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�াগাধুিনক    বাংলা    সািহেত�    বা�সল�    
মুনমুন গে�াপাধ�ায়  

অধ�াপক, বাংলা িবভাগ 
রবী�ভারতী িব িবদ�ালয়  

     
‘Univarsal Mind’ বলেত যােক আমরা বিল ‘িব মন’,  রবী� সািহেত� েসই 
িব মেনর 2ধু �িতফলনই ঘেট িন, রবী�নাথ একািধকবার িবেশষত তাঁর �বে: এই 
‘িব মেন’র কথা বেলেছন< আমরা সািহেত� বা�সল�, মা বা েয িবষয় িনেয়ই আেলাচনা 
কির না েকন, এই িব মেনর িবষয়িট >?@পূণC হেয় ওেঠ< সািহত� েদশ-কাল-সমাজ 
িনরেপH েয হয় না, এই িবষেয় কা?রই েকােনা িIমত েনই< েসই সে� মানবমন ও 
মনJK সািহেত� Lাভািবক ভােবই �িতফিলত হয়< সািহত� িনMয় ‘েযমন েদখলাম’ 
েতমন ‘িলখলাম’ নয়, তােত অিভOতা বা েচােখ-েদখা িবষেয়র সে� কPনার সংেযাগ 
ঘ’েট উপলিRর রেস জািরতSেপ েয নূতন িশP সৃিU হয়, তা িব মেনর সামVী হেয় 
ওেঠ< আপাতদৃিUেত �াচীন ও মধ�যুেগর বাংলা সািহেত� মন,মনJK  ইত�ািদ িবষয়>িল 
েতমন >?@ েপেয়েছ বেল মেন হয় না< মনJেKর ধারনািটও তখন সেচতনভােব 
বতCমান িছল, এমন বলা যায় না < কারণ েস যুেগর সািহত� ধমCািWত, ভিXর আেবেগ 
পূণC< ঈ েরর �িত িব ােসর �াবেল� তখন েদবমাহাZ�মূলক কািহিন রিচত হে[< 
কােজই মানুেষর মন-মনJেKর \ান েসখােন সংকুিচত< তথািপ �াচীন ও মধ�যুেগর 
বাংলা সািহেত� িশ2, জননী ও বা�সল� – এই িবষয়>িলর অনুস:ােনর পাশাপািশ এ 
িবষেয় রবী�নােথর দৃিUভি�র পযCােলাচনা বতCমান িনবে:র উে^শ�<  
 িশ2র সে� জননীর ে_হ-মধুর স`কC ৈবbবপদাবলীেতই আমরা �থম 
cেUাdলভােব েপলাম< Wেeয় জাfবীকুমার চgবতCী বেলেছন – “বাংলা পদাবলীর 
যেশাদা মূিতCমতী গীিতকিবতা< েবিশর ভাগ েHেi িgয়া নয়, কথায় তার আZ�কাশ< 
এ যেশামিত বাjয়ী, তাঁর বা�সল�ও বাjয়< ...রবী�-িচিiত ‘আিদ-জননী-িস:ুর’ মত 
তাঁর আেবগcিlত বা�সল�-উতল, উdল, চmল ও মুখর<”১ ৈবbবপদাবলীেত 
বাল�লীলা ও েগাpলীলার পদ তথা বা�সল� এবং সখ�রেসর পদ ৈচতন�-পরবতCী যুেগর 
সংেযাজন, এই পযCােয়র পেদ েক�মিন অবশ�ই েগাপাল< তাঁর পােয় মিণময় নূপুর, 
মুেখ মৃদু হািস< 2ধু জননী যেশাদা নন, qজপুরীর অন� েগাপীরাও েগাপােলর নৃত� 
েদেখ খুিশ হয়< েস আেধা েবােল কথা বেল< আর তার মুেXার মেতা দাঁত>িল 
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িবকিশত হয়< পদকতCা শ�ামদাস েগাপােলর নৃেত�র একিট ছl-rিন েযন িচiময় কের 
তুেলেছন – “তী� িsিমিক rিন তাৈথ তাৈথ 2িন<”২ েগাপােলর নৃেত� মা যেশাদার 
আনl উপেছ পেড়< বলরােমর জননী েরািহনীেক িতিন েডেক বেলন – “েদখিসয়া 
রােমর মােগা েগাপাল নািচেছ তুিড় িদয়া<”৩ 2ধু েরািহনী নন, িপতা নlেকও এ দৃশ� 
েদখেত হেব< কারণ, এমন মেনাহরণকারী দৃশ� েতা দু-েচাখ েভাের েদখারই মেতা< 
যেশাদা জননী সাধ কের েগাপালেক অলyাের সািজেয়েছন< তার েকামল পােয় নূপুর 
পিরেয়েছন েসই নৃত�রত মূিতCিট েদখেবন বেলই! তাই দিধ-ম{ন কােল েগাপাল কােছ 
এেলই যেশাদা তােক বেলন – “...েতাের িদব Hীর ননী/ খাইয়া নাচহ েমার আেগ<”৪ 
েগাপােলর িশ2-মেন আনেlর অিবরাম িনঝCর< মােয়র সাধ পিরপূণC কের েস “খাইেত 
খাইেত নােচ কিটেত িকিyণী বােজ<”৫ স	ান ও মােয়র স`েকCর এই Sপিচiণ 
িচর	ন< িব সািহেত� এর ব�িতgম হয়েতা খুব সামান�ই আেছ< ৈবbেবর পmরেসর 
সাধনায় বা�সল�রস ৈচতেন�া�র কােল েয Lত� \ান অিধকার কেরিছল, কৃেbর 
বাল�লীলা বা েগাpলীলার পেদ তেKর েসই �ভাব বেড়া েবিশ লH করা যায় না< বলা 
ভােলা, পাল�-পালেকর এই স`কC ভগবান ভেXর ‘Sপেক’ আবৃত করা যায় না< 
েগাপাল েতা qজপুর বা েগাকুেলর নন, িতিন আমােদর �দয়-পুেরর িচর-আকা�ার 
ধন< রবী�নােথর ‘িশ2’(১৯০৯) কাব�Vে{র ‘েখলা’ কিবতািট লH করেল আমােদর 
এই মেতর সমথCন েমেল –  

  িকেসর সুেখ সুহাস মুেখ  
  নািচছ বাছিন,  

  দুয়ার পােশ জননী হােস  
  েহিরয়া নাচিন<৬  

 িশ2 কৃb বা েগাপাল েযন “েছেলর সে� আেছা তুিম,/ িনত� েছেল 
মানুষ,...”তাই তাঁেক িনেয় 2ধু বাল�লীলা বা েগাpলীলার পদ নয়, মধ�যুেগই ৈবbব 
�ভাব বা ৈচতন� �ভাবািWত ৈবbেবতর কােব� েগাপাল তথা qজিশ2র ভাবমূিতC গেড় 
উেঠেছ< ৈচতন�-পরবতCী যুেগর কিব েকতকাদাস েHমানl তাঁর ‘মনসাম�ল’কােব� 
রাখাল বালকেদর মনসা পূজা করা �সে� qজবালকেদর কথা বেলেছন- “রাম শ�াম 
দুই ভাই রােখ ব�পাল/...রঘুয়া রাঘব তারা রাখাল দুজন</ qজিশ2 সে� েযন নেlর 
নlন<”৭ কৃেbর েগাpলীলার মেতা তারাও দলবeভােব কাজ ও কােজর েচেয় 
েখলােতই েবিশ খুিশ হয় – “েকহ হােস েকহ নােচ েকহ গায় গীত<”৮ ৈবbেবর দৃিUেত 
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কৃেbর েগাচারণ তার লীলার অ	গCত< তাই ‘েগাpলীলা’, িক� এর উপ\াপেন 
পদকতCারা আধ�ািZকতার তুলনায় মানিবক আেবদনেকই cU কের তুেলেছন< তােদর 
েগাচারেণ যাওয়া েথেক িবেকেল গৃেহ �ত�াবতCন পযC	 সবCi বজায় েরেখেছন সাধারণ 
েগাপ-বালকেদর Lাভািবক জীবেনর ছl< এমন িক েখলা-েশেষর rিন িহেসেব ‘আবা-
আবা’ শ� ব�বহার কেরেছন< পদকতCা বলরাম দােসর পেদ পাই – “যেতক রাখলগণ 
আবা আবা ঘেন ঘন<”৯ েকােনা িশ2র েবেড় ওঠার েHেi স�ী বা েখলার সাথী 
স`েকC পরবতCীকােল িশ2 মনJKমূলক গেবষণায় বা  Child Pshychology 
স`িকCত নানা রচনায় েবশ তথ�-সমৃe আেলাচনা করা হেয়েছ – “...Research 
confirms that peer relationships are vital to children's healthy 
development and that, in the course from childhood to adolescence 
children tend to spend more time with their peers than with their 
families(Rubin et al,2006)-childhood peer experiences influences 
children's self-assessment and well-being(Rudolph et al,2005)”. 
রবী�নাথ ‘জ¤া	র’ কিবতায় পরজে¤ qেজর রাখাল হেত েচেয়েছন< েসই পুরেনা 
সভ�তায় আর িকছু না থাক, আেছ উ¤ুX �কৃিতর উদার আ¥ােনর জাদুম�< েসখােন 
অেশােকর বন, >¦া ফুেলর 2§ উ¨াস, যমুনার কােলা জল, qজবধূেদর দিধ-ম{ন - 
সব িমিলেয় েয �কৃিতর েকাল-েঘঁষা L[l জীবন, কিব তারই অংশীদার হেত 
েচেয়েছন, - “তারাই েতা সব রাখাল েছেল/ গ? চড়ায় মােঠ</ নদীর ধাের বেন বেন/ 
তােদর েবলা কােট<”১০ 

  ৈবbব পদাবলীর আেলাচনার পাশাপািশ শাX পদাবলীর উে©খও জ?ির বেল 
মেন হয়< তেব ৈবbব পদাবলীর েকে� েযমন আেছন কৃb, শাX পদাবলীর েকে� 
েতমিনই আেছন উমা< ত�কালীন সমােজ কন�ার বাল�কােল িববাহদান িছল �চিলত 
রীিত< িক� উমা কন�া-স	ান বেল তাঁর িপতা-মাতার কােছ কখেনা অবেহলার পাiী 
হেয় ওেঠন িন< িববাহ েদওয়ার পেরও েমেয়র মূল� তাঁেদর কােছ িবlুমাi কেম িন< 
আমরা বা�সেল�র িচেi ৈবbব পেদর মেতা শাX পদাবলীেতও েদিখ িপতা-মাতা 
উভেয়র ভূিমকাই উdল হেয় উেঠেছ< িশ2 উমা চাঁদ ধরেত চায়– “উমা েকঁেদ কের 
অিভমান নািহ কের Jন�পান,/ নািহ খায় Hীর ননী সের</ আিম কিহলাম তায় চাঁদ িক 
ের ধরা যায়,/ ভূষণ েফিলয়া েমাের মাের<”১১ কন�ােক শা	 করার জন� েয সমাধােন 
েপªেছেছন িপতা, তােত িপতৃ-�দেয়র সবটুকু বা�সল� উজাড় হেয় েগেছ< িগিররাজ 



18 | এবং �াি	ক 

 

উমােক েকােল কের তাঁর মুেখর সামেন দপCণ এেন ধেরেছন< এ আ«াদ, এ আনেl 
LগC েনেম এেসেছ মািটর কাছাকািছ< তােত চে�র ি_¬তা েযমন আেছ, েতমিন আেছ 
�কৃিতর মায়া< ঘেরর েমেয় ও আকােশর চাঁদ েযন এখােন একাকার হেয় েগেছ< ে_হ 
ভােলাবাসা বা বা�সেল�র মিহমায় চাঁদ ও উমার �েভদসীমা ঘুেচ েগেছ< কন�া িববােহর 
পর  2র-গৃেহ চেল েগেল েমনকা ও িগিররােজর বা�সেল�র অন� �কাশ েদিখ< জননী 
েমনকা উমার িপতার কােছ আবদার রােখন কন�ােক তাঁর কােছ এেন েদওয়ার জন�< 
না হয় িশব ঘর-জামাই হেয়ই থাকেবন! িক� এ িবে[দ েয অসহনীয়! – “ঘরজামাতা 
কের রাখেবা কৃি�বাস/ িগিরপুর করব িIতীয় ৈকলাস<”১২ িক� উমা মােয়র �Jােব 
সত হন না< িববাহ তাঁেক মেন-�ােণ বড় কের িদেয়েছ< Lামী, সংসার – এই 
শ�>িলর সে� পিরিচত কিরেয় তাঁেক দািয়@শীল কের তুেলেছ< তাঁর কন�াস�ার েচেয় 
বেড়া হেয় উেঠেছ গৃিহণী বা প®ী স�া< মা হয়েতা েমেয়র এই পিরবতCেন খুিশ হন িন< 
মােয়র �িত স	ােনর িনভCরতা কেম যাওয়া েকােনা মা-ই মেন হয় খুিশ মেন েমেন 
িনেত পােরন না< কারণ এেত েয তাঁর গভC-লািলত ে_েহর পু�িল অেচনা হেয় যায়< 
তাঁেদর পারcিরক স`েকCর দূর@ বােড়< তাই েমনকার কে¯ এই েHাভ বা 
আেHেপািX েশানা যায় – “এখন বুিঝ ঘর িচেনিছস তাই হেয়িছ পর,/ েকঁেদ েকঁেদ 
ভািসেয় িদিতস িনেত এেল হর<”১৩ বা�সেল�র িচর	ন মূিতC শাX পদাবলীর পদকতCারা 
বাJবসতভােব এভােবই িচিiত কেরেছন<  
 ৈবbব পদাবলী ও শাX পদাবলী ছাড়াও ম�লকাব�, অনুবাদ সািহত� ও 
জীবনীV{>িলেতও িশ2 ও িপতামাতার মধুর স`কC এবং বা�সেল�র অনুপম িচi 
আেছ< বা°ীিকর সং±ৃত ‘রামায়েণ’র ব�ানুবােদ কৃি�বােসর ‘²রামপাঁচালী’ বাঙািলর 
আহার–িবহার, পূজা-পাবCণ, রীিত-নীিত, আচার-সং±ারেক ফুিটেয় তুলেলা< ফুেট উঠেলা 
গাহC\� জীবনিচi, পািরবািরক স`কC – িপতা-মাতার �িত স	ানেদর, স	ানেদর �িত 
িপতা-মাতার, ভাইেয়র সে� ভাইেয়র িনিবড় স`েকCর িচi< িশ2 চিরi িহসােব রাম-
ল´ণ-ভরত-শµ¶ 2ধু আকষCণীয় হেয় উঠেলন না, তাঁেদর জ¤, অUকলাই, 
ষpীপুেজা,অ·�াশন েথেক 2? কের ম©িবদ�া, লািঠেখলা, বাল�gীড়ার নানা দৃUাে	 
কৃি�বােসর রামায়ণ পূণC< পুiেদর �িত দশরেথর ে_েহর অ	 েনই< তাই তাঁেদর 
কল�ােণ 2ধু দান-ধ�ানই নয়,পmম ব�সর বয়েস হােতখিড়, কাব�শা¸, ¹ৃিত, চতুঃ»িত 
ইত�ািদ অধ�য়েন তাঁরা যােত পি¼ত হেয় উঠেত পােরন, েস িবষেয়ও দশরথ মেনােযাগী 
হেলন< এরঁা ধনুিবCদ�ােতও পারদশCী হেয় উঠেলন< দশরথ ও তাঁর প®ীেদর বা�সেল�র 
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�চুর নমুনা আেছ রামায়েণ, েযমন আেছ অ:মুিন ও তাঁর পুেiর �সে�; িকংবা আমরা 
সীতা এবং লব-কুেশর কথাও মেন করেত পাির< আসেল রামেক িনেয় দশরেথর 
উেIেগর েকে� িছল অ:মুিনর পুi িস:ুেক বেধর ঘটনা এবং েস িবষেয় মুিনর 
অিভশাপ< স	ােনর কল�াণ-িচ	ায় সদ�-জাVত িপতৃ-�দয় তাই রােমর বনবাসেকও 
েমেন িনেত পাের িন< িনেজর মৃতু�র মধ� িদেয় েসই বা�সেল�র �মাণ িতিন েরেখ 
েগেছন< 
 অনুবাদ সািহেত�র আেলাচনায় মহাভারেতর কথাও এেস পেড়< রামায়েণর 
অেনক পের অনূিদত মহাভারেত যুe-িবVহই বেড়া হেয় উেঠেছ< ‘²রামপাঁচালী’র 
মেতা ‘ঘেরর কথা’ মহাভারেত Lাভািবক কারেণই বেড়া হেয় ওেঠ িন< িক� পুiেদর 
িঘের ধৃতরাে¾র অ:ে_হ, গা:ারীর বা�সল� ও শyা-িমিWত ভােলাবাসা, পmপা¼বেদর 
জন� মাতা কু	ীর আকুলতা, েsৗপদীর �িত ে_হ ও কতCব�, এমন িক কৃেbর জন�ও 
তাঁর ে_হ-বা�সেল�র মধুর িচi কাশীরাম দাস বাঙািল-মানেসর উপেযাগী Sেপই বণCনা 
কেরেছন<  
 ম�লকােব� বা�সেল�র িচiেণ অেনকেHেiই ৈবbব পেদর িশ2 েগাপাল বা 
কৃb চিরেiর �ভাব বতCমান< স	ােনর �িত তােদর মাতা-িপতার আচরেণর িচরসত�ই 
এখােন �কািশত< স	ােনর ভােলা-মl সব িকছুই ে_েহর চেH মা-বাবা েদেখেছন< দু-
একিট সাধারণ িবষয় �ায় �িত েHেiই লHণীয়< িশ2 বয়েসই ম�লকােব�র Hুেদ 
চিরiরা অেনক েবিশ পিরণত বা ‘Matured’, তারা বীরে@ েWp, িবদ�াজCেনর েHেiও 
অতুলনীয়< তােদর Lাধীন িবচরেণর েHi িপতা-মাতার Iারা িনয়ি�ত নয়< অথচ 
তােদর িনেজেদর মেধ�ই সংযমেবাধ আেছ< আেছ জনক-জননী ও অন�ান� >?জনেদর 
মান� করার তািগদ< তারা িনেজেদর তািগেদই বাবা-মােক সাহায� করেত চায়< 
‘চ¼ীম�ল’ কােব�র কালেকতুর িপতা ধমCেকতুেক সাহায� এবং িপতার �দিশCত পেথ 
চলার জন�ই বাবার সে� বেন িশকাের যাওয়া অভ�াস কের – “ই[া জায় েজই িদন 
বন জায় বাপ সেন/ আেগ ধান িজিনঞা পবেন<”১৪ কালেকতুর বীর@ এত বেড়া কের 
েদখােনা হেয়েছ েয, েস িনজ হােত প2 িশকার কের< তার অে¸র �েয়াজন হয় না – 
“তািড়য়া হিরণ ধের িক কাজ ধনুক শের<”১৫ ধমCেকতু ও িনদয়া স	ানেক কুদৃিU েথেক 
রHার জন� তার গলায় বাঘনখ ঝুিলেয় েদয়< 
 হােত পােয় ধুেলা েমেখ েবেড় ওঠা শিXশালী, কমCঠ িশ2 কালেকতুর পাশাপািশ 
‘চ¼ীম�েল’র-ই বিণকখে¼ অিভজাত পিরবােরর স	ান িহসােব ²ম	েক এঁেকেছন 
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কিব< এই উপ\াপনায় দুিট পিরবােরর অথCৈনিতক ও সামািজক অব\ান cU হেয় 
উেঠেছ< ধনপিত সদাগর এবং খু©নার পুi ²পিত বা ²ম	 েযন নেবািদত চ�< 
এমন েছেলর সুরHার জন� িপতা-মাতার বা�সল� উ¨িসত হেয় উেঠেছ< কিব মুকুl 
চgবতCী তার বণCনায় িলেখেছন – “হরিষত দুয়া দাসী ধায় Áতপদ</ দুয়াের বাি:ল 
জাল েবi উপানদ<</ েফিড়য়া চােলর খড় Âািলল আঁতুিড়</ েগামু¼ থুইআ Iাের পূেজ 
ষpী বুড়ী< / �লা�িল িদআ ৈকল নািড়র েছদন</ িতন িদবেস িদল সুপথ� পাচন<”১৬ 
জননীর ঘুেম-জাগরেণ সবCদাই িমেশ থােক তার আZেজর কল�াণ-িচ	া< এই কল�াণ-
িচ	া আবার শyা-বািহত< খু©না তাই LেÃ েদেখেছ তার নয়নমিন ²ম	 হািরেয় 
েগেছ< দু’েচাখ তার েভেস েগেছ জেল< তেব এ LÃ তার সত� হেয়েছ অন�ভােব< 
পাঠশালায় পি¼তমশাই যখন তােক ধমক িদেয় বলেলন – “িপতা দীঘC পরবােস 
েতামার জনম< নািহ জােনা আপনার জােতর মরম<<”১৭ তখন বয়েস েছােটা হেলও এ 
ভ�Cসনার অথC বুঝেত েদির হয় িন ²ম	র< বাJেবর Sঢ় আঘােত েযন হঠা� কের 
বেড়া হেয় েগেছ েস< জননীেক তার িসeা	 জািনেয় বেলেছ – “বােপর উি^শ-আেশ 
জাইব িসংহল েদেশ/ সাত েনৗকা কিরআ সাজন<”১৮ বিণেকর স	ান বিণকই হেব, 
এটাই Lাভািবক< িক� ²ম	েক নদী-সাগর পািড় িদেত হে[ সত� জানার জন�< এ 
দুেয়র মেধ� িনMয়ই পাথCক� আেছ< ²ম	 ঐ ৈশশেবই এক Lত� সমস�ার মুেখামুিখ 
দাঁিড়েয় েযন তার জীবনেকই চ�ােল¦ জািনেয়েছ< মধ�যুেগর বাংলা সািহেত� েস এক 
Lত� িশ2< আZপিরচেয়র স:ােন এবং জননীেক অপবাদ েথেক মুX করবার 
উে^েশ� ²মে	র এই যাiা খু©নােক ¹ৃিতর দরজার কােছ থমেক দাঁড় কিরেয় 
িদেয়েছ< তার মেন পেড় পুেiর করতািল িদেয় গৃহা�েণ েনেচ েবড়ােনা কথা, তার 
Wবণেবধ বা কণCেবধ অনুpান, তােক উে^শ কের মােয়র ছড়া আওড়ােনা, ²মে	র 
‘ভাগবত েখলা’ – ইত�ািদ নানা ঘটনা< স	ানেক িনেয় ৈতির জননীর েখলাঘর মুহূেতC 
েভেঙ যায়< নদীবেH ²মে	র তরণী যখন েভেস চেল, তখন খু©নারও �দয় েসই 
পুরেনা ছড়ার ছেlর েদালায় দুলেত থােক – “আিনব তুিলয়া গগন-ফুল/ এেকক 
ফুেলর লেHক মূল/ েস ফুল গাঁিথআ পরাব হার/ েসানার বাছা েমার না কাজ আর<”১৯ 
সমুেsর জেলর Lাদ আর খু©নার েচােখর জেলর েলানা Lােদর সে� তখন আর েকােনা 
পাথCক�ই থােক না! 
 ঘনরাম চgবতCী তাঁর ‘ধমCম�ল’ কােব� লাউেসন চিরiিট অত�	 যে®র সে� 
এঁেকেছন< কৃেbর আদেল গড়া লাউেসন িছল অসামান� বীর ও ম©িবদ�ায় পারদশCী< 
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শµর সে� েমাকািবলায় ি\র বুিeর অিধকারী লাউেসন পূণCবয়± মানুেষর মেতা< 
কণCেসন ও র¦াবতীর ে_হ- বা�সেল� েবেড় ওঠা এই িশ2 কখেনাই িপতা-মাতার কথার 
অবাধ� হয় িন< >?জেনর �িত অপিরসীম Weা েযমন তার িছল, েতমিন িছল সবCশাে¸ 
অগাধ Oান< তােক েক� কের এবং মামা মহামেদর কথা িচ	া কের কণCেসন ও 
র¦াবতীর বা�সল�-মিথত উ�কÆাও কম িছল না< ৈশশব েথেক েসও কেঠার সংVােমর 
সে� পিরিচত হেয়েছ< আবার এই সংVাম �সে� লখাই েডামনীর কথা মেন পেড়< েস 
বৃহ� কতCব� রHার জন� তার দুই পুiেক যুেe পাঠােত িIধা কের িন< যুেe পরাজয় ও 
মৃতু�র আশyা থােক েজেনও েস বা�সেল�র ে_হপােশ পুiেদর বিl কের রােখ িন< 
‘ধমCম�ল’ই মেন হয়, মধ�যুেগর বাংলা সািহেত�র একমাi কাব�, েযখােন স	ান ও 
িপতামাতার স`কC তথা বা�সেল�র িচiেণ ৈবিচi� আেছ< এ কােব� এই ৈবিচi� 
ৈবপরীেত�র মধ� িদেয় অিধক উdল হেয় উেঠেছ< নয়ানী লাউেসনেক েদেখ 
কােমাে�জনায় তােক পাওয়ার জন� িনেজর স	ানেক কূেপ ডুিবেয় হত�া কের – 
“িন াস ছািড়য়া েধেয় েযেয় ঐ Sেপ</পুেi এেন পািপনী ডুবােয় েমেল কূেপ<<”২০ 
 বতCমান আেলাচনায় মধ�যুেগর বাংলা সািহেত� ৈচতন� জীবনীসািহত� ও ৈচতন� 
পাষCদগেণর জীবনীসািহেত� বা�সেল�র অনুস:ান সংেHেপ করা েযেত পাের< 
‘²ৈচতন�ভাগবেত’ বৃlাবন দাস সূিতকাগৃেহ িনমাই–এর জে¤র বণCনা িদেয়েছন< তাঁর 
নামকরেণর িববরণিটও সুlর< িশ2র বেড়া হেয় ওঠার পযCায়gিমক িচiেণ সামািজক 
রীিতনীিতর পিরচেয়র পাশাপািশ েগৗরাে�র েয অসাধারণ েমধা ও পাি¼েত�র পিরচয় 
পাই, তােত মেন হয়, িতিন ‘িব¹য়-বালক(Wonder child)’< বাJিবকই িতিন তাই< 
তেব েগৗরা�েদেবর অেলাকসামান� জীবন িনেয় েলখা কািহিনেত অেলৗিককতার cশC 
থাকেলও এর বাJেবর দািবটুকু অLীকার করা যায় না< ²ৈচতন�েদবেক িনেয় েলখা 
জীবনীV{>িল ছাড়াও ৈচতন�-পাষCদেদর জীবনীVে{ও তাঁেদর ৈশশবকােলর বণCনা 
আেছ< েযমন হিরচরণ দােসর ‘অৈIত�কাশ’, ঈশান নাগেরর ‘অৈIতম�ল’< তেব 
অেনক সমেয় তাঁেদর বণCনায় অিতসাধারণ মানবিশ2 নয়, অবতার পু?েষর পিরচয়ই 
েযন পিরÈুট হেয়েছ< 
 একথা িঠক েয, িশ2র জীবন নবীেনর �াণ-চাmেল� পূণC< বেড়ােদর জগ� েথেক 
তা এেকবােরই আলাদা< তােদর কPনা-�বণ মেন জীবেনর েকােনা জিটলতাই 
Lাভািবকভােব েরখাপাত কের না< পূণCবয়± মানুেষর পেH িশ2র এই মন-মানিসকতা 
েবাঝা হয়েতা অসÉব< িক� বা�সেল�র িনিবড় cেশC, ে_েহর বা�ব:েন তাঁরা িশ2র 
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জীবনেক আগেল রােখন< এই বা�সল� েয কত দািম, �াÊবয়± মানুষ তা িনিMতভােব 
জােনন< এই বা�সল� বটবৃেHর সুশীতল ছায়ার মেতা, বয়স বাড়ার সে� সে� েয ছায়া 
ও আWয়টুকু gমশ আমােদর আয়ে�র বাইের চেল যায়< ‘িশ2র জীবন’ কিবতায় 
রবী�নাথ যথাথCই বেলেছন – “বাল� িদেয় েয জীবেনর/ আরÉ হয় িদন/ বােল� আবার 
েহাক না তাহা সারা<”২১ 

 

উে©খপি¦উে©খপি¦উে©খপি¦উে©খপি¦::::    
১.  জাfবীকুমার চgবতCী, বাংলা সািহেত� মা, সূiধর, কলকাতা, �কাশ: ২৩ 

জুলাই ২০১৬, পৃpা ৭৮ 
২.  কৃেbর বাল�লীলার পদ, শ�ামদাস, পাঁচশত ব�সেরর পদাবিল, িবমানিবহারী 

মজুমদার, পৃpা ১৮৯ 
৩.  ²কৃেbর বাল�লীলা, যাদেব� দাস, ৈবbবপদাবলী (চয়ন), খেগ�নাথ িমi, 

সুকুমার েসন, িব পিত েচৗধুির ও শ�ামাপদ চgবতCী স`ািদত, পmদশ সং, 
কলকাতা িব িবদ�ালয় ২০০৪, পৃpা ১৩ 

৪.  ঐ    ঘনরাম দাস    ঐ      ঐ          ঐ, পৃpা ১৪ 
৫.  ঐ        ঐ        ঐ         ঐ       ঐ,  পৃpা ১৪ 
৬.  ‘েখলা’, ’িশ2’, রবী�রচনাবলী, িIতীয় খ¼, জ¤শতবািষCক সং, পিMমব� 

সরকার, পৃpা ৬ 
৭.  ‘মনসাম�ল’, েকতকাদাস েHমানl, অHয়কুমার কয়াল ও িচiােদব স`ািদত, 

েলখাপড়া, �থম সং ১৩৮৪, পৃpা ৮৬ 
৮.  ঐ           ঐ                ঐ               ঐ           ঐ পৃpা ৯০ 
৯.  উ�রেগােpর পদ, বলরাম দাস, ৈবbবপদাবিল, হেরকৃb মুেখাপাধ�ায় 

স`ািদত, সািহত� সংসদ, িIতীয় সং, ১৯৮০, পৃpা ৭৪২ 
১০.  ‘জ¤া	র’, Hিণকা, রবী�রচনাবলী, �থম খ¼, জ¤শতবািষCক সং, পিMমব� 

সরকার, পৃpা ৭৯৭ 
১১.  ‘শাXপদাবলী’, Ìবকুমার মুেখাপাধ�ায় স`ািদত, বাল�লীলার পদ, র®াবলী, 

অUম মুsণ, ২০০৩, পৃpা ৪৩ 
১২. ঐ                   ঐ           ঐ              ঐ, পৃpা ১৬২ 
১৩.  ঐ                    ঐ              ঐ          ঐ, পৃpা ৬৬ 
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১৪.  ‘চ¼ীম�ল’, কিবকyণ িবরিচত, সুকুমার েসন স`ািদত, সািহত� আকােদিম, 
তৃতীয় মুsণ, ১৯৯৩, পৃpা ৪২ 

১৫.  ঐ        ঐ            ঐ          ঐ      ঐ, পৃpা ৪২ 
১৬.  ঐ (বিণকখÍ)   ঐ         ঐ         ঐ        ঐ, পৃpা ২১৩ 
১৭.  ঐ        ঐ            ঐ           ঐ       ঐ         ঐ, পৃpা ২২৪ 
১৮.  ঐ       ঐ           ঐ          ঐ      ঐ          ঐ, পৃpা ২২৮ 
১৯.  ঐ     ঐ           ঐ             ঐ     ঐ       ঐ, পৃpা ২১৮ 
২০.  ‘²ধCম�ল’, ঘনরাম চgবতCী রিচত, পীযূষকাি	 মহাপাi স`ািদত, কলকাতা 

িব িবদ�ালয়, পুনমুCsণ ২০১২, পৃpা ২৬৬ 
২১.  ‘িশ2রজীবন’, ’িশ2েভালানাথ’, িIতীয়খÍ, জ¤শতবািষCক সং, পিMমব� 

সরকার, পৃpা ৫৭৫ 
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জসীম উÎদীেনর একািyকা: জীবনেবােধর LSপ 
ফারজানা আফরীন Sপা 

সহকারী অধ�াপক, নাট�কলা িবভাগ 
চÏVাম িব িবদ�ালয়, চÏVাম, বাংলােদশ 

 
সারসংেHপসারসংেHপসারসংেHপসারসংেHপ: সািহত� জগেত জসীম উÎদীনেক অিভিহত করা হয় ‘প©ীকিব’ নােম< 
কােব�র িবশাল ভুবন ছাড়াও গদ�, েলাক সািহত� সংVহ- গেবষণা এমনিক নাট�ভুবেনও 
কিবর L[l পদচারণা পিরলিHত হয়< নাট�েHেi কিবর েলখনী েথেক এেসেছ 
সাতিট পূণCা� নাটক ছাড়াও চারিট একািyকা- ‘বদল বাঁশী, ‘কিরমখাঁর বািড়’, ‘গাজন 
চেরর কাইজা’ এবং ‘জীবেনর পণ�’< ‘বদল বাঁশী’ একািyকার �ধান চিরi বড়ু- 
বিছেরর অচিরতাথC ে�ম িবে[েদ Sপা	িরত হয় অyুিরত হওয়ার পূেবCই< এই 
একািyকায় নারী- পু?ষ িবেশেষ ে�ম- ভােলাবাসার অনুভূিতর তীqতা ও \ািয়@কাল 
েয িভ· হয় মানব চিরেiর েসই গহীন তলেদেশ েযমন আেলা েফেলেছন নাট�কার, 
েতমিন সমােজর িবিধিনেষধ েমেন ে�মহীন দা`েত�র দীঘC\ায়ী অিভনয় �স�ও 
উিÐত হেয়েছ< ইসলাম ধেমCর বৃহ�র পিরসেরর পিরচয় �দােন হÑ ও মানিবকতােক 
সমান Sেপ তুেল ধের নাট�কার মানিবক ধমC�াণতা এবং ধমCা:তােক পরcেরর 
মুেখামুিখ কেরেছন ‘কিরমখাঁর বািড়’ একািyকায়< ‘জীবেনর পণ�’ একািyকায় 
মজুদদারেদর বািণেজ�র িশকার িনÒিব� আিজেজর স	ান অসু\ েখাকার ঔষধ- পথ�- 
িচিক�সাহীন অব\ায় মৃতু� বরেণর মাধ�েম মানবতার মৃতু�েক েদিখেয়েছন< ‘গাজন 
চেরর কাইজা’ একািyকায় LÃবাজ Sপাই LÃভে�র উপgেম িটেক থাকার েশষ 
েচUায় রXিপপাসু েযাeায় পিরণত হয়< কিবর একািyকা>েলায় সরল ঘটনাবতC ও 
সাধারণ চিরেiর একiাব\ােনও জীবনেবােধর এক সহজ িক� িবেশষ Sপ পিরলিHত 
হয়, জীবনেবােধর েসই LSপ অেÔষণই বH�মাণ �বে:র মূল অিভ�ায়< 
সূচকসূচকসূচকসূচক/ / / / মূলশ�মূলশ�মূলশ�মূলশ� : ে�ম- িবে[দ, সমাজ, নারী@, ধমC, বািণজ�, LÃময়তা< 
রবী�নাথ ঠাকুেরর িবিচi ধারার সৃিU আর নজ?েলর কিবতার িবেsাহ উ¤াদনায় যখন 
বঁুদ কাব� অনুরাগীরা, তখন সািহত�াকােশ এক দল �থািবেরাধীর আিবভCাব ঘটল< এঁরা 
রবী�নােথর েরামািÕক কাব�ধারার িব?eাচারণ কের যুগেচতনায়, নব জীবনােÔষেণ, 
ৈবিচেi� সেবCাপির বাJবতায় এক িভ· ধারার কােব�র Lাদ িদল পাঠকেক< সািহেত�র 
িবষয়বÖ হেয় উঠল একা	ই নগর েকি�ক< এভােবই যখন Vােমর বৃহ� জনেগাpী 
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িবি[· হেয় উেঠিছল কােব�র �কৃিত, তখন জসীম উÎদীন Vাম বাঙলার জীবন আর 
মানব- মানবীর জিটলতাহীন সরল আZ িনেবিদত ে�মেক করেলন তাঁর কােব�র 
িবষয়বÖ< রবী�ানুরাগী এই কিবর �িতভা 2ধু কােব�ই সীমাবe থােকিন, �সািরত 
হেয়েছ নাট� েHেiও< সাতিট পূণCা� নাটক ‘প×াপার’, ‘প©ী বধূ’, ‘Vােমর মায়া’, 
‘মধুমালা’, ‘ওেগা ‘পুØধনু’, ‘েবেদর েমেয়’, ‘আসমান িসংহ’ ছাড়াও একািyকা ‘বদল 
বাঁশী’, ‘কিরম খাঁর বািড়’, ‘জীবেনর পণ�’ ও ‘গাজন চেরর কাইজা’ িনেয় সমৃe কিবর 
পিরণত বয়েসর নাট� সািহত� সÉার< জসীম উÎদীেনর কােব�র িবিচi িদক অেÔষণ 
পাঠক- গেবষকেদর পাঠ ও গেবষণার িবষয় িহেসেব যতটা আVেহর েক�ভূিমেত, তাঁর 
নাটক িনেয় উ�সােহর খামিত েযন িঠক ততটাই< পূণCা� নাটক>েলা অবশ� েবশ 
িকছুকাল যাব� েলাকনােট�র ৈবিশU�ানুস:ােন পুনঃপুনঃ পিঠত ও িবেÙিষত হে[, িক� 
�ায় অচিচCতই েথেক যাে[ Vােমর সরল মানব- মানবীর সহজ অথচ িবেশষভােব 
জীবন েদখার দৃিUভি� স`· Hুs একািyকা>েলা< তাই জসীম উÎদীেনর স`ূণC িভ· 
ৈবিশU� স`· চার একািyকায় জীবনেবােধর LSপ অেÔষণ এই �বে:র মূল লH�< 
জসীম উÎদীেনর ‘প©ী বধূ’ (�কাশ কাল- ১৯৫৬ সাল) নাট�Vে{ ‘প©ী বধূ’ শীষCক 
পূণCা� নাটেকর সােথ সংেযািজত হেয়েছ দুিট একািyকা- ‘বদল বাঁশী’ এবং ‘কিরম খাঁর 
বািড়’< ‘প©ী বধূ’ নাটেক নাট�কার ছদন েমাড়েলর েকালকাতা েফরত িশিHত পুi 
আিজম এবং আিলম মাতÚেরর কন�া হািসনার ে�ম, বাধা ও পিরেশেষ পিরণেয়র 
কািহিন তুেল ধেরেছন Vামীণ আবেহ< ‘বদল বাঁশী’ একািyকায়ও ে�মই �ধান 
উপজীব� িক� এর পিরণিত িমলনা	ক নয় বরং িবে[েদ Sপা	িরত হয় েষাড়শী বড়ু 
আর যুবক বিছেরর অচিরতাথC ে�ম, পিরণত ভােলাবাসা< 
 ‘বদল বাঁশী’র �ধান চিরi বড়ু, পেনেরা- েষােলা বছর বয়সী িকেশারী কন�া< 
েHেত খামাের কাজ করা অP বয়সী, উ^াম, Lা\�বান এবং সুlর মুখ² িবিশU বিছর, 
েবশ িকছুিদন েথেক বড়ুর �িত িনেজর েভতের অন� ধরেনর এক অনুভূিত অনুভব 
কের < নানা আেয়াজেন ে�য়সী খুিশ করেত সদা ত�পর বিছর জনশূন� নদীর ঘােট 
েশষ পযC	 িনেজর মেনর কথা �কাশ কের বড়ুর কােছ< িক� �তু��ের বড়ু 
ভােলাবাসা Vহেণ িনেজর অসামথC�তা �কাশ কের< পরবতCী িদন বড়ুর মা’র কাছ েথেক 
রাত েপাহােলই বড়ুর িবেয় এ সংবাদ জানেত েপের িবে[দ কাতর হেয় ওেঠ বিছর< 
েসই রােতই বিছেরর িবে[দী গান আর বাঁিশর ক?ণ সুেরর টােন বড়ু ঘর েথেক 
েবিরেয় এেস মুেখামুিখ হয় বিছেরর< বড়ু িবহীন িনেজর িনঃস� জীবন েকমন কের 
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কাটেব এই কথা েভেব দুঃেখ অি\র বিছেরর সামেন সরল ভাষায় িনেজর দুঃসহ 
ভিবষ�েতর ছিব তুেল ধের বড়ু< যাবার কােল েশষবােরর মত বিছেরর কােছ আবার 
তার বাঁশীিট �াথCনা কের বড়ু, যােত এই বাঁশী বুেকর সােথ েচেপ েস সকল দুঃখ সহ� 
করেত পাের< 
 ‘বদল বাঁশী’ একািyকায় বড়ু- বিছেরর ে�মপবC ে�িমেকর অি\রতা, ে�িমকার 
েকৗতুক ও সই- ব:ুেদর Lভাবসুলভ কথা- হাস� চাmেল� খািনকটা দীঘCািয়ত< আৈশশব 
এেক অপেরর পিরিচত হওয়ায় িচরেচনা গি¼, সামািজক স`কC ও লÑা �াথিমক বাধা 
হেয় দাঁড়ায় এেক অপেরর �িত লালন করা ভােলাবাসা �কােশ < অবশ� এই বাধা 
েপেড়ােনার �য়াস ও বড়ুর সাHা� লােভর েলােভ �িতিদন একই কারণ েদিখেয় বিছর 
বড়ুর বািড় �েবশ কের, িক� �কৃত উে^শ� বার বার অস`ূণCই েথেক যায়< েদখা 
যায় ে�ম �কােশর মত >?গÉীর িবষয় মুহূেতCই আড়াল হেয় যায় সরল জীবেনর 
হাস�রস পূণC সহজ ভাব Iারা< এমনিক ‘বদল বাঁশী’ একািyকায় বিছেরর �িতিনয়ত 
আসার �কৃত কারণ েয মানুষটা, েসই বড়ু বিছরেক েকৗতুেকর গলায় বলেত ছােড় না: 

‘বড়ু : বিল বিছরবাই? এই পথদ�া যাইত েরাজই েয তুমার উÜার আ>ন িনব�া 
যায়?’১ 

 আবার বিছর যখন ে�িমেকর অ	র� আদর সÉাষেণ িকছু বলেত উ^�ত হয়, 
বড়ু বািড়েত মােয়র উপি\িতর িমথ�া কথা চট কের জািনেয় মুহূেতCই অ�Öত কের েদয় 
বিছরেক< অবশ� বিছরও এেHেi কম যায় না< বড়ুর স:�ােবলা নদীর ঘােট পািন 
আনেত যাওয়া িনিMত করেত িনিমেষ েশষ কের েফেল এক কলস পািন< আবার 
িববািহত ব:ু ছদেনর বিছরেক মেনর কথা বলেত উ�সাহ েদয়া িকংবা িশিখেয় েদয়া 
কথােতও হাস�রেসর েছাঁয়া পাওয়া েযমন পাওয়া যায় েতমিন সই সিকনার ইি�তপূণC 
কথার মােঝও সরল রিসক মেনর পিরচয় লভ�< 
 ‘বদল বাঁশী’ একািyকায় বড়ু- বিছেরর ে�মেক নাট�কার �কৃিতর সমা	রােল 
আঁকার �য়াস েপেয়েছন< �কৃিতর স	ান এই দুই মানব- মানবী িনেজেদর সুÊ মেনর 
ভাব িবিনময় কের �কৃিতর অবািরত দােনর Iারাই< বড়ুর কথামেতা বিছেরর দুলCভ 
িজিনস েজাগাড় িকংবা বড়ুর �িত ে�ম �কােশর উপায় িহেসেব বিছেরর িবিভ· 
�াকৃিতক সােজর সর¦াম সংVহ িকংবা �কৃিত েথেক �াÊ সাধারণ উপকরেণ বড়ুর 
জন� গহনা �Öতেক নাট�কার তুেল ধেরেছন দু’জেনর �কৃিতর মত সহজ ে�েমর 
মতই সারেল�র সােথ< �কৃিত েযমন মানুেষর ভােলাবাসার মূল� েদয় িনেজেক উজাড় 



 এবং �াি	ক | 27 

কের তার ভােলাবাসার সÉার সািজেয়, েতমিন ভােলাবাসা েমশােনা দুÝাপ� উপহার 
�ািÊর খুিশেত বড়ুর �বল উ¨ািসত হওয়ার মােঝই বিছর তার আনl খুঁেজ পায়<  

‘বিছর:  েতার জিন� গহন জ�ল ত�া কাউয়ার ঠুিট আনিছ, পাকা েদইখ�া 
ডুমকুর আনিছ< 

বড়ু: ডুমকুর আনছাও বিছরবাই? দ�াও আমার আঁচেল ডাইল�া দাও< 
আইজেক ডুমকুিরর মালা গাঁইথ�া গলায়  পরব<’২ 

আবার নদীর ঘােটর িনজCন বেটর মূেলর েখাড়েল বিছেরর লুিকেয় রাখা �াকৃিতক 
অলyার উ¨ােসর সােথ বড়ু িনজ অে�র আভরণ কের িনেয় মুেখামু◌ুিখ হয় বিছেরর< 
এ পযCােয় আর মু¬ বিছর িনেজেক িনেজর মােঝ লুিকেয় রাখেত পাের না, �কাশ কের 
বড়ুেক িঘের তার সমJ LেÃর কথা< অপরপেH এতিদন ে�েম পেড় অি\র হেয় 
বিছেরর ঘটােনা নানা ঘটনােক েকৗতুেকর সােথ উিড়েয় েদয়া িছল িছল িকেশারী বড়ুর 
িনত�িদেনর আেমােদর অংশ< িক� এই িনজCন �কৃিতেত বিছেরর উপহােরর �াকৃিতক 
নানাSপ গহনা পিরিহত অব\ায়, তােক িনেজর কের পাবার আকুলতার কথা 2েন 
ে�েমর গভীরতা েযন �থমবােরর মত উপলিR কের িকেশারী বড়ু< বিছেরর সত� 
ে�েমর সামেন দাঁিড়েয় অসহায় বড়ু তাই কা·ার সােথ িনেজর অপারগতার বাJবতা 
তুেল ধের ছুেট পািলেয় যায়< বিছেরর ে�ম িনেবদন আর বড়ুর �ত�াখ�ােনর ঘটনািট 
নাট�কার নাটেক এSেপ ব�X কেরেছন: 

‘বিছর:  জেলর ঘােট হইল েদখা েতামার সেন আমার সেন, 
হলুদ বরণী েমেয় তুিম হেব আমার িবেয়র কেন< 
কলমী ফুেলর েনালক িদব িহজল ফুেলর িদব মালা, 
মােঠর বাঁশী বািজেয় েতামায় ঘুম পাড়াব গাঁেয়র বালা<... 

বড়ু: আিম েতা অবলা নারীের ব:ু পেরর অধীন ঘর, 
অভাগীের েকন িদলা ব:ু েতামার অ	র<’৩ 

এখােন উে©খ� বিছেরর বড়ুেক িনেজর কের পাবার বাসনার মােঝ উßািভলাসী েকান 
উপহােরর �েলাভন েনই<  বরং আেছ সহজলভ� �াকৃিতক সর¦ােম বড়ুেক সাজােনা 
আর বাঁশীর সুের মােঠ শাি	 জাগািনয়া ঘুম এেন েদওয়ার �াকৃিতক উপহােরর 
�িত»িত< বিছর জিটল ে�েমর দুবCার আকাàায় উßাকাàী হেয় বড়ুেক কামনা কের 
না বরং পূণC িবপরীত ভােব িনেজর ঘেরর মানুষিট হওয়ার সহজ বাJব �Jাব িদেয় 
�কৃিতর মত ে�েম এেক অপেরর মােঝ িবলীন হেয় যাওয়ার ইে[ েপাষণ কের< 
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আবার বড়ুর সােথ িবে[দ যখন িনিMত তখন বিছর তার িনঃস�তার সমা	রােল 
�াকৃিতক ঐ েযCর একািক@েক এক কের তুেল ধের বেল: 
‘বিছর :আইজ যখন খ�ােতর কাম করিত দুধালী লতা পােয় জড়ায়া যািব, তহন তাই 

িদয়া বাঁকখাড়ু গড়ায়া কার গােয় পরামু আিম? গহন জ�েলর ফলিট আইন�া 
কার আেত িদব? কাের �নাইবার জিন� িনশীরাইত জাইগ�া বাঁশী বাজাব? ... 
গােঙর গােট িচরজনেমর মত তুই আর আসিপন�া<...’৪ 

অপরিদেক বিছেরর ভােলাবাসার গভীরতা অনুভব করা বড়ু, সমােজর িবিধ িনেষধাবe 
হেয় েযন এক িনিমেষই িকছুর েতায়াÜা না করা হাস�রস স`· িকেশারী েথেক 
েযৗবেন পদাপCণ করা নারীেত পিরণত হয়< বিছেরর ভােলাবাসার আ¥ােন বড়ুর 
অসিত সূচক �\ােনর পূেবC, বিছেরর ভােলাবাসা তার Iারা �ত�াখ�াতও হেত পাের 
এমন েকান মেনাভােবর �কাশ নাট�কার েদখান িন< এর কারণ পূেবCর বড়ু আর নদীর 
ঘােট বিছেরর ভােলাবাসা অনুভব করা বড়ু শারীিরক অবয়েব এক মানবী হেলও, 
দু’েয়র মােঝর মানিসক বয়েসর পাথCক� ৈকশর আর েযৗবেনর< তাই ৈকশের যা িছল 
একা	 আেমােদর িবষয় বড়ুর কােছ, েযৗবেন েসই ঘটনারই cU �কাশ ও অনুভেব 
অ» সজল হেয় উেঠেছ েস< অপরপেH বড়ুর cU অথচ আচমকা এই পিরবতCেনর  
মেমCাeার করা সরল বিছেরর পেH অসÉব বেলই �িতপ· হয়< বড়ুর মােয়র কথায় 
আগামীকাল বড়ুর িবেয় এই তথ� জানার মাধ�েমই বড়ুর অপারগতার আসল কারণ 
cU হয় বিছেরর কােছ< এ পযCােয় বড়ুেক বিছেরর কU অনুভেব সমব�থী হেয় উঠেত 
েদখা যায়, বিছেরর �\ান লH� কের তার িপপাসা িমিটেয় যাবার জন� মিরয়া হেয় 
েডেক উেঠ েস< বড়ু- বিছেরর িবে[েদর মুেখ ে�ম- অসহায়ে@র কেUর িবপরীেত 
িববাহ উপলেH� আস· সুেখর ইি�ত স`· গাঁেয়র েমেয়েদর গীত েযন বিছর- বড়ুর 
ভােলাবাসা আর সংসােরর বাJবতার ফারােকর এক সমা	রাল েরখািচi এঁেক েদয়<  
অপরিদেক ে�মপেবC বড়ুর নদীর ঘােট যাওয়ার িপছেন বিছেরর আ¥ান িছল �ধান 
কারণ িক� িববাহ পূবC রােত সমােজর ভয় না কের বিছেরর িবে[েদর গান আর ক?ণ 
বাঁশীর সুের ঘর েথেক েবর হেয় ে�িমেকর মুেখামুিখ হওয়ার সাহস অজCেনর কৃিত@ 
বড়ুর িনেজর< �থমত এই বড়ু িনেজেক ভুেল বিছেরর ভিবষ�� জীবন ভাবনায় 
বাJববাদী হেয় উেঠ- িক� পরমুহূেতCই পিরবার- সমােজর রীিতেত আবe বড়ু িনেজর 
অসহায়@ ও ভােলাবাসা �কাশ কের এSেপ: 

‘বড়ু: ... পরাধীনা নারী আিম< বুক ফােটত মুখ েফােট না< ...’৫ 
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বড়ু- বিছেরর ব� �ািথCত ে�ম অচিরতাথCই েথেক যায় বাJবতার কেঠারতায় িক� 
নাট�কার অস`ূণC ে�েম শরিবe নারী- পু?েষর িবে[দেক দুই িভ· মানিসক 
বাJবতায় তুেল ধেরেছন এই একািyকায়< পু?ষ ে�েম পেড়- ভােলাবােস িক� 
সমেয়র �বােহ বাJবতার কেঠারতায় তার ে�েমর ফানুশ এক সময় ভূিমেত েনেম 
আসেত বাধ� হয়< অস`ূণC ে�েমর েবদনার Hতও একসময় ভুিলেয় েদয় ব�Jতার Sঢ় 
বাJবতা< িক� নারীর ে�ম তার মুেখ েযমন অÈুট থােক, অ	ের েতমিন থােক 
অHত< সামািজক বাJবতা নারীেক বাধ� কের িবেয় নামক সামািজক ব:েন আবe 
পু?ষিটর সােথ সুেখর অিভনেয়র মাধ�েম অ	রেক েগাপন েরেখ জীবন এিগেয় িনেয় 
েযেত< িক� সামািজকতার ব:ন আর ে�েম িIধািবভX হয় না তার অ	ঃজCগত, যােক 
�থমবােরর মত �দয় সমপCণ করা হেয়েছ নীরেব অ	র তার জন�ই কাঁেদ সারা 
জীবন< নারী তার এক জীবন দুই িবপরীত অনুভূিতর সমা	রাল �বােহ কািটেয় েদয়< 
েশষবােরর মত ে�িমেকর মুেখামুিখ বড়ু পু?েষর বাJবতার িবপরীেত নারীর অপূণC 
ে�ম আর দুঃসহ দা`েত�র বাJব ছিব অবলীলায় বিছেরর সামেন তুেল ধের: 

বড়ু : ...েতামরা পু?ষ মানুষ, কত দ�ােশ যাবা, কত েলােকর সে� কথা 
কইবা< িদেন িদেন আমাের বুইল�া যাবা< ...িক� আিম অভািগনীর 
িদন িক বােব কাটব একবার ভাইব�া েদখছ? একজনাের পরাণ িদয়া 
আেরক জেনর সে� গর করেত ঐব< েয পরাণ েতামাের জনেমর 
মত সইপ�া িদিছলাম েসই পরান অেন�ের িদিত ঐব< বুেকর মি^ 
কা·া চাপায়া অেন�র সে� হািস- র� করিত ঐব<...’৬ 

‘বদল বাঁশী’ একািyকায় নাট�কার সামািজকতার নােম সমােজর িনদCয়তার ছিবও 
এঁেকেছন< পিরবার- সমােজর িনিM	তা কন�ার িববােহ, তাই িববােহর পূবCকােল চেল 
কন�ার ম�ল উপলেH� আেয়ািজত নানা আচার- মা�িলক আেয়াজেনর< িক� যার ম�ল 
কামনায় এত আেয়াজন, েকউ েসই মানুষিটর ভাললাগা- মlলাগার áেHপ কের না< 
েযন িববােহর মাধ�েম কন�ািটর �দয় সমপCেণর ব�াপারিট এখােন তু[, মুখ� িববাহ 
নামক অ: সামািজক ব:ন তথা িনMয়তার ব�াপারিট< সমােজর এেহন আচরেণ 
ব�থাতুর অ	ের বড়ু তাই বিছরেক বেল: 

‘বড়ু:  ...আজেক আমােগা বািড়েত যায়া েদখ িগয়া< কত আিস- তামাসা, 
কত আেমাদ< িক� যাের লয়া এেতা, েকউ িক একবার িনিরখ 
কইরা েদখল েকমন কইরা তার অ	র ঝুইরা ঝুইরা কানত�ােছ<...’৭ 
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িবেয় বািড়র চাকিচক� আর হািস তামাসার িবপরীেত িবেয়র কন�ার মেনর গহীন 
িবষাদও এই সংলােপ ফুেট উেঠেছ< িনিশরােতর এই েশষ েদখােতই �থমবার বিছর 
জােন মেন মেন বড়ুও ভােলাবাসত তােক িক� তা িনেজর মেনর মােঝই সযে® েগাপন 
কের েরেখিছল েস< কারণ, নারী জে¤র কারেণ ৈকশর অিতgা	 হওয়ার আেগই বড়ু 
েজেন িগেয়িছল, তার পছl- অপছেlর েকান মূল� এই সমাজ সংসার েদেব না< তাই 
ে�িমকেক �থমবার ভােলাবাসার কথা জানােনাই েশষবার বলায় পিরণত হেয়েছ 
কারণ- বড়ু জােন িববাহ অে	 এক িনâ?ণ দা`ত� অিভনয় জীবন েটেন িনেত হেব 
তােক জীবেনর েশষ �া	 পযC	< অবশ� েশষ পযC	 অদৃUবাদী হেয় উেঠ বড়ু 
সবিকছুেক িপছেন েঠেল< ন র এই িনpুর মানব জীবন েকােনাgেম পার কের 
পরকােল িনেজেদর িমলন হেব এই আশা �কাশ কের িনেজেক আর বিছেরর মনেক 
সাãনা েদবার বৃথা েচUা কের বড়ু< িক� পরHেণই বিছরেক অLাভািবক জীবন েথেক 
মুিXদান আর িনেজর কU সওয়ার সাথী করার জন� বিছেরর বাঁশীিট ভােলাবাসার 
দাবীেত �াথCনা কের<  
 এই একািyকায় নাট�কার হাস�রেসর অ	রােল লুিকেয় থাকা অ	ঃেবদনা, ে�ম- 
িবে[দ, মানব- মানবীর ে�েমর তীqতা- \ািয়ে@র িভ·তার বাJবতা, সমােজর িনয়েমর 
�িত কটাH �ভৃিত তুেল ধের LP আেয়াজেনর মাধ�েম পূণC জীবেনর এক গভীরতম 
ব�¦না ফুিটেয় তুলেত সHম হেয়েছন< বলা যায়, Vােমর দুই মানব- মানবী বড়ু- 
বিছেরর ে�ম িবে[দই ‘বদল বাঁশী’ নাটেকর মূল িবষযবÖ হেলও জীবেনর সারেল� 
আর ভাব �কােশর িবেশষ িক� সহজ ভি�মায় সেবCাপির জীবন ভাবনায় এই 
একািyকা িবিশU হেয় উেঠেছ< 
 ‘প©ী বধূ’ Vে{ সংেযািজত হেয়েছ আেরা একিট অিত Hুs একািyকা ‘কিরম 
খাঁর বািড়’< সমােলাচকেদর েকউ েকউ এেক নাটক না বেল ‘জীবনদৃেশ�র Hুs 
নাট�Sপ’ বেল অিভিহত কেরেছন< এই একািyকার কািহিন িতনিট চিরiেক েক� 
কের এিগেয় িগেয়েছ- েমৗলবী, মাতবর এবং েমেয়< পরেহজগার মাতবর সােহব তাঁর 
সারা জীবেনর সmয় Iারা হd পালন করেত রওনা হেবন, যাবার আেগ তাঁর সােথ 
েশষ েদখা করেত এেসেছন েমৗলবী সােহব< একপযCােয় মাতবর সােহেবর �িতেবশী 
কিরম খাঁ’র েমেয় আেস হােত পাঁচিট টাকা িনেয়- জানা যায় গতকাল অিäকাে¼ তােদর 
বািড় পুেড় েগেছ, বাবা কিরম খাঁ মারা েগেছন, েবঁেচ আেছ মা আর িশ2 ভাই সহ েস< 
এরমেধ�ও েমেয়িটর মা তাঁর েশষ সåল এই পাঁচিট টাকা মাতবর সােহেবর কােছ 
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পািঠেয়েছ আ©ার ঘের েমামবািত Âালােনার জন� আর অনুনয় কেরেছ রসুেলর রওজায় 
মৃত Lামীর জন� েযন েদায়া করা হয়< েমেয়িট িনজ েথেক আেরা একিট �æ েযাগ 
কের মাতবর সােহেবর কােছ আ©াহেক িজেOস করার জন�- েকান অপরােধ তােদর 
এত দুঃখ িদে[ন িতিন? মাতবর সােহব েশষ পযC	 িসeা	 েনন- মÜায় িতিন যােবন 
না< েমৗলবী সােহব মাতবর সােহেবর বয়স- অথC েযাগােড়র অসÉাব�তা তুেল ধের, 
কিরম খাঁর পিরবারেক আ©াহর েহফাজেত েরেখ হেd েযেত বেলন< মাতবর সােহব 
েমেয়িটেক �িত»িত েদন- হেdর জন� সিmত টাকা িদেয় িতিন গড়েবন কিরম খাঁর 
বািড় আর েমেয়িটেক িপতার আদের বড় করেবন< এবােরর হেdর নামাজ কিরম খাঁর 
বািড়েতই পড়েবন িতিন! গেবষেকর ভাষায়: 

‘...এেত েলাকজীবেন উিÐত অনিতলH� Hুs তরে�রই েযন একিট ছিব ধরা 
পেড়েছ< একিট মহ� জীবন ভাবনার অনুষ� িনেয় উপি\ত বেলই এিট 
আমােদর দৃিU আকষCণ কের< ...Hুsপিরসের LPাHের Vাম� মাতÚর, েমৗলবী 
সােহব ও কিরম খাঁর েমেয় এই িতনিট চিরiেক ফুিটেয় তুেলেছন জসীম উÎ
দীন সহজ ৈনপুেণ�; মূতC কের তুেলেছন একিট Vাম� আবহ<’৮ 

নাটেকর ভাব িবচাের মাতবর সােহব সিত�কার ধমC�াণ মানব Sেপ আিবভূCত এই 
একািyকায়- িযিন ধেমCর �কৃত অথC মানবতােক অ	ের ধারণ কেরন< একািyকায় 
মদীনার বাদশাহ খিলফা ওমেরর জনসাধারেণর দুঃখ দুদCশা অনুধাবন কের িনেজেক 
ইসলাম তথা �জার েসবেকর ভূিমকায় েরেখ জীণC শীণC বসন ভূষেণর মাধ�েম জীবন 
যাপেনর কথা সেগৗরেব তুেল ধরার মাধ�েমই মাতবর চিরেiর মূল ভাব সামেন 
এেনেছন নাট�কার< মাতবর সােহব 2ধু কথার মাহােZই িনেজেক আবe রােখনিন, 
িতিন ধেমCর মূল বাতCার �েয়াগ ঘটােতও ত�পর< অপরিদেক েমৗলবী সােহব 
তথাকিথত পরেহজগার, ধমCেক মানুেষর সুখ- দুঃেখর বাইের রাখার পHপাতী< তাঁর 
ধারণা ধেমCর িনয়ম বা শেতCর পূণCতার মাধ�েমই মানেবর L L পূণ� অিজCত হেব< দুঃখ 
ভারাgা	েক সাহায� করার জন� আ©াহপাক েতা রেয়েছনই< ধেমC মানবতার �স�- 
মানব জীবন পিরসের তার চচCা এবং ধমCা:তা মাতবর ও েমৗলবী চিরেiর মাধ�েম 
সরলভােব ফুিটেয় েতালার �য়াস েপেয়েছন নাট�কার তাঁর এই একািyকায়< অপরিদেক 
েশাকাতC েমেয়িট এবং তাঁেদর জীবেন ঘেট যাওয়া ঘটনািটেক ধমC�াণ দুই মানেবর জন� 
আ©াহ �দ� মানবতার বাJব পরীHা LSপ সামেন এেনেছন নাট�কার< পিরেশেষ জয় 
হয় মানবতার ধেমCর, পরাভূত হয় ধমCা:তা< অন�িদক িবেবচনায়, বতCমান ৈবি ক তথা 
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রাজৈনিতক পিরি\িতেত ধমCেক মানবতার ঊেrC \ান েদওয়ার েয অ: অমানিবক 
�িgয়া চলমান তার িবপরীেতও এই একািyকায় এক মূল�বান বাতCা িমেল< 
জসীম উদদীেনর তৃতীয় একািyকা ‘জীবেনর পণ�’ ও ‘গাজন চেরর কাইজা’ ‘ওেগা 
পুØধনু’ (�কাশ কাল- ১৯৬৮ সাল) Vে{ সংেযািজত হেয়েছ< ‘জীবেনর পণ�’ 
একািyকার কািহিন আবিতCত হেয়েছ আিজজ, েখাকা, মা, ব�বসায়ী ঘনশ�াম এবং 
ডাXারেক েক� কের< অসু\ েখাকার িচিক�সেকর িভিজট আর পথ� বািলC েজাগােড়র 
জন� িচি	ত আিজজ েখাকার নানীর েদয়া েশষ িচf েসানার কবচিট িনেয় েবর হেয় 
যায়< HুধাতC েখাকা অি\র হেয় পেড় ঔষধ আর খাবােরর অভােব< এিদেক ডাXােরর 
েচåাের ব�বসায়ী ঘনশ�াম আর ডাXােরর কেথাপকথেন েবাঝা যায় সরকােরর িনয়েমর 
েতায়াÜা না কেরই তারা দুেযCােগর িদেন িনত� �েয়াজনীয় িজিনসপi, িশ2 খাদ� আর 
ঔষধ >দামজাত কের েরেখেছ েবশী দােম িবিgর উে^েশ�< এরমােঝই আিজজ এেস 
ঔষধ আর বািলC চায় ডাXােরর কােছ< িক� ডাXার উßমূল� ছাড়া েকানটাই আিজজেক 
িদেত রাজী নয়< েশষ পযC	 খাবােরর অভােব অসু\ েখাকা মৃতু�র েকােল ঢেল পেড়< 
গেবষেকর ভাষ�মেত, 

‘...তথাকিথত ভs ও িব�বান সমােজর মানুেষর �দয়হীনতার পটভূিমেত Vাম� 
সরল, দিরs মানুেষর আতC অসহায়তার ছিবিটই ফুেট উেঠেছ< ?গণ েছেলর 
ঔষধ েজাটােত পােরিন দিরs িপতা< তার েশষ সåল িদেয় েস ডাXারেক 
বািড়েত আনার েচUা েপেয়েছ< তবু �দয়হীন ডাXার সময় মেতা আেসিন< 
ফেল �কৃতপেH িবনা িচিক�সায় েছেলিট তার মারা েগল< এই মমCাি	ক 
জীবনদৃেশ�র অিভনয় পি©র ঘের ঘের কতই না চেলেছ< জীবন এখােন 
বাজােরর পেণ� পিরণত হেয়েছ< 2ধু অথCমূেল�ই চলেছ তার েবচােকনা< এই 
িনমCম সমাজ সত�িটই েলখক এখােন তুেল ধেরেছন<’৯ 

িIতীয় িব যুেeা�র তৃতীয় িবে র দিরsতম েদেশর সমাজ বাJবতায় নাট�কার েছাট 
অবসের এই একািyকার কািহিনেক এিগেয় িনেয় েগেছন< ৈবি ক অথCৈনিতক মlা 
সমােজ cU েWিণ িবভাজন ৈতির কের, সৃিU হয় উßিব�- িনÒিব� ছাড়াও আেরক 
েWিণর- মধ�LKেভাগী< এই একািyকায় মজুদদার ব�বসায়ী েWিণভুX ডাXার এবং 
ঘনশ�াম, িনÒিব� েWিণর �িতিনিধ েখাকা- মা- েখাকার বাবা আিজজ< খাদ�- পথ� এবং 
ঔষেধর অভােব অসু\ েখাকা মৃতু� পথযাiী, বাবা আিজজ তাই েশষ ¹ৃিতিচf েখাকার 
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েসানার কবচ িবিg কের পথ� এবং ডাXােরর স:ােন েবর হয়< ডাXার ব�বসায়ী আর 
মজুদদার ঘনশ�ােমর কথায় েদেশর অব\া স`েকC ইি�ত েমেল: 

‘ঘনশ�াম: 
আের- েফইেল েদন ওসব আইন- টাইন< আইনও আেছ- আবার েলেকন েচারা 
বাজারও আেছ< পাঁচ    হাজার মণ গম বােগরহােট মজুদ কের েরেখিছলুম, 
েদড় লাখ টাকা এেসেছ- িদেক েদড়শ গাঁইট কাপড় >দামজাত কের েরেখিছ< 
েদিখ িক হয়<...তা আপনার ওষুেধর কারবার েকমন চলেছ? 

ডাXার: 
তা এক �কার ভালই চেলেছ- আমােদর চুেনাপুিটর কারবার- এবাের দশ 

হাজার টাকা এেসেছ<’১০ 
এখােন ডাXার মজুদ কেরেছ েরাগীর ঔষধ- পথ�, আর ঘনশ�াম মজুদ কেরেছ 
খাদ�শস�, কাপড়< এভােব মজুদদাররা কম দােম পণ� িকেন মজুদ কের েদেশ কৃিiম 
সংকট ৈতির কেরেছ< এই একািyকায় েদখা যায় িনÒিব� উßমূেল� খাদ�শস� িকনেত 
অপারগ তাই মারা যাে[ খাদ�াভােব আবার বাজাের কৃিiম সংকট সৃিU কের ঔষেধর 
দাম বৃিe করায় সাধারণ মানুেষর gয়Hমতার বাইের চেল িগেয়েছ জীবন রHাকারী 
ঔষধ, তাই িনÒিব� িচিক�সার অভােব মৃতু�র েকােল ঢেল পড়েছ< একািyকার অসু\ 
েখাকা ও তার মা’র সােথর কেথাপকথেন cU হয় সাধারণ মানুেষর �কৃত অব\া: 

‘েখাকা:     
আিজজ আর রিহম< আমারই মত বয়স তােদর< তারা না েখেয় মের েগেছ< রেমেশর 
কেলরা   হল একটা ডাXারও েদখােত পারল না< ওরা েয বê গরীব মানুষ< িতন- 
চার িদন অসুেখ ছটফট কের েস মারা েগেছ<’১১ 
 এই একািyকায় েখাকার বাবা আিজজ েশষ সåল িবিg কের ছয়িট টাকা 
েজাগাড় কের মুেখামুিখ হয় পথ� আর ঔষেধর মজুদদার ডাXােরর< বাকী থাকা িফস 
বাবদ দুই টাকা, পথ� আর ঔষধ বাবদ আেরা দু’িট কের টাকা িদেয় েখাকার জন� এক 
িটন বািলC �াথCনা কের< িক� মুনাফা েলাভী মজুদদার ডাXােরর মেন আিজেজর 
অসহায়@ আর েখাকার অসু\তার কথায় দয়ার উেsক হয় না< বরং অমানিবক ডাXার 
আর ব�বসায়ী দিরেsর অসহায়তার িবরিX েথেক িনেজেক বাঁচােত \ানত�াগ করেত 
িIধা েবাধ কের না: 
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‘ডাXার: 
দ�ােখা, েতামার েছেলর িনেমািনয়া হেয়েছ, আমার কােছ একটা ভাল ঔষধ আেছ, দাম 
ছ’টাকা<.... 

আিজজ: 
ডাXার বাবু; আপনার পােয় পিড়< আমার জেন� নয়, আমার েছেলটার মুখ েচেয় দয়া 
ক?ন< ...ডাXার বাবু- েছেলর হােতর একিট েসানার কবচ িছল, তাই েবেচ এই ছ’িট 
টাকা এেনিছ< দু’টাকা আপনার িভিজট িদলুম< আর দু’টাকা ওষুেধর দাম- আর দু’েটা 
টাকা িদি[- একিটন বািলC আমােক িদন< আজ েছেলিটেক েকান পথ� িদেত পািরিন< 

ডাXার: 
একিটন বািলC দু’টাকার? হা- হা- হা- হা!...যাও! যাও! এখােন িকছু হেব না< এ কাকুিত 
িমনিতর জায়গা নয়< 

আিজজ: 
 ডাXার বাবু! আপনার ঘেরও েতা কিচ েছেল- েমেয় আেছ< তােদর মুখ েচেয় আমার 
েখাকােক দয়া ক?ন< 

ডাXার: 
আসুন ঘনশ�াম বাবু< এখােন থাকেলই ও বকর বকর করেব< চলুন আপনার সে� 
যাই- ওপাড়ার জিমদার বাবুর েমেয়টােক েদেখ আিস< ...আসুন ঘনশ�াম বাবু< 
তাড়াতািড় আসুন< এই বকর বকর আর ভাল লােগ না< েবটারা পয়সা িদেত পাের না, 
আর ওষুধ িনেত আেস<’১২ 
 অেথCর েলাভ েয মানুষেক কত নীেচ নািমেয়েছ তার �মাণ পাওয়া যায় 
ঘনশ�ােমর দয়া আর দােনর �সে�< ঘনশ�াম খাবার না েখেয় মরা মানুেষর তািলকা 
দীঘC েদেখও দশ মন চাল অনায়ােস পুকুের েফেল েদয়, ঈ র সৃU জীব আশীবCাদ 
করেব বেল< কসাইেদর হাত েথেকও গাভী িকেন তােদর জবাই হওয়ার হাত েথেক 
বাঁিচেয় তােক দয়া বেল অিভিহত করেত উদVীব ঘনশ�াম, েযখােন মানুেষর কU িকংবা 
মৃতু� তার মেন েকান অনুভূিত জাগােত সHম হয় না< উপর� ঈ রেক েদখােনা 
দয়ােকও ব�াবসািয়ক দৃিUেকাণ েথেক আদান �দােনর িহসােব যাচাই কের ঘনশ�াম 
বেল উেঠ: ‘দয়া িক হামেলােকর কম আেছ? ভগবান বামিজ েযমন িদেবন, হামেলাক 
েতমন দয়া করেব<’১৩ নাট�কার সাথCকতার সােথই এই দুই চিরেiর ৈবিশেU� ব�বসার 
নােম অমনুষে@র বীজ \াপন কের জীবনেক তারা িকভােব পেণ� পিরণত কেরেছ তার 
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িচi তুেল ধেরেছন ‘জীবেনর পণ�’ একািyকায়< সেবCাপির িবেশষ অব\ার সুখীন 
চিরi>েলার একিট িবেশষ িদক উে¤াচেনর মাধ�েম এই একািyকায় জীবন সেত�র েয 
গভীর ব�¦না ফুেট উেঠেছ তা িনিMতভােবই পাঠক- দশCেকর েবাধেক নাড়া িদেত 
সHম< 
 চতুথC একািyকা ‘গাজন চেরর কাইজা’ এর কািহিন ‘নëী কাঁথার মাঠ’ কােব�র 
চেরর জিমর ফসল কাটা সংgা	 দা�ার ঘটনােক অবলåন কের আবিতCত হেয়েছ< 
‘নëী কাঁথার মাঠ’ কােব�র নায়ক Sপাই ‘গাজন চেরর কাইজা’ একািyকারও �ধান 
চিরi, এছাড়াও সাজু, বিছর সহ েবশ িকছু চিরi এই নাটেক উপি\ত< চার দৃেশ�র 
এই একািyকায় �থম দৃশ� একা	ই ÈূিতCর- Sপাই এর েHত ভরা েসানার ফসল, 
েসই আনেl আZহারা Sপাইেয়র সােথ েযাগ েদয় মামা বিছর< �থম দৃেশ�র েশষ 
পযCােয় বিছেরর কথায় জানা যায় বনেগেয়ােদর দৃিU পেড়েছ Sপাইেয়র ধান ভরা 
েHেতর উপর< িIতীয় দৃেশ� বনেগঁেয়ােদর েদখা যায় Sপার েHেতর ধান চুির কের 
কাটেত< তৃতীয় দৃশ� আবিতCত হেয়েছ Sপাই এর েHেতর ফসল বনেগেয়ারা েকেট 
িনেয় যাে[ এই সংবাদ েপেয় Sপাই সহ তার দেলর চুির েঠকােত �Öিত েনয়ার 
ঘটনােক িনেয়< চতুথC দৃেশ� কাইজা 2? হয় Sপাইেয়র দল আর বনেগেয়ােদর মােঝ, 
Sপাই বনেগেয়ােদর দেল ঢুেক পেড় লড়াইেয়র মাধ�েম অেনক কৃষকেক আহত কের< 
পািলেয় যায় বনেগেয়ারা তােদর আহত স�ীেদর িনেয়, Sপাই তখনও লািঠ ঘুরাে[ 
যুেeর িবrংসী মেনাভাব িনেয়< পুিলশ আসার সংবাদ েপেয় Sপাইেয়র দেলর 
েলাকজন তােক েটেন িনেয় যায়< 
 ‘গাজন চেরর কাইজা’ একািyকা মূলত নাট�কােরর ‘নকিশ কাঁথার মাঠ’ কােব�র 
একাদশ অেy বিণCত ঘটনার নাট�াকাের িবJার< গেবষেকর মেত এই একািyকায়: 
“ ‘Vাম� কাইজ�া’ ঝগড়া- ফ�াসােদর ভাষা দা�ারত দুইপেHর মুেখ অপূবC ÈূিতC লাভ 
কেরেছ< Vাম� মানুেষর আশা আকা�া LÃ, Vাম� রিসকতা সব িকছু িনেয় Hুs 
পিরসর একািyকািট েলাকজীবেনর একিট উdল আেলখ� হেয় দাঁিড়েয়েছ<”১৪ 
 �কৃতত এই একািyকায় কৃষেকর ফসলেক িঘের LÃময়তা ও LÃভে�র 
উপgেম িবrংসী হেয় ওঠার কািহিন Hুs অবয়েব ফুিটেয় েতালা হেয়েছ< কােব�র 
নায়ক Sপাইেক একািyকায় পূণC চািরিiক ৈবিশেU� ৈবিশUািÔত করার পিরসর িছল না 
িবধায়, নাট�কার অVসর হেয়েছন এই চিরেiর িভ· দু’িট Sপ �কােশ< �থম Sেপ 
আমরা Sপাই এর LÃময়তা, ভাবালুতা আর আেমাদ �বণতার পিরচয় পাই< চেরর 



36 | এবং �াি	ক 

 

েHত ভরা েসানা রেঙর ধান উ¨াস জাগায় Sপাইেয়র মেন, তাই মামা বিছরেক েস 
আেমােদর গলায় বেল: 

‘Sপাই: 
...ব^র েলাকেগা কত বাকশ েতারঙ বরা সুনা Sপা< আমেগা সুনা Sপা এই দান 
H�াত< চুপ কইরা েহান, মামু! দােনর আগায় দােন ছড়া লাইগা িফস িফস কইরা কতা 
কইতােছ...<’১৫ 
েHত ভরা ফসেলর আগাম সুখবাতCা �বল আনl এেন েদয় Sপাইেয়র মেন, তাই 
মামা- ভােäর িচরকালীন সcেকCর অì িমিU মধুরতােক ঝািলেয় িনেত অVসর Sপাই 
খুিশ গলায় বিছরেক বেল: 

‘Sপা: 
আ[া... আমার বা’জােনর তুিম িক ঐতা? 

বিছর: 
আের তামাক-েখার, তা তুই জানস না? 

Sপা: 
মামু! আ©ার কসম মা’র কােছ 2নিছ, তুমাের নািক েহ শালা বইলা ডাকত!১৬ 

নানা আনেlর পর যখন মামা বিছেরর কােছ বনগাঁয়ােদর Iারা ধান েকেট েনয়ার 
আশyার কথা 2েন, তখন বিছর িনজ বীরে@র �িত আ\া \াপন কের ভয়েক উিড়েয় 
েদয়< তারপরও বিছেরর মুেখ পুনঃ পুনঃ একই কথা 2েন ধান কাটা উপলেH� নানা 
আেয়াজেনর জন� সমেয়র �েয়াজন এই কথা বেল থািমেয় িদেত সHম হয় মামােক< 
সিত� যখন বনগাঁ’র েলাকেদর Iারা আgা	 হয় Sপাইেয়র ফসল ভিতC েHত, তখন 
Sপাইেয়র দলেনতা সুলভ কথায় সবার মােঝ উে�জনা ছিড়েয় পেড়: 

‘Sপাই: 
থালা বাজাও- সরিক েঘারাও সকেল িমলা< চল ভাইরা বনগাঁয়ােগা েখাঁেজ< 
আইজ আমার দান কাইটা িনিত আইেছ, কাইল েতামােগা দান কাইটা িনিব দান 
ঐল আমােগা বাঁইচা থাকেনর পরমায়ু< এই দান কাটিত আইেছ না আমােগা না 
খাওয়া মারিত আইেছ<’১৭ 

এরপেরর Sপাই LÃভ� তথা িটেক থাকার েশষ লড়াই এ মিরয়া েযাeা Sপাই< 
কাইজায় যখন উভয়পেHর আgমণ- �ত�াgমন সমােন সমােন চলিছল, তখন িবেরাধী 
দেলর মােঝ েকৗশেল ঢুেক িগেয় Sপাই একাই পরাভূত কের �িতপেHর অেনকেক< 
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রণেকৗশেল অপরপHেক হািরেয় িদেয়ও িনেজর মেধ�র উে�জনা �শিমত করেত না 
পারা েযাeা Sপাইেক পুিলেশর উপি\িত েটর েপেয় েটেন িনেয় যায় িনজপেHর 
েলাকজন< সেবCাপির এই একািyকায়, এই আিyেকর নাটেকর মূল েয ৈবিশU� ‘ LP 
অবসের িনবCািচত ঘটনার নাটকীয় পিরণিত’ তার িশিথলতায় একিটমাi চিরi 
Sপাইেয়র ফসলেক িঘের LÃময়তা, আেমাদ ি�য় মেনাভাব, LÃভে�র উপgেম েশষ 
রHার েচUা িহেসেব িবrংসী হেয় ওঠা েযাeৃSপই cU হেয় ফুেট উেঠেছ< এছাড়াও 
েলাক সং±ৃিতর িবিচi অনুষ� েযমন- নতুন ফসল ঘের উঠার আনেl আগাম গান- 
নাচ, তােল তােল ফসল কাটার গান, কাইজা উপলেH� শরীর বাঁধার গীত, কাইজার 
েবাল �ভৃিত তুেল ধেরেছন নাট�কার >?ে@র সাথল 
 জসীম উÎদীন মূলত কিব, তাঁর কাব� �িতভার এমনই >ন েয মােতায়ারা 
পাঠক আজও মুহূেতCই শ�ের জীবেনর বাJবতা ভুেল প©ীর সারল� পূণC সহজ জীবেনর 
cশC অনুভব কের< তাঁর পূণCা� নাটেক িবেশষ কের একািyকার কািহিন এবং 
চিরiায়েণও নাট�কার অিধকাংশ েHেiই অবলåন কেরেছন ঘটনাময় আবহমান Vাম 
বাংলার িচর পিরিচত ঘটনা>েলা ও পিরিচত পিরম¼েলর চিরi>েলােকই< িক� 
নাট�কােরর cেশC তথা জীবনদশCেন এই সাধারণ চিরi>েলাই িবেশষ হেয় উেঠেছ< 
তাঁর ‘বদল বাঁশী’ একািyকায় যুবক বিছর আর িকেশারী বড়ুর ে�েমর উ^ামতা 
মুহূেতCই িবে[েদ Sপা	িরত হয় সিত�, িক� তা?েণ�র উ¨ােস উ¨িসত হেয়ও 
সামািজকতার েবড়াজাল পার না হেত পারা দুই চিরi এেক অপর েথেক আলাদা হেয়ই 
েযন িনেজেদর ভােলাবাসােক পূণCSেপ অজCন কের< নাট�কার মানুেষর েগাপন �েদেশ 
আেলা েফলার েদখার �য়াস েপেয়েছন পু?ষ আর নারী �দয় িবেশেষ ে�েমর অথC- 
\ািয়ে@র িভ·তার Sপ, ভাবেত বাধ� কেরেছন সমািজক িনয়ম েমেন করা িববােহর 
দা`েত� িবরাজমান অিভনেয়র দীঘC\ায়ী@ স`েকC< মানবতােক হেÑর সমতুল� কের 
েদিখেয় ধেমCর মহ�র পিরসরেক েযমন ধমCা:তার িবপরীেত তুেল ধেরেছন, েতমিন 
যুেeা�র সমাজ বাJবতায় অমানিবক ব�বসায়ী েWণীর হােত কুিHগত শিX ও Hমতার 
সােথ িব�হীনতা Iেî পরাভূত িনÒিব�েক তুেল ধের বািণেজ�র নােম মানবতার মৃতু� 
েদখােতও িIধািÔত হনিন< আবার Hুs একিট ঘটনা ফসল চুিরেক েক� কের দুই 
পেHর কািজয়া ও এক সাধারণ কৃষেকর ফসলেক িঘের LÃ-  LÃভে�র উপgেম 
মিরয়া হেয় েবঁেচ থাকার েশষ েচUােক কেরেছন একািyকার িবষয়বÖ< সেবCাপির Hুs 
Hুs ঘটনা>েলার নাটকীয় উপ\াপনার মাধ�েম চিরi>েলােক বাJেবর ভূিমেত দাঁড় 
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কিরেয়, নাট�কার একািyকা>েলােক এমন িবেশষ জীবনেবােধ উïািসত কেরেছন, যা 
েলখিনর সহজতায় সরল বেল পিরগণ� হেলও বৃহ�তর জীবন ভাবনায় তা আকাশcশCী 
বলেলও অতু�িX হয় না< 
 
তথ�সূiতথ�সূiতথ�সূiতথ�সূi::::    
১. জসীম উÎদীন, প©ী বধূ, পলাশ �কাশনী, ঢাকা, �থম মুsণ আগð ১৯৫৬,        

পৃ. ৫২ 
২. তেদব 
৩. তেদব, পৃ. ৬২ 
৪. তেদব, পৃ. ৬৭ 
৫. তেদব 
৬. তেদব, পৃ. ৬৭-৬৮ 
৭. তেদব, পৃ. ৬৮ 
৮. সুনীল কুমার মুেখাপাধ�ায়, জসীমউÎদীন, নওেরাজ সািহত� সÉার, ঢাকা, �থম 

সং±রণ ১৯৬৭, পৃ. ৪৬৬ 
৯. তেদব, পৃ. ৪৬৮ 
১০. জসীম উÎদীন, ওেগা পুØধনু , পলাশ �কাশনী, ঢাকা, তৃতীয় �কাশ অেñাবর 

১৯৯৬, পৃ. ৫২ 
১১. তেদব, পৃ. ৬০ 
১২. তেদব, পৃ. ৬৩-৬৪ 
১৩. তেদব, পৃ. ৬৫-৬৬ 
১৪. সুনীল কুমার মুেখাপাধ�ায়, জসীম উÎদীন, নওেরাজ সািহত� সÉার, ঢাকা, �থম 

সং±রণ ১৯৬৭, পৃ. ৪৬৮ 
১৫. জসীম উÎদীন, ওেগা পুØধনু , পলাশ �কাশনী, ঢাকা, তৃতীয় �কাশ অেñাবর 

১৯৯৬, পৃ. ৭১ 
১৬. তেদব, পৃ. ৭২ 
১৭. তেদব, পৃ. ৮৪ 
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যুe ও শাি	র ে�িHেত মহাকিবর মহাভারত (‘মহাভারতò’) 
ও টলðেয়র ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ – মানবধেমCর অনন� িদó

বলয় : একিট তুলনামূলক পযCেবHণ 
অজয় কুমার দাস 

 বাংলা িবভাগ, িবেবকানl িমশন মহািবদ�ালয় 
ৈচতন�পুর, হলিদয়া, পূবCেমিদনীপুর 

 
<< এক<< 

“.....that he would not make peace so long as a single armed 
Frenchman remained on Russian soil.” ১ 
  ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War and Peace, 1869) – উপন�ােস যুeবাজ 
েনেপািলয়েনর উে^েশ� রািশয়ার সùাট আেলকজা¼ােরর এই েখালা িচিঠ< টলðয় তাঁর 
উপন�ােস বারবার �িতrিনত কেরেছন এই ¹রণীয় উিX – “...... the Emperor 
repeated to him the words that he would not make peace so long as 
a single armed enemy remained on Russian soil and told him the 
words to transmit those words to Napoleon.”(২) --- হ�াঁ , সùাট 
আেলকজা¼ােরর LাHিরত �কুমনামা< িনেদCশ িছল cU< যতিদন একিটও সশ¸ 
ফরাসী শµ-ৈসন� রািশয়ার মািটেত থাকেব, ততিদন সùাট েকানরকম সি: করেব না< 
সùােটর কÆLর িছল উে�িজত< উে�িজত এই কারেণ, েনেপািলয়ন যুe েঘাষণা না 
কেরই রািশয়ার েভতের অনু�েবশ কেরিছেলন< সুতরাং সùােটর েঘাষণা একইভােব 
rিনত হেয়িছল – “To enter Russia without declaring war! I will not 
make peace as long as a single armed enemy remains in my 
country”(৩)  
 আর মহাকিব েবদব�ােসর মহাভারেত (মহাভারতò) একনায়েকর উßকÆ rিনত 
হেয়িছল অতীেতর ভারতভূিমেত< পা¼বেদর যুেe হত�া কের এই পৃিথবী শাসন করার 
ই[া েপাষণ কেরিছেলন দুেযCাধন< দুেযCাধেনর েসই ব�খ�াত উিX – তীþ সূেচর 
অVভােগ যতটুকু \ান িবe করা যায়, ভূিমর ততটুকু \ানও আিম পা¼বেদর সমপCণ 
করব না –-- 
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“যাবিe সূচ�াJীþায়া িবেধ�দেVণ মািরষ! 
তাবদপ� পিরত�াজ�ং ভূেমন পা¼বা�  �িত<”(৪) 

 ব�াসেদেবর ‘মহাভারতò ’ এবং টলðেয়র ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War and 
Peace) - এই দুই V{ 2ধু যুেeর বাতCাবাহক নয়, দুই Vে{ই রেয়েছ শাি	র উেদ�াগ< 
অবেশেষ কৃেbর সি: ও শাি	 �েচUার েশষ উেদ�াগ ও ব�থC হেয়েছ< সমJ উেদ�াগ 
দুেযCাধন �ত�াখান কেরেছন< পা¼বেদর রাজ�াংশ িতিন িফিরেয় েদেবন না বেল 
জািনেয়েছন< পূেবC ধৃতরা¾েক িতিন যা বেলিছেলন, কৃbেক েস কথারই পুনরাবৃি� 
কেরেছন< বেলেছন, তীþসূিচর অVভােগ যতটা \ান িবe হয়, তাও িতিন পা¼বেদর 
িফিরেয় েদেবন না< 

“ন তদদ� পুনলCভ�ং পা¼ৈববৃCিbনlন< 
ি�য়মােণ মহাবােহৗ মিয় সং�িত েকশব<< 
যাবিe তীþয়া সূচ�া িবেধ�দেVণ মাধব !< 

তাবদপ�পিরত�াজং ভূেমনCঃ পা¼বা�  �িত” <<(৫) 
 মহাভারেত ‘উÎ েযাগ পেÚCর’ িবJৃত অংশ জুেড়ই রেয়েছ সি: ও শাি	 �িতpার 
মহতী উেদ�াগ< যুe িপপাসু �িতিহংসা পরায়ণ দুেযCাধনেক ধৃতরা¾ শাি	\াপন করার 
উপেদশ িদেয়েছন< বেলেছন, পুiেদর শাি	িচ	ায় িতিন িনsাহীন ও সুখহীন হেয় 
রেয়েছন< েকৗরবেদর rংস আস·< সি: ছাড়া েকানভােবই কলেহর পিরসমািÊ হেব 
না--- 

“অিনেsা িনঃসুখMাি¹ কুSণাং শমিচ	য়া< 
Hেয়াদেয়াহয়ং সুমহা�  কুSণাং �তু�পি\তঃ< 

অস� েচ� কলহস�া	ঃ শমাদেন�া ন িবদ�েত<<(৬) 

 ধৃতরা¾ দুেযCাধনেক সি: করেত বেলিছেলন< এবং বেলেছন, যুেe যুeরত 
দু’পেHর েকউই িনিMতভােব জয়ী হয় না— 

“যুধ�েতািহC Iেয়াযুCেe ৈনকাে	ন ভেবÑয়ঃ”(৭) 

 এমনিক ভীমও সি: করার ই[া �কাশ কেরেছন< ভীম কৃbেক বেলেছন, েয েয 
ভােব েকৗরবেদর শাি	 হয়, তুিম েসভােবই বলেব< যুেeর ভয় েদখােত না বেলেছন— 

“যথা যৈথব শাি	ঃ স�া� কুSণাং মধুসূদন< 
তথা তৈথব ভােষথা মা¹ যুেeন ভীষেয়ঃ<<”(৮) 
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 অজুCনও কৃbেক বেলেছন, যােত উভয়পেHর ম�ল হয়, েসরকম কেমC িনেয়ািজত 
হেত< েকননা যথাযথভােব কমC স`াদন করেল তার ফল অবশ�ই পাওয়া যায়— 

“স`াদ�মানং সম��  চ স�া� কC সফলং �েভা! 
স তথা কৃb! ব�CL যথা শC ভেব� পৈরঃ<<”(৯) 

  উÎ েযাগপেবC যুেeর পেH এবং যুেeর িবপেH উভয় মতই  িছল< সহেদব, 
সাত�িক, েsৗপদী যুe করােকই কতCব� বেল িবেবচনা কেরেছন< অজুCন উভয়পেHর 
ম�ল স`াদন এবং শাি	 \াপনেকই কতCব� বেল িবেবচনা কেরেছন<– 

“পা¼ৈবধCা�Cরা¾াণাং �িতপাদ�মনাময়ò  
সমথCঃ �শমৈmব ক�ুCমহCিস েকশব! 
@িমতঃ পু¼রীকাH! দুেযCাধনমমষCণò < 

শা	�থCং §াতরং �য়া যুXবাক�মিমiহ� <<”(১০) 
 মাতা-িপতা >?জন পিরজেনর আেদশ-উপেদশ অনুেরাধ �ত�াখান কের �\ান 
কেরেছন দুেযCাধন< 
   টলðেয়র ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War and Peace)—সুবৃহ� উপন�াস< 
উপন�ােসর �ধান িবষয় ১৮১২ সােল েনেপািলয়ন েবানাপােটCর সে� রািশয়ার সùাট 
জার আেলকজা¼ােরর যুe< িক� যুeই এই উপন�ােসর একমাi িবষয় নয়< পৃিথবীর 
মহ� �Uােদর সৃিUর মতই এই উপন�ােসও আেছ সি: ও শাি	র �Jাব< আর পৃিথবীর 
সমJ একনায়কেদর মতই েনেপািলয়নও শাি	 �Jাবেক েকৗশেল �ত�াখ�ান কেরেছন< 
যুেগ যুেগ কােল কােল সভ�তার অিভশাপ হেয় উেঠেছন একনায়েকরা< একনায়েকরা 
শাি	 �Jাবেক উেপHা কেরন< মানিবক মূল�েবােধর পিরপ{ী হেয় ওেঠ যুe< সùাট 
েনেপািলয়ন আেলকজা¼ারেক িলেখেছন িতিন যুe চান না—তথািপ েনেপািলয়ন তার 
েসনাদেলর সে� েযাগ িদেত যাiা করেলন< আর �িতিট ঘাঁিটেত আেদশ জাির 
করেলন, যােত পিMম েথেক পূবCিদেক ৈসন� চলাচল আরও বৃিe করা হয়< টলðয় 
তাঁর Vে{ িলেখেছন—“Emperor Napoleon himself wrote a letter to 
Alexander, calling him monsieur mon frere, and sincerely assured 
him that he did not want war and would always love and honor 
him—yet he set off to join his army, and at every station gave fresh 
orders to accelerate the movement of his troops from west to east. 
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……At each of these towns thousands of people met him with 
excitement and enthusiasm. (১১) 
 পিMম েথেক পুেব মানুষ এল অন� মানুষেদর হত�া করেত< েনেপািলয়েনর 
উßাকা�ায় 2? হল যুe< েয যুe মানুেষর বুিe ও Lভােবর স`ূণC পিরপ{ী< টলðয় 
বেলেছন, েনেপািলয়েনর উে^শ� িছল অে¸র Iারা সি: \াপন—“The movement of 
troops into Prussia—undertaken (as it seemed to Napoleon) only for 
the purpose of securing an armed peace.”(১২) 
 মহাভারেত দুেযCাধেনর রাজেলাভ, যুেeা¤�তা, �িতিহংসা এবং একনায়কসুলভ 
উদVতা সি:র সমJ আবহেক নU কের েফেলিছল< পিরণােম সংঘিটত হেয়িছল 
মহাভারেতর যুe< অপরপেH এেকর পর এক জেয়র Lাদ েপেত েপেত েনেপািলয়ন 
হেয় উেঠিছেলন ৈLরাচারী একনায়ক< 
াে�র সবCািধনায়ক শাসক, সাùাজ�েলালুপ< 
রািশয়ার ১৮১২ সােলর যুেeর জন� দািয়@ থােক তাঁর< ইিতহােসর িনিMত আZrংস 
তাঁর অিনবাযC পিরণিত< টলðয় িলেখেছন, ফরাসী সùােটর যুe�ীিত ও যুেeর 
অভ�ােসর িমল, যুেeর জাঁকজমেকর �েলাভন, �ভূত সােনর েনশা, অহংকার 
শাি	\াপেনর �য়াসেক ব�থCতায় পযCবিসত কের তুেলিছল< টলðয় তাঁর Vে{ 
িলেখেছন—“The French Emperor’s love and habit of war coinciding 
with his people’s inclinations, allurement by the grandeur of the 
preparations, …….. the intoxicating honors he received in 
Dresden”(১৩) 
 দুেযCাধন এবং েনেপািলয়ন দু’জেনরই উßাকা�া িছল, দু’জেনরই িছল পররাজ� 
বা পররা¾ দখেলর েলাভ< দু’জেনই Hমতা িপপাসু, দু’জেনই বীর ও সাহসী< দু’জেনই 
তরবাির িচিfত মুকুট পরেত ভালবােসন< তাই যুe িছল অিনবাযC< টলðয় মেন 
কেরন, যুe মানব ইিতহােসর অিনবাযC পিরণিত< িবেশষ ঘটনা বা ঐিতহািসক ঘটনায় 
তথাকিথত মহাপু?ষ বা নায়করা ঘটনার নামকরেণর �েয়াজনীয় েলেবলমাi< আর 
েলেবেলর মেতাই ঘটনািটর সে� তােদর েযাগসূiিটও নামমাi< সুতরাং মহাভারেতর 
যুe একা	ই অেলৗিকক বা িনয়িত িনধCািরত নয়< ঘটনাgেমর সে� যুX সাùাজ� 
অংশীকরেণর �বণতা, Hমতািলা ও েলাভ< টলðয় িলেখেছন—‘A king is 
history’s slave.’(১৪) আর ১৮১২ সােলর রািশয়ার সে� 
াে�র যুe মহাকােলর 
অজ� মানুেষর কমCধারার সে� িমেল িমেশ ঐিতহািসক তা�পযCলাভ কের< েনেপািলয়ন 
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ইিতহােসর অিনবাযC পিরণিত< ব�িX সামািজক মযCাদার যত উঁচু িসঁিড়েত অিধিpত 
থােক, যত েবিশ মানুেষর সে� িতিন যুX থােকন, অেন�র উপের তার �ভাব যত েবিশ 
থােক, ততই তার �িতিট কাজ হেয় ওেঠ অিনবাযC ও িনিদCU< ইিতহােসর যাiাপেথ 
সùাট ঔর�েজব িকংবা েনেপািলয়ন উে^শ� সাধেনর য� হেয় ওেঠন< পুরােণ আেছ, 
গ�ার ে�াতধারােক বাধা িদেত আসা ইে�র ঐরাবত গ�ার দুর	 জলধারার গিতেত 
েভেস যায়< সুতরাং রািশয়ার সে� েনেপািলয়েনর যুe ইিতহােসর যাiাপেথর সে� যুX 
এবং পূবCিনিদCU -  
 “Every act of theirs, which appears to them an act of their own 
will, is in an historical sense involuntary and is related to the whole 
course of history and predestined from eternity.”(১৫) সুতরাং মহাকিব 
ব�াসেদেবর সৃU মহাভারত (মহাভারতò) এবং টলðেয়র ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War 
and Peace) –এর যুেeর মেধ� দুই মহান �Uার মানবমেনর ঐক�ই পিরলিHত হয়< 
সব নদী েযমন এক মহাসমুেs িমিলত হয়, েতমনই মহান �Uার সৃিUেত মানবমনJK 
ও মানবধেমCর সুমহান সুগভীর ঐক� সূi �িতফিলত হয়< 

<< দুই << 
 যুe মানব ইিতহােসর অ:কারা[· �েদশ< মানবতার িবপরীেতই তার অব\ান< 
আবহমান কাল েথেক মানুষ যুেeর ভয়ানক Sপ �ত�H কেরেছন< রামায়ণ-
মহাভারেতর যুe, ইিলয়াড-ওিডিসর যুe, cাটCাকােসর লড়াই, আqাহাম িলyেনর 
েনতৃে@ দাসেদর মুিXর সংVাম, �থম িব যুe, িIতীয় িব যুe, েনলসন েমে¼লার 
েনতৃে@ আি
কার কােলা মানুষেদর লড়াই< এসব মানুষ েদেখেছ< আবহমান মানবেকই 
বহন করেত হেয়েছ যুেeর ভার< আর যুেeর ভয়াবহতা ও িবভীিষকা েদেখ 
2ভবুিeস`· মানুষ মানব জািতর ওপের কখেনা সখেনা হািরেয় েফেলেছ িব াস< 
ইিতহাস েদেখেছ যুেeর মধ� িদেয় একনায়েকর উÐানেক< 
াে� েনেপািলয়েনর উÐান 
সমকােলর ইউেরাপীয় ইিতহােসর অিনবাযC ফল»িত< টলðয় তাঁর  উপন�ােস ১৮০৫-
১৮১২ সােলর মেধ� সংঘিটত যুেe েনেপািলয়েনর স`ূণC পরাজেয়র বাJব িচiেক  
জায়গা িদেয়েছন< উপন�ােস ঘেট যাওয়া ১৮০৫ সাল েথেক ১৮১২ সােলর মেধ� �ধান 
ঘটনাবিল েযভােব উি©িখত হেয়েছ তা িনÒSপ— 

সময়কাল : ১৮০৫ 
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 ক) রািশয়ার েসনাপিত কুতুজভ ১১ই অেñাবর েসনাদল পিরদশCন করেলন< খ) 
২৩েশ অেñাবর এনস নদী অিতgম করল ?শ বািহনী< গ) ২৪েশ অেñাবর 
আম� েতেতেন যুe সংঘিটত হয়< ঘ) ২৮েশ অেñাবর দািনয়ুব নদী অিতgম করল 
?শ েসনাবািহনী< ঙ) ৩০েশ অেñাবর যুেe দুের� িJন-এ েমািতেয়র পরািজত হেলন< 
চ) েসনা�ধান মুরা�েক ৪ঠা নেভåর েনেপািলয়ন িচিঠ িলখেলন< ছ) অJারিলেজর যুe 
(Battle of Austerlitz) 2? হল ২০েশ অেñাবর< 
সময়কাল : ১৮০৭ 
 ক) �িশসë-আইলাউ - এর যুe ২৭েশ জানুয়ারী  খ) ি
ডল�াে¼র যুe 2? 
হেয়েছ ২রা জুন< গ) দুই সùােটর সাHা�কার হল ১৩ই জুন< 
সময়কাল : ১৮১২ 
 ক) েনেপািলয়ন যুেeর জন� ে�সেডন ত�াগ কেরেছন ২৯েশ েম< খ) .২২েশ জুন 
িনেয়েমন অিতgম কের রািশয়ায় �েবশ কেরেছন েনেপািলয়ন<  গ) রািশয়ার সùাট 
জার আেলকজা¼ার বলােশভেক েনেপািলয়েনর কােছ পািঠেয়েছন ১৪ই জুন< ঘ) 
অ¸� নােত �জারেদর যুe 2? ১৩ জুলাই< ঙ) ৫ই আগð ে¹ােলনেëর উপর 
েগালা>িল বষCণ 2?< চ) ৭ই আগU ব� িহলস ত�াগ কের ি�� িনেকালাস বলক� ি±র 
েবা>চারেভা যাiা< ছ) কুতুজভ ?শ বািহনীর �ধানও েসনাপিতপেদ দািয়@ Vহণ 
কেরেছন ৮ই আগð< জ) ২৪েশ আগð 2? হেয়েছ েশভািদCেনা দুেগCর যুe ঝ) ২৬েশ 
আগð বরিদেনার যুe 2? হল<  
 উপন�ােস টলðয় কখেনাই েনেপািলয়েনর িবেশষ �িতভােক Lীকার কেরন না< 
টলðেয়র কথায়, ইউেরােপ সিত�কােরর েকান রাজৈনিতক সংকট েনই, েসই েকান 
সিত�কােরর যুe, যা আেছ তা এক রকেমর পুতুল েখলা—“…… no political 
difficulties in Europe and no real war, but only a sort of puppet 
show at which the men of the day were playing, pretending to do 
somethings real.”(১৬) েনেপািলয়ন েবানাপাটC অেলৗিকক িকছু করেত পােরন না, 
িতিন অিতমানব নন, আর সাধারণ পাঁচজন একনায়েকর উÐান েযভােব ঘেট থােক 
িতিনও েতমিন< উপন�ােস েকান এক সাধারণ চিরেiর মুখ েথেকই টলðয় পাঠকেক 
2িনেয়েছন—েবানাপাটC মুেখ ?েপার চামচ িনেয়ই জে¤েছন, চম�কার সব ৈসন� েস 
হােত েপেয়েছ—Buonaparte was born with a silver spoon in his mouth. 
He has got splendid soldiers.”(১৭) টলðয় েনেপািলয়নেক রাজ�হরণকারী 



 এবং �াি	ক | 45 

মানবতার শµ নােমই িচিfত কেরেছন–‘Usurper and Enemy of Mankind’(১৮) 
েসনা অিভযান এবং যুeজেয়র উ©ােস একনায়ক েনেপািলয়েনর মিJâ ভরপুর থাকত< 
১৭৯৩ সােল ইংেরজ বািহনীেক পরাজেয়র মধ� িদেয় েয িবজয় যাiার 2?, তা েশষ 
হেয়িছল ১৮১২ সােল রািশয়ার চূড়া	 পরাজেয়র মধ� িদেয়< এেক এেক অি�য়া ও 
সািডCিনয়ােক rংস কেরিছেলন েনেপািলয়ন< িবপ· িন?পায় অি�য়ােক ১৭৯৭ 
�ীUাে�র ১৭ অেñাবর সি:চুিX LাHের বাধ� কেরিছেলন িতিন< অবেশেষ রািশয়ার 
সে� ৈমiী স`কC েভেঙ িদেয় েকৗশেল সি: �ত�াখ�ান করেলন< ি\র করেলন রািশয়া 
আgমণ করেবন< রািশয়া অিভযােন ছয় লH ৈসন� অংশVহণ কেরিছল< এেকর পর 
এক জেয়র িবজয়গেবC মস>ল েনেপািলয়ন েদশবাসীেক ডুিবেয় েরেখিছেলন উV 
জাতীয়তাবােদ< যুeবাজ একনায়করা েদশে�মেক হািতয়ার কেরেছন �াচীনকাল 
েথেক< বড় ভুল কেরিছেলন েনেপািলয়ন< রািশয়া আgমণ একনায়েকর চুড়া	 
�ােজিডর বড় কারণ< টলðয় ১৮১২ সােলর এই অিভযানেক িশPীর তুিলর টােন 
িব J িচiকেরর মত এঁেকেছন< পাতার পর পাতা ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War and 
Peace) পড়েত পড়েত মেন হয়, েলখক �িতিট যুেeর �িতিদন �িতHণেক সচেH 
েদেখেছন< যুe েলখেকর কােছ হেয় উেঠেছ িব J েচােখ েদখা মৃতু� উপত�কা< িশPীর 
েWpতার িবচাের এই ভুবনডাঙায় টলðয় অপরােজয়< িতিন িচরহির� বনcিত< 
সমাজৈচতেন�র এই িবপযCJ অব\া েথেক উ�রেণর পথ স:ানী িতিন< সমকােলর বন� 
িহং�তার সামেন িতিন তখন হেয় উেঠিছেলন মিহমািÔত সা�িতক মানবে�িমক< 
সৃিUর ইিতহােস িতিন িচরকালীন বটবৃH< 
 যুেe মৃতু� JRতার মেধ� 2ধু েশানা যায় অ Hুেরর rিন< টলðয় িলেখেছন—
“In the deathlike stillness only the tramp of horses was heard.”(১৯) 
উপকথার মত ৈসিনেকর জীবন< ি�� আ�ু ৈসিনক< ৈসিনেকর যুeেHi েকমন? 
বাJব বণCনায় অ	হীন টলðয় যুeেHেiর মমCাি	ক দৃশ� সংেযাজন কেরেছন 
উপন�ােসর ছেi ছেi< আহত ৈসিনেকর মাথা েথেক রX পড়েছ; অন� দুিট ৈসিনক 
তােক জিড়েয় ধের েটেন িনেয় চেলেছ< তাঁর গলার মেধ� ঘ�  ঘ�  শ� হে[, রX বিম 
হে[ তাঁর< >িল েলেগেছ গলায় ও মুেখ< েকান ৈসিনক চেলেছ আতCনাদ করেত 
করেত< সারা শরীের রX< মুেখ ভয় আর য�ণার অিভব�িX< পাহাড় েবেয় উেঠেছ 
অেনক কেU  াস িনেত িনেত< উপন�ােস টলðয় িলেখেছন—‘One with a 
bleeding head and no cap was being dragged along by two soldiers 



46 | এবং �াি	ক 

 

who supported him under the arms. There was a gurgle in his 
throat and he was spitting blood. A bullet had evidently hit him in 
the throat or mouth. Another groaning aloud and swinging his arm 
which had just been hurt, while blood from it was streaming over 
his greatcoat as from a bottle.” (২০) ফরাসী বািহনীর একটার পর একটা >িল, 
চািরিদেক েধাঁয়ার অ:কার, বlুেকর আওয়াজ - এসব বণCনা উপন�ােসর পাতায় 
পাতায়< পাঠকেক ডুিবেয় েদয় গভীর িবষ�তায়< 
 বণCনার পর বণCনা, মািটেত লুিটেয় পড়ার দৃশ�< টলðয় িলেখেছন, যুeরত 
েসনাদল ও শµপেHর মােঝ আেছ 2ধু অিনMয়তা ও ভেয়র এক ভয়yর সীমােরখা—
জীবন ও মৃতু�র মধ�বতCী সীমােরখার মতই দূরবতCী< েসই সীমােরখা অদৃশ� - ‘Again, 
as at the Enns bridge, there was nothing between the squadron and 
the enemy, and again that terrible dividing line of uncertainly and 
fear—resembling the line separating the living from the dead-lay 
between them. All were conscious of this unseen line and the 
question whether they would cross it or not, and how they would 
cross it agitated them all.”(২১) কখেনা মৃতু�ভেয় ভীত ৈসন�রা সব �কুমেক 
উেপHা কের ছুেটেছ, কখনও আতেy পMাদপসরণ করেছ< যুeেHi হেয় ওেঠ মৃতু�র 
পিyল নদী< আহতেদর আতCনাদ ও য�ণাকাতর কÆLর< টলðয় িলেখেছন—“In the 
darkness, it seemed as though a gloomy unseen river was flowing 
always in one direction, humming with whispers and talk and the 
sound of boofs and wheels.(২২)  
 এক ৈসিনেকর মুখ েথেক 2িনেয়েছন টলðয়—কত মানুষ েয প�ু হেয়েছ, 
ভয়াবহ< বীভ�স আতCনাদ—“What a lot of men have been crippled 
today—frightful.”(২৩) 

<< িতন << 
 মহাভারেতর (মহাভারতò) কৃেbর সি: �েচUার মতই ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War 
and Peace) Vে{ও সি:র সহমত েপাষণ কেরিছেলন েনেপািলয়ন ও জার 
আেলকজা¼ার< িক� তা িছল ৈLরতাি�ক এক নায়েকর বg েকৗশল< ১৮০৫ সােল 
১৭ই নেভåর েভারেবলা সি:র পতাকা িনেয় একজন ফরাসী অিফসার ?শ সùােটর 
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সে� েদখা করেত েগিছেলন<  টলðয় িলেখেছন—“At daybreak on the 
seventeenth, a French officer who had come with a flag of truce, 
demanding an audience with the Russian Emperor, was brought into 
wischau from our outposts.”(২৪) িক� সত�সত�ই শাি	 �িতpার বাসনা িনেয় 
েনেপািলয়ন ফরাসী অিফসারেক পাঠান িন< সামিরক শাসেকর  কুিটল চgা	জাল 
মাকড়সার ফাঁেদর মত ৈLরশাসেকর মিJেâ সুেতাকাটা েপাকার মত ঘুরঘুর করিছল< 
যার অিনবাযC ফল»িত অJারিলেজর ¹রণীয় যুe< েদেশ েদেশ রা¾নায়েকরা যুeেক 
েদশে�ম ও জাতীয়তার ঘুিড়েত মত েলজুেড়র েযাগ কের েদন< সবCকােলর 
রা¾নায়কেদর এ হল িচরাচিরত পeিত< েনেপািলয়ন িনMয়ই তার ব�িতgম িছেলন 
না< জািতর সামেন এরা তুেল ধেরন েদশমাতৃকার সান ও মযCাদােবাধ< িবিনমেয় 
যুeেHেi িক হেত পাের< ?শ েসনাপিত কুতুজভ বেলেছন, েবিশ েলাক েতা েবঁেচ 
েনই—‘There are not many left alive.’(২৫) 
 টলðয় িলেখেছন, সারা মাঠ জুেড় �িত দু’একর জিমেত দশজন কের িনহত ও 
আহত ৈসিনক পেড় আেছ< তােদর িচ�কার ও আতCনাদ েশানা যাে[< ি�� আ�ুর 
রX Hরণ হে[< একজন েবামা িনেHপকারী মৃত ?শ উপুড় হেয় পেড় আেছ< মাথা 
ও কােলা ঘাড়টা মািটর মেধ� ঢুেক েগেছ< ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War and Peace) 
উপন�াস-এ উি©িখত আেছ,--“All about the field, like heaps of manure on 
well-kept plowland, lay from ten to fifteen dead and wounded to 
each couple of acres. ….. ‘Fine men’! Remarked Napoleon, looking at 
a dead Russian grenadier, who, with his face buried in the ground 
and a blackened  nape, lay on his stomach with an already stiffened 
arm flung wide. …..That’s a fine death! Said Napoleon.”(২৬) অJারিলেজর 
যুেe রািশয়ার পরাজয় ঘেট েগেলা< 2ধু মৃতু� নয়, মানুেষর মানিবক স`কC-ে_হ �ীিত 
ে�ম ভালবাসা এ>েলাও েকমন টুকেরা টুকেরা হেয় েগেলা< পিরবােরর সদস�েদর  াস 
েনওয়া কিঠন হেয় উঠল< মৃতু� সংবােদ পিরবােরর পিরণিত মমCাি	ক ও য�ণািরX হেয় 
উঠল< ি�য়জেনর এমন মৃতু�-অপুরণীয়, সকল েবােধর অতীত—“irreparable and 
incomprehensible—the death of one she loved.”(২৭) আ�ুর মৃতু�র  খবর 
এল< েবান �াথCনা কের জীিবত দাদােক িফের পাওয়ার জন�< বৃe িপতা পাগেলর 
মতই পুেiর মৃতু�র খবর বেল েবড়ােত লাগেলন< Hীণ েথেক Hীণতর হেত লাগেলন 
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িতিন  —“He walked less, ate less, slept less, and became weaker every 
day.”(২৮)  
 মেন পেড় মহাভারেতর ধৃতরাে¾র কথা< যুেe দুেযCাধেনর মৃতু�র পর বৃe রাজা 
ধৃতরােUর আচরণ  হেয় ওেঠ িশ2সুলভ< টলðেয়র েলখায়হ েদখা যাে[, আ�ুর ¸ী 
স	ােনর জ¤ িদেয়েছ< িশ2র কা·া েশানা যায়< স	ােনর জ¤ িদেয়ই িতিন মারা 
েগেছন< চারিদেক মৃতু� উপত�কা-আতCনাদ-অসহায়তা< জ¤ িনেয়েছ মানবিশ2—যী2র 
জ¤ হল< টলðয় 2িনেয়েছন িপতা আ�ুর মুখ েথেক—েকান িশ2? ওখােন েকান 
িশ2? অথবা িশ2িট িক জ¤ িনল? “A baby? What baby? Why is there a 
baby there? Or is the baby born?”(২৯) ১৮০৫-এর যুe েশষ, আবার ৈসন� 
সংVেহর অিভযান< যুেeর আ>ন Âেল উঠল< মানবতার শµ েনেপািলয়েনর �িত 
অিভশাপ< েনেপািলয়েনর হােত �ািশয়ার স`ূণC পরাজয় ঘেট েগেলা< Hুধায় ও েরােগ 
মারা েগল েবিশরভাগ ৈসন�< 2? হল দুিভCH< মহামারী েদখা িদল, েদখা িদল Tyfus 
েরাগ< 

<< চার<< 
১৮১২ সাল< ২৯েশ েম েনেপািলয়ন ে�সেডন ত�াগ করেলন< সি:র 

�েচUােক েভেঙ িদেলন< সি: আেলাচক সùাট আেলকজাÍােরর দূত  বলােশভেক 
েনেপািলয়ন বলেলন আপনারা যিদ �ািশয়ােক আমােদর িব?েe েHিপেয় েতােলন, 
তাহেল েস েদশেক আিম ইউেরােপর মানিচi েথেক মুেছ েদব—“know that if you 
stir up Prussia against me, I’ll wipe it off the map of Europe!”(৩০) 

একনায়ক এবং যুeবাজ েনেপািলয়েনর নখর এতদূর িবJৃত িছল েয েকান অমানিবক 
িসeা	 িনেয় িতিন সামান� িবচিলত হেতন না< ১৮১২ সােলর েসই ভয়ানক যুe 2? 
হেয় েগল- “…and the war began…”৩১ এরপেরই 2? হল অিভযান- “The 
Campaign began.” ৩২ সমJ রািশয়া যুeভীিতেত িবপযCJ< টলðেয়র বণCনা 
সমেয়ািচত< শµ এিগেয় আসেছ রািশয়ােক rংস করেত< রািশয়ার জনগণ 
�িতOাবe< িবেদশী শµ িপতৃপু?ষেদর সমািধেক অপিবi করেত এিগেয় আসেছ< ¸ী 
স	ানেদর অপহরণ করেত আসেছ< রািশয়ার জনতার সংলােপ টলðয় িলেখেছন- 
আমরা ?শ< আমােদর ধমC আমােদর িসংহাসন< আমােদর িপতৃভূিম রHায় রX েঢেল 
িদেত আমরা পMা�পদ হব না< ইউেরাপেক েদখেত হেব, রািশয়া েকমন কের 
িপতৃভূিমেক রHা কের< নরক িদেয় নরকেক �িতেরাধ করেত হেব- 
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“We are Russians and will not grudge our blood in defense of our 
faith, the throne, and the Fatherland! We will show Europe how 
Russia rises to the defense of Russia! …hell must be repulsed by 
hell”. ৩৩ 
  যুe হল< উভয়পেHর হাজার হাজার মানুষ মারা েগল< ফরািসরা ে¹ােল�ë শহর 
Âািলেয় িদল< েনেপািলয়ন এিগেয় আসেছন, আর ?শ বািহনী িপিছেয় যাে[ন< 
িব¹য়কর বীভ�স িনpুরতায় একজন মানুষ আর একজনেক হত�া করেছন< আর 
েসনাপিত কুতুজেভর সামেন েকবলই যুেeর �িতকূলতা< কামােনর েগালা ফাটার শ�< 
নারীকেÆর আতCনাদ< ?শ সাধারেণরা শহর েছেড় পািলেয় যাে[ন< আ>েনর িশখা< 
েপাড়া ফসেলর গ:< উঁচু েগালাবািড় Âলেছ েতা Âলেছ< েপাড়া ফসেলর একটা িপেঠ 
িপেঠ গ:- 
-“At that moment the pitiful wailing of women was heard from 
different sides, the frightened baby began to cry, …The town is 
being abandoned. …Alpatych went up to a large crowd standing 
before a high barn which was blazing briskly. The walls were all on 
fire and the back wall had fallen in, the wooden root was collapsing, 
and the rafters were alight, ….. the burning grain in which diffused 
a cakelike aroma all around”. ৩৪ যুেeর িবভীিষকা �বাদিচিfত হেয়েছ ‘ওয়ার 
অ�াÍ পীস’ (War and Peace)- উপন�ােস< মাংস, েদহ, কামােনর খাদ�- ‘Flesh, 
bodies, cannon fodder!’ ৩৫ মৃতু�র নরেক মৃতেদেহর সংখ�া িনণCয় করা যায় না< 
কুতুজভ বুেঝিছেলন, পMাদপসারণ ছাড়া এই অসম যুেe েকানভােবই ি\র থাকা যােব 
না< জািতর অিনবাযC পরাজয়েক তাহেল েমেন িনেত হেব< সুতরাং 2ধু ৈসন�বািহনী নয়, 
েনেপািলয়েনর িব?েe �কৃত যুe কেরিছল রািশয়ায় জনগণ< আর যুe কেরিছল �ধান 
েসনাপিত কুতুজেভর সূ´দিশCতা< েগাটা উপন�ােস টলðেয়র এিট একিট �ধান বXব� 
িবষয়< জনগেণর হেয়ই  টলðয় কলম ধরেলন< উপন�ােস িলখেলন- “If it has 
come to this - we must fight as long as Russia can and as long as 
there are men able to stand…” ৩৬ এসব সেKও কুতুজভ �ধান েসনাপিত পেদ 
িনযুX হেলন< পুi যুeেHেi, রািশয়ার িনিMত পরাজয়, বৃe ি�� বেলেছ, রািশয়ার 
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মৃতু� হেয়েছ, ওরা তােক rংস কেরেছ – “Yes,” he said, softly and distinctly. 
Russia has perished. They’ve destroyed her”. ৩৭ 
  পুেiর মৃতু� সংবাদ এবং যুেeর নারকীয় পিরণিতর কথা 2েন বুেড়া ি�� ে�ােক 
আgা	 হেয় মৃতু�বরণ কের- “When she had left the room the prince 
again began speaking about his son, about the war, and about the 
Emperor, angrily twitching his brows and raising his hoarse voice, 
and then he had a second and final stroke”. ৩৮ যুেe এক এক পিরবার 
rংস হেয় যায়< Hমতার অিলেl থাকা মানুেষর েথেক েবিশ Hিত হয় সাধারণ 
জনতার< দুিভCH কবিলত হেয় পেড় েদশবাসী< 

পৃিথবীর ইিতহােস অেনক েWp েসনাপিতর পিরচয় িলিপবe আেছ< অেনেকই 
জেয়র েগৗরেবই েWpে@র িশেরাপা অজCন কেরেছন< িক� অজ� �িতকূলতার মেধ� 
দুবCল েসনাবািহনী িনেয় রXপাতহীন যুe জেয়র েগৗরব খুব কমজেনর কপােলই েলখা 
থােক< রািশয়ার েসনা�ধান কুতুজভ েসই িবরল নায়েকর একজন< পৃিথবীর সবCকােলর 
েWp একনায়েকর পতন িনিMত হেয়িছল তাঁর হােতই< েনেপািলয়েনর িবরাট শিXর 
িব?েe যুেe পMাদপসরণেকই িতিন সমেয়ািচত িবেবচনা কেরিছেলন< যুeেHেi উদV 
িহংসা এবং ৈসন�Hয়েক িতিন পিরহার কেরিছেলন< যুেe সাধারণ মানুষ এবং 
কৃষকেদর অংশVহণ বৃe েসনাপিত কুতুজেভর সহায়ক হেয়িছল< অসামিরক চাষী 
ৈসিনেকরাই েনেপািলয়ােনর যুeজেয়র �ধান বাধা হেয় দাঁিড়েয়িছেলন< ৈসিনক 
জীবেনর অিভনব@, উ¨াস এবং আনেlর Lাদ তারা েপেয়িছল< তারা আZত�াগ 
কেরিছল< Âািলেয় িদেয়িছল Vােমর পর Vাম< টলðয় িলেখেছন, বাঁিদেক মাঠ সমতল 
অেনক েবিশ, েসখােন আেছ ফসেলর েHত< ধূমায়মান অিäদ¬ েসেমনভ± Vামটাও 
েদখা যাে[- 
“On the left the ground was more level, there were fields of grain, 
and the smoking ruins of Semenovsk, which had been burned down, 
could be seen”. ৩৯ 

যুeেHেi ৈসিনক মৃতু�র আZদশCন েখাঁেজ, েখাঁেজ নারীর ে�ম< িনিMত 
মৃতু�র মুেখামুিখ দাঁিড়েয় ি�� আ�ু তাঁর ি�য়তমা নারীেক খুঁেজিছল< -একিট নারীর 
ভােলাবাসা, বাবার মৃতু�, আর অেধCক রািশয়ার উপর িদেয় বেয় যাওয়া ফরাসী 
আgমণ< ভােলাবাসা! …েছাÏ েমেয়িট িক রহস�ময় শিXেত এেকবাের কানায় কানায় 
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ভের উেঠিছল! –“his love for a woman, his father’s death, and the 
French invasion which had overrun half Russia. “Love…that little girl 
who seemed to me brimming over with mysti forces! Yes, indeed, I 
loved her.” ৪০ যুe জেয়র জন� দরকার সুদীঘC মানিসক �Öিত ও দৃঢ় সংকP< 
পৃিথবীর েWp মানবতাবাদী টলðয় যুেeর LSপ িনণCয় কেরেছন< তাঁর মেত, যুe িক? 
যুেe সাফল�লােভর জন� িক দরকার? সামিরক েলােকেদর কাজ িক? যুেeর পথ হল 
>Êচরবৃি�, িব াসঘাতকতা< একটা েদেশর অিধবাসীেদর rংস, েসনাদেলর খাদ� 
সংVেহর জন� লুট এবং চুির< জািলয়ািত এবং িমথ�াচরণই সামিরক েকৗশেলর অপর 
নাম< …িযিন যত েবিশ মানুষ মারেত পাের, িতিনই লাভ কেরন সবCেWp পুর±ার- 
“But what is war? What is needed for success in warfare? What are 
the habits of the military? The aim of war is murder, the methods 
of war are spying, treachery, and their encouragement, the ruin of 
the counting’s inhabitants, robbing them or stealing to provision the 
army, and fraud and falsehood termed military uniforms, and he 
who kills most people receives the highest rewards”. ৪১ েকাথাও েকান 
ৈসিনেকর পা উেড় েগেছ< যুeেHেiর েকান �াে	 আহত ৈসিনকেদর ে�চাের বেয় 
িনেয় যাওয়া হে[< েকাথাও ৈসন�রা কামােন বা?দ ভরেছ< েকান কেণCল যুেe মারা 
েগেছ< েকাথাও িনহত ৈসিনকেদর Öপ, েকাথাও সবুজ েপাড়া কাঠ, েছঁড়া কাপেড়র 
Jূপ, েকাথাও আহত েঘাড়ার �দয় িবদারক আতCনাদ, েকাথাও রেXর পুকুর, েকাথাও 
েধাঁয়ার মেধ� যুeবিlেদর সাির, েকাথাও েসতু উিড়েয় েদওয়ার ছিব< েকাথাও আবার 
রেXর ে�ােত েভেস যাওয়া েঘাড়া ও মানুেষর Jূপ< েকাথাও যুe তাবুেত রXমাখা 
ৈসিনকেদর আতCনাদ< েকাথাও আবার ৈসিনকেদর ে�িসং করার িচi< এসব আর িক? 
আর আহত ি�� আ�ুর আতCনাদ, উ? পাক\লী ও িপেঠর ভয়ানক দুঃসহ য�ণা< 
মানুেষর মৃতু� বড় অেগৗরেব< রXাX উল� মানবেদেহ ভিতC তাবু< 
  এই যুেeর পিরণিত আমরা সকেলই জািন< টলðয় িলেখেছন, আgমণকারী 
ফরািস ৈসিনকেদর ৈনিতক শিX তখন ফুিরেয় েগেছ< েনেপািলয়ন অথCহীনভােব মে±া 
েথেক পািলেয় বাঁচেলন< েকানভােব ে¹ােল�ë েরাড ধের পMাদপসরণ করেলন, rংস 
হেয় েগল তাঁর সুিবশাল �ায় পাঁচ লH� ৈসন�< েনেপািলয়ন শািসত 
াে�র পতন 
ঘটল< ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War and Peace) Vে{ টলðয় ‘moral victory’, 
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‘moral superiority’, ‘mortal force’- শ�>িল িবেশষভােব উßারণ কেরেছন< 
যথাথCই ৈনিতক শিX ছাড়া ৈনিতক জয়লাভ সÉব হয় না< েলখক িলেখেছন – 
“…bleeding from the mortal wound it had received at Borodino. The 
moral force of the attacking French army was exhausted. … 
Nepoleon’s senseless flight from Moscow, …the destruction of the 
invading army of five hundred thousand men, and the downfall of 
Nepoleonic France”.৪২ 

<<পাঁচ<< 
  আঠােরা পেবC স`ূণC মহাভারেত (মহাভারতò) অধ�ােয়র পর অধ�ায় জুেড় রেয়েছ 
যুেeর বণCনা< মহিষC ব�াসেদব ভারত ইিতহােসর জাতীয় সংVামেক একটা বৃহ�র, 
মহ�র পটভূিমকায় মি¼ত কেরেছন তাঁর এই সুিবশাল সৃিUেত< যুেeর পটভূিম বাদ 
িদেল মহাকিবর মহাভারত হেয় ওেঠ েগৗণ, অিকিm�কর< ব�াসেদেবর মহাভারত এবং 
টলðেয়র ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War and Peace) দুই Vে{র িমল যুেeর ব�ািÊেত< 
অিমল সময়< সমেয়র ব�বধান দুই সৃিUর যুেeর আনুষি�ক ব�বধানেক পৃথক কেরেছ 
মাi< মহাকিব ব�াসেদেবর মহাকাব� কাব�, মহাকাব�< ভারতবেষCর জাতীয় ইিতহাস< 
টলðেয়র ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War and Peace)–উপন�াস< টলðেয়র মেত, 
উপন�াস নয়, কাব� েতা নয়ই, ঐিতহািসক ইিতবৃ�ও নয়< ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War 
and Peace) �থা বিহভূCত িশP< Leo Tolstoy তাঁর ‘What is Art’? Vে{ 
িলেখেছন- “What is art? Why even ask such a Question? Art is 
architecture, sculpture, painting, music, poetry in all its forms- that 
is the usual answer of the average man, of the art lover.” ৪৩ িশেPর 
েWণী িনণCয় �সে� িতিন িলেখেছন- “It is exactly the same in sculpture, and 
in music, and in poetry. Art in all its forms borders, on the one 
hand, on the practically useful, and on the other, on unsuccessful 
attempts at art”. ৪৪ সেবCাপির িশP িক? Leo Talstoy িলেখেছন- “Art is that 
activity which manifests beauty’, such an average man will reply”. ৪৫ 
িশেPর সারা�সার cU কের িদেলন িতিন<  
  একথা িঠক, যুেeর পটভূিম ছাড়াও মহাভারেতর (মহাভারতò) ব�ািÊ িবশালতা 
গাÉীযC ও আনুভূিমক পটভূিম অেনক েবিশ< ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War and Peace) 
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তুলনায় িনÝভ না হেলও েসই ব�ািÊ অজCন করেত পােরিন< উপন�ােসর েসনাপিত 
কুতুজভ< িক� সাধারণ �জা মানুষ-জনতা কৃষক অসামিরক কৃষক ৈসিনক নারী 
সামিরক ৈসন� এবং মূলত রািশয়ার qাত� নাগিরক এই যুe জেয়র দাবীদার< 
মহাভারেতর যুe িছল আঠােরা িদন ব�াপী< অবশ� যুেeর পূণCা� পটভূিম বােরা বছেরর 
অিধক< মহাভারেতর �কৃত যুe সুিনিদCUভােব কু?েHi �া	েরই সংঘিটত হেয়িছল< 
ঐ যুেe ত�কালীন ভারতবেষCর সমV রাজন�বগC তােদর অধীন\ েসনাদল সহ যুe 
কেরিছল< অপরপেH উপন�ােস উি©িখত যুেeর সময়কাল ১৮০৫�ীঃ -১৮১২�ীঃ< 
অেনক>িল বড় যুেeর সমিU ‘War and Peace’-উপন�াস< এর মেধ� ¹রণীয় দুই যুe 
হল অJারিলজ ও বরিদেনার যুe< ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War and Peace) এর যুe 
�ায় অেধCক পৃিথবী জুেড়< যুe\ল সমV রািশয়া< েক�\ল মে±া< যুেeর পH 
�িতপH একনায়ক েনেপািলয়ন েবানাপাটC, উে#ািদেক রািশয়ার সমV জনসাধারণ< 
মহাভারেতর অ: রাজা ধৃতরা¾ মহাকােব�র 2? েথেক েশষ পযC	 রেয়েছন, তাঁর 
��ািজক আতCনাদ কািহনীর েকান িকছুেকই িনয়�ণ করেত পাের না< আর ‘ওয়ার অ�াÍ 
পীস’ (War and Peace)-উপন�ােস ৈসিনক ি�� আ�ুর িপতা বুেড়া ি�� পুেiর মৃতু� 
সংবাদ, যুেeর ঘনঘটার আতেy �দেরােগ মৃতু�বরণ কেরন< িক� উপন�ােস তার \ান 
েনহাতই তু[< মহাভারেত রেয়েছ েsৗপদী পmLামী ধন�া- অপমািনতা, লাি$তা 
েতেজাদীÊ রমণী, িযিন দুঃশাসেনর বুেকর রেX েবণীব:ন কেরিছেলন আর িবপরীেত 
‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War and Peace)–এর নাতাশা েমােমর পুতুেলর মত নরম, 
সবুজ সকােল ভালবাসার �ভাতী আেলা ছড়ায়< িঠক েsৗপদীর িবপরীেত তবুও টলðয় 
িশPীর তুিল বুিলেয় েদন< আঙুেলর েছাঁয়ায়, রেঙ েরখায় জীব	 হেয় ওেঠন নাতাশা< 
   মহাভারেতর যুেeর ে�িHত িছল স`দ ও সাùাজ�< অংশীকরেণর অিধকার 
লােভর Iেî িববদমান ভাতৃঘাতী সংঘষC< যুেeর ে�িHত সাùাজ� ও স`েদর �িত 
েলাভ এবং �িতিহংসা< এছাড়া দুেযCাধেনর অহংকার, একনায়ক সুলভ আচরণ< 
পা¼বেদর িছল ব� বছেরর পু¦ীভূত জমা েHাভ< অপরপেH টলðয় ইিতহােসর 
েনেপািলয়নেকই ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War and Peace)–উপন�ােস িব Jভােব \ান 
িদেয়েছন, িযিন যুeবাজ একনায়ক, েকৗশলী ও সান িপপাসু< িক� উপন�ােসর নায়ক 
েনেপািলয়ন নন, রািশয়ার সùাট নন, নায়ক রািশয়ার �জাসাধারণ< আর যিদ কাউেক 
নায়কSেপ িচিfত করেত হয়, িতিন এই উপন�ােসর অ	রালবতCী LPবাক বৃe 
েসনাপিত কুতুজভ< যােক সমV উপন�াস জুেড় বেয় েবড়ােত হেয়েছ গভীর দীঘC াস< 
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সহ� করেত হেয়েছ িনlা ও িবÁপ< আর আেছন েদশে�েম উIুe ৈসিনক েযাeারা ও 
তােদর পিরবারবগC< যুeHত রািশয়ার মমCাি	ক পটভূিমেত গভীর দীঘC াস বেয় 
েবড়ােত হেয়েছ তােদর< আর আেছ িনÒবগCীয় অসহায় চাষাভুেষা< এই �াি	ক 
মানুষেদর দীঘC াস উপন�ােসর LPতম জায়গা অিধকার কের আেছ< উপন�ােসর নায়ক 
এরাই< আর মহাকিবর মহাভারত অসাধারণ েযাeার জন�, সùােটর জন�, রাজার জন�, 
েসনাপিতর জন� এবং স�দয় পাঠেকর জন� গভীর দীঘC াস েরেখ েগেছ< েসখােন ভী% 
েsাণাচাযC কণC অজুCন দুেযCাধেনর কােছ অপাংেXয় হেয় েগেছ িনÒবগCীয় মানুষ এবং 
তােদর  অসহায়তা< মহাকিব qাত� মানুষেক  িবেশষ েকান জায়গা েদন িন তাঁর 
মহাকােব�< 

<<ছয়<< 
“ন বধঃ পূজ�েত েবেদ িহতং ৈনব কথmন”< ৪৬ 

  -েবেদ িহংসার �শংসা কের না< কারণ িহংসা েকান �কােরই িহত কের না< এই 
উিX ব�ােসর< ধৃতরা¾েক যুe িনবৃি�র উপেদশ িদেয়েছন িতিন< মহাভারেতর যুeেক 
শাসন কেরেছ ধমC< ধমCই মহাভারেতর আধার< িপতামহ ভী% এবং েsাণাচাযC সংযত 
হেয় ‘পা¼বেদর জয় েহাক’ এই �াথCনা করেতন< িক� তারা দুেযCাধেনর পেHই যুe 
কেরেছন< সুউß ধমCেবাধ ছাড়া এমন দৃUা	 েমেল না< মহাভারতকার িলেখেছন- 

“অহন�হিন পাথCানাং বৃeঃ কু?িপতামহঃ< 
                                 ভরIাজাZজৈMব �াত?থথয় সংযেতৗ<< 

জেয়াহÖ পা¼ুপুiাণািমতূ�চতুরিরlেমৗ< 
যুযুধােত তবাথCায় যথা স সময়ঃ কৃতঃ”<< ৪৭ 

অপরপেH টলðেয়র উপন�ােস েলখক ব�িXগতভােব ধেমCর কথা বেলেছন< িক� 
উপন�ােস েলখক বাJব ইিতহােসর �িত অনুগত েথেকেছন< টলðয় তাঁর Vে{ 
িলেখেছন, ঊনিবংশ শতা�ীর �থম পেনেরা বছর ইউেরােপ লH লH মানুেষর এক 
অসাধারণ আেlালন উপি\ত হেয়েছ< মানুষ পরcরেক লুঠ কেরেছ ও হত�া কেরেছ< 
কখেনা জয়লাভ কেরেছ, কখেনা ডুেব েগেছ গভীর হতাশায়< ইিতহাসিবেদরা এর নাম 
িদেয়েছন “িব&ব”< টলðয় িলেখেছন- “The first fifteen years of the 
nineteenth century in Europe present an extraordinary movement of 
millions of people. Men…plunder and slaughter one another, 
triumph and are plunged in despair…calling these sayings and 
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doings “The Revolution”. ৪৮ সমূহ িবপযCেয়র মুেখামুিখ দাঁিড়েয় কুতুজভ 
েসনাবািহনী এবং মে±া দুিটেক হারাবার ঝুঁিক েনন িন< েনেপািলয়েনর িবপুল 
েসনাবািহনীর সে� সুখ যুেe অVসর হওয়ার সাহস িতিন েদখান িন< মহাZা গা:ী 
পেড়িছেলন টলðেয়র ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War and Peace) উপন�াস< সÉবত এই 
V{ েথেক িতিন লাভ কেরিছেলন ভারেতর Lাধীনতা সংVােম অিহংস আেlালেনর 
বীজম�< কুতুজভ cU েঘাষণা কেরেছন- আমার সরকার আমার েদশ আমােক েয 
কতৃC@ িদেয়েছ তার বেল  আিম পMাদপসরেণর �কুম িদলাম- “But I” he paused, 
“by the authority entrusted to me by my Sovereign and Country,  
order a retreat”. ৪৯ এিশয়ার মহ�ম নগরী হেয় উঠল মানহারা কুমারীর মত< 
পিরত�X মে±া< মে±া জনশূন�< টলðয় িলেখেছন- “A town captured by the 
enemy is like a maid who has lost her honor”. ৫০ আর মে±া হল জনশূন�, 
পিরত�X < েনেপািলয়ন জানােলন েসকথা- “Moscow was empty, …Moscow 
deserted!” ৫১ 
  অপরপেH মহাকিবর মহাভারেতর (মহাভারতò) যুেeর \ান িছল কু?েHেiর 
�া	র< যুেeর \ান িনণCেয় উভয়পেHর সিত িছল< যুেeর িনয়মকানুন যুেeর 
সাধারণ রীিতর অনুকূল িছল< পা¼ব এবং েকৗরব উভয়পHই যুেeর সাধারণ শতCাবলী 
েমেন হেয়িছল< �াOজন এবং েযাeােদর সুপরামশC এবং যুe সংgা	 রীিতনীিত 
উভয়পHই সমানভােব মান�তা িদেয়িছল< ভগবান ²কৃb মহাশàrিন িদেয় কু?েHi 
মহাযুেeর সূচনা কেরিছেলন< েস সময় ভারতবেষC ধমC িবরাজ কেরিছল< ধমCািWত 
ভারতবেষCর �স·মূিতC যুeেHেi দীিÊ িদেয়িছল< উভয়পেHর েসনাপিত এবং েযাeারা 
2ধু বীর িছেলন না, তারা িছেলন ধমCOানী< যুেeর �িতিট পদেHেপ েসনাপিত এবং 
েযাeারা সুনীিত দুনCীিত, ন�ায়-অন�ােয়র িবচার কেরেছন< যখন অন�ায় হেয়েছ বা 
যুe\েলর সাধারণ িনয়ম লি'ত হেয়েছ, তখন �াOরা তােক িচ	াশীল দৃিUেত 
েদেখেছন< বৃহ�র তা�পেযC যুেeর ঘটনাgমেক ব�াখ�া কেরেছন< এমনিক পরাজয় 
এবং মৃতু�র সমূহ িবপযCেয়র মুেখ দাঁিড়েয়ও দুেযCাধন যুeনীিত ল'ন কেরন িন< 
টলðেয়র উপন�ােস এই যুেeর িনয়মকানুন সিঠকভােব মানা হয় িন< েনেপািলয়ন 
যুeনীিত পালন িকংবা ন�ায় অন�ােয়র ধার ধােরন িন< সময় চেলেছ, সমেয়র দূর@ 
মানুষেক ইতর কের েফেলেছ< একনায়ক েনেপািলয়েনর েযন েতন �কাের পররা¾ 
দখলই উে^শ� িছল< ধমC এবং ৈনিতক অনুশাসন িক মানব সমােজ gম Hীয়মান? 
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িবOান ও �যুিX িবদ�ার পাশাপািশ অসম েরেনসাঁর িবকােশর কারণ িক মানুেষর 
ধমCেচতনার অভাব? টলðেয়র (১৮২৮-১৯১০) কাল েথেক মহাভারেতর কাল েয 
অেনক দূরবতCী< ইউেরােপর একনায়েকরা পররা¾ দখেলর েHেi বৃহ�র আ	জCািতক 
সংহিতেক মযCাদা েদন িন< 
  মহাভারেত কু?েHেiর �া	ের আঠােরা িদেনর মহাযুেeর মেধ� অেধCেকর েবিশ 
িদন (১০ িদন) যুe কেরিছেলন ভী%< যুeেHেi ধমCই িছল তাঁর �ধান সহায়< ধমC-
ন�ায়-নীিত এবং কতCব� েথেক িতিন সের আেসন িন< ি�য়তম অজুCেনর �িত ভীে%র 
অেশষ ে_হ< তবুও িতিন যুe কেরেছন পা¼বেদর িব?েe< কতCেব� অিবচল িতিন< 
�থম িদেনর যুেe ভী% শত শত বীরেক িনহত করেলন< বীেরর মJক িছ· হল< তারা 
বীরশয�ায় শয়ন করেলন- 

“বeখড়গিনষ�াM িবrJিশরেসা হতাঃ< 
শতশঃ পিততা ভূেমৗ বীরশয�াসু েশরেত”<< ৫২ 

ভী% এবং অজুCেনর ৈIরথযুেeর বণCনা িদেয়েছন মহাভারতকার< অজুCন ভীে%র ওপর 
সুতীþ বাণ �েয়াগ করেছন, আর ভী% অজুCেনর েসই মহা¸ আকােশই িবনU করেছন- 

“তমুওমং সÚCধনুeCরাণামশXকCা কিপরাজেকতুঃ< 
ভী%ং মহাZািভববষC তূণCং শৈরঃ সুতীৈþিবCমৈলM ভৈ©ঃ<< 
তৈথব ভী%াহতম	রীেH মহা¸জালং কিপরাজেকেতাঃ< 

িবশীযC�মাণং দদৃ2(দীয়া িদবাকেরেণর তেমাহিভভূতò”<< ৫৩ 
মহাভারেত ধমC এমনই জাVত েয, যুeেHেi আপন পিরণিত েজেনও ভী% িশখ¼ীেক 
আঘাত কেরন িন, বরং অ¸ পিরত�াগ কেরেছন< মহাভারতকার িলেখেছন- 

“¸ী@ং তস� ¹র� রাজ�! সÚCেলাকস� পশ�তঃ< 
নাজঘান রেণ ভী%ঃ স চ ত·াববুeবা�” ৫৪ 

ভীে%র মৃতু�সÑায় অজুCন শরস:ােন পৃিথবী িবe কের িনমCল জল ভী%েক পান 
কিরেয়েছন< যুeেHেiর এমন LগCীয় মানিবক ছিব টলðেয়র উপন�ােস েনই< 
মহাভারতকার িলেখেছন- 

-“শীতস�মৃতকPস� িদব�গ:রসস� চ 
অতপCয়�তঃ পাথCঃ শীতয়া জলধারয়াঃ 
ভী%ং কুSণামৃষভং িদব�ংপরাgমò ৫৫ 
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ব�াসেদব মহাভারেতর (মহাভারতò) যুeবণCনায় )াি	হীন< যুেeর আঠােরা িদেনর 
অ¸বষCণ েযন শত শত ব�সেরর অিবWা	 বৃিUর &াবন< পৃিথবীর েকান সৃিUেত যুেeর 
এমন ভয়াবহতা েনই< যুeেHেi েযাeার কতCব� পালন কেরেছন >?িশষ� উভেয়ই< 
েsাণ ও অজুCন যুe কেরেছন< জয় পরাজয় অিনিMত হেয়েছ< মহাভারতকার িলেখেছন, 
-মাংেসর জন� আকােশ দু’িট েশ�নপHীর মহাযুেeর ন�ায় gেম েsাণ ও অজুCেনর 
মহাযুe হেত লাগল- 

“তথা েsাণাÑুCেনৗ িচiমযুেধ�তাং মহারেথৗ< 
আচাযC�িশেষ�ৗ রােজ�! কৃত�হরেণৗ যুিধ<< 
………………………………………………………. 
তেয়াঃ সমভবÎযুeং েsাণপা¼বেয়ামCহ�< 

আিমষােথC মহারাজ! গগেন েশ�নেয়ািরব”<< ৫৬ 
আর মহাভারেতর কণC বীর, কতCেব� অিবচল এবং সত�িনp< অজুCেনর সে� যুেeর 
পূবCিদন কু	ী কেণCর সে� সাHা� করেত এেসেছন< অিভমানী কণC জ¤দাiী মাতােক 
িফিরেয়েছন< িক� কথা িদেয়েছন অজুCন ছাড়া যুeেHেi আর কু	ীর েকান পুiেক 
িতিন হত�া করেবন না< মহাভারতকার িলেখেছন - 

-“তাভ�াং স সিহতJূণCং qীড়ি·ব নের রঃ< 
পাপ� েসনািনেবশm মাগCৈণঃ HতিবHতঃ<< ৫৭ 

ধািমCক না হেল কতCেব� অিবচল েথেকও েWp েযাeার এমন মহানুভবতা পৃিথবীর 
সািহেত� িবরলই বেট< বরং মহাভারেতর যুeেHেi অন�ায় যুe এেসেছ িবজয়ীর কাছ 
েথেক< ভীে%র পতন, েsােণর মৃতু�েত যুিধিpেরর িমথ�াচার, কেণCর রথচg বেস 
যাওয়া, িনর¸ কেণCর হত�া- এসব েHেi যুেeর নীিত ল'ন হেয়েছ একথা সত�< 
এমনিক দুেযCাধেনর উ?ভ�ও ন�ায় পেথ ঘেট িন< 
  এসব ঘটনা যুেeর আনুষি�ক উপলH� মাi< যুেeর কারণ, কু?বংশ rংস সবই 
একনায়ক রাজ�েলাভী দুেযCাধেনর েলাভ এবং িহংসার ফল< মহাভারেতর যুেeর 
উ�সমুখ উে¤ািচত হেয়েছ তারই  দুUবুিeর ফেল< কােব� দুেযCাধেনর উ?ভ� কেরেছন 
ভীম- “উ?ভ�াং �ািহেণাsাজ�! গদাং েবেগন পা¼বঃ” ৫৮ মহাভারেত ধমC ন�ায় ও 
ৈনিতক অনুশাসন এমনই িgয়াশীল েয যুিধিpর িতর±ার কেরেছন ভীমেক< আর gুe 
বলরাম িধÜার জািনেয়েছন< মহাভারেতর যুেe পা¼বেদর জয় এেসেছ অন�ায়ভােব< 
সুতরাং তা ধেমCর Iারা সমিথCত হয়িন< বলরাম ভীেমর উে^েশ� বেলেছন, ভীম গদাযুেe 
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যা কেরেছ, তা যুeশা¸ ও েলাকসমােজ হয় না< অশা¸O ও মূখC ভীম িনেজর ই[া 
অনুযায়ী এই যুেe �বৃ� হেয়েছ< 

-“ৈনতÎদৃUং গদাযুেe কৃতবা� যÎবৃেকাদরঃ 
…………………………………………………………. 
অয়ং @শা¸িব*ূঢ়ঃ L[lা� সং�ব�Cেত”<  

মহাভারত েশষ হেয়েছ এক গভীর উপলিRর �Oায়<<৫৯ 
<<সাত<< 

টলðেয়র ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War and Peace)- সংVাম ও শাি	- পৃিথবীর মহ� 
সৃিUর ছাঁেচ কুঁেদ কুঁেদ গড়া িশPমূিতC< দুই সৃিUর �Uাই যুeেক অবলåন কের িশেPর 
সাদা শাি	ফুল ফুিটেয়েছন< যুেeর ভয়াবহতা দুই Vে{ই আেছ< যুেeর পিরণাম হত�া 
এবং মৃতু� এেসেছ দুই মহাVে{< যুeাবসােন এেসেছ ৈনঃশ��, গভীর িবষ�তা< টলðয় 
ঈ েরর কথা উে©খ কেরেছন তাঁর উপন�ােস< িলেখেছন – ঈ েরর মার দুিনয়ার বার - 
‘Against God’s might our hands can’t fight”(৬০) – কৃষক রমণীর আতCনাদ 
2িনেয়েছন েলখক – ‘...Sat a peasant woman uttering piercing and 
desperate Shrieks’(৬১) আর ৈসন�রা েদাকােন ঢুেক পেড়েছ – ‘Soldiers were 
dispersing among the shops ...’(৬২) যুেeর সময় সামািজক শৃàলা, রীিত-নীিত, 
িবচােরর বাণী একা	ই অথCহীন< ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War and Peace)- উপন�ােসর 
নানা \ােন টলðয় মানবতা লু¯েনর এমন িচi অyন কেরেছন< েকাথাও যুবেকর 
দুবCল পােয় ভাির েশকল িদেয় েবঁেধ রাখা হেয়েছ, অবেশেষ তােক টাি� িদেয় আঘাত 
করা হেয়েছ, তাঁর মৃতু� েগাঙািনেত পিরণত হেয়েছ<  িবকৃত ঠ�াং ধের টানেত টানেত 
মৃতেদহিট িনেয় যাওয়া হেয়েছ< ধূিল কলিyত, রXাX মানুষিটর িচi এঁেকেছন কিব – 
“Two dragoons took it by its distorted legs and dragged it along the 
ground. The gory, duststained, half . Shaven head with its long neck 
trailed twisting along the ground. The crowd Shrank back from 
it”.(৬৩) ১৮১২ সােলর বরিদেনর যুেeর সময় েনেপািলয়েনর ৈসন�বািহনী হেয় উেঠিছল 
লুেঠরা< অিäসংেযাগ এবং লুঠতরাজই তােদর একমাi কাজ< ৈসন�রা িছল িছ·বাস, 
HুধাতC এবং )া	< 
 টলðয় বারবার তাঁর Vে{ লুেঠরা শ�িট ব�বহার কেরেছন – ‘Though 
tattered hungry, worn out, and reduced to a third of their original 
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number. (.....) neither citizens nor soldiers but what are known as 
marauders. .... They were a mob of marauders ...”(৬৪) একথা িঠক, 
েবদব�ােসর মহাভারেত (মহাভারতò) ৈসিনক জীবেনর এমন পুàানুপুà িবJৃত িববরণ 
েনই< আর ি�� আ�ু, ৈসিনক আ�ু স`েকC –টলðয় িলেখেছন, জীবন মৃতু�র েসই 
আিZক সংVােম মৃতু�ই িবজয়ী হেয়েছ – “It was the last spiritual struggle 
between life and death, in which death gained the Victory.”(৬৫) ি�� 
মারা েগেলন, আর তাঁর ভালবাসার নারী নাতাশা হেয় উঠেলন িনঃস�, িবষ- ও 
একাকী< সবCiই আ>েন েপাড়া rংসাবেশষ< মানুেষর মৃতেদহ েবড়ার গােয় দাঁিড়েয়, 
বlীেদর ঠায় দাঁিড়েয় থাকা, িশিবের আ>ন, ব�ােVশেনর মৃতু�, শহর ও Vাম Âািলেয় 
েদওয়া, েগিরলা যুেeর পeিতেত রািশয়ার �িতেরাধ - উপন�ােসর পাতায় পাতায় মৃতু�< 
েকাথায় এর েশষ? – তবুও টলðয় উপন�ােস শাি	 খুঁেজেছন< মৃতু� উপত�কায় শাি	র 
স:ানী েসনাপিত কুতুজেভর মৃতু� হল< িতিন েরেখ েগেলন অেনক �æ< েনেপািলয়ন 
পলায়ন করেলন< স`ি� ও মানব জীবেনর মমCাি	ক rংসসাধন ছাড়া যুেeর েকান 
কাজ েনই< তবুও টলðয় উপন�ােস শাি	 খুঁেজেছন< 

 
<< আট << 

 “yes! All is vanity, all falsehood, except that infinite sky, There 
is nothing, nothing, but that. But even it does not exist, there is 
nothing but Quiet and Peace. Thank God! .......”(৬৬) – হ�াঁ! ঐ অসীম আকাশ 
ছাড়া সবিকছু বৃথা, সব িমথ�া< ও ছাড়া আর িকছু েনই< িকছু েনই< এমন িক ঐ 
আকাশও েনই< JRতা ও শাি	 ছাড়া আর িকছু েনই< ঈ রেক ধন�বাদ! ..... যুeেHেi 
জীবন মৃতু�র মুেখামুিখ দাঁিড়েয় এক েযাeার এমন LগেতািX< ি�� আ�ু আকােশর 
িদেক তািকেয় এভােব শাি	 খুঁেজেছন< টলðয় তাঁর ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War and 
Peace)– উপন�ােস যুeভূিমেত দাঁিড়েয় এভােবই শাি	র LÃ স:ান কেরেছন< 
িপেয়েরর মুখ েথেক টলðয় 2িনেয়েছন, িব  মানব�ীিতর মেধ� রেয়েছ শাি	 –“He 
had sought it in Philanthropy, in Freemasonry”(৬৭) টলðয় যুeেক 
েজেনিছেলন সমJ স�া িদেয়< িবrJ যুeেHেi টলðয় খুঁেজেছন শাি	র ঈ রেক< 
টলðেয়র কােছ জীবন ঈ র< জীবনেক ভালবাসাই ঈ রেক ভালবাসা< সমJ িকছুর 
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মেধ� জীবন< টলðয় িলেখেছন, সব িকছু বদলায়, এিগেয় চেল< আর েসই এিগেয় 
চলাই হল ঈ র – 
 “Life is everything. Life is God. Everything changes and moves 
and that movement is God. And while there is life there is joy in 
Consciousness of the divine. To love life is to love God.”(৬৮)  
 যুe অপরাধীেদর কাজ েতা িবচােরর আওতায় আসেবই< 2ধু তাই নয়, মানুেষর 
েকান কাজই িবচােরর বাইের থাকেত পাের না< টলðয় িলেখেছন, েযখােন সাধুতা 
সরলতা ও সত� অনুপি\ত, েসখােন েকান মহK থাকেত পাের না< �ীU িশিখেয়েছন 
একথা – “For us with the Standard of good and evil given us by 
Christ, no human actions are incommensurable. And there is no 
greatness where simplicity, goodness, and truth are absent.”(৬৯) যুe 
মানবজািতর অিভশাপ, যুe মানুষেক য�ণা িদেয়েছ< িরX হেত হেত শা ত জীবেনর 
স:ান েপেয়েছন টলðয়< সবCLা	 হেয় মানুষ লাভ কেরন অমৃেতর স:ান< আধ�ািZক 
�শাি	ই জীবেনর দুঃখেক ভুিলেয় িদেত পাের< েদহ ব:েন আZার েগাপন য�ণা 
অনুভব কেরন টলðয়< সিåেতর উপলিR বুিeর অতীত< রািশয়ার রXHয়ী যুেeর 
অবসােন শাি	 খুঁেজেছন টলðয়<  খুঁেজেছন শা ত, অপিরেময় ও অন	 জীবনেক – 
“gladly regarded the everchanging, eternally great, unfathomable, 
and infinite life around him.”(৭০)  
 েজেগ আেছ ভারতবষC-েযমন জােগ Sপকথার রাজপুi, ম�ীপুi ও েকাটালপুi< 
যুেeর মেধ� শাি	 খুঁেজেছ ভারতবষC< যুe অবসােন সমJ পা¼েবরা, িবদুর, ধৃতরা¾ 
এবং ভরতবংশীয় রমণীরা তােদর আZীয়েদর উে^েশ� শাি	 তপCণ করেলন< 
মহাভারেতর ‘শাি	পÚC’ – এ ব�াসেদব িলেখেছন – 

“কৃেতাদকােJ সু�দাং সেÚCষাং পা¼ুনlনাঃ< 
িবদুেরা ধৃতরা¾M সÚCাM ভরতি¸য়ঃ<<”(৭১) 

 গীতা ও উপিনষেদর গভীর আধ�ািZক রেস িনিষX ঋিষ টলðয়< ভারতীয় 
দশCেনর ভX পাঠক 2েনেছন দূর �াচ� ঋিষর ৈবিদক ম�< দূর ভারতবষC েথেক 
উßািরত হেয়েছ ‘দ’, ‘দ’, ‘দ’ – ‘দ�’ (দান কর), ‘দয়াrম’ (দয়া কর), ‘দò ’ (দমন 
কর) – “দ দ ইিত দাম�ত দ� দয়rিমিত তেদত�য়ং িশেH^মং দানং দয়ািমিত<”(৭২)  
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মহাকিব েবদব�ােসর মহাভারত (মহাভারতò) ও টলðেয়র ‘ওয়ার অ�াÍ পীস’ (War 
and Peace) উপন�ােস যুe েশষ কথা বেলিন< শা ত শাি	র জন� যুe একটা 
উপলH� মাi< যুেe মানব সভ�তার েকান কল�াণ হয় না< পৃিথবীর সমJ মহ�ম 
সৃিUেত শাি	র উদা�  ম� উßািরত হেয়েছ< ভারতীয় ঋিষ কিব ‘বৃহদারণ�ক 
উপিনষদ’ েশষ কেরেছন শাি	 ম� িদেয় – 

“ওঁ শাি	ঃ শাি	ঃ শাি	ঃ”(৭৩)  
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(১৯০৬-১৯৬৫)< তাঁর �থম উপন�াস জাগরীর (১৯৪৫) মেতা েঢাঁড়াই চিরতমানস 
(১৯৪৯, ১৯৫১) উপন�ােসও রাজৈনিতক �স�, মহাZা গা:ীর আদশC ও আথC-
সামািজক-ব�িXক টানাপেড়েনর িচi উïািসত হেয়েছ< Lীয় রাজৈনিতক অিভOতা ও 
জীবনদৃিUর গভীরতার সমÔেয় িতিন অ	�জ েঢাঁড়াই চিরেiর Sপা	েরর মধ� িদেয় 
�ত�	 িবহােরর �াি	ক জনজীবেন রাজনীিতর �ভােব বদেল যাওয়া জীবনদশCন 
িচিfত কেরেছন< সমকালীন আথC-রাজনীিতর ে�Hাপেট েঢাঁড়াই চিরতমানেস েয সyট 
মূতC হেয় উেঠেছ, তারই আবেতC চিরi>িল মতাদশC ও মনুষ�ে@র ব�মািiক ব�¦নায় 
ইিতহােসর এক অি\র সময়েক ব�X কেরেছ< িনÒবেগCর েচতনা ও ভাবাদেশCর 
জগ�েক এই উপন�ােসর িবJৃত ক�ানভােস যথাথCভােব উপ\াপন কেরেছন সতীনাথ 
ভাদুড়ী< ভারেতর রাজৈনিতক ইিতহােসর ঘটনা�বাহ িবপুলভােব �া	বতCী মানুেষর 
েচতনােক িববিতCত কেরেছ< বৃহ�র িবহােরর েসইসব অে	বাসী জনতার অিJে@র 
সংVামই পিরÈুট হেয়েছ েঢাঁড়াই চিরতমানেস< ব�িXক ও সামািজক অিধকার 
সেচতনতা ও সমকালীন অিনবাযCতায় বদেল যাওয়া িনবেগCর জীবেন রাজৈনিতক �ভাব 
এবং এর পিরে�িHেত তাঁেদর পিরবতCমান আZদশCেনর LSপ অনুস:ানই এই 
�বে:র অিÔU< 
মূলমূলমূলমূল    শ�শ�শ�শ� : িনÒবগC, রাজনীিত, অZদশCন, মহাকািব�ক, গা:ীবাদ, িবহার, িববতCন< 
বাংলা কথাসািহেত�র জগেত িবশ শতেকর চি©শ দশেকর কালপবC নবতর মাiায় 
উïািসত হয়< িবভাগ-পূবC এই সমেয়র বাংলা সািহেত� সতীনাথ ভাদুড়ী এক >?@পূণC 
িশP�িতভা< আজীবন িবহােরর পূিণCয়াবাসী এই েলখেকর সািহেত� বাণীSপ েপেয়েছ 
ভারতবেষCর সাধারণ মানুষ< বিmত, অবOাত ও �াি	ক জনপেদর জীবন ও 
রাজৈনিতক বাJবতার িচi Sপায়েণ িতিন িছেলন ঐকাি	ক< সমাজ-সেচতন েলখেকর 
�ায় সব রচনাই তাঁর জীবেনর �ত�H অিভOতা ও দায়বeতার ফসল< রাজনীিতেত 
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সরাসির অংশVহণ তাঁর সৃিUর িভি�েক সুদৃঢ় কেরেছ< সতীনাথ ভাদুড়ীর সািহত�কেমC 
সমকালীন সামািজক ব�ব\ার িচi, রাজৈনিতক §Uাচার, মধ�িবে�র জিটল মেনাবৃি� 
�ভৃিত অিনবাযC অনুষ� হেয় উেঠেছ< শািণত মনন ও আ	িরকতার সমÔেয় সতীনাথ 
ভাদুড়ীর সৃিUকমC িশিPত অবয়ব লাভ কেরেছ< সতীনাথ ভাদুড়ীর েঢাঁড়াই চিরতমানস 
উপন�ােস পরাধীন ভারতবেষCর পটভূিমেত িনÒবগCীয় মানুেষর জীবনযাiায় আথC-
সামািজক ও রাজৈনিতক অিভঘােতর িচi Sপািয়ত হেয়েছ< তাঁর �থম উপন�াস 
জাগরী েথেক স`ূণC িভ· Lােদর এই V{ িবহােরর �ত�	 অmেলর বািসlা 
েঢাঁড়াইেদর জীবনকথা< উপন�াসিটেত েলখেকর সুগভীর জীবনেবাধ ও অসামান� 
সমাজ-িনরীHণ Hমতার পিরচয় পাওয়া যায়< েঢাঁড়াই চিরতমানস উপন�ােস েলখক 
অ	�জ সমােজর দীঘC জীবন পিরgমােক রাজনীিতর বাতাবরেণ িনেয় এেসেছন< িবেশষ 
েকােনা মতবােদর আেরাপ নয়, জীবনযুেeর �েয়াজেনই সাধারণ মানুেষর মেধ� সূ´ ও 
Lাভািবক রাজৈনিতক েচতনার উে¤ষই েঢাঁড়াই চিরতমানেসর �িতপাদ�< িবহােরর 
�ত�	 অmেল জািতেভদ, েগাpীকলহ, সাম	তাি�ক সমাজব�ব\ার েশাষণ, েWিণ 
LােথCর সংঘাত, ভূিমহীন কৃষকেদর দুরাব\া ছাড়াও মানব �দেয়র সূHািতসূ´ 
অনুভূিতর সুিনপুণ �কাশ উপন�াসিটেক তা�পযCমি¼ত কেরেছ< গা:ীবাদী রাজৈনিতক 
আেlালন সাধারণ মানুেষর জীবনেক েকমনভােব cশC কেরিছল তার পিরচেয়ও 
েঢাঁড়াই চিরতমানস ঋe< সমসামিয়ক রাজৈনিতক আবতC িকভােব বদেল িদেয়িছল 
েগাটা জনজািতর দৃিUভি� ও জীবনযাiা এ উপন�ােস তার অনুপুà িচiায়ণ রেয়েছ< 
ভারতবেষCর অ	�জ জনজীবনেক আWয় কের মধ�যুেগ রিচত তুলসীদােসর 
রামচিরতমানেসর আদেল সতীনাথ ভাদুড়ী গেড় তুেলেছন েঢাঁড়াই চিরতমানস< এই 
উপন�াস স`েকC েলখেকর বXব�সমৃe ‘েঢাঁড়াই’ �বে: রামায়েণর কাঠােমা ও 
রামচে�র চিরiেক আদশCSেপ Vহণ করার কারণ জানা যায়< েলখক তাঁর নায়কেক 
‘এ যুেগর রামচ�’ করেত েচেয়িছেলন, কারণ ‘²রামচে�র েচেয় েছাট আদেশC উ�র 
ভারেতর সাধারণ েলােকর মন ভের না’১< এ ছাড়া তাঁর উপন�ােসর অিÔU িছল ব�িX 
ও সমােজর পারcিরক স`কC-সংঘােতর মধ� িদেয় ব�িX ও সমােজর িববতCনেক 
Sপািয়ত করা< ‘আিদ কিব’র আড়ােল আWয় িনেয় ‘সবCজন পিরিচত দৃঢ় কালজয়ী’ এই 
মহাকািব�ক কাঠােমােক অবলåন কের সমােজর অিনবাযC পিরবতCনশীলতােক িতিন 
িচিfত কেরেছন< সমােলাচক LিJ ম¼েলর মেত : ‘মহাকােব�র Lাভািবক LতঃÈূিতCর 
গভীরতায় েঢাঁড়াই-এর চিরেiর িববতCন ও সমােজর পিরবতCন ব�িÊ লাভ কের সমV 



 এবং �াি	ক | 67 

ভারতবেষCর অতীত, বতCমান, ভিবষ�েতর যথাথC Sপেক তুেল ধরেত সHম হেয়েছ<’২ 
কেয়ক শতা�ী ধের উ�র-ভারেতর মেনােলােক পিরব�Ê তুলসীদাসী রামায়েণর 
অনুকরেণ এই উপন�াসিট আিদকা¼, বাল�কা¼, পmােয়তকা¼, রািময়াকা¼, সািগয়াকা¼, 
লyাকা¼ ও হতাশাকা¼- েমাট সাতকাে¼ িবJৃত< এই উপন�ােস িবধৃত ঘটনাসমূেহর 
মধ� িদেয় সতীনাথ ভাদুড়ী সেচতনভােব পাঠক �দেয় জািগেয় তুেলেছন রামায়েণর 
¹ৃিত< উপন�াসিটর িবিভ· পিরে[েদর নাম েযমন: অিäপরীHা, শাপমুিX, নাগপােশ 
ব:ন, কুÜুরেমধ যO, ¸ীিনVহ, অHয়তুনীর লাভ, LণCসীতা �ভৃিত রামায়েণর ভাবগত 
বা rিনগত সাযুজ� ¹রণ কিরেয় েদয়< েদব@ােরািপত মানুেষর বদেল সাধারণ 
মানবজীবেনর মহ@েক Sপ েদওয়ার জন� সতীনাথ ভাদুড়ী অনুস:ান কেরেছন ‘েদশজ 
চিরi, Lােদিশক মৃ¤য় আধার< ভারতীয় বাJবতা<’৩ ভারতবেষCর অ	�জ মানুেষরা 
জীবেনর নানা অনুষে� রামকথার দৃUা	 �েয়াগ কের< ‘জীবন-যাপেন যুিX-তেকC না 
জিড়েয় আপন ভাবনােক �িতpা করেত তারা তুলসীদােসর রামায়েণর সুভািষত েদাহা 
ও েচৗপাইেক �বােদর মেতা ব�বহার কের<’৪ সতীনােথর আখ�ােন বিণCত তা�মাটুিল 
িকংবা ধাঙরটুিলর অ	�জ ও অcৃশ� জনতার জীবেনর সমJ অিJ@ জুেড়ই রেয়েছ 
রামায়ণ< উ�র িবহােরর এমন এক �ত�	 অmেলর তা�মা স�দােয়র �িতিনিধ 
েঢাঁড়াই< সামািজক ৈবষম� ও িবিধ-িনেষেধর শৃàেল বিl এই স�দায় েথেক েবিরেয় 
এেস সারা ভারতবেষCর িনচুতলার মানুষ হেয় ওেঠ েস< নানা অেমাঘ ও �দয়হীন 
িনয়েমর অগড় েভে� েঢাঁড়াইেয়র েবিরেয় আসার কািহিন েঢাঁড়াই চিরতমানস< 
উপন�াসিটর �থম চরেণ িভHাজীিবকা পিরহার কের েঢাঁড়াই �থমবার ব�িXক 
জীবেনর সংকীণCতা ভােঙ< তা�মাটুিলর সমাজ ও মািটর সে� জিড়েয় Lাধীন েঢাঁড়াই েয 
অেপHাকৃত বৃহ� জীবনবৃ� রচনা কের তা আবার েভেঙ যায় রািময়া-সামুয়র ঘটনার 
আঘােত< ে_হিবড়িåত জীবেনর িনজL িনয়েম েবৗকা বাওয়া অেযাধ�া চেল েগেল 
পুরেনা জীবেনর সে� েঢাঁড়াইেয়র সকল স`কC িছ· হেয় যায়< িবসকা:ার জীবেন 
নানা সামািজক ও রাজৈনিতক ঘটনার িভতর িদেয় েঢাঁড়াইেয়র সংVামী স�া বৃহ�র 
জীবেনর িদেক অVসর হয়< রাজৈনিতক অভু�Ðােনর সি:Hেণ িনÒবগCীয় ৈচতন� 
Lাবলåী হেয় ওেঠ< ফেল সাধারণ জনতা িনেজর হােতই তুেল েনয় লড়াইেক< 
িনেজেদর সমাজ ও জািতর পিরবতCেনর দািয়@ িনেত িগেয়ই তােদর অিনবাযCভােব 
রাজনীিতর মুেখামুিখ দাঁড়ােত হয়< িবসকা:ায় এেস েঢাঁড়াই বাবুসােহব ও তার পুiেদর 
�িতপেH চেল যায়, ফসেলর দাবী িনেয় ?েখ দাঁড়ায়, ছেলবেল জিম কুিHগত করার 
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�িgয়া স`েকC সেচতন হেয় ওেঠ< হারােনা ভূিম ও সামািজক মযCাদা পুন?eােরর 
জন� তারা রাজনীিতেত নােম< িনÒবেগCর েচতনা স`েকC পাথC�তীম বেl�াপাধ�ােয়র 
ম	ব� উে©খেযাগ� : 

িনÒবগCীয় েগাpীর জগ� স`েকC িনেজর ধ�ানধারণা থােক, হয়েতা তা 
áণাকাের, এটাই �িতফিলত হয় কােজ, কখনও কখনও িবদু�ßমেকর মেতা 
একটা অগC�ািনক সমV িহেসেবও তারা কাজ কের< আবার এই েগাpীই 
আনুগত� ও বুিeগত অধীনতার কারেণ এমন ধ�ানধারণা Vহণ কের যা 
তােদর িনেজর নয়, অন� েগাpী েথেক ধার করা< Lাভািবক সমেয় এটাই 
তারা অনুসরণ কের, অথCা� েস সমেয় তােদর আচরণ Lাধীন ও Lশািসত 
নয়< এটাই কমনেস�, অcU, Lিবেরাধী ও খি¼ত<৫ 

সময় ও পিরেবশই gমশ অ	�জ েঢাঁড়াইেদর রাজনীিতেত েটেন িনেয় আেস< নীলগাই 
বনহরণার ঘটনা, ভূিমকে`র পের পুনগCঠেন উেদ�াগী েনতৃ@ Vহণ, ব�িXগত 
সত�াVেহর জন� কংেVসী জনসভা সংগঠন- লাডিলবাবুেদর সুিবধাবাদী আচরেণর মধ� 
িদেয় সামািজক �িতপেHর LSপ িনণCয়, আগð আেlালেন েরশমকুিঠ দাহন- 
িনÒবেগCর �িতিনিধ েঢাঁড়াইেয়র আZপিরচয় ও েদশেক জানার এেককিট েসাপান< 
ব�িX ও জাতীয় জীবেনর নানা ঘটনা�বােহর অিনবাযC পিরণােম েঢাঁড়াইেয়র েচনা 
জগেতর পুেরােনা কাঠােমা েভেঙ পড়েত চায়< বদেল যায় বৃি� ও জীবনযাiা, বদেল 
যায় মানিসকতা ও িচ	াধারা, বদেল যায় আদশC ও িভি�ভূিম< েলখেকর বণCনায় : 

দুিনয়াটা িঠক বদলাে[ না, েভেঙ পড়েছ �ড়মুড় দুমদাম কের< এর খুঁিট>েলা 
এত পলকা তা আেগ জানা িছল না< পােয়র িনেচ শX মািট, তােত দাঁিড়েয়ও 
েযন িনিMিl েনই; ঐ 2নেতই আলু সােড় ন টাকা মণ! েরাজার রােজ� উেড় 
এেস বেসেছন রাজা- সরকার বাহাদুর<৬ 

যতই েঢাঁড়াইেয়র েচতনার উে¤ষ হয়, যতই তার জগেতর িদগ	 �সািরত হয়, ততই 
েস অনুভব কের Áত পিরবতCনশীল সংসােরর সে� েস তার িচর	ন রামায়ণেক 
েমলােত পারেছ না< েঢাঁড়াই েবােঝ েয সরকার বাহাদুেরর জন�ই তার এতিদেনর সকল 
অিভOতা জট পািকেয় যায়< রামরাজ� ও গা:ীবাদেক সমাথCক িহেসেব েদখার 
েঢাঁড়াইেয়র রাজৈনিতক তKিটও স`ূণC নাকচ হেয় যায়< ৈশশব েচতনায় ‘গানহী 
বাওয়া’ এেস েয বৃহ�র তরে�র েদালা িদেয় িগেয়িছল, িবসকা:ার সামািজক-
রাজৈনিতক িবিচi অিভOতার তেট ঘা েখেত েখেত েস েচতনা েপªেছ যায় নতুন 
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উপলিRর উপকূেল< সমােজর নানা Jের গেড় ওঠা সাম	 �ভুেদর কথা রামায়েণ েলখা 
েনই : 

‘পাÜী’ আর পােটর দােমর রাজা, কাপড় আর েকেরািসেনর রাজা, মািটেত 
জিমদার হািকম দােরাগা েফৗেজর রাজা, আকােশ ‘হাওয়াই-জাহােজর’ রাজা, 
বাতােস েফৗজী হাওয়াগািড়র গ:র রাজা< রামায়েণ এ-রকম রাজার কথা 
েলখা েনই< ‘িবলাক’-এর কথা েলখা আেছ?৭ 

লাডলীবাবু িনেজর ৈবঠকখানার অেনাখী বাবু, ইনসান আলী আর িগধর ম¼লেক েয 
েদাকান ম¦ুর কের িদেয়িছল তার নাম ‘কে2াল’< এই ‘কে2াল’ িকংবা ‘িবলাক’-এর 
কথা রামায়ণ পি¼েতর অজানা< এখােনই েঢাঁড়াইেয়র কােছ ‘পুরেনা রামায়ণ আর নতুন 
রামায়েণ জট পািকেয় যায়’< ফেল সকেলর কােছ রামায়ণ �ীিতর জন� ‘রামায়ণজী’ 
খ�াত আজাদ দJার সদস� েঢাঁড়াইেয়র ঝুিলেত সযে® সিmত রামায়েণ েপাকায় বাসা 
বাঁেধ< পাতা>িল আর উ#ােনা হয় না< েঢাঁড়াইেয়র জীবেনও রামায়ণ আর জীব	 
থােক না; হেয় যায় কীটদU ও পিরত�X< তা�মাটুিলর েঢাঁড়াই েশষ পযC	 িন3া	 হয় 
তা�মাটুিল েথেকই< এই িন3মণ েকবল জীবেনর বৃ� েথেক নয়, �®-�তীেকর জগ� 
েথেকও< দীঘC এই উপন�ােস একিটর পর একিট বৃ� অিতgম করেত করেত রােমর 
SপকP েভেঙ েঢাঁড়াই gমশ ব�িX েঢাঁড়াইেয় পিরণত হয়< অিনেকত ও িছ·মূল 
েঢাঁড়াই েশষ অবিধ িবংশ শতা�ীর মধ� পেবC হেয় ওেঠ ভারতীয় অগিণত জনসাধারেণর 
একজন; আহত, পরািজত, িনঃস� মানুষ<   
 িবহােরর আmিলক জীবনেক উপজীব� কের সতীনাথ ভাদুড়ী িনÒবেগCর মহাকাব� 
েঢাঁড়াই চিরতমানস রচনা কেরেছন< এখােন ই4াকু বংশীয় রােমর আmিলক সং±রণ 
তা�মাকুেলর েঢাঁড়াই বা েঢাঁড়াই রাম< এই েঢাঁড়াই বীরে@র �তীক নয়, ভারতবষCীয় 
িনÒবেগCর সাং±ৃিতক ও রাজৈনিতক আদেশCর �তীক< েলখেকর ম	ব�: 

তা�মাটুিলেত েঢাঁড়াই নােমর একজন েলাক সিত�ই িছল< েস এক বছর আেগ 
LেগC িগেয়েছ< এখানকার Vামাmেল ও নামটা খুব চেল< তেব তার িহlীেত 
বানান হল েঢাঁড়াই, উßারণ েঢাঁড়হাই< বাঙালীরা িনেজেদর ধরেন কের 
িনেয়েছ েঢাঁড়াই< আিম বাঙালা ভাষীেদর ভুল বানানটা িনেয়িছলাম, ওই নােমর 
অনুষে� িনিবCষ সােপর ইি�তটুকু আনবার জন�<৮ 

অিভে�ত রামচ� আর তার পিরে�িHেত িনিবCষ সােপর অনুষ�- ভারতবেষCর সািবCক 
�াি	কতােক ধরেত এই উপযুX পিরসর Vহণ কেরেছন ঔপন�ািসক< আযC ভারেতর 
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উপাখ�ান েক� েথেক gেম �াে	র িদেক আবিতCত হেয়েছ< একিট িনিদCU েভৗেগািলক 
সীমা-সংহিতর মেধ� উপন�াসিট েগাটা ভারতবষCেক মূতC কের তুেলেছ< অিবভX 
িবহােরর পূিণCয়াই েঢাঁড়াই চিরতমানেসর িজরািনয়া< ে�ন িজরািনয়া েðশেন েপªছবার 
আেগই ঘুম	 যাiীেদর েঠেল তুেল িদেয় েলােক বেল- ‘জ�ল আ েগয়া, িজরািনয়া আ 
েগয়া’< তেব তা�মারা এই িজরািনয়ােক ‘েটৗন’ বেল< আেরা েবিশ �াি	ক জনপদ 
তা�মাটুিল েটৗন েথেক মাইল চােরক দূের< েলখেকর বণCনায় িনÒবগCীয় এই জনপেদ 
চরম দািরেs�র ছাপ cU : 

তা�মাটুিলেত ঢুকেত হেব পালেত মাদােরর ডাল েথেক মাথা বাঁিচেয়< েঢাকার 
সে� সে�ই পাড়ার বাইেরর দুগC:টা েঢেক যায়- 2কেনা পাতা েপাড়ার গে:< 
খেড়র ঘর>েলা বাঁকা নড়বেড়- েদশলাইেয়র বাë পােয়র তলায় েচে5 যাবার 
পর েফর েসাজা করবার েচUা করেল েযমন হয় েতমিন েদখেত< ফরসা 
কাপড় পড়া েলাক েদখেল, এখানকার কুকুর ডােক; েকামের ঘুনিস বাঁধা 
ল�াংটা েছেল ভেয় ঘেরর িভতর লুেকায়; বাঁেশর মাচার উপর েয কyালসার 
?ä বুেড়াটা ল�াংেটা হেয় েরা^ুের 2েয় থােক, েসও উেঠ বসেত েচUা কের 
আদাব করবার জন�<৯ 

কািহিনর অভ�	ের অরেণ�র জীণCতা �কািশত হয় তার নাম েথেকই- িজরািনয়া অথCা� 
জীণCারণ�< বািলয়ািড় জিমর উপর েছঁড়া েছঁড়া কুেলর জ�ল< আর আেছ মজা নদী 
কািরেকাশী< েঢাঁড়াই যখন রািময়ােক িজOাসা কেরিছল েকমন লাগেছ তােদর েটালা, 
তার উ�ের রািময়া বেলিছল- ‘েবশ লাগেছ, েতামার েটালা< েবশ েকােনা মুসলমান 
েনই, েডাম েনই, মুসহর েনই< িক� জিম বড় বালুবুজC<’১০ এই বালুবুজC বা এেকবাের 
বালুভরা মািট ফসল উ�পাদেনর অনুপযুX< �াি	কতম এই অmেল কৃিষকাজ িবেশষ 
হয় না বেল তা�মারা কুেয়ার বািল েতালা আর ঘরািমর কাজ কের< উপন�ােসর িIতীয় 
চরণ অবশ� আবিতCত হেয়েছ কৃিষ-িনভCর ভারেত< জিম ও জােতর রােজ� েপªেছ 
েঢাঁড়াই উ�িরত হেয়েছ ভারেতর মূলধারার রাজনীিতেত< এভােবই উপন�াসিট অmেলর 
গি¼ অিতgম কের সবCভারতীয় মানুেষর �িতিনিধ@ কেরেছ< অ	মুCখী সতীনাথ 
ভাদুড়ীর সে� নানাভােব জনসাধারেণর ঘিনp েযাগােযাগ িছল< ‘গা:ী আেlালেন 
সিgয়ভােব েযাগদােনর আেগই পূিণCয়ার নানা সামািজক কমCকাে¼ িতিন যুX িছেলন<’১১ 
কংেVেসর রাজনীিতর সে� সরাসির যুX হেল মানুেষর সে� তাঁর েযাগােযাগ আেরা 
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েবেড়েছ< Vােম Vােম সত�াVহ �চার করেত িগেয় খুব কাছ েথেক েদেখেছন পূিণCয়ার 
অ	�জ তা�মা-ধাঙর �ভৃিত িনÒবেগCর মানুষেক< 
 েঢাঁড়াই চিরতমানেস উেঠ এেসেছ ধাঙর-তা�মা-সাঁওতাল-েকােয়িরর মেতা 
পূিণCয়া েজলার িনÒবগCীয় মানুেষরা< গা:ী আেlালেনর উ�াল িদন>েলার ে�Hাপেট 
রামচিরতমানেসর ে
েম গাঁথা এই উপন�ােস েঢাঁড়াই ও তার চারপােশর তা�মা-
েকােয়িরেদর অিভOতা উপলিR মহাকািব�ক ক�ানভােস িচিiত হেয়েছ< সতীনাথ 
ভাদুড়ীর মেন িনিMত �ত�য় িছল েয, নবীন ভারেতর নায়ক িনÒবগC েথেকই আসেব< 
িতিন ‘েঢাঁড়াই’ শীষCক �বে: িলেখেছন- ‘এ যুেগর ²রামচ� িনেজেক ছিড়েয় িদেয়েছন 
সাধারণ মানুষেদর মেধ�< এখােনই হল েঢাঁড়াই-রােমর আিবভCাব আমার মেন<’১২ 
েঢাঁড়াই চিরতমানেসর সাতিট কাে¼ �ধানত ব�িX েঢাঁড়াইেয়র সংVাম-উপলিR-হতাশা 
বিণCত হেয়েছ< তেব েঢাঁড়াই উ�াল সংVােমর মধ� িদেয় েয িবJর অিভOতা অজCন 
কেরেছ তা ব�িXগত হেয়ও সমিUর �িতিনিধ@কারী< তা�মাটুিলর ম�িবহীন এই 
অ	�জরা তাঁত েবানার দূর অতীেতর ¹ৃিত ভুেল হেয় পেড়েছ িদনমজুর< েরাজা, 
েরাজগার আর রামায়ণ- এই িনেয় শহর েথেক দূের িশHাবিmত তা�মােদর অপির[· 
অ	�জ জীবন< বণCসমােজর অে	বাসী হেলও বণCসমােজর িচ	া-ধারা তােদর ভাবনার 
জগ�েক িনয়�ণ কের< তাই তা�মােদর জাত�ািভমান �বল; ‘বুড়বক িকিরJান’ 
ধাঙরেদর তারা ঘৃণা কের< ভারেতর গড়পড়তা �াি	ক মানুেষর �িতিনিধ তা�মা-
ধাঙরেদর িচ	া-িব াস-ভাবাদেশCর জগ� নানা অেলৗিকক অনুষে� পিরপূণC- যার মেধ� 
েযমন আেছ িজন->ণী-েগাঁসাইথােনর মিহমা, েতমিন ‘গানহী বাওয়া’র অিতকথা< তা�মা 
ও ধাঙরটুলীর িদনযাiার িঢেমতােল স	পCেণ সমকালীন রাজনীিত �েবশ কের তােক 
তÊ কের েতােল< িনÒবেগCর এই মানুেষরা সভ�তাগবCী সমােজর কােছ অবা	র, আর 
সামািজক শিXর সমJ িgয়াশীলতার িবপরীেত তারা িনি3য় ও িন?eবাক< অিনেকত 
েঢাঁড়াই এমনই এক িন?eবাক েবৗকা বাওয়ারই িশষ�< েঢাঁড়াইেয়র অবাধ�তা িনেয় 
তার সব সময়ই উ�কÆা< েঢাঁড়াই েয িকছুেতই মানেত চায় না< ‘পাঁচ বছর েতা বেয়স 
হেব, িক� তখনই েস কারও কােছ েছাট হেত চায় না- বাওয়ার কােছ পযC	 না<’১৩ 
কাউেক মানেত না চাওয়ার মেধ�ই িনিহত থােক অে	বাসী জীবেনর �ত�াখ�ান; অব\ান 
অিতgমেণর LÃ-সÉাবনা ও আZপিরচয় অজCেনর অভীা< জীবেনর �িতিট Jের মার 
েখেত েখেত িনÒবগC সেচতন হেয় ওেঠ, যূথবe সেচতনতায় তােদর েভতর অyুিরত 
হয় রাজনীিতর বীজ< েঢাঁড়াইেয়র বাল�কােলই পাওয়া যায় ‘গানহী বাওয়া’র বাতCা : 
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গানহী বাবা েক? গানহী বাবা? 
‘বড়া >ণী আদমী< েবৗকা বাওয়া আর েরবণ>ণীর চাইেতও ‘নামী’< িসিরদাস 
বাওয়ার চাইেতও বড়, না হেল িক মাðার সাব েচলা হেয়েছ< গানহী বাওয়া 
মাস-মছলী, েনশা-ভাঙ েথেক ‘পরেহজ’< সািদ িবয়া কেরিন< না�া থােক 
িবলকুল<১৪  

গানহী বাওয়ার �সে� উপন�ােস একািধকবার আেস রামচ�জীর কথা< আিবâৃত হয় 
গা:ীর অেলৗিকক Hমতার চূড়া	 অিভব�িX< তা�মাটুিলেত চালকুমড়ার সবুজ গােয়র 
মােঝ সাদা রেঙর গানহী বাওয়ার ‘মূরত’ আঁকা হেয় িগেয়েছ< Lয়ং েরবণ>ণী নিত 
Lীকার কের গানহী বাওয়ার কােছ ‘েলাহা মােন’< গেণশপুেরর েবলগােছর মগডােলর 
পাতায় েদখা যায় cUাHের গানহী বাওয়ার নাম< গা:ীেক িনেয় িনÒবগC সমােজ gমশ 
অিতকথা ছিড়েয় পেড়< িনÒবেগCর মানুষেক রাজনীিতেত ব�বহার করার জন� গা:ীিমথ 
ছিড়েয় েদয়া হয়< ‘গা:ী যখন মহাZা’ শীষCক �বে: শািহদ আিমন সতথ� িবেÙষণ 
কের েদিখেয়েছন েয, ‘সমকালীন রাজৈনিতক পিরি\িতেত কংেVেসর এিলট েনতৃ@ 
সেচতনভােবই িনÒবেগCর সামেন মহাZা গা:ীর পিরiাতা ভাবমূিতC �চার কের<’১৫ 
তা�মা জােতর িবধােনর েবিড় েভেঙ েয েঢাঁড়াইেয়র সংVাম আরÉ হেয়িছল, সমেয়র 
পিরবতCেন েস-ই হেয় উেঠিছল নবযুেগর নায়ক< ‘েয গা:ী িমথ িনÒবগCীয় মানুষেক 
মধ�L@েভাগীেদর LাথCিসিeর আয়ুধ বানায়, েসই িমথই আবার পেরােH েঢাঁড়াইেদর 
েচাখ খুেল েদয়<’১৬ েঢাঁড়াইেয়র েনতৃে@ উßবেগরC আপি� ও িনেজর জােতর ‘পm’েদর 
িনেষধ অVাহ� কের ৈপেত ধারেণর অিধকার আদায় কের েনয় তা�মারা< তথাকিথত 
িনচু জােতর তকমা িছেড় েফেল েঢাঁড়াইরা েযন ব�িদেনর লুÊ আZমযCাদা পুন?eার 
কের< েঢাঁড়াইভকত হেয় যায় েঢাঁড়াইদাস- এই �তীকী উ�রেণর মধ� িদেয় তারা 
আZশিXেত উÑীিবত হয়< পাÜীর কােজ েযাগদান কের �া	বাসী েঢাঁড়াই যুX হয় 
বিহিবCে র সে�< অতঃপর ব�িXগত �ণয়, েবৗকা বাওয়ার অ	ধCান, �ণিয়ণীর 
িব াসভ�- েঢাঁড়াইেক চািলত কেরেছ অিধকারেচতনার উ�রেণর পেথ< Vাম-সমােজর 
অে	বাসীবেগCর েয ইিতহাসেক েলখক অনুসরণ করেত চান তার একক েঢাঁড়াই< এই 
Iািîক িবকাশেক তুেল ধরার �েয়াজেনই েঢাঁড়াইেক উিঠেয় আনেত হয় িবসকা:ায়< 
কারণ Vাম ভারতবেষCর সামািজক শিXসমূেহর যাবতীয় ঘটনা�বাহ ভূিমিভি�ক আিথCক 
স`কCেক েক� কেরই আবিতCত হয়< েঢাঁড়াইেয়র মানসপেট েয রামরােজ�র কPেলাক, 
গা:ী আেlালেনর বৃে� �েবশ কের তা নতুন রামায়েণর সে� জট পািকেয় েফেল 
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নতুন সমাজ-বাJবতায়< সমােজর নানা Jের গেড় ওঠা সাম	তাি�ক বাJবতায় 
‘িদব�দৃিU লাভ’ কের েঢাঁড়াই িতX অিভOতার সূেi সবCVাসী অবসাদ ও হতাশায় 
িনমিÑত হয়< েঢাঁড়াইেয়র এই হতাশা ও অবসাদ েশষ পযC	 বেগCরই- কারণ েঢাঁড়াই 
িনÒবেগCর অVণী ব�িX@মাi< িIতীয় চরেণ েঢাঁড়াই েWিণ �িতপেHর আভাস পায়< 
এর আেগ ছিড়দার-বাবুলাল-মাহােতা যােদর সে� েঢাঁড়াইেয়র সংঘাত হেয়েছ, তােদর 
েকউ েকউ সাম	তে�র িনÒধােপর �িতভূ হেলও তারা েWিণ �িতপH িছল না< 
‘ভূLামীর যেশাকীতCন’ অধ�ােয় সতীনাথ অনাবৃত কেরেছন জিমদােরর জিম বাড়ােনার 
কলােকৗশল< লািঠ েঠিকেয় রিশদ, আঙুেলর ছাপ, েফৗজদাির আদালত, দােরাগা হািকম- 
সাম	তাি�ক এেককিট আয়ুধ ব�বহার কের জিম বাড়ােনাই তােদর ধমC< েঢাঁড়াই 
িবসকা:ায় এেস েশােন নতুন ধরেনর িবেদিশয়ার গান : 

জিমদােরর েসপাই এেসেছ খাজনা িনেত, ের িবেদিশয়া,  
সকাল েবলা ধের িনেয় েগেছ ভাসুরেক, ের িবেদিশয়া,  
েবঁেধ েরেখেছ তােক কুিঠর খুঁিটেত, ের িবেদিশয়া  
থালা বািট িনেয় যা েসপাই, বািক খাজনার দািবেত, 
তা নয়, েসপাই আেস, রােতর েবলায় Âালােত<  
ের িবেদিশয়া...১৭ 

িনÒবেগCর েঢাঁড়াইরা ভূম�িধকারীর িব?েe লড়াইেয়র �াথিমক ে�রণা পায় Lরাজ 
�িতpার আ¥ান েথেকই< ‘মহা�মাজী’র পােশ সবCL িনেয় দাঁড়ােনার উ�সাহ যতনা 
‘রংেরজ’েক হটােনার জাতীয়তাবাদী উ^ীপনা-স¦াত, তার চাইেত েবিশ বগCীয় েশাষণ 
েথেক িনâৃিত পাবার LÃ-সÉূত< বßন িসংেয়র পুi হওয়া সেKও লাডলীবাবু গা:ীিজর 
েচলা হেয় একািধকবার েজেল িগেয় হেয়েছ িনÒবগCীয় মানুেষর েদবতা, ৈদত�কূেল 
�«াদ< ১৯৩৪ সােল িজরািনয়ার �বল ভূিমকে`র পর লাডলীবাবুেদর Iারা েঢাঁড়াইরা 
�বিmত হয়< লাডলীবাবুর সহকমCী বßন িসংেয়র িরেপাটC অনুযায়ী হতদিরs 
েকােয়রীেদর বদেল সাহায� পায় িগিরধারী ম¼ল ও রাজপুতরা< কংেVেসর েWিণচিরi 
ও লাডলীবাবুর LSপ বুেঝ উঠেত আশা-িনরাশার টানাপেড়েন অি\র েকােয়রীেটালার 
আরও িকছু সময় েলেগ যায়< েকৗশল কের িবনা �িতIিîতায় ‘িডিðেবােডC’ লাডলীবাবু 
িনবCািচত হেল েভােটর আেগকার �িত»ত ভূিমসং±ার বাJবািয়ত হয় না< ভূিমক` 
েথেক েভাট পযC	 ঘটনা�বাহ িজরািনয়ার িনÒবগCীয় মানুষেক অি\র, অসহায় ও সংশয়ী 
কের তুেলিছল< তবু গা:ীবােদর মিহমা ও রামরাজ� �িতpার LÃ িছল অটুট< 
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বলিÕয়ার বাবুেদর িমিU কথায়, মহাZাজীর স�িUর েমােহ ও রামরাজ� �িতpার LেÃ 
িবেভার হেয় তারা কংেVসেক েভাট েদয়< জাতীয়তাবাদী আেlালেনর উবCর 
িদন>েলােত িনÒবেগCর জনতােক রাজৈনিতক িশHা েথেক বিmত েরেখ মধ�িব� 
ভূLামীেদর েWিণসহেযাগী কংেVস Hমতায় যায়< রামরােজ�র পূজাির েঢাঁড়াই েWিণ 
�িতপেHর িনমCম পিরহােস হেয় যায় ‘িকরতু েকােয়রীর েবটা েঢাঁড়াই েকােয়রী’< না 
েজেন জাল েভাট িদেত িগেয় েঢাঁড়াই ভােব ‘কিলর রামচ� মহাZাজী েয অদৃশ� ত�েত 
বাঁধেছন সহ� মন’< িক� অিচেরই তার LÃভ� হয়< লাডলীবাবু ‘েচরেমন’ হবার পর 
বßন িসংেয়র বািড় পযC	 রাJা পাকা হয়< িক� আিধয়ারেদর জন� �িত»ত 
ভূিমসং±ার কানুেনর বাJবায়ন হয় না< েঢাঁড়াইেয়র মেতা সহজ-সরল মানুষেক 
বলিÕয়াররা ‘েঢাঁড়াইজী’ সেåাধন কেরই ঠিকেয় েযেত থােক< িচরকােলর উ�পীিড়ত 
িনÒবেগCর মানুেষরা দুেটা িমিU কথােত আেবগা&ুত হয়< ফাঁপা সােনর অে¸ই 
িনÒবেগCর LÃ িবচূণC হেয় যায়< ইংেরজ-জামCান যুেeর ধাÜা িবসকা:ায় এেস লাগেল 
েঢাঁড়াইরা েবােঝ না িবলােতর যুেe িবসকা:ার কী! এই ‘রংেরজ-জমCন’ লড়াইেয়র 
পিরে�িHেত কংেVেসর উিজররা ইJফা িদেলও জিমদারনlন লাডলী িডি�ñ েবােডCর 
েচয়ারম�ান পদ েথেক ইJফা না িদেয় যতিদন সÉব ‘পাবিলেস’র উপকার কের েযেত 
চান< এরই মেধ� 2? হয় সত�াVহ, িনÒবেগCর েচােখ এটাও এক তামাসা- ‘সাতগিরয়ার 
তামাসা’< েকােয়ির-সাঁওতালেদর েচােখর সামেনই লাডলী-ইনসানরা সিিলত 
েচারাকারবাের ফুেল ওেঠ< অন�িদেক �জারা িবেsাহী হেয় ঘটায় ‘িততিল কুিঠর 
দহনকা¼’< বাবুসােহব �কাশ� বাজাের লাি$ত হন িন?eবাক �া	বাসী জনতার 
কােছ< েদাদুল�মান মধ�িব�েক িপছেন েফেল িনÒবেগCর রাজনীিত Lত� গিতেবগ অজCন 
কের< িববদমান সাঁওতাল ও েকােয়রীরা �েয়াজেনর সমেয় �িতপেHর �বল �য়াস 
সেKও েWিণ ঐক� গেড় েতােল< আগð আেlালেন েযাগ িদেয় েঢাঁড়াই বুঝেত পাের 
কংেVিস রাজনীিতর িমথ�াচার ও শূন�গভCতা< ‘আজাদ দJা’ বা gাি	দেলও েদখা যায় 
দলাদিল ও অ	হীন ঈষCােবাধ< িনরHর েঢাঁড়াই তার আZস:ােনর দীঘC পেথর েশেষ 
সিgয় রাজনীিতর উ�Ê আবেতC পেড় নানা অিভOতায় হতাশাVJ হেয় পেড়< েয 
রামায়ণ েকােনািদন বদলায় না বেল বeমূল ধারণা িছল তার, েস িব াসও িবচিলত 
হেয় যায়< ফেল সামািজক-রাজৈনিতক ঘটনা�বাহ সমাÊ হয় ব�িXগত LÃভে�< েশষ 
পযC	 ‘রামায়ণজী’ েঢাঁড়াই েসই রামায়ণেক পিরত�াগ কের রািময়ার সাি·েধ�র 
আকা�ায় আZসমপCেণর িসeা	 েনয়< আদ�পা	 েঢাঁড়াইেক েকে� েরেখ ভারতীয় 
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িনÒবেগCর েচাখ িদেয় রাজৈনিতক ঘটনা�বাহেক িলিপবe কের েগেছন ঔপন�ািসক 
সতীনাথ ভাদুড়ী< মধ�িব� ও ভূLামী েWিণর রাজৈনিতক মুখপাi দলিটর রামরােজ�র 
েÙাগান েয কতবড় ঐিতহািসক পিরহাস িছল, িনÒবেগCর দৃিUদপCেণ কিঠন সেত� তা 
িবিåত হেয়েছ< রাজৈনিতক ইিতহােসর িবিচi ঘটনা�বােহর মেধ� িবপুলভােব �াি	ক 
মানুেষর েচতনতার িববতCনেক েলখক িনপুণভােব Vিথত কের েগেছন< তেব েশষ 
অবিধ িনÒবগC েচতনার বিলp, সংVামশীল ও সÉাবনাময় েHiিট অধরাই েথেক েগেছ< 
িবহার অmেলর অ	�জ মানুেষর অ	র� LSপ উে¤াচেন েঢাঁড়াই চিরতমানস সাথCক< 
তেব িবেশষ অmেলর জীবনধারার আেলখ�, সং±ৃিত, রীিতনীিতর অনুপুà িববরণ 
থাকেলও েঢাঁড়াই চিরতমানস অmলেকি�ক নয়< অmল এখােন সব রকেমর 
সীমাবeতার ঊেrC উেঠ সািবCক জীবনেবােধর গাঢ়তায় সীমাহীন সামিVকতার সেত� 
ভারতবেষCর বৃহ�র জীবেনর পিরিধেক cশC কেরেছ< 
 েঢাঁড়াই চিরতমানেস েঢাঁড়াই ব�িXর জীবনবৃে�র সংকীণCতােক েভেঙিছল তার 
িভHাজীিবকা পিরহার কের< রািময়া-সামুয়র ঘটনার আঘাত ও ত�পরবতCী বউকা 
বাওয়ার অ	ধCােনর �দয়হীন পিরি\িতেত েঢাঁড়াই তা�মাটুলীর িশকড় িবচু�ত হেয় 
েপªেছ িগেয়িছল িবসকা:ায়< েসখানকার জীবেন নানা সামািজক ও রাজৈনিতক ঘটনা 
�বােহর মধ� িদেয় তার সংVামী স�া পূণCবৃ� হওয়ার িদেক অVসর হয়< নীলগাই 
বনহরণার ঘটনা, ভূিমক` দুগCতেদর সাহায�ােথC উেদ�াগী েনতৃ@ Vহণ, ব�িXগত 
সত�াVেহর জন� কংেVিস জনসভা গঠন, আগð আেlালেন েরশমকুিঠ দহন �ভৃিত 
ঘটনার মধ� িদেয় েঢাঁড়াই তােদর শµ-িমi স`েকC েজেনেছ< বাবু সােহবেদর অ	হীন 
েলাভ ও বmনার িব?েe HুR হেয় তারা �িতেরােধর সিgয় �েচUাও কেরেছ : 

সবাই িমেল রাজপুত আর ভূিমহার বামুনেদর ঠা¼া করেত হেব< নােমই 
মহা�মাজীর কাংিVস< রাজপুত ভূিমহাররাই মহা�মাজীেক ঠিকেয় এটােক হাত 
কেরেছ<... আমােদর সাহােয�ই েভােট কাংিVস িজেতিছল আেগরবার< এবার 
তাই আমরা িঠক কেরিছ কুমCছিi, কুশবাহাছিi আর যদুবংশীছিi এই িতন 
জাত িমেল রাজপুত ভূিমহারেদর িব?েe দাঁড়ােবা<১৮ 

চলমান ঘটনা�বােহর অিনবাযC পিরণােম, সামািজক রাজৈনিতক িবিচi অিভOতায় 
েঢাঁড়াইেয়র েচনা জগেতর পুরেনা ধারণা িবচূণC হেয় যায়< নতুন সামািজক জিটল 
বাJবতায় সত� রHােথC িচরায়ত রামায়ণ িনেজও ব�িয়ত ও িনঃেশিষত হয়< অপেরর 
কােছ রাজনীিতর পাঠ েনওয়া েঢাঁড়াইেদর িবেsাহ েশষ পযC	 ব�থC হয় 
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অবধািরতভােবই< কারণ ‘িনÒবেগCর ইিতহাস হেলা উßবেগCর হােত িচর	ন বmনার 
ইিতহাস<’১৯ সতীনাথ ভাদুড়ীর েঢাঁড়াইেয়র মেতা সমেরশ বসুর মহাকােলর রেথর 
েঘাড়ার (১৯৭৭) ?িহতন িকংবা মহাে তা েদবীর অরেণ�র অিধকােরর (১৯৭৯) বীরসা 
মু¼া �ত�H রাজৈনিতক লড়াইেয় শািমল হেয়িছল< িনজL িবেsােহর েনতৃ@ িদেত িগেয় 
িবরসােক �াণ িদেত হেলও, িব াস হািরেয় িবেsােহর সমািÊ ঘেটিন< িক� ?িহতন ও 
েঢাঁড়াই বৃহ�র রাজনীিতর িকছু না বুেঝই রাজনীিতেত ব�ব�ত হেয়েছ< িবধায় েশষ 
পযC	 িব াস হািরেয় ?িহতন আZহত�া কেরেছ আর েঢাঁড়াই কেরেছ আZসমপCণ< 
েঢাঁড়াইেয়র নতুন েচতনা-বলেয় সত� রHার েগৗরব অেপHা সেত�র য�ণাই েবিশ< 
েসই য�ণা অেনকটাই আধুিনক সমেয়র ৈনঃস��জাত< এখােনই তারাশyর 
বেl�াপাধ�ােয় হাঁসুিল বাঁেকর উপকথার (১৯৪৭) সে� েঢাঁড়াইচিরত মানেসর পাথCক�< 
তারাশyেরর করালী অ:কার কাহারপাড়ার িবজয়ী নায়ক; েসখানকার অিনবাযC 
ঐিতহািসক পিরবতCেনর কালিনিদCU �তীক< উপকথার ে
মেক ব�বহার কের 
কাহারপাড়ার সামািজক পিরেবেশর সে� করালীেক আলগাভােব Vিথত েরেখিছেলন 
েলখক< একলা েবেড় ওঠা করালী কাহারপাড়ার পিরবতCেনর ক?ণ নায়ক নয়- 
বেনায়ারী< যিদও করালী িকংবা বেনায়ারী কােরারই েWিণ �িতপH িচিfত নয়< যুe-
দুিভCH জজCিরত সমেয়র ধাÜায় করালীর জীবেন Sপা	র আেস এবং কাহারপাড়ার 
জীবন-িবন�াস েভেঙ পেড়< অন�িদেক েঢাঁড়াই চিরেiর িববতCেনর মাধ�েম সতীনাথ 
ভাদুড়ী ভারতবেষCর আথC-সামািজক, রাজৈনিতক পট-পিরবতCেনর এক দীঘC Sপেরখা 
সুিচিfত কেরেছন< পিরবতCনশীল রাজনীিতর ে�Hাপেট িবহােরর �া	ীয় জনজীবেনর 
িবিচi ঘটনা, সমােজর অনুভূিত ও মূল�েবাধ আ	িরক ও ৈশিPক িনপুণতায় �কাশ 
কেরেছন সতীনাথ ভাদুড়ী< তাই েঢাঁড়াই চিরতমানেসর িশকড় চেল েগেছ Vামজীবন ও 
সমােজর গভীের- ভারতবেষCর মানিসকতার মমCমূেল< সেরাজ বেl�াপাধ�ােয়র মেত :  

েঢাঁড়াই চিরতমানস সতীনােথর মহßূড়া< তাঁর রাজৈনিতক অিভOতা, তাঁর 
সামািজক পযCেবHণ, কারাকেH রামচিরতমানস পাঠ, Vােম Vােম নীেচর 
তলােসর সåে: নৃতািKক ভাষাতািKক আVহ, সেবCাপির িনেজেক িবযুX কের 
বÖ ও সত�েক এক ব�িXর জীবনব�াপী অেÔষা, িনেজেক েচনা ও খুঁেজ 
েফরােক েদখা এই িবপুল Vে{র উপাদান<২০ 

