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ি. শ্রুডতনার্ চক্রবতষী
অধ্যাপক ও প্রাক্তন ডবভাগীয় প্রধ্ান, বাংলা ডবভাগ, ডবেযাসাগর ডবশ্বডবেযালয়, পমডেনীপুর, পডিমবঙ্গ, ভারত
ি. ত্রমসিয়ী েত্ত
অধ্যাপক, বাংলা ডবভাগ, ডিপুরা ডবশ্বডবেযালয়, ডিপুরা, ভারত
ি. পসৌডমি পেখ্র পে
অধ্যাপক, বাংলা ডবভাগ, ঢাকা ডবশ্বডবেযালয়, বাংলাসেে
ি. পমাোঃ পচডঙ্গে খ্ান
সিকারী অধ্যাপক, বাংলা ডবভাগ, বাংলাসেে উন্মু ক্ত ডবশ্বডবেযালয়, বাংলাসেে
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মালিূশমর িার্া ত্রবডেষ্ট্য: সাডিশত্য প্রশয়াব
প্রাবডিক- ডরডিডত্

নধ্যা ক লাড়ুশবা াা ঢে
বাংাা ডবিাব, ডসশধ্া-কানশিা-বীরসা ডবশ্বডবেযাায়,
ু রুডায়া, ডিমবঙ্গ
সংডিপ্তসার
িার্া িা উন্নত্ত্র প্রকাে মাধ্যম – যার মাধ্যশম মালু র্ ডলশর্জর িাব ও ডিন্তা সম্পেশক সিশর্জই নশলযর
কাশে ঢ ৌঁশে ডেশত্

াশর। িার্া ঢেে ঢিশে ত্র্া রার্জয ঢিশে ত্র্া নঞ্চা ঢিশে ডলর্জস্ব িার্াত্াডিক

স্বাত্ন্ত্র্য বিল কশর র্াশক। সাশবক মালিূ ম ত্র্া আধ্ুডলক কাশার

ু রুডায়ার িার্া আসশা কী? এর

সীমালাই বা কত্েূ র প্রেস্ত? এই িার্ার রূ শিেই বা আশে কী লা? –এই সমস্ত প্রশের রিসয ঢিে
কশর মালিূ শমর িার্াত্াডিক ত্রবডেষ্ট্যগুডাশক মালিূ শমর কর্াসাডিডত্যক েৃ ষ্ট্াশন্তর মাধ্যশম এ প্রবশি
ঢবাধ্বময কশর ঢত্াাার ঢিষ্ট্া করা িশয়শে। বাংাা িার্ার সাডিডত্যকবা – ডবশের্ত্ যাাঁরা মালিূ শমর
মাডটশত্ র্জন্ম ডলশয়শেল এবং ঢবশড় উশেশেল, বা যাাঁরা কমষসূশরিক এখ্াশল বসডত্ কশর মালিূ শমর উ িার্া
আয়ত্ত কশরশেল বা যাাঁরা মালিূ শমর মালু র্ লল নর্ি িার্া-সংস্কৃডত্ আকর্ষশা মালিূ শমর উ িার্া বহু
শ্রশমর ডবডলমশয় আয়ত্ত কশরশেল – ত্াাঁশের ঢাখ্া সংডিষ্ট্ সাডিশত্য মালিূ শমর কর্য উ িার্ার (যাশক বাা
িয় মালিূ ঞাাঁ) সফা প্রশয়াব আমরা ঢেডখ্। এই প্রবশি মালিূ শমর কর্াসাডিত্য ঢর্শক েৃ ষ্ট্ান্ত ত্ুশা
ঢকন্দ্রীয় ঝাড়খ্ণ্ডী ত্র্া মালিূ শমর উ িার্ার ত্রবডেষ্ট্যগুডা ােশকর সামশল ঢমশা ধ্রার ঢিষ্ট্া করা িশয়শে।
সূ িকেব্দ
িার্া, মালিূ ম, কর্াসাডিত্য, ধ্বডলত্াডিক, রূ ত্াডিক, বাকযবেল
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মালিূশমর িার্া ত্রবডেষ্ট্য: সাডিশত্য প্রশয়াব
নধ্যা ক লাড়ুশবা াা ঢে
িার্া িা উন্নত্ত্র প্রকাে মাধ্যম – যার মাধ্যশম মালু র্ ডলশর্জর িাব ও ডিন্তা সম্পেশক সিশর্জই নশলযর
কাশে ঢ ৌঁশে ডেশত্

াশর। বাংাা িার্ার উ িার্া-ত্রবডিরিকয একডট আধ্ুডলক ািা।১ রায় বািােুর

েীশলেিন্দ্র ঢসল ত্াাঁর ‘বৃ িৎবঙ্গ’ (প্রর্ম খ্ণ্ড) গ্রশে বৃ িৎ বশঙ্গর সীমালা ডলশেষে কশরশেল। ত্াাঁর মশত্ বৃ িৎ
বশঙ্গর ডিম সীমালা ঢোটলাব ু শরর কান্তারিূ ডম যষন্ত ডবস্তৃত্: “সু ত্রাং প্রকৃডত্ ইিার ঢয সীমালা আাঁডকয়া
ডেয়াশেল, মূ াত্ঃ আমরা ত্ািাই নবাম্বল কডরব। ইিার উত্তশর আকােস্পেষী-ডিমাদ্রী-েৃ ঙ্গ, েডিশা
ত্মাুকপ্রান্তসমাডশ্রত্ ডবোা বাডরডধ্বি,

ূ শবষ আরাকাশলর ডলডবড় নরায,

ডিশম মবশধ্র সীমাশন্ত

ঢোটলাব ু শরর কান্তারিূ ডম – এই মিাশেেই আমাশের বৃ িৎ বঙ্গ।’’২ নলযডেশক িার্াডবজ্ঞালী র্জল বীমস্
ডাশখ্শেল : “The Western boundary of Bengali is formed by the Rajmahal hills,

and southwards through Bancoorah and Midnapore to the Subanrikha, which
it follows to the, Sea,”৩ নর্ষাৎ বাংাা িার্ার িাডর্ক সীমালা ডিশসশব ডিডিত্ িশয়শে েুডট ডেক –
ডিশম রার্জমিশার

বষত্মাাা, এবং েডিা নডিমুশখ্ বাাঁকুড়া এবং ঢমডেলী ু র িশয় সু বাষশরখ্া লেী

যষন্ত ডবস্তৃত্ িূ িাব।
বাংাা িার্ার নন্তিুষক্ত উ িার্াসমূ শির সংখ্যা ডলশয়

ডণ্ডত্মণ্ডাীশত্ প্রিুর মত্শিে ঢেখ্া যায়।

সু েীর্ষকাা ূ শবষ সযার র্জর্জষ আব্রািাম গ্রীয়াসষল ত্াাঁর বহুখ্শণ্ড ডবিক্ত মিাগ্রে ‘Linguistic Survey of

India’-র ঞ্চম খ্শণ্ড বাংাার আঞ্চডাক উ িার্া-ডবিার্া সমূ শির ঢয ডববরা ডেশয়শেল, ত্াশের সংখ্যা
লূ যলাডধ্ক িডিেডট – যডেও গুচ্ছবদ্ধ করশা ৪/৫ ডটশত্ ডলশয় আসা যায়।৪ মুিম্মে েিীেুিাহ্
সাম্প্রডত্ককাশা বাংাা িার্ার উ িার্াগুডাশক েুডট প্রধ্ালিাশব িাব কশরশেল:

ািাত্য ও প্রািয। এই

ববষীকরা নবেয রাডিক লয়, ঢিৌবডাক; নর্ষাৎ

রািীয় বা রার্জনলডত্ক

ডিমবঙ্গ ও বাংাাশেে – এইরূ

ডবিার্জল এখ্াশল স্বীকৃত্ লয়, এখ্াশল স্বীকৃত্ মালেণ্ড িা ঢিৌবডাক বা আঞ্চডাক সীমালা।৫
ডিশম রার্জমিশার

বষত্মাাা এবং েডিশা বাাঁকুড়া-ঢমডেলী ু র িশয় সু বাষশরখ্া –এই েুই সীমালার

মধ্যবত্ষী েডিা- ডিম প্রাডন্তক নঞ্চাশক

ডিম রাঢ়িূ ডম বাা িশয় র্াশক। সু কুমার ঢসল এই এাাকার

মালু শর্র বাগরূ ডটশক ‘ঝাড়খ্ণ্ডী’ উ িার্া বশাশেল: “ঝাড়খ্ণ্ডী নর্ষাৎ েডিা- ডিম-প্রত্যন্ত নঞ্চশার
উ িার্াগুচ্ছ ডত্লডট প্রধ্াল স্তবশক ডবিক্ত। ঢমডেলী ু শরর উত্তর ও উত্তর- ূ বষাংশের কর্যিার্া রাঢ়ীর
এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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নন্তবষত্, েডিা ও েডিা- ডিম কর্যিার্াগুডাশক েণ্ডিুক্তীয় স্তবক বাা যায়, আর ঢমডেলী ু শরর

ডিম

প্রাশন্তর ধ্ািূ শমর এবং মালিূ শমর কর্যিার্াগুডাশক ঢকন্দ্রীয় ঝাড়খ্ণ্ডী বাা যায়।”৬ এই ‘ঢকন্দ্রীয়
ঝাড়খ্ণ্ডী’র মশধ্য মালিূ শমর িার্া ‘মালিুাঁইয়া’ েডক্তোাী। ত্ার ডবডকরােীাত্া আশে।৭ ধ্ীশরন্দ্রলার্ সািাও
ঝাড়খ্ণ্ডী উ িার্ার ডত্লডট উ িার্া-বাশয়র কর্া স্বীকার কশরশেল: “ঝাড়খ্ণ্ডী উ িার্ার েুডট ডবডেষ্ট্
রূ । প্রর্মডট ‘উত্তরা ঝাড়খ্ণ্ডী’, ডিত্ীয়ডট ‘েডিাী ঝাড়খ্ণ্ডী’। এোড়া ত্ৃত্ীয় একডট রূ শক ‘ ূ বষী
ঝাড়খ্ণ্ডী’ বাা ঢযশত্

াশর। স্থালশিশে ও কর্যাঞ্চা িূ ডমর লাম-নলু সাশর প্রর্ম েুডটশক যর্াক্রশম

‘মালিুাঁইয়া’ ও ‘ধ্ািুই
াঁ য়া’ ঝাড়খ্ণ্ডী লাশম ডিডিত্ করা যায়।”৮ এ প্রসশঙ্গ িার্াডবজ্ঞালী সযার র্জর্জষ আব্রািাম
গ্রীয়াসষশলর মন্তবয উদ্ধৃডত্শযাবয: “The Western dialect of Bengali is spoken in its

extreme form in the east of the Chota-Nagpur Division, in the district of
Manbhum, and in the tract called Dhalbhum, in the east of Singbhum district,
Going east, it is spoken in Birbhum and Bankura districts, and in the Western
portion of the Burdwan district … This dialect differs principally from
standard Bengali, in having a broader pronunciation.”৯ গ্রীয়াসষশলর উ ডরউক্ত উদ্ধৃডত্
ঢর্শক মূ াত্ েুডট ডবর্য় উশে আশস: (ক) মালিূ শমর িার্া বাংাা এবং এই এাাকার মালু শর্র িাডর্ক
রূ ডট ঝাড়খ্ণ্ডী উ িার্ার নন্তিুক্ত
ষ । (খ্) মূ াত্ উচ্চারশার ডেক ঢর্শক প্রডর্ত্ বা মালয বাংাার সশঙ্গ এই
উ িার্ার যশর্ষ্ট্ই ার্ষকয আশে।
প্রািীলকাশা বাংাার সাংস্কৃডত্ক এাাকা িারডট সু স্পষ্ট্ িাশব ডবিক্ত ডো; (ক) রাঢ়, (খ্) ু ণ্ড্র নর্বা
বশরন্দ্র, (ব) বঙ্গ এবং (র্) কামরূ । িার্ািাযষ সু লীডত্কুমার িশটা াধ্যায় এই ডবিার্জল নলু সাশর –‘রাঢ়
উ িার্াগুচ্ছ’, ‘বশরন্দ্র উ িার্াগুচ্ছ’, ‘কামরূ
উ িার্া

উ িার্াগুচ্ছ’ এবং ‘বঙ্গ উ িার্াগুচ্ছ’ –এই রকম িারডট

ডরমণ্ডশার কর্া বশাশেল। সু লীডত্কুমার িশটা াধ্যাশয়র িার্ায়: “The dialects of

Bengali fall into four main classes, agreeing with the four ancient divisions
of the country : Radha; Pundra or Varendra; vanga; Kamrupa. … Radha
Dialects, Varendra Dialects, Kamrupa Dialects, Vanga Dialects.” ১০ ডত্ডল
ঝাড়খ্ণ্ডীর ডবডেষ্ট্ত্াশক স্বীকার কশরলডল, এশক রাঢ়ীর নন্তিুক্ত
ষ কশরশেল। সু ধ্ীরকুমার করাও এই
উ িাডর্ক এাাকাশক ঝাড়খ্ণ্ড লা বশা সীমান্ত রাঢ়িূ ডম বশাশেল। ত্শব

ডণ্ডত্শের মশধ্য মত্শিে

র্াকশাও, সু কুমার ঢসশলর মত্শক –‘মালিূ শমর কর্যিার্াগুডাশক ঢকন্দ্রীয় ঝাড়খ্ণ্ডী বাা যায়’ –আমরা
নস্বীকার করশত্

াডর লা। আমরা বাস্তশবও ঢেশখ্ডে ঢয, ঢকন্দ্রীয় ঝাড়খ্ণ্ডী –যাশক বাা িয় মালিূ ডময়া –

িার্ার বযবিার সংডিষ্ট্ নঞ্চশার িার্া-িার্ী মালু র্শের মশধ্য কর্যিার্া ডিশসশব বযা ক।

ডিম রাঢ়ী
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উ িার্াশক মালিূ মী উ িার্া ডিশসশব স্বীকৃডত্ ডেশয়শে WEST BENGAL DISTRICT
GAZETTEERS, PURULIYA ( 1985)। এই নঞ্চশার মালু শর্র ডবশের্ িার্া ত্রবডেশষ্ট্যর (The

Manbhumia –speakers replace certain vowel sounds of the Standard
Colloquial Bengali by certain other vowel sounds) র্জলয। GAZETTEER OF
INDIA, WEST BENGAL< PURULIYA –র ত্ৃত্ীয় নধ্যাশয় ঢাখ্া আশে: “According to

the Census of 1971, the District of Puruliya encompassing an area of 6259
square kilometres has a population of 1602875 persons, of whom 816544 are
males and 786331 females. On an average only 256 persons lives in a square
kilometre of territory of Puruliya District; … The Bengali as spoken by the
peasantry and sundry rural masses, and especially by the so-called lower
caste people of the north and north-west parts of the district, is a sub-dialect,
called Manbhumia of the western Radhiya dialect of Bengali. In the southern
and south-western parts of the district the same set of people speak a
Manbhumia dialect which is somewhat different from the one spoken in the
north and is akin to Singbhumia. The Manbhumia-speakers replace certain
vowel sounds of the Standard Colloquial Bengali by certain other vowel
sounds.”১১
বাংাা িার্ার সাডিডত্যকবা – ডবশের্ত্ যাাঁরা মালিূ শমর মাডটশত্ র্জন্ম ডলশয়শেল এবং ঢবশড় উশেশেল,
বা যাাঁরা কমষসূশরিক এখ্াশল বসডত্ কশর মালিূ শমর উ িার্া আয়ত্ত কশরশেল বা যাাঁরা মালিূ শমর মালু র্ লল
নর্ি িার্া-সংস্কৃডত্ আকর্ষশা মালিূ শমর উ িার্া বহু শ্রশমর ডবডলমশয় আয়ত্ত কশরশেল – ত্াাঁশের ঢাখ্া
সংডিষ্ট্ সাডিশত্য মালিূ শমর কর্য উ িার্ার (যাশক বাা িয় মালিূ ঞাাঁ) সফা প্রশয়াব আমরা ঢেডখ্। আডম
এখ্াশল মালিূ শমর কর্াসাডিত্য – উ লযাস ও ঢোটবল্প ঢর্শক েৃ ষ্ট্ান্ত ত্ুশা ঢকন্দ্রীয় ঝাড়খ্ণ্ডী ত্র্া
মালিূ শমর উ িার্ার ত্রবডেষ্ট্যগুডা ােশকর িাশত্ ত্ুশা ডেশত্ সশিষ্ট্ িশয়ডে।
ধ্বডলত্াডিক ত্রবডেষ্ট্য:
(১) নলু লাডসক স্বরধ্বডলর বহুা বযবিার মালিূ শমর িার্ার নলযত্ম প্রধ্াল ত্রবডেষ্ট্য। ঢযমল- ‘র্াঁড়া’, ‘িাঁ’,
‘ত্ুাঁই’, ‘িাঁইশয়শে’, ‘বাইরাাঁই’, ‘যাাঁইশয়শে’ ইত্যাডে। এরকম উোিারা মালিূ শমর সাডিশত্য নর্জস্র।
(ক) ‘র্াঁড়ার ডিম!’ (‘াক্ষ্মা সডিস’: ত্রসকত্ রডিত্)
(খ্) ‘িাঁ’ (‘াক্ষ্মা সডিস’, প্রাগুক্ত)
(ব) ‘ত্ুাঁই কশরডেস ত্রর্ষ্ট্াও কশরশে।’ (‘াক্ষ্মা সডিস’, প্রাগুক্ত)
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(র্) ‘ত্ুই
াঁ ঢত্া যত্ লশষ্ট্র ঢবাড়া।’ (‘ে র্’: ডসরার্জুা িক)
(ঙ) ‘িাঁ ত্ কী িাঁশয়শে, বাডব ল?’ (‘ডসাঁেুশর কার্জশা’ উ লযাস: ত্রসকত্ রডিত্)
(ি) ‘উাঁ ঢিশত্র আফরগুশাাল ঢবশড় সু ন্দর বাইরাাঁই ডো।’ (‘েখ্া’: েূ দ্রক, ‘েরিকাক’ ডলবষাডিত্ বল্প)
(ে) ‘উ র্জডম িামার োকুর বাশ

খ্াাঁশয়শে, িামার বাাঁশ

খ্াাঁশয়শে, িাডমও খ্াব।’ (‘লাবর’:

ডরশত্ার্

বশন্দযা াধ্যায়, ‘েরিকাক’ ডলবষাডিত্ বল্প)
(২) এই িার্ার ত্রবডেশষ্ট্য ‘ও’-কাশরর ‘ন’-কার প্রবাত্াও বযা ক। ঢযমল- ঢাাক> ‘াক’, ঢিাখ্> ‘িখ্’,
ঢর্জাবাড়> ‘র্জবাড়’, ঢত্ার> ‘ত্র’ ইত্যাডে।
(ক) ‘- েু াশক কাডমল-মুডলে খ্াইশট ডেশাও িশবক।’ (‘লাবর’, প্রাগুক্ত)
(খ্) ‘ডয ডেশক েু িখ্ যায়।’ (‘গুঞ্জা ফুশার ঢিামরা’, করুাা ঢসল, ‘েরিকাক’, োরেীয়া, ১৩৯৬)
(ব) “রু িাাঁে বশা, ‘একশবাা ধ্ুশা ত্শব ঢ শটর র্জবাড়টা িয়।’ (‘োিিূ ডম’: ত্রসকত্ রডিত্)
(র্) ‘রসলা ঢমশয়র ত্াশ শটর িটিশট কা ড় নলু িব কশর ডেউশর ওশে। ... –আমার মার্ার ডকরা। ত্র
মরা বাশ র ডকরা মাব।’ (‘রডসক’ উ লযাস: সু ব্রত্ মুশখ্া াধ্যায়)
(৩) ‘ল’-কাশরর ‘া’-কার প্রবাত্াও সু প্রিুর। ঢযমল- লেী> ‘ােী’, লাি> ‘াাি’, লবে> ‘াবে’, ডলশয়>
‘ডাশয়’, লাও> ‘াাও’, লািডল> ‘াািডল’ ইত্যাডে।
(ক) ‘শুলশব ােীর ধ্াশর ত্রমশর শড় আডে।’ (‘মাড়াই কা’: ত্রসকত্ রডিত্)
(খ্) ‘সাত্-বডিডল িামার ারা াাশি? িামার ঢত্া ঢ শটর জ্বাাায় াাি।’ (‘োিিূ ডম’: ত্রসকত্ রডিত্)
(ব) ‘ফযারা ঢ েু াবে সা।’ (‘আকডরক’ উ লযাস: ত্রসকত্ রডিত্)
(র্) ‘এই েু াঁডড়, যা ল েুধ্টা ডাশয় আয় ল ডেডেমডার কােশা।’ (‘ ু টুশসর ফুা, কাাঁটাও’: ঢর্জযাৎস্না কমষকার)
(ঙ) ‘মুডি িাের ঢফশা বশা, ‘াাও, ইবার ঢিৌডকোশরর িাঁশয়-’ (‘নশিৌডিলী’ উ লযাস: ত্রসকত্ রডিত্)
(ি) ‘...ই- াডটর িাঁশয় িাডম একাম্বশর াািডল াাি কশরডে...।’ (‘োিিূ ডম’: ত্রসকত্ রডিত্)
(৪) প্রেশবাধ্ক বাশকয ‘ল’-উচ্চারশার প্রবাত্া মালিূ শমর িার্ায় সির্জািয। ঢযমল(ক) িামারও মালু ইশর্র ঢ ট বশে ল? (‘োিিূ ডম’: ত্রসকত্ রডিত্)
(খ্) ‘... িামাশক ত্ুমরা াািাও ল।’ (‘োিিূ ডম’: ত্রসকত্ রডিত্)
(ব) ‘বাডড় োাঁড় কডরশয় াডাত্ বশা, ’ঢসই বড় িাইলটা ইবার

াওয়াশবক ল?’ (‘র্জয়াাশার

ু লযষারিকা’:

ত্রসকত্ রডিত্)
(র্) “ ‘শুল শুল। কত্য় ডাডব বাডব ল?’ ” (‘ ার্া’: ত্রসকত্ রডিত্)
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(৫) মালিূ শমর িার্ায় স্বরসঙ্গডত্ সির্জািয। ঢযমল- ঢকার্ায়> ‘কুর্ায়’, ঢত্ামাশক> ‘ত্ুমাশক’, এশসশে>‘
আইশসশে’ ইত্যাডে।
(ক) “ ‘কুর্ায় র্ুমায়?...” (‘মাড়াই কা: ত্রসকত্ রডিত্)
(খ্) “ ‘...ঢক ত্ুমাশক এমল কশর বাডড় িা ায় ডবিাই র্রশক ডলশয় যাশবক?’ ” (‘মাড়াই কা’: ত্রসকত্
রডিত্)
(ব) “ ‘বাশ র র্শরর ঢক আইশসশে?’ ” (‘াক্ষ্মা সডিস’: ত্রসকত্ রডিত্)
(৬) মালিূ শমর িার্ায় বাষশাাশ র েৃ ষ্ট্ান্ত সু প্রিুর। ঢযমল, মুখ্> ‘মু’, কয়> ‘ক’, খ্াও> ‘খ্া’, ত্ুডম> ‘ত্ু’াঁ
ইত্যাডে।
(ক) “নলাডে বুশড়া মুখ্ ঢর্শক ঢোলা কর্া ডলশর্জর মশত্া কশর বশা, ‘ডবডটশের আমা ডো এক-আাাো।
ত্ুখ্ল কারবার কশর মালু ইর্ েুটা কাাঁিা য়সার মু ঢেখ্ত্।...’ (‘াক্ষ্মা সডিস’: প্রাগুক্ত)
(খ্) “ ‘... ক-ডটল ডাশবল?’ ” (‘খ্াোল’: ত্রসকত্ রডিত্)
(ব) ‘িইশখ্র মার্া খ্া, ডিনশত্ াারডেস?’ (‘ডিমডলর ঢধ্াাঁয়া’: ডসরার্জুা িক)
(র্) ‘- ত্ুাঁ ডক কশরয র্জাইলডায আডম ইখ্াশল!’ (‘রডসক’ উ লযাসঃ প্রাগুক্ত)
(৭) নন্তযবযঞ্জলাবম (েশব্দর ঢের্ বযঞ্জলধ্বডলর আবমল) মালিূ শমর িার্ার নলযত্ম ধ্বডলত্াডিক ত্রবডেষ্ট্য।
ঢযমল- ‘িাসডবস’ (িাসডব+স= িাসডবস), ‘করডাস’ (করডা+স=করডাস), ‘গুাাল’ (গুাা+ল), ‘ াডাস’
( াডা+স), ‘ঢবডাস’ (ঢবডা+স), ‘বাডবস’ (বাডব+স) ইত্যাডে।
(ক) ‘কশব ডবয়া করডাস ঢর?’ (‘লাবর’: ডরশত্ার্ বশন্দযা াধ্যায়)
(খ্) ‘িাসডবস ত্ মুটশত্ বাঁঢ়াইরব ত্র, কামাইলা!’ (‘লাবর’: প্রাগুক্ত)
(ব) ‘ফশটা েুশটা িাশত্ ডলশয় হুঙ্কার ডো ঢবন্দা- “এই-গুাাল কুর্ায়

াডাস?... আর ত্ুই ঐ োাা

লযা াার কাশে ঢবডাস?’” (‘ফটু: র্জবেীে সরশখ্া, ‘েরিকাক’, োরেীয়া, ১৪০২)
(র্) ‘বাডবস েরীা খ্ারা ।’ (‘রুডেকা’ উ লযাস: ডবমা াামা)
(৮) নড ডলডিডত্র েৃ ষ্ট্ান্ত এই িার্ায় প্রিুর। ঢযমল, রাডখ্ব> ‘রাইখ্ব’, বডাশবক> ‘বইাশবক’, ঢেডখ্শত্>
‘ঢেইখ্শত্’ ইত্যাডে।
(ক) ‘িামার খ্ুেী, আডম লাই রাইখ্ব।’ (‘লাবর’: প্রাগুক্ত)
(খ্) ‘-ডক বইাশবক মাসী?’ (‘রডসক’ উ লযাস: সু ব্রত্ মুশখ্া াধ্যায়)
(ব) ‘- ...ডবডট রাধ্াষ্ট্মীর ঢমাা ঢেইখ্শত্ বড়শরাাা গ্রাশম ঢবশে।’ (‘রডসক’: প্রাগুক্ত)

এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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(৯) বাষাবম: েব্দাশন্ত বা

োশন্ত ‘ি-কার’ উচ্চারশার প্রবাত্া এই িার্ার নলযত্ম ত্রবডেষ্ট্য। ঢযমল,

‘োাঁড়িা’ (োাঁড়+িা), ‘িুািাটা’ (িুাাটা>িুাািাটা= িুা+িা+টা), ‘োড়িাই’ (োড়+িা+ই) ইত্যাডে।
(ক) ‘বডত্ক সু ডবধ্ার লয় বুশঝ, “োাঁড়িা ঢেখ্াডচ্ছ মর্জা” বশা িল িল কশর ঢবডরশয় ঢবা ূ বষ ডেশকর ঢবট
ডেশয়। (‘নলার্ আশ্রশমর ঢসই ঢমশয়ডট’: সমীর াণ্ডা, ‘েরিকাক’, োরেীয়া, ১৪০০)
(খ্) “ ‘ধ্রাও িুািাটা।’...” (‘মাড়াই কা’: ত্রসকত্ রডিত্)
(ব) ‘-িাঁ, ইমল োড়িাই োড়ািাই মার খ্াশত্য আডম াারবয।’ (‘রডসক’ উ লযাস: সু ব্রত্ মুশখ্া াধ্যায়)
(১০) মধ্য স্বরাবম মালিূ শমর িার্ায় সির্জািয। ঢযমল- র্জশলয> ‘র্জইশলয’ (‘ই’-স্বরধ্বডলর আবম),
কশরডে> ‘কইশরডে’ (‘ই’-স্বরধ্বডলর আবম), মশধ্য> ‘মইশধ্য (‘ই’ স্বরধ্বডলর আবম), ড়শবক> ‘ ইড়শবক’
(‘ই’- স্বরধ্বডলর আবম) ইত্যাডে।
(ক) “ডমডোা একটুও লা েশম বাা, ‘ি! খ্াাঁঞডে। আর খ্াাঁঞডে ত্র র্জইশলয।’ (‘রুডেকা’ উ লযাস:
ডবমা াামা)
(খ্) ‘- ডবিা কইশরডে ত্শব ডকশসর ঢাশব?...’ (‘িাঙ্গািিশরর

োবাী’:

ডরশত্ার্ বশন্দযা াধ্যায়, ‘েরিকাক,

োরেীয়া সংখ্যা, ডিত্ীয় বর্ষ, প্রর্ম সংখ্যা, ১৯৭১)
(ব) ‘... ত্ ই ডবট কল ডিসাশবর মইশধ্য ইড়শবক?’ (‘রডসক’ উ লযাস: প্রাগুক্ত)
(১১) ‘ক’-এর স্থাশল ‘খ্’-এর উচ্চারা মালিূ শমর িার্ার নলযত্ম ত্রবডেষ্ট্য। ঢযমল- কাশক> ‘কাশখ্’
ইত্যাডে।
(ক) ‘আশস্ত আশস্ত খ্াডলক ধ্রা বাায় রমাী বশা, ত্ কাশখ্ বাবয?’ (‘রডসক’ উ লযাস: প্রাগুক্ত)
রূ ত্াডিক ত্রবডেষ্ট্য:
(১) ডলডমত্তাশর্ষ িত্ুর্ষী ডবিডক্তর বযবিাশরর রীডত্ ডো সংস্কৃশত্। এই রীডত্ নলু সাশর বাংাাশত্ও এই িত্ুর্ষী
ডবিডক্ত ‘-ঢক’-র বযবিার াি করা যায়। মালিূ শমর এই ত্রবডেষ্ট্য সু াি। ঢযমল, খ্াশার উশেশে>
‘খ্াাশক’, র্শরর উশেশেয> ‘র্রশক’, ঢর্জাশড়র ধ্াশরর উশেশে> ‘ঢর্জাশড়র ধ্ারশক’ ইত্যাডে।
(ক) “ ‘কী করব? আমার ঢবটাডবডটগুশাা ঢসাব খ্াাশক ঢবশে!’ ” (‘খ্াোল’: ত্রসকত্ রডিত্)
(খ্) “ ‘ন, ব াা িদ্রর র্রশক যাব। ...’ ” (‘ডস্তডমত্ রাত্ূ যষ’ উ লযাস: ত্রসকত্ রডিত্)
(ব) “কডি কডি েু-িাশত্র ঢবড় ডেশয় ঢস প্রাা া র্জডড়শয় ধ্শর িীমার ঢকামর, ‘আডম র্রশক যাব।’ ”
(‘মুশখ্াে’: ত্রসকত্ রডিত্)

এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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(র্) “ েুডট িারডট িামারও মর্জুত্ আশে। ... খ্াডা বাঁড়ডে ডলশয় ঢর্জাশড়র ধ্ারশক যাশবক।’ ” (‘াক্ষ্মা
সডিস: ত্রসকত্ রডিত্)
(২) সবষলাম-র্জাত্ েব্দ মালিূ শমর িার্ার রূ ত্াডিক ত্রবডেষ্ট্য। ঢযমল, ‘িামার’ (আমার), ‘িামাশের’
(আমাশের) ইত্যাডে।
(ক) “ ‘... যডে িামার র্শর র্াকত্, ত্াইশা ঢেখ্ডত্স –বের বের ফা ধ্রত্।’ ” (‘োিিূ ডম’: ত্রসকত্
রডিত্)
(খ্) ‘িামশের র্শর িাই ু রুর্ আশে।’ (‘লাবর’: ডরশত্ার্ বশন্দযা াধ্যায়)
(৩) ঢযৌডবক কাশার ডক্রয়া ে বযবিাশরর সময় ‘ঢবল্’ বা ‘ঢবল্’> ‘ঢবইল্’ েশব্দর সশঙ্গ যু ক্ত কশর
উচ্চাডরত্ িয়। ঢযমল, ‘ঢবইাডো’ (=ডবশয়ডো), ‘ঢবইাশে’ (=ডবশয়শে) ইত্যাডে।
(ক) ‘ত্শখ্ উয়ারা আইলশত্ ঢবইাডো।’ (‘খ্াাাস’: ডবোখ্া মাডঝ, ‘েরিকাক’, োরেীয়া, ১৪০২)
(খ্) ‘আইশস ঢবইাশে।’ (‘খ্াাাস’: প্রাগুক্ত)
(৪) মালিূ ডম িার্ায় ডক্রয়া শে স্বাডর্ষক ‘-ক’ প্রত্যশয়র বযবিার িয়। ঢযমল, ‘িশবক’ (িশব+ক), ‘আসশবক’
(আসশব+ক), ‘রইশবক’ (রইশব+ক) ইত্যাডে।
(ক) “ ‘িাঁ, ঢরাড় িশবক। ... বরশমশটর ঢখ্াশবার ঢর্াড়ুই এত্ ধ্ূ রশক আসশবক? ...’ ” (‘োিিূ ডম’: ত্রসকত্
রডিত্)
(খ্) ‘... ঢত্মল বুঝশা উিাশক িুাাঁই িাাাঁই ডেলাই ডাশত্ িশবক।’ (‘রডসক’ উ লযাস: সু ব্রত্ মুশখ্া াধ্যায়)
(ব) ‘- র্ োড় বহু, ডফরশত্ ঢেডর িশবক।’ (‘েখ্া’: েূ দ্রক, ‘েরিকাক’, লববর্ষ, ১৩৯৭)
(র্) ‘... ত্ুমার িযশখ্র র্জশার োম ঢক ডেশবক।’ (‘খ্াাাস’: ডবোখ্া মাডঝ, ‘েরিকাক, োরেীয়া, ১৪০২)
(ঙ) ‘আমরা বাডে ডবডট ত্ুমার মাড় িাত্ খ্াশবক লাই। মাে িাশত্ই রইশবক।’ (‘রডসক’ উ লযাস:
প্রাগুক্ত)
(৫) মালিূ শমর িার্ায় ঢযৌডবক ডক্রয়া শে ‘আছ্” ধ্াত্ুর বেশা ‘বট্’ বা ‘বঠ্’ ধ্াত্ুর বযবিার প্রায় সবষরিক
ঢেখ্া যায়। ঢযমল, ‘বডেস’ (বডে+স), ‘বডে’, ‘বশট’ ইত্যাডে।
(ক) “ ‘কল বাাঁশয়র বডেস ত্রা?’
‘িামরা ারাডির বডে।’ ” (‘োিিূ ডম’: প্রাগুক্ত)
(খ্) ‘- আচ্ছা উস্তাে, রডসক কর্ার মাশল ডক বশে?’ (‘রডসক’ উ লযাস: প্রাগুক্ত)
(ব) “কালু ডমডোার ড েশল খ্ুব কাশে সশর এা, মহুশার বি নগ্রািয কশর ত্ার কাশলর কাশে মুখ্ এশল
বাা, ... ‘িাডম ত্র ঢক বশট’ ” (‘রুডেকা’ উ লযাস: ডবমা াামা)
এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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(৬) মালিূ শমর িার্াশত্ ঢযৌডবক ডক্রয়া শের বযা ক বযবিার

ডরাডিত্ িয়। ঢযমল, ‘েু াঁশড় ঢফশা’, ‘েু শড়

ঢেয়’, ‘মারশত্ আইলডেশা’, ‘ঢেখ্শত্ বশাডে’, ‘ধ্শর আলশত্’ ইত্যাডে।
(ক) ‘উশত্তর্জলায় িাশত্র াুাু

ার্র েু াঁশড় ঢফশা আবুেল। ... ঢফর েু াঁশড় ঢেয়।’ (‘ ার্া’, ‘উত্তরকর্া’:

ত্রসকত্ রডিত্)
(খ্) “ নডলা বশা, ‘ডবডটশক ত্ুডম নিকূশ

ঢফশা মারশত্ আইশলডেশা?’ ” (‘মুশখ্াে’, ‘উত্তরকর্া’:

ত্রসকত্ রডিত্)
(ব) “ ‘ত্াও ঢাশলবাাা ঢেখ্শত্ বশাডে। খ্ড়ু বাবাাশক। যডে একটাশক ধ্শর আলশত্

াশর-’ ” (‘িাম্বা’,

‘উত্তরকর্া’: ত্রসকত্ রডিত্)
(৭) ন াোশল

ঞ্চমী ডবিডক্তর ডিি িা –লু , ঢা/াযা, -রু ইত্যাডে। মালিূ শমর উ িার্ায় উক্ত

ঞ্চমী

ডবিডক্তর বযা ক বযবিার ডরাডিত্ িয়। ঢযমল(ক) “সযা ত্ ঢের ডেল াযা শুলডে। ...” (‘মুাূল’: ত্রসকত্ রডিত্)
(খ্) “ ‘কর্ার াযা আসে ত্ুডম? মালবার্জার?’ ” (‘খ্াোল’: ত্রসকত্ রডিত্)
(ব) “কাাঁসার কালা-উাঁিু র্াাাশত্ িাত্ আর র্জশার র্ডট লাডমশয় ডো ডিমালী, ‘িাশত্-মুশি টুকু

াডল ঢা,

নাঁ?’ ” (‘কসাই’, ‘উত্তরকর্া’: ত্রসকত্ রডিত্)
(র্) “ ‘ইিার ঢা কম ডেশাই িত্। ...’ ” (‘বেীকরা’, ‘উত্তরকর্া’: ত্রসকত্ রডিত্)
(৮) নডধ্করশার ডবিডক্ত িা ‘-ঢক’। ঢযমল“ ‘ ঞ্চাশয়ত্ ডকলশা ত্ িাা। ... আর ঢযডেলশক ঢেখ্ব ঢকৌ ডকলশে লাই, সযাডেলশক এই

ার্রগুাা

ডলশর্জই র্জাাঁকা ডলশয় ডাব।’ ” (‘খ্াোল’: ত্রসকত্ রডিত্)
বাকযবেলবত্ ত্রবডেষ্ট্য:
ঢলডত্বািক বাশকয লঞর্ষক নবযয় সমাড কা ডক্রয়ার আশব বশস। ঢযমল(ক) “ ‘কযাশল, মলির োরবা লাই ডেশে?’ ” (‘কসাই’: ত্রসকত্ রডিত্)
(খ্) “রসলা আশস্ত আশস্ত বশা –আইল ডবিার ই সব বডরশবর ঢাশবয লাই খ্ুড়া।” (‘রডসক’ উ লযাস:
সু ব্রত্ মুশখ্া াধ্যায়)
(ব) “ ‘লাই ঢবা। এত্ ঢিডর করশা িামার মরেটা লাই রাবশব?’ ” (‘েবরিডরত্’, ‘উত্তরকর্া’: ত্রসকত্
রডিত্)

এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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নলযালয ত্রবডেষ্ট্য:
বাষডব যষয় মালিূ শমর িার্ার নলযত্ম ত্রবডেষ্ট্য। ‘একটু’ নশর্ষ ‘টুকুল’/ ‘টুকল’ –এর বযবিার এই িার্ায়
সির্জািয। ঢযমল- প্রাা/ঢ রাা,
(ক) ‘-টুকল ডবডড়ট ধ্রাডর্। ই োাী কুস্ডমর ইমল মরা র্ুম-’ (‘রডসক’ উ লযাস: সু ব্রত্ মুশখ্া াধ্যায়)
(খ্) ‘-েুডট ঢ রাা!’ (‘রডসক’ উ লযাস: প্রাগুক্ত)
ত্র্যসূ রিক:
(১) দ্র. শরেিন্দ্র মর্জুমোর : বাঙাা িার্া ডরক্রমা, প্রর্ম খ্ণ্ড, ঢের্জ বডাডেং, র্জালু য়াডর ১৯৯২, ৃ . ১৪৪
(২) দ্র. রায়বািােু র েীশলিন্দ্র ঢসল: বৃ িৎ বঙ্গ, প্রর্ম খ্ণ্ড, ঢের্জ াবডাডেং, ত্ৃত্ীয় মুদ্রা: মািষ ২০০৬, ৃ . ১৫
(৩) দ্র. John Beames, Outlines of Indian Philology, 1967, p. 11
(৪) দ্র. শরেিন্দ্র িটািাযষ : িার্াডবেযা ডরিয়, র্জয়েূ বষা াাইশব্ররী, র্জালু য়াডর ২০০৩, ৃ . ৪০২-৪০৩
(৫) দ্র. শরেিন্দ্র মর্জুমোর : বাঙাা িার্া ডরক্রমা, ত্শেব, ৃ . ১৪৫
(৬) দ্র. সু কুমার ঢসল : িার্ার ইডত্বৃ ত্ত, প্রর্ম আলন্দ সংস্করা, রিকশয়ােে মুদ্রা : র্জুল ২০১১, ৃ . ১৪৯
(৭) দ্র. িীমশসল মািাশত্া : মালিূ শমর বাংাা িার্া প্রসঙ্গ, ডলউ আিরাী, র্জুাাই ২০১৪, ৃ . ৫৪
(৮) দ্র. ধ্ীশরন্দ্রলার্ সািা : ঝাড়খ্ণ্ডী বাংাা উ িার্া, ১৯৮২, ৃ । ৩৯
(৯) দ্র. G. A. Grierson : Linguistic Survey of India, Vol. 5, Part-1, Office of the Superintendent,
Government Printing, India, 1903, p. 69-70
(১০) দ্র. Suniti Kumar Chatterji : The Origin and Development of Bengali Language, part-1,
Calcutta University Press, 1926. P. 138-140
(১১) দ্র. GAZETTEER OF INDIA, WEST BENGAL, PURULIYA, Published by Narendra Nath Sen, State
Editor, West Bengal District Gazetteers at 23 R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700001, 1985, p. 108

সিায়ক আকর গ্রে:
(১) ত্রসকত্ রডিত্: উত্তরকর্া (ত্রসকত্ রডিশত্র ডলবষাডিত্ বল্পসংগ্রি)

ারুা প্রকােলী প্রাইশিট ডাডমশটি, প্রর্ম

ারুা

সংস্করা ২০১৫
(২) ত্রসকত্ রডিত্: মাড়াইকা (বল্প সংগ্রি), আটষ াবডাডেং, প্রর্ম আটষ াবডাডেং প্রকাে: ১৭ লশিম্বর ২০১৩
(৩) শ্রডমক ঢসল (সম্পােলা) : সু শবাধ্ বসু রায় সম্পাডেত্ ‘েরিকাক’ ডলবষাডিত্ বল্প, ডক্রশয়ডটি নযশসাডসশয়টস্, প্রকােকাা:
২০০০
(৪) ত্রসকত্ রডিত্: ডসাঁেুশর কার্জশা (উ লযাস), মুক্তাির, প্রর্ম প্রকাে : কাকাত্া বইশমাা, ২০০২
(৫) ত্রসকত্ রডিত্: ডসরকাবাে (উ লযাস), বাবার্ষ, প্রর্ম প্রকাে : ঢফব্রুয়াডর ২০০১
(৬) ত্রসকত্ রডিত্: নশিৌডিাী (উ লযাস), বাবার্ষ, প্রর্ম প্রকাে : ঢফব্রুয়াডর ১৯৯৬
(৭) ঢর্জযাৎস্না কমষকার: টুডলর বাশরামাস এবং ডখ্শে, (বল্প সংকাল), ু স্তক ডব ডল, প্রর্ম প্রকাে : ১৯৮২
এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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(৮) ত্রসকত্ রডিত্: আকডরক (উ লযাস), ডেল্প সাডিত্য, প্রর্ম প্রকাে : ঢসশেম্বর ১৯৮৪
(৯) ত্রসকত্ রডিত্: বাাঁে বাবাশলর মার্ার উ র (বল্প সংকাল), নলযরূ , আন্দুা েডিা

াড়া, আন্দুা-ঢমৌডড়, িাওড়া:

৭১১৩০২, প্রর্ম প্রকাে : মািষ ২০০২
(১০) ত্রসকত্ রডিত্ : ডস্তডমত্ রাত্ূ যষ (উ লযাস)। বল্পসরডা, প্রর্ম প্রকাে : র্জালু য়াডর ২০১৪
(১১) সু ব্রত্ মুশখ্া াধ্যায় : রডসক (উ লযাস), আলন্দ াবডাোসষ প্রা. ডা., ত্ৃত্ীয় মুদ্রা : আবস্ট ২০১৩
(১২) ত্রসকত্ রডিত্ : ত্রবেম্পায়ল কডিশাল (উ লযাস), সমান্তরাা, কাযাালবর, খ্ড়েি, উত্তর ২৪

রবলা, কাকাত্া-

৭০০১১২, প্রর্ম প্রকাে: ডিশসম্বর ২০১৪
(১৩) ডবমা াামা : রুডেকা (উ লযাস), আলন্দ াবডাোসষ প্রা. ডা., প্রর্ম সংস্করা : লশিম্বর ২০১৬

সিায়ক website.
(১) archive.org>details>LSIVO_V11
(২) archive.org>details>Origin Development

সিায়ক রিক- ডরিককা:
(১) েরিকাক (ত্ররিকমাডসক সাডিত্য

ডরিককা), িােে বর্ষ, ডিত্ীয় সংখ্যা, টুসু সংখ্যা, ১৩৮৮; টুসু সংখ্যা: ১৩৯১; টুসু সংখ্যা:

১৩৯৫; ঊলডবংে বর্ষ, ডিত্ীয় সংখ্যা; টুসু সংখ্যা ১৩৯৭, একডবংে বর্ষ
(২) েরিকাক (ত্ররিকমাডসক সাডিত্য ডরিককা), োরেীয়া সংখ্যা ১৩৯৮, িাডবংে বর্ষ, প্রর্ম সংখ্যা
(৩) েরিকাক, োরেীয়া সংখ্যা, ডিত্ীয় বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৯৭১
(৪) েরিকাক, োরেীয়া সংখ্যা, ১৩৮২
(৫) েরিকাক, োরেীয়া, ১৩৭৯
(৬) েরিকাক, োরেীয়া, ১৩৮০ (িত্ুর্ষ বর্ষ : প্রর্ম সংখ্যা)
(৭) েরিকাক, োরেীয়া, ১৩৮১ ( ঞ্চম বর্ষ : প্রর্ম সংখ্যা)

সিায়ক গ্রে:
(১) মুিম্মে েিীেু িাি : বাঙ্গাাা িার্ার ইডত্বৃ ত্ত, মাওাা ব্রাোসষ, প্রর্ম মাওাা ব্রাোসষ সংস্করা র্জুাাই ১৯৯৮
(২) রমালার্ োস (সম্পােলা): ঝাড়খ্ণ্ডী বাংাা উ িার্া প্রসঙ্গ (উ িার্া িাবলার সংকাল), বাষাাী, প্রর্ম প্রকাে : ৮
আবস্ট, ২০১১
(৩) রাশমশ্বর ে : সাধ্ারা িার্াডবজ্ঞাল ও বাংাা িার্া, ু স্তক ডব ডল, ডিত্ীয় সংস্করা : ৩০ঢে শ্রাবা ১৩৯৯
(৪) সু িার্ িটািাযষ : িার্ার ত্ি ও বাংাা িার্া, বঙ্গীয় সাডিত্য সংসে, ২০১২
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ধমষীয় স্থাল: বাাঁকুড়ার ডিির
প্রাবডিক- ডরডিডত্

ত্লু শ্রী ঢে
বাংাা ডবিাব
স্বামী ধলঞ্জয়োস কাডিয়াবাবা মিাডবেযাায়
সংডিপ্তসার
প্রািীল ধমষীয় সংস্কৃডত্শত্ সমৃদ্ধ ডিির গ্রাশম নবডস্থত্ ঢর্জাড়া ত্রেবমডির র্াাঁশড়শ্বর ও ত্রেশাশ্বর। ডবষ্ণু ু শরর
৩৭ত্ম মল্লরার্জ ৃ ডিমল্ল ১২৯৫ সাশা (৬০১মল্লাব্দ) রার্জ ডসংিাসশল আশরািা কশরল। ১৩৪৬ সাশা মল্লরার্জ
কত্ৃষক প্রডত্ডষ্ঠত্ ত্রেবমডির িয়। র্াাঁশড়শ্বর আডে লাম ডিির। ডিির= ডি+ির। ডিডি>ডি, যার নর্ষ উাঁিু র্জডম
বা ির। ির নর্ষাৎ মিাশেব। উক্ত ডেবডাঙ্গ উাঁিু র্জডম বা িাঙ্গা ঢর্শক ঢপ্রাডর্ত্। বস্তুত্ঃ উাঁিু র্জডম বা িাঙ্গার
মিাশেব, ঢেবত্ার লামালু সাশরই গ্রামডটর লাম িয় ডিির। ন রডেশক িার্াত্াডিশকর েৃ ডিিডঙ্গশত্ ডিির
েশব্দর ন ভ্রংে িশয়শে ডিির। ডি+ির-ত্রেশাম্বর ও র্াশড়াশ্বশর ডেবডাঙ্গিয়

াো াডে

নবডস্থত্ িওয়ায়

গ্রাশমর লাম ডিির। রার্জা-িাটা, রাত্বার্জল, ত্রিরব ডবোয়, ত্রিরববমল, ঢিারা ডর্য, উত্তরীয় ঢলওয়া, াা রা
িাঙা, ঝাউ িাঙা, আাঁে- ন্না,

