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সারো মািাপ্টতা  
সিকারী অধ্যাপক, শ্রীচচতনয মিাশ্ববেযালয়, িাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণ, পশ্বিমবঙ্গ, ভারত  

ড. শ্বললু্ট মণ্ডল 
গপ্টবষক, বাংলা শ্ববভাগ, কােী শ্বিনু্দ শ্ববিশ্ববেযালয় 

অরূপ চন্দ্র  



ষষ্ঠ বষষ, তৃতীয় সংখ্যা ।। ১৩ই আশ্বিন ১৪২৭; ৩০শে শসপ্টেম্বর, ২০২০     

কাপ্টিায়া, বধ্ষমান, পশ্বিমবঙ্গ, ভারত   
সুর্য় অশ্বধ্কারী 

গপ্টবষক, বাংলা শ্ববভগ, বধ্ষমান শ্ববিশ্ববেযালয়, পশ্বিমবঙ্গ, ভারত   
শ্বেবেঙ্কর শচৌধু্রী  

গপ্টবষক, বাংলা শ্ববভগ, বধ্ষমান শ্ববিশ্ববেযালয়, পশ্বিমবঙ্গ, ভারত   
অপ্টধ্ষনু্দ েত্ত 

সিশ্বেক্ষক, বার্কুল বলাইচন্দ্র শ্ববেযাপীঠ, বার্কুল, ভূপশ্বতনগর, পূবষ শমশ্বেনীপুর, পশ্বিমবঙ্গ, ভারত  
শমািাোঃ মিসীন আলী  

গপ্টবষক (শ্বপ এইচ.শ্বড.), বাংলা শ্ববভাগ, শ্বব.আর.এ. শ্ববিার শ্ববিশ্ববেযালয়, মুর্াফফারপুর, ভারত 
 শ্বেপ্টবযনু্দ শঘাষ  

গপ্টবষক, কার্ী নর্রুল শ্ববিশ্ববেযালয়, পশ্বিম বধ্ষমান, পশ্বিমবঙ্গ, ভারত  
 

রু্গ্ম-সম্পােক 
ড. শ্বসপ্টেির বযানার্ষী 

সিপ্টর্াগী অধ্যাপক, বাংলা শ্ববভাগ, শ্বচত্তরঞ্জন কপ্টলর্, কলকাতা, পশ্বিমবঙ্গ  

ড. পারশ্বমতা বযানার্ষী (মণ্ডল)  
সিপ্টর্াগী অধ্যাপক, বাংলা শ্ববভাগ, রানীগঞ্জ গালষস’ কপ্টলর্, পশ্বিম বধ্ষমান, পশ্বিমবঙ্গ  

 

সম্পােকয়ীয় েপ্তর 
৩/৫০ প্রাশ্বন্তক িাউনশ্বেপ, োশ্বন্তশ্বনপ্টকতন  
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সম্পাদকীয়  
মারণব্যাধি আমাশের জীব্শের স্বাভাধব্ক গধিপ্রকৃধিশক অশেকটাই ব্েশে ধেশেশে। গৃহব্ধি জীব্শে 

মােুষ অব্েয ধেশজশক েিুে কশর আধব্ষ্কার করার সুশ াগ ঢেশেশে অশেকখাধে। ব্ুঝশি সক্ষম 

হশেশে ঢকােটা অিযাব্েযক, ঢকােটা ব্াড়াব্াধড়। িশব্ ধেিযপ্রশোজেীে কাজকমমাধে ধকেুধেে থমশক 

ঢগশেও স্বাভাধব্ক েশি অেয ভাশব্ ধিশর আসার ঢেষ্টা েেশে ধেরন্তর। ‘অেোইে’ েব্দধট আরও 

অশেক ঢব্ধে ব্যব্হাধরক ও িাৎে মেূণম হশে উশেশে। আমরা এরই সশে ব্ুশঝ উেশি ঢেশরধে 

আমাশের েধিকার আন্তজমাধেক গুরুত্বশক। সশে থাকুে, সৃধষ্টশি থাকুে।    
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৬ ষ্ঠ  ব র্ষ ,  ৩ য়  সং খ্যা ।  ১ ৩ ই  আ শ্বি ন  ১ ৪ ২ ৭ ।  ৩ ০ শে  শস প্টে ম্ব র  ২ ০ ২ ০     

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

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

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

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

 

 

সূশ্বিপত্র 
ভারতীয় সংগীপ্টতর ক্রমশ্বববতষপ্টনর ধারায় ববশ্বিক যুগ  

পার্ষসারশ্বর্ সরকার ১-১১ 
রবীন্দ্র-শ াটগপ্টে প্রশ্বতবািী নারী  

অশ্বভশ্বিৎ িাাঁ ১২-১৮  
পােশ্ববক অতযািাপ্টরর কবপ্টে শ্ববে েতপ্টকর বাংো উপনযাপ্টসর নারী িশ্বরত্র   

পশ্ববত্র ভট্টািাযষ ১৯-২৪  
অমপ্টেনু্দ িক্রবতষীর িৃশ্বিপ্টত রািনীশ্বত: প্রসঙ্গ ‘শরাশ্বিতাপ্টির নাপ্টম’ ও ‘নশ্বিপ্টকতা িাশ্বনপ্টত িাশ্বিপ্টেন...’  

রাপ্টিে কর ২৫-৩৩ 
গপ্টের অন্তবষয়ন : সাশ্ববত্রী রাপ্টয়র ‘শমঘনা-পদ্মা’  

সুশ্বিতা িাস ৩৪-৪৮  
মপ্টনাি বসুর ‘িেিঙ্গে’: িাশ্বত, ধমষ ও রািনীশ্বত শ্ববর্য়ক বাক প্টকশ্বন্দ্রক শোকসংসৃ্কশ্বতর প্রপ্টয়াগ ও তাৎপযষ 

স্বরূপ িােিার ৪৯-৬১  

***  
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এ কু শে র  ঢে উ     I S S N :  2 4 5 4 - 7 1 8 2   
সা শ্বি ত্য  ও  সং সৃ্ক শ্বত্  শ্বব র্ য় ক  আ ন্ত র্জষা শ্বত্ ক  ন ন াা ই ন  ব শব র্ াা  প শ্বরিক কা  ( শ্বপ য়া র  শ্বর শ্বি উ ড ,  ঢর ফা শ্বর ড , ত্ররিক মা শ্বস ক )  

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

িারত্ীয় সংবীশত্র ক্রমশ্বববত্ষশনর ধারায় ত্রবশ্বিক যুব  
 

ঢাখ্ক-পশ্বরশ্বিশ্বত্  

 
পার্ষসারশ্বর্ সরকার 

সিকারী নধযাপক, ঢকাটশ্বোা মিাশ্ববিযাায় 
পুরুশ্বায়া, পশ্বিমবঙ্গ, িারত্ 

 

সংশ্বিপ্তসার 

সংবীশত্র উৎস সন্ধান করশা ত্া মানব সিযত্ার আশ্বিম যুব ঢর্শকই শুরু করশত্ িয়। িাবপ্রকাশের 
নসু্ফট স্বর সুশরর সশঙ্গ শ্বমশে শ্ববশয় ঢয আশ্বিম সংবীশত্র র্জন্ম ঢনয়, শ্বববত্ষশনর ধারায় ত্া আর্জশকর 
সংবীশত্ রূপান্তশ্বরত্। িারত্ীয় সংবীশত্র যুবশ্ববিাব করশা ত্াশক প্রািীন যুব ও মধযযুশব িাব করা িয়। 
প্রািীন যুব আবার আশ্বিম যুব, ত্রবশ্বিক যুব ও ধ্রুপিী যুশব শ্ববিক্ত। আশ্বিম যুব নশনকখ্াশ্বন ননুমান 
শ্বনিষর। ত্রবশ্বিক সাশ্বিত্য সংশ্বিত্ায়, ব্রাহ্মশা, আরাযশক, উপশ্বনর্শি, কল্পসূশরিক, শ্বেিায় বাশনর ননুেীান 
িত্। ত্রবশ্বিক সামবান সংবীত্ই। ঋকববশ্বিক ঢতারিকবাশন বািযযশের উশেখ্ আশে, েত্পর্ ব্রাহ্মশাও ত্াই। 
ত্রত্ত্তরীয় আরাযশক বীত্ নশর্ষ সংবীত্শকই ঢবাঝান িশয়শে। পাশ্বাশ্বনয় শ্বেিা, মাণু্ডকী শ্বেিা ও নারিীয় 
শ্বেিাশত্ সংবীশত্র প্রিূত্ উপকরা ঢমশা। পরবত্ষীশত্ সামবাশনাত্তর যুশব এই সংবীত্ ঢবৌদ্ধযুশবর 
প্রিাশব নশনকাংশে পশ্বরবশ্বত্ষত্ িয়। 

েব্দসূিক 
সঙ্গীত্—আশ্বিম—ত্রবশ্বিক যুব—সামবাশনাত্তর যুব 
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িারত্ীয় সংবীশত্র ক্রমশ্বববত্ষশনর ধারায় ত্রবশ্বিক যুব  
পার্ষসারশ্বর্ সরকার 

 
মানব সিত্ার প্রারশ্বিক পযষাশয় ননুসন্ধান করশা ঢিখ্া যায় ঢসশ্বিনকার মানুর্ শ্বো নরাযিারী, গুিাবাসী। 
প্রকৃশ্বত্র বুশক াাশ্বাত্ আর ননয র্জীবর্জন্তুশির সশঙ্গ ত্াশির সাধারা র্জীবনযারিকার শ্ববশের্ ঢকান ফারাক 
শ্বো না। শ্বকন্তু মানুর্ ত্ার স্ব-ত্রবশ্বেশযযর র্জনয ননযশির ঢর্শক আাািা িশয় শ্ববশয়শ্বো ধীশর ধীশর। বুশ্বদ্ধবৃশ্বত্ত 
শ্বো ত্াশির স্বিাববত্। এই নরাযিারী মানুর্ প্রকৃশ্বত্শক উপাশ্বি কশরশ্বো ননযানয র্জীবর্জন্তুশির মশত্াই। 
প্রকৃশ্বত্ ত্ার নন্তশরর মশধয নানা আশবিন র্জাশ্ববশয় তু্শাশ্বো। পৃশ্বর্বীর োন্ত সুন্দর রূপ ঢযমন ত্ারা 
ঢিশখ্শ্বো, ঢত্মশ্বন ননযশ্বিশক  প্রকৃশ্বত্র রুদ্র িয়ঙ্কর রূপ সম্বশন্ধও ত্ারা শ্বো নববত্। ত্শব প্রকৃশ্বত্র োন্ত 
সুন্দর রূপশ্বটই ত্াশির কাশে নশ্বধক প্রার্ষনীয় শ্বো। নরশাযর নানা রকশমর পাশ্বখ্ ও র্জন্তু র্জাশনায়াশরর 
ত্ারা সুশ্বময ও োশ্বন্তিায়ক বশা ত্ারা মশন করত্ এবং স্বিাবত্ই ঢসগুশ্বার ননুকরা করশত্া। 
মানবসিযত্ার এই প্রািীন শ্বিনগুশ্বাশত্ মানুর্ ঢযিাশব এশক নশনযর সশঙ্গ মশনর িাব প্রকাে করত্, ত্া 
কত্কগুশ্বা নসূ্ফট স্বশরর সমশ্বযমারিক শ্বো, বাশ্বকটা শ্বো নানা রকম নঙ্গিশ্বঙ্গ। নর্ষাৎ, একই সশঙ্গ শ্বো স্বন 
(Phone) এবং নঙ্গিঙ্গী (Kinesis)। ক্রমে ত্াশির িার্া একশ্বট সুষু্ঠ পশ্বরনশ্বত্ াাি করশত্ শুরু কশর। 
ত্াশির িার্া শ্বনরর্ষক শ্বো না। ঢসশ্বিন ত্াশির ঢসই িার্ার সশঙ্গ সুর সিশযাশব যা ঢবয় িশয় উঠত্, 
ঢসখ্াশন ত্াশির প্রাশ্বর্ষব প্রশয়ার্জন নশনকখ্াশ্বনই প্রাশ্বর্ষত্ শ্বো। মানব ঢসই আশ্বিম সমার্জ ঢর্শক ঢবশ্বরশয় 
আসশত্ র্াশক ধীশর ধীশর, আর সিযত্ার ঢসই নগ্রবশ্বত্র সশঙ্গ সশঙ্গ নত্যন্ত স্বািাশ্ববকিাশব ত্াশির বাশনর 
রূশপও পশ্বরবত্ষন আশস। এই শ্বববত্ষশনর ধারা ঢবশয়ই সংবীত্ ক্রমে পশ্বরপূাষ িশয় উঠশত্ শুরু কশর। 
পাশ্বর্ষব প্রশয়ার্জশনর খ্াশ্বত্শর বশে ওঠা বান ক্রমেই নপাশ্বর্ষব আিেষশক গ্রিা কশর পশ্বরপূাষ িশয় ওশঠ—
শ্ববতৃত্ িয় সংবীশত্র নঙ্গন। 
 িারত্ীয় সংবীশত্র ইশ্বত্িাস প্রসশঙ্গ আশাািনা করশত্ শ্ববশয় ঢমাটামুশ্বট ত্া িুিাশব আশাাশ্বিত্ 
িশয়শে। একিা পশ্বিত্ মশন কশরন সমগ্র িারত্ীয় সংবীশত্র ইশ্বত্িাশসর পযষাশাািনা এশকবাশর আশ্বিম 
যুব ঢর্শক শুরু করা িরকার। ত্াাঁশির মত্ানুসাশর সংবীশত্র যুবশ্ববিাবশ্বট ঢমাটামুশ্বট শ্বত্নশ্বট পযষাশয় শ্ববিক্ত 
করা ঢযশত্ পাশর। প্রর্মত্ প্রািীনযুব—যা এশকবাশর আশ্বিম যুব (Primitive Age) ঢর্শক শুরু িশয় 
এশকবাশর সাংসৃ্কশ্বত্ক যুব পযষন্ত শ্ববতৃত্। এর মশধয পযষায়ক্রশম আশে আশ্বিম যুব (Primitive Age), 
ত্রবশ্বিক যুব (Vedic Age), এবং সাংসৃ্কশ্বত্ক যুব বা ধ্রুপিী যুব (Classical Age)। এর পরবত্ষীশত্ আশস 
মধযযুব যা িতু্িষে েত্ক ঢর্শক শুরু কশর ঊনশ্ববংে েত্ক পযষন্ত শ্ববতৃত্, এবং ত্ৎপরবত্ষীকাশা 
আধুশ্বনকযুব—যা শ্ববে েত্ক র্শক শুরু কশর বত্ষমান সময় পযষন্ত শ্ববতৃত্ বশা ধরা িশয়শে। 
 সুপ্রািীন কাা ঢর্শকই ঢয সংবীশত্র ক্রমশ্ববকাশের ধারা িশা আসশে। ঢসখ্াশন প্রািীন যুশবর 
সংবীশত্র ইশ্বত্িাস নশনকখ্াশ্বনই ননুমান শ্বনিষর। ত্শব ঢবে শ্বকেু ঢিশরিক ত্র্যপ্রমান- শ্বনিষর করশা 
ঢিখ্শত্ পাওয়া যায় প্রািীন কাশাও আশ্বিম নশ্বধবাসীরা িাশের শ্বকংবা বাাঁশের দ্বারা বাাঁশ্বে শ্বনমষাশনর ঢকৌো 
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র্জানত্, নর্ষাৎ ত্ারা ‘সুশ্বর্র বািয’ সৃশ্বয করশত্ র্জানত্। আশ্বিম আশ্বিবাসীরা ঢয বাশনর ননুেীান করত্ 
ঢসখ্াশন একশ্বট িুশ্বট শ্বকংবা শ্বত্নশ্বট স্বশরর সমাশবে র্াকত্। প্রািীন আশ্বিবাসীরা সংবীত্ পশ্বরশবেনকাশা 
ত্াশ্বা বার্জাশত্া। নশনক পশ্বণ্ডত্শির মশত্ আশ্বিম-আশ্বিবাসীশির এই করত্াশ্বাই পরবত্ষীকাশা ত্াশ্বা বা 
ত্াশা (Tempo and Beat)-এ পশ্বরনত্ িশয়শে। পৃশ্বর্বীর প্রািীন নিীমাতৃ্ক সিযত্ার একশ্বট ত্র্া 
িারত্বশর্ষর প্রর্ম নিীমাতৃ্ক নবরশকশ্বিক শ্বসনু্ধ সিযত্ার কাশাও সংবীশত্র বহু উপািাশনর সন্ধান 
পাওয়া যায়। শ্বসনু্ধ সিযত্ায় সংবীশত্র গুরুত্ব নপশ্বরসীম। িরপ্পা-মশিশজািশো প্রিৃশ্বত্ প্রত্নশিরিক খ্নশনর 
ফশা ঢযমন একশ্বিশক বহু বািযযশের ঢখ্াাঁর্জ শ্বমশাশে, ঢত্মশ্বন পাোপাশ্বে নৃত্যেীাা নারীমূশ্বত্ষরও সন্ধান 
শ্বমশাশে। শ্বসনু্ধ সিযত্ার বািযযশের মশধয আশে িাশের বাাঁেী, বীাা, িামোর বািয ইত্যাশ্বি। নর্ষাৎ এগুশ্বা 
যর্াক্রশম ‘সুশ্বর্র’, ‘ত্ত্’ ও ‘আনদ্ধ’ বািযযে। পরবত্ষীশত্ িরপ্পায় আশ্ববসৃ্কত্ নানা বািযযশের সশঙ্গ 
ঢাার্াশা আশ্ববসৃ্কত্ নানা বািযযশের এই সমত সামগ্রীর প্রিূত্ শ্বমা আশে। শ্বসনু্ধ সিযত্ার মশত্া প্রািীন 
িারশত্র বহু স্থান ঢর্শক প্রাপ্ত শ্ববশ্বিন্ন প্রত্নসামগ্রী ঢর্শক একর্া শ্বনিঃসশন্দশি প্রমাশ্বাত্ িয় ঢয, প্রািীন 
িারশত্ যেসংবীশত্র একশ্বট সাধারা ধারা নবযািত্ শ্বো। 
 আশ্বিম যুশবর (Primitive Age) মানুশর্র সংবীত্ ননুেীাশনর সামগ্রী শ্বো নশ্বকশ্বিৎকর ও 
নশ্বত্-সামানয। ত্র্াশ্বপ আশ্বিম যুশবর এই সামগ্রী পরবত্ষীকাশা প্রাববশ্বত্িাশ্বসক যুশবর সংবীত্ র্জীবনশক 
সবষিাই প্রিাশ্ববত্ কশর। আবার একর্াও শ্বঠক ঢয পরবত্ষীকাশার ত্রবশ্বিক সংবীত্ও ত্ার রূপ সমৃশ্বদ্ধর 
র্জনয বহুাাংশে ঋাী ত্ৎপূবষবত্ষী প্রাববশ্বত্িাশ্বসক সামানয সংবীত্ উপািাশনর কাশেই। ত্রবশ্বিক পরবত্ষী 
যুশবর ত্র্া ক্লাশ্বসকযাা যুশবর (শ্বরিঃ পূিঃ ৬০০—৫০০) ‘বান্ধবষ সংবীত্’ও রূপাশ্বয়ত্ িশয়শ্বো পূবষত্ন ত্রবশ্বিক 
সংবীশত্র উপািানশক গ্রিা কশরই।  
 ত্রবশ্বিক সাশ্বিত্য-সংশ্বিত্ায়, ব্রাহ্মশা, আরাযশক ও উপশ্বনর্শি, ধমষ..., কল্পসূশরিক, শ্বেিায়, প্রশ্বত্োশখ্য, 
আিুযিাশ্বয়ক ও আশ্বিিাশ্বরত্ প্রশয়াব ননুযায়ী বাশনর ননুেীান িত্। ত্রবশ্বিক যুশব ত্রবশ্বিক বান বাওয়ার 
সময় যুক্ত িত্ নৃত্য ও বািয। ত্াই একর্া শ্বনিঃসশন্দশি প্রমাশ্বাত্ ঢয ত্রবশ্বিক যুশব সংবীশত্র পশ্বরপূাষ 
শ্ববকাশের ধারাশ্বট শ্বো নবযািত্। যশ্বিও ‘সংবীত্’ েব্দশ্বটর বযবিার ত্খ্ন শ্বো না, ত্ৎপরবশত্ষ ত্খ্ন বান, 
উদ বীত্, ঢতারিক প্রিৃশ্বত্ েব্দগুশ্বার বযবিার ঢিখ্া যায়। ত্রবশ্বিক যুশব ঢয সমত বািযযেগুশ্বার বযবিার শ্বো 
ঢসশিশরিক একশ্বিশক ঢযমন শ্বো িামোর ত্রত্রী বািযযশের বযবিার, ঢত্মশ্বন শ্বো ত্াশরর ত্রত্রী বািযযে। 
িামোর ত্রত্রী বািযযে বা ‘আনদ্ধ’-র মশধয িুনু্দশ্বি, িূশ্বমিুনু্দশ্বি প্রিৃশ্বত্র বযবিার ািয করা যায়। ত্াশরর 
বািযযে বা ‘ত্ত্’-এর মশধয শ্ববশ্বিন্ন ত্েীযুক্ত বীাার বযবিার শ্বো। এোোও নানাপ্রকার ঢবাুর উশেখ্ 
আশে। এগুশ্বা ‘সুশ্বর্র’ ঢেশ্বার বািয। এ সমত বািযযে োোও ‘ককষশ্বর’, ‘আশখ্শ্বট’, ‘ঘাটশ্বাকা’, ‘কািবীাা’, 
‘নােী’, ‘বনস্পশ্বত্’ ইত্যাশ্বি বািযযশের উশেখ্ এই যুশব পাওয়া যায়। পাোপাশ্বে শ্ববশ্বিন্ন ধনুযষে ঢযমন 
ঢবিাাার উশেখ্ আশে, আশে বীাা, তু্াব বা ঢবাুর উশেখ্। ত্রবশ্বিক যুশব ঋকমশের ওপর স্বর সশ্বন্নশবে 
কশর বাওয়াশকই ‘সাম’ নাশম নর্বা বীত্ বা বানই ‘সাম’ নাশম আখ্যাশ্বয়ত্ িত্। এই সামই আবার 
প্রতাব, উদ বীর্, প্রশ্বত্িার, উপদ্রব, শ্বনধান-এ শ্ববিক্ত শ্বো। কাত্যায়নিাশর্য (১৩। ০৪) ‘বীাা’ নশর্ষ ‘বাা’ 
েশব্দরই বযবিার কশরশেন পাশ্বনশ্বন। উশেখ্য ঢয পাশ্বনশ্বন উশেশ্বখ্ত্ ঢসই বীাা একেশ্বট ত্েী শ্ববশ্বেয শ্বো—
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“বাশান েত্তন্তশবা”। বীাার এই ত্েী মুজাঘাশস ত্রত্রী িত্। এসমশয় ঢয িুনু্দশ্বির কর্া পাওয়া যায়, 
ত্াশক ‘ঢবাধবীাা’ নাশম ডাকা িত্। আসশা ‘ঢবাধ’ বা ঢবাসাশপর িামোয় ত্ার মুখ্ আচ্ছাশ্বিত্ র্াকত্ 
বশাই এইরূপ নামকরা। সামশবশির ‘ত্রিবত্ব্রাহ্মা’-এও বাশনর নর্ষাৎ সামবাশনর উশেখ্ পাওয়া যায়। 
বায়রিকীসাম রর্ন্তরসামগুশ্বা শ্বপ্রয় শ্বো। ত্রবশ্বিককাশা  যশের ননযত্ম নঙ্গ শ্বিসাশব স্তুশ্বত্বাশনর বযবিার 
শ্বো। যেস্থশা যূপ এবং পসু প্রিৃশ্বত্র স্তুশ্বত্বান করা িত্। ব্রাহ্মশার যুশব এিাশব শ্বিোব্রত্, কােযপব্রত্, 
মিাববিনর , আশ্বিত্যব্রত্ প্রিৃশ্বত্শত্ শ্ববশ্বিন্ন ননুরাশবর প্রিান শ্বো। োশন্দাবয উপশ্বনর্শি সামবাশনর 
পাাঁিশ্বট িাব পশ্বরাশ্বিত্ িয়। এগুশ্বা িা—প্রতাব, উদ বীর্, প্রশ্বত্িার, উপদ্রব ও শ্বনধান। এই পাাঁিশ্বট নংে 
মিারার্জ নীনযশিব শুদ্ধা, শ্বিন্না, ঢবৌেী, ঢবসরা ও সাধারাীশক পরবত্ষী বান্ধবষবাশনর পাাঁিশ্বট নঙ্গ শ্বিসাশব 
শ্বিশ্বিত্ কশরশেন। সামবান সাধারািাশব শ্বত্ন, িার বা পাাঁিশ্বট স্বশর াীাাশ্বয়ত্ শ্বো, ত্শব ঢিরিকশ্ববশেশর্ 
েশ্বট ও সাত্শ্বট স্বশররও  বযবিার িশয়শে।  সামবানশক ঢবিবান বা ত্রবশ্বিকবান বশা। এই বাশন ননুিাত্ত 
(মি), স্বশ্বরত্ (মধয), ও উিাত্ত (ত্ার) স্বর বযবিাশরর উশেখ্ আশে। এ শ্বত্নশ্বট আিশপ স্বরস্থান (Accent 
–tones) আর এশির ঢর্শকই পরবত্ষীকাশা ত্রবশ্বিক ও ঢাৌশ্বকক সাত্স্বশরর শ্ববকাে িশয়শ্বো।  
 ত্রবশ্বিক যুশবই ঢয সাত্স্বশরর শ্ববকাে িশয়শ্বো, ত্ার প্রমাা পাওয়া যায় ঋক মে ঢর্শক। ১০। ৩২। 
৪ ঋশক আশে—“মাত্া র্জন্মস্তুযূষর্সয পূবষািশ্বি বাাসয সপ্তধাতু্শ্ববজ্জনিঃ”। রশমেিি িশত্তর মত্ানুযায়ী বাা 
নশর্ষ একশো ত্েীযুক্ত বীাা এবং সপ্তশ্বসনু্ধ নশর্ষ সাত্স্বরশকই বুশ্বঝশয়শেন। এই “সাত্স্বশরর মশধয নত্যন্ত 
কু্রযস্বশর ইিাশ্বি ঢিবত্ারা পশ্বরতৃ্প্ত িন প্রর্ম স্বশর মনুশর্যরা, শ্বদ্বত্ীয় বন্ধবষ ও নপ্সরাবা, তৃ্ত্ীশয় পশ্বত্তরা, 
িতু্শর্ষ শ্বপতৃ্বা ও শ্ববশির ননযানয সকা প্রাাী, পিশম নসুর ও রািশসরা এবং নশন্তয ত্র্া র্শষ্ঠ বৃিাত্া 
প্রিৃশ্বত্ প্রীত্ িয়। ত্ত্ত্বিেষীরা ত্াই সামস্বর ও সামবাশনর ‘নন্ন’ (food) বশান...”। ১  
ত্রবশ্বিক প্রাশ্বত্োশখ্য সংবীশত্র উপািানিঃ 
সাম বাশত্ প্রর্শম সুর বা সুশ্বময স্বরশক ঢবাঝাশাও পরবত্ষীশত্ ত্ার নর্ষ পশ্বরবশ্বত্ষত্ িয় িয়। ঢসশিশরিক 
েশন্দর ত্র্া ঋকেশন্দর উপর সুর বা স্বরসমশ্বয সংশযাশ্বর্জত্ িশা ত্া ঢর্শক সামবাশনর শ্ববকাে িশত্ শুরু 
কশর। মূাত্ কশয়কশ্বট ক্রমশ্ববকাশের পযষায় পশ্বরক্রম কশর এই শ্ববকাে সাশ্বধত্ িয়। এই পযষায়গুশ্বা িা— 
ক) ঢতাক 
খ্) ঋক বা ঋকমেসমুি স্বশরর মশধয শ্বিশয় বাশন রূপান্তশ্বরত্ িত্। 
ব) বান বযত্ীত্ সামগুশ্বাশক পশি রূপান্তশ্বরর করা িয়। 
এবং, ঘ) আশ্বিষক প্রিৃশ্বত্ মশের পিগুশ্বাশক সংশ্বিত্ায় পশ্বরবশ্বত্ষত্ করা িয়। 
ত্রবশ্বিক যুশব ঢবশ্বেরিাব ঢিশরিকই সামবানশক পাাঁিস্বশর বাওয়া িত্, যশ্বিও শ্বকেু শ্বকেু ঢিশরিক সাত্ স্বশররও 
শ্ববকাে াি করা যায়। সামবাশনর প্রাশ্বত্োখ্য িা ‘পুষ্পসূরিক’। এই ‘পূষ্পসূরিক’ ননুযায়ী ত্ৎকাাীন সমাশর্জ 
বাবীশত্র প্রিান শ্বো (ননযরিক বাবীশত্িযিঃ)। ত্রবশ্বিকযুশবই ঢয বীশত্র একশ্বট পশ্বরপূাষ শ্ববকােশক াি 
করা যায়, ঢস কর্া শ্বসািযাঁ ঢাশ্বি (Sylvah Levi)-র উশ্বক্তই প্রমাা কশর—“The art of music had 
been fully developed by the Vedic age. Moreover the Rigveda (1.72.04) already 
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knows maidens who decked in splendid raiment, dance attracts lovers, and the 
Atharvaveda (XII, 1.41) tells how men dance and sing to music.” ২ 
 ননযশ্বিশক এ. শ্বব. কীর্ (A.B.Keith) ত্াাঁর ‘Sanskrit Drama’ –র মশধয ঢিশ্বখ্শয়শেন ঢয 
ত্ৎকাাীন সমশয় মিাব্রত্ উৎসশব পুরনারীবা যোশ্বিশক ঢবযন কশর নৃত্য করশত্ন, এবং যাশির মূা 
উশেেয শ্বো বৃশ্বয আনয়ন এবং েশর্যাৎপািন। যশ্বিও নশনশক সামবাশনর যুশব নৃত্য ও বািয সিশযাশব 
বাশনর প্রিান না র্াকায় ত্াশক ‘সংবীত্’ শ্বিসাশব আখ্যাশ্বয়ত্ করশত্ শ্বদ্বধাশবাধ কশরন, ত্র্াশ্বপ ত্রবশ্বিক 
যুশব ঢয সামবাশনর ননুেীান িাত্ ঢসখ্াশন েন্দ ও ত্াশার সমত্া রশ্বিত্ িত্, পাোপাশ্বে র্াকত্ নানা 
রকম বািয এবং ঢবশ্বেরিাব সমশয় নৃত্য, ঢস নশর্ষ শ্ববিার করশা সামবান নবেযই সংবীত্ পিবািয। 
সামবাশনর যুশব নৃত্য ও বািযশযাশব বাশনর সিশযাশ্ববত্া না র্াকায় নশনশক ত্াশক ‘সংবীত্’ আখ্যা ঢিওয়া 
যায় শ্বকনা ঢস শ্বনশয় শ্ববিাশরর নবকাে ঢপশয়শেন, ত্র্াশ্বপ ত্রবশ্বিক যুব পযষাশাািনা করশা ঢিখ্া যায় ঢয 
ঢসখ্াশন ঢয সামবান  বাওয়া িত্ ত্া েন্দ ও ত্াশার সমত্া রিা কশর; পাোপাশ্বে র্কত্ বািয এবং 
নশ্বধকাংে সময় নৃত্য—ত্াই সামবানশক সংবীত্ শ্বিসাশব ধরশত্ ঢকান শ্বদ্বধার নবকাে র্াশক না। 
যেশিশরিক সাশমর উদ বাত্ারা এই বাশনর সশঙ্গ সশঙ্গ মিাকাশর নৃত্য করশত্ন, এবং ঢসখ্াশন নশনক 
বািযযশের বযবিার শ্বো। যেস্থশার িাশ্বরশ্বিশক ঢবযনী শ্বিশয় ঋশ্বত্বকরা বশস এই সামবান করশত্ন, এবং 
নত্ষশকরা িতশ্বিত্ বংেিি উশ্বিত্ কশর নৃত্য করশত্ন। ত্রবশ্বিক যুশবর এই শ্ববর্শ্বটর সশঙ্গ বত্ষমাশন বিীরা 
বাশনর ‘িিপুতু্া’ নাশির বাশনর এই তু্ায শ্ববর্য়শ্বট াি কশর নশনশক মশন কশরন ঢয ত্রবশ্বিক যুশবর এই 
আিার বিীরায় নঙ্গীকৃত্ িশয় ঢবশে।  
 ঢিৌাী বীাার বযবিার ঋক ববশ্বিক ঢতারিকবাশন প্রিশ্বাত্ শ্বো। ঋক সংশ্বিত্ার মশধয ককষশ্বর নামক 
বািযযশের উশেখ্ পাওয়া যায়। সীমাশন্তান্নয়ন উৎসশব নববধূর বান বাওয়ার শ্ববশের্ প্রিান শ্বো, 
এমনশ্বক শ্বববািকাশযষ বশররও বান (বার্া) বাওয়ার প্রমাা পাওয়া যায়। ‘ঢবাশ্বিাবৃিযসূশরিক’ ‘বামশিবযবান’-
এর প্রসশঙ্গ। ঋশেশি সংবীশত্র সাত্ স্বর সপ্ত ‘বাাী’ বা ‘েন্দ’ শ্বিসাশব শ্বিশ্বিত্ িশয়শে। ‘েত্পর্ব্রাহ্মশা’ 
উশেখ্ আশে, ঢবাু ও করত্াশ্বার এবং সামশবশি বাশিযরও উশেখ্ পাওয়া যায়। ‘ত্রত্শ্বত্তরীয় আরাযশক’ 
বীত্ নশর্ষ সংবীত্শকই ঢবাঝাশনা িশয়শে। প্রাশ্বত্োখ্যগুশ্বা ননুসরা করশা ঢিখ্শত্ পাওয়া যায়, ঢসখ্াশন 
উিাত্ত, ননুিাত্ত ও স্বশ্বরত্ এই শ্বত্নপ্রকার স্থানস্বরই প্রধান। এই শ্বত্নপ্রকার স্বরস্থান নবাম্বন ক’ঢর 
র্জাত্য, নশ্বিশ্বনশ্বিত্ প্রিৃশ্বত্ সাত্শ্বট সিকারী স্বশরর সৃশ্বয িশয়শে। স্বরসৃশ্বযর কারা শ্বিসাশব বযাখ্যাত্ িশয়শে 
বাত্াস। েব্দও বায়ু ও আকাশের গুা শ্বিসাশব বযাখ্যাত্। 
 এই যুশব শ্বত্নশ্বট মারিকা—হ্রস্ব, িীঘষ ও পু্লত্-র পশ্বরিয় পাওয়া যায়। প্রধান স্থানস্বর শ্বো শ্বত্নশ্বট—
উিাত্ত, ননুিাত্ত ও স্বশ্বরত্। এই ত্রবশ্বিক শ্বত্নশ্বট স্থানস্বর পরবত্ষীশত্ সাত্শ্বট সিকারী স্বশর পশ্বরবশ্বত্ষত্ িয়। 
এই সিকারী স্বরগুশ্বা িা—নশ্বিশ্বনশ্বিত্, ত্রিপ্র, প্রশ্বিয, ত্রত্শবাবযজন, ত্রত্শবশ্বরয়াম, পািাবৃত্ত ও ত্ার্ািাবয। 
মত্শিশি এই স্বর নযপ্রকাশরর। নযম স্বরশ্বট িা র্জাত্য। বান্ধবষশবি ও বীত্োশের সাত্স্বর র্েযাশ্বি 
নাশম পশ্বরশ্বিত্, ত্াই ঢবশি উিাত্তাশ্বি নাশম পশ্বরশ্বিত্। হুইটশ্বন (Whitney) উিাত্ত, ননুিাত্ত এবং সমািায় 
স্বশ্বরশত্র ননুবাি যর্াক্রশম acute, grave এবং circumflex কশরন। নাশির ননুবাি কশরন tone। 
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উিাত্ত, ননুিাত্ত ও স্বশ্বরত্ স্থানস্বররিকয় উচ্চ, নীি ও মধয নর্বা ত্ার, মি ও মধয (ত্ারা, উিারা, মুিারা) 
স্থানস্বর শ্বিসাশব ত্রবশ্বিক সমাশর্জ প্রিশ্বাত্ শ্বো, ঢস প্রমাাবাকয আশে। শ্বত্ন স্থাশন ঢাৌশ্বকক স্থানস্বশরর নযায় 
ত্রবশ্বিক প্রর্মাশ্বি সাত্স্বরও াীাাশ্বয়ত্ শ্বো।  
পাশ্বানীয়শ্বেিািঃ 

‘ঢকাশ্বেকাবৃশ্বত্ত’-কার নাশ্বন্দশকিশরর মশত্ নটরার্জ ত্াণ্ডবনৃশত্যর ঢেশর্ যখ্ন নবপিবার েক্কাশ্বননাি 
(ডমরুধ্বশ্বন) কশরশ্বেশান, ত্খ্ন ঢিৌেশ্বট পযষাশয় বশাষর সৃশ্বয িয়। পাশ্বাাীয় শ্বেিাকাশরর মশত্ এই বশাষর 
সংখ্যা ঢত্র্শ্বি বা ঢিৌর্শ্বি—এর মশধয স্বরবাষ ও বযজনবাষগুশ্বার শ্বনত্য বযবিার করা িয় ঢাখ্া িার্া ও 
কর্ার মধয শ্বিশয়। পাশ্বাাীয় শ্বেিাকার স্থানস্বররূশপ উিাত্ত, ননুিাত্ত ও স্বশ্বরত্ এই স্বররিকয়শক গ্রিা 
কশরশেন। কাাশ্বনয়েশার ঢিশরিক  শ্বত্শ্বন হ্রস্ব, িীঘষ ও পু্লত্ ত্র্া দ্রুত্, মধয ও শ্ববাশ্বম্বত্ মারিকার বাষনা 
শ্বিশয়শেন; আবার ঢাৌশ্বকক র্ড় র্জাশ্বি সাত্স্বশরর কর্াও শ্বত্শ্বন বাষনা কশরশেন। ত্াাঁর মশত্ উিাত্ত স্বর 
ঢর্শকই র্জন্ম শ্বনশয়শে শ্বনর্াি ও বান্ধার, ননুিাত্ত ঢর্শক ঋর্ি ও ত্রধবত্ এবং স্বশ্বরত্ স্বর ঢর্শক র্জন্মাাি 
কশরশে র্েজ্ , মধযম ও পিম। স্বশরর আটশ্বট স্থাশনর নশ্বধষ্ঠাশনর কর্াও ত্াাঁর গ্রশে উশ্বেশ্বখ্ত্ িশয়শে—
এগুশ্বা িা উরিঃ, কন্ঠ, শ্বের, শ্বর্জহ্বামূা, িন্ত, নাশ্বসকা, নস্টি ও ত্াাু। প্রাত্িঃ, মধযাি ও সায়ংকাশা 
স্বশরাচ্চারশার যর্াযর্ ঢকৌোশ্বটও শ্বত্শ্বন বযক্ত কশরশেন। এখ্াশন পশুপাশ্বখ্র েব্দ বা ডাকশক নাুকরশার 
কর্া আশস সুত্রাং একর্া ননুশময় ঢয পরবত্ষী োেকাররা ঢস র্ড় র্জাশ্বি সাত্স্বশরর র্জন্মরিশসযর সশঙ্গ 
পশুপাশ্বখ্শির স্বরাাুকরাশক সম্পশ্বকষত্ করশত্ ঢিশয়শেন, ত্ার শুরু এখ্ান ঢর্শকই িশয়শ্বো। ঢযমন র্ের্জ 
এশসশে ময়ূশরর ডাক বা ঢককা ঢর্শক; পিম এশসশে ঢকাশ্বকশার কুহুধ্বশ্বন ঢর্শক।  
 যােবল্ক্য ত্াাঁর শ্বেিাগ্রে রিনার ঢিশরিক শ্বত্নশ্বট স্বশরর ািা সম্বশন্ধ বযাখ্যা কশরশেন। শ্বত্শ্বন উিাত্ত, 
ননুিাত্ত ও স্বশ্বরত্ এই স্বররিকশয়র উশেখ্ কশরশেন। ত্াাঁর মশত্ এ শ্বত্নশ্বট ত্রবশ্বিকস্বর। শ্বত্শ্বন পশুপাশ্বখ্র 
স্বশররও মারিকাশ্বস্থশ্বত্ উশেখ্ কশরশেন, ঢযমন—নীাকশন্ঠর েব্দ এক মারিকাযুক্ত শ্ববশ্বেয, কাশকর ডাক িুই 
মারিকাশ্ববশ্বেয, ময়ূশরর েব্দ শ্বত্নমারিকা শ্ববশ্বেয ইত্যাশ্বি। ত্ার মশত্ কন্ঠশক সুশ্বময রাখ্ার র্জনয িন্ত ঢধৌত্ করা 
উশ্বিত্, এবং ঢসশিশরিক আম্র, পাাে, শ্ববল্ব প্রিৃশ্বত্ বাশের ডাশার কর্া উশেখ্ কশরশেন।  
মািুকী শ্বেিািঃ 

মািুকী শ্বেিা একপ্রকার নর্বষশবিীয় শ্বেিা শ্ববশের্। মিুক সংবীশত্র আািনার সবষপ্রর্শম মারিকা 
সম্বশন্ধ বাষনা এবং ননুেীান কশরশেন। ত্াাঁর মশত্ মারিকা দ্রুত্, মধয ও শ্ববাশ্বম্বত্ ঢিশি শ্বত্নপ্রকার িশয় 
র্াশক। ঢবিািযাশসর ঢিশরিক দ্রুত্, ঢবিপাশঠর উপাশ্বির ঢিশরিক শ্ববাশ্বম্বত্ এবং ঢবিবিন প্রশয়াশবর ঢিশরিক 
মধযমাবৃশ্বত্ত ননুসৃত্ িয়। শ্ববিিা সামবানকারীরা সামবাশন সাত্শ্বট স্বর বযবিার কশরন। ত্াাঁর মশত্ 
মানুশর্র মশন সুশরর স্পেষ াাশব পাশ্বখ্র বান ত্র্া প্রকৃশ্বত্র সংবীত্ ঢর্শকই এবং এখ্ান ঢর্শকই 
স্বরশ্ববতাশরর উিয় িয়। ঢসশিশরিক মানুশর্র তু্ানায় পশুপাশ্বখ্শির েশব্দ স্বশরর শ্ববকাে নশনক স্পযত্র। 
ত্াাঁর মশত্ স্থান আটশ্বট—উর, কন্ঠ, শ্বের, শ্বর্জহ্বামূা, িন্ত, নাশ্বসকা, ত্াাু ও কন্ঠ। এই আটস্থাশনর বাত্াস 
প্রশ্বত্িত্ িশয় আটরকম েশব্দর সৃশ্বয কশর, ত্শব কন্ঠবত্ েব্দ বা স্বরই বাশনর ঢিশরিক শ্ববশের্ উপশযাবী 
শ্বিসাশব শ্ববশবশ্বিত্। যশ্বিও েশব্দর স্থানশ্ববশেশর্র র্জনয এর উচ্চারাশিি িশয় র্াশক।  



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৬ ষ্ঠ  ব র্ষ ,  ৩ য়  সং খ্যা ।  ১ ৩ ই  আ শ্বি ন  ১ ৪ ২ ৭ ,  ৩ ০ ঢে  ঢস শে ম্ব র  ২ ০ ২ ০ । পৃ ষ্ঠা  7  

