাহবক নয়। উপনযাসখ্াহনর ঘটনাবাী ঢর্ কাাসীমায় হবধৃ্ত্ ত্াাঁর নবযবহিত্ 

পূশবষই সারা িারত্ বযাপী আবস্ট হবপ্লব ঘশট ঢবশে। ত্ারােঙ্কর এখ্াশন বশাশেন, “আবস্ট হবপ্লশব 

কাকাত্ার খু্ব ঢবহে হকেু িয়হন। হকন্তু ঢমহদনীপুর নহবস্মরাীয় সংগ্রাম কশরশে”১৪ নথবা “ঢমহদনীপুর 

ঢথশক খ্াদযািাশব কাকাত্ায় এশস ঢেশাটা চাপা পশড়শে খ্াশদযরই উপকরা আটার ারীর ত্াায়”১৫ 

ইহত্িাশস এই ঘটনার সত্যত্া হবর্শয় সংেয় ঢথশকই র্ায়। ত্ারােঙ্কশরর কাকাত্ার ইহত্িাস ঢচত্নার 

দৃষ্ট্ান্ত েহড়শয় রশয়শে ‘উিরায়া’–এ। এখ্াশন ১৯৪৬ এর আবশস্ট কাকাত্ার হি্ু–মুসামাশনর দাোর 

কাহিহনশত্ ঢসই ইহত্িাস ঢচত্নারই পহরচয় ঢদয়। আবার ‘কান্না’–ঢত্ ১৯৪২–৪৩ সাশা দুহিষে মিন্তশরর 

বেশর একটু সামানয খ্াবাশরর জনয মানুশর্র কাত্র করুা প্রাথষনার দৃেয। ইহত্িাস প্রীহত্ না থাকশা 

ইহত্িাশসর এমন ঘটনাশক মমত্ব ও সিানুিূহত্ হদশয় বাষনা করা ঢাখ্শকর সম্ভব হো না।  

উপসংিার : বাংাা কথাসাহিশত্যর ইহত্িাশস ত্ারােঙ্কর হেশান এক োাজন্মা ঢাখ্ক। আঞ্চহাক 

জীবশনর হেল্পীরূশপ নথবা গ্রামজীবশনর দরদী কথাকাররূশপ ত্াাঁর নবদান ও গুরুত্ব সবষজনহবহদত্। 

আবার েির জীবশনর হনপুা হেল্পীরূশপ ত্াাঁর সাফায ও হবশের্িাশব াোীয়। ত্শব েরেশর সিযত্ার 

পীেস্থান রূশপ কাকাত্ার িূহমকা এত্ গুরুত্বপূাষ ঢর্ এই েিশরর প্রহত্ আকর্ষাশকই ত্ারােঙ্কর নানািাশব 

প্রকাে কশরশেন ত্াাঁর উপনযাশস। এই েিরজীবশনর প্রহত্ মানুশর্র ঢমািও আকর্ষা ঢর্ কত্ বিীর ত্া 

হত্হন হবহিন্ন কাহিহনশত্ বযি কশরশেন। কাকাত্া েিশরর নপহরসীম ও নপ্রহত্শরাধ্য প্রিাব সমাজ মশন 

ঢকমনিাশব এক হনয়ন্ত্রক েহিরূশপ ঢদখ্া হদশয়শে, ত্ার ইহেত্ হদশয়শেন ত্াাঁর েিরশকহন্দ্রক 

উপনযাসগুহাশত্। আবার মশন িয় ঔপনযাহসক ঢর্ন েিরজীবশনর বিীশর কান ঢপশত্হেশান। ত্াই 

েিরজীবশনর পহরচয়বািী চহররিকহচরিকশা, নবর ঢচত্নায়, ইহত্িাশসর ধ্ারাবাহিকায় কাকাত্া েিশরর 

বহত্ময় জীবশনর েহব ত্াাঁর উপনযাশস পহরসু্ফট। ত্ারােঙ্কর ঢর্ েিশরর েহব এাঁশকশেন ত্ার পটিূহমশত্ 

আশে গ্রাম নথবা পহরবত্ষনমুখ্ী গ্রামীা িারত্বর্ষ। গ্রামীা িারত্বশর্ষর সামন্তত্াহন্ত্রক সমাজবযবস্থা ঢিশঙ 

পরার ফশা সামাহজক কাোশমা ও মূাযশবাশধ্র ঢর্ পহরবত্ষন ঘটা ত্াশক হত্হন নত্যন্ত হনষ্ঠার সশে 

এাঁশকশেন। ত্াই েির জীবশনর কথা নহনবার্ষিাশব এশসশে। গ্রামাঞ্চশার পহরবহত্ষত্ আথষ–সামাহজক 
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পহরহস্থহত্শত্ গ্রাশমর মানুর্ েিরমুখ্ী িশয়শে এবং গ্রাশম ঢথশকও েির ও েিশরর সমাজ পহরশবশের সশে 

সংশর্াশবর রািা খু্াঁশজশে ঢবহে। ননযহদশক েিশর বসবাসকারী স্থায়ী ও নস্থায়ী মানুশর্র জীবশন েিশরর 

কুিকী মায়ারও নহনবার্ষ প্রিাব পশড়শে। কাকাত্ার ঢেশা র্ত্ীন গ্রাশমর বামুখ্ী কাশজ ঢর্াব হদশয়শে 

এবং গ্রাশমর ঢেশা ঢদবু ঢঘাশর্র মত্ নায়শকর (‘বাশদবত্া’) কশমষাদ্দীপনায় বাজাবরশার পথ প্রেস্থ 

িশয়শে। আবার কাকাত্ার ঢেশা কানাই (‘মিন্তর’) নথবা নবাুপ্ত জহমদার বংশের ঢের্ সন্তান 

নরুশনশ্বর (‘কীহত্ষিাশটর কড়চা’) পুরাশনা মূাযশবাধ্ িুশা জনত্ার রাজনীহত্র নতু্ন মূাযশবাশধ্র আবশত্ষ 

ঝাাঁহপশয় পশড়। এমন আরও নশনক উদািরা পাওয়া র্ায় ত্ারােঙ্কশরর রচনায়।  

            েির কাকাত্ার পটিূহমশত্ ত্ারােঙ্কর িারত্বশর্ষর আথষ–সামাহজক ইহত্িাশসর 

কাাপহরবত্ষশনরই েহব এাঁশকশেন। ত্াই ইহত্িাশসর কাকাত্া ত্াাঁর রচনায় ঢর্মন জীবন িশয়শে, ঢত্মহন 

কাকাত্াশকহন্দ্রক সমাজ ও সংসৃ্কহত্র কথাটাও গুরুত্ব ঢপশয়শে। ঢর্ সামাহজক পহরবত্ষনশক হত্হন গ্রামীা 

পহরশবশে সামন্তত্শন্ত্রর নবসান ও ধ্নত্শন্ত্রর উদশয়র সহিাশে স্থাপন কশরহেশান, ত্াশক ইহত্িাশসর 

কাকাত্ার নবেহয়ত্ জহমদার ও হবিবাশনর জীবন হচরিকশনরও একই িাশব ধ্রশত্ ঢচশয়শেন। ত্শব 

পুাঁহজবাদী সমাশজর ঢচিারাটা েিরাঞ্চশার ঢপ্রোপশট ঢবহে ফুশটশে। েির জীবশনর হবর্বাশে পহঙ্কা এই 

সমাশজর ঢচিারাই ত্াাঁশক হবর্ণ্ণ কশর। পাথুশর েিশরর হবপুা হবিাশরর নজবরগ্রাস ঢথশক আশেপাশের 

মফস্বা গ্রাম ঢর্ মুহি পাশচ্ছ না ত্া হনশয় ত্াাঁর ঢখ্দ নপ্রকাহেত্ থাশকহন। ত্াই ঢবশড় ওো কাকাত্ার 

হবিার সাধ্শনর জনয বাে কাটশত্ ঢদশখ্ দুুঃখ্শবাধ্ কশরশে মিানবরীশত্ আশ্রয় ঢনওয়া ত্াাঁর এক নায়ক 

হবমা। ফশা ত্ারােঙ্কশরর রচনায় মিানবরীর বািয ও নন্তরে রূপ নথবা সদথষক ও নঞথষক রূপ ফুশট 

ওশে। গ্রাম ঢথশক সশর আসা মানুশর্রা গ্রাশমর সশে বিীরিাশব সম্পকষরু্ি। এই সংশর্াশবর হবহমশ্র 

রূপও ফুশট ওশে। একহদশক আশে মিানবরীর আপাত্ চটকদারী ও কৃহরিকম জীবশন সম্পশকষ ঢমািিশের 

মশনািাব। মানুর্–জহম সম্পশকষর পহরবত্ষশন ইহত্মশধ্য গ্রাশম পারস্পহরক মানহবক সম্পশকষ ঢর্ পহরবত্ষন 

ঢদখ্া হদশয়হো ত্ার সশে েিরাঞ্চা ঢথশক আবত্ মানুশর্র প্রিাব ঢর্ কত্ বিীর ত্া ‘বাশদবত্া’ 

উপনযাশসর পৃষ্ঠায় আাঁকা িশয়হো। মিানবরীর ঢপ্রোপশট আাঁকা উপনযাসগুশাাশত্ ফুশট উো ত্ার 

হবপরীত্ হদক। এখ্াশন মিানবরীর কুিকী ও ঢমািময় রূপ শুধু্ নয়, ত্ার আগ্রাসী িূহমকাটাও বড় িশয় 

উো। পাহরবাহরক মূাযশবাশধ্র হবনহষ্ট্র ফশা বযাহিস্বাত্শন্ত্রযর ঢর্ উদয় ত্ার সশে েিশরর বহাক 

মশনাবৃহির ঢর্াবাশর্াবশক হত্হন স্পষ্ট্ কশরই হনশদষে কশরশেন এই সব উপনযাশস। আঞ্চহাক জীবশনর 

কথাকার ত্ারােঙ্কর এখ্াশন নবরজীবশনর এক নন্তশিষদী রষ্ট্া। মিানবরীর এক মিান কথাকার।  
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উৎস হনশদষে : 
১।  ‘হকশোর সৃ্মহত্’ , ত্ারােঙ্কর সৃ্মহত্কথা (১ম), হমরিক ও ঢঘার্ পাবহাোসষ প্রা. হা. কাকাত্া ৭৩, ১৩৮৭ 

সন, পৃষ্ঠা – ২৪১  

২।  ‘ঝড় ও ঝরাপাত্া’ , ত্ারােঙ্কর রচনাবাী, ৮ ম খ্ণ্ড, হমরিক ও ঢঘার্ পাবহাোসষ প্রা. হা., কাকাত্া ৭৩, 

প্রথম প্রকােকাা ১৩৬০ সন, িূহমকা – শ্রী সুমথনাথ ঢঘার্, পৃষ্ঠা – ১  

৩।  ‘ঝড় ও ঝরাপাত্া’ প্রাগুি, পৃষ্ঠা – ১ 

৪।  ‘কান্না’, ত্ারােঙ্কর রচনাবাী, ৮ ম খ্ণ্ড, হমরিক ও ঢঘার্ পাবহাোসষ প্রা. হা., কাকাত্া ৭৩, প্রথম 

প্রকােকাা ১৩৬০ সন, পৃষ্ঠা – ২৬   

৫।  ‘মহা ঢবৌহদ’ ত্ারােঙ্কর রচনাবাী, একাদে খ্ণ্ড, হমরিক ও ঢঘার্ পাবহাোসষ প্রা. হা. , কাকাত্া ৭৩, প্রথম 

প্রকােকাা ১৩৬১ সন, পৃষ্ঠা – ২৫৭  

৬।  ত্শদব, পৃষ্ঠা – ২৬৬  

৭।  ত্শদব, পৃষ্ঠা – ২৫৫  

৮।  ‘ধ্ারিকীশদবত্া’ , ত্ারােঙ্কর রচনাবাী, তৃ্ত্ীয় খ্ণ্ড, হমরিক ও ঢঘার্ পাবহাোসষ প্রা. হা., কাকাত্া ৭৩, চতু্থষ 

সংস্করা ১৩৬৭ সন, পৃষ্ঠা – ৩৬৫  

৯।  ত্শদব, পৃষ্ঠা – ৩৭০  

১০।  ‘কীহত্ষিাশটর কড়চা’ (৪ থষ পবষ), ত্ারােঙ্কর রচনাবাী চতু্দষে খ্ণ্ড, হমরিক ও ঢঘার্ পাবহাোসষ প্রা. হা. 