ার্র ঢিাব, বাউা বাল প্রিৃডত্ মাঙ্গডাক আিার-নলু ষ্ঠাশলর মধয ডেশয় ৬০০০

বাবার িক্তরা কৃচ্ছ সাধল কশরল। উক্ত িারডেল ধশর িশা ডবডিন্ন ব্রত্ উেযা ল-ধু লা

ু ড়াশলা,

াটিক্তা,

বড়াল িক্তযা, প্রাাম ঢসবা, আগুল সন্নযাস ইত্যাডে ধমষালু ষ্ঠাশলর মধয ডেশয় বাবার িক্তবৃ শির মুশখ্ মুশখ্
ধ্বডলত্ িয়- “বাবা র্াাঁশড়শ্বর লার্ মুডল মিাশেব/বম্ভীশরর ঢিাাালার্ লার্মুডল মিাশেব/বাবার ঢ টডট ঢমাটা,
মার্ায় র্জটা, লার্মুডল মিাশেব”।
রশত্

ডরশেশর্ বাা যায়, েির ঢিাক বা গ্রাম ঢিাক প্রশত্যক মালু শর্র মশল

রশত্ ডমডিত্ িডক্তরশসর নমৃত্ ধারা প্রবিমাল। এই নমৃত্ধারায় শুডি-স্নাত্ িশয় বাশর বাশর ডফশর

আসশত্ িয় োডন্ত োত্ার ডলকট। ডিির বযডত্শরশক ডরভ্রমশা ত্ৃপ্ত িয় লা।

সূ িকেব্দ
ডিির, ডিির, মিাশেব, িডক্তধাম
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ধমষীয় স্থাল: বাাঁকুড়ার ডিির
ত্লু শ্রী ঢে
বাাঁকুড়ার ডবষ্ণু ু র র্ালার নন্তবষত্ াাামাডটর ঢেে ডিির। ডবষ্ণু ু র ঢর্শক উত্তর ডেশক
ডবষ্ণু ু র-ঢসালামুখ্ী সড়ক বরাবর ৮ ডক.ডম. েূ রশে ঢসালামুখ্ী- ারিকসাশয়রবামী সড়শকর

ূ বষ

ডেশক ২ ডক.ডম. বযবধাশল িারশকশ্বর লেীর উত্তর প্রাশন্ত নবডস্থত্ ডিির গ্রাম। বাাঁকুড়া ঢর্জাার
ঢিষ্ঠ নলযত্ম

ু াযিূ ডম ডিির। প্রািীল কাা ঢর্শক বত্ষমাল কাা নবডধ ধমষীয় স্থাল ডিসাশব

সু -প্রডসডদ্ধ নর্জষল কশর িশাশে। প্রািীল ধমষীয় সংস্কৃডত্শত্ সমৃদ্ধ ডিির গ্রাশম নবডস্থত্ ঢর্জাড়া
ত্রেবমডির র্াাঁশড়শ্বর ও ত্রেশাশ্বর। ডবষ্ণু ু শরর ৩৭ ত্ম মল্লরার্জ

ৃ ডিমল্ল ১২৯৫ সাশা

(৬০১মল্লাব্দ) রার্জ ডসংিাসশল আশরািা কশরল। ১৩৪৬ সাশা মল্লরার্জ কত্ৃষক প্রডত্ডষ্ঠত্
ত্রেবমডিরিয়। ডেবডাঙ্গ েেষশল েূ র ঢর্শক েূ রান্ত িশত্ েু শট আশস িার্জার িার্জার ধমষপ্রাা
মালু র্। র্জাগ্রত্ ঢেবত্ািশয়র মডিমাকীত্ষল শুধু ডিির লয় বাাঁকুড়ার

রশত্

রশত্ র্জডড়শয়।

গ্রামবাংাা ডিিশরর সমীরশা প্রবাডিত্ আধযাডিক মলল, মৃডত্তকায় ডমডিত্ ঐশ্বডরক ঐডত্িয,
আবিমাল লেীর শুিীডস্নগ্ধ

ডবরিকত্া এমল এক ত্যাশবর প্রত্ীক যা র্জবৎ সাংসারশক ত্ুচ্ছ

কশর ডত্া ও ত্ুাসী ডেশয় েরীর ও মল সমষ া করশত্ ইশচ্ছ কশর। নডলবষিলীয় িদ্ধায়,
আলত্ লয়শল, নবলত্ মস্তশক করশর্জাশড় প্রলাম র্জালায় ডিিশরর ঢেব ঢেউা ত্ীর্ষশিরিকশক।
র্াাঁশড়শ্বর আডে লাম ডিির। ডিির = ডি+ির। ডিডি>ডি যার নর্ষ উাঁিু র্জডম বা ির।
ির নর্ষাৎ মিাশেব। উক্ত ডেবডাঙ্গ উাঁিু র্জডম বা িাঙ্গা ঢর্শক ঢপ্রাডর্ত্। বস্তুত্ঃ উাঁিু র্জডম বা
িাঙ্গার মিাশেব, ঢেবত্ার লামলু সাশরই গ্রামডটর লাম িয় ডিির। ন রডেশক িার্াত্াডিশকর
েৃ ডিিডঙ্গশত্ ডিির েশব্দর ন ভ্রংে িশয়শে ডিির। ত্রেশাম্বর ও র্াশড়াশ্বশর ডেবডাঙ্গিয়
াে াডে নবডস্থত্ িওয়ায় গ্রাশমর লাম ডিির। ১৫-২০ একর র্জুশড় ডিিশরর মাঝখ্াশল উাঁিু
র্জডমর উ র প্রডত্ডষ্ঠত্
বেশরর প্রািীল

ার্রশর মডির। উত্তশর র্াাঁশড়শ্বর ও েডিশা ত্রেশাশ্বর। প্রায় ৭০০

ার্শরর মডির প্রসশঙ্গ ইডত্িাসডবদ্ রাখ্াাোশসর মন্তবযডট ডবশের্

গুরুে ূ া:ষ
“মডির েুডটর ডলম্াংশে ঢকাল নাংকরা ঢলই, শুধু ঢকন্দ্রীয় ‘রর্’গুডার বাশয় এক
একডট কুাডঙ্গর ডিক ও শর, ঢরখ্ ঢেউশার ঢোট ঢোট নলু কৃডত্ উৎকষীা আশে। এই সব
প্রত্ীক ডিহ্ন ঢর্শকই ইমারশত্র সাশবক রূ ডট ধরা শড়।”

এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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াযাটারাইট

ার্র ডলডমষত্ ডেবমডির ও ডাঙ্গ েুডট প্রত্নত্াডিশকর কাশে ডবশের্

গুরুে ূ াষ। (২৯``৬` / ২৬`` ৬`) ঢবেীর উ র নবডস্থত্ ত্রোমডিশর নিযন্তরডস্থত্
ঢবৌরী টডট ৩৪ ফুট িওড়া ডেবডাঙ্গডট ৩৭ ববষফুট

ডরডধ ও ২৭ ফুট উচ্চত্াডবডেি

ডেবডাঙ্গ । ত্ুালামূ াক আকাশর বড় ৩৮`` ৫`/ ৩৬``৯` ঢবেীর উ র নবডস্থত্ র্াাঁশড়শ্বশরর
নিযন্তরডস্থত্ ৪১``/ ৫৩``ঢবৌরী টডট িওড়া ডেবডাঙ্গ ২৪`` ডরডধ ও ৩৮`` উচ্চত্া ডবডেি
ডেবডাঙ্গ। এই প্রসশঙ্গ ত্রুাশেব িট্টািাযষ মিােশয়র উডক্তডট সমর্ষলশযাবয গুরুে ূ াষ –
“বাাঁকুড়া ঢর্জাার ঢেব-ঢেবীশের কাশে সাধারা মালু শর্র লালা কামলা। এবং ঢযশিত্ু
ডেব সবশিশয় র্জাগ্রত্ ঢেবত্া, কামলাগুডার ডসংিিাশবর

ডর ূ ডত্ষ ত্াাঁর কাশে ঢর্শক আো

করা িয়। িাাঁ াডল, নম্লেূ া, সডেষকাডে ঢর্শক ডলরামশয়র র্জলয ত্রেব-ত্রবেয ধশর ঢলওয়া িশয়শে
ডেবশক।”
েুডট ত্রেব মডির োড়াও রশয়শে

ঞ্চালল মডির বা িাত্াা, লবডলডমষত্ কাাভিরব

এবং প্রািীল বৃ িৎ বটবৃ শির ডলশম্ মা িবালীর মডির বা িবালীত্াা। প্রাত্যডিক ৫ডট
মডিশর ডলত্য ূ র্জা- াবষা িশাও ডেশবর বার্জল, ডেবরাডরিক, মকর সংক্রাডন্ত, ত্রিরিক সংক্রাডন্ত,
মাঘী

ূ ডাষমা, মাকড়ী সপ্তমীশত্ ধমষপ্রাা

ু াযার্ষীরা মিাসমাশরাশি ঢাাকউৎসবগুডা

াাল

কশরল। ত্শব ঢর্জাার ডবখ্যাত্ ও র্জলডপ্রয় ‘ডেশবর বার্জল’ ত্রিরিক মাশসর ঢের্ ঢর্শক ১াা
ত্রবোখ্

যষন্ত িারডেল ধশর মিাসমাশরাশি নলু ডষ্ঠত্ িয়। উক্ত সমশয় র্জাগ্রত্ ঢেবত্ার কাশে

েশা েশা ঢেে-ঢেোন্তর ঢর্শক ধাডমষকরা েু শট আশস র্জাগ্রত্ ঢেবত্ার কাশে। প্রায় ১৬০০০
ডেব-েেষলার্ষীর সমাশবে ঘশট। রার্জা-িাটা, রাত্বার্জল, ত্রিরব ডবোয়, ত্রিরববমল,
ঢিারা ডর্য, উত্তরীয় ঢলওয়া, াা রা িাঙা, ঝাউ িাঙা, আাঁে- ন্না,

ার্র ঢিাব, বাউা বাল

প্রিৃডত্ মাঙ্গডাক আিার-নলু ষ্ঠাশলর মধয ডেশয় ৬০০০ বাবার িক্তরা কৃচ্ছসাধল কশরল।
উক্ত িারডেল ধশর িশা ডবডিন্ন ব্রত্ উেযা ল-ধুলা ু ড়াশলা,

াটিক্তা, বড়াল িক্তযা, প্রাাম

ঢসবা, আগুল সন্নযাস ইত্যাডে ধমষালু ষ্ঠাশলর মধয ডেশয় বাবার িক্তবৃ শির মুশখ্ মুশখ্ ধ্বডলত্
িয়“বাবা র্াাঁশড়শ্বর লার্ মুডল মিাশেব /
বম্ভীশরর ঢিাাালার্ লার্মুডল মিাশেব /
বাবার ঢ টডট ঢমাটা, মার্ায় র্জটা, লার্মুডল মিাশেব”

এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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এইিাশব বার্জলা-বডেয-আশাা-ঢরােলাই সিশযাশব, ধমষ-বাষ ডলডবষশেশর্ মালু শর্র সমাবশম
ঢোিাযারিকাডট সমাপ্ত িয়। মধুর স্ববষীয় আশবশে ডিির িয় োন্ত।
ডিির, শুধুমারিক ধমষীয় স্থাল ডিশসশব প্রডসদ্ধ নর্জষল কশরডল,

যষটল স্থাল রূশ ও

ডিডহ্নত্। ঢ ৌর্ াবষা, ত্ুর্ু , িাবা মাশস ডেশবর মার্ায় র্জা োাা প্রিৃডত্ ধমষীয় উৎসব
ধমষপ্রাা মালু র্শক ঢটশল ডলশয় আশস ডিিশর। এ প্রসশঙ্গ রত্না িট্টািাশযষর উডক্তডট
প্রডাধালশযাবয, “নশলক ঢোট ঢোট র্জায়বা োরুা রূশ র

সরা সাডর্জশয় বশস রশয়শে

িু িা । ঢসইরকম এক সু ির র্জায়বা িা ডিির গ্রাম। সবুর্জ ধাশলর মাি। মাশঝ মাশঝ
িাুে ফুশা িরা সশর্ষ ঢখ্ত্, টমযাশটা ও ঢোাার ফাল মল ও ঢিাখ্শক ঢকবা ত্ার্জাই কশর
লা, িাঙ্গা ফুসফুশসর মাধযশম বদ্ধ র্জীবল
াশয়

াশয়

ায় লত্ুল আলি।” (রত্না িট্টািাযষ, েডক্ত ে,

বাাঁকুড়া, ১৪২১, কাকাত্া, ১৫৭

ৃ ষ্ঠা)। উ ডরউক্ত নলু ষ্ঠালগুডা োড়া

ঐডত্িয ূ াষ ধমষীয় স্থাল ডিসাশব ডিিশরর গুরুে নডলষবিলীয়। আধযাডিক ঢিত্লায়,

াডর্ষব

সু শখ্র আোয় ধমষপ্রাা মালু শর্রা বার বার ডফশর আশস ডিিশর।
নধযয়ল, নশের্া ও নলু ধযালশক গুরুশে ঢরশখ্ র্জালশত্

াডর শুধুমারিক ত্রেবধমষ

(ডিিুধমষ) লয়, প্রাক্ ঢমৌযষযুশব ঢবৌদ্ধধশমষর ঢকন্দ্রীয় স্থাল ডো ডিির। বাাঁকুড়া ঢর্জাায় ডিিরর্জন্তা

ডরমণ্ডশার গ্রামগুডাশত্ সু প্রািীল ঢবৌদ্ধধমষ ও সাংস্কৃডত্র সাডিত্ সম্পডকষত্

প্রত্নবস্তুগুডার ডববরা িইশত্ই উিা স্পিীকৃত্।” (মাডলকাাা ডসংি, রাশের মন্ত্রযাল, বাাঁকুড়া,
১৩৮৫,

ৃ ষ্ঠা ৪৪) আবার ঢকার্াও

াই, ডিির-র্জন্তা

ত্র্াবশত্র একাডধক মূ ডত্, মূ ডত্ষ সম্বডাত্ ঢশ্বত্
বসু ধরা ইত্যাডে মূ ডত্ষ

ডরমন্ডশার গ্রামগুডা িইশত্ িববাল

ার্শরর াশকট এবং ঢবৌদ্ধত্ন্ত্র-িুক্ত িূ ড়া,

াওয়া ডবয়াশে”। (মাডলকাাা ডসংি, রাশের মন্ত্রযাল, বাাঁকুড়া, ১৩৮৫,

ৃ ষ্ঠা-৪৫)। প্রািীলকাশা ঢবৌদ্ধধশমষর ডবকাে এবং

রবত্ষীকাশা ত্রেবধশমষর সু ডবকাে

ঘশটডো। বস্তুত্ঃ ত্রেবধমষ বা ঢবৌদ্ধধমষ ঢয ধমষই ঢিাক লা ঢকল ধমষীয় স্থাল ডিসাশব আর্জও
সমােশর আেৃ ত্।
ডরশেশর্ বাা যায়, বত্ষমাল সমার্জবযবস্থায় কংডক্রট সিযত্ার প্রিাব ড়শে, সির্জ
সরা মালু র্গুডার মশল র্জডটাত্া বাড়শে, বাড়শে নশর্ষর িাডিো। ত্বুও ত্রেলডিল র্জীবশল,
ঢকার্াও ঢযল মালডসক োডন্তর প্রশয়ার্জশল মল উন্মু খ্ িশয় ওশি। েির ঢিাক বা গ্রাম ঢিাক
প্রশত্যক মালু শর্র মশল

রশত্

রশত্ ডমডিত্ িডক্তরশসর নমৃত্ ধারা প্রবিমাল। এই

নমৃত্ধারায় শুডি-স্নাত্ িশয় বাশর বাশর ডফশর আসশত্ িয় োডন্তোত্ার ডলকট। ডিির
এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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ডরভ্রমা ত্ৃপ্ত িয় লা। িডক্তরশসর ঢর্জায়াশর িক্ত ও িববাশলর আন্তডরক

বযডত্শরশক

সম্পকষডটশক একাি িশয় আশষ্ঠ ৃ শষ্ঠ ঢবাঁশধ ঢরশখ্শে ডিির গ্রামশক। ত্াই আধযাডিক ঢিত্লা
ও মলশল ধমষীয় স্থাল ডিসাশব সু প্রডসদ্ধ ও ডিরিাস্বর িশয় উশিশে বাাঁকুড়ার এই “ডিির” ।
সিায়ক গ্রন্থ :
 ডবরীন্দ্র ঢেখ্র িক্রবত্ষী, ‘ডবর্য় বাাঁকুড়া’ (প্রবি সংকাল-২), ৫ই ত্রিরিক, ২০০০, বাাঁকুড়া
ঢর্জাা ঢর্াড়ে বইশমাা, বাাঁকুড়া।
 ডবরীন্দ্র ঢেখ্র িক্রবত্ষী সম্পাডেত্, ‘বাাঁকুড়া ডবর্য়ক প্রবি’, প্রর্ম প্রকাে, ১৯৯৯,
বাাঁকুড়া বইশমাা, ঢখ্য়াাী ডরিককা ঢবাষ্ঠী, বাাঁকুড়া।
 ঢবৌত্ম খ্াাঁড়া, ‘রাঙামাডটর ঢেে বাাঁকুড়া’, িােে সংস্করা, ১৫ই আবি, ২০১৩, নঞ্জডা
খ্াাঁড়া প্রকােলী, াাঁিবাবা, বাাঁকুড়া-৭২২১২২।
 ত্রুাশেব িট্টািাযষ, ‘বাাঁকুড়া,

ডিমবঙ্গ েেষল-২’, প্রর্ম প্রকাে, ১৯৮২, ফামষা ঢক এা

এম প্রাইশিট ডাডমশটি, কাকাত্া-১২।
 ‘ ডিমবঙ্গ, বাাঁকুড়া ঢর্জাা সংখ্যা’, ১৪০৯।
 প্রেী

কর সম্পাডেত্, ‘বাাঁকুড়া ঢর্জাার ত্রর্জল ধমষ’, প্রর্ম প্রকাে, ৩১ঢে, ২০১৫,

ঢটরাশকাটা, ডবষ্ণু ু র-৭২২১২২।
 ফডকর লারায়া কমষকার, ‘ডবষ্ণু ু শরর নমর কাডিলী’, প্রর্ম প্রকাে, ১৩৭৪ সাা, বাাঁকুড়া।
 মশলারঞ্জল িন্দ্র, ‘মল্লিূ ম ডবষ্ণু ু র’, প্রর্ম প্রকাে, কাকাত্া

ু স্তক ঢমাা, র্জালু য়াডর,
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রবীন্দ্রলার্ ও ডবে েত্শকর বাংাা বাল
ঢাখ্ক- ডরডিডত্

ার্ষসারডর্ সরকার
ডবিাবীয় প্রধাল, ঢকাটডোা মিাডবদ্যাায়
ু রুডায়া, ডিমবঙ্গ, িারত্
সংডিপ্তসার
ডবে েত্শকর বাল বহুিাশব রবীন্দ্রলার্ দ্বারা প্রিাডবত্। ঢে আধুডলকত্া রবীন্দ্রলার্ এশলডিশাল ঢসই
আধুডলকত্াই বাংাা বাশল নশলক ঢিশরিকই রবীন্দ্রলার্শক ঢকন্দ্র কশর প্রকাডেত্ িশয়ডিা। রবীন্দ্রলাশর্র
িাব, িার্া, সু রশক সামশল ঢরশখ্ ত্রত্রী িশয়শি বহু বাল। বাংাা িাডিশরিকর ‘ডসশকাশয়ন্স’ নলু োয়ী সংবীত্
স্থা শলও রবীন্দ্রসংবীশত্র িূ ডমকা নশলকখ্াডল।

দ্াবাী সাডিশত্যর

ু লঃডলমষাা, সংস্কৃত্ সাডিশত্যর

ঐডত্শিযর সশঙ্গ আধুডলকত্ার ঢমাবন্ধল, ঢাাকসাডিত্য ইত্যাডদ্ ডবর্য়গুডা ত্াাঁর িাত্ ধশরই এই সময়
বাংাা বাশল প্রডবষ্ট িয়। রবীন্দ্রপ্রেডি, রবীন্দ্রসৃ ডষ্টর যাশরাডি ডবর্য়গুডা বাংাা বাশলর লত্ুল লত্ুল ধারাশক
রূ দ্াল কশর।
েব্দসূ িক
রবীন্দ্রলার্, বাল, প্রিাব, িার্া, সু র, দ্াবাী, ঐডত্িয, ঢাাকসংবীত্, প্রেডি
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রবীন্দ্রলার্ ও ডবে েত্শকর বাংাা বাল
ার্ষসারডর্ সরকার
বাংাা বাশলর
ডলশয় ধরা

ারম্পেষরিা এবং লবসৃ ডষ্টর ডলডরশখ্ ডবিার করশত্ ঢবশা ডবে েত্ক এক ডবশের্ দ্াবী

শে। বাংাা বাশলর প্রসশঙ্গ বাশত্ ঢবশা এশকবাশর িেষা দ্ ঢর্শক শুরু করশত্ িয়। এর র

শ্রীকৃষ্ণকীত্ষল ডকংবা মধযেু শবর ঢবয় সাডিশত্যর ধারায় বাঙাডা ত্ার আ ল সত্ত্বার প্রকাে ঘডটশয় এশসশি
বাশরবাশর। দ্াবাী সাডিত্য এই েষাশয়র এক সার্ষক এবং স্বত্ঃস্ফূত্ষ প্রয়াস। আর এই প্রয়াস সদ্য বশে
ওঠা লাবডরক কাকাত্া লবরীশক ঢকন্দ্র কশর একদ্া

ল্লডবত্ িশয়ডিা লালা ধারায়। কখ্লও ত্া টপ্পা,

ঢখ্য়াা, কখ্লও বা োরিকা, বার্জল ইত্যাডদ্ োস্ত্রীয় ডকংবা ঢাাকায়ত্ সংবীত্ িিষার মধয ডদ্শয়।
সৃ ডষ্টববডিশরিকযর ডলডরশখ্ উডলে েত্ক ডলশর্জর স্বাত্ন্ত্র্য বর্জায় ঢরশখ্ িশাশি। বাংাা বাশলর
ক্রমডবকাশের ধারায় এই েত্শকর নবদ্াল কম লয়। বাা োয় এই েত্শকরই ডদ্বত্ীয়াশধষ এমল
কশয়কর্জল বযডিত্ব আডবিূ ষত্ িশয়ডিশাল, োাঁরা বাংাা বাশলর

র্ডলশদ্ষে কশরশিল লবরূশ ।

াো াডে

এই েত্শকই ত্রত্রী িশয়শি ব্রাহ্মধমষশকডন্দ্রক এক রুডিেীা সংবীশত্র ধারা, ো বাংাা বাল ত্র্া
সংস্কৃডত্শক

ডরেীডাত্ কশরশি। আর এর ঢেষ্ঠ ফসা ফশাশি ডবে েত্শক। এই েত্ক বাংাা বাশলর

সৃ ডষ্টববডিশরিকয নলয সব েত্কশক িাড শয় ঢবশি আ ল মডিমায়। নবেয এ বয াশর নশলকখ্াডল বডত্ এশল
ডদ্শয়শি ডবজ্ঞাল। ধ্বডলমুদ্রশার

দ্ধডত্ উডলে েত্শকর ঢের্ েষাশয় শুরু িশাও বাংাা বাশলর ঢিশরিক ত্ার

ের্াের্ বযবিার শুরু িয় ডবে েত্শকর এশকবাশর ঢবাোয়। ১৯০২ ডিস্টাশব্দ ‘The Gramophone and
Type-writer Limited’-এশদ্শে বযবসার খ্াডত্শর প্রর্ম ধ্বডলমুদ্রা শুরু কশর। এডমা বাডাষলাশরর
আত্মীয় ঢবইসবাবষ-ই প্রখ্যাত্ নডিশলত্া নমশরন্দ্রলার্ দ্শের সিায়ত্ায় ক্লাডসক ডর্শয়টার ঢর্শক েেীবাাা
(১৪) ও ফডাবাাাশক (১৬) প্রর্ম ধ্বডলমুদ্রশার র্জলয ডলশয় আশসল। ৮ই লশিম্বর েডেমুখ্ীর কশে বাওয়া
“আডম ডক সর্জলী, কুসু শমডর” (Record No. E1001) বযবসাডয়ক ডদ্ক ঢর্শক িারত্বশর্ষর ইডত্িাশস
প্রর্ম ধ্বডলমুদ্রা। আর এই ধ্বডলমুদ্রা বাঙাডার র্জীবশল নশলকখ্াডল গুরুত্ব ডলশয় এশসডিা ডলঃসশেশি।
ডবে েত্শকর বাল রবীন্দ্রিাবলাশক ডঘশর কত্খ্াডল

ল্লডবত্ িশয়শি ত্া নলু ধাবলশোবয। রুডিেীা

ডেডিত্ মালু র্ োাঁরা বাল রিলা, সু রসংশোব, বায়লরীডত্ সশবশত্ই

ডরেীাশলর িা

ঢরশখ্ ডবশয়ডিশাল—

ো ঢর্শক শুরু িশয়ডিা বাংাা ‘আধুডলক’ বাশলর েু ব। ত্শব একর্া ডঠক ঢে বাংাা ‘আধুডলক’ বাল বাশত্
ো ঢবাঝায় ত্ার ের্াের্ শুরু রবীন্দ্রলার্ ঢর্শকই। ত্শব একর্াও ডঠক ঢে, রবীন্দ্রলাশর্র বাল ঢসই নশর্ষ
আ ামর র্জলসাধারশার কাশি এশস ঢ ৌঁিশত্ নশলকটা ঢদ্ডর িশয়ডিা। এর খ্াডলকটা প্রিার ডবমুখ্ত্া
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এবং খ্াডলকটা সাধারশার মল ত্খ্লও ত্রত্রী িয়ডল ঢসিাশব রবীন্দ্রলার্শক গ্রিা করার কারশা। বঙ্গিঙ্গ
ডবশরাধী আশোালশক ঢকন্দ্র কশর রবীন্দ্রলাশর্র বাল বযা ক সাো ঢফাশাও ত্ারও একটা সীমাবদ্ধত্া
ডিা। বালগুডাও ত্খ্ল ‘রডববাবুর বাল’ ডিসাশবই ঢাাশক ডিলত্। েডদ্ও রবীন্দ্র-ডলশদ্ষডেত্ ‘লটীর
িাডিশরিকর মশধয রবীন্দ্র-সংবীশত্র বযবিার ডিা, ত্র্াড
প্রর্শম এ ডবর্শয় ডিন্তািাবলা শুরু কশরল
সমার্জ-র্জীবশল এক নিাবলীয়

ত্া আ ামর র্জলসাধারা গ্রিা করশত্

ূ র্জা’
াশরডল।

ঙ্কর্জকুমার মডল্লক। আর এই িাবলার প্রডত্ফাল বাঙাডার

ডরবত্ষল ডলশয় আশস।

ঙ্কর্জকুমার মডল্লশকর সার্ষক প্রশয়াব েত্বশর্ষর

ঢদ্ারশবাোয় এশস আর্জও প্রেংসার দ্াবী রাশখ্। সমাশাািশকর িার্ায়—
“১৯৩৭ সাশা মুডি িডবর নশলক আশব ডলউ ডর্শয়টাসষ লটীর

ূ র্জা বা ডিরকুমার সিা িডবশত্

রবীন্দ্রলাশর্র বাল ঢত্া নশলক ডিা। ডকন্তু ঢাাশক ঢস িডব বা বাল ঢকালটাই ঢলয়ডল। ত্খ্ল ঢর্শকই ঙ্কর্জ
মডল্লক িাবশত্ শুরু কশরডিশাল ঢে ঢকল রবীন্দ্রলাশর্র এই মিৎ সৃ ডষ্টও ঢাাশকর মশল ধরশি লা? ওাঁর
মশল িশয়ডিা িয়ত্ ডসশলমার নডিলয়, ডসিুশয়েশলর সশঙ্গ ডঠক খ্া খ্াইশয়, মালাশলা োয় ডল বশা ঢাাশক
শুশলও ঢোশল ডল এডেশয় ঢবশি। এখ্ল

ঙ্কর্জ ডস্থর করশাল ঢে ডসশলমার উ শোবী কশর রবীন্দ্রসঙ্গীত্

ডরশবেল করশা ঢাাশক ত্া ঢলয় ডক লা, ঢসটা একবার

রীিা কশর ঢদ্খ্া দ্রকার। ... নত্এব

রবীন্দ্রলাশর্র ‘িশা োয় মডর িায়, বসশন্তর ডদ্ল িশা োয়’ বালডটর কর্া ও সু শরর আদ্শা বাাীকুমারশক
ডদ্শয় ঢাখ্াশলা িা, ‘িশা োয় মরীডিকা মায়া নর্জালা, িশা োয়’। প্রমশর্ে বেুয়ার ‘রূ শাখ্া’ িডবশত্
(১৯৩৪) ঙ্কর্জ ডলশর্জর মশত্া কশর, বালটা বাইশাল—বাশত্ ঢবশা কর্া ও সু শর প্রায় রবীন্দ্রসঙ্গীত্। ডকন্তু
আিেষ, সশঙ্গ সশঙ্গ ত্া দ্ারুা ডিট িশয় ঢবা।

ঙ্কর্জ মডল্লক বুশঝ ঢবশাল ঢে ডসশলমার উ শোবী

সু প্রেু ডির সশঙ্গ, সু ডরশবেলার গুা র্াকশা, রবীন্দ্রসঙ্গীশত্র সু রও িডবশক ঢেমল ঐশ্বেষমডিত্ করশত্
াশর ঢত্মডল ত্া ঢাাশক ঢলশবও।”১
আর এই

রীিা ডলরীিার

শরই বাংাা িাডিশরিক সার্ষকিাশব রবীন্দ্রসংবীত্ প্রশয়াশব আর ঢকাল বাধা

রইা লা।
‘মুডি’ িাডিশরিক ঢসই প্রয়াসই সার্ষকত্া ঢ া কালল ঢদ্বীর কশে—“আর্জ সবার রশঙ রঙ
ঢমাাশত্ িশব” এবং “ত্ার ডবদ্ায় ঢবাার মাাাখ্াডল”। আবার িাডিশরিকর প্রশয়ার্জশল রবীন্দ্রসংবীশত্র
বযবিাশরর ঢিশরিক খ্াডলক ডরবত্ষশলর প্রশয়ার্জলও রবীন্দ্রলাশর্র মত্ামশত্র ডিডেশত্ ঘশটশি। ‘র্জীবল মরা’
িায়ািডবশত্ সায়বা রবীন্দ্রসংবীত্ বাওয়ার সময় এই ‘ডসশকাশয়ন্স’-ঢকই মার্ায় রাশখ্ল, ফাত্ বাশলর
িার্া একস্থাশল বদ্শা োয়। েডদ্ও ত্া স্বয়ং রবীন্দ্র িিশিশ

ত্ার সমাধাল িয়। ঢসখ্াশল সায়বা “ঢসই

সযাশম্পা ঢরকিষটা কডবশক আবার শুডলশয় বাশাল গুরুশদ্ব, আডম একটা নবাঙাডা ঢিশা, আ লার বাল
আডম িাশাাবাডস—প্রাা ডদ্শয় আ লার বাল বাই ডকন্তু এই িডবটাশত্ আডম এ বাল বাইডি, বশের
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লাডয়কার র্জশলয। ঢসখ্াশল ত্াশক কডব বশা ঢিশক, ডকিু বাশা ডক ডঠক িশব? ত্ািাো লাডয়কাশক কডব
বাশত্ ঢকমল ঢেল আমার িাশাা াাবডিা লা, কডব বাশা ত্াশক ডক রকম ু রুর্ ু রুর্ মশল িডিা।
ত্াই আডম আ লার সু র, ত্াা, িে, --মাশল সব ডঠক ঢরশখ্ শুধু ‘কডব’ েব্দটার র্জায়বায় ‘র্জাডল’ বাশত্
ঢিশয়ডি। কডব মল ডদ্শয় শুলশাল। সশেশি সায়বাশক একটু ঢিশয় ঢিশয় ঢদ্খ্শাল। মুশখ্ ত্ীক্ষ্ণ িাডস।
ত্ার র বাশাল—ডঠক আশি। শুধু এই িডবটার র্জলয ঢিঞ্জটা ঢকাশরা। ডকন্তু

শর ত্ুডম েখ্ল আবার

গ্রাশমাশফাশলর র্জলয ঢরকিষ করশব, ডিশস্কর র্জলয বালটা বাইশব ত্খ্ল ডকন্তু আমার কর্াটা ঢরশখ্া।
নলু শমাদ্শলর সশঙ্গ কডব ডলশদ্ষেটাও ডাশখ্ ডদ্শয়ডিশাল।”২ আর এিাশবই বাঙাডার সূ ক্ষ্ম নলু িূডত্শত্ রবীন্দ্র
বাশলর িার্া প্রাা প্রদ্াল কশর এশাা নাশিযই।
ডবে েত্শকর বাংাা বাশলর িার্া ডলমষাশার ঢিশরিক রবীন্দ্রলাশর্র লাম প্রর্শমই এশস

শে। রবীন্দ্র

িার্ার দ্বারা সশিত্ল লা নশিত্লিাশব প্রিাডবত্ িলডল এমল ডেেী ঢবাধিয় ঢলই। বাংাা বাশলর প্রর্ম
েু শবর ডেেীশদ্র মশধয ত্রেশাল রায়, সু শবাধ
ঢর্শক শুরু কশর

ু রকায়স্থ, ঢসৌরীন্দ্রশমািল মুশখ্া াধযায়, ঢিশমন্দ্রকুমার রায়

রবত্ষীশত্ ঢবৌরীপ্রসন ম মর্জুমদ্ার,

ু াক বশেযা াধযায়, সডাা ঢিৌধুরীরা উশল্লখ্শোবয।

সডাা ঢিৌধুরী এ বয াশর নশলকখ্াডল এডবশয়ই। এ প্রসশঙ্গ সমীরকুমার গুশপ্তর মন্তযবযডট প্রডাধালশোবয—
“সডাাদ্ার বাশলর ডিডে েত্খ্াডল ঢদ্ডে রাব-রাডবাীশত্ বা ািাত্য সংবীত্ ধারায় ত্ার ঢিশয় ঢের
ঢবডে রবীন্দ্রলাশর্র সংবীত্

দ্ধডত্গুডাশত্। এ ডেিা ঢলবার িমত্া সডাাদ্া ঢ শয়ডিশাল ত্াাঁর ডলশর্জর

আগ্রশি, িমত্ায় ও বুডদ্ধমো প্রশয়াশব...রবীন্দ্রলার্শক নলু সরা এত্খ্াডল কশরশিল ঢে, ঢমবাশফাশলর কমা
ঢঘার্ স্মৃডত্িারা কশর বশাল সডাাদ্ার ডবখ্যাত্ উডি, ‘রবীন্দ্রলার্শক িুডর করব লা ঢত্া আর কাশক
করব?’ রবীন্দ্রলাশর্র কাবযিািার ডঠক ঢত্মডল ডকশোর সু কান্তর সামশল উন্মু ি ডিা”।৩
ডবে েত্শকর বাশলর নবয়ব ডলমষাশা রবীন্দ্রলাশর্র িূ ডমকা উশল্লখ্শোবয। এই বাশলর িার্া
ডলমষাশার ঢিশরিক রবীন্দ্রলাশর্র িাব, িার্া নশলকশিশরিকই এশসশি। রবীন্দ্রলাশর্র েব্দ ও েব্দবশন্ধর
বযবিার, কখ্লও বা রবীন্দ্রলাশর্র বাল বা কডবত্ার াাইল সশিত্ল বা নশিত্লিাশব বাশলর মশধয ডদ্শয়ই
বাংাা বাশলর িাণ্ডার সমৃদ্ধ িশয়শি। েব্দ ও েব্দবশন্ধর বযবিাশরর উদ্ািরা ডিসাশব বাা োয়—
“মলরাঙাডলয়া িশয় ঢে ডিা রাশা
িশাা দ্ুঃখ্র্জাবাডলয়া ঢকল ঢস ঢক র্জাশল
ত্ারই র্ ঢিশয় ত্বু িুডা েত্ কাশর্জ ঢর”৪
এবং
“আশরা দ্ূ শর িশাা োই...
ঢসই ধ্বডল ঢেল শুডল িাশাাবাডস িাশাাবাডস...”৫
এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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এই দ্ুডট বাল ের্াক্রশম েযামা গুপ্ত এবং সু ধীল দ্ােগুশপ্তর ঢাখ্া। রবীন্দ্রলাশর্র দ্ুডট ডবখ্যাত্ বাশলর
ঢর্শক এই বালদ্ুডটর েব্দ ঢলওয়া িশয়শি ত্া বাার নশ িা রাশখ্ লা। একডট “ঢত্ামায় বাল ঢোলাব
ওশবা দ্ুঃখ্র্জাবাডলয়া” এবং নলযডট “িাশাাবাডস িাশাাবাডস এমডল ক’ঢর কাশি দ্ূ শর”। সমগ্র ডবে
েত্শকর বাশলর ঢপ্রডিশত্ ডবিার করশা এই উদ্ািরা কশয়ক েত্’ঢত্ এশস দ্াাঁোশব। আবার
রবীন্দ্রলাশর্র কডবত্া বা বাশলর াাইল নশলকসমশয় এই সমশয়র বাশল বযবহৃত্ িশয়শি সার্ষকিাশব—
“বার্জা ঢত্ামার আশাার ঢবাু, মাত্শাা ঢে িুবল,
আর্জ প্রিাশত্ ঢস সু র শুশল খ্ুশা ডদ্লু মল।।
নন্তশর ো াুডকশয় রাশর্জ নরুা-বীাায় ঢস সু র বাশর্জ,
এই আলে-েশজ্ঞ সবার মধুর আমন্ত্র্া।।”৬ (বাাীকুমার)
বালডট বাাীকুমাশরর ঢাখ্া ‘মডির্াসু রমডদ্ষলী’ ঢর্শক বৃিীত্। “আডশ্বশলর োরদ্ প্রাশত্” ঢে আশাার ঢবাু
ঢবশর্জশি ঢসখ্াশলও রবীন্দ্রলাশর্র উ ডস্থডত্ ঘশট ঢবশি। রবীন্দ্রলাশর্র “এমডল ডদ্শল ত্াশর বাা োয়” এবং
“ত্ুডম সন্ধযার ঢমঘমাাা”-র কর্া মশল এশা ডলশমাি দ্ুডট বাশলর প্রসঙ্গ উশল্লখ্ করশত্ িয়। প্রর্মডট—
“দ্ু’র্জশল মুশখ্ামুখ্ী কত্ ঢে সু খ্ী,
ফুরাশব সব িাডস ক্রেশলই?।”৭ (ঢবৌরীপ্রসন ম মর্জুমদ্ার)
এবং নলযডট,
“েডদ্ আ লার মশল মাধুরী ডমোশয়
এাঁশক র্াশকা কাশরা িডব
ঢস কর্া বডায়া ঢেও, িুডায়া োশব ডক সবই!” ৮ (ত্রেশাল রায়)
ডবে েত্শকর বাশল শুধুমারিক িার্া ডলমষাশা রবীন্দ্র প্রিাব লয়, সু রসৃ ডষ্টশত্ও রবীন্দ্রলার্ এশসশিল
সশিত্ল এবং নশিত্ল উিয় র্ ধশরই। ঙ্কর্জকুমার মডল্লক রবীন্দ্রসংবীশত্ ডিশাল ডলশবডদ্ত্ প্রাা। ত্াাঁর
বাশল রবীন্দ্রলাশর্র উ ডস্থডত্ সব সমশয়ই ডিা। এ বযা াশর সডাা ঢিৌধুরী ঢত্া ডিশালই

াো াডে

‘আধুডলক’ বাংাা বাশলর ডবখ্যাত্ সু রডলমষাত্া কমা দ্ােগুশপ্তর বাশলর মশধযও রবীন্দ্রসু শরর
স্বত্ঃআলাশবালার উশ িা করা োয় লা। কমা দ্ােগুপ্ত খ্ুব িাশাা রবীন্দ্রসংবীত্ র্জালশত্ল। ডবমাল
মুশখ্া াধযাশয়র সািয নলু োয়ী—“ঢদ্খ্শব ত্াাঁর কশত্া ডবখ্যাত্ বাশলর ঢিত্র রবীন্দ্রসঙ্গীশত্র সু র েুশক
ঢবশি। একটা উদ্ািরা ডদ্ডি শুশল ঢদ্শখ্া। কমা দ্ােগুপ্তর ডলশর্জর বাওয়া ‘এশসডিা মধু োডমলী’ বাশলর
নন্তরা, ‘দ্ুর্জলার মুখ্

শর আডস/

শেডিা ঢর্জািলার রাডে’-এর সু শরর সশঙ্গ

ঙ্কর্জ মডল্লশকর বাওয়া

রবীন্দ্রলাশর্র ‘বযাকুা ঢবশব আডর্জ বশি বায়/ ডবর্জাী ঢর্শক ঢর্শক িমকায়’ ডমডাশয় ঢদ্শখ্া। ঢদ্খ্শব ডক
ডমা। এ ঢত্া িশবই। আডম ঢত্া র্জাডল ঢে নন্তত্ ে’ াাঁশিক রবীন্দ্রসঙ্গীত্ কমা দ্ােগুপ্তর কেস্থ ডিা,
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বুশকর ঢিত্র িরা ডিা।”৯ কমা দ্ােগুশপ্তর এই রবীন্দ্রালু সরা ঢিমন্ত মুশখ্া াধযায়ও র্জাডলশয়ডিশাল-“কমাদ্া একবার রবীন্দ্রসঙ্গীত্ ঢিশঙ, আমাশক আমাশক ডদ্শয় একটা বাল কডরশয়ডিশাল--‘ঢসডদ্ল ডলেীশর্
বডরর্া ঢেশর্, িাাঁদ্ উশঠডিা বশল।’ আমার র্জীবশলর স্মরাীয় বালগুশাার মশধয এটাও একটা।

রবত্ষী

সমশয় গ্রাশমাশফাল ঢকাম্পালী আমায় েখ্ল, আমারই আশবকার ডকিু বাল ডর-ঢমক করশত্ বশাডিা
ত্খ্লও আডম সু শবাধ
ডিডেশত্ই

ু রকায়স্থর ঢাখ্া এই বালটা আবার ঢবশয়ডিাুম।”১০ আর ঢসই নডিজ্ঞত্ার

রবত্ষীশত্ ডত্ডল মালশবন্দ্র মুশখ্া াধযায়শক বশাডিশাল—“ঢোশলা ঢবা মালব, রবীন্দ্রসঙ্গীত্টা

একটু নশিযস কশরা, এর নশলক সু ডবশধ। সু শরর নশলক ইন্ধল

াশব। সু রকার িশত্ ঢবশা ওটার খ্ুব

প্রশয়ার্জল িশব।”১১ ঢোশবে ঢিৌধুরীর ঢাখ্া সীত্া লাটশকর একটা বাল, ো ঢিশমন্দ্রকুমার রায় ডাশখ্ডিশাল,
ত্ার মশধয এমলই উদ্ািরা

াওয়া োয়। স্বয়ং কৃষ্ণিন্দ্র এ প্রসশঙ্গ ঢসই কর্াটাই বশাশিল--“নশলশকর

ধারাা ডিা ঢে সীত্ার বাশল আডম সু র ডদ্শয়ডি। ডকন্তু ত্া লয়, আডম শুধু বায়কমারিক—আসশা সু র
কশরডিশাল গুরুদ্াস িশটা াধযায় বশা একর্জল সু রকার এখ্ল আর ত্াাঁশক ঢকউ মশল রাশখ্ডল। ইডল
ডেডেরবাবুর একর্জল খ্ুব কাশির মালু র্ ডিশাল, ত্ািাো খ্ুব জ্ঞালী গুাীও বশট। একবার একটা বাশলর
সু র করবার বযা াশর ডেডেরবাবুরই নলু শরাশধ ডত্ডল রবীন্দ্রলাশর্র

ডরডিত্ বাশলর প্রায় সম্পূ াষ সু রটাই

ত্াাঁর লাটশকর বাশল াাডবশয়ডিশাল। রবীন্দ্রলাশর্র ‘েখ্ল ত্ুডম বাাঁধডিশা ত্ার’ বালডটর সু শর ডত্ডল সীত্া
লাটশকর ‘নন্ধকাশরর নন্তশরশত্ নশ্রুবাদ্া ঝশর’ বালডট ঢবাঁশধডিশাল।”১২ এিাোও েিীলশদ্ব বমষশার
মশত্া সু রকারও রবীন্দ্রসু শরর দ্বারা প্রিাডবত্ িশয়ডিশাল। ত্াাঁর বহু ডবখ্যাত্ ডিডে বাশলর সু র রবীন্দ্রসু শরর
আদ্শা ত্রত্রী ডিা।
দ্াবাী সাডিত্য রবীন্দ্রলাশর্র িাশত্ লবডলডমষত্ িা ‘িালু ডসংশির
কাশা

দ্াবাী সাডিশত্যর লবরূশ

দ্াবাী’-র মশধয। আধুডলক

এবং সার্ষকিাশব প্রশয়াব-- রবীন্দ্রলাশর্র এই িাবলাডিন্তা দ্বারা

প্রিাডবত্ িশয়ডিশাল ঢবৌরীপ্রসন ম মর্জুমদ্াশরর মশত্া ডবে েত্শকর প্রখ্যাত্ বীডত্কাশররা। ঢসই িাব, ঢসই
িার্াশক নঙ্গীকার কশর এ ঢেল এক লব দ্সাডিত্য—
“সখ্ী প্রাা ায় দ্ী

ত্শঙ্গশর দ্ডি (ও)

লশি আগুল ঢদ্া প্রাা দ্ী শকশর সডি।
এডক ক্রেল নবশিাা আর্জু মশমষ বডি
লওা ফাগুল রশি লা ঢবা িায়, িুবল িশর।।”১৩
নডিসাশর ঢবৌরীপ্রসন ম নললয। রাধা েমুলা ‘ডসলাশল’ িশাশি কাসী কাাঁশখ্, ো এককর্ায় ঢাাকশদ্খ্াশলা।
নন্তশর কৃষ্ণত্ৃষ্ণা। ঢবৌরীপ্রসন ম ত্াশক নসামালয রূ দ্াল কশরশিল—
“প্রিাত্ ঢবডা ঢবাড লী িাডা ত্ীর্ষ র্ াশিয
এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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আডঙলা ঢকডা সমার্জষল ঢবা ী, কুম্ভ রওা কশি
েমুলা ডসলাশল িাু মুকুে দ্ুগ্ধ ত্ৃর্া বশি।।”১৪
রবীন্দ্রলার্ ঢাাকসংস্কৃডত্ ও ঐডত্শিযর প্রডত্ ঢে কত্টা আস্থােীা ডিশাল, ত্া ত্াাঁর ঢাাকায়ত্ িো
সংগ্রি, ঢাাকসাডিশত্যর উ র প্রবন্ধ রিলা এবং ত্াাঁর রিলায় ত্ার প্রশয়াব ঢস সািযই বিল কশর। ত্াাঁর
এই ধারাশক বশয় ডলশয় সমৃদ্ধ িশয়শি বাংাা বাশলর ধারাও। ঢসখ্াশল প্রাব রায়, িীশরল বসু ঢর্শক শুরু
কশর ত্ারােঙ্কর বশেযা াধযায়, ঢবৌরীপ্রসন ম মর্জুমদ্ার, নডিডর্জৎ মর্জুমদ্ার, নলা িশটা াধযায়, নরুাকুমার
বসু প্রমুখ্ লাম এশস োয়। নরুাকুমার বসু র সশঙ্গ প্রখ্যাত্ বীডত্কার সডাা ঢিৌধুরীর আত্মীয়ত্ার সম্পকষ
র্াকায় এ বযা াশর ডত্ডল উৎসািী িশয়

শেডিশাল নবেযম্ভাবীিাশব। আর এ বয াশর নরুাকুমার বসু ই

সডাা ঢিৌধুরীর রিলার একাংশে র্প্রদ্েষশকর িূ ডমকা গ্রিা কশরডিশাল—
“সডাাদ্া সম্পশকষ িাস্কর বসু র (নরুাদ্া) কাকা আবার মামাও। ডকশোর একডট কডবত্া ডাশখ্
সডাাদ্াশক

শে ঢোলাল। সডাাদ্া খ্ুডে িশয় কডবত্াডটশত্ সু র ডদ্শয়ডিশাল। কডবত্াডটর মুশখ্র কর্া

রবীন্দ্রলাশর্র কডবত্ার মশত্া, ‘বৃ ডষ্ট

শে টা ু র টু ু র লশদ্য় এশাা বাল’। বালডট

কশে ঢরকিষ করা িয়, ঢবে র্জলডপ্রয়ত্াও

ায়। নরুাদ্ার বালডট সু র ঢদ্বার

প্রিডাত্ কর্া বডসশয় ‘আয় বৃ ডষ্ট ঢঝাঁশ , ধাল ঢদ্ব ঢমশ বালডট রিলা কশরল।”

িীরাাাা সরশখ্শার
র সডাাদ্াও ডলশর্জ

১৫

সমাশাািশকর মত্ামত্ নত্যন্ত গুরুত্ব ূ া,ষ ত্শব ‘কডবত্াডটর মুশখ্র কর্া রবীন্দ্রলাশর্র কডবত্ার
মশত্া’-কর্াডট েশর্া েু ি লয়। রবীন্দ্রলাশর্র ‘বৃ ডষ্ট

শে টা ু র টু ু র লশদ্য় এশাা বাল’-লাশম িোডট

আদ্শ ই ঢাাকসাডিশত্যর একডট বৃ িৎ নংে ঢাাকিো ঢিশঙ বশে ঢত্াাা একডট কডবত্া। ঢাাকসাডিশত্যর
সংরিা ও সমাশাািলার ঢে সার্ষক

দ্শি

রবীন্দ্রলার্ ডলশয়ডিশাল, ত্ার দ্বারা প্রিাডবত্ দ্ুডট বাশলর

উশল্লখ্ করা ঢেশত্ াশর, দ্ুশটা বালই িাস্কর বসু র রিলা—
“এ াশর বঙ্গা ও াশর বঙ্গা মডধযখ্াশল ির
ঢসালার বরা বধূ এশস প্রদ্ী খ্াডল িাডসশয় ঢবা ঢরাশত্ র্রর্র।
ঢকাল নত্ীশত্র কাশাা বুশক মশল ঢত্া আর লাই
ঢসই ঢমশয়ডটর িারাশলা মুখ্ খ্ুাঁশর্জ ঢত্া লা াই
ঢসই বধূ ডটর সু শখ্ িাওয়া একটুখ্াডল ঘর
ঢিশস ঢবা নবর্ বাশঙ ঢরাশত্ র্রর্র।”১৬
আর নলযডট িা—
“সর্জা ু শরর কার্জা ঢমশয় লাইশত্ ঢলশমশি
ডিকল ডিকল িুাগুডাশক ঢস ঝােশত্ ঢাশবশি। ...
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ঢক ঢদ্শখ্শি রার্জার কুমার িাশত্ ঢদ্শখ্শি
রার্জার কুমার িশাডিা াাে-ডদ্ডঘ ডদ্শয়
আর্জ কুমাশরর ধুাাশখ্শা কাা কুমাশরর ডবশয়...
“সর্জা ু শরর কার্জা ঢমশয় লাইশত্ এশসশি
ঢলাটল ঢলাটল ায়রাগুডা ঢঝাটল ঢবাঁশধশি।”১৭
রবীন্দ্রলাশর্র বাল, কডবত্াশক সামশল ঢরশখ্ রডিত্ িশয়শি বাল।

ঙ্কর্জকুমার মডল্লক এর ূ বষসূরী

িশাও, রবত্ষীশত্ও বহু বীডত্কার এই ডবর্য়ডটশক সামশল ঢরশখ্ বাল রিলা কশরশিল। রবীন্দ্রলাশর্র ‘ঔই
র্জালাাার কাশি বশস আশি করত্শা রাডখ্ মার্া’- মৃাাা িক্রবত্ষীর একডট নত্যন্ত ডপ্রয় বাল ডিা। এই
বালডটশক সামশল ঢরশখ্ ডত্ডল বন্ধু িাস্কর বসু রিলা কশরল ঢসই ডবখ্যাত্ বাল—
“ঢখ্াাা র্জালাাার ধাশর মার্া ঢরশখ্
কত্ ডেডের শেশি কবরীশত্
ঢকশলা ঊর্ার আশাাশক ডমশে আডম
আিা াডরডল ঢত্ামায় ঢিশক ডলশত্।
বুডঝ সারাডট রর্জলী ডিশা িুশা কত্ ডিমালী র্জডমশি কাশাা িুশা,
উত্াা ঊর্সী নডলডমখ্া ঢকাল ঢকাডকাা বধূ র ডমলডত্শত্...”