সমাজ ও সং±ৃিতর �িত অফুর	 �দ�তা ও গভীর সহমিমCতার ে�রণােতই িবহােরর 
েলাকজীবনেক িতিন সািহেত� িশিPত Sপ িদেত েপেরেছন< রাজৈনিতক কমCী িহেসেব 
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Vামাmেল ব�াপক পির§মণ, সহানুভূিতপূণC মন ও সূ´ পযCেবHণ Hমতা িদেয় িবহােরর 
Vামাmেল েলৗিকক রীিত-নীিত, িব াস ও সং±ারেক উপন�ােস �িতফিলত কেরেছন< 
তা�মােদর রীিত-নীিত ও িব ােসর কথা েঢাঁড়াই চিরতমানেসর পাতায় পাতায় িবকীণC< 
উপন�ােস বিণCত তা�মাটুিল ও ধাঙরটুিলর েলাকউ�সবসমূহ েসখানকার সাধারণ 
মানুেষর জীবেনর সে� অিবে[দ�ভােব জিড়ত< েগাঁসাই থান, কমCধমCার নাচ, চুেমৗনা, 
ছটপূজা, েগাপUমী, দুলদুল েঘাড়ার েমলা, বা�া-বা�ী উ�সব, দশহরা, িবষহির েমলা, 
েহািল েখলা, কুিশ _ােনর েমলা �ভৃিত উ�সব িমখাইল বাখিতন (১৮৯৫-১৯৭৫) কিথত 
িনÒবেগCর ‘কািনCভাল’-এর �িতে�ােতর �বাহেক ¹রণ কিরেয় েদয়< ‘সমাজজীবেনর 
তলেদেশ যুগ যুগ ধের সুÊ থাকা িনÒবেগCর �িতবাদী েচতনা আিধপত�বাদী 
সমাজকাঠােমার িব?েe েWিণLাথC অিতgমী ব�Lর হেয় েজেগ ওেঠ< েলাকায়েতর 
�ত�াখ�ােনর মধ� িদেয় গেড় ওেঠ �িতবাদী ও অিJ@বাদী িবিনিমCত নlন<’২১ েঢাঁড়াই 
চিরতমানেস বিণCত রাজপুi সদািবেচর গP, িবজািসংেহর গP, েরবণ>িণর উপর 
েগাঁসাই বাবার ভর করার গP, জিম ও জািতর রােজ� শিনর দৃিU স`িকCত গP, 
িবহােরর ভূিমকে` হািতর 2ড় িদেয় পাতাল েথেক জল েফলার গP, মিলC সােহেবর 
গP- পূিণCয়ার মানুেষর মানস-পটভূিমই েকবল নয়, সামািজক-আmিলক-রাজৈনিতক 
ে�Hাপটেকও �িতিবিåত কের< েয সামািজক ও রাজৈনিতক বাতাবরণ েঢাঁড়াইেয়র 
জগ� গেড় তুেলিছল তার পিরপূণC িচi উপ\াপন কেরেছন ঔপন�ািসক< িভখাির- েবাবা 
স·�াসীর েচলা- তামাক েHেতর মজুর- gাি	দেলর কমCী েঢাঁড়াই বার বার জীবেনর 
পথ বদেল নতুন পেথর স:ান কেরেছ< পাÜী আর রামায়ণ- এই দুেয়র মেধ� আWয় 
িনেলও েকােনা আWয়ই তােক পিরপূণCতা িদেত পােরিন< পূণCতা লােভর আশায় এক 
জীবনপথ েথেক আেরক জীবনপেথ ছুেট েবড়ােনা েঢাঁড়াইেদর অ	হীন পিরgমা এবং 
অিনবাযC িনঃস�তাই েঢাঁড়াই চিরতমানেস উপ\ািপত হেয়েছ< িবভূিতভূষণ 
বেl�াপাধ�ােয়র ‘আরণ�ক (১৯৩৮) েযখােন ভsেলােকর েচাখ িদেয় ভানুমতীেদর 
ভারতবষC স:ােনর গP, েঢাঁড়াই চিরতমানস েসখােন িনÒবেগCর েঢাঁড়াইেদর েচাখ িদেয় 
ভsেলােকর ভারতবষC স:ােনর আখ�ান<’২২ অ	�জ মানুেষর িববতCন েদখােত িগেয় 
যতটুকু �েয়াজন িঠক ততটুকু রাজৈনিতক পিরেবশেকই �Wয় িদেয়েছন েলখক< দুই 
িব যুেeর মধ�কালীন পটভূিমেত সাধারণ মানুেষর �িতিনিধ েঢাঁড়াইেক েগাpীজীবন, 
ব�িXজীবন, কৃিষিনভCর জীবন ও রাজৈনিতক জীবেনর অিভOতায় জািরত কের িতিন 
গণনায়ক কের তুেলেছন< ভsেলােকর েচাখ িদেয় েকােনা আেরািপত আপাত জগ� 
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ৈতির না কের ব�িXর আZসেচতনতার gমিবJােরর দৃিUেকাণ েথেক সতীনাথ ভাদুড়ী 
তাঁর িশP�য়াসেক অবয়ব িদেয়েছন< 
 েঢাঁড়াই চিরতমানস রাজনীিত ও সমাজসেত� অিÔত িনÒবগCীয় মানুেষর 
সংVামমুখর জীবেনর কািহিন< ব�িXজীবেন সতীনাথ ভাদুড়ী রাজৈনিতক কমCী িছেলন, 
িবধায় েঢাঁড়াইেদর জীবেন জিড়েয় যাওয়া সমকালীন রাজৈনিতক আবতC ও অিভঘাতেক 
িতিন সুিচিfত করেত েপেরেছন< আেlালেনর িবিভ· পেবC �ত�	 িবহােরর দিরs 
মানুেষর জাগরণ, আেlালনেক িঘের তােদর �ত�াশা, LÃ ও LÃভে�র েবদনা, 
উßবেগCর রাজৈনিতক েনতৃে@র �বmনা- সবই তাঁর জানা িছল< িজরািনয়ার সামািজক 
ও রাজৈনিতক আবহ েযমন এই উপন�ােস তথ�িচেiর িনপুণতায় উপ\ািপত হেয়েছ, 
েতমিন েসই অmেলর তা�মা ও ধাঙরেদর অনুভব, জীবনকPনা, িব াস-সং±ার ও 
বÖসত�েক ধারণ কেরও তা হেয় উেঠেছ কােলা�ীণC< িবহােরর িপিছেয় পড়া অmেলর 
ম{র সমােজ রাজৈনিতক েচতনার িববতCনেক উপজীব� কের েঢাঁড়াইেয়র আেZাপলিRর 
মধ� িদেয় রিচত হেয়েছ েঢাঁড়াই চিরতমানস< নগণ� এক শহেরর �ত�	 এক শহরতলী 
তা�মাটুিলেত েবেড় ওঠা েঢাঁড়াইেদর রাজৈনিতক েচতনার িবকােশর ইিতহাস বিণCত 
হেয়েছ এই উপন�ােস< অথCৈনিতক ৈদন� এবং সং±ারা[· ৈদব-মাহােZ�র �িত 
আনুগেত� িনমিÑত এই �াি	ক সমােজও পিরবতCেনর হাওয়া েলেগেছ- েগাpীগত Iî, 
সাম	 শাসন, গা:ীিজর আিবভCাব, সত�াVহ, অসহেযাগ িকংবা ‘ভারত ছােড়া’ 
আেlালনেক তারা িনেজেদর মেতা ব�াখ�া কের িনেয়েছ< জীবেনর কাছ েথেক িশHা 
িনেয় জীবেনর অিনবাযC �েয়াজেনই তােদর রাজনীিতর েখলায় যুX হেত হেয়েছ< 
পরাধীনতার শৃàল েথেক ভারতবষC মুX হেলও অ	�জ মানুষ>েলা অিশHা, দািরs� 
িকংবা েশাষেণর 6ািন েথেক মুX হেত পােরিন< িবহােরর িনÒবগCীয় তা�মা ও ধাঙররা 
বারবারই রাজনীিতর িশকার হেয় িচরকাল বিmত ও অবOাত েথেক েগেছ< অে	বাসী 
এইসব মানুেষর জীবনেচতনার িববতCেনর আবেহ রিচত েঢাঁড়াই চিরতমানস হেয় 
উেঠেছ এক মহাকােব�াপম সৃিUকমC< 
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পৃ. ৩৪ 

৫.  পাথC�তীম বেl�াপাধ�ায়, �স� : েঢাঁড়াই চিরতমানস, �কাশ ভবন, কলকাতা, 

২০০৯, পৃ. ৬৭ 

৬.  সতীনাথ ভাদুড়ী, সতীনাথ রচনাবলী ২, (স`াদক : শàেঘাষ ও িনমCাল� আচাযC), 

িমi ও েঘাষ পাবিলশাসC �াঃ িলঃ, কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ২৩৮ 

৭.  তেদব, পৃ. ২৩৮ 

৮.  সতীনাথ ভাদুড়ী, ‘েঢাঁড়াই’, পড়ুয়ার েনাট ও অন�ান�, পূেবCাX, পৃ. ১১১ 
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১১.  অSপকুমার ভÏাচাযC, সতীনাথ ভাদুড়ী : জীবন ও সািহত�, পুJক িবপিণ, 

কলকাতা, ১৩৯১, পৃ. ১৯ 
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পাবিলেকশন�, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২০৫ 
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১৯.  িব ব:ু ভÏাচাযC, �া� Lাধীনতা পেবCর বাংলা রাজৈনিতক উপন�াস, ক?ণা 

�কাশনী, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৫৫ 
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েলাকায়ত Oাপন ও সং±ৃিত: একিট িবষয়িভি�ক আেলাচনা 
      েসানালী ন±র 

সহকারী অধ�াপক, ইিতহাস িবভাগ,  
ডায়ম¼ হারবার মিহলা িব িবদ�ালয়, দিHণ চিÚশ পরগনা 

         
সারসংেHপসারসংেHপসারসংেHপসারসংেHপ: : : : সং±ৃিত হল সং±ৃত মানুেষর আচারণ< বাংলায় সং±ৃিতর আর একিট অথC 
হল সৃিU বা কষCণ< সং±ৃিত �েত�ক মানুষ েয সমােজ বসবাস কের তার েথেকই েশেখ 
এবং এই িশHা ব�িXেক তার পিরেবশ ও পািরপাি Cক অব\ার সে� মািনেয় চলেত 
সাহায� কের< সং±ৃিত মানুেষর িব াস আচারেণর সে� স`ৃX< সভ�তার 
gমিববতCেনর সােথ সােথ পিরবিতCত হেয়েছ Oাপন পeিতর< সমাজ পিরবতCন ও 
চািহদা অনুযায়ী Oাপন তেKর মেধ� এেসেছ Lা[l� ও জিটলতা, এর সে� িবJার 
লাভ কেরেছ সংেযাগ মাধ�েমর< ফেল েলাকায়ত Oাপন ও সং±ৃিত েকান \িবর ধারণা 
নয় যুগ যুগ পিরবতCেনর সােথ সােথ তা পিরবিতCত হয়< বতCমান সমাজ ব�ব\ায় ও 
উ�র আধুিনকতাবাদ পিরি\িতেত িকভােব Oাপন মাধ�ম>িল Áত পিরবিতCত হে[ 
এবং ভারতীয় সং±ৃিতর িব ায়ন ঘেট এক সংকর সং±ৃিতর Sপ ধারণ করেছ তা এই 
েছাট গেবষণামূলক িনবে:র �ধান আেলাচ� িবষয়<    
সূচকসূচকসূচকসূচক    শ�শ�শ�শ�: : : : পণ�ায়ন, সং±ৃিত, েলাকায়ত Oাপন, গণমাধ�ম, উ�র আধুিনকতাবাদ, 
পর`রা< 
সং±ৃিত বলেত েবাঝায় সং±ৃত মানুেষর আচারণ< বাংলায় সং±ৃিতর আর একিট অথC 
সৃিU বা কষCণ েথেক এেসেছ< এর �াথিমক অথC চাষ করা বা চােষর ফসল, �সািরত 
অেথC মানব জীবনভূিম চাষ আবাদ এবং েস চােষর মাধ�েম জীবেনর সং±ার সাধন< 
নীহার¦ন রােয়র মেত- “কৃিষ কেমCর অন�তম উে^শ�ই হে[ বীেজর সং±ার সাধন, 
তার >ণগত পরবতCন ঘটােনা< এই >ণগত পিরবতCনই সং±ৃিত< অথCা� চােষর েয 
অন�তম উে^শ� সং±ার, েসই সং±ার িgয়ার ফল হে[ সং±ৃিত”< পাMাত� সংOা 
অনুসাের মানুেষর সমJ জীবনচচCাই সং±ৃিত< Sir Edward Taylor এর মেত- 
“Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, 
art, morals, law, custom and any other capabilities and habits 
acquired by man as a member of society.”অথCা� সং±ৃিত �েত�ক মানুষ েয 
সমােজ বসবাস কের তার েথেকই েশেখ এবং এই িশHা ব�িXেক তার পিরেবশ ও 
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পািরপাি Cক অব\ার সে� মািনেয় চলেত সাহায� কের< সং±ৃিত তাই মানুেষর িব াস 
আচারেণরসে� স`ৃX< তাই একজনসমােজর সং±ৃিত অন� জনসমােজর তুলনায় 
পৃথক এবং জনসমােজর �িতিট ব�িXই েসই সমােজর সং±ৃিতর ধারক ও বাহক< এই 
সং±ৃিত পিরবতCনশীল< এক সমােজর সং±ৃিত অন� সমােজর মেধ� �সািরত হেত 
পাের< এবং জ¤ েনয় উ·ত সং±ৃিতর< 
 সভ�তার gমিববতCেনর সােথ সােথ পিরবিতCত হেয়েছ Oাপন পeিতর< িচf, 
�তীক, ভি� পিরবিতCত হেয়েছ rিনেত< সমাজ পিরবতCন ও চািহদা অনুযায়ী এই 
OাপনতেKর মেধ�ও এেসেছ Lা[l� ও জিটলতা< এরই সে� িবJার লাভ কেরেছ 
সংেযাগ মাধ�মও< “এক সমেয় েদবতার কPনা কের তার উে^েশ� িনেজেদর ভিX, 
ভয়, Öিত ইত�ািদ িনেবদন করাটা িছল এক ধরেণর কমু�িনেকশান< এর েথেকই 
এেসেছ নৃত�, গীত, িচiকলা, ম�, কািহিন< কােলর পাতা যত উে#েছ, এেদর িভতর 
সূ´ জিটল ব�¦না আেরাপ কের ভাব�কােশর gমািÔত পিরশীলন করা হেয়েছ< 
নােচর একটা ভি� বা মুsািটই একটা ভাবসmােরর মাধ�েম পিরণত হল< একটা 
বাJবানুগ িচiেরখা উ�রকােল িবেশষ েকান তা�পযC েদ�াতক িচেf িববিতCত হল; 
একটা িবিশU rিনর ব�¦না সুিনিদCU হেয় েগল< যা িছল েদবতার উে^েশ� েগাpীর 
�িতেবদন, তাই পিরবিতCত হেয় েগাpীর মেধ� সবCজনীন সmারণ মাধ�ম িহসােব গণ� 
হেত লাগল< ধীের ধীের তার আিদ অথC স`ূণC বদেল েযেতও পাের, নতুনতম 
সামািজক ে�Hাপেট তার তা�পযCও হয় নতুনতর”<১ একই সমােজ বসবাসকারী সমJ 
মানুেষর সাং±ৃিতক িবন�াস একই রকম একথাও সবCাংেশ সিত� নয়< কারণ একই 
সমােজ অmলেভেদ েলৗিকক সং±ার (েযমন-‘¸ী আচার’, িববাহরীিত, েলৗিকক, 
পরেলৗিকক িgয়া) েযমন িভ· হয় েতমিন ধমCীয় েHেi আচার িবধােনর রীিতও িভ·< 
একই \ােন বসবাসকারী মানুেষর মেধ� এই সং±ৃিতগত পাথCক� লH�ণীয়< েযমন 
কিলকাতায় বসবাসকারী পূবCবাংলা ও পিMমবাংলার মানুষ>েলার মেধ� েযমন এক িমW 
সং±ৃিতর ধারা গেড় উেঠেছ েতমিন এেদর আচার আচরেণ সং±ৃিতগত িকছু পাথCক� 
�কট< আবার এই সং±ৃিতগত পাথCক� আেয়র িভ·তা, বয়েসর তারতম�, ?িচ ও 
ব�িXগত দৃিUভি�র উপরও িনভCরশীল< 
 িবষয়>িলেক একটু িবJৃতভােব ব�াখ�া করা �েয়াজন< একই সমােজ মূল 
সং±ৃিতেত িব াসী বা অ�ীভূত জনগণেক েযমন একই গণসং±ৃিতর অংশ বলা হয় 
েতমিন একই গণসং±ৃিতর  মেধ� আলাদা আলাদা িবভাজনও েদখা যায়< সাং±ৃিতক 
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েHেi সূ´ািত সূ´ ৈবিচi�ই বা িভ·তা এই িবভাজেনর মূল কারণ< মূল সং±ৃিতর 
সে� এই সূ´ িভ· ধারার সংিমWেণ গেড় ওেঠ উপসং±ৃিত< (Sub-culture)< বে�র 
বতCমান সমাজ িবিভ· সং±ৃিতর সমÔেয় গেড় তুেলেছ গণসং±ৃিত এবং এর মেধ� ব� 
উপসং±ৃিতর সমÔেয় গেড় এই গণসং±ৃিত আেরা উ·ততর হেয়েছ< Jhon Benett 
and Melvin M. Tumin এর মেত- Mass culture is a set of shared and 
behaviour patterns that cross cut socio-economic lines and sub 
cultural groupings within a complex society. These commonly shared 
ideas and behaviour patterns serve as points of reference and 
identification for members of the society. By many, then mass 
culture is viewed as a kind of least common denominator, and as a 
kind of flim hiding diversity beneath. “গণসমােজর সাং±ৃিতক �বণতা হে[ 
গণসং±ৃিত< একিট সমাজ িবিভ· উপসং±ৃিতর সমÔেয় গিঠত< সমােজ িবিভ· 
অথCৈনিতক েগাpী ও িশHার েলােকরা থােকন< এরা �েত�েকই নানান উপসং±ৃিতর 
অ	গCত< এখন গণসং±ৃিত হল ব�িXর েসই সব ধ�ান ধারণা ও আচারণ যা এই সব 
উপসং±ৃিতেক েছদ কের চেল যায়< অথCা� সমJ উপসং±ৃিতর অ	ভুCX ব�িXরা যােত 
এই সং±ৃিতর সে� িনেজেদর একাZ করেত পােরন”<২ 

  “েলাক সং±ৃিতর সমJ �কােরর মেধ�ই খািনকটা কের হেলও, সংেযাগ-
সmারমূলক মূল� রেয়েছ< েসিট �াথিমক পযCােয় ধমCাচার েকি�ক হেয় �কাশমান 
হেলও, পরবতCী সমেয় তােদর িভতর অন�িবধ বXেব�র �িতেবদনটুকুই মুখ�তর হেয় 
উেঠেছ সেlহাতীতভােব< ধ?ন আমােদর ভাদু, টুসু, গÉীরার �ভৃিতর কথা< 
�াথিমকভােব এরা পূজা েকি�ক, আচার িভি�ক হেলও কােলর অVগমেন এেদর 
�িতেবদেনর উপজীব�টা মূলত সংবাদিভি�কই হেয় দাঁিড়েয়েছ< হািববপুেরর 
দােরাগাবাবু িকভােব ঘুষ িনেয়িছল, তার খবর েমেল গÉীরার গােনর বয়ােন, 
মানবাজােরর হােট িকভােব জিমদােরর পাইকরা এেস উ�পাত করেছ েসই সমাচার 
পাওয়া যাে[ ভাদুর উে^েশ� িনেবিদত গােনর কিলেত, ইlাস অmেল খরা হেয় 
মানুেষর দুঃখ কU কতটা েবেড়েছ, জানা যােব টুসু গােনর কথায়< এই সমJ েলৗিকক 
�করণ ধমCস`ৃX নয়, তােদর মেধ� েতা এ িজিনসিট আেরা ব�াপক< কুচিবহার, 
জলপাই>িড়র চটকা গােন, অথবা েচারচুরিনর পালায়, মুিশCদাবােদর আলকােন, নদীয়ার 
পàীর গােন- সামািজক, রাজৈনিতক, অথCৈনিতক সংবাদ �িতেবদন করাটাই �ধান 
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িবষয়< েলেটা গান, হাপু গান সবCiই েসই একই �বণতা েদিখ< কখেনা কখেনা এেদর 
মেধ� একই সে� ঐিতহ�বাহী ধমC িচ	ার �িতেবদন এবং ধমC িনরেপH  সামািজক 
অথCৈনিতক সমাচার একেi সহাব\ান কের, েযমন- পেটর গান< ১৯৭৮ সােলর  বন�ার 
পর ৈতরী এমন একািধক পট েদখা যায়< যার মেধ� িবrংসী বন�ার ছিবর সে� 
সরকারী iাণ ব�ব\া ইত�ািদ Sপায়ণও করা হেয়েছ< মুখ�ম�ী ও �ধানম�ীিক িক 
ব�ব\া িনেয়েছন, তাও েসখােন িচিiত< �াসি�কভােব েয গান বাধা হেয়েছ ঐপট>িলর 
উপলেH�, েসখােনও সংবাদপiসুলভ বXব�ই �কািশত হেয়েছ< পেটর ছিবেত 
মুখ�ম�ীেকও আঁকবার েচUা কেরেছন েলাকিশPী: সে� গান বাঁধা হেয়েছ, েদাহাই বাবু 
েজ�ািত বাবু তুিম ভগবান অ· িদেয় এ দুিদCেন বাঁচাইেল �াণ, ইত�ািদ”<৩ 

   গণসং±ৃিত একা	ভােবই গণসমােজর সাং±ৃিতক �বণতার উপর িভি� কের 
গেড় ওেঠ< এবং তা েসই গণসমােজর ?িচ ও মেনার¦েনর উপর িনভCর কের< এই 
সং±ৃিত সবCদা অত�	 ?িচপূণC বা তথাকিথত মািজCত সং±ৃিতর অ� নাও হেত পাের 
কারণ এই সং±ৃিত সমােজর সবCসাধারণ ও সবCেWণীর সমÔেয় গেড় ওঠার ফেল এেত 
ব� েলৗিকক ও বাJেবর �িতফলন েদখা যায়, েযমন- যাiা, পালাগান, গাজন, বা 
বটতলার সং±ৃিত এই ধরেণর গণসং±ৃিতর অ	ভুCX< এই সং±ৃিত নাlিনক ও 
সৃিUধমCী< সমােজর মেনার¦েনর সােথ সােথ গণসং±ৃিত গণOাপনধমCীও<সমােজর ব� 
উে�জনা, �বmনা ও নাlিনক িবষয়সহ েকৗতুক বা ব��াZক িবষেয়র সমেরাহ েদখা 
যায় গণসং±ৃিতর মােধ�< েযেহতু গণসং±ৃিত একিট সমােজর গণ?িচ চিরতাথC কের 
তাই েসই সমােজর দাবী, �ত�াশা, ভােলালাগা বা ৈনিতকতা �ায় �িতিট িবষেয়র উপর 
িনভCর কের সং±ৃিত গিঠত হয়< গণসং±ৃিত গণসমােজর অ	িনCিহত এক একা	 িনজL 
আি�ক< এই সং±ৃিত েকান জনসমাজ পর`রা অনুযায়ী বহন কের<  
 ধমC, সািহত� ও ৈদনিlন জীবেন েছাট েছাট সুখ-দুঃখ, চািহদােক েক� কের 
সাধারণ মানুেষর েয জগত তার সবিকছুই �িতফিলত হয় সং±ৃিতর মেধ�< গণসং±ৃিত 
সৃিU হয় সাধারণ মানুেষর মনন ও বাJব জীবেনর চািহদা অনুযায়ী ও তার িবJার ঘেট 
শতা�ীর পর শতা�ী ধের, েযমন-ম�ল কােব�, ²কৃb কীতCন< এখােন েলৗিকক 
েপৗরািণক কােব�র মেধ� এেসেছ সামািজক িবিভ· আকা�ার �িতফলন< রাধাকৃেbর 
qজলীলা, qজগীত, ছড়া গােন গণসমাজ েপেয়েছ �াত�িহকতার েছায়া< েদবতারা েয 
আচারণ কেরেছন তােত েলৗিকক ভাবনার >?@ েপেয়েছ< চ¼ী-মনসার কলহ, মনসার 
েনতার সে� ষড়য�, বা কৃb-রাধার েরামাmকর ে�ম-ইত�ািদ েদবতােদর েলাক 
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সং±ােরর গি¼র মেধ� অবাধ িবচরণ লH�ণীয়< সাধারণ মানুেষর কPনা ও মানিসক 
আকাàা মুিX েপত এই সািহত�>িলর মেধ�< ৈবbব পদাবলীেক ৈবঠকী কীতCেন 
Sপা	িরত করার আকাàাও েদখা যায়< LSপ ৈচতন�েক কীতCন েশানােতন< ৈচতন� 
িনেজও কীতCন করেতন< সকলেক িনেয় েস সংকীতCন িক�  সাধারণ মানুষ েস 
কীতCেনর রস বা মমCাথC Vহণ করেত পারত না< ফেল আধ�ািZকতার মেধ� েলৗিককতার 
জারক রস না িদেল সংেযােগর �শJ পথিট cU হেয় উঠেব না< কীতCনীয়ােদর 
অন�তম দািয়@ িছল এই সংেযাগ \াপন< ফেল সাধারণ জনগেণর মেধ� কীতCেনর 
�চার, �সার ও জনি�য়তা এক অন� মাiা েপেয়িছল< বাংলা গােনর সুেরর সে� 
পদাবলী কীতCেনর সুরেক েমলােনার এক �েচUা লH�ণীয়< “কীতCেন এল নাটকীয়তা< 
জািন না এই নাটকীয়তার ফেল কীতCেনর আেবদন অিতিরX িকছু মানুেষর মন ছঁুেত 
পারল িকনা< যাইেহাক কীতCন েয ধীের ধীের েলাকমুখী হেয় উঠল তার �মাণ ঢপ 
কীতCেনর মধ� িদেয়ই েগৗরা�লীলা ও কৃbলীলার রস িনÒJেরর জনগেণর মেধ�ও 
সmািরত হেয়েছ< এই সে� কীতCেনর আWয় (অথCা� পদাবলী) এক ঢঙ (অথCা� সুর) 
েলাকসাধারেণর পিরিচত েনবার েচUা কেরেছ”<৪ 
 এইভােবই গণ সং±ৃিত সমাজ, পিরি\িত সাধারণ মানুেষর চািহদা অনুযায়ী 
পিরবিতCত হেয় �বািহত হেয় চেল জন সমােজর মেধ�< গণ সং±ৃিতর এই 
ধারাবািহকতা, ৈনিতক সংেযাগ পeিত যুেগ যুেগ পিরবিতCত হেয়েছ সামািজক ও 
সাধারেণর চািহদা অনুযায়ী< ভাষার েHেiর পিরবতCনিটও লH�ণীয়< মধ�যুেগ কিবরা 
বাংলা ভাষার চচCা করেত িIধািÔত িছেলন, সং±ৃত ভাষাই িছল সািহত� চচCা ও 
উßবেণCর সমােজর ব�ব�ত ভাষা< েলৗিকক বা সাধারেণর ভাষা িছল ‘েদশী’, ‘েলৗিকক’, 
‘�াকৃত’ �ভৃিত বা কথ� ভাষা হেলও সািহিত�ক ভাষা িছল না< ফেল সাধারেণর 
েবাধগম�ও িছল না< মাধব আচাযC িলেখেছন, ‘ভগবত সং±ৃেত না বুেঝ 
সবCজেন/েলাকভাষা Sেপ কিহ েসই পরমােন’< ভরতচে�র কথায় ‘না রেব �সাদ >ণ 
না হেব রসাল< অতএব কিহ ভাষা যাবনী িমশাল’< েদৗলত কাজী িলেখেছন ‘েদশী 
ভােষ কহ তােক পাmালীর ছl/সকেল 2িনয়া েযন বুঝেয় সানl’< এ েথেক েবাঝা 
যায় বাংলা বা কথ� ভাষার চািহদা সাধারণ েলাক সমােজ বৃিe েপেয়িছল এবং এই 
চািহদাই ভারতীয় সািহত�>িলেক সাধারেণর েবাধগম� েলাকসািহেত� Sপা	িরত 
কেরিছল< কিবরা বাংলায় ঘেরায়া পিরেবেশ, ঘেরায়া কথা �চলন বাংলা ভাষায় ফুিটেয় 
তুলেলন< রামায়ণ, মহাভারত, কৃbম�ল, ম�লকাব�, ৈবbব সািহত� বাংলা ভাষােক দৃঢ় 
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িভি�র উপর \ািপত করল< কৃিষজীিব মানুেষর িচ	ায় কেমC ভাবনার �কােশর েয 
েবদনা েজেগিছল তা বাংলা ভাষার Sেপ �কািশত হল< বাংলা সািহত� ও সং±ৃিতর 
ধারা অব�াহত কারণ এখােন েWাতা 2ধু ভX নয় বা আধ�াZভাবনােতই মä নয় েস 
তার সুখ-দুঃখ পিরপূণC জীবেনর �িত[িবও েদখেত পায় এই সািহেত�র মেধ�< সািহত�, 
ধমC  বা�ালী সং±ৃিতর এক অিবে[দ� অংশ এবং তা অিবরত �বািহত এক ধারা<  
 উপেরাX আেলাচনা েথেক এটা cU হয় েয এই ‘েলাকায়ত Oাপনও সং±ৃিত’ 
েকান \িবর ধারণা নয়< সামািজক চািহদা, মূল�েবাধ, মানুেষর ?িচ ও মানিবকতার 
পিরবতCেনর সােথ সােথ তা পিরবিতCত হয়< বতCমান সামািজক পিরি\িতর পিরে�িHেত 
িবষয়িট িবেÙষণ করেল েদখা যায় উ�র আধুিনকতাবাদী জীনব সং±ৃিত একিদেক 
অথCৈনিতক, সং±ৃিতক িব ায়েনর েযৗথ �ভােব মানুষ েযমন তার িশকড় সং±ৃিত েথেক 
gমাগত িবি[· হেয় পড়েছ েতমিন এক মহাজাগিতক কেপCােরট সং±ৃিতর অংশীদার 
হেয় উেঠেছ< “তৃতীয় িবে র কম েবশী �ায় সবCJেরর মানুষ gমাগত গণমাধ�ম 
বািহত এক নয়া েভাগবােদর আিWত হেয় পড়েছ< জীবন সং±ৃিতর সÉাব� �ায় সবকিট 
উপাদােনর আি�েকর এবং দৃিUভ�ী বদল হেয় চেলেছ গণমাধ�েমর অিত শিXশালী 
�ভােব< ফেল িবে র সাধারণ অথCৈনিতক Hমতা স`· মানুেষর িচরায়ত �গিতশীল 
সং±ৃিতর িশকড়, জীবন সং±ৃিতর দৃিUভ�ীর ভােলা মl িবচার করার �েয়াজনেবাধটাই 
gমাগত আলগা এবং অ�াসি�ক হেয় পড়েছ”<৫ 
 উ�র আধুিনকতাবাদ সং±ৃিতেক সমাজ ইিতহাস পর`রা েথেক িবি[· কের 
সমকালীনতােক তথা সমকালীন জীবনেক ব� উপ জীবন ধারায় ভাগ কেরেছ< 
মানবজীবেনর সব উপাদানেক পণ�ািয়ত কের মানুষেক তার িশকড় সং±ৃিত েথেক 
সমূেল উ�পািটত করেছ< এটাই সং±ৃিতর েHi িবি[·তার সামািজক িচi< ভারতীয় 
জীবন সং±ৃিতেত লH�ণীয়ভােব িবেদশী সং±ৃিত আিধপত� িবJার করেছ এবং তা 
িনিICধায় গৃহীত হে[< নÚই এর দশেকর 2? েথেক আজ পযC	 Oাপন মাধ�েমর েয 
িব ায়ন ঘেটেছ তা ভারতীয় জীবন সং±ৃিতর �িতিট িবষেয়র উপর �ভাব েফেলেছ< 
হািস কা·া ে�ম-িববাহ সবই সাধারণ মানুেষর পেH অনুভূিত>িল পণ�ািয়ত হেয়েছ< 
ভারতীয় সং±ৃিত এক সংকর সং±ৃিতর Sপ িনেয়েছ< 
 পিMিম সং±ৃিতর আিধপত�বাদ েদশীয় সং±ৃিতর মূল�েবাধেক gমাগত Vাস 
করেছ< সািবCক পণ�ায়েনর িদেক আমরা Áত এেগাি[< এই পণ�ায়ন �িgয়ায় মূলত 
ভাষা, েপাষাক ও আ	:ব�িX Oাপন উপাদান>িলর পণ�ায়ন ঘেট চেলেছ< 
াyফুট তK 
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�িতpােনর সদস�রা িবেশষতেহবারমাস, অ�েডারেনা মেত “একেচিটয়া পঁুিজবাদী 
সমােজ সং±ৃিত অথা গণ সং±ৃিত যেথU অত�াচারী এবং ব�িXর অ	িনCিহত 
Lাধীনতােবাধেক েধাঁকা িদেয় আসেল মানুেষর ব�িX Lাধীনতােকই হরণ কের< এরা 
উß আধুিনকতাবাদী আিধপত�বাদী সং±ৃিতর �কাশ িহেসেব পপ সং±ৃিতর িবেরাধীতা 
কেরেছ< এবং অন�িদেক সং±ৃিত িশP তেKর মেধ� িদেয় গণসং±ৃিত এবং সংিÙU 
েভাগবােদর িবকােশর �স�ও উÐাপন কেরেছ< তারা একথাও বেলন েয �ভাবশালী 
কেপCােরট আদশCেক এিগেয় িনেয় যাবার জন�ই গণমাধ�ম বািনিজ�ক ও �যুিX িনভCর 
সং±ৃিতক আদেশCর স�চার করেছ< তারা একিদেক েযমন ‘সং±ৃিত িশP’ বা 
‘Culture industry’ তেKর উদগাতা, েতমিন তাঁরা মানব জীবেনর যাবতীয় সং±ৃিতক 
উপাদানসমূেহর সামিVক পণ�ায়েনর >?@পূণC িবষয়িটেতও আেলাকপাত কেরেছন< 
 উপেরাX আেলাচনা েথেক েদখা েগল পিরবতCন েযমন Oাপন মাধ�েম এেসেছ 
েতমিন পিরবিতCত পিরি\িতর সে� তাল িমিলেয় সং±ৃিতর এক িব ায়ন ঘেটেছ< েকান 
সং±ৃিতই এখন েলৗিকক বা \ািনক সং±ৃিতর অ� নয়< পিMমী আিধপত�বাদ ও উV 
পণ�ায়ন �িgয়ার অংশ িহসােব সং±ৃিত এখন সংকর Sপ ধারণ কেরেছ< পিMমী 
আিধপত�বাদ �িতিpত হয় আমােদর মেনাজগেত এবং তা িgয়াশীল হয় আমােদর 
আচারেণ< �িতিট েদশ �িতিট জািতর �িতিট সমােজর পিরপূণC িবকােশর ও 
Lাধীনতার মূল িভি� েযখােন Lকীয়তা, সং±ৃিতক Lাধীনতা গণমাধ�ম েসখােন 
গণেযাগােযােগর ব�ব\ার উপর িনয়�ণ �িতpা কের সং±ৃিতক সাùাজ� িবJার কের 
চেলেছ< কেপCােরট গণমাধ�ম ফামC সাùাজ�বাদী শাসকেগাpীর সে� চুিXিভি�ক স`েকC 
জিড়েয় Wমিভি�ক পঁুিজেক দুবCল কের সং±ৃিত িভি�ক পঁুিজেক শিXশালী কের 
তুলেছ< িব  Oাপন মাধ�ম বা গণমাধ�েমরব�াপক �ভােব পিMমী সং±ৃিতর সে� 
সংঘােত েদশীয় বা তৃতীয় িবে র সং±ৃিত িবপ· হেয় পেড়েছ< জামCানীর 
াyফুট 
ঘরানার তK অনুযায়ীধনতাি�ক েWণীর LােথC সং±ৃিতেক পেণ� Sপািয়ত করা হয়< 
সং±ৃিতেক ৈতরী এবং িবপণন করা হয় একিট সাধারণ মানদেÍর িভতর িদেয় জনি�য় 
সং±ৃিত িহসােব< সং±ৃিত হেয় পেড় েভাগ�পণ�< 
   হারবাটC িশনা ১৯৬৯ সােল তার �কািশত V{ ‘মাস কিমউিনেকশন অ�াÍ 
আেমিরকান এ`ায়ার’ এ Oাপেনর িনিরেখ সাং±ৃিতক সাùাজ�বােদর তেKর �নয়ণ 
কেরন< তার মেত মািকCিন �চার মাধ�ম িশPসং\া>িলর শিXেত সমৃe হেয় বািনিজ�ক 
LােথC ব�ব�ত হেয়েছ< মািকCন যুXরাে¾র েনতৃ@ এেহন ৈবদু�িতক আgমেণর পূেবC 
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তৃতীয় িবে র েদশ>িলেত তােদর িনজL সং±ৃিতর ঐিতহ� বতCমান িছল, যা 
বিহজCগতীয় মূল�েবােধর আgমণ েথেক মুX িছল< ৈবদু�িতক আgমণ েসইসব 
অথCৈনিতকভােব দুবCল সমাজ>িলর সং±ৃিতক পূণCতায় আঘাত কেরেছ যা তােদর 
জাতীয়, আmিলক, উপজািত ঐিতহ�েক িবনU কেরেছ<৬যিদও জন থমসন সাùাজ�বাদী 
দৃিUেকান েথেক িবষয়িট িবেÙষণ কের বেলেছন তৃতীয় িবে র অনু·ত তথা উ·য়নশীল 
েদেশ িচরায়ত সং±ৃিতর মেধ� �গিতশীল েমৗলবাদএবং রHণশীলতার পারcিরক Iî 
সামিVকভােব তৃতীয় িবে র সং±ৃিতরই পিরচায়ক< এবং সং±ৃিতক অিJে@র Iîই 
তৃতীয় িবে র রাজৈনিতক আদেশCর �ধান ৈবিশU�<  
 িবতকC যাই থাকুক না েকন ভারেতর িচরাচিরত ঐিতহ� সং±ৃিত ও Oাপন 
মাধ�ম>িলেত েয এক িবরাট পিরবতCন ঘেটেছ তা সবCজনিবিদত ও চরম সত�< 
ভারতীয় সং±ৃিত তার িনজLতা েযমন হারাে[ েতমিন েসই সে� �কট হে[ পিMমী 
সং±ৃিতর উV অিJ@< গণOাপন বা েলাকায়ত Oাপন মাধ�ম>িলেত ঘেটেছ ৈব&িবক 
ও ৈবOািনক পিরবতCন< েদশীয় সািহত�, ভাষা, ঐিতহ�, সং±ৃিত পণ�ায়েনর �ভােব 
পেণ� পিরণত হেয়েছ< মানুষ তার কৃিU েথেক gমশ িবি[· হেয় পড়েছ< ভারতীয় 
সমােজর সবCJেরই এই পিরবতCন লH�ণীয়< পালাগান, যাiা, েলৗিকক রীিত যা 
ভারতীয় সমােজর ঐিতহ� বহন কের চেলিছল পর`রা অনুযায়ী তার \েল পিMমী 
গণমাধ�েমর �ভােব েভাগবাদী মূল�েবাধ �ভাব িবJার করেছ< েলাকায়ত Oাপন 
পeিত>িল আজ গণমাধ�মবা গণOাপেন পিরণত হেয়েছ< ব�িX, েগাpী ও সমাজ 
েকি�কতার মূল�েবাধ আজ িবলীন তার \লািভিসX হেয়েছ সাবCজনীনবাদ বা 
িব জনীন মতবাদ< উV উপিনেবিশকতাবাদ আজ �[·ভােব সাং±ৃিতক 
উপিনেবিশকতাবােদর জ¤ িদেয়েছ< মািকCন সং±ৃিতক সাùাজ�বাদ এখন িশলােরর 
ভাষায় বাJিবক ‘মহাজাগিতক কেপCােরট সং±ৃিতক �ভু@’ \াপন কেরেছ< 
 
তথ�সূiতথ�সূiতথ�সূiতথ�সূi:::: 
১.  স`া: েHi >Ê, বাংলার সং±ৃিত ও সংেযাগ সমস�া, পুJক িবপিণ, কিলকাতা, 

১৯৮৩, পৃ: ৩২-৩৩< 
২.  পাথC চেÏাপাধ�ায়, গণOাপন, পিMমব� রাজ� পুJক পষCদ, কিলকাতা, ১৯৯৬, 

পৃ: ২৫০< 
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৩.  স`া: েHi >Ê, বাংলার সং±ৃিত ও সংেযাগ সমস�া, পুJক িবপিণ, কিলকাতা, 
১৯৮৩, পৃ: ৩৪-৩৫< 

৪.  ঐ, পৃ: ১১৯< 
৫.  আবীর চেÏাপাধ�ায়,OাপনতK ওসং±ৃিত, �েVিসভ পাবিলশাসC, কিলকাতা, 

২০০৭, পৃ: ২৪২< 
৬.  ঐ, পৃ: ২৭২<     
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উ�র-পূব� ভারেত অ-চিচ�ত রবী�চচ�ার পুণ�মূল�ায়ন 
অিনব�াণ সা! 

সহকারী অধ�াপক ও িবভাগীয় �ধান 
বাংলা ভাষা ও সািহত� িবভাগ,  

ড. শ�ামা�সাদ মুখাজ�ী িব.িবদ�ালয়, রাঁচী, ঝাড়খ2 (ভারত) 
 

ব5ভারতীর উপাসনায় বিহ�ব5 6ধু সৃজনী সািহেত�র অঘ��ই িনেবদন কেরিন, 
সমােলাচনার অ:িলও অপ�ণ কেরেছ< পি=মব5 যিদ বাংলা সমােলাচনা সািহত� চচ�ার 
রাজধানী হয় তাহেল বিহ�ব5েক বাংলা সমােলাচনা সািহত� চচ�ার �েদশ বলা েযেত 
পাের< সমােলাচনা সািহেত� বাংলার @ান উAলতম হেলও �েদশBিলর েচহারা িববণ� 
নয়< এর েভৗেগািলক সীমানা েযমন িবDীণ�, সারEত মানিচFও েতমিন কােলর গােF 
শা.তভােব উGকীণ�< পি=মব5 সমােলাচনা সািহেত�র অতল মহাসাগর হেল বিহ�ব5 
সাগেরর পােশ �বহমান েHাতিEনী< আবার মােঝ মেধ� সাগেরর কেলবর ধারেণর 
সাধনােতও সমথ�< 

 6ধু মহাকােব�র সুেমK িশখেরই নয়, আমােদর েছােটা েছােটা পণ�কুিটেরও েয 
মহাযুেMর মহারথ আিবভূ�ত হেত পাের বিহ�বে5র সমােলাচেকরা েসই মহG সNাবনার 
Oারিট উPাটন কেরেছন< শস�শ�ামলা সরস মৃি�কার েদশ বাংলাই নয়, KQ Kঢ় 
মালভূিম ঝাড়খ2 �িতেবশী িবহার অথবা কৃপণ বষ�ার েদশ যাই েহাক না েকন বাংলা 
সমােলাচনা সািহেত� এরাও ফুেলর েসৗরভ ছিড়েয়েছ< আTার েগৗরব �িতিUত 
কেরেছ< েসইসব অনিত পিরিচত ও অপিরিচত অথচ উAল �িতভাবান সমােলাচক ও 
সমােলাচনা মহাকােলর মহােফজখানায় মূল�বান সVদ< 

 বাংলার সমােলাচনা সািহেত�র ইিতহাস আজ অলW� না হেলও, বিহ�বে5র 
সমােলাচনা সািহেত�র ইিতহাস আজও অতল অXকােরর অ�কােশ আYZ< বিহ�বে5র 
বাংলা সমােলাচনা সািহত�েক অXকার েথেক আেলােক, অ�কাশ েথেক �কােশর 
জগেত আনার E[ ও সাধেক বাDেব \পািয়ত করার দুম�র ইেY ও দুঃসাহস িনেয় 
গেবষণার মহাসমুে^ স	রণ< 

 বিহব�5 ভারেত রবী�চচ�ার এক উAল ব�ি_` উষার:ন ভaাচায�< বাংলা সািহত� 
সমােলাচনার েQেF একজন bরণীয় সমােলাচক< তাঁর সমােলাচনার \প-রীিত সVূণ� 
িনজE ও অিভনব< েসই সে5 িবষয় িনব�াচেনও তাঁর েমৗিলক` অনEীকায�< িতিন একদা 
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অসেমর েগৗহািট িব.িবদ�ালেয়র বাংলা ভাষা ও সািহত� িবভােগর �ধান অধ�াপক 
িছেলন< তাঁর cানচচ�ার েQF েযমন িবDৃত, েতমিন সুগভীর< �া:ল ভাষায় আেলাচনা 
কের িতিন একই সে5 সারEত সমাজ ও সাধারণ পাঠেকর মন জয় করেত সমথ� 
হেয়েছন< উ�র-পূব� ভারেতর জনপেদ, ৈশলাবােস রবী� মহাজীবেনর সচল বণ�ময় 
উপি@িত-িবষেয় অধ�াপক উষার:ন ভaাচায� একািধক রচনা িলেখেছন< �বXBিল িবষয় 
েগৗরেবই 6ধু নয়, আEােদও িবিশf< এককথায়, রাবীি�ক সমােলাচনার েQেF িতিন 
বাংলা সমােলাচনা সািহেত� এক িবিশf @ান অিধকার কেরেছন< িবেgষণ ও তেhর 
�েয়ােগ তাঁর সমােলাচনা ijBিল একই সে5 ঐিতহািসক ও সািহিত�ক Bণািlত< এই 
�সে5 তাঁর ‘উ�র-পূব� ভারেত রবী�চচ�া’ (�কাশকাল - জানুয়ারী, ২০১৭)  ijিট 
অ◌ােলাচনা করা েযেত পাের< এই ijিট রবী�চচ�ার এক উAল ও �ামািণক গেবষণা 
ij< 6ধু তাই নয়, রবী�নাথ এক িভZমাFায় আিবtৃত হেয়েছন এই iেj< সমােলাচক 
ভaাচায� গতানুগিতক পেথ না চেল, িনজE পথ িনম�াণ কেরেছন< তােত বাংলা 
সমােলাচনাও সমৃM হেয়েছ< এই iেj েয সব আেলাচনা করা হেয়েছ েসBিল হেলা ◌ঃ 

(ক) উ�র-পূেব� র_করবী 
(খ) রবী�-পিরষদ ও সuপণ� 
(গ) উ�র-পূেব� রবী�-রচনার অনুবাদ এবং 
(ঘ) েমেঘর েকােল রবী�নাথ< 

 অথ�াG এখােন আেছ চারিট বেড়া আকােরর �বX< �থম �বX ‘উ�র-পূেব� 
র_করবী’ �কািশত হয় ‘পি=মব5 বাংলা আকােদিম পিFকা’র িডেসvর ২০০৬-েম 
২০০৭ সংখ�ায়< এই �বXিট পেড় জানা যায় রবী�নাথ অসেম এেসিছেলন িতনবার 
এবং িFপুরায় এেসিছেলন সাতবার< অসেম আরও দুবার আসার �Dাব ও পিরকxনা 
িছল তাঁর< অসেমর সুরমা ও yzপুF উপত�কার কেয়কিট িবিশf পিরবােরর সে5ও 
গেড় উেঠিছল রবী�নাথ তথা ঠাকুরবািড়র আTীয়তা ও বXু`<  কিবর সািহত�সিচব 
অিময়চ� চ{বত�ী ও অিনলকুমার চ| অসম-ভূিমরই স	ান িছেলন বেল জানা যায় এই 
�বেX< অপরিদেক িFপুরারাজ বীরচ� মািণক�, রাধািকেশার মািণক�, বীের�িকেশার 
মািণক�, বীরিব{মিকেশার মািণক�, রাধাি◌কেশােরর অপর স	ান yেজ�িকেশার ও 
কেণ�ল মিহম ঠাকুেরর সে5 কিবর হািদ�ক সVক� িছল বেল জািনেয়েছন সমােলাচক 
উষার:ন< এককথায় সমােলাচেকর ব_েব�র মাধ�েম আমরা বুঝেত পাির — িFপুরা ও 
অসম িছল রবী�নােথর কােছ দুই রানী-র মেতা অথ�াG সুেয়ারানী আর দুেয়ারানী< এই 
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�সে5 অধ�াপক ভaাচায� জািনেয়েছন, ‘অসম ও িFপুরার মানুষ কিবেক ‘~দয় িদেয় 
আদর কের থােক’, এ েদেখ িতিন িবিbত হেয়িছেলন, মানুেষর ‘অভ�থ�না’ আন| 
িদেয়িছল তাঁেক< 6ধু িক তা-ই? ‘দুঃখিদেনর দুভ�াবনা’-য় িশলেঙরই েসই কেব েদখা 
েছাa ফুল ‘কি�কাির’র bৃিত ও তার ‘নীল-েসানািলর বাণী’ কিবেক অপার শাি	 
িদেয়িছল, েস-কথা েলখা আেছ তাঁর কিবতায়< েমেঘর েদেশ এেস কিব কত-না িচিঠ 
িলেখেছন, িলেখেছন গীিত ও কিবতা, গxাণু িলেখেছন, হাত িদেয়েছন উপন�ােস, জ� 
িদেয়েছন নাটেকর<’ এই অধ�ােয় �াবিXক র_করবী �সে5 বেলেছন ‘র_করবী 
নােমা�ারেণর সে5 সে5 দুিট জায়গা মেন ভােস, এক iহণ লাগা যQপুরী, অন�িট 
ৈশলশহর িশলং< িবষমEভাব দুই পুরীর, অব@ােনর িদক েথেকও িবপরীত< একিট যিদ 
‘পাতােল’, অন�িট ‘পব�েত’< উ�র-পূব� ভারেত র_করবী-র ম�ায়ন �সে5 িতিন 
বেলেছন ‘ব!\পী’-ে◌গাUীর �থম র_করবী-র ম�ায়ন ঘেট ১০ েম ১৯৫৪ তািরেখ 
কলকাতার িশয়ালদেহর েরলওেয় ম�ানস� ইনি�িটউেটর হেল< উ�র-পূব�া�েলর 
বাঙািলেদর মেধ� ওই সমেয় বা তার আেগ ঐিতহািসক বা েপৗরািণক নাটেকর আদর 
িছল খুব, রবী�-নাটেকর ম�সফলতা ও জনি�য়তার সNাবনায় আ@া িছল না েতমন 
কারও< ‘আসাম েব5ল িথেয়টার পািট�’র সদস�েদর িনেয় িদেন�নােথর েচfা িশলেঙ 
ম�\প েপেয়িছল< এর পাশাপািশ �াবিXক আরও জািনেয়েছন েয িFপুরা রােজ�র 
রাজধানী আগরতলা শহের সব��থম র_করবী ম�ািয়ত হয় ২৫ েফ�য়াির ১৯৫৬ 
তািরেখ< এর একিদন পের অথ�াG ২৬ তািরেখও আবার ম�ািয়ত হয় র_করবী< এই 
�থম দুিট অনুUােনর �েযাজক িছল িFপুরার ‘েলাকিশxী সংসদ’< িশলেঙ রবী�নাট�চচ�া 
�সে5 আেলাচনা করেত িগেয় সমােলাচক ভaাচায� জািনেয়েছন ‘িশলেঙর এ.িজ. অিফস 
ও িবিভZ নাট�েগাUী েথেক েসরা অিভেনতােদর িনেয় িশলেঙর নাট�চচ�ার অন�তম 
অiপুKষ রাখাল ভaাচায� ১৯৬৬-েত গেড় েতােলন ‘ব5ীয় সািহত� পিরষদ - 
নাট�সং@া’< রাখাল ভaাচােয�র পিরচালনায় েমাট ন-বার র_করবী ম�@ হয় — এর 
একবার িদ�ীেত হয়, বািক আটবার িশলেঙ হওয়ার কথা বেলেছন েলখক< রবী�চচ�ার 
িবDৃত িববরণীও িদেয়েছন �াবিXক< রাখাল ভaাচায� পিরচািলত র_করবী-র ম�ায়ন 
�সে5 িতিন নানা তথ� তুেল ধেরেছন, ‘রাখাল ভaাচােয�র িনেদ�শনায় িকছু িকছু 
অিভনব` িছল< এ েযমন �শংিসত হেয়িছল, েকানও েকানও মহেল এর িবKM 
সমােলাচনাও হল< আেলা ও �িনর েQেF নতুন ভাবনা, েপাশাক-আশােক পিরবত�ন, 
েযমন- সদ�ার পেরেছন সাফাির সু�ট — এসবেক অেনেক অ-রাবীি�ক আখ�া 
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িদেয়িছেলন<’ এখােন সমােলাচক ভaাচােয�র রবী� গেবষণার দৃিf �খর ও সত�সXানী< 
অসেম রবী�নােথর গীতা:িল আেলাচনা �সে5 �াবিXক িলেখেছন ‘রবী�নােথর অমর 
সৃিf গীতা:িল-িবষেয়ও সব�ািদ আেলাচনা iেjর দািবদার অসম< েলখক দিQণ অসেমর 
�হেaর উেপ�কুমার কর; ১৯১৪-েত �কািশত হয় তাঁর ij- গীতা:িল, সমােলাচনা 
◌ঃ �িতবাদ< িব�ত কিব-সমােলাচক শ� েঘােষর মুেখ 6েনিছ, উেপ�কুমােরর ijিট 
গীতা:িল িবষেয় সব�ািদ আেলাচনা ij<’ ‘উ�র-পূব� ভারেত রবী�চচ�া’ iেj সমােলাচক 
ভaাচায� রবী�নাথেক িবিভZ মাFায় আিবtৃত কেরেছন< িতিন বণ�নাTক দৃিfভ5ী iহণ 
কেরেছন< িবেgষণ বা ব�াখ�া-র বণ�না করেত িগেয় িতিন কখেনা �াি	েবাধ কেরনিন< 
@ােন-@ােন তাঁর িনজE ম	ব� পিরেবিশত হেয়েছ< ব�ত Bয়াহািট শহের রবী�নােথর 
কেয়কিট নাটক আেগ ম�@ হেয় থাকেলও র_করবী-র অিভনয় �থম অনুিUত হয় 
১৯৫৬ সেনর আগে�র ১৪ এবং ১৫ তািরখ আয� নাট�-সমাজ র5মে�< আয� নাট�-
সমাজ এবং ভা�র নাট�-মি|র যথা{েম পুরেনা Bয়াহািটর বাঙািল ও অসিময়া 
নাট�েমাদীেদর তীথ�েQF িছল< এই দুই মে� ব! নাটেকর bরণীয় অিভনয় ঘেটেছ 
বেল জািনেয়েছন েলখক< এই iেj আমরা জানেত পাির, আয� নাট�-সমােজর �িতUা 
হয় ১৮৯৬ সােল< তখন এর নাম িছল আয� নাট�-র5ালয়< �িতUােনর নাম পিরবিত�ত 
হয় ১৯২০ সােল< নতুন নােমর �Dাবক িছেলন কটন কেলেজর সং�ৃত সািহেত�র 
অধ�াপক ল�ীনারায়ণ চেaাপাধ�ায় েবদশা�ী< এই মে� র_করবী-র অিভনয় উ�র-পূব� 
ভারেতর নাট�-�েযাজনার েQেF এক িবেশষ ঘটনা বেল উে�খ কেরন সমােলাচক< 
িশলেঙর নাট�কম�ী ও আবৃি�কার সুকুমার বাগিচ র_করবী-েক �িতনাটক িহসােব 
দশ�ক-ে�াতােদর সামেন িনেয় আসা �সে5 সমােলাচক তাঁর ব_ব� যথাযথাভােব তুেল 
ধরার েচfা কেরেছন, েকানও @ায়ী সং@া িকংবা নাট�দল ছাড়া নাটেকর ম�ায়ন �ায় 
অসNব< সমস�া নানারকম— ম�স�া, \পস�া, েপাশাক, আেলা ইত�ািদ ব�য়সাধ� 
ব�াপারBেলা েযমন রেয়েছ েতমনই েয-েকানও নাটক ম�@ করার আেগ িনয়িমত িতন-
চার মাস মহড়ার �েয়াজন, মুখ@ করেত হয় সংলাপ, �িতনাটেকর েQেF এত সমস�া 
েনই< মাসখােনেকর েচfায় একটা পূণ�া5 নাটেকর �িতনাট�\প পিরেবশন সNব<’ 
�স5ত উে�খ�, �িতনাটক\েপ র_করবী-র �থম পিরেবশন িবষেয় েতজপুেরর 
@ানীয় ৈদিনক সময়�বাহ-েত েয িতনিট েলখা �কািশত হেয়িছল তার একিট েলখা 
Eয়ং এই iেjর েলখক উষার:ন ভaাচােয�র< তাঁর েলখািট হল ‘েপৗেষর ডাকঃ Eাদু 
Eাদু পেদ পেদ’ (১৪ই জানুয়াির, ১৯৯৫)< বািক দুিট েলখা হল— সুকুমার বাগিচর 
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‘�স5 �িতনাটকঃ কােনর েভতর িদেয় যা মরেম পেশ’ (২৫ েশ জানুয়াির, ১৯৯৫) 
এবং মানস বটব�াল-এর ‘একিট �িতনাটেকর মহড়া ও তার পিরণিত’ (১৮ই 
েফ�য়াির, ১৯৯৫)< 

 িশলচর শহেরর দ� িশলচর িরিডং অ�া� �ামািটক ইনি�িটউশেন র_করবী-র 
�থম অিভনয় হয় বেল জানা েগেছ এই �বেX< এর সন, তািরখ সVেক� �াu 
bৃিতিনভ�র তথ�Bেলা বড়ই িব�াি	কর বেল জািনেয়েছন �াবিXক< তেব নাট�ািভনেয়র 
িনেদ�শক Kনু েদবরায় িছেলন বেল জানা েগেছ< িশলচেরর �বীণ সং�ৃিতকম�ী 
মৃণালকাি	 দ� িব.াস এই তথ� িদেয়েছন বেল জািনেয়েছন েলখক< িশলচর স5ীত 
িবদ�ালেয়র সাহায�ােথ� এই নাট�ািভনয় হেয়িছল< ১৯৯৭ সােল িশলচেরর ‘েকারাস’-এর 
নাট� উGসেব এেস কলকাতার তৃতীয় ধারার �িসM নাট�সং@া ‘পথেসনা’ মু_া5েন 
র_করবী পিরেবিশত হয়< পিরেবিশত িতনিট অনুUােনর �থমিট হেয়িছল ২০ মাচ� 
আসাম িব.িবদ�ালেয়র েখালা মােঠ, িOতীয় অনুUান ওই সX�ায় দীননাথ নবিকেশার 
বািলকা িবদ�ালেয়র �া5েন< ২১ মাচ� অধরচাঁদ উ�তর মাধ�িমক িবদ�ালেয়র �া5েণ 
তৃতীয় অিভনয় পিরেবশন কের ‘পথেসনা’< এর তথ�দাতা িশলচেরর িব.িজG দাস 
িছেলন বেল জািনেয়েছন সমােলাচক ভaাচায�< িতিন আরও জািনেয়েছন িশলচেরর 
�িসM নাট�েগাUী ‘দশ\পক’ আেয়ািজত নােট�াGসেব র_করবী ম�@ কের িFপুরার 
েখায়াইেয়র নাট�েগাUী ‘কালচারাল ক�ােVন’< তKণ নাট�িশxী স:য় কর িছেলন এর 
পিরচালক< ওই অিভনয় সVেক� েস সমেয় দুিট �িতেবদন �কািশত হেয়িছল 
িশলচেরর ৈদিনক েসানার কাছাড় এবং ৈদিনক �া	েজ�ািত পিFকায়< নাট�-পিরচালক 
অনুপ দােসর িনেদ�শনায় ১৯৭৬-এর ৮ আগ� িশলচেরর নাট�সং@া ‘নাটুেকরা’ 
র_করবী �েযাজনা কেরিছেলন< এর িঠক িFশ বছর পর ৮ জুলাই ২০০৬ িশলচেরর 
‘\পম’ নাট�েগাUী দােসরই িনেদ�শনায় র_করবী পিরেবশন কেরন িশলচেরর েজলা 
ijাগার িমলনায়তন মে�< এর পুনরািভনয় হয় ১৬ েসে�vর ২০০৬-এ একই মে�< 
দীঘ�িদন পর র_করবীর অিভনয় িশলচেরর দশ�কেদর মেন �ভূত সাড়া জািগেয়িছল 
বেল জািনেয়েছন উষার:নবাবু< এই �সে5 িতিন আরও জািনেয়েছন ‘নাটকিট 
েদেখেছন, িশলচেরর এমন কেয়কজন িবিশf ব�ি_রও সাQাGকার সামিয়ক �স5-েত 
�কািশত হেয়িছল< ফণী দাশBu, তেপাধীর ভaাচায�, অমেল|ু ভaাচায�, েশখর েদবরায়, 
িব.েতাষ েচৗধুরী, দীেপ|ু দাস অিভনেয়র BণাBণ আেলাচনা কের তাঁেদর িবেশষ 
সে	াষ �কাশ কেরেছন<’ যাইেহাক, এই অধ�ােয়র পিরেশেষ সমােলাচক ভaাচায� 
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আেলাচনার সংিQu পিরচয় িদেয়েছন< এই আেলাচনা েথেক উ�র-পূব� ভারত ও 
রবী�নােথর ে�িQেত েযসব সূF উেঠ এেসেছ, তার পিরে�িQেত িতিন কেয়কিট 
িসMাে	 উপনীত হেয়েছন: 
১. িশলং র_করবী-র আঁতুড়ঘর< 
২. িশলেঙ র_করবী-র �থম পাঠ অনুUান< 
৩. নি|নী চিরেF অসেমর েরবা রায় ◌ঃ কিবর �Dাব< 
৪. ১৯৫৪ সােলর ৫ এবং ৬ই েসে�vর িশলেঙ র_করবী-র অিভনয়< যাঁর 

পৃUেপাষক তGকালীন মুখ�ম�ী িব ু�সাদ েমিধ<  
৫. িড�গড় শহের �মতী েগৗরী েসেনর নাট�-পিরচালনা< 
৬. কিরমগ: রবী�সদন গাল�স কেলেজ র_করবী-র অিভনয়< রাজা ছাড়া সব 
 চিরেF েমেয়েদর অবতরণ< 
৭. অসিময়া অনুবােদ র_করবী-র কেয়কিট অিভনয়< অসিময়া ভাষায় র_করবী-র 

দু-দুিট অনুবাদ< 
৮.  ১৯৬০-৬১েত অসম িছল অশা	< ¡লিছল ভাষাদা5ার আBন< েসই সংকট-

সমেয় ভারতীয় গণনাট� সংেঘর Bয়াহািট শাখার উেদ�ােগ র_করবী-র ম�ায়ন< 
৯. ২০০৪ সােল Bয়াহািটেত চলি�F ও নাট�কম�ী অসিময়া যুবক েজ�ািতনারায়ণ 

নােথর রবী� ভাবনায় আ@া ও তKণ �জে�র উে¢েশ� র_করবী-র নাট�-
িনেবদন<  

১০. ৫৫ বছের উ�র-পূব�া�েলর পেনেরা শহের-আধাশহের র_করবী-র অ	ত ৬০ 
িট অিভনয়<  

এর পাশাপািশ িতিন একিট উ�র-পূব� ভারেতর মানিচFও তুেল ধেরেছন েযখােন উ�র-
পূব�া�েল র_করবী-রম�ায়েনর �িত\প িহেসেব েদখােনা হেয়েছ, যা মন এবং 
~দয়েক কের পিরতৃu< 

 iেjর িOতীয় িনবX ‘রবী�-পিরষদ ও সuপণ�’ �কািশত হয় কা	ারভূষণ ন|ী 
ও �শা	 চ{বত�ী সVািদত ‘িফিন£ অিবরত যাFা’ পিFকার পরপর দুিট সংখ�ায় 
অথ�াG অে¤াবর ২০০৬ ও জানুয়ারী ২০০৭-এ< �বXিট যথাসNব পিরমািজ�ত ও 
তথ�সVZ< এখােন রবী� পিরষেদর ও সuপেণ�র আেলাচনা সভা, গঠন �ভৃিতর 
উে�খ কেরেছন �াবিXক< �াবিXক ১৯৬২ েথেক রবী� পিরষেদর কােজর ধারায় মু¥ 
হেয়েছন বাের বাের< েসই সে5 তার িববরণও িদেয়েছন, ‘রবী� পিরষদ-এর সদস� 
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িছলাম না বেট, িক¦ আমােক ে§হ করেতন, এমন অেনেকই িছেলন পিরষেদ< তাঁরা 
ডাকেতন, েদখেত েযতাম, 6নেত েযতাম< পানবাজাের yাzসমাজ মি|ের িFপুরাির 
চ{বত�ী, শচীন েসন, অেশাক েসেনর ব_ৃতা 6েনিছ, িডি¨¤ লাইেyির হল-এ 6েনিছ 
অমেল|ু বসু, েসৗেম��নাথ ঠাকুর ও ৈমেFয়ী েদবীর ব_ৃতা< ব_ৃতারত িFপুরাির 
চ{বত�ী, অমেল|ু বসু ও েসৗেম��নােথর ছিব িচরজীবী আমার কােছ< এমনই আর 
এক সজীব চিরF পিরষেদর সভাপিত সত�িক©র েসন< ‘রবী� পিরষদ’-এর-বািষ�ক 
অনুUােনর গভীরতা ও �সারতা িছল িভZ মাFার< ি§¥তা ও গাNীয� িছল িবbয়কর< 
..... ‘সuপণ�’-েত েলখার সুেযাগ হয়িন, বয়স িছল অx< এখন অিধক বয়েস সুেদ-
আসেল িমিলেয় িলখেত হেY পিরষদ-সuপণ� -কথা< এর দায় ও দািয়` অিধক<  
 এ-েলখা আমার সুেখর েলখা, অ-সুেখর েলখা<’  
 রবী� পিরষেদর িOতীয় বািষ�ক অিধেবশন সVেক� �াবিXক িলেখেছন, ‘...... 
Eনামধন� !মায়ুন কবীর Bয়াহািট এেলন< পূণ� ে�Qাগৃহ িছল েসিদন< দীঘ�Qণ ধের 
!মায়ুন কবীর রবী�নাথ সনপেক� যা বলেলন তা গx-উপন�াস-িনভ�র আেলাচনামাF িছল 
না< ভারতবেষ�র বত�মান সামািজক ও সাং�ৃিতক অব@া, ৈবcািনক ভাবনা এবং এর 
ভিবষ�G সুি@র পদেQেপর সে5 রবী�-িচ	ার উপেযাগ িনেয় তাঁর ভাষণিট িছল খুবই 
�াসি5ক ও তাGপয�পূণ�<’  

 রবী� পিরষেদর পিFকা ‘সuপণ�’ সVেক�ও উষার:ন বাবু �েয়াজনীয় িববরণ 
িদেয়েছন, সuপণ� ‘রবী� পিরষদ’ -এর েগৗরববাহী পতাকা< বণ�ময়, েসৗUবময়< ..... 
এর মেধ� অনুবােদর ব�াপারটা সবেচেয় েবিশ দৃিf আকষ�ণ কের< ‘সuপণ�’ -েত 
ইংেরিজ েথেক অসিময়া ও বাংলায় , িহি| েথেক বাংলায়, বাংলা েথেক অসিময়ায় ও 
অসিময়া েথেক বাংলায় কিবতা, গx ও �বেXর অনুবাদ রেয়েছ< অসিময়া ও বাংলার 
পার«িরক অনুবাদ ‘সuপণ�’ পিFকার ঐ.য�< এ-কােজ অনুবাদেকর দেল আেছন 
নবকা	 বKয়া, নিলনীবালা েদবী, নীিলমা দ�, �ীিত বKয়া, ম:ুমালা দাস, রতন শম�া, 
অমেল|ু মুেখাপাধ�ায়, অেশাক েসনBu, সত�িক©র েসন, সরযূ দাস ও সুনীিত েসন 
(সুরিজG েচৗধুরী ছ¬নােম)< বাংলা ও অসিময়া িভZ অন�ান� ভাষা েথেক অনুবাদ 
কেরেছন দীপক েসন, �ফু� শইকীয়া, সত�িক©র েসন ও সূয�কুমার ভূঞা<’ 

 iেjর তৃতীয় িনবX অথ�াG ‘উ�র-পূেব� রবী� রচনার অনুবাদ’ �কাশ পায় 
পি=মব5 বাংলা আকােদিম পিFকার জুন-নেভvর ২০০৯ সংখ�ায়< এই �বেX 
সমােলাচক ভaাচায� উ�র-পূব� ভারেতর িবিভZ ভাষায় রবী� সািহেত�র অনুবাদ �স5 
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উ®াপন কেরেছন< �স5{েম িতিন িলেখেছন, ‘অ�লিটেক ভাষাতািhেকর Eগ� বলার 
কারণ এখােন ব! সংখ�ক ভাষােগাUী তথা জনেগাUীর ব!কালব�াপী সহাব@ান< 
আয�ভাষােগাUীর অসিময়া ও বাঙািলরা আেছন, অি¨ক েগাUীর খািসরা আেছন, আেছন 
িকরাত বা েভাট-িচনীয় েগাUীর অ	গ�ত সূ� িবভাজেন বেডা, িডমাসা, িমিচং, আিদ, 
নাগা, মিণপুির, িমেজা, চা¯ মা, গােরা, ককবরক এবং আরও নানা েগাUী— িনেজেদর 
Eাত�� িনেয়< এঁরা ছিড়েয় আেছন উ�র-পূেব�র পব�েত, সমতেল- েকাথাও যূথবM, 
েকাথাও িবিQuভােব< বত�মােন চারেট িলিপ এসব ভাষার বাহন— অসিময়া, বাংলা, 
েরামান ও েদবনাগির< মিণপুেরর একিট িনজE িলিপ িছল, েকউ েকউ এর 
পুনঃ�বত�েনর পQপাতী<’ ব�তঃ উ�র-পূেব� রবী� সXান করেত িগেয় নানা ভাষায় 
িবিচF অনুবােদর সNার সমােলাচেকর দৃিf এড়ায়িন< ওই সNােরর িকছু পিরচয় িতিন 
তুেল ধেরেছন তাঁর এই িনবেX< পাশাপািশ উ�র-পূব�া�েলর �ায় পেনেরািট জনেগাUীর 
ভাষায় রবী�রচনা কী\েপ ধরা িদেয়েছ তার িববরণও এখােন রেয়েছ< এই ভাষাBিল 
হেলা ◌ঃ অসিময়া, খািস, িডমাসা, গােরা, িমিসং, আও, িমেজা, আিদ, িব ুি�য়া, 
মিণপুির, বেডা, ককবরক, চাক◌্মা ও িহি|< এইসব ভাষায় রবী�রচনার িবিচF 
অনুবাদ —সংবাদ পিরেবশন �সে5 সমােলাচক জািনেয়েছন, ‘অসেমর কেয়কজন 
সং�ৃত পি�ত ও েলখক িবিভZ সমেয় সং�ৃত ভাষায় রবী�রচনার অনুবাদ কের কিবর 
�িত তাঁেদর �Mা জািনেয়েছন< আমরা পাঁচজন সং�ৃত অনুবাদেকর নাম উে�খ কির, 
এঁেদর মেধ� িতনজন দিQণ অসেমর বা বলেত পাির বরাক উপত�কার, দু’জন yzপুF 
উপত�কার<’ উ�র-পূব� ভারেতর মিণপুর রােজ�র সাং�ৃিতক উAলতা রবী�নাথেক 
িবেশষভােব আে|ািলত কেরিছল এবং এর ফেল মিণপুির সমােজর এবং িব.ভারতীর 
মেধ� েয সাং�ৃিতক আদান-�দােনর সুেযাগ ঘেটিছল, েস খুব তাGপয�পূণ�< ধারািট 
এখনও অব�াহত বেল জািনেয়েছন উষার:ন ভaাচায�<  

 এই iেjর চতুথ� তথা েশষ িনবX ‘েমেঘর েকােল রবী�নাথ’< এর �কাশ 
িবিজGকুমার ভaাচায� সVািদত ‘সািহত�’ পিFকায়, অে¤াবর ২০০৩-এ (নবপয�ায়- ৬৪)< 
এরই �শDতর \প �কািশত হয় এি�ল-জুন ২০০৪-এর ‘রবী�ভাবনা’য়< এই  �বেX  
‘কিলকাতা yাzসমাজ’ েথেক নাম পিরবিত�ত হেয় কীভােব ‘সাধারণ yাzসমাজ’-এ 
\পািয়ত হল েসই �সে5 ব�াখ�া করেত িগেয় সমােলাচক জািনেয়েছন, ‘ি±�া² 
১৮৬৬< ‘কিলকাতা yাzসমাজ’ েথেক সের এেস yzান| েকশবচ� েসন @াপন 
কেরন ‘ভারতবষ�ীয় yাzসমাজ’< েসই সময় েথেকই কিলকাতা yাzসমােজ’র নতুন নাম 
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হয় ‘আিদ yাzসমাজ’< িকছুকাল পর েকশবচে�র সে5 নবীন yাzদেলর মতাদশ�গত 
িবেরােধর ফেল yাzসমােজ আবার ভা5ন েদখা িদল< িবেরােধর অন�তম কারণ— 
েকশবচে�র নাবািলকা কন�া সুনীিত েদবীর সে5 েকাচিবহােরর নাবালক রাজকুমার 
নৃেপ�নারায়েণর িববাহ< নবীনেদর নতুন সমােজর নাম হল ‘সাধারণ yাzসমাজ’< 
‘সাধারণ yাzসমাজ’-এর �িতUা ১৫ েম ১৮৭৮< 

 ‘সাধারণ yাzসমাজ’ সংগঠনেক মজবুত আর েজারদার করার জন� �থম 
পয়�ােয় চারজন ধম��চারক িনব�াচন কের< এরঁা িছেলন িবজয়কৃ  েগাEামী (১৮৪১-
১৮৯৯), িশবনাথ শা�ী (১৮৪৭-১৯১৯), রামকুমার িবদ�ার³ (১৮৩৬-১৯০১) ও 
গেনশচ� েঘাষ< 

  ‘খািস’র ভাষাতািhক ব�াখ�া �সে5 েলখক ম	ব� কেরেছন, ‘খািস েতা বাংলা 
ভাষার সমেগাFীয় নয়, েস িভZবগ�ীয় ভাষা< উ�র-পূব�া�লেক ভাষাতািhেকর Eগ� বলা 
হয়< ভারতীয় আয� ও আেয�তর ভাষার কী েয িবিচF সমােরাহ  এ-অ�ল জুেড়< কত 
না েভাট-চীনীয় ভাষা — েমইেতই বা মিণপুির, বেড়া, গােরা, িড-মাসা, িমেজা, নাগা, 
িমিচং আিদ ভাষায় ছয়লাপ< েভাট-চীনীয় ভাষার েবfেনর মেধ� একক Oীেপর মেতা 
েজেগ আেছ উ�র-পূব�া�েল অি´কেগাUীর একমাF িনদশ�ন খািস ভাষা<’ 

 ‘েমেঘর েকােল রবী�নাথ’ �বেX রবী�নােথর িশলং �মণ �স5 তুেল 
ধেরেছন< েসইসূেF নানা িবদ¥ মানুেষর �স5 রবী�সূেF কীভােব এেসিছল তাও িতিন 
বণ�না কেরেছন<  

 যাইেহাক, উষার:ন ভaাচােয�র ‘উ�র-পূব� ভারেত রবী�চচ�া’ ijিট �ধানত 
বণ�নামূলক< রবী�জীবন ও সািহেত�র সে5 উ�র-পূব� ভারেতর সVক�ই এই iেjর 
আেলাচ� িবষয়< ijিটর ঐিতহািসক BK` অপিরসীম< রবী� সৃিf ও জীবেনর সে5 
ভারতবেয�র উ�র-পূব� অ�েলর েযাগসূFেক সমােলাচক িনUার সে5 পিরেবশন কের 
এক অ-চিচ�ত অনােলািচত অধ�ায় তুেল ধেরেছন< যা আজেকর যুেগর গতানুগিতক 
গেবষণার বাইের এমন অিভনব গেবষণা সত�ই িবরল< তাই বিহব�5 ভারেত রবী� 
সমােলাচনা চচ�ায় এই ijিট অন�তম ে�U iেjর দািবদার<  

 6ধু তাই নয়, দীঘ�িদেনর অ-চিচ�ত ijখািনর পুন�মূল�ায়ন জনমানেস উ�র-পূব� 
ভারেত রবী�চচ�ার িদকিট �গিতশীল ভাবনায় উAিলত হেয় উঠল<    
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তথ�সূFতথ�সূFতথ�সূFতথ�সূF::::    
১.  ‘উ�র-পূব� ভারেত রবী�চচ�া, উষার:ন ভaাচায�, আন| পাবিলশাস�, কলকাতা, ২য় 

মু^ণ, জানুয়াির ২০১৭< 
সহায়কসহায়কসহায়কসহায়ক    ijপ:ীijপ:ীijপ:ীijপ:ী::::    
১. দাশ �শচ�, সািহত�-স|শ�ন চ{বত�ী চাটাি�� এ2 েকাং, িলঃ এবং দাশBu এ2 

েকাং.িলঃ ১৯৫৭- ৩য় সং�রণ 
২. বসু সুদীপ, বাংলা সািহেত� সমােলাচনার ধারা,পুDক িবপিণ, ১৯৯৭- ১ম সং�রণ 
৩. বসু 6Mসh, বাংলা সািহেত�র নানা\প, িব.াস বুক �ল, ১৩৮৫- ১ম সং�রণ 
৪. ভaাচায� সাধনকুমার, িশxদশ�ন ও সািহত� সমােলাচনা, েদ’জ পাবিলিশং, ২০০৪ - 

১ম সং�রণ 
৫. ভaাচায� yেজ�চ�, সািহত� ও পাঠক, বামা পুDকালয় ও পুDক িবপিণ — 
৬. মুেখাপাধ�ায় অKণকুমার, বাংলা সমােলাচনার ইিতহাস, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৬৫- 

১ম সং�রণ 
৭. মজুমদার উAলকুমার, সািহত� ও সমােলাচনার \পরীিত, েদ’জ পাবিলিশং, 

২০০৩- ১ম সং�রণ 
৮. মুেখাপাধ�ায় িবমলকুমার, সািহেত� িবেবক, েদ’জ পাবিলিশং, ১৯৭৬- ১ম সং�রণ 
৯. িম� অেশাককুমার, সািহেত�র \পরীিত েকাষ, সািহত� স5ী, ১৪০৪- ১ম সং�রণ 
১০. চেaাপাধ�ায় হীেরন, সািহত� �করণ বামা পুDকালয়, ১৪০২- ১ম সং�রণ 
১১. চেaাপাধ�ায় কু	ল, সািহেত�র \প-রীিত ও অন�ান� �স5, র³াবলী, ১৯৯৫- ১ম 

সং�রণ 
১২. রায় নীহারর:ন, রবী� সািহেত�র ভূিমকা, িনউ এজ পাবিলশাস� �াঃ  িলঃ, 

১৩৪৮- ১ম সং�রণ 
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‘আিম মাধবী’ : চচ�ার অ	রােল অচিচ�ত িকছু কথা 
েসামা দাস (েচৗধুরী)                                                                                            

সহকারী অধ�াপক, বাংলা িবভাগ 
টািক সরকাির মহািবদ�ালয় 

 
সারসংেQপসারসংেQপসারসংেQপসারসংেQপ    : : : : গাNীয�ময় িবশালতায় মহাভারত এক সমিfবM জনজািতর সামিiক নীিত 
ও ঐিতহ�পূণ� জীবন অিতবাহেনর ইিতহাস; রবী�নাথ যােক বেলেছন ‘একিট জািতর 
Eরিচত Eাভািবক ইিতবৃ�া	’< েসই ইিতবৃ�াে	 সমােবিশত নারী-পুKষই মহাভারতীয় 
চিরF< তেব েসই চিরF উপ@াপনায় Hfা আপন �cা ও িনব�াচনেক �াধান� িদেয় 
িবেশষ-সাধারণ Dর িবভাজন কেরেছন< এমনই িনব�াচেনর িনিরেখ মহাভারেত পেরাQ 
কািহিন অনুষে5 মাধবীর উপি@িত সাধারণ পয�ায়ভু_< এমনিক সমi কািহিন 
পিরেবশেন তাঁর নীরব শরীরী উপি@িত ছাড়া তাঁর আেTাে�াচেনর পিরসর �দােনও 
Hfা বড়ই সংযমী< ফলত পুKষ-চিরেFর িনয়�ণাধীন নারী \েপ তাঁর উপ@াপনায় 
Eাভািবকভােবই চচ�ার অ	রােল েথেক েগেছ েবশ িকছু কথা< েয কথা নারীস�ার 
সািব�ক মুি_ ও ময�াদাপূণ� �ত�য়ী �িতUার েQেF িছল অপিরহায�< েসই অিনবায�তােয়ই, 
িবংশ শতেকর সােতর দশেকর নারী-কলেম ঘটল মাধবীর অ	েল�ােকর অচিচ�ত 
অধ�ােয়র «িধ�ত উPাটন< েয উPাটন নারীস�ার �িত পুKষতে�র যুগািত{া	 
অপিরবিত�ত ধারণা ও ভাবনাগত অবনমেনর �িত সংযত অথচ তীy �িতবাদ< যার 
�াসি5কতা হয়েতা অEীকার করা যায় না<          
সূচকসূচকসূচকসূচক    শ²শ²শ²শ²    : : : : মাধবী, নারীস�া, ব�ি_-পিরসর, আT�ত�য়, �িতবাদ<    
মূলমূলমূলমূল    আেলাচনাআেলাচনাআেলাচনাআেলাচনা ::::    

“আয�সমােজর যত িকছু জন�িত ছড়াইয়া পিড়য়ািছেলা 
তাহািদগেক িতিন এক কিরেলন< 6ধু জন�িত নেহ, 
আয�সমােজ �চিলত সমD িব.াস, তক�িবতক� ও 
চিরFনীিতেকও িতিন এইসে5 এক কিরয়া একিট জািতর 
সমiতার এক িবরাট মূিত� এক জায়গায় খাড়া কিরেলন< 
ইহার নাম িদেলন মহাভারত< ... ইহা েকােনা ব�ি_িবেশেষর 
রিচত ইিতহাস নেহ, ইহা একিট জািতর Eরিচত Eাভািবক 
ইিতবৃ�া	<”১ 
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সিত�ই, এক বৃহG ইিতবৃ�া	 েতা বেটই< কী েনই এেত? রা´নীিত, ধম�নীিত, অথ�নীিত, 
সমাজনীিত, পিরবারনীিত, ব�ি_নীিত— সবিকছুই িবধৃত রেয়েছ মহাভারেতর সমৃM-
আয়তেন< এই সমD নীিতর উপ@াপন েQF যিদ হয় সমাজ, তেব তার �ধান 
উপ@াপক িনঃসে|েহ েগাUীবM জনজািতর অ	গ�ত ব! নর-নারী< যাঁরা আমােদর 
কােছ মহাভারতীয় চিরF হেয় উেঠেছন< এই িবপুল চিরF সমােবেশ Hfার 
অিভিনেবশগত আেলাকসVাত েয সমমািFক নয় তা মানেতই হয়< হেত পাের Hfা 
আপন �cা ও অিভ�ায় অনুসাের আপন িনব�াচনেক �াধান� িদেতই এই িবেশষ-
সাধারণ Dরেভদ কেরেছন< েসই Dরেভদ েযমন নারী পুKেষর মেধ�, েতমনই পুKষ-
পুKষ িকvা নারী-নারীেত একইভােব �েযাজ� হেয়েছ< পুKষতে�র সামািজক িনিরেখ 
পুKেষর �াধান� েঘািষত হেলও মহাভারতীরাও আপন �াধােন� উAল হেয় উেঠেছন 
মহাভারেতর পাতায়< িবেশষত সত�বতী, কু	ী, গাXারী, ে^ৗপদী, িহিড়vা, উলুপী, 
সুভ^া, সুেদ া, েদবযানী, শিম�Uা— �মুখরা আপন ৈবিশf� ও িবেশষে` মহাভারেতর 
�াচীন পৃUা অিত{ম কের আধুিনক সািহেত� িবিবধ চচ�ায় ব!চিচ�তও হেয়েছন< তেব 
িকছু চিরেFর কথা মহাভারতকার এমনভােব উে�খ কেরেছন েয, তাঁেদর ব�ি_স�ার 
উে�ষণ �েয়াজনািতির_েবােধর িনিরেখ েতমনভােব �কাশ-পিরসর পায়িন< ফলত 
পািরপাি.�ক পুKষ চিরেFর িনয়�াধীন নারী \েপই তাঁরা উপ@ািপত হেয়েছন< তেব 
একথা িঠক েয আTস�া �কােশর পিরসরগত সংকীন�তা সেhও তােদর সিহ ুতাপূণ� 
নীরব গNীর উপি@িত আT�কােশর �YZ সNাবনায় অেনক েবিশ বা·ময় হেয় 
উেঠেছ< এই কারেণই আধুিনক সািহত�-চচ�ার নব�বােহ তাঁরা িনেজেদর সVূণ�ভােব 
�কােশ সQম হেয়েছন< ঘেটেছ নারীস�ার অ	রতম উPাটন< েয উPাটেন নারী তার 
শরীর ও মন সমDটা িনেয় মহাভারেতর িনয়ি�ত গি2 অিত{ম কেরেছন< খি2ত-চচ�ার 
অ	রাল েথেক পূণ�চচ�ার আেলায় এেস দাঁড়ােনা এমনই এক নারী ‘মাধবী’< 
       ‘মাধবী’ নামটা হয়েতা পাঠেকর Qিণেকর �িতiাহ� bৃিতেত ঝলক িদেয় যােব< 
তেব ঝলক িদেয় িমিলেয় েযেত পারেব না< কারণ তাঁর পিরচয় এমন এক মহাভারতীয় 
ব�ি_ে`র সে5 যু_ িযিন আপন চািরিFক ৈবিশেf� িবিশf এবং অবশ�ই ব!চিচ�ত< 
অথচ মাধবী েতমনভােব চিচ�ত হেলন না< এমনিক তাঁর �কাশ-পিরসরও নামমাF< 
বলাই বা!ল� মহাভারেত মাধবীর উপি@িত পেরাQ ঘটনা অনুষে5< মাধবীেক, 
নারীস�ার �িত পুKষতাি�ক সমােজর অনুভূিতহীন অিতশীতল মেনাভােবর চূড়া	 
উদাহরণ বলেল েবাধহয় অতু�ি_ হেব না< আর এই কারেণই নারীস�ার সািব�ক মুি_ 



102 | এবং �াি	ক 

 

ও ময�াদাপূণ� আT�িতUার �সে5 আধুিনক সািহত� �া5েন আরও একবার েশানা যায় 
মাধবীর পদ�িন< পাঠকসমেQ উPািটত হয় তাঁর িনিব�েরাধ আTসমপ�েণর অ	রােল 
য�ণার িনভৃত লালন< েসই মহাভারেতর কাল অিত{ম কের আর একবার তাঁর নীরব 
�িতবাদ ভাষা পায় সুিচFা ভaাচােয�র কলেম, ‘আিম মাধবী’ গেx< গেxর িশেরানামই 
বেল েদয় এবার আর মহাভারতকােরর জবািনেত নয়, মাধবী িনেজই িনেজর কথা 
বলেত বMপিরকর< কারণ নারীেক আT�ত�য়ী হেয় িনেজর কথা িনেজেকই বলেত 
হয়< �মাণ এবং �িতUা করেত হয় িনেজেকই< বুেঝ িনেত হয় আTপিরসর< তেবই 
অিDে`র লড়াইেয় েস হয় জয়ী< 
       পা2বরা েচেয়িছেলন Eাথ� ও ধম� দুই-ই রQা েহাক< এেQেF ধম�সংগত ও 
িহতকর উপায় িন\পণ করা একমাF কৃে র Oারাই সNব< সুতরাং মহাভারেতর ‘উ¸
েযাগপে¹�’-র ঘটনা{ম অনুসাের ধম�-অধম�, উিচত-অনুিচত �ভৃিত ব! আেলাচনার 
পের কৃ  মধ�@তাকারী দূত িহেসেব হিDনাপুর এেলন এবং যথাসমেয় রাজসভায় 
Eণ�ভূিষত ‘সব�েতাভ^’ আসেন উপিবf হেলন; জানােলন তাঁর আগমন-েহতু,—  

 “যােত কুKপা2বেদর শাি	 হয় এবং বীরগেণর িবনাশ না 
হয় তার  জন� আিম �াথ�না করেত এেসিছ<”২২২২ 

িতিন ধৃতরা´েক েবাঝােলন যুM 6ধু �ংেসরই নামা	র< সুতরাং শাি	, ধম�রQা, 
�জাপালন ইত�ািদ সামিiক অেথ� সব�জনিহতসাধেন পা2বেদর অভীfপূরণ কের 
িবেরাধ িমিটেয় েনওয়াই যুি_স5ত< কৃে র যুি_ যেথf �িণধানেযাগ� হেলও এবং 
সভাি@ত �ায় সকেলর তােত েমৗনসºিত থাকেলও ধৃতরাে´র সºিত পাওয়া েগল না< 
েসইসে5 দুেয�াধনও তার ব�ি_-আ»ালন �দশ�ণ ও পা2বেদর �িত তীy ৈবরীভাব 
অপিরবিত�তই রাখেলন< এই পিরি@িতেত ধৃতরা´ ও দুেয�াধন �মুখ েকৗরবেদর সিvG 
েফরােত সভায় িতনিট কািহিন পিরেবিশত হয়—  
�থমঃ িনেজেক ে�U cােন ব�ি_-আ»ালনই ব�ি_র পরাজেয়র কারণ< এই ব_েব�র 
সপেQ জমদ¼� পর6রাম Oারা পিরেবিশত ‘রাজা দেNা¸ভব এবং নর ও নারায়েণ’-এর 
কািহিন< 
িOতীয়ঃ িনেজেক বলবান ও �িতO½ীেক হীনবল েবাধকরা ব�ি_-অcতােক েযমন 
�কট কের, েতমনই উিচত িশQায় তার গব� চূণ� হয়< এরই ে�িQেত মহিষ� ক¾ 
পিরেবিশত ‘সুমুখ ও গKড়’ কািহিন< 
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তৃতীয়ঃ েজেদর ফল ভয়©র হয়, এই ব_েব�র সমথ�ন E\প নারদ কতৃ�ক পিরেবিশত 
‘িব.ািমF, গালব, যযািত ও মাধবী’ কািহিন< 
 এই তৃতীয় কািহিন-সূেFই মহাভারেত ‘মাধবী’ �স5 উ®াপন< আেগই বলা 
হেয়েছ মাধবীর পিরচয় সামান� নয়< িতিন ভরত বংশীয় রাজা যযািত-কন�া< হ�াঁ ইিনই 
েসই যযািত িযিন 6{াচােয�র কন�া েদবযানীেক িববাহ কেরিছেলন এবং 6{াচােয�র 
িনেষধ সেhও দানবরাজ বৃষপেব�র কন�া শিম�Uার �াথ�না পূরেণ তােকও আপন ঔরেস 
িতনবার পুFবতী হওয়ার েগৗরবদান কেরিছেলন< হ�াঁ ইিনই েসই যযািত িযিন অতৃu 
েযৗবনেভাগ তৃu করেত আপন জরার িবিনমেয় পুেFর েযৗবন যাচনা কেরিছেলন এবং 
কিনU পুF পুKর েযৗবন iহণ কের সহH বGসর অভীf সুখেভাগ কেরিছেলন< তেব 
হ�াঁ সুেখর িবষয় এই েয, সহH বছর সুখেভােগর পের তার cানচQু উ�ীিলত 
হেয়িছল—  

“ন জাতু কামঃ কামানামুপেভােগন শাম�িত< 
হিবষা কৃ বেT�ব ভূয় এবািভবM�েত<< 

যG পৃিথব�াং yীিহযবং িহরণ�ং পশবঃ ি�য়ঃ< 
একস�ািপ ন পয��াuং তbা�ৃ াং পিরত�েজG<<    ৩ 

অথ�াG ঘৃত সংেযােগ েযমন অি¼ বৃিM পায় িঠক েতমনই কাম�ব�র উপেভাগ কামনােক 
শা	 নয় বরং উ�েরা�র বািড়েয়ই েদয়< ফেল পৃিথবীর সমD�কার সVদ যা মানুষ 
কামনা কের তা তার কামনার েQেF পয�াu বেল গণ� হয় না< সুতরাং ঔিচেত�র 
িবচাের িবষয়তৃ া ত�াগই বাÀনীয়< আ=য� রাজা যযািতর এই ঔিচত�cান জ�ােত 
সহH বGসর েলেগ েগল< িতিন িন=য় েচােখর সামেন পুেFর জরাi@ সহH বGসর 
যাপন েদেখিছেলন< অথচ তাঁর মেধ� িপতৃ~দেয়র উ  ��েয়র এতটুকু ইি5তও 
আমরা েপলাম না< এমনিক িতিন যখন আT-অহিমকার পােপ Eগ�চূ�ত হেলন তখনও 
Eেগ� �ত�াবত�েন বসুমনা, �তদ�ন, িশিব ও অfক—এই চার েদৗিহF, গালব ও মাধবীর 
সািধত ধম� ও অিজ�ত পূণ� ফেলর ভাগ iহেণ তাঁেক এতটুকু িOধাi@ হেতও েদখা 
েগল না< সুতরাং এেহন যযািতর কন�া হেয় মাধবী েয খুব উপেভাগ� জীবন অিতবািহত 
করেবন না তা হয়েতা বলার অেপQা রােখ না< তাই গালব যখন তার BK িব.ািমেFর 
জন� BKদিQণা E\প আটেশা েঘাড়ার �াথ�না িনেয় যযািতর কােছ আেসন তখন 
যযািত িবনা িOধায় ভািব েদৗিহF-�ািuজিনত ব�ি_সুখ লালসায় কন�া মাধবীেক গালেবর 
হােত তুেল েদন<  
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স ভবাÁ �িতগৃÂাতু মৈমতাং মাধবীং সুতাÄ< 
অহং েদৗিহFবাÁ স�াং ৈব বর এষ মম �েভা!<<৪৪৪৪ 

অথ�াG �ভাবশালী গালেবর িনকট যযািতর আiহ েয িতিন তাঁর মাধবী নামক 
কন�ািটেক iহণ কKন< িতিন েদৗিহFশালী হেবন ,এটাই তাঁর �ািথ�ত িবষয়< যাই 
েহাক েবাঝা েগল যযািত ব�ি_সুখ ও অভীfলাভ ছাড়া িকছুই েবােঝন িন েকােনািদনও< 
িক¦ গালব!! 
       এবার আসা যাক গালেবর কথায়< খুব সংেQেপ েজেন েনওয়া যাক যযািতর 
কােছ েঘাড়া চাওয়ার েনপথ� কারণ< “িকমাহরািম B¹�থ�ং yবীতু ভগবািনিত”৫৫৫৫— অথ�াG 
BKদিQণার জন� কী আনব বলুন ভগবান, বেল গালব যখন িব.ািমFেক অিতf কের 
তুেলেছন; তখন �ায় িবরি_বশতই িব.ািমF বেলন—  

“একতঃ শ�ামকণ�ানাং হয়ানাং চ�বেচ�সাÄ< 
অেfৗ শতািন েম েদিহ গY গালব! মা িচরÄ<<৬৬৬৬ 

গালেবর মাথায় আকাশ েভেঙ পড়ার অব@া< িব6M বংেশ উGপZ চ�6� আটশত 
েঘাড়া, যােদর একিট কান কােলা বেণ�র— এমন েঘাড়া িতিন পােবন েকাথায় ? 
অবেশেষ বXু গKেড়র পরামশ�মেতা রাজা যযািতর কােছ িগেয় গালব তাঁর �েয়াজন ও 
�ত�াশার কথা জানান< িক¦ যযািতর কােছ এমন অ. েনই< তাই yাzেণর �াথ�না 
পূরেণ অে.র পিরবেত� আপন কন�া মাধবীেক গালেবর হােত সÆদান নয়, একরকম 
তুেলই িদেলন< েঘাড়ার পিরবেত� নারী িনেয় চলেলন গালব< এরপর 6K হয় মাধবীর 
অ�ত�ািশত জীবন অিতবাহন< জানা যায় অেযাধ�ার রাজা হষ�., কাশীরাজ িদেবাদাস, 
েভাজরাজ উশীনর— এেদর �েত�েকর কােছই গালব-কািÇত দু’েশািট কের েঘাড়া 
আেছ< সুলQণা রাজনি|নী মাধবী রাজচ{বত�ী পুF উGপাদেন সQম< সুতরাং �িত 
দুইশত েঘাড়ার িবিনমেয় যিদ মাধবী �িত রাজার ঔরেস একিট কের পুF উGপাদন 
কেরন তাহেল তার ‘6È’ বাবদ গালেবর অভীf অ.�ািu সNব হেত পাের< হলও 
তাই< িতন রাজার শয�াসি5নী হেয় মাধবী জ� িদেলন যথা{েম িতন পুF— বসুমনা, 
�তদ�ন, িশিব< কায�সVZ হেল িতন রাজা ও গালেবর কােয�াMারকািরনী মাধবী আবার 
গালেবর কােছ �ত�িপ�ত হেলন< িক¦ আরও দুইশত অ. কীভােব পােবন গালব ? 
এবারও বXু গKেড়র পরামেশ� ছয়শত েঘাড়া ও মাধবীেক BK িব.ািমেFর হােত তুেল 
িদেয় গালব বলেলন, িতিনও মাধবী Oারা পুF উGপাদন করেত পােরন< িব.ািমFও 
মাধবীেক েপেয় আÉুত< েসইসে5 খািনকটা আফেসাসও �কাশ করেলন— 
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“ িকিময়ং পূব�েমেবহ ন দ�া মম গালব!< 
পুFা মৈমব চ`ােরা ভেবয়ুঃ কুলভাবনাঃ<<৭৭৭৭ 

এবারও পুF অfেকর জ� িদেল মাধবীেক িব.ািমF গালেবর হােত, গালব আবার 
যযািতর কােছ িফিরেয় িদেলন< িপতা যযািত গ5া-যমুনা স5ম@ল �য়ােগ মাধবীর জন� 
এক সয়vর সভার আেয়াজন করেলন< নাগ, যQ, মনুষ�, গX¹�, প6, পQী, 
প¹�তবাসী, বনবাসী ঋিষ, রাজা সকেলই এেলন সভায়< মালা হােত মাধবী এেক এেক 
সবাইেক অিত{ম কের এিগেয় েগেলন এবং েশষপয�	 বনভূিমেক ও তপ=য�ার 
পথেকই বরণ কের িনেলন বািক জীবনটার জন�< 
      মহাভারেতর উেদ�াগপেব� মাধবীর এই কািহিনেত মাধবীেক একবার মাF কথা 
বলেত েশানা েগেছ— 

“ স `ং দদE মাং রােc �িতগৃহ� হেয়া�মাÁ<< 
নৃেপেভ�া িহ চতুভ��েD পূণ�ান�েfৗ শতািন চ< 
ভিবষ�ি	 তথা পুFা মম চ`ার এব চ<<৮৮৮৮ 

অথ�াG, “ অতএব আপিন েসই দুইশত অ.ে�U iহণ কিরয়াই আমােক রাজার হেD 
দান কKন< এইভােব চাির জন রাজার িনকট হইেত আপনার অf শত অ. পূণ� হইেব 
এবং আমারও চািরটী পুF হইেব”৯৯৯৯< �Ë এখােনই< সিত�-ই িক এক কুমারী কন�া 
বারবার হাতবদেলর মেধ� িদেয় িনেজর মাতৃ`েক েগৗরবািlত করেত েচেয়িছেলন? 
নিক পুKষতে�র বাধ�বাধকতা, নারীস�ার অবমাননার য�ণা ও অিভমানই িছল এই 
ব_েব�র েনপেথ�< উে�খ আেছ �িতবার যথাযথ িনয়মিবিধ েমেনই রাজারা মাধবীেক 
iহণ কেরিছেলন ভায�া\েপ< িক¦ এই িবিধ িক 6ধুই েলাক েদখােনা নয় ? কারণ 
মাধবীেক iহেণর পূেব� তােক িনরীQেণর েয বণ�না অথবা তােক iহণপূব�ক স	ান 
উGপাদেনর উে¢েশ�র অিধক েয কামনা সব�Eতার ইি5ত পাওয়া েগেছ, সেব�াপির 
�িতেQেF তােক রমেণর েয িববৃিত িলিপবM করা হেয়েছ তােত একথা বলার অেপQা 
রােখ না েয, ধািম�ক-দাতা-cানী-তপEী �িতিট পুKষ তাঁর শরীরেক যেথYভােব কষ�ণ 
কেরেছন< কারণ �িতবার তােক �ত�প�েণ �িতিট পুKষ িছেলন িOধাহীন িনিব�কার< েয 
নারী িনিদ�f পুKেষর ঔরেস স	ােনর জ�দান পয�	 তােদর সি5নীর মেতা সহ-বাস 
কেরেছন তাঁর �িত তাঁেদর শরীরী টান ছাড়া েয েকােনা মানিসক টােনর উে^ক ঘেটেছ 
এমন �মাণও েমেল িন< তাছাড়া স	ানেক েরেখ মা-েক গালেবর হােত �ত�প�ণ করার 
সময়ও মা-স	ােনর িবেYদ েবদনােকও অনােলািচত রাখা হেয়েছ< অথ�াG মাধবী 
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এখােন একিট নারী শরীর মাF< েয শরীর পুKেষর �েয়াজেন কুমারী হয়, আবার 
পুKেষর অভীf িসিMেত গিভ�ণী হয়< আবার পুKেষর ইYােতই সয়vরা হেত হয় অথ�াG 
পুনরায় পুKেষর হােত সমপ�েণর জন� ��ত করা হয়< অথচ মহাভারেতর বৃহG 
পিরসের মাধবীর মেতা নারীর অ	র উPাটেনর এতটুকু পিরসর েদওয়া হয় িন< চচ�ার 
এই কাপ�ণ�ই ব! �Ëেক উসেক েদয়< যা ব!চচ�ার �শDেQF ��ত কের< েয 
পিরসর মহাভারেত মাধবী পানিন, েসই পিরসর েপেলন গxায়তেন< মহাভারেত েয 
মাধবী �ায় িনিব�েরাধী, পেরাকােয�াMাের উGসগ�ীকৃতা এক নারী শরীর মাF, সুিচFা 
ভaাচােয�র আধুিনক বয়ােন েপলাম এক অন� মাধবীেক; েয িনেজর কথা ভােব< আর 
েসই ভাবনার পথ ধেরই পাঠক েপÌেছ যায় তাঁর অ	রমহেল< গেxর কেয়কিট বাক�বX 
এখােন আেলাচনার ে�িQেত উি�িখত হেলা েযখােন মাধবীর Eগতভাবনায় তাঁর 
অনুভূিতBিল ভািষক \প েপেয়েছ—  
• েঘাড়ার বদেল আিম? বাবার কথার মাথামু�ু িকছুই মাথায় ঢুকিছল না, �Ë 

করাও যােব না িকছু, েস অিধকারও আমার েনই<১০১০১০১০ 
• আিম গালেবর ে�েম পেড়িছ, েমেয়রা কাি�ত পুKষেক েপেল তার জন� সব 

করেত পাের<১১১১১১১১ 
• আিম DিNত< বাকKM< এ কী বেলেছন গালব? েমেয় হেত পাির িক¦ মানুষ 

েতা বেট< ইিন আমােক ভাড়া খাটােত চান?...১২১২১২১২ 
• ধন� পুKষ< ভাড়া খাটার েমেয়েছেলও চাই, টাটকা কুমারীও চাই! একই অে5!১৩১৩১৩১৩ 
• শরীর েতা দূেরর কথা, ~দেয় একজেনর জন� �ণয় জাগেলই নারী আর কুমারী 

থােক না!১৪১৪১৪১৪ 
• আমার বুেকর দুধ য�ণার পঁুজ হেয় জেম েগল< 6িকেয় মের েগল< িতন িতন 

বার<১৫১৫১৫১৫ 
• 6েনিছলাম সাত পা একসে5 হাঁটেল স5ী নািক বXু হয়< েস যিদ জ5েলর প6 

হয়, তবুও< ঋিষ গালেবর সে5 এই ক’িদেন লQ পা েহঁেটিছ আিম, এক কণা 
দুব�লতাও িক আমার জন� জেম িন তাঁর মেন?১৬১৬১৬১৬ 

• বড় �া	 েবাধ কির, বড় অবসZ< নাঃ, গালবেক েদেখ ~দেয় এখন আর 
এতটুকু চা�ল� জােগ না< �ণেয়র Qুধা মের েগেছ, �থম ে�ম এখন দূেরর 
bৃিত<১৭১৭১৭১৭ 
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• এত েলাক আমােক েপেত আiহী? েকন? রাজার েমেয় বেল? নািক পুFদািয়নী 
সুলQণা েমেয়মানুষ িহেসেব �মািণত হেয়িছ তাই?১৮১৮১৮১৮ 

পুKেষর �িত ে�ম, ে�েমর জন� ত�ােগর মেধ� িদেয় �ািথ�ত E[পূরেণর আকাÇার 
লালন, পুKেষর Eাথ�ম¼তা ও ছলনায় E[ভে5র য�ণা, তারই অনুষে5 খি�ত মাতৃ` ও 
স	ােনর িবেYদ-েবদনা, পুKষ সমােজর �িত ঘৃণা, নারীে`র চূড়া	 অবমাননায় 
অ	রাTার হাহাকার— সমD অনুভূিতময় অ	র উPাটেন মাধবী 6ধু শরীর নয় শরীর 
ও মন িনেয় র_মাংেসর মানবী হেয় উেঠেছ< আধুিনক গxচচ�ায় মাধবী চিরেF 
Eাধীকার ও Eাধীন নারী ভাবনার িবDার ঘেটেছ< গেxর 6Kেতই তাই মাধবী �Ë 
তুেলেছন— ‘… আমার েকানও Eত� অিD` আেছ িক?’ ’ ’ ’ ১৯১৯১৯১৯ গেxর পরেত-পরেত মাধবী 
িনেজর মেনর DরBিল উে�ািচত কেরেছন< যযািতর ঘৃণ� িবেবচনায় েচােখ জল 
এেসেছ, গালেবর িনকৃf অিভ�ােয় DিNত হেয়েছন, �িতিট পুKেষর অ©শািয়নী হেয় 
�D-অপমািনত হেয়েছন< স	ােনর সািZধ� েথেক দূরীকৃত হেয় অ	ের অ	ের 
QতিবQত হেয়েছন< িপতৃ-ইYায় �য়াগতীেথ�  আিনত চার পুেFর জননী সয়vরা 
মাধবীর সমাগত �িতিট পুKেষর আiহ েদেখ ঘৃণায় িববিমষা  েজেগেছ এবং একই 
সে5 িতিন িশহিরতও হেয়েছন এই েভেব তাঁর স	ানরাও েতা একিদন হেয় উঠেব 
‘এক একটা আD পুKষ মানুষ’<  
      মহাভারতকার 6ধু উে�খ কেরিছেলন— “িনি¢�শ�মােনষু তু সা বেরষু বরবিণ�নী< 
বরানুG{ম� সব�াংDাÁ বরং বৃতবতী বনÄ<<”২০২০২০২০ সুতরাং  েশষপয�	 মাধবী কােরার �িত 
দৃ¯পাত না কের সমাগত সকল বরেক এক�কার �ত�াখ�ান কের তেপাবনেকই বর 
\েপ বরণ করেলন< অথ�াG েকােনা পুKষেক বরণ না কের Eাধীন যাপেনর পেথই পা 
বাড়ােলন মাধবী< যিদও এই দৃ¯পাত না করা িকংবা ‘পিরত�াগ’২১ বা ‘�ত�াখ�ান’২২২২২২২২ 
করার মেধ�, ব�ি_ ইYােক �াধান�দান ও �YZ �িতবাদ— এই দু’েয়রই সূ� ইি5ত 
এক ঝলক েচােখ পেড় বেট; িক¦ তার পেরই ধম�ীয় ঔিচেত�র অনুষে5 তােক িমিলেয় 
েদওয়া হয়< �Ë হল েকন িতিন তেপাবনেক বরণ করেলন? বেনাচািরণী হেয় 
yতপালন ও yzচয� পালেনর মেধ� িক 6ধুই ধম�স�য় বাসনাই �ধান িছল? নািক এই 
সমাজ পিরসেরর �িত িতিন িব.াস হািরেয়িছেলন? যিদও গেx মাধবীর অ	গ�ত Eগত 
ভাবনায় এমনই ইি5ত পাই—   
                             “েকানও পথ েনই? েকানও পথ েনই? 
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জ5েল চেল যাব? বাঘ ভা�ুক িশয়াল কুকুরেদর জগত িক মানুেষর সমােজর েচেয় হীন 
িকছু হেব?”২৩২৩২৩২৩ 
 অথবা হয়েতা িতিন অবমাননার য�ণা ভুেল থাকেত েচেয়েছন, যা িতিন বলেত 
পােরন িন বা মহাভারতীয় পুKষত� তােক বলেত েদয়িন< েসই অিভমােনই িক তাঁর 
তপ=ারণ ? এই আচরণিবিধ পালন-Oারা িক ধীের ধীের তাঁর নারীস�ােকই জাগিরত 
কেরিছেলন মাধবী ? আTপিরচয় ও িনজE পিরসেরর অেlষেণই িক এই িনভৃত িবÉব 
সাধনা ? হয়েতা তা-ই< হয়েতা এই কারেণই ব!যুগ আেগর সংযত নীরব �িতবাদ 
িবশ শতেকর সােতর  দশেকর নারী কলেম এ’ভােবই িবে»ারেণ িOধাহীন< আধুিনক 
সমােজ �িতমুহূেত� নারীস�ার �িত পুKষতে�র  ভাবনাগত েয অবনমন �ত�Qত হয়, 
তার ে�িQেত নারীর ব�ি_ অিDে`র �েË আজ তাই মাধবী-কথার ব!চচ�ার অবকাশ 
েথেকই যায় এবং যা আজ ভীষণভােব �াসি5ক<  
                                                                     
তথ�সূFতথ�সূFতথ�সূFতথ�সূF: : : :  
১.  রবী�নাথ ঠাকুর, পিরচয়, ভারতবেষ� ইিতহােসর ধারা, রবী� রচনাবলী, নবম 

খ2, িব.ভারতী, মু^ণ ১৪১৫, পৃUা-৫৮৫<  
২.  রাজেশখর বসু, কৃ ৈOপায়ন ব�াস কৃত মহাভারত সারানুবাদ, উেদ�াগ পব�, এম 

িস সরকার অ�া� স� �াইেভট িলিমেটড, ১৪১৮ Fেয়াদশ মু^ণ, পৃUা-৩৩৫< 
৩.  কৃ ৈOপায়ন ব�াস কৃত মহাভারতÄ,  হিরদাস িসMা	বাগীশ (অনু), 

আিদপব�/৭৩/১২,১৩,  িব.বাণী, ১৩৩৮,  পৃUা-৮৯৭< 
৪.  তেদব, উেদ�াগপব�/১০৬/৩৫, পৃUা-৯৮৭< 
৫.  তেদব, উেদ�াগপব�/৯৯/২৩, পৃUা-৯৪২< 
৬.  তেদব, উেদ�াগপব�/৯৯/২৭, পৃUা-৯৪৩< 
৭.  তেদব, উেদ�াগপব�/১১০/১৬, পৃUা-১০০৬< 
৮.  তেদব, উেদ�াগপব�/১০৭/১৬,১৭, পৃUা-৯৯২ 
৯.  তেদব, উেদ�াগপব�, পৃUা-৯৯২< 
১০.  সুিচFা ভaাচায�, ে�U গx (�থম পব�), পুÐ, ২০১২, ষU �কাশ, পৃUা-৫০< 
১১.  তেদব, পৃUা- ৫০ 
১২.  তেদব, পৃUা- ৫১ 
১৩.  তেদব, পৃUা- ৫৩ 
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১৪.  তেদব, পৃUা- ৫৩ 
১৫.  তেদব, পৃUা- ৫৪ 
১৬.  তেদব, পৃUা- ৫৩ 
১৭.  তেদব, পৃUা- ৫৬ 
১৮.  তেদব, পৃUা- ৫৯ 
১৯.  তেদব, পৃUা- ৪৯ 
২০.  কৃ ৈOপায়ন ব�াস কৃত মহাভারতÄ,  হিরদাস িসMা	বাগীশ (অনু),  িব.বাণী, 

১৩৩৮, পৃUা-১০০৯< 
২১.  কৃ ৈOপায়ন ব�াস কৃত মহাভারতÄ এর উেদ�াগপেব� উি�িখত েgাক 

“িনি¢�শ�মােনষু তু সা বেরষু বরবিণ�নী< বরানুG{ম� সব�াংDাÁ বরং বৃতবতী 
বনÄ<<” (১১০/৫) হিরদাস িসMা	বাগীশ -এর ‘ভারতেকৗমুদী’ iেj েgাকিট 
টীকা  “তখন েলােকরা বরিদগেক িনে¢�শ কিরয়া িদেত লািগেল, বরবিণ�নী 
মাধবী েসই সকল বরেক পিরত�াগপিরত�াগপিরত�াগপিরত�াগ কিরয়া তেপাবনেকই বর\েপ বরণ 
কিরেলন<<” হিরদাস িসMা	বাগীশ (অনু), িব.বাণী,১৩৩৮, পৃUা-১০০৯< 

২২.  কৃ ৈOপায়ন ব�াস কৃত মহাভারতÄ এর উেদ�াগপেব� উি�িখত েgাক 
“িনি¢�শ�মােনষু তু সা বেরষু বরবিণ�নী< বরানুG{ম� সব�াংDাÁ বরং বৃতবতী 
বনÄ<<৫<<” রাজেশখর বসু কৃত মহাভারেতর সারানুবােদ েgাকিটর ব�াখ�া “ 
িক¦ মাধবী সকলেক �ত�াখ�ান�ত�াখ�ান�ত�াখ�ান�ত�াখ�ান ক’ের তেপাবনেকই বরণ কিরেলন<”, 
রাজেশখর বসু, কৃ ৈOপায়ন ব�াস কৃত মহাভারত সারানুবাদ, উেদ�াগ পব�, এম 
িস সরকার অ�া� স� �াইেভট িলিমেটড, ১৪১৮ Fেয়াদশ মু^ণ, পৃUা-৩৪১<    

২৩.  সুিচFা ভaাচায�, ে�U গx (�থম পব�), পুÐ, ২০১২, ষU �কাশ, পৃUা-৫৯< 
সহায়কসহায়কসহায়কসহায়ক    ijijijij:::: 
১.    রবী�নাথ ঠাকুর, রবী� রচনাবলী, নবম খ2, িব.ভারতী, মু^ণ ১৪১৫,  
২.  রাজেশখর বসু, কৃ ৈOপায়ন ব�াস কৃত মহাভারত সারানুবাদ,  এম িস সরকার 

অ�া� স� �াইেভট িলিমেটড, ১৪১৮ Fেয়াদশ মু^ণ< 
৩.        কৃ ৈOপায়ন ব�াস কৃত মহাভারতÄ,  হিরদাস িসMা	বাগীশ (অনু), ভারতেকৗমু, 

িব.বাণী, ১৩৩৮< 
৪.  সুিচFা ভaাচায�, ে�U গx (�থম পব�), পুÐ, ২০১২, ষU �কাশ,    
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িবদ�াসাগর ও ব�াকরণেকৗমুদী 
দীপ©র পাF  

সং�ৃত িবভাগ, আচায� �ফু� চ� কেলজ, 
নববারাকপুর, কলকাতা 

 
সারসংেQপ সারসংেQপ সারসংেQপ সারসংেQপ : : : : সব�জনীন জনিশQা-�য়াস ব�তীত সমােজর �বৃিM �িতUা সীিমত< 
িশQায় িশিQত হেবন আবার সবরকেমর কুসং�াের মু_ হেবন না, তেব েসই িশQা 
িপছু হটেত বাধ�< আর তাই ভাষািশQােক অিধকতর যুি_সºত ও সহজেবাধ� ভাষায় 
�কাশ করার অিভcতা \প েপেয়িছল< েসকােলর িবেবচনায় আধুিনক �িনিবcান 
সং�ারমূলক ঐিতহািসক ও যুগা	কারী মূল�ায়েন যু_ হেয়েছ< েসেQেF ভারতবেষ�র 
ে�U ব�াকরণকারগেণর মনন-Eাতে�� �েবশ কের িবদ�ােক চে�র Bেণ রি:ত কের 
সকেলর cানচQু E\প আন|ানুভূিতর েমKদে2 পিরণত করা ে�য় < 
মূলশ²মূলশ²মূলশ²মূলশ²: : : : ে�Qাপট, নামকরণ, ব�াকরণেকৗমুদীর অসাধারণ`< 
মূলমূলমূলমূল    আেলাচনাআেলাচনাআেলাচনাআেলাচনা:::: 
≤Ãyì˛Éfl˛øÓ˚í#Î˚ ˛ô![˛ì˛ {ŸªÓâ̊˛wüõ≈y SÓˆÏ®ƒy˛ôyïƒyÎ˚V Óy !Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüÎ̊ x!Ófl˛øÓ˚í#Î˚ 
Ó˝!Óï Ñ˛#!ì˛≈Ó˚ myÓẙ Ñ˛#!ì≈̨ ì˛– ¢yïyÓ˚íì˛ ¢õyã ¢Çfl˛ÒyÓÑ̊˛ Ó*̊ˆĮ̈ ô£z !ì˛!ò x!ïÑ˛ !ÓÖƒyì˛– !ÓïÓy 
ÈÙÈ!ÓÓy£ ≤Ãâ˛úòñ òyÓ#̊!ü«˛y !Óhfl˛yÓ˚ñ £zÇÓẙã# !ü«˛y !Óhfl˛yˆÏÓ˚ v˛ẑ ÏîƒyÜñ î%Ü≈ì˛ˆÏîÓ˚ ˆ¢Óyñ 
xy!îÓy¢# Ñ˛úƒyíñ îyòÑ˛õ≈ñ !Ó˛ôî@˘Ãhfl˛ ≤Ã!ì˛¶˛yÓyòÜˆÏíÓ˚ Sõy£ẑ ÏÑ˛ú õï%¢)îò ≤Ã¶,̨ !ì˛V ¢y£yÎƒ 
Ñ˛Óẙ £zì˛ƒy!î Ñ˛ˆÏõ≈Ó˚ ãòƒ£z x!ïÑ˛y!ïÑ˛ Óƒ!_´ ì§̨ yˆÏÑ˛ fl˛øÓ˚í Ñ˛ˆÏÓò̊– ~äÈyv˛¸yÁ ÚÓí≈̨ ô!Óâ̊˛Î˚Û Á 
xyï%!òÑ˛ ÓyÇúyÓ˚ ≤Ãâ˛úˆÏòÓ˚ ¢y«˛ƒfl˛∫Ó*̊˛ô ì§̨ yÓ˚ Ó˚!â˛ì˛ !Ó!Óï Ñ,̨ !ì˛ Sºy!hs˛!Óúy¢ñ ¢#ì˛yÓ˚ 
ÓòÓy¢ñ ÓẙˆÏõÓ˚ Óẙãƒy!¶˛ˆÏ°ÏÑ˛ñ ˆÓì˛yú˛ôM˛!ÓÇü!ì˛ñ !ò‹,Ò!ì˛úy¶˛≤ÃÎ̊y¢ñ üÑ%̨ hs˛úy ≤Ã¶,̨ !ì˛V 
v˛ẑ ÏÕ‘ÖˆÏÎyÜƒ– ì§̨ yÓ˚ Ú!Óîƒy¢yÜÓ˚Û v˛z̨ ôy!ï!›˛ Ó˝ú v˛zFâ˛y!Óì̊˛ £ˆÏúÁ Ú!Óîƒy¢yÜÓ˚Û ü∑!›˛ 
◊Óíõye£z xÜyï ˛ôy![˛ˆÏì˛ƒÓ˚ ˆÎ xÌ≈ ˆîƒy!ì˛ì˛ £ˆÏÎ̊ ÌyˆÏÑ˛ñ ˆ¢£z ˛ôy![˛ˆÏì˛ƒÓ˚ !òÓ#̊ˆÏ«˛ 
!Óîƒy¢yÜˆÏÓÓ̊˚ õ)úƒyÎ̊í Ö%Ó Ñ˛õ£z £ˆÏÎ̊ˆÏäÈ– !ì˛!ò ÎÌyÌ≈ xˆÏÌ≈£z !Óîƒy¢yÜÓ˚ !äÈˆÏúò– ¢Çfl˛,Òì˛ 
ÓƒyÑ˛Ó˚íñ xúÇÑ˛yÓ◊̊yfl˛f Á îü≈òy!î üyˆÏfl˛f ì§̨ yÓ˚ ¢ì˛ƒ¢ì˛ƒ£z xÜyï ˛ôy![˛ì˛ƒ !äÈú– ˆ¢£z 
¢Çe´yhs˛ !Ñ˛ä%È Óâ̊˛òyÁ Ó˚̂ ÏÎ̊ˆÏäÈ– ì˛Ìy!˛ô ¢Çfl˛,Òì˛ˆÏ≤Ãõ#ñ ¢Çfl˛,Òì˛˛ôy‡˛# ÓDÓy¢#Ó˚ £*îˆÏÎ˚ 
{ŸªÓâ̊˛wüõ≈y ˆÑ˛yò v˛zFâ˛yˆÏDÓ˚ ¢Çfl˛,Òì˛ ¢y!£ì˛ƒ Óy ◊yfl˛f@˘ÃˆÏs˛iÓ˚ ãòƒ xy¢ò úy¶˛ Ñ˛ˆÏÓò̊!òñ 
!ì˛!ò ÚÓƒyÑ˛Ó˚íˆÏÑ˛Ôõ%î#Û @˘ÃˆÏs˛iÓ˚ Ó˚â˛òyÓ˚ õïƒ !îˆÏÎ̊ ì˛yˆÏîÓ˚ õˆÏòÓ˚ õ!íˆÏÑ˛y‡˛yÎ̊ xõÓ˚ £ˆÏÎ˚ 
xyˆÏäÈò– 
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ˆ≤Ã«˛y˛ô›˛ 

¢Çfl˛,Òì˛¶˛y°ÏyÎ˚ ÓƒyÑ˛Ó˚í ˛ôÓ¡̊ôÓẙ!›˛ !Óüyú Á î%ÓÓ̊Üy£– ¶˛y°Ïy!›˛ ˆÎõò ˛ô%Óẙì˛ò ˆì˛õ!ò ~£z 
¶˛y°ÏyÓ˚ ÓƒyÑ˛Ó˚í ¢¡±îyˆÏÎÓ̊˚ £z!ì˛£y¢!›˛Á x!ì˛ ≤Ãyâ˛#ò– ˆõy›˛yõ%!›˛ ~£z ÓƒyÑ˛Ó˚í ˛ôÓ¡̊ôÓẙˆÏÑ˛ 
!mïy !Ó¶˛_´ Ñ˛Óẙ ÎyÎ̊ ˛ôy!íò#Î˚ ÓƒyÑ˛Ó˚íˆÏÑ˛ õïƒfl˛iÓ*̊ˆĮ̈ ô xÓ!ï Ñ˛ˆÏÓ˚– xÌ≈yÍ ˛ôy!í!ò ˛ô)Ó≈Óì˛#≈ 
ÓƒyÑ˛Ó˚í SõyˆÏ£üñ ˙wñ ¶˛y[˛Ó#̊Î̊ñ Ñ˛¡ø≈!®!ÓÓÓ˚í Óy Ñ˛¡ø≈®!ÓÓÓ˚íñÑ˛yüÑ,̨ Ífl˛¨ñ ˆ¢òÑ˛#Î˚ñ 
Ñ˛yüƒ!˛ôñ ˆfl˛≥˛y›˛yÎ˚íñ â˛e´Ó¡ø≈í#Î˚ñ xy!˛ôüúñ üyÑ˛úƒñ ¶˛yÓm̊yã#Î˚ñ ÜyúÓ ÓƒyÑ˛Ó˚íV ¢¡±îyÎ̊ñ 
˛ôy!íò#Î̊ ÓƒyÑ˛Ó˚í ¢¡±îyÎ̊ Á ˛ôy!í!ò v˛z_ÓÓ̊_#≈ Óy ˛ôÓÓ̊_#≈ ÓƒyÑ˛Ó˚í SÑ˛úy˛ô Óy ˛Ñ˛yì˛s˛fñ 
â˛ywñ ˜ãˆÏòwñ üyÑ˛›˛yÎò̊ñ !¢ˆÏk˛ˆÏ£õñ ¢yÓfl̊˛∫ì˛ñ !¢k˛yhs˛â˛!wÑ˛yñ ¢Ç!«˛Æ¢yÓ˚ñ ¢%̨ ôpñ 
õ%?˛ˆÏÓyïñ ≤ÃˆÏÎ̊yÜÓ˚bõyúyñ ¢Ófl̊˛∫ì˛#Ñ˛Z˛y¶˛Ó˚íñ £!Óò̊yõyõ,ì˛ ÓƒyÑ˛Ó˚íV ¢¡±îyÎ˚– ~Ó˚ õˆÏïƒ 
˛ôy!íò#Î̊ ÓƒyÑ˛Ó˚í ¢¡±îyˆÏÎÓ̊˚ õy£yd x!ïÑ˛ ˆ≤ÃyIµú– ˛ôy!íò#Î̊˛ Úx‹TyïƒyÎ̊#Û SÎy Ö�#‹T˛ô)Ó≈ 
¢Æõ üì˛y∑#Ó˚ ˛ô)̂ ÏÓ≈ Ó!̊â˛ì˛V @˘ÃˆÏs˛i â˛yÓ˚ £yãyÓ˚ ¢)e Ó˚̂ ÏÎ̊ˆÏäÈ– !Ómyò‰ÜˆÏíÓ˚ õˆÏì˛ !ÓK˛yò¢¡øì˛ 
e´õ!Ó¶˛yˆÏÜ x‹TyïƒyÎ#̊Ó˚ òƒyÎ̊ Ü¶˛#Ó˚ Á !Óhfl˛,ì˛ ÓƒyÑ˛Ó˚í !ÓˆÏŸª ˆÑ˛yò ¶˛y°ÏyÎ̊ Ó!̊â˛ì˛ £Î!̊ò– 
˛ôÓÓ̊ì˛#≈ ˆ«˛ˆÏe Ñ˛yì˛ƒyÎò̊ ˛ÓÓÓ̊˚&!â˛ x‹TyïƒyÏÎ̊#Ó˚ v˛z̨ ôÓ˚ ÚÓy!_≈Ñ˛Ûñ ˛ôì˛O!ú Óy!_≈̂ ÏÑ˛Ó˚ v˛z̨ ôÓ˚ 
Úõ£y¶˛y°Ïƒ˛Ûñ ˜Ñ˛Î̊›˛ õ£y¶˛yˆÏ°ÏƒÓ˚ ›˛#Ñ˛y Ú¶˛y°ÏƒÈÙÈ≤Ãî#˛ôÛ Óâ̊˛òy Ñ˛ˆÏÓò̊ ~ÓÇ ≤Ãî#ˆĮ̈ ôÓÁ̊ Ñ˛ˆÏÎ̊Ñ˛!›˛ 
›˛#Ñ˛y Ó!̊â˛ì˛ £Î˚– ì˛yÓ˚ õˆÏïƒ òyˆÏÜü ¶˛ˆÏRÓ˚ Úv˛ẑ Ïîƒyì˛Û ≤Ã!¢k˛– xyÓyÓ˚ Óyõò Á ãÎ̊y!îì˛ƒ S°Ï¤˛ 
Óy ¢Æõ üì˛y∑#Ó˚V ÚÑ˛y!üÑ˛yÛ òyõÑ˛ ~Ñ˛ Ó,!_ Óâ̊˛òy Ñ˛ˆÏÓò̊– ~Ó˚̨ ôÓ˚ ˛ôy!í!ò ÓƒyÑ˛Ó˚̂ ÏíÓ˚ 
¢)e=!úˆÏÑ˛ !Óòƒhfl˛ Ñ˛ˆÏÓ˚ ¶˛ˆÏRyã# î#!«˛ì˛ Óâ̊˛òy Ñ˛ˆÏÓò̊ Ú!¢k˛yhs˛ˆÏÑ˛Ôõ%î#Û Îy ≤ÃyÎ̊ ¢Ó≈e ˛ô!‡˛ì˛ 
£ˆÏÎ̊ ÌyˆÏÑ˛– ~£z õ£d˛ô)í≈ ˛ôyí#!òÎ̊ ÓƒyÑ˛Ó˚í ¢)"Î%!_´Ó˚ v˛z̨ ôÓ˚ !¶˛!_ Ñ˛ˆÏÓ˚ Ó!̊â˛ì˛ £ÁÎẙÎ˚ ì˛y 
÷ï% ˆúÔ!Ñ˛Ñ˛ ¢ÈÇfl˛,Òì˛ ¶˛y°ÏyÓ˚ òÎ˚ñ ˜Ó!îÑ˛ ¶˛y°ÏyÓ˚Á ÓƒyÑ˛Ó˚í £ˆÏÎ̊ v˛ẑ Ï‡˛ˆÏäÈ– ~£z Ñ˛yÓ˚̂ Ïí 
˛ôy!íò#Î̊ ÓƒyÑ˛Ó˚í x!ì˛ !Óüyú Á x!ì˛ Ñ˛!‡˛ò– ì˛y ¢yïyÓ˚̂ ÏíÓ˚ òyÜyˆÏúÓ˚ Óy£ẑ ÏÓ˚– v˛z_Ó˚ Á 
î!«˛í ¶˛yÓ˚̂ Ïì˛ ~£z ÓƒyÑ˛Ó˚̂ Ïí x!ïÑ˛ ≤Ãâ˛úò ÌyÑ˛ˆÏúÁ xDÈÙÈÓDÈÙÈÑ˛!úˆÏD xÌ≈yÍ xy¢yõñ 
x!Ó¶˛_´ ÓyÇúyÎ˚ Á v˛zÍÑ˛ˆÏú Sv˛z!v˛°̧ÏƒyÎ˚V ÈÙÈ ˛ôy!íò#Î̊ ÓƒyÑ˛Ó˚̂ Ïí ≤Ãâ˛úò !äÈúòy– ˆ¢ˆÏ£ì%̨  
˜Ó!îÑ˛ ÎyÜÈÙÈÎK˛ Á ˆÓîyïƒÎ̊ˆÏòÓ˚ ≤Ãâ˛yÓ˚ÈÙÈ≤Ã¢yÓ˚ v˛z_Ó˚ Á î!«˛í ¶˛yÓ˚̂ Ïì˛£z x!ïÑ˛ !äÈú– 
!ÓˆÏü°Ïì˛É xy¢yõ Á ÓDˆÏîˆÏüÓ˚ £z!ì˛£y¢ ˛ôÎ≈̂ Ïúyâ˛òy Ñ˛Ó˚̂ Ïú ˆîÖy ÎyÎ̊ ˆÎ ~£z ¢Ñ˛ú fl˛iyò 
xy!îÓy¢# xïƒ%!°Ïì˛ !äÈú– Óẙãy xy!î¢)̂ ÏÓÓ̊˚ v˛ẑ ÏîƒyˆÏÜ Ñ˛ˆÏòÔˆÏãÓ˚ Ó�y·˛íÜí ~£z ¢Ñ˛ú fl˛iyˆÏò 
Ó¢Óy¢ Ñ˛ˆÏÓ˚ xyÎ≈¢Çfl˛,Ò!ì˛ Á ¢Çfl˛,ÒˆÏì˛ ≤Ãâ˛yÓ̊ Á ≤Ã¢yÓ˚ á!›˛ˆÏÎ̊ !äÈˆÏúò– ~ÖyˆÏò ì§̨ yÓẙ ˜Ó!îÑ˛ 
ÎyÜÈÙÈÎK˛ Ñ˛Ó˚̂ ÏúÁ ˆÓîyïƒÎ̊ò Á ˜Ó!îÑ˛ ÎyÜÈÙÈÎˆÏK˛Ó˚ ≤Ã¢yÓ˚ á›˛yò!ò Óy á›˛y Ï̂ì˛ ˛ôyˆÏÓò̊!ò– 
˛ô!ÓÓ̊ˆÏì≈̨  ¢Çfl˛,Òì˛ ¢y!£ì˛ƒñ fl˛ø,!ì˛ Á õ%Öƒì˛É òƒyÎ̊ üyfl˛f xÓú¡∫̂ Ïò ¢Çfl˛,ÒˆÏì˛Ó˚ ≤Ãâ˛yÓ˚ ÈÙÈ ≤Ã¢yÓ˚ 
áˆÏ›˛ !äÏú– ˛ôÓÓ̊_#≈ ˆ«˛ˆÏe ì˛s˛füyfl˛f Á ˜Ó°åÓîü≈ò xÓú¡∫̂ ÏòÁ ¢Çfl˛,ÒˆÏì˛Ó˚ â˛â≈̨ y £ˆÏÎ̊ˆÏäÈ– ~£z 
≤Ã¢ˆÏD Óá̊%òyÌ !üˆÏÓ˚yõ!íÓ˚ v˛z!_´!›˛ ≤ÃyõyíƒÈÙÈ 
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ÚÚÑ˛yˆÏÓƒ°Ï% ˆÑ˛yõú!ïˆÏÎ̊y ÓÎ̊ˆÏõÓ òyˆÏòƒ– 
ì˛ˆÏs˛f°Ï% Î!s˛fì˛!ïˆÏÎ̊y ÓÎ̊ˆÏõÓ òyˆÏòƒ– 
üˆÏ∑°Ï% ¢)!_´ì˛!ïˆÏÎ̊y ÓÎ̊ˆÏõÓ òyˆÏòƒ––ÛÛ 

~Öò v˛z_Ó˚ Á î!«˛í ¶˛yÓ˚̂ Ïì˛ ˆÓîˆÏÑ˛!wÑ˛ ¢Çfl˛,Òì˛ â˛â≈̨ y £ˆÏì˛y ÓˆÏú£z ˆúÔ!Ñ˛Ñ˛ Á ˜Ó!îÑ˛ ÈÙÈ ~£z 
v˛z¶˛Î˚ ¶˛y°ÏyÎ̊ Óƒ%Í˛ôyîÑ˛ ˛ôy!íò#Î˚ ÓƒyÑ˛Ó˚̂ Ïí v˛z̨ ôˆÏÎyÜ x!òÓyÎ≈ñ !Ñ˛ls˛ xDÈÙÈÓDÈÙÈÑ˛!úˆÏD ì˛y 
ì˛ˆÏì˛y›˛y ãÓ&̊Ó#̊ òÎ̊– Ñ˛yÓƒñ fl˛ø,!ì˛ñ òƒyÎ̊ñ ì˛s˛f Á ˜Ó°åÓ îü≈̂ ÏòÓ˚ â˛â≈̨ yÎ̊ ˛ôy!íò#Î˚ ÓƒyÑ˛Ó˚̂ ÏíÓ˚ 
ì˛ˆÏì˛y›˛y =Ó˚&c ˆò£z– ¢%ì˛রাং ˛ôy!íò#Î̊ ÓƒyÑ˛Ó˚̂ ÏíÓ˚ ¢)�Î%!_´Ó˚ ïyÓ˚íy Ñ˛Óẙ Á xyÎ̊c Ñ˛ÓẙÓ˚ 
ãòƒ ˆÎ ü!_´ Á ¢õÎ̊ ÓƒÎ˚ Ñ˛Ó˚ˆÏì˛ £ˆÏÓ ì˛y Î!î Ñ˛yÓƒy!î â˛â≈̨ yÎ̊ !òˆÏÎ̊yÜ Ñ˛Óẙ ÎyÎ̊ ì˛ˆÏÓ 
Ñ˛yÓƒ≤Ã¶,̨ !ì˛ˆÏì˛ x!ïÑ˛ v˛zÍÑ˛°Ï≈Ñ˛ úy¶˛ Ñ˛Óẙ ¢Ω˛Ó– ÓƒyÑ˛Ó˚í ÷ï% ¶˛y°ÏyÓ˚ ÷!k˛ Ó«̊˛y Ñ˛ÓẙÓ˚ 
ãòƒ£z ≤ÃˆÏÎ̊yãò– ì˛y£z ¶˛y°Ïy ¢%!k˛Ó˚ ãòƒ ˆÎ›%̨ Ñ%̨ £z xò%ü#úˆÏòÓ˚ ≤ÃˆÏÎ̊yãò ˆ¢›%̨ Ñ%̨ £z ÓƒyÑ˛Ó˚̂ ÏíÓ˚ 
îÓÑ̊˛yÓ˚– ~£z Ñ˛yÓ˚̂ Ïí Ñ˛yì˛s˛f Óy Ñ˛úy˛ô Sxyò%õy!òÑ˛ Ö�#‹T#Î˚ ˛ôM˛Èõ üì˛y∑#Vñ õ%?˛ˆÏÓyï SÖ�#‹T#Î˚ 
eˆÏÎ̊yîü üì˛y∑#Vñ ¢yÓfl̊˛∫ì˛ SÖ�#‹T#Î̊ eˆÏÎẙîü üì˛y∑#Vñ £!Óò̊yõyõ,ì˛ SÖ�#‹T#Î̊ ˆ°Ïyv˛ü̧ üì˛y∑#V 
≤Ã¶,̨ !ì˛ ÓƒyÑ˛Ó˚í=!ú Ó!̊â˛ì˛ £ÏÎ̊– ì˛yÓ˚̨ ôÓ˚ ÓƒyÑ˛Ó˚í=!ú â˛â≈̨ y ÎÖò ÷Ó&̊ £ˆÏúy ì˛Öò ~=!úÓ˚ 
v˛z̨ ôÓ˚ ›˛#Ñ˛y Ù ¶˛y°Ïƒy!îÁ Ó!̊â˛ì˛ £ˆÏúy– ÓDˆÏîˆÏü ~£z¶˛yˆÏÓ Ñ˛yÓƒy!îÓ˚ ¢ˆÏD ¢ˆÏD x˛ôy!íò#Î˚ 
˛ôy!í!ò ˛ôÓÓ̊_#≈Ñ˛yˆÏú ÓƒyÑ˛Ó˚í â˛â≈˛yÁ ÷Ó&̊ £ˆÏì˛ úyÜú– ÓˆÏD õ£¡øî#Î˚ ≤ÃÓ_#≈ì˛ £ˆÏÎ̊ˆÏäÈñ 
ì˛Ó%Á ¢Çfl˛,Òì˛ â˛â≈̨ yÓ˚ ˆfl˛ÀyˆÏì˛ ˆÑ˛yò ¶˛y›˛y ˛ôˆÏv˛!̧ò– !Ñ˛ls˛ £zÇˆÏÓ˚ã üy¢ò Ñ˛yˆÏÎ̊õ £ˆÏì˛ ï#ˆÏÓ˚ ï#ˆÏÓ˚ 
˛ôyÿ˛yì˛ƒ ¢Çfl˛,Ò!ì˛ ÓD ˆî Ï̂ü ≤ÃˆÏÓü Ñ˛Óú̊ ì˛Öò ¢Çfl˛,Òì˛ â˛ây≈̂ Ïì˛Á ˜ü!Ìúƒ ˆîÖy !îú– ˆõïyÓ# 
Á  v˛zFâ˛!Ó_ ¢¡ôß̈ Óƒ!_´Ó˚ ¢hs˛yòÜí ¢Çfl˛,Òì˛ ˆÌˆÏÑ˛ !ÓˆÏîü# ¶˛y°Ïy xÌ≈yÍ £zÇˆÏÓã̊# £zì˛ƒy!îñ 
˛ôyÿ˛yì˛ƒ îü≈ò ~ÓÇ ˛ôyÿ˛yì˛ƒ !ÓK˛yò ˛ôyˆÏ‡˛ õˆÏòyˆÏÎyÜ# £ˆÏúy– ì˛Öò ¢£ã Ñ˛ˆÏÓ˚ ˆúÖy 
Ñ˛úy˛ôñ õ%?˛ˆÏÓyï £zì˛ƒy!î ÓƒyÑ˛Ó˚íÁ ì˛yˆÏîÓ˚ Ñ˛yˆÏäÈ Ñ˛!‡˛ò ˆÓyï £ˆÏì˛ úyÜú ö˛ˆÏú £zÇˆÏÓ˚ã# 
≤Ã¶,̨ !ì˛ ˛ôyÿ˛yì˛ƒ !Óîƒy â˛â≈̨ yÓ˚ ¢ˆÏD ˆÎ ›%̨ Ñ%̨  ¢Çfl˛,Òì˛ ˛ôv˛¸̂ Ïì˛ £ˆÏì˛y ì˛yˆÏì˛Á ~£z ÓƒyÑ˛Ó˚̂ ÏíÓ˚ 
¶˛#!ì˛ ¢Çfl˛,Òì˛ ˛ôyˆÏ‡˛ x!ò£yÓ˚ ¢,!‹T Ñ˛Ó˚̂ Ïúy– ¢%ì˛ÓẙÇ ÓD#Î̊ ¢õyˆÏãÓ˚ x!ïÑ˛yÇü£z ¢Çfl˛,Òì˛ â˛â≈̨ yÎ˚ 
x!òFä%ÈÑ˛ £ˆÏì˛ ÷Ó˚& Ñ˛Ó˚̂ Ïúò– ì˛Öò ¢Çfl˛,Òì˛¶˛y°ÏyÓ˚ ÓƒyÑ˛Ó˚íˆÏÑ˛ xyˆÏÓẙ ¢£ãˆÏÓyïƒ Á ¢Ç!«˛Æ 
Ñ˛ÓẙÓ˚ ≤ÃˆÏÎẙãò ˆîÖy !îú– {ŸªÓ˚â˛w !Óîƒy¢yÜÓ˚ ¢Çfl˛,Òì˛ ˛xïƒy˛ôòyÎ̊ Ó˚ì˛ £ˆÏÎ̊ ~£z ì˛y!Üî 
xò%¶˛Ó Ñ˛Ó˚̂ Ïúò– !ì˛!ò Ó%G˛ˆÏì˛ ˛ôyÓ˚̂ Ïúò ˆÎ ≤ÃyÌ!õÑ˛ hfl˛ˆÏÓ˚ Ö%Ó ¢Ç!«˛Æ xyÑ˛yˆÏÓ˚ ~Ñ˛!›˛ 
¢£ãˆÏÓyïƒ Á ¢%Ö˛ôy‡˛ƒ ¢Çfl˛,Òì˛ ÓƒyÑ˛Ó˚í ÓyÇúy¶˛y°ÏyÎ̊ Óâ̊˛òyÓ˚ ≤ÃˆÏÎẙãò Ó˚̂ ÏÎ̊ˆÏäÈñ ÎyˆÏì˛ Ñ˛õ 
¢õˆÏÎ̊Ó˚ õˆÏïƒ !ü«˛yÌ#≈Üí ¢Çfl˛,Òì˛¶˛y°ÏyˆÏÑ˛ xyÎ̊c Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ Á ¢Çfl˛,Òì˛¶˛y°ÏyˆÏì˛ !úÖˆÏì˛ÈÙÈÓ%G˛ˆÏì˛ 
˛ôyˆÏÓ˚– ~Ó£̊z ö˛úfl˛∫Ó*̊˛ô xyõÓẙ ÓÇúy¶˛y°ÏyÎ̊ !Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüˆÏÎ̊Ó˚ Ó!̊â˛ì˛ ¢Çfl˛,Òì˛ ÓƒyÑ˛Ó˚í 
@˘Ãs˛i  úy¶˛ Ñ˛Óú̊yõ 1853 ¢yˆÏúñ ÎyÓ˚ òyõ £Ïú ÚÓƒyÑ˛Ó˚íˆÏÑ˛Ôõ%î#Û– 
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òyõÑ˛Ó˚í 

!Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüÎ˚ ì§̨ yÓ˚ ÓƒyÑ˛Ó˚í @˘ÃˆÏs˛iÓ˚ òyõÑ˛Ó˚í Ñ˛ˆÏÓò̊ ÚÓƒyÑ˛Ó˚íˆÏÑ˛Ôõ%î#Û– ÚˆÑ˛Ôõ%î#Û xÌ≈ 
£ú â˛ˆÏwÓ˚ !Ñ˛Ó˚í– ÓƒyÑ˛Ó˚̂ ÏíÓ˚ ˆÑ˛Ôõ%î# ÈÙÈ ÚÓƒyÑ˛Ó˚íˆÏÑ˛Ôõ%î#Û– xÌ≈yÍ ÓƒyÑ˛Ó˚̂ ÏíÓ˚ â˛w !Ñ˛Ó˚í– 
~Ó˚ ì˛yÍ˛ôÎ≈ £ú ÓƒyÑ˛Ó˚̂ ÏíÓ˚ ≤ÃÑ˛yüÑ˛ â˛w!Ñ˛Ó˚í– ~£z òyõÑ˛Ó˚̂ ÏíÓ˚ ¢y£yˆÏÎƒ !Óîƒy¢yÜÓ˚ 
õ£yüÎ˚ ˆÓyG˛yˆÏì˛ â˛y£ẑ Ïúò ˆÎ ì§̨ yÓ˚ ÓƒyÑ˛Ó˚í ˛ô%hfl˛Ñ˛!›˛ ≤ÃyÌ!õÑ˛ !ü«˛yÌ#≈ÜˆÏíÓ˚ Ñ˛yˆÏäÈ xì˛ƒhs˛ 
xòyÎ̊y¢ˆÏÓyïƒ– ~Öò ≤ÃŸ¿ £ú !Ñ˛ Ñ˛ˆÏÓ˚ ~›˛y ˆÓyG˛y ˆÜú⁄ ~õò Óúy£z Óy˝úƒ ÓƒyÑ˛Ó˚í 
ÓúˆÏì˛ ¢Çfl˛,Òì˛ ÓƒyÑ˛Ó˚íˆÏÑ˛ ˆÓyG˛yò £ˆÏÎ̊ˆÏäÈ– â˛ˆÏwÓ˚ !Ñ˛Ó˚í ˆÎõò Óẙ!eˆÏì˛ xı˛Ñ˛yÓ˚ î)Ó˚ Ñ˛ˆÏÓ˚ 
Ü,£y!îˆÏÑ˛ ≤ÃÑ˛yü Ñ˛ˆÏÓ˚ ˆì˛õò ~£z ˛ô%hfl˛Ñ˛!›˛Á xK˛yòì˛y î)Ó˚ Ñ˛ˆÏÓ˚ ÓƒyÑ˛Ó˚̂ ÏíÓ˚ õõyÌ≈ ≤ÃÑ˛yü 
Ñ˛ˆÏÓ˚– ˛ô%hfl˛Ñ˛!›˛ˆÏÑ˛ ˆÑ˛Ôõ%î# Óúy £ˆÏÎ̊ˆÏäÈ Óy ˆÑ˛Ôõ%î#Ó˚ ¢ˆÏD ì%̨ úòy Ñ˛Óẙ £ˆÏÎ˚̂ ÏäÈ– xyÓyÓ˚ ≤ÃŸ¿ 
ˆÑ˛ò ˆÑ˛Ôõ%î# Óúy £ú⁄ ¢)Î≈!Ñ˛Ó˚íÁ xı˛Ñ˛yÓ˚ î)Ó˚ Ñ˛ˆÏÓ˚ Ü,£y!îˆÏÑ˛ ≤ÃÑ˛yü Ñ˛ˆÏÓ˚– v˛z_ˆÏÓ˚ Óúy 
ÎyÎ̊ ì˛y !‡˛Ñ˛ñ !Ñ˛ls˛ ¢)Î≈!Ñ˛Ó˚í Ólfl˛ˆÏÑ˛ ≤ÃÑ˛yˆÏüÓ˚ ¢ˆÏD ¢ˆÏD x¢£ò#Î˚ ì˛y˛ô ≤Ãîyò Ñ˛ˆÏÓ˚– ˆ¢£z 
ì˛yˆĮ̈ ô â˛«%̨  v˛zß√#!úì˛ ÓẙÖy Ñ˛!‡˛ò £Î̊ñ xÌ≈yÍ ¢Ñ˛ˆÏú ˆ¢£z ì˛y˛ô ¢£ƒ Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ ˛ôyˆÏÓ˚ òy– xyÓ˚ 
ˆÑ˛Ôõ%î#Ó˚ =í £ú ì˛y xì˛ƒhs˛ !fl˛¨?˛ñ ì˛y Ólfl˛ˆÏÑ˛ ≤ÃÑ˛yü Ñ˛ÓẙÓ˚ ¢ˆÏD ü#ì˛úy ≤Ãîyò Ñ˛ˆÏÓ˚– ~£z 
¶˛yˆÏÓ£z fl˛∫Ó!̊â˛ì˛ ˛ô%hfl˛Ñ˛ˆÏÑ˛ ˆÑ˛Ôõ%î# ÓúyÓ õyïƒˆÏõ˛ !Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüÎ̊ ÓúˆÏì˛ â˛y£ẑ Ïúò ˆÎ 
ì§̨ yÓ˚ ˛ô%hfl˛Ñ˛!›˛ ÷ï% ÓƒyÑ˛Ó˚̂ ÏíÓ˚ õõ≈̂ ÏÑ˛£z ≤ÃÑ˛yü Ñ˛ˆÏÓò̊yñ ÓƒyÑ˛Ó˚íˆÏÑ˛ £*îÎ̊@˘Ãs˛i# Ñ˛ˆÏÓ˚ ˆì˛yˆÏú Óy 
ì%̨ úˆÏÓ– 
ÓƒyÑ˛Ó˚í Ï̂Ñ˛Ôõ%î#Ó˚ x¢yïyÓ˚íc 

!Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüˆÏÎ̊Ó˚ ÓƒyÑ˛Ó˚íˆÏÑ˛Ôõ%î#Ó˚ ˜Ó!ü‹Tƒ ≤ÃÑ˛yü Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ !ÜˆÏÎ̊ ≤ÃÌˆÏõ£z xyõÓẙ ¢Çfl˛,Òì˛ 
Óí≈õyúyˆÏÑ˛ @˘ÃˆÏs˛i ˆÎ¶˛yˆÏÓ ≤ÃÑ˛yü £ˆÏì˛ ˆî!Öñ ˆ¢£z ≤ÃÑ˛yü ¶˛!DÓ˚ ˜Ó!ü‹Tƒ ~Öò xyˆÏúyâ˛òyÓ˚ 
�েয়াজনÈÙÙÙÈ 
˛ôy!íò#Î̊ ÓƒyÑ˛Ó˚̂ Ïí ¢)e=!úˆÏÑ˛ ¢Ç!«˛Æ xÌâ˛ =Ó˚&ÜΩ˛#Ó˚ xˆÏÌ≈Ó˚ ≤ÃÑ˛yüÏ Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ !ÜˆÏÎ̊ ~ÓÇ 
˜ÓK˛y!òÑ˛ v˛z̨ ôyˆÏÎ̊ ˆ¢=!úˆÏÑ˛ !Óòƒhfl˛ Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ !ÜˆÏÎ̊ ˆÎ ˆÑ˛Ôüú xÓú¡∫ò Ñ˛Óẙ £ˆÏÎ˚̂ ÏäÈ ì˛yˆÏì˛ 
v˛z_´ v˛ẑ Ïjüƒ !¢k˛ £ˆÏúÁ ÓƒyÑ˛Ó˚í!›˛ ¢yïyÓ˚̂ ÏíÓ˚ Ñ˛yˆÏäÈ !ÓˆÏü°Ïì˛É ≤ÃÌõ ˛ôy‡˛yÌ#≈Ó˚ Ñ˛yˆÏäÈ 
î%Ó˚ï#Üõƒ £ˆÏÎ̊ ˛ôˆÏv˛¸̂ ÏäÈ– ˆÎõò ˛ôy!íò#Î̊ ÓƒyÑ˛Ó˚̂ ÏíÓ˚ Óí≈õyúyˆÏÑ˛ ˆâ˛yj!›˛ õyˆÏ£ŸªÓ˚ ¢)̂ ÏeÓ˚ 
õyïƒˆÏõ ≤ÃÑ˛yü Ñ˛Óẙ £ˆÏÎ̊ˆÏäÈñ ì˛yˆÏì˛ xyñ { £zì˛ƒy!î î#á≈Óí≈=!úÓ˚ xy«˛!ÓÑ̊˛ v˛ẑ ÏÕ‘Ö ˆò£z– 
~äÈyv˛y̧Á xyˆÏÜ ˛ÓˆÏÜ≈Ó˚ ˛ôM˛Èõ Óí≈=!úñ ì˛yÓ˚̨ ôÓ˚ â˛ì%̨ Ì≈ Óí≈=!úÈÙÈ~£z e´ˆÏõ !Óòƒhfl˛ Ñ˛Óẙ 
£ˆÏÎ̊ˆÏäÈ– !Ñ˛ls˛ ~ˆÏì˛ x¢%!Óïy £ú ˆÎ ≤ÃÌõ ˛ôy‡˛yÌ#≈ î#á≈Óí≈=!úÓ˚ ˛ô!Ó˚â˛Î̊ xy«˛!Ó˚Ñ˛¶˛yˆÏÓ ˛ôyÎ˚ 
òy– ~ˆÏì˛ ˆÓyG˛yˆÏì˛ £ˆÏÓ ÈÙÙÙÈ ÚxÛ ÓúˆÏì˛ xyÈÙÈˆÑ˛ Ó%G˛ˆÏì˛ £ˆÏÓñ ~äÈyv˛y̧Á ~Ñ˛ ~Ñ˛!›˛ ÓˆÏÜ≈Ó˚ 
¢õhfl˛˚ Óí≈=!úˆÏÑ˛ xyúyîy Ñ˛ˆÏÓ˚ ˆÓyG˛yˆÏú Ó%G˛ˆÏì˛ ¢%!Óïy £Î˚– !Ñ˛ls˛ õyˆÏ£ŸªÓ˚ ¢)̂ Ïe ì˛y ˆõüyò 
Ó˚̂ ÏÎ̊ˆÏäÈ–  xì˛~Ó !Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüÎ̊ ˙ ˛ôˆÏÌ òy ˆ£§̂ Ï›˛ xñ xyñ £zñ { £zì˛ƒy!î e´ˆÏõ 
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fl˛∫ÓÓ̊í≈ÈÙÈÓƒOòÓí≈=!úÓ˚ ˛ô!Óâ̊˛Î̊ ˆîò– ˆ¢£z ¢ˆÏD Óí≈̂ ÏÎyãòy xÈÙÈÑ˛yÓ˚ñ xyÈÙÈÑ˛yÓ˚ñ £zÈÙÈÑ˛yÓ˚ñ 
{ÈÙÈÑ˛yÓ˚ñ v˛zÈÙÈÑ˛yÓ˚ñ |ÈÙÈÑ˛yÓ˚ñ }ÈÙÈÑ˛yÓ˚ñ ~ÈÙÈÑ˛yÓ˚ñ ˙ÈÙÈÑ˛yÓ˚ñ ÁÈÙÈÑ˛yÓ˚ñ ËÈÙÈÑ˛yÓ˚ ¢ÇˆÏÎyÜ– xò%fl˛∫yÓ˚ñ 
!Ó¢Ü≈ñ â˛w!Ó®% ˆÎyÜ– ¢ÇˆÏÎyÜÓí≈È ÈÙÙÙÈ ÎÈÙÈö˛úyñ ÓÈÙÈö˛úyñ íÈÙÈö˛úyñ Ó˚ÈÙÈö˛úyñ eÈÙÈö˛úyñ 

õÈÙÈö˛úyñ ~ÓÇ !ì˛ò x«˛ˆÏÓÓ̊˚ !õ◊¢ÇˆÏÎyÜ ÈÙÙÙÈ «¯̨ ÈÙÈ˛Ñ‰̨ È+ °Ï‰ + íñ ‹T…ÈÙÈ°Ï‰ + ›‰̨  + Ó˚ ≤Ã¶,̨ !ì˛ ~ÓÇ 
ÓÜ#≈Î̊ Óí≈=!úÓ˚ ˆ«˛ˆÏeÁ ≤ÃÌˆÏõ Ñ˛ÈÙÈÓÜ#≈Î̊ñ â˛ÈÙÈÓÜ#≈Î̊ ≤Ã¶,̨ !ì˛Ó e´õ !òˆÏî≈ü Ñ˛ˆÏÓ˚̂ ÏäÈò– ~ˆÏì˛ 
!ü«˛yÌ#≈Üí xòyÎ̊yˆÏ¢ ÓˆÏí≈Ó˚ ˛ô!Óâ̊˛Î̊ úy¶˛ Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ ˛ôyˆÏÓ˚ñ !Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüˆÏÎÓ̊˚ !ü«˛y ˆ«˛ˆÏe 
~£z xÓîyò xòfl˛∫#Ñ˛yÎ≈–  
 ¢!ı˛Ó˚ ˆ«˛ˆÏeÁ !Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüˆÏÎ̊Ó˚ xòòƒ ˛ô!Ó˚̨ ôy›˛# î,‹T £Î˚ÈÙÙÙÈ ˛ôy!íò#Î̊ ¢)Ïe £ú 
ÈÙÈ ÚxÑ˛É ¢ÓˆÏí≈ î#á≈ÉÛ S6/1/101V– ˛ôy!í!ò ~£z ~Ñ˛!›˛ ¢)̂ Ïe£z xˆÏòÑ˛ Ñ˛Ìy ÓˆÏúˆÏäÈòñ 
xÌ≈yÍ xñ £zñ v˛zñ } ÈÙÈ ~£z ¢Ñ˛ú fl˛∫ÓÓ̊ˆÏí≈Ó˚ ¢Óí≈î#á≈¢!ı˛ ÈÙÈ ~£z ~Ñ˛!›˛ ¢)̂ Ïe ÓƒyÖƒyì˛ £ˆÏÎ̊ˆÏäÈ– 
ì˛yˆÏì˛ ¢ÇˆÏ«˛ˆĮ̈ ô xˆÏòÑ˛ Ñ˛Ìy ÓúyÓ˚ !Óâ˛«˛íì˛y ≤ÃÑ˛yü ˆ˛ôú ÓˆÏ›˛ñ !Ñ˛ls˛ ì˛yˆÏì˛ ˛≤ÃÌõ ˛ôy‡˛yÌ#≈ 
¢%Ñ%̨ õyÓõ̊!ì˛ !ü«˛yÌ#≈Üí x˜ÏÌãˆÏú ˛ô!ì˛ì˛ £ˆÏúò– !Ñ˛ls˛ !Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüˆÏÎ̊Ó˚ 
ÓƒyÑ˛Ó˚íˆÏÑ˛Ôõ%î#ˆÏì˛ ~£z ¢Óí≈î#á≈¢!ı˛!›˛ xˆÏòÑ˛ fl˛iyò ã%̂ Ïv˛¸ ÓƒyÖƒyì˛ £ˆÏúÁ v˛z_´ !ÓîƒyÌ#≈Üí 
x!ì˛ ¢£ˆÏã£z ì˛y £*îÎD̊ˆÏõ˛¢õÌ≈ £ò– !ì˛!ò xñ£z £zì˛ƒy!î ≤ÃˆÏì˛ƒÑ˛!›˛ fl˛∫ÓÓ̊ˆÏí≈Ó˚ ãòƒ ¢£ã 
ÓyÇúyÎ˚ xyúyîy xyúyîy !òÎ̊õ Ñ˛ˆÏÓ˚ !îˆÏúòÈÈÙÙÙÈ 

S1V x Óy xy ÈÙÈ ~Ó˚̨ ôÓ˚ x Óy xy ÌyÑ˛ˆÏú v˛z¶˛Î˚ !õ!úÎẙ xyÈÙÈÑ˛yÓ˚ £Î˚ÈÙÙÙÈ 

xîƒ + xÓ!ïÉ = xîƒyÓ!ïÉ Sx+ x = xyV 

!Óîƒy + xí≈ÓÉ = !Óîƒyí≈ÓÉ Sxy+ x = xyV 

Üîy + xyáyì˛É = Üîyáyì˛É Sxy+ xy = xyV  
S2V £z Óy { ÈÙÈ ~Ó˚̨ ôÓ˚ £z Óy { ÌyÑ˛ˆÏú v˛z¶˛Î˚ !õ!úÎẙ {ÈÙÈÑ˛yÓ˚ £Î̊ÈÙÙÙÈ 

x!ì˛ + £zÓ = xì˛#Ó S£z+ £z = {V 

˛ô!Ó˚ + {«˛y = ˛ôÓ#̊«˛y S£z+ { = {V 

ú"#+ {üÉ = ú"#üÉ S{+ { = {V  
~£zÓ*̊ˆĮ̈ ô xòƒyòƒ ¢Óí≈î#á≈¢!ı˛ ÓƒyÖƒyÎ̊ !ü«˛yÌ#≈ÜˆÏíÓ˚ ¢%Ö˛ôy‡˛ƒ Ñ˛ˆÏÓ˚ ˆì˛yˆÏúò fl˛∫Î˚Ç 
!Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüÎ̊–  
 Ñ˛yÓÑ̊˛ ÈÙÈ !Ó¶˛!_´ xyˆÏúyâ˛òyÓ˚ ˆ«˛ˆÏeÁ !Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüˆÏÎ̊Ó˚ ÓƒyÑ˛Ó˚í ˆÓyG˛yˆÏòyÓ˚ 
xòòƒ ¢yïyÓ˚í ˜ò˛ô%òƒ ≤ÃÑ˛!›˛ì˛ £ˆÏÎ̊ˆÏäÈ– !ì˛!ò !Ó¶˛!_´Ó˚ ú«˛ˆÏí ÓˆÏúˆÏäÈòÈÙÙÙÈ 
Ú¢ÇÖƒyÑ˛yÓ˚Ñ˛y!îˆÏÓyï!Îe̊# !Ó¶˛!_´ÉÛ – ˛ôy!íò#Î̊ ÓƒyÑ˛Ó˚̂ Ïí Óúy £ˆÏÎ̊ˆÏäÈ Ú¢%Ëã¢‰Û  ≤Ãì˛ƒÎ̊=!ú 
!Ó¶˛!_´– !Ñ˛ls˛ ¢yïyÓ˚í¶˛yˆÏÓ ˆ¢£z !Ó¶˛!_´=!úÓ˚ !Ñ˛ xÌ≈ ≤ÃÑ˛yü Ñ˛ˆÏÓ˚ ì˛y xÓƒ_´– ÷ï% 
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!ÓˆÏü°Ï !ÓˆÏü°Ï !Ó¶˛!_´Ó˚ xyˆÏúyâ˛òyÓ˚ ≤Ã¢ˆÏD ˆ¢£z !Ó¶˛!_´=!ú !Ñ˛ !Ñ˛ xÌ≈ ≤ÃÑ˛yü Ñ˛ˆÏÓ˚ ì˛y 
Óúy £ˆÏÎ˚̂ ÏäÈ– !Ñ˛ls˛ !Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüÎ˚ v˛z_´ !Ó¶˛!_´Ó˚ ú«˛ˆÏíÓ˚ õyïƒˆÏõ ¢yïyÓ˚í¶˛yˆÏÓ 
!Ó¶˛!_´ ˆÎ ¢ÇÖƒyñ Ñ˛yÓÑ̊˛ £zì˛ƒy!î ≤ÃÑ˛yü Ñ˛ˆÏÓ˚ ì˛y !ì˛!ò fl˛ô‹T Ñ˛ˆÏÓ˚ ÓˆÏúò– ì˛ˆÏÓ 
Ú¢ÇÖƒyÑ˛yÓ˚Ñ˛y!îˆÏÓyï!Îe̊# !Ó¶˛!_´ÉÛ ~£z ÓúˆÏú ~Ñ˛!›˛ ¢õ¢ƒy ˆÌˆÑ˛ ÎyÎ̊– ¢ÇÖƒyñ Ñ˛yÓ˚Ñ˛ 
£zì˛ƒy!î ˆÑ˛Óú !Ó¶˛!_´Ó˚£z xÌ≈ òÎ˚ñ xòƒ ≤Ãì˛ƒÎ̊ Óy ≤Ãy!ì˛˛ô!îÑ˛ £ˆÏì˛Á ~£z ¢Ñ˛ú xÌ≈ ˆÓyG˛y 
ÎyÎ̊– ì˛y £ˆÏú ˆ¢=!úˆÏì˛ !Ó¶˛!_´ ú«˛ˆÏí x!ì˛Óƒ!Æ ˆîy°Ï £Î˚– v˛z_ˆÏÓ˚ xyõyˆÏîÓ˚ õˆÏò £Î˚ 
ˆÎ Ú¢ÇÖƒyÑ˛yÓ˚Ñ˛y!îˆÏÓyï!Îe̊# !Ó¶˛!_´ÉÛÈÙÈ~!›˛ !Ó¶˛!_´Ó˚ ú«˛íñ ~Ñ˛Ìy !Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüÎ˚ 
ÓúˆÏì˛ â˛yò!ò– !ì˛!ò xy¢ˆÏú ÓúˆÏì˛ ˆâ˛ˆÏÎ̊ˆÏäÈò ˆÎ ~!›˛ !Ó¶˛!_´Ó˚ fl˛∫Ó*̊˛ô– ö˛ˆÏú x!ì˛Óƒ!Æ 
ˆîyˆÏ°ÏÓ˚ ≤ÃŸ¿ xy Ï̂¢ òy– ~Ó˚̨ ôÓ˚ !ÓˆÏü°Ï !ÓˆÏü°Ï !Ó¶˛!_´Ó˚ xyˆÏúyâ˛òy ≤Ã¢ˆÏD xyõÓẙ ˛ôÎ≈̂ ÏÓ«˛í 
Ñ˛!Ó˚ ˆÎ !ÓÓyˆÏîò xúõ‰ñ ïˆÏõ≈ò £#òyÉñ ãˆÏúò ≤ÃˆÏÎ̊yãòõ‰ÈÙÙÙÈ £zì˛ƒy!îÓ˚ äÈˆÏú ì,̨ ì˛#Î̊y !Ó¶˛!_´Ó˚ 
ˆ£ì%̨  Ñ˛#ñ ˆ¢£z !Ó°Ï̂ ÏÎ˚ ˛ôy!íò#Î̊ ÓƒyÑ˛Ó˚̂ Ïí ˆÑ˛yò xyúyîy ¢)e ˆò£z– ˛ôy!íò#Î̊ ÓƒyÑ˛Ó˚í õˆÏì˛ 
Üõƒõyò ¢yïòy!î !e´Î̊yˆÏÑ˛ xÓú¡∫ò Ñ˛ˆÏÓ˚ Ú¢yïÑ˛ì˛õÇ Ñ˛Ó˚íõ‰Û S1/4/42V ÈÙÈ~£z Ñ˛Ó˚í 
Ñ˛yÓÑ̊˛ˆÏcÓ˚ !ÓïyÎ̊Ñ˛ ¢)̂ ÏeÓ˚ myÓẙ£z ~£z ¢Ñ˛ú fl˛iˆÏú !ÓÓyîy!îÓ˚ Ñ˛Ó˚í ¢ÇK˛y £Î̊– ì˛yÓ˚̨ ôÓ˚ 
ÚÑ˛ì,≈̨ Ñ˛Ó˚íˆÏÎ̊yhfl+̨ ì˛#Î̊yÛ S2/3/18VÈÙÈ~£z ¢)̂ Ïe ~ÖyˆÏò ì,̨ ì˛#Î̊y !Ó¶˛!_´ £Î̊– ~Öò ~ÖyˆÏòÁ 
xyõÓẙ ≤Ãì˛«˛ƒ Ñ˛!Ó˚ ˆÎ ˛ôy!íò#Î˚ õˆÏì˛ v˛z_´ !ÓÓyîy!îˆÏÑ˛ Ñ˛Ó˚íÈÙÈÑ˛yÓ˚ˆÏÑ˛Ó˚ õˆÏïƒ xhs˛¶%≈_´ Ñ˛ˆÏÓ˚ 
úá% v˛z̨ ôyˆÏÎ˚ xˆÏòÑ˛ Ñ˛Ìy ÓƒyÖƒyì˛ £Î̊– !Ñ˛ls˛ ï#ü!_´ ¢¡ôß̈ÜˆÏíÓ˚ Ñ˛ˆÏäÈ ì˛y Ó&̊!â˛Ñ˛Ó˚ £ˆÏúÁ 
¢yïyÓ˚í !ÓîƒyÌ#≈ÜˆÏíÓ˚ Ñ˛yˆÏäÈ ì˛y ˆÓyïÜõƒ £Î̊òy– Üõƒõyò !e´Î̊y Ñ˛#⁄ ÈÙÈ~£z ¢Ñ˛ú !Óâ˛yÓ˚ 
Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛£z ì§̨ yˆÏîÓ˚ òy!¶˛Ÿªy¢ ÁˆÏ‡˛– ~ÖyˆÏò ˛ô!Óe̊yì˛yÓ*̊ˆĮ̈ ô !Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüÎ˚ v˛z!îì˛ 
£ˆÏúò– !ì˛!ò ÓúˆÏúò Ú|íÓyÓ˚í≤ÃˆÏÎ̊yãòy˜ÏÌ≈ÿ˛Û xÌ≈yÍ |íyÌ≈Ñ˛ S|òñ £#òñ ü)òƒñ Ó!̊£ì˛Vñ 
ÓyÓ˚íyÌ≈Ñ˛ Sxúõ‰ñ !Ñ˛õ‰ñ Ñ,̨ ì˛õ‰V Á ≤Ã Ï̂Î̊yãòyÌ≈Ñ˛ S≤ÃˆÏÎ̊yãòñ xÌ≈ñ Ñ˛yÎ≈ñ =íV üˆÏ∑Ó˚ ˆÎyˆÏÜ 
ì,̨ ì˛#Î̊y !Ó¶˛!_´ £Î˚– ~ˆÏì˛ Ö%Ó ¢£ˆÏã£z ˆÓyG˛y ˆÜú ~ÓÇ Üõƒõyò!e´Î̊y!îÓ˚ fl˛∫Ó*̊˛ô òy Ó%̂ ÏG˛Á 
xòyÎ̊yˆÏ¢ x!ì˛ ¢yïyÓ˚í !ÓîƒyÌ≈#ÜíÁ ≤ÃˆÏÎ̊yÜ=!ú Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ ˛ôyˆÏÓ˚ò– ˛ôy!íò#Î̊ ÓƒyÑ˛Ó˚̂ ÏíÓ˚ 
ã!›˛úì˛yÓ˚ !Ó¶˛#!°ÏÑ˛y ˆÌˆÏÑ˛ !Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüˆÏÎÓ̊˚ ÓƒyÑ˛Ó˚íˆÏÑ˛Ôõ%î# õ%_´–  
 ¢õyˆÏ¢Ó˚ xyˆÏúyâ˛òyˆÏì˛Á xyõÓẙ ˆîÖˆÏì˛ ˛ôy£z ˆÎ ˛ôy!íò#Î̊ ÓƒyÑ˛Ó˚í xì˛ƒhs˛ ã!›˛ú– 
˛ôy!íò#Î̊ ÓƒyÑ˛Ó˚̂ Ïí x!ì˛¢)" !Óâ˛yÓ˚ Ñ˛ˆÏÓ˚ ¢õy¢ˆÏÑ˛ â˛yÓ˚ ÓÑ̊˛ˆÏõÓ˚ Óúy £ˆÏÎ˚̂ ÏäÈÈÙÈ !m= Á 
Ñ˛õ≈ïyÓÎ̊̊ˆÏÑ˛ ì˛Í˛ô%Ó&̊ˆÏ°ÏÓ˚ xhs˛¶%≈̨ _´ Ñ˛ˆÏÓ˚ xyÓyÓ˚ xÓƒÎ̊#¶˛yÓñ ì˛Í˛ô%Ó˚&°Ïñ Ó˝Ó�#!£ Á  m®µÈÙÈ ~£z 
â˛yÓ˚ ÓÑ̊˛õ !Ó¶˛yÜ Ñ˛ˆÏÓÁ̊ ˛ôy!íò#Î̊  ˜ÓÎẙÑ˛Ó˚íÜí «˛yhs˛ £ò!ò– ~ˆÏì˛Á òyòy!Óï ¢)"ˆîy°Ï 
xyüB˛y Ñ˛ˆÏÓ˚ ¢õy¢ˆÏÑ˛ äÈÎ̊ ¶˛yˆÏÜ !Ó!¶˛_´ Ñ˛ˆÏÓ˚̂ ÏäÈòÈÈÙÙÙÈ 
   Ú¢%̨ ôyÇ ¢%̨ ôy !ì˛ày òy¡ÿ ïyì%̨ òyÌ !ì˛àyÇ !ì˛ày– 
   ¢%ÓˆÏhs˛ˆÏò!ì˛ !ÓˆÏK˛Î˚É ¢õy¢É °ÏÑ !ÓˆÏïy Ó%̃ ÏïÉ––Û 
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xÌ≈yÍ S1V ¢%Óhs˛ ˛ôˆÏîÓ˚ ¢ˆÏD ¢%Óhs˛ ˛ôˆÏîÓ˚ ÈÙÙÙÈ Óẙã˛ô%eÉ  
 S2V ¢%Óhs˛ ˛ôˆÏîÓ˚ ¢ˆÏD !ì˛àhs˛ ˛ôˆÏîÓ˚ ÈÙÙÙÈ ˛ôÎ≈ƒ¶)̨ °ÏÎ̊Í 
 S3V ¢%Óhs˛ ˛ôˆÏîÓ˚ ¢ˆÏD òyõ ˛ôˆÏîÓ˚ ÈÙÙÙÈ ÓˆÏòâ˛Ó˚É 
 S4V ¢%Óhs˛ ˛ôˆÏîÓ˚ ¢ˆÏD ïyì%̨ Ó˚ ÈÙÙÙÈ xãfl˛Àõ‰ 
 S5V !ì˛àhs˛ ˛ôˆÏîÓ˚ ¢ˆÏD !ì˛àhs˛ ˛ôˆÏîÓ˚ ÈÙÙÙÈ Öyîì˛ˆÏõyîì˛y 
 S6V !ì˛àhs˛ ˛ôˆÏîÓ˚ ¢ˆÏD ¢%Óhs˛ ˛ôˆÏîÓ˚ ÈÙÙÙÈ Ñ,̨ hs˛!Óâ˛«˛íy 
!Ñ˛ls˛ !Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüÎ̊ ˆ¢£z ˛ôˆÏÌ òy ˆ£§̂ Ï›˛ !ì˛!ò ¢yïyÓ˚̂ ÏíÓ˚ ¢£ãˆÏÓyïƒ Ñ˛ˆÏÓ˚ ≤Ãâ˛!úì˛ 
!òÎ̊ˆÏõ ¢õyˆÏ¢Ó˚ !Ó¶˛!_´Ñ˛Ó˚í Ñ˛ˆÏÓò̊– !m= Á Ñ˛õ≈ïyÓÎ̊˚ÈÙÈˆÏÑ˛ ˛ô,ÌÑ˛‰ ¢õy¢ ÓˆÏú£z v˛ẑ ÏÕ‘Ö 
Ñ˛ˆÏÓ˚̂ ÏäÈò – ~äÈyv˛y̧Á Ú!¢Ç£y¢òõ‰Û £zì˛ƒy!îfl˛iˆÏú ˛ôy!íò#Î̊ ÓƒyÑ˛Ó˚í xò%ÎyÎ̊# ¢õyˆÏ¢Ó˚ òyõ 
£úÈÙÈ ÚüyÑ˛˛ôy!Ì≈ÓyˆÏ¢ƒy˛ô¢ÇÖƒyòõ‰Û SÓyV  xÌ≈yÍ üyÑ˛˛ôy!Ì≈Óy!îÓÍ Óy v˛z_Ó˚̨ ôîˆÏúy˛ô# 
Ñ˛õ≈ïyÓÎ̊̊ ¢õy¢– !¢Ç£!â˛!£´ì˛õ‰ xy¢òõ‰ÈÙÈ~£z !Ó@˘Ã£ÓyˆÏÑ˛ƒ Ú!â˛!£´ì˛õ‰Û ˛ôî!›˛ £ú v˛z_Ó˚ôî– 
!Ñ˛ls˛ ¢yïyÓ˚í !ÓîƒyÌ#≈ÜˆÏíÓ˚ Ñ˛yˆÏäÈ ì˛y ˆÓyG˛y Ö%Ó£z ˆÓîòyîyÎ̊Ñ˛ £ˆÏÎ̊ ˛ôˆÏÓ˚– ì˛yÓẙ ˆîˆÏÖ ˆÎ 
!¢Ç£ÈÙÈ!â˛!£´ì˛ÈÙÈxy¢ò !ì˛ò!›˛ ˛ôî Ó˚̂ ÏÎ̊ˆÏäÈ ~ÓÇ !â˛!£´ì˛ ˛ôî!›˛ õïƒÓì˛#≈ ÌyÑ˛yÎ˚ ì˛y õïƒ˛ôîñ 
ö˛ˆÏú v˛z_Ó˚̨ ôîˆÏúy˛ô# ¢õy¢ !Ñ˛¶˛yˆÏÓ £Î̊ ì˛y ˆÓyïÜõƒ £Î̊òy–  ¢%ì˛Ó˚yÇ v˛z_´ ¢Ñ˛ú õïƒˆÏõïy 
!ÓîƒyÌ#≈ÜˆÏíÓ˚ Ñ˛Ìy õyÌyÎ̊ ˆÓ˚̂ ÏÖ !Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüÎ̊ òyõÑ˛Ó˚í Ñ˛ˆÏÓò̊ÈÙÈ 
õïƒ˛ôîˆÏúy˛ô#Ñ˛õ≈ïyÓÎ̊¢̊õy¢– 
 ~£z¶˛yˆÏÓ xyõÓ˚y v˛z̨ ô!Ó!̊ú!Öì˛ !Ó!Óï î,‹TyˆÏhs˛Ó˚ õyïƒˆÏõ fl˛ô‹Tì˛£z Ó%G˛ˆÏì˛ ˛ôyÓẙ ÎyÎ̊ ˆÎ 
¢Çfl˛,Òì˛ ÓƒyÑ˛Ó˚íˆÏÑ˛ !Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüÎ̊ !Ó¶˛#!°ÏÑ˛y Á ã!›˛úì˛y õ%_´ Ñ˛ˆÏÓ˚ ¢£ãˆÏÓyïƒ !£ˆÏ¢ˆÏÓ 
¢Ñ˛ˆÏúÓ˚ v˛z̨ ôyˆÏîÎ̊ Ñ˛ˆÏÓ˚ ≤ÃÑ˛yü Ñ˛ˆÏÓ˚̂ ÏäÈò– ~ˆÏì˛ ¢%Ñ%̨ õyÓõ̊!ì˛ !ÓîƒyÌ#≈ÜˆÏíÓ˚ ¢Çfl˛,Òì˛ xïƒÎ̊ˆÏò 
Á ¢Çfl˛,Òì˛ !ü«˛ˆÏí xy@˘Ã£ˆÏÓyï ãß√yÎ̊– ¢Çfl˛,Òì˛ ¶˛y°Ïy ˆÑ˛Óú õ%!‹TˆÏõÎ˚ ˆõïyÓ#ÜˆÏíÓ˚ Ñ%̨ !«˛Üì˛ 
òy ˆÌˆÏÑ˛ ¢Ó≈¢yïyÓ˚̂ ÏíÓ˚ õˆÏïƒ ì˛y ≤Ã¢yÓ˚ úy¶˛ Ñ˛ˆÏÓ˚– ö˛ˆÏú !Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüˆÏÎ̊Ó˚ ˛ô!Ó◊̊õ 
¢yÌ≈Ñ˛ £Î˚ñ ÚÓƒyÑ˛Ó˚íˆÏÑ˛Ôõ%î#Û òyõ!›˛Á ¢yÌ≈Ñ˛ £Î̊– ¢Çfl˛,Òì˛¶˛y°Ïy !ü«˛yÎ̊ !Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yüˆÏÎ̊Ó˚ 
~£z xÓîyò !â˛Ófl̊˛øÓ˚í#Î˚ £ˆÏÎ̊ ˆîî#˛ôƒõyò ÌyÑ˛ˆÏÓ–   
 
ì˛Ìƒ¢)â˛# É 
1.  ¶˛ƒRyâ˛yÎ≈ñ ˆ£õâ˛wó ¢¡ôy!îì˛ñ ¢õ@˘ÃÓƒyÑ˛Ó˚í Ï̂Ñ˛Ôõ%î#ñ â˛ú!hs˛Ñ˛y ≤ÃÑ˛yüÑ˛ñ Ñ˛úÑ˛yì˛yñ         

1412 SÓyV 
2.  úy!£v˛̧#ñ ≤Ã Ï̂Óyïâ˛w ó üyfl˛f#ñ £*°Ï# Ï̂Ñ˛ü ó ¢ÇÑ˛ú!Îì̊˛yñ ˛ôy!íò#Î̊õ‰ñ !î ë˛yÑ˛y fi›%̨ Ï̂v˛r›˛¢‰ 

úy£ẑ ÏÓ�Ó#̊ñ Ñ˛úÑ˛yì˛yñ 1956  
3.  ¢Ó̊!ãò# òy£zv%̨  v˛z£ẑ Ïõ™ Ñ˛ Ï̂ú Ï̂ã !Óîƒy¢yÜÓ˚ õ£yü Ï̂ÎÓ̊˚ !mÈÈüì˛Ó°Ï≈ v˛zî‰Îy˛ô Ï̂òÓ˚ ˆ≤Ã!«˛ Ï̂ì˛ 

Ó_,́ ì˛yñ xïƒy˛ôÑ˛ v˛. xÎò̊ ¶˛Ryâ˛yÎ≈ñ   ˛ô!ÿ˛õÓD Óẙ‹T…#Î˚ !ÓŸª!ÓîƒyúÎ̊ – 
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 শবর উপজািত : জীবন ও সং�ৃিত 
িবÉব কুমার মাহাত 

অধ�াপক, আড়ষা কেলজ 
 

সারসংেQপসারসংেQপসারসংেQপসারসংেQপ::::    শবর নৃতািhক িদক েথেক আদীম জনেগাUীBিলর মেধ� একিট অন�তম< 
উপজািত সÆদােয়র মানব েগাUীজীবন রিহত আ�িলক উেপিQত উপজািত  িহেসেবই 
েবিশ পিরিচত< শবর সমােজর জীবনৈবিচF� মূলত �চিলত সমাজ জীবন েথেক 
িবিYZ< েগাUীজীবেনর আদল আঁকেড় থাকেলও সুUু জীবেনর সং�ৃিতেক তারা  আজও 
আT@ করেত পােরিন< কেঠার জীবন সংiােমর মধ� িদেয় তােদর েবেড় ওঠা ওএিগেয় 
চলা< উZত সভ� সমােজর Eাভািবক জীবন আজও তােদর িবেশষ আকৃf কেরিন< এর 
িপছেন হয়েতা বা তােদর অেনকখািন অিশQা ও কুসং�ার দায়ী< মানুষBিল আসেল 
�াম�মান জীবনেকই আপন কের িনেয়েছ< দুঃখ হেলও সত� বত�মান সভ�মানুেষর কােছ 
তােদর একটা িনজE পিরচয় আেছ< এেQেF শবর সÆদায় তােদর অতীত আদশ�েকই 
অনুসরণ কেরেছ<যিদও দীঘ� অবেহলার পাF এই উপজািতর উZিতর জন� সরকার 
এিগেয় এেসেছ< তােদর জীবন ও সং�ৃিতর উZিতর জন� গিঠত হেয়েছ –“ পি=মব5 
েখিড়য়া শবর কল�াণ সিমিত”। এছাড়াএইঅনােলািচত মানুষBিলর জীবন ও জীবন 
সংiাম তুেল ধেরেছন েলিখকা মহা.তা েদবী< তােদর উZিতর �েচfাকেx েলিখকার 
অবদানেক অEীকার করা যায় না< যাই েহাক শবর উপজািত সÆদােয়র এই 
অনােলািচত জীবনৈবিচF� ও সং�ৃিতর সংiাম মু_মন সংিgf সুfু সমাজেক সিত� 
অবাক কের !    
মূলশ²মূলশ²মূলশ²মূলশ²:::: অিশQা, কুসং�ার ,�াম�মানজীবন, েগাUীজীবন, েখিড়য়া, জীবনৈবিচF�, 
জীবনসংiাম। 
মূলমূলমূলমূল    আেলাচনাআেলাচনাআেলাচনাআেলাচনা::::    
িহি| সািহেত�র পি�তগন িলেখ েগেছন “শবরীেক Bেট ৈবর ঘােট িমেট ফাের”অথ�াG 
�রাম অবতাের শবরীর উিYf িত_, িমf, কষায়, 6t ফল েখেয় িতিন মিহমা কীত�ন 
কের েগেছন< এই রামায়েনর যুগ েথেক শবরগন পুKিলয়ার িবিভZ অ�েল ছিড়েয় 
আেছ< পুKিলয়ার েকও বেল এেদর শবর েকউ বেল েখড়�া< েসিদনকার বনভূিম আর 
বন��াণীর েদাসর হেয় এই মানব েগাUী আজও িবরাজমান এবং বনভূিম আর 
বন��াণীর মেতাই এ েজলার আিদমতার আিবtার < শবর েগাUীর মানুষ যারা সামিয়ক 
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েখড়�া নােম �িসM-আজও আকৃিতেত জংলী �কৃিতেত বুেনা যােদর গােয় এখেনাও 
বুেনা গX যায়িন< এমন িক এরা আজও িনকটতম �িতেবশী বনজ5ল আর বন��াণীর 
স5ছাড়া হয়িন< বনভূিমর মায়া কাটােতও পােরিন< আজও এরা সমাজবM মানুেষর সৃিf 
সভ�তার শৃ�েল বাঁধা পেড়িন< সভ� মানুেষর ৈতরী বুিMiাহ� আইন েকৗশেল িনেজেদর 
খাপ খাওয়ােত পােরিন< তেব েসিদনকার বনজ5ল আর বন��াণীর অিD` আজ েযমন 
িবপZ, েতমিন বন��াণীর িনকটতম �িতেবশী আিদম মানব েগাUী, শবর েগাUীর 
অিD`ও আজ িবনZ< আজেকর শবর েগািUর মানুষ, 6ধু েয তরা মাতৃভূিমেক 
হািরেয়েছ তা নয়, বনজ5ল েথেক সহজলভ� খাদ� েথেকও বি�ত হেয়েছ< 
 বন� পিরেবেশ েখড়�ারা লািলত পািলত বেলই �কৃিত েযন এেদরেক িনেজর 
স	ােনর ন�ায় আপন কের িনেয়েছ< এবং এরাও �কৃিতর সVদ হেয় দাঁিড়েয়েছ< 
শবররা অনাবৃত েদেহ েরাদ শীত বষ�ােক সাদের বরন কের সু|র Eাে@�র অিধকারী 
হেয়েছ< পুKিলয়ার িনজE �কৃিত েদবী েয রঙ িদেয় কােলা, কােলা ৈতরী কেরেছ< েস 
রেঙর তুিল িদেয় শবরেদর গােয় রঙ চিড়েয়েছ< েকান িদনই এেদর গােয় েতল পেড়িন, 
বুেনা হািতর মেতা ধূিল ধূসর শরীর< তাই এেদর শরীর েথেক উGকট একটা গX বার 
হয়< মানব িদক েথেক এই সমD মানুষBেলা খুবই সরল হয়< অথচ িyিটশ সরকােরর 
িনেদ�শ অনুযায়ী ১৮৭১ সােল এরা ভারেতর আিদবাসী েগাUীর সােথ অপরাধ�বন বেল 
েঘািষত হয়, েসই ধরা আজও �বাহমান< েখিড়য়ারা নািক জ�সূFই “অপরাধ �বন 

জািত”। চুির ডাকািতর মেতা িকছু অসামািজক কাজ নািক একমাF শবরাই কের< 
েজলার মানুেষর উ_ ধারনা না থাকেলও, েজলার পুিলশ �শাসন আজও তাই মেন 
কের< তেব পরব��ীকােল ১৯৫২ সােল এই জ� অপরাধীর দাগ মুেছ যায় আইন পাশ 
কের< এই েখিড়য়া জন েগািUরা নৃতাি`ক িদক েথেক েদখেত েগেল আিদ েকাল 
সÆদােয়র অ	ভূ�_ ও ভাষাগত িদক েথেক েদখেত েগেল এরা অে¨াএিশয়ািটক 
ভাষােগাUীর অ	ভূ�_< এই েখিড়য়া েগাUীর িকছু উপেগাUীেত িবভ_ (১) দুধ েখিড়য়া 
(২) েভলিক েখিড়য়া (৩) পাহাড়ী েখিড়য়া< 
 এরা আবার কেয়কিট েগােFও িবভ_, �েত�কিট েগােFর আবার িনজE ধম�ীয় 
�তীক আেছ< নীেচ এেদর েগাF ও �তীকBিল েদওয়া হল- 
  েগােFর নাম    ধম�ীয় �তীক 
 ১) বাদ�   -  ওল 
 ২) েহমyম  -   সুপাির 
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 ৩) জাK   -   ইঁদুর 
 ৪) ভূঁইয়া   -   এক রকম গাছ 
 ৫) েমল   -   েগাবর 
 ৬) মুK   -   কYপ 
 ৭) সেরন   -   পাথর 
 ৮) সামাদ   -   হিরন 
 ৯) বা   -   ধান 
 ১০) হাঁসদা   -   পাঁকাল মাছ 

 
 শবর বা েখিড়য়া জনেগাUীরা সাধারনত একিট প�ীেত েযখােন ২০,২৫ িট বাড়ী 
বা কুঁেড়ঘর থােক েসখােনই বসবাস কের, এেদর ঘরবাড়ী করার ধারনািট েদখেল 
েবাঝাই যায় @ায়ী বসবােসর পিরকxনা িনেয় এই জনেগাUীর মানুেষরা বাড়ী ৈতরী 
কের না< বাড়ীBিল সাত, আট হাত উঁচু< পাঁচ ছয় হাত লvা চওড়া মািটর আশ_ 
েদওয়ােলর সামান� টুকু খড় িদেয় ঘর, েদড় হােতর দরজা যা িদেয় েকানমেত িভতের 
�েবশ করা যায়< ঘেরর িভতর গত�কুঁেড় তােত খড় েদওয়া থােক  যা শীতকােল 
শীেতর হাত েথেক রQার উপায় বেল তারা মেন কের < দু-একিট মািটর ভাঁড় ছাড়া 
ঘেরর মেধ� েতমন িকছু িজিনষই থােক না<  কারন এই জনেগাUী স�য় মেনাবৃি�েত 
অভ�D হয়িন আবার যাযাবর বৃি�ও ছারেত পােরিন< পুKিলয়ার পু�া থানার কােছ 
বালকিড় iােম একিট শবর বিD আেছ< এিট পূেব� বনজ5েল পিরপূণ� িছল বত�মােন তা 
পাথুের ডুংিরর সমিf ছাড়া আর িকছুই েনই< এর পাশ িদেয় বেয় েগেছ কংসাবতী নদী 
ও অপর পােড় রাকাব বনা�ল< এখােন আেগ অেনক রকম প6ই িছল বত�মােন বন ও 
বন��াণী অদৃশ� হেলও শবররা আজও এখােনই  েথেক েগেছ ও িনেজেদর অিD` 
রQার লড়াই চালােY< 
 বন ও বন��াণীর অিD` েযমন আজ িবপZ, েতমিন তােদর িনকটতম �িতেবশী 
আিদম মানব েগাUী শবর ও েখিড়য়ােদর অিD` আজ িবপZ< এরা েয িনেজর 
মাতৃভূিমেকই হািরেয়েছ তা নয় বনজ5ল েথেক �াu সহজলভ� খাদ� েথেকও তার 
বি�ত< আজ বনজ5ল েথেক তবুও এরা ফল মূল, িশকড়, ব�াঙ, শামুক, সাপ, পাখীর 
ছানা, মাছ, কাঁকড়া, মধু , ইঁদুর, িশয়াল, !ড়াল, েখারেগাস, েমৗচাক খাদ� িহসােব সংiহ 
কের< এেদর িনজE জিম জমা েনই, কৃিষ কাজও েতমন কের না, েকাথাও আবার 
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�িমক িহসােব কম মজুরীেত কাজ কের অথ�াG জীিবকােত েতমনভােব অভ�D হয়িন< 
এরা িনজ�ন েলাকালয় েথেক অেনক দুের থাকেতই েবশী পছ| কের< তথাকিথত 
সমােজ আজও আবM হয়িন, যা আজও সNব হয়িন< 
 এেদর শরীর Eা@� েQেF বলা যায় অনাবৃত েদেহ েরাদ, শীত, বষ�ােক 
সু|রভােব েমেন েনয়< সারা েদেহর মেধ� েকামেরর নীেচ একখািন শতিYZ কাপড়টুকু 
িদেয় ঢাকা থােক< বন��াণীরা েযমন ভােব িদন কাটায়, এরাও িঠক েতমিন ভােবই িদন 

কাটায়। েমেয়েদর মেধ� শাঁখা, িস|ঁুর, চুিড়র েতমন চল েনই তেব েকামর েথেক হাঁটু 
পয�	 শবর নারীেদর সামেনর িদকটা ঢাকা< Eামী-�ী একসােথ থাকেতই পছ| কের< 
তারা একসােথ সারা বছরই খাদ� সংiহ করার কােজ অংশ iহন কের< তাই েদখা 
যায় এেদর অেনেকই েলাহার ফলা লাগােনা লািঠ িনেয় মােঠ মােঠ ঘুের েবড়ায়< েছেল 
েমেয়রা বড় হেয় মা-বাবার স5 ত�াগ কের< 
 শবর বা েখিড়য়ােদর গােয়র রঙ ধূসর কােলা, পাঁচ েথেক ছয় ফুট লvা, মাথা 
েগাল, নাক েছাট ও চ�াপটা,  েচাখ েছাট ও উAল ধরেনর< দৃিf চ�ল ধরেনর, এেদর 
দৃিf শি_ েবশী< েঠাঁেটর পাতা েমাটা ধরেনর< কাঁধ মাংসেপশী ব!ল , হাত লvা, 
বিলf েলাহার মেতা শ_, হােতর তালু শ_, আঙুলBিল েমাটা েমাটা, বুক ভীষন চওড়া, 
মাংস েপশীেত ভরাট< েপট শরীেরর সােথ সাঁটােনা, পােয়র পাতা শ_< শবরেদর 
েদখেলই মেন হয় তােদর মেধ� �চুর শি_ আেছ< 
 শবরেদর Eভাবজাত ৈবিশেf�র েQেF েদখা যায় তারা খুবই ভীত �কৃিতর, 
সাধারন সভ� সমাজ েযন এেদর Qিত করার জন�ই প=াদ ধাবন কেরেছ< � েগাপী 
ব�ভ িসংহেদও মহাশয় বেলন অহরহ ভেয়র ভাবই এেদর সভ�তার সং«শ� েথেক 
দূের িনেয় যােY< এেদর ভেয়র কারন িঠক বুেঝ ওঠা যায় না< মানিসক সংঘাত েদখা 
িদেয়েছ< এই ভয় ভাব দূর হওয়া খুবই �েয়াজন< আসেল পরাধীন ও Eাধীন ভারেতও 
মানুেষর ভােলা ব�বহার পাওয়া েথেক এরা বি�ত< ভ^ মানুষ বলেত শবররা জােনন 
খাঁিক জামা কাপড় পরা মানুষ যারা পুিলশ< একমাF পুিলিশই এেদর আেশপােশ 
আেস< এরা িনেজেদর �েয়াজেনর তািগেদ কােরাও ধানেখেতর েথেক অথবা পাশাপািশ 
iাম Bিল েথেক িজিনষ কুিড়েয় আেন, পরব��ীেত পুিলশ iােম েচার খুঁজেত শবর প�ী 
Bিলেত এেস েপÌছায়< এেদর �িত আেশ পােশর মানুষ খুবই বােজ ব�বহার কের, 
তােদর iাম েথেক তািড়েয় েদয়, অপবাদ েদয়< যা শবরেদর মেন আঘাত হােন< 
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 এই সু|র েদহ মেনর মানুষ Bেলােক আজকাল আর েচনাই দায় বনজ5ল 
এেদর ত�াগ কেরেছ< সভ� মানুষ এেদর অবািÀত বেল ত�াগ কেরেছ<এই উেপQাও 
অবেহলায় তারা েশষ হেয় যােY< জীবনযুেM লেড় যাওয়া এই সব মানুষ আর 
েবশীিদন িটেক থাকেব না< এমিনেতই এেদর শরীেরর অবQয় 6K হেয়েছ< তারপর 
রেয়েছ সামািজক শাসন পীড়ন, তারপর রেয়েছ পুিলিশ অত�াচার< তােত এরা এমন 
একDেরএেস দাঁিড়েয়েছ েয এQুিন এেদর জন� িকছু ব�ব@া েনওয়া দরকার তা না হেল 
পুKিলয়ার এই বন� মানবেগাUী একবাের েশষ হেয় যােব<  শবরেদর িপিছেয় পড়ার 
জন� িবিভZ িবষয় আেছ< শবররা অতীতকাল েথেকই এেকবাের সভ� সমাজ েথেক 
দের েথেকেছ , যা এেদর েথেক সভ� সমােজর দূর` আরও বািড়েয় তুেলেছ< এর 
ফেল তারা অেনকটাই িপিছেয় পেড়েছ<  সাধারণ মানুষ তােদর �চুর অবcার েচােখ 
েদেখ< iােম ঢুকেল েচার সে|হ কের, তােদর iাম েথেক তািড়েয় েদয়< িশQােক 
ফেল তারা িনেজেদর জীবেন েতমন ভােব �েবশ করােত পাের িন< যা তােদর িপিছেয় 
পড়ার অন�তম কারন< যুেগর সােথ তাল িমিলেয় তারা সভ� মানুেষর কাছাকািছ আজও 
আসেত পােরিন< ফেল তারা তােদর �াচীন ঐিতেহ�র মেধ�ই আবM েথেক জীবনপাত 
করেত েবশী EাÓ|� েবাধ কের< সরকারী তরেফও এেদর উZয়েনর জন� েতমন হাত 
বািড়েয় েদওয়া হয়িন< 
 জীিবকা বলেত েতমন িকছুর সােথই শবররা ওতে�ােতা ভােব জিড়ত নয়< 6ধু 
মাF যাযাবর বৃি� কের, সংiহ কেরও এর ওর জিমেত কম মজুরীেত কাজ কেরই 
এেদর িদন পাত করেত হয়। সুতরাং আT-িনভ�রশীলতা ছাপই সু«f ভােব তােদর 
জীিবকার েQেFও েদখা যায়< অথ�ৈনিতক িদক েথেক উZয়েনর েQেF তারা িপিছেয় 
পড়ােদর মেধ�ই পেড়<  িসংভূম েজলা সংল¼ পুKিলয়ার সীমা	ব��ী এলাকায় 
বসবাসকারী েখিড়য়া শবরেদর ওপর িবহার পুিলেশর অত�াচার ও অিবচার েজলার জ� 
ল¼ েথেকই চেল আসেছ< পুKিলয়া েজলার বরাবাজার থানা, বাে|ায়ান থানা সংল¼ 
সীমা	ব��ী এলাকায় শবর েগাUীর বাস< িবহার পুিলশ রােF এই iাম Bেলােত 
অিভযান চালায় ও সরাইেক�া েকােট� চালান কের< পের এেদর েকান েখাঁজও পাওয়া 

যায় িন ও এখেনা িফেরও আেসিন।  
 তেব ধীের ধীের এেদর অব@া পাÔােY< আথ� সামািজক িদক েথেক িপিছেয় 
পড়া এই শবর উপজািতেদর মেধ� ধীের ধীের সেচনতার ছাপ ফুেট উেঠেছ< বংশ 
পরVরায় িপিছেয় পড়া এই জািত এক িদেক েযমন িনেজেদর লড়াই চািলেয় 
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সেচতনতা বাড়ােY েতমন ভাবই আেশ পােশর মানুষ ও সরকারী সাহায�ও 
সহেযািগতায় আজ তারা িনেজেদরেক অেনকটা উZত কের তুলেত সQম হেয়েছ< 
সাÆিত েজলার িবিভZ @ান েথেক মানবাজার থানার কুদা iােম শবর সÆদােয়র 
�িতিনধইগন এক সভায় িমিলত হেয় এক আেলাচনা কেরন-েযখােন শবর সÆদােয়র 
সব�া5ীন উZিত িক \প করা যােব তা আেলািচত হয়< পুKিলয়া েজলার সব�F যােত 
শবর সÆদােয়র মেধ� আেলাড়ন ৈতরী হয় তার ব�ব@া সব�ােi �েয়াজন< এই উে¢েশ� 
�েত�ক থানােত – থানা শবর সিমিত- �Dাব গৃহীত হয়<  এেত একজন সভাপিত, 
একজন সVাদক ও একজন েকাষাধ�Q সহ ছয়জন সদস� থাকেব< এই সিমিতেত 
িঠক হয় উZয়ন মূলক কােয� সাহায� করেব< সরকােরর সােথ উZয়ন মূলক কেম� 
সহায়তা করার Qমতা থানা শবর সিমিত পায়< েজলা শবর সিমিতর িনেদ�শ ও 
আেদেশ থানা শবর সিমিত পিরচািলত হয়< থানা সিমিতর িবিভZ �িতিনিধ হেলা-(১) 
সুের� শবর (২) েমাহন শবর (৩) দুেয�াধন শবর (৪) মহােদব শবর (৫) বীK শবর। 
এভােব মানবাজার, বরাবাজার, বাে|ায়ান, পু�া �ভৃিত @ােন, সভাপিত সVাদক ও 
ব! �িতিনিধ েযমন – ন| শবর, বাবু শবর, বানু শবর, কানাই শবর, 6রাই শবর, 
নকুল শবর, েবজ শবর, পীতম শবেরর নাম করা যায়< 
 বত�মােন শবর সÆদায় তােদর অতীেতর আদশ�, তােদর ঐিতেহ�র কথা bরন 
করেত ��ত< তারা ভাবেছ েয অতীেতর েসই আদশ�বান ঐিতেহ�র �তীক শবর 
জািতর বংশধর তারা< বত�মান সভ� মানুেষর িনকট, তােদর িনজE পিরচয় আেছ< এত 
বড় Eীকৃিত তােদর ভিবষ�েতর পথ চলার, পােথয় িহেসেব ব�ব~ত হেব< সভ� মানুেষর 
কােছ এই শবর উপজািতরা অপিরিচত নন< তােদর সভ� মানুষ েকান অংেশই �Mা ও 
সºান কেরন িন< এেQেF বলা যায় বড় হওয়ার �েচfার মেধ�ই বড় হওয়া যায়< 
আমােদর আেশ পােশ যারা সমi জািত িহেসেব বড় হেয়েছ তা তােদর সVূণ�\েপ 
িনেজেদর েচfার ফেল< এেQেF বলা েযেতই পাের মেনাবলই হল সব েথেক বড়, যা 
একিট জািতেক বড় কের< জািতর মেনাবল গঠন করার আেগ দরকার হয় একতার< 
ঐক�বM হেয় েচfা করেলই মেনাবল স�য় হয়< আজেকর শবর সÆদােয়র মেধ� 
এেকবারই ঐক� নাই< তাই িদেনর পর িদন, যত অিভশাপ এই শবর সÆদায়েক সহ� 
কের েযেত হেY< তােদর ওপর নানা ভােব অত�াচার চলেছ< যা তারা 6ধু চুপ কের 
সহ�ই  কের চেলেছ< আর পরবত�ী অত�াচােরর জন� অেপQা কের আেছ< িক¦ শবর 
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সÆদােয়র �েত�কেকই এই অিভশাপ েথেক মুি_র জন� ঐক�বM হেয় লাড়াই করেত 
হেব< 
 এেQেF � েগাপীব�ভ িসংহেদও-এর অবদান অেনকাংেশই BK`পূণ�। তাঁর 
গৃহীত পদেQপ শবর উপজািতেক আেগর তুলনায় অেনকটাই উZত কের তুেলেছ< 

তাঁর মেত বত�মান সভ�তার আশীব�ােদ মানুেষর �কৃত \প আর E\পটা েদখা যায় না। 
এই সভ�তােক েয িবিনময় িদেয় পাওয়া েগেছ তার মূল� অেনক েবশী< মানুষ আজ এই 
কৃিFম সভ�তার মাঝ পেথ দাঁিড়েয়  উ�Eের েকঁেদ বলেছ – িফিরেয় দাও আমােদর 
বন� সভ�তা< েযখােন মানুষ Eাভািবক হেয় EভাবিসM িব.স, ভােলাবাসা, ে§হ, 

মাধুয�েক উপেভাগ করেব। মানুষ েয লড়াই করেছ তা বুিMEব�E কৃিFমতার লড়াই, 
েসখােন েকান Eাভািবকতা েনই আেছ 6ধু এক ধরেনর েমিক সভ�তা< অেনক আশা 
িনেয় এই iীÕ, বষ�া, শীেত কাটােনা Eা@বান সেতজ �াণBেলােক েদখা হল, সিত�ই যা 
�কৃিতর িনেজর হােত পালন করা স	ান< যারা আপন পেথ, আপন েখয়ােল, 
েলাকচQুর অ	রােল িচরকাল বাস কের< 
 দীঘ�কাল অবেহলার পাF এই শবর উপজািতর মানুেষরা খরা �বন 
েজলাBিলেতই িবেশষভােব বসবাস কের< যারা বৃিfপাত ও েসেচর কােজর অভােব িঠক 
কের চাষবাস করেত পাের না< কৃিষ�িমক িহেসেব ও কাজ কের িদনপাত কের< তাই 
েদখা যায় ধীের ধীের তারা সংঘবM শি_ িহেসেব িনেজেদর গেড় তুেলেছ< সামািজক 
ও আিথ�ক িনরাপ�া গেড় তুলেত তথা সভ� সমােজর সােথ দূর দূরা	 পয�	 সVক� 
িছZ হওয়ার দKন, এরা েযভােব সমােজর কােছ সে|হভাজন ও লািÀত হেয়েছ এই 
উে¢েশ�ই শবর সিমিত ৈতরী হেয়েছ< ১৯৬৮ সােল< দীঘ� ২১ বছর ধের সামািজক 
আে|ালেনর মেধ� িদেয় এিগেয় এেস, সরকারীভােব েরিজ´ীকৃত হয় ২২েশ েফ�য়ারী 
১৯৮৯ সােল “পি=মব5 েখিড়য়া শবর কল�ান সিমিত” 
 শবর সÆদায় েয সমD iামBিলেত থােক, তার আেশ পােশর iামBিলেত 
বত�মােন তারা আর ঘৃণা বা অবcার মুেখ ততচা পেড় না< এেQেF সাধারণ মানুেষর 
মেতা শবররাও বত�মান একসােথ েমলা েমশা করেত পাের< এমনিক িবিভZ বািড়েত 
তারা �িমক িহেসেবও কাজ পায়< এবং এেQেF উপািজ�ত অথ� তারা স�য় ও 
জীবনযাপেন ব�য় কের। বলা েযেতই পাের েয পাশাপািশ মানুেষর সািZধ� লাভ েথেক 
আজ তারা বি�ত নন< 
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 পুKিলয়ার েয সমD iােমর আেশ পােশ শবররা থােক েসখােন অেনক েQেFই 
িবিভZ অনুUান হয়, েমলা হয়, েযখােন তারা যায় এবং নাচ, গান, যাFাপালা েদেখ<  
িবিভZ রকম ভােব েয িবcান ও �যুি_ ছাপ এ সমD েQেF েচােখ পেড় তা তারা 
অনুভব কের< অথ�াG তারা িবcান ও �যুি_র আেলােত িনেজেদর িনেয় আসেছ, 
েসখােন অXকার েছেড় আেলার পথই আজ তারা েবেছ িনেয়েছ< যা শবরেদর 
আTসেচনতােবাধ বাড়ায় ও িনেজেদর েফেল আসা িদনBেলার সােথ �যুি_র ও 
িবcােনর «শ� জাগায় < যা শবরেদর বত�মান সমােজর সােথ অেনকটাই দূর` কম 
করেত সাহায� কেরেছ< সবেথেক বড় কথা মানুষ েয সামািজক জীব, তােদর মেধ� এই 
সমD যাFাপালা, সংগঠন, সভা িবিভZ অনুUান ঐক�বMেবাধ জাগােত সহায়তা কেরেছ< 
ফেল তারা সভ�তার নতুন িসঁিড়েত আজ সহেজই পা েফেলেছ<  
 সভ�তার আেলােক আেলািকত হওয়ার পর েথেকই েদখা যায় েয, তােদর মেধ� 
িবিভZ ধরেনর পিরবত�ন আজ লQণীয়< তা তােদর Eভাব চিরF, েপাষাক-পিরYদ, 
িশQা, Eা@� �ভৃিত েQেF ব�াপক ভােবই েদখা যায়<অতীেত েদখা যায় েয, তারা 6ধু 
েপাষাক পরেতা বলেত েকবলমাF এক টুকেরা কাপড় যা িদেয় েকানমেত ল�া 
িনবারণ করা েযেতা< যা পুেরা শরীর ঢাকার েQেF িছল অনুপযু_< অথ�াG েছেল েমেয় 
িনিব�েশেষ সকেলই এই ব�ব@াই িনেতা িক¦ বত�মােনর েদখা iাম Bেলােত আজ 
পাষাক- পিরYেদর ধরণটা অেনকটাই পােÔ েগেছ< তাই এখন পুেরা শরীর ঢাকা 
কাপড়ও বা পের যা তা যেথf সু|রভােবই তােদর মানয়< �ী, পুKষ িনিব�েশেষ এই 
েপাষাক-পিরYদ খুব ভােলা ভােব iহণ কেরেছ< আজ আর তারা অতীেতর মেতা �ায় 
ন¼ অব@ায় থােক না< িবিভZ @ােন যাওয়া আসার জন�, আেরাও িবেশষভােবই তােদর 
মেধ� েপাষাক-পিরYদ সVেক� সেচনতা েবেড়েছ< এেQেF তােদর উZয়েনর ব�াপারিট 
সহেজই আামেদর েচােখ পেড়< 
 অন�িদেক িশQার েQেF েদখা যায় েয তারা গভীর ভােব পড়ােশানার মেধ� যু_ 
হেত না পারেলও, পূেব�র েথেক অেনকটাই এিবষেয় এিগেয়< শবর স	ানেদর 
অেনেকই আজ িবদ�ালেয়র গা�ীর মেধ�< তারা যেথf সংযত ও মািজ�ত ভােব 
মেনােযাগ সহকাের পড়ােশানা করেছ< বরাবাজার থানার সুকুKটু হাই�ুেল বত�মােন 
অেনক শবর েছেল েমেয়রা িশQা iহণ করেছ< তােদর সােথ কথা বেল সহেজই মেন 
হয় তােদর মেধ� দীঘ�িদন ধের েয ইYা িছল তার েযন সাথ�ক �কাশ হেয়েছ এসব 
�ুেল এেস< আজ তারা িশিQত হেত েপরেছ এসব িবদ�ালয় Bিলেত পড়ােশানা কের< 
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িবদ�ালেয়র িশQকরা তােদর �িত িবেশষ য³বান< আ	িরকভােব এই সমD অ�েলর 
মাননীয় িশQকবৃ|রাযেথf ভােবই তাঁেদর দািয়` পালন কেরেছন< যার সব েথেক বড় 
পাওনাই হল পরব��ীেত এই সমD শবর ছাF-ছাFীেদর মেধ� েথেক অেনেকই 
িবদ�ালেয়র েগা�ী ছািড়েয়  কেলেজ �েবশ কের চেলেছ< েসেQেF েবাঝাই যােY আজ 
িশQার আেলা তােদরেক নতুন ভােব আমােদর সমাজেক েচনােব তােদর অব@ান< 
িশQা সং{া	 েQেF আজ তাঁরা অেনকটাই সেচতন< এই সমD শবর েছেল েমেয়েদর 
মেধ� েথেক আজ �ায় ৩% কেলেজ পড়ােশানা কেরেছ এবং সািব�ক িশQার হার হেলা 
১০% । এখন অেনক িবদ�ালয় 6ধুমাF শবরেদর জন�ই ৈতরী করা হেয়েছ< েযমন- 
রাজেনায়াগেড় ও বাে|ায়ােন-২িট < অন�িদেক আবার Eা@� েQেF েদখা যায় পূেব� তারা 
ব�াপকভােব ওঝা, ত�িবদ�া সাধক ও কিবরাজেদর ওপর িনভ�রশীল িছল< এই সমD 
মানুষ Bিল, শবরেদর পূেব� ঝাড়ফুঁক িবদ�া, ম� পেড়, জল িছিটেয়, সরেষ েবঁেধই েরাগ 
দূর করার েচfা করেতা। এেQেF আরও এক ধরেণর েরাগ িনরাময় এর উপায় িছল 
জিড়বুিট, ডালপালা, পাতা িদেয় ঔষধ করার �থা< যা সিত�ই তােদর কাজ হয় বেল, 
iােমর অেনেক আজও মেন কেরন �থমিদেক সরকার ক�ৃ�ক গৃহীত Eা@� ব�ব@ার 
েতমন সুেযাগ এখােন েপৗছায়িন তেব পরবত�ীকােল সরকারী Eা@� ব�ব@ার সুেযাগ 
এখােন েপৗেছ যায়< এরফেল �থমিদেক শবররা েতমনভােব ইমুেয়েনশান, টীকাকরণ, 
গভ�বতী মােয়েদর িবেশষ ঔষধ iহেণ যানিন < তেব পরবত�ীেত এসব এর 
উপকািরতাসVেক� সেচতন হওয়ার দKন, িনকটব��ী Eা@� েক�Bিলেত বত�মােন 
শবররা েযাগােযাগ েরেখেছ< তারা িবেশষ কের ডা_ারেদর �াথিমক পয�ােয় ভয় েপেতা 
বেল iােমর অেনক মানুষই Eা@� েকে� েযেত চাইেতা না বেল জানা েগেছ< তেব 
আজ Eা@� ব�ব@ার উপকািরতা সVেক� তারা অেনক েবশী অবগত< Eা@� পরীQার 
ব�াপারিট আজ অেনেকই �েয়াজনীয় িবষয় বেল মেন কের< শবররা তাই আজ Eা@� 
সং{া	 সরকারী  সুিবধা iহেণ অেনকাংেশই এিগেয়<  
 অতীেত েদখা েযত শবররা বেন বেন ঘুের প6 পাখী িশকার কের িনেজর েপট 
চালােতা বা জীিবকা িনধ�ারণ করেতা< ধীের ধীের এ �থা আজ অেনকটাই পােÔ 
েগেছ< এেQেF আজ আর তারা প6পাখী িশকার কের িদনযাপন কের না< অথ�াG বলা 
েযেতই পাের তারা িশকার বৃি� ত�াগ কের বত�মােন অন� কােজর ভাবনা করেছ< 
এমনকী েকউ েকউ আেশ পােশর iােম িগেয় বসবাস পিরচালনা, েQতমজুর তথা 
কৃষেকর দািয়` পালন করেছ< অেনেক আবার Bজরাট, রাজ@ােন িবিভZ িঠকাদােরর 
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অ	ভু�_ িবিভZ কাজ করেছ< আবার শবরেদর অেনকটাই ইঁটভাটা �িমক িহেসেব 
বাইের বাইের েযমন রাণীগ:, আরামবাগ, !গলীেত কােজর তািগেদ চেল আসেছ< 
অথ�াG এক কথায় বলাই যায় শবররা আজ বত�মােন সভ�তার কাছাকািছ চেল এেসেছ< 
তার আর ভয় পায় না, ল�া কের না< এেQেF তারা কােজর িবিনমেয়  েয সামান�ই 
অথ� পায় তা িদেয় তারা নতুন ভােব জীবনযাপেনর েচfা কের< এই �েচfাই তােদর 
এক নতুন\প িদেY, বত�মান সভ� সমােজর কােছ। 
 এছাড়াও বছেরর বাকী  সময় যখন তারা বাড়ীেত কাটায় �ায় ৪ মাস িনেজেদর 
জীবনযাপেনর জন� নতুন �েচfা চালায়< অথ�াG ৮ মাস বাড়ীর বাইের িগেয় কাজ ও 
বাকী ৪ মাস ঘেরর মেধ� থােক, িনেজেদর অ�েল িনেজেদর হDজাত িশx ৈতরী কের 
< উে�খেযাগ� িবষয় হল শবররাই একমাF উপজািত যারা িনজE হDিনিম�ত িশx ৈতরী 
কের< তােদর ৈতরী করা িবিভZ িশxজাত ^ব�Bিল হল – চাল রাখার ধামা, েখজুর 
পাতার ঝুিড়, েখজুর পাতার ঝাটা, চাটাই, যা পূেব� েকান রকম ভােবই বাজাের পাওয়া 
েযত না তেব বত�মােন এসব ^ব� বাজাের পাওয়া যায়< এর েথেক েয অথ�ৈনিতক 

সং@ান হয়, তা তােদর জীবেন ছাপ রােখ। সরকার েথেক উে¢�াগ িনেয় এই সমD 
শবর  iামBিলেত ব�পকভােব সহেযাগীতা করা হয়< iােমর িবিভZ শবর মিহলােদর 
�িশQণ েদওয়া হয়< যােত তারা িশxজাত ^ব�Bিল সিঠকভােব ৈতরী কের তার জন� 
মূল� িনধ�ারণ করেত পাের< এেQেF শবর মিহলারা  যােত িনেজর ^েব�র মূল� িনেজই 
কষেত পাের তার জন� উপযু_ িশQা েদওয়া হয়< িবিভZ ^ব� ৈতরী কের েযমন- 
�চুর বাসেকট, ২ েকাণা বা£, ৩ েকাণা বা£(Box), ৫ েকাণা বা£, কিপ ব£, ফাইল 
েÚ, েটিলেফান েÚ, সব িমিলেয় েমাট ৬২ ধরেণর িডজাইেনর ^ব� ৈতরী হয় এবং সমD 
ৈতরী করা ^েব�র দাম, তারা িনেজরাই িঠক কের েদয়< 
 েয সমD এলাকায় েখজুর পাতা ও কািশ ঘাস সহেজই পাওয়া যায়, েস সমD 
এলাকােতই শবর িশx জাত ^ব� ৈতরী হয়< বছেরর সব সময় উপযু_ ধরেনর 
কাঁচামাল না পাওয়ার জন�, এ সমD িশxজাত ^ব� সারা বছেরর মেধ� �ায় চার মাসই 
ৈতরী হয়<  কাঁচামাল (কািশ ঘাস ও েখজুর পাতা ) পাওয়া যায় েয সব এলাকায়, 
েসখােন �িশQণ েদওয়া হয়< ছাতার িশপ েথেক  সঁূচ ৈতরী করা হয়, যা েসলাই-এর 
কােজ লােগ< েখজুর পাতা 6িকেয়, তারপর বাছাই কের, তা েভেঙ যােব িকনা েদেখ 
তা েথেক িশxজাত ^ব� ৈতরী করা হয়< এই ধরেনর �িশQণ �ায় এক মাস কের 
েদওয়া হয় যা �েত�ক iােমর শবর মিহলােদর কােছ িগেয়ই তােদর েশখােনা হয়< 
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এেQেF শবর মিহলারা �ায় ৪৫০ জন এই �িশQণ পায় এবং যা েথেক তারা �ভূত 
উপকৃত হয়< 
 এই িশxজাত ^েব�র েQেF বাজার িঠক করা হয়< এর একিট িনিদ�f লQ� 
িছল ^েব�র Bণগত মান বজায় রাখার জন�< এেQেF মূলধন ৈতরী করা হয় এবং ব�া© 
েথেক জেয়Û পাশ বই েখালার ব�ব@া করা হয়। �িশQেণর সমেয়ই সিঠকভােব 
পেণ�র দাম িনধ�ারেণর িবষয়িট শবরেদর িশিখেয় েদওয়া হয়< তারা িনেজরা দাম িঠক 
কের< তেব েকউ েকউ মেন কেরন েয, পির�ম অনুযায়ী উপযু_ দাম পাওয়া যায় না 
^ব�র< 
 বছেরর মেধ� েয সময়টুকুেত েকানরকম কাজ থােক না তা হল শীতকাল< 
শীতকালই শবররা এ সমD কাজ কের< এই িশেxর কাঁচামাল 6ধুমাF শীতকােল 
পাওয়া যায়< তাই শীতকালই এসব িশxজাত ^ব� ৈতরী হয়< িশxজাত ^ব�Bিল িবি{ 
করার জন� িবিভZ আ�িলক েদাকান আেছ< এছাড়া পুKিলয়ােত ও েযমন িদশা, 
পূব�াশা নােমর েদাকােন, বাঁকুড়ার মুকুটমিনপুের ও দীঘার সমু^ ৈসকেত এসমD ^ব� 
িবি{ হয়< এেদর ৈতরী টুিপর িবেশষ চািহদা আেছ< এেQেF িবি{র সময় েচfা হয় 
সরাসির আসল ে{তার হােত পণ� তুেল েদওয়ার< তৃতীয় ব�ি_ বা দালালেক 
এেকবাের উেপQা করা হয়< পি=মবে5র বাইের িদ�ীেত সুরজকুে� একিট @ায়ী 
েদাকান আেছ< আ	জ�ািতক েQেF এভ ভােলা বাজার আেছ< তেব এই বাজাের ে{তা 
ও িশxীেদর মােঝ দালােলর অনু�েবশ এড়ােনা যায় না এবং লােভর েবশীরভাগ অংশই 
এই মধ�স`েভাগী দালালরা েশাষণ কের েনয়<এছাড়া সরকারী উে¢�ােগ আেয়ািজত 
িবিভZ েমলােত এসব িশxজাত ^ব� িবি{ করা হয়< আমােদর রাজ� সরকারও এ 
জাতীয় অেনক েমলার আেয়াজন কের< যা আেরা েবশী হেল এই সমD িশxজাত 
^েব�র চািহদা ও বাজার আেরাও বাড়েব< এই িশxজাত ^েব�র সুিবধা হল – 
১) সারা বছর কাঁচামাল পাওয়া যায় না, তাই বাজাের চািহদা যেথf থােক< 

২) মািটেত িমেশ যায় পুেরাটা। 
৩) এই ^ব�Bিল এেকবারই পিরেবশ দূষণ কের না<  
 ‘পি=মব5 েখড়ায়া শবর কল�াণ সিমিত’ পুKিলয়া েজলার গেড় ওেঠ< �থম 
েথেকই এর কাজ িছল iাম িভি�ক সােভ� পিরচালনা করা< েকান Üেক, থানায়, অ�েল 
এই েগাUীর মানুষ বসবাস কের< উ_ iােম িনরQর, সাQেরর সংখ�া, পানীয় জেলর 
ব�ব@া েকমন, েসচ ব�ব@া েকমন তা েদখা< কত সংখ�ক বালক বািলকা এই সমD 
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@ােন থােক< মুকগী, হাঁস, গKর সংখ�া কত তা েদখা< তােদর বাGসিরক আয় েকমন< 
�াথিমক �ুল, Eা@� েকে�র দূর` কত ?িক িক আেছ বা িক িক েনই তা িনেয় 
এখেনাও সােভ� চলেছ তা সVূণ�  হয়িন< 
 সামািজকভােব Eীকৃিত লােভর জন� সিমিত চারিট লQ� িনেয় এিগেয় চলেছ 
যথা Eা@�, আিথ�ক িবকাশ, িশQা ও সেচতনতা< যা সিমিতেক িবেশষ ভােব িচিÝত 
কেরেছ �কৃতই একিট সাহায�কারী সং@া \েপ< যা পুKিলয়া ও পা.�বত�ী িবিভZ 
অ�েলর শবরেদর সVেক�, অেনকেবশী িবষয় জানােত আমােদর সাহায� কের< এখন 
সিমিতর চারিট লQ� িনেয় আেলাচনা করা যাক- 
 শবর বা েখড়�া েগাUীর মানুষরা দীঘ�িদন ধেরই িবcােনর েয আশীব�াদ তা 
েথেক অবশ�ই বি�ত< এিবষেয় েকান রকেমর সে|েহর অবকাশ েনই< অথ�াG এই 
িবcােনর েথেক �াu িবিভZ সুেযাগ েথেকও এরা যেথf পিরমােণ দূের আেছ< তাই 
Eা@� সং{া	 েQেF সােভ� করেত িগেয় েদখা যায় এেকবারই �াচীন পMিতেতই িশ6র 
নািড়েYদন করা হয়< যা মা এবং িশ6র দুজেনরই Qিত হেY< এেQেF যারা ধাFী 
িবদ�ার কাজ করেছন তােদর িবcান সºত উপােয় �িশQণ েদওয়া হেY< যার ফেল 
তারা এই কােজ আেরাও অেনকেবশী পারদশ�ী হেয় উেঠেছন, এেদর সাহায� কেরেছন 
িকছু অিভc ডা_ার এবং নাস�< িবিভZ েQেF ব�বহােরর জন� �েয়াজনীয় য�পািত 
এবং েমিডক�াল বা£, িবিভZ ধরেণর দরকারী ঔষধ তােদর িবনামূেল� েদওয়া হয়< 
ফেল পরব��ীকােল েদখা যায়< িশ6 ও মােয়র মৃতু�র হার অেনকাংশই কেমেছ< �িত 
ম5লবার iােমর সিমিতেত একজন েহািমওপ�ািথ ডা_ার বেসন ও িবনামূেল� ঔষধ 
িবতরণ কেরন< জKরী �েয়াজেনর িভি�েত অ�ালাহপ�ািথ িচিকGসাসহ িবনামূেল� 
ঔষেধর ব�ব@া করা েগেছ< এসমD ঔষধ িকছু 6ভানুধ�ায়ী ডা_ারবাবু ও ব�ি_র কাছ 
েথেক েপেয় থােক শবররা< তার �িত সিমিত িচরকৃতc<  
 শবর জনেগাUীর বনবাসী মানুষেদর িনজE িকছুই জিমজমা েনই বলেলই চেল< 
iােমর কৃিষ �িমক হেয় মাF িতন মােসর মেতা তারা কাজ পায়< বছেরর বাকী 
সময়টুকু তারা যা েরাজগার কের তার িভি�েতই পার কের< নেচত তারা পূেব� 
(বধ�মােনর েQতমজুর) খাটেত যায়< িক¦ সকেলর পেQ এই খাটেত যাওয়া সNব হয় 
না, িনেজর পিরবার েছেড়< অথ�াGদায়বMতাই এেQেF বড় কারণ হেয় দাঁড়ায়< এই 
সিমিতর সদস�গণ পঁুিজিবহীন হেয়ও একধরেণর িনজE েচfায় হDিশেxর সৃিf 
কেরেছ< যার উপাদানBেলা বা কাঁচামালBেলা @ানীয় ভােব বা ঋতুিভি�ক একিট পেব�ই 
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সীমাবM থােক, তেব তা সহজলভ�< েখজুর পাতা ও কািশঘাস িদেয় ৈতরী িনজE িশx 
যার নাম হেয়েছ “শবর িশx”। এিট েজলার নতুন হDিশx ছাড়াও পি=মবে5র 
একমাF আিদবাসী হDিশx \েপ খুবই জনি�য় হেয়েছ<সিমিত হDিশxর �িশQণ 
িদেয়ই েয িনরব থােক তা বলাটা িঠক নয়< কারণ হDিশx Bিলেক সিঠকভােব 
বাজারজাত করা ও নায�মূল� পাওয়ার ব�ব@া কের থােক< ৈদনি|ন হDিশেxর 
উGকষ�তা বািড়েয়, চািহদা অনুযায়ী হDিশx ৈতরীেত নজর েরেখেছ< এই কারেণ 
সিমিত িনজE হDিশx েক� িনম�াণ কেরেছ< যারা এ সমD কাজ করেছ তােদর নাম 
িলেখ, তােদর Þপ ইনিসওেরে�র ব�ব@া কেরেছ< যা সিত�ই উে�খেযাগ�< এমনিক 
�িতিট িশxীর নােম @ানীয় মানভূম iামীণ ব�াে© স�য় পাশবই েখালা হেয়েছ<  
 সিমিত মেন কের েয এই শবর েগাUীর সভ�াগণ যতিদন না তােদর কু-অভ�াস 
Bেলা পিরবত�ম কের ততিদন িবেশষভােব মিহলােদর এই িশেx �াধান� েদওয়া ও 
আiহশীল কের েতালা উিচত< অেনক অসহায় বৃM, বৃMা, িবকলা5, Eামী পিরত�া_া 
নারী, এমনিক অনাথেদরও এই িশেxর �িশQণ িদেয় Eাবলvী ও Eিনভ�রশীল কের 
েতালার েচfা চলেছ, যােত তারা জীবন জীিবকা িনব�াহ করেত সQম হন< এখনও 
পয�	 �ায় ৪০িট iােমর পিরবার এই িশেxর সােথ যু_< তােদর মািসক আয় গেড় 
৫০০ েথেক ৮০০ টাকা <  
 েযখােন শাল জ5ল আেছ েসখােন বনদuেরর সােথ গাছ রQার শেত� সিমিতর 
সভ�রা চুি_বM হেY এবং েসই বছেরর িতনিটর পিরবেত� এখনও দুবার কের তসর 
Bঁিট চাষ কের চেলেছ< আবার িবিভZ জায়গায় পলাশ, কুল, কুসুম গাছ আেছ েসখােন 
লাQা চাষ কের তারা যেথf উপাজ�ন কের চেলেছ< শবর জনেগাUীর মানুষরা েয সমD 
@ােন বসবাস কের চেলেছ তা হল জ5ল বা নদীর পাড় জাতীয় অ�ল< ফেল �িত 
বছেরই বষ�ার সময় নদীেত �চুর মাছ ড�াম েথেক উেঠ আেস যা শবররা দলবM ভােব 
ধের, িক¦ ঐ মােছর যা বাজার দর তা তারা পায় না< খুবই কম দােম �ায় ২০ েথেক 
৩০ টাকা েকিজ দের িবি{ কের দালালেদর< যা েদেখ সিমিত িসMা	 িনেয়েছ েয এই 
সমD নদীর ধােরর iামBেলােত শবরেদর জায়গােত গভীর পুকুর খনন করা হেব। 
এরফেল তােত ঐসব মাছBিল �ায় ৪০-৫০ টাকা দের িকেন েছেড় েরেখ েদওয়া 
হয়<সিমিতর এসব উেদ�াগ ছাড়াও যা িবেশষভােব BK`পূণ� তা হল পাঁচজন 
আইনজীিবেক িনেয় কিমিট ৈতরী কের িনজE েসল ৈতরী করা< যার ফেল শবররা 
িকছুটা িনরাপ�া পােY জিম, ভূিম ও সামািজক অত�াচােরর হাত েথেক< 
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 �াচীন ভারেতর ইিতহােসর �থম পাতােতই আয�েদর নােমর পােশই অনায�েদর 
নাম েলখা হয়< এই অনায�েদর মেধ�ই পেড় শবর সÆদায়< �াচীনকােলর সং�ৃিতর 
এক Qু^তম উপশাখা িহসােব েবাধ হয় এই পুKিলয়া েজলার শবর সÆদায়< তােদর 
মেধ�ও আজ নতুন ভারেতর রি_ম ে�রণা নতুন �ােনর স�ার ঘিটেয়েছ< ভারতীয় 
সভ�তা ও সং�ৃিতর সুিবশাল ছFতেল তারাও একটু আসন সংiহ করেত চায়< 
 িক¦ দুভ�ােগ�র িবষয় ১৯৫০ সােলর SHEDULE TRIBE ORDER 
(AMENDMENT)এ েখিড়য়া জািতর েকান অিD`ই িছল না< ১৯৫৬ সােল THE 
SHEDULE CASTES AND TRIBES ORDER AMENDMENT  এেদর আিদবাসী 
তািলকাভূ_ করা হয়< ১৯৫১ ও ১৯৭১ সােলর েলাক গণনায় এেদরেক েলাধা 
জনজািতর অ	ভু�_ করা হয় অথচ এেদর িনজE সং�ৃিত িক¦ িবদ�মান িছল< 
অথ�াGএকথা বলেতই হয় েয পরাধীন ভারেত এই জািতিট িyিটশেদর Oারা অত�াচািরত 
হেয়েছ ও Eাধীন ভারেত এই জািতিট িঠকাদার ও েজাতদারেদর Oারা বত�মােনও 
েশািষত হেY< িবcান ও আধুিনক �যুি_িবদ�ার �ভােব আেলািকত শহর, শহের 
সং�ৃিত, কলকারখানা গেড় উঠেলও তা পুেরাপুির «শ� করেত পােরিন পুKিলয়ার এই 

আিদম শবর েগাUীেক। সভ�তা ও সমেয়র পিরবত�েনর সােথ সােথ �গিতশীল হেয় 
উঠেলও েসই �গিতশীলতার সােথ সমান তােল পা েফেল এই শবর েগাUীর মানুষ 
চলেত পাের না< এর জন� খািনকটা দায়ী তােদর মানিসকতা, অপরিদেক সরকারী 
তরফ েথেক আ	িরক �েচfার অভাব, তােদরেক অন�ান� উপজািতর মানুেষর সমতুল� 
কের তুলেত পাের িন< সরকারী আইন অনুযায়ী বনজসVেদর ব�বহাের িনেষধ 
আেরাপ করা হেলও তােদর জীিবকার মূল িভি� ‘বনজ সVদ’ েথেক বি�ত হওয়ায় 
তারা হেয় ওেঠেছ আজ িদশাহারা< এই েগাUীর মানুষ উ�Eের েকঁেদ বেলেছ “িফিরেয় 
দাও আমােদর বন� সভ�তা” 
 ভারতবষ� একিট গনতাি�ক েদশ। গনতাি�ক ব�ব@ায় ভারেতর সমD 
জনসাধারেনর ম5ল সাধেনই একমাF লQ� < ১৯৫০ সােল ভারতবষ� একিট সাব�েভৗম 
�জাতাি�ক রা´ বেল েঘািষত হেলও এবং িবিভZ উপজািতর উZয়েন ব�ব@া iহেনর 
জন� তািলকা ৈতরী হেলও, শবর েগাUীর মানুষেদর েসই তািলকায় @ান েদওয়া হয় িন< 
পরব��ী সময় ১৯৫৬ সােল আিদবাসী িহেসেব তািলকাভূ_ করা হেলও তােদর 
উZয়েনর জন� েকান ব�ব@া iহন করা হয় িন< েবসরকারী তরফ েথেক পরব��ীকােল 
অেনক বুিMজীিব, সমাজেসবী মানুষ শবরেদর সমথ�েন এিগেয় এেল, সরকারী তরফ 
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েথেকও শবরেদর উZয়েন ব�ব@া iহন করা হয়< সরকারী তরফ েথেক জিম পাaা 
েপেলও পুিলশ �শাসেনর অসহেযাগীতার কারেন  তারা েসই জিম ধের রাখেত পাের 
িন< iােমর ওপা.ব��ী অ�েলর মাত¹ররােজার পূ¹�ক েসই জিম দখল কের েনয়< 
ইি|রা আবাস েযাজনায় েয বাড়ী িনম�ােনর টাকা �দান করা হয়, তার সুফল শবরেদর 
ভােগ� েজােট িন< সরকারী তরফ েথেক িশQা সÆদােয়র দািয়` েনওয়া হেয়েছ, 
পানীয় জেলর ব�ব@া করা হেয়েছ iামীন ৈবদু�িতকরেনর ব�ব@া iহন করা হেয়েছ,  
িক¦ এ সমD পদেQপ Bিল �েয়ােগর জন� নূন�তম জনসংখ�া িনধ�ািরত করা হেয়েছ< 
শবররা েযেহতু একসােথ অেনকBিল বসবাস কের না, সব�ািধক ২০-২৫ িট পিরবার 
িনেয় শবর বসিত গেড় উেঠেছ Eাভািবক ভােবই সরকারী আইেনর যাঁতাকেল তারা 
সমD সুেযাগ সুিবধা েথেক বি�ত হয়< হয়েতা অেনেক এখন িবদ�ালয়মুখী হেY, 
iামীন Eা@� েকে� সহেযাগীতা পােY, তােত তােদর অব@ার পিরবত�ন ঘেটেছ একথা 
Eীকার করেতই হেব<  িক¦ পিরবথ�ন কতটা তা অন�ান� আিদম উপজািতর সােথ 
তুলনামূলক ে�িQেতই «f হেয় উঠেব<  উদাহরন E\প বলা যায় এখানকার 
উপজািত সাঁওতাল সÆদােয়র েQেF েদখা যায়, তারা সরকারী  চাকুরীর েQেF যথা 
িশQকতা, ডা_াির, ইি:িনয়ািরং, সরকারী অিধকত�ার পেদ �িতিUত< অেনক সাঁওতাল 
আবার অথ�ৈনিতক েQেF যেথf এিগেয় তা তােদর ঘরবািড় আসবার পF আধুিনক 
�যুি_ সমিlত িজিনষপF, েপাষাক পিরYদ েদখেলই «f হেয় ওেঠ< অথচ শবরেদর 
েQেF মাধ�িমক উ�ীন� ছােFর সংখার হােত েগানা এবং তারা এখেনা পয�	 েকান 
সরকারী উ�পেদ অিধিUত হন িন< 
 তবুও মহাে.তােদবী িযিন ‘শবর জননী’ নােমই সমািধক �িসM এবং অন�ান� 
@ানীয় সমানজেসবী মানুেষর অ�া	 �েচfায়, শবর েগাUীর মানুষ অেনকটা সেচতন 
হেয় উেঠেছ, িনরাপ�ার আ�য় খুঁেজ েপেয়েছ। 
 মহাে.তােদবী স	ান ে§েহ পুKিলয়ার আিদম এই মানব েগাUীর পােশ েয ভােব 
এেস দাঁিড়েয়েছন, তা সিত�ই িবÕয়কর< সরকারী তরফ েথেক উদ�াগ ও উZয়ন মূলক 
কম�সূচী iহন করা হেল শবরেদর সেচতনতা এেসেছ, েপাশাক পিরYেদ পিরবত�ন 
এেসেছ, কুটীর িশxজাত ^ব� ৈতরী কের অথ� েরাজগার করেত িশেখেছ, িক¦ এখও 
তােদর জীিবকা িনব�ােদর জন� পূেব� খাটেত েযেত হেY, অথ�ৈনিতক অভােব দুেবলা 
খাবার েজাটােনার েQেF সমস�া হেY, েছেল েমেয়েদর িবদ�ালেয় পাঠােত পারেছন না< 
বাড়ীঘের খেড়র ছাউিন< অথ�াG  মািটর ঘর েযমন িছল েতমেনই েথেক েগেছ< 
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তথাকিথত ‘অপরাধ �বন জািতর’ েবাধা এখেনা তােদর বেয় বাড়ােত হেY, উ� ও 
সভ� ে�ণীর মানুেষর কােছ এখেনা তারা ব¹�র, িনí ে�ণীর মানুষ িহসােবই েথেক 
েগেছষ< ভারতবষ�  একটু উZয়নশীল েদশ এবং {মশ উZত েদেশ পিরনত হওয়ার 
মুেখ< উZয়েনর মাপকািঠ িক 6ধু মাF ভারেতর কতকBিল শহর ও েসখানকার 
বািস|ােদর েক� কের গিঠত ? আবার একথা উে�খ করেত হেব পুKিলয়ার এই 
আিদম শবর েগাUীর মানুষ উZয়েনর েকান পয�ােয় দাঁিড়েয় ! 
 