কাকাত্া ৭৩, প্রথম প্রকােকাা ১৩৬৪ সন, পৃষ্ঠা – ৪  

১১।  ‘মিন্তর’ ত্ারােঙ্কর রচনাবাী, পঞ্চম খ্ণ্ড, হমরিক ও ঢঘার্ পাবহাোসষ প্রা. হা. , কাকাত্া ৭৩, প্রথম 

প্রকােকাা ১৩৬০ সন, িূহমকা, পৃষ্ঠা – ২  

১২।  ‘মিন্তর’, প্রাগুি, পৃষ্ঠা – ৩৩০  

১৩।  ‘ধ্ারিকীশদবত্া’, প্রাগুি, পৃষ্ঠা – ৩৩০  

১৪।  ত্শদব, পৃষ্ঠা – ১৩৭  

১৫।  ত্শদব, পৃষ্ঠা – ১৩৭  

 

।। গ্রন্থপহঞ্জ ।। 

ক) আকরগ্রন্থ : 
১।  ত্ারােঙ্কর বশ্যাপাধ্যায়, ‘একহট চড়ুইপাহখ্ ও কাশাা ঢমঘ’, ‘কান্না’, ‘ঝড় ও ঝরাপাত্া’, রচনাবাী 

নষ্ট্মখ্ণ্ড, প্রথম সংস্করা ১৩৬০ সন, হমরিক ও ঢঘার্ পাবহাোসষ প্রা. হা. ,  

কাকাত্া ৭৩  
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২।  ত্ারােঙ্কর বশ্যাপাধ্যায়, ‘মিন্তর’, ‘মিানবরী’ রচনাবাী পঞ্চম খ্ণ্ড, প্রথম প্রকােকাা ১৩৬০ সন, হমরিক 

ও ঢঘার্ পাবহাোসষ প্রা. হা. কাকাত্া ৭৩  

৩।  ত্ারােঙ্কর বশ্যাপাধ্যায়, ‘ধ্ারিকীশদবত্া’ , ‘বাশদবত্া’ , ‘পঞ্চপুিহা’, রচনাবাী, তৃ্ত্ীয় খ্ণ্ড, চতু্থষ সংস্করা 

১৩৫৭ সন, হমরিক ও ঢঘার্, কাকাত্া ৭৩  

৪।  ত্ারােঙ্কর বশ্যাপাধ্যায়, ‘মহা ঢবৌহদ’, ‘উিরায়া’ , ‘কাারাহরিক’ রচনাবাী একাদে খ্ণ্ড, প্রথম প্রকােকাা 

১৩৬১ সন,   হমরিক ও ঢঘার্, কাকাত্া ৭৩  

৫।  ত্ারােঙ্কর বশ্যাপাধ্যায়, ‘কীহত্ষিাশটর কড়চা’, রচনাবাী, চতু্দষে খ্ণ্ড, প্রথম প্রকােকাা ১৩৮৩ সন, হমরিক 

ও ঢঘার্, কাকাত্া ৭৩  

৬।  ত্ারােঙ্কর বশ্যাপাধ্যায় ‘হকশোর সৃ্মহত্’ ত্ারােঙ্কর সৃ্মহত্কথা (১ম), ১৩৮৭ সন, রচনাবাী, দেম খ্ণ্ড, 

হমরিক ও ঢঘার্, কাকাত্া ৭৩  

৭।  ত্ারােঙ্কর বশ্যাপাধ্যায়, ‘আমার সাহিত্য জীবন’ , ত্ারােঙ্কর সৃ্মহত্কথা, হিত্ীয় সংস্করা 

১৩৬৩ সন 

খ্) সিায়কগ্রন্থ : 
১।  আহদত্য মুশখ্াপাধ্যায় , ‘ত্ারােঙ্কর সময় ও সমাজ’, প্রা. সন ১৯৯৩, পাণু্ডহাহপ, কাকাত্া – 

২।  ঢবৌহরশমািন রায়, ‘ত্ারােঙ্কর সাহিত্য সমীো, প্রথম প্রকােকাা ১৪০১, সাহিত্যশ্রী, কাকাত্া।   

৩।  ঢবাহপকানাথ রায়শচৌধু্রী,  ‘দুই হবশশ্বর মধ্যকাাীন বাংাা কথাসাহিত্য’, চতু্থষ সংস্করা, ঢদজ 

৪।  হবপ্লব চক্রবত্ষী,  ‘উহনে েত্শকর বাংাা সাহিত্য : িারত্ীয় ঢপ্রোপট, ত্ারােঙ্কর ও িারত্ীয় কথাসাহিত্য, র্ষ্ঠ 

সংস্করা, বধ্ষমান হবশ্বহবদযাায় প্রকােনী হবিাব  

৫।  হবশ্বনাথ ঢদ,  ‘ত্ারােঙ্কর সৃ্মহত্’ প্রথম সংস্করা, সাহিত্যম, কাকাত্া 

৬।  সহরৎ বশ্যাপাধ্যায়, ‘ত্ারােঙ্কর ও সমকাাীন সাহিত্যসমাজ’ , চতু্থষ সংস্করা, হমরিক ও ঢঘার্, কাকাত্া – ৭৩  

৭।  সশরাজ বশ্যাপাধ্যায়, ‘ত্ারােঙ্কর নশির্া’ , প্রথম প্রকােকাা ১৯৮৭, রমা প্রকােনী, কাকাত্া ০৯  

৮।  সুেীা িট্টাচার্ষ, ‘ত্ারােঙ্কর রষ্ট্া ও সৃহষ্ট্’ , প্রথম প্রকােকাা ১৯৯৭, ঢদব সাহিত্য কুটীর, কাকাত্া ১২  

৯।  সমশরন্দ্রনাথ মহিক, ‘ত্ারােঙ্কর জীবন ও সাহিত্য প্রহত্িা’ , প্রথম প্রকােকাা ১৯৮৯, নাথ সাহিত্য, কাকাত্া 

০৭  

ব) পরিকপহরিককা : 
১।  পহশ্চমবে – ত্ারােঙ্কর বশ্যাপাধ্যায় সংখ্যা ১৪০৪, পহশ্চমবে সরকার, কাকাত্া।  

২।  েহনবাশরর হচহে – রঞ্জন কুমার সম্পাহদত্, ১৪০৫, কাকাত্া।  
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সারসংশিপ  
মানুশষর সশঙ্গ হদ্শনর পর হদ্ন থাকশত্ থাকশত্ পশুরা মানুশষর স্বিাি অর্জন কশর অশনক সময়, উশটাটাও 
ঘটশত্ ঢদ্খা যায়। ঢযখাশন মানুষ পশুর মশত্া আচরণ কশর। িাংলা সাহিশত্য ঢ াটগশের হদ্শক ত্াকাশল 
আমরা অর্স্র দৃ্ষ্টান্ত পাই ঢযখাশন পশুই  মূল চহরি। গশের কাহিহনশক এহগশয় হনশয় ঢগশ , গশের গহত্ 
হনয়ন্ত্রণ কশরশ । িাহত্, ঢঘাড়া, কুকুর, হটকহটহক, গরু,  াগল ঢলখশকর দ্িত্ায় সিই সুন্দরিাশি স্থান 
ঢপশয়শ  সাহিশত্যর আসশর। িত্জমান আশলাচনায় আমরা ঢদ্শখ ঢনশিা মানশিত্র চহরি হকিাশি ঢ াটগশের 
গহত্শক হনয়ন্ত্রণ কশরশ । 
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িাংলা ঢ াটগশে মানশিত্র চহরি 
ত্রিোখী িযানার্জী 

প্রাচীন  যুগ ঢথশক শুরু কশর আধুহনক যুগ পযজন্ত িাংলা সাহিত্য নানা পরীিা হনরীিার মধয হদ্শয় 
এহগশয়শ । প্রাগাধুহনক যুশগ আমরা ঢদ্খশত্ পাই ত্রদ্ি হনিজরত্া, ঢদ্ি ঢদ্িীই ঢসখাশন মূল চহরি। ত্াশদ্র 
োপভ্রষ্ট িওয়া ঢথশক শুরু কশর নানান ঘাত্ প্রহত্ঘাশত্র পর ত্ারা আিার স্ব স্ব স্থাশন প্রহত্ষ্ঠা পান। এই 
কাহিহনশত্ মানুষ অশনক হনহিয়। যহদ্ও চাাঁদ্ সদ্াগশরর মশত্া কশ ার চহরি রশয়শ  ত্িুও ঢেষ পযজন্ত 
ঢদ্িত্ার কাশ  মাথা ঢনায়াশত্ িশয়শ  ত্াশকও। আধুহনক যুশগর সাহিশত্য সি ধরশনর মানুশষর কথাই উশ  
এশসশ । হিশেষ কশর নিয আধুহনকত্ায় আমরা ঢদ্শখহ  ঢসই সি মানুষশদ্র হনশয় রহচত্ সাহিত্য যারা 
সমাশর্ অিশিহলত্, অপাংশেয়। স্রষ্টারা ঢসখাশনই ঢথশম থাশকনহন; মানুষ হিন্ন পশু পাখী ঢকান হক ুই 
রচহয়ত্ার দৃ্হষ্ট এহড়শয় যায়হন। সমাশর্র কথাই সাহিশত্য আমরা শুনশত্ পাই। মনুশষযত্র র্ীির্ন্তু ও সমার্ 
অন্তিুজে িওয়ায় সাহিশত্য ত্াশদ্র কথাও িাদ্ যায়হন। মায়া-মমত্া, ঢেি-িাশলািাসা ত্ারাও ঢিাশে। মানুশষর 
সশঙ্গ হদ্শনর পর হদ্ন থাকশত্ থাকশত্ পশুরা মানুশষর স্বিাি অর্জন কশর অশনক সময়, উশটাটাও ঘটশত্ 
ঢদ্খা যায়। ঢযখাশন মানুষ পশুর মশত্া আচরণ কশর। িাংলা সাহিশত্য ঢ াটগশের হদ্শক ত্াকাশল আমরা 
অর্স্র দৃ্ষ্টান্ত পাই ঢযখাশন পশুই  মূল চহরি। গশের কাহিহনশক এহগশয় হনশয় ঢগশ , গশের গহত্ হনয়ন্ত্রণ 
কশরশ । িাহত্, ঢঘাড়া, কুকুর, হটকহটহক, গরু,  াগল ঢলখশকর দ্িত্ায় সিই সুন্দরিাশি স্থান ঢপশয়শ  
সাহিশত্যর আসশর। িত্জমান আশলাচনায় আমরা ঢদ্শখ ঢনশিা মানশিত্র চহরি হকিাশি ঢ াটগশের গহত্শক 
হনয়ন্ত্রণ কশরশ । 
   েরৎচন্দ্র চশটাপাধযায় রহচত্ “মশিে’’ গশে গফুশরর হপ্রয় ঢপাষয মশিে। কােীপুর গ্রাশমর র্হমদ্াশরর 
অত্যাচার ও অহিচাশরর কারশণ মশিশের মুশখর আিার ঢর্াশটনা। হনশর্ না ঢখশয় গফুর মশিেশক ত্ার মুশখর 
আিার তু্শল ঢদ্য়, মা িারা অনাথ ঢমশয়শক হনশয় থাকার ঘর ঢনই ত্িুও ঢসই ঘশরর চাল ঢথশক খড় ঢটশন 
ঢির কশর ঢিিাক পশুহটশক খাওয়ায় গফুর।  মাহনক ঢঘাশষর িাগাশন েুশক গা পালা নষ্ট করায় মাহনক ঢঘাষ 
মশিেশক ঢখাাঁয়াশর পাহ শয় ঢদ্য়। গফুরশক  াহড়শয় আনশত্  িংেীর ঢদ্াকাশন এক টাকার হিহনমশয় ঢপত্শলর 
থালা িিক হদ্শয় মশিেশক  াহড়শয় আশন। ঘশর চূড়ান্ত অিাি, কার্ ঢনই, জ্বর গাশয় িুধায় ক্লান্ত িশয় িাহড় 
ঢফশর গফুর, আহমনার কাশ  ঢত্ষ্টার র্লটুকু পায়না। ঢরশগ ঢফশট পশড় গফুর। আহমনা র্ল আনশল মশিে 
ত্াশক ঢফশল হদ্শয় র্ল পান কশর, গফুর খুশল রাখা লাঙশলর ফলা হদ্শয় মাথায় আঘাত্ কশর। মারা ঢগশলা 
মশিে। ফুলশিশড়র চটকশলর উশেশে রওনা িশলা গফুর ঢমশয়শক হনশয়। হ ল চাষী, িশয় ঢগশলা শ্রহমক। 
মশিে নামক একহট ষাাঁড়শক ঢকন্দ্র কশর গশের শুরু ঢথশক ঢেষ পযজন্ত কাহিহন এহগশয়শ , গশের ঢেষটাও 
িশয়শ  ঢপাষযহটর মারা যাওয়ার সশঙ্গই। 
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রার্শেখর িসু ওরশফ পরশুরাম রহচত্ “গড্ডাহলকা” গেগ্রশের অন্তগজত্ “লম্বকণজ” নামক একহট 
 াগল গশের ঢকন্দ্রীয় চহরি। লম্বকণজশক হঘশর হিহিন্ন উদ্ভট পহরহস্থহত্ সৃহষ্ট িশয়শ , িংেশলাচন ও ত্ার স্ত্রী 
মাহননী ঢদ্িীর মশধয মশনামাহলশনযর মািা ঢিশড়শ । হিশকশল িাাঁটশত্ হগশয় মাহলক িীন  াগলহটশক আহিষ্কার 
কশরন িংেশলাচন িািু ও িাড়ী হনশয় আশসন  াগলহটশক।  াগশলর ঢদ্ৌরাশযয অধীর িশয় ঢিশলঘাটা 
ঢকশরাহসন িযাশের ঢলাশকর কাশ  হদ্শয় ঢদ্ন, ঢসখাশনও অনথজ ঘটাশনার র্নয লম্বকণজশক ত্ারা হফহরশয় হদ্শয় 
ঢগশলা। িযােপাহটজর দ্শলর িহত্ করার র্নয িংেশলাচন িািুশক র্হরমানা হদ্শত্ ঢিাশলা। পহরহস্থহত্ হদ্ন হদ্ন 
 াগলহটশক হঘশর র্হটল িশত্ থাশক। হনরুপায় িশয় িংেশলাচন িািু  াগলহটশক ঢযখান ঢথশক ঢপশয়হ শলন 
ঢসখাশন ঢরশখ আসার হসদ্ধান্ত ঢনন। খাশলর পাশর লম্বকণজশক হর্হলহপ খাইশয় ঢ শর হদ্শয় আশস। লম্বকণজ 
ঢসখান ঢথশক িাড়ী হফশর আশস শুধু ত্াই নয় িংেশলাচনিািুও হিপদ্ ঢথশক উদ্ধার িশলন  াগলহটর র্নয। 
এরপর স্বামী-স্ত্রীর মান অহিমান হমশট যায়, িাড়ীশত্ প্রিূত্ সমাদ্শর  াগলহটও প্রহত্ষ্ঠা পায়। এখাশন গশের 
শুরু ঢথশক ঢেষপযজন্ত সি ঘটনার মূশল আশ   াগলটা। গশের নামকরণও  াগশলর নাশমই িশয়শ । 