১৮

আর রবীন্দ্রলাশর্র ‘ডেশু’র কডবত্াগুডাশক স্মরশা আলশা প্রবীর মর্জুমদ্াশরর “ও ঢত্াত্া

াখ্ী ঢর”

বালডটর কর্া সবষাশগ্র মশল আশস। িাশব, িার্ায়, বডত্শত্ এমল সােু র্জয নবেয স্বীকােষ। বালডট উদ্ধৃত্
িা—
“ও ঢত্াত্া াখ্ী ঢর
ডেকা ঢকশট উডেশয় ঢদ্ব মাশক েডদ্ এশল দ্াও
আমার মাশক েডদ্ এশল দ্াও।
ঘুডমশয় ডিাাম মাশয়র ঢকাশা, কখ্ল ঢে মা ঢবশাা ি’ঢা,
সবাই বশা ‘ঐ আকাশে াুডকশয় আশি খ্ুাঁশর্জ লাও’।
ঢকউ বশা, মা ঢিাশরর ঢবাায় িাাঁ ার বশল ফুশার ঢমাায়
ফুা কুডেশয় কখ্ল ঢেল ঠাকুর ঘশর আশস,
ঢিাশরর আশাা ঢফাটার আশব ঢর্জশব কত্ খ্ুাঁডর্জ মাশক
িাাঁ াত্াায় ঠাকুরঘশর বাডের আশে াশে।
আমাশক মা িুশাই ঢবশি াইলা ত্াশক আর ঢকার্াও।।
এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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ঢকউ বশা, ‘ঢরার্জ ডলশুত্রাশত্ ত্ারার ঢদ্শের আডঙলাশত্
মা ঢদ্খ্া ঢদ্য় িুড িুড আশাািায়ার মাশঝ’।
ঢরার্জই িাডব ঢর্জশব র্াডক মা-ডক আমায় ঢদ্শব ফাাঁডক?
কখ্ল ঢে ঘুম র্জডেশয় আশস, বুঝশত্ াডর লা ঢে।
াখ্ী ত্ুডম াক্ষ্মী, আমায় মাশয়র কাশি ডলশয় োও।”১৯
ঢবৌরীপ্রসন ম মর্জুমদ্াশরর “মাশবা িাবলা ঢকল, আমরা ঢত্ামার োন্তডপ্রয় োন্ত ঢিশা” মশধয রবীন্দ্রলাশর্র
‘বীর ু রুর্’-এর সােু র্জয মশল আশস।
একদ্া কডবমল র্জয়শদ্শবর ‘াডাত্াবঙ্গাত্া’-র আেয় ঢিশে কাডাদ্াস ডবডিত্ ধ্রু দ্ী
মঙ্গামাধুশেষর রসশাাশক প্রশবে কশরডিা। সািয ঢমশা ত্াাঁরই স্মৃডত্িারশা— “র্জয়শদ্শবর াবঙ্গাত্া িাশাা
বশট ডকন্তু ঢবডেিা লয়। ইডন্দ্রয় ত্াশক মলমিারাশর্জর ডলকট ডলশবদ্ল কশর, মল ত্ািাশক একবার স্পেষ
কডরয়াই রাডখ্য়া ঢদ্য়—ত্খ্ল ত্ািা ইডন্দ্রশয়র ঢিাশবই ঢের্ িইয়া োয়।” আর ঢসই কারশাই কাডাদ্াস
ত্াাঁশক আরও ঢবডে কশর আকর্ষা কশর। এ প্রমাা ত্াাঁর নসংখ্য রিলায় ঢমশা। িডাকা (ঢসকাা),
ত্রিত্াডা, মালসী, ডাড কা (ঢমঘদ্ূ ত্), ঢের্সপ্তক (৩৮লং ও ডবশিদ্), ডবডিন ম প্রবন্ধ, িাশয়ডর, মৃাাডালী
ঢদ্বী ও প্রমর্ ঢিৌধুরীশক ঢাখ্া

রিক এমলই ডকিু ডলদ্েষল। ‘ঢমঘদ্ূ ত্’-প্রবশন্ধর সূ িলাংশের বডর্জষত্ নংশে

আশি বাাযকাশা বঙ্গার ধাশরর এক বাবাশল বশস দ্াদ্ার মুশখ্ ঢোলা ‘আর্াঢ়সয প্রর্মডদ্বশস
ঢমঘমাডিষ্টসালু ং’-এর কর্া, এই ঢমঘদ্ূ শত্র ঢমঘমন্দ্র িে এবং ‘আর্াঢ়সয প্রর্মডদ্বশস ঢমঘমাডিষ্টসালু ং’
এই িরিকডট শুশল প্রািীলকাশার এক ঘলবর্ষার ডদ্ল ত্াাঁর উ শর ঘডলশয় আসার কর্া। রবীন্দ্রলাশর্র বালও
এর বযডত্ক্রম লয়। কডব মশল ডিে কশর আশস বর্ষার কাশাা ঢমঘ, আর উত্া িাওয়া াাশব কডব মশল।
শুরু িয় বাঙাা বাশলর এক লত্ুল নধযায়—
“বহু েু শবর ও ার িশত্ আর্াঢ় এা আমার মশল
ঢকাল ঢস কডবর িে বাশর্জ ঝরঝর বডরর্শা।
ঢসডদ্ল এমলই ঢমশঘর ঘটা ঢরবা লদ্ীর ত্ীশর
এমডল বাডর ঝশরডিা েযামা ত্রোডেশর
মাাডবকা নডলডমশখ্ ঢিশয় ডিা শর্র ডদ্শক
ঢসই িািডল এা ঢিশস কাশাা ঢমশঘর িায়ার সশল।”২০
বর্ষার ডদ্ল শুধু মারিক মশল আশস লা, কডবশক বযডর্ত্ও কশর ঢত্াশা। রবীন্দ্রলাশর্র িাশত্ এইিাশবই শুরু
িশয়ডিা ঐডত্শিযর িিষা এবং ত্ার মশধয ডদ্শয় লবসৃ ডষ্ট। রবীন্দ্রলার্শক নলু সরা কশরই ‘আধুডলক’ বাশলর
কডবরা ঢমশঘর মাধযশমই ঢস বাত্ষা াঠাশত্ িায়, ডপ্রয়াশক ঢিাাা োয়লা বশাই—
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“ডাডখ্লু এ ডাড খ্াডল ডপ্রয়ত্মাশর
সডিত্ কত্ আো কত্ মধু িাশাাবাসা
লাডরলু

াঠাশত্ িায় স্মরা াশর।” (িীশরল বসু )২১

েশির ঢপ্রম র্জন্ম র্জন্মান্তশরর বাত্ষা ডলশয় োয়। ত্ার স্মরাসু ধায় ডবরি ূ াষ িশয় ওশঠ। িার্জার বির ধশর
র্ িাার ঢসই ঢবাধিয় শুরু। কাডাদ্াশস েশির বাত্ষা বিল কশর ঢমশঘর োরিকা শুরু িশয়ডিা। আর্জও
ত্ার োরিকা িশাশি, কাশার সীমা নডত্ক্রম কশর—েু ব িশত্ েু বান্তশর। আর ‘বহু েু শবর ও ার িশত্’
মাাডবকাশদ্র নডলশমখ্ ডর্জজ্ঞাসু নশের্া আর্জও কডবশক র্ ঢদ্খ্ায়—
“োও ঢবা ঢমঘ োও ঢবা উশে ডপ্রয়ার ঢদ্শে োও
ত্ুডম ডপ্রয়ার ঢদ্শে োও,
র্ বশা ডদ্ই সির্জ ঢস র্ একটু ডিশল লাও। ...
এরই শর উজ্জডয়লী ডেপ্রা লদ্ীর কূশা
কেশাাশকর ঢসই নমরায় ঢর্শকা লা িয় িুশা।
মাাডবকার ঢিাশখ্র মায়ায়, িত্ুডরকার আাঁিা িায়ায়
ঢদ্ডর ঢেল ঢকার লা ঢকা র্ডট ত্ুডম িাও।” (ত্রেশাল রায়)২২
এিাোও রবীন্দ্রলাশর্র িাত্ ধশর বহু েব্দবন্ধ িশা এশসশি বাঙাা বাশলর র্জবশত্। কাডাদ্াশসর
‘ত্মাাত্াাীবলরাডর্জলীাা’ (রঘুবংেম্ ।১৩।১৫)-ও এশসশি স্বািাডবকিাশব—
“োওল ঢমশঘ ঢমশঘ বাশর্জ... ত্াা ত্মাশার বশল।” (নডিডর্জৎ বশেযা াধযায়)২৩
বাংাা বাশল রবীন্দ্রলাশর্র বত্ায়াত্ উ শরর ঢিরিকগুডা বাদ্ ডদ্শাও আশরা নশলকিাশব আশিল।
বাংাা বাশল রবীন্দ্র কাশবযর লাম, কখ্লও িডররিক, কখ্লও প্রাসডঙ্গক নাংকাশরর ডিডেশত্ রবীন্দ্রলাশর্র
কর্া বারবার মশল আশস। রবীন্দ্রলার্শক সামশল ঢরশখ্ সডাা ঢিৌধুরী সমকাশার টিূ ডমশত্ িাডর্জর কশরল
ময়লা াোর ‘কৃষ্ণকডা’ঢক। এিাোও প্রবীর মর্জুমদ্াশরর একডট বালশক আলশা ঢদ্খ্া োয় কী সু েরিাশব
নাংকাশরর মশধয ডদ্শয় রবীন্দ্রলাশর্র নলু ম উ স্থা ল ঘশট ঢবশি —
“আর্জ ডবশকশার িাশক ঢত্ামার ডিডঠ ঢ াাম
রডঙল খ্াশম েশে ঢাখ্া আমার লাম।
বশসডিশাম একা িাডত্ম বশল
ঢরাদ্ ডিশটাশলা োডন্তডলশকত্শল
ঢত্ামার ডিডঠ ঢিাট াডখ্ িশয় উশে এশস বাা “আডম এই ঢত্া এাাম!”

২৪
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ডবে েত্শকর বাংাা বাশলর নশলকখ্াডল র্জুশে আশিল রবীন্দ্রলার্। রবীন্দ্রলাশর্র প্রয়াশা ত্াাঁশক
ডলশয় ‘রবীন্দ্র প্রেডি’ রিলা কশরশিল বাাীকুমার, প্রাব রাশয়র মশত্া প্রখ্যাত্ বীডত্কাশররা। এর মশধয
বাাীকুমাশরর “ ূ রব ববশল র্জাগ্রত্ কডর” প্রিূ ত্ প্রেংসা াাি কশরডিা। নশলক সমাশাািশকর মশত্
রবীন্দ্রলার্ই প্রর্ম বাংাা ‘বাসংবীত্’ রিলা কশরল। এিাোও আশরা একডট গুরুত্ব ূ াষ ডদ্ক িা বাংাা
‘ যাশরাডি বাল’-এর ধারা। স্মত্ষবয একদ্া রবীন্দ্রলাশর্র ঢে
কশরডিশাল, ডবে েত্শক ঢসই

যাশরাডি কশর স্বয়ং ডদ্বশর্জন্দ্রাাা াাঞ্ছলা

যাশরাডি বাশলরই ডসংিিাব রবীন্দ্রলাশর্র কর্া বা সু রশক সামশল ঢরশখ্

রডিত্ িশয়ডিা। ঢসই ডব ু া ধারাডটশক ডলশয় আশাািলা করশত্ ঢবশা একডট সম্পূ াষ বশবর্াার প্রশয়ার্জল।
আসশা রবীন্দ্রলার্ এত্িাশব ডবে েত্ক এবং ত্ৎ রবত্ষী বাংাা বাশলর ধারাশক প্রিাডবত্ কশরশিল োশক
ের্াের্িাশব সামশল আলশত্ ঢবশা আশরা বশবর্াা প্রশয়ার্জল। আো করা োয় আবামী ডদ্ল এই ডবর্শয়
আশরা েেবাল িশব।
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ডরর্দ্, িাওো-৭১১১০১, ২০০৭, ৃ . ২২-২৩।
৯. ডবমাশল ডবমাশল আশাাশকর বাশল, ডসত্াংশু ঢেখ্র ঢঘার্, ঢোবমায়া প্রকাোী, কাকাত্া-৭০০০০৯, র্ষ্ঠ
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ঢেবারডত্ ডমশরিকর কডবত্া: মধ্যডবশের স্বপ্ন
ও আকাঙ্ক্ষার লত্ুল িুবল
প্রাবডিক- ডরডিডত্

ত্মাাকুমার বযালার্জষী
ডরসািষ স্কাার, ডব ডব এম ঢক ডবশ্বডবেযাায়, িারত্
সংডিপ্তসার
বাংাা সাডিশত্যর আডোগ্ন ঢর্শকই রশয়শে মধ্যডবশের উশেখ্শ াবয উ ডিডত্। আধ্ুডলক বাংাা কডবত্ায়
বযডি মালু শর্র কর্া ধ্বডলত্ িশয়শে বারবার। ঢেবারডত্ ডমরিক (১৯৪৬-) ‘কৃডেবাস’
বাংাা কডবত্ার িুবশল আত্মপ্রকাে কশরল। ১৯৬৯-এ ‘কৃডেবাস’
আলন্দ

ডরিককার িাত্ ধ্শর

ু রস্কাশর িূ ডর্ত্ িল। ১৯৯৫-এ ডত্ডল

ু রস্কার ঢ শয়শেল। র্জাত্ীয় কডব ডলবষাডিত্ িল ২০০২ সাশা। ২০১৩ সাশা প্রকাডেত্ ‘মুর্জবৎ

ািাশে িাওয়া ডেশয়শে’ গ্রশের র্জলয ২০১৪ সাশা ‘রবীন্দ্র

ু রস্কার’ াাি কশরল। এখ্শলা

ষন্ত লয়ডট

কাবযগ্রে প্রকাডেত্ িশয়শে। র্াশটর েেশকর ডবডিন্ন উত্থাল

ত্শল ত্াাঁর কডবত্ায় ডবডেষ্ট রূ

াি করা

ায়। ত্াাঁর কডবত্ার ইডন্দ্রয়ময়ত্া ও ডলর্জস্ব নডিবযডির বাইশর উশে এা মধ্যডবে র্জীবশলর লালা ডেক।
সূ িকেব্দ
ঢেবারডত্ ডমরিক, কডবত্া, মধ্যডবে র্জীবশলর লালা ডেক, কডবকৃডত্ত্ব
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ঢেবারডত্ ডমশরিকর কডবত্া: মধ্যডবশের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার লত্ুল িুবল
ত্মাাকুমার বযালার্জষী
কডব ঢেবারডত্ ডমরিক একাশার একর্জল ডবডেষ্ট কডব। ‘কৃডেবাস’

ডরিককায় প্রর্ম ত্াাঁর কডবত্া প্রকাডেত্

িয়। ডিত্ীয় কডবত্া প্রকাডেত্ িয় সাপ্তাডিক ‘ঢেে’-এ। এই সকা কডবত্া প্রকাশের ডত্ল বের

র

‘েত্রূ া’ ঢর্শক ১৩৭৮ বঙ্গাশব্দ প্রকাডেত্ িয় ‘নি স্কুশা ঘন্টা বাশর্জ’। কডব ঢেবারডত্ ডমশরিকর কডবত্ার
সশঙ্গ আশেেব ঢ াব। ঢেশাশবাায়

াডরবাডরক র্জীবশল ঢ শয়ডেশাল কডবত্ািিষার আবিাওয়া।

শুরু িয় িাফ স্কুশা। ত্ার র ঢ াবমায়া ঢেবী কশার্জ ঢর্শক

োশোলা

ােব ু র ডবশ্বডবেযাায়। ডকন্তু ঢকাল

ডরশবশের সশঙ্গই মাডলশয় ডলশত্ লা ারা ত্াাঁশক একটু একটু কশর এডবশয় ডেশয়শে কডবত্ার নডিমুশখ্।
‘ ৃ ডর্বীর

ু রুর্ এবং ঢমশয় সবাই আমার কাশে সমাল ন ডরডিত্। মশলর এশত্া িার ঢকার্ায়

লাডমশয় রাডখ্? একটু িাাকা িবার র্জশলয ডলশর্জর কাশে ডলশর্জশক মালু র্ বশা ডবশ্বাস করাবার র্জশলয ঢসই
সময় ঢর্শক খ্াত্ায় একটু একটু ডাখ্শত্ র্াডক, া িাডব ত্া লয়, নলযরকম ঢিিারায় আশস ত্ারা’।১
ঢেবারডত্ ডমরিক

খ্ল কডবত্া ডাশখ্শেল ত্খ্ল

ঞ্চাশের েেশকর েডি িশটা াধ্যায় (১৯৩৪-

১৯৯৫), সু লীা বশঙ্গা াধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), েঙ্খ ঢঘার্ (১৯৩২-), নশাাকরঞ্জল োেগুপ্ত প্রমুখ্রা
স্বমডিমায় সডিয়। ঢসই সময় কডবত্া ডসংশির (১৯৩১-১৯৯৮) কডবত্ায় ঢেখ্া ঢবা ঢমশয়শের র্জলয স্বত্ন্ত্র
স্বর। ডবর্জয়া মুখ্ াধ্যাশয়র (১৯৩৭-) কডবত্া স্পষ্ট বিশবযর উ র ডলিষর িমেঃ এডবশয় ঢবা ত্শের
ডেশক। ত্াাঁর ডলর্জস্ব র্জীবলশবাধ্, নডিজ্ঞত্া কডবত্ায় ডমশে ডবশয় ঢেউ ত্ুাশত্ িাইা ঢমধ্ায় মলশল। বীত্া
িশটা াধ্যাশয়র (১৯৪১-) কডবত্া-িাবলায় ত্াাঁর ডিন্তা, কল্পলা, ডলডবে োশোলার বযাডপ্ত ডমশে কডবত্ায় সৃ ডষ্ট
করশাল ইডত্িাস– ু রাা সমৃদ্ধ বাংাাশেশের সামডগ্রক রূ । নলযডেশক র্জাত্ীয়-আন্তর্জষাডত্ক িিাশন্ত
লাশর্জিাা মধ্যডবশের ইাঁেুর ঢেৌে ঢপ্রম–নশপ্রম, আো-িত্াোর আশ ডিকত্ায় উজ্জ্বা িশয় উো ঢেবারডত্
ডমশরিকর কডবত্া।
মধ্যডবশের প্রসঙ্গ বাংাা কডবত্ায় লত্ুল লয়। বাংাা সাডিত্য

খ্ল ডাডখ্ত্ রূ

গ্রিা কশরডল ত্খ্লই

প্রাকৃত্ ত্র ঙ্গশা ডো মধ্যডবশের আকাঙ্ক্ষার ডিরিক‘ওববর িো রম্ভন ো
বাইক ডঘো েুগ্ধ স ু িা
ঢমাইডা মচ্ছা লাডাত্ বচ্ছা
ডেজ্জই কান্তা খ্া ন ু াবন্তা’
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এ েডব বে েত্া মধ্যডবশের েডব। ি ষা ে মঙ্গাকাবয ঢর্শক একাশার সু ধ্ীন্দ্রলার্, র্জীবলালন্দ, েঙ্খ
ঢঘার্, েডি িশটা াধ্যায় প্রমুশখ্র কডবত্ায় মধ্যডবশের িাাডিশরিকর ন ূ বষ প্রকাে রশয়শে। র্াশটর েেশকর
লালা টালাশ াশেশল কডব ঢেবারডত্ ‘নিস্কুশা ঘন্টা বাশর্জ’ কডবত্ায় ঢাশখ্ল – ‘এখ্াশল নশলক বাডে
ডেোিীল মডন্দশরর মশত্া’। এই ‘ডেোিীল মডন্দশরর মশত্া’ ঢ
উিডবশের আেশা র্জীবল া ল করশত্ িায়।

মধ্যডবে সামাডর্জক মূ াযশবাশধ্ াাডাত্,

াশর লা। স্বািাডবক কারশাই নিস্কুশা ঘন্টা ঢবশর্জ ঢবশাই

‘ ত্ শুদ্ধ েব্দ ডো নলািত্ বা আিত্’ ত্ারা ‘ঢবেলার

ূ কাশষ্ঠ একান্ত ঢস্বচ্ছায় লু শয়

শে’। এই

আত্মসম ষা ঢসডেশলর উোা সমশয় মধ্যডবশের আত্মসম ষা। ঢ মধ্যডবশের আো িমেঃ ডলমূ া
ষ িশত্
র্াশক স্বাধ্ীলত্া উের প্রর্ম েেশকই। ত্াশের িডবর্যত্ও নডলডিত্। ত্াই র্াশটর ঢের্াশগ্ন কডব ঢেবারডত্
াি কশরল ‘ডকশোরী বা ডকশোশরর ন ূ াষ সমাডধ্’। ঢিশে াওয়া স্বপ্ন, নশপ্রমশক সশঙ্গ ডলশয়ও নকৃত্ার্ষ
সমশয় ঢস আশ্রয় ঢখ্াাঁশর্জ। েু শট িাা সমশয়ও নবসশরর আরাশম বা িাসায়।
‘এখ্াশল নবসশর এই বাডে
বাবাশলর ডেশকই র্জালাাা
আমাশক ঢোটায় ঢকউ
একটালা সু বশির মশত্া কান্তাশর কান্তাশর।’২
বাডের ডিরিক ঢেবারডত্ ডমশরিকর কডবত্ায় ডফশর ডফশর আশস। এ বাডে এমল একটা বাডে ঢ খ্াশল ‘ঢোত্াা
িশব লা ঢত্াাা, র্জাোেও িশব লা আর ঢের্।’ এখ্াশল ইশচ্ছ সম্পূ াষত্া

ায় লা কখ্লই। ঢসখ্াশল ‘প্রিন্ড

জ্বশরর আচ্ছন্ন আশবে/ ডঘশর আশে সামশলর ডসাঁডে ও ঢেয়াা’ বাডেশত্ ‘সবষিা মধ্যাশের কাা’ ।
মধ্যাহ্নই বডেডটশক নবসশরর বাডেশত্

ডরাত্ কশর। আশাা লা জ্বাা ম্লাল বারান্দায় ঢিাশখ্

শে একডট

লত্ুল বাডের েডব। এ বাডের প্রডত্শবেও ডিন্ন, বাডসন্দাও ডিন্নর্জল। ার ডবচ্ছুডরত্ ঢকশের মশত্া িুা,
ডর ূ াষ মুখ্। আর ‘ঢিাখ্ ত্ার বহুশকাা কাি।’ বস্তুত্ঃ শি বহুশকাা কাি আশাাশক ডবডিষ্ট কশর
সাত্রশের ডবচ্ছুরশা িডরশয় ঢেয়। ঢ বাডেশত্ আশাাই ঢলই, ঢ

এই বাডেশত্ ডো ঢস আর্জও আশে

ডকলা ডেক ঢলই, ত্বু ঢরশখ্ াওয়া লত্ুল েডবশত্ ‘কখ্শলা র্জালাাা খ্ুশা’ ঢ নলাডমকা নশ িা কশর ত্ার
ঢিাশখ্ আশাা ডলশয় ঢখ্াার আকাঙ্ক্ষা। ঢস উ শিাব করশত্ িাই সাত্রো আশাার সমস্ত রেশক। আি ষ
এই েডব ঢেশখ্, এই বাডেশক ঢকন্দ্র কশরই নবসাে েূ র িবার আো ত্রত্ডর িয়। েুডট বাডের একডট বাডে
েডবশত্ ঢেখ্া বাডে। আর একডট বাডে বাস্তশবর মাডটশত্ োাঁডেশয় র্াকা নসম্পূ াষ বাডে। েডবশত্ আাঁকা
বাডেশত্ নবসাে ঢলই। আশে ঢপ্রম, আগ্রি, নশ িা। ত্বু ঢসখ্াশল নশ্রু ত্শলর ঢের্ ঢলই। ঢমাশমর
মশত্া রি’িরা, ঢকাল এক ঋত্ুমত্ী লারীর বাশর বাশর মাত্ৃত্ব িারাশলার িািাকার নর্জালা

া শবাশধ্
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আিান্ত িয় মল। মাত্ৃশত্বর একাগ্র োডাত্ মৃত্ুয, উবষরা লারীর সন্তাল ধ্ারশার নিমত্া, ন ূ াষত্া ;
নলযডেশক নবসশরর আকাঙ্ক্ষা - সব ডমডাশয়ই মধ্যডবশের স্বপ্ন ও স্বপ্নিশঙ্গর লালা কর্া ন ূ বষ কাবযরূ
াাি কশর।
কডব ঢেবারডত্ ডলর্জস্ব স্টাইশা ঢ িাশব বাডের কর্া বাশাল ঢসখ্াশল ডমশে ঢবশে লারীমশলর
ডলিৃত্ মলল। ত্াই মধ্যডবে মালডসকত্ার

াো াডে এই লারীমশলর ডবডিরিক সংশবে কডবত্াগুডাশক স্বত্ন্ত্র

কশরশে। ঢমশয়রা একটা বাডে িায়। একান্ত ডলর্জস্ব বাডে। ঢেবারডত্ ডমশরিকর
কডবত্াশত্ও ঢেখ্া

ায় সমস্ত স্বপ্ন িুরমার িশয়

াবার

রবত্ষী সমশয় র্জয় ঢবাস্বামীর

রও ঢসাাই ডেডেমডার আকাঙ্ক্ষা ‘ঢবাীমাধ্ব

ঢবাীমাধ্ব ঢত্ামার বাডে াব’। ঢেবারডত্ ডমশরিকর কডবত্ায় ডেক এিাশব ঢলই বাডের আকাঙ্ক্ষা। ত্শব ত্ার
বাডের প্রডত্শবশেও ডমশে আশে ঢপ্রম-নশপ্রম। নি স্কুা এাাকার বাডেই ঢিাক বা নত্ীশত্ ডমশে র্াকা
নডিজ্ঞত্ায় ঢিাক লা ঢকশলা, ঢসখ্াশল একডট লারীমল লীরশব সংশবা শল সডিয়। ঢসই মলই নসম্পূ াষ,
জ্বশরর আচ্ছন্ন আশবশে র্জোশলা বাডেশত্ াি কশর নবসাে েূ র িওয়ার লত্ুল েডব। নিকার ধ্বংসময়
উ ত্যকার ডব রীশত্ নবসশরর বাবাল বাডের ঢ াব ডিরিক আাঁশক। ৃ ডর্বীর ত্ আশাা ডেশয় ঢেওয়াডার
মাাা রিলা কশর কাডঙ্ক্ষত্ মুখ্শক ডঘশর। আর এিাশবই ত্রব রীশত্যর ডল ু া কারুকাশ ষ র্জীবন্ত িশয় ওশে
কডব ঢেবারডত্র বাডেশক ঢকন্দ্র কশর লালা িাবলা।
কডবত্ার র্জবশত্ কৃডেবাস
স্বপ্নিঙ্গ িমেঃ েডেশয়

ডরিককার িাত্ ধ্শর ১৯৬৭ সাশা ত্াাঁর আডবিষাব। স্বাধ্ীলত্া-উের

েশে সবষরিক। র্জাত্ীয় রার্জলীডত্শত্ও ত্খ্ল ডবডিরিক ত্রঙ্গ। িীল-িারত্ ু দ্ধ এবং

এই ু দ্ধশক ঢকন্দ্র কশর ডিধ্াডবিি সামযবােী ডেডবর। র্জওিরাাা ঢলশিরু ও াাা বািােুর োস্ত্রীর

র

ইডন্দরা বািীর উত্থাল ত্খ্ল িমকপ্রে ডবর্য়। ডিমবশঙ্গর রার্জয-রার্জলীডত্শত্ও ত্খ্ল নডির নবিা। খ্ােয
আশন্দাাল, লকোা আশন্দাাল এবং োসশকর িমেঃ ত্রস্বরোসশলর ডেশক এডবশয় াওয়া – সবই ঢিাশখ্র
সামশল ঘশট িাডো। ত্া সশেও এই সকা ঘটলা কডবত্ায় ঢকাল প্রত্যি রূ
ত্শব কডবত্ার

শরাি বািশল ত্ার প্রিাব

ো। ত্াাঁর

ত্রত্ডর করশত্

ারা লা।

‘নি স্কুশা ঘন্টা বাশর্জ’ কাবযগ্রশে সমশয়র

আশন্দাাশল নডির মালু শর্র মলল ধ্রা ো। কডবত্ায় ডবর্ন্নত্ার আশবে াি করা ায়‘নসাশে হৃেয় ঢিশে েুশা ওশে, েু শট ডফশর আশস
সরশব াুন্ঠল কশর াাবায ও ডলর্জষল ডবর্াে’৩
উিডবে ঢসডেল ঢত্মল িাশব িডত্গ্রস্ত লা িশাও মধ্যডবশের র্জীবল ঢর্শক িমেঃ িাডরশয় াডচ্ছা শ্রী ও
াাবায।
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১৯৭০ লাবাে লারীবােী েেষল স্বত্ন্ত্র রূ

ঢ শত্ শুরু কশর। ১৯৭০ সাশার প্রডত্বাে ডবশরাশির

সশঙ্গ ু ি িডচ্ছা ত্াডেক ধ্ারাা। ১৯৭৫ সাাডট আন্তর্জষাডত্ক লারীবর্ষ রূশ

ঢঘাডর্ত্ িয়। এই ঢঘার্াা

িারশত্র লারীবােী আশন্দাাশলর উ র প্রিূ ত্ প্রিাব ঢফশাডো। ‘ ু শরাবামী স্ত্রী সংবেল’, ‘স্ত্রী মুডি
সংবেল’ ইত্যাডে সংবেল ইত্যাডে বশে উশেডো। ‘র্জরুরী নবিা’(১৯৭৫-১৯৭৭)-র সময় সংবেশলর
নডধ্কার খ্বষ িশাও

শর লারী সংবেলগুডার

ু লরাডবিষাব ঘশট। ত্শব ত্র্াকডর্ত্ লারীবােী কডব লল

ঢেবারডত্ ডমরিক। ঢকাল ডবডচ্ছন্ন ঢবাধ্ ঢর্শক লয় সামডগ্রক ঢবাধ্ ঢর্শক ত্াাঁর লত্ুল রূ াাি কশরশে। ডত্ডল
বশাশেল –
‘লারী ডিশসশব ডবশের্ ডকেু কী বাার আমার আশে? আডম ঢত্া লারী ডিশসশব কডবত্া ডাডখ্ লা,
ঢেবারডত্ ডিশসশবই ডাডখ্।’৪
ঢেবারডত্র এই মালডবক িাবলা ত্াাঁর কডবত্ার ঢবাধ্শক ডবস্তৃত্ ঢিশরিক উেীাষ কশরশে।
‘আমার

ু ত্ুা’ কাশবয াি করা ঢবা এশরাডটক সু শরর ডেল্পময় ডবলযাস। ‘ড ত্াও ঢ রকম

নবধ্াডরত্ ঢপ্রডমক’ কডবত্ায় বৃ িৎ নশর্ষই এক ড ত্ার মালবায়াা ঘটা। এই সমশয়র কডবত্ায় ঈডে াস
স্তশরর লালা র্জডটাত্ার প্রডত্চ্ছডব াি করা ঢবা। ত্াাঁর কডবত্া র্জুশে াি করা ঢবা ‘father figure’
ও ‘mother figure’-এর লালা ডববত্ষল। কডবত্ার মশধ্য ঢ ৌল প্রডত্শবে লারীর েরীরী উ াডির মধ্য
ডেশয় লারীশত্বর র্জয়বাল এই সবই সমকাাীল

ডরডিডত্র বাইশর মধ্যডবে লারী মশলর লত্ুল র্জীবল

িাবলা। ঢ খ্াশল ডলম্নমধ্যডবে স্তশর লারীর সাডবষক িালাঙ্কডটশক ডিডহ্নত্ করশত্ িাল কডব ঢেবারডত্‘ঢমশয়রা ডক মা?
ঢমশয়রা ডক োসী?’৫
‘ত্ুন্নু র কডম্পউটার’ কাবযগ্রশের ‘ঢত্াশত্া আর মায়া’ কডবত্ায় মায়াশক ‘সু র্জলোর

িাইশ া-

িাইডর্জরা’ মায়াশক িাত্ ধ্শর বার কশর ডেশা,
‘মায়া ঢকাঁশে ঢকাঁশে বাশত্ বাশত্ াডচ্ছা –
কাবাববাশেরও ঘর র্াশক,
কাবাববাশেরও একটা ঘর র্াশক।’৬
আর্জও লারীর নডধ্কার আইশলর বইশয়, সমাশর্জ সু প্রডত্ডষ্ঠত্ লয়। ত্াই‘েু ঢমশয়র র ঢোট ঢমশয়টা িশত্
ওর বাবা রাব কশর লাম ঢরশখ্ডো িাসাডল। ’৭
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িাসাডলর মা স্বাধ্ীলত্ার সমাল বশয়ডস ঢর্জশলও স্বাধ্ীল লয়। সমার্জ োসশলর রশে রশে ঢ িমত্ায়শার
ঢ ডাঙ্গ-রার্জলীডত্ ডিয়ােীা র্াশক ত্াশকই ত্রলবষযডিক েৃ ডষ্ট ডেশয় াি কশরল কডব ঢেবারডত্।
মাত্ৃত্ব লারীশত্বর একডট ডেক। মধ্যডবে মালডসকত্ায় মাত্ৃত্বিীলত্ায় লারীর

ন্ত্রাার ডেকডট ধ্রা

শে ত্াাঁর কডবত্ায়‘বঙ্গা ঢলই বয়া ঢলই
বশিষর ডিত্শর ও বাইশর শুধ্ু উইডেডব।’৮
‘ডিম িাো মা- াডখ্র কান্না’ িশয় ওশে ত্ারই ন্ত্রাার প্রডত্চ্ছডব। ‘িাডরশয় ঢবশে’ কডবত্ায় েযামা বািী
ত্ার বােু রশক খ্ুাঁর্জশত্ র্াশক ‘িারত্বশর্ষর মশত্া ডেশেিারা ঢিাখ্’ ডলশয়। স্বাধ্ীলত্া-উের সময়, উোর
নর্ষলীডত্র লালা ঢেউ সব ডমডাশয়ও িারত্বশর্ষর সন্তাল ত্ত্টা েডিোাী লয়। ত্াই মাশয়র ঢিাখ্ সন্তাল
িাবলায় ডেশেিারা। বস্তুত্ঃ ঢেবারডত্ ডমশরিকর কডবত্ায় লারীর এই সকা

ন্ত্রাা একডেশক লারীডবশ্বশক

স্পেষ কশর র্াকশাও নলযডেশক রশয়শে মধ্যডবে ডলম্নডবে মালু শর্র র্জীবল িাবলার লালা ডেক।
কডব ঢেবরডত্ ডমশরিকর মাত্ৃডবশয়াব মাশক ঢকন্দ্র কশর িাবলা, মা ঢমশয়র সম্পকষ কডবত্ার সূ শরিক
কডবত্ার সূ শরিক লত্ুল রূ

ঢ া। কাশের মালু শর্র মৃত্ুয নশলক সময় োেষডলকত্ার ঢবাশধ্র ডেশক ঢেশা

ঢেয়। এশিশরিক শুধ্ুই োেষডলকত্ার ঢবাধ্ ত্রত্ডর কশরডল,

রশাাশক ডবশ্বাস, ঢাৌডকক নশাৌডকক প্রডত্শবে,

কডব ঢেবরডত্ ডমশরিকর এই ধ্রশলর কডবত্াগুডাশত্ মালডবক সম্পশকষর লত্ুল মুখ্ উভাসাডসত্। ঢেবারডত্
ডমশরিকর এই ধ্রশলর কডবত্াগুডা সম্পশকষ কডব মাীন্দ্র গুপ্ত বশাশেল –
‘কডবত্ায় ডলশর্জর মা, ঢোট ঢবাল এবং ডলশর্জশক র্জডেশয়, রিকয়ীর ইউডলট ত্রত্ডর কশর, এই মা ঢমশয়
সম্পকষ খ্ুব বিীর িাশব ঢখ্শাশে ঢেবারডত্’। (মাীন্দ্র গুপ্ত, ‘রািা ু ঞ্জ শুাঁেী ও মাত্াা’, নবিাস)
ঢেবারডত্ ডমশরিকর ঢোট ঢবাল ঢেবাঞ্জডার মৃত্ুয ত্াাঁশক নধ্ীর কশর ত্ুশাডো।
‘মা ঢকার্ায় ঢকার্ায় ত্ুডম,
েযাশখ্া েযাশখ্া েু শট এশস েযাশখ্া,
নত্টুকু ঢমশয় একা একা ঢমশঘর ন াশর িশা ঢবশাা।’৯
‘ত্ুন্নু র কডম্পউটার’ গ্রশে ‘মরা ঢোট ঢবাল’, ‘ঢবাশলর কর্া’, ‘ঢেবাঞ্জডা’, ‘ঢবাশলর স্বপ্ন’, ‘ঢেবাঞ্জডার
কর্া’ কডবত্াগুডাশত্ ত্াাঁর ঢবালশক ঢকন্দ্র কশরই বশে উশেশে কডবত্ার র্জবৎ। এই ধ্রশলর কডবত্াগুডাশত্
আত্মশর্জবডলক লালা উ াোল র্াকশাও এখ্াশল মধ্যডবে মালু শর্র
ডবডিন্ন ঢরখ্াডিরিক বুঝশত্

ারা ায়। এই

াডরবাডরক বায়, ঢোক ডলশবষশের

শবষর কডবত্ায় বযডিবত্ ঢোক, ঢবেলাই ত্রলবষযডিক মালডবক

সম্পশকষর একাত্মত্ায় নডলবা ষ সংশবেশল ডবশ্বাত্মক িাবলায় উেীাষ িশয়শে।
এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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নধ্যা ক ত্শ াধ্ীর িটািা ষ ঢেবারডত্ ডমশরিকর ‘িূ শত্রা ও খ্ুডক’ সম্পশকষ বশাশেল – ‘ঢেবারডত্র
সাম্প্রডত্ক কাবযগ্রে নশলকখ্াডল ডলরর্ষক লাবডরকত্ায় আিান্ত, িয়শত্া বা

র্ভ্রষ্টও।

ু রশলা ডেশলর

প্রার্ডমক আশবব, ঢসৌন্দ ষস্পৃিা ডলসবষাীল ঢিত্লার সশঙ্গ লাবডরক িাত্ু ষ ু ি িশচ্ছ ডকন্তু ত্ার প্রিাব
কডবত্ার শি ইডত্বািক িয়ডল।’১০
নলযিাশবও ঢেখ্া ঢ শত্

াশর ‘িূ শত্রা ও খ্ুডক’-র কডবত্াগুডাশক। বস্তুত্ঃ এইসময় ঢর্শকই

ঢেবারডত্র কডবত্ায় ডবজ্ঞালশবাশধ্র র্জবত্ ত্রত্ডর িডচ্ছা। ‘িূ শত্রা ও খ্ুডক’র রবত্ষী সমশয় ঢাখ্া ‘র্জঙ্গশা
কাটুা’ বইডটর ডকেু কডবত্াশত্ও এই িাবলার ঢরে াি করা ায়। মিার্জাবডত্ক ডবস্ময়শবাধ্ ঢেবারডত্
ডমশরিকর কডব ঢিত্লাশক বারবার আশাাডেত্ কশরশে। ‘িূ শত্রা ও খ্ুডক’ এবং ‘র্জঙ্গশা কাটুা’ মিার্জাবডত্ক
ডবস্ময় ও ডবজ্ঞালশবাশধ্র সশঙ্গ র্জাবডত্ক র্জীবল ঢাৌডকক িাবলার সমন্বশয় ু ি িশয়শে। এই সকা নংশে
ডবজ্ঞালশবাধ্ ও ঢাৌডকক িাবলা ডমশে একডট রিসযময় আবি ত্রত্ডর কশরশে। এখ্াশল ‘স্তু াকৃডত্ ত্শর্যর’
ডিে ঢলই। আ াত্েৃ ডষ্টশত্ মশল িশত্

াশর সামন্তবােী িাবলার নবশের্ ডমশে রশয়শে ঢসখ্াশল। ডকন্তু

এখ্াশল নডত্প্রাকৃডত্ক ঢাাকালু িূডত্ আর নডিলব বাডাডত্ক সূ রিক ডমশা ডমশে ত্রত্ডর িশয়শে ডবডিরিক
র্জীবলশবাধ্ ‘ডকন্তু কা ষকাশা ঢেডখ্ র্জীবলশক মিাকাে ডেশয় গুা কশর
ত্া ঢর্শক মৃত্ুয ডবশয়াব কশর
ত্ার সশঙ্গ স্বপ্ন ঢ াব কশর
কত্ই লা কডেল সরা নঙ্কই ঢস ডমডাশয়শে’১১
ঢেবারডত্ ডলশর্জও র্জাশল ঢ এই নঙ্ক ডমডাশয়শে ঢস আর ৃ ডর্বীশত্ ঢলই। কডব ঢেবারডত্ র্জাশলল বশাই
সিশর্জই বশাল ‘সব শুশয়াশ াকা + েুশটা োলা /প্রর্জা ডত্ লয়’। আসশা ‘েুই েুইশয় িার লয়’ বরং
নিাডবত্ ডকম্ভূত্ ডকমাকার ডলরর্ষশকর ঢ াব ডবশয়াব গুা িাশবর নডমা নশঙ্কর লামই র্জীবল। ঢসখ্াশল
রশাাশকর ডবস্ময় ঢ মল আশে, ঢত্মডল আশে মিার্জাবডত্ক ডবস্ময়।
একুে েত্শক কডব ঢেবারডত্ ঢেশখ্শেল কৃডর্ডিডেক সিযত্ার আো ডকিাশব বেশা

াশচ্ছ।

ু াঁডর্জবােী েুডলয়া এই লত্ুল েুডলয়ার ডললষায়ক। এই েুডলয়া সিযত্ার ঢিেশরখ্াশক মুশে ডেশত্ িায়। একুে
েত্শকর ডবশ্বায়শলর ঢেউ, উোর নর্ষলীডত্র লাশম মুরাস্ফীডত্র িা , ‘আম-আেডমর’ ঘর ঢর্শক ‘াক্ষ্মীশ াঁিা’
‘কুসু মকডের’ িোৎ িাডরশয়

াওয়া – সকাই াি কশরল কডব ঢেবারডত্। াি কশরল ‘গুবা সবষস্ব’

ডিডর্জটযাা সমশয়র লত্ুল প্রর্জন্মশক। ‘ত্ুন্নু র কডম্পউটাশর’ ত্াই প্রাশার স্পেষ আলশত্ ঢিশয়শেল। একুে
েত্শকর শুরুশত্ আইশিলডটডটর প্রশয়ার্জশল আইশিলডটডটশক িাডরশয় ঢফাশত্ ঢেশখ্ল কডব ঢেবারডত্। াি
এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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কশরল বস্তুর্জবশত্র সশঙ্গ একাকার প্রর্জন্মশক। প্রর্াবত্ ডবজ্ঞালিাবলার নন্তঃসারেূ লযত্া াি কশরল
মধ্যডবশের র্জীবশল।
‘আমায় িাশবা কডম্পউটার
এই েুডলয়ার রংশবরশের স্বপ্ন, ঢখ্াা, া-খ্ুডেশের িাটা
আমার মার্ায় োসা। সবই আমার র্জালা।
সডত্য আডম কডম্পউটার, কডম্পউটার
আর্জ ঢর্শক আর র্জুডল বশা আমায় িাকশব লা।’১২
২০০৭ ডরঃ প্রকাডেত্ িয় ‘র্জীবশলর নলযালয ও কডবত্া’। এই গ্রশের একডট প্রবশি ডত্ডল ডাশখ্শেল
“ রশল আগুলরো ঢবরুয়া, মার্ায় কেম ফুশার মশত্া িুা আলশন্দ উভাসাডসত্ মুখ্, সবষাশঙ্গ সূ ষ রডির
উজ্জ্বাত্া – আিা এমল শুদ্ধ বুদ্ধ মুি সন্নযাডসলী

ডে িশত্

ারত্াম!”১৩ এই িাবলা নশলক ঢিশরিকই

কডবত্াশকও স্পেষ কশরশে।
‘ডকন্তু বৃ দ্ধাশ্রম বা িাওয়ার আসবাব
ঢস া-ই ঢিাক লা ঢকল
োন্ত র্জাােশয়র ও র ডেশয় ঢিাঁশট ঢিাঁশট
আডম ডক কশখ্াশলা ঢত্ামার কাশে ঢ ৌঁেশত্ ারব?’১৪
‘ঢত্ামার কাশে’ স্পষ্টত্ই ডত্ডল ঢ ৌঁেশত্ িাইশেল ঢসই কাডঙ্ক্ষত্

রশমর কাশে। এিাশব লালা রশে রডেল

িশয় ওশে ত্াাঁর কডবত্া। ঢ খ্াশল বিীর বযাডপ্ত ত্াাঁর কডবত্ার ডমশে ডবশয় র্জীবলশবাধ্শক সশঙ্গ ডলশয় উোা
ঢেয় শ্বােত্ িাবলার ডেশক।
‘ঢশ্রষ্ঠ কডবত্া’ সংকাশলর িূ ডমকায় ঢেবারডত্ ডমরিক ডাশখ্শেল ‘আডম এত্ডেল

া ডাশখ্ডে ঢসই

র্জায়বা ঢ ডরশয় নলয ঢকার্াও ঢ শত্ িাই। েুঃখ্, বিল আকাঙ্ক্ষা ঢত্া নশলক িা, এবার িাই প্রজ্ঞা, মুডি
ও বযডপ্ত’১৫। ত্াাঁর বযডিবত্ র্জীবশলর আকাঙ্ক্ষা কডবত্ার র্জবশত্ বারবার

ডরবডত্ষত্ িশয়শে। ডকন্তু ঢসই

ডরবত্ষশল মধ্যডবশের র্জীবল-িাবলা, আকাঙ্ক্ষা নটুট ঢর্শকশে। উের-আধ্ুডলক সমশয়ও মধ্যডবশের
র্জীবশলর িামালত্া, ত্াশের র্জীবশলর িুর িুর সত্য র্জীবশলর র্জডটা রে ত্াাঁর কডবত্াশক প্রাসডঙ্গক কশর
ঢত্াশা। ডত্ডরশের েেশক কডব সু ধ্ীন্দ্রলার্ েে (১৯০১-১৯৬০) ‘উট াডখ্’(১৯৩৪) কডবত্ায় ডাশখ্ডেশাল
‘প্রাক ু রাডাক বাাযবিু ত্\ ডববত্ সবাই, ত্ুডম নসিায় একা’; ডবশ্ব ু দ্ধ নডত্িান্ত বাংাা কডবত্া স্পেষ
কশরশে িারশত্র স্বাধ্ীলত্াশক। ঢেেিাশবর কাাঁটাত্ার ত্াশক িত্ ডবিত্ কশরশে। র্াশটর েেশক এশস

এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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ঢসই ‘নসিায় একা’ মধ্যডবে ডকিাশব স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাশক াাাল কশরশে, ত্ার লালা ডেক কডব ঢেবারডত্
ডমশরিকর িাবলার মধ্য ডেশয় ত্াই ডরাত্ িশয়শে কডবত্ার সশত্য।
ত্র্যসূ রিকঃ
১। ঢেবারডত্ ডমরিক, ‘র্জীবশলর নলযালয ও কডবত্া’, আলন্দ, ৪৫ ঢবডলয়াশটাাা ঢাল, কাকাত্া ০৯,
ঢসশেম্বর ২০০৭, ৃ ১৪
২। ঢেবারডত্ ডমরিক, ‘ঢেবারডত্ ডমশরিকর ঢশ্রষ্ঠ কডবত্া’, ঢে’র্জ

াবডাডেং, ১৩ বডঙ্কম িযাটাডর্জষ ডিট, কাকাত্া

৭৩, র্জালু য়াডর ২০০০, ৃ ১৪
৩। ঐ, ৃ ১২
৪। ঢেবারডত্ ডমরিক, ‘র্জীবশলর নলযালয ও কডবত্া’, আলন্দ, ৪৫ ঢবডলয়াশটাাা ঢাল, ঢকাাকাত্া ০৯,
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মঙ্গাকাশবযর উ াদালশকডিক এড ক উ লযাস ‘চাাঁদশবশল’
ঢাখ্ক- ডরডচডত্

ঢসৌরি রায়
সি-ডেক্ষক, মাশেরিাবডর িাই স্কুা, আডা ু রদু য়ার
বশবর্ক, ঢকাচডবিার ঞ্চালল বমষা ডবশ্বডবদযাায়
সম্পাদক, ডির্জা ডরিককা
ডিমবঙ্গ, িারত্

সারসংশক্ষ
নডময়িূ র্া মর্জুমদাশরর ‘চাাঁদশবশল’ উ লযাশস মলসামঙ্গা কাশবযর উ াদাল বযবহৃত্ িশয়শে। ত্শব কাশবযর
সময়কাা মলসামঙ্গা কাবয ঢাখ্ার কাশার ঢর্শক আরও ড ডেশয়; মলসামঙ্গশার ডমর্ ত্খ্ল ত্রত্ডর িডিা।
মঙ্গাকাশবযর চাাঁদবডাশকর র্জীবলসংগ্রাম, ত্রদবীেডির কাশে মার্া লা ঢলায়াশলার দৃ ঢ় সংকল্প, বডাকশদর
বাডার্জযযারিকা, চাাঁদ-সলকার দাম্পত্য র্জীবশল র্জডটাত্া প্রিৃডত্ আধুডলক কর্াকাশরর ঢাখ্ডলশত্ লবরূ
কশরশে। ঐডত্িাডসক

াাি

টিূ ডমশত্ উ লযাস কাডিডলশক স্থা ল কশর কর্াকার একডট যু শবর িারত্বশর্ষর আর্ষ-

সামাডর্জক-রার্জনলডত্ক-ধমষীয় ও সাংস্কৃডত্ক

ডরমণ্ডশা র্জাডত্র একডট সামডগ্রক রূ , ত্ার আো-আকাঙ্ক্ষা

ডচডরিকত্ কশরশেল। ‘চাাঁদশবশল’ একডট সার্ষক এড ক উ লযাস িশয় উশেশে।
সূ চকেব্দ
নডময়িূ র্া মর্জুমদার, ‘চাাঁদশবশল’ উ লযাশস, মঙ্গাকাবয, আধুডলক ঢপ্রক্ষা ট
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মঙ্গাকাশবযর উ াদালশকডিক এড ক উ লযাস ‘চাাঁদশবশল’
ঢসৌরি রায়
নডময়িূ র্া মর্জুমদার (মাচষ ২২, ১৯১৮ - র্জুাাই ৮, ২০০১) একর্জল ডবরাত্ম প্রডত্িার নডধকারী ঢাখ্ক
ডযডল র্জলডপ্রয়ত্ার িাত্োডলশত্ ঢিশস চশালডল; ডযডল সম্পূ াষ ডলশমষাি ডলরাসি িডঙ্গশত্ ডলিঃসঙ্গ স্বত্ন্ত্র এক
সাডিত্যর্জবৎ ডলমষাা কশরশেল। প্রজ্ঞাোডসত্ মললেীাত্া ত্াাঁর রচলার নলযত্ম ত্রবডেষ্ট্য। ত্াাঁর সৃ ডষ্ট্-কশমষ
কর্লিডঙ্গ, ডবর্য়িাবলা, ডলমষাানোী মললেীাত্ার আশাাশক সমুজ্জ্বা। সমাশাাচশকর কর্ায়,
“ডত্ডল ত্র্াকডর্ত্ সাডিত্যর্জীবী লল। নর্ষাৎ Professional ঢাখ্ক লল। একটু Amateur-মালডসকত্া
ত্াাঁর মশধয র্াকাই স্বািাডবক। এই মালডসকত্া ত্াাঁশক Establishment ডবশরাধী বশা স্থূািাশব ডচডিত্
কশরশে। সূ ক্ষ্মিাশব বাশত্ ঢবশা, ডত্ডল স্বাধীল মশলািাশব সৎ ঢাখ্ক। নর্ষাৎ র্জলরুডচর স্থূা চাডিদার
ঢর্জাবালদার ডত্ডল লল। এ োডা ত্াাঁর বযডিত্ব ঢযশিত্ু সমার্জর্জীবশলর েডাশলা ঢপ্রক্ষা শটর ডিত্র
ঢর্শক ত্রত্ডর িশয়শে, নর্ষাৎ, ঢকবামারিক স্টাডি, ড্রডয়ংরুম, এবং ডবব-িাউস

ডরিককা-প্রকােলা সংস্থা

দ্বারা ডলয়ডন্ত্রত্ িয়ডল, ত্াই ত্াাঁর ঢাখ্ার ডবর্য়, ডচন্তািাবলা, নশলকশক্ষশরিকই নডিলব এবং বহুমুখ্ী।”১
নডময়িূ র্শার মললেীা ডচন্তার্জাত্ রচলা ‘চাাঁদশবশল’। ‘চাাঁদশবশল’ ১৯৯৩ ডিস্টাশব্দ গ্রন্থাকাশর প্রকাডেত্ িওয়ার
নশলক আশবই নবেয ঢাখ্া শুরু িশয়ডো; ঢসটা ডো ত্াাঁর উ লযাস রচলার প্রর্ম

বষ। প্রর্ম ঢর্শক র্ষ্ঠ

ডরশিদ ো া িশয়ডো ‘চত্ুরশঙ্গ’র নষ্ট্াদে বর্ষ প্রর্ম সংখ্যা, ত্রবোখ্-আর্াঢ় ১৩৬৩। ত্ার েয় বেশরর
মার্ায় ১৩৬৯-এ ‘বসু ধারা’ ডরিককায় আবার ‘চাাঁদশবশল’ ো া িশয়ডো।
মঙ্গাকাশবযর ডকেু ডকেু উ াদাল বযবিার কশর প্রাচীল িারশত্র ঢপ্রক্ষা শট বশড ঢত্াাা িশয়শে
উ লযাশসর নবয়ব। ঔ লযাডসশকর ডলরাসডি, ডবশুদ্ধ সময়শচত্লা, ডমশর্র ডবডলমষাা উ লযাসডটশক ডবডেষ্ট্ত্া
দাল কশরশে।

াো াডে মিাকাশবযর ডবোাত্া, বযাডি, ওর্জডস্বত্া, বিীরত্া, একডট যু শবর িারত্বশর্ষর আর্ষ-

সামাডর্জক-রার্জনলডত্ক-ধমষীয় ও সাংস্কৃডত্ক
ু রাত্ল বযবস্থার

ডরমণ্ডশা র্জাত্ীয় র্জীবশলর চামালত্া, কাশার

ডরবত্ষল ও র্জায়মাল লবয আদেষ, যু শদ্ধর

ডরবত্ষশল

টিূ ডম, বীররশসর উৎসার, ত্রবশদডেক বাডাশর্জযর

সূ রিক ধশর িারত্ীয় বডাকশদর িয়ংকর সমুদ্র শর্ লত্ুল লত্ুল ঢদে আডবষ্কার, উ ডলশবে স্থা ল — সব
ডমডাশয় ‘চাাঁদশবশল’ উৎকৃষ্ট্ মিাকাডবযক উ লযাস, যা ডবশশ্বর সবষকাশার ঢেষ্ঠ এড ক উ লযাসগুডার সশঙ্গ
একাসশল বসবার দাডব রাশখ্।
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ডিডস্টয় রিকশয়াদে েত্ক ঢর্শক নষ্ট্াদে েত্ক

যষন্ত সময়কাশা রডচত্ িয় মঙ্গাকাবযগুডা।

মঙ্গাকাবযগুডার মশধয মলসামঙ্গা কাবযধারাই সবশচশয় প্রাচীল। মলসামঙ্গশা চাাঁদ আত্মেডিশত্ নডবচা। চাাঁদ
ডেশবর উ াসক; ডকন্তু ঢদবী মলসা চাাঁদশক ডদশয় মশত্ষয ত্াাঁর

ূ র্জা প্রচাল করশত্ চাল। চাাঁদসদাবর

বডাকশেষ্ঠ। চাাঁশদর ু শর্জা াাি করশা সকা সমাশর্জ মলসা ত্াাঁর ু শর্জা াাি করশত্
দুদষম প্রশচষ্ট্ায় ডলশয়াডর্জত্ মলসা ত্রেব চাাঁশদর উ র এশকর

ারশবল। আত্মপ্রডত্ষ্ঠার

র এক আঘাত্ িাশলল। এর

রও চাাঁদ ত্ার

প্রডত্জ্ঞায় নটুট র্াশক; ঢকাশলািাশবই মলসার ু শর্জা করশব লা ঢস। লালাল দ্রশবয সু সডিত্ ঢলৌবির ডলশয় চাাঁদ
বাডাশর্জয ঢবর িয়। মলসা চাাঁশদর ডিত্ার্ষী ত্রদবজ্ঞ-ডির্ক ধন্বন্তডরর প্রাা ঢকশড ঢলল, চাাঁশদর েয় ু শরিকর র্জীবল
ঢলল। বাডার্জয শর্ মলসা চাাঁদবডাকশক যৎ শরালাডি ঢিলিা কশরল। নবেয ত্াশক প্রাশা মাশরল লা। চাাঁদ বৃশি
প্রত্যাবত্ষল কশর হৃত্সবষস্ব িশয়, ত্র্াড

মলসার ু শর্জা ডদশত্ নস্বীকার কশর। এডদশক কডলষ্ঠ ু রিক াডখ্ন্দশরর

ডববাি ডদশা ত্ারও মৃত্ুয ঘশট। চাাঁদ ত্াাঁর
ঢ া এবং ত্াডিশাযর সশঙ্গ মলসার

ু রিকবধূ সাডিত্যর্জবশবহুাার সাধলায় ঢের্ যষন্ত সমি ডকেু ডফশর

ু শর্জা ডদশত্ও স্বীকৃত্ িা। নডময়িূ র্া মর্জুমদার ‘চাাঁদশবশল’ উ লযাশস

মলসামঙ্গশার এই কাডিডল গ্রিা কশরলডল। বরং ঢয র্জলশ্রুডত্ ঢর্শক একদা সৃ ডষ্ট্ িশয়শে মলসামঙ্গা কাবয,
ঢসই র্জলশ্রুডত্র র্জবশত্ ডত্ডল ডবচরা কশরশেল।
মঙ্গাকাবয সৃ ডষ্ট্র নশলক কাা ূ বষ ঢর্শকই মঙ্গাকাশবযর কাডিডলগুডা ঢাাকসমাশর্জ ব্রত্কর্া ও
আকাশর প্রচডাত্ ডো। মঙ্গাকাশবযর ডমর্গুডা ত্রত্ডর িশয়ডো রিকশয়াদে েত্শকরও
আযষ আবমশলর ডকেু কাা

াাঁচাডার

ূ শবষ। সম্ভবত্ বঙ্গশদশে

র ঢর্শকই যখ্ল আযষ ও নলাযষ কাোকাডে নবস্থাশলর প্রশয়ার্জল নলু িব কশরশে

ত্খ্ল ঢর্শকই নলাযষ ঢদবত্া ও আযষ ঢদবত্া, নলাযষ সংস্কৃডত্ ও আযষ সংস্কৃডত্র মশধয

ারস্পডরক আদাল-

প্রদাল প্রডিয়া শুরু িশয়ডো। ত্ুকষী আিমা আযষ-নলাযষ ডমেশার প্রডিয়াশক কশরডো ত্বরাডন্বত্।
নডময়িূ র্া মর্জুমদাশরর ‘চাাঁদশবশল’ উ লযাশসর ঢকিডবন্দু চম্পকলবরী মলসামঙ্গশার বঙ্গশদশের
চম্পকলবরী লয়; এই চম্পকলবরী বশঙ্গর চম্পশকর সাদৃ শেয বাঙাডা বডাকশদর দ্বারা সৃ ষ্ট্ িারশত্র দডক্ষা- ূ বষ
সমুদ্র উ কূশার একডট বাডাডর্জযক লবরবন্দর — সমত্ট লাশমর স্থাল। ঢাখ্শকর কর্ায়,
“এখ্ল যাশক ডসংিা বাা িয়, ত্খ্শলা ত্াশক ডসংিা বাা িত্। ঢসই ডসংিা দ্বী
ডসংিবংেীয় বাঙাডা বায়ু ও সমুদ্রশরাশত্র নডধক আলু কূায ঢ শত্ মূ া িূ খ্শণ্ডর
একটা ঢোট উ ডলশবে স্থা ল কশর র্াকশব। উত্তর,

ডিম ও দডক্ষশা

ঢর্শক একদা

ূ ব-ষ দডক্ষা উ কূশা

ািাড, মশধয সমত্াশক

এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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ডদ্বখ্ডণ্ডত্ কশর বিীর খ্াডড-সশমত্ লদী যার লাম চম্পাবত্ী, ত্ার ত্ীশর উ ডলশবশের লবর চম্পক বা
চম্পা।”২
সময় মঙ্গাকাবয রচলাকাা লয়, আরও ড ডেশয় নষ্ট্ম েকাশব্দর ঢের্ ও লবম েকাশব্দর প্রর্ম ডত্ল দেক।
চাাঁদশবশল ও নলযালয বডাকবা, বশঙ্গর চম্পার সাদৃ শেয বশড ঢত্াাা এই উ ডলশবে, ত্াাঁশদর স্থা ও
র্জা শর্ ঢদে-ডবশদশে বাডার্জয, সমকাশার িারত্বর্ষ ও ডবশশ্বর আর্ষ-সামাডর্জক-রার্জনলডত্ক

টিূ ডম, ধমষ-

দেষল, ডেল্প-কাা প্রিৃডত্ উ লযাশসর নডবশিদয নঙ্গ। উ লযাশস ঐডত্িাডসক সশত্যর নিাব ঢলই। বাংাা ত্র্া
িারত্বশর্ষর সশঙ্গ বডিডবষশশ্বর ডব ু া বাডার্জয, বডিডবষশশ্বর সশঙ্গ
ঢচাা,

ল্লব,

ায, মল, বুডদ্ধ ও সংস্কৃডত্র আদালপ্রদাল;

ূ বচষ াাুকয, ডসংিশার রার্জনলডত্ক ইডত্িাস; কুম্ভশকাাশমর যু দ্ধ — এসমিই ঐডত্িাডসক

ত্র্যডলিষর। ত্শব উ লযাশসর কাডিডল নর্ষাৎ চাাঁদ ও ত্ার বডাকসমাশর্জর এই কাডিডল ও চডররিকরা ঐডত্িাডসক
ডকলা ঢস প্রশ্ন নবান্তর। এখ্াশল ঢাখ্কমশলর কল্পলা সু চারুিাশব মঙ্গাকাশবযর চাাঁদসদাবর, সলকা,
বাডার্জযযারিকা প্রিৃডত্ কাডিডলশক ঐডত্িাডসক ঢপ্রক্ষা শট স্থাড ত্ করশে।
এই বাডার্জযলবরডট ঢচাা,

ল্লব,

ূ বষচাাুকয রার্জযগুডার ডলকশট র্াকা সশেও ডো স্বাধীল ও স্বত্ন্ত্র।

এখ্াশল সব ডমডাশয় র্জলসংখ্যা ডো নলডধক

শলশরা িার্জার। এই ঢমাট র্জলসংখ্যার মশধয ডো বাঙাডা ও

নবাঙাডা এবং ডবশদেী বডাক, ত্াশদর িৃত্যববষ, লাডবকববষ, আডদম র্জলসমাশর্জর উন্নীত্ নংে, কশয়কর্জল
ঢবৌদ্ধ েমা, ত্রর্জল সাধু, ব্রাহ্মা ও ত্রেবসন্ত এবং কডব। এশদর মশধয াাঁচ িার্জার সমর্ষ ু রুর্ বাডাশর্জয ডলযু ি।
ে’ঢদশডক বাডার্জযশ াত্ ডো এবং নন্তত্ একশোর্জল স্থাবাডাশর্জযর বডাক ডো। কাশর্জই লবশরর ু রুশর্রা
ঢবডেরিাবই ঢবডেরিাব সময় লবশরর বাইশর নবস্থাল করত্। বন্দর, বাডার্জযলবরীর মাডটর ঘর ঢর্শক শুরু
কশর ডবত্তোাী বডাকশদর নট্টাডাকা, বৃিেযযায় ডচরিক, ঢদবদাসী, লবরবধূ , িীত্দাস — ঢসই সমশয়
িারত্বশর্ষর একডট বাডার্জয লবরীশত্ যা যা উ ডস্থত্ র্াকশত্

াশর ত্ার ু ঙ্খালু ু ঙ্খ ডববরা ডবডিন্ন নলু র্শঙ্গ

কর্াকার ত্ুশা ধশরশেল।
বাডার্জযলবর চম্পায় প্রধাল বডাকশদর মশধয বয়িঃকডলষ্ঠ চাাঁদ। চাাঁশদর সবশচশয় ঘডলষ্ঠ বন্ধু শুরশসল। এই
বডাকশদর মশধযও ডবডিন্ন কারশা ডবিার্জল রশয়শে। কডলষ্ঠ িশাও চাাঁদ নকুশত্ািয়। দুাষি ঢসৌিাশবযর
নডধকারীও ঢস। উত্তরাডধকারসূ শরিক প্রচুর নর্ষ ও বযবসা প্রাি িশয়শে ত্ার। সু ু রুর্ চাাঁশদর ঘশর রূ সী ও
ঢপ্রমময়ী স্ত্রী সলকা (স্বাষকায়া)। ডব ু া ঢসৌিাশবযর নডধকারী িশয়ও দুনদষব চাাঁদশক ত্াডডত্ কশরশে। িাশবযর
িাশত্ বারবার মার খ্াওয়া বযডি ঢস; ত্বু িাশবযর প্রডত্স্পধষী। িাশবযর ঢের্ মার ঢত্া মৃত্ুয; ঢসই মৃত্ুয সম্বশন্ধ
এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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ত্ার ডবশ্বাস — মালু শর্র র্জীবশল মৃত্ুয বশা ঢকাশলা েব্দ ঢলই। একই সশঙ্গ ত্রদব ও দুনদষশবর

াো াডে

সিাবস্থাশল এবং দুনদষশবর ডবরুশদ্ধ ত্ার প্রবা সংগ্রাম, র্জীবশলর র্জয় ঢঘার্াার র্জশলয িাবয ও মৃত্ুযর ডবরুশদ্ধ
বারবার নডিযাল, প্রবা প্রডত্স্পধষায় কাডঙ্ক্ষত্ সাফায নর্জষশলর প্রবা প্রশচষ্ট্া, এক সবষর্জয়ী মালডসকত্ায়
এডবশয় চাা চডররিকডটশক ডবডেষ্ট্ কশরশে। এই সংগ্রামী মালডসকত্া নবেয ত্ার একার লয়। এশক্ষশরিক সমত্ট ও
ডবশদশের বন্ধু বডাকশবাষ্ঠী, র্জািাশর্জর ঢ াড-খ্াওয়া দুিঃসািসী নধযক্ষবৃ ন্দ, নডিজ্ঞ লাডবকরা এবং বন্ধু শুরশসল
ত্ার সিায়ক।
সমুদ্র বাডাশর্জয িয়ঙ্কর প্রডত্কূা

ডরডস্থডত্র সম্মু খ্ীল িশত্ িশবই। ঢসই যু শব লক্ষরিক, কম্পাস আর

নধযক্ষশদর নডিজ্ঞত্াই ডো সম্বা মারিক। চাাঁদ যখ্ল ত্রকশোর ঢর্শক ঢযৌবশল

দা া
ষ কশরডো, ড ত্ার

র্জািার্জগুডা সমুশদ্র ডবশয়ডো নশলককাা আশব, ডকন্তু ডফরডো লা; এডদশক লত্ুল চারডট র্জািার্জ ত্রত্ডর িশয়
এশাও একরকম আোিশঙ্গর ঢবদলায় ড ত্ার মৃত্ুয িা। চাাঁদ োদ্ধাডদ ঢের্ করশত্ লা করশত্ ড ত্ার ডত্লডট
র্জািার্জ ডফশর এশসডো; ডফশর এশসডো নডিজ্ঞ নধযক্ষরা ও কাাদগ্ধ লাডবশকরা। র্জািার্জগুডা প্রচুর আডর্ষক
াাি ও বাডাশর্জযর লত্ুল সম্ভাবলা ডলশয় ডফশরডো; কারা ত্ারা লত্ুল ঢদে আডবষ্কার কশর ডফশরডো। ত্ারা
একডদশক ঢযমল ঢদশখ্ডো াবা সমুশদ্র (আরব সাবর) আরবশদর একশচশট নডধকার, আবার ঢসই াবা
সমুশদ্রর

ডিশম আডিকুে মিাশদেডটর (আডিকা) উ কূা বরাবর দডক্ষশা চাশত্ র্াকশা িারশত্র দডক্ষশা

ঢযমল ডসংিা ঢত্মলই একডট দ্বী
ডঘশর উত্তর

াওয়া যায়। ত্াশক নডত্িম কশর আরও নগ্রসর িশা ঢসই মিাশদেশক

ডিশম যারিকা করা যায়; ঢসখ্াল ঢর্শক লাডক িূ মধযশরামক সাবর ঢবডে দূ শর লয়। চারখ্ালা লত্ুল

র্জািাশর্জর সাশর্ যু ি িা ডত্লখ্ালা কাাদগ্ধ র্জািার্জ। ডব ু া সম্ভাবলা ডলশয় চাাঁদবডাশকর যারিকারম্ভ। ডকন্তু
ত্রদশবর সাশর্ দুনদষব চশাশে সমান্তরাশা। ডদ্বত্ীয়বার সাত্খ্ালা র্জািার্জ ডলশয়

ূ শবষ দ্বী গুডাশত্

বাডার্জযযারিকাকাশা িশয়শে িরািুডব। সাত্খ্ালা র্জািার্জ, বহু লাডবক, নধযক্ষবৃ ন্দ এবং স্ত্রী সলকাশক িাডরশয়
ঢকাল প্রকাশর র্জীবল বাাঁচা শুধু ত্ার। হৃত্সবষস্ব চাাঁদ ঢসই ডবশদশে একা — িারশত্র দডক্ষা ূ শবষর দ্বী

ও

ঢদেগুডাশত্ িাবযাশন্বর্ী িশয় ঘুরশত্ িা চার- াাঁচ বের।
ডিডস্টয় নষ্ট্ম েত্শক বাংাা ও িারত্ ঘশর বশস ডো লা; িারত্ীয় বডাক সারা ডবশশ্ব বাডার্জয করডো।
নবেয ত্াশদর ডবশদশে বাডার্জয শুধু ধল াাশির আকাঙ্ক্ষার্জাত্ ডো লা; বরং েত্ বাধা ও

শদ শদ প্রাশার

েুাঁডক সশেও এর মশধয ডো লত্ুল ঢদে আডবষ্কাশরর ঢলো, ডবশশ্বর ডবডিন্ন ঢদশের সিযত্া ও সংস্কৃডত্র প্রডত্
নদময ঢকৌত্ূ িা। প্রাচীল িারশত্র সমৃদ্ধ সিযত্া-সংস্কৃডত্ শুধু ডবশদশের নন্তশরর সম্পদ গ্রিা কশরডল;
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ডবশদশে এমলডক নলাডবষ্কৃত্ ঢদশে ঢ ৌঁশে ডদশত্ ঢচশয়শে ত্ার সিযত্াশক, উৎ ন্ন ডেল্পর্জাত্ দ্রবযসমূ িশক এবং
ত্ার ধমষ-গ্রশন্থর বাত্ষা — ত্ার নন্তশরর সম্পদশক। উ লযাশস ডিডস্টয় নষ্ট্ম েত্শকর বডাক চাাঁদ সদাবশরর
মশধয ডবশদশে উ ডলশবে স্থা ল, লত্ুল ঢদে আডবষ্কাশরর ঢচষ্ট্াই বড িশয় ওশে। মলসামঙ্গশার চাাঁদ সদাবর
ডকংবা চণ্ডীমঙ্গশার ধল ডত্ সদাবশরর সশঙ্গ নডময়িূ র্শার চাাঁদশবশলর এইখ্াশল বড ার্ষকয।
মলসামঙ্গশা চাাঁদসদাবরশক বারবার মলসার দ্বারা ডব যষশয়র সম্মু খ্ীল িশত্ িশয়শে। ঢদবডলিষর মধযযু শবর
বাংাা সাডিশত্য ঢসই বল্প খ্ুব স্বািাডবক বশা মশল িশয়শে। ডকন্তু নডময়িূ র্া মর্জুমদাশরর ‘চাাঁদশবশল’ উ লযাস
আধুডলক কাশার রচলা। ঢদবডলিষর মালবত্ায় ত্াশক ঢর্শম র্াকশা চাশব ঢকল? ঔ লযাডসক বরং এই
ঢদবডলিষরত্ার উৎসসন্ধাশল ডবচরা কশরশেল মধযবাংাার ঢর্শক আরও নত্ীশত্, বাংাা শুধু লয় — িারত্বর্ষ
এবং ডবশদে। ঢসই সমশয়র আর্ষ-সামাডর্জক-রার্জনলডত্ক-ধমষীয় আবশি মধযবাংাার মলসামঙ্গশার ডমশর্র উৎস
সন্ধাল কশর ডফশরশেল। ঢসখ্াশল চাাঁদবডাশকর র্জীবশল ডব যষয় মলসা লামক ঢদবীর দ্বারা িয়ডল। দুর্জষয় প্রকৃডত্,
ঢদে-ডবশদশের রার্জলীডত্র িয়ঙ্করত্া, মালু শর্র দুবষার ঢাাি, বযডি র্জীবশল ঢপ্রম-কামলা ইত্যাডদর আবশি
চাাঁশদর র্জীবল ঢসখ্াশল আদযন্ত আশাাডডত্। আর চাাঁদ প্রশত্যক ঢক্ষশরিকই ত্ার র্জীবশলর ডব যষশয়র সশঙ্গ
ঢমাকাডবাা কশরশে, র্জয়- রার্জশয়র ঢত্ায়াক্কা লা কশর, সংগ্রাম কশর দুিষাবযশকই ঢযল ঢস বারবার চযাশাঞ্জ
েু াঁশড ডদশয়শে।
উ লযাশস চাাঁশদর বযডি র্জীবশল ঢপ্রম এশসশে একাডধকবার। প্রর্ম ঢযৌবশল বাশাযর ঢখ্াা-সডঙ্গলী
দময়ন্তীশক ঢ শত্ ঢচশয়শে র্জীবলসডঙ্গলী ডিশসশব। চাাঁশদর ঢচশয় দু’বেশরর বড এবং বন্ধু শুরশসলও ত্খ্ল
দময়ন্তীশক

াওয়ায় প্রডত্শযাডবত্ায় সাডমা। দময়ন্তীর ঢেষ্ঠ ঢপ্রডমক ডলবষাডচত্ িওয়ার র্জলয চাাঁদ যখ্ল

ডসংিশার কুমীর-কামট িরা সমুশদ্র ডলশর্জ িুবুডর িশয় উত্তম মুিাগুডা ডলশয় এশসশে ত্খ্ল ত্ার মশধয ডো
ঢসই সংগ্রামী মালডসকত্া, প্রাশার েুাঁডক ঢলওয়ার স্পধষা। নবেয এশস ঢদশখ্শে — দময়ন্তী ত্ার র্জলয নশ ক্ষা
কশর ঢলই, দময়ন্তীশক ডবশয় কশরশে শুরশসল। নবেয এশত্ চাাঁশদর সশঙ্গ শুরশসশলর বন্ধুশত্বর সম্পশকষ ঢকাল
আাঁচ

শরডল; দময়ন্তীর সশঙ্গও চাাঁশদর আন্তডরক বন্ধুশত্বর সম্পকষ ঢর্শকশে। চাাঁদ াাি কশরশে সু ন্দরী স্ত্রী —

সলকা। ঢসালার মত্ বাশয়র রঙ। সলকা ঢপ্রমময়ী। চাাঁদ ত্াশক িাাশবশসশে। র্জীবশলর ঢপ্রম-ঢসৌন্দযষ-ঢেিশক
চাাঁদ উশ ক্ষা কশরডল। বরং ত্াশক সযশে রক্ষা করশত্ ঢচশয়শে। প্রর্ম ঢযৌবশল সু ন্দরী স্ত্রীশক সঙ্গোডা লা
করার ইিাশত্ই ঢিাক নর্বা ত্াশক ডবশদশে বাডার্জয ঢদখ্াশলার বাসলাশত্ই ঢিাক ত্ার ডদ্বত্ীয়বার
সমুদ্রযারিকাশত্ যখ্ল সাত্ডট র্জািাশর্জর বির িারশত্র দডক্ষা- ূ শবষর ঢদে ও দ্বী গুডাশত্ বাডার্জয করশত্ যাশি
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ত্খ্ল একরকম রীডত্ ঢিশঙই স্ত্রীশক র্জািাশর্জ সশঙ্গ ডলশয়শে। এই যারিকাশত্ই িশয়শে িরািুডব। প্রবা েশর
কাালাডবলীর মত্ ফুাঁশস ওো সমুশদ্রর ঢেউশয় বহু লাডবক, নধযক্ষ, ডির্কসি সবকডট র্জািার্জ ত্ডাশয় ঢবশে।
ঢিশস ঢবশে ত্ার স্ত্রীও। ঢের্ যষন্ত ঢবাঁশচশে চাাঁদ ডলশর্জ।
ডবশদশে িাবযাশন্বর্শার কাশা বংশকর িাডবরার্জা শ্রীডবর্জশয়র সিায়ত্ায় চাাঁশদর আবার একডট র্জািার্জ
িশয়শে; ডবডলমশয় শ্রীডবর্জয়শক বঙ্গ ঢর্শক চাাঁদ এশল ঢদশব ত্াাঁডত্ ও ঢরেশমর বীর্জ। চাাঁশদর ঢসই বঙ্গশদশে
যারিকায় সঙ্গী িশয়শে ঢবৌদ্ধ েমা

ক্ষধর; ঢয

রবত্ষীকাশা চাাঁশদর র্জািাশর্জর নলযত্ম নধযক্ষ ও উ লযাস-

কাডিডলর নলযত্ম কর্ক। বশঙ্গর বঙ্গা ও নলযালয লদীগুডা ত্খ্লও যশর্ষ্ট্ লাবয। ত্াম্রডাডি, সিগ্রাম প্রিৃডত্
বাডার্জযলবরীর সমৃডদ্ধশত্ একটুও িাটা

শডডল। ঢসখ্াশল বডাকশদর আলাশবালা,

াযশমাক, বারবডাত্ার বৃি,

ডচরিকডেল্পী, োস্ত্র ও দেষলচচষা, লৃ ত্যোাা, লৃ ত্য ও সঙ্গীত্ প্রিৃডত্র উজ্জ্বা ডচরিক আশে। লবরবধূ াীাাাডত্কার
(বা দয়াবত্ী) সশঙ্গ চাাঁশদর ঘডলষ্ঠ বন্ধুত্ব িয়। এই সমি ডকেু র উশেেয ত্াাঁডত্ সংগ্রি ও িডবর্যৎ বাডাশর্জযর
র্ ত্রত্ডর করা। াীাাাডত্কার বাসিবশল চাাঁশদর ডরচয় িয় দগ্ধিাা ডবদগ্ধ েমা ত্র্া ডচরিকডেল্পী চারুদশত্তর
এবং ত্ার আাঁকা লারীডচরিকাবাীর। চারুর আাঁকা েডব চাাঁদশক আকর্ষা কশর। ঢসই েডব এক ত্রিরবীর — িাা
ত্রিরবী। ত্রিরবীর কুডটশর এশস ত্রিরবীর ঢসৌন্দযষশক চাাঁদ সামলাসামডল িাা কশর ঢদখ্শত্

ায়ডল, ত্ার বাশার

এক াশে র্াকা র্জডুা ত্ার ঢসৌন্দযষশক মডাল কশরশে, ত্বু চাাঁশদর মশল িয় এই লারী সু ন্দরী; খ্ুব ডরডচত্াও
মশল িয় মাশেমাশে। ত্রিরবীর এই ঢকান্নবশর আবমল িশয়ডো আকডিক, সশঙ্গ ডো ত্ার সন্তাল সাবরদত্ত।
ত্ার সন্তাশলর র্জশের সশঙ্গ নশাৌডকক কাডিডল সশঙ্গ এশসডো — এই সন্তাশলর ড ত্া 'সমুদ্রোয়ী চাাঁদ'; সমুদ্র
এই সন্তালশক ত্রিরবীর িাশত্ ডদশয়ডো — ত্াই সাবরদত্ত লাম।
ত্াাঁডত্ চুডরশত্ সিায়ক িশয় িাা ত্রিরবী চাাঁশদর র্জািাশর্জ ওশে। র্জািাশর্জ লাটকীয় ঢমাড ঢলয় কাডিডল;
িাা ত্রিরবী ডচবুশকর বাম াশেষর কৃডরিকম র্জডুা সডরশয়

ডরাত্ িা সলকায়। সলকা িরািুডবর

র

ঢকালিশম ঢবাঁশচ ত্রিরবীশবশে ডো ঢকান্নবশর। ডকন্তু সাবরদত্ত ঢত্া ত্রিরবীর সন্তাল। ত্রিরবী যডদ সলকা িয়
ত্ািশা সাবরদত্ত চাাঁশদরই সন্তাল? িরািুডবর সময়কাা

াাঁচ বের। সাবরদত্ত-ও ঢত্া

াাঁচবেশরই ঢেশা।

সাবরদত্ত চাাঁশদর সন্তাল এবযা াশর ডলডিত্ িশাও মশলর মশধয একটা চা া সংেয় ঢর্শক যায়। ত্াোডা
ত্রিরবী ও সলকা এই দুই-এ ডমশা নশাৌডকক একটা ডবভ্রম চাাঁদ-সলকার সম্পকষশক র্জডটা কশর ঢরশখ্ডো।
আত্মমযষাদাশবাধর্জডলত্ কারশাই িয়শত্া এই ডবর্শয় ত্াশদর মশধয ঢখ্াাাশমাা ঢকাশলা আশাাচলা িয়ডল।
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সলকাশক মাশে মাশে ত্ার নশাৌডকক দুশজ্ঞষয় বশা মশল িয়। উ লযাশস চাাঁদ-সলকার দাম্পত্য সম্পকষ
র্জডটাত্া প্রাি িশয়শে।
চাাঁদ ত্ার প্রর্ম ঢযৌবল ঢর্শক ঢবাশিডময়াল, মৃত্ুযিয়েূ লয। স্বামী র্জািাশর্জ ডবশদশে; সলকার হৃদয় বারবার
দুডিন্তায় ঢিশঙ

শডশে, ঈশ্বশরর কাশে বারবার প্রার্ষলা কশরশে সলকা; ডকন্তু কখ্লই স্বামীর ডবরুদ্ধাচারা

কশরডল। চাাঁশদর ডলয়ডত্র ডবরুশদ্ধ নডিযাল যখ্ল সমকাশা ডকংবদডন্তশত্

ডরাত্ িশয়শে, চাাঁদশবশল ডলশর্জ

ু রুশর্ ত্খ্ল ত্ার নলযত্ম সু হৃদ শুরশসল ও দময়ন্তী ত্াশক ডলশয় ডচডন্তত্ িশয়শে

ডরাত্ িশয়শে ডমডর্ক

এবং বারবার চাাঁশদর সংগ্রামী ও িাশবযর প্রডত্স্পধষী চডরশরিকর

ডরচয় ঢ শয় ত্ারা চাাঁশদর ন রাশর্জয় ঢ ৌরুর্

ঢয কখ্শলাই িাবয বা দুিষাশবযর সামশল মার্া ঢলায়াশব লা ঢস ডবর্শয় ডলডিত্ও িশয়শে। কাাদগ্ধ চাাঁশদর সশঙ্গ
ত্াশদর কশর্া কর্শলর নংে দ্রষ্ট্বয।
“চাাঁদ বাশা, ‘আিা শুর, ঢত্ামার কী মশল িয়? িাবয, িাবয, ডক সমা ত্ল োডা আর ডকেু
আর ডকেু িশত্ র্জাশল লা?’
শুরশসল বাশাা, ‘ঢদশখ্া কাণ্ড! ত্ুডম ডক ত্াশক আকাশে দাাঁডাশলা খ্ডম- াশয় চাা ো
উদযত্ ঈশ্বররূশ

ডদশত্

ঢদখ্শত্ ঢচশয়ডেশা? মর্জা আর ডক! ঢসরকম ঢদখ্শত্ ঢ শা ঢো েু াঁডশত্ ঢত্া?

সু ডবধাই িত্।’
দময়ন্তী বাা, ‘ঈশ্বর? ত্বু ঈশ্বর বাে। ঈশ্বর যডদ ঢত্ামার প্রর্জা ডত্ ত্রত্ডর কশর র্াশক, ঢসই ডক ডলশবষাধ বাাশকর মশত্া ত্ার িালা ডেশড ঢখ্শা লা?’”৩
কুম্ভশকাাশমর যু শদ্ধর

টিূ ডমকা প্রস্তুত্ িশত্ র্াকশা স্বাধীল সমৃডদ্ধোাী বডাকিূ ডম সমত্টও ডলরা দ

রইা লা। চম্পক লবশরর বডাক ু রিকরা বাডিলী বশড ত্ুশা লবর রক্ষায় সশচষ্ট্ িা। ডকন্তু ত্া রার্জেডির কাশে
ঢত্া লবায। সাাঁওত্াডা

বষশত্ চাাঁশদর বালাশলা প্রাসাশদ আেয় ঢলয় বডাকবধূ ও সন্তাল। ঢসখ্াশল দুবষ বাডলশয়

ত্াশদর রক্ষার ঢচষ্ট্া িয়। চম্পক ধংসপ্রায় িয়। এডদশক সমুদ্রযারিকায় ডবশয় সাবরদত্ত ঢফশর লা। ু রিক সাবরশক
খ্ুাঁর্জশত্ চাাঁদ সাত্ সমুদ্র চশর্ ঢবডায়। ঢসসময় চাাঁদ িাশবযর ঢের্ মার উল্কার আঘাশত্ জ্বশা যায়। ডবকৃত্ শ্রী
ডলশয় ডবরূ াক্ষ িশয় ঢস বডাকিূ ডমশক রক্ষার র্জলয সির ঢকৌো রচলা কশর। চাাঁদ-শুরশসল ক্ষ ও ডবশরাধী
ক্ষ এই বডাকিূ ডম রক্ষায় এক িশয় যায়। নশলক বডাক ও ত্াশদর ু রিকশদর মৃত্ুযবরা করশত্ িয়। আর চাাঁদ
কাডাডদগ্ধ বা নঙ্গার

াষ লামক দসু যরিকাস ত্রত্ডর কশর সমুশদ্র েত্রু ক্ষশক ডবলাে করশত্ র্াশক। আবার ত্রত্ডর
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কশর ত্ার বডিরিক। এবার সাত্ লয়, ঢচৌে। আশস ত্ার উ ডলশবে (িারশত্র দডক্ষা

ূ শবষর দ্বী শদেগুডা)

ঢর্শক সিায়ত্া।
আডদবাসী ও সমাশর্জর ডলম্নবশবষর মশধয ঢয সশ ষর

ূ র্জা প্রচডাত্ ডো ত্া ডবডিন্নিাশব উ লযশস উশে

এশসশে। চাাঁদ বা বডাকসমার্জ সা শক ঢদব বা ঢদবীর মযষাদা ডদশত্
ু ডর্জত্ সা

াশর লা। ত্শব আডদবাসীশদর মশধয

বা স ষশদবীর সাশর্ চাাঁশদর সংঘাশত্র ঢকাল ডচরিক ‘চাাঁদশবশল’ঢত্ ঢলই। চাাঁশদর সংগ্রাম িাশবযর

সশঙ্গ, দুনদষশবর সশঙ্গ। ঢসখ্াশল ডবরুদ্ধ েডিশক সরীসৃ

বা স ষ ডিশসশব মশল িশয়শে ত্ার। আডদনন্তিীল

সমুশদ্র বডাকশদর ঢলৌবির ঢযশত্ র্াশক, ঢসই যারিকায়

শদ শদ ডব দ। যখ্ল-ত্খ্ল েশড উত্তাা িয় সমুদ্র।

সমুশদ্রর ঢেউগুডা ডবরাটাকার সরীসৃ শ র মত্ ফুাঁশস উশে গ্রাস করশত্ চায় র্জািার্জগুডাশক। সলকার চাাঁশদর
সশঙ্গ সমুদ্র যারিকার সময় ঢেউগুশাাশকই মশল িশয়ডো ডবরাটাকার স ,ষ
“... ত্খ্ল সমুশদ্রর বুশক ডকেু ডকেু আশাা, আর ঢসই আশাাশত্ াম্বা াম্বা কাশাা ঢেউগুশাাশক

াক

ঢখ্শয় ঢখ্শয় র্জািাশর্জর ডদশক এডবশয় আসশত্ ঢদশখ্ ডত্ডমডঙ্গা সা শক ডবশ্বাস িডিা লা। ঢসগুশাার
সব কশয়কডটই সমুদ্রত্রঙ্গ লা িশত্ াশর। সলকা িশয় সমুশদ্রর ঢর্শক ঢচাখ্ সডরশয় ডলডিা। বাসু ডকর
ঢ ালাই িয়শত্া। বুশডা িশয় বাসু ডকর ধমষজ্ঞাল িশয়শে, ঢ ালাশদর আবার লযায়লীডত্ ঢবাধ কী? ঢস বরং
চাাঁদশক ঢদশখ্ডো িয় িুশা ঢযশত্।”৪
এই সশ ষর সাশর্ াডাইশয়র র্জলযই িয়শত্া ঢকাশলা কশলা র্জািাশর্জর আকৃডত্ ময়ূ শরর মত্ল; প্রবা েড আর
সমুশদ্রর ফুাঁশস ওোর ডদশল র্জািার্জগুডাশক ঢত্া ত্ার সশঙ্গ সংগ্রাম করশত্ িয়। ডবরুদ্ধ প্রকৃডত্ ও উত্তাা
সমুশদ্রর ঢেউগুডার সশঙ্গ বডাকশদর সংগ্রাম। সমুদ্রযারিকা শর্ রশয়শে আরও বহু ডব দ। ত্ার মশধয একডট
র্জাদসু যর িয়।
িারশত্র ইডত্িাশস দাসবংেীয়, েূ দ্রবংেীয় মালু র্ রার্জাও িশয়শে। উ লযাশস দাসডবশদ্রাি ঢলই, ত্শব
আরডব র্জািাশর্জ আডিকার ঢর্শক ধশর আলা দাস ঢিাক বা এশদশের িীত্দাস ও ডলম্নশেডার মালু র্ ঢিাক —
ত্াশদর ডবশদ্রাশির র্জায়মাল বাত্াবরা আশে। ত্াই ঢদখ্া যায় ডেকা ডদশয় র্জািাশর্জ বাাঁধা আডিকার কাশাা
কুচকুশচ মালু র্গুডা সু শযাব ঢ শা ডবশদ্রাি করশব। সমাশর্জ নন্তযর্জ র্জাডাক িামি-নডরমত্তরা ত্াশদর নডধকার
প্রডত্ষ্ঠায় নস্ত্র িাশত্ রুশখ্ দাাঁডডশয়শে বডাক ইন্দুধবশদর ডবরুশদ্ধ। চাাঁশদর ঢকৌেশা িামি-নডরমত্তশদর র্জীবল
বাাঁচা ডলবষাসশল ডবশয়। চাাঁদ

শরাশক্ষ ত্াশদর উ কার কশরশে। ত্ারা চাাঁশদর উ ডলশবশে ডবশয় মার্া উাঁচু কশর
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বাাঁচশত্ ঢ শরশে। আর সমত্শটর সংকশটর ডদশল ত্ারাই ঢসখ্াশল ডফশর এশস বডাকিূ ডম রক্ষা করশত্ আপ্রাা
ঢচষ্ট্া কশরশে।
উ লযাশস চাাঁদশবশল চডররিকডট ট্র্যাডর্জক মডিমায় উত্তীাষ। মলসামঙ্গশার চাাঁদ সদাবর ঢের্ যষন্ত মলসার
কাশে আত্মসম ষা কশরশে, ত্ুিত্াডিাযিাশব িশাও মলসা ত্ার
চাাঁদশবশল কখ্লই ডলয়ডত্র কাশে, দুিষাশবযর কাশে
সলকা িরািুডবর

র

ু শর্জা ঢ শয়শে। ডকন্তু নডময়িূ র্শার

রার্জয় স্বীকার কশরডল। সাবরদত্ত ত্ার সন্তাল ডকলা, স্ত্রী

াাঁচ বের নলয ু রুশর্ আসি িশয়ডো ডকলা এই প্রশ্ন ত্াশক ত্াডা কশরশে। ডকন্তু চাাঁদ

এগুশাাশক ঢকাশলাডদল আমা ঢদয়ডল; স্ত্রীর প্রডত্ ঢপ্রম ত্ার কশমডল, বরং আরও ডলডবডিাশব ঢস ত্ার স্ত্রীশক
কাশে ঢ শত্ ঢচশয়শে, সাবরদত্ত ঢয ত্ারই সন্তাল ত্া প্রমাা করশত্ ঢচশয়শে। কখ্লও সমুশদ্রর প্রবা েশড,
কখ্লও দসু য দ্বারা ত্ার র্জািার্জ বারবার িুশবশে; নশলক লাডবক, র্জািাশর্জর নশলক কাাদগ্ধ নধযক্ষশক ঢস
িাডরশয়শে। এমলডক িাডরশয়শে দুই সন্তাল। সাবরদত্তশক সমুদ্র গ্রাস কশরশে, ডবর্জয় েমা িশয় ডলরুশেে।
সমত্শট ত্ার ঐশ্বযষও যু শদ্ধর

টিূ ডমকায় ডবলষ্ট্ িশয়শে। সলকা দুই সন্তাল িাডরশয় আবার ত্রিরবী িশয়

চারুদশত্তর সামশল ডবশয় বশসশে ডকন্তু চাাঁদ ত্ার সংগ্রাশম নডবচা। িাশবযর চরম মার উল্কার আঘাশত্
ডবরূ াক্ষ ও ডবকৃত্ শ্রী িশয়ও ঢস ত্ার উ ডলশবে ঢর্শক ধলবা ও সেস্ত্রবাডিলী এশল ও ডলশর্জ দসু য িশয়
েত্রু শক্ষর ও র সন্ত্রাস চাডাশয় চম্পক লবরীর রক্ষার কাশর্জ নবত্ীাষ িশয়শে। িাশবযর ঢকাশলা মার ত্াশক
র্াডমশয় রাখ্শত্

াশরডল। ডকন্তু যখ্ল ঢস ঢদশখ্ ত্ার ঢপ্রয়সীর মশধয আবার রুক্ষ ত্রবরাশবযর ত্রিরবীরূ

প্রকট

িশয় উশেশে, ত্খ্ল চাাঁদ চম্পক ত্যাব কশরশে; সমুদ্র চশর্ ঢবডাশলা চাাঁদ সমুশদ্রই ঢবশে ডলশয়শে বাডক র্জীবল।
সকশার কাশে ডলশর্জশক মৃত্ প্রমাা করশত্ ডলশর্জর ডমর্যা ডচত্া রচলা কশর ত্া জ্বাডাশয়শে। এ ঢযল িাশবযর
মুশখ্ও োই েু াঁশড মারা। ত্ার র ঢবডরশয় শডশে ডলরুশেে সমুদ্রযারিকায়।
মঙ্গাকাবযগুডাশত্ মিাকাশবযর ডব ু া সম্ভাবলা ডো। নশলশক ধমষমঙ্গশা মিাকাশবযর গুাসমূ ি প্রত্যক্ষ
কশরশেল। ত্শব মিাকডবর প্রডত্িা মঙ্গাকাশবযর কডবশদর কাশরারই ডো লা। ঢযকারশা ঢকাশলা মঙ্গাকাবযই
আখ্যালকাশবযর ঢর্শক মিাকাশবযর

যষাশয় উন্নীত্ িশত্

াশরডল। নডময়িূ র্া মলসামঙ্গাকাবয সৃ র্জশলর

টিূ ডমশক নবাম্বল কশর, মঙ্গাকাশবযর ডকেু ডকেু উ াদাল বযবিার কশর রচলা কশরশেল ‘চাাঁদশবশল’।
‘চাাঁদশবশল’ চারডট ত্রশঙ্গ ডবিি ডবোাাকার উ লযাস। ত্শব ডবোাাকার িশাই ত্া এড ক উ লযাস িয় লা।
যখ্ল ঢকাশলা উ লযাসশক মিাকাশবযর মযষাদা দাল করা িয়, ত্খ্ল ত্াশত্ মিাকাশবযর ডবোাত্া, বযাডি, বাম্ভীযষ,
বিীরত্া, ডবশ্বর্জলীল মালবত্ার বাাী ও আদেষবাদ ঢয ত্াশত্ প্রডত্ফডাত্ িশব ত্া বাার নশ ক্ষা রাশখ্ লা।
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‘চাাঁদশবশল’ সমি ডদক ডবচাশর একডট ঢেষ্ঠ এড ক উ লযাশসর মযষাদায় আসীল। র্জাত্ীয় মিাকাশবয ঢয
উচ্চাশঙ্গর রসাস্বাদ