তথ� সূF তথ� সূF তথ� সূF তথ� সূF ::::    
১.  আমােদর পুKিলয়া, অিময় েসনBu, �থম �কাশ িডেসvর ১৯৯৯, লুîক 

�কাশণী-১২০ পাতা< 
২.  রাে়ঢর জনজািত ও েলাক সং�ৃিত, িমিহর েচৗধূির কিমল�া, �থম �কাশ, আগf 

২০০৬, উ�তর িবদ�াচচ�া েক� – ১১৬ পাতা< 
৩.  েলাকােয়ত মানভূম, শি_ েসনBu ও �িমক েসন, ল�ীনারায়ন ি�িÛং �থম 

�কাশ, বইেমলা ১৪০৯, Oীিতয় খ� – ১২৯ পাতা<  
৪.  অহল�াভূিম পুKিলয়া, েদব�সাদ জানা, �থম �কাশ জানুয়ারী ২০০৪, িOতীয় 

খ� – ৬০ পাতা< 
৫.  পুKিলয়ার শবর ও েগাপীব�ভ িসংেদও, অনৃজু �কাশণী, �থম �কাশ বস	 

২০০৫, পাতা – ৪২, ৫০ 
৬.  পুKিলয়া, তKনেদব ভaাচায�, �থম �কাশ ১৯৮৬, ইউনাইেটড ি�Ûাস� – ২২২ 

পাতা। 
৭.  পুKিলয়া েজলা ijাগার েথেক  ব! তথ� পাওয়া যায়< 
৮.  পুKিলয়া হিরপদ সািহত� মি|র ijাগার েথেক তথ� পাওয়া যায়< 
৯.  পুKিলয়া হিরপদ সািহত� মি|েরর ijাগািরক েগৗর িব.াস যেথf ভােব সাহায� 

কেরেছন শবরেদর িবষেয় জানেত<  
১০.  সীতারাম মাহািল, তKন মাহািল ও ঠাকুরদাস পরামািনক সহ ijগািরক িবিভZ 

বই িদেয় সাহায� কেরেছন এবং শবরেদর সVেক� অেনক িনজE অিভcতার 
কথা বেলেছন< 
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১১.  ‘পি=মব5 েখিড়য়া আিদবাসী কল�ণ সিমিতর’  সদস� মাননীয় � �শা	 রিQত 
মহাশেয়র কাছ েথেক শবর জনেগাUীর সÆেক� অেনক অিভcতার কথা 
জানেত পাির< 

১২.  ‘পি=মব5 েখিড়য়া আিদবাসী কল�াণ সিমিতর’দuর েথেক শবরেদর িশQা, 
Eা@�, �শাসন, জীিবকা সVেক� নানা তেথ�র সাহায� পাওয়া েগেছ ও িকছু 
িবেশষ িচF পাই< 

১৩.  বরাবাজার থানার সুকুKটু হাই�ুেলর সহ-িশQক মাননীয় � িব.র:ন মািঝ 
মহাশয় শবরেদর িবদ�ালেয় িশQা iহেনর িবষয়িট িনেয় সাQাGকার িদেয়েছন< 
যা উে�খেযাগ� তথ�< 

১৪.  ডুমুরিড iােমর শবর জনেগাUীর মানুেষর সােথ কেথােপাকথেনর ফেল নানা 
তথ� উেঠ এেসেছ< 

১৫.  রাজেনায়াগড়, বরাবাজার থানার িবিভZ ছিড়েয় িছিটেয় থাকা iােমর শবর 
উপজািতর মানুষেদর সােথ সাQাGকার  ও তােদর পািরপাি.�ক অব@ার ছিব 
েতালা হেয়েছ< 

১৬.  শবর িশxীেদর সােথ আলাপ, যারা বত�মােন িকভােব Eিনভ�রশীল তা সVেক� 
অবগত কেরন। 

১৭.  শবর iামBিলর িচF যা েথেক িকছু ধারনা হয়, ৈতরী যা আেলাচ� িবষেয় 

সাহায� করেছ। 
পFপFপFপF----পিFকাপিFকাপিFকাপিFকা : 
• েকারক সািহত� পিFকা, �াক শারদ সংখ�া, ১৪১৪ 
• শারদীয়েপৗরািণকী, দীপক চ�, সVািদত, অে¤াবর-িডেসvর, ২০০৪ 
• মধ�যুেগরবাংলাসািহত�গেবষণাপিFকা, সত�বতী িগির ও সনGকুমার ন�র, 

সVািদত, িOতীয় বষ�, িOতীয় সংখ�া, ভা^ ১৪১০, মাঘ ১৪১০ 
• বাংলাসািহত�পিFকা, উAলকুমার মজুমদার সVািদত, কিলকাতা িব.িবদ�ালয়, 

১৯৯৮ 
• রিববাসরীয়, আন|বাজার পিFকা, ১১ ও ১৮ এি�ল সংখ�া, ২০১০ 
ওেয়বপি:ওেয়বপি:ওেয়বপি:ওেয়বপি:::::    
• http://archive.org/ 
• http://bdebooks.com/books 
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• http://content.inflibnet.ac.in/ 
• http://doabooks.org/ 
• http://dspace.wbpublinet.gov.in:8080/jspui/ 
• http://fossee.in/ 
• http://kavishala.in  
• http://libguides.humboldt.edu/openedu 
• http://literariness.org/ 
• http://manybooks.net/ 
• http://m.poemhunter.com 
• http://ndl.iitkgp.ac.in/ 
• http://nltr.org/ 
• http://pds.inflibnet.ac.in/ 
• http://shodhganga.inflibnet.ac.in/ 
• http://www.extension.harvard.edu/courses  
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জন জাগরেণ মুকু| দাস 
      েকয়া মুDাফী  

সহকারী অধ�াপক, ধূপBিড় গাল�স কেলজ 
 

সারসংেQপসারসংেQপসারসংেQপসারসংেQপ    : : : : েয েকান েদেশর মুি_সংiােম চারণ কিবেদর বেড়া ভূিমকা থােক। 
6ধুমাF রাজৈনিতক বা রা´ৈনিতক জাগরেণ নয়, সামািজক তথা জনজাগরেনও 
চারণেদর ভূিমকা BK`পূণ�। ভারতবেষ�র ইিতহােস েসভােব েকান চারণকিবর নাম খুব 
েবিশ �চিলত না হেলও, পরাধীন ভারতবেষ� েয চারণ কিব জনজীবেন  তাঁর ভূিমকা 
উে�খেযাগ� ভােব �িতিUত করেত েপেরিছেলন, িতিন চারণ কিব মুকু| দাস। তাঁর 
গােন, নাটেক িতিন 6িনেয়েছন বাঙািল জািতেক উOুM কের েতালবার বাণী। সমকােল 
জনি�য়তার িশখর ছঁুেলও, Eাধীনতা উ�র বাংলা তথা ভারত তাঁর কথা েসভােব ভােব 
মেনও রােখিন, চচ�া েতা অেনক দূেরর কথা। এই িবbৃত চারণেক bরেণই আমার 
�Mাঘ��।     
সূচকসূচকসূচকসূচক    শ²শ²শ²শ²    :::: চারণ কিব, পিরচয়, উ�ীবেনর গান, কম�বীর, অসাÆদািয়ক,েদশমাতার 
বীর স	ান। 
" জাগেত হেব উঠেত হেব লাগেত হেব কােজ</ জগG মােঝ েকউ বেস েনই, েমােদর 
িক ঘুম সােজ/ েযেত হেব সাগেরর পার, ছাড়েত হেব জােতর িবচার/ 6নেত হেব 
জগG বীণা, েকাÁ সুেরেত বােজ<" 
 পরাধীনতার অমািনশায় বাঙািল যখন েকানরকেম 'বাঁচা'-েকই তার অভ�ােস 
পিরনত কেরেছ,-িঠক তখনই এক েঝােড়া হাওয়া েযন বেয় েগল তােদর গিতহীন, 
গতানুগিতক জীবেন< নতুন ভােব তারা ভাবেত চাইল,বাঁচেত চাইল< 
 জগG বীণার সুর 6িনেয় পরাধীন ভারত মােয়র িনি^ত স	ানেদর মুি_ সংiােম 
অংশiহণ করােনার পুণ� সংকেx, িযিন এই উদা�কে� ডাক িদেয়িছেলন,- িতিন 
কম�েযাগী কিব মুকু| দাস< যাঁর পিরিচিত ও �িসিM 'চারণ কিব' নােম< বাঙািল 
জািতর লুu গিরমা,ঐিতহ�,সাহস িফিরেয় আনার সংকx যাঁর Eে[< 
 কিব মাFই �িতভাধর<যাঁেদর সৃিfেত ধন� সািহত� ভা�ার< তেব সব কিব চারণ 
কিব নন< 'চারণ' বলেত আমরা বুিঝ,-আন|েলােকর যাFী, মৃতু�:য়ী পিথক এবং যাঁরা 
ঐ.িরক শি_েত শি_মান< চারণকিব �িতভাবান, তাঁেদর েQেFও �িতভার 'পাগলািম' 
লQ� করা যায়<চারেণরা েলাককথার ঐিতহ�বাহী িশxী< এঁরা মু_পুKষ, 
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খামেখয়ালী,�চিলত অেথ� িকছুটা েবিহেসিবও< এ জগেতর মানুষ হেয়ও, েযন অন� 
জগেত বাস কেরন< আপন েখয়ােল Eভাব মাধুেয� ও উদা� কে এঁরা েয গান েগেয় 
েবড়ান তা কােজর মানুেষর �েয়াজেন না আসেলও, মেনর মানুেষর অ	র ছঁুেয় যায়< 
তেব সব কিব চারণ কিব হেত পােরন না< মানুেষর গান, মুি_র গান িদনবদেলর গান 
সােম�র গান , পরাধীনতার িশকল ভাঙার  গান, যাঁরা iােম-গে:,শহের-ব|ের সকল 
মানুেষর মােঝ িগেয় মেনর তােল তােল েমেত-েগেয় ওেঠন,মানুেষর সােথ িমেলিমেশ 
মািটর গান েশানান, তােদর সে5 পােয় পা িমিলেয় চলার সংকx েনন, িনেজর িব.ােস 
সংকেx অটল থােকন,- িতিন-ই যথাথ� চারণ কিব< আমােদর েদেশর Eাধীনতা 
আে|ালেন েয চারণ কিবর নাম bরণীয়,- িতিন মুকু| দাস< িতিন একাধাের ভ_, 
সংiামী, গীিতকার, �চারক, গায়ক, নাট�কার,কিব,সুরকার< কাজী নজKল ইসলােমর 
কথায়,-" যাঁরা গান বা ব_ৃতা Oারা েদেশর জাগরণ আনেত েচfা কেরন তাঁরা সকেলই 
চারণ< আপিন, আিম, আমরা সবাই চারণ, তেব আপিন আমােদর স�াট< অথ�াG চারণ 
স�াট< বাংলা মােয়র দামাল েছেল চারণ কিব মুকু| দাস<"¹ িযিন বলেত েপেরেছন- 
"িদতাম একটা এমন অaহাস,/ জগতটার েকেট েযত পাশ</... এ মুকু| একাই 
পািরত,/ জগত ধের িদত একটা টান<" 
মুকু| দােসর জ� ১৮৭৮সােল, 
ঢাকা িব{মপুেরর বানরী iােম< �কৃত নাম যেc.র েদ< িপতা BKদয়াল েদ, মাতা 
শ�ামা সু|রী েদবী< পড়ােশানায় িনতা	 অমেনােযাগী যেc.র �শােনর রাত 
কািটেয়েছন �ায়শই< অসীম সাহস তাঁর রে_< জলপাইBিড়র মামা বািড় েথেক িতিন 
চেল আেসন বিরশােল< সািZধ� পান অি.নী কুমার দে�র< িক¦ এ�া� পরীQায় িতিন 
উ�ীণ� হেত পারেলন না< পরবত�ীেত িতিন মুিদর েদাকােন বসার ফাঁেক কীত�ন গােনর 
চচ�া 6K কেরন, ৈব ব ভ_ গায়ক বীের.র Bেuর কােছ< পের রামান| েগাঁসাই -এর 
কােছ দীিQত হন ৈব ব মে�< BK তাঁর নতুন নামকরণ কেরন মুকু| দাস< ১৯০১ 
সােল কীত�ন গান িদেয় তাঁর কিব জীবন 6K< মুকুে|র গােনর সংখ�া ১০০ ছঁুেয় যায় 
মাF ১৯বছর বয়েসই< 'সাধন সংগীত' নােম একিট বইও ছাপা হয়< মূলত ভি_মূলক 
গান িছল বইিটেত এবং তােত শা_ ও ৈব ব উভয় ভাবধারার গানই েদখেত পাওয়া 
েগিছল< ১৯০৫ সাল মুকু| দােসর ~দয়তে� ঝংকৃত হেয় উঠেলা Eেদশীয় িবজয় 
ড©া< অি.নী কুমার দে�র সং«েশ� িতিন রাজনীিতেত আকৃf হেলন< িতিন 
বেলিছেলন-" যcা েতার এই ক� আর �াণ িনেয় তুই হিব নূতন যুেগর চারণ, যােদর 
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আজও ঘুম ভােঙিন, তুই জািগেয় িদিব তােদর<"² রাজৈনিতক BKর আশীব�াদ িমেথ� 
হেত েদনিন যেc.র< তাঁর অিবbরনীয় িকছু গান এবং ৮িট েদশাTেবাধক 
নাটক(মাতৃপূজা,সমাজ,পথ, িমলন, সাথী, প�ী েসবা, yzতািরণী, কম�েQF) এইসব 
রচনা তাঁেক সব�Dের জনি�য় কের তুেলিছল< িতিন কারাবরণও কেরন িবÉবী 
কম�কাে2র জন�, ইংেরজিবেরাধী উ�ারেণর জন�< তাঁর নােম ৩৬ িট ইনজাংশনও জাির 
হয়< 
 মুকু|রাম গান িলেখিছেলন মানুেষর জন�< মানুষেক কম�যেc অংশiহেণর েয 
ডাক িতিন েদন, তােত আেছ শি_, আেছ েদশ মােয়র �িত একিনU ভি_< এ যুেগর 
চারণ তাই বেলেছন- "এ মহা কেম�র যুেগ, শাি	 নাই কম� ত�ােগ,/ মুকু| কেরেছ কম�, 
শাি	বাির িপপাসায়<" তাঁর গােন মািট ও মানুষ িমেশ েগেছ<িমেলেছ  িহ|ু-মুসিলম< 
বাঙািলর মেনর ছ|, ভাষা, সুর,ভি5 তাঁর আয়ে� িছল,আর সে5 িছল িনজE জীবনেবাধ 
ও বাঙািল সং�ৃিতর সােথ আ	িরক েযাগ< যার টােনই ছুেট আসত সাধারণ মানুেষরা< 
মুকুে|র গান সবার মুেখ মুেখ ছিড়েয় পেড়িছল< েশানা যায় যাFার আসের িতিন 
মাৈভঃ মাৈভঃ বেল গান 6K কের িদেতন< আবাল-বৃM-বিনতা েমেত উঠেতন তাঁর 
গােন< ব! জায়গােতই  সºািনত হেয়েছন মুকু| দাস, েপেয়েছন ৭০০র ও েবিশ 
পুর�ার< িবিভZ অ�েলর জিমদােরর ছাড়াও েদশবXু িচ�র:ন দাশ, ি�য়ংবদা েদবী, 
আ6েতাষ মুেখাপাধ�ায় �মুখ িবিশfজেনরা মুকু| দাস েক পুর�ৃত কেরেছন< মাF ৫৬ 
বছর বয়েস তাঁর েদহাবসান হয়< 
 মুকু| দােসর গান এবং তাঁর নাটেক ব�ব~ত সংগীত Bিল অনুশীলন করেল 
তার মেধ� েবশ িকছু ৈবিশf� «fতই লQ� করা যায়< মুকু| দােসর গান কম�ে�রণা 
স�ারী< বাঙািল জািতর অ	েরর শি_েক িতিন জািগেয় তুলেত গান েবঁেধেছন< অলস 
িনি^ত বাঙািলেক কম�মুখী কের তুলেত িতিন সংকxবM< এই কম�যেc িতিন েকান 
ধম�ীয় েভদােভদ ও দির^ উ� িনেচর েভদ কেরনিন< তাঁর ডাক িছল, সংঘবMভােবর< 
আর এই সংঘবM লড়াই Eাধীনতার �ািন েথেক েদশেক মু_ করেত সবেচেয় বড় 
ভূিমকা িনেয়িছল< Qণ@ায়ী এই মানব জীবেন মৃতু� অিনবায� সত�< তাই েদির না কের 
সকলেক েদেশাMাের  অবতীণ� হওয়ার জন� তাঁর গান< কিব অভয় ম� িদেয়েছন েয 
এই েদশ\পী েনৗকার মািঝ Eয়ং ভগবান< তাই েদশবাসী েযন িনভ�েয় এিগেয় আেস< 
মুকু| দােসর ব! গােন এই কম� সাফেল� িতিন ভগবানেক পােশ িনেয় পথ চেলেছন< 
েযমন- 
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১) করেমর যুগ এেসেছ, সবাই কােজ েলেগ েগেছ,/ েমারাই 6ধু রব িক শয়ান,/.. 
িনেজের েভেবানা হীন, ধনী মানী দুঃখী দীন-/ রাজা �জা সকিল সমান< 
২) জাগের ভাই সেব bিরেয় েকশেব,/ জয় জয় রেব কাঁপাের েমিদনী/ দুঃখ িনশা 
েমােদর হল অবসান,/ উিদত পুরেব সুখ িদনমিণ< 
৩) িনভ�য় এিগেয় চল পািব ের িবজয়ল�ী,/ ভারেতর কম�রেথর সারথী � ভগবান< 
এই রকম অসংখ� গােন কিব কম� সংকেxর  সাহসী বাণীচয়ন কেরেছন< বাঙািলর  
�ােণর শি_েক িতিন নাড়া িদেয়েছন< েভেতা বাঙািল েক বীর সমােজ অনু�েবেশর 
জেন� িতিন িনেজর হােত েযন সাজ পিড়েয়েছন< 
 মুকু| দােসর গান িছল সাÆদািয়ক েভদােভেদর উেM�< তাঁর গােন শা_-ৈব ব 
েযমন এক হেয় েগেছ, িঠক েতমিন িহ|ু-মুসলমান আ	িরকভােব িমিলত হেয়েছ< 
ব�ি_জীবেন মুকু| দাস মুসিলম ঈদ উGসেব েযাগ িদেতন িনিO�ধায়< িতিন বািড়েত 
@াপন কেরিছেলন কািল ও রাধােগািবে|র এক সােথ মি|র< িনUাবান এক মুসিলেমর 
ব_ব� এ �সে5 অবশ�ই উে�খ করেত হয়<- "মুকুে|র গান 6িনেল Bনাহ হয়না<"³ 
মুকুে|র গােনই এর সাQ� েমেল< েযখােন িতিন দশহাজার �াণ েচেয় িছেলন েসখােন 
আেরা েবিশ , লQ লQ বাঙািল  েEYায় অংশiহণ করেত েচেয়িছল< এ �সে5 তাঁর 
গানBিলর উে�খ করেতই হয়<- 
১) আTপর যাওের ভুিল,কর সেব েকালাকুিল,/ওের ভাই িহ|ু মুসলমান/ বাজাের 
দামামা কঁড়া, জগেত পড়ুক সাড়া< 
২) েদখেলম ভাই জািত কুল িবচাের</ yাzণ QিFয় ৈবশ� শূ^ িহ|ু মুসলমান,/ 
কােলেত ছােড় না কাের</ যতQণ রাDার উপের, ততQণ জাত িবচাের/, েখয়া ঘােট 
েগেল পের, এক েনৗকায় সব চেড়< 
৩) রাম রিহম না জুদা কর ভাই,/ মনটা খাঁিট রােখা জী,/ েদেশর কথা ভাব ভাইের/ 
েদশ আমােদর মাতাজী/ িহ|ু মুসলমান এক মােয়র েছেল/ তফাত েকন কর জী! 
 জনজািতর উZয়েন, েদশমাতার কল�ােণ েয েকােনা রকম �মেকই অময�াদা করেল 
চলেবনা, তা িতিন অ	র িদেয় মানেতন< তাইেতা তার গােন চাষী, 
নািপত,তাঁতী,েজালা,কামার,কুেমার েকউ বাদ েনই< িতিন জানেতন,েকােনা েপশাই েছাট 
নয়< এ েযন এক সািব�ক উZয়ন,েদেশর উZিত<এই ে�িণ ব�না মু_, ে�িণ সােম�র 
কথায় সমৃM তাঁর গােনর ভা�ার< 
১) Eরাজ েসিদন িমিলেব েযিদন/ চাষার লািগ কাঁিদেব �াণ< 
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২) মােনর েগাড়ায় ছাই েঢেল আজ,/ কেষ লা5ল ধর</ েডেক েন তাঁতী 
েজালা,/ছািড়েয় েনংটী িতলক েঝালা</ খুেল েদ তাঁেতর েমলা �িতর ঘর/ কামার 
কুেমার চামার মুিচ,/ তারাই কােজর তারাই 6িচ,/ ধর জিড়েয় গলা তােদর, ভুেল 
আপন পর< 
৩) ভাইের, ধন� েদেশর চাষা</ এেদর চরণ ধুিল পড়েল মাথায় �াণ হেয় যায় খাসা< 
চরকা কাটা বা িবেদশী পণ� বয়কেটর ডােক িতিন গান েবঁেধেছন< সারােদেশ Eেদশী 
আে|ালেনর েয েজায়ার এেসিছল বাংলার বুেক তা আছেড় পেড়িছল অিচেরই< এই 
আে|ালনেক আরও িবDার দােন yতী হেলন চারণ কিব মুকু| দাস< িতিন চরকার 
�সােরর জন� গান বাঁধেলন< ব5 ললনােদর মেধ� জািগেয় িদেলন িবেদিশ ^ব� বজ�েনর 
�িতcা< 
১) েছেড় দাও কাঁেচর চুিড় ব5নারী,/ কভু হােত আর পেরা না/ জাগ েগা জননী, ও 
ভিগনী,/ েমােহর ঘুেম আর েথেকা না,/ কাঁেচর মায়ােত ভুেল শ� েফেল,/ কল©ও 
হােত পেরা না< 
২) েদেশর িজিনস থাকেত েকন,/ িবেদশীেত মন মজাই;/ েমাটা ভাত েমাটা 
কাপেড়,/চেল নািক েমাটামুিট/ বীেটর িচিন কেলর ময়দা,/কাজ িক ের আর েখেয় 
তাের/ আেখর Bড় আর যাঁতার আটা/ খাব খানা পিরপাটী< 
৩) মুকু| দােস বেল ভােলা সুেযাগ েপেল,/ েতামরা সেব ধর চরকা হেব সুখ কপােল< 
িতিন তাঁর গােন বাংলার েছাটলাট ফুলার েক উে¢শ� কের  ব�5 ভের �িতবাদ 
কেরিছেলন 
১) ফুলার-আর িক েদখাও ভয়?/েদহ েতামার অধীন বেট!/ মন েতা েতামার নয়< 
মুকু| দাস মাF ৭িদেনই কলকাতার বুেক সাইে�ান তুেল িদেয়িছেলন< অন� এক গােন 
িতিন ইংেরজ সরকােরর েশাষণেক �িতবাদ কেরেছন, �কােশ� ব�ে5র ছেল েলেখন-" 
বাবু বুজেব িক আর ম'েল/ কাঁেধ সাদা ভূত েচেপেছ, একদম দফা সারেল</ িছল ধান 
েগালা ভরা, ে.ত ই|ুের করল সারা-"< 
এই গান েলখার জন� তাঁর িতন বছর কারাদ2 হেয়িছল< 
কিব একাধাের সমাজ সং�ারকও িছেলন বেট< সারহীন 'বাবু' ত�েক িতিন মানেত 
পােরনিন< েমিক ইংেরজ েসেজ, িনেজর ঐিতহ� ভুেল বাবুরা েয জীবন যাপন করেছ তা 
িতিন «fতই পিরহােসর ছেল উে�খ কেরেছন< েগেয়েছন 'এর' অ	ঃসারশূন�তার 
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কথা<-" বাবুেদর পায় নম�ার-/ েদখেলম ভাই েঘার কিলেত এ জগেত/ ভােলা-মে|র 
নাই িবচার/ বাবু িবদ�ার নােম নবড©া-/ Bড নাইট Bড মিন�ং সার<" 
 
�িশিQত মােয়র েকােলই ভিবষ�েতর সুনাগিরক জ� লাভ কের< সু-স	ান তখনই 
গিঠত হেব, যখন মার অ	রাTা জাiত হেব< জাiত ৈচতেন�র অিধকািরণী নারীর 
Oারাই সু-স	ান জ� লাভ সNব,- এই সত� িব.াস মুকু|রাম েপাষণ করেতন< তাঁর 
গােনও েসই বাত�াই-" মােয়র জািত জািগেয় েতাল/ সকল কােজর এই েতা েগাড়া/.. 
মােয়র জািত উঠেল গেড়/ েছেল িমলেব ঘের ঘের<" 
 সামািজক সত�, েদশ জািত মানস গঠেনর,  জনম5ল �চােরর িতিন ঋি`ক< 
িনরলস কম�েযাগী মুকু|রাম গান েবঁেধেছন, গান েগেয়েছন  সু@ সমাজ গঠেনর জন�< 
ঐক�বM েদশ গঠেনর জন�<একজন �কৃত েদশেসবক মুকু| দাস< েকানরকম 
য�স5ীেতর  সাহায� ছাড়াই সারা বাংলার �িতিট �াে	 েপÌেছ িগেয়িছল তাঁর গান<তা 
ছঁুেয়িছেল জনি�য়তার িশখর< সাথ�কতা এখােনই েয িতিন িবিশf েনতার মেতা বা বড় 
মােপর েকান েদশ িবÉবীর মেতা সভা-সিমিত কের িকছু িনিদ�f এলাকায় িনেজেক 
সীমািয়ত কেরনিন< েদশ িহতসাধেনর সংকx িতিন ছিড়েয় িদেয়িছেলন সাধারণ 
মানুেষর মেধ� �িতিট ঘের ঘের< একজন �কৃত চারেণর পেQই এ সNবপর< মুকু| 
দােসর গান আেলািড়ত কেরিছল তGকালীন সমাজেক তাঁর ডােক Eেদশী আে|ালেন 
অংশiহণ কেরিছেলন বাংলার লাখ লাখ মানুষ< এ ভূিমকা েতা একজন �কৃত 
েদশে�িমেকর< সরল «f উ�ারণ  িছল তাঁর গােনর< ওই সমেয়র বাংলার িনরQর 
জনতােক িতিন জানেতন< িতিন মন েথেক িচনেতন <তাইেতা েস গান েপÌেছ েগিছল 
তােদর অ	ের< এটাই একজন িবÉবী ভাব �চারেকর সফলতা< েকােনা ভাবEে[র 
িব�লতা নয়, িতিন িনভ�ীকতার সােথ তাঁর E[েক �ত�Qতায় \প িদেত েপেরিছেলন< 
বলা যায় তাঁর কাজ 6ধু  মহতই নয়, তা অনুপম< িতিন েবাধহয় ওই সমেয়র একমাF 
চারণ কিব িযিন তাঁর কাজিট অত�	 িনUার সে5, সাহেসর সে5 কেরিছেলন< এেQেF 
িতিন যথাথ�ই Eাধীনতা যেcর এক ঋি`ক<তাঁর নাটক ও নাট� সংগীেতর মাধ�েম িতিন  
েপÌেছ েযেত েপেরিছেলন গৃহে@র ঘের ঘের< এ তখনই সNব হয় যখন তাঁর ব_ব� 
দু\হতা মু_ দুেব�াধ�তা মু_< সাÆিতক পিরি@িতর সাÆদািয়কতার িবষবাÐ 
েভদােভেদর সংকীণ� পথ িছল তাঁর অজানা< তাইেতা উভয় সÆদায়ই েমেত উেঠিছল 
তাঁর গােন< এইেতা একজন �কৃত চারেণর কাজ< িযিন েকবল িনজ এলাকা 
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বিরশােলর চারণ হেয় থােকন িন তাঁর �িতভা তােক বাংলা তথা ভারেতর চারণকিব 
কের তুেলিছল< 
 মুকু| দােসর জীবনাদশ� বত�মােনর েনতা বা অিভেনতােদর বা Eকিথত 
েদশে�িমকেদর মেধ� এক উAল ব�িত{ম< অিভনয় সব�E বত�মােনর  কােছ তাই 
িতিন অচিচ�তেতা বেটই িকছুটা েযন yাত�ও<বত�মান �জে�র িবbরেণর সীমায় েপÌেছ 
েগেছন এই িনভ�ীক  িবÉবী চারণ কিব<এ আমােদর ল�া<পিরেশেষ কিবর E[ 
আমরাও bরণ করব, নতুন ভােব ভাবার জন�, শপেথর জন�, নতুন েদশ গঠেনর জন�-
"এমন িদন িক আসেব েমােদর,/আমরা আবার মানুষ হব</ ভুেল যাব দলাদিল,/ �ােণ 
�াণ িমিলেয় িদব< 
 
তথ�সূFতথ�সূFতথ�সূFতথ�সূF    ::::    
১.  চারণ কিব মুকু| দাস: স5ীত চয়ন<  পৃUা-ঞ (বসুমতী সািহত� মি|র) 
২.  চারণ কিব মুকু| দাস: স5ীত চয়ন< পৃUা-ঙ 
৩.  চারণ কিব মুকু| দাস: স5ীত চয়ন< পৃUা-ঝ 
সহায়ক ijসহায়ক ijসহায়ক ijসহায়ক ij    ::::    
১.  চারণ কিব মুকু| দাস: স5ীত চয়ন (বসুমিত সািহত� মি|র) 
২.  হীরালাল দাশBu : Eাধীনতা সংiােম বিরশাল (সািহত� সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৭) 
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মানিচে�র অসুখ ও কেয়কিট িসেনমা  
আিজমুল হক 

সহেযাগী অধ াপক, দীনব$ু মহািবদ ালয়, বাংলা িবভাগ 
    
এখন আমরা মধ �ােচ র িকছু িসেনমা এবং েসই সূে� েসখানকার সামািজক, 
রাজৈনিতক অব,া েকমন িছল িকংবা এখন েকমন আেছ েস-সেবর আেলাচনা করব 
িবি./ভােব0 িকছু পিরচালেকর বাছাই করা কেয়কিট িসেনমা িনেয় আমরা এই 
�বে$র সীমানা িনধ1ারণ করব0 �িতি3ত েহাক বা না-েহাক, িশ5ী আসেল �ায়শই 
েচ6া কেরন িশে5র তথাকিথত অনুেমািদত সীমােরখা ছািড়েয় েযেত, িনয়9ণ ও 
িনেষেধর েবড়াজাল িডিঙেয় েযেত0 এখােন যাঁেদর কাজ িনেয় আেলাচনা করা হেব 
তাঁরা সবাই েকােনা না েকােনা ভােব এই সীমােরখা েভেঙেছন0 রাে>র র?চ.ুেক 
উেপ.া কের িনেজেদর িশ5েক িবAদরবাের হািজর কেরেছন0 েকউ েকউ রাজনীিতেক 
তাঁেদর ছিবর মূল িবষয়বB কেরেছন0 েযমন জাফর পানািহ, ইরােকর পিরচালক0 
পানািহর ‘The circle’ মুি? পাওয়ার পরপরই ফ ািসMরা সুেযাগ খুঁজিছেলন তাঁর 
উপর কীভােব িনেষধাNা আেরাপ করা যায়0 ইরােনর অিধকাংশ দশ1কই ছিবOেলা 
েদখেত পায়িন এখনও পয1	0 িনেজর েদেশর দশ1কেদর তাঁরা িসেনমা না েদখােত 
পাওয়ার ে.াভ তাঁর এখনও েগল না0 সরাসির রাজনীিত �সP তাঁর িসেনমায় 
এমনভােব ঢুেকেছ েয, েয েকানও অবRS েদেশর বািসTা তাঁর িসেনমার ব?েব র 
সেP িনেজেদর অব,ানেক েমলােত পারেবন0 জাফর পানািহ িনেজ এক সা.াUকাের 
বেলেছন— 

“এটা আমার েদশ, আিম েকন অন  েদেশ পালাব? আমার 
ছিবর গ5 জY েনয় আমার েদেশর মানুেষর মেধ  েথেক0 এটা 
দুঃখজনক েয তারা িনেজরা েসটা েদখেত পায় না0” 

পানািহ জানেতন— যা তাঁেক ভািবেয় েতােল তাই-ই রাজৈনিতক িবষয়0 যুেগ যুেগ 
এরকম রাজনীিত সেচতন িশ5ীর কপােল েসনসেরর েকাপ পেড়েছ0 সািহত -সং\ৃিতর 
জYল^ েথেক এটা আমরা েদেখ আসিছ0 নাUিসরা, যারা _ািসক াল ি`ক িশ5েক 
িশে5র মানদa িহেসেব ধায1 করেত েচেয়িছেলন, তারা আধুিনক িচ�কলােক অব.য়ী 
ব াখ া কেরিছল0 িনিষS িশ5ীর তািলকায় েক না িছেলন? িপকােসা, ভান গখ, গগাঁ, 
মািতস �মুখ0 ১৯৩৯ সােল �ায় সােড় চার হাজার িশ5বBেক পুিড়েয় েফলা হয়0 েসই 
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অেথ1 জাফর পানািহ এবং তাঁর সেP েমাহাeদ  িশরওয়ািন, িকয়ানুস আয়ির, খসR 
িসনাই, েমাত1াজা ফরসবাফ— সকেলই এই িনিষS িশ5ীেদর তািলকায় িছল0 
আfাস িকয়ােরাgািমর মেতা আর একদল পিরচালক অবশ  মেন করেতন িশ5ীেক 
এভােব �কােশ  রাজনীিতর কথা বলার �েয়াজন েনই0 িতিনও আেদ াপা	 
রাজনীিতেক তাঁর িসেনমায় ফুিটেয় তুেলেছন িকh জাফর পানািহর মেতা এতটা েiাধ 
েনই েসখােন0 িকয়ােরাgািমর সব ছিবই আসেল আলjািরক এবং তার মেধ  েথেকই 
ফুেট উেঠেছ জািত রাে>র সমােলাচনা0 িকয়ােরাgািম ভাবেতন িসেনমায় lঢ়ভােব 
রাজনীিত এেল েসখােন িশ5 .ুn হয়0 আfােসর Where is my friends home. 
Taste of cherry-েতও রাজনীিত এভােব এেসেছ0 িতিন জানেতন িশ5ীেক distant 
observer হেয় কাজ করেত হয়0 িকয়ােরাgািমর Where is my friends home 
িসেনমায় েদিখ আহেমদ নােমর একিট েছাট েছেল ভুল কের ব$ুর _াস েনােটর খাতা 
িনেজর বািড় িনেয় চেল আেস0 িকh ব$ুেক যিদ েসই খাতা েফরU না েদয় তাহেল 
পেরর িদন \ুল েথেক েসই ব$ুেক বিহ\ার কের িদেত পাের এই েভেব েস ব$ুর 
বািড় খুঁেজ না পাওয়ার অসহায়তায় কাতর হেয়েছ0 আমােদর েচােখ 'সামান ' একটা 
েনাটবুক েফরU েদওয়ার এই জািন1েক আিদেখ তা মেন হেলও মূল েবাধ, দায়বSতার 
এক অনন  ফুটি�} েরেখ যায় আfাস িকয়ােরাgািম0 আহেমেদর িনঃসPতা, িবষাদ, 
অ~ুত েচােখর মায়া আমােদর জািগেয় রােখ, আমােদর ভাবায়0 যা আমােক িচি	ত 
কের েতােল তাই-ই  েতা রাজৈনিতক! িকয়ােরাgািমর িসেনমায় ভাষায় অপচয় কম0 
সবাই েযন েকমন একটা আনমনা0 িকয়ােরাgািম িনেজও িবAাস করেতন ভাষার 
সীমাবSতা0 েয ব াপারটােক ভাষা িদেয় সবসময় িবে�ষণ করা যায় না েসখােনই বাgব 
লুিকেয় থােক! Taste of cherry িসেনমার িবষয়বB অিভনব0 এক মধ বয়\ েলাক 
আ�হত া করেত চায় এবং একজনেক খুঁজেছ েয তার েদহটােক কবর েদেব0 এরকম 
অ~ুত সব িবষয় িনেয় িতিন িসেনমা কেরেছন0 আfােসর িসেনমা েদখেত েদখেত 
আমােদর মেন হয়—আমরা একাকী� চাই না, িনিরিবিল থাকেত চাই! দুঃখময় 
পৃিথবীেত মানুেষর এই গ5 কত পুরেনা হেয় েগল, তবুও মানুেষর জY, তার পিরচয় 
এখনও কী মারা�ক েরামা�কর0 আfাস িকয়ােরাgািম বারবার বলেত চান েযন—
‘জীবন যার িবAাস েনই, েস মেরও সুখ পায় না0’ 
 ঘরছাড়া, বাBচু ত পিরচালকেদর ছিবেত বারবার ঘের িফরেত চাওয়ার 
আকুলতা, য9ণা �কাশ েপেয়েছ0 এখােন আমরা এরকম দু-একজন পিরচালেকর 
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ছিবর কথা আেলাচনা করব0 েযমন Salt of the seas (২০০৮) িসেনমা0 
প ােলMাইেনর ছিব0 এই ছিবেত মূল চিরে� অিভনয় কেরেছন সুেহর হামাদ0 িযিন 
প ােলMাইন-আেমিরকান কিব0 িসেনমােত তাঁর নাম েসারাইয়া0 ১৯৪৮ সােল আরব-
ইসরােয়ল যুেS তার পিরবার ঘরছাড়া হয়0 আেমিরকার িরিফউিজ ক াে� তার জY0 
প ােলMাইেনর মুসিলম অিরিজন েস0 বড় হেয় েস তার পূব1পুRেষর জYিভটা েদখেত 
‘েদেশ’ েফের এবং খুঁজেত থােক তােদর অতীত বািড়, েপেয়ও যায়0 �সPত একটা 
কথা বেল রািখ— িকছুিদন আেগই Wall ম াগািজন একটা খবর �কািশত হেয়িছল েয 
১৯৪৮ সােল যারা বাধ  হেয় ঘর েছেড়িছল তােদর মেধ  দু-একজন পের িনেজেদর 
বাBিভেটয় িফের এেল েদখেত পায় ইজরােয়িল েকানও এক পিরবার েসটা দখল কের 
িদিব  েবঁেচ আেছ0 তারা একবার �ধু ঘের ঢুকেত েচেয়িছল িনেজেদর ব ব�ত সবিকছু 
েদেখ ‘�রণ’ করেব বেল0 িকh ইজরােয়িল পিরবারিট তােদর মুেখর উপর বেল 
েদয়—‘You are not allowed to get in, this is no longer your home’. 
েকাথায় েযন পেড়িছলাম—বািড় হল এমন একটা জায়গা েযটা আমরা আসেল েফেল 
এেসিছ0 েতা এই ছিবেতও েসারাইয়া তার বাপ-ঠাকুরদার বািড়র সামেন িফের আেস 
এবং তােদর ব ব�ত বািড়-ঘর খুঁেজ পায়0 েকমন একটা িবমূঢ় হেয় দাঁিড়েয় থােক 
বাপ-ঠাকুরদার বািড়র সামেন0 বািড়র েমেঝ, েদওয়াল সব খুঁিটেয় �শ1 কের েস েযন 
িফের েপেত চাইিছল তার অিরিজন0 িকh ইজরােয়িল আ`াসেন েস বািড়র েদওয়ােল 
আজ বুেলেটর দাগ0 জীণ1, ফাটা বািড়েত ব$ুেক িনেয় রাত কাটােত চাইেছ েস এবং 
বুঝেত েচ6া কের পূব1পুRেষর র?-ঘােমর দাগ0 তার ব$ু েসই বািড়র উেঠােন একটা 
গাছ পুেত েদয়0 গাছ লাগােত লাগােত আপন-মেন গান গায়— ‘To separate us a 
wall and another wall.’ প ােলMাইন িরিফউিজ চিরে� অিভনয় কেরেছন িযিন 
েসই সুেহর হামাদ িনেজই একজন পিলিটকাল অ াি�িভM0 হামাদও সারাজীবন তাঁর 
‘েদেশর বািড়’র .তিচ� খুঁেজ েবিড়েয়েছন0 কারণ িতিন িনেজই িরিফউিজ ক াে� বড় 
হেয়েছন0 ে�ক নােমর একিট কিবতায় িতিন িলেখেছন—‘…I left my body 
somewhere / I remember rooms / But I don’t remember walls.’ 
 প ােলMাইেনর এই রাজৈনিতক সমস া আজেকর নয়0 এর সুদীঘ1 এক ইিতহাস 
আেছ0 ১৯২২ সােল প ােলMাইেনর ই�িদ জনসংখ া িছল চুরািশ লােখর কাছাকািছ0 
এর বােরা বছেরর মেধ  এই সংখ া েপ�ছায় িতন লােখর কাছাকািছ0 �থম িদেক 
প ােলMাইেনর েমাট জনসংখ ার এগােরা শতাংশ মা� ই�িদ িছল0 িকh ধীের ধীের 
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প ােলMাইেন তাঁেদর সংখ া বাড়েত থাকায় তারা আলাদা জািতরাে>র দািব জানােত 
থােক0 রা>পু ও ধীের ধীের ই�িদেদর িদেক ঝুকঁেত থােক0 প ােলMাইেনর ২৭ 
হাজার বগ1মাইেলর মেধ  �ায় ১৪ হাজার বগ1মাইল ই�িদেদর েদওয়ার িসSা	 েনয়0 
ইজরােয়ল ৬৭ সােল গাজা দখল কের সমg মানবািধকার িছn কের0 এভােবই িনেজর 
েদেশ পরবাসী, বিহরাগত হেয় যায় তারা0 রা>পু  ই�িদেদর যতটুকু জিম েদওয়ার 
িসSা	 েনয় তার েথেকও েবিশ জিম তারা দখল কের রােখ0 iেম ইজরােয়িল েসনার 
গা েজায়াির বাড়েত থােক এবং তার ফেল অসংখ  প ােলMাইেনর অিধবাসীরা শরণাথ1ী 
হেয় অন  েদেশ আ£য় েনয়0 �ায় ২২ শতাংশ প ােলgানীয় মেন কের এটা তাঁেদর 
জYভূিম0 প ােলgানীয়রা মেন কের ¤েদশ আর রাে>র মেধ  পাথ1ক  করা উিচত0 
প ােলgানীয় কিব নািহদার মেত- 
 “ইজরােয়ল এই শ¥টা আিম উ¦ারণ করেতই ঘৃণা েবাধ কির এবং সাধারণত 
এই শ¥টা আিম এিড়েয় চিল 0 ইজরােয়ল এমন একিট স§া যার েকানও তাি§ক 
অিg¤ েনই, আবার শূন তাও কাজ কের না0 দখলদাির�ই এর মূল িভি¨0 ইজরােয়ল 
েকানও িবমূত1 ধারণা বা অনুমানমূলক শূন তা নয়, এিট জনগণ ©ারা পিরচািলত একিট 
স§া বা অিg�0 
 ইজরােয়ল হল এমন একদল জনগণ ©ারা চািলত একিট অিg� েয জনগণ 
িনেজই িসSা	 েনয়0 েয জনগণ রাজনীিতিবদেদর িনব1াচন কের0 েয জনগণ তার 
িহংª-উYাদ`g েসনাবািহনীর েসবায় িনেয়ািজত0 েয জনগণ ¤জািতবােদ িবAাস ও 
মেনাভাবেক �িতপালন কের এবং উUসািহত কের0 েয জনগণ অেন র ভূখa আiমণ 
কের, েসখানকার ভূিমপু�েদর অিধকার েকেড় েনয় এবং বলপূব1ক তাঁেদর দখল কের0 
েয জনগণ িশ�েদর বিT কের রােখ এবং িনি©1ধায় Oিল কের0 েয জনগণ পৃিথবীর 
ঐিতহ  ংস কের0 েয জনগণ জল, জিম, সমু®, এবং আকাশ অপহরণ কের0 েয 
জনগণ আশা, আকা¯া, আনT �িতিদন খুন কের0 েয জনগণ প ােলgানীয়েদর র? 
এবং ংেসর উপর িনেজেদর বসিত ,াপন কের0 
 ইজরােয়ল হল এমন একদল জনগণ ©ারা চািলত একিট অিg° যােদর ৯৪ 
শতাংশ গাজােক আiমণ করার পে. েভাট েদয়0 যােদর ৭১ শতাংশ চায় আেমিরকা 
ইরানেক আiমণ কRক0 যারা সমg আইন ল±ন কের �িতেবশী সমg েদেশর 
ওপর ইিতমেধ ই �বল আiমণ চািলেয়েছ0 
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 ইজরােয়ল হল এমন একদল জনগন ©ারা চািলত একিট অিg° যারা গত ৬ 
দশক ধের চুির করা একটা ভূখেa বাস করেছ0 যার জন  ল²া, অনুেশাচনা, 
িবেবকদংশন বা েসই কৃতকেম1র জন  ভুল ¤ীকার করার নূন তম েকানও িচ� তাঁেদর 
মেধ  েনই”0 দারীন তাতুর আর একজন প ােলMাইেনর কিব0 তাঁর েলখা ‘জনগেণর 
�িতেরাধ, �িতেরাধ-ই ¤াধীনতা’ নামক কিবতািট এখােন �রণ করা জRির- 

“জােগা প ােলgাইন 
িমউ িমউ কের েকানও সুরাহা হয় না 
িচUকার করেত েশেখা, িচUকার... 
জামার হাতায় র? মুেছ উেঠ দাঁড়াও 
েভড়ার মেতা মের যাওয়ােত েকানও বীর� েনই 
পতাকােক মািটেত গড়ােত িদও না 
যত.ণ না কুকুরOেলােক তাড়ােত পােরা 
 
আমােদরও সময় আসেব  
েজRজােলম েভেঙ পড়েছ 
শিহেদর সওয়াির চেলেছ 
Rেখ দাঁড়াও 
পPু, অিভশ/ সংিবধানেক টুকেরা টুকেরা কেরা  
আgাকুেড় েফেলা 
অিধকার িছিনেয় িনেত েগেল 
েতামােকই এিগেয় আসেত হেব 
 
কােফরেদর কথা ভাবা বাদ দাও 
ওরা ভাড়ােট খুিন 
েতামােক এবার �কাশ  রাgায় েনেম আসেত হেব 
এই েতা সময় উপিনেবশবােদর িবRেS েজেগ ওঠার 
 
যারা এেজ} পািঠেয় আমােদর শা	 করেত চাইেছ 
িমেথ  আAােসর েঘরােটােপ পুরেত চাইেছ 



 এবং �াি	ক | 147 

ি�সীমানায় িভড়েত িদও না তােদর  
 
এতিদনকার বদলা িনেত  
জYভূিম েফরত িনেত  
েকাথায় েতামার েসই ঝাঁঝ 
 
�ংকার ছােড়া 
েনেম আেসা রাgায় 
যিদ িকছু না থােক িবAাস তুেল নাও হােত 
িবAাসই েতামার হািতয়ার 
 
আ³া ডাকেছ তাঁর বাTােদর 
চেলা, েচাখরাঙািনর িবRেS উেঠ দাঁড়ােনার এক অমর গাঁথা িলিখ”0  

 এিলয়া সুেলমান প ােলMাইেনর একজন OR�পূণ1 পিরচালক0 Chronicle of 
a disappearance, Divine Intervention, The time that Remains তাঁর 
উে³খেযাগ  কাজ0 তাঁর জYভূিমর ভিবষ U কী এই িনেয় তাঁর ছিবর যা�া0 িনেজর 
য9ণা, অিভNতা েথেক িতিন ছিব িনম1াণ কেরেছন0 ইজরােয়েলর প ােলMাইন 
অিভবাসীেদর জীবন, িনেজেদর পিরচয় হয়রািন তাঁর ছিবর মূল িবষয়0 ‘It must be 
heaven’ তাঁর েসলফ-িরে·ি¸ভ কাজ0 িব�রণ আiা	 মানুষ, ¹মাটাইজড মানুষ, 
িবেºেদর অ¤ীকৃিত, জা	ব িচUকার তাঁর ছিবর িবষয়0 গভীর �শা	 ি»¼ ¹ ািডশেনর 
িতিন েকউ নন! নন িলিনয়ার ন ােরিটেভ িতিন বেল চেলন— ‘The world become 
has Palestine’. তাঁর ছিবেত েবিশ কথা বেল না েকউ কারণ িতিন িবAাস কেরন 
ভাষােক েকন Abuse করব অকারেণ আমরা? ‘It must be heaven’- ছিবর মূল 
চিরে� িনেজ অিভনয় কেরেছন0 একজন মানুষ িযিন প ােলMাইন েছেড়েছন নতুন 
জীবেনর �Rর জন  িকh ততিদেন েগাটা পৃিথবীর মানুষই উUখাত ও ঘের েফরার 
য9ণায় কাতর0 খি¿ত আ�পিরচেয় মানুষ বুেঝ েগেছ এ জীবন স ােভেজর0 েহ ি�য় 
পাঠক আপনারা িনÀয় বুঝেবন বাBচু ত মানুেষর �ৃিত-লািলত পÀাদভূিম0 উYাদ 
ক5নার িহিMিরয়া যােদর ম²াগত0 আপনােদর মেন পড়েত পাের েসৗিম� চেÂাপাধ ায় 
অিভনীত ‘একিট জীবন’ ছিবর কথা0 একজন অিভধান িনম1াতার চিরে� অিভনয় 
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কেরেছন িতিন0 আমরা অনুমান করেত পাির হিরচরণ বেT াপাধ ােয়র জীবনী0 
েদশভােগর পর ক াে� ঠাঁই হেয়িছল এই েলখেকর0 তখন িতিন বেলন— এতিদেন 
বুঝেত েপেরিছ উ©াB শে¥র মােন0 এর আেগ েকানওিদন বুিঝিন0 যািপত জীবেনর 
য9না আখ ােনর গােয় এভােব কামেড় থােক0 েকানওভােবই পাশ িফের �েত েদয় না0 
এিলয়া সুেলমানও তাঁর ছিবেত এরকম কে6র কথা বেলেছন0 এ ছিবেত সুেলমান 
এমন একিট চিরে� অিভনয় কেরেছন েয কােরা ভাষা বুঝেত পাের না, সকেলই 
সকলেক আড়েচােখ েদেখ0 িসিসিটিভ, িমিলটািরর র.চ.ু, েমে¹ােত অেচনা মােচা 
পুRেষর সেTেহর দৃি6 প ান অপিটকােনর মেতা িঘের থােক তােক0 সুেলমান বুঝেত 
পােরন—‘The whole generation is more anxious, more fragile, more 
depressed. েসজন  েদিখ বােরর মেধ ও সবাই েযন গভীর ষড়যে9 িল/ েথেক 
িনেজেদর মেধ  কথাবাত1া বলেছন0 এসব েদেখ সুেলমান ভােবন—‘The whole 
world are drinks to forget.  
 িকছুিদন আেগ েনটি·ে¸ The social Dilemma নােমর একিট তথ িচ� 
অেনেকই েদেখেছন আশা কির0 েসখােন েদখােনা হেয়েছ আমােদর �িতিদনকার 
জীবেনর সবিকছু তথ  কীভােব ই}ারেনেটর মাধ েম রাে>র হgগত হেয় যােº0 
আমােদর ওপর কীভােব নজরদাির চালােনা হেº ই}ারেনেটর মাধ েম0 আমােদর 
রাnাঘেরর আনাজ েথেক �R কের েবডRেমর সংলাপ রা> কীভােব কুি.গত করেছ 
�িতিনয়ত0 �াট1 েটকেনালিজ আমােদর েফােন আিড় পাতেছ কীভােব এবং েসখান 
েথেক েস েয-সব তথ  পােº েসিট তার Artificial intellegancy ও েমিশন লািন1ং 
ে�া`ােম েফেল আমােদর ভিবষ তেক �ভািবত করেছ েরাজ0 একটু ল. করেলই েটর 
পােবন আমােদর �িতিদেনর সাধারণ আেলাচনার িবষয়ও আমােদর েফসবুেকর 
টাইমলাইেন িবNাপন আকাের চেল আেস0 আমরা িনেজরাই জানেত পাির না আমােদর 
েফােনর িবিভn সফটওয় ার ব বহােরর সময় কীভােব েলােকশন, েফােনর মাইক, 
েফােনর ক ােমরা ব বহােরর অনুমিত িদেয় রািখ0 আমােদর চািহদার ডাটাভাaার িবA 
পঁুিজর কুি.গত হেয় উঠেছ এভােব, যার স�ূণ1 িনয়9ণ ইউেরােপর কেয়কিট েদশ 
মা�0 আমােদর মেতা তৃতীয় িবেAর েদশ উপেভা?া মা�0 এই উপেভা?া মানুষ �ধু 
সংেযািজত (Communicated) হেত পাের— িনেজর ¤াধীন মতামত অন েদর জানােত 
পাের না0 এই গণমাধ ম আমােদর েদখেত বেল িকh েদখােত বেল না, �নেত বেল 
িকh েশানােত বেল না0 উপেভা?া িহেসেব আ�সমপ1ণ করেত বেল িকh ¤াধীন 
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নাগিরক িহসােব িনেজর মতামত বা ব?ব  �কাশ করেত েদয় না0 এই সমাজেকই 
তাি§ক প িগ  দ েবার ‘The society of spectacle’ িহসােব িচি�ত কেরেছন0 
সুেলমােনর ‘It must be heaven’ ছিবেতও এরকম এক আতেjর কথা বলা 
হেয়েছ0 ছিবিট েশষ হেº একিট বােরর মেধ  িকছু ‘েহডেলস’ যুবেকর উদ ম নােচর 
মধ  িদেয়, ব াক`াউে¿ তখন প ােলMাইেনর একিট গান বাজেছ0 রাে>র নজরদাির 
অিgে�র হাড়েগােড় িমেশ কীভােব .মতা পাহারা েদয় ও িসঁদকােট তাই-ই £ম ও 
িন3ার সােথ েদিখেয়েছন সুেলমান0 সুেলমান িবAাস কেরন—‘Everything is 
political. Nothing is innocent. Anything you do or say will be 
interpreted.’ 

    
তথ সূ�তথ সূ�তথ সূ�তথ সূ�::::    
১.  জাফর পানািহ, দ া সােক1ল, ২০০০ 
২.  আfাস িকেয়েরাgিম, where is the friends Home, 1987 
                         Taste of Cherry, 1997  
                         The wind will carry us, 1999      
৩.  Suheir Hamad, Born Palestineian Born Black and The Gaza Suite, 

October 2010, Upset Press 
৪.  Suheir Hamad, breaking poems, 1st December 2008, Cypher Books 
৫.  Samad Josef Alavi, The poetics of commitment in Modern Persian 

A case of Three Revolutionary Poets in Iran, University of 
California, Barkley, 2013 

৬.  ি×ডম, গদ , অনুবাদ ও স�াদনা- সুদী/ মুেখাপাধ ায়, মানস চiবত1ী, েসােহল 
ইসলাম, নাটমিTর, জানুয়াির ২০২১ 

৭.  এিলয়া সুেলমান, ইট মাM িব েহেভন, ২০১৯ 
৮.  এিলয়া সুেলমান, chronicle of a Disappearance , ১৯৯৬ 
৯.  The social Dilemma, Jeff Orlowski, 26th January 2020 
১০.  https://youtu.be/9CVkkpJMDa 
১১. https://youtu.be/FVQC5B350Fg 
১২. https://youtu.be/hjLVCiAtvls 
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নািgকতা, মানবতা, সমাজ-সং\ার: িতনিট বা�র সিeিলত 
ি�ভুজ ঈAরচà িবদ াসাগর 

উ¨ম িবAাস 
সহিশ.ক, মােলাপাড়া উ¦ িবদ ালয় 

মুিশ1দাবাদ 
 

সারসংে.পসারসংে.পসারসংে.পসারসংে.প:::: ভারতীয় সমােজ �চিলত কু�থাOিল িনরসেন ঈAরচà িবদ াসাগর 
উে³খেযাগ  অবদান েরেখেছন0 শাáিবিধরি.ত িহTুসমােজর বুেক িতিন ৈবãিবক 
আঘাত েহেনিছেলন0 সমকালীন েলাকাচােরর সেP  তাঁর েমৗিলক িবেরািধতা ঘেট0 
ব�মুখী �িতভার আকর িবদ াসাগর চিরে�র মূল িতনিট কাঠােমা – নািgকতা, মানবতা, 
সমাজসং\ার0 মু?মনা ঈAরচà আজীবন মনুষে�র অিভমুেখ জীবনেক চািলত 
কেরেছন0 িতিন বBবাদী যুি?বাদী মানুষ0 �চিলত ধম1াচারেণ তাঁর আসি? িছল না0 
ফেল কােরা মেত িতিন আিgক, কােরা মেত সংশয়বাদী, আবার কােরা মেত আিgক0 
অনমনীয় দৃঢ়তা, �বল আ�িবAাস, অসীম ৈধয1েক িনত সPী কের িতিন সমাজসং\াের 
অবতীণ1 হেয়িছেলন0 িতিন মানিবকেবােধ �াণীত হেয় কম1সাধনা কেরিছল0 তাঁর 
ৈচতন েলােকর ঝণ1াধারায় »াত হেয় সম` জািত আগামী িদেনর পথ চলার পােথয় 
খুঁেজ িনেয়েছ0  
মূলশ¥মূলশ¥মূলশ¥মূলশ¥:::: িবAাস, েদশাচার, ভাবধারা, উপাসক, নািgক, কRণা, সংেযাগ, মানবতা, 
ব িভচার, কুসং\ার, উUকষ1তা, িবধবািববাহ, উদারতা, জীবনিন30 
মূল আেলাচনামূল আেলাচনামূল আেলাচনামূল আেলাচনা::::    
�িতকূলতা ও �িতব$কতা সে§ও �ায় অিবAাস  গিতশীল ও পূণ1তািভলাষী একিট 
জীবেনর অসামান  উ¨রেণর নাম ঈAরচà িবদ াসাগর0 বত1মােনর হাত ধের আমরা েয 
iমশ উåলতর ভিবষ েতর সæবনার পথেক �শ, করেত পারিছ তার েনপেথ  
ঈAরচà িবদ াসাগেরর OR�পূণ1 অবদান রেয়েছ0 �িতবাদীর সাবলীলতা, িবেরািধতার 
িবপnতােক সাP কের িতিন িচরাচিরত দৃঢ়তায় দ¿ায়মান0 তাঁর �দয়-মিgেçর 
িবপুলতা-ব াপকতায় আমরা িবি�ত হই0 তাঁর সুগিঠত নািgক েবাধ, �চ¿ কম1শীলতা, 
সংেবদনশীলতা, মানিবকতা, মূল েবাধ, সমাজ সং\ার, আেবগী বলয় – সবিকছুর 
সংেযাগ-সহেযােগ বাঙািল জািত gরীভূত অ$কূপ েথেক উ¨রেণর পথ খূঁেজ েপেয়েছ0 
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চািরি�ক Oেণর বিল3তায় স�ািদত তাঁর কৃতকম1েক রবীàনাথ ঠাকুর একবােক  বণ1না 
কেরেছন এইভােব— 

“িবদ াসাগেরর চিরে� যাহা সব1�ধান Oণ—েয Oেণ িতিন প³ী 
আচােরর .ু®তা, বাঙািল-জীবেনর জড়�, সবেল েভদ কিরয়া 
একমা� িনেজর গিতেবগ �াবেল  কিঠন �িতকূলতার ব. 
িবদীণ1 কিরয়া, িহTুে�র িদেক নেহ, সাèদািয়কতার িদেক নেহ, 
কRণার অéজলপূণ1 উYু? অপার মনুষ ে�র অিভমুেখ আপনার 
দৃঢ়িন3 একা` একক জীবনেক �বািহত কিরয়া লইয়া 
িগয়ািছেলন—”১ 

১. 
আ�শি?েত, সাহেস, অেজও েপৗRেষ দীপ মান ঈAরচà িবদ াসাগেরর আিgক েবাধ 
ও নািgকতােবােধর ¤lপ েকমন িছল তা আমরা েজেন েনেবা0 মানুেষর বাgব জীবন 
ও তUসিnিহত িiয়াকম1েক িতিন জীবন-সত  বেল েজেনেছন0 েসে.ে� ঈAরত§ 
েকােনািদনই তাঁর মেনর িসংহাসন অিধকার করেত পােরিন0 সমােজ �চিলত সংকীণ1 
িহTুে�র আদশ1েক িতিন েমেন িনেত পােরনিন0 েসইসময় িহTুধেম1র িবিশ6 িচ	কেদর 
©ারা �চিলত আচার অনু3ান, িনয়মকানুেনর �িত িতিন আঙুল তুেলেছন0 িতিন 
‘েদশাচার’ �বে$ িলেখেছন— 
       “ধন  ের েদশাচার0 েতার িক অিনব1চনীয় মিহমা!.................সব1ধম1বিহçৃত, 
যেথºাচারী দুরাচােররাও, েতার অনুগত থািকয়া, েকবল েলৗিককর.াOেণ, সব1� সাধু 
বিলয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইেতেছ, আর েদাষ�শ1শূন  �কৃত সাধু পুRেষরাও, েতার 
অনুগত না হইয়া , েকবল েলৗিককর.ায় অযê�কাশ ও অনাদর�দশ1ন কিরেলই, 
সব1� নািgেকর েশষ, অধািম1েকর েশষ সব1েদােষ েদাষীর েশষ বিলয়া গণনীয় ও 
িনTনীয় হইেতেছন00...............হা ধম1! েতামার মম1 েবাঝা ভার0 িকেস েতামার র.া 
হয়, আর িকেস েতামার েলাপ হয়, তা তুিমই জান0”২ 
িতিন িবAাস করেতন এইসব ধম1ীয় আচার পালন কের আর যাই েহাক সUপেথর 
পিথক হওয়া যায় না, কায়ে_শিনভ1র জীবন েথেক মুি? পাওয়া যায় না0 তােত সংসার-
বৃে. �িতিনয়ত িবষময় ফেলর সংখ া েবেড় চেল0 এই ধারণার সপে. éিত েথেক 
ে�াক উে³খ কের িতিন ‘েদশাচার’ �বে$ িলেখেছন— 
             “ধe1ং িজNাসমানানাং �মাণং পরমং éিতঃ0 
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              ি©তীয়ং ধe1শাá	 তৃতীয়াং েলাকসং`হঃ00 (১১৬) 
  যাঁহারা ধe1 জািনেত বাসনা কেরন, তাঁহােদর পে. েবদ সf1�ধান �মাণ, 
         ধম1শাá ি©তীয় �মাণ েলাকাচার তৃতীয় �মাণ0 
 এ ,েল েদশাচার সf1ােপ.া দুf1ল �মাণ বিলয়া পিরগিণত দৃ6 হইেতেছ0 
েবদ ও �ৃিত েদশাচার অেপ.া �বল �মাণ; সুতরাং েদশাচার অবলìন কিরয়া, 
তদেপ.া �বল �মাণ �ৃিতর ব ব,ায় অনা,া �দশ1ন করা, িবচারিসS হইেত পাের 
না0”৩ 
 সমােজর ধািম1কগণ �চিলত আচার-আচরণ, েদশাচারেক ধেম1র িনগড় মেন 
করেতন0 দুেভ1দ  দাস�শৃíেল আবS হেয়ই জীবন িনব1াহ করেত হেব এই িছল 
তােদর অিভমত0 এভােব েয মানুেষর িহতািহতেবাধ, ন ায়-অন ায় িনণ1েয়র পথ RS 
হেয় যায় তা িবদ াসাগর িবল.ণ জানেতন0 তারা েদশাচারেকই ধম1  িবেবচনা 
কেরিছেলন বেলই িতিন আে.প কেরিছেলন0 এভােব ধম1পালনেক িতিন কখেনাই 
মানেত পােরনিন0 েসজন  তাঁেক ‘অধািম1ক’, ‘নািgক’ এসব কথা �নেত হেয়েছ0 
েদশাচােরর দাস� পালন, েলৗিককর.া�ত উî যাপন এসেবর অভ াসেদােষ যথাথ1 
বুিSবৃি¨ ও ধম1-�বৃি¨ কলুিষত হয়0  তা কখেনাই িচর�ç নীরস �দেয় কRণা 
স�ািরত করেত, দুিন1বার িরপুসমূহেক বশীভূত করেত পাের না0 িহTুধম1 পালন করা 
ধািম1কেদর �িত ে.াভ উগের িদেয় িতিন বেলেছন— 
       “এ েদেশর িহTুসমােজ, আজ কাল, েযlপ ভয়ানক িবশৃíলা ঘিটয়ােছ, 
তাহােত, যাঁহারা �কৃত িহTু বিলয়া অিভমান কিরয়া থােকন, শােáর িবিধ ও ব ব,া 
অনুসাের, িবচার কিরয়া বিলেত েগেল তাহািদগেকও যেথºচারী বিলয়া িনেদ1শ কিরেত 
হয়, এবং তাদৃশ অন ায় বা অিবেবচনার কায1 বিলয়া পিরগিণত হইেবক, এlপ েবাধ 
হয় না0”৪ 

      িতিন ধম1েক যুি?পার�েয1র িভি¨েত পরখ কের েনওয়ার প.পাতী িছেলন0 
িতিন অগাধ পাি¿ে�র অিধকারী িছেলন0 পাÀাত  ধম1-দশ1ন স�েক1 িতিন সম ক 
পিরিচত িছেলন0 একিদেক িতিন ফরাসী দাশ1িনক অOেয়g েকাঁU �বিত1ত 
‘দৃ6বােদ’র(Positivism) �িত আ,াশীল িছেলন অন িদেক েবïাম �চািরত 
‘উপেযাগবােদ’র(Utilitarianism) �িতও আকিষ1ত হেয়েছন0 আবার ি`ক ঐিহক 
‘সুখবােদ’র(Hedonism) �িতও তাঁর িবেশষ আনুগত  িছল0 েকউ েকউ মেন করেতন 
পাÀাত  ভাবধারার �িত িবেশষ আনুগত ই তাঁেক ধম1ািভমুখী হেত বাধা দান কেরেছ0 
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িবদ াসাগেরর জীবনীকার সুবলচà িম� িবদ াসাগরেক ধম1াে®াহী বেল িবেবচনা কের 
‘Story of his Life and Works’ `েï িলেখেছন— 
       “Vidyasagar was a man of the age, he followed the course 
indicated by it. No douth this course has brought on a greater 
mischief to the real Hindu, has materially injured Hindu Religion, 
has propelled the Hindu Society with great force in the direction of 
disorganization, but Vidyasagar ought not to be blassed for it. God 
alone, who made him such materials, knows why he did so,”৫ 

ধম1 বলেত িতিন ঈAরেক েবােঝনিন0 দািরে® ডুেব েথেক জীবন-িনপাতী মানুেষর 
�াণা	কর জীবন িনব1ােহর মেধ  িতিন ধম1েক খুেঁজেছন0 িতিন জানেতন সমস াসjুল 
জীবন েথেক সাধারণ মানুষেক উSার করার জন  ঈAর এিগেয় আসেবন না0 যা করার 
মানুষেকই করেত হেব0 তাই ব ি?গত জীবেনও নানািবধ সমস া, হতাশা েথেক 
উ¨রেণর জন  িতিন কখেনাই ঈAেরর মুখােপ.ী হনিন0 যাথাথ1 ধািম1ক েকমন হেবন 
তার বণ1না িদেয় িতিন বেলেছন— 
       “েদেশর ধম1র.ার জন  সভা ,াপন কিরয়া, অিভে�ত সাধনার জন  িমথ া ও 
�তারণার আ£য়`হণ যথাথ1 ধািম1েকর ল.ণ বিলয়া পিরগৃহীত হইেত পাের না0 
       যাহার নাম ধম1, িতিন, পৃিথবীর সব1 �েদেশই, ¤ীয় উপাসকিদেগর 
আচরণেদােষ, িনতæ হতমান ও ও3াগত�াণ হইয়া, অিত কে6 কালহরণ 
কিরেতেছন0”৬ 

       ðরামকৃñ ও ঈAরচà িবদ াসাগেরর পার�ািরক সা.াU আলাপেন ঈAর 
স�েক1 িবদ াসাগেরর নািgক মেনাভােবর পিরচয় পাওয়া যায়0 একজন ঈAরানুভূিতর 
ভাবােবেগ আিব6 অন জন সমাজ সং\াের ম^0 একিদন ðরামকৃñ েমে¹াপিলটন 
ইনি6িটউশেনর �ধান িশ.ক মেহàনাথ Oে/র কােছ িগেয় ঈAরচেàর সা.াU 
দশ1েনর অিভ�ায় ব ? করেলন0 েসকথা মা6ারমশাই িবদ াসাগেরর কােছ উòাপন 
করেল িতিন বেলন— 
       “েকমনতেরা পরমহংস? েগRয়া-েটRয়া পের নািক?”৭ 

ðম রচিয়তা অিচ	কুমার েসনO/ ðরামকৃñ ও িবদ াসাগেরর সা.াU পব1 বণ1না 
িদেয়েছন এইভােব— 
       “িবদ াসাগরেক েদেখই ঠাকুর বেল উঠেলন, ‘তুিম েতা িসS েগা0’ 
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        ‘আিম িসS?’ থমেক েগেলন িবদ াসাগর0 ‘ৈক, আিম েতা সাধন েভাজন কির 
না, মেঠ-মিTের যাই না, ঘুির না তীেথ1-ঘােট, আিম—আিম িসS হলাম িক কের?”৮ 
েসই আলাপনপেব1 ঈAেরর শি?র �সP উòাপন হেতই িবদ াসাগর ðরামকৃñেক �ó 
করেলন— 
“তাহেল আপিন বলেছন ঈAর কাউেক েবশী শি? কাউেক কম শি? িদেয়েছন?”৯ 

ঈAর স�েক1 িবদ াসাগর েয েনিতবাচক মেনাভাব েপাষণ করেতন তা এই আলাপন 
পব1 েথেক অনুমান করা যায়0  
        তাঁর নািgকতা আেলাচনা �সেP আর একিট ঘটনার উে³খ আবশ ক0 
পু��তীম িশবনাথ শাáী ও অন ান  ব$ু,ানীয়েদর সেP িতিন একিদন এক ব$ুর 
বািড়েত আলাপচািরতায় রত িছেলন0 অদূের এক বাPালী ôী6ান যী�ôী6 ভজনা কের 
কীভােব ইহজীবন েথেক মুি? পাওয়া সæব তা িশ�েদর েবাঝােনার েচ6া করিছেলন0 
েজারপূব1ক এই ধম1েপােদশ েদওয়া েথেক িশ�েদর মু? কের িবদ াসাগর িনেজই 
ধম1েপােদশ েশানার ইºা ব ? করেলন0 আেরা একজন গণ মান  ব ি?েক ধম1া	িরত 
করা যােব এই আনেT ি©Oণ উUসােহ ধম1�চারক যী�র মাহা�  কীত1ন �R করেলন0 
অতঃপর িবদ াসাগেরর নািgক মেনাভাব অনুধাবন কের িতিন অিভশাপ বষ1ণ করেলন0 
       েলৗিকক ধম1 পালন, ধম1পাসনা, েদব-েদবীর উপাসনা এসব িনেয় িতিন কখেনাই 
আ`হ েদখানিন0 তাঁর সব আরাধনা মানুষেক িনেয়0 ঈAরেক িনেয় িতিন সব1দা 
উদাসীন েথেকেছন0 �ধু তাই-ই নয় ঈAেরর িচ	া কের কালািতপাত করােক িতিন £ম 
ও সমেয়র অপচয় মেন করেতন0 কেম1র মধ  িদেয় জীবনেক উnত করায় িতিন 
িবAাসী িছেলন0 পািরপািA1ক কায1কলােপ আশাহত হেয় িতিন কখেনাই ঈAেরর কRণা 
�াথ1না কেরনিন0 মানুেষর জন  িনেজর �দয়©ারিটেক িতিন সব1দা উYু? েরেখেছন0 
িবপn মানুষেক িতিন আিথ1ক সহায়তা িদেয় পােশ দাঁিড়েয়েছন িকh কখেনাই েকান 
েদবালয় বা ঈAর আরাধনার িনিমে¨ অথ1 দান কেরনিন0 একিদন িতিন মােক �ó 
কেরিছেলন— 
       “বUসেরর মেধ  একিদন পূজা কিরয়া ছয় সাত শত টাকা বৃথা ব য় করা ভােলা, 
িক, `ােমর িনlপায় অনাথ েলাকিদগেক ঐ টাকা অব,ানুসাের মােস মােস িকছু িকছু 
সাহায  করা ভােলা?১০ 
িতিন কখেনাই েদবালেয় ঈAরেক খুঁজেত যানিন0 তাছারা িতিন মূত1ীপূজােত িবAাস 
রাখেতন না0 এখােন আর একিট ঘটনার উে³খ �েয়াজন0ভাই শæুচà ‘িবদ াসাগর 
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জীবনচিরেত’ কাশীর দলপিত �াõণগেণর সেP িবদ াসাগেরর এক সা.াU পেব1র 
উে³খ কেরেছন0 �াõণগন িবদ াসাগেরর িনকট অথ1�াথ1না করেল িতিন বেলেছন— 
       “আিম যিদ আপনােদর মেতা �াõণেক কাশীেত দান কিরয়া যাই, তাহা হইেল 
কলকাতায় ভ®েলােকর িনকট মুখ েদখাইেত পািরব না0 আপনারা যত�কার দুçম1 
কিরেত হয়, তাহা কিরয়া েদশ পিরত াগপূব1ক কাশীবাস কিরেতেছন0 এখােন আেছন 
বিলয়া, আপনািদগেক যিদ আিম ভি? বা £Sা কিরয়া িবেAAর বিলয়া মান  কির, তাহা 
হইেল আমার মেতা নরাধম আর নাই0”১১ 
তাহেল িতিন কাশীর িবেAAর মােনন িকনা এlপ �ó উòািপত হেল িতিন সেজাের 
তােদরেক কাশী ও িবেAAর না মানার কথা বেলেছন0 
       সবিকছুর পেরও একথা বলেত হয় মহাজগেতর চালকশি? বেল েয িকছু আেছ 
তা িতিন �কারা	ের েমেন িনেয়েছন0 েদশাচার, কুসং\ার, মানুেষর দুঃখ-দুদ1শা, 
সমস াজাল – এসব েদেখ িতিন ঈAেরর অিg�েক অ¤ীকার কেরেছন0 িতিন িনেজর 
সমg িচ	াশি?েক মানুেষর িহতসাধেন ব য় কেরেছন0 িবপুল কম1কাে¿র মেধ  িতিন 
ঈAরেক িনেয় ভাবার সুেযাগই পান িন0 আসেল িতিন ধম1 ও ঈAেরর উপর মানবত9 
�তী3া কেরেছন- যা জািতর নবজাগরেণর পথেক �শ, কেরেছ0  
 

২. 
ধনুভ1াPা পন িনেয় ঈAরচà িবদ াসাগর জািতর আ�িনম1াণ �িiয়ায় িনেয়ািজত 
িছেলন0 মানবতার উপর িভি¨ কের তার ব ি?স¨ার öুরণ ঘেটিছল0 দী/ময় এক 
িচ	ােªাত িনেয় িতিন কম1াদেশ1র �িত েবগবান হেয়িছেলন0 সামািজক ঘাত-�িতঘাত, 
দািরে®  জজ1িরত েবদনা, িবধবা কন ার iTন – এসব তাঁেক সুখাসেন ি,র হেত 
েদয়িন0 আ�শি?েত বে÷র কেঠারতা আর সহানুভূিতেত কুসুেমর েকামলতা – এই 
দুইেয়র সংেযাগ-সহেযােগ িতিন অ	ঃরােজ  এক মানবতার সমু® িনম1াণ কেরিছেলন0 
তাঁর মানবতায় এক ঋজু েপৗRষ িছল0 যার সাহােয  িতিন এেকর পর এক দুল1±  
�াচীর ল±ন করেত েপেরিছেলন0 তাঁর িচ¨-আেলাড়েন েয মানবতা জা`ত হেয়িছল 
তা তাঁর কম1ৈবিচে� র মধ  িদেয় �কাশলাভ কেরেছ0 তাঁর এই েবাধ িবদু েতর চমেকর 
মেতা আমােদর পথù6 কের না0 বরং তাঁর মহে�র আদেশ1 আমােদর চির�-মহে�র 
েগৗরব উ¨েরা¨র বৃিS পায়0 িনজ জীবেনর �েয়াগ-ৈনপুেণ  মানবতার উUকষ1তা 
বৃিSেত িতিন সদা সেচতন িছেলন0 েস জন  তাঁেক পেদ পেদ নানািবধ বাধার সeুখীন 
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হেত হেয়েছ0 আ�শি?র মহান সাধনায় ভর কের িতিন �িতে.ে�ই দুlহ 
বাধাসমূহেক উUখাত করেত েপেরেছন0 িতিন ই�াতসম খাঁিট েপৗRষে�র �তীক0 
তাঁর খাঁিট� বা অনন ত9তার ¤lপ িচনেত েপের রবীàনাথ ঠাকুর ‘িবদ াসাগরচিরেত’ 
িলেখেছন— 
       “িবদ াসাগর এই অকৃতকীিত1 অিকি�Uকর বPসমােজর মেধ  িনেজর চির�েক 
মনুষ ে�র আদশ1lেপ �öুট কিরয়া েয এক অসামান  অনন পরত9 �কাশ কিরয়ােছন 
বাংলার ইিতহােস তা অিতশয় িবরল0”১২ 

পৃিথবীর অিধকাংশ মানুষ গতানুগিতক সং\ারাধীন হেয় জীবন িনব1াহ কেরন0 
কৃি�মতার ব$েন জিড়েয় তারা িনজ¤তা হািরেয় েফেলন0 অ	েরর আসল মানুষিটেক 
তােদর জানা হেয় অেঠ না0 েভাগ�ৃহা আর স	ান �িতপালেন তারা জীবেনর অপচয় 
ঘটান0 জীবেনর িনগূড় তাUপয1 তােদর অধরা থােক0 রবীàনাথ ঠাকুর এই অ	র, 
আসল মানুষিটর ¤াধীন স¨ােক ‘িনজ¤’ বেলেছন যা আসেল মনুষ ে�র সমাথ1ক0 
িবপরীত িদক েথেক বলা যায় মানুেষর িনজে�র িবকাশ ঘটােনাই হেলা মনুষ ে�র 
িবকাশ ঘটােনা0 যা ঈAরচà িবদ াসাগেরর চিরে� কানায় কানায় পূণ10  
       এই দৃড়েচতা মানুষিট েরাগােত1র েসবা করার জন  সদা আ`হী িছেলন0 
েশাকাতুর দুঃেখ েশাক�কাশ, .ুদাত1েক অnদান, িবপnতা েথেক মানুষেক র.া করা 
এসব িছল তার সহজাত �বৃি¨0 উদারতার �সারতায়, ে»হবষ1েণর ব াপকতায়, 
দয়াপরায়নতার �াবেল  িতিন দয়া-সূেয1 পিরণত হেয়িছেলন0 েযখান েথেক 
সব1সাধারেণর উেúেশ  সব1দা দয়ারিû িনগ1ত হয়0 
 যিদ তাঁর জীবনাদেশ1র সামান তম অংশ িনজ জীবেন অPীভূত করেত পাির 
তাহেল সমg অহংকার আ�ািভমানেক দূের সিরেয় আমরা মহে�র িদেক এিগেয় েযেত 
পারেবা0 মানবজািতর সমg েগৗরব ও আদেশ1র িশখের অব,ান কের িতিন অিধকতর 
শি? স�য় কের মানুেষর আেরা িনকটবত1ী হেয়েছন0 তাঁর স ীবন�েশ1 সহª 
মানুেষর জীবন পূণ ধারার অংশ হেত েপেরেছ, আগামীেতও হেব0 জীবেনর সূচনাপেব1 
মানুেষর িহতসাধেন িতিন েয কল াণধারার সূচনা কেরিছেলন বেয়াবৃিSর সেP সেP 
েসই .ীণ ¤º ধারা েবগবতী lপ ধারণ কেরিছল0 বিহজ1ীবেনর মূল`ïী – খাওয়া-
পরা-েশাওয়া যা আসেল সমg ¤ােথ1র অP তার িদেক সবাই ধািবত হন0 েসই 
গতানুগিতকতায় িবদ াসাগর জীবন িনব1াহ কেরনিন0 মনন ¤াধীনতার öূিত1 ও 
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অ	জ1ীবেনর সজীবতায় িতিন সৃি6 কােয1র ধারা সচল েরেখিছেলন0 রবীàনাথ ঠাকুর 
‘িবদ াসাগরচিরত’ `েï িলেখেছন— 
“িবদ াসাগর আর যাহাই হউন, গতানুগিতক িছেলন না0 েকন িছেলন না তাহার �ধান 
কারণ, মননজীবনই তাঁহার মুখ  জীবন িছল0”১৩ 

তাঁর েসই মননজাত মানিবক-চুìেক আমরা সব1দা আকৃ6 হই0 
৩. 

সমােজ �চিলত কুসং\ার, ব ািভচার, িহংসাপরায়নতা েদেখ িবদ াসাগর উî েবল হেয় 
পেড়িছেলন0 একসময় িতিন সমাজ সং\ােরর �েয়াজন মেন কের িবিবধ কম1কা¿ �R 
করেলন0 িবধবােদর েযৗবন-য9ণা, উপবােসর কািঠন , িবধবাদশায় গভ1বতী হেয় 
েলাকল²ার ভেয় বাধ  হেয় সদ জাত স	ানেক হত া করা এসব তাঁেক িবচিলত কের 
তুেলিছল0 অকালৈবধব  �ধু মম1াি	ক নয় তা সমােজর পে.ও যেথ6 পীড়াদায়কও 
বেট0 সহানুভূিততায়, িনগূড় মানবধেম1র ঔিচেত  িতিন িবধবািববাহ �চলেনর জন  
সেচ6 হেলন0 এজন  িতিন ‘িবধবািববাহ �চিলত হওয়া উিচত িকনা এতি©ষয়ক �gাব’ 
নােম পুgক �ণয়ন কেরন0 যুি?পর�রার িনিরেখ িবধবািববাহ েয শাáসeত তা িতিন 
�মান করেলন0 `ïিট তাঁর কম1জীবেনর �ে.প মা�0 িতিন বুঝেত েপেরিছেলন 
িবধবািববাহেক আইেন lপা	িরত করেত না পারেল তা সমােজ �চিলত হেব না0 তাই 
নানা বাধািবপি¨েক অ`াহ  কের তােক আইিন lপ েদবার জন  সেচ6 হেলন0 
অবেশেষ ১৮৫৬ ôী6াে¥র ২৬ েশ জুলাই িবধবািববাহ আইিনভােব িবিধবS হয়0 
       সমােজ �চিলত ব�িববােহর ফেল সৃ6 নারীজীবেনর দুদ1শােক িতিন উপলিý 
করেত েপেরিছেলন0 তাই ব�িববাহ রদ করার জন  িতিন সব1েতাভােব েচ6া 
কেরিছেলন0 তদুপলে.  ‘ব�িববাহ রিহত হওয়া উিচত িকনা এতি©ষয়ক িবচার’ নামক 
একখািন পুgক �ণয়ণ কেরন0 �ধু তাই নয় ব�িববাহেক িতিন আইিন lপ েদওয়ার 
জন ও সেচ6 হেয়িছেলন0 
       জাতীয়জীবেন িশ.ার OR� উপলিý কের িতিন িশ.ািবgাের আ�িনেয়াগ 
কেরন0 নারীিশ.া েদবার জন  িতিন নানা উেদ াগ `হণ কেরন0 কারণ সমােজ 
অবেহিলত áী জািতর মেধ  মনুষ �েবাধ, �াপ  ময1াদা, নবজাগৃিতর ভাবাদশ1 �িত3া 
করেত হেল সব1াে` তােদর িশি.ত কের েতালা �েয়াজন0 áীিশ.ার িনিমে¨ িতিন 
আলাদা কের বািলকা িবদ ালয় ,াপন করেলন0 áীিশ.ার সু�চার সাধনকে5 
আেয়ািজত সমg কৃতকেম1 িতিন সশরীের উপি,ত থাকেতন0 �ধু áীিশ.া নয় 
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িশ�িশ.ার �সােরও িতিন এিগেয় এেসিছেলন0 ‘বণ1পিরচয়’ পুgকিট রচনা েসই 
উেúেশ রই পিরচয়বাহী0 চাষীেদর িশ.ালােভর সুেযাগ কের েদওয়ার জন  িতিন ৈনশ 
িবদ ালেয়র �বত1ন করেলন0 �কৃতপে., বাংলােদেশ িতিন গণিশ.ার �বত1ক0 ধীের 
ধীের তাঁর িশ.ািচ	া বৃহ¨র জনসমােজ ছিড়েয় পেড়িছল0 �াথিমক িশ.ািবgার 
স�েক1 তাঁর দূরদিশ1তার আসাধারণে� আমরা পু6 হই0 �িতি3ত িবদ ালয়Oিলর জন  
পাঠ পুgক �ণয়ন, িবদ ালয় পিরদশ1ন-পিরচালনা  �ভৃিত সকল ে.ে�ই তাঁর সজাগ 
দৃি60 এভােব জািতর আ��িত3ায় িতিন সব1াPীন �য়াসী হেয়েছন0 েগাপাল হালদার 
‘বাঙলা সািহেত র lপ-েরখা’ `েï িলেখেছন— 
       “এই চাদরধারী পি¿ত মানিসক ে.ে� (মাইেকেলর উি? �রণীয়) ইংেরেজর 
অেপ.াও বড় ইংেরজ িছেলন এজন  েয, িতিন ইংেরজ জািতর �থম সংলý বুেজ1ায়া 
(নবযুেগর) যুগধম1েক মেন�ােণ বরণ কেরিছেলন; এবং ভারতীয় মধ যুেগর সমাজেক 
Nােন, কেম1, ে�েম �াণপেণ সং\ার কের েসই জীবনিন3 সাধনায় �িতি3ত করেত 
েচেয়িছেলন0”১৪ 

৪. 
িচ	া-ভাবনা, দূরদিশ1তা, মানিসকতা �ভৃিতর িদক েথেক িতিন সমকােলর মানিসকতা 
েথেক কেয়ক আেলাকবষ1 এিগেয় িছেলন0 সবরকম �িতকূলতার িবRেS িনরবিºn 
সং`াম কের িবদ াসাগর উেúশ  িসিSর েসাপান �শ1 করেত েপেরিছেলন0 িব�য়কর 
মনন শি?র সহায়তায় িতিন সুদৃঢ় সমাজ গঠেনর বীজ বপন কেরিছেলন0 
েলাকিহৈতষণােক িতিন পিব� �ত পালেনর ¤lেপ িবেবচনা করেতন0 কত1েব  দৃঢ় 
�িতN, আ�িনভ1রতা, েকামলতা, সরলতা, ORভি?, দািয়�েবাধ, ে�ম – সবিকছুর 
সহেযােগ িতিন অনন  িবিশ6তার অিধকারী িছেলন0 রবীàনাথ ঠাকুেরর উি?েতও 
িবপুলািবgীণ1 িবদ াসাগেরর ¤lপ উেYািচত হেয়েছ— 
       “ঈAরচà িবদ াসাগেরর চিরে� �ধান েগৗরব তাঁহার অেজও েপৗRষ, তাঁহার 
অ.য় মনুষ �; এবং যতই তাহা অনুভব কিরব ততই আমােদর িশ.া স�ূণ1 ও 
িবধাতার উেúশ  সফল হইেব, এবং িবদ াসাগেরর চির� বাঙালীর জাতীয় জীবেন 
িচরিদেনর জন  �িতি3ত হইয়া থািকেব0” ১৫ 

বুিSবৃি¨র ও �দয়বৃি¨র সাম স  িবধােন, দুরবগাহ মনেনর সেP আপন মেনর 
সংেযােগ, ত ােগর বুিনয়ােদ, �বল ইºাশি?র �াবেল , িচ	া-ভাবনার েযৗি?কতায় 
িতিন এক আদশ1 মানুষ0 নািgকতা, মানবতা, সমাজ-সং\ােরর ি�িবধ সূচেক িতিন 
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এক �গিতবাদী ব ি?�0 িতিন �ধু সমকােলর আেলার িদশারী নন, ভাবীকােলরও 
অ`দূত0 
 
তথ সূ�তথ সূ�তথ সূ�তথ সূ�::::    
১.  রবীàনাথ ঠাকুর, রবীà রচনাবলী, কািমনী, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০০২, পৃঃ 

১০১৫ 
২.  ঈAরচà িবদ াসাগর, িবদ াসাগর রচনাবলী, কািমনী, কলকাতা-৭০০০০৯, ১৪০৬ 

বPা¥, পৃঃ ৬৮৩ 
৩.  তেদব, পৃঃ ৬৭৯ 
৪.  তেদব, পৃঃ ৯৪৪ 
৫. সুবলচà িম�, Story of his Life and Works, P. 275 
৬. ঈAরচà িবদ াসাগর, িবদ াসাগর রচনাবলী, কািমনী, কলকাতা-৭০০০০৯, ১৪০৬ 

বPা¥, পৃঃ ৯৪৭ 
৭.  অিচ	কুমার েসনO/, ðরামকৃñ ও িবদ াসাগর, ি©শতবেষ1 ঈAরচà িবদ াসাগর, 

স�াদনা-পীতম ভÂাচায1, সািহত þ , ২০১৯, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃঃ ৮৬ 
৮.  তেদব, পৃঃ ৮৭ 
৯.  তেদব, পৃঃ ৮৯ 
১০.  রবীàনাথ ঠাকুর, রবীà রচনাবলী, কািমনী, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০০২, পৃঃ 

১০২০ 
১১.  শæুচà, পাঁচুেগাপাল বি¸, ি©শত জYবেষ1 িবদ াসাগর, পাRল, ি©তীয় সং\রণ-

২০১৯, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃঃ ২০৯ 
১২.  রবীàনাথ ঠাকুর, রবীà রচনাবলী, কািমনী, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০০২, পৃঃ 

১০১৬ 
১৩.  তেদব, পৃঃ ১০৩২ 
১৪.  েগাপাল হালদার, বাঙলা সািহেত র lপেরখা-ি©তীয় খ¿, অRণা, ১৪০১ বPা¥, 

ক�াতা-৬, পৃঃ ১৬০ 
১৫.  রবীàনাথ ঠাকুর, রবীà রচনাবলী, কািমনী, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০০২, পৃঃ 

১০৩১  
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ভারতবেষ1 দ	িচিকUসা ¤াে, র উnিত ও িবকােশ ডা?ার 
রিফউিúন আহেমদ: একিট অনুস$ান 

দীপjর ম¿ল 
এম. িফল গেবষক  

ইিতহাস িবভাগ, রবীà ভারতী িবAিবদ ালয়  
    
সারসংে.পসারসংে.পসারসংে.পসারসংে.প    : : : : ভারতীয় ইিতহাস গেবষণায় অিতসèিত ঔপিনেবিশক আমেল িচিকUসা 
ব ব,া একিট ¤ত9 OR�পূণ1 ে.� িহসােব িবেবিচত হেয়েছ0 এই সূ� ধের ভারেতর 
দ	িচিকUসার উnিত ও �সার গেবষণার একিট অন তম িদক িনেদ1িশত কেরেছ0 �া� 
ঔপিনেবিশকপেব1 দ	িচিকUসার েতমন �সার ও সেচতনতা বৃিS না েপেলও 
পরবত1ীকােল অথ1াU িবংশ শতা¥ীর েগাড়ার িদেক এিবষেয় সেচতনতা বৃিS েপেত 
থােক0 বBত এই সময়কােল দ	িচিকUসা স�েক1 সেচতনতা, উnিত ও �সােরর 
ে.ে� OR�পূণ1 ভূিমকা `হণ কেরিছল ডা?ার রিফউিúন আহেমদ0 ভারতীয় িচিকUসা 
ব ব,ার এই অনােলািচত শাখািট এখেনা পয1	 গেবষণার বা ইিতহাস িপপাসুেদর 
আেলাচনার িবষয়বB হেয় উঠেত পােরিন0 বBত দাঁত হল শরীেরর একিট OR�পূণ1 
অংশ, তাই এই িচিকUসািবদ ার উnিত ও িবNানসeত পSিত আমদািনর জন  এই 
আধুিনক িচিকUসািবদ ার শাখা িকভােব গেড় উেঠিছল তার ে�.াপট পুঙখানুপুঙখ 
আেলাচনার মাধ েম নতুন নতুন ে.�সমূহ উপ,াপন করার েচ6া থাকেব �বে$0 
এে.ে� বাঙািল মুসিলম িচিকUসক ডা?ার রিফউিúন আহেমদ যােক ভারেতর 'দ	 
িচিকUসার জনক' বলা হয় তাঁর কম1কাa এবং দ	 িচিকUসার জগেত তাঁর অবদানও 
তুেল ধরার �েচ6া থাকেব0 
সূচকশ¥সূচকশ¥সূচকশ¥সূচকশ¥    :::: ঔপিনেবিশক, দ	িচিকUসা, সেচতনতা, িচিকUসা ব ব,া, িবNানসeত 
পSিত0    
মূল আেলাচনামূল আেলাচনামূল আেলাচনামূল আেলাচনা::::     
ভারত িবেAর �াচীন েদশOিলর মেধ  একিট, যা আটাশ’িট রাজ  এবং নয়িট 
েকàশািসত অ�েল িবgৃত0 সামািজক, সাং\ৃিতক এবং পিরেবশগত িদকOিলর 
পাশাপািশ তােদর জািত, ধেম1র িদক েথেক িভn এবং শহর ও `ামীণ উভয় কাঠােমােত 
িবপরীত সèদােয়র অিg� ল. করা যায়0 ভারেত েড}াল এডুেকশন ব ব,া একিট 
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িবশাল, ৈবিচ� ময় এবং জিটল েনটওয়ােক1র মেধ  কাজ কের0 এই িশ.ার িবgার 
�তগিতেত বৃিS পােº এবং নতুন কেলজOিল �িত বছর হাজার হাজার »াতক 
েকােস1 েযাগ িদেº0 িবিভn েলখক িবিভn িমিডয়ার সাহােয  iমাগত িবিভn সমেয় 
দাঁেতর িশ.ার িবষেয় তােদর মতামত �কাশ কেরেছন িকh আসn অ	দৃ1ি6েক উnত 
করেত কখেনা এিগেয় আেসিন0 এই িশ.ার উnিতর জন  ১৯৪৮ সােল পাল1ােমে} 
পাশ হেয়িছল ঐিতহািসক েড}াল অ া� এবং তখন েথেক দ	িচিকUসা িশ.ার সকল 
�া	 েথেক �শংসা ও অনুেমাদন েপেয়িছল0 ফেল িচিকUসা িশ.ার অন ান  শাখার 
মেতা দ	িচিকUসা বত1মান সুেযাগ ও েমৗিখক ¤াে, র ে.ে� ৈবNািনক পিরবত1ন 
এেনেছ0 এই পিরবত1ন বা সুেযাগিট `হণ করার ে.ে� ডা?ার রিফউিúন আহেমদ-
এর কৃিত� িছল অসামান 0 যােক ভারেত 'দ	 িচিকUসার জনক' বলা হয়0১ এিট িছল 
তাঁর িন3া ও কঠর পির£েমর ফল, যা আজ েমৗিখক ¤া, েসবা �দানকারী িহসােব 
দাঁিড়েয়েছ0 
 ঔপিনেবিশক বাংলায় দ	িচিকUসা িবNান ও েড}াল েমিডেকল কেলজ স�েক1 
আেলাচনার পূেব1 দ	িচিকUসার ে�.াপট জানা আবশ ক0 দ	িচিকUসা, িচিকUসা 
িবNােনর একিট অন তম OR�পূণ1 শাখা0 মুখগ�র, িবেশষত দ	 িবন াস, মুখ ও 
েচায়াল স�িক1ত িবিভn গঠন বা কলা িনেয় অধ ায়ন, েরাগ িনণ1য় ও �িতকার 
দ	িচিকUসার অ	ভু1?0২ যিদও সাধারণ মানুেষর কােছ েকবল দাঁত স�িক1ত, িকh 
দ	িচিকUসার পিরসর �ধু দাঁেতর মেধ  সীমাবS িছল না বরং কেরািট ও মুেখর 
অন ান  গঠন এবং েচায়াল ও ললােটর সংল^ গঠেন অ	ভু1?0 দ	িচিকUসা শ¥িট 
এেসেছ 'দ	েলািজ' েথেক0 �াচীন ি`ক শ¥ 'Odous' েথেক এর উUপি¨ যার অথ1 
দাঁত0 দাঁেতর গঠন, iমিবকাশ ও অ¤াভািবকতার িশ.াই হল দ	েলািজ0৩ িবষয়বB 
সাদৃেশ র কারেণ েকান েকান জায়গায় দ	িচিকUসা এবং েমৗিখক িচিকUসাশাá এই দুই 
নামই ব বহার করা হয়0 
 সাত হাজার িôMপূব1াে¥ হর�া সভ তা েথেক দ	 িচিকUসার িনদশ1ন পাওয়া 
িগেয়িছল0৪ েমেহরগেড়র এক জায়গায় দাঁত স�িক1ত সমস া সমাধােন ধনুেকর ন ায় 
যে9র ব বহােরর িনদশ1ন পাওয়া যায়0৫ �াচীন দ	িচিকUসা পয1ােলাচনা কের েদখা যায় 
তা িনভ1রেযাগ  এবং কায1করী িছল0 সুéত িছেলন �াচীন ভারেতর একজন মহান ও 
দ. শল িচিকUসক0 তাঁর ত§াবধােন �ায় ৬০০ িôMপূব1াে¥ কাশীেত �থম 
ৈবNািনকভােব দ	িচিকUসা েশখােনা হেয়িছল0 েসই সময়কােল দ	িচিকUসা 
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ৈবNািনকভােব সব1� সমৃSও হেয়িছল0 যাইেহাক এরপের যুগ যুগ ধের দ	িচিকUসা 
অ$কাের রেয় িগেয়িছল0 কারণ �াচীন ভারেতর �াõণরা মাংশ, র? ও পঁুজ �শ1 
করেত ঘৃনা করত0 মধ যুেগও দ	িচিকUসােক আলাদা েপশা িহসােব িবেবিচত করা হত 
না0 ফেল মুঘল আমেলও এে.ে� খুব একটা পিরবত1ন ল. করা যায়িন0 তেব উিনশ 
শতেক ি�িটশরা ভারেত ৈবNািনক দ	িচিকUসা পুনরায় চালু কেরিছল0৬ 
 ভারেতর দ	িচিকUসা স�িক1ত দুিট �চিলত গ5কথা বা িমথ স�েক1 জানা 
যায়0 একিট হল ঝাড়খে¿র বাMার েজলায় অবি,ত দে	সরী মিTরেক েকà কের0 
কিথত আেছ েয সতীর দাঁত বা দ	 পের িছল, আজ েযখােন মিTরিট অবি,ত0 এই 
মিTরিট সেতেরা শতেক ওরাPােলর কাকতীয় রাজােদর ©ারা সং\ার করা হেয়িছল0৭ 

এখােন দাঁত স�িক1ত িবিভn সমস া িনরাময় ও �াথ1নার জন  মানুষ এই মিTের 
আজও িভড় জমায়0 অপরিট হল মহাভারত কােব  েদখা িগেয়েছ েয ðকৃñ �াõেণর 
ছ�েবেশ এেস কেণ1র দানশীলতা ও উদারতা পরী.া করেত েচেয়িছেলন0 েযখােন 
ছ�েবশী ðকৃñ কেণ1র কােছ িভ.া চাইেল েরাগশয া`g কণ1 বেলিছেলন েয এই 
মুহূেত1 তার কােছ েদওয়ার মেতা িকছুই েনই0 তখন িভ.ুকেবশী কৃñ তাঁর কােছ 
েসানা বাঁধােনা দাঁত েচেয়িছেলন0 এই কথা �েন তU.নাU কণ1 একিট �gরখ¿ িদেয় 
তার েসানা বাঁধােনা দাঁতিট েভেঙ িভ.ুেকর হােত তুেল েদন0৮ মহাকােব র এই অংশিট 
িôMপূব1 ২৫০০ অবিধ দ	 িচিকUসার অিgে�র ইিPত েদয়, েযখােন �িটযু? দাঁত 
েসানার সােথ পুনRSার করা হেয়িছল0৯ 

 �াচীন ি`ক পি¿ত িহেপােiিটস ও এিরMটল দাঁত ওঠার আদশ1 নমুনা, 
.য়�া/ দাঁত, মািড়র অসুখ, সাড়াঁিশর য9িবেশেষর ব বহাের দাঁত উে¨ালন, তােরর 
ব বহাের আলগা দাঁত ও েচায়াল িgিতশীল করার মেতা দ	িচিকUসা িনেয় অেনক 
িলেখিছেলন0১০ এছাড়া েরামান িবNােনর েলখক কেণ1িলয়াস েসলসাস িবgািরত ভােব 
দাঁেতর েরাগ ও তার �িতকােরর উপায় িনেয় েলেখন0১১ ৬৫৯ সােল চীনা িচিকUসক সু 
কুং �থম দ	িম£েনর (Dental amalgams) উে³খ কেরন তাং রাজবংেশর িচিকUসা 
িবNােনর েলখিনেত, যা জাম1ািনেত ১৫২৮ সােল �কািশত হয়0১২ �ধুমা� দ	িচিকUসা 
িনেয় রিচত �থম বইিট �কািশত হয় ১৫৩০ সােল0 �থম দ	 িচিকUসা িনেয় রিচত 
পাঠ পুgকিটর নাম িছল 'অপােরশন ফর দ  িটথ' যার েলখক িছেলন চালস1 অ ােলন 
এবং এিট ১৬৮৫ সােল �কািশত হেয়িছল0১৩ বBত ১৬৫০ েথেক ১৮০০ সােলর মেধ  
আধুিনক িচিকUসা িবNােনর উnিত হয়0 ফরািস শল  িচিকUসক ে�ির ফকাড1েক বলা 
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হত 'আধুিনক দ	 িচিকUসার জনক'0১৪ স/দশ শতা¥ীর েশষিদেক এবং অ6াদশ 
শতা¥ীর �Rেত অáপচােরর যে9র ¤5তার সে§ও ফকাড1 অত 	 দ.তার সেP শল  
িচিকUসা কেরিছেলন0 ফকাড1 কৃি�ম দাঁত ,াপেনর অ`দূত এবং িতিন হারােনা দাঁত 
�িত,াপেনর িবিভn উপায়ও আিব\ার কেরন0 তাঁর আিবçারOিল ১৭২৮ সােল 'Le 
Chirurgien Dentiste or the Surgeon Dentist' নামক �কাশনার মাধ েম 
পৃিথবীর সামেন আেস0১৫ 
 ভারেতর দ	িচিকUসার জনক ডাঃ রিফউিúন আহেমদ ভারতীয় দ	িচিকUসক, 
িশ.া�তী ও পরবত1ীেত পিÀমবP রাজ  সরকােরর ম9ী ও দি.ণ-পূব1 এিশয়ার তথা 
ভারেতর �থম েড}াল কেলজ ও হাসপাতােলর (ডাঃ আর আহেমদ েড}াল কেলজ 
এ¿ হসিপটাল) �িত3াতা িছেলন0১৬ রিফউিúন আহেমেদর জY ১৮৯০ সােলর ২৪েশ 
িডেসìর অধুনা বাংলােদেশর ঢাকা েজলার নবাবগ  থানার বধ1নপাড়া `ােম0১৭ েমৗলভী 
ৈসফুিúন আহেমদ ও ৈফজুেnসার চার পু� ও এক কন া স	ােনর ি©তীয় স	ান িছেলন 
রিফউিúন 0 েছাটেবলা েথেকই িতিন অসæব েমধাবী িছেলন0 নবাবগে  �াথিমক 
িশ.া লাভ কেরন0 এরপর আিলগড় মহােমডান অ াংেলা-ওিরেয়}াল কেলজ যা 
বত1মােন আিলগড় মুসিলম িবAিবদ ালয় েথেক আই. এসিস পাশ কেরন0 এই সময় 
তাঁর িপতৃিবেয়াগ হয়0১৮ চরম অথ1কে6 বাধা�া/ হয় তাঁর উ¦িশ.া0 মা� উিনশ 
বUসর বয়েস িতিন সওদাগির জাহােজর েকা�ানীেত চাকির িনেয় ভাগ াে�ষেণ �থেম 
ল¿ন এবং পের আেমিরকা যান0 েসখােন িনেজর েচ6ায় ভিত1 হন আেমিরকায় 
আইওয়া েড}াল কেলেজ এবং আিথ1ক �েয়াজন েমটােত এক আইসিiম পাল1াের 
কাজ করেত থােকন 0 তাঁর পড়ােশানায় মু¼ হন কেলেজর অধ াপকরা0 ১৯১৫ 
িôMাে¥ �াতক হন িতিন0 কােজর সুেযাগ আেস েফারিসথ েড}াল ইনফারমারী ফর 
িচলে	ন ইন েবাMন, ম াসাচুেসটেস0 ১৯১৫ িôMা¥ েথেক ১৯১৮ িôMা¥ পয1	 িতন 
বছর েসখােনই �াকিটস কেরন এবং পারদশ1ী হন0১৯ 

 �াচীন ভারতীয় আয়ুেব1িদক সািহেত র অেনকOিল রচনােত দাঁেতর েরাগ ও 
তাঁর িচিকUসা স�েক1 আকষ1ণীয় পয1েব.ণ রেয়েছ0 ভারেত দ	িচিকUসা ও িশ.া 
�িতি3ত হেয়িছল �ায় একেশা বছর আেগ0 ১৯২০ সাল ভারেতর দ	িচিকUসার 
ইিতহােস মাইল ফলক িহসােব ধরা হয়0 কারণ �থম িবAযুS েশেষ ১৯১৯ িôMাে¥ 
রিফউিúন আহেমদ ভারেত িফের আেসন এবং ১৯২০ িôMাে¥ কলকাতায় িতিন 
ভারেতর তথা দি.ণ-পূব1 এিশয়ার �থম েড}াল কেলজ ও হসিপটাল ,াপন কেরন 
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মা� এগােরাজন ছা� িনেয় এবং িনেজ দ	িচিকUসার উnিতসাধেন �তী হন0২০ 
আেমিরকার অিভNতা কােজ লািগেয় িতিনই কলকাতায় আইসিiম পাল1ার ,াপন 
কেরিছেলন এবং এখান েথেক েয অথ1াগম হত তা তাঁর েড}াল কেলেজর কােজ 
লাগােতন0 ১৯৫০ িôMা¥ পয1	 িতিন কেলেজর অধ . পেদ িছেলন0 ১৯২৮ িôMাে¥ 
�কািশত হয় তাঁর েলখা ‘হ া¿বুক অব অপােরিটভ েডি}ি
' 0 এিট আজও 
দ	িচিকUসার বাইেবল িহসােব পিরিচত 0২১ কলকাতায় �িতি3ত এই েড}াল কেলজ 
এক বছেরর িডেãামা েকাস1 িদেয় �R হয় এবং ১৯২২ সােল এই েকাস1েক দু'বছেরর 
েকােস1 উnীত করা হয়0 ১৯৩৬-৩৭ সময়পেব1 কেলজ তারপর আেরা LDSc িডেãামা 
েকােস1র জন  চার বছেরর �gাব উòািপত কেরিছল যা বাংলার সরকার ও িচিকUসা 
অনুষদ অনুেমািদত কের0২২ এই কেলজিট ডাঃ আর. আহেমদ মািলকানাধীন িছল, িকh 
১৯৪৯ সােল পিÀমবP সরকােরর কােছ হgা	র করা হয় এবং বত1মােন ডাঃ 
আহেমেদর মৃতু র পর এই �িত3ানিটর নামকরণ করা হেয়েছ ''ডাঃ আর. আহেমদ 
েড}াল কেলজ ও হাসপাতাল''0২৩ 
 ১৯২৩ সােল আর একিট েড}াল ইনিMিটউটশন যা পা াব েড}াল কেলজ 
নােম লােহাের ডাঃ সত পাল ©ারা �R হেয়িছল0 েদেশর ¤াধীনতা সং`ােমর সমথ1েনর 
কারেণ সত পালেক অিধকাংশ সময় কারাগাের থাকার ফেল এই কেলজিট চি³েশর 
দশেকর েশষিদক পয1	 তার অিg� ধের রাখেত স.ম হেয়িছল0 এই কেলজ েকান 
েবাড1 বা িবAিবদ ালেয়র সেP তার িডেãামা েযাগ তা যু? করা হয়িন, �ধুমা� ১৯৬০ 
সােল ভারেতর েড}াল কাউি�ল কতৃ1ক ¤ীকৃত হেয়িছল0২৪ এছাড়া ১৯২৬ সােল ডাঃ 
এম. েক প ােটল কতৃ1ক করািচেত �িতি3ত হয় 'আেমিরকান েড}াল কেলজ' যা 
১৯৩১ সােল এবং পের ১৯৩৬ সােল পুন1িবন াস করা হয়0 ১৯৪৭ সােল ভারত 
িবভােগর সাèদািয়ক ব াঘােতর ফেল এই �িত3ানিট ব$ হেয় যায় এবং ডাঃ প ােটল 
ভারেত চেল আেস0২৫ ১৯২৮ সােল 'অ$ েড}াল কেলজ ও হাসপাতাল' নােম একিট 
েড}াল �িত3ান ডাঃ এইচ. এম রাও �িত3া কেরন এবং ১৯৩৩ সােল এই �িত3ানিট 
আেমিরকান েড}াল কেলজ ও হাসপাতাল িহসােব পুনরায় নামকরণ করা হেয়িছল, 
েযিট মা®ােজর ৫৬, থাìু ি
েট অবি,ত িছল0 �িত3ানিট ১৯৪৭ সাল পয1	 কাজ 
চািলেয় েগেলও েকােনা রকম ¤ীকৃিত পায়িন0২৬ 
 ১৯৩২ সােল আরও একিট কেলজ েযিট 'িসিট কেলজ ও হাসপাতাল' নােম 
�িতি3ত হেয়িছল কলকাতায়0 ১৯৩২ সাল েথেক ১৯৪০ সাল পয1	 সময়কােল ১১৪ 
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জন ছা�-ছা�ী উ¨ীণ1 হেয়িছল এই �িত3ান েথেক0২৭ এছাড়া ১৯৩৩ সােল নায়ার 
েড}াল কেলজ ও হাসপাতাল েবােì অিg� লাভ কেরিছল এবং ১৯৩৮ সােল েবােì 
সরকারী েড}াল কেলেজর যা�া �R কেরিছল0২৮ এরপর আর িপছেন িফের তাকােত 
হয়িন0 আজ আমরা কা5িনক যুগ েথেক ৈবNািনক ও �মাণ িভি¨ক দ	িচিকUসার 
যুেগ অেনক দূর এিগেয় এেসিছ0২৯ 

 দ	িচিকUসার ইিতহােস দুিট েড}াল জান1াল যথা- ডাঃ আর. আহেমদ কতৃ1ক 
১৯২৫ সাল েথেক �কািশত হয় 'দ  ইি¿য়ান েড}াল জান1াল'৩০ এবং ডাঃ এম. েক 
প ােটল কতৃ1ক ১৯২৭ সাল েথেক �কািশত হয় 'দ  ইি¿য়ান েড}াল িরিভউ' িবেশষ 
জনি�য়তা অজ1ন কেরিছল0 এই দুিট পি�কা ৈবNািনক দ	িচিকUসা এবং ৈনিতক 
অনুশীলন �েয়াজেনর আেলাচনার জন  একিট ভােলা েফারাম �দান কেরিছল এবং 
একই সেP দ	 শল িবদেদর েযৗথভােব কাজ করার অনুে�রণা িদেয়িছল0৩১ 

 েড}াল কাউি�ল অফ ইি¿য়া ১৯৪৮ সােল েডি}M অ াে�র ফল¤lপ �িতি3ত 
হেয়িছল, যার উেúশ  িছল দ	িচিকUসার উnয়ন করা এবং ৈবNািনক অ`গিত �চার 
করা0 বBত েড}াল কাউি�ল অফ ইি¿য়া হল ভারেতর দ	িচিকUসা ও িশ.ার 
িনয়9ক সং,া0 এর দািয়�Oিলর মেধ  রেয়েছ েড}াল িশ.া, েপশা ও নীিতশাá 
িনয়9ণ, েড}াল কেলজ এবং উ¦িশ.া েকােস1র জন  �শাসিনক অনুেমাদন েপেত 
সরকােরর সােথ েযাগােযাগ ,াপন করা0৩২ 

 ১৯২৫ সােল রিফউিúন আহেমদ েবPল েড}াল অ ােসািসেয়শন �িত3া কেরন 
যা পরবত1ীকােল ইি¿য়ান েড}াল অ ােসািসেয়শন িহসােব lপলাভ কের0 এই �নীয় 
েড}াল �িত3ানিট েদেশ েড}াল িচিকUসার �েয়াজনীয়তােক ভােলা ভােব �িতি3ত 
কেরিছল, পরবত1ীকােল সরকার ভারেতর িবিভn রােজ  নতুন সরকাির সাহায �া/ 
েড}াল কেলজ ,াপেনর জন  সমথ1ন কেরিছল,৩৩ জনসংখ া বৃিSর কারেণ এবং 
জনগেণর েসবা করার জন  েদেশ দ	িচিকUসেকর �েয়াজনীয়তার ে�ি.েত0 ভারত 
সরকার েদেশ েবসরকাির েড}াল �িত3ানOিলেক অনুমিত িদেয় েডি}M এবং 
েজনােরল জনসংখ ার ব বধান দূর করার পদে.প িনেয়িছল0 ই}ারেনট েডটা সােচ1র 
উপর িভি¨ কের, েবসরকাির েড}াল কেলজ এবং িবAিবদ ালয় ১৯৫০ সােল �িত3া 
�R কের এবং আজ অবিধ তা অব াহত রেয়েছ0৩৪ 
 রবীàনাথ ঠাকুর ডাঃ রিফউিúন আহেমদ-এর কােছই দাঁেতর িচিকUসা 
করােতন0 এেক অপরেক িচিঠ িলখেতন0 েসখান েথেক জানা যায়, কিবORর জন  
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নকল দাঁত বািনেয় িদেয়িছেলন ডাঃ রিফউিúন0 রিব ঠাকুর েসই দাঁত িনেয় ¤ºেTই 
িছেলন0৩৫ বBত িবিভn জনিহতকর �িত3ান ও কম1কােaর সােথ ডাঃ রিফউিúন 
আহেমেদর ঘিন3 েযাগ িছল 0 ১৯৩২ িôMা¥ হেত চার বUসর িতিন কলকাতা 
কেপ1ােরশেনর িনব1ািচত সদস  ও ১৯৪২ িôMা¥ হেত দু-বUসর অারম ান িছেলন0 
১৯৪৭ িôMাে¥ েদশভােগর পর িতিন কংে`েসর সিiয় রাজনীিতেত েযাগদান 
কেরন0 িবধানচà রােয়র আ�ােন তাঁর মি9সভায় পিÀমবেPর কৃিষ, �াণ ও পুনব1াসন 
ম9ী িছেলন0৩৬ ১৯৫২ িôMাে¥ এবং ১৯৫৭ িôMাে¥ েদগPা েথেক িবধানসভায় 
িনব1ািচত হেয় ম9ীসভায় েযাগ েদন0 ১৯৬০ িôMাে¥ িতিন সরকােরর পূণ1ম9ী পেদ 
িছেলন 0১৯৩৬ িôMাে¥ �িতি3ত 'িহTু-মুসলমান ঐক ' সং,ার অন তম �িত3াতা 
িছেলন িতিন 0৩৭ 
 সারাজীবন অ_া	ভােব েদেশর মানুেষর েসবা কেরেছন রিফউিúন আহেমদ0 
কখনও িচিকUসা কের, আবার কখনও রাজৈনিতক পদািধকার বেল0 েবশ িকছু 
পুর\ারও িতিন েপেয়েছন তাঁর কােজর ¤ীকৃিত িহেসেব0 ডাঃ রিফউিúন আহেমদ 
১৯২৮ িôMাে¥ ই}ারন াশনল কেলজ অব েডি}Mস-এর েফেলা এবং ১৯৪৯ 
িôMাে¥ ল¿েনর রয়াল কেলজ অফ সােজ1ন-এর েফেলা িনব1ািচত হেয়িছল0৩৮ ১৯৭৭ 
সােল 'ইি¿য়ান েড}াল অ ােসািসেয়শন' তােদর বাUসিরক 'ইি¿য়ান েড}াল 
কনফােরে�' রিফউিúেনর নােম পদক �িত3ার মাধ েম ভারতীয় দ	িচিকUসায় তাঁর 
অবদানেক ¤ীকৃিত েদন0 আেমিরকার আইওয়া িবAিবদ ালেয়র 'েডি}ি
 অ ালামিন 
অ ােসািসেয়শন' তাঁেদর িবিশ6 �া?ন িশ.াথ1ী িহেসেব রিফউিúনেক সeািনত কের0৩৯ 
ভারতবেষ1 আধুিনক দ	িচিকUসার জনক ডা?ার রিফউিúন আহেমদেক তাঁর েপশাগত 
ও সামািজক কম1কােaর ¤ীকৃিত¤lপ ১৯৬৪ সােল ভারত সরকার তাঁেক 'প�ভূষণ' 
উপািধ েদন0৪০ ১৯৬৫ সােল কম1বীর এই মানুষিটর মৃতু  হয়0 ভারতীয় দ	িচিকUসার 
ইিতহােস তাঁর অসামান  অবদােনর কথা �রেণ েরেখ কেয়ক বছর আেগ েথেক তাঁর 
জYিদন ২৪ েশ িডেসìর তািরখিটেক 'ন াশানাল েডি}M েড' িহেসেব পালন করা 
হয়0৪১ 
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remember-the-pathfinders-of-dental-care-1.726726 
৩৭.  েসনO/ সুেবাধচà ও বসু অ িল (স�া.).(২০১৬).সংসদ বাঙািল চিরতািভধান, 

পূেব1া? 
৩৮.  Fatima, Zareen.(2020).Dr. Rafiuddin Ahmed: ''Father of modern 

dentistry'' of India, Op.Cit. 
৩৯.  ম¿ল, অভীক.(২০১৯).িব�ৃত বPস	ান ভারতবেষ1 দ	িচিকUসার জনক 

রিফউিúন আহেমদ, পূেব1া? 
৪০.  তেদব 
৪১.  বেTাপাধ ায়, পািরজাত.(২০েশ িডেসìর ২০১৭).দ	 িচিকUসার পিথকৃUেক মেন 

রােখিন েকউ, পূেব1া? 
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েকবল গড়া হয় নাই আপনার ঘর : �সP ‘ইমারত’ 
িবAিজU েপাúার 

সহকারী অধ াপক, আসাননগর মদনেমাহন তক1ালjার কেলজ 
আসাননগর, নদীয়া, প:ব  

 
সারসারসারসার----সংে.পসংে.পসংে.পসংে.প:::: তারাশjেরর ‘ইমারত’ নামক চির� �ধান গ5খািন জৈনক িশ5ীর িশ5-
সাধনার িশখের উnীত হবার ¤�েক বাgবায়েনর উেúেশ  কেঠার কসরেতর গ50 
িশ5ী জনােবর এই িশ5স¨ার সমা	রােল চলেত থােক তার অপূণ1 েযৗনবাসনার 
পাপাচার0  এই রীরংসাবৃি¨ েয অন ায়, পাপ – েস েবাধ তার থাকেলও তােক অবNা 
করার শি? েযন তার েনই0 তাই েখাদাতায়লার কােছ তার িমনিত েকবল এই ‘Oনাহ’ 
েযন িতিন মাপ কেরন0 তার আর Oনাহ েনই0 েকবল এইটুকু0 এই ি.েধ তার 
েদেহর0 তেব মেনর ি.েধ তার িশ5 সাধনায় সাথ1কতা লাভ0 এখােন েস কােরা সেP 
বা েকান িকছুর সেP আেপাষ কেরিন0 ওgােদর হােত িনেজর ভােলাবাসােক (রPু) 
উUসগ1 করেতও তার বােধিন0 হয়েতা িশে5র সাধনায় সাথ1ক হেত িগেয় িনেজর জন  
ঘর বাঁধা তার হয়িন0 এত ইমারত গেড়ও গে5র েiাড়াংেশ তােক আ£য় িনেত হেয়েছ 
েখাদাতায়লার গড়া ইমারেতর িনেচ0 এইখােন গ5 আমােদর িচরাচিরত ভারতীয় 
আিgক েবােধর বাত1া েঘাষণা কেরেছ0  
শ¥ব$নশ¥ব$নশ¥ব$নশ¥ব$ন:::: রীরংসা, আিgক েবাধ, পাপাচার, Oনাহ, প ােলgারা, ইমারত, পেjর কাজ, 
িখলােনর কাজ, েটলধিম1তা, action, emotion, .িয়ñু সমাজ, নীিত-দুন1ীিত, ভারতীয় 
সনাতন ঐিতহ  0  
�িতপাদ  িবষয়�িতপাদ  িবষয়�িতপাদ  িবষয়�িতপাদ  িবষয়::::    

বিjেমর সািহত  রাজপুত-নবাবেদর ইিতহাস-িনভ1র সািহত 0 রবীàনাথ প³ীজীবেনর 

সাধারণ মানুেষর সুখ-দু:েখ ভাষা িদেলও তাঁর অিধ3ান েসই �াসাদমালায়0 শরUচেàর 

সািহেত  মধ িব¨ সমােজর অভ®- ইতরজেনর আনােগানা েদখা যায়0 রবীà ক5নায় 

েযখােন  সুTেরর লীলা আর রিসক মানুেষর কথা েসখােন শরUচেàর ক5নায় ে�িমক 

মানুেষর আনােগানা ল.  করা যায়0 আর ল.  করা যায় ৈজিবক মানুষ ও অথ1ৈনিতক 

মানুষেদর0 জীবেনর রসতীেথ1 িতিন ৈবñবপïী বেল বাUসল  ও মধুর রস মুখ  তাঁর 
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সািহত 0 তারাশjর তাঁর ক5নার িশবেচতনায় নীিত-দুন1ীিতর মাপকািঠেত জীবেনর 

মূল েক �কাশ কেরেছন0 প³ীজীবেনর দু:খ-দুদ1শা, ব িধ`, জীবেনর িচ� তাঁর 

সািহেত ও এেনেছন0 সাম	তাি9ক ভারতীয় সভ তা যখন পন শালার ঐAয1 গেব1 

ধরাশায়ী তখন .িয়ñু সমােজর হতাশা ও দীঘ1Aাসেক ফুিটেয় তুেলেছন তাঁর সািহেত 0 

িচ¨বৃি¨ নয় ধাতু�বৃি¨র অভাবনীয় �ভাব তাঁর মানসপেট0 তাই মধুর, কRণ, েরৗ®, 

ভয়ানক, বীভUস রেসর সæার তারাশjেরর সািহত 0 

 তারাশjেরর সমকালীন সমেয় িবভূিতভূষণ এবং মািনেকরও আিবভ1াব0 

িবভূিতভূষেণর মেনাগহেন েয �বল আিgক েবাধ িছল তার উUস মানুষ আর �কৃিত0 

িবে®ােহর বদেল বণ1নাOেণ িতিন দাির® েক কের তুেলেছন উপেভাগ 0 নদীমাতৃ1ক 

দি.ণ বাংলার `াম  সরল িচে� ঈAরিবAাস, মানব�ীিত, �কৃিত-তYয়তা িমিশেয় 

আ�িনম^তার সুের lঢ় বাgবেক আমােদর েথেক আড়ােল েঢেক েরেখেছন0 মািনক 

অভ g জীবনযা�ার বাgবভূিমেত দাঁিড়েয় জীবেনর জিটলতার স$ান কেরেছন0 তাঁর 

সৃ6 চিরে�র উপর অদৃে6র �ভাব দুম1র0 হতাশা, সংশয়, �ািনেত ধুকঁেত থাকা 

মানুষেক, জীবেনর িবকারেক পরাজেয়র পথ েথেক উSাের িতিন েযন ম9ও িদেয় 

েগেছন0 তারাশjর ি©তীয় িবAযুেSা¨র পৃিথবীেত মহামTার কােল সংশয়াকীণ1 

েনিতবাদী নাগিরকতা েথেক সের এেস বিল3 জীবন �ত েয় উপনীত হেত েচেয়েছন0 

তথ সি$Uসু িশি5র দৃি6েত িনয়িতলীলােক lপদান কেরেছন িতিন0 আর অবশ ই তা 

েদশকােলর েচতনায় এবং িবgৃত জীবনেবােধ0 তারাশjর িনেজেক একিদেক 

‘ক5নাি�য় কিব’ অন িদেক ‘নানা তথ স$ানী সামািজক’ বেলেছন0 ‘বP সর¤তীর 

খাসতালুেকর ম¿ল �জা’ (অতুলO/ মহাশেয়র মেত) তারাশjর স�েক1 অিচ	  

েসনO/ মহাশেয়র িবে�ষণিটও  �িণধানেযাগ - তাঁর সািহেত র দুই �ধান উপজীব - 

মািটর �িত মম� আর মানুেষর �িত মিহমা0 এই িবেশষণOিলর যথাথ1 �মাণ তাঁর 

কথাসািহেত র িবিভn িদেক দৃি6 িদেলই েবাঝা  যায়0  

 তুº সাধারণ জীবনকথার মেধ  ভারত-কথার উ~াসেনর এক অসামান  েছাটগ5 

‘ইমারত’ (আনTবাজার, শারদীয়া, ১৩৫২)0 গ5নায়ক জনাব েসেখর £মজীবী জীবেনর 

জীবনকথায় তার েপশাগত দ.তা ত াগ ও িন3ার মূেল  আয়¨ িবদ ার ফল, যার এক 

ে�রণা িবAেদবতার অপার সৃি6 রহস  লীলার �িত তার মু¼তা আর আকষ1ণ0 তার 

একিট ব?ব  এখােন তুেল ধরিছ-  
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 ‘েখাদাতায়লা দুিনয়া ৈতরী করেলন- েকাথাও গড়েলন পাহাড়, েকাথাও গড়েলন 

নদী, েকাথাও গড়েলন বন; সমান েমেঝর মত দুিনয়ায় ে.ত গড়েলন, িকনারায় 

িকনারায় সমুTুর’0১ 

নারায়ণ গেPাপাধ ায় এবং রথীàনাথ রায় তারাশjেরর গে5 ‘েটলধিম1তা’ ল.  

কেরেছন0 েসই অেথ1 তাঁর গে5 সাংেকিতকধিম1তা েনই বেলই তাঁেদর িবAাস0 একথা 

আেলাচ  গ5 স�েক1 িকছুটা সত  বেট0 েটলধিম1তা এখােন বত1মান তেব 

সংেকতধিম1তাও িকছুটা আিবçার করা সæব0 িMেভনসন েছাটগে5র িতনিট ে£ণী 

িনণ1য় কেরেছন- ãেটর গ5, চিরে�র গ5, ইমে�শেনর গ50 আেলাচ  গ5খািন 

রচনাগত িদক েথেক চিরে�র গ50 অবশ  তারাশjর চিরে�র গ5 রচনার িদেক অিধক 

ঝুঁেকেছন0 তারশjেরর গে5র ãট কখেনা দৃঢ় সংহত েযমন (নারী ও নািগনী), কখেনা 

িশিথল (েপৗষল�ী , েবাবাকাnা), কখেনা সরল (তািরনী মািঝ), কখেনা েযৗিগক 

(জটায়ু), কখেনা বৃ¨াকার (আিদ-মধ -অ	  সমি�ত একিট কািহনী/ েযমন পুে�ি6), 

কখেনা পïাকার (িশিথল গঠন, জীবেনর টুকেরা টুকেরা ছিব একিট ভাবদৃি6 ও 

কেয়কিট চিরে�র সূে� আবS/ েযমন যাদুকরী, েমলা), কখেনা হম1 াকার ( িবgৃত 

পটভূিম, িবিচ� চিরে�র আসা যাওয়া) বেট0এই সূে� আেলাচ  গে5র ãটেক আমরা 

বৃ¨াকার ãট িহসােব িবেবচনা করেত পাির0২ 

 িব�য়েবােধর মৃতু  হেলই অেনেকর মেতা িশ5ীও তার সৃি6র আকষ1ণ ও স§া 

হারােব0 মানত-পুরেন পাথর চাপড়ীর পীরসােহেবর দরগায় িগেয় পেথ রাজনগেরর 

নবাবী আমেলর িতনিখলানী ফটক েদেখ জনােবর েয িব�েয়র জY হেয়িছল তা 

েথেকই নবাবী ধাঁেচর ইমারত গড়ার আকষ1ণ েস অ	ের অনুভব করেত থােক0 এই 

িব�য়েবাধ পূণ1তা পায় �থেম সােহবডাঙার কুিঠর কােজ, পের বধ1মােনর জিমদার 

বাড়ীর কােজ0কাদার গাঁথিনর কাজ কের কের েস তার িশ5ী স§ার িবসজ1ন েদেবনা0 

তার ঘর ছাড়ার একমা� কারণ রPু নয়0 দুল1ভ িবদ া অজ1েনর েনশাও0 সােহবডাঙার 

কােজ ওgাদ খুরেসদ আলীর কােছ েস িশেখেছ েপাgার গাঁথিন, িবলাইতী মািট আর 

কাশীর িচিনর মেতা িমিহ বািল িমিশেয় ৈতরী মশলার কাজ, পেলgারার কাজ আর ছাদ 

িখলােনর দ.তা0 েসই সেP সােহবেদর ইি নীয়র আর তােদর নকশা েথেক েস 

িশেখিছল ইমারত ৈতরীর হাল আমেলর িবদ া0 মুিশ1দাবােদর বুড়া ওgাদ কািরগেরর 

(নবাবী আমেলর) েথেক অজ1ন করা এই দুল1ভ িবদ া খুরেসদ জনাবেক দান করেলও 
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েকেড় িনেয়িছল তার ে�িমকার ভােলাবাসা0 তােদর এই ে�ম কখেনাই ভাব-আেবগেক 

ছািপেয় েযেত চায়িন0 েদহই েসখােন মূল কথা0 তাই হাড়ীেদর েমেয় রPুেক ঘর েভেঙ 

িনেয় িগেয়ও তােক র.া করেত খুব েবশী েচ6া করেত েদখা যায় না জনাবেক0 জাত-

কুল-ধম1-সèদায় িনরেপ. তােদর ে�েম অসাèদািয়কতা িনেয় আলাদা েকান বাত1া 

িকh েলখক েদনিন 0 েদেহর িখেদেক িমটােত িমটােত িশ5ীর সাধনােক এিগেয় িনেয় 

চলা েযন তােদর জীবেনর মূলম90 ওgাদ তার রPুেক েকেড় িনেয়েছ আর েসও 

ওgােদর হািমদনেক িনেয় পািলেয়েছ0 আজ ষােটর কােছ তার বয়স অথচ কাহারেদর 

েমেয় মিতবালা বা হাড়ীেদর েমেয় দাসীেক িনেয় তার লাতবউ, লািতন সেìাধন এবং 

কামগ$িমি£ত খুনসুিট আজও ঘুচেলা না0 শ ামদাসবাবুর ‘মিTল’ গড়ার কােজ 

জনােবর মজুরনীর দেলর েমেয় এরা0 পুরেনা কােলর আদর করা মজুরনীেদর দু-

একজন এখেনা আেছ তার দেলর কািমন হেয়0িনেক করা তার হেয় ওেঠিন কারণ রPু, 

ৈসরভী, হায়তন, েরাশনী, টগরী বউ, সত  ঠাকুরিঝ, জুেবদা, রানী সই, মিত নাতবউ, 

দাসী নাতনী – এেদর িনেয়ই েবশ িদন েকেটেছ তার0 ে�েম েবইমানীও তােদর 

একপাি.ক নয়, তাই কােরা �িত িবেশষ সমেবদনা জাগার সুেযাগ েনই পাঠেকর0 মন 

েযমন সহেজ ভােঙ তােদর েতমিন আবার সহেজই তা গেড় ওেঠ নতুন ফাঁেদ পড়ার 

েলােভ0 

 চির�মুখ  গ5 সাধারণত Narrative-ধম1ী হয়0 আেলাচ  গে5র Mode of 

representation-ও তারাশjেরর ¤ভাবধম1ী �থম পুRেষ রিচত0 রাঢী উপভাষায় 

মান  চিলত গেদ  (বীরভূেমর িবভাষায়) Dramatic ও Lyrical ঢেঙ রিচত0 তারাশjর 

বািক ক ও আিধবাচিনক gের কখেনা সাধু েথেক চিলত গেদ র রােজ ও িবচরণ 

কেরেছন0 তাঁর ভাষা�েয়াগ িনেয় £েSয় নারায়ণ গেPাপাধ ায় তাঁর ‘ বাংলা গ5 িবিচ�া’ 

`েï �6 বেলেছন- 

‘তারাশjেরর ভাষায় একটা িনজ¤ ৈবিশ6  আেছ0 এই ভাষা বিল3, 

েপৗRষদী/, কখেনা অমািজ1ত, `ী�দ¼ বীরভূেমর �কৃিতর মেতা R®-

েরৗে®া�ল 0 ¤ভাবতই এই ভাষায় ইিPেতর চাইেত িববৃিতর সাথ1কতা এবং 

তারাশjেরর দীঘ1ºT িবgৃত কািহনী এই ভাষার মাধ েমই ¤াºT লাভ 

কেরেছ0৩  
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‘ইমারত’ গে5র িভি¨ খুব েপা?0 সNােন গ5েশেষ েলখক ভারতীয় আিgক েবােধর 

জয় েঘাষণা কেরেছন সত  তেব জীবেনর িনিরেখ এটা িবAাস ভেPর গ5ও বেট0 রPুর 

েলােভ িতনকিড়র সেP কােজর েজাট েভেঙেছ জনাব0 ে�েম রPু �তারণা কেরেছ 

জনােবর সেP এবং উেঠেছ ওgাদ খুরেসেদর ঘের0 জনাবও �ায় িবনা বাধায় ওgাদ 

খুরেসদেক িদেয় িদেয়েছ রPুেক0 িনেজ আবার ওgােদর áী হািমদনেক িনেয় 

পািলেয়েছ0 বধ1মােন জিমদােরর বাড়ীর ইমারেতর কােজর সময় িনেজর ব িভচােরর 

নমুনা িহসােব হািমদনেক িদেয়েছ দুরােরাগ  েযৗন ব ািধ0 িনেজর ব ািধ ডা?ার েদিখেয় 

সািরেয় িনেলও খািনকটা অসাবধানতা ও তািºেল র কারেণ অকােল মরেত হল 

হািমদনেক0 তার িনেজর দেলর িবAg নারী কািমন মিত (জনােবর আদেরর লাতবউ) 

রিসেদর িদেক ঝুেঁকেছ 0 েভােগর ব াপাের তারা েবইমানী করেত িপছুপা হয়না , এ-

ঘটনা তারও �মাণ0 মিতর েদেহ েযৗনেরাগ িদেয়েছ রিসদই0 �থেম রিসদেক ওgাদ 

জনাব চড় কষােলও েশেষ রিসদেকই অনুেরাধ কেরেছ েমেয়টােক েদখেত আর 

িচিকUসা করােত0 গ5 েশেষ সাঁওতাল পরগণা েথেক েয েকেরgান েমেয়েক সেP িনেয় 

জনাব েদেশ িফেরিছল তােকও আগেল রাখেত েস পােরিন0 রিসেদর সেP  কেলমা 

পেড় একিদন তার িনকা হেব0 এই বয়েস েপ�েছ নতুন নারীসP লােভর বাসনা 

কতখািন বাgবসeত না তা েসই �া?ন জীবেনর দুম1র ছায়া তা েবাঝা যায় না0 যাই-

ই েহাক না েকন আসেল তা-ও এক িবAাস ভেPরই গ50 গে5 তার একমা� িবAােসর 

জায়গা েকবল আ¥ুল0 তাই েশষ দৃেশ  সব1শা	 জনাবেক েস আ£য় িদেত েচেয়েছ0 

বBমূেল র সেP সৃি6Oেণর উUকষ1তায় জনােবর িশ5ৈনপুন  �শংসনীয়0 সাধনার 

সহজাত শি?েত তার েপশা হেয় উেঠিছল তার েনশা – ধম1 সব0 েষাল বছর বয়েস 

তার বাপ তােক িদেয়িছল কােজর �িত িন3া আর সততার িশ.া0 তেব ে�ম েযখােন 

তােদর জীবেন রীরংসাবৃি¨ চিরতােথ1র নামা	র েসখােন �চিলত �থােক ভাঙেত 

তােদর বােধ না0 তােদর �চিলত ধারনা এই-  েগাপন ে�ম যতই �বল েহাক তারা 

�ণিয়নীেদর ঘরছাড়া কের িনেজর ঘের আেন না0 কারণ তােত বদনামী হয় , ব বসার 

.িত হয়0 এখােনও েদখলাম �চিলত এিথে¸র ধার ধােরিন জনাব0 ঘর েভেঙ রPুেক 

িনেয় পািলেয়িছল েস0 গে5 েস ¤ীকার করেছ – ঐ একটা পাপ ছাড়া তার আর পাপ 

েনই0 তেব আেরা েয অন ােয়র কথা বলা হল েসOিল চলার জীবেনর সােথ এত .ু® 

পাপ েয পাঠক েসOিলেক পাপ িহসােব ধরেব িকনা তার ভার পাঠেকর উপর েছেড় 
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েদওয়াই সমীচীন0 আেলাচ  গে5র সমােলাচনা কােল ðভূেদব েচৗধুরী তাঁর ‘ বাংলা 

সািহেত র েছাটগ5 ও গ5কার’ `েï চমUকার বেলেছন- 

‘--------- ঐ ‘ইমারত’ গে5র মেধ ই েদিখ, - একিদেক রেয়েছ 

রাজিমিáর রীরংসাবৃি¨,     বংশানুiেম যা অনিতiম  হেয় আেছ,- 

আর একিদেক ছিড়েয় পেড়েছ িশি5- আ�ার িব�S সত - ¤�0 

অথ1াU, জনাব েশেখর পে. এই দুইই যথাথ1,- চির� িহেশেব জনাব 

¤াভািবক, বাgব, জীব	- িক কেম1, িক ¤ে�0 িকh �েয়াগ-িবিধর 

িদক েথেক,- জনােবর কাজ এবং জনােবর ¤� একসূে� বাঁধা 

পেড়িন; R^ জনাবেক থািমেয় িদেয় �েরর েঘাের তার কে� ¤ে�র 

বাণী রচনা করেত হয় িশি5েক, - সেত র কাব -েদউল িনম1ােণর 

জন  গ5 েশষ কেরও বৃS অথব1 জনাবেক িনেয় এিগেয় েযেত হয় 

ৈন�ম1 ময় অপারগ ভাবনার ক5েলােক0 জনােবর জীবেন action 

আর emotion অিভn সামি`কlেপ বাঁধা পড়ল না0 েকবল এই 

কারেণই মেন হেব েয , কিবর ¤� গে5র বB-শরীের েযন 

�ে.িপত ,- এসব ে.ে� তারাশjেরর জীবন-ম9 একটু অিতমা�ায় 

উ¦ািরত’0৪  

£েSয় ভূেদববাবু এখােন কিবর ¤� গে5র বBশরীের �ে.িপত বেল েভেবেছন0 তাঁর 

েদখার দৃি6ভিPেত হয়েতা তা সত 0 আবার এমন েতা হেত পাের কিবর ¤� েশষ 

পয1	 এমনই0 িতিন হয়েতা ভারতীয় আিgক েবােধর জয় েঘাষণায় জনাবেক েশেষ 

েখাদাতায়লার ইমারেতর িনেচ দাঁড় করােবনই0 িবচার একটা পাওনা, তােক েiাড়াংেশ 

এেস নতুন ভাবনার বেশ সংেযািজত কেরেছন গ5কার0তাই েসঘটনােক ৈন�ম1 ময় 

অপারগ ভাবনার ক5েলাক বলাটা কতটা সমীচীন তা িবচােরর ভার পাঠেকর উপর 

থাকুক0জিমদােরর বাকী খাজনার নািলেশর িনলােম রিসেদর বাপ িকেন িনেয়েছ 

সাঁওতাল পরগণায় চেল যাওয়া জনােবর এখানকার িভেটমািট0 তুেলেছ নতুন ঘর0 

সাঁওতাল পরগণা েথেক েফরার পর অসহায় জনােবর একমা� ভরসার জায়গা হেয় 

উেঠেছ তার একসমেয়র সহকারী কািমন আ¥ুল0 এত ‘মিTল’ মসিজদ ইমারত 

গড়েলও িনেজর িঠকানা জনােবর গড়া হেয় ওেঠিন0 েস পায়িন ঘর , পায়িন áী, পায়িন 
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স	ান0 েশষ দৃেশ র �বল �াকৃিতক দুেয1ােগ তার িঠকানা জুটেলা েসই েখাদাতায়লার 

িনিম1ত িবরাট ইমারেতর িনেচ- 

‘জনাব তাকােল মাথার উপের0 বুড়া বটগােছর পাতায় পাতায় 

ঢাকা েগাল গìুেজর মত মাথার িদেক0 েখাদাতায়লার িনেজর 

হােত গড়া ইমারত0 সব ঝাপসা হেয় িগেয়েছ- এইটুকু 

ছাড়া’0৫ 

এইখােন গ5কার েয জীবনসেত র উপলিý পাঠকেক করােত চান তার িবে�ষেণ 

£েSয় জগদীশ ভÂাচায1 মহাশেয়র ব?ব িট তুেল ধের এই আেলাচনা এখােন সমা/ 

করেবা-  

‘মানুেষর গড়া সমােজর আ£য়চু ত হেয় েয মুহূেত1 এই 

হতভাগ  মানুষিট বটগােছর তলায় েনেম এল, েসই মুহূেত1 

একিট .ু® জীবেনর তুº কািহনী সমg ভারেতর সনাতন 

পটভূিমেত িবন g হেয় তার সেP অিবেºদ  হেয় উঠল0 

অিতনগন  ব ি?জীবেনর রহেস র মেধ  িবরাটতম 

জীবনসেত র উপলিýর ব  নায় গ5িট অসাধারণ0 তাছাড়া 

গে5র উপসংহাের ভারতীয় আিgক বুিSই জয়যু?  

হেয়েছ’0৬ 

এই দৃি6ভিP িনেয়ও গ5িটর আেলাচনা করা েযেত পাের এবং েদখােনা েযেত পাের 

ভারতীয় সনাতন ঐিতহ  ও আদশ1 েকান পেথ তার িবচার �িiয়ােক িনয়9ণ কের0  

 

তথ সূ�তথ সূ�তথ সূ�তথ সূ�::::    

১.  তারাশjেরর গ5Oº (ি©তীয় খ¿) , অধ াপক জগদীশ ভÂাচায1 স�ািদত, 

সািহত  সংসদ, কিলকাতা-৯, �থম �কাশঃ এি�ল ১৯৭৬, �েয়াদশ মু®ণঃ 

এি�ল ২০১৫, পৃ.  ৫৫৬ 

২.  উåলকুমার মজুমদার স�ািদত ‘তারাশjরঃ েদশ কাল সািহত ’ `েïর 

অ	গ1ত রিবন পাল িলিখত ‘তারাশjর ও তাঁর েছাটগ5’ �ব$ েথেক িবষয়Oিল 

েনওয়া হেয়েছ0 `ïিট বPীয় সািহত  সংসদ েথেক �কািশত0 ৬/২ রমানাথ 

মজুমদার ি
ট , কলকাতা-০৯ , পৃ. ৩২৫ 
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৪.  ðভূেদব েচৗধুরী, ‘বাংলা সািহেত র েছাটগ5 ও গ5কার’, মডাণ1 বুক এেজ�ী 

�াইেভট িলিমেটড, ১০, বিjম চ াটাজ1ী 
ীট, কিলকাতা-৭৩, চতুথ1 �কাশ 
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সািহত  সংসদ, কিলকাতা-৯, �থম �কাশঃ এি�ল ১৯৭৬, �েয়াদশ মু®ণঃ 

এি�ল ২০১৫, পৃ.  ৫৬৬ 

৬.  জগদীশ ভÂাচায1, ‘আমার কােলর কেয়কজন কথািশ5ী’, ভারিব, ১৩/১ বিjম 

চাটুেজ  ি
ট, কলকাতা-৭৩ , পৃ.  ২৯  
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টুসু গান: জ�লমহেলর আথ�-সামািজক, রাজৈনিতক 
ও সাং ৃিতক জীবেনর এক সািহিত#ক দিলল 
       অ&কণা েঘাষ 

গেবষক (এম.িফল), ইিতহাস িবভাগ, ডায়ম3 হারবার মিহলা িব4িবদ#ালয় 
দি5ণ চি7শ পরগনা 

    
সারসংে5পসারসংে5পসারসংে5পসারসংে5প:::: পি:মবে�র পি:ম েমিদনীপুর, ঝাড়=াম, বাঁকুড়া ও পু?িলয়া েজলা সহ 
পা4�বত�ী রাজ# ঝাড়খে3র ধলভূম-িসংভূেমর িবCীণ� অDল জ�লমহল নােম পিরিচতE 
এই অDেলর কুিম�, মাহাত, বাউির, মািঝ, ভুঁইয়া, মািঝ, বাগিদ, েলাধা, শবর �ভৃিত 
িনGবেণ�র মানুেষর মেধ# একিট উেHখেযাগ# উJসব হল টুসু পরব বা টুসু উJসবE 
সাধারণত অ=হায়ণ সংKাি	র িদন েথেক েপৗষ সংKাি	র িদন অথ�াJ মকর সংKাি	র 
িদন পয�	 টুসু পূজা করা হয়E টুসু আসেল শস#েদবী, ে5Mকন#াE অ=হায়ণ-েপৗষ মােস 
পাকা ধােন ঘর ভের যায় এবং ঘের ঘের আনN-উHাস �কাশ পায়E এই আনN-
উHােসর পিরম3েল টুসু Oত পািলত হয়E টুসু অবশ# িনখুতঁ িবচাের েদবী ননE িকP 
েমেয়রা টুসুেক েদবীর মেতা ভিQ-RSা কের পূেজা কের এবং গান গায়E টুসু গান গীত 
হওয়ার সময় Tধু শস#পূণ�া বসুUরার �াথ�নাই �কাশ পায় িন, তাঁেদর জীবেনর সুখ-
দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, মান-অিভমান, ৈদনিNন সমস#া িহেসেব খুবই তাJপয�পূণ�E টুসু 
কখেনা গৃহেXর েছাট কন#া Zেপ, কখেনা সখী পিতOতা িকেশারী Zেপ, কখেনা 
িববািহতা কন#া বা কখেনা পু?ষ Zেপ গােনর মাধ#েম ফুেট উেঠেছE আবার কখেনা ঐ 
অDেলর মানুেষর রাজৈনিতক �িতবােদর ভাষা টুসু গােনর মধ# িদেয় �কাশ েপেয়েছE 
আিম এই গেবষণামূলক �বেUর েছাট পিরসের টুসু গানেক েক] কের জ�লমহেলর 
েলাকসমােজর মানসপেট লুিকেয় থাকা আথ�-সামািজক, রাজৈনিতক, সাং ৃিতক িচMিট 
তুেল ধরেত �য়াসী হেয়িছE          
শ^সূচকশ^সূচকশ^সূচকশ^সূচক: : : : বাল#িববাহ, ব_িববাহ, পণ�থা, িব4ায়ন, জাতীয় সা5রতা িমশন, নীলচাষE  
টুসু পরব �কৃতপে5 এক আDিলক েলাক-উJসবE এই পরব মূলত জ�লমহল অথ�াJ 
পি:মবে�র পি:ম েমিদনীপুেরর পি:মাDল, িবেশষভােব ঝাড়=াম এবং পু?িলয়া, 
বাকুঁড়া, বীরভূম এবং পা4�বত�ী রাজ# ঝাড়খে3র ধলভূম-িসংভূেমর িবCীণ� অDেল এই 
পরব অনুি`ত হেয় থােকE এই পরেবর অনু`ােন মাহােতা, ভূিমজ, মু3া, কড়া, বাগাল, 
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েলাধা, এমনিক সাঁওতালরা অংশ=হণ কের থােকE এই উJসেব মুখ# ভূিমকা িনেয় 
থােক কুমারী মিহলারা- তেব, নারী-পু?ষ, বৃS-বৃSা-িশT-িকেশার-িকেশারী, যুবক-যুবতী 
সকেলই সাবলীলভােব অংশ=হণ কেরEঅন# �িতেবশী িহNুরাও এই পরেব নানাভােব 
উJসািহত হয়EOাaণ পুেরািহেতর েকান ভূিমকা এেত েনইE সাধারণত অ=হায়ণ 
সংKাি	র িদন েথেক েপৗষ সংKাি	র িদন অথ�াJ মকর সংKাি	র িদন পয�	 টুসু 
পূজা করা হয়E �কৃিতগত ও কালগত িবচাের এই টুসু উJসব আিদ জনজািতbিলর 
অিত ি�য় শস# উJসবE যখন অ=হায়ণ ও েপৗষ মােস ধান েপেক উেঠ ও �িত গৃহ 
নূতন শেস# পিরপূণ�  হেয় যায়, তখনই এই উJসব আরc হয়E 
 অ=হায়ণ মােসর সংKাি	র িদন টুসুর �িত`া হয়E েকউ ঘেরর কুলু�ীেত 
মািটর সরায় আলপনা মািখেয় একিট গাঁদা ফুল িদেয় �িত`া কের টুসু’র, েকউ বা 
তুলিস তলায় গত� খুঁেড় েগাবর েলেপ আলপনা এঁেক গাঁদা ফুল িদেয় টুসু’র �িত`া 
কেরE �িতিদন ঐ সরা বা গেত� েমেয়রা একিট কের গাঁদা ফুল েদয়, সেU#েবলা 
সমেবত হেয় টুসুগান গায়E সারা েপৗষ মাস জুেড় এই রকম চলেত থােকE১েকাথাও 
েকাথাও টুসু’র মূিত� �িত`া কেরE �থেমর িদেক টুসু পূজায় মূিত� ব#বহার িছল নাE 
আিদম জনেগা`ীর েচতনায় েয সকল েলাকেদবেদবীর পিরচয় পাওয়া যায়, েসbেলার 
মেধ# েকানটারইমূিত� েনইE আিদম জনমানেস মূিত� কfনা িছল নাE তারা নানািবধ 
�াকৃিতক ৈদব-দুিব�পােক এক অিনেদ�শ# শিQর হাত কfনা কের তা েথেক মুিQ 
লােভর আশায় িবিভg রকেমর েদবেদবীর কfনা কের সাদা বা কােলা পাথেরর পূেজা 
করেতা এবং িবিভg রকেমর জাদুিKয়া করেতাE েপৗhিলকতা আিদম জনেগা`ীর 
েচতনা িবেরাধীE েপৗhিলকতা িহNু ধেম�র িবেশষ ৈবিশi#E সcবত বণ� িহNুেদর মূিত� 
পূজার �ভােব জনজািত সমােজ মূিত� গেড় টুসু পূজা করা হয়E২েপৗষসংKাি	র পূব� 
রািMেত টুসুেক িনেয় আসা হয় েলাক সমােজE ঐ রািMেত িবিনk েথেক =াম েথেক 
=ােম �িতিট গৃেহ টুসুেক পিরlমেণ িনেয় যাওয়া হয়E পেরর িদন অথ�াJ মকর 
সংKাি	র িদন টুসুেক িবসজ�ন েদওয়া হয় Xানীয় নদী, পুকুর বা অন# েকান 
জলাশেয়E৩ 

 টুসু েলৗিকক েদবী হেলও তাঁর ৈদবী Zপিটর পিরবেত� মানবী Zপিটই অেনক 
েবিশ উnলEতাই নারী মেনর আয়নায় িতিন অনায়ােসই হেয় ওেঠন কখেনা েছাট 
কন#া, কখেনা ভoী, কখেনা সখী পিরOতা িকেশারী বা কখেনা িববািহতা কন#াE আবার 
টুসু কখেনা পু?েষর �িতিনিধpও কেরনE টুসুেক অবলqন কেরই এই অDেলর বৃS-
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বৃSা, যুবক-যুবতী, বালক-বািলকা তােদর মেনর সুr বাসনাbিল গােনর মাধ#েম ব#Q 
কেরE আর তাই েসbিল ধম�ীয় স�ীত না হেয়, হেয় ওেঠ একা	ভােবই 
জ�লমহলবাসীর মানস দপ�ণE৪টুসু Oতচারী, Oতচািরণীরা টুসু �িত`ার িদন েথেক 
মকর সংKাি	র িদেন টুসু মূিত�bিল িবসজ�ন পয�	 েয গান গাওয়া হয় তােত Tধু মাM 
শস#পূণ�া বসুUরার �াথ�নার বিহঃ�কাশঘেটিন, তােদর িনেজেদর জীবেনর সুখ-দুঃখ, 
ে�ম-�ীিতর আলাপ-িবলাপ, কামনা-বাসনা, ৈদনিNন সমস#া, মান-অিভমােনর অকৃিMম 
অিভ�কাশ ঘেট থােকE অথচ টুসুগােনর পাtুিলিপ বা পঁুিথপM িবেশষ েনই যতটুকু 
আেছ তা খুবই নগণ#,এখেনা পয�	 েবিশরভাগ ে5েMই তা মুেখ মুেখ �চিলতE আর 
এই গানbিলই জ�লমহেলর মানুেষর আথ�-সামািজক, সাং ৃিতক ও রাজৈনিতক 
জীবেনর অসামান# সািহিত#ক দিললE 
 টুসুগােনর মাধ#েম ফুেট উেঠেছ জ�লমহলবাসীর গাহ�X#-সামািজক জীবেনর 
নানান িদকE িবেশষ কের, টুসু’েকযখন কন#াZেপ কfনা কের গান গাওয়া হয় তখন 
েসই গানbিল অত#	 মানিবক হেয় ওেঠE নাবািলকা েমেয় টুসুE অথচ িবেয় েদওয়া 
হেয়েছE ফেল uামী-সংসার-4Tরবািড় এসব সাংসািরক রীিত িনয়ম েমেন চলার বয়স 
তার হয়িনE তার ওপর সতীেনর vালা তার পে5 সহ# করা কিঠন হেয় পেড়E 
েলাকায়ত সমােজর এসেবর সািহিত#ক দিলল হল টুসুগানE 
  বাল# িববাহ সমােজর এক ব_�াচীন কু�থাE জ�লমহেলর নারীেদর জীবেনও 
বাল# িববাহ েয একিট অিত �চিলত ঘটনা এবং সামািজক অিভশাপ তা টুসু গােনর 
মাধ#েম নানাভােব ব#Q হেয়েছE জ�লমহেলর কন#াদায়=C গরীব িপতা অf বয়েসই 
েমেয়েক িবেয় িদেত বাধ# হনE যখন তােদর েখলার বয়স, আনN কের েবড়ােনার কথা 
তখন তােক িববাহ কের গাহ�X# দািয়p পালন করেত হয়, স	ান �সব করেত হয়E 
িববােহর পর uামীর গৃেহ আসার পর েথেকই নারীর ময�াদা wাস েপেত থােকE তাইএই 
কু�থার িব?েS টুসু গােনর মাধ#েম বািলকা কন#ার কেx গেজ� উেঠেছ তীO অিভেযাগ 
আর অিভমান- 
    “েছাট িছলম ভাল িছলমE 
    িছলম মােয়র দুলািলEE 
    েছাট িবঁহা িদেল িদেল মা েকেনE 
    আিম ঝাঁপ িদব দই্রার মােঝEE 
    েছাট িবঁহা িদেল মা েকেন”E৫ 
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বাল# িববাহ িনেয় আেরা মজার টুসুগান �চিলত আেছ, েযখােন জ�লমহেলর বািলকা 
কন#ার তীOআ}স~ানেবােধর পিরচয় পাইE Tধু তাই নয়, এর মেধ# খুঁেজ পাই 
জনজািত সমােজর মিহলােদর চরম অসহায় অবXাE দুেবলা দুমুেঠা অgসংXােন 
অপারগ িপতা কন#া দায়মুQ হবার জন# নাবািলকা কন#ােক বৃS পােMর হােত তুেল 
িদেত বাধ# হন তার ভিবষ#েতর কথা না েভেবE 
    “বুড়ার সে� চইলেত নাির 
    কইলকাতা শহের 
    কইলকাতার েলােক বেল 
    ইিট তুমার েকবেট? 
    লাজ শরেম বইলেত হয় 
    ইিট ঠাকুরদাদার ভাই বেট”EE৬ 

একশত টাকার িবিনমেয় অf বয় া কন#ার িপতৃব# এক বৃS পােMর সে� কন#ািটর 
িববাহ েদওয়ায় কন#ািটর �দেয় েয ক?ণ আিত� ফুেট উেঠেছ টুসুগােনর মাধ#েম- 
    “একশ টাকা িলিল কাকা, িদিল বুঢ়া বেরE 
    হরেক েহাজুক েছেনাহ হরেকাপ েকা কুিল�া 
    নু#ইেদা েপরা েমাকু েতাকয় কান 
    লাজাওেত েলাই েদকা েগারম বাবা”E৭ 

আবার অেনক সময় অf বয় া কন#ািট বৃS পাMেক িববাহও করেত চায় না, তাই েস 
আ}হনন করেতও ��তE এখােন তার uাধীনেচতা মেনাভাব ফুেট উেঠেছ- 
    “বরং তালগােছ টা�াই হব 
     বুঢ়ার সঁেগ সাঁগা নাই হব”E৮ 
েলাকায়ত সমােজর েগৗরীদান �থার সু�চলন ধরা পেড় টুসুগােনর মাধ#েমE গৃহেXর 
কন#া তথা টুসুমিন জাত হবার সে� সে�ই �ায় তার িববােহর �Cাব আেস; িকP 
মােয়র �াণ িকছুেতই এত অf বয়েস িশT কন#ােক 4Tর বািড়র দািয়েp বাঁধেত চায় 
নাE তাই িতিন পািণ�াথ�ীেদর ব#াকুল হেয় বেলন,- 
    “আ�েদর টুসু একমােসর মতনE 
    েতােখ কী িদেয় বুঝাব ধনEE 
    আমােদর টুসু একমােসর মতনE 
    ও েখ বই্ল না 4Tর ঘর যােতEE 
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    ও েয পােবক নাই ডাইল খােতE 
    আ�েদর টুসু একমােসর মতনEE 
    উিক পােবক আর এমন যতনE 
    আ�েদর টুসু একমােসর মতন”EE৯ 
এখনও আমােদর সমােজ এক ভয়�র অিভশাপ হল পণ�থাE জ�লমহেলর েলাকায়ত 
সমােজও বণ� িহNুেদর �ভােব পণ �থার মেতা কু�থা �েবশ কেরেছE এই অDেলর 
দীন দিরk িপতা মাতার পে5 কন#ার িবেয়র জন# পণ েজাগাড় করা অসcব হেয় ওেঠE 
তাই িববােহর টাকা েজাগােড়র িপতার দুি:	া টুসুগােনর মাধ#েম ফুেট ঊেঠেছ- 
    “িবিটর িবঁহা িদব েকমেনE 
    আমার ঘুম ধেরনা নয়েনEE 
    এমিন যুেগর রীিতনীিতE 
    পণ ছাড়া িবকায় নাEE 
    িবিটর িবঁহা িদব েকমেন”E১০ 

 উেHখ# বণ�িহNুেদর �ভােব জনজািত সমােজ এই পণ�থার �চলন জনজািত 
মিহলােদর জীবেন চরম িবপদ েডেক এেনেছE দুেবলা অgসংXান করাটাই েযখােন 
কিঠন ব#াপার েসখােন পণ িদেয় েমেয়েক িবেয় িদেত িগেয় ব_ িপতা ঘিট বািট জিম 
িবিK কের সব�uা	 হেয় পড়েছনETধু তাই নয়, অেনকে5েM এই কারেণ জ�লমহেলর 
জনজািত সমােজর মিহলারা িনিষS সংগঠেন নাম েলখােত বাধ# হয়Eএইরকম একিট 
ঘটনার উদাহরণ পাই ঝাড়=াম মহকুমার জামবিন =ােমE েসখােন ফুHরা িসং নােম 
একিট েমেয় পণ�থার বিল হেয়িছেলনE েযৗতুেকর জন# তাঁর 4াTিড়, uামী ও ননদ 
িবেয়র পর েথেকই িতনজেন িমেল মানিসক ও শারীিরক িনয�াতন চালাতE েসই 
অত#াচার চরেম উঠেল িতিন বাড়ী েছেড় আেসন এবং অUকার জীবেন �েবশ করেত 
বাধ# হনE১১  
 জ�লমহেলর েলাকায়ত সমােজ ব_-িববাহ তথা একািধক প�ী =হণ েয এক 
uীকৃত তা িবিভg টুসুগােন সতীেনর �িত িবেষাদাগােরর মধ# িদেয় জানেত পািরE এই 
সমাজ রা�ীয় আইন-কানুেনর কথা ভাল জােনও না, তার আRয়ও =হণ কের না, তারা 
একমাM িনেজর এবং সমােজর দাসE তাই এই সমােজ পু?ষ একািধক প�ী =হণ 
কেরE এই ঘটনার সািহিত#ক �মাণ পM িনে� তুেল ধরলাম- 

১E    “েমিদনীপুের েদই্েখ এই্লম টাকায় জড়া জামবািটE 
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কিল যুেগর এমিন রীিত 
এক জামাইেক দু িবিটEE 
িসেতর িসঁদুর ভাগ কই্ের িলবE 
আমরা দু বিহন সতীন হবEE 
িসেতর িসঁদুর ভাগ কই্ের িলব”E 

         ২E        “উপর পাড়ার টুসু তুিম 
              নাম পাড়া েযও না, 
                           নাম পাড়ায় সতীন আেছ  
       পান িদেল পান েখও না”EE১২ 

        ৩E     “একিট িশকায় দুিট হাঁিড় 
         েস িক ঠকাইব লােগ নাই, 
                একটা েলােকর দুইটা ব_ 
                       েস িক ঝগড়া কেরক নাই”EE১৩ 
পিতগৃেহ সপ�ীর সে� সহবাস সব�দা সুেখর হয় না- এই িচর	ন সত#িট টুসুগােনর 
মেধ# িদেয় বারবার �কাশ েপেয়েছE তাই ব_প�ীক uামীর উে�েশ# টুসু বলেত বাধ# 
হয়- 
     “গড় কির ধন uামীর ঘর করাE 
েযমন খলা িপঠায় জল ভরা েলাEE 
                            জল ভরাE 
   েতার সেন িমছাই ভাব করাE 
   ও েতার ছানাপনায় ঘর ভরা েলা 
      ঘর ভরাE 
   েতার সেন িমছাই ভাব করা”EE১৪ 

কখেনা সতীেনর সে� তার পিতর িববাদ লাগােনার অিভ�ােয় টুসু বেল- 
                “একটা গাড়ায় দুিট খাঁকিড় 
   েলেলা সতীন তরকারী, 
   ঘরেক েগেল ঝগড়া লাগাইব 
   আইল সতীন িবরািল”E১৫ 

কখেনা সতীেনর �িত আেKাশ�কাশ কের বেল- 
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    “ধর সতীনেককুটিত িচঁড়া করE 
     তােখ আলু-িপয়াঁজ েমশা করEE 
     ধর মাগীেক প� পড়া কর”E১৬ 
টুসু গােনর মধ# িদেয় জ�লমহেলর জনজািত সমােজর খাদ# তািলকাও জানেত পাির- 
িগমা শাক, ফুলকিপ, লাউেয়র ঝাল ইত#ািদE এেথেক আমরা তােদর আিথ�ক অস�িতর 
িচMিট সহেজই অনুমান করেত পািরE 
    ১E     “সব সাধ খাইেল টুসু 

না খাইেল িগমা েগা 
    েছেড় েযেত মন কের না 
        বােপর ঘেরর সীমা েগা”E১৭ 
             ২E      “েযমন আলু কিফর তরকাির 
               েগা তরকািরE 
         লাই্তনা আমার এত সুNরীEE 
         েযমন িচংিড় মােছ ফুল বিড় 
                   েগা ফুল বিড়E   
           লাই্তনা আমার এত সুNরী”EE১৮ 
জ�লমহেলর জনজািত সমােজ েমারগ লড়াই একিট অিত ি�য় উJসবE এখােন েদখা 
যাে� টুসু েকবল েমারগ লড়াইেয় অংশ=হেণর মধ# িদেয় েকবল পু?েষরও �িতিনিধp 
করেছE কারণ েমারগ লড়াই-এ েকবলমাM পু?ষরাই অংশ=হণ কেরE এখােন টুসু 
ৈদবী Cর অিতKম কের জ�লমহেলর জনজািত সমােজর মানব-মানবী হেয় উেঠেছE 
               “আমার টুসু লড়াই যােবE 
         েদউলকু3া কািশেজাড়াEE 
        বাঈ্েছ বাঈ্েছ পা_ড় মাই্রেবক েগাE 
        িঠক েযমন ৈখড়া সাঁড়া”EE১৯ 

টুসু েকবল নারী িহেসেবই সংসােরর দািয়p পালন কের না কখনও পু?েষর দািয়p 
পালন কেরE 
   ১E   “আমার টুসু হাল জুেড়েছ 
       ডাইেন বাঁেয় লাল গ?, 
        েবেছ েবেছ কািমন কেরেছ 
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        দাঁত কাল কাঁকাল স?E 
        কািমন করিল ভান করিল 
        খাটািব তুই রগেড় 
        সU#ােবলা িলেয় যােবের 
        বড় বাবুর গাড়ী এ”EE২০ 

 
   ২E        “জুনবাজাের িশলাই ধাের 
        নানা রেঙর হাট পেড় 
        আমার টুসু বেস আেছ 
       েগালদারী েদাকান কের”EE২১ 

উপেরাQ টুসুগানbিল েথেক �iতই েবাঝা যায় জ�লমহেল জনজািত সমােজ 
মিহলারা সব�ািধক অত#াচািরত ও অবেহিলতE জনজািত সমােজ েমেয়েদর 5মতায়েনর 
মাMাটা েবিশ এই ধারণা �িতি`ত করার েয �য়াস করা হে� তা আেদৗ সত# নয়E 
এই গানbিল েথেকই �i হয়- জনজািত পিরবার ও সমােজ নীিত িনধ�ারেণ মিহলােদর 
েকান ভূিমকা েনইE িপতৃতে�র থাবা েথেক তারাও মুQ ননE এখােন মিহলারা পু?েষর 
সে� কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় কাজ কের, েরাজগার কের, পিরবার চালায়E এসে�ও তারা 
িপতৃত� �ারা িনয়ি�তE অিন�া সে�ও পDােশাধ� পু?ষেক িববাহ করেত হয়E 
ব_িববাহ ও সতীেনর অত#াচাের তারা জজ�িরতE 
জ�লমহেলর জনজািত সমােজ অিধকাংশই দািরkসীমার নীেচ বাস কেরE এছাড়াও 
েযাগােযাগ ব#াবXার অ�তুলতার কারেণ তারা এখনও িশ5ারআেলাক েথেক বিDতE 
িকP কেয়কিট টুসু গােনর মাধ#েম অf পিরমােণ হেলও নারী সমােজ েয িশ5ার 
আেলাক েপ�েছেছ, এমনিক তারা উ� িশ5া =হেণর জন# কেলজ পয�	 েপ�েছেছ, তা 
েবাঝা যায়- 
         ১E      “আমােদর টুসু পঁুিথ পেড় 
            তেপাবেনর আড়ােল, 
             িক যাবসইপঁুিথ Tনেত েগা 
     সেরাবের েঢউউেঠ”E২২ 

   ২E      “আমার টুসু েসানার েমেয়  
     িব.এ.-েত পাশ কেরেছ 



186 | এবং �াি	ক 

 

     ওেদর টুসু _েতাম প#াঁচা 
                                  টুেক ধরা পেড়েছ”E২৩ 
িব4ায়েনর �ভােব বত�মােনর আধুিনক সুেযাগসুিবধা জনজািত সমােজ �েবশ কেরেছE 
এখন ঘের ঘের েমাবাইল, টুসু গােনও েসই উপেযাগীতা ফুেট উেঠেছ,- 
    “আমার টুসু মান কেরেছ 
    িকনেব েস আজ েমাবাইল েফান 
    4Tরবািড় চেল েগেলও 
    েখাঁজ িমলেব েগা সারা5ণ”E২৪ 
 শহেরর িবলাস-ৈবভব, উ= ফ#াশন =ােমর জনজাতীয় সমােজ �েবশ করেলও তা েয 
ঐ সমােজ এেকবাের েবমানান তা টুসু গানbিলর মাধ#েম ধরা পেড়েছE েদখা যাে� 
শ_ের সােজ সি�ত =াম# যুবক =াম# যুবতীেক আকিষ�ত করেত পাের নাE বরং তার 
ঐ উ= সাজ-স�া েদেখ =াম# যুবতীর �িতিKয়া- 
   ১E      “িহিপ কািটন চুল রাই্েখেচE 
                  েচােখেত চশমা পরEE 
      িহিপ রাই্েখ যতই শঁক েদখাওE 
      ও েতার িহিপর িভতর ছারপকাEE 
      িহিপ রাই্েখ যতই শঁক েদখাও”E  
   ২E      “Tধুই পের বুট জুতাE 
      খাই্েত নাই ঘের দানাEE 
             চশমা ঘিড় েদই্েখ ভুই্লনাE 
             উয়ার পেকেট নাই দুয়ানাEE 
      সুট বুট জুতা েদই্েখ ভুই্লনাE 
      েযমন লবীন েমেঘ িবজুলী 
     েগা িবজুলীEE 
    চশমা েচােখ েক স� সাজািল”E২৫ 
আবার কখেনা কখেনা িবপরীত িচMও েচােখ পেড়, েযখােন েদিখ =ােমর �াচীন প�ী 
বৃS uামী যুবতী �ী’র শ_ের ফ#াশেন�� সাজ-স�ার েঘার িবেরাধী; িকP যুবতী �ী’র 
রঙীন েযৗবন েস িনেষধ Tনেব েকন? তাই যুবতী �ী বৃS uামীেক বেল- 
    “পই্রব বুড়া িবলািত শািড়E 
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     ও েতার কী ধাির েগা কী ধািরEE 
     িবেক িদব েগা ঘর বািড়E 
    ওেগা ঘর বািড়EE 

প’রব বুড়া িবিলিত শািড়”E২৬ 
টুসুগানbিল জ�লমহেলর জনজািতর েকবল গাহ�X জীবন িকংবা তােদর কামনা-বাসনার 
দিলল নয়- এbিল সমসামিয়ক রা�নীিত এবং রাজনীিতরও এক জীব	 দিললE 
ঔপিনেবিশক আমেল ভারেত েয নীলচােষর সূMপাত হয় তা ভারতীয় সমাজ 
অথ�নীিতেত গভীর �ভাব েফেলিছলE এমনিক তা জনজািত সমাজেকও এিড়েয় যায় 
িনE ঔপিনেবিশকতার �ভােব জনজািতরাও ধুিতেত নীল রঙ ব#বহার করেত T? 
কেরE এখনও মুেখ মুেখ �চিলত টুসুগােনর মাধ#েম আমরা তার �মাণ পাই- 
      “বািড়রনাময়লীল বুইেনিছ 
              লীেলর সঁুিট ধের নাEE 
                    ঘের আেছ েছাট েদওর  
      লীল ধুিত বই পের নাEE 
      bেণর েদওর কথা Tেন না”E২৭ 

১৮৮৭-৯৭/৯৮ ি¢: িব.এন.আর. েকা£ািন দি5ণ-পূব� েরলপথ Xাপেনর সময় 
জ�লমহেলর এক িবCৃত অDেলর বন-জ�ল েছদন কের েরলপথ িনম�াণ এবং ে¤ন 
চলাচল T? করেল এখানকার আিদ অিধবাসীরা জ�েলর উপর তােদর অিধকার 
হারায়E ফেল ঔপিনেবিশক শাসেকর িব?েS তােদর মেন ে5াভ েদখা েদয়E িবেদশী 
শাসকগেণর �কৃত উে�শ# তারা সম#কভােবই উপলি¥ করেত স5ম হয়Eএই 
উপলি¥র িচM আমরা িনGলিখত টুসুগােনর মাধ#েম ল5# কির- 
    “েকান িদেগর েল আই্ল সােহবE 
     আইল ের দালান ভাই্েঙEE 
     বন-জ�ল কাই্েট কুই্েট েরলগািড় বুজাই কেরE 

েরেল ধু�া উেড়EE 
ইিiশােন সংসাের টাকা লুেট”E২৮ 

অথ�াJ িবেদশী শাসককুল আমােদর বািহ#ক চমেক ভুিলেয় েরেখ আমােদর সমC পঁুিজ-
অথ�-স£দ িনেজেদর েদেশ িনেয় চেল যাে�E এমন কেঠার সিত# উপলি¥র কথা 
েসকােলর আর েকান সািহেত# বলা হেয়িছল?  
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িবংশ শতেকর ি�তীয়ােধ� পু?িলয়ার সাঁওতালিডেত তাপিবদু#Jেক] �িতি`ত হেল, েসই 
সুিবধা েয েকবল শ_ের িশি5ত েলােকরাই েভাগ করেব এবং েযখােন এই তাপিবদু#J 
ৈতরী হে�, েসখােন িচর অUকারই িবরাজ করেব-এই ৈবষম#মূলক সরকাির িসSা	েক 
ে¦ষা}ক ভাষায় িব§প কের ত?ণ কিব সুনীল মাহােতা টুসু গােন িলখেলন- 
    “সাঁওতালিড িবজলী কারখানা   
     কত বাবুেদর আনা েগানা  
    কলকাতােত িবজলী যােবক 
    পু?ল#ার ট#াঁেড় ট#াঁেড় 
                     বািত vলেবক কলকাতাই  
                     আর হামারা রইব আঁধার 
            এই েতা বাবুেদর িবচার”E২৯  
১৯১৯ ি¢: টাটা নগরী �িতি`ত হওয়ার আেগ িসংভূম অDল েকমন িছল তার বণ�না 
পাই টুসু গােন- 
          “যখন টাটা েছাট িছলE 
                  খােল িবেল জল িছলEE  
    ইবার টাটা বড় হই্লE  
    িপচ িদয়া সড়প হই্লEE 
    সােদর টাটা সােদর কারখানাE 
    ওেগা েতারা কিরস নােগা আনাগনা”EE৩০ 

আবার বাম¨© সরকােরর আমেল =ামাDেল েয সমC উgয়নমূলক কম�সূচী =হণ ও 
Zপায়ণ করা হয়, েযমন-=ামাDেল নলকূপ Xাপন এবং রাCা-ঘাট িনম�াণ �ভৃিতর Cূিত 
ধরা পেড়েছ টুসু গােনর মাধ#েম- 
    “কুয়া বাঁেধ জলিট খাঁইেয় 
    রঙিট হই্ল েগরােমE 
    ধই্ন# সরকার ধই্ন# িববরণEE 
    গাঁেয় কলিট িদল গ3া ছয় েগা, গ3া ছয়E 
    ধইন# সরকার ধইন# িববরণ”EE৩১ 

১৯৮৮ সােল ৫ ই েম েক]ীয় সরকার িদিHেত জাতীয় সা5রতা িমশন �িত`া কেরE 
এর অন#তম ল5# িছল ১৯৯০ সােলর মেধ# েদেশর ৩ েকািট এবং ১৯৯৫ সােলর মেধ# 
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৫ েকািট মানুষেক uা5র কের েতালাE িকP এই �কf জ�লমহেলর সাধারণ মানুেষর 
কােছ �হসন আর িকছুই িছল নাE তাই এই �কেfর িব?েS উªা �কাশ েপেয়েছ 
িনGিলিখত টুসু গােনর মাধ#েম-  
            “ওের দাদা িনর5র পই্ড়েত যাব 
               ল«ীদাদার ঘরE 
    আিম রইব না আর িনর5র 
      পই্ড়েত যাব ল«ীদাদার ঘরEE 
       ভাইেব িছিল েভাট আই্েল 
              েভােটর খাতায় সই িদবE 
       সই বই্তক িটপ িদব নাEE 
       মনের আমার চাল ভাজা বািলE 
       আমায় ল#াখা পড়া কই িশঁকািলের 
      কই িশঁকািলEE 
       িচরটাকাল িনর5র রইিলE 
      তারা েকবল েলাক হাঁসািলের 
      েলাক হাঁসািল”EE৩২ 

রাজৈনিতক দলbিলর েদেশ িনত# ব�ধ ডাকার উJসব =ােমর েখেট খাওয়া মানুষbিলর 
েরাজকার উপাজ�েনর পেথ �িতবUকতা সৃিi কের তােদর েয দুরবXার মেধ# েফেল, 
তার িচM ধরা পেড়েছ টুসু গােনর মাধ#েম- 
    “বেল মােস মােস বাংলা ব�ধ ডােকE 
     গরীব পই্েড় পই্েড় মার খােছ েগা 
      মার খােছEE 
     মােস মােস বাংলা ব�ধ ডােক”E৩৩ 
রাজৈনিতক হানাহািনর খবরও টুসু গােন ধরা পেড়েছE েকশপুর-গড়েবতা কাে3র সময় 
েসখানকার সাধারণ মানুষ েয কতটা িবপয�C হেয়িছেলন, েস খবর েতা আমরাও 
েজেনিছE েকান আতি�ত মা তাঁর বাCেবর কন#ািটর কথা েভেবই েগেয় উেঠেছন- 
    “েমেয়র িবেয় দুেবািন েগা 
     েকশপুর আর গড়েবতায় 
            ওখােন িবেয় িদেল পের 
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             �াণ করেব হাঁইপাঁই”EE৩৪ 