ত্ারােঙ্কর িশন্দযাপাধযাশয়র “রসকহল” গে সংকলশনর অন্তগজত্ গে “কালাপািাড়”। গ্রাশমর সম্পন্ন 
চাষী রংলাশলর মহিষপ্রীহত্ স্বািাহিক। িাশট গরু হকনশত্ হগশয় কুম্ভকণজ ও কালাপািাড় নাশম দু্শটা মহিষ 
হকশন আশন রংলাল। ঢসই রংলালশক হচত্া িাশঘর িাত্ ঢথশক িাাঁচাশত্ হগশয় প্রাণ যায় কুম্ভকশণজর। চাশষর 
র্নয অনয মহিষ হকশন আনা িশল কালাপািাড় ত্াশক ঢমশন ঢনয়না। েিশরর িাশট কালাপািাড় হিহি িশয় 
ঢগশলও পাইকার ত্াশক হনশয় ঢযশত্ পাশরনা। েিশরর রাস্তায় উন্মাশদ্র মশত্া  ুটশত্ থাশক কালাপািাড়। 
পুহলশের গাড়ীর হপ ু ঢনওয়ায় পুহলশের গুহলশত্ কালাপািাশড়র মৃতু্য িয়। কালাপািাড় আর কুম্ভকশণজর মশধয 
ঢিেীরিাগ সময় িাি থাকশলও েগড়াও িশত্া। রংলাল ত্াশদ্র োন্ত করশত্ িলশত্া “হ  েগড়া করশত্ নাই; 
একসশঙ্গ হমশলহমশে থাকহি ত্শি ঢত্া”। গেকার এখাশন কালাপািাড়শকই নায়শকর আসশন িহসশয় গশের 
নামকরণ কশরশ ন “কালাপািাড়।“। কালাপািাড় ত্ার সঙ্গীশক িাহরশয় ঢোক ঢপশয়হ শলা আিার প্রিু 
রংলাশলর ঢথশক ত্াশক আলাদ্া করায় ঢস পাগল িশয় ঢগহ শলা। কালাপািাড় পশু িশলও ত্ার একটা মন 
হ ল, ঢস িাশলািাসা িুেশত্া আর ত্াশক ঢয িাশলািাশস ত্াশদ্র সশঙ্গই ঢস থাকশত্ চাইশত্া। ঢর্াড় ঢযমন 
একটা মানুশষর ওপর খাশটনা ঢত্মন একটা পশুর ওপর ও ঢর্াড় চশলনা। িালিাসা সকশলই চায়। “মশিে” 
গশের মশত্া এখাশন ও মানুশষর ঢচশয় পশুর ঢপ্রশমান্মত্তত্া িশড়া িশয় উশ শ । 
 প্রিাত্কুমার মুশখাপাধযাশয়র “গোঞ্জহল” সংকলশনর গে “আদ্হরণী”। গশের প্রধান চহরি 
র্য়রাম ঢমাোর। পীরগশঞ্জর ঢমশর্া িািুর ঢমশয়র হিশয়র হনমন্ত্রণ িশল হস্থর িয় ঢমাোর মিােয় িাহত্র 
হপশ  ঢচশপ যাশিন। একহদ্ন আশগ মিারার্ র্ানান হত্হন িাহত্ পা াশত্ পারশিন না। এশত্ ঢমাোশরর যত্ 
রাগ িয় ত্ত্ অহিমান িয়। ঢেশষ র্য়রাম হনশর্ই একটা িাহত্ হকশন িশস, ত্ার নাম আদ্হরণী।  র্য়রাশমর 
ঢ শলরা ঢকউ ঢত্মন িাশলািাশি মানুষ না িওয়ার র্নয হদ্ন হদ্ন অিস্থা খারাপ িয় র্য়রাশমর। ঢেশষ 



                     

এ কু শে র  ঢে উ ,  ৫ ম  ি ষজ ,  ২ য়  সং খযা ।  ১ ৪ ই  আ ষা ঢ়  ১ ৪ ২ ৬ ,  ৩ ০ ঢে  রু্ ন  ২ ০ ১ ৮ । পৃ ষ্ঠা  38 
 

কনযাসমা িাহত্হটশক হিহির হসদ্ধান্ত হনশত্ িয়। িামুনিাশটর ঢমলায় হিহি না িওয়ায় রসুেুশরর  িাশট হিহি 
করার র্নয হনশয় ঢগশল, মােপশথ আদ্হরণী অসুস্থ িশয় পশড়। র্য়রাম খির ঢপশয় ঢসখাশন যাওয়ার আশগই 
মারা যায় আদ্হরণী। 
 “িৃদ্ধ  ুহটয়া হগয়া িহস্তনীর েিশদ্শির হনকট লুটাইয়া পহড়য়া, ত্ািার মুশখর হনকট মুখ রাহখয়া 
কাাঁহদ্শত্ কাাঁহদ্শত্  িার িার িহলশত্ লাহগশলন -  অহিমান কশর চশল ঢগহল মা? ঢত্াশক হিহি করশত্ 
পাহ শয়হ লাম িশল ত্াই আহিমান কশর চশল ঢগহল?”    
 এ গশের প্রধান রস িাৎসলয রস। আদ্হরণী মারা যাওয়ার হ ক দু্মাস পশরই র্য়রাম মারা  
যান। 
 ত্ারােঙ্কশরর “র্লসাঘর” গশেও র্হমদ্ার হিশ্বম্ভর রায় ত্ার ঢঘাড়া তু্ফানশক িশলহ শলন “িুল 
ঢিটা ঢত্ারও িুল আমারও িুল, লজ্জা হক ঢিটা তু্ফান ও  ও ”। “নারী ও নাহগনী” গশের নায়ক ঢখাাঁড়া 
ঢেখ যত্খাহন িাশলািাশস ত্ার িউশক ত্ত্টাই িাশলািাশস মদ্, গাাঁর্া। সাশপর ঢখলা ঢদ্খায় ঢস। হিষধর 
উদ্য়নাগ সাপ ঢদ্শখ ঢখাাঁড়া চমৎকৃত্ িশয়হ শলা। আপন মশনই মৃদু্ স্বশর িলশলা “িাাঃ”। ঢর্াশিদ্ার প্রহত্ 
ঢযমন ত্রর্হিক আকষজণ ঢত্মহন আকষজণ ঢিাধ কশর নাহগনীর প্রহত্ও ঢখাাঁড়া ঢেখ। নাহগনীর নাশক হমহন 
পহড়শয় কপাশল হসাঁদু্র পহড়শয় হদ্শয় ঢর্াশিদ্াশক িশল  “ওশক আহম হনকা করলাম ঢর্াশিদ্া, ও ঢত্ার সত্ীন 
ঢিাশলা”। ঢর্াশিদ্া ঢরশগ ঢগশলা, ঢস নাহগনীশক সিয করশত্ পাশরনা। নাহগনীও ঢর্াশিদ্াশক ঢদ্খশল ঢরশগ 
যায়। স্বামী নাহগনীশক ধশর আনার পর ঢথশকই ঢর্াশিদ্া স্বপত্নী ঈষজায় জ্বলশত্ থাশক।  ত্ারােঙ্কর এখাশন 
নাহগনীর মশধয  মানিীর সত্ত্বা আশরাপ কশরশ ন। ঢর্াশিদ্া নাহগনীশক ঘুাঁশট  ুাঁশড় মারশল  ঢসও মাহটর ওপর 
ঢ ািল মাশর। একহদ্ন নাহগনী ঢর্াশিদ্াশক দ্ংেন কশর পালাশত্ ঢগশল ঢখাাঁড়া ঢেখ উদ্য়নাগশক ধশর ঢফশল  
হকন্তু রাগ না কশর িশল “শুধু ঢত্ার ঢদ্াষ হক? ঢমশয় মানুশষর স্বিািই এই”। নারী আর নাহগনী এই গশে 
পরস্পর পরস্পশরর প্রহত্দ্বন্দ্বী িশয়শ । মাত্াল ঢখাাঁড়া ঢেশখর হিকৃত্ প্রকৃহত্শক  ফুহটশয় তু্শলশ ন গেকার 
নাহগনীর প্রহত্ ত্ার আকষজণশক হঘশর। 

সুনীল গশঙ্গাপাধযাশয়র “পাহখর মা” গশে র্গদ্ীে িািুর িাড়ীর হেরীষ গাশ  প্রহত্ ি র সারস র্াশত্র 
পাহখ আশস। এর কারশণ র্গদ্ীে িািুর িাড়ীর নাম িশয় যায় পাহখওয়ালা র্গদ্ীশের িাড়ী। ঢলাো্ধাশদ্র ঢ শল 
ডুলুং হিশদ্র জ্বালায় একটা ঢ াট সারস ঢমশর ঢফশল। ঢসই র্নয পাহখর মা কাাঁশদ্। ঢসই ি র মাি পশনশরা 
হদ্ন ঢথশক পাহখরা উশড় যায়। মানুশষর মাশয়র মশত্া পাহখর মা ও ত্ার িাচ্চাশক িাহরশয় কাাঁশদ্। পাহখর মা  
ও ত্ার  িাচ্চার হনরাপত্তা সুহনহিত্ করশত্ চায়। র্গদ্ীে িািু িুেশত্ পাশর ঢয এই হিংস্র মানুশষর ঢদ্শে 
আর পাহখরা আসশিনা। এই গশের মশধয পাহখশদ্র মশধয ঢয িাৎসলয রশয়শ  গেকার সুন্দর িাশি ত্াই 
তু্শল ধশরশ ন। 
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  মানুষ ও পশু ঢয একই পযজাশয় হিরার্ কশর ত্ার পহরচয় ঢমশল ঢপ্রশমন্দ্র হমশির “ঢমাটিাশরা” গশে। 

গঙ্গার ধাশর একহট ঘশর থাশক ঢঘাড়া আর অনয ঘশর থাশক ঢঘাড়ার সহিস  ঘমহন্ত। পশনশরা ি র একসশঙ্গ 
কাহটশয় ত্ারা এখন িাধজযশক ঢপৌঁশ শ । মােিয়সী দু্লারী ঘমহন্তর কাশ  এশলা। এগাশরা ি র একসশঙ্গ ঢ াট 
ঘশর ত্ারা থাকশলা অশনকগুশলা পশুর সশঙ্গ। ি াৎ সামানয একটা কারশণ  দু্লারী আর ঘমহন্তর মশধয 
হিশেদ্ ঘশট ঢগশলা। পশুর  সশঙ্গ থাকশত্  থাকশত্ ত্ারা ও িয়শত্া  পশুর স্বিাি ঢপশয় হগশয়হ শলা। গশে 
আলাদ্া িাশি মানুষশক ত্ার মনুষযত্ব হদ্শয় ঢিাো যায়না। পশুগুহলর সশঙ্গ ত্ারা হমশল হমশে ঢগশ , থাকা 
খাওয়া ঢোওয়া সি একসাশথ।                            