াওয়া যায় ত্া এখ্াশল ডমাশব। নবেয মিাকাশবযর ঢদবচডররিক, নশাৌডককত্া উ লযাশস

বর্জষলীয়। ‘চাাঁদশবশল’ উ লযাশস চাাঁদ, শুরশসল, চাাঁশদর র্জািার্জগুডার নধযক্ষ, লাডবক — এরা ঢকউই ঢদবচডররিক
লয়, মালু র্; ডকন্তু বীরশত্ব মিীয়াল। আ াত্ নশাৌডকক প্রসঙ্গ উশে এশাও, উ লযাস কাডিডলর নগ্রবডত্র সশঙ্গ
সশঙ্গ নশাৌডককত্ার আবরা উশোচল কশরশেল কর্াকার। িারত্বর্ষ ও ডবশশ্বর একডট ডবশের্কাা বষ এখ্াশল
ধরা িশয়শে। এই সময় একডদশক িারশত্র বাডাশর্জযর ডব ু া ডবিার ডো,

াো াডে ধমষ-দেষশলর খ্ডল ডো

এই ঢদে। এশদশে বাডার্জয ও জ্ঞাশলর আকর্ষশা ডবডিন্ন ঢদে ঢর্শক ধল ও জ্ঞালড

াসু রা আসশত্ল; ঢত্মডল

িারশত্র বডাশকরা, েমা-ডিক্ষু-দােষডলশকরা ডবশদশে ঢযশত্ল। উ লযাশস ত্ৎকাাীল িারত্বর্ষ ঢবৌদ্ধ, ত্রর্জল,
ডিন্দু সন্নযাসী ও ডবশদেী জ্ঞালড
ইউশরাশ র মালু শর্র সশঙ্গ িারশত্র

াসু শদর ত্ীর্ষশক্ষরিক;

াো াডে ইসাাম ও ঈোই ধমষীয় মধযপ্রাচয ও

ডরচয় িশি। িারশত্র এই সমৃডদ্ধর মশধযও দালা ঢবাঁশধশে নবক্ষশয়র।

ডবডিন্ন রার্জেডিগুডার মশধয াডাই, ডসংিাসলশক ঢকি কশর র্ডযন্ত্র ও গুিিত্যা প্রবা রূ

ডলশয়শে। ঢয

উ ডলশবেগুডাশত্ িারত্ীয় বডাক ও ত্ার ধমষ-দেষশলর আদর রশয়শে ত্ার নবক্ষশয়র টিূ ডম সৃ ডর্জত্ িশয়শে
এবং ঢসখ্াশল ঢয ইসাাম আদরাীয় িশব ত্ার ইডঙ্গত্ও স্পষ্ট্। ঢস যু শব িারত্বর্ষ নজ্ঞালত্ার নন্ধকাশর িুশব
ডো লা, নন্ধ কুসংস্কার ত্াশক গ্রাস কশরডল। উ লযাশস ডবডিন্ন সংস্কারগুডা ডলশয় চডররিকরা ডবশের্া কশরশে,
ডবডিন্ন দেষশলর ত্ুাযমূ ায ডবচার িশয়শে। সমাশর্জর ডলম্নববষ ও দাস — যাশদর মশধয জ্ঞাশলর আশাাক ডো লা,
র্জীবশল মালু শর্র মত্ বাাঁচবার নডধকার ডো লা, ত্াশদর সংখ্যাটাও ঢলিাত্ ডো কম ডো লা। ত্াশদর ু রাা
বডিিূ ষত্ ঢাাকায়ত্ ত্রদবডবশ্বাস সমান্তরাশা চাডো। নবেয ডলয়ডত্ উচ্চ-ডলম্ন ডবচার কশর লা। দুিষাবয যডদ দাস
ও নন্তযর্জশদর িয়, রার্জার সমাল ঐশ্বযষোাী চাাঁদশবশল ডকংবা শুরশসলশদর দুিাষ বযও কম ডো লা। মিাকাশবযর
স্ববষ-মত্ষয- াত্াা ডবিারী কল্পলা উ লযাশস নচা। ডকন্তু ‘চাাঁদশবশল’ঢত্ ডবশশ্বর ডবডিন্ন ঢদে, ডবডিন্ন সমুদ্র
ঢরাশত্ র্জািাশর্জর চাাচা, লরিুক ডকংবা রাক্ষসশদর দ্বীশ ঢদশে ঢ ৌঁশে যাওয়া, সাত্ সমুদ্র চশর্ ঢবডাশলা —
এমল ডবশ্বডবিার মিাকাডবযক।
ত্র্যসূ রিক :
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১। আচাযষ ঢদবদাস; প্রসঙ্গ : নডময়িূ র্া মর্জুমদার (প্রবন্ধ); িট্টাচাযষ উৎ া (সম্পাডদত্); কডবত্ীর্ষ,
র্জেেত্বশর্ষ নডময়িূ র্া; কডবত্ীর্ষ, ৫০/৩ কডবত্ীর্ষ সরডা, কাকাত্া - ২৩; কডবত্ীর্ষ - ১০৬, েডরিকে বর্ষ,
মাঘ ১৪২৪; ৃ . ২৮।
২। মর্জুমদার নডময়িূ র্া; চাাঁদশবশল; নডময়িূ র্া রচলা সমগ্র – ৯; ঢদ'র্জ

াবডাডেং, কাকাত্া ৭৩; প্রর্ম

প্রকাে – র্জালু য়াডর ২০১০; ৃ . ১৫।
৩। মর্জুমদার নডময়িূ র্া; চাাঁদশবশল; নডময়িূ র্া রচলা সমগ্র – ৯; ঢদ'র্জ

াবডাডেং, কাকাত্া ৭৩; প্রর্ম

প্রকাে – র্জালু য়াডর ২০১০; ৃ . ৩৯৩।
৪। মর্জুমদার নডময়িূ র্া; চাাঁদশবশল; নডময়িূ র্া রচলা সমগ্র – ৯; ঢদ'র্জ

াবডাডেং, কাকাত্া ৭৩; প্রর্ম

প্রকাে – র্জালু য়াডর ২০১০; ৃ . ৩৭।
আকর গ্রন্থ :
১। মর্জুমদার নডময়িূ র্া; চাাঁদশবশল; নডময়িূ র্া রচলা সমগ্র – ৯; ঢদ'র্জ

াবডাডেং, কাকাত্া ৭৩; প্রর্ম

প্রকাে – র্জালু য়াডর ২০১০।
সিায়ক গ্রন্থ :
১। কমষকার নমরচি (সম্পা); নডময়িূ র্শার উ লযাস : আশাাচলা ও

যষাশাাচলা (প্রর্ম

বষ); সূ যষাবত্ষ,

মাাদি – ৭৩২১০১; প্রর্ম প্রকাে – র্জুল ২০১৫।
২। চশট্টা াধযায় িীশরল; সাডিত্য প্রকরা; বঙ্গীয় সাডিত্য সংসদ, কাকাত্া - ৯, ৪র্ষ

ডরবডধষত্ সংস্করা

১৪১৩।
৩। দাস সডচ্চদালন্দ; বাংাা সাডিশত্য ু রাা ও ঢ ৌরাডাক কর্াসাডিত্য; ু িক ডব ডা, কাকাত্া - ৯; প্রর্ম
প্রকাে – র্জালু য়াডর ২০১৫।
৪। লাব রমাপ্রসাদ; স্বত্ন্ত্র ডলডমষডত্ : নডময়িূ র্া সাডিত্য; ু িক ডব ডা, কাকাত্া - ৯; র্জালু য়াডর ২০০২।
৫। বশন্দযা াধযায় শ্রীকুমার; বঙ্গসাডিশত্য উ লযাশসর ধারা; মিালষ বুক এশর্জন্সী প্রাইশিট ডাডমশটি, কাকাত্া ৭৩; সিম সংস্করা ১৯৮৪-এর ু লমুদ্র
ষ া – ২০১১-২০১২।
৬। বশন্দযা াধযায় সশরার্জ; বাংাা উ লযাশসর কাাান্তর; ঢদ'র্জ

াবডাডেং; কাকাত্া - ৭৩;

ঞ্চম সংস্করা –

১৪১০।
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৭। িট্টাচাযষ আশুশত্ার্; বাংাা মঙ্গা কাশবযর ইডত্িাস; এ. মুখ্ার্জষী নযান্ড ঢকাং প্রাইশিট ডাডমশটি ও সিডর্ষ
প্রকােল, কাকাত্া – ৭৩; প্রর্ম ঢযৌর্ প্রকাে – ঢম ২০১৫।
৮। িট্টাচাযষ প্রিাত্কুমার; প্রাচীল বাংাা সাডিশত্যর আধুডলক রূ ান্তর; বাকপ্রডত্মা, কাকাত্া - ৯; প্রর্ম
প্রকাে – র্জুাাই ২০১২।
রিক ডরিককা :
১। দত্ত ডমেুল (সম্পাডদত্); ঐডকক, মলসামঙ্গা কাবয সংখ্যা; ডেবমডন্দর, ডেডাগুডড; ২০১৫
২। িট্টাচাযষ উৎ া (সম্পাডদত্); কডবত্ীর্ষ, র্জেেত্বশর্ষ নডময়িূ র্া; কডবত্ীর্ষ, ৫০/৩ কডবত্ীর্ষ সরডা,
কাকাত্া - ২৩; কডবত্ীর্ষ - ১০৬, েডরিকে বর্ষ, মাঘ ১৪২৪।
৩। ঢিৌডমক ত্া স (সম্পাডদত্); ঢকারক সাডিত্য

ডরিককা, মঙ্গা কাবয ও মঙ্গাকাবযচচষা; ঢদেবন্ধু লবর,

ইএ১/৮ বাগুইআডট, খ্াাধার, কাকাত্া - ৭০০০৪৯; োরদ ২০১৬।
৪। রায় ঢসৌরি (সম্পাডদত্); ডির্জা; োমুকত্াা, আডা ু রদুয়ার – ৭৩৬২০৬; বর্ষ ২১, সংখ্যা - ২য়, ডিশসম্বর
২০১৪।
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াঠকডবশশ্ব

ু রুডায়ার িূডম ু রিক ডত্ডল,

ডরিয় ঘটাশলার গুরুদাডয়ত্ব ডলিঃেশে গ্রিা কশরশেল ঢে কর্াকার –
ু রুডায়ার কর্াসাডিশত্য মুকুটিীল সম্রাট। সবষদা নন্তমুষখ্ী স্বিাশবর

মালু র্ডটর সাডিডত্যক ধযালধারাা ঢেমল বযডত্ক্রমী, ঢত্মলই বযডত্ক্রমী ত্ার কর্াসাডিশত্যর ডবর্য়। ডত্ডল ত্াাঁর প্রডত্ডট
বল্প বা উ লযাশস

ু রুডায়ার নলাশাাডকত্ সমার্জ-সাংস্কৃডত্ক ত্রবডেষ্ট্যশক

কাডিডলর বুলশল, িডরশরিকর প্রাা প্রডত্ষ্ঠায়, সংাা
র্জীবলিেষাশক

াঠকডবশশ্ব উ স্থা ল করশত্ সবষদা সশিষ্ট্।

রিলার নসাধারাশত্ব এবং সশবষা ডর ঘাডস র্জলর্জাডত্র নলাশাাডকত্

াঠকডবশশ্ব উ স্থা ল করশত্ ডবশয় উ লযাসডট এক মিৎ িূডমকায় প্রডত্িাত্ িশয়শে। উ লযাসডটর ঢের্

কশয়ক ৃ ষ্ঠা ড়ার সময় াঠক ঢিাড়কু ঘাডসর হৃদেন্ত্রাার সশঙ্গ একাত্মত্া নলু িব কশরল এবং লীরশব দু ঢফাাঁটা নশ্রু
ডবসর্জষল লা কশর র্াকশত্

াশরল লা। কর্াকাশরর কৃডত্ত্ব এখ্াশলই ঢে, ডত্ডল ু রুডায়ার ডলরন্ন র্জলর্জাডত্র মালু র্গুডার

কর্া বাশত্ ডবশয়, ডলর্জস্ব ঢবদলার সশঙ্গ

াঠকশক াীল কশর ডদশয় সমালিাশব কাাঁদাশত্

াশরল। ডবশ্বায়শলর েু শব

বার্জাশরর িাডিদা মশত্া বা াবডাোসষশদর মশত্া কশর ডত্ডল ডাখ্শত্ িালডল। আর এখ্াশলই ঢাখ্শকর সত্ত্া।

সূ িকেে
ু রুডায়া, ত্রসকত্ রডিত্, মদলশিডর, ঢাাকািার, ঢাাকসংস্কৃডত্
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ত্রসকত্ রডিশত্র ‘মদলশিডর’: ঘাডস র্জলর্জাডত্র নলাডাডখ্ত্ দডাা
নডলশমর্ বযালার্জষী
“একডট লদী ঢদশখ্ ত্ুডম খ্ুশাঁ র্জ লাও সিযত্া
াুপ্ত র্জল দ
একডট বাশের মার্ায় নফুরাল আকাে
একঝাাঁক াডখ্
একডট াশয়র ডিশে র্জাডবশয় ঢত্াশাা
আডদবন্ত র্, মালু শর্র ঢকাাািা”১
ত্রসকত্ রডিশত্র
ডরিয় ডত্ডল

ডরিয় শুধুমারিক সাডিডত্যশকর বযাডরশকশি বণ্ডীবদ্ধ কশর রাখ্া োয় লা। ত্াাঁর সবশর্শক বড়

ডরব্রার্জক। ডববত্ িার দেক ধশর ডত্ডল ত্াাঁর

ডরব্রার্জল র্জীবশল নলু সিাল কশর িশাশেল

ু রুডায়ার াুপ্ত র্জল দ এবং ঢসখ্ালকার নলাশাাডকত্ র্জীবলিেষা। এই ঢর্জাার দুবষম িূ খ্ণ্ড এবং ত্ার নডাশে
বাস করা ডবডিরিক র্জলর্জাডত্র মালু র্গুডাই ত্াাঁর আগ্রশির িরশকন্দ্র। ডত্ডল ত্াাঁর আশবব ও নলু রাব ডদশয়
সিযত্ার ডদবন্তশরখ্া ঢর্শক দূ শর র্াকা ন াঙ্ঢেয় মালু র্গুডাশক িাশাাবাসশত্ ঢিশয়শেল। ত্াশদর িয়াশট
াাঁর্জশরর নন্তশর সদা কম্পমাল রিকস্ত-হৃদশয়র সশঙ্গ ডলশর্জর হৃদশয়র সু রশক ডমডাশয় আডবষ্কার কশরশেল এক
নলয র্জীবলধারাশক। ো একান্ত িাশবই
ু রুডায়া ত্র্া বডিডবষশশ্ব

ু রুডায়ার। নর্ি ত্া নলাশাাডকত্। এই নলাশাাডকত্ র্জীবলিেষাশক

ডরিয় করাশত্ই ডত্ডল কাম ধশরশেল। ফশা ত্াাঁর

ডরব্রার্জল র্জীবশলর

ঢ ৌল ু ডাকত্ায় সাডিত্য িাবলা এশস ঢবশে নডত্ স্বত্িঃস্ফূত্ষত্ায়। সাডিত্য রিলা করশত্ ডবশয় ডত্ডল ডলশর্জশক
বারংবার আত্মডবশের্া কশরশেল এবং ডলশর্জর ািযশক ডস্থর কশরশেল “আমার মূ া ািযই িা এই সীডমত্ র্জলশবাষ্ঠীর িার্া, সংস্কৃডত্, র্জীবলো শলর ধারা এবং
বাাঁিার দুমষর প্রয়াসশক বাংাা সাডিশত্য ডলশয় আসা।”২
ািযশক সামশল ঢরশখ্ সাডিত্য সৃ ডষ্ট্ করশত্ ডবশয় শ্রীরডিত্ বাংাা কর্াসাডিশত্য র্জন্ম ডদশয়শেল এক স্বত্ন্ত্র
ধারাশক। বাংাা কর্াসাডিশত্যর ধারায় ডত্ডলই িশাল এমল একর্জল কর্াকার ডেডল
র্জীবলিেষা ও সংস্কৃডত্শক

ু রুডায়ার নলাশাাডকত্

াঠকডবশশ্ব উ স্থা ল করশত্ সশিষ্ট্ িশয়শেল। ডত্ডল ত্াাঁর সাডিডত্যক র্জীবশলর মিৎ

উশেেযশক বাস্তবাডয়ত্ করশত্ ডবশয় বযডের্জীবশলর িাওয়া- াওয়াশক র্জাাঞ্জডা ডদশয়শেল ধযালমগ্ন ঢোবীর
মত্ই। আবার নর্ষনলডত্ক প্রডত্বিকত্াশক ইচ্ছা কশরই আডাঙ্গল কশর একান্ত ডলর্জষল িশয়ই র্জন্ম ডদশচ্ছল
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এশকর

র এক স্বার্ষিীল নিরমাাা। ঢে নিরমাাার ডবেুমারিক মূ ায বাডাডর্জযক বইবার্জাশর ঢলই। ডকন্তু

ত্াশত্ও ডত্ডল ডবেুমারিক িত্াে লল, বরং ডকেু টা ডলডাষপ্ত িঙ্গীশত্ ডত্ডল বশাল “ঢকাশলা সাপ্তাডিক, ত্রদডলক, মাডসক টযাবাশয়ি বা োরদ সংখ্যার কর্া ঢিশব লয়, আডম ডাডখ্ আমার
ঢখ্য়াশা – আমার

ডরব্রার্জলময় – র্জীবশলর েশে েশে। ঢকাশলা সম্পাদশকর নিষার ধরার িশক্র আডম ঢলই।

ত্াই দু-ডত্ল বেশর দু-একডট বল্প-উ লযাশসর ঢবডে আমার ঢাখ্া িশয় ওশঠ লা। আডম ঢত্া সংখ্যায় ঢবডে
ডাখ্শত্ িায় লা, ঢাখ্া ঢফডর কশর উ ার্জষল করারও প্রশয়ার্জল আমার ঢলই।”৩
ডত্ডল বাডাডর্জযক ঢাখ্ক লা িশয়ও, ঢকবা মারিক আন্তডরক ত্াডবদ ও ডলরন্ন মালু শর্র প্রডত্ িাশাাবাসা
ঢর্শক সাডিত্য সৃ ডষ্ট্ করশত্ ডবশয় ঢে উ লযাসগুডার র্জন্ম ডদশয়শেল – ত্া ত্র্াকডর্ত্ বইবার্জাশর ডবাুপ্ত
িওয়ার সশেও বত্ষমাশল

াঠশকর আগ্রশির ডবর্য় িশয় উশঠশে। ত্াাঁর প্রডত্ডট উ লযাসই এক একডট ডবশের্

সম্প্রদায় ত্র্া র্জলর্জাডত্র আত্ষকর্ল। এক একডট নডিলব র্জাডলষ। ত্াাঁর উ লযাস শুধু উ লযাসই লয়, এক
নডিলব ডেখ্র ঢোাঁয়ার েেমাাাও। ত্াাঁর গ্রন্থকাশর প্রকাডেত্ উ লযাসগুডা িশাা: (১) ‘আকডরক’ (১৯৮৪),
(২) ‘িাডড়ক’ (১৯৯০), (৩) ‘ধূ াা উড়াডল’ (১৯৯৬), (৪) ‘নশিৌডিাী’ (১৯৯৬), (৫) ‘বৃ ংিল’ (২০০০), (৬)
‘ডসরকাবাদ’ (২০০১), (৭) ‘ডসাঁদুশর কার্জশা’ (২০০২), (৮) ‘ঢোঁডককা’ (২০০৩), (৯) ‘মিামাস’ (২০০৫),
(১০) ‘মদলশিডর’ (২০০৮), (১১) ‘ডস্তডমত্ রাত্ূ েষ’ (২০১৪), (১২) ‘ত্রবেম্পায়ল কডিশাল’ (২০১৪) এবং (১৩)
‘র্জয়কাবয’ (২০১৫)।
কর্াসাডিডত্যক ত্রসকত্ রডিশত্র ডেল্পীসত্তার এক বডধষত্ নধযায় িা ‘সৃ র্জল উৎসব’। ডববত্

াঁডিে বের

ধশর ডত্ডল ু রুডায়ার মালবার্জার-২ লম্বর ব্লশকর সডন্নকটস্থ খ্ডড়দুয়ারা গ্রাশম কুমারী লদীর উ কশে ডলয়ডমত্
আশয়ার্জল কশর আসশেল ‘সৃ র্জল উৎসব’। এই সাংস্কৃডত্ক উৎসশব ডত্ডল
ঢাাকসংস্কৃডত্র সঙ্গম ঘটাশত্ সশিষ্ট্ িশয়শেল। এই উৎসশবর

ু রুডায়া সি বডিডবষশশ্বর ডবডিরিক

ডবরিক িূ ডমশত্ মালিূ ম সংস্কৃডত্র িিষাশক লত্ুল

উদযশম উ স্থাড ত্ করশত্ ডবশয়ই ডত্ডল আডবষ্কার কশরল ঘাডস র্জলর্জাডত্র মালু র্ ও ত্াশদর মদলশিডর লামক
বাদযেশন্ত্রর প্রািীল ঐডত্িযশক। মদলশিডর লামক বাদযেশন্ত্রর সশঙ্গ বৃ ডত্তবত্িাশব েু ে ঘাডস সম্প্রদাশয়র মালু শর্র
ঢ োবত্ ডববত্ষল এবং ত্াশদর নডস্তত্ব সংকশটর করুা কাডিডল ঢাখ্কশক িাডবশয়ডো ও কাাঁডদশয়ডো। আর
এই নলু িশবর সূ রিক ধশরই ‘মদলিাডর’ উ লযাশসর র্জন্ম। এ প্রসশঙ্গ শ্রীরডিত্ বশাশেল “এই সৃ র্জল উৎসব লা িশা আডম ঘাডস সম্প্রদায়শক র্জালশত্

ারত্াম লা এবং ত্াশদর ডলশয়

আমার ‘মদলশিডর’ উ লযাসডট ঢাখ্া িত্ লা।”৪
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এই মদলশিডর বাদযেন্ত্রডট আসশা একডট ‘ডমডসং ডাংক’। ো ু রুডায়ার ঘাডস র্জলর্জাডত্র িাডরশয় োওয়া কর্া
ঢোলায়। কর্াকার ত্রসকত্ রডিত্ ঢসই িাডরশয় োওয়া কর্াশক ডাড বদ্ধ করশত্ ঢিশয়শেল ‘মদলশিডর’
উ লযাসডটর মাধযশম।
এক
‘মদলশিডর’ উ লযাশস ঘাডস র্জলর্জাডত্র মালু শর্র সমার্জ িাবলা ও সাংস্কৃডত্ক
ঢমৌডাক িার্ার স্বত্িঃস্ফূত্ষ

ডরিশয়র সশঙ্গ সশঙ্গ ত্াশদর

ডরিয় প্রকাে ঢ শয়শে। ত্শব এই উ লযাশস কর্াকার মদলশিডর লামক এক

বাদযেশন্ত্রর ডমর্ ও ঢাাকডবশ্বাশসর সশঙ্গ ঘাডসশদর সামাডর্জক নবস্থাশলর লালা িাাডিরিকশক

ডরস্ফূটশলই নডধক

মশলাশোবী িশয়শেল। এই উ লযাশসর আত্মার সশঙ্গ াঠকশক ডরিয় করাশত্ ডবশয় ঢাখ্ক বশাশেল –
“ঘাডসরা এখ্ল ডবাুপ্তপ্রায় সম্প্রদায়। এখ্লও ত্ারা ঢকার্াও ঢকার্াও র্াকশাও ত্াশদর বৃ ডত্ত ঢর্শক ত্ারা
সশর োশচ্ছ। এশদর ূ বষ ু রুর্শদর বৃ ডত্ত ডো মদলশিডর বার্জাশলা। সন্তাল িূ ডমষ্ট্ িশা, নর্বা মরা-িারা ঘশর,
উৎসব বাডড়শত্ এশদর ঢাবশিব করশত্ িাক
উত্তরাডধকার সূ শরিক

ড়শত্া। ঘাশট ত্ুাশত্, ডবশয় ডদশত্। এরা এশদর ঢসই

াওয়া ডবরাট আডদম বাদযেন্ত্রডট উদ্ধষমুখ্ী বাডর্জশয় স্বশবষর ঢদবত্াশদর র্জাডলশয় ডদত্

মত্ষযশাাশক ঢকান্ লবর্জাত্শকর আডবিষাব ঘটশাা বা কার ডত্শরাধাল। ত্ার ডবডলমশয় দু- াই নন্নদাল, একডেশট
বস্ত্রদাল। এই ডবষ্ময়কর ঢ োর র্জলশবাষ্ঠীশক ডলশয়ই ‘মদলশিডর’।”৫
একে িুয়াডিে ৃ ষ্ঠায় ঢাখ্া লাডত্দীঘষ ‘মদলশিডর’ উ লযাসডট শ্রীরডিত্ ঘাডসশদর উৎসবষ কশরশেল। ো
সার্ষকিাশব ত্াশদরই সামাডর্জক ও ঐডত্িাডসক দডাা। ু রুডায়ার মালবার্জার ঢর্শক কশয়ক ডকশাাডমটার দূ শর
দু-কুডড় ঘাডসশদর ঘর ডলশয় িা াইটাাঁড় গ্রাম, ো এই উ লযাশস
ঘাডসরাই বৃ িত্তর

টিূ ডম ডিশসশব বযবহৃত্ িশয়শে। এই গ্রাশমর

ু রুডায়ার ঘাডস র্জলশবাষ্ঠীর সামাডর্জক ও সাংস্কৃডত্ক ঐডত্িযশক বিল কশরশে। এই

উ লযাশস কর্াকার ঘাডসশদরই একর্জল িশয় ত্াশদর হৃদয় ডবদারক র্জীডবকা সংকট, দডরশের প্রাডন্তক সীমায়
ঢবাঁশি-বশত্ষ র্াকার র্জলয বৃিীত্ লালা সামাডর্জক রীডত্- দ্ধডত্, বৃ িত্তর ু রুডায়ায় ন াঙ্ঢেয় ঘাডসশদর বাষবত্
নবস্থাল এবং সশবষা ডর

ু রুর্ত্াডন্ত্রক সমাশর্জ ঘাডস লারীশদর নবস্থালশক উ স্থা ল করার ঢিষ্ট্া কশরশেল।

এোড়া ঘাডসশদর র্জীবলিেষায় সম্পৃ ে লালা ঢাাকর্জ উ াদাল কর্াকাশরর কাডিডল বুলশলর দিত্ায়
স্বত্িঃস্ফূত্ষিাশব প্রকাে ঢ শয়শে। ডত্ডল ঘাডসশদর র্জীবল-র্জীডবকার সংকটশক ডবশ্বাসশোবয কশর ত্ুাশত্
ঘাডসশদর কর্যবুডাশক কৃডত্শত্বর সশঙ্গ বযবিার কশরশেল। ‘মদলশিডর’ উ লযাসডট দুষ্প্রা য িশাও এই রকম

এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা

56

র্জীবন্ত উ লযাস খ্ুব কমই আশে। আসশা এর

িাশত্ও আশে কর্াকাশরর দীঘষ কশয়ক বেশরর িাবলা ও

নলু িব। এ প্রসশঙ্গ ডত্ডল বশাশেল “ঢে-মালু র্গুডা এই েশন্ত্র ফুাঁ ডদশত্ ডদশত্ই িাডরশয় ঢবা, োরা েন্ত্রশক বার্জাা ডকন্তু ডলশর্জর র্জীবলশক
বার্জাশত্

ারা লা, ঢসই মুডেষত্ নবয়বগুডাশক ত্ুশা ধরশত্ িশব –মদলশিডরর ববলপ্রসারী ধ্বডলর সশঙ্গই

ডমডাশয় ডদশত্ িশব ত্াশদর মডমষক সু র ও হৃদশয়র স্পেলশক, ত্াশদর ঢপ্রম-িাশাাবাসা-িািাকার ও
আত্ষলাদশক।”৬
কর্াকাশরর উশেেয ও ািযশক স্মরশা ঢরশখ্ ঘাডস র্জলর্জাডত্র সমার্জ িাবলা ও সাংস্কৃডত্ক

ডরিয়শক

ত্র্া ত্াশদর নলাডবষ্কৃত্ উ কর্াশক উ স্থাড ত্ করাই এই প্রবশির মূ া উশেেয।
দুই
‘মদলশিডর’ উ লযাশস ঘাডস র্জীবশলর আত্ষকর্লশক প্রকাে করশত্ ডবশয় কর্াকার রম মমত্ায় ঢিাড়কু
ঘাডস িডররিকডট সৃ ডষ্ট্ কশরশেল এবং ত্ার মধযশমই ঘাডস র্জীবশলর ঢ োবত্ সংকশটর লালা িাাডিরিকশক ফুডটশয়
ত্ুাশত্ সমর্ষ িশয়শেল। উ লযাস সূ শরিক র্জালা োয় ঘাডস র্জীবশলর ঐডত্িযশক ঢমশল ডলশয় ডকংকর ঘাডসর ু রিক
ঢিাড়কু ঘাডসও ঢবাঁশি-বশত্ষ র্াকার র্জলয নবাম্বল কশরশে মদলশিডর বার্জাশলার ঢ ো। আবিমাল কাা ধশরই
ঘাডস সম্প্রদাশয়র মালু শর্রা মৃত্ মালু শর্র বাডড়শত্ নশেৌশির

র ঘাশট ওঠার সময় বা ঢকাশলা বৃশি সন্তাল

িূ ডমষ্ঠ িশা মদলশিডর বার্জাশলার িাক ায়। মদলশিডর বার্জাশলার র বৃিস্থ বাডড় ঢর্শক ঢিাড়কুর মত্ ডলরন্ন
মালু র্শদর ঢমশা সামালয িাা এবং কখ্শলা কখ্শলা

ডরশধয় বস্ত্র। োর উ র ডলিষর কশরই ঢিাড়কুশদর

ডরবার- ডরর্জল ডলশয় র্জীবলেু শদ্ধ ডটশক র্াকশত্ িয়। ত্াশদর বৃ ডত্ত ও মডাল র্জীবল-ো ল প্রসশঙ্গ কর্াকার
ডাশখ্শেল “... গ্রামীা মালু র্শদর ঢাাকািাশরর মশধয এই ঢিডর-বাডর্জশয় ঘাডসশদর একটা িূ ডমকা রশয়শে। বহু
প্রািীলকাা ঢর্শক। িূ ডমকা ত্াশদর মদলশিডরর। ঢে-ঢিডরর সশঙ্গ, ঢিডরর ধ্বডলর সশঙ্গ র্জন্ম ও মৃত্ুযর নদৃ েয
সংশোব রশয়শে বশা, এবং বংে রম্পরায় ত্ারা এই বৃ ডত্তশক বিল কশর িশাশে বশা, ত্াশদর র্জীবলো ল
িশয় উশঠশে সরা, মুগ্ধত্ািীল এবং িীলম্মলযত্া ূ াষ।”৭
ঘাডসরা মদলশিডর বাডর্জশয় ত্াডচ্ছায ূ াষ র্জীবল-ো ল করশাও, র্জীবশলর ঢমৌডাক িাডিদাগুডা ঢর্শক
সবষদা বডিত্ িশয় ঢর্শক ঢবশাও – এই ঢ ো ঢর্শক ত্ারা ডলশর্জরাই মুডে ঢ শত্ িায় লা। এর ঢল শর্যও
আশে বংে রম্পরায় ত্াশদর মবশর্জ েুডকশয় ঢদওয়া এক ঢাাকডবশ্বাস। ত্ারা ডবশ্বাস কশর ঢে, ঢিডর বাডর্জশয়
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ত্ারা এক মিৎ কত্ষশবযর িাডবদার িশচ্ছ, ত্াই এই ঢ ো ত্াশদর নিাব ডদশাও ত্া সামডয়ক এবং ত্া
কখ্শলা নডিেপ্ত িশত্ াশর লা “ঢে-ঢিডর বাডর্জশয় ত্ারা মত্ষয ঢর্শক স্বশবষ মালু শর্র আডবিষাব ও ডত্শরািাশবর বাত্ষা ঢপ্ররা কশরশে, ত্া
কখ্শলা নডিেপ্ত করশত্ াশর, মালু র্শক?”৮
ঢ ো সম্পডকষত্ এই ডবশ্বাসই ঘাডসশদর বংে রম্পরায় স্থডবর কশর ঢরশখ্শে। আধুডলক সমার্জত্ে ও
নর্ষলীডত্র স্থাডলক ঢপ্রডিশত্ ত্ারা ঢেল এক প্রবািমাল বত্ষমাশলই রূ । খ্ুব স্বািাডবক িাশবই ডবশ্বাস ঢেমল
ঢ শটর িাত্ ঢর্জাবায় লা, ঢত্মলই মদলশিডরর ঢাাকমািাত্মযও ত্াশদর নিুে ডেশুগুডার মুশখ্ নন্ন ঢর্জাটাশত্
াশর লা। কখ্শলা কখ্শলা ত্াই মশল িয় ঢেল মদলশিডরর ডললাদ ঢকাশলা ঢাাকডবশ্বাশসর ঢঘার্ক লা, ত্া
ঘাডসশদর ক্রেল ও আত্ষলাশদরই ঢদযাত্ক “... িাড় াাঁর্জরা ডলশয় দুিাশত্ ধুডত্র মুডড় ধশর দাাঁডড়শয় র্াকা ঘাডসর মশত্া, ত্ার ডেশুডটর মশত্া, এই
মদলশিডরডটশক ত্াশদরই একর্জল বশা প্রত্ীয়মাল িয়। ঢেল ঢস শুধুই ধাত্ব ঢিাঙ আর বাাঁশের ফাডা ডদশয়
বালাশলা ঢকাশলা আডদম েেেন্ত্র লয়। ত্ার িযাপ্টাশলা িুলকুডড়শত্ ঢঠাাঁট ঢরশখ্ ফুাঁ ঢদয়, ধ্বডল ঢত্াশা, ঢসই ধ্বডল
ডদশয়ই ঢস ঘাডসর আত্ষলাদশকও আকাশে বাত্াশস েডড়শয় ডদশত্ িায়।”৯
আধুডলকত্ার সশঙ্গ সশঙ্গ মালু র্ ঢাাকডবশ্বাসশক ঢমশল িাার প্রশয়ার্জল ঢবাধ কশর লা। ফশা িা াইটাাঁশড়র
ঘাডসরা আর আশবর মত্ ঢিডর বার্জাশলার িাকও

ায় লা। সন্তাল র্জন্মাশা বা ডববাি নলু ষ্ঠাশল মদলশিডর

বার্জাশলার িা এখ্ল ঢত্া আর ঢলই। ত্ারা এখ্শলা ডকেু ডকেু িাক ায় মরা-ঘর ঢর্শক। ডকন্তু ত্ার ডরমাাও
সামালযই। ফশা খ্ুব স্বািাডবকিাশবই ত্াশদর ঢ ো-সংকশটর িূ ড়ান্ত নবস্থার সম্মু ডখ্ল িশত্ িয়। এই নবস্থা
ঢর্শক

ডররিকাা ঢ শত্ই িা াইটাাঁড় ডিন্ন নলযালয গ্রাশমর ঘাডসরা বত্ষমাশল মদলশিডর বার্জাশলার ঢ ো ঢর্শক

সশর এশসশে। ত্ারা এখ্ল িার্বাস কশর, ঘরাডমর কার্জ কশর, মুডলশর্র কার্জ কশর এবং কখ্শলা কখ্শলা
কুডামর্জুরও খ্াশট।
িা াইটাাঁশরর ঘাডসরা ঢেমল, েম্ভু ঘাডস, মলির ঘাডস বা ঢিাড়কু ঘাডস আধুডলক র্জীবলো শলর সশঙ্গ ত্াা
ডমডাশয় িাশত্ লা ঢেখ্ার র্জলযই মদলশিডরর মািাত্ময এবং ত্াশক নবাম্বল কশর বশড় ওঠা ঢ ো-সংকশটর
আবত্ষ ঢর্শক ঢবডরশয় আসশত্ াশর লা। আর দুিঃশখ্ িরা নসচ্ছা র্জীবশলর ধারাশক ঢকালক্রশম এডবশয় ডলশয়
ঢেশত্ই ত্ারা লালা সংস্কাশরর ঢমাির্জাা প্রিার কশর ডলশর্জশদরই মশধয। ঢিাড়কু ঘাডস মদলশিডরশয়শদর
ঢ োবত্ মািাত্ময কীত্ষল করশত্ ডবশয় ত্াই বশা -
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“র্জবশত্ িাডড়-িম-মুডি-ঢমর্র-মািাাী, কামার-কুশমার-কুইডর-কুড়মী এমডল বহু মালু র্ আশে আর ত্াশদর
র্জীডবকাও বহুডবধ। ডলশর্জর র্জীবল ধারশার র্জলয মালু র্ ডলশর্জর র্জীডবকা ডলশর্জ ঢবশে ঢলয়ডল। ঈশ্বর ত্াশদর োর
িাশত্ ো ডদশয়শে ত্াই ত্ারা ঢ শয়শে। ঢকউ ঝাাঁটাঝুডড়, ঢকউ িা র-িাম্বার, ঢকউ িাক, ঢকউ িুর-িাাঁড়, ঢকউ
বাাঁোা-বাটাডা ইত্যাডদ। ঢত্মডল ঘাডসরা ঢ শয়শে মদলশিডর। ঈশ্বরপ্রদত্ত এই ঢাাকেন্ত্রডটশক র্জীডবকার
নবাম্বল কশর ত্াশদর র্জন্মর্জন্মান্তর ধশর বশয় ডলশয় ঢেশত্ িশব। এবং মশল ঢকাশলা নসশন্তার্ ডলশয় লয়। েডদ
ঢকউ কখ্শলা ত্া ডলশয় নসশন্তার্ প্রকাে কশর, প্রশাািশল ঢস ত্ার ডলর্জস্ব র্জীডবকা বা বৃ ডত্ত ঢেশড় নশলযর বৃ ডত্ত
ধশর, ত্ািশা ঢস ঈশ্বশরর নডিোশ ডলবষংে িশয় োশব।”১০
ডকন্তু ঢাাকডবশ্বাস ঢমশল ডলশয়ও িা াইটাাঁশড়র ঘাডসরা ক্রশম ডলশর্জর ঢ োর প্রডত্ আস্থা িাডরশয় ঢফশা।
িেলশমািল ঘাডস ঢত্া মর্জডােী আড্ডায় ডলশর্জশদর বৃ ডত্তর প্রডত্ ত্ীব্র নসশন্তার্ প্রকাে কশরই ঢফশা“... ‘ইটা িামশদর লাশমর বৃ ৎ, কাশর্জর ায়। মালু ইর্ ডলশর্জর বৃ ৎ ধশর েডদ ঢরার্জবাশরই লা করশত্
ারা, েডদ বউ-ডবডট-ঢেযাা ু াার ঢ ট াাশত্ লা ারা, ত্শব ঢসটা কী বৃ ৎ?’ ”১১
িেলশমািশলর নসশন্তার্শক সমর্ষল র্জালায় িা াইটাাঁশড়র নলযালয ঘাডস র্জলর্জাডত্র মালু শর্রা। ডকন্তু এত্
নসশন্তাশর্র

রও একর্জল ঘাডস িায় ত্ার

ু রিকও মদলশিডর বার্জাশত্ ডেখ্ুক। সঙ্গী ঢিাক ত্ার নলন্ত

ঢ োোরিকায়। নদ্ভুত্িাশব ত্ারা ত্াশদর সন্তালশদর ঢাখ্া ড়া ডেডখ্শয় স্বাবাম্বী করশত্ সশিষ্ট্ িয় লা। আবার
ঢাখ্া ড়ার সূ শরিক সন্তালশক উন্নত্ত্র র্জীবলোরিকায় ঢঠশা ঢদয় লা। ঢকবা

ু রাত্ল ঢাাকডবশ্বাসশক মালযত্া

ডদশয় ডলশর্জরাই ডলশর্জশদর ঘাডস র্জীবশলর প্রডত্ ঢদার্ আশরা কশর বশা “মালু ইশর্র ত্ কল ঢদার্ লাই। ঢদার্ িামশদর ঢত্াডদশবর। ঘাডস িাঁশয় র্জন্মটাই ঢদাশর্র।”১২
িা াইটাাঁশড়র স্থডবর মালডসকত্ার ঘাডসশদর মশধযও বডারাশমর মশত্া মালু শর্র সিাল

াওয়া োয়, ঢে

মদলশিডরর িক্রবূ যি ঢর্শক ঢবডরশয় নলযিাশব বাাঁিার ঢিষ্ট্া করশত্ র্জাশল। ঢস িা াইটাাঁশড়র নলযালয ঘাডসশদর
বুডঝশয় ত্াশদর কাে ঢর্শক ত্াশদর প্রায় সবষস্ব ডলশয় খ্ুশা ঢফশা বযান্ড াডটষ। ডলশর্জরাই ডলশর্জশদর ডেল্পীসত্তাশক
কাশর্জ াাডবশয় বযান্ড

াডটষর কৃৎশকৌোও আয়ত্ত কশর ঢফশা। ডকন্তু ত্ারা আধুডলকত্া ঢর্শক নশলক দূ শর

নবস্থাল কশর আশে বশাই িয়শত্া ত্ারা েু শবর ডবশলাদশলর িাওয়াশক বুঝশত্ িুা কশর ঢফশা। ত্ারা েখ্ল
ঢাাকডবশ্বাশসর িাদরশক ঢঝশর ঢফশা ডিন্নত্র ডকেু প্রশিষ্ট্ায় সাডমা িশয় বযান্ড খ্ুাা, ত্খ্ল মালু শর্র কাশে
বযাশন্ডর

ডরবশত্ষ ডবশলাদশলর মাধযম ডিশসশব এশস ঢবশে ডিডিডি-ডিডসডি। খ্ুব স্বিাডবকিাশবই লত্ুল ঢ ো
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ু রাত্ল ঐডত্শিযই আবার আস্থা রাখ্শত্ িয়। মদলশিডরর সশঙ্গ সশঙ্গ

লা র্জমায় িা াইটাাঁশড়র ঘাডসশদর

ঘাডসশদর ডরিয়ও ত্াই এশক ন শরর সশঙ্গ নললয িশয় প্রডত্িাত্ িয় “ওই ঢিডর ঢদখ্শা নলায়াশস ত্াশদর ডিশল ঢলওয়া োয়। ত্ারা ঘাডস। এটাই ত্াশদর ঢাাকায়ত্ আডদম
ডরিয় বিল কশর। এবং একমারিক

ডরিয়। এমল ঢিডর ঢত্া আর আে াশে কাশরা ঢলই। ো আশে

ঘাডসশদরই আশে। ঘাশট ওঠাশলার এই ডবডিরিক বৃ ডত্তও আর কাশরা মশধয ঢদখ্া োয় লা।”১৩
ডত্ল
কর্াকার ত্রসকত্ রডিত্ ‘মদলশিডর’ উ লযাশস িা াইটাাঁশড়র ঘডসশদর এক নলাশাাডকত্ র্জীবলিেষাশক ফুডটশয়
ত্ুাশত্ ডবশয় ত্াশদর ঢ োবত্ সংকশটর প্রডত্ ঢেমল েত্নবাল িশয়শেল, ঢত্মডল ত্াশদর নডস্তত্ব-সংকশটর
উ াশন্ত নবস্থাল করা ঘাডসশদর সামাডর্জক রীডত্

দ্ধডত্গুডাশকও ফুডটশয় ত্ুাশত্ সশিষ্ট্ িশয়শেল। ডত্ডল

ঘাডসশদর বৃি-কাঠাশমা, ঢ ার্াক- ডরচ্ছদ, খ্াদযািযাস এবং ঢাৌডকক আিার-বযবিাশরর িাাডিরিকগুডাশক ডলখ্ুাঁত্
িাশব ফুডটশয় ত্ুাশত্ সিম িশয়শেল। এক কর্ায় ডত্ডল ঘাডস র্জীবলোরিকার িকুশমন্টােল কশরশেল।
নর্ষনলডত্ক প্রান্তসীমায় বাস করা ঘাডসশদর নডস্তত্ব সংকশটর ডিে বিল কশর িশাশে ত্াশদর বৃিকাঠাশমা এবং ত্াশদর আ াত্ মডাল র্জীবলোরিকা। ত্াশদর বৃি কাঠাশমায় আডদম প্রকৃডত্র স্থা ত্য আর্জও
স্থডবর িশয় আশে। মাডটর ত্াাশক র্াড

ডদশয় ঢকাশলাক্রশম দাাঁড় কডরশয় ত্রত্ডর িশয়শে ঢোশটা ঢোশটা নলু চ্চ

ঢদওয়াা। বাইশর ঢর্শক ঘরগুডা ঢদখ্ায় ঘু ডির মশত্া, আশাা-বাত্াসিীল ও সযাাঁত্সযাাঁশত্। িারডদশক ঢঘারাশলা
নলু চ্চ ঢমাটা ঢমাটা ঢদওয়াশার উ র ডিিড়াত্া ডদশয় বাাঁধা র্জংাী বাশের সরু সরু িাা ডদশয় বাাঁধা িয় ধাাঁিা
এবং ঢসই ধাাঁিার উ র ডবোশলা িয় খ্ড়। ঢসই ঘশরর দরর্জায় ক াট বসাশলার প্রশয়ার্জল ঢবাধ কশর লা
ঘাডসরা। আসশা ত্াশদর ঘশর এমল ডকেু নমূ ায সম্পদ র্াশক লা ো িুডর িওয়ার ঢোবয। ঘশরর দরর্জায় ত্ারা
শুধুমারিক বস্তার আবষা ডদশয়ই িান্ত র্াশক। এই সযাাঁত্সযাাঁশত্ ঘশরর নডাশেই ডলডিশন্ত ঘাডস র্জলর্জাডত্র
মালু শর্রা এক দঙ্গা েূ কশরর সশঙ্গ র্জীবলো ল কশর র্াশক। ডরবারডিডত্তক আডঙলা বা ডরখ্ার ঢকাশলা ডিে
ঘাডস

াড়ায় াি করা োয় লা।

ডরবশত্ষ কাোকাডে সিবস্থাল করা ঘাডসশদর বৃিগুডার সম্মু শখ্ই বশড় ওশঠ

ঢেৌর্ উঠাল। আর এই সূ শরিকই ঘাডসশদর মশধয

ারস্পডরক এক নদৃ েয িাডদষক সম্পশকষর বুলল াি করা

োয়। ঘাডসশদর ঢবাষ্ঠীর্জীবল প্রসশঙ্গ শ্রীরডিত্ ডাশখ্শেল -
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“এই গ্রাশমর মালু র্শদর (িা াইটাাঁশড়র ঘাডসশদর) র্জীবল নশলকটাই একনরডখ্ক। ত্রবডিরিকযিীল। এখ্াশল
েডদ ঢোশটাখ্াশটাও ডকেু ঘশট র্াশক ত্ািশা ত্াশত্ গ্রাশমর সকশা র্জডড়ত্ িশয় শড়। কাশর্জ-নকাশর্জ, আড্ডাআশাািলায় ত্ারা ত্খ্ল ডলশয় ডদশয় ওই একডট প্রসঙ্গশক ঢটশল আলশত্ িাশাাবাশস।”১৪
ঘাডসশদর ঢ ার্াক- ডরচ্ছশদর ঢে

ডরিয় উ লযাস সূ শরিক

াওয়া োয় ত্া লূ যলত্ম বাহুাযিীল। ঘাডস

ু রুশর্রা ঢত্া এক প্রকার নধষ-উাঙ্গাবস্থাশত্ই সারার্জীবল নডত্বাডিত্ কশর ঢদয়। বেশরর ঢবডেরিাব সময়
ত্াশদর উদ্ধষাঙ্গ র্াশক নলাবৃ ত্ আর ডলম্নাশঙ্গ শুধুমারিক াজ্জা ডলবারশার র্জলয র্াশক এক ডিাশত্ ঢলাংরা াুডঙ্গ।
ু রুডায়ার প্রখ্র েীত্ ঢর্শক বাাঁিশত্ ত্াশদর নবেয ডেন্ন কাাঁর্া োড়া নলয ডকেু ঢমশা লা। ঘাডস মডিাাশদর
ঢ ার্াক বাশত্ একডট আটশ ৌশর োডড়শকই ঢবাঝায়। বাশয় বাশরামাস ব্লাউর্জ ঢদওয়ার মশত্া বাহুায ত্াশদর
ঢলই। ত্শব উৎসব-নলু ষ্ঠাশল নডত্ সেশত্ন রাখ্া একডট মারিক ব্লাউর্জ ত্াশদর

ডরধাল করশত্ ঢদখ্া োয়।

িা াইটাাঁশড় নলু ডষ্ঠত্ ঘাডসশদর ডবডিরিকা নলু ষ্ঠাশল দেষক ডিশসশব আসা ঘাডস লারীশদর ত্র্াকডর্ত্ সডজ্জত্
রূশ র ডরিয় াওয়া োয় “মাইশক ঢঘার্াা শুরু িশয়শে। ... মডিাাশদর আসশল নশলক বউমালু র্ও মার্ায় ঢঘামটা ডলশয় ঢেশা
ঢকাশা িু ডট ঢমশর বশস আশে। আর ত্াশদর টাশলই নলযালয ঢমশয়রাও রদবডদশয় আসশে। ... ঢমশয়শদর
িটকদার োডড় ও ব্লাউর্জ। মার্ায় াাা-সবুর্জ-ঢবাাা ী ডফশত্।”১৫
এোড়া ঘাডস মডিাাশদর ত্রদলডেল প্রসাধশলর ডিরিকও উ লযাশস
দডরশের ো