সামি=ক আেলাচনায় েদখা যাে�, টুসুগান নদীর ধারার মেতা বহমানE টুসুগােনর 
ঐিতেহ#র আRেয় সমকালীন ঘটনা, বাCব সমাজ, �কৃিতর অফুর	 েখারাক, পিরেবশ 
ও সমােজ নারীর অবXােনর কথা, টুসু-কন#ার �িত মােয়েদর ে¬হ-মায়া-উJকxা, বাCব 
জীবন-যাপেনর �িত�িব, িবেশষ অDেলর খাদ#াভ#াসএবং সামািজক ঘাত-�িতঘােতর 
�িতফলন ঘেটেছE এমনিক েদেশর রাজৈনিতক িচMাবলীও িনখুঁতভােব ধরা পেড়েছ 
এই গানbিলেতE কখনও তা �িতবােদর ভাষায় গানbিলেত মুখিরত হেয়েছE অেনক 
ে5েM জ�লমহেলর অিধবাসীরা তােদর উgয়েনর �িত সরকােরর ঔদাসীন#েক টুসু 
গােনর মাধ#েম �চার িনজ অিধকার আদােয় সেচi হেয়েছনE এক কথায় টুসুর গােনর 
িবচার ও িবে¦ষেণর মেধ# িদেয় আমরা পাব একদা সমােজর মম�বাণী, সামােজর 
অিলিখত এক মূল#েবােধর কথা-অপিরশীিলত সমােজর ভাব ও ভাষা যা এককােলর 
ইিতহােসর েকান েকান ঘটনােক মেন কিরেয় েদয়E টুসুগােনর রচিয়তা েযেহতু 
মিহলারা, তাই রচনাৈশলীেত নারীর দখলদািরর িদকিটও ফুেট ওেঠE টুসুগান �জে�র 
পর �জ� ধের েমৗিখক ভােব রিচত হেয় চেলেছE ঠাকুমার কাছ েথেক Tেনেছন মা, 
মােয়র কাছ েথেক তাঁর বউমা, তাঁর কাছ েথেক Tনেছ েমেয়-নাতিনরাE এর মেধ#ই 
িনত#নতুন গান চটজলিদ ৈতির হে�-এটা তােদর চলমান অভ#ােসর ফলE সেU#েবলায় 
টুসুখলার সামেন ঠাকুমা-িদিদমা েথেক বািলকারা বা পাড়ার েমেয়রা জেড়া হেয় টুসুগান 
গায়, তার মেধ# উেঠ আেস নতুন কিল-মূলত যা চার কিলর েবিশ হয় নাEেযেহতু 
টুসুগান একা	ভােব মিহলােদর, তাই ব_ গােন আমােদর পািরবািরক ও সামািজক 
অবXােনর ছিবটা ধরা পেড়E িকP েসই গানেক যিদ আমরা বিল মেনর েবদনা ও 
হাহাকােরর �কাশ, তাহেল একটু ভুল হেয় যােবE কারণ uাভািবক এক �াণ�াচুেয� 
এই গানbিল গাওয়া হয়E েযন দুঃখ িবেভদ-অশাি	র পিরসমািr ও সবেশেষ িমলন 
ঘেট এই টুসুগােনর মাধ#েমE আবার িকছু িকছু ে5েM-মূলত রাজৈনিতক �িতবােদর 
ভাষা িহেসেব পু?ষরাও টুসুগান রচনা কের থােকনE 
 বত�মােন টুসুগানbিল অিCp র5ার সংকেটর স~ুখীনEএই গানbিল মুেখ মুেখ 
�চািরত হেত হেত েলাক-স�ীেত পিরণত হেয়েছ এবং গানbিলর আিদ Zপিট হািরেয় 
িগেয় েলাক-সমাজ কৃত Zপ পির=হ কেরেছE আবার টুসুগােনর সুেরর ে5েMও 
কৃিMমতার েবেনা জল ঢুেক পেড়েছE টুসুগােনর েলাক-গীিত মূলক মূল েয ক?ণ সুর 
েসখােন ৈবিচM# আনার �য়ােস শ_ের আধুিনক বাংলা িকংবা িহNী গােনর সুেরর 
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অনু�েবশ ঘটােনা হে�E এর পাশাপািশ আর একিট দৃশ# েচােখ পেড়- জ�লমহেলর 
েমেয়রা যারা এই টুসু গােনর মূল ধারক বাহক তারা  ুল-কেলেজ যাওয়ার ফেল এবং 
শহেরর আধুিনক জীবন যাMার সং�েশ� আসার ফেল একিদেক েযমন টুসুগান চচ�ায় 
িবমুখ, েতমিন অন#িদেক বািড়র �াচীনেদরও এর চচ�া করেত িদেত নারাজ িকংবা 
অ�সgE আিম সমী5া করেত িগেয় েদেখিছ, বত�মান �জে�র েমেয় বউেদর কােছ 
টুসুগান স£েক� জানেত চাইেল তারা না জানার অজুহাত িদেয় এিড়েয় যাে� বা বলেত 
ল�া পাে�E এেথেক েবাঝা যায় এই গানbিল এখন তােদর সমােজই সমাদর 
হািরেয়েছE এছাড়াও েলাকসং ৃিতর �িত সরকারী আ=হ সৃিi হওয়ায় পিরশীিলত 
নাগিরক সমােজর ব_ িশি5ত-উ� িশি5ত ব#িQরাও কিব খ#ািত �ািr এবং 
ব#াবসািয়ক বাজার �ািrর আকাায় িশি5ত মনেনর অিভঘাত েফেলেছ টুসু গােনর 
ধারায়E ফেল টুসুগােনর মূল ধারািট আজ িবলুিrর পেথE uাভািবক কারেণই গানbিলর 
�কৃত Zপিট র5া করার েয িকছু মাM �েয়াজন আেছ তা কােরা কখেনা মেন হয় িনE 
তাই এই 5ুk পিরসের টুসুগােনর মূল ধারািট তুেল ধরার �য়াস করলামE 
    
তথ#সূMতথ#সূMতথ#সূMতথ#সূM::::    
১.  5ীেরাদ চ] মাহােতা, মানভূম সং ৃিত, ব�ীয় সািহত# সংসদ, কলকাতা, ২০১৬, 

পৃ.৮৪E 
২.  তেদব, পৃ.৮৫E  
৩. তেদব, পৃ.৮৫E  
৪.  ছNা েঘাষাল, টুসুর কথা, ব�ীয় সািহত# সংসদ, কলকাতা, ১৪১২ ব�া^, পৃ.৩৫E 
৫.  তেদব, পৃ.৪৪E 
৬.  লীনা চাকী, মৃিhকার গান, মনফিকরা, ২০১৭, পৃ.১০৮E 
৭.  সা5াJকার: 5#া	মিণ মাহাত, বয়স-৪৮, =াম-ভূরষা, েজলা-পি:ম েমিদনীপুর, 

তািরখ: ১৪/০৪/২১ E 
৮.  তেদবE 
৯.  ছNা েঘাষাল, টুসুর কথা, ব�ীয় সািহত# সংসদ, কলকাতা, ১৪১২ ব�া^, পৃ.৪৪E 
১০.  তেদব, পৃ.৪৪E 
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১১. স£া.ইয়ািসন খান, জ�লমহল: সমাজ- সং ৃিত ও সািহত#, মিHকা ভ®াচায�#, 
জ�লমহেল মিহলােদর জীবন ও জীিবকা, �ে=িসভ পাবিলশাস�, কলকাতা, ২০১৯, 
পৃ.১১৫E 

১২.  সা5াJকার: ল«ী চালক, বয়স-৫০, =াম-ভূরষা, েজলা-পি:ম েমিদনীপুর, তািরখ: 
১৪/০৪/২১ E 

১৩.  স£া.�ণব রায়, েমিদনীপুর: ইিতহাস ও সং ৃিত িববত�ন; �েবাধ কুমার েভৗিমক, 
টুসু পরব, সািহত#েলাক, কলকাতা,২০০২, পৃ.৪০৬E 

১৪.  ছNা েঘাষাল, টুসুর কথা, ব�ীয় সািহত# সংসদ, কলকাতা, ১৪১২ ব�া^, পৃ.৪৯E 
১৫.  স£া.�ণব রায়, েমিদনীপুর: ইিতহাস ও সং ৃিত িববত�ন; �েবাধ কুমার েভৗিমক, 

টুসু পরব, সািহত#েলাক, কলকাতা, ২০০২, পৃ.৪২০E 
১৬.  ছNা েঘাষাল, টুসুর কথা, ব�ীয় সািহত# সংসদ, কলকাতা, ১৪১২ ব�া^, পৃ.৫০E 
১৭.  সা5াJকার: কমলা রায়, বয়স-৮৬, =াম-ভূরষা, েজলা-পি:ম েমিদনীপুর, তািরখ: 

২০/০৪/২১ E 
১৮.  ছNা েঘাষাল, টুসুর কথা, ব�ীয় সািহত# সংসদ, কলকাতা, ১৪১২ ব�া^, পৃ.৫৫E 
১৯.  সা5াJকার: কমলা রায়, বয়স-৮৬, =াম-ভূরষা, েজলা-পি:ম েমিদনীপুর, তািরখ: 

২০/০৪/২১ E 
২০.  স£া.�ণব রায়, েমিদনীপুর: ইিতহাস ও সং ৃিত িববত�ন; �েবাধ কুমার েভৗিমক, 

টুসু পরব, সািহত#েলাক, কলকাতা, ২০০২, পৃ.৪০৮E 
২১.  লীনা চাকী, মৃিhকার গান, মনফিকরা, ২০১৭, পৃ.১০৬E 
২২.  স£া.�ণব রায়, েমিদনীপুর: ইিতহাস ও সং ৃিত িববত�ন; �েবাধ কুমার েভৗিমক, 

টুসু পরব, সািহত#েলাক, কলকাতা, ২০০২, পৃ.৪১২E 
২৩.  লীনা চাকী, মৃিhকার গান, মনফিকরা, ২০১৭, পৃ.১১০E 
২৪.  তেদব, পৃ.১১০E 
২৫.  ছNা েঘাষাল, টুসুর কথা, ব�ীয় সািহত# সংসদ, কলকাতা, ১৪১২ ব�া^, পৃ.৩৬E 
২৬.  তেদব, পৃ.৩৬E 
২৭.  তেদব, পৃ.৫৬E 
২৮.  তেদব, পৃ.৫৬ E 
২৯.  পTপিত �সাদ মাহােতা, ভারেতর আিদবাসী ও দিলত সমাজ, পূব�ােলাক পা�

িলেকশন, কলকাতা, ২০২১, পৃ.১৬২E 
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৩০. ছNা েঘাষাল, টুসুর কথা, ব�ীয় সািহত# সংসদ, কলকাতা, ১৪১২ ব�া^,         
পৃ.৫৭E 

৩১.  তেদব, পৃ.৬৫৯E 
৩২.  তেদব, পৃ.৬০E 
৩৩. তেদব, পৃ.৬১E 
৩৪.  লীনা চাকী, মৃিhকার গান, মনফিকরা, ২০১৭, পৃ.১১০E 
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ব�েদেশর ৈব¯িবক আকােশ এক অ-চিচ�ত ন5M: 
িব¯বাচায� েজ#ািতষচ] েঘােষর জীবন ও আদশ� : একিট 

ঐিতহািসক পয�ােলাচনা  
আিদত# চKবh�ী 

uাধীন গেবষক, এম.এ, রবী]ভারতী িব4িবদ#ালয় 
 

সারসংে5পসারসংে5পসারসংে5পসারসংে5প:::: বাংলায় িব¯ববাদী কায�কলাপ ভারতবেষ�র uাধীনতা আেNালেনর 
ইিতহােস একিট b?pপূণ� অধ#ায়E পরাধীন ভারতবেষ�র রাজৈনিতক ে�5াপট িবে¦ষণ 
করেল আমরা েদখেত পােবা েয,নরমপ�ী-চরমপ�ী আেNালেনর পরবত�ী সমেয় 
ভারতীয় রাজনীিতেত িব¯ববােদর িবCার ঘেটE এই সময় একদল যুবক তা?েণ#র 
উ�ােস উ°িসত হেয় এক সশ� িব¯েবর মাধ#েম েদশমাতৃকার শৃলেমাচেনর জন# 
বS পিরকর হেয় ওেঠEতাঁরা িছেলন মাতৃমুিQযে± িনেবিদত �াণ মহান েদশে�িমকE 
সশ� সং=ােমর রQরাঙা পেথ আ}বিলদান ও আে}াJসেগ�র মাধ#েম তাঁরা মাতৃভূিমর 
uাধীনতা আনেত েচেয়িছেলনE এইরকমই একজন েদশমাতৃকার শৃলেমাচেন 
িনেবিদত �াণ মহান িব¯বী িছেলন িব¯বাচায� েজ#ািতষচ] েঘাষE িযিন মা²ারমশাই 
নােম পিরিচত িছেলনE ে�িসেডি³ কেলজ েথেক এম.এ পাশ কের �থেম বাঁিকপুর 
কেলেজ,পের _গলী মহিসন কেলেজ,সুের]নাথ কেলেজ ও বাঁকুড়া িKি:য়ান কেলেজ 
অধ#াপনা কেরনE িতিন ইংেরজ সরকােরর "িরসেল সাকু�লােরর" িবেরািধতা কেরন 
এবং ছাMেদর রাজৈনিতক আেNালেন অংশ=হণ করার অিধকার অজ�েনর জন# সেচi 
হনE এরফেল সরকােরর েরাষানেল পেড়নE িতিন µ অরিবেNর ঘিন` সহেযাগী 
িছেলনE ১৯০৫ ি¢²া^ েথেক তাঁর রাজৈনিতক জীবন T? হয় এবং িবিভg দফায় 
�ায় কুিড়বছর কারাদ3 েভাগ কেরনE ১৯২৪ ি¢²াে^ িতিন সুভাষচে]র সে� 
মাNালয় েজেল বNী িছেলনE ১৯২৮ ¢ী²াে^ েজল েথেক ছাড়া েপেয় চুচঁুড়া েদশবUু 
 ুেলর �ধান িশ5কপেদ িনযুQ হনE ঐ বছরই িতিন চ®=াম যুব সে~লেনর সভাপিত 
পদ অল�ৃত করার আম�ণ পানE এরপর ১৯৪০ ¢ী²াে^ ঢাকায় ব�ীয় �ােদিশক 
রা�ীয় সে~লেনর অিধেবশেন সভাপিতp কেরনEপরবত�ীকােল �ােদিশক ফেরায়াড� 
¶েকর সভাপিত হনE ১৯৪৬ এবং ১৯৫২ সােল রাজ# িবধানসভার সদস#পেদ িনব�ািচত 
হেয়িছেলন চঁুচুড়া েক] েথেকE এইরকম একজন মহান েদশে�িমক িব¯বী নায়ক িযিন 
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িকনা েদশ মাতৃকার শৃলেমাচেনর জন# িনেজর জীবনেক বাজী েরেখিছেলনE 
�কৃতপে5 িতিনই ব�েদশ তথা ভারতবেষ�র িব¯ববাদী আেNালেনর ·iা িছেলনEিকP 
এরকম একজন মহান িব¯বী দীঘ�িদন েলাকচ5ুর অ	রােলই েথেক িগেয়েছEেকােনা 
গেবষণা,আেলাচনা বা পাঠKেম Xান পানিনEতাই আমার এই েছা® �বUপেট অ-চিচ�ত 
িব¯বাচােয�র জীবন ও আদশ�েক যথাসcব ফুিটেয় েতালার েচiা কেরিছE 
সূচকসূচকসূচকসূচক    শ^শ^শ^শ^:::: িব¯বী, _গলী েজলা, েজ#ািতষচ] েঘাষ, চঁুচুড়া, ৈব¯িবক আেNালন, 
মা²ারমশাই, বাংলােদশE  
মূলমূলমূলমূল    আেলাচনাআেলাচনাআেলাচনাআেলাচনা::::    
কিবb? িশখ জািতর ইিতহাস েথেক একিট সত# উপলি¥ কেরিছেলন এবং েসিটেক 
িতিন ছেNর জাদুেত ফুিটেয় তুেলিছেলন তাঁর 'কথা' কাব#=ে�E কিবর ভাষায়ঃ 

"এেসেছ েস একিদন, 
ল5 পরােণ শ�া না জােন, না রােখ কাহারও ঋণ, 

জীবন মৃতু# পােয়র ভৃত#,িচh ভাবনাহীনE"১ 

কিবরই জীবনকােল, তাঁরাই uেদেশ এই কথািট সাথ�ক হল, ছNঃ মূত� হেয় উঠলE 
"ল5 পরােণ শ�া না জােন, না রােখ কাহােরা ঋণ"- েস সত# েয েকমন ধারার, 
িব¯ববাদীেদর জীবণ-মরণ েখলায় েদশবাসী তাহাই �ত#5 করেলনE 
 এমন আপন-েভালা, িহসাব-িনকােশ অনিভ± মানুষ- যারা েদশেক েপেয় 
আপনেক ভুেল েগিছেলা,েদেশর িহসাব িনকাশ বুঝেত িগেয় আর সব িহসাব িনকাশ 
েছেড় িদেয়িছল,- bেণ bেণ পা না েফেল যাঁরা এেকবাের মৃতু#র �াের িগেয় অমৃত 
সUােনর পাঁয়তারা অভ#াস কেরিছল, যাঁরা নােমর ব#ািধেক ম�bিrেত িনঃেশষ 
কেরিছল, �কাশেক লুিকেয় উেপ5া ও অবেহলা কেরিছল, তাঁেদর এই মৃতু#-রে�র 
জীবন-েখলা েকওই িলিপবS কের রােখিনE েসই অ±াত অথচ কম�ব_ল জীবন-ভ�ীর 
একটু ছায়ািচMও েকউ রােখিন! েদশবাসী দূর েথেক তাঁেদর Tধু ল5# কের েগেছ, িকP 
পিরচয় করেত সাহসী হনিনE যাঁেদর আপন জেনরাই অuীকার কেরেছন অথচ যাঁরা 
েসই আপন জেনরই মুিQ Kয় করেত আপনজেনর অuীকারেকও uীকার কের 
িনেয়িছেলন, আপনজন হইেত দূের,দূর হইেত আেরা দূের, তােদর ±ােনর বাইের 
িগেয়ই মুিQ সাধনায় িলr িছল, তাঁহােদর ইিতহাস েকওই েলেখিন; তাঁহারা অ-চিচ�ত ই 
েথেক িগেয়েছE যাঁরা ঘের বাইের সব জায়গায় লাি»ত হেয়ও েসই লা»নােকই তাঁেদর 
সা¼নার ব� কের তুেলিছেলন, যাঁেদর লা»নােক েদশবাসী উJসািহত কের, স~ান কের 
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সহ# করবার মত েগৗরেবর সাম=ী কের েতােলিন, যাঁেদর অ=প:ােত cheering 
crowd জয়Çনী কেরিন, যাঁরা েজেল বা িনব�াসেন যাওয়ার সময় বা েসখান েথেক 
িফের এেস েদশবাসীর বাহবা পায়িন, -হয়েতা খুব েবিশ হেল খবেরর কাগেজ TÈ 
একটু খবর মাMই েবিরেয়েছ, ফাঁিস-কােঠ ঝুলেলও যােদর জন# এক েফাঁটা েচােখর 
জল েফলার সামথ�#ও েদশবাসীর িছল না, বুিSমান অিভ±েদর কথায়, যাঁহারা েকবল 
ভুলই কেরেছ, -েসই  lা	পেথর পিথক,মৃতু#-যাMী এমন অÉুত মানুষbিলর কথা 
িচরকালই অ-চিচ�ত েথেক িগেয়েছE 
 ব� িব¯বীেদর েদশবাসী সাধারণভােব 'েটেরাির²' অ#াখা িদেয়িছেলন,িকP 
ইংেরজ রাজ-কম�চারীরা তাঁেদর কায�কলাপ ব#াপকভােব জানেত েপের বেলিছেলন - " 
ইহারা েকবল েটেরাির² নেহ, ইহারা িOিটশ শাসেনর Çংসকামী uাধীনতা-�য়াসী 
িব¯বী দলE" ২ িব¯বীরা হয়ত ভুল কেরিছল, lা	 ধারণায় পিরচািলত হেয়িছল, িকP 
এ-যুেগ uাধীনতার মূিত� তাঁরা েয অ	তঃ কfনা করেত েপেরিছল েস িবষেয় সেNহ 
েনইE তাঁরা যা েচেয়িছল, েসজন# তারা কতখািন িদেত েপেরিছল, কতখািন িদেত 
পােরিন, কতখািন ব#থ� হেয়িছল, কতখািন সফল হেয়িছল, তা জানেত হেল তাঁেদর 
িভতরকার সত#িটর অনুসUান করা অত#	 জ?রীE এেকবাের লুিকেয় লুিকেয় কাউেক 
জানেত না িদেয় মৃতু#র �াের িগেয়ও যাঁরা আ}েগাপন করেত পাের, তাঁেদর ঐ েগাপন 
ব#াপারিটর মেধ# েকবল িক সJসাহেসর অভাবজিনত ভী?তার Êািনই রেয়েছ, না 
আেরা িকছু আেছ েসটাও আমােদরই অনুসUান করা �েয়াজনE এমন ঘটনাও জানা 
িগেয়েছ, মৃতু#শয#াশায়ী িব¯বী অসহ# য�ণা সহ# কের আসg মৃতু#র অেপ5া করেছE 
অপের যা-ই জানুক, েস িনেজ জােন েদশিহত-Oেত উ�ুS হেয়ই েস আজ মৃতু#েক 
আিল�ন করেছE এমনিক মৃতু#র সময়ও ইে� েনই েয েকও তাঁেদর জানুক, েকও 
তাঁেদর মূল# বুঝুকE তাই মৃতু#শয#াশায়ী িব¯বীেদর 5ীণকেx উhর েবেরােত েদখা যায়, 
" Don't disturb, let me die peacefully - িবরQ েকােরা না, আমােক শাি	েত 
মরেত দাওE" এই িব¯বীরা তা?েণ#র উ�ােস উ°িসত হেয় এক সশ� িব¯েবর 
মাধ#েম েদশমাতৃকার শৃলেমাচেনর জন# বS পিরকর হেয় ওেঠE তাঁরা িছেলন 
মাতৃমুিQযে± িনেবিদত �াণ মহান েদশে�িমকE সশ� সং=ােমর রQরাঙা পেথ 
আ}বিলদান ও আে}াJসেগ�র মাধ#েম তাঁরা মাতৃভূিমর uাধীনতা আনেত েচেয়িছেলনE 
এইরকমই একজন েদশমাতৃকার শৃলেমাচেন িনেবিদত �াণ "বÖাদিপ কেঠারািণ 
মৃদুিন কুসুমাদিপ" চিরেMর মহান িব¯বী িছেলন িব¯বাচায� RেSয় েজ#ািতষচ] েঘাষE 
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িতিন িছেলন সমC মানুেষর মা²ারমশাইE হাজার হাজার ছাM তাঁর কােছ ±ােনর 
আেলায় আেলািকত হেয়েছ ; লাভ কেরেছ েদশেক ভােলাবাসার িশ5া,েদেশর জন# 
আে}াJসেগ�র েচতনাE তাঁরই িশ5ার মে� হাসেত হাসেত েদেশর জন# ফাঁিসর মেD 
�াণ িদেয়েছ হাজার হাজার দামাল ছাME তাঁর মেতা িব¯বী েনতা ব�েদেশ িবরলE 
 ১৮৮৪ ¢ী²াে^র ১১ই িডেসqর বধ�মান েজলার েদবীপুেরর দhপাড়ার কুলীন 
=ােম েজ#ািতষচ] জ�=হন কেরনE তাঁর িপতার নাম µ �মথনাথ েঘাষE ৈশশেবর 
িদনbিল তাঁর মাতুলালয় বাঁকুড়ায় অিতবািহত হয়E ৈকেশার ও েযৗবেনর সময়bিল 
অিতবািহত হয় কলকাতায়E েছেলেবলা েথেকই েজ#ািতষচ] েলখাপড়ায় �চt েমধাবী 
িছেলনE পু?িলয়া েজলা  ুল েথেক  লারিশপ িনেয় এ×াস পরী5ায় পাস করার পর 
কলকাতার এলবাট� কেলজ েথেক ই©ারিমিডেয়েটও  লারিশপ িনেয় পাশ কেরন 
িতিনE এরপর ে�িসেডি³ কেলজ েথেক িব.এ. পাস কেরনE ১৯০৫ সােল েজ#ািতষচ] 
যখন এম.এ Øােসর ছাM, তখন ব�ভ� আেNালন T? হয়E জাতীয় আেNালেনর 
অনুে�রণায় িতিন কেলজ ত#াগ কের জিড়েয় পেড়ন ব�ভ� আেNালেনE জাতীয় 
েনতােদর আÙােন িতিন "জাতীয় িশ5া সংসেদ"- েযাগদান কেরনE এরপেরর বছরই 
১৯০৬ ¢ী²াে^ িতিন �থেম ইংেরিজ এবং পের ইিতহােস এম.এ. পরী5ায় কৃিতেpর 
সে� পাস কেরনE ১৯০৭ ¢ী²া^ েথেক তাঁর T? হয়,অধ#াপেকর জীবনE _গলী 
মহিসন কেলেজর ইংেরিজ ও ইিতহােসর অধ#াপক িহসােব তাঁর কম�জীবন T? হয়E 
অধ#াপক েজ#ািতষচে]র এক অÉূত অেলৗিকক 5মতা িছলE তাঁর অেনক ছাM িছল 
িকP সকলেক িতিন নাম ধের ডাকেতন, কখনও েকােনা নাম ভুেল েযেতন নাE ছাMরা 
তাঁর অÉূত 5মতা েদেখ অবাক হেয় েযতE তাঁর ছাMেদর িতিন এক নতুন েচতনা ও 
আদেশ�র সUান িদেত থােকনE তথাকিথত পঁুিথসব�u েলখাপড়ার বাইেরও েয একিট 
অমৃতময় জগJ আেছ, এবং তা হল "েদশে�ম"- তা মা²ারমশাই তাঁর ছাMেদর 
উপলি¥ করােত সেচi হনE৩ িতিন ছাMেদর েদশমাতৃকার শৃলেমাচেনর জন# 
ৈব¯িবক আদেশ� িদি5ত করেত থােকন, েদশেক ভােলাবাসার েচতনা তােদর কােছ 
তুেল ধেরনE  
 েজ#ািতষচ] তাঁর ছাMেদর উপলি¥ করােত সেচi হন, TধুমাM েলখাপড়ার 
মেধ#ই িনমo থাকেল চলেব নাE =ােমর সাধারণ,অত#াচািরত,েশািষত,িনপীিড়ত 
মানুষেদর সােথ িমেশ েযেত হেব, তােদর েসবা করেত হেব, =ােম =ােম সংগঠনমূলক 
কাজ কের অবেহিলত মানুষেদর জাগরণ ঘটােত হেবE েকননা =ােমর অিশি5ত দিরk 
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মানুষেদর মেনর অUকার দূর করেত না পারেল েদেশর uাধীনতা েকানওিদন ই 
আসেব নাE �স�ত উেHখ#, পরাধীন ভারতবেষ�র অপমান েজ#ািতষচ]েক মানিসক 
য�ণা িদতE তাঁর মেধ# এই uেদশে�েমর আbন তাঁেক ৈব¯িবক কম�যে± অংশ=হেণ 
বাধ# কেরE তাঁর িব¯বী জীবেনর সূচনা হয় _গলী েজলার "চঁুচুড়া"েতE আর এই 
সময়ই ঘটল েজ#ািতষচে]র জীবেন এক সুবণ� সুেযাগ ৈব¯িবক কম�কাে3 অংশ=হণ 
করার, েদেশর জন# কাজ করারE ১৯০৯ ¢ী²াে^ িব¯বী অরিবN েঘাষ চরমপ�ী 
দেলর মুখপাM িহসােব চঁুচুড়ার �ােদিশক রাজৈনিতক দেলর সে~লেন েযাগ িদেত 
আেসনE আর এই সুেযােগ েজ#ািতষচ] অরিবেNর ভাবধারা ও েদশেসবার মে� 
দীি5ত হনE অরিবNেক িতিন তাঁর রাজৈনিতক b? িহসােব েমেন িনেয় �াণমন সঁেপ 
েদন ভারতবেষ�র uাধীনতা সং=ােমE পরবত�ীকােল িতিন অরিবেNর জীবন ও আদশ� 
িনেয় েলেখন " Lifework of Sree Aurobindo." এই সময় িশ5ািবভােগর িডেরÞর 
িছেলন িরজলী সােহবE িতিন আেদশ েদন েয, েকানও সরকাির  ুল বা কেলেজর 
িশ5ক uেদিশ আেNালন করেত পারেব নাE এবং আাইন অমান# কের যিদ আেNালেন 
েযাগদান কেরন তাহেল তােক শািC েপেত হেবE িকP েজ#ািতষচ] িছেলন িনভ�ীক 
uাধীনতা সং=ামীE িতিন িরজলী সােহেবর কথায় কণ�পাত না কের িরজলী আইন 
অমান# কেরনE তাঁর দুেচােখ তখন েদশেক uাধীন করার uß ; েদশভিQর বন#ধারায় 
উে�িলত তাঁর �দয়E অরিবেNর িশষ# হেয় িকভােব িতিন েদশেসবার ম� েথেক দূের 
সের থাকেবনE িতিন সরকাির িনয়ম লàন কের একিন`ভােব েদেশর কাজ করেত 
থােকনE এর ফেল _গলী মহিসন কেলেজর চাকির তাঁেক ছাড়েত হয়E এরপর 
"মা²ারমশাই" _গলী কেলেজর চাকির েছেড় েসাম ে¤িনং  ুেলর �ধান িশ5েকর 
চাকির =হন কেরনE৪ 

  ১৯১১ ¢ী²াে^ চঁুচুড়ায় িব¯বী ননীেগাপাল মুেখাপাধ#ায় িব¯বীেদর শá কুখ#াত 
অিফসার µশ চKবত�ীেক bিল কের হত#া কেরনE এরপর েগােয়Nা িবভােগর বড়কত�া 
েডনহ#াম সােহেবর গািড় ল5# কের েবামা েছাঁেড়ন ননীেগাপালE তেব দুঃেখর িবষয় 
েসিদন েডনহ#াম সােহেবর পিরবেত� িমঃ কাউিল নামক একজন ইিâিনয়ার িছেলনE 
ননীেগাপােলর েছাঁড়া েবামািট না ফাটায় েশষপয�	 কাউিল র5া েপেয় যানE িকP 
ননীেগাপালেক পুিলশ ধের েফেল এবং িবচাের েচা� বছেরর জন# আNামান েজেল 
িনব�াসেনর আেদশ হয়E এই ঘটনায় মা²ারমশাই যুQ আেছন এই সেNেহ ১৯১১ 
¢ী²াে^র ৫ ই মাচ� তাঁেক পুিলশ তাঁেক ে=rার কেরনE েকননা ননীেগাপাল 
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মা²ারমশাইেয়র ছাM িছেলনE অনুমান করা হয় েজ#ািতষচে]র অনুে�রণায় 
ননীেগাপাল এই কাজ করেত উদ#ত হেয়েছনE এরফেল মা²ারমশাইেক ে=rার কের 
কেয়কমাস আিলপুর েজেল বিN কের রাখা হয়E কেয়কমাস পের িতিন মুিQ েপেয় 
বাঁকুড়া "ওেয়সিল িমশন কেলেজর" অধ#াপক িহসােব েযাগ েদনE এখােনও ইংেরজ 
সরকােরর তাড়নায় তাঁেক কেলজ ছাড়েত হয়E এরপর রা�b? সুের]নাথ 
বেNাপাধ#ায় তাঁেক িরপন কেলেজর অধ#াপক হবার জন# অনুেরাধ কেরনE েজ#ািতষবাবু 
েসই অনুেরাধ স~ােনর সােথ =হন কের িরপন কেলেজর অধ#াপক পেদ িনযুQ হনE৫ 
তেব ইংেরজ সরকােরর েরাষানল েজ#ািতষচে]র িপছু ছােড়িন ফেল এখােনও িতিন 
ইংেরেজর আKমেনর মুেখ পেড়নE কেলজ কতৃ�প5েক িনেদ�শ েদওয়া হয় 
েজ#ািতষচ]েক বরখাC না করা হেল কেলেজর িনম�াণ �কেfর কাজ বU কের েদওয়া 
হেবE মা²ারমশাই এ সংবাদ েপেয় েu�ায় পদত#াগ কেরন এবং পাটনায় িবহাির 
জাতীয় িবদ#ালেয় েযাগ েদনE েসখােন িকছুকাল িশ5কতা করার পর িতিন 
চNননগেরর গড়বািট  ুেলর �ধান িশ5েকর পেদ েযাগ েদনE 
 মা²ারমশাই িছেলন সব�ত#ািগ,একিন` েদশেসবক,এবং মানুেষর �েয়াজেন 
িনেবিদত �াণ একজন িব¯বীE মানুেষর দুঃেখ তাঁর মন েকেঁদ উঠতE তাঁর েবতেনর 
সামান# অংশ িনেজর জন# ব#ায় কের বািক সমC অথ� গিরব ছাMেদর মেধ# িবতরণ 
কের িদেয়  মানিসক �শাি	 লাভ করেতনE একিদেক িশ5কতা এবং অন#িদেক 
uেদশী আেNালন িছল েজ#ািতষচে]র �ধান কম�E িতিন িনেজেক স£ূণ� সঁেপ িদেত 
থােকন ভারতমাতার শৃলেমাচেনর মহান দািয়েpE ১৯১৭ সােলর ৩ রা জানুয়াির 
ভারতর5া আইেন মা²ারমশাইেক পুনরায় ে=rার করা হয়E চNননগেরর িব¯বীেদর 
সে� মা²ারমশাইেয়র ঘিন` েযাগােযােগর সেNেহ চঁুচুড়ার েগাNলপাড়ার িব¯বীেদর 
আCানায় তHািশ চািলেয় কেয়কিট িপCল এবং েজ#ািতষবাবুর হােতর েলখা এক 
b?pপূণ� দিলল উSার কের পুিলশE  এই দিলল েথেক ভারতবেষ�র আসg সশ� 
িব¯েবর অেনক েগাপন তথ# পাওয়া যায়E েজ#ািতষচ]েক ে=rার কের রাজশাহী েজেল 
পাঠােনা হয় এবং চাল�স েটগােট�র আেদেশ তাঁর ওপর অমানুিষক অত#াচার করা হয়E 
তাঁর হােতর আঙুেলর মেধ# ছঁুচ ফুিটেয় রQ েবর কের, ãর মেধ# িপন ঢুিকেয় মাথায় 
বুেক ও পাঁজেড় হাতুিড়র ঘা িদেয় অমানুিষক অত#াচার করেত থােক পুিলশE অকথ# 
অত#াচােরর ফেল মা²ারমশাইেয়র সমC শরীর অসাড় হেয় যায়E তবুও মা²ারমশাই 
তাঁর আদশ� েথেক একচুল ও সের আেসনিনE পুিলেশর িজ±াসার উhের একিট কথাও 
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না বেল িতিন েমৗনOত অবলqন কের ছয়িদন ধ#ানমo থােকনE েজলখানায় অUকূপ 
েসেলর মেধ# তাঁেক আটেক েরেখ েদওয়া হয়E িন`ুর অত#াচার ও অuাX#কর পিরেবেশ 
বসবাস কের মা²ারমশাই উ�াদ হেয় যানE ইংেরজ সরকার তাঁেক বহরমপুের উ�াদ 
আRেম পািঠেয় িচিকJসার নােম অমানুিষক অত#াচার কেরE তাঁর েচােখ সরেষর েতল 
েঢেল েদওয়া হয়,েচােখর মেধ# ধারােলা চাকিত ঘুিরেয় তাঁর েচােখর িশরাbিলেক জখম 
কের েদওয়া হয়E কেয়িদেদর িদেয়ও েজ#ািতষচে]র ওপর অমানুিষক অত#াচার করা 
হয়E ইনেজকশন িদেয় তাঁর শরীেরর সমC শিQ িনঃেশষ কের েদওয়া হয়E৬ 

 দীঘ� চারবছর েজেলর অমানুিষক অত#াচার সহ# করার পর অবেশষ ১৯২০ 
¢ী²াে^ েজ#ািতষচ] েজল েথেক মুিQ পানE এরপর িতিন চঁুচুড়ায় িফের এেস যুব 
সäদায়েক একিMত কের েদশেসবার মে� দীি5ত কেরনE ১৯২১ ¢ী²াে^ 
েজ#ািতষচ]েক নাগপুের কংে=েসর বািষ�ক অিধেবশেনর সাধারণ সভায় বQব# রাখার 
জন# আম�ণ জানােনা হয়E৭ েসখান েথেক িতিন পাâােব যান িব¯ববােদর িভিh �Cর 
Xাপেনর জন#, েসখােন িব¯বী সংগঠন করার ব#াপাের সহেযািগতা চাওয়া হয় 
মা²ারমশাইেয়র কােছE ১৯২২ ¢ী²াে^ চঁুচুড়ায় িফের _গলীর িবদ#ামিNর িবদ#ালেয় 
এেস িতিন ত?ণ সäদায়েক িব¯ব মে� দীি5ত কেরনEক তাঁরই অনুে�রণায় কত 
ছাM হাসেত হাসেত ফাঁিসর দিড় গলায় পেড় েদশজননীর উSােরর জন# �াণ 
িদেয়েছনEএরপর ১৯২৩ ¢ী²াে^ শাঁখািরেটালা েপা² অিফেস িব¯বী হানার অজুহােত 
েজ#ািতষচ]েক ে=rার কের তাঁেক Ocেদেশ মাNালয় েজেল পািঠেয় েদওয়া হয়E েস-
সময় মাNালয় েজেল বিN িছেলন সুভাষচ] বসুE৮ েসখােন দুজেনর মেধ# ঘিন`তা 
গেড় ওেঠE েদেশর uাধীনতা সং=ােমর মত এবং পথ িনেয় দুজেনর মেধ# অেনক 
আেলাচনা হয়E অবেশেষ ১৯২৮ ¢ী²াে^ েজ#ািতষচ]েক েজল েথেক মুিQ েদওয়া 
হয়E েজলখানায় থাকেত থাকেতই মা²ারমশাই "মাক�সীয় রাজনীিতেত" আকৃi হনE 
সমাজতাি�ক িচ	াধারায় েদেশর কল#াণ সাধেনর জন# িতিন তJপর হেয় ওেঠনE তাঁর 
এই মাক�সীয় িচ	াধারােক "uেদশী বাজার" নামক পিMকায় িনয়িমত িলখেত থােকনE 
=াম েথেক =ামা	ের ঘুের িতিন Rিমক ও কৃষকেদর অথ�ৈনিতক উgিতর কথা �চার 
করেত থােকনE �স�ত উেHখ#, ১৯৩৯ ¢ী²াে^ িMপুরী কংে=স অিধেবশেনর পর 
সুভাষচ] "ফরওয়াড� ¶ক" নােম uত� সমাজত�ী েঘঁষা দল গঠন কের িনজu 
িচ	াধারার �িতফলন ঘটােত থাকেল েজ#ািতষচ] ফরওয়াড� ¶ক দেল েযাগদান 
কেরনE এরপর েথেক আমৃতু# িতিন এই দেলরই সদস# িছেলনE  
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 ১৯২৯ ¢ী²াে^ েজ#ািতষচ] চঁুচুড়া েদশবUু িবদ#ালেয় িশ5কতা T? কেরনE 
চঁুচুড়ার িবিশi সমাজেসবী এবং uাধীনতা সং=ামী েদেবন মtল মহাশয় 
মা²ারমশাইেক েদশবUু িবদ#ালেয় িনেয় আেসনE এর িকছুিদন পের মা²ারমশাইেক 
চ®=াম যুব সে~লেন সভাপিত করার জন# আম�ণ জানােনা হয়E চ®=ােমর যুব 
সäদায় মা²ারমশাইেয়র আদশ�,ত#াগ ও েদশভিQ েদেখ ও তাঁর বQৃতা Tেন মুå 
হেয় তাঁরা েদশে�েম উ�ুS হেয় িনেজেদর জীবন উJসগ� করার জন# ��ত হনE 
েসখানকার িব¯বী েনতা মা²ারদা সূয� েসন েজ#ািতষবাবুর েদশভিQর অoীæূরেণ 
েমেত ওেঠনE এরপরই তাঁর েনতৃেp চ®=াম অ�াগার লুçেনর পিরকfনা করা হয়, 
এর ফেল চ®=ােম িব¯েবর আbন vেল ওেঠEখ েজ#ািতষবাবু েদশবUু িবদ#ালেয়র 
�ধান িশ5েকর পদ =হন কেরনE িতিন িছেলন েস যুেগর �থম সািরর েনতা,তাঁর 
�েচiােতই ব�েদেশ িব¯ববাদী কায�কলােপর সূMপাত ঘেটE েদেশর মানুষ তাঁর মুেখর 
একিট কথায় হাসেত হাসেত জীবন উJসগ� করার মানিসকতা অজ�ন কেরিছলE েদেশর 
মানুেষর কােছ িতিন িছেলন পরম পূজনীয় িব¯বীE ১৯৩০ ¢ী²াে^ মা²ারমশাই 
আবার ে=rার হনE দীঘ� নয় বছর আবার তাঁেক েজেলর কiকর জীবন কাটােত হয়E 
জীবেনর মূল#বান কুিড়টা বছর ভারতবেষ�র মুিQ আেNালেন একজন একিন` কম�ী 
িহসােব েজেলর অUকার কারাকে5 কািটেয়েছন ও অমানুিষক িনয�াতন সহ# কেরেছনE 
েদশেসবার আদশ�,েদশভিQ ও পরাধীনতার Êািন েমাচেনর জন# েকানও কiই তাঁেক 
দিমেয় রাখেত পােরিনE তাঁর অসীম মেনাবল,অদম# েতজ, ও েদশভিQ তাঁেক 
uাধীনতার মহান পূজারীZেপ গেড় তুেলিছলE ১৯৩৯ ¢ী²াে^ মা²ারমশাই ঢাকায় 
অনুি`ত ব�ীয় �ােদিশক সে~লেন সভাপিতp কেরনE ১৯৪০ ¢ী²াে^ রামগেড় 
আপস-িবেরাধী সে~লেন েজ#ািতষচ] সুভাসচে]র সে� ঘিন`ভােব জিড়েয় 
পেড়িছেলনE৯ কলকাতার এলবাট� হেল "হলওেয়ল মনুেম© "- অপসারেণর িবশাল 
জনসভায় সুভাসচ] এই RেSয় েনতােক সভাপিতর পেদ বরণ কের মা²ারমশাইেয়র 
�িত তাঁর RSাভিQর িনদশ�ন েরেখিছেলনE১০ 

 ১৯৪২ ¢ী²াে^র আগ² মােস মহা}া গাUীর েনতৃেp সম= ভারতবেষ� "ভারত 
ছােড়া"- আেNালন T? হয়E কংে=েসর েকােনাও আপসমূলক �Cােবই ইংেরজ 
সরকার সাড়া েদয়িনE এরফেল ৭ ই অগাi েবাqাই িনিখল ভারত কংে=স কিমিটর 
সভায় গণসং=ােমর কম�সূিচ েনওয়া হয়E গাUীিজ দীr কেç েঘাষণা কেরন েয, " We 
shall do or die".১১ এরফেল এই সং=াম সম= ভারেত ছিড়েয় পেড় এক মরণপন 
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সং=ােম পিরণত হয়E ইংেরজ সরকার িবেkাহ দমেনর জন# �চt দমননীিত অবলqন 
কেরনE চািরিদেক ধরপাকড় T? হেয় যায়E মা²ারমশাইেকও ইংেরজ সরকার ে=rার 
কের িনরাপhা বিN িহসােব িতন বছর দমদম েস×াল েজেল েরেখ অত#াচার চালােত 
থােকEগ  িতনবছর পর মা²ারমশাই েজল েথেক মুিQ পানE এরপর িতিন ১৯৪৫ 
¢ী²াে^ কলকাতার উhর-পূব� েক] েথেক িবনা �িত�িéতায় আইন পিরষেদর সদস# 
িনব�ািচত হনE১২ িকP ১৯৪৬ এর ফরওয়াড� ¶েকর "আরা সে~লেন"র িসSা	Kেম 
মা²ারমশাই আইনসভার সদস#পদ ত#াগ কেরনE এরপর ভারতবষ� uাধীন হওয়ার পর 
১৯৫২ ¢ী²াে^ িবধানসভা িনব�াচেন চঁুচুড়া েক] েথেক ফরওয়াড� ¶েকর �িতিনিধ 
িহসােব পি:মবে�র িবধানসভার সদস# িহসােব িনব�ািচত হনE 

 মা²ারমশাইেয়র মেতা িনিভ�ক েদশে�িমক ও িব¯বীেনতা ভারতবেষ�র মািটেত 
কমই জ�েছনE �কৃতপে5 িতিনই ব�েদশ তথা ভারতবেষ�র ৈব¯িবক আেNালেনর 
·iা িছেলনE েজেলর অত#াচার তাঁেক প�ু কের িদেয়েছ িকP তাঁর মেনর অদম# সাহস 
ও েদশে�ম এতটুকুও কমােত পােরিনE পরাধীনতার য�ণা তাঁর মনেক কুের কুের 
েখেয়েছE বারবার তাঁেক ে=rার কের েজেলর মেধ# িনয�াতন করা হেয়েছE আর 
বারবারই েজল েথেক মুিQ েপেয়ই িতিন পুনরায় uাধীনতা সং=ােম অংশ=হণ 
কেরেছনE িতিন অিহংস নীিতেত ভারতবেষ�র uাধীনতা আনেত চানিনE তাঁর ৈব¯িবক 
েচতনার আbেন উ�ীিবত হেয় কানাইলাল,েগাপীনাথ সাহা এবং সূয� েসেনর দল 
েদেশর জন# �াণ িদেয়েছনE১৩ তাঁর জীবনাদেশ� হাজার হাজার মানুষ উ�ুS হেয় 
েদশেক ভােলাবাসেত িশেখেছE তাঁর উপেদশ দােন চিরMগঠন সcব হেয়েছ হাজার 
হাজার ছােMরE ছাMরা তাঁেদর বুেকর রQ িদেয় RেSয় মা²ারমশাই েজ#ািতষচে]র 
ußেক সফল কেরেছনE১৪ েয uß বুেক িনেয় মা²ারমশাই বছেরর পর বছর েজেলর 
মেধ# অমানুিষক য�ণা সহ# কেরেছন,তা ব#থ� হয়িনE ভারতমাতার শৃিলত চরণযুগল 
অবেশেষ মুQ হেয়েছ িবেদশী বব�র জািতর নাগপাশ েথেকE ভারতবষ� uাধীন হেয়েছE 
তাঁর জীবেন েকানও েলাভ,পদময�াদা বা কামনা বাসনার হাতছািন িছল নাE িতিন িছেলন 
একমাM সকেলর RেSয় মা²ারমশাইE 

 ১৯৭১ ¢ী²াে^র ১৩ ই মাচ� এই অিকDন,uেদশ�াণ,সব�ত#াগী,আদশ� 
মা²ারমশাই েজ#ািতষচ] েঘােষর মহা�য়াণ ঘেটE তাঁর েদহ েদশমাতৃকার পিবM 
মৃিhকায় িবলীন হেয়েছE েদশজননীর পিবM ে¬েহর আRেয় েজ#ািতষচ] লাভ কেরেছন 
শাি	র িনম�ল আRয়E এমন সব�ভারতীয় পিরিচত,মহািব¯বী,িযিন িকনা 
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সুভাষচ],মা²ারদা সূয� েসেনর মেতা মানুষেকও িব¯ববােদ দীি5ত কেরেছন েসই 
মহামানব ই আজ ইিতহােস অ-চিচ�তE �কৃতপে5 তাঁর �েচiােতই ব� তথা ভারতবেষ� 
িব¯ববাদী আেNালেনর সূMপাত ঘেটE তাই ইিতহাস Tভানুধ#ায়ীেদর কােছ আমার 
একা	 অনুেরাধ এই সমC েলাকচ5ুর অ	রােল থাকা b?pপূণ� িবষয়bিলেক যিদ 
ইিতহােসর আেলােক আেলাচনা করার েচiা করা হয় তাহেল আমার িব4াস ইিতহাস 
আরও সমৃS হেয় উঠেবE 

    
তথ#সূMতথ#সূMতথ#সূMতথ#সূM::::    
১.  রবী]নাথ ঠাকুর, কথা কাব#=�, (কিলকাতাঃ িব4ভারতী, ১৯০০), ৯৪E 
২.  নলীিন িকেশার bহ, বাংলায় িব¯ববাদ,(কলকাতাঃিমMম,১৯৩০), ২১-২৩E 
৩.  সুধীর কুমার িমM, _গলী েজলার ইিতহাস ও ব�সমাজ, �থম খt, (কলকাতাঃ 

েদজ পাবিলিশং, ২০১৩), ৩১E 
৪.  অেশাক কুমার চে®াপাধ#ায়, _গলী েজলার uাধীনতা সং=ামীেদর ইিতহাস, 

(কলকাতাঃ পMভারতী, ২০০২), ৮৪-৮৯E 
৫.  ডঃ যাদুেগাপাল মুেখাপাধ#ায়, িব¯বী জীবেনর êৃিত, (কিলকাতাঃ অ#াকােডিমক 

পাবিলশাস�, ১৯৬০), ৮৮-৯২E 
৬.  উেপ]নাথ বেNাপাধ#ায়, িনব�ািসেতর আ}কথা, (কিলকাতাঃ েব�ল পাবিলশাস�, 

১৩৬১ ব�া^), ১০৫-১০৬E 
৭.  িবপান চ], অমেলশ িMপাঠী, ব?ণ েদ, uাধীনতা সং=াম, (নয়া িদHীঃ ন#াশানাল 

বুক ¤া², ১৯৭৩), ১১৫-১১৭E 
৮.  ডাঃ ননীেগাপাল েদবদাস, uাধীনতা সং=ামী চিরতািভধান, (কলকাতাঃ ডাঃ 

ননীেগাপাল েদবদাস েমেমািরয়াল ¤া², ১৯৯৬), ৭৩E 
৯.  µ সুেবাধ চ] েসনbr স£ািদত, সংসদ বাঙালী চিরতািভধান, (কিলকাতাঃ 

সািহত# সংসদ, ১৯৭৬), ১৭৭E 
১০.  সনJ কুমার মজুমদার স£ািদত, জনতার কথা, (কিলকাতাঃ নবকুমার �কাশনী, 

১৩৩৮ ব�া^ ), ৫২E 
১১.  অমেলশ িMপাঠী, ভারেতর uাধীনতা সং=ােম জাতীয় কংে=স, (কিলকাতাঃ আনN 

পাবিলশাস�, ১৩২৭ ব�া^), ৩১০-৩১৫E 
১২.  েজ#ািত বসু, যতদূর মেন পেড়,(কলকাতাঃ ন#াশানাল বুক এেজি³, ১৯৯৮), ৯৪E 
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১৩.  তুষার চে®াপাধ#ায়, uাধীনতা সং=ােম _গলী েজলা, ( কলকাতাঃ নবজাতক 
�কাশনী, ২০১০), ৬৭-৭১E 

১৪.  পি:মব� পিMকা, _গলী েজলা সংখ#া, (১৯৯৮), ২৮E 
ক. Sedition Enquiry Committee Report, Govt.of India, (1918), 15-
23E 
খ. অমেলশ িMপাঠী, ভারেতর মুিQ সং=ােম চরমপ�ী পব�, (কলকাতাঃ আনN 
পাবিলশাস�, ১৯৮৭), ৫-৭E 
গ. েহমচ] কানুনেগা, বাংলায় িব¯ব �েচiা, (কলকাতাঃ কমলা বুক িডেপা 
িলিমেটড, ১৯২৮), ৩৩৪-৩৪১E 
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উিনশ    শতেকর    নারী    েলিখকােদর    িশTসািহত#    
েদবাংকৃতা সরদার 

uাধীন গেবষক, িপএইচ. িড (আট�স), যাদবপুর িব4িবদ#ালয় 
 

সারসংে5পসারসংে5পসারসংে5পসারসংে5প    : উিনশ শতক—বাঙািল তথা বাংলা সািহেত#র ইিতহােস এক অত#	 
b?pপূণ� সময়E এই সমেয়ই েযমন গেড় উেঠিছল একািধক সং ার আেNালন, 
েতমনই এই সময়েক িচিùত করা হয় বাংলার নবজাগরেণর কাল িহসােবE েসই 
কােলরই ৈবিশi# িহসােব সূMপাত হয় গেদ#র যুিQবাদী ধারারE অন#িদেক এই সময় 
েথেকই নতুন কের ভাবনা-িচ	া T? হয় িশTিশ5ার উপাদান িবষেয়E যার অন#তম 
কারণ িহসােব িচিùত করা যায় পা:াত# িশ5ার �সারেকE এরই হাত ধের পেরাে5 
িবCার ঘেট নারীিশ5ারE পরবত�ীকােল তাঁেদরই েকউ েকউ সািহত# রচনায় এিগেয় 
আেসনE িশTসািহেত#র ে5েMও এঁরা অেনেকই অবদান রােখনE এই �বেU তাঁেদর 
রিচত িশTসািহেত#র ৈবিশi#সমূহ অনুসUান করবার েচiা করা হেয়েছE 
সূচকসূচকসূচকসূচক    শ^শ^শ^শ^    :::: উিনশ শতক, নারী েলিখকা, িশTসািহত#, �ীিশ5া, িশT, উে�শ#মূলকতা, 
নীিতিশ5াE 
উিনশ শতক বাংলা সািহেত#র ে5েM এক b?pপূণ� সময়E এই সময়িট বাংলা 
গদ#সািহেত#র �ারcকাল এবং এই সময়েকই বাংলা িশTসািহেত#র সূচনাকাল িহসােব 
মেন করা হয়E এই শতেকর �থমােধ� বাংলা িশTসািহেত#র উÉব অেনকখািন পা:াত# 
িশ5ার �ভােব ও এই িশ5ার িভিhভূিমর উপর িনিম�তEপা:াত# িচ	াধারার সং�েশ� 
এেস বাংলায় নবজাগরেণর েয সূMপাত হয়, তারই ফেল উিনশ শতেকর বাংলা 
িশTসািহত# নবZেপ, নতুন িচ	াধারার মাধ#েম গেড় ওেঠE নেবাÉূত  এই রচনাৈশলী 
িবশ শতেকর পথ�দশ�ক িহসােব কাজ কেরেছ এবং সািহেত#র মেধ#কার ±ান ও 
িশ5ার মেধ# িদেয় বাংলা িশTসািহত# রচনার িদকিট আরও েবিশ কের সমৃিSশালী হেয় 
উঠেত েপেরেছE নতুন নতুন পিMকার জ� হেয়েছ, রিচত হেয়েছ নানারকেমর, নানা 
uােদর িশTসািহত#E 
 উিনশ শতেকর একিট অত#	 b?pপূণ� ঘটনা হল নারীিশ5ার উে�ষ ও তার 
�সারE এই শতেকর �থম িদেক বাংলায় �ীিশ5ার �সারঘেটিছল মূলত িমশনািরেদর 
�েচiার �ারাE ১৮৩৫ ি¢²াে^র ১৪ ও ২১ মাচ� তািরেখসমাচার দপ�ণ পিMকায় 
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কেয়কজন �ীেলাক �ীিশ5া �চলেনর �Cাব িনেয় িচিঠ েলেখনE১েসখােন তাঁেদর 
একািধক �ú িছল— 

সভ#েদেশ �ীিশ5ার �চার থাকেলও এেদেশ েনই েকন, এেদেশর �ীেলােকরা 
অন#েদেশর নারীর মেতা ই�ামেতা ব#িQর সে� িমশেত পাের না েকন, 
তােদর আট-দশ বJসর বয়েসই িববাহ েদওয়া হয় েকন, এই কু�থার ফেল 
তােদর সারাজীবন অপদাথ� uামী িনেয় ঘর করেত হেব েকন, েকন তােদর 
ব_প�ীক ব#িQর সে� িববাহ েদওয়া হেব, �ীর মৃতু#র পর পু?েষর 
পুনিব�বােহর সুেযাগ আেছ, নারীর েসই অিধকার েনই েকনE২ 

িবধবা িববাহ আেNালন ও িবধবা িববাহ আইন (১৮৫৬) �চলেনর আেগই 
নারীসমােজর মেধ#কার এই আেলাড়নই সামািজক সং ােরর িব?েS িগেয় আেNালন 
ও অিধকােরর পেথ অ=সর হেত স5ম হেয়িছলE ি¢²ান িমশনাির সäদায় এবং 
তাঁেদর প�ীরা বাঙািল বািলকােদর জন# একািধক িবদ#ালয় খুেলিছেলনE তেব এই 
সমC িবদ#ালেয় ভkঘেরর েমেয়রা েলখাপড়া করেত আসত না, তােদর আট-দশ 
বছেরর মেধ#ই িববাহ হেয় েযতE কারণ অেনেকরই িব4াস িছল, েমেয়রা েলখাপড়া 
িশখেল অকােলই িবধবা হেয় যােবE৩ অকাল ৈবধব# েমেয়েদর িশ5ার জন# নয়, বরং 
অিশ5াই দায়ীE এইসমC ঘেরর বািলকা েমেয়েদর অিধক বয়  কুলীন পােMর সে� 
িববাহ েদওয়াই িছল তােদর জীবেনর সবেচেয় দুগ�িত ও অকাল ৈবধেব#র কারণE  
 উিনশ শতেক �ীিশ5া �চলেনর অেনক আেগ েথেকই (মূলত উ�বণ�ীয়) 
পু?ষসমাজ িছল �জে�র পর �জ� ধের িশি5তE পু?ষজািতর িশ5ার অিধকার 
পর£রাগত ভােব uীকৃত িছলE �ীিশ5ার আেলােক নারীজািত আেC আেC িশি5ত 
হেত T? করলE ১৮১৯ সােল েদশীয় বািলকােদর িশ5ার জন# ক#ালকাটা জুেভনাইল 
েসাসাইিট �িতি`ত হয়E ১৮২১ সােল িOিটশ-ইিtয়ান ফেরন েসাসাইিট অব ইংল#াt-
এর উেদ#ােগ কলকাতায় �ী-িশ5া �সােরর জন# কুমারী কুক নােম একজন িশ5িয়Mী 
ে�িরত হেয়িছেলনE ১৮৫৫ সােলর ক#ালকাটা িরিভউ (Vol. XXV) েথেক জানা যায়, 
তখনও েমমসােহেবর  ুেল ভkঘেরর েমেয়রা পড়ত নাE অিধকাংশ বািলকা হয় 
বালিবধবা, িকংবা িনGেRণী---এমন কী েবশ#াকন#ারাও এই িবদ#ালেয় অধ#য়ন করতE 
েগৗরেমাহন িবদ#াল�ার  ুল বুক েসাসাইিট ও  ুল েসাসাইিটর িনেদ�েশ ‘�ীিশ5া 
িবধায়ক’ রচনা করেলও িফিরি�-পিরচািলত বািলকা িবদ#ালেয় কন#ােদর পাঠােত 
অিভজাত ও মধ#িবh বাঙািল সমােজর িবেশষ আপিh িছলE িকP েবথুন এেস ‘বরফ 
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ভাঙেলন’E ১৮৪৯ ি¢²াে^র েম মােস তাঁর উেদ#ােগ, সরকাির সাহােয# ও বাঙািল 
সমােজর বদান#তায় িহNু িফেমল  ুল �িতি`ত হয় এবং তা পের েবথুন  ুল নােম 
�িসিS লাভ কেরিছলE এই ভবেন েবথুন কেলজও Xািপত হয়E এই  ুল পিরচালনায় 
িবদ#াসাগর েযাগ েদওয়ায় মধ#িবh িহNু সমাজ িকছুটা আ4C হেয় এই িবদ#ালেয় 
কন#ােদর পাঠােত লাগলE৪  
 uণ�কুমারী েদবীর êৃিতচারণা েথেক জানা িগেয়েছ, ব_ পিরবাের েমেয়রা আর 
মূখ� িছেলন না, বরং তাঁেদর মেধ# েকউ েকউ িবদ#াবতী িছেলনE িগরী]েমািহনী দাসী 
বািড়র বািলকা-িবদ#ালেয় েলখাপড়ায় কৃিতেpর অিধকারী হওয়ার জন# েরৗপ#পদক 
েপেয়িছেলনE মানকুমারী বসুও বািড়র বািলকা-িবদ#ালেয় পড়াTনা কেরিছেলন এবং এই 
ব#াপাের িতিন তাঁর িপতা ও দাদার সহায়তা েপেয়িছেলনE কািমনী রায়, কুসুমকুমারী 
দাশ রীিতমেতা েবথুন  ুেল, েবথুন কেলজ েথেক িশ5ালাভ কেরিছেলনE৫ উিনশ 
শতেক �ীিশ5ার �সােরর ফেল যাঁরা িবদ#ালেয় েগেছন িকংবা গৃহিশ5ায় িশি5ত 
হেয়েছন, পরবত�ীকােল তাঁেদরই েকউ েকউ �েবশ কেরেছন বাংলা সািহেত#র অ�েনE 
আবার েদখা যায়েসই নারী সািহিত#কেদর মেধ# অেনেকই িশTসািহত# রচনায় Oতী 
হেয়েছনE উিনশ শতেকর ে�ি5েত িনিম�ত েসই িশTসািহেত#র জগতিট অনুসUােনর 
�েচiায় েবেছ েনওয়া েযেত পাের তাঁেদরই কেয়কজনেকEএই �বেU আেলাচনার 
সুিবধােথ� ±ানদানিNনী েদবী, িগরী]েমািহনী দাসী এবং কুসুমকুমারী দােশর�স� 
অবতারণা করা হেয়েছE     
±ানদানিNনী েদবী ±ানদানিNনী েদবী ±ানদানিNনী েদবী ±ানদানিNনী েদবী : (: (: (: (১৮৫০১৮৫০১৮৫০১৮৫০----১৯৪১১৯৪১১৯৪১১৯৪১)  )  )  )      
±ানদানিNনী েদবী উিনশ শতেকর একজন �িতিনিধXানীয় নারী ব#িQp িযিন বাংলার 
ে�5াপেট নারীেদর 5মতায়ন ও িবিভg ধরেনর সাং ৃিতক কম�কাে3 েনতৃেpর জন# 
খ#ািত অজ�ন কেরিছেলনE এইসমC ব_মুখী কম�কাে3র পাশাপািশ িতিন একজন িবিশi 
িশTসািহিত#কও িছেলনE এমনিক বাংলার নারী-েপাশােকর পিরবত�নসাধন এবং 
অ	রালবিত�নীেদর আচার-আচরেণ, িশiাচাের এবং অ	ঃপুর েথেক বাইের আনার �ারা 
সমােজ যুগা	কারী পিরবত�ন িনেয় এেসিছেলন িতিনE  
 ±ানদানিNনী েদবীর জ� যেশােরর নের]পুর =ােম E তাঁর বাবা অভয়াচরণ 
মুেখাপাধ#ায় এবং মা িনCািরণী েদবীE েস সময়কার রীিত অনুসাের খুবই 
অfবয়েসেদেব]নাথ ঠাকুেরর ি�তীয় পুM সেত#]নাথ ঠাকুেরর সে� ১৮৫৭ ি¢²াে^ 
তাঁর যখন িববাহ হয়, তখন িতিন সাত বছেরর িশTকন#াE ১৮৬৪ ি¢²াে^ সেত#]নাথ 
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ঠাকুর যখন �থম ভারতীয় িসিভল সািভ�স সদস# িহেসেব ইংল#াt েথেক িফরেলন 
তখন িতিন তাঁর uামীর সে� েবােqেত িগেয় বসবাস T? করেলনE এরপর ১৮৭৭ 
ি¢²াে^ িতিন গভ�বতী অবXায় তাঁর িতন স	ান সুের]নাথ ঠাকুর, ইিNরা েদবী ও 
কবী]নাথ ঠাকুরেক িনেয় একিট দীঘ� সফের ইংল#ােt যাMা কেরিছেলনE৬  
 ১২৯২ ব�াে^ (১৮৮৫) ঠাকুরবািড়র সহায়তায় ±ানদানিNনী েদবীর স£াদনায় 
মািসকপM বালক �কািশত হয়E এরপর এই পিMকািটর কায�াধ#5 হেয়িছেলন 
রবী]নাথ ঠাকুরE এই সিচM মািসক পিMকািট দীঘ�ায়ু হয়িন, এক বছর মাM চেলিছলE 
১২৯৩ ব�াে^ কায�াধ#ে5র পদ েথেকরবী]নাথ ঠাকুর অব#াহিত েননEফেলতাঁর পে5 
একা পিMকা েদখােশানা অসcব হেয় উেঠিছলE পেরভারতী পিMকার সে� এই 
পিMকািটর যুQ কের�কাশ করার িসSা	 =হণ করা হয়E নতুনভােব �কািশত এই 
পিMকার নামকরণ করা হয়ভারতী ও বালকE এর �থম সংখ#া �কািশত হেয়িছল 
১২৯৩ (১৮৮৬) ব�াে^র ৈবশাখ মােসE তেব এই নতুন পিMকার স£াদক েক িছেলন 
তা জানা যায় নাE তেব মেন করা হয়তJকালীন ভারতী পিMকার স£াদকuণ�কুমারী 
েদবীই িছেলন এই পিMকার স£াদকE ১৩০০ ব�াে^ (১৮৯৩) এইপিMকা 
পুনরায়ভারতী পিMকা নােম �কািশত হেত T? কেরE৭  

 পিMকা স£াদনার পাশাপািশ িশTসািহেত#র ে5েMও uা5র েরেখিছেলন 
±ানদানিNনী েদবীE তাঁর েলখা িবখ#াত িশT নাটক হল টাক ডুমা ডুম ডুম ও সাত 
ভাই চ£াE টাক ডুমা ডুম ডুমনাটেক িতিন রচনা করেলন পT এবং মানুেষর সমþেয় 
মজাদার িশT েসব# কািহিনEনাটেকর এেকবাের েশেষ েশয়ােলর গানিটিশTেদর 
আনNদােনর পাশাপািশ তাJপয�বাহীহেয় উেঠেছ— 

গান-- নাকুর বদেল ন?ণ েপলুম— 
েঢালক-- টাক ডুমা ডুম ডুম— 

গান-- ন?েণর বদেল হাঁিড় েপলুম--- 
েঢালক-- টাক ডুমা ডুম ডুম— 

গান-- হাঁিড়র বদেল েটাপর েপলুম--- 
েঢালক-- টাক ডুমা ডুম ডুম— 

গান-- েটাপেরর বদেল বউ েপলুম--- 
েঢালক-- টাক ডুমা ডুম ডুম— 

গান-- বউেয়র বদেল েঢালক েপলুম--- 
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েঢালক-- টাক ডুমা ডুম ডুম— 
টাক ডুমা ডুম ডুম ৮  

 েশয়াল বেরর কাছ েটাপর না েপেয় তার িববািহত বউেক হরণ কের েনয়E 
কারণ বেরর িববােহর আেগ েশয়াল তােক েটাপর িদেয় সাহায# কেরিছলE তাই বেরর 
েটাপর বাসরঘের েভেঙ েগেল বেনর মেধ# েশয়াল সকলেক ভয় েদিখেয় বেরর 
িববািহত বউেক একরকম িছিনেয় েনয়E এমনিক বর েটাপেরর দাম িদেত চাইেলও তা 
িনেত েশয়াল অuীকার কেরE েযমনভােব জ�েলর মেধ# িদেয় যাতায়াত করার সময় 
নারীেক ডাকােতর দল বলপূব�ক হরণ করতE এরপের েশয়াল বউেয়র িবিনমেয় ঢুিলর 
কাছ েথেক েঢালক েপেয় বউেক ঢুিলর হােত সমপ�ণ কের েদয়E±ানদানিNনী েদবী 
িশTেদর আনNদােনর কথা েভেব উপকথার গf অনুসরণ কের এই নাটকিট রচনা 
কেরেছনE  
 সাত ভাই চ£া =ে�র ��দ অ�ন কেরেছন গগেন]নাথ ঠাকুর ও মুখপােতর 
িচM অ�ন কেরেছন নNলাল বসুE Zপকথার গfেক েক] কের িতিন িশTেদর 
উপেযাগী নাটক রচনা কেরেছনE রাজা বীরিসংহ রােয়র দুই রািন, বড় রািন বা ভােলা 
রািন দুেয়ারািন, েছাট রািনবা মN রািন হল সুেয়ারািনE সুেয়ারািন রাজার রাজp, আদর-
য� েথেক বিDত না হওয়ার জন# স	ান আকা�ার কারেণ পুেজা-অচ�না ও ধেম�-কেম� 
টাকা ঢালেলও তার মেধ# বাJসেল#র �িত েকান টান থাকেত েদখা যায় নাE বরং 
বাJসল#রেসর অিধকারী কের েদখােনা হল দুেয়ারািনেকE িতিন হেলন েগায়ালকুড়ািনE 
তাঁর িনজ�লা উেপাস ও RSা-ভিQর উপর ষ`ী ঠাকুর �সg ও স�দয় হেয় তাঁেক 
স	ােনর জন# বরদান কেরE এইভােব জ� েনওয়াসাতজন পুMস	ান কনক, uণ�, 
নােগ4র, েগালক, কাঁঠালী, জ_ির, েদালন তােদর মা দুেয়ারািনেক দুঃখ-কi, িবপদ-
আপদ েথেক দূের সিরেয় রাখেত �িত±াবSE আর একিটমাM কন#াস	ান েস মােয়র 
েসবাকেম� িনযুQ থাকার অ�ীকার কেরE এই নাটেক িবিভg ধরেনর ফেলর কথা ও 
তার স£েক� বণ�না েদওয়া আেছE এই নাটকিট পােঠর মেধ# িদেয় ৈবিচM#পূণ� সব 
জায়গা িকংবােসখানকার িবখ#াত ফেলর সে� িশTেদর অিচেরই পিরচয়পব� ঘেট যায়E 
েযমন, নের]পুেরর লাল টকটেক িসঁদুের আম, ইংল#ােtর আেপল, েমাজাফরপুেরর 
লাল টুকটুেক িলচু,নােগ4েরর আঙুর কাবুেলর আিমেরর বাগােনর ইত#ািদE  
 িশTেদর িবদ#ালয়িশ5ার আদেশ� রিচত িক©ার গােট�ন নামক �বেU িতিন 
পুMস	ানেদর ৈশশেব িবদ#ালেয়র েঘরােটােপ, সীমাবS-সংকীণ� পিরেবেশ, মুখX 
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পাঠদান রীিতেত, TÈ ±ান আহরেণর �ারা িশ5া=হেণর ে5েM েঘার িবেরাধী মেনাভাব 
�কাশ কেরেছনE বরং তার পিরবেত� উ�ুQ গৃহ পিরসের, �কৃিতর বুেক, পT-পািখ, 
জীব-জPেক েক] কের, েখলাধুলা, চDলতার মেধ# িদেয় আদশ� িশ5া=হেণর কথাই 
িতিন এই �বেU বেলেছনEতাঁর ব#ায়াম রচনািট বালকেদর শরীর-uাX# বিধ�ত, বিল`, 
পুi, uাX#কর করার উে�শ# িনেয় রিচতE সমেয়র ে�ি5েত তাঁর এই রচনা খুবই 
তাJপয�পূণ�E     

 িতিন তাঁর �ী-িশ5া নামক �বেU িশTর �িত েকমন আচরণ হওয়া উিচত, 
িশTর মনC� এবং েসই জন# সেব�াপির িশTর মাতােক ৈশশবকাল েথেক সিঠক 
িশ5ায় িশি5ত হওয়ার �েয়াজনীয়তা, িশTর �িত িপতা-মাতার আচরণ, দৃিiভি� িনেয় 
সুNরভােব আেলাচনা কেরেছনE িতিন এই �বেU বেলেছন েয, সাংসািরক জীবেন 
নানান কাজকেম�র মেধ# িদেয় জীবন অিতবািহত করেত করেত েমেয়েদর মেন, 
মােয়েদর মেনর সূ« অনুভূিত, িশTর সে� িশTর মেতা কের চলার মেনাভাবই 
অ	িহ�ত হেয় পেড়, িশTর মনCাি�ক িদকbিল িবে¦ষণ কের চলার 5মতাই তারা আর 
রােখ নাE �কৃত অেথ� েদখেত েগেল তাঁর এই �বUbিলেক িশTসািহত# িহসােব িচিùত 
করা না েগেলও িশT স£েক� তাঁর ভাবনার পিরচয়বাহী হেয় ওেঠE  
িগরী]েমািহনী দাসী িগরী]েমািহনী দাসী িগরী]েমািহনী দাসী িগরী]েমািহনী দাসী : : : : ((((১৮৫৮১৮৫৮১৮৫৮১৮৫৮----১৯২৪১৯২৪১৯২৪১৯২৪) ) ) )     
ঊনিবংশ শতা^ীর ি�তীয়ােধ�র নারী সািহিত#কেদর মেধ# অন#তম হেলন িগরী]েমািহনী 
দাসীE তাঁর েলখাকিবতাbিলর ভাব ও ভাষােসৗNেয� েয নারীমানেসর �শ� এবং 
সরলতা ফুেটিছল তা বাংলা সািহেত# দুল�ভE ১৮৫৮ ি¢²াে^র ১৮ই আগ² 
ভবানীপুেরর মাতুলালেয় তাঁর জ�E ৈশশব েকেটেছবত�মান পি:মবে�র দি5ণ ২৪ 
পরগনা েজলার মিজলপুেরE িপতা হারাণচ] িমM িছেলন বা?ইপুর েকােট�র 
অ#াডেভােকটE অন#িদেক মাতা ভুবনেমািহনী েদবী িছেলন মিজলপুেরর দhবািড়র 
েমেয়E তাঁর িপতা মিজলপুেরর জিমদার বািড়েতই বািলকা িবদ#ালয় �িত`া কের 
কন#ােক েসই িবদ#ালেয় ভিত� কের েদনEকন#ার েলখাপড়ার �িত পািরবািরক িকংবা 
ব#িQগতভােব িপতার উেদ#াগ থাকেলও সামািজক িনয়ম অনুযায়ী মাM দশ বছর 
বেয়েস কলকাতায় তাঁর িববাহ হয় E ১৮৬৮ ি¢²াে^ বউবাজার িনবাসী স�া	 
জিমদার অKুর দেhর �েপৗM দুগ�াচরণ দেhর কিন` পুM নেরশচ] দেhর সে� 
িগরী]েমািহনী দাসীর িববাহ স£g হয়E৯  
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 িগরী]েমািহনী দাসীরকাব#=ে�র মেধ# উেHখেযাগ# হল ভারত-কুসুম (১৮৮২), 
অ&-কণা (১৮৮৭), আভাষ (১৮৯০), িশখা (১৮৯৬), uেদিশনী (১৯০৬), িসUুগাথা 
(১৯০৭)E তাঁর অলক নামক কাব#=�িট বসুমতী সািহত#মিNর �কািশত 
‘িগরী]েমািহনীর =�াবলী’ (১৯২৭)-েত �কািশত হেয়েছE১০  

 িগরী]েমািহনী দাসীর িবখ#াত িশTধম�ী রচনার পিরচয় পাওয়া যায় অ&কণা 
(১৮৮৭) কাব#=ে�র ‘=াম# ছিব’ ও ‘গাহ�X# িচM’ কিবতার মেধ# িদেয়E এই দুিট 
কিবতার মেধ# িদেয় �কৃিতর অপZপ েশাভা বিণ�ত হওয়ার পাশাপািশ মা ও েছেলর 
ে¬হ-মায়া-মমতা মাখােনা আদরণীয় স£েক�র িচM অি�ত হেয়েছ এবং ‘=াম# ছিব’ 
কিবতায় �কৃিতর সািgেধ# দুই েবােনর একা} হেয় িবচরণ করার সুNর িচরাচিরত 
মূিত� ফুেট উেঠেছE �কৃিতর সে� মা ও িশTর অিবে�দ# স£ক�েক িতিন সুিনপুণভােব 
তাঁর েলখনৈশলীর মেধ# িদেয় তুেল ধেরেছনE এই �সে�তাঁর ‘=াম# ছিব’ কিবতািট 
উSৃত করা েযেত পাের— 

মািটেত িনকােনা ঘর, দাওয়াbিল মেনাহর, 
সমুেখেত মািটর উঠানE... 

মেD তুলসীর চারা, গৃেহ িশf কিড়-ঝারা, 
েখাকা Tেয় দিড়র েদালােতE 

কােন দুল, দুল দুল, গাছ-ভরা পাকা কুল, 
ধীের ধীের পােড় দুিট েবােন;... ১১  

িগরী]েমািহনী দাসীর উেHখেযাগ# িশTসািহত#ধম�ী কিবতার মেধ# অন#তম 
িবখ#াত কিবতা হলঅ&-কণা কাব#=ে�র ‘গাহ�X# িচM’ (মা ও েছেল)  নামক কিবতািট- 

ফুট-ফুেট েজাছনায়, ধব-ধেব আিঙনায়, 
একখািন মাদুর পািতেয়, 

েছেলিট Tয়ােয় কােছ, জননী Tইয়া আেছ, 
গৃহ-কােজ অবসর েপেয়E...১২  

রােতর েজ#াJ¬ােলািকত �কৃিতর অপZপ েশাভা বণ�নার পাশাপািশ এই 
কিবতায় উেঠ এেসেছ খুব ঘেরায়া িকছু ছিবE েযখােন নারীর ভূিমকা ে¬হময়ী মাতা 
Zেপ স	ান পালেন রতE জননী গৃহকাজ কেরন, গৃহেক িনম�াণ কেরন, তাঁরই পিরচয�ায় 
চািরিদেক ফুল ফুেট থােক—আর এইসমC কােজর পিরসমািr ঘটেল জননীর 
অবসর�ািr ঘেটE িতিন িবRাম েনওয়ার জন# একখািন মাদুর েপেত িশTপুMেক কােছ 
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িনেয় পরম শাি	েত থােকনE মােয়র সারািদেনর অিবরাম পিরRেমর কi েহাক িকংবা 
Øাি	, িনেমেষই দূরীভূত হেয় যায় স	ানেক কােছ েপেলE চাঁেদর আেলায় মাখামািখ 
আ:য� েসই কfনািনিম�ত জগেত মা িশTর মাথায় ধীের ধীের হCচালনা কের 
ঘুমপাড়ািন গান েগেয় ঘুম পাড়ায়E ‘মা’ এবং ‘েছেল’র এই চরম �ািথ�ত যুগলবNীেত 
চাঁদও েযন েমািহত হেয় যায়E  
 িগরী]েমািহনী দাসীরবাবা বুিঝ এলকিবতািটেত েদখা যায়পাঠশালায় পুেজার 
ছুিট পেড় েগেছE ফেল পাঠশালায় বালকেদর বদেল এখন চড়ুই পািখ িবচরণ কের 
েবড়াে�E বালকেদর আর েলখাপড়া করার তাড়া েনই, তারা অবাধ uাধীনতায় বাগােন 
ঘুের েবড়ায় িকংবােখলাধুলা কেরেবড়ায়Eএই কিবতায় বাবার আগমেনর অেপ5ায় 
থােক স	ােনরাE তােদর িপতােক কম�সূেM বািড়র বাইের অন#M থাকেত হয়E ফেল 
পুেজার ছুিটেত ‘বাবা’ েয বািড় আসেবই, তা তারা জােন এবং  েসই �তী5ায় সব�5ণ 
থােকE তাই েরলগািড়র শ^ েযন পুেজার ছুিটেত ‘বাবা’র আগমেনর বাত�া বেয় আেনE 
 তাঁর িচর আকাি�তকিবতায় �কাশ েপেয়েছ একজন নারীর কােছ িচর 
আকা�ার িবষয় তার িশT, যার মেধ# িদেয় নারীর মাতৃেpর বাসনাও �কাশ েপেয়েছE 
সখা ও সাথী পিMকায় (ৈজ#`, ১৩০১) �কািশত তাঁর মা ও েমেয় নামক কিবতািটও 
বাংলা িশTসািহেত#র জগেত উেHখেযাগ# কিবতাEকিবতািটর মেধ# িদেয় Rমজীবী 
মানুেষর Rম ও তােদর আথ� সামািজক পিরিXিতর জন# নারী-পু?েষর শারীিরক 
5মতােক েয আলাদা ভােব িনম�াণ করা হয় না, েস কথামা ও েছা® েমেয়িটর 
কেথাপকথেনর মেধ# িদেয় �কাশ েপেয়েছE  
কুসুমকুমারী দাশ কুসুমকুমারী দাশ কুসুমকুমারী দাশ কুসুমকুমারী দাশ : (: (: (: (১৮৭৫১৮৭৫১৮৭৫১৮৭৫----১৯৪৮১৯৪৮১৯৪৮১৯৪৮) ) ) )     
বাংলা িশTসািহেত#র জগেত এক অন#তম ব#িQp হেলন কুসুমকুমারী দাশE তাঁর জ� 
হয় বাংলােদেশর বিরশাল েজলার ৈগলা =ােমE তাঁর িপতার নাম চ]নাথ দাশ এবং 
মাতা ধনমিণ দাশE ১৮৮৯ ি¢²াে^ বিরশােল েমেয়েদরজন# একিট হাই ুল ৈতির 
হেয়িছলE েসই  ুেল কুসুমকুমারী দাশ যখন চতুথ� েRণীেত পড়েছন, তখন  ুলিট উেঠ 
যায়E এরপর িতিন কলকাতার েবথুন  ুেল পড়েত আেসনE১৮৯৪ ি¢²াে^ উিনশ 
বছর বয়েস তাঁর িববাহ হয় বিরশােলর সত#ানN দােশর সে�Eকুসুমকুমারী দােশর দুই 
পুেMর মেধ# একজন িবখ#াত কিব জীবনানN দাশ ও অন#জন অেশাকানN দাশ এবং 
কন#াস	ান হেলন সুচিরতা দাশE িতনজন ব#িQই িছেলন িনজu bেণ কৃতীE১৩ 
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 িশবনাথ শা�ী স£ািদত মুকুল পিMকার সrম সংখ#ায় (েপৗষ ১৩০২) �থম 
�কািশত হেয়িছল তাঁর িবখ#াত কিবতা আদশ� েছেল Eতেব কিব কুসুমকুমারী দাশ েয 
আশা িনেয় এই কিবতা রচনায় উেদ#াগী হেয়িছেলন, তাঁর েসই আশা, ভরসা িকংবা 
uß--েকােনািটই পূরণ হয় িন বেল িতিন মেন কেরিছেলনE তাই িতিন এই কিবতা 
েলখার পর হতাশ হেয় রচনা কেরিছেলন মনুষ#p নামক কিবতাE তারও পরবত�ীেত 
িতিন রচনা কেরন‘মানুষ েক?’ নামক কিবতাE বাংলািশTসািহেত#র জগেত তাঁর িবখ#াত 
কিবতাসমূহ-- দাদার িচিঠ (মুকুল, কািত�ক, ১৩০২), েখাকার িবড়াল ছানা (মুকুল, 
অ=হায়ণ, ১৩০২), েখাকার আদর, পািখর ছানা চুির ইত#ািদ E েখাকার আদর, পািখর 
ছানা চুিরইত#ািদ কিবতাbিল িশ5ামূলকজনি�য় িশT কিবতাbিলর অন#তমEতাঁর রিচত 
একখািন কিবতার =� কিবতা-মুকুল, এম. এম. মজুমদার কতৃ�ক আনুমািনক ১৮৯৬ 
ি¢²াে^ �কািশত হেয়িছল বেল জানা যায়E�বাসী, Oaবাদী, মুকুল �ভৃিত পM-
পিMকায় তাঁর কিবতা �ায়ই �কািশত হতE িতিন িশTেদর জন# কিবতা রচনা ছাড়াও 
িবিভg েদশা}েবাধক কিবতা রচনা কেরেছনE িতিন সমসামিয়ক ঘটনা অবলqেন ও 
মনীষীেদর উে�েশ#, েযমন—মহা}া গাUী,  িব4কিব বNনা (রবী]নাথেক উে�শ# 
কের) ইত#ািদ কিবতা রচনা কেরেছনEিশTেদর ম�ল কামনায়, আনNদােনর উপাদান 
িনেয়,  িতিন তােদর েখলার সাম=ীিনেয়, জীবজP, �কৃিতর সে� সামâস# িবধান কের 
িশTসািহত#মূলক কিবতা রচনা কেরেছনE১৪িতিন uাবলqী কিবতার মেধ# িদেয় িশTেদর 
তথা সমাজেক িশ5াদান কেরেছনE িশTেদর �িতকল#াণকর িচ	ারবশবত�ী হেয়িতিন 
কিবতা রচনায় সািমল হেয়েছনE তাঁর উে�াধন নামক কিবতায় িতিন বে�র েছেল-
েমেয়েক আÙান কের কিবতািট রচনা কেরেছনE এইসমC কিবতার মেধ# িদেয় তাঁর 
কিবতা রচনার সমকাল এবং েদশ-কােলর পিরিXিতর িনিরেখ িশTেদরেক কােলর 
উপেযাগী কের গেড় েতালার �য়াস ল5ণীয়E এই �েচiার ফেল তাঁর িশTেদর 
উে�েশ# রিচত কিবতাbিল নীিতমূলক িকংবা উে�শ#বাহী হেয় পড়ায় পােঠর অনািবল 
আনNেক অেনকসমেয়ই েয হািরেয়েছ তা বলাই েযেত পােরE    
 তাঁর আদশ� েছেল কিবতািট িনGZপ --- 

আমােদর েদেশ হেব েসই েছেল কেব 
কথায় না বড় হ’েয় কােজ বড় হেব ? 
মুেখ হািস, বুেক বল েতেজ ভরা মন 

মানুষ হইেত হেব--- এই তার পণ,…১৫  
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 পূেব�াQ কিবতার পের েদখা েযেত পাের মনুষ#p নামক কিবতািটেকE কারণ 
তাঁর িনজu উপলি¥েত িতিন হয়েতা ‘আদশ� েছেল’ গড়েত ব#থ� হেয়েছনE উিনশ 
শতেকর ঔপিনেবিশক বাংলায় ইংেরিজ িশ5ার �ারা িশি5ত পু?েষরা ইংেরজ 
রাজদরবাের চাকির করার তািগেদ দেল দেল িভড় করেত থােকE মাতৃভাষাচচ�ােক দূের 
সিরেয় েরেখ িশ5ার গভীের না েপ�েছ েকরািন পদ�াথ�ীেদর জন# িনিম�ত এেহন 
িশ5াব#বXােক কিব তী� দৃিiেত আKমণ কেরেছনE কিব এই কিবতায় ব#� কের 
বেলেছন-  

একিদন িলেখিছনু আদশ� েয হেব 
‘কথায় না বড় হ’েয় কােজ বড় হেব’E 
আজ িলিখেতিছ বড় দুঃখ লেয় �ােণ 
েতামরা মানুষ হেব কাহার কল#ােণ?১৬  

 কুসুমকুমারী দােশর দাদার িচিঠ কিবতায় েদখা যায়, দাদার িচিঠর অেপ5ায় 
বািড়র বেড়া েথেক েছােটা, সকেল অধীর আ=েহ অেপ5া কের থােকE কেলেজ 
পড়াTনা করার জন# দাদােক বািড়র বাইের থাকেত হয়E এই ঘটনা েযমন বািড়র 
েলাকজেনর কােছ অত#	 আনেNর িবষয়, েতমিনই দাদার েথেক সকেলর িবে�দ 
খুবই য�ণারE েসই িবে�দ েবদনা, সকেলর ক?ণ আিত�ও কিবতার মেধ# িদেয় �কাশ 
েপেয়েছE েদখা যায়, দাদা েযিদন বািড় েথেক যাওয়ার জন# ��ত, েসইিদন ‘বুলী’ 
একজন িকেশারী েমেয়, দাদার আদেরর েবান, েস দাদার েদার আটেক বেলিছল ‘েযেত 
নািহ িদব’E মেন পেড় যায়, রবী]নাথ ঠাকুেরর েসানার তরী কাব#=ে�র ‘েযেত নািহ 
িদব’ কিবতািটর কথাE েযখােনও এক ‘চাির বJসেরর’ িশTকন#া তার িপতার পুেজার 
ছুিটর েশেষ কম�Xেল গমনকােল িবষ�, �ান মুেখ এই কথা বেল পথ আটেকিছল 
‘েযেত আিম িদব না েতামায়’EিকP েশষ পয�	 িশTরা কাউেকই আটকােত পাের নাE 
িপতা েহাক িকংবা lাতা, িনজ কােয�াপলে5# বািড় েথেক েবিরেয়িনেজেদর গ	ব#Xেলর 
উে�েশ# যাMা কেরE দাদার িচিঠ কিবতায় েদখা যায়দাদােক েiশন পয�	 এিগেয় িদেত 
যায় ভাই নিলনE আর দাদা একাই কলকাতা শহেরর ‘িসিট কেলেজ’ পড়ার উে�েশ# 
পািড় েদয়E িপতা-মাতা, ভাই-েবান সকেলর কথা �বােস েথেক দাদার মেন পেড়E 
�বােস বসবাস কেরও কাউেক ভুেল না িগেয় িপতা-মাতার �িত RSােবাধ, 
ভাইেবানেদর �িত অগাধ ভালবাসা, এেক-অপেরর �িত ে¬হ-ভােলাবাসার বUনেক 
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কীভােব অটুট রাখেত হয়, কিব তাঁর কিবতার মেধ# িদেয় িশTেদর উে�েশ# েসই 
িশ5াই দান কের েগেছনE  

উপেরাQ উে�শ#বাহী কিবতার পাশাপািশ কুসুমকুমারী েদবী িশTেদর জন# 
তােদর অত#	 ি�য় েখলার স�ী িবড়ালছানা িনেয় অনািবল আনNপূণ�কিবতা রচনা 
করেলনE তাঁর েখাকার িবড়াল ছানা কিবতািট িনGZপ— 

েসানার েছেল েখাকামিণ, িতনিট িবড়াল তার, 
একদ3 নািহ তােদর করেব েচােখর আড়E 

েখেত T’েত সকল সময় থাকেব তারা কােছ, 
না হ’েল িক েখাকামিণর খাওয়া দাওয়া আেছ…১৭  

 পািখ িকংবা জীবজPর �িত িশTর েকৗতূহল িকংবা ভােলাবাসা খুবই uাভািবক 
ব#াপারE িশTরা এইসমC �াণীেদর িনেয় কfনার জাল িবCার কের এবং তােদর 
নামকরণ কের তােদর সে� নানাধরেনর স£েক� স£িক�তহেত চায়E েযমন, এই 
কিবতায় েখাকামিণ িবড়ালছানাbিলেক ‘েসানামুখী’, ‘েসাহািগনী’, ‘চাঁেদর কণা’ বেল 
িচিùত কেরE িশT েযমন পিরবােরর সকেলর আদেরর ধন, েচােখর মিণ, েতমিন 
িশTও তার ি�য় িবড়ালছানাbিলেক েসই পিরচেয়, েসই স£েক� আবS করেত চায়E 
িশTরা এইসমC �াণীেদর দুঃেখ সমব#থীও হেয় ওেঠE রবী]নাথ ঠাকুেররিশT 
কাব#=ে�র অ	গ�ত ‘সমব#থী’ কিবতায় এক েখাকার কুকুর-ছানা, িটয়া পািখর �িত 
মানুেষর অবেহলা, তােদরেক িশকল িদেয় েবঁেধ েরেখ েপাষ মানােনার িব?েS েসা�ার 
হেয় উঠেত েদখা যায়E কুকুর-ছানা, িটয়া পািখর  সে� েখাকা িনেজ এতটাই 
একা}েবাধ কের, েয তােদর দুঃখ-কi, অবেহলায় দুঃিখত হেয় িনেজর মােয়র তার 
�িত ে¬হ-ভােলাবাসা িবষেয় সিNহান হেয় মােক নানা রকেমর �ú কেরE কুসুমকুমারী 
দােশর কিবতােতও সমধম�ী ৈবিশi# ল5 করা যায়E হয়েতা বা এই সমধিম�তা একিট 
িনিদ�i যুেগর যুগৈবিশi#েকই �কাশ কেরE  
 উিনশ শতেক নারীিশ5ার �সােরর ফেল েয বািলকারা বািড়র িবদ#ালেয় িকংবা 
বাইেরর িশ5া�েন িশ5ালাভ করেলন; অথবা েয মিহলারা িববােহর পর uামীর 
উJসােহ িশি5ত হেয় উঠেলন, পরবত�ীকােল তাঁেদর অেনেকই সািহত#চচ�া কেরিছেলনE 
এঁেদর অেনেক আবার সরাসির সািহত#চচ�া না করেলও সমাজ সেচতনতার ফেল িবিভg 
পMপিMকায় েলখােলিখ করেতনE এই সমেয়র পMপিMকাbিলর পিরচালকম3লী নারী 
েলিখকােদর েলখার �বণতােক েমােটর উপর উJসাহ�দান করেতনE যার ফেল 
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গাহ�েX#র িনগড় েভেঙ সািহত#চচ�ার মাধ#েম পিরবার এবং পিরবারসংলo সমাজ ছািড়েয় 
বাইেরর জগেত ব#িQ িহসােব এই েলিখকারা পিরিচিত েপেত T? কেরনE বাংলা তথা 
ভারেতর সািব�ক নারীমুিQর ইিতহােস আজও এঁেদর অেনেকই RSার সে� êৃত হনE 
েগাটা উিনশ শতক ও িবশ শতেকর �থমাধ� জুেড় েয সমC নারী সািহিত#ক 
িশTসািহত# িনম�ােণ অ=সর হেয়িছেলন, েসই নারী সািহিত#করা নতুনযুেগর দৃিiভি�র 
�ারা �ভািবত হেয় নারী জীবেনর আদশ�, বািলকা িশ5া িবষয়ক নীিতর রচনা িকংবা 
িশTর একা	 িনজu জগJ িনেয় িশTসািহত# রচনায় অ=সর হেয়েছনEেকােনা েকােনা 
নারী সািহিত#েকর রিচত িশTসািহেত#র মেধ# িদেয় উেঠ এেসেছনারীর িনজu 
uরEিOিটশ ঔপিনেবিশক িশ5াব#বXার �ভােব িশTেদর িবদ#ালয়পাঠ# িকংবা 
িশTপােঠ#র �েয়াজেন েয িশTসািহত# রিচত হেত T? কেরিছল, েসই ে5Mিটেক 
এইভােব সমৃিSশালীকেরেছন এই নারী সািহিত#কেদর অেনেকইE 

 
উেHখপিâউেHখপিâউেHখপিâউেHখপিâ::::        
১.  অিসতকুমার বেN#াপাধ#ায়, বাংলা সািহেত#র ইিতবৃh (সrম খ3), কলকাতা : 

মডাণ� বুক এেজ³ী, ২০১৪, পৃ`া ৩৩  
২.  ঐ, পৃ`া ৩৩ 
৩.  ঐ, পৃ`া ৩৩ 
৪  ঐ, পৃ`া ৩৪-৩৫  
৫.  েযােগ]নাথ br, বে�র মিহলা কিব , অেলাক রায় (স£া), কলকাতা : েদ’জ, 

আগ², ২০১৩, পৃ`া ৪-৫ 
৬.    ±ানদানিNনী েদবী, ±ানদানিNনী েদবী রচনা সংকলন, পাথ�িজJ গে�াপাধ#ায় 

(স£া), কলকাতা: েদ’জ , নেভqর ২০১১, পৃ`া৯-১৯  
৭.    ±ানদানিNনী েদবী (স£া), বালক, কলকাতা : েদ’জ, ১৪১৭, পৃ`া ৫৩৫-৫৩৮ 
৮.  ±ানদানিNনী েদবী, ±ানদানিNনী েদবী রচনা সংকলন, পাথ�িজJ গে�াপাধ#ায় 

(স£া), কলকাতা :েদ’জ, ১৪১৮, পৃ`া ১৪৬ 
৯. েযােগ]নাথ br, বে�র মিহলা কিব , অেলাক রায় (স£া), কলকাতা : েদ’জ, 

আগ², ২০১৩, পৃ`া ৬৮ 
১০. অেলাক রায়, উিনশ শতেক নবজাগরণ uZপ সUান, কলকাতা : অ5র, 

জানুয়াির, ২০১৯, পৃ`া ৩৫৩-৩৫৫ 
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১১. েদবী�সাদ বেN#াপাধ#ায়, অেশাককুমার িমM, পাথ�িজJ গে�াপাধ#ায় (স£া), িশT 
িকেশার সািহত# সং=হ ১, কলকাতা: িশT িকেশার আকােদিম, ২০১৩, পৃ`া ৪৭৯ 

১২. ঐ, পৃ`া ৪৭৮  
১৩. ভূেম] bহ (সংকলন ও স£া), কুসুমকুমারী দােশর িদনিলিপ, কৃ�নগর : 

আদম, জানুয়াির ২০১৭, পৃ`া ৩ 
১৪. েযােগ]নাথ br, বে�র মিহলা কিব , অেলাক রায় (স£া), কলকাতা : েদ’জ, 

আগ², ২০১৩, পৃ`া ২২৯, ২৩৩ 
১৫. েযােগ]নাথ br, বে�র মিহলা কিব , অেলাক রায় (স£া), কলকাতা : েদ’জ, 

আগ², ২০১৩, পৃ`া ২৩০ 
১৬.  ঐ, পৃ`া ২৩০-২৩১ 
১৭.  ঐ, পৃ`া ২৩৩ 
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বাংলােদেশর মুিQযুেS িপিপলস িরিলফ কিমিটর 
ভূিমকা : একিট অনােলািচত অধ#ায় 

সrিষ� ম3ল 
ে²ট এেডড কেলজ িটচার, ইিতহাস িবভাগ, েগৗড় েমাহন শচীন ম3ল 

মহািবদ#ালয়, দি5ণ ২৪ পরগণাE 
    
সারসংে5পসারসংে5পসারসংে5পসারসংে5প:::: দি5ণ এিশয়ার ইিতহােস ১৯৭১ সােল বাংলােদেশর মুিQযুS বা uাধীন 
রা� িহেসেব বাংলােদেশর জ� অত#	 b?pপূণ� ঘটনাE বাংলােদেশর মুিQযুS, 
মুিQযুেS েস েদেশর জনগণ, িবিভg িবেদিশ রা� িবেশষত ভারেতর ভূিমকা িনেয় �চুর 
গেবষণা হেয়েছE মুিQযুেS ভারেতর ভূিমকার ে5েM মূলত ভারেতর রাজৈনিতক, 
কূটৈনিতক, অথ�ৈনিতক এবং সামিরক অবদােনর ইিতহাস েবিশ আেলািচত হেয়েছE 
িকP মুিQযুেS ভারেতর অবদােনর ইিতহাস এখােনই েশষ হেয় যায় না, মুিQযুেS 
ভারেতর িবিভg �েদশ, েসবামূলক �িত`ান এবং সেব�াপির সাধারণ মানুেষর যেথi 
অবদান িছলE েযমন ১৯৭১-এ ভারেত আসা িবপুল সংখ#ক বাংলােদশী শরণাথ�ীেদর 
েসবায় িপিপলস িরিলফ কিমিট উেHখেযাগ# অবদান েরেখিছলE তেব এই িবষয়িট 
েতমন ভােব আেলািচত হয় িনE মুিQযুেS িপিপল�  িরিলফ কিমিটর ভূিমকার িবষয়িট 
অনােলািচত েথেক েগেল বাংলােদেশর মুিQযুেSর ইিতহাস গেবষণা অস£ূণ� েথেক 
যােবE 
সূচক শ^সূচক শ^সূচক শ^সূচক শ^: মুিQযুS, পি:মব�, শরণাথ�ী, িপ আর িস, সাহায#, Mাণকায�, িশিবর, 
পূব�ব�E 
দি5ণ এিশয়ার ইিতহােস অত#	 b?pপূণ� একিট ঘটনা হল বাংলােদেশর মুিQযুSE 
১৯৭১ সােল মুিQযুেS সাফল# লাভ করার মধ# িদেয় uাধীন বাংলােদশ রাে�র জ� 
হয়E বাংলােদেশর এই সাফেল#র ে5েM ভারত রা�, ভারেতর িবিভg �েদশ, িবিভg 
সরকাির–েবসরকাির সংগঠন এবং সেব�াপির সাধারণ মানুেষর b?pপূণ� অবদান আেছE 
সাäিতক সমেয় বাংলােদেশর মুিQযুেS ভারেতর অবদােনর ইিতহাস চচ�ায় নতুন িদক 
উে�ািচত হেয়েছE এখন আর েকবল মুিQযুেS ভারত রাে�র সামিরক, কূটৈনিতক, 
রাজৈনিতক এবং অথ�ৈনিতক অবদান চচ�ার মেধ# আটেক না েথেক, ভারেতর 
েবসামিরক-েবসরকাির মহেলর ভূিমকা িবষয়ক আেলাচনায়  েজার েদওয়া হে�E 
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এে5েM অত#	 b?pপূণ� একিট িদক হল মুিQযুেSর সময় েয সকল বাংলােদশী 
শরণাথ�ী এেদেশ আRয় িনেয়িছল, তােদর েসবায় উেHখেযাগ# অবদান েরেখিছল 
ভারেতর িবিভg েসবামূলক �িত`ানE িবেশষত পি:মবে�র িবিভg েসবামূলক �িত`ান 
শরণাথ�ীেদর েসবায় িনেজেদর উজাড় কের িদেয়িছলE ভারেতর মেধ# পি:মবে�ই 
সবেথেক েবিশ শরণাথ�ী আRয় িনেয়িছলE সরকাির পিরসংখ#ান অনুযায়ী মুিQযুSর 
সূচনা েথেক েশষ পয�	 ভারেত �ায় এক েকািট শরণাথ�ী আRয় িনেয়িছল, তাঁর মেধ# 
সবেথেক েবিশ- ৭,৪৯৩,৪৭৪ জন শরণাথ�ী পি:মবে� আRয় িনেয়িছলE১ পািকCােনর 
সামিরক বািহনী এবং তােদর স�ী আলবদর, রাজাকার, শাি	 বািহনীর িনম�ম 
অত#াচােরর হাত েথেক বাঁচেত লাখ লাখ শরণাথ�ী বাংলােদশ সীমা	বত�ী সবেথেক বড় 
রাজ# পি:মবে� পািলেয় আেস িনরাপদ আRেয়র েখাঁেজE এই শরণাথ�ীেদর িনদা?ণ 
দুঃখ কেiর মেধ# িদন েকেটিছলE েসই সমেয় শরণাথ�ীেদর িদেক সাহােয#র হাত 
বািড়েয় িদেয়িছল পি:মবে�র িবিভg েসবামূলক �িত`ানE এমনই একিট �িত`ান হল 
িপিপল�  িরিলফ কিমিটE  
 ১৯৭১ সােল মুিQযুেSর সময় বাংলােদেশর শরণাথ�ীেদর েসবায় অনন# অবদান 
েরেখিছল িপপল�  িরিলফ কিমিটE এই েসবামূলক �িত`ানিট একটু অন# রকম সংXাE 
রাজৈনিতক িদক েথেক বলেত েগেল বলা যায়, এিট আসেল কিমউিন² মেনাভাবাপg 
একিট েমিডেকল ইউিনট ও Mাণ সংগঠনE েযিট ১৯৪৩-এ গেড় ওেঠE ১৯৪৩ সােল 
(১৩৫০ ব�া^) তJকালীন অিবভQ বাংলায় ব#াপক আকাের দুিভ�5 েদখা িদেয়িছলE 
এমনই ভয়াবহ িছল েসই দুিভ�5 েয, হাজার হাজার মানুষ না েখেত েপেয় মৃতু#র 
েকােল ঢেল পেড়E রাCা-ঘাট, ফুটপােথ, বাজাের, =ােম-শহের, েরেলর ¯#াটফেম�র 
পােশ যMতM মৃতেদহ পেড় থাকেত েদখা েযত েসই সমেয়E =াম বাংলা েথেক কাতাের 
কাতাের মানুষ শহর কলকাতার িদেক ছুেট এেসিছল খাবােরর আসায়E অবXা এমনই 
খারাপ িছল েয, অভুQ–অসহায় মানুেষরা শ_ের বািড়bিলেত িগেয় খাওয়ার জন# 
ভােতর ফ#ান চাইতE এমনই এক পিরিXিতেত অসহায় মানুেষর েসবার কােজ এিগেয় 
আেস ভারেতর কিমউিন² পািট�র েনতা-কম�ীবৃN এবং বামপ�ী বুিSজীবীরাE 
দুিভ�5পীিড়ত মানুেষর Mাণকায� সংঘবSভােব পিরচালনা করার জন# ১৯৪৩ সােলর 
২৯-েশ েসে
qর কলকাতার ৬২নং বউবাজার �ীট (িবিপন িবহারী গা�ুলী �ীট)–এর 
ভারত সভা হেলর ছােদ ১৪িট বাম গণসংগঠেনর �িতিনিধ এবং ২৯ জন িবিশ` 
ব#িQর উপিXিতেত িপ আর িস বা Peoples Relief Committee গেড় ওেঠE ঐ 
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সভায় উপিXত িবিশiেদর মেধ# িছেলন মািণক বেN#াপাধ#ায়, তারাশ�র বেN#াপাধ#ায়, 
হীের]নাথ মুেখাপাধ#ায়, নীের] নাথ রায়, আবদুHাহ রসুল, িবেবকানN মুেখাপাধ#ায়, 
মিণকু	লা েসন, বি�ম মুেখাপাধ#ায়, ডাQার িব েক বসু, ডাQার নারায়ণ রায়, ডাQার 
নেরশ ব#ানাজ�ী, েজ#ািত বসু, মুজ ফর আহেমদ, ৈসয়দ নওেশর আিল �মুখE িপ আর 
িস–র �িত`াতা সভাপিত িনব�ািচত হেয়িছেলন তJকালীন েব�ল েলিজসেলিটভ 
অ#ােসqিলর �ীকার ৈসয়দ নওেশর আিল, অধ#াপক নীের] নাথ রায় এবং েচৗধুরী 
েমায়াে�ম েহােসন যু� স£াদক এবং অধ#াপক েক িপ চে®াপাধ#ায় েকাষাধ#5 
িনব�ািচত হেয়িছেলনE২ দুিভ�5 েমাকািবলায় িপ আর িস অনবদ# ভূিমকা েরেখিছলE 
১৯৪৫ সােল িপ আর িস–র েমিডেকল ইউিনট েঢেল সাজােনা হয় এবং ঐ বছর িপ 
আর িস–র এ#াqুেল³ বািহনীও গেড় ওেঠE �িত`ার পর েথেকই িপ আর িস –র 
েসবাকায� অব#াহত থােকE ১৯৪৭ সােল েদশভােগর ফেল েয িবপুল সংখ#ক বা�চু#ত 
মানুষ পূব�ব� েথেক পি:মবে� আেস তাঁেদর েসবায় িপ আর িস িনেয়ািজত হেয়িছলE 
এছাড়া যখনই বন#া, ভূিমক£ বা �াকৃিতক দুেয�ােগর ফেল মানুষ িবপেদ পেড়, তখনই 
িপ আর িস Mাণকােয� ছুেট যায়E  
 ১৯৭০ সােল পি:মবে� �াকৃিতক দুেয�ােগর সময়ও িপ আর িস Mাণকােয� 
ঝাঁিপেয় পেড়E িঠক একই ভােব এই সমেয় সাইেØান িবÇC পূব�বে�ও সাহােয#র হাত 
বািড়েয় িদেয়িছল িপ আর িসE ১৯৭০-এর জানুয়াির মােস পূব�বে�র মানুেষর জন# িপ 
আর িস-র সভাপিত মণী]লাল িব4াস কলকাতার েডপুিট কিমশেন আট হাজার টাকার 
ওষুধ তুেল িদেয়িছেলনE এক বছর বােদ ১৯৭১ সােল যখন পািকCােন েসনা �শাসেনর 
অত#াচােরর হাত েথেক বাঁচেত কাতাের কাতাের অসহায়-িনঃসqল মানুষ পি:মবে� 
আRয় িনেত চেল আেস, তখনও িপ আর িস তার মানিবক ভূিমকা পালন কেরিছলE িপ 
আর িস-র তরেফ সীমা	বত�ী িবিভg জায়গায় Mাণ িশিবর, েমিডেকল ক#া£, িফ� 
হাসপাতাল েখালা হেয়িছলE আহত, অসুX শরণাথ�ী-মুিQেযাSােদর িচিকJসার ে5েM িপ 
আর িস অত#	 �শংসনীয় কাজ কেরE িচিকJসা পিরেষবার পাশাপািশ িপ আর িস-র 
তরেফ সাধ#মত শরণাথ�ীেদর খাবার, ব�ও দান করা হয়E িপ আর িস–র তরেফ 
পি:মবে�র সাধারণ মানুেষর কােছ শরণাথ�ীেদর সাহােয# এিগেয় আসার আেবদন 
জানােনা হয়E আেবদেন বলা হয় েয, এর আেগ আত� ও িবপg মানুেষর সাহােয#র জন# 
িপ আর িস যখনই আেবদন কেরেছ জনগেণর কােছ, আপনারা এিগেয় এেসেছন 
সাহায# িনেয়E মাM কেয়ক মাস আেগ ভয়াবহ �াকৃিতক দুেয�ােগ যখন দুই বাংলা 
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িবÇC তখন আপনারা অসহায় মানুেষর সাহােয# এিগেয় এেসিছেলনE আজ আবার িপ 
আর িস আপনােদর কােছ সাহােয#র আেবদন করেছ পূব� বাংলার অসহায় মানুষেদর 
জন#, যারা িনর� অবXায় পাক সামিরক বািহনীর বব�র আKমেণর সামেন ?েখ 
দাঁড়াবার েচiা করেছE বাংলােদেশর আত� মানবরা সাহােয#র আশায় আজ আমােদর 
িদেক তািকেয়E এখনই সাহায# সংঘিঠত কের তােদর কােছ পাঠােত হেবE আশা কির 
সুদীঘ�কাল আত� মানুেষর েসবায় িনেয়ািজত আপনার সুপিরিচত িপিপল�  িরিলফ 
কিমিটর আÙােন সাড়া িদেয় আপনারা অথ�, ব�, খাদ#, ওষুধ, রQ িদেয় সাহায# 
করেবন বাংলােদেশর শরণাথ�ীেদরE৩  কিমিট-র তরফ েথেক সাধারণ মানুেষর কােছ িপ 
আর িস –র তJকালীন সভাপিত ও স£াদক যথাKেম ডাQার অিময় বসু এবং 
হর�সাদ চ#াটাজ�ী Tকেনা খাবার, ব�, ওষুধ িপ আর িস–র অিফেস পাঠাবার অনুেরাধ 
কেরিছেলনE সাহায# পাঠাবার িঠকানা িছল– িপ আর িস, ২৪৯ নং, িবিপন িবহারী 
গা�ুলী �ীট, কলকাতা-৭০০০১২E মানুেষর িবপুল সাড়া িমেলিছল সাহায# ে�রেণE িপ 
আর িসর প5 েথেক মণী]লাল িব4াস, দীপক চ], হর�সাদ চে®াপাধ#ায়, নেরশ 
বেN#াপাধ#ায়, িনম�ল রায়, অিময় েবাস �মুখ �িসS ডাQারবাবুেদর পাশাপািশ নতুন 
পাশ করা যুব ডাQাররা শরণাথ�ীেদর িচিকJসা েসবায় িনেজেদর উজাড় কের 
িদেয়িছেলনE কলকাতার ব_ ত?ণ েu�ােসবকরা ডাQারবাবুেদর সাহায# কেরিছলE 
 এি�ল মাস েথেকই িপ আর িস পি:মবে�র িবিভg �াে	 Mাণ িশিবর েখােলE 
২৪ পরগণা েজলার বনগাঁ মহকুমােত বনগাঁ, বয়রা, েহেলDা �ভৃিত জায়গায় িশিবর 
েখালা হয়E বনগাঁ েথেক বয়রা সীমা	 পয�	 ৫ েথেক ৬িট আRয় িশিবর েখালা 
হেয়িছল িপ আর িস-র তরেফ, েযখােন এি�ল মােসর েশষ পয�	 ২৫ েথেক ৩০ 
হাজার শরণাথ�ীেক সাহায# করা হয়E ২৫-েশ এি�ল িপ আর িস-র সভাপিত মণী] 
নাথ িব4াস, সাধারণ স£াদক হর�সাদ চে®াপাধ#ায় বনগাঁ সীমাে	 িপ আর িস-র Mাণ 
কােয�র পিরদশ�ন কেরিছেলনE এই িদন আনNবাআনNবাআনNবাআনNবাজার পিMকাজার পিMকাজার পিMকাজার পিMকা –র কম�চারী ইউিনয়ন 
bঁেড়া দুধ, চা-িব ুট, সাবান �ভৃিত Mাণkব# িপ আর িস-র Mাণ িশিবেরর মারফত 
শরণাথ�ীেদর মেধ# িবতরণ কেরিছলE৪ িপ আর িস-র শরণাথ�ী েসবার �ধান ৈবিশi# 
িছল তােদর িচিকJসা পিরেষবা, যার  জন# িপ আর িস – েবিশ পিরিচতE �থম েথেক 
শরণাথ�ী-মুিQেযাSােদর িচিকJসা পিরেষবা িদেত িপ আর িস উেদ#াগ =হণ কেরিছলE 
িপ আর িস-র সবেচেয় উেHখেযাগ# কাজ িছল সীমাে	 একিট অXায়ী িফ� হাসপাতাল 
েখালাE ১৯৭১ সােলর ১৬-ই েম রিববার বনগাঁর মিতগেâ বাংলােদশ সংহিত সাহায# 
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কিমিটর সহেযািগতায় বাংলােদেশর uাধীনতা সং=ামীেদর সাহােয# ৫িট েবড স£g 
একিট অXায়ী িফ� হাসপাতাল েখালা হয়E উে�াধন কেরিছেলন িপ আর িস-র 
সভাপিত তথা েসই সময়কার িবখ#াত �দয় িবেশষ± িচিকJসক ডাQার অিময় কুমার 
বসুE৫ ঐ িদন হাসপাতাল উে�াধন উপলে5 একিট সভা অনুি`ত হয়, েযখােন 
সভাপিতp কেরিছেলন Xানীয় রা�ীয় সং=াম সহায়ক সিমিতর ��িত কিমিটর সভাপিত 
িব4রâন েসনbrE সভায় িপ আর িস–র সহসভাপিত তথা িশT িচিকJসক ডাQার 
মণী]লাল িব4াস এবং সাধারণ স£াদক হর�সাদ চে®াপাধ#ায় বQৃতা িদেয়িছেলনE 
সভায় ডাঃ িব4াস হাসপাতােলর র5ণােব5ণ এবং িপ আর িস-র কােজ ঝাঁিপেয় পড়ার 
জন# যুব সমােজর কােছ অনুেরাধ জািনেয়িছেলনE হর�সাদ চে®াপাধ#ায় তাঁর বQৃতায় 
িপ আর িস-র অতীেতর েসবামূলক কােজর ইিতহাস জনগেণর সামেন তুেল ধের 
বেলিছেলন, ১৯৪৩ সাল েথেক িপ আর িস েসবা কাজ কের েগেলও, এই �থম েকান 
একিট েদেশর uাধীনতা সং=ােম িপ আর িস �ত#5ভােব সাহায# দােনর সুেযাগ েপেয় 
গিব�ত এবং ধন#E এই কােজ সকলেক এিগেয় আসার অনুেরাধ কেরিছেলন িতিনE ১৬-
ই েম হাসপাতাল উে�াধেনর িদন িপ আর িস এবং বনগাঁ মহকুমা বাংলােদশ সংহিত ও 
সাহায# কিমিটর উেদ#ােগ রQদান িশিবেররও আেয়াজন করা হয়E ঐ িদন ৪০ জন 
রQদান কেরিছেলনE বনগাঁয় িপ আর িস-র িফ� হসিপটালিট মুিQযুেSর সময় অসাধ# 
সাধন কেরিছলE সীিমত 5মতা িনেয় িপ আর িস-র কম�ীবৃN শরণাথ�ী এবং 
মুিQেযাSােদর সাহায# কেরE ১৭-ই েম েথেক ৩-রা েসে
qর ১৯৭১ পয�	 বনগাঁেত িপ 
আর িস-র িফ� হাসপাতাল েথেক ১৬ হাজার ৫০০ জন অসুX শরণাথ�ীেক ওষুধ 
েদওয়া ও িচিকJসা করা হয়E েমাট ৩৪ জন বাঙািল uাধীনতাসং=ামীেক হাসপাতােল 
িচিকJসা করা হয় ঐ সমেয়র মেধ# এবং ১ ল5 শরণাথ�ীেক ভ#াকিসন িদেয় ‘পিরচয় 
পM’ েদওয়া হয়E৬ িপ আর িস কেলরা মহামারী েঠকােত িবেশষ ভূিমকা পালন 
কেরিছলE 
 ১৯৭১ সােলর এি�ল মােসর �থম িদক েথেকই কাতাের কাতাের অসহায় মানুষ 
আRেয়র জন# বাংলােদশ েথেক পি:মবে� এেসিছলE আর �থম েথেকই িপ আর িস 
বাংলােদেশর শরণাথ�ীেদর মেধ# �ধানত েমিডেকল ও অন#ান# িরিলফ কাজ T? 
কেরিছলE পি:মবে�র �িতিট সীমা	 এলাকায় িপ আর িস শাখা েক] খুেলিছলE 
বাংলােদেশর রণা�েন b?তর আহত এবং অসুX মুিQেযাSােদর িচিকJসা করা হত 
এই িশিবরbিলেতE অেনক মুিQেযাSােক b?তর আহত অবXায় িনেয় আসা হত এই 
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িশিবরbিলেত, �েয়াজেন েছাটখােটা অে�াপচার করা হতE িপ আর িস-র পে5 
সবেথেক বড় েসবা েক] বনগাঁেত ও বিসরহােট, মাঝাির ধরেণর েসবােক] রাণাঘােট 
েখালা হয়E পেরর িদেক হাসনাবাদ-েগেদ অDেলও িশিবর েখালা হয় িপ আর িস-র 
তরেফE অেনক আহত-অসুX মুিQেযাSােক িপ আর িস-র িশিবের িনেয় আসা হতE 
�েয়াজন মেতা তাঁেদর অে�াপচার এবং রQদান করা হতE কলকাতা ¶াড ব#াে�র 
অিধকত�া ডাQার এস িব দেhর সহায়তায় িপ আর িস িবিভg জায়গায় রQদান 
িশিবেরর আেয়াজন কেরিছলE িপ আর িস-র পে5 ডাQার মণী] লাল িব4াস, ডাঃ 
দীপক চN, ডাঃ নেরশ ব#ানাজ�ী, ডাঃ অিময় েবাস, ডাঃ িবনয় ভ®াচায� –এর মতন 
তJকালীন �িথতযশা িচিকJসকেদর পাশাপািশ, সদ# পাশ করা ব_ ত?ণ ডাQার 
মুিQেযাSা এবং শরণাথ�ীেদর িচিকJসা করেতন, �েয়াজেন  অে�াপচারও করেতনE 
বিসরহাট মহকুমায় িপ আর িস-র িচিকJসকরা ৭৫ হাজােরর েবিশ শরণাথ�ীেক এবং ৫ 
হাজােরর মতন মুিQেযাSােদর িচিকJসা কেরিছেলনE৭ এি�ল মােসর মাঝামািঝ েথেকই 
হাসনাবােদর শরণাথ�ী িশিবরbিলেত কেলরা েরাগ েদখা েদয়E সরকােরর তরেফ সাহায# 
েপ�ছােনার আেগই েসখােন িপ আর িস-র িচিকJসা পিরেষবা েপ�েছ িগেয়িছলE িপ আর 
িস হাসনাবােদর িশিবের ২িট স#ালাইন েসট সহ ভ#াকিসন িকট পাঠায়E৮ বনগাঁেত ৫ 
লে5র েবিশ শরণাথ�ীেক কেলরার ভ#াকিসন েদওয়া হয় িপ আর িস –র তরেফE িপ 
আর িস –র উেদ#ােগ মুিশ�দাবাদ এবং পি:ম িদনাজপুের ১িট কের সাহায# িশিবর 
েখালা হেয়িছলE এছাড়া বনগাঁেত ৩ িট এবং বারাসােত ২ িট িশিবর েখালা হয়E  
 েনতাজী সুভাষ চ] বসুর ৈতির করা INA –এর ঝাঁিস বািহনীর �ধান uাধীনতা 
সং=ামী ক#াে
ন ল«ী সায়গেলর উেদ#ােগ িপ আর িস বারাসােত Make Shift 
হাসপাতাল চালু কেরিছলE �স�ত উেHখ# েয ল«ী সায়গল একজন �িথতযশা 
ডাQারও িছেলন এবং বাংলােদেশর মুিQযুেSর সময় িতিন �থেম প�জা নাইডু-র 
কােছ ই�া�কাশ কেরন শরণাথ�ীেদর েসবায় কাজ করার জন#E িকP প�জা নাইডু 
তােক শরণাথ�ী েসবায় েযাগদান করেত বারণ কের িদেয়িছেলন এই বেল েয, ল«ী 
সায়গল বাংলা বলেত পােরন না তাই খুব একটা কােজ িতিন আসেবন নাE তখন ল«ী 
সায়গল বাংলােদশ সংহিত ও সাহায# কিমিটর সভাপিত েজ#ািত বসুর কােছ শরণাথ�ী 
েসবার কােজ েযাগ েদওয়ার ই�া�কাশ করেল, µ বসু তাঁেক কলকাতায় িপ আর িস-
র সােথ যুQ হওয়ার পরামশ� েদনE জুন মােসর �থম সrােহ ডাQার ল«ী সায়গল 
ব� ও িচিকJসার সরâােম ভিত� কেয়ক েKট Mাণ সcার িনেয় কলকাতায় িপ আর িস-
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র কােজ েযাগ িদেয়িছেলনE৯ কলকাতায় এেস ল«ী সায়গল িনজ উেদ#ােগ িপ আর িস-
র হেয় শরণাথ�ীেদর জন# িবিভg Mাণসাম=ী সং=হ কেরনE ল«ী সায়গেলর েনতৃেp িপ 
আর িস-র একিট েসবামূলক �িতিনিধ দল বারাসােত এেস উপিXত হয়, েযখােন 
একিট পুরােনা লqা বািড়েত অXায়ী হাসপাতাল েখালা হয়E এিট িছল ‘Make Shift 
Hospital’E যার ৈবিশi# হেলা, অিত অf সমেয়র মেধ# এিট bিটেয় েনওয়া েযতE 
ল«ী সায়গেলর উেদ#ােগ িপ আর িস বারাসােতর ঐ হাসপাতাল িশিবের িচিকJসার 
জন# আসা �িতিট শরণাথ�ীেক কেলরা, ম#ােলিরয়া েরােগর �িতেষধক িটকা �দান 
কেরিছলE তাছাড়া ল«ী সায়গল গণতাি�ক মিহলা সিমিতর ত?ণীেদর নািস�ং ে¤িনং–
এর �াথিমক পাঠ িদেয়িছেলনE িতিন তাঁেদর ইেâকশান েদওয়া, সাজ-সরâাম সহ 
িশরা ফুঁেড় ি�প চালু করেত িশিখেয়িছেলনE১০ এই ত?ণীরা িপ আর িস-র নাস� 
িহেসেব শরণাথ�ীেদর িচিকJসা েসবায় িনেজেদর িনেয়ািজত কেরিছেলনE িপ আর িস-র 
তরেফ িচিকJসা পিরেষবার পাশাপািশ িকছু Mাণও েদওয়া হয় শরণাথ�ীেদরE 
শরণাথ�ীেদর মেধ# িবতরণ করা হেয়িছল ৯৮০০০ কqল এবং ৩৮,৭০০ টাকাE িপ আর 
িস-র ডাQার �শা	 রায় ইংল#াt েথেক িকছু পাউt চাঁদা তুেল পািঠেয়িছেলনE১১ অথ�াJ 
এটা পিরÈার েবাঝা যাে� েয �িতকূলতা থাকা সে�ও িপিপল�  িরিলফ কিমিট ১৯৭১ 
সােল বাংলােদেশর শরণাথ�ীেদর জন# মানিবক েসবা দান কেরিছলE মুিQযুেSর 
ইিতহােস যা uণ�া5ের েলখা থাকেবE 
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Madras, 1972, Page- 82.    

২. নেরশ ব#ানাজ�ী ‘িপপল�  িরিলফ কিমিটর সংি5r ইিতহাস’, িবমল েসনbr, 
শ#ামসুNর েদ, অিময় কুমার হািট, িপিপলিপিপলিপিপলিপিপল����        িরিলফ কিমিটিরিলফ কিমিটিরিলফ কিমিটিরিলফ কিমিট, , , , দু#িতময় ইিতবৃhদু#িতময় ইিতবৃhদু#িতময় ইিতবৃhদু#িতময় ইিতবৃh, 
িপিপল�  িরিলফ কিমিট, কলকাতা, ২০০৩, পৃঃ ৪৫E 

৩. গণশিQগণশিQগণশিQগণশিQ, , , , ১০ এি�ল, ১৯৭১, কলকাতা,পৃঃ ৩E 
৪. গণশিQগণশিQগণশিQগণশিQ,,,, ৩০ এি�ল, ১৯৭১,কলকাতা,পৃঃ ২E 
৫. গণশিQগণশিQগণশিQগণশিQ, ২১ েম, ১৯৭১,কলকাতা,পৃঃ ১E 
৬. গণশিQগণশিQগণশিQগণশিQ,,,, ৯ েসে
qর, ১৯৭১, কলকাতা,পৃঃ ৩E 
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৭. শ#ামল পাঁজা, ‘িপ আর িস আত� Mােণ ৫০ বছর’, িবমল েসনbr এবং অন#ান#রা, 
�াbQ�াbQ�াbQ�াbQ, পৃঃ ১৯-২০E 

৮. গণশিQগণশিQগণশিQগণশিQ, ৩০ এি�ল, ১৯৭১, কলকাতা,পৃঃ ২E 
৯. ল«ী সায়গল, ‘পDাশ বছর পূিত� উপলে5 িপপল�  িরিলফ কিমিটেক সহকম�ীর 

ৈব¯িবক অিভনNন’, িবমল েসনbr ও অন#ান#রা, , , , �াbQ�াbQ�াbQ�াbQ,,,, পৃঃ ২৫E 
১০. ল«ী সায়গল, �াbQ�াbQ�াbQ�াbQ, পৃঃ ২৬E 
১১. িবমল েসনbr এবং অন#ান#রা, �াbQ�াbQ�াbQ�াbQ, পৃঃ ১১১E 
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ব�নারীর সামািজক ও রাজৈনিতক েচতনার িবকােশ 
�া�  uাধীনতা পেব� বাংলা সামিয়কপেMর ভূিমকা 

Tl সরকার 
গেবষক, রা�িব±ান িবভাগ, িসক� ি ল ইউিনভািস�িট 

    
সারসংে5পসারসংে5পসারসংে5পসারসংে5প    :::: বাংলা সামিয়ক পেMর Tভ সূচনার পর Kমাগত আিবভূ�ত হয় িবিবধ 
িবষয় িনভ�র পিMকাE �িতিট বাংলা সামিয়কপMই এক বা একািধক উে�শ# িনেয় 
�কািশত হেয়িছলE ৩৪িট পিMকায় স£াদনা বা পিরচালন েগা`ী মিহলােদর �ারা 
িনয়ি�ত িছলE তেব সমC পিMকাই TধুমাM মিহলােদর জন# �কািশত হত নাE আরও 
বৃহhর উে�শ# িনেয় �কািশত হেতাE এbিলর মেধ# রাজৈনিতক পিMকাZেপ �কািশত 
হেয়িছল ‘নব#ভারত’, ‘বাংলার কথা’, ‘মুQ’, ‘অচ�না’ ও ‘মাতৃভূিম’ ‘Rিমক’ সমকােল 
বাঙালী মানেসর সামািজক ও রাজৈনিতক েচতনা িবকােশ এbিলর অবদান অনuীকায�E    
সূচকসূচকসূচকসূচক    শ^শ^শ^শ^ :    ে�5াপট, মূল বQব#, সামািজক ও রাজৈনিতক তাJপয�E 
ে�5াপটঃে�5াপটঃে�5াপটঃে�5াপটঃ ১৭৫৭ ি¢iাে^র পলাশীর যুেS জয়লাভ কের ই² ইিtয়া েকা£ািন বাংলায় 
তােদর িনর�ুশ অিধকার �িত`া কের অিত �তE এরপর বাঙালীর জীবেন েয নানািবধ 
ভালমN িববত�ন ঘেটিছল, তার মেধ# অন#তম হল মুkণ যে�র �চলনE �ধানত মুkণ 
যে�র েসৗজেন# বাংলা ভাষায় �থম সামিয়ক পM ‘িদগদশ�ন’ (মািসক) �কািশত হয় 
১৮১৮ ি¢iাে^র এি�ল মােসE পিMকার স£াদক িছেলন েজাTয়া ম#াশ�ম#ােনর পুM 
জন Øাক� ম#শম#ান এবং �কাশক িছল µরামপুর ব#াপিট² িমশনE 
 বাংলা সামিয়কপেMর Tভ সূচনার পর Kমাগত আিবভূ�ত হয় িবিবধ িবষয় 
িনভ�র পিMকাE েযমন – ‘বা�াল েগেজিট’ (জুন, ১৮১৮ ¢ীiাে^)E �িতিট বাংলা 
সামিয়ক পMই এক  বা একািধক উে�শ# িনেয় �কািশত হেয়িছলE সমকােলর বাঙালী 
মানেসর সামািজক-ৈনিতক-রাজৈনিতক ও িশ5ার েচতনা িবCাের এbিলর অবদান 
অনuীকায�E বাংলা সামিয়ক পেMর ঐ িবিচM ভুবেন একিট সাধারণ ধম� বজায় িছল 
সব�ে5েM – �িতিট সামিয়কপMই পিরচািলত ও স£ািদত হত পু?েষর �ারাE 
মিহলােদর স£াদনা বা পিরচালনায় �কািশত বাংলা সামিয়কপেMর জন# বাঙালীর 
�িত5া সমাr হয় ১২৭৭ ব�া^ বা ১৮৭০ ি¢iাে^E মিহলা স£ািদত �থম বাংলা 
সামিয়কপM পাি5ক ‘ব�মিহলা’ �কািশত হেয়িছল ১২৭৭ ব�া^ ১লা ৈবশােখE 
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স£ািদকার নাম উেHিখত িছল জৈনকা িখিদরপুর িনবািসনীE সcবত েমা5দািয়নী 
মুেখাপাধ#ায় িছেলন এর স£ািদকাE নারী স£াদেকর হােত �কািশত ‘ব�মিহলা’ 
বাংলার সমাজ ও সামিয়কপেMর ইিতহােসর নবিদগে	র উে�াচন কেরিছলE আমরা 
ভারেতর uাধীনতা পূব�কালীন অথ�াJ �া�-uাধীনতার সময়কােলর মিহলা স£ািদত 
বাংলা সামিয়কপM িনেয় আেলাচনা করেবাE  
 আমরা ১২৭৭ ব�াে^র ৈবশাখ মাস েথেক ১৩৫৪ ব�াে^র Rাবণ মাস (১৮৭০-
১৯৪৭ ¢ীiাে^), �ায় ৭৭ বছেরর সময়সীমায় �কািশত মিহলা স£ািদত-পিরচািলত 
বাংলা সামিয়কপM িনেয় আেলাচনা করবE পিMকাbিল সমকােলর পাঠকমহেল িবেশষত 
মিহলা মহেলর রাজৈনিতক-সামািজক েচতনার িবকােশ েয �য়াস কেরিছল তারই 
িবে¦ষণ করবE ৭৭ বছেরর দীঘ� সমেয় ব_ মিহলা স£ািদত-পিরচািলত পিMকা 
�কািশত হেয়িছল �া� uাধীনতা পেব�E 
মূলমূলমূলমূল    বQব#ঃবQব#ঃবQব#ঃবQব#ঃ    
এই পিMকাbিলর স£াদনা বা পিরচালকেগা`ী মিহলােদর �ারা িনয়ি�ত িছলE তেব 
সমC পিMকাই TধুমাM মিহলােদর জন# �কািশত হত তা নয়, আরও িকছু বৃহhর 
উে�শ# িনেয় �কািশত হেয়িছল মিহলা পিMকাbিলE রাজৈনিতক পিMকাZেপ �কািশত 
হেয়িছল ‘নব#ভারত’, ‘বাংলার কথা’, ‘মুQ’, ‘অচ�না’ ও ‘মাতৃভূিমE সামিয়ক 
পিMকাbিলর মেধ# ‘Rিমক’ স£ূণ� িভgধম�ী পিMকা িছলE এিট মিহলা স£ািদত 
একমাM Rমজীবীেদর পিMকাE �া� uাধীনতা পেব�র মিহলা স£ািদত বাংলা 
সামিয়কপMbিল TধুমাM মিহলা সমােজই রাজৈনিতক-সামািজক-েচতনা �সািরত 
কেরিন, সমােজর সািব�ক উgয়েন b?pপূণ� ভূিমকা পালন কেরিছলE 
 সম= বাঙালী সমােজর রাজৈনিতক ও সামািজক েচতনার পিরিধেক িবCৃত 
কেরিছল পিMকাbিল এবং একিট আদশ� েদশ িনম�ােনর জন# েয উপাদানbিল 
�েয়াজনীয় েসbিল স£েক� পাঠক পািঠকােদর যথাযথ ধারণা েদওয়ার েচiা কেরিছল 
মিহলা স£াদকরাE এই সামািজক পিরবত�নকােল ভারতীয় জনমানেস uাধীনতার জন# 
উ�ীিবত করার লে5 অসংখ# রাজৈনিতক �স� উ�াপন কেরিছল পিMকাbিল যা 
িকনা তJকালীন বা নারী সমােজর মেধ# রাজৈনিতক সেচতনা বৃিS কেরিছল এবং 
পরবত�ীকােল তা uাধীনতা আেNালেনর উপর �ভাব েফেলিছল এবং অিধকাংশ সমেয় 
িOিটশ সরকােরর িবেরাধী মত গঠেনর েচiা করতE তেব সমেয়র সে� ভাবনািচ	া 
�স� ও েকৗশল পিরবিত�ত কেরিছল মানিসক অবXা অনুযায়ীE �া�uাধীন ভারেত 
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িOিটশ সরকােরর নঞথ�ক ভুিমকাbিল, েযমন – দুিভ�5, মþ	র ই�-Oa-যুS ইত#ািদর 
তJকালীন সরকােরর উদািসনতা স£েক� পাঠেকর উhেরাhর সেচতনতা বৃিSর জন# 
পিMকাbিলেত আেলািচত হতE ব�ভে�র মেধ# আিবভূ�ত ভারতমিহলা, সু�ভাত, জাùবী 
ইত#ািদেত বয়কট আেNালন, ব�ভে�র নীিত Zপায়েণ লড�-কাজ�েনর মুখ# ভূিমকা, 
কংে=স ও িদিHর দরবােরর ভােলামN িনেয় আেলাচনা হেয়িছল যা িক না িOিটশ 
সরকারেক ভীত-MC কেরিছলE এছাড়া গািUজীর চরকা আেNালন, অসহেযাগ 
আেNালন কংে=েসর অ	ক�লহ uরাজ কিমিট সংগঠন, আইন অমান# আেNালন এবং 
uেদশী িজিনস ৈতির করেত উJসাহ দান, যা িকনা নব#-ভারত, বাংলায় কথা, েসবা ও 
সাধনা মাতৃমিNর-ব�নারী এই পিMকাbিলেত ধারাবািহকভােব আেলািচত হতE বাংলার 
উ=প�ী আেNালন, কং=েসর কৃষক-Rিমক আেNালন, ধম�ঘট এই িবষেয়ও পিMকাbিল 
আেলাচনা কেরিছলE জাতীয়তাবাদী আেNালেনর সমা	রােল ধীের ধীের তা �কােশ#  
এেসিছল কিমউিনi আেNালেনর ধারাE কেয়কিট পিMকায় কিমউিনi মতবােদর �িত 
আ=হ ব#Q কেরিছলE েসbিল হল – ‘Rিমক’, ‘জয়µ’, ‘মিNরা’, ‘অচ�না’E আমােদর 
আেলািচত ব_ পিMকাই �ত#5 েকান রাজৈনিতক ঘটনার �ারা চািলত িছলE ‘ভারতী’, 
‘ভারত মিহলা’, ‘সু�ভাত’, ‘জাùবী’ �েত#কিটেত ধারাবািহক সামি=কভােব 
ভারতীয়েদর বয়কট আেNালন ও uেদশী আেNালন স£েক� �চার করতE ‘নব#ভারত’ 
এই পিMকািট জাতীয়তাবাদী আেNালেনর উপর নজর িদতE েযমন – িচhরâন দাশ 
কিথত ‘uরাজ’-এর ব#াখ#া িবে¦ষণ �চার করাE অনুZপভােব গাUীিজেক �বলভােব 
সমথ�ন করত ‘েসবা ও সাধনা’ পিMকািটE িহNু-মুসিলম দা�ার সংঘাত িনেয় আেলাচন 
করত মাতৃমিNর’E �া�uাধীনতা পেব�র মিহলা স£ািদত বাংলা সামিয়কপMbিল 
আ	জ�ািতক রাজনীিত িনেয়ও সেচi িছলE ঊিনশ শতক েথেকই সেচতন ভারতীয়েদর 
কােছ িOিটশ ও অন#ান# ইউেরাপীয় জািতbিল সা�াজ#বাদী মানিসকতা সু�i হেত 
থােকE সা�াজ#বােদর আড়ােল ইউেরাপীয় আ=াসন উপিনেবশbিলেত িকভােব িনেজর 
আিথ�ক মুনাফা লাভ কের েদশbিল তার নo �কাশ ঘেট চেলিছল তারও িনদশ�ন িছল 
এই পিMকাbিলেতE ি�তীয় িব4যুSকালীন েদশbিলর uাথ�সংঘাত, সা�াজ#বাদী 
মানিসকতা, মধ# �ােচ#র েতল দখেলর লড়াই ইত#ািদ িনেয় িবচার িবে¦ষণ িছল 
‘মিNরা’য়E �া�uাধীন ভারত (১৮৭০ ¢ী. – ১৯৪৭ ¢ী.) এই সময়কােলর মেধ#ই সারা 
িবে4র েদেশ েদেশ মিহলােদর েভাটািধকার, িনব�াচেন �িতিনিধp করার অিধকার 
ইত#ািদ িনেয় তুমুল আেNালন T? হেয়িছলE ভারতীয় িশি5ত নারীরাও এ িবষেয় 
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সেচতন হেয় উেঠিছেলনE এই রাজৈনিতক অিধকােরর পে5 �চার T? কেরিছেলন 
বাংলার সামিয়কপMbিলE তেব সামি=কভােব বলা যায় অিধকাংশ মিহলা স£ািদত 
সামিয়কপMই মিহলােদর রাজৈনিতক অিধকাের পে5 মতামত িদেয়িছলE   
 সমােজ অNরমহল েথেক বিহ�মহল পয�	 িবCৃত অজ· রকম কুসং ার 
দূরীকরেণ মুQকেç নারীপু?ষ িনিব�েশেষ সবাইেক অনু�ািণত কেরিছল পিMকাbিলE 
নারীর িশ5া, েদশেসবা, সমাজেসবা, uিনভ�রতার আÙােনর সে� অন#ান# সামািজক 
কুসং ার মুেছ েদওয়ার েচiা কেরিছল এই মিহলা স£ািদত সামিয়কপMbিলE েযমন  
- বাল#িববাহ, পণ�থা, ব_ স	ােনর জ�দান ইত#ািদর িবপে5 �চার কেরিছল 
পিMকাbিলE বাল#িববাহ, িবধবা িববােহর পে5, িবধবােদর সু`ু পুনব�াসেনর পে5 �চার 
চািলেয়িছল অেনক পিMকাE �া�uাধীনতা পেব�র মিহলা স£ািদকারা েদশ ও সমাজেক 
িবকিশত করার লে5# িবেদেশর উদাহরণ এেনেছন বার বারE এিশয়ার অন# রা�bিল, 
ইউেরাপ, আেমিরকা, অে�িলয়া সব েদশ েথেকই সাধ#মত উপাদান সং=হ কেরেছন 
এঁরাE িবিবধ মহীয়সী নারীর জীবনী উেHখ কের ভারতীয় নারীেদর েদশ েসবা ও 
সমাজেসবায় অনু�ািণত কেরিছল পিMকাbিলE খুব েবিশ মাMায় রিচত হেয়িছল ভিগনী 
িনেবিদতার জীবনী (সু�ভাত), পিtতা রমাবাঈেয়র কথা (দীপািল ও িবজিয়নী)E 
নব#নব#নব#নব#    ভারতভারতভারতভারত    ((((১৩২৮১৩২৮১৩২৮১৩২৮    ব�া^ব�া^ব�া^ব�া^    / / / / ১৯২১১৯২১১৯২১১৯২১    ি¢²া^ি¢²া^ি¢²া^ি¢²া^) :) :) :) :    
১২৯০ ব�াে^র ৈজ` মােস (১৮৮৩ ি¢.) জাতীয়তাবাদী েচতনা �সােরর উে�েশ# 
‘নবভারত’ �কািশত হয় েদবী�সg রায়েচৗধুরীর স£াদনায়E এবার পিMকার ভার েনন 
তাঁর �ী �ফুHনিলনী রায়েচৗধুরীE গভীর েশােকর মেধ# ১৩২৮ ব�াে^র আি4ন-কািত�ক 
যু� সংখ#া �কাশ কের মিহলা স£ািদত বাংলা সামিয়কপেMর ইিতহােসর অ� হেয় 
যায় �ফুHনিলনীর ‘নব#ভারত’E 
  জাতীয়তা 
  µশর�] েঘাষব~�া 
 “বত�মান অসহেযাগ আেNালনিট ব#থ� হইেত িদেল ভারেতর কল#াণ অেনক 
দূের িপছাইয়া পিড়েবE এ স�ট সমেয় �েত#ক ভারতবাসীরঈ ভারেতর জন# িচ	া করা 
কত�ব#E মত পাথ�ক# দূের রািখয়া জাতীয়তার অনুেরােধ সকেল িমিলয়া িমিশয়া 
আেNালনটােক সফল কিরবার িনিমh আ}-িনেয়াগ কিরেত না পািরেল পিরণােম 
পিরতাপ অবশ#ই েভাগ কিরেত হইেবE”  (‘নব#ভারত’, অ=হায়ণ, ১৩২৮ ব., ৩৯শ 
খt, পৃ.৪১৭)E 
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‘‘‘‘বা�লারবা�লারবা�লারবা�লার    কথাকথাকথাকথা’ (’ (’ (’ (১৩২৮১৩২৮১৩২৮১৩২৮    বববব././././১৯২১১৯২১১৯২১১৯২১    ¢ী¢ী¢ী¢ী.).).).)    
‘নব#ভারত’-এর মেতা ‘বা�লার কথা’ আকিêকভােব মিহলা স£ািদকার �ারা 
পিরচািলত হয় িকছুকালE ১৩২৮ ব�াে^র ১৪ আি4ন (১৯২১ ¢ী.) ‘বা�লার কথা’ 
�কািশত হেয়িছল েদশবUু িচhরâন দােশর স£াদনায়E পিরচালকমtলী পিMকািটেক 
বেলিছেলন – ‘বা�লার নবযুেগর সাrািহক মুখপাM’E পিMকার দাম িছল এক আনা 
এবং বািষ�ক মূল# িছল ৪ টাকাE সহেযাগী স£াদক িছেলন েহম	কুমার সরকারE 
রা�েkািহতার অপরােধ িচhরâন �ায়ই িOিটশ সরকােরর নজের আসেতনE এভােবই 
একবার তাঁেক বিN করা হেল ‘বা�লার কথা’র দািয়p েনন তাঁর প�ী বাস	ী েদবীE 
  ১৯২১ ি¢²াে^ ২৩ িডেসqর থেক ‘বা�লার কথা’র দািয়p =হণ কেরিছেলন 
বাস	ী েদবী িচhরâন �বিত�ত ‘uরাজ’ আেNালন িনেয় একািধক েলখা িছল পিMকায়, 
েযমন – “মানুষ হইয়া পৃিথবীর উপর বাঁিচেত েগেল uরাজ আমািদগেক পাইেতই 
হইেবE uাধীনতা লাভ না কিরেত পািরেল আমােদর জাতীয় জীবেনর উে�শ# সফল 
হইেব নাE আেগ িনেজর উSার �েয়াজন, েসই উSার লাভ না কিরেল আমরা জগJেক 
িক কিরয়া িনেজর বাণী Tনাইব ? েসজন# আমােদর উSাের জগেতরও �েয়াজন আেছE 
িহNু মুসলমান সকলেক এক হইয়া েসই মহােবাধেনর পূজাির হইেত হইেবE” 
(‘বা�লার কথা’, ২৯ েপৗষ, ১৩২৮ ব. �থম ভাগ, Mেয়াদশ সংখ#া, পৃ.১০৭)E 
েRয়সীেRয়সীেRয়সীেRয়সী    ((((১৩২৯১৩২৯১৩২৯১৩২৯    বববব././././১৯২২১৯২২১৯২২১৯২২    ¢ী¢ী¢ী¢ী.).).).)    
“েRয়সী’ পিMকার জ� হেয়িছল শাি	িনেকতেনE ি�েপ]নাথ ঠাকুেরর �ী েহমলতা 
েদবী ঠাকুর (১২৮০-১৩৭৪ ব.) এর উেদ#ােগ বািলকােদর সািহত#সভার মুখপাMZেপ 
‘েRয়সী’র �কাশ হেয়িছল ১৩২৮ ব�াে^E পিMকািট �থেম হােত িলিখত িছল, তারপর 
�িতমা েদবী (১৮৯৩-১৯৬৯ ি¢.)-র েচiায় এিট মুিkত Zপ পায়E এরও পর ১৩২৯ 
ব�াে^ ৈবশাখ মাস (১৯২২ ি¢.) েথেক িকরণবালা েসেনর স£াদনায় ‘েRয়সী’ এক 
বছর িনয়িমত �কািশত হয়, তারপর এর �বাহ িমেশ যায় ‘শাি	িনেকতন’ পিMকার  
সে� – “আগামী বJসর ৈবশাখ মাস হইেত েRয়সী এই আRেমর শাি	িনেকতন 
পিMকার সিহত একসে� �কািশত হইেবE ইহােত আমােদর সকেলরই সুিবধা হইেবE   
 এক বছেরর আয়ু িনেয় ভূিম` হেলও ‘েRয়সী’ ?িচশীল, �গিতশীল ও 
উgতমােনর পিMকা িছলE নারী ও িশTর িবকােশ পিMকািটর ভূিমকা �শংসনীয় িছলE  
 ‘েRয়সী’ পিMকার উে�শ# স£েক� বলা হেয়িছল, যা িকছু েRয় বা েR` বা 
ম�লময় তারই সাধনা করেব পিMকাE 
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‘‘‘‘মুQমুQমুQমুQ’ (’ (’ (’ (১৩৩৭১৩৩৭১৩৩৭১৩৩৭    বববব././././১৯৩০১৯৩০১৯৩০১৯৩০    ¢ী¢ী¢ী¢ী.) .) .) .)     
ত?বালা েসন পিরচািলত ‘মুQ’ �কািশত হয় ১৩৩৭ ব�াে^র ফা�ন মােস (১৯৩০ 
ি¢.)E পিMকার স£াদক িছেলন নিলনীকা	 চে®াপাধ#ায়, পিরচালক িছেলন, ত?বালা 
েসনE সিচM ‘মুQ’-েক বেল হেয়েছ – ‘Pictorial Weekly’  বা ‘সিচM সাrািহক’E 
‘মুQ’র রাজৈনিতক সংবাদbিল িনেয় �থেম আেলাচনা করা যাকE সমকােলর b?pপূণ� 
রাজৈনিতক ঘটনা�বাহ সযে� মুিkত হেয়িছল পিMকায়, েযমন – “গত ২৩েশ মাচ� 
সU#া সাতটার সময় লােহার েস×াল েজেল স��ার ভগJ িসং, রাজb? এবং Tকেদেবর 
ফাঁিস েদওয়ার পর রািM সােড় আটটার সময় একিট েমাটর লরী কিরয়া মৃতেদহ িতনিট 
সJকােরর জন# পাঠাইয়া েদওয়া হয়E“ (শিনবার, ১৪ ৈচM, ১৩৩৭ ব., পৃ.৩)E 
‘‘‘‘অচ�নাঅচ�নাঅচ�নাঅচ�না’ (’ (’ (’ (১৩৫১১৩৫১১৩৫১১৩৫১    বববব././././১৯৪৪১৯৪৪১৯৪৪১৯৪৪    ¢ী¢ী¢ী¢ী.) .) .) .)     
‘অচ�না’ পিMকািট দীঘ�কাল �কািশত হেয়িছলE �থেম ১৩১০ ব�াে^র ফা�ন মােস 
(১৯০৪ ি¢.) পিMকািট �কািশত হয় ±ােন]নাথ মুেখাপাধ#ােয়র স£াদনায়E দীঘ�িদন 
পিMকািট �কািশত হবার পর চিHশতম বষ� েথেক এর স£াদনা িবভােগ েযাগদান 
কেরন িচিMতা েদবীE তীO রাজৈনিতক েচতনা ও কালেচতনার পিরচয় িদেয়িছল 
‘অচ�না’ E িবেশষত িহNু-মুসিলম সাäদািয়ক সংঘাত, েদশিবভােগর ��িত ইত#ািদ 
b?p িদেয়িছল পিMকাE ‘অচ�না’-র স£াদকীয় Cেc সব�দাই িহNু-মুসিলম সংঘষ� িনেয় 
দুি:	া ব#Q হেয়েছE েযমন –  

বাঙলা িবভাগ 
স£াদকীয় িনবU 

‘১৬ই আগi কলকাতার বুেক েয হত#াকাt চেলিছল তারপর ভাবা িগেয়িছল েয েস 
নারকীয় হত#াযে±র আর পুনরাবৃিh হেব না – রা_=C বাংলা বুিঝ রা_মুQ হেলা ; 
িকP দুভ�ােগ#র িবষয় ২৫েশ মাচ� েথেক কলকাতার রাজপেথ আবার সাäদািয়ক দা�া 
ধূমািয়ত হে�…ভারেতর চিHশ েকািট অিধবাসীর মুিQর িদন যখন এিগেয় আসেছ 
তখন এই জঘন# সাäদািয়ক দা�া জগেতর কােছ ভারেতর জাতীয় জীবনেক কলুিষত 
করেবE তােত আর সেNহ কী…”  (‘অচ�না’, ৈচM, ১৩৫৩ ব., িবয়ািHশ বষ�, ি�তীয় 
সংখ#া, পৃ.২৯)E 
‘‘‘‘মাতৃভূিমমাতৃভূিমমাতৃভূিমমাতৃভূিম’ (’ (’ (’ (১৩৫২১৩৫২১৩৫২১৩৫২    বববব././././১৯৪৫১৯৪৫১৯৪৫১৯৪৫    ¢ী¢ী¢ী¢ী.) .) .) .)     
‘মাতৃভূিম’ েসকােলর অত#	 b?pপূণ� পিMকা িছলE নাম েথেকই অনুধাবন করা যায়E 
পিMকািট ভারতভূিমর উgিতেত িনেবিদত িছলE পিMকািট �থম �কািশত হয় ১৯৪৪ 
ি¢²াে^E এরপর ১৩৫২ ব�াে^ মাঘ সংখ#া (১৯৬৪ ি¢.) েথেক পিMকার স£ািদকা 
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হন অিমতা দh মজুমদার পিMকার সহেযাগী স£াদক িছেলন, েগাপাল েভৗিমকE 
আমরা ১৯৪৬-৪৭ ি¢²াে^র ‘মাতৃভূিম’ িনেয় আেলাচনা করবE 
 সরকাির ে�েস অিড�ন#াে³র �িতবােদ জাতীয়বাদী পিMকাbিল সাতিদেনর জন# 
বU িছলE ৮ই অেÞাবর পিMকাbিলর পুনরািবভ�াব ঘেটE আর েনায়াখািলেত ব#াপক 
লুঠতরাজ, হত#ালীলা, বলপূব�ক ধম�া	িরতকরণ, নারীধষ�ণ, নারীহরণ �ভৃিত আরc হয় 
১০ই অেÞাবর হইেতE সুতরাং সুরাবদ�ী গভণ�েম© িন:য়ই বিলেত পািরেবন না েয 
বাংলার জাতীয়তাবাদী পিMকাbিলর জন#ই সংখ#াগির` সäদায় সংখ#ালিঘ` 
সäদােয়র উপর ব#াপক নািদরশাহী অত#াচার কিরয়ািছলE (‘মাতৃভূিম’, কািh�ক, ১৩৫৩ 
ব., অiম বষ�, দশম সংখ#া, পৃ.৫৮২)E 
সামািজকসামািজকসামািজকসামািজক    ওওওও    রাজৈনিতকরাজৈনিতকরাজৈনিতকরাজৈনিতক    তাJপয�ঃতাJপয�ঃতাJপয�ঃতাJপয�ঃ----        
১৮৭০ ¢ী. েথেক ১৯৪৭ ¢ী. পয�	 �কািশত মিহলা স£ািদত, পিরচািলত পিMকাbিলর 
নানািবধ তাJপয� (সামািজক ও রাজৈনিতক) ও কেয়কিট b?pপূণ� িসSাে	 উপXািপত 
হেবাE যা িকনা এই আেলাচনায় নতুন িদগে	র সূM িনেদ�শ করেবE এই পিMকাbিল 
তার মূল উে�েশ#র �িত দায়বS েথেকও েদশ ও সমােজর সে� কল#াণকর িবিভg 
িদক িনেয় আেলাচনা করেত ি�ধা কেরিনE কেয়কিট পিMকার মূল উে�শ# িছল যথাথ� 
জািত গঠন এবং এই কারেণ রাজৈনিতক �স�েক েবিশ b?p িদেয়িছলE এছাড়া 
পিMকাbিল সম= বাঙািল সমােজর রাজৈনিতক, অথ�ৈনিতক ও সামািজক েচতনায় 
পিরিধেক িবCৃত কেরিছলE আমােদর আেলািচত ব_ পিMকা �ত#5 রাজৈনিতক 
ঘটনার �ারা চািলত িছলE �া� uাধীন পেব�র মিহলা স£ািদত বাংলা সামিয়ক পMbিল 
আ	জ�ািতক রাজৈনিতক িবষয় িনেয়ও যেথi সেচতন িছলE রাজৈনিতক ভাবনার সােথ 
সােথ এই পিMকাbিল অথ�ৈনিতক িবষেয় পরাধীন েদশবাসীেক নানাভােব সেচতন 
কেরিছলE পরাধীন ভারেতর নারী-পু?ষ এবং িশTেদর �েত#েকর uাX# িনেয় 
সেচতনতা গেড় তুলেত েচেয়িছল এই পিMকাbিলE এই পিMকাbিলর অন#তম 
b?pপূণ� িদক হেলা নারী িশ5া ও নারী �গিতE সমােজর অNরমহেল এবং কুসং ার 
দূরীকরণ ও পিরমাজ�েনর জন# পিMকাbিল একিন` �য়াস চািলেয় িগেয়িছলE েদেশর 
জনগণ িশি5ত েহাক, সং ার মুQ সমাজ গেড় উঠুক, মিহলারা উgত েহাক, িশTরা 
েরাগমুQ েহাক, নারীমেন জািতগঠেনর েচতনােবােধ গেড় তুেল সেব�াপির েদশ uাধীনতা 
অজ�ন ক?ক–এই সমC পিবM শপথবাক# উ�ািরত হেয়িছল আেলাকময়ী 
স£ািদকােদর েলখনীেতE 

=�পিâ=�পিâ=�পিâ=�পিâ::::    
১.  এ আর েদশাই, ‘ভারতীয় জাতীয়তাবােদর সামািজক পটভূিম’, েক িপ বাগচী 

অ#াt েকাং কলকাতা, ি�তীয় অনুবাদ সং রণ, ২০০১    
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কলকাতা (১৯৮৭ ও ১৯৮৮) E 
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আিনসু�ামােনর জীবনী: একিট সংি�� পাঠ  
আসরাফুনেনসা েবগম 
গেবষক, বাংলা িবভাগ, 

কাজী নজ"ল িব#িবদ%ালয়, আসানেসাল  
 

সংি��সারসংি��সারসংি��সারসংি��সার:::: অধ%াপক আিনসু�ামােনর অেনক পিরচয় -একিট �চিলত ইংেরিজ বণ.না 
ধার কের বলা যায় িতিন মাথায় পেরন অেনক িশর2াণ3 িতিন একজন গেবষক, 
েলখক, সমাজিচ	ক, সং5ৃিততাি7ক, মানবািধকার কম.ী, িশ�ক এবং িশ�ািবদ3 
ব%ি8গত জীবেন িতিন সদালাপী, অিতিথপরায়ণ, পিরবারসমিপ.ত একজন হািসখুিশ 
মানুষ3 তাঁর সাি;ধ% সততই অনুে�রণাদায়ী এবং িশ�ামূলক3 েয ে�ে=ই িতিন কাজ 
কেরেছন সফল হেয়েছন এবং তাঁর েমৗিলক িচ	াভাবনা ও সৃজন�িতভার Aা�র 
েরেখেছন3 গেবষণা ও েলখােলিখেত তাঁর িনেজর জবািনেত অধ%াপক আিনসু�ামােনর 
B"টা ঢাকা িব#িবদ%ালেয় তাঁর পড়ােশানার সময় েথেকই3 িতিন কতকEেলা এলাকা 
েবেছ িনেয়িছেলন গেবষণার3 এর �ধানিট িছল বানািলসFার িববত.ন ও িবকাশ, িবেশষ 
কের মুসলমান বাঙািল সFার3 এই গেবষণা অবধািরতভােবই সীমাবH থােকিন সািহেত% 
তা ছিড়েয় পেড়েছ ইিতহাস, সং5ৃিত এবং সমাজতে7র অIেল3 পরাধীন ভারেত 
মুসলমানরা িছল দুই িনয়Jণকারী শি8র অধীেন – একিট ইংেরজ শাসন িLতীয়িট 
জািতগত ইিতহাস3 ইংেরজ শাসেনর সেM িনেজেদর মািনেয় িনেত না পারায় একিদেক 
িবষয়িবF ও িশ�াদী�ায় িপিছেয়েছ মুসলমােনরা অন%িদেক জািতগত ইিতহােস 
অিভমানী আNসমপ.ণ করায় বত.মােনর পিরবেত. অতীেতর িদেক েগচেগ সOদায়িট3 
িকP বাংলায় মুসলমানরা এই দুই শি8র সেM লড়াই কেরও িনেজেদর �কাশ 
কেরেছন, একটা জাগরেণর পটভূিম ৈতির কেরেছন3 অধ%াপক আিনসু�ামান এই 
জায়গাটােত েজারােলা আেলা েফেলেছন3  
মূলশRমূলশRমূলশRমূলশR:::: সামািজক এিলট, গেবষক, িশ�ক ও িশ�ািবদ, সমাজিচ	ক3  
মূল পাঠ মূল পাঠ মূল পাঠ মূল পাঠ ::::  
বাংলােদেশ বাংলা সািহত% এবং গেবষণার ে�ে= েয কেয়কজেনর নাম SHার সেM 
উUািরত হয় আিনসু�ামান তাঁেদর মেধ% অন%তম3 িতিন েকবলমা= সািহত% গেবষকই 
নন, বাংলােদেশর মধ%িবF নাগিরক সং5ৃিত ও সামািজক ইিতহােসর একজন সা�ী 
এবং িবেVষক ও সামািজক এিলট3 তাঁর জW এবং েবেড় ওঠা বৃিটশ শাসনামেল, িশ�া 
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ও কম.যা=া পািকXান আমেল এবং Aাধীন বাংলােদেশ তাঁর সৃিYশীলতার �কৃত িবকাশ, 
অজ.ন ও Aীকৃিত3   
আিনসু�ামােনর জW ১৯৩৭ ি^_ােRর ১৮ েফaয়াির কলকাতার এbািলর কােছ ৩১ 
ক%ােcাফার েলেন3 িপতার নাম আবু তােহর েমাহাdদ েমায়া�ম এবং মােয়র নাম 
ৈসয়দা খাতুন3 িপতামেহর নাম েশখ আRুর রিহম3 আিনসু�ামােনর িপতা �থম 
েযৗবেন বিসরহাট শহের েহািমওপ%ািথ িচিকeসায় িনেয়ািজত হন পের কলকাতা শহের 
এেস েহািমও িচিকeসক িহসােব খ%ািত ও �িতপিF লাভ কেরন3 আিনসু�ামান তাঁর 
‘কাল িনরবিধ’ hেi উেjখ কেরেছন তাঁর িপতার �থম েরাগী িছেলন িবখ%াত গেবষক 
ড মুহdদ শহীদুjাহর েজ%l%পু= সিফয়ু%jাহ3 মা ৈসয়দা খাতুন খুব পড়ােশানা করেত 
ভােলাবাসেতন3 এ �সেM আিনসু�ামান তাঁর ‘কাল িনরবিধ’ hেi বলেছন-“মা 
ভালবাসেতা পড়েত, খবেরর কাগজ খুঁিটেয় খুঁিটেয় পড়েতন-িশেরানাম বা তার দুপােশর 
িবnাপণ েথেক �ায় েশষ পাতার �কাশক ও মুoাকেরর নাম পয.	”3১3 
আিনসু�ামােনর িপতামহ আRুর রিহম িছেলন �খ%াত েলখক ও সাংবািদক3 তাঁর 
�ণীত hiEিলর মেধ% উেjখেযাগ% hiEিল হল ‘হজরত মুহdেদর জীবনচিরত ও 
ধম.নীিত’, ‘ধম.যুH’ বা ‘েজহাদ’ (েমাহাdদ েময়ারাজউিrেনর সেM িমেল, ১৮৯০), 
‘ইসলাম’ (১৮৯৬), ‘নামাজত7 বা নামাজ িবষয়ক যু8মালা’ (১৮৯৮), 
‘হজিবিধ’(১৯০৩), ‘ইসলাম ইিতবৃF’(১৯১০), ‘নামাজ িশ�া’(১৯১৭), ‘ইসলাম নীিত’, 
�থম ও িLতীয় ভাগ(১৯২৫), ‘েরাজাত7’ (১৯২৬), ‘েকারান ও হাদীেসর উপেদশাবলী’ 
(১৯২৬) ও ‘েখাeবা’ (১৯৩২)3 ওয়ািশংটন আরিভংেয়র ‘দ% আলহামরা’ অবলxেন 
িলেখিছেলন দুিট উপন%ােসাপম রচনা-‘আলহামরা’(১৮৯১) ও ‘�ণয়যা=ী’3 উপন%াস দুিট 
সyেক. আিনসু�ামান ‘কাল িনরবিধ’ hেi বলেছন- “েশষ দুিট বই তাঁর সyূণ. িভ; 
ধরেণর সািহত%সৃিYর �েচYা; এর মেধ% �থমিট দু{াপ% িLতীয়িট মূেলর সেM িমিলেয় 
আমার মেন হেয়েছ সাথ.ক |পা	র3 তেব তাঁর েলখার মূল িবষয় িছল ধম. ও 
ইিতহাস3 পা}াত% েলখেকরা ইসলােমর রীিতনীিত ও শাসন�ণািলর েয-িব|প 
সমােলাচনা কেরিছেলন, িতিন তার জবাব েদওয়ার েচYা কেরিছেলন; অন%পে� 
ৈবnািনক িনয়ম ও আিব~ােরর সেM েমলাবার েচYা কেরিছেলন ঐশীবাণী এবং ধেম.র 
অন%ান% রীিতনীিতেক3 এসব বই জনি�য় হেয়িছল, েকােনা েকােনা বই 5ুল, মাদরাসা 
বা ম8েবর পাঠ%তািলকাভু8 হেয়িছল”3২   
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 ১৮৯২ ি^_ােRর জানুয়ািরেত আিনসু�ামােনর িপতামহ আRুর রিহম �কাশ 
কেরন িবিবধ িবষিয়নী মািসক পি=কা ‘িমিহর’3 তeকালীন সমেয় বাঙািল মুসলমান 
পিরচািলত সািহত% পি=কার মেধ% িমিহরই �থম একিট িবিশY চিরে=র অিধকারী 
হেয়িছল- “তাই িহতবাদী ল�% কেরিছেলন, ‘ভাষার লািলত% ও �া�লতা এই পি=কার 
নতুন�’ আর সময় িলেখেছন, ‘িমিহেরর েলখা অিত সরল এবং সুিমY ও সেতজ’...”৩  
 আিনসু�ামান বাংলার মুসিলম আধুিনকতামুখী মধ%িবF সমােজর �থম �জেWর 
উFরািধকার বহন কেরেছন3 অনুস�ান করেত িগেয় জানা যায় েয সংগিত িফের 
পাবার পের আিনসু�ামােনর বাবা �থেম যা কেরিছেলন তা হল আিনসু�ামােনর  
িদিদেদর পড়াবার জন% মািসক পাঁচ টাকা েবতন িদেয় এক বাঙািল ি^_ান 5ুল 
িশি�কােক িনেয়াগ করা3 ১৯৩৭ ি^YােR বিসরহাট ছাড়ার সমেয় িঘপুকুর মাইনর 
গাল.স 5ুেল তাঁর বড়িদিদ পড়েতন পIম েSিণেত আর েমজিদিদ পড়েতন তৃতীয় 
েSিণেত3 ১৯৩৮ ি^_ােR কলকাতায় এেস ভাঙা বছের েকউ আর 5ুেল যানিন, পের 
তাঁর েমজিদিদ ও েছাটিদিদেক কেপ.ােরশন 5ুেল ভিত. করা হয়3 েসখান েথেক 
েমজিদিদ উFীণ. হেয় যান পাক. সাক.াস গাল.স 5ুেল3 একসমেয় গৃহিশি�কা চেল েগেল 
তার বড়িদিদর পড়াবার ভার েনন েবনিজর আহমদ3 এখােন েবনিজর আহমেদর সম%ক 
পিরচয় েনওয়া আবশ%ক-েবনিজর আহমদ িছেলন েসযুেগর পিরভাষায় যােক বলা হেতা 
–Aেদশী ডাকাত3 সশ2 সংhােমর Lারা ইংেরজ শাসকেদর িবতািড়ত করা যােব এই 
িব#াস েথেক এক সমেয় িতিন E� িব�বী দেলর সং�েব িগেয়িছেলন, তেব েতমন 
েকান দেলর সদস%পদ লাভ করেত সমথ. হন িন...তখন েবনিজর আহমদ িকছু 
মুসলমান ত"ণ িনেয় িনেজই একিট দল গেড় েতােলন3 টাকা জাল করার অপরােধ 
িতিন েh�ার ও ব�ী হন এবং তােক সরকাির আেদেশ অ	রীণ করা হয়3 ব�ী 
অব�ায় িতিন E"তর অসু� হেয় পেড়ন এবং অন%= িচিকeসার ফল না েপেয় িতিন 
আিনসু�ামােনর বাবার শরণাপ; হন এবং তাঁর িচিকeসায় সyূণ. িনরাময় হন3 
আিনসু�ামান কাল িনরবিধ hেi বলেছন- “কৃতnতা �কােশর পথ খুঁজেত িগেয় 
েবনিজর আহমদ �থেম বেড়াবুেক পড়ােত B" কেরন3 িতিন িনয়িমতভােব আসেত 
পারেতন না, তেব যথাসাধ% করেতন, তােত কাজ চেল েযত3 তবু িতিন ভাবেলন এেত 
যেথY ঋণ পিরেশাধ হল না3 তখন িতিন হােতম তাইেয়র উপাখ%ান গেদ% িলেখ 
আ�ােক সমপ.ণ কেরন আমার মােয়র নােম তা �কাশ করার জেন%3 ৈসয়দা খাতুেনর 
হােতম তাই ১৯৪০ সােল �কািশত হল, �কাশক- এ িট এম আিনসু�ামান, ২২ 
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নািস"rীন েরাড, পাক. সাক.াস, কলকাতা”3৪ েবনিজর আহমদ আর একিট কাজ 
কেরিছেলন-আিনসু�ামােনর বড়িদিদর কিবতা েলখার �ৃহােক উসেক িদেয়িছেলন3 
তাঁর �থম কিবতা ‘Eল বািগচা’ �কািশত হেয়িছল আবদুল ওহাব িসিrিক সyািদত 
িশBেতাষ পি=কা Eল-বািগচায়, ১৯৩৮ ি^YােR3  
 েবনিজর আহমদ এবং আিনসু�ামােনর িপতা েমাহাdদ েমায়াে�ম এর সyক. 
িবষেয় একিট E"�পূণ. ভাবনা উেঠ আেস3 �াক-Aাধীনতা পেব. বাংলার িব�বী 
আে�ালেনর ইিতহাস পয.ােলাচনায় েদখা যায় সশ2 িব�বী দলEিলেত মুসলমানেদর 
অংশhহণ িছল কম3 তার কারণ সামািজক সং5ৃিতর িশকেড় িনিহত এক েভদ-ভাবনা3 
সশ2 িব�বীেদর গেড় ওঠা এবং দী�াhহণ পব. িছল িবেশষভােব িহ�ু�বাদী3 তারা 
গীতা পাঠ করেতন, েদবী কািলকার পূজায় অেনেক িনেবিদত িছেলন, িবেবকানে�র 
বাণী িছল তােদর অত%	 ি�য়3 এই পিরম�েল ইসলামধম.াবলxীরা সব.দা সা��% েবাধ 
করেতন না3 আমােদর মেন পেড় কাজী নজ"ল ইসলাম ১৯৩১ ি^YােR �কািশত তাঁর 
‘মৃতু%�ুধা’ উপন%ােস এই িদকিট মু8মেন তুেল ধেরেছন3 েসখােন জাহাMীর নােম 
যুবকিট সশ2 িব�েব েযাগ িদেত চায়3 �মF নােমর িচ	াশীল িহ�ু যুবক এই �সেM 
সমস%ািটর আেলাচনা কের এবং িহ�ু ও মুসিলম দুই সOদায়েকই এিবষেয় 
সং5ারমু8 হবার আ�ান জানায়3  
 এই পিরি�িতর অেনকটাই পিরবত.ন ঘেটিছল ১৯৩০ এ িব�বী সূয.েসেনর 
েনতৃে� চ�hাম অ2াগার লু�েনর সময়3 তাঁর সংগঠেন েবশ কেয়কজন মুসিলম যুবক 
িছেলন3 সশ2 িব�বী আে�ালন সyেক. এই মানিসকতারই উFরািধকার িছেলন 
েবনিজর আহমদ3 িতিন তাঁর িব#াস অনুসাের িছেলন এক সমিপ.ত �াণ Aাধীনতা 
সংhামী3 এই েবনিজর আহমদেক সাদের পিরবােরর মেধ% �ান িদেয়িছেলন 
আিনসু�ামােনর িপতা3 এখান েথেক েবাঝা যায় িতিন ইসলাম ধেম.র অনুরাগী হেলও 
সং5ােরর েগাঁড়ািম তাঁর িছল না3 ি�িটশ শাসেকর ভয়ও িতিন করেতন না3 িপতার 
এই মু8মেনর �িতফলন আিনসু�ামােনর চিরে= অ� বয়স েথেকই েদখা যায়3  
 পাঁচ বছর আেগ ঘেট েগেছ ভারতীয় উপমহােদেশর Aাধীনতা3 জW হেয়েছ 
পািকXান রাে�র3 িকP ধম.িব#াসেক রা�নীিতর সেM িমিSত করবার ফেল এক িবিচ= 
অব�ার সৃিY হেয়েছ3 Aাধীন পািকXানেক এমন দুিট খে� ভাগ কের েদওয়া হেয়েছ 
যার পূব.াIেলর সেM পি}মাIেলর ভাষা ও সং5ৃিতর েকান িমল েনই3 তার েথেকও 
বড় কথা, পি}ম পািকXান সব.ে�ে= আিধপত% িবXার করেত চাই পূব. পািকXান তথা 
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পূব.বেMর ওপর3 এই সমেয় আিনসু�ামােনর পিরবার পূব. পািকXােনর নাগিরক� 
hহণ কেরেছ এবং আিনসু�ামান তখন জগ;াথ কেলেজর মানিবকী িবদ%া িবভােগর 
�থম বেষ.র ছা=3 এইসময় েদেশ সংঘিটত হেয়েছ র8�য়ী ভাষা আে�ালন ১৯৫২3  
আিনসু�ামান িছেলন েসই আে�ালেনর একজন সি�য় কম.ী এবং রা�ভাষা সংhাম 
পিরষেদর একজন সদস%3 আে�ালেনর সমথ.েন িতিন ‘রা�ভাষা কী ও েকন’ এই 
িশেরানােম একিট পুিXকাও রচনা কেরিছেলন3 িতিন আগােগাড়াই িছেলন �গিতশীল 
মেনর মানুষ, সবিকছুেতই তাঁর ভূিমকা িছল অhণী3 মানিবকী িবদ%া িবভােগর ছা=  
আিনসু�ামােনর মেধ% সািহেত%র �িত িবেশষ আhহ েদখা যায়3 সািহত% ও 
সং5ৃিতে�ে=র িবিভ; সংগঠেনর সেM তাঁর ঘিনl সংেযাগ গেড় ওেঠ3 ১৯৫২ ি^_েR 
িতিন ছা=েদর সংগঠন ছা= ইউিনয়েনর েঘাষণাপ= ও গঠনতেJর খসড়া �ণয়ন 
কেরন3 সািহেত%র পাশাপািশ সমাজ ভাবনােকও িতিন তাঁর কম.ধারার অংশ কের েনন3 
েসই সূ= ধেরই িতিন কুিমjায় অনুিlত সাং5ৃিতক সেdলেন েযাগ েদন এবং কাজী 
েমাতাহার েহােসনেক সভাপিত ও ফইেয়জ আহেমদেক সাধারণ সyাদক কের গিঠত 
পািকXান সািহত% সংসেদর কায.িনব.াহী কিমিটর সদস% হন3 ঢাকা িব#িবদ%ালেয় বাংলায় 
অনাস. ও এম এ উভয় পরী�ায় �থম েSিণেত �থম �ান অিধকার কের 
আিনসু�ামান বাংলা িবভােগ �ভাষক পেদ িনেয়াগ লাভ কেরন, িপএইচিড কেরন, 
মািক.ন যু8রাে�র িশকােগা িব#িবদ%ালেয় েপা_-ডে�ারাল েফেলা িহেসেব গেবষণা 
কেরন এবং ঢাকা িব#িবদ%ালয় ও পের চ�hাম িব#িবদ%ালেয়র বাংলা িবভােগ িরডার 
িহেসেব েযাগদান কেরন- “১৯৬৯ সােলর ২৫ মাচ. সকােলর �াইেট ঢাকা েথেক 
চ�hােম িগেয় েপ�েছালাম3 ...এই পিরি�িতেত েয ঢাকা েছেড় চ�hােম েগলাম, তার 
কারণ একা	ই ব%ি8গত3 চ�hাম িব#িবদ%ালয় বাংলা িবভােগর িরডােরর পেদর জন% 
আেবদন কেরিছলাম আেগর বছের- িবভােগর অধ%� ও আমার িশ�ক অধ%াপক ৈসয়দ 
আলী আহসােনর পরামেশ.3 তার জেন% সা�াeকােরর সময় ধায. হেয়েছ ২৬ মাচ. 
সকালেবলা”3৫    
    উেjিখত উHৃিতেত ‘এই পিরি�িত’ এবং ‘এই অব�া’ বেল েয ঘটনাধারােক 
িনেদ.শ কেরেছন আিনসু�ামান তা িছল রা�ীয় পিরম�ল3 ১৯৬৯-৭০ এ পূব.বেMর 
পিরি�িত হেয় উেঠেছ অি�গভ.3 একিদেক মুি8েযাHােদর জীবনপণ সংhাম, অন%িদেক 
পািকXািন শাসক এবং রাজাকারেদর অত%াচার –দুই-ই তখন চরেম3 এই অব�ায় 
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েক�ীয় রণাMন ঢাকা েথেক হয়ত খািনকটা দূের থাকেত েচেয়িছেলন আিনসু�ামান3 
চ�hাম িব#িবদ%ালেয় বাংলা িবভােগ িরডােরর পদ িতিন েপেলন3   
    অধ%াপক আিনসু�ামান কম.জীবেনর B"েত ঢাকা িব#িবদ%ালেয়র বাংলা 
িবভােগ অধ%াপনা করেতন3 পের িতিন চ�hাম িব#িবদ%ালেয় েযাগ েদন3 পেনেরা –
েষােলা বছর চ�hাম িব#িবদ%ালেয় থাকার পর িতিন ঢাকা িব#িবদ%ালেয় িফের আেসন3 
ি�িটশ আমেল এবং পািকXান আমেল ঢাকা িব#িবদ%ালেয়র বাংলা িবভাগ খুবই 
ময.াদাবান িছল3 এই িবভােগর ময.াদাবান হওয়ার দুিট কারণ িছল3 এক, এই িবভােগর 
মহান িশ�েকরা- হর�সাদ শা2ী, চা"চ� বে�%াপাধ%ায়, সুশীল কুমার েদ, েমািহতলাল 
মজুমদার, মুহdদ শহীদুjাহ, মুহdদ আবদুল হাই, েমাফা�ল হায়দার েচৗধুরী, আহমদ 
শরীফ, িনলীমা ই�ািহম, মুনীর েচৗধুরী, আিনসু�ামান এবং আরও অেনেক3 দুই, 
ি�িটশ শাসনিবেরাধী Aাধীনতা আে�ালন, রা�ভাষা আে�ালন ও বাঙািল 
জাতীয়তাবােদর িবকােশ বাংলা িবভােগর েগৗরবজনক ভূিমকা3 ি�িটশ আমেল ও 
পািকXান আমেল বাংলা িবভাগ সব সময় �গিতশীল ভূিমকা পালন কেরেছ3  
    ষােটর দশেক ঢাকা িব#িবদ%ালেয়র িশ�ক সমােজর অhসর, সমাজসেচতন, 
িবেবকী ভূিমকা েসই সমেয়র পূব.বেMর সমাজ ও রাে�র জনমত গঠেন েমৗিলক 
অবদান েরেখিছল3 ছা=-িশ�ক, বুিHজীবী সমাজ এবং সাং5ৃিতক অMেনর ব%ি8েদর 
�ভািবত করা, িদকিনেদ.শনা েদওয়া, অনু�ািণত করার ে�ে= েযকজন িশ�ক িবেশষ 
ভূিমকা পালন কেরেছন SেHয় আিনসু�ামান তাঁেদর অন%তম3 ঢাকা িব#িবদ%ালেয় 
অধ%াপনাকােল আরও একিট E"�পূণ. দািয়� েনপেথ% পালন করেত হয় তাঁেক- 
মুহdদ আবদুল হাই সyািদত সািহত% পি=কা সyাদনায় ও �কাশনায় সি�য় 
সহেযািগতা করা3 সািহত% পি=কার েসই �থম বােরা বছেরর সংখ%াEেলা বাংলা ভাষার 
অন%তম েSl গেবষণা পি=কা|েপ গণ% হয়3  
    এরই মেধ% এল ১৯৭১ ি^_াR3 এল মুি8যুH, বাংলােদশবাসীর জীবেন েস 
িছল এক অসাধারণ সময়3 েদশ জুেড় তখন চলিছল িমিছল আর সমােবশ3 
আিনসু�ামান িছেলন চ�hাম িব#িবদ%ালেয়র মুি8যুH সংhাম পিরষেদর সদস%3 সমh 
বাংলােদশ তখন একিট মা= দািবেত একাN- Aাধীনতা3 ওিদেক পািকXািনরাও ��ত 
এই দািবেক রে8র বন%ায় ডুিবেয় েদওয়ার জন%3 ২৫ মাচ. তারা তােদর সমX শি8 
িনেয় বাংলােদশবাসীর ওপর ঝািপেয় পড়ল3 বাংলােদশবাসীর �িতেরাধশি8 এেক 
এেক ধেস পড়েত লাগল পািকXািন েসনাবািহিনর ব%াপক আ�মেণ3 েসনাবািহিন 
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চ�hাম দখল কের িনেল আিনসু�ামান সীমা	 েপিরেয় আগড়তলা চেল যান3 েসখান  
েথেক কলকাতা- “১৯৭১ সােলর ২৬ এি�ল, েসামবার, আগড়তলায় এেস েপ�েছালাম3 
এভােব Aেদশ ত%াগ করেত েয কত তী� যJণােবাধ হয়, উLা� জীবনবরেণ বাধ%তার 
েয কী �ািন িচFেক আ�; কের, ভিবষ%e সyেক. সyূণ. অিন}য়তা েয েকমন পীড়ন 
কের, তা বুিঝ েকবল িনেজর অিভnতা িদেয়ই অনুভব করেত হয়3 নাeিস জাম.ািন 
েথেক পলাতক শরণাথ.ীর কথা পেড়িছলাম এিরখ মািরয়া েরমােক.র উপন%ােস3 রােতর 
অ�কাের ঘন কুয়াশায় হািরেয় যাওয়া েসইসব চিরে=র িমিছেল আিমও েযাগ িদলাম”3৬ 

তারপর মুি8যুেHর পুেরাটা সময় মুিজবনগর সরকােরর পিরক�না েসেলর সদস% 
িহেসেব দািয়� পালন কেরন িতিন3 
    বাংলােদশবাসীর ধারণা িছল মুি8যুH দীঘ.�ায়ী হেব3 িকP যুH �ত েশষ হেয় 
যায়3 ১৯৭১ এর িডেসxর, েঘািষত হয় Aাধীন বাংলােদশ রা�3 আিনসু�ামানও েদেশ 
িফের এেস চ�hাম িব#িবদ%ালেয় েযাগ িদেয় বাংলা িবভােগর �ধােনর দািয়ে� অিধিlত 
হন- “ মJীসভা ঢাকায় আেসন ২২ িডেসxর3 তার িদন দুই আেগ �ধানমJীর সেM 
েদখা কের পিরক�না-কিমশেনর সদস%পদ ত%াগ কের েলখা আমার িচিঠটা তাঁর হােত 
িদই3 তােত িলিখ েয, আিম চ�hাম িব#িবদ%ালেয় আমার পূব.পেদ িফের েযেত চাই3 
আমার পদত%াগপে= েচাখ বুিলেয় একটু েহেস তাজউrীন বেলন, ‘এত তাড়া েকন, 
ঢাকায় িগেয়ও পদত%াগ করা যােব’3 আিম বললাম, ‘ঢাকায় েযেয় একবার �শাসেনর 
মেধ% ঢুেক পড়েল েবর হওয়া কিঠন হেব”3৭ এই সময় িতিন আর একিট E"দািয়ে� 
িনেয়ািজত হন3 গণ�জাতJী বাংলােদেশর সংিবধােনর বাংলা ভাষ% �ণয়ন কেরন3 এিট 
িছল তাঁর জন% একিট েযাগ% কাজ3 েদেশর Aাধীনতার জন% েয বুিHবৃিFক লড়াইেয় 
িতিন আগােগাড়া িনেয়ািজত িছেলন েসই েদেশর সংিবধান রচনায় তাঁর এই ভূিমকা 
তাঁেক িনঃসে�েহ মিহমাি ত কেরেছ3 ব�ত এই কাজিটর মধ% িদেয় িতিন 
বাংলােদেশর Aাধীনতা ও সাব.েভৗমে�র একিট েগৗরবময় অধ%ােয়র অিবে�দ% অংেশ 
পিরণত হন3    
    েকবল সািহত%চচ.া ও গেবষণার ে�= ছাড়াও েদেশর নানা সংকটকােল িতিন 
একজন িবেবকবান বুিHজীবীর ভূিমকা পালন কেরেছন3 ৈAরাচারী এরশাদ যখন 
রা�ধম. েঘাষণা কেরিছেলন তখন িতিন চ�hােমর সব.েSিণর নাগিরকেদর একিট সভা 
আ�ান কেরেছন, তাঁর িনেজর হােত েলখা সভার দু{াপ% িবnি�িট উHৃত করিছ- 
“বাংলােদেশ েয ৈAরশাসন চলেছ এবং রা�ীয় ধম.েঘাষণা  ও অন%ান% ঘটনার মধ% িদেয় 
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েযভােব সাOদািয়কতার পুন"¡ােনর �েচYা চলেছ তা একিদেক েযমন মুি8যুেHর 
মূল েচতনােক আঘাত করেছ, অন%িদেক েতমিন জািতর ভিবষতেক অ�কােরর িদেক 
েঠেল িদে�3 এর িব"েH দৃঢভােব �িতেরাধ ও জনমত গেড় েতালা �েয়াজন3 এ 
িবষেয় সি�য় উেদ%াগ hহেণর জন% আমরা চ�hােমর সব.েSিণর নাগিরকেদর একিট 
সভা আ�ান করিছ”3 ৮  

    আিনসু�ামান িছেলন আপাদমXক ইহজাগিতকতাবাদী3 পা}ােত% ব%ব¢ত 
েসকু%লািরজম শেRর অথ. ইহজাগিতকতা, যার অথ. দাড়ায় ধেম.র সেM রাে�র 
িবযু8তা3 েযেকান কারেণ আমােদর সংিবধান ও আচার-অনুlােন েসকু%লািরজেমর অথ. 
দাঁিড়েয়েছ ধম.িনরেপ�তা3 অথ. যাই েহাক না েকন িচ	ায় ও কেম. েসকু%লািরজেমর 
বিলl �ব8া িছেলন আিনসু�ামান3 ইহজাগিতকতা ও ধম.িনরেপ�তা সমাথ.ক 
িহেসেবই ব%ব¢ত হেয়েছ তাঁর কথা ও েলখায়3 ইহজাগিতক দৃিYভিM আিনসু�ামান 
ৈকেশােরই অজ.ন কেরিছেলন3  
    কেলেজর ছা=াব�ায় েয অসাOদািয়ক ও ইহজাগিতক মনেনর িতিন অিধকাির 
হেলন েসই মননেবাধই তাঁেক পরবত.ী সমেয় পিরচািলত কেরেছ গেবষণার ে�= 
িনব.াচেন3 েদশ-িবেদেশর সভা-েসিমনাের, সািহত%চচ.ায়, সামািজক, সাং5ৃিতক ও 
রাজৈনিতক কম.সুচীেত আিনসু�ামােনর অব�ান বরাবরই িছল ইহজাগিতকতা ও 
মনুষ%ে�র পে�3 ঢাকা িব#িবদ%ালেয় ভিত. হেয়ই ‘আন�মঠ ও বি¤ম �সM’ নােম দীঘ. 
একিট �ব� িলেখ পািকXান সািহত% সংসেদর অিধেবশেন পাঠ করেলন িতিন3 
সাOদািয়ক ভাবাদেশ. গিঠত রা� পািকXােন এিট িছল এক স¥াবনাময় ত"েণর 
দুঃসাহেসর পিরচয়3 ‘বি¤মচ� আমােদর ঐিতহ%’ তাঁর এই ব8ব% �ু¦ কেরিছল 
অেনকেক3 েসই অিধেবশেন উেFিজত �িতি�য়া ব%8 কের একজন ব8া বলেলন, 
তাঁেক পািকXান েথেক েবর কের েদওয়া উিচত3 অন% েকউ হেল হয়েতা এমন 
�িতি�য়ার পর এ জাতীয় �ব� েলখা েথেক িবরত থাকেতন3 িকP ি�তধী ও ধীমান 
আিনসু�ামান তা কেরনিন3 এই �বে�র �িতি�য়া তাঁেক িচ	ার নতুন িদগে	র 
স�ান িদেয়িছল3  
  আিনসু�ামােনর িবিভ; গেবষণা েকবলমা= ভাষা ও সািহেত%র মেধ%ই সীমাRধ 
থােকিন3 তাঁর কােজ সমাজ, রাজনীিত, নৃত7, ধম. এসমX িবষয়Eিল নানান পিরম�েল 
যু8 হেয়েছ3 বাংলা সািহেত%র গেবষণায় ও মননশীল �ব� রচনায় তাঁর অবদান ও 
কৃিত� সামেন আেস3 েসখােন েয মান িতিন েবঁেধ েদন তা অিত�ম করা দু|হ3 
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মেনর মুি8 এবং দৃিYর A�তা তাঁর গদ%েক িবিশY কের েতােল3 ত"ণ িচ	ািবদ 
আিনসু�ামান হেয় ওেঠন তাঁর সমেয়র অন%তম এক িচ	ানায়ক3 বাঙািলর মনীষার 
িবকােশর েSl ধারায় তাঁর নাম যু8 হয়3 িতিন রা� ও সমােজর সীিমত গি�েক 
অিত�ম কেরন এবং বাঙািলে�র মিহমােক অ�ু§ েরেখ এক অখ� মানবসFায় 
িনেজেক িবলীয়মান কের েতােলন3     
    অধ%াপক আিনসু�ামান বাংলা ভাষা ও সািহেত%র ে�ে= অত%	 িচ	াশীল ও 
Sমশীল এক গেবষক3 তাঁেক পি}মবM বা বাংলােদেশর গেবষক বেল িচি¨ত করা 
যায় না3 রা�ীয় পিরচেয় অবশ%ই িতিন বাংলােদেশর নাগিরক িকP অ	েরর পিরচেয় 
িতিন একজন মু8বুিH, মানবতাবাদী িব#নাগিরক3 গেবষণা ও মননশীল ভাবনার 
�িতlার ে�ে= িতিন সারা িবে#র বাঙািলেদর কােছ েতা অবশ%ই আ	জ.ািতক 
nানচচ.ার ে�ে=ও �ায়ী আসেন অিধিlত3  
    চুরািশ বছর বয়েস আিনসু�ামােনর জীবনাবসানেক অকাল�য়াণ বলা চেল না, 
তেব অসমেয়ািচত মৃতু% িনিH.ধায় বলা যায়3 জীবীত থাকেল িতিন িনি}তভােবই আরও 
িকছু কাজ কের েযেতন3 িশ�ক ও গেবষক িহেসেব তাঁর খ%ািত েদেশর সীমানা 
ছিড়েয়িছল3 তাঁর রচনা স¥ার বাংলা সািহেত%র মূল%বান সyদ3 এর বাইের একিট 
ন%ায়পরায়ণ ও মুি8যুেHর েচতনাসy; রাে�র আঁকা তাঁর িচ	া ও কম. িছল অসামান% 
মনিAতায় পূণ.3 ‘ইহজাগিতকতা’ নামক আেলািচত �বে� আিনসু�ামান িলেখেছন- 
“েয জগe ইি�য়েগাচর ও যুি8hাহ% এবং েয জীবন জW ও মৃতু%র সীমায় আRধ, েসই 
জগe ও জীবন সyেক. উeক�ােকই বলা যায় ইহজাগিতকতা3 জীবন ও জগe 
সyেক. এ এক সyূণ. দৃিYভিM3 এই দৃিYভিMেত পরেলাক ও পরকাল সyেক. িকংবা 
অিত�াকৃত ও আNা সyেক. িচ	াভাবনা �Sয় পায় না3 পৃিথবী �ুo েহাক আর 
িবপুলা েহাক, জীবন প© পে= নীর েহাক আর জীবনেকােষর সমাহার েহাক, এই 
পৃিথবীেত সুখদুঃখ-িবরহিমলন-পিরপূণ. মানবজীবেনর সাধনাই ইহজাগিতকতার মূল 
কথা”3 ৯   
  
তথ%সূ=তথ%সূ=তথ%সূ=তথ%সূ=::::    
১.  আিনসু�ামান, কাল িনরবিধ, সািহত% �কাশ, ঢাকা,  �থম �কাশ: েফaয়াির 

২০০৩, পৃ ৩৯-৪০  
২.  তেদব, পৃ ২৯  
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৩.  তেদব, পৃ ২১  
৪.  তেদব, পৃ ৪১  
৫.  তেদব, পৃ ১১-১২ 
৬.  আিনসু�ামান, আমার একাFর, সািহত% �কাশ, ঢাকা, �থম �কাশ: েফaয়াির 

১৯৯৭ পৃ ৫৩   
৭.  তেদব, পৃ ১৮২-১৮৩ 
৮.  মন�ু"ল ইসলাম ৈসয়দ, আিনসু�ামান সdাননা hi (সyািদত), চ�াবতী 

একােডমী, ঢাকা �থম �কাশ: অে�াবর ২০১৭, পৃ ৬৫    
৯.  https://www.prothomalo.com/onnoalo/  
সহায়ক hiসহায়ক hiসহায়ক hiসহায়ক hi::::        
১.  আিনসু�ামান, কাল িনরবিধ, ঢাকা, সািহত% �কাশ, তৃতীয় মুoণ আগ_ ২০১৫ 

( �থম �কাশ েফaয়াির ২০০৩)  
২.  আিনসু�ামান, আমার একাFর, ঢাকা, সািহত% �কাশ, স�ম মুoণ নেভxর 

২০১৬ (�থম �কাশ েফaয়াির ১৯৯৭)  
৩.  আিনসু�ামান, িবপুলা পৃিথবী, ঢাকা, �থমা �কাশন, তৃতীয় মুoণ েফaয়াির 

২০১৭ (�থম �কাশ েফaয়াির ২০১৫)  
৪.  আিনসু�ামান, মুি8যুH এবং তারপর, ঢাকা, আগামী �কাশনী, িLতীয় মুoণ 

জানুয়াির ২০০০ (�থম �কাশ জানুয়াির ১৯৯৯)  
৫.  আিনসু�ামান, মুসিলম মানস ও বাংলা সািহত%, ঢাকা, চা"িলিপ, পুনমু.oণ 

জানুয়াির ২০১৮ (�থম �কাশ অে�াবর ১৯৬৪)   
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হাস%রিসক িLেজ�লাল ও তাঁর অচিচ.ত হািসর কাব% 
সুদী� সাধুখাঁ 

সহকারী অধ%াপক, ইিতহাস িবভাগ, শাি	পুর কেলজ    
 

সারসংে�পসারসংে�পসারসংে�পসারসংে�প:::: উিনশ শতেক িবেশষত বাংলা সািহেত% েরঁেনসার যুেগ হাস%রেসর 
অনুস�ান B" হেয়িছল সািহত%,�ব� ও গােনর মেধ%3 বি¤মচ� েথেক B" কের 
অেনেকই সািহেত% হাস% রেসর পিরেবশন কেরেছন3 সংগীেতর ে�ে= রজনীকা	, 
নজ"ল ও িLেজ�লাল রায় েসই হাস% রসেক |প দান কেরেছন3 নাট%কার-�াবি�ক-
কিব িLেজ�লাল রায়েক আমরা জাতীয়তাবাদী সািহিত%ক িহেসেব েবিশ কের েদিখ3 
িকP তাঁর ব· চিচ.ত েদশাNেবাধক গােনর জনি�য়তার আডােল �ায় অচিচ.ত 
�হসনধম.ী হািসর গােন তাঁর িবিশY ভূিমকার কথাও আমােদর কােছ িব¸ৃত হেল চলেব 
না3 হাস%রেসর ভাে¹ ৈনিতক িশ�া আর সমাজ সং5ৃিতর |পা	রেক পিরেবশন 
কেরেছন এই ‘বসু�রার েসরা’ কিব িLেজ�লাল রায়3 ফেল িLেজ�লােলর গান েকবল 
বM সািহত%, সং5ৃিতেতই নয়, সামিhক ভারতীয় সািহেত%ও েকৗতুক ধারার চরম 
ºবৃিH লাভ কেরেছ3 আেলাচ% �ব� িLেজ�লাল রােয়র েসই অচিচ.ত বা A� চিচ.ত 
�িতভােক চচ.ার েচYা কেরেছ3   
মূল শRমূল শRমূল শRমূল শR:::: িLেজ�গীিত, হাস% রস, েVষ, সংগীত, েরেনসাঁ3 
মূল আেলাচনামূল আেলাচনামূল আেলাচনামূল আেলাচনা::::    
“অM ভিM কের, ক%ািরেকচার কের েলাক হাসােনা যায়, িকP িলেখ পাঠেকর মুেখ হািস 
েফাটােনা অত েসাজা ব%াপার নয়3 িবXর পড়ােশানা না থাকেল হািসর েলখক হওয়া 
যায়না3 িডেকে»র ‘িপকউইক েপপারস’, েজােরাম-েক-েজেরাম, িপিজ ওডহাউস এর 
পাতা উ¼ােল েবাঝাযায় জানার পিরিধটা কত বড়”3 হািসর েলখা িনেয় এই ধারনা 
�কাশ কেরেছন বত.মােন হািসর েলখক িহসােব খ%াত সি�ব চে�াপাধ%ায়3১ অবশ% 
বাংলা সািহেত% হাস%রসNক রচনার েখাঁজ করেল েয হতাশ হেত হেব তা নয়3 হােতর 
কােছ হািসর রাজা সুকুমার রায় িকংxা িশ�াম চ�বত.ীেতা আেছনই3 �থম জন ছে� 
আর িLতীয় জন গদ% ভাষায় িনম.ল হাস%রস পিরেবশন কের পাঠেকর মন আকষ.ন 
কেরেছন3   
  িকP আমােদরেক যিদ উিনশ শতেক িবেশষত বাংলা সািহেত% েরঁেনসার যুেগ 
হাস%রেসর অনুস�ান করেত বলাহয়, যিদ বলা হয় রবী� সমসামিয়ক কােল হািসর 
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ভা¹ার খুঁেজ আনেত তাহেল কপােল দুি}	ার ছাপ পড়ায় Aাভািবক3 ব·মুখী রবী�নাথ 
িনেজিকছু হাস%রেসর সৃিY করেলও তা যতটা িনম.ল আন�দায়ক তার তুলনায় বরং 
রেস েডাবােনা েবৗিHক িপেঠ-পুিল বলা যায়3 বি¤মচে�র েVষাNক রচনায় বাবু 
চিরে=র হাস%কর িদকEিল ফুেট ওেঠ3 রাজৈনিতক সামািজক জীবনেক িতিন তী� 
েVেষর মধ%িদেয় ব%8 কেরেছন, কংেhেসর রাজনীিতেক িভ�া;জীিবর রাজনীিতর 
সােথ তুলনা কেরেছন3 িকP যিদ কিবতা ও নাটেকর মেধ% �হসেনর েখাঁজ করা হয় 
তাহেল েয নামিট সব.ােh করেত হয় তাহল িLেজ�লাল রায়3২  
 িLেজ�লাল ও তাঁরগান বাংলা গােনর ধারায় এক আ}য. মা=া সংেযাজন 
কেরেছ—তােত আেছ েদশ, কাল ও সমাজ, তােত আেছ মানুষ, আেছ সমকাল আর 
ভাবীকােলর সংেকত, আেছ ে�ম, আেছ িবরহ3 মানব মেনাজগেতর িবিচ= ক�Eিলেত 
িতিন সংগীেতর মু�.না িনেয় �েবশ কেরেছন3  
    েদশ ও জািতর �াি	 পেব. িLেজ�লাল রােয়র জW; সময়কাল ১৯েশ জুলাই, 
১৮৬৩ েথেক ১৭ই েম, ১৯১৩3 পািরবািরক সূ= েথেক িতিন েপেয়িছেলন সুকে¾র 
অিধকার3 িপতা কািত.েকয়চ� িছেলন সুকি� গীিতকার এবং রাজপিরবােরর েদওয়ান 
িহসােব একিট মািজ.ত সং5ৃিতর অিধকারী3 মূলত িপতার �ভােবই পিরবােরর মেধ%ই  
িLেজ�লাল রােয়র ৈশশব েথেক সংগীেতর �িত আকষ.ন3 পরবত.ী কােল ছা= জীবেন 
ইংেরজী সািহত%পাঠ ও আরও পের কৃিষিবদ%া পড়েত িবেদশযা=া (ইংল%াে¹) তােক 
�চিলত সংগীত ঘরানার বাইের েবিরেয় িদকদশ.েনর সুেযাগ কের েদয়3 অবশ% পা}াত% 
জগেতর সংগীেতর সেM পিরিচত হেলও ১৯০৩ সাল পয.	 িতিন সংগীেতর পিরবেত. 
কিবতা, �ব�, নাটক— িবেশষত কিবতা রচনা কেরেছন3 

   ১৯০৩ এর পর েথেক আমরা পায় এক অন% িLেজ�লাল রায়েক, িযিন দ� 
নাট%কার, গীিতকার ও �াবি�ক3 অবশ% এই পেব. িLেজ�লাল িছেলন মূলত 
গীিতকার— তাঁর গােন তখন গীিতকােব%র অনািবল মূ�.না3 ইিতমেধ% ১৯০৫ সােল 
েদদ��তাপ বড়লাট লড. কাজ.ন বMভেMর েঘাষণা কের বাঙালীর ¢দেয় ছুিরকাঘাত 
করেলন3 আর এর িবেরাধীতায় বাংলায় েয জনজাগরণ ঘটল তা তােক গভীরভােব 
আেলািড়ত কেরিছল, তাই তার গােনর ভাষা েদশে�মমূলক (যা তeকালীন সমেয় 
‘েদশগান’ নােম অিধক পিরিচিত লাভ কের)3 অবশ% ে�ম ও িবরেহর গান আর 
�হসনধম.ী হািসর গােন তাঁর িবিশY ভূিমকার কথাও আমােদর কােছ অিব¸রণীয় নয়3 
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 পািরবািরক সূ= ধেরই তাঁর সািহত%চচ.ার সূচনা3 িপতা কািত.েকয়চ� রায় 
িছেলন কৃ¿নগর রাজপিরবােরর েদওয়ান এবং দ� সংগীত n3 বাবার সংগীত চচ.ার 
�ভাব তাঁর উপের পেড়িছল3 এইিবষেয় েকােনা সে�হ েনই3 পরবত.ী কােল 5ুেলর 
গি¹ েপিরেয় ে�িসেডি» কেলেজ ইংেরজী সািহেত%র পাঠ েনবার সময় েথেকই 
সািহত%চচ.া B"3 েসইসময় ১৮৮২েত �থম কাব%hi ‘আয.গাথা’ �কািশত হয়3৩ এর 
পর িবেলেত তাঁর পা}াত% নাটক-কিবতােক আরও গভীর ভােব চচ.ার সুেযাগ 
কেরেদয়3  
 ১৮৮৬েত েদেশ িফের একিদেক সরকারী চাকুির সূে= েদশদশ.ন অন%িদেক 
অবসর সমেয় কাব% ও সংগীত  চচ.ায় িনেজেক ব%পৃত রােখন3 সািহত% জীবেনর সূচনা 
েথেক ১৯০৩ সাল পয.	 অথ.াe চাকুির জীবেনর েথেক অবসর েনওয়ার আেগ পয.	 
মূলত কিবতা ও সংগীত  সৃিYেতই িনেজেক িনেয়ািজত েরেখিছেলন3 এই সময়কােল 
তাঁর �ায় ১২ খািন কাব%hi �কািশত হয়3 এর মেধ% �হসন, কাব%নাট%, ব%M ও 
হাস%রেসর কিবতা ও গান আেছ3 জীবেনর পরবত.ী ও অি	ম ১০ বছের িতিন সৃিY 
কেরচেলন িবখ%ত সব ঐিতহািসক, েপৗরািনক ও সামািজক নাটক, যা সমকালীন 
সমােজ ‘িড. এল. রােয়র নাটক’ িহসােব আলাদা পিরিচিত লাভ কেরিছল3৪ 

 সমকােল িতিন নাট%কার িহসােব সুখ%ািত অজ.ন করেলও নাটক, কিবতা, গান ও 
�ব� রচনা কের িতিন ব·মুখী সািহত%�Yা িহসােব �কািশত হেয়েছন3 আর কিব 
িহসােব িতিন েয নতুন ঘরানার জW িদেলন তা হল হাস%রসাNক কিবতা3 িবিশY 
সমােলাচক নারায়ণ েচৗধুরীর মেত “িLেজ�লােলর েSl পিরচয় তিন কিব3 যিদও 
েদশবাসীর িনকট �ধানত নাট%কার |েপই পিরিচত, তা হেলও তাঁর সমh েলখক 
ব%ি8�েক ছািপেয় উেঠেছ তাঁর  কিব পিরিচিত3 ...... এই স7া তাঁর সমh রচনার 
মেধ%ই অনুসৃত হেয় আেছ—তা েস কাব%ই েহাক আর নাটকই েহাক আর সংগীতই 
েহাক”3৫ 

 িLেজ�লােলর গানEিলেক কেয়কিট পয.ােয় ভাগ করাযায়3 েদশাNেবাধক গান, 
নাট%গীিত, হািসর গান ও ে�েমর গান3 েদশাNেবাধক গােনর মেধ% �থেমই ¸রণীয় 
“ধনধােন% পুেÀ ভরা আমােদর এই বসু�রা/ তাহার মােঝ আেছ েদশ এক সকল 
েদেশর েসরা” গানিট3 গানিট েদশে�িমক বাঙালীেদর তখন েযমন আেলািড়ত কেরিছল 
েতমিন েদশজ �কৃিতর অপ|প েকামলতা, অনািবল েসৗ�েয.%র ব%াখ%া কের সমকালীন 
মানসেলাকেকও �ভািবত কেরিছল3 এই গােন ভারতবেষ.র েয মিহমা �কাশ েপেয়েছ 
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আমরা আজও তার সােথ একাN েবাধ কির3 “ভােয়র মােয়র এত েÁহ েকাথায় েগেল 
পােব েকহ” চরনিটেত বাংলার পািরবািরক েÁহ ব�নিটেক ছে�র যাদুেত তুেল 
ধেরেছন3 

 এই সংগীত ও কাব% সৃিYেত িতিন েয নতুন ঘরানার জW িদেয়েছন তা হে� –
হাস%রস3 E"গ¥ীর িবষয়, Aেদশ-সমাজ সেচতনতা, �াচ%-পা}াত% িবেভদেক িতিন 
সুচা" "েপ ব%েMর মাধ%েম তুেল ধেরেছন3 েচYা করেছন সমাজেক হািসর মাধ%েম 
িশ�া িদেত, সেচতন করেত3  
 ইংেরজী সািহত% পেড়, ল¹েন জীবেনর E"�পূণ. ৩িট বছর অিত�া	 কেরও 
পা}ােত%র অ�্ অনুকরণকারী না হেয় তার সমােলাচনায় মুখর হেয়েছন এমন উদাহরণ 
িকP সমকােল িবরল3 অিধকাংশ ে�ে= যারা ইংল%াে¹ িশ�াজ.েন িগেয়েছন তারা 
সকেলই িনেজেদর সমাজ সং5ৃিতেক েহঁয় মেন কেরেছন3 িকP িLেজ�লাল তা 
কেরনিন3 ‘িবলাতেফত.া’ হেয়ও সােহবী ‘হ%াটবুট’ েছেড় ধুিত-চাদরেক েবেছ িনেয়েছন3৬ 

 তাঁর হািসর কিবতার মােঝও এই সমাজ ও কৃিY সেচতনতা ফুঁেট উেঠেছঃ  
“আমরা েছেড়িছ িটিকর আদর, 
আমরা েছেড়িছ ধুিত ও চাদর, 

আমরা হ%াটবুট আর েকাটপ%াc প’ের 
েসেজিছ িবিলত বাদর”3৭ 

অথবা, 
“আমরা িবিলিত ধরেন হািস 
আমরা ফরািস ধরেন কািস 
আমরা পা ফাঁক কিরয়া 

িসগােরট েখেত বড় ভােলাবািস”3৮ 

কিবতার সােথ যিদ তাঁর জীবনযা=ােক তুলনা কির তাহেল তাঁর মন আর মুেখর েয 
েকােনা ফারাক েনই তা েবাঝাযায়3 অনুকরণ সব.A বাঙালী বাবু হেত তাঁর সায় িছলনা 
েকােনামেত3 কিবর এই আNিবেVষেন ধরা পেড়েছ তী� েVষ3 
 ছ©েবশী েদশে�মেক িতিন েকােনা িদনই সমথ.ন করেত পােরনিন3 আবার 
বাঙািল জীবেনর অলস, Aাথ.পর, নীিতহীন আর দায়বHহীন চির=Eিলেক িচি=ত 
কেরেছন এভােবঃ 

“ন�র ভাই কেলরায় মের, েদিখেব তাহাের েকবা ! 
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সকেল বিলল ‘যাওনা ন�, কর’না ভােয়র েসবা’ ! 
ন� বিললঃ ‘ভােয়র জন% জীবনটা যিদ িদই— 
না হয় িদলাম—িকP অভাগা েদেশর হইেব কী? 