নারিীয়শ্বেিািঃ 
 মিািারশত্র আশ্বিপশবষ কেযশপর পত্নী মুশ্বনর বশিষ নারি র্জন্মগ্রিা কশরন। ত্াাঁর িাশ্ববশনয়র নাম 
পবষত্। আবার ‘মিািারশত্র’ ননুোসনপশবষ নারি শ্ববিশ্বমশরিকর পুরিকরূশপ উপস্থাশ্বপত্। নারিীয় শ্বেিার 
রিনাকাা শ্বিসাশব পশ্বণ্ডশত্রা শ্বরস্টপূবষ র্ষ্ঠ েত্ক ঢর্শক পিম েত্শকর মশধয মশন কশরন। নারিীয় 
শ্বেিার সবশিশয় গুরুত্বপূাষ শ্বিক িা ঢয এই গ্রেশ্বটর ত্রবশ্বিক এবং ত্রবশ্বিশকাত্তর যুশবর সংবীশত্র মশধয 
একশ্বট শ্বমান সাধশনর ঢসতু্। এখ্াশন ঢযমন একশ্বিশক সামবাশনর স্বরূপ ও রীশ্বত্নীশ্বত্ সম্বশন্ধ আশাািনা 
করা িশয়শে, ঢত্মশ্বন পাোপাশ্বে ঢাৌশ্বকক বান্ধবষ নশ্বির্জাত্ ঢিেীসংবীশত্র সশঙ্গ ত্রবশ্বিক সংবীশত্র সম্পকষ 
এবং ত্াশির খু্াঁশ্বটনাশ্বট শ্ববর্য় আশাাশ্বিত্ িশয়শে। নারিীয় শ্বেিায় ত্রবশ্বিকবাশনর ািা ও পশ্বরিয় মত্ 
শ্ববেশি সুিারুরূশপ ঢিওয়া আশে, ত্া আর ননয ঢকান শ্বেিা বা সংবীত্গ্রশে ঢনই। নারিীয় শ্বেিার প্রর্ম 
ঢিাক ঢর্শকই ঢবাঝা যায় ত্া একশ্বট স্বরোে। আশ্বি নারিীয় স্থানস্বর বযত্ীত্ সামবাশন বযবহৃত্ 
সাত্স্বর—র্েজ্ , ঋর্ি, বান্ধার, মধযম, ত্রধবত্, শ্বনর্াশির পশ্বরিয় শ্বিশয়শেন। স্বরসংখ্যার ত্ারত্ময ও 
প্রশয়াবশিশি বাশনর নাম পাশে ঢযত্; ঢযমন—আশ্বিষক, বাশ্বর্ক, সাশ্বমক, স্বরান্তর, ঔেব, র্ােব ও সমূ্পাষ। 
আশ্বিষক র্জাশ্বত্র বাশন একশ্বট মারিক স্বর, বাশ্বর্শক িুমারিকা এইিাশব ক্রমান্বশয় র্ােশব েয় ও সমূ্পাষবাশন সাত্ 
স্বশরর বযবিার ঢিখ্শত্ পাওয়া ঢযত্। িরশত্র নাটযোশের সংবীত্ োেগুশ্বাশত্ সপ্ত বাশনর পরবশত্ষ এই 
সপ্তত্াশনর শ্বনিেষন আশে। সাত্ স্বশরর সমবাশয়র প্রকারশিশি ঢমাট ৫০৪০ শ্বট ত্ান সৃশ্বয িশত্ পাশর বশা 
োেকাশররা শ্বসদ্ধাশন্ত ঢপৌঁশেশ্বেশান। নারিী শ্বেিাকার ত্রবশ্বিক সাশমর কু্রয ও প্রর্মাশ্বি সাত্ স্বশরর উশেখ্ 
কশরশেন। র্জাত্য, ত্রত্রবযজন, প্রশ্বিয, ত্রিপ্র ইত্যাশ্বি স্বশরর পশ্বরিশয়র সশঙ্গ সশঙ্গ ত্াশিরও নাম উশ্বেশ্বখ্ত্ 
িশয়শে। নারিীয় শ্বেিার শ্বদ্বত্ীয় কশ্বিকার প্রর্ম ঢিাশকই ত্ান, রাব, স্বর, গ্রাম, মূেষনা ইত্যাশ্বি ািা 
সম্বশন্ধ আশাািনা কশর িশয়শে। আশ্বি নারি প্রকৃত্পশি প্রর্ম কাশ্বিকায় সামবাশনর পশ্বরিয় বযক্ত 
কশরশেন এবং শ্বদ্বত্ীয় কশ্বিকা ঢর্শক ঢাৌশ্বকক সংবীশত্র শ্ববশ্বিরিক প্রসঙ্গ আশাাশ্বিত্ িশয়শে।  ত্ান, রাব, 
স্বর, গ্রাম, মূেষনা, নাংকার ইত্যাশ্বি সকা ঢাৌশ্বকক ত্র্া বান্ধবষ, মাবষ ও ঢিেী সংবীশত্র নঙ্গািরা। 
নারিীয় শ্বেিায় উশ্বেশ্বখ্ত্ সাত্শ্বট গ্রামরাবশক নশনশক সাত্শ্বট গ্রাম শ্বিসাশব শ্বিশ্বিত্ করশত্ ঢিশয়শেন। 
নশনশক মিািারত্-িশ্বরবংশে উশ্বেশ্বখ্ত্ শ্বত্নশ্বট ঢর্শক েশ্বট গ্রাম এবং শ্বরশ্বস্টয় প্রর্ম ঢর্শক সপ্তম েত্ক 
পযষন্ত নারিীয় ও কুেশ্বময়ামাাাই প্রতরশ্বাশ্বপশত্ উশ্বেশ্বখ্ত্ সাত্শ্বট গ্রামরাবশক নশ্বিন্ন বশা প্রমাা করশত্ 
সশিয িশয়শেন। আনুমাশ্বনক শ্বরস্টপূবষ তৃ্ত্ীয়-শ্বদ্বত্ীয় েত্শক মিািারত্-িশ্বরবংশে েয়শ্বট গ্রামরাশবর উশেখ্ 
নত্যন্ত স্পয। 
বান্ধারগ্রাম ও ত্ার প্রশয়াবিঃ 
 শ্বরস্টপূবষ পিম েত্শক আিাযষ িরশত্র সমকাাীন সমশয় র্ড় জ্  ও মধযম গ্রামিুশ্বট বযত্ীত্ 
বান্ধারগ্রাশমর বযবিার সমার্জ ঢর্শক সমূ্পাষিাশব নন্তশ্বিষত্ িশয়শ্বো, শ্বকন্তু ‘রামায়া’ ‘মিািারশত্’র কাশা 
বান্ধারগ্রাশমর বযবিার প্রিশ্বাত্ শ্বো। আশ্বি নারি ননুসাশর বান্ধারগ্রাশমর বযবিার পৃশ্বর্বীশাাক ঢর্শক াুপ্ত 
িশয় যায় এবং স্ববষশাাশক প্রিশ্বাত্ িয়। সাত্ স্বর, শ্বত্ন গ্রাম, একুেশ্বট মূেষনা ও এশকানপিােৎ ত্ান 
একশযাশব পশ্বরশ্বিত্ িয় ‘স্বরমিা’ নাশম। নারিী শ্বেিাকাশরর সমশয় ঢত্া বশটই বরং ত্ৎপূবষবত্ষী ত্রবশ্বিক 
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সমাশর্জও ঢবিবাশনর পাোপাশ্বে সাধারা সমাশর্জ ঢাৌশ্বকক বাশনরও প্রিান শ্বো এবং ত্ার স্পয আিাস 
গ্রামশবয়বাশনর ননুেীান ঢর্শক ঢমশা। শ্বেিাকার নারশির সমশয় শ্বরস্টপূবষ র্ষ্ঠ ত্র্া পিম-র্ষ্ঠ েত্শকও 
বান্ধারগ্রাশমর ঢকানরূপ প্রিান শ্বো না, শ্বকন্তু বান্ধারগ্রাশমর পশ্বরিয় এবং স্বরূপ সন্ধাশন ঢয শ্বেিাকার 
নারি শ্ববশের্িাশব নবশ্বিত্ শ্বেশান, ত্া পশনশরাশ্বট বান্ধারগ্রাম আশ্বেত্ ত্ান সম্বশন্ধ বক্তবযই ঢস কর্াশক 
স্পয কশর ঢিয়। 
  মাত্শঙ্গর ‘বৃিশেেী’ গ্রে ননুসাশর বাা যায় সামশবি ঢর্শক স্বশরর সৃশ্বয এবং ঢসই স্বরসশ্বন্নশবে 
ঢর্শক গ্রাশমর সৃশ্বয। এখ্াশন সামশবি ঢর্শক স্বশরর সৃশ্বয বাশত্ প্রকৃত্পশি কী বুশ্বঝশয়শেন ত্া বযাখ্যার 
প্রশয়ার্জন আশে। সাংবীশ্বত্ক স্বর স্বর শ্বত্ন রকশমর—ক) ত্রবশ্বিক স্থানস্বর (accent tone) উিাত্ত, ননুিাত্ত 
ও স্বশ্বরত্ খ্) ত্রবশ্বিক সামবাশন বযবহৃত্ সাত্স্বর—কু্রয, প্রর্ম, শ্বদ্বত্ীয়, তৃ্ত্ীয়, মে, আশ্বত্স্বাযষ ইত্যাশ্বি 
এবং ব) র্ের্জ, ঋর্ি, বান্ধার, মধযম, পিম, ত্রধবত্, শ্বনর্াি এই ঢাৌশ্বকক বান্ধবষ, মাবষ এবং নশ্বির্জাত্ 
ঢিেী স্বর। কাশ্বািাসকৃত্ ঢমঘিূশত্র উত্তররশমশঘর ৮৭ নং ঢিাকশ্বট এ শ্ববর্শয় একশ্বট গুরুত্বপূাষ ঢিাক। 
“উৎসশঙ্গ বা মশ্বানবসশন ঢসৌময শ্বনশ্বিপয বীাাং” ঢিাকশ্বট শ্ববশের্ ত্াৎপযষপূাষ। যিশ্ববরশি যিপত্নী 
িুিঃখ্কাত্রা। শ্বত্শ্বন এখ্াশন শ্বনশর্জর রশ্বিত্ ঢবারিক ও মূচ্ছষনাসি পিবান করশত্ উিযত্ শ্বকন্তু নসমর্ষ। 
এখ্াশন বীাা সিশযাশব বা ত্ত্ বািয সিশযাশব বাশনর উশেখ্ আশে। প্রাাশ্বপ্রয়া যশির গুাাবাী ত্াাঁর 
সৃ্মশ্বত্পশর্ উশ্বিত্ িওয়ায় শ্বত্শ্বন ঢোশক, িুিঃশখ্ শ্ববহ্বাা িশয় পশেশ্বেশান। ঢিাকশ্বটর বযাখ্যাপ্রসশঙ্গ বাা যায় 
এখ্াশন ঢিববান ত্র্া ঢিবশযাশ্বনশির বাশনর সশঙ্গ বান্ধারগ্রাশমর ঢযাবসূরিক রশ্বিত্ িশয়শে। বাশন ও মূচ্ছষনায় 
নাম ও ঢবারিক যুক্ত করা আিুযিাশ্বয়ক ও আশ্বিিাশ্বরক ত্ােীশ্বকশ্বক্রয়ার নপশ্বরিাযষ শ্বনয়ম। বান্ধারগ্রাশমর 
প্রশয়াব ঢকবামারিক আিুযিাশ্বয়ক ও আশ্বিিাশ্বরক বযাপাশর সম্পন্ন িত্; আবার যি, শ্বকন্নর ও বন্ধবষশির 
ঢিশরিক একশিশ্বটয়া বান্ধারগ্রাশমর প্রশয়াব র্াকায় ক্রশমই ত্ার ননুেীান ও প্রাশয়াশ্ববক শ্বিক সীমাবদ্ধ িশত্ 
র্াশক এবং একসময় শ্বিরত্শর ত্া াুপ্ত িশয় যায়। 
 স্বািাশ্ববক কারশাই বান্ধারগ্রাশমর মশ্বিমা সম্বশন্ধ উচ্চ ধারাা ঢপাশ্বর্ত্ িশয়শে বহুশ্বিন ধশর। 
সংবীত্েশির মশত্ বান্ধারগ্রাম নতু্ানীয় মশ্বিমার নশ্বধকারী—ত্া শ্বনত্য এবং োিত্। বান্ধারগ্রামশক 
আেয় করশা এবং বান্ধারগ্রাশমর শ্রুশ্বত্গুশ্বাশক বযবিার করশা সাধক মৃতু্যশক নশ্বত্ক্রম কশরন। শ্বকংবা 
বান্ধারগ্রাশমর স্বরসংস্থান আাাশপ ও ননুেীাশন সাধক াাি কশর নমৃত্ত্ব—সিবত্ এ শ্ববিাস ঢর্শকই 
ত্াশক পরবত্ষীকাশা স্বশবষাশাাশকর সশঙ্গ সম্পশ্বকষত্ কশর ঢিখ্াশনা িশয়শে। ‘নশ্বিমূচ্ছষনা’ েবশা শ্ববর্ধর 
স্বপষবশার মুগ্ধ িওয়া, ‘েকুম্বক’ মূচ্ছষনায় শ্বকন্নরবশার পশ্বিরশবর ননুকরা, ‘মশ্বন্দনী’-র মুচ্ছষনায় পৃশ্বর্বীর 
শ্বস্থশ্বত্েীাত্া বৃশ্বদ্ধ ইত্যাশ্বির কর্া বাা িশয়শে। ‘শ্ববিযা’, ‘আয়ত্া’ প্রিৃশ্বত্র মূেষনায় শ্ববশের্ কাযাা সাধনার 
কর্াও শ্ববিাস করশত্ন এাঁরা। ঢমাটামুশ্বট এটা মানয ঢয আশ্বিশযশ্বমক, ঢর্জযাশ্বত্শযশ্বমক ইত্যাশ্বি ত্ান সামবাশন 
বযবহৃত্ িত্, এবং যা েবশা মানুর্র্জন িুস্কমষর্জনত্ পাপ ঢর্শক মুশ্বক্ত ঢপত্—সুত্রাং এই প্রকার ত্ান 
আিুযিাশ্বয়ক। র্ােজ্ গ্রাশ্বমক ঔেব একুেশ্বট ত্াশনর মশধয মাঙ্গশ্বাক কারীরী, োশ্বন্তকৃৎ, পুশ্বযকৃৎ প্রিৃশ্বত্ 
ত্াশনর পাোপাশ্বে উচ্চারা বেীকরা ইত্যাশ্বির উশেখ্ পাওয়া যায়। িরশত্র নাটযোশেও বান্ধবষশক 
‘স্বরত্াাপািােয়ম্ ’ বাা িশয়শে। 
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 নারিীয়শ্বেিায় শ্বত্নশ্বট গ্রাম ও মূেষনার ইশ্বঙ্গত্ শ্বিশয় শ্বেিাকার আশ্বি নারি সাত্শ্বট ঢাৌশ্বকক স্বশরর 
নাশমাশেখ্ কশরশেন। স্বরগুশ্বা ঢিবত্া, কূা ও মূচ্ছষনাগুশ্বার পশ্বরিয় প্রসশঙ্গ শ্বত্শ্বন মূেষনার প্রসশঙ্গ ঢিব, 
শ্বপতৃ্ ও বন্ধবষ এই শ্বত্ন ঢেশ্বার কর্া উশেখ্ কশরশেন। শ্বপতৃ্, যি এবং ঋশ্বর্ বংশের পশ্বরিয় শ্বিশয়শেন। 
ঋশ্বর্শির সাত্শ্বট মূচ্ছষনা ও ঢাৌশ্বকক সাত্স্বর। নারিী শ্বেিার প্রর্ম নধযায় তৃ্ত্ীয় কাশ্বিকায় প্রর্শম 
ত্রবশ্বিক ও ঢাৌশ্বকক এই িুই প্রকার বাশনর িেগুশার বাষনা আশে। এই শ্বিেগুা িা—রক্ত, পূাষ, 
নাংকৃত্, প্রসন্ন, বযক্ত, শ্ববব্রুট বা শ্ববকৃয, িিন, সম, সুকুমার ও মধুর। িতু্র্ষ প্রবন্ধাধযাশয়র (৩৭৪-৩৭৮ 
ঢিাক) োরঙ্গশিশবও বাশনর এই িেশ্বট গুশার কর্া উশ্বেশ্বখ্ত্ িশয়শে। আশ্বি নারশির মশত্ েশ্বঙ্কত্, 
কাকস্বর তু্ায, ককষে, নত্যন্ত উচ্চ ও ত্ীক্ষ্ণ, শ্ববরস, বযাকুশ্বাত্ প্রিৃশ্বত্ িশা বাার স্বর নস্বািাশ্ববক িশয় 
যায় ফশা ত্া আর শ্রুশ্বত্মধুর িয় না। ঢাাক বা ঢোত্া বা োেকতৃ্ষক শ্বনশ্বন্দত্, শ্রুশ্বত্ ও কাশার বশ্বিিূষত্, 
শ্বেল্পশসৌন্দযষ শ্ববিীন বান, গ্রাময সশ্বন্দগ্ধ বান শ্বনশ্বন্দত্ শ্বো—ঢকননা এগুশ্বা বাশনর পশি ঢিার্ শ্বিসাশব বায 
করা িত্। 
 ত্রবশ্বিক যুশবর ঢের্িাশবই বান্ধবষবাশনর সূিনা িয় এবং শ্বরস্টপূবষ র্ষ্ঠ ঢর্শক পিম েত্শকর মশধয 
ত্া ত্ার শ্বনশ্বিষয রূপ পশ্বরগ্রি কশর ব্রহ্মা িরশত্র িাশত্। আশ্বিনারি ত্রবশ্বিক ও ধ্রুপিী যুশবর সশ্বন্ধিশার 
শ্বববরা শ্বিশয়শেন। সামবাশনর প্রত্ীক বীাা ও ঢাৌশ্বকক বান্ধবষাশ্বির প্রত্ীক ঢবাুর ইশ্বঙ্গত্ িুই প্রকার 
বাশনর মশধয স্বরপ্রকাে িশ্বঙ্গর একশ্বট সাময শ্বত্শ্বন ঢিখ্াশত্ ঢিযা কশরশ্বেশান। যশ্বিও পরবত্ষীকাশা ঋশেি 
ননুবামীশির কাশে সামবান শ্বো েৃবাা, কুকুর, ঢপিক, বিষি ইত্যাশ্বির শ্বিৎকাশরর তূ্ায। ত্াাঁরা এশক 
কান্নার সুশরর মশত্া বা পূশ্বত্বন্ধযুক্ত বাশত্ও পিাৎপি িনশ্বন; একর্া ‘আপন্তস্বধমষসূরিককার’ িেম খ্শির 
১৯-২৯ ঢিাকগুশ্বাশত্ একর্ার উশেখ্ কশরশেন। সামবাশন ‘বািরিকাশ্বা’ বা বািযযেরূশপ বীাা, ঢবাু ও 
মৃিশঙ্গর বযবিারই মূাত্ ঋক ননুবামীশির কাশে আপশ্বত্তকর শ্বো। সামশবশির সম্বশন্ধ মনুসশ্বাত্াশত্ও 
কটাশির িাব ািয করা যায়। ত্র্াশ্বপ পরবত্ষী ঢিশরিক ‘বীত্া’, ‘ঢবৌধায়নধমষোে’, ‘বৃিস্পশ্বত্সৃ্মশ্বত্’ঢত্ 
পুনরায় সামবাশনর প্রেংসা আশে। আশ্বি নারি ত্রবশ্বিকস্বর এবং ঢাৌশ্বককস্বশরর মশধয ধ্বশ্বনবত্ সািৃেয 
ঢিশ্বখ্শয় র্ড় র্জাশ্বি সাত্ স্বশরর র্জন্মকাশ্বিশ্বন বযক্ত কশরশেন। ত্াাঁর মশত্ পশুপাশ্বখ্র ধ্বশ্বনশক ননুকরা কশর 
ঢসই ধ্বশ্বনর নশ্বন্তম স্বর ঢর্শক ঢাৌশ্বকক সাত্ স্বশরর শ্ববকাে সাশ্বধত্ িশয়শ্বো। নারিী শ্বেিাকার সাত্শ্বট 
ঢাৌশ্বকক স্বশরর ঢিবত্া ও ঋশ্বর্শির পশ্বরিয় শ্বিশয়শেন। নারিী শ্বেিার পিম কাশ্বিক শুরু িশরশে ‘িরবী’ 
ও ‘বারিকবীাা’-র আশাািনার মাধযশম। এখ্াশন এই িুই বীাা বযত্ীত্ ননয ঢকান বীাার বযবিার ঢনই। 
 নারিীয় শ্বেিায় ‘বান’ নশর্ষ বান্ধবষবানশক ঢবাঝাশনা িত্। বারিকবীাা সামবাশন, িরিীবীাা বান্ধবষ ও 
ত্ৎপরবত্ষী নশ্বির্জাত্ ঢিেীবাশন বযবহৃত্ িত্। িরশত্র নাটযোশে ‘শ্বিরিকা’ ও  ‘শ্ববপিী’ এই িুই বীাার 
উশেখ্ আশে। ‘শ্বিরিকবীাা’ সাত্ত্েী শ্ববশ্বেয এবং ‘শ্ববপিীবীাা’ নয় ত্েীশ্ববশ্বেয িত্। ‘শ্বিরিকবীাা’ নঙু্গশ্বার 
সািাশযয এবং ‘শ্ববপিীবীাা’ ‘ঢকাা’ শ্বিশয় বার্জাশনা িত্। পরবত্ষীকাশার ‘সঙ্গীত্মকরন্দ’-এ বহুশ্ববধ বীাার 
উশেখ্ আশে। এগুশ্বা িা—কচ্ছপী, কুশ্বিকা, শ্বিরিক, বিন্তী, পশ্বরবাশ্বিনী, র্জয়া, ঢঘার্বত্ী, ঢর্জযষ্ঠা, 
নকুাীবষ্ঠশ্বত্, কীশ্বত্ষকা, মিত্ী, ত্রবষ্ণবী, ব্রাহ্মী, ঢরৌদ্রী, কূমষী, রাবাী, সারস্বত্ী, শ্বকন্নরী, ঢসৌরন্ধ্রী, ঢঘার্কা 
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ইত্যাশ্বি। োরঙ্গশিব কৃত্ ‘সঙ্গীত্ রত্নাকর’-এ এবাশরা রকম, সামাত্শে বাশরা রকম বীাার উশেখ্ বীাার 
উশেখ্ আশে। ‘উড্ডীেত্শে’র আঠাশরা নম্বর নধযাশয় আঠাশরা রকশমর বীাার উশেখ্ আশে।  
 
সামবাশনাত্তর যুবিঃ 
ঢবৌত্ম বুশদ্ধর আশ্ববিষাব িয় ৫৬৬ শ্বরস্টপূবষাশব্দ বত্ষমাশন ঢনপাশার কশ্বপাাবস্তুর কাশে াুশ্বম্বনীগ্রাশম। 
ত্ৎকাাীন সমাশর্জ ঢয বীত্ ও বাশিযর আশয়ার্জন ও ননুেীান ঢয শ্বেিা ও সংসৃ্কশ্বত্র শ্বিশ্বত্তশত্ শ্বিত্, ঢবৌদ্ধ 
র্জাত্কাশ্বি গ্রে এবং শ্ববশ্বিরিক প্রকার কর্া ত্া প্রমাা কশর। ব্রাহ্মা সংশ্বিত্া, সূরিক, আরাযক, উপশ্বনর্ৎ 
প্রিৃশ্বত্র যুশব িারত্ীয় সংবীশত্র ঢয ননুেীান ও সমাির শ্বো ত্া ইশ্বত্িাস সািয ঢিয়। িার্া ও 
শ্ববর্য়বস্তুশক শ্ববিার শ্ববশির্া করশা এটা প্রমাশ্বাত্ ঢয ‘কৃষ্ণযরু্জশবষশি’র ‘ত্রমরিকায়নী’ ও ‘নর্বষশবশি’র 
‘মািুকয উপশ্বনর্ৎ’ ঢবৌদ্ধযুশবই রশ্বিত্ ও সঙ্কশ্বাত্ িশয়শ্বো। শ্বেিা ও প্রাশ্বত্োখ্যগুশ্বার মশধয ত্রবশ্বিক 
সাশ্বিত্য ও সংবীত্ শ্বনশয় আশাাশ্বিত্ িশাও ত্ার ঢবেীরিাবই ঢবৌদ্ধযুশবর প্রিাশব পশ্বরবশ্বত্ষত্ িশয়শে। 

পাশ্বনশ্বন ত্াাঁর ‘নযযাধযায়ী’ রিনা কশরন আনুমাশ্বনক শ্বরস্টপূবষ ৫ম েত্শক। এই গ্রশের িতু্র্ষ 
নধযাশয় বািযশক শ্বেশল্পর নন্তিুষক্ত কশর শ্বত্শ্বন মৃিঙ্গাশ্বি নানা বািযযশের উশেখ্ কশরশেন। পরবত্ষীশত্ শ্বরস্ট 
পূবষ ৩-২ েত্শক ‘নযাধযয়ী’র িার্যকার পত্জশ্বা ত্াাঁর ‘মিািাশর্য’ নশ্বিনয়মি ও নাটযাশ্বিনয় নীশ্বত্ 
উশ্বেশ্বখ্ত্ িশয়শে। এখ্াশন শ্বত্শ্বন ---, আরিক, নট, ঢোিশ্বনক প্রিৃশ্বত্ েশব্দর কর্া বশাশেন। নাটয 
শ্বনশিষেক শ্বিসাশব ‘কংসবধ’ ও ‘বাশ্বাবধ’-এর কর্া এশসশে। এশসশে ‘নট’ ও ‘নত্ষকী’ প্রসঙ্গও। মাত্শঙ্গর 
‘বৃিশেেী’ ঢত্ (শ্বরশ্বস্টয় ৫-৭ েত্ক) ঢয ‘িাশ্বিাাত্য’ নামক ঢিেীরাশবর উশেখ্ আশে ত্া সিবত্ 
িশ্বিািারত্ীয়। 
 ‘শ্বোপ্পাশ্বধকারম’-এর রিশ্বয়ত্া ত্াশ্বমা নাটযকার ইাাশঙ্গর আশ্বিবা। এই গ্রশে ‘ইসই’ বা সংবীশত্র 
একশ্বট সমূ্পাষ নধযায় আশে। এই নধযাশয় বান্ধবষ ও মাবষ ঢেশ্বািুক্ত নৃত্য, বীত্ ও বাশিযর সম্পশকষ 
আশাািনা করা িশয়শে। এই নাটয ত্াশ্বমা সংবীশত্র কর্া শ্বনিঃসশন্দশি প্রমাা কশর, প্রমাা কশর ত্ার 
ত্রবশ্বেযয ও িশ্বিািারশত্ ত্ার প্রিাশবর ঢিরিকশ্বট। ঢসকাশা িম্পা, রার্জবৃি, ঢকাো, ঢকৌোশ্বম্ব, পাটশ্বাপুরিক, 
কশ্বাঙ্গ ইত্যাশ্বিশত্ প্রশত্যক রার্জপ্রাসাশির সশঙ্গ ঢয একশ্বট নাটমশ্বন্দর বা নৃত্যবৃি র্াকত্ ত্া গ্রীক 
ঐশ্বত্িাশ্বসকশির শ্বববরা ঢর্শক শ্ববেশি র্জানশত্ পারা যায়। সাধারা র্জনবন নৃত্যবীশত্র সমঝিার শ্বো—
ঢিবিাসীবন নৃত্য বীশত্ পারিেষী শ্বেশান এবং রার্জিরবার এ বযাপাশর শ্বো উৎসাশ্বি।  এ সময় 
সামবাশনর ননুেীান রার্জিরবার ও সাশ্বিক ব্রাহ্মাসমাশর্জ মারিক বত্ষমান শ্বো। সাশমর ননুকরশা ও নতু্ন 
ধারায় আিুযিাশ্বয়ক বা শ্বনিঃশেয়সমূাক বান্ধবষ বা মাবষসংবীশত্র যশর্য প্রিান শ্বো। বান্ধবষসংবীশত্র 
মানও যশর্য উন্নত্ শ্বো।  
 মিারার্জা িরশত্র িুই পুরিক ত্ি ও পুষ্কশার নামানুসাশর ঢয ত্িেীাা ও পুষ্করাবত্ীর নামকরা 
িশয়শ্বো ত্া মিাকশ্বব কাশ্বািাশসর ‘রঘুবংেম্ ’ কাশবয উশ্বেশ্বখ্ত্। বান্ধবষর্জাত্ীর প্রধান ঢকিিূশ্বম বান্ধার। 
বান্ধাররা শ্বো নত্যন্ত সঙ্গীত্কুো। ত্িেীাা ধ্বংসতূপ ঢর্শক প্রাপ্ত নটীমূশ্বত্ষর িতমূদ্রা িরত্ নাটযোশের 
মুদ্রার সশঙ্গ ঢমশা ত্া প্রমাা কশর ঢয িরশত্র পূশবষও মুদ্রা সিশযাশব নৃত্য পশ্বরশবশ্বেত্ িত্। 
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রবীন্দ্র-ঢ াটবশে প্রশ্বত্বাদী নারী  
প্রাবশ্বিক-পশ্বরশ্বিশ্বত্ 

 
নশ্বিশ্বর্জৎ দাাঁ 

বশবর্ক, বাংাা শ্ববিাব, বর্ষমান শ্ববিশ্ববদযাায়   
পশ্বিমবঙ্গ, িারত্  

 
সারসংশেপ 

রবীন্দ্রনাথ নারীর প্রকৃত্ পশ্বরিয় সমার্জ প্রদত্ত দৃশ্বি শ্বদশয় ঢদখ্শত্ িানশ্বন, শ্বকংবা স্বামী-স্ত্রীর পশ্ববরিক  সম্পশকষ 
ঢকবামারিক তু্চ্ছ নশ্বর্কারশবার্ বা কামনা সবষস্বত্ার শ্বদক শ্বদশয়ও মানযত্া ঢদনশ্বন। আসশা শ্বত্শ্বন নারী-
পুরুর্শক বযশ্বি রূশপই ঢদশখ্শ্ব শান। ত্াই শ্বত্শ্বন মশন-প্রাশা সবষাশ্বর্ক আিত্ িশয়শ্ব শান নারীর মর্ষাদা 
াঙ্ঘশনর ঘটনায়। সাশ্বিত্যিিষাশত্ও রবীন্দ্রনাথ ঢকবামারিক নারীর শ্বনপীশ্বিত্ িওয়ার ঘটনাশক নয়, সমাশর্জ ত্ার 
মর্ষাদা াঙ্ঘনশক ঢদশ্বখ্শয়শ ন। নারী-পুরুশর্র প্রকৃত্ সম্পকষ শ্বনাষশয়র ঢেশরিক, ত্াশদর পারস্পশ্বরক নবস্থান ও 
নশ্বিত্ব রোর ঢেশরিক নারীর বযশ্বিস্বত্ত্রত্া বারংবার উজ্জ্বা  িশয় উশেশ  রবীন্দ্র-ঢ াশটাবশে।   

সূিকেব্দ  
রবীন্দ্রনাথ ঢ াটবে নারী স্বাত্ত্রয পশ্বরিয় সমার্জ প্রশ্বত্বাদ  
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রবীন্দ্র-ঢ াটবশে প্রশ্বত্বাদী নারী  
ড. নশ্বিশ্বর্জৎ দাাঁ  

রবীন্দ্রনাশথর ঢাখ্া নর্জস্র ঢ াশটাবশের মশর্য আমরা কশয়কশ্বট বে শ্বনবষািন কশরশ্ব  ঢর্ বেগুশ্বাশত্ নারীর 
প্রশ্বত্বাশদর কথা পাই। ঢর্মন – ‘ঢদনাপাওনা’, ‘মিামায়া’, ‘োশ্বি’, ‘স্ত্রীর পরিক’ ইত্যাশ্বদ বশে   নারীরা এই 
পুরুর্ত্াশ্বত্রক সমাশর্জর শ্ববরুশে কখ্নও প্রশ্বত্বাশদ মুখ্র িশয়শ , শ্বকংবা শ্বনিঃেব্দ প্রশ্বত্বাশদর মর্য শ্বদশয় 
আত্মাহুশ্বত্ শ্বদশয়শ ।    

‘ঢদনাপাওনা’ (শ্বিত্বাদী, ত্রর্জযষ্ঠ ১২৯৮) বে পুরুর্ত্াশ্বত্রক সমার্জবযবস্থার শ্ববরুশে নারী কতৃ্ষক সম্ভবত্ 
প্রথম প্রশ্বত্বাদ। বশের মূা শ্ববর্য়বস্তু প্রশ্বত্শ্রুত্ নথষ শ্বদশত্ না পারায় িশুরবাশ্বিশত্ বরূ্ শ্বনর্ষাত্ন ও পশ্বরাাশম 
বরূ্ মৃতু্য। শ্বকন্তু এই মমষাশ্বন্তক ঘটনার নন্তরাা ঢথশক রবীন্দ্রনাথ ঢটশন ঢবর কশর এশনশ ন শ্বনরুপমাশক। 
টাকার মানদশে র্খ্ন একর্জন নারীর নারীত্বশক শ্ববিার করা িয় ত্খ্ন ঢস সমাশর্জর শ্ববরুশে প্রশ্বত্বাদী িশয় 
ওশে। ঢস কু্রে িশয় বাবাশক বশা  –   

“টাকা র্শ্বদ দাও ত্শবই নপমান। ঢত্ামার ঢমশয়র শ্বক ঢকাশনা মর্ষাদা ঢনই। আশ্বম শ্বক ঢকবা একটা 
টাকার থশ্বা, র্ত্ো টাকা আশ  ত্ত্ো আমার দাম! না বাবা, এ টাকা শ্বদশয় তু্শ্বম আমাশক নপমান 
ঢকাশরা না। ত্া  ািা আমার স্বামী ঢত্া এ টাকা িান না।”১   

শ্বনরুপমার বাবা রামসুন্দর কনযার ‘পুরা দাম’ শ্বদশত্ পাশরশ্বন বশা শ্বনরুপমা িশুরবাশ্বিশত্ ঢকাশনা ‘পুরা 
র্ত্ন’ পায় না। এমনশ্বক রামসুন্দরও ত্ার কনযার উপর ঢথশক শ্বপতৃ্শত্বর নশ্বর্কার িারায়। ঢবয়াই-এর কাশ  
িূিান্ত নপমাশ্বনত্ িশয় রামসুন্দর ত্ার বসত্বাশ্বি শ্ববশ্বক্র কশর পশার টাকা সংগ্রি কশর কনযা শ্বনরুপমার সশঙ্গ 
ঢদখ্া করশত্ র্ায়। শ্বকন্তু শ্বনরুপমা ত্ার িাইশদর আশ্বথষক দুদষোর কথা ঢিশব পশার টাকা শ্বফশ্বরশয় ঢদয়।   
শ্বনরুপমা ত্ার িশুরবাশ্বিশত্ ঢত্া প্রাপয নশ্বর্কার ঢপাই না, বরং পশার টাকা-সি বাবাশক শ্বফশ্বরশয় শ্বদশয় 
িশুরবাশ্বির সকশার কাশ  িেুেূা িশয় উো। িশুরবাশ্বির ননুগ্রি ঢস উশপো করা আত্মশ্বনগ্রশির মর্য 
শ্বদশয়। এর ফশা ঢস গুরুত্র নসুস্থ িশয় পিা। ঢের্ পর্ষন্ত িশুরবাশ্বির নত্যািার সিয করশত্ না ঢপশর ঢস 
আত্মিত্যা করশত্ বার্য িা। এই আত্মিূশ্বত্ আসশা পুরুর্ত্াশ্বত্রক সমার্জবযবস্থার শ্ববরুশে এক নসিায় নারীর 
‘শ্বনিঃেব্দ প্রশ্বত্বাদ’। শ্বনরুপমা ত্ার র্জীবন শ্বদশয় পাপ্রথা নামক শ্বনষু্ঠর সামাশ্বর্জক-বযাশ্বর্ প্রসশঙ্গ সকাশক 
সাবর্ান কশর শ্বদশয় ঢবশ । ঢাখ্কও   পাপ্রথা-র শ্ববর্য়শ্বটশক র্জনসমশে তু্শা র্রার র্জনযই শ্বনরুপমার মশত্া 
একর্জন সািসী নারীর মৃতু্য ঢদখ্াশত্ বার্য িশয়শ ন। র্শ্বদও মৃতু্যর বাষনার মশর্য শ্বত্র্ষকত্া রশয়শ  –   

“বাশ্বির বশিা বউ মশ্বরয়াশ , খু্ব রু্ম কশ্বরয়া নশন্তযশ্বিশ্বক্রয়া সম্পন্ন িইা। প্রশ্বত্মা-শ্ববসর্জষশনর সমাশরাি 
সম্বশি ঢর্জাার মশর্য রায়শিৌরু্রীশদর ঢর্মন ঢাাকশ্ববখ্যাত্ প্রশ্বত্পশ্বত্ত আশ , বশিাবউশয়র সৎকার সম্বশি 
রায়বািাদুরশদর ঢত্মশ্বন একশ্বট খ্যাশ্বত্ রশ্বটয়া ঢবা – এমন িন্দনকাশষ্ঠর শ্বিত্া এ মুাুশক ঢকি কখ্শনা ঢদশখ্ 
নাই। এমন ঘটা কশ্বরয়া শ্রােও ঢকবা রায়বািাদুরশদর বাশ্বিশত্ই সম্ভব...”২   
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নারীর বযশ্বিসত্তার পৃথক নশ্বিত্ব প্রশ্বত্ষ্ঠার ািাইশয়র  শ্বব ঢদখ্া র্ায় ‘মিামায়া’ (সার্না, ফাল্গুন 
১২৯৯) বশে। এই বশের নাশ্বয়কা মিামায়া আরু্শ্বনক রু্শবর বযশ্বিত্বময়ী নারী। ঢস কুাীন ব্রাহ্মা ঘশরর 
কুমারী। ত্ার বয়স িশ্বিে। ঢস ঢর্ৌবনরশস পশ্বরপূাষ। ত্ার বাবা ঢনই। বশিা িাই িবানীিরা িশটাপার্যাশয়র 
কাশ  ঢস থাশক। রার্জীবশক িাশাাবাশস। শ্বকন্তু কুাীন ব্রাহ্মশার কুাশবৌরব ত্ার শ্বববাশির পশথ নন্তরায় িশয় 
দাাঁিায়। ত্াই মশ্বন্দশর দাাঁশ্বিশয় িবানীিরশার সামশন রার্জীব ত্াশক শ্বববাি প্রিাব শ্বদশাও ঢস শ্বফশ্বরশয় ঢদয়। 
পশ্বরবশত্ষ ঢস রার্জীবশক কথা ঢদয় -   

“মিামায়া রার্জীশবর শ্বদশক িাশ্বিয়া নশ্ববিশ্বাত্ িাশব কশ্বিা, ‘রার্জীব ঢত্ামার ঘশরই আশ্বম র্াইব। তু্শ্বম 
আমার র্জনয নশপো কশ্বরশয়া’।”৩  
সমাশর্জ মান-কুা রোশথষ এক মৃতু্যপথর্ারিকী বৃে কুাীন ব্রাহ্মশার সশঙ্গ মিামায়ার শ্বববাি ঢদওয়া  িয়। 
শ্বববাশির শ্বেক পশরর শ্বদনই ঢস শ্ববর্বা িয়। র্শ্বদও শ্ববর্বা িওয়ার র্জনয ঢস ঢকাশনা ঢোক ননুিব কশর না। 
এশ্বদশক, রার্জীবও মিামায়ার র্জনয নশপো কশর থাশক। ঢস ঢোশন স্বামীর মৃতু্যর পরশ্বদন মিামায়াশক স্বামীর 
জ্বান্ত শ্বিত্ায় সিমৃত্া করা িশব। শ্বিত্ায় স্বামীর মৃত্শদশির পাশেই মিামায়াশক ঢোয়াশনা িয়। এরই মশর্য 
িোৎ ঝিবৃশ্বি শুরু িশয় র্ায়। মিামায়া নর্ষদগ্ধ নবস্থায় শ্বিত্া ঢথশক উশে রার্জীশবর ঘশর আশস। ঢস 
রার্জীরশক র্জানায় –  

“আশ্বম ঢত্ামার কাশ  নঙ্গীকার কশ্বরয়াশ্ব াাম ঢত্ামার ঘশর আশ্বসব। ঢসই নঙ্গীকার পাান কশ্বরশত্ 
আশ্বসয়াশ্ব । শ্বকন্তু রার্জীব, আশ্বম শ্বেক ঢস আশ্বম নাই, আমার সমি পশ্বরবত্ষন িইয়া শ্ববয়াশ । ঢকবা আশ্বম মশন 
মশন ঢসই মিামায়া আশ্ব । এখ্শনা বশাা, এখ্শনা আমার শ্বিত্ায় শ্বফশ্বরয়া র্াইশত্ পাশ্বরব। আর র্শ্বদ প্রশ্বত্জ্ঞা 
কর, কখ্শনা আমার ঢঘামটা খু্শ্বাশব না, আমার মুখ্ ঢদশ্বখ্শব না – ত্শব আশ্বম ঢত্ামার ঘশর থাশ্বকশত্ পাশ্বর।”৪   

ঢের্ পর্ষন্ত রার্জীব ত্ার প্রশ্বত্জ্ঞায় নটা থাকশত্ পাশরশ্বন। একশ্বদন ঢর্জযাৎস্নাশ্বস্নগ্ধ রাশত্ ঢস ঘুমন্ত 
মিামায়ার ঘশর প্রশবে কশর। ঘটনাক্রশম ঢস শ্বদনই ঘুমন্ত মিামায়ার মুখ্ ঢথশক ঢঘামটা সশর শ্ববশয়শ্ব া। ত্াই 
ঘশর প্রশবে কশর রার্জীব মিামায়ার ঢপািা মুখ্ ঢদশখ্ িশয় আাঁত্শক ওশে। রার্জীশবর উপশ্বস্থশ্বত্ ঢটর ঢপশয় 
মিামায়ার ঘুম ঢিশে র্ায়। ঘুম ঢথশক উশে ঢস ঢদশখ্ সমু্মশখ্ রার্জীব দাাঁশ্বিশয় আশ । ত্ৎোাৎ ঢস মুশখ্ 
ঢঘামটা ঢটশন রার্জীশবর কাশ  েমা ঢিশয় শ্বিরশ্বদশনর র্জনয ঘর ঢথশক ঢবশ্বরশয় র্ায় –  

“মিামায়া একশ্বট উত্তরমারিক না কশ্বরয়া, মুিূশত্ষর র্জনয পিাশত্ না শ্বফশ্বরয়া, ঘর িইশত্ বাশ্বির িইয়া 
ঢবা। রার্জীশবর ঘশর আর ঢস প্রশবে কশ্বরা না। ঢকাথাও ত্ািার আর সিান পাওয়া ঢবা না। ঢসই 
েমািীন শ্বিরশ্ববদাশয়র নীরব ঢক্রার্ানা রার্জীশবর সমি ইির্জীবশন একশ্বট সুদীঘষ দগ্ধশ্বিহ্ন রাশ্বখ্য়া শ্বদয়া 
ঢবা।”৫   

রবীন্দ্র-ঢ াটবশে আর একশ্বট উশেখ্শর্াবয নারী িশ্বররিক িা ‘োশ্বি’ (সার্না, আর্াঢ় ১৩০০) বশের  
ঢ াশটাবউ নথষাৎ শ্ব দাশমর স্ত্রী িন্দরা। িন্দরা ত্ার শ্বনশর্জর স্বামীর শ্ববরুশে প্রশ্বত্বাদ র্জাশ্বনশয়শ  ঢস্বচ্ছামৃতু্যশক 
বরা কশর। ত্ার স্বামী শ্ব দাম র্খ্ন ত্াশক ঢবাটা পৃশ্বথবীর সামশন নপরার্ী প্রমাশা বেপশ্বরকর, শ্বেক ত্খ্নই 
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ত্ার নারীসত্তা পুরুশর্র আঘাশত্ ঢিশে িুরমার িশয় ঢবশ । ঢর্ স্বামীশক ঢস ত্ার প্রাশার নশ্বর্ক মশন করত্ 
ঢসই স্বামীর এমন শ্বনষু্ঠর আিরা ঢস ঢকাশনািাশবই ঢমশন শ্বনশত্  পাশরশ্বন। শ্ববশের্ কশর শ্ব দাম র্খ্ন ত্াশক 
বশা –  