স্পষ্ট্। ত্বুও ঘাডস মডিাাশদর প্রসাধল িিষায়

াওয়া োয়। ো বড়ই মডাল এবং

ারস্পডরক মমত্া ও েত্ন

াঠশকর মলশক স্পেষ

কশর োয় “প্রসাধল বাশত্ আর ডকেু ই লয়, িুা আাঁিড়াশলা আর

ডর াডট কশর ডবলু ডল করা, ঢখ্াাঁ া করা, মার্া

বাাঁধা। কাশঠর ডিরুডল ডদশয় ত্খ্ল এক ঘাডসবউ আশরক ঘাডসবউশয়র ড ঠ ঢঘাঁশর্ দু-িাাঁটুর িশর উাঁিু িশয় বশস,
কাশঠর ডিরুডল ত্ার মার্ায় িুডবশয় াম্বা াম্বা কশর িুা োডড়শয় ঢদয়। ডাডক ঢবশে ঢদয়। উকুল ঢমশর ঢদয়।
ঢখ্াাঁনকশর ঢখ্াাঁনকশর িাাঁড় ঢর্শক েডদ এক-আধ দসালও ঢত্া ঢবশরায়, ত্ািশা ঢসই ঢত্া বশড়া সু ের কশর
সারা মার্ায় বুডাশয় ঢদয়।”১৬
‘মদলশিডর’ উ লযাশস নডস্তত্ব-সংকশটর উ াশন্ত র্াকা ঘাডসশদর খ্াদয ত্াডাকার ঢে

ডরিয়

াওয়া োয়

ত্া খ্ুবই সামালয এবং ত্রবডিরিকযিীল। ঘাডসশদর ত্রদলডেল খ্াদযত্াডাকায় স্থাল ঢ শয়শে োক-িাত্ এবং ডরবাশর
নডত্ডর্ এশা ত্ারা ঢখ্শত্ ঢদয় -
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“... মাড়িাত্ আর খ্াাসার ত্রকাডর। খ্াাসা িা দডরে মালু শর্র কাশে ঢ াস্তর ডবকল্প।”১৭
এোড়া ত্াশদর সকাশা ডিশর্জ ডিশড়র ও র লু ল ও সামালয ঢত্া মাডখ্শয়ও ঢখ্শত্ ঢদখ্া োয়। মাে-িাত্
ঘাডসশদর কাশে দুিঃস্বশের মশত্া। র্জা শুডকশয় োওয়া ু কুশর কখ্শলা কখ্শলা বডত্ক ঘাডসর মশত্া বৃ দ্ধ ডকেু
িযাং মাে ায়। ো ত্ার মশত্া মালু শর্র কাশে নমৃশত্র মশত্াই মূ াযবাল। এই নমূ াযত্ার ডরিয় ঢমশা ডেকার
করা মােগুডাশক ঢকন্দ্র কশর ত্ার নডত্ ত্ৎ রত্ায় “... ত্ার (বডত্ক) ঢলাংরা ও খ্াশটা ধুডত্র প্রান্তডটশত্ াট ডটশয় ঢসই মাে-কটা ঢস উশঠাশলর মাডটশত্
ঘাঁশর্ ঘাঁশর্ আাঁে োডড়শয়, লু ল-িনাদ মাডখ্শয় ু ডড়শয় খ্াশব। বরম মাড়িাশত্র সশঙ্গ।”১৮
প্রখ্র গ্রীশষ্মর সময় ঘাডসশদর মশধয খ্াশদযর নিাব িরশম ওশঠ। ত্াশদর াশত্ ত্খ্ল ডঝশঙ-কািা-ঢবগুলকুাঁদডরর মশত্া সডির ঢত্া সিাল

াওয়া োয়ই লা, ডলশদল শি ডবলা

য়সায়

ু কুশর

াওয়া ঢঘডর-গুবডার

স্বাদও ত্ারা ায় লা।
উ লযাস সূ শরিক র্জালা োয় ঢে ‘কুড়া’ ঘাডসশদর একটা প্রধাল খ্াদয, ো আসশা

শুখ্াদয ডিশসশবই

বযবহৃত্ িয়। খ্াদয সংস্থাশলর র্জলয ঘাডসরা এত্টাই মডরয়া র্াশক ঢে, ঢকার্াও ঢকাশলা িাডর্ ঢাাশকর ঘশর েডদ
বড়সড় ঢিার্জ র্াশক ত্শব ত্ারা ঢসখ্াশল বউ-বাচ্চাসি ধলষা ডদশয় বশস র্াশক। ত্াশদর আমডন্ত্রত্ এাঁশটা
বাসলশকাসল ধুশয় বাড়ডত্ িাত্ ঢ শা ঝুডড় কশর ঘশর ডলশয় আশস। ঢসই িাত্ ঢরাশদ ডমশা ডদশয়, শুডকশয়,
ত্ার র ত্াশদর ঢোঁডকশত্ কুশট কুশট ‘কুড়া’ কশর। এই ‘কুড়া’ ত্ারা লু ল ডদশয়, গুড় মাডখ্শয় িুধাত্ষ বাচ্চাশদর
খ্াওয়ায়। ডলশর্জরাও খ্ায়। ঘাডসশদর ডলর্জস্ব ডবশয়বাডড়র খ্াদয িা শুশয়াশরর মাংস, িাত্ আর র্জারা-ডবরডির
িাা। মূ া খ্াওয়ার আশব বা শর ঢকউ ঢকউ এক ঢ ট মদ ঢখ্শয় ঢলয়।
‘মদলশিডর’ উ লযাশস শ্রীরডিত্ ঘাডস র্জলর্জাডত্র মালু শর্র ডববাি-রীডত্শক েশত্নর সশঙ্গ ফুডটশয় ত্ুাশত্
সমর্ষ িশয়শেল। ডত্ডল ডববাশির

া ঢর্শক শুরু কশর ডববাি নলু ষ্ঠাল এবং িুডরশিাশর্জর বাষলাও ডবেশদ

ডদশয়শেল। ঢিাড়কু ঘাডসর কলযা ঢিাশড়াডত্র ডববাি ডঠক িয় ডরডবর্জিুমুর ঢসাাঁড়ু ঘাডসর সশঙ্গ। নর্ষনলডত্ক
মালযত্ায় ঘাডস ডববাশি

াপ্রর্ার ঢে েডব ফুশট ওশঠ ত্া িয়ঙ্কর এবং ো কলযাদায়গ্রস্ত ড ত্ার কাশে ডলিঃস্ব

িওয়ারই শরায়ালা। উ লযাশসর বাষমাাায় এবার আশাাক াত্ করা োক “ াশরিকর লাম ঢসাাঁড়ু ঘাডস। া ঢিশয়ডো দুিার্জার। ঢদড় িার্জাশরর কম মালশত্ িায়ডল। ... ঢত্রে টাকায়
‘ফস্াা’ িা। আর ঢসই সশঙ্গ র্াা-বাডট-ঢিাা–বডঠল-খ্ুেডল-ঢবাশরায়া-টুবকা আর শ্বশুরঘশরর ঢাাকর্জলশদর
ঢবাটা

াাঁশিক ডবদায়ী োডড়। ... আলু র্ডঙ্গক খ্রিটাও ঢে ঢের। বরোরিকীরা আসামারিক ত্াশদর লাস্তা-ডবাঁডড় িাশত্
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িাশত্ ধডরশয় ঢদওয়া, রাশত্ বরার মাস আর িাশত্র বযবস্থা করা, ত্া বাশদও আবার র্জামাই মাল করশব।
‘মাশলর ডর্জডলস’ও ঢত্া একটা ডকেু াাবশব? আর ‘াাশের ঢেশর্’ বরোরিকী এবং কশলঘশরর ঢাাকর্জলশদর
র্জলয ঢবাত্া ঢবাত্া মশদর ঢর্জাবাল ঢদওয়া।”১৯
ঢিাড়কু ঘাডসর মত্ দডরে মালু র্ প্রায় এক প্রকার ডলিঃস্ব িশয়ই কলযা িশড়াডত্র ডববাি ঢদয় ড ত্ৃহৃদশয়র বাৎসায ঢর্শকই। ত্ার আো র্াশক কলযার ডববাডিত্ র্জীবল সু শখ্র িশব। সন্তাল-সন্তডত্ ডলশয় িশর
উঠশব ত্ার সংসার। ডকন্তু ত্া িবার লয়। ু রুডায়ার গ্রামীা সমার্জবযবস্থায় কলযার ডববাি ঢদওয়ার মাশল িা
‘ডবডট ডবকা’। ত্াই ডবক্রয় িওয়া সম্পদ িাশাা র্াকশত্

াশরই লা।

ু রুর্ত্াডন্ত্রক সমার্জ বযবস্থায় ডববাডিত্

লারী িশয় ওশঠ দাসীরই লামান্তর। িশড়াডত্র ঢিশরিকও ত্ার নলযর্া িয় লা। ঢাাকমুশখ্ ঢিাড়কুর কাশল আশস
ঢমশয়র সু শখ্র সংসার র্জীবশলর ডবপ্রত্ী ডিরিক:
“বউ বশা ত্াশক ঢিার ঢর্শক সিযারাত্ ত্ক্ক শুধু ঢখ্শটই ঢেশত্ িয়। ত্ার শরও ত্াশক একর্াা ঢখ্শত্
ঢদয় লা। নর্ি এই ডলশয় বাার উ ায় ঢলই। শ্বশুর-োশুডড় কাাঁসার বাসশলর মশত্া ঝন্ঝন্ কশর ওশঠ।
কাশর্জর খ্ুাঁত্ ধশর। ত্খ্ল ঢাশব োয় ঝুলাঝুডট। ত্াশক ঢখ্াাঁটা ঢদওয়া িয় ‘বদী’ বশা। নর্ষাৎ ঢস নাস, কুাঁশড়।
আবার বশা, ‘বয়স কম িশা ডক িশবক –খ্াবার ডদশব খ্াশবক দু- ত্ডর!’ ”২০
ঘাডসশদর সমার্জবযবস্থা

ু রুর্ প্রধাল। ঢসখ্াশলও লারীশদর নবদডমত্ কশরই রাখ্া িয়। েত্টা সম্ভব

নসম্মাশলর মধয ডদশয় ত্াশদর ঢোর্া করা িয় নডবরত্। ত্শব লারী প্রকৃডত্ নলু োয়ী সিলেীা। ত্াই নডবরত্
াাঞ্ছলার

রও সংসাশরর োবত্ীয় কমষাডদ, ঢেমল রান্না করা, ঢবাবাডদ েূ কশরর রিাাশবিা, বাচ্চার ঢখ্য়াা

রাখ্া এবং সশবষা ডর ত্াশদর মরদশদর ঢেৌল িাডিদাশক িান্ত কশর োয় িাডস মুশখ্ই। ত্শব ডাঙ্গবত্ ত্রবর্ময ও
সাংসাডরক নলটশলর োাঁত্াকশা

শড় ত্াশদরও মশধয কখ্শলা কখ্শলা ক্লাডন্ত আশস। আর ঢসই ক্লাডন্ত ঢর্শক

মুডে ঢ শত্ই ত্র্া র্জীবলী েডে আশরািা করশত্ই ত্ারা ঢমশয়ডা ঠাট্টা-ত্ামাোর আসর বসায়। ঢসই আসশর
ডলর্জ ডলর্জ

ু রুশর্র ঢদার্-গুল ডলশয় ত্ারা

ারস্পডরক মেকরায় মেগুা িশয় ওশঠ। ো মধযেু শবর বাংাা

সাডিশত্য বডাষত্ ‘ ডত্ডলো’ নংশের সশঙ্গ ত্ুালীয়। ত্াশদর আসশর ঢেৌল প্রসঙ্গও উত্থাড ত্ িয় ডলমষা আলে
াাশির র্জলযই। ত্াশদর বাওয়া করম বাশলও ঢেৌলত্ার প্রসঙ্গ আশস, ো ত্ারা ত্াডড়শয় উ শিাব কশর “... ‘সমবারী ঢবশয় ওশঠ, করম লাশির বাশলর দুডট ঙ্ডেএত্ েডদ ডো মশল আগু লা বডাডা কযাশল
ঘুশমর ঢঘাশর ঢোঁড়া ঢখ্াঁিরায় উঠাডা ঢমাশর...
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বালডটর িাশবর মশধয ঢাাকর্জীবশলর ঢেৌল আশবদল ত্র্া নডলবােষ সংবম-ডাপ্সার প্রডত্ নক ট
ইডঙ্গত্ করা িশয়শে বশা ঘাডসবউরা ত্া ঢবে উ শিাব কশর। মুখ্ াুডকশয় গুব গুব িাশসও।”২১
‘মদলিাডর’ উ লযাশসর প্রায় নংে র্জুশড়ই আশে ঘাডসশদর নর্ষনলডত্ক বিলা ও বাষনবর্শমযর ডিরিক। ত্শব
উ লযাশস ত্াশদর

দবীশক ঢকন্দ্র কশর ঢে বাষনবর্শমযর ডিরিক আশে ত্া

ঘাডসশদর মশধয সাধারাত্ িার প্রকার

াঠশকর দৃ ডষ্ট্ আকর্ষা করশত্ বাধয।

দবী াি করা োয়, ের্া- ঘাডস, মােু য়ার, বড়াৎ এবং লাশয়ক। ত্শব

এই িার প্রকার দবীর মশধয ঢেশকাশলা একটা ঘাডসরা

েে মশত্া বযবিার কশর র্াশক। প্রর্ম ডত্ল প্রকার

বযবিাশর ঢকাশলা নসু ডবধা লা িশাও ত্ারা ‘লাশয়ক’

দবী বযবিাশরর ঢিশরিক বাষনবর্শমযর ডেকার িয়।

র্জয় ু শরর ‘লাশয়ক’

দবীধারী ব্রাহ্মশারা ত্াশদর সংডেষ্ট্

দবী বযবিাশর বাধা ঢদয়। শুধু বাধা ডদশয়ই িান্ত

র্াশক লা, রার্জনলডত্ক িাশব ত্াশদর উ র প্রিাব ডবস্তার কশর ত্া বি করার ঢিষ্ট্াও কশর র্াশক।
রার্জনলডত্ক ঢলত্া উল্টুরাম মািাত্ রীডিৎ ঘাডসশক লাশয়ক দবী বযবিার করার র্জলয বশা “ ‘এশরই ো ত্র খ্রা, কই ঢদডখ্ কর্ায় ঢবধায় রাইশখ্ডেস ত্র ত্াটা? লাশয়ক বাডেস েযা! লাশয়ক ত্
ঢবরাম্ভা। ঢত্ার ত্র ত্াটা ত্াইশা কই?’ ... ‘শুল, ত্রা বাবু ঘাডস-মােু য়ার-বরাৎ ো ঢাখ্ডব ঢাখ্। ডকন্তুক
লাশয়ক ঢাডখ্স লা। ত্াইশা েডদবা ত্শদরশক দুে- াাঁিে টাকা ঘুসুর ঢাাল-ঢফাল ডিসাশব বাইর কশর ডদবার
িযাষ্ট্া করা োত্ক, সযাটাও আর িশবক লাই।’ ”২২
িার
ত্রসকত্ রডিত্ একর্জল বশবর্ক। বশবর্াার মশধয ডদশয় সঞ্জাত্ নডিজ্ঞত্াশকই ডত্ডল কর্াসাডিশত্যর ফশমষ
ডরশবেল কশর র্াশকল। ‘মদলশিডর’ উ লযাস রিলা করশত্ ডবশয়ও ডত্ডল দীঘষডদল ঘাডস র্জলর্জাডত্র
মালু র্শদর সমার্জ ও সংস্কৃডত্ ডলশয় বশবর্াা কশরশেল। ফশা ত্াাঁর ‘মদলশিডর’ উ লযাশস ঢেমল ঘাডস
র্জলর্জাডত্র মালু শর্র সমার্জত্ে প্রকাে ঢ শয়শে, ঢত্মডল ত্াশদর সাংস্কৃডত্ক ঢাাকডবশ্বাশসর নলু ু ঙ্খ বাষলাও
স্বত্িঃস্ফূত্ষ িাশব এশস ঢবশে। উ লযাশস ঘাডসশদর র্জলর্জীবশল ডবধৃ ত্ ঢাাকর্জ উ াদাশলর ঢে

ডরিয়

াওয়া

োয়, ঢসগুডা ডলম্নরূ (ক) ঢাাকিাবলা ঢকডন্দ্রক উ াদাল
(খ্) নলু ষ্ঠালবত্ উ াদাল
(ব) বািডলক উ াদাল
(ঘ) ঢদিবত্ উ াদাল

এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা

64

(ঙ) ডেল্পবত্ উ াদাল
ঘাডসশদর োদুডবশ্বাস ও সংস্কার, বালা-মন্ত্র-ডিডকৎসা সম্পডকষত্ ডবডবধ ঢাাকর্জ উ াদালগুডা ঢাাকিাবলা
ঢকডন্দ্রক উ াদাশলর

েষাশয়

শড়। উ লযাশসও ত্াশদর ঈশ্বর সম্পডকষত্ লালা ঢাাকডবশ্বাশসর

োয়। এোড়া ত্াশদর ঢাাকসংস্কার ও ঢাাকডিডকৎসার ডবডবধ

ডরিয়

াওয়া

ডরিয়ও উ লযাশস প্রকাে ঢ শয়শে। ঘাডসশদর

ঈশ্বর সম্পডকষত্ ঢাাকডবশ্বাশসর কর্া বাশত্ ঢবশা ‘কর্রা’র কর্া বাশত্ই িয়। ত্ারা ডবশ্বাস কশর ঢে,
ঢদাশর্-গুশা িরা মলু র্য র্জীবশল নর্জাশন্তই নশলক া কমষ িশয় োয়। ঢসই
মালডসক োডন্ত ঢ শয় ঘাডসরা ডলশর্জশদর

া কমষ ঢর্শক উদ্ধার ঢ শত্ এবং

ীড়ল কশর র্াশক, ো ‘কর্রা’ লাশম

ডরডিত্। উ লযাশস ঢিাড়কু

ঘাডসশক স্ব-ইচ্ছায় ‘কর্রা’র প্রিার ডলশত্ ঢদখ্া োয়। ‘কর্রা’ সম্পশকষ উ লযাশস বাা িশয়শে “মাঘী

ূ ডাষমার

রডদশল বরামর্াশল িেরা এশস র্জশড়া িয়। গ্রামশদবত্াশক

াক ঢদয় এবং িংক্রমা

ঢেশর্ দাাঁডড়শয় শড় – ঘমষাে ও আদুড় বা ঢ শত্ ডদশয় মুডখ্য়াশক দৃ ঢ়ত্ার সশঙ্গ বশা, ‘কর্রা ঢদ’!”২৩
আবার ত্াশদর মদলশিডর বার্জাশলার ঢ োশত্ই ঢত্া আশে ত্াশদর বংে

রম্পরায় ঢমশল আসা

ঢাাকডবশ্বাস। ত্ারা মাশল এই মদলশিডরর ডললাশদর মাধযশমই স্বশবষর সশঙ্গ ধরাধাশমর ঢোবসূ রিকত্া ত্রত্ডর িয়।
মদলশিডরর েশেই একডট ডেশুর

ৃ ডর্বীশত্ র্জন্মাশলার বা একডট মালু শর্র মৃত্ুযর খ্বর স্বশবষ ঢ ৌঁশে োয়।

ঘাডসরা এই ঢ োর মাধযশম ডলশর্জশদর মিৎ ঢবাধ কশর। ো এক প্রকার ঢাাকডবশ্বাস ও ঢাাক-সংস্কাশররই
নঙ্গ। আবার ত্ারা ডবশ্বাস কশর ঢে ঠাকুরর্াশল ডবশয় ন রাধ ঢবা ল করশা কুষ্ঠবযাডধ নডলবােষ। ঘাডসশদর
ডলর্জস্ব ডিডকৎসা
ঘাশটর

দ্ধডত্র দৃ ষ্ট্ান্ত উ লযাশস

াওয়া োয়।

ু য়াডত্ বউশয়র প্রসবশক ত্রাডিত্ করশত্ ত্ারা

ার্র ঢধায়া ু কুশরর র্জা খ্াওয়ায়। প্রসব িশয়ও োয়। ডকন্তু ডবর্য়ডট কাকত্াাীয়,

াঠশকর ত্া বুশঝ

ডলশত্ এত্টুকু নসু ডবধা িয় লা। ত্ারাও প্রকৃত্ ডিডকৎসা-ডবজ্ঞাশলর নিাব ঢমটায় ডবশ্বাস ডদশয়ই। ডবশ্বাশসর
মায়াবী আবশত্ষই ঢরাবীর মশল িরসা ঢদওয়া িয় এবং প্রায় ঢিশরিকই সু ফা াওয়া োয়।
নলু ষ্ঠাল ঢকডন্দ্রক ঢাাক-উ াদাল ডিশসশব ‘মদলশিডর’ উ লযাশস করম ব্রশত্র প্রসঙ্গ উডিডখ্ত্ িশয়শে।
এই উৎসব ঘাডস ঢমশয়শদর কাশে র্জলডপ্রয় উৎসব। িাে মাশসর শুক্ল শি

েষাপ্ত ফসা উৎ াদশলর

প্রত্যাোয় ‘র্জাওয়া’ লাশম একডট েশসযাৎসশবর আশয়ার্জল িাশত্ র্াশক। গ্রাশম গ্রাশম শুক্ল শির প্রর্ম ডদশল
কুমারী ঢমশয়রা একটা বাাঁশের োাায় বাডা ডদশয়, ঐ নিশা ত্ারা ঢে সমস্ত েসয ফাায় ত্ার বীর্জগুডা কাাঁিা
িাুদ-র্জশা রাডঙশয়, ঢসই বাডার মশধয নঙ্কুশরাদবশমর র্জলয রাশখ্। একাদেী
োাাডটশক ঢকন্দ্র কশর লৃ ত্য-বীত্

েষন্ত প্রডত্ডদল ত্ারা ঐ

ডরশবেল কশর। লৃ ত্যবীত্ িা িারাবােগুডার বেলা। ইডত্মশধয
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িারাবােগুডা নঙ্কুডরত্ িয়। একাদেীর ডদল িয় করমঠাকুশরর ব্রত্ উদ্ো ল। কুমারী ঢমশয়রা উ বাস ডদশয়
স্নাল ঢসশর, ফুা-ফা ডলশয়, প্রদী

জ্বাডাশয় করমঠাকুশরর

ু শর্জা ডদশয় ঢেখ্াশল করম িাা ঢ াাঁত্া িশয়শে

ঢসখ্াশল ঢফশর। এই িাাডটই িা ‘করমঠাকুর’। করমঠাকুরশক

শরর ডদল লদী- ু কুশরর র্জশা িাডসশয়

ঢদওয়া িয়। িাুদ রাঙাশলা িারাবােগুশাা বাাঁশের িাাা ঢর্শক ডলশয় ধাশলর ঢবাাায় েডড়শয় ঢদওয়া িয়
িডেিশর। কারা ত্াশদর ডবশ্বাস এশত্ ত্াশদর ঢবাাা

ডর ূ াষ িশয় উঠশব। এই উৎসশব নডববাডিত্ লারীর

িূ ডমকাই মুখ্য। করম ব্রত্ এক প্রকার েসয উৎসব িশাও করম-বাশল লারী র্জীবশলর সু খ্-দুিঃখ্, ত্যাবডত্ডত্িা, ঢপ্রম-নশপ্রশমর কর্া িার্া িশয় প্রকাে

ায়। এককর্ায় এটাই বাা োয় ঢে, করম ব্রত্ আ াত্

েসয ব্রত্ িশাও এই ব্রত্ আসশা লারী র্জীবশলর মুডের এক সামডয়ক ডরসর।
করম োড়াও এই উ লযাশস ‘টুসু ’র প্রসঙ্গও আশে। ‘টুসু ’ রাশঢ়র এক কুমারী কলযা। ঢস কখ্শলা ডেশু,
কখ্শলা কুমারী, কখ্শলা বা সদয ডববাডিত্। ঘশরর মডিাারা ত্ার কাল্পডলক নবয়বশক কখ্শলা ঘশরর সন্তাল
আবার কখ্শলা সডখ্র মশত্াই সম্পশকষর বিশল ঢবাঁশধ রাশখ্ “ত্াশক ঢেমল নন্তর ডদশয় িাশাাবাসা োয়, ত্ার কাশে লালাল ডবর্শয় নিাব-নডিশোব করা
োয়, ঢত্মডল আবার ত্ার সশঙ্গ কাি-ডববাদও করা োয়।”২৪
-এই টুসু শক ডলশয় ঢ ৌর্ সংক্রাডন্তশত্ িয় ঢ ৌর্

রব। ঘাডস

াড়ার ঘশর ঘশর ড ঠা োাঁকার সু বাস েডড়শয়

শড়। সকাশা ঢমশয়রা বাল বাইশত্ বাইশত্ টুসু িাসাশত্ োয় ডলকটবত্ষী ু কুশর ও লদীশত্। টুসু

রশব লদীর

ধাশর ঢমাা বশস। েু বক-েবত্ীর দা লব ঢপ্রশমর আডবর ঢমশখ্ ঢমশত্ ওশঠ। ঘাডসশদর সশঙ্গ সশঙ্গ ঢবাটা
ু রুডায়া টুসু র উন্মাদলায় উশো িশয় ওশঠ।
বািডলক ঢাাক-উ াদাল িা ঢাাকবাল, েড়া, প্রবাদ, ঢাাককাডিডল ইত্যাডদ। ‘মদলশিডর’ উ লযাশস
করমবাল ও টুসু বাশলর প্রসঙ্গ র্াকশাও

ঝুমুশরর প্রসঙ্গ বার বার এশসশে। িা াইটাাঁশড়র ঘাডস

মালু শর্রা ঢিাড়কুর বালাশলা ঝুমুশরর একডলষ্ঠ িে। আসশা আডর্ষক নলটশলর

াড়ার

শঙ্ক ডলমডজ্জত্ ঘাডস র্জীবশল

বাাঁিার উৎশরাত্ ঢিাড়কুর ঝুমুর। ঢস ডলশর্জর নপ্রাডপ্ত ও সামাডর্জক ত্রবর্মযশক ঝুমুশরর মাধযশম ডরশবেল কশর
মালডসক োডন্ত

ায়। ত্ার ঝুমুশরর কর্া ও সু শরর সশঙ্গ ঘাডস

াড়ার মালু শর্র একত্মত্া নলু িব করায়, ত্া

নিাশবর র্জীবশল সামডয়ক মুডের র্ িশয় দাাঁড়ায়। উ লযাস র্জুশড় ঢিাড়কুর লালা ঝুমুর ডবডিন্ন প্রসশঙ্গ প্রকাে
ঢ শাও ত্াাঁর একডট ঝুমুর বার বার বাওয়া িশয়শে। োর মাধযশম ঘাডস র্জলর্জাডত্র মালু র্ োড়াও নলযালয
নদ্ধষিুে মালু শর্রও আাঁশত্র কর্া বাা িশয়শে। ঝুমুরডট সত্যই হৃদয়স্পেষ কশর োয় -
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“ঢিত্শরর কান্নাশক বাইশরর উদাসীল ডবর্ন্ন িাডসশত্ রূ ান্তডরত্ কশর ঢিাড়কু বযাটাশক ডলমত্াায়
বসায়। ডলশর্জও আড়ষ্ট্ত্া ডলশয় বশস। ত্ার র রুগ্ন ও িণ্ডাশার মশত্া কৃষ্ণকায় িাত্ডট ঢবায়াইশয়র ডদশক
বাডড়শয়, গুলগুল করশত্ করশত্, ঢস ঢবশয় ওশঠ –
কন্ ধাশরর লদীশর বাঁধু, কন্ধারাশক ঢবডা
সাাঁশঝ ফুটা ডঝঙাফুা ডবিাশল িারাডা
বাঁধু, ত্ুই কন্ধারাশক ঢবডা
খ্রায় ঢিশত্র মাডট ফাশট –শুকায় বাশয়র িাম
াডল ডবলা ফাশট োডত্ লা িশা ঢিডত্কাম
ঢবারুিাা ডলশয় িাডম ডক ঢফশরই লা ডড়ডা
বাঁধু, ত্ুই
াঁ কন্ধারাশক ঢবডা! সাাঁশঝ ফুটা ডঝঙাফুা ...
বাঁশি বাঁশি আয় াদী ঘরশক িামার আয়
দুদণ্ড বসশা খ্রায় র্জীবল র্জুড়ায়
ঘশর িামার জ্বশা আগুল মশলও আগুল জ্বশা ঢর
মশল আগুল জ্বশা
কন্ আগুশল ঝাাঁ ডদশা িাডম িুবব মরার্জশা
আমার একডদশব েযা শ্মোলিূ ডম
আশরক ডদশব –িাঙায় কুাঁড়ার্জাডা
বাঁধু, ত্ুই কন্ধারশক ঢবডা।। সাাঁশঝ ফুটা ডঝঙাফুা ...”২৫
‘মদলশিডর’ উ লযাশস ঘাডসরা ত্াশদর মশলর িাবডবডলমশয়র ত্াডবশদ নশলক প্রবাদ-প্রবিল স্বত্িঃস্ফুত্ষিাশব
বযবিার কশরশেল। ো বািডলক ঢাাক-উ াদাশলর নলযত্ম দৃ ষ্ট্ান্ত। ঘাডসশদর কর্যবুডাশত্ প্রবাদ-প্রবিলগুডা
ঢাৌডকক ও গ্রাময রূশ

প্রকাে ঢ শয়শে, ো ডবশের্িাশব নলু ধাবলীয়। উ লযাশস বযবহৃত্ প্রবাদ-প্রবিলগুডা

ডলম্নরূ –
(১) ‘ডো িাবশে ল লঢ়া িাবশে’২৬ –এই প্রবিলডট ঢিাড়কু বাাঁশধ ডবশয় ডবাম্ব করায় বডত্ক
বযবিার কশরশে। ঢেৌিকােষ করশত্ নস্বািাডবক ডবাম্ব িওয়ায় উডেষ্ট্ প্রবিলডট বযবহৃত্ িশয়শে।
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(২) ‘বাড়ািাশত্ োই’ প্রবাদডট ঢিাড়কুর স্ত্রী সমবারী বযবিার কশরশে নলয মারিকায়। ডলশর্জর
ইচ্ছায় ‘কররা’র প্রিার গ্রিা করায় ঢিাড়কুর ড শঠ প্রিাশরর ডিে স্পষ্ট্ িশয় ওশঠ। ো সমবারীর
ঢিাশখ্ নস্বািাডবক মশল িয়। ঢস আিেষ িয় এই ঢিশব ঢে, এত্ িাশাামালু র্ স্বামীশক প্রিার
করশাা ঢক? ঢস মশলর ঢিািশক প্রকাে করশত্ই প্রবাশদর সািােয ডলশয় বশা ওশঠ : ‘ত্ুমাশদর
কার বাঢ়ািাশত্ ই ধুাা ডঝাঁশটশে?’২৭
(৩) নডববাডিত্ ু রুর্ সংসাশর র্াকশাও ত্ার উ র ঢসরূ দাডয়ত্ব র্াশক লা। এই ধ্রুব সত্যত্া
একডট প্রবাশদর মাধযশম প্রকাে ঢ শয়শে ঘাডসশদর ডলর্জস্ব বাক্িাত্ুশেষ : ‘ঢবাশঠ ঢর্শকও

াঘায়

লা র্াকা’২৮।
(৪) ‘িানদরা ত্াা ঢফশা রাখ্শাই

কা িশবক’২৯ –উডেষ্ট্ প্রবাদডট র্জরুডর কার্জ সময় নলু োয়ী

লা করশা কী িশত্ াশর ত্ার ইডঙ্গত্ প্রদাল কশরশে।
(৫) ‘াাংটা বশরর মার্ায় াব’৩০ –এই প্রবাদডট সামঞ্জসযিীলত্ার প্রসশঙ্গ বযবহৃত্ িশয়শে।
(৬) ‘ঢিার

াাাশে বাইবাল বাডড়/ ঢকাশত্ায়াা ডদশে মাঁশি

াডাে’৩১ –এই প্রবাদডট প্রোসশলর

নবযবস্থাশক প্রকডটত্ করশত্ বযবহৃত্ িশয়শে।
(৭) ‘মরশদর বাত্/ িাাঁডত্র দাাঁত্’.৩২ – ু রুশর্র র্জবালীর মূ াযত্া প্রসশঙ্গ প্রবাদডট
বযবহৃত্।
(৮) ‘িার্বাস/ স্বগ্ঢবর আে’৩৩ – ু রুডায়ার কৃডর্ ডরডস্থডত্র ঢিশরিক বহুা প্রিডাত্ প্রবাদ।
(৯) ‘সািড়া েডদ িা সর্জা, ত্

াশে

াশে বাাঁট’৩৪ –ঢে মালু র্ আ াত্ সরা নর্ি মশল

া ,

ত্ার সম্পশকষই এই প্রবাদ প্রশোর্জয।
ব্রাত্যমালু শর্র ত্রদডিক ঢকৌো ও কেরশত্র মাধযশম ঢে সংস্কৃডত্ বশড় ওশঠ ত্া নঙ্গিডঙ্গশকডন্দ্রক সংস্কৃডত্।
এই সংস্কৃডত্র উ াদালগুডা ঢদিবত্ ঢাাক-উ াদাশলর

েষাশয়

শড়। ত্রসকত্ রডিশত্র ‘মদলশিডর’ উ লযাশস

ঢদিবত্ উ াদাল ডিশসশব ঢেৌলাশির প্রসঙ্গ আশে। গ্রাশম ঢকাশলা আসর বসশা, ঢসই আসশরর মাঝখ্াশল
িক্রাকাশর ডরশবডেত্ িয় ঢেৌলাি। িক্রাকার র্জায়বার িাডরডদশক বাচ্চারা, ঢমশয়রা, বুশড়ারা বশস আর ঢেশারা
ঢ েশল দাাঁডড়শয় র্াশক। ডিশড়র মাশঝ সরু রাস্তা ধশর বশাে, দুবষা, ডেব, রাম-রাবা, কাডত্ষক রূ ধারী ডেল্পীরা
ধামসার ত্াশা ত্াশা আখ্ড়ায় প্রশবে কশর। বার্জলদারশদর সশঙ্গ র্াশক ঝুনমরা। দেষকরা িুাঁডড়ওয়াাা বশাে
বা ডকরাত্-ডকরাত্ীর উিম্ফল ঢদশখ্ মাশঝ মাশর্জ ঢসািাশস ঢিাঁডিশয় ওশঠ বশা ‘ঢচ্ছৌ’।

এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা

68

মদলশিডর এক প্রকার ঢাাকবাদয। এই বাদযেন্ত্রডট ড ত্া ও বাাঁশের বাখ্াডর ডদশয় এক ডবশের্ ঢকৌেশা
ত্রত্ডর িয়। মদলশিডর ত্রত্ডরর প্রাাাী ডেল্পবত্ ঢাাক-উ াদাশলরই

েষায়িুে। উ লযাশস এই ঢাাকবাশদয

ত্রত্ডরর বাষলা ডবস্তৃত্ আকাশর ঢাখ্া লা র্াকশাও, সংডিপ্তাকাশর বাদযেন্ত্রডটর প্রস্তুডত্বত্ বাষলা আশে।
াাঁি
ু রুডায়ার ঢাাকিার্া শ্রীরডিশত্র মাত্ৃিার্া। এই িার্াশক ডত্ডল ত্াাঁর কর্াসাডিশত্য সাফশাযর সশঙ্গ বযবিার
কশরশেল। উ লযাশসর িডরশরিকর মুশখ্ ডত্ডল গ্রামীা

ু রুডায়ার িার্াশক এমলিাশব বযবিার কশরশেল ঢে, ত্া

াঠশকর দৃ ডষ্ট্ আকর্ষা করশত্ বাধয। আিডাক িার্া বযবিাশরর ঢিশরিক সমাশাািশকরা নশলক সময়
সাডিডত্যশকর ডদশক সস্তা র্জলডপ্রয়ত্ার প্রশাািলশক ইডঙ্গত্ কশরল। ডকন্তু এটা মশল রাখ্শত্ িশব ঢে ত্রসকত্
রডিত্ ত্া িালডল। ত্াাঁর িার্ায় আিডাকত্ার প্রশয়াব আশে, িটক ঢলই। ডত্ডল শুধু ‘খ্াশবক’, ‘বাশবক’ বা
‘করশবক’ ইত্যাডদ িটকদার েে বযবিার কশর ডলশর্জশক বা ত্াাঁর সাডিত্যশক িাডসর ঢখ্ারাক কশর ঢত্াশালডল।
ডত্ডল ু রুডায়ার িার্াশক বযবিার কশরশেল ু রুডায়ার ব্রাত্য মালু শর্র র্জীবল-িার্যশক প্রকাে করশত্ই। ত্াাঁর
‘মদলশিডর’ উ লযাশসও ঘাডসশদর দুিঃখ্, েন্ত্রাা, ঈর্ষা, নসূ য়া, ডবর্াদ, ির্ষ, সু খ্, আশমাদ, আলে – সবডকেু ই
প্রকাে ঢ শয়শে ত্াশদরই ডলর্জস্ব বযবহৃত্ েে িয়শলর মাধযশমই। েেগুডার সশঙ্গ আ ামর বাঙাডা ঢত্মলিাশব
ডরডিত্ লা িশাও, েেগুডা ঢে বাংাা েেিাণ্ডাশরর এক একডট র্জীবাশ্ম ত্াশত্ ঢকাশলা সশেি ঢলই। ত্রসকত্
রডিশত্র কর্াসাডিশত্য কর্যিার্ার বযবিার প্রসশঙ্গ সমাশাািক নশাাক িক্রবত্ষী বশাশেল “ঢবাটা মালু শর্র

ডরিয় ত্ুশা ধরশত্ ঢবশা ত্ার ইডত্িাস, িূ শবাা, সংস্কৃডত্শক ডবডচ্ছন্ন কশর ত্াশক

প্রকাে করা োশব লা। আর ত্া রূ ায়শলর র্জলয, আশরকটু এডবশয় বাশত্

াডর এইিাশব র্জীবল স্পেলশক

ধরার র্জলয িার্া-জ্ঞাল র্জরুডর। ত্রসকত্ রডিশত্র কাশম ত্াাঁর ঢসই িমত্া ধরা শড়শে।”৩৫
ত্রসকত্ রডিশত্র উ লযাশস বযবহৃত্ ডববৃ ডত্র িার্া আিডাক িডাত্ বাংাা। ঢাখ্ক নসাধারা ত্রল ু শায
ঢসই ডববৃ ডত্শত্ এমল ডকেু েশের প্রশবে ঘটাল, োর আ াত্ ঢকাশলা নর্ষ লা র্াকশাও ত্া ডলডদষষ্ট্ িডরশরিকর
িাবশক র্জীবন্ত কশর ত্ুাশত্ সিম িয়। ঢেমল – (১) ‘রক্ত্ ঢবরাশা ত্খ্লশক উয়ার মরদটায় দশম
ডখ্র্জাাশবক’৩৬ (২) ‘ঢসানমসযা আ-ার। ই-কর্াটা বাার াাইশবই ত্ুমাশক ইডখ্শল ঢটকাডা। -িা, িা ত্ুডম টুকু
ওই আমত্াটায় ফটফডটত্াশক টযাাঁড়রাও। ইস্টাট বি কর ল! ঢত্াটা কযাশল উদমায় ু ড়াে ?’৩৭
উদ্ধৃডত্গুডার স্থূা েেগুডাশত্ াি করশা ঢদখ্া োশব ঢে, ডত্ডল েেগুডা বযবিার কশরশেল িডরশরিকর
মুশখ্র িার্যশক র্জীবন্ত করশত্ই। আর এই কার্জ করশত্ ডবশয় ডত্ডল এমল েে বযবিার কশরশেল, ো প্রাডন্তক
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ু রুডায়াশত্ িয়শত্া প্রিডাত্ এবং ত্া ডবশের্ িাব প্রকােক, ডকন্তু ত্ার আ াত্ ঢকাশলা নর্ষ ঢলই। িডরশরিকর
ডেিা, মালডসকত্া, নর্ষনলডত্ক

ডরডস্থডত্, র্জীডবকা, ডাঙ্গ ইত্যাডদর উ র কর্য িার্ার বুলল সৃ ডষ্ট্ িয়। ত্রসকত্

রডিত্ িডররিকশক র্জীবন্ত করশত্ ডবশয় ত্াশদর ঢমৌডখ্ক েেগুডাশক নডবকৃত্ িাশব সংাাশ ডাড বদ্ধ কশরশেল।
আর ত্াশত্ই সংাা গুডাও িশয় উশঠশে র্জীবন্ত ও আকর্ষাীয়। িার্া ও সংাা

বযবিাশর ত্াাঁর মুন্সীয়ালা

এশিশরিক স্বীকার করশত্ই িয়। আসশা ডত্ডল শুধু ঢত্া উ লযাস বা ঢোটডবল্প ঢাশখ্ল লা, ডত্ডল র্জীবশলর
স্পেল রিলা কশরল।
ঘাডস র্জলর্জাডত্র ত্রদলডেল স্পেলশক ডাড বদ্ধ করশত্ ডবশয় ডত্ডল ‘মদলশিডর’ উ লযাশস ঢর্জার ডদশয়শেল
লারী মিশার িার্াশকও ত্ুশা ধরশত্। শুধুমারিক লারীমিশার মর্জডাশে ত্ারা ডকরূ সংাা বযবিার কশর ত্ার
সার্ষক দৃ ষ্ট্ান্ত ত্ুশা ধশরশেল ‘মদলশিডর’ উ লযাশস। সমবারীর উশঠাশল িাা লারীশদর আড্ডায় ু রুশর্র ঢেৌল
ইচ্ছাশক প্রকাে করশত্ সরাা বশাশে :
“ডদশলর ঢবডা ঝুনমর আর রাশত্র ঢবডা িুনমর”৩৮।
এই কর্া শুশল ঘাডস লারীশদর মশধয িাডসর কাত্াল ওশঠ। সরাার বেবযশক সমর্ষল র্জাডলশয় সু সারী বশা :
“ত্ুাঁই ডঠশকই বশাডেস-বা। মরদ মালু ইশর্র স্বিাবটাই নমডল। াুিকা-াুিডক করা স্বিাব”৩৯।
সরাা, সু সারী, রমাীশদর বেবযশক আশরা রসঘল কশর আসর র্জডমশয় ডদশত্ সমবারী ঢবশয় ওশঠ :
“এত্ েডদ ডো মশল আগু লা বডাডা কযাশল
ঘুশমর ঢঘাশর োঁড়া ঢখ্াঁিরায় উঠাডা ঢমাশর ...”৪০
‘মদলশিডর’ একডট সার্ষক উ লযাস। কাডিডলর বুলশল, িডরশরিকর প্রাা প্রডত্ষ্ঠায়, সংাা
নসাধারাশত্ব এবং সশবষা ডর ঘাডস র্জলর্জাডত্র নলাশাাডকত্ র্জীবলিেষাশক

রিলার

াঠকডবশশ্ব উ স্থা ল করশত্ ডবশয়

উ লযাসডট এক মিৎ িূ ডমকায় প্রডত্িাত্ িশয়শে। উ লযাসডটর ঢের্ কশয়ক ৃ ষ্ঠা

ড়ার সময়

াঠক ঢিাড়কু

ঘাডসর হৃদেন্ত্রাার সশঙ্গ একাত্মত্া নলু িব কশরল এবং লীরশব দু ঢফাাঁটা নশ্রু ডবসর্জষল লা কশর র্াকশত্
াশরল লা। কর্াকাশরর কৃডত্ত্ব এখ্াশলই ঢে, ডত্ডল

ু রুডায়ার ডলরন্ন র্জলর্জাডত্র মালু র্গুডার কর্া বাশত্

ডবশয়, ডলর্জস্ব ঢবদলার সশঙ্গ াঠকশক াীল কশর ডদশয় সমালিাশব কাাঁদাশত্ াশরল। ডবশ্বায়শলর েু শব বার্জাশরর
িাডিদা মশত্া বা াবডাোসষশদর মশত্া কশর ডত্ডল ডাখ্শত্ িালডল। আর এখ্াশলই ঢাখ্শকর সত্ত্া। ঢে ঢাখ্ার
মশধয ‘ঢবাধ’ আশে, দেষল আশে ঢস ঢাখ্া কাশাাত্তীাষ। দৃ ঢ়ত্ার সশঙ্গ উচ্চারা করা োয় ঢে ‘মদলশিডর’ একডট
কাশাাত্তীাষ উ লযাস।
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সিডেডিকা, ইল ু ড়া রায়সাশিব উচ্চডবদযাায়
হুবাী, ডিমবঙ্গ, িারত্

সারসংশি
ডবিূ ডত্িূ র্শার ঢ াটবল্পগুডাশত্ গ্রামবাংাার ঢ াট প্রাা, ঢ াট কর্ার প্রাাবন্ত রূ
মশত্া ঢকৌত্ূ িা এবং কডবর মশত্া কল্পলার প্রশা

প্রকাে ঢ শয়শ । ডেশুর

ডদশয় ডবিূ ডত্িূ র্া নললু করাীয় িার্ায় এমল গ্রামীা

র্জীবশলর ডিরিক এঁশকশ ল যা নলবদয এবং নলডত্ক্রমাীয়। দুুঃখ্ দাডরশদযর ডব আঁকশাও ঢসখ্াশল সমার্জ বা
নর্ষলীডত্ ঘডটত্ ঢকাল প্রশ্ন ঢলই, ঢপ্রশমর ডিরিক র্াকশাও ঢসখ্াশল উত্তপ্ত কামলার ঢিশয় ডনিগ্ধ  োন্ত বািষ্য
রূ ডট ঢবেী প্রকাে ঢ শয়শ । ডবিূ ডত্িূ র্া ঢকৌত্ূ িাী ডেশুর দৃ ডি ডদশয় সমস্ত ডক ু শক প্রত্যি কশরশ ল।
ডবিূ ডত্িূ র্া

াঠকশক র্জীবশলর মুশখ্ামুডখ্ দাঁড় করালডল, ঢকাল কডঠল সত্য লয়,

াঠশকর মশল একটা

প্রোডন্তর িাব এশল ঢদয়। বল্পকার ডবিূ ডত্িূ র্শার নসংখ্য বশল্প শুধুমারিক গ্রামীা মালু শর্র সু খ্-দুুঃখ্ ,িাডসকান্না,িাওয়া- াওয়ার কর্া আশ । এসব বল্পগুডা াঠকশক একটা আলশের নলু িূডত্ এশল ঢদয়। রবীন্দ্রলার্,
েরৎিন্দ্র, কশলাা ঢবাষ্ঠী, মাডলক-ত্ারােঙ্কশরর দিল দীডপ্তশত্ বাংাা কর্াসাডিত্য র্জবৎ ত্খ্ল উশত্তডর্জত্,
ডবিূ ডত্িূ র্া ত্খ্ল বাংাা

াঠকশক উ িার ডদশাল োন্ত, দ্বন্দ্বরডিত্ একডট সাডিত্য র্জবৎ। গ্রামীা মালু র্শদর

সু খ্ দুুঃশখ্র কর্ায় ডবিূ ডত্িূ র্শার ঢ াটবল্পগুডা উজ্জ্বা িশয় আশ ।

সূ িক েব্দ
ঢ াটবল্প, ডবিূ ডত্িূ র্া, সাধারা, গ্রামর্জীবল
এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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ডবিূডত্িূর্শার ঢ াটবল্প: গ্রামীা মালু শর্র সু খ্-দুুঃখ্ ও িাডস-কান্না
ত্রবোখ্ী বযালার্জষী
বাংাা সাডিশত্য ডবিূ ডত্িূ র্শার (১৮৯৪-১৯৫০) ঢ াটবশল্প বাস্তব র্জীবশলর কর্াই বারবার লালািাশব ডফশর
ডফশর আমরা ঢ শয়ড । ডবিূ ডত্িূ র্শার ঢাখ্লী প্রডত্িার
বঙ্গাশব্দর মাঘ সংখ্যায় প্রবাসী
লাশম িাডরডদশক

ূ াষ

ডরিয়

াওয়া যায় ঢ াটবল্প গুডাশত্। ১৩২৮

ডরিককায় ‘উশ ডিত্া’ লাশম ঢ াটবল্প প্রকাশের

শরই লীবাংাার ডিরিকরূ কার

ডরডিত্ িশাল। ঢসই সময় িাডরডদশক রবীন্দ্র ডবশরাডধত্ার সু র, রবীন্দ্রলার্শক ঢবেী কশর

নস্বীকার করার র্জলয একদা সাডিডত্যক ঢমশত্ড শাল েরীরশক ঢকন্দ্র কশর ঢাখ্লী ধারশা। বিভূ বিভূ ষণ
সেই ডদশক লা ডবশয় ডলশর্জর আাাদা একটা র্জবৎ ত্রত্ডর কশর ডলশাল, ঢসখ্াশল গ্রামবাংাার মালু র্ ত্াশদর
দুুঃখ্, কি,