বাঁচাটা আমার অিত দরকার, েভেব েদিখ চািরিদক; 
তখন সকেল বিলল—হাঁ, হাঁ, হাঁ তা বেট, তা বেট িঠক !”৯ 

আবার বাঙািলর এই Aাথ.পরতার কারেন জাতীয় জীবেন েনেম এেসিছল পরাধীনতার 
Åালা3 পরাধীনতার �ািনেক িতিন েমেনিনেত পােরনিন3 তাই তার কিবতা হেয় উেঠেছ 
ব%াMাNক ও হাস%মুখর3 তার �মান েমেল এখােনঃ 

“জয় জয়, বৃিটশ িসংহ বৃিটশ িসংহ,’’ বেল েজাের ভ¤া বাজায়! 
পাহারা িফরেছ Lাের, েসটা েযন ভুেল না যায় ! 
—আমােদর ভি8 যা —এ েয েগা �ােণর দােয়, 

িক জািন িপছন েথেক কখন ফাঁিস পেড় গলায় !১০ 

এভােবই হাস%রেসর ভাে¹ ৈনিতক িশ�া আর সমাজ সং5ৃিতর |পা	রেক পিরেবশন 
কেরেছন এই ‘বসু�রার েসরা’ কিব িLেজ�লাল রায়3 তাঁর এই হাস%রস িবেVষণ কের 
কিবেশখর কািলদাস রায় িলেখেছন—“কিবতার হাস%রস ধারা �ীন েSােত িনদাঘ 
তিটিনর মেতা বেয় আসিছল3 িLেজ�লােলর কিবতায় েসই ধারা Sাবেনর উÆল 
�াবেন পিরণত হেয়েছ3 িLেজ�লােলর কিবতািট েকবল বMসািহত% নয়, ভারতীয় 
সািহেত%ই েকৗতুক ধারার চরম ºবৃিH লাভ কেরেছ3”১১  

 অবশ% তাঁর গান রচনার ে�ে= েSাতােদর মেনার�েনর িদেক েঝাঁক িছল েবিশ3 
েসই জন% �থেম হািসর গােনর িদেক িতিন ঝুঁেক িছেলন3 তেব হািসর গানEিলও 
েদশাNেবাধক গােনর মেতা সমকাল, সমাজ ও Aেদশেক অAীকার কের গেড় ওেঠিন3 
অন%িদেক ে�েমর গােনর ে�ে= িনজ ¢দেয়র েকামলতা আর আেবগেক তুেল ধরেত 
িLধা কেরনিন3 তাঁর গানEিলেত সুেরর ল%াবন%, Aেরর িবন%াস ও চলন সবই খুব 
েমৗিলক ও আধুিনক3 িLেজ�লােলর সুেরর িবেশষ� হল এই েয, ৈপতৃক সূে= �া� 
েদিশ সংগীত ঘরানার সেM িবেলিত চােলর গানেক Aা�ে� িমিশেয় সৃিY কেরেছন এক 
েমৗিলক ঘরানার, যার AতJ পিরচয়ই হল ‘িLেজ�গীিত’3 

 
সহায়তাসহায়তাসহায়তাসহায়তা::::    
১.  সি�ব চে�াপাধ%ােয়র সা�াeকার, বইএর েদশ, অে�াবর-িডেসxর২০১২ 



 এবং �াি	ক | 249 

২.  িLেজ�লাল—(সyাঃ) ত"ন মুেখাপাধ%ায়, সুি�ম পাবিলসাস., ২০০৬ পৃঃ ১৪৭ 
৩.  িLেজ�লাল—উেপ�নাথ িবদ%াভূষণ, আধুিনক পুXক �কাশন ২০০৫ পৃঃ ১০৩ 
৪.  িLেজ�লাল রায়—পীতম ভ�াচায. ও েদবািশস বসু, �কাশক অ"ন কু¹ু ২০১২ 

পৃঃ ১১৮ 
৫.  িLেজ�লাল—(সyাঃ) ত"ন মুেখাপাধ%ায়, সুি�ম পাবিলসাস., ২০০৬ পৃঃ ১৩৮ 
৬.  িLেজ�লােলর সািহত% ও িশ�মানস—ড. দুগ.াদাস মুেখাপাধ%ায়,ক"ণা �কাশনী, 

২০০৮ পৃঃ ১৭৮ 
৭.  িLেজ�লাল—উেপ�নাথ িবদ%াভূষণ, আধুিনক পুXক �কাশন ২০০৫ পৃঃ ১৮৭ 
৮.  ঐ পৃঃ ১৮৭ 
৯. িLেজ�লাল রায়—পীতম ভ�াচায. ও েদবািশস বসু, �কাশক অ"ন কু¹ু ২০১২ 

পৃঃ ১৩৬ 
১০.  িLেজ�লাল—উেপ�নাথ িবদ%াভূষণ, আধুিনক পুXক �কাশন ২০০৫ পৃঃ ১৮৯ 
১১.  িLেজ�লালরায়—পীতম ভ�াচায.  ও েদবািশস বসু, �কাশক অ"ন কু¹ু ২০১২ 

পৃঃ ১২০ 
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ৈসকত রি�েতর উপন%াস ‘িXিমত রণতূয.’; শাঁখিচর বা 
শাঁখাির জনেগাlীর ‘অিX�’ িবপ;তার আখ%ান 

উeপল েডাম 
গেবষক, েগৗড়বM িব#িবদ%ালয় 

 
সংি��সারসংি��সারসংি��সারসংি��সার    : : : : ঔপন%ািসক ৈসকত রি�ত পু"িলয়া েজলার ভূিমপু=3অ	%জেদর িনেয় 
উপন%াস রচনার ে�ে= িতিন �থম সািরর েলখক3ওনার উপন%াস রচনার মূল সুর 
অ	%জ বা �াি	ক জীবন ভাবনা3এই ভাবনােক আSয় কের উপন%াসEিল রিচত3তেব 
উপন%াসEিল েলৗিকক উপাদােন সমৃH3উপন%ােসর উপাদান িতিন সংhহ 
কেরেছনপু"িলয়া েজলা এবং সীমা	বত.ী এলাকার েলাকজীবন েথেক3এছাড়া ওনার 
েAাপািজ.ত অিভnতাউপন%ােসরকািহিনর মেধ% বত.মান3েলখেকর কথনিবে# সহেজই 
একটা েভৗেগািলক পিরসর খুেঁজ পাওয়া যায়3েয পিরসের মেধ% খািস, শাঁখাির, 
ইটভাটার Sিমক, লÈ কািরগর, সাঁওতাল, হাঁিড়, বাউির, শবর, কুড়িম, আখচািষ �ভৃিত 
সহায়-সxলহীন মানুেষর বসবাস3েলখেকর উপন%াস Eিল এইসব সহায় - সxলহীন 
মানুেষর হেয় আN�কাশ কেরেছ3‘িXিমত রণতূয.’ উপন%ােস সহায়-সxলহীন শাঁখাির বা 
শাঁখিচর তথা শÉ িশ�ীেদর কথা বলা হেয়েছ3যািJক সভ%তার যুেগ যােদর 
‘অিX�’আজ িবপ;, িবপ; তােদরজীবন, ‘পু"ষানু�িমক বৃিF’েথেক সের আসেত বাধ% 
হে�3সমাজ, সময়, �সাশিনক ে�= েথেক িকভােব বিIত হেয় শাঁখাির বা শাঁখিচর 
তথা শÉ িশ�ীেদর ‘জাতবৃিF’িবলু� হেয় যায় - ঔপন%ািসক ৈসকত রি�ত তা 
যথাথ.তার সােথ ‘িXিমত রণতূয.’ উপন%ােস িচি=ত কেরেছন3    
সূচকশRসূচকশRসূচকশRসূচকশR: : : : শাঁখাির বা শাঁখিচর – েলাকাচার- hামীণব%ব�া  - �সাশিনক ব%ব�া - অিX� 
িবপ;তা3     
শÉাসুেরর অিX সমুেo িনি�� হওয়ার পর জW হয় শাঁেখর3িকP েসই শাঁখ েপেলও 
তা পূব. কথা মেতা ব%বহােরর জন% নারায়েণর হােত েদওয়া যাে� না3বাজােব কী 
কের? তােত েকােনা ফুেটা েনই3তখন েসটা িনেয় যাওয়া হয় অগX% মুিনর কােছ3িতিন 
তখন ‘কুশ’ িদেয় শেÉর মুখ ফুেটা কের েদন3এবার তােত ফুঁ িদেল সৃিY হয় 
শÉÊিন3তাই েয করাত িদেয় শাঁখাির বা শাঁখিচর শÉ েছদন কের তার নাম এই 
‘কুশ’ েথেক ‘কুশকরাত’3পু"ষানু�েম শÉ িশ�ীরা দু’হােত ‘কুশকরাত’অথ.াe শাঁেখর 
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করাতিটেপেটর কােছ আঁকেড় ধের ‘িতনপুয়া’ জায়গায় বেস শাঁখ িচের যাে� ‘কু- Ë - 
Ë - র- কুট! কু- Ë - Ë - Ë – কুট3’েকােনা রমণীর দুহাতেক ক�না কের, েযন েস 
শাঁখেক দুহাত ধের ফুঁ িদেয় পিব= Êিন েতােল িবhেহর সামেন, তুলিস থােন, েসই 
শাঁখেকই শাঁখাির কুশকরাত িদেয় অবলীলায় দুহােত েছদন কের3শাঁখিচেরর �িত 
মুহূেত. েচােখর সামেন উÅল হেয় ওেঠ এক এেয়া 2ী3তার মেন হয় েয শাঁখ েস গড়েত 
চেলেছ,তা এমনই এক নারীেক েসৗ�য.ময়ী কের তুলেব3েসই নারীর হােতর েশাভা 
বাড়ােব3ৈবিচ=%ময় এই পৃিথবীর সমXআক.ষণ িছ; কের মায়ােমাহ ত%াগ কের,শাঁখাির 
িনেজেক আবH কেরেছ একিট শাঁেখর কােছ, একিট করােতর কােছ3শাঁখিচর েযন তার 
সমX সময়,িনlা,ভােলাবাসা সব িকছু েস অকাতের বিল িদেয়েছ একিট করােতর 
তলায়3‘িXিমত রণতূয.’উপন%াসিট শাঁখাির বা শাঁখিচর জনেগাlীর জীবনকথা তথা শÉ 
িশ�ীেদর অিX� িনেয় রিচত3শÉ িশ�ীেদর কথা,  ৈদনি�ন জীবেনর হাঁিস - দুঃখ - 
বIনা - উjাস - রিসকতা - নানা সমস%া, সংকট ও উFরণ কথা - েবঁেচ থাকার লড়াই 
- যািJক যুেগ অিX� িটিকেয় রাখার লড়াই �ভৃিতর িনিরেখ শাঁখাির বা শাঁখািচর 
জীবেনর এক জীব	 ও মম.�শ.ী ছিব িচি=ত হেয়েছ3এই ‘িXিমত রণতূয.’ উপন%াসিট 
আেলাচনার অ	ভু.8 কের শাঁখাির বা শাঁখািচর তথা শÉ িশ�ীেদর বত.মান যুেগর 
ে�ি�েত অব�ান িবচার অন%িদেক আধুিনক যJ সভ%তার কােছ িনেজরা িবিকেয় িগেয় 
অিX� হািরেয় েফেলেছ নািক িনজ অিX� িটিকেয় রাখার লড়াইেয় রত েথেকেছ—হত 
দিরo শÉ িশ�ীেদর এই  সংকটময় জীবনকথা বত.মান আেলাচনা পে= উপ�াপন 
কের �Yতা �দান করেত েচYা কেরিছ3 
 এই উপন%ােসর কািহিনর পটভূিমবাঁকুড়া েজলার ‘হাটhাম’3হাটhাম মােনই 
শাঁখািরেদর কথা3এই hােম চার হাজার মানুেষর বসবাস3িকছু উeকল �াÌণ বাদ িদেল 
েবিশর ভাগ মানুষ শাঁখাির েগাlীর3এক জায়গায় এত শাঁখাির পি}মবেMর আর েকাথাও 
েনই3“তুমার যিদ শাঁখার দরকার, তাইেল তুমােক এই হােটাÍ গ%ারােম আসেতই 
হেবক.... না আইেল ই-িজিনস পাUু েকাথায়3”তাই বাঁকুড়া, িব¿ুপুর, পু"িলয়া, 
মুিশ.দাবাদ সব জায়গায় েলাকেক হাটhােম আসেত হয়3দি�ণ েথেক উFের িবXৃত 
ধুেলাবািলর অপিরসর পথ3 এটাই hােমর মূল সড়ক3এই সড়েকর দু-পােশ শাঁখাির 
েদর ঘর3hােম হাসপাতাল আেছ িকP ভােলা ডা8ার েনই3িটউবকেলর সংখ%াও 
কম3বড় বাজার হাট, েদাকান পাট েনই3 িবদু%e এর খুঁিট বসােনা হেয়েছ িকP িবদু%e 
সংেযাগ েনই3তাই মােঝ মােধ% েচার-ডাকােতর আিব.ভাব ঘেট3দু-দুেটা ই5ুল আেছ 



252 | এবং �াি	ক 

 

িকP শাঁখাির েছেল েমেয়েদর পড়ােশানার গরজ েনই3আেছ শাঁেখর চািহদা,আেছ 
শাঁখািরর চািহদা3হাটগাঁেয়র মানুষ শÉ িশ�ী িহেসেব খ%াত3েতলুচরণ ভo, েগাপাল 
ভo, মেনােবাধ কু¹ু, ওিজত দF, গMারাম ম¹ল, পেরশ কু¹, খাঁদু ভo, তুলিস ন� - 
এরা পু"ষানু�েম শাঁখাির3শাঁখ িনেয়ই এরা কারবার কের চেলেছ3েভােরর সূয. েযন 
উিদত হওয়ার আেগ hােমর শাঁখািরেদর ঘের ঘের কড়া েনেড় বেল “উেঠা,উেঠা েহ, 
কচন ভoর বাপ! এ আদির কু¹ু, এ েতলুচরণ! উেঠা তুমরা3 হােত ধর কুশকরাত3পুির 
কােটা, মাঝার কর! তখন েথেকই B" হেয় যায় - কুররË-কুট! কুররর-কুট!” উeকল 
বামুনরাপাইকার হেয় hােম hােম শাঁেখর ব%াপাির কের3শাঁখািরেদর ঘের ঘের ঢুেক 
কািরগর েদর কাছ েথেক শাঁেখর ৈতির হেরক রকম মাল েজাড় িহেসেব িনেয় িটেনর 
সুটেকেস ঢুিকেয় hােম hােম েফির কের3শাঁখাির েদর িসিজন বলেত দূগ.া পুেজার মাস 
আর িবেয়র মাস Eেলা3তেব শাঁেখর কােজ েকােনা িলMেভদ েনই3েভদ Bধু শাঁকিচেরর 
েবলায়3েমেয়রা শাঁখিচর হেত পাের না3যােদর পঁুিজ েনই, েলাকবলও েনই তারা বাধ% 
হয় Îাম%মাণ উeকল পাইকারেদর ভরসা কের থাকেত3েপট চালােত িগেয়ই শাঁখািররা 
হয় পাইকারেদর ওপের িনভ.রশীল, আর নয়েতা মহাজনেদর ওপের3পানু ভo, ভুবন 
লােয়ক,িদলীপ কম.কার, আিদত% কু¹ু - এরা সবাই মহাজন3hােম এেদর েরাজগারও 
েবিশ, েলাকবলও েবিশ3এই hােম মহাজনেদর একটা অিনবায. ব�ন বা িনয়Jণ রেয়েছ 
কািরগরেদর ওপর3শাঁখািররা েয অথ.ৈনিতক খােদ পেড় আেছ তার েথেক মুি8 স¥ব 
নয়3েকউ ই�া করেলও এই ব�ন িছ; করেত পাের না3েকউ আবার সালভর 
বাণীেতই কাজ কের মহাজনেদর হেয়3এই সব শাঁখািরেদর বােরামাসই ঘের ঘের িশBর 
কা;া আর বৃেHর পিরতাপ েশানা যায়3েশানা যায় শাঁখাির বউেদর কপাল চাপড়ািন আর 
শRহীন অÏ পতন3hােম অত%	 দিরo সরমার মেতা িবধবা, যােদর ব%বসার পঁুিজ 
েনই, তারা ৈদিনক দশ-িবশ টাকা খািটেয় ‘েগিন’ৈতির কের3‘েগিন’ চুিড়েক ঠাকুর 
শাঁখাও বেল3এই চুিড় েকবলমা= পুেজার অঘ.% িহেসেব কােজ লােগ3 এছাড়া ছায়া, 
পুÀ, আদির, অ;পূণ.া, ফুলরািন এরাও সরমা িদিদর মেতা একজন3 
 এই সব শাঁখাির শাঁখিচর েদরআপেদ িবপেদ  পােশ দাঁড়ােনার মেতা েলাক এক 
জনই  আেছ hােম ‘�াথিমক 5ুেলর িশ�ক বংশী মাYার3’hােমর সবাই মান% কের, 
িসHা	 েমেন েনয়3hােমর একমা= িবLান ইিন3বংশী মাYার িশ�কতার অবসের আX 
বড় বড় শাঁেখর ওপর নানা েপৗরািণক কািহিনর িচে=র নানান কা"কাজ. কের 
থােকন3েযমন মরীিচ বধ, ভীেÐর শরশয%া, কু"ে�ে=র রণাMন, লবকুশেক অ2িশ�া 
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িদে� সীতা, সীতা হরণ, জটায়ুর আ�মণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতার উপেদশ 
�ভৃিত3িবিভ; সমেয় বংশী শÉ িশ�ীেদর �দশ.নী �িতেযািগতায় অংশ hহণ করেতা3 
এই জন% বংশী মাYার গরম%ােcর ঘর েথেক অেনক Eেলা সািট.িফেকট েপেয়েছ3hােমর 
অেনকেক বংশী এই কােজ উeসািহত কের3 হাটhােমর েবিশভাগ মানুষ েলখাপড়া না 
জানা, অেচতন3যার জন% উeকল পাইকার আর মহাজেনর এখেনা িহসােবর েহরেফর 
কের েশাষন জাির েরেখেছ3শাঁখািরেদর এবং তােদর েছেলপুেলেদর েয েলখাপড়ার �িত 
অনীহা আেছ তা নয়3েপেটর জন% এক পাই অ; েজাগাড় করেত উদয়াX পিরSম 
করেত সদাতeপর3তাছাড়া েলখাপড়া করেব কখন? অেথ.র অভাব, বই - পঁুিথ েদেব 
েক? ঘের িশ�ার পিরেবশ েনই3কােরা কােরা আবার অিভভাবক েনই3তাই েপেটর 
দােয় িনেজেদর ব�ক রােখ মহাজন বা পাইকারেদর কােছ3আবার এরা খুব ভীতু, 
আন�ি�য়, সং5ার িব#াসী3েকাথাও েকােনা পুকুর সyেক., েকােনা গাছ সyেক., 
ডুংির সyেক. এেদর ধারণা এইEেলা ডাইন- ভূত - িপশােচর েডরা 3আবার “শাঁখাির 
যিদ পাইকার হয়, তাইেল তার ভিত. িটেনর সুটেকশ িনেয় ঘের ঢুকা চলেবক 
নাই3তাইেলই অিভশােপ পড়েবক3” hােমর েকােনা বউ মানুষ স	ান জW িদেত না 
পারেলহাট গাঁেয়র পােশ এক সাধেকর কােছ েগেলই কল¤ দূর হয়3গাঁেয়র কালী 
তলায় পা"েলর আরিতর ভর হয়3েস পুেজার জন% জবা ফুল চায়3আরিতেক মা কালী 
েভেব পুেজা করা হয়3গাঁেয়র েলাক ছাড়াও আেশপােশ থােক েলাক আসেত আরিতর 
কােছ ঝাড়-ফুক করােত, অশাি	 দূর করেত3হাট গাঁেয় অব�ান হয় ‘আরিত কালীর’3 
সকেল আরতীেক েদবী মানেত থােক3ভাo মােসর ২৮ তািরখ েথেক চারিদন 
হাটhােমর শাঁখািরেদর কাজকম. ব� থােক3 চারিদন ধের পূজা চেল ‘অগX% 
মুিনর’3“হিরেবাল  / ঢােকর েঢাল! - দাও, দাও, একটা িবঁিড় িদেব ত  দাও3” 
 গত িতন বছের হাটhােমর েচহারা পাে¼ েগেছ3 তাই বংশী মাYার েতলুচরণেক 
বেল “হাটগাঁটা েদখেত েদখেত েকমন পাে¼ েগল! মি�র িছল নাই, মি�র 
ৈহল3িবজিল িছল নাই, িবজিল ৈহল3আ-র বড় িজিনস েযটা ৈহল –‘চ%ারাই িমিশন’3” 
এই পিরবত.েনর �সM উঠেল সরমািদিদ একটাই বাক% আউেড় েদয় “যাইেক গাঁেয় 
িমিশন ঢুকল, তাইেক েসাব পাে¼ েগল!” গাঁেয় ইেলকিÑক আসার পর মহাজেনর ঘের 
ঘের এখন শাঁখেচরােয়র েমিশন3কম সমেয় েবিশ মাল ৈতির করা হয়3একজন কম.ী 
রাখেলই েঢর3তাই ভুবন লােয়েকর মেতা মহাজেনরা বেল “েদখ েমিজেকর মতম কাজ 
হে�3”শাঁখািরেদর বেল “েকমন যুগ পেড় েগল, অেহা! মডান. যুগ!” বলরাম ন�েক 
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জানায়, “এখন েমিশন আনার পর েথেক ব%াবসাটা একেচিটয়া তােদর হােত চেল 
েগেছ3Bধু টাকা েরাজগারই করেছ না, েসই সেM পুেরা ব%াবসাটার তারা েম"দ� েভেঙ 
িদে� ওই েমিশন িদেয়3তারা চাইেছ মুনাফার কথা িচ	া কের, িশ�ীর দরদ- 
ভােলাবাসার কথা িচ	া কের নয়, েমিশনিটেক পুেরামা=ায় সL%বহার কের3কম 
মজুিরেত েবিশ উeপাদন3” েবকার হেয় যাে� ‘কুশকরাত’3যা িছল এতিদন শাঁখািরেদর 
অহংকার3এই �চীন অহংকারেক ধুেলায় লুিটেয় িদেয়, েকউ েকউ েপেটর Åালায় 
অপারগ হেয় মহাজেনর কােছই কাজ করেত ঢুকেছ3িকP তখন েস শাঁখিচর নয়, 
সাধারণ কম.ী মা=3েমিশন এেস শাঁখিচেরর ‘কাজ’ েজার কের িছিনেয় িনে�3শাঁখা 
ৈতিরর কম.টা এখন েমিশেন হেয় যায়3hােম েমিশন আসার আেগ পয.	 �েত%ক ঘের 
ঘের ‘কুশকরাত’ চলত3�েত%ক ঘের েরক েথেক মা	াসা, চূড়, ে�সেলট, েবািব শাঁখা, 
বািল শাঁখা  ইত%ািদ হত, অখ¹ শাঁখ েথেকশাঁেখর পুেরা কাজটাই হত3িকP েমিশন 
আসার পর েসরকম আর হে� না3পাইকারও আর েতমন আেস না3তাই এখন 
শাঁখারীেদর েশষ সxল ঐ ‘কুশকরাত3’এটােক স	ান েÁেহ আগেল রাখেলও hােমর 
ব· শাঁখাির তােদর ৈপতৃক বৃিF েথেক উeখাত হেয়েছ3“িমিশন আর িমিশন! আর ভুবন 
লােয়ক! দুিনয়ায় আর মানুষ নাই?” 
 শশধেরর কথামেতা “েগাটা শাঁখাির সমােজর এই ম�ার জন% Bধু িক যJই 
দায়ী?”উFর ‘না’3যেJর সেM সময়ও দায়ী3মানুষও3উeকল পাইকাররা hােম এেস 
বলাবিল কের আেগ েছেলরাও শাঁেখর আংিট পরত, পা�ািবেত শাঁেখর েবাতাম লাগত, 
েমেয়রা চুেলর িÒপ, শািড়র ে�াচ ইত%ািদও িকনত উeকলেদর কাছ েথেক3িকP এখন 
সু�র এইসব িজিনস �াি_ক িদেয় ৈতির হে�3েস িজিনস শহর েথেক অজhােমও 
ঢুেক যাে�3তাহেল েমিশেন উeপািদত িজিনস Eেলা যাে� েকাথায়  ? যাে�, িবি� 
হে� েহালেসলারেদর কােছ3েকবল পি}মবM নয়, হাজািরবাগ, গয়া, পাটনা চেল যাে� 
মােলর েপিট3তাছাড়া পি}মবেMর মানুষ যত তাড়াতািড় শাঁখ শাঁখার সং5ার েথেক 
েবিরেয় আসেত চাইেছ, অন% রােজ%র মানুষ তত তাড়াতািড় িনেজেদর সং5ার মু8 
করেত পারেছ না3কারণ এখনও তােদর কােছ শাঁখা -িসঁদুর =েয়া2ীর Bভ িচ¨3 
শÉÊিন তােদর ঘের ঘের, েদবালেয়3 
 হাটhােমর শাঁখাির বা শাঁখিচর জনেগাlী উeখাত হেয় আসেছ েসই আিদকাল 
েথেক3পাঁচ পু"ষ আেগর কথা - এেদর আিদবাস িছল সুপুর hােম3হাটhাম  েথেক ১৫ 
মাইল দূের3েসখােন শাঁখািরেদর ঘর আর উঠান লােগায়া িছল েছাট েছাট 
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চাষবািড়3আশপাশ িছল জMেল ভরা3একিদন এক হিরণশাঁখািরেদর শষ% েখেত 
আেস3উেঠােন কাজ করিছল শাঁখাির3‘দকনা’ িনেয় ঘষিছল3 হিরেণর শষ% খাওয়া েদেখ 
শাঁখাির �ুH হয় 3‘দকনা’ দাঁড়াকাঠিট ছঁুেড় মাের হিরেণর গােয়3আহত হিরণ রাজার 
কােছ উপি�ত হেল, রাজা বুঝেত পাের কারা এেক আঘাত কেরেছ3রাজার েরােষর 
খবর সুপুের এেস েপ�ছায়3শাঁখািররা তখন ভেয় তােদর েছেল পুেল, দিড়েখালা  খাট, 
িবছানা, কাপেড় বাঁধা শাঁখ, শাঁেখর েরক, দকনা, আড়ুন, শান পাথর ইত%ািদ মাথায় 
িনেয় hাম ত%াগ কের3রাজার কােন শাঁখািরেদর hাম ত%ােগর খবর েগল3রাজা বেল –
‘েটকাও!’শাঁখাির েগাlী যখন হাট গাঁেয়র কােছ তখন রাজার েলাক এেস খবর 
িদল3শাঁখািররা বলল “না, আমরা যখন একবার সুপুর ছাইেড় আইেসিছ তখনেক আর 
েসিখেন যাব নাই3তেব হঁ, আমরা রাজার মুলুেকই থাকব3 এই হাটগাঁেয়3”েসই েথেকই 
এই হাটগাঁেয় শাঁখাির েগাlীর বাস3বংশী মাYার বেল “এই গ�টা েথেক শাঁখািরেদর 
মেন রাখা দরকার - তােদর শস%হািন করিছল বেল তারা দাঁড়াকাঠ ছঁুেড়িছল3এখােন 
হিরণ হল অত%াচারীর �িতিনিধ, রাজা হল �কৃত অত%াচারী, আর ওই দাঁড়কাঠিট হল 
অত%াচািরত শাঁখািরেদর �িতবােদর �তীক3িকP েসই �িতবােদর পিরণিত কী হল? 
�মতাসীন রাজা "Y হল এবং দিরo দুব.ল শাঁখািরেদর উeখাত হেত হল তােদর আিদ 
বাসভূিম েথেক3”শাঁখািররা, গে�র গভীরতা যতটা - নায% অিধকার েথেক 
েSণীসংhােমর ে�ি�েত ততটা েযেত পাের না এরা3 
 ন%ায% অিধকার িনেয় পIােয়ত অিফেস একবার মুখ খুেলিছল বলরাম ভo3িকP 
এই �িতবােদর পিরণিত হল বলরােমর আকি¸ক মৃতু%3hামবাসী একিদন সকােল 
েদখল, বংশী মাYােরর বািড় েযেত রাXার পােশ েখজুর গােছর েঝােপ বলরােমর েদহ 
পেড় আেছ3খবেরর কাগেজ িবnাপন েদওয়া হেয়িছল সরকার েথেক দুঃ� শÉ 
িশ�ীেদর েলানেদওয়া হেব3১০হাজার টাকা3সরকার েথেক বলা হেয়েছ এই েলােনর 
অেধ.ক টাকা েফরত িদেত হেব3বািক অেধ.ক ছাড়3তেব অেধ.ক টাকা কখন বা েকান 
সমেয়র মেধ% িদেত হেব, েস িবষেয় িনিদY. কের িকছু বলা েনই3িবnাপেনর ৭ িদেনর 
মেধ% আেবদন প= হাটhাম অIল পIােয়ত অিফেস �ধােনর কােছ জমা িদেত 
হেব3তেব েলানিট েদওয়া হেব Bধুমা= দুঃ� শÉ িশ�ী বা কািরগরেদর3িশ�ীরা 
আেবদন করল3 দরখাX িলেখ িদল বংশী মাYার3তেব আিদত%চরণ, ল�ীকা	, িদলীপ, 
পানু, ভুবন লােয়ক �ভৃিত মহাজেনরা আেবদন কেরিন তা নয়3এইসব মহাজেনরা 
ঘেরর বউেয়র নােম, ভাইেয়র নােম, ব%াটার নােম - নােম কাগজ িলেখ জমা কের 
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এল3সরকার েথেক েলান েদওয়া হল3তেব িকেসর িনিরেখ েদওয়া হল েবাঝা েগল 
না3একজন দিরo েপল েতা অন% দিরo েপল না3মহাজেনরা বা যােদর ঘের ঘের 
েমিশন আেছ তারা সবাই েপল3বলরাম পIােয়ত অিফেসর সামেন দাঁিড়েয় আঙুল তুেল 
বেলিছল “এই শালা গরম%াc েলােনর নােম টাকাEেলা হিরর লুট কের িদল3আমারা 
টাকাও পািল নাই, আমােদর ব%াবসাও েচৗপাট হেয় েগল3”দিরo শাঁখািররা েলান েপল 
না আর যােদর ঘের েমিশন রেয়েছ তােদর দুজন কের েবনােম েলান েপেয়েছ, যারা 
েলােনর টাকায় ফুিত. করেছ, সুেদ খাটাে�, েকান িবচাের এরা েলান েপল? এই সব 
অন%ায় কথা Eেলা িনভ.ীকভােব �কােশ% বলরাম বেল আেস3পেররিদন সকােল 
বলরােমর মৃতেদহ পেড় থাকেত েদখা েগল েখঁজুর গােছর েঝােপ3 
 এর আেগও একবার েজলা পিরষেদর মাল েদওয়া হেয়িছল৬৩৫ টাকার 
বXা3সরকার েথেক িঠক করা হয় কম দােম কাঁচামাল েজাগান িদেয় শÉ িশ�ীেদর 
সাহায% করা হেব3তখন বাজাের দাম ১৬০০ েথেক ৩৫০০ টাকা3১০০ িপস মােন এক 
বXা3সাইজ অনুযায়ী দাম3শাঁখািররা কাঁচামাল িকনত হাওড়ার বাগনান বা কলকাতার 
আমহা_. িÓট েথেক3মাল েবেছ েনওয়ার েকােনা উপায় িছল না3যা বXাব�ী থাকত 
তাই িনেত হত3গরীব িশ�ীেদর পে� এই মাল েকনা স¥ব হেতা না3ব%বসা চালােনা 
দু5র হেয় পড়ত3তাই বাঁকুড়া েজলার িশ�ীেদর কথা েভেব সরকার েথেক মােলর দাম 
িঠক করা হয় ৬৩৫ টাকাবXা3মাল যােত �কৃত শাঁখািররাই পায় তার জন% ই�পুর 
থানা মােন হাট hােমর থানা, িব¿ুপুর, কতুলপুর, ই�াস ইত%ািদ থানাওয়াির এবং 
অিভn শÉ বিণকেদর �িতিনিধ করা হল3কমদােম মাল েপেয়ও শাঁখািরেদর েকােনা 
লাভ হল না3কারণ আিদত% কু¹, ভুবন লােয়েকর মেতা দালালরা সরকাির ভােলা 
মােলর বXা সিরেয় তার বদেল রিr কমা মাল শÉ িশ�ীেদর িদত3ভােলা মাল Eেলা 
আলাদা বXায় রাখত3এর ফেল েতলুচরণ ভo, িনমাই ম¹ল, মদন চেরর মেতা অন%ান%  
গরীব কািরগরা মাল েতালা ব� কের িদল3‘সরকােরর এই �ক�িটর ঝাঁপ পেড় েগল!’ 
 েতলুচরেণর মেতা বংশী মাYােরর আবার নতুন কের মেন হেত লাগল 
“দাঁড়াকােঠর এই িমথিট আজও সত% হেয় রেয়েছ শাঁখািরেদর জীবেন3 Bধু শাঁখািরেদর 
জীবেন েকন, সমX িনÔবগ.দুব.ল মানুষেদর জীবেন3সময় পাে¼ েগেছ, সমাজও পাে¼ 
েগেছ,িকP অত%াচার েতমিনই রেয় েগেছ 3পাে¼ েগেছ অত%াচােরর �তীক 
দাঁড়াকাঠিট3আজও শস%নাশকারী হিরেণর �িতবােদ দাঁড়াকাঠ ছঁুড়েল িনজA ভূিম েথেক 
উeখাত হেত হয় সব.হারােক3 েযভােব আজ নয় কাল উeখাত হেত চেলেছ েতলুচরেণর 



 এবং �াি	ক | 257 

মেতা শাঁখািররা3েযভােব উeখাত হেয় েগল শাম েসন3 েকউ বৃিF েথেক, েকউ ভূিম 
েথেক3” 
 ভুবন লােয়ক এখন এই অIেলর �ধান3গত পIােয়ত িনব.াচেন েস 
দাঁিড়েয়িছল3তার েজতার �ধান কারণ হল িবশাল কম. বািহনীএবং হাটhােমর জন% 
�চুর �িতÏিত3হাটhােম ভুবেনর েনতৃে� ‘হাটhাম ৈম=ী সংঘ’ ৈতির হেয়েছ3সংেঘর 
সভাপিত ভুবন3মাধা েসানার টুকেরা েছেল, অখ� Eেনর অিধকারী3বামুন আর উeকল 
েদর েছেলেদর িনেয় দল ৈতির কেরেছ3বীরে�র নােম অপকম. করা তােদর 
কাজ3ভুবেনর েনতৃে� এই দল পিরচািলত3েনশা করার টাকা না থাকেল পাইকারেদর 
কাছ েথেক জুলুম কের টাকা আদায় কের3েলাকেক ·মিক েদয়3এছাড়া এই সংেঘর 
দল েখলাধুলা, শরীরচচ.া, িবিভ; সামািজক উ;য়ন কায.কলােপর সেM জিড়ত3হাট 
গাঁেয়র মানুষ িনব.াচেনর সময় েযাগ% �াথী িহেসেব বংশী মাYােরর নাম �Xাব 
কেরিছল3িকP তার নাম েজার কের তািলকা েথেক বাদ িদেয় েদওয়া হয়3মাধার দল 
শাঁখািরেদর ঘের ঘের িগেয় বেল এেসিছল “মেন রাখেব, ভুবন খুড়া যিদ িজেত, তাইেল 
পায়রাচািলেত হাসপাতাল আর আরিত কালী মি�র িবিÕং হে�ই3আর যিদ না িজেত 
তাইেল ঘের ঘের হাসপাতাল3‘মাইক নেয় �চাের েবিরেয় েজতার আেগই Êিন েতােল 
‘হাটhােমর’|পাকার ‘ভুবনখুড়া - িজ�াবাদ! িজ�াবাদ’!”ন�, েতলুচরণ, খাঁদু, পেরশ 
কু¹ু আরও অেনেক মাধার দেলর ভুবনখুড়ার জন% আNবিলদােনর উrীপনা েদেখ, এই 
েনাংরা রাজনীিত েথেক বংশী মাYারেক সিরেয় িনল3  
 জীবেনর অি	ম পেব. এেস বংশী িহেসব কের বেস িনজ কৃতকেম.র3আরিত 
কালী মি�েরর উেদ%াগিট তার কােছ একিট কলি¤ত অধ%ায়3বংশী েচেয়িছল “েকানও 
ছুেতায় হাটhােমর অসংগিত মানুষEেলােক এক জায়গায় জেড়া করেত3একিট 
ইিতবাচক লে�%র িদেক আসার জন% আ�ান জানােত3পেরর কাজ পের3িকP 
েসখােনও আÖা হল যত বা�ঘুঘুেদর3” বংশী েচেয়িছল যােত আরও েবিশ কের েসই 
মানুেষর সং�েশ. আসা যায়,আরও েবিশ কের তােদর সুখ-দুঃেখ - েÒেশ পােশ িগেয় 
দাঁড়ােনা যায়,তার জন%ই েস �াথ.ী হেত েচেয়িছল পIােয়েত3রাজনীিতেত আসেত 
েচেয়িছল3 িকP েদখা েগল এখােনও �কৃত েশাষকরাই েশািষতেদর �িতিনিধ� 
কের3অন%িদেক hােম এমন িকছু িজিনেসর আমদািন হেত লাগল যা হাটhামেক 
উ�ে;র িদেক িদন িদন এিগেয় িনেয় েগল3“বংশীর মেন এই ধারণা উ×ািসত হয় 
একিদেক েচরাই েমিশন, অন%িদেক আরিতকালী মি�র - এই দুেটাই হল হাটhােমর 
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দুঃ� দিরo শাঁখািরেদর জীবেন �কৃত শাঁেখর করাত3যতিদন অnতা থাকেব, ততিদন 
এই করাত তােদর আসেত কাটেব, েযেতও কাটেব3” 
 সরমা িদিদর মৃতু%র পর বংশী েভেবিছেল সরমার েমেয় িশলীর িবেয়টা েমাটামুিট 
জায়গায় িদেত পারেলই শাি	3িকP তা আর হল না3ঘর পের থাকল3িশলী একিদন 
হাটগাঁ েথেক পািলেয় েগল কাজল লােয়েকর সেM3ব%পারটা েবাঝার পর বংশীর মেন 
হয় িশলী িকছু অন%ায় কেরিন3কারণ “এই েতা হাটগাঁ3এখােন েথেক িক করত েস? েস 
হেয় উঠেতা আর এক সরমা িদিদ3িকংবা ছায়া, পুÀ, আদির, অ;পূণ.া, ফুলরািন3এর 
েবিশ েতা নয়? এখন এই অ�কূপ েথেক েবিরেয় যিদ সিত% েস িভ;তর েকান 
জীবেনর স�ান পায়, িনেদনপে� একটু আেলাও যিদ পায়, তাহেল ম� িক?” সরমার 
মৃতু%র পর িশলী মামা বংশীর আSয় েথেক েবিরেয় আেস3িনেজর Aাধীেন বাঁচােত 
েচেয়িছল3সরমার মহাজন িব¿ু লােয়েকর কােছ কারবার করত3 কাঁচামাল এেন ৈতির 
মাল েপ�েছ েদওয়া, সাদা মাল িনেয় রঙ কের িফনিশং মাল েফরত েদওয়া, কুিচ শাঁখা 
িকেন েপটলাল িখলান ৈতির কের হালকা দের িবি� করা �ভৃিত কাজ3এই সূে=ই 
কাজেলর সেM পিরচয়, সyক. গেড় ওেঠ3একটা সময় বXত, িশলীর মেধ% পিরবত.ন 
ঘেট েগল3েস িকেশারী েথেকও আর িকেশারী থাকল না3িনজA েচতনা জাhত েপল 
“এই �থম েস েটর েপল সমX মানুষ ন%ায%ত িটেক থােক তােদর আপন-আপন ে�ে= 
সংঘেষ.র মেধ%িদেয়, �িতকূলতার মেধ% িদেয়3এবং এই সংঘেষ. েশষেমশ িনেজেকই 
িল� হেত হয়3অিXে�র এই লড়াইেয় েকউই তার হেয় লড়াই কের না3আরও আ}য. 
হল, �াথিমক এবং চূড়া	 এই সংঘেষ.র জন% তােক হািতয়ারও েকউ েযাগান েদয় 
না3তার হাতই হেয় ওেঠ হািতয়ার3এই হাত িদেয় পৃিথবীর শতশত অে�ৗিহণী পীিড়ত 
মানুষ অিবরাম বাজােত চাইেছ রণতূয.3তারা আপন আপন সংhােম  রত3সংঘেষ. রত3” 
 শাঁখাির বা শাঁখিচর তথা শÉ িশ�ীরা সমাজ ও সময়, রাজৈনিতক পিরেবশ, 
সমািজক মানুষ, সেব.াপির যািJক সভ%তার যুগ-যJনার কােছ সংঘেষ. হারেমেন িনজ 
বৃিF েথেক সের আসেত বাধ% হল3যারা িনেজেদর অিX� িটিকেয় রাখেত চাইেল তারা 
যািJক সভ%তার কােছ িবলু� হেয় েগল3Bধু শাঁখািররা নয়, এই ব%বসার যু8 পাইকার, 
কম.কার, কুশকরাত সারােনার ওXাদরাওিনজ িনজ বৃিF েথেক সের এেস অন% বৃিF 
hহণ করল3করােতর টাল ভাঙেত জানা িমি2 hােম িতনজন িছল3কালীপদ ভo, সুভাষ 
ভo,নাড়ু3েবশিকছু িদন ধের hােম কুশকরােতর সংখ%া কেম আসিছল, কােজ ম�া 
েদখািদেয়িছল, তােদর বৃিFিট মার খাি�ল3তাই এরা বাধ% হেয় পু"িলয়া চেল 
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েগেছ3কম.কােররা আগর কারখানায় কাজ িনেয়েছ3এই কের েতলুচরেণর কুশকরাতটাও 
েবকার হেয় পের3করােতর টাল ভাMার েলাক েনই3আর ভাল কের মাল না ঘষেল 
মহাজেনরা মাল েফরত পাঠায়3েতলুচরেণর পিরবার আজ অনাহাের িদন 
কাটাে�3অ;পূণ.া তার েছেলেক বলেছ “হাই েদখ, গরম মাড় আেছ িটেনর 
থালাটায়3খািব ত খা3েগাগিল ভাজাটা  িলস না3দুপহের ভাত িদেয় খািব3”লা¼ু মােড়র 
থালাটায় চুমুক েদওয়ার আেগ ক"ণ Aের বেল “মা, বুিন খােবক নাই? েভি¹ খােবক 
নাই? আিম একাই খাব?” নকশা কাটার কাজ করেত করেত অ;পূণ.ার শরীর হঠাe 
অসু� হেয় পেড়3েতলুচরেণর ভরা কাঁেধ অ;পূণ.ার শরীরটা প©পাতার মেতা ‘িতরিতর’ 
কের কাঁপেত থােক3ঘেরর িভতর ত8ার ওপর অ;পূণ.ােক Bইেয় েদওয়ার পর েচােখ 
জল আেস েতলুচরেণর3মেন হল “দু-এক বছর নয়, এই িতিরশ-িতিরশটা বছর ধের 
তার েচােখর সামেনই আেছ তার বউ3তবুও একিদনও েস তােক েতমন কের ল�%ই 
কেরিন3পেরর িদন হাটhােমর নােমা পাড়ার ভূেদব ডা8ার এল3িকP একিদেনর 
েভতেরই অ;পূণ.ার শরীর কািহল হেয় েগেছ3যিদও এটা একিদেনর েরাগ নয়3আসেল 
অ;পূণ.া দীঘ.িদন ধের িনেজর শরীের েরাগ পুেষ েরেখিছল3বেলিন,কারণ েরাগÅালায় 
মানুেষর িবSাম দরকার3ডা8ার ওষুধসােথ েপেটর খাবারও দরকার3িকP েতলুচরেণর 
েতা েকানা ব%ব�ায় েনই3“মহাজেনর কােছ যত�ণ আেছ, েস েচYা কের েগেছ েসই 
কাজটা সময় মেতা কের েযেত3যােত সংসারটা চেল3”ভূেদব ডা8ার েতলুচরেণর হােত 
একটা েলখা খড়খেড় কাগজ িদেয় বেল “বুেকর ফেটা করািব3�ধান যিদ েলেখ েদই, 
তাহেল িবনা পওসায় ফেটা তুেল িদেবক পায়রাচািল হাসপাতােল3”না, েতলুচরণ 
�ধােনর কােছ যােব না3Eম েমের বেস রইল3িনব.াক কেথাপকথেনর মধ% িদেয় েস 
িবচার চাইল, সমাধান চাইল3নজর েগল পেড় থাকা কুশকরাতটার িদেক3তার মেন হল 
“বুিন  - েভি¹ - লা¼ুর মেতা কুশকরাতিটও অেঝাের কাঁদেছ3”করাতিট েকােল িনেয় 
েস েবিড়েয় পড়ল িবি� করার জন%3hােমর মাঝপাড়া েথেক উFরপাড়া সব শাঁখািরর 
ঘর ঘর িগেয় বলল “িতনশ না িদেব ত দুেশা হেলও দাও? আমার ব·ত দরকার3বউটা 
আমার মরেত বেসেছ3”িকP েক িকনেব এ িজিনস? েকউ িনেত রািজ হল না3েকউ 
মুখ ফুেট কথাও বলল না3“মৃত স	ানেক েকােল আকঁেড় ধের ডুকের েকঁেদ ওেঠ 
জননী, েসইভােবই িনঃশR কা;ায় েভেঙ পড়ল েস3” 
 হাটhােম েতলুচরেণর মেতা ন�, িনমাই, খাঁদু, মথন,ত", মালিত, স�%া 
আেরাও অেনেক আেছ3যারা আজ েতলুচরেণর মেতা একই বধ%ভূিমেত দািড়েয়, 
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েযখােন �ােণর েকােনা ইশারা েনই3েযখােন এক অদৃশ% বি¨মাণ Øশানিচতা তােদর 
েশষ জীবনটুকু িছিনেয় িনেয় hাস করেত ‘লকলক’করেছ 3 
 
সহায়ক hiসহায়ক hiসহায়ক hiসহায়ক hi::::    
১.  রি�ত ৈসকত, ‘িXিমত রণতূয.’, গ�সরিণ, ৪ যেশাহর েরাড, দমদম, কলকাতা 

৭০০০২৮, �থম �কাশ : জানুয়াির ২০১৪ 3 
২. ভo েগৗতম ও চে�াপাধ%ায় পাথ. সyািদত, ‘িনÔবেগ.র ইিতহাস’, আন� 

পাবিলশাস. �াঃ িলঃ, ৪৫ েবিনয়ােটালা েলন, কলকাতা ৭০০০০৯,চতুথ মুoণ : 
িডেসxর ২০০৪ 3 

৩. ভÑাচায. েদবািশস, ‘িবশ শতেকর বাংলা কথা সািহেত% িনÔবগ.ীয় েচতনা’, অ�র 
পাবিলেকশনস, ি=পুরা ২০১০ 3 

৪. িমেr সুর�ন, ‘�া	জেনর সািহত%চচ.া’ না�িনক, ১০/১২ এ েটমার েলন, 
কলকাতা ৭০০০০৯ , �থম �কাশ : ৯ আগ_ ২০১৯ 3 

৫. েসনমজুমদার  জহর , ‘িনÔবেগ.র িব#ায়ণ’, পুXক িবপিণ, ২৭ েবিনয়ােটালা 
েলন, কলকাতা ৯�থম �কাশ : জুলাই ২০০৭ 3 

৬. রি�ত ৈসকত, ‘�াস ওয়ান’,সyাদনা পলমল অ|প, ‘কথাসািহিত%ক ৈসকত 
রি�ত, �থম �কাশ :কলকাতা বইেমলা ২০১৩ ,ডাভ পাবিলিশং 
হাউস,কলকাতা ৭০০০০৯, পি=কা3 

৭. পাল Sাবণী সংকলন, ‘পিরবত.মান hামসমাজ : গ�কারেদর ভাবনা’, অ�র 
�কাশনী, ৩২ িবডন েরাড, কলকাতা ৬, �থম �কাশ : ১৯ জুলাই ২০১১3 

৮.  ম¹ল দীনব�ু, ‘সFর উFর বাংলা উপন%ােস অ	%জ জীবন’, আশাদীপ, ১০/২ 
িব. রমানাথ মজুমদার িÓট, কলকাতা ৭০০০০৯, �থম �কাশ : জুলাই 
২০১৫3 
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নজ"ল কােব% পুরাণ ভাবনা 
অ"নাভ মুখা�.ী 

সহকারী অধ%াপক, বাংলা িবভাগ 
অÙুরাম েমেমািরয়াল কেলজ, ঝালদা, পু"িলয়া 

 
সারসংে�প সারসংে�প সারসংে�প সারসংে�প :::: ‘িনিখল বাংলার চারণকিব’ কাজী নজ"ল ইসলােমর িচ	া-েচতনােত 
পুরাণ ভাবনার Aরিলিপ সুর হেয় �িতÊিনত হেয়েছ বাের বাের3 িবংশ শতাRীর এক 
অস¥েবর স¥াবনার যুেগ পরাধীনতার অ	Å.ালা বুেক িনেয় ‘একহােত বাঁকা বাঁেশর 
বাঁশরী, আর হােত রণতুয.’ এর মধ%িদেয় নজ"েলর আিবভ.াব3 িবেoাহ, ে�ম, মানবতা, 
উjাস, আেবগ-উWাদনা �কােশর অকু� �য়ােস িতিন এত সাবলীল ভােব েপৗরািণক 
িমথেক ব%বহার কেরেছন, যা ব·ল পিরমােণ আমােদর কােছ ‘অ-চিচ.ত’ই েথেক েগেছ3 
আর বাংলা সািহেত%র ইিতহােস এক িবরল �িতভার অিধকারী কাজী নজ"ল ইসলাম 
তাঁর জীবেন ও সািহেত% পুরােণর �ত%� ও পেরা� �ভাবেক কী|প আNীকরণ 
কেরিছেলন, েসই আপাত ‘অ-চিচ.ত’ িবষয়েক ‘চচ.ার’ আেলােক উ×ািষত করেতই 
আেলাচ% রচনায় অবতারণা3  
মূলশR মূলশR মূলশR মূলশR ::::  সামূিহক ৈচতন%, উপিনেবশ-শৃÉিলত, ৈবি#ক �িতি�য়া, িশবত7, ভূিমলীন 
মানবমিহমা, জীবনাদশ., সাম	তািJক সমাজ, সমবায়ী ঐিতহ%, জীবনেবদ3 
মূল িবষয়মূল িবষয়মূল িবষয়মূল িবষয়    ::::    
বত.মান শতাRীর িছ;মূল, অিX�েচতন, LÚজজ.র এবং সংhাম-মুখর সময় ে�ি�েত 
পুরাণ বা িমথ ভাবনা একিট E"�পূণ. �াসিMক িবষয় সে�হ েনই3 কারণ ব%ি8 
�িতভা অ	গূ.ঢ় সFায় ও অ�কার আবত.েন Bধু িনজA অিভnতা ও অিভnান-ই বহন 
কের না, সৃিY মুহূেত. তাঁর ¢দয় হেয় ওেঠ সামূিহক ৈচতেন%র আধার3 পুরাণ এই 
সামূিহক ৈচতেন%রই অংশ – “একিট েচতনা, যা মানুেষর ক�না এবং অিভব%ি8 
�কােশর সেM জিড়ত3 এেত অতীেতর ¸ৃিত, বত.মােনর অিভnতা ও ভিবষ%েতর 
আদশ. সব িমিলেয় এমন একিট প%াটান. সৃিY হেয়েছ, ক�না েযখােন ব�িভিFক এবং 
�ত%য়hাহ% হেত পাের”১3 
 সািহত% রচনায় িমথ েচতনা তথা েপৗরািণক ভাবনার �েয়াগ একিট িবদÜ রীিত 
বেলই সব.েদেশ ও সব.কােল Aীকৃত3 সমকালীন জীবন ও বাXব পিরে�ি�েতর মেধ% 
সািহত%-�িতভা যখন তার অ	গূ.ঢ় অভীÝার |পায়ণ অস¥ব বেল মেন কেরন, তখন 
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িতিন তাঁর অভীÝার �িতমান অে ষণ কেরন িমেথর মেধ% - পুরাণ কািহনীর মেধ%3 
আধুিনক বাংলা কিবতাও পুরাণ কলার পিরচয.ায় েপেয়েছ েদশকাল অিত�া	 সব.জনীন 
আেবদন3 মধ%যুেগর বাংলা সািহত% ‘ºকৃ¿কীত.ন কাব%’, ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারেত’র 
অনুবাদ কম., ‘মMলকাব%’ বা ‘পদাবলী সািহেত%’ পুরাণ �সেMর উেjখ থাকেলও, বাংলা 
সািহেত% সেচতনভােব �া}াত% �ভািবত মাইেকল মধুসূদন দেFর হােতই পুরােণর 
ব%াপক �েয়ােগ সমকালীন জীবন-যJণা |প লাভ কেরেছ3 রবী�নােথর হােত এর 
�েয়াগ আেরা েবিশ মা=ায় উেrশ%�েণািদত তাeপয.বাহী হেয় ধরা িদেয়েছ3 
রবী�ানুসারী কিবকুেলর সেত%�নাথ দF িকংবা ��; রবী�ভ8-�িতবাদী 
েমািহতলাল বা অপরাপর কিবেদর রচনায় আমরা পুরাণ �সM ব%াখ%াত হেত েদিখ3 
ভারতীয় পুরাণকে�র ব·ভিMম ব%বহার এেঁদর রচনায় সমৃH িশ�মূিত. লাভ কেরেছ 
সে�হ েনই3 তাe�িণক মুহূেত. অনুভূত ভাবনার �িতমান অে ষেণর �েয়াজেন 
পুরােণর কােছ �ত%াবত.ন এঁেদর রচনায় সIার কেরেছ এক নতুন মা=া3  
 পুরাণ হল �াচীন সভ%তার সাং5ৃিতকতার িলিপবH |প3 “�কৃতপে� পুরােণর 
জW পুরাঘিটত এবং বত.মান মুহূেত.র অিবে�দ% ¢দ%তায়”3২ বলাবা·ল%, এই ¢দ%তা 
িশ�সফল অিভব%ি8 লাভ কেরেছ বাংলা সািহেত%র অপর এক িবতিক.ত কিব-পু"ষ 
কাজী নজ"ল ইসলােমর (১৮৯৯ ি^ঃ – ১৯৭৬ি^ঃ) কিবতায়3 ব�ত কাজী নজ"ল 
ইসলােমর কাব%চচ.া B" হয় উপিনেবশ-শৃÉিলত ভারতীয় Òীব ও জড়সমাজ 
পিরে�ি�তেক অবলxন কের3 Aাভািবক ভােবই সমকালীন সমােজর Òীব 
ৈনরাশ%পীিড়ত েম"দ�হীন মধ%িবF বাঙািলর চিরে= নজ"ল পান িন তাঁর 
ৈচতন%লািলত িবেoাহী ও বলবান ব%ি8ে�র স�ান3 উপিনেবশ শৃÉিলত ভারতবেষ. 
সমকালীন সমােজর কুসং5ারা�;-জরাজীণ.-অিশ�ার অ�কাের িনমি�ত, ভ�প�-
ৈনরাশ%ম�-চূণ.AÞ সমাজ�বাহ নজ"েলর মানসেগাচর হেয়িছল3 ফলত সমসামিয়ক 
জীবন ও সমাজ কাঠােমায় তাঁর মানসেলাকধৃত ভাব-অভীÝার |পায়ণ স¥ব িছল না 
বেলই িতিন একই সােথ আSয় িনেয়েছন ভারতীয় পুরাণকথায়, িহ�ু এবং ইসলামী 
ঐিতহ%, িhক ও বাইেবলীয় পুরাণ-�সM ইত%ািদেত3 
 �থেমই উেjখ%, িমথ �েয়ােগর ে�ে= সবেচেয় �ধান শত. হেলা পুরাতন ঘটনা 
�সেMর যুগপe নতুন ব%াখ%া এবং যথাযথ �েয়াগ3 “কিবর সমকালীন ঘটনাবলীর ওপর 
অতীত পুরােণর �সMেক আেরাপ কের কিব যখন তাঁর ব8ব%েক অিধকতর 
তাeপয.মি�ত ও যুি8hাহ% কের েতােলন, তখনই তা �শংসনীয় হেয় ওেঠ”3৩ কাজী 
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নজ"ল ইসলােমর ে�ে=ও এর বত%য় ঘেটিন3 এ কােজ িতিন ��িত িনেয়েছন 
আবাল%3 আমরা জািন, “নজ"েলর কিবসFার অ¤ুেরাদগম েলেটা গােনর মধ%িদেয়3 
মা= এগােরা-বােরা বছর বয়েস "িজ-েরাজগােরর আশায় এবং িনজ Aভাব বসত 
নজ"ল িপতৃব% বজেল কিরেমর সাহচেয. েযাগ েদন ‘েলেটার দেল’3 নজ"েলর কিবতা 
ও গান রচনার �কৃত সূিতকাগার এই েলেটার আসর3 েলেটা দেল থাকাকালীন-ই 
নজ"ল েলাক-ঐিতহ%, েলাককথা, েলাকসMীত, বাউল, কীত.ন �ভৃিতর সােথ সুপিরিচত 
হেয় ওেঠন3৪ পরবত.ীকােল ৈসন%বািহনীেত থাকাকালীন আরিব ও ফািস. চচ.ার বৃহFর 
সুেযাগ এবং ইকবাল ও ওমর ৈখয়ােমর কাব%চচ.ার রীিত �করণ ও েমজাজ �ত%� ও 
পেরা�ভােব তাঁেক ে�রণা িদেয়েছ ে�ম ও �িতবােদর ৈবি#ক �িতি�য়া পিরßুটেন3 
নজ"েলর কিবতা পড়েত পড়েত আমরা েয অিভnতার সdুখীন হই, তা হেলা তাঁর 
রচনায় ইসলামী অনুষেMর েচেয় িহ�ু পুরাণ �সMই ব%ব¢ত হেয়েছ অিধক3 আমরা 
জািন, িহ�ু ধেম. ও িহ�ু পুরােণ িশেবর মাহাN% নানাভােব ব%8 হেয়েছ3 িহ�ুেদর 
িব#াস িতিন একই সােথ সৃিY ও Êংেসর েদবতা3 নজ"েলর সািহেত% এই িশবত7 
তথা ৈশবভােবর কথা বারবার উেঠ আসেত েদখা যায়3 নজ"েলর িবখ%াত কিবতা 
‘িবেoাহী’েত িশব িনেÔা8 িচ=কে� উ×ািসত3 েযমন – ‘মম ললােট "o ভগবান Åেল’, 
‘মহা-�লেয়র আিম নটরাজ’, ‘আিম ধূ�.টী, আিম এেলােকেশ ঝড় অকাল-ৈবশাখীর’, 
‘আিম কৃ¿-ক¾, মiন-িবষ িপয়া ব%থা-বািরিধর!/ আিম েব%ামেকশ, ধির’ ব�ন-হারা 
ধারা গেMা=ীর’, ‘আিম িপনাক-পািণর ডম"-ি=শূল’ ইত%ািদর মেধ% িশব কখেনা 
সংহারক, কখেনা �িতবাদী, আবার কখেনা বা সৃিYর েদবতা3 ‘�লেয়াjাস’ কিবতােতও 
কিব িশবেক একাধাের �লয়পাগল ও নবউেWেষর �তীক িহসােব তুেল ধেরেছন3 
এখােন নটরাজ-এর নৃত%পর িচ= নজ"ল |পািয়ত কেরেছন এইভােব - 

i) “আসেছ এবার অনাগত �লয়-েনশার নৃত%-পাগল 
 িস�ুপােরর িসংহLাের ধমক েহেন ভাঙেলা আগল!” 

ii)  “ঝামর তাহার েকেশর েদালায় ঝাপটা েমের গগন দুলায়, 
 সব.নাশী Åালা-মুখী ধূমেকতু তার চামর ঢুলায়!” 

iii) “Lাদশ রিবর বি¨Åালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়, 
 িদগ	েরর কাঁদন লুটায় িপMল তার =X জটায়!” 

iv)          “এবার মহািনশার েশেষ 
আসেব ঊষা অ"ণ েহেস 
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 ক"ন েবেশ3 
িদগxেরর জটায় লুটায় িশB চাঁেদর কর,” 

v)     “তাই েস এমন েকেশ েবেশ 
�লয় বেয়ও আসেছ েহেস – 

     েভেM আবার গড়েত জােন েস িচর-সু�র! 
    কাল ভয়ংকেরর েবেশ এবার ওই আেস সু�র!” 
ল�ণীয়, উHৃতাংশEিলেত নটরাজ িশব নজ"েলর অ	গূ.ঢ় অভীÝার যথাযথ �িত|পক 
|েপ উপ�ািপত হেয়েছ3 জীণ.-পুরাতন জীবনধারা, Òীব, ভীিত-শািসত ও উeক�া-
ব%াকুল েপৗ"ষহীন জরা�া	 সমকালীন সমােজর Êংস কামনা কের, েসই ÊংসXূপ 
েথেক নতুন সমাজ গড়ার জন% িতিন যুব শি8র উেLাধন কামনা কেরেছন পুরাণকথার 
িশেবর িবশাল িদগে	র পটভূিমেত3 অনু|পভােব েদিখ, ‘আজ সৃিY সুেখর উjােস’ 
কিবতায় নজ"ল তাঁর আন�-উãােসর তী�তা �কাশ করেত িগেয় ৈশবভােবর আSয় 
িনেয়েছন এইভােব– 

i) “ গগন েফেট চ� েছােট, িপণাক-পািণর শূল আেস!” 
ii)  “আসল বাধা-ব�-হারা ছ�-মাতন 

  পাগলা-গাজন-উãােস!” 
iii)  “িব#-ডুবান আসল তুফান, উছেল উজান 

  ৈভরবীেদর গান ভােস”3 
আবার ‘পূজািরণী’ কিবতার কিবি�য়ার িবরহ ব%থায় িবচিলত হেয় ওঠার |প বণ.না 
করেত িগেয় িশবেক আSয় কের নজ"ল েযমন িলেখেছন – 
    “েহম-িগির-িশের 

হারা-সতী উমা হেয় িফের 
েডেকিছল েভালানােথ এমিন েস েচনা কে¾ হায়, ... 

েকঁেদিছল িচর-সতী পিত-ি�য়া ি�েয়তার েপেত পুনরায়!” 
েতমিন আবার ছলনাময়ী নারীর কথা বলেত িগেয় ে�ােধ মনেক িব"Hাচারণ করেত 
আ�ান জািনেয় নজ"ল িলেখেছন - 

“Å’েল ওঠ এইবার মহাকাল-ৈভরেবর েন=Åালা সম ধক-ধক, 
হাহাকার-করতািল বাজা! Åালা েতার িবেoােহর র8িশখা  
                               অন	 পাবক”3 
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িকP পর�েণই কিব ে�েমর শা#ত মৃতু%�য়ী|পেক ব%8 কেরেছন এবং তাও আবার 
মহােদবেক িমথ িহেসেব তুেল ধেরই - 

“অমর হইয়া আেছ - রেব িচরিদন, 
তব ে�েম মৃতু%�য়ী 

ব%থা-িবেষ নীলক¾ কিব!” 
‘মানুষ’ কিবতায় কিব নজ"ল মানুেষর েবেশ ঈ#েরর �কােশর কথা বলেত িগেয় 
পুরাণ �সMেক বারবার ব%বহার কের আমােদর সু� েচতনায় আঘাত কের বেলেছন - 

“ও েক? চ¹াল? চমকাও েকন? নেহ ও ঘৃণ% জীব! 
ওই হ’েত পাের হির}�, ওই Øশােনর িশব3 
আজ চ¹াল, কাল হ’েত পাের মহােযাগী-সåাট, 
তুিম কাল তাের অঘ.% দািনেব, কিরেব না�ী-পাঠ3 
রাখাল বিলয়া কাের কেরা েহলা, ও-েহলা কাহাের বােজ! 
হয়ত েগাপেন �েজর েগাপাল এেসেছ রাখাল সােজ! 
                     চাষা ব’েল কেরা ঘৃণা! 
েদ’েখা চাষা-|েপ লুকােয় জনক বলরাম এেলা িক-না! .... 
Lাের গািল েখেয় িফের যায় িনিত িভখারী ও িভখািরণী, 
তাির মােঝ কেব এেলা েভালানাথ িগিরজায়া, তা িক িচিন!” 

নজ"ল Bধু িশেবর িমথেকই ব%বহার কেরন িন, িশেবর সােথ সােথ সৃিYর পালনকত.া 
ভগবান িব¿ু, িব¿ুপæী লçী, বাগেদবী সরAতী, শি8|িপণী দুগ.া, জমদ�ীর পু= 
পরBরাম, ধনুিব.দ%ার �বত.ক ভৃE, ‘Aগ.-েবশ%া ঘৃতাচীপু= মহাবীর েoাণ’, কুমারীর েছেল 
িব#পূজ% কৃ¿-ৈLপায়ণ’, �মাহীন ঋিষ দুব.াসা, িবষািদনী শকু	লা,' অত%াচারী কংস 
�ভৃিতর েপৗরািণক �সেMর িব¸য়কর ব%বহার ঘেটেছ নজ"েলর কােব%3 এই সব 
কিবতায় িহ�ু-মুসিলম ও িhক পুরাণ এক=ীকৃত3 ‘ধূজ.িট’ হেলন িশব, এখােন িশেবর 
ধুåবণ. জটা িচি=ত3 ‘েহামিশখা’ কথার মেধ% েদবতার উেrেশ% মেJাUারণ-পূব.ক 
ঘৃতিনি�� অি�র িশখার |প ফুেট উেঠেছ3 ‘জমদি�’ হেলন জৈনক ঋিষ, পরBরােমর 
িপতা, কামেধনুর অিধকারী3 িতিন আবার সাি�ক3 েকননা িতিন তাঁর পু=েক আেদশ 
িদেয়িছেলন মাতা েরনুকােক হত%া করার জন% এবং কামেধনুর জন% রাজার িব"েH যুH 
করেত3 ‘েবারবাক’ হেলা Aেগ.র প�ীরাজ, ‘উৈUঃSবা’ হল ইে�র েঘাড়া, সমুoমiেন 
এর উeপিF3 ‘পরBরাম’ িব¿ুর ষl অবতার, ‘বলরাম’ িব¿ুর স�ম অবতার3 ‘ভৃE’ 
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িব¿ুপæী লçীর িপতা, ধনুিব.দ%ার িবদ%ার �বত.ক3 এঁর কািহনীিট হেলা �Ìা-িব¿ু ও 
মেহ#র - এই িতন জেনর মেধ% েSl, তা জানবার জন% মুিন-ঋিষগণ ভৃEেক ে�রণ 
কেরন3 িতিন �থেম �Ìার িনকেট যান, তাঁেক ইে� কেরই যেথািচত সdান �দশ.ন 
না করায় �Ìা অসPY হন3 তাঁেক তুY কের তারপর ভৃE িশেবর কােছ িগেয় তাঁেকও 
ই�াপূব.ক অসdান করায় িতিনও �ু¦ হন3 িশবেক শা	 কের িতিন িব¿ুর িনকেট 
িগেয় েদেখন িব¿ু িনিoত অব�ায় রেয়েছন3 ভৃE তাঁর ব�েদেশ পদাঘাত করায় তাঁর 
িনoা ভM হয়3 জাhত হেয় িব¿ু রাগ করা দূের থাক, ভৃEর পােয় ব%থা েলেগেছ িক না 
জানেত চান3 ভৃE তখন ি�র কেরন েদবতােদর মেধ% িব¿ুই েSl3 - এইসব 
েপৗরািণক কািহনী েথেক এক একিট চিরে=র মধ%িদেয় নজ"ল তাঁর অভীY িসিHর 
িদেক যা=া কেরেছন3 
 Bধু তাই নয়, ইত%ািদ অনুষেMর নবতর যুি8hাহ% ব%াখ%াও আমােদর িবি¸ত 
কের3 েযমন ‘বারাMনা’ কিবতায় নজ"ল সমােজ যারা পিরত%া8া, েসই পিততােদর 
�িত মাতৃে�র অপিরসীম মম�েবাধ �কাশ করেত পুরাণেক দৃYা	 কেরেছন এইভােব- 

“Aগ.েবশ%া ঘৃতাচী-পু= হ’ল মহাবীর েoাণ, 
কুমারীর েছেল িব#-পূজ% কৃ¿-ৈLপায়ন, 
কানীন-পু= কণ. হইল দানবীর মহারথী, 
Aগ. হইেত পিততা গMা িশেবের েপেলন পিত, 
শা	নু রাজা িনেবিদল ে�ম পুনঃ েসই গMায় – 
তাঁেদরই পু= অমর ভীÐ, কৃ¿ �ণেম যাঁয়! 
মুিন হ’ল Bিন সত%কাম েস জারজ জবালা-িশB, 
িব¸য় জW যাঁহার – মহাে�িমক েস যীB!- ..... 
অহল%া যিদ মুি8 লেভ মা, েমরী হ’েত পাের েদবী, 
েতামরাও েকন হেব না পূজ%া িবমল সত% েসিব? .... 
                  Bন ধেম.র চাঁই – 
জারজ কামজ স	ােন েদিখ েকােনা েস �েভদ নাই! 
অসতী মাতার পু= েস যিদ জারজ পু= হয়, 
অসe িপতার স	ানও তেব জারজ সুিন}য়”3 

নারীেদর নারী� সব.াব�ােতই অ�ু; থােক, পিততােদর মেধ%ও ¢দেয়র মাধুয.% ও 
মাহাN% রেয়েছ3 সামািজক িবচাের কলি¤নী নারীও ে�েমর একিনlার মধ%িদেয় 
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সতীে�র ময.াদা পাবার েযাগ% - একথা নজ"ল পুরােণর িবিভ; দৃYা	 সহেযােগ 
পিরßুট কেরেছন3 আেরা একটু এিগেয় বলা েযেত পাের, নজ"েলর মেনাৈচতেন%র 
অভীÝার |পায়ণ িমথ সহেযােগই �াণ েপেয়েছ3 বত.মানেক িতিন পুরােণর েঘরােটাপ 
পিরেয়েছন3 তাঁর ভাবনার �িতমান িতিন �ায় �িতিট কােব%ই খুঁেজ েপেয়েছন পুরাণ 
উeেস3 
 Bধুমা= িহ�ু পুরাণ-ই নয়, ইসলািমক ঐিতহ%�ীিতেতও নজ"ল সািহত% 
ঐিতহ%ঋH3 ইসলািমক জীবন অনুষM, ধম.ীয় রীিতনীিতর উেjখ, দি�ণ-পি}ম এিশয়ার 
নতুন ও পুরাতন ইিতহােসর ব%বহার কেরেছন নজ"ল তাঁর অজ� কিবতায়3 েকবল 
ধম.ীয় সং5ার জিড়ত শR নয়, দি�ণ-পি}ম এিশয়ার আরব ভূখে¹র �ান-নাম 
িবন%ােসর অ×ুত েকৗশেল নজ"ল অিব#াস% গা¥ীেয. সাধারণ বাঙািল িহ�ু-মুসলমান 
পাঠেকর েবাধাতীত সমীহ আদায় কের িনেয়েছন3 ‘িবেষর বাঁশী’র ‘ফােতহা-ই-েদায়াজ-
দহম’এ কিব যখন বেলন – 

“উরজ য়%ােমন নজদ েহজাজ তহমা ইরাক শাম 
েমেসর ওমান িতহারান-¸ির কাহার িবরাট নাম, 
          পেড় সাjাjাহ আলায় িহ সাjাম”3 

তখন বুঝেত অসুিবধা হয় না েয, ‘উরজ’ েথেক ‘িতরহান’ পয.	 �িতিট শRই দি�ণ-
পি}ম এিশয়ার এক একিট অIল মা= এবং এর েশষ অংেশ েয বাক%িট রেয়েছ, ‘তাঁর 
ওপর বিষ.ত েহাক আjাহর শাি	 ও ক"ণাধারা’3 এই শাি	বাণী মুসলমােনরা হজরত 
মহdেদর নাম উUারণ মাে=ই পাঠ কেরন3 নজ"ল এই পুরাকথােক কােব%র আিঙনায় 
িনেয় এেস এক অন% মা=া িদেয়েছন3 আবার পরাধীন জািতর ভূিমলীন মানবমিহমােক 
মিহমাি ত েগৗরেবর অিধকারী করেত েচেয় কিব েঘাষণা কেরেছন - 

  “েখাদার আসন ‘আরশ’ েছিদয়া 
উিঠয়ািছ িচর-িব¸য় আিম িব#-িবধা=ীর!” 

একইসােথ ‘ই�ািফল এর িশMা’, ‘তািজ েবাররাক’, ‘িজ�াইল’, ‘হািবয়া েদাজখ’, 
‘জাহা;াম’, ‘েবেহশত’, ‘েশাহরত’, ‘আব’, ‘জমজম’, ‘জুলিফকার’ - �ভৃিত ইসলাম 
পুরাণ বািহত শR ব%বহাের নজ"ল আজও অ�িতLিÚ িশ�ী3 নজ"েলর ‘উমর 
ফা"ক’, ‘এ েমার অহংকার’, ‘চ�বাক’, ‘তুিম েমাের ভুিলয়াছ’, ‘স�%া’, ‘েভােরর 
সানাই’, ‘েযৗবন জল-তরM’ �ভৃিত অসংখ% কিবতায় ইসলামী অনুষেMর পাশাপািশ িহ�ু 
িমেথর গভীর সং�াপেন তাঁর েপৗরািণক মানিসকতার পিরচয় িবধৃত হেয় রেয়েছ3 যিদ 
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তাঁর ‘রীফসদ.ার’ কিবতািট একটু িবেVষণ কির, তেব েদখব এখােন কৃতnতা ও 
অিব#ােসর িশকার আিéকার ব�ী� ও মৃতু%বরণকারী ম"েকশরী রীফসদ.ােরর �িত 
SHা জানােত িগেয় বাের বাের কিব ইসলােমর ঐিতহািসক ব%ি8ে�র �সMেক তুেল 
ধেরেছন, উেঠ এেসেছ কামাল, আমানুjাহ �মুেখর কথা3 - 

“কাঠ েমাjার েমৗল বীর 
যুনদােন ইসলাম কেয়দ3 

আেজা ইসলাম আেছ েবঁেচ 
েতামােদরই বের, েমাজােrদ”3 

এখােন ‘‘েমাজােrদ’ শRিটর মূেল রেয়েছ আরিব শR ‘মুজািrদ’ - অথ. হেলা ধম. 
সং5ারক3 ধম.া� ও কুসং5ারা�; সমােজ মু8 বুিHর অিধকারী ও উrীপনা দানকারী 
সত%িনl মহাপু"ষ3 আবার ‘কাঠেমাjা’ হেলন অধ.-িশি�ত অ�সং5ারবH েমাjা” - 
যােদর ওপর নজ"ল িচরকাল খড়গহX িছেলন3 এছাড়াও এখােন রেয়েছ ‘কারবালা 
েফারাত’, ‘জয়নাল আেবিদন’, ‘এিজদ’ �মুেখর �সM3 ‘বাংলার আিজজ’ কিবতােতও 
নজ"ল ইসলাম ধেম.র দুিদ.েনর ে�ি�েত আিজেজর বীর�, সমাজেসবা ও িহ�ু-
মুসলমান ৈম=ী-�য়াস �সM েবাঝােত িগেয় েকারাণ, আjা· আকবর, েগার�ান, 
েমায়াি�ন, আজান �ভৃিত ইসলামী �সM ব%বহার কেরেছন3 এিদক েথেক উদু. কিব 
ইকবােলর জীবনাদেশ.র সেM নজ"েলর গভীর সাযুজ% ল�% করা যায়3 ‘ইংেরজেদর 
পদানত, পরাধীন, সং5ারা�;, দিরo ভারতীয় মুসলমানেদর সামািজক- রাজৈনিতক ও 
অথ.ৈনিতক উ;িতর জন% ইসলািমক সং5ৃিত ও ঐিতেহ%র চচ.ার প�পাতী িছেলন 
ইকবাল’3 নজ"লও সমকালীন ও পূব.বত.ী মুসিলম ঐিতেহ%র �াণময় �েয়াগসূে= 
সমকালীন ভারতীয় মুসিলম সOদােয়র েগৗরবময় পুনজ.াগরণ কামনা কেরেছন3 
‘কামালপাশা’, ‘আেনায়ার’, ‘রণ-েভরী’, ‘েমাহররম’, ‘েকারবানী’, ‘শাত-ইল-আরব’, 
‘েখয়াপােরর তরণী’ �কৃিত কিবতায় মুসিলম পুরােণর অবাধ ও িন~ু� �েয়াগ ঘেটেছ3 
ইউেরাপীয় িমেথর |পায়েণ কিব তাঁর ‘সাম%বাদী’ কােব%র ‘নারী’ কিবতায় িলেখেছন - 

“কখন আিসল ‘Þুেটা’ যমরাজ িনশীথ পাখায় উেড় 
ধিরয়া েতামায় পুিরল তাহার আধঁার িববর-পুের! 
েসই েস আিদম ব�ন তব, েসই হেত আছ মির’ 
মরেণর পুের, নািমল ধরায় েসই িদন িবভাবরী3 
েভেঙ যমপুরী নািগনীর মেতা আয় মা পাতাল ফুঁিড়’ 
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আঁধাের েতামায় পথ েদখােব মা েতামাির ভ� চুিড়!” 
এখােন িhক-েরামান পুরােণর পাতালািধপিত �ুেটার সেM ভারতীয় সাম	তািJক 
সমােজর পু"ষেক সমীকৃত কেরেছন নজ"ল3 “�ুেটার মেতাই আধুিনক পু"েষরা 
যমরাজ, অ	ঃপুর নামক পাতালপুরীেত তারা িনব.ািসত কেরেছ নারী সমাজেক3 মূলত 
আেলা, নåতা ও েসৗ�েয.র �তীক নারীেক িববর ব�ী করেল পৃিথবীেত সিত%কার 
অেথ.ই িবভাবরীর অ�কার েনেম আসেব3 নজ"ল য�পুরীর মেতা অ	ঃপুেরর 
অ�কােরর ব�ন েভেঙ নারী সমাজেক সবেল েবিরেয় আসার আ�ান জািনেয়েছন3 
চুিড় ব�েনরই �তীক-িচ¨ এবং এখােন েসই ব�ন ভাঙার আ�ানই Êিনত হেয়েছ 
পা}াত% পুরােণর |পকাবরেণ”3৫ Bধু তাই নয়, নজ"েলর ে�ে= এইসব েপৗরািণক 
শRবে�র ব%বহােরর সােথ যু8 হেয়েছ এক ন_ালিজক অনুভূিত3 
 আবার Bধুমা= িবেoাহাNক মেনাভিM �কােশর ে�ে=ই নয়, ে�ম �সেM - 
েরামািcক অনুভেবর ে�ে=ও ঐিতহ%ানুসরণ - পুরােণর িমথক�েক ব%বহার নজ"েলর 
Aভাবধম.3 তাইেতা িতিন ‘রণতূয.’-এর পাশাপািশ hীক পুরােণর ‘অিফ.য়ােসর বাঁশরী’-
েকও সমান ময.াদায় �াপন কেরেছন3 শকু	লা, দময়	ী, কামরিত-র সােথ সােথ 
লায়লা-মজনু, িশির-িফরহাদ, মমতাজ-নুরজাহানেকও িচি=ত কেরেছন3 ব�ত বাঙািলর 
সমবায়ী ঐিতহ%েক িতিন িব¸ৃত হন িন; িহ�ু-মুসিলম উভয় পুরােণর িমS �েয়ােগ 
িতিন সমকালীন ও আধুিনক জীবনেবদ রচনা কেরেছন3 

তথ%সূ=তথ%সূ=তথ%সূ=তথ%সূ=::::    
১.  েবগম আ8ার কামাল, ‘িব¿ুেদর কাব% : পুরাণ �সM’, মু8ধারা �কাশনী, ১৯৭৭, 

পৃlা - ৩ 
২.  দাশE�, অেলাকর�ন, ও বে�%াপাধ%ায়, েদবী�সাদ, সyািদত ‘আধুিনক কিবতার 

ইিতহাস’, বাকসািহত%, ১৯৬৫, কলকাতা, পৃlা - ২০৩ 
৩.  লােয়ক আিল খান, ‘নজ"ল �িতভা’, িশ�ণ, তৃতীয় পিরমািজ.ত ও পিরবিH.ত 

সং5রণ, ১৪১৬ বMাR, কলকাতা ৯, পৃlা - ২০৫ 
৪.  মুখা�.ী, অ"ণাভ, ‘নজ"ল েচতনায় রবী�নাথ’, অংBমান �কাশন,  কলকাতা ০৯, 

�থম �কাশ – ১৪২০, পৃlা - ৩৩ 
৫.  মাহবুব সািদক, ‘িমথ-ঐিতহ%েচতনা এবং নজ"েলর কিবতা’, ‘িশ�ত"’, 

‘নজ"ল সংখ%া’–১৯৯০, �ধান সyাদক, আবদুল মা;ান ৈসয়দ, ঢাকা - ১২০৫, 
পৃlা – ৫৮ 
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তারানাথ তক�বাচ�িত ও ঔপিনেবিশক বাংলায় সং�ৃতচচ�া: 
একিট ��চিচ�ত অধ"ায় 

�ীতম েগা�ামী 
িপএইচিড িরসাচ� �লার, ইিতহাস িবভাগ, যাদবপুর িব/িবদ"ালয় 

 
সারসংে0পসারসংে0পসারসংে0পসারসংে0প: : : : বত�মান �ব1িট ঊণিবংশ শতেকর এক �ায় িব4ৃত চিরে5র 
উপিনেবিশক রাজধানীর বুেক বেস সং�ৃত 8ানানানুশীলেনর �েচ9ার অনুস1ান: 
উপিনেবিশক আমেল টমাস ব"ািবংটন েমকেলর অনু<হপু9 নব" ইংরাজী িশি0ত েগা=ী 
যখন সং�ৃতচচ�ােক অবে8য় এবং প?াতগামী িবদ"াচচ�া িহসােব েদখিছেলন িঠক 
তখনই নব" ইংরাজী িশ0ার আতুঁড়ঘর িহEু বা ে�িসেডFী কেলেজর পােশই সং�ৃত 
কেলেজ িক �কার িবদ"াচচ�া হিGল তার একিট িবেHষেণর েচ9া হেয়েছ এই কেলেজর 
8ানচচ�ার �িতিনিধ�Jপ ব"িKL তারানাথ তক�বাচ�িতর শাMচচ�ার িবেHষেণর 
মাধ"েম: �াচীনপNী সং�ৃত পিOতরা আধুিনকতার বাধ"বাধকতায় িকভােব মুPেণর 
এবং আধুিনক সQাদেনর সুেযাগRিলেক তাঁেদর 8ানপিরিধর অ	ভু�K কের িনিGেলন 
তার িবেHষেণর েচ9া করা হেয়েছ: ঊনিবংশ শতাSীর মধ"ভাগ েথেক যখন 
রােজTলাল িম5 এবং Alexander Cunningham এর উেদ"ােগ Asiatic Society 
of Bengal �াচীন সং�ৃত <N মুPণ এবং সQাদেনর মাধ"েম েয Asiatic Research 
lm কেরন তার পাশাপািশ এক ৈবকি�ক মুPণ ও সটীক সQাদেনর কাজ চলিছল 
সং�ৃত কেলেজর পিOতেদর হাত ধের যা এতাবo অেনকাংেশ অনােলািচত েথেক 
েগেছ: শাMাধ"ায়ী তারানাথ তক�বাচ�িতর পােশ েথেক যান একজন ব"াবসায়ী এবং 
সমাজ সেচতন তারানাথ যাঁর পিরচেয়ও pানাভােবর কারেণ খুব সংে0েপ আেলাকপাত 
করার েচ9া হেয়েছ এই �বে1:ঊিনশ শতেকর �াচীন ও নবীেনর qািrক পটভূিমেত 
সং�ৃত পিOেতর 8ানজগত িক �াগাধুিনক ে0ে5ই আবt রেয় েগিছল না তার মেধ" 
িদেয় আমরা অনুস1ান করেত পাির এক ৈবকি�ক আধুিনকতার েসই িজ8াসাই 
বত�মান �ব1 ও �ব1 েলখেকর উিu9: 
সূচক শSসূচক শSসূচক শSসূচক শS    :::: তারানাথ তক�বাচ�িত, ঔপিনেবিশক 8ানচচ�া, মধ"িবv সমাজসং�ার, 
সং�ৃত কেলজ, বwিববাহিবেরাধী আেEালন:  
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ভূিমকা 
তারানাথ তক�বাচ�িত ঊণিবংশ শতাSীর বাংলার অত"	 জিটল, বwমাি5ক এবং 
পার�িরক ৈবপরীেত" দীণ�  সমাজ এবং 8ানজগেতর (cognitive paradigm)    
�ীকৃত িক| অসমাদৃত চির5: সাধারণ আেলাচনায় তাঁর নাম েতা উেঠ আেসই না 
িবদ"াচচ�ার জগেতও িতিন এক িqচারী }া~ণ পিOত বেলই উি�িখত হন িযিন বwিববাহ 
রদ আইন পােস �থমত ঈ/রচT িবদ"াসাগরেক সমথ�ন কের পের তার িবেরািধতা 
কেরন: ঊিনশ শতেকর িবিচ5 ও পার�িরক িবেরািধতার যুেগর এক অেপ0াকৃত 
িনঃশS এই চির5িটর মুল"ায়নও সহজ, একবণ�ীক নয়: উিনশ শতেকর �থমাধ� েথেক 
মধ"-অ	 ভাগ পয�	 পা?াত" ও ইংরািজ িশ0া �মশই িহEু সমােজর িবিভ�  ে�ণী ও 
বেগ�র মেধ" �সািরত হিGল: lধুমা5 কম�ে0ে5ই নয় 8ানানুশীলেনর ে0ে5ও 
পা?াত" িবদ"াচচ�া এক�কার সব�মান"তা এবং বলা যায় একমাি5কতা েপেয় যািGল: 
এই পিরিpেত সামািজক ও সাং�ৃিতক ে0ে5 েয ে�ণী 8ান ও িচ	াজগেত সঃব�ােপ0া 
িবপ�তার এবং �েম শতেকর েশষ ভােগ �ায় অিবিG� অব8ার �ীকার হিGেলন 
তাঁরা িছেলন সং�ৃত8 }া~ণ পিOত স�দায় (িবেশষভােব তাঁেদর মেধ" যাঁরা 
এেকবােরই ইংরািজ জানেতন না): Brian A. Hatcher তাঁর Whats Become of 
the Pandit? Rethinking the condition of the Sanskrit scholars in 
Colonial Bengal    �বে1 উে�খ কেরেছন েয অ9াদশ শতেকর েশষভাগ েথেকই 
ধীের ধীের কায�করী ও অেথ�াপায়ী িশ0া িহসােব এই পিOতেদর �চিলত েটাল িশ0া 
অকৃতকায� হেত থােক: েকাQানীর সৃ9 িবিভ� পদ যথা িসিভল েকােট� িহEু 4ৃিতশাM 
বাখ"াতা জজপিOত, আিমন, ই� ইি�য়া েকাQানীর কম�চারীেদর বাংলা িশ0ক ও 
মুFী, িবিভ� অ"াংেলা-ভান�াকুলার েকাQানীর িবিভ� আইন<N �ণয়েন সহায়তা (েযমন    
Nathaniel Halhed    এর  Code of Gentoo Laws �ণয়েন জগ�াথ তক�প�ানেনর 
িববাদ ভ�াণ�ব RmLপূণ� ভূিমকা েনয় এবং অন"ান" বw }া~ণ পিOত সহায়তা কেরন) 
এবং িবিভ� অনুবাদ কােয�র অ	ভু�িKর মাধ"েম তাঁেদর অেথ�াপাজ�েনর সুেযাগ দােনর 
�েচ9া করা হয়:১ ঔপিনেবিশক কলকাতায় িবিভ� সময় কায়p ও অন"ান" সolP 
ধনীরা েয সম� অনুবােদর কােয�র পৃ=েপাষকতা কেরন েসRিলর অেনকRিলেতই এই 
সং�ৃত8রা সহায়তা কেরন েযমন রাজা রাধাকা	 েদব স�িলত সং�ৃত েকাষ<N 
শSক��ম বা কালী�স� িসংহ অনুবািদত সQূন� মহাভারেতর গদ"ানুবাদ বা ঐ একই 
উেদ"াগ যা িনেয়িছেলন বধ�মােনর মহারাজ মহাতাবচাঁদ: এছাড়া এিশয়ািটক েসাসাইিট 
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ও পের আিক�েয়ালিজকাল সােভ� অফ ইি�য়ার পুিথ সং<হ ও সQাদনার কােজ িনযুK 
িছেলন: এছাড়া একািধক }া~ণ পিOত েযমন ঈ/রচT িবদ"াসাগর, িগিরশচT 
িবদ"ার� এবং আমােদর আেলাচ" তারানাথ তক�বাচ�িত পু�ক �কাশ, সং�ৃত পুিথর 
সটীক মুPণ ছাড়াও নানা �কার ব"বসােয় যুK িছেলন: িক| এ সকল ছাড়াও মূলতঃ 
িবদ"াজীিব সং�ৃত8 পিOতরা ঔপিনেবিশক রাজধানীেত দুিট কেলেজর সােথ যুK 
িছেলন: েফাট� উইিলয়াম কেলেজ পিOতরা মূলতঃ নবাগত ি}িটশ িসিভিলয়ানেদর 
বাংলা িশ0াদান, েদশজ ভাষা পরী0েকর কাজ এবং েফাট� উইিলয়ােমর ছা5েদর জন" 
বাংলা গদ" পু�ক রচনায় ব"াপৃত িছেলন: ১৮২৪ �ী9ােS লড� আম�হাে��র ও সু�িসt 
সং�ৃতেবvা েহােরস েহাম"ান উইলসেনর উেদ"ােগ সং�ৃত কেলজ pািপত হয়: 
ঔপিনেবিশক েকালকাতার সং�ৃত চচ�ার এই ে�= েকেTর জ ল¡ েথেকই সং�ৃত8 
পিOতরা অধ"াপনা, <Nাগািরকতা, পু�ক সQাদনা এমনিক েশেষ অধ"0তােতও িনযুK 
িছেলন: আমােদর আেলাচ" তারানাথ তক�বাচ�িতর কম�জীবেনর সৃি9শীল ে�=াংশ এই 
িবেশষ কেলেজই (১৮৪৫-১৮৭৪) অিতবািহত হয়: তারানােথর জীবন ও সমকােলর 
আেলাচনায় ঔপিনেবিশক এই পটভূিম ও সং�ৃত কেলেজর ভূিমকার কথা মেন রাখেত 
হেব:২  
তারানােথর বাল"কাল ও িশ0াপব�: েটাল ও ‘কােলজীয়’ ধারার সম¦য় 
তারানাথ অি§কাকালনায় ‘বা�াল ভ¨াচােয�র েগা=ী’ বেল পিরিচত এক �িসt সং�ৃত 
পিOত বংেশ ১৮১২ �ী9ােS (তারাকা	 তক�ভূষেণর মেত ১৮০৬) জ  <হণ কেরন: 
তাঁর িপতা কািলদাস সাব�েভৗম (িযিন বধ�মােনর জজপিOেতর কাজও করেতন) কালনায় 
pায়ী ও বৃহo চতু¬াঠী pািপত কেরন ও ঊিনশ শতেকর �থম দশকRিলেতও তা 
ছা5পিরপূণ� িছল: তারানােথর বাল"িশ0া �াভািবকভােবই তাঁর সুপিOত অধ"াপক 
িপতার সতক� তাবধােন সূচনা হয়: সং�ৃত কেলেজ �েবেশর (১৮৩০) আেগ 
তারানােথর বাল"িশ0া তoকািলক পাঠশালা ও েটােলর িশ0াব"বpার এক িনখুঁত িচ5: 
েটােল �েবশ কের ব"াকরণ িশ0ার পূেব� ছা5রা বাংলা েলখা পড়া িশেখ আসত: 
তারাধন তক�ভূষণ বলেছন েয তারানাথ বােল" তালপে5 েলখা অসংযুK ও সংযুK 
বণ�মালা, কড়ািকয়া, গOািকয়া, শতিকয়া, বুড়িকয়া, পণিকয়া, দশিকয়া,েসরিকয়া ও 
পlির েশখার পর তাঁর িপতা কািলদাস সাব�েভৗম তাঁেক হ�া0র উ�িতর জন" িবিভ� 
পে5র নকল করেত ও েমৗিলক প5 িলখেত েশখান:৩ শ¯ুচT িবদ"ারে�র মেত 
তারানাথ এই ‘বাংলা েলখাপড়া’ েশেখন েখাঁড়া কৃ°েমাহন নােম এক Rmমশাইেয়র 
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পাঠশালায়: তারপর দশম বছের উপনয়ন িদেয় কািলদাস তাঁেক িনেজর েটােল �থেম 
একবছর মু±েবাধ ব"াকরণ �থেম আবৃিvপাঠ ও পের ব"াখ"াপাঠ অধ"য়ন করান ও 
তারপের অমরেকাষ ও ভি¨কােব"র পাঠ েদন: এছাড়াও তারানাথ তাঁর েজ"=তাত পু5 
তািরণীচরণ ন"ায়রে�র কােছ (িযিন বধ�মােনর জজপিOতী ও সদর আিমনী কােজ 
িনযুK িছেলন) কািলদােসর কুমারস¯ব ও মােঘর িশlপালবধ পাঠ কেরন এবং 
শাMােলাচনা ছাড়াও মানসাে� িবেশষ বু"oপিv লাভ কেরন:৪ 
 ১৮৩০ �ী9ােSর ১০ই েম তারানাথ তাঁর িপতৃব1ু ও তoকািলক সং�ৃত 
কেলেজর অন"তম পিরচালক রামকমল েসেনর িনব�1ািতশেয" সং�ৃত কেলেজ �িব9 
হন: তাঁর ি�য় ছা5 ও তাঁর সে� �ায়শঃ আেলািচত ঈ/রচT িবদ"াসাগেরর সােথ 
তুলনায় েদখা যােব েয তারানাথ তাঁর েচেয় অেনক পিরণত বেয়েস এবং অেনক েবশী 
সং�ৃত িশ0া িনেয় কেলেজ �িব9 হেয়িছেলন: িবদ"াসাগেরর মত ব"াকরেণর ে�ণীেত 
�িব9 না হেয় িতিন সরাসির ে�মচাঁদ তক�বাগীেশর কােছ অল�ােরর ে�ণীেত �িব9 
হন: অল�ােরর ে�ণীেত থাকাকালীনই তারানাথ কাব" অধ"াপক জয়েগাপাল 
তক�াল�ােরর কােছ কাব" ে�ণীর অধ"য়ন সমা² কেরন এবং বw অমুিPত কাব" �হে� 
িলেখ েনন: এরপর অল�ার অধ"য়েনর সমেয়ই বীজগিণত ও লীলাবতী িশ0া কের 
েজ"ািতষ–গিণত অধ"াপক েযাগধ"ান িমে�র কােছ <হলাঘব, গিণতাধ"ায়, সূয�িসtা	, 
খেগাল ও েগালাধ"ায় অধ"য়ন কেরন: এই সময়ই িতিন সং�ৃত কেলেজ পি?মভারতীয় 
অধ"াপক নাথুরাম শাMীর কােছ েবদা	 অধ"য়ন কেরন:কৃ°কমল ভ¨াচােয�র 4ৃিতকথা 
েথেক আমরা জানেত পাির েয তারানােথর অিত�ত বwশাM পাঠ েদেখ নাথুরাম 
বলেতন ‘তারা তু পবন এব’: ১৮৩১ সােলর ১০ই েম তারানাথ ন"ােয়র ে�ণীেত �িব9 
হেয় অিqতীয় ৈনয়ািয়ক িনমচাঁদ িশেরামিণর কােছ ন"ায় অধ"য়ন কেরন: এই সময় 
িতিন বৃt িনমচাঁদ িশেরামিণেক এিসয়ািটক েসাসাইটীর সQািদত মহাভারেতর ´ফ 
সংেশাধেন সাহায" কেরন এবং মহাভারেতর এই সQাদনা মূলতঃ তাঁরই কীিত�: 
ন"ােয়র ে�নীেত পাঠকালীনই িতিন শ¯ুচT বাচ�িত ও রামচT িবদ"াবাগীেশর কােছ 
যথা�েম েবদা	 ও 4ৃিতর ে�ণীেত পাঠ েনন এবং ষড়দশ�েন পািOত" লাভ কেরন :৫ 
এই সমেয়ই িতিন কাব", ব"াকরণ, নাটক, অল�ার, ন"ায়, সাংখ", েবদা	, পাতµল, 
মীমাংসা, উপিনষদ, 4ৃিত ও েজ"ািতষ িবষয়ক বw <N হােত িলেখ েনন: ঈ/রচT 
িবদ"াসাগেরর সে� তাঁর এই সমেয়ই পিরচয় ঘেট এবং িতিন িনেজ ঈ/রচTেক বw 
তক�সভায় পূব�প0 করান: ন"ােয়র ে�ণীেত থাকাকালীন িতিন অল�ার ে�ণীেত 
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অধ"াপনার জন" অধ"0 কতৃ�ক মেনানীত হেয়ও <হেণ িবমুখ হন: অত"	 উে�খেযাগ" 
এই েয তারানাথ পরবত�ীকােল সং�ৃত কেলেজ ব"াকরণাধ"াপক Jেপই খ"ািত পান: 
িসtা	েকৗমুদীর সটীক সং�রণ �কাশ েথেক lm কের শSর�াকর, শSে�ামমহািনিধ 
ইত"ািদ <N �কাশ েয সম� কােজ তারানাথ িবখ"াত হন তার �ায় সম�ই ব"াকরণ 
িবষয়ক:িক| তারানাথ কখেনাই কেলেজ ব"াকরেণর ে�ণীেত পাঠ কেরন িন: এে0ে5 
িতিন তাঁের িপতার  েটােলর ধারািটর স�সারণ ও সংর0ণ কেরন বলা যায়: তারাধন 
তক�ভূষণ জািনেয়েছন েয তারানােথর ন"ায়, েবদা	, 4ৃিতেত �গাঢ় পািOত" অজ�েনর 
পর কাব", অল�ার ইত"ািদেক অত"	 উেপ0ার দৃি9েত েদখেতন: তারাধন েযভােব এই 
সািহেত"র �িত অব8ােক সমথ�ন জানান ও কাব"েক িশlশাM বেল উে�খ কেরন 
তােত েগাঁড়া সং�ৃত পিOেতর �ভাবধম� ফুেট ঊেঠেছ এবং েকন পিOতেদর িবচারধারা 
আধুিনক পা?াত"িশি0ত ধারায় েহয় �িতপ� হেয়িছল তা েবাঝা যায়:৬তেব তারাধেনর 
এই বKেব"র সােথ মতপাথ�ক" েদখা েযেত পাের েযেহতু তারানােথর সটীক সQাদনার 
তািলকায় বw কাব" ও নাটক আেছ যার মেধ" ভারবী, মাঘ ও মুPারা0স সিবেশষ 
উে�খ": ১৮৩৫ সােল তারানাথ কেলজ ত"াগ কেরন এবং এডুেকশন কাউিFেলর qারা 
তক�বাচ�িত( ১৫ জানুয়ারী) উপািধ পান: ১৮৩৬ সােল তারানাথ �াচীন 4ৃিতেত 
�গাঢ় পািOেত"র সে� ল কিমিটর পরী0ায় উvীণ� হেয় জজ পিOত পেদর উপযুK 
িবেবিচত হন: ১৮৩৮ সােল তাঁর েজ"=তাত পু5 তািরণীচরণ ন"ায়রে�র 
পরেলাকগমেনর পর তারানাথেক ঐ পেদর জন" িনব�ািচত করা হয় িক| ঐ সময় 
জজপিOেতর পদ উেঠ িগেয় lধু সদর আিমনী পদ থােক যা তারানাথ িনেত অ�ীকার 
কেরন: ঔপিনেবিশক অথ�ব"বpার সােথ আেপাষ না করার ও তার িবmtাচারী �থাগত 
েপশার �িত আনুগেত"র দৃ9া	 পাই তারানােথর জীবেন:৭ ১৮৩৮ �ী9ােS তারানাথ 
বারানসীেত হনুমান ঘােটর কােছ পরমহংস িব/নাথ �ামীর কােছ ¸হষ� রিচত দুJহ 
ন"ায়শাM <N খOনখOখাদ"ম অধ"য়ন কেরন: তারপর বারানসীর অন"ান" পিOতেদর 
কােছ সভাষ" েবদেবদা	, মহাভাষ" সিহত পািণনীর অ9াধ"ায়ী, সাংখ", েবদা	 এবং 
েজ"ািতেষর বw <N পাঠ কেরন :৮ এ কথা উে�খেযাগ" েয এর কেয়ক বছর পর যখন 
েদেবTনাথ ঠাকুর ও বধ�মােনর মহারাজ মহাতাবচাঁদ েবদ িশ0ার জন" িনিদ�9 ছা5েদর 
বারানসী পাঠান, তখন সাQদািয়ক পিOতরা বাঙালী ছা5েদর েবদ পাঠ েদন িন: 
উপিনষদ পােঠ স|9 হেয়ই তাঁেদর িফের আসেত হয়:৯কাশীেত থাকাকালীন তারানাথ 
মoস" মাংস, িসt চাল এবং পরমা� ত"াগ কেরন:তারাধন জানােGন েয এই সময় 
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কাশীর িবখ"াত শািSক কাশীনাথ শাMীর িশষ" রাজারাম শাMীর সােথ তাঁর বw 
তক�ােলাচনা হত: তারানাথ পলাOু (েপঁয়াজ)েভাজী মহারা»ীয় }া~ণেদর ে¼Gাচারী 
8ােন তােদর সােথ সহেজ বাদানুবােদ �বৃv হেতন না:১০ এই খাদ"াখাদ" 8ান ও 
ltাচারেক 8ানানুশীলেনর সােথ অকারণ সংযুিK েগাঁড়া }া~ণ পিOেতর িনজ� 
�াগাধুিনক ভুবনিটেক িচিনেয় েদয়: অত"	 উে�0" এই েয মহারা»ীয় }া~ণেদর 
িবষেয় ধারণায় তারানােথর সােথ িবদ"াসাগেরর িচর	ন ৈবপরীত" িছল: ছা5জীবন 
েথেক িসtা	েকৗমুদীর সটীক �কােশর সময় পয�	 তারানােথর সােথ মহারা»ীয় 
পিOতেদর িতK িবেরাধ িছল: িবদ"াসাগর িচরকালই মহারা»ীয় েবদপাঠী }া~ণেদর 
বাঙালী }া~ণেদর তুলনায় ে�=তর িবেবচনা করেতন: শ¯ুচT িবদ"ার� তাঁর 
িবদ"াসাগর জীবনীেত জানােGন েয কাশীেত িবদ"াসাগর তাঁর িপতােক েদখেত েগেল 
েসখােন বাঙালী }া~ণেদর সােথ তাঁর �ভূত িববাদ হয়: িক| িতিন মহারা»ীয় 
}া~ণেদর েদেখ মু± হন ও তাঁর িপতা ঠাকুরদাস বেE"াপাধ"ােয়র কাশীর গৃেহ তাঁেদর 
বwবার িনম½ণ কেরন:১১ বw পের তারানােথর সােথ িববােদর সমেয়ও তারানােথর মত 
খOেনর সময় িতিন মহারা»ীয় পিOতেদর মত উtৃত কেরন:১২ ছা5জীবেনর িকছু 
েমৗিলক অিভ8তায় ও �ধেম� কখন েযন এই দুই ব"িKর পথ অজাে	ই পৃথক হেয় 
যায়:  
শাMাধ"ায়ী তারানাথঃ সং�ৃত কেলেজর �বাদ�িতম অধ"াপক 
ঔিনেবিশক সরকােরর আইন ও শাসনযে½র চাকরী �ত"াখ"ােনর পাশাপািশ তারানাথ 
েটােল িবদ"াদান কের ছা5েবতনজীিব হেতও অনাকা¾ী িছেলন: তারানাথ  ‘িদনপাত’ 
করার জন" অেথ�র িবিনমেয় অধ"াপনা বা রাজ সরকাের চাকুরী না কের �াধীন 
ব"বসােয় িনযুK থাকেত ইGুক িছেলন: সং�ৃত কেলেজর েবশ িকছু ছা5 ব"বসােয় 
েযাগ িদেয়িছেলন এবং ইংরাজী িশি0ত ে�িসেডFী কেলেজর ছা5 উেদ"াগী রামেগাপাল 
েঘােষর মতই ৈবকি�ক আধুিনকতার স1ান েদন: ঈ/রচT িবদ"াসাগর, মদনেমাহন 
তক�াল�ার ও িগির?T িবদ"ার� মূলতঃ পু�কব"বসােক িনেজেদর অন"তম েপশাJেপ 
<হণ কেরন: িবদ"াসাগর ও মদনেমাহন তক�াল�ার ১৮৪৭ �ী9ােS �িত=া কেরন 
সং�ৃত য½ ে�স: পরবত�ী কােল এই ে�স িবদ"াসাগর কতৃ�ক িলিখত ও মুিPত বw 
<েNর �কাশক এবং িবদ"াসাগেরর �ধান আিথ�ক উপাজ�েনর অবল§ন হেয় ওেঠ:১৩ 
১৮৫৬ �ী9ােS িগিরশ িবদ"ার� �িত=া কেরন তাঁর িগিরশ িবদ"ার� য½ েযখােন 
মুPেণর পাশাপািশ েলাহার মুPণ ¿ক ঢালাইেয়র কাজও হত: িবদ"ারে�র পু5 হির?T 
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কিবর� জািনেয়েছন েয সং�ৃত কেলেজর অধ"াপনার চাকরী সেও ‘এই মুPায½ই 
িপতৃেদেবর লÁী�Jপ’:১৪িবদ"াসাগর ও িবদ"ারে�র তুলনায় তারানােথর বািনজ" উদ"ম 
িছল বwমুখী এবং িব�ৃত: কলকাতা, িশউিড়, অি§কাকালনা এবং েমিদনীপুেরর 
রাধানগের ছিড়েয় থাকা এই ব"বসােয়র মেধ" িছল িবলাতী সুতার বM, পি?ম ভারেতর 
শাল, িঘ-মাখন, েঢঁিকছাঁটা চােলর এমনিক েসানাJপার: এরমেধ" শােলর ব"বসাই 
বwিব�ৃত হেয়িছল: তারানােথর অিতিব�ৃত ব"বসা �থেম �চুর পিরমােণ সাফল" 
আনেলও েশেষ িবিভ� কারেণ িতিন ল0ািধক টাকার ঋণ<� হেয় পেড়ন: সং�ৃত 
কেলেজর েবতন, ইGার একা	 িবmেt <হেণ বাধ" }া~ণ িবদায় ও �ণামী এবং 
সং�ৃত <েNর সটীক মুPেণর আয় েথেকই তারানাথেক �ায় ি5শ বছের এই ঋণ েশাধ 
করেত হয়:১৫ িবদ"াসাগর বা িগিরশচT িবদ"ারে�র মত তাঁর বািনজ" েকান  pায়ী 
অথ�ৈনিতক িনরাপvার স1ান িদেত পাের িন: 
 ১৮৪৪ �ী9ােS ঈ/রচT িবদ"াসাগর তারানাথেক বw িনব�ে1 সÄত কের 
(১৮৪৪ �ী9ােSর ১০ই িডেস§র) তাঁর �শংসাপ5Rিল সং�ৃত কেলেজর অধ"0 
Major G.T.Marshall এর কােছ জমা েদন: তারানাথ ১৯৪৫  �ী9ােSর ২৩ 
জানুয়ারী সং�ৃত কেলেজর �থম ে�ণীর ব"াকরণ অধ"াপক িহসােব ৯০ টাকা েবতেন 
েযাগ েদন:১৮৭৪ �ী9ােSর ১ জানুয়ারী িতিন ১৫০ টাকা েবতেন অবসর েনন: 
েগাপীকােমাহন ভ¨াচায� জানােGন েয ে�মচাঁদ তক�বাগীশ ও জয়নারায়ণ তক�প�ানন 
অবসর েনওয়ার পর িশ0কাভাব হওয়ায় তারানাথ ন"ায় ও অল�ােরর অধ"াপনাও 
কেরেছন:১৬তারানােথর সােথ ১৮৪৪ সােল যখন িবদ"াসাগর িমিলত হন তখনকার কথা 
বলেত িগেয় শ¯ুচT জানােGন েয তারানাথ িনজ� চতু¬াঠীেত বw ছা5েক িবদ"াদান 
করিছেলন: িক| মাশ�াল সােহেবর সুপািরেশ েদখা যায় “ He does not teach a 
“Tole” or public school, but he has, I am creditebly informed several 
private pupils.......”১৭তারানােথর অতুল পািOেত"র উে�খ কের মাশ�াল িলখেছন 
“In every department he is, in my opinion, is far above mediocrity 
and in several branches of science I doubt if any Pundit can 
compete with him namely, in the Upanishads of the Veds, in the 
Vendanta, Sankhya, Memangsa, Jyotisha and Patanjala.”১৮মাশ�াল এও 
সুিনি?ত কেরন েয তারানােথর িনেয়াগ সQূণ�ভােবই সং�ৃত কেলেজর িনেজেদর 
উেদ"ােগ, তারানােথর েকান আেবদেন নয়ঃ “This recommendation is made 
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altogether from a conviction of this individual’s superior 
qualifications and without any solicitation direct or indirect on his 
own part; only his willingness to accept the appointment if offered 
to him;having been ascertained”.১৯ তারানােথর অধ"াপক জীবন অিবিম� 
�শংসায় পূণ�: হির?T কিবর� তাঁর সQেক� িলেখেছন “ িতিন িক ব"াকরেণ, িক 
4ৃিত , িক অল�ার বা িক ন"ায়শাM সব�শােMই িবেশষ বু"oপ� িছেলন: তা িভ� িতিন 
েবেদর ও উপিনষেদর িশ0ায় সুপটু িছেলন: তoকােল িতিনই পািণিণ ব"াকরণেবvা 
িছেলন: অনগ�ল সং�ৃত ভাষায় কথা কহা তাঁহার িসtিবদ"া িছল: পµাব বা েবাে§ 
হইেত েকান পিOত মহাশয় সং�ৃত কেলেজ আিসেল িতিনই তাঁহার সিহত সং�ৃত 
ভাষায় কথাবাত�া কিহেতন..................................িতিন তদানী	ন সং�ৃত কেলেজর 
একিট উÑল র� িছেলন:”২০কৃ°কমল ভ¨াচায� তাঁর সQেক� 4ৃিতচারণ কেরেছন “ 
তারানাথ তক�বাচ�িত একজন িদগগজ পিOত িছেলন: সব�শােM পারদশ�ী এJপ আর 
েকহ িছেলন িক না, সেEহ”:২১ ১৮৬৭ �ী9ােS (?) কালী�স� িসংহ তাঁর বৃহo 
উেদ"ােগ সQূণ� মহাভারত অনুবােদর সময় ব"াসকূট এবং অনুশাসন পব�িpত অিতদীঘ� 
েমা0পব�াধ"ায় অনুবােদর সময় অন" েকান সQূন� ষড়দশ�নেবvা পিOতেক না েপেয় 
তারানােথর সাহায" �াথ�না কেরন এবং তারানােথর সাহােয"ই সQূণ� অনুশাসন পেব�র 
অনুবাদ হয়: কালী�স� অনুশাসন পব� �কাশকালীন ভূিমকায় েলেখন “এই িবষেয়র 
কিলকাতার সং�ৃত িবদ"ামিEেরর সুিবখ"াত অধ"াপক ¸যুK তারানাথ তক�বাচ�িত 
আমাের যেথ9 সাহায" কিরয়ােছন:িতিন এJপ না কিরেল ভারেতর দুরাবগাহ কুটােথ�র 
কখেনাই �কৃ9ানুবাদ করেণ সমথ� হইতাম না:”২২উে�খ", অ9াদশ পব� অনুবােদর 
�েত"কিট মুিPত পেব�র পূেব�ই কালী�সে�র একিট কের ভূিমকা িছল: এই সম� 
ভূিমকােত এক তারানাথ ছাড়া আর েকান অনুবাদক পিOেতর নাম িক| উে�িখত হয় 
িন: িক| কম�জীবেন তারানােথর ে�= কৃিতL তাঁর অধ"াপনাপটুেL বা এই সকল 
অনুবাদন সহায়তায় নয়: তাঁর অসংখ" সং�ৃত <েNর সটীক সQাদেনর তুলনারিহত 
দ0তায় িবেশষতঃ পাণীিনর অ9াধ"ায়ীর ভাষ" ভে¨াজীদীি0ত �ণীত সুিবশাল 
িসtা	েকৗমুদী <N �কীয় সরলা নামক টীকা সহ মুPেণ:  
সং�ৃতচচ�ায় তারানাথঃ সং�ৃত<েNর মুPণ ও টীকাকরেণর নূতন অধ"ায় 
 তারানােথর িবপুল সংখ"ক সং�ৃত <N রচনা এবং �াচীন সং�ৃত <N সটীক �কাশ 
এবং মুPেণর েয ব"বpা কেরন তার িব�ৃত তািলকা আমরা পাই তাঁর  পূেব�াি�িখত দুিট 
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জীবনীেত এবং }েজTনাথ বেE"াপাধ"ায় রিচত সং�ৃত কেলেজর ইিতহােস: ১৮৫১-
১৮৬২ �ী9ােSর মেধ" িতিন মি�নােথর টীকা সহ কুমারস¯ব ও রঘুবংেশর �কাশ, 
শেSEুেশখর, শSেকৗÒভ এবং ৈবয়াকরণভূষণসার �ভৃিত দুJহ ব"াকরণ <েNর 
অবল§েন শSাথ�র� <N রচনা, বাক"মµরী, ধনµয়িবজয় ব"ােয়ােগর টীকা, ছEমµরী, 
গয়ামাহাÓ" ও গয়া�াtািদপtিত রচনা কেরন:২৩ ১৮৬২ সােল তারানাথ 
িসtা	েকৗমুদীর সটীক মুPেণ অ<সর হন েয পব� আমরা িব�ৃতJেপ আেলাচনা করিছ: 
ব�েদেশ বwল �চিলত িতনিট ব"াকরণ অথ�াo েবাপেদেবর সূ5াকাের রিচত মু±েবাধ, 
শব�বম�ার রিচত কলাপ এবং অমরেকাষ েকানিটই গভীরভােব ব"াকরণিশ0ার অনুকূল 
না হওয়ায় পাণীিনর অ9াধ"ায়ীর ভাষ" ভে¨াজীদীি0ত �ণীত সুিবশাল িসtা	েকৗমুদী 
<N যা বারানসীেত মূলতঃ মারাঠী পিOতরাই অনুশীলন করেতন তার মূল পুিথ 
বারানসী েথেক আিনেয় �কােশর �েয়াজন হয়:Education Department ২১০০ 
টাকা মূেল" এই সটীক িসtা	েকৗমুদীর দুইশত কিপ েকনার আ<হ �কাশ করেল 
রােজTলাল িম5 জানান েয িতিন ১২০০ মুেল" ঐ দুইশত <N সটীক সQাদন 
করেবন: িক| সং�ৃত কেলেজর তoকালীন অধ"0 E.B.Cowell জানান েয 
রােজTলাল িম5 েকান সং�ৃত <েNর িটকা �Òত কেরন িন এবং এই কােজর জন" 
তারানােথর নাম মেনানীত কেরনঃ “ –I question if anyone in Bengal is 
equal to him”.২৪ তারানােথর দুJহ �েম রিচত সরলা নামক টীকা সহ 
িসtা	েকৗমুদী �কািশত হয়: এই <N অিত সমাদৃত হয় ও ১৮৭৪ সােলর মেধ" 
িতনবার মুিPত হয়: বারানসীর পিOতসমাজ এই <েNর উÖ �শংসা কেরন: 
েগাপীকােমাহন ভ¨াচায� জানােGন েয জাম�ানীর িব/িবদ"ালেয় এই <N পাঠ" িহসােব 
মুিPত হয়: েবা§াই গভন�েম× এই <N প�াশ কিপ �য় কেরন এবং েবনারস কুইF 
কেলেজর অধ"0 একশত কিপ �য় কেরন: Cowell িশ0ািবভােগর অধ"0েক ১৮৬৪ 
�ী9ােS এক পে5 জানান “ The book is well-done and it is a great boon 
to Sanskrit learning that we have now a standard edition of such a 
valuable work”.২৫ শ¯ুচT জানােGন েয মারাঠী পিOতরা এই <N �ণয়েনর 
ব"াপাের ঈষ�াি¦ত হন এবং তাঁরা উvর-পি?ম ভারেতর িশ0ািবভােগর এক ইংেরজ 
কম�চারীর কােছ এ ব"াপাের অিভেযাগ জানােত িগেয় হাস"া�দ হন:২৬ িবেশষ উে�খ" 
এর �ায় দশ বছর বােদ ঈ/রচT িবদ"াসাগর যখন তাঁর আবার অিত অ� হইল 
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পুি�কায় তারানাথেক তী}ভােব আ�মণ কেরন তখন িতিন মারাঠী পিOতেদর এই  
সমােলাচনা ‘ তারানােথর ব"াকরণ 8ান নাই’ েক বারবার ব"বহার কেরন:২৭ 
 তারানােথর এই <N সQাদন একিট একক ও ব"িত�মী কীিত�: Brian A. 
Hatcher তাঁর �বে1 েদিখেয়েছন েয এই সময় পিOতরা তাঁেদর পািথ�ব 8ান ও 
ব"াখ"া পtিত সQেক� গণমানেস ও িবদ"াজগেত �মশই েহয় হেয় পড়িছেলন: 
িবদ"াসাগর েথেক বনমালী েবদা	তীথ� পয�	 সং�ৃত8রাই পিOতেদর ব"াখ"া রীিত ও 
েগাঁড়ািম িনেয় কিঠন ভােব সরব হিGেলন: নূতন সৃ9 bourgeois moraleর সামেন 
�াচীন }~ণ"পািOত" িনতা	ই হীন �িতপ� হিGল:২৮ বি�মচT চে¨াপাধ"ায় 
“সং�ৃতওয়ালােদর” িলখনৈশলী িনেয় �মশই হেয় উঠিছেলন ব"া�াLক এবং 
অ0য়কুমার সরকার �মুখ তাঁর অনুগামীরা qরকানাথ িবদ"াভূষণ সQািদত এবং 
সং�ৃত কেলেজর ছা5েদর রচনাবwল েসাম�কাশ সংবাদপ5েক ‘ভ¨াচােয�র চানা’ নাম 
িদেয় িব�প করেত থােকন:২৯ বি�মচT হর�সাদ শাMীেক জানান সািহত" 
সমােলাচনার ে�= ও উিচত Jপ হল জাম�ান ৈশলী:৩০ এই পিরিpিতেত 
িসtা	েকৗমুদীর টীকা রচনার দািয়L পা?াত"িশ0ায় অত"	 সুিশি0ত এবং এিশয়ািটক 
েসাসাইটীর বw সং�ৃত <েNর সQাদক রােজTলাল িমে5র পিরবেত� সQূণ�ভােবই 
ইংরাজীেত অ8 এবং বwে0ে5ই সং�ৃত পিOেতর �াচীন ভুবেন বাস করা তারানােথর 
উপর িসtা	েকৗমুদীর টীকার ভার িদেয় Cowell ও িশ0ািবভাগ েয িসtা	 েনন তা 
ব"িত�মী এবং Brian Hatcher এর পিOতেদর সাধারণ ময�াদার অবনমেনর ে0ে5 
উÑল ব"িত�ম: ১৮৬৪-১৮৭৩ �ী9ােSর মেধ" তারানাথ সটীক র�াবলী নািটকা, 
েঢ�াণেলর মহারাজার অনুেরােধ মধুসূদন �র�তীর িসtা	িবEুর টীকা িসtা	িবEুসার, 
}~ে�া5ব"াখ"া, �াচীন ম½ ও ি�য়াকাO স�লন তুলাদানপtিত,কুমারস¯ব কােব"র 
অ9ম েথেক স²দশ সেগ�র মুPণ, সটীক েবণীসংহার নাটক, আlেবাধ ব"করণ (পের 
ল�ন িব/িবদ"ালেয়র পাঠ"), ১৮৬৯-৭০ �ী9ােSবর মেধ" �থম সং�ৃত অ-কারা	 
ভােব �Òত শSে�ামমহািনিধ অিভধান, ১৮৭০ �ী9ােS সটীক বৃvর�াকর, মুPারা0স 
ও মালিবকাি¡িম5 নাটক, সটীক পািণিণর অ9াধ"য়ী সূ5, ১৮৭১-৭৩এর মেধ" সটীক 
ধাতুJপাদশ�, সাংখ"েকৗমুদী, ভািমনীিবলাস, দশকুমারচিরত, কাদ§রী, িহেতাপেদশ, 
সব�দশ�নসং<হ, কিবক��ম পিরভােষEুেশখর, িল�ানুশাসন এবং গায়5ী ব"াখ"া �Òত 
কেরন: ১৮৭২ �ী9ােS িতিন িবদ"াসাগেরর বwিববাহ রিহত হওয়া উিচত িকনা এই 
��ােবর সং�ৃত উvর ‘বwিববাহ’ রচনা কেরন: ১৮৭৩ সােল িতিন তাঁর বৃহvম রচনা 
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বwখেO িবভK অ-কারা	 �েম �Òত বাচ�ত" অিভধােনর �থম খO �কাশ 
কেরন:৩১ ১৮৬৫ �ী9ােS তারানােথর এই িবপুল কম�কােOর জন" িশ0ািবভােগর 
ডাইেরØর Wodro ১০০০০ টাকার ব"বpা কেরন এবং ১৮৮৪ সােল J.H.Cripto 
আরও ৫০০০ টাকার ব"বpা কেরন:৩২িক| ৫৬০০ পৃ=ার এই মহা<N রচনায় 
৮০০০০টাকার অিধক ব"য় হয় যা তারানাথ ও তাঁর পু5 জীবানE িবদ"াসাগর সরবরাহ 
কেরন: তারাধন তক�ভূষণ জানােGন েয তারানাথ তাঁর গৃেহ ও এই কােজর জন" 
�Òত পৃথক পাঠগৃেহ েবদ, উপিনষদ, কাব", ব"াকরণ,ছE,অল�ার, পুরাণ, ষড়দশ�ন, 
েজ"ািতষ, গিণত েজ"ািতষ,ধনুেব�দ, আয়ুেব�দ, ত½, ৈব°ব দশ�ন, েবৗt ও ৈজন দশ�ন, 
স�ীতশাM, ক�শাM, পাকশাM, অ/শাM সং�া	 িবপুল <N ও পুিথ সং<হ কেরন ও 
যার িনয়ত পাঠ ও সব"াখ"া স�লন তাঁর দৃি9শিKেক Rmতর হািন কের:৩৩ তারানাথ 
এই কােয� তাঁর িতন ছা5 ঈ/রচT িবদ"াসাগর, মেহশচT ন"ায়র� এবং কৃ°কমল 
ভ¨াচায�েক সহায়তা করেত বলেলও তাঁরা িবেশষ সাহায" কেরন িন:িবদ"াসাগর মেন 
করেতন েয “ একােল সং�ৃত রচনা িবড়§না মা5”: িতিন আবার অিত অ� হইল 
পুি�কােতও তারানাথেক এই অিভধােনর Ùমস¯াবনা িনেয় আ�মণ কেরন:৩৪ 
 এই সম� <N ছাড়াও তারানাথ ১৯০৬ িব�ম স§েত পটলডা�ায় িব/�কাশ 
নামক েয েদবনাগরী ও বাঙলা অ0েরর মুPায½ �কাশ হয় েসখান েথেক একিট 
বাঙলায় পিµকা �কাশ কেরন:এেত িতিন পৃিথবী ও অন"ান" <েহর আকার ও গিত 
িবষেয় আিদ আয�ভ¨, বরাহিমিহেরর সূয�িসtা	 এবং ভা�রাচােয�র মতRিল পয়ার ছেE 
�কাশ কেরন: এই পিµকা এবং িবদ"াসাগেরর অিত অ� হইলর �তু"vের অিত 
সংি0² লাটী থািকেল পেড় না পুি�কা তারানােথর বাংলা রচনাশিKর �মাণ: দুঃেখর 
িবষয় এই দুিট রচনাই বত�মােন সQূণ� িবলু²: তারাধন যিদও জানােGন েয দীঘ�িদন 
েদবনাগরী রচনার চচ�ায় েথেক তারানাথ অেনক সময় বাংলা রচনােতও েদবনাগরী 
বণ�িবন"াস কের েফলেতন:৩৫িক| আমরা তারানােথর িহEু কেলেজর ব"করণ 
পাঠশালার ে0ে5 তারানােথর েয িরেপাট� (ইনে�Úন) ও িচিঠ েদখেত পাই তাই 
সং�ৃত পিOেতর বাংলা েলখার �মাণ ও বি�মচেTর িব�েপর ‘সং�ৃতওয়ালা’েদর 
‘নদী-িগির-পব�ত-কEর’ ভাষার �িতবাদ: 
তারানাথ-িবদ"াসাগর সংঘাতঃ বwিববাহ িবষেয় শাMqr 
 েয িবেশষ ঘটনা qারা তারানাথ �াচীণপNী বেল জনমানেস পিরিচত ও িবদ"াসাগেরর 
সােথ আমৃতু" িববােদ জড়ান তা হল ১৮৭২ �ী9ােS তাঁর বwিববাহবাদ পু�ক �চার: 
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শ¯ুচT জানােGন েয তারানাথ বwিববাহ অকত�ব" মানেতন িক| অশাMীয় নয় েয 
কারেণই িতিন �কীয় <N�কাশ কের মত �িত=ার েচ9া কেরন:৩৬ তারাধন তক�ভূষণ 
জানােGন েয তারানাথ বwিববাহ রিহত হওয়া উিচত িকনা এতিqষয়ক ��াব <েN 
িবদ"াসাগর েয অেহতুক দ¯ �কাশ কেরন ও পিOতেদর সমরা�েন সদেপ� আÛান 
কেরন তার �িতি�য়ােতই তারানাথ এই সং�ৃত <N �কাশ কেরন এবং গ�াধর 
কিবর�, ে05পাল 4ৃিতর�, রাজকুমার ভ¨াচায� এবং সত"}ত সাম�মীর সে� 
একেযােগ িবদ"াসাগরেক আ�মণ কেরন:৩৭ দুই বণ�নাই একথার েকান ব"াখ"া েদয় না 
েয ১৮৬৬ �ী9ােS সরকােরর কােছ বwিববাহ িনবারক েয আেবদন করা হয় তারানাথ 
তােত সা0র কেরন েকন? িতিন িক জানেতন না েয িবদ"াসাগেরর আেবদেনর েপছেন 
যেথ9 Üদয়ােবগ ও কত�ব"েবাধ থাকেলও তাঁর যুিKর ভাষা অবশ"ই  শাMিনভ�র? আর 
যিদ িবদ"াসাগেরর দে¯ািKেত িতিন �ুtও হন তা হেলও পরম েÝহা�দ, ি�য়তম 
ছা5 িবদ"াসাগর (কৃ°কমেলর বKেব" যাঁেক তারানাথ সব�দাই আদর কের “িঢপেল” 
বেল ডাকেতন)৩৮ তাঁর সে� িকছুমা5 আেলাচনা না কের অক4াo <N রচনা কের 
কটুভাষায় �ায় �তারণার অিভেযাগ করার (অেহা ৈবদ±ী �8াবেতা িবদ"াসাগরস" 
যদিকি�oকরািভনবাথ��কাশেনন বহেবা েলাকা ব"ােমািহতা ইিত; “ �8াবান 
িবদ"াসাগেরর িক চাতুরী!অিকি�oকর অিভনব অেথ�র উßাবন qারা অেনক েলাকেক 
িবেমািহত কিরয়ােছন”)৩৯ কারণ িক? তারানাথ ও িবদ"াসাগেরর সQক� িক আেগই 
ফাটল ধেরিছল ? তারাধন এই ভাঙেনর দায় পুেরাপুির িবদ"াসাগেরর উপর চািপেয়েছন 
এবং জািনেয়েছন তাঁর কুoিসত, কটূ আচরেণই এই  সQক� আেগই েভেঙ যায়: িতিন 
এই িববােদর মূল উoস িহসােব জীবানE িবদ"াসাগেরর (তারানােথর িqতীয় পু5: 
১৮৪৪-?) সােথ িবদ"াসাগেরর তুমুল কলেহর কথা বেলেছন িক| এই কলেহর েকান 
কারণ িনেদ�শ কেরন িন:৪০তারানােথর �িতবােদর েহতু কৃ°কমেলর 4ৃিতচারণ েথেক 
িকছুটা ধারণা করা যায় ও তার সােথ িবদ"াসাগেরর �তু"vর িমিলেয় পড়েল িকছুটা 
আভাষ পাওয়া যায়:কৃ°কমল জানােGন েয শাMীয় ব"াখ"ার ও সূে5র িবিভ�তাই 
তারানােথর বwিববােহর শাMিবmtতার ব"াপাের েদালাচলতার কারণ: িবদ"াসাগেরর 
বwিববােহর অশাMীয়তার যুিK আসেল এক�কার শাMীয় কূটনীিতর উপর �িতি=ত 
িছল: �িসt মনুবচন 
          “ সবণ�াে< িqজািতনাং �শ�া qারকম�িণ: 
          কামতÒ �বৃvানাং ইমাঃ সু"ঃ �মেশাহ বরাঃ:: 
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          শূৈPব ভায�"া শূPানাং সা চ �াচ িবশঃ 4ৃেত: 
         েত  চ �া 0ি5য়েস"াKা�া? �া }া~ণঃ 4ৃতা::“৪১ 
   িবদ"াসাগেরর ব"াখ"া িছল এই েয মনুর এই বচন অনুসাের পুmষ ধম�াচরণ 
করার জন" �জাতীয়া নারীেক িববাহ করেব িক| পের েকবল ইিTয়তৃি²র উেuেশ" 
িববােহ �জািতয়া বা িভ�জাতীয়া িববাহ স¯ব: িক| মনু �িতেলাম িববােহর িবেরাধী 
িছেলন (িনàজাতীয় পুmেষর উÖজাতীয়া নারীেক িববাহ): তাই মনুর এই বKব" েকবল 
অনুেলাম িববােহর ে0ে5ই �েযাজ": িক| েযেহতু কিলযুেগ জাত"	র িববাহ উেঠ 
িগেয়েছ তাই  বwিববাহ কিলেত �াভািবকভােবই িনিষt: তারানাথ �থমত 
িবদ"াসাগেরর এই ব"াখ"ায় তু9 হন ও আ<হী হন িক| এই েHােকর সQূণ� িভ� অথ�ও 
স¯ব এবং কিলেত মনুবচন একমা5 মান" নয় এই িভিvেত এর িবেরাধী হন:িক| 
কৃ°কমেলর এই বKব"ও তারানােথর কােজর সQূণ� ব"াখ"া কের না কারণ তারানােথর 
িনেজর কথােতই িবধবািববাহ �বত�েনর ে0ে5ও শাMীয় যুিKেত অেনক িবmt 
আেলাচনা হেত পারত: িক| তারানাথ েসে0ে5ও িনেজর Üদেয়র কথাই lেনিছেলন: 
বwিববাহ িনবত�নকে� তারানােথর আচরণ তাই আজও অবাখ"াত: িক| এই আচরেণর 
িভিvেতই তারানােথর সােথ িবদ"াসাগেরর িচরpায়ী িববাদ সৃি9 হয়: িবদ"াসাগর 
বwিববাহ রিহত হওয়া �সে� তাঁর িqতীয় ��ােব েলেখন “ অেনেকই বিলয়া থােকন, 
তক�বাচ�িত মহাশেয়র বুিt আেছ,িক| বুিtর িpরতা নাই;নানা শােM দৃি9 আেছ;িক| 
েকান শােM �েবশ নাই;িবতOা কিরবার িবল0ণ শিK আেছ, িক| মীমাংসা কিরবার 
তাদৃশী 0মতা নাই: বিলেত অিতশয় দুঃখ উপিpত হইেতেছ, িতিন,বwিববাহবাদ পু�ক 
�চার qারা, এই কয়িট কথা অেনকাংেশ স�মাণ কিরয়া িদয়ােছন:”৪৩ “অেনেকই 
বিলয়া থােকন” বলেত িবদ"াসাগর িক মারাঠী পিOতেদর েবাঝােত চাইেছন? একথার  
িনি?ত েকান উvর েনই: িবদ"াসাগর ‘Jack of all trades,master of none’বেলই 
তারানাথেক িনáৃিত েদন িন: তাঁেক িqচারী আখ"া িদেয় জানােGন ‘ধম�বুিtর অধীন 
হইয়া, শাMাথ� সংpাপেন �বৃv হইেল েলাক েযমন আদরণীয় ও �tাভাজন হেয়ন; 
েরাষবেশ িবেqষবুিtর অধীন হইয়া শাMাথ� িবâাবেন �বৃv হইেল েলাকেক েতমন 
অনাদরণীয় ও অ�tাভাজন হইেত হয়: ফলতঃ, এই অেলৗিকক আচরণ qারা  
তক�বাচ�িত মহাশয় েয রাগেqেষর িনতা	 বশীভূত ও িনতা	 অিবমৃশ"কারী মনুষ", 
ইহারই সQূণ� পিরচয় �দান করা হইয়ােছ:”৪৪ ‘রাগেqষ’ বলেত িক িবদ"াসাগর তাঁর 
সােথ তারানােথর তারাধন কিথত পূব�িববােদর ইি�ত িদেGন?  বwিববাহ িবষয়ক 
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��ােবর িqতীয়ভােগর বৃহvম অংশ জুেড়ই আেছ তারানােথর বKব" খ�ন: তারাধন 
এই �তু"vরেক �তু"vর বেলই মােনন িন এবং ‘<াম" রিসকতায় পূণ�’ বেল উে�খ 
কেরেছন:৪৫ তারানাথ ‘<াম" রিসকতার’ েখউেড় �বৃv হেত অিনGুক িছেলন  বেলই 
এই <েNর উvর েদন িন: তারাধেনর বKব" েয অত"	 ‘ biased’ তা বলা বাwল": 
Brian A. Hatcher এই বKব"েক সQূণ� অিনভ�রেযাগ" একেদশদশ�ী বেল বণ�না 
কেরেছন:৪৬  
উপসংহার 
ঊণিবংশ শতেকর অেনক নায়েকর মত তারানাথ ও আজ �ায় িব4ৃত একিট চির5: 
সং�ৃতিবদ"া চচ�া যতই অবেহলার �ীকার হেত থােক সং�ৃত পিOতেদর RmL ততই 
ãাস পায়: েমকেলর ��য়�া² েকালকাতার ইংরাজী িশি0ত ভPেলাক যুবসমাজ 
সং�ৃতেক েদখেতন উ�ািসক দৃি9েত: িহEু বা ে�িসেডFী কেলেজ সং�ৃত আেদৗ 
পড়ান হত না েযমন হত না অন" অেনক কেলেজই: কিলকাতা ইউিনভািস�টীেত সং�ৃত 
িছল ঐিGক িবষয়:চাল�স উড েডসপ"াচ েথেক স"াডলার কিমশন পয�	 িবিভ� 
িশ0ানীিতেতই সং�ৃতচচ�া �মাগত অবেহিলত হেয় চেলিছল: Brian A. Hatcher 
তাঁর অসাধারণ রচনায় এই পিOতসমােজর �মিব4ৃিতর েয ছিব তুেল ধেরেছন তা 
আমরা আেগই উে�খ কেরিছ: েরভােরO কৃ°েমাহন বেE"াপাধ"ায়, কেণ�ল আলকট, 
সং�ৃত8 পিOত Johan Buhler �মুখ তারানাথেক েয িবপুল সÄান কেরিছেলন বেল 
তারানােথর জীবনীকাররা িলেখেছন তাও সামি<ক অব0েয়র েচহারাটা িবেশষ বদলায় 
না: তারানােথর ে0ে5 এই িব4ৃিতর অনুঘটক হেয়িছল ঊিণশ শতেকর বাংলার 
সব�ােপ0া বীয�বান ব"িKেLর সােথ তাঁর দীঘ�pায়ী ব"িKগত িবেরাধ: তারানােথর 
আধুিনকতা ও �াধীন অি�L সQেক� বলেত িগেয় এিট অ�ীকার করার েকান উপায় 
েনই েয তাঁর আধুিনকতা সQূণ� শাMিনভ�র িছল: িতিন শাMিবmt অনাধুিনকতােক 
বজ�ন কেরেছন িক| েযখােন শাM আর আধুিনকতার সত"সত" qr েবেধেছ েসখােন 
সচরাচর শােMরই পে0 েথেকেছন: শাMাধ"ায়ী এবং ltাচারী েয চিরে5র জন" 
তারানাথ তাঁর জীবনীকারেদর অগাধ সুখ"ািত েপেয়েছন তার কদর �থম মহাযুেtর 
পরবত�ী কােল �ায় িনি?ä হেয় যায়: অথ�ৈনিতক িবপয�য় ও বাধ"বাধকতা শাMাচার ও 
েদশাচার উভেয়র ওপেরই কেঠার �ভাব েফেল: যার সামূিহক ফল 
সং�ৃতানুশীলনকারীেদর আেলাচনা ছাড়া সামি<কভােব তারানােথর ব"াপাের িব4ৃিত: 
কৃ°কমল ভ¨াচায� তারানােথর েয versatility কথা বেলেছন  বািনেজ"র ব"াপাের৪৭ 



284 | এবং �াি	ক 

 

তাও �মবধ�মান ব"থ�তার কারেণ এবং পিরবিত�ত অথ�ৈনিতক কারেণ ব"থ� হেয় যায়: 
িবদ"াসাগেরর åল	 ও বwব"াপী ব"িKেLর পােশ সং�ৃত কেলেজর আেরক ন0ে5র 
উপিpিত তাই �মিæয়মাণ হেত বাধ" হয়:  
 
সূ5 সূ5 সূ5 সূ5 িনেদ�শিনেদ�শিনেদ�শিনেদ�শ::::    
১. Brian A. Hatcher,“Whats Become of the Pandit? Rethinking the 

condition of the Sanskrit scholars in Colonial Bengal”, Modern 
Asian Studies, 2005, 39(3): 683-723. 

২. শ¯ুচT িবদ"ার�, পিOতকুলিতলক মহাÓা তারানাথ তক�বাচ�িতর জীবনচিরত, 
ইংরাজী-সং�ৃত য½, কিলকাï  ১৩০০ব�াS, ভূিমকা: 

৩. তারাধন তক�ভূষণ, তারানাথ তক�বাচ�িতর জীবনী ও সং�ৃত িবদ"ার উ�িত, 
কিলকাতা, }া~ িমশন ে�স, ১৩০০ব�াS,পৃ=া ৯-১১: 

৪.  শ¯ুচT িবদ"ার�, পৃ=া ৬-৭: 
৫.  তেদব পৃ=া ৭-১২: 
৬.  তারাধন তক�ভূষণ,পৃ=া ১৫: 
৭. শ¯ুচT িবদ"ার�, পৃ=া ১৩: 
৮.  তেদব পৃ=া ১৩-১৪: 
৯.  েদব}ত িবদ"ার�, পুজ"পাদ আচায�" সত"}ত সাম�মী, কিলকাতা, পৃ=া ৪: 
১০.  তারাধন তক�ভূষণ পৃ=া ১৫: 
১১.  শ¯ুচT িবদ"ার�, িবদ"াসাগর জীবনচিরত, ইংেরজী-সং�ৃত য½,কিলকাতা, ১২৯৮ 

ব�াS পৃ=া ২১২-১৪: 
১২.  ঈ/রচT িবদ"াসাগর, আবার অিত অ� হইল P9ব" িবদ"াসাগর রচনাবলী িqতীয় 

খO, সািহত"ম, কলকাতা, ২০০৬ �ী9াS, পৃ=া ১১৯৬: 
১৩.  শ¯ুচT িবদ"ার�, িবদ"াসাগর জীবনচিরত, পৃ=া ৭৭-৭৮: 
১৪.  িগির?T িবদ"ার� এবং হির?T কিবর�, ◌ঁিগিরশচT িবদ"ারে�র জীবনচিরত, 

কিলকাতা, ১৯০৯ �ী9াS, পৃ=া ৪১: 
১৫.  তারানাথ তক�ভূষণ পৃ=া ২২-৩৩ 
১৬. েগাপীকােমাহন ভ¨াচায�, কিলকাতা সং�ৃত কেলেজর ইিতহাস িqতীয় খOঃ১৮৫৮-

১৮৯৫, সং�ৃত কেলজ, কিলকাতা, ১৯৬১ �ী9াS, পৃ=া ৪০: 
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১৭.  }েজTনাথ বেE"াপাধ"ায়, েসকােলর সং�ৃত কেলজ P9ব" সািহত" পিরষo পি5কা 
৪৮ বষ� চতুথ� সংখ"া ১৩৪৮ ব�াS, পৃ=া ১৫৪: 

১৮. তেদব: 
১৯. তেদব : 
২০.  হির?T কিবর�,  েসকােলর সং�ৃত কেলজ P9ব" �বাসী ভাP ১৩৩২ পৃ=া 

৬৪৮-৬৪৯: 
২১.  িবিপনিবহারী R², পুরাতন �স�, কিলকাতা, ১৩২০ ব�াS পৃ=া ২০৩: 
২২.  শ¯ুচT িবদ"ার�, তারানাথ তক�বাচ�িতর জীবনচিরত,পৃ=া ৫৩: 
২৩.  তেদব পৃ=া ২৬-২৭: 
২৪.  েগাপীকােমাহন ভ¨াচায�, পৃ=া ৯: 
২৫.  তেদব: 
২৬.  শ¯ুচT িবদ"ার�, তারানাথ তক�বাচ�িতর জীবনচিরত,পৃ=া ২৭-২৯. 
২৭.  P9ব" সু5 নং ১২: 
২৮.  Brian A. Hatcher , “Whats Become of the Pandit?”pp. 697-701. 
২৯. িশবনাথ শাMী, রামতনু লািহড়ী ও তoকালীন ব�সমাজ, এস.আর.লািহড়ী �কাশণ, 

কিলকাতা,১৯০৪, পৃ=া ২৭১: 
৩০.  হর�সাদ শাMী, বি�মচT কাঁটালপাড়ায় P9ব" পি?মব� পি5কা বি�ম সংখ"া 

১৪০২ ব�াS, পৃ=া ১২::  
৩১.  শ¯ুচT িবদ"ার�, তারানাথ তক�বাচ�িতর জীবনচিরত,পৃ=া ২৯-৩৩: 
৩২.  তেদব পৃ=া ৩৪: 
৩৩.  তারানাথ তক�ভূষণ পৃ=া ৮৬-৮৮: 
৩৪.  ঈ/রচT িবদ"াসাগর,আবার অিত অ� হইল P9ব" িবদ"াসাগর রচনাবলী িqতীয় 

খO, পৃ=া ১১৯৩: 
৩৫.  তারানাথ তক�ভূষণ পৃ=া  ৫৩,৬৪,৮৯: 
৩৬.  শ¯ুচT িবদ"ার�, তারানাথ তক�বাচ�িতর জীবনচিরত,পৃ=া ২৩: 
৩৭.  তারানাথ তক�ভূষণ, পৃ=া ৮৯-৯০: 
৩৮.  িবিপনিবহারী R²,পৃ=া ২১১: 
৩৯. ঈ/রচT িবদ"াসাগর, বwিববাহ রিহত হওয়া উিচত িকনা এতিqষয়ক ��াব 

িqতীয় পব�  P9ব" িবদ"াসাগর রচনাবলী িqতীয় খO, পৃ=া ১০২১: 
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৪০.  তারানাথ তক�ভূষণ পৃ=া ৬৪-৬৫: 
৪১.  িবিপনিবহারী R²,পৃ=া ২১০-১১: 
৪২. ঈ/রচT িবদ"াসাগর, বwিববাহ রিহত হওয়া উিচত িকনা এতিqষয়ক ��াব 

িqতীয় পব� পৃ=া ১০১৮: 
৪৩.  তেদব পৃ=া ১০২০: 
৪৪. তারানাথ তক�ভূষণ পৃ=া ৯০: 
৪৫.  Brian A. Hatcher , “Whats Become of the Pandit?” pp. 715-716. 
৪৬.  িবিপনিবহারী R²,পৃ=া ২০৯:  
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রহস"ময় গ�েলাক : নারায়ণ গে�াপাধ"ায় 
েজ"াoÝা দv 

সহকারী অধ"াপক, বাংলা িবভাগ, সুেরTনাথ কেলজ 
 
‘নারায়ণ গে�াপাধ"ােয়র ে�= গ�’র ভূিমকায় েলখক জগদীশ ভ¨াচায� এই েলখক 
সQেক� বেলিছেলন – ‘‘নারায়ণ গে�াপাধ"ােয়র �িতভা কােলর পৃ=ায় িনজ� �া0র 
উÑল কের তুেলেছ: .... Jেপ ও রেস, ভাবনায় ও েবদনায় িবিচ5 তাঁর িশ�েলাক:’’ 
নারায়ণ গে�াপাধ"ােয়র েছাটগ� একিদেক কািব"ক ভাষার �েশ� গীিত-কিবতার মেতা 
ব"µনাময়, অন"িদেক তা জীবনরহেস"র অেলৗিককতায় ভা�র: কখেনা িতিন �কৃিতর 
নয়নািভরাম েসৗEেয�র মাঝখােন খুঁেজ পান মানুেষর ভয়ংকর জা	ব ছিব, কখেনা 
েদেখন কামাত� �কৃিতেক, কখেনা িবেবেকর আয়নায় েদেখন মানিবকতার বণ�মালা: 
 েলখক িনেজ ‘সািহেত" েছাটগ�’ <েN েদশিবেদেশর নানা েছাটগে�র 
আেলাচনার েশেষ েছােটাগে�র �Jপ সQেক� একিট িসtাে	 েপòছােত েচেয়িছেলন: 
এই <েN িতিন বেলন – ‘‘আধুিনক েছাটগ� হল ‘য½ণার ফসল:’’ েলখক িনেজ গত 
শতেকর িqতীয় িব/যুt, মহাম¦	র, েদশভাগ, উqাÒ সমস"া ইত"ািদর য½ণাজাত 
েছাটগে�র Jপায়েন িছেলন অিqতীয়: জীবেনর ভয়�র ও সুEর দুই Jেপর ৈqতেবােধ 
তাঁর একািধক েছাটগ� জীবেনর পিরণত Jেপর আভাস েদয়: িকভােব �াকৃিতক 
েসৗEেয�র ৈবপরীেত" মানুেষর ৈপশািচকতার বীভoস ছিবেক Jপািয়ত কেরেছন েলখক, 
তার উদাহরণ িহসােব আমরা ‘বীতংস’, ‘েটাপ’, ‘ন�চিরত’ ইত"ািদ গে�র উদাহরণ 
তুলেত পাির: তেব িতিন সরাসির গে� িবষয় বণ�নায় আবt থাকেত চানিন: িনেজ তা 
কেরনওিন: তাঁর গে�র জিটল-কিঠন-বীভoস িবষয়েকও িতিন রম" বাক"রীিতর আড়াল 
িদেয়েছন বা�ব িবষেয়র গ�েকও বণ�নার Rেণ িতিন কের তুেলেছন রহস"ময়: 
 একদা উvরবে� বসবাস সূে5 তরাই-ডুয়াস� অ�েলর বন�কৃিত, নদী-�কৃিতর 
সে� েলখেকর েয িনিবড় পিরচয় িছল, তার পিরচয় ছিড়েয় আেছ তাঁর গে�র সব�5: 
েলখেকর ‘বীতংস’ গে� আেছ সুEরলাল নােম এক অথ� িপশাচ, নারীেলাভী শয়তান 
মানুেষর ছিব, কােয� েয অসুEর, নাম তার সুEরলাল: ‘বীতংস’ কথািটর আিভধািনক 
অথ� ‘প0ী বা মৃগ’ ইত"ািদ ধরবার ফাঁদ: সুEরলাল এখােন আসােমর চা-বাগােন কুিল 
েযাগােনর জন" Rনীন েসেজ বেস থােক সাঁওতাল পরগনায়: বুধনীর <ামীন সরল, কৃ° 
েসৗEয� তার েভতেরর েলাভেক জািগেয় েতােল: েলখক একিদেক তুেল ধেরন 
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সাঁওতাল পরগণার অপJপ বন¸র বণ�না: এখােন ছিবর মেতা নীল পাহাড়’, ‘�েóর 
মেতা শােলর ফুল উেড় যায়’ িদগ	 জুেড়: সুEরলােলর েনশা ধরা েচােখ মেন হয় 
জীবেনর সব আনE বুিঝ এইখােনই আেছ: িক| ‘সাধু মহাপুmষ’ সুEরলাল তার 
বাইেরর পিরচেয়র আড়ােল লুিকেয় েরেখেছ েয চা-বাগােনর কুলীর সাâায়ােরর সিপ�ল 
�ভাবটােক, েযন তারই আভাস িদেত শালবেন েঘরা সাঁওতাল পরগনার দূরবত�ী পেথর 
উপমায় েলখেকর মেন হেয়েছ ওটা ‘‘েযন মৃত একটা িবশাল অেØাপােসর �সািরত 
িন?ল বাw, েযন মৃতু"র আেগ একবার ঐ পাহাড়টােক মুেখর েভতর েটেন আনবার 
েশষ েচ9া কেরিছল:’’ িঠক েযভােব েদবতার িনেদ�েশর ছলনায় সুEরলাল িগেল খায় 
বুধনী সহ অেনক সাঁওতাল পুmষ-রমনীেদর: 
 ‘হাড়’ গে� এক রহস"ময়ী অতীিTয় জগেতর পটভূিমেত িবশ শতেকর চােরর 
দশেকর দুিভ�0পীিড়ত মানুেষর হাহাকার, যুব সমােজর েবকারL, বড়েলােকর 
উ�ািসকতার মেতা বা�ব িবষয়Rিলই িচি5ত হেয়িছল: তখন ‘‘েদশেজাড়া 0ুধা েযন 
মা-কালীর মেতা রসনা েমেল িদেয়েছ:’’ েবকােরLর য½নায় অিpর যুবকিট বাবার 
�িতপিvশালী ব1ুর বািড় েগেছ চাকরীর সুপািরশপে5র জন": ‘‘বুভু0ু কেলািন’র 
দুগ�ে1র পােশ েসখােন ô"াি�েõারার উ< মধুর সুরিভত জীবনযাপন চমoকার ৈবপরীত" 
রচনা কের েদয়: বড়েলাক রায়বাহাদুর উদরপীড়ায় পীিড়ত যুবকিটেক েদখােত থােক 
তার রহস"ময় হােড়র কােলকশন, ‘পূণ�<াস সূয�<হেণর সময় পূেজা কের কুমারী 
েমেয়েক বিল’ িদেয় তার হাড়Rিলেক পঁুেত েদওয়া হয়, সাতবছর পের েসই হাড় েফেল 
েদওয়া হয় সমুেP: েয েসই হাড় কুিড়েয় আনেত পাের েস হয় যাদুিবদ"ার অিধকারী: 
‘েস যা খুিশ তাই করেত পাের: রায়বাহাদুর েসই হাড়টাই েপেয়েছন, ম½টা পানিন: 
চাকরী না হওয়ার য½না বুেক িনেয় রায়বাহাদুেরর কােছ �ত"াখ"াত হেয় েসই যুবকিট 
পথ িদেয় েফরার সময় েদখল কুকুেরর সে� মারামাির কের ডা�িবন েথেক হাড় 
কুিড়েয় িনেয় একটা দুিভ�0<� অসুp 0ুধাত� েছেল �াণপেণ েসই হাড়টা চুেষ খােG: 
যুবকিটর তখন মেন হল ঐ 0ুধাত� মানুষRিলও হাড়টােক েপেয় েগেছ, lধু ম½ 
পাওয়াটাই বাকী: েয ম½ েপেল ওরা আবার উöীিবত হেত পাের, দুিভ�0<� বাংলার 
¸ িফিরেয় িদেত পাের: 
 ‘ন�’ কথািটর অথ� কুমীর: নারায়ণ গে�াপাধ"ােয়র ‘ন�চিরত’ গে� মহাজন 
িনিশকা	 কম�কার চুিরর েসানায় িসEুক ভের েফেল: দুিভ�ে0র বাজাের �চুর চাল 
মজুত কের রােখ পের িবি� কের লাভ করেব এই আশায়: িনিশ আবার পরম ৈব°ব, 
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lধু মানুেষর েলােভর <াস েকেড় খাবার সময় েস কুমীেরর মতই হাঁমুখ কের থােক: 
lধু েতা অে�র সমস"া নয়, ’৪৩-এর ম¦	েরর মানুেষর বM সমস"াও িছল �কট: 
এখােন িনিশকা	 েকবলই অনুভব কের অ1কার <ােমর পেথ েযন ঘুের েবড়ায় 
কতRিল অিp সব�� ছায়ামূিত�: অগণ" নারী েদহ েযন বেMর অভােব ন¡ েদেহ গলায় 
দিড় িদেয় ঝুেল পেড়েছ: জিমেয় রাখা চােলর ব�ায় বষ�ার জল পেড় পচন ধের: হঠাo 
েকন েযন জা	ব তুলনা মেন জােগ িনিশকা	র: েযন মােঠর মােঝ গিলত েগাmর 
মৃতেদহ আগেল বেস থাকা কুকুর, 0ুধাত� শকুিনর িভেড়র দৃশ" মেন পেড় েগল তার: 
িঠক েযমন 0ুধাত� মানুষRিলেক তািড়েয় েবড়ােG িনিশকা	, বM সমস"ার বীভoস Jপ 
�কট হয় ‘দুঃশাসন’ গে�: িবষয়গত ভােব গ�িটর সে� তুলনীয় হেয় ওেঠ মািনক 
বেE"াপাধ"ােয়র ‘দুঃশাসনীয়’ গ�িট: েদবীদাসই েযন দুঃশাসেনর মেতা সারা বাংলার 
েPৗপদীেদর বM লু÷েন উদ"ত হেয় আেছ: েদবীদাস েকমন েযন ভয় েপেত থােক: 
ল0ণ মিচর বািড়েত এেস েদবীদাস আিবáার কের েফেল একিট েষাড়শী েমেয়েক: 
বেMর অভােব েস সQূণ� ন¡: েমেয়িটর েকােনা খােন একপািল কাপড়ও েনই, কাপড় 
পাবার উপায়ও েনই: যুেগর দুঃশাসন িনল�ö পাশব হােত বMহরণ করেছ তার, তার 
সম� লöা, ময�াদাটুকু িন=ুর উপহােস েমেল িদেয়েছ েলালুপ পৃিথবীর সামেন:’’ 
রহস"ময় ে�তেলাক েথেক উেঠ আেস বাংলার েPৗপদীর দল, নব কুmে0ে5রও বুিঝ 
েদরী েনই আর:’ ফসলহীন িরKমােঠও কৃষকেদর ধারােলা েহঁেসাRিলেত সূেয�র আেলা 
িঝিকেয় উঠেত েদেখ েগৗরদােসর বড় ভয় করেত থােক: েদবীদাসও হেয় পেড় িবষ� 
ও পাOুর: তাহেল িক দুঃশাসেনর মত বাংলার েPৗপদীেদর িববM করেছ যারা, তােদর 
িবনাশও অিনবায� হেয় উঠেব? 
 ‘েটাপ’ গে�ও উvরবে�র তরাইেয়র ভয়�র সুEর �কৃিতর মাঝখােন খুঁেজ 
পান আনিEত রমণীয় বৃ0লতার স¯ার: েসখােন সবুজ শালবেনর আড়ােল আড়ােল চা 
বাগােনর িব�ার, চকচেক উöল পাতার শা	, শ"ামল, সমুP, দূের আকােশর গােয় 
কােলা পাহােড়র েরখা:’’ েকাথায় শােলর ফুল ঝেড় পেড় পেথ, ময়ূেরর তীø ডাক 
েভেস আেস: িক| �কৃিতর েই উÑল সুEর Jেপর ৈবপরীত"ই েযন রাজাবাহাদুেরর 
মানুষ মারা িহংস সvািট সুিচি5ত হেয় ওেঠ: ‘বীতংস’ গে� েযমন রমনীয় �কৃিতর 
মাঝখােন সুEরলােলর বীভoস েলাভী অথ�গৃধলু, কামুক  �ভাব �9তর হেয় থােক, 
েতমিন ‘েটাপ’ গে�ও একিদেক েলখক তুেল ধেরন উvরবে�র তরাই অ�েলর 
অপJপ েসৗEয�েক: রাজাবাহাদুেরর িশকারী েচােখ ওিট ‘‘এেকবাের �াৈগিতহািসক 
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িহংúতার রাজL’’ আর েলখেকর বণ�নায় তা ‘‘আ?য� সবুজ, আ?য� সুEর: অফুর	 
েরােদ ঝলমল করেছ – অফুর	 �কৃিত – পাহাড়টা েযন গাঢ় নীল রং িদেয় আঁকা 
অথচ এই সুEরী �কৃিতর মাঝখােনই ভয়ংকর মানুেষর িশকার েখলা লöা েদেব 
অরেণ"র পlেকও: জীব	 িশlেক েটাপ িহসােব ব"বহার কের রাজাবাহাদুর বাঘ 
িশকার করেবন ঐ অরেণ": অরেণ"র িহংসার রাজ� আ?য� সুEর: শালবেন মৃদু মম�র, 
বনমুরগীেদর ডাক, ময়ূেরর পাখা ঝাপটােনা, িক| রাজাবাহাদুেরর বEুেকর লে0"র 
মেধ" েপòছল না েকােনা িশকার ‘‘েকাথায় বাঘ, েকাথায় বা ভা�ুক:’’ িন=ুর কিঠন 
রাজাবাহাদুর মাছ ধরবার জন" ব"বহার কেরন জীব	 েটােপর, এক মানব িশlর, েয 
িশlর েকউ খবর রাখেব না, জ�েল কীপােরর একিট ‘েবওয়ািরশ’ েছেল যিদ হািরেয় 
যায়ও: ‘‘িক| �কাO র য়"াল েব�ল েমের িছেলন রাজাবাহাদুর, েলাকেক েডেক 
েদখােনার মেতা:’’ েসই বােঘর চামড়ায় ৈতির ‘চমoকার’ চিটেজাড়া, ‘েযমননরম, 
েতমিন আরাম’, মানুেষর িহংúতার কািঠন" েসখােন েকাথাও েলেগ েনই: এইভােব েযন 
�কৃিতর আ?য� সুEর রহস"ময় অনুভেবর মাঝখােনই মানুেষর িহংú ৈপশািচক 
কািঠন"েক উে াচন কেরন েলখক: 
 ‘ফলûিত’ গে�র মেধ" �াচীন ভারেতর ইিতহােসর পটভূিমেত 0ণকােলর 
রহস"েলাক সৃি9 কের এক নারীর চিকত আিবভ�াব, তার ভPতা, েসৗজন" আিতেথ"র 
ৈবপরীেত" উে ািচত হয় নাগিরক নরনারীর হীন সেEহ, অিব/ােসর ছিব: গে�র 
কথক ও তার Mী অনু িবহােরর রাজগীর েপòছােত িগেয় েüেনর গ�েগােল পেড় 
েসখােন এক রাি5র আতা	ের পেড় েগল: সেব মা5 ঘরকুেনা শাি	ি�য় গদ"ময় �ামীর 
কিবMী উoফু� হেয় উেঠিছল পাহাড় েঘরা রাজগীেরর অ"াডেভ�ার �সে�, ক�নায় 
েভেস উেঠিছল ‘জরাসে1র পুরী’, িবি§সােরর রাজধানী, ভগবান তথাগেতর চরণধন" – 
প�িগিরর িশখর মালা-....রাজগৃহ’’: তখন েসই ক�নােক িবý� কের িদেয় �ামীিট 
েনেম এল তী} বা�েব: রাজগীেরর রােতর মেতা একটা থাকার আ�ানা চাই: কুে¯র 
Ýােনর েরামাি×কতাই বরং হাস"কর ও অ�াভািবক হেয় উঠল: 
 হঠাo সমস"ার সমাধান কে� এক তmণীর কে÷ েশানা েগল িবlt বাংলা: 
পটনাগামী এই কলকাতার দQিতেক আদের গৃেহ pান িদল ঐ তmণী ও তার মা: 
অ8াতকুলশীল অপিরিচতা েমেয়িটর েপছেন েযেত ঐ দQিতর মেন েকমন েযন একটা 
অেলৗিকক অনুভূিত জ ােত লাগল: মেন হল ‘অপিরিচত েদেশর অ1কার রহস" েঘরা 
পাহােড়র েভতর েথেকই েযন এই রহস"ময়ী েমেয়িট েবিড়েয় এেসেছ:’’ েমেয়িট েযন 
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কী এক অপূব� অেলৗিকক 0মতায় ঐ আ�য় স1ানী দQিতেক অিভভূত কের েফেল: 
ে�ৗঢ়া মা-িটও েযন িনþাণ: মূক, রহস"ময়:হঠাo ওেদর মেন একটা অেলৗিকক ভেয়র 
স�ার হল: �ামীিট আত�নাদ কের বেল েমেয়িটেক – ‘‘েকাথায় িনেয় যােGন বলুন 
েতা?’’ ওেদর মেন হয়, এ বুিঝ েকােনা অ8াত ে�তেলােকর িদেক যা5া, েমেয়িট সহজ 
েকৗতুেক উvর িদল ‘‘ভয় পােGন বুিঝ? কলকাতার মানুষেতা, এক মুেঠা েঝাপ 
েদখেলই গ�ার আর গিরলার কথা ভাবেত বেসন:’’ দূর েথেক েস েদখায় তােদর 
বািড়টা, েকমন েযন েভৗিতক েচােখর মেতা আেলা িমটিমট কের åেল েসখােন: 
েমেয়িটর মািজ�ত িশ0া ও বুিtর ছাপ �ামীেক মু± কেরিছল, আর Mী অনু �মশই 
হেয় উঠিছল ‘কিঠন ও ঘম�াK’: রাি5র কেয়ক ঘ×ার জন" েসই অেচনা েমেয় িনm 
ওেদর পূণ� আিতথ" িদল: চমoকার খাবার জুটল: কুে� Ýানও হল: তখেনা গে�র 
কথক ভাবেতই থােক ‘‘িশ0ায় , mিচেত এবং �াভািবকতায় এমন পিরপূণ� েক এই 
েমেয়িট?’’ Mীিটর অবশ" মেনর সেEহ যায় না: অেচনা যুবতী েমেয়িটেক িনেয় �ামী 
সQেক� সিEহান হয় েস: েমেয়িট মেনর ব"িধর ইি�ত েদয়, তারা ভােলােলাক নয়, 
েসকথাও জািনেয় েদয় িনিব�বােদ: 
 ওরা িফের আেস: পাহাড় েথেক েভেস আসা হাওয়ায় রােতর রহস" েযন আরও 
ঘনীভূত হয়: অপিরিচতার বািড়েত ওরা �ামী-Mী অবেশেষ ঘুিমেয় পেড়: যাবার আেগ 
িনm আরও রহস"ময় কে÷ বেল েদয়, ওর সে� েযন আর েদখা না হয়: রােতর 
অিতিথরা 0িণেকর অিতিথ হেয়ই থাক: আবার েভার েফাটার আেগই িনmর আিতথ" 
িনেয় �ামী-Mী েüেন েচেপ বসল: তখন ‘‘সূয� ওেঠিন, lধু িনঃস� রাি5র তমসা িফেক 
হেয় যােG:’’ ধীের ধীের সকােলর আেলা েফােট: রাি5র রহস" মায়াও �9 হেত 
থােক: ওেদর সেEেহর মেধ": েক এই নীm: �ামীর মেন হয় এিক এক রােতর �ó 
মা5: িনm িক ঢাকা পেড় েগল রাি5র রাজগীেরর রহস"ময় েকােনা অবR÷েনর নীেচ: 
 িক| সকােলর আেলা সব িকছুেক বড় �9, তীø কের েতােল: রহস"ময়ী 
রাি5র অিত�াকৃত ভাবনা েসখােন েকাথাও জায়গা পায় না: অনু তত0েণ বুেঝ েনয়, 
এ হেG অেচনা যুবকেক বশ করার জন" যুবতী নারীর ফাঁদ: নইেল িববািহত হেয়ও 
িনmর শাঁখা-িসঁদুর থাকেব না েকন? িবধবা মা, রাি5েবলায় ‘কপকপ কের কতRেলা 
িখচুিড় িগলেলা:’ েকােনা পুmষ অিভভাবক ছাড়াই অেচনা েলাকেক ে�শন েথেক 
েডেক এেন বািড়েত েতােল: এইভােব গতরােত েয েমেয়িটেক অতীিTয় েকােনা 
রহস"ানুভূিত িদেয় গড়া মেন হেয়িছল, যার কােছ বুিঝ কৃত8তার অ	 িছল না: েসই 
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িনm মায়ািবনী –পণ"া রমণীেত পিরণত হেয় যায়, নাগিরক দQিতর েচােখ েস খারাপ, 
পিততা েমেয় হেয় ওেঠ: িনm ভPেলােকর েমেয় হেতই পাের না: তাহেল আর 
ভPতার ঋণ �ীকার কের কী হেব! সুতরাং পরম িনি?ে	 সুখাসীন �ামীর েঠাঁেট উঠল 
িসগােরট:’’ তত0েণ ‘‘উÑল সূয�ােলােক পৃিথবী âািবত হেয় েগেছ, িদগে	 িমিলেয় 
েগেছ প�িগিরর পাOুর আবাস আর িনশীেথর �ó িবলাস:’’ এক রাে5র িবপেদর মেধ" 
আ�য়দা5ী িনmর 4ৃিতই িফেক হেয় েগল এমন কের: 
 ‘জা	ব গে� পাইন েদওদাের ছাওয়া েছা¨ <ােম েযন এক অেলৗিকক ভীষণ 
পুmেষর মেতা মােঝ মােঝ আিবভূ�ত হয় R�া লামা, যার বয়েসর বুিঝ েকােনা গাছ-
পাথর েনই: পাহাড়ীরা ওেক ভয় পায় খুব, েস েযন ‘‘এেদেশর দুেব�াধ" রহস" এবং 
দুেব�াধ" ভয়: েস মানুষ িকংবা অপেদবতা অথবা আর িকছু এ স§ে1ই যেথ9 সেEহ 
তথা সংশয় আেছ:’’ িক| নারায়ণ গে�াপাধ"ােয়র গে� যতই অতীিTয় রহস"েলােকর 
পিরেবশ গেড় উঠুক না েকন, েস রহস"জাল িছ� হেয় বা�েবর মন�ে েপòছেতও 
পাঠেকর েদরী হয় না: তাই R�ালামার অতীেতর মন�েক এর পেরই উে ািচত 
কেরন েলখক: তােক েদেখ যতই মেন েহাক না েকন, ও একটা ‘অমানুিষক 
মানুষ’,িক| R�া লামা সিত" সিত"ই মানুষ:তেব কতিদেনর েয মানুষ েসকথা R�া 
লামার িনেজরও 4ৃিত েথেক েবাধহয় িমিলেয় িগেয়েছ:’’ R�া লামার স�ী lধু একিট 
িহংú কুকুর: মানুষ ওেদর েদেখ ভয় পায়: আর R�া লামা জােন মানুষ তার শ�: 
ি5শ বছর আেগও িছল তার সুখী িববািহত জীবন: Mী মাইিলেক েস পাগেলর মেতা 
ভােলাবাসত: িক| মাইিল তার সে� িব/াসঘাতকতা করল: েস ‘রাত কাটােত আর¯ 
করেলা কুঁেজা কােলা একটা বাঙািলর সে�:’’ তারপর মাইিলর েসই ে�িমকেক হত"া 
কের R�া লামা হল েদশা	রী: ফাঁিসর দিড়েত তার বড় ভয়: িক| িব/াসঘািতনী 
মাইিলেক আজও েস বুেকর েভতর খুঁেজ েবড়ায়: হঠাo েঘারতর শীেতর রাি5েত 
R�ালামা অতীেতর 4ৃিতেত উvাল হেয় উেঠ: িক| একটা মা5 েছঁড়া ক§েলর 
ভাগাভািগ িনেয় েসই একা	 িব/� সহচর কুকুরটার সে�ই িববাদ �কট হেয় ওেঠ 
R�া লামার: উ°তা �য়াসী কুকুরটা যখন তার এতকােলর �ভুর �িতও িহংú হেয় 
ওেঠ, R�া লামা েমের েফেল কুকুরটােক: লা�ু িছল তার িচর সহচর, তােক েস েমের 
সিরেয় িদল পাহােড়র মাথা েথেক: ‘‘আজ েস িনঃস�: এতিদন পের িবরাট পৃিথবীেত 
েস িনঃস�:’’ যােক অতীিTয় অশীরীরী শিKমান মেন করত গাঁেয়র সাধারণ মানুষ, 
েসই R�া লামাম এবার মানুষী আত�নােদ, অনুেশাচনায় েভেঙ পড়ল: েস ভাবেলা 
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‘‘লা�ু েতা মাইিল নয়: তার জীবেন একমা5 আ�য়, একমা5 সা�না: েস, কী করল?’’ 
িব/� লালু আর সাড়া েদেব না মিনেবর ডােক: েশষ পয�	 িদশাহারা ভােব লালুেক 
খুঁজেত িগেয় পাহাড়ী বন-কুকুেরর সিÄিলত কামেড় মৃতু" হয় R�া লামার: ‘জা	ব’ 
�িতেশাধ আর মানুষী অনুেশাচনার আ?য� গ�েলাকিটেক এই ভােবই িনম�াণ কেরন 
েলখক নারায়ণ গে�াপাধ"ায়:  
 �িতেশাধ কামনাও কখেনা কখেনা নারীেক রহস"ময়ী কের েতােল, ‘দুঘ�টনা’ 
গে� ে�ােবর আRেন পুেড় যাওয়া ইিEরা তাই িমথ"া গ� বািনেয় িবভাস-ইলার সুেখর 
সংসারটা েভেঙ িদেত পাের: ‘পুáরা’ গে� কেলরা মহামারীর ভয়ংকর পিরেবেশ 
�শােনর কােলা রাি5র বুেক তক�র� যখন ভােব, েদবী এেস িশবােভােগর মাংস িনেজ 
েখেয় েগেছন, এবার <ামেক িতিন র0া করেবন মহামারী েথেক, েকাজাগরী পূিণ�মার 
আেলায় ঘুেচ যােব িনরে�র মেনর অ1কার, িরK ভাOার হেব শস" শ"ামলা, তখনই 
েবাঝা যায় – েকাথাও সত"কার েকােনা অতীিTয়তা েনই এখােন: আসেল তক�রে�র 
‘‘শ�ান কালী এেসিছল ওই েঢামপাড়ার পাগিলটার Jপ ধেরই:’’ মা কািলর মেতাই 
িজভ বার কের েস েশষ িনঃ/াস েনবার অেপ0ায় মৃতু" য½না েভাগ করেছ: lধু মানুষ 
নয়, �কৃিতও েয কখেনা অতীিTয় রহস"ময়ী ে�িমকার মত �াণঘাতী হেয় ওেঠ, তার 
িনদশ�ন ধরা পেড় নারায়ণ গে�াপাধ"ােয়র ‘বনতুলসী’ গে�, েসখােন �কৃিত ও মানুেষর 
মেধ" কামাত�, সব�<াসী ভােলাবাসা গেড় ওেঠ: বনতুলসীর ঊণ�নাভ ে�ম এখােন 
যুবকিটেক হনেনর পেথ েটেন িনিGল: ‘‘ে�েমর েâেটািনক Jপটাই িনরাপদ...মানুেষর 
পে0ও, �কৃিতর পে0ও ইিTয়াÓক �বৃিvর করাল Jপ lধু রহস"ময় নয় ভয়�রও: 
এইভােব আ?য� বণ�নার মায়ায়, কািব"ক ভাষার জাদুেত নারায়ণ গে�াপাধ"ায় এমন এক 
িবিচ5 গ�েলাক িনম�াণ কেরন, যা তাঁেক কের েতােল বাংলা েছাটগে�র ধারায় এক 
�ত½ অিভনব Jপকার: 
 
<Nপµী<Nপµী<Nপµী<Nপµী::::    
১.    নারায়ণ গে�াপাধ"ােয়র ে�= গ�: 
২.    সািহেত" েছাটগ� : নারায়ণ গে�াপাধ"ায়: 
৩.  গ�চচ�া : সQাদনা, উÑলকুমার মজুমদার 
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নারায়ণ গে�াপাধ"ােয়র ‘রামেমাহন’ নাটক :                
একিট পয�ােলাচনা 

অিভিজoকুমার েঘাষ  
সহকারী অধ"াপক, সুেরTনাথ কেলজ, কলকাতা 

 
সারসংে0পসারসংে0পসারসংে0পসারসংে0প (Abstract)(Abstract)(Abstract)(Abstract) : বাংলা সািহেত"র �ায় সব �করণRিলেত নানা িবষয় িনেয় 
েলখােলিখ কেরেছন নারায়ণ গে�াপাধ"ায়: েসই �করণRিলর মেধ" অন"তম নাটক: 
তাঁর নাট"স¯াের উে�খেযাগ" সংেযাজন জীবনী-নাটক ‘রামেমাহন’: কুিড় বছর বয়স 
েথেক lm কের িবলাত যাওয়ার আেগ পয�	 রামেমাহন রােয়র জীবন েকিTক নাটক 
‘রামেমাহন’: এই নাটেক সং<ামী, �াধীনেচতা, �গিতশীল, সং�ারমুK রামেমাহেনর 
জীবন উপpািপত: বৃvগঠন, চির5 িচ5ণ, সংলাপ রচনা, গােনর �েয়াগ ও qrাÓক 
পিরিpিত সৃজেন নাটকিটেত িবেশষ মুিFয়ানার পিরচয় েদওয়া হেয়েছ: নাটকিটর 
কািহিনর েবিশর ভাগই রামেমাহেনর বা�ব জীবনেক েকT কের Jপািয়ত: তেব 
সূÁািতসূÁ িবচাের েকােনা েকােনা নাট" সমােলাচক গঠনগত িদক েথেক েযমন সামান" 
�ুিটর স1ান েপেয়েছন েতমিন দু-একটা ে0ে5 কা�িনক িবষেয়রও অবতারণা করা 
হেয়েছ: আসেল নারায়ণ গে�াপাধ"ায় রামেমাহেনর জীবনী নয়, তাঁেক িনেয় নাটক 
রচনা কেরেছন: তাই স¯াব" িবষেয়র আ�য় িনেয় ‘রামেমাহন’-েক কের তুেলেছন 
যথাথ� জীবনী-নাটক: 
সূচকসূচকসূচকসূচক////মূলশS মূলশS মূলশS মূলশS ((((KKKKey Wordey Wordey Wordey Word) :) :) :) : �গিতশীল, জীবনী-নাটক, সং�ারমুK, �ধম�পরায়ণা, 
সতীদাহ, প�সি1, সহমরণ, সব�ধম�-সম¦য়, সং<ামশীল, উদার, qrময়: 
মূল আেলাচনা মূল আেলাচনা মূল আেলাচনা মূল আেলাচনা ((((Discussion)Discussion)Discussion)Discussion)    ::::    
বাংলা সািহেত"র RmLপূণ� �ায় সব �করণRিলেত িনজ �িতভার পিরচয় িদেয়েছন 
নারায়ণ গে�াপাধ"ায়: উপন"াস, েছাটগ�, �ব1, কাব", নাটক �ভৃিত সািহত" আি�েক 
তাঁর িছল �GE িবচরণ: ‘উপিনেবশ’ েথেক lm কের ‘মTমুখর’, ‘লালমািট’, 
‘পদস�ার’, ‘িনিশযাপন’ �ভৃিত িবখ"াত উপন"াস েযমন তাঁর কলম েথেক েবিরেয়েছ 
েতমিন ‘বীতংস’, ‘ভা�াবEর’, ‘দুঃশাসন’, ‘েভাগবতী’ �ভৃিত গ� সংকলনও রেয়েছ 
তাঁর সৃি9র স¯াের: ‘সািহত" ও সািহিত"ক’, ‘সািহেত" েছাটগ�’, ‘কথােকািবদ 
রবীTনাথ’ �ভৃিত তাঁর রিচত �ব1 সংকলন: এছাড়া িতিন রচনা কেরেছন ৬০িটর 
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মেতা গান ও কিবতা: �গিতশীল িচ	া ভাবনার ধারক ও বাহক নারায়ণ গে�াপাধ"ায় 
বাংলার আধুিনক নাটক ও নাট"ম� স§ে1 িছেলন িবেশষ অিভ8: এর ফলûিতেতই 
জীবনী নাটক, RmরসাÓক নাটক, েকৗতুক নাট", িশl নাট", একা� নাটেকর মেতা 
িবিভ� ধরেনর নাটক আমরা েপেয়িছ তাঁর কাছ েথেক: ‘অভ"থ�না’, ‘আগ|ক’, ‘এক 
স1"ায়’, ‘ঘুম পাড়ানী গান’, ‘চারমূিত�’, ‘েচারাবািল’, ‘েদশব1ু িচvরµন’, ‘পাNিনবাস’, 
‘�াচীর’, ‘বােরা ভূেত’, ‘ভাড়ােট চাই’, ‘রামেমাহন’, ‘শহীেদর ডাক’ �ভৃিত হল তাঁর 
রিচত উে�খেযাগ" নাটক: এRিলর মেধ" ‘েদশব1ু িচvরµন’ ও ‘রামেমাহন’ জীবনী 
িবষয়ক নাটক: তেব জীবনী-নাটক িহসােব িবখ"াত হেয় রেয়েছ ‘রামেমাহন’ (১৯৫২) 
নাটকিট:  
 রাজা রামেমাহন রােয়র সম< জীবন pান পায়িন নারায়ণ গে�াপাধ"ােয়র এই 
নাটেক: কুিড় বছর বয়স েথেক lm কের িবলাত যা5ার আেগ পয�	 রামেমাহন রােয়র 
জীবন েকিTক নাটক ‘রামেমাহন’: েমাটামুিটভােব অ9াদশ শতেকর নেয়র দশেকর 
েশষ ভাগ েথেক ১৮৩০ ি��াS পয�	 সং<ামী, �াধীনেচতা, �গিতশীল, সং�ারমুK 
রামেমাহেনর জীবন িনেয় এ নাটক রিচত: নাটকিট lm হেয়েছ পরম ৈব°ব িপতা 
েদওয়ান রামকা	 বেE"াপাধ"ােয়র সে� রামেমাহেনর িবেরােধর মধ" িদেয়: মাতা 
তািরণী েদবীর সে�ও নাি�ক রামেমাহেনর চরম িবেরােধর িচ5 নাটেক বত�মান:১ 
�ধম�চু"ত রামেমাহনেক িপতৃ �ােtর অিধকার েদনিন ি0² মাতা: নারায়ণ 
গে�াপাধ"ােয়র এই নাটেক রামেমাহেনর আদশ� জয়লাভ করেলও কেঠার আদশ�বতী, 
�ধম�পরায়ণা জননী তািরণী েদবীর চির5িট �শ� কের যায় আমােদর Üদয়: Ùাতৃবধূর 
সহমরণ েদেখ িবচিলত রামেমাহন সমাজ েথেক এই �থা িনবারণ করার জন" উoসগ� 
কেরন িনজ জীবন ও েযৗবন: সম< নাটেক তoকালীন সমােজর িবিশ9 ব"িK 
qারকানাথ ঠাকুর, েভালানাথ মু� সী, অ�দাচরণ বেE"াপাধ"ায়, রাধাকা	 েদব, 
ভবানীচরণ বেE"াপাধ"ায়, তারাচাঁদ দv �মুখ উপিpত: েশষ পয�	 েবি×েকর 
সহায়তায় সতীদাহ �থা িনরসেনর িবল পাশ করােত সমথ� হেয়েছন রামেমাহন: এর 
জন" রামেমাহেনর মৃতু" পয�	 কামনা কেরেছন কুসং�ারাG� সমাজপিতরা: এ সব 
িকছুর সে� লড়াই কের িতিন েয উ�ত ম�েক দাঁিড়েয়িছেলন, অত"	 সু�9ভােব 
নাটেক তা ব"K কেরেছন নাট"কার: আসেল রামেমাহেনর সং<ামী বা�ব জীবেনর িচ5 
এ নাটেক ��ুিটত: 
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 নারায়ণ গে�াপাধ"ােয়র ‘রামেমাহন’ (১৯৫২) নাটকিট চারিট অে� িবন"�: 
�িতিট অে�র মেধ" রেয়েছ েবশ কেয়কিট কের দৃশ" িবভাগ: সং<ামী, কম�েযাগী, 
যুিKবাদী, রামেমাহেনর জীবনকািহিন এ নাটেক Jপািয়ত: যার ফেল নাটকিটেত 
রি0ত হেয়েছ ি�য়া ঐক" (Unity of action): তেব কািহিনর �বহমানতার ে0ে5 
িকছুটা েযাগসূে5র অভাব েচােখ পেড় মােঝ মােঝ: অেনক সময় একটা দৃশ" েথেক 
অন" দৃশ"েক িবিG� বেল মেন হয়: তা সেও ভােবর সম¦য় নাট"কার সব সময় র0া 
কেরেছন: আর নাট" ঘটনাRিল লা�ুলপাড়া, রাধানগর এবং কলকাতায় সংগিঠত 
হওয়ায় pানগত ঐক" (Unity of Place) খুব একটা িবি	ত হয়িন:২ এই pানRিলেক 
েকT কেরই নানািবধ কায� সQ� কেরেছন রামেমাহন: আর নাট"কার েযেহতু 
রামেমাহেনর িবলাত যা5ার আেগই নাটেকর পিরসমাি² ঘিটেয়েছন তাই নাট" 
ঘটনাRিল খুব দূরবত�ী pােন ঘেটিন: অন"িদেক �ায় িতন দশক ধের রামেমাহেনর 
জীবেনর নানা ঘটনা উপpািপত হওয়ায় সব সময় কাল ঐক" (Unity of time) 
রি0ত হয়িন: ১৮৯৪ ি��ােS রামেমাহন িপতা রায়রায়ান রামকাে	র বািড়েত নাট" 
কািহিনর সূ5পাত: এই কািহিন েশষ হেয়েছ িবলাত যাবার আেগ Mী উমা েদবীর সে� 
রামেমাহেনর কেথাপকথেনর মধ" িদেয়: নাটেক েযভােব নানা বয়েসর রামেমাহন-েক 
আমরা েপেয়িছ তােত সময়গত ঐক" র0ায় নাট"কার যথাথ�তা েদখােত ব"থ� হেয়েছন: 
 ‘রামেমাহন’ নাটকিটেত েয নাটকীয় প�সি1 িবষয়িট রেয়েছ তা যথাযথ 
িবেHষেণর মাধ"েম উপpাপন করা স¯ব: নাটেকর �থম অে�র �থম দৃেশ"ই 
েপৗvিলকতা িবেরাধী, �াধীনেচতা, যুিKবাদী, উদার মানিসকতার রামেমাহেনর সে� 
িপতামাতার মত পাথ�েক"র মাধ"েম নাট"qেrর সূচনা:৩ যােক মুখসি1 (Introduction) 
বলা হয়: এই অে�ই নাি�ক রামেমাহেনর সে� মত পাথ�ক" বাড়েত থােক তাঁর 
পিরবােরর: Mী উমা, বউিদ অলকা নানাভােব েবাঝাবার েচ9া কেরন তাঁেক: িক| িনজ 
িসtাে	 অটল থােকন িতিন: মােয়র �িত �গাঢ় ভিK থাকা সেও, মােয়র ই9 েদবতা 
রাজ রােজ/র, রাধারাণীর অি�L িতিন �ীকার কেরনিন: তাই ি0² মাতা তািরণীেদবী 
তাঁেক িপতৃ �ােtর অিধকার েদনিন: এই ঘটনায় নাট" িবষয় মুখসি1 অিত�ম কের 
�িতমুখসি1েত (Rising action) েপòেছেছ: অ<জ জগেমাহেনর মৃতু"র পর েবৗিদ 
অলকােক সহমৃতা হেত েদেখ Üদয় িবদীণ� হেয় পেড় রামেমাহেনর: েবৗিদর জীবন 
র0া করেত ব"থ� হেলও েদশ েথেক সহমরণ দূর করার সংক� কেরন িতিন: এর 
ফেল পিরবার ও কুসং�ার<� সমাজপিতেদর সে� তাঁর দূরL বাড়েত থােক: ৈপতৃক 
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বাড়ী পিরত"াগ কের রাধানগের নতুন বাসpান িনম�াণ করেত বাধ" হন: মাতা তািরণী 
েদবীর উoসােহ রামজয় বটব"াল রামেমাহনেক িবতাড়ন কেরন েসখান েথেকও: িqতীয় 
অে�র এই ঘটনায় নাট" qr আেরা ঘনীভূত হেয় পেড়: তৃতীয় অে� এই িবেরাধ 
ধারণ কের চরম আকার: রামেমাহন কলকাতায় িগেয় িবদ"াচচ�া ও সমাজ সং�ারমূলক 
কােজ িনেজেক িনযুK কেরন িনিবড় ভােব: উিনশ শতেকর িবখ"াত ব"িK েডিভড 
েহয়ার, qারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মু� সী, অ�দাচরণ বেE"াপাধ"ায়, তারাচাঁদ দv, 
কালীনাথ তক�প�ানন �ভৃিত রামেমাহন িবেরাধীেদর কথা এই দৃেশ" িচ5ািয়ত: তাঁরা 
সুেকৗশেল িহEু কেলেজর পিরচালন সিমিত েথেক বাদ িদেয়েছন রামেমাহনেক: 
এইভােব সমাজ সং�ার ও িশ0া �সােরর কােজ আÓ িনেবিদত রামেমাহেনর জীবন 
যখন টালমাটাল অবpার মধ" িদেয় অিত�া	 হেG তখন মাতা তািরণী েদবীর সে� 
েশষ সা0াo ঘেটেছ তাঁর: িচরাচিরত �থায় িব/াসী মাতা তািরণী েদবী ে¼G পুে5র 
গৃেহ জল �শ� না কের চেল েগেছন: এই ঘটনায় নাট" িবষয় চরম িবEুেত অথ�াo 
গভ�সি1েত (climax) উপনীত হেয়েছ: এই অে�র প�ম অথ�াo েশষ দৃশ"িট সংঘিটত 
হেয়েছ তoকালীন ভারেতর গভণ�র েজনােরল লড� উইিলয়াম েবি×েকর �াসােদ: তখন 
সতীদাহ �থা িনরসেনর ব"াপাের রামেমাহনেক পূণ� সহায়তার আ/াস িদেয়েছন 
েবি×ক: মানুষ েবি×ক েয ভারতবেষ�র �াধীনতার পে0 তাও এই দৃেশ" ব"K: এখান 
েথেকই নাট" ঘটনা চরম অবpা অিত�ম কের িবমষ�সি1র (Falling action) িদেক 
যা5া lm কেরেছ: চতুথ� অে� রাধাকা	 েদব �মুখ ‘ধম�সভা’র েনতৃেLর িবেরািধতা 
সেও সতীদাহ িবেরাধী িবল পাশ হেয়েছ: এ ঘটনায় ি0² রাধাকা	 েদবরা কামনা 
কেরেছ রামেমাহেনর মৃতু": তাঁর িবmেt উেvিজত কেরেছ জনতােক: এই িবলেক রদ 
করার জন" ফািFস েবিথেক পাঠােনা হেয়েছ িবলােত: রামেমাহনও িদ�ীর বাদশােহর 
দূত িগিরেক উপল0" িহসােব তুেল ধের, েবিথর উেuশ"েক ব"থ� করার মূল ল0" িনেয় 
যা5া কেরেছ িবলাত: তাঁর স�ী হেয়েছ রাজারাম: েয রাজারাম �সে� নাটেকর 
এেকবাের েশেষ রামেমাহন বেলেছন – ‘‘...হ"াঁ, ওই আমার সে� যােব: বাপ-মা-মরা 
মুসলমােনর েছেল, সােহবরা কুিড়েয় িনেয় �াণ বাঁিচেয় িছল, আিম ওেক স	ান বেল 
বুেক েটেন িনেয়িছ: মুসলমান-�ী?ান-িহEু ও েতা েকহ না: ওর েকােনা জাত, েকােনা 
ধম� েনই, তাই ও সকেলর:’’ অথ�াo নাটকিট পিরসমাি²েত বা উপসংÜিত সি1েত 
(catastrophe) েপòেছেছ কুসং�ার দূরীকরণ ও সব�ধম� সম¦েয়র বাত�া িদেয়: সুতরাং 
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নাটকীয় প�সি1র মধ" িদেয় েয ‘রামেমাহন’ নাটেকর িবষয়বÒ উপpািপত, েস কথা 
বলা েযেতই পাের: 
 নারায়ণ গে�াপাধ"ােয়র ‘রামেমাহন’ নাটেক বw চিরে5র িভড়: এেদর মেধ" 
নারী-পুmষ উভয় ে�িণর চির5 থাকেলও সি�য় চির5 তুলনামূলক কম: রামেমাহন, 
রায়রায়ান রামকা	 বেE"াপাধ"ায়, তািরণী েদবী, অলকা (অলকমিণ) েদবী, উমা েদবী 
অত"	 সি�য় চির5: ন"ায়র�, পুেরািহত, েদওয়ান, নবিকেশার রায়, রামজয় বটব"াল, 
Rmদাস মুেখাপাধ"ায়, রাধা�সাদ রায়, েডিভড েহয়ার, qারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ 
রায়েচৗধুরী, অ�দাচরণ বেE"াপাধ"ায়, নEিকেশার বসু, ৈবদ"নাথ মুেখাপাধ"ায়, রাধাকা	 
েদব, ভবানীচরণ বেE"াপাধ"ায়, তারাচাঁদ দv, লড� উইিলয়াম েবি×ক, েদেবTনাথ 
ঠাকুর �মুখ চিরে5র নাট" ঘটনায় কমেবিশ অবদান থাকেলও অন"ান" চির5Rিল 
এেকবােরই িনি�য়: এেদর অেনেকর সংলাপ পয�	 েনই: আসেল রামেমাহন রায়েক 
েকT কের এই নাটেকর অন"ান" চির5Rিল আবিত�ত: নাটেক আদশ�বাদী, 
কুসং�ারমুK, কম�েযাগী, মানিবক, সং<ামশীল, যুিKবাদী, িশি0ত ও িশ0ানুরাগী 
রামেমাহন চির5 নানা ঘটনার মাধ"েম Jপািয়ত: রামেমাহেনর িপতা রায়রায়ান 
রামকা	 বেE"াপাধ"ায় িবষয়ী মানুষ: িতিন lধু ঈ/র িব/াসী নন, েসই সে� িব/াস 
রােখন িবিভ� �কার কুসং�াের: �গিতশীল িচ	া ভাবনার অিধকারী রামেমাহেনর 
আচরণ পছE কেরন না িতিন: নাি�ক রামেমাহেনর আচরেণ মাতা তািরণী েদবীও 
অত"	 িবরK: এজন" িতিন রামেমাহনেক ত"াজ"পু5 করার পরামশ� িদেয়েছন �ামী 
রামকা	েক: এমনিক �ামীর মৃতু"র পর িতিন রামেমাহনেক িপতৃ �ােtর অিধকার 
েথেক বি�ত করা �সে� বেলেছন – ‘‘নাি�ক, কুলা�ার, এ �ােt েতামার অিধকার 
েনই: আর (কাঁপেত লাগেলন) এই মুwেত� – এই মুwেত�ই এ বািড় েথেক তুিম েবিরেয় 
যােব:’’ রামেমাহেনর Mী উমা েদবী সাধারণ গৃহp নারী: �ামী রামেমাহেনর বাবা-
মােয়র মেতর িবmেt যাওয়াটা পছE কেরনিন িতিন: গতানুগিতক জীবনযা5ায় িব/াসী 
উমা েদবী �ামীর কােজর সমথ�ক না হেলও, নানা অসুিবধা সেও সব�দা তাঁর সে� 
েথেকেছন: এমনিক রামেমাহেনর �ােp"র কথা িচ	া কের তাঁেক িবলাত েযেত বাধা 
িদেয়েছন: অলকা বা অলকমিণ েদবী রামেমাহেনর েবৗিদ: তাঁর েথেকই আমরা জানেত 
েপেরিছ েছাটেবলা েথেকই রামেমাহন েজিদ এবং যুিKবাদী: িতিন রামেমাহনেক 
বারবার বাবা মােয়র মেতর অনুগামী হবার কথা বেল, ব"থ� হেয়েছন: নাটেক তাঁর সতী 
হওয়ার দৃশ" পিরলি0ত হয়: অন"িদেক রাধাকা	 েদব, ভবানীচরণ বেE"াপাধ"ায়, 
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তাঁরাচাঁদ দv, কাশীনাথ তক�প�ানন �মুখ রামেমাহন িবেরািধতায় ভা�র: লড� 
উইিলয়াম েবি×েকর সং�ারমুK, উদার মানিসকতা নাটেক উßািসত: অন"ান" 
চির5Rিলও �� পিরসেরর মেধ" যথাথ� ভূিমকা পালেন স0ম হেয়েছ নাট"কােরর 
দ0তায়: 
 চির5ানুসারী সংলাপ �েয়ােগ এই নাটেক িবেশষ কৃিতেLর পিরচয় িদেয়েছন 
নাট"কার: বংশ ময�াদায় িব/াসী, ঈ/র ভK েদওয়ান রামকাে	র পিরচয় তাঁর সংলােপ 
�কািশত: রামেমাহন �সে� Mী তািরণী েদবীর কথার উvের িতিন বেলেছন –‘‘িক 
িলেখিছল: (উেvিজত) তুিম েদেখািন েস খাতা, আিম েদেখিছ: িহEু সমােজর 
েপৗvিলকতা িনেয় েস কী যুিKতক� আর কটু সমােলাচনা: ভাবেত পােরা ফুলু, 
রায়রায়ান কৃ°চেTর বংেশ এমন অনাচার, িব°ুমে½ যােদর িনত" উপাসনা, যােদর 
ওপর �ভু রাজরােজ/েরর আশীব�াদ – েসই বংেশর েছেল আজ িব<হ পূেজার িবmেt 
মাথা তুেল দাঁড়ায়:’’ আবার স	ান রামেমাহেনর �িত তািরণী েদবীর েÝহ থাকেলও 
ধম� এবং �ামীর মতামতেক িতিন েয সবার ওপের েরেখেছন তা তাঁর কথােতই ব"K – 
‘‘জািন সব জািন: িক| েকােনা উপায় েনই: সমাজ, ধম� সং�ােরর িবmেt েস 
দাঁিড়েয়েছ: েস েযই েহাক, েকমন কের তােক �ীকার করব? স	ােনর েচেয় ধম� বড়: 
তারও েচেয় বড় আমার �ামীর আেদশ:’’ রামেমাহেনর সংলােপ বিল= চািরি5ক 
ৈবিশ9" �কািশত: মা তািরণী েদবীর সে� কেথাপকথনকােল িতিন যখন বেলন – 
‘‘আিম বলেত চাই একিট মা5 পেথ সব সমস"ার সমাধান আেছ: িহEুর েহাক – 
মুসলমােনর েহাক – ঈ/র একমা5; ‘একেমবািqতীয়� ’ ছাড়া আর িকছুই েনই: েসই 
এক অিqতীয়ই সারা ভারতবষ�েক এক সে� েমলােত পাের – িহEু মুসলমােনর েভদ 
েঘাচােত পাের – েদশ জুেড় একিট মহাজািতেক গেড় তুলেত পাের:’’ তখন িতিন েয 
িনজ� িচ	া ভাবনায় অটল েসটা অনুধাবন করা যায় সহেজই: 
 এই নাটেকর িqতীয় অে�র �থম দৃেশ" �ামী জগেমাহেনর মৃতু"র পর, সহমৃতা 
হবার জন" যখন তাঁর Mী অলকােক িচতায় েতালার ব"বpা করা হেয়েছ, তখন তাঁর 
উিK – ‘‘...আমার স	ানেক েফেল আিম মরেত পারেবা না: আিম lনেত পািG েস 
আমার জেন" কাঁদেছ, (আত� িচoকাের) বাবা – আিম আসিছ – আিম আসিছ – েতােক 
েছেড় েকাথাও আিম েযেত পারব না-’’ এই সংলােপ েয আকিষ�কতার সৃি9 হেয়েছ তা 
সৃজন কেরেছ িবেশষ নাট" পিরিpিত: এমনিক সংলাপিট নাট"qr সৃি9েত সহায়তা 
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কেরেছ: আসেল নাট"কার নারায়ণ গে�াপাধ"ােয়র কলেমর যাদু�েশ� এ নাটেকর 
সংলাপ হেয় উেঠেছ যথাযথ: 
 নাটেক গান অেনক সময় উে�খেযাগ" ভূিমকা <হণ কের: অবশ" এই নাটেক 
গােনর ওপর RmL আেরাপ করা হয়িন: সম< নাটেক ব"বÜত হেয়েছ মা5 একিট 
গান: চতুথ� অে�র তৃতীয় দৃেশ" ব"বÜত এই গানিট খুব সংি0²াকাের েখাল করতাল 
সহেযােগ উপpািপত: রামেমাহেনর েচ9ার ফেল সতীদাহ �থা আইন কের ব1 হয়: 
তখন তাঁেক আ�মণ কের হািস ও জীবজ|র ডােকর সে� উuাম নৃত" সহেযােগ 
গাওয়া হেয়েছ- 

‘‘ব"াটার সুরাইেমেলর কুল 
ব"াটার বািড় খানাকুল- 
ব"াটার জাত েবা9ম কুল 

ওঁ তo সo বেল বািনেয়েছ ই�ুল, 
ধম�াধম� েগল ব"াটা মজােল জাতকুল!’’ 