ঢপ্রশমন্দ্র হমশির “ঘনা দ্া” গেগ্রশের অন্তগজত্  “মো” গশে ঘনাদ্া অযাম্বার সংগ্রশির র্নয একহট 
ঢকাম্পাহনর িশয় কার্ করশত্ন। আর ত্াই সাখাহলন দ্বীশপর পূিজহদ্শক সমুদ্রকূশল হগশয়হ শলন। ঢসখাশন 
ত্ানহলন নাশম এক হচনা মরু্র  হনরুশেে  িশয় যায়। ত্াাঁশক খুাঁর্শত্ হগশয়  ঘনাদ্া ও হমাঃ মাহটজন িাহর্র িয় 
র্াপানী কীটত্ত্ত্বহিদ্ হনহেমারার কাশ । হনহেমারার গশিষণালব্ধ  হিষাে মোর কামশড়ই মারা ঢগশ  
ত্ানহলন। পশর হমাঃ মাহটজশনর হদ্শক এহগশয় আশস মোটা। ঘনাদ্ার িীরশত্ব িিলীলা সাঙ্গ িয় মো ও 
হনহেমারার। এখাশন মোহটশক ঢকন্দ্র কশরই গশের কাহিহনর সমাহি ঘশটশ  আর ঘনাদ্ার িীরত্ব প্রকাশের  
সুশযাগ ঘশটশ  মোহটশক হঘশরই। 

ত্রসয়দ্ মুস্তাফা হসরাশর্র “ঢগাঘ্ন” গশে মনা ও ধনা হ ল িারাই এর গরু। ধনা নামক গরুর অসুখ 
িয়। গরুটা কহিরার্ ঢদ্হখশয়ও সাশরহন। হদ্লর্ান ৩০ টাকার হিহনমশয় গরুটা হকশন ঢনয়। িদ্র  িার্ীর 
িাড়ী ঢসই গরুর মাংস ঢখশয় িাউ িাউ কশর কাাঁদ্শত্ কাাঁদ্শত্ িশল িারাই “িামাশক িামাহর ঢিটার ঢগাশস্তা 
খাওয়াশলন। ঢিই িাহর্ সাশিি িামার হিত্রটা জ্বশল খাক িশয় ঢগল ঢয। এক পদ্মার আগুশন ও এই আগুন 
হনিশিনা ঢগা”।  

রার্শেখর িসুর “িনুমাশনর স্বপ্ন” গশে  রামিে িনুমান ত্ার িংে রিার র্নয হচন্তাহিত্ িশয় 
পশড়হ শলা। ঢেশষ সীত্াশদ্িীর কথায় পািী খুাঁর্শত্ হগশয়, ত্ার ঢকমন অহিজ্ঞত্া িশয়হ শলা ঢসই হনশয়ই গে। 
িহু পত্নী ঢয অনশথজর কারণ ত্াও আমরা র্ানশত্ পাহর। পুশরা গেহট দ্াাঁহড়শয় আশ  িনুমাশনর কমজকাশের 
ওপর। 

নারায়ণ গশঙ্গাপাধযাশয়র “ত্রসহনক” গশে নীলিািাদু্র নামক একহট িাহত্র কথা পাই। র্হমদ্াশরর সঙ্গী 
হ ল িাহত্হট, ত্খন র্হমদ্ারী আহত্থয ঢসও ঢপশত্া। র্হমদ্াশরর মৃতু্যর পর ত্ার ঢ শল িাল ফযাোশনর 
হেিায় হেহিত্  ঢমাটশরর গাড়ী  হনশয় সি র্ায়গায় যায়। িাহত্হট ত্ার কাশ  িাড়হত্ ঢিাো। ঢস ত্াশক 
প ন্দ কশরনা। অশনকহদ্ন অিুে ঢরশখ ত্াশক ঢ শড় ঢদ্ওয়া িয় আহদ্িাসীশদ্র িহু পহরশ্রশম ফলাশনা ফসল 
িহত্জ ঢিশত্। হিশদ্র জ্বালায় ঢিশত্ শুরু কশর িাহত্হট, লেিে িশয় যায় সিহক ুই। আহদ্িাসীরা ত্ীর ধনুক 
হদ্শয় ঢমশর ঢফশল িাহত্হটশক। আহদ্িাসীশদ্র সশঙ্গ  র্হমদ্ার পুশির হিশরাধ আর ঢসই হিশরাশধ, যুশদ্ধর 
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ত্রসহনক হিশসশি িাহত্হটশক যুদ্ধশিশি নাহমশয় ঢদ্ওয়া িয়। ত্াই ঢসই অনুসাশর ত্রসহনক নাম খুিই সাথজক ও 
সুপ্রযুে িশয়শ ।           

এ াড়া হক ু ঢ াটগে আশ   ঢযখাশন সরাসহর প্রধান চহরি িশয় ওশ হন মানশিত্র চহরিরা, ত্শি 
গশের মূল িাশির িযঞ্জণািািী িশয় উশ শ ।  হিমল কুমার ঢঘাষ, সশন্তাষ কুমার ঢঘাষ এর “ইাঁদু্র” গশে  
ইাঁদু্র হচিকে রূশপ এশসশ । ঢর্যাহত্হরন্দ্র নন্দীর “হগরহগহট” গশে  হগরহগহট আমরা একিারও ঢদ্হখনা। 
চহরি গুশলার স্বিাশির সাশথ হগরহগহটর হমল আশ । ঢপ্রশমন্দ্র হমশির “িাঘ” “সাপ”, রশমিন্দ্র ঢসশনর “সাদ্া 
ঢঘাড়া”, নারায়ণ গশঙ্গাপাধযাশয়র “ হত্হত্র”, “িাাঁস”, “লালশঘাড়া”, ঢর্যাহত্হরন্দ্র নন্দীর “োহলক হক চড়ুই”, 
“অর্গর” প্রিৃহত্ আরও অশনক ঢ াটগশে কখশনা প্রত্যশি কখশনা পশরাশি পশু-পাখী, কীটপত্শঙ্গর অনুষঙ্গ 
এশসশ , কখশনা মূল চহরি িশয় ঢগশ ।                                                                                      
  ত্থযসূি   

১।  শ্রািণী পাল সম্পাহদ্ত্  “িাংলা ঢ াটগে পযজাশলাচনা  হিে েত্ক” (পুস্তক হিপহন )          

২। িীশরন্দ্র দ্ত্ত ; “িাংলা ঢ াটগে  প্রসঙ্গ ও প্রকরণ” ( পুস্তক হিপহণ  ) 

৩। ত্পন কুমার চশটাপাধযায়  “আধুহনক িাংলা সাহিশত্যর ইহত্িাস”  (প্রজ্ঞাহিকাে )  

৪। আহেষ পা ক ; “ঢপ্রশমন্দ্র হমশির সমস্ত গে”, হদ্বত্ীয় খে (ঢদ্র্ পািহলহেং ) 

৫। সুরহর্ৎ দ্ােগুি, “ঘনাদ্া সমগ্র”,  ঢপ্রশমন্দ্র হমি  (১ ) (আনন্দ ) 

৬। ডাঃ সশন্তাষ কুমার মণ্ডল  “িাংলা িাষা ও সাহিত্য “ হদ্বত্ীয় পি / প্রথম খে (উোলক  

পািহলহেং ) 

৭। েরৎ সমগ্র   (২য় খে) 

৮। গেগুে  রিীন্দ্র নাথ  াকুর 

৯। ডাঃ পাথজ চশটাপাধযায় “ িাংলা সাহিত্য পহরচয় “ (তু্লসী প্রকােনী )  

১০। সুকুমার ঢসন ; “ িাঙ্গালা সাহিশত্যর ইহত্িাস “ ৫ম খে ( আনন্দ) 
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দুুঃসািহসনী নারীর ইহত্বৃত্ত 
োবহিক-পহরহিহত্ 

 
নহনশমর্ বযানাজষী 

বশবর্ক (হপ.এইি.হড), বাংাা হবিাব 
হসধু-কানু-হবরসা হবশ্বহবদযাায়, পুরুহায়া  

পহিমবঙ্গ, িারত্ 
সংহিপ্তসার 

কথাসাহিশত্যর মাধযশম পুরুহায়াশক পাঠকহবশশ্ব পহরিয় ঘটাশনার গুরুদাহয়ত্ব হনুঃেশে গ্রিা কশরশেন ঢে কথাকার – হত্হন 

ত্রসকত্ রহিত্। পুরুহায়ার িূহমপুরিক হত্হন, পুরুহায়ার কথাসাহিশত্য মুকুটিীন সম্রাট। সবষদা নন্তমুষহখ্ স্বিাশবর মানুর্হটর 

সাহিহত্যক ধযানধারাা ঢেমন বযহত্ক্রমী, ঢত্মনই বযহত্ক্রমী ত্ার কথাসাহিশত্যর হবর্য়। হত্হন ত্ািঁর েহত্হট বল্প বা উপনযাশস 

পুরুহায়ার ননাশাাহকত্ সমাজ-সাংসৃ্কহত্ক ত্রবহেষ্ট্যশক পাঠকহবশশ্ব উপস্থাপন করশত্ সবষদা সশিষ্ট্। ত্ািঁর ননযানয উপনযাশসর 

মশত্াই ‘হসিঁদুশর কাজশা’ উপনযাসহটর হবর্য়ও বযহত্ক্রমী। উপনযাসহটর িাদহর মািাত্ান িহররিকহট দুুঃসািহসনী িহররিক, োর 

দৃষ্ট্ান্ত বাংাা সাহিশত্য হবরা। নপুংসক স্বামীর দৃহষ্ট্ এহিশয় ঝুমুশরর মিকী আশবদশনর সূরিক ধশর ত্ার সবষনােী নববধ 

ঢেমানশা আত্মাহুহত্ হদশয়ও পুনরায় োয়হিশত্তর বৃথা ঢিষ্ট্ার মরমী কাহিহন ‘হসিঁদুশর কাজশা’ উপনযাসহটর মূা কথাবস্তু। 

উপনযাসহটর কাহিহনর রশে রশে িাদহরর দুুঃসািহসক নানা ঘাত্-েহত্ঘাত্ ও মনস্তাহিক জহটাত্া হবশের্ আশাািয ও 

ননুিশবর হবর্য়। বাংাা সাহিশত্য এমন নারী িহররিক হবরা, নথি ত্া পাঠশকর নজর এহিশয় ঢবশে। এই েবশির মাধযশম 

িাদহরর েহত্ ত্থা ‘হসিঁদুশর কাজশা’ উপনযাসহটর েহত্ পাঠকহবশশ্বর দৃহষ্ট্ আকর্ষা করাশনাই মূা উশেেয।  

সূিকেে  

পুরুহায়া, ত্রসকত্ রহিত্, নপুংসক স্বামী, ঢদিহপপাসা, স্বাত্ন্ত্র্য, মুহির ঢখ্ািঁজ  
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                                                             নহনশমর্ বযানাজষী 

 

েে, খ্যাহত্ ও সম্মাশনর ঢমাি ঢথশক কশয়ক ঢোজন দূশর হনশজর ঐকাহন্তক সারস্বত্ সাধনায় রত্ এক 

হনরাসি কথাকার িশান ত্রসকত্ রহিত্। ঢকাশনা বাহাহজযক কাবশজ এক েরিক না হাশখ্ও, ঢকাশনা 

সাহিহত্যক সম্মাশনর ত্াহবদ না ঢদহখ্শয়ও হকংবা ঢাখ্াশক আশ্রয় কশর নথষ উপাজষশন সশিষ্ট্ না িশয়ও 

হত্হন িহিে বের ধশর সাহিত্য সাধনায় মগ্ন। এমন ত্রবরাশবয হস্থত্ধী কথাকাশরর দৃষ্ট্ান্ত বত্ষমাশন হবরা। 

হবরা মগ্নবিত্শনযর সাহিহত্যক মনস্তশির মশত্াই হবরা ত্ািঁর কথাসাহিশত্যর হবর্য়। পুরুহায়া ঢজাার 

ননাশাাহকত্ জনজীবন ও সমাজ-সংসৃ্কহত্ ত্ািঁর কথাসাহিশত্যর আধার। এ েসশঙ্গ ত্ািঁর বিবয হবশের্ 

েহাধানশোবয : “োরিকাবস্থায় বাংাা বল্প-উপনযাস েখ্ন পিত্াম, ত্খ্ন ঢদখ্ত্াম ঢে, বাংাা সাহিশত্যর 

িাণ্ডাশর পুরুহায়ার ঢকাশনা নবদান ঢনই। এই নঞ্চশার জনজীবন ও িার্া হনশয় এমন একহট উপনযাস 

ঢনই ো ঢথশক এই ঢজাার সমাজ-সংসৃ্কহত্ ত্থা ননযানয ত্রবহেষ্ট্যসমূি হিহিত্ িশত্ পাশর। ... আমার 

ত্খ্ন মশন িশয়হো, আমার ঢাখ্ার ননযত্ম উশেেয িশব কথাসাহিশত্যর মশধয এই পুরুহায়াশকই 

েহত্হবহিত্ করা। পুরুহায়ার ডকুশমনশটেন করা।”১  বাা বাহুায হত্হন ত্ািঁর সাহিত্য সাধনার ািয ও 