াওয়া লা

াওয়া ডলশয় িাডর্জর িশয়শ । নডত্ ত্ুচ্ছাডত্ত্ুচ্ছ কর্াও মিৎ ডেল্পীর ত্ুডার টাশল

নসামালয িশয় উশঠশ । ডবিূ ডত্িূ র্শার সময় কাশা ঢপ্রশমন্দ্র ডমরিক, ত্রোর্জালে মুশখ্া াধযায়, মলীে ঘটক,
মাডলক বশেযা াধযায়, ত্ারােঙ্কর বশেযা াধযায় প্রমুখ্ বল্পকাররা ডলর্জ ডলর্জ প্রডত্িার ডরিয় ডদশয়শ ল। ত্বুও
ডবিূ ডত্িূ র্া ত্াশদর কাউশক নলু করা বা নলু সরা কশরলডল, ডলশর্জর একটা আাাদা ঢাখ্ার ধরলশক আয়ত্ত
কশর ডলশর্জর ডরিয়শক ফুডটশয় ত্ুাশত্ সমর্ষ িশয়ড শাল।
ডবিূ ডত্িূ র্া প্রায় দুই েত্াডধক ঢ াটবল্প ডাশখ্শ ল, যা উডলেডট বল্প সঙ্কাশল ্াল ঢ শয়শ ।
ডবিূ ডত্িূ র্শার উশলখ্শযাবয বল্পগ্রন্থগুডা িা: “ঢমঘমলার” (১৯৩১), “ঢমৌরীফুা” (১৯৩২), “যারিকাবদা”
(১৯৩৪), “র্জন্ম ও মৃত্ুয” (১৯৩৭), “ডকন্নর দা” (১৯৩৮), “ঢবাীবীর ফুাবাড়ী” (১৯৪১), “লবাবত্”
(১৯৪৪), “ত্াালবমী” (১৯৪৪), “উ াখ্ন্ড” (১৯৪৫), “ডবধুমািার” (১৯৪৫), “িািঙ্গুর” (১৯৪৫),
“নসাধরা” (১৯৪৬), “মুশখ্াে ও মুখ্শ্রী” (১৯৪৭), “আিাযষ কৃ াালী কশাালী” (১৯৪৮) [ শর এর লাম িয়
“লীাবশের ফাামল সাশিব”], “রূ িাুদ” (১৯৫৭), “নলু সিাল” (১৯৬০), “ ায়া ডব” (১৯৬০) প্রিৃডত্।
‘ঢমঘমলার’ বশল্পর প্রডত্ডলডধ্ালীয় বল্প ‘ ু ই
ঁ মািা’ ডবিূ ডত্িূ র্শার সবষাডধক র্জলডপ্রয় উ লযাস ‘ শর্র
াঁিাাী’র (১৯২৯) বীর্জ ডলডিত্ আশ । সিায়িডর িাটুশের ঢমশয় ঢিার্জলডপ্রয়া ঢমশয় ঢিডন্ত ত্ার

ু ঁইোক

খ্াওয়ার বাসলা ও নকাশা মৃত্ুযর কর্া কান্নার কাডাশত্ ঢাখ্া আশ উক্ত বশল্প। ঢিডন্তরা খ্ুবই দডরদ্র ত্াই
ু ঁইোক ডকশল খ্াওয়ার িমত্া ঢলই, গ্রাশমর

শর্ এর বাডড় ত্ার বাডড় ঢর্শক ঢিডন্ত োক াত্ কুডড়শয় ডলশয়

এশস মাশয়র কাশ আব্দার কশর রান্না কশর ঢদওয়ার র্জলয। ঢিডন্তর মাশয়র এসব িাশাা াাশবলা। ঢস ঢমশয়র
ডবশয়র র্জলয ডিডন্তত্। নবশেশর্ বয়স্ক এক ঢাাশকর সশঙ্গ ডবশয় িয় ঢিডন্তর।

শার ু শরা টাকা লা

াওয়ার
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কারশল ঢিডন্তর ও র নত্যািার শুরু িয়। বসন্ত ঢরাশব আক্রান্ত িশয় নকাশাই ঢিডন্তর র্জীবল ঢর্শম যায়।
বশল্পর শুরুশত্ ঢয ু ঁইোক ু ঁশত্ড শাা ঢিডন্ত ত্ার মৃত্ুযর

র ঢসই ু ঁইিারা মািা াডড়শয় ূ াব
ষ ডত্শত্ ঢবশড়

িশা। গ্রাশমর দাডরদ্রয, নসিায়ত্া, ঢিডন্তর ঢাাি এবং ঢাখ্শকর প্রকৃডত্ মলষ্কত্া – এ সমস্তডক ু সু ের িাশব
বশল্প ফুশট উশঠশ ।
‘র্জাসরিক’, ‘ডকন্নর দা’, ‘বাঁেী’, ‘ঢমৌরীফুা’, ’ঢঠাাবাড়ী’ প্রিৃডত্ বশল্প মৃত্ুয আশ , ডকন্তু প্রডত্টার
আাাদা আাাদা ত্াৎ যষ

াঠশকর সামশল ধরা

শড়। ‘র্জাসরিক’ বশল্প একডট বাডাকার মৃত্ুয

ঢদয়। ত্ার সশঙ্গ ডেশরামডা মিােশয়র মালডসকত্ার

াঠকশক কি

ডরবত্ষল ঘশট ডত্ডল লীিু র্জাশত্র ত্রত্ডর র্জাসশরিকর র্জা

প্রর্শম ঢখ্শত্ রাডর্জ ড শাল লা। ডকন্তু র্জাসরিক ত্রত্ডরর কারা র্জালশত্ ঢ শর র্জা ঢিশয় খ্াল ডত্ডল। মা বাবা
মরা ল দে ব শরর ঢমশয় দাদার সশঙ্গ ঢবড শাা বার্জাশর ঢবগুল, কুমশড়া ডবডক্র করশত্ ঢফরার সময় গ্রীশের
দু ু শর ঢত্িায় ঢমশয়ডটর বুশকর

াডত্ ঢফশট যায়। ত্ার দাদা ত্ারািাঁদ

াশের ত্রকবত্ষ

াড়া ঢর্শক র্জা

আলশত্ যায়, ডফশর ঢদশখ্ ঢবাল মারা ঢবশ বুশলা কডির িবা ঢর্শক রস িুশর্ ঢখ্শয়ড শাা র্জা ঢত্িার র্জলয।
ঢমশয়ডটর সামালয িাওয়া ডকন্তু ত্ার র্জলয র্জীবশলর দাম ডদশত্ িা। র্জাই ঢয র্জীবল এই সারসত্যটা বল্প শড়
আরও একবার উ াডি কডর, বত্ষমাল র্জা সংকশটর ডলডরশখ্ খ্ুবই প্রাসডঙ্গক এই বশল্পর কাডিডল।
‘ঢমৌরীফুা’ বশল্প এক কািডপ্রয় গ্রামযবধূ সু েীাার করুা কাডিডল মূ ত্ষ িয়। ঢি ু ডট বাবুর স্ত্রীর সশঙ্গ
সু েীাার সম্পশকষর প্রত্ীক িশয় ঢর্শকশ

ঢমৌরীফুা। ঢেশর্ সংসাশরর যূ কাশষ্ঠ বডা িশয়শ

সু েীাা। ত্ার

মৃত্ুযশত্ বাঙ্গুাী াড়ায় কাক ডিা গুশাা সু ড্র িা। সু েীাার স্বামীর ডদ্বত্ীয়বার ডববাি িা। “সংসাশরর
নাক্ষ্মীস্বরূ া আশবর বউ-এর লাম ঢস সংসাশর আর ঢকালডদল ঢকি কশরলা”।
‘ডকন্নরদা’ বশল্প আমরা ঢদডখ্ শ্রী ডত্র েহুশর বউ এশস গ্রাশমর ঢমশয়শদর ডিন্তা িাবলাশকই
ঢদয়। গ্রাশমর ঢমশয়রা নলয গ্রাশম ডবশয় দুবষা ঠাকুর ঢদখ্শত্ ঢযশত্

াশে

াশরলা ত্াই নশলশক দে ডবে ব র

ঠাকুশরর মুখ্ই ঢদশখ্ডল। ত্াশদর র্জীবশল িাশাা ঢলই ডক ু , আলে ঢত্া ত্ারা করশত্ই

ারশত্ালা। িঠাৎ

ঢসখ্াশল শ্রী ডত্র বউ এশস সকাশক আ ল কশর ঢলয়। িক্কডত্ ডবডন্ন ডবধবা একাদেীর ডদল মাদুর ঢ শত্
শুশয় আশ শ্রী ডত্র বউ ঢত্া মাডাে কশর ডদশত্ াাবশাা ত্ার
করা িশয়শ , সমস্ত উশদযাব বউ-এর।

াশয়। মিািমীর ডদল ডর্শয়টাশরর আশয়ার্জল

াড়ার ঢমশয়রা আর ঢ াট ঢ শারা নডিলয় করশব। এত্ আলে ঢবাধ

িয় ডবধাত্ার সিয িা লা। শ্রাবা মাশস সন্তাল র্জন্ম ডদশত্ ডবশয় শ্রী ডত্র বউ মারা যায়। িক্কডত্ ডবডন্ন ঢোক
ঢ শয়ড শাল সব ঢর্শক ঢবেী। রায় ডবন্নী, োডন্তর মা ঢকঁশদ িাসাশাা। মন্টূর মা বাশাল “ঢস ডক আর মালু র্!
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ঢদবীর নংশে ওসব ঢমশয় র্জন্মায়। ডলশর্জর মুশখ্ই বাশত্া ঢিশস ঢিশস আমরা ডকন্নর দা খ্ুডড়মা, ো ভ্রি
ডকন্নরীই ঢত্া ড া। .........ঢযমল রূ

ঢত্মডল স্বিাব, ঢত্মডল বাল......ও ডক আর

মালু র্ মা”। গ্রাশমর

নলাত্মীশয়র মৃত্ুযশত্ এরকম খ্াঁডট নকৃডরিকম ঢোক এর আশব এ বাঁশয় ঢকউ ঢদশখ্ডল।
‘সঞ্চয় ‘বশল্প নত্ুশার ডদ্বত্ীয় শির স্ত্রীর টাইফশয়ি িওয়ার

র ত্ার স্মৃডত্ েডক্ত দুবষা িশয় ঢবশ ।

বিছু টািা বিজের হাজি অিু লজি রাখজি বিজে আর মজি িরজি পাজরবি সে। কখ্শলা বাড়ীর
ডিশয়র প্রডত্ নশিত্ুক সশেি িশয়শ

মশল। নত্ুা ঢিশবশ

বউ এর নসু শখ্ ডক ু টাকা খ্রিও িশয়শ ,

একটু সামশা ডলশয় বাশবা। ডবমাা নর্ষাৎ নত্ুশার স্ত্রী মারা ঢবশাা। এর র সাত্ ব র ঢকশট ঢবশ
নত্ুশার ত্ৃত্ীয়

শির লাম সশরাডর্জলী, ত্াশদর দুডট ঢ শা একডট ঢমশয় কাবর্জ

আঠাশরা টাকা সাত্ আলা আডবষ্কার করার আলশে ডিৎকার কশর ওশঠ।
ডব দ ঘটশাা বুডি। ডবশয় ঢদশখ্ ত্ার স্ত্রী বাশ

শরিকর ু রাশলা স্তূ

ঢর্শক

াশের ঘশর নত্ুা িাশব ঢকাল

“এ ডকন্তু আডম ঢদশবালা ...... এত্ডদল ... াওডল।”

সশরাডর্জলী ঢিশস ঘাড় লাডড়শয় বশা আঠাশরা টাকা সাত্ আলা, নত্ুা

ডবর মশত্াল দাঁডড়শয় র্াশক। ত্ার

ঢিাশখ্র সামশল ঢাািাত্ুর দুশটা ঢিাখ্। সামালয কটা টাকাশক ডঘশর বশল্প িাশাা াাবা খ্ারা

াাবার নলু িূডত্

সৃ ডি িশয়শ ।
এরকমই আর একটা বল্প ‘ডিডঠ’। বল্পকর্ক ডত্ডরে ব র

র ত্ার মৃত্া স্ত্রী ডলরু মা ঢদবীর ডিডঠ

ঢ শয়শ ল। ড ওল বফুর এশস ডিডঠ ডদশয় যায়। ডিডঠ িাশত্ ঢ শয়ই প্রা শকর সশেি িয় এত্ ময়াা ঢমশয়াী
নিশর ঢাখ্া ডিডঠ ঢক
মশল

াঠাশাা। ডিডঠখ্াডল

শড় “মশল এক ন ূ বষ িাব এশল ডদা”, প্রর্ম ঢযৌবশলর কর্া

ড়শাা। বল্পকর্শকর ডবশয়র ব র ঢদশড়ক

র ত্ার স্ত্রী মারা যায়। ২৪ সাশার ঢাখ্া িাশত্ এশস

ঢ ৌঁশ শ ৫৪ সাশা। এত্কাা ঢ াস্টাড শসর ঢকাল ডসেুশক বেী ড া ডিডঠ। ডিডঠ

শড় বল্পকার ূ বস্ম
ষ ৃডত্র

কর্া মশল কশর। ঘর ঢর্শক বত্ষমাল স্ত্রী ঢবডরশয় এশস র্জালশত্ িায় কার ডিডঠ। বল্পকার বশাল ডিডঠ লয়
ড ওল সই করাশত্ এশসড া।

এত্ ব র আশবকার সু েরী বধূ ডটর কর্া ডিডঠ ঢ শয় মশল

শড় ঢবশাা।

মলটা িডাশকর মশধযই ডবর্ণ্ণ িশয় ঢবশাা কর্শকর।
‘নডবশ্বাসয’ বশল্প বশড়াশাাশকর বাডড়শত্ িঠাৎ

ু শরাশলা ডমরিকত্ার খ্াডত্শর রার্জার আদর ঢ শয় বাড়ী

ডফশর সস্ত্রীক িাবড শাল ডকিাশব িার্জু ঠাকুরশ ার ( ু রাত্ল ডমরিক) আ যায়ল করশব ত্ারা ডকন্তু িঠাৎই একটা
দুঘষটলায় িার্জু মারা যায়। ঢযটা ত্াশদর কাশ নডবশ্বাসয ড া। এিাশব এত্ডদল

র িার্জুর বাডড়শত্ ডলমন্ত্রা
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াওয়াও ঢযমল নডবশ্বাসয ড া, ঢত্মল িার্জুর মারা যাওয়াও। এিাশবই মালু শর্র র্জীবশল সু খ্ দুুঃশখ্র ফারাক
ঘশট যায়।
‘িাাুর ডব দ’ বশল্প রবীন্দ্রলার্ ঠাকুশরর ‘ ু ডট’ বশল্পর কর্া মশল

শড়। িাাুর ঢ াট িাই আর ঢস

ঢলৌকা ঢদখ্ার র্জলয সশিযশবাায় বশড়া ঢলৌশকায় ডবশয় ওশঠ যাশত্ ঢকউ ঢদখ্শত্ লা

ায়। ঢলৌকায় রান্নার

র্জায়বা, ঢোবার র্জায়বা আশ । বুশড়া মাডি ওশদর দু িাইশক বল্প বাড শাা, ত্াা বাশ র াম্বা সা , সু ের
বশলর বাঘ, সাশ র ডলুঃশ্বাশস মালু র্ ঢখ্শয় ঢলওয়ার বল্প এসব শুলশত্ শুলশত্ িাাু ঘুডমশয় শড়। ঘুশমর ঢঘাশর
িাাু স্বপ্ন ঢদশখ্ ঢয ঢস লদীর

াশড় শুশয় আশ । িাইশক ওরা িুডর কশর ডলশয় ঢবশ কাঁদশত্ কাঁদশত্ ঢস

ু শট যায়। স্বপ্ন িাঙশা িাাু ঢদশখ্ ঢসও ঢলৌকায় আশ আর

মাশয়র কাশ

ত্াশদর ডলরা শদ লদীর

াশে ত্ার িাইও আশ । মাডিরা

াশড় লাডমশয় ডদশয় যায়। িাাু ত্ার িাইশক িড় মাশর িাই ঢকল ঘুডমশয় ঢবড শাা

ত্ার র্জলয। এিাশব গ্রাময বাাশকর উৎসাি আলে প্রকাে ঢ শয়শ ।
‘ঢঠাাবাড়ী বল্প’-ঢত্ ঢখ্াকার একটা ঢঠাা বাড়ী ড া। সকাশক ঢখ্াকা ঢঠাাবাড়ীশত্ িা াশত্
িাশাাবাসশত্া। গ্রাশমর ঢ শারা ঢখ্াকাশক উৎ াত্ করশত্া ত্ার িীা স্বা্য আর ঢমশয়াী বাার র্জলয।
সকাশক ঢখ্াকা ঢঠাা বাডড়শত্ িা াশত্া ডকন্তু ত্াশক ঢকউ ঢঠাাবাড়ী িাড শয় ঢঠাা ডদত্ লা। গ্রাশমর ঢ শারা
ইঁট ু ঁশড় টুাু নর্ষাৎ ঢখ্াকার বাড়ী ঢিশঙ ঢদয়। ঢঠাাবাড়ী ঢখ্াকার খ্ুব ডপ্রয় ড া। এর র ঢখ্াকার সশঙ্গ
কশয়ক মাস ঢযাবাশযাব ড া লা, টুডল মামার বাড়ী িশা ঢবড শাা, মামার বাড়ী ঢর্শক ডফশর র্জালশত্

াশর

ঢখ্াকা মারা ঢবশ হুড ং কাডে িশয়। টুডল ঢখ্াকার বাড়ী ঢবশা ঢখ্াকার মা িাউ িাউ কশর কাঁদশত্ র্াশক,
ঢখ্াকা ত্াশক ফাঁডক ডদশয় িশা ঢবশ

বশা আশি

করশত্ র্াশক।

ঢখ্াকার ঢঠাা বাড়ীও

শড় র্াকশত্

ঢদখ্শাা টুডল।
ডবিূ ডত্িূ র্শার ‘লবাবত্’ বল্প সংকাশলর নলযত্ম বল্প ‘দ্রবময়ীর কােীবাস’। রবীন্দ্রলার্ ঠাকুর
বশাশ ল লরলারীর ঢপ্রম আর ঈশ্বশরর ঢপ্রশমর মশধয ঢকাল
খ্ুঁশর্জ

ার্ষকয ঢলই। দ্রবময়ী কােীশত্ ত্ার ঈশ্বরশক

ায়ডল। স্বামীর ডিশটর টাশল ঢস আবার গ্রাশম ডফশর আশস। ঢসই ডিশটশত্ই র্জডড়শয় আশ ত্ার স্মৃডত্-

ডবস্মৃডত্, ডলুঃশ্বাস-প্রশ্বাস, সু খ্-দুুঃখ্। দ্রবময়ী িুাশত্

াশরডল মুংডা (মূ ক

শু), লশবৌ,

ঢ াকা, ঢেয়াশার িাক, ঢকাল ডক ু ই ঢস ঢিাশাডল। কােী ঢর্শক দ্রবময়ী

াড়ার ঢবৌ ডি, ডিঁ ডিঁ

াডাশয় আসশত্ বাধয িয় সঙ্গী

লীরর্জা আর গুরুর িশয়। লীরর্জা যখ্ল স্বামীর প্রর্ম উ িার বিক ডদশয় ঢসই টাকা গুরুর শ্রীিরশা সঁশ
ঢদয়, ঢ াশটা ঢ শার ডবশয়শত্ও লীরর্জা ঢদশে আশসডল। এসব ঢদশখ্ লীরর্জার প্রডত্ রাব ও ঘৃাা িয় দ্রবময়ীর।
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লারী িশয় ঢস যডদ স্ত্রীর দাডয়ত্ব, মাশয়র দাডয়ত্ব াাল লা কশর ত্ািশা লারীর লারীত্ব ঢকার্ায়। দ্রবময়ীর কাশ
ত্ার ডলশর্জর ডিশটই স্ববষ। মূ ক শু ও মুংডাশক ঢস ডলশর্জর ঢমশয় বশা মশল কশরশ । দ্রবময়ী এখ্াশল আদেষ
র্জললী।
‘কডব কুন্ড মোই’ ও ‘ঢাখ্ক’ বশল্প ঢাখ্াশাডখ্র কার্জশক িাশাাশবশস দুর্জল ঢাাক ডক ডক কশরশ ।
েশখ্র কডব কুন্ডূ মোই আশসল বল্পকারশক বল্প ঢোলাশত্। সরস্বত্ীর ডলুঃস্বার্ষ ঢসবক যে ায়লা, নর্ষ ায়লা,
ত্ার ডরবশত্ষ ক াশা ঢর্জাশট বযঙ্গ ডবরূপ  আর ত্ুচ্ছ ত্াডচ্ছায। ঢাখ্াশাডখ্র কারশা ঢ াটশবাায় গুরুমিােশয়র
কাশ বকা িকাও ঢখ্শয়শ ল। যখ্লই সু শযাব ঢ শয়শ ল বল্পকাশরর কাশ এশস ডলশর্জর স্বরডিত্ কডবত্া

শড়

শুডলশয়শ ল। মৃত্ুযর আশব ত্ার ঢসই নমূ ায সম্পদ ঢাখ্ার সমস্ত কাবর্জ ডত্ডল ডদশয় যাল বল্পকাশরর িাশত্,
ঢসই েশখ্র কডব বুশি ড শাল এই মালু র্টাই এর আসা সমিদার। এরকম আশরা একডট বল্প ‘ঢাখ্ক’।
াড়াবাঁশয়র ঢ শা সদয ডব.এ.

াস কশর গ্রাশমর স্কুশা উলডরিকে টাকা মাইশলর িাকডর ঢ শয়শ । ত্ার ইচ্ছা

ঢয ঢস ঢাখ্ক িশব। বল্পকার গ্রাশম এশসশ ল শুশল ঢস দু ু শর ত্ার ঢাখ্া ডলশয় এশসশ , বল্পকারশক ত্ার
ঢাখ্ার িমত্া আশ

ডকলা, ত্ার ঢাখ্াডাডখ্ িশব ডকলা। ডত্ডল ঢাখ্া ডেডখ্শয় ঢদওয়ার র্জলয দে টাকা

মাইশলও বল্পকারশক ডদশত্ িায় এত্ই ইচ্ছা ঢাখ্ক িওয়ার। বল্পকার মশল মশল িাবশাল “মারিক উলডরিকে
টাকা মাইশল ঢর্শক আমাশক দে টাকা ডদশত্ রার্জী - বাডক উডলে টাকাশত্ই এখ্ালকার ও বাড়ীর খ্রি
িাাাশত্ রার্জী - ঢাখ্ক িবার এত্ই সাধ”।
‘বাডটিচ্চডড়’ বশল্প এক মৃত্ুযআসন্ন মালু শর্র বাডটিচ্চডড় খ্াওয়া ডলশয় বশল্প কাডিডলর র্জডটাত্া সৃ ডি
িশয়শ । িক্রধর ু শর বদডা িশয় আসা িাক্তার, ত্ার স্ত্রী আর এক ডবধবা ড ডসমা এই ডলশয় সংসার িাড া।
এমল সময় িাক্তাশরর কাশ ডিডঠ আশস কাকাত্া ঢর্শক লাডক ত্ার ঢ াট কাকার বড় ঢ শার বউ আসশ
এখ্াশল িাক্তার ঢদখ্াশত্। ড ডসমা ত্া শুশল কাকাত্া িশা ঢযশত্ ঢিশয়শ । নাকা এশাা, ড ডসমার সশঙ্গ
ত্ার াঁি ব শরর ডববাদ ত্াই ড ডসমা িশা ঢযশত্ ঢিশয়ড া। নাকার েরীর খ্ুবই খ্ারা ঢস আর বাঁিশবলা।
একডদল িাক্তাশরর বউ-এর কার্জ ঢসশর আসশত্ ঢদডর িশয়শ ড ডসমা কুটশলা ঢকশটশ । ডকন্তু নাকার বাডট
িচ্চডড় কাটা িয়ডল, িাক্তাশরর বউ কাটশত্ ঢবশা ড ডসমা বশা “আডম ডক বাডটর কুটশলা কাটশত্
কুটশা িাশত্

াডরলা, লা

িাঘাত্ ঢিাত্? ঢত্র্জ কশর আমায় একবার বাা ঢিাা লা। ঢরাব ঢত্া বাশরামাস ঢাশবই

রশয়শ ত্ার আবার নত্ ঢদমাক ডকশসর?” রুগ্ন বধূ ডটর ঢিাখ্ ডদশয় র্জা

ড়শত্ র্াশক। সকশার ঢিাশখ্র

আড়াশা নাকা ঢসই বাডট াুডকশয় রাশখ্। নাকা মারা যাওয়ার ডদল-সাশত্ক

র িাক্তাশরর বউ একটা

এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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খ্াডা িাঁডড়র মশধয বাডট ঢ শাা আর ত্ার মশধয শুকশলা ত্রকারী। ত্া ঢদশখ্ “ ু শরাশলা িশত্ আবার ঢযল
লত্ুল কশর আঘাত্ াাবশাা, একটা বযডর্ত্ ডলুঃশ্বাস বুশকর মশধযই ঢিশ ধরশাা।”
‘নসাধারা’ বশল্প সীত্ালার্ িাক্তাশরর ঢিম্বাশর বশস ড শাল বল্পকার, ঢদশখ্ল একর্জল স্ত্রীশাাক একর্জল
রুগ্ন

ু রুশর্র িাত্ ধশর ঢসখ্াশল আশস। ঢাাকডটর নসু খ্ িশয়শ , ত্াশক িাক্তার ঢদখ্াশত্ ডলশয় আশস।

ডিটডকশ াত্ায় ত্াশদর বাড়ী স্বামী দু-ব র নসু ্। ঢমশয়ডট লা ঢখ্শয় স্বামীর ঢসবা করশ । এর র াঙ্গরখ্ালায়
ঢমশয়ডটর সশঙ্গ ঢদখ্া িয়। িার স্বামীর েিয েঢ

ডখ্িুডড় এশল যত্ন কশর ত্াশক খ্াওয়াশাা আর র্জা

আলশাা ঢ ঁড়া কা ড় ডিডর্জশয়। মাাসায় বাডক খ্াবার ত্ার স্বামীর র্জলয ত্ুশা ঢরশখ্শ । সডত্যই নসাধারা।
এরকম গ্রামীা মালু শর্র সু খ্-দুুঃশখ্র কর্া আরও নশলক বশল্প আশ

ডকন্তু স্বল্প

ডরসশর সবগুশাা

আশাািলা সম্ভব লয়। “মা িুডর”ঢত্ ঢ শাশদর মা িুডরর ঘটলা, মা লয় একটা িয়ংকর র্জন্তু ঢ শয়ড শাা
ত্ারা। “উশোরর্” বশল্প এক রাবী বাবা ঢের্ বয়শস এশস ডকিাশব ঢ শার িশয় িশয় ঢর্শকশ ত্ার কর্া,
ত্ার বাবাশক গ্রাশমর নলয ঢ শারাও িয় ঢ শত্া। “সু শাখ্া” বশল্প গ্রাশমর এক বধূ র মশধয বাশলর প্রডত্িা
আশ ঢসটা র্জালশত্

াশর ত্ার র্জা। ডকন্তু ঢসই বধূ ডট সংসাশরর সব কার্জ কশর ঢকাল নিংকার ঢলই ত্ার।

“মুেডকা” বশল্প একটা ঢ শা ত্ার ঢবাকাডমর র্জলয

র্ খ্রশির টাকাও লি কশর ঢফশা। “সই” বশল্প দুশটা

খ্াবার প্রত্যাোয় দু ু শর নশলযর সই-এর বাডড়শত্ আশস লালাল বল্প কশর ডকন্তু উশেেয ত্ার ঢ শা ঢযল একটু
িাশাা ঢখ্শত্

ায়। “ডব দ” বশল্প এক সাডিক ব্রাহ্মা ডকিাশব ডব শদ

শড়ড শাা ডলশর্জর মলবড়া

কুসংস্কাশরর র্জলয ত্া র্জালা যায়। “কািান্তডরত্া” বশল্প ঢদখ্া যায় ডখ্টডখ্শট, রুি ঢমর্জার্জ স্ত্রীর িাশাাবাসার
প্রকাে ত্ার স্বামীর র্জলয। “ডলস্ফাা” বশল্প একর্জল বিযা লারীর একটা রাস্তার কুকুর লাম ত্ার ঢববী ত্াশক
ডঘশর বধূ র নডত্ডরক্ত ঢনিগি িাশাাবাসা বাড়ীর বাডকশদর কাশ নস্বডস্তর কারা ঘশটশ । ঢেশর্ ঢসই কুকুশরর
মৃত্ুযর

র বধূ িাক ঢ শর ঢকঁশদ উশঠশ

“ওশবা আডম কাশক ডলশয় র্াকশবা ঢবা?”

আর একডট বল্প

“প্রাবায”, ঢসখ্াশলও একর্জল ডলুঃসন্তাল লারীর কর্া আশ । রমার নল্প বয়স আর এই বয়শসই ঢস
বৃডিাী। ত্ার কমষবযস্ত স্বামী আর স্বশবষর

াকা

রীর মশত্াল ঢমশয় এই ডলশয় ত্ার সু শখ্র সংসার। বল্পকাশরর স্ত্রী

বিযা, রমার ঢমশয় কমডাশক িীর্া িাশাাবাশস। সারাডদল কর্শকর ঘশরই র্াশক। কমডার নসু খ্ করশা ত্ার
যাবত্ীয় ঢসবার িার কর্শকর স্ত্রীর ত্াই কর্কশক ফাার ঢখ্শয় নডফস ঢযশত্ িয়। ঢমশয়ডট মারা ঢবা। রমা
কমডার ডর্জডলসগুশাা লা ঢফশা ঢসগুশাা আঁকশড় ঢবঁশি র্াকশত্ িায়। এই বা ডব ার লা করার র্জলয কর্শকর
স্ত্রী ইিকাা

রকাা ঢখ্ায়াশত্ িায়লা। িাই সে িাড়ী পাল্টাজিার িথা িজল। যাজি বিজর এি আির
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ভাজলািাো িার ফজটাই ছুুঁ জড় সফজল বিজেজছ। এরিম ‘বাঁেী’, ‘মুডক্ত’, ‘ড ডদশমর লীশি’ প্রিৃডত্ নসংখ্য
বশল্প আশ গ্রামীা মালু শর্র িাশাা াাবা খ্ারা াাবার কর্া।
‘িবড়া’ বশল্প বািাত্তর ব শরর বৃ দ্ধ ঢকেব বাঙ্গুাী স্ত্রী

ু শরিকর কাশ

আশ্রয়িূ ডমশত্, ডলমবাশ র ত্াায় ত্ার মৃত্ুয িশয়শ । গ্রামযবাডাকা

লয় ডফশর এশসশ

ু ঁডটর সূ ক্ষ্ম মলস্তি ফুশট উশঠশ

ডলশর্জর
‘বাশয়

িাুদ’ বশল্প। ‘মডড়ঘাশটর ঢমাা’ বশল্প আশ গ্রামীা ঢমাার ডববরা।
লারায়া বশঙ্গা াধযায়-এর একডট মন্তবয স্মরা করা ঢযশত্

াশর এ প্রসশঙ্গ “ডবিূ ডত্িূ র্শার

ঢ াটবল্পগুডা এমল োন্ত সির্জ সু শর বাঁধা ঢয ত্াশদর ঢশ্রডাডবলযাস করার ডবশের্ ঢকাশলা প্রশয়ার্জল ঘশটলা।”
‘কাশার

ু ত্তডাকা’ঢত্ নরুাকুমার মুশখ্া াধযায় বশাশ ল: “ডবিূ ডত্িূ র্া ঢকবা মাডট ও মালু শর্র ডেল্পী লল,

আকােিরা আলেশাাক ও ঐেী মডিমারও রূ কার।” ডবিূ ডত্িূ র্শার ঢ াটবল্প

াঠশকর মশল এক নলাডবা

আলশের বাত্ষা বিল কশর আশল। ‘ডদলডাড ’ঢত্ ডত্ডল বশাড শাল “র্জবশত্ নসংখ্য আলশের িান্ডার ...।
বা

াাা, ফুা,

াডখ্, উদার মাঠ ঘাট, সময়, লিরিক, সিযা, ঢর্জাৎনিগারাডরিক, নস্ত সূ শযষর আশাায় রাঙা লদীত্ীর,

আশাাকময়ী উদারেূ ায – এসব ঢর্শক এমল ডব ু া নবযক্ত আলে নলশন্তর উদার মডিমা প্রাশা আসশত্
াশর, সিস্র বৎসর ধশর ত্ুচ্ছ র্জাবডত্ক বস্তু ডলশয় মত্ত র্াকশাও ঢস ডবরাট নসীম, োন্ত উলাশসর নডস্তত্ব
সম্বশি মৃত্ুযডদল

যষন্ত নলডিঞই ই ঢর্শক যায়, েত্বর্ষর্জীবী িশাও

আলশের বাত্ষা সবষসাধারশার প্রাশা ঢ ৌঁশ

ঢদওয়া।

ায়লা। সাডিডত্যশকর কার্জ িশচ্ছ এই

ডবিূ ডত্িূ র্া ত্াঁর ঢ াটবশল্প সমকাাশক ডিরকাশার

মশধয ধশর ঢরশখ্শ ল। ন ূ বষ র্জীবলশবাশধর সমন্বশয় ডবিূ ডত্িূ র্শার ঢ াটবল্প ডবশ্বসাডিশত্য নত্ুালীয় িশয়
উশঠশ ।
গ্রন্থঋা
১) ডবিূ ডত্িূ র্া বল্প সমগ্র - ১ম, ২য় ও ৩য় খ্ন্ড / ডমরিক ও ঢঘার্ াবডাোসষ
২) ঢিরিক গুপ্ত; বাংাা সাডিশত্যর ইডত্িাস/ গ্রন্থ ডলায়
৩) ার্ষ িশ্যা াধযায়; বাংাা সাডিত্য ডরিয় / ত্ুাসী প্রকােলী
৪) সু কুমার ঢসল; বাঙ্গাা সাডিশত্যর ইডত্িাস ( ৫ম খ্ন্ড )/আলে
৫) ঢবা ীকালার্ রায়শিৌধু রী ; দু ই ডবশ্বযু শদ্ধর মধযবত্ষী বাংাা কর্াসাডিত্য
৬) শ্রীকুমার বশেযা াধযায় ; বঙ্গসাডিশত্য উ লযাশসর ধারা
৭) রুেত্ী ঢসল ; ডবিূ ডত্িূ র্া বশেযা াধযায়
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‘ড ংডি’ বশে বয়ঃসডি
প্রাবডিক- ডরড ডত্

শুক্লা রায়
বশবর্ক, বাংাা ডবিাব, ঢবৌিবঙ্গ ডবশ্বডবদ্যাায়
মাাদ্া, ডিমবঙ্গ, িারত্
সংডিপ্তসার
সাধল

শটা াধযাশয়র ‘ড ংডি’ বশে মাশাা

ািার দ্ডরদ্র মালু শর্র র্জীবলযা ল, ত্র্াকডর্ত্ উঁ ু ত্াার

মালু র্র্জশলর আত্মম্ভডরত্া, সংকীাষ মালডসকত্া, কাকাত্া ঢর্শক আসা শুডটং াডটষর কার্জকমষ এই সমস্ত
ডকছু র মশধয ঢর্শক প্রধাল িশয় উশেশছ বছর বাশরা ঢ াদ্দর একটা ডকশোর যাশক সবাই ঢ শল ঢেশবা বশা।
ত্ার আসা লাম শ্রীডলবাস িাডরশয় ঢবশছ ঢেশবার আিাশা। ত্ার স্বপ্ন, ত্ার স্বপ্নিঙ্গ ত্ার বয়ঃসডিকাশার
মালডসকত্াশক কীিাশব প্রিাডবত্ কশরশছ ত্া ডবশের্িাশব ডব াযষ।
সূ কেব্দ
সাধল শটা াধযায়, ড ংডি, ঢেশবা, বয়ঃসডি, আডত্র্য, স্বপ্ন, আত্মমযষাদ্া
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‘ড ংডি’ বশে বয়ঃসডি
শুক্লা রায়
সাধল শটা াধযাশয়র ঢাখ্া ‘ড ংডি’ বশে উশে এশসশছ সু ন্দরবল নঞ্চশার টুকশরা টুকশরা ছডব। মাশাা
ািার দ্ডরদ্র মালু শর্র র্জীবলযা ল, ত্র্াকডর্ত্ উঁ ু ত্াার মালু র্র্জশলর আত্মম্ভডরত্া, সংকীাষ মালডসকত্া,
কাকাত্া ঢর্শক আসা শুডটং াডটষর কার্জকমষ এই সমস্ত ডকছু র মশধয ঢর্শক প্রধাল িশয় উশেশছ বছর বাশরা
ঢ াদ্দর একটা ডকশোর যাশক সবাই ঢ শল ঢেশবা বশা। ত্ার আসা লাম শ্রীডলবাস িাডরশয় ঢবশছ ঢেশবার
আিাশা। ঢছাটশবাায় ত্ার বাশয় ো িশয়ডছা বশা ত্ার ড ডস ত্াশক িাকত্ ে-বাবু বশা। ঢসখ্াল ঢর্শকই
ঢেশবা লাশমর উৎ ডি ও ক্রমডবকাে।
উজ্জ্বা মার্জা কাশাা রংশয়র েরীরটা বাঁশের মশত্া িবিডবশয় উেশাও ঢেশবা লামটা রশয়ই ঢবশছ
ত্ার নডস্তশের সশঙ্গ ডমশে, মাশাা ািায় শ্রীডলবাস বাশা ঢকউ ড লশত্
নত্যন্ত দ্ুরন্ত ঢেশবা। ত্ার স্বিাশবর সাশর্ ঢেশবা লামটাই খ্া

াশর লা। ঢছাটশবাা ঢর্শকই

ঢখ্শয় যায়। মাশাা ািা, বঞ্জ, াঞ্চোট

সবষরিক ঢেশবার নবাধ বডত্। দ্ুরন্ত ঢেশবা ঢবশি উশেশছ প্রকৃডত্র ঢকাশা। ঢস ঢযল প্রকৃডত্রই সন্তাল।
ত্াশক ঢকউ বাঁধশত্ াশর লা। সকাশা েুম ঢর্শক উশে ঢ শট দ্ুশটা ান্তা
দ্ুরন্ত লা। বহুদ্ূ র ডবস্তৃত্ ত্ার সাম্রার্জয। কখ্লও

িশাই শুরু িশয় যায় ঢেশবার

ািার মস্ত ঢত্ঁত্ুা বাছ ঢবশয় উশে যাশে, কখ্লও

ঝাঁড শয় িশছ বর্ষার র্জশা িরাট ঢিাবায়। েন্টার র েন্টা র্জশার বুশক ঢত্াা াি করশছ ঢেশবার উদ্দাম
প্রকৃডত্।
মাশয়র ত্ািা ঢখ্শয়

াডাশয় যায় ঢিডির ডদ্শক। কারও সাবধালবাাীশত্ই কার্জ িয় লা।

াঁক

খ্ুঁড শয় মাছ ঢত্াশা, াঞ্চোটায় াস্করশদ্র সাশর্ লদ্ীর র্জা ত্ুশা ত্ুশা াশঞ্চর ঢিক ধুশয় ঢদ্য়, ডসঁডি
ধশর। ইশে মত্ল াাডফশয় শি ঢবত্লার র্জশা। ডিশর্জ বা, ডিশর্জ যান্ট ঢলালা বাত্াস আর ঢরাশদ্র ত্াশ
শুডকশয় যায়। ড রুডল-কাশমাট ধশর ত্ার দ্াঁশত্ দ্ডি ঢবঁশধ সামশলর মাশে মশলর আলশন্দ ঢদ্ৌশি ঢবিায়।
ওর ঢকালও িয় ঢলই। কামশটর ঢখ্াঁ া াাবশা েরীর শ খ্শস িশব বশা ঢকউ িয় ঢদ্খ্াশা ও িাশস।
যখ্ল িাঁড শয় যায় ত্খ্ল শুশয়
কান্ড ঢদ্শখ্

শি মাশের মশধয। মার্া লী ু কশর

া ত্ুশা ঢদ্য় ও শরর ডদ্শক। ওর

শর্র মালু র্ িাশস। ঢকশট ঢবশা, ঢফশট ঢবশা ওর ডকছু িয় লা। ঢেশবার সাশর্ বি ঢবডে

সাদ্ৃ েয ঢ াশখ্ শি রবীন্দ্রলাশর্র ‘ঢছশাটা’ কডবত্ার ঢছশাটার। ‘ছু ডট’ বশের ফডটশকর মুক্ত, স্বাধীল সত্ত্বার
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ছায়া াত্ েশট ঢেশবার মশধয। প্রকৃডত্র উদ্ার দ্াডিশায যারা ঢবশি ওশে ত্াশদ্র মশধয এমল সাদ্ৃ েযই
স্বািাডবক। নলন্ত র্জারাডে, উদ্ার আকাে ঢেশবার স্বিাবশক কশর ত্ুশাশছ মুক্ত, স্বাধীল, দ্ুরন্ত।
স্বিাশব ঢেশবা উদ্ধত্ লয়, বরং ডবলয়ী। প্রকৃডত্র মত্ই সর্জা, েযামা, ঢকামা। ঢকউ ত্াশক একটু লরম
বাায় বাশাই িাডসমুশখ্ িাসািাসা ঢ াখ্ ঢমশা ঢস সব কার্জ কশর ঢদ্য়। মালু র্র্জল ত্াশক খ্াডটশয়ও
ঢলয়। কষ্ট িশাও িার মাশল লা ঢেশবা। আবার ডলশর্জর ঢখ্য়াশাই ঢদ্শব ঢদ্ৌি ত্খ্ল কারও িাশকই ঢস
সািা ঢদ্শব লা।
ঢেশবার বাবাশক বাে ঢটশল ডলশয় ঢবশছ। বাবাশকই যা িয় করত্ ঢেশবা। বাবার নবত্ষমাশল ত্াশক
োসল করার আর ঢকউ ঢলই। ঢেশবা এশকবাশর স্বাধীল। দ্াদ্াশক ঢস সািাযয কশর। ঢবত্লায় ডবল র্জাা
ঢ শত্ ত্ারা ড ংডি ধশর। মাছ ডলশয় ঢস ছু শট যায় মাশছর আিশত্। সমস্ত নঞ্চশার খ্বর রাশখ্ ঢেশবা।
সারা

ািার ঢাাক ঢেশবার কাশছ লত্ুল লত্ুল খ্বর

ায়। সারাডদ্ল মা ত্াশক ো ো ান্ত কশর ত্ার

দ্ুরন্ত স্বিাশবর র্জশলয। যখ্ল রাশত্ ঢস েুশমায় ত্খ্ল মাশয়র মল সন্তাল ঢেশি আকুা িশয় ওশে।
িোৎ একডদ্ল ঢেশবা খ্বর ডলশয় এা ঢয ত্াশদ্র নঞ্চশা কাকাত্া ঢর্শক শুডটং করশত্ ঢাাকর্জল
এশসশছ। রূশ াাী দ্ষার মালু র্র্জল ত্াশদ্র গ্রাশম এশস র্াকশব, ত্াশদ্র সামলাসামডল ঢদ্খ্শত্ াওয়া যাশব
এই খ্বশর গ্রাম র্জীবশল ডবরাট াঞ্চায ছডিশয়
মালু র্শক। শুডটং

িা। ঢেশবা সব খ্বর সংগ্রি কশর এশল ঢদ্য় গ্রাশমর

াডটষর সাশর্ সাশর্ই র্াশক ঢেশবা। ঢেশবার মা ডদ্শল রাশত্ ঢছশার আর ঢদ্খ্া

ায় লা।

রাশত্ও ঢস আর েশর ঢফশর লা। শুধু দ্েটার সময় ঢলৌশকায় এশস দ্াদ্াশক মাছ ধরশত্ সািাযয কশর,
আিশত্ মাছ ঢ ৌঁশছ ডদ্শয় আশস। বাডক সময় ঢস শুডটং
কাশর্জ সািাযয করার াকডর ডদ্শয়শছ। ডসশলমার

াডটষর সাশর্ই ঢোশর। শুডটং দ্া ত্াশক রান্নার

ডর াাক ত্াশক খ্ুব িাশাাবাশস। ছটফশট ঞ্চা এই

ঢছশাটাশক ডদ্শয় ত্াশদ্র নশলক কার্জ িয়। ঢেশবা লত্ুল র্জীবশলর আস্বাদ্ ঢ শয় যায়। সারা গ্রাশমর
মালু র্র্জশলর মশধয একমারিক ত্াশকই ঢবশছ ডলশয়শছ শুডটং

াডটষ এশত্ ত্ার মাল-সম্মাল নশলকখ্াডল ঢবশি

যায়।
ডসশলমার লাডয়কা ত্াশক িাশাাবাশস। ত্ার সাশর্ কর্া বশা। একডদ্ল লাডয়কা সডঞ্চত্া রায় ত্ার
কাশছ র্জালশত্ ায় ত্ারা ডক ডক মাছ ধশর। ঢেশবা বাবদ্া ড ংডি ধশর র্জালশত্ ঢ শর লাডয়কা এবং আরও
নশলশকই ঢপ্রািাকোল মযাশলর্জারশক ড ংডি খ্াওয়াশত্ বশা। ডকন্তু মযাশলর্জার ারাশ ালা ছািা নলয ডকছু
ডকলশত্ রাডর্জ লয়। ঢেশবা ত্খ্ল িাডস মুশখ্ র্জালায় ঢস ড ংডি এশল ঢদ্শব। এশলও ঢদ্য় ঢস।
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সডঞ্চত্া রায় ঢেশবার সাশর্ বে কশর, ত্াশদ্র দ্াওয়ায় ডবশয় বশস, র্জা খ্ায়, গ্রাশমর মালু র্ নবাক
িশয় ঢদ্শখ্। বশবষ ছাডত্ ওিা িয় ঢেশবার। ত্ার িাঁকিাক ঢবশি যায়। দ্ুরন্ত ঢেশবার স্বিাশব একটা
বাম্ভীযষ আশস, নশলক দ্াডয়শের ঢবাঝা ত্ার কাঁশধ।
গ্রাশমর একটা ডলর্জস্ব রার্জলীডত্ আশছ। শুডটংশয়র উশির্জলা ক্রমে ডর্ডত্শয় যায়। মালু র্ আর
আশবর মত্ িামশা

শি লা। ত্শব একদ্া মালু র্ ডসশলমার মালু র্শদ্র ড ন্তাশত্ই ডবশিার র্াশক। আর

একদ্া মালু র্ ত্ারা শুরু কশর ঢদ্য় সমাশাা লা। েিশরর ঢাাকশদ্র ত্ুালায় গ্রাশমর মালু শর্রা ঢয কম
ডকছু লয় এটাই ত্াশদ্র সমাশাা লার ডবর্য়।
যারা গ্রাশমর মাত্ব্বর ও রত্াার মালু র্ ঢযমল
ডেিক, বি বযবসায়ী, াশঞ্চর মাডাক এরা ঢিশবডছা শুডটং

াাকশার মাডাক, িাক্তার, আিত্দ্ার, স্কুা
াডটষ এশস ত্াশদ্র কাছ ঢর্শকই সব সািাযয

ঢলশব। ঢযমলটা সব সমশয়ই িশয় র্াশক। এশদ্র নিডমকায় আোত্ াাশব যখ্ল শুডটং
কার্জকমষ মাশাা ািাশক ঢকন্দ্র কশর

াডটষর সব

াশত্ র্াশক। মাশাা ািার লী ু ত্াার মালু র্শদ্র ত্ারা ড রকাা

দ্াডবশয় ঢরশখ্ এশসশছ। ত্ারাই আর্জ ডসশলমার ঢাাকর্জশলর কাশছ বি িশয় উশেশছ, এটা ত্ারা ঢমশল
ডলশত্

াশর লা। ত্াশদ্র কাশছ ঢপ্রডির্জ ইসু য িশয় যায় ডবর্য়টা। ফশা ত্ারা ঢবা শল োা রামেষ কশর

ঢলয় ডক কশর ডসশলমার ঢাাকর্জলশক গ্রাম ঢর্শক ত্ািাশত্ িশব ঢস বযা াশর।
শরর ডদ্ল ঢর্শক শুডটং

াডটষর মযাশলর্জার ঢদ্াকাশল বার্জাশর ঢকালও ডর্জডলস

ডবডক্র িশয় ঢবশছ। ঢেশবার খ্ুব খ্ারা

ায় লা। সব লাডক

াাশব বযা ারটায়। মযাশলর্জারশক ঢস ঢবাঝায় ঢয, “বযাটারা ফডন্দ

াডাশয়শছ। য়সা ঢদ্শখ্শছ ঢত্া, আ লাশদ্র দ্ুইশয় ডলশত্ ায়।”
য়সা ঢবডে ডলশাও মযাশলর্জাশরর ডকছু যায় আশস লা কারা টাকা ঢত্া ত্ার ডলশর্জর লয়, টাকা
ঢকাম্পাডলর, ডকন্তু ডর্জডলসই ঢত্া ঢলই ঢকার্াও। মযাশলর্জাশরর এই কর্াটা ঢেশবা মালশত্ও াশর লা। য়সা
যারই ঢিাক ত্ার র্জশলয ঢকালও মায়া র্াকশব লা এটা বয়ঃসডির ঢেশবাশক আিত্ কশর। যারা ইশে কশর
মাা রিক বাশয়ব করশছ ত্াশদ্র া ধরশত্ যাওয়াটাও ত্ার ছন্দ লয়। ঢেশবা ডলশর্জই সব ডকছু ঢর্জাবাশলার
দ্াডয়ে ঢলয়। ঢেশবার মশল আোত্ াাশব এই ঢিশব ঢয এইকটা ঢাাকশক খ্াওয়াবার মত্ল মাছ বা
আলার্জা াডত্