“শ্ব দাম ত্ািার স্ত্রী িন্দরাশক নপরার্ শ্বনর্জ স্কশি াইবার র্জনয ননুশরার্ কশ্বরা। ঢস ঢত্া এশকবাশর 
বজ্রািত্ িইয়া ঢবা। শ্ব দাম ত্ািাশক আিাস শ্বদয়া কশ্বিা, ‘র্ািা বশ্বাশত্শ্ব  ত্াই কর, ঢত্ামার ঢকাশনা িয় 
নাই, আমরা ঢত্ামাশক বাাঁিাইয়া শ্বদব।”৬   

শ্ব দাম ত্ার দাদাশক বাাঁিাশনার র্জনয িন্দরার ঘাশি ঢদার্ শ্বনশত্ বাশা িন্দরা নবাক িশয় র্ায়। স্বামীর 
নপরার্ েমা করশত্ না ঢপশরও ঢস ত্ার শ্বসোশন্ত নটা ঢথশকশ । ঢর্ আথষসামাশ্বর্জক কাোশমায় স্বামীই স্ত্রীর 
একমারিক নবাম্বন বশা মশন করা িয়, ঢসখ্াশন দাাঁশ্বিশয় শ্ব দাশমর এমন কু্রে আিরা িন্দরা ঢকাশনা 
নবস্থাশত্ই ঢমশন শ্বনশত্ পাশরশ্বন। ত্াই পুশ্বাে খু্শনর ত্দশন্ত এশস ত্াশক  শ্বর্জজ্ঞাসা করশত্ই ঢস সদশপষ 
বশিার্জাশক খু্শনর কথা স্বীকার কশর শ্বনশয়শ  –   

“পুশ্বাস র্খ্ন িন্দরাশক প্রশ্ন কশ্বরা িন্দরা কশ্বিা, ‘িাাঁ, আশ্বম খু্ন কশ্বরয়াশ্ব ।’ 
‘ঢকন খু্ন কশ্বরয়া ।’  
‘আশ্বম ত্ািাশক ঢদশ্বখ্শত্ পাশ্বরত্াম না।’  
‘ঢকাশনা বিসা িইয়াশ্ব া ?’  
‘না।’  
‘ঢস ঢত্ামাশক প্রথশম মাশ্বরশত্ আশ্বসয়াশ্ব া ?’   
‘না।’ 
‘ঢত্ামার প্রশ্বত্ ঢকাশনা নত্যািার কশ্বরয়াশ্ব া ?’  
‘না।’ ”৭  

িন্দরার মুখ্ ঢথশক এমন উত্তর শুশন সকশাই নবাক িশয় র্ায়। সকশা বুঝশত্ পাশর ঢর্ এটা ত্ার শ্বনিঃেব্দ 
প্রশ্বত্বাদ। এমনশ্বক শ্বনশর্জর মুশখ্ বশিার্জাশক খু্শনর কথা স্বীকার করার নপরাশর্ ত্ার ফাাঁশ্বসর সার্জা িশাও 
ঢস শ্বনশ্বাষপ্ত ঢথশকশ । আসশা ত্ার শ্বনশ্বাষপ্ত থাকাটা ঢকাশনা ‘নশ্বিমান’ নয়, এ এক িরম প্রশ্বত্বাদ। ঢের্ পর্ষন্ত 
ঢস শ্বমথযা কাশের কাশ্বা মুশখ্ ঢমশখ্ শ্বিরকাশার র্জনয ঘর ঢ শি িশা ঢবশ । শ্বকন্তু সশ্বেকিাশব পর্ষশবো 
করশা ঢবাঝা র্ায় কাশের কাশ্বা ত্ার নয়, শ্ব দাশমর মুশখ্ই ঢাশবশ । িাশ্বরশ্বদশকর সমি াাঞ্ছনা আর 
নপবাশদর মর্য ঢথশকও ঢস শ্বনশর্জর নারীত্ব রোয় সমথষ িশয়শ । ‘ফাাঁশ্বসকাে’-ঢক ঢস্বচ্ছায় আশ্বাঙ্গন করা 
ত্ারই র্থাথষ উদািরা।   

ঢাখ্ক ‘মরা’ েব্দশ্বট বযবিার কশর বেশ্বট ঢের্ কশরশ ন। ‘মরা’ এখ্াশন িন্দরার স্বামীর শ্ববরুশে 
ঢোি, র্ত্রাা, ঢবদনা, ঘৃাা সমি শ্বক ুর রূপক। মৃতু্যশক বরা কশর ঢনওয়ার মর্য শ্বদশয় ঢস ত্ার প্রশ্বত্বাদশক 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৬ ষ্ঠ  ব র্ষ ,  ৩ য়  সং খ্যা ।  ১ ৩ ই  আ শ্বি ন  ১ ৪ ২ ৭ ,  ৩ ০ ঢে  ঢস শে ম্ব র  ২ ০ ২ ০ । পৃ ষ্ঠা  16  

উচ্চগ্রাশম ঢপৌঁশ  শ্বদশত্ সেম িশয়শ । ‘মরা’ েব্দশ্বট এখ্াশন এক র্ত্রাাকাত্র নারীর  প্রশ্বত্বাশদর িূিান্ত 
িার্ারূপ। এই বেশ্বটর পর্ষাশাািনায় নরুাকুমার মুশখ্াপার্যাশয়র পর্ষশবো ঢবে  ত্াৎপর্ষপূাষ –  

“স্বামীর প্রশ্বত্ িন্দরা শ্বনদারুা নশ্বিমান শ্বনশয় প্রাাপশা ফাাঁশ্বসকাশের শ্বদশক ঝুাঁশকশ । ত্ার দুিঃখ্ 
ঢবদনায় নশ্বিমাশন এই বৃিৎ শ্ববপুা পৃশ্বথবীর শ্বক ু আশস র্ায় না, বেশাখ্ক এই িাবনার পটিূশম শ্বনষু্ঠর 
বেশ্বটশক সাশ্বর্জশয়শ ন। িন্দরাশক শ্বত্শ্বন বি র্ত্ন কশর বশি তু্শাশ ন, শ্বকন্তু ত্াশক রো করশত্ িাত্ বাশ্বিশয় 
ঢদন শ্বন। উদাসীন পৃশ্বথবীর মশত্াই িন্দরার সৃশ্বিকত্ষাও উদাসীন ও শ্বনমষম।”৮   

‘স্ত্রীর পরিক’ (সবুর্জপরিক, শ্রাবা ১৩২১) বশের ‘ঢমর্জবউ’ মৃাাা ননযত্ম ঢশ্রষ্ঠ প্রশ্বত্বাদী নারী িশ্বররিক। 
বশের শুরুশত্ই মৃাাা কাকাত্ার সাত্াে নম্বর মাখ্ন বিাা ঢাশনর ঢমর্জ ঢবৌ শ্বিশসশবই ত্ীথষশেরিক ঢথশক 
স্বামীশক শ্বিশ্বে শ্বাশখ্শ । এমনশ্বক শ্বিশ্বেশত্ ঢস ত্ার স্বামীশক ‘শ্রীিরাকমশারু্’ সশম্বার্ন পর্ষন্ত কশরশ । ঢর্ 
পশ্বরিশয় ঢস সাত্াে নম্বর মাখ্ন বিাা ঢাশনর িশুরবাশ্বিশত্ পশ্বরশ্বিত্ শ্ব া, ঢসই পশ্বরিয় শ্বদশয়ই ঢস শ্বিশ্বে 
শ্বাখ্শত্ শুরু কশরশ । শ্বকন্তু বে র্ত্ এশ্ববশয়শ , ত্ত্ই ত্ার ঢাখ্নী র্ারাশাা িশয় উশেশ । এই শ্বিশ্বে আসশা 
ত্থাকশ্বথত্ পুরুর্ত্াশ্বত্রক সমার্জবযবস্থার ঘৃায কুসংস্কারগুশাাশক ঢিাশখ্ আেুা শ্বদশয় ঢদশ্বখ্শয় শ্বদশয়শ । আর 
নারীরা আবািমানকাা ঢথশকই ঢসইসব কুসংস্কারগুশাা সিয কশর সত্ীসাধ্বী িশয়ই ঢবাঁশি ঢথশকশ । মৃাাা 
শ্বকন্তু সামাশ্বর্জক প্রথার শ্ববরুশে প্রশ্বত্বাশদ মুখ্র  িশয় উশেশ  -    

“আশ্বম ঢত্ামাশদর ঢমশর্জাবউ। আর্জ পশনশরা ব র পশর এই সমুশের র্াশর দাাঁশ্বিশয় র্জানশত্ ঢপশরশ্ব , 
আমার র্জবৎ এবং র্জবদীিশরর সশঙ্গ আমার ননয সম্বিও আশ । ত্াই আর্জ সািস কশর এই শ্বিশ্বেখ্াশ্বন 
শ্বাখ্শ্ব , এ ঢত্ামাশদর ঢমশর্জাবউশয়র শ্বিশ্বে নয়।”৯  

এই বশে মৃাাা সমাশর্জর আর পাাঁিটা সার্ারা নারীর ঢথশক শ্ববশ্বিন্ন শ্বদক শ্বদশয়ই স্বত্ত্র। রবীন্দ্রনাথ 
পর্ষন্ত ত্ার স্বাত্ত্রয প্রশ্বত্ষ্ঠার র্জনয এই বশে আরও দুশ্বট উশেখ্শর্াবয নারী িশ্বররিক সৃশ্বি কশরশ ন – বশিা ঢবৌ 
আর শ্ববনু্দ। বশিা ঢবৌ নত্যন্ত রোেীা। ঢস িশুরবাশ্বির ঘরকন্নার মশর্যই সীমাবে থাশক। বশিা ঢবৌ-এর 
ঢবান শ্ববনু্দ ত্ার মাশয়র মৃতু্যর পর খু্িতু্শত্া িাইশদর নত্যািাশরর িাত্ ঢথশক বাাঁিশত্ শ্বদশ্বদর িশুরবাশ্বিশত্ 
আশ্রয় ঢনয়। র্শ্বদও শ্ববনু্দর আবমনশক বাশ্বির পুরুর্রা খু্ব একটা িাশাা ঢিাশখ্ ঢদশখ্ না। বাশ্বির পুরুর্শদর 
মশনািাব বুঝশত্ ঢপশর মৃাাাই ঢের্ পর্ষন্ত শ্ববনু্দর পাশে দাাঁিায়। মৃাাা পাশে দাাঁিাশনায় শ্ববনু্দ ত্ার শ্বদশ্বদর 
িশুরবাশ্বিশত্ পাকাপাশ্বকিাশব স্থান ঢপা শ্বেকই, শ্বকন্তু সুশকৌেশা ত্াশক বাশ্বির দাসযবৃশ্বত্তশত্ শ্বনরু্ি করা িা।   

নারীশদর এই পুরুর্ত্াশ্বত্রক সমার্জবযবস্থায় এক প্রকার ননাবেযক বশাই মশন করা িয়। এর র্থাথষ 
উদািরা শ্ববনু্দ। শ্ববনু্দশক ঢর্জার কশর এক পাবশার সশঙ্গ শ্ববশয় ঢদওয়ায় ঢস স্বামীশক ত্যাব কশর শ্বদশ্বদর 
িশুরবাশ্বিশত্ শ্বফশর আশস। মৃাাা ত্াশক বাশ্বিশত্ োাঁই শ্বদশত্ িাইশা বাশ্বির শুেু ঢাাক ঢেশপ ওশে। নপমাশন 
ঢস পুনরায় ত্ার শ্বনশর্জর িশুরবৃশি শ্বফশর র্ায়। ঢের্শমে ঢস বাশয় আগুন াাশ্ববশয় আত্মিত্যা কশর। েরৎ 
শ্ববনু্দর আত্মিত্যার খ্বর মৃাাাশক ঢদয় –  
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“কাা রাশ্বত্তশর ঢস কাপশি আগুন র্শ্বরশয় আত্মিত্যা কশর মশরশ । বাশ্বির ঢর্ িাইশপাটার সশঙ্গ িাব 
কশর শ্বনশয়শ্ব াুম ত্ার কাশ  খ্বর ঢপাুম, ঢত্ামার নাশম ঢস একটা শ্বিশ্বে ঢরশখ্ শ্ববশয়শ্ব া। শ্বকন্তু ঢস শ্বিশ্বে ওরা 
নি কশরশ ।” ১০  

মৃাাা নত্যন্ত বুশ্বেমত্ী নারী। র্শ্বদও ঢসকাশার পুরুর্ত্াশ্বত্রক সমার্জবযবস্থা ননুসাশর ঢস সবষদা 
পুরুশর্র কথা ঢমশন িাশব, পুরুশর্র বুশ্বের দ্বারা শ্বনয়শ্বত্রত্ িশব – এটাই ঢত্া স্বািাশ্ববক। আসশা নারীর-বুশ্বে 
ঢর্ পুরুশর্র কাশ  মর্ষাদািানীকর ঢস কথা মৃাাা ননুিব করশত্ ঢপশরশ । এমনশ্বক ঢস  এটাও বুশঝশ  ঢর্ 
বুশ্বের র্জনযই িশুরবাশ্বির সকশা ত্াশক িয় কশর। ঢস আর পাাঁিটা সার্ারা ঢমশয় মানুশর্র মশত্া সবশ্বক ু 
মুখ্ বুশর্জ সিয করশত্ পাশর না। ত্াই বশের ঢের্ পর্ষন্ত ঢস প্রশ্বত্বাশদ ঢসাচ্চার িশয় ওশেশ  –   

“তু্শ্বম িাব  আশ্বম মরশত্ র্াশ্বচ্ছ – িয় ঢনই, নমন পুশরাশনা োটা ঢত্ামাশদর সশঙ্গ আশ্বম করব না। 
মীরাবাঈও ঢত্া আমারই মশত্া ঢমশয়মানুর্ শ্ব া – ত্ার শ্বেকাও ঢত্া কম িারী শ্ব া না, ত্াশক ঢত্া বাাঁিবার 
র্জশনয মরশত্ িয়শ্বন। মীরাবাঈ ত্ার বাশন বশাশ্ব া, ‘ ািুক বাপ,  ািুক মা,  ািুক ঢর্ ঢর্খ্াশন আশ , মীরা 
শ্বকন্তু ঢাশবই রইা, প্রিু – ত্াশত্ ত্ার র্া িবার ত্া ঢিাক’।  
এই ঢাশব থাকাই ঢত্া ঢবাঁশি থাকা।  
আশ্বমও বাাঁিব। আশ্বম বাাঁিাুম।” ১১  

‘স্ত্রীর পরিক’ বশের শুরুশত্ই মৃাাা ত্ার স্বামীশক ‘শ্রীিরাকমশারু্’ সশম্বার্ন কশর শ্বিশ্বে ঢাখ্া শুরু 
কশরশ । আবার শ্বিশ্বের ঢেশর্ ঢস শ্বাশখ্শ  – ‘ইশ্বত্ ঢত্ামার িরাত্াাশ্রয়শ্ব ন্ন মৃাাা’। স্বামীর িরা  ত্া ঢথশক 
আশ্রয় শ্ব ন্ন করা এবং মনুর্যত্বশবাশর্র নশ্বর্কারী বযশ্বিসত্তায় পশ্বরশ্বিত্ িশত্ িাওয়া মৃাাশার এই ঢমর্জার্জ 
ঢবাটা রবীন্দ্র-সাশ্বিশত্যর শ্বনশ্বরশখ্ সত্যই নশ্বিনব। এই প্রসশঙ্গ ঢবাশ্বপকানাথ রায়শিৌরু্রীর মন্তবয নত্যন্ত 
প্রশ্বার্ানশর্াবয –  

“ ‘স্ত্রীর পরিক’ (১৩২১) বশের নাশ্বয়কা মৃাাশার বযশ্বিসত্তা এত্শ্বদন ‘সাত্াে নম্বর মাখ্ন বিাা ঢাশনর’ 
ঢমশর্জাবউশয়র ‘ঢখ্াাশসর’ ত্াায় প্রচ্ছন্ন শ্ব া, শ্বনপীশ্বিত্া শ্ববনু্দর নসিায় মৃতু্য ঢসই আবরাশক শ্ব ন্ন কশর 
মৃাাশার বযশ্বিত্বশক ঢসাচ্চার কশর তু্শাশ  – ‘আশ্বম শ্ববনু্দশক ঢদশখ্শ্ব । সংসাশরর মাঝখ্াশন ঢমশয়মানুশর্র 
পশ্বরিয়টা ঢর্ কী ত্া আশ্বম ঢপশয়শ্ব ’। শ্বেেসৃশ্বি শ্বিসাশব ‘স্ত্রীর পরিক’ সুশ্বমত্ ঢসৌন্দশর্ষ বাশ্বয়ত্ একশ্বট সাথষক 
কাশ্বিনী িয়ত্ নয়, শ্বকন্তু নারীর বযশ্বিস্বাত্শত্রযর স্পশ্বর্ষত্ শ্ববশোি-বাাীর ঢসাচ্চার নশ্বিবযশ্বি শ্বিসাশব 
রবীন্দ্রনাশথর কথাসাশ্বিশত্য ত্থা বাোা সাশ্বিশত্য একান্ত নশ্বিনব।” ১২  

আশাািয বেগুশ্বা  ািাও রবীন্দ্রনাথ োকুশরর ননয নশনক ঢ াশটাবশের মশর্য নারীর প্রশ্বত্বাদী-রূপ  
ঢদখ্শত্ পাওয়া র্ায়। ঢাখ্ক একশ্বদশক প্রশ্বত্বাদী নারীশদর সামশন ঢরশখ্ কুসংস্কারাচ্ছন্ন শ্বিনু্দ সমাশর্জর শ্ববশ্বিন্ন 
ক্রশ্বটশ্ববিুযশ্বত্গুশ্বাশক পােশকর সামশন তু্শা র্রার ঢিিা কশরশ ন, ননযশ্বদশক নারীর প্রশ্বত্ পুরুশর্র নশিতু্ক 
নত্যািাশরর শ্ববর্য়শ্বটও গুরুত্ব সিকাশর পােশকর সামশন ঢমশা র্শরশ ন। র্শ্বদও প্রশত্যকশ্বট বশে নারীর 
প্রশ্বত্বাশদর মারিকা সমান নয়। এ সশেও নর্ষ-েত্াব্দী র্শর নত্যািাশ্বরত্  নারীর র্ত্রাাকাত্র র্জীবশনর ইশ্বত্িাস 
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ঢত্া রবীন্দ্র-ঢ াশটাবশেই সবশিশয় ঢবশ্বে উজ্জ্বা। সমাশর্জর সশঙ্গ, পুরুশর্র সশঙ্গ সংঘাত্-সমন্বশয় প্রশ্বত্বাদী 
নারীশদর শ্বত্শ্বন সবষদা সািস রু্জশ্ববশয়শ ন। আর এখ্াশনই ত্াাঁর ঢশ্রষ্ঠত্ব।   

 
ত্থযসূরিক  
১। োকুর রবীন্দ্রনাথ, বে – ঢদনাপাওনা, গ্রন্থ – বেগুচ্ছ, রামকৃষ্ণ পুিকাায়, কাকাত্া, ২০০৬,  পৃষ্ঠা – 
১১৪।  
২। ঐ, প্রাগুি, পৃষ্ঠা – ১১৫।   
৩। োকুর রবীন্দ্রনাথ, বে – মিামায়া, গ্রন্থ – বেগুচ্ছ, রামকৃষ্ণ পুিকাায়, কাকাত্া, ২০০৬,   পৃষ্ঠা – 
২৩৫।  
৪। ঐ, প্রাগুি, পৃষ্ঠা – ২৩৬।  
৫। ঐ, প্রাগুি, পৃষ্ঠা – ২৩৮।  
৬। োকুর রবীন্দ্রনাথ, বে – োশ্বি, গ্রন্থ – বেগুচ্ছ, রামকৃষ্ণ পুিকাায়, কাকাত্া, ২০০৬, পৃষ্ঠা – ২৬৭।   
৭। ঐ, প্রাগুি, পৃষ্ঠা – ২৭০।   
৮। মুশখ্াপার্যায় নরুাকুমার, কাশার পুত্তশ্বাকা বাংাা ঢ াটবশের একে শ্ববে ব র/১৮৯১ – ২০১০, ঢদ’র্জ 
পাবশ্বাশ্বেং, কাকাত্া, ২০১১, পৃষ্ঠা – ৩৮।   
৯। োকুর রবীন্দ্রনাথ, বে – স্ত্রীর পরিক, গ্রন্থ – বেগুচ্ছ, রামকৃষ্ণ পুিকাায়, কাকাত্া, ২০০৬,   পৃষ্ঠা – 
৭১৪।   
১০। ঐ, প্রাগুি, পৃষ্ঠা – ৭২৩।  
১১। ঐ, প্রাগুি, পৃষ্ঠা – ৭২৪।  
১২। রায়শিৌরু্রী ঢবাশ্বপকানাথ, দুই শ্ববিরু্শের মর্যকাাীন বাংাা কথাসাশ্বিত্য, ঢদ’র্জ পাবশ্বাশ্বেং, কাকাত্া, 
২০১০, পৃষ্ঠা – ৫০।  
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পােশ্ববক নত্যাচাশরর কবশা শ্ববে েত্শকর বাংাা উপনযাশসর নারী চশ্বররিক 

প্রাবশ্বিক-পশ্বরশ্বচশ্বত্ 

 
পশ্ববরিক িট্টাচার্ষ 

প্রাক্তন ছারিক, ত্াম্রশ্বাপ্ত মিাশ্ববদ্যাায় 
ত্মাুক, পূবষ ঢমশ্বদ্নীপুর 

 
সংশ্বিপ্তসার 

রু্ব রু্ব ধশর পুরুর্ত্াশ্বিক সমাশর্জ নারী িশয় আসশছ নত্যাচাশ্বরত্। ঢসই নত্যাচাশরর চরম পােশ্ববক রূপ 
ধর্ষা ঢর্ন মানব সমাশর্জর ঢমাচনিীন নশ্বিোপ। সমাশর্জর দ্পষারূপ সাশ্বিশত্য ঢর্মন সমকাাীন সমাশর্জর 
সুখ্-দু্ুঃখ্, বযথা-ঢবদ্নার কাশ্বিশ্বন বশ্বাষত্ িশয়শছ ঢত্মশ্বন শ্ববে েত্শকর বাংাা সাশ্বিশত্যর মাশ্বনক 
বশদাপাধযায় ঢথশক শুরু কশর সমশরে বসু, মিাশিত্া ঢদ্বী, সুনীা বশগাপাধযায়, েীশর্ষদু মুশখ্াপাধযায় 
প্রমুখ্ ঔপনযাশ্বসকশদ্র কাশম উশে এশসশছ পােশ্ববক নত্যাচাশরর ত্থা ধর্ষশার কাশ্বিশ্বন। শ্বিন্ন পশ্বরশবে, 
শ্বিন্ন পশ্বরশ্বিশ্বত্, শ্বিন্ন বযশ্বক্তত্ব সশেও মাধবীাত্া ঢথশক রশ্বমত্া, ফশ্বত্মা, মশ্বাকা সকাশক পড়শত্ িশয়শছ 
এই পােশ্ববক নত্যাচাশরর কবশা। ত্াশদ্র েরীশরর সাশথ রক্তাক্ত িশয় শ্ববশয়শছ ত্াশদ্র শ্ববিাস িাশাাবাসা 
িরসা। ত্াশদ্র সুদর র্জীবন িশয় শ্ববশয়শছ শ্ববর্াদ্ময়। 
 

সূচকেব্দ 
উপনযাস, নারী, পােশ্ববক নত্যাচার, বাংাা সাশ্বিত্য 
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পােশ্ববক নত্যাচাশরর কবশা শ্ববে েত্শকর বাংাা উপনযাশসর নারী চশ্বররিক 
পশ্ববরিক িট্টাচার্ষ 

ঢপৌরাশ্বাক রু্ব ঢথশক পুরুর্ত্াশ্বিক সমাশর্জ নারী শ্বচর নবশিশ্বাত্, নবদ্শ্বমত্, নত্যাচাশ্বরত্। ঢসই 
নত্যাচাশরর চরম ও পােশ্ববক রূপ িা ধর্ষা। রু্ব রু্ব ধশর এই সামাশ্বর্জক বযাশ্বধ ঢর্ন সমাশর্জর ঢমাচনিীন 
নশ্বিোপ বিন কশর চশাশছ। সাশ্বিত্য িা সমাশর্জর দ্পষা। ঢসই দ্পষশা পশ্বরসু্ফট িয় সাশ্বিত্য রচনার 
সমকাাীন সমাশর্জর সুখ্-দু্ুঃখ্, িাশাা-মদ, আনদ-র্িাার শ্বমশ্বিত্ প্রশ্বত্চ্ছশ্বব। শ্ববে েত্শকর বাংাা 
সাশ্বিত্যও ত্ার বযশ্বত্ক্রম নয়। শ্ববে েত্শকর প্রখ্যাত্ ঔপনযাশ্বসকবশার রচনায় ঢর্মন বশ্বাষত্ িশয়শছ পশ্বি 
বাংাার রময রচনা, নবরর্জীবশনর বযস্তত্ার শ্বচহ্ন ঢত্মশ্বন উশে এশসশছ শ্ববশ্বিন্ন ঘটনার ঢপ্রিাপশট ধর্ষশার 
কাশ্বিশ্বন। 'ধর্ষশার মাধযশম ফুশার মশত্া নরম েরীর ঢকবা রক্তাক্ত িয় না, রক্তাক্ত িত্-শ্ববিত্ িয় ত্ার 
স্বপ্ন, আো, িাশাাবাসা এবং িরসা। ফুশার মশত্া ত্ার সুদর বিময় র্জীবন িশয় ওশে পশ্বিা বিরু্ক্ত।’১ 

      ধমষীয় আিম িা পশ্ববরিক িান আর ধমষীয় গুরু এবং মিাপুরুর্বন িশান পুর্জনীয়, ঢদ্বত্ািানীয়। 
ঢকাশনা এক আিশমর ঢদ্বত্াতু্ায মিাপুরুশর্র ঢাাাুপ দৃ্শ্বির শ্বেকার িন এক নারী। এরূপ এক কাশ্বিশ্বন 
বশ্বাষত্ িশয়শছ শ্ববে েত্শকর বশ্বাষ্ঠ ঔপনযাশ্বসক মাশ্বনক বশদাপাধযাশয়র ‘নশ্বিংসা (১৯৪১ খ্ীুঃ)’ উপনযাশস। 
এই উপনযাশসর শ্ববর্য়বস্তু আবশ্বত্ষত্ িশয়শছ আিমশক ঢকন্দ্র কশর। ঢর্ আিশম আধযাশ্বিক পশ্বরমন্ডশা োশ্বন্ত 
শ্ববরার্জমান িওয়া উশ্বচত্ ঢসই আিশম িশ্বক্তর আড়াশা চশাশছ বযাশ্বিচার আর ধশমষর আড়াশা প্রধানয 
ঢপশয়শছ বযবসা। ঢপ্রৌঢ় বয়সী মিাপুরুর্ ত্রদ্ত্’সদ্ানশদর মাধবীাত্ার প্রশ্বত্ দু্বষাত্া রশয়শছ। মাধবীাত্াশক 
ঢস ত্ার কামনার শ্বেকার করশত্ চায়। ঢাখ্শকর িার্ায়, 'পরশ্বদ্ন দু্পুরশবাা সদ্ানদ শ্বনশর্জই ডাশ্বকয়া 
পাোইা মাধবীাত্াশক। মাধবী ঘশর েুশ্বকবা মারিক ত্ার িাত্ ধশ্বরয়া টাশ্বনয়া াইা বুশক। মাধবী শ্বববাষ মুশখ্ 
কাে িইয়া রইশাা।’, '...এত্িশা মাধবীাত্া বুশ্বিশত্ পাশ্বরয়াশ্বছা, আহ্বানটা খ্াাঁশ্বট নশ্বিসাশরর, ধর্ষশার 
ফশা ঢপ্রশমর র্জন্ম িওয়ায় এত্শ্বদ্ন ঢর্ পূবষরাশবর পাাা চশ্বাশত্শ্বছা, আর্জ ত্ার সমাশ্বধ।’২ 

      প্রথশম ধর্ষা এবং ধর্ষা করশত্ শ্ববশয় মারা ঢবশা ধশ্বর্ষত্ার ঢদ্ি ঢকাশনা ঢিশত্র মশধয ঢফশা ঢদ্বার 
মশত্া নপরাধমূাক পশ্বরকল্পনার কথা বশ্বাষত্ িশয়শছ শ্ববে েত্শকর শ্ববশ্বেি ঔপনযাশ্বসক সমশরে বসুর 
'প্রর্জাপশ্বত্ (১৯৬৫ খ্ীুঃ)’ উপনযাশস। এই উপনযাশসর গুরুত্বপূাষ চশ্বররিক সুশখ্শনর শ্বনশর্জর ঢছশাশবাার কথা 
মশন করশত্ শ্ববশয় মশন পশড়, 'শ্বর্জনা এাঁশক ঢবাঁশক বশ্বড়শয় ত্খ্ন প্রায় আাঁখ্ ঢখ্শত্র মাশ্বটশত্ শ্ববশয় পশড়শছ’, 
'শ্বর্জনার মুখ্টা র্িাায় ঢবাঁশক শ্ববশয়শ্বছা। মুশখ্র রং ফযাকশে িশয় শ্ববশয়শ্বছা, ঢর্ন শ্বনিাস ঢফাশত্ পারশ্বছা 
না।’ ত্খ্ন সুশখ্ন শ্বর্জজ্ঞাসা কশরশ্বছা শ্বর্জনার ঢকাথাও ঢাশবশছ শ্বক না? শ্বর্জনা ঢকাশনা র্জবাব ঢদ্য়শ্বন। 
এশকবাশর কাে িশয় পশড়শ্বছা। সুশখ্ন মশন মশন ঢিশবশ্বছা, 'ঢাাশক ঢবাধ িয় এশকই ঢসই ধর্ষা বশা।’ 
ত্ারপর ঢস মশন মশন শ্বেক কশরশ্বছা শ্বর্জনা র্শ্বদ্ মশর র্ায় ত্ািশা ত্াশক আাঁশখ্র ঢখ্শত্র মশধয েুশ্বকশয় 
ঢফশা ঢদ্শব।৩ 
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      কখ্নও ঢকাশনা নারীশক পােশ্ববক নত্যাচাশরর কবা ঢথশক রিা করশত্ শ্ববশয় কখ্নও বা ঢকাশনা 
নবাা নারীর ওপর পােশ্ববক নত্যাচার চাাাশনার নপরাশধ নপরাধীশদ্র িত্যা বা িত্যার ঢচিা করার 
কাশ্বিশ্বন বশ্বাষত্ িশয়শছ শ্ববে েত্শকর ঢবে শ্বকছু উপনযাশস। সমশরে বসুর 'দু্ই নরায (১৯৬৪ খ্ীুঃ?)’, 
'বাথান (১৯৮৫ খ্ীুঃ)’ এবং নশ্বময়িূর্া মরু্জমদ্াশরর 'ঢসাাঁদ্াা (১৩৯৪ বগাব্দ)’ শ্ববশের্িাশব উশিখ্শর্াবয। 
সমশরে বসুর 'দু্ই নরায (১৯৬৪ খ্ীুঃ?)’ উপনযাশস ঢচশকা এক রু্বত্ী ঢমশয়শক ধর্ষশার িাত্ ঢথশক 
বাাঁচাশত্ শ্ববশয় শ্বদ্কু-ঢাাকশক িত্যা কশর।৪ সমশরে বসুর 'বাথান (১৯৮৫ খ্ীুঃ)’ উপনযাশস দু্বষাশক ধর্ষা 
করার নপরাশধ র্দু্ র্জটাশক খু্ন কশর।৫ নশ্বময়িূর্া মরু্জমদ্াশরর 'ঢসাাঁদ্াা (১৩৯৪ বগাব্দ)’ উপনযাশস 
ঢমান্নাত্ শ্বত্র ঢমশর শ্বত্শ্বন্নশক ধর্ষশকর িাত্ ঢথশক বাাঁচাশনার ঢচিা কশর।৬ 

      একদ্া ডাকাশত্র সামশন পশড় ত্াশদ্র পােশ্ববক নত্যাচাশরর ঢথশক শ্বনশর্জশক রিা করার র্জনয 
শ্বনশর্জর সম্মান রিার র্জনয প্রাাপন ঢচিা কশরও বযথষ িওয়ার কাশ্বিশ্বন ফুশট উশেশছ আবুা বাোশরর 
‘মরুস্ববষ (১৯৯১ খ্ীুঃ)’ উপনযাশস। এই উপনযাশস নাশ্বয়কা ঢরশ্ববকাশক পড়শত্ িশয়শ্বছা ডাকাত্ দ্শার 
কবশা। উর্ধ্ষিাশস মরুিূশ্বমর শ্বিত্র শ্বদ্কিারার মশত্া ছুটশত্ শুরু করশা ধর্ষা করশত্ উদ্যত্ একর্জন 
ডাকাত্ ত্ার শ্বপছু শ্বপছু ঢত্শড় এশস ত্ার বাশয়র ঢপাোক ঢটশন শ্বছাঁশড় ঢদ্য়।৭ 

      প্রথশম কম বয়সী রু্বকশদ্র িাশত্ শ্লীাত্ািাশ্বন ও পশর শ্বনশর্জর স্বামীর িাশত্ পােশ্ববক নত্যাচাশরর 
শ্বেকার িওয়া এক নারীর কাশ্বিশ্বন বশ্বাষত্ িশয়শছ সুশ্বচরিকা িট্টাচাশর্ষর 'দ্িন (১৯৯৮ খ্ীুঃ)’ উপনযাশস। এই 
উপনযাশস রশ্বমত্া ও ত্ার স্বামী পাাে বৃশ্বির র্জনয রাস্তার ধাশর চাত্াশা দ্াাঁশ্বড়শয়শ্বছা। চারর্জন কম বয়সী 
রু্বক র্জনসমশি রশ্বমত্ার শ্লীাত্ািাশ্বন কশর। ত্ারা রশ্বমত্াশক নপিরা করারও ঢচিা কশর। ত্রুাী 
শ্বেশ্বিকা িবাা সরকার রশ্বমত্াশক ত্াশদ্র িাত্ ঢথশক রিা কশর। প্রথশমর শ্বদ্শক রশ্বমত্ার স্বামী ত্ার 
পাশে থাকশাও ধীশর ধীশর ত্ার মানশ্বসকত্া বদ্াাশত্ থাশক। এই সমস্ত ঘটনার র্জনয রশ্বমত্াশকই ঢদ্ার্ী 
মশন কশর ত্ার স্বামী। পাাে ও রশ্বমত্ার মশধয মানশ্বসক দূ্রত্ব বাড়শত্ থাশক। শ্বনশর্জর নশ্বধকার প্রশ্বত্শ্বষ্ঠত্ 
করশত্ রশ্বমত্াশক ধর্ষা কশর ত্ার স্বামী আর ধর্ষা করশত্ করশত্ বাশত্ থাশক, 'ঢদ্শ্বখ্ ঢকান িবাা 
সরকার বাাঁচাশত্ পাশর ঢত্ামাশক।’৮ 

      ঢসপাইরা ঢদ্শের রিা কশর। ঢসই ঢসপাইশদ্র িাশত্ পােশ্ববক নত্যাচাশরর শ্বেকার িয় পশ্বরবারচুযত্ 
এক নারী।  এমনই এক শ্বনমষম কাশ্বিনী শ্বচশ্বরিকত্ িশয়শছ শ্ববে েত্শকর বর্ষীয়ান ঔপনযাশ্বসক সুনীা 
বশগাপাধযাশয়র 'ঢর্জাছনা কুমারী (১৩৯৬ বগাব্দ)’ উপনযাশস। এই উপনযাশস বডষার পার করার সময় 
ফশ্বত্মার ওপর পােশ্ববক নত্যাচার চাাায় দু্ই ঢসপাই। ঢাখ্শকর িার্ায়, ‘...মুখ্ বাাঁধা ফশ্বত্মাশক চাশত্ 
চাশত্ একবার প্রথম ঢসপাই কামড়াশত্ াাবশাা। একবার শ্বিত্ীয় ঢসপাই। এ ওর ঢকাা ঢথশক ঢকশড় 
ঢনয়। ফশ্বত্মার শ্বচৎকার করবারও উপায় ঢনই।’৯ 

      ঢপ্রশমর বযথষত্া িুাশত্ ননয নারীশক পােশ্ববক নত্যাচাশরর শ্বেকার করার কাশ্বিশ্বন উশে এশসশছ 
সুনীা বশগাপাধযাশয়র 'নরশাযর শ্বদ্নরশ্বরিক (১৯৬৮ খ্ীুঃ)’ উপনযাশস। এই উপনযাশস ত্পত্ীর কাছ ঢথশক 
প্রত্যাখ্যান ঢপশয় বযথষ রশ্বব কামনাবেত্ আশ্বদ্বাসী কনযা দু্শ্বার প্রশ্বত্ আকৃি িয় এবং ত্াশক ধর্ষা কশর।১০ 
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      প্রশ্বত্বিী মানুশর্র প্রশ্বত্ সিানুিূশ্বত্ সমাশর্জর সবষস্তশর। শ্বকন্তু একর্জন প্রশ্বত্বিীর মশধযও পােশ্ববকত্া 
ঢর্ ঢর্জশব উেশত্ পাশর ত্ার পশ্বরচয় পাওয়া র্ায় ত্রসয়দ্ মুস্তাফা শ্বসরাশর্জর 'নাীক মানুর্ (১৩৫৫ বগাব্দ)’ 
উপনযাশস। এই উপনযাশস সাইদ্া ঢববশমর ঢমর্জ ঢছশা মশ্বনরুজ্জমান র্জন্মপ্রশ্বত্বিী ত্থা শ্ববকাাগ ও 
নপ্রকৃত্ি িশাও নারীর নগ দ্েষশন ত্ার মশনও কাশমর উশেক ঘশট। কাশমর বেবত্ষী িশয় ঢস স্বমমথুশন 
রত্ িয়। শ্বদ্শনর পর শ্বদ্ন ঢচিা কশর রুকুশক ধর্ষা করার।১১ 

      বাধর্ষশার মশত্া ববষশরাশ্বচত্ পােশ্ববক নত্যাচাশরর কাশ্বিশ্বনও িান ঢপশয়শছ শ্ববে েত্শকর ঢবে 
কশয়কশ্বট উপনযাশস। ঢসগুশ্বার মশধয মিাশিত্া ঢদ্বীর 'প্রশ্বত্ চুয়ান্ন শ্বমশ্বনশট (১৯৯৪ খ্ীুঃ)’ এবং েীশর্ষদু 
মুশখ্াপাধযাশয়র 'শ্বিত্ীয় সত্তার সিাশন (১৯৯৪ খ্ীুঃ)’ শ্ববশের্িাশব উশিখ্শর্াবয। মিাশিত্া ঢদ্বীর 'প্রশ্বত্ 
চুয়ান্ন শ্বমশ্বনশট (১৯৯৪ খ্ীুঃ)’ উপনযাশস বশ্বাষত্ িশয়শছ মাাা মন্ডা এবং পুতু্াীর শ্বনমষম বাধর্ষশার কাশ্বিশ্বন। 
এই উপনযাশস উশ্বিশ্বখ্ত্ িশয়শছ ঢদ্শে প্রশ্বত্ চুয়ান্ন শ্বমশ্বনশট একর্জন নারীর ধশ্বর্ষত্া িওয়ার কাশ্বিশ্বন।১২ 
েীশর্ষদু মুশখ্াপাধযাশয়র 'শ্বিত্ীয় সত্তার সিাশন (১৯৯৪ খ্ীুঃ)’ উপনযাশস বনধর্ষশার শ্বেকার িয় শ্ববষু্ণশ্বপ্রয়া। 
ঢাখ্ক বশাশছন, 'র্খ্ন ত্ার েরীশরর ওপর নমবধ কর্ষা শ্বচহ্ন ঢদ্শব শ্বদ্শয় ঢবা কশয়কর্জন ঢাাক’, ‘.... 
মূক আর বশ্বধর িয় ঢবা শ্ববষু্ণশ্বপ্রয়া’।১৩ 

      পােশ্ববক নত্যাচাশরর করাা গ্রাস ঢথশক র্জন্মদ্ারিকী মাশয়রও রশি ঢনই। সদীপন চশট্টাপাধযাশয়র 
'কুকুর সম্পশকষ দু্শটা একটা কথা র্া আশ্বম র্জাশ্বন (১৯৯১ খ্ীুঃ)’ উপনযাশস পুশরিকর িাশত্ মাশয়র ধর্ষশার 
কাশ্বিশ্বন বশ্বাষত্ িশয়শছ। এই উপনযাশস মশ্বাকা ত্ার মানশ্বসক িারসামযিীন পুরিক নশ্বনর নকস্মাৎ নসুিত্ার 
খ্বর ঢপশয় প্রথম স্বামী ঢদ্বীশত্াশর্র বাশ্বড়শত্ উপশ্বিত্ িয়। মাশক ঢপশয় পুশরাপুশ্বর মানশ্বসক িারসাময 
িাশ্বরশয় ঢফশা নশ্বন এবং রাশত্ ঢস শ্বনশর্জর মাশকই ধর্ষা কশর বশস।১৪ 

     মানুশর্র নসিায়ত্া, দু্বষাত্ার সুশর্াব শ্বনশয় নাবাশ্বাকার ওপর পােশ্ববক নত্যাচাশরর কাশ্বিশ্বন বশ্বাষত্ 
িশয়শছ সদীপন চশট্টাপাধযাশয়র 'এখ্ন র্জীবন নশনক ঢবশ্বে সশত্র্জ স্বাশিয িরা (১৯৯৪ খ্ীুঃ)’ উপনযাশস। 
এই উপনযাশস নশ্বমত্ার বরশক কার্জ পাইশয় ঢদ্বার নাম কশর নশ্বমত্ার পশনশরা বছশরর ঢমশয় ঢেৌপদ্ীশক 
ধর্ষা কশর কশিাা।১৫ 

      পােশ্ববক নত্যাচাশরর কবা ঢথশক শ্বনস্তার পায়শ্বন বাশ্বড়র কাশর্জর ঢমশয় পর্ষন্ত। সদীপন 
চশট্টাপাধযাশয়র 'আশ্বম ও বনশ্ববিারী (২০০০ খ্ীুঃ)’ উপনযাশস বনশ্ববিারী বাশ্বড়র কাশর্জর ঢমশয়শক শ্বদ্শনর 
পর শ্বদ্ন ধর্ষা কশর।১৬ 

      পােশ্ববক নত্যাচাশরর শ্বেকার িওয়া এক নারীর পি শ্বনশয় াড়াইকাশ্বরনীর স্বামী আবার ননয নারীর 
শ্লীাত্ািানী কশর বশস। এরূপ কাশ্বিশ্বন বশ্বাষত্ িশয়শছ মশ্বিকা ঢসনগুশপ্তর 'শ্লীাত্ািানীর পশর (১৯৯৬ 
খ্ীুঃ)’ উপনযাশস। এই উপনযাশস মাাশ্বত্ মুশ্বদ্ নাশম এক আশ্বদ্বাসী মশ্বিাাশক ধর্ষা করা িয়। ত্ার ঢকসটা 
শ্বনশত্ ঢচশয়শ্বছা মশ্বদরা। ঢসই মশ্বদরার স্বামী আবার শ্বরশ্বক ঢসন নাশম এক মশ্বিাার শ্লীাত্ািানী কশর।১৭ 

      এগুশাা ছাড়াও শ্ববে েত্শকর আরও কশয়কশ্বট বাংাা উপনযাশস পােশ্ববক নত্যাচাশরর ত্থা ধর্ষশার 
কাশ্বিশ্বন বশ্বাষত্ িশয়শছ। সুনীা বশগাপাধযাশয়র 'নরু্জষন (১৯৮৭ খ্ীুঃ?)’ উপনযাশস শ্বদ্বয ধর্ষা করশত্ চায় 
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াাবাযশক।১৮ নশ্বময়িূর্া মরু্জমদ্াশরর 'িাং মানসাই উপকথা (১৩৯৩ বগাব্দ)’ উপনযাশস বশর্জন োাীর 
িাশত্ ধশ্বর্ষত্া িয় নাশ্বয়কা চদাশ্বন।১৯ মশ্বত্নদীর 'বাওবাব (?)’ উপনযাশস রাঘশবশন্দ্রর শ্ববরুশে ধর্ষশার 
নশ্বিশর্াব কশর পারুা । ধর্ষশা নশ্বিরু্ক্ত রাঘশবশন্দ্রর ঢর্াশাা বছশরর ঢর্জা িয়।২০ নশ্বনা ঢঘাড়াইশয়র 
'বনবাসী (১৯৯০ খ্ীুঃ)’ উপনযাশস েশ্বনচরীশক ধর্ষা কশর মংরু।২১ 

      'ধর্ষা আইন ননুর্ায়ী ঢকাশনা বযশ্বক্তর শ্ববরুশে নপরাধ নয়, সমাশর্জর শ্ববরুশে নপরাধ।’২২ রু্ব 
বদ্শাশছ, উন্নত্ িশয়শছ সিযত্া শ্বকন্তু বদ্াায়শ্বন মানব সমাশর্জর এই শ্বনদনীয় ববষশরাশ্বচত্ নপরাধ। 
স্বািাশ্ববকিাশব ত্ার প্রিাব পশড়শছ শ্ববে েত্শকর বাংাা সাশ্বিশত্য এবং ঔপনাশ্বসকশদ্র কাশম উশে 
এশসশছ এক একশ্বট শ্বনমষম পােশ্ববক নত্যাচাশরর কাশ্বিশ্বন, ধর্ষশার কাশ্বিশ্বন। 
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৫. ত্শদ্ব, পৃুঃ ১৪ । 
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, পৃুঃ ১৪৮-১৪৯ । 
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নমশানু্দ চক্রবত্ষীর দৃশ্বিশত্ রার্জনীশ্বত্ : প্রসঙ্গ ‘ঢরাশ্বিত্াশির নাশম’ ও 
‘নশ্বচশকত্া র্জাশ্বনশত্ চাশ্বিশান...’ 