উশেেযশক সাফাযমহণ্ডত্ করশত্ আজও সমান েত্নেীা ও ধযানস্থ। বয়শসর িার, নথষবনহত্ক ননটন এবং 

সামাহজক ঢকাশনা েহত্বিকত্া ত্ািঁশক ত্ািঁর সাধনা ঢথশক হবরত্ করশত্ পাশরহন। ত্ািঁর এরূপ হনহবি 

সাধনায় পুরুহায়ার মশত্া পহত্ত্ জহমশত্ ফশাশে আসামানয হকেু সাহিত্য-ফসা। ো আপাত্ত্ েিাশরর 

সীমানার বাইশর থাকশাও, হবদগ্ধ পাঠকমণ্ডাীর কাশে হবশের্িাশব আস্বাদয িশয় উশঠশে। েিার-হবমুখ্ ও 

নন্তমুষহখ্ স্বিাশবর এই কথাকাশরর নাবাা পাওয়া েত্টা কষ্ট্সাধয, ত্ার ঢথশকও সুকহঠন ত্ািঁর সাহিহত্যক 

হনদেষনগুহার সিান পাওয়া। কারা, ত্ািঁর ঢবহের িাব উপনযাস বা বল্প-সংকান এক বাশরর ঢবহে 

দুইবার মুহিত্ িয়হন এবং হবশের্ ঢকাশনা জনহেয় েকােনী সংস্থা ঢথশক েকাহেত্ না িওয়ায় ত্া 

পাঠকহবশশ্বর নজশরও আশসহন। ত্শব একথা ননস্বীকােষ ঢে, ত্ািঁর উপনযাস ও ঢোটবল্পগুহা কাশার 

হনহরশখ্ এক একহট মাস্টারহপস। এবাশর ত্ািঁর সাহিহত্যক হনদেষশনর হদশক আশাাকপাত্ করা োক- 
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(৬) ‘দেহট বল্প’ (২০০৯) 

(৭) ‘উত্তরকথা’ (২০১৫) 

 

     ত্রসকত্ রহিশত্র উপনযাশস িহররিক হনমষাশার ঢিশরিক নারীর হবশের্ স্বাত্ন্ত্র্য াি করা োয়। ত্ািঁর 

উপনযাসসমূশির পেষাশাািনা করশা হত্নহট নারী িহররিক হবশের্ আশাািনার হবর্য়বস্তু িশয় উশঠ, েথমত্, 

‘উত্তরকথা’র জারমহা িহররিকহট, হিত্ীয়ত্, ‘ত্রবেম্পায়ন কহিশান’-এর হবনত্া িহররিকহট এবং তৃ্ত্ীয়ত্, 

‘হসিঁদুশর কাজশা’র িাদহর িহররিকহট। বাাবাহুায হত্নহট িহররিকই আসামানয সুন্দরী, ত্শব ত্াশদর মশধয 

েকৃহত্বত্ পাথষকয আশে। জারমহা েহদ আহিজাশত্যর মানসসুন্দরী িয় ত্শব হবনত্া বা িাদহরশক 

দুুঃসািশসর িূিান্ত আহিসাহরকা বাা োয়। হবনত্ার মশধয মাতৃ্শত্বর াাাসা েকট এবং ঢসই সূশরিকই ত্ার 

মশধয নববধ হররংসার েকাে ঘশটশে। নপরপশি িাদরীর মশধয আশে নবদহমত্ ঢেৌনাকাঙ্ক্ষার দুবষার 

বহত্, ো ত্াশক রািসীরূপ হদশয় নববধ হররংসায় মত্ত কহরশয়শে এবং সন্তানিনশনর মশত্া পাপ কাশজ 

সাহমা কহরশয়শে। ত্শব িাদহর িহররিকহটর মশধয মনস্তাহিক নানা স্তরবত্ হবিাজন আশে এবং নানা 

িাহিক টানাশপাশিন আশে – ো হবশের্িাশব পাঠশকর দৃহষ্ট্ আকর্ষা কশর। নপুংেক স্বামী নদাাত্ 

মািাশত্র দৃহষ্ট্ এহিশয়, ঝুমুশরর মিকী আশবদশনর সূরিক ধশর িাদহর মািাত্াশনর সবষনােী নববধ ঢেমানশা 

আত্মাহুহত্ হদশয়ও পুনরায় োয়হিশত্তর বৃথা ঢিষ্ট্ার মরমী কাহিহন ‘হসিঁদুশর কাজশা’ উপনযাশসর মূা 

কথাবস্তু। উপনযাসহটর কাহিহনর রশে রশে িাদহরর দুুঃসািহসক নানা ঘাত্-েহত্ঘাত্ ও মনস্তাহিক 

জহটাত্া হবশের্ আশাািয ও ননুিশবর হবর্য়। বাংাা সাহিশত্য এমন নারী িহররিক হবরা, নথি ত্া 

পাঠশকর নজর এহিশয় ঢবশে। এই েবশির মাধযশম িাদহরর েহত্ ত্থা ‘হসিঁদুশর কাজশা’ উপনযাসহটর 

েহত্ পাঠকহবশশ্বর দৃহষ্ট্ আকর্ষা করাশনাই মূা উশেেয।    

 

       পুরুহায়ার সমাজ ও সাংসৃ্কহত্ক পহরমণ্ডশা কথাকার ত্রসকত্ রহিত্ ঢে কত্টা সািসী িশয় এক 

দুুঃসািহসক কথাবস্তুশক পাঠকহবশশ্ব পহরশবেন কশরশেন ত্া ‘হসিঁদুশর কাজশা’ উপনযাস না পিশা ঢবাঝা 

োয় না। কাহিনী িাদহর মািাত্াশনর দীঘষ পািঁি বের পর হেশুকনযা িহম্পশক হনশয় সংশবাপশন স্বামীঘর 

মাাথশর েত্যাবত্ষশনর মশধয হদশয় কাহিহন শুরু িশয়শে। েত্যাবত্ষন কাশা পূবষ পহরহিত্ পথ, ডুংহর, বাে, 

ঢিশত্র ননুর্শঙ্গ ফ্ল্যােবযাশকর মাধযশম ত্ার কাহিনী জীবন এশক এশক ধরা হদশয়শে পাঠশকর মনিশি।   
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     উপনযাশসর কাহিহন সূশরিক জানা োয় ঢে, সুন্দরী ও ত্প্ত ঢেৌবশনর নহধকাহরাী িাদহরর হববাি 

িশয়হো মাাথশরর আদাাত্ মািাত্র সশঙ্গ। সম্পন্ন বৃশি নিাব হকেুই হো না। িাদহরর রাজরাহনর 

মশত্া জীবন কাটাশনার কথা হো। হকন্তু বাধ সাধা আদাাশত্র পুরুর্ত্বিীনত্া। স্বামীর পুরুর্ত্বিীনত্াশক 

ঢস কখ্শনাই ঢমশন হনশত্ পাশরহন। মন ঢথশকও না, আবার ঢদি ঢথশকও না। নবদহমত্ ত্রদহিক িাহিদার 

সশঙ্গ সশঙ্গ েহত্শবেীর ‘বািঁজা’ নপবাদও ঢস সিয করশত্ েস্তুত্ হো না। ঢস নারীর স্বািাহবক িাহিদার 

দাবী ঢথশক স্বামীর েহত্ েহত্বাদী কশে বশা ওশঠ : “ঢত্ার িশত্ই িামার কপাশা এমন কাি জুশটশে। 

তু্িঁই কযাশন িামার ঢপট িরাশত্ পাহরস নাই? িাহম নাই থাকব ঢত্ার সশে। নাই থাকব।”২ ত্শব মুশখ্ 

বাশাও ঢস আদাাশত্র বািঁধন ঢথশক পুশরাপুহর হেন্ন িশত্ পাশর না। স্বামীর সশঙ্গ ঝবিা কশর ঢস োয়ই 

বাশপর ঘর কাুিাশর হবশয় আশ্রয় হনত্। আবার মশনর িত্শক সাহরশয় নতু্ন উদযম হনশয় মাাথশর ঢনাের 

বািঁধত্ আদাাশত্র সংসাশর। নতু্ন হকেু হমরাশকশার আোয়। নতু্ন উদযম হনশয় সশিষ্ট্ও িশয় উঠত্ 

আদাাশত্র পুরুর্ত্বশক জাহবশয় তু্াশত্ : “ঢস ত্াশক হবোনায় ঢফশা দীঘষ সময় ধশর আোা ঢিষ্ট্া িাহাশয় 

ঢেশত্ াাবা ত্ার েরীশর জাবরা হনশয় আসার জনয। হকন্তু আদাাশত্র েরীর আর হকেুশত্ই সািা হদা 

না। জাবা না। তৃ্ষ্ণাথষ িশয় উঠা না নারী-েরীশরর আহমর্ বশির জনয। ঢের্ত্ক ত্ার হনরুশত্তজ 

ঢেৌনাঙ্গহট মুশঠাশত্ ধশরই ঘুহমশয় পিা িাদহর।”৩ শুধু েরীর হদশয়ই িান্ত না ঢথশক রূশপর ঢমাহিনী 

রিশসযও ঢস আদাাশত্র মশধয নারী-তৃ্ষ্ণাশক জাহবশয় তু্াশত্ সশিষ্ট্ িশয়হো। হকন্তু িাদহরর এই 

ঐকাহন্তক মহরয়া ঢিষ্ট্া পণ্ডশ্রম োিা আর হকেুই হো না : “... রূশপর টান আর নশাৌহককত্া – ঢকাশনা 

হকেুই আদাাশত্র কাশে মিাঘষ িশয় ওশঠহন। জাবায়হন ত্ার হৃৎিাঞ্চায। ঢস না বুঝত্ ত্ার ঢিাশখ্র 

ইোরা, না বুঝত্ েরীরী িার্াও। ... ত্বু িাদহর হো নাশোিবান্দা। ঢের্ত্ক ঢস ঢিষ্ট্া িাহাশয় ঢবো 

ত্ার মরদশক এই োশ্বত্ িার্া বুহঝশয় ঢদবার জনয। আর ত্াই নানাহবধ োকাার নন্ত হো না ত্ার। 

েহত্হট রাশত্ ঢস মহরয়া িশয় উঠত্।”৪ িাদহরর এরূপ ঐকাহন্তক ঢিষ্ট্ার হবপরীশত্ স্বামী হিশসশব 

আদাাশত্র বযবিার হো িরম রূঢ়। ঢস পুরুর্ত্াহন্ত্র্ক মানহসকত্ার বাবত্তায় হনশজর পুরুর্ত্বিীনত্াশক 

োকা হদশত্ হবশয় িাদহরশক িরম নপমান করত্ : “ হনশজর পুরুর্ত্বিীনত্াশক ঢমশন হনশত্ না ঢপশর, 

উশে ঢস ত্ার বউশয়র নতৃ্হপ্তশক ঢখ্ািঁিা হদশয় বশা, ‘ঢত্ার েহদ এত্ হকসহকসাহন ত্াইশা ফাাটা েুকািঁয় 

বশস থাক কযাশন! ঢরহণ্ড মাবী!’ ”৫ ফশা ত্াশদর দাম্পত্য সম্পকষ িশয় উশঠহো হবিীহর্কাময়। ত্াশদর এই 

নসুস্থ দাম্পশত্যর ঢিারা ঢরাত্ ঢবশয় নহত্ স্বািাহবকত্ায় ঝুমুশরর ঢমাহিনী আশবশে শ্রীকৃশষ্ণর হবমূত্ষ 

নবয়শব িাহজর িশয়হো তৃ্ত্ীয় জন শ্রীকান্ত। িাদহরর নোন্ত ঢেম ও োরীহরক দিনশক োন্ত করশত্ 
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নবত্াররূশপ েহত্পন্ন িশয়হো ত্াশদর বাশপর বাহির বাবাা ঢেশা শ্রীকান্ত। এশিশরিক িাদহর হপত্া 

াযাািার আহিজাত্য ত্থা মানিূশমর সামাহজক পটিূহমশত্ কুাটা নারীর ঘৃায নবস্থাশনর মানদণ্ড –

ঢকাশনাহটই হবিার-হবশবিনা কশরহন। আসশা িাদহর িার ঢদওয়াশার ঘশরর পহরবশত্ষ হৃদশয়র ঘর বিশত্ 

সশিষ্ট্ হো। আর ত্াশত্ই ঢস িশয় উশঠহো দুুঃসািহসনী নহিসাহরকা। োর হনদেষন মানিূশমর সামাহজক 

ঢেিাপশট হবরা। 

 

     এখ্ন স্বািাহবকিাশব েশ্ন আশস আদাাশত্র পুরুর্ত্বিীনত্ার হবেত্ীশপ িাদহর শ্রীকান্ত বাবাাশক 

স্বশের পুরুশর্র মেষাদা হদা ঢকন? শ্রীকান্তর কী এমন সম্পদ হো ো ত্াশক ত্ার েহত্ দুবষার িাশব 