 িকছুটা সংলােপর পর আবার েশানা যায়- 
‘‘ওঁ তoসহ বেল ব"াটা 
মজােল জাতকুল:’’ 

আসেল এই গােনর qারা নাট"কার তুেল ধেরেছন তoকালীন সমাজ জীবেনর িচ5:  
 qr নাটেকর �াণ: এই নাটকিটও অ<সর হেয়েছ qrাÓক পিরিpিতর মধ" 
িদেয়: িপতামাতার সে� রামেমাহেনর qr েযমন নাটেক পিরেবিশত েতমিন র0ণশীল 
মানিসকতার অিধকারী রাধাকা	 েদব �মুেখর সে� সমাজ সং�ারক রামেমাহেনর 
qrও �9াকাের �িতভাত: িবিভ� ঘটনার মধ" িদেয় আমরা অনুধাবন কির এই qr: 
তেব রামেমাহন, তার িপতা রামকা	 বেE"াপাধ"ায়, মাতা তািরণী েদবী �মুখ চিরে5র 
মেধ" পাওয়া যায় গভীর অ	q�েrর পিরচয়: মােয়র কথা মেতা গৃহ েদবতার কােছ 
0মা �াথ�না না করায়, রামেমাহনেক মােয়র েথেক দূের সের আসেত হেয়েছ: তবু 
িনেজর যুিKিন= িব/াস েথেক িতিন সেরনিন: িক| পের িতিন �স��েম qারকানাথ 
ঠাকুরেক বেলেছন – ‘‘ির � ’: ির � ’ েসিদনই চরম িনেয়িছ – েযিদন আমার অমন 
মােয়র সে� পয�	 আিম সQক� রাখেত পািরিন: আজ আমার কাউেকই আর ভয় েনই 
qারকানাথ:’’ একথার মধ" িদেয় অ	q�rময় রামেমাহেনর Üদয়িট আমােদর কােছ ধরা 
পেড় যায়: 
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 রামেমাহেনর মাতা তািরণী েদবীর আচরেণও অ	q�েrর পিরচয় পাওয়া যায়: 
একিদন ে¼G, নাি�ক পু5েক বািড় েথেক িবতািড়ত কেরিছেলন িতিন: পের েসই 
মাতাই বেলেছন – ‘‘আিম যািG েমজ েবৗ! েমাহন, েতামায় আজ আিম অিভশাপ েদব 
না – আশীব�াদও করব না: lধু বেল যাই – েয সেত"র ওপর ভর িদেয় তুিম দাঁিড়েয়ছ, 
তা েথেক েতামার পা েযন কখেনা না টেল:’’ 
 আবার রামেমাহেনর িপতা রামকা	 বেE"াপাধ"ায় যখন বেলন – ‘‘িক| 
ত"াজ"পু5 করেলও েস েয এই বংেশরই স	ান: আমার রK তার শরীের:’’ তখন �9 
হেয় ওেঠ তাঁর িqধা<� মেনর পিরচয়িট: তাই বলা যায় ‘রামেমাহন’ নাটকিটেত নানা 
Jপ qেrর েúাত ধারা �বািহত: 
 এই নাটকিটর বৃvগঠেন িকছু �িট থাকেলও চির5 িচ5েণ, সংলাপ রচনায়, 
qrময় পিরিpিত সৃজেন নাট"কার মুিFয়ানার পিরচয় িদেয়েছন: রাজা রামেমাহন 
রােয়র জীবনীেক যতটা স¯ব বা�ব Jপ েদবার েচ9া করা হেয়েছ এই নাটেক: 
আমরাও িবিভ� েলখেকর রামেমাহন জীবনী পাঠ কের উপলি� করেত পাির এ নাটেক 
িচি5ত িবষয়Rিল েবিশর ভাগই ইিতহাস সÄত: তেব েবৗিদ অলকার সতী হবার সময় 
রামেমাহন েসখােন উপিpত হেত েপেরিছেলন িকনা তা িনেয় অেনেক রামেমাহন 
িবেশষ8 সেEহ �কাশ কেরেছন:৪ অনুJপভােব নাটেক িচি5ত আরও দু-একিট ঘটনা 
ইিতহাস সÄত িকনা তা িনেয় িqমত রেয়েছ: তেব েবিশরভাগ ে0ে5ই নাট"কার 
ইিতহাস অনুসারী: নাটেকর ভূিমকায় িতিন �ীকারও কেরেছন – ‘‘রামেমাহন স§ে1 েয 
সম� উপকরণ আিম সং<হ করেত েপেরিছ েসRিলর ওপর িনভ�র কের এবং 
ঐিতহািসক সততােক যথােযাগ" র0া কেরই অ<সর হেত েচেয়িছ: �াধীনতা িনেয়িছ 
নামমা5 এবং েযটুকুও িনেয়িছ তা ক�নাি�ত নয় – স¯াব"তার (Probability-র) 
ওপেরই িনভ�রশীল:’’ আসেল নারায়ণ গে�াপাধ"ায় মহাশয় রামেমাহেনর জীবনী নয়, 
তাঁেক েকT কের নাটক িলখেত েচেয়েছন: তাই খুব কম হেলও �েয়াজন অনুসাের 
হয়েতা স¯াব"তার পেথ গমন কেরেছন: সব িমিলেয় ‘রামেমাহন’ েয যথাথ� জীবনী-
নাটক হেয় উেঠেছ েস িবষেয় েকান সেEহ েনই:৫ এখােনই নাট"কার নারায়ণ 
গে�াপাধ"ােয়র সাথ�কতা:  
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তথ"সূ5তথ"সূ5তথ"সূ5তথ"সূ5::::    
১.  অিজতকুমার েঘাষ, বাংলা নাটেকর ইিতহাস, েজনােরল, কলকাতা, অ9ম সং�রণ, 

জুন- ১৯৯৯, পৃ. ৪২৩ 
২.  �াRK 
৩.  �াRK 
৪.  }েজTনাথ বেE"াপাধ"ায়, রামেমাহন রায়, ব�ীয় সািহত" পিরষo, কলকাতা, স²ম 

সং�রণ, মাঘ-১৪১৩, পৃ. ৩১: 
৫.  আlেতাষ ভ¨াচায�, বাংলা নাট"সািহেত"র ইিতহাস, এ. মুখাজ�ী অ"াO েকাং 

�াইেভট িলিমেটড, কিলকাতা, চতুথ� সং�রণ, েম-২০০৩, পৃ. ৩৬৬:  
সহায়ক <Nসহায়ক <Nসহায়ক <Nসহায়ক <N    (References)(References)(References)(References) : 
১.  নারায়ণ গে�াপাধ"ায় রচনাবলী, িম5 ও েঘাষ পাবিলশাস� �াইেভট িলিমেটড, 

কলকাতা, �থম �কাশ, রথযা5া – ১৩৮৬: 
২.  }েজTনাথ বেE"াপাধ"ায়, রামেমাহন রায়, ব�ীয় সািহত" পিরষo, কলকাতা, স²ম 

সং�রণ, মাঘ – ১৪১৩: 
৩.  নেগTনাথ চে¨াপাধ"ায়, মাহাÓা রাজা রামেমাহন রােয়র জীবনচিরত, সুর এO 

েকাQািন, কিলকাতা, তৃতীয় সং�রণ-১৮৯৭: 
৪.  সQাদনা তাপস েভৗিমক, নারায়ণ গে�াপাধ"ায় মা�ার মশাই, েকারক, কলকাতা, 

�থম �কাশ, জানুয়াির-২০১৮: 
৫.  সেরাজ দv, নারায়ণ গে�াপাধ"ায়, পি?মব� বাংলা আকােদিম, কলকাতা, �থম 

�কাশ, েম – ১৯৯৬: 
৬.  আlেতাষ ভ¨াচায�, বাংলা নাট"সািহেত"র ইিতহাস, এ. মুখাজ�ী অ"াO েকাং 

�াইেভট িলিমেটড, কিলকাতা, চতুথ� সং�রণ, েম-২০০৩ 
৭.  অিজতকুমার েঘাষ, বাংলা নাটেকর ইিতহাস, েজনােরল, কলকাতা, অ9ম সং�রণ, 

জুন-১৯৯৯: 
৮.  দুগ�াশ�র মুেখাপাধ"ায়, নাট"ত িবচার, মড�াণ বুক এেজFী �াইেভট িলিমেটড, 

কলকাতা, ভাP-১৪০১: 
৯.  Sophia Dobson Collet, The Life and Letters of Raja Rammohun 

Roy, Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta, Fourth Edition – 1994. 
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সুEরবেন    িচংিড়চাষ, , , , সমাজ----অথ�নীিত    ও    পিরেবশ    �স�    
উÑল    িব/াস    

সহকারী    অধ"াপক,    সুেরTনাথ    কেলজ 
    
সারসংে0পসারসংে0পসারসংে0পসারসংে0প::::    িবগত ৩০ বছর ধের সুEরবেন জীিবকা অজ�েনর িবক� উপায় িহসােব 
েমেছা েঘরীেত িচংিড় চাষ েবশ জনি�য় হেয় উেঠেছ: মূলত িতন ধরেণর মানুষ এই 
েপশার সে� জিড়ত: িচংিড় চােষর জন" �েয়াজনীয় েপানা বা মীন যারা নদী েথেক 
সং<হ কের তারা মীনধরা, যােদর অিধকাংশই দিরP নারী: িqতীয় পয�ােয় আেছ মীন 
�য়কারী এেজ×, যােদর কাজ মীনধরােদর কাছ েথেক মীন িকেন �কৃত িচংিড় 
চাষীেক িবি� করা: আর সবেশেষ আেছ েমেছা েঘরীর মািলক, যারা �ভূত ধনশালী: 
এই অথ� আগমেনর সূ5 ধের সুEরবেনর আথ�-সামািজক ও রাজৈনিতক জীবেন চা�ল" 
েদখা িদেয়েছ: িচংিড় চাষ সুEরবেন ধনৈবষম" বািড়েয়েছ: �াচীন মoস"জীিব স�দায় 
এই পিরব�তেনর সে� খাপ খাওয়ােত পােরিন: বলপূব�ক েঘরী দখল, চােষর জিমেত 
েনানা জল ঢুিকেয় েদওয়া, রাজৈনিতক দল Rিলর িনজ িনজ �ভাবাধীন ে05 ৈতরী 
করা – বত�মােন সুEরবেনর রাজৈনিতক সং�ৃিতর অিবেGদ" অংশ: পাশাপািশ মীনধরা 
ও িচংিড় চােষর 0িতকর িদক Rিল সQেক� সরকারী- েবসরকারী- আ	জ�ািতক িবিভ� 
�র েথেক �িতবাদ ঘনীভূত হেG: তেব এই �িতবাদ সামি<ক ভােব িচংিড় চােষর 
উপর না পেড় অথ�ৈনিতক ভােব িপিছেয় পড়া মীনধরােদর উপর বিষ�ত হয়:  
সূচকশSসূচকশSসূচকশSসূচকশS: : : : মীনধরা,    েমেছা----েঘরী,    আবােদ    েলাক,    ইেকালিজ,    েঘরী    মািলক,    নারীর    
0মতায়ন:    
মূলমূলমূলমূল    �ব1�ব1�ব1�ব1::::   
ভারেত মoস" চােষর ইিতহাস েবশ �াচীন: েদেশর পূব� িদেকর রাজ" Rিলেত পুকুের 
বা বড় জলাশেয় েয মাছ পালন হত তার ইিতহাস শতাSী পুরাতন: তেব েসে0ে5 
নদী নালা েথেক ধরা মাছ পুকুের েফেল লালন করা হত মা5, কৃি5ম �জনেনর মাধ"েম 
মােছর েপানা ৈতরী কের মoস" চাষ অনুপিpত:  ৈব8ািনক পtিতেত ি}ড ঘিটেয় 
পি?মবে�ই সব��থম ১৯৭০ সাল নাগাদ মoস" চােষর সূ5পাত ঘেট:১ একই পtিত 
িচংিড় চােষর ে0ে5ও �েয়াগ করা হয় ও সাফল" আেস: মেন রাখা দরকার ইিতমেধ" 
দি0ন-পূব� এিশয়ার িবিভ� েদেশ ৈব8ািনক পtিতেত িচংিড় চাষ lm হেয় েগেছ: 
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সুতরাং বািনিজ"ক িচংিড় চাষ ভারেতর মত উ�য়নশীল েদেশর দিরP উপকূলবত�ী 
মানুেষর িবক� কম�সংpােনর সুেযাগ এেন েদয়: 

বাঙালীর  মoস" �ীিত �ায় �বােদ পিরণত: েসই তািলকায় িচংিড়ও বাদ যায় 
না: িচংিড় ও ইিলেশর লড়াই তারই �মাণ েদয়: িক| মাছ ধরা যােদর েপশা অথ�াo 
যারা ‘েজেল’ বা ‘মoস"জীবী’, সমােজ তােদর pান িনেচর সািরেত: ঐিতহ"বাহী 
মoস"জীবী জািতর মেধ" েজিলয়া ৈকবত�, মােলা, িতওর, বাগিদ, দই, ঘািস অন"তম:২ 
�াচীন শাM, আইন <েN এইসব জািত Rিল ‘শূP’ বা ‘অ	জ’ িহসােব িচিäত, এমনিক 
�ায়শই েসRিল ‘অ�ৃশ"’ িহসােবও বিণ�ত: বত�মােন এরা SC/ST স�দায়ভুK: 
জািতগত িনàাবpার সে� সে� তােদর অথ�ৈনিতক অবpাও েবশ স�ীন: ‘প�া নদীর 
মািঝ’ বা ‘িততাস একিট নদীর নাম’ �ভৃিত উপন"ােস মoস"জীবীেদর বা�ব অবpা 
�িতফিলত হেয়েছ: �স�ত ঐিতহ"বাহী মoস"জীবী স�দােয়র সে� বত�মান আেলাচ" 
িচংিড় চািষেদর যেথ9 পাথ�ক" আেছ: নব উি�ত এই েপশায় েকান জািতগত ব"বধান 
েনই, িবিভ� ধেম�র ও ে�ণীর মানুষ এর সে� সংযুK: িবেদশী মুPা আনার কারেণ 
েমেছা-েঘরীেত িচংিড় চাষ ‘িলিভং ডলার’ (living dollars) িহসােব �িতপ�:৩ অথ�াo 
সুEরবেনর িচংিড় কারবারীরা েবশ ধনশালী এবং িচংিড়চাষ সহেজ বড়েলাক হওয়ার 
একমা5 মাধ"ম: সুতরাং আথ�-সামািজক, সাং�ৃিতক েকান ৈনকট" আপাত সদৃশ" এই 
দুই েপশার মানুেষর মেধ" ল0" করা যায় না:  

ি}িটশেদর হাত ধের সুEরবেন েয চাষবােসর কাজ lm হেয়িছল, তার 
RmLপূন� িবষয় িছল বাঁধ: বাঁধ ৈতরী কের েনানাজল আটেক চােষর পtিত ভারত 
সরকারও <হণ কের: সুEরবেন এখনও বড় অংেশর মানুষ কৃিষজীবী: এ অ�েল 
কৃিষর সবেথেক বড় সমস"া হল �াকৃিতক িবপজ�য়, বারংবার বাঁেধ ফাটল, বন"া, 
েনানাজল ঢুেক কেয়ক বছেরর জন" কৃিষেক অনুপযুK কের েতালা, নদী ভা�ন ও তার 
ফেল জিম হারােনা,নতুন বাঁধ িনম�ােনর জন" 0িতপূরণ ছাড়াই সরকার কতৃ�ক জিম 
দখল ইত"ািদ: তাছাড়া 1987 সােল UNESCO কতৃ�ক সুEরবন World Heritage 
Site িহসােব েঘািষত হয়: সুEরবন সংর0েণর জন" ভারেতর উপর আ	জািত�ক চাপ 
বৃিt পায়: এই জায়গায় দাঁিড়েয় সুEরবেন বw �চিলত মধু-েমাম-মাছ-কাঁকড়া-কাঠ 
ইত"ািদ সং<হ কের জীিবকা িনব�াহ করা খুব স�ীণ হেয় পেড়েছ: বত�মােন সুEরবেন 
জ�েল যাওয়ার জন" BLC ( boat license certificate) পাওয়া খুব ক9কর: 
এরপরও আেছ বনিবভােগর সুর0াকম�ীেদর িবিবধ অৈবধ অত"াচার ( জ�ল েথেক ধরা 
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মাছ, কাঁকড়া, মধু েকেড় েনওয়া, েনৗকা বােজয়া² করা ইত"ািদ ): এসেবর মাঝখােন 
সুEরবেন জনবসিত িক| কেমিন, বরং েবেড়েছ, যার অন"তম কারণ েদশভাগ ও 
িনর	র অিভ�য়াণ: �ভাবতই �েয়াজন িবক� জীিবকার স1ান: 

সুEরবেনর পিরেবশ েনানা জেল মাছ চােষর (Brackish water fish 
farming) জন" আদশ� pান: িবে/র অন"ান" েদেশ েনানা জেল িচংিড় চােষ সাফল" 
িমলেল ভারেতর মত উ�য়নশীল েদেশও এ িনেয় পরী0া-িনরী0া lm হয়: মoস" 
গেবষণায় �া² িবিভ� �যুিK ও চাষীেদর িনর	র পয�েব0েণর ফেল িচংিড় চাষ ভারেত 
িশকড় গড়েত lm কের:৪  ১৯৯০ সাল েথেক lm কের মা5 ২০ বছেরর মেধ" ভারত 
িচংিড় চােষ �ভূত উ�িত কের: ভারেতর মাছ র²ানীর ২২% িচংিড় এবং িবে/র মেধ" 
িচংিড় উoপাদেন প�ম pােন: ভারেতর অন"ান" উপকূলবত�ী রােজ"র মত পি?মবে�ও 
িচংিড় চাষ lm হয়, চােষর এলাকা Rিল সাধারণত ‘েমেছা-েঘরী’ (আয়তেন সাধারণত 
২ েহØেরর কম) নােম পিরিচত, েযখােন অিধক সংখ"ায় বাগদা িচংিড়র (Penaeus 
Mondon) চাষ হয়:  
  িচংিড় চােষর সে� িবিভ� ে�ণীর েলাক সংযুK: চােষর জন" সব�াে< �েয়াজন 
িচংিড়র মীন (prawn seed) বা েপানা: মীন দুভােব সং<হ করা েযেত পাের – 
হ"াচারীেত কৃি5ম ভােব ৈতরী কের, অথবা �াকৃিতক ভােব নদী েথেক সং<হ কের: 
আমােদর রােজ" হ"াচারী কম: তাছাড়া হ"াচারী মীেনর সবেথেক বড় সমস"া আেস 
১৯৯৪ সােল: িচংিড়েত WSSV নামক একিট েরাগ হয়: েরাগ<p িচংিড় িবেদেশ 
র²ানী ব1 হয়: এেত িচংিড় চাষীেদর বw 0িত হয়:৫ তখন েদখা যায় নদী েথেক 
সং<হ করা মীেন েস সমস"া অেনক কম: তােদর েরাগ �িতেরাধ 0মতা অেনক 
েবশী: সুEরবেনর নদী-নালার জেল মীন সহজলভ" ও সু�চুর, এর চািহদাও েবশী: 
এই মীন িবেদেশও র²ানী হয়:৬ সুEরবেন মীন ধরার কােজ যারা জিড়ত তারা 
অিধকাংশই নারী: এই জীিবকা অেনকটা �াকৃিতক সQদ সং<হ কের জীিবকা 
িনব�ােহর মতই:  

িচংিড় চােষর িqতীয় পয�ােয় আেছ মীন �য়কারী কুিঠ মািলক বা এেজ�: 
এরা এক ধরেনর মধ"সেভাগী: এেদর কাজ হল মীনধরােদর কাছ েথেক মীন িকেন 
িচংিড় চাষী বা েঘরী মািলকেক সরবরাহ করা: তৃতীয় পয�ােয় আমরা েদখেত পাব 
�কৃত িচংিড় চাষীেক বা েঘরী মািলকেক: এরা িনেজর জিমেত বা িলজ েনওয়া জিমেত 
মাছ লালন কের এবং তা বাজাের িবি�র জন" ৈতরী হয়: চতুথ� পয�ােয় আেছ মাছ 
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ব"বসায়ী বা বড় মাছ িডলার , যােদর মাধ"েম িচংিড় পেসিসং হেয় িবেদেশ র²ানী হয়: 
সব�েশষ ে05িট সুEরবেন হয় না, তা সাধারণত শহর েকিTক ঘটনা: এখােন আমরা 
�থম িতনিট ে�ণীর েলাক, তােদর আথ�-সামািজক অবpান, িচংিড় চােষর 
ইেকালিজকাল এেফØ, সরকােরর িবিভ� দ²েরের ভূিমকা, এই চােষর �িত সরকারী-
েবসরকারী  দৃি9ভ�ী ইত"ািদ িবষয় িনেয় আেলাচনা করব: 

�থেম আসা যাক মীনধরােদর কথায়: সুEরবেনর নদীর পােড় জেল দাঁিড়েয় 
মীনধরারা, যােদর অিধকাংশই নারী, তারা মশািরর মত েনট ব"বহার কের বাগদার মীন 
ধের: তারা আথ�-সামািজক ভােব এেকবােরই �াি	ক: অন"ভােব বলা যায়, সুEরবেনর 
সবেথেক �াি	ক মানুষরা মীনধের তােদর অিpL িটিকেয় েরেখেছন: অনু জােল, এ. 
এ. ডO, অিমেতশ মুেখাপাধ"ায় �মুখ গেবষকরা তােদর বই েত মীনধরােদর সQেক� 
আেলাচনা কেরেছন: নিEনী ভ¨াচায� সুEরবেনর দুিট <ােমর মীনধরােদর জীবনযা5া 
িনেয় গেবষনা কেরেছন: তা েথেক কেয়কিট িবষয় পিরáার হয়: �থেমই মেন রাখা 
দরকার মীনধরা েকান পিরবােরর একমা5 জীিবকা নয়, তা �ধান জীিবকার সহেযাগী 
বা সQূরক জীিবকা: েকন েস এই জীিবকা েবেছ িনল? এে0ে5 দুিট িবষয় েদখা যায়, 
Push factor – সুEরবেন িবিবধ �াকৃিতক িবপয�েয়র কারেণ জিম হারােনা অত"	 
�াভািবক ঘটনা: চােষর জিম হািরেয় দিরP পিরবােরর মানুষ জীিবকার মাধ"ম িহসােব 
মীনধরােক েবেছ েনয়: কারণ এখােন পঁুিজর �েয়াজন হয় না, িবেশষ দ0তার দরকার 
েনই : তাই সহেজই েকান দিরP পিরবােরর সদস"রা একােজ িনযুK হেত পাের: Pull 
factor- অেনক সময় েকান দিরP পিরবােরর মানুষ অিতিরK উপাজ�েনর আশায় 
মীনধরােক জীিবকা কের: কারণ েযেকান সময় বা অবসর সমেয় মীন ধরা স¯ব: তাই 
পিরবােরর মিহলা সদস"ােদর পে0 সংসার সামেল একাজ করা সুিবধাজনক: তাছাড়া 
কুিট মািলেকর কাজ েথেক দাদন পাওয়ার আকষ�ন থােক: সাধারণত বষ�াকােল মীন 
েবশী েমেল: আর এসময় জ�েল যাওয়ার কাজও ব1 থােক: �ভৃিত িবিভ� িবষয় 
মীনধরার িদেক মানুষেক েঠেল েদয়: সুEরবেন জীিবকা িনব�ােহর ে0ে5 মীন ধরােক 
এক ধরেণর ‘িনরাপvা জাল’ (safety net) বলা েযেত পাের:৭   

এবার আসা যাক মিহলােদর সে� মীনধরা জীিবকার সQক� িবষেয়: অনু 
জােল মীনধরােক সুEরবন এলাকার অথ�ৈনিতক উ�য়েনর িবেশষত নারীেদর 
0মতায়েণর অন"তম হািতয়ার িহসােব েদেখেছন:৮ িক| এই বKেব"র <হণেযাগ"তা 
িনেয় িকছু �� েথেক যায়: েকান পিরবােরর মানুষ মীনধরােক জীিবকা কের তার 
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অিpL সংকেটর কারেণ, েবঁেচ থাকার জন": তােদর অথ�ৈনিতক অবpার সে� েঘরী 
মািলকেদর তুলনাই চেল না: গেবিষকা নEনী ভ¨াচায� দি0ন ২৪ পরগনার িতনিট 
<ােমর মীনধরােদর িনেয় (কামেদবনগর, উvর েগাপালনগর ও হেরকৃ°পুর) েয িফ� 
�ািড িরেপাট� িদেয়েছন, তা েথেকই তােদর আথ�-সামািজক দুরবpা পিরáার হয়:৯ 
মেন রাখেত হেব সুEরবেনর েকান �াি	ক নারী যখন মীনধরােক েপশা িহসােব <হণ 
কের, তখন েসটা তার যতটা না পছেEর, তার েথেক েবশী বাধ"তার: েমেয়রা মাছ বা 
মীন ধের তােদর পিরবােরর সদস"েদর খাওয়ার জন", িবেশষত তার স	ােনর জন": 
কারণ জিম পিরবােরর পুmষ সদস"েদর অধীন: অথ�াo িনজ পিরবােরই েস �াি	ক: 
আর একজন শwের নারীর �াি	কতা েথেক <াম-গেµর নারীর �াি	কতা অেনক 
েবিশ: সুতরাং মীনধরােক সুEরবেনর েমেয়রা পািথ�ব �েয়াজন েমটােনার েপশা িহসােব 
েদেখ:১০ তার মেধ" বাধ"-বাধকতার সQক� আেছ:  lধু তাই নয় বাংলােদেশর 
সুEরবেনও একই দৃশ" ল0" করা যােব: 
  মীনধরারা তােদর ধরা মীন িবি� কের কুিঠ মািলক বা মধ"সেভাগী 
এেজে�র কােছ: এেদর অথ�ৈনিতক অবpা তুলনামূলক ভােলা: মীেনর দাম সব�দাই 
ওঠা নামা কের: বষ�াকােল মীন েবিশ ধরা যায়: তখন এর দাম কেম: শীতকােল 
আবার উে�াটাই েদখা যায়: তাই একােজ মীেনর বাজারদর সQেক� ভােলা ধারণা 
থাকা দরকার: মীনধরারা Rনিতেত কুিঠ মািলকেক মীন িবি� কের: তখন কুিঠ 
মািলকেদর েচ9া থােক মীন সংখ"ায় কম কের েদখােনার: মীন িবি�র এই জায়গা বা 
কুিঠRিল সাধারণত েভিড়র উপর অবিpত: কুিঠ মািলকরা িবরাট বড় ব"বসায়ী নয়: 
তােদর কােছ মীন সংর0েণর েকান ব"বpা থােক না: মীন েকনার পর তারা �ত 
েসRিল েঘরী মািলকেক িবি� কের: সাধারণত âাি�েকর প"ােকেট জলসহ মীন ভের 
তা িবি�র জন" িনেয় যাওয়া হয়: এই েকনা-েবচায় তােদর িকছু লভ"াংশ থােক: মীন 
সরবরাহ িনরিবিG� ভােব েপেত কুিঠ মািলকরা মীনধরােদর দাদন েদয়: েশষ পয�	 
মীন এেস েপòছায় েঘরী মািলকেদর কােছ: এবার আমরা তােদর িদেক দৃি9 েফরােবা:  
  দি0ণ এিশয়ায় িচংিড় চাষেক অেনেক ‘নীল িবâব’ (Blue Revolution) 
বেল িচিäত কেরেছন:১১ সম< িবে/ িচংিড় চােষর ৮৫% হয় এিশয়ােত, যার 
অিধকাংশই িবেদেশ র²ানী হয়: এই িবপুল পিরমান অেথ�র হাতছািনর কারেণ 
সরকারও এ ব"াপাের উদাসীন থাকেত পাের না: পাশাপািশ িব/ব"া� েথেক lm কের 
িবিভ� আ	জািত�ক অথ�সংpা িচংিড় চােষ অথ� িবিনেয়াগ করেত এিগেয় আেস: েদখা 
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যােব ১৯৯২ সােল েযখােন ভারেতর কৃিষ ে0ে5 িব/ব"াে�র অথ� সাহােয"র পিরমাণ 
িছল ১৬৮.৫ িমিলয়ন ডলার, েসখােন েকবল িচংিড় চােষ অথ� লি¡র পিরমাণ ৪২৫ 
িমিলয়ন ডলার: িচংিড়চােষ লভ"াংেশর পিরমান কম নয়: এই লভ"াংেশর বড় অংশ 
েঘরী মািলক বা িচংিড় চাষীেদর কােছও েপòছায়: সুEরবনও তার ব"িত�ম নয়: 
অ��েদেশর পর আমােদর রােজ"ই েবশী িচংিড় চাষ হয়, যার অিধকাংশই ঘনীভূত 
হেয় আেছ সুEরবেন: িবগত ৩০ বছর ধের সুEরবেন হঠাo কের বড়েলাক হওয়ার 
একমা5 মাধ"ম হল এই িচংিড় চাষ, তা লটারী লাগার সমতুল:১২ 

�ভাবতই িচংিড় চাষ সুEরবেনর আথ�-সামািজক জীবেন িকছু পিরবত�ন িনেয় 
এেসেছ: দুিট শS �ায়শই চলিত বাংলায় ব"বহার করা হয়- ‘আবােদ েলাক’, ‘ডাউন 
এলাকা’ বা ডাউেনর েলাক’: ি}িটশ রাজেL সুEরবেন উপজািত বা আিদবাসীেদর িনেয় 
আসা হেয়িছল জ�ল েকেট চাষাবােদর িব�ার ঘটােনার জন": অথ�াo ‘আবােদ েলাক’ 
মােন সুEরবেনর েলাক: বত�মােন এই শSিট িনকৃ9 অেথ� ব"বÜত হয়: িনকৃ9তার 
সূচক কম বুিtর মানুষ, যার mিচ-সং�ৃিত তথাকিথত সভ" সং�ৃিতর তুলনায় হীন: 
অন"িদেক ‘ডাউন এলাকা’ মােন েকবল েভৗেগািলক ভােব নীচু নয়, তা অথ�নীিত ও 
জািতগত হীনতার পিরচায়ক: ল0" করেলই েদখা যােব সুEরবেন SC/ST জনসংখ"া 
েবিশ এবং এখােনর অথ�নীিত েবশ ভ�ুর: অথ�াo সুEরবনবাসীেক েবাঝােত দুিট শেSর 
উßব: বত�মােন এিট েয েকবল সুEরবনবাসীেক েবাঝায় তা নয়, বরং এিট িনকৃ9 
েলােকর হীনতার িবেশষণ: এেহন আবােদ বা ডাউন এলাকায় িচংিড় চাষ অথ� 
আগমেনর কাOারী: সুতরাং এখােনর আথ�-সামািজক ও রাজৈনিতক জীবেন চ�লতা 
েদখা েদেব এটাই �াভািবক:    

একটা িজিনস েখয়াল করেল েদখা যােব সুEরবেনর েবিশর ভাগ েমেছা-েঘরী 
Rিল মূল ভূখে�র কাছাকািছ বা উvর িদেক অবিpত:১৩  অথ�াo েয এলাকায় েমেছা 
েঘরী আেছ েসRিল তুলনামূলক সমৃt বা উে�াটাও সত": এেদর একিট িবেশষ 
�বণতা হল কলকাতার বা িনকটবত�ী শহের জিম েকনা: �ভাবতই সুEরবেনর এইসব 
উঠিত বড়েলাক িচংিড় চােষর পাশাপািশ তােদর েছেলেমেয়েদর িশি0ত কের ও 
শহেরর পােশ জিম েকেন অথ�েকৗিলেন"র পাশাপািশ সমাজ েকৗিলন" অজ�েনর আশায়: 
িক| মীনধরােদর পে0 এেহন েকৗিলন" অজ�েনর িচ	া বাতুলতামা5: সুতরাং িচংিড় 
ব"বসায় সরাসিরভােব বw েলাক জিড়ত – মীনধরা, িডলার, েভড়ী মািলক, পাইকারী 
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ব"বসায়ী �ভৃিত: এরা এেক অপেরর উপেরর উপর িনভ�রশীল হেলও, েকান ঐক"বt 
সমােজর জ  েদয়িন, বরং িচংিড় চাষ এলাকায় ধন-ৈবষম" বািড়েয়েছ: 

বত�মােন জীব-ৈবিচ5 সংর0ণ, পিরেবশ সেচতনতা িবরাট ভােব বৃিt 
েপেয়েছ: তাই মীনধরা ও িচংিড় চােষর 0িতকর িদক Rিল সQেক� সরকারী- 
েবসরকারী- আ	জ�ািতক িবিভ� �র েথেক �িতবাদ ঘনীভূত হেG: এই �িতবােদর 
িতনিট মুখ" িদক: �থমত, মীনধরা সুEরবেনর �াভািবক বাÒত½েক িবরাটভােব 
0িত<� কের তুলেছ: জল ও pেলর সংেযাগpেল অবিpত এই বাদাবন েযমন বড় 
বড় সাইে�ােনর ধার কিমেয় িদেত পাের, েতমিন এই েনানাজল ও বাদাবন আবার 
অসংখ" �জািতর জলজ �াণীর �াভািবক �জনন pল ও লািলত হওয়ার জায়গা: মীন 
ধরার কারেণ বw অন" �জািতর মােছর লাভ�া ন9 হয়: এছাড়া মীন ধরার সময় 
দাপাদািপেত ম"ানে<াভ ন9 হয় ও বাঁেধর 0িত হয়: নদীর �াভািবক পলল �ি�য়া 
(তীের পিল জমা) 0িত<p হয়: িqতীয়ত, িবেদেশর চািহদা েমটােত ও অিতিরK 
লােভর জন" অৈবধ েমেছা-েঘরীর সংখ"া বৃিt েপেয়েছ: অেনক কৃিষজিম েমেছা-েঘরীেত 
Jপা	িরত হেয়েছ: িচংিড়র েরাগ �িতেরােধর জন" েঘরী মািলকরা জেল িবিভ� েরাগ 
�িতেরাধক ওষুধ েদয়, ে�ািটন জাতীয় খাবার বাড়ায়: এর ফেল েমেছা েঘরী এলাকায় 
জলদূষণ ঘেট: মািটর তলার েভৗম জলও দূিষত হয়: মািটেত ph এর মা5া বােড়:১৪ 
তৃতীয়ত, �াকৃিতক জলসQেদর উপর মানুেষর অিধকার �াভািবক ও িচর	ন: সংিH9 
এলাকার মানুষ িবিভ� ভােব নদী,পুকুর বা জলাশেয়র জল ব"বহার কেরন: এমনিক 
ি}িটশ আমেলও সুEরবেনর নদ-নদীেত মাছ ধরার অিধকার িছল উ ুK: িক| এখন 
েদখা যােG েযৗথ অিধকারভুK জলাশয়Rিল আিথ�ক �ােথ� ব"িK অিধকারভুK 
মািলকানায় পিরণত হেG:১৫  

িচংিড় চােষর �থম পয�ােয় এর উপর সরকােরর েকান িনয়½ণ িছল না: িক| 
িচংিড়র িবরাট অথ�ৈনিতক RmেLর কথা েভেব এবং েসই সে� উপকূল অ�েলর 
ইেকালিজ িঠক রাখেত এই ঘটনা একটা জাতীয় ইসু"েত পিরণত হয়: ১৯৯৬ সােল 
সুি�ম েকাট� আেদশ জারী কের উপকূেলর ৫০০ িমটােরর মেধ" েকান েমেছা-েঘরী 
থাকেব না:১৬ এর িভিvেত সরকার আইন ৈতরী কের এবং িচংিড় চােষর উপর িকছু 
শত�াবলী জারী কের: উেuশ" দুিট: ১. যােত ম"ানে<ােভর 0িতর পিরমাণ কেম: ২. 
িবেদশ েথেক আগত িচংিড়র িবিভ� েরাগ আটিকেয় (িবেদশী সীড Rিলেক 
েকায়াের×াইন করা হয়) ও ভারতীয় হ"াচারী ও েঘরীর উoপাদেনর মান িনয়½ণ কের 
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চােষর 0িতর পিরমাণ কমােনা: িক| তা সেও সরকার সিঠক নজরদারী করেত 
পাের না: তার ফেল িনà�ের ৈতরী হয় একািধক qr, সুEরবন তার �কৃ9 উদাহরণ: 

িচংিড় চােষর জিম িনেয় কৃিষ জিমর মািলক ও েঘরী মািলেকর মেধ" িববাদ 
সুEরবেনর অহরহ ঘটনা: েঘরী Rিল সাধারণত ৈতরী হয় একািধক ব"িKর কাছ েথেক 
জিম িলজ িনেয়: এে0ে5 িচংিড় চািষ ও জিমর মািলেকর মেধ" চুিK হেলও , েঘরী 
Rিল অেনক সময় অৈবধ ভােব ৈতরী হয়: pানীয় সংবাদপ5 ‘ব-qীপ বাত�া’য় এই 
ধরেণর খবর একািধক বার �কািশত হেয়েছ েয, বাঁেধ ফাটল ধিরেয় বw চােষর 
জিমেত েনানা জল ঢুিকেয় েদওয়া হেয়েছ: এর ফেল েসই জিম চােষর অনুপযুK হেয় 
পেড়: েশেষ জিমর মািলক বাধ" হেয় তা িফশারীর জন" িলজ েদয়:১৭ এইসব িবষয় 
িনেয় িবিভ� রাজৈনিতক দল Rিল িনেজেদর �ভাবাধীন ে0ে5র সংখ"া বাড়ায়: ফেল 
সুEরবেন িচংিড় চাষ িনেয় রাজনীিতর এক অßূত েখলা চেল, যােক অিমেতষ 
মুেখাপাধ"ায় ‘Prawn Politics’ বেল িচিäত কেরেছন:১৮ বাংলােদেশ বাগদা মীেনর 
ভাল চািহদা আেছ: িকছু ব"িK এই মীন সং<হ কের BSF েক ঘুষ িদেয় িবেদেশ পাচার 
কের: আবার েদখা যায় অেনক সময় বাঁধ েভে� চােষর জিম ঢুেব েগেল েসচ দ²র 
নতুন বাঁধ েদওয়ার জন" 0িতপূরণ ছাড়াই জিম দখল কের: অেনক সময় এই 
শ�তার বদলা িনেত েমেছা-েঘরীেত িবষ েদওয়া হয়: এসেব কৃিষ জিমর মািলেকর 
ব"িKগত অিধকার 0িত<� হয়:১৯ সুতরাং িচংিড় চাষ শিK রাজনীিতর এক িবরাট 
ে0ে5 পিরণত হেয়েছ: সুEরবেন বw ধরেণর েলাক আেছ যারা সরাসির িচংিড় 
ব"বসার সে� যুK না হেলও, এর নীিত িনধ�ারেণ RmLপূন� ভূিমকা পালন কের: 
েযমন- প�ােয়েতর েনতা, েসচ আিধকািরক, মoস" দ²র, BSF আিধকািরক �মুখরা: 

িচংিড় ব"বসা ও িচংিড় িনেয় রাজনীিত সুEরবেনর একিট অিবেGদ" অংেশ 
পিরণত হেয়েছ: এর সুফল েয েকবল িচংিড় চািষ বা ব"বসায়ী েভাগ কের তা নয়, বরং 
িবিভ� ভােব অেথ�র েলনেদন হয়: এর একদম �া	 িবEুেত আেছ মীনধরােদর 
অবpান: িক| সুEরবেনর ইেকালজী 0িতর জন" যতটা না দায়ী করা হয় বাগদা 
চাষেক, তার েথেক েবশী দায়ী করা হয় মীনধরােদর, যােদর অিধকাংশই নারী: তারা 
বাঁেধর 0িত কের, অন" মােছর মীন ন9 কের, িক| িচংিড় ব"বসাই েয এর জন" 
সামি<ক ভােব দায়ী তা সরকার �9 কের না: েবসরকারী ে05 েথেকও মীনধরােদর 
জীিবকার িবmেt �িতবােদর েঢউ ওেঠ: এর কারণ দুিট - নারী িহসােব তারা �াি	ক 
এবং অেথ�র িনিরেখও তারা �াি	ক: তাই স�া �িতবাদ তােদর িবmেtই হয়:      
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ৈচতন"সমকালীন ৈব°ব মিহলা পদক5�ী মাধবী দাস             
ও তাঁর পদাবলী 

মনীষা পাল 
�াবি1ক ও �াধীন গেবষক, এম. এ, কল"াণী িব/িবদ"ালয়  

 
বাংলা সািহেত" মধ"যুেগ ৈব°ব কিবতা একটা স§ৃt ধারার সৃি9 কেরিছল: যার ভূিমকা 
রচনা কেরিছল জয়েদেবর 'গীতেগািবE' এবং সমকালীন সং�ৃত �কীণ� েHাকRিল: 
ৈব°ব কিবতার �ধান ধারািট হল রাধাকৃে°র ে�মিবষয়ক: েসই সমেয় ভারেতর 
সব�5 সং�ৃত �াকৃত ভাষায় েHােকর আকাের ে�মকিবতা �চুর েলখা হেয়েছ: েসইসব 
মানিবক ে�মকিবতার মেধ"ও েকাথাও েকাথাও রাধাকৃে°র নাম আেছ: আনুমািনক 
প�ম শতাSীর মেধ" রিচত বিহব�ে�র কিব হােলর 'গাহা-সv-সই'-এ �থম রাধাকৃে°র 
ে�মিবষয়ক কিবতা পাওয়া যায়: আর বাংলােদেশ আমরা রাধাকৃ° িবষয়ক কিবতা 
পাই দশম শতেক সংকিলত 'কবীTবচনসমুÖয়' এবং 'সদুিKকন�ামৃত' নামক সংকলন 
দুিটেত: বাংলােদেশ দশম-qাদশ শতেকর মেধ" রাধাকৃ° �স� িনেয় সং�ৃত কিবতা 
রচনার �সার ঘেট: এই সময়ই জয়েদেবর হােত রাধাকৃে°র ে�ম িনেয় পূণ�া� কাব" 
সৃি9 হয়: বাংলা পদাবলীর পূব�সূরী জয়েদেবর এই গীতেগািবেEর পদRিল:  
 ৈব°ব পেদর পরবত�ী ইিতহাস বড়ু চ�ীদােসর আখ"ানকােব"র পদ, িবদ"াপিতর 
}জবুিল কিবতা এবং চ�ীদােসর বাংলা কিবতার মধ" িদেয় ৈচতন"যুেগ এেস েপòেছেছ: 
ৈচতন"লীলা এই পদাবলী সািহেত" পুি9 স�ার কেরেছ: তুিক� িবজেয়র আেগ েপৗরািণক 
ৈব°ব ধেম�র ব"াপক �চলন িছল: ৈচতন" পূব�কাল পয�	 ৈব°ব ধেম�র এই �Jেপর 
সে� ভাগবত এবং অন"ান" পুরান কিথত িব°ু ও কৃ° মাহাÓ"র েযাগ িছল: িক| 
ৈব°ব সািহত" িছল সQূণ� িভ�: রাধা-কৃে°র ে�ম তখনও পয�	 িছল আ�াদ◌ ্য, 
পূজ" নয়: ৈচতন"যুেগ �থম েসই ে�ম পূজ" হেয় ওেঠ: ৈচতন"যুেগ ৈব°ব ধম� নতুন 
Jপ িনেয়েছ, ৈব°ব সািহেত"র সে� তার অেGদ◌ ্য ব1ন pািপত হেয়েছ, এবং ৈব°ব 
ভKরা কাব"চচ�ােক ভিKসাধনার অ� বেল মেন কেরেছন: ে�েমর মেধ" ভিK ও 
আধ"ািÓকতার ছাপ �9 হেয় উেঠেছ: এছাড়াও পদাবলীেত ঘেটেছ আর একটা িবিশ9 
সংেযাজন, রাধাকৃে°র ে�মকিবতার পাশাপািশ েগৗরা�িবষয়ক কিবতা রচনারও 
সূ5পাত হেয়েছ: েগৗরা�িবষয়ক পদRিলর দুিট িবেশষ িদক িছল, রাধাকৃে°র যুগল 
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লীলায় যত �কার ভাব ৈবিচ5" ল0" করা যায় রাধা ভােব ভািবত েগৗরাে�র জীবেনও 
তত�কার ভাব ৈবিচ5" ল0 কের পদকত�ারা পদ রচনা কেরেছন: এছাড়াও েগৗরাে�র 
পূব�জীবন অথ�াo তাঁর বাল", েযৗবন, সাধনা এবং স�"াস জীবনও অেনক পদকত�ার 
পেদর িবষয় হেয়েছ: ৈচতন"েদেবর সমকােল এবং তার পরবত�ীেত তাঁর ভKেদর মেধ" 
অেনেকই ৈব°ব কিবতা রচনায় হ�ে0প কেরিছেলন, যা ৈব°ব পদাবলী ধারােক 
আরও স§ৃt কেরিছল: 
 ৈচতন" সমসামিয়ক কিবেদর মেধ" আমরা একজন মিহলা কিবর স1ান পাই, 
মাধবী দাস: িতিনই েবাধহয় একমা5 মিহলা কিব িযিন েসইসময় ৈব°ব পদ রচনা 
কেরেছন: ¸ অচু"তচরণ েচৗধুরী তিনিধ সািহত" পিরষo পি5কায় এ সQেক� 
িলেখেছন― "এ পয�	 �াচীন ব�সািহেত" আমরা একজন মা5 Mী-কিবর 
কিবতাকুসুেমর েসৗরভসুষমার স1ান �া² হইয়ািছ, িতিনই মাধবীেদবী: কিবতাকুসুেমর 
পিরমল িব�ার মা5 ইহার েগৗরব নেহ, মাধবীর Rন গিরমা পুmষ সমােজও দুল�ভ 
িছল:'১১১১ ৈচতন" সমসামিয়ক কাল ৈব°ব সািহেত"র �ণ�যুগ, েয যুেগ নরহির সরকার, 
Jপ েগা�ামী, বাসুেদব েঘাষ, িশবানE েসন, কিবরµন, কিবেশখর, নেরাvম দাস, 
বলরাম দাস, েগািবE েঘাষ �মুেখর মেতা িবিশ9 পদকত�াগণ পদ রচনায় মেনািনেবশ 
কেরিছেলন: েসই যুেগ একজন মিহলা হেয় ৈব°ব পদ রচনা এবং পদকত�া িহেসেব 
�িতি=ত হওয়া মাধবীেদবীর পাি�ত" এবং �িতভার পিরচায়ক: আমরা এই �বে1 
পদাবলী রচনাক5�ী মাধবী দাস এবং তাঁর পদ সQেক� জানব: 
 ৈচতন" পিরজনেদর মেধ" অন"তম একজন িশিখ মািহতী: �ায় সম� ৈব°ব 
জীবনী <েNই তাঁর নাম উে�খ আেছ: িতিন িছেলন জগ�াথ মিEেরর িলখনািধকারী ও 
মহা�ভুর একজন পরম ভK: এই িশিখ মািহতীরই ভিগনী িছেলন মাধবী বা মাধুরী 
েদবী: অপর Ùাতা মুরারী মািহতী ও ভিগনী সহ িশিখ মািহতীর বাস িছল বংশীেটাটায়: 
মহা�ভুেক �থমবার েদখােতই মুরারী ও মাধবী ভগবদবতার 8ােন তাঁর ভK হন: 
িক| তাঁরা তাঁেদর েজ"= Ùাতােক ৈচতন" ভজেন িনযুK করেত পােরনিন: পরবত�ীেত 
িশিখ �óদশ�েন ৈচতন" ও জগ�াথেক একাÓা িহেসেব উপলি� করার পর মহা�ভুর 
অনুরাগী হন: '¸¸ৈচতন"চিরতামৃত' মহাকাব" েথেক জানা যায় েয িশিখ, মাধবী ও 
মুরারী নীলাচেল িতনÙাতা বেল পিরিচত িছেলন: মাধবীেকও Ùাতা িহেসেব উে�খ 
করার মূেল িছল তাঁর পাি�ত" ও পুmেষর ন"ায় জপতপ: মহা�ভুর নীলাচল লীলার 
সােড় িতনজন পাে5র মেধ" িশিখ একজন ও মাধবী অধ�জন িছেলন― 
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"জগেতর মেধ" পা5 সােড় িতনজন:: 
�Jপ েগাসািঞ আর রায় রামানE: 

িশিখ মািহতী িতন আর ভিগনী অধ�জন::"২২২২    

মহা�ভু জীবগণেক েয কৃ°ে�ম িবতরণ কেরন জগেতর মেধ" েমাট সােড় িতনজন 
ব"িK তা সম"ক Üদয়�ম ও উপেভাগ করেত পােরন: িতনজন হেলন �Jপ েগাসািঞ, 
রায় রামানE ও িশিখ মািহতী এবং অধ�জন মাধবী েদবী: হয়ত িতিন Mী হওয়ায় 
এখােন তাঁেক অধ� ধরা হেয়েছ: এই েথেকই তাঁর ভিK ও 8ােনর গভীরতার কথা 
েবাঝা যায়, েবাঝা যায় িতিন নগন" নন: তাঁর ৈব°বতা ও কৃ°ভিK আর েকােনা 
�মােনর অেপ0া রােখ না: '¸¸ৈচতন"চিরতামৃত' কােব" এই সাýী ধম�রতা ও ৈব°ব 
তপি�নী সQেক� বলা হেয়েছ―  

"মািহতীর ভিগনীর নাম মাধবী েদবী: 
বৃtা তপি�নী আর পরম ৈব°বী::"৩৩৩৩        

'েগৗরগেণােuশদীিপকা'য় কিব কণ�পুর �চিলত েগৗড়ীয় অবতারলীলােক িলিপবt 
কেরেছন: েসখােন িতিন িশিখ মািহতীেক ও মাধবীেক ¸রাধার দুই দাসী যথা রাগেলখা 
ও কলােকলীর অবতার িহেসেব উে�খ কেরেছন:৪ এছাড়া '¸¸ৈচতন"চিরতামৃত' 
কােব"ও মাধবী েদবীেক ¸রাধার দাসীগেণর মেধ" গণনা করা হেয়েছ: নীলাচলবাসী 
ভKেদর নাম গণনার সময় কৃ°দাস কিবরাজ বেলেছন― 

"মাধবীেদবী িশিখ মািহিতর ভিগনী: 
¸রাধার দাসী মেধ" যার নাম গিণ::"৪৪৪৪    

কােব" আরও একিট ঘটনায় আমরা মাধবী েদবীর কথা পাই: আচায�" একিদন �ভুেক 
িনম½ণ কেরন এবং উvম চাল আনার জন" �ভুর কীত�িনয়া েছাট হিরদাসেক  মাধবী 
েদবীর কােছ পাঠান: মহা�ভু তৃি² সহকাের েসই অ� ব"µন <হণ করার পেরও েছাট 
হিরদাসেক তাঁর সাি�ধ" েথেক বি�ত কেরন: এই শাি�র কারণ িহেসেব― 

"�ভু কেহন ৈবরাগী কের �কৃিত-স¯াষণ: 
েদিখেত না পাির আিম তাহার বদন:: 

দুব�ার ইিTয় কের িবষয় <হণ: 
দাm �কৃিত হেব মুেনরিপ মন:: 

0ুP জীব সব মক�ট-ৈবরাগ" কিরয়া: 
ইT চরাঞা বুেল �কৃিত স¯ািষয়া::"৫৫৫৫    
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মহা�ভু িনেজ Mী দশ�ন করেতন না: ৈবরাগী হেয়ও তাঁর ভK েকােনা িবেশষ 
�েয়াজেনও Mী স¯াষণ করেবন িতিন েসটা েমেন েননিন: এরপের সকেলর শত 
অনুেরােধও িতিন হিরদাসেক 0মা কেরনিন: হিরদাস দূর েথেকই আরাধ" ৈচতেন"র 
দশ�ন লােভ সামিয়ক আ�� হেতন: িক| এই দূরL �মশ তাঁর Üদয়েক ি�9 কের 
েতােল: তাই বoসরাে	 একিদন হিরদাস দূর েথেক �ভুেক েশষ �ণিত জািনেয় িবদায় 
েনন: নীলাচল েথেক েবিরেয় িগেয় হিরদাস �য়ােগ েপòছান, এবং ি5েবণী বে0 ঝাঁপ 
েদন: �কৃতপে0, মহা�ভুর এই িবিহত হয়ত িবপুল ময�াদা বহেন ও েলাকিশ0ায় 
পিরপূণ� সাথ�কতা লাভ কেরিছল িক| তা সেও এই ঘটনা েয িন�ল� শশাে�র অে� 
িচর	ন কলে�র আভাসও েরেখ যায়িন তা িক িনি?তভােব বলা যায়! আর এই ঘটনার 
সে� ওতে�াতভােব জিড়ত িছেলন মাধবী েদবী: এছাড়াও ৪০৪ ৈচতন"ােSর 
'েগৗরা�ি�য়া' পি5কােতও মাধবী েদবীর �স� পাওয়া যায়: েসখােন মাধবী েদবী 
সQেক� বলা হেয়েছ― "মাধবী তপি�নী এবং কিবতাকািমনী ও সুপি�তা ও 
পদরচনাক5�ী িছেলন: ...মহা�ভু… ভKবৃEেক লইয়া যখন েয িকছু লীলা কিরয়ািছেলন 
¸মাধবী তাহা চা0ুেষ দশ�ন কিরয়া উিড়য়া ও ব�ভাষায় পদ রচনা কিরয়ােছন:"৬৬৬৬    

 মাধবী েদবী সং�া	 আেলাচনার পর এখন মাধবীেদবীর পদাবলীর গিত�কৃিত 
উপর আেলাকপাত করা েযেত পাের: হেরকৃ° মুেখাপাধ"ায় সQািদত 'ৈব°ব পদাবলী' 
সং<েহ এবং সব�বৃহo ৈব°ব পদসংকলন 'পদক�তm'েত মাধবী দােসর নােম বাংলা 
ভাষায় সব�েমাট পাঁচিট পেদর উে�খ আেছ: যার মেধ" �থম িতনিট পদ ¸েগৗরা� 
িবষয়ক ও েশষ দুিট ¸কৃ°িবষয়ক:  
�থম পদিট― 

"কলহ কিরয়া ছলা       আেগ পwঁ চিল েগলা 
েভিটবাের নীলাচল-রায়: 

যেতক ভকতগণ:         ৈহয়া সকmণ মন 
পদ-িচä-অনুসাের ধায়:: 

িনতাই িবরহ-অনেল েভল ধE: 
েস আঠারনালা ৈহেত      কািEেত কািEেত পেথ 

যায় িনতাই অবেধৗত চE:: 
িসংহ দুয়াের িগয়া        মরেম েবদনা পাইয়া 

দাঁড়াইল িনত"ানE রায়: 
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হের কৃ° হের বেল        েদিখয়াছ স�"াসীের 
নীলাচল বাসীের েসাধায়:: 

জা§ুনদ-েহম িজিন          েগৗর বরণ-খািন 
অmন বসন েশােভ গায়: 

ে�ম ভের গরগর          আঁিখ যুগ ঝর ঝর 
হির হির েবাল বিল ধায়:: 

ছািড় নাগরািল-েবেশ         Ùেম পw েদেশ েদেশ 
এেব েভল স�"াসীর েবশ: 

মাধবী দােসেত কয়          অপJপ েগারা রায় 
ভ¨ গৃেহ করল �েবশ::১::"৭৭৭৭    

এখােন ¸েগৗরা� কলেহর ছল কের ভKবৃEেক েছেড় একা একা নীলাচেল চেল 
েগেছন: ভKগণ তখন সকmণ মন িনেয় �ভুর পদিচä অনুসাের অ<সর হন: 
িনমাইেয়র িবরহ অনেল দ± হেয় তাঁর সাি�ধ"-আশায় পেথ কািEেত কািEেত িনতাই 
িসংহদুয়াের দাঁড়ান: মহা�ভুর বণ�না িদেয় ব"াকুল হেয় নীলাচল বাসীেক িজ8াসা 
কেরন তাঁর স1ান: এখােন মাধবীেদবী িনতা	 সহজভােব ৈচতেন"র েয Jপবণ�না 
কেরেছন তা সত"ই অনবদ": মাধবী দাস তাঁেক জানান মহা�ভু ভ¨ গৃেহ �েবশ 
কেরেছন: জীবনী <েNও আমরা মহা�ভুর এই যা5ার উে�খ পাই: নীলাচেলর পেথ 
েকােনা ভাব িবেশেষর বশীভূত হেয় িনত"ানE মহা�ভুর 'দO' েভেঙ েফেলন: এই 
উপলে0 কৃি5ম কলহ কের মহা�ভু িনত"ানE, গদাধর, জগদানE, মুকুE �ভৃিত 
পাষ�দেক িপছেন েফেল একাই ¸মিEেরর উেuেশ" গমন কেরন: েসখােন সাব�েভৗম 
ভ¨াচায�" তাঁেক মুিছ�ত অবpায় �া² হন ও িনেজর গৃেহ িনেয় যান: পের িনত"ানE 
�মুেখরা খুঁজেত খুঁজেত সাব�েভৗম গৃেহ উপিpত হন: সুতরাং এই পদিটর একিট 
ঐিতহািসক মূল"ও আেছ: 
িqতীয় পদ― 

"আনেE নাচত           সে� ভকত 
েগৗর িকেশার-রাজ: 

ফাR উঝিল         কের েফলােফিল 
নীলাচল-পুরী মাঝ:: 

lিনয়া নাগরী          ে�েমেত আগির 
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ধাইয়া চিলল বােট: 
েহিরয়া েগৗের          পিড়য়া ফাঁফের 

দূের থািক েদেখ নােট:: 
দুবাw তুিলয়া           েবড়ায় নািচয়া 

ভকত-গেনর স�: 
নীলাচল বাসী           মেন অিভলাষী 

েকৗতুেক েদখেয় র�:: 
বােজ করতাল          েবােল ভািল ভাল 

আর বােজ তােহ েখাল: 
মাধিব দাস              মেনেত উ�াস 

সদা বেল হির েবাল::২::"৮৮৮৮    

এই পদিট ভKগেণর সে� মহা�ভুর বস	লীলার ছিব: নীলাচেল পুরী মােঝ মহা�ভু 
ভKেদর সে� আনেE নৃত" করেছন: তাঁেদর উoসেবর কথা lেন ে�মিবÛল নাগরীও 
েসখােন েপòছায়: িক| েগৗর দশ�েন মু± নাগরী দূর েথেকই তাঁর লীলা দশ�ন কের: 
¸েগৗরা� েখাল করতাল সহেযােগ ভKেদর সে� দুবাw তুেল নৃত" কের েবড়ান: 
নীলাচলবাসী মু± েনে5 েসই লীলা দশ�ন কেরন: মাধবী দাস উ�ােসর সে� সারা0ন 
হির হির বেলন: েদাললীলােক েকT কের ¸ৈচতেন"র কীv�েনর সুমধুর িচ5 ফুেট 
উেঠেছ এই পদিটেত: 
 তৃতীয় পেদ মাধবী েদবী ¸েগৗরা� িবহেন নবqীপ ধােমর কmন অবpার কথা 
বণ�না কেরেছন: পদিট িনেà উে�খ করা হল― 

"নীলাচল ৈহেত      শচীের েদিখেত 
আইেস জগদানE: 

রিহ কেথা দূের       েদেখ নদীয়াের 
েগাকুলপুেরর ছE:: 
ভাবেয় পি�ত রায়: 

পাই িক না পাই       শচীের েদিখেত 
এই অনুমােন যায়:: 

তmলতা যত         েদেখ শত শত 
অকােল খিসেছ পাতা: 
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রিবর িকরণ          না হয় �ুরণ 
েমঘগণ েদেখ রাতা:: 

ডােল বিস পাখী       মুিদ দুিট আঁিখ 
ফল জল েতয়ািগয়া: 

কাEেয় ফুকির        ডুকির ডুকির 
েগারাচাঁদ নাম ৈলয়া:: 

েধনু যূেথ যূেথ         দাঁড়াইয়া পেথ 
কােরা মুেখ নািহ রা: 

মাধবী দােসর         ঠাকুর পি�ত 
পিড়ল আছািড় গা::৩::"৯৯৯৯    

জগদানE নীলাচল েথেক নবqীপ আেসন শচী মাতার দশ�ন লােভর আশায়: দূর 
েথেকই পি�ত নাদীয়ােক েদেখন: মহা�ভুর িবহেন নবqীপ েযন িনþাণ হেয় েগেছ: 
অকােল ঝের পড়েছ গােছর পাতা, েমেঘর আড়ােল মুখ লুিকেয়েছ সূয�, পািখRিলও ফল 
জল ত"াগ কের সারা0ন েগারাচাঁেদর নাম িনেয় েডেক চেলেছ, েধনুরাও িনব�াক ও 
িনঃ�E হেয় পেথ দাঁিড়েয় আেছ: নীলাচল েথেক মহা�ভু শচী মাতার সংবাদ পাওয়ার 
জন" জগদানE পি�তেক মােঝ মােঝ নবqীপ ধােম পাঠােতন: এই জগদানেEর মুেখ 
েগৗরিবহেন নবqীেপর কmন অবpার কথা lেন মাধবীেদবীর েকামল Üদয় অত"	 
ব"িথত হয়: িতিন মা5 কেয়কিট ছে5 নবqীেপর েসই িবষাদময় Jপিচ5 অ�ন 
কেরেছন এই পদিটেত: মাধবীেদবী েগৗরাে�র ভKমOলীর মেধ" থাকার সুবােদ 
মহা�ভুর যাবতীয় লীলা �চে0 দশ�ন করার সুেযাগ েপেয়িছেলন: তাঁর সৃি9শীল 
কিবÜদয় মহা�ভুর েসই লীলােক পদাবলীRিলর মাধ"েম িচরpায়ী Jেপ পাঠেকর কােছ 
েপòেছ িদেয়েছ: 
 এরপেরর পদদুিট ¸কৃ° িবষয়ক: একিট ¸কৃে°র ে�মৈবিচv◌ ্েযর ও 
অপরিট ¸কৃে°র ে�মােবেশর পদ: চতুথ� পদিট― 

"রাধা মাধব িবলসই কুµক মাঝ: 
তনু তনু সরস পরশ-রস পীবই 

কমিলনী মধুকর রাজ:: 
সচিকত নাগর কাঁপই থর থর 

িশিথল েহায়ল সব অ�: 
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গদ গদ কহেয় রায় েভল অদরশ 
কেব েহায়ব তছু স�:: 

েসা ধিন-চাঁদ-বয়ন িকেয় েহরব 
lনব অিময়াময় েবাল: 

ইহ মঝু Üদয় তাপ িকেয় েমটব 
েসাই করব িকেয় েকাল:: 
ঐছন কতwঁ িবলাপই মাধব 

সহচির দূরিহ হাস: 
অপJপ ে�েম িবষািদত অ	র 
কহতিহ মাধিব দাস::৪::"১০১০১০১০    

 রাধা মাধব কুেµ িবলাস করেছন: দুজেনই আনিEত: হঠাoই রাধার অদশ�েন জীবন 
কাটােনা অস¯ব হেব েভেব কৃ° ব"াকুল হেয় পেড়ন: ¸রািধকার চাঁদবদন অদশ�েন, 
অমৃত Jপ বাণী �বণ না কের ¸কৃ° তাঁর Üদেয়র তাপ িক কের েমটােবন েসই 
িচ	ায় অধীর হেয় পেড়ন: এই ধরেণর কত িনছক িবলাপই না মাধব কুµ মেধ" 
¸রাধার কােছ কেরন: মাধবী দাস বেলন ে�েমর আিধক" বশত িবেGেদর আশ�ায় 
ে�িমেকর অ	ের ঘনীভূত হেয়েছ িবষােদর ছায়া: ¸কৃে°র অধীরতার �কাশ 
Üদয়�শ�ী: 
 েশেষর পদিট কৃে°র ে�মােবেশর পদ― 

"পরিশেত রাই-তনু     আপেন ভুলল কানু 
মূরিছ পড়ল ধিন-েকার: 

শ"ামেক েহরইেত      ধিন েভল গদ গদ 
ঢড়িক ঢড়িক বেহ েলার:: 

শ"াম মুরিছত েহির     চিকেত লিলতা েফির 
রাধা-ম½ ûিত-মূেল েদল: 

অ� েমাড়াইয়া কানু      িনরখই রাই-তনু 
েহির সখী সচিকত েভল:: 

িচ5-পুতিল েযন        েবঢ়ল সিখগণ 
িনরখই শ"াম-মুখ-চE: 

িক েভল িক েভল বিল:    ধাওল িবশাখা আলী 
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সব জেন লাগল ধE:: 
শ"ামর-সুEর-          বদন সুধাকর 

সুমুিখ েনহারই সােধ: 
উপজল উ�াস       কহই মাধিব দাস 

িবদগধ মাধব রােধ::৫::"১১১১১১১১    

রািধকার অ��েশ� আÓিব4ৃত কৃ° মুিছ�ত হেয় রাধার েকােল পিতত হন: শ"ামেক 
েদেখ রাধার আনEাûও বাঁধ মােন না, িতিনও িবÛল: মুিছ�ত শ"ােমর কােন লিলতা 
রাধা ম½ েদয়: 8ান িফের েপেয় শ"াম পুনরায় রাধার মুখচT দশ�ন কেরন: সিখগণ 
তখন আনিEত হেয় শ"াম-রাধােক েব=ন কের: 
 মাধবীেদবী উিড়ষ"ার অিধবাসী: উিড়য়া তাঁর মাতৃভাষা: িতিন েযমন উিড়য়া 
ভাষায় ৈচতন"লীলােক কাব"Jেপ �কাশ কেরেছন েতমনই বাংলা ভাষাও তাঁর ভাব 
�কােশর বাহন হেয়েছ: তাঁর পদ পােঠর পর একথা িনি?তভােব বলা যায় েয বাংলা 
ভাষায় িলিখত তাঁর পদRিল সমসামিয়ক অন"ান" বাঙািল কিবর েথেক েকােনা অংেশ 
কম িছল না: পদRিলর ভাব, ভাষা ও িলখনভ�ী সুEর ও মেনারম: িক| তাঁর পেদর 
িবেশষ েয ৈবিশ9" তা হল এর সারল" ও মাধুয�তা: িতিন িনতা	 সহজ সরল ভাষায় 
এবং েকােনারকম কৃি5মতা ছাড়া কিবতায় ভাব�কােশ সমথ� িছেলন: আর এই 
ৈবিশ9"ই তাঁর পদRিলেত এেন িদেয়েছ এক অনািবল মাধুয�তা: শS িনব�াচেনর কথা 
যিদ বলা হয় তাহেল একথা সিত" েয তাঁর পেদ 'েভল', 'ডািল', 'িবলসই', 'উঝািল', 
'কাঁপই', 'কহই' �ভৃিতর মেতা <াম" শS দুল�ভ নয়: িক| এই ধরেণর শেSর �েয়াগ 
অ�ই, এবং এই �েয়াগ পদেক দু9 না কের তার কাব"েসৗEয�"ই বৃিt কেরেছ:  
 
তথ"সূ5তথ"সূ5তথ"সূ5তথ"সূ5::::    
১.  ¸অচ◌ ্যুতচরণ েচৗধুরী তিনিধ; Mীকিবমাধবী: সািহত" পিরষo পি5কা, ৩য় 

সংখ"া: সন ১৩০৫: পৃ=া ১৫৯: 
২.  সুকুমার েসন (সQািদত) : কৃ°দাস কিবরাজ িবরিচত ৈচতন"চিরতামৃত, সািহত" 

অকােদিম, প�ম মুPণ, ২০০৯: পৃ=া- ১৭০: 
৩.  তেদব: পৃ=া - ১৭০: 
৪.  ¸অিসতকুমার বেE"াপাধ"ায় ; বাংলা সািহেত"র ইিতবৃv, িqতীয় খ�: মডাণ� 

বুক এেজিF �াইেভটিল., �থম সং�রণ, ১৯৬০: পৃ=া- ৩২৫: 
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৫....  সুকুমার েসন (সQািদত) : কৃ°দাস কিবরাজ িবরিচত ৈচতন"চিরতামৃত, 
�াRK, পৃ=া- ১৭০: 

৬....  ৪০৪ ৈচতন"ােSর 'েগৗরা�ি�য়া' পি5কা: (P9ব"- ¸রবীTনাথ মাইিত: ৈচতন" 
পিরকর: বুকল"া� �াইেভট িলিমেট" ; �থম �কাশ- ১৯৬০: পৃ=া ৩২৫:) 

৭.  সািহত" র� হেরকৃ° মুেখাপাধ"ায় (সQািদত): ৈব°ব পদাবলী: সািহত" সংসদ, 
ষ= মুPণ, পৃ=া- ৩১৪: 

৮.  তেদব:পৃ=া- ৩১৪: 
৯.  তেদব: পৃ=া- ৩১৪: 
১০.  তেদব:পৃ=া- ৩১৫: 
১১.  তেদব:পৃ=া- ৩১৫:   
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অচিচ�ত চারণ কিব ৈবদ"নাথ বেE"াপাধ"ােয়র          

কিবতায় ে�ম ও �িতবাদ 
সুম	 মOল 

সহকারী অধ"াপক, বাংলা িবভাগ,   
মানভূম মহািবদ"ালয়, মানবাজার, পুmিলয়া 

 
"েসাঁদা মািটর গ1 আেছ/আমার #ােন/ 

গাব Rিবেত বাউল গােন/ আমার িকছু ভােলাবাসার মূিত� আেছ 
িনজ� এক ফুিত� আেছ/ এইসব িনেয়ই ঘর গৃহp, জীবনযাপন 

পােয়র নুপুর হােতর কাঁকন/ সবুজছায়া বসতবািট 
আমার আেছ িনজ� এক শীতলপািট ":1 

পাঁচ এর দশক েথেক যার অগিণত কাব"<েN ( ঘুম ভাঙার কিবতা ১৯৫০, সূয� শপথ 
১৯৫৬,েদওয়ােলর অ0র ১৯৬২, েপা�ার কিবতা েথেক নেয়র দশেকর 'একিট 
�Gদপেটর গ�' কিবর    আÓজীবনী ১৯৯৮) েমাহািব9 হেয় অনুজ কিবর দল দূর 
েথেক েদেখেছন েসই কায়া মূিত�, িযিন এিগেয় চেলেছন একতারা হােত সমােজর ত² 
মmভূিমর উপর িদেয়:একটা ছায়াশীতল মmদ"ােনর স1ােন: েসই কিবই হেলন বাঁকুড়া 
েজলার চারণচারণচারণচারণ    কিবকিবকিবকিব    ৈবদ"নাথৈবদ"নাথৈবদ"নাথৈবদ"নাথ বেE"াপাধ"ায়বেE"াপাধ"ায়বেE"াপাধ"ায়বেE"াপাধ"ায়:::: কখেনা িতিন রবীTনােথর মত �মজীিব 
স�দােয়র জয়গান েগেয়েছন,কখেনা নজmেলর মেতা সব�হারা স�দায়েক উuীিপত 
কের,সকল ৈবষম" অত"াচার েশাষণেক েভেঙ িদেয় সাম" �িত=া করেত 
েচেয়েছন:আবার কখেনা ে�িমক কিবর মেতা বলেত েচেয়েছন ফুেলর কথা,ভােলাবাসার 
কথা: এই সব"সাচী কিবর হােত একিদেক �িতবােদর খড়গ, অন"িদেক ে�েমর বাঁশরী 
আসেল এই দুইেয়র েযাগসু5 তী} জীবনা<হ: তাঁর  বw কিবতার মেধ" ''''পু¬মািসপু¬মািসপু¬মািসপু¬মািস'''', , , , 
টুসুটুসুটুসুটুসু'''', , , , ৈবদ"নােথরৈবদ"নােথরৈবদ"নােথরৈবদ"নােথর    কড়চাকড়চাকড়চাকড়চা, , , , ভাদুভাদুভাদুভাদু, , , , আমারআমারআমারআমার    ভুবনভুবনভুবনভুবন, , , , অেযািনস¯বাঅেযািনস¯বাঅেযািনস¯বাঅেযািনস¯বা    মানুেষরমানুেষরমানুেষরমানুেষর    �তী0ায়�তী0ায়�তী0ায়�তী0ায়, , , , দিস"দিস"দিস"দিস"    
েমেয়েমেয়েমেয়েমেয়, , , , পদাবলীপদাবলীপদাবলীপদাবলী    যখনযখনযখনযখন    আিমআিমআিমআিম, , , , েদিহপদপ�বেদিহপদপ�বেদিহপদপ�বেদিহপদপ�ব,,,,সবুজসবুজসবুজসবুজ    qীেপরqীেপরqীেপরqীেপর    েমেয়েমেয়েমেয়েমেয়, নুপুরনুপুরনুপুরনুপুর    েবা9মীেবা9মীেবা9মীেবা9মী �ভৃিত 
কিবতা Rিলেত মানুেষর কােছ ে�ম িনেয় ঘুের ঘুের এেসেছ:আর �িতবােদর 
কিবতাRিল যথা-    ঝুটআজাদীঝুটআজাদীঝুটআজাদীঝুটআজাদী    জবাবজবাবজবাবজবাব    চাইচাইচাইচাই, , , , খাদ"খাদ"খাদ"খাদ"    েদেদেদেদ,,,,�ধানম½ীেক�ধানম½ীেক�ধানম½ীেক�ধানম½ীেক    েখালািচিঠেখালািচিঠেখালািচিঠেখালািচিঠ, , , , েপা�ারেপা�ারেপা�ারেপা�ার    
কিবতাকিবতাকিবতাকিবতা, , , , বাবুবাবুবাবুবাবু----েগােগােগােগা, , , , বাংলাবাংলাবাংলাবাংলা    মামামামা, , , , জ�েলরজ�েলরজ�েলরজ�েলর    ছড়াছড়াছড়াছড়া, , , , কিবতাকিবতাকিবতাকিবতা    পড়িছপড়িছপড়িছপড়িছ, , , , ম"ািনেফে�াম"ািনেফে�াম"ািনেফে�াম"ািনেফে�া, , , , কইেতকইেতকইেতকইেত    বারণবারণবারণবারণ        
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ইত"ািদ কিবতাRিল সা�িতকতার িনিরেখ উÑল দপ�ণ হেয় আমােদর কােছ ধরা 
িদেয়েছ: 
সূচকসূচকসূচকসূচক        শSশSশSশS::::----    ে�ম,�গিত, ে�িমক-ে�িমকা, �িতবাদ �তী0া  নারী, কামনা,জীবন, 
মূল"েবাধ,সব�হারা,মুিK সং<াম: 
মূলমূলমূলমূল    আেলাচনাআেলাচনাআেলাচনাআেলাচনা: 
চারণ কিব ৈবদ"নাথ ১৯৪৬ েথেক ২০০০ ি��াS পয�	 েয অজú ে�েমর কিবতা 
িলেখেছন তা পু¾ানুপু¾ভােব আেলাচনা সাধ"াতীত: আর ে�েমর কিবতা Rিলেত 
বা�ববাদ, বÒপুµ ও �বাহমান অি�েLর অ	বাহী Jপ ফুেট উেঠেছ বারবার:েকাথাও 
েদশ ে�ম, মা,মািট, মানুষ  সামািজক দায়বtতার মেধ" সূÁািতসূÁ ভােব ে�েমর 
বিহঃ�কাশ ঘেটেছ: েকাথাও ব"µনাময় গা¯ীয�পূণ� $পদী ঐিতেহ"র মেধ" তাঁর ে�ম 
িবষয়ক কিবতা Rিলেত এক অসাধারণ েমৗিলকL ধরা পেড়েছ: আবার েকাথাও 
ে�মময় আধ"ািLক ভাবনা েষাড়েশাপচাের পূজার ৈনেবদ" সুিনপুণভােব কিবতায় এেস 
েগেছ: 
   কিব ে�ম �ত"াশার মানস Ùমেন ছE, যিত, লয় ও িচ5কে�র সম¦েয় জীবন 
ও অিভ8তােক কােজ লািগেয় কিবতােক পাঠেকর মেনর দরবাের েপòেছ 
িদেয়েছন:ে�েমর কিবতাRিল অ0ভূিম েথেক সের িগেয় ে�েমর বEনা গােন িবেPােহর 
Jপ িনেয়েছ ফেল ে�ম হেয়েছ �িতবাদ:তাই 'জীবন'' কিবতােত িতিন  িলখেলন - 

বস	 তুই েকমন আিছস? কৃ°চূড়ার আRন ! 
েতার ঘের িক েচার ঢুেকেছ?ছ�েবিশ ফাRন ! 2 

 আবার েকাথাও ল0" করা যায় তার কিবতায় ৈনরােশ"র েছাঁয়া, wতাশী ে�ম, েযমন 
�কৃত নারীর মেতা কিবতায়-' িqতীয় রমণী েকান েনই/ ত� ত� কের খুঁেজ তবু ও 
পাইিন/ েকােনা মেনর মানসী /িকংবা েকােনা নারীেকই:' 
   েকান েকান জায়গায় ে�েমর কােছ কিবর আÓসমাপ�ণ কিবতােক অপূব� মাধুয� 
দান কেরেছ: মািটেত Üদয়, আকােশ দৃি9 েরেখ িতিন ে�েমর কােছ আÓসমপ�ণ 
কেরেছন:তার এই সমিপ�ত Üদয়, পাঠেকর মােন এক গভীর িব/ােসর বাতাবরণ ৈতির 
কেরেছ: 'চরনগাঁথা ১৪০০' কিবতায় িতিন িলখেলন- "ঘর েভেঙিছস /পর 
কেরিছস/েতেরাশেত: 

েস ঘর আবার/ গড়েবা বুেকর/ পাঁজর িদেয়: 
ে�ম ছাড়া িক ধম� আেছ :3 
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একটা সময় িতিন মানিবক ভােলাবাসার সীমা ছািড়েয় ৈনসিগ�ক ে�েমর িঠকানা খুঁজেত 
ব"� েথেকেছন: ে�ম েসখােন হেয় েগেছ /াশত িচরকালীন 'শীতলপািট' কিবতায় িতিন 
িলখেলন- 

িবেনাদ েবণী পান খাওয়া েঠাঁট রিঙন চুিড় /ি5ভুজ মাক�া েছা¨ ঘুিড় 
ঘু�ুর পরা েপাষ মানা এক পায়রা এবং/ েটে�ানা আর চড়ুই পািখ 

এসব িনেয়ই ব"� এখন ব"� থািক:4 

 জীবনেবােধর পূণ� আি�েক অ	িন�িহত মহাসত"েক সমুPমNেনর েনয় তুেল এেনেছন 
পাঠেকর মেন-' দিস" েমেয়' কিবতািট.আবার 'নূপুর েবা9মী' েতাও একই অ�সöায় 
সািজেয় সমৃt কেরেছন িতিন িলেখেছন-        

"অ� জুেড় েপিচেয় রাখা হলুদেপেড় শািড় 
শািড়র িনেচ সায়া এবং সায়ার  িনেচ মায়া 

ওইটুকু েতার েছা¨ জিমদাির :5 

অßুত ব"µনা: েযন নািড় ধের টােন, েযন একাধাের িতিন ি5কাল8 ঋিষ কিব, আবার 
অন"িদেক বৃEাবেনর কুµবেন আলাপরত কৃ°: আবার 'িচিঠ' কিবতািটেত পায় 
পরেলাকগত প�ীর জন" িবরহ, েযন মদনভে�র পের রিতর িবলাপ: 
   তুিম না এেল সব শূন" েথেক যােব/ িশউিল ঝের যােব দুেবলা েকঁেদ েকেঁদ/ 
সানাই বাজেব না/ পৃিথবী সাজেব না /েতামার মত আহা িবেনাদ েবণী েবঁেধ: 
 কিবমন এখােন এক �িEত আেবেগর মূত� �তীক যা দাmণভােব Üদয়েবাধ" 
উপলি�র অ�েন ভা4র: 
  িকছু িকছু কিবতায় �থম জীবেনর ে�েমর ঘটনা Rেলােক 4ৃিতেত ধের েরেখ 
েরামNন কেরেছন েপৗঢ় বয়েস: েযমন-'পু¬মািস' কিবতািটর চারিট লাইন বেলেছন- 

পািতেয় িছলুম েদখন হািস,িমি9 েঠাঁেটর হািস: 
ঐ হািসেতই গলায় িনলুম হয়েতা ে�েমর ফাঁিস: 

ে�ম জািনেন ে�ম বুিঝেন স� lধু বুিঝ: 
স� েপেত পু¬মািস েতামায় আজও খুঁিজ :6 

 আবার 'Jপশািল েমেয়' কিবতায় েদহজ ে�মেক কিবতার ছেE এেন এক অপJপ 
িচ5ক� ফুিটেয় তুেলেছন:নারীেদেহর বণ�নার মধ" িদেয় - 

'সম� নারীর মেধ" যিদও নরম িকছু আেছ 
েচাখ মুখ, ও= িকংবা পীেনা�ত েদেহর েসৗ�ব:7 
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 আসেল এসবই হল ে�িমক কিবর এক কাব"ময় কামনার িবে%ারন,ব"থাহত জীবেনর 
কmণ আত�নাদ:   আবার তার কিবতার মেধ" পাই ৈব°ব পদাবলীর ব"াপক অনুষ� 
েযমনিট েপেয়িছ রবীTনাথ ঠাকুর ও িব°ু েদর কিবতা মেধ":কিব িনেজর েলখা 
িলিরেকর ে�ম ভাবনা সQেক� ম	ব" করেত িগেয় িনেজই আÓকথায় িলেখেছন -
িনáাম ভােলােবেস, িনম�ল আনE খুঁেজ েবিড়েয়িছ সারা জনম..েদহ েক িঘের েদেহর 
উেt� েদহািতত ে�েম মু± হেত না পারেল িক আমার েদেশর এই নরম মািটেত সৃি9 
হেত পারত ৈব°ব পদাবলী? ৈব°ব পদাবলীর অনুসরেণ তার কিবতায় িলিরক ধম�ীতা 
ফুেট উেঠেছ-' Jপশািল েমেয় 'পু¬ মািস, তালপাতার বাঁিশ, নুপুর েবা9মী, বনমরািল, 
ে�ম  পু¬, িচিঠ, কুমারী অµনা, কানামািছ, দিস" েমেয়, ইত"ািদ কিবতায়:' তালপাতার 
বাঁিশ' সুEর এক <ামীন পিরেবেশর মেধ" গভীর ে�ম কামনা িচি5ত হেয়েছ বনমালী 
কিবতায়: তালপাতার বাঁিশেত সুEর এক <ামীন পিরেবেশর মেধ" কিবর ে�ম কামনা 
িচি5ত হেয়েছ: বনমরালী কিবতায় কিবর িনáাম ে�েমর আকুিত িবlt কামনার কথা 
ব"K হেয়েছ: েযমন- 

'ময়ূরপ¾ী বাঁকাচুেড়া /েসইJেপ আমার মন -হরণ 
েহ বনমরািল,lধু এক ফািল বৃEাবন /কামনা এই 

এর েবিশ িকছু কামনা েনই':8 

এখােন েযন কিব েসই িবlt কামনার তািলকা ৈতির কেরেছন: আবার 'কানামািছ' 
কিবতায় Üদয় �াথ�নার আিত� �কািশত-  

আমােক তুই েকমন কের ছঁুিব 
দুেচােখ েতার কানামািছ েভাঁ েভাঁ/ দুর	 এক েঘাড়ার িপেঠ চেড় 

আর কতকাল দাঁিড়েয় আিম রেবা:9 

 ভােলাবাসার আÓিনেবদেনর মধ" িদেয় 'কানামািছ'র আিত� 'নুপুর েবা9মী' কিবতায় 
েযন দােনর মেধ" িমেশ েগেছ: তাই 'নুপুর েবা9মী' কিবতােত েকান চাওয়া েনই, 
েকবল েদওয়া এবং েদওয়া:েযমন- 

দুহাত তুেল িদিG েতােক  রাধা নােমর বাঁিশ 
নীল যমুনার জল/ কদম তলার জিম 

তুই আমােক না িদস িকছু নাই বা িদিল/ নুপুর েবা9মী:10 

   ে�েমর সােথ �তী0াও েয একা	 �েয়াজন �তী0মান ে�মেক �কািশত করেত 
কিব 'কুমারী অµনা' কিবতায় িলেখেছন - 
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এপােশ â"াটফম� ওপােশ েছাট নদী/ কখেনা এেস থােকা রােতর েüেন যিদ 
সবুজ ঢাকা গৃহ �দীপ েåেল িদও/ আিম েতা েজেগ আিছ উেঠােন িনরবিধ 

এপােশ â"াটফম� ওপােশ েছাট নদী:11 

দীপ"মান অপূণ� �তী0া ে�েমর অন"তম মূল সুর: েসই সুর েক কিব এেনেছন এই 
কিবতায়: 
    ৈব°ব পদাবলী ৈব°ব ে�েমর  যথাথ� অি	মতা  মাথুর পয�ােয়র পেদ:েসখান 
ও রাধার মেধ" এক িবপুল অপূরণীয় �তী0া েচােখ পেড়:রবীTনাথ ও তােদর ে�েমর 
কিবতা েসই িবপুল �তী0ার উÖারণ ল0" কির 'িবদ"াপিত চ�ীদাস' ইত"ািদ কিবতায় 
পায়- 

েহ মন উদাসী/ দুেগ�য় রহস" েভেঙ জীবেনর <িN  িছঁেড় িছঁেড় 
পূিণ�মা রজত রাি5 সমেয়র নীেড়/ তুিম এেসা এেসা আর বার 

েহ মন েফরাির মন েহ বাউল স�"াসী আমার:12 

 ৈব°ব পদাবলীর Jপ দান পায় 'েদাষ কী'  কিবতায়: 'েদাষ কী' কিবতর �থম চার 
লাইেন এই Jপদান হেয়েছ এই ভােব-  

রাই জােগা রাই জােগা- পদাবলী কীত�ন 
ধূেপর গে1 সুখ সাির কের ঝগড়া 
িফসিফস কথা হেল েফর হেব িনEা 
qাের উঁিক মাের চ�লমিত বৃEা:13 

 'েকান এক কন"া' কিবতায় পায় সংঘিম5া তুিম এই পৃিথবীর আ?য� রমণী:ঘেরর 
েদওয়ােল শাি	 িগির মািটর আলপনা িকংবা 'সবুজ qীেপর েমেয়' কিবতা েত পাই - 

সবুজ qীেপর েমেয় েতামােকই খুেঁজ খুঁেজ িফির 
বাদািম েরােদর িদেন দাmিচিন লব�-এর েদেশ 

েতামােক পাওয়ার জেন" দাmিচিন লব�-এর েদেশ 
এখনও অেপ0া কের জাহােজর একিট নািবক:14 

   সুতরাং ৈবদ"নােথর কিবতায় �কািশত ে�ম ভাবনার সােথ িব°ুেদ সুভাষ 
মুেখাপাধ"ায় জীবনানE জয় েগা�ামী �ভৃিত কিবেদর �ভাব ল0" করা যায়: আবার 
পু¬ মািস কিবতািটেত রবীTনােথর �ভাব সু�9 েযমন - 

েদখুন হািস পু¬ মািস েতামায় পেড় মেন: 
েবশ িকছু িদন কািটেয় িছলুম শাি	 িনেকতেন: 
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তুিম তখন পুতুল িছেল তুিম তখন কাদা: 

েতামার ছিব বািনেয় িছেলন রামিক�র দাদা:15 

এসেবর িবিচ5তার মেধ"  ও কিব কিবি�য়ােক পদাবলী কিবতায় িনম�ল পিরেবেশর 

মেধ" আপন ভােলাবাসার রােজ" আÛান কেরেছন: যা িচর	ন শাি	র বাতাবরণ সৃি9 

কেরেছ: তাই পদাবলী কিবতায় lিন - 

এেসা না িনম�ল বাতােস মুখ েরেখ, 

দুজেন বেস থািক সবুেজ েদহ েঢেক: 

মেনর ময়না েয েশকল সয়না েয, 

দুেচাখ তনময় আকাশ েদেখ েদেখ:16 

 এবার েদখব তার কােব" �িতবাদ, যা åল	 মশাল এর ন"ায়: �িতবাদ জীবন 

যাপেনরই এক অ�: সমাজ সময়, নানা যুেগ, নানাভােব, েসই �িতবাদেক ভাষা দান 

কের: �িতবাদী কিব ৈবদ"নাথ বেE"াপাধ"ায় এর কিবতা রচনা কাল১৯৪৯-১৯৯৯: এই 

সময় এর অ	গ�ত �িতিট RmLপূণ� গণআেEালন, <াম বাংলার নানা িবধ েশাষণ-

ব�না, অমানিবকতা, িব/াস-অিব/াস, �ােদিশকতা ও �িতবাদী েচতনােবাধর িচ5 ধরা 

পেড়েছ তার িবিভ� কিবতায়: তেব তার িবিভ� ধরেনর কিবতার মধ" েথেক �াধান" 

েপেয়েছ �িতবাদী মানিসকতা:  সারা বাংলা জুেড় ঘেট চলা �িতিট সামািজক ব�না 

অত"াচার ও েশাষেণর িবmেt গেজ� উেঠিছেলন: 

 ১৯৪৯সােলর ১৫ ই আগ� ে0তমজুরেদর আেEালেনর ে�ি0েত িলখেলন -  

এই দুিনয়ার েতারাই মািলক /েতারাই রাজা-বাদশা নবাব 

ওেদর পােয় েসলাম েঠাকা/ িমেথ" েতােদর  ঘুচুক �ভাব বুক ফুিলেয় ধরেল লািঠ 

মুখ ফুেট েদ �9 জবাব: 

    ১৯৪৭এর �াধীনতােক অেনেকর মেতা কিব ও েমেন েনন িন: তাই িতিন 

বেলেছন - 

এটা িক সত"ই �াধীন েদশ/অন" েনই, বM েনই 

েনই ফুল মধু -গ1 ে�ম জান িদেয় জােনায়ার েপলাম: িকংবা এ আজাদী  ঝুট 

এ েনতারা ঝুট /অন" আজাদী চাই: 
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  কিব েদখেলন বw আÓ বিলদান এর মধ" িদেয় েয �াধীনতা এেলা েসই 

�াধীনতােক উপেভাগ করার জন" েদশমাতােকই েকেট টুকেরা করেত হেলা:এই েদেখ 

কিব িলখেলন - 

ধন" ি}িটশ িসংহ মামা/ ধন" �রাজ িবে�তা 

ধন" বেসন গা1ী জহর/িজ�া �মুখ েদশ েনতা 

িকনেলা �রাজ স�া দের /ভারত মাতার বুক েফেড়: 

 কিব জবাব েচেয়িছেলন এই িক জীবন ফাঁিস পরার: েজলহাজেতর এই িক 

দাম,আEামােনর িনব�াসেনর এই িক উিচত দাম েপলাম:এই ভােব কিব জবাব চাইেত 

চাইেত �িতবাদী হেয় উঠেলন এবং বেল উঠেলন- 

ঘের নাই ভাত হাঁিড় উেপাস /কােদর েদাষ? জবাব চাই 

জবাব না েপেল েলখিন ব1 করব নাই?( জবাব চাই )17 

 স¯বত জবাব না েপেয় িতিন েমহনতী মানুেষর কিব হেয় উেঠিছেলন:েমহনতী 

মানুেষর জন" আেপাষহীন আেEালন করেত করেত কিব সমাজটােক আপাদ- ম�ক 

িচেন েফেলিছেলন:১৯৫১র একুেশ এি�ল েকাচিবহাের খাদ" আেEালেন বকুল ও 

বEনা নােম  দুই নাবািলকা পুিলেশর Rিলেত িনহত হন: এর �িতবােদ চারণ কিব 

িলখেলন- 

িনর� েদশ 0ুধাত� েলাক/ উিনশশ একা� সাল 

ফুেলর মেতা িন¬াপী /দুই েছাট েবােনর রেK লাল:(খাদ" েদ): 

 ১৯৫৩ র ১ লা জুলাই üােমর ভাড়া এক পয়সা বৃিtর িসtাে	র �িতবােদ ১৭িদন 

ধের বামপNী দেলর েনতৃেL তী} আেEালন গেড় ওেঠ:তারই �িতবােদ কিব িলখেলন- 

আর কতিদন সইেবা মা /দুঃেখর েবাঝা বইেবা মা 

গেজ� ওেঠ কলম আমার ছEের /üােমর চাকা ব1 ের: 

 এই বছেরই ৫ ই জুলাই বান�পুর �িমক ধম�ঘট সংঘিটত হয়: এেত সাতজন �িমক 

মারা যান:কিব িলখেলন-   

হাপের আRন গনগেন লাল /সাঁড়ািশ আর হাতুিড় যার 

ইট বেয় বেয় িপঠ েভে� েগেছ আজ যাহার 

তামােট হেয়েছ েরােদ পুেড় েদহ রং যােদর 
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েপেট ভাত েনই আজ তােদর:(�ধানম½ীেক েখালা িচিঠ) 

 ১৯৫৪ ি��ােS ১০ই েফ&য়াির পি?মবে�র দুহাজার মাধ"িমক িবদ"ালেয়র ২৩ 

হাজার িশ0ক ধম�ঘেট অংশ েনন:এই ঘটনায় কিব েলেখন - 

িশ0ক আজ পানিন mিটর দাম /পেথ-ঘােট তাই জেম ওেঠ সং<াম: 

১৯৫৬ র ২১ েশ জানুয়াির পি?মব� িবহার সংযুিK করার েচ9ার �িতবােদ হরতাল 

হয়: কিব িলখেলন -বাংলা িবহার যুK করার/ কালেপঁচােদর িববৃিত  

পড়িছ এবং lনিছ এবার/ সব�নােশর কূটনীিত 

আজ �িতবাদ ঝা�া উড়া ও / িমেথ" ভড়রং ঐক" ছল 

বাংলাটা নয় অতুল" আর/ িবধান রােয়র খাসমহল: (েপা�ার কিবতা) 

 ১৯৫৭ েত পারমানিবক অেMর িবmেt যুেtর িবmেt শাি	র �পে0 সারা 

পৃিথবীব"াপী ঘের ছা5 যুব ঐক" কিব িলখেলন- 

চায়না আমরা রন স¯ার/ বoেসর েখলা িবে�ারণ 

অM চায়না যুt চাইনা /আমােদর ঘের সাম" শাি	 েনেম আসুক 

চায়না েদখেত িশlপুে5র মৃতু" মুখ: 

  ১৯৬৬ র মাচ� এ পি?মবে� েয তী} খাদ" সংকট েদখা েদয়: খাদ" আেEালন েদখা 

েদয়: পুিলশ ে�শেন খাবার েচেয় ১০ বছেরর েছেল  ইসলাম বুেলট এর িশকার হয়: 

এই ঘটনার �িতবােদ সমকালীন �ায় সব কিবই যথা -সুভাষ মুেখাপাধ"ায়,বীেরT 

চে¨াপাধ"ায়, েPাণাচায� েঘাষ �মুখ কিবরা কলম তুেল ধরেলন: কিব িলখেলন-  

পু5হারা জননীর েশাকাত� িচoকার 

এখেনা Rমের মের, ফুঁেপ ফুঁেপ েকঁেদ ওেঠ 

শত শত নুmেলর মা: 

 ১৯৭২  এ উqাÒ পুনব�াসেনর আেEালেন কিব ঝাঁিপেয় পেড়ন এবং েমিদনীপুেরর 

েজেল কারাবরণ কেরন:এই সময় েজেল বেস ১৫ িট কিবতা েলেখন যা 'েপা�ার 

কিবতা': ১৯৭৫ র জmির অবpা জাির হেত িতিন িলখেলন - 

বুেকর েভতর মাদল বােজ/ ঘেরর েভতর Ù9াচার িবপ0েক আগল িদেয় 

ছাগল েপাষা ধম� যার,েসই েবেদনী ম½ জােন 

েভড়া বানায় মরদেক িগরিগিটেক কুিমর বানায় 
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বাদুড় বানায় বলদ েক: (জ�েলর ছড়া ) 

 ১৯৭৮ এ 'ম"ািনেফে�া' কিবতায় কিব সশM িবâেবর পথেকই যথাথ� বেল মেন 

কেরেছন কিব িলখেলন- একিট িশlর মুেখ দু± যিদ না েজােট এখেনা তাহেল িবâব 

 একিট মােয়র মুেখ না যিদ এখেনা েজােট অ� িকংবা mিট তাহেল িবâব 

….. ফুল নয় মালা নয় চEেনর েফাটা নয়, যত পােরা থুতু ছঁুেড় দাও েভদ বুিt 

েনতােদর মুেখ:18 

১৯৭৯ সােল 'কিবতা পড়িছ' কিবতায় িলখেলন- 

মািলক পে0র সরকার/ সরকার পে0র পুিলশ পুিলেশর হােত েবেয়ােনট 

কারখানার পাঁিচেল পাঁিচেল দলা দলা রK/ েগেট তালা:19 

েüড ইউিনয়ন েনতােদর েচাখা েচাখা বKৃতার ধুম: অ1কার রাে5 মািলেকর সে� 

হ"া�েশক: 

  আবার 'কইেত বারণ' কিবতায় কিব সমােজর আর এক Jপেক তুেল ধরেলন 

১৯৯১ সােল - 

রাজা উিজর হেG যারা পড়েছ গলায় জেয়র মালা: গািড় বানায় বািড় বানায় লকার 

�কার েসানাদানায় উঠেছ তারা েফঁেপ ফুেল �িতûিত িশেকয় তুেল 

�রাজ তােদর �াধীন তারা বািক সবাই সব�হারা:20 

১৯৯২ ি��ােS কেঠার ভাষা ব"বহার করেত েদিখ ছuেবশী েনতা ও সমাজ েসবক 

েদর �িত -'খÖর েছেল' কিবতায়:িতিন িলখেলন - 

েদশটা িবিকেয় মানুষ ঠিকেয় যারা আেছ আজ সুেখ: 

িহিস কের িদেত পাির আিম েসই Ù9' েনতার মুেখ:21 

   lধু åালাময়ী ভাষণ নয়,েশািষত সব�হারা মুিK সং<ােম ৈবদ"নােথর কিবতাRিল 

েযন শিনত �হরেনর মতন  ঝলমল কের উেঠেছ,ন"ায় সংগত ে�ােধর দীি²েত:কিব 

কুমুদ রµন মি�ক এর কথায় -”েতামার কিবতায় নজmেলর ঝাঁঝ, দাmন েতিজ েতিজ 

ভাষা: তুিম হG বাংলার আর এক চারণ” I22 

চারণ কিবর �িতবােদর ধারািট অেনক ব"াপক, অেনক অিনবায�, অেনক েবিশ 

শিKশালী:তার কােব"র ে'াগান কখন েযন কিবতায় পিরণত হয়:ভািব কােলর 

পাঠকসমাজ এই কিবতার মধ" েথেকই �িতবােদর ভাষা খুঁেজ পান: ে�েমর েমাড়েক 
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�িতবােদর ভাষা:এই �িতবাদ কােল কােল যুেগ যুেগ, যার রং আেদৗ িফেক হেয় যায় 

না: �গিতর �কৃত সাধনার আÛান কিবরাই জানান েকাথাও অ�ীকাের,েকাথাও 

�তী0ায়,েকাথাও জবাব েচেয় এর েবশী িকছু করার থােক না কিবেদর: সমাজেক পথ 

েদখােত জনমত গঠন করেত কিবেদর কলম সদা �Òত থাকেবই েযমনিট িছল ে�িমক 

ও �িতবাদী কিব ৈবদ"নাথ বেE"াপাধ"ােয়র: 

 
 তথ"সূ5তথ"সূ5তথ"সূ5তথ"সূ5::::    
১. চারণ কিব ৈবদ"নােথর িনব�ািচত কিবতা, সQাদনা অµন বেE"াপাধ"ায় ও 

হির�স� িম�, �কাশনা - চারণ কিব ৈবদ"নাথ সািহত" একােডমী, িব°ুপুর, 

বাঁকুড়া �থম �কাশ িব°ুপুর েমলা, ২৩ েশ িডেস§র ২০১২ পৃ=া-১১১. 

২. তেদব পৃ=া-২১ 

৩. তেদব পৃ=া -১১৪ 

৪. তেদব পৃ=া-১১১ 

৫. তেদব পৃ=া-১৩ 

৬. তেদব পৃ=া-৭৮ 

৭. তেদব পৃ=া-১৮৯ 

৮. তেদব পৃ=া-১৩৫ 

৯. তেদব পৃ=া-১৬ 

১০. তেদব পৃ=া-১৩ 

১১. তেদব পৃ=া-৫০ 

১২. তেদব পৃ=া-১৭৬ 

১৩. তেদব পৃ=া-১৬১ 

১৪. তেদব পৃ=া-১৫২ 

১৫. তেদব পৃ=া-৭৮ 

১৬. তেদব পৃ=া-৭৭ 

১৭. তেদব পৃ=া-১৭৮ 
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১৮. তেদব পৃ=া-১৪৩ 

১৯. তেদব পৃ=া-৬০ 

২০. তেদব পৃ=া-৫৫ 

২১. তেদব পৃ=া-১৬৭ 

২২. শS ৈনঃশS", চারণ কিব ৈবদ"নাথ 4রণ  সংখ"া,সQাদনা িদলীপ 

তালওয়ার,�কাশনা সমেরT েগা�ামী,৪৩ মেহশমািট,মালদা, ২০০২ পৃ=া ১১৮. 

 ব"িKব"িKব"িKব"িK    ঋণঋণঋণঋণ    ::::----     

�পন বেE"াপাধ"ায়,অµন বেE"াপাধ"ায়, মেনারµন চে¨াপাধ"ায়,হির�স� িম�, সু}ত 

পি�ত ও চারণ কিব ৈবদ"নাথ সািহত" একােডমীর সদস" বৃE:   
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মহাভারত ও সং�ৃত সািহেত� অ	�জ 
       েদবেজ�ািত শীট 

অধ�াপক, বাংলা িবভাগ, মহারাজা ন#কুমার মহািবদ�ালয় 
 

সংি&'সারসংি&'সারসংি&'সারসংি&'সার    ::::    বত)মান িবে*র ব+চিচ)ত অন�তম িবষয় 'দিলত', যারা 'সবার িপেছ, 
সবার নীেচ1 সামািজক 2রিবন�ােস িন3বগ)েক সাধারণভােব অ	�জ বলা হয়, েসই 
বণ)িবভাজেন তােদর 6া7#�ও িছল িবভািজত1 6াধীনতা ও অিধকােরর �ে8 ভাজ� 
কীভােব ভাজেকর গির9তােক &ীয়মান করেত স&ম তা �াচীন ভারতীয় সািহত�, 
িবেশষত মহাভারত ও সং�ৃত সািহেত�র িভতের স:ান করেল পাওয়া যায়1 েসই 
অচিচ)েতর চিচ)ত চচ)ায় অ	�জ আজেকর হািড়, মুিচ, েডাম, কাহার, বাগদী, দুেল, 
সাঁওতাল, ফিকর, মতুয়া ইত�ািদ যারা জািতগত ও স@দায়গতভােব দলেনর িশকার; 
সমা	রােল �াচীন কােলর দানব, ৈদত�, গ:ব), হব�হীন েদবকুল, শবর, ব�াধ, িকরাত 
�ভৃিতরাও অচিচ)ত অ	�জ িহেসেব চিচ)ত হেত পাের1 ইমারত তার িভেতর উপর 
িনভ)রশীল, তাই মৃিDকা ে�ািথত অ:কারময় দলেনর িবFৃত এক অধ�ায় হ'ল অ	�েজর 
চিচ)ত চচ)া1    
 সূচকসূচকসূচকসূচক    শHশHশHশH    :::: সাবলটান), িডকনIাকশন, সJাব�তার সূK, ব+মািKক, 
এিথেরােLােরািসস, বয়াংিস', িন3বগ), চMাল, ব�াস, বৃিN, শূO 
বত)মান িবে*র' Subaltern' একিট চিচ)ত অিভমুখ, যা বত)মান ৈবি*ক এক জীব	 
বা2ব,ভারতবেষ)ও এরই �ত�& Zপ ভা6িরত1 যুেগযুেগ ধম), বণ) ও অেথ)র িনিরেখ 
িবভািজত ে[াতধারা �বািহত হেয় এেসেছ1 �াচীন পুরাণ-শা] ও সািহেত�র কালজয়ী 
�বাহ ও বত)মােনর িবে^ষণী আতেসর অিভেযাজনই হ'ল অচিচ)েতর চিচ)ত Zপা	র1 
এে&েK জ�াক দািরদা (Jacques Derrida) র 'িডকনIাকশন িথেয়ারী' 
(Deconstruction Theory) �সlিট আমােদর মেন আেস1 েmেগ (Feuerbach), 
রােসল (Bertand Russell), িভটেগনqাইন (Ludwig Joseph Johann 
wittgenstein), মু�র (G.E.Moore) এর মেতা ব+ দাশ)িনক Emotion ও 
Knowledge এ নবিনম)ীয় সমােলাচনার সূKপাত কেরন1 এরই নামা	র িহেসেব 
�সlিট আেবগমূল� ও |ানজমূেল�র তুলাদেMর আধুিনক অ	�জেদর িবড়ি}ত অতীত 
অচিচ)েতর চিচ)ত �য়াস1 সJাব�তার (Probability) িনয়েম এহ'ল অতীেতর 
অিভ|তার 2ূপীকৃত সত�তা1 
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ভাবনার আেপি&কতায় ভাষার নতুন েবাধসৃি� হয়, িভনেগনqাইেনর ভাষায় তা 
ব+মািKক1 েসই ভাবেক Fরণ কের ভাবনার 2রায়েন যুগবািহ বি�েতর নাম বলেত 
পাির 'অ	�জ'1 েবদ, মহাভারত ও সং�ৃত সািহেত�র পিরসের তারই সাধারণ 
বড)ারলাইন আঁকা েযেত পাের1 
 েশ�পীয়র যতই বলুন, নােম িক যায় আেস, তবুও বলেত পাির নােম িক 
নাহয়? পুরােণ রামনােমও িশলা জেল ভাসেত স&ম হেয়িছল1 সভ�তা-সমােজর 
সৃি�পেব)ও নাম-পদবী ব�বহার িক}া বণ)িবভ� সমাজসৃি�র মূেলিছল জীবনেক 
সুষমভােব  গেড়েতালার �য়াস1 পরবত)ীকােল রাজৈনিতক কূটাভােস 6াথ) ও সুেযাগেক 
িনি�ত করেত উ�বগ)ীয়রা আসন দখল কের, িবপরীতপ&েক অপরবেগ) পিরণত 
কেরেছ1 6াথ)িসি�র আয়ুেধ েয যত েবিশ শা� িদেত েপেরেছ ,তারাই লাভকেরেছ 
িবজেয়র জয়মাল�1 দিরO 6জািত েযমন ধনী �িতেবশীর �ারা িনগৃহীত হয়,একইভােব 
েদেব-ৈদত�, সুের-রা&স, আেয)-অনায), উ�বগ)ীেয়-িন3বগ), �া�ণ ও অন�ােন� শূO 
কালপর�রায় িনয)ািতত ও অবেহিলত হেয় আসেছ1 অবশ� সূচনায় যা-িছল 
�েয়াজনীয়তা;তা-ই সমাজধমনীর অ	গ)ােK জেম ওঠা বসার মত  এিথেরােLােরািসস 
(Atherosclerosis) সমস�ার সৃি� কেরেছ1 সূচনার সােথ �মবধ)মান অংেশর 
েকােনািদন +ব+সাদৃশ� থােকনা1 ৈবিদক সািহেত�র সােথও মহাকািব�ক  বা আেরা 
পরবত)ীকােলর সমাজভাবনার �মপিরবত)েনও তা ল&�করা যায়1 ঋে�েদর দশম 
ম�েলর ১৯১ঋিষসূে�র অন�তম ৯০তম পু�ষসূ�িট িবেশষ উে�খেযাগ�1১ 
 �াথিমক বণ)�থার ঋে�দীয় িনদশ)ন িনেচর ে^ােক পাই- 

"�া�েণাহস� মুখ মাসী�া+ রাজন�ঃকৃতঃ1 
ঊ� তদস� যৈ�শ�ঃ প��াং শূেOা অজায়ত11"২ 

     শূেOরা েদবসৃ� নয় এবং তােদর েকােনা েদবতা েনই বেল তাM�মহা�া�েণ 
(৫:৮:১১) বলা হেয়েছ, তাই তাঁরা যে|র অিধকারীও নয়1 শতপথ �া�েণ 
(১৪:১০১:৩১) নারী, শূO, কুকুর ও কােলাপািখেক অসত�, পাপ, অ:কার িহেসেব 
একাকার করা হেয়েছ1 আধুিনক আেলাচনায় রনিজ¡ ¢হ ১৯৮৩সােলর পর তাঁর 
আটখেM সংকিলত ও �কািশত £ে¤ �া	জন, অ7ুত, িন3বগ), অ	�জ, Subaltarn 
ইত�ািদ ধারণােক িবকিশত কেরেছন1িবংশ শতাHীর িতেনর দশেক মুেসািলনীর 
কারাগাের িবপে&র শ¥েক িব¦া	 করার জন� ইতািলর িচ	ািবদ £ামিশ(Antonio 
Francesco Gramsci) 'Subaltern' শHিট �থম ব�বহার কেরিছেলন 1পরবত)ীকােল 
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£ামিশপ¤ীরা শHিটেক সাং�ৃিতক আিধপত� বা Study অেথ) অন�মাKা 
িদেয়িছেলন1ভারতবেষ) আ§জাগৃিতর রা2া ধেরই �থম িব.আর.আে}দকর এইসম2 
�াত�,খােটা,েছাটেলাক ইত�ািদেদর িনেয় আে#ালন গেড় তুেলিছেলন,েসই Fরনীয় 
তািরখিট িছল ২৫/১২/১৯২৭, েযিদন ঘেটিছল মনুসংিহতার �«লন1 ব+ৈরিখক এই 
শূO¬ ভাবনা মহাভারেত তথা সং�ৃত সািহেত�র ােনােন িবেশষ মাKায় উে�িখত 
রেয়েছ1ইিতহাস েযেহতু ভিবষ�েতর ছায়াপথ িনম)াণ কের তাই, ধূসর অতীতেক 
অ6ীকার না কের,বত)মােনর েসাপান ধের ,মহাভারত ও সং�ৃত সািহেত� শূOে¬র 
�সl¢িল ছঁুেয় যাওয়া েযেত পাের1 
 শH ��6Zপ1 শHােথ)র িতেলক ফারােক জীবেনর িবFয়কর পিরবত)ন 
ঘটেতপাের1 �াচীন ভারত উপমহােদেশ কৃিত-িবকৃিতর মূেল িছল আয)-অনায) ভাবনা1 
আয)রা উ®ািসক ও ঔপিনেবিশক মূিত)েত এেদেশ এেল, 6ভূম েথেক িবচু�িতর ^াঘা 
সহ� কেরিছল এেদশীয় 'বয়াংিস'রা1 ব+ মনু , ব+ ব�ােস িবভািজত ও িনয়ি°ত 
ভারতীয়েদর জীবেন িবিম±ণ ও গিতময়তায় শূO-স²রেজর সৃি�;যারা অপরবগ) নােম 
িKবগ)(�া�ণ, &িKয়,ৈবশ�)েথেক অধঃে&িপত হেয়েছ1 একসময় সমাজ িপরািমেডর 
শীষ)িব#ু হেয় ওেঠন �া�েণরা1 যিদও েস �া�ণ¬ জ³গত িছল না, িছল অিজ)ত1 
�মশ বুি�,বল ও অেথ)র সমবােয়, �াধােন�র সং|াথ) িববিত)ত হেয়েছ1শূO ও 
শূOািতশূেO 'অিনরবিসত' (জলঅচল)' িনরবিসত' (জলচল)র মেধ� েকায়ারনটাইন 
(Quarantine) েরখা µীতকায় হেয় ওেঠ1 জল অচেল বৃষল,পু¶স, 6পাক 
,েডাম,চাঁড়ালরা অবান কেরিছল1মনুসংিহতার পথানুসরণ কের েসই িবেভদ -স²ীণ)তা 
6ােথ)র নামা	ের পিরণত হয়1 
 ঋে�েদর সময় অিজ)ত �া�ণে¬র সংবােদ জািতেভেদর চরম ভাব িছল 
না1িনে3া� ব�ব�িট তার-ই সা&� বহন কের-"আিম েবদম°O�া ঋিষ,আমার কন�া যব 
েভেজ ছাতু বািনেয় িবি�কের এবং আমার েছেল িচিক¡সক 1" 
 আসেল-"ঋে�েদর অিতশয় আধুিনক অংেশর রচনার সময়ও ঋে�েদর 
েদবগেনর উপাসনা িছল, েপৗরািণক ��া, িবNু ও মেহ*েরর উপাসনা আরJ হয় নাই 
এবং সমােজর িভ®িভ® ে±িণ িভ®িভ® 'জািত' হইয়া দাঁড়ায়ও নাই1 সম2 ঋে�েদর 
মেধ� 'জািত'িবভােগর েকানও িনদশ)ন নাই1 দশম ম�েলর �িস� পু�ষসূে� েয িমথ�া 
�মাণ সৃি� করা হইয়ােছ তাহা হাস�জনক1"৩ 
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গীতা£ে¤র ১৮ অধ�ােয়র ৪১ নং ে^ােক |ান, কম) ও ¢ণেভেদ �া�ণ, &িKয়,ৈবশ� ও 
শূেOর িবভাজেনর কথা বলা হেয়েছ; অথ)া¡ েসৗভাগ� লােভর জন� �েত�েকর য¸বান 
হওয়া উিচত1 মনু ��া েথেক েয চতুঃবেণ)র ধারণা িদেয়িছেলন তািছল কম)িভিDক1 
পরবত)ীকােল উ�বগ)ীয়রা �ভূ¬সুখ লােভর জন� তা জ³িভিDক স²ীণ)তায় তা গMীব� 
কেরেছ1 'ভগব¡গীতায়' ¹কৃN বেলেছন- 

"চাতুব)ণ)ং ময়া সৃ�ং ¢ণকম)িবভাগশঃ1 
তথ� কত)ারমিপ মাংিব��কত)ারমব�য়º1 "৪ 

[¢ণকেম)র িবভাগ অনুযায়ী চারিট বেণ)র সৃি�1আিম এই সৃি�র কত)া হেলও আমােক 
অব�য় পরেম*র ও অকত)াZেপ জানেব1] 
 তথাকিথত েয িবেদশীরা আয)ভাষায় কথা বলেতন তারা সবসময় এেদশীয়েদর 
অসুর,অনায), পি&জাতীয় (বয়াংিস) ইত�ািদ অিভধায় অিভিহত কেরেছন1 ধম)িভিDক 
পুরাণ ও ইিতহােসর মেধ�ই সুেরর ¦াতাZেপ অসুেরর পিরচয় আেছ1 কশ�প-
অিদিতপুKরা সুর,কশ�প-িদিতপুKরা অসুর ,দানব বা ৈদত�Zেপ পিরিচত1 �জাপিতর 
দুইকন�ার উ¡স এক, নামা	ের একজন েদবেসনা, অপরজন ৈদত�েসনা-এখােন 
নামা	েরও অধঃে&প! একইভােব বলা যায় ��া েথেকও �া�ণ, &িKয়, ৈবশ� ও 
শূেOর সৃি�1 তেব একই [�ার উ¡সজাত হেয়ও শূO অ¾ৃশ�! অসুরেদর মত শূOও 
সব)হীনতা �া', অন�িদেক �া�েণর সব)িবজয় েঘািষত হেয়েছ1 এই চতুঃবেণ)র বাইের 
আেরক অ	�জরা হেলন বণ)স²র1 েদবতােদর মেধ�ও এই উ�-নীচ েভদ িছল1 
েদবরাজ ই¿ অি*নীকুমার�েয়র য|হেব�র িবেরািধতা কেরেছন1 অি*নীকুমাররা িকÀ 
সূয)পুK হেয়ও ৈবদ�বৃিDর কারেন মহাভারেতর েকাথাও েকাথাও শূেOর তকমা লাভ 
কেরেছন1 এঁরা জে³র েথেক কম)িবভািজকায় ¢�¬ েপেয়িছেলন1 অথচ কেণ)র ে&েK 
জ³পিরচয় বড়হেয় উেঠেছ1 মহাভারেতর 'যুিধি9র অজগর সংবাদ '(২৫) বনপেব) 
আেছ-' 

শূেO চ ত�েব�&া ি�জ েচ�ন িবদ�েত1 
ন ৈব শূেOা ভেব7ুেOা �া�েণা ন চ �া�ণ 11" 

[শূেO যিদ িবদ�াল&ণ থােক তেব েস শূO নয়,�া�েণ যিদ েস ল&ণ নাথােক,তেব েস 
�া�ণ নয়1] 
�াচীন ভারত অনুস:ােন ¾� েয, শূO শHিট িন3ােথ) ব�বÁত হেলও তা জ³িভিDক 
স²ীণ)তায় বাঁধাপেড়িন1  
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 ভারত ইিতহােস েয দশ রাজার যু� সংঘিটত হেয়িছল তােত পাঁচ আয), পাঁচ 
অনােয)র যু�1 ভারতােগা9ীর রাজা সুদােসর িব�ে� িছল এই যু�1 পু� এ যুে� 
পরািজত হেয়িছেলন1 পরবত)ীকােল ভারত ও পু�র সিÂলেন কু�বংেশর উ¡পিD 
ঘেটেছ1 একবার যুবনাে*র পুK মা:াতা ইে¿র কােছ দসু�ধম) জানেত চাইেল, ই¿ 
রােজ�বসবাসরত েয স@দােয়র  উে�খ কেরেছন তারাহেলন-যবন,কীরাত,গা:ার, চীন, 
শবর, শক, ক², মঠ ইত�ািদ1 আেরা বেলেছন- �া�ণ, &িKয়, ৈবশ� ও শূOরাও আেছ1 
তাছাড়া দসু�ও িকছু আেছ1 
  েদবতারা যাঁর সাহােয� 6গ) উ�ার কেরিছেলন েসই দিধচী িছেলন শূO1 দি&ণ 
ভারেতর উ�ারকত)া অগ2� িছেলন শূO পয)ােয়র1 রামায়ণ রচিয়তা বািÃকী িছেলন 
দসু�1 বত)মােনও ভারেতর উDর�েদেশ 'বািÃকী' পদবীধারীরা তপশীল জািতর 
অ	ভু)�1  
 মহাকািব�কযুেগ রামায়ণ ও মহাভারেতও অ	�জেদর িবেশষ ক�ণা বা 
অনু£েহর পাKহেত েদখােগেছ,তেব তােদর কতটুকু িনজ6তা িছল তােদর অবান 
েথেকই তা ¾�1 রামায়েণ সদাচারী, িনÄাপ শ}ুকেক বধ হেত হেয়িছল তার 
িন3বগ)ীয়তার কারেন1 শূেOর তপস�ার অিধকার নাই অথচ েস তার সীমা লÅন করার 
অপরােধ শাি2 েপেয়েছ অন�িদেক শ}ুক হত�ার পাপ েথেক রামেক মু� রাখা হেয়েছ1 
তীয)গেযািন পবনন#েনরা অনায়ােস রাবনবধ করেত পারত, রাবনবেধর কৃিত¬ রামেক 
েদওয়ার জন� এত কাঠখড় েপাড়ােত হেয়েছ1 উে�র কৃিত¬ দিলতবেগ)র মধ� িদেয়ই 
এেসেছ1 আয)রামচ¿ অনায) বনচর বানরৈসন�েক িনেজর 6ােথ) ব�বহার কেরেছন1 
এসত� েভদােভদ মাKায় তীয)কগিত লাভ কের িবষয়া	ের েপÆেচেছ1 মহাভারেতর 
িন3বেগ)র অবান ও িব2ৃিতর  পিরসের ল&� করা যায়, &িKয় গািধর পুK িব*ািমেKর 
সােথ মহিষ) বিশে9র কামেধনু েকি¿ক িববােদ কামেধনু আ§র&ায় েয ৈসন� উÇীরণ 
কেরেছ তােদর মেধ� উে�খেযাগ� িছল শক, যবন (সJবত আেলকজাMার পূব)বত)ী 
ধারনা নয়), েপৗÈ, িকরাত, খশ, পুিল#, চীন, হূণ, েকরল ও েÉ71 িবনতান#ন গ�ড় 
িবমাতা কÊর কাছ েথেক িনজমাতার দাসী¬ েমাচেনর জন� 6গ)েথেক অমৃত আনয়েন 
যাKা কের1যাKাপেথ জঠরানল িনব)ািপত করার জন� সমুO �াে	 সহ[ িনষাদ ভ&েণর 
পরামশ) গ�ড়েক িবনতা িদেয়িছেলন1 েসই িনষাদেদর স�েক) বলা হেয়েছ েয তারা 
'িনদ)য় ও দূরা§া '1 উে�খেযাগ� িবষয় হল এই সমুO সীমায় বসবাসকারী েকােনা 
�া�ণ পাপী হেলও তােক ভ&ণ করা যােব না1 এক �া�ণ দ�িত গ�েড়র কËনালী 
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েথেক তাই িনÌা	 হবার সুেযাগ েপেয়িছল1 ল&�নীয় ]ীেলাকিট িনষাদী ,Íধু েস,6ামীর 
�া�ণে¬ উ�ার েপেয়েছ- 

"সমুO কু&ােবকাে	 িনষাদালয় মু�মº1 
ভবনািন িনষাদানাং তKসি	 ি�েজাDম! 

পাপীনাং ন�েলাকানাং িনঘৃ)ণানাং দুরা§জাº 
িনষাদানাং সহ[ািণতান ভুÎামৃতমানয়1 

ন চ েত �া�ণং হÀং বুি�ঃ কায)াকথ�ন1 
অবধ�ঃ সব)ভূতানং �া�েণা হ�নেলাপমঃ1 "৫ 

মহাভারেতর ধম)নীিতর �ব�া কৃN '�া�ণ' নয়, 'বৃিNবংশীয়'1 রাজনীিত| িবদূর 
িছেলন দাসীপুK, অন�িদেক কূটৈনিতক ব�ি�¬ শকুিনও �া�ণ িছেলন না1িবদূরেক বলা 
যায় ভারতীয় সভ�তার �থম পূণ)াl �ধানম°ী1 
 'সমুO ম¤ন' কািহনীেত ল&� করা যায়, বাসুকীনােগর পু7ভাগ অিদিতপুK 
েদবতারা এবং িদিতর পুK ৈদত�রা সÂুখভাগ ধারণ কেরেছ,এঁরা সকেলই কশ�েপর 
স	ান1 বাসুকীনােগর সÂুখভাগ (সােপর মুখ)পু7ভােগর মত িনরাপদ নয়1 উ�-নীেচর 
সুিবধােভােগর চতুরতা এখােন দূল)&� নয়, অথচ একই উ¡েস (কশ�প) জাত হেলও 
দানেবরা অিধকাের িন3বগ)1 আবার মি¤ত গরল বা কূট অনায) েদবতা(?)িশবেকই 
ধারণ করেত হেয়েছ1 ��া েথেক চতুঃবেণ)র সৃি� হেলও শূO অ¾ৃেশ� ,উ¡কৃ� 
সুিবধােভােগ হেয়েছ বি�ত1 
 মহাভারেতর মূলকািহনী চ¿বংশ েথেক ধরা হয়1 �া�ণ Í�াচােয)র কন�া 
েদবযানী েথেক পু�বংেশর সৃি� হয়িন1 অসুররাজ বৃষপব)ার কন�া শিম)9া-যযািতর 
বংশধর েকৗরব ও পাMবরা1 আবার দাসরাজকন�া ম¡স�গ:ার মধ� িদেয়ই হি2নাপুর ও 
ই¿�ে রাজবংেশর িব2ার1 মনুসংিহতার িবেরািধতায় পরাশরসংিহতা ব+পিতক 
ব�বাপথেক সহজ কেরতুেলেছ1 অথ)া¡ মনু ত¡কালীন �া�ণ�ব�বার সুিবধােভােগর 
রা2া িনম)াণ কেরন, আবার পরাশর িনেজর কামনা চিরতাথ) করেত সমাজিবিধেক 
িনেজর মত কেরতুেলিছেলন1 এই পরাশর িছেলন �া�ণ শিÏ ও ৈবশ� অÐৃশ�ি	র 
পুK1 েকােনা নারীর শূOপু�ষ বা অনায) পু�ষ £হেণর মত ি�চারী েকােনা �মাণ 
মহাভারেত �কট হয়িন1 
 মহাভারেতর রচিয়তা কূNৈ�পায়ণ েবদব�ােসর ঔরসজাত এবং িবিচKবীেয)র 
ে&েK অি}কা ও অ}ািলকা ন#েনর িব2ার1 ব�াসেদব িছেলন কৃNবণ) বা কাল1 ভৃ¢ 
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বণ)�থা স�েক) ভর�াজেক বেলিছেলন-'�া�েণরা সু¹, ৈবশ� হলুদ, &িKয় লাল এবং 
শূেOরা কাল' (মহাভারত ১৮৮:৮)1 সুতরাং কৃNৈ�পায়ণ (শূO?) েথেকই ধৃতরাÑ ও 
পাMুর উ¡পিD, েকৗরব-পাMবেদর সূচনা1 
 ¢�েOাণাচায) অজু)েনর অিজ)ত¢েণর েচেয় সেব)া� আসন িদেতিগেয় একলেব�র 
পারlমতা ও ে±9¬ খব)করেত হীনউপায় অবল}েনও িপছপা হনিন1 ¢�দি&নার ছেল 
বৃ�াlু9 েছদেন তােক িবকলাl কেরেছন1 কারণ েস িন3বগ), িনষাদকুলজাত1 �া�ণ বা 
&িKেয়র সীলেমাহর থাকেল এই কাজ েOাণ করেতন বেল মেন হয়না1 িনষাদকুেলর 
ে±9¬ খব) করেত হিরবংশ পুরােণ একলেব�র কািহনীেত যাদবে±9 বাসুেদব¦াতা 
েদব±বার পুKিহেসেব সং�ৃতZপ েদবার েচ�াহেয়েছ1 একলেব�র জ³ােনার সময় 
যদুবংশীর হােত িনহত হবার ৈদববাণী হেয়িছল1 তাই তােক নদীেত ভািসেয় িদেল 
মগধ রােজ� এেস েপÆছায়1 িনষাদরাজা িহরণ�ধনুর পুKZেপ একলব� তখন পিরিচত 
হেয়িছেলন1 এভােবই অন�বগ) কৃিতে¬র অিধকারী হেয় উঠেল তােত অন� কািহনীর 
সংেযােগ উ�বগ)ীেয়র ক�ণাটুকু বামহােত মনসা পুেজার মত দায়সারা হেয়েছ1 
 মহাভারেতর 'যতুগৃহপব)াধ�ােয়' উে�খ আেছ েয িবদূর ও যুিধি9র েÉ7ভাষা 
জানেতন1 এই দুইজন েÉ7ভাষা কীভােব বা েকাথােথেক িশেখেছন েস ঘটনার উে�খ 
পাইনা1 অনুমান করেত পাির এর উ¡েস হয়েতা অ¾� এক কািহনীেরখা 
আেছ1েযখােন মাMেবর অিভশােপ ধম) শূOাদাসীরগেভ) জ³ £হণ কেরন1তাঁর নাম হয় 
িবদূর1তাঁর িপতা িছেলন ম¡স�গ:ার পুK কূNৈ�পায়ণ1 ধম) িবদূর Zেপ জ³ £হণ 
করেলও, আবার এই ধম) যুিধি9েরর ঔরসজাত িপতা,  পাMুর ে&Kজ িহসােব 
পিরিচত1 এই জিটল আবত) েথেকই অনুমান করা যায় এই দুজেনর েÉ7 ভাষা নাজানা 
অসJব নয়1 আবার মধ�যুেগর সািহেত�র মেধ�ই এই ধম)ঠাকুরেক অ	�জেদর 
েডামেদবতা িহেসেব পাি71 িবদূেরর শূOে¬র েমাচনেহতু হয়েতা ব�াসেদব ধেম)র 
আবরেন হি2নাপুেরর রাজম°ীZেপ তােকই �িতি9ত কেরেছন1 অবশ� িবদূর 
ব�াসেদেবর ে&Kজ ও ঔরসজাত1 সত�বতী ন#ন (ধীবর কন�ার পুK) ব�াস িনজ 
পিরচেয়র অ	রােল আর এক শূOান#নেক ফÒর মত �িত9া িদেত েচেয়েছন1 ফলত 
িনেজ জাত�াতীণ) হেয়ই পরবত)ী অপরবগ)েক িন3বেগ) পিরণত কেরেছ? 
 দাসরাজকন�া(রাজকন�া?)ম¡স�গ:ার েযাজনগ:া হেয়ওঠার ে&েKও উ�বগ)ীেয়র 
দূরিভসি: ল&� করাযায়1 �া�ণ পরাশেরর সlমকামনার িনল)Ó �কাশ পুনভূ) হবার 
িনদান ও পÔগ:া হবার �েলাভেন 6াথ)িসি�র পথিনম)ান বলা েযেত পাের1 এরসােথ 
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যু� হেয়েছ িগিরকা-উপিরচর বসুর কািহনী1 েসখােনও ব�াসেদব ম¡স�গ:ার 
িন3বগ)তার হীনতা লাঘব কের হি2নাপুেরর সাÕা|ীেত উDীণ) কেরেছন1  
 বারাণবেতর কািহনীেত েদখা যায় যতুগৃেহ অবােনর সময় উ�বগ)ীয় পাঁচস	ান 
ও একমাতার জীবন র&ােথ) মৃতু�বরণ করেতহেয়েছ অনায) িনষাদ মা ও 
স	ানেদর1&িKয় জীবন র&ার কারেন িনষাদ জীবন এখােন হেয়েছ তু71 কু	ীর 
�া�ণ েভাজনেহতু ]ীেলাকসহ ব+জন আমি°ত হেয়িছল1 েসই আম°েণ িশখিM 
হেয়িছল িন3জরা, িনরাপেদ অন�ান�রা িফের িগেয়িছল1ÍধুমাK- 

"এক িনষাদ ]ী তার পাঁচপুKেক িনেয় এেসিছল,েস পুKেদর 
সেl �চুর মদ�পান কের মৃত�ায় হেয় গৃহমেধ�ই িনOামÖ 
হ'ল1"৬ 

�া�ণ েবশধারী পাMবরা বারানাব¡ েথেক অরেণ� আসার সমেয় গlারতীের েপÆছন1 
িবদুর পারাপােরর ব�বা করার জন� ৈকবত) জািতর একমািঝেক িনযু� কেরিছেলন1 
েসসমেয়  েসই ৈকবত)জাতীয় ব�ি� য°চািলত েনৗকার ব�বহার জানেতন- 

"সব)বাত সহাং নাবং য° যু�াং পতািকণীº1 
িশেব ভািগরেথৗতীের নরম িব� সJীকৃতাম1" 

এরপর ভীেমর  সােথ রা&স বেল পিরিচতা িহিড়}ার িবেয় হেয়1 Fরণীয় এেদশীয়েদর 
আয)রা রা&স বেল অিভিহত কেরিছেলন1েসই রা&সী িহিড়}া িছেলন অসাধারণ 
সু#রী1 ভীম ও িহিড়}ার পুK ঘেটা¡কচও বীর িছেলন1 অরণ�পেব) বদিরকা±ম গমেনর 
সময় রা&সরা এবং রা&সজাত ঘেটা¡কচও প�পাMবসহ েOৗপদীেক সহায়তা 
কেরিছল1 এই দুগ)ম গ:মাদন পব)তা�ল িছল গ:ব) ও অসুরেদর �ারা রি&ত1 
তারপর ল&� করা যায় েয অনায) রমনী £হেণ ভীেমর অসুিবধা না থাকেলও েOৗপদীর 
6য়Jের কানীন বা সূতপুK কণ)েক উ�বণ)ীয় নারীলােভ বি�ত হেত হেয়িছেলন1 এর 
েথেকই �মাণ নারীর অিধকারও উ�বগ)ীেয়র একািধপেত� িছল1  
 মহাভারেতর 'বকপব)াধ�ায়' অংেশ ,একচ�ানগের �া�ণগৃেহ পাMবেদর 
বসবাসকােল বকরা&স �া�ণ ও তার পিরবারেক পালা�েম েখেত চাইেল �া�ণেক 
�#নরত েদেখ তাঁর ]ী বেলেছন- 

"তুিম �াকৃতজেনর মত িবলাপ করছ েকন?"৭ 
তাহেল িক Íধু �াকৃতজেনর িবলাপ করার জন� জ³ হেয়েছ? 
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ই¿�ে যুিধি9েরর রাজসূয় যে|র আেয়াজেন ব+ অথ)-স�েদর �েয়াজন হেয়িছল1 
তখন যথা�েম ভীম,অজু)ন, নকুল ও সহেদব ভারেতর িবিভ® রােজ� উপিত হেয়েছন 
ও জয় কেরেছন1 ভীম উপিত হেয়িছেলন বl, তাÕিল', কব)ট-সুেÙরসােথ ��পুK 
ও পূব)সাগর তীরবত)ী েÉ7েদেশ1 অন�িদেক "নকুল মOরাজপুর শাকেল িগেয় মাতুল 
শােল�রকােছ �চুর ধনর¸ আদায় করেলন এবং  সাগরতীরবত)ী েÉ7, প�ব ও 
বব)রগণেক জয়কের দশহাজার উেÑ ধনেবাঝাই কের ই¿�ে িফের এেলন1"৮ 
 আবার ই¿�ের ৈবভব ও উপেঢৗকন বণ)নাকের ধৃতরাÑেক দুেয)াধন বেলেছন-
"শূেOরা কাপ)ািসক েদশবািসনী শতেদেশ তÛীশ�ামা দীঘ)েকশী দাসী িদেয়েছ1 েÉ7রাজ 
ভগদD ব+ অ*, েসাধময় অল²ার এবং হি2দে	র মুি9যু� অিস িদেয়েছন1"৯ 
 ৈকলাস িশখর ও কুেবরভবেনর হংসকারMব ও চ�বােক সমাকীণ) 6ণ)পÔময় 
সেরাবর ে�াধবশ (তাি7ল� ও অবেহিলত নােমর �মাণ) রা&সরা র&া করিছল1 
দিপ)তভীম পরOব� 6ণ)কমল চয়ণ করেতিগেয় বেলেছন- 

"য&পিত কুেবরেক েতা এখােন েদখিছনা,আর তাঁর েদখা 
েপেলও আিম অনুমিত চাইেত পািরনা,কারণ &িKয়রা �াথ)ণা 
কেরননা (দসু�তাকেরন?), এই সনাতন ধম) (মনুসংিহতার?)1" 

আবার 'য&যু�পব)াধ�ায়'এ ব+রা&স ভীেমর হােত িনহত হেল যুিধি9র বেলেছন-"ভীম 
তুিম হঠকািরতার বেশ অকারেণ রা&স বধ কেরছ, তােত েদবতারা �ু� হেবন1 এমন 
কায) আর কেরা না1"১০ 
 েদব-রা&েসর স�ক) উে�খ কের েদবতার ে�ােধ ¢�¬ আেরাপ কের 
রা&সবেধর ৈনিতকতার �8 উেঠেছ,নেচ¡ রা&সজীবন মূল�হীন1 
 শূO, অ	�জ বা হীনবংশজাত মানুেষর প&পাতযু� েকানও যুি� বা �মাণ 
মহাভারেত েদখােনা হয়িন1 �া�ণ�ব�বার সুিবধােভােগর নীিতেত ব+ বাক�সুেযাগ 
ব�বহার করা হেয়েছ1বনপেব) কৃN অজু)নেক বেলেছন- 

  "সাধু ব�ি�ই সত� কথা কিহয়া থােকন, সত� অেপ&া ে±9 
আর িকছুই নাই1…...িকÀ েয ােন িমথ�া সত�6Zপ ও সত� 
িমথ�া6Zপ হয়,েস ােন িমথ�া বাক� �েয়াগ করা েদাষাবহ 
নেহ1 িববাহ, রিত�ীড়া, �াণিবেয়াগ ও সÞ)সাপহরণকােল 
এবং �া�েণর িনিমD িমথ�া �েয়াগ কিরেলও পাতক 
হয়না1" 
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এে&েK বণ)স²েরর �সlও আেছ1 তেব আধুিনক সমাজ যুিধি9েরর উDেরর মেধ� 
ময)াদার বদেল জ³সূKেক �াধান� েদয়1 মহাভারেতর 'বনপেব)'�া�ণ ও  &িKেয়র 
মাহা§� েযভােব বিণ)ত হেয়েছ শূেOর কৃিতে¬র িছেটেফাঁটাও ল&�করা যায়না1 আবার 
&িKয়রা ততদূর সÂানীয় ,যতদূর তাঁরা �া�ণেদর সÂািনত কেরেছন1 দানদি&ণা ও 
সÂাননার ভীেড় শূO ও অন�ান�রা হেয়েছন �াত�1 মধুৈকটেভর পুK ধু:ু ��ার কাছ 
েথেক বের য&, গ:ব), নাগ, রা&েসর অবধ� হেলও কুবলা* রাজার শরীের �েবশ 
কের হত�াকেরেছ1 এ আশীব)ােদ ছলনা িছল1 আসেল িন3বেগ)র েগৗরবেক বারবার 
দিমত করাহেয়েছ নানাভােব1 ]ীেলাক ও অ	�জেদর ত�াগ-িতিত&ােক গßাকাের মহান 
কের েতালা হেয়েছ1 েযমন ধম)ব�ােধর �সl- 

"ধম)ব�ােধর গৃেহিগেয় েকৗিশক বলেলন,ব¡স তুিম েয েঘার 
কম)কর তা েতামার েযাগ� নয়1ধম)ব�াধ বলেলন,আিম আমার 
কুেলািচত কম)ই কির1"১১ 

�া�ণ ও ধীবরকন�াজাত ব�াসেদব উ�বগ)ীয় ভাবনায় েবদ ও ধম)|ান থাকা সেàও 
ব�াধেক উ�কুল ও মান�তা িদেত পরাáুখ বেলই 'কুেলািচত ' শHাথ)েক 'মহান' 
িহেসেব গেড় তুেলেছন1 'পূব)কৃত কেম)র ফল' বেল শূেOর মহনীয়তা িনমূ)েলর �7® 
�েলপ কািহনীিটেত ব�বÁত1 সামািজক কাঠােমায় কুলবৃিDেক জ³িভিDক অনুশাসেন 
পয)বিসত করা হেয়েছ1 যা িছল পূব)জে³র 'সু' বা 'কু'এর সামিয়ক সÀি�র 
অজুহাতমূলক ব�ব�মাK1 ধম), কম), েদব-ি�েজর �িত ভি�যু� ব�ি�র �া�ণে¬ 
উDীণ) হওয়ার কথার উে�খ Íধু হেয়েছ,তােক �িত9া েদওয়া হয়িন1 আবার অপকেম)র 
জন� �া�েণর ভাবীশূO¬ �াি'র শাি2 িবিধত হেত েদখা যায়না1 �ায়ি�েত�র কেঠার 
শাি2 িন3বগ)ীয়েদর ে&েKই িবেশষ �েযাজ�1 
 মহাভারেতর বড় অংশজুেড় েদব-ৈদত�,সুর-অসুর যু� বারবার ঘেটেছ1 
েদবতােদর ছাড়া অন�ান�েদর িচরায়ী জেয়রমাল� েদওয়া হয়িন1 'িবরাট পেব)' 
যুিধি9েরর সােথ িবরােটর কেথাপকথেন অি�য় আচরণকারীর শাি2িবধােনর ে&েK 
�া�ণ হেল িনব)াসন, আর বাকীরা বধেযাগ� বলাহেয়েছ1 ে±9বণ) ছাড়া জীবেনর 
অিধকারও তার েনই1 
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 অগে2�র অিভশােপ সপ)Zপধারী ন+ষ ‘�া�ণেক’? -এই �8 যুিধি9র েক 
কেরিছেলন1 উDের যুিধি9র সত�,দান,&মা,স�িরK, অিহংস,তপস�া,দয়াযু� ব�ি�র 
কথা উে�খ কেরেছন1 শূেOর এই ¢ণাবলী থাকেল যুিধি9র উDের বেলিছেলন- 
"েয শূেO ঐ সব ল&ণ থােক িতিন শূO নন,�া�ণ;েয �া�েণ থােকনা িতিন �া�ণ 
নন,তােক শূO বলাই উিচত1 "১২ িকÀ বা2েব তার উ�বগ)ীেয় ান েনই, এ কথার 
কথামাK1 
 মহাভারেতর কািহনী েথেক পরবত)ী সং�ৃত সািহেত� ত¡কালীন িন3বগ)ীেয়র 
অবান সংি&' আেলািচত হেত পাের1 
 তেব বণ)িবভ� সমােজর �া	বাসী িনষাদ,সবর,িকরাত িকÀ শূO নয়1 এরা 
বণ)িবন�ােসর ছেকর বাইের আর এক িন3বগ)ীয়1বাণভেåর কাদ}রীেত শবর েসনাপিত 
একলেব�র সােথ কািহনীর �সl এেসেছ স'ম শতাHীেত শূOেকর সভায় চMাল ও 
চMাল কন�ার বণ)না ও ত¡কালীন বিণ)ল(?) সমােজর পিরচয় তুেল ধের1কািলদােসর 
'অিভ|ান শকু	লº' নাটেক দুæ	 �দD শকু	লার 6ণ)খিচত অlুরীয় একজন ধীবর; 
ম¡েসর অভ�	ের পায়1িনেদ)াষ এই ধীবরেক রাজ�হরীরা তু7তাি7েল�র সেl ব�lও 
কেরেছ1 ধীবর রাজ�াসােদ এেস িনেদ)াষ �মািণত হওয়া সেàও �া' পুরçােরর বখরা 
�হরীেদর েস িদেত বাধ� হয়1 কারণ ধীবর উ�বগ)ীেয়র অধীন1  
 কািলদােসর 'রঘুবংশ কােব�' আেছ শ}ুক হত�ার ক�নদৃশ�1 রােমর হােত 
িনÄাপ শ}ুক তপস�া করার কারেন হত হেয়েছ1 হত�ার দােয় রােমর পাপ হয়িন1 রাম 
সীতা উ�ােরর সময় বণ)গতভােব শূেOরও নীেচ অবিত বানর,ভালুক ইত�ািদেদর 
সহায়তা িনেয়েছন, িনষাদরাজ ¢হেকর আিতেথয়তাও £হণ কেরেছন1 শবরীর 
এঁেটাকুলও েখেয়েছন (বািÃকীরামায়েন এই কািহিনিট যিদও েনই)1 অথচ েসই রামচ¿ 
শূেOর তপস�ার অপরােধ শ}ুক বধ কেরেছন1- 

"তপঃশীণ) শূেOর মুখিট Íçেরণুযু� পেÔর মেতা,রাম 
খেèর আঘােত েসিটেক মৃণাল েথেক িবচু�ত করেলন1" 

 ব�াল েসন উ�-নীচবেণ)র উDীণ) বা অবতীেণ)র সুেযাগ িKশব¡সর িদেলও 
ল&ণ েসন একবছর ও সময় না িদেয় তা জ³িভিDক শূOে¬র গিMেত জগÐল 
কেরেছন1 
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 জ³গত জািতেভদ �থার সূচনাকাল ৈবদ�বংশীয় েগৗড়রাজ ব�াল েসন(১১৫৮-
১১৭৯)ও বৃ�বয়েস ]ী থাকা থাকাসেàও সু#রী েডামললনা নত)কী পিÔনীেক িবেয় 
কেরিছেলন1 আন# ভå িলেখেছন- 

"িবজয় েসেনর জারজপুK ব�াল েসন দুçম)পরায়ণ, 
সাধুপীড়ক, েডাম এবং চMাল কন�ায় আস�1 "১৩ 

ঐ £ে¤ উে�খ করা হেয়েছ - 
"জ³ না জায়েত শূOঃ সং�ারািÐজ উ�েত1 
েবদপাঠী ভেবিব�ঃ �� জানািত �া�ণঃ11" 

[জ³মাKই সবাই শূO1 সং�াের ি�জ পদবাচ� হয়1 েবদপােঠ িব� হয় এবং ��েক 
জানেল �া�ণ পদবাচ� হয়1] 
 আধুিনক েছাঁয়াছঁুিয়র দুিনয়ায় �াচীন ভাবনার এই কুিটল-জিটল ব�বােক 
উ�বগ)ীেয়রা 6াথ)িসি�র ঘঁুিটেতসািজেয় েফলার েচ�াও করেছন1 সব বৃিD যিদ দাস¬ 
হেব,তেব শূেOর দাস¬ Íধু িন3মােনর েকন িবেবিচত হেব এ �8 ওঠা 
6াভািবক1রাজতরিlনীর উ�ৃিতেত পিরসমা' করেত পাির- 
 ‘‘শূO অিশি&ত, �িচ হীন;েডা}ী বব)র;িকÀ কলহন বড় িশßী এবং স¡ 
ঐিতহািসক;তাই অপ&পাত িচKেণ েদিখ ি�জ �া�ণও ব+বার, ঐ Zেপ িচিKত1 �া�ণ 
পুেরািহত ও ম°ী 6াথ)সব)6; &িKয় রাজা ই¿পরায়ণ; কায় কুিটল, অস¡; বরং 
সাধারণ শূO ৈসন� স¡ ও �ভুভ�1"১৪ 
 
তথ�সূKতথ�সূKতথ�সূKতথ�সূK::::    
১.  ৈবিদক সািহেত�র Zপেরখা-ড.¹মতী শাি	 বে#�াপাধ�ায়, সং�ৃত পু2ক ভাMার, 

২০০৩, পৃ9া- ৪৭-৪৮1 
২. ঋে�দ সংিহতা, ১০/৯০/১২ (Ref. উে�াধন পিKকা, ISSN 0971-4316-115-

1419/তৃতীয় সং�রণ, পৃ9া, ১৭১1 
৩. ঋে�দ সংিহতা, অনু.¹ রেমশচ¿ দD, কলকাতা েবlল গভন)েমেõর, (অ�ম 

অ�ক-ভূিমকা-On Board of the 'NUDDEA'London,26th May,1886. 
যে° মুিOত ১৮৮৭1 

৪. ¹ম�াগবÇীতা, -6ামী রামসুখ দাস, �থম সং., গীতাে�স, েগার&পুর, 
২০০৬1 পৃ.৩০৫-৩০৬1 
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৫. মহাভারতº, আিবভ)াব, দশ)নাচায) হিরদাস িস�া	 বাগীশ ভåাচায), 
জ³শতবািষ)ক সং�রণº,�থম �কাশ ১৩৩৮ বlাH, িব*বানী �কাশনী, কিল, 
৯, পৃ9া-৩৯০1 

৬. মহাভারত-সারানুবাদ রাজেশখর বসু, মাইিত বুক হাউস ৮, শ�ামাচরণ েদ িIট, 
কল. ৭০০০৭৩, �থম সং, ২০১৯, পৃ.৫৯1 

৭. ঐ, পৃ .৬৩1 
৮. ঐ, পৃ9া১০২1 
৯. ঐ, পৃ9া ১১৪1 
১০. ঐ, পৃ9া ১৮৯1 
১১. ঐ, পৃ9া২০৬1 
১২. ঐ, পৃ9া ১৯৪1 
১৩. ব�াল চিরত-[১৫১০ সােল রিচত ১৯০৪ সােল এিশয়ািটক েসাসাইিট অফ 

ইিMয়া �কািশত] তথ�সূK-সমাজ দপ)ন ১৫ বষ), সংখ�া ১২, জুন ১৯৯৯1 
১৪. �াচীন ভারত:সমাজ ও সািহত�-সুকুমারী ভåাচায), আন# পাবিলশাস)  �া. িল., 

�থম সং�রণ আষাঢ় ১৩৯৪, ৪৫ েবিনয়ােটালা েলন, কল. ৯ পৃ9া-৪৪৯-৪৫০1 
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নেভল কেরানা ভাইরাস: মানিসক ব�ািধ ও 6া� সেচতনতা 
        Íভ²র ঘড়া 

স�াû-১, গেবষক, িশ&ািব|ান িবভাগ, িবেবকান# িমশন মহািবদ�ালয়, 
সুতাহাটা, ৈচতন�পুর, পূব)েমিদনীপুর 

 
সারসংে&েপসারসংে&েপসারসংে&েপসারসংে&েপ (Abstract):- িবে*র ইিতহােস িবিভ® ধরেনর ভাইরােসর সং�মেণ েয 
মহামারী Zপ িনেয়েছ তার �ভাব Íধু মানুষ নয় সম2 জীেবর উপর পেড়েছ1 েনােবল 
কেরানা ভাইরােসর সং�মণ �মশ েয ভােব বৃি� পাে7, তা আগামী িদেন পৃিথবীর 
সম£ জীেবর অবান েয িবপ® হেব তা বলার অবকাশ রােখ না1 এর ফেল মানুষ 
আজ অজানা েরােগ েরাগা£ হেয় পড়েছ1 িচিক¡সা শাে] নতুন ঔষধ ও িটকাকরণ 
আিবçৃত হেলও তা কতটা মানুষেক সু 6াভািবক বা �াণ বাঁচােত পাের  িচিক¡সক ও 
গেবষেকর কােছ একটা িচ	ার িবষয় হেয় উেঠেছ1 ভিবষ�েত আর কত এইরকম  
ভাইরােসর সÂুখীন হেত হেব তা আমােদর তািকেয় থাকেত হেব1 এই অদৃশ� দানব 
ভাইরােসর হাত েথেক র&া পাওয়ার জন� িনেজেদর 6া� স�েক) সেচতন হওয়া 
�েয়াজন1 শারীিরক �িতেরাধ &মতা বৃি� যােত পায় তার জন� িচিক¡সেকর পরামশ) 
েনওয়া ও কম)সূচী¢িল পালন করেল আমােদর হয়েতা অেনকটা মানুেষর িচ	া দূর 
হেব1 
সূচক সূচক সূচক সূচক শHশHশHশH (Keywords):- েনােবল কেরানাভাইরাস, ভাইরাস সং�মণ, ভ�াকিসন, িব* 
6া� সংার িরেপাট), মানিসক ব�ািধ, মানিসক 6া� সেচতনতা1 
মূল মূল মূল মূল আআআআেলাচনােলাচনােলাচনােলাচনা::::----    
আমােদর এই েসৗ#য)ময় বসু:রােত �ােণর অি2¬ আেছ বেল, আজও সকল জীব 
তােদর জীৈবিচK� �বাহমান রেয়েছ1 সৃি�র পর েথেক এই ধরাধােম কত মহাজাগিতক 
�লয় ঘেটেছ,�াকৃিতক দুেয)াগ বা মহামারী বা মানবঘিটত কারেণ জীবৈবিচেK�র কত 
পিরবত)ন ঘেটেছ 1িকছু জীব লু' হেয় িগেয়েছ, িকছু জীব লু' হেয় যাওয়ার পেথ, তার 
কারণ িহেসেব অেনেক দায়ী কেরেছন মানুেষর�ারা ব�বÁত �াকৃিতক স�েদর 
�িতঅকথ� ব�বহার ও দূষণ সৃি� 1িদেনর পর িদন যত জনসংখ�া েবেড় চেলেছ 
মানুেষর িনেজর বাঁচার 6াথ) চিরতাথ) করার জন� েযভােব �াকৃিতক স�দ অপচয় 
করেছ, েযমন আমাজেনর জlেল আ¢ন লাগােনা, উDর েম� �েদেশ বড় িশß াপন 
কের বরফ গিলেয় জল2র বৃি� ঘটােনা, বায়ুদূষণ সৃি� কের Iােটািµয়ােরওেজান 
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গ�ােসর ফাটল ধিরেয় সূেয)র অিতেব¢িন রিü পৃিথবীেত আগমন ঘটেছতার 
ফেলজীবৈবিচK� ন� হেয় যাে71�কৃিতেতএকঅ6া�করপিরেবেশরবাতাবরণৈতির 
হেয়েছ1 আজ এই েসৗ#য)ময় বসু:রা বড় অসুেখ ভুগেছ1সম2 জীব¢েলােক আেরা 
আে�পৃে9 েবঁেধ �াণ েনওয়ার জন� আগমন ঘেটেছ �াণঘাতী মারণ ভাইরাস নেভল 
কেরানা ভাইরাস 1 
 এই ভাইরােসর সং�মেণর ভয়াবহতা এক বছর অিত�া	 হেয়েছ, িকছুিদেনর 
মেধ�হয়েতা অেনকটা আমরা সামলােত পারেবা, িকÀ েসইসেl অমীমাংিসত ভােব 
েথেক যােবমানুষ ও �াণীেদর মধ�কার েরাগ সং�মেণর িবষয়িট1 বত)মােন এই 
ভাইরােসর িটকাকরণ েদওয়ার �ýিত পব) চলেলও আমােদরএেক অপেরর সােথ 
েমলােমশা বা সং�িমত হওয়ার িবষয়িটর �িত ¢�¬ িদেত হেব1 
 িবে*র ইিতহােস িবিভ® শতাHীেত িবিভ® ধরেনর �াণঘাতী ভাইরাস এর আগমন 
ঘেটেছ তা িব|ানীরা অবগত আেছন1  যা সকল �াণীকূলেক সং�িমত কের 
আসেছ1যারফল6Zপমৃতু�ঘেটেছল&ািধকপÍ-পাখীতথামানুেষর1 
িবে*রিবিভ® েদেশরভাইরাস সং�মেণরতথ�েদওয়াহেলা - 

ঘটনাঘটনাঘটনাঘটনা    সূচনাসূচনাসূচনাসূচনা    েশষেশষেশষেশষ    মৃতু� মৃতু� মৃতু� মৃতু� ((((ল&ল&ল&ল&))))    
þ�াক েডথ (কােলা মৃতু�) ১৩৩১ ১৩৫৩ ৭৫ 

ইতালীয় ে�গ ১৬২৩ ১৬৩২ ২.৮ 
িসিভল এর মহামড়ক ১৬৪৭ ১৬৫২ ২০ 
ল�েনর ে£ট ে�গ ১৬৬৫ ১৬৬৬ ১ 

মােস)ইেয়র মহামড়ক ১৭২০ ১৭২২ ১ 
�থম কেলরা মহামারী ১৮১৬ ১৮২৬ ১ 
ি�তীয় কেলরা মহামারী ১৮২৯ ১৮৫১ ১ 
রািশয়া কেলরা মহামারী ১৮৫২ ১৮৬০ ১০ 

ে�াবাল mু মহামারী ১৮৮৯ ১৮৯০ ১০ 
ষ9 কেলরা মহামারী ১৮৯৯ ১৯২৩ ১ 
এনেসফ�ালাইিটস 
েলথািগ)কা মহামারী 

১৯১৫ ১৯২৬ ১৫ 

ে¾নীয় mু ১৯১৮ ১৯২০ ১০০০ 
এিশয়ান mু ১৯৫৭ ১৯৫৮ ২০ 
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হংকং mু ১৯৬৮ ১৯৬৯ ১০ 
ইেবালা ভাইরাস ১৯৭৬, ২০১৪, 

২০১৬ 
 ১১ (হাজার) 

সাস) ২০০২ ২০০৪ ৭৪৪ (জন) 
এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯ ২০১০ ২.০৩ 

মাস) ২০১২ ২০১৫ ১০ 
িনপা ১৯৯৮ ২০১৮ ১৭ (জন) 

এইচ. আই. িভ. / এইডস ২০১০ ২০১৯ ৩ েকািট 
২০ ল& 
সং�িমত 

েকািভড-১৯ ২০১৯ ১৬ই 
জানুয়ারী, 
২০২১ 
পয)	 

২,০১৭,৮৪৩ 
(জন) 

 এইসবভাইরােসর েবিশরভাগ বাদুড় েথেক মানুেষর েদেহ সং�িমত হয় এবং তার 
জন� বাদুেড়র অ�ািõভাইরাস �িতি�য়ােক ধন�বাদ েদওয়া েযেত পাের1 তেব এই 
কেরানা ভাইরােসর ে&েK অন� �াণীর শরীের বাহকিকনা িব|ানীরা গেবষণা করেছন1 
মানব সভ�তার অ£গিতর সােথ সােথ বনা�ল েকেট েফলা এবং বন��াণীেদর  
বসিতেতহানা েদওয়ার ফেল এইসব সং�মেণর হার অেনকটা েবেড় িগেয়েছ1 এইসব 
সং�মেণর ে&েK মানুষেক বলা হয় ‘েডড এM েহাq’1 মানুেষর �ারা বাýচু�ত হেল বা 
ভীষণ রকম পিরবত)েনএই বাদুেড়র লালায় ভাইরাস &রণ অিতির� েবেড় যায় যা 
অবশ�JাবীZেপ অেনক সংখ�ক জীবজÀ এমনিক মানুষেকও সং�িমত কের1 Íধু এই 
নয় অেনক &িতকারক জীবাণু �মাগত ‘িমউেটশন’ বা ‘�িতেরাধক িজন’ অজ)ন করার 
ফেল জীবাণুনাশক �াগস-এ অেনক েবিশ �িতেরাধী হেয় যাে71 এর ফেল স�ূণ) না 
হেলও ওষুেধর কম)&মতা কেমেছ1 েযেহতু অেনক ে&েK একই ে±ণীভূ� 
এিõমাইে�ািবয়ালস মানুষ ও �াণীেদর �েয়াগ করা হয়1 তাই উভয় এই 
মাইে�ািবয়াল� �িতেরােধর অংশীদার হেত পাের1 েনােবল কেরানাভাইরাস চীেনর 
উহান �েদেশর একিট সামুিOক �াণী বাজার েথেক উ�ু� হেয় অßকেয়কিদেনর মেধ� 
সম2 িবে*র মানুষ সং�িমত হেত থােক1২০২১সােলর,১৬জানুয়াির WHOিরেপাট) 
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অনুযায়ী িবে*র মানুেষর সং�মেণর সংখ�া হেলা ৯৪,৩১২,১৯৫ জন, মৃতু� ঘেটেছ 
২,০১৭,৮৪৩ জন, সু হেয় উঠেছন ৬৭,৩৪৪,৩৪২ জন1 
িব* 6া� সংার তথ� অনুযায়ী সং�িমত িবিভ® েদেশর তথ�¢িল হেলা-  

েদেশর নামেদেশর নামেদেশর নামেদেশর নাম    আ�াে	র সংখ�াআ�াে	র সংখ�াআ�াে	র সংখ�াআ�াে	র সংখ�া    মৃেতর সংখ�া মৃেতর সংখ�া মৃেতর সংখ�া মৃেতর সংখ�া     সুতার হারসুতার হারসুতার হারসুতার হার    
আেমিরকা 
যু�রাÑ 

২৪,১০২,৪২৯ ৪০১,৮৫৬ ১৪,২২৮,৯৬৯ 

ভারত ১০,৫৪৩,৬৫৯ ১৫২,১৩০ ১০,১৭৮,৮৮৩ 
�ািজল  ৮,৩৯৪,২৫৩ ২০৮,২৯১ ৭,৩৬১,৩৭৯ 
রািশয়া ৩,৫২০,৫৩১ ৬৪,৪৯৫ ২,৯০৯,৬৮০ 

ইউনাইেটড 
িকংডম 

৩,৩১৬,০১৯ ৮৭,২৯৫ ১,৫০৩,৬৫৪ 

�া� ২,৮৭২,৯৪১ ৬৯,৯৪৯ ২০৮,০৭১ 
তুক)ী ২,৩৭৩,১১৫ ২৩,৬৬৪ ২,২৪৬,০৪৭ 
ইতািল ২,৩৫২,৪২৩ ৮১,৩২৫ ১,৪১৩,০৩০ 
ে¾ন ২,২৫২,১৬৪ ৫৩,৩১৪ --- 
জাম)ানী ২,০২৩,৮০২ ৪৬,৫৩৭ ১,৬৪১,২০০ 

ভারতবেষ) মাচ) মাস েথেক লকডাউন এর জন� মানুষ গৃহব#ী1 কম) েথেক িবচু�িত 
হওয়ার ফেল মানুেষর মেধ� ে�াধ,সি:	তা,উি�Öতা,হতাশা �মশ েবেড়ই চেলেছ1 
বািড়র সকেলর সেl মািনেয় চলেত অসুিবধা হে71 আবার েকউআ§হনেনর পথ েবেছ 
িনে7মানিসক িচ	ায়1 িব* 6া� সংারমতানুযায়ীপিরবােরর িশÍ ও অিভভাবকেদর 
মেধ� ব:ু¬পূণ) পিরেবশ ৈতির ও মানিসক 6া� যােত ভােলা থােক তার জন� অেনক 
িনেদ)িশকা পালন করার কথা বলা হেলও বা2বতা করেত অেনক ঝুঁিক িনেত হে71 
সম£িব*বাসীর কােছ একসময়িচ	ার িবষয় হেয় দাঁড়ায় তার জীবনটা বাজেব েতা? 
�িতিনয়ত মানিসক িচ	ায় &ুধামা#� ও ঘুেমর সমস�ার দ�ণ অবসাদ£2 হেয় 
পেড়েছন1 গেবষকরা জািনেয়েছন গৃহব#ী জিনত সামািজক িবি7®তা, �মবধ)মান 
অথ)ৈনিতক দুি�	া এবং �ািত9ািনক উেদ�ােগর অভােব সারা পৃিথবী জুেড় গাহ)� 
িহংসা িবপদজনক আকার ধারণ কেরেছ1 WHO “েমõাল েহলথ এMসাইেকা েসাশ�াল 
কনিসডােরশন িডউিরং িদ েকািভড-90 আউটে�ক” শীষ)ক িনবে: মানিসক6া� িনেয় 
তােদর পরামশ) িদেত িগেয় িশÍেদর দুঃখ, ভয় ইত�ািদ অনুভূিত¢েলােক 6াভািবকভােব 
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�কাশ করেত েদওয়া আবশ�ক এবং যতদূর সJব তােদর মা-বাবা বা িনকটজেনর 
কােছ থাকবার সুেযাগ িনি�ত করা জ�রী1 
কেরানা আবহকােল �াথিমক 2র েথেক উ� িশ&ার সব 2ের পড়ােশানা একসময় 
ব: করা হেলও পের ইউিজিস িনেদ)েশ সব)2ের অনলাইেন গঠন ও পরী&া পঠন পাঠন 
ও পরী&া চালু করার িস�া	 েনওয়া হয়1 িকÀ বত)মােন নানা রকম সমস�ার 
মুখােপ&ী হেত হে7 িশ&ক-িশ&াথ)ীেদর1 ইõারেনট, ডাটা প�াক, েফােনর সমস�া 
�ভৃিত িবষেয় মানিসক িচ	া েক বািড়েয় তুলেছ1 এই ভয়াবহ িদন¢েলা কািটেয় উেঠ 
বত)মােন ধােপ ধােপ �ুল ও কেলজ েখালার িনেদ)িশকা ৈতির হেয়েছ1 ইিতমেধ� 
আনে#র িবষয় আবার �ুল-কেলজ খুলেব1 সকেলর সমাগম হেব1 অিভভাবকেদর 
কােছ �8 েথেক যায় েয, সব �ুল কেলেজ 6া�িবিধ েমেন পঠন-পাঠন Í� হেব 
েতা? েছেলেমেয়রা িনরাপেদ থাকেব েতা ? পানীয় জল ও েশৗচালয় পিরçার থাকেব 
েতা? েছাটরা েতা সবসময় মা�পের থাকেত পারেব না1 �ুেল েকােনা েছেল বা েমেয় 
যিদ েকািভড পিজিটেভরকারেণতার স	ােনর পের যিদ সং�িমত হয় তাহেল িক হেব? 
মানিসক ব�ািধ মানিসক ব�ািধ মানিসক ব�ািধ মানিসক ব�ািধ     
কেরানা ভাইরােসর সং�মেণর আবহাওয়া কােল গৃহবি# মানুেষর িচ	া, অনুভূিত, 
আ£হ, মেনাভাব, আচরণ ধারার উপর িব2র �ভাব পেড়েছ1 তার ফল6Zপ মানুষেক 
নানা রকম মানিসক ব�ািধর 6ীকার হেত হেয়েছ1 িবেশষত 12 েথেক 18 বছর বয়েসর 
েমেয়েদর মেধ�দুি�	া, মানিসক চাপ খাওয়ােনার সমস�া, েমজাজ, অবেসিসভ-
ক�ালিসভ িডস-অড)ার, িবশৃ�লামূলক আচরণ, িসেজাে�িনয়া, এিডএইচিড, 
আ§হনন, প�ািনক িডস-অড)ার, সামািজক ভয় ইত�ািদ েরােগর মত ল&ণ েবিশ কের 
েদখা িগেয়েছ যা DSM-5 এর মেধ� অ	ভু)�1 এর ফল6Zপ েয সম2 সমস�ার 
মুখােপ&ী হেত হেয়িছল1 
িশÍিশÍিশÍিশÍ    
উেDিজত হওয়া, সময়-অসমেয় েমাবাইল ব�বহার, েগম েখলা, বািড়র িজিনস অপচয় 
েবিশ, ঘুেমর অসুিবধা, খাবাের অনীহা, মাথার য°ণা, পড়েত অমেনােযাগী �ভৃিত1 
ৈকেশারৈকেশারৈকেশারৈকেশার    
একাকী¬েবাধ, িখটিখেট েমজাজ, জীবন-মরণবাঁচার লড়াই, পিরবােরর মেধ� সমস�া, 
অ�ালেকাহল পান, পেন)া£ািফ েদখা, ে�েম অশাি	, আ§হনেনর পথ েবেছ েনওয়া, 
ভিবষ�¡িচ	া, সং�মেণর িচ	া, ঘুেমর সমস�া �ভৃিত 1 
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বয়বয়বয়বয়� � � �     
গৃহব#ী, জীবন-মরণ বাঁচার লড়াই, পিরবােরর সবার সেl মািনেয় চলেত সমস�া
েনই, ঘুম েনই, টাকা েশষ, খাওয়ার কম, পিরবােরর ি�য়জন হারােনার েশােক 
2তা,আ§হনেনর পথ েবেছ েনওয়া, িব2ৃিত, সং�মেনর িচ	া, িডেভাস)
েমজাজ �ভৃিত1 
 এই সমস�া¢েলা মানুষেক আে�পৃে9 েবঁেধ েফেলিছল1 আজ একটু একটু কের 
মানিসকচাপ ¢েলা কমেত Í� কেরেছ1 মানুষ নতুন কের কােজ েযেত Í� কেরেছ
অিফস, �িত9ান েখালা Í� হেয়েছ1 তাই িশÍ েথেক বয়� সবাইেক 6া� িনয়ম িবিধ 
েমেন এিগেয়চলেতহেব1 অভ�ােস পিরণত করেত হেব মা� পরা, স�ািনটাইজার ব�বহার 
করা ও শারীিরকদূর¬ বজায় রাখা1 মানিসক িচ	া দূর কের নতুন কের কাজকেম) 
িনেজেক ব�2 কের তুলেত হেব1 মানুষ গৃহব#ী দশা েথেক মু� হওয়ার
অেনকটা আজ মানিসক চাপ েথেক মু� হেত েপেরেছ1 
 

 
েক¿ীয় 6রাÑ ম°েকর েরাগ িনেদ)িশকা অনুযায়ী 60 বছর বা তার েবিশ বয়েসেনােবল 
কেরানা ভাইরােস আ�া	 হেয়েছন1 তােদর ে&েK এই সম2 েরােগর কারেণ মৃতু� 
ঘেটেছ1 

০

২০

৪০

৬০

৮০

মা
চ)

এ
ি�

ল েম জু
ন

জু
লা

ই

আ
গq

েস
ে�

}র

অ
েû

াব
র

নে
ভ}

র

িড
েস

}র

২০
১০

৫ ৬

২৫

৪০
৪৫

৬০
৭০

সুতার হার

পিরবােরর সবার সেl মািনেয় চলেত সমস�া, কাজ 
পিরবােরর ি�য়জন হারােনার েশােক 

িডেভাস),িখটিখেট 

আজ একটু একটু কের 
মানিসকচাপ ¢েলা কমেত Í� কেরেছ1 মানুষ নতুন কের কােজ েযেত Í� কেরেছ1 

�িত9ান েখালা Í� হেয়েছ1 তাই িশÍ েথেক বয়� সবাইেক 6া� িনয়ম িবিধ 
স�ািনটাইজার ব�বহার 

মানিসক িচ	া দূর কের নতুন কের কাজকেম) 
হওয়ার ফেল মানুষ 

 

বছর বা তার েবিশ বয়েসেনােবল 
তােদর ে&েK এই সম2 েরােগর কারেণ মৃতু� 

িড
েস

}র

৭৫
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মানিসক 6া� সেচতনতামানিসক 6া� সেচতনতামানিসক 6া� সেচতনতামানিসক 6া� সেচতনতা    
নেভল কেরানা সং�মেণর দাপেট আমােদর সচল �বাহমান পৃিথবীর 
অেনকটা িপিছেয়এেসেছ1 সময় েযন আজ অেনক থমেক দািড়েয়েছ
গেবষণা কিঠন �েচ�ার ফল6Zপ এমােজ)ি� জন� UK-Pfizerও BioNTech
ৈতির হয়1 পের রািশয়ার ¾ুটিনক’ িভ ভ�াকিসন আিবçােরর পর মানুেষর মেন 
অেনকটা 6ি2 িফেরেছ1 এর পর িবে*র এেকর পর একেদেশ ভ�াকিসন
Í� হয়1 কিমণ)িট ভ�াকিসন,মওেডণ)া, AstraZeneca, িসেনাভা, িভûর
কিভিশ� েকা-ভ�াকিসন ইত�ািদ1এইসব ভ�াকিসন ৈতির ৈতিরর কাজ ইিতমেধ� তৃতীয় 
পয)ােয়র �ায়ােলর েশষ কের িটকা েদওয়ার ছাড়পেKর অনুমিতর েদওয়া
ধােপ সম2 িব*বাসীর কােছ েপÆেছ যােব ভ�াকিসন¢িল1 ভাইরােসর িব�ে� �িতেরাধ 
&মতা ৈতির হেব িকÀ িব|ানীেদর গেবষণার িরেপাট) অনুযায়ীএইসব ভ�াকিসেনর 
�িতেরাধ &মতা শরীেরর মেধ� কতিদন থাকেব এবং শারীিরক �িতি�য়া িক িক েদখা 
যােব তা িঠক হেব উে�খ কেরনিন1 ইিতমেধ� েদখা িগেয়েছ Pfizer ভ�াকিসন েদওয়ার 
পর নরওেয়র 23 জন বয়� মানুষ মারা িগেয়েছ1 ভারেত কিভিশ� ভ�াকিসন েদওয়ার 
পর অেনেক অসু হেয় িগেয়েছন1 যারা গভ)বতী মা বা যােদর এলািজ) 
সমস�া আেছ তােদর ভ�াকিসন িনেত বারণ করা হেয়েছ1 তাই �িতেরাধ গঠনকাির 
ভ�াকিসন এর িটকা েদওয়ার কাজ Í� হেলও িচ	ার �কুিট মাথা তুেল 
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নেভল কেরানা সং�মেণর দাপেট আমােদর সচল �বাহমান পৃিথবীর সভ�তা েযন 
সময় েযন আজ অেনক থমেক দািড়েয়েছ1 িব|ানীেদর 

BioNTech ভ�াকিসন 
িভ ভ�াকিসন আিবçােরর পর মানুেষর মেন 

ভ�াকিসন ৈতিরর কাজ 
িভûর, তিজনােমণ)া, 

এইসব ভ�াকিসন ৈতির ৈতিরর কাজ ইিতমেধ� তৃতীয় 
েদওয়া হেয়েছ1 ধােপ 

ভাইরােসর িব�ে� �িতেরাধ 
&মতা ৈতির হেব িকÀ িব|ানীেদর গেবষণার িরেপাট) অনুযায়ীএইসব ভ�াকিসেনর 
�িতেরাধ &মতা শরীেরর মেধ� কতিদন থাকেব এবং শারীিরক �িতি�য়া িক িক েদখা 

ভ�াকিসন েদওয়ার 
 ভ�াকিসন েদওয়ার 

 বা *াস�জিনত 
তাই �িতেরাধ গঠনকাির 

কুিট মাথা তুেল 
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দাঁিড়েয়েছ1ভ�াকিসন েনওয়ার আেগিচিক¡সেকর পরামশ)িনেত হেব1মানিসক 6া� 
ভােলা রাখেত ও িনেজর শরীেরর মেধ��িতেরাধ &মতা বাড়ােনার জন� িকছু পদে&প 
েনওয়া েযেত পাের1 
�াণায়াম করা �াণায়াম করা �াণায়াম করা �াণায়াম করা     
িনয়িমতভােবেভাের ওেঠ �াণায়াম করেত হেব, এেত আমােদর একিদেক েযমন দুি�	া 
দূর হেব তার পাশাপািশ Áদিপে�র র� স�ালন িঠক থাকেব1 এছাড়া িনয়িমত ব�ায়াম 
করাও বয়�েদর হাঁটাচলা করা দরকার1 
মেনর ভয় দূর করামেনর ভয় দূর করামেনর ভয় দূর করামেনর ভয় দূর করা    
িনয়িমত �াণায়াম অভ�াস করেল অেনকটা মানিসকিচ	া দূর হেয় যায়1এর জন� 
আমােদর বািড়র সবার সেl েখালােমলাভােবেমশা, গßকরা, 6া�িবিধেমেন চলা 
দরকার1 
উেDজনা কমােনাউেDজনা কমােনাউেDজনা কমােনাউেDজনা কমােনা    
েযেকােনা অিফেসর কাজ করার সময় মাথা ঠা�া রাখেত হেব1 পািরবািরক সমস�া বা 
িনেজর ব�ি�গত সমস�া ফেল কােজর উপর যােত না �ভাব পেড় েসিদেক ল&� 
রাখেত হেব1 
িনয়িমতমা� পরা ও সামািজক দূর¬িনয়িমতমা� পরা ও সামািজক দূর¬িনয়িমতমা� পরা ও সামািজক দূর¬িনয়িমতমা� পরা ও সামািজক দূর¬    
মা�পরাটাওআমােদর অভ�ােস পিরণত করেত হেব এবং শারীিরক দূর¬ বজায় েরেখ 
সবাই যােত েমলােমশা কের েসিদেক আমােদর ¢�¬ িদেত হেব1 
খাবার খাওয়ার আেগ পিরçার জল ব�বহার ও স�ািনটাইজার করাখাবার খাওয়ার আেগ পিরçার জল ব�বহার ও স�ািনটাইজার করাখাবার খাওয়ার আেগ পিরçার জল ব�বহার ও স�ািনটাইজার করাখাবার খাওয়ার আেগ পিরçার জল ব�বহার ও স�ািনটাইজার করা    
খাওয়ার আেগ পিরçার জল িদেয় বার বারহাত েধায়া ও স�ািনটাইজার করা অভ�ােস 
পিরণত করেত হেব1 েখালা খাবারনাখাওয়াভােলা1 েবিশ কের শাকসবিজ খাওয়া 
দরকার1 
সেচতন 6া� সেচতনসেচতন 6া� সেচতনসেচতন 6া� সেচতনসেচতন 6া� সেচতন    
েকান �র, কািশ, *াসক�, বুেক ব�থা, গ:হীন বা অন� েকান শারীিরক 
সমস�া েদখািদেল িনকট হসিপটাল নািস)ংেহাম বা ভাল ডা�ার েদখান1 আমােদর 
েকােনা েরাগ েগাপন করা চলেব না1 
ত�ণেদর 6া� সেচতনতাত�ণেদর 6া� সেচতনতাত�ণেদর 6া� সেচতনতাত�ণেদর 6া� সেচতনতা    
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যারা জািতর েম�দ� তােদর িনেজর �িত েখয়াল রাখেত হেব1 তারা েযন ওই 
িনেদ)িশকা েমেন চেল ও অন�েদর সতক) কেরন1 িবিধিনেষধ েভেঙ েযন িনেজেদর 
িবপেদর মুখামুিখ না হয়1 কারণ ত�ণ �জ³সমাজ গঠেনর কািরগর1 
েমাবাইল েফান ব�বহার েমাবাইল েফান ব�বহার েমাবাইল েফান ব�বহার েমাবাইল েফান ব�বহার     
েছাটরা যােত েমাবাইল েফান উপযু�কােজ ব�বহার কের েসিদেক নজর রাখেত হেব1 
তা না হেল েমাবাইেলর �িত আসি� বাড়েব1 এছাড়া েমজাজ িখটিখেট, িনOাহীনতা, 
খাওয়ার চািহদা কেম যাওয়া, আ§হনন, অßবয়স েথেক িবপরীত িলেlর �িত স�েক) 
জিড়েয় পড়া, সামািজক িবপদমূলক কােজ েযাগদান কের িনেজেদর িবপদ েডেক িনেয় 
আসেত পাের1 
কম)স:ানকম)স:ানকম)স:ানকম)স:ান    
যারা নতুন চাকুরী বা কােজর জন� িচ	ায় িছেলন তারা আেগর ন�ায় আবার কেম)র জন� 
অনুস:ান ও �ýিত আরJ কের িদন1 আবার সব আেগর মত 6াভািবক হেত Í� 
কেরেছ1 
কেরানা পিজিটভ ব�ি�েদর �িত সহানুভূিতকেরানা পিজিটভ ব�ি�েদর �িত সহানুভূিতকেরানা পিজিটভ ব�ি�েদর �িত সহানুভূিতকেরানা পিজিটভ ব�ি�েদর �িত সহানুভূিত েদখােনােদখােনােদখােনােদখােনা     
েয সকল ব�ি�রা কেরানা ভাইরােস আ�া	 হেয়েছ তারা একটু িচিক¡সা েপেল েসের 
উঠেব1 িকÀ তােদর �িত িবZপ মেনাভাবাপ® হেল চলেব না1 তােদর �িত 
সহেযািগতার হাত বািড়েয় িদেত হেব1 তােদর িনরাপদ থাকার ও শারীিরক দূর¬ েমেন 
চলার পরামশ) িদেত হেব1 
 নেভল কেরানা ভাইরাস এর ৈজিবক িবেশষ¬ স�েক) স�ূণ) |ােনর অভােব এবং 
এিটর উ�সং�ামক ৈবিশ��ই এই েরাগিটেক ভয়²র কের তুেলেছ1 আতে² আজ 
সং�মেণর ল&ণ যু� ব�ি�রা কেরানা পরী&া করেত নারাজ1েপৗর 6া�কম)ী ও 
এ এসএসএইচএ কম)ীেদর কােজ লািগেয় 6া� সেচতনতা েবিশ কের করেত হেব1 
&িত£2 পিরবার এবং আিথ)কভােব েভেঙ পড়া মানুষেদর জন� সাহােয�র হাত বািড়েয় 
েদওয়ার জন� Lাব, েবসরকাির সংােক এিগেয় আসেত হেব1িশÍ, িকেশার-
িকেশারীেদর গৃহবি# থাকার কারেণ, ি�য়জন হারােনার ব�াথায়, ভিবষ�ত িনেয় 
িচ	ারকারেণ েয মানিসক ভারসাম�হীনতা ঘেটিছল আজ তার অেনকটা িচ	ার অবসান 
ঘেটেছ1ভারেতইিতমেধ� কিভিশ� ও েকা-ভ�াকিসেনর ছাড়পK েমলায় নেভল 
কেরানাভাইরাস েমাকােবলা িব�ে� েমাকােবলা করার আশার আেলা েদখেত পাে7 
ভারত তথা িব*বাসী1 �ুল আবার খুলেব1 িশÍ-িকেশার বয়েসর ছাKছাKীরা �ুেল 



356 | এবং �াি	ক 

 

যােব1 হয়েতা অেনকিদন তােদর েমেন চলেত হেব শারীিরক দূরে¬র িনয়ম কানুন1 
পাে� যােব আমােদর বাংলা সামািজক সং�ৃিতর �াত�িহকতা1 এ এক অন� 
6াভািবকতা1 সকলেক এেগােত হেব সাবধান ভাঙােচারার িভতর িদেয়1 এই চড়াই-
উ¡রাই টানােপােড়েনর সময় সবেচেয় জ�ির েবাধহয় িশÍ,িকেশার-িকেশারী ও 
বয়�েদর মানিসক 6াে�র যে¸র �সl1 আশা করা যায় যুি�িভিDক িব|ান 
সÂত  সুিচ	ন ও েযৗথদায়ব�তার মাধ�েম আমরা ইিতহােসর এই ভয়াবহময় সংকট 
কালেক অিত�ম করেত পারব1 
 
সহায়ক £¤সহায়ক £¤সহায়ক £¤সহায়ক £¤::::    
১.  �সাদ, আর, িব#ু শজন েপরা�াদন, েজ�ািত েশলার, জ�াকব েকাশী (২০২০) 1 

অিতমারীর সহজপাঠ1 স�া. িপ. েজ. জজ) 1 েবlালু�: দ� িহ#ু 1 
২.  দাশ, যতী¿ কুমার (২০২০) 1 েরাগী-িচিক¡সেকর অিধকার ও কত)ব� এবং 

েকািভড-১৯1 িব|ান কথা1 স�া. নকুল পারাশর 1 নয়ডা: িব|ান �সার 1 
৩.  গিন, মহ: আHুল (২০২০) 1 েকােরানা ভাইরাস সং�মণ: 6া� িবপয)য় ও তার 

েমাকািবলার উপায়1 িব|ান কথা1 স�া. নকুল পারাশর 1 নয়ডা: িব|ান 
�সার1 

৪. মুখাজ)ী,মৃণাল (২০২০)1 অিতমাির েথেক অন�-6াভািবকতা – িশÍ-িকেশারেদর 
মানিসক 6া� ও যে¸র �সl1িব|ান কথা1 স�া. নকুল পারাশর 1 নয়ডা: 
িব|ান �সার 1 

৫.  চ�বত)ী, রাজােগাপাল ধর (২০২০)1 েকােরানা ভাইরাস িনেয় আিথ)ক দুি�	া1 
িব|ান কথা1 স�া. নকুল পারাশর 1 নয়ডা: িব|ান �সার 1 

৬.  আমীন, েমা: �+ল (২০২০)1 কেরানার ভয়াল £ােস অচল িব*1 স�া. 
ইফেতখার আহেমদ িটপু 1 ঢাকা: ৈদিনক নবরাজ সংবাদপK 1 

৭. Dalal P K, Roy D, Choudhary P, Kar SK, Tripathi A. Emerging 
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কুমুিদনী িমK : আিদ িবংশ শতাHীেত                                                                                         
এক �াি�কার সািহত�চচ)া    

পােয়ল    েদশমুখ    
িপএইচ. . . . িড    গেবষক, ইিতহাস িবভাগ, যাদবপুর িব*িবদ�ালয়    

 
সারসংে&পসারসংে&পসারসংে&পসারসংে&প:::: ‘কুমুিদনী িমKঃ আিদ িবংশ শতাHীেত এক �াি�কার সািহত�চচ)া’ নামক 
�বে: িবংশ শতাHীর সূচনালেÖ বাংলায় এক অচিচ)ত নারী সািহিত�ক কুমুিদনী িমেKর 
সািহত�চচ)ার আেলাচনা করা হেয়েছ1 তাঁর েলখা িবিভ® সািহত� আেলাচনার করার মধ� 
িদেয় ত¡কালীন জনমানেস কুমুিদনী িমেKর রিচত সািহেত�র �ভাব আেলাচনা করা 
হেয়েছ1 িবখ�াত �া� পিরবাের জ³ হেয়িছল কুমুিদনী িমেKর1 �া� পিরম�েল েবেড় 
ওঠায় তাঁর রচনা¢িলর মেধ� মু�িচ	ার �ভাব ল&� করা যায়1 িতিন মূলত 
‘অনুে�রণামূলক’ সািহত� রচনা কেরেছন1 এই সংি&' �বে:র মধ� িদেয় কুমুিদনী 
িমেKর জীবেনর �ায় এক িবFৃত অধ�ােয়র কথা উেঠ আসেব বেলই আমার িব*াস1     
সূচকশHসূচকশHসূচকশHসূচকশH:::: কুমুিদনী িমK, সািহত�চচ)া, িশেখর বিলদান, েমরী কােপ)õার, সু�ভাত1  
ঊিনশ শতেকর �থমােধ) বাংলায় িশি&ত ভOেলাক ে±নীর উ�ব ঘেটিছল1 ১৮১৭ 
ি �ােH িহ#ু �ুল �িত9া েথেক ১৮৫৭  ী�ােH কিলকাতা িব*িবদ�ালয় াপন- এই 
সময় পেব)ই বাঙািলর ইংেরিজ িশ&ার ব�াপক �সার হেয়িছল1 ঔপিনেবিশক ভারেত, 
মধ�িবD ে±নীর গঠেনর সেl আধুিনক বাংলা সািহেত�র েযাগােযাগ িছল সু¾�1আমরা 
সকেলই জািন, বাংলা সািহেত� পা�াত� িশ&ার সং¾েশ) এেস এবং পা�াত� সািহেত�র 
আদশ) অনুসরন কের আধুিনক সািহত� চচ)ার সূKপাত হেয়িছল1িকÀ উ«ল এই 
চালিচেK নারী েলখকেদর ান িছল িক?িবFয়কর হেলও সত� এই েয, একািধক 
মিহলা েলখক ঊিনশ শতেকই সািহত�চচ)া করিছেলন, যােদর বাংলা সািহেত�র ইিতহাস 
েথেক সিরেয় রাখা েকানভােবই সJব নয়1 উে�খ� বাংলায় বািলকােদর জন� যথািবধ 
িবদ�ালয় ািপত হেয়িছল ১৮৪৯  ী�ােH1 িকÀ, এর পরবত)ী প�াশ বছেরর মেধ�ই 
বাঙািল মিহলারা িলেখেছন কিবতা, েছােটাগß, �ব:, উপন�াস, নাটক, ¦মণকথা, 
আ§জীবনী1 স�াদনা কেরেছন পিKকা1 বলা বা+ল�, এই মিহলারা পিরবাের, িবেশষ 
কের 6ামীর উ¡সাহ এবং সহায়তা েপেয়িছেলন1 তা সেàও িনেজর মেধ� �বল 
অনুে�রণা না থাকেল েসই যুেগর গৃহবািসনীেদর পে& সািহেত�র চচ)ায় একিন9 থাকা 
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সহজ িছল না1১ এই �বে: আিম িবংশ শতাHীর এক ‘6ßখ�াত’ নারী সািহিত�ক-
কুমুিদনী িমK-েক িনেয় আেলাচনা করব1 বাংলার রাজৈনিতক ইিতহােস কুমুিদনী িমK 
এক পিরিচত নাম1 কংে£েসর অিধেবশেন েযাগ েদওয়া েথেক কলকাতা েপৗরসভার 
�থম িনব)ািচত মিহলা কাউি�লার২ িকংবা েমেয়েদর সামািজক উ®য়েন িবিভ® সংগঠন 
িনম)াণ েথেক আ	জ)ািতক মে� েমেয়েদর দািব তুেল ধরা-সব)ে&েKই কুমুিদনী িছেলন 
অ£গন�া1 কুমুিদনী িমেKর রাজৈনিতক, সামািজক জীবন িনেয় আেলাচনা হেলও তাঁর 
সািহিত�ক জীবন ‘অচিচ)ত’ রেয় েগেছ1 আমার এই িনবে: সংে&েপ কুমুিদনী িমেKর 
‘অচিচ)ত’ সািহিত�ক জীবেনর িববরণটুকু উপািপত করার মধ� িদেয় তাঁর �িত 
±�া|াপেনর �য়াস থাকেব1  
     ১৮৮২  ী�ােHর ৩রা ±াবণ ৮১নং বারাণসী েঘাষ Iীেট কুমুিদনী িমেKর 
জ³1৩ িপতা িছেলন �া�সমােজর েনতা, ‘স!ীবনী’ পিKকার স�াদক, ভারেতর 
জাতীয়তাবাদী আে#ালেনর অন�তম পিরিচত মুখ সমাজেসবী কৃNকুমার িমK1 মাতা 
লীলাবতী িমK িছেলন আিদ �া� সমােজর িবখ�াত েনতা রাজনারায়াণ বসুর কন�া1 ইিন 
স�েক) িব�বী অরিব# েঘােষর িপিস িছেলন1 ১৮৭২ি �ােH রাজনারায়ণ বসুর অমেত 
েনিটভ ম�ােরজ অ�াû অনুসাের কৃNকুমার ও লীলাবতীর িববাহ হয়1৪ তাঁেদরই েজ�9 
স	ান িছেলন কুমুিদনী1 েছােটা েথেকই কুমুিদনী বড় হেয় উেঠিছেলন �া� পিরমMেল1 
৮১নং বারাণসী েঘাষ Iীেটর বািড়িটেত কৃNকুমার িমেKর পিরবােরর সেlই বাস 
করেতন সাধারণ �া�সমােজর �িস� �চারক ও তà|ানী নেগ¿নাথ চেåাপাধ�ায়, 
েসবা�ত শশীপদ বে#�াপাধ�ায় এবং তাঁেদর পিরবার1 �িতিদন স:�ােবলায় এই 
বািড়েত উপাসনা হত1৫ কৃNকুমার িমK তাঁর ‘আ§চিরত’-এ িলখেছন, “কুমুিদনী 
েযিদন ভূিম9 হয় েসিদন িবজয়কৃN েগা6ামী মহাশেয়র *"ঠাকুরাণী কুমুিদনীেক 
েদিখয়া বিলয়ািছেলন, এই স	ান �া�সমােজর উ«ল র¸ হইেব1 ব+ নরনারী 
কুমুিদনীর Zপ েদিখয়া অতীব আন# �কাশ কিরয়ািছেলন1 তখন আমােদর বািড়েত 
�িতিদনই খুব উ¡সাহ ও ভি�র সিহত উপাসনা হইত1 কুমুিদনীর মাতা তাহােক লইয়া 
উপাসনায় েযাগদান কিরেতন”1৬ কুমুিদনীর িশ&ার সূচনা হেয়িছল তাঁর মা লীলাবতী 
েদবীর কােছ1 উে�খ� পু�ষেদর সেl সমঅিধকার লােভর জন� লীলাবতী ¢�¬ 
িদেয়িছেলন মিহলােদর িশি&ত হওয়ােক1 জীবেনর েশষ�াে	 েপÆেছ লীলাবতী েদবী 
ম	ব� কেরিছেলন “িশ&ার �কৃত ফল আমােদর বlীয়া ভিগনীেদর Áদেয় িক 
সু#রভােব ফুিটয়ােছ...নারীজীবন েয আর অবেহলা অব|ার জীবন নয় তাহা েদশীয় 
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েলােকরা �েম বুিঝেত পািরেতেছ”1৭যাহাইেহাক মার কােছ ‘েবােধাদয়’ পয)	 পেড় 
কুমুিদনী �া�বািলকা িশ&ালেয় ভিত) হন1 এই িবদ�ালয় েথেক এ#া� পরী&ায় উDীণ) 
হন এবং ‘��ময়ী বৃিD’ পান1 এরপর ১৮৯৭  ী�ােH িতিন েবথুন কেলেজ ভিত) হন1 
েবথুন কেলজ েথেক এফ.এ পাশ কেরন এবং মুিশ)দাবােদর নবাব �দD সুবণ) পদক 
লাভ কেরন1 ১৯০৩  ী�ােH কুমুিদনী িব.এ. কুমুিদনী েমেয়েদর মেধ� �থম হন এবং 
কলকাতা িব*িবদ�ালেয়র পÔাবতী েমেডল লাভ কেরন1৮ 
 ঊনিবংশ ও আিদ িবংশ শতাHীেত বাংলা উপন�ােস দুিট ধারা �ধান িছল- 
ইিতহাসেকি¿ক উপন�াস এবং সামািজক উপন�াস1 ব+ আেলািচত এসব �সl1 
কুমুিদনী িমK মূলত ইিতহাসেকি¿ক িবষয়ই িলখেতন1 তেব তাঁর েলখা¢িল কখনই 
উপন�ােসর েচনা ছেকর মেধ� িবচরণ করত না1 িতিন মূলত ঐিতহািসক চিরেKর 
জীবনী, জািত(িশখ)-র ইিতহাস েলখার েচ�া কেরেছন1 তাঁর েলখনী িছল ‘অনুে�রণা’ 
মূলক সািহেত�র আধার1 েযােগশচ¿ বাগল তাঁর ‘জাতীয় আে#ালেন বlনারী’ £ে¤ 
উে�খ কেরেছন ‘বাঙািলর মেনারােজ� েয ভােবর �াবন আেস তাহার মূেলও মিহলাকিব 
ও সািহিত�কেদর ে�রণা কম িছল না1 6ণ)কুমারী েদবী, কািমনী রায়, িগরী¿েমািহনী 
দাসী, মানকুমারী বসু, িহর³য়ী েদবী, কুমুিদনী িমK �মুখ কিব ও সািহিত�কগেণর 
সংগীত, কিবতা, �ব: এবং পু2কািদ �মশ �কািশত হইয়া নরনারী িনিব)েশেষ বাঙািল 
মাKেকই জাতীয়ভােব অনু�ািণত কের’1৯ 
  ঊনিবংশ শতেকর েশেষর িদক, বাংলা তখন িহ#ুে¬র জাগরেন উDাল1 বাঙািল 
মধ�িবD িনেজেদর অতীত অেÛষেণর মধ� িদেয়, িনেজেদর অতীত েগৗরব পুন��ােরর 
েনশায় বঁুদ হেয় িছল1 এই িহ#ু জাগরেণর েদাসর হেয় উঠল বাংলা সািহত�1 অতীেতর 
বীরগাঁথা ¢িল জনসাধারেনর সামেন তুেল ধরার মধ� িদেয় সাধারণ মানুষেক 
জাতীয়তাবােদ উ�ু� করার �য়াস চলেত থােক1 �া� ধম)াে#ালন যা ঊনিবংশ 
শতাHীেত সমাজ সং�ার আে#ালেন পিরনত হেয়িছল তাঁরাও জীবন ও দা�েত� 
6াধীনতা ও গনতে°র আদশ) �িত9ায় �য়াসী হেয়িছল1১০ জাতীয়তাবােদর েয বীজ 
বপন করা হেয়িছল বাংলার মািটেত তা মহী�েহ পিরনত হবার আেগই ি�িটশ সরকার 
েচেয়িছল ‘বlভl’ করেত1 এই রাজৈনিতক সি:&েন, মাK ২১ বছর বেয়েস ১৯০৪ 
 ী�ােH কুমুিদনী িলখেলন ‘িশেখর বিলদান’1 উে�খ� িশেখর ইিতহাস দীঘ)কাল ধের 
বাংলা সািহেত� আেলাচনার িবষয়বý িহসােব গৃহীত হেয়েছ1 ‘িবিবধাথ) সং£হ’ নােম 
এক পিKকায় ১৮৫১ ি �ােHর সব)�থম ‘িশেখর ইিতহাস’ �ব: �কািশত হয়1 এরপর 
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িবিভ® পK-পিKকায় িশখ জািতর ইিতহাস িনেয় নানা �ব: �কািশত হেত থােক1 এর 
মেধ� অন�তম িছল ‘ভারতী’ পিKকা1 এরপর ধারাবািহক ভােব বাংলায় িশখেদর উপর 
িলখেত থােকন দীেন¿ কুমার রায় (‘িশখ ধেম)র উ¡পিD ও িব2ৃিত’, ‘িশখ 6াধীনতা 
�িত9া’), �জসু#র সান�াল1 শীতলাকা	 চেåাপাধ�ায়(‘পা!াব ¦মন’), |ােন¿ েমাহন 
দD (সুখমনী),েদেব¿নাথ িমK(‘িশখ পিরচয়’), বরদাকা	 িমK(‘িশখ যুে�র ইিতহাস’), 
বস	কুমার বে#�াপাধ�ায় (‘¢� েগািব# িসংহ’) �ভৃিত1 এছাড়া রবী¿নাথ ঠাকুরও 
িশখ জািত িনেয় েবশ িকছু �ব: িলেখিছেলন1 তাঁর ‘বীর ¢�’ �বে: ¢� েগািব# 
িসংেহর জীবনী বিণ)ত আেছ1 ‘বালক’ পিKকার জন� িতিন ‘িশখ 6াধীনতা’ নােম এক 
�ব: িলেখিছেলন1 ১৩০৬ বlাH অথ)া¡ ১৯০০  ী�ােH �কািশত ‘কথা’ কাব�£ে¤ ও 
পরবত)ীকােল সংকিলত ‘কথা ও কািহিন’(১৩১০ বlাH) কাব�£ে¤‘ব#ী বীর’ নামক 
কিবতার মধ� িদেয় রবী¿নাথ িশখেদর �িত তাঁর ভােলাবাসা �কাশ কেরিছেলন1 
কুমুিদনী িমেKর ‘িশেখর বিলদান’ বাংলা সািহেত� িশেখর ইিতহাস রচনায় িছল নতুন 
সংেযাজন1 ত¡কালীন বাংলায় িশখ জািতর ইিতহাস িনেয় েলখা বই¢িলর মেধ� এিটই 
সব)ািধক জনি�য় হয়1 বইিট এতটাই জনি�য় হেয়িছল েয �ায় ছয়িট সং�রণ ছাপা 
হেয় িগেয়িছল1 ‘িশেখর বিলদান’ বইিট বাংলার িব�বীেদর অবশ�পাঠ� িছল1 তাই 
বারবার এিট ি�িটশ শাসেকর েরাষানেলও পেড়িছল1 �7দ পিরবত)ন কের এিট 
�কািশত হত1 যাহাইেহাক ‘স!ীবনী’র ম�ােনজার ি�েজ¿নাথ বসু এই বই ছাপার সময় 
$ফ েদেখ িদেয়িছেলন1১১ বইিট �কািশত হেয়িছল কৃNকুমার িমেKর বািড়র িনেচর 
তলায় অবিত ‘সাম� ে�স’ েথেক1 বইিট কুমুিদনী তাঁর ভাই সুকুমারেক উ¡সগ) কের 
কুমুিদনী উ¡সগ)পেK িলেখিছেলন “িশেখরা �াণ িদেতন, তবু ঈ*রেক ত�াগ করেতন 
না1 েতামার সুেকামল �াণ তাঁহােদরই মত, ঈ*রেক ভােলাবাসুক”1১২ কৃNকুমার িমK 
এই বইিট স�েক) িলেখেছন ‘এই পু2ক বাlলােদেশর যুবকেদর মেধ� েঘারতর 
আে#ালন উপিত কিরয়ািছল1 সার ¢�দাস বে#�াপাধ�ায়, রবী¿নাথ ঠাকুর, 
সুের¿নাথ বে#�াপাধ�ায় এই পু2েকর ভূয়সী �শংসা কিরয়ািছেলন’1১৩ 
 ‘িশেখর বিলদান’ £¤িট সব)েমাট সাতিট অধ�েয় িবভ� িছল1 ‘িশখ জািত’ নােম 
�থম অধ�ােয় িশখজািতর উ�ব, িশখ ধেম)র �িত9া, িশখেদর মেধ� কুসং�ােরর 
অবসান ঘিটেয় তাঁেদর মেধ� ‘পরম �ে�র’ �চার করা, িশখ জািতর েশৗয), বীয) এবং 
িনজ ধম)িব*ােসর �িত অনুরাগ, তাঁেদর ‘¢�’ পর�রা এবং সেব)াপির েমাঘলশি�র 
পতেনর পর পা!ােব রণিজ¡ িসংেহর উ&ান ও তাঁর েনতৃে¬ শি�শালী েফৗজ িনম)াণ 
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আেলাচনা করা হেয়েছ1 উে�খ�, কুমুিদনী রণিজ¡ িসংেহর েফৗেজর িব*2তা এবং 
ধেম)র �িত একা£তােক অিলভার �মওেয়েলর ৈসন�বািহনীর সেl তুলনা কেরেছন1 
ি�তীয় অধ�ায় ‘েতগ বাহাদুর’-এ ঔরঙেজেবর সময় িহ#ুেদর দুঃখ দুদ)শা বণ)না কের 
িশখ ¢� েতগ বাহাদুেরর েনতৃে¬ িশখেদর সংগিঠত হওয়া এবং ধেম)র জন� তাঁর 
জীবন উ¡সগ) করার মহান কািহনী িবধৃত আেছ1 পরবত)ী অধ�ায় ‘ফেতিসংহ ও 
জরওয়ার িসংহ’-এ ানীয় এক �া�েনর মিণমুে�ার উপর েলােভর কারেণ ¢� 
েগািব# িসংেহর দুই িশÍেপৗK ফেতিসংহ ও জরওয়ার িসংহেক ওয়ািজর খাঁ কােছ 
অপ)ণ কেরন1 ওয়ািজর খাঁ তােদর ইসলাম ধেম) দীি&ত করেত চাইেল অßবেয়িস দুই 
বালক তাঁর িবেরািধতা কের1 এেত ওয়ািজর খাঁ &ু হন এবং তােদর জীব	 অবায় 
েদওয়ােলর সেl েগঁেথ েদন1 ‘মিণিসংহ’ নামক অধ�ােয় ¢� েগািব# িসংেহর অন�তম 
অনুচর মিণিসংেহর কথা এবং লােহােরর শাসনকত)ার ষড়যে° কীভােব তাঁর মৃতু� হয় 
তা আেলাচনা করা হেয়েছ1পরবত)ী িতনিট অধ�ায় যথা�েম ‘হিককত’, ‘ত�িসংহ’ এবং 
‘সুেবগািসংহ’ নামক িতন িশখ যুবেকর উপর1 যারা ধম) র&ার জন� শত অত�াচার, 
�েলাভন সহ� কেরও িবপথগামী হয়িন এবং বীেরর মেতা েশষপয)	 মৃতু�বরণ কের 
িনেয়িছল1১৪ কুমুিদনী িমK রিচত ‘িশেখর বিলদান’ বইিটেত িশখ জািতর ইিতহাস বিণ)ত 
হেয়েছ িঠকই িকÀ আসেল এিট বাঙািলেক জাতীয়তাবােদ উ�ু� করার একিট �য়াস 
িছল1 মেন রাখেত হেব, ি�িটশ সরকােরর িবিভ® িনয়°ন মূলক আইেনর কারেন 
ত¡কালীন বেl েকউই সরাসির ি�িটশ সরকােরর িবেরািধতা কের িকছু বলা ও েলখার 
সুেযাগ েপেতন না1 একজন সাধারণ মিহলা িহসােব কুমুিদনীও েসই েচ�া কেরনিন1 
িকÀ মাK একুশ বছর বেয়েস কুমুিদনী তাঁর £ে¤র মধ� িদেয় পেরাে& জাতীয়তাবােদর 
কথা �চার কেরিছেলন1 এখােন অত�াচারী েমাঘল শাসক েযন ি�িটশ সরকােররই এক 
Zপ1 েমাঘলরা েযমন বারবার িশখেদর িনপীড়ন  কেরেছ, তােদর মেধ� িবেOােহর 
সামান� আভাস েপেল �েলাভন েদখােতা, তােদর ইসলাম ধেম) দীি&ত করেত চাইত, 
ঔপিনেবিশক ি�িটশ সরকােরা েতা িঠক একই প¤া অবল}ন কেরিছল1 তাই, কুমুিদনী 
িশখেদর উদাহরণ তুেল বাঙািলেক তােদর মেতা সংঘব� ও বীরে¬র দৃ�া	 তুেল 
ধরেত বেলেছন1 কুমুিদনীর এই �েচ�া সফলও হেয়িছল1 বাংলায় এই বই অত�	 
জনি�য় হয়1 রবী¿নাথ ঠাকুর এই বই স�েক) বেলিছেলন, ‘...আমার েছেলেদর 
পিড়বার জন� ইিতপূেÞ) েতামার “িশেখর বিলদান” একখািন আনইয়ািছলাম1 বইখািন 
পিড়য়া িছঁিড়য়া েশষ কিরয়া েফিলেত িবল} হয় নাই1 দুঃেখর িবষয়, ঘেরর েছেলেদর 
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হােত িদবার মত এমনতর বই আর বাlালায় নাই’1১৫ সুের¿নাথ বে#�াপাধ�ায় ১৯০৬ 
 ী�ােHর ২রা আগq ‘েবlিল’-েত কুমুিদনী রিচত ‘িশেখর বিলদান’ £ে¤র ভূয়সী 
�শংসা কেরন এবং বেলন িতিন এই বই পাঠ কের অত�	 আন# েপেয়েছন1 বইেয়র 
সহজ সরল ভাষা তাঁেক আকৃ� কেরেছ এবং বাংলার �িতিট বালেকর হােত এই বই 
থাকা আবশ�ক1১৬ 
     ‘িশেখর বিলদান’ £ে¤র সাফেল�র পর কুমুিদনী িমK রচনা করেলন ‘েমরী 
কােপõ)ার’ নােম একিট £¤1 এই £¤িটও সাম� ে�স েথেক েসখ আবদুল লিতেফর 
�ারা মুিOত হেয়িছল1১৭ £¤িটর �কাশকাল ১৯০৬  ী�াH1 িনেজর মা-েক উ¡সগ) কের 
কুমুিদনী িলেখিছেলন ‘নারী-জীবেনর ল&� যাহা, বাল�কাল হইেত তাহা েতামার িনকট 
Íিনেতিছ1 িচরিদন েয আদেশ)র কথা বিলেতিছেল, েমরী কােপ)õােরর জীবনীেত তাহা 
পাইলাম’1১৮ কৃNকুমার িমK এই বই স�েক) বেলেছন ‘নারীজািতর �ােণ নরিহৈতষণা, 
জনিহৈতষণা �বৃিD জাগাইবার জন� অতঃপর কুমুিদনী “েমরী কােপ)õােরর 
জীবনবৃDা	” �কাশ কের’1১৯ িশবনাথ শা]ী মহাশয় এই £ে¤র ভূিমকা িলেখ 
িদেয়িছেলন1 ভূিমকায় শা]ী মহাশয় েলেখন িতিন অেনকেকই েমরী কােপ)õােরর 
জীবনী বাংলায় েলখার জন� অনুেরাধ কেরেছন িকÀ একমাK কুমুিদনী তাঁর অনুেরাধ 
েরেখেছন1 িতিন আশা কেরন, ‘ইহা পাঠ কিরেল এেদশীয় নারীগণ িবেশষ উপকৃত 
হইেবন’1২০ ‘েমরী কােপõ)ার’ £ে¤ কুমুিদনী ¹মতী কােপ)õােরর জীবনেক েবশ 
কতক¢িল অধ�ােয় িবভ� কেরেছন1 সূচনাপেব)ই িতিন িলখেছন, ‘েয জনিহৈতিষণী, 
মনি6নী মিহলা এই পৃিথবীেত আিসয়া ইহােক ধন� ও উ®ত কিরয়া িগয়ােছন, েয রমনী 
কুলিশেরামিণ, পরােথ) আ§বিলদান এবং জািত ধÂ)িনিব)েশেষ দেশর ও েদেশর কল�াণ-
কামনায় জীবেনা¡সগ) কিরয়া ত�াগ6ীকােরর �ল	-দৃ�া	6Zপা ও েলাকিশ&ার 
আদশ)Zিপণী হইয়া রিহয়ােছন, িযিন দীঘ)কালব�াপী অ|ান িতিমরা7®া িচরাব��া 
ভারত ললনািদেগর দুঃখ-দুদ)শার কািহনী ±বেন দরিবগিলতা' হইয়া ভারেত 
আগমনপূÞ)ক ]ী-িশ&ািব2ােরর জন� �ভূত েLশ 6ীকার কিরয়ািছেলন-েসই 
�াতঃFরনীয়া পুন�ে^াকা বরণীয়া রমণীর চিরতােলাচনা পরম িশ&ারল’1২১ কুমুিদনী 
এই েছাå সূচনার মধ� িদেয় �ায় এক লহমায় পুেরা বইিটর িবষয়বý আমােদর সামেন 
উপিত করেলন1 তাঁর ভাষা চয়ন, সরল িলখন প�িত এককথায় অনবদ�1 িনঃসে#েহ 
িতিন এসিলন কােপ)õােরর েলখা েমরী কােপ)õােরর জীবন-চিরত পেড়িছেলন এবং তার 
�ারা অনু�ািণত হেয়িছেলন িকÀ বাংলা ভাষায় কুমুিদনীর অবদান িনঃসে#েহ অিভনব 
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িছল1 েমরী কােপ)õােরর জ³ ও ৈশশব বণ)না করেত িগেয় কুমুিদনী িলেখেছন েমরী 
কােপ)õার ৈশশব েথেকই ‘আিম কােজর েলাক হইেত চাই’ (“I want to be useful, 
I want to be useful”) এমন দািব করেতন এবং বাল�কাল েথেকই তাঁর Áদেয় 
‘পেরাপকার’ �বৃিDর জ³ হেয়িছল বেল কুমুিদনী মেন কেরন1২২ তারপর ¹মতী 
কােপ)õার তাঁর �থাগত িশ&া েশষ কের িশ&ায়Kীর চাকরী £হণ কেরন1 কুমুিদনী 
আমােদর জানান রাজা রামেমাহন রায় ও ডা�ার টকারম�ােনর সাি®েধ� েমরী 
কােপ)õােরর জীবনদশ)ন বদেল যায়1 এই সময় ¹মতী কােপ)õােরর িপতৃিবেয়াগ ঘেট1 
কুমুিদনী িলেখেছন েমরী কােপ)õার এই সময় িনেজর মনেক শ� কেরিছেলন1 েমরী 
কােপ)õােরর জবানীেত কুমুিদনী িলখেছন “এ পৃিথবীেত যাঁহােক আমরা সÞ)ােপ&া 
ভােলাবািসতাম, তাঁহােক হারাইয়া যিদও বািহের েশাক �কাশ কিরেতিছ; িকÀ িভতের 
শাি	 িবরাজমান”1২৩ এরপর েমরী কােপ)õার দিরO ছাKেদর জন� একিট অৈবতিনক 
িবদ�ালয় ও অপরাধীেদর জন� সংেশাধন িবদ�ালয় াপন করার কািহনী কুমুিদনী তাঁর 
£ে¤ উে�খ কেরেছন1 েমরী কােপ)õােরর চারবার ভারেত আসা এবং ভারেতর 
নারীজািতর উ®িতর ও তােদর িশ&ার জন� নানা উেদ�াগ £হেণর িবিভ® �েচ�া 
কুমুিদনী তাঁর েমরী ‘কােপ)õার’ £ে¤ আেলাচনা কেরেছন1 েমরী কােপ)õােরর মৃতু�র 
পর তাঁর ব:ু ডা�ার মািট)েনা সমািধর �2র ফলেক েয িববরণিট েখাদাই কেরিছেলন, 
কুমুিদনী তাঁর বইেয়র একদম েশেষ তাঁর একিট সু#র বাংলা তজ)মা কেরেছন1 ‘েমরী 
কােপ)õার’ £ে¤র একদম েশেষ কুমুিদনী সমােজর কােছ �8 কেরেছন ‘ভারতবাসী 
এখনও নারীজিতেক অিত হীন অবা এবং হীন আদেশ)র মেধ� রািখয়ােছন1 নারীগণ 
যাহােত সুিশি&তা হইয়া জগেতর কায)কিরেত পােরন, তাঁহারা নারীিদগেক িক েসই 
সুেযাগ �দান কিরেবন না?’২৪ এ েযন সিত�ই ত¡কালীন বাংলার হাজার হাজার রমনীর 
মেনর কথা1 যারা ÍধুমাK সমােজর িবিধিনেষেধর কারেন অ	ঃপুের ব#ী অবায় িদন 
কাটাি7ল1 কুমুিদনী তাঁর এই £¤িট েলখার উেÐশ� স�েক) বলেছন, ‘এই মহীয়সী 
মিহলার জীবনী িক আমােদর িশ&া িদেতেছ না েয, নারীজীবন অব|ার বý নেহ এবং 
উপযু� িশ&া ও সুেযাগ পাইেল, নারীজীবন কত দূর উ®ত এবং মহ¡ হইেত পাের? 
নারী হইয়া জ³£হণ কিরয়া পৃিথবীেত িকছু কিরেত পারা যায় িক না, তাহা পুণ�বতী 
েমরী কােপ)õােরর জীবন হইেত িক েদিখেত পাইেতিছ না? তাঁহার অনুি9ত কায)সমূহ 
িক সকল পু�ষ এবং রমণীরই অনুকরনীয় নেহ?’২৫ ভারতীয় র&নশীল সমাজ দীঘ)িদন 
ধেরই মেন কের, নারী অেপ&া পু�ষ মহান, কন�া স	ান তােদর কাি(তও নয়1 
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কুমুিদনী েযন তাঁর বইেয়র মাধ�েম েসই সমােজর উপর আঘাত হানেলন1 উে�খ� 
কুমুিদনী িনেজও েমরী কােপ)õােরর �ারা �ভািবত হেয়িছেলন1 িতিন তাঁর জীবনেক 
নানা কােজ িব2ািরত কেরিছেলন1 একিদেক িতিন েযমন িছেলন ‘সু�ভাত’-এর 
স�ািদকা, েতমনই েমেয়েদর উ®িতর জন� িবিভ® সিমিত গঠন করা, জাতীয়তাবাদী 
রাজৈনিতক আে#ালেনর অন�তম েনKী হেয় েমেয়েদর অিধকার িনেয় েসা�ার হেতও 
অ£গণ� ভূিমকা িনেয়িছেলন1  
 কুমুিদনী িমK রিচত ‘েমরী কােপ)õার’ £¤িটও েবশ জনি�য়তা অজ)ন কেরিছল1 
কৃNকুমার িমK িলেখিছেলন ‘বাlলা েদেশর িশি&ত সমােজ ইহার খুব আদর 
হইয়ািছল’1২৬ রবী¿নাথ ঠাকুর িলেখিছেলন ‘েমরী কােপ)õার বীরlনা1 ইহারা েকান 
িবেশষ েদেশর নেহন- ইহারা িবে*র অিধবািসনী;-এই জন� ইহারা সকল েদেশর 
]ীেলােকরই পূজনীয় এবং পু�েষরও ভি�র পাKী1 তথািপ ইহােদর কম)ে&K অেনকটা 
পিরমােণ আমােদর অপিরিচত হওয়ােত েদেশর সাধারণ রমণীেদর িনকট ইহােদর 
দৃ�া	 Áদয়lম হয় না1 িশি&তা যাহারা আেছন, তাঁহারা এই £ে¤র িশ&া যিদ যথাথ) 
Áদেয় £হণ কেরন, তেব উপকার পাইেবন’1২৭ �া� সমােজর মুখপK ‘িদ ইিMয়ান 
েমেস!ার’ (The Indian Messenger)  ১৯০৬  ী�ােHর ১লা জুলাই িলেখিছল, ‘খুব 
েছাট পিরসের কুমুিদনী িমK েমরী কােপ)õােরর জীবনী তুেল ধেরেছন1 েমরী কােপ)õার 
]ী পু�ষ িনিব)েশেষ সকেলরই আদশ)...আমরা আশাকির এই £¤ সকেলর �ারা 
�শংিসত হেব’1২৮ ‘িদ ইিMয়ান েসাশ�াল িরফম)ার’ (The Indian Social Reformer) 
১৯০৬  ী�ােHর ১৬ই জুলাই কুমুিদনীেক ‘উদীয়মান েলিখকা’ (rising author) বেল 
বণ)না কের এবং তাঁরা কুমুিদনীর েলখা £¤িট স�েক) ম	ব� কের, ‘েমরী কােপ)õার 
বইিট পেড় বাংলার িশি&ত স@দায় েলিখকার মতই অনু�ািণত হেবন বেলই  
তারাআশা রােখন’1২৯ স�ার ¢�দাস বে#�াপাধ�ায় এই £¤িটর সরল ও িবÍ� ভাষার 
�শংসা কেরন1৩০ ১৩১৩ বlােHর ‘বামােবািধনী পিKকা’ ম	ব� কেরিছল ‘পু2কখািন 
]ীেলাক মােKরই িবেশষ পাঠ�’1৩১ ১৩১৩ বlােHর ‘�বাসী’ £¤িটর স�েক) ম	ব� 
কেরিছল, ‘�াতঃFরনীয় েমরী কােপ)õােরর এই সুিলিখত জীবন-চিরতখািন পিড়েল 
বlনারীগণ িবেশষ উপকৃত হইেবন1 আমােদর েদেশর নারীগেণর (িশি&তা 
মিহলাগেণরও) কায)�ে&K, ইংরাজ মিহলােদর কাজ)ে&K হইেত 6ত°1 িকÀ মহ¡ 
জীবেনর নকল কিরয়া েকহ বড় হয়না1 েসই জীবন হইেত উ�ু� ও অনু�ািণত হইয়াই 
উ®ত জীবন লাভ করা যায়1 অতএব সÞ)েদেশর পূতশীলা নারীগেণর জীবন-চিরত 
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আমােদর পাঠ�1 এইজন� এই পু2কখািন আমােদর বািলকা, যুবতী ও �বীণােদর হােত 
িদবার বে#াব2 করা উিচত1 পু2কখািনর ছাপা ও কাগজ েবশ সু#র’1৩২  
 সািহিত�ক কুমুিদনী িমK ‘িশেখর বিলদান’ ও ‘েমরী কােপ)õােরর’ জীবনী েলখার 
পর েয বৃহ¡ কােজ িনেজেক িনযু� কেরিছেলন তা িছল পিKকার স�াদনা1 তাঁর 
িনেজর স�াদনায় বাংলায় �কািশত হয় ‘সু�ভাত’ নামক পিKকািটর1 যিদও 
‘সু�ভাত’ই কুমুিদনীর স�ািদত �থম পিKকা নয়1 এর আেগ কেয়ক মােসর জন� 
িতিন ‘অ	ঃপুর’ পিKকা ও ‘বlলÙী’ পিKকার স�াদনার কাজও সামেলিছেলন1৩৩ যাই 
েহাক, তাঁর িনেজর স�ািদত �থম পিKকা িছল ‘সু�ভাত’1 পিKকািট �কািশত হয় 
১৩১৪ বlাH (১৯০৭/১৯০৮  ী�াH) েথেক1 িকÀ 6ßায়ু এই পিKকািট মাK সাত বছর 
চেলিছল1 ১৯১৫  ী�ােHর ±াবণ মােস নানা কারেন কুমুিদনী কতৃক স�ািদত 
‘সু�ভাত’ ব: হেয় যায়1৩৪ ‘সু�ভাত’-এর �ায় �িতিট সংখ�ায় জাতীয়তাবাদী আদশ) 
�চািরত হত1 বাঙািলেক 6েদশে�েম উ�ু� করাই িছল এর উেÐশ�1 এই পিKকার 
ি�তীয় বেষ)র �ায় �িতিট সংখ�ায় আমরা েদিখ ‘েবlল েসাপ’-এর িব|াপন1 
িব|াপনিটও িছল েবশ আকষ)ণীয়,-   

“আজ 
ধনীর সু�ভাত!        গৃহীর সু�ভাত! 