 

প্রাবশ্বিক-পশ্বরশ্বচশ্বত্ 
 
 
 
 
 

রাশর্জে কর 
বশবর্ক (শ্বপএইচ.শ্বড.), বাংাা শ্ববিাব 

কার্জী নর্জরুা শ্ববিশ্ববদযাায়  
আসানশসাা, পশ্বিম বর্ষমান, পশ্বিমবঙ্গ, িারত্  

 

সংশ্বিপ্তসার 
বাংাা সাশ্বিশত্য র্াট-সত্তশরর দেশক কাম র্শরশ্বিশান এমন বহু সাশ্বিশ্বত্যশকর শ্বিশ়ে একর্জন শ্বিশান নমশানু্দ চক্রবত্ষী 
(১৯৩৪-২০০৯)। র্াটসত্তশরর দেশকর বাকারশদর মত্ই নমশানু্দ চক্রবত্ষীর বশা সমকাাীন ঢদেকাা-, সামাশ্বর্জক 
নশ্বিরত্া, রার্জনীশ্বত্, শ্বিংসা, পাশ্বটষত্ন্ত্র প্রিৃশ্বত্ িশ্বব ফুশট উশেশি।    
রার্জনীশ্বত্ শ্বকিাশব রশের রার্জনীশ্বত্শত্ পশ্বরাত্ িশত্ পাশর ত্া স্পি প্রকাে ত্াাঁর বাগুশ্বার মশর্য রশয়শি। ‘ঢরাশ্বিত্াশির 
নাশম’ ও ‘নশ্বচশকত্া র্জাশ্বনশত্ চাশ্বিশান...’ এমনই দুশ্বট রার্জনীশ্বত্শকশ্বিক বাশক সামশন ঢরশখ্ আশাাচয প্রবশির আশাাচনা 
নগ্রসর িশয়শি। ‘ঢরাশ্বিত্াশির নাশম’ বশা ফশ্বটক নামক ঢর্াশাা- সশত্শরা বিশরর এক নকোাপন্থী িাশরিকর মৃতু্যর ঘটনা, 
ননযশ্বদশক ‘নশ্বচশকত্া র্জাশ্বনশত্ চাশ্বিশান...’ বশা প্রথাবত্ সমার্জ ও প্রোসশনর শ্ববরুশে ইশ্বিশ্বনয়াশ্বরং-এর িাশরিকর নস্ত্রর্ারা-
এর  মত্ ঘটনাগুশ্বাশক সামশন ঢরশখ্ বাকাশরর রার্জননশ্বত্ক দৃশ্বিিশ্বঙ্গ ও রার্জননশ্বত্ক আদেষ সম্পশকষ আশাাশ্বচত্ িশয়শি। 
শ্বিংসা বশ্বর্জষত্ রার্জনীশ্বত্রশক সমথষন কশরশ্বিশান নমশানু্দ চক্রবত্ষী।  ঢে রার্জনীশ্বত্ মানুশর্র কাশর্জ াাশব, ঢে রার্জনীশ্বত্ 
মানুশর্র নশ্বর্কারশক নর্জষন করশত্ ঢেখ্ায় ঢসই রার্জননশ্বত্ক িাবনাশ্বচন্তার কথায় বাকার বা গুশ্বার মশর্য নত্যন্ত শ্বো 
ত্রনপুায িাশব প্রকাে কশরশিন।  
 
 

সূচকেব্দ 
রার্জনীশ্বত্, আশন্দাান, বামপন্থী, নকোাপন্থী, র্াট-সত্তরদেক, মত্াদেষ, দৃশ্বিিশ্বঙ্গ, নশ্বিরত্া।  
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নমশানু্দ চক্রবত্ষীর দৃশ্বিশত্ রার্জনীশ্বত্ : প্রসঙ্গ ‘ঢরাশ্বিত্াশির নাশম’ ও 
‘নশ্বচশকত্া র্জাশ্বনশত্ চাশ্বিশান...’ 

রাশর্জে কর 
নমশানু্দ চক্রবত্ষী বাংাা সাশ্বিশত্য ঢসই পঞ্চাশের দেক ঢথশক শুরু কশর একশ্ববংে েত্শকর প্রথম দেক 
পেষন্ত সময় রু্জশ়ে সাশ্বিত্য চচষা কশরশিন। সাশ্বিত্য সম্ভাশরর সংখ্যা না িশাও প্রায় প্রশ্বত্শ্বট বা-
উপনযাশসর ঢিত্শরই শ্বিা সমকাাীন সশচত্ন রার্জনীশ্বত্র প্রকাে। একথা বাাই বাহুায বাংাা সাশ্বিশত্য 
পঞ্চাে, র্াট ও সত্তশরর দেক একশ্বট গুরুত্বপূাষ সময়কাা। শ্ববশের্ কশর বাংাা সাশ্বিশত্য ত্ীব্র 
রার্জননশ্বত্ক নশ্বিরত্ার সময়কাা শ্বিশসশব শ্বচশ্বিত্ করা িয় এই সময় কাাশক। কথাকার নমশানু্দ 
চক্রবত্ষী এইসময় কাম র্শরশ্বিশান। শ্বনিক সাশ্বিত্য সৃশ্বির নশ্বিপ্রায় শ্বনশয় শ্বত্শ্বন সাশ্বিত্য চচষা কশরনশ্বন। 
সমকাাীন ঢদে-কাা, শ্ববশের্ কশর রার্জননশ্বত্কসত্তা, দাত্ন্ত্র, পাশ্বটষত্ন্ত্র, প্র-আশ্বির টানাশপাশ়েন, িারিক-েুব 
মশর্য শ্বিংসার র্জাবরা প্রিৃশ্বত্ প্রত্যি-পশরািিাশব ফুশ্বটশয় ঢত্াাাই ঢেন শ্বিা ত্ার আসা উশেেয। আর 
ত্াই নমশানু্দ চক্রবত্ষীর বশার িাাঁশর্জ িাাঁশর্জ রার্জননশ্বত্ক িাবনার প্রকাে পাওয়া োয়। শ্ববশের্ কশর 
র্াট-সত্তশরর দেশকর বাগুশ্বাশত্ বযাপকিাশব এই রার্জননশ্বত্ক িাবনার প্রকাে রশয়শি। শ্ববশের্ কশর 
েখ্ন একদা চরমপশ্বন্থ বাম মত্াদেষই ত্রুা মাও-এর ঢঘার্াার সুশর সুর শ্বমশ্বাশয় শ্ববিাস করশত্ শুরু 
কশর ‘রার্জননশ্বত্ক িমত্ার উৎস িা বনু্দশকর না।’ ত্খ্ন ঢেন নমশানু্দ চক্রবত্ষী ত্ার রার্জননশ্বত্ক 
দৃশ্বিশকাা ঢথশক এই প্রশ্বত্শ্বিংসার রার্জনীশ্বত্শক ঘৃাা িশর শ্বর্ক্কাশরর র্জানান। এমনই দুশ্বট বা িা 
‘ঢরাশ্বিত্াশির নাশম’ ও ‘নশ্বচশকত্া র্জাশ্বনশত্ চাশ্বিশান...’। এই দুশ্বট বাশকই সামশন ঢরশখ্ কথাকার 
নমশানু্দ চক্রবত্ষীর দৃশ্বিশত্ রার্জনীশ্বত্ ও সমকাাীন ঢদেকাশার শ্বচরিক শ্বকিাশব ফুশট উশেশি ত্ার সংশ্বিপ্ত 
মূাযায়শনর ঢচিা আমরা করশবা।  
 
দুই  

   ‘ঢরাশ্বিত্াশির নাশম’ ও ‘নশ্বচশকত্া র্জাশ্বনশত্ চাশ্বিশান...’ বা দুশ্বটর পটিূশ্বম িা র্াট-সত্তশরর বাংাা। 
েখ্ন বাংাায় চাশি চরম নশ্বিরত্া। একশ্বদশক রার্জনীশ্বত্র ময়দাশন শ্বটশক থাকার া়োই আর ননযশ্বদশক 
প্রশ্বত্শ্বিংসার আগুশনর ত্ীব্রত্া। এই সমশয় পশ্বিমবশঙ্গর রার্জনীশ্বত্শত্ শ্বসশ্বপআই(এম) ও 
শ্বসশ্বপআই(এম.এা) দুশ্বট কশ্বমউশ্বনস্ট পাশ্বটষর সংঘাত্ ও প্রশ্বত্শ্বিংসা ত্খ্ন চূ়োন্ত পেষাশয় ঢপৌঁশিশি। 
রেপাশত্র রার্জনীশ্বত্ েখ্ন পাখ্া শ্ববস্তার করা ত্খ্ন ত্ার ঝাপশটর সবশথশক ঢর্জারাশাা আঘাত্ এশসশ্বিা 
ঢসই সমশয়র সু্কা-কশার্জ ও শ্ববিশ্ববদযাাশয়র প়ুেয়াশদর উপর। র্াট-সত্তশরর দেশকর সু্কা-কশার্জ-
শ্ববিশ্ববদযাাশয়র প়ুেয়ারা ঢে বামপন্থী িারিক সংবেশনর সশঙ্গ েুে িশব এটাই স্বািাশ্ববক। শ্বকন্তু ত্া িশাও 
ঢদখ্া োয় কশ্বমউশ্বনস্ট পাশ্বটষর ভ্রাতৃ্শপ্রশমর পশ্বরবশত্ষ ঢদখ্া ঢবা ত্ারা িশয় উশেশি ভ্রাতৃ্ঘাশ্বত্। “বাংাার 
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িারিক িশয় উো র্াশপ র্াশপ প্রথশম আশাাশ্বকত্, ত্ারপর র্জাত্ীয়ত্াবাদী, ত্ারপর প্রবশ্বত্েীা, ত্ারপর 
বামপন্থী, এবং ঢেশর্ একর্জন শ্ববপ্লবী, চরমপন্থী! এইিাশব, ১৯৬৪-র পর ঢথশক ক্রশমই নশ্বর্ক কশর 
িারিকরা নথষননশ্বত্ক শ্ববশিািশক ঢকি কশর রার্জননশ্বত্ক সংিশ্বত্ মূাক আশন্দাাশন শ্বিংসাত্মক িশয় উেশত্ 
াাবশাা, ঢেমন ১৯৬৫-র ট্রাম আশন্দাান, র্জয় ইশ্বিশ্বনয়াশ্বরং কারখ্ানার র্মষঘশ্বট শ্রশ্বমকশদর র্জঙ্গী সমথষন, 
১৯৬৬-র মাচষ-এশ্বপ্রশা খ্াদয ও ঢকশরাশ্বসশনর দাশ্ববশত্ পুশ্বাে ও শ্বমশ্বাটাশ্বর ঢক বীরত্বপূাষ প্রশ্বত্শরার্ নথবা 
িারত্ রিা আইন দ্বারা বাত্াশ্বন্ত্রক নশ্বর্কার িরশার শ্ববরুশে নবিা প্রত্যািাশরর দাশ্ববশত্ িারিকশ্ববশিাি।”১  
শ্বকন্তু এখ্াশনই সীশ্বমত্ রইা না, শ্বকিু শ্বকিু িারিক-েুবা ঢসই সময় বামপন্থী িাবনার ঊশবষ উশে নশ্বত্বাশম 
পশ্বরাত্ িশয়শ্বিা। “ঢদশের স্বার্ীনত্া ও বাত্ন্ত্র এবং সংসদীয় বামপন্থার স্বরূপ উশমাচন কশর শ্বদশয়, 
সংসদীয় ও ঢোর্নবাদী রার্জনীশ্বত্র সশঙ্গ শ্ববপ্লবী বামপন্থার আদেষবত্ শ্ববশেদ ঘশ্বটশয়ই র্জম শ্বনশয়শ্বিা 
নকোাবাশ্ব়ে।” ২ বামপন্থী পশ্বরাত্ িশয়শ্বিা নকোাপন্থীশত্। আশন্দাান ও া়োইশয়র রার্জনীশ্বত্ িত্যার 
রার্জনীশ্বত্র রূপ শ্বনশয়শ্বিা। বামপন্থী সংবেশনর একশ্বট দা শ্ববশের্ কশর শ্বসশ্বপআই(এম.এা)-এর চরমপন্থী 
আশন্দাান পশ্বিম বাংাার ইশ্বত্িাশস নকোাপন্থী আশন্দাান নাশম পশ্বরশ্বচত্। “১৯৭০ সাশার প্রথম 
ঢথশকই কাকাত্াসি েিরাঞ্চাগুশ্বাশত্ আশন্দাান এক নিূত্পূবষ রূপ র্ারা কশর। এই সময় েিরাঞ্চশা 
নকোাপন্থী িারিকশদর আশন্দাাশন প্রর্ানত্ দুশ্বট র্ারা ািয করা োয়- প্রথমত্ঃ শ্বেিা প্রশ্বত্ষ্ঠাশন িামাা, 
মূশ্বত্ষ িাঙ্গা, ঢরড ফ্ল্যাব উশত্তাান, বািীর্জী, রামশমািন প্রমুখ্শদর িশ্বব খু্শা মাও ঢর্জ-দঙ্ -এর িশ্বব 
টাঙাশনা। শ্বদ্বত্ীয়ত্, পুশ্বাশের ওপর আক্রমন ও ত্াশদর িত্যা।”৩ ত্শব এই আশন্দাান শুরু্ পশ্বিমবাংাাশত্ 
সীশ্বমত্ রইা না, পশ্বিমবাংাাশক িাশ্বপশয় শ্ববিার, ওশ্ব়েো, আসাম, শ্বরিকপুরা, িশ্বরিকেব়ে, নিপ্রশদে, 
মর্যপ্রশদে, উত্তরপ্রশদে, ঢকরাাা সি িারত্বশর্ষর শ্ববশ্বিন্ন রাশর্জয িশ্ব়েশয় পশ়ে। কাকাত্া েিশর শুরু 
িশাা ত্াণ্ডব। ১৯৭০ সাশার ২-রা মাচষ ঢপ্রশ্বসশডশ্বি কশাশর্জ নকোাপন্থী িারিকরা নর্যশির ঘর ত্িনি 
কশর ঢদয়। শুরু্ ত্াই নয় নর্যশির ঘশর মাও-ঢস-তু্ংশয়র িশ্ববও এাঁশক ঢদওয়া িয়। আমাাত্াশ্বন্ত্রক বুশর্জষায়া 
শ্বেিা বযবিার সমাশাাচনা কশর এশ্বদন িারিকরা কাকাত্া শ্ববিশ্ববদযাায় চত্বশর শ্ববশিাি ঢদখ্ায়। এরপর 
এশক এশক কাকাত্া শ্ববিশ্ববদযাায়, জ্ঞান ঢঘার্ পশ্বাশটকশ্বনক, আর.শ্বর্জ.কর ঢমশ্বডশকা কশার্জ, পাকষ 
ইনশ্বস্টশ্বটউেন প্রিৃশ্বত্  শ্বেিাপ্রশ্বত্ষ্ঠাশন মর্যশ্ববত্ত ঘশরর িারিকরা নকোাপন্থী িশয় সন্ত্রাস চাাায়। ত্ারা 
কমশরডশদর উশেশেয মুেকশে ঢঘার্াা কশর-  

“রাইশফা তু্শা বাশি োরা 
    আইশর এশদে মুে কশ্বর 
ওরা িারশত্র মিান র্জনত্া  

             র্জননী ত্াশদর নকোাবাশ্ব়ে।” ৪ 

   আবার ননযশ্বদশক বামপন্থী িারিকসংবেনগুশাা এশকর পর এক িারিক র্মষঘশটর ডাক ঢদয়। ১৯ মাচষ 
রাষ্ট্রপশ্বত্ শ্বি.শ্বি শ্ববশ্বরর আশদশে রাশর্জয রাষ্ট্রপশ্বত্ োসন র্জাশ্বর িয়। ত্বুও নকোাপন্থীশদর দাপাদাশ্বপ 
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শ্বকিুমারিক কশমশ্বন। েশ্বদও পরবত্ষীকাশা ত্ৎকাাীন প্রর্ানমন্ত্রী ইশ্বন্দরা বািীর আশদশে এই নকোাপন্থীশদর 
ঢগ্রপ্তার ও পুশ্বাশের গুশ্বার দ্বারা নকোা সন্ত্রাশসর শ্বনর্ন ঘশট।  
 
শ্বত্ন  
   নমশানু্দ চক্রবত্ষী একশ্বট উশেখ্শোবয বাসংকান ‘নশ্ববরত্ ঢচনামুখ্’ (১৯৭৫)। বাসংকাশনর 
ননযত্ম দুশ্বট রার্জনীশ্বত্ ঢকশ্বিক বা িা ‘ঢরাশ্বিত্াশির নাশম’ ও ‘নশ্বচশকত্া র্জাশ্বনশত্ চাশ্বিশান...’। 
‘ঢরাশ্বিত্াশির নাশম’ বাশ্বট ‘সাশ্বিত্যপরিক’ পশ্বরিককায় নশটাবর ১৯৭০ প্রকাশ্বেত্ িয়। সময়কাা ঢদশখ্ স্পি 
র্ারাা পাওয়া োশে ঢে বাশ্বট ঢাখ্া িয় ঢসই সময়, েখ্ন শ্বসশ্বপআই(এম) ও শ্বসশ্বপআই(এম.এা) 
রার্জননশ্বত্ক দা দুশ্বটর মশর্য সংঘর্ষ তু্শঙ্গ উশেশি। বাংাা প্রত্যি করশি রেপাশত্র রার্জনীশ্বত্। এমনই 
খু্শনর ও রশের রার্জনীশ্বত্র শ্বেকার িশয়শি বশার ঢর্াা-সাশত্শরা বিশরর ফশ্বটক নাশমর একশ্বট দেম 
ঢশ্রাীর িারিক। ত্াশক ঢকি কশর শ্ববদযাায় বি ও িারিকর্মষঘট- “...দেম ঢশ্রাীর িারিক শ্রীমান ফশ্বটশকর 
আকশ্বিক মৃতু্যশত্ শ্ববদযাায় বি রশ্বিা।’’ ৫ সু্কা চত্বশর িারিকরা নামশাা শ্ববশিাশি। ফশ্বটশকর মৃত্শদি 
সার্জাশনা িশাা ফুা-মাাা ও াাাপত্াকায়। িারিক শ্বেবনাথ সু্কশার ইংশরশ্বর্জর মািার নশরেবাবুর  উশেশেয 
র্জানাই “সব সু্কা কশার্জ ঢথশক র্মষঘট কশর িারিকরা আসশব। িার্জার িার্জার ঢিশার শ্বমশ্বিা, াাা 
পত্াকায় িাশ্বসশয় ঢদশবা।’’ ৬ শ্বকন্তু িারিকরা শুরু্ এশত্ই িান্ত নন, কারা ত্ারা র্জাশন ঢক বা কারা খু্ন 
কশরশি ফশ্বটশক। আর ত্াই ত্ারা বশা ওশে – “পুশ্বাে ফুশ্বাশস শ্ববিাস কশ্বরনা। আগুন জ্বাশব।....বুশর্জষায়া 
আইশন এই প্রশ্বত্কার িয় না সযার। ....আগুন জ্বাশব সযার, খু্ন কা বদাা খু্ন।।” ৭ 

িারিক সমার্জ েখ্ন রার্জনীশ্বত্র নাশম শ্বিংসার পথ র্শর ত্খ্ন পশ্বরনশ্বত্ ঢকানশ্বদশক োয় ঢসই সম্পশকষ 
শ্বেিক নশরেবাবু নববত্। আর ত্াই নশরেবাবু রাস্তায় নামশত্ই ননুিব কশর “রাস্তায় িার্জাশরা মানুশর্র 
ঢকাাািা, শ্বচৎকার, ঢবামাপটকা, বনু্দশকর গুশ্বা, কাাঁদাশন বযাস। দূরাবত্ িো-শ্বচৎকাশরর সশঙ্গ বাত্াশস 
ঢচাশখ্মুশখ্ জ্বাাা র্রাশনা বযাস আর বারুশদর বি।” ৮ নশরেবাবু ঢকান কশমষ ঢপৌঁিাই শ্বসশ্বপআই(এম)-এর 
ঢট্রড-ইউশ্বনয়শনর নশ্বফশস। ঢসই নশ্বফশস শ্বিশান ত্ার মামাশত্া িাই নীাুদা। শ্বত্শ্বন শ্বসশ্বপআই(এম) দশার 
একর্জন ঢনত্া। োর দৃশ্বিশত্ ফশ্বটক নথষাৎ শ্বসশ্বপআই(এম.এা) পাশ্বটষর ঢাাকর্জন িশাা ঢবআইশ্বন পাশ্বটষর 
ঢাাক। ত্ার িাবনায় রার্জনীশ্বত্শত্ মৃতু্য খু্বই সার্ারা ঘটনা। ত্াই নীাুদা ত্ার িাই নশরেবাবুশক বশান-
“...একটা মৃতু্যর র্জশনয এরকম ফযাচ ফযাচ  কান্নাকাশ্বট ঢসশ্বিশমিাশ্বার্জম্ । এ-ঢত্া প্রায় ডর্জন ঢদ়ে ডর্জন 
ঢরার্জই শুনশত্ িশে। শ্বক করা োশব? রার্জনীশ্বত্টা িীর্া কু্রড্ ।’’  ৯ 
   নশরেবাবুর কাশি রার্জনীশ্বত্র নথষ ত্া নয়। নশরেবাবুও বামপন্থায় শ্ববিাসী। াাাঝাণ্ডারও র্শরশিন। 
শ্বকন্তু রেপাশত্ রার্জনীশ্বত্শত্ শ্বত্শ্বন শ্ববিাসী নন। শ্বত্শ্বন রার্জনীশ্বত্ নথষ বুঝশত্ এশসশ্বিশান ঢট্রড-ইউশ্বনয়শনর 
ঢনত্া ত্থা ত্ার মামাশত্া িাই নীাুদার কাশি। শ্বকন্তু নীাুদার দৃশ্বিিশ্বঙ্গর সশঙ্গ নশরেবাবুর দৃশ্বিিশ্বঙ্গ 
ঢমশানা। ত্াই নশরেবাবু নীাুদাশক প্রশ্ন কশরশিন- “...একটা মৃতু্যর কথা আশ্বম বাশ্বি না। আশরা নশনক, 
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নসংখ্য মৃতু্যর র্জনয...রার্জনীশ্বত্ েুে বাাঁর্াশা িার্জার িার্জার মানুর্ মশর, ত্ার নথষ বুশ্বঝ। শ্বকন্তু শ্ববপ্লশবর 
ঢকান স্তশর একশ্বট শ্বনম্নমর্যশ্ববত্ত বশ্বরশবর ঢিশাশক এিাশব খু্ন িশত্ িয়?” ১০ এ প্রশশ্নর উত্তর শ্বদশত্ 
পাশরশ্বন নীাুদা। আসশাই নশরেবাবুর এই প্রশ্ন শুরু্ নীাুদা বা শ্বসশ্বপআই(এম) দশার ঢনত্াশদর উশেশেয 
নয়। এই প্রশ্ন সবষকাশার, সবষশদশের, সমগ্র রার্জননশ্বত্ক ঢনত্াশদর উশেশেয। কারা নশরেবাবুও বামপন্থী 
শ্বকন্তু শ্বত্শ্বন সিনেীা। িত্যা, ঘৃাা ও শ্ববশদ্বশর্র রার্জনীশ্বত্শক শ্বত্শ্বন সমথষন করশত্ পাশরন না।  নশ্বত্ 
বামপন্থী নকোশা পশ্বরাত্ িশয় োওয়া দেম ঢশ্রাীর িারিক ফশ্বটশক নশনক আশব ঢথশকই ননুর্াবন 
কশরশ্বিশান শ্বেিক নশরেবাবু। প্রশ্বত্দ্বন্দী পাশ্বটষর িারিক নথষাৎ ঢপ্রা আর নযাশ্বির া়োই ঢে রশের বনযা 
িারিক-েুব সমার্জশক শ্বিংসাত্মক কশর তু্শাশ্বিা ত্ার পশ্বরাশ্বত্ই ঢে নকোা আশন্দাান ত্া আর বাার 
নশপিা রাশখ্ না। শ্বকন্তু এমত্াবস্তায় শ্বেিক নশরেবাবু নসিায়। ত্াই বশার ঢেশর্ বাকার নমশানু্দ 
চক্রবত্ষী রার্জা িশ্বরেচি ও ত্রেবযার পুরিক ঢরাশ্বিত্ািশরর প্রসঙ্গ তু্শা বশান– “ত্াশক (ফশ্বটকশক) পশথর 
পাশে সশ্বরশয় ঢরশখ্ প্রশ্বত্শোশর্র আগুন বুশক শ্বনশয় িুটশি মরাা। মাথার ফাাই নপঘাত্ মৃতু্যর 
প্রশ্বত্বাদ। রশে আবৃত্ ঢরাশ্বিত্ািশরর েব।”১১ বশা শ্মোনবাসী রার্জা িশ্বরেচশির মত্ই নসিায় 
ফশ্বটশকর সু্কশার ইংশরশ্বর্জ শ্বেিক শ্রী নশরেচি মরু্জমদার। আর এই নশরেচি মরু্জমদাশরর নন্তরাশা 
রশয়শিন বাকার নমশানু্দ চক্রবত্ষী। শ্বেশ্বন িত্যার রার্জনীশ্বত্শক সমথষন কশরনশ্বন, শ্ববশ্বেন্নও িশত্ 
পাশরনশ্বন। আসশা – “চশ্বেে-পঞ্চাে-র্াশটর বামপন্থার আবশত্ষ পুি িওয়া নমশানু্দ চক্রবত্ষী মশত্া 
মানুশর্রা এই িশন্দর ত্াশা ত্াা শ্বদশত্ পারশবন না। এটাই স্বািাশ্ববক।’’ ১২ 

চার  
   সমকাাীন সমার্জ বাস্তবত্ার ওপর দাাঁশ্ব়েশয় রশয়শি নমশানু্দ চক্রবত্ষীর “নশ্বচশকত্া র্জাশ্বনশত্ 
চাশ্বিশান...” বাশ্বটও। বাশ্বটর ১৯৭১ সাশার ঢসশেম্বর মাশস ‘পশ্বরচয়’ পশ্বরিককায় প্রকাশ্বেত্ িয়। 
পশ্বিমবশঙ্গ ত্খ্ন চতু্থষ বাশরর র্জনয রাষ্ট্রপশ্বত্ োসন র্জাশ্বর িশয়শি। বামপন্থায় শ্ববিাসী শ্ববশের্ কশর 
শ্বসশ্বপআই(এম.এা)-এর বহু শ্বেশ্বিত্ িারিক-েুব প্রথাবত্ সমার্জ ও প্রোসশনর শ্ববরুশে নস্ত্র িাশত্ তু্শা 
শ্বনশয়শ্বিশান। বাংাা ও বাংাার বাইশর ত্ারা নকোাপন্থী নাশম পশ্বরশ্বচশ্বত্ পান। এমনই এক চশ্বররিক িশাা 
এই বশার ইশ্বিশ্বনয়াশ্বরং-এর এক িারিক। বশার শুরুশত্ই ঢদশ্বখ্ এই ইশ্বিশ্বনয়াশ্বরং-এর িারিকশ্বট শ্বদশ্বে ঢথশক 
িাও়ো বামী একশ্বট ঢট্রশনর ফাস্টষ ক্লাশস ওশে নর্যাপক ড. এস.শ্বস দােগুশপ্তর সামশন শ্বপস্তা র্শরশি। 
ঢিশাশ্বটর বয়স ঢবশ্বে নয়, একুে-বাইে বিশরর িাটষ ইয়ংমযান। বয়শস নর্যাপক দােগুশপ্তর ঢিশা শ্বদপুর 
মশত্াই। এখ্ন প্রশ্ন এই ত্রুা িারিকশ্বট ঢকনইবা নর্যাপকশক িত্যা করশত্ এশসশ্বিা। প্রশশ্নর উত্তর পাই 
বশার শ্বকিুটা শ্ববস্তাশরর পশর।-  
 “েুবকশ্বট আশরা দু-কদশম এশ্ববশয় এশাা। হৃদেশন্ত্রর ওপর ঢস্টশ্বথস শকাশপর মশত্াই শ্বপস্তশার না। 
পািাশ্বব আর ঢবশ্বির ত্াায় বুশকর চাম়োয় স্পেষটা ননুিব করশান নর্যাপক- ‘আশ্বম ঢত্া ঢকানশ্বদন 
ঢকান নপরার্ কশ্বরশ্বন।’ 
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‘এ-েুশব ঢকউই আমরা শ্বনশর্জশদর নপরার্ সম্বশি সত্কষ নয়...’ 
‘শ্বকন্তু শ্ববিাস কশরা, আশ্বম...’ 
‘শ্বদ ওয়ার্ল্ষ নযারাউন্ড আস ইর্জ ইশয়ার শ্বক্রশয়োন...’ 
‘ঢপশরিাা শ্বডউশ্বট, ইউ নযাক শসে ইট্ ?’ 
‘ইট্  করাপ ট্ স , নযান্ড উই শ্বিড...’ 
‘ইউ কযান শ্ববশ্বাি শ্বম, এন্ড এডুশকেশ্বনস্ট না দয াাইফ, আই ঢেয়ার ইশয়ার শ্বফশ্বাং...’ 
‘র্জীবশন কত্বার প্রশ্বত্বাদ কশরশিন?’ 
‘প্রশ্বত্বাদ?’ 
‘োকা র্জবন্নাথ কশাশর্জর ঢাকচারশ্বেপ ঢথশক শ্বদেীর প্লযাশ্বনং কশ্বমেন পেষন্ত শ্বরিকে বিশরর ঢকশ্বরয়ার 
ত্রত্শ্বরশত্ সব শ্বকিু মাথা ঢপশত্ নযাকশসে না কশর শ্বপ্রশিশ্বাং নডষাশরর শ্ববরুশে কত্বার প্রশ্বত্বাদ 
কশরশিন? শ্বফউ এক র্জাম্ প ল স ...’ ১৩  
   আপস না কশর প্রশ্বত্বাদ করা, এর আসা নথষ িা সমকাাীন সমার্জ ও রার্জননশ্বত্ক পশ্বরশ্বিশ্বত্র সশঙ্গ 
ঢমাকাশ্ববাা করা। ো ত্খ্ন নশনশকই করশত্ িয় ঢপশত্ন। শ্বকন্তু একদা ত্রুা িারিক োরা এই প্রশ্বত্বাশদর 
মার্যশম সমার্জ পশ্বরবত্ষন করশত্ ঢচশয়শ্বিা, ঢনশম পশ়েশ্বিা শ্ববপ্লশব, পরবত্ষীকাশা ত্ারাই নকোাপন্থী 
নাশম পশ্বরশ্বচশ্বত্ পায়। োরা শুরু্ সমাশর্জর ঢশ্রশ্বােত্রু ও প্রোসশনর শ্ববরুশে নস্ত্র তু্শা শ্বনশয়শ্বিা ত্াই নয়, 
ত্াশদর নশস্ত্রর ঢকাপ পশ়েশ্বিা নর্যাপক দােগুশপ্তর মত্ কশরামাইর্জ কশর ঢবাঁশচ থাকা মানুর্শদর 
ওপশরও। নস্ত্র িাশত্ তু্শা শ্বনশাও ত্ারা সমার্জশ্ববশরার্ী ত্া শ্বকন্তু নয়, শ্বপস্তার্ারী ঢিশাশ্বট ইশ্বিশ্বনয়াশ্বরং-এর 
িারিক, বাক িশ্বঙ্গমায় রশয়শি শ্বেশ্বিশত্র প্রকাে। খু্ব পশ্বরষ্কারিাশব ঢবাঝা োশে একুে-বাইে বিশরর িারিকরা 
েখ্ন শ্বনশর্জশদর ঢকশ্বরয়ার ত্রত্শ্বরশত্ বযস্ত থাকার কথা, ত্খ্ন শ্বকন্তু এই িারিক-েুবরা সমার্জ বেশনর কাশর্জ 
বযস্ত িশয় উশেশ্বিা। সামশনর ঢস্টেন এশা িারিকশ্বট আবার নর্যাপকশক হুশ্বেয়াশ্বর শ্বদশয় বশান-  
‘আর একটা ঢস্টেন পেষন্ত সময় শ্বদাাম। ঢিশবশ্বচশন্ত উত্তর শ্বদন, বত্ শ্বরিকে বিশর কম্ শপ্রামাইজ্  না কশর 
কত্বার ঢপ্রাশটস্ট কশরশিন? িাবুন, আদারওয়াইর্জ ইউ উইা এিার ফাইন্ড শ্বম এ েযাশডা শ্ববিাইন্ড ইউ, 
নযান্ড ঢনিার আন আমড...’ ১৪ 

   শ্বকন্তু িোৎ নর্যাপক দােগুপ্ত ইিশপটর এর কাশি ঢিশাশ্বটর নাম দীপায়ন দােগুপ্ত শুশন চমশক 
ওশেন। কারা দীপায়ন দােগুপ্ত ত্ার ঢিশার নাম। নর্যাপক দােগুপ্ত আশরাও ঢোশনন পুশ্বাে চারে 
ঢিশাশক ঢগ্রপ্তার কশরশি। ত্ার মশর্য ঢসই বনু্দকর্ারী দীপায়ন দােগুপ্তশক আইশডশ্বিফাই করশত্ িশব। এ 
ঢেন কশ্বেন পরীিা নর্যাপক দােগুশপ্তর কাশি। কারা এখ্ন শ্বত্শ্বন পশ্বরষ্কার বুঝশত্ ঢপশরশিন ঢে ঢিশাশ্বট 
ত্াশক িত্যা করশত্ এশসশ্বিা ঢসশ্বট ত্ার শ্বনশর্জর ঢিশা। আসশা ঢিশাশ্বট ত্ার শ্বপত্াশক িত্যা করশত্ 
আশসশ্বন। িত্যা করশত্ এশসশি সমাশর্জ কম্ শপ্রামাইজ্  কশর ঢবাঁশচ থাকা এক র্জীবন্ত েবশদিশক। বাকার 
এই ইশ্বিশ্বনয়াশ্বরং-এর িারিকশক শ্বদশয় সমাশর্জর বুশ্বের্জীবী মানুর্শদর ঢচাখ্ খু্শা বাাঁচার ইশ্বঙ্গত্ শ্বদশয়শিন। 
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শ্ববশের্ কশর শ্বেিক ও নর্যাপক োরা সমার্জ ব়োর কাশ্বরবর ত্াশদর প্রশ্বত্ বাকাশরর এই ইশ্বঙ্গত্। 
সমাশর্জর বুশ্বের্জীবী মানুর্ েশ্বদ ঢচাখ্ বি কশর োসকশশ্রাীর কাশি শ্বনশর্জশক সমপষা কশর ঢদয়, ত্শব 
একশ্বদশক ঢেমন শ্বেিার মূাযশবার্ িশ্বত্গ্রস্ত িয় শ্বেক ননযশ্বদশক ঢত্মশ্বন শ্বেিক ত্থা মানুর্ শ্বিশসশব 
পশ্বরচশয়র নশ্বর্কার ত্াাঁরা খু্ইশয় ঢফশান। সমকাাীন সমাশর্জও বহু শ্বেিক-নর্যাপক োসক ত্থা 
প্রোসনশক নশির মত্ সমথষন কশর চশাশিন। ননযায় নত্যাচাশরর প্রশ্বত্বাদ না কশর প্রশ্বত্বাদ দমশন 
ত্ারা আগ্রিী িশয় ওশেন। আপস করশত্ করশত্ একশ্বদন ঢস শ্বনশর্জ প্রাশ্বন্তক িশয় োশবন ঢর্জশনও চুপ 
কশর থাশকন শুরু্মারিক পদস্খাশনর িশয়। এই চুপ কশর থাকাই িয়শত্া একশ্বদন ত্াাঁশদরশক সুি ঢথশক 
নসুি কশর তু্াশব। নর্যাপক দােগুশপ্তর মত্ একশ্বদন ত্াাঁশদরশকও সন্তাশনর মুশখ্ামুশ্বখ্ দাাঁ়োশত্ িশব। 
সন্তান ত্াাঁশদর মাথাশত্ও প্রশ্ন নামক শ্বপস্তা র্রশব। ত্খ্ন িয়শত্া ত্াাঁরা িয় পাশবন সন্তাশনর সামশন 
দাাঁ়োশত্। িয় পাশবন নর্যাপক দােগুশপ্তর মত্ চারে ঢিশার ঢিত্র ঢথশক শ্বনশর্জর ঢিশাশক 
আইশডশ্বিফাই কশর ঢবর করশত্। বশার ঢেশর্ ঢদশ্বখ্- ‘িাত্-পা িুশ়ে দাপাশত্ দাপাশত্ নর্যাপক, 
একবার, শুরু্ একবার ঢচাশখ্ ঢচাখ্ ঢরশখ্ ত্াকাশত্ চাইশান। সন্তাশনর মুখ্। বত্ শ্বরিকে বিশর শ্বনশর্জর 
সুিত্া শ্বদশয় ঢে-সন্তানশক শ্বত্শ্বন সুি রাখ্শত্ পাশরনশ্বন।’ ১৫ বাকার নমশানু্দ চক্রবত্ষীর এই বা র্াট-
সত্তশরর দেশক েত্টা বাস্তবর্মষী শ্বিা আর্জ একুে েত্শকও শ্বেক ত্ত্টাই বাস্তব বশা মশন কশ্বর।   
পাাঁচ  
   “নমশানু্দ বাবুর কাশি রার্জনীশ্বত্ শ্বিা ঢদশের শ্বদশক, র্জীবশনর শ্বদশক, মানুশর্র শ্বদশক এশবাশনার একটা 
পথ।”১৬ ‘ঢরাশ্বিত্াশির নাশম’ ও ‘নশ্বচশকত্া র্জাশ্বনশত্ চাশ্বিশান...’ বা গুশ্বার মশর্য আমরা ঢসই শ্বিংসা 
বশ্বর্জষত্ রার্জনীশ্বত্শক প্রত্যি কশ্বর। বামপন্থী, নকোাপন্থী, শ্বসশ্বপআই(এম), শ্বসশ্বপআই(এম.এা) প্রিৃশ্বত্ 
রার্জননশ্বত্ক দা ও ত্ার আদেষ নমশানু্দ চক্রবত্ষীর মশর্য প্রিাব ঢফশাশ্বিা শ্বেকই শ্বকন্তু ত্া শুরু্ ঢসই 
সময়কাশার র্জনযই। র্াট-সত্তর দেশকর কথাকার শ্বত্শ্বন েশ্বদ  না িশত্ন ত্ািশা িয়শত্া রার্জননশ্বত্ক 
দৃশ্বিিশ্বঙ্গ এরূপ িশত্া না, কারা নমশানু্দ চক্রবত্ষী ‘পশ্বরকথা’ঢক ঢদওয়া সািাৎকাশর স্বীকার কশরশিন 
শ্বত্শ্বন বামপন্থী-ডানপন্থী ঢকানও রার্জননশ্বত্ক দশা শ্বিশান না। এ প্রসশঙ্গ ত্রুা সানযাা েথাথষই বশাশিন- 
“নমশানু্দ শ্বকন্তু ঢঘাশ্বর্ত্ িাশব ঢকানশ্বদনই ঢকান পাশ্বটষর সদসয শ্বিা না। শ্বকন্তু ঢচত্নায় ঢস শ্বিা পশ্বরপূাষ 
একর্জন কশ্বমউশ্বনস্ট বুশ্বের্জীবী।”১৭ 
নমশানু্দ চক্রবত্ষী সত্যই একর্জন কশ্বমউশ্বনস্ট বুশ্বের্জীবী।  শ্বেশ্বন বামপন্থার আদশেষ াাশ্বাত্ িশয়ও ঢের্ 
র্জীবশন বামপন্থার শ্ববকৃত্ রূশপর সমাশাাচনা কশরশিন। দাত্ন্ত্র কখ্শনাই নমশানু্দ চক্রবত্ষীর কাশি ব়ে 
িশয় োয়শ্বন। আমার আশাাচয দুশ্বট বশাও ত্ার স্পি প্রকাে আমরা পাই। ‘ঢরাশ্বিত্াশির নাশম’ বশা 
ফশ্বটশকর মৃতু্যর প্রশ্বত্বাদ করশত্ শ্বত্শ্বন ঢট্রড ইউশ্বনয়শনর ঢনত্ার কাশি রার্জনীশ্বত্র আসা উশেেয র্জাশ্বনশত্ 
ঢচশয়শিন। শ্বকন্তু িত্যার রার্জনীশ্বত্শক সমথষন করশত্ পাশরনশ্বন। একইিাশব ‘নশ্বচশকত্া র্জাশ্বনশত্ 
চাশ্বিশান...’ বশা বাকার ঢেন প্রশ্বত্বাদী িাশরিকর মানশ্বসকত্াশক সমথষন কশরশিন। ইশ্বিশ্বনয়াশ্বরং-এর 
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িারিকশ্বটর িাশত্ নস্ত্র থাকশাও ঢপশট শ্বিা শ্ববদযা। ঢসই িাশরিকর সািাশেয সমাশর্জর বুশ্বের্জীবী মানুর্শদর ঢচাশখ্ 
আঙুা শ্বদশয় িুা র্শ্বরশয় ঢদওয়ায় ঢেন শ্বিা বাকাশরর আসা কার্জ। ত্াশত্ িয়শত্া দাত্শন্ত্রর ত্থাকশ্বথত্ 
নীশ্বত্ ও আদশেষ আঘাত্ এশসশি। সত্য সামশন এশা শ্বনশর্জর সমশ্বথষত্ দশার শ্ববর্শপাকাগুশাা বাইশর 
ঢবশ্বরশয় প়েশত্ পাশর ঢর্জশনও সত্যশক সামশন আনশত্ বাকার শ্বপিপা িনশ্বন। এই কারশাই নমশানু্দ 
চক্রবত্ষীর বাগুশ্বা এত্টা র্জীবন্ত এবং ঢাখ্ক শ্বিশসশব ত্াই সকশার দৃশ্বি আকর্ষা কশর। আসশা “শ্বত্শ্বন 
(নমশানু্দ চক্রবত্ষী) র্জনশ্বপ্রয় ঢাখ্কশদর দশা নন, বরং ইমাশ্বর্জশনশ্বটি ঢাখ্ক ঢবাষ্ঠীর মশর্য পশ়েন।” ১৮ 