আকর্ষা কশরহো? –এই েশ্নগুহার উত্তর ঢপশত্ িশা আমাশদর মানিূশমর সমাজ ও সংসৃ্কহত্র েহত্ 

আশাাকপাত্ করা েশয়াজন। মানিূশমর জনজীবশন ঝুমুশরর এক নহনবষিনীয় মাদকত্া আশে। োর েহত্ 

দুহনষবার ঢমাশি সাধারা বৃিবধূ ঢথশক নহববাহিত্ মহিাারা পেষন্ত হববাবী িশয় সুর-সাধনায় মত্ত িত্। 

িাদহরর হপত্া াযাািা মািাত্র মশত্া নশনক সাধারা মানুর্ই ঝুমুশরর এই সবষনােী েহির হবর্শয় 

নবহিত্ হো। আর ত্াই ত্াশদর কাশে ঝুমুর হো ‘িুয়ািশদর হজহনস’।  হকন্তু সংসার জীবশন হনহর্দ্ধ 

সুশরর মাদকত্ার স্পেষ িাদহর ত্ার মাশয়র সূরিক ধশর ঢপশয়হো। আর জীবশনর িরম িাহিক পশবষ 

শ্রীকাশন্তর মুশখ্ ঢোনা ঝুমুরই ত্ার কাশে কাা িশয় উঠা।  হবশের্ কশর ত্ার মুশখ্ ঢোনা : “তু্মার 

হসিঁথার হসিঁদুর দাহমনী ত্রিশখ্র কাজা োহমনী/ কানফুাহট কাহমনী কহরশে ঝামা। ... বধূ, আর কী হদিঁইশয় 

সাজাব তু্মাশক – হসিঁদুশর কাজশা টামা।।” –ঝুমুরহটর মশধয হনশজর সত্তাশক খু্িঁশজ ঢপশয়হো। খু্ব 

স্বািাহবকিাশব এক ঢমািনীয় মাদকত্ায় ঢস ত্ািঁর জীবন-ঢেৌবন ঝুমুহরয়ার েহত্ সিঁশপ হদশয়হো। ত্ার এই 

আত্মহনশবদশন ত্াৎিহাক উচ্ছ্বাস ও ননুরাবই ঢবহে হো। বাাবাহুায এই উচ্ছ্বাশসর ঢসাপাশন পা হদশয়ই 

ঢস শ্রীকাশন্তর সশঙ্গ হনহর্দ্ধ েরীরী ঢখ্াায় ঢমশত্ উশঠহো।  

 

     হনহর্দ্ধ োয় ও ঝুমুশরর মাদকত্ায় মত্ত িাদহরর নারীত্ব নবশেশর্ সাথষকত্া াাি কশরহো। ঢস 

ক্রমান্বশয় শ্রীকাশন্তর ঔরশস এক পুরিক ও এক কনযার মা িশত্ ঢপশরহো। ননযহদশক নববধ সন্তানিশয়র 

হপতৃ্ত্ব হবনা হবশরাহধত্ায় স্বীকার কশরও আদাাত্ ঢিশয়হো শুধু এক হনঝষঞ্ঝাট সংসার জীবন। হকন্তু, 

আদাাশত্র ঢিাখ্ এহিশয় শ্রীকান্ত সীহমত্ ও নহনয়হমত্ পহরহধশত্ িাদহরশক ঢপশত্ ইচু্ছক হো না। ঢস 

ঢিশয়হো িাদহরশক হনশয় ঘর বািঁধশত্। ঢস োয়ই িাদহরশক বাত্: “ ‘হকসযার াাইশব তু্িঁই উ 



 

এ কু শে র  ঢে উ ,  ৫ ম  ব র্ষ ,  ২ য়  সং খ্যা ।  ১ ৪ ই  আ র্া ঢ়  ১ ৪ ২ ৬ ,  ৩ ০ ঢে  জু ন  ২ ০ ১ ৮ । পৃ ষ্ঠা  47 

 

‘ঢমহনমুিা’টার সশে থাকহব? বউশক েযা হদশত্ই াাশর!’ ”৬ িাদহরও িয়শত্া মশন মশন ত্াই ঢিশয়হো। 

হকন্তু ঢস শ্রীকাশন্তর মশত্া ত্ািাহুশিা করশত্ িায়হন। ঢস িয়শত্া রশয়সশয় আদাাশত্র নথষবনহত্ক 

স্বাচ্ছশন্দযর পহরহধশত্ ঢথশকই ত্ার োয়াীাা িাহাশয় ঢেশত্ ঢিশয়হো। হকন্তু ত্ার হনহর্দ্ধ হররংসার পশথ 

বাধা িশয় দািঁহিশয়হো ত্ারই পুরিক িব।  

 

     সবষদা মাশয়র নযাওটা িশবর ঢিাশখ্ ত্ার মাশয়র আিরা নস্বািাহবক মশন িশয়হো। ঢস ত্ার হেশুমন 

হদশয় ননুিব কশরহো ঢে, মাশয়র ঢে িাশাাবাসা ও েত্ন ত্ার বাবার োপয ত্া পায় ননয ঢকউ। আর এই 

ননয ঢকউটা েহদ ত্াশদরই বাবাা শ্রীকান্ত িয়! –ত্শব ঢত্া ত্ার হেশুমনশক নািা ঢদশবই। হকন্তু হেশু িব 

ঢত্া জাশন না ত্ার আত্মপহরিয়। ঢস বাবা বাশত্ জাশন আদাাত্শকই। ঢস ত্াই স্বািাহবকিাশবই ত্ার 

মাশক সশিত্ন করশত্ ঢিশয় োয় এক েকার হুমহক হদশয়ও বশাশে, : “ ‘িািঁ মাই, হেকাইন্তাশক তু্িঁই 

গুিাাঘশর িুপু িুপু খ্াওয়াস কযাশন? িাহম বশা হদব বাবাশক।’ ”৭ এমন হুমহক নবেয িব োয়ই ত্ার 

মাশক হদশত্ থাশক। িশবর এরূপ নজরদাহর িাদহরর হনহর্দ্ধ েরীরী হমাশন েহত্বিক িশয় ওশঠ। পুশরিকর 

নজরদাহর ঢথশক বািঁিশত্ ঢস োয়ই িবশক ঢকাঠাঘশর বহন্দ কশর রাশখ্। এরকম সময় িাদহরর মশধয ঢদখ্া 

ঢদয় এক ত্ীব্র িি। ঢস শ্রীকাশন্তর ঢমািনীয় আকর্ষাশক ঢেমন উশপিা করশত্ পাশর না, ঢত্মনই পুরিক 

ঢেিশক হৃদশয়র মশধয দমন কশরও ত্ার েহত্ হনষু্ঠর িশত্ও হপেুপা িয় না। ঢস ত্খ্ন এমন কাম-ঢঘাশর 

মত্ত ঢে পাপ ও পুশাযর ঢবাধেহিও িাহরশয় ঢফশা। হকন্তু িব শ্রীকাশন্তর সশঙ্গ ত্ার মাশয়র েহিনী রূপ 

ঢদশখ্ই ঢফশা এবং রাশব েমত্ত িশয় রুদ্ধ িাশরর নপর োন্ত ঢথশক মহরয়া িশয় বশা ওশঠ : “ ‘খু্া 

কপাট! এ হেকাইন্তা! কপাট খু্া নাই ঢত্া িাহম বশা হদব বাবাশক! িাহম আজ বাবই!’ ”৮ িাদহর িশবর 

এরূপ আক্রমাত্মক ঢমজাজ ঢদশখ্ বুঝশত্ পাশর আর ঢকাশনা েশাািন বা িীহত্ হদশয় হেশুমনশক স্তব্ধ 

করা োশব না। ফশা ঢসও হিত্াহিত্ জ্ঞানেূনয িশয় মহরয়া িশয় ওশঠ এবং েকৃত্ই এক করাারূহপনী 

িশয় : “ ... দমাদম মারশত্ থাশক িবশক। বশা, ‘বাহবস? ঢা বা তু্িঁই কী বাহবস। বা খ্াািরা!’ ... 

ত্ারপর একসময় রািসী মূহত্ষশত্ ত্ার টুিঁহট দুিাত্ হদশয় েি কশর ঢিশপ বাশত্ থাশক, ‘বা ইবার – 

বাহবস-’... িব আর হকেুই বাা না। ত্ার নসাি েরীর হনশয় ঢস ত্াাাইশয়র ওপশর পশি ঢবা! 

ঢিাখ্গুশাা ঢঠশা ঢবহরশয় আসশত্ িাইশে।”৯ িাদহরর েখ্ন ত্রিত্নয হফরা ত্খ্ন সব ঢের্। পৃহথবীর সব 

ঢথশক ঘৃায পাশপ কাহিনী িশয় ঢস শুধু আত্ষ হিৎকার কশর উঠা : “ ‘ন মা ব! িাহম ই কী করহা! 

িামার িি বযাটা েযা আর রা-সা কুেুই কািশে নাই ব। -এ হেকাইন্তা-’ ”১০  
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     পুরিকিন্তার পাশপ নপরাহধনী িাদহর হকংকত্ষবযহবমূঢ় িশয় শ্রীকাশন্তর িাত্ ধশর হববাবী িশয় এক 

ননযত্র জীবশন পদাপষন কশরহো। আদাাত্ মািাত্র সংসাশর ঢে শ্রীকান্ত ঝুমুশরর ননুর্শঙ্গ িাদহরর 

কাশে শ্রীকৃশষ্ণর হবমূত্ষত্ায় েহত্িাত্ িত্, ঢসই শ্রীকান্ত স্বাধীন পহরশবশে িশয় উঠা িরম নসিযকর। 

একহদশক শ্রীকাশন্তর ঝুমুর ও নািহন দা হনশয় মাত্ামাহত্ এবং িাদহরর ঢেৌবনশক নািহনর মাধযশম পায 

করার েশিষ্ট্া ঢেমন ত্ার েহত্ িাদহরর ঢমাি ও আকর্ষাশক ঘৃাায় পহরাত্ কশরহো, হঠক ঢত্মনই 

পুরিকিন্তার মিাপাপ ত্ার নন্তশরর ত্রিত্নযশক জাহবশয় তু্শাহো। ফশা িাদহর নন্তরাত্মায় োয়হিশত্তর 

ত্াহবদ ননুিব করহো। এই ত্াহবদ ত্াশক ক্রমে সািসী িশত্ সািােয কশরহো। ঢস সুশোব বুশঝ 

হেশুকনযা িহম্পশক হনশয় স্বামীঘর মাাথশরর উশেশে পা বাহিশয়হো। ঢস জানত্ মাাথশর ত্ার জনয 

নশপিা করশে িরম হবপদ। িয়শত্া বা মাাথরবাসী ত্ার মশত্া কাহিনীর জনয ঢিশব ঢরশখ্শে 

মৃতু্যদণ্ডই। হকন্তু োয়হিত্তকামী িাদহর সমস্ত রকশমর আেিা দূশর সহরশয় ঢরশখ্ ঢের্বাশরর মশত্া 

আদাাত্ মািাশত্র সামশন দািঁিাশত্ ঢিশয়হো। হকন্তু মাাথশর ঢপৌঁশে ঢস োয়হিত্ত করার সুশোব ঢত্া 

দূশরর কথা আদাাশত্র ত্রনবষযহিক উদাসীনত্াই উপিার ঢপশয়হো। আদাাত্ ত্ীব্র িৎসনা হনশয় বশাহো 

: “ ‘কযাশন ত্রা ইয়াশক বািঁশয় েুকশত্ হদহা? ই ঢক বশঠ িামার? নাই হিন হি!’ ”১১  

 

     আদাাশত্র েত্যাবত্ষশনর পর গ্রামবাসীরা িাদহরর েহত্ ত্ীব্র নসম্মান ঢদহখ্শয় ত্াশক গ্রামোিা 

কশর বদাইডুংহর পার কশর হদশয় এশসহো। কাহিনী নারীর েহত্ েত্টা রূঢ় ও কশঠার িশয় নপমান 

েদেষন করশত্ িয় ত্ার ঢকাশনাহকেুই মাাথশরর নহধবাসীরা বাকী রাশখ্হন। আপাত্ দৃহষ্ট্শত্ ত্া মশন িশত্ 

পাশর নারীশত্বর নপমান। হকন্তু একটু ত্হাশয় িাবশা ঢবাঝা োয় ঢে, এই কাহিনী নারী-জীবশনর েহত্ 

নসম্মাশনর মশধয হদশয়ই িাদরী ত্ার োয়হিত্তমনস্ক নারীজীবনশক সাথষক কশর তু্শাহো। ত্াই কথাকার 

ত্রসকত্ রহিত্ ত্রনবষযহিক থাকশত্ না ঢপশর িাদহরর মনুঃিশি সাহজশয় হদশয়শেন কত্কগুশাা েেবি ো 

একান্ত ত্ািঁরই এবং িয়শত্া আধুহনক পাঠকহবশশ্বর ননুধাবন, “িাদহরর মশন িয়, ঢস ো ঢদশখ্শে নথবা 

ঢস ো ঢদশখ্হন, ত্ার সবটাই ত্ার নারী-জনশমর কারশা। ঢস ধনয! ঢস নারী িশয় জশন্মশে বশা। ত্া না 

িশা হক এমনিাশব ঢদখ্শত্ ঢপত্ ঢসই ‘উহপন্দ কাকা’ঢক? মুকুন্দশক? কমাাকান্তশক? ির পাবাশক? 