েসৗখীেনর সু�ভাত!     মিহলার সু�ভাত! 
কারণ, 

যু�বেlর সÞ)�থম ও সÞ)�ধান কারখানাজাত 
েবlল েসাপ 

অিভনব িশß জগেত অভাবনীয় জুগা	র 
ঘটাইয়ােছ”1৩৫ 

েবlল েসাপ িছল একিট েদশীয় কারখানায় িনিম)ত বý1 েতমনই িছল এইচ বসুর 
েরকড)1৩৬‘সু�ভাত’ এই 6েদশী বý¢িলর িব|াপন �কাশ কের একিদেক েযমন 
6েদশী িজিনষ ব�বহােরর জন� জনগণেক উ�ু� করিছল িঠক েতমনই পেরাে& 
জাতীয়তাবােদর �চারও চািলেয় যাি7ল1�থম বেষ)র Í� হে7 রবী¿নাথ ঠাকুেরর 
েলখা “আেগ চল, আেগ চল ভাই!” গােনর �থম চারিট লাইনেক উ�ৃত কের1৩৭ িঠক 
একইভােব  ি�তীয় বেষ)র Í�েতও আমরা েদিখ কুমুিদনী ি�েজ¿লাল রােয়র ‘বl 
আমার জননী আমার’ কিবতা েথেক উ�ৃিত িদেয় পিKকা Í� করেছন1৩৮ ‘সু�ভাত’-
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এর িবষয়বý িছল অিভনব1 একিদেক েযমন ‘িনিহিলq রমণী েভরার কািহনী’,৩৯ 
‘জাপােনর রাজা ও �জা’,৪০ ‘িসপাহী িবেOােহর অ|াত ইিতহাস’,৪১ ‘ম�াটিসিন ও 
নারীজািত’,৪২ ‘ফরাসী-িব�েবর একিট আেলখ�’,৪৩ ‘ভারত-মlল’,৪৪‘জা³)াণ রাজ� গঠেনর 
ইিতহাস’৪৫ �ভৃিত ছাপা হত, েতমনই ‘েসখ সািদ’,৪৬ ‘উেমশ চ¿’৪৭-র জীবনীও 
�কািশত হত পিKকার পাতায়1 আবার অেনক িবখ�াত �ব: েযমন  �ফু�চ¿ রােয়র 
েলখা  �ব: ‘বাঙািলর মি2ç ও তাহার অপব�বহার’৪৮ �থম ছাপা হেয়িছল ‘সু�ভাত’-
এর পাতায়1 এরই সেl �কািশত হত িবিভ® কিবতা ও ছিব1 ছিবর িবষয়ভাবনাও 
েবশ নুতন িছল1 একিদেক েযমন &ুিদরাম বসুর ছিব৪৯, দুগ)াচরণ সান�ােলর ছিব৫০ 
�কািশত হেয়িছল েতমনই �কািশত হেয়িছল আসােমর 6গৃেহ তাঁত চালােনায় িনযু� 
স)া	 মিহলােদর ছিব1৫১ যাহাইেহাক বাঙািল জীবেন এই পিKকািট ¢�¬পূণ) ান 
েপেয়িছল1 িকÀ মাK সাত বছর চলার পর েকান অ|াত কারেন পিKকািট ব: হেয় 
যায়1  
 ‘সু�ভাত’ ব: হবার পর কুমুিদনী িমK রচনা কেরিছেলন ‘জাহাlীেরর 
আ§জীবনী’1 কৃNকুমার িমেKর কথায় এই £¤ও ‘িশি&ত সমােজ িবেশষ �শংিসত 
হইয়ািছল’1৫২বইিটর িব|াপেন বলা হে7, ‘�থম সং�রণ িনঃেশিষত হইয়া 
িগয়ােছ...২১৪ পৃ9াব�াপী সুবৃহ¡ £¤, কাগেজর মলাট, িবলাতী বাঁধাই, সু#র েসানার 
জেল নাম েলখা1 পু2েকর �ারেJ সÕা|ী নুরজাহােনর চািরবেণ) মুিOত সু#র একখািন 
ছিব আেছ এবং িভতের ২০ খািন হাফেটান ছিব আেছ’1৫৩ িব|াপেন আেরা বলা হে7 
‘বlেদশীয় িবদ�ালয় সমূেহর ডাইেরûর কDৃক এই পু2কখািন সমূদয় �ুল কেলেজর 
�াইজ পু2কZেপ িনিদ)� হইয়ােছ’1৫৪ উে�খ� কুমুিদনী রিচত ‘জাহাlীেরর আ§জীবনী’ 
£¤িট ‘তুজুক ই জাহাlীরী’ েথেক অনু�ািণত1 £¤িটেত মুঘল সÕাট জাহাlীেরর 
রাজ�ািভেষক,জ³কথা,�াদশ আেদশ,�জানুরাগ,িহ#ুজািতর �িত আকবেরর অনুরাগ, 
জাহাlীেরর ধম)িন9া, ধেÂ)াপেদশ �ভৃিত আেলাচনা করা হেয়েছ1৫৫ ১৯১৮  ী�ােH 
কুমুিদনী িমK ‘সমািধ’ নােম একিট গß£¤ও �কাশ কেরিছেলন1৫৬ বইিটর িব|াপেন 
বলা হেয়িছল ‘গß¢িল অ' ও িবষাদ মাখান1 পিড়েত পিড়েত চে&র জল না েফিলয়া 
থাকা যায় না1 নায়ক নািয়কার দুঃেখ পাঠেকর Áদয় উে�িলত হইয়া ওেঠ’1৫৭ িকÀ 
কুমুিদনী রিচত এই £¤ স�েক) এর েবিশ আর িকছু জানা যায় না1 
কুমুিদনী িমেKর সািহত�কীিত) িবংশ শতেকর �থম দশেকর মেধ�ই সীমাব�1 িবিভ® 
ঐিতহািসক চিরK¢িলই িছল তাঁর সািহেত�র �ধান অবল}ন1 িতিন মূলত এই 
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চিরK¢িলর জীবনী রচনা কেরেছন1 েসই সমেয়র িহ#ু¬বাদী মূল�েবাধেকই িতিন 
6ীকার কের িনেয়িছেলন1 েযমন মুসিলম শাসন মােনই িবেদশী এবং তারা অত�াচার 
কের1 যিদও পরবত)ীকােল িতিন যখন ‘জাহাlীেরর আ§জীবনী’ িলখেছন এই আদশ) 
েথেক িতিন অেনকটা দূের সের এেসেছন1 আসেল কুমুিদনীর জীবেনর অন�তম ল&� 
িছল বাঙািলেক জাতীয়তােবােধ উ�ু� করা1 সমকালীন েকান েলিখকার মেতা আমরা 
তাঁর েলখায় ‘পািত�ত�’র কথা পাই না1 গৃহই নারীর একমাK কম)ান িকংবা 6ামীই 
তাঁর একমাK আরাধ� েদবতা উ�ািরত হয়িন তাঁর েলখায়1 বরং উে�াটাই েদখা েগেছ1 
েমরী কােপ)õােরর জীবনী িলখেত িগেয় িতিন বাঙািল নারীেক কােপ)õােরর জীবেনর 
আদেশ)র �ারা �ভািবত করেত েচেয়েছন এবং নারীেক ঘেরর চার েদওয়ােলর বাইের 
েবর কের বৃহDর কম)যে| অংশ£হণ করেত উ�ু� কেরেছন1  
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িবদ�াসাগর ও সং�ৃত ব�াকরণ িশ&া 
�েবল পাল 

সহকারী অধ�াপক, সং�ৃতিবভাগ,  
¹ রামকৃN সারদা িবদ�ামহাপীঠ 

         কামারপুকুর, +গিল 
    
সারসংে&পসারসংে&পসারসংে&পসারসংে&প: : : : ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগর িছেলন একজন সং�ৃত সুপি�ত তথা বাংলা গদ� 
সািহেত�র জনক, দাশ)িনক, সািহিত�ক, সমাজসং�ারক, িশßী, দয়ারসাগর তথা বড় 
Áদেয়র মানুষ1 ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগর বাংলা সািহেত� তথা সং�ৃত সািহেত� তার ব+ 
রচনার মধ� িদেয় 6ীয় কৃিতে¬র 6া&র েরেখেছনl সং�ৃত সািহেত� িবদ�াসাগেরর 
সবেচেয় চম¡কার সৃি� হল 'ব�াকরণ-েকৗমুদী'l মহামুিন পািণিন তাঁর অ�াধ�ায়ী রচনা 
কেরেছন সং�ৃত ভাষা িশ&া যােত সু9ুভােব লাভ করা যায় েসই উেÐেশ� l 
পরবত)ীকােল েসই উেÐশ�েকই বা2বািয়ত করেত মহিষ) কাত�ায়ন 'বািত)ক£¤' রচনা 
কেরেছন এবং মহাভাষ�কার পত!িল 'ব�াকরণমহাভাষ�' রচনা কেরেছন1  আর এই 
সং�ৃত ভাষা িশ&ােক যােত আেরা সরল ও সুমধুর করা যায় এবং সং�ৃত ভাষা 
িশ&ায় যােত বালেকরা খুব সহেজ আ£হী হেত পাের তার, �থম বাংলা ভাষায় 
ই*রচ¿ িবদ�াসাগর তার 'ব�াকরণ-েকৗমুদী' £¤িট রচনা কেরন1 তেব সং�ৃত ভাষা 
িশ&ার েয িববত)েনর ইিতহাস, আমরা যিদ েস িদেক ভােলাভােব ল&� কির তেব 
েদখব যুেগ যুেগ সমেয়র �েয়াজেন সং�ৃত ভাষা িশ&ার জন� যুেগাপেযাগী £¤ 
ৈবয়াকরণরা রচনা কেরেছন1 তেব ঊনিবংশ শতাHীেত বাংলা ভাষায় সং�ৃত িশ&ার 
জন� েয £¤িট সব)ািধক উে�খেযাগ� ও ¢�¬পূণ) েসিট হল পিMত ঈ*রচ¿ 
িবদ�াসাগেরর রিচত 'ব�াকরণ েকৗমুদী'1 �সlত উে�খেযাগ� েয বরদরাজাচােয)র 
লঘুিস�া	েকৗমুদী তথা মহাৈবয়াকরণ ভেåািজদীি&েতর ৈবয়াকরণিস�া	েকৗমুদী েথেক 
িবদ�াসাগেরর ব�াকরণ-েকৗমুদী যিদও আলাদা, তথািপ সং�ৃত ভাষা িশ&ার ে&েK 
িবষেয়র িবচাের এই বlভাষাি±ত েকৗমুদী £¤িটও উ� দুিট সং�ৃত েকৗমুদীর 
সমা	রাল তথা সম ¢�¬স�®1 আমরা বত)মান �বে: পিMত ঈ*রচ¿ 
িবদ�াসাগেরর েকৗমুদীর িবষয়বý, সং�ৃত ভাষা িশ&ার ে&েK তা কতটা ¢�¬পূণ), 
উ� দু'িট েকৗমুদীর সােথ তুলনা§ক িবে^ষণ তথা ত¡কালীন সমেয় তা কতটা 
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�াসিlক িছল এবং আজ তা কতটা �াসিlক তা িবেশষভােব আেলাচনা করার েচ�া 
করব1    
সূচকসূচকসূচকসূচক----শHশHশHশH: ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগর, ব�াকরণ েকৗমুদী, সং�ৃত, পািনিন, অ�াধ�ায়ী, ব�াকরণ 
¹¹রামকৃNকথামৃত, পত!িলর মহাভাষ�, কাত�ায়ন, বািত)ক £¤, কািশকা, ৈবয়াকরণ 
িস�া	েকৗমুদী, ভেåািজ দীি&ত, লঘু িস�া	েকৗমুদী, সং�ৃত ব�াকরেণর উপ�মিণকা, 
সং�ৃত কেলজ, বামন ও জয়ািদত�1    
পরমপু�ষ ভগবান ¹রামকৃNেদব যখন কলকাতার ঠনঠিনয়া কালীবািড়েত ঈ*রচ¿ 
িবদ�াসাগেরর সেl সা&া+ কেরিছেলন তখন ¾�তই �থ)হীন ভাষায় পিMত ঈ*রচ¿ 
িবদ�াসাগর স}ে:  ম	ব� কেরেছন - এতিদন খাল-িবল, নদী-নালায় জল েখেয়িছ 1 
এখন সাগের এেস িমেশিছ 1 ¹¹রামকৃNকথামৃেত মাqারমশাই িলখেছন" ¹রামকৃN 
-  আজ সাগের এেস িম�াম1 এতিদন খাল,িবল, হদ, নদী েদেখিছ, এইবার সাগর 
েদখিছ 1 "১ যুগাবতার ভগবান ¹ ¹রামকৃNেদেবর মুখিনঃসৃত বাণী হেতই �মািনত 
হয় েয ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগর িছেলন একজন যথাথ) |ানী ও সুপি�ত 1  এ িবষেয় 
েকান সে#েহর অবকাশ েনই েয িবদ�াসাগর ÍধুমাK একজন Íç পিMত িছেলন না, 
িতিন িছেলন  �কৃতােথ) িবনয়ী ও রিসক Áদেয়র মানুষ1 তাই রামকৃেNর এেহন 
�শংসার উDের অত�	 িবনেয়র সােথ িবদ�াসাগর উDর িদেয়িছেলন - সাগের যখন 
এেসেছন িকছুটা েনানা জল ও েখেয় যান 1 কথামৃতকার মাqারমশাই িলখেছন - " 
িবদ�াসাগর ( সহােস�) - তেব েনানাজল খািনকটা িনেয় যান 1  ( হাস� ) "২  ভগবান 
রামকৃNেদব িকÀ  ই*রচ¿ িবদ�াসাগরেরর এই রিসকতায় এেকবােরই তার �শংসা 
েথেক িবমুখ হনিন , বরং আেরা সু#র ও মধুর ভাষায় িবদ�াসাগেরর �শংসা কের 
বলেলন - "তুিম নুেনর সাগর েকন হেব গা, তুিম েতা অমৃেতর সাগর 1"৩ আমরা 
ভগবান রামকৃNেদব এবং ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগেরর এেহন কথাবাত)া েথেক ¾�তই 
বুঝেত পাির েয ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগর একজন কত বড় মােপর মানুষ িছেলন, িযিন 
একাধাের |ানী ,পিMত ও িবনয়ী1 
 বýতপে& ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগর িছেলন একজন সং�ৃত সুপি�ত তথা বাংলা 
গদ� সািহেত�র জনক, দাশ)িনক, সািহিত�ক, সমাজসং�ারক, িশßী, দয়ারসাগর তথা 
বড় Áদেয়র মানুষ1  
 ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগর বাংলা সািহেত� তথা সং�ৃত সািহেত� তার ব+ রচনার মধ� 
িদেয় 6ীয় কৃিতে¬র 6া&র েরেখেছন l সং�ৃত সািহেত� িবদ�াসাগেরর সবেচেয় 



 এবং �াি	ক | 373 

চম¡কার সৃি� হল 'ব�াকরণ-েকৗমুদী' l ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগেরর সািহত� রচনার মূল 
উেÐশ� িছল জনকল�াণ তথা সমাজসং�ার l খুব েছাট েথেকই ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগর 
ভারতীয় শা] পর�রার �িত অত�	 অনুর� িছেলনl বাল�কাল েথেকই বীরিসংেহর 
এই িসংহিশÍ সব)দাই মানুেষর দুঃেখ কে� ঝাঁিপেয় পড়েতন 1 �েয়াজেন েযেকােনা 
উপােয় তােদর সাহায� করেত িপছুপা হেতন না1 ১৮৪৬ ি qােH ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগর 
সং�ৃত কেলেজর সহকারী অধ�াপক পেদ িনযু� হন এবং  ১৮৫০ সােল িতিন অধ�& 
পেদ িনযু� হন 1 সং�ৃত শাে] িতিন এমনই িবদ	 পিMত িছেলন েয ১৮৫১ ি qােH 
িতিন সং�ৃত কেলেজর অধ�াপকেদর �ারা 'িবদ�াসাগর' উপািধ লাভ কেরন1 িবদ�াসাগর 
এই বছরই েফাট) উইিলয়াম কেলেজ বাংলা িবভােগর িবভাগীয় �ধান তথা েসের2াদার 
পেদ েযাগদান কেরন 1৪     
 িবদ�াসাগেরর রচনাবলীেক আমরা মূলত দুিট ভােগ ভাগ করেত পাির - ১. 
েমৗিলক রচনা এবং ২. অনুবাদ মূলক রচনা1 তার েমৗিলক রচনা ¢িল মূলত ত¡কালীন 
সমাজ ব�বার ে�&াপেট েলখাl তেব িবদ�াসাগেরর েমৗিলক রচনা অেপ&া 
অনুবাদমূলক সািহত� অিধক আকষ)ণীয় l িবদ�াসাগর মূলত িহি# 1,সং�ৃত ও ইংেরিজ 
সািহেত�র অবল}েন তার অনুবাদমূলক সািহত�¢িল রচনা কেরেছন1 ১৮৪৭ সােল 
রিচত 'েবতাল প�িবংশিত' েথেক আরJ কের ১৮৯২ সােল রিচত '�ভাবতী সJাষণ' 
পয)	 িবদ�াসাগর অজ[ অনুবাদমূলক সািহত� রচনা কেরন1 ১৮৫৪ সােল মহাকিব 
কািলদােসর 'অিভ|ানশকু	লº' এর 67# অনুবাদমূলক সািহত� 'শকু	লা' রচনা 
কেরন1 ১৮৬০ সােল ভবভূিতর 'উDররামচিরতº' এবং বািÃকীর 'রামায়ণº' েক 
অবল}ন কের অত�	 চম¡কার সািহত� 'সীতার বনবাস' রচনা কেরন1  সং�ৃত 
সািহেত� িবদ�াসাগেরর েমৗিলক রচনা¢িলর মেধ� অন�তম ১৮৫৩  সােল রিচত 'সং�ৃত 
ভাষা ও সং�ৃত ভাষা িবষয়ক �2াব'1৫      
 পিMত ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগর সং�ৃত ব�াকরেণর সম�* |ান লােভর জন� �থেম 
'সং�ৃত ব�াকরণ উপ�মিণকা' নামক একখািন £¤ রচনা কেরন 1  যিদও এই 
£¤খািন সং�ৃত ব�াকরণ শাে] �েবেশর জন� অত�	 ¢�¬ লাভ কেরিছল, িকÀ 
িবদ�াসাগর মহাশয় ল&� করেলন েয, যিদ সং�ৃত নাটক, কাব� ও দশ)নািদ শাে]র 
|ান সম�*-ভােব লাভ করেত হয় এবং এই সকল শাে]র �কৃত অিধকারী হেত হয় 
তাহেল অবশ�ই একিট ভােলা ব�াকরণ £¤ রচনা করার আবশ�কতা আেছ 1 আর েসই 
উেÐশ�েক মাথায় েরেখ  ১৮৫৩ ি qােH ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগর 'ব�াকরণ-েকৗমুদী' 
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নামক £ে¤র �থম ভাগ রচনা কেরন1 তারপর এই বছরই িতিন ব�াকরণ েকৗমুদীর 
ি�তীয় ও তৃতীয় ভাগ এবং ১৮৬২ সােলর চতুথ) ভাগ রচনা কেরন1৬ 
 মহামুিন পািণিন তারা 'অ�াধ�ায়ী' রচনা কেরেছন সং�ৃত ভাষা িশ&া যােত 
সু9ুভােব লাভ করা যায় েসই উেÐেশ� l পরবত)ীকােল েসই উেÐশ�েকই বা2বািয়ত 
করেত মহিষ) কাত�ায়ন 'বািত)ক£¤' রচনা কেরেছন এবং মহাভাষ�কার পত!িল 
'বব�াকরনমহাভাষ�' রচনা কেরেছন 1  আর এই সং�ৃত ভাষা িশ&া েক যােত আেরা 
সরল ও সুমধুর করা যায় এবং সং�ৃত ভাষা িশ&ায় যােত বালেকরা খুব সহেজ আ£হী 
হেত পাের তার , �থম বাংলা ভাষায় ই*রচ¿ িবদ�াসাগর তার 'ব�াকরণ-েকৗমুদী' 
£¤িট রচনা কেরন1 

 মহামুিন পািণিনর অ�াধ�ায়ী £ে¤ সং�ৃত ভাষা আেছ র&া ও েসই ভাষার যথাথ) 
িশ&ার জন� িবিভ® সূK রচনা কেরেছন 1 আমরা অ�াধ�ায়ী £¤িটেত আটিট অধ�ায় 
এবং �িতিট অধ�ায় চারিট কের পাদ েদখেত পাই1 িকÀ পািরিন এখােন েকান অধ�ায় 
বা েকান পােদ িক বল েকান িনিদ)� িবষেয়র সূK েরেখেছন এরকম নয়1 বাড়িত 
কাক)াত)ন েকান সূেKর অপূণ)তা ল&� কের বািত)ক রচনা কেরেছন 1 এখােনও িতিন 
পািণিনর �মেকই অনুসরণ কেরেছন1 আর মহাভাষ� কার পত!িলর মহাভাষ� £ে¤ 
েসই সূেKর এবং বািত)ক¢িলর সু#রভােব ব�াখ�া কেরেছন �েয়াজেন িতিন নূতন সূK 
বা ইি� রচনা কেরেছন1৭ 

 তেব সং�ৃত ভাষা িশ&ার েয িববত)েনর ইিতহাস আমরা যিদ েস িদেক 
ভােলাভােব ল&� কির তেব েদখব যুেগ যুেগ সমেয়র �েয়াজেন সং�ৃত ভাষা িশ&ার 
জন� যুেগাপেযাগী £¤ ৈবয়াকরণরা রচনা কেরেছন1 এই িবষেয় যিদ কেয়কজন 
উে�খেযাগ� ৈবয়াকরণ েদর নাম উে�খ করা যায় তােদর মেধ� অন�তম হেলন 
কািশকাকার জয়ািদত� ও বামন, ন�াসকার িজেন¿বুি� পদম!ুরীকার হরদD, �দীপকার 
ৈকয়ট, এবং লঘুিস�া	েকৗমুদীকার বরদরাজাচায), ৈবয়াকরণিস�া	েকৗমুদীকার 
ভেåািজদীি&ত �মূখরা1 এরা �েত�েকই সং|া, পিরভাষা, সি:, সমাস, কারক ইত�ািদ 
�করণ অনুসাের সং�ৃত ব�াকরেণর সু9ু ও সু#র ব�াখ�া ও িবে^ষণ কেরেছন 1 তেব 
ঊনিবংশ শতাHীেত বাংলা ভাষায় সং�ৃত িশ&ার জন� েয £¤িট সব)ািধক উে�খেযাগ� 
ও ¢�¬পূণ) েসিট হল পিMত ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগেরর রিচত 'ব�াকরণ-েকৗমুদী'1 
�সlত উে�খেযাগ� েয বরদরাজাচােয)র লঘুিস�া	েকৗমুদী তথা মহাৈবয়াকরণ 
ভেåািজদীি&েতর ৈবয়াকরণিস�া	েকৗমুদী েথেক িবদ�াসাগেরর ব�াকরণ-েকৗমুদী যিদও 
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আলাদা, তথািপ সং�ৃত ভাষা িশ&ার ে&েK  িবষেয়র িবচাের এই বlভাষাি±ত 
েকৗমুদী £¤িটও উ� দু'িট সং�ৃত েকৗমুদীর সমা	রাল তথা সম ¢�¬স�®1 আমরা 
বত)মান �বে: পিMত ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগেরর েকৗমুদীর িবষয়বý, সং�ৃত ভাষা িশ&ার 
ে&েK তা কতটা ¢�¬পূণ), উ� দু'িট েকৗমুদীর সােথ তুলনা§ক িবে^ষণ তথা 
ত¡কালীন সমেয় তা কতটা �াসিlক িছল এবং আজ তা কতটা �াসিlক তা 
িবেশষভােব িবষয় আেলাচনা করার েচ�া করব 
● ব�াকরণব�াকরণব�াকরণব�াকরণ    েকৗমুদীরেকৗমুদীরেকৗমুদীরেকৗমুদীর    িবেশষ¬িবেশষ¬িবেশষ¬িবেশষ¬    এবংএবংএবংএবং    ভেåািজদীি&েতরভেåািজদীি&েতরভেåািজদীি&েতরভেåািজদীি&েতর    ৈবয়াকরণিস�া	েকৗমুদীৈবয়াকরণিস�া	েকৗমুদীৈবয়াকরণিস�া	েকৗমুদীৈবয়াকরণিস�া	েকৗমুদী    ওওওও    
িবদ�াসাগেররিবদ�াসাগেররিবদ�াসাগেররিবদ�াসাগেরর    ব�াকরণব�াকরণব�াকরণব�াকরণ    েকৗমুদীরেকৗমুদীরেকৗমুদীরেকৗমুদীর    মেধ�মেধ�মেধ�মেধ�    তুলনামূলকতুলনামূলকতুলনামূলকতুলনামূলক    আেলাচনাআেলাচনাআেলাচনাআেলাচনা    ::::----    
 ১. মহাৈবয়াকরণ ভেåািজ দীি&ত তার িস�া	েকৗমুদীেক দুিট ভােগ ভাগ 
কেরেছন  পুব)াধ) এবং উDরাথ)1 িকÀ িবদ�াসাগর মহাশয় তার ব�াকরণ-েকৗমুদীেক 
চারিট ভােগ ভাগ কেরেছন - ক) �থম ভাগ খ) ি�তীয় ভাগ গ) তৃতীয় ভাগ ও ঘ) 
চতুথ) ভাগ1  
 ২. ভেåািজ  দীি&ত পািণিনর অ�াধ�ায়ীেত �ণীত সূK¢িলেক সং|া ,পিরভাষা, 
সি:, কারক, সমাস ,কৃ¡ �ত�য় ,তি�ত �ত�য়, ৈবিদক �করণ ইত�ািদ িবিভ® 
�করেণ ভাগ কেরেছন1 িকÀ িবদ�াসাগর তার েকৗমুদী £ে¤ পািণিনর সূK¢িলর �কৃত 
অথ) পিরµুটেনর মধ� িদেয় �থেম বেণ)র িবভাগ, বেণ)র উ�ারেণর ান, 6রসি: 
,ব�!নসি:, ণ¬ িবধান, ষ¬ িবধান ইত�ািদ পয)ায়�েম সরল বাংলা ভাষায় সং�ৃত 
িশ&াথ)ীেদর ব�াকরণ শাে]র �েবেশর পথেক সু�শ2 কেরেছন1  
 ৩. ভেåািজদীি&ত তার িস�া	 েকৗমুদীেত বেণ)র |ােনর জন� েকবল  "অ-ই-
উ-�"৮ েথেক "হ-,"৯ পয)	  ১৪িট মােহ*র সূKেক ব�াখ�া কেরেছন1 িকÀ িবদ�াসাগর 
মহাশয় তার ব�াকরণ েকৗমুদীেত পিরçার বাংলা ভাষায় �থেম 6রবণ) ও ব�!নবণ) 
এইভােব বণ)¢িলেক দুই ভােগ ভাগ কেরেছন1  
 ৪. িস�া	েকৗমুদীেত সং|া �করেণ িবিভ® সূেKর মধ� িদেয় তালব�বণ), 
মূধ)ন�বণ), অনুনািসক বণ),  অেঘাষ বণ) ও অেঘাষ বণ), তথা বণ)¢িলর অভ�	রীণ ও 
বািহ�ক �য¸ ইত�ািদ েদখােনা হেয়েছ 1 িকÀ িবদ�াসাগেরর েকৗমুদীেত খুবই ¾� 
ভােব বণ) ধের ধের েকান বেণ)র েকাথায় উ�ারণ ান ,েকান বেণ)র িক ধরেনর �য¸ 
,েকান¢িল সেঘাষ বা েকান¢িল অেঘাষ তা েদখােনা হেয়েছ1 
 ৫. দীি&েতর েকৗমুদীেত সি:েক িতনিট ভােগ ভাগ করা হেয়েছ- অ- সি: ,হ, 
সি: ও িবসগ) সি:1 িকÀ িবদ�াসাগেরর েকৗমুদীেত সি: ¢িলেক দুিট ভােগ ভাগ করা 
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হেয়েছ 6রসি: এবং ব�!ন সি:1 তেব এ িবষেয় বেল রাখা ভােলা েয এখন আমরা 
েয ব�াকরণ েকৗমুদী পাই েসখােন িকÀ 6রসি:, ব�!ন সি: ও িবসগ) সি: এই িতন 
�কার িবভাগই ল&� কির 1 বýতপে& স�াদক পাঠকেদর সুিবধার জন� তৃতীয় 
িবভাগিট অথ)া¡ িবসগ) সি: এই েভদিট িনেজর েথেক সংেযাজন কেরেছন 1১০ 
৬. দীি&ত তার েকৗমুদীেত  পািণিনর �ণীত সূK¢িলেক পৃথক পৃথকভােব বৃিD রচনার 
মধ� িদেয় ব�াখ�া কেরেছন1 েযমন সবণ) দীঘ) সি: িবষেয় পািণিন সূK কেরেছন "অক: 
সবেণ) দীঘ):"1১১ 
 অথ)া¡ অ* এই �ত�াহারিত  অ, ই, উ, ঋ, ৯ এই বণ) ¢িলর পর যিদ 6রবণ) 
থােক তেব উভয় িমেল দীঘ) 6র হেব1 েযমন রিব +ই¿ = রবী¿ 1 িকÀ িবদ�াসাগর 
তার েকৗমুদী£ে¤ এইভােব সবণ) দীেঘ)র কথা বেলনিন1 িতিন খুব ¾�ভােবই বেলেছন 
অকার িকংবা আকােরর পর অকার িকংবা আকার থাকেল উভয় িমেল আকার হেব, 
ইকার িকংবা ঈকােরর পর ইকার িকংবা ঈকার থাকেল ঈ-কার হেব, উকার িকংবা 
ঊকােরর পর উকার িকংবা ঊকার থাকেল উভয় িমেল ঊকার হেব ইত�ািদ1 
 ৭. পািণিন েযমন তার অ�াধ�ায়ীেত বৃি�, ¢ণ, �ািতপিদক ,ধাতু �ভৃিত ব�াকরণ 
এর িবিভ® পািরভািষক শH ¢েলােক ব�াখ�া করেত িবিভ® সং|াসূK কেরেছন, এবং 
পত!িল-ভেåািজদীি&তািদ ৈবয়াকরেণরা পরবত)ীকােল ভাগ� বৃিD রচনার মধ� িদেয় 
সং�ৃত ভাষায় েসই সব সূK ¢িল ব�াখ�া কেরেছন িঠক েসরকমই বাংলা ভাষায় 
সব)�থম ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগর অতীব সরল প�িতেত তার েকৗমুদী £ে¤র 
পিরভাষা�করেণ েসইসব পািরভািষক শH¢িলেক পাঠকেদর উপেযাগী কের 
বুিঝেয়েছন1 পািণিন সূK কেরেছন "সুি'	ং পদº"১২1 অথ)া¡ সু0-�ত�য় এবং  িত1-
�ত�য় েকান �ািতপিদক বা ধাতুর পের বেস পদ উ¡প® হয়1 এখান েথেক আমােদর 
বুি� পরামেশ)র �ারা বুেঝ িনেত হয় ধাতু এবং �ািতপিদক হল সম2 পেদর �কৃিত1 
আর এই �কৃিত এবং �ত�য় যু� হেয় হয় সং�ৃত পদ1  
     ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগর তারমেধ� �কৃিত শH েবাঝােত িগেয় খুব পির�ার ভােব 
বলেছন েকান বýবাচক বা ি�য়া বাচক অথবা িবেশষণবাচক যা-িকছু তাহাই �কৃিত1 
তারপর িতিন খুব ¾� কের বলেছন- " সরল ভাষায় বলেত েগেল পেদর মূলভাগেক 
�কৃিত বেল1 শH অথ)া¡ �ািতপিদক বা ধাতুর হেলা পেদর মূলভাগ 1  তাই 
�ািতপিদক এবং ধাতুই হেলা �কৃিত1  
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 ৮. পািণিন ধাতু এই ব�াকরেণর পিরভাষােক েবাঝােত িগেয় দুিট সূK কেরেছন 
ক) "ভূবাদয়: ধাতব:"১৩ খ) "সনাদ�	া: ধাতব:"১৪1  
       িকÀ িবদ�াসাগর মহাশয় ধাতু সং|া বলেত িগেয় পিরçার ভােব বলেছন যাহার 
�ারা ি�য়া েবাঝায় তােক ধাতু বেল, এবং তার উদাহরণ িদেত িগেয় িতিন বলেছন - 
ভূ, া, গº, দৃ2 ইত�ািদ1 
 ৯. িবদ�াসাগর মহাশয় তার ব�াকরণ-েকৗমুদী েয ব�াকরণ এর �াথিমক 
িশ&াথ)ীেদর জন� অত�	 সরল ভlীেত িলেখেছন তার �মাণ �ািতপিদক পিরভাষািটর 
সং|া েদেখ েবাঝা যায়1 �ািতপিদেকর সং|া িদেত িগেয় িবদ�াসাগর বলেছন যাহা 
বýবাচক বা বýর িবেশষণবাচক তাহাই �ািতপিদক 1 উদাহরণ িহেসেব িতিন বেলেছন 
- বýবাচক চ¿ , সূয), ত�, লতা, জল ইত�ািদ1 বýর িবেশষণবাচক দৃঢ় ,ির, �বল, 
ম#, সু#র ইত�ািদ1 িকÀ বýতপে& সং�ৃত ব�াকরণ শাে]র অধ�য়েনর ে&েK এই 
�ািতপিদক শHিট অত�	 তা¡পয)পূণ) ও িনগূঢ় অথ)বহ1 মহামুিন পািণিন তাই 
�ািতপিদক সং|া িদেত দুিট সূেKর মাধ�েম  বেলেছন - ক)  'অথ)বদধাতুর�ত�য়: 
�ািতপিদকº'১৫ অথ)া¡ ধাতুিভ® এবং �ত�য়িভ® অথ)বান শHই �ািতপিদক খ) 
"কৃDি�তসমাসা�"১৬ অথ)া¡ কৃ+-�ত�য়া	, তি�ত-�ত�য়া	 ও ও সমাসা	 শHও 
�ািতপিদক1 

 এইভােব িবদ�াসাগর তার ব�াকরণ-েকৗমুদীর �থম ভােগ ব�!নসি:, িবসগ) 
সি:,  ণ¬িবধান, ষ¬িবধান, সুব	 �করেণ 6রা	 পুংিলl শH, 6রা	 ]ীিলl শH 
,6রা	 Lীবিলl শH, অব�য় শH, সব)নাম শH ইত�ািদ খুব ¾�ভােব িবশেদ পাঠকেদর 
উপেযাগী কের আেলাচনা কেরেছন1 ি�তীয় ও তৃতীয় ভাগ জুেড় িতিন আেলাচনা 
কেরেছন িতঙ	 �করেণর িবিভ® ধাতুZপ, আ§েনপদ ও পরৈFপদ িবধান , বাচ� 
পিরবত)ন, ল3, েলা3, ল1, িবিধিল1 ইত�ািদ লকারাথ) িবধান, ভ 4ািদ,  চুরািদ ইত�ািদ 
গেণর ধাতুZপ িবধান ,কৃ¡ �ত�য় 1 আর চতুথ) ভােগ  িবভি� িনণ)য় ,কারক, ]ী-
�ত�য়, তি�ত �ত�য় ও সমাস �ভৃিত র আেলাচনা আমরা েদখেত পাই , যা খুবই 
সহজ-সরল ও সাবলীল 1 
● ব�াকরণব�াকরণব�াকরণব�াকরণ    েকৗমুদীরেকৗমুদীরেকৗমুদীরেকৗমুদীর    িকছুিকছুিকছুিকছু    ¥িটপূণ)¥িটপূণ)¥িটপূণ)¥িটপূণ)    িদকিদকিদকিদক    
পািণিন ধাতু এই ব�াকরেণর পিরভাষােক েবাঝােত িগেয় দুিট সূK কেরেছন ক) 
"ভূবাদয়: ধাতব:" খ) "সনাদ�	া: ধাতব:"1  
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  িবদ�াসাগর মহাশয় ধাতু সং|া বলেত িগেয় পিরçার ভােব বলেছন যাহার �ারা 
ি�য়া েবাঝায় তােক ধাতু বেল, এবং তার উদাহরণ িদেত িগেয় িতিন বলেছন - ভূ, া, 
গº, দৃ2 ইত�ািদ1 অথ)া¡ িবদ�াসাগর সন	-িনজ	 �ভৃিত েয বােরািট ধাতু �ত�য় 
েযােগও পুনরায় ধাতু উ¡প® হয় েস িবষেয় ধাতু পিরভাষািট েবাঝােত িগেয় িকছু 
বেলনিন বা উদাহরণও েদনিন1 েযমন  |া-ধাতুর পের স5-�ত�য় েযাগ করেল িজ|াস 
ধাতু হয় 1 পা-ধাতুর পের স5-�ত�য় কের িপপাস ধাতু হয় ইত�ািদ 1  তাই মহামুিন 
পািণিন 'ধাতু' এই ব�াকরেণর পিরভাষােক েবাঝােত িগেয় দুিট পৃথক পৃথক সূK 
কেরেছন ক) "ভূবাদয়: ধাতব:" খ) "সনাদ�	া: ধাতব:"1 
 ২) সবণ) দীঘ) িবষেয় পািণিন সূK কেরেছন 'অক:  সবেণ) দীঘ):' 1 আর এই 
সূেKর ব�াখ�া �সেl ই*রচ¿ িবদ�াসাগর তার ব�াকরণ েকৗমুদীেত �থেমই বেলেছন 
অকােরর পর অকার থাকেল উভয় িমেল আকার হয়1 আর এর উদাহরণ িহেসেব 
�থেমই িতিন বেলেছন শশ + অ²: = শশা²: 1 শশা² এই পদিটেতেত বýতপে& 
সমাস হেয়েছ1 আর আমরা জািন সমােসর ে&েK " সুেপা ধাতু-�ািতপিদকেয়া:"১৭ এই 
পািণিনর সূK অনুযায়ী ধাতু এবং �ািতপিদেকর পূব)পদ এবং উDর পদ উভয়পেদরই 
িবভি�র েলাপ পায়1 েযমন 'রাজ5  ঙ� + পু�ষ সু' এই অবায় পূব)পেদর ঙ� এবং 
উDরপেদ সু িবভি�র েলােপ রাজপু�ষ শHিট িনÄ® হয়1 এখােন উভয়পেদর িবভি� 
েলােপর পের সমােসর পুনরায় 'কৃDি�তসমাসা�' এই সূKানুসাের �ািতপিদক সং|া 
�া' হওয়ায় সু-ঔ-জ2 �ভৃিত 21 িট িবভি� যু� হেয় রাজপু�ষ:, রাজপু�ষº, 
রাজপু�েষণ ইত�ািদ িবিভ® পদ িনÄ® হেত পাের1 িকÀ এখােন যিদ পু�ষ এই 
উDরপেদ সু িবভি�িটর েলাপ না করা হেতা তাহেল েকবল রাজপু�ষ:  এই �থমা	 
পদিটই িনÄ® হেত পারত, িকÀ অন�ান� পদ¢িল িনÄ® হেত পারত না1 তাই 
িবদ�াসাগর মহাশয় যখন শশ + অ²: = শশা²: এই উদাহরণিট িদেয়েছন তখন এই 
কথা িন�য়ই মাথায় রােখনিন1  না হেল িতিন অ²: এই উDর প�িতেত �থমা িবভি� 
রাখেতন না1 এখন আমরা েয েকৗমুদীর সং�রণ পাই েসখােন পাঠকেদর েবাঝার 
সুিবধােথ) এ িবষেয় েকােনা সংেশাধনমূলক পিরবত)ন েদখেত পাই না1 
৩. ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগর �ািতপিদকেক দুিট ভােগ ভাগ কেরেছন  - ক) বýবাচক এবং 
এর উদাহরণ িদেয়েছন িতিন চ¿, সূয), ত�, লতা, জল ইত�ািদ খ) বýর 
িবেশষণবাচক- দৃঢ়, �বল, মধুর, ম#, সু#র ইত�ািদ1 বýতপে& িতিন এইে&েK 
�ািতপিদক িবষয়ক পািণিনর �থম সূK 'অথ)বদধাতুর�ত�য়: �ািতপিদকº' অনুযায়ী 
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বýবাচক Zঢ় শH¢িলেকই বুিঝেয়েছন1 িকÀ িতিন পািণিনর ি�তীয় সূK 
'কৃDি�তসমাসা�' অনুযায়ী রাজপু�ষ ,শশা², কুJকার, দাশরিথ  ইত�ািদ েযৗিগক 
শেHর েকান উদাহরণ �ািতপিদক শHিট েবাঝােত িগেয় েদনিন1 
 পিরেশেষ বলা যায় সং�ৃত ব�াকরণ সািহেত� িবদ�াসাগেরর অবদান যতই 
আেলাচনা করা েহাক, তা েযন িকছুেতই েশষ করা যায় না1 িবদ�াসাগর এমন এক 
যুেগর সি:&েণ আিবভূ)ত হেয়িছেলন যখন বাংলা সািহত� িবেশষ ভােব সমৃি� লাভ 
কেরিন1 েসই সময় এর সং�ৃত নাটক সং�ৃত দশ)ন ও সািহত� পােঠর মধ� িদেয়ই 
পাঠকেদর আি§ক িবেনাদন ও মানিসক শাি	 খুঁেজ িনেত হেতা 1 িকÀ মেন রাখেত 
হেব এই সকল শা] অধ�য়ন এবং তার মম)াথ) অবধারণ করা খুব সহজসাধ� িছল না1 
রীিতমত সং�ৃত ব�াকরেণর  |ান না থাকেল এইসকল শাে] অবগাহন করা িছল 
অত�	 দুঃসাধ�1 েসসময় ব�াকরন শা] বলেত পািণিনর অ�াধ�ায়ী ,কাতােরর বািত)ক 
,পত!িলর মহাভাষ�, লঘু-িস�া	-েকৗমুদী, ৈবয়াকরণ-িস�া	-েকৗমুদী, কািশকা, 
মু	েবাধ ,সার6ত ব�াকরন, দুঘ)ট-বৃিD এ¢েলাই িছল ব�াকরণ িশ&ার একমাK £¤1 
এই £¤¢িল সং�ৃেত েলখা এবং এই £¤ ¢িলর |ান আহরণ করেত অ	ত ১০ েথেক 
১২ ব¡সর সময় অিতবািহত হেয় েযত1 তাছাড়া েসসময় সং�ৃত ভাষা িশ&ার জন� 
িবেশষ েকান িবদ�ালয় বা কেলজ িছল না 1 েকবলমাK পি�তেদর েটাল বা চতুÄাঠীই 
িছল সং�ৃত িশ&ার একমাK আ±য়ল1 তাছাড়া েসসময় �া�ন ব�তীত অন� জািতর 
পে& সং�ৃত েশখা সামািজকভােব অেনকটা কিঠন িছল1 এইরকম এক সংকট ময় 
পিরিিতেত যােত বl স	ােনরা সরল ও সাবলীল বাংলা ভাষায় সং�ৃত িশ&া লাভ 
করেত পাের তার জন� িবদ�াসাগর মহাশয় �থেম 'সং�ৃত ব�াকরেণর উপ�মিণকা' 
নামক £¤খািন রচনা কেরন, যা আজও নবীন সং�ৃত িশ&াথ)ীেদর কােছ অত�	 
উপােদয় ও যুেগাপেযাগী 1 এরপর এরপর িবদ�াসাগর েদখেলন েয যিদ সং�ৃত নাটক, 
সং�ৃত কােব� ও মহাকােব� এবং দশ)নসািহেত� যথাযথভােব রসা6াদন করেত হয় তেব 
বাংলা ভাষায় অত�	 সরল ও সাবলীলভােব একিট পূণ)াl সং�ৃত ব�াকরণ £¤ রচনা 
করেত হেব 1 আর এই কথােক মাথায় েরেখই িবদ�াসাগর পরবত)ীকােল 'ব�াকরণ-
েকৗমুদী' নামক £¤িট রচনা কেরন, যার ¢�¬ ও �াসিlকতা আমরা সম£ �বে: 
িবেশষভােব আেলাচনা কেরিছ1বýতপে& ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগর িছেলন সং�ৃত 
সািহেত�র একজন মহাপিMত 1 তাই পরম পূজনীয় মাqারমশাই তার 
¹¹রামকৃNকথামৃেত বেলেছন - "িবদ�াসাগর মহাপিMত1 যখন সং�ৃত কেলেজ 
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পড়েতন তখন িনেজর ে±ণীর সেব)া¡কৃ� ছাK িছেলন1... �েম সং�ৃত কেলেজর �ধান 
অধ�াপক হইয়ািছেলন 1 িতিন সং�ৃত ব�াকরণ ও সং�ৃত কাব� িবেশষ পারদিশ)তা লাভ 
কিরয়ািছেলন1"১৮  এইসব আেলাচনা েথেক এটাই ¾�ভােব মেন রাখেত হেব েয েয 
পিMত ঈ*রচ¿ িবদ�াসাগর েযমন ত¡কালীন কােল সং�ৃত সািহত� ও ভাষা িশ&ার 
জন� তার অবদান অ&ু6 েরেখেছন, েতমিন আজও তাঁর অবদান সং�ৃত জগেতর 
িশ&াথ)ীেদর কােছ সমানভােব �াসিlক ও সমু«ল1 
 
তথ�সূKতথ�সূKতথ�সূKতথ�সূK::::    
১.  ¹রামকৃN কথামৃত, ¹ম-কিথত( �থম খM)  িবদ�াসাগেরর সিহত 

সা&া¡কার1 পৃ9া-৪৭ 
২.  ¹রামকৃN কথামৃত, ¹ম- কিথত ( �থম খM), িবদ�াসাগেরর সিহত 

সা&া¡কার1 পৃ. -৪৭ 
৩.  ¹রামকৃN কথামৃত, ¹ম-কিথত (�থম খM),িবদ�াসাগেরর সিহত সা&া¡কার1 

পৃ9া-৪৭ 
৪.  Vidyasagar: The life and afree-life of an eminent Indian, Brain 

hatcher.  
৫. Google p.d.f source 
৬.  ব�াকরণ-েকৗমুদী, ¹ পূণ)চ¿ েদ স�ািদত, সংেশািধত ও স}িধ)ত1  
৭.  ব�াকরণ দশ)েনর ইিতহাস, ¹ ¢�পদ হালদার1  
৮.  মােহ*র সূK, সংখ�া - ১ 
৯.  মােহ*র সূK, সংখ�া- ১৪ 
১০.  ব�াকরণ-েকৗমুদী, �থম ভাগ, ¹ পূণ)চ¿ েদ স�ািদত1  
১১.  অ�াধ�ায়ী, পা. সূ. -৬/১/১০১ 
১২.  অ�াধ�ায়ী, পা. সূ.-  ১/৪/১৪ 
১৩.  অ�াধ�ায়ী, পা. সূ. - ১/৩/১ 
১৪.  অ�াধ�ায়ী, পা.সূ.- ৩/১/৩২ 
১৫.  অ�াধ�ায়ী, পা. সূ. -১/২/৪৫ 
১৬.  অ�াধ�ায়ী, পা. সূ -১/২/৪৬ 
১৭.  অ�াধ�ায়ী, পা. সূ.  -  ২/৪/৭১ 
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১৮.  ¹¹রামকৃNকথামৃত, ¹ম-কিথত (�থম খM), িবদ�াসাগেরর সেl সা&া¡কার, 
তৃতীয় পিরে7দ, পৃ9া- ৪৮1 

সহায়কসহায়কসহায়কসহায়ক    £¤প£¤প£¤প£¤প!!!!ীীীী::::    
১.  ¹ম-কিথত, ¹¹রামকৃNকথামৃত, উে�াধন কায)ালয়, কলকাতা-০৩, �থম 

সং�রণ-১৯৮৬-৮৭, মুিOত1  
২.  পােM, েগাপালদD, ৈবয়াকরণ িস�া	- েকৗমুদী (�থেমা ভাগ), েচৗখা}া 

সুরভারতী �কাশন, বারানসী, পুনমু)Oণ-২০১২1  
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ঔপিনেবিশক আমেল বাংলার সামিয়ক পKপিKকার 
ইিতবৃDা	ঃ �সl মালদহ েজলা      

সিমত সাহা  
7াতেকাDর, উDরবl িব*িবদ�ালয়, পি�মবl                                                                                  

 
সারসংে&পসারসংে&পসারসংে&পসারসংে&প:::: ঔপিনেবিশক আমেল বাংলায় েয সম2 সামিয়ক পKপিKকা ¢িল 
�কািশত হেয়িছল, তােত ৈদনি#ন সমাজ ও রাজৈনিতক সংবােদর পাশাপািশ অজ[ 
গদ�, পদ� বা �ব:াবলী �কািশত হত1 রচনাকােরর িববরেণ সমসামিয়ককােলর রাÑ, 
সমাজ ও অথ)নীিতর সু¾� িচK ফুেট উঠত1 পKপিKকার ইিতহােসর আিদপেব) 
ব�ি�গত বা েগা9ীগত উেদ�ােগ এই ধরেনর ব+ সামিয়ক পKপিKকার উ�ব ঘেট1 
িকছুকাল সাড়}ের সফলতার সিহত �কািশত হেয় আকিFক ভােব সামিয়ক বা 
িচরকােলর জন� পিKকা¢িলর অ	ধ)ান ঘেট1 এই Áদয় িবদারক ঘটনায় পK-
পিKকা¢িলর সােথ সােথই অজ[ সািহিত�ক রচনা ও ঐিতহািসক তথ� সJােরর 
অবলুি' ঘেট িচরতের1 ত¡কালীন সমেয় বাংলার এই সম2 ঐিতহ�বাহী সামিয়ক 
পKপিKকা সJাের েজলা মালদহ েজলার কুসুম, েগৗড়বাত)া, েগৗড়দূত, মালদহ সমাচার, 
মালদহ আ8 বার �ভৃিত নাম সিবেশষ উে�খেযাগ�1        
সূচকসূচকসূচকসূচক    শHশHশHশH:::: ঔপিনেবিশক যুগ, কুসুম, েগৗড়বাত)া, েগৗড়দূত, মালদহ সমাচার, মালদহ 
আ8 বার, রােধশচ¿ েশঠ, িবনয় কুমার সরকার, কৃNচ¿ আগারওয়ালা, লালিবহারী 
মজুমদার, েমৗলভী আHুল গিন খান েচৗধুরী1                                     
িবষয়িবষয়িবষয়িবষয়    িবে^ষণিবে^ষণিবে^ষণিবে^ষণ::::    
উিনশ শতেক সম£ ভারতবেষ) ি�িটশ শাসন সু�িতি9ত হয়1 এই সমেয় ভারেতর 
িবিভ® �াে	র সেl সেl বাংলােতও ি�িটশ সরকার �বিত)ত িশ&া ব�বার অভূতপুব) 
উ®িত ঘেট1 কাল�েম মধ�িবD িশি&ত বাঙািল স@দােয়র হাতধের মফঃ6েলও 
িশ&ার আেলা েপÆছায়1 বাlালীর িচ	ার জগেত আেস ৈব�িবক পিরবত)ন1 এই 
পিরবত)েনর বিহঃ�কাশ ঘেট তােদর েলখনীেত1 �াথিমক পেব) কিতপয় িশি&ত 
সমােজর সং�ৃিতক চচ)ার উেÐেশ�ই সামিয়ক পেKর উ�ব, �েম এ¢িল ৈদনি#ন 
সংবাদ �চােরর গণমাধ�েমর ভূিমকায় অবতীন) হয়1 পKপিKকা¢িলেত �কািশত পদ�, 
গদ�, নাটক বা �বে: ানীয় িশি&ত স@দােয়র মনন ও িচ	েনর বিহঃ�কাশ ঘটেত 
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থােক1 এ¢িল সমসামিয়ক কােলর সমাজ, রাÑ ও অথ)ৈনিতক ইিতহােসর ¢�¬পূন) 
উপাদান িহেসেব পিরগিণত হয়1 আবার এই সামিয়ক পিKকা¢িল ভিবষ�েতর 
ল�িত9 কিব-সািহিত�ক, ঐিতহািসক ও িচ	ািবদেদর হােতখিড়র �থম িবচরণে&K1 
ে&Kানুস:ােন এমন েবশ িকছু দুল)ভ সামিয়ক পেKর নাম পাওয়া যায় েয¢িল যেথ� 
সুনাম অজ)েনর অিধকারী না হেলও ব+ ¢�¬পূণ) সািহিত�ক উপাদান ও তথ�ভা�াের 
পিরপূণ) িছল1 ডঃ তুষার কাি	 েঘাষ, ডঃ ফণী পাল, ¹ কমল বসাক, ¹ েগাপাল লাহা 
�মূখ পিMতবগ) মালদহ েজলার সামিয়ক পKপিKকা িনেয় সীমীত আেলাকপাত 
কেরেছন1 তােদর মূল�বান আেলাচনায় সামিয়ক পK¢িলর পিরচয় এবং িবেশষ িকছু 
�কািশত সংবাদ ছাড়া অন� েকােনা তথ� উেঠ আেসিন1 ঔপিনেবিশক আমেল �কািশত 
মালদহ েজলার সামিয়ক পK-পিKকা¢িলেত রাজৈনিতক তথ� ছাড়াও েবশ কছু 
সািহিত�ক ও অথ)ৈনিতক �ব: �কািশত হত েয¢িল পরবিত)েত আ	জ)ািতক খ�ািত 
লাভ কের1 অিধকাংশ পিKকা¢িলর �কাশনা &ণকােলর জন� উ�ািসত হেয় েকন 
কপূ)েরর মত উেব েগল েস �8 রেয়ই যায়1 আেলাচ� �বে: উপিনেবিশক আমেল 
�কািশত এমনই িকছু সামিয়ক পKপিKকার �কাশকাল, িবিবধ িববরণ, ¢�¬ এবং 
ে&Kিবেশেষ অিত আকিFক ভােব সামিয়ক কােলর জন� বা িচরতের ব: হেয় যাওয়ার 
কারণ অনুস:ােনর �য়াস করা হেয়েছ1   
কুসুমকুসুমকুসুমকুসুম    
�া*6াধীনতার যুেগ মালদহ েজলার সামিয়ক পেKর অভু�দয় হেয়িছল পুরাতন 
মালদেহর ভূিমপুK পিMত রােধশচ¿ েশঠ মহাশেয়র সুেযাগ� েনতৃে¬1 পুরাতন মালদেহ 
�াথিমক িবদ�ালেয় ি�তীয় ে±ণীেত পােঠর সময় অßবয়েসই িতিন সহপাঠীেদর িনেয় 
‘ছাK িহৈতষী’ নােম একিট ে67ােসবী সংগঠন ৈতির কেরন1১ মােসর িনিদ)� িদেন 
সংগঠেনর সদস�রা জনকল�াণ এবং সমাজ সং�ার িবষয়ক আেলাচনার পাশাপািশ 
6রিচত গদ�-পদ� এবং জনসাধারেণর অভাব-অিভেযাগ ও ভূতভিবষ�¡ িবষয়ক �ব:ািদ 
পাঠ করত1 কাল�েম তােদর উেদ�ােগ িনব)ািচত রচনাবলী িনেয় ‘কুসুম’ নামক &ুO 
পিKকার Íভ সূচনা ঘেট1 �াথিমক পেব) পিKকািট হােত িলেখ �কাশ করা হত1 
পরবত)ীেত সদস�েদর েথেক চাঁদা তুেল কলকাতার ে�স েথেক পিKকািট ছাপােনার 
ব�বা করা হয়1 রােধশচ¿ িনেজই িছেলন পিKকািটর স�াদক এবং �কাশক1 
উিনশ শতেকর নÞইেয়র দশেক কুসুেমর জ³ হেলও পিKকািট খুব েবিশিদন ািয়¬ 
লাভ করেত পােরিন1২ র&ণােব&েণর অভােব পিKকািটর েকান সংখ�াই আজ পাওয়া 
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যায় না1 পরাধীনতার যুেগ মালদেহর মত মফঃ6ল অ�েল কুসুম পিKকার �কাশনা 
সমকালীন মালদহ েজলার পKপিKকার ইিতহােস িনঃসে#েহ নবযুেগর সূচনা 
কেরিছল1 েজলার �থম �কািশত মািসক সািহত� পিKকা িহেসেব তাই আজও ‘কুসুম’ 
±�ার সেl Fরণীয়1     
েগৗড়বাত)ােগৗড়বাত)ােগৗড়বাত)ােগৗড়বাত)া    
‘কুসুম’ পিKকা অ2াচেলর �ায় এক দশক পর ওকালিত পাশ কের রােধশচ¿ েশঠ 
কংে£সী রাজনীিত এবং সাংবািদকতায় আ§িনেয়াগ কেরন1 ১৮৮৭ সােল পুরাতন 
মালদহ েথেক ‘েগৗড়বাত)া’ নােম একিট পাি&ক পিKকার Íভ সূচনা কেরন1৩ সJবত 
মধ�যুেগর Fৃিত িবজিড়ত েগৗড় নগরীর জনজীবন ও সমােজর �কৃত �িত7িব 
জনসমে& পিরেবশেনর উেÐেশ� পিKকািট �কােশর পিরকßনা করা হেয়িছল বেল 
‘েগৗড়বাত)া’ নামকরণ1 এিট িছল মালদহ েজলার ি�তীয় সামিয়ক পিKকা1 েজলায় 
েকান মুOণ য° না থাকায় কলকাতা েথেক মুিOত হেয় পিKকািট পুরাতন মালদহ 
েথেক �চািরত হেত থােক1 েস সময় ‘েগৗড়বাত)া’র েকান িবিনময়মূেল�র উে�খ িছল 
না1৪ �সlত উে�খ� বাংলায় �থম মুOণ য° উইিলয়াম েকিরর �েচ�ায় ১৭৮০ সােল 
মালদেহর মদনাবতীেত ািপত হয়1 পরবিত)েত তাঁর েপশাগত বদিল, স	ােনর অকাল 
মৃতু�, �িতকূল পিরেবশ ও ানীয় উপOেবর কারেণ িতিন সপিরবাের �থেম ১৭৯৯ 
সােল বংশীহারীর েছাট িখিদরপুের এবং পের ১৮০০ ি qােH +গিল েজলার 
¹রামপুের ানা	িরত হন1 তখন মুOণয°িটেকও িতিন তার সেl িনেয় যান1৫         
�ধানত ছাপাখানার সমস�ােতই ‘েগৗড়বাত)া’র গিত থমেক যায়1 সমকালীন িশি&ত 
সমােজর পৃ9েপাষকতার অভােব ব: হেয় যাওয়া ‘েগৗড়বাত)া’েক েস সময় বাঁচােত েকউ 
এিগেয় আেসিন1 রােধশচ¿ েশঠ তার পিKকার মৃতু�র জন� মালদহবাসীর অিশ&ােকই 
দায়ী কেরেছন কারণ েস সমেয় নীল ব�বসা ও �শাসিনক কাজকেম)র জন� েযসব 
ইংেরজ সােহব বা বাঙািল ভO মেহাদয় মালদহ েজলােত এেসিছেলন তারা েকবলমাK 
বৃিDগত ও আিথ)ক উেÐশ� চিরতাথ) কেরই 6েদেশ িফের যান1  সমকালীন পKপিKকায় 
‘েগৗড়বাত)া’র সমােলাচনা পিKকািটর ¢�¬ �মাণ কের1 6াধীনতা পরবত)ী যুেগ ১৯৬৩ 
সােল সুধীর কুমার চ�বত)ীর স�াদনায় ‘মজুমদার ি�িõং ওয়াক)স’ েথেক মুিOত হেয় 
‘েগৗড়বাত)া’র �ত�াবত)ন ঘেট1৬ পিKকািটর পরবত)ী স�াদক যথা�েম ভবানী�সাদ 
মজুমদার এবং উ¡পল মজুমদার1 আধুিনককােল মালদহ েজলা েথেক ‘েগৗড়বাত)া’ 
পিKকািট সেগৗরেব �কািশত হেয় চেলেছ1   
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েগৗড়দূতেগৗড়দূতেগৗড়দূতেগৗড়দূত    
১৮৮৯ সােল মালদহ েজলা েথেক েজলার তৃতীয় সামিয়কপK ‘েগৗড়দুেত’র Íভসুচনা 
ঘেট1৭ রােধশচ¿ েশেঠর স�াদনায় এবং পুরাতন মালদহ িনবাসী ¹ কৃNচ¿ 
আগারওয়ালার সহেযািগতায় পাি&ক পিKকা িহেসেব পিKকািট �কািশত হেত থােক1 
�াথিমক পেব) পিKকািটর িবিনময়মূল� ধায) করা হয় ১ আনা1৮ ১৮৯৫ সােল রােধশচ¿ 
েশঠ মহাশেয়র উেদ�াগ ও উ¡সােহ জিমদার ¹ কৃNলাল েচৗধুরী মহাশয় ও শহেরর 
কেয়কজন সÁদ উিকল েমা�ােরর ব�ি�গত আিথ)ক সহায়তায় ইংেরজবাজার শহের 
‘কৃNকািল ে�স’ নােম েজলার �থম ছাপাখানা ািপত হয়1 এিট িছল উিয়িলয়াম 
েকিরর পর মালদহ েজলার ি�তীয় এবং 6েদশী উেদ�ােগ ািপত �থম ছাপাখানা1 আর 
১৮৯৫ সাল েথেকই পিKকািট ইংেরজবাজােরর ‘কৃNকািল ে�স’ েথেক ছাপােনা হেত 
থােক1৯ ১৮৯৭ সােলর ১২ই’জুন উDর-পূব) ভারেত এক ভয়াবহ ভূিমক� হয়1 
ভূিমকে�র উ¡পিDল অসম হেলও উDরবl সহ কলকাতায় ব�াপক &য়-&িত হয়1১০ 
এই ভূিমকে� ‘কৃNকািল ে�স’ িবন� হওয়ায় ‘েগৗড়দূেত’র �কাশনা দীঘ)কােলর জন� 
ব: হেয় িগেয়িছল1১১       
 ১৯১০ সােলর জানুয়ারী মােস রােধশচ¿ েশঠ পুরাতন মালদহ িনবাসী ¹ 
কৃNচ¿ আগারওয়ালার সহেযািগতায় পুনরায় ‘েগৗড়দূত’ পিKকািট সা'ািহক ভােব 
পুনঃ�কাশ Í� কেরন1 ১৯১১ সােল ‘উDরবl সািহত� সেÂলন’ সফলতার সেl 
স�® কের িচিক¡সার জন� িতিন কলকাতায় যান1 েসখােনই মাK ৪৭ বছর বয়েস 
তাঁর অকাল �য়াণ ঘেট1১২ কৃNচ¿ তার বািড়েত ব�ি�গত ছাপাখানা াপন কের 
‘েগৗড়দূেত’র �কাশনার কাজ চািলেয় যান1 এই সময় ফিরদপুর েথেক ভাগ�ােÛষেণর 
উেÐেশ� আগত কিবরাজ ¹ লালিবহারী মজুমদােরর সেl তার সা&া¡ হয়1 কৃNচে¿র 
আনুগেত� ‘েগৗড়দূেত’র  সুদ& পিরচালনা এবং &ুরধার েলখনী �িতভার জন� ¹ 
িবহারী ‘কিবভূষন’ উপািধ লাভ কেরন1 কৃNচ¿ পিKকািটর সহ-স�াদনার ভার তার 
হােত অপ)ণ কেরন এবং নামমাK মুেল� পিKকার 6¬ািধকার সহ মুOন য°িটও তােক 
অপ)ণ কেরন1 ১৯১৭ সােল কৃNচে¿র মৃতু�র পর লালিবহারী িনেজই পিKকািটর 
স�াদেকর পাশাপািশ পূন)6¬ািধকারী হেয় ওেঠন1 দীঘ)িদন লালিবহারী মজুমদােরর 
স�াদনায় পিKকািট �কািশত হয়1 ১৯৭৬ সােল তাঁর মৃতু�র পর তার সুেযাগ� পুK 
রমা�সাদ মজুমদার এবং তার পর িকরণশ²র মজুমদার িবংশ শতেকর নÞইেয়র 



386 | এবং �াি	ক 

 

দশক পয)	 ‘িহর³য়ী ি�িõং ওয়া�)’ েথেক পিKকািট স�াদনা চািলেয় যান1১৩ এরপর 
পিKকািটর �কাশনা ব: হেয় যায়1১৪          
 মালদহ েজলার সমাজ, রাজনীিত ও অথ)ৈনিতক ে&েK ‘েগৗড়দূত’ পিKকািট 
¢�¬পূণ) দিলল িহেসেব িবেবিচত1 ¹ রােধশচ¿ েশঠ িছেলন একমাK ব�ি�¬ িযিন 
১৮৮৮ সােল ভারতীয় জাতীয় কংে£েসর �ােদিশক অিধেবশেন মালদহ েজলা েথেক 
সব)�থম �িতিনিধ¬ কেরিছেলন1১৫ ফেল সমকালীন ঔপিনেবিশক শাসন এবং েশাষন 
িচK তাঁর স�াদনায় সাফেল�র সেl িচKািয়ত হেয়েছ1 িতিনই �থম ‘েগৗড়দূত’ 
পিKকায় মালদেহ েরলপথ াপেনর দািব েতােলন1 এছাড়া সমকালীন মালদাহ েজলার 
ানীয় িকছু সংবাদ েযমন- ইংেরজবাজার েপৗরসভার দািয়ে¬ গািফলিত; েজলা েবাড), 
েলাকাল েবাড) ও পুিলশ িবভােগর অৈনিতক কায)কলাপ, সরকাির অপদাথ)তা, জিমদার-
�জা �# িবিবধ িবষয় পিKকায় িনয়িমত �কাশ করেত থােকন1১৬ পরবত)ী স�াদক 
কিবভূষণ লালিবহারী মজুমদার সমকালীন রাজৈনিতক ঘটনাবলী েযমন- নবীন চ¿ বসু 
হত�া কাM, েনতাজী সুভাষচ¿ বসুর মালদেহ আগমন, িজতুসাঁওতােলর িবেOাহ,  
সেরািজনী নাইডুর মালদােহ আগমন, েজলার জাতীয়তাবাদী আে#ালন �ভৃিত 
ঐিতহািসক তথ�াবলী সমােলাচনা সহ  িনয়িমত �কাশ কেরন1 এছাড়া পিKকায় িবিভ® 
সরকাির এবং েবসরকাির িব|াপন �কািশত হত যা সমকালীন অথ)ৈনিতক এবং 
সামািজক পিরিিত স�েক) সম�ক তথ� বহন কের1 পিKকািটেত ধারাবািহকভােব 
লালিবহারী মজুমদার ‘মালদহ অবল}েন জীবনFৃিত’ িশেরানােম আ§জীবনী 
িনয়িমতভােব �কাশ করেত থােকন1 তার স�াদনায় পিKকািট পাি&ক েথেক 
সা'ািহক পিKকায় পিরণত হয়1 পিKকািটেত ‘সব)ািধক �চািরত সা'ািহক’ শHিট 
ব�বÁত হত1 ১৯৫৫ সাল নাগাদ �চািরত এই পিKকার মূল� িছল বা¡সিরক ৪ টাকা 
এবং মফঃ6েল বা¡সিরক ৬ টাকা ( ডাক মাসুল সহ )1১৭         
মালদহমালদহমালদহমালদহ    সমাচারসমাচারসমাচারসমাচার    
১৮৯৮ সােল রােধশচ¿ েশেঠর ঘিন9 সহেযাগী ও মালদেহর আইনজীবী ¹ কালী�স® 
চ�বত)ীর স�াদনায় েজলার চতুথ) সামিয়ক পিKকা ‘মালদহ সমাচার’ �কািশত হয়1 
পাি&ক পিKকািটর িবিনময় মূল� ধায) করা হয় এক পয়সা1 পিKকািট মালদেহ 6েদশী 
ভাMােরর ‘ধÛ	ির ে�স’ েথেক ছাপােনা হত1 ১৯২১ সােল চ�বত)ী মহাশেয়র মৃতু�র 
পর রlলাল েঘাষ মহাশয় পিKকািটর স�াদনার দািয়¬ েনন1১৮ রlলাল বাবুর 
অবসেরর পর ১৯৩১ সাল েথেক কালী�স® বাবুর েজ�9পুK সত��ত চ�বত)ী পিKকা 
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স�াদনার দািয়¬ েনন1 6াধীনতার পর বত)মানকােলও পিKকািট বংশানু�িমক ভােব 
স�াদনা করেছন সত��ত বাবুর ¦াতুÄুK ¹ সি!ব কুমার চ�বত)ী1১৯       
মালদহ েজলার সমাজ ও রাজৈনিতক জীবেন ‘মালদহ সমাচাের’র ভূিমকা িছল 
অপিরসীম1 6েদশী আে#ালেনর যুেগ ১৯০৬ সােলর জুন মােস িচ	ািবদ িবনয় কুমার 
সরকােরর �ব: ‘বাংলার জাতীয় িশ&া পিরষদ ও বlসমাজ’ পিKকািটেত  �কািশত 
হয়1 �ব:িটর ইংেরিজ অনুবাদ ঐ বছেরর আগq মােস ‘অমৃতবাজার পিKকা’য় 
�কািশত হয়1 মালদেহর সমকালীন িবদ	 পিMত রজনীকা	 চ�বত)ী, হিরদাস 
পািলত, িবধুেশখর শা]ী, িবিপনিবহারী েঘাষ, বােন*র দাশ �মূখ সািহত�ানুরাগীবৃে#র 
মূল�বান রচনা পিKকািটর সািহত� িবভাগেক ব+ ¢েণ সমৃ� কেরিছল1 6েদশী 
আে#ালন, অসহেযাগ আে#ালন, ১৯২১ সােলর মালদেহ েদশব:ু িচDর!ন দােশর 
জনসভা, সুভাষচ¿ বসুর নঘিরয়ার জনসভা, আগq আে#ালন, েদশভাগ, সা@দািয়ক 
দাlা, শ�ামা�সাদ মুেখাপাধ�ােয়র মালদহ ¦মণ, ১৯৪৭ সােলর ১৭ই আগq মালদেহর 
6াধীনতা�াি' �ভৃিত ব+ ঐিতহািসক মুহূেত)র সা&ী িহেসেব ‘মালদহ সমাচার’ আজও 
‘শতািH �াচীন সা'ািহক’ Zেপ 6মিহমায় বত)মান1 �া*6াধীনতা যুেগ পিKকািট ২ 
পয়সা, 6াধীনতােDারকােল ২ আনা এবং স@িতকােল ১ টাকা িবিনময়মূেল� পিKকািট 
�িত স'ােহ  পিরেবিশত হয়1২০        
গJীরাগJীরাগJীরাগJীরা    
অধ�াপক িবনয় কুমার সরকােরর উেদ�ােগ �িতি9ত ‘মালদহ জাতীয় িশ&া সিমিত’র 
সািহত� সমােলাচনা িবভােগর পিরচালনায় ১৯১৪ সােলর জুন মােস মালদেহর কিল£াম 
েথেক ‘গJীরা’ পিKকািটর Íভসূচনা ঘেট1 মূলত মালদহ জাতীয় িশ&া পিরষেদর 
মুখপK িছল এই পিKকা1 পিKকািটর 6¬ািধকারী �কাশক ও স�াদক িছেলন 
¹কৃNচরন সরকার মহাশয়1 এিট িছল মালদহ েজলার �কািশত অন�তম �ধান 
সািহত� সং�ৃিত িবষয়ক ি�মািসক পিKকা1 মালদহ েজলার �াচীনতম ধম)ীয় ও 
সামািজক উ¡সব ‘গJীরা’ েথেকই পিKকািটর নামকরণ1 এিট িছল সমসামিয়ক কােলর 
এই েজলার �থম সিচK পিKকা1 ডাক মাÍল সহ বািষ)ক মূল� িছল ১ টাকা1২১ 
পিKকািট কলকাতার েমছুয়া বাজার েরাডিত ‘েমটকাফ ি�িõং ওয়াক)স’ েথেক মুিOত 
হত1২২ এই পিKকায় ত¡কালীন বাংলার খ�ািতমান সািহিত�ক, গেবষক ও পিMতবেগ)র 
সমৃ� রচনাবলী �কািশত হত1 আর মালদহ িভিDক রচনা েযমন গJীরা েলাকসং�ৃিত, 
মালদেহর ইিতহাস, নৃতà, �¸ত¬, জনেগা9ী �ভৃিত িবষয়েক অিধকতর ¢�¬ েদওয়া 
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হত1 িবনয় কুমার সরকার, হিরদাস পািলত, রজনীকা	 চ�বত)ী, িবধুেশখর শা]ী, 
সুেরশচ¿ রায়েচৗধুরী, তারেক*র ভåাচায), নিলনীকা	 বসু, কািলদাস রায়, বি²ম েসন 
�মুখ �িথতযশা পি�তবেগ)র সািহত� �ব:াবলী পিKকািটেক সমকালীন বlসমােজ 
উে�খেযাগ� ে±9 আসেন অিধি9ত কেরিছল1 পরবত)ীেত পিKকািট গJীরা েলাকসং�ৃিত 
সিমিতরও মুখপেK পিরনত হয়1 ১৯১৭ সাল নাগাদ হটা¡ই এই পিKকািট ব: হেয় 
যায়1২৩ সJবতঃ জাতীয় িশ&া সিমিতর �াণপু�ষ িবনয় সরকােরর িবেদশযাKার ফেল 
কৃNচরন পিKকা স�াদনায়  উ¡সাহ হািরেয় েফেল1   
মালদহমালদহমালদহমালদহ    আআআআ8888    বাবাবাবারররর    
�া*6াধীনতার যুেগ গণমাধ�ম িহেসেব সংবাদপেKর জনি�য়তা িবকাশ লাভ করায় 
১৯২৪ সােল মালদহ েজলার মুসিলম সমােজর �িতিনিধ েমৗলভী আHুল গিন খান 
েচৗধুরীর স�াদনায় �কািশত হয় সা'ািহক ‘মালদহ আ8 বার’1 মুিশ)দাবাদ েথেক 
আগত গিন সােহব পিKকািট িকছুিদন অন�K েথেক ছাপােনার পর িনজ গৃেহ ািপত 
‘রহমািনয়া ে�স’ েথেক পিKকািট িনয়িমত �কাশ করেত থােকন1 উদু) ফািস) িমি±ত 
বাংলা ভাষায় পিKকািট মুসলমান সমােজর 6াথ) র&ায় িনয়িমত েচ�া চািলেয় 
িগেয়িছল1২৪ ত¡কালীন সংবািদক সুধীর কুমার চ�বত)ীর িববরণ েথেক জানা যায় 
১৯০৫ সােল ি�িটশ সরকার কতৃ)ক বlভl িবষবৃে&র েয বীজ বপন করা হেয়িছল দুই 
শতক পের অ²ুিরত েসই চারার পিরচয)ায় এিগেয় এেসিছল ‘মালদহ আ8 বার’1 এই 
পিKকা ভারত িবভাজেনর সমথ)েন ঔপিনেবিশক শি�র পােশ দাঁিড়েয় জাতীয়তাবাদেক 
কলি²ত করেত কুি9ত হয় িন1 পিKকািটেত সমসামিয়ককােলর িহ#ু ধেম)র নর-নারীর 
ইসলাম ধেম) ধম)া	িরতকরেনর সা@দািয়ক কু¡সা¢েলােক জনসমে& এেন ধেম)র 
িবজেয়া�াস করা হেয়িছল1 এই সম2 সংবােদর তী� িবেরািধতা কের ‘েগৗড়দূত’1২৫ 
এেহন মুেখােরাচক সংবাদ ানীয় জনমানেস েকৗতূহল ও উ¡ক9া সৃি� কেরিছল সে#হ 
েনই1 ফেল পিKকা¢িল েবশ জনি�য়তার পাশাপািশ ভােলা বাজার েপেয়িছল1 এই 
ধরেনর জনি�য়তার দ�ন স�াদক আHুল গিন খানেক ি�িটশ সরকার ‘খান সােহব’  
উপািধেত ভূিষত কের1২৬ খান সােহেবর মৃতু�েত েবশ িকছুকাল ব: থাকার পর ১৯৫৭ 
সােলর ১৪ আগq েথেক তাঁর কিন9পুK আিনসুর রহমান পিKকািট স�াদনার দািয়¬ 
েনন1 ১৯৫৮ সােল িতিন পািক2ান গমন করার পর পিKকািট িচরকােলর জন� ব: 
হেয় যায়1২৭                                  
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‘মালদহ আ8 বার’ সময়কােল সা@দািয়ক প&পাত েদােষ দু� হেলও ভারেতর মুসিলম 
রাজনীিতেত গভীরভােব �ভাব িব2ার করেত সমথ) হেয়িছল1 মালদেহর িপিছেয় পড়া 
মুসিলম সমােজর রাজৈনিতক েচতনার জাগরেণ এই পিKকার ¢�¬ অন6ীকায)1 তেব 
সা@দািয়ক স@ীিত িবনে�র কারেণ ‘েগৗড়দূত’ পিKকািট ‘মালদহ আ8বাের’র 
িবেরািধতায় মুখিরত হয়1  
 ঔপিনেবিশক আমেল মালদহ েজলা েথেক �কািশত উপেরা� সামিয়ক 
পKপিKকা¢িল ছাড়াও আরও েবশ কতক¢িল পিKকার নাম পাওয়া যায় েযমন- ১৯২৫ 
সােল আইনজীবী রমা�স® সাহার স�াদনায় �কািশত পাি&ক পিKকা ‘মালদহ 
িহৈতষী’, ১৯৪১ সােল যথা�েম ন#েগাপাল েচৗধুরীর ‘ডম�’, আকবর মুি�র ‘আিদনা’, 
আHুর রহমােনর ‘িমনার’ �ভৃিত পিKকা¢িলর নাম িবেশষভােব উে�খেযাগ�1২৮       
 �া*6াধীনতা যুেগ পরাধীন ভারতবাসী যখন ঔপিনেবিশক শাসন েশাষেণ 
জজ)িরত েসই সমেয় ভারতবেষ)র 6াধীনতা অজ)েন বাঙািল জািত সব)�থম েনতৃ¬ 
িদেয়িছল1  বাঙািলর �িতবােদর ভাষা শহর কলকাতা েথেক মালদা েজলার মত 
মফঃ6লেকও আে#ািলত কেরিছল1 বুি�জীবী স@দােয়র েলখনীর তী: তীর ি�িটশ 
শাসকেক বারংবার িবিবধ �িতব:কতায় িব; কেরিছল1 বুি�জীবী স@দােয়র ভাষা 
�কােশর সÞ)বিল9 মাধ�ম িছল সমকালীন পKপিKকা1 েদেশর জাতীয় পিKকা ¢িলর 
পাশাপািশ আ�িলক সামিয়ক পKপিKকা সমািধক ¢�¬ লাভ কেরিছল1 েকবলমাK 
ৈদনি#ন সংবাদ পিরেবশেনর মাধ�ম িহেসেবই নয় পKপিKকা¢িল সািহত�, সং�ৃিত ও 
ইিতহাস চচ)ার মাধ�ম হেয় উেঠিছল1 গণমাধ�ম¢িলর গিত েরাধ করার উেÐেশ� ি�িটশ 
সরকার িনল)Óভােব ‘েদশীয় ভাষায় সংবাদপK আইন’ (১৮৭৮, লড) িলটন)   �েয়াগ 
কের সংবাদপেKর ক9েরাধ করার �য়াস কেরিছল1 িবিভ® �িতব:কতা সেàও 
�শাসিনক �িতকূলতােক অমান� কের মালদেহর মত িশ&া িবমুখ েজলায় একিদেক 
েযমন- ‘েগৗড়বাত)া’,‘েগৗড়দূত’, বা ‘মালদহ সমাচাের’র মত �িতবাদী সংবাদপK জনমত 
গঠেন সাহায� কেরিছল1 েতমিন ‘মালদহ আকবের’র মত পিKকা সংখ�ালঘু বা িপিছেয় 
পড়া মুসিলম সমােজর �শাসিনক ও অথ)ৈনিতক ¢�¬ লােভর আশায় েবশ িকছুকাল 
লড়াই চািলেয় িগেয়িছল1 সমসামিয়ক কােল িশি&ত পাঠেকর পৃ9েপাষকতার অভাব, 
অিধকাংশ পিKকার স�াদকেদর উDরািধকারীেদর পKপিKকা স�াদনায় অনীহা, 
সরকাির পৃ9েপাষকতার অভাব ও ঔপিনেবিশক শি�র িবিধিনেষেধর েবড়াজাল, 
6াধীনতাপূব) অথ)ৈনিতক ও রাজৈনিতক অিরতা �ভৃিত কারেণ অিধকাংশ পিKকা 
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আজ কােলর করাল £ােস অবলু' বা লু'�ায়1  পKপিKকা¢িল সংর&েণর অভােব 
েজলার ব+ ঐিতহািসক তথ� এবং সাং�ৃিতক দূমূ)ল� রচনাবলী িচরতের হািরেয় িগেয়েছ, 
যা েকবলমাK পি�মবেlর নয় বরং সম£ ভারতবেষ)র ঐিতহ� এবং সং�ৃিতক জগেত 
বড় ধরেনর িবপয)য়1     
            
তথ�সূKতথ�সূKতথ�সূKতথ�সূK    :    
১.  েচৗধুরী অিভিজত (স�ািদত),েগৗড় মালদহ সংবাদ, ১৩তম শারদীয়া সংখ�া, 

২০০৯, মালদা, পৃ ২৯1         
২.  েচৗধুরী অিভিজত (স�ািদত), েগৗড় মালদহ সংবাদ, ২৩তম শারদীয়া সংখ�া, 

২০১৯, মালদা, পৃ ৩১1     
৩.  েঘাষ তুষারকাি	, মালদেহর ইিতহােসর ধারা,   অ&র, কলকাতা, ২০২০, 

ISBN ৯৭৮৯৩৮৩১৬১১৭১, পৃ ৩৬৯1           
৪.  েচৗধুরী অিভিজত (স�ািদত), েগৗড় মালদহ সংবাদ, ২৩তম শারদীয়া সংখ�া, 

�া¢�, পৃ ৩১1     
৫.  ভåাচায) মলয়শ²র (স�ািদত), মালদহ চচ)া, ২য় খ�, বlীয় পু2ক ও �কাশক 

িবে�তা সভা, মালদহ, ২০১২, ISBN ৯৭৮৮১৯০৬৪৮৪৯৩,  পৃ ৬২৬-৬২৯1      
৬.  বসাক কমল, মালদােহর সং�ৃিত বাংলার ঐিতহ�, অিনমা, কলকাতা, ISBN 

৯৭৮৯৩৮৩১২৩৩৫৩, পৃ ১৯৪-১৯৫1   
৭.  েঘাষ তুষারকাি	, মালদেহর ইিতহােসর ধারা, �া¢�, পৃ ৩৬৯1  
৮.  েচৗধুরী অিভিজত (স�ািদত), েগৗড় মালদহ সংবাদ, ২৩তম শারদীয়া সংখ�া, 

�া¢�, পৃ ৩২1     
৯.  েঘাষ তুষারকাি	, মালদেহর ইিতহােসর ধারা, �া¢�, পৃ ৩৬৯1 
১০.  https://en.wikipedia.org/wiki/1897_Assam_earthquake. 
১১.  েঘাষ তুষারকাি	, মালদেহর ইিতহােসর ধারা, �া¢�, পৃ ৩৬৯1    
১২.  বসাক কমল, মালদােহর পুব)সুির £¤কারঃ জীবনােলখ�, সাত�িক, মালদহ, 

১৯৯২, পৃ ১৫1   
১৩.  েঘাষ রাধােগািব# (স�ািদত), 6াধীনতা সং£ােম মালদােহর অবদান, 6াধীনতা 

সং£ােম মালদহ £¤ �কাশন সিমিত, ১৯৯১, মালদা, পৃ ৩২৭-৩৩১1       
১৪.  েঘাষ তুষারকাি	, মালদেহর ইিতহােসর ধারা, �া¢�, পৃ ৩৭০1    
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১৫.  েঘাষ তুষারকাি	, মালদেহর ইিতহােসর ধারা, তেদব, পৃ ৩৬৯1    
১৬.  মুখািজ) হিরদাস, িবনয় সরকােরর ৈবঠেক, ১ম খ�, মালদহ, পৃ ২৮৫1   
১৭.  েগৗড়দূত, মালদহ, ১৭েম, ২৪নেভ}র, ১৯৪৫; ২৪ েফ�য়াির, ১৯৪৬; ২৭ 

জানুয়াির, ১৯৫৫1    
১৮.  িম± সমর, মালদা েজলার 6াধীনতা সং£ােমর ইিতহাস, অ&র, ২০১৭, 

কলকাতা, ISBN  9789382041689, পৃ ১০৪-১০৫1      
১৯.  বসাক কমল, মালদােহর সং�ৃিত বাংলার ঐিতহ�, �া¢�, পৃ ১৯৬1 
২০.  েঘাষ তুষারকাি	, মালদেহর ইিতহােসর ধারা, �া¢�, পৃ ৩৭৩1     
২১.  বসাক কমল, মালদােহর সং�ৃিত বাংলার ঐিতহ�, �া¢�, পৃ ২০৪1          
২২.  েগা6ামী পলাশ, উ¡সািরত আেলা, ঐিতহািসক উ�ার সংখ�া, ২০১৩, মালদা, পৃ 

৪৪-৪৫1  
২৩.  েচৗধুরী অিভিজত (স�ািদত), েগৗড় মালদহ সংবাদ, ২৩ তম শারদীয়া সংখ�া, 

�া¢�, পৃ৩৪1     
২৪.  বসাক কমল, মালদােহর সং�ৃিত বাংলার ঐিতহ�, �া¢�, পৃ ২০৪1          
২৫.  েচৗধুরী অিভিজত (স�ািদত), েগৗড় মালদহ সংবাদ, ২৩তম শারদীয়া সংখ�া,    

�া¢�, পৃ ৩৫1     
২৬.  িম± সমর, মালদা েজলার 6াধীনতা সং£ােমর ইিতহাস, �া¢�, পৃ ১১০1 
২৭.  বসাক কমল, মালদােহর সং�ৃিত বাংলার ঐিতহ�, �া¢�, পৃ ১৯৮1          
২৮.  ভåাচায) অিজেতশ, মধুপণ)ী মালদহ েজলা সংখ�া, ভåাচায) �াদাস), ১৯৮৫,    

কলকাতা, পৃ ১৮৩1                                    
িবঃOঃ তথ� সং£েহ সহায়তায় ডঃ আন#েগাপাল েঘাষ, জনাব এম আতাউ�া<, ¹ 
�থেমশ পাল, ¹ েসৗেম¿�সাদ সাহা মেহাদেয়র িনকট আিম িবেশষ ভােব কৃত|1   
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(অ)    চিচ�ত    এক    নারী    :    'অনা�ী    অ�না'র    আেলােক    
রচনা    রায় 

  সহকারী অধ�ািপকা, বাংলা িবভাগ 
আমডাঙা যুগল িকেশার মহািবদ�ালয় 

 
সারসংে+পসারসংে+পসারসংে+পসারসংে+প::::    এক ল+ ে-াক িবিশ. মহাভারত মহাকােব�র মহারেণ� চিচ�ত, িবে-িষত 
ও আেলািচত চির2 সংখ�া ব45 েতমিন অ6কাের সং78 রেয়েছ এমন একািধক চির2, 
যারা মহাকিবর ক:ণাদৃি. েথেক িচর বি=ত5 অথচ তােদর জীবন িনেয়ও গেড় উঠেত 
পারত BতC েকান মহাকাব�ীয় উপাখ�ান5 েযমন  একলেব�র কািহিন, েযমন িবদুর 
কািহিন5 �থম অধ�ােয় অিত সংি+8 পিরসের আমরা িনষাদ জাতক একলেব�র 
আখ�ান পাই5 িকE সমF মহাভারেতর েকাথাও এই িনষাদ জাতেকর আGত�ােগর 
মিহমার েকান উেHখ েনই; েনই 7:দি+ণা িহেসেব িনেজর বুেড়া আ�ুল 7:েক 
উJসগ� করার পরবত�ী জীবন বৃKা	5 হয়েতা মহাকিব একলেব�র িবনয় নয়, 
7:দি+ণার েLMNেক �িতMা করেত েচেয়িছেলন তাই এর �িত মহাকিবর এমন 
উেপ+ার দৃি.5 মহাভারেতর িবদুর চির2 অত�	 7:Nপূণ�5 তােক বাদ িদেয় এ 
মহাকাব� সPূন� নয়5 িবদুর মহাকিবর আGজ হেলও কিব তার জীবন পিরQমার 
িবেশষ চচ�া কেরন িন5 েকৗরব রাজসভার 7:Nপূণ� পদািধকারী হেয়ও িবদুর িনেজেক 
কখেনা চচ�ায় আেননিন5 ধেম�র BSপ হেয়ও তােক নানা সমেয় সহ� করেত হেয়েছ 
অবেহলা, অপমান কখেনা বা অ�ীিতকর ব�বহার5 তেব আমােদর বত�মান আেলাচনার 
িবষয় িবদুর মাতা েসই অনা�ী নারী, িযিন মহাবুিT  িবদুেরর মাতা ও মহাতাপস 
ব�াসেদেবর পিরচয�াকারী হেয়ও মহাকােব�র চিচ�ত আেলাকেরখা বাইের অবUান 
কেরেছন5 কু:রাজবধূ অিVকার অনুেরােধ েয নারী তার েযৗবন উJসগ� কেরিছেলন 
অিনিWত ভিবষ�েত, মহাভারেত েসই নারীর পূব�জীবেনর বা মাতৃNকালীন পরবত�ী 
জীবেনর েকােনা পিরচয় িলিপবT করা েনই5 মহাভারেতর মহাসমুেX েস নারী এমনই 
অপাংেYয় েয তার নাম পয�	 উেHখ েনই মহাকােব�5 ধম�Zানী িবদুেরর  মাতা হেলও 
েসই নারীর অি[Nেক 7:N েদওয়া হয়িন েকাথাও; েস রেয় েগেছ সকেলর অলে+�, 
পাঠেকর েকৗতূহেলর অZােত5 
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সূচকসূচকসূচকসূচক    শ\শ\শ\শ\::::    শূXাণী, কুমারীN, সংসগ�, মাতৃN5    
মূলমূলমূলমূল    আেলাচনাআেলাচনাআেলাচনাআেলাচনা::::    
মহাভারেতর মূল িবষয়ব] েকৗরব-পা_েবর `a ও পিরণােম ভয়bর রY+য়ী যুT5 cধু 
এটুকুেক যিদ মহাভারেতর িবষয়ব] িহেসেব গণ� করা হয়, তাহেল মহাভারেতর িবরাট 
কেলবের িনিহত ব4 7:Nপূণ� কািহিনর �িত অময�াদা করা হেব5 ব]ত মহাভারত 
এমন এক মহাসমুX তুল� কাব�, যার মেধ� িমেশ আেছ ভারতীয় পুরাণ-উপপুরােণর 
নানা ঘটনা, রেয়েছ ভারতীয় দশ�েনর গভীর-জিটল-তািfক আেলাচনার িব[ৃত ধারা, 
রেয়েছ �াচীন ভারতবেষ�র রাজনীিত, সমাজ ব�বUা ও অথ�ৈনিতক পিরকাঠােমা িব[ৃত 
িববরণ 5 েসইসে� ধম�-অথ�-কাম-েমা+ এই চারিট পু:ষােথ�র  যথাযথ ব�াখ�া ও 
িবে-ষণও5 এককথায় সমF ভারতীয় জািতর জীবন-ইিতহাস-দশ�ন ব�Y হেয়েছ 
মহাভারেতর িবিভh কািহিন উপকািহিনেত5 মহাকিব কখেনা Sপেকর আLেয় ব�Y 
কেরেছন জীবেনর গভীর তf, কখেনা বা[ব অিভZতায় চির2েক িবে-ষণ কেরেছন 
কায�কারণ সূে25 এককথায় মহাভারেতর মহাসমুেX িমেশেছ ভারতীয় জীবেনর সম[ 
জািতসKা5 অিত সুদ+ িশiীর মেতা মহাকিব আিদ-মধ�-অ	 সমিjত এমন একখািন 
কািহিনর অবতারণা কেরেছন যার �িত বাঁেক বাঁেক লুিকেয় আেছ ভারতীয় পুরাণ, 
উপপুরাণ ও জীবেনর নানান তfকথা5 
 মহাভারেতর কািহিন েথেক আমরা সকেলই অবগত আিছ েয িবিচ2বীেয�র 
মৃতু�র পর কু: রাজিসংহাসেনর �কৃত উKরািধকারী না থাকায় রাজমাতা সত�বতী ও 
শাEনু পু2 ভীl অত�	 িচি	ত হেয় পেড়ন5 এই সংকট েথেক খুব সহেজই মুিY 
িদেত পারেতন ভীl5 িকE িতিন তার �িতZায় অিবচল5 এই সংকট েথেক েশষ পয�	 
মুিY েদন রাজমাতা সত�বতীর কানীন পু2 মহামুিন ব�াসেদব5 িনেয়াগ �থায় িতিন 
েকৗরব বংেশর উKরািধকারীর জm িদেত সmত হন5 �থেম ডাক পেড় েজ�M রাজবধূ 
অিVকার5 িকE মুিনর ভয়bর মূিত�েত আতিbত হেয় অিVকা েস রােতর িমলন সাথ�ক 
করেত পাের িন5 পরবত�ী সময় সাথ�ক িমলেন কু:বংেশর সব�া�সুnর উKরািধকারীর 
আকাoায় সত�বতী অিVকােক পুনরায় ব�াসেদেবর সে� িমিলত হেত আেদশ েদন5 
িকE এবার অিVকা ছলনার আLয় Fহণ কের তার পিরবেত� একজন শূXাণী 
পিরচািরকােক ব�াসেদেবর শয�াগৃেহ ে�রণ কেরন5 এই দাসীপুে2র গেভ� জm েনন 
�াZ, িব`ান িবদুর5 কাশীদাসী মহাভারেত েয তথ� আমরা পাই, তা এই Sপ: 
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“পুনরিপ এল ব�াস মাতার qরেণ5 
ভেয় অVািলকা নািহ েগল তাঁর Uােন55 
েসিবকা আিছল তাঁর পরমা সুnরী5 
পাঠাইল মুিন Uােন সুেবশািদ কির 55 

নবীন েযৗবন তার হয় শূXজািত5 
মুিনর চরেণ ব4 কিরল ভকিত ৷৷ 
সE. হইয়া মুিন বিলল তাহাের5 

ধs�ব	 পু2 হেব েতামার উদের t 
পরম পিuত হেব নেরেত �ধান5 

বর িদয়া েগল ব�াস আপনার Uান 55 
মুিনবের গভ� তার হইল উJপিK5 

আপিন জিmল আিস ধs� মহামিত55 
মহাভারেতর কথা Lবেণ অমৃত5 

কাশীদাস কেহ সাধু িপেয় অিবরত55” ১ 

 ধৃতরাx ও পা_ুর ভাই হওয়া সেfও িবদুর েকবলমা2 দাসী গভ�জাত হবার 
কারেণ সমােজ ‘+Kা’ বা পারশব নােম পিরিচত িছেলন5 আমরা জািন না, েকান েসই 
দাসী, িযিন  মহামিত, মহাZানী িবদুেরর মাতা! মহাভারতকার েসই শূXা নারীর জন�  
েকান 7:Nপূণ� ে-াক রচনা কেরনিন5 মহাকােব� েকাথাও তােক েমধাবী পুে2র 
গরিবনী মাতা িহেসেব েদখেত পাওয়া যায়িন5 ‘�াচীন সািহত�’ Fে| ‘কােব�র 
উেপি+তা’ �বে6 রবী}নাথও এ নারীেক িনেয় একিট বাক�ও ব�য় কেরন িন5 িকE 
আধুিনক মানিসকতায়, বত�মান যুিYবাদীযুেগ যখন সবধম�-বেণ�র মানুষেক আমরা সমান 
আসন িদেত আFহী, তখন কিব বুTেদব বসুর কলেম েসই অজানা অনা�ী অ�না হেয় 
ওেঠন কােব�র নািয়কা5 মহাভারেতর এক নাম েগা2হীন নারীেক নািয়কা িহেসেব তুেল 
আনা আধুিনক কিবর কৃিতN5 মহাZানী, েবদZ, কিব কৃ~ৈ`পায়ন ব�াসেদেবর ঔরেস 
দাসীর গেভ�  জm হেয়িছল এক �কৃত বুিTমান, িUতধী, ধম�াGার5 ‘অনা�ী অ�না’ 
েসই কািহিন, েযখােন আমরা একিট নারীর কুমারীN েথেক কুমারীN হরেণর গi 
জানেত পাির, জানেত পাির মাতৃেNর গেব� ও আBাদেন পিরপূণ� এক নারীর অ	র 
েবদনােক5 অিVকা বা অVািলকা রাজবধূ হেয়ও েয সাথ�কতায় েপ�ছােত পােরিন, অ�না 
দাসী হেয় েসই কায� সুnর ও সাবলীল ভােব সুসPh কেরেছ, যার ফল�িতেত তার 



 এবং �াি	ক | 395 

েকােল আেলা কের জm িনেয়েছ একিট সুU, সুnর ,Bাভািবক, েমধাবী, বুিTদী8 
ধম��াণ পু25  
 মহামিত িবদুেরর জm বৃKা	 এ নাটেকর মূল আখ�ান5 যিদও বুTেদব বসুর 
মেত — 

“িবদুেরর জmকথাও মহাভারেত অিনিWত5 কালী�সেh িবদুর 
একবার অি2মুিনর পু2Sেপ কিথত হেয়েছন (আিদ : ৬৭), িকE 
নীলকে�র মেত ‘অি2শে\ন সূেয�া গৃহ�েত, তস� পু2 ধম�ং 
িবদুরং িবিT— “অি2” শে\র অথ� [এখােন] সূয�, ধম� [-Sপী] 
িবদুর তারই পু25 আয�শাে�র পাদটীকায় ৈবকিiক পাঠ ‘িবদুরং 
িবিT েলােকহিq� ধম�ং ধম�ভৃতাং বর� িবদুরেক এই জগেত 
ধম�ধারক ধম� বেল জানেব5' িব�াি	র স�াবনা আেরা বািড়েয় 
িদেয় আয�শাে�র অনুবােদ িবদুরেক আবার বলা হেয়েছ ‘সূেয�র 
পু2 ধম� (যম)5 িযিন স8িষ�মuেলর অন�তম ন+2 েসই অি2 
েকমন কের সূেয�র সে� শনাY হেত পােরন, বা সূেয�র পু2েক 
ধম� বলা হেলা েকান পুরাণ বা �বচন অনুসাের, এ-সব �ে�র 
উKর আিম খুঁেজ পাইিন, তার �েয়াজনও েতমন জ:ির নয়5 
এই রকম েগালেযােগর Uেল িবদুরেক ব�ােসর ঔরসজাত 
দাসীপু2 বেল ধের েনয়াই সমীচীন, এবং মহাভারেতর কািহিনর 
মেধ� েসই ভূিমকােতই িতিন অবতীণ�5 যুিধিMরািদ সকেলই 
তােক ‘+Kা’ (বণ�সংকর) ব'েল সেVাধন কের থােকন, আর ভীl 
িবদুেরর িববাহ েদন একিট সুিনব�ািচত পারশবী কন�ার সে� 
(আিদ : ১৪৪)5 (‘পারশবী’ অথ� শূXাণী)” ২ 

 নাট� রচনায় বুTেদব বসু এত জিটল তেf যান িন5 ব�াসেদেবর ঔরসজাত 
দাসীপু2 িহেসেবই ধের িনেয় িতিন 'অনা�ী অ�না'য় নানামুখী ভাবনার িব�ুরেণ 
নাটেকর কািহিন বৃKা	 িব[ািরত কেরেছন5 িবদুর মাতা এক অখ�াত, অনা�ী নারী5 
নাট�কারও েসই নারীর েকান নামকরণ নাটেকর েদনিন, তােক েকবল  'অ�না' 
িহেসেবই পিরচািয়ত কেরেছন5 েসই অনা�ী অ�না মহাকােব� সsািনতা না হেলও 
এযুেগর  কিবর দৃি.েত িতিন সsানীয় ব�িYেN সমু�ল5 কািহিন c: হেয়েছ 
সংগীেতর সুর মূছ�নার মাধ�েম5 অ�না না�ী এক নারীর +ুX আশা আকাoা এবং 



396 | এবং �াি	ক 
 

Bে�র নীড় রচনার বিহঃ�কাশ ঘেটেছ সংগীেতর মাধ�েম5 একজন তEবায় যুবকেক 
িববাহ কের অ�না সুখী দাPত� জীবেনর Bে� িবেভার5 িকE পরমু4েত�ই েবাঝা যায়, 
হি[নাপুেরর েজ�M রানী অিVকার একা	 অনুগত দাসী অ�না5 তার শরীের মেন 
পূব�রােগর অিUরতা থাকেলও দাসN েথেক তার মুিY েনই5 Bাধীনতা তার কাম� হেলও 
দাসেNর র�ু তার পােয় বাধা5 িবষাদা�h অ�নার কে� েশানা যায় ে�ম-ভােলাবাসা-
B� আর B�ভে�র কাতরতা5 েস জােন তার ভিবতব� — 

“আমরা দীনজন, তৃেণর মেতা মৃিKকায় ল�, 
আমরা cধু েদেখ যােবা-- েমেন েনেবা-- কথা বলেবা না5” ৩ 

এ নাটেক অ�না �ধান চির25 িকE �থম অংেশর পেরই ি`তীয় অংেশ 7:N পায় 
রাজমাতা সত�বতী ও কু: কুলবধূ অিVকার কেথাপকথন5 কাশী রাজকন�া অিVকা 
রাজবধূ হেয়ও তার যCণা িকছু কম নয়5 অিত অi বয়েস স	ানহীন অবUায় তােক 
অকাল ৈবধেব�র যCণা মাথা েপেত িনেত হেয়েছ5 রাজমাতা সত�বতীর িনেদ�েশ স	ান 
উJপাদেনর জন� তােক অbশািয়নী হেত হেয়েছ এক ভীষণ মূিত� 'চ+ুপীড়ক কক�শগা2 
তপBী'র5 অিন�াকৃত এই িমলেন অিVকা জm িদেয়েছ এক অ6 পুে2র5 তাই 
সত�বতী পুনব�ার কিঠন চািরি2ক দৃঢ়তায় রাজবধূ অিVকােক ব�াসেদেবর শয়নগৃেহ 
যাবার জন� পুনরােদশ িদেয়েছন5 তার �থম স	ান জmা6, ভরতবংেশর িসংহাসেন 
বসার অনুপযুY5 অতএব একিট সুU, িন�লb, অনবদ�, সব�া� েশাভন পুে2র কামনায় 
রাজমাতা সত�বতীর অিVকার �িত এেহন িনেদ�শনামা5 িকE এ �[ােব িকছুেতই 
সsত হেত পাের না রানী অিVকা — 

“আমােক দয়া ক:ন, আিম পারেবা না5” 
— েবদনাহত হেয় েস বারংবার অনুেরাধ করেত থােক তােক েযন এই কিঠন কত�ব� 
েথেক িন�ৃিত েদওয়া হয়5 িকE সত�বতী বৃহJ Bােথ� তথা ভারতবেষ�র র+ােত� 
অিVকােক িনেদ�শ েদন রাি2র ি`তীয় যােম পু�মাল� সুগি6 হেয় মহাতাপস ব�াসেদেবর 
শয�াস�ী হেত5 সত�বতীর আচরেণ অিVকা ব�িথত হয়5 েসই সে� জানেত পাের 
ভারত বংেশর একিট েগাপন তথ�5 সত�বতী অত�	 আেবেগ, অপকেট �কাশ কেরন 
তার েযৗবেনর কািহিন5 মহামুিন পরাশেরর সে� তার �থম সা+ােতর আনnময় িমলন 
অনুভূিতর েসৗnয� ব�াখ�া কের রাজমাতা সত�বতী জানান তারই ফল�িতেত কৃ~ 
ৈ`পায়ন ব�াসেদেবর জm5 cধু পু2 �াি8 নয়, মJস�গ6া সত�বতী এরপর প�গ6ায় 
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পিরণত হেয়িছেলন আর তার কৃ~বণ� হেয়িছল কনকবণ�া5 িঠক এই মুহূেত� অিVকা 
উপলি� করেত পাের নারী জীবেনর সীমাবTতােক5 তার মেন হয় — 

“আWয�! 
তাঁরাই পূজ� হন জগেত 

যারা দািয়Nহীন, েB�াচারী, Bাথ�পর5 
যােদর পে+ নারী 

cধু এক র পথ, যার মধ� িদেয় 
ধমনীর আ7ন তাঁরা িনিভেয় েদন — �েয়াজনমেতা, 

অথবা িন¡া	 হন ভূপৃেM5 
েকমন B�েn চ’েল যান তাঁরা5 

আপন মেন, আপন পেথ, একবার িপছন িফের না-তািকেয়, 
েহাক িতিন েকৗমায�হারক, বা গভ�জাত স	ান5”  ৪    

আWয�, নাট�কার বুTেদব বসুর ভাষার দ+তা5 সংলােপর এই বYব� নাটকিটেক গভীর 
েথেক গভীরতর ব�¢নায় িনেয় যায়5 গদ� েঘঁষা কািব�ক ছেnর েসৗnয�ময় িবন�াস 
আমােদর ভুিলেয় েদয় এ েকান অতীেতর মহাকােব�র কথা নয়; এ েযন সমকালীন 
নারীর £দয় যCণার িনয�াস5 মহাকােব�র সীমা ল� হেলও এ আসেল একােলর 
কািহিন5  আর এইভােব সংলাপ হেয় ওেঠ  এ নাটেকর �াণ, নাটেকর গভীের 
েপ�ছােনার জন� ব�¢নাময় কািব�ক মাধুয�5 
 মাতা সত�বতীর কােছ �িত�িত িদেলও অিVকা পালােনার পথ খুঁজেত থােক, 
আর েসই মুহূেত� েস আিব�ার কের অ�নােক5 েয অসহনীয় যCণা অিVকা সহ� কের 
চেলিছল েসই যCণা েথেক িন�ৃিত েপেত েস েবেছ েনয় িবনীত, ন¤ভাষী, আZা 
পালনকারী অ�নােক5 েসই ' তী¥ পু:েষর অভ�থ�না'র জন� নানা রানী  অিVকা নানা 
উপেদেশ, উপমায়, ছলনায়, নীিতকথায় অ�নােক রাজবধূর ছ�েবেশ ব�াসেদেবর 
িমলনশয�ায় েযেত বাধ� কেরন5 িকE অ�না +ুX নারী, Zান তার সামান�5 অিVকা 
তােক দাসN েথেক মুিY েদবার শেত� অ�নােক ব�াসেদেবর শয�ায় পাঠােত উদ�ত হেল 
অ�না �থেম রানীর �[ােব িকছুেতই সsত হেত পাের না5 তার অ	ের জােগ �বল 
ি`ধা-সংেকাচ5 কারণ িচরকাল েস েজেন এেসেছ 'েসই িববাহ কলিbত, বধূ েযখােন 
পূব�ব�ব£তা5 তাই তার কাম� — ‘ দাসীN েথেক মুিY, আর মCপূত িববােহর ব6ন5’ 
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বুিTমতী অিVকা তােক আ¦[ কের জানান — 
“েকােনা ঋিষ যােক ¨শ� কেরন, অ�না, 

েসই নারী থােক িনেদ�াষ, িনম�ল, কলbরিহত, 
েহাক কুমারী, সধবা, বা ভতৃ�হীনা5 

েসই সংেযাগ 
জলিচে©র মেতা িবলীন হেয় যায় মুহেত�5 ” ৫ 

 রানীর আেদেশ এক�কার বাধ� হেয়ই রানীর অলbাের ভূিষত হেয় অ�না 
�েবশ কের ব�াসেদেবর কােছ5 ব�াসেদব িযিন ‘িবিচ2বীেয�র মাতৃক �াতা, সত�বতীর 
ৈ`পায়ন স	ান, পব�েতর মেধ� েযমন িহমালয়, েতমিন িতিন Zানী বংেশর েLM5’ রানী 
অিVকা  অ�নােক আ¦াস িদেয়িছেলন েয এই এক রাি2র পেরই অ�না পােব 
িচরমুিY5 িকE অ�না জােন ‘cধু একরাি2 নয় আমার সম[ জীবন এেত জিড়ত’,তবু 
রানীর িনেদ�শমেতা অ�না �েবশ কের ব�াসেদেবর শয�া গৃেহ5 নাট�কার এখােন তার 
েকােনা বণ�না েদয় িন5 নািট�ক েকৗশেল েকবলমা2 অিVকা এবং অ�নার 
কেথাপকথেনই েসই অপূব�, মায়াময় কািব�ক িমলন রাি2র বণ�না কেরেছন5 অ�নার 
সংলােপর মেধ� রেয়েছ তার £দেয়র িনিবড় সমপ�ণ5 এক অিনব�চনীয়, েকামল, অ	হীন 
িনভ�ার রাি2েশেষ, ঊষার পূব�+েণ অ�না নারীেN পূণ� হেয় ওেঠ5 'তপBী ও তরি�নী' 
নাটেকও ঋষ�শৃ� মুিনর এমন একরাি2র িমলন সংসেগ� বদেল িগেয়িছল তরি�ণীর 
জীবেনর ছn5 অনুSপ ব�াসেদেবর সে� অ�নার িমলন তার ব�িYজীবেনর ধারা বদেল 
িদেয়েছ5 তার মেন হেয়েছ ব�াসেদেবর িনঃ¦ােসর ফুJকাের েস গিভ�নী5 এই অংেশ 
নারী মেনর অ¬ূত `ািaকতা ও মন[ািfক জিটলতা ধরা পেড়েছ অিVকার সংলাপ ও 
আচরেণ5 েয পু:েষর স� তার কােছ দুিব�ষহ, যার ভীষণ মূিত� েদেখ অিVকা আতিbত 
এবং ি`তীয়বার েসই পু:েষর শয�াস�ী হেত অBীকৃত, েসই রানী অিVকা যখন 
উপলি� করেত পােরন তার পিরবেত� তার ে�িরত দাসী অ�না ব�াসেদেবর ¨েশ� তৃ8 
এবং সফলভােব গিভ�নী, তখন অিVকার অ	ের েকাথায় েযন েল ওেঠ েকৗতূহল 
েমশােনা ঈষ�া5 শূXকুলজাত দাসী হেয়ও অ�না কখন েযন হি[নাপুেরর েজ�M রানীর 
�িত`aী হেয় যায়5 অ�নার সাফল�েক সানেn েমেন িনেত অসুিবধা হয় রানী 
অিVকার5 এই অংেশ বারংবার তাই তার ক�Bর হেয়েছ তী¯, ঈষ�ার ঝলক �কাশ 
েপেয়েছ েচােখর দৃি.েত আর েঠাঁেটর েকােনর মৃদু ব��াGক হািসেত5 গত রাি2র িমলন 
বণ�নায় অ�নার অিভব�িYেত অিVকা হেয় পেড়েছন ঈষ�ািjত — 
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“েতার ভাষা আজ উিYর সীমা ছািড়েয় যাে�, 
েযন েকােনা কiনায় তুই আিব.5 

ঋিষর িকছুটা ভY হ’েয় পেড়িছল — তা-ই িক?” ৬              
নারী মেনর এমন দুেব�াধ� গিত�কৃিত সিত� িবিচ2!! অথচ কিবর কােছ তা অধরা 
থােকিন5 বুTেদব বসুর কiনায় ধরা পেড়েছ রানী অিVকার ব�থ�তার ±ািন 
 অ�না অিVকার দাসী5 রানীর আেদশ পালনই তার কত�ব�5 আমরা সম[ নাটক 
জুেড় েদখলাম অিVকা আর অ�নার মধুর ও িতY সPক�5 িকE �কােশ� অ�না 
কখেনাই তার িতYতা রানীর কােছ �কাশ কেরিন5 তার �থম �িতবাদ �কাশ েপল 
যখন অিVকা তােক দাসীN েথেক মুিY িদেয় তােক রাজ�াসাদ পিরত�ােগর পরামশ� 
িদেলন5 েস দৃঢ়তার সােথ জািনেয় েদয় েয েস দাসীN েথেক মুিY চায় না — 

“যিদ আমার পিরচয�া কখেনা আপনােক তু. ক'ের থােক 
তা'হেল, ক:ণাময়ী, আমােক িচরকাল আপনার দাসী হেয় 
থাকেত িদন5” 

 — বYব�িট িবqয়কর বেট, িকE এর অ	রােল রেয়েছ অ�নার গভীর দূরদৃি.র 
পিরচয়5 েয স	ান েস গেভ� ধারণ কেরেছ, তােক েস এই রাজপিরবাের জm িদেত 
চায়, লালন করেত চায় এই রাজপুরীেত5 ব�াসেদেবর পু2 অন� কােরা নােম পিরিচত 
হেব, লািলত হেব অন� েকান সংসেগ� তা অ�নার িচ	ার পে+ অসহ�5 আWয� অ�নার 
মানিসকতা দৃঢ়তা! কেয়ক মু4েত�র জন� অিVকার েচাখ িব²ািরত ও ক�Bর তী¯ হয়5 
অ�না জােন তার পু2 রাজ িসংহাসন পােব না কখেনা5 কারণ েস শূXা দাসীর পু25 
িকE ব�াসেদেবর আশীব�ােদ তার ‘পু2 হেব ধীমান, �াZ, ন¤, মৃদুভাষী, ধীর5’ তার 
নাম হেব িবদুর, ‘েকননা িবদ�া হেব তার Bভাব িসT5’ এমনিক কু:বংেশ যখন েঘার 
যুেTর দামামা বাজেব তখেনা িবদুর থাকেব ‘ঘটনাUেল উপিUত — তবু  থাকেব শা	, 
শাি	র সাধক, িনিল�8, েযন িস6ুিবহারী হংস, তর� যােক িসY কের না5’ ৭                      
 ব�াসেদেবর এক রাি2র সংসেগ� অ�না েযন নতুন Sেপ আিবভূ�ত হেলা জগেতর 
সামেন5 এই অ�না েনহাতই মৃদুভাষী, বা অনুগত আZা পালনকারী দাসী নয়; এক 
রাি2র অিভZতায় েস েজেনেছ নারীেNর রহস�, পান কেরেছ নারীেNর Bাদ, েজেনেছ 
অ¨. অনুভব শূন�5 অ�নােক পূণ� কের তুেলেছ একিবnু ব�াসেদব5 তাই অ�না আজ 
BাবলVী5বিলM চিরে2 মাতৃ £দেয়র অিধকার দািব করেত চায়5 জm িদেত চায় এমন 
এক স	ােনর, েয হেব — “িপতার মত িবদ�ান, মাতার মেতা েনপথ�চারী,/ মাতার 



400 | এবং �াি	ক 
 

মেতা দীনতায় ধন�, িপতার মত উদাসীন,/ +ি2য় নয়, ¥া´ণ অথবা শূX নয়,/নয় 
শµ বা িম2, সংসারী বা সh�াসী5 ” ৮ 

 অিVকা বুেঝ উঠেত পাের না অ�নার নারীেNর অহিমকােক5 cধু তার মেন হয়, 
এই েমেয় অ¬ুত, অBাভািবক5 দাসীN েথেক মুিY িদেয় অিVকা অ�নার ই�ােক  
7:N িদেয় চেল যান অ	ঃপুের5 7¢ন সুের গােনর মধ� িদেয় েশষ হয় নাটক5 তেব 
গােনর মেধ� ধরা পেড় অ�নার কুমারী েথেক নারীেত উKরণ হবার অিনব�চনীয় 
অিভZতা5 বুTেদব বসু অসাধারণ দ+তায় নারীেক এ নাটেক েযভােব উ¬ািসত 
কেরেছন তা এককথায় অনবদ�5 পরবত�ী সমেয় মেনাজ িম2 ‘যা েনই ভারেত’  
(২০০৫) নাটেক মহাভারেতর �থম ও ি`তীয় পব� অবলVেন কািহিন রচনা কেরেছন5 
েসখােনও িনেয়াগ �থায় জmা6 ধৃতরাx, পা_ুর বণ� পা_ু ও মহাZানী িবদুেরর জm 
বৃKা	 ব�াখ�া করা হেয়েছ5 িকE েসখােন Uান পায়িন েকান অনা�ী অ�না5 �স�ত 
মেন পড়েব, একােলর সািহিত�ক cTসf েঘাষ  মহাভারেতর িবিনিম�ত পােঠ িবদুেরর 
BগেতািYেত উেHখ কেরেছন — 

“অিত মৃদুভাষী িছেলন তাঁর মাতা5 িপতার সংLেব আসার পর 
েথেক িপতামহী তাঁেক দাসীবৃিK েথেক মুিY িদেয়িছেলন5 গেড় 
িদেয়িছেলন একিট েছা¸ আবাস Uল, যােত �াসােদর �াচুয�� না 
থাকেলও অভাবও েনই5 েসই রম� গৃেহর একাে	 একিট 
পু�িরণী এবং একিট উদ�ান রেয়েছ5 মাতার পািলতা হংেসর দল 
েসই পু�িরণীেত েখলা কের সারািদন5 হিরণ আর খড়েগােসর 
দল েখেল উদ�ােন5 মাতা এঁেদর পিরচয��ায় থাকেতন সারািদন5 
রাজেকাষ েথেক আসেতা মােসাহারা5 মহারাণী সত�বতী মােঝ 
মােঝই মাতােক িনমCণ কের িনেয় েযেতন �াসােদ পূজািদ 
উপলে+5 শূXািণর এমন ভােগ� যারা ঈিষ�ত তারাও জােন েস 
ঈষ�ার খবর বাতাসও েপেল �াণ সংশয় হেত পারত5 ইিন 
মহারাণী সত�বতীর পু2বধু5 রাণী অিVকা বা অVািলকা ে+2জ 
পুে2র গভ�, িকE এই নারী অনূড়া িছেলন5 িববাহ িপতা কখেনা 
কেরন িন িঠকই, িকE হি[নাপুর আগমেন এই গৃহ কখেনা 
বি=ত হয়িন তাঁর পদাপ�েণ5 িবদুর জােনন মাতা জীিবত থাকেল 
এবােরও তার অন�থা হত না5 হি[নাপুর রাজশিYর কম� সPh 
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হেল িপতা এই কুতুহল-শালা েছেড় চেল আসেতন তাঁর মাতৃ-
আলেয়, েযখােন বত�মােন িতিনও বাস কেরন একা5 িকছুকাল 
েসখােন অিতবািহত করেতন5 তারপের আবার িবদায় িনেতন5 
েকউ জােননা কত িদেনর েস িবদায়! িকE মাতা িক অিবচল! 
িদেনর পর িদন বছেরর পর বছর �তী+ায় তাঁর েযন েকােনা 
ে¹শ েনই5 অ	ত িবদুর কখেনা েদেখনিন5 েযমন েশােননিন 
তাঁেক িনেজর অতীেতর কথা বলেত5 অেনক অনুেরােধ cধু 
িবদুরেক এইটুকু জািনেয়িছেলন িতিন এক িবিজতা জািতর রমণী 
যাঁেক কাশী রাজকন�া দাসী িহেসেব Fহণ কেরেছন দাস বাজার 
েথেক Qেয়র পেরই5 ব�াº! এই c:, এই েশষ5 অতীত যখন 
মহান িকছু িদেত স+ম নয় তখন তােক qরণ না করাই েLয়5 
েসই জািত অদ�াবিধ িবিজত5 তােদর জেয়র বা Bাধীনতার 
েকােনা স�াবনাই েনই5 িবদুর এক বয়েস কiনা করার েচ.া 
কেরেছন অেনক5 েক হেত পাের? েচদী, মJস�, িবরাট, গা6ার, 
েকাশল? েকান রাজ�? েকান জনপদ? অেনক েবাঝার েচ.া 
কেরেছন5 মাতার শরীর গঠন েথেক পাঠ কের িনেত েচেয়েছন 
উKর5 িকE েসখােনও সমস�া5 েগৗরবেণ�র সং»ৃতভাষীেদর 
সাধারণ েয েচহারা মাতাও তার ব�ািতQম না5 এখন এমন 
েচহারা ব4 ব4 রােজ�র মানুেষর ৈবিশ.�5 এর েথেক িকছুই 
েবাঝা স�ব নয়5 রাণী অিVকা বা অVািলকা এ �ে�র উKর 
জােনন না5 তাঁরা cধু মা2 দাসীেক জােনন, তার ইিতহাস 
তাঁেদর আFেহর ব] কখেনাই িছল না5 িপতােক �� 
কেরিছেলন একিদন সাহস ভের5 িপতা িqত হােস� বেলিছেলন, 
ইিন জmা	র লাভ কেরেছন5 এরঁ পূব� জmপিরচয় িনতা	ই 
গিহ�ত কাজ5 এখন এঁর পিরচয় িপতার পিরচেয়ই5 এর পের 
বাকী িছল ভাষা এবং কথন পTিতর পরী+া5 িকE িপতার 
আেদেশ মাতার িশ+াও হেয়েছ সং»ৃেত5 ৈবিদক ছাnº মাতার 
অিধগত না হেলও কথপকথন �াকৃেতর েথেক BতC5 িবদুেরর 
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বাল�কােল এই সং»ৃত Lবণ তাঁেক সাহায� কেরেছ ¼ত এ ভাষা 
আয়f করেত5 িপতার অিভলাষও এই িছল5” ৯ 

 বYব�িটর উেHখ হয়েতা িকছুটা দীঘ�ািয়ত হল বেট িকE একিবংশ শতেকর 
সািহিত�েকর আেলাচনায় একিট অনােলািচত চির2 সামান� অংেশ হেলও 7:N 
েপেয়েছ5 এ যুেগর সািহিত�ক েসই অZাতনামা নারীর জীবন ইিতহাসেক চচ�া করেত 
উেদ�াগী হেয়েছন5 সািহিত�ক cTসf েঘােষর বYব� মহাকিব ব�াসেদব রিচত 
মহাভারেতর অনুপ|ী নয়, তবু মেন রাখেত হেব cTসf েঘােষর মহাভারত গভীর 
অনুধ�ােনর ফসল5 বাংলা মহাভারত চচ�ার পরPরায় এই F| এক অন� মা2া 
সংেযাজন কেরেছ5 কােলর দপ�েণ মহাভারেতর ঘটনা পরPরােক অ+ুh েরেখও 
সািহিত�ক নব কেলবের মহাভারেতর িবিনম�ােণ সেচ. হেয়েছন5 বুTেদব বসু কiনার 
গাঢ়তায় মহাভারেতর এক অনা�ী, উেপি+ত নারীেক 'অনা�ী অ�না' নাটক রচনায় 
িবদুর জননীেক চচ�ার আেলািকত িবnুেত Uাপন কেরেছন, েতমিন সািহিত�ক cTসf 
েঘােষর িবিনিম�ত পােঠ পুনরায় িবদু�J মাতা চচ�ার আেলাক েরখায় Uািপত হেয়েছন5 
বুTেদব বসুর মেত পুরাণ হে� 'একাধাের আিদম ও িচর	ন, িচরপুরাতন ও িচর	ন 
নূতন5' কিব সািহিত�েকরা মহাভারেতর এই িচরপুরাতন কথােকই িচর নতুন কের 
বারবার পাঠকেদর সামেন েমেল ধেরন5 বুTেদব বসুও েসই �েচ.া কেরেছন5 
মহাকািব�ক পটভূিমকায় িবদুেরর জm বৃKা	 আেলাচনায় িতিন এক মহাভারেতর 
অZাত অখ�াত নারীেক পাঠেকর সামেন িচ2ািয়ত কেরেছন 'অনা�ী অ�না' নাটেক5 
 
আকরআকরআকরআকর    F|F|F|F|    ::::    
বুTেদব বসু, �থম পাথ�, অনা�ী অ�না, েদ’জ পাবিলিশং, েফ¾য়াির, ২০০৭, চতুথ� 
সং»রণ, কলকাতা- ৯১ 
তথ�সূ2তথ�সূ2তথ�সূ2তথ�সূ2    ::::    
১.  কাশীরাম দােসর মহাভারত, কিব নবকৃ~ ভ¸াচায� সংেশািধত, বসুমতী সািহত� 

মিnর ৩২তম সং»রণ এর পুনমু�Xণ, ১৩৯৫, পৃMা সংখ�া - ৪৪  
২.  বুTেদব বসু, মহাভারত কথা, িসগেনট ে�স ি`তীয় মুXণ, ২০১৯, কলকাতা - 

৯১, পৃMা সংখ�া - ৫৬ 
৩.  বুTেদব বসু, �থম পাথ�, অনা�ী অ�না, েদ’জ পাবিলিশং, েফ¾য়াির, ২০০৭, 

চতুথ� সং»রণ, কলকাতা, পৃMা সংখ�া - ২১ 
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৪.  ঐ, পৃMা সংখ�া - ৩৫ 
৫.  ঐ, পৃMা সংখ�া - ৪৪ 
৬.  ঐ, পৃMা সংখ�া - ৫৮ 
৭.  ঐ, পৃMা সংখ�া - ৬৬ 
৮.  ঐ, পৃMা সংখ�া - ৭০                                                                
৯.  cTসN েঘাষ, মহাভারত অ.ম পব�, ২০ নেভVর ২০১১ 
  (http://104.237.2.102/guruchandali/comment.php?topic=16294) 
ভাবনাভাবনাভাবনাভাবনা    সহায়কসহায়কসহায়কসহায়ক    ::::    
১.  বুTেদব বসু, মহাভারেতর কথা, িসগেনট ে�স, ি`তীয় মুXণ, জানুয়াির ২০১৯, 

কলকাতা 
২.  ত:ণ মুেখাপাধ�ায়, কাব�নাট� িবভাবনা, সুি�ম পাবিলশাস�, কলকাতা 
৩.  ডঃ কিনকা সাহা, আধুিনক বাংলা কাব� নাটক উ¬ব ও িবকাশ, সািহত�েলাক, 

িবডন িÙট, কলকাতা ৬, �থম �কাশ, জুন ১৯৯৪ 
৪.  সPাদনা ডঃ ৈসয়দ েমাহাsদ শােহদ, উKরািধকার, বাংলা একােডমীর 

সৃজনশীল সািহত� ৈ2মািসক, ৩৬ বষ�, চতুথ� সংখ�া, বুTেদব বসু জmশতবষ� 
সংখ�া, িডেসVর ২০০৮, ঢাকা ১০০০  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



404 | এবং �াি	ক 
 

ভারতীয় মনেন রবী}চচ�ার পটভুিমেত            
শি	িনেকতেনর িশ+াব�বUা 

       প=ানন েদওয়াশী 
   গেবষক, বাংলা িবভাগ, উKরব� িব¦িবদ�ালয় 

 
সারসংে+পসারসংে+পসারসংে+পসারসংে+প    : : : : রবী}নােথর সৃি.র গভীরতা, কiনার ব�াপকতা, িশi সৃি.র +মতা এত 
িবশাল েয রবী}নাথ cধু েদশকােলর সীমায় আবT থােকনিন 5 তাই এই বীর 
পু:ষেক েক} কের বাংলা সািহেত� এক নতুন পেব�র সূচনা হেয়িছল যা রবী} পব� 
নােম পিরিচত 5 রবী}নাথ ঠাকুর একিদেক িছেলন দাশ�িনক, �কৃিতবাদী, মন[ািfক 5 
তাঁরই �িতফলন ঘেটেছ তার একািধক কিবতা, উপন�াস ও েছাটগেi 5 িতিন �কৃিতর 
সে� মানবজািতর সPেক� অিত িনিবড় কের েদেখেছন 5 তাঁর মেত �কৃিতর মেধ� 
খারাপ িকছু থাকেত পাের না 5 �কৃিতর সািhেধ� এেল সম[ িকছু সামািজক কুসং»ার 
মুেছ িগেয় পৃিথবীর সব িকছুই সুnর হেয় ওেঠ তারই �মাণ BSপ উেঠ এেসেছ 
'গীিতমাল�' কােব�র অ	গ�ত 'সুnর' কিবতার মেধ�- 

“এই লিভনু স� তার,              সুnর েহ সুnর 5 
পূণ� হল অ� মম,               ধন� হল অ	র, 

সুnর েহ সুnর 
আেলােক েমার চ+ু দুিট       মুÛ হেয় উঠল ফুিট, 

£দয়গগেন পবন হল    েসৗরেভেত ম|র 
সুnর েহ সসুnর 55” 

রবী}নােথর মেত একিট পূণ�া� সমাজ গেড় উঠেত পাের সকল মানুেষর ে�ম �ীিত 
ভােলাবাসার মেধ� িদেয় 5 বত�মান সমােজ নারীরা কত অবেহিলত,কত লািÜত 5 
একিবংশ শতাি\েতও পণ�থার জন� ব4 নারীেক অকােল �াণ হারােত হেয়েছ 5 
তারই উদাহরণ BSপ তুেল ধেরেছন ‘‘েদনাপাওনা’’ গেi িন:পমা চির2িটর মেধ� 
িদেয় 5 িন:পমার অকাল মৃতু�র পর তার শাcিড় িববােহর জন� পু2েক একটা িচিঠেত 
িলেখেছন ‘‘এবার িবশ হাজার টাকা পণ এবং হােতনােত আদায়’’5 এর মেধ� িদেয় 
আমােদর সমােজ নারীেদর Uান েকাথায় তারই BSপ ফুিটেয় তুেলেছন 5 িতিন িব¦ 
ভাতৃNেবাধ গেড় েতালার জন� 'রািখ ব6ন' উJসব c:  কেরিছলন 5 ভাই-েবােনর 
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সPক�েক আরও িনিবড় ভােব গেড় ওেঠ তার জন� ঠাকুর পিরবাের �থম ভাইেফাঁটা 
উJসব পালন করা হয় 5 
সূচকশ\সূচকশ\সূচকশ\সূচকশ\: �কৃিতবাদী,    মন[ািKক, ভাতৃNেবাধ, ভাইেফাঁটা, রাজতC, জাতীয়তাবাদ, 
আLিমক িশ+াব�বUা, িশ+ণ পTিত 5        
মূলমূলমূলমূল    আেলাচনাআেলাচনাআেলাচনাআেলাচনা::::    
রবী}নােথর অিধকাংশ কিবতা ও গােন ত:ণেদর জয়গান েগেয়েছন এই �সে�-  
“বলাকা” কাব�Fে|র অ	গ�ত “সবুেজর অিভযান” কিবতািট- 

“ওের আমার নবীন, ওের আমার কাঁচা 
ওের সবুজ, ওের অবুঝ 

আধ-মরােদর ঘা েমের তুই বাঁচা 5” 
িতিন েকােনািদন পঁুিথগত িশ+ায় িব¦াসী িছেলন না 5 হােত কলেম কাজ েশখােক 
যথাথ� িশ+া বেল মেন করেতন 5 এইজন� িতিন েবালপুের Ýিনেকতন �িতMা 
কেরিছেলন 5 েসখােন এখেনা পয�	 ছা2-ছা2ীেদর হােত কলেম কাজ েশখােনা হয় 5 
িতিন িনেজ রাজপিরবাের জmFহণ কেরও রাজতেCর েঘার িবেরাধী িছেলন 5 
ফলBSপ উেঠ এেসেছ “দুই িবঘা জিম” কিবতায় উেপেনর মেতা চির2 “রYকরবী” 
নাটেক রাজার মেতা চির2 5 
   রবী}নােথর উপন�াস হল হােত কের িনেয় যাওয়া সমেয়র আয়না-েযখােন 
সামিFক জীবনেবােধর �িতফলন ঘেটেছ 5 েয আয়নায় আমরা সব��থম মানুেষর 
অ	জ�গেতর �িতফলন ঘেটেছ 5 েযমন “েচােখর বািল” উপন�ােস িবেনািদনী নামক 
এক বাল�িবধবার £দেয়র সু8 আকাoা এবং মানিসক টানা-েপােড়েনর িনপুন কািহনী 
বিণ�ত হেয়েছ এই উপন�ােস5 রবী}নাথ “েচােখর বািল” সূচনােত িতিন িনেজই 
বেলেছন-“আমার সািহেত�র  পথযা2া পূব�াপর অনুসরণ কের েদখেল ধরা পড়েব েয 
েচােখর বািল উপন�াসটা আকিqক, েকবল আমার মেধ� নয়, েসিদনকার  বাংলা 
সািহেত�র ে+2 5 বাইের েথেক েকান ইশারা এেসিছল আমার মেধ�, েস ��টা দুSহ 
5 িঠক করেত হল এখানকার গi বানােত হেব এ যুেগর কারখানা ঘের 5 শয়তােনর 
হােত িবষবৃে+র চাষ তখনও হেতা এখেনা হয়, তেব িকনা তার ে+2 আলাদা, অ	ত 
গেiর এলাকার মেধ� 5 এখানকার ছিব খুব ¨., সাজস�ার অলংকাের তােক  
আ�h করেল তােক ঝাপসা কের েদওয়া হয় 5 তার আধুিনক Bভাব ন. হয় 5 তাই 
গেiর আবদার যখন এড়ােত পারলুমনা তখন নামেত হল মেনর সংসােরর েসই 
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কারখানা-ঘের েযখােন আ7েনর লুিন হাতুিড়র িপটুিন েথেক দৃঢ় ধাতুর মূিত� েজেগ 
উঠেত থােক 5 মানব িবধাতার এই িনম�ম সৃি. �িQয়ার িববরণ তার পূেব�র গi 
অবলVন কের বাংলা ভাষায় আর �কাশ পায়িন 5 েচােখর বািল গiেক িভতর েথেক 
ধাÞা িদেয় দা:ন কের তুেলেছ মােয়র ঈষ�া 5 এই ঈষ�া মেহ}র েসই িরপুেক কুJিসত 
অবকাশ িদেয়েছ যা সহজ অবUায় এমন কের দাঁত-নখ েবর করেতা না 5 েযন 
পcশালার দরজা খুেল েদওয়া হল, েবিরেয় এেলা িহংß ঘটনা7েলা অসংযত হেয় 5 
সািহেত�র নব পয�ােয়র পTিত হে� ঘটনা পরPরায় িববরণ েদওয়া নয়, িবে-ষণ 
কের তােদর আঁেতর কথা েবর কের েদখােনা 5 েসই পTিতই েদখা িদল েচােখর 
বািলেত 5” 
 রবী}নােথর “ঘের বাইের” উপন�াসিটর মেধ�ও সমাজ িচে2র �িতফলন ল+� 
করা যায় 5 ১৯০৫ সােলর ব�ভ� আেnালেন রবী}নাথ cধু অংশFহণই নয় 
রীিতমেতা েনতৃN িদেত এিগেয় এেসিছেলন 5 িকE ধীের ধীের যখন এই আেnালেনর 
�িQয়া সCাসবাদী কায�কলাপ তী¥তর হেয় ওেঠ তখন িতিন িনেজেক এর েথেক 
িবি�h কের েনয় 5 তাঁর পে+ Bেদশীকতার নােম উF জাতীয়তাবাদেক সমথ�ন 
কেরনিন, আসেল এিট একিট ি2মািসক মন[ািfক উপন�াস 5 এই উপন�ােসর নািয়কা 
িবমলা তার Bামী িনিখেলেশর ব6ু সnীপ এর আগমেনর পর েথেক এক অ¬ুত মায়ার 
ব6েন আবT হেয় পেড় 5 তখন িনিখেলেশর েথেক সnীপেকই তার মেন হেত থােক 
েপৗ:ষবান, েবিশ আকষ�ণীয়, শিYশালী বেল 5 সnীেপর মুখàািরত “বেnমাতারাম” 
áিনেত েস তখন মেহা�h5 সnীেপর �দিশ�ত পথই তার কােছ মেন হয় এক এবং 
অি`তীয় 5 িকE েশষ পয�	 তার েমাহভ� ঘেট 5 Bামী িনিখেলেশর অসীম ৈধেয� এবং 
সহায়তায় তােক সnীপ �দিশ�ত িপি�ল পথ েথেক িফিরেয় আেন 5 ঘেরর বাঁধন 
িশিথল হেলও তার সামেন উmুY হেয় যায় বাইেরর জগেতর উদার আকাশ 5 েসই 
আকােশ েস ডানা েমেল েদয়-�াণভের েমেল েদয় মুিYর Bাদ 5 
 রবী}নােথর গানেক েবাঝার েশষ েনই 5 তার গান7িল েযন বাঙািলর মেনর 
মিণেকাঠায় Uান কের িনেয়েছ 5 তাই আমরা বলেত পাির রবী} সংগীত হল একটা 
দািয়N, তােক েয :েপ পূব�জেদর কাছ েথেক বত�মান �জm লাভ করেছ, েসই Sেপ 
তােক ভিবষ�J �জেmর কােছ েপ�েছ িদেত হেব 5 রবী}নাথ িনেজই বেলেছন- 
“আমার গান মানুষেক গাইেতই হেব 5” িনেজর সৃি.র ভিবষ�J সPেক� এই দৃঢ়েচতা 
ম	ব�ই �মাণ কের েয িতিন কত দূরদৃি. সPh িছেলন 5 সুতরাং আধুিনক �জm 



 এবং �াি	ক | 407 

িহসােব আমােদর দািয়N এই কালজয়ী সৃি.স�ার সPেক� যথাথ� Zান অজ�ন কের 
তােক যথােযাগ� সsান িদেয় অিবকৃত ভােব এই দািয়Nেক পালন করা, ভিবষ�J 
�জmেক সুU রবী}সং»ৃিতর সে� পিরচয় করােনা 5                                                                                                                                 

রবী}নােথররবী}নােথররবী}নােথররবী}নােথর    শাি	িনেকতেনশাি	িনেকতেনশাি	িনেকতেনশাি	িনেকতেন    আLিমকআLিমকআLিমকআLিমক    িশ+ািচ	ািশ+ািচ	ািশ+ািচ	ািশ+ািচ	া    
রবী}নাথ গতানুগিতক িশ+াব�বUার cধু িবেরািধতা কেরই েথেম থােকিন ,তাঁর 
িশ+ািচ	ােক বা[বািয়ত করার জন� িতিন ১৯০১ িâãাে\ শাি	িনেকতন �িতMা 
কেরন5 রবী}নাথ  �াচীন ভারতীয় আLিমক িশ+ার ভাবধারায় অনু�ািণত হেয় এই 
িবদ�ালয় Uাপন কেরিছেলন 5 িতিন শাি	িনেকতেন িশ+াথ�ীেদর  ¥´চয� পালেনর 
ওপর িবেশষ 7:N আেরাপ কেরিছেলন  5 িতিন দৃঢ়ভােব িব¦াস করেতন িশ+ার 
জন� ¥´চেয�র �েয়াজন আেছ5 িতিন 7:-িশেষ�র সPেক�র ওপরও এখােন 7:N 
আেরাপ কেরেছন 5 িতিন বলেতন  িশ+ক-িশ+াথ�ীর মেধ� LTার সPক� না থাকেল 
আর যা েহাক িশ+ার আদান�দান স�ব হয় না 5 
    ১৯২১ িâãাে\ শাি	িনেকতন িব¦ভারতী িব¦িবদ�ালেয় :পা	িরত হয় 5 
িব¦ভারতী �িতMার মূল উেäেশ�র কথা িতিন ব�Y কেরেছন-“�থেম আিম 
শাি	িনেকতন িবদ�ালয় Uাপন কের এই উেäেশ েছেলেদর এখােন এেনিছলুম 
েয,িব¦�কৃিতর উদার ে+ে2 আিম এেদর মুিY েদেবা 5 িকE Qমশ আমার মেন হল 
েয, মানুেষ মানুেষ েয ভীষণ ব�বধান আেছ, তােক অপসািরত কের মানুষেক 
সব�মানেবর িবরাট  েলােক মুিY িদেত হেব”5 িতিন িব¦ভারতীেত �াচ� এবং পাWাত� 
সং»ৃিতর সমjয় ঘিটেয়েছন 5  

রবী}নােথররবী}নােথররবী}নােথররবী}নােথর    শাি	িনেকতেনশাি	িনেকতেনশাি	িনেকতেনশাি	িনেকতেন    আLিমকআLিমকআLিমকআLিমক    িশ+ারিশ+ারিশ+ারিশ+ার    ৈবিশ.�ৈবিশ.�ৈবিশ.�ৈবিশ.� 
(ক)        রবী}নােথর ইে� িছল শাি	িনেকতেন িশ+াথ�ীরা িনেজেদর ই�া অনুযায়ী িবিভh 
�কার েখলাধূলা করেব, এবং Bাধীনভােব িবিভh কােজ অংশFহেণর সুেযাগ পােব 5 
(খ) রবী}নাথ িশ+াথ�ীেদর �কৃিতর েকােল িশ+াদােনর কথা বেলেছন- তাই আজও 
শাি	িনেকতেন  েখালা আকােশর িনেচ, গােছর তলায় বেস পঠনপাঠেনর ব�বUা আেছ5 
(গ) শাি	িনেকতন িশ+াথ�ীেদর িবিভh সহপাঠQিমক কাজ ও সৃজনমূলক কােজ 
অংশFহেণর সুেযাগ আেছ 5 ফেল িশ+াথ�ীেদর পিরপূণ� িবকাশ হয় 5 
(ঘ) রবী}নাথ িশ+াথ�ীেদর িনিদ�.  সময়তািলকার মেধ� েবঁেধ রাখেত চানিন 5িতিন 
বলেছন সময়তািলকা হেব িশ+াথ�ীর �েয়াজন ও সামথ�� অনুযায়ী 5 
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(ঙ) জািত, ধম� , বণ�, আিথ�ক ৈবষম� , আথ�াJ েকােনারকম পাথ�ক� এখােন করা হয়  
না5 এইখােন েছেলেমেয়রা একই  সে� িশ+ালাভ কের 5  
(চ) শাি	িনেকতেন িশ+াথ�ীেদর ৈশশবকাল েথেকই িশcরা যােত ভারেতর কৃি.  ও 
আধ�ািGকতার  সে�  পিরিচত  হেয় িনেজ গব� অনুভব কের, েস েচ.া এই 
িশ+াব�বUায় আেছ 5 
(ছ) শাি	িনেকতেন মাতৃভাষার মাধ�েম িশ+াদান �চিলত আেছ5 যথাথ� িশ+াদান  ও 
িশ+াFহণ মাতৃভাষার মাধ�েমই হওয়া উিঢত একথা রবী}নাথ মেন�ােণ িব¦াস 
করেতন 5 তাই শাি	িনেকতেন িশ+ার মাধ�ম হল মাতৃভাষা 5 
(জ) শাি	িনেকতেন নানা রকম কুিটরিশi, তাঁতিশi, কােঠর কাজ, মািটর কাজ, 
চামড়ার কাজ, কৃিষ কাজ ও উদ�ান পিরচয�ার িশ+া েদওয়া হয় 5 
(ঝ) সমাজেসবা ও পHী উhয়নমূলক কাজ শাি	িনেকতেনর অন�তম ৈবিশ.� 5 
একিদেক েযমন সমাজেসবা মূলক কােজ যুY হয়,অন�িদেক পHীর উhয়েনর সােথ যুY 
হয় 5 এই দুিট কাজই শাি	িনেকতন িশ+াব�বUার আবিশ�ক 5  

রবী}নােথররবী}নােথররবী}নােথররবী}নােথর    শাি	িনেকতেনশাি	িনেকতেনশাি	িনেকতেনশাি	িনেকতেন    আLিমকআLিমকআLিমকআLিমক    িশ+ারিশ+ারিশ+ারিশ+ার    িশ+ণিশ+ণিশ+ণিশ+ণ    পTিতপTিতপTিতপTিত    
রবী}নাথ িনিদ�. েকােনা  িশ+ণ পTিতর উেHখ কেরনিন 5 তেব িতিন ইি}য়ানূশীলন, 
�কৃিতর পয�েব+ণ, সৃজনধম�ী কাজকম�   �ভৃিত মাধ�েম িশ+াথ�ীেদর িশ+া েদওয়ার 
কথা বেলেছন 5 িতিন বেলেছন, িশ+ক তাঁর �েয়াজনমেতা পTিত উ¬াবন কের 
পড়ােবন 5 িতিন �াচীন তপবেনর িশ+ার `ারা �ভািবত হেয়িছেলন 5 িতিন মেন 
করেতন 7: ও িশেষ�র মেধ� সুসPক� থাকেল েসখােন িশ+াদােনর  কাজ অেনক 
সহজ  হেয় যায় 5 েLিণ িশ+েণর গতানুগিতক �থার  পিরবেত� িতিন �কৃিতর েখালা 
আকােশর নীেচ িশ+া েদওয়ার কথা বেলেছন 5 এ ছাড়াও িশ+াথ�ীেক  সামািজক িশ+া 
েদওয়ার জন� আবািসক িশ+াব�বUা ও  িবদ�ালেয় েযৗথ জীবনযাপন করার �েয়াজন 
অনুভব কেরিছলন 5  
   িতিন সিQয়তািভিKক িশ+ােকও 7:N িদেয়িছেলন 5 িতিন বেলেছন ইিতহাস, 
ভূেগাল,িবZান �ভৃিত িবষয7িল সহজ-সরলভােব সিQয়তার মাধ�েম েশখােত হেব 5 
িশ+ার মাধ�ম িহেসেব রবী}নােথর বYব� খুব ¨. 5 ইেরিজ মাধ�েম িশ+ার িব:েT 
তাঁর বYব� হল- আমােদর েদেশর মািটর সে� এই িশ+াব�বUার িবে�দ 5 এই 
িবে�েদর অন�তম কারণ হল পরভাষায় িশ+া, িশ+ায় পরধম�, মাতৃভাষাই হেব িশ+ার 
মাধ�ম 5 Bাভািবক বাহন 5 “িশ+ায় মাতৃভাষাই মাতৃদুÛ”5 ইংেরিজ ভাষা মাধ�ম 
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হওয়ােত িশ+াথ�ীেদর জীবেনর অিধকাংশ সময় ব�য় হয় ভাষা িশ+ায় 5 উপরE এই 
িশ+া ব�য়ব4ল হওয়ায় েদেশর জনসাধারেণর িনকট এই ভাষা েপৗেছায় না 5 
মাতৃভাষায় িশ+া নয় বেল িশ+ালেয় িবষয়7িল �ােণর সামFী হেয় ওেঠ না 5  
িশি+তরা, অিশি+তই েথেক যায় 5 
িতিন আমােদর েছেড় চেল েগেছন িকE আমােদর জন� েরেখ েগেছন তাঁর সৃি.র 
অসংখ� ফসল ে+2 5 রবী}নােথর জীবেন মৃতু� �স� একািধক বার এেসেছ 5 তাই 
িতিন মৃতু� সPেক� “ভানুিসংহঠাকুেরর পদাবলী” কাব� Fে| বেলেছন- 

“মরণ ের 5 
তুঁ4 মম শ�াম সমান”5 

বত�মান সমেয় দাঁিড়েয় আমরা একথা বলেত পাির রবী}নাথ ঠাকুেরর সমান 
�াসি�কতা আজও রেয়েছ 5 তাই িতিন িবরাজ করেছন আমােদর মেম�, তথা মনেন 5 
 
তথ�সূ2তথ�সূ2তথ�সূ2তথ�সূ2    ::::    
১.  রবী}নােথর গi7�, cভম পাবিলেকশন, কলকাতা, 2০০৭  5 
২.  রবী}নােথর স=িয়তা, cভম পাবিলেকশন, কলকাতা, ২০০৫  5 
৩.  রবী} উপন�াস সমF, cভম পাবিলেকশন,কলকাতা, ২০০৩  5 
৪.  আধুিনক বাংলা সািহেত�র ইিতহাস, তপন কুমার চে¸াপাধ�ায়, �Zা িবকাশ 

পাবিলেকশন, ২০১৯ 5 
৫.  বাংলা সািহেত�র সPূণ� ইিতবৃK, ড. অিসতকুমার বেn�াপাধ�ায়, মড�ান বুক 

এেজিå, ২০১০ 5 
৬.  “চার অধ�ায়” রবী}নাথ ঠাকুর, �æথম সং»রণ, পুনW,কলকাতা, জানুয়াির 

২০০২ 5 
৭.  রবী} সািহত�র চার িদগ	, তপনকুমার চে¸াপাধ�ায়, F|িবকাশ পাবিলেকশন, 

২০০৯ 5 
৮.  রবী} েচতনায় ৈশশব, েরখা রায়েচৗধুরী,দীপায়ণ পাবিলেকশন, জানুয়াির 

১৯৯৪5 
৯.  জীবনqৃিত, রবী}নাথ ঠাকুর,িব¦ভারতী �æকাশনী,সাধারণ সং»রণ পুনমু�দæ্ণ 

কািত�ক ১৪২৪5 
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১০.  গীতিবতান (অখ_),রবী}নাথ ঠাকুর,ে�æম (৭০),সািহত�ম,কলকাতা, ১৪০৯ 
পৃ:২৭৮5 

১১.  রবী}নােথর পরেলাক চচ�ার একে2 ররবী}নাথ,অিমতাভ েচৗধুরী,১ম খ_,েদজ 
পাবিলিশং কলকাতা,ৈজ�M ১৪২৫,পৃ:৪৯5   

১২.  িশ+াতN ও িশ+া দশ�ন, সুশীল রায়, বুক হাউস ২৭,সূয� েসন xীট, কিলকাতা-
০৯, ২০০১ 5  

১৩.  সাèিতকালীন ভারতীয় িশ+ার ধারা,ড.েদবািশস পাল,ড.িদলীপ কুমার ঠাকুর, 
সািমদুল হক,রীতা বুক হাউস,কলকাতা-০৯,২০১৪ 5 
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উদার অথ�নীিত, িব¦ায়ন ও সুকাি	 দেKর েছােটাগi 
ৈসকত িম�ী 

সহকারী অধ�াপক, বাংলা িবভাগ, ডায়মu হারবার মিহলা িব¦িবদ�ালয় 
               গেবষক (িপএইচ. িড), বাংলা িবভাগ, যাদবপুর িব¦িবদ�ালয়   

      
সারসংে+পসারসংে+পসারসংে+পসারসংে+প    : : : : ১৯৯১ সােল ভারত সরকার মুY অথ�নীিতেক Bীকার কের েনওয়ার পর 
েদশ েয িব¦ায়ন �িQয়ার অ	ভু�Y হয়, তা �বণতার িদক েথেক মূলত অথ�ৈনিতক5 
তেব এর মাধ�েম ¼ত বদল ঘটেত থােক উJপাদনব�বUার ে+ে25 েসইকারেণই 
উJপাদনব�বUা `ারা �ভািবত সমাজ, রাজনীিত, সং»ৃিত িকংবা সািহত�—পিরবত�ন 
পিরলি+ত হয় �ায় সম[ ে+ে2ই5 cেéর �াচীর সিরেয় েনওয়ার পর ¼তগিতেত 
েদেশর বাজার েছেয় যায় িবেদিশ েভাগ�পেণ�5 �যুিYর জগেতও আেস েজায়ার5 পূেব�র 
তুলনায় মানুেষর জীবন সব�ােথ�ই হেয় ওেঠ গিতময়5 কম�সংUােনর ধরনও পােê েযেত 
থােক5 পািরবািরক গঠন িকংবা ব�িY মানুেষর পার¨িরক সPেক�র ে+ে2ও ব4 
পিরবত�ন ল+ করা যায়5 ¼ততার সে� পিরবিত�ত হেত থােক মানুেষর মনেনর জগJ5 
�জেmর তফােত মানিসক দূরN, মূল�েবাধ িকংবা চাওয়া পাওয়ার িদক েথেকও অেনক 
পিরবত�ন ল+ করা েযেত থােক5 আর এই সবিকছু ছাপ েরেখ েযেত থােক সমকালীন 
সািহেত�, যার অন�তম হল বাংলা েছােটাগi5 মুY অথ�নীিত পরবত�ী িনিদ�. এই 
সমেয়র মেধ� িদেয় চেলেছন েয েয েলখক, তাঁেদরই একজন হেলন সুকাি	 দK 
(১৯৬৫)5 তাঁর েলখা েছােটাগেiর িনিরেখ এই �বে6 বুঝেত চাওয়া হেয়েছ িব¦ায়ন 
ব�বUা েকমনভােব ব�িY মানুষ িকংবা সমাজ-জীবনেক �ভািবত কেরিছল5     
সূচকসূচকসূচকসূচক শ\শ\শ\শ\ :  উদার অথ�নীিত, িব¦ায়ন, তথ��যুিY, পঁুিজ5       

এক 
“উদারতC �াথিমকভােব একিট রাজৈনিতক মতবাদ, যা ব�িYBাধীনতা ও 
ব�িYBাতেC�র কথা বেল5 তেব রাজনীিত ছাড়া উদারতািCক মতবােদর �েয়াগ আেছ 
সমাজ ও অথ�নীিতর ে+ে2ও এবং বত�মােন উদারতC বলেত মূলত আথ�নীিতক 
উদারতCেকই েবাঝােনা হয়5 
 উদারতািCক মতবাদিটর জm স8দশ শতা\ীর ি¥েটেন5 তJকালীন ি¥েটেন 
সাম	তািCক কতৃ�েNর অবসান ও ব�িYBাধীনতা �িতMার আকাoা েথেকই এই 
মতবােদর উJপিK5 এই মতবাদিটর �াথিমক �বYােদর মেধ� িছেলন জন লক5  
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…Bাধীনতা, তা েস েযমনই েহাক, কখেনাই সPূণ�তা েপেত পাের না যিদ না 
তার িপছেন থােক আথ�নীিতক Bাধীনতা5 েস অেথ� উদারতেCর মতবাদিটেক সPূণ�তা 
িদেয়িছল আথ�নীিতক উদারতC সPেক� মতবাদিট5 আথ�নীিতক উদারতেCর ধারণািট 
�াথিমকভােব অ�াডাম িqেথর5 অ�াডাম িqথ আথ�নীিতক কাজকেম� সরকাির 
হ[ে+েপর মা2া কমােনার পে+ িছেলন5 িqথ মেন করেতন, রােxর দািয়N মূলত 
তার নাগিরকেদর সুর+ার বেnাব[ করা এবং জনকল�াণমূলক কাজ7িল কায�কর 
করা5  
 অ�াডাম িqথ ও তাঁর অনুগামী ìপদী অথ�নীিতিবদরা অথ�নীিতর অন�ান� কাজ 
ব�িY উেদ�াগপিতেদর হােত তুেল েদওয়ার প+পাতী িছেলন5  
 উদারতC অতএব �চিলত কতৃ�Nবাদী রাxকাঠােমািট েভেঙ একিট মুY বাজার 
অথ�নীিত �বত�েনর কথা বেল, আর এই ভাঙেনর �িQয়ািটেক বলা হয় উদারীকরণ5 
উদারীকরণ রাজৈনিতক, সামািজক ও আথ�নীিতক কম�কােuর ওপর েথেক রাxীয় 
িনয়Cণ íােসর একিট �িQয়া মা25 রাজৈনিতক ে+ে2 উদারীকরেণর মূল কথা েযমন 
মত �কােশর Bাধীনতােক Bীকৃিত দান, েতমনই সামািজক ে+ে2 উদারীকরেণর মূল 
কথা জীবনযাপেনর Bাধীনতাসমূহেক Bীকৃিত দান5 আর আথ�নীিতক উদারীকরণ বলেত 
িবিনেয়াগ, উJপাদন ও বািণেজ�র ওপর েথেক রাxীয় িনয়Cণ �ত�াহােরর �িQয়ািটেক 
েবাঝােনা হয়5”১ 
 উিনশেশা নîইেয়র দশক েথেক ভারতীয় অথ�নীিত েদশীয় িমL অথ�নীিত 
েথেক মুY অথ�নীিতেত পিরবিত�ত হয়5 বলা ভােলা পিরবিত�ত হেত বাধ� হয়5 ১৯৯১ 
সােল উদার অথ�নীিতেক Bীকার কের েনওয়ার আেগ ভারেতর অথ�ৈনিতক বৃিTর 
হারেক বলা হেতা Hindu Rate of Growth, যা ১৯৫০-১৯৮০ সময়পেব� বাJসিরক 
সব�ািধক ৩.৫ শতাংেশ সীমাবT িছল5 এই সমেয় মাথািপছু উপাজ�নবৃিTর হার িছল ১.৩ 
শতাংশ২5 িব¦ব�াb েথেক ঋণ িনেয় িনেয় ভারত েদউিলয়া হওয়ার িদেক যাি�ল5 
১৯৯১ সাল পয�	 ভারত িনিদ�. িUর মুXা িবিনময় নীিত েমেন চলত5 অথ�াJ তা 
আ	জ�ািতক বাজােরর ওঠাপড়ার সে� সংযুY িছল না5 ১৯৯১ পরবত�ীকােল িকছুটা 
আ	জ�ািতক চােপ আর িকছুটা অভ�	রীণ বাধ�বাধকতায় িপ.িভ. নরিসমহা রাওেয়র 
(১৯২১-২০০৪) সরকার অথ�ৈনিতক উদারীকরণেক  Bীকার কের িনেত বাধ� হয়5 
িবে¦র অথ�ৈনিতক সমুেX েযন িগেয় েমেশ এতিদেনর আটেক রাখা ভারতীয় অথ�নীিতর 
নদীিট5 তাই ভারেতর ে+ে2 িব¦ায়েনর �েবেশর সময় িহসােব ১৯৯১ পরবত�ী 
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সময়েকই ধরা হয়5 এই পিরবত�েনর ব�াপারিট ঘেটিছল ভারতসরকােরর বিহঃঋেণর 
Qমবধ�মান মা2া েথেক মুিY পাওয়ার তািগেদ5 এছাড়াও ভারত িছল ১৯৪৭ সােল 
সPািদত গ�াট (GATT; General Agreement on Tariffs and Trade) চুিYর 
অ	ভু�Y েদশ5 এই চুিY  সPািদত হেয়িছল িব¦বািণজ�েক অবাধ কের েতালার ল+� 
িনেয়5 �থম িব¦যুেTর পর িবিভh েদশ অন� েদেশর পণ�েক িনেজর েদেশ ঢুকেত 
বাধা েদওয়ার নীিত ৈতির কেরিছল, তা েথেক সৃি. হয় িব¦েজাড়া অথ�ৈনিতক মnা5 
গ�াট চুিY পার¨িরক বািণেজ�র ে+2িট অবাধ কের েতালার উেäেশ� Bা+িরত হয়, 
�াথিমকভােব ২৩িট েদশ এেত Bা+র কেরিছল5 পাঁচ দশক ধের এিট কায�কর থাকার 
পর ডােbল �[াব `ারা িব¦ বািণজ� সংUা (WTO; World Trade Organization) 
গিঠত ও কায�করী হওয়ার পের (১৯৯৫) গ�ােটর অবসান ঘেট, নতুন চুিYেত Bা+র 
কের ১২৩ িট েদশ5 ইিতমেধ� িব¦ব�ােbর মেতা �িতMােনর কাছ েথেক ভারত সরকার 
ব4কাল ধেরই ঋণ িনি�ল5 রাজীব গাি6র (১৯৪৪-১৯৯১) জমানায় (১৯৮৪-১৯৮৯) 
বাজার েথেক ঋণ েনওয়ার মা2াও ¼ত বােড়5 ফলBSপ ১৯৯১ সােল ঋেণর পিরমাণ 
িগেয় দাঁড়ায় ৭০ িবিলয়ন ডলার5 যার শতকরা ৩০ ভাগ েনওয়া হেয়িছল েবসরকাির 
মহাজনেদর কাছ েথেক5 ১৯৯১ সােল �ধানমCী হন নরিসমহা রাও5 তাঁর জমানায় 
(১৯৯১-১৯৯৬) িতিন এমন এক সাহিসকতার পিরচয় িদেলন যা তাঁর েচনা Bভােবর 
সে� েবমানান5 িতিন অথ�মCী িহসােব িনেয়াগ করেলন ড. মনেমাহন িসংহেক, িযিন 
এর আেগ িরজাভ� ব�ােbর অথ�সিচব ও গভন�র িহসােব কাজ কেরেছন5 অথ�মCী 
Bাধীনভােব কাজ করার +মতা েপেয় টাকার অবমূল�ায়ন ঘটােলন, আমদািনর উপর 
েথেক েকাটা সিরেয় েদওয়া হল, cé কিমেয় েদওয়া হল, র8ািনেক উJসাহ েদওয়া হল 
এবং সরাসির িবেদশী িবিনেয়াগেক Bাগত জানােনা হল5 অভ�	রীণ বাজারও খুেল 
েদওয়া হল5 লাইেসå-েকাটা-পারিমট রাজ ব4ল পিরমােণ তুেল েদওয়া হল5৩ রাxায়K 
ে+ে2র �সারণেক িনর[ করা হল5 ১৯৯১ সােলর জুলাই মােস �ণীত নতুন 
িশiনীিতর মাধ�েম িবেশষভােব িনিদ�. কেয়কিট ে+2 ছাড়া সকল িশেiর জন�ই 
লাইেসå েনওয়ার �থা উেঠ েগল5 েসই সময় েথেক ভারতীয় বাজাের িব¦ পঁুিজর �ায় 
অবাধ �েবশ ঘটায় তা ভারতীয় অথ�নীিতেক িবিভh উপােয় Sপা	িরত কেরেছ5 ১৯৯১ 
েথেক ২০০০ সােলর মেধ� ভারত সরকার দশ হাজােররও েবিশ িবেদিশ েকাPািনর 
িবিনেয়াগ �[াব অনুেমাদন কেরিছল5  
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 পঁুিজবাদী অথ�নীিতর িব¦ব�াপী সèসারেণর ফলই হল িব¦ায়ন, যা সমF 
পৃিথবীেক পিরবিত�ত কেরেছ 5 িব¦ায়ন হল েসই পTিত, যােত ব�বসািয়ক পঁুিজ সারা 
পৃিথবীর িবিভh েদেশ তার �ভাব িব[ার কের5 িব¦ায়েনর মূল কথািট হল িবে¦র 
িবিভh অথ�নীিতর মেধ� পার¨িরক িনভ�রতা বৃিTর মাধ�েম তােদর সPক�েক আরও 
িনিবড় কের েতালা, যােত পণ�, পিরেষবা, �যুিY, পঁুিজ এবং LমশিYর েদশা	র গমেন 
েকানও �িতব6কতা না থােক5 দুই বা তেতািধক েদেশর রাজৈনিতক সীমােরখা েযন 
অথ�ৈনিতক সPেক�র ে+ে2 বাধা হেয় না দাঁড়ায়5 অথ�ৈনিতক িব¦ায়েনর সে� সে� 
েসই িনয়Cক পঁুিজসংল� সং»ৃিতরও িব¦ায়ন ঘেট5 
 আজেকর িব¦ায়েনর িব¦গত পটভূিম ৈতির হেত c: কের ১৯৭০-এর দশক 
েথেক5 ১৯৭৩ সােল OPEC (Organization of the Petroleum Exporting 
Countries)    ভুY েদশ7িল একেজাট হেয় েতেলর দাম বািড়েয় েদয় এবং িবপুল 
সPদ আয়K কের5 তারা এই টাকা আ	জ�ািতক ব�াb7িলর মাধ�েম ঋণ েদওয়ার 
কােজ লাগায়5 িকE আিশর দশেকর েগাড়ােত ঋণসংকট ৈতির হয়5 +িতF[ হয় 
তৃতীয় িবে¦র েদশসমূহ5 ঋণ েনওয়ার ে+ে2 অনীহা েদখা েদয়5 ঋণ নয়, তারা 
চাইিছল িবেদিশ িবিনেয়াগ5 এই সমেয় উhত েদশ7িলেত মnা চলিছল5 তারাও 
চাইিছল বাইেরর বাজার5 ফেল দুই চািহদা িমেল িমেশ ৈতির হয় েদেশ েদেশ �ত�+ 
িবেদিশ িবিনেয়াগ এবং এই িবিনেয়ােগর রা[া সুগম কের িদেত িবকাশশীল েদশ7িল 
িনেজেদর �েয়াজেনই বাধ� হয় েখালােমলা নীিতর িদেক ঝুঁকেত5 এ ব�াপাের তােদর 
চাপ িদেত c: কের উKমণ� আ	জ�ািতক অথ� ভাuার ও িব¦ব�ােbর মেতা সংUা7িল5 
আে[ আে[ িব¦ায়ন শ\িট হেয় দাঁড়ায় এই সম[ েদেশর জপমC5৪  
 িব¦ায়েনর মূল [� িতনিট5 আ	জ�ািতক বািণজ�, আ	জ�ািতক িবিনেয়াগ এবং 
আ	জ�ািতক লি�5 এর মেধ� লি�পঁুিজর �বাহ িবংশ শতেকর েশষ দুই দশেক এত 
েবিশ েবেড়েছ েয, পণ�বািণজ� বা িবিনেয়ােগর বৃিT তার কােছ þান হেয় েগেছ5 
লি�পঁুিজর এই �বাহ ঘেটেছ িতনভােব—ৈবেদিশক মুXা েকনােবচার মাধ�েম, 
আ	জ�ািতক ব�াb7িলর ঋণদান �িQয়ার মধ� িদেয় এবং সরকাির ও েবসরকাির 
েশয়ার ও ঋণপে2র েকনােবচার মাধ�েম5৫  
িব¦ায়েনর ফেল ভারেত েদশীয় েকাPািন7িলর পাশাপািশ িবেদিশ েকাPািন7িলও 
অবােধ �েবশ করেত থােক ভারতীয় বাজাের এবং ফল�িত িহসােব মহাঘ� েভাগ�পণ� 
ও �যুিY7িল ¼ত মধ�িবেKর নাগােল আসেত থােক5 িন�িবKরাও এর সুফল ধীের 
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ধীের েপেত থােক5 ১৯৫৯ সােল পথ চলেত c: করা ভারেতর সরকাির দূরদশ�েনর 
মুি.েময় চ�ােনেলর পাশাপািশ ১৯৯৩ সাল েথেক েটিলিভশেনর ে+ে2 েবসরকাির 
চ�ােনেলর �েবশ ঘেট5 আর এই ব�বUার হাত ধের ¼ত িবেদিশ চ�ােনলসমূহও এেস 
হািজর হয়5 ১৯৬২ সােল েয ভারেত মা2 ৪১িট েটিলিভশন েসট িছল, ১৯৯৫ সােল 
িগেয় তার সংখ�া দাঁড়ায় ৭ েকািট, দশ�ক সংখ�া েপ�ছায় ৪০ েকািটেত আর চ�ােনেলর 
সংখ�া ১০০ অিতQম কের যায়5৬ ১৯৯৫ সােলর ৩১ েশ জুলাই ভারেত েমাবাইল েফান 
ব�বহােরর সূ2পাত হয়, আর তার সা+ী থােক কলকাতা5 েমাদী-েটলÙা নামক �থম 
েমাবাইল পিরেষবা �দানকারী সংUািট িছল ভারত ও অেÙিলয়ার েমাদী ও েটলÙা 
েকাPািনর েযৗথ উেদ�াগ5৭ ২০১৫ সােলর িহসাব অনুযায়ী ভারেত েটিলেফান 
ব�বহারকারীর সংখ�া ১০০ েকািট ছািড়েয় িগেয়েছ, যার নîই শতাংেশর উপের 
েমাবাইল েফান ব�বহারকারী5 ১৯৯৫  সােলই �থম েদেশর সাধারণ জনগেণর 
ব�বহােরর জন� চালু হয় ই�ারেনট পিরেষবা5 কিPউটার �েবশ কের ব�িY মানুেষর 
কম�হীন হেয় পড়ার ভয়েক উেপ+া কের5 ¼ত �ায় �িতিট ে+ে2 এই কিPউটার 
ব�ব£ত হেত থােক5 বত�মােন েদেশর ৪১ শতাংশ মানুষ কিPউটার ব�বহার কেরন5 
েমাবাইল েফান ব�বহারকারীর সংখ�া েপ�েছ িগেয়েছ ১২১ েকািটেত5    

দুই 
িব¦ায়েনর �ভােব উJপাদনব�বUা ও পTিতর েয পিরবত�ন এেসেছ, তা �ভািবত 
কেরেছ উপিরকাঠােমােকও5 সািহত� উপিরকাঠােমার অংশ5 এই অবসের েসই 
ে+2িটেতও েয পিরবত�েনর ল+ণ7িল ¨. হেয় উঠেব তােত সেnহ েনই5 Bভাবতই 
বাংলা েছােটাগেiর ে+2িটও িব¦ায়েনর নানান িচ© িকংবা �সে�র অবতারণা ঘটােত 
c: কের িদল িবিভh �া	 েথেকই5 এই নতুন যুেগর েছাটগেiর অন�তম িবষয় হেয় 
উঠল িব¦ায়ন, িবেনাদন িকংবা ¼ত সমােজর সব�[ের েপ�েছ যাওয়া তথ��যুিY ও 
তার ব�বহার5 cধুমা2 এই িবষয়7িলেতই েয বাংলা েছােটাগেiর জগJ সীমাবT থাকল 
তা নয়, বরং িব¦ায়েনর �ভােব �ভাবািjত ভারতীয় সমােজ রাজৈনিতক দৃি.ভি�র 
পিরবত�ন, পঁুিজর �ভােব পিরযান িকংবা েমধা ও Lেমর েদশা	রগমন--এ সবই হেয় 
উঠেত লাগল েছােটাগেiর িবষয় আশয়5 পাশাপািশ েছােটাগেiর মেধ� ¼ত �েবশ 
করেত থাকল িবিভh ে+ে2র পিরভাষাসমূহ5 িচিকJসািবZান িকংবা �যুিYিবদ�ায় 
ব�বহার হওয়া শ\7িল অনায়ােস জায়গা কের িনেত থাকল েলখেকর বাকভ�ীর অংশ 
িহসােব5 িব¦ায়েনর ফেল অথ�ৈনিতক ে+ে2 েপশারও ৈবিচ2� ব47ণ েবেড় েগল5 
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এইসব ৈবিচ2�ময় েপশাসমূেহর সে� যুY েলখককুেলর অিভZতা বাংলা েছােটাগেiর 
ধারািটেক পিরচালনা করল িবিভh গ	েব�5 িব¦ায়েনর ফেল মানুেষর জীবেন যািCক 
Bা�n� এেলও তার মেনর িদকিট ভয়bরভােব িবপয�[ হেয় পড়েত থাকল5 েদখা িদল 
নতুন নতুন মানিসক িবকার5 আর েসইসব জিটলতা েথেক পির2াণ পাওয়ার রা[াও 
অ6গিলর অিভমুেখই মানুষেক েঠেল িদেত থাকল5 নতুন ধরেনর এই সংকটেকই 
তাঁেদর অিভZতা এবং মনেনর রেস জািরত কের বাংলা েছােটাগেi �েবশ করােলন 
এইসমেয়র েছােটাগiকাররা5   

িতন 
উদারীকরণ, িব¦ায়ন এবং তার `ারা সংঘিটত পিরবত�নসমূহ উJপাদন ব�বUা তথা 
সামািজক রাজৈনিতক ে+ে2 েয ধরেনর বদল এেনিছল তা এই সমেয় িQয়াশীল েয 
েছােটাগiকারেদর েলখায় অবশ��াবীভােব ধরা পেড়িছল, তাঁেদর মেধ� অন�তম হেলন 
সুকাি	 দK (জm ১৯৬৫, িনউ ব�ারাকপুর, পিWমব�)5 িবদ�ালয় জীবেনই অবশ� িতিন 
গi িলখেত c: কেরন5 েলখায় গভীরভােব মেনািনেবশ কেরন নেয়র দশেক5 েস-
পয�ােয় তাঁর �থম গi �কািশত হয় ১৯৯১ সােল5 েসই েথেক িতন দশক ধের নানা 
প2পি2কায় িলেখেছন একেশা িতিরশিটরও েবিশ গi, েবশ কেয়কিট উপন�াস-
উপন�ািসকা ও অন�ান� গদ�5 চারিট গiF|সহ উপন�াস �ব6 িমিলেয় এ-পয�	 
�কািশত Fে|র সংখ�া দশ5 সািহত�কেম�র জন� েপেয়েছন পিWমব� বাংলা আকােদিম 
�দK েসােমন চn qারক পুর»ার, নীলেলািহত সsাননা, ভাষা-শিহদ বরকত qরণ 
পুর»ারসহ িবিভh সsাননা5  তাঁর েLM গi (জানুয়াির ২০২০)-এর ভূিমকায় 
সািহিত�ক সাধন চে¸াপাধ�ায় সাথ�কভােবই বেলন— 

“নîই দশেক েয ত:ণ �জেmর েলখকরা বাংলা কথাসািহেত� আিবভূ�ত 
হেয়িছেলন, অবশ�ই সুকাি	 দK িছেলন অন�তম উেHখ� �িত�িতবান5”  

েয সমেয় িলখেত এেলন এই ত:ণ েলখক, েসই সময়িটেকও অ�া	ভােব িনণ�য় কের 
সাধন চে¸াপাধ�ায় জানান— 

“ঊননîইেতই সরকািরভােব েসািভেয়ত-এর পতন েঘাষণা, িব¦ায়ন বা 
িব¦পঁুিজর বদলচিরে2র Sপ কেপ�ােরটায়নেক একানîইেত আমােদর 
তJকালীন সরকােরর িসলেমাহর, বাবির মসিজদ ভাঙা, ধম�ীয় েমৗলবােদর 
উ�ান, েটরিরজম এবং �যুিYর অভূতপূব� উ�ােনর মধ� িদেয় মানুষেক 
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িবি�hতাবাদী সKায় Sপা	িরত কের েদওয়া, েহেডািনজম বা েভাগ�সং»ৃিতর 
রমরমায় িদেক িদেক রব উেঠ েগিছল পিরবত�ন এবং উhয়ন5  
ভাবনার জগেত, তfগতভােব িনত� নতুন ইউেরােপর েঢউ এেস, আমােদর যা 
িকছু িচ	ার পঁুিজ বািতল বেল েঠেল েদওয়া হল5 উKর আধুিনক, 
F�া_ন�ােরিটভ েভেঙ পড়া, সাবঅলটান� েচতনা েথেক িল�ৈবষম�, সাইবার 
জগJ েথেক সত� উJপাদন, এন িজ ও, পিরেবশ আেnালন—পৃিথবী েযন 
েরেনসাঁ পরবত�ী জগেতর ধারণােক সPূণ� বািতল কের দশ�নগত নানা খu 
খu সেত�র স6ােন ছুটল5 েকাথাও েকােনা অেমাঘতা েনই; পৃিথবী এেস 
দাঁড়াল এক দশ�নগত সংকেটর মুেখ5  

সুকাি	 বা নîই দশেকর সেচতন েলখকেদর �জm এমনই ে�ি+েত সািহত�চচ�া 
করেত এেসিছেলন5”   
 িতন দশক ধের �কািশত গেiর মেধ� ১৯৯৭ েথেক ২০১৬ পয�	 সময়কােলর 
মেধ� িলিখত েতইশিট গiেক িনব�াচন কের �কািশত হেয়েছ  সুকাি	 দেKর েLM গi 
(অিভযান, জানুয়াির ২০২০)5 তাঁর এই েতইশিট গেiর েবিশরভােগরই অন�তম িবষয় 
িকংবা চািলকাশিY হেয় উেঠেছ িব¦ায়ন ও তার বাজার অথ�নীিত5 েলখেকর কলেম 
গi7িল �কৃত�[ােব হেয় উেঠেছ ব4মাি2ক5 েকােনা একিট িনিদ�. সমস�া নয়, 
িব¦ায়ন িকংবা বাজার অথ�নীিত ব�িY, সমাজ ও রাজৈনিতক পটভূিমকায় েকমন 
েচহারা েনয়, তাঁর এই েছােটাগi7িল পাঠেকর সামেন তা তুেল ধের সুিনপুণ ভ�ীেত5 
গেiর িবষয় িকংবা অনুষে� অবধািরতভােব এেস যায় তথ��যুিYর ব�বহার ও িববত�ন, 
িব¦ায়ন বনাম ব�িYর মনেনর িবেরাধ তথা অসহায়তা, Lিমেকর +ুধা আর +ুধােক 
েক} কের ে�ড ইউিনয়ন িকংবা পঁুিজমািলেকর ভাবনাগত অবUান, পাশাপািশ এক 
একিট গেiর িবষয় হেয় ওেঠ িব¦ািয়ত এই দুিনয়ায় ব�িY ও পিরবার সPেক�র 
বদলসমূহ5 গেi জায়গা কের েনয় বদেল যাওয়া অথ�ৈনিতক িQয়াকলাপ এবং তার 
সােপে+ মানুেষর অবUান5 িভh িভh বয়েসর মানুেষর কােছ এই সময় ও �িতেবশ 
েকমন ভূিমকা িনেয়েছ, তা গেiর কািহিনসূে2 চিরে2র মাধ�েম েলখক েদিখেয়েছন5 
আর এই িনম�ােণর অবসের তাঁর কলম েছােটাগেi সা�ীকৃত কের িনেয়েছ েলখেকর 
িনজB পাঠজগেতর ব4 অিভZতােক5 তাই তাঁর েছােটাগেi পাঠক আিব�ার কের েনন 
রবী}নাথ, ে�েম} িম2, সমর েসন িকংবা জীবনানn দাশ পােঠর গভীর উপলি� 
েকাথাও েকাথাও েচতনার �কােশ লীন হেয় িগেয়েছ5  
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 িব¦ায়ন cধু েয তাঁর েছােটাগেi চািলকাশিY হেয় উেঠ ব�িY িকংবা 
সমি.মননেক িনজ অনুকূেল িনয়Cণ করেত েপেরেছ এমনটা একমাি2কভােব সত� হেয় 
ওেঠিন; বরং তাঁর এই েতইশিট েছােটাগেiর অ	ত েবশ কেয়কিটেত িব¦ায়েনর 
েßােতর নীরব িকংবা সরব িবেরািধতায় উ�ল একািধক চিরে2র েদখা পান পাঠক5 
ঘটনা ও চিরে2র সংঘােতর অ	রােল েলখেকর রাজৈনিতক িচ	াধারািটেকও পাঠক 
আিব�ার কের িনেত পােরন পাঠ অিভZতার মধ� িদেয়5 এই ে+ে2 েলখক তাঁর 
রাজৈনিতক আদশ�েক ��হীনভােব তুেল ধেরন িন; বরং একািধক েছােটাগেi 
রাজৈনিতক আদশ� কীভােব ব�িY এবং পঁুিজর Bােথ� ব�ব£ত হেয় সাধারণ Lমজীবী 
মানুেষর েবঁেচ থাকার পিরপ|ী ভূিমকা পালন কেরেছ, তা ি`ধাহীনভােব তুেল ধেরেছন5 
উদার অথ�নীিতর �সার  িবেরাধী রাজৈনিতক অবUানেকও অনুকূেল আনেত েপেরিছল, 
যার ফল সাধারণ মানুেষর পে+ ভােলা হয় িন5 এই সম[ ধরেনর �বণতােক আমরা 
েদখার েচ.া করব তাঁর েLM গi-এ �কািশত গiসমূেহর িনিরেখ5  

চার 
েয িতন দশেকর মানবমন ও অথ�ৈনিতক-সামািজক-রাজৈনিতক-ধম�ীয় িববত�নেক তাঁর 
েছােটাগেi েলখক আKীকৃত কেরেছন, তার একািধক ৈবিশে.�র মেধ� েয িবষয়িটর 
অFগিত মানুষেক পূব�তন দশক7িল েথেক আলাদা কের িদেয়িছল তা হল �যুিY, 
িবেশষভােব তথ��যুিYর িব[ার5 একািধক েছােটাগেi মানুেষর সুখ েথেক েশাক পয�	 
�যুিY কীভােব জিড়েয় থােক তার িববরণ অনায়াস দ+তায় তুেল ধেরেছন েলখক5 
েসইরকমই একিট েছােটাগi “পেন�াFািফর িদনরাত”5এই েছােটাগi এক সPূণ� 
িবপরীত অেথ� ‘পেন�াFািফ’ শ\িটেক পাঠেকর মনেন হািজর কের5 পাঠক উপলি� 
কেরন মনহীন শরীেরর সাধনা ব�িY মানুষেক সPক�সমূহ েথেক দূের িনেয় যায়5 
নাগিরক Bা�n� ও েভাগ�পেণ�র িদেক ধািবত হওয়ার অবকােশ নারী পু:ষ হািরেয় 
েফেল সPেক�র অ	ল�ীন ে�মেক5 আর েসই ে�মহীন দাPত�েক পেন�াFািফ ছাড়া 
আর িকই বা মেন করা যায় ? সPেক�র েয েনৗকায় ব4দূর পািড় জমােনার অ�ীকার 
িনেয় একিট দPিতর যা2া c: হেয়িছল, ে�মহীন েসই দাPেত�র ফাটল িদেয় 4 4 
কের �েবশ করেত থােক ব�িভচার আর তার বাহক হেয় ওেঠ তথ�-�যুিYর েßাত--    

 “বাংলা পেন�াFািফর িসিডর ি�� সাধারণত ভােলা হয় না5 অ¨., 
ক�ােমরার ঝাঁকািন, কখনও বা আেলা কম5 এটা িকE েবশ ঝকঝেক5 
বাবুরাম ভY, অিফেস কিPউটার ও তা সPিক�ত সব িকছুর সা�ায়ার, 
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িসিডটা হােত িদেয় বেলিছল—আজ রােত েদখেবন স�ার, একদম ফাটাফািট5” 
(েLM গi, পৃMা ১৩৩) 5  
“…ই�ারেনট-তর� েবেয় যেZর রথ ছুেট চেল, ডলােরর থিল হােত 
উhয়েনর খই ছুেড় িদেয় েস ছুেট চেল দুäাড়, cনেত পাও িক তুিম? সমেয়র 
আে�য়িগির েথেক েধেয় আসা লাভােßাত আেমাদ-সং»ৃিতর পােক পােক 
জিড়েয় েফেলেছ েতামায়5” (ঐ, পৃMা ১৩৭) 5  

“হত�াকােuর আনুপূব�” একিট ব4মাি2ক গi5 িব¦ায়েনর �ভােব বদেল যাওয়া 
মূল�েবাধ, েবােনর অBাভািবক মৃতু�েত �িতকার না েচেয় আইনেক ফাঁিক িদেয় 
ভ�ীপিতর সে� টাকার িবিনমেয় রফা কের েনওয়া দাদা িকংবা পু:ষতCেক অ	ের 
বহন কের চলা আধুিনক েবৗিদ কতৃ�ক মৃতু�েক পঁুিজ কের সুিবধা আদােয়র কািহিনর 
পাশাপািশ এই গেiর c:েতই অবধািরত Bাভািবকতায় জায়গা কের েনয় তথ��যুিY— 

“ইেলকি�ক-চুিHর গনগেন গেত� বিড েঠেস েদওয়ার িঠক আগ-মুহূেত� 
েসলেফােন কল5 হাই-ভলু�ম িরংেটােন জনি�য় চটুল সুর5 যিদও েকােনা 
কাhা হা-4তােশর িচ© েনই চারপােশ, তবু েবােনর শরীরটুকু িচরতের পৃিথবী 
েথেক মুেছ েযেত বসার আগ-মুহূত�, কার কল না েদেখই েকেট েদয় �লয়5” 
(েLM গi, পৃMা ১৪২)5 

ল+ণীয়, “হাই-ভলু�ম িরংেটােন জনি�য় চটুল সুর” বাক�বে6র মাধ�েম েসলেফােনর 
মািলেকর চির2িট সPেক� পাঠকেক িনভু�ল ধারণায় েপ�েছ েদন েলখক5 এখােন গেiর 
চিরে2র পিরচায়ক হেয় উেঠেছ তারই ব�ব£ত েসলেফােনর িরংেটান5 “রাজিগেরর 
িচিঠ” গেiর চির2 আনnেদব মুেখাপাধ�ােয়র ব�ব£ত িজিনেসর তািলকােতও 
তথ��যুিYর ছাপ ল+ণীয়—েস কােজর �েয়াজেন ব�বহার কের ল�াপটপ িকংবা ই-
বুক5 তেব তথ��যুিYর সব�ািধক �ভাব েদখা িগেয়েছ আেলাচ� Fে|র েশষতম 
েছােটাগi “গi@েফসবুক”-এ গেiর নামকরণ েথেক চির2 িকংবা তােদর 
জীবনযা2া—সবে+ে2ই পরেত পরেত জিড়েয় আেছ ই�ারেনট, কিPউটার, qাট�েফান, 
েফসবুক ইত�ািদর ব�বহার5 এই সমেয়র পাঠকও এেত এতটাই অভ�[ হেয় িগেয়েছন 
েয, খুবই Bাভািবকতার সে� এ গi পাঠকসমােজ গৃহীত হে�5 যিদও �� েথেক যায় 
েয, েদেশর কত শতাংশ মানুষই বা এই জগেতর সে� পিরিচত তা িনেয়5 তাঁরা িক 
নাগিরক সুিবধা�া8 মানুেষর মেতা দ+ মনেনর Bাভািবকতায় এ গi পড়েত পারেবন? 
এ �� সেfও আমরা আিব�ার কের িনেত পাির েয, আজেকর িদেনর েটকস�ািভ 
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েলখক বইেয়র িকংবা পি2কার পাতার বদেল সামািজক মাধ�েম যখন েলেখন, তখন 
পাঠক:িচ েকমনভােব তার মতামত ব�Y কের5 িকংবা েসই পাঠক:িচ গতানুগিতেকর 
বাইের অন� েকানও গ	েব� অFসর হওয়া েলখকেক িক ধরেনর সমােলাচনা কের5 
আর এই সব িকছু িনেয়ই গেড় ওেঠ আর একিট গi5 েসখােন খুবই 7:Nপূণ� হেয় 
ওেঠ তথ��যুিY ও েসই সংQা	 পিরভাষা— 

“qাট�েফােনর গ�ালাির েঘঁেট েফােটা7েলা েদখিছল েসৗরভ5 েফানটা 
বছরখােনক আেগ েকনা, খুব েবিশ দািম নয়, িকE ক�ােমরাটা েবশ ভােলা, 
চমJকার েফােটা ওেঠ5 তািরখ ধের ধের েপিছেয় েযেত েযেত আঠােরাই 
মােচ�র েতালা েফােটা7েলার িদেক েচাখ আটেক েগল তার5” (েLM গi, পৃMা 
২৪২)5  

িকংবা— 
“কিPউটাের এেস েফর িক-েবােড� সচল হেয় উঠল আঙুল, টাইপ-এিডট-
টাইপ, একটানা চলল রাত সােড় িতনেট পয�	5 কাল রিববার, সুতরাং 
িনিW	5 লগ অন করল েফসবুেক, আরও অেনক7িল লাইক পেড়েছ 
েপাãটায়5 সদ� েশষ করা গiিটেত েফর েচাখ বুিলেয় িনেয় আপেলাড কের 
নতুন একটা েপাã িদেয় অেপ+া কের কেয়ক িমিনট5 না েকােনা লাইক 
কেম� েনই, এত রােত েক আর েজেগ আেছ, লগ আউট কের cেত চেল 
যায়5” (েLM গi, পৃMা ২৪৩)5   

পাঁচ 
িব¦ায়েনর �ভাব সারা পৃিথবীব�াপী হেলও েসই �ভাব সমােজর সম[ অথ�ৈনিতক [ের 
সমানভােব িQয়াশীল হয়িন5 উàিবK, মধ�িবK িকংবা িন�িবেKর কােছ িব¦ায়ন 
েপ�িছেয়িছল িভh িভh মা2ায় ও আেবদেন5 েমাটামুিটভােব উà ও মধ�িবK এই 
�িQয়ার সে� িনেজেদরেক অেনক েবিশ পিরমােণ অিভেযািজত করেত পারেলও 
িন�িবK েLণীর মানুষ ততখািন েপের ওেঠিন5 ভারত তথা পিWমবে�র ে�+াপেটও 
একথা �েযাজ�5 িব¦ায়েনর ফেল একিদেক েযমন Lমজীবী েLণীর মানুেষর 
কম�িনযুিYর �সার ঘেটিছল, েবেড় িগেয়িছল কম�েকি}ক পিরযাণ,  অন�িদেক উhয়েনর 
Fােস িবপh হেয় পেড়িছল তােদর বাসUান িকংবা খাদ�িনরাপKা5 নগর Qমশই Fাস 
কের িনি�ল পা¦�বত�ী শহরতিল িকংবা Fাম7িলেক5 ¼ত গিজেয় উঠিছল শিপং মল, 
হাউিসং কমে��, মােক�ট কমে��, ব�াb, �চুর েবসরকাির িশ+া ও BাU��িতMান, 
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বেড়া বেড়া উড়ালপুেল েঢেক যাি�ল আকাশ—পাশাপািশ এই েßােত গৃহহীন হেয় 
পড়িছল েবশ বেড়া সংখ�ার �াি	ক মানুষজন5 পঁুিজর িবপুলতার সে� তারা লড়াইেয় 
েপের না উেঠ অেনকসময় িনিW©  হেয় যাি�ল5 েকউ বা িনেজই হেয় উঠিছল নতুন 
এই বাজােরর খাদ�5 আর একিদেক েভাগ�পেণ�র পাশাপািশ ¼ত নানান Sেপ িনঃশে\ 
বিধ�ত হেয় চলিছল নারীমাংেসর বাজার5  সুকাি	 দK খুব সূ�তার সে� তাঁর েLM 
গেiর একািধক আখ�ােন এই ব�াপার7িলেক তুেল ধেরেছন5 এরকমই কেয়কিট 
েছােটাগi হল “আWয� হাঁিড় ও ল�াংড়া িবেশ”, “িতিমরগাথা”, “উে�দ”, 
“েফিরওয়ািল”, “িবধু িব¦ােসর িখেদ”, “রাত িতনেটর পর” ইত�ািদ5 এই  �সে� 
উেHখেযাগ� হেয় ওেঠ “উে�দ” গiিট5 ঝুপিড় উে�দ কের শহেরর েসৗnয�ায়ন 
ঘটােনা হয়5 খােলর পােড়  েরাপণ করা হয় ফুলগাছ5 আর তারই আড়ােল উhয়েনর 
েজায়াের েভেস যাওয়া মানুষেদর েকউ মেন রােখ না— 

“িকছু মানুেষর ভােলাভােব বাঁচার জেন� অেনক মানুষেক মরেত হেব িপঁপেড়র 
মেতা—এটাই সত�, েমেন িনেত েশেখা এটা, এ �কৃিতর িনয়ম, �াকৃিতক 
খাদ�শৃ�েল ব�াং েখেয় বাঁেচ সাপ, আবার সাপ েখেয় বাঁেচ ময়ূর—�কৃিতর 
সৃি. তু� মানুষ কী কের পালেট েদেব এ িনয়ম ?... 
েতামার খাওয়া জুটেছ না বেল তুিম ফুটপাথ দখল কের মাল েবচেত বেস 
পড়েব, এ চলেত পাের না5 আজ ফুটপাথ দখল কেরছ, কাল অেন�র 
বািড়টাও দখল কের েনেব, তুিম কীভােব খাবার েজাগাড় করেব েসটা েতামার 
ব�াপার, রাx দািয়N েনেব েকন ? েয নাগিরেকরা রাxেক েমাটা টাকা কর 
িদে� তােদর সুখ সুিবধার কথা ভাবেব না রাx? েতামার থাকার জায়গা েনই, 
িকংবা জায়গা থাকেলও েসখােন :িজর সুিবধা েনই বেল েযখােন-েসখােন 
তুিম ঝুপিড় বািনেয় বেস পড়েব—এ চলেত পাের না5 তাই উে�দ জ:ির, 
cধু ঝুপিড় েকন, আমােদর জীবন ভাবনািচ	া মন�াণ েথেক অেনক িকছুরই 
উে�দ �েয়াজন…” (েLM গi, পৃMা ৭০-৭১)5  

cধু উে�দই নয়, িব¦ায়ন ও তার অথ�নীিত �াি	ক মানুষেক েঠলেত েঠলেত জীবন 
এবং মানুষ িহসােব সsােনর েশষ �াে	 িনেয় যায়5 েঠেল েফেল েদয় গভীর েকােনা 
অসsােনর খােদ5 েসইরকম একিট গi “রাত িতনেটর পর”5 জীবন জীিবকার 
লড়াইেয় েহের যাওয়া, ঋণF[ েগািবn েশষেমশ তার িনেজর িববািহত �ীেক 
েদহব�বসায় নামার অনুেরাধ কেরই +া	 হয় না, �ীর জন� খিরäারও িঠক কের 
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আেন5 ঋণ েশাধ করেত না পারা েগািবn উKমণ� হীরালালেক িনেজর �ীর কােছ িনেয় 
যায় িবনাপয়সায় েদহদােনর `ারা তােক তু. করার জন�5 আর তারই উেদ�ােগ 
হীরালাল যখন �ী ছিবর ঘের �েবশ কের, তখন বাইের ছটফট কের উপায়হীনতার 
আেQােশ পুড়েত থােক েস5 গেiর েশেষ েদখা যায় েগািবnর অবদিমত েQােধর 
বিহঃ�কাশ ঘেট েচারেক গণিপটুিন েদওয়ার ঘটনার মেধ� িদেয়5 যার ফেল “রাত 
িতনেটর পর রাx এেস দাঁড়াল েগািবnর ঘেরর সামেন5” (পৃMা ১৭৩)5 এইভােবই 
সাধারণ মানুেষর অসহায়, মানিবকতা অিতQা	 জীবনযাপন �ণালী েলখক তুেল ধেরন 
অপূব� মুনিশয়ানায়5   

ছয় 
িব¦ায়ন েযভােব ¼ত পূব�তন উJপাদনব�বUাসমূহেক বদেল িদেয়িছল, তােত পিরবিত�ত 
হি�ল সমাজ এবং সামািজক মূল�েবাধ5 আর েযেহতু েসই সমাজ ব�িY `ারা গিঠত, 
তাই আরও আেগ ঘেট িগেয়িছল ব�িY মানুেষর বদল5 িব¦ েথেক ঘেরর িনভৃত েকাণ 
পয�	 েযভােব িব¦ায়ন �িQয়া তার সম[ শিY িনেয় িQয়াশীল হেয়িছল, তার 
�িতিQয়ায় পিরবার ও ব�িY সPেক�র ¼ত বদল ঘেট চেলিছল5 একাhবত�ী পিরবার 
েভেঙ িগেয় সৃি. হি�ল িনউি¹য়ার ফ�ািমিল5 বািড় েথেক েবিরেয় এেস এই +ুX 
পিরবার7িল �ায়শই শহর বা সংল� এলাকায় 	�ােট আLয় িনি�ল5 তােত একিদেক 
েযমন পািরবািরক মূল�েবােধর ব6ন েথেক মুিY ঘটিছল, পাশাপািশ খুব ¼ত গৃহীত 
হি�ল েভাগবাদী পণ�সং»ৃিত5 এই পিরসেরর মানুষেদর েবড়ােনার জায়গা হেয় উঠিছল 
নতুন ৈতির হওয়া শিপং মেলর সুখী পিরেবশ5 তেব সম[ বয়েসর মানুেষর কােছ এই 
বদেল যাওয়া সং»ৃিত সমানভােব গৃহীত হয় িন5 িব¦ায়েনর সং»ৃিতেক ¼ত Fহণ 
কের িনেয়িছল ত:ণ �জm5 মধ�বয়সীরা সাধারণভােব িছেলন ি`ধািjত, আর �বীণরা 
এই �িQয়া েথেক অেনকাংেশ দূরN বজায় েরেখিছেলন5 মূলত এই পিরবত�ন7িল 
ঘেটিছল মধ�িবK সমােজ5 েযখান েথেক উàিবK জীবেনর হাতছািনেত পিরবার েভেঙ 
ত:ণ �জm েবিরেয় এেস জীবন জীিবকার পে+ অেপ+াকৃত সুিবধাজনক জায়গায় 
বাস করেত চাইিছল5 তােদর মনেনর গভীের মূল�েবােধরও সাংঘািতক পিরবত�ন েদখা 
িগেয়িছল5 তারা পণ� করেত িশেখ িগেয়িছল মানিবক অনুভূিতেক5 েশাকেক চাপা িদেত 
িশেখিছল অেথ�র িবিনমেয়5 উhিতর পWােত তােদর েদৗড় িছল অ	হীন5  সুকাি	 দK 
তাঁর একািধক েছােটাগেi এই বদল7িলেক সাথ�কভােব েদিখেয়েছন5 এ7িলর মেধ� 
কেয়কিট হল “েলবুপাতার 
াণ”, “েখালা িচিঠ উষসীেক”, “পেন�াFািফর িদনরাত”, 
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“হত�াকােuর আনুপূব�”, “পরমা, েতামার জেন�”, “সাবান-সুnরীেদর েকারাস”, 
“গi@েফসবুক” ইত�ািদ5 এই গi7িলেত েযমন পািরবািরক সPেক�র বদল েদখােনা 
হেয়েছ, তার পাশাপািশ কেয়কিটেত উেঠ এেসেছ পিরবােরর অ	গ�ত িকংবা পিরবার 
িনরেপ+ ব�িY সPেক�র বদেলর িদক7িল5 cধু সPক�ই নয়, ঘেট িগেয়েছ 
মূল�েবােধর পিরবত�ন5 ¼ত পালেট যাওয়া দাPত� সPক� িকংবা সমিলে�র মেধ� 
গভীর ব6ুN েসই িদক7িলেকই ইি�ত কের5 এই�সে� বলা যায় উদারীকরণ িকংবা 
িব¦ায়ন ব�িY Bাধীনতার েয আপাত �সার ঘিটেয়িছল তার ফেল পূব�তন সমাজBীকৃত 
সPেক�র বাইেরও েদখা িগেয়িছল সPেক�র নানান মা2া5 পিরবারসPক� আর 
মূল�েবােধর পিরবত�ন কীভােব ঘেটেছ তার উদাহরণ হেয় উঠেত পাের “েলবুপাতার 

াণ” গiিট--- 

“বীিথ েবঁেচ থাকাকালীনই প=ােশ পা েদওয়ার পর িতিন বুঝেত েপেরিছেলন 
তার েচােখর সামেন সব িকছু কত ¼ত পালেট যাে�5 েসিদেনর এই 
কেলািনেত টাইমকেলর জল এল, তারপর বছর দেশক হল দুেটা িমিনবােসর 
:ট, একটা িস িট িস’র :ট, সকাল স6�ার দুেটা কেলজ, িমউিনিসপ�াল 
হাসপাতাল5 পাড়ার েদাকােনও কত অেচনা মুেখর িভড়5 সবেচেয় অBি[ 
লাগত েচনা মানুেষরা েযন েচােখর সামেন েকমন পালেট েগল5 তার ব6ুরা 
যারা একসময় তােদর মেত িসেনমায় েনাংরা নাচ-গান-দৃেশ�র সমােলাচনায় 
মুখর িছল, তারাও এখন িদিব� ঘ�ার পর ঘ�া সব িকছু েফেল িটিভর 
সামেন বেস েসইসব নাচ-গান উপেভাগ কের5… 
ি�য়নাথ জীবেন েকােনািদন মদ কী িজিনস জােননিন, জানবার আFহ িছল না 
িবnুমা2 আর এখন মােঝমেধ�ই তার এই বািড়েত রােত েদাতলার ঘের ওরা 
ব6ুবা6ব িনেয় মেদর আসর বসায়5 তা খাক, জীবন েতা ওেদর5 বউমা 
বয়কাট চুল আর হাতকাটা নাইিট পের ঘরময় ঘুের েবড়ায়5 �থম �থম 
েচােখ একটু ধাÞা লাগেলও এখন সেয় েগেছ5 মাঝরােত িãিরেয়ােত ওরা 
িভনেদিশ বাজনা েশােন—এসবই ি�য়নােথর েচনাজানা পৃিথবী েথেক অেনক 
দূেরর, েয-েকােনা িভনFহ েথেক উেড় আসা একদল �াণীর মেধ� িতিন এক 
আিদম মানুষ5”(েLM গi, পৃMা ২৯-৩০)5 
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“পরমা, েতামার জেন�” গiিট ব�িY সPেক�র আর এক নতুন মা2া তুেল ধের5 �থম 
�ীর মৃতু�র পর ি`তীয়বার দার পিরFহ করা অেশষ মধ�বয়সী এক ব�িY5 গেiর 
সূ2পাত েথেকই তাঁেক ি`ধািjত েদখেত পাওয়া যায় ভ�ােল�াইন েড েত  �ী র¢নােক 
িতিন কী উপহার েদেবন তাই িনেয়5 ি`তীয় �ীর সে� তাঁর বয়সগত পাথ�ক� 
অেনকটাই5 পাথ�ক� মননগতও 5 দুজেনর পছn অপছn অেনক আলাদা5 আলাদা 
জীবনেবাধও5 আর তাই এই �ীর ‘ভ�ােল�াইন েড’র উপহার েশষ পয�	 িUর হয় 
�থমপে+র িকেশারী কন�ার পরামেশ�5 মূল�েবােধর তফােত দাPেত�র সুরিট েকেট 
েকেট যায়—  

“তার (অেশষ) �থম েযৗবেন ‘ভ�ােল�াইন েড’ বেল িকছু পালন করার 
েরওয়াজ িছল না5 তা বেল মন েদওয়া-েনওয়া কম িছল এমন েতা নয়5 
দুগ�াপুেজা, সরBতীপুেজা, এসবই কমবেয়িস েছেলেমেয়েদর কােছ ে�েমর 
উJসব তখন…  
তেব তখন েতা আজেকর অেনক িকছুই িছল না, ই�ারেনট েথেক শিপং 
মল—কত িকছুই নতুন এখন ! িকE তা বেল েযৗবন েশষ কের এখন 
ভ�ােল�াইন েড পালন ! অথচ িকছুই করার েনই তার, র¢নােক ভােলাবাসা 
েদখােতই হেব ! আর র¢নার ধারণা যত েবিশ দােমর উপহার তত েবিশ 
ভােলাবাসা ! তুিম ভােলাবােসা অথচ খরচ করেত পােরা না, তা-েল েফােটা ! 
ফুেট যাও ! বউ েহাক বা বা6বী—ে�িমকা, কত খসাে� তােতই িঠক হেব 
েতামার ভােলাবাসার ওজন 5 (েLM গi, পৃMা ১৬০-১৬১)5 

সাত 
আেগই বলা হেয়েছ েয িব¦ায়েনর �ভােব অথ�ৈনিতক কাজকেম�র বদল ঘেটেছ5 সম[ 
িকছুই হেয় িগেয়েছ পণ�, তা েস মানুেষর শরীরই েহাক িকংবা অনুভূিত5 িব¦ায়ন 
একিদেক েযমন উড়ালপুল, শিপংমল, মািêে�ে�র রমরমা এেন িদেয়েছ, েতমিন 
অন�িদেক ব6 হেয় িগেয়েছ কলকারখানা5 েপশাচু�ত হেয়েছ মানুষ5 উপায়হীন েসইসব 
পিরবােরর স	ােনরা অথ� উপাজ�েন বাইেরর জগেত েবেরােল িনেজরাই হেয় পেড়েছ 
পণ�5 িব¦ায়ন আপাতভােব ব�িYBাতেC�র �সার ঘটােলও নারীেক িনরাপKা িদেত 
পােরিন অেনকে+ে2ই5 বরং নারীই হেয় উেঠেছ িব¦ায়েনর পণ�5 েসইরকমই একিট 
েছােটাগi “েফিরওয়ািল”5 েলখক অসামান� দ+তায় তুেল ধেরেছন নতুন অথ�নীিতর 
যূপকােM নারীবিলর এই িচ2— 
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“েযৗনসPেক� আেবেগর েকােনা Uান েনই, তা েকবল এক পিরেষবা ! 
ভােলাবাসা িশcর েখলনা িকংবা জাদুঘেরর ��সামFী ! শরীর, cধু শরীর, 
আর েবচােকনা5 পৃিথবী নামক Fহিট এখন েকবল এক িবশাল বাজার, 
বাজার, cধুই বাজার, আর িকছু নয়5 িশবঠাকুর জানেত তুিম, জানেত কৃ~ 
িকংবা রাম5 জানেল বাজার-েদবতার কথা5 েয েদবতা Qেমই ফুেল েফঁেপ 
উেঠেছন, জগJজুেড় উৈàঃBের আবাহন জানায় তােক অগিণত মুÛ ভYবৃn5 
বাজার-েদবতার Fাস েথেক মুিY েনই কারও5 নারীমাংস েতা সুBাদু খুবই, 
বাজার-েদবতা ভাির �সh মেন Fহণ কেরন নারী-শরীেরর িবিকিকিন5 
… েফিরওয়ািল, পৃিথবী এক Fাম এখন5 Fাম জুেড় আ7ন5 আ7ন মািট ও 
জেল5 আ7ন ে�েম ও কিবতায়5 আ7েনর েভতর ডলার সংগীত5 থাইল�া_, 
িফিলপাইন, ভারত, ম�ািনলা, মুVাই, কলকাতা, সব একাকার5 েভাগ িবনা গীত 
েনই, বাজার িবনা গিত েনই, েহােটল িরসট� বা েস� টু�িরজম—িটনা, িট আই 
এন এ, েদয়ার ইজ েনা অêারেনিটভ !  
তুিম বেড়া েবাকা েফিরওয়ািল5 কলকাতার এক �াে	 জীণ� এক 	�ােট cধু 
িতনিট মানুেষর েচােখর পাতা িভেজ উঠেছ বারবার উদেবেগ সংশেয়, তারা 
এখনও জােন না তুিম লাশ হেয় েগছ !” (েLM গi, পৃMা ৮৩, ৮৫)5    

cধু নারীমাংসই নয়, মানুেষর +ুধার মেতা অনুভূিতেকও ব�বহার করেত িকংবা পণ� 
বানােত চায় ব4জািতক সংUা7িল5 িখেদ ও খাদ�াভ�াসেক কােজ লািগেয় মুনাফা অজ�ন 
করেত চান তাঁরা5 খািনকটা কiিবZানধম�ী গi “িবধু িব¦ােসর িখেদ”েত েলখক েসই 
কথাই তুেল ধেরন— 

“ব4জািতক সংUার জাঁদেরল এম িড অবশ� এেদর সে� একমত নন5 িতিন 
জানােলন, িবধু িব¦ােসর িখেদ িনেয় এত আতিbত হওয়ার িকছু েনই5 বরং 
বাজােরর Bােথ� এই অিভনব িখেদ ও খাদ�াভ�াস কীভােব কােজ লাগােনা যায়, 
তা িনেয় ভাবনািচ	াই �কৃত কােজর কাজ5 িব¦ জুেড় িঠকা Lিমক Qমশ 
সংখ�ায় বাড়েছ5 এেত সুিবধা অেনক, বাজাের মােলর চািহদা থাকেল Lিমক 
েনওয়া যায়, আবার চািহদা না থাকেল বিসেয় েদওয়া যায়—ইউজ অ�া_ ো5 
তা ছাড়া আেগর মেতা Lিমকেক আর েকােনা িনিদ�. কারখানার দাসেN বাঁধা 
পেড় থাকেত হে� না, মুY বাজাের Lিমকও এখন মুY ! এই পিরিUিতেত 
Lিমক যিদ েßফ মািট বা ঘাস েখেয় েবঁেচ থাকেত পাের, মn কী ? খাওয়ার 
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খরচ েনই বেল মজুিরও খািনক কিমেয় েদওয়া েযেত পাের !” (েLM গi, 
পৃMা ১০৫-৬)5    

আট 
সুকাি	 দেKর গেi cধুমা2 িব¦ায়েনর �ভােব �ভাবািjত চির2রাই েয থােক তা নয়, 
বরং েবশ িকছু গেiর চির2েদর মধ� িদেয় িব¦ায়েনর েßােতর পিরপ|ী ভাবনার 
�কাশ ঘটেত েদখা যায়5 েসইরকম কেয়কিট েছােটাগi হল “িতিমরগাথা”, 
“গ6”,“িবধু িব¦ােসর িখেদ”,“একিট অেযৗিYক আগাছা”, “সাবান-সুnরীেদর 
েকারাস”, “সুধাকিবর িসnুক”, “িশলাবতী”, “রাজিগেরর িচিঠ” �ভৃিত5 “িতিমরগাথা” 
গেiর িতিমর এইরকমই একিট চির25 কিব জীবনানn দাশ েযভােব তাঁর ধূসর 
পাuুিলিপ –র “অবসেরর গান” কিবতায় নগর সভ�তােক �ত�াখ�ান করেত েচেয়েছন 
িকংবা তাঁর কিবতায় েযভােব অ6কার ি�য় হেয় উেঠেছ সম[ উJসাহ উদ�েমর 
িবপরীেত, েসভােবই েযন েস িব¦ায়েনর উদ�ম, উJসাহেক �ত�াখ�ান কের অ6কােরর 
আLেয় ঘুিমেয় থাকেত চায়5 “গ6” গiিটেত িশ+ক অি2 ব4জািতক সংUার 
িবপণনপTিতর সমােলাচনা কের আGীয়েদর অি�য়ভাজন হেয় পেড়5 েদখা েদয় 
মূল�েবােধর সংঘাত5 “িবধু িব¦ােসর িখেদ” গেiর কথক তুেল ধেরন িঠকা Lিমকেদর 
দুদ�শা ও অবণ�নীয় +ুধার িচ25 “একিট অেযৗিYক আগাছা” গেiর তেপন চQবত�ীেক 
েলােক পাগল বলেলও িব¦ায়ন �িQয়ার িবপরীেত েস েযন এক মূিত�মান �িতবাদ হেয় 
ওেঠ তার জীবনযাপন ও দশ�েন5“সাবান-সুnরীেদর েকারাস” গেi অনুপম তার 
�িতিMত নাগিরক জীবনেক �ত�াখ�ান কের জ7র েচালাই-বাংলা েঠেক েপ�ছােত চায় 
িনঃB েLিণর মানুেষর সে� িমেশ জীবনেক খুঁেজ পাওয়ার আকাoায়5 “সুধাকিবর 
িসnুক” গেi একদা B�িবলাসী এক কিবেক েদখা যায়, িযিন নাগিরক িবিধসsত 
জীবনেক �ত�াখ�ান কের সহজ সরল অনাড়Vর জীবনেক িনব�াচন কের েনন5 
“িশলাবতী” এক নারীর গi5 এ গi আমােদর জানান েদয়, cধু সেচতন হেলই হেব 
না, েসই সেচতনতােক সমােজর মানুেষর মেধ� ছিড়েয় েদওয়া চাই5 িশলাবতী 
েসইরকমই এক কম�ী নারী চির25 এই গi সামািজক িবিধব�বUা িকংবা কােয়িম Bাথ� 
র+ােথ� �চিলত আইন কানুেনর িব:েT েযন এক চ�ােল¢ ছঁুেড় েদয়5 সমাজ 
পিরবত�েনর লে+� অFসর হওয়া িশলাবতী সমাজ পিরচালকেদর িহংß দাঁত-নেখর 
িশকার হয়5 অন�িদেক “রাজিগেরর িচিঠ” গiিটেত িভhতর এক জীবনেবাধ িQয়াশীল 
হেয় ওেঠ5 গেiর চির2 আনnেদব চে¸াপাধ�ায় কেপ�ােরট সংUার উàপদU ব�িY 
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হেয়ও �কৃত অেথ� আধ�ািGক মনেন ঋT5 এভােবই েলখেকর েবশ কেয়কিট গেiর 
চির2রা েযন িব¦ায়েনর সং»ৃিতর িবপরীত অবUান িনেয়েছ5  