   শ্ববে েত্শক একশ্বদশক ঢেমন এই সময়কাাশ্বট নশ্বিরত্া সৃশ্বি কশরশ্বিা, ননযশ্বদশক ঢত্মশ্বন বাংাা 
সাশ্বিত্যশক বশ্বত্দান কশরশ্বিা। শ্ববশের্ কশর বাংাা ঢিাটবশা এর বযাপক প্রিাব ািয করা োয়। ঢসই 
নশ্বিরত্াশকও ঢে এত্ সূক্ষ্ম িাশব গ্রিা করা োয় ত্া নমশানু্দ চক্রবত্ষীর মত্ কশ্বমউশ্বনস্ট বুশ্বের্জীবী 
মানুশর্র পশিই সম্ভব। 
একশ্ববংে েত্শক েখ্ন রার্জনীশ্বত্ ত্ার নীশ্বত্শক িুশা শ্ববশয় নশ্বিরত্া সৃশ্বিশত্ মেগুা ত্খ্ন নমশানু্দ 
চক্রবত্ষীর মশত্া রার্জননশ্বত্ক দৃশ্বিিশ্বঙ্গ ও শুিবুশ্বে সম্পন্ন মানুর্শদর ঢবশ্বে কশর প্রশয়ার্জন ত্া আর বাার 
নশপিা রাশখ্ না। এ প্রসশঙ্গ বীশরি দশত্তর বেবযশ্বট ঢের্ করার ঢিশরিক উপেুে। শ্বত্শ্বন বশান- “পঞ্চাে-
র্াট-সত্তর দেশকর ঢসই সব টাামাটাা ঘটনার-রার্জননশ্বত্ক আশন্দাান, সামযবাদী সমার্জ বযবিার িাঙন, 
ঢকান ঢকান প্রশ্বত্শবেী রাশষ্ট্রর সশঙ্গ মাশঝ মাশঝ সংঘশর্ষর ত্ীব্রত্া, ঢদেীয় োসকশদর পশি নন়ে 
রুেিাস নবিার মশর্য িারত্শক শ্বনশয় আসার নসিায় নবিা- এসশবর নশ্বিজ্ঞত্া আমরা সািী িশাও 
ত্ার প্রশ্বত্শ্বক্রয়া ঢথশক নশনক মুে আশ্বি।” ১৯  

উশেখ্পশ্বি  
১. নশ্বনা আচােষ সম্পাশ্বদত্, সত্তর দেক, র্াট-সত্তশরর িারিক আশন্দাান, তৃ্ত্ীয় খ্ণ্ড, ননুিুপ, ২০১২, কাকাত্া,  পৃ. ১৬২।  
২. নকোাবাশ্ব়ে কৃর্ক শ্ববশরাশির ৫০ বির, র্জনমুশ্বেকামী কাকাত্া, ২৯ঢম ২০১৭, কাকাত্া, পৃ.- ৩।  
৩. শ্বেপ্রা শ্বসংি রায়, নকোাবাশ্ব়ে আশন্দাাশনর নশ্বিঘাত্ ও পশ্বিমবশঙ্গর িারিক সংসৃ্কশ্বত্, প্রদীপ বসু সম্পাশ্বদত্, মনশন সৃর্জশন 
নকোাবাশ্ব়ে বাঙাশ্বার সংসৃ্কশ্বত্ক ননুসিান, ঢসতু্ প্রকােনী, নবাস্ট ২০১২, কাকাত্া, পৃ.- ২৪০। 
৪. ত্রেশান শ্বমশ্র, নকোা আশন্দাান মানুশর্র িুশ্বমকা, বাঙশ্বচা, এশ্বপ্রা ২০১৭, কাকাত্া, পৃ.- ১৯। 

৫. নমশানু্দ চক্রবত্ষী,  ঢরাশ্বিত্াশির নাশম, নশ্ববরত্ ঢচনামুখ্ বাবশন্থর নন্তিুে, ঢদ’র্জ পাবশ্বাশ্বেং, ঢম ২০০৩, কাকাত্া, 
পৃ.- ৮৪।  
৬. ত্শদব, পৃ.- ৮৮।  
৭. ত্শদব।  
৮. ত্শদব।  
৯. ত্শদব, পৃ.- ৯০।  
১০. ত্শদব। 
১১. ত্শদব, পৃ.- ৯৪।  

১২. প্রবুে বাবচী, নশনক শ্বদশনর মশনর মানুর্, শ্বপ্রয়দেষী চক্রবত্ষী সংকশ্বাত্ ও সম্পাশ্বদত্, এই সমশয়র কথক প্রসঙ্গ : নমশানু্দ 

চক্রবত্ষী, ঢদ’র্জ পাবশ্বাশ্বেং, নশিম্বর ২০১৭, কাকাত্া, পৃ. - ১০৬। 
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১৩. নমশানু্দ চক্রবত্ষী, নশ্বচশকত্া র্জাশ্বনশত্ চাশ্বিশান..., নশ্ববরত্ ঢচনামুখ্ বাবশন্থর নন্তিুে, ঢদ’র্জ পাবশ্বাশ্বেং, ঢম ২০০৩, 
কাকাত্া, পৃ. - ৯৮।  
১৪. ত্শদব, পৃ.- ৯৯।  
১৫. ত্শদব, পৃ.- ১০৬।  

১৬. ঢসৌরীন িট্টাচােষ, নমশানু্দ চক্রবত্ষীর দু-কথা, শ্বপ্রয়দেষী চক্রবত্ষী সংকশ্বাত্ ও সম্পাশ্বদত্, এই সমশয়র কথক প্রসঙ্গ : 
নমশানু্দ চক্রবত্ষী, ঢদ’র্জ পাবশ্বাশ্বেং, নশিম্বর ২০১৭, কাকাত্া, পৃ. - ৩০। 

১৭. ত্রুা সযানাা, সিোরিকী নমশানু্দ ও আমাশদর সময়, শ্বপ্রয়দেষী চক্রবত্ষী সংকশ্বাত্ ও সম্পাশ্বদত্, এই সমশয়র কথক প্রসঙ্গ 
: নমশানু্দ চক্রবত্ষী, ঢদ’র্জ পাবশ্বাশ্বেং, নশিম্বর ২০১৭, কাকাত্া, পৃ. - ২৬। 
১৮. সানশ্বর্জদা আকত্ার, বাংাা ঢিাটবশা ঢদে শ্ববিাব (১৯৪৭-১৯৭০), বাংাা একাশদমী োকা, রু্জন ২০০২, বাংাাশদে, পৃ. ১৫৫।   
১৯. বীশরি দত্ত, বাংাা ঢিাটবা প্রসঙ্গ ও প্রকরা, শ্বদ্বত্ীয় খ্ণ্ড, পুস্তক শ্ববপশ্বন, র্জানুয়াশ্বর ২০১৪, কাকাত্া, পৃ. – ৬১১।  
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প্রাবশ্বিক-পশ্বরশ্বিশ্বত্ 

 
সুশ্বিত্া দাস  

সিকারী নধ্যাপক, বাংাা শ্ববিাব, শ্বরিকশবাীশদবী িাশাাশ্বটয়া কশার্জ    
রাাীবঞ্জ, পশ্বিমবঙ্গ, িারত্  

 

সারসংশেপঃ 
শ্বদঘীরপাডার র্জনর্জীবন ও ঢসনবাশ্বডর িশ্বররিক ঢঘরা কাশ্বিনী 'ঢমঘনা পদ্মা'র প্রথম পশবষর মূা উপর্জীবয। িশ্বররিকগুশ্বাশক শ্বঘশর 
ইন্দ্রকুমাশরর কাশ্বিশ্বন উপনযাশসর দানা বাাঁধ্শত্ শুরু কশর। বািীবাদী ইন্দ্রকুমাশরর প্রথম সন্তান াুশ্বকশয় িরমপন্থী দশার 
সশঙ্গ ঢ াবাশ াব রাখ্শত্ শুরু কশর। এই সূশরিক একই পশ্বরবাশরর মশধ্য একাশ্বধ্ক মত্বাশদর বীর্জ বপন কশর ঢদশের 
বহুমাশ্বরিকক রার্জননশ্বত্ক পশ্বরশ্বিশ্বত্ ননুসরা কশর বশড ওশে শ্বদঘীরপাডার ঢসন পশ্বরবাশর। এই পশ্বরবাশরর আপাত্ সরা 
সম্পশকষর আডাশা থাকা র্জশ্বটা স্তরগুশ্বা ঢবশ্বরশয় এশসশে  ার প্রিাব নবেযম্ভাবী িশয় উশেশে িশ্ববর্যৎ কাশ্বিশ্বনশত্। কাশ্বিশ্বনর 
প্রথম পশবষ মুখ্য আকর্ষা কৃপাাশক শ্বঘশর। ওই পশবষর ঢেশর্র শ্বদশক কৃপাশার পাশে বনযা উশে আসশত্ শুরু কশর। আবাম 
র্জানান ঢদয়, পরবত্ষী পশবষ আখ্যানবৃশে ত্ার সবষাশ্বধ্ক গুরুশের কথা। িশ্বররিকগুশ্বা ঢকবা আদশেষর িারবািী িয়শ্বন। ত্াশদর 
বযশ্বিেশক র্জীবন্ত সো রূশপ তু্শা ধ্শরশে। একাশ্বধ্ক উপকাশ্বিশ্বন বৃেশক বশের প্রশয়ার্জশন শ্বফশর শ্বফশর শ্বনশয় আসা িশয়শে। 
প্রথম পশবষর কাশ্বিশ্বনর সশঙ্গ শ্বিত্ীয় পশবষর কাশ্বিশ্বনর সংশ াবশরখ্া বর্জায় ঢরশখ্শে এই বৃেগুশ্বা। 'ঢমঘনা পদ্মা' উপনযাসশ্বটর 
স্তশর স্তশর রার্জননশ্বত্ক র্জীবন ও বযশ্বিবত্ র্জীবন পরস্পর পরস্পশরর পশ্বরপূরক নবিাশন রশয়শে। প্রকৃশ্বত্-দুশ্বিত্া শ্বিশসশব 
বনযাশক উপশ্বিত্ করা িশয়শে কাশ্বিশ্বনশত্। কাশ্বিশ্বন রু্জশড প্রকৃশ্বত্র এই সূক্ষ্ম ও শ্ববসৃ্তত্ বাষনার িারা ঢাশ্বখ্কা ত্ার এই 
িশ্বররিকশ্বটর শ্ববশ্বেষ্টত্াশক স্পষ্ট কশরশেন। ঢসই প্রশয়ার্জশনই প্রকৃশ্বত্র এই শ্ববশ্বেষ্ট বযবিার। এখ্াশন বনযার িশ্বররিকশক ঢ িাশব 
ঢাশ্বখ্কা বশড তু্শাশেন ঢস ঢেশরিক তু্শ্বা ঢফশা নস্ত্রধ্ারা বনযার িশ্বররিকায়শনর পশে বাস্তবসম্মত্ পশ্বরাশ্বত্শক ধ্রা ঢ ত্ না। 
বরং এই নন্তমুষখ্ী িশ্বররিকশ্বট ননুিূশ্বত্ প্রকাশের মাধ্যম শ্বিশসশব রংতু্শ্বাশক ঢবশে ঢনওয়ায় ত্ার পূবষাপর পশ্বরাশ্বত্ শ্বেেসম্মত্ 
িশয়শে। ঢসইসশঙ্গ কাশ্বিশ্বনর পশ্বরাশ্বত্ও ননযানয উপনযাস নশপো স্বত্ন্ত্র িশয়শে। 
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বত্ষমাশনর Internet প্রধ্ান সময় social mediaর ঢদৌাশত্ আমরা মশনারঞ্জশনর বহুশ্ববধ্  উপকরা ঘশর 
বশসই ঢপশয় থাশ্বক। শ্ববশের্ কশর ২০২০ সাশা দাাঁশ্বডশয় শ্ববিায়শনর  ুশব মানুর্শক বৃিবশ্বি করা 
COVID19 নামক মারা ঢরাব। এই প্রশকাপ ঢথশক বাাঁিশত্ পৃশ্বথবীর শ্ববশ্বিন্ন ঢদশে িাা Lockdown-এর 
ঢর্জশর মানুর্ ঘশরর িার ঢদওয়াশা আটশক পডা। মানুর্ এত্শ্বদন ঢ  fast lifestyle এ নিযস্ত িশয় 
পশডশ্বো ঢসই নশিযস এই lockdown িাাকাশা একাশ্বকশের একশঘশয় র্জীবশনর দুশবষ বাাঁধ্া পডা। 
এবার ঘশর বশসই শুরু িা নতু্ন উদ্ভাবন। মাধ্যম িশাা social media। Facebook, WhatsApp-এর 
ঢদৌাশত্ ঘশর বশসই কশ্ববত্া, বদয, short film ত্রত্শ্বর কশর ত্ার শ্বেেশিত্নাশক শ্বর্জইশয় রাখ্শাা 
শ্বেেীমানস। ঢসই সূশরিক সাশ্বিত্য শ্বেশের নতু্ন আস্বাদন ঢপা পােক, দেষক ত্থা শ্বেে গ্রিীত্ারা।  

শ্বেে মাশনই শ্বেেরূপ, রূপ োডা আর কী শ্বনশয় শ্ববিার শুরু করা  াশব? শ্বকন্তু শ্বেেরূপ  খ্ন 
শ্বনশ্বমষত্ িয় ত্খ্ন শ্বনমষাা পদ্ধশ্বত্ নবেযই ননুসরা কশর একশ্বট শ্ববশের্ ত্রোী। ত্রোী িিষাসাশপে বযাপার। 
এশকর ক্রমাবত্ ঢিষ্টায় সাবাীা িশয় ওশে নপশরর ঢেশরিক ত্া নাও িশত্ পাশর। িাডমাস িামডার মত্ 
ত্রোী শ্বেেী বযশ্বিশের সশঙ্গ নশ্ববশেদয সম্পশকষ  ুি। শ্ববশের্ কশর কাশক বশা ত্রোী বা স্টাইা ত্ার র্জট 
সযামুর িাটমযানও োডাশত্ পাশরনশ্বন শ্ব শ্বন 'Literary style: A symposium' শ্বেশরানাশম শ্ববিশ্ববখ্যাত্ 
সংকানশ্বট সম্পাদনা কশরশ্বেশান ১৯৭১ সাশা। আিশ ষর শ্ববর্য় নন্তত্ শ্বত্নশ্বট আন্তর্জষাশ্বত্ক সশম্মাশনর 
পশরও িাটমযান বশান স্টাইা একশ্বট 'ambiguous term'১। 

'স্টাইা' েব্দশ্বট শ্ববশের্যরূশপ ইংশরশ্বর্জশত্ পাওয়া  াশে ১৮৪৬এ। ১৮৭২এ ফরাশ্বসশত্ পাওয়া  ায় 
Stylystique েব্দশ্বট এবং উশ্বনে েত্শকর এশকবাশর ঢবাডার শ্বদশক র্জামষান িার্ায় পাওয়া শ্ববশয়শ্বো 
Stylistik কথাশ্বট। আমরা 'স্টাইশ্বাসশ্বটকস' েব্দশ্বটশক একাশার সাশ্বিত্য র্জবশত্র বশবর্াায় বযবিার কশর 
থাশ্বক শ্ববশুদ্ধ জ্ঞান প্রকাশের িার্া ঢথশক পৃথক ঢ িাশব প্রকাশের িার্া ত্ার স্বরূপ শ্ববশের্শার র্জনয২। 

সাশ্বিত্যনোীর সমাশাািনায় শ্ববশ্বেষ্ট মত্ রাশখ্ন শ্বক্রস্টাা ও ঢদশ্বি। সাশ্বিত্য িা সাশ্বিশ্বত্যশকর 
conscious calculation;  শথে েব্দশ ার্জনা নয়। শ্বক্রস্টাা ও ঢদশ্বি সাশ্বিত্য শ্ববিাশর আটশ্বট সূশরিকর 
সিান শ্বদশয়শ্বেশান। সাশ্বিশ্বত্যশকর নবিান ও িূশ্বমকা িরা ঢরশখ্ ত্ারা ত্রোীর আশাািনা কশরশ্বেশান। 
ঢাখ্শকর বযশ্বিসো, আঞ্চশ্বাক উপিার্া, ঢাখ্শকর ঢেশ্বাবত্ উপিার্া রিনাকাা, মাধ্যশমর সরাত্া ও 
র্জশ্বটাত্া শ্ববর্য়ক প্রশ্ন, রিনার এাাকা, ঢাখ্ক ও পােশকর সামাশ্বর্জক সম্পশকষর সূরিকাশের্া, রিশ্বয়ত্ার 
শ্ববশের্ ঢকান উশেশেযর সিান- এই শ্বো পূশবষাি আটশ্বট সূরিক। াে করা  ায়, সাশ্বিত্য ঢ  স্রষ্টার 
বযশ্বিশের স্পশেষ বশড ওো র্জীবনসত্য শ্বক্রস্টাা ও ঢদশ্বি ঢসই ঢমৌশ্বাক বযাপারশ্বট সবষদা িরশা 
ঢরশখ্শ্বেশান৩

। 
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ত্াই ঢাখ্শকর শ্বনর্জস্ব ধ্রন ননু ায়ী ত্রেশ্বার শ্বনর্জস্বত্া বত্ষমান থাকশব। ত্রেশ্বার ঢিদ ঢ মন 
বযশ্বিশ্বনিষর, ঢত্মশ্বন কাাশ্বনিষর ও সংরূপ শ্বনিষরও বশট। সংরূপ সমাশাািনায় সাশ্বিত্যশক Thematic 
এবং Fictional দুিাশব িাব করা  ায়। প্রথম ঢেশ্বাশত্ আশে বীশ্বত্কশ্ববত্া, নীশ্বত্কশ্ববত্া, প্রবি ইত্যাশ্বদ। 
আর Fictional িা আখ্যানকাবয ঢাাকসাশ্বিত্য, ঢোটবে, উপনযাস, ইত্যাশ্বদ। 

উপনযাশসর ঢেশরিক বদয িা সবষর্জনস্বীকৃত্ মাধ্যম। উপনযাশসর কারবার শ্ববসৃ্তত্ মানবর্জীবন শ্বনশয়। 
বাশত্ ঢবশা উপনযাস িা ঢসই মায়া দপষা  াশত্ োয়া ঢফশা সমার্জ ও র্জনর্জীবন ধ্ারা, পাওয়া  ায় এক 
সামশ্বগ্রক েশ্বব। কেনার শ্বমশো থাকশাও এই েশ্বব এক সুসংিত্, সুবশ্বেত্ সত্য। 

োপাখ্ানা ও মুদ্রা শ্বেশের উদ্ভব, শ্বেশ্বেত্ মধ্যশ্ববে ঢেশ্বার আশ্ববিষাব, সাশ্বিত্যপরিক ও সামশ্বয়কী 
প্রিার ও র্জনশ্বপ্রয়ত্া এবং সশবষাপশ্বর ক্রমবধ্ষমান শ্বেোয়ন-নবরায়শনর িাত্ ধ্শর উপনযাশসর আত্মপ্রকাে 
পঞ্চদে ও নষ্টাদে েত্শকর মধ্যবত্ষী শ্ববশ্বিন্ন সমশয় পািাত্য ঢদেগুশ্বাশত্। বাংাা িার্ায় ত্ার পথ িাা 
শুরু উশ্বনে েত্শকর শ্বিত্ীয় িাশব।  শ্বদও উপনযাশসর প্রাা ঢ  আখ্যানশ্বিত্ িন্দ্ব বা ঘাত্-প্রশ্বত্ঘাত্ ত্ার 
শ্বনদেষন ঢসই আশ্বদ মধ্য ুশবর শ্রীকৃষ্ণকীত্ষনও রশয়শে। মধ্য ুশবর মঙ্গাসাশ্বিত্য, ঢাাকসাশ্বিশত্যর ধ্ারা ঢবশয় 
আধু্শ্বনক  ুশবর নকো র্জাত্ীয় রিনাশত্ও রশয়শে উপনযাশসর াোাক্রান্ত ধ্ারাবাশ্বিকত্া। শ্বকন্তু পশ্বরপূাষ 
সংরূপ শ্বিশসশব ত্া ঢদখ্া ঢদয় উনশ্ববংে েত্শকর শ্বিত্ীয়াশধ্ষ বশ্বিশমর কাশম। এই উপনযাস আধু্শ্বনক 
র্জশ্বটা র্জীবশনর বহুমাশ্বরিকক প্রশ্বত্কৃশ্বত্শত্ আমাশদর সামশন উশে আশস। উপনযাস ঢকবা বত্ষমান ত্থা 
সমকাশার কারবাশ্বর নয়, ঢস নত্ীত্শক শ্বনশয় বত্ষমাশনর কথা বশা আর আিাস ঢদয় িশ্ববর্যৎ 
র্জীবনপশথর। 

ইশ্বত্িাশসর দপষশা িাসা মানব র্জীবশনর আকর রূপ উপনযাস বশট। ত্বু ইশ্বত্িাস, সংবাদপশ্বঞ্জ 
ভ্রমা বৃোশন্তর ত্থয সবষস্বত্ার  োাঁই ঢনই উপনযাশস। এই বস্তুত্াশ্বন্ত্রক এাাকা ঢথশক পৃথক িূশ্বমশত্ সশর 
এশস উপনযাস শ্বনমষাা কশর ত্ার কেনার বাস্তব। ত্াই ত্শথযর র্জনয ঢ মন ঢস ইশ্বত্িাস বৃোন্ত, র্জীবনী, 
সাংবাশ্বদক কডিা, প্রশ্বত্শবদন প্রিৃশ্বত্র িারি িয় ঢত্মশ্বন ঢসই ত্থয মানবমশনর সশত্য পশ্বরাত্ িয়। ত্ার 
সশঙ্গ র্জারা ঘটায় রূপকথা, ঢরামাশের এাাকািুি কােশ্বনকত্ার। এইিাশব একশ্বদন প্রাত্যশ্বিক র্জীবশনর 
ত্থয ও আেশ্বরক সত্য এবং ননযশ্বদশক ঔপনযাশ্বসশকর আশবব শ্বমশ্বেত্ কেনাশক একরিক কশর উপনযাস 
শ্বনমষাা কশর বযশ্বি ও সমশ্বষ্টর বাস্তব কেনায় র্জাশ্বরত্ এক শ্বেেশ্বসদ্ধ আাংকাশ্বরক আেয়; তু্শা ধ্শর শ্বনশ্বদষষ্ট 
িান-কাা-পাশরিকর এমন এক বিীর মমষসত্য  া ঢদেকাশার সীমাশক নশ্বত্ক্রম কশর  ায়, ঘুশ্বিশয় ঢদয় 
বাস্তবত্ার সংকীাষত্াশক। 

র্জবৎ ও র্জীবন সম্পশকষ ঢাখ্শকর ধ্যানধ্ারাা, ত্ার বিশবযর সািাশ য শ্বত্শ্বন ঈশ্বিত্ েক নকো 
সিাশন ত্ৎপর এবং ঘটনা, িশ্বররিক, সংাাপ, পশ্বরশবে ইত্যাশ্বদ সিশ াশব শ্বেশের শ্বনয়শম আপন বিবয 
রূপায়শন সশিষ্ট। উপনযাশস শ্বেশের শ্বনয়শমর নথষ িশে ঘটনা, িশ্বররিক প্রিৃশ্বত্র িন্দ্ব সংঘাশত্র মধ্য ঢথশক 
শ্বনর্জস্ব সাবাীা পশ্বরাশ্বত্। এশেশরিক ঢাখ্শকর ইো বা মত্ আশরাপ করা শ্বেশের শ্বনয়মশ্ববরুদ্ধ। নথি 
প্রকাশ্বেত্ বিশবযর সশঙ্গ ঢাখ্শকর সাধ্ শ্বক সব সময় সামঞ্জসযময়? উপনযাশ্বসশকর ইিা পশদ পশদ বযািত্ 
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িয় শ্বেে প্রকরশার নিাশব, ঢেয়-ঢপ্রয়র িশন্দ্ব। ঢাখ্শকর ইো ও উপকরশার ইো নশ্বত্ক্রম করার 
েশ্বি-এই উিশয়র সমেয় সাধ্ন উপনযাশ্বসশকর কত্ষবয। ঔপনযাশ্বসক রিনার প্রথম ঢথশক ঢের্ নবশ্বধ্ 
মনস্ক ও সশিত্ন থাকশত্ বাধ্য। এই সশিত্নাত্া নবেযই শ্বেেরূপ ও শ্বেে শ্ববর্য় উিয় সম্বিীয়। 

র্জীবশনর এই শ্ববোা ও বহুমুখ্ী বশ্বত্ধ্ারাশক উপনযাশস আনা িয় িশ্বররিক ও ঘটনা সংঘাশত্র 
বহুস্তরীয় শ্ববনযাশসর মাধ্যশম। র্জীবশনর ঢকন্দ্রীয় ঘটনা নশ্বিজ্ঞত্াই উপনযাশসর শ্ববর্য় বায িবার ঢ াবয। 
কথাসাশ্বিশত্যর ননযত্ম সংরূপ, উপনযাশসর ননুর্জ সংরূপ ঢোটবশের তু্ানায় উপনযাস নশনক ঢবশ্বে 
স্বাধ্ীন। কথাসাশ্বিশত্যর নপশ্বরিা ষ উপাদান  থা প্লট, িশ্বররিক, সংাাপ, সময়, ঘটনািা, পশ্বরশবে ও 
সামশ্বগ্রক ঐকয উপনযাশসও র্জরুরী। ত্বু নশনক ও শ্ববসৃ্তত্ পশ্বরসশর স্বেি বশ্বত্শত্ র্জীবন সত্যশক 
উপনযাশ্বসশকর পশে উশমাশ্বিত্ করা সম্ভব িয় ত্ার  সংরূপবত্ স্বাধ্ীন সোর ঢদৌাশত্। শ্ববসৃ্তত্ র্জীবনশক 
রূপ ঢদয় বশা প্লশটর র্জশ্বটা বযবিার ঢদখ্া  ায় উপনযাশস। এখ্াশন মূা বা ঢকন্দ্রীয় প্লশটর সশঙ্গ থাকশত্ 
পাশর এক বা একাশ্বধ্ক নপ্রধ্ান প্লট ঢ গুশ্বা সমান্তরাািাশব তু্ানা ও ত্রবপরীশত্য প্রধ্ান কাশ্বিশ্বনবৃেশক 
স্পষ্টত্র কশর ঢত্াশা। 

ঢাখ্শকর স্বর কাশ্বিশ্বনবৃে বা িশ্বররিকশক োশ্বপশয় উেুক ত্া কখ্শনাই শ্বেে আশ্বঙ্গশকর ঢেশরিক কাময 
নয়। ত্বু ঢাখ্শকর বিবয প্রেন্নিাশব ঘটনার ঘাত্ প্রশ্বত্ঘাত্ ঢবশয় পােশকর নন্তরশক স্পেষ কশর। 
ঢাখ্ক ঢপ্রশ্বরত্ মশত্র সশঙ্গ পােক সিমত্ িশত্ও পাশরন, নাও িশত্ পাশরন।সাশ্ববরিকী রায় শ্ববশ্বেষ্ট 
রার্জননশ্বত্ক আদশেষ(বামপন্থী) শ্ববিাসী। ত্াই আদশেষর প্রত্যে বা পশরাে প্রশ্বত্শ্ববম্ব উশে আশস ত্াশদর 
কাশম সৃষ্ট কথাসাশ্বিশত্য। একই আদশেষ শ্ববিাসী িশাও সাশ্বিশ্বত্যক স্বত্ন্ত্র মানুর্। ত্াই বযশ্বিশিশদ 
শ্ববর্য়বত্ ও ত্রোীবত্ স্বাত্ন্ত্র বত্ষমান থাকশবই ত্াাঁর সৃষ্ট উপনযাস সকশা। ‘ঢমঘনা পদ্মা’র ঢপ্রশ্বেশত্ এই 
ত্রেশ্বার স্বাত্ন্ত্রয ও বােশ্বনক শ্বনর্জস্বত্া আশাািনার নশপো রাশখ্।  

উপনযাশসর নাম 'ঢমঘনা পদ্মা'। ঢসই ঢমঘনার ত্ীরবত্ষী র্জীবন ারিকা শ্বদশয়ই কাশ্বিনীর  ারিকা শুরু। 
দুই পশবষ শ্ববনযস্ত এই উপনযাশসর ননযত্ম প্রধ্ান িশ্বররিক ইন্দ্রকুমার ও ত্ার ঢেশা কৃপাশার ঢনৌ ারিকার 
নশ্বিজ্ঞত্া কাশ্বিশ্বনর ঢবাডাপেন কশরশে। এই নংশে ঢমঘনা ত্ীরি প্রকৃশ্বত্র বাষনা, ঢসই সশঙ্গ উপনযাশসর 
নামকরা ইোরা কশর কাশ্বিশ্বনশত্ প্রকৃশ্বত্র গুরুেপূাষ উপশ্বিশ্বত্র প্রশ্বত্। প্রকৃশ্বত্ এখ্াশন ঢকাথাও পৃথক 
িশ্বররিক শ্বিশসশব উপশ্বিত্; আবার ঢকাথাও ঢকান ঢকান িশ্বরশরিকর alter ego রূশপ এশসশে। শুরুশত্ই 
ঢমঘনার ত্ীশর ঢনৌকায় থাকার নশ্বিজ্ঞত্া, নদীত্ীরি মাশ্বিশদর র্জীবন ারিকার বাষনা সূক্ষ্ম বে রশসর 
র্জারশা উপশিাবয িশয় উশেশে। ইন্দ্র কুমাশরর সঙ্গী পািষনাশথর বাা বশের মাধ্যশম ইন্দ্র কুমাশরর 
পশ্বরবাশর বংেপরম্পরায় রার্জনীশ্বত্র শ্ববশ্বেষ্ট নবিান উশে আশস। ঢসই সশঙ্গ এই সখ্ীরিশর ঢর্জশাশদর 
সশঙ্গ ববষাদারশদর মাশের িাব শ্বনশয় িাশমাার উশেখ্ শ্ববশ্বেষ্ট কারশা কাশ্বিশ্বনশত্ এশসশে। ইন্দ্রনাশথর 
মধ্যিত্ায় এই সমসযার সমাধ্ান সূশরিক এই স্বেিার্ী িশ্বররিকশ্বটর নন্তরশ্বিত্ দৃঢ় বযশ্বিশের আিাস পায় 
পােক। প্রথম পশবষর পরবত্ষী নংশে এই বযশ্বিে পরশত্ পরশত্ উমুি িশয়শে। কৃপাশার িশ্বরশরিকর শ্বিত্ 
প্রস্তুশ্বত্ এখ্ান ঢথশকই। পািষনাথ কথক োকুশরর মশত্া শ্ববশ্বিন্ন বে ঢফাঁশদশে। ত্ার বশে পূবষকাশার 
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ডাকাশ্বত্র নশ্বিজ্ঞত্া কেনা ও বাস্তশবর আশাাোয়া শ্বমশে উপশিাবয িশয়শে। এই ডাকাশ্বত্র বশের সূরিক 
ধ্শর এশসশে স্বশদেী ডাকাশ্বত্র বে। এই বে কৃপাশার মশন দুঃসািশ্বসকত্ার ঢরামাঞ্চশক সঞ্চাশ্বরত্ কশর। 
ঢরশখ্  ায় ত্ার নবশিত্ন মানুশর্র বিীর োপ। ঢসই প্রিাশবর কথা কথশকর বাষনা িারা পােকশক 
আাশত্া কশর র্জাশ্বনশয় রাখ্া িয়। পরবত্ষী সমশয় ঢ  শ্ববপ্লবী স্বশদশ্বেকত্ার পথ শ্বনশয়শ্বো কৃপাা ত্ার 
শ্বিশ্বেিূশ্বম ঢাশ্বখ্কা রিনা কশরন কৃপাা ঢকশ্বন্দ্রক কাশ্বিশ্বনর ঢবাডাশত্ই। ত্াই এই পূবষসূরিক ত্ার িশ্বরশরিকর 
পরবত্ষী শ্বববত্ষনশক  ুশ্বিসংবত্ ও শ্ববিাসশ াবয কশর তু্শাশে। সখ্ীর িশরই কৃপাশার সশঙ্গ ঢদখ্া িয় ঢোট্ট 
প্রসাদীর। এই প্রসাদী িশ্বররিকশ্বট ঢবৌা িশাও কাশ্বিনীর উের নংশে কৃপাশার বযশ্বিশের ঢমাড পশ্বরবত্ষশন 
গুরুেপূাষ িূশ্বমকা শ্বনশয়শে। এইিাশব উপনযাশস শ্বিত্ীয় পশবষ কৃপাা প্রসাদী ঢকশ্বন্দ্রক ঢবৌা উপকাশ্বিশ্বনশ্বটর 
পূবষ সূরিক রিনা করা িয় প্রথম পশবষর ঢবাডাশত্ই, সখ্ীর িশরর শ্বদনগুশ্বাশত্। 

ইন্দ্রকুমার ও কৃপাা সখ্ীরির ঢথশক িশা আশস শ্বদঘীরপাডায়। শ্বদঘীরপাডার র্জনর্জীবন ও 
ঢসনবাশ্বডর িশ্বররিক ঢঘরা কাশ্বিনী 'ঢমঘনা পদ্মা'র প্রথম পশবষর মূা উপর্জীবয। শ্বদঘীরপাডার ঢিৌবশ্বাক 
পশ্বরশবশের খু্াঁশ্বটনাশ্বট শ্বববরা, ঢসই সশঙ্গ ইন্দ্রকুমাশরর পশ্বরবাশরর শ্ববসৃ্তত্ শ্বববরা এই র্জীবন পশ্বরশবেশক 
পােশকর কাশে পশ্বরশ্বিত্ কশ্বরশয় ঢত্াশা। ত্াই ঢসখ্াশন ঘশট িাা কাশ্বিশ্বনর সশঙ্গ রু্জশড  ায় পােকও। 
এইিাশব আখ্যানবৃশের সশঙ্গ পােশকর সমৃ্পশ্বি ঢাখ্নীর দেত্াশকই প্রমাা কশর। উদািরাস্বরূপ বাা 
 ায়, ঢসন বাশ্বডর শ্বববরা নংশে ইন্দ্রকুমাশরর ঘশরর বাষনা শ্ববশবকানশির বাাীশক দৃশ্বষ্টশবাির করাশনা িয়- 
' you cannot be happy unless all are happy'। এই কথাশ্বট উশেখ্ ইন্দ্রকুমাশরর পরবত্ষী 
কমষর্জীবশনর আিাস ঢদওয়ারই ত্রেশ্বেক ঢকৌো। পশরর নংশেই গ্রামবাসীশক সশিত্ন করার াশেয 
শ্বিরিকপ্রদেষনীর বযবিা পূশবষাশ্বেশ্বখ্ত্ বাাীশ্বট বাস্তব প্রশয়াবশক মশন করায়। ইন্দ্রকুমার ও কৃপাশার আবমশনর 
পর ধ্ীশর ধ্ীশর িশর উশেশে ঢসনবাশ্বড। উমা ও সন্তানসি ত্রুাত্ার আবমন এই ঢসন বাশ্বডশক শ্বঘশর 
কাশ্বিশ্বন রসশক র্জশ্বমশয় িাার পথ প্রেস্ত কশর। এইখ্াশনই পােক প্রথম ঢদখ্শত্ পায় উপনযাশসর ঢকন্দ্রীয় 
িশ্বররিক বনযাশক। বনযার সশঙ্গ পশ্বরিশয়র শুরুশত্ই বনযার মাে, কাশের ঢপাশা ঘুশর ঢবডাশনার ত্ীব্র ইো ও 
নিযাসশক র্জাশ্বনশয় রাখ্া িয়। এই শ্বববরা নংেশ্বট পােশকর র্জনয। পােশকর সামশন বনযার স্বরূপশক তু্শা 
ধ্রশত্ প্রকৃশ্বত্ দুশ্বিত্া ঢস। আাঁকশত্ িাশাাবাশস। রং এর ঢখ্াাঁশর্জ প্রকৃশ্বত্র িারি িয় ঢস। প্রকৃশ্বত্র মশধ্য 
িাা রশের ঢখ্াায় মুগ্ধ বনযা। প্রকৃশ্বত্র ঢসই রংশক ত্ার তু্শ্বার আাঁিশড আনশত্ িাওয়ার র্জীবনির 
নশ্ববরাম প্রশিষ্টায় প্রকৃশ্বত্র সশঙ্গ ত্ার নশেদয সো প্রকশ্বটত্। 

এই িশ্বররিকগুশ্বাশক শ্বঘশর ইন্দ্রকুমাশরর কাশ্বিশ্বন উপনযাশস দানা বাাঁধ্শত্ শুরু কশর। শ্বপত্া সূ ষকান্তর 
োদ্ধই ঢিাক শ্বকংবা ঢবৌশ্বদ দয়াবত্ীর আিারশ্বনষ্ঠ র্জীবন ারিকাই ঢিাক - ঢদেীয় রীশ্বত্ কাযাা স্পেষ কাশ্বিশ্বনর 
িাাঁশর্জ িাাঁশর্জ পােশকর ননুিবশন আেয় ঢনয়। এখ্ানকার মানুর্গুশাার র্জীবন ারিকার ঢোটখ্াশটা শ্বববরা 
পরবত্ষী সমশয় কাশ্বিশ্বনর বহুমাশ্বরিকক নগ্রবশ্বত্র নপশ্বরিা ষ উপাদানস্বরূপ িশন্দ্বর ঢ াবান ঢদয়। ঢসই িশন্দ্বর 
প্রিাবশক পােশকর মশনর বিীর স্তশর োপ ঢফশা  াওয়াশনার উশেশেয এই শ্বববরা প্রশয়ার্জনীয় শ্বো। স্ত্রী 
ত্রুাত্ার সশঙ্গ ইশন্দ্রর আদেষ র্জশ্বনত্ সংঘাত্ কাশ্বিশ্বনর শুরু ঢথশকই, গ্রাশম শ্বেেকত্ার িাকশ্বর ঢনওয়াশক 
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শ্বঘশর ঢসই সংঘাত্ ঘন িশত্ থাশক। ত্রুাত্ার মৃত্ সন্তান প্রসব সংক্রান্ত ঘটনায় পােশকর মশন ঢটনেন 
র্জাবাশনা িয় - পােশকর িয় িশত্ থাশক থাশক ত্রুাত্া বাাঁশি শ্বক না। ত্রুাত্ার প্রাারো পােকশক 
আিস্ত কশর। এই স্বশ্বস্তর পশর ঢবৌরীর সন্তান প্রসশবর সময় প ষন্ত পােশকর বর্জায় থাশক। ঢসখ্াশনই 
আঘাত্ িানা িয়। ঢবৌরীর বৃে পূশবষর স্বশ্বস্তর শ্ববপরীশত্ পােশকর মশন আঘাত্শক ঢর্জারদার কশর। এই 
স্বে পশ্বরশ্বিত্ িশ্বররিকশ্বটর র্জনয ঢসনবাশ্বডর ননযানয সদসযশদর মশত্া পােকও আশববপ্রবা িশয় ওশে। এই 
পাশ্বরবাশ্বরক আবশির মাশি মাশি ঢাশ্বখ্কা বুশন িশান রার্জননশ্বত্ক প্রসঙ্গ টুকশরা টুকশরা শ্বিরিক। োন্ত 
আবশির মশধ্য ঢসনবাশ্বডর রার্জননশ্বত্ক র্জশ্বটাত্া আবামী শ্বদশনর িডশক সম্ভাবনাময় কশর ঢত্াশা। 
বািীবাদী ইন্দ্রকুমাশরর প্রথম সন্তান াুশ্বকশয় িরমপন্থী দশার সশঙ্গ ঢ াবাশ াব রাখ্শত্ শুরু কশর। এই 
সূশরিক একই পশ্বরবাশরর মশধ্য একাশ্বধ্ক মত্বাশদর বীর্জ বপন কশর ঢদশের বহুমাশ্বরিকক রার্জননশ্বত্ক 
পশ্বরশ্বিশ্বত্ ননুসরা বশড ওশে শ্বদঘীরপাডার ঢসন পশ্বরবাশর। 

এই পশ্বরবাশরর আপাত্ সরা সম্পশকষর আডাশা থাকা র্জশ্বটা স্তরগুশ্বা ঢবশ্বরশয় এশসশে  ার 
প্রিাব নবেযম্ভাবী িশয় উশেশে িশ্ববর্যৎ কাশ্বিশ্বনশত্। ত্রুাত্ার সশঙ্গ বনযার সম্পকষ সাধ্ারা মাশনর 
ঢেিপরায়া সম্বশি ঢথশক শ্বিন্ন। কৃপাা বা শ্বকর্াা ত্রুাত্ার দুই পুরিক সন্তান; ত্ার িরসার র্জায়বা। শ্বকন্তু 
কনযা সন্তান বশাই বনযা ত্ার কাশে ঢবািাস্বরূপ। ত্াই কৃপাশার ঢাখ্াপডা বা শ্বকর্াশার ঢখ্াাধু্াা শ্বনশয় 
ত্রুাত্ার ববষ থাকশাও বনযার প্রশ্বত্ ত্ার আিরশা ঢেশির িাব কম, তু্ানায় শ্ববরশ্বির পশ্বরমাা ঢবশ্বে। 
শ্বকর্াা উপনযাস জ্বর সংক্রান্ত কাশ্বিশ্বন নংেশ্বট ত্রুাত্ার সন্তানশদর প্রশ্বত্ শ্ববশিদমূাক ঢসই মশনািাবশক 
স্পষ্ট কশর শ্বদশয়শে আশরা একবার। শ্বদঘীরপাড আর এই ঢোট ঢোট নশ্বিজ্ঞত্াগুশ্বা বনযা ও ত্রুাত্ার 
পরবত্ষী সমশয় সম্পশকষর দূরে মাপক িশয় এশসশে। মাশয়র কাশে ঢ  আেয় ঢখ্াাঁশর্জ সন্তান, ত্ার নিাব 
বনযাশক মাশয়র কাে ঢথশক দূশর সশ্বরশয় শ্বনশয় ঢবশে। প্রকৃশ্বত্র মশধ্য ত্ার শ্বনশর্জশক ঢখ্াাঁর্জার নশ্ববরাম 
প্রশিষ্টার কারা এই িাশবই শ্ববশেশ্বর্ত্ িয় পােশকর কাশে। একই সশঙ্গ কাশ্বিশ্বন-উের নংশে কাকাত্ায় 
বনযার একা থাকার শ্বসদ্ধান্তও  ুশ্বিসঙ্গত্ প্রশ্বত্ষ্ঠা পায়। 