াওয়া যাশে লা এ ঢত্া ত্াশদ্র বাদ্া নঞ্চশারই ন মাল। ত্ার স্বাধীল ঢ ত্লায় আোত্

াাশব, নঞ্চশার ন মাশল ত্ারও ঢয ন মাল। নঞ্চশার প্রডত্ িাশাাবাসা, ঢদ্ে বাঁর প্রডত্ িাশাাবাসা
ডকশোর ঢেশবাশক ঞ্চা কশর ঢত্াশা। সব দ্াডয়ে ডলশর্জর কাঁশধ ডলশয় ঢস প্রমাা করশত্ ায়, ত্ার গ্রামও
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কম লয়, আডত্শর্য়ত্ায় ত্ারা কম যায় লা। ডকশোর মশল ঢদ্েশপ্রম সঞ্চাডরত্ িয়, ত্ার নঞ্চশার ঢবৌরব
বৃ ডদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা ঢর্জশব ওশে। সামালয এই েটলা ত্াশক আত্মশবৌরবী কশর ঢত্াশা।
ঢস যখ্ল আিশত্ মাছ লা ডদ্শয় শুডটং

াডটষশক মাছ ডদ্শত্ যায় ত্খ্ল আিত্দ্ার র্জীবল মাইডত্

ত্াশক বশা, “ড ংডি ডক কাকাত্ার বাবুশদ্র খ্াওয়াডব?” মুিূশত্ষ সির্জ, সরা, ডবলয়ী ঢেশবা ঋর্জু িশয়
ওশে,

াল্টা র্জবাব ঢদ্য়, “আ ডল ডক বি বি ঢিটডক বাঁশয়র ঢাাকশক খ্াওয়াল? কাকাত্ার বাবুরাই

ায়। এলারা বাদ্ায় এশস কী ন রাধ করশাল?” র্জীবল মাইডত্ ঢিশস ওশে একর্ায়, ডকন্তু, ঢস িাডসশত্
ডছা ধারাশাা নশের ঢত্র্জ।
গ্রাশমর প্রবা নসিশযাডবত্ায় শুডটং

াডটষ কাকাত্ায় ডফশর যাওয়ার ডসদ্ধান্ত ঢলয়। দ্াটা ডফশর

যায়। াশঞ্চ মাা রিক ঢত্াাা িশত্ র্াশক। ঢেশবা োশট দ্াঁডিশয় ঢদ্শখ্। ডকছু উৎসু ক মালু র্ িীি কশর
এশদ্র শা যাওয়া ঢদ্শখ্। ত্াশদ্র সামশলই লাডয়কা সডঞ্চত্া রায় ঢেশবার ড ে া শি ডদ্শয় বশা

শরর

বার এশস আবার ত্ার ঢখ্াঁর্জ করশব। সডঞ্চত্া রায় ঢেশবাশক কাকাত্ায় ডলশয় ঢযশত্ ঢ শয়ডছা। ঢেশবাও
রাডর্জ ডছা, ডকন্তু ত্ার বাডির ঢাাশকর আ ডিশত্ ঢেশবার যাওয়া িশাা লা। বহুদ্ূ র যষন্ত াশঞ্চর ঢাাশকরা
িাত্ লািা, ঢেশবাও আশস্ত আশস্ত ত্ার িাত্টা লািশত্ র্াকা।
ঢসডদ্ল বাডি ডফশর ঢেশবা েুডমশয়

িা। ত্ার ক্লান্ত েরীর ও মল ডবশ্রাম াইডছা।

রডদ্ল ত্ার

উেশত্ নশলক ঢবাা িশয় ঢবা। খ্ুব ফাঁকা াাবশত্ াাবা ঢেশবার। কমষমুখ্র, উশির্জলাময় ডদ্লরাডরিকর
নবসাশল ত্ার বাষােয ডদ্লগুশাা মশলর মশধয েুশর ডফশর আসশত্ াাবা। ত্ার ঢ াশখ্র সামশলর মাে-লদ্ী
ঢকার্ায় ঢকাল লত্ুল ঢদ্শে, লত্ুল র্জীবশলর সীমালায় ডবশয় ঢেকা। ঢেশবার মশল িশত্ াাবা কাকাত্ায়
ত্ার লাম, ত্াশদ্র বাঁশয়র লাম ছডিশয়

িশব। িয়শত্া কাবশর্জ ছা াও িশব ত্াশদ্র কর্া। শুডটং দ্শার

ডফশর যাওয়াটা ঢযল ঢেশবারই রার্জয়। ঢস ডেক াডাশয় ডলশত্ ারত্। ত্া ঢত্া িা লা।
দ্ু ু শর ঢেশবা ঢবত্লায় দ্াদ্ার কাশছ ঢবা। ডবলর্জাশা নশলক ড ংডি উশেশছ। ঢেশবা মাছ ডলশয়
ঢবা র্জীবল মাইডত্র আিশত্। ঢসখ্াশল সবাই উশ িা করশছ ত্াশক। ঢকউ কর্া বাশছ লা। নলযালয
ঢর্জশাশদ্র মাছ ওর্জল িশে ডকন্তু ঢেশবার মাছ ঢকউ ত্ুাশছ লা। ঢেশবা াঞ্চোটায় ঢবা, ঢসখ্াশলও ঢকউ
কর্া বাা লা। এ বযবিার ঢেশবাশক িত্ডবিত্ কশর ডদ্া। ডবলর্জাশা ঢযমল ড ংডি মাছ আটশক যায়,
ঢেশবার বাাশত্ও ঢযল ঢত্মল ফাঁস আটশক ঢবা। ঢেশবা মাশছর আিশত্ ডফশর এা। সবার মাশছর
ডিশসব বুশঝ ডলশয় র্জীবল মাইডত্ আিশত্র দ্রর্জায় ত্াাা ঝুডাশয় ডদ্শত্ই ঢেশবা ত্ার মাশছর কর্া বাা।
র্জীবল ত্াশক নলয ঢকার্াও ঢদ্খ্শত্ বাা। বাবদ্া ড ংডির লাডক দ্র ঢলই।
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ন মাডলত্, িুব্ধ ঢেশবা মাছ ডলশয় বাডি ডফশর এা। নডিমাশল ত্ার মশলর মশধয ঝি উো।
সমস্ত মাছ

শ যাশব, ঢকার্ায় ঢব শব ঢস? ঢয ডকশোরশক দ্ুদ্ষান্ত প্রকৃডত্ ঢবঁশধ রাখ্শত্

মাইডত্ ত্াশক ন মাল কশর ডফডরশয় ডদ্া। ঢেশবা বুঝশত্

াশর লা, র্জীবল

ারশছ লা, ত্ার ন রাধ ঢকার্ায়। ত্ার সু ন্দর

সবুর্জ মলটাশক ডবডর্শয় ডদ্শত্ াইশছ আর্জশকর নডিজ্ঞত্া।
র র একই েটলা েটশত্ াাবা। ঢেশবার মাছ ডকলশছ লা র্জীবল মাইডত্। এমলডক এই মিার্জল,
মাত্ব্বরশদ্র কাশছ যাশদ্র র্জীবল বাঁধা আশছ ত্ারাও ঢেশবার সাশর্ কর্া বশা লা। এশকবাশর িাবাঢবাবারাই শুডটং-এর আশাা লা কশর আর ঢেশবার প্রেংসা কশর। মাছ ডবডক্র করশত্ লা
ত্াশক বঞ্জলা সিয করশত্ িশে।

ারায় বাডিশত্

শলশরা ডদ্ল শুডটং দ্শার সাশর্ র্াকার র্জশলয ত্ার দ্াদ্া, ত্ার খ্ুশিা

ত্াশক িৎষসলা কশরশছ। ঢেশবা বুঝশত্

াশর লা ঢস কী নলযায় কশরশছ। মল খ্ারা

কশর ঢেশবা বশস

আশছ াঞ্চ োশট। াশঞ্চ মাছ উেশছ। একর্জশলর সাশর্ ঢেশবার সামালয ধাক্কা াাশব। র্জীবল মাইডত্
কুৎডসত্িাশব ঢ ঁড শয় উশে ঢেশবাশক বশা সশর বসশত্, ওটা িাওয়া খ্াওয়ার র্জায়বা লয়। ঢেশবার নন্তশর
আগুল জ্বশা ওশে। দ্ুরন্ত ডকশোর আ মকাই ঢযল স্পডধষত্ ু রুর্ িশয় উো। র্জীবল মাইডত্র কাশছ ডবশয়
ঢস বাা, “আমার লাম ঢেশবা লয়, শ্রীডলবাস।” ত্ার র িল িল কশর ঢিডির

র্ ধশর ঢির্জা ঢ াশখ্ ঢস

ডফশর এা েশর। ঢেশবার মা ঢদ্খ্া ঢছশা ডফশর এশসশছ ত্ার, ডকন্তু ঢেশবা লয়, শ্রীডলবাস।
ঢেশবা ঢর্শক শ্রীডলবাস িশয় ওোর এই ঢয র্জাডলষ এটাই বয়ঃসডির র্জাডলষ। এখ্াশলই েির আর
গ্রাশমর

ার্ষকয কশরল ঢাখ্ক। একডট সািাৎকাশর ঢাখ্ক র্জাডলশয়শছল েিশরর বয়ঃসডির আর গ্রাশমর

বয়ঃসডির

ার্ষকয আশছ। গ্রাশমর বয়ঃসডি নশলক ঢবডে র্জীডবকার সাশর্ যু ক্ত। েিশরর বয়ঃসডির সাশর্

ডাডবশিার ঢযাব ঢবডে।
মলস্তশত্ত্বর বযাখ্যায় এিাশব

ার্ষকয করা যায় লা। বয়ঃসডির ত্রবডেষ্টয কম ঢবডে একই। ‘ড ংডি’

বশের ঢেশবার মশধয আমরা শুডটংশক ঢকন্দ্র কশর ঢয দ্াডয়েশবাধ, মূ াযশবাধ, ঢদ্েশপ্রম, আত্মসম্মাল
ঢবাশধর ডবকাে েটশত্ ঢদ্ডখ্ ত্া ঢত্া বয়ঃসডিরই ত্রবডেষ্টয। লাডয়কা সডঞ্চত্া রাশয়র েডলষ্ঠ সাডন্নধয ঢেশবার
ডকশোর ত্র ত্শলয ডলিয়ই লািা ডদ্শয় ঢবশছ। যডদ্ও এই ডবর্শয় ঢাখ্ক ঢকালও আশাাক াত্ কশরলডল ত্বু
ধশর ঢলওয়াই যায় শুডটং াডটষর র্জশলয ঢেশবার ঢয এত্ দ্ায়বদ্ধত্া ঢসটা ডলছকই ঢদ্েশপ্রম, ত্ার নঞ্চশার
মাল বািাশলাই লয়, সডঞ্চত্া রায় স্বশপ্নর র্জবৎ ঢর্শক বাস্তশব ঢলশম এশস ঢেশবার

াশে দ্াঁডিশয় ঢেশবার

মশলও ত্রঙ্গ ত্ুশা ডদ্শয়শছ ত্রবডক।

এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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যখ্ল র্জীবল মাইডত্ এবং নলযালযরা ত্াশক উশ িা কশর, ত্াশক িাশত্ মারার ঢ ষ্টা কশর ত্খ্ল
ত্ার প্রাা িত্ডবিত্ িয়, নডিমাশল ঢ াশখ্ র্জা আশস। আবার স্পধষায় ঢস মার্া ত্ুশা বশা ত্ার

ডর য়

ঢেশবা লয়, ঢস শ্রীডলবাস। ঢেশবা ঢর্শক শ্রীডলবাস িশয় ওোর স্পধষাই বয়ঃসডি।
বয়ঃসডির প্রকাে লালািাশব েটশত্

াশর। েহুশর মধযডবি বা উচ্চডবি ঢছশাশমশয়শদ্র মশধয

র্জীবল সংগ্রাম ঢসিাশব র্াশক লা ডেকই ডকন্তু বয়ঃসডির ত্রবডেষ্টযগুশাা একই রকম। েিশর ঢর্শকও যারা
এশকবাশরই ডলম্নডবি ত্াশদ্র ঢছশা ঢমশয়শদ্র বয়ঃসডির প্রকােটা ডিন্নিাশব েশট। ত্ারা নশলক ঢবডে
নসামাডর্জক কার্জকশমষর সাশর্ র্জডিশয় যায়। বরং বাা িাশাা এশদ্র র্জডিশয় ঢফাা িয়।
আমরা ঢত্া এটাও র্জালডছ প্রত্যন্ত গ্রাম ঢর্শক ডকশোরীশদ্র িুডাশয়

া ার করা িশে। ত্াশদ্র

ায কশর ঢত্াাা িশে। ডকশোরশদ্রও িুডাশয় ডলশয়, ফুসশা ডলশয় দ্ূ র দ্ূ রাশন্তর ঢববার খ্াটাশত্

াডেশয়

ঢদ্ওয়া িশে। গ্রাময প্রকৃডত্ মালু শর্র মশল নবেযই প্রিাব ঢফশা। গ্রাশমর মালু শর্র মশধয এখ্লও যত্টা
ঢযাবসূ রিক আশছ, ত্াশত্ ডকছু টা াডরডরিকক

ার্ষকয ত্রত্ডর িয়। ত্বু একর্াও সডত্য ঢয, ঢাাশির িাত্ছাডল

এখ্ল প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চশাও ঢ ৌঁশছ ঢবশছ। ঢসই র্জায়বায় দ্াঁডিশয় ঢেশবা সডত্যই বযডত্ক্রম। েিশরও এমল
বযডত্ক্রম আশছ। গ্রাম বাশত্ আমরা যত্টা আশববাপ্লু ত্ িশয় ডি বাস্তবটা ত্ত্টাই সরাররডখ্ক লয়।
আকরগ্রন্থ:
শটা াধযায় সাধল, বে সমগ্র ২য় খ্ণ্ড, করুাা প্রকােলী, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।
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ডেবরাম চক্রবত্ষীর বদ্যরীডত্
প্রাবডিক- ডরডচডত্

আফশরার্জা ইয়াসডমল
ড .এইচ.ডি বশবর্ক, রায়বঞ্জ ডবশ্বডবদ্যাায়, ডিমবঙ্গ
সারসংশে
‘িাডসর বল্প ডাডখ্শয়’ বশা ডেবরাম বহুর্জশলর কাশে সমাদ্ৃ ত্। ত্শব শুধু মারিক িাডসর বল্প ঢাখ্কই লয় ঢোটশদ্র বল্প ঢাখ্ক
ডিশসশবও ডত্ডল ডবশের্

ডরডচত্। ত্াাঁর বল্প-কাডিলীশত্ ‘ ান্’-এর প্রশয়াব াে করা যায়। যা একমারিক ত্ারই সৃ ডি। ডেবরাম

ডলশর্জশকও ‘ ালাসক্ত’ বশাশেল। বাংাা সাডিশত্য ডত্ডল একর্জল ঢেষ্ঠ punstar। আত্মকর্াধমষী রচলা ‘ঈশ্বর

ৃ ডর্বী

িাশাাবাসা’ ও ‘িাশাাবাসা ৃ ডর্বী ঈশ্বর’ ঢাখ্শকর সমগ্র র্জীবল ইডত্িাশসর সু খ্-দ্ু ুঃখ্, িাডস-কান্না- ঢবদ্লার স্মৃডত্ র্জডাশলা
বল্প-বাাঁর্াগুডা কর্ার কারসাডর্জশত্ কর্া ডলশয় ডত্ডল লালা কসরৎ করশত্ র্জাশলল। েব্দশক দ্ু মশড মুচশড ত্ার ডলডিত্ার্ষটুকু
াঠকশক াল কডরশয় োডশত্ ারশত্ল ডত্ডল।
ডেবরাম ত্াাঁর বদ্যরীডত্শত্ ডিউমার সৃ ডির প্রয়াস রাশখ্ল। ত্াাঁর বশদ্য ঢযমল সৃ র্জলেীাত্া
ডবশ্বস্তত্ার িাব সৃ ডির প্রয়াস আমরা ঢদ্খ্শত্

াই। েব্দশেশর্র রার্জা ডেবরাশমর বশদ্যর স্বরূ

প্রশয়াশবর কর্া নবেয উশেখ্ করশত্ িয়। ‘ ান্’-এর

ডরাডেত্ িয় ঢত্মডল
ডলাষশয় উ মা-নাংকার

াদ্াডলশত্ চাশত্ চাশত্ ডেবরাম চক্রবত্ষীর বশদ্য লালাল উ মার

ঘলঘটা ঢদ্খ্া যায়। উ মা প্রশয়াশবর সশঙ্গ সশঙ্গ সমাশসাডক্ত নাংকাশরর বযবিার

ডরাডেত্ িয় ডেবরাশমর বদ্যরীডত্শত্।

‘ ান্’ধমষী ডেবরাশমর বদ্যরীডত্র ন র ত্রবডেিয নলু প্রাস নাংকাশরর প্রিূ ত্ প্রশয়াব। ডেবরাশমর বদ্যরীডত্র ডবশের্ এই
স্টাইা বযত্ীত্ ডেবরামশক িাবা যায় লা।
বাশকযর সাধারা সজ্জায় ডবচুযডত্র প্রশয়াব কশর বাংাা বদ্য ডলমষাশা ডত্ডল ঢমৌডাকত্ার
ডক্রয়া শদ্র বযবিার

ডরচয় ঢদ্ল। সাধু

ডরত্যাব কশর বদ্যশক কর্যরীডত্র বা চডাত্ রীডত্র আলু বত্য কশর ত্াশক দ্রুত্ চাশার কশর ঢত্াশাল।

স্বচ্ছত্া, সরাত্া, ডরডমডত্, ত্রবডচরিকয, লাবডরকত্া ও সরসত্া স্টাইশার েয়ডট গুশা সমৃদ্ধ ডেবরাশমর বদ্যরীডত্ আরও উজ্জ্বা
ও লান্দডলক িশয় ওশঠ।

সূ চকেব্দ
ডেবরাম, বদ্যরীডত্, াল, উ মা, নাংকরা
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ডেবরাম চক্রবত্ষীর বদ্যরীডত্
আফশরার্জা ইয়াসডমল
িাব প্রকাশের একমারিক উ ায় িার্া। কর্া-বাত্ষা বা ডাডখ্ত্ বদ্য রচলায় আমরা এশক ন শরর সশঙ্গ িাব
ডবডলময় কডর। ডেল্প সাডিশত্যর র্জবশত্ ঢাখ্শকর নলু িূডত্ যখ্ল প্রাধালয াাি কশর ঢসখ্াশল কখ্লও বদ্য
বা

দ্য ত্ার প্রকাে বািল িশয় দ্াাঁডায়। নলযডদ্শক যখ্ল ঢাখ্শকর ডচন্তা প্রাধালয

ায় বদ্য ত্ার িয়

একমারিক প্রকাে বািল।বদ্য িা িার্া ও সাডিশত্যর ঢমরুদ্ন্ড। াঠকশক ডরডচত্ ৃ ডর্বীশত্ ডবচরা করশত্
ঢেখ্ায় বদ্য। রবীন্দ্রলার্ বদ্যশক বশাশেল জ্ঞাশলর িার্া। বাংাা বশদ্যর সূ চলাাগ্ন ঢর্শক ডবডিন্ন ঢাখ্ক ও
মলীর্ীশদ্র প্রিূ ত্ প্রশচিা ও প্রডত্িাগুশা বাংাা বদ্য বডাষ্ঠত্া াাি কশর। উইডায়াম ঢকডর ঢর্শক আরম্ভ
কশর মৃত্ুযঞ্জয় ডবদ্যাাংকার, রামশমািল রায়, ঈশ্বরচন্দ্র ডবদ্যাসাবর, ঢদ্শবন্দ্রলার্ ঠাকুর, বডিমচন্দ্র
চশটা াধযায়, স্বামী ডবশবকালন্দ, রবীন্দ্রলার্ ঠাকুর প্রমুশখ্রা বাংাা বদ্যশক সমৃদ্ধ কশর ত্ুাশত্ সশচি িল।
আরও

রবত্ষীশত্ প্রমর্ ঢচৌধুরী, েরৎচন্দ্র চশটা াধযায়, রার্জশেখ্র বসু , ত্রসয়দ্ ওয়াাীউোি প্রমুখ্

বদ্যকাশররা বাংাা বদ্যশক সমৃদ্ধ কশর ত্ুাশত্ মশলাডলশবে কশরল। ডবংে েত্াব্দীর ডবশের দ্েশকর ঢাখ্ক
ডেবরাম চক্রবত্ষী এমডল এক বযডক্তত্ব ডযডল বাংাা সাডিশত্য স্বকীয় ত্রোীর র্জন্ম ঢদ্ল। বাংাা বদ্য
সাডিশত্যর ইডত্িাশস ত্াাঁর নবদ্াল নবেয স্বীকাযষ। ডবডচরিক প্রডত্িাধর ঢাখ্ক ডেবরাম চক্রবত্ষীর বল্প
উ লযাস ও আত্মকর্াধমষী রচলায় বশদ্যর স্বরূ

ডরস্ফুট িয়।

‘িাডসর বল্প ডাডখ্শয়’ বশা ডেবরাম বহুর্জশলর কাশে সমাদ্ৃ ত্। ত্শব শুধুমারিক িাডসর বল্প ঢাখ্কই
লয় ঢোটশদ্র বল্প ঢাখ্ক ডিশসশবও ডত্ডল ডবশের্

ডরডচত্। ত্াাঁর বল্প-কাডিলীশত্ ‘ ান্’-এর প্রশয়াব াে

করা যায়। যা একমারিক ত্ারই সৃ ডি। ডেবরাম ডলশর্জশকও ‘ ালাসক্ত’ বশাশেল। বাংাা সাডিশত্য ডত্ডল
একর্জল ঢেষ্ঠ punstar । উদ্ািরাস্বরূ

‘ঈশ্বর ৃ ডর্বী িাশাাবাসা’ গ্রশে কার্জী লর্জরুশার প্রসশঙ্গ বাশত্

ডবশয় ডত্ডল ত্াাঁর লাশমর দ্ব্যর্ষক প্রশয়াব কশরলকার্জী
Kazi

লর্জ

রুা

Knows

rule

ত্াাঁর বশল্পর লামকরশার মশধযও রশয়শে এইরকম েব্দধ্বডলর ঢখ্াা- ঢঘাডার সশঙ্গ ঢঘাডাঘুডর, চডটর সশঙ্গ
চটাচডট, িাডত্র সশঙ্গ িাত্ািাডত্, ফাাঁডকর র্জলয ডফডকর ঢখ্াাঁর্জা, স্বামী মাশলই আসাডম, লাক ডলশয় লাকাা,
বাশসর মশধয আবাস। বাংাা বদ্যরীডত্শত্ ‘ াল’-এর প্রশয়াব ডেবরাশমর

ূ বষসূডররা ঢকউ ঢকউ করশাও

একমারিক ডেবরামই এই প্রর্ার নলযত্ম প্রাা ু রুর্।
আত্মকর্াধমষী রচলা ‘ঈশ্বর ৃ ডর্বী িাশাাবাসা’ ও ‘িাশাাবাসা ৃ ডর্বী ঈশ্বর’ ঢাখ্শকর সমগ্র র্জীবল
ইডত্িাশসর সু খ্-দ্ুুঃখ্, িাডস-কান্না-ঢবদ্লার স্মৃডত্র্জডাশলা বল্প-বাাঁর্াগুডা কর্ার কারসাডর্জশত্ নত্ুালীয়।
ডরডচত্ েশব্দর দ্ব্যর্ষক প্রশয়াব, ধ্বডলসাদ্ৃ শেয লত্ুল েব্দ ডলমষাা, বযাকরা ডবরুদ্ধ েশব্দর প্রশয়াব এবং ধ্বডল
ঢ ৌলুঃ ু শলযর ুতি ডত্ চমৎকারী সরস ডবলযাশসর কর্া - সমস্ত গুাাবাীর সংডমেশা ডেবরাশমর বদ্য স্বত্ন্ত্র
এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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মযষাদ্া াাি কশর। আত্মর্জীবলীমূ াক রচলাশত্ ডত্ডল সমার্জ রাষ্ট্র ও র্জীবশলর কর্া ত্ুশা ধশরল মারিকাজ্ঞাল ও
ডবচার বুডদ্ধর ডলডরশখ্ - ‘ডিন্দু-মুসডাম দ্াঙ্গার মিরশমর মশধয দ্িরশমরও ডকেু কমডত্ ডো লা। এই
সমশয়, ঢযকাশা প্রাশার মূ ায ায ডিসাশব এশকবাশরই লবায, ত্খ্লই নডির্জাত্ ডবখ্যাত্ েীর ডরবাশরর
দ্ুডট ডকশোরী ঢসডালা আর আডমলা, ডব ন্ন ঢিশব আমায় বাাঁচাশত্ এশসডো একডদ্ল। সাত্ সকাশা ত্াশদ্র
ঢমাটশর াডকস্তালী ত্াকা উডডশয় আমার ঢলামযালস াযালশি এশস িাডর্জর।’১ স্বশদ্েী আশন্দাাশলর ঢলোয়
উদ্ভ্রান্ত ডেবরাশমর রচলায় প্রডত্বাদ্ী ডচন্তা-ঢচত্লা ধরা ডদ্শাও ত্া িাসযরশসর আডাশা ত্ীব্র িশয় ওশঠ।
ডবশের দ্েশকর প্রর্মডদ্শক ডেবরাম ডলশর্জশক একর্জল দ্ে ঔ লযাডসক ডিশসশব প্রডত্ডষ্ঠত্ করশত্
ঢচশয়ডেশাল। ‘বাডড ঢর্শক
ঢর্শক

াডাশয়’ ডেবরাশমর একডট সাডা র্জাবাশলা উ লযাস। ডকশোর কাঞ্চল বাডড

াডাশয় কাকাত্ায় ঢ ৌঁশে ঢয ডবডচরিক র্জীবল নডিজ্ঞত্া নর্জষল কশরল উ লযাসডটশত্ ত্াই বযক্ত

িশয়শে। ত্রকশোশরাত্তীাষ প্রর্ম ঢযৌবশলর রচলা ‘র্জডমদ্াশরর রর্’। রচলার বদ্যরীডত্শত্ ডেবরাম ত্খ্লকার
ডদ্শলর সাডিশত্যর সাধুিার্া বর্জষল করশত্

াশরল ডল। প্রর্মডদ্শকর রচলা িওয়ায় ‘ ান্’-এর বযবিার

উ লযাসডটশত্ ঢত্মল ঢলই এবং উ লযাশসর বাকয বঠলও প্রায় ঋর্জু প্রকৃডত্র। এই প্রসশঙ্গ ডেবরাম
ঢাশখ্ল: ‘ত্খ্লও সবুর্জ শরিকর কাকশোা ঢোলা যায় ডল। কশোশার সবুর্জ াত্ারও ঢদ্খ্া ঢদ্য় ডল ত্খ্ল।
ডকংবা সশব ঢদ্খ্া ডদ্শত্ শুরু কশরশে। প্রবাসী, লবিারত্ ত্ত্ত্বশবাডধলী

ডরিককার আমা ডো ঢসটা। ত্াই

আমার এই উ লযাশসর িার্া, নডত্ স্বািাডবকিাশব ঢসই রূ ই ঢ শয়শে।’২

রবত্ষীশত্ ডেবরাশমর রচলা

আরও ডরাডত্ াাি কশর এবং ত্াাঁর বদ্যরীডত্ াঠশকর দ্ৃ ডি আকর্ষা কশর।
ঢোটশদ্র র্জলয ডাডখ্ত্ ত্াাঁর বশল্পর সংখ্যা প্রচুর। কর্া ডলশয় ডত্ডল লালা কসরৎ করশত্ র্জাশলল।
েব্দশক দ্ুমশড মুচশড ত্ার ডলডিত্ার্ষটুকু

াঠকশক

াল কডরশয় োডশত্ ারশত্ল ডত্ডল। েব্দশক ডত্ডল বহ্ম

মশল করশত্ল। এশককডট েব্দ ত্াাঁর কাশে সমগ্র একডট World। নশলক লত্ুল েশব্দর প্রশয়াবও ত্াাঁর
বদ্যরীডত্শত্ াে করা যায়। যা শুধুমারিক ডেবরাশমর মডস্তষ্কপ্রসূ ত্- গ্রিববগুায, খ্ ডিশত্ও, ঢবাঝুাযমাল,
র্াকত্বয, বাসত্ুশত্া দ্াদ্া, স্কাইবাউট, ঢঘাল্ড ইত্যাডদ্। ডকেু ডকেু েশব্দর লত্ুল নর্ষ করশত্ল ডত্ডল ঢযমলিা নযান্ড নযান্ডারসল নর্ষাৎ িাযান্ড নযান্ড িার সল মাশল স্বয়ং িাযান্ড ত্ার ঢেশা ু শাশদ্র ডলশয় ঢদ্াকাল
খ্ুশাশে। লত্ুল েশব্দর সিাশল নর্ষ ঢর্শক নর্ষান্তশর চশা ঢযশত্ল ডত্ডল- “আচ্ছা, ঢস ঢত্া িশাা। খ্ুডর ঢত্া
াওয়া ঢবা। এখ্ল মাখ্ল-কশার ইংশরর্জী ঢ শাই ঢত্া িশয় যায়- সাশিবশক বুডঝশয় সু ডঝশয় খ্ুাঁশর্জ বার
করাই ডর্জডলসটা।’ ির্ষবধষল ডর্জজ্ঞাসু িল ‘র্জাডলস ওর ইংশরর্জী?’ ‘মাখ্ল কা? কশার ইংশরডর্জ ঢত্া র্জাডল
ডমা। ঢযমল ডকলা ঢ

ার ডমা-’ ...‘আর মাখ্ল? মাখ্ল িশচ্ছ বাটার, র্জালই ঢত্া ত্ুডম। বাট-বাটার-

বাশটস্ট। বাট মাশল িশাা ডকন্তু’ বাটার মাশল ‘মাখ্ল’, আর ‘বাশটস্ট’? বাশটস্ট মাশল?’ ডবদ্যার

ডরচয়

ঢদ্বার মুশখ্ই ঢিাাঁচট ঢখ্শত্ িয় ঢবাবরাশক। বাশটশস্ট কার্জ ডক আমাশদ্র? বাটারই যশর্ি।’ ির্ষবধষল
বশাল। ত্ািশা মাখ্ল-কা মাশল িশাা ডবশয় বাটার-ডমা।”৩
ডেবরাম ত্াাঁর বদ্যরীডত্শত্ ডিউমার সৃ ডির প্রয়াস রাশখ্ল। ত্াাঁর বশদ্য ঢযমল সৃ র্জলেীাত্া
ডরাডেত্ িয় ঢত্মডল ডবশ্বস্তত্ার িাব সৃ ডির প্রয়াস আমরা ঢদ্খ্শত্
বশদ্যর স্বরূ

াই। েব্দশেশর্র রার্জা ডেবরাশমর

ডলাষশয় উ মা-নাংকার প্রশয়াশবর কর্া নবেয উশেখ্ করশত্ িয়। সমাশাাচক নসীমকুমার

এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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ডমরিক ডবর্য়ডটর আশাাচলা সূ শরিক বশাল- ‘ডেবরাশমর িার্ার ত্রবডেিয ডলশয় আশাাচলা করশত্ বসশা প্রর্শমই
এশস

শড নলু প্রাশসর কর্া। ইংরাডর্জশত্ যাশক বশা নযাডাটাশরেল বা ‘ াল’ ডেবরাম ত্ার প্রশয়াশব

ডেশাল ডসদ্ধিস্ত। এই িার্া প্রশয়াশব ত্াাঁর ঢকার্াও ঢকাল কৃডরিকমত্া ঢদ্খ্া যায় ডল।’৪ ‘ ান্’-এর

াদ্াডলশত্

চাশত্ চাশত্ ডেবরাম চক্রবত্ষীর বশদ্য লালাল উ মার ঘলঘটা ঢদ্খ্া যায়ক. ার্শরর প্রডত্মূ ডত্ষর মত্ই ত্ার মুশখ্ ঢকাশলা িাবান্তর ঢলই আর।৫
খ্. বাবা! ঢযল ঢমঘ িাকা কডাক্ কড।৬
ব. বিুক িাশত্ ঢযল ত্াণ্ডবলৃ ত্য শুরু িয় ত্ার।৭
ঘ. িদ্রশাাশকর ঢচাখ্ দ্ুশটা োলাবডার মশত্া িশয় উঠা ডবস্মশয়।৮
ঙ. ঢসৌরর্জবশত্ই বাস করডে বশট- আমার আশে াশে ডত্লডট ঢেশা ঢযল ডত্লডট গ্রি!ত্াশদ্র কে
ডরবত্ষশলর কামাই ঢলই।৯
চ. শ্রীকান্ত মাা শরিকর ঢবাঝা ডলশয় এশকবাশর ঢযল ডচরিক ু ত্তডাকা।১০
ে. ঢলাশটর সশঙ্গ িাত্ািাডত্ িশয় বীর্জাাুরা েডডশয় ডশব চারধাশর। দ্াবালশার মশত্াই।১১
উ মা প্রশয়াশবর সশঙ্গ সশঙ্গ সমাশসাডক্ত নাংকাশরর বযবিার

ডরাডেত্ িয় ডেবরাশমর

বদ্যরীডত্শত্।ক.

াত্াা দ্ূ শর র্াক, িাস াত্াশাও লা। মুখ্ ফাাঁক করাাম আমার।– ‘ঢকউ ডক মরশত্ যায় ওসব

র্জায়বায়?১২
খ্. ঢ য়াশরর মত্ই ঢ য়াশরর।১৩
ব. বাডাশর্জযর ঢদ্াকাশলর ঢবাো লয়, ঢমাোর ঢমাকাশম বাডার্জয কশর এবারকার এই

াো উৎশর ঢযশত্

ারব ঢস িরসা আমার ডো লা।১৪
ঘ. েরশত্র আকাশে ডেন্নডিন্ন ঢমশঘরা ঢর্জাট ঢবাঁশধ ডবশকশার ঢরাশদ্ ঢখ্াা করডো।১৫
ঙ. ডেোায়টা একটা ঢমরামডত্ কারখ্ালা মারিক, র্জীবলশকি ঢদ্খ্শাা। কশয়কখ্ালা ঢমাটরবাডড ডলশয় ডমডিমর্জুর র্জলকশয়ক উশঠ শড ঢাশবশে।১৬
চ. িাওডা-আমত্া াাইল। আমত্া আমত্া কশর বাডড ঢত্া ঢ ৌঁেু া ঢকাল বডত্শক।১৭
ে. নর্জবশরর মশত্া ডবরাট াাইল ঢযল কচ্ছশ র বডত্শত্ এক া কশর এগুশচ্ছ।১৮
র্জ. সামুডদ্রক র্জশাাচ্ছ্বাশসর মত্ই ডদ্গ্ ডদ্বন্তবযা ী এই র্জলত্া-চাডরধাশর শুধু ঢাাক আর ঢাাক।১৯
‘ ান্’ধমষী ডেবরাশমর বদ্যরীডত্র ন র ত্রবডেিয নলু প্রাস নাংকাশরর প্রিূ ত্ প্রশয়াব। ডেবরাশমর
বদ্যরীডত্র ডবশের্ এই স্টাইা বযত্ীত্ ডেবরামশক িাবা যায় লা। সমাশাাচক ড লাকী িাদ্ুডী বশাল‘নলু প্রাশসর নলু সরা করশত্ল ডত্ডল, লাডক নলু প্রাসই ত্াাঁশক নলু সরা করত্, ঢসকর্া বাা মুডস্কা। এক
কর্াশক ঢবাঁডকশয় আশরক কর্ায় ডলশয় যাওয়া, এক কর্ার যা মাশল, ত্াশকই মাশল মাশল আশরক মাশলর
ঢমাচড ঢদ্ওয়া, এসব ডো ত্াাঁর কাশে নলায়াস।’২০ নলু প্রাস প্রশয়াশব ডেবরাশমর বদ্য আরও ঢবডে
হৃদ্য়গ্রািয িশয় ওশঠক. ডবডলর িাডসর ডবডলমশয় আডম ডঠক িাসশত্ াডর লা।২১
এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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খ্. বউশয়র কযারাকটার লা বুশঝ ঢয কাশরক্ট করশত্ যায় ঢস আিাম্মক।২২
ব. োাাোডার ডদ্কটাই আমার, োােডা যা করবার ডত্ডলই করশত্ল।২৩
ঘ. আডশচাশখ্র ওই চাউডলর ও র এই যডদ্ বাশলর বউডল িয় ওর।২৪
ঙ. বুট ডদ্শয় সু ট কশরডো ঢাাকটা?২৫
চ. কম্বা মারিক আমার েযযা।২৬
ে. আশরক দ্ামী কর্া, টাকার মত্ টযাাঁকসই। টযাাঁক টযাাঁক কশর বাা যায় ঢবে।২৭
নলু প্রাস প্রশয়াশবর

াো াডে ডেবরাশমর বশদ্য যমক ও ঢের্ নাংকাশরর কাাশকৌো আমরা

ঢদ্খ্শত্ াইক. কাাঁচা খ্াওয়ার মশত্া কাাঁচা কাশর্জ আডম লারার্জ।২৮ -যমক নাংকার
খ্. ঢযায়াল ঢটায়াল আশে বাডডশত্? ঢর্জায়াল? বাডডশত্ ঢর্জায়াল বাশা আমার বাবা।২৯ -ঐ
ব. ডকেু শত্ই ত্াা াই লা। ত্বু যা ঢিাক ঢের্ যষন্ত ঢ াাম। ত্রলডলত্াা াওয়া ঢবা।৩০-ঐ
ঘ. কডা ডলশয় ত্ািশা ওশঠল ঢকল বাশস? বাসায় ঢরশখ্ এশাই ারশত্ল।৩১ -ঢের্ নাংকার।
ঙ.

ার্র ঢখ্শয় ির্জম কশরডে কত্! আডম র্জালাইুঃ ঢরার্জই ঢত্া িাশত্র সশঙ্গ একবাদ্া কাাঁকড ঢখ্শত্

িয়।৩২–ঐ।
ডেবরাম ত্াাঁর বদ্যরীডত্শক লালাল নাংকার ও ‘ ান্’-মোার কাাচাত্ুশযষ সডজ্জত্ করশাও
িাসযরস সৃ ডিশত্ সংাাশ র প্রিূ ত্ িূ ডমকাও নবেয স্বীকার করশত্ িয়। নসম্ভাবয সংাা , সংাাশ র
ডবরুদ্ধ প্রসশঙ্গর সংাা , বাংাা ইংশরডর্জ ডমডেত্ সংাা , ডবশদ্েীর মুশখ্ বাংাা সংাা , বাংাা-ডিন্দী
ডমডেত্ সংাা , সংাাশ লাটকীয়ত্া, েন্দ ঢদ্াাাডয়ত্ সংাা ত্াাঁর বশদ্য আমরা াে কডরক. ত্র োডচক লৃ েংসত্ার মাশল িশচ্ছ ইলকম টযাকশসা।৩৩

-নসম্ভাবয সংাা

খ্. আমার ঢচাশখ্র স্মৃডত্ ঢলই আর মশলর ঢচাশখ্ োডল।৩৪ -সংাাশ র ডবরুদ্ধ প্রসশঙ্গর সমাশবে
ব. নযান্ড নযায়াম ঢবাডয়ং টু ঢবট এ ফযাল টু! ইট ইর্জ এ রার্জশযাটক, িু ইউ নযান্ডার স্টযান্ড।৩৫ -বাংাা
ইংশরডর্জ ডমডেত্ সংাা ।
ঘ. উঠশলশকা বখ্ৎ কডি কডি ডবর্ ডি যাত্া উশাাক-ঐ রার্জমন্ত্রী ঢাাক।৩৬
-বাংাা ডিডন্দ ডমডেত্ সংাা
ঙ. ড শাশবর লাম শুশলে?...বযায়ারামটার লাম ড শাব ঢকল র্জাল?৩৭
-ইংশরডর্জ েশব্দর ডবকৃত্ প্রশয়াব
চ. ‘ঢিডখ্, টুডম ঢকমল লা লাম’।...আর এই লাও ঢটামার র্জশার ড চার।৩৮ -ডবশদ্েীর মুশখ্
বাংাা সংাা ।
ে. িরসা ঢ শয় ডর্জশজ্ঞস করাাম- ত্া ঢত্ামার োরিকরা কত্দ্দুর ডিমডিডলস িশাা? ডি-ডিম িা! নশধষক
যখ্ল িশয়শে, ত্খ্ল

ু শরা িশত্ আর বাডক ডক! আডম ওশক উৎসাি ডদ্াাম। ডলরঞ্জল ডবর্ন্নিাশব ঘাড

লাশড-আ-আর িশব লা! মা-মা-মাশবষাই মুশখ্ রাখ্শত্ া- াশর লা ঢত্া ডক-ডক-ডক কশর িশব? মুশখ্ রাখ্শত্
াশর লা? ঢকল?৩৯

-সংাাশ লাটকীয়ত্া।
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র্জ. সু ডন্ডত্ ডেবরাম ডবচো কডব।/সপ্তকাশন্ড বাডিশাল রামায়ল সডব।৪০ -েন্দ ঢদ্াাাডয়ত্ সংাা ।
ঝ. র্ামাশত্ িশা এ ঢেল (িাওডা-আমত্া বশাশেল)/টাশলা ধশর ঢচল!৪১ –ঐ।
বাকযশক ুতি ডত্মধুর কশর ত্ুাশত্ বাংাা বদ্য ঢাখ্শকরা বাশকযর সাধারা সজ্জায় ডবচুযডত্র প্রশয়াব
ঘটাল। ডবংে েত্াব্দীর ডবশের দ্েশকর ঢাখ্ক ডেবরাশমর বশদ্য একইসশঙ্গ বাশকযর সাধারা সজ্জা ঢযমল
ডরাডেত্ িয় ঢত্মডল বাশকযর মশধয ডবচুযডত্র প্রশয়াবও ঢদ্খ্া যায়- ‘আমার (s) ডকন্তু আোপ্রদ্ ঢকাল
ডচহ্ন (o) ঢচাশখ্ ডা লা (v)। দ্াশরাবার (s) মুশখ্র ডমডি িাডস (o) নডবডেয ডমডাশয় এশসডো (v) মাশঝ
মাশঝ ডত্ডল (s) িূ িডঙ্গ (o) করডেশাল (v)।’ নলযডদ্শক ডেবরাম যখ্ল বাশকযর মশধয ডবচুযডত্ ঘটালঢবচশত্

াডর (v) আর লা

াডর, আমার (s)

সরা ডলশয় (o) এই

শর্ই আডম দ্াাঁডাব এশস ঢরার্জ।৪৩

বাশকযর সাধারা সজ্জায় ডবচুযডত্র প্রশয়াব কশর বাংাা বদ্য ডলমষাশা ডত্ডল ঢমৌডাকত্ার ডরচয় ঢদ্ল। সাধু
ডক্রয়া শদ্র বযবিার

ডরত্যাব কশর বদ্যশক কর্যরীডত্র বা চডাত্ রীডত্র আলু বত্য কশর ত্াশক দ্রুত্

চাশার কশর ঢত্াশাল। স্বচ্ছত্া, সরাত্া,

ডরডমডত্, ত্রবডচরিকয, লাবডরকত্া ও সরসত্া স্টাইশার েয়ডট গুশা

সমৃদ্ধ ডেবরাশমর বদ্যরীডত্ আরও উজ্জ্বা ও লান্দডলক িশয় ওশঠ। ডেবরাশমর রচলায় বযঙ্গ িডঙ্গ আশে।
ডকন্তু বযডক্তবত্ ঢক্রাধবেত্ বযঙ্গবাল ত্াাঁর বশদ্য সচরাচর
সৃ র্জলেীাত্া ঢযমল

ডরাডেত্ িয় লা। ত্াাঁর

বদ্যরীডত্শত্

ডরাডেত্ িয় ঢত্মডল ডবশ্বস্তত্ার িাব সৃ ডির প্রয়াস আমরা ঢদ্খ্শত্

াই। বাা যায়

ডচন্তা নলু িূডত্র উ াডি ঢর্শক স্টাইশার উৎ ডত্ত। সু ত্রাং স্টাইাশক ঢাখ্ক বযডক্তশত্বর গুাাবাী ঢর্শক
আাাদ্া কশর ঢদ্খ্া যায় লা। আর ত্াই ডেবরাশমর বদ্যরীডত্ ত্াাঁর ঢাখ্ক সত্তার স্বরূ সিাশলর লামান্তর।

ত্র্যসূ রিক
১. চক্রবত্ষী ডেবরাম, ঈশ্বর

ৃ ডর্বী িাশাাবাসা, লব রিক প্রকােল, ৬, বডিম চযাটার্জষী স্ট্রীট, কাকাত্া ৭০০০৭৩, প্রর্ম

লব রিক প্রকাে, ১াা ত্রবোখ্,১৪০১ ঞ্চম মুদ্রা লশিম্বর ২০১৩, ৃ . ১৮৮।
২. ডমরিক নসীমকুমার, ঢচলা নশচলা ডেবরাম, ঢদ্

াবডাশকেন্ স, ১৩, বডিম চযাটার্জষী স্ট্রীট, কাকাত্া ৭০০০৭৩, প্রর্ম

প্রকাে বইশমাা ২০১৮। ৃ .১২৯।
৩. চক্রবত্ষী ডেবরাম, ডেবরাম রচলা সমগ্র, নখ্ন্ড সংস্করা, ডবর্জয়কৃষ্ণ দ্াস, ৩৬, কশার্জ ঢরাি , কাকাত্া ৭০০০০৯,
ডদ্ব্ত্ীয় খ্ন্ড, ৃ . ২৬৬।
৪. ূ শবষাক্ত ২, ৃ . ১০৮।
৫. ূ শবষাক্ত ৩, প্রর্ম খ্ন্ড, ৃ . ২।
৬. ঐ, ৃ . ৪।
৭. ঐ, ডদ্ব্ত্ীয় খ্ন্ড, ৃ . ৯১।
৮. ঐ, প্রর্ম খ্ন্ড, ৃ . ৬২।
৯. ঐ, ৃ . ১৯।
১০. ঐ, ৃ . ৮২।
১১. চক্রবত্ষী ডেবরাম, ডলবষাডচত্ িাডসর বল্প, ৩/১৬১ ঢেঠ বাবাল ঢরাি, কাকাত্া ৭০০০৩০, প্রর্ম প্রকাে কাকাত্া
বইশমাা ২০০৬, ৃ .৮৫।
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১২ ূ শবষাক্ত ৩, প্রর্ম খ্ন্ড, ৃ . ১১২।
১৩. চক্রবত্ষী ডেবরাম, ডেব্রাম রচলাবাী, প্রর্ম

ু লি সংস্করা, লশিম্বর ১৯৯৯, ৯এ, লবীল কুন্ড ঢাল, কাকাত্া

৭০০০০৯, ৃ . ১২৬।
১৪. ূ শবষাক্ত ১, ৃ . ১৬৪।
১৫. ঢঘার্ শুকশদ্ব, ডেবরাম চক্রবত্ষী মালবত্ার রসস্রিা, বঙ্গীয় সাডিত্য সংসদ্, ৬৬/৩ মিাত্মা বাডি ঢরাি, কাকাত্া
৭০০০০৯, প্রর্ম সংস্করা বইশমাা ২০০৭, ৃ . ১১৮।
১৬. চক্রবত্ষী ডেবরাম, ডেবরাশমর সপ্তকান্ড, এস. এ.

াবডাশকেল, ৩৫ ই , ডসমাা ঢরাি, কাকাত্া-৬, প্রর্ম প্রকাে

ঢসশেম্বর ১৯৯০, ু লমুষদ্রা লশিম্বর ২০০২, ৃ . ৩১।
১৭.

ূ শবষাক্ত ১৫।

১৮. ঐ।
১৯. ূ শবষাক্ত ১, ৃ . ১৮১।
২০. ঢিৌডমক ত্া স সম্পাডদ্ত্, ডেশরালাম ডেবরাম, ই এ ১/৮, ঢদ্েবিুু্লবর, বাগুইআডট, কাকাত্া ৭০০০৫৯, ডদ্ব্ত্ীয়
প্রকাে র্জালু য়াডর ২০০৮, ৃ . ৮৮।
২১. ূ শবষাক্ত ১৫, ৃ . ১১৪।
২২. ঐ।
২৩. ঐ।
২৪. ূ শবষাক্ত ১, ৃ . ৩২০।
২৫. ঐ, ৃ . ৩৬০।
২৬. ঐ, ৃ . ৩৯৫।
২৭. ূ শবষাক্ত ৩, ত্ৃত্ীয় খ্ন্ড, ৃ . ১২২।
২৮. ূ শবষাক্ত ১৫, ৃ . ১১৫।
২৯. ূ শবষাক্ত ৩, ত্ৃত্ীয় খ্ন্ড, ৃ . ১৩৭।
৩০. ূ শবষাক্ত ১৫, ৃ . ১১৫।
৩১. ঐ।
৩২. ূ শবষাক্ত ৩, ত্ৃত্ীয় খ্ন্ড, ৃ . ১৩৭।
৩৩. ূ শবষাক্ত ১৫, ৃ . ১১৮।
৩৪. ঐ।
৩৫. ঐ।
৩৬. ূ শবষাক্ত ৩, প্রর্ম খ্ন্ড, ৃ . ১০৮।
৩৭. ঐ, ত্ৃত্ীয় খ্ন্ড, ৃ . ৩৩৫।
৩৮. ঐ, প্রর্ম খ্ন্ড, ৃ . ৮৮।
৩৯. ঐ, ৃ . ৭৮-৭৯।
৪০. ূ শবষাক্ত ১, ৃ . ৬৫।
৪১. ূ শবষাক্ত ৩,ডদ্ব্ত্ীয় খ্ন্ড, ৃ . ৩৬।
৪২. ূ শবষাক্ত ১১, ৃ . ২৯।
৪৩. ূ শবষাক্ত ১, ৃ . ২০৭।

এ কু শে র ঢে উ , ৫ ম ব র্ষ , ৪ র্ষ সং খ্যা । ১ ৩ ই ঢ ৌ র্ ১ ৪ ২ ৬ , ৩ ০ ঢে ডি শস ম্ব র ২ ০ ১ ৯ । ৃ ষ্ঠা
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