এবং সশবষাপহর হনবারা ও শ্রীকান্তশক? মুনহেশক? এশদর না ঢদখ্শা জীবন পূাষ িশত্া না িাদহরর। ঢস 
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নারী বশাই ঢদখ্শত্ ঢপশয়শে পুরুশর্র বহুরূপত্া। ঢস ঢদখ্া জবশত্র েদ্মরূপ। এই েদ্মই েকৃত্ সত্য। 

সত্য নিকার। পািঁি বের ধশর ঢস ঢদশখ্শে এই নিকারশক ত্াই এই নারী জীবন ঢপশয় ঢস তৃ্প্ত।”১২  

 

     পুরুর্শক হিশন, হনশজশক হিশন ত্থা আত্মশুহদ্ধর মাধযশম জীবশনর ঢের্াংেটা স্বামী আদাাশত্র পাশয় 

পশি থাকশত্ িাইশাও ত্া িবার নয়। মানিূশমর সমাজ ও সংসৃ্কহত্ ঢে কাহিনী নারীশক ঢকাশনাহদন 

িমা করশত্ ঢেশখ্হন। ত্াই েত্ ননুনয়-হবনশয়র পর গ্রামবাসী দা কশর ত্ার হেশুকনযাহটর িহবর্যশত্র 

কথা হবনু্দমারিক হিন্তা না কশর ত্াশক গ্রামোিা কশর হদশয় আশস। সশঙ্গ সশঙ্গ সমশবত্িাশব বাইশত্ থাশক 

একহট ঝুমুর, ঢে ঝুমুশর মানিূশমর হিরন্তন পহরিয় েকাে ঢপশয়শে। ঢসখ্াশন ঢনই ঢকাশনা ত্রস্বহরাী নারীর 

কথকত্া, ঢসখ্াশন ঢনই পুরিকিন্তার মিাপাশপ নিাহবনী ঢকাশনা নারীর মমষশবদনা বা ঢসখ্াশন ঢনই ঢসই সব 

পুরুশর্র কথা োশদর ঢেশদ মানিূশমর েত্ েত্ নারী আজ হববাবী ও কাহিনী : 

“আওয়া ঢদখ্া িাই 

মানিূঞ ঢকমন সুন্দর 
 

কািঁসাই হোাই সবন্নখ্া 

নাশয় কুদয় আিঁকাবািঁকা 

কুমারী গুয়াই দামুদর ঢবা 

মানিূঞ ঢকসন সুন্দর... 
 

 োা হপয়াা মহুা বন 

উিু উিু করয় মন 

ত্াাপাশত্ বনাওািঁ ঘার ঢবা 

মানিূঞ ঢকসন সুন্দর... 
 

 টুসু িাদু করম বান 

 ঝুবমশর বিয় বান 

 ঢোনাশি নািয় নন্তর ঢবা  

 মানিূঞ ঢকসন সুন্দর...” ১৩  
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ঝুমুরহট ঘটনা ও ঢেহিশত্র সশঙ্গ নসামঞ্জসয মশন িশাও একান্তিাশবই ত্া োসহঙ্গক। সুন্দর মানিূশমর 

মায়াবী পহরশবশে আশে মন-িরাীয় আবিাওয়া। ঢসই আবিাওয়ার মায়াজাশা িাদহরর মশত্া েত্ েত্ 

নারী ঢেম ও ত্রবধত্ার োহন্তক সীমানা ননুধাবন কশর উঠশত্ না ঢপশর পত্শঙ্গর মত্ই কামানশা িস্মীিূত্ 

িশয় োয়। িাদহরর মশত্া দুুঃসািহসনী নারীশদর আত্ষকথা ঢেমন মানিূম মানশত্ িায় না, ঢত্মহন 

মানিূশমর সমাজও ত্াশদর মানযত্া ঢদয় না। আপাত্ মানিূম এত্টাই হনষু্ঠর। কথাকার ত্রসকত্ রহিত্ 

িাদহরর দুুঃসািহসক আত্মিয়ী পথিাাশক ‘হসিঁদুশর কাজশা’ উপনযাশসর মাধযশম সাহিহত্যক রূপ হদশয় এক 

‘এহপকযাা জাহনষ’ঢক পাঠকহবশশ্ব উপস্থাপন কশরশেন।   
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(৬) োগুি, পৃ. ৬২ 
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নাটযকার উৎপা দশের নাটযিাবনায় মার্কষ স বাদ 

প্রাবহিক-পহরহিহত্  

 
হপয়াসা ঢিৌধুরী 

বশবর্ক, বাংাা হবিাব 
হবশ্বিারত্ী, পহিমবঙ্গ, িারত্  

সারসংশেপ  
উৎপা দশের নাটযিাবনায় রাজনীহত্র ননায়াস হবিরা ঢদখ্া যায়। ত্াাঁর হিশয়টার িাবনা হিা মূাত্ শ্রহমকশশ্রহার দৃহিিহঙ্গ 
ঢিশক সৃি হবপ্লবী হিশয়টার। শ্রীদশের প্রিম ঢযৌবশনর ঢেকস হপয়র পাঠ; পরবত্ষীকাশা হিশয়টাশরর মশে ত্ার প্রশয়াব ও ত্ার 
পাোপাহে কশাজজীবশন কাকাত্ার রাস্তায় কংশেহসশদর িাশত্ কহমউহনস্ট প্রিাশরর দৃেয, কাাীঘাশটর পাহটষ নহফস আক্রান্ত 
িওয়ার িােুর্ নহিজ্ঞত্া, হিত্ীয় হবশ্বযুশধাের পহরশবশে ঢসাহিশয়ত্ ইউহনয়শনর ঢবৌরবময় নবস্থান – এককিায় বাশত্ ঢবশা 
ত্াাঁর িার্ায় “এরকম নবস্থায় পড়াশোনা শুরু কশর আশস্ত আশস্ত মাকষসবাদী হিন্তায় নিযস্ত িই।” মার্ক ষস বাশদ দীহেত্ নাটযকার 
উৎপা দশের সমে নাটযহিন্তার ঢপ্ররাাস্থা বুশজষায়া মানবত্াবাদ নয়, সবষিারা মানবত্াবাদ। ত্াই ঢদেীয় ও আন্তজষাহত্ক 
একাহধক ত্রবপ্লহবক আশদাান, মুহি সংোম ত্াাঁর নাটশকর মূা উপজীবয। হবশরাশধ-হবত্শকষ বাষময় নাটযবযহিত্ব উৎপা দে 
হনশজশক ‘ঢপ্রাপাবাহিস্ট’ হিসাশব নহিহিত্ করশত্ কখ্শনাই হিধাশবাধ করশত্ন না। প্রিহাত্ সমাজবযবস্থার হিত্ কাাঁহপশয় 
ঢদওয়াই হিা ত্াাঁর ঢপ্রাপাবািার হবর্য়। হত্হন ত্াাঁর নাটকশক হবশরাশির প্রকােমাধযম হিসাশব উপহস্থত্ কশর প্রকৃত্পশে ত্াাঁর 
মার্ক ষস বাদী হিন্তার হবকাে ঘহটশয়হিশান। বানাটয সংশঘ িাকাকাাীন বানাশটযর খ্যাত্নামা নাটযকমষী পানু পাশার (ঢপাোহক নাম 
পূশাষদুকুমার পাা ঢিৌধুরী) সংস্পেষ উৎপাবাবুশক হবপ্লবী হিশয়টাশরর প্রহত্ নহধক আকহর্ষত্ কশর। নাটশকর হবর্য়বস্তু ঢিশক 
শুরু কশর নাটশকর আহঙ্গক – উৎপা দশের নাটযিাবনার সবষরিকই হবরাজমান মার্ক ষসীয় িাবনা। মার্ক ষস বাদী নাটযকাররূশপ হত্হন 
আমৃতু্য এই হবশ্বাশস হবশ্বাসী হিশান ঢয “আজশকর যুশব মাকষসবাদ-ঢাহননবাদ আয়ে ও হৃদয়ঙ্গম করশত্ না পারশা নাটক 
ঢাখ্া, পহরিাানা এবং প্রকৃত্ নশিষ নহিশনত্া িশয় ওঠা একান্তই নসম্ভব।” এই আশাাশক উৎপা দশের নাটযিাবনায় 
মার্ক ষস বাদ হবর্য়হট আশাািনার ঢিিা করা িশয়শি।  

সূিকেব্দ: উৎপা দে, মার্ক্ষীয় ত্রিত্নয, সামযবাদ, সমাজত্ন্ত্র  
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নাটযকার উৎপা দশের নাটযিাবনায় মার্ক ষস বাদ 
হপয়াসা ঢিৌধুরী  

নাটযকার উৎপা দশের নাটযিাবনায় রাজনীহত্র ননায়াস হবিরা ঢদখ্া যায়। ত্াাঁর হিশয়টার িাবনা হিা 

মূাত্ শ্রহমকশশ্রহার দৃহিিহঙ্গ ঢিশক সৃি হবপ্লবী হিশয়টার।১ শ্রীদশের প্রিম ঢযৌবশনর ঢেকস হপয়র পাঠ; 

পরবত্ষীকাশা হিশয়টাশরর মশে ত্ার প্রশয়াব ও ত্ার পাোপাহে কশাজজীবশন কাকাত্ার রাস্তায় 

কংশেহসশদর িাশত্ কহমউহনস্ট প্রিাশরর দৃেয, কাাীঘাশটর পাহটষ নহফস আক্রান্ত িওয়ার িােুর্ নহিজ্ঞত্া, 

হিত্ীয় হবশ্বযুশধাের পহরশবশে ঢসাহিশয়ত্ ইউহনয়শনর ঢবৌরবময় নবস্থান – এককিায় বাশত্ ঢবশা ত্াাঁর 

িার্ায় “এরকম নবস্থায় পড়াশোনা শুরু কশর আশস্ত আশস্ত মাকষসবাদী হিন্তায় নিযস্ত িই।”২ 

 মার্ক ষস বাশদ দীহেত্ নাটযকার উৎপা দশের সমে নাটযিাবনায় ঢপ্ররাাস্থা বুশজষায়া মানবত্াবাদ নয়, 

সবষিারা মানবত্াবাদ। ত্াই ঢদেীয় ও আন্তজষাহত্ক একাহধক ত্রবপ্লহবক আশদাান, মুহি সংোম ত্াাঁর নাটশকর 

মূা উপজীবয। মানুশর্র বাত্াহন্ত্রক নহধকার ও মুহির ঢঘার্াায় সদাজােত্ ত্াাঁর নাটযসো। একিা স্মরশা 

ঢরশখ্ই উৎপা দশের ‘নাটকসমে’ প্রিম খ্শির িূহমকায় হবহেি বুহধজীবী পহবরিক সরকার স্পি জাহনশয়শিন, 

“নাটযজীবশনর আহদপশবষই উৎপা দে সবষিারা ঢশ্রাীর নহধকার, েমত্া ও মযষাদা রোর সংোমশক ত্াাঁর 

নাটশকর মূা বস্তু কশর তু্শাহিশান, এবং ত্ারই নহিহনমষাা করশত্ হবশয় হত্হন পৃহিবীর রাজননহত্ক-

আিষনীহত্ক ইহত্িাশসর নানা পশবষ নহিযান কশরশিন, তু্শা এশনশিন সমান্তরাা দৃিান্ত, সংোশমর 

আনুরূপয।”৩ 

 শ্রীদশের িার্ায় “From the very beginning of my theatre-work, we have tried to put 

revolution in a historical perspective. Studying social phenomena in isolation, assuming each phase 

of development as a whole, that is, substituting the General with the Particular, is a universal 

bourgeois vice; which has infected “progressive” thinking as well.”৪ রাজননহত্ক কমষী এবং হেল্পী 

হিশসশব উৎপা দশের নকপট স্বীকাশরাহি : 

আহম হেল্পী নই। নাটযকার বা ননয ঢয ঢকানও নযাখ্যা ঢাাশক আমাশক হদশত্ পাশর। ত্শব 

আহম ঢপ্রাপাবাহিস্ট। এটাই আমার মূা পহরিয়।৫ 

সৃহির মাধযশম হনশজর আদেষশক ‘কহমউহনজম’-ঢক প্রিার করশত্ সদাআেিী হিশান হত্হন। 

I am a Partisan, not neutral and I believe in political struggle.৬ 
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হবশরাশধ-হবত্শকষ বাষময় নাটযবযহিত্ব উৎপা দে হনশজশক ‘ঢপ্রাপাবাহিস্ট’ হিসাশব নহিহিত্ করশত্ কখ্শনাই 