ইন্দ্রকুমার ঢদেশসবার সংকশে গ্রাশমর সু্কশা িাকশ্বর ঢনয় স্ত্রীর নমশত্। শ্বকন্তু সু্কশা এশস কার্জ 
করশত্ শ্ববশয় শ্ববশরাধ্ীপশের বাধ্ার সমু্মখ্ীন িয়। র্জশ্বমদারশদর িারা পশ্বরিাশ্বাত্ শ্ববদযায়ত্ন ঢ  
সামন্তত্াশ্বন্ত্রক ঢোর্া পশ্বরশবে ঢথশক মুি নয়, ঢসই সত্য কাশ্বিশ্বনর দু-শ্বত্ন িাশন উশে এশসশে 
ইন্দ্রকুমাশরর সশঙ্গ বিশ্বনষং বশ্বডর বিসা সূশরিক। কখ্শনা ঢসশক্রটাশ্বর শ্বনবষািনশক ঢকন্দ্র কশর, আবার কখ্শনা 
মুসশ্বাম শ্বেেকশক সাম্প্রদাশ্বয়ক িক্রান্ত ঢথশক রো করশত্। এই টুকশরা টুকশরা ঘটনাগুশ্বা গ্রাশমর র্জশ্বটা 
রার্জনীশ্বত্শক ঢ মন বাস্তবসম্মত্ উপাশয় ঢদশ্বখ্শয়শে, ঢত্মশ্বন ইন্দ্রকুমাশরর আদেষ রোর সংগ্রামশক শ্বদশয়শে 
িাশ্বন্দ্বক সংঘাত্। ঢসই সংঘাত্শক আশরা র্জশ্বটা করা িশয়শে কৃপাশার শ্বপত্ার মত্শ্ববরুদ্ধ সন্ত্রাসবাশ্বদ 
স্বশদেী দশার ঢ াশবর মাধ্যশম। শ্বপত্া ও পুশরিকর বযশ্বিশের এবং আদশেষর এই িন্দ্ব কাশ্বিশ্বনশক আস্বাদনীয় 
কশর তু্শাশে। 
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ইন্দ্রকুমাশরর িশ্বরশরিকর নন্তিষন্দ্ব ঢবািাশত্ উপনযাশস িন্দ্রগুপ্ত, সার্জািাশনর মত্ একাশ্বধ্ক নাটক 
ইন্দ্রকুমাশরর িারা মঞ্চি করার ঢকৌো বযবহৃত্। সার্জািাশনর নাটশক সার্জািান িশ্বরশরিক ত্ার নশ্বিনয় 
শ্ববপথবামী সন্তাশনর র্জনয ইন্দ্র কুমাশরর মশধ্য র্জশম থাকা ঢোশকর বাত্ষাশক ফুশ্বটশয় তু্শাশে। এই 
নাটকগুশ্বা গ্রাশমর মানুশর্র সামশন ঢস মঞ্চি কশরশে এই পরাধ্ীন ঢদশের নত্ীত্ বশ্বরমাশক িরা 
করাশনার র্জনয। এখ্াশন ত্ার সামাশ্বর্জক সো শ্বকেুটা িশাও তৃ্শ্বপ্ত পাশে। শ্বকন্তু বযশ্বি ইন্দ্রকুমার এই 
মঞ্চি সম্রাটশদর মত্ই একা। ঢসই একাকীশের  ন্ত্রাা ধ্রা পশডশ্বন কৃপাশার ঢিাশখ্। কারা ঢস 
ঐশ্বত্িাশ্বসক ঢরামাশে মুগ্ধ। ঢরামাশের িারা ঢস িাশ্বাত্ িয় বশাই ত্রবপ্লশ্ববক কমষপন্থাশক ঢবশে শ্বনশয়শে, 
সন্ত্রাসবাদী দািুি িশয়শে। কৃপাশার িশ্বরশরিকর এই বশ্বত্পথ ত্ার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ননুিূশ্বত্র মাধ্যশম পােকশক 
র্জাশ্বনশয়শেন ঢাশ্বখ্কা। ঢদে স্বাধ্ীন করার কাশর্জ শ্বন ুি কৃপাশার সশঙ্গ সাধ্ারা গ্রামবাসীর সংশ াব ইশে 
কশরই ননুশেশ্বখ্ত্ রশয়শে। পরবত্ষীশত্ কৃপাা এই ঢদেশসবার কার্জ ঢথশক সমূ্পাষ সশর শ্ববশয় পুাঁশ্বর্জপশ্বত্ 
কন্ট্রাক্টর িশয় উশেশে। ত্ার িশ্ববর্যৎ র্জীবশনর শ্বেক উশটা নত্ীত্ র্জীবন রশ্বিত্ এই উপনযাশস। নবেযই 
এশ্বট পােশকর র্জনয িমক। শ্বকন্তু ঢসই িমক সৃশ্বষ্টশত্ কা ষকারা সূরিক ঢকাথাও ঢকাথাও শ্ববশ্বিত্ িশয়শে। 
বিীর পাশে ঢসই স্বশদেী করা র্জীবশনর মশধ্য ভ্রাশ্বন্তর বীর্জ আশ্ববষ্কার করার সুশ াবও একইসশঙ্গ ঢরশখ্শেন 
ঢাশ্বখ্কা। ঢসই বীর্জ উের পশবষ ত্ার োখ্া-প্রোখ্া ঢমশা ধ্শর। আবাশরা কৃপাাশক িুা পশথ িাানা 
কশর। কৃপাশার এই িাশ্বরশ্বরিকক দুবষাত্া ঢেশকশে ইন্দ্রকুমাশরর কনযা বনযার সংশবদনেীা বযশ্বিে। 
কৃপাশার ঢিাশখ্ মাশয়র র্জীবশনর েূনযত্া ধ্রা পশডশে শ্বপত্ার একাকীশের  ন্ত্রাা ত্ার নজ্ঞাত্। শ্বকন্তু 
বনযার কাশে ঢস ঢখ্াাঁর্জ রশয়শে। একর্জন সামানয মাশ্বিশকও ত্ার মশন িশয়শে বাবার ঢথশক সুখ্ী। কৃপাা 
নয়, ইন্দ্রকুমাশরর সশঙ্গ িাশ্বরশ্বরিকক শ্বমা রশয়শে বনযার। ত্াশদর বাশ্বডশত্ শ্বিো করশত্ আসা ননািারী 
মানুর্গুশাার র্জনয  ন্ত্রাা, বাশ্বডর িাকর মরু ও মরুর মাশয়র শ্বনম্নর্জাশ্বত্িুি িবার কারশা েীশত্র রাশত্ 
ঘশরর বাইশর নবিান বনযার মশধ্য ঢোশির র্জম শ্বদশয়শে। র্জশ্বমদাশ্বর ঢমর্জাশর্জর দাদুর বাশ্বডর স্বােশিয 
ঢস স্বেি িশত্ পাশরশ্বন। শ্বদশ্বদমার শ্বনশর্ধ্ সশেও ঢসই বাশ্বডর িাকর িানীয় িারাশ্বন সশঙ্গ ঢখ্াশত্ ঢবশে 
ঢস। এইরকম আপাত্ত্ ঘটনাগুশ্বার কাশ্বিনীশত্ প্রশবশের ােয নন্তমুষখ্ী িশ্বররিক বনযার প্রকৃত্ সোর সশঙ্গ 
পােশকর পশ্বরিয় ঘটাশনার। বনযা শ্বনশর্জ একর্জন নন্তমুষখ্ী মানুর্। ঢসই কারশাই বাশ্বডর ঢকাশনা সদশসযর 
সশঙ্গ ঘশ্বনষ্ঠিাশব সম্পশ্বকষত্ নয় ঢস। ত্াই ননয িশ্বররিকশক শ্বদশয় বনযার মশনাশ্ববশের্শার খু্ব ঢবশ্বে সুশ াব 
ঢনই। ঘটনাগুশ্বার বনযার র্জীবশন নশ্বিঘাশত্র সাশপশে ত্ার নন্তিষশন্দ্বর শ্বববরা ঢদওয়া ঢাশ্বখ্কার পশে 
সম্ভব িশয়শে। ঢসই সূশরিকই নশ্বত্ সংশবদনেীা এই িশ্বররিকশ্বট পােশকর সশঙ্গও  ুি িশয় পশডশে। 
কাশ্বিশ্বনশত্ গুরুে পাওয়া কৃপাশার পাশে বনযা উশে আসশত্ শুরু কশর। আবাম র্জানান ঢদয়, পরবত্ষী 
পশবষ আখ্যানবৃশে ত্ার সবষাশ্বধ্ক গুরুশের কথা। 

কৃপাা ও ইন্দ্র কুমাশরর মশধ্য কংশগ্রশসর শ্বিধ্াশ্ববিি রার্জননশ্বত্ক বশ্বত্ধ্ারা শ্বদঘীরপাডার গ্রাম 
র্জীবশনর পরশত্ পরশত্ উশে এশসশে। শ্বকন্তু উপনযাশসর প্রথম পশবষ ঢাশ্বখ্কার রার্জননশ্বত্ক আদেষ নথষাৎ 
সামযবাদ ঢসিাশব প্রকশ্বটত্ নয়। একমারিক দয়াবত্ী ঢেশা প্রজ্ঞাশনর সূশরিক ঢসই বামপন্থাশক নত্যন্ত স্বে 



 

এ কু শে র  ঢে উ ,  ৬ ষ্ঠ  ব র্ষ ,  ৩ য়  সং খ্যা ।  ১ ৩ ই  আ শ্বি ন  ১ ৪ ২ ৭ ,  ৩ ০ ঢে  ঢস শে ম্ব র  ২ ০ ২ ০ । পৃ ষ্ঠা  41  

 

পশ্বরসশর আনা িশয়শে। ত্াও ত্া সরাসশ্বর বাা িয়শ্বন। শ্বিিু-মুসামান সমসযা শ্বনশয় ইন্দ্রকুমার, 
ঢিডমাস্টারমোই ও প্রজ্ঞাশনর আশাািনাশক উপাে কশর সামযবাদী আদশেষর আিাস ঢদওয়া িয়। 
'ঢমঘনা পদ্মা' উপনযাসশ্বটর প্রথম পবষ এই শ্বদক ঢথশক ঢাশ্বখ্কার পূবষবত্ষী উপনযাসগুশ্বা ঢথশক একটু 
িশাও পৃথক। এই নংশে শ্বদশ্বঘরপাডার গ্রামর্জীবনই মুখ্য িূশ্বমকা শ্বনশয়শে। ঢসই গ্রামীা র্জীবশনর সশঙ্গ 
রার্জনীশ্বত্ এশসশে ঢবৌা িূশ্বমকায়। রার্জনীশ্বত্র ঢেশরিক আবার সামযবাদশক সরাসশ্বর আশননশ্বন। বরং 
নরমপন্থী কংশগ্রশসর সমথষক ইন্দ্রকুমাশরর র্জীবন আদেষ ও র্জীবনিিষার মাধ্যশম সবষিারাশদর র্জনয 
সংগ্রামশক পশরাশে প্রস্তুত্ কশরশেন। নথষাৎ স্বীয় রার্জননশ্বত্ক আদশেষর িিষা ঢাশ্বখ্কার একমারিক ােয 
নয়। শ্বিন্ন আদশেষ ননুপ্রাশ্বাত্ মানুশর্শদর মশধ্যও মনুর্যেশক সমান  শের সশঙ্গ প্রশ্বত্ষ্ঠা কশরশেন। সাশ্ববরিকী 
রায় রার্জনীশ্বত্র বাইশর মানশ্ববক সোশক নশ্বধ্ক মূায ঢদওয়া িশয়শে 'ঢমঘনা পদ্মার' এই পশবষ। 
রার্জননশ্বত্ক প্রপাবান্ডার পশ্বরবশত্ষ মানশ্ববকত্ার প্রশ্বত্ষ্ঠাত্ার পরাকাষ্ঠা িশয় আশস এই পবষ। ত্াই এর 
ত্রেশ্বেক গুাবত্মান এশক শ্বদশয়শে শ্ববশ্বেষ্ট নননযত্া। 

িশ্বররিকগুশ্বা ঢকবা আদশেষর িারবািী িয়শ্বন। ত্াশদর বযশ্বিেশক র্জীবন্ত সো রূশপ তু্শা ধ্শরশে। 
উমার সশঙ্গ কৃপাশার সম্পকষ ঘশ্বনষ্ঠ িশয়শে শ্বনিয়ই ত্রবপ্লশ্ববক শ্বক্রয়াশক আেয় কশর। কৃপাশার  শজ্ঞিশরর 
দশার সশঙ্গ ঢ াব, ত্ার বাশর্জয়াপ্ত বই, বিুক াুশ্বকশয় রাখ্ার মাধ্যশম কৃপাাশক ইন্দ্রকুমাশরর নর্জর ঢথশক 
দূশর রাখ্শত্ সদা সশিষ্ট উমা। আবার উমাশক েুশ্বর ঢখ্াা ঢেখ্ায় কৃপাা ত্াশদর দশার নারীর আত্মরোর 
র্জনয ত্রত্শ্বর েরীর শ্বেো প্রকশে  ুি কশর। শ্বকন্তু এ ঢকবা রার্জননশ্বত্ক সূশরিক দুশ্বট মানুশর্র ঢ াব মারিক 
নয়। এই সমস্ত শ্বকেুর মাধ্যশম ত্াশদর মশধ্য ঘশ্বনশয় উশেশে এক নতু্ন সম্পকষ।  ার বযশ্বি-ননুিূশ্বত্র 
ঢোাঁয়া উপনযাসশক উপশিাবয কশরশে। নথি এই দুশ্বট মানুর্ শ্বনশর্জশদর মশধ্য বশড ওো সম্পকষ সম্বশি 
নসশিত্ন। উমার শ্ববশয়র পর ত্ার নিাব প্রথম উপাশ্বি কশর কৃপাা। শ্বনশর্জশদর নর্জাশন্তই ত্াশদর মশধ্য 
ত্রত্শ্বর িওয়া এই নতু্ন সম্পশকষ ননন্ত শ্ববরিশক শ্বনশয় আশস উমার সশঙ্গ নশ্বিশ্বর্জশত্র শ্ববশয়। কৃপাা এর 
ক্রশ্বমক উপাশ্বি এই শ্ববরি মধু্র ঢপ্রম সম্পকষশক আস্বাদয কশর তু্শাশে পােশকর কাশে। শ্বকন্তু ঢাশ্বখ্কা 
এই বৃেশক এখ্াশনই ঢের্ কশরনশ্বন। কৃপাশার পরবত্ষী র্জীবশনও উমা এশসশে, ত্াশক সংকটকাশা 
উেরশার পথ ঢদশ্বখ্শয়শে। কাশ্বিশ্বনর শ্বিত্ীয় পশবষ ত্া প্রকাশ্বেত্। এইিাশব এই বৃেশ্বটশক বশের প্রশয়ার্জশন 
শ্বফশর শ্বফশর শ্বনশয় আসা িশয়শে। প্রথম পশবষর কাশ্বিশ্বনর সশঙ্গ শ্বিত্ীয় পশবষর কাশ্বিশ্বনর সংশ াবশরখ্া বর্জায় 
ঢরশখ্শে এই বৃেশ্বট। 

াাঙ্গাবশি কৃপাা  ুবান্তর দশার সদসযপদ াাি কশর। এরপর োকায় পডশত্  াওয়ার সূশরিক 
কৃপাশার র্জীবশন রার্জনীশ্বত্র সমৃ্পশ্বিশক সমূ্পাষ করা িয়। প্রথম পশবষর প্রথমাশধ্ষ কৃপাা মূাকাশ্বিশ্বনশত্ 
মুখ্য আকর্ষা িশয় ওশে। ত্ার আশরা একশ্বট প্রমাা শ্বদশ্বঘর পাডার সশঙ্গ কাশ্বিশ্বনর ঘটনািা োকাশত্ও 
প্রশবে কশরশে কৃপাশার োকায় পডশত্  াওয়াশক ঢকন্দ্র কশর। স্বাধ্ীনত্া পূবষকাশা োকায় ঘশট  াওয়া 
সাম্প্রদাশ্বয়ক দাঙ্গা ঢপ্রোপট শ্বিশসশব এখ্াশন উপিাশ্বপত্। ঢসই ঢপ্রোপশট কৃপশার রার্জননশ্বত্ক সশ্বক্রয়ত্া 
কাশ্বিনীশত্ শ্বাশ্বপবদ্ধ। ত্ার সূশরিক কংশগ্রসী িরমপন্থীশদর কা ষকাাপ মূা বৃশে এশসশে। ঢর্জযাশ্বত্বষান, 
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উেরার মত্ একাশ্বধ্ক নতু্ন িশ্বররিক কাশ্বিশ্বনশত্ প্রশবে কশরশে। এরা পরবত্ষী প ষাশয় বারবার বৃোকাশর 
মূা প্লশট শ্বফশর এশসশে সমসযাশক র্জশ্বটাত্র করশত্। নশ্বববাশ্বিত্া শ্ববপ্লবী কনযার সন্তান প্রসব নকৃপা 
মারফত্ শ্বনশয় আসা ঢসই সন্তানশক সকশার ঢথশক াুশ্বকশয় ঢর্জযাশ্বত্র বাশনর কাশে সাঁশপ ঢদওয়া একশ্বট 
নতু্ন পািষকাশ্বিশ্বনর সূরিকপাত্ কশর। ঢসই নবাশ্বঞ্চত্ সন্তানশ্বটশক ঢর্জযাশ্বত্বষাশনর শ্বনশর্জর সন্তাশনর পশ্বরিয় 
দাশনর সংকে কাশ্বিশ্বনশত্ পরবত্ষী সংকট বৃশের শ্বিশ্বে িাপন কশর। এইরকম শ্ববশ্বিন্ন ঘটনার আবশত্ষ 
োকায় রার্জননশ্বত্ক উোপ কাশ্বিশ্বনশত্ গ্রাময পশ্বরশবশের পাশে েিশরর র্জশ্বটা পশ্বরশ্বিশ্বত্শত্ প্রশবে কশর। 
এই েিশরর পশ্বরশবে ঢথশক কাশ্বিশ্বন আবার দীশ্বঘর পাডার গ্রামীা প্রশ্বত্শবশে শ্বফশর ঢবশে। গ্রামীা আবশি 
প্রশবশের র্জনয পােশকর মানশ্বসক প্রস্তুশ্বত্ বশড ঢত্াাার উপায় স্বরূপ পািষনাশথর শ্বনশ্বেশত্ পাওয়ার মত্ 
গ্রামীা সংস্কাশরর ঘটনা এশসশে কাশ্বিশ্বনশত্। পািষনাশথর  শ্বনশ্বেশত্ পাওয়া বা বনযার বুশনা শুশয়ারশদর 
সামশন পশড  াওয়ার বে পােকশদর মনশন েির ঢথশক গ্রাশম শ্বফশর আসার ঢসতু্বি শ্বিশসশব কার্জ 
কশর। োকার  ুবান্তর দশার রার্জননশ্বত্ক সশ্বক্রয়ত্ার পাোপাশ্বে শ্বদঘীরপাডাও ঢর্জশব উশেশে। ঢসখ্াশন 
ইন্দ্রকুমাশরর শ্ববশের্ দাশ্বয়শে বািীবাদী কমষীশদর িারা রার্জননশ্বত্ক প্রশ্বত্বাদ সিা ননুশ্বষ্ঠত্ িয় বািীর 
ঢগ্রপ্তাশ্বর পশরায়ানার প্রশ্বত্বাশদ। এইিাশব োকা ও দীশ্বঘরপাডার শ্বমশা িাশত্ থাকা রার্জননশ্বত্ক 
িাপানউশত্ার মূাক ঘটনা কাশ্বিশ্বনশত্ রার্জননশ্বত্ক আবি ক্রমে েশ্বিোাী কশর ঢত্াশা। 

'ঢমঘনা পদ্মা' উপনযাসশ্বটর স্তশর স্তশর রার্জননশ্বত্ক র্জীবন ও বযশ্বিবত্ র্জীবন পরস্পর পরস্পশরর 
পশ্বরপূরক নবিাশন রশয়শে। রার্জনীশ্বত্ সম্পশ্বকষত্ র্জীবশনর আশ্বধ্শকয পাশ্বরবাশ্বরক বািষিয র্জীবশনর শ্বনত্য 
সুখ্-দুঃখ্ িাশ্বস-কান্না সম্বশ্বাত্ কাশ্বিনী পশ্বরত্যি বা উশপশ্বেত্ িয়শ্বন। ত্াই রার্জনীশ্বত্র ধ্াক্কায় নশডিশড 
বসা শ্বদশ্বঘর পাডা ত্ার বািষিয েশি পুনরায় শ্বফশরশে। ঢবৌরীর সন্তান প্রসব করশত্ শ্ববশয় মৃতু্য ঢ মন 
ইন্দ্রকুমাশরর পশ্বরবাশর শ্ববর্াশদর ঢমঘশক ঘনায়মান কশর তু্শাশ্বো, ঢত্মশ্বন উমার শ্ববশয়শক উপাে কশর 
শ্ববর্াশদর ঢমঘ ঢকশট র্জীবশনর আনি ত্ার শ্বনশ্বদষষ্ট িাশন পুনঃিাশ্বপত্ িশয়শে। রার্জনীশ্বত্প্রধ্ান 
উপনযাসগুশ্বাশত্ সিরাির রার্জনীশ্বত্র নশ্বিমুখ্ শ্বনশ্বদষষ্ট থাশক বশা ঘটনাবাীর আবত্ষন িশ্বররিকায়ন নশনক 
ঢেশরিকই একমুখ্ী িয়। একমুখ্ী ননা িওয়ায় ত্ার ত্রবশ্বিরিকয িীনত্ায় দুষ্ট নয় 'ঢমঘনা পদ্মা'র প্রথম পবষ। 
শ্বদঘীর পাডার সাধ্ারা মানুর্গুশাার ত্রদনশ্বিন র্জীবন, সংস্কার আিাশর বদ্ধ র্জীবশনর বশ্বত্ধ্ারা মানব 
র্জীবশনর সামশ্বগ্রকত্ার পশ্বরিায়ক। শ্ববশয়র মশত্া সামাশ্বর্জক ননুষ্ঠানশক উপাে কশর এক পশ্বরবার নপর 
পশ্বরবাশরর আনশি ঢমশত্ উশেশে। গ্রাশমর ঢিৌধু্রীবাডীর বডকত্ষা ঢোটকোর উশেখ্ আশব কাশ্বিশ্বনশত্ 
থাকশাও ত্াশদর সশঙ্গ সরর্জশ্বমশন শ্ববশের্ পশ্বরিয় শ্বো না পােশকর। উমার শ্ববশয়র সূশরিক ঢসই ঢিৌধু্রী 
পশ্বরবারিুি সদসযশদর র্জীবশন আশাা ঢফশান ঢাশ্বখ্কা। বশড ঢত্াশা নতু্ন কাশ্বিনী বৃে বনযা ও 
ঢমঘশ্বর্জৎশক ঢকন্দ্র কশর। মূা কাশ্বিশ্বন বৃশে বনযার স্বমশ্বিমায় বশ্বাষ্ঠ আত্মপ্রকাে শুরু িয় এই সময়শ্ববিু 
ঢথশক। কাশ্বিশ্বন বৃশের ঢকন্দ্র ঢথশক ঢর্জাবশ্বি কৃপাশার ক্রশ্বমক নপসারা ও বনযার ঢকন্দ্রাশ্বিমুখ্ী 
নশ্বিসরা। 
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প্রকৃশ্বত্-দুশ্বিত্া শ্বিশসশব বনযাশক উপশ্বিত্ করা িশয়শে কাশ্বিশ্বনশত্। ত্ার মশনর বশ্বত্প্রকৃশ্বত্ প্রকৃশ্বত্র 
শ্বববরশার মাধ্যশম উপনযাশস শ্বাশ্বপবদ্ধ। কাশ্বিশ্বন রু্জশড প্রকৃশ্বত্র এই সূক্ষ্ম ও শ্ববসৃ্তত্ বাষনার িারা ঢাশ্বখ্কা 
ত্ার এই িশ্বররিকশ্বটর শ্ববশ্বেষ্টত্াশক স্পষ্ট কশরশেন। ঢসই প্রশয়ার্জশনই প্রকৃশ্বত্র এই শ্ববশ্বেষ্ট বযবিার। 
ঢমঘশ্বর্জৎ ও বনযার মশধ্য বশড ওো নতু্ন সম্পশকষর বশ্বত্মুখ্ পশ্বরবত্ষশনর ইশ্বঙ্গত্ প্রকৃশ্বত্র মশধ্য শ্বদশয়ই 
ঢদশ্বখ্শয়শেন। ত্াশদর মধ্যশ্বিত্ পূবষরাশবর নশ্বিরশ্বিেত্া প্রকৃশ্বত্র িতু্ু্পষােষি উথাা পাত্াা করা ঢবাাবাম 
িাওয়ার বাষনার মাধ্যশম প্রশ্বত্ফশ্বাত্। শ্বকন্তু বনযার র্জীবশন ঢমঘশ্বর্জশত্র উপশ্বিশ্বত্ দীঘষিায়ী িশব না।এই 
নপ্রীশ্বত্কর বাত্ষা শ্বদশত্ বনযা ও ঢমঘশ্বর্জশত্র আাাপকাশা িোৎ পাশের পাডায় আগুন ঢাশব  াওয়ার 
প্রত্ীকশক বযবিার করা িয়। বনযার আবামীশ্বদশনর মানশ্বসক জ্বাাা  ন্ত্রাার ইশ্বঙ্গত্ও াুশ্বকশয় রশয়শে এই 
আগুশনর দৃশেয। ঢমঘশ্বর্জশত্র িোৎ শ্ববশয় কশর ঢফরার সংবাশদ বনযার প্রশ্বত্শ্বক্রয়া বশ্বাষত্ িশয়শে প্রকৃশ্বত্র 
বাষনার মাধ্যশম: 'এশসশে দাাাশন কাশাা ঢিক মোশ্বরর ত্াায় শুশয় শুশয় ঢদখ্শে, বৃশ্বষ্ট িশে সু্কশার মাশে, 
কাশের ঢপাা এ, ঢপাা পার িশয় খ্াশার ওপাশর নিকার ধ্ানশেশত্র উপশর'৪। বনযা ঢ ন মুশখ্ামুশ্বখ্ 
ঢদখ্শে প্রকৃশ্বত্র মশধ্য ত্ার ক্রিনরত্া নন্তরিাশক।  এই এই দমবিকর পশ্বরশ্বিশ্বত্ ত্াশক আঘাত্ 
কশরশ্বেশাা শ্বেকই, শ্বকন্তু ত্াশক িােশত্ পাশরশ্বন। বরঞ্চ ঢসই আঘাত্ ঢিশেশে বনযার েৃঙ্খা। ঢস 
কাকাত্ায় িশাশে পডাশোনা করশত্। আবার ঢসই েৃঙ্খা সুশখ্র নাম শ্বনশয় র্জীবনশক ঢবশধ্শে 
ঢমঘশ্বর্জশত্র স্ত্রী উেরাশক। ত্ার সুশখ্ থাক বাা ঢপার্া পাশ্বখ্শ্বটশক ঢেশড ঢদওয়ার প্রত্ীকশ্বট ইশ্বঙ্গত্বি। 
পাশ্বখ্শ্বটশক ঢস মুশ্বি শ্বদশত্ পাশর শ্বকন্তু শ্বনশর্জশক আবদ্ধ ঢরশখ্শে ঢিৌধু্রীবাশ্বডর িারশদয়াশা। এরপশরই 
বনযার কাকাত্া  ারিকা। এই দৃেযগুশ্বার ক্রশ্বমক সংশ ার্জন আসশা বাশত্ িায় বনযার র্জীবন ঢিৌধু্রী 
বাশ্বডর বশ্বন্ডশত্ আবদ্ধ থাকশত্ পাশরনা। উেরার মত্ েৃংখ্শা বাধ্া রাখ্া সম্ভব নয় বনযাশক। ত্ার বৃিের 
র্জীবশন পথ িাা এখ্শনা বাশ্বক।  ার সােী থাকশব পােক উপনযাশসর শ্বিত্ীয় পশবষ। এইিাশব  আবার 
কখ্শনা েশ্বডশয় থাকা টুকশরা টুকশরা প্রত্ীশকর বযবিাশর ঢমঘশ্বর্জৎ বনযাশক শ্বঘশর কাশ্বিনী ত্ার স্বরূপশক 
তু্শা ধ্শরশে কখ্শনা প্রকৃশ্বত্ মধ্য শ্বদশয়, কখ্শনা েশ্বডশয় থাকা টুকশরা টুকশরা ঘটনার প্রত্ীকী বযবিাশরর 
মাধ্যশম। 

বনযার কাশ্বিশ্বনশত্ ঢমঘশ্বর্জশত্র উপশ্বিশ্বত্ ত্ার িশ্বরশরিকর দুশ্বট শ্ববশ্বেষ্ট ঢেশরিকর র্জনয র্জশ্বম প্রস্তুত্ কশর। 
ত্ার মশধ্য াুশ্বকশয় শ্বো একর্জন শ্বেেী। ঢসই শ্বেেীশক খু্াঁশর্জ ঢবর কশর ঢমঘশ্বর্জৎ। উপনযাশসর শ্বিত্ীয় 
পশবষর ঢেশর্ বনযার মশধ্য ঢসই শ্বেেী মানুর্শ্বট প্রশ্বত্ষ্ঠা পায় ঢর্জযাশ্বত্বষাশনর িাত্ ধ্শর। ঢসই সূশরিক বাা  ায় 
ঢমঘশ্বর্জশত্র মাধ্যশম শ্বিত্ীয় পশবষর ঢকন্দ্রীয় িশ্বররিকশ্বটর প্রশ্বত্ষ্ঠাবীর্জ ঢপাত্া িশাা প্রথম পশবষ। একর্জন মানুর্ 
ত্খ্ন শ্বেেী িশত্ পাশরন  খ্ন শ্বত্শ্বন পাশ্বরপাশ্বিষকত্ার িাপ ঢথশক মুি িশয় স্বাধ্ীন সোয় শ্ববরার্জ কশরন। 
বনযার ঢসই স্বাধ্ীন সো পােশকর সামশন তু্শা ধ্রশত্ এই বশে কখ্শনা পশ্বরবাশরর ত্রফ ঢথশক আনা 
শ্ববশয়র প্রস্তাবশক দৃঢ়িাশব নাকি করাশনা িয় বনযাশক শ্বদশয়, আবার কখ্শনা ঢমঘশ্বর্জশত্র সশঙ্গ বশা ঘুরশত্ 
 াবার ঘটনা মা ত্রুাত্াশক বনযার র্জানাশনার  নকপট সািশস। এই ঢোট্ট ঢোট্ট ঘটনাগুশ্বা ক্রমােশয় ত্ার 
মশধ্য াুশ্বকশয় থাকা দৃঢ়শিত্া বযশ্বিেশক সামশন আশন। ত্াই গ্রাশমর এই মুখ্শিারা, শ্বনরীি ঢমশয়শ্বট 
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উপনযাশসর শ্বিত্ীয় পশবষ  খ্ন পশ্বরবাশরর নশ্বিিাবকে ঢথশক মুি কশর শ্বনশর্জর পাশয়র র্জশ্বম েি করার 
াডাইশয় রু্জশট  ায়, ত্খ্ন কাশ্বিশ্বনর ঢমাড পশ্বরবত্ষন বা িশ্বররিক বডশনর এই পশ্বরবত্ষন আকশ্বিক নবাস্তব 
ঢেশকনা। পরবত্ষী পশবষর নতু্ন বনযাশক ঢদখ্ার র্জনয পােক পূবষবত্ষী পবষ ঢথশকই প্রস্তুত্ িশত্ থাশক। 

শ্বিত্ীয় পশবষর শুরুশত্ বনযার িাত্ ধ্শর কাশ্বিশ্বন কাকাত্ায়  ায়। ঢসখ্াশন বনশর্জযাৎোর সশঙ্গ 
বিুে িয় বনযার। প্রথশমই মাশ্বসর বাশ্বড ঢেশড বনযার বনশর্জযাৎো সশঙ্গ থাকার শ্বসদ্ধান্ত ত্ারা আবামী শ্বদশন 
শ্বনশর্জর মশত্া কশর র্জীবন িাাাবার িশ্ববর্যৎ পশ্বরকেনাশকই র্জানান ঢদয়। কাশ্বিনীর মাশি শ্বফশর শ্বফশর 
আশস শ্বদঘীরপাডার বে। কৃপাশার ঢর্জা ঢথশক োডা ঢপশয় শ্বদঘীরপাডায় শ্বফশর আসা ও মাশয়র ননুশরাশধ্ 
িাকশ্বর ঢনওয়া এবং শ্ববশয় করার ঘটনা কৃপাা িশ্বররিকশ্বটর ঢমাড পশ্বরবত্ষশনর আর এক িমক। ত্ার এই 
আকশ্বিক পশ্বরবত্ষন শ্বেে সম্মত্ শ্বকনা ঢস শ্বনশয় নবেয প্রশ্ন র্জাশব। এটা শ্বেক কৃপাশার িশ্বরশরিক 
িেকাশ্বরত্ার প্রবাত্া শ্বো, ঢ  কারশা সন্ত্রাসবাদী দশার সশঙ্গ ত্ার ঢ াব সম্ভবপর িশয়শ্বো। ত্বু ত্ার 
স্বাধ্ীনত্া সংগ্রাশমর পথ সমূ্পাষ পশ্বরত্যাব কশর পূাষ বৃিী মানুশর্র মত্ িাকশ্বরর নথষশমাি ও স্ত্রী ঢমাশি 
নি িশয় টাকার শ্বপেশন ঢোটা-িশ্বররিকশ্বটর এই পশ্বরবত্ষশনর বাস্তবশ্বিশ্বে উপনযাশসর খু্ব দুবষা। তু্ানায় 
বনযার িশ্বররিকায়ন নশনক বশ্বাষ্ঠ। পুশর্জার সময় ত্ার আবার ঢমঘশ্বর্জশত্র সশঙ্গ ঢদখ্া িওয়ার নশ্বিজ্ঞত্া 
বনযার শ্বিত্শর ঢ  শ্বেেীসো শ্বনশর্জশক তু্শা ধ্রশত্ িায়শ্বো ঢসই শ্বেেীশকই ঢবদনার মশধ্য বাাঁশ্বিশয় রাশখ্। 
বনযার র্জীবশন ঢমঘশ্বর্জশত্র ঢবদনাদায়ক উপশ্বিশ্বত্ ত্ার শ্বেেীসোর পূরশার র্জনয শ্ববশের্ প্রশয়ার্জনীয়। ঢস 
প্রশয়ার্জন ঢাশ্বখ্কা শ্বসদ্ধ কশরশেন পুশর্জায় শ্বদঘীরপাডায় আবার ঢমঘশ্বর্জৎ ও বনযার ঢদখ্া করাশনার 
মাধ্যশম। 

শ্বদঘীরপাডা ঢথশক িশা এশস কৃপাা কাকাত্ায় বাসা ঢনয়। ঢসখ্াশন সন্তানসম্ভবা ইরাশ্বনশক 
ঢদখ্শত্ আশস ত্রুাত্া। কাকাত্ায় ত্রুাত্ার নশ্বিজ্ঞত্া সিযত্ার িাাঁ-িকিশক পশ্বরশবশের শ্বিত্র 
াুশকাশনা আন্তশ্বরকত্া েূাযসম্পকষ মশন করায়। েহুশর র্জীবন ও গ্রাম র্জীবশনর পাথষকয এখ্াশন শ্বনশদষশ্বেত্। 
গ্রাশমর একান্নবত্ষী পশ্বরবার বযবিার িাঙ্গন ঢদখ্াশনা িয় কৃপাা ও ইরাশ্বনর কাকাত্ায় বশড ঢত্াাা একক 
পশ্বরবার িাপশনর মাধ্যশম। শ্বদঘীরপাডার ঐশ্বত্িয আর কৃপশার সংসাশরর ধ্ারাবাশ্বিকত্া বর্জায় থাকশব 
না। ত্রুাত্ার সংকট ঢেশার র্জীবশন মাশয়র নবাশ্বঞ্চত্ উপশ্বিশ্বত্র  ন্ত্রাাশক মশন করায়। বাত্াশ্বন্ত্রক 
বযবিা ও  ন্ত্রসিযত্া গ্রামীা সমার্জ কাোশমাশক ঢিশে েিশর ঢ  আশবব েূনয সম্পকষর্জাশা মানুর্শক শ্বপষ্ট 
কশরশে ত্ারই েশ্বব আনশে কাকাত্ায় কৃপাশার বাসা। সাশ্ববরিকী রাশয়র পূবষবত্ষী উপনযাসগুশ্বাশত্ 
পশ্বরবাশরর একর্জন সন্তান পাশ্বরবাশ্বরক ঐশ্বত্িয িুশা কাশাাবার্জাশ্বরর বযবসায় ক্রমে ধ্নী িশয় ওশে। 
ঢদশের ঢসবায় শ্বনশয়াশ্বর্জত্ এক সদসযই ঢদেশক াুটশত্ থাশক বযশ্বি মুনাফার ঢাাশি। ইন্দ্রকুমাশরর ঢেশা 
কৃপাশার এই শ্ববাাসবহুা র্জীবশনর শ্বববরা ঢসই পােশকর সামশন ঢসই েকশকই শ্বনশয় আশস আর 
একবার। 

বনযা কাকাত্া ঢথশক বনশর্জযাৎোর সশঙ্গ িাউবশ্বনশত্ বাশ্বডশত্  ায় পুশর্জার েুশ্বটশত্। ঢসখ্াশন ত্ার 
সশঙ্গ ঢদখ্া িয় ত্ার র্জীবশনর দুই গুরুেপূাষ পুরুশর্র সশঙ্গ - নম্লান ও ঢর্জযাশ্বত্বষান। কাশ্বিশ্বনশক এই সময় 
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কাকাত্া ঢথশক সশ্বরশয় সাাঁওত্াা পরবনায় শ্বনশয়  াওয়ার শ্বপেশন শ্ববশ্বেষ্ট কারা রশয়শে। বনযার শ্বেেীসো 
শ্বনশর্জশক বযি করশত্ পাশর একমারিক প্রকৃশ্বত্র সাশ্বন্নধ্য। ত্াই ত্ার র্জীবশন নতু্ন মানুর্ প্রশবশের র্জনয 
কাকাত্ার  াশ্বন্ত্রক পশ্বরশবেশক মশনানীত্ করশত্ পাশরনশ্বন ঢাশ্বখ্কা। ঘটনািশার পশ্বরবত্ষন এই 
কারশাই। বনশর্জযাৎোর িাই নম্লান িাশাাশবশসশ্বো বনযাশক। শ্বকন্তু বনযার িাশাাবাসার পারিকর র্জনয ঢ  
ধ্ীর সং শমর প্রশয়ার্জন ত্া ঢসই মুিূশত্ষ নম্লাশনর শ্বো না। ত্াই নম্লানশক নশপো কশ্বরশয়শেন ঢাশ্বখ্কা 
আশরা বহুবের। কাশ্বিশ্বনর পরবত্ষীশত্ নম্লান ইরাশ্বন ও কৃপাশার সম্পশকষ র্জশ্বটাত্ার সৃশ্বষ্ট কশর। ঢসই 
সশঙ্গ ত্ার বনযার র্জনয নশপোশকও কাশ্বিশ্বন তু্শা ধ্শরশে। নম্লানশক ঢাশ্বখ্কা এইিাশব বনযার র্জনয প্রস্তুত্ 
কশরশেন নত্যন্ত  ে শ্বনশয়। বনযার সশঙ্গ ত্ার শ্বমান কশ্বরশয়শেন 'ঢমঘনা পদ্মা'র পরবত্ষী েুদ্র উপনযাস 
'সমুশদ্রর ঢেউ'এ। ঢস ঢেশরিক 'সমুশদ্রর ঢেউ' 'ঢমঘনা পদ্মা'রই বশ্বধ্ষত্ নংে। শ্বিত্ীয় র্জন ঢর্জযাশ্বত্বষান  ার 
সাশ্বন্নশধ্য বনযা শ্বনশর্জর প্রকৃত্ সোশক খু্াঁশর্জ পায়। ঢর্জযাশ্বত্বষাশনর প্রিাব এই উপনযাশস ও বনযার র্জীবশন 
বিীরত্র। ত্ার সশঙ্গ আশবও পােশকর পশ্বরিয় িশয়শে কৃপাা সূশরিক। শ্বকন্তু কৃপাশার পথ সমূ্পাষ স্বত্ন্ত্র 
িশয়শে কাশ্বিশ্বনর ঢমাড পশ্বরবত্ষশনর সশঙ্গ সশঙ্গ। ত্াই কৃপাশার সূশরিক কাকাত্ায় পশ্বরিয় করান না 
ঢাশ্বখ্কা বনযার সশঙ্গ ঢর্জযাশ্বত্বষাশনর। বনযার শ্বেেীসোশক ত্ার প্রাশ্বথষত্ াশেয ঢপৌঁশে শ্বদশত্ ঢর্জযাশ্বত্বষাশনর 
নবদান নশনক ঢবশ্বে। ঢসই স্বত্ন্ত্র শ্বেেীর িূশ্বমকায় ত্ার সশঙ্গ আাাপ িয় বনযার শ্বেেী সংশঘর এক 
ননুষ্ঠাশন।  শ্বদও এর আশবও দুবার ঢদখ্া িশয়শে ত্াশদর। শ্বেেী সংশঘর এই সূরিকশ্বটর ঢর্জযাশ্বত্বষাশনর 
শ্বেেীসোর সশঙ্গ রার্জনীশ্বত্ ঢ াবাশ াবশকও ইশ্বঙ্গত্ কশর।এই দুশ্বট সত্ত্বার িারসাশময কাশ্বিনী পরবত্ষীশত্ ঢস 
শ্বনশর্জশক পশ্বরশ্বিত্ কশ্বরশয়শে পােশকর সশঙ্গ। 

িাউবনী ঢথশক কাকাত্ায় ঢফরার পর বনযার র্জীবশন দুশ্বট পশ্বরবত্ষন আশস। ইরাশ্বন  মর্জ সন্তান 
প্রসব করার পর বনযাশক ত্ার কাশে শ্ববশয় থাকশত্ িয়। ঢসই সময়ই ঢস প্রশফসর ঢর্জযাশ্বত্বষান ত্রমশরিকর 
কাশে আাঁকা শ্বেখ্শত্  ায়। ঢর্জযাশ্বত্বষান শ্বববাশ্বিত্। এত্শ্বদন পর একর্জন মানুর্ বনযার নন্তরি বিীর 
 ন্ত্রাাশক উপাশ্বি করশত্ ঢপশরশ্বো। শ্বকন্তু সামাশ্বর্জক িাশব ত্াশদর একসশঙ্গ থাকা কখ্শনাই সম্ভব নয়। 
সমাশর্জর ঢিাশখ্ শ্বনশ্বর্দ্ধ এই সম্পশকষর ঢবাডাপেন ঢাশ্বখ্কা ত্াই কশরশ্বেশান কাকাত্া ঢথশক দূশর 
সাাঁওত্াা পরবনায়। আশ্বদবাসী নধু্যশ্বর্ত্ ঢ  িাশন সিয সমাশর্জর শ্ববশ্বধ্-শ্বনশর্শধ্র শ্বনবড শ্বেশ্বথা, আন্তশ্বরক 
সম্পশকষর ঢর্জার ঢ খ্াশন নশনক ঢবশ্বে। ঢসই সম্পশকষর েশ্বিই বনযাশক পশ্বরবাশরর বিন র্জাা ঢথশক 
এমনশ্বক বনশর্জযাৎোর প্রিাব ঢথশকও শ্বনশর্জশক মুি করাশত্ পাশর। বনশর্জযাৎো কনযার বিু শ্বেকই। শ্বকন্তু 
এই দুই নারী িশ্বরশরিকর বেন সমূ্পাষ শ্বিন্ন। নশনযর প্রিাব ঢথশক মুি িশয় বনযার এবার শ্বনশর্জশক খু্াঁশর্জ 
পাবার পাাা। ত্াই সকশার ঢথশক দূশর শ্ববশয় শ্বনশর্জশক খু্াঁশর্জ পাবার একান্ত নবসর ঢাশ্বখ্কা ত্াশক 
শ্বদশান। বনযার বাশ্বড িাডা কশর একা থাকার বশিাবস্ত এই প্রশয়ার্জশনই। ত্ার িাত্ ধ্শর ইরাশ্বনও ত্ার 
বািষিয র্জীবশনর নতৃ্শ্বপ্তশক উপাশ্বি করশত্ পাশর শ্বেেী সংশঘর নশ্বিশনরিকী শ্বিশসশব ঢ াবদান সূশরিক। 