নয় 
সুকাি	 দেKর েLM গi েতইশিট গেiর সংকলন হেলও �িতিট গiই িনজB ৈবিশে.� 
ব4মাি2ক হেয় উেঠেছ5 এই �বে6 েসই গi7িলর সামিFক িবে-ষণ নয়, বরং এক 
িবেশষ ে�ি+েত ও দৃি.ভি�র সােপে+ গi7িলেক পড়েত চাওয়া হেয়েছ5 তাই বলা 
যায় েসই িবেশষ ে�ি+েতর বাইেরও গi7িলেক িনেয় অেনক কথাই বলা বািক রেয় 
যায় স�তভােবই5 তা েস গেiর কথনৈবিশ.� িনেয়ই েহাক িকংবা একািধক গেi জাদু 
বা[বতার �ভাব িবষয়কই েহাক5 পূব�তন কিব িকংবা েলখকেদর �ভাব েয গi7িলেত 
পেড়েছ, আেলাচনার িবষয় হেত পাের তাও5 এছাড়াও গi7িলর মেধ� অ	ল�ীন 
রাজনীিত িকংবা গiকােরর রাজৈনিতক বী+াও আেলাচ� হেয় উঠেত পাের অনায়ােসই5 
িকE তা আরও বৃহJ পিরসেরর দািব রােখ5 তবু িব¦ায়ন একিট িনিদ�. সময়পেব� 
েকমনভােব সমাজ তথা ব�িYমানেস, রাজনীিত-অথ�নীিতেত িQয়াশীল হেয় উেঠিছল তা 
েয অনবদ�ভােব েলখেকর কলেমর মাধ�েম েছােটাগেiর জগেত Uায়ী ছাপ েরেখ 
িগেয়েছ েসই �মাণই ধারণ কের গi7িল Bমিহমায় ভাBর হেয় উেঠেছ5  
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ভূেদেবর জাতীয়ভােবর ধারণায় িহnু-মুসিলম ঐক�  
                                               িমলন িক»ু 

সহকারী অধ�াপক, রাxিবZান িবভাগ  
েপালবা মহািবদ�ালয়  

 
সারসংে+পসারসংে+পসারসংে+পসারসংে+প:::: বত�মান ভারেতর রাজনীিত সাèদািয়ক িবষ বাে� িনমি�ত5 িবিভh 
সèদােয়র মেধ� Qমশ েবেড় চেলেছ অসিহ~তা5িবিভh রাজৈনিতক দেলর 
সাèদািয়ক ে-াগােন েদেশর আকাশ বাতাস মুখিরত হেয় ভারেতর ধম�িনরেপ+ 
চির2েক চ�ােল¢ জানােছ5ফলত �� উঠেত c: কেরেছ – তাহেল কী ভারেতর 
জাতীয় সfায় সংখ�ালঘু তথা মুসলমানেদর েকান Uান েনই, ভারেতর জাতীয়তাবাদ িক 
cধু িহnু জাতীয়তাবাদ? উY সমস�া সমাধােন ভূেদব মুেখাপাধ�ায় িক িচ	া ভাবনা 
কের িছেলন অথ�াJ জাতীয়ভােবর ধারণায় িহnু-মুসিলম ঐক� সPেক� ভূেদব 
মুেখাপাধ�ায় িক িচ	া ভাবনা কের িছেলন5 এই �বে6 েসটাই আেলাচনা করা হেব5    
মূলমূলমূলমূল    শ\শ\শ\শ\:::: ভূেদব মুেখাপাধ�ায়, ধম�িনরেপ+, জাতীয়তাবাদ, জাতীয়ভাব5 
মূলমূলমূলমূল    িনব6িনব6িনব6িনব6::::    
ভূেদেবর জাতীয়ভােবর ধারণা: 
ভূেদব মুেখাপাধ�ায় (১৮২৭-১৮৯৪) বাংলা নবজাগরেণর অন�তম েজ�ািত� যিদও 
বাঙালীর কােছ ততটা পিরিচত নন5 অসীম দাশ78 যােক ‘Forgotten Brahim’ বেল 
িচি©ত  কেরেছন5১ এছাড়া সুদী8 কিবরাজ যােক মেন কেরেছন “Only social 
theorist that the celebrated age of the Bengal renaissance 
produced”.2 েসই ভূেদব মুেখাপাধ�ােয়র জাতীয়ভােবর ধারণািট পাWাত� 
জাতীয়তাবােদর সমােলাচনার মধ� িদেয় গেড় উেঠেছ 5 িতিন মেন কেরন েয, জাতী ও 
জাতীয়তাবাদ, এই দুিট িবষেয়র উJপিK ঘেটেছ �াWােত� এবং এই দুিট িবষয় হল 
আধুিনকতার  ফসল 5 ভূেদব মেন কেরন েয, �াWােত জাতীয়তাবাদ সংকীণ� �কৃিত, 
কারণ �াWাত� জাতীয়তাবাদ Self monitoring এবং Consciousness of 
Separateness  ধারণায় িব¦াসী, অথ�াJ  এই জাতীয়তাবাদিট  একী ভাষা, এবং ধেম� 
িব¦াসী মানুেষর মেধ� ঐক� সৃি.র মাধ�েম জাতীয়তাবাদ গেড় েতােল, এছাড়া �াWাত� 
জাতীয়তাবাদ অন� ভাষাভাষী ও ধেম�র মানুষেক অ�ীভূত না কের বিহরাগত কের 
রােখ, যা ভূেদব েমেন িনেত পােরন িন5 এছাড়া ভুেদব মেন কেরন েয , �াWাত� 
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জাতীয়তাবাদ একিট রােxর রাxীয় েচতনার মধ� িদেয় জাতীয়তাবাদ গেড় েতােল5 এই 
জাতীয়তাবাদ রাxীয় েচতনা ছাড়া পূণ�তা লাভ করেত পাের না5– যা ভূেদেবর কােছ 
Fহণেযাগ� হেত পাের িন5 
 এই কারেণ ভূেদব মুেখাপাধ�ােয়র ‘সামািজক �বে6’ েক}ীয় অনুস6ােনর িবষয় 
িছল জাতীয়ভােবর অনুস6ান5 তেব িতিন এে+ে2 �াWােতর অনুকরেণ জাতীয়তাবাদ 
কথািট Fহন কেরন িন5 িতিন জাতীয়তাবাদ কথািটর পিরবেত� জাতীয়ভােবর কথািট 
Fহণ কেরেছন5 ভূেদব জাতীয়ভােবর ধারণার ব�াখ�াকােল িতিন মেন কেরন েয, েদেশর 
Bাধীনতা না থাকেল জাতীয়ভাব পিরবধ�েনর েচ.া করা েকােনামেতই িবরVনা নয়5 এই 
�সে� তার অিভমত �িণধানেযাগ� “েকান িজিনস হারাইেল তাহা ত পাইবার জন� 
খুঁিজেত হয় - জাতীয় ভাব পিরবT�েনর েয েচ.া, তাহাই িক ঐ হারােনা িজিনসিটর 
অনুস6ান নয়5’’৩ আসেল ভূেদব জাতীয়ভােবর ধারণায় ভারেতর Bকীয়তার অনুস6ােন 
পিWমী অনুকরেণর তী¥ িবেরাধী িছেলন, অথচ িতিন পিWমীেক পুেরাপুির বািতল 
করার কথা বেলন িন5 এই  �সে� তাঁর ম	ব� “আমােদর মেন জাতীয় ভােবর উেXেক 
আমরা রাজিবেXাহ করেত চাই না5 আমরা েবশী কিরয়া ইংরাজী িশিখ, েবশী কিরয়া 
সং»ৃেতর সমাদর কির, কাজ কs� এমন য� এবং Lম সহকাের িনî�াহ  কিরবার 
েচ.া কির, যাহােত ইংরাজ রাজপু:েষরাও আমািদেগর `ারা পরা[ হেয়ন5৪ মূলত 
ভূেদেবর ‘সামািজক �বে6র’ েক}ীয় �িতপাদ� িবষয় রাজৈনিতক হেলও পিTগত 
ভােব িতিন সামািজক উপাদানেক �াথিমক 7:N �দান কেরেছন এবং এক সামািজক 
�]িতর জন� ভারতবাসীেক ৈতির হেত বেলেছন5ভুেদেবর এই সামািজক �]িত 
সাèদািয়ক িছল না বরং তা িছল সাèদািয়কতাবাদ িবেরাধী এবং িতিন এিটেক একিট 
রাজৈনিতক হািতয়ার িহসােব ব�বহার করেত েচেয়িছেলন5 ভূেদব জাতীয়ভােবর BSপ 
িবে-ষণ করেত িগেয় বেলেছন েয েকান জািতর Bেদেশর এবং Bজািতর �িত অনুরাগ 
েকানিদনই একবাের িনঃেশষ হেয় েযেত পাের না5 এই �সে� তাঁর ম	ব�, 
“একেদশজাত এবং একেদশপািলত ব�িYিদেগর পে+, বাহ� �কৃিত একSপ হওয়ােত 
এবং একেদশজাত জনগণ পর¨র সংসৃ. থাকােত তাঁহািদেগর অ	ঃকরণ বৃিKও 
একSপ হইয়া যায়5 এই একSপতাই Bেদেশর এবং Bজািতর �িত ভালবাসার গূঢ় 
কারণ এবং েসইকারণ পু:ষ- পরPরাQেম কায��কারী হওয়ােত, জাতীয় ভাবিট 
মানুেষ�র অ	রাGােক অিত গূঢ়তর Sেপই অিধকার কিরয়া থােক5’’৫ এই একSপকতা 
েয েয ে+ে2 পিরলি+ত হয় ভূেদব েসই7িলেক িচি©ত কেরেছন5 এই7িল হল- (১) 



430 | এবং �াি	ক 
 

আকার এবং :প-সাদৃশ�, (২) ধম� এবং আচার সাদৃশ�, (৩) ভাষা এবং উàারণ 
সাদৃশ�, (৪) রাজ�শাসন এবং সামািজক �ণালী সাদৃশ�5 তেব এে+ে2 িতিন বেলেছন 
েয, সাদৃশ� দুভােব উপলি� করা েযেত পাের, যথা – িবিধমুখী ও িনেষধমুখী5 িবিধমুখী 
ও িনেষধমুখী তfদুিটেক িতিন বা[েবর িনিরেখ কতখািন ফল�স তা েদখার েচ.া 
কেরেছন5িতিন েদখান েয, “ভারতবষ� একিট মহােদশ5 ইহােত সমুX এবং পî�ত, 
উষরভূিম এবং ঊî�রভূিম, উপত�কা এবং অিধত�কা, জলময় �েদশ এবং জলহীন 
�েদশ, সî�কার �াকৃিতক েভদ ল+েন লি+ত Uান সকল আেছ- ভারতবষ� সম[ 
পৃিথবীর  �িতকৃিত BSপ5 ফলতঃ এইিটই ভারতবষ� েদেশর িবিশ.তা এবং এই জন�ই 
এতেäশবাসীিদেগর £দেয় অনন�েদশসাধারণ একিট িবিশ.ভােবর অনুMান হইয়া 
আেছ5 ইহারা সংকীণ�মনা হয় না, ইহােদর �কৃিত সহেজই অিত উদারভাবসPh 
হয়5’’৬ এই জন�ই “ভারতবষ�ীেয়র সî� �েদেশই এমিন আিতেথয় েয, এক কপä�কও 
পােথয় সVল না লইয়া িবেদশীেয়রাও এই মহােদেশর সî�2 পির�মণ কিরেত 
পােরন5’’৭ এছাড়া ভাষা ও উàারণ সাদৃশ� িকভােব জাতীয়ভাব ৈতরী কের তার �মাণ 
ভূেদব িদেয়েছন, তাঁর কথােতই বলা েযেত পাের “ভারতবেষ�র মেধ� অেনক7িল িভh 
িভh ভাষা �চিলত আেছ সত� িকE যখন সং»ৃত-ভাষী অেয��রা সম[ েদেশ ব�াপক 
হেয়ন নাই তখন ভারতবেষ� যত ভাষােভদ িছল এখন আর তত নাই5 এখনও যাহা 
আেছ, তাহার �িত এক সং»ৃত ভাষার শিY অনু+ণ �যুY হইেতেছ এবং ত�ারা 
�েদশীয় িবিভh ভাষা7িলেক Qমশঃ পর¨েরর সিhিহত কিরেতেছ5 েকান একখািন 
নব� মহারাxীয়, িক েতেল7, িক িহnী, িক বা�ালা, িক উিড়য়া পু[ক লইয়া েদখ, সকল 
ভাষার এক সং»ৃত হইেত আপনাপন উপজীব� শ\ সকল Fহণ কিরেতেছ এবং 
সকল7িলই ভারতবষ�ীয় মাে2ই আc েবাধগম� হইয়া আিসেতেছ5 উàারণ �ণালী 
সকল ভারতবষ�ীয় েলােকরই েয একিবধ তাহার অপর �মােনর �েয়াজন নাই- এই 
বিলেলই হইেব েয সং»ৃত বণ�মালােত ভারতবেষ�র সকল ভাষাই িলিখত হয়5’’৮ তেব 
‘‘তািমল ভাষােত সকল বেণ�র ব�বহার হয়না বেট িকE �িত বেগ�র আদ� অ+র `ারা 
তদবগ�ীয় সকল বেণ�র কায�� িসিT হয়, িকE তাহােত, উàারেণর েযSপ পাথ�ক� বুঝায় 
তাহা েতমন েমৗিলক পাথ�ক� নেহ, সুতরাং কালQেম েস পাথ�ক�ও িবলু8 হইবার 
স�বনা5’’৯ 

 ভূেদব cধুমা2 জাতীয়ভােবর BSপটাই িবে-ষণ কেরন িন এর পাশাপািশ 
ভারেত জাতীয়ভাব উেXেকর েয সম[ িবষয়7িল 7:Nপূণ� ভূিমকা িনেয়িছল েসই7িলও 
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উেHখ কেরন5 এই7িল হল েদেশর িবিভh অ=েলর মেধ� পার¨িরক আদান-�দান 
এবং ঐক� বা সংহিত5 ভূেদেবর ভাষায় যােক বলা যােব িবিভh ভােগর মেধ� পর¨র 
সিsলন5 ি¥িটশ শাসেন ভারত েয এক রাজ�শাসেন সব�েতাভােব এক হেয় উেঠেছ তা 
িতিন অকপেট েমেন িনেয়েছন5 ি¥িটশ শাসেন সকল ভারতবাসী এক স¤ােটর অধীেন 
এক মহাসা¤াজ�বাদী হেয় উেঠিছেলা তা িতিন েমেন িনেয়ও; �াক ি¥িটশ যুেগর 
অবদানেকও িতিন েমেন িনেয়েছন5 মা6াত�া Ýরামচ} েথেক িবQমািদত� অেশাক 
�ভৃিত আয�গণ সা¤াজ� Uাপন কেরিছেলন- আর আকবরশাহ �ভৃিত কেয়কজন 
মুসলমান স¤াটও ভারতভূিমর অেনক �েদশ িনেজেদর অধীন কের েরেখিছেলন5’’ 
ভূেদেবর মেত “তাঁহািদেগর েস সম[ সা¤াজ� Uাপেনর ফেল ভারতবেষ�র িবিভh 
ভােগর পর¨র সিsলেনাপায় অেনকদূর সুিসT হেয়িছল5’’১০ 

ভূেদেবর জাতীয়ভােবর ধারণায় িহnু-মুসিলম ঐক�ঃ 
ভূেদব ভারেতর জাতীয়ভােবর ধারণায় মুসিলমেদর Uান িক Sপ েসই �ে�র উKর 
িদেয়েছ িন�Sপ ভােব5  
 ভূেদব ভারতীয় মুসিলমেদর জীবনধারা, ধম�F| এমন িক সং»ার �নালী �িত 
�থেমই দৃি. িনে+প কেরন5 িতিন েদখান েয, মুসিলমেদর ধম�F| এবং সং»ার 
�ণালী ভারেতর অন�ান� মানুেষর েথেক আলাদা আবার মুসলমানরা েযেহতু একসময় 
ভারেত ‘সেব�াà কতৃ�N কেরিছল েসেহতু তােদর েসই উhত অবUার qৃিত এখনও 
পয�	 তােদর মেধ� জাFত রেয়েছ5 এমন িক মুসলমানেদর সামািজক অবUা 
ভারতবাসীর অন�ান� জািতর সে� যতটা িমেল তার েচেয় ভারত বিহঃU জনগেণর সে� 
অেনকেবশী েমেল5 এছাড়া ভারতীয় মুসলমানরা ভারত বিহঃU মুসলমানেদর �িত 
যতটা সহানুভূিত �দশ�ন কের থােকন ততটা এেদেশর অন�ান� সèদােয়র �িত 
সহানুভূিত  �কাশ কের থােকন না5 তার �মান িহসােব ভূেদব েদিখেয়েছন, ”কেয়ক 
বJসর মা2 গত হইল5 ভারতবেষ�র যাবতীয় মুসলমান এমন িক তাঁহািদেগর মেধ� 
মুি.িভে+াপজীবীরাও জীিবরাও :শ তুরে»র যুেTর সমেয় তুরে»র অথ� সাহায� 
কিরবার িনিমK য� কিরয়ািছেলন5 ভXাভX অেনক মুসলমান লাল টুিপ পিরয়া, 
আপনারা েয তুরে»র প+পাতী, তাহাও �দশ�ন কিরয়ািছেলন5 তাহারও পূেî� যখন 
ইংরাজিদেগর সিহত পা¢ােবর পিWম িদগবK�ী িসতানা �েদেশ আে�িদ �ভৃিত দুবৃ�K 
জািতিদেগর সংFাম হয়, তখনও ভারতবাসী অেনক মুসলমান Bধs�াবলVীিদেগর 
অথ�সাহােয� �বৃK হইয়ািছেলন5 ফলকথা ভারতবাসী মুসলমােনরা অেনেকই 
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ভারতবেষ�র বিহঃিUত অপরাপর জাতীেয়র �িত সহানুভূিত সPh এবং সকেলই হয় 
তুর» স¤াট, নয় পারস� অিধপিতেক আপনািদেগর ধs�-শা	া বিলয়া েগৗরব কিরয়া 
থােকন5’’১১ িকE ভূেদব ভারত বিহঃU আনুগেত�র জন� েতমন িবচলীত নয়5 কারণ 
িতিন মেন কেরন েয, ইংল�াে_র সমাজ ব�বUােতও এই ধরেণর আনুগত� পিরলি+ত 
হয়5 এই সPেক� িতিন একিট উদাহরণ িদেয় বেলেছন েয, ইংল�াে_ ইিতহাস 
পয�ােলাচনা কের েদখা যায় েসখােন দুিট সèদায় আেছ একিট হল �েট.া� মতালVী 
আর একিট ক�াথিলক ধম�ালVী5 আর এই ক�াথিলকরা âী.ীয় ধম�Fে|র অেনকটা 
িভhSপ অনুবাদ কের এবং এেদর সং»ার �নালীও অন�Sপ5 এছাড়া এরা “ইংল�াে_র 
বিহঃিUত েপাপ উপািধ িবিশ. জৈনক যাজকপিতেক আপনািদেগর ধম�শা	া বিলয়া 
Bীকার কের5’’১২ এেত কের �েট.া� মতালVীরা এেদর রাজ িবেXাহী বেল মেন 
করেতা, এমনিক এেদরেক েদেশর শাসন কােজ েকানভােবই িনেতা না5 বত�মােন 
ইংল�াে_র মানুষজেনর মন েথেক ধম� েলাপ পাওয়ার জন� �েট.া� ও ক�াথিলক 
সèদােয়র মেধ� আর েকান ৈবর `a েনই5 ইংল�াে_ েযমন ধম�েভদ জাতীয়তাবােদর 
েকান আঘাত কেরিন েতমনই ভারেতর িহnু- মুসলমান Qেম Qেম রাজনীিত িবষেয় 
সPূণ� একSপ হেয় িমলেব বেল ভূেদব মেন কেরন5 
 ভারেতর মুসলমানরা ভারতীয়  ভাবধারায় িমেল যােব বেল ভূেদব মেন কেরন5 
কারণ ভারতীয় মুসলমানেদর  মেধ� এমন কতক7িল ৈবিশ.� িবদ�মান েয7িলর মাধ�েম 
তারা িহnুেদর সে� একাGতা হেয় েযেত পাের েযমন, মুসলমানরা েয রােজ�ই জয় 
কের তারা েসখানকার মিহলােদর িববাহ কের েনয়, ভারেতও তারা তাই কের িছল5 
িকE এখােন জািতেভদ �থা �াবল� থাকায় তারা উàবেণ�র িহnু মিহলােদর িববাহ 
করেত পাের িন িকE তারা অেনক পিরমােণ িন�বেণ�র মিহলােদর িববাহ কেরিছল5 
তাই িতিন বেলেছন “এখানকার েষাল আনার মুসলমােনর মেধ� বােরা আনা মুসলমান 
এইভােব জm লাভ কেরেছ5 িতিন আেরা বেলন বািক চার আনা মুসলমান জm লাভ 
কেরেছ আয� জাতীয় গভ�স�ূত মুসলমান ঔরেসর মাধ�েম এবং দীঘ� িদন ধের ভারেত 
বসবাস করার ফেল ভারতীয় মুসলমানেদর আফগান, পারস�, আরব, তুর» সকল 
েদেশর মুসলমান েথেক ৈবিচ2 �দান কেরেছ এবং এরা আকাের �কাের ভারতীয় 
িহnুেদর যত সাদৃশ� হেয়েছন ভারত বিহঃU মুসলমানেদর তত সাদৃশ� নয়5 িহnুেদর 
সে� মুসলমানেদর এই সাদৃশ�তাই মুসলমানেদর জাতীয় ঐেক� অ�ীভূত করেব বেল 
ভূেদব মেন কেরন5 
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 ভারতীয় মুসলমানেদর সে� িহnুেদর cধু আকােরই িমল েনই, ভারতীয় 
মুসলমান িহnুেদর িকছু আচার ব�বহারও Fহণ কের তারা অেনকটা ভারতীয়েত 
পিরণত হেয়েছ5 তার কতক 7িল উদাহরণ িতিন িদেয়েছন েযমন ভারেতর অিধকাংশ 
মুসলমান েজ�ািতিব�দ�া Fহণ কেরেছন5 তাছাড়া তারা িহnু ¥া+ণ  পিuতেদর সমাদর 
ও সsান �দশ�ন কের থােকন5 এমন িক তারা তােদর িববােহর অনুMােন িহnু 
�িতেবশীেদর আমCণ কের থােকন5 িতিন আরও বেলেছন ভারতীয় মুসলমানরা েগাবধ 
ও েগামাংস েখেত েবশ সংেকািচত েবাধ কের  থােকন5 এমনিক ৈপতৃক সPিK 
অিধকােরর ে+ে2ও তারা িহnুেদর �থা Fহণ কেরেছন5 িতিন আরও কতক7িল 
সাদৃশ� তুেল ধেরেছন েসই 7িল তাঁর ভাষােত বলা েযেত পাের “বা�ালার এবং 
দি+নােত�র ত কথায় নাই, ঐ ঐ �েদশবাসী অিত উàবংশীয় মুসলমােনর মেধ�ও 
েকহ েকহ েগাপেন �িতিনিধ ¥া+ণিদেগর `ারা আপনািদেগর  নােম সbi করাইয়া 
দুেগ�াJসব এবং রথযা2া মেহাJসব করাইয়া থােকন5অপর অেনক অনুগত ¥া+ণিদেগর 
`ারা আপনািদেগর অথ� ব�েয় ¥া+ণ স�েনর অিথিত সJকার কেরন5১৩ িকE েযদুিট 
িবষেয় উভয় সèদােয়র মেধ� িমল েনই েস7িল হল ৈববািহক সPক� ও আহারািদ5 
তার কারণ িহসােব ভূেদব বণ�েভদ �থােক দায়ী কেরেছন5 িকE উভয় সèদােয়র 
মেধ� সাদৃশ� এবং একািধক িবষেয় িমলন েহতু তােদর ধম�-িবিভhতা জিনত তী¥ 
িবে`ষ েবশী িদন Uায়ী হয় না5 ইংেরজ F|কার িহnু-মুসলমানেদর মেধ� িবেভদ ৈতরী 
করার জন� তারা �চার করেতা েয, মুসলমানরা যখন েদেশ রাজা িছল তারা তখন 
িহnুেদর উপর অকথ� অত�াচার করেতা5 এই কারেণ ইংেরিজ িশি+ত যুবকেদর মধ� 
যতটা মুসলমান িবে`ষ েদখা যায় ততটা পারস� ভাষায় িশি+ত সদ ¥া+েণর মেধ� 
েদখেত পাওয়া যায় না বেল ভূেদব মেন কেরন5 ভূেদব একিট ঘটনা উেHখ কেরেছন 
যা অনুধাবন েযাগ�5 ছাপরা বাসী কেয়কজন েমৗলিব সVে6 ভূেদব েক বেলন “ মহাশয় 
! েমৗলিব সােহব মুসলমান হইেল কী হয় উিন এমিন পিব2াকার ব�িY েয, আমরা 
¥া+ণ হইয়াও যিদ উহার উি�. েভাজন কির, তাহােত আমরা অপিব2 হইলাম এমন 
মেন কিরেত পাির না5’’১৪ এছাড়া িতিন অেনক মুসলমানেদর সে� সা+াJ এর মাধ�েম 
জানেত েপেরিছেলন েয অেনক Zান সPh মুসলমানরা আয� মতবাদই Fহণ কেরন 
এবং তাহােদর মধ� একজেনর সে� কেথাপকথন সময় িতিন যখন cনেলন “উও ইেয় 
হ�ায়”   তখন  তার মেন হল েযন �াচীন ঋিষর মুখ েথেক “সî�ং ঋি�দং ¥+”  েবদ 
বাক�িট cনেলন5 
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 ভারেত মুসলমান শাসেনর ফেল আমােদর অেনক +িত হেয়েছ বেল যারা 
�চার কেরন তােদর এই অপকথার িব:েT ভূেদেবর ম	ব� হল “তাঁহােদর রাজN 
হইয়ািছল বিলয়াই সম[ ভারতবষ� একিট সî��েদশ সাধারণ �ায় িহিnভাষা �া8 
হইয়ােছ, হs��িশi একিট উJকৃ. �ণালীেত সুসংযুY হইয়ােছ এবং েসৗজন� রীিতর 
আদশ� �া8 হইয়ােছ 5 মুসলমানিদেগর িনকট  ভারতবষ�  যথাথ�তঃই মহা ঋণFU5“ ১৫  
 ভূেদব মুেখাপাধ�ায় তাঁর “B�ল� ভারতবেষ�র ইিতহাস” Fে| িকভােব িহnু- 
মুসলমােনর িমলেন এক নতুন ঐক� বT জািত ও রােx অভু�দয় হেব তার একিট ছিব 
আমােদর সামেন তুেল ধেরেছন5 তাঁর ভাষােতই এই ছিবটা বণ�না করা েযেত পাের 
“আমািদেগর এই জmভূিম িচরকাল অ	 িববাদানেল দÛ হইয়া আিসেতিছল,আজ েসই 
িববাদানল িনব�ািপত হইেব5 আিজ ভারতভূিমর মাতৃভY পরায়ন পুে2রা সকেল িমিলত 
হইয়া ইহােক শাি	জেল অিভিষY করেবন5 ভারতভূিম যিদও িহnু জাতীয়িদেগরই 
যথাথ� জmভূিম, যিদও িহnুরাই ইহার গেভ�  জmFহণ কিরয়ােছন, তথািপ 
মুসলমােনরাও আর ইহার পর নেহন, ইিন উহািদগেকও আপন বে+ ধারণ কিরয়া 
ব4কাল �িতপালন কিরয়া আিসেতেছন5 অতএব মুসলমােনরাও ইহার পািলত স	ান5 
এক মাতারই একিট গভ�জাত ও অপরিট [ন� পািলত দুইিট স	ােন িক �াতৃN সV6 
হয় না? অবশ�ই হয় – সকেলর শা�মেতই হয়5 অতএব ভারতবষ� িনবাসী িহnু এবং 
মুসলমানিদেগর পর¨র �াতৃN সV6 জিmয়ােছ5“ ১৬ 

 আসেল ভূেদব েয ঐেক�র কথা িচ	া কেরেছন েসই ঐক� cধুমা2 রাজৈনিতক 
ঐক� নয়5 ঐ ঐেক�র মূেল ধম�েবাধ5  েসই ধম�েবােধর  সেব�াà  েসাপােন িহnু 
মুসলমান এেক¦রবাদ পর¨র সংযুY এবং ইহার িন�েসাপােন নানা েলাক ধম�ানুMােন 
এরা একি2ত5 অথ�াJ রাxীয় ঐেক�র মূেল সামািজক ঐক� এবং এই সামািজক ঐেক�র 
মূেল তেfর ঐক�5১৭ েযখােন তেfর ঐক� েসখােন ধেম�র িবষেয় িবেশষ একটা সমস�া  
হয় না5  
  
F|F|F|F| িনেদ�িশকািনেদ�িশকািনেদ�িশকািনেদ�িশকা:::: 
১.  Harihar Bhattacharyya & Abhijit Ghosh(Ed) Indian Political 

Thought and Movement- Bhudeb and Modernity:Nationalism 
and Beyond- Kalyan Bhattacharyya, K.P. Bagchi &Company 
2007,P.-30 
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েসৗদািমনী েদবী িবরিচত অ¬ুত রামায়ণ --- এক 
অনােলািকত অধ�ায় 

পুর¢য় তEবায় 
�াবি6ক ও Bাধীন গেবষক 

    
রামায়ণ সািহিত�ক ৈবিশে.� েকবল মহাকাব�ই নয়,তা বাঙািলর তথা ভারতবাসীর কােছ 
£দয়ােবেগর সহাবUােন সমু�ল5 মহাকােব�র গা�ীয� ত�াগ কের কৃিKবাস যখন 
বাঙািলর িনজB ছাঁেচ তার অনুবাদ করেলন, তখন তা হেয় উঠল বাঙািলর িনত� 
পাঠ�ব]5 তাই কৃিKবাসী রামায়ণ বাঙািলর মেনর বেড়া কােছর সPদ5 িকE এই েয 
িনজB ছাঁচ,তা েথেকই রামায়েণর কািহিনেত এেসেছ অেনক7িল ধারা5 তােত কািহিনর 
িভhতা েচােখ পেড়5 এর মূেল �চিলত জন�িতরও অবদান আেছ5 ফেল েভৗেগািলক 
অবUান েভেদ রামায়ণ-েকি}ক �চিলত জন�িত একািধক কিবর কােব� নতুন কািহিন 
সংযুY কের রামায়েণর সুদীঘ� বহমানতায় ৈবিচ2 এেনেছ5 সুতরাং তা েয পুেরাপুির 
বা"ীিকর রামায়ণেক অনুসরণ কেরিন তা েবাঝাই যায়5 বাংলা রামায়েণর অনুবােদর 
ধারায় এই �বে6 আেলািচত হেব েসৗদািমনী েদবী িবরিচত অ¬ুত রামায়েণর িবষেয়5 
�চিলত রামায়েণর কািহিন েথেক অ¬ুত রামায়েণর কািহিন সPূণ� িভh5 
 সং»ৃত অ¬ুত রামায়েণর অপর নাম 'অ¬ুেতাKর রামায়ণ'5 িকE এর রচিয়তা 
বা"ীিক িক না তা িনেয় সং»ৃত সািহেত�র ঐিতহািসকেদর মেধ� মতিবেরাধ আেছ5 
কারণ এর কািহিন মূল রামায়েণর েচেয় অব�াচীন5 এই রামায়েণর মূল উেäশ�  সীতার 
মাহাG� �কাশ5 অ¬ুত রামায়েণর বাংলা অনুবাদ খুব েবিশ হয়িন5 েযটুকু হেয়েছ তা 
হােত েগানা মা2 কেয়কিট5 এই অনুবােদ সব�ািধক কৃিতN েদিখেয়েছন বাঁকুড়ার ভূলুই 
Fামিনবাসী জগXাম রায়5 জগXাম রােয়র রামায়ণ হল মূল রামায়ণ ও অ¬ুত রামায়েণর 
সংিমLণ এবং তােত েমৗিলক িচ	ার �খরতা ল+� করা যায়5 সং»ৃত রামায়ণ 
অনুবাদকেম� েয চারজন মিহলা কিবর স6ান পাওয়া যায়,তাঁেদর মেধ� অ¬ুত রামায়েণর 
সাথ�ক অনুবাদ কেরিছেলন েসৗদািমনী েদবী5    ১১১১    

 েসৗদািমনী েদবী িবরিচত 'অ¬ুত রামায়ণ'-এর �থম সং»রণ কলকাতার 
িসমুিলয়া অ=ল েথেক ১২৯৭ ব�াে\ (১৮৯০ িâ:) �কািশত হয়5 ২২২২ েয চারজন মিহলা 
কিবর রামায়েণর স6ান পাওয়া যায় তাঁেদর মেধ� েসৗদািমনী েদবীর 'অ¬ুত রামায়ণ'-ই 
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�থম মূXণ েসৗভাগ� লাভ কেরিছল (বািক িতনজন মিহলা কিব হেলন - চ}াবতী, 
গ�ামিণ েদবী,সুবণ�নিলনী েদবী)৩৩৩৩5 এিট বা"ীিক িবরিচত অ¬ুত রামায়েণর সুnর 
ভাবানুবাদ অথচ বাংলা সািহেত�র ইিতহােসর আেলাচনায় এই কিবর নাম েচােখ পেড় 
না5 েসৗদািমনী েদবীর জীবন সPেক� েতমন েকােনা তথ� সংFহ করেত পারা যায়িন5 
িকE মুিXত Fে|র উJসগ�পে2 তাঁর ব�িYগত জীবেনর অভাব অনটন ও সািহত� 
সাধনার কথা িকছু জানেত পারা যায়5 এছাড়াও কােব�র অিধকাংশ ভিণতায় তাঁর 
ব�িYজীবেনর হতাশাজনক মেনাভাব ল+� করা যায়5 মুিXত Fে|র উJসগ�পে2র িকছু 
কথা এখােন উেHখ করা েযেত পাের -- "আিম সামান� ZানসPhা, ভােলাSপ 
েলখাপড়া িশিখেত পাির নাই5 আিম অiিদন হইল িবধবা হইয়ািছ5 এ হতভািগনীর 
আর েকহ েকাথাও নাই বিলেলও অতু�িY হয় না5 কেয়কিট বািলকা লইয়া অকুল দুঃখ-
সমুেX ভাসমানা5 উদরােhর েকােনা উপায় নাই5 িবষয় নাই,িবভব নাই5 কােজই F|ািদ 
রচনা অথবা দাসীবৃিK িভh উপায় িক আেছ? ি`তীয় প|ােপ+া �থম প|াবলVেনর 
িনকট উপিUত হইলাম5" cধুমা2 রামায়ণই নয়, একািধক F| িতিন রচনা কেরেছন5 
েযমন 'মাতি�নী', 'স�ীত-ৈকবল�', 'ইতুর পাঁচালী', 'ৈবদ�জািতর উJপিK', 'কিবতা 
সুnর' ইত�ািদ5 িকE এই F|7িল মুিXত হেয়িছল িক হয়িন তা সিঠক জানা যায় না5 
অ¬ুত রামায়ণ মূলত সীতামাহাG� কথা5 স8িবংশ সেগ� রিচত এই কাব�িটেত সীতার 
মিহমাই �ধান িবষয়5 মূল বা �চিলত রামায়েণর েচেয় এর কািহিন সPূণ� িভh5 
েসৗদািমনী েদবী তাঁর অনুবাদ পয়ার,ি2পদী ও েচৗপদীর িনখুতঁ �েয়াগ ঘিটেয় কাব�িট 
িশiসেমািhত কের তুেলেছন5 অ¬ুত রামায়েণ সীতার BSপ আলাদা,কােব�র �থম 
সেগ�ই তা েবাঝা যায়5 েসখােন ভর`াজ মুিন বা"ীিকর িনকট অ¬ুত রামায়ণ কথা 
cনেত চাইেল সীতামাহােG�র িকছু পূব�াভাস েদন বা"ীিক5 সং»ৃেত রিচত মূল 
রামায়েণ তা এইSপ -- 

"যদা যদা িহ ধম�স� ±ািনভ�বিত সু¥ত5 
অভু��ান� অধম�স� তদা �কৃিত স�ব55"৪৪৪৪    

এর সুnর ভাবানুবাদ কেরেছন েসৗদািমনী েদবী -- 
"ই�া `ারা চরাচর যাহার সৃজন5 

¥´ নােম খ�াত জmেমাচন কারণ55 
েয সমেয় ধম�হািন অধম� উদয়5 

তখিন �কৃিত সীতা আিবভ�াব হয়55" 
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অথ�াJ এখােন সীতােক অবতারSেপ েদখােনা হেয়েছ5 
 ি`তীয় সেগ� অVরীশ বৃKা	, তৃতীয় সেগ� Ýমতীর জmিববরণ,চতুথ� সেগ� নারদ-
পব�ত �স�,Ýরামচে}র জmিববরণ, প=ম সেগ� েকৗিশক-তV: স�ীত,ষM সেগ� 
েপচক বৃKা	, স8ম সেগ� নারেদর স�ীত িশ+া,অহংকার ও দপ�চূণ�5 এখােন স�ীত 
িশ+া, স�ীেতর িনয়মকানুন ও সীমাবTতার কথা উেHিখত5 অ.ম সেগ� রাবেণর 
তপস�া এবং ¥´ার িনকট অমরN বর লাভ5 তারপর ি2ভুবন জয় কের রাবেণর 
দuকারেণ� গমন,েসখােন রাবেণর ভেয় মুিনরা িনেজর অ� িচের ঘটপূণ� কের রYদান 
করেলন5 িকE একিট শত� রাখেলন, তা হল এই রY েযন েকউ পান না কের এবং 
ঘট েযন ভূিমেত পিতত না হয়5 রাবণ তাঁর দুজ�য় শিYেত েদবতা-গ6ব�-অ$র-িকhর 
সকেলর কন�ােক হরণ কের আনেলন5 নারীশY Bামীর �িত এখােন মেnাদরীর ে+াভ 
�কাশ েপেয়েছ --- 

"পরনারীরত Bামী েদিখ মেnাদরী5 
েQােধ লােজ ঘৃণােত মরণ ই�া কির55" 

তাই ে+াভবশত মুিনেদর েদওয়া েসই ঘটপূণ� রYেক িবষরY মেন কের মেnাদরী 
মৃতু� অিভলাষী হেয় পান করেলন5 িকE তােত মৃতু� না হেয় রাবণজায়া গভ�বতী 
হেলন5 েসই গেভ�ই সীতার জm হল5 এই সেগ�র নাম 'সীেতাJপিK'5 নবম সেগ� 
সীতার িববাহ সPh,পরcরােমর েQাধ এবং পরcরামেক িব¦Sপ দশ�েনর িচ2 কিব 
পয়াের সািজেয় বণ�না কেরেছন --- 

“পাতােল চরণধরা হইল উদর5 
Bেগ�েত ম[ক েন2 চ} িদবাকর 55 

অ.বসু নবFহ :X 4তাশন5 
ঊনপ=াশত বায়ু িপতৃ ঋিষগণ55” 

িব¦Sপ দশ�েনর পর পরcরােমর ¥´Zান লাভ ও দপ�চূণ� হল5 দশম সেগ� Ýরােমর 
বনগমন িকE তার িব[ািরত বণ�না েনই5 সীতার অেjষেণ রাম সুFীেবর সে� িম2তা 
কেরন5 ভY হনুমান এখােন রােমর িব¦Sপ দশ�ন কেরেছন5 
একাদশ সগ�িট িবেশষ 7:Nপূণ�5 এখােন রামচ} হনুমানেক ¥´Zান �দান কেরেছন- 

"িব¦ সংসারািদ এই ¥ে´র অধীন5 
¥´েতই জনিময়া ¥ে´ হয় লীন55 
এই ¥´ মায়াধীেন কেরন সৃজন5 
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¥´ কভু আপিন সংসাির নািহ হন55" 
মায়াSপ ব�ািধ েথেক পির2াণ পাওয়ার একমা2 উপায় ¥´Zান লাভ5 সব�ভূেত 
আGােক িযিন দশ�ন কেরেছন িতিনই ¥´পেদ লীন হন5 `াদশ সেগ� আেছ ¥´মাহাG 
বণ�না5 ি2জগেত আিদময়ী �কৃিত,আর �কৃিত েথেক মহKেfর উJপিK,মহJ তf 
েথেক জm অহংকােরর,ি2ভুবন অহংকারািLত5 িবZগণ এই মহJ তfেক জীবন 
বেলন5 এই জীবSপী মহJ তf হল অ	রাGা,েসই জীব েথেক েদহী জীবন পায়,জীবেন 
সুখ-দুঃখ গণ� হয়5 �কৃিতেত স�েমর কারেণ সংসােরর সৃি. হয় এবং কােলেতই তার 
সংহার হয়5 সম[ চরাচর কােলর অধীন,িকE কাল কােরা অধীন নয় --- 

"সেî� কালস� বশগা ন কাল কেসিচ`েশ5  
েসাহ	রা সব�েমেবদং িনর�ি	 সনাতন55"৫৫৫৫    

এর সুnর ভাবানুবাদ পয়াের --- 
"সকেলেত ব�8 কাল, কােল ব�8 সব5 

কালচেQ ি2ভুবন +য় সমু¬ব55" 
2েয়াদশ-প=দশ সেগ� ভিYেযাগ কথন, হনুমানকৃত রােমর ]িত আেছ5 েষাড়শ সেগ� 
অত�	 সংে+েপ সমুXব6ন,সীতা উTােরর বণ�না এবং স8দশ সেগ� আেছ এক নতুন 
কািহিনর উেHখ5 তা হল দুইজন রাবেণর কথা -- সহßানন রাবণ ও দশানন রাবণ5  
অ.াদশ সেগ� সহßানন রাবণেক বধ করার জন� রােমর পু�র`ীেপ যা2া5 �চিলত 
রামায়েণ েযমন দশানন বধ েতমিন অ¬ুত রামায়েণ সহßানন বেধর ঘটনাই হল মূল 
কািহিন5 অ¬ুত রামায়েণর এই অংশিটেক বাঁকুড়ার কিব জগXাম রায় নাম িদেয়েছন 
'পু�র কাu'5 এই অংেশই সীতা মাহােG�র সPূণ� �কাশ5 সীতা পু�র`ীেপ যুT 
েদখেত েযেত চাইেল রাম বেলেছন --- 

"অিব¦াসী নারী জািত অিত ভয়bর5 
নারী হেয় যােব তুিম েদিখেত সমর55" 

রােমর এই ধারণা আমােদর একটু অবাক কের5 এরপর হনুমানেক সীতার কােছ েরেখ 
িদেয় সুFীব, জাVুবান, িবভীষণসহ রাম-ল�ণ যুেT েগেলন, িকE দুÛ সমুেXর মােঝ 
িগেয় রথ আটেক েগল5 ল�ণ এই সময় রামেক সীতার শরণ িনেত বলেলন5 
  ঊনিবংশ সেগ� বা"ীিক সহßানন রাবেণর সম[ ৈসেন�র কথা বেলেছন5 িবংশ 
েথেক 2েয়ািবংশ সগ� পয�	 ৈসন�স�া ও রাম-রাবেণর যুT বণ�না আেছ5 চতুিব�ংশ সেগ� 
আেছ সীতার �কৃত BSপ5 সীতার মহােQাধSপ মূিত� সংবরণ করার জন� শbেরর 
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সমরে+ে2 আগমন5 প=িবংশ সেগ� সীতার অিমতাSপ ধারণ5 তা েদেখ রাম সীতার 
অে.াKর শতনােমর [ব কেরন5 ষড়িবংশ সেগ� সীতা রামেক বর�দান কেরেছন এবং 
অি	ম সেগ� আেলািচত হেয়েছ সীতারােমর অেভদতf --- 

"েয রাম েসই সীতা 
কভু নেহ তা অন�থা 
সব�Sপময় সব�াধার5" 

কাব�িট সমা8 হেয়েছ 'F|ক2ীর িনেবদন' নামক পিরে�দ িদেয়5 ব�িYজীবেন েয 
দািরXতা েসৗদািমনী েদবীেক Fাস কেরিছল,তােত তার কািব�ক �িতভা ও অ	েরর 
ভিY েশষ হেয় যায়িন5 £দেয়র ভিYেক িতিন কািব�ক �িতভায় িমিশেয় রামায়ণ রচনা 
কেরেছন5 আর Fে|র েশেষ একিট কথা উ�াপন কেরেছন যা অন� েকােনা রামায়ণ 
রচিয়তা েবাধ হয় কেরনিন --- 

"সীতা রােম বিn কেহ েদবী েসৗদািমনী5 
রাম নাম কের আিম জনম দুিখনী55 
অথ�নাশ পিতনাশ আর মানহািন5 

বষ� প=িবংশিতেত আিম িভখািরনী55 " 
েয রাম নাম [ব করেল পাপীর পাপ নাশ হয়,অগিতর গিত হয় কুলহীন কুল পায় -- 
েসই রাম নাম কেরও কিবর দুঃখদািরেXর সমাি8 েবাধ হয় ঘেটিন5 তাই েযন কিব 
তাঁর সম[ অিভমানেক এই পিরে�েদ �কাশ কের িদেয়েছন ও মম�¨শ�ী কের 
তুেলেছন5  
 উJসগ�পে2 কিব িনেজেক সামান� ZানসPhা বেল িবনয় �কাশ করেলও তাঁর 
সং»ৃত Zান যেথ. িছল5 মা2 পঁিচশ বছর বয়েস রামায়ণেক অনুধাবন কের িযিন 
রামকথা ও সীতামাহাG� রচনা করেত পােরন সািহেত�র সুলিলত ছেn তাঁর Zান 
সPেক� বলাবা4ল�5 যাইেহাক, মূল রামায়েণর মেতা এই রামায়েণর খুব েয চল িছল 
বা আেছ এমন কথা বলা যায় না5 কারণ এই রামায়েণর অনুবাদ অ�তুল,হােত েগানা 
মা2 কেয়কটা5 পালাগােন এই রামায়েণর খu খu িকছু অংশ Uানিবেশেষ গীত হয়5 
অ¬ুত রামায়েণর আ+িরক গদ�ানুবাদ কেরিছেলন দুগ�াচরণ বেn�াপাধ�ায় ১৮৯৪ 
িâ.াে\5 আWেয�র িবষয় এই েয ১৮০০ িâঃ সািহেত� আধুিনক যুগ আসার পর যখন 
একেশা বছর অিতQাে	র পেথ তখনও রামায়ণ রচনা হে� নতুন ছাঁেচ, নতুন 
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আি�েক5 এখােনই েসই মহান কােব�র 7:N এবং েসৗদািমনী েদবীও েসই কৃিতেNর 
অিধকারী5 
 
তথ�সূ2তথ�সূ2তথ�সূ2তথ�সূ2    ::::    
১. বাংলা রামায়েণর কিব, অিময়শbর েচৗধুরী, বাংলা রামায়েণর মিহলা কিবেদর 

তািলকা,তািলকা নং ১৩, �থম �কাশ -২০০৯, পৃ: ১৯১ 
২.  অ¬ুত রামায়ণ, Ýমতী েসৗদািমনী েদবী কতৃ�ক িবরিচত ও �কািশত, িসমুিলয়া, 

বলরাম েদ'র Ùীট ৬৮ সংখ�ক ভবেন কৃপানn যেC নফরচ} সরকার `ারা 
মুিXত, সাল ১২৯৭ ব�া\  

৩.  বাংলা রামায়েণর কিব, তািলকা নং ১৩, পৃ:১৯১,�া7Y 
৪.     অ¬ুত রামায়ণ, Ý দুগ�াচরণ বেn�াপাধ�ায় কৃত সং»ৃেতর আ+িরক গদ�ানুবাদ,Ý 

নবকুমার দK কতৃ�ক ি`তীয়বার �কািশত,৩৯ নং িসমলা ÙীটU 'শাি	 যেC' Ý 
িবহারীলাল দাস `ারা মুিXত, পৃ:১০ 

৫.     ঐ,পৃ: ৯৮ 
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সুnরবনেকি}ক বাংলা উপন�ােস ৈবিচ2�ময় নারী                 
(িনব�ািচত)  

ি�য়াংকা ম_ল 
এম িফল. বাংলা িবভাগ  

ডায়ম_ হারবার মিহলা িব¦িবদ�ালয় 
 

সারসংে+পসারসংে+পসারসংে+পসারসংে+প::::    ‘জেল কুিমর ডাঙায় বাঘ’ এই �বাদিট cনেল েয Uানিটর কথা সব��থম 
উàািরত হয় তা হেলা  সুnরবন5 মেনাজ বসুর হাত ধের বাংলা সািহেত� 
সুnরবনেকি}ক কথা সািহেত�র ধারা �বািহত হেত c: হয়5 পরবত�ী সমেয় 
িশবশংকর িম2, বেরন গে�াপাধ�ায়, শচীন দাস, শিYপদ রাজ7: �মূখ সািহিত�কেদর 
হাত ধের সুnরবনেকি}ক কথাসািহেত� ধারািট আেরা পু. হয়5 কালানুQিমক িনব�ািচত 
িতনিট উপন�াস হল, সাধন চে¸াপাধ�ায় এর ‘গহীন গাঙ’ (১৯৮০)5 ঝেড়¦র 
চে¸াপাধ�ায় এর ‘সমুX দুয়ার’ (২০১০)5 েসাহরাব েহােসেনর ‘গাঙ িবিঘনী’( ২০১১)5    
 সাধন চে¸াপাধ�ােয়র ‘গহীন গাঙ’ উপন�ােস েয সম[ নারীেদরেক পাই, তারা 
�ধানত গাহ�U� জীবন-যাপন কের5 সকােল ঘুম ভাঙা েথেক c: কের ঘুেমােত যাওয়া 
পয�	 এরা সংসােরর কাজকম� কের5 সংসােরর মানুষ7েলার ভােলার জন� েখেট মের5 
এেদর িনজB েকান পিরচয় েনই, Bামীর পিরচেয় এেদর পিরচয়5 মধুর েবান আলতার 
মাধ�েম মােলা সমােজ িবধবা নারীেদর েশাষেণর ছিব ফুিটেয় তুেলেছন ঔপন�ািসক5 
তেব এই উপন�ােস েভিড় ধাের দলমার ঘের বসবাস করা নারীেদর েদহেকি}ক 
জীিবকার ছিব উপন�ােস পাওয়া যায়5  
 ‘গহীন গাঙ’ উপন�ােসর ৩০বছর পর সুnরবেনর ভূিমপু2 ঝেড়¦র চে¸াপাধ�ায় 
তাঁর ‘সমুX দুয়ার’ উপন�ােস নারীেদরেক ব4মাি2ক Sেপ তুেল ধেরেছন5 েযখােন 
সােলয়া, যমুনা, প�ার মত ব4 সংখ�ক নারী গৃহU জীবন-যাপন করেছ5আবার ১৪-১৫ 
বছেরর েমেয়র রািখর েথেক c: কের হােতর চামড়ায় িহিজিবিজ হেয় যাওয়া ঊষা 
বুিড়র মত বয়» নারীরা জীিবকার সােথ যুY থােক জীবেনর তািগেদ5 উপন�ােস 
কত�ব�িনM, দািয়N Zান সPh পিরLমী িমতা মাি_ েক েযমন পাই, েতমিন পাই 
ঝুমিক, বিবতা, েদবÝর মত েমেয়েদরেক যারা েদহ েকি}ক জীিবকার সােথ যুY5  
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‘সমুX দুয়ার’ উপন�ােসর এক বছর পর েসাহরাব েহােসন সুnরবনেক িনেয় রচনা 
করেলন ‘গাঙ বািঘনী’ উপন�াসিট5 উপন�ােস িতিন সুnরবেনর নদী,জ�েল জীিবকার 
স6ােন ঘুের েবড়ােনা িবধবা নারীেদর �িতিনিধ িহেসেব কাজলা ও শংকরী েক তুেল 
ধেরেছন5 এেদর মাধ�েম েদিখেয়েছন কত ভয়াল ভয়bর পিরেবেশ সুnরবেনর নারীরা 
জীিবকা অজ�ন কের5 এই জীিবকা অজ�েনর জন� তােদরেক ভয়bর বন��াণী, উKাল 
সমুেXর মেতা নানা �াকৃিতক শিYর িব:েT তােদরেক লড়াই করেত হয়5 অন�িদেক 
জীিবকার তািগেদ একেLণীর েশাষক খিটদার, ম�ােনজার, েকাãগােড�র হােত নারীেদর 
লািÜত ও েশািষত হওয়ার িদকিটও উপন�ােস অbন কেরেছন ঔপন�ািসক5 এইভােব 
সমেয়র সে� সে� সুnরবেনর নারীরা িনেজেদরেক জীবন-জীিবকার সে� যুY হেয় 
ৈবিচ2�ময় জীবনযাপন কের5 
সূচকসূচকসূচকসূচক    শ\শ\শ\শ\::::    সুnরবন, মেনাজ বসু, িশবশbর িম2,কেHাল েগাMী, সাধন চে¸াপাধ�ায়, 
ঝেড়¦র চে¸াপাধ�ায়,েসাহারাব েহােসন, গহীন গাঙ, সমুX দুয়ার, গাঙ বািঘনী, গৃহU 
জীবন, জীিবকা, নদী, সমুX, বাঘ, জ�ল, িশকার, িবধবা, বনিবিব, মাছ ধরা, খিটদার, 
আড়তদার, িঠকাদার, েশাষণ, জাল, েনৗকা, নারী5    
মূলমূলমূলমূল    �ব6�ব6�ব6�ব6:::: 
সুnরবন বলেল আমােদর েচােখর সামেন েভেস ওেঠ, একিট ¦াপদসংলকুল অরেণ�র 
ে�+াপট ছিব5 আমরা তখন সুnরবেনর িদগ	 িব[ৃত তর�ািয়ত  জলরািশ েদখেত 
পাই না5গরান, সুnরী, গজ�ন বৃে+র মুÛ করা সমােবশ েদিখনা5এমনিক েদিখনা েসই 
নীলাVর উদাসীন আকাশ5 সবিকছু ছািপেয় আমােদর কiনায় েভেস ওেঠ বাঘ, েয 
লতা- 7ে"র আড়ােল অিত সংেগাপেন েদহ লুিকেয় রােখ, আর সুেযাগ বুেঝ সম[ 
আড়াল সিরেয় ভীম  িবQেম ল% িদেয় ঝাঁিপেয় পেড়, ' রেয়ল েব�ল টাইগার '  
িশকােরর ওপর5 সুnরবন িবে¦র  বৃহKম ব-`ীপ5 গ�া ও  ¥´পু2 নদীর উপত�কায় 
এই িবশাল ব-`ীপ পৃিথবীর একক বৃহKম ও িবখ�াত  লবণাVু উি¬েদর 
বন5ম�ানেFােভর অরণ�, যা Uানীয় ভাষায় ‘বাদাবন’ িহেসেব পিরিচত5ভারত ও 
বাংলােদশ-এই দুই েদশ িমিলেয় বে�াপসাগেরর েমাহনায় �ায় ২৬ হাজার বগ� িকিম 
জুেড় সুnরবেনর িব[ার5 তার মেধ� দুই-তৃতীয়াংশ অরণ� বাংলােদেশর আর বািক এক 
অংশ ৯৬০০ বগ� িকেলািমটার ভারেত অবিUত5 
 আধুিনক  বাংলা কথাসািহেত� সুnরবেনর �স� �থম পাই বিbমচ} 
চে¸াপাধ�ােয়র ‘কপালকুuলা’ উপন�ােস5 পরবত�ীকােল' কথািশiী' শরJচ} চে¸াপাধ�ায় 
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‘Ýকা	’ (১ম খ_) উপন�ােস েমজদার মুেখ 'িদ রেয়ল েব�ল টাইগার 'এর নাম 
উàারণ ছাড়া সুnরবেনর �স� আর েকাথাও উেHখ কেরনিন5 িকE িবংশ শতা\ীর 
ি`তীয় দশক েথেক বাংলা সািহেত� বা[বতা আমদািনর তািগেদ কেHাল েগাMীর  
েলখেকরা িবেশষ েকান অ=ল িবেশষ েক সরাসির হািজর করেলন সািহেত�র 
আি�নায়5 তখন েথেক বাংলা সািহেত�র িব[ীণ� আি�নায়  ঢুেক পেড়েছ বাংলা ও 
বাংলার বাইেরর এক বা একািধক ভূখ_5 সুnরবন িছল েতমনই এক অজানা ভূখu5 
সুnরবনেক িনেয় মেনাজ বসু, িশবশংকর িমে2র মত সািহিত�েকরা যতিদন না তােদর 
অসামান�  েলখিন িনেয় হািজর হেলন ততিদন সুnরবন বাংলা সািহেত�র  আিঙনায় 
িছল অেচনা, অজানা ও অনামা5  
 সুnরবন েকি}ক বাংলা ভাষায় রিচত িনব�ািচত উপন�াস 7িল হল, ১.সাধন 
চে¸াপাধ�ােয়র ‘গহীন গাঙ’ (১৯৮০)5 ২. ঝেড়¦র চে¸াপাধ�ােয়র ‘সমুX দুয়ার’ 
(২০১০)5 ৩. েসাহারাব েহােসেনর ‘গাঙ বািঘনী’ (২০১১)5 ‘গহীন গাঙ’ উপন�াসিট 
‘�াি	ক’ শারদীয়া সংখ�া ১৯৭৯ সােল �থম �কািশত হয়5 ১৯৮০ সােল ‘�াি	ক’ 
�কাশনী েথেক F|াকাের �কািশত হয়5 উপন�াসিটর িবষয় হেলা মােলাপাড়া  মানুেষর  
জীবন-যাপন, রীিত-নীিত, সং»ার -িব¦াস সং»ৃিত আর অথ�ৈনিতক েশাষণ ও ব=নার 
িদনযাপেনর কািহনী5 উপন�ােস Ýপদ জীবন-জীিবকার মধ� িদেয় মােলাপাড়ার 
মানুষেদর সামিFক জীবন পির²ুট কেরেছন ঔপন�ািসক5 উপন�াসিটর Bi আয়তেন, 
Bi চিরে2র হেলও উপন�াসিটেত েযসব নারী চিরে2র উপিUিত  ল+� করা যায়, তারা 
হল ননীবালা েয Ýপদর মা, কিড় েয Ýপদর �ী,  আলতা েয Ý�দর ব6ু মধুর 
িবধবা েবান5 এবং েভিড়র ধাের বাস করা িকছু মিহলা5  
 উপন�ােস ননীবালা মােলাপাড়ার বয়» গৃহU নারীর �িতিনিধ িহেসেব উপন�ােস 
বিণ�ত হেয়েছ5 ননীবালার মেতা বািড়র বয়» মিহলারা বািড় 'গতপাত' কের পির�ার 
কের5বািড়র ম�ল কামনায় স6�ােবলায় তুলসী তলায় স6�া �দীপ ালায়5 ননীবালা 
েছেলর বউেক েগাপেন িহংেস কের,বউেয়র �িত তার েছেলর ভােলাবাসা েদেখ5তাই 
পান েথেক চুন খসেল েবৗমােক অপদাথ� �মাণ করার েচ.া কের5 নাম িলখেত না 
জানা েছেল Ýপদর গেব� গরিবনী মা ননীবালা েযৗতুক িনেয় পেটর িবিব মেতা লাল 
টুকটুেক বউ আনার কথা ভােব; কারণ  েছেলর বউ কিড়েক তার পছn নয়5 কিড়র 
স	ানস�বার খবর ননীবালা সব পিরকiনা মািট কের েদয়5 কিড়েক ননীবালা যতই 
অপছn ক:ক না েকন কিড়র �িত িছল তাঁর এক ভােলাবাসার ফ&ধারা5তাই িবেয়র 
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কেয়ক বছর কিড়র স	ান না হেল কবচ,তািবজ, জুিড়বিট এেন িদেয়েছ কিড়েক5 
ঘুিটয়াির শিরেফর পীেরর দরগা কিড়র স	ান হবার মানত কের5 
 কিড় উপন�ােসর Ýপদ �ী,মােলাপাড়ার গৃহবধূেদর �িতিনিধ িহেসেব উপন�ােস 
পাই5 সামান� ভুেল শাcিড়র েথেক কথা েশানার েথেক c: কের, দীঘ�িদন বাàা না 
হওয়ার কারেণ পড়া-পড়শীর কােছ নানা কথা cনেত হয়5 Bামীর ভালবাসা পাওয়ায় 
পাড়ার েমেয় েবৗেদর িহংসা মূলক ম	েব�র িশকার হেত হয় তােক5সব সহ� কের 
দীঘ�িদন পর স	ান হেত কিড়র মুখ উ�ল হেয় ওেঠ5েছেলর ছয় ষMীরিদন বািড়র 
পুেজা েছেড় Bামীেক বাইের েযেত েদেখ কিড় Bামীেক শাসন কের5স6�ায় বািড় িফের 
এেস Ýপদ যখন জানায় তােক জ�েল েযেত হেব মাছ ধরেত,তােত Bামী েসাহাগী 
কিড় চমেক ওেঠ, আতb ছিড়েয় পেড় েচােখ মুেখ5 ¦cেরর মত Bামীেক হািরেয় 
েফলার ভেয় েস েছেলর িদিব� েদয় িক	 Ýপদেক জ�েল যাওয়ার েথেক আটকােত 
অসমথ� হেয়, Bামীর যা2াপথ যােত cভ হয় েস জন� �াথ�না কের ‘মা বনিবব’ র কােছ 
ক:ণ �াথ�না কের5 সদ� মা হওয়া কিড় ঘটনাQেম েযন হঠাJই বয়» হেয় যায়5েয 
তার ভিবষ�J বুঝেত েপের িনেজেক েসই মেতা �]ত কের5  
 উপন�ােসর অiবয়সী,িনঃস	ান িবধবা নারী হেলা আলতা5েয Bামীর মৃতু�র পর 
দাদা মধুর বািড়েত এেস থােক5Bামীেক বােঘ খাওয়ার পর আলতা ও তার িবধবা 
েবােনর ঘের েলাক আেস5মােলাপাড়ার েকান েমেয় িবধবা হেল সমােজর লPট েকান 
যুবক তােদরেক িনFহ কের5Ýপেদর ভাই লগাই-ই িবধবা আলতােক �থম ন. কের5 
আলতা রং কটা চুল লাল েযৗবনকােল সুnরী িছল িক	 পরবত�ী সমেয় অেনক ঝড়-
ঝাপটায় Sেপ আভা কেম েগেলও পু:ষেক আকষ�ন করার +মতা হারায় িন5 বত�মােন 
আলতােক কু¢ হালদার রােতর েবলায় বািড় েছেড় িদেয় যায়5 এই উপন�ােস বাজােরর 
েপছেন েভিড়র ধার েঘঁেষ সার সার দরমার েবড়া েদওয়া ঘের ‘ন. েমেয়রা’ েদহ 
েকি}ক জীিবকার অজ�ন কের5  
 সুnরবেনর ভূিমপু2 ঝেড়¦র চে¸াপাধ�ায় তাঁর ‘সমুX দুয়ার’ উপন�ােস গ�ার 
েমাহনা েথেক বার গ�ার িদেক ছিড়েয় থাকা নতুন `ীপ েথেক মানুেষর িনব�াসেনর গi 
িলখেত িগেয় তা হেয় উেঠেছ নতুন `ীেপ বসবাস এর গi5 ‘সমুX দুয়ার’ উপন�ােস 
ব4 নারী চির2 েক পাই, েসসব নারী চির2 7িল হল সােলয়া, আভা, মািলনী, িমতা 
মাি_ ও তার মা, িবেরাজা, যমুনা ঊষা বুিড় প�া িনতু েহম¥ম, চ}া, গীতা, লালী, 
েগালাপীবউ, কু	লা, জয়রােমর বউ, ঝুমিক, েদবÝ বিবতা এবং কােলাবউ5 এইসব 
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নারীেদর মেধ� সােলয়া, মািলনী, প�া, চ}া, যমুনা এরা গৃহU জীবন-যাপন কের5 
উপন�ােসর �থম অধ�ােয় সােলয়া ভা�ন ধরা `ীেপ Bামী হােশেমর সে� সংসার কের5 
হােসম জাল ভুটভুিট িনেয় ইিলশ মাছ ধরেত েগেল ফাঁকা বালুচের দুেধর বাàা দুিটেক 
িনেয় থােক একা সােলয়া5 বষ�াকােল চােষর কােজ Bামীেক সাহায� কের5 িভন গাঁেয়র 
েমেয় বছর পাঁেচক আেগ বউ হেয় এখােন এেসেছ ২৪-২৫বছর বয়েস শািলয়া 
সিত�কােরর েকান রাজা মহারাজা েদেখিন বেল আে+প কের5কুেয়ার ব�ােঙর মত 
জীবন-যাপেনর মেধ� যতই বাইেরর খবর েশােন ততই িবিqত হয়5Bামী,স	ান-সংসার 
সব�B ভােব সােলয়ােক উপন�ােস পাই5 
 প�ার বিbমনগর কেলািন েত বািড়5েছেল-েমেয়,েবৗমা এবং৬১-৬২বছেরর Bামী 
িদবাকর েক িনেয় সংসার5আট হাত বাই ১৪ হাত ঘর5 তার মেধ� আবার একেকােন 
েহাগলার েদয়াল কের পািট�শন করা5 েযখােন বড় েছেলর সােথ উিনশ কুিড় বছেরর 
যুবতী বউ থােক5 অন�িদেক প�া ১১-১২ বছেরর েমেয় চ}া,কুিড় একুশ বছর বয়েসর 
েমেজা েছেল থােক5 প� েবােঝ এক ঘেরর মেধ� বড় বড় েছেল েমেয় আর সদ� িবেয় 
করা েছেল েবৗমার রাত কাটােনা স�ব নয়5তাই Bামী িদবাকরেক আেরকিট ঘর করার 
কথা বেল এবং েসই মেতা েভালা ঘরািম েক ডাকা হয়5এভােব েছেলেমেয়,েবৗমা, Bামী, 
সাংসািরক সমস�া িনেয় প�া গৃহ জীবেন আবT5  
 চ}া মাইিত ও চূণ�ী পিড়য়া দশ ¹ােস উKীণ� েমেয়5এরা পড়ােশানার পাশাপািশ 
পািরবািরক টুিকটািক কাজ এর সােথ যুY থাকেলও এরা েকান জীিবকার সােথ যুY 
নয়5মািলনী চQবত�ী৪৭-৪৮বছর বয়েসর অনূঢ়া নারী মুেখ েছেয় আেছ ৈবধব�5বাবা 
আLেম �াইমাির িশ+ক5েস ওখােনই পড়ােশানা িশেখেছ5 বত�মােন বাবা অসুU হেয় 
কলকাতার িফশাির দ8ের কম�ী হেয় কলকাতার বািড়েত দাদা েবৗিদর কােছ থাকেলও 
মািলনী এখােনই েথেক যায় একা5 েছাটেবলার সহপাঠী দুলাল ও যমুনার েছেল েমেয় 
সনJ ও িমনিতেক পড়ায়5 যমুনা Bামী দুলাল, েছেলর সনJও েমেয় িমনিতেক িনেয় 
সংসার5 Bামী গভীর সমুেX মাছ ধরেত যায়5যমুনা তাই সারািদেনর পর রােত Bামীর 
বািড় েফরার পথ েচেয় বেস থােক5  
 গীতা,মীতা মাি_র ও Ýদােসর েছাট েবান সরBতীর েখলার সাথী5ভুবন তলার 
েমেয় িবেয় হেয় ওপাের বিbম নগেরর বউ হেয়েছ5েয গৃহবধূ হওয়া সেNও বাàা 
েকােল িনেয় ও জীিবকার স6ান করেছ5 িমতার মা েয জনাদ�ন েহম¥ম এর �ী5 বািড়র 
কাজকম� কের এবং Bামী পিরত�Yা েমেয় িমতার কথা ভােব5ভুবন তলার বািসnা 
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হেয়ও জীিবকার জন� আট-দশ বছর আেগ এই নতুন `ীেপ এেস বাস করেছ5িপস 
িমেলর ব�বসায়ী জয়রাম িডে�েলর �ী পুেজা েদয় ঠাকুরেক Bামী ব�বসায় উhিতর 
জন�5এবং Bামীর গাে� যাওয়া িনেয় খুবই িচি	ত5  
 আভা, মাস কেয়ক আেগ িবধবা হয় অi বয়সী আভা5বর িগেয়িছল ভাঁটার 
সময় ডুব	 িবেদশী জাহােজর েখাল েথেক দািম হাতঘিড়,বা�ভিত� টচ�লাইট 
তুলেত5অi জেল জাহােজর েখােল ডুব িদেয়িছল ঘিড় বা� ধরেত5েলােভর বশবত�ী 
হেয় আর একটা বা� ধরেত িগেয় দম ফুিরেয় যায়5 আর েভেস উঠেত পােরিন 
মানুষিট5Bামীেক হািরেয় আভা েপেয়েছ নতুন মানুষ বলাই েক5বলাইেয়র সে� েদখা 
হওয়ার আেগ আভা েমেয় েলবােরর কাজ করত,কড়া ভিত� তাগাড় বইেতা,ইট 
টানেতা5এখন আভা বলাইেয়র সােথ নদীেত মাছ ধের জীবন ও জীিবকার তািগেদ5  
 িমতা মাি_ ৩৮-৪০ বছর বয়সী দাপুেট েমেয়5আঁেটাসাঁেটা েমেয় িমতা মাতাল 
িবেনাদ েক িবেয় কের িক	 িবেয়র পর বাàা না হওয়ায় Bামী কতৃ�ক পিরত�Y হেয় 
বাবার সােথ নতুন `ীেপ আেস কােজর স6ােন5নতুন `ীেপ িমতার জীিবকা িতনিট 
পয�ােয় ভাগ করা যায় �থম পয�ােয় কুিড় বাইশ বছর বয়েস েশ মাছ বাছাইেয়র কাজ 
করেতা5 ি`তীয় পয�ােয়র িমতা িঠকাদার, তােক এই কােজ যুY কেরন আড়তদার 
ধীেলন বাবু5 িমতা খুব িনMার সে� মাছ বাছাইেয়র কাজ করেল তােত ধীেরন বাবু 
েচােখ পেড়5িমতােক িতিন ভুবন তলা েথেক মাছ বাছাইেয় েলবােরর ব�বUা কের িদেত 
বেলন5িমতা তার ব�বUা কের েদয় এর মধ� িদেয়ই িমতা িঠকাদার হেয় ওেঠ5তৃতীয় 
পয�ােয় িমতা খাতাদার5¹াস ি পড়া িমতােক ধীেরন বাবু খাতা েপিåল িদেয় 
নাম,তািরখ, েলবােরর নাম বরাবর হািজরা েলখােনা িশিখেয় খাতাদার কের 
েতােলন5খাতাদার হওয়ার পর িমতার ময�াদা বােড়,বােড় সsানও5 িমতা িহেসবী, 
েকাথায় কতজন কাজ করেব,কত টাকা িদেত হেব,কত টাকা মাইেন বাড়ােনা হেব- 
এক কথায় িমতা তার জীিবকা িনেয় খুব সেচতন সতক�তা এবং িহেসবী5সবিমিলেয় 
িমতা  উপন�ােস এক দািয়Nশীল নারী িহেসেব িচি2ত হেয়েছ5 
 িবেরাজামিন, স: শাবল িদেয় বািলর মেধ� মৃত ঝাউ গােছর েমাটা েমাটা িশকর 
বাকর সংFহ কের ালািন েদবার জন�5িবরাজার Bামীর সহেদব বাঁকা িশক,পিলিথেনর 
ব�াগ িনেয় কাঁকড়া ধরেত েবিরেয় নরম পাক কাদায় আটেক মারা যায়5Bামীহারা 
িবধবার অhসংUােনর জন� িমতার শরণাপh হয়5 িমতা তােক পলাশ বাবুর েগাডাউন 
পাহারা েদয়ার কােজ তােক িনযুY কের5েস মােঝ মােঝ মাছ বাছাইেয়র কাজ কের 
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জীিবকার তািগেদ5 ২১-২২বছেরর িনতু েহম¥ম5 কাঁকড়া ধরেত িগেয় েপছেনর উ:েত 
সােপর েছাবেল Bামী মারা েগেল েদশী মদ ৈতির এবং তা িবিQ কের জীিবকা অজ�ন 
কের5েছেল িবধুেক েলখাপড়া িশিখেয় মানুষ করেত চায়5  
 বিbম নগেরর ভীমা বুিড়,এখন নতুন `ীেপ থােক5 জীিবকার তািগেদ েস গেত�র 
মেধ� েথেক কাঁকড়া ধের হােট িবিQ কের জীিবকা অজ�ন কের5 ঊষা বুিড়র সাদা থান 
কাপেড় েমাড়া েদহ িপঠ েবেয় কাঁচা পাকা চুল,হােত িহিজিবিজ ভাঁজ5 আেগ হলিদয়ােত 
থাকেতা বত�মােন নতুন `ীেপ থােক5িডমা 7িড়র হাট পুরেনা `ীেপ ঊষার জm5 েকােল 
চার বছেরর েছেল িনেয় িবধবা হেয় বাবা-মার কােছ িফের আেস5একিদেক  ভাই-
েবানেদর টানেত বাবা িহমিশম, তখন ২২-২৩বছেরর ভীমা চার বছেরর েছেলিটেক 
মােয়র কােছ েরেখ িঠকাদারেদর সােথ হলিদয়া মািট কাটেত যায়5 েসখােন মাথার ঘাম 
পােয় েফেল খুব কে.র সােথ কাজ কের টাকা উপাজ�ন কের5চার বছেরর েছেলর জন� 
নতুন ঘর বাঁধার আ'ানেক অBীকার কের5েসই চার বছেরর েছেল বড় হেয়েছ িবেয় 
কেরেছ5েস েছেল এখন ¦cর বািড়েত থােক 5মােয়র েখাঁজ কের না5তাই মাছ েবেছ, 
কাঁকড়া ধের, িবিQ কের জীিবকা িনব�াহ কের5  
 লালী ১৬-১৮বছেরর এই `ীেপর েমেয়5েয এই `ীেপ মাছ বাছাইেয়র কাজ কের 
জীিবকা িনব�াহ কের5 িমতা িপিসর মেতা এক কম�িনM কত�ব� পরায়ন েমেয় হেত চায়5 
১৪-১৫ বছেরর েমেয় রািখ5 পরেণ বড় �ক5 িকেশারী বুেক গামছা আঁচেলর মত 
এিদক ওিদক েপঁচােনা5 েতমাথািন রা[ার িটউকেলর পােশ বািড়র বড় চা-িব»ুেটর 
েদাকােন কাজ কের5কু	লা ফস�া কপােল িসঁদুেরর দাগ েনই তাই েবাঝা যায় না েমেয় 
নািক বউ5েস নতুন `ীেপ কাজ করেত এেস ের আQা	 হেয় অসুU হেয় পেড়5 
েগালািপ বউ, স	ান না হওয়ার পর িমতার Bামী িবেনাদ যােক ি`তীয়বার িবেয় কের 
েসই হেলা েগালািপ5 ভুবন তলােত গাহ�U� জীবন- যাপন করেলও জীিবকার �েয়াজেন 
মাতাল Bামীেক িনেয় নতুন `ীেপ কােজর স6ােন আেস5 েমজ বউ েয নতুন `ীেপ 
িমতার কােছ কাজ কের5 তার েছা¸ েছেল-েমেয় দুেটার র তাই গত মােসর মেতা 
এমােসও টাকা ধার চায় ডাYার েদখােনার জন�5 িবেরাজামিণর েছাট েপট েরাগা েবান 
ঝুমিক5েয এখন ২২-২৩ বছেরর যুবতী েমেয়5 ঝুমিক এখন কলকাতায় বাবুেদর 
বািড়েত কাজ কের5বাবু বািড়র ভাত-কাপেড়র ক’বছের ঝুমিক বদেল েগেছ5 তার Bামী 
েকাথায় হািরেয় েগেছ5তেব তার তােত দুঃখ েনই, ভােলাই আেছ েস5 তাই েস আর 
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Bামীর েখাঁজ কের না5 বাবু বািড়র কাজ করার পাশাপািশ ঝুমিক েদহ েকি}ক 
জীিবকার সােথ যুY5 ঝুমিকর মত েদবÝ বিবতা িদব�া ও এই জীিবকার সােথ যুY5  
 উKর ২৪ পরগনা বিসরহাট এলাকার মানুষ েসাহরাব েহােসন5 েদশভােগর 
ে�+াপেট সুnরবেনর জীবন-জীিবকা েক েক} কের িলখেলন ‘গাঙ িবিঘনী’ উপন�াস5 
উপন�ােসর িবষয় হেলা বাংলােদেশর মুিYযুেTর অজানা ইিতহাস ও েদশভােগর যCণা 
এবং অন�িদেক মনুষ�বিজ�ত েছাট চামােট- কলস- ডাঙাডুিলর মেতা `ীেপ সুnরবেনর 
জেল, জ�েল বনচারী মানুেষর িনয়িত তািড়ত জীবেনর অিভনব উপাখ�ান ‘গাঙ  
িবিঘনী’5 বাউেল, কাঠকাটািনয়া-সাবােড়, েকাãগাড�েদর, কাম- কামনা, ে�ম- 
অে�ম,ঘাম- রেY িসY েদশভােগর িবষ �ভােব অিUর নায়ক অধর এবং বােঘর েপেট 
Bামীহারা সাত েজেলর িবধবা পHীর সংরাগ দÛ অথচ সংযমিসT  একােলর বনিবিব 
Sপী নািয়কা কাজেলর সPক� না সPেক�র টানােপােড়েনর আকষ�ণ এই উপন�ােসর 
কািহনী5  
 এই উপন�ােসর নারী চির2 হােতেগানা দুিট ;িকE এই দুই চিরে2র মধ� িদেয় 
সাত েজেলর িবধবা পাড়ার নারীেদর পিরচয় ফুেট উেঠেছ5 উপন�ােস েয দুিট নারী 
চির2 েক পাই তারা হেলা কাজলা ল»র ও তার স�ী িবধবা শংকরী েসানা5 উপন�ােস 
েকাথাও এেদর দুজনেক বািড়েত থাকেত েদখা যায় না, ফেল �ত�+ভােব আমরা 
এেদর গাহ�U� জীবেনর ছিব পাই না ;িকE উপন�ােস নানান অংেশ এেদর গাহ�U� 
জীবেনর েছাটখােটা ছিব আমরা পাই5সাত েজেল  িবধবা পাড়ায় এেদর বাস5 েযখােন 
পাচকুিড় িবধবা বাস কের5েকান দলবল ছাড়া কুল িকনারা হীন সমুেX দুইজন নারী 
কাজলা ও শংকর িমন ধের, জাল েফেল, জাল টােন5যিদও সমুেX জাল টানা, জাল 
েফলা পু:েষর কাজ িকE সুnরবেনর নারীরা পু:েষর সােথ েসই কাজ কের থােক5 
কাজলার Bামী যখন েবঁেচ িছল েস তার সােথ জাল িদেয় মাছ ধরেতা মাতলা,রায়ম�ল 
নদীেত5কাজলারা জীবেনর ঝুঁিক িনেয় জীিবকার টােন তারা �িতকূল পিরেবেশ পািড় 
েদয় এই িব¦াস মেন িনেয় সাগেরর জেল অভয় েদেব কালুয়া ঠাকুর, বেন ভাই 
শাহজ�ুিল পাহারা েদয় আর বেনবাস কের মা বনিবিব,তাই তােদর িবপদ হেত েদেব 
না5  
 কাজলা ও শংকরী �থাগত িশ+ায় িশি+ত না হেলও তারা তােদর জীিবকা 
েকি}ক আিথ�ক েশাষন সPেক� সেচতন5 তারা েবােঝ তােদর �িত েশাষণ 
খিটদার,আড়দার,ম�ােনজার পার¨িরকভােব যুY5সবিকছু জানার পেরও তারা তােদর 
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সােথ কাজ কের কারণ কাজলা,শbরীেদর মত দুঃখী মানুষ যােদর জাল েনই, খাবার 
জন� অh মজুত থােক না5 কাজলা ও শংকরীরা এভােব িদেনর পর িদন গৃহছাড়া হেয় 
নদী-সমুেXর জল েভেস থােক িকংবা বেন িদন কাটায়5এমন অিনিWতভােব িদেনর পর 
িদন কাটােনা িনরাপদ হয়না5বেন বন�জ	 ছাড়াও মােঝ মােঝ েদখা েদয় আচমকা ঝড় 
যা সব cT ডুিবেয় িদেয় যায়5 �াণ হােত িনেয় কাজ করার পর তােদর সারািদেনর 
স=য় িনেয় যায় খিটদােরর েলােকরা আর িদেয় যায় অেধ�েকরও কম দাম5  
 cধু মা2 আিথ�ক িদক েথেক কাজলা,শংকিরেদরেক েশািষত হেত হয় তা 
নয়5সুnরবেনর েমেয়রা মূলত িবধবা নারীরা কম�ে+ে2 শারীিরকভােব লািÜত হয়5 এই 
লাÜনা িদকিট কাজরা ও শbেরর কেথাপকথেনর মধ� িদেয় �কাশ েপেয়েছ5 Bামীহারা 
িবধবােদরেক বনর+া কম�ী বা েকাãগাড� েভাগ কের যখন তারা জীিবকার স6ােন 
জ�েল যায়5 আবার সাবােড় কাজ করার সময় খিটদার ম�ােনজার বা অন� েকােনা কম�ী 
েশাষণ কের5কাজলার মেতা িবধবারা িকছু বলেত পাের না কারণ জাল বা টাকা িকংবা 
খাবার তারাই েযাগান েদয়5এই ভােব সুnরবেনর িবধবারা েকােনা-না-েকােনাভােব 
অত�াচােরর িশকার হেত হয় 5 
 তেব উপন�ােস িবধবা কাজলা েকাãগাড� ও সাবােরর ম�ােনজােরর কামনার 
হাত েথেক িনেজেক র+া করার জন� িনেজেক জীব	 বনিবিব েঘাষণা কেরেছ5কাজলা 
ও শংকরী েযভােব বেন জ�েল, নদী-সমুেXর িদেনর পর িদন কাটায় তােত সুnরবেনর 
সং»ারা�h মানুেষর িব¦াস কের5মাছ ধরা এবং সাবােড়র জীবন েথেক ইিত টানার 
জন� কাজলা ও শংকরী হেলাধর দার সােথ যুY হয়5 েবআইিনভােব, িবনা অনুমিতেত 
েকাãগাড� অধেরর সহায়তায় জ�েল কাঠ কাটেত যায়5 এই কাঠ িবিQর একিট অংশ 
পােব কাজলা ও শংকরী5েসই টাকায় তারা বািক জীবন কাটােব5 সাবােড়র জীবেন 
তারা আর িফরেত চায় না5িক	 তােদর এই পিরকiনা বা[েব Sপ পায় না5এভােব 
সুnরবেনর নারীরা নানান ভােব, নানান Sেপ উপন�ােস উেঠ এেসেছ বা[বসsতভােব5  
 
আকরআকরআকরআকর    F|F|F|F|::::    
১.  সাধন চে¸াপাধ�ায়, উপন�াস সমF (১ম খ_), কলকাতা, ক:ণা �কাশনী, ১লা 

ৈবশাখ ১৪১৮. 
২.  ঝেড়¦র চে¸াপাধ�ায়, সমুX দুয়ার, কলকাতা, েদ’জ পাবিলিশং, �থম �কাশ 

২০১০. 
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৩.  েসাহরাব েহােসন, গাঙ বািঘনী, কলকাতা, েদ'জ পাবিলিশং, �থম �কাশ 
২০১১. 

F|পি¢F|পি¢F|পি¢F|পি¢::::    
১.  জিলল, এ.এফ.এম আ\ুল, সুnরবেনর ইিতহাস, কলকাতা, নয়া উেদ�াগ, �থম 

ভারতীয় সং»রণ ২০০০5 
২.  েদব�সাদ জানা, Ýখu সুnরবন, কলকাতা, দীপ �কাশন, �থম �কাশ 

২০০৪5 
৩.  মলয় দাস, সুnরবেনর জনজীবন ও সং»ৃিত, কলকাতা, অ+র �কাশনী, �থম 

�কাশ ২০১১5 
৪.  শচীন দাস, জল জ�ল ও জনজীবেন সুnরবন, কলকাতা, দীপ �কাশন, ি`তীয় 

সং»রণ িডেসVর ১৯৯৯5 
৫.  সনJকুমার ন»র ও ছnা রায়, সুnরবেনর �াি	ক জীবন সািহত� ও সং»ৃিত, 

ব�ভাষা ও সািহত� িবভাগ কিলকাতা িব¦িবদ�ালয়5  
৬.  ড. েদবেজ�ািত ম_ল, সুnরবন ও বাংলা সািহত�, জীবন ম_ল হাট, জয়নগর, 

দি+ণ 24 পরগনা, সমকােলর জীবন কািঠ �কাশন5 �থম �কাশ ১৪ এি�ল 
২০১৬5 

৭.  ই}ানী েঘাষাল, সুnরবেনর মJস�জীবীেদর জীবন তােদর েলাকসং»ৃিত ও 
েলাকসািহত�, কলকাতা, F|ন, �থম �কাশ ২০০৬5 

৮.  র¢ন চQবত�ী ও ই}কুমার িমি�, সুnরবেনর অথ�নীিত জনসং»ৃিত ও 
পিরেবশ, িরডাস সািভ�স, ২৩ জানুয়াির ২০০৭5   
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রবীানুসারী এবং রবীািত�মী দুই সমনািম কিব:    
যতী ও যতী 

                                           স�াট কুমার পাল  
                  �াবি�ক ও �াধীন গেবষক 

 
সারসংে#পঃসারসংে#পঃসারসংে#পঃসারসংে#পঃ যতীেমাহন বাগচী ১৮৭৮ ি*+াে, ২৭ েশ নেভ1র নদীয়া েজলায় 
জ45হন কেরন6 িবচারপিত সারদাচরণ িমে8র �াইেভট েসে�টাির িহসােব তার কম9 
জীবেনর সূচনা হয়6 সারদাচরেনর অথ9ানুকুেল= নেগনাথ >ে?র স@াদনায় ‘িবদ=াপিত 
পদাবলী’ সংকলেনর কােল িতিন কলকাতার সািহিত=ক মহেল পিরিচিত লাভ 
কেরন6ইিতহাস েচতনা অতীেতর সােথ বত9মােনর েযাগােযাগ,ভারতীয় ঐিতেহ=র সেE 
বত9মান সময় এর স@ক9 এ>িলেক তুেল ধেরেছন তার কিবতার মেধ=6 েকাথাওবা 
5াম বাংলার মানুেষর হািস-কাHা Iদয় েবদনার ধারাভাষ= িনেয় বেহিময়ান এেলােমেলা 
জীবেনর ঘটনার ছিব এঁেকেছন6 অন=িদেক ১৮৮৭ ি*+াে, বধমান েজলায় জ45হন 
কেরন কিব যতীনাথ েসন>?6১৯০৩ সােল এOাP পরী#ায় উRীন9 হন6 ১৯১৩ 
ি*+াে, নদীয়া েজলার েজলােবাড9 এর সহকারী ইিEিনয়ািরং পেদ েযাগদান কেরন6 
৩৬ বছর বয়েস �থম বই ‘মরীিচকা’ �কািশত হয়6কৃVনগের থাকাকালীন 
যতীেমাহন বাগচীর সেE তার �থম পিরচয় ঘেট6 যতীনাথ েসন>? যতীেমাহন 
বাগচীর �ায় একদশক পের জ45হন কেরও রবীনাথ এর �ভাব েথেক মুW হেত 
েপেরিছেলন6 5াম মানুেষর দুঃখ, যYণা, ব=থা, েবদনােক েবিশ কের তুেল ধেরেছন6 
সৃিZর ে#ে8 িনেজেক অন=মা8ায় িনেয়েগেছন6 
সূচকসূচকসূচকসূচক    শ,ঃশ,ঃশ,ঃশ,ঃ  বেহিময়ান,িরয়ািলিZক,আেবZিন,ধারাভাষ=,িবহE6 
নদীয়া েজলার অ	ভু9W সমেশরপুেরর বাগচী পিরবাের জ45হণ কেরন যতীেমাহন6 
এই বাগচী পিরবার এক সময় জিমদার পিরবার িহসােব পিরিচত িছল6 এই বংেশর 
রামগEা বাগচী িছেলন নসীপুররােজর েদওয়ান6 তাঁর পু8 হিরেমাহন িছেলন কিবর 
িপতা6 কিবর জননী হেলন িগিরশেমািহনী েদবী ১৮৭৮ *ী+াে,র ২৭ নেভ1র কিবর 
জ4 হয়6 কিবর েছেলেবলা অিতবািহত হয় সমেশরপুর 5ােম6 তখনকারই ছা8বৃিR 
\ুেল িতিন �াথিমক িশ#া 5হণ কেরন এবং পরবত9ীেত বহরমপুের িমশনারী \ুেল 
ভিত9 হন6 ১৮৯৮ *ী+াে, কলকাতার েহয়ার \ুল েথেক এOাP পরী#ায় উR9ীন হেয় 
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িতিন ে�িসেডিP কেলেজ ভিR9 হন এবং ১৯০০ *ী+াে, ে�িসেডিP কেলজ েথেক 
এফ-এ পাশ কেরন6 দু-বছর পর ডাফ কেলজ েথেক িব.এ পাশ কেরন6 কেলজ জীবন 
েথেকই তাঁর কিবতা রচনার সূচনা হয়6 তাঁর কম9জীবন িছল ৈবিচ8ময়6 িবচারপিত 
সারদাচরণ িমে8র �াইেভট েসে�টাির িহসােব তাঁর কম9জীবেনর সূচনা হয়6 
সারদাচরেনর অথ9ানুকুেল= নেগেনাথ >?র স@াদনায় ‘িবদ=াপিত পদাবলী’ সংকলন 
কােল সারদাচরেনর �িতিনিধ`েপ যতীনেমাহন নেগনাথ েক সাহায= কেরিছেলন6 
এই সমেয়ই িতিন পিরিচত  হন কলকাতার সািহিত=কমহেল6 িতিন অa বয়েসই 
সমকালীন েলখক ও বেরন= ব=িWেদর সংbেশ9 এেসিছেলন6 েজাড়াসােকার 
ঠাকুরবািড়েত িছল কিবর অবাধ িবচরণ6 যতীেমাহন িছেলন রবী পিরমeেলর 
একজন অন=তম কিব6 ১৯০৬ ি*+াে,র েম মােস যতী েমাহেনর �থম কাব=5f 
‘েলখা’ �কািশত হয়6 ‘েলখা’ কাব=5েfর অিধকাংশ কিবতা পূেব9ই ‘সািহত=’ ‘ভারতী’, 
‘বE দশ9ন’ �ভৃিত পি8কায় �কািশত হেয়িছল6 এই কিবতা>িল স@েক9 কিবর 
�ীকােরািW : ‘আমার �থম কাব= ‘েলখা’ 5fখািন আমার অনুেরােধ কিব (রবীনাথ) 
অদ=	 অিত সযেi েদিখয়া িদেয় িছেলন6 কািটয়া ছাঁিটয়া, মােঝ মােঝ দু-চার ছ8 িনজ 
হইেত েযাগ কিরয়া িদয়াও িতিন েযভােব আমােক উkসািহত কেরিছেলন, েয কথা 
আমার ইহজীবেন ভুিলবার নেহ, ঐ 5f তাঁহারই চরেণ উkসগ9 কিরয়া আিম ধন= 
হইয়ািছ6’১ 

  যতীেমাহন বাগচী রবীনােথর আশীব9াদ িশের ধারন কের েসই আদেশ9 
িনেজর কাব= তরনীেক িনয়Yন কের ‘েরখা’ (১৯১০), ‘অপরািজতা’ (১৯১৩), 
‘নাগেকশর’ (১৯১৭), ‘নীহািরকা ‘(১৯২৭), �ভৃিত কােব=র সাহােয= পাঠকমেন নতুন 
রেসর সlার ঘিটেয়েছন6 ইিতহাস েচতনা, অতীেতর সেE বত9মােনর েযাগােযাগ, 
ভারতীয় সং\ৃিতর সেE স@ক9, তার কিবতােক এক িবেশষ mের উRীণ9 কেরেছ6 তার 
মেধ= রবী �ভাব থাকেলও তার �েদশ ে�ম এবং সুn জীবনেবাধ তােক এক 
�াতYতা দান কেরেছ6 তার কিবতার িবষয়বo মহনীয় বা সামিয়ক নয়6 5াম জীবেনর 
অকৃি8ম �কৃিত ও মানুেষর pপেক িতিন সারেল=র সেE বণ9না িদেয়েছন6 ‘িদিদ হারা’ 
কিবতায় কিব 5াম= িশqিচেRর েবদনার �কাশ ঘিটেয় িলেখেছন---  

“বাঁশবাগােনর মাথার উপর চাঁদ উেঠেছ ওই- 
এমন সময়, মােগা, আমার কাজলা িদিদ কই? 

েবড়ার ধাের পুকুর পােড়        িঝিঝ ডােক েঝােপ ঝাের, 
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েনবুর গে� ঘুম আেস না—তাইেতা েজেগ রই;-- 
রাত হল েয, মােগা, আমার কাজলা িদিদ কই?”২ 

5াম বাংলার মানুেষর হািস-কাHা, Iদয় েবদনার ধারাভাষ= িনেয় েবােহিময়ান 
এেলােমেলা জীবেনর ঘটনােক তুেল ধেরেছন কিব6 অ� বধূ কিবতািটেত কিব বাEালীর 
ঘেরর বিlতা বধূর অসহ= Iদেয় েবদনােক িনপুণ হােত �কাশ কেরেছন---- 

‘ব� েচােখর অw pিধ পাতায়, 
জ4- দুখীর দীঘ9 আয়ু িদেয় 

িচর -িবদায় িভ#া যাব িনেয়--- 
সকল বালাই বিহ আপন মাথায় !’৩ 

তার এই সIদয়তায় “চাষার েমেয়” “েজেলর েমেয়” “মােলার েমেয়” সকেলই েyহ 
ধারায়--- অিভিষW হেয়েছ6  
 যতী েমাহন এই আি	িরকতা ও Iদয় ত4য়তা েকবল বাঙািল জীবন িচ8েন 
নয়, িনসগ9 িচ8েন ও ল#= করা যায়6 বাংলার 5ামীণ পটভূিমেত 5াম জীবেনর 
�াত=িহক জীবন যা8ায় িমেলিমেশ আেছ ৈশশব {ৃিত িবজিরত িনসগ9 �কৃিতর এক 
অপpপ মায়া6 5াম বাংলার িনসগ9 েসৗ}য9েক যতী েমাহন গভীর অনুরােগর সেE 
কিবতায় তুেল ধেরেছন6 পি~ 5ােমর সেE তার েযাগ অ	েরর6 নিদয়া েজলার েয 
েছা� 5ােম কিবর জ4 েসখানকার �কৃিত, বাঁশ বাগান, রাEা মািটর পথ �াভািবক রং 
pপ িনেয় েকবল ইিয় সেচতনতার িবকাশ ঘটায়িন তা হেয় উেঠেছ �াণময়6 ‘জ4 
ভূিম’ কিবতািট তার অি�তীয় আ�াদন,------  

‘পুেবর িদেক আম- কাঁঠােলর বাগান িদেয় েঘরা, 
জটলা কের যাহার তেল রাখাল বালেকরা --- 

ওইিট আমার 5াম, আমার �গ9পুরী 
ওইখােনেত Iদয় আমার েগেছ চুির!’৪ 

আর এই �কৃিত �ীিতর সেEই যুW হেয়েছ তার েরামাি�কতা6 িতিন েরামাি�ক বেলই 
হয়েতা 5ামেক ভােলােবেসেছন65ােমর �িত আকষ9ণ অনুভব কেরেছন6 েরামাি�ক 
ে�েমর সুিমত �কােশ তার কিবতা >িল হেয়েছ অনুপম6 ‘হািফেজর ��’ কিবতায় তা 
িবেশষ ভােব �িতভাত হেয়েছ6– “ অমা যািমনীর গহন আধঁাের চুিপ চুিপ এল ি�য়া, 
 ি�>ণ আঁধার খজু9র িবথী, তাহাির আড়ােল িদয়া!’৫ 
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 �থম িব�যু� ও তার পরবত9ী সমেয়র অিভঘাত কিবেক তার িনজ�তা েথেক 
টলােত পােরিন6 তাই িতিন পুরােনা িদেনর ছ}, কaনালতা, 5াম= জীবেনর সুখ, দুঃখ, 
�াকৃিতক উদাসীনতা ও িনসগ9 �কৃিতর মেধ= আিবZ েথেকেছন, পরাধীন ‘ভারতবেষ9’ 
সাধারণ মানুষেক �িনভ9র কের তুলেত িতিন কেম9র �িত আ5হ বাড়ােত কিবতা রচনা 
কেরেছন6 িতিন মেন করেতন কেম9র মেধ=ই দাসে�র যুিW6 কম9ই একমান পথ যা 
জীবেনেক �িনভ9র বা ‘�াবল1ী’ কের তুলেত পাের6 ‘িব�নােথর য�শােল কম9 েযােগর 
অ	 নাই,  

কম9 েস েয ধম9 েমােদর, কম9 চািহ ‘কম9 চাই’৬ 

যতী েমাহেনর কাব= সাধনা ব�মুখী6 িতিন েকবল ঘেরায়া সুখ-দুঃখ বণ9নায় িনেজেক 
আর� না েরেখ িতিন িনেজেক ব�েত ব=া? ও �সািরত কেরেছন6 কাব= রচনার েশেষর 
িদেক তার �িতভার �ূিত9 ঘেটিছল পুরােণর নবজ4 মূলক কািহনীকােব=6 পুরােণর 
নবজ4 সাধন আধুিনক েরামাি�ক কােব=র অন=তম কৃত=6 রবীনােথর ‘কণ9কুি	 
সংবাদ’, ‘গা�ারীর আেবদন’, ‘িবদায়-অিভশাপ’ �মুখ কািহনী কিবতা েপৗরািণক 
চির8রা রবী কলেম হেয় উেঠেছ আধুিনক মানুষ6 রিবানুসারী কিব যতীেমাহন 
বাগিচও এই কৃিতে�র আিধকাির, িতিন বাঙািল ঐিতহ=েক ল�ন না কের, মহাভারেতর 
কািহনীর পিরবত9ন না ঘিটেয় মূল কািহনীর আধাের আধুিনক যুেগর জীবন রস েয 
ভােব পিরেবশন কেরেছন তােত পুরাণকািহনী নবpপ লাভ কেরেছ6 রাবীিক ধারা 
েথেক সের অন= পথ অনুসরেনর �য়াস ‘কে~াল’ যুেগর আেগই qp হেয় যায়6 তার 
�ধান িনদশ9ন েমািহতলাল মজুমদার, কাজী নজpল ইসলাম এবং যতীনাথ 
েসন>ে?র কিবতা6 
 ১৯১৪-১৮ ি*ঃ পয9	 �থম িব�যু� সময় এই িব�যুে�র অিভঘাত েলেগিছল 
ইউেরােপ6 িব�যুে�র ফেল অথ9ৈনিতক অসাম= আেগ েথেকই �কাশ পাি�ল 
ইউেরােপ6 ইউেরােপ িব� যুে�র আেগই ৈতির হি�ল জািতয় সংঘাত6 ফেল িভে�ারীয় 
যুেগর শাি	, সুিnিত িবপয9m হেয় যাি�ল6 আর মানুষ িব�যুে�র সময় ব=াপক ভােব 
#িত5n হয়6 জীিবতেদর মেধ= অেনেকই যুে�র আঘােত �িতব�ী হেয় যায়6 
অথ9ৈনিতক সংকেটর পাশাপািশ ইউেরােপ ঘিনেয় আেস খাদ= সংকট, নানা িদক েথেক 
সমাজ িবপয9m হেয় পের6 ফেল ৈনিতকতা এবং মানিবক মুল=েবাধ >িল হেয় পের 
িবপয9m6 সমােজর এই েমৗিলক পিরবত9েন সািহেত=র মেধ= আেস পিরবত9ন6 
ইউেরাপীয় সািহেত=করা েরামাি�কতােক েছের িদেয় িরয়ালাি+ক বা বাmবধম9ী সািহত= 
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রচনা qp কের6 ফেল মানুেষর জীবেন এক �ািনকর িদক>িল সািহত= উেঠ আসেত 
qp কের6 আর �েয়েডর ‘মেনািবকলন’ তে�র আিব�ােরর পর সািহত= এতকাল 
িনিষ� েযৗনতার েখালাখুিল ব=বহার qp হয়6 ফেল পা�াত= সািহত= আেস স@ূণ9 
িভHমুখী গিত6  
 বাংলােদেশ ইিতমেধ= রবী অিত�িম কাব= চচ9ার েয েচZা হেয়িছল তা পা�াত= 
অনুসরেণ িরয়ািলি+ক হেত চাইল6 ভারতবষ9 িব�যুে�র  অংশ না িনেলও িবংশ 
শতা,ীর েগাড়া েথেক  েথেক ইংেরেজর িবpে� ে#াভ িবে#াভ qp হয়6 বE ভE 
আে}ালনেক েক কের তা �সািরত pপ লাভ কের6 ফেল সামািজক রাজৈনিতক 
ে#ে8 অিmরতা qp হয়6 আর এই পটভূিমেত েরামাি�ক কাব= ধারার িবপরীেত 
িরয়ালাি+ক কাব= চচ9া qp হয়6 ‘কে~াল’ ও ‘কািলকলম’ এই দুই পি8কায় েসই 
বাmবধম9ী সািহত= চচ9ার িবকাশ ঘেট6 যতীনাথ েসন>? িবংশ শতা,ীর রবী 
অিত�ম �য়ােসর একজন অন=তম কিব6 তার জ4 ২৭ েশ জুন ১৮৮৭ ি*Zাে, 
বধ9মান েজলার অ	গ9ত পািতল পাড়া 5ােম মাতুলালেয়6 িপতৃভূিম নিদয়া েজলার 
শাি	পুেরর িনকটবত9ী হিরপুর 5ােম কিবর িপতার নাম �ারকানাথ েসন>? এবং মাতার 
নাম েমািহতকুমারী েদবী6 কিবর ৈশশব অিতবািহত হয় হিরপুেরর 5ামীণ পিরেবেশ6 
েসকােলর 5ামীণ পিরেবশ রামায়ণ, যা8া, কথকতা, পাঁচািল গােনর সমােরাহ িছল6 
যতীনাথ সা5েহ এই সব অনু�ােনর েযাগ িদেতন6 হিরপুেরর 5ােমর \ুল েথেক 
ছা8বৃিR পাশ কের কিব বার বছর বয়েস কলকাতা যান6 কলকাতায় ওিরেয়�াল 
েসিমনািরেত পড়ােশানা কেরন এবং ১৯০৩ সােল এOাস পরী#ায় উRীণ9 হন6 ১৯০৫ 
এ িতিন \িটশ চাচ9 কেলজ েথেক এফ.এ পরী#ায় উRীণ9 হন6 এবং িশবপুের 
ইি�িনয়ািরং কেলেজ ভিত9 হন6 এবং ১৯১৩ ি*Zাে, নিদয়া েজলার েজলা েবােড9র 
সহকারী ইি�িনয়ািরং পেদ িতিন েযাগদান কেরন6 পরবত9ীেত ১৯২৩ সােল 
মুিশ9দাবােদর কািশমবাজার রাজ এেসে+র ইি�িনয়ার পেদ িনযুW হন6 তখন তার 
বয়স ৩৬ বছর6 েসই বছরই তার �থম কিবতার বই ‘মরীিচকা’ �কািশত হয়6 
‘মরীিচকা’ র কিবতা >িল কৃVনগেরর নিদয়া েজলা েবােড9র চাকির করবার সময় ও 
তkপূেব9 রিচতা6 কৃVনগেরর থাকা কালীন কিব যতী েমাহন বাগিচর সেE পিরচয় ও 
তার সহানুভূিত ও উkসােহর ফেল িতিন রীিতমত কিবতা েলখা আর� কারন6 িশবপুর 
ইি�িনয়ািরং কেলেজ পড়ার সময় রীিতমত যতীনাথ �থম রবী কােব=র সেE 
পিরচয় (১৯০৫-১১) তার বWব=ঃ-  
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“ ব�ু িমিহরলােলর সেE যতীেনর তক9 েবেধেছ6 িমিহর বেল, রবীনােথর মত 
কিব বাংলায় জ4ায়িন6 যতীন উR? হেয় জানায়, নবীন েসেনর ‘কুpে#8’ েয পেরেছ 
েসও কথা বলেব না6 িকছু িদন পূেব9 আমরা ‘কুpে#8’ পেরিছলাম, মাইেকেলর ‘সীতা’ 
অংশ, েহমচের ‘অেশাকতp’ �ভৃিত দশ িবশটা কিবতা ও পরা িছল6 বাল=কােলর 
িপিসমার কাশীরাম দােসর মহাভারত খািন যতীন েদিখেয় লুিকেয় কেয়কবার েশষ 
কেরিছল6 5ােমরমুিচপাড়া ও কুলাপাড়া বােরায়াির পূজায় কিবর গান ও তার তজ9ার 
লড়াই আমরা qেনিছ6 িক� রিব ঠাকুেরর কিবতা আমরা তখন পিরিন, গান দু- দশটা 
qেনিছ6 িমিহর মৃদু েহেস বলল নবীন েসন ও রবীনােথর িক তফাk েসটা েবাঝাবার 
জন= রিব বাবুর কাব=5fা বলী েতামােদর েদব, আগািম বষ9াবকােশ পের েদেখা, তারপর 
তক9 কেরা6 িমিহর �দR, আরও দীঘ9 সমান, এক খািন �কা� রবী কাব=5fাবলী 
িনেয় ছুিটর সময় হিরপুের এলাম6 পের েদেখ আমরা  েতা অবাক হায় নবীন েসন! 
এই িবেদ= িনেয় িমিহেরর সেE তক9 করা হি�ল6 বয়স তখন উিনশ উRীণ9 �ায় যতীন 
বলেল ধির8ী ি�ধা হও6”৭ 
 কিব যতীনাথ রবী ছ8 ছায়াতেল পিরবিধ9ত হেয়ও কিব দৃিZ ভিEর িদক 
েথেক িছেলন �তY—েরামাি�ক িবেরাধী এবং রবী কােব=র িবপরীত ে�ােতর 
কা�াির6 িতিন এক িবিশZ শাখা পথ সৃিZ কের এমন এক ধরেনর কিবতা িলেখেছন 
েযন িতিন আপন মিহমায় �তY  nান অিধকার কেরেছন6 েপশায় িতিন িছেলন 
ইি�িনয়ার, ইট, কাঠ- পাথর িনেয় িছল তার কারবার6 সুতরাং তার হাতুিড়র ঘােয় ভাব 
জগেতর ভাবিবলাস স@ূণ9 িবনZ করাই িছল তার অিভলাষ6 ৈব�ািনক যুিW ও দৃিZ 
ভিEক িভিR কের িতিন রবী �ভােবর সােবকী সRােক ভাঙেত েচেয়িছেলন6 ে�ম 
�কৃিত, ভগবান, েরামাি�কতা �ভৃিত ি�িতম তার আেবZনী েথেক েবিরেয় এেস িতিন 
‘ আেকাবিজ9ত’ জীবন ও জগত এর অ	রালবত9ী কিঠন বাmবেক ফুিটেয় তুলেত 
েচেয়েছন6 যতীনােথর সােথ পা�াত= কিব ও উপন=ািসক টমাস হািড9 র অেনক 
সাদৃশ= আেছ6 হািড9 ও যতীনাথ উভেয়র কােব=ই জীবন ধম9ময় িব�ান েচতনা আেছ, 
আরও েসই বাmব দৃিZ আেছ যা জীবেনর Others  side েক িনভু9ল ভােব েদিখেয় 
েদওয়ার �য়াস কের6 হািড9 েযমন মধ= িভে�ারীয় যুেগর িনিল?তা ও �শাি	 েথেক 
যুে�াRর বাmব েচতনার িদেক ইশারা কেরেছন, যতীনাথ  েসই রকম রবী কােব=র 
��ালুতা েথেক সা£িতক বাmবািয়ত উRরেণর �াভািবক েসতু িনম9াণ কেরেছন6 
যতীনােথর কাব= রচনাকাল পঁয়তাি~শ বছর (১৯১০-১৯৫৪)6 তার কাব=5f সংখ=া 
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ছয়6 -- ‘মরীিচকা’ (১৯২৩), মpিশখা(১৯২৭), ‘মpমায়া’ (১৯৩০) ‘সায়ম’(১৯৪০), 
ি8যামা(১৯২৮), ‘িনশাি	কা’ (১৯৫৭)6 তার ‘মরীিচকা’ ‘মpমায়া’ ‘মpিশখা’ কােব= 
ভালবাসাহীন জীবেনর দুঃখ কথা ব=W হেয়েছ রE পিরহাসময় বে�ািWেত6 ঘুেমর 
েঘাের কিবতায় কিব িলেখেছন  

‘েচরা পুি�র েথেক 
একখািন েমঘ ধার িদেত পােরা গবী সাহারার বুেক ?’৮ 

  জীবেনর সামা�স=হীনতা এমন ভােব আর েকান কিবতার কিবতায় েবাধ হয় 
�কািশত হয়িন6 তার কাব= চচ9ার আর একিট ৈবিশZ= হল, ঈ�র তার কােছ ‘ব�ু’ 
pেপ আিবভূ9ত, কখনও েসই ব�ু আবার তার িনেজর সRার �িতপ#6 িশব 
েচতনােতও যতীনাথ �তY6 তার মেত, িনিখল িব� জুের িবরাজ কের p¥ েদবতা 
িশেবর অ	হীন দুঃসহ বি¦§ালা6 িতিন pে¥র বি¦§ালার উপাসক এই বি¦েক িতিন 
িবরাট িবে�র সব জায়গায় ছিড়েয় থাকেত েদেখেছন আর মানব িচেR এর অিm� 
অনুভব কেরেছন6 তাই তার মেধ= ‘বি¦oিত’ র আেয়াজন েদিখ---  

‘িনিখল িবে� খুঁেজ িফির েতামা যত পতE সেব, 
েহ ৈব�ানর, অিবন�র ভে{ শাি	 লেভ6’৯ 

রবী যুেগর েরামাি�কতা িবেরাধী কিব যতীনাথ েসন>ে?র একিট অন=তম কিবতা 
‘নবাH’ কিবতািট কিবর �গ9েতািWমূলক কিবতা6 কিবতািট ‘মpমায়া’ কাব= 5েfর 
অ	গ9ত6 কিব এক কৃষেকর জবানব}ীেত এই কিবতায় দীনব�ু ঈ�েরর কােছ তার 
অিত �কাশ কেরেছন6 অ¨ান মােস 5ােম নবােHর qভ মুহূত9 উপি{ত6 চািরিদেক 
উkসেবর সমােরাহ6 িক� তার আেগই েসই কৃষেকর পাকা ধােন মই’ অথ9াk ফসল নZ 
হেয়েছ6 এই িবনZ �াকৃিতক কারেন নয়  মানুেষর �ারাই সৃZ6 কিব যতীনাথ 
একজন কৃষেকর ছ©েবেশ নবােHর আপাত খুিশর আড়ােল জীবেনর দুঃখটােকই বড় 
কের েদেখেছন6 িতিন সকেলর মেতাই নতুন ফসলেক বরণ কের েনওয়ার আনে} 
উkফু~ হেয় উেঠেছন6 িক� েশষ পয	 িতিন সমেয়র �ারা �তািরত হেয়েছন6 
কিবতায় িতিন “তু�” শ,িট ব=বহার কের এক িনম9ম ব=E কেরেছন যতীনাথ 
েচতনায়------ 

‘িমথ=া �কৃিত িমেছ আন} িমথ=া রিঙন সুখ 
সত= সত= সহ�>ণ সত= জীেবর দুঃখ6’১০ 
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ৈজ=� দুপুের “েসরা শহেরর ইট পাথেরর িবরাট নগর, যখন �চ� তােপ §রেঘাের 
েযন ধুেক শহরবাসী যখন p��াস ঘের তিড়k পে#র হাওয়ার ব=বnা কের তখন 
কিবর দৃিZ পেরেছ ‘কানন রািনর িশq কন=া, বকুেলর �িত েক তােক তার শ=ামল 
পিরেবশ েথেক েকের এেন েলাহার খাঁচার মেধ= আটক কের মানুেষর েসবায় লািগেয় 
িদেয়েছ6 েসই বকুেলর িদেক তািকেয় কিব বেলেছন— 

‘ৈজ=� দুপুের েª� শহেরর পথ চিল আর  ভািব, 
কত না বকুল িদল তার ফুল িমটােত নেরর দািব6’১১ 

‘পাষাণ পেথ’কিবতার মেধ= িদেয় কিব শাসক েªিণর অেবাধ েশাষেণ েশাষক েªণী িক 
ভােব েভাগ িবলােসর দািব হেয় উেঠ েসই কথা ব=W কেরেছন6  
 েপশায় ইি�িনয়ার এই কিব দুঃখবাদ ও নািmকতার মেধ= িদেয় জগত ও 
জীবনেক ইট –কাঠ- পাথেরর মত নীরস মান কেরেছন6 তার কাব= >িলেত �কৃিতর 
সরসতা েনই, আেছ মpভূিমর উVতা ও p#তা6 কােব=র নামকরেনর মেধ= ও আেছ 
েসই অনুভেবর bশ96  িবংশ শতা,ীর কাব= জগেতর মহারথী েমাটামুিট দুিট েগা�ীেত 
িবভW হেয় পেড়িছল6 রবীনুসারী ও রবী িবেরাধী, রবীানুসারী কিব সমােজর 
কিবরা সাধারণ ও 5াম= জীবেনর �িত ª�ােবাধ এবং েলাক সং\ৃিত ও পুরাণ কািহনী 
ভW6 আধুিনক জীবেন সংশয়, িবে#াভ, ব=থতা, ৈনরােশ=র �ভাব এেদর কিবতার 
মেধ= েতমন ভােব ল#= করা যায় না6 এই কিবর সাধারণত েরামাি�ক ও িভে�ািরয়া 
যুেগর ইংেরিজ কােব=র ভW6 যতীেমাহন বাগিচর কিবতায় েয �ভাব আমরা ল#= 
কির তােত তােক অনায়ােসই রবীানুসারী কিব বলা যায়6 অন=িদেক যতীনাথ 
েসন>?েক রবী িবেরাধী কিব pেপ িচি¦ত করা হেলও তােক রবী িবে�ষী বলা 
যায় না6 কারন তার একািধক কিবতায় িতিন রবীনাথেক অনুসরণ কেরেছন এবং 
তাঁেক �ণাম জািনেয়েছন6 ‘সায়ম’ কােব= ‘রিব �ণাম’, এবং ‘ি8যামা’ কােব=র ‘কিবর 
ছিব’ কিবতায় তার রবীানুpিW �কািশত6 ‘রিব �নাম’ কিবতায় িতিন অকপেট 
বেলেছন রবীনাথ েযন সমকালীন বাংলা কাব=কােশ সূেয9র মত, আর যতী �মুখ 
অনুজ কিবগন েসই কাব=কােশর িবহE6 িতিন িনেজেদর বেলেছন ‘রিবর পািখ’6 
যতীনাথ ে�ম, �কৃিত ঈ�র, মানুেষর উপর আnা রাখেত পােরিন6 শ=ামল বাংলার 
কিব হেয়ও িতিন  মpভূিমর শূন=তােক েবিশ কের �ত=# কেরেছন6 িতিন িশেবর p¥ 
pেপ েবিশ আকিষ9ত হেয়িছেলন6 িক� েশষ পয9	 িতিন এই অিব�ােসর জগেত 
িনেজেক nায়ী রাখেত পােরিন6 েরামাি�ক কিব দৃিZ ভিEেক িতিন েশষ পয9	 5হন 
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কেরিছেলন6 ‘সায়ম’ কােব=র ‘মYহীন’ কিবতায় কিব ে�ম ও ি�য়ােক �ীকার কের 
িনেয়েছন6 qধু মা8 ‘সায়ম’ কাব= নয় এই কােব=র পূব9বত9ী কাব= ‘মরীিচকা’ কােব=র 
‘নব িনদাঘ’ কিবতায় কিবর মেন েরামাি�ক েচতনা বহমান িছল6  

‘ওের মন, আয় সাE কিরয়া 
সকল কেম9 েতার!’ ১২ 

মুেখাশ েযমন মুখ েঢেক রাখেলও মুখেক মুেছ েফলেত পােরনা েতমিন যতীনাথ 
েরামাি�ক আেবগ ও েসৗ}য9ানুভুিতেক একসময় সেচতন ভােব এিড়েয় িগেয় স@ূণ9 
ভােব রবী �ভাব মুW হেত চাইেলও তা পােরিন; িতিন হেয়েছন রবীািত�িম কিব6  
    
তথ=সূ8তথ=সূ8তথ=সূ8তথ=সূ8:    :    :    :        
১.  েগারা িসংহরায়, যতীেমাহন  বাগচীর েª� কিবতা,ভারিব,কলকাতা6 
২.  তেদব6 
৩.  তেদব6 
৪.  তেদব6 
৫.  তেদব6 
৬.  তেদব6 
৭.  অpনকুমার মুেখাপাধ=ায়, রিবানুসারী কিবসমাজ,েদ’জ পাবিলিশং,কলকাতা6   
৮.  সুশা	 বসু, যতীনাথ েসন>ে?র েª� কিবতা,ভারিব,কলকাতা6 
৯.  তেদব6  
১০. তেদব6  
১১. তেদব6 
১২. তেদব6 
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ধম9ীয় ও দাশ9িনক িচ	েন কািলদাস 
েদব¬ত ৈবদ=    

সহকারী অধ=াপক, সং\ৃত িবভাগ, 
ফিকরচাঁদ কেলজ, দ. ২৪ পরগণা 

 
সারসংে#পসারসংে#পসারসংে#পসারসংে#প:    ঋিষ কিব ব=াস ও বা®ীিকর পর সং\ৃত সািহেত=র েª� মহাকিব িহসােব 
কািলদাসই পিরিচত6 তাঁর েলখনী ভারতবষ9 তথা িব� Iদয়েক অিতিনিবড়ভােব আ¯ুত 
কেরেছ6 তাঁর রচনার মেধ= ভারতীয় সভ=তার আি°ক `প ফুেট উেঠেছ6 কািলদােসর 
কাব=কৃিতর েগৗরেবা±ল পিরচয় বহন কের এই সাতিট রi—ঋতুসংহারঋতুসংহারঋতুসংহারঋতুসংহার, , , , েমঘদূতেমঘদূতেমঘদূতেমঘদূত—
এই দুিট খ�কাব= বা গীিতকাব=, কুমারস�বকুমারস�বকুমারস�বকুমারস�ব, , , , রঘুবংশরঘুবংশরঘুবংশরঘুবংশ—এই দুিট মহাকাব= এবং 
মালিবকাি²িম8মালিবকাি²িম8মালিবকাি²িম8মালিবকাি²িম8, , , , িব�েমাব9শীয়িব�েমাব9শীয়িব�েমাব9শীয়িব�েমাব9শীয়    ও অিভ�ানশকু	লঅিভ�ানশকু	লঅিভ�ানশকু	লঅিভ�ানশকু	ল—এই িতনিট নাটক6 ধারণাথ9ক ‘ধৃ’–
ধাতুর উRর ‘ম³ ’ �ত=য় েযাগ কের ‘ধম9’ শ,িট িন´µ হেয়েছ6 যা আমােদরেক ধারণ 
কের তাই ধম96 েবেদাপিদZ ধম9 পালেনর মাধ=েম সমাজজীবেন েয িnিত উkপH হয় 
েসই িnিতই ব=িWিবেশেষর অিmে�র সহায়ক হেয় ওেঠ6 ধম9 মানুেষর কত9ব=াকত9ব= 
িন`পণ কের �বৃিRেক সংযত কের এবং কল=ােণর পথ েদখায়6 কিবকুলিশেরামিণ 
কািলদােসর পরম আরাধ= েদবতা হেলন ‘িশব’6 িতিন ৈশব হেলও অন=ান= ধেম9র �িত 
তথা অন=ান= েদবতার �িত ª�া ও ভিW িছল অগাধ6 আর যা হল তাঁর রচনার 
অন=তম ৈবিশZ=6 ‘কুমারস�ব’ মহাকাব=িট েযমন ৈশবধেম9র �িত অনুরােগর পিরচয় 
বহন কের, েতমিন ‘রঘুবংশ’ মহাকাব=িটও ৈবVবধেম9র �িত তাঁর িনিবড় অনুরােগর 
সা#= বহন কের6 পূব9জে4র কৃতকেম9র ফল পরজ4েক িনয়Yণ কের, পূব9জে4র 
সং\ার পরজ4েক �ভািবত কের—এই িবষয়িট িতিন রচনার মেধ= bZভােব 
েদখােনার েচZা কেরেছন6 পুনঃ পুনঃ জ45হণ ও কৃতকেম9র ফল েথেক মুিWর �ধান 
উপায় হল েমা#লাভ করা6 এই েমা#লাভ করা যায় েযাগাভ=ােসর �ারা, তা িতিন 
‘রঘুবংশ’ মহাকােব= রঘুর সH=াস জীবন বণ9নাকােল েদিখেয়েছন6 
সূচকশ,সূচকশ,সূচকশ,সূচকশ,:    কািলদাস, নাটক, মহাকাব=, ঈ�র, িশব, েযাগ, েমা#6 
মূল আেলাচনা মূল আেলাচনা মূল আেলাচনা মূল আেলাচনা ::::    
আমােদর জ4ভূিম ভারতবেষ9 নানাভাষা, নানা মত, নানা পিরধান—এই িভHতার মােঝ 
েয মহা³  িমলন তার মূল ঐক=সূ8 ‘সং\ৃত’6 এই সং\ৃেতর মধ= িদেয়ই খ�, িছH, 
িবি#? ভারতবষ9 েপেয়েছ অখ�তার পিরপূণ9তার �াদ, িবেরােধর মেধ= ঐেক=র িচর	ন 
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বাণী6 এই সং\ৃতই আসমু¥ িহমাচল সম5 ভারতভূিমেক অে�দ= ভাবব�েন েবঁেধ 
েরেখেছ6 তাই সং\ৃত সািহত=েক ভারতীয় সং\ৃিতর বা¶য় �কাশ বলেত আমােদর 
কু·ােবাধ করা উিচত নয়6  

“যাব¸  ভারতবষ9ং স=া¸  যাব¸  িব�=িহমাচেলৗ6 
যাব¸  গEা চ েগাদা চ তাবেদব িহ সং\ৃত¹ 66” 

এই সং\ৃত ভাষােকই উপজীব= কের ভারতবেষ9র িচ	া, ভাবনা, ধম9, দশ9ন ইত=ািদ ব� 
িবষয় �কািশত হেয়েছ6 এই সং\ৃত ভাষােতই রামায়ণ-মহাভারেতর মেতা কালজয়ী 
মহাকাব=�য়, েবদ, উপিনষ¸ , পুরাণািদ শাº রিচত হেয়েছ6 আর েসই সং\ৃত ভাষােকই 
মাধ=ম কের মহাকিব কািলদাস তাঁর েলখনী ধারণ কেরেছন6 তাই তখনকার ভারতবষ9 
তথা �াচীন সভ=তােক জানেত েগেল সং\ৃত ভাষা ও সািহত=েক অবশ=ই জানেত হেব6 
ভারতীয় সং\ৃিতর সােথ সং\ৃত ওতে�াতভােব জিড়ত6 

“ভারতস= �িতে� ে�, সং\ৃতং সং\ৃিতmথা6” 
 ভারতীয় সািহত=গগেণ মহাকিব ‘কািলদাস’-এর নাম সূেয9র মেতা অিত উ±ল 
েজ=ািত�`েপ িবরাজ কের আেছ6 িতিন েকবলমা8 কিব নন, মহাকিব6 �িতভার bেশ9 
তাঁর নাম তথা খ=ািত েদশ ও কােলর গ�ীেক অিত�ম কের িব�Iদেয়র অিভমুেখও 
েপৗেছ িগেয়েছ6 ‘কািলদাস’ শ,িট বত9মােন েকবলমা8 ব=িWিবেশষেক েদ=ািতত কের 
না, �াচীন ভারতীয় সািহেত=র সুবণ9যুগেক সূিচত কের6 ভারতজননীর �িতভাবা³ 
স	ানগেণর মেধ= কািলদাস িছেলন েª� �িতভাবা³ স	ান6 তাঁর রচনা সIদেয়র 
Iদয়েক অিত িনিবড়ভােব আ¯ুত ও পিরতৃ? কের6 মহাকিবর কাব=রসসুধা পান কের 
পা�াত= পি�তগণও �শংসায় পlমুখ6 তাঁরা কািলদাসেকই ভারতবেষ9র েª� কিবর 
�ীকৃিতও জািনেয়েছন6 তাই পি�তমহেল উ»ািরত সুভািষতিট উ»ারণ না কের থাকা 
যায় না— 

“পুরা কবীনাং গণনা�সেEকিনি�কািধি�তকািলদাসঃ 6 
অদ=ািপ তRুল=কেবরভাবাদনািমকা সাথ9বতী বভূব66’’ 

অথ9াk পুরাকােল কিবেদর সংখ=া গণনা করার সময় �থম কিব িহসােব কািলদাসেক 
কিন�া অEুিলেত �িত�া করা হেয়িছল, তারপর তাঁর তুল= ি�তীয় েকােনা কিব আিবভূ9ত 
না হওয়ায় পরবত9ী অEুিলর অনািমকা (ন নািমকা = নামহীনা)—এই নাম রাখা সাথ9ক 
হেয়েছ6 পা�াR= মনীষীরাও অকৃপণভােব কািলদাসব}নায় oিতবাক= উ»ারণ 
কেরেছন6 অধ=াপক Lassen বেলেছন—“The brightest star in the firmament 
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of Indian artificial poetry.’’ এই সমm �শিmর েকােনা �েয়াজন েনই, কারণ 
মহাকিব কািলদাস তাঁর আপন �িতভার bেশ9 ��কাশ হেয় আেছন6 এই �শিm 
�দীপ েদিখেয় সূয9দশ9ন করােনার মেতা, যা েকােনা মেতই স�ব নয়6 
      ঋতুসংহার, কুমারস�ব, মালিবকাি²িম8, েমঘদূত, িব�েমাব9শীয়, রঘুবংশ ও 
অিভ�ানশকু	ল—এই সাতিট রচনা কািলদােসর রচনা`েপ ব�ল �চিলত ও 
ব�জন�ীকৃত6 এেদর মেধ= কুমারস�ব ও রঘুবংশ—এই দুিট মহাকাব=; 
মালিবকাি²িম8, িব�েমাব9শীয় ও অিভ�ানশকু	ল—এই িতনিট দৃশ=কাব= এবং েমঘদূত 
ও ঋতুসংহার খ�কাব=`েপ পিরিচত6 ভাষার লািলেত=, বণ9নার �াভািবকতা ও ভােবর 
ব=�নায় মহাকিব অননুকরণীয় তথা অি�তীয়6 মহাকিবর িচRাকষ9ক উপমার ন=ায় 
বণ9নাও �াভািবক ও কৃিRমতাশূন=6 মহাকিবর রচনার মেধ= �কৃিতর িনসগ9িচ8, 
েজ=ািতষ, িব�ান, আইন-আদালত, ধম9, দশ9ন �ভৃিত নানান িবষয় পির�ুট হেয়েছ6  
 ধারণাথ9ক ‘ধৃ’–ধাতুর উRর ‘ম³ ’ �ত=য় েযাগ কের ‘ধম9’ শ,িট িন´µ হেয়েছ6 
যা আমােদরেক ধারণ কের তাই ধম96 মহাভারেতর ভাষায় বলেল—“ধেম9া ধারয়েত 
�জাঃ6” ধম9 যিদ আমােদর �ারা রি#ত হয় তাহেল ধম9ও আমােদরেক র#া করেব6 
েবেদাপিদZ ধম9 পালেনর মাধ=েম সমাজজীবেন েয িnিত উkপH হয় েসই িnিতই 
ব=িWিবেশেষর অিmে�র সহায়ক হেয় ওেঠ6 ধম9 মানুেষর কত9ব=াকত9ব= িন`পণ কের 
�বৃিRেক সংযত কের এবং কল=ােণর পথ েদখায়6 ধম9 সkপেথ থাকা ব=িWেদরেক 
জরা, মরণ �ভৃিত দুঃখপূণ9 কেম9র ব�ন েথেক মুিW কের েমা#�াি?র িদেক এিগেয় 
েদয়6 এই ধেম9র উপেরই আমােদর সভ=তা িনভ9রশীল ও �িতি�ত6 ভারতীয় ধেম9র 
মূলm� হল—‘েবদ’6  

“েবেদাঽিখল ধম9মূল¹ 6”১ 
ধেম9র ল#ণ �সেE িবিভH আচায9= িবিভH মত েপাষণ কেরেছন6 মীমাংসাসূ8কার 
মহিষ9 ৈজিমিন বেলেছন— 

“েচাদনা ল#েণাঽেথ9া ধম9ঃ6”২ 
অথ9াk েয ি�য়া পুpেষর ইZফেলর সাধন`েপ েবেদ উপিদZ হেয়েছ তারই নাম ধম96 
েবদিবিহত যাগািদি�য়াই ধম96 ধম9শাºকার পরপূজ=পাদ মনু তাঁর সংিহতায় ধেম9র 
ল#ণ �সেE বেলেছন— 

“ধৃিতঃ #মা দেমাঽেmয়ং েশৗচিমিয়িন5হঃ6 
ধীিব9দ=া সত=মে�ােধা দশকং ধম9ল#ণ¹ 66”৩ 
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অথ9াk ধৃিত, #মা, দম, অেmয়, েশৗচ, ইিয়িন5হ, ধী, িবদ=া, সত= এবং অে�াধ—এই 
দশিট ধেম9র ল#ণ6 ধেম9র ল#েণ েয সেত=র কথা বলা হেয়েছ তার �িত েজার িদেয় 
মনু আরও বেলেছন— 

“সত=ং Ìয়াk ি�য়ং Ìয়াH Ìয়াk সত=মি�য়¹ 6”৪ 

অথ9াk সত=কথা বলেব, ি�য়কথা বলেব, িক� সত=কথা যিদ অি�য় হয় তােক বজ9ন 
করেব6 িমতা#রাটীকােত ছয় �কার ধেম9র কথা বলা হেয়েছ— “বণ9ধম9ঃ, আªমধম9ঃ, 
বণ9াªমধম9ঃ, >ণধম9ঃ, িনিমRধম9ঃ, সাধারণধম9�6”৫ 

 কিবকুলিশেরামিণ কািলদাস তাঁর ‘কুমারস�ব’ মহাকােব=র ি�তীয় সেগ9 ধেম9র 
�`প ও �েয়াজন �সেE বেলেছন— 

“কম9ব�িছদং ধম9ং ভবেস=ব মুমু#বঃ6”৬ 

অথ9াk কৃতকেম9র ফলেভাগ �`প সাংসািরক কম9ব�ন েথেক মুিWকামী ব=িWরা যার 
�ারা মুিWলাভ করেত পােরন তাই হল ধম96 মহাকিব ব=িWগত জীবেন েকান ধম9 
মতাবল1ী িছেলন তা তাঁর কাব= পাঠ করেল সহেজই আমােদর সামেন পির�ুট হেয় 
ওেঠ6 মহাকিবর নাটক8েয়র না}ীেÍােক িশেবর ব}না করা হেয়েছ6 �থেমই বলা 
যাক ‘মালিবকাি²িম8’ নাটেকর কথা6 এই নাটেকর না}ীেÍােক মহাকিব অZমূিত9ধর 
িশবেক আÎান কেরেছন— 

“এৈক�েয9 িnেতাঽিপ �ণতব�ফেল যঃ �য়ং কৃিRবাসাঃ 
কা	াসংিমªেদেহাঽপ=িবষয়মনসাং যঃ পরmা¸  যতীনা¹ 6 
অZািভয9স= কৃkyং জগদিপ তনুিভিব9Ïেতা নািভমানঃ 
স4াগ9ােলাকনায় ব=পনয়তু স বmামসীং বৃিRমীশঃ66”৭ 

‘িব�েমাব9শীয়’ নাটেকর না}ীেÍােক ভিWেযাগসুলভ ‘nাণু’, ‘একপুpষ’ িশবেক ª�া 
সহকাের �ণাম জািনেয়েছন— 

“েবদাে	ষু যমা�েরকপুpষং ব=াপ= িnতং েরাদসী 
যি{Hী�র ইত=নন=িবষয়ঃ শে,া যথাথ9া#রঃ6 

অ	য9� মুমু#ুিভিন9য়িমত�াণািদিভমৃ9গ=েত 
স nাণুঃ িnরভিWেযাগসুলেভা িনঃেªয়সায়াo বঃ66”৮ 

এবং মহাকিব তাঁর িব�িবwত নাটক ‘অিভ�ানশকু	ল’-এর মEলাচরণেÍােক 
অZমূিত9ধর িশেবর কােছ র#া করার �াথ9না জািনেয়েছন— 

“যা সৃিZঃ �Zুরাদ=া বহিত িবিধ�তং যা হিব য9া চ েহা8ী, 
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েয ে� কালং িবধRঃ wিতিবষয়>ণা যা িnতা ব=াপ= িব�¹ 6 
যামা�ঃ সব9বীজ �কৃিতিরিত যয়া �ািণনঃ �াণব	ঃ, 
�ত=#ািভঃ �পHmনুিভরবতু বmািভরZািভরীশঃ66”৯ 

েকবলমা8 মEলাচরণেÍােক নয়, এই নাটেকর ভরতবােক=ও িতিন অন	 শিWর আধার 
�য়�ূ নীলেলািহত িশেবর কােছ পুনজ94 িনবারেণর জন= �াথ9না জািনেয়েছন— 

“�বত9তাং �কৃিতিহতায় পািথ9বঃ 
সর�তী wিতমহতাং মহীয়তা¹ 6 
মমািপ চ #পয়তু নীলেলািহতঃ 

পুনভ9বং পিরগতশিWরা°ভূঃ66”১০ 
আবার তাঁর েª� মহাকাব= রঘুবংেশও িতিন জগেতর িপতামাতা�`প িশব ও পাব9তীর 
ব}না কেরেছন— 

“বাগথ9ািবব স@ৃেWৗ বাগথ9�িতপRেয়6 
জগতঃ িপতেরৗ বে} পাব9তীপরেম�েরৗ66”১১ 

তাঁর অপর মহাকাব= ‘কুমারস�ব’-এর িবষয়বo আবার িশব ও পাব9তীর �ণয়লীলােক 
েক কেরই গেড় উেঠেছ6 তাঁর সু�িস� িবরহমূলক খ�কাব= েমঘদূেতও মহাকাল 
মি}ের স�=ারিতর বণ9নায় িশেবর �িত অনুরাগ ফুেট উেঠেছ6  
 এর েথেক আমরা অিত সহেজই বুঝেত পাির েয কিবকুলিশেরামিণ কািলদােসর 
পরম আরাধ= েদবতা হেলন ‘িশব’6 অথ9াk িতিন িছেলন ৈশব6 িতিন ৈশব হেলও 
অন=ান= ধেম9র �িত তথা অন=ান= েদবতার �িত ª�া ও ভিW িছল অগাধ6 আর যা হল 
তাঁর রচনার অন=তম ৈবিশZ=6 তাঁর রচনার মেধ= ভগবা³  িবVুর উপাসনাও দৃZ হয়6 
‘কুমারস�ব’ মহাকাব=িট েযমন ৈশবধেম9র �িত অনুরােগর পিরচয় বহন কের, েতমিন 
‘রঘুবংশ’ মহাকাব=িটও ৈবVবধেম9র �িত তাঁর িনিবড় অনুরােগর সা#= বহন কের6 
তাঁর রচনার মেধ= েদবী সর�তী ও Ð Ð লÑীর উপাসনাও ল#= করা যায়6 �ান ও 
িবদ=ার অিধ�া8ী েদবী সর�তী এবং ধন ও েসৗভােগ=র অিধ�া8ী েদবী লÑী—এই দুই 
েদবীর সহাবnান সচরাচর ল#= করা যায় না, তা সে�ও মহাকিব তাঁর ‘িব�েমাব9শীয়’ 
নাটেক সÒেনর উHিতর জন= এেঁদর দুজেনর এক হওয়ার �াথ9না জািনেয়েছন— 

“পরbরিবেরািধেন=ােরকসংªয়দুল9ভ¹ 6 
সEতং Ðসর�েত=াভূ9তেয়ঽo সদা সতা¹ 66”১২ 
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মহাকিবর সমেয় সাধারেণর ধারণা িছল লÑী চlল�ভাবা6 এই ধারণােক অ5াহ= করা 
কিঠন কাজ6 তাই িতিন ‘রঘুবংশ’ মহাকােব= উে~খ কেরেছন—লÑী আিªতেদর েছেড় 
যাওয়ার জন= িছ¥ েখাঁেজন6 তাই রাজা দশরথ অি²র মত দীি?মা³  ও চের মত 
কাি	মা³  হওয়ার সে�ও আলস= ত=াগ কের রাজকায9 করেত থাকেতন— 

“িªয়মেব#= স রÓচলামভূদনলেসাঽনলেসামসমদু=িতঃ6”১৩ 

িশব ও পাব9তীর িববাহানু�ান েশষ হওয়ার পর েদবী সর�তী তাঁেদর >ণবণ9না 
mবগােনর মেধ= িদেয় করেত লাগেলন— 

“ি�ধা�যুেWন চ বা¶েয়ন সর�তী তি4থুনং নুনাব6 
সং\ারপূেতন বরং বেরণ=ং বধূং সুখ5াহ=িনব�েনন66”১৪ 

মহাকিবর রচনায় ব� েদব-েদবীর উে~খ থাকেলও আরাধ= েদবতা স1ে� উদার 
মানিসকতার পিরচয় তাঁর ‘কুমারস�ব’ মহাকােব=র স?ম সেগ9র একিট েÍােক ল#= 
করা যায়— 

“এৈকব মূিRিব9েভেদ ি8ধা সা 
সামান=েমষাং �থমাবর�¹ 6 
িবেVাহ9রmস= হিরঃ কদািচ¸  

েবধাmেয়াmাবিপ ধাতুরােদৗ66”১৫ 
 কািলদােসর সািহত= পয9ােলাচনা কের জানা যায় েয িতিন ব� েদব-েদবীেত 
িব�াসী হেলও তাঁর মেত সকেলর উপের এক সৃিZকত9া বত9মান, আর িতিন হেলন— 
‘ঈ�র’6 

“েবদাে	ষু যমা�েরকপুpষ¹ 6”১৬ 
অথ9াk েবদাে	 যাঁহােক ‘একপুpষ’ বেল আখ=া েদওয়া হয় িতিন এক, ি�তীয় েকউ 
েনই6 ‘ঈ�র’ শ,িটর �েয়াগ তাঁর রচনার ব�nেল দৃZ হয়6 ‘রঘুবংশ’ মহাকােব=র 
অZম সেগ9 িতিন বেলেছন— 

“িবষমপ=মৃতং ÔিচÕেবদমৃতং বা িবষমী�ের�য়া6”১৭ 
অথ9াk ঈ�েরর ই�ায় িবষ অমৃত হয়, আবার অমৃতও িবষ হয়6 ‘িব�েমাব9শীয়¹ ’ 
নাটেকর মEলাচরণেÍােক বেলেছন— 

“যি{Hী�র ইত=নন=িবষয়ঃ শে,া যথাথ9া#রঃ6”১৮ 
‘কুমারস�ব’ মহাকােব= মহাকিব ঈ�র স@েক9 বেলেছন— 

“নমিºমূR9েয় তুভ=ং �াÖ সৃেZঃ েকবলা°েন6”১৯ 
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অথ9াk সৃিZর পূেব9 এক, পের ¬×া, িবVু ও মেহ�র—এই িতন মূিR9 ধারণ কের 
�কািশত হেয়েছন6 
 মহাকিবর আিবভ9ােবর পূেব9 সত=¥Zা মুিন-ঋিষরা জ4া	র, কম9ফল, েমা#, 
পরমা°া �ভৃিত ৈবিদক তে�র উপর িভিR কের েয ধেম9র �বত9ন কের েগেছন েসই 
সনাতন ধম9 কািলদােসর যুেগও বত9মান িছল6 তাই তাঁর রচনার মেধ= েসই সনাতন 
ধেম9র ত�>িলও ফুেট উেঠেছ6 পূব9জে4র কৃতকেম9র ফল পরজ4েক িনয়Yণ কের, 
পূব9জে4র সং\ার পরজ4েক �ভািবত কের—এই িবষয়িট িতিন রচনার মেধ= 
bZভােব েদখােনার েচZা কেরেছন6 েমঘদূেতর পূব9েমেঘর একিট েÍােক বেলেছন— 
েয পু=েণ=র ফেল মানুষ �েগ9 িগেয় বাস কের, েসই পু=েণ=র ফল েশষ হেয় েগেল 
মানুষেক পুনরায় জ45হেণর িনিমR পৃিথবীেত িফের আসেত হয়— 

“�aীভূেত সুচিরতফেল �িগ9নাং গাং গতানা¹ 6”২০ 
পূব9জে4র �ণেয়র {ৃিত মেনর অবেচতনাংেশ েথেক যায়, েচতনাংেশ আসেত পাের 
না6 িক� েসই {ৃিত জীেবর অ�াতসাের মেনর উপর �ভাব িবmার কের6 এই তে�র 
সু}র িচ8 ‘অিভ�ানশকু	ল’ নাটেকর নায়ক রাজা দুষ=ে	র মুখ েথেক েবিরেয় 
আেস— 

“রম=ািণ বী#= মধুরাং� িনশম= শ,া³  
পযু9kসুেকা ভবিত যk সুিখেতাঽিপ জ�ঃ6 

তে»তসা {রিত নূনমেবাধপূব9ং 
ভাবিnরািণ জননা	রেসৗIদািন66”২১ 

এমন দৃশ= রঘুবংেশও রামচের বামনাªম দশ9েনর িববরণদান কােল েদখা যায়— 
“উ4নাঃ �থমজ4েচিZতান={রHিপ বভূব রাঘবঃ6”২২ 

পূব9জে4র অধীতিবদ=ার সং\ার পরজে4 মানুেষর মেধ= �ভাব িবmার কের তা জানােত 
িগেয় মহাকিব পাব9তীর িবদ=ািশ#ার কথা বেলেছন— 

“িnেরাপেদশামুপেদশকােল �েপিদের �াWনজ4িবদ=াঃ6”২৩ 
পূব9জে4র কৃতকেম9র ফল পরজে4 েভাগ করেত হয়6 ইহা রঘুবংেশ তার মুখ িদেয় 
মহাকিব ব=W কেরেছন— 

“মৈমব জ4া	রপাতকানাং িবপাকিব�ূজ9থুর�সহ=ঃ6”২৪ 
আমরা আমােদর কায9 েথেক িবরত হেল তার ফল আমরা পের পাই6েমঘদূেত আমরা 
েদিখ য# তাঁর কােয9 অমেনােযাগী হওয়ায় অথ9াk রাজা কুেবেরর রাজকােয9 
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অমেনােযাগী হওয়ায় রাজার অিভশােপ নূতন ে�িমকা েথেক এক বছেরর জন= 
রামিগিরেত িনব9ািসত হেয়িছল6 যা তার কােছ শতা,ীর তুল= হেয় উেঠিছল— 

“কি�k কা	ািবরহ>pণা �ািধকার�মRঃ 
শােপনাmংগিমতমিহমা বষ9েভােগ=ণ ভতু9ঃ6 
য#�ে� জনকতনয়াyানপুেণ=াদেকষু 

িyØ�ায়াতpষু বসিতং রামিগয9াªেমষু66”২৫ 
আবার অিভ�ানশকু	েল আমরা েদিখ শকু	লা পিতিচ	ায় ম² থাকার দpণ অিতিথ 
ঋিষ দুব9াসােক েসবা না করায় েকাপন�ভাবিবিশZ দুব9াসার �ারা অিভশ? হেয়িছল6 
যার ফল�`প রাজা দুষ=	 পরবিত9কােল তাঁেক িচনেত না েপের �ত=াখ=ান কেরিছল— 

“িবিচ	য়	ী যমনন=মানসা 
তেপাধনং েবkিস ন মামুপিnত¹ 6 

{িরষ=িত �াং ন স েবািধেতাঽিপ স³  
কথাং �মRঃ �থমং কৃতািমব66”২৬ 

 ভারতীয় আিmক দশ9েনর মূল ল#= হল েমা#লাভ6 পুনঃ পুনঃ জ45হণ ও 
কৃতকেম9র ফল েথেক মুিWর �ধান উপায় হল েমা#লাভ করা6 এই েমা#লাভ করা 
যায় েযাগাভ=ােসর �ারা, তা িতিন ‘রঘুবংশ’ মহাকােব= রঘুর সH=াস জীবন বণ9নাকােল 
বেলেছন— 

“তমসঃ পরমাপদব=য়ং পুpষং েযাগসমািধনা রঘুঃ6”২৭ 

েমা#লােভর আরও একিট পেথর কথা মহাকিব েমঘদূেতর পূব9েমেঘ উে~খ কেরেছন— 
“ত8 ব=Wং দৃষিদ চরণন=াসমেধ9}ুেমৗেলঃ 

শ�k িসৈ�pপিচতবিলং ভিWন�ঃ পরীয়াঃ6 
যি{³  দৃেZ করণিবগমাদূÙ9মু�ূতপাপাঃ 

সংকaে	 িnরগণপদ�া?েয় ªÚধানাঃ66”২৮ 

রাজার �ধান কত9ব= বা ধম9 হল— �জােদর র#ণ ও পালন করা6 এই �জাপালন ও 
র#েণর ব� িচ8 মহাকিবর রচনায় পিরদৃZ হয়6 মহাকিব তাঁর ‘রঘুবংশ’ মহাকােব= 
বেলেছন— 

“�জানােমব ভূত=থ9ং স তােভ=া বিলম5হীk6”২৯ 

অথ9াk রাজা িদলীপ �জােদর মEেলর জন= �জােদর কাছ েথেক কর 5হণ করেতন6 
িতিন আেরাও বেলেছন— িবনয় �ভৃিত িশ#া েদওয়া, িবপদ েথেক র#া করা, অH-
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বºািদ ভরণেপাষণ �ভৃিত করার জন= মহারাজ িদলীপই �জােদর িপতা�`প, আর 
তােদর িপতৃগণ েকবল জ4দাতা— 

“�জানাং িবনয়াধানা¸  র#ণা¸  ভরণাদিপ6 
স িপতা িপতরmাসাং েকবলং জ4েহতবঃ66”৩০ 

 মহাকিবর সমেয় সারা েদশ িছল বণ9াªম ধেম9র �ভােব �ভািবত6 বণ9াªম 
ধেম9র পালক ও র#ক হেলন রাজা, তা আমরা ‘রঘুবংশ’ মহাকােব=র চতুদ9শ সেগ9 
সীতার মুখ েথেকই qনেত পাই— 

“নৃপস= বণ9াªমপালনং যk স এব ধেম9া মনুনা �ণীতঃ6”৩১ 

বণ9াªম ধেম9র �মাণ আমরা ‘রঘুবংশ’ মহাকােব= পাই6 েসখােন আমরা েদখেত পাই 
তপস=ায় অনিধকারী শূে¥র তপস=াবল1েনর জন= Ðরামচ তার মmক েছদন 
কেরিছেলন— 

“তপস=নিধকাির�াk �জানাং তমঘাবহ¹ 6 
শীষ9ে�দং পিরি�দ= িনয়	া শºমাদেদ66’’৩২ 

আবার ‘অিভ�ানশকু	ল’ নাটেকও মহাকিবর বণ9াªম ধেম9র �িত পূণ9 সমথ9ন ল#= 
করেত পাির6 ষ� অংেক ধীবর তার জীিবকা স@েক9 যা কথা বেলেছ তা সিত=ই 
েযেকােনা েদেশর মানুেষর কােছ আ°Íাঘার িবষয়— 

“সহজং িকল য¸  িবিনি}তং ন িহ তkকম9 িববজ9নীয়¹ 6 
পqমারণকম9দাpণঃ অনুক@ামৃদুরিপ েªাি8য়ঃ66”৩৩ 

অথ9াk েয বৃিR িনেয় মানুষ জ45হণ কের েস বৃিR িন}নীয় হেলও কখনও পিরত=জ= 
নয়6 কারণ েবদ� ¬া×ণগণ অনুক@া�বণ হেলও য�ািদেত পqহত=া কের �ধম9 
পালন কেরন6 এর �ারা �মািণত হয় েয মহাকিব যাগযে� পqহত=ার মেতা গিহ9ত 
কাজেক সমথ9ন করেতন6 মানুেষর সবেচেয় পরম ধম9 হল ‘িহংসা না করা’— “অিহংসা 
পরেমা ধম9ঃ6’’ এর পিরচয় মহাকিবর ‘অিভ�ানশকু	ল’ নাটেক ৈবখানেসর উিW 
েথেকই েপেয় থািক— 

“রাজ³  আªমমৃেগাঽয়ং ন হ	েব=া ন হ	েব=া6 
ন খলু ন খলু বাণঃ সিHপােত=াঽয়মি{³  

মৃদুিন মৃগশরীের তুলারাশািববাি²ঃ6 
Ô বত হিরণকানাং জীিবতং চািতেলামং 

Ô চ িনিশতিনপাতা বÛসারাঃ শরােm66”৩৪ 
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 উপযু9W আেলাচনা েথেক আমরা এটা বলেত পাির েয, মহাকিবর সমেয় সনাতন 
ৈবিদক ধেম9র িবিভH স£দায় থাকেলও মহাকিব েকােনা স£দায়ভুW িছেলন না6 
তখন মানুষ ¬×া, িবVু ও মেহ�র—এই িতন েদেবর উপাসনা করত এবং এক 
স£দােয়র মানুষ অপর স£দােয়র েদবতােক সমােলাচনাও করত6 মহাকিব ঈ�র 
বলেত তাঁর আরাধ= পরমপূজ= েদব ‘িশব’ তা িতিন �=থ9হীন ভাষায় িলেখ িগেয়েছন6 
মহাকিব অন=ান= ধেম9র �িত অনাদর ও অনা5হ �কাশ না করেলও েসই সময়কার 
ভারতবেষ9র অন=তম ধম9 েবৗ�ধেম9র �িত িকছুটা অব�া �দশ9ন কেরেছন বেল মেন 
হয়6 তাই িতিন তার রচনায় েবৗ�ধম9 ও সং\ৃিতর েকােনা উে~খ কেরন িন, বরং 
েবৗ�িবেরাধী যে� পq হত=ার মত কাজেক সমথ9ন কেরেছন6 
 
তথ=সূ8তথ=সূ8তথ=সূ8তথ=সূ8:    
১.  মনুসংিহতা – ২/৬ 
২.  মীমাংসাসূ8 – ১/১/২ 
৩.  মনুসংিহতা – ৬/৯২ 
৪.  তৈ8ব – ৪/১৩৮ 
৫.  যা�বÝ={ৃিত – ১/১, িমতা#রা টীকা 
৬.  কুমারস�ব – ২/৫১ 
৭.  মালিবকাি²িম8 – ১/১  
৮.  িব�েমাব9শীয় – ১/১  
৯.  অিভ�ানশকু	ল – ১/১ 
১০.  তৈ8ব – ৭/৩৫ 
১১.  রঘুবংশ – ১/১ 
১২.  িব�েমাব9শীয় – ৫/২৪ 
১৩.  রঘুবংশ – ৯/১৫ 
১৪.  কুমারস�ব – ৭/৯০ 
১৫.  তৈ8ব – ৭/৪৪ 
১৬.  িব�েমাব9শীয় – ১/১  
১৭.  রঘুবংশ – ৮/৪৬ 
১৮.  িব�েমাব9শীয় – ১/১ 
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১৯.  কুমারস�ব – ২/৪ 
২০.  েমঘদূত, পূব9েমঘ – ৩১ 
২১.  অিভ�ানশকু	ল – ৫/২ 
২২.  রঘুবংশ – ১১/২২ 
২৩.  কুমারস�ব – ১/৩০ 
২৪.  রঘুবংশ – ১৪/৬২ 
২৫.  েমঘদূত, পূব9েমঘ – ১ 
২৬.  অিভ�ানশকু	ল – ৪/১ 
২৭.  রঘুবংশ – ৮/২৪ 
২৮.  েমঘদূত, পূব9েমঘ – ৫৬ 
২৯.  রঘুবংশ – ১/১৮ 
৩০.  তৈ8ব – ১/২৪ 
৩১.  তৈ8ব – ১৪/৬৭ 
৩২.  তৈ8ব – ১৫/৫১ 
৩৩.  অিভ�ানশকু	ল – ৬/১ 
৩৪.  তৈ8ব – ১/১০ 
সহায়কসহায়কসহায়কসহায়ক    5fপ5fপ5fপ5fপি�ি�ি�ি�:    
১.  কািলদাস6 অিভ�ানশকু	ল¹ 6 স@া. সত=নারায়ণ চ�বত9ী6 কলকাতা: সং\ৃত 

পুmক ভা�ার, ১৯৯৯6 
২.  কািলদাস6 কুমারস�ব¹ 6 স@া. পি�ত �দু=Þ পাে�6 বারাণসী: েচৗখ1া 

িবদ=াভবন, ২০১০6 
৩.  কািলদাস6 েমঘদূত পুিরচয়6 স@া. পাব9তীচরণ ভ�াচায9=6 কলকাতা: সং\ৃত 

পুmক ভা�ার, ১৯৭৭6 
৪.  কািলদাস6রঘুবংশমহাকাব=¹ 6 স@া. রামচ ঝা6 বারাণসী: েচৗখ1া কৃVদাস 

অকাদমী, ২০১২6 
৫.  জানা, নেরশচ6 কািলদাস ও রবীনাথ6 কলকাতা: সািহত=ােলাক, ১৯৮৮6 
৬.  ৈজিমিন6 মীমাংসাদশ9ন6 স@া. ভূতনাথ স?তীথ96 কলকাতা: সং\ৃত কেলজ, 

২০০৯6 



472 | এবং �াি	ক 

 

৭.  মনু6 মনুসংিহতা6 স@া. পlানন তক9রi6 কলকাতা: সং\ৃত পুmক ভা�ার, 
১৩৯৭ বEা,6 

৮.  মি~ক, রঘুনাথ6 কািলদাস �িতভা6 কলকাতা: শ=ামাশßর মি~ক, ১৯৭৬6 
৯.  বে}=াপাধ=ায়, ধীেরনাথ6 সং\ৃত সািহেত=র ইিতহাস6 কলকাতা: পি�মবE 

রাজ= পুmক পষ9k, ২০০০6  
১০. শাºী, েগৗরীনাথ6 সং\ৃত সািহত= স�ার6 কলকাতা: নবপ8 �কাশন, ১৯৭৮6 
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§ল	 বাmবতার �তীক : ‘শিনবােরর ছড়া’ 
শিম9�া িস³ হা 

ে+ট এেডড কেলজ িটচার, বাংলা িবভাগ, 
#ুিদরাম েবাস েসOাল কেলজ 

 
‘‘�বীর েঘাষ রায় সািহেত=র �থাগত ছা8 নন6 ব=বহািরক জীবেন িতিন বািণেজ=র 
অধ=াপক এবং বত9মােন পি�মবE সরকােরর উ»িশ#া িবভােগ যুà িশ#া আিধকািরক 
িহসােব কম9রত6 অেনকােনক বাঙািল  িকেশােরর মত �বীরবাবু কিবতায় েনশা5m হন 
\ুেল পড়বার সময় েথেকই6 িশিল>িড়র েছেলিট উRরবেEর িবিভH প8পি8কায় 
কিবতা িলখেত qp কেরন ১৯৭৭-৭৮ সন েথেক6 কেলজ িব�িবদ=ালেয় পড়বার সময় 
িনয়িমত – স@াদনা কেরন ‘এই সময়’ নােমর একিট িলটল ম=াগািজন6 ১৯৮৬েত 
চাকিরেত েযাগ েদবার পর িকছুিদন কিবতা েথেক দূের িছেলন6 আবার ৯০ দশেকর 
মাঝামািঝ িনয়িমত েলখা qp কেরন6 �িতভাস েথেক একিট চিট বই েবর হয়, নাম 
‘চ মি~কার িদন6’ কিবতার সেE সেE উপন=াস এবং েছাট ও বড়েদর জেন= ছড়া6 
২০১২-র বুকস ওেয় �কাশ কেরন ‘ছড়ার ছিড়’6 েসই বছেরই জল9াক েথেক �কাশ 
পায় কাব=5f ‘ভাবনা>িল’ ২০১৬েত এই বইেয়র ি�তীয় মু¥ণ েবর হেয়েছ6 ২০২০েত 
আ	জ9ােল ‘ইিরডাস9. েকা. ইন েথেক �কািশত হেয়েছ উপন=াস ‘অেনক িদন পর6’ মাচ9 
২০২১-এ েদশ �কাশন েথেক �কািশত হেয়েছ আেলাচ= ছড়া সংকলন – ‘শিনবােরর 
ছড়া’6 মানবতাবাদী এই কিব সা£দািয়ক িবেভদ ও ৈ�রতািYক শাসন েশাষেণর 
িবpে� বারবার �িতবােদ েসা»ার হেয়েছন6 এই বইেত েসই উ»ারেণর শ, ধরা 
আেছ পাতায় পাতায়6১ আেরক ছড়া সংকলন – ‘কিবর জন=’ �কািশত হেয়েছ ‘উদার 
আকাশ’ েথেক6 �কাশক ফাpক আহেমদ6 ১৫ এি�ল ২০২১6 [‘কিবর জন=’ 5েf 
েলখক পিরিচত অংশ েথেক েনওয়া] 

 ‘আিম মেন কির ‘শিনবােরর ছড়া’ সংকলনিট িনেয় েলখা িবেশষ জpির িছল 
বত9মান পিরিnিতেত যা িবেশষ ভােব �াসিEক6 এই অচিচ9ত িবষয়িট পাঠকেদর 
bশ9কাতর মেন েরখাপাত িনঃসে}েহ করেব6 
সারাংশ সারাংশ সারাংশ সারাংশ : : : : ছড়াকার �বীর েঘাষ রােয়র ‘শিনবােরর ছড়া’ ১০০িট ছড়ার সংকলন 5f6 
িবগত দুবছর ধের ভারতবেষ9র নানা �াে	 ঘেট যাওয়া িবিভH ঘটনা, সামািজক অব#য় 
ও সং\ৃিতর ভাঙন, ধম9া�তার ব=িভচার, িনম9ম অত=াচার, সা£দািয়কতার অসিহVুতা, 
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ে#াভ, সংঘষ9, দিলেতর আত9নাদ,গণতেYর কãেরাধ, িবেষা¸ গার, ছ© জাতীয়তাবােদর 
দাEার ৈপশািচকতা,  সা£দািয়ক িহংসার বলীদােনর §ল	 িচ8 ফুেট উেঠেছ বইেয়র 
ছড়া>িলর ছে8 ছে86 নােম ছড়া হেলও তার মেধ= েয ভাব গভীরতা আেছ তা বলাই 
বা�ল=6 িনভ9ীক ছড়াকােরর কেã েশানা যায় ভারেতর মম9বাণী সংহিত, স£ীিত ও 
সিহVুতা6 িমª-সং\ৃিত িনেয় চলাই তাঁর পােথয়6 মানবতাবাদী কিব েযখােনই 
েদেখেছন অন=ায় েসখােনই তাঁর কলম গেজ9 উেঠেছ েযন ‘উদ=ত তীä তরবাির6’ 
সূসূসূসূচক শ,চক শ,চক শ,চক শ,:::: ৈ�রাচারী, সYাসবাদী, ধৃZািম, সা£দািয়ক, অসিহVুতা, ছ©-জাতীয়তাবাদ, 
রাåীয় িহংসা, গণতেYর কãেরাধ, মানবতার-জয়গান6   
‘শিনবােরর ছড়া’ বইিট হােত েপলাম6 মEলবার ২৩.০৩.২০২১-এ6 ছড়াকার অধ=াপক 
�বীর েঘাষ রােয়র িবষয় বািণজ=িবভাগ েজেন িকছুটা িবি{তও হলাম েয, বাংলা 
সািহত= শাখার সেE সরাসির স@িক9ত না হেয়ও িতিন েযভােব ছড়াচচ9ায় িনেজেক 
িনেয়ািজত েরেখেছন তােত তাঁর কিবস�ার �বণতােক qধুই �াগাঢ় কেরিন েমৗিলক 
ৈবিশেZ= িনেজর অবnানেকও �তY কের িনেয়েছন6 েফসবুেকর ওেয়বিসিরেজর 
১০০িট ছড়া িনেয় এই 5fিট সংকিলত হেয়েছ6 ল#ণীয় েয ছড়াকার �িতিট ছড়ার 
আলাদা আলাদা ভােব নামকরণ কেরনিন বরং ‘শিনবােরর ছড়া-১’,‘শিনবােরর ছড়া-২’ 
এইভােব... ‘শিনবােরর ছড়া ১০০’ সংখ=ার �ারাই িচি¦ত6 এখােন রাবীিক +াইলেক 
{রণ করায়6 েযমন ৩৬ সংখ=ক কিবতা বলাকা6 ছড়ার বইিটেত উপিরপাওনা েয 
েকােনা ছড়ার পিরে�ি#ত িক, উপপাদ=িবষয় িক তা ছড়া qpর আেগই ২-৩-৪ লাইেন 
ছড়াকার তা িনেজই বেল িদেয়েছন যা আমার মেতা পাঠেক ছড়ািট বুঝেত সুিবধা কের 
িদেয়েছ6 িবগত ২ বছের আমােদর ভারতবেষ9র িবিভH �াে	 ঘেট যাওয়া নানা 
সামািজক অব#য় ও সং\ৃিতর ভাঙন তাঁর ছড়ার মেধ= �িতফিলত হেয়েছ6 েয 
ঘটনা>িল আমরা আমােদর িবিভH >p�পূণ9 ৈদিনক পি8কােত েপেয়িছ েকাথাও 
সা£দািয়কতার অসিহlু ে#াভ িবেষ¸ গার সংঘষ9, ধম9া�তার ব=ািভচার িনম9ম অত=াচার, 
গণতেYর কãেরাধ, দিলেতর আত9নাদ, দািয়�শীলপেদ বেস থাকা ব=িWে�র 
কা��ানহীন বWব=েকও কষাঘাত কেরেছন িতিন, মাতৃে�র লাçনা, ষড়যYকের মামলা 
চািপেয় েজেল েপাড়া, মনুষ=ে�র চরম অবমাননা তাঁর কলেমর েলখনীবােণ তী¬ 
কষাঘােত শািণত কেরেছন িতিন6 নজর এড়ায়িন কেরানাতß এবং েগাময়, েগামূ8 
িনেয় রাজনীিতিবেদর উÕè তে�র6 ব=E িবéেপ উপযুW জবাব িদেত ছােড়নিন6 
শাসেকর রাঙা েচােখর চাহিনেক ভয় পানিন6 বরং সাহিসকতা ও বুেকর েজাের দম 
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েরেখেছন6 গp িনেয় ঘেট যাওয়া বুল}শহেরর নৃসংশ ঘটনা, ছ©জাতীয়তাবােদর 
দাEার ৈপশািচকতা “পুলওয়ামা েসনােদর রWাWলােশ আমরা মম9াহত, 
mি�ত6”(শিনবােরর ছড়া-২৩) েশাকাত9 মােয়র �}ন6 অসহায়তা দুই স£দােয়র 
িহংসার বলীদােনর §ল	 িচ8 ফুেট উেঠেছ তাঁর ছড়ায়6 গািড় েবাঝাই িবে�ারক কী 
কের িমিলটাির কনভেয় ঢুেক যায়6 ে��াচারী শাসেকর কুযুিWর আªেয় ইিতহােসর 
পুনরাবৃিR (শিনবােরর ছড়া-৩৫/৩৯) ইিতহাস যােদর #মা করেব না েকােনািদন, 
ছড়াকােরর কেãগেজ9 উেঠেছ—‘ৈ�রাচারী িনপাত যাও, যুবসমাজ ছা8সমাজ েজেগ 
আেছ6 ৈ�রাচারীর পতন অিনবায9, ি¬িটশ পদেলহনকারীেদর বীেরর সêান েদবার উ5 
ধৃZািম! জনগেণর টাকা লুট কের িবেদেশ পালােনা কুস	ােনরা, রােåর মদেত 
িব�িবদ=ালেয়র সYাসবাদী নািক গভ9বতী রমনী! অগত=া েজেল ঠাঁই তাঁর6 িবগত িকছু 
সময় ধের ঘেট যাওয়া সমােজর বীভkস গভীর #ত >িলর িদেক িতিন আেলাকপাত 
কেরেছন, `ঢ় িবéেপ6 িব� যখন মৃতু= উপত=কা কেরানা িবÙংসী েছাবেল, মহামারীর 
িবষ ¯াবেনর এই ভয়ংকর 5ােসর িদশাহীন �`পিট তথা লকডাউন এবং তার ফল 
পিরযায়ী ªিমেকর কpণ অসহায়তা সবই উেঠ এেসেছ ছড়াকােরর েলখনীেত6 ছড়াকার 
উি�² েক েবিশ ভয়ংকর? েরাগ না #ুধা? কী েবিশ দরকারী? ধম9 না িব�ান? কেরানার 
িদন>িল েকান পথ েদখােব েশষ পয9	? ে�ম না ঘৃণার! িবেশষত কেরানা েয আমােদর 
গাহn9= িহংসার �েকাপেক বািড়েয় িদেয়েছ েস িবষেয় েকােনা সংশয় েনই6 
কেরানাকােল লকডাউেন মানুষেক ঘের আব� থাকেত হে�6 িক� যার ঘর েনই 
ফুটপােত যার রাি8কােট েখালা আকাশতেল, কাফু9েত ব� েরাজ িদন-আনা িদন খাওয়া 
মানুেষর pিজ6 তােদর েপেট আ>ন §লেছ6 েয কৃষক সিë ফলায় মােঠ, ইি+শােন 
েমাট েতােল েয কুিল, ভ=ান ঠ=ােল েয, িরìা চালায়, চা-েদাকােনর ঝাঁপ েখােল, 
বারবািণতােদর অ� জগত, সবারই মম9াি	ক জীবন-নZ, জীবন মৃতু=র সি�#েণ 
দাঁিড়েয়! ছড়াকার’ বেলেছন রােমই মাpক িক রাবেণ— এেদর মরণ য� ঘিনেয় 
এেসেছ6 আ>েন পুেড় ছাই হেয় েগেলও িকংবা মহামারীর িবষ-¯াবেন তােদর জন= 
মহামান= েকােনা েনতার মুেখ মধুর ভাষণ বা বWৃতােশানা যায় না6 দুেZর ছেলর অভাব 
হয় না6 তাই তার আªয়দােনর পিরবেত9 েকৗশলীপfা অবল1ন কেরন6 >p যিদ অ� 
হয় তাহেল ভেWর পথ খানাখ} ভরা হেবই6 ছড়াকার বেলেছন বুি� িদেয় বুঝেত হেব 
তফাk ভােলা মে}6  
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গরীব বেল কিবর কথা বািস হেলই ফেল, 
ছ©েবশী ঘরেভদী-সব বাড়েছ দেল দেল6 

 কেরানার কােল সব9�েদরও েয অসহায় েদখাে� ৮৫ নং ছড়ািট তার 
উদাহরণ6 যারা িনেজেদর এেলেম চলত এতিদন পাউডার িলিপি+ক েমেখ িনেজেদর 
িশ#া-দী#ার মাপকািঠেত িব� বেল জানেতা-অথ9-সমাজ-রাজনীিত তারাও আজ 
দুগ9তেদর মেতা েকমন েবাকাবােìর ভূত! 
 লকডাউেনর েজের আমােদর �াত=িহক জীবন েয কী ভীষণ বদেল েগেছ6 হােত 
অবাধ সময় েপেয় যাওয়ারটাও েকান গঠনমূলক কােজ লাগােনা যাে� না, ৈদনি}ন 
একেঘঁেয়িম অসহ= হেয় উেঠেছ6 অিত ি�য়জেনর খুনসঁুিট ও এখােন (কিব পiীর) মেন 
হয় িচমিট! েকািভড আমােদর জনজীবনেক েকমন েযন রাতারািত একসূে8 েগঁেথ 
িদেয়েছ6 তাই কিব বেল ওেঠন—“েকািভেডর হাত ধের ঘণা-অসূয়া পালা6” (শিনবােরর 
ছড়া-৮২) 
 েদশটা যখন পুেরাপুির আেবালতােবােলর �ত=# ভূিমেত পিরণত হেয়েছ6 
আমােদর সকেলর  িকংকত9ব= িবমূঢ় অবnা (৭০) ছড়াকার মহাকােলর হািসর 
িন�ুরতােক ও তুেল ধেরেছন— �কৃিতর �ঢ়তা আমফান ঝেড়র তা�ব ও িবÙংসীলীলা 
যখন বাতাস ভের উেঠ েচনা অেচনা িবেষ—িবে�রা বাঁকা েহেস বেলন িíেশ, তখন 
ছড়াকার �বীর েঘাষরােয়র �ত=য়— 

‘‘আসেব েস িদন, মানবতার সব অপমান 
ঘুিচেয় যখন সবাই হেব সবার সমান6 
চলেত পেথ হাত ধেরিছ, ব�ু সবাই, 
#ুধার, মারীর সব অবেরাধ পার হেয় যাই6’’ 

(শিনবােরর ছড়া-৮৩) 
পাশাপািশ তাঁর ছড়ায় আেরা একিট শা	 ে�াতধারা বেয় েগেছ যা িকছু 

কল=াণকর, qভ সু}র তার জয়গান েগেয়েছন ছড়ায় ছড়ায়6 (শিনবােরর ছড়া-৩৪) 
ছড়ােত বউেয়র সেE দা@ত=, খুনসুিট, ে�ম, দা@ত=-কলহ আর পরকীয়া িনেয় মজার 
রসা�াদন কিব ে�েমর অিভমান ধরা পেড়— (শিনবােরর ছড়া-৭৮) নং এ— 

‘‘আসেবা বেলই যাওয়া আমার, যােবা বেলই আসা, 
তুিম যােক রাগ জােনা তা আসেল ভােলাবাসা6 
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যােবা বেলই আসা আমার, আসেবা বেলই যাওয়া 
যােক তুিম শূন= জােনা, েস আমার সকল পাওয়া6’’ 

 দুদ9া	 ে�েমর ছড়া (২৭) সংখ=ক ছড়ািট6 ছড়াকার বেলেছন এখন কাল 
মধুমাস, ফােগর দাগ শরীর ও মেন6 ে�ম িদেয় গড়া এই ছড়ায়— 

‘‘ভােলা চাও েতা ওসব ছােড়া, 
এেসা, আমার হাত ধেরা, 
লÑী েমেয়র মেতা আবার 
এই মানুেষর ঘর কেরা6’’ 

 ে�েমর কিবতা িহসােব শিনবােরর ছড়া – ৯৯ সংখ=ক িটও েবশ মনেক ছঁুেয় 
যায়- 

‘‘ভােলাবািস িকনা জানেত চাইল েমেয়িট 
আিম েতা জািননা ভােলাবাসা কােক বেল 

রইলাম qধু েচেয় 
েচেয় েদখলাম, েচাখ নয় দীিঘ কােলা 

জানেত চায় েস, সিত= েবেসেছা ভােলা?’’ 
কািলদােসর কাল েথেক আষাঢ় ও েমঘদূেতর িবেশষ স@ক9-বাত9া6 
রামরাজ= পুনঃ�িতি�ত হেলও ে�ম সব9কােলই সত= (৯৯) মEল, তাও îবসত=ই6 
িক�ু ভােলালােগ না—মানিসক অবসাদ, িবষাদ, চািরিদেক qধু মনখারাপ করা খবর6 
সিত=ই বেড়া গভীর অসুখ আজ পৃিথবীর (শিনবােরর ছড়া-৯৬) িচরনতুেনর জ4িদেন 
কিব মান-অিভমান িমিটেয় ে�েমর েদালা ভ=ােল�াইন েড ! (৭৪) ভােলাবাসার জয় চান 
কিব6 কৃV রাধার �সE তাই �ভাবতই এেসেছ ছড়ায়6 
 িবষাWসাপ ফণা িবmার করেলও েগাকূেল কৃV েবেড় ওঠার মেতা কিব জােনন 
অqভ শিWর ও Ùংস করার শিW আেছ তাই িতিন হাল ছােড়নিন6 জ4াZমী ভারতীয় 
পুরােণর অন=তম েসরা কূটনীিতিবেদর জ4িতিথ (৪৯) কিব তার মেধ=ও েপেয় যান 
িনেজর েলখনীর অথ96 
 শিনবােরর ছড়া ২১ গানওয়ালার গান েযৗবেনর ভােলাবাসার েসতু-নবীনা 
িকেশারী এক পাগলীর দুঃখ এবং হতাশার মেধ= ও চািরিদেক হািসতামাশার েখারাক 
িমলেতই থােক, ছড়ায় উপপাদ= িবষয় েসখান েথেক িনেত িগেয় ছড়াকার সাধুেদর 
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(৩৫) সাবধান কের িদেয়েছন6 ছ©েবশীেদর সাবধান কের অqেভর িবনাশ েচেয়েছন 
িতিন6 
 সুিদেনর দূরতম আশাও দুরাশা মেন হয়6 েভার হয় আর আেলা েফাটবার 
আেগই-েতা সবেচেয় গাঢ় হয় অ�কার6 রেW কলম ডুিবেয় কিব আঁেকন িদন-বদেলর 
ছিব6 
 িঠক আর রাজৈনিতক ভােব িঠক এই দুইেয়র পাথ9ক= েবাঝােত ছড়াকােরর 
িবচ#ণতাও যেথZ সুদৃঢ়6 (১৫) িমথ=ার েবসািত যারা কের মেlর িপছেন তােদর জন= 
মl �oত থােক েস সত9ক বাণী ও গেজ9 উেঠেছ তাঁর কে·6 (৯৫) রাজনীিত বেড়া 
আজব িজিনস, ছড়াকার সংশেয় ি�ধা5m—নীিতহীনতাই রাজনীিতর মূল িকনা ! (৪৩) 
 �াথ9ােïষী �ােথ9র কারেণ েক কখন কার সােথ হাত েমলায় শð-িম8 বদেল 
যায় তােকও কটা# কেরেছন িতিন—“আের বাবা জািনের, েতার হােত #মতা,েতার 
েপাষা েতাতা পািখ েতার বুিল কপচায়6” 
 আবারশীতকােলর অনুকূল জীবনিচ8িট সু}রকের এঁেকেছন— েমলায়-েখলায়-
ছিবেত-নাটেক আহাের িবহাের (১৪) 
 �কৃিত ইছামতীর জল – মািঝম~ােরর গান – দুগ9ািবসজ9ন পাখীেদর আনচান 
শরেতর সু}র িচ8 ও পাঠেকর মনেক কের েতােল সুখনীয়6 শরেতর আকােশ েয 
কােলা েমেঘর ñকুিট রেয়ই যায় েসই অqেভর িবনাশেচেয় শারদ qেভ�া জািনেয়েছন 
কিব6(৫৫) িনেব9ােধর কম9কা�,বােঘর গলায় মালা পরােনা ও তার ভয়ßর পিরণিত 
অন=িদেক েবািধমানুেষর হািসর উে¥গ, ভূেতর অিm� ও কা� কারখান িনেয় ম\রা 
করেত িতিন ছােড়নিন6 �কৃিতক দুেয9ােগর কােছ মানুষ বেড়া িবপH, অসহায়! ধনী 
গিরেবর িবেভদ েরখার মেধ= তা ধার ধাের না েস বWব=ই bZ কেরেছন (৮৮) 
সংখ=ক ছড়ায়6 নাচেত না জানেল উেঠান বাঁকা— এই �বাদ বাক=িটেত সত= হেয় 
উেঠেছ ছড়াকােরর— (৮৭) নং ছড়ায়6 
 ‘জীবেনর গান গাইেত জােন না মৃ্তু=র পালাকার6’ এই মৃতু= উপত=কাই আজ 
কিবর �েদশ! তাই ভীষণ ঘৃণার উে¥গ কের িবéপ কেরেছন— ‘পাথর িনংেড় রস চায় 
ওরা, েছেড় টসটেস ফল6 (৮৬) 
 আবার সমাজমাধ=েমর কুফল ব�ুে�র িব�াপন, মানুেষর একাকীে�র 
িনঃসEতার অবসােদর সুেযাগ িনেয় রিঙন �ে�র হাতছািন—ফাঁেদ পেড় ন=óারজনক 
পিরিnিতর িশকার, িবপHতার আবহ ঘুণ ধরা সমােজর ৈপশািচক বব9রতা িশq চুিরর 



 এবং �াি	ক | 479 

ঘটনা6 আবার স@ূণ9 কাaিনক চির8 িনেয় েলখা বাmেবর েকান চিরে8র সেE িমল 
ঘেট েগেল কাকতালীয় বেল কিব আেগই #মা েচেয় িনেয়েছন— (৯৭) ‘শাক িদেয় 
ঢাকা আেছ মাছ’— (৯৪) এমন সব কা� কারখানাও জজ9িরত কেরেছন তী¬ 
কষাঘােত6 র#কই ভ#ক, ঠগ েযা»েদর �`পও িচিনেয় িদেয়েছন6 (৯৪)6 (৭৬) 
েচাের েচাের মাসতুেতা ভাইেদর িনেয় ঠা�াও কেরেছন— 

‘‘েতােক েদেখ হািস পায়, আিম ত েজাকার, 
দুিনয়ায় চেল রাজ যেতক েবাকার6 
তুই খাস েচেটপুেট, আিম খাই লুেট, 
তুই খুব িহংসুেট আিম ও কুচুেট—6’’ 

 আেরা িভH িভH সুের িকছু িকছু ছড়া nান েপেয়েছ যা এক একটাএক এক 
�ােদর6 েযমন—কিবরা েযন িনেজেদর ভােলাটা েবাঝার #মতা রােখন, েবয়াদপ ভােলা 
নয়6 িনেজর সীমা অিত�ম করা উিচত নয়, তার qি�করেণর পfা ও দশ9ন হেয়েছ 
(২৪)6 qভবুি�বাদীেদর ফেড়রা েয দািবেয় রাখেত পাের না তার পিরচয় ও ছড়ায় 
bZ6 (৫৩) েয েমঘ কখেনা বৃিZ ঝরায় না েস সমেয় কিব খুঁেজ চেলেছন তাঁর 
�েদেশ, িক� ‘েয মানুেষর েকান �েদশ েনই,/ েকাথায় পােব েস তার 
পিরচয়/....../এপাের মন, শরীর চেল যাে� ওপাের মােয়র িভেট টুকেরা কের 
কাঁটাতােরর েবড়া,/ িরW জীবন আ>ন ে§েল রাখেত যিদ পাের,/ একিদন িঠক 
মানুেষর পােশ দাঁড়ােবই মানুেষরা”—স£িত NRC NPR িনেয় রাå তথা শাসকেদর 
মেধ= েয বÛিনেঘ9াষ েঘাষণা, েদশ ছাড়া হওয়ার সYm ভয় একেªিণর মানুেষর মেধ= 
কাজ কের েবড়াে�, ছড়াকার bZতই েস িদেক ইিEত কেরেছন6 ভােয়র উেঠান যখন 
ভাইেয়র জমা লােশ ভের ওেঠ তখন একজন সত=ােïষী ই-েতা উপলিø করেত 
পােরন—‘শাসেকর েবেশ পিরচয় েঢেক ঘাতেকরা পথ চেল6’ (৪৮) শাসক শিW 
গণতYেক হত=া করেছ েসনার হােত অº তুেল, েয শাসক তােদর েমিনেফে+ার সবার 
েশেষ nান েদয় িশ#া-অH-বº তারা েয উHয়েনর েকােনা েজায়ার-ই আনেত পাের না, 
তার বিল� উ»ারণ তার ছড়ার পংিWেত পংিWেত6 দুঃখ এবং হতাশার েথেকও 
হািসতামাশার েখারাক খুঁেজ িনেয়েছন— 

‘িবিব েতােক তালাক েদেবা, এ ছাড়া আর উপায় নাই, 
েয-যা ভাবুক, আমার ঘের ে�ত ললসা চাই-ই-চাই6’ 
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 েনহাতই িশqপাঠ= ছড়াও অনায়ােস nান কের িনেয়েছ (৯৩) সংকলেন—(৪৫)6 
কখেনা আেবাল-তােবাল িলেখ মেন হয় স?াহত পাপ#য় হল6 (৪০)/৩৬ 
 মৃতু= উপত=কাই কিবর আজেকর ভারতবষ9, তবু েকউ জানেত চাইেল ছড়াকার 
বেলন “ভােলা আিছ”! (৪১) 
 সাধারণ মানুষেক এেকবাের েবাকা ভাবাও ভুল! যা েচাখ থাকেতও অ� হেয় 
থাকারই সািমল! তবু qভবুি�স@H কিব গণতেYর আq জয় চান6 (৩৮) 
 ছড়াকার িপছুটানহীন নন, এ সংসার বড় মায়াময়, সহেজ কাটেত চায় না তাই 
��াবানেক বেলন— অিভশাপ টাপ না িদেত (৩২)6 
 সা£িতক আেরা একিট ঘটনা লাভেজহািদ ভয়াবহ `পিনেয়েছ6 রােåর তথা 
শাসেকর সা£দািয়কতার ভাষায় ধীóার জািনেয়েছন—(৩০) 

‘‘লাভ-েজহািদ েদখাে� পথ, ভােলাবাসায় পুড়েছ ঘর, 
রাজার বচন না মানেল পেm মরণ জীবনভর6 
কী খােবা আর কী পরেবা সব তুিম দাও িঠক কের, 
ইঁদুর হেয় গেত9 ঢুিক, লাল গগেন িচল ওেড়6’’ 

ি¬িটশ শাসেন পরাধীনতার �ািন িনম9ম অত=াচার, েবাঝা— বাpেদর কািহিন আর 
বত9মান িবে� ৈজব ভাইরােসর আ�মণ তথা আমােদর �েদেশ ঘেট যাওয়া মম9াি	ক 
কািহিন>িল অিmে�র সংকট েকােনা অংেশ কম বেল মেন হয় না6 বইিট খুঁিটেয় 
পড়েত িগেয় েদখা েগেছ সংকলেন একই গেতর বা ধারার ছড়া>িল পর পর সাজােনা 
নয়, অিবন=m এেলােমেলাভােবই ছিড়েয় িছিটেয় আেছ িভH �ােদর ছড়া>িল6 একই 
গেতর ছড়া>িলেক যতটা েপেরিছ একসােথ এেন আেলাচনা করারই এখােন �য়াস 
েপেয়িছ6  
 শাসেকর রWচ#ুেক ভয় না েপেয় দামাল কিব শাসকেক �ঁিশয়াির িদেয় সতক9 
কেরেছন— 

‘‘ভুেলানা শাসক, জওয়ান িক�— 
চািষর ঘেরর-ই েছেল6 

কী হেব হঠাk েতামার িদেকই— 
িনশানাটা ঘুের েগেল!’’ 

সাধারণ জনগণ সব েদখেছ qনেছ এবং মেনও রাখেছ �েদেশর নােম যারা গিরেবর 
রW qষেছ6 (৮৯) 
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 দিলত মানুেষর মাথা তুেল দাঁড়াবার জয়গান েশানা েগেছ তাঁর শিনবােরর ছড়া-
সােড় ঊননúুইেত যার সােথ জজ9 íেয়েডর কােলা মানুষেদর লাçনার ইিতহাস ব=W6 
(P-৯৮) 
 (৯১) েসই সব দাEাবাজেদর তী¬ ধীóার িদেয়েছন েয ঘাতক িবধম9ী ñণ েগঁেথ 
িনেয়েছ ি8qেল এই সব-ৈপশািচক বব9র উ~ােসর অসভ=তা ভাষায় ব=W করেত কিব 
অপারগ6 
 বত9মান সমাজ অবnার ে�#াপেট কিব েঘাষ রায় (৭৭) িবগত কিব সুকাে	র 
মেতাই এেদেশর বুেক আঠােরা েনেম আসার �াথ9না কেরেছন— “পলাশ ফুেটেছ তবু 
বস	 হািরেয়েছ পথ/আবার আঠােরা এেস মুিঠ তুেল েনেব িক শপথ?” 
 তেব পিরেশেষ বলা যায় সংকলন 5েf ছড়া>িলর মেধ= বেড়া হেয় উেঠেছ : 
হারেমািন (harmony):- ঐেক=র বা সমïেয়র সুর6 
 সংকলেনর কথা মুেখ ইমানুল হেকর কথায় বলা যায়—“সময়েক শাসন করেত 
উদ=ত তাঁর েলখনী6 ভারেতর মম9বাণী সংহিত, স£িত ও সিহVুতা6 িমª সং\ৃিত তাঁর 
চলার পােথয়6 আমােদর সময়েক ব=াখ=া করেত �বীর েঘাষ রােয়র কলম ‘‘উদ=ত 
তীäতরবাির’’6 ছে} Ùিনমাধূেয9 �র ও সুর েযাজনায় ছড়া>িল কালাতীেতর 
মােনাRীণ96’’ 
 আমােদর ªে�য় অধ=াপক হক সােহব ছড়াকার �বীর েঘাষরায় স@েক9 বলেত 
িগেয় েয খাঁিট কথা>িল বেলেছন তা আমার মেন হেয়েছ এ েযন আমার িনেজরই কথা, 
এই বৃেRর পিরম�েলর বাইের েবিড়েয় আিম অন=ভােব বা ঘুরপেথ কী-ই-বা বলেত 
পাির6 তবু কিব ছড়াকার অধ=াপক েঘাষ রায় বেলেছন, ছড়ার মাধ=েমই যিদ উRর িদই 
িতিন তাহেল খুবই খুিশ হেবন : তাই আমার েলখনীর নবতম সংেযাজন— 

স£ীিতস£ীিতস£ীিতস£ীিত    
েকন আজ িমেছ         হানাহািন কর 

েকন েগা রW#য়--- 
ে�ম �ীিত আর         ভােলাবাসা িদেয় 

কের েগা িব�জয়6 
িহংসা নয়, িবে�ষ নয়,  নয় ধম9ীয় যু� 

নীল আকােশর তেল এেসা--- 
�ীিত অি²েত হই q�6 
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েচেয় েদেখা ওই অসীমশূেন= 
পারাবত িপকােসার--- 

ে�ত ডানা েমেল উেড় যায়, 
িনেয় শাি	র বাণীেডার6 

নবীনতর সভ=তা আেনা গড় �জ4দী?— 
এেসা, সবাইেক ভােলাবােসা, 
হই সােম= ৈমে8 তৃ?66’’ 

কিব মন �তঃই ে�িমক6 বাধা িবপিR ঝড় েপিরেয় �া�ত ে�েমই আিম িব�াসী6 তাই 
কিব �বীর েঘাষ রােয়র ে�েমর ছড়ার উRের রইল— 

66 িনজ9নতার সEসুখিনজ9নতার সEসুখিনজ9নতার সEসুখিনজ9নতার সEসুখ 66 
ধূপ ছায়া পাহােড়র িনসগ9 িনজ9নতা 

কত কথা বেল, 
এক িচলেত েরাদ, আঁকা বাঁকা পথ... 

তুেলা তুেলা েমঘ 
কত িক ছিব আঁেক6 

দিপ9ত নীল ে�াকাসফুল, 
হাওয়ায় মাথা নােড়... 
এ নদীর কলতান 

এ মেন কত গান আেন6 
িহিজেলর ছপাত ছপাত ে�ােত েভেস যায়, 

েতামার অনুপিnিতেত েতামার সােথ 
কত িক েয কথা হয়... 

যা েতামার উপিnিতেত স�ব নয়6 
এ সময় আমায় েকউ বাঁধা েদয় না, 

এ আমার একা	 িনজ9নতা, 
এ আমার একা	 ব=িWগত ভােলাবাসা 
এ সমেয় মেন কত ফা>ন আেস... 

এ নদীর কলতান এ মেন কত গান আেন6 
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আশা কির, কিব �বীর েঘাষ রায় তাঁর উRর কিবতায় েপেয় খুিশই হেবন6 িবেশষত 
এই কথা>িল আমরাই িনেজর এবং কিব েঘাষ রায়েক মূল=ায়ণ করেত িগেয় অধ=াপক 
ইমানুল হেকর কাছ েথেক এই কিবতার বণ9 শ,, ভাব ধার িনইিন এখােনই আমার 
�াতY= ও েমৗিলকতা বেলই ধের েনব6 এখােনই আমার ৈনিতক জয়6 কী বলুন কিব 
ও ছড়াকার �বীর েঘাষ রায় মহাশয়? ছড়ায় ছড়ায়েতা পাঠেক �û কের েগেছন6 কী 
হেব ঘুের েগল েস �û আপনার িদেক েগেল? 
 ছড়াকার আশা েরেখেছন সকাল উে4াচেনর6 কিব �ত=য়ী েয— ‘ভুল �ীকাের 
যান না মান’6 পিরিnিত িবেশেষ আপিন বাঁচেল বােপর নাম-ই হয় এই েশষ কথা বেল 
টা টা >ড বাই জািনেয় শিনবােরর ছড়ার আগাম �কািশত হবার স�াবনার বাত9া 
িদেয়েছন6 
 হ=াঁ �বীরবাবু, 
 আপিন বলিছেলন ছড়ােত আপনােক উRর িদেল আপিন েবিশ খুিশ হেবন6 ছড়া 
পড়ার অভ=াসবশত খুঁেজ েপেয়িছ আপনােক জবাব েদওয়ার আরও একটা উপযুW 
ছড়া! থুির qধু আপিন বলিছ েকন সমসামিয়ক ভারতবেষ9র শাসেকর জাতীয় ফুেলর 
অবমাননার উপর আেলাকপাত6 আতস কাঁচিট েবশ খাসা!! ছ©নােম ছড়াকার িপ হাঁিড় 
পটার, ছড়ার বই—“ছাল ছাড়ােনা ছড়া”—এই সংকলেন অ	ভু9W “সা£দায়ী” (পৃ. ১৭) 
ছড়ািট সত=ই যেথাপযুW ‘‘তীä শািণত ছুিরর ফলা’’— 

সা£দায়ীসা£দায়ীসা£দায়ীসা£দায়ী    
হায় িছঃ িছঃ 
করিল এিক 

প©ফুেলর জাত িনেয়, 
হরিল �াণ 
ফুেলর ¨াণ 

স£দায়ী গ� িদেয়6 
ভারত কুল 
জাতীয় ফুল 

পে© িদল অেশষ মান 
আজেক তাই 
অস£দায় 
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েতােক ছঁুেড় িদেয়টান66 
দুগ9া েদবী 
েভেব সিব 

িঠক কেরেছ তার চরেণ 
িচরকােলর  
শতদেলর 

করেব ত=াগ মেন �ােণ66 
আজ প© 
আ�া জ, 

সদ= ভেজ স£দায় 
পুেরািহত 
েভেবিহত 

চায়না িদেত েদবীর পায়66 
হায় িছঃ িছঃ 
করেলা এিক 

প©ফুেলর জাত েখেয়, 
িছেলা িনম9ল 
হেলা িস1ল 

দেলর Ùজার নাম িলিখেয়66 
দুগ9া েদবী 

েজেন সিব— 
পে© হটায় জািতর ¨ােণ— 

এমন ভুল 
প© ফুল 

করেলা েকেনা েজেন qেন? 
জাতীয় মােন 
�সêােন 

রাখেতা যাের মাথায় তুেল, 
সা£দায়ী 
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গে� মািত 
কুল হারােলা প©ফুেল6 

এবার তাই6 
অস£দায় 

েজাট েবঁেধেছ হােত-হাত 
ধê9 যাক 

কাটুক নাক 
প©ফুেলর— মারেবই জাত6৩ 

 
তথ=সূ8 তথ=সূ8 তথ=সূ8 তথ=সূ8 ::::     
১.  ‘কিব পিরিচিত অংশ’- েনওয়া হেয়েছ �বীর েঘাষ রােয়র ‘কিবর জন=’, 

�কাশক : ফাpক আহেমদ, উদার আকাশ, ঘটক পুকুর, ডাক – ভাঙর, থানা – 
েগািব}পুর, েজলা – দঃ ২৪ পরগনা, িপন – ৭৪৩৫০২6 

২.  �বীর  েঘাষ রায়, ‘শিনবােরর ছড়া’, েদশ �কাশন এর পে# ৬, ডািলমতলা 
েলন, কলকাতা – ৭০০০০৬ েথেক মিতউর রহমান কতৃ9ক �কািশত6 �থম 
�কাশ মাচ9 – ২০২১6 

৩.  িপ হাঁিড় – পটার, ‘‘ছাল ছাড়ােনা ছড়া’’- এই সংকলেনর অ	ভু9W ছড়া 
‘‘সা£দায়ী, পৃ. ১৭,�কাশক : রামকৃV পুmকালয়, দূগ9াপুর-৪, �থম �কাশ – 
১৪১৬  
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কমলকুমার মজুমদােরর ‘শবরীমEল’ উপন=াস :            
আিদবাসী জীবেনর অিভনব `পায়ণ 

কুেহলী েঘাষ 
গেবষক, বাংলা িবভাগ, কাজী নজpল িব�িবদ=ালয় 

আসানেসাল, পি�মবE, ভারত 
 

সারসংে#প সারসংে#প সারসংে#প সারসংে#প : : : : বাংলা সািহেত= কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯) এক �a চিচ9ত 
নাম6 কথাসািহেত= তাঁর িবিশZতা হল তাঁর অি�তীয় রচনারীিত ও িভH দৃিZেকাণ েথেক 
মািটল² মানুষেক েদখা6 তাঁর আটিট উপন=ােসর মেধ= �থম েলখা উপন=াস স�বত 
‘শবরীমEল’6 এখােন িতিন শবর েকাঁড়া মু�া তথা আিদবাসী জনজীবেনর গa 
বেলেছন6 উপন=ােসর নামকরণ িবষয়িটর প�ােত েলখেকর ইিEত অেনকটা মধ=যুগীয়6 
‘শবরীমEল’ উপন=ােসর নামকরেণর স�াব= পিরে�ি#তিট আমােদর এই �বে� 
আেলাচ=6 এর সেE আেলািচত হেব বাংলা সািহেত= িনÞবগ9 চচ9ার এক দৃZা	 `েপ এই 
উপন=ােসর ভূিমকা ও এক আিদবাসী েগা�ীর মেধ= েথেক মাধািল চিরে8র িবেশষভােব 
হেয় ওঠা6 িনÞবেগ9র বা হাড়-হাভােতর কথা বলেত িগেয় উ»বেণ9র ও হাল আমেলর 
িবষয়ীর �সE উüাপন িনছক আখ=ােনর কেলবর বৃি� নয়, সমােজর অিত বাmবতার 
ছিবেক িনখুঁত কের আকঁেত েচেয়েছন েলখক6 এ উপন=ােস কমলকুমার মানুেষর 
েভাগসমৃ� জীবনেক বেড়া কের েদিখেয়েছন6 ইিয়সুখসেEর সEী েয ভগবানেক 
পাওয়ার পথ হেত পাের তা মাধািল চিরে8র �ারা িন`িপত হয়6 মানবধম9েক 
সব9ধম9সার বেল েমেনেছন েলখক6 এছাড়াও এ �বে� েদখােনা হেব আিদবাসী 
স£দায় আধুিনক ও পিরবিত9ত সময় ও সমােজর নানা ল#ণেক আকঁেড় ধরেছ 
কীভােব6    
সূচক শ, সূচক শ, সূচক শ, সূচক শ, ::::  কমলকুমার মজুমদার, শবরীমEল উপন=াস, নামকরণ, আিদবাসী 
জনজীবন, িনÞবগ9, সং\ৃিত, ে�মেচতনা, ঈ�রেচতনা6 
মূল আেলাচনা মূল আেলাচনা মূল আেলাচনা মূল আেলাচনা ::::   
একথা সত= েয কমলকুমার মজুমদােরর ‘শবরীমEল’ নােম েয উপন=াসিট আমরা 
েপেয়িছ তার সবটুকু কমলকুমােরর রচনা নয়, তােত ºী দয়াময়ীর হmাবেলপন ঘেটেছ6 
িনেখাঁজ হেয় যাওয়া পা�ুিলিপর �িত অনুমান কেরই �া? অংশিটর সামান= সংেযাজন-
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িবেয়াজন কেরেছন দয়াময়ী6 তাঁর কথায় ‘েভতের েভতের আিম ওনার েলখা খুব 
পেড়িছ, ফেল েযখােন আমার কথাটা বলেত চাই েসটা ওনার ভাষায় ঢুিকেয় িদেয়িছ6’১ 
খি�ত পা�ুিলিপেক দয়াময়ী িনেজর সািহত=েবাধ িদেয় একিট অখ� কািহিন`েপ 
পাঠেকর সামেন এেনেছন6 
 আমরা বলেতই পারতাম এও এক মEলকাব=6 িক� কাব= বলেত বাধেছ কারণ, 
কমলকুমােরর পরবত9ী ও অন=ান= উপন=াস>িলর মেতা ‘শবরীমEল’ এ কাব=ধম9ীতা েবশ 
কম6 কাব=ময় গদ=ভাষার েয িবেশষ কমলকুমারীয় রীিত তা ততটা শিWশালী ও 
িনরী#ণ�বণ হেয় ওেঠিন তখন6 েযমন কের ‘রামচিরতমানস’ সতীনােথর কলেম 
একটা ‘েঢাঁড়াই চিরত মানস’ এর জ4 িদেয়িছল, েসরকমই মধ=যুেগর মEলকাব=>িলর 
মেতাই ‘শবরীমEল’ নামক িবেশষ আখ=ােনর সৃিZ কেরেছন কমলকুমার6 এ উপন=ােসর 
বীজ`েপ েলখক মEলকােব=র মেতাই েলাকায়ত জীবন িজ�াসা ও ধম9 িজ�াসােক 
5হণ কেরেছন6 কালেকতু-ফু~রার ‘চ�ীমEল’-এর আেখিটক খ� েযন এখােন েরামিন-
মাধািলর আিদবাসী জীবনচয9ায় ধরা রেয়েছ6 কািহিনর আদ=	 মাধািলর কথা থাকেলও 
ঝুমুরওয়ালী েরামিনর �সE আখ=ােন খুব েবিশ েনই6 এখন েদখার উপন=ােসর নাম েয 
‘শবরীমEল’ েরেখেছন েলখক তা েকান িবষয়েক েক কের6 দয়াময়ীর সংেযাজনা ও 
পিরমাজ9েনর কথা মাথায় েরেখও উপন=ােসর নামকরণ স@েক9 েলখেকর ভাবনা আমরা 
ব=W করেতই পাির কারণ, উপন=ােসর নামকরণ েলখেকর �কৃত6 
 শবরেদর ইিতবৃR েতমন কের বলার �েয়াজন না থাকেলও আমরা ভুিল িক 
কের চয9ার েসই ব�পিঠত পদ ‘উVা উVা পাবত তঁিহ বসই সবরী বালী’২6 বাংলা 
ভাষার �াচীনতম িনদশ9ন েয চয9াগান>িল েসখােন শবর-শবরীর ে�ম ও সাধন প�িত 
বিণ9ত হেয়েছ6 শবরপােদর ২৮ ও ৫০ নং চয9াগান দুিট শবর-শবরীর জীবনাচরণ ও 
ে�মলীলার অভ=	ের মহাসুখ স�ােনর প�িত ও �শাি	েক ব=W কের6 ‘শবর’ 
জনজািতিট অেåা-এিশয়ািটক ভাষােগা�ীর একিট6 পূব9 ভারেতর আিদম অিধবাসীেদর 
মেধ= শবর অন=তম6 এেদর একিট সু�াচীন ও িবরাট সং\ৃিত আেছ6 মানভূম, িসংভূম 
ও সাঁওতাল পরগণার সুিবশাল এলাকা জুেড় এেদর বসিত ব� পূব9 েথেকই সুিচি¦ত6 
মহাকাব= রামায়ণ ও ঐতেরয় ¬া×েণ ‘শবর’ নামক ¬াত= জািতেগা�ীর কথা উে~খ 
আেছ, যােদর জািতগত বৃিR হল িশকার ও বনজ স@দ আহরণ করা6 
 ‘শবরীমEল’ উপন=ােসর নােম িবেশষত শবরেদর কথা বলা হেলও মূল 
কািহিনেত েস জািতর নাম দু-চারবার উ»ািরত হেয়েছ6 মূল চির8 মাধািলেক বলা 
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হেয়েছ িক\ু (সাঁওতালেদর পদিব েবাঝােত ব=বIত হয়) অথ9াk সাঁওতাল- ‘েস 
েছাটজাত সাঁওতাল উপর� ি��ন’৩6 আবার মু�ােদর জাতীয় উkসেব মাধািলর 
অংশ5হণ েদেখ অনুমান কির েস মু�া6 ‘শবর’ শ,িটর আলßািরক �েয়াগ এখােন 
ল# করা যায়6 উপন=ােসর নামিট পােঠই পাঠেকর মন খুঁজেত থাকেব েকােনা শবরেক, 
আর িকছুদূর  এেগােলই েপেয় যােবন তােক েয ৈরবতী 5ােমর বিল� আিদবাসী 
ি�+ান মাধািল িক\ু, ঘুংরী িক\ুর েছেল6 েস ই গেaর নায়ক6 েস কিলয়ািরর 
হাজেরবাবু বৃ}াবন চাটুেÒ= ও আিদবাসী লুংিডর অৈবধ েমেয় ঝুমুরওয়ালী েরামিনর 
�িত �ণয়াসW6 েরামিনর শরীরও মাধািলর েলােভ লালািয়ত হেয় উঠত6 উভেয়র �িত 
উভেয়র েদহ সে�ােগর উ4াদনা গেa খুব bZ তেব মাধািলর কথায় ও আচরেণ তা 
েবিশ কের ফুেট উেঠেছ6  
 ি*+ান িমশনািরেদর �দR ি*+ধেম9 দীি#ত হেলও �াজাত=েবাধ জাগ`ক িছল 
মাধািলর মেন6 অেনক ভাঙা-গড়ার মেধ=ও িনজ েকৗম জীবন ও আিদম সং\ৃিতেক 
েঝেড় েফলেত পােরিন েস6 েশষাবিধ েস শবর সাঁওতাল6 এই বুেনা পুpষিটর শবরী 
সিEনীিটর �িত আকাýা েকােনা সমেয়র জন= েভালার নয়6 ঈ�েরর কােছ িনেজেক 
সমপ9ণ করেব বেল ঘরছাড়া হেয়েছ িঠকই িক� শবরীর �িত �তী#ায় উপন=ােসর 
েশেষও েদিখ েস আতা	ের পেড় আেছ6 েয মাধািল িক\ু একসময় উþা	 হেয় 
পেড়িছল ‘আিম তােক ডাকব তােক েদখবই’ বেল, েসই মাধািলরই উপলিø েলখক 
িনি�ত`েপ ব=W কেরেছন এইভােব− 

েস জানত তার ই�ােক পিরপূণ9 করেত এই েমেয়িটই পাের 
এবং এই েজােরই েস হয়ত আেলার পেথ েযেত পারত ... 
এখন েস অেনক অিnর6 মাধািলর েভতেরর ঠা�া হেয় যাওয়া 
রWটা আবার িকেসর উVতায় ক£মান হেয় উঠল, েস এক 
দৃেZ েরামিনেক েদেখিছল6 েরামিনর ডাগর েচােখ আজ মাধািল 
তার আপনকার ছায়াটা bZ েস েদেখিছল, েয ছায়ায় ... 
সাগেরর গভীরতা ... িচরকাল নীল হেয় থােক, েয ছায়ায় ... 
আকাশ েনেম আেস ... মািটেক েদয় আেরা সবুজতা!৪ 

এ েকান ধম9পfা েযখােন �ণয়ীেক পাওয়ার মেধ= সবিকছু পাওয়া যােব বেল ভাবা হয়! 
মাধািলর ঈ�রানুস�ােনর উ�া েরামিনর েসৗ}েয9র কােছ শীতল বেল েবাধ হয়6 
এখােন যত উVতা যত কাতরতা সব ে�েমর আকাýার অ�াি?র �িত6 উ�ৃত 
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রচনাংেশ েদখেত পােবা ‘এই েমেয়িটই পাের’ ও ‘তার ই�ােক পিরপূণ9 করেত’ বলার 
ফেল bZ করা হেয়েছ মাধািলর ে�মধেম9র মেধ=ই বািহত হেব তার আধ=া°ধম96 তার 
ঈ�র আরাধনার সেE েগা�ীর বািক মানুষ>িলর ঈ�র সাধনার িবেশষ তফাত এখােনই 
েয মাধািলর ধম9েচতনা েকােনা মানুেষর �িত কােম ে�েম মমতায় মানবধেম9 উRীণ9 
হেত চায়6 িদবারাি8 িবিন¥ নয়েন ঘুের েবিরেয় যখন �ভুর েদখা িমলল না তখন েস 
িnত হল েরামিনেত অথ9াk রমণী বা নারীেত6 উপন=ােস েরামিন নামিট √র¹ 
(েযৗন�ীড়া বা আসিW) ধাতু জাত রমণ শ, েথেক এেসেছ6 রমণীর 5াম= কথ=`প 
েরামিন; েয পুpষ মাধািলর সে	াষ িবধািয়8ী6 মাধািলর জীবেন রমণী তাই েরামিন 
হেয়ই এেসেছ6 তার অভীZ ও �াণশিWর িনয়	া েরামিন, েয তার সহধম9 পালনকারী 
িহসােব হেয় উঠেব শবরী6  
 কমলকুমার এমন একজন েলখক যার �ায় সমm েলখােতই ব=W’র েচেয় 
অব=Wই েবিশ6 তাঁর এ েলখােতও েসই ল#ণই িবদ=মান েযখােন ধরার ইিEতটুকু 
আেছ, িক� অধরাই �িতি�ত6 নয়ত শবরী িদেয়  নামকরণ িতিন করেবন েকন, 
েযখােন মুখ= চিরে8 েকােনা শবরীেক পাওয়া যায় না! মাধািলর মেতা আসেল তাঁরও 
উিÚZ হল ‘শবরী’6 তাই েরামিন হল কািýত ও কিaত শবরী6 তােক েকে েরেখই 
মাধািলর জীবনমুখী গaরচনা কেরেছন েলখক6 বৃ}া বামুেনর ঔরসজাত েরামিন ধীের 
ধীের েয কখন শবর মাধািলর শবরী হেয় উঠল তা েটর পাওয়া েগল গেaর েশেষ6 
আর তাই শবরীেক িঘের উপন=ােসর নামকরণিটও অেশষ ব=�না পায়6 এবার েদখার 
িবষয় শবরীকথায় ‘মEল’ শ,িট জুেড় েদবার অথ9 কী6 মধ=যুেগর মEলকাব=>িলেত 