হিধাশবাধ করশত্ন না। প্রিহাত্ সমাজবযবস্থার হিত্ কাাঁহপশয় ঢদওয়াই হিা ত্াাঁর ঢপ্রাপাবািার হবর্য়। 

দেষকসাধারাশক সংোশমর মাধযশম সমাজ পহরবত্ষশনর াশে উিুধ কশর ঢত্াাা হিা ত্াাঁর নাটযহিন্তার মূা 

উশেেয। হত্হন ত্াাঁর নাটকশক হবশরাশির প্রকােমাধযম হিসাশব উপহস্থত্ কশর প্রকৃত্পশে ত্াাঁর মার্ক ষস বাদী 

হিন্তার হবকাে ঘহটশয়হিশান। 

 উৎপা দশের নাটযহিন্তা এই নশিষই আধুহনক ঢয হত্হন “ঢের্ক্হপয়র িিষার সমান্তরাািাশবই আত্মস্থ 

কশরহিশান মাকষসীয় সাহিত্য পঠন-পাঠশনর মাধযশম সুস্পি এক রাজননহত্ক দৃহিিঙ্গী – যা িহরশরিক বামপন্থী, 

াশেয কহমউহনজম।”৭ নাটশকর হবর্য়বস্তু ঢিশক শুরু কশর নাটশকর আহঙ্গক – উৎপা দশের নাটযিাবনায় 

সবষরিকই হবরাজমান মার্ক ষসীয় িাবনা। মার্কষ স বাদী নাটযকাররূশপ হত্হন আমৃতু্য এই হবশ্বাশস হবশ্বাসী হিশান ঢয 

“আজশকর যুশব মাকষসবাদ-ঢাহননবাদ আয়ে ও হৃদয়ঙ্গম করশত্ না পারশা নাটক ঢাখ্া, পহরিাানা এবং 

প্রকৃত্ নশিষ নহিশনত্া িশয় ওঠা একান্তই নসম্ভব।”৮ 

 বুশজষায়াশশ্রহা ও সবষিারাশশ্রহার মশধয আহদ ননন্তকাাবযাপী ঢয ঢশ্রহাসংোম, ঢসই ঢশ্রহাসংোশমর 

ত্রবপ্লহবক ত্ত্ত্বই মার্ক ষস  আমৃতু্য প্রিার কশরশিন। হবপ্লবী নাটযকার উৎপা দে-ও আজীবন ইউশরাশপর বুশজষায়া 

বাত্াহন্ত্রক হবপ্লব ও এই মার্ক ষস বাদী আদশেষ উজ্জীহবত্ িশয় নাটযসাধনায় ব্রত্ী িশয়হিশান। রঙ্গমে ও নাটক 

হিা ত্াাঁর কাশি সমাজ পহরবত্ষশনর িাহত্য়ার। ত্াাঁর কাশি হবপ্লশবর মাধযশম সমাজ পহরবত্ষশনর এই ধারাা ঢয 

মার্ক ষস জাত্ ত্া বাার নশপো রাশখ্ না। ঢসই কারশাই ত্াাঁর নাটশকর হবর্য়বস্তু মানুশর্র সংোম – 

হনিঃসশদশি ঢশ্রহা-রাজনীহত্, ‘ঢশ্রাীসত্য – ক্লাস টু্রি’৯। 

 রাজননহত্ক বাংাা নাটশকর ইহত্িাস পযষাশাািনা করশা ঢদখ্া যাশব ঢয নাটযকার উৎপা দশের 

আহবিষাশবর পূশবষ রাজননহত্ক বাংাা নাটশকর নহস্তত্ব িাকশাও আশদযাপান্ত প্রত্যে রাজননহত্ক হবর্য়শকহিক 

নাটশকর নহস্তত্ব প্রায় হিা না বাশাই িশা। এখ্াশনই উৎপা দে ত্াাঁর পূবষসূহরশদর ঢিশক স্বত্ন্ত্র। ত্াাঁর 

নাটশক একাহধক হবর্য়নবহিরিকয িাকশাও ত্াাঁর দৃহিিহঙ্গ সমূ্পাষ রাজননহত্ক িওয়ায় ত্াাঁর নাটশক হবর্য়, 

নহিনয়, আহঙ্গক, মোয়ন ঢিশক শুরু কশর খু্াঁহটনাহট সকা উপাদানশকই হত্হন মার্ক ষসীয় দৃহিশকাা ঢিশক 

হবশের্া কশরহিশান। হবহেি মার্ক ষস বাদী নাটককার ও প্রাবহিক িীশরন িট্টািাযষ ত্াই উৎপা দে প্রসশঙ্গ 

হাশখ্শিন, “সবষরিকই হত্হন মাকষসবাদী হিশান। ঢকউ িয়শত্া বাশত্ পাশরন উৎপাবাবুর নশনক রাজননহত্ক 
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িুাভ্রাহন্ত হিা যা হত্হন হনশজই পশর শুধ কশরহিশান। হঠক কিা, হকন্তু ঢস িুা ঢোধরাশত্ হবশয় মাকষসবাশদ 

ত্াাঁর মূা হবশ্বাস ঢিশক সশর যানহন। ত্াাঁর ভ্রাহন্ত-বজষন সবটাই মাকষসবাশদর ঢিৌিহের মশধযই হিা।”১০ 

 আধুহনক রাজননহত্ক নাটক মেস্থ করার ত্াহবদ ঢিশক উৎপা দশের নাটযজীবশনর প্রিম আশাাড়ন 

সৃহিকারী প্রশযাজনা ‘নঙ্গার’ (১৯৫৯)। (নাটযকার উৎপা দশের সৃি ‘নঙ্গার’-ই প্রিম একটা নাটক যা ঢদখ্ার 

জনয সাধারা দেষক বাহাহজযকিাশব হমনািষায় আসশত্ শুরু কশর।) ‘হাটা হিশয়টার গ্রুপ’-এর ইহত্িাশস 

নিঙ্কার এই ‘নঙ্গার’। মাহাকপশের হনমষম ঢাাি শ্রহমকশদর জীবশন প্রহত্হনয়ত্ হক হবপদ, হক নহনিয়ত্ার 

সৃহি কশর, ত্ার জ্বান্ত হনদেষন এই প্রিম ‘নঙ্গার’ মোয়শনর মধয হদশয়ই িারত্ীয় ত্িা বাংাার মশে উশঠ 

আশস। দেষকহিেজয়ী ‘নঙ্গার’ নাটশকর আহঙ্গশকর ননযত্ম ত্রবহিরিকয িা খ্হনবশিষ জা েুশক নসিায়িাশব 

শ্রহমকশদর মারা যাওয়ার মমষাহন্তক দৃেযহট – যা নহত্ সিশজই দেষকশদর হবমূঢ় কশর হদত্। মাহাশকর হনষু্ঠর 

ঢাাি-াাাসা ও িক্রাশন্তর হেকার শ্রহমকশশ্রহা। এই াড়াকু খ্হনশ্রহমকশদর জীবশনর পহরসমাহি খ্হনর 

নিকার বশিষই – খ্হনশ্রহমকশদর পে হনশয় পুাঁহজবাদী মাহাক ঢশ্রহার মুশখ্াে ঢটশন খু্শা ঢদওয়ার মধয হদশয় 

‘ঢপ্রাপাবাহিস্ট’ উৎপা দশের মার্ক ষসীয় দেষনই সবষাশে স্থান ঢপশয়শি। 

 ‘নঙ্গার’-এর পর ১৯৬১ ঢত্ প্রশযাহজত্ িয় ‘ঢফরাহর ঢফৌজ’ – ১৯৩০ সাশার হব্রহটে োসনাধীন 

বাংাার হবপ্লবীশদর কাযষকাাপই নাটশকর মূা হবর্য়। উেরবশঙ্গর মাশাাপাড়ার জীবন হনশয় ননিত্ মল্লবমষশার 

‘হত্ত্াস একহট নদীর নাম’ উপনযাস নবাম্বশন নাটক ঢাশখ্ন উৎপাবাবু । মাশাাশদর নদীশক ঢকি কশর ঢয 

জীবন, ত্ারই নাটযরূপায়া উৎপা দশের ‘হত্ত্াস একহট নদীর নাম’(১৯৬৩)। ‘উৎপা দে : মনন ও সৃজন’ 

েশন্থর ঢাখ্ক েঙ্কর েীা-এর মশত্, “উৎপা ‘নঙ্গার’-এ শ্রহমকশশ্রহাশক তু্শা ধরশান, ‘ঢফরারী ঢফৌজ’-এ 

ঢদখ্া ঢবা হবপ্লবীশদর কাযষকাাপ, ‘হত্ত্াস’-এ প্রকাহেত্ ি’ঢাা শ্রমজীবী মানুশর্র জীবন-সংোম। স্পি ঢবাঝা 

যাহিা, উৎপশার ঢশ্রাী-দৃহি একহট সুহনহদষি নহিমুশখ্ নেসর িশি। এই পি ধ’ঢরই ১৯৬৫ সাশা এা 

‘কশল্লাা’।”১১  

নহত্বাম রাজননহত্ক মত্াদেষ ও নকোাবাহড়র কৃর্কহবপ্লশবর পটিূহমকায় রহিত্ ‘ত্ীর’ (১৯৬৭) 

নাটশক নাটযকাশরর ঢশ্রহাঘৃাা ও ঢক্রাশধর িরম প্রকাে ঘশট। ১৯৬৮ সাশার ১৪ জুাাই হমনািষায় প্রশযাহজত্ 

িয় উৎপা দশের ‘মানুশর্র নহধকাশর’।  মানুশর্র প্রহত্ মানুশর্র ননযায়-নহবিার, ঢোর্া-হনপীড়ন প্রিৃহত্র 

হবরুশধ ঢজিাদ ঢঘার্াার নামই ‘মানুশর্র নহধকাশর’। 

 মার্ক ষস বাদ ঢযশিতু্ শ্রহমকশশ্রহার মত্বাদ, ত্াই শ্রহমকশশ্রহার দৃহিিহঙ্গ নজষশনর প্রসশঙ্গ শ্রহমকশশ্রহার 

মত্াদশেষর প্রহত্ পেপাত্ী িশয়ও নাটশকর মাধযশম সমাশজর সকা স্তশর রাজনীহত্ প্রিাশরর াশেয হত্হন 
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হিশান নহবিা। ত্াই ১৯৬৯ সাা – হাটা হিশয়টার গ্রুপ-এর িাঙন এবং উৎপা দশের নতু্ন নাটযদা 

‘হপপাস হাটা হিশয়টার’ (হপ.এা.হট.) বঠন, বাশত্ ঢবশা আমৃতু্য সামাহজক-রাজননহত্ক বাত্াবরশার 

পাোপাহে উৎপা দশের প্রশযাজনা রীহত্র মূা হিহে হিা মার্ক ষসীয় দেষন এবং সামাহজক ঢশ্রহােত্রুশক 

হিহিত্করা। উৎপা দে ত্াাঁর নাটশক আহঙ্গক ও ফশমষর বযবিাশরর হদকহটও মার্ক ষসীয় রাজননহত্ক দৃহিশকাা 

ঢিশক হবিার করার পেপাত্ী। মার্ক ষস বাদী নাটযকার উৎপা দশের নাটযহিন্তায় মার্ক ষসীয় িাবনার বিীরত্া 

এত্টাই ঢয নাটশকর নহিনশয়র ঢেশরিকও নহিনশয়র েমত্াশক হবহিন্নিাশব স্বীকার করার পেপাত্ী হত্হন 

হিশান না। হত্হন মশন করশত্ন একমারিক সহঠক রাজননহত্ক মত্াদেষ ঢিশকই যিািষ িহররিক হনমষাা সম্ভব। 

নত্এব কহমউহনস্ট বা মার্ক ষস বাদী িাড়া িহরশরিকর যিািষ হবশের্া নসম্ভব। 

 আর এই আশাাশক ঢশ্রহা-হনরশপে ঢশ্রহা-সংোশম আস্থােীা প্রবহত্েীা নাটযকার উৎপা দে 

শ্রহমকশশ্রহার দৃহিিহঙ্গ ঢিশক হবপ্লবী হিশয়টার বশড় ঢত্াাার সমিষক হিশান একিা বাা ঢযশত্ই পাশর। ঢস 

নশিষই ত্াাঁর নাটযিাবনার বশিষ প্রশবে কশরহিা মার্ক ষসীয় িাবনা। মার্ক ষস বাদশক আত্মস্থ কশর নত্ীত্ 

ঐহত্শিযর প্রহত্ যিাযি শ্রধা জাহনশয়ও শ্রহমকশশ্রহার দৃহিিহঙ্গ নজষন এবং সশবষাপহর শ্রহমকশশ্রহাশক হবপ্লবী 

ঢিত্নায় উিুধ করাই হিা ত্াাঁর নাটযিাবনার মূা হিহে। 
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