ঢর্জযাশ্বত্বষাশনর সাশ্বন্নধ্য বনযার শ্বেেীসোশক বাইশরর র্জবশত্ মুশ্বি ঢদয়। শ্বিরিকশ্বেেী শ্বনশর্জশক কথার 
মাধ্যশম প্রকাে করশত্ পাশর না ত্ার নন্তশরর পশ্বরিয় ত্ার বিীর ননুিূশ্বত্ েমত্ায় ঢ  ননুিূশ্বত্র 
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বশ্বিঃপ্রকাে িয় ত্ার শ্বেশে। ত্াই ঢর্জযাশ্বত্বষান ও বনযা - এই দুই শ্বেেীর ননুিূশ্বত্র পারস্পশ্বরক আদান-
প্রদান িয় েব্দ নশপো ত্রনঃেশব্দর ঢানশদশনর মাধ্যশম। ত্াশদর শ্বিত্র িন্দ্ব প্রকাশের র্জনয  ত্াশদর মশধ্য 
কশথাপকথন বা সংাাশপর বযবিার কশরনশ্বন ঢাশ্বখ্কা। বরং এশেশরিক সংাাশপর বযবিার নত্যন্ত কম, 
ঘটনার সংঘটন িশয়শে নূযনত্ম। িশ্বররিকগুশ্বার নন্তিষন্দ্ব প্রকােক শ্বিশসশব বাশ্বিনীর ঢনপশথয থাকা কথশকর 
বাষনা এই নংশের ঢবে খ্াশ্বনকটা রু্জশড রশয়শে। ত্াই এখ্াশন ডায়াাশবর ঢথশক নযাশরেশনর নশ্বধ্ক 
বযবিার প্রাসশ্বঙ্গক এবং শ্বেেসম্মত্ িশয়শে। এই নংশে বনযা ও ঢর্জযাশ্বত্বষাশনর মশধ্য ননযানয িশ্বররিকগুশ্বার 
প্রশবে খু্ব ঢবশ্বে িয়শ্বন। ত্শব এই নংশে মাশিমাশিই এশসশে শ্বসিুবাাা। আসশা ঢর্জযাশ্বত্বষাশনর সাশ্বন্নধ্য 
বনযাশক িশ্ববর্যৎ সংগ্রাশমর র্জনয প্রস্তুত্ করশে। শ্বসিুবাাা মানব িশ্বরশরিকর ঢসই ত্রবশ্বিশরিকর প্রশ্বত্শ্বনশ্বধ্  ারা 
নশ্বত্শ্বরি ঢকৌতূ্িাপরায়া িন সমার্জ শ্বনশ্বদষষ্ট সম্পকষ ত্াশ্বাকার বাইশর বশড ওো নারী-পুরুশর্র আন্তশ্বরক 
সম্বি শ্বনশয়। ঢর্জযাশ্বত্বষান বনযার সম্পকষ ঢসই নশথষ সমার্জ িারা স্বীকৃত্ িশত্ পাশরশ্বন। নথি এই সম্পকষশ্বট 
বনযা ও ঢর্জযাশ্বত্বষানশক ত্াশদর সংকট মুিূশত্ষ এশক নপশরর আেয় শ্বদশয়শে। এই পশ্ববরিক এবং বিীর 
সম্পকষ শ্বনশয় সমার্জ ঢ  কুৎসা রটাশত্ িায়, ঢসই কুৎসা প্রিারশকর প্রশ্বত্শ্বনশ্বধ্ িশয় উপশ্বিত্ শ্বসিুবাাা। 
এই মানুর্গুশাার শ্ববরুশদ্ধ াডশত্ বনযা ক্রমে শ্বনশর্জশক প্রস্তুত্ করশে শ্বিত্শর শ্বিত্শর। বনযার ঢসই প্রস্তুশ্বত্ 
এই নংশে পােশকর কাশে স্পষ্ট। ত্ার এই াডাই আশরা কশ্বেন কশরশেন ঢাশ্বখ্কা। ঢকবা ননাত্মীয় 
শ্বসিুবাাাই নয়, িশ্ববর্যশত্ ত্ার শ্বনশর্জর মা ত্রুাত্ার সশঙ্গ ঢর্জযাশ্বত্বষান ও ত্ার সম্পকষ শ্বনশয় াডশত্ 
িশয়শে বনযাশক। ঢসই কশ্বেন াডাইশয়র প্রস্তুশ্বত্পবষ এই নংেশ্বট। একই সশঙ্গ এও ননুধ্াবনশ াবয ঢ , 
বনযাশক  ত্ াডশত্ িশয়শে ত্ত্ই ত্ার র্জীবশন এই সামাশ্বর্জকিাশব শ্বনশ্বর্দ্ধ সম্পকষশ্বটর শ্বিশ্বে সুদৃঢ় 
িশয়শে। 

কাকাত্ার পাোপাশ্বে শ্বদঘীরপাডা শ্বনশয় এশসশে শ্বিত্ীয় শ্ববি ুশদ্ধর িয়াবি আবিশক।  ুশদ্ধর ফশা 
র্জীশ্ববকা ঢখ্ায়াশনা ঢথশক দুশ্বিষশের কবা টুকশরা টুকশরা ঘটনায় সংশ াশ্বর্জত্ িশয় পশ্বরশবশ্বেত্। গ্রামবাসীর 
এই দুঃসমশয় প্রজ্ঞান র্জনকাযাা সশ্বমশ্বত্র আদেষশক কাশর্জর মাধ্যশম বাস্তবাশ্বয়ত্ কশর তু্শাশে। বামপন্থী 
রার্জনীশ্বত্ সরাসশ্বরিাশব এখ্াশন আশসশ্বন একমারিক প্রজ্ঞানশক বাদ শ্বদশা। উপনযাশসর ঢেশর্ এই 
োয়ািশ্বররিকশ্বট সেরীশর আত্মপ্রকাে কশরশে। ঢসই সশঙ্গ কশ্বমউশ্বনস্ট আশিাান ত্ার র্জায়বা ঢপাি করশত্ 
শুরু কশর কাশ্বিনী বৃশে। এই উপনযাশস রার্জনীশ্বত্ সম্পশ্বকষত্ শ্ববর্য়গুশ্বা মূা িশ্বররিক মারফত্ সরাসশ্বর না 
এশস কাশ্বিনীর শ্ববশ্বিন্ন নংশে ঢনপশথয ঢথশকশে খ্বশরর কাবর্জ বা ঢপাস্টার নথবা সংবাদ বাত্ষার 
মাধ্যশম। এই ঢনপথযিারী রার্জনীশ্বত্ ত্ার প্রত্যে প্রিাব ঢফশাশে িশ্বররিকগুশ্বার উপর। বামপন্থী আশিাাশন 
শ্বেেী সংশঘর শ্ববশ্বেষ্ট িূশ্বমকা সকশার শ্ববশ্বদত্। ঢর্জযাশ্বত্বষাশনর মাধ্যশম শ্বেেী সংশঘর ঢসই প্রিাব এই 
কাশ্বিশ্বনশত্ সাশ্বিত্যরূপ শ্বনশয়শে। ঢর্জযাশ্বত্বষাশনর নশ্বিিাবকশে নম্লান, ইরাশ্বন, ওমর, বনশর্জযাৎোশদর 
পূবষবশঙ্গর শ্ববশ্বিন্ন িান  ঘুশর শ্বথশয়টার কশর নথষ সংগ্রশির কাশ্বিনী িশ্বেশের দেশকর সাংসৃ্কশ্বত্ক ফ্রশের 
িূশ্বমকাশক তু্শা আশন।এই উপনযাশস শ্বেেীর রার্জননশ্বত্ক নবিান শ্ববশের্ কশর শ্বিশ্বরিকত্  া ননযানয 
উপনযাস ঢথশক এশক স্বত্ন্ত্র কশর। পূবষবশঙ্গ ত্াশদর নাটযদশার ভ্রমশনর কাশ্বিশ্বন নংে ঢকবা দশার 
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রার্জননশ্বত্ক িূশ্বমকা স্পষ্ট করশত্ সংশ াশ্বর্জত্ নয়। এই ভ্রমা িশ্বররিকগুশ্বার বযশ্বি র্জীবশনও পশ্বরবত্ষশনর 
িড ঢত্াশা। শুধু্ সামাশ্বর্জক ঢপ্রশ্বেত্ নয়, ঘটনার প্রিাব বযশ্বিসংকটশক বৃশ্বদ্ধ কশর কাশ্বিনীর র্জটশক 
সংকটাপন্ন কশরশে, কাশ্বিনীর িন্দ্বশক নবযািত্ ঢরশখ্ পােশকর মশনাশ্বনশবেশক বিীর কশরশে। 

ইরাশ্বন আর বািষিয পুতু্া িশয় সুখ্ী র্জীবশন তৃ্প্ত থাকশত্ পারশে না। কৃপাশার সশঙ্গ ত্ার শ্ববশেদ 
িয়। ঢস নতু্ন কশর ঘর বাাঁশধ্ ওমশরর সশঙ্গ। দাম্পত্য র্জীবশনর এই সংকট কৃপাাশক শ্ববপ ষস্ত কশর 
তু্শাশ্বো। ঢসই শ্ববপ ষস্ত কৃপাা োন্ত িয় প্রসাদীর কাশে এশস। প্রসাদী দুশ্বিষশে নারীে ঢ  নবশ্বিত্ 
িশয়শ্বো দু'মুশো িাশত্র র্জনয, ঢসই িয়ানক পশ্বরাশ্বত্র শ্বেকার। এইিাশব একসমশয়র ঢোট্ট 
শ্বেশুিশ্বররিকিয়  প্রথম পশবষর ঢ  কাশ্বিনীশক দানা বদ্ধ কশরশ্বো, ঢসই কাশ্বিনী ত্ার বৃে সমূ্পাষ কশর 
এশকবাশর শ্বিত্ীয় পশবষর ঢের্াশধ্ষ। সামাশ্বর্জক নশ্বিোপ ঢ  বযশ্বির্জীবনশক কুন্ডাী পাশ্বকশয় র্জডবদ্ধ কশর, 
ঢসই র্জশ্বটা বযশ্বি র্জীবন এই সমার্জ ঢপ্রশ্বেশত্ পশ্বরশবশ্বেত্। প্রসাদী িশ্বরশরিকর সশঙ্গ পােশকর পূবষ পশ্বরশ্বিশ্বত্ 
ত্রত্শ্বরর শ্ববশ্বেষ্ট কারা রশয়শে। দুশ্বিষের্জশ্বনত্ ননািাশরর িাত্ ঢথশক ঢরিাই ঢপশত্ নারীরা শ্বনশর্জশদর সম্মান 
শ্ববসর্জষন শ্বদশত্ বাধ্য িশয়শ্বো। এ ত্থয সকশার র্জানা। শ্বকন্তু ত্থযশক িশ্বররিক ও কাশ্বিনীর বাাঁধ্শন এাঁশট 
সাশ্বিত্য পশ্বরশবেন কশর বশাই ত্শথযর নন্তশ্বনষশ্বিত্ সত্য পােক মনশক স্পেষ কশর। প্রসাদীর পূবষ পশ্বরশ্বিশ্বত্ 
ত্ার এই পশ্বরনশ্বত্শক আশরা িয়ানক সত্যরূশপ পােশকর সামশন প্রশ্বত্িাত্ করায়। ঢসইসশঙ্গ িশ্বররিকায়ন 
ত্ার বৃেশক সমূ্পাষ কশর কাশ্বিনীশক কশরশে পশ্বরপুষ্ট। 

কৃপাশার কাশ্বিশ্বন শ্বিত্ীয় পশবষর ঢেশর্ এশস ত্ার পূবষ মশ্বিমাশক পুনরুদ্ধার কশর। শ্ববপথবামী এই 
িশ্বররিকশক আবার স্বীয় পশথ আনশত্ কাশ্বিশ্বনশত্ উমার প্রশবে। নশ্বিশ্বর্জৎ-উমার শ্বদঘীরপাডা ঢেশড 
কাকাত্ায় িশা আসা সামন্তত্শন্ত্রর িাঙ্গনশক সমূ্পাষ কশর। শ্বদঘীরপাডা এই উপনযাশসর প্রথম পশবষ 
কাশ্বিনীর এক শ্ববশ্বেষ্ট িশ্বররিক স্বরূপ শ্বনশর্জশক তু্শা ধ্শরশে। ইন্দ্রকুমাশরর নাশ্বডর ঢ াব শ্বো শ্বদঘীরপাডার 
সশঙ্গ। ঢসই ইন্দ্র কুমাশরর মৃতু্য শ্বদশ্বঘরপাডা পশবষর সমাশ্বপ্ত ঢঘার্াা কশর। ইন্দ্রকুমাশরর মৃতু্য ঢোক 
কৃপাশার র্জীবশন পথ পশ্বরবত্ষশনর র্জনয প্রশয়ার্জনীয় আঘাত্। উপনযাশসর ঢেশর্ কৃপাশার িাশত্ নতু্ন 
সমার্জ বেশনর শ্ববশ্বেষ্ট দাশ্বয়ে পশডশে। এই দাশ্বয়শের উপ ুি কশর তু্াশত্ ত্ার র্জীবশন প্রসাদী ও উমা 
শ্বফশর এশসশে শ্বনশর্জশদর মশত্া কশর। ত্শব এখ্াশন কাশ্বিনীর বশ্বত্ দ্রুত্ িশয়শে এবং একইসশঙ্গ ঘটনা 
শ্বনিষরত্া ঢবশডশে। িয়শত্া এই কারশাই িশ্বররিকগুশ্বার নন্তর শ্ববকাে নসমূ্পাষ রশয় ঢবশে। িোৎ কশর 
এশকর পর এক ঘটনায় কাশ্বিনী পশ্বরাশ্বত্র শ্বদশক ঢধ্শয় ঢবশে। শ্বকন্তু কৃপাশার র্জীবশন এই পশ্বরবত্ষশনর 
মানশ্বসক ঢপ্রোপট শ্ববশেশ্বর্ত্ িয়শ্বন। 

ঢর্জযাশ্বত্বষান একর্জন শ্বেেী ও কমষী। দাঙ্গাশক ঢকন্দ্র কশর এই মানুর্শ্বটর ত্ৎপরত্া ত্ার কমষী 
সোশক শ্ববকশ্বেত্ কশরশে। এরপর সুাত্াশনর মৃতু্য ত্াশক ঢসই সশ্বিেশা দাাঁড করায়। বামপন্থী শ্বেেীশদর 
সামশন একশ্বট িন্দ্ব সব সময় শ্বো। আদশেষর কাশর্জ র্জীবন সমপষা করশব না একর্জন শ্বেেীর সপ্তার 
মশধ্যই র্জীবশনর সাথষকত্া খু্াঁর্জশব? ঢর্জযাশ্বত্বষান ও বনযাশক সামশন ঢরশখ্ এই শ্বিশ্ববধ্ পথশক গ্রিা কশরশেন 
ঢাশ্বখ্কা। ঢর্জযাশ্বত্বষান ঢবশে শ্বনশয়শে কমষীর র্জীবন ও বনযার উপর িার শ্বদশয়ে শ্বেেীসোর পশ্বরপুশ্বষ্ট 
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সাধ্শনর। এখ্াশন বনযার িশ্বররিকশক ঢ িাশব ঢাশ্বখ্কা বশড তু্শাশেন ঢস ঢেশরিক তু্শ্বা ঢফশা নস্ত্রধ্ারা 
বনযার িশ্বররিকায়শনর পশে বাস্তবসম্মত্ পশ্বরাশ্বত্শক ধ্রা ঢ ত্ না। বরং এই নন্তমুষখ্ী িশ্বররিকশ্বট ননুিূশ্বত্ 
প্রকাশের মাধ্যম শ্বিশসশব রংতু্শ্বাশক ঢবশে ঢনওয়ায় ত্ার পূবষাপর পশ্বরাশ্বত্ শ্বেেসম্মত্ িশয়শে। ঢসইসশঙ্গ 
কাশ্বিশ্বনর পশ্বরাশ্বত্ও ননযানয উপনযাস নশপো স্বত্ন্ত্র িশয়শে। পাশ্বটষ কাশর্জ  ুি িশয় র্জীবন শ্বনশয় িাার 
সংকে শ্বনশয়শে  'শ্বরিকশস্রাত্া', 'পাকা ধ্াশনর বান', 'স্বরশ্বাশ্বপ'র মশত্া উপনযাস সকা। ঢসখ্াশন বনযা 
শ্বেশের মশধ্য শ্বদশয় প্রশ্বত্বাদ র্জানাশনার শ্বসদ্ধান্ত শ্বনশয়শে। 'ঢমঘনা পদ্মা'য় শ্বেেীমানস নশ্বধ্ক  ে ও 
সূক্ষ্মত্ার সশঙ্গ শ্ববধৃ্ত্। 
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মশনার্জ বসুর ‘র্জার্জঙ্গা’: র্জাশ্বত্, ধমষ ও রার্জনীশ্বত্ শ্ববর্য়ক বাক শকশ্বিক      
ঢাাকসংসৃ্কশ্বত্র প্রশয়াব ও ত্াৎপর্ষ  

 

প্রাবশ্বিক-পশ্বরশ্বিশ্বত্  

 
স্বরূপ িাাদার  

বশবর্ক, ঢপ্রশ্বসশডশ্বি শ্ববিশ্ববদযাায় 
কাকাত্া, পশ্বিমবঙ্গ, িারত্  

 

সারসংশেপ 
িারত্ ত্থা িারত্বশর্ষ ননয নশনক শ্বর্জশ্বনশসর মশধয র্জাশ্বত্শিদ প্রথা শ্বিন্ন মারিকায় িয়ানক িশয় উশেশে। 
এই র্জাশ্বত্শিদ প্রথার কারশা এশক নশনযর ঢোোঁয়া পেন্দ কশর না, শ্বববাি ঢদওয়া ঢত্া নশনক দূশরর 
শ্ববর্য়। িারত্বশর্ষ বাষ শ্ববিার্জশনর কারশা নশনক ‘র্জাশ্বত্’ উদ্ভব িয়। বৃশ্বিশিশদ ঢসগুশ্বা শ্বিন্ন শ্বিন্ন নাশম 
পশ্বরশ্বিত্। ‘র্জার্জঙ্গা’ উপনযাশস বশনর ঢিৌশ্বত্ক পশ্বরশবে শ্বনশয় ঢসই নঞ্চশার মানুু্র্শদর মশধয নশনক 
ঢিৌশ্বত্ক শ্বমথ প্রিশ্বাত্ আশে। এইরকম শ্বমশথর মশধয দুকশ্বিশক শ্বনশয়ও একশ্বট শ্বমথ বা ঢাাকবল্প প্রিশ্বাত্। 
‘র্জার্জঙ্গা’ উপনযাশসর ননয নংশে শ্ববর্জাীাত্ার শ্বকংবদশ্বন্তশত্ ঢিৌশ্বত্ক পশ্বরশবে সৃশ্বি কশরশে।  
 

সূিকেব্দ 
র্জাশ্বত্, ধমষ , রার্জনীশ্বত্, বাক শকশ্বিক ঢাাকসংসৃ্কশ্বত্, ঢাাকসংসৃ্কশ্বত্ ইত্যাশ্বদ। 
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মশনার্জ বসুর ‘র্জার্জঙ্গা’: র্জাশ্বত্, ধমষ ও রার্জনীশ্বত্ শ্ববর্য়ক বাক শকশ্বিক      
ঢাাকসংসৃ্কশ্বত্র প্রশয়াব ও ত্াৎপর্ষ 

স্বরূপ িাাদার 
ঢবাটা শ্ববি র্জাশ্বত্, ধমষ, সাদা-কাশাা, উচ্চ-শ্বনম্ন ইত্যাশ্বদ নানা শ্ববর্শয়র ঢপ্রশ্বেশত্ রার্জনীশ্বত্ শ্বনমষাা কশর 
এশসশে আর্জীবন। এসবশ্বকেুর শ্বিশ্বিশত্ মানুশর্- মানুর্ িানািাশ্বন এবং রক্তপাশত্ বযস্ত শ্ববি। একর্জন মানুর্  
ননয একর্জন মানুর্শক িত্যা কশর ধমষীয় ত্ক মার বেবত্ষী িশয়। মানুশর্র বশিা পশ্বরিয় ঢর্ ঢস একর্জন 
মানুর্। কাশবয, সাশ্বিশত্য, সংবীশত্, দেষশন, ধমষত্শে ত্া বহুকশ্বথত্ এবং বহুপশ্বেত্ িওয়া সশেও একথা 
ননায়াশসই িুশা র্াওয়া র্ায় স্বাশথষর িশ্বরত্াথষত্ায়। 
    আমাশদর সমাশর্জ কার ঢকান র্জাত্— ঢস প্রশের সশ্বত্যই কী ঢকাশনা মাশন আশে? ঢকননা র্জাত্ বা ধমষ 
আমরা শ্বনশর্জ িােুস করশত্ পাশ্বর না। র্জাশত্র শ্বনশ্বদষি ঢকান শ্বিহ্ন ঢবাধ কশ্বর থাশক না। ঢকননা সুন্নশত্ 
শ্বদশা র্শ্বদ মুসামান সম্প্রদায়িুক্ত িওয়া র্ায়, শ্বকংবা ত্রপশত্ পশ্বরধান করশা র্শ্বদ ব্রাহ্মা িশয় র্ায়, ত্ািশা 
ত্াশদর স্ত্রীশদর ঢবাায় কী িশব—াাাশনর বাশন প্রকাশ্বেত্ এ সির্জ প্রে িাবায়। িাবায় ঢর্, মানুর্ র্জন্ম 
ঢনবার সময় শ্ববশের্ ঢকাশনা ধমষসম্প্রদাশয়র শ্বোশমাির এোঁশট িূশ্বমি িয় না। র্জশন্মর পর শ্ববশের্ সংস্কার, 
রীশ্বত্, খ্াদযািযাস ইত্যাশ্বদর মধয শ্বদশয় মানুর্ই এশক নশনযর িাইশত্ পৃথক ঢদখ্াশত্ উৎসুক িয়। আসশা 
সমাশর্জর শ্বকেু সংখ্যক মানুর্ শ্বনশর্জশদর স্বাথষশ্বসশ্বির র্জনয সমাশর্জর মশধয উোঁিু-শ্বনিু, ধনী–বশ্বরব, শ্বিনু্দ-
মুসামান, সাদা-কাশাা, িামার-মুশ্বি, ব্রাহ্মা-িণ্ডাা প্রিৃশ্বত্ ত্ক মা এোঁশট ঢদয়। আদশত্ র্জাত্-ঢবর্জাত্ বশা 
ঢকাশনা শ্বকেু সশ্বত্যই কী মানুশর্র মশধয থাশক? মানুশর্র মশধয ত্াোঁর মনুর্যত্বই বশিা। র্জাত্ বা ধমষ বশিা 
নয়। শ্বকন্তু এটাই সশ্বত্য ঢর্, আমাশদর সমার্জ ত্থা ঢবাটা শ্ববশি এই র্জাশ্বত্, ধমষ, রার্জনীশ্বত্ এই শ্ববর্য়গুশ্বার 
মশধয ঢকাথাও একটা পারস্পশ্বরক সম্পকষ বত্ষমান— ত্া নস্বীকার করার ঢকাশনা উপায় ঢনই। র্জাশ্বত্ এবং 
ধশমষর প্রথায় মানুর্ একাধাশর বিীর বিশন আশ্ববি িশয় আশে, নধঃপাশত্ও ঢবশে। এ নধঃপাত্ এত্টাই 
ঢর্, এই মনুর্য শ্বনশ্বমষত্ প্রথাশক ধশমষর নরু্জিাশত্ শ্ববশ্বধসম্মত্ করার আপ্রাা ঢিিা িাাাশনা িশে। এই 
র্জাশ্বত্শিদ প্রথার ঢেকিখ্াশ্বনও নশ্বত্ প্রািীন।  
    বশবর্াার নশ্বিমুশখ্ ঢর্শত্ ঢর্ উপনযাসগুশ্বাশক শ্বনবষািন করা িশয়শে এবং ঢসগুশ্বাশত্ ঢর্সমস্ত 
বাক শকশ্বিক ঢাাকসংসৃ্কশ্বত্ উশে আশস, ত্া শ্বনেক উপনযাশসর উপাদাশনর িূশ্বমকা শ্বিশসশবই কার্জ কশর 
না। বৃিদশথষ বা বূঢ়াশথষ ত্াশত্ ঢপ্রাশ্বথত্ থাশক সমাশর্জর ইশ্বত্িাস। ত্াই র্জাশ্বত্, ধমষ এবং রার্জনীশ্বত্বত্ 
শ্ববর্য়গুশ্বাও ঢসশেশরিক প্রশ্বত্িাত্ িয়। ঢকননা ঢাাকসংসৃ্কশ্বত্ একশ্বট শ্ববশের্ ঢবাষ্ঠী, একশ্বট শ্ববশের্ নঞ্চশার 
মানুশর্র ত্রদনশ্বন্দন র্জীবনিিষা-ির্ষার প্রশ্বত্ফান ঘটায়। আর ত্াশত্ই সমৃ্পক্ত থাশক উপশরাক্ত শ্ববর্শয়র 
সুাুক সিান। ত্শব বশবর্াার ঢেশরিক ঢর্ সিান ত্াশত্ শ্বনর্জস্ব ঢবাশধর সশঙ্গ বর্জায় রাখ্শত্ িয় 
ত্থযানুসিানশকও।  
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    বাংাা ‘র্জাশ্বত্’ েব্দশ্বট ইংশরশ্বর্জ ‘Caste’ েব্দ ঢথশক আবত্। এশ্বট াযাশ্বটন েব্দ ‘Castus’ ঢথশক বৃিীত্। 
এর নথষ িা শুি। িারত্ীয় সমাশর্জ এই ‘Caste’ েব্দশ্বট পতু্ষবীর্জশদর দ্বারাই প্রথম বযবহৃত্ িশয়শ্বো। 
এই বযবস্থাশ্বট রশক্তর শুিত্া রোর ত্াশ্ববশদই বযবহৃত্ িশত্া। ‘র্জাশ্বত্’ সম্পশ্বকষত্ ধারাাশ্বট খু্বই র্জশ্বটা 
একশ্বট শ্ববর্য়। ‘র্জাশ্বত্’ ও ‘বাষ’ দুশ্বট আাাদা শ্বর্জশ্বনস। ‘বাষ’ ঢকাশনািাশবই র্জাশ্বত্ নয়। ত্রবশ্বদক রু্শবর িারশ্বট 
বশাষর ঢেশ্বা শ্ববিার্জন করা িয়। এই িতু্শ্ববষধ বাষ ঢথশক নসংখ্য ঢবাষ্ঠীই র্জাশ্বত্র মর্ষাদা াাি কশর। 
কৃত্রু্শব নথষাৎ ত্রবশ্বদক রু্শব র্জাশ্বত্শিদ প্রথা শ্বো না। আবার সত্যরু্শব মানুশর্রা একই র্জাশ্বত্িুক্ত শ্বো। 
পশর গুা ও কমষ শ্ববিার কশর র্জাশ্বত্শিদ ত্রত্শ্বর িয়। 
    আমাশদর প্রিশ্বাত্ শ্ববিাশস ঢদবত্ার মুখ্, বাহু, র্জানু ও পদ ঢথশক উদূ্ভত্ িশয়শে ব্রাহ্মা, েশ্বরিকয়, ত্রবেয 
ও েূদ্র। এই শ্ববর্শয় ঋক শবশদর দেম মণ্ডশা ৯০ সুশক্ত ত্ার িশ্বদে ঢমশা। ব্রাহ্মশার র্জন্ম িয় ঢদবত্ার 
মুখ্ ঢথশক, ঢদবত্ার বাহু ঢথশক র্জন্ম িয় েশ্বরিকয়, উরু ঢথশক র্জন্ম িয় ত্রবশেযর এবং ঢদবত্ার িরা ঢথশক 
েূশদ্রর উদ্ভব িয়। ঋক শবশদর এই সূশ্বক্ত ঢথশকই সমাশর্জ েূদ্রশদর নবস্থান সম্পশকষ একটা আন্দার্জ করা 
ঢর্শত্ পাশর। ত্ারা সমাশর্জ নবশিশ্বাত্, দশ্বরদ্র এবং সমস্ত সুশর্াব সুশ্ববধা ঢথশক বশ্বঞ্চত্। 
     ধশমষর সশঙ্গ বৃশ্বির ঢমাবিন সুপ্রািীন কাশার। ত্রবশ্বদকরু্শব বশাষর বৃশ্বি শ্বনশ্বদষি থাকশাও ত্া নশ্বত্ 
কশোরিাশব পাশ্বাত্ িত্ না। পরবত্ষীকাশা মনু ঢর্ ননুোসন প্রবত্ষন কশরন ত্া নত্যন্ত কশোররূশপ 
পাানীয় িয়। বৃশ্বি পশ্বরিশয়ই পরবত্ষীকাশা র্জাশ্বত্র পশ্বরিয় শ্বনশ্বদষি িশত্ থাশক। িারত্বশর্ষ ননয নশনক 
শ্বর্জশ্বনশসর মশধয র্জাশ্বত্শিদ প্রথা শ্বিন্ন মারিকায় িয়ানক িশয় উশেশে। এই র্জাশ্বত্শিদ প্রথার কারশা এশক 
নশনযর ঢোোঁয়া পেন্দ কশর না, শ্বববাি ঢদওয়া ঢত্া নশনক দূশরর শ্ববর্য়। িারত্বশর্ষ বাষ শ্ববিার্জশনর কারশা 
নশনক ‘র্জাশ্বত্’ উদ্ভব িয়। বৃশ্বিশিশদ ঢসগুশ্বা শ্বিন্ন শ্বিন্ন নাশম পশ্বরশ্বিত্। শ্বিনু্দ সমাশর্জ নসৃ্পেয প্রথার 
কারশা এবং সামাশ্বর্জক এবং নথষননশ্বত্ক নবস্থাশনর ফশা এই ধরশনর র্জাশ্বত্শ্ববনযাস সম্ভব িয়। 
    এককথায় ‘র্জাশ্বত্’র সংজ্ঞা ঢদওয়া ঢবে েক্ত। শ্বব্রশ্বটে সমার্জ-নৃত্েশ্ববদ এডমণ্ড াীি এই ‘র্জাশ্বত্শিদ’ 
শ্বনশয় পাোঁিশ্বট ত্রবশ্বেশিযর কথা বশাশেন। ত্াোঁর মশত্ এগুশ্বা  িা— ক্রশমাচ্চ ঢেশ্বা শ্ববিাব, বংে পরস্পরায় 
ঢকৌশ্বাক ঢপো নবাম্বন, সমকূশা শ্বববাি, ঢিার্জন সংক্রান্ত শ্ববশ্বধশ্বনশর্ধ ননুসরা এবং নসৃ্পেযত্া— 
ইত্যাশ্বদ ত্রবশ্বেশিযর মধয শ্বদশয় র্জাশ্বত্শিশদর মূা বযাপারশ্বট ধরশত্ ঢিশয়শেন। শ্বকন্তু িারত্বশর্ষর শ্ববশ্বিন্ন প্রাশন্ত 
এই র্জাশ্বত্শিদ প্রথার নানারকম ঢিদ রশয়শে। শ্ববশের্ত্ িারত্বশর্ষ স্বাধীনত্ার পশর সংশ্ববধাশনর 
প্রশয়ার্জশন র্জাশ্বত্শিশদর ঢিিারা ননয রূপ ঢনয়— 
    “পশ্বরবত্ষনেীা সমার্জবযবস্থা র্জাশ্বত্ প্রথাশকও প্রিাশ্ববত্ কশর, ফশা র্জাশ্বত্গুশ্বার   মশধয পারস্পশ্বরক 
আদান-প্রদাশনর রীশ্বত্নীশ্বত্শত্ নশনক পশ্বরবত্ষন ঢদখ্া র্ায়। এর সশঙ্গ আশে নানান ধরশনর িাবধারার 
ননুকরা প্রবাত্া ঢর্মন সাংসৃ্কশ্বত্ক ননুকরা (Sanskritization) পশ্বিশ্বম িাবধারার ননুকরা 
(Westernization) নথবা ধমষশ্বনরশপে রীশ্বত্নীশ্বত্ নবাম্বন (secularization) (শ্রীশ্বনবাস, ১৯৬৩)। 
র্জাশ্বত্র সংজ্ঞা শ্বনশয় ঢর্ ঢকাশনা আশাািনায় এই প্রশ্বক্রয়াগুশ্বার কথা মশন রাখ্া শ্ববশের্ প্রশয়ার্জন।’’১ 
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    গুা ও কমষ ননুর্ায়ী প্রািীন িারত্ীয় সমাশর্জ ঢর্ িারশ্বট বশাষর শ্ববিার্জন িয় ত্া বত্ষমান রু্শব র্জশ্বটা 
ঢথশক র্জশ্বটাত্র িশয়শে। বত্ষমানকাশা এশত্া ঢবশ্বে নসংখ্য র্জাশ্বত্ ও খ্ণ্ড র্জাশ্বত্র (sub-castes) ঢদখ্া 
ঢমশা ঢর্, বাষ বযবস্থায় ত্াশদর স্থান শ্বনাষয় করা বড্ড কশ্বেন। বাা বাহুায, ত্থাকশ্বথত্ নসৃ্পেয র্জাশ্বত্র 
কথা বাশা বাশত্ িয় সামাশ্বর্জক র্জাশ্বত্র কথা। সামাশ্বর্জক র্জাশ্বত্শিশদ এশদর স্থান বাষবযবস্থার বাইশর। 
শ্বকন্তু সব র্জাশ্বত্র মশধয একটা সম্পকষরু্ক্ত, ত্া আর বাার নশপো রাশখ্ না। 
    শ্বিনু্দ সমার্জ প্রধানত্ িারশ্বট বাষ এবং নশনকগুশ্বা র্জাশ্বত্শত্ শ্ববিক্ত। িারশত্র উির-পশ্বিম নঞ্চশা 
‘িযাাশকাশ্বাশ্বথক’ উপশ্বনশবে ধ্বংসকারী আর্ষরা পুশরাশ্বিত্ ঢেশ্বার শ্বো নথষাৎ ব্রাহ্মা, েশ্বরিকয় এবং ত্রবেয 
এই শ্বত্নশ্বট ঢেশ্বা সমাশর্জ আশব ঢথশকই প্রিশ্বাত্ শ্বো। ঢর্-ঢকাশনা পুশরাশনা সমার্জবযবস্থাশত্ এই কমষ 
ননুসাশর ঢেশ্বাশ্ববিার্জন াে করা র্ায়। শ্বকন্তু েূদ্রশদর আশ্ববিষাব সম্পশকষ প্রাবশ্বিক শ্বিশত্েরঞ্জন সানযাা 
ত্াোঁর ‘বাঙ াায় র্জাশ্বত্’র উৎপশ্বি’ নামক প্রবশি বশান— 
 
‘‘খ্াদয-সংগ্রিকারী উপর্জাশ্বত্শদর আশ্বদম সংসৃ্কশ্বত্ ঢথশক িযাাশকাশ্বাশ্বথক সিযত্া পর্ষন্ত সামাশ্বর্জক 
শ্ববকাশের সমূ্পাষ শ্ববনযাস-এর ধারক ও বািক ঢদেীয় নশ্বধবাসীশদর শ্ববশরাশ্বধত্ার সমু্মখ্ীন িশত্ 
িশয়শ্বো িারশত্ আসা আর্ষশদরশক। আর্ষরা ত্াশদর পরাশ্বর্জত্ কশর এবং বশে আশন। শ্ববশ্বিন্ন 
সংসৃ্কত্ গ্রশে পরাশ্বর্জত্ এবং দশ্বমত্ র্জনশবাষ্ঠীশক দসুয এবং দাস নাশম নশ্বিশ্বিত্ করা িশয়শে এবং 
ত্াশদর বাষনা করা িশয়শে কৃষ্ণবাষ (কৃষ্ণত্বি) ও িযাো নাশ্বসকারু্ক্ত (ননাস) বশা, র্াশদর 
কথাবাত্ষা দুশবষাধয (মৃধ্রবি), র্াশদর আনুষ্ঠাশ্বনক পশুবশ্বা ঢনই (নর্জ্ঞ), র্ারা ঈির সম্পশকষ উদাসীন 
(নশদবায়ু) এবং র্াশদর প্রথাসমূি নদু্ভত্ ধরশনর (ননযব্রত্)। আপাত্দৃশ্বিশত্ সংসৃ্কশ্বত্ ও র্জাশ্বত্বত্ 
শ্ববশ্বেিত্া— এই উিয়শ্বদক ঢথশকই ঢদেীয় মানুর্র্জন শ্বো আর্ষশদর ঢথশক সমূ্পাষ স্বত্ন্ত্র। স্বিাবত্ই 
আর্ষ শ্ববশর্জত্ারা এই শ্ববশদশ্বে দসুয এবং দাসশদর, শ্বনর্জস্ব সমার্জশ্ববিার্জশনর উপশর্াবী কশর মাশ্বনশয় 
শ্বনশত্ পাশরশ্বন। এইসব শ্ববশ্বর্জত্ মানুর্র্জনশক একশরিক একশ্বট পৃথক ঢোীশত্ পশ্বরাত্ কশর নাম 
ঢদওয়া িা েূদ্র, র্া ত্রত্শ্বর করা িতু্থষ বাষ। এই আর্ষশদর িৃশত্য পশ্বরাত্ িা েূদ্রবা। আর্ষ ও 
ননার্ষশদর শ্বনশয় বশ্বেত্ এই ঢর্ৌশ্ববক সমার্জবযবস্থায় েূদ্রশদর স্থান িা সবষশ্বনশম্ন।’’২ 
    ত্েবত্িাশব বশাষর নথষ িা গুা। প্রশত্যক বযশ্বক্ত ত্ার শ্বনর্জস্ব েমত্া ও দেত্া ননুসাশর এক একশ্বট 
বশাষর নন্তিুষক্ত। প্রসঙ্গত্ বাার কথা কত্গুশ্বা শ্ববর্শয় আর্ষবাষ শ্ববশের্ নশ্বধকার ও েমত্ার নশ্বধকারী। 
সমাশাািশকর মশত্— 
    “আর্ষরা, ঢস ব্রাহ্মা, েশ্বরিকয় বা ত্রবেয ঢর্ বাষই ঢিাক না ঢকন প্রশত্যশকই শ্বদ্বর্জ নথষাৎ শ্বদ্বত্ীয়বার র্জাত্ 
এই পশ্বরিশয় সম্মাশ্বনত্রা সকশাই শ্বেশান পশ্ববরিকসূরিক গ্রিশার মাধযশম আনুষ্ঠাশ্বনকিাশব শ্বদ্বত্ীয়-র্জশন্মর 
নশ্বধকারী। শ্বদ্বর্জ পশ্বরিশয় ত্রবশ্বদক আনুষ্ঠানগুশ্বা সম্পন্ন করার নশ্বধকার শ্বো ত্াোঁশদর এবং বাষােমধশমষর 
ব্রহ্মির্ষ, বািষস্থয এবং বানপ্রস্থ—এই প্রথম শ্বত্নশ্বট নবস্থায় শ্বনশর্জশদর র্জীবন শ্বনয়ন্ত্রশার নশ্বধকারীও শ্বেশান 
ত্াোঁরাই।’’৩ 
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    সমাশর্জ ‘বাষ’ শ্ববিাবগুশ্বা মূাত্ বংেপরম্পরায় প্রাপ্ত। শ্বকন্তু নশনকশেশরিক শ্বপত্ার ঢপো ঢথশক সশর 
এশস সন্তাশনর পশে শ্বিন্ন বশাষর ঢপো গ্রিা করাও সম্ভব শ্বো। মিাজ্ঞানী িৃগু রিনা কশরশ্বেশান ঢস্তারিক, 
শ্বকন্তু ত্াোঁর বংেধশররা রথ শ্বনমষাশা দে িশয়শ্বেশান। র্শ্বদও ঢসটা আসশা ত্রবেযশদর ঢপো। আবার 
একইরকমিাশব ঢবে শ্বকেু েশ্বরিকয় রার্জা ব্রাহ্মা শ্বেশান। ঋশ্বর্ শ্ববিাশ্বমরিক, ঢদবশ্বপ, ববষ, মুদ বাা, িারীত্ 
এবং কণ্ব প্রিৃশ্বত্ বযশ্বক্তত্ব এই ঢেশ্বার ননযত্ম উদািরা। এইসব েশ্বরিকয় রার্জনযববষ ব্রাহ্মাযববষ ব্রাহ্মশার 
পদমর্ষাদা াাি কশরশ্বেশান। ননযশ্বদশক ঢদখ্া র্ায়, ব্রাহ্মশারাও েশ্বরিকয়শদর বৃশ্বি গ্রিা কশরশ্বেশান। 

ঢর্মন— পরশুরাম, ঢদ্রাা, কৃপ প্রিৃশ্বত্। বাষ শ্বিশসশব মবধ ঢমৌর্ষবংে িশাও ত্রবেয নথবা েূদ্র শ্বিশসশব 
ত্াশদর পশ্বরশ্বিশ্বত্ শ্বো। পরবত্ষীকাশা ঢমৌর্ষশদর পশ্বরশ্বিশ্বত্ ঘশট েশ্বরিকয় শ্বিশসশব। র্জানা র্ায়, পরবত্ষীকাশা 
ত্রবেযবাও ব্রাহ্মা িশয়শ্বেশান ঢর্মনটা ঘশটশ্বো নিবশ্বরষ্ঠ-এর দুই পুশরিকর ঢেশরিক।৪ 

    ব্রাহ্মশারা মূাত্ শ্বেশ্বেত্ পুশরাশ্বিত্ ঢেশ্বার মানুর্, োস্ত্রীয় আিার-ননুষ্ঠান, পশ্ববরিক জ্ঞানিাণ্ডাশরর 
পূর্জারী। আর রার্জপথ নাঙ্করা ও ত্রসনযবাশ্বিনী বেন করা শ্বো েশ্বরিকয়শদর কার্জ। ত্রবেযরা শ্বো কৃর্ক, 
কাশ্বরবর ও বযবসায়ী। েশ্বরিকয়রা, র্ারা সামাশ্বর্জক এবং ধমষীয় আিার ননুষ্ঠান পশ্বরিাানায় ব্রাহ্মাশদর শ্বনশি 
স্থান ঢপশান ত্ারা কখ্নই রার্জননশ্বত্ক েমত্ার একশিশ্বটয়া নশ্বধকার াাি করশত্ পাশরনশ্বন। শ্বিস্টপূবষ 
িতু্থষ েত্ক ঢথশক প্রায় এক িার্জার বের পর্ষন্ত, ঢর্সময় ঢথশক উির িারশত্র ঢবশ্বেরিাব গুরুত্বপূাষ 
রার্জননশ্বত্ক েমত্ার প্রত্ীক মবশধর শ্বসংিাসন  নশ্বধকার করশান নন্দ নাশম এক েূদ্র পশ্বরবার, ত্খ্ন 
ঢথশকই িারশত্র ঢবশ্বেরিাব রার্জবংেই িা বাষ শ্বিশসশব নেশ্বরিকয়।৫ পশ্বরশেশর্ বাশত্ িয়, এই র্জাশ্বত্ বা 
বাষ র্খ্ন বংেবত্ পশ্বরিশয়র সশঙ্গ সশঙ্গ োস্ত্রসম্মত্ শ্ববশ্বধশত্ (ধমষ) পশ্বরাত্ িা সমাশর্জর মানুশর্ মানুশর্ 
শ্ববিার্জশনর ঢরখ্াটাও নশনকটাই সুষ্পি িশত্ থাকা। 

    মনু শ্বিস্টীয় প্রথম নথবা শ্বদ্বত্ীয় েত্শক রশ্বিত্ ‘ধমষোস্ত্র’ গ্রশে পঞ্চােশ্বট র্জাশ্বত্শক ত্াোঁর গ্রশে নন্তিুষক্ত 
কশরশেন। ঢসই গ্রশে মনু ঢপো ও র্জাশ্বত্র মশধয পারস্পশ্বরক সম্পকষ শ্বনশদষে কশরশেন। আবার আধুশ্বনক 
কাশা ১৮৭২ ঢথশক ১৯৩১ সাশার মশধয আদম শুমাশ্বরর শ্বববরশা এবং আধুশ্বনক র্জাশ্বত্শ্ববদযা সংক্রান্ত 
গ্রেগুশ্বাশত্ িারত্বশর্ষ র্ত্গুশ্বা র্জাশ্বত্র সংখ্যা বানা করা িশয়শে ত্া মনু রশ্বিত্ গ্রশে নথবা পুরাাসি 
ননযানয প্রািীন সংসৃ্কত্ গ্রশে উশ্বিশ্বখ্ত্ সংখ্যার তু্ানায় নশনক ঢবশ্বে র্জাশ্বত্র উশিখ্ পাওয়া র্ায়। আধুশ্বনক 
রু্শব এই র্জাশ্বত্র সংখ্যা প্রায় শ্বত্ন িার্জাশররও ঢবশ্বে দাোঁশ্বিশয়শে।৬ বাা িশয় থাশক ঢর্, প্রশ্বত্শ্বট র্জাশ্বত্ 
একশ্বট শ্বনশ্বদষি ঢপোর সশঙ্গ রু্ক্ত এবং ঢসগুশ্বা পুরুর্ানুক্রশম িশা আশস। সমাশর্জ আবার এই একই ঢপো 
ঢদশের শ্ববশ্বিন্ন নঞ্চশাও েশ্বিশয় থাশক। ফশা একই কাশর্জ শ্বিন্ন র্জাশ্বত্র উদ্ভব িয় এবং এইিাশব 
উিশরাির র্জাশ্বত্ সংখ্যা বৃশ্বি পায়। 
    সমাশর্জ ননযর্জশনর িাইশত্ শ্বনশর্জশক মান ও ঢবৌরব দাশনর র্জনয বা ত্ার আকাঙ্ক্ষা ঢথশক নথবা বংে 
ঢবৌরব সাধন করার উশেশেয নানারকশমর বংেবত্ ঢকৌাীনয বা র্জাত্শিশদর উৎপশ্বি বশা নশনশক মশন 
কশরন। আমাশদর ঢদশে র্জাশ্বত্শিদ র্জন্মবত্। শ্বনর্জ র্জাশ্বত্র বাইশর শ্বববাি শ্বনশ্বর্ি, েব সৎকার এবং মৃত্ 
বযশ্বক্তর আত্মীয়শদর শ্বনশ্বদষি শ্বকেুশ্বদশনর শ্বনরাশ্বমর্ ঢিার্জনও এই র্জাশ্বত্শিশদর মশধয নন্তিুষক্ত। এমনশ্বক 
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ঢবাটা শ্ববশির সশঙ্গ ঢানশদশনর মস্ত বশিা নন্তরায় এই র্জাশ্বত্শিদ। প্রসঙ্গত্ সমাশাািক রবীিনাশথর 
মন্তবযশ্বট প্রশর্ার্জয—  
    ‘‘এই র্জাশ্বত্শিশদর দরুা িারশত্র নশ্বধকাংে ঢাাক ত্ািাশদর সবষশেষ্ঠ সম্পদ শ্ববিমানবশক শ্বদয়া 
র্াইশত্ পাশর নাই। িারশত্র ঢসই নশ্বধকাংে ঢাাক িইা েূদ্র। নারীরাও েূদ্রশদর সাশ্বমা। ত্বু িারশত্ 
নারী ও েূদ্রশদর শ্বকেু শ্বকেু সম্পশদর ঢর্খ্াশন পশ্বরিয় পাওয়া র্ায় ত্ািাশত্ই শ্ববশ্বিত্ িইশত্ িয়। 
ত্ািাশদর সব সম্পদ শ্ববনা বাধায় শ্ববকশ্বেত্ িইশত্ পাশ্বরশা িারশত্র ও র্জবশত্র রূপ বদাাইয়া র্াইত্। 
সামানয একটু মাশ্বটর র্জমী পশ্বত্ত্ থাশ্বকশা কত্ দুঃখ্ আমরা কশ্বর, আর এত্খ্াশ্বন মানব-র্জীবন বৃথাই 
পশ্বিয়া রশ্বিা। ত্খ্নই রামপ্রসাশদর কথা মশন িয়, 

মন ঢর, কৃশ্বর্কার্জ র্জান না 
     এমন মানব-র্জমীন রইশাা পশ্বত্ত্  

   আবাদ কশি ফাশত্া ঢসানা।’’৭ 

    িারত্বশর্ষ মূাত্ আর্ষ ও আশর্ষত্র এই দুই ধারার সংসৃ্কশ্বত্ বিমান। এই দুই ধারার মানুর্শদর মশধয 
শ্বনশ্বদষি শ্বকেু শ্ববশের্ত্ব রশয়শে। আর্ষরা প্রধানত্ জ্ঞানপেী, আশর্ষত্ররা প্রধানত্ িাবপেী। সমাশাািশকর 
নশ্বিমত্—‘‘আশর্ষত্রশদর মশধযই ঢোোঁয়ােুোঁশ্বয় াইয়া নশনক বাি-শ্ববিার। দশ্বেশাই র্জাশ্বত্শিশদর প্রশকাপ 
প্রিণ্ড। আশর্ষরা শ্বিরশ্বদন ননদ্বত্-নশিদশকই বশিা বশ্বায়া র্জাশনন। ত্াোঁিাশদর কথা র্জীবই ঢত্া শ্বেব। ... 
এইসব ঢদশ্বখ্য়া মশন িয় র্জাশ্বত্শিদটা আর্ষশদর নয়। আর্ষপূবষ র্জাশ্বত্শদর কাশেই িারশত্ আশ্বসয়া আশর্ষরা 
র্জাশ্বত্শিদশ্বট পাইশান। আর্ষশদর মশধয প্রািীন ত্রবশ্বদক রু্শব ঢবশ্বে র্জাশ্বত্শিদ শ্বো না।”৮ 

    শ্বেশ্বত্শমািন ঢসন ত্াোঁর ‘র্জাশ্বত্শিদ’ নামক গ্রশে শুধু িারত্বশর্ষর মশধযই এই র্জাশ্বত্শিদ-এর 
আশাািনা সীমাবি রাশখ্নশ্বন। শ্বত্শ্বন ত্াোঁর ‘র্জাশ্বত্শিদ’ নামক গ্রশে িারত্বশর্ষর বাইশরও র্জাশ্বত্শিশদর 
ঢেশ্বাশ্ববিাব কশর ঢদশ্বখ্শয়শেন। শ্বত্শ্বন বশাশেন শ্বমের নশ্বত্ প্রািীন সিযত্ার ঢদে। ঢসখ্াশন পুরাকাশা 
িূমযশ্বধকারী, েশ্বমক ও ক্রীত্দাস এই শ্বত্ন ঢেশ্বার ঢাাক শ্বো। পরবত্ষীশত্ ঢসখ্াশন ঢর্ািা ও পুশরাশ্বিত্রা 
উচ্চস্থান ঢপশয়শ্বো এবং শ্বেল্পী ও ক্রীত্দাসশদর সমাশর্জর শ্বনম্ন স্থাশন র্জায়বা িশয়শ্বো।  
    আবার শ্বত্শ্বন র্জানান, িীন ঢদশে িদ্রশাাক, কৃর্ক, শ্বেল্পী ও বশ্বাক এই িার ঢেশ্বার ঢাাক ঢদখ্া ঢর্ত্। 
এবং বশ্বাকশদর স্থান শ্বো সমাশর্জ সবার শ্বনশি। একইরকমিাশব র্জাপাশনও এই িারশ্বট ঢেশ্বা ঢদখ্া ঢর্ত্। 
এোিা ‘Eta’ ও ‘Hlnin’ ঢেশ্বার মানুর্রা শ্বো নন্তযর্জশদর মত্ই। এসব সশেও এশদর মশধয িারত্বশর্ষর 
আশর্ষত্রশদর মশত্া ঢমাাশমো, খ্াওয়া-দাওয়া এমনশ্বক ঢোোঁয়ােুোঁশ্বয়র ঢত্মন বযাপার  শ্বো না। এই প্রসশঙ্গ 
শ্বেশ্বত্শমািন ঢসন বশান—  
    ‘‘ঢস-সব ঢদখ্া র্ায় পৃশ্বথবীর নানা নসিয ঢদশে। ঢর্–ঢদশের ঢাাক র্ত্ আশ্বদম নবস্থায় আশে ত্ত্ই 
ত্ািাশদর ঢোোঁয়ােুোঁইর দারুা শ্ববিার। স্পশেষর দ্বারা শ্বনশর্জশদর েশ্বক্তশ্ববশের্ িারাইয়া র্াইশত্ পাশর, নশনযর 
কাশে িইশত্ নানা নমঙ্গা আশ্বসশত্ পাশর এই রকম সব িাব। ইিাশকই প্রোন্ত মিাসাবরস্থ দ্বীপগুশ্বাশত্ 
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নসিয র্জাশ্বত্র ঢাাশকরা Mana বশ্বাত্। এখ্ন সবশদশের পশ্বণ্ডশত্রা এই Mana (মযানা) কথাশ্বটই 
বযবিার কশর না।’’৯ 

    বাা বাহুায ঢর্, িারত্বশর্ষ র্জাশ্বত্শিশদর উচ্চস্থাশন ব্রাহ্মাশদর নবস্থান। র্শ্বদও এশদর মশধয উোঁিু-নীিু 
রশয়শে। ত্শব ঢমাটা দাশব ব্রাহ্মাশদরশকই িারশত্ উচ্চ র্জাশ্বত্র মানুর্ বশা বায করা িয়। ঢর্ সমস্ত 
র্জাশ্বত্র মানুশর্র র্জা ব্রাহ্মশারা বযবিার কশর ঢসই সমস্ত র্জাশ্বত্ সমাশর্জ িাশাা র্জাশ্বত্ শ্বিশসশব শ্বিশ্বহ্নত্ 
িয়। আবার র্াশদর ঢদওয়া খ্াদযদ্রবয ত্থা শ্বমিান্ন ব্রাহ্মশারা গ্রিা কশরন ত্ারা আরও িাশাা র্জাশ্বত্ বশা 
শ্বিশ্বহ্নত্। দশ্বো-িারশত্ এই র্জাশ্বত্র শ্ববিার নশনক প্রবা। সমাশাািশকর মন্তবয— 
    “দশ্বো-িারশত্ স্পেষশ্ববিার আরও প্রবা। ঢসখ্াশন র্ািাশদর স্পশেষ ব্রাহ্মশারা নশুশ্বি িন না ও 
র্ািাশদর র্জা ব্রাহ্মশার আিরাীয় ত্ািারাই িাশাা র্জাশ্বত্। র্ািাশদর র্জা ব্রাহ্মাীরাও আিরা কশ্বরশত্ 
পাশরন ত্ািারা আরও িাশাা র্জাশ্বত্। র্ািাশদর স্পশেষ ও র্জশা ব্রাহ্মা শ্ববধবারও নশুশ্বিত্ব ঘশটনা না 
ত্ািারা ত্দশপো িাশাা র্জাশ্বত্।’’১০ 
    পোন্তশর, নীিু র্জাশ্বত্র র্জা ননািরাীয় এবং ত্াশদর ঢোোঁয়া র্জা সমাশর্জর ঢিাশখ্ নশুশ্বি। প্রাবশ্বিক 
শ্বেশ্বত্শমািন ঢসন ত্াই বশান, র্াশদর স্পশেষ মৃৎপারিকও নশুশ্বি ত্ারা আরও ‘নীিু’ র্জাশ্বত্। র্াশদর স্পশেষ 
ধাতু্পারিক পর্ষন্ত নশুশ্বি িয় ত্াশদর স্থান আর ‘নীিু’ র্জাশত্র। এোিা র্ারা মশ্বন্দর প্রাঙ্গশা পর্ষন্ত প্রশবে 
করশা মশ্বন্দর নশুশ্বি িয় ত্ারা সমাশর্জ আশরা নীিু র্জাশ্বত্র ত্ক মা ঢদওয়া িয়। এইিাশব ব্রাহ্মাশদর 
শ্বনশদষ শ্বেত্ পশথ েূদ্রশদর সামাশ্বর্জক নবস্থান সূশ্বিত্ িয়। ধীশর ধীশর েূদ্রশদর মশন করা িশত্ থাকা ত্ারা 
েমর্জীবী ঢেশ্বা। দাস ও েূদ্র এক ও নশ্বিন্ন। নসৃ্পেযশদর এই ঢেশ্বার মশধয রাখ্া র্ায়। এই েূদ্ররা র্াশত্ 
একই মশন্ত্র উজ্জীশ্ববত্ িশয় সমশবত্ িশত্ না পাশর ঢসই র্জশনয ত্াশদর মশধয নসংখ্য উপশেশ্বা ত্রত্শ্বর কশর 
শ্ববশিশদর সৃশ্বি করা িয়। িূশ্বম ও সম্মান িাশ্বরশয় ত্ারা মুখ্ থুবশি পিা, ঢোশটা র্জাশত্র ও নসৃ্পেযত্ার 
ঢদািাই শ্বদশয় ত্াশদর প্রাশ্বন্তক কশর রাখ্া িা। ত্াই মশন িয় ঢটাশটশমর ধারাাই এর মূা সূরিক। আবার 
নশনক ঢাাকসংসৃ্কশ্বত্শ্ববদ  মশন কশরন ঢর্, ঢটাশটম শ্ববিাস ঢথশকই উপকথার উৎপশ্বি। কারা এই 
‘ঢটাশটম’ই ত্াশদর প্রথম ধমষশ্ববিাশসর র্জন্মদাত্া। ত্াই D.Miall Edwards ত্াোঁর ‘The Philosophy of 
Religion’ গ্রশে বশান— 
    “Some authorities have fastened on totemism as the most ancient and primitive form of 
Religion … A totem is a species of animal or plant, or more rarely a class of inamimate objects, 
to which a social group (a clan) stands in an intimate and very special relation of friendship or 
kinship – frequently it is thought of as the ancestor of the clean- and which provides that 
social group with its name. The totem is not exactly a God, but a cognate being and one to be 
respected.’’১১ 

    নথষাৎ ঢকাশনা ঢকাশনা সমাশাািক মশন কশরন ‘ঢটাশটশ্বমশ্বেম্ ’ িশে প্রািীনত্ম ধশমষর আশ্বদরূপ। 
ঢটাশটম িা এমন এক প্রকার শ্ববর্য়, র্জন্তু, াত্া বা ঢকান নশিত্ন সামগ্রী র্ার প্রশ্বত্ একশ্বট ঢবাষ্ঠীর 
শ্ববশের্ একাগ্রত্া বা বিুত্ব থাশক, র্াশক ঢবাষ্ঠীর সকশা ঢসই শ্বনশ্বদষি ঢবাষ্ঠীর পুরুর্ বশা থাশক এবং র্ার 
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নাশমই ঢসই ঢবাষ্ঠী পশ্বরশ্বিত্ িয়। এই শ্ববর্শয় সমথষনশর্াবয উশ্বক্ত পাওয়া র্ায় F.B. Jevons-এর ‘An 
Introduction to the History of Religion’ গ্রশে। এই গ্রশে বাা িয়— 
    “Animals were the first of the external, objects that thus came to be worshipped and 
totemism was the first form of that worship . . . for a long period man continued to have only 

one objects of worship namely. The totem or tribal God.”১২  নথষাৎ পশুই িশে প্রথম বাশ্বিযক বস্তু 
র্া পূর্জা ঢপশয়শে। ‘ঢটাশটশ্বমেম্ ’ শ্বো পূর্জার প্রথম রূপ। এই রকমিাশব দীঘষদীন ধশর মানুর্ একশ্বটমারিক 
বস্তুশকই পূর্জা কশর এশসশে, ঢসশ্বট িশে ঢটাশটম নথষাৎ ‘ঢবাষ্ঠীশদবত্া’। ঢর্মন ঢদখ্া র্ায় বৃেশক বন্দনা 
করা, র্জন্তু র্জাশনায়ারশক ঢদবত্া জ্ঞাশন পূর্জা করা প্রিৃশ্বত্। 

    ‘ধমষ’ বরাবরই একটা স্পেষকাত্র শ্ববর্য়। শ্বকন্তু নৃত্াশ্বেকরা ঢদশ্বখ্শয়শেন মানুশর্র ধমষ শ্ববিাস বশি 
উশেশে— রিসযময় প্রাকৃশ্বত্ক েশ্বক্তশক শ্বনয়ন্ত্রা ও ত্া ঢথশক মুশ্বক্ত পাওয়ার ঐকাশ্বন্তক নিীপ্সা ঢথশক। ‘ধমষ’ 
েব্দশ্বট ‘ধৃ’ ধাতু্র সশঙ্গ ‘ম’ প্রত্যয় ঢর্াশব বশ্বেত্। র্ার বুযৎপশ্বিবত্ নথষ িা— ‘র্া ধারা কশর’ ত্াই ধমষ। 
নথষাৎ মানুশর্র িিষা, ির্ষা বা কৃশ্বি, সংসৃ্কশ্বত্ সবশ্বকেুই ধশমষর নন্তিুষক্ত। মানুর্ ধারা কশর সিযত্া-
সংসৃ্কশ্বত্শক। আবার সিযত্া সংসৃ্কশ্বত্ ধারা কশর মানুর্শক। এসব সশেও ‘ধমষ’ বাশত্ আমরা একদা 
মানুশর্র নধযাত্ম উপাসনার পিশ্বত্শক বুশ্বি। আর্জ নশ্বত্ সংকীাষাশথষ ‘ধমষ’ বাশত্ ইংশরশ্বর্জ ‘শ্বরশ্বাশ্বর্জয়ান’ 
(Religion) েব্দশ্বট বুশি থাশ্বক। ঢর্মন— শ্বিনু্দ-মুসশ্বাম বাশত্ ঢবািায় দুশ্বট আাাদা ধমষীয় ঢেশ্বাশক, 
র্াশদর প্রশত্যশকর আাাদা আাাদা উপাসয ঢদব-ঢদবী বত্ষমান। বাা বাহুায ঢর্, সনাত্ন ধমষ ও ঢাৌশ্বকক 
ধশমষর মশধয পাথষকয উপশ্বস্থত্। সনাত্ন ধমষ বা োস্ত্রীয় ধশমষ োশস্ত্রর কশোর শ্বনয়মনীশ্বত্ থাশক র্া 
ঢাাকধশমষর মশধয ননুপশ্বস্থত্। ঢাাকসমাশর্জর মঙ্গা-নমঙ্গা শ্বিন্তা ঢথশক োশস্ত্রর শ্বনয়ম রীশ্বত্ বশ্বর্জষত্ িশয় 
ঢাাকধমষ প্রশ্বত্ষ্ঠা াাি কশর। পুরুর্ানুক্রশম এই শ্ববিাস ঢাাকসমাশর্জ বিমান। এই শ্ববিাশসই ঢাৌশ্বকক 
ঢদব-ঢদবীর আশ্ববিষাব। এরাই সাশ্বিশত্যর ঢাৌশ্বকক ঢদবত্া। মূাত্ িয়, িশ্বক্ত, েিা, কামনা- বাসনা, 
শ্ববিাস-সংস্কার ঢথশক সমাশর্জ এই ঢদব-ঢদবত্ার প্রিার ও পুশর্জা রীশ্বত্ প্রিান। ঢাৌশ্বকক ঢদবত্ার 
পুশর্জার ঢেশরিকও শ্বকেু রীশ্বত্-নীশ্বত্ বত্ষমান, শ্বকন্তু ত্া পশ্বরবত্ষনীয়। ঈিশরর স্বপ্নাশদেই এই ঢদবত্ার 
পুশর্জার প্রথা শ্বনশদষে ঢদওয়ার রীশ্বত্। ঢাাকধমষ বা ঢাাকশদবত্ার ননযত্ম আরও একশ্বট গুরুত্বপূাষ ত্রবশ্বেিয 
িা প্রশয়ার্জশনর খ্াশ্বত্শর শ্বনত্য নতু্ন ঢদবত্ার আশ্ববিষাব ঘটশত্ পাশর। র্া োস্ত্রীয় ধশমষ সম্ভব নয়।  
    িারত্বর্ষ ঢর্শিতু্ শ্বিনু্দসিযত্া ঢকশ্বিক, ত্াই শ্বিনু্দধশমষর প্রািীন োস্ত্রীয় গ্রে ঋক শবশদর কথা বাশত্ই 
িয়। আনুমাশ্বনক ২০০০ শ্বিস্টপূবষ ঢথশক ১৫০০ শ্বিস্টপূবষাশব্দর মশধয আর্ষ িার্ািার্ী ঢবাষ্ঠী এশদশে 
আশস। ত্ারা দীঘষকায়, ঢবৌরবাষ, উন্নত্ নাশ্বসকা, প্রেস্ত াাাট, র্াশদর সশঙ্গ িারত্ীয় দ্রাশ্ববি বা ননার্ষ 
সিযত্ার শ্ববশরাধ বাশধ। ননার্ষরা নশপোকৃত্ খ্বষাকৃশ্বত্, বাশয়র রং ধূসর প্রিৃশ্বত্। সমশয়র সাশথ সাশথ 
ননার্ষশদর ঐশ্বত্িযশক আর্ষরা ম্লান করশত্ থাশক এবং  ননার্ষরা সমাশর্জ গুরুত্বিীন িশয় পশি। শ্বকন্তু ত্া 
সশেও ত্রবশ্বদক সংসৃ্কশ্বত্ বা ত্রবশ্বদক ধমষ ঢাাকধমষশক শ্বনঃশের্ করশত্ পাশরশ্বন। ত্ার সব িাইশত্ বশিা 
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প্রমাা এই ঢাৌশ্বকক ঢদবশদবীর পুশর্জা এবং ঢাাকসংসৃ্কশ্বত্শকশ্বিক উপনযাশস বযবহৃত্ ঢাাকমানুশর্র র্জীবন 
িিষা ও ির্ষার নশ্বিজ্ঞান।  
    বত্ষমান বশবর্াায় শ্বনবষাশ্বিত্ উপনযাসগুশ্বা ঢথশক ঢর্ সকা বাক শকশ্বিক ঢাাকসংসৃ্কশ্বত্গুশ্বা খু্োঁশর্জ 
ঢদখ্ার প্রশিিা করা িশয়শে, ত্াশত্ র্জাশ্বত্, ধমষ, রার্জনীশ্বত্ শ্ববর্য়ক বূঢ়াথষ িাবনার প্রশ্বত্ফান াে করা 
র্ায়। ঢসগুশ্বা শ্বনেক কত্কগুশ্বা ঢাাকসাংসৃ্কশ্বত্ক উপাদানই নয়। ত্াই এই আশাািনায় বশবর্াার ননযত্ম 
বূঢ় র্জায়বাশ্বটর প্রকাে করা িা, প্রািীন কাা ঢথশক নদযাবশ্বধ র্া মানুশর্র ননযত্ম একশ্বট প্রবৃশ্বির রূপ 
ধারা কশরশে ‘র্জাশ্বত্’, ‘ধমষ’ ও ত্ার ঢপ্রশ্বেশত্ ‘রার্জনীশ্বত্’।   

বশবর্াার শ্বনবষাশ্বিত্ একশ্বট উপনযাস মশনার্জ বসুর ‘র্জার্জঙ্গা’ উপনযাশস র্জাশ্বত্, ধমষ ও রার্জনীশ্বত্ 
শ্ববর্য়ক ঢবে শ্বকেু বাক শকশ্বিক ঢাাকসংসৃ্কশ্বত্র ঢদখ্া ঢমশা। উপনযাশস বনশ্ববশ্বব বাদাবশনর রানী। ত্ার 
ইোয় সবশ্বকেু িয় বাদাবশন। শ্বিংস্র বাঘ-কুশ্বমর ও দাোঁত্াা ত্ার কাশে ঢপার্য। ফশা বনশ্ববশ্ববর ইোর 
শ্ববরুশি বন ঢথশক ঢকানও শ্বকেুই পাওয়া সম্ভব িয় না ঢসই নঞ্চশা। উপনযাশস মধু সংগ্রশির আোয় 
একদা মউা বাদাবশন আসশা ত্াশদর কপাশা শ্বকেু ঢর্জাশটশ্বন। এইরকম নবস্থায় ঢসই দশার মশধয 
শ্বনষ্ঠাবান গুশ্বনন রাশত্ স্বপ্ন ঢদশখ্, বনশ্ববশ্বব ত্াশক বশা— ‘‘মিামাংস খ্াইশ্বন নশনক শ্বদন—খ্াইশয় তু্ি কর, 
সব ঢদার্ খ্ণ্ডন কশর ঢদশবা। মধুর িরা শ্বনশয় র্াশ্বব আমার বশর।”১৩ ত্ার পরবত্ষী নংে ত্থা ঢফানার 
ঢপৌরাশ্বাক শ্বমথ সুন্দরবন নঞ্চশার ঢাাশকর নর্জানা নয়। শ্বমথশ্বট এই রকম— 
    “গুশ্বনন বাা, র্জা–র্জঙ্গশা ঘুশ্বর, ধযান র্জাশ্বন ঢন জ্ঞান র্জাশ্বন ঢন— কী কশর পূশর্জা করব, শ্ববধান দাও 
োকুর। মিাশিাব ঢেশি শ্বদশয় র্াশ্বব ডাঙার উপর। বাশঘর মূশ্বত্ষ ধশর আশ্বম ঢনশবা। ত্ারপর ঢর্ বশন পা 
শ্বদশ্বব, মাথা তু্শা ঢদখ্শত্ পাশ্বব বাশে বাশে মধুর িাণ্ডার। এক র্ারিকায় দে ঢেশপর মধু শ্বনশয় র্াশ্বব। … 
বাদায় আসবার ঢাাক ঢর্জাবাি করা কশ্বেন িয় নশনক সময়, িশয় সকশা আসশত্ িায় না। এশদর 
দাোঁশির ঢাাক কম পশিশ্বো— শ্বনমাই কাপাশ্বাই িুরু্জং—িার্জাং শ্বদশয় ঢফানা ঢক এশনশে। এশন েশকশে। . 
. . নকমষার ধাশ্বিটাশক শ্বনশয় নাশর্জিাা িশয় র্াশে ত্ারা। ঢিাখ্ ঢটপাশটশ্বপ কশর শ্বনশর্জশদর মশধয নবশেশর্ 
ত্ারা সাবযস্ত করা ঢফানাশক শ্বদশয় দশ্বো রায়শক তু্ি করা র্াক।  . . . বাশয় শ্বফশর সশ্বত্য সশ্বত্য কথাই 
বাশব ত্ারা—ঢফানা বাশঘর ঢপশট ঢবশে। . . . িাা কশর বুিবার আশব এরা ঢনৌশকায় এক ধাক্কা শ্বদশয় 
র্জশা শ্বনশয় ঢবা। ... এত্েশা বুশিশে এশদর র্ির্ন্ত্র। ... মাশবা—বশা মমষাশ্বন্তক িীৎকার কশর 
বকুাত্াায় ঢস নজ্ঞান িশয় পিা। ... ঢদখ্া, এক পরমাসুন্দরী ঢমশয় বকুাত্াায় ঢনশম এশান। মাথায় 
ঢসানার মুকুট শ্বিকশ্বমক করশে, পূশ্বাষমার আশাার মশত্া ফুটফুশট বাশয়র রং। ঢফানার মাথাটা ঢকাশা 
তু্শা শ্বনশান শ্বত্শ্বন। বাঘ মুিূশত্ষ ঢপার্া কুকুশরর মশত্া শুশয় পিা ত্াোঁর পাশয়র কাশে। ঢমশয়শ্বট ধীশর ধীশর 
ত্ার বাশয় িাত্ ঢবাাাশত্ াাবশান। মধুর আশবশে ত্ার সবষশদি আেন্ন িশয় এা।… ঢমশয়শ্বট িাাকা 
পাাশকর মশত্া মাথায় তু্শা শ্বনশান ! শ্বনশয় ঘাশটর র্জশা নামশান। প্রকাণ্ড আয়ত্শনর কাশাা এক কাশের 
গুোঁশ্বি ঢিশস শ্বো ঢসই র্জায়বায়। ... ঢসই গুোঁশ্বির উপর ঢফানাশক শুইশয় শ্বদশান। . . . দু-শ্বদশনর পর 
বাশ্বির ঘাশট এশস াাবা। ঢেশার র্জনয ঢকোঁশদ ঢকোঁশদ ঢফানার মা বুশ্বির ঢিাখ্ নিকার দো ! এমশ্বন 
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সময় পািার ঢক ঢর্ন এশস বাশা, ও বুশ্বি ঢদখ্শব এশসা োওয়াা ঢত্ার পাাশঙ্ক শুশয় ঢিশস ঢিশস 
আসশে। …বাশের গুোঁশ্বি নয় সুশ্ববোা কুশ্বমর। কুশ্বমর িুপিাপ বা িাসান শ্বদশয় আশে। ঢফানা ঢনশম এা, 
কুশ্বমর র্জাত্শা নদৃেয িা ধীশর ধীশর।’’১৪ 

    এই শ্বকংবদশ্বন্তশত্ মহুাশদর ঢকৌোী রার্জনীশ্বত্র পশ্বরাাম ঢর্ সব সময় নশুি িশব এমনটা নাও 
িশত্ পাশর ঢসটাই ঢদখ্ান িশয়শে বাক শকশ্বিক ঢাাকসংসৃ্কশ্বত্শত্। 
    এই উপনযাশসর সাোঁইত্াার মানযধর ঢমািশার ঢেশা উশমে। ঢস বান বায়, েিা বাোঁশধ এখ্াশন 
ঢসখ্াশন আড্ডা ঢদয়। ঢকতু্ নাশম এক বযশ্বক্ত ত্াশদর বাশ্বিশত্ই কার্জ কশর। একশ্বদন দু-র্জন মাে ধরশত্ 
শ্ববশয় পদ্ম নাশম এক ঢমশয়শক ঢনৌকায় কশর ত্ার বাশ্বিশত্ ঢপৌঁশে ঢদয় । ত্ারা পদ্ম-র বাশ্বিশত্ ‘রাবা বধ’ 
পাাার বান বায়— 

“কও ঢদশ্বখ্ ঢি াঙ্কাপশ্বত্, 
রাম শ্বক বস্তু সাধারা ? 

         িশাা, রাশমর সীশত্ রামশক শ্বদশয় 
   িইশব শ্ববশয় েরাাপন।”১৫ 

    শ্বিনু্দধশমষ রাম একর্জন ননযত্ম ঢপৌরাশ্বাক িশ্বররিক। রামায়শার াঙ্কাপশ্বত্ রাবা, সীত্ািরা কশর 
আনশা রাম-রাবশার রু্ি প্রায় শ্বনশ্বিত্ িশয় র্ায়। ত্াই কথক র্জানায় রাশমর সীত্াশক রামশক শ্বদশয় ত্ার 
েরাাপন্ন িয়। এই ঢপৌরাশ্বাক কাশ্বিশ্বন একশ্বট র্জাশ্বত্র মূা আধার। এই বাক শকশ্বিক ঢাাকসংসৃ্কশ্বত্শত্ 
ঢসই র্জাশ্বত্বত্ শ্বদকশ্বটই ধরা পশিশে। 
    র্জাকাদার শ্বদন োত্া ও াাশ্বে নশ্বত্ গুরুত্বপূাষ একশ্বট উপাদান। শ্বকন্তু উশমে বাশ্বি ঢথশক ঢবর িবার 
সময় োত্া না শ্বনশয় ঢবর িবার পর রাস্তায় বৃশ্বি নাশম। ত্াই ত্াশক পাশেই পদ্মার বাশ্বিশত্ আেয় শ্বনশত্ 
ঢর্শত্ িয়। এবং ঢসখ্াশন ঢস ‘কৃষ্ণাীাা’ শ্ববর্য়ক বান ধশর— 

“র্জা আশ্বনবার কশর োা, 
   কদমত্াায় ঢদশ্বখ্স কাাা—”১৬ 

    রাধা–কৃশষ্ণর ঢপৌরাশ্বাক শ্বমথ এই বাক শকশ্বিক ঢাাক সংসৃ্কশ্বত্শত্ ধরা শ্বদশয়শে। এবং এই সংসৃ্কশ্বত্ 
একশ্বট শ্বনশ্বদষি র্জাশ্বত্র।  
    ‘র্জার্জঙ্গা’ উপনযাশস বশনর ঢিৌশ্বত্ক পশ্বরশবে শ্বনশয় ঢসই নঞ্চশার মানুু্র্শদর মশধয নশনক ঢিৌশ্বত্ক 
শ্বমথ প্রিশ্বাত্ আশে। এইরকম শ্বমশথর মশধয দুকশ্বিশক শ্বনশয়ও একশ্বট শ্বমথ বা ঢাাকবল্প প্রিশ্বাত্। 
বাদাবশন মানুশর্র মাথা সবসময় শ্বেকোক কার্জ কশর না। উপনযাশস এক মাশ্বির দা ঢনৌকার উপর এক 
সময় সবাই শ্বমশা ঘুমশ্বেশাা। িোৎ ঢসই সময় দুকশ্বির কাশন একশ্বট ঢমশয়র কান্নার আওয়ার্জ আশস। 

ঢসই আওয়ার্জ শুশন দুকশ্বি সবার নাশেয ধীর বশ্বত্শত্ কান্নার উৎস ননুসিান করশত্ থাশক। একসময় 
র্জঙ্গশার মশধয ঢিাশপর আবডাশা ঢসানার প্রশ্বত্মার মশত্া এক নপরূপ সুন্দরী ঢমশয় ঢদখ্শত্ পায় । বস্তুত্ 
ঢসইরকম ঢমশয় বাস্তশব ঢদখ্শত্ পাওয়া র্ায় না। ধীর পাশয় দুকশ্বি ঢমশয়টার কাশে ঢর্শত্ই ঢটর পায় 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৬ ষ্ঠ  ব র্ষ ,  ৩ য়  সং খ্যা ।  ১ ৩ ই  আ শ্বি ন  ১ ৪ ২ ৭ ,  ৩ ০ ঢে  ঢস শে ম্ব র  ২ ০ ২ ০ । পৃ ষ্ঠা  59  

 

ঢমশয়শ্বট ঢসখ্ান ঢথশক পাশ্বাশয় র্ায়। দুকশ্বিশক ঢমশয়শ্বট ঢর্ন ঢিাশখ্র ইোরায় ডাকশে। এবং নশমাঘ টাশন 
দুকশ্বি ঢমশয়টার শ্বপেু ঢনয়। এবং ঢনৌকা গুা ঢটশন শ্বনশয় িশা সশঙ্গ। এমন সময় ঢনৌকার ননয 
একর্জশনর ঘুম িাঙশা, দুকশ্বিশক ঢস শ্বর্জজ্ঞাসা কশর র্জশার মশধয ঢনশম শ্বক করশে ঢস? আশরা বশা— 
িা শ্বক ঢত্ামার দু-কশ্বি? উশে এশসা। উিশর দুকশ্বি বশা দাদা আওয়ার্জ কশরা না ত্ািশা মাশ্বট িশয় 
র্াশব। ত্খ্ন ঢনৌকায় থাকা বযশ্বক্তশ্বটশক দুকশ্বি বশা— দাদা কাোঁদশ্বো একশ্বট ঢমশয়। আর ঢত্া ঢদখ্শত্ 
পাইশন। ত্া শুশন ঢনৌকায় থাকা বযশ্বক্তশ্বট িমশক উশে বশা শ্বিনশত্ পারে না ঢকাথায় িশা এশসশো। খ্াা 
ঢের্ িশাই ঢত্া সবষনাশের মুখ্। “. . . সবষনােীশত্ এশন ঢফশাশে ঢর; ওে, উশে পি সবাই।”১৭ সবাই 
শ্বমশা ঢেশর্ ঢনৌকা ঢটশন শ্বনশয় র্ায়। এইিাশবই ত্ারা ঢসই র্ারিকায় ঢবোঁশি র্ায়। এই শ্বকংবদশ্বন্তশত্ মাশ্বিরা 
রার্জনীশ্বত্র শ্বেকার িশয়শে। বাদাবশন এই প্রকার শ্বমথ প্রায়েই ঢাাকমুশখ্ ঢোনা র্ায়। নশনক সময় এশত্ 
র্জাশ্বত্বত্ শ্বদকশ্বটও ধরা পশিশে। 
     ‘র্জার্জঙ্গা’ উপনযাশসর ননয নংশে শ্ববর্জাীাত্ার শ্বকংবদশ্বন্তশত্ ঢিৌশ্বত্ক পশ্বরশবে সৃশ্বি কশরশে। 
একসময় নদীর সমস্ত কূশা বসশ্বত্ শ্বো। এখ্নকার মশত্া ত্খ্ন এই এাাকায় র্জশা ডুশব থাকত্ না। 
ঢাাকর্জন নশনক সুশখ্ শ্বদন র্াপন করত্। একশ্বদন াুশটরার দা এশস সমস্ত াণ্ডিণ্ড কশর। র্জািাশর্জ কশর 
আশস ঢসই িামষাশদর দা র্জািার্জ ঢথশক ঢনশমই ঢসই িামষাশদর দা। মানুশর্র উপর শ্বনশ্ববষিাশর গুশ্বা কশর। 

ত্ারা ঢসই সব নঞ্চশার মানুর্শদর ঢসানাদানা াুট করশত্ থাশক। িামষাশদর িাশত্ একশ্বদন একশ্বট 
পশ্বরবাশরর িার ঢর্জায়ান িাই ধরা পশি। ত্ারা ‘খ্াোঁশ্বর্জর ঢিাবাাবশনর’ মশধয আত্মশবাপন কশরশ্বো। 
ত্াশদর সবষস্ব ঢকশি ঢনয় ঢসই িামষাদরা। িামষাদশদর মশন প্রে র্জাশব— “ঢবটাশেশাশদর ঢত্া পাওয়া ঢবা, 
বউগুশাা ঢবা ঢকাথায়?”১৮ ঢেশর্ শ্বনশর্জ শ্বনশর্জই িাশ্বর্জর িয় ঢোশটাবউ। ঢস এশস র্জািাশর্জর কাশে এশস 
দাোঁিায়। ঢস পশর ‘কাশপ্তন’-এর কাশে কাশে ঢর্শত্ িায়। িামষাশদরা একশঘোঁশয় সমুদ্র-র্জীবশন নারী-সশঙ্গর 
র্জনয ঢাাাুপ িশয় থাশক। ত্ারা নারী ও ঢসানার র্জনযই শ্ববশের্ত্ াুট করশত্ আশস। ত্ারা নারীর সশঙ্গ 
শ্বমশ্বাত্ িবার পর ঢসই সমস্ত নারীশদরশক শ্ববশদশের বার্জাশর ঢসানার দাশম শ্ববশ্বক্র কশর। কাশপ্তন, নারী 
কশের আওয়ার্জ শুশন র্জািাশর্জর শ্বনশির ঢডশক ঢনশম আশস। ঢদশখ্ নপরূপ এক সুন্দরী। ‘কাশেন’ঢক 
ঢনশম আসশত্ ঢদশখ্ ঢমশয়শ্বট সশ্বম্বত্ শ্বফশর পায়। ঢস ত্ত্েশা বুিশত্ পাশর স্বামী, িাসুরশদর বাোঁিাশনার 
র্জনয ঢস ঢকান বাশঘর থাবায় এশসশে। ত্াই ঢসখ্ান ঢথশক ঢদৌশি পাাায়। িামষাদরাও ত্ার শ্বপেু ঢনয়। 
কাশেন ত্খ্ন র্জানায় কত্শ্বদন ঢস (ঢমশয়শ্বট) ঘশর াুশ্বকশয় থাকশত্ পাশর ঢদখ্া র্াক। শ্বকেুো পশর 
ঢমশয়শ্বট একাই ঢবশ্বরশয় আশস এবং িামষাশদর র্জনয েীত্াপাশ্বট শ্ববশ্বেশয় ঢদয়। ত্খ্ন শ্ববর্জাীাত্ার ঢিাশখ্ 
ঢিাশখ্ ঢপ্রমাকাঙ্ক্ষার আকুশ্বত্। শ্বকেুো পর কাশেন সবাইশক ঘর ঢথশক ঢবশ্বরশয় ঢর্শত্ বশা এবং শ্বনশর্জ 
শ্ববর্জাীাত্ার সশঙ্গ ঘশর প্রশবে কশর। শ্ববর্জাীাত্া কাশেনশক বশা আর্জ ঢবাটা শ্বদন ত্ারা (িামষাদরা) 
নশনক পশ্বরেম কশরশে, ত্াই ত্াশদরশক ঢস রান্না কশর খ্াওয়াশব। শ্ববর্জাীাত্া শ্বনশর্জ িাশত্ পরমান্ন রান্না 
কশর। সাশিব আর থাকশত্ না ঢপশর শ্ববর্জাীাত্ার িাত্ ধশর ঢফশা। ত্াশত্ ঢমশয়শ্বট াজ্জা ঢপশয় িাত্ 
োশ্বিশয় রান্না ঘশর ঢোশক। বাইশর ঢথশক শ্ববর্জাীর পশ্বরবাশরর ঢাাকর্জন এই সমস্ত ঘটনা ঢদশখ্ আগুন 



এ কু শে র  ঢে উ ,  ৬ ষ্ঠ  ব র্ষ ,  ৩ য়  সং খ্যা ।  ১ ৩ ই  আ শ্বি ন  ১ ৪ ২ ৭ ,  ৩ ০ ঢে  ঢস শে ম্ব র  ২ ০ ২ ০ । পৃ ষ্ঠা  60  

 

িশয় ওশে। সাশিব আর ত্রধর্ষ রাখ্শত্ না ঢপশর রান্না ঘশর শ্ববশয় পাোঁর্জাশকাশা কশর তু্শা শ্বনশয় আশস 
শ্ববর্জাীশক। ঢসশ্বদন সাশিব োিা শ্ববর্জাীাত্ার রান্না সবাই খ্ায়। ঢকননা সাশিশবর মশন সশন্দি শ্বো ঢর্, 
খ্াবাশর শ্ববর্ ঢমোশনা থাকশত্ পাশর। শ্ববর্জাীাত্া ত্ারপর নতু্ন াাা টকটশক োিী এবং সমস্ত কপাা 
িরশ্বত্ শ্বসোঁদুর পশর। এরপর সাশিব ঢমশয়শ্বটশক িাত্ ধশর ঢটশন শ্বনশয় র্ায় বশিা ঘশর। সাশিব আর 
শ্ববর্জাীাত্া আশবেিশর র্খ্ন ের্যার উপর শুশয়শে, ত্খ্নই দাউ দাউ কশর আগুন জ্বশা ওশে শুকশনা 
ঘশরর িাশা বাোঁশের ঢবিায়। িাশ্বরশ্বদশক আগুন জ্বাশে, পাাাবার র্জায়বা ঢনই। শ্ববর্জাীাত্ার কশ্বেন বিশন 
বাোঁধা পশি সাশিব। ঢসই আগুশন কযাশেনসি সমস্ত িামষাদ মারা পশি। এই আগুন শ্ববর্জাীাত্ার শ্বনর্জস্ব 
আগুন— 
    ‘‘বাসুকী ঢেশপ উেশান এরপর। এত্ ননযাশয়র িার সইশত্ পাশরন শ্বত্শ্বন? ঢোনা র্ায়, ঘন ঘন 
কাোঁপশত্ াাবা সারা নঞ্চা, কামান-শ্বনশঘষার্ িশত্ াাবা র্জাত্শা। কশ্বিপাত্া উচ্ছ্বাশ্বসত্ িশয় সমৃশ্বিবান 
আনশন্দাো শ্ববোা র্জনপশদর র্জাসমাশ্বধ রিনা করা।’’১৯ 
    এই শ্বকংবদশ্বন্তর মধয শ্বদশয় র্জাশ্বত্ ও রার্জননশ্বত্কবত্ শ্বদকশ্বটই ধরা পশিশে। শ্ববর্জাীাত্ার ঢকৌোী 
শ্বদকশ্বট এশত্ নর্জশর আশস। শ্ববর্জাশ্বত্ িামষাশদর এশদেীয়শদর প্রশ্বত্ শ্বিংসাও নর্জশর আশস। এবং এই 
বাক শকশ্বিক ঢাাকসংসৃ্কশ্বত্ এককথায় িয়ানকও বশট। দুকশ্বি মধুসূদনশক সাবধান কশর ঢদয়। এখ্ন 
ঢসখ্াশন র্জঙ্গা িশয় আশে, আর নতু্ন কশর ঢসখ্াশন প্রায় ঘটশে না। আপশ্বন র্শ্বদ সব র্জঙ্গা ঢের্ কশর 
আবার আবাদ বসাশত্ র্ান ত্ািশা আবার ওরা ঢেশপ উেশব। এই বক্তশবয উপনযাশস একটা ঢিৌশ্বত্ক 
পশ্বরশবেও সৃশ্বি িশয়শে। 
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১৪. ত্শদব, পৃ ১১-১৩  
১৫. ত্শদব, পৃ ১৮  
১৬. ত্শদব, পৃ ২৮  
১৭. ত্শদব, পৃ ৭৬  
১৮. ত্শদব, পৃ ৭৭  
১৯. ত্শদব, পৃ ৮০  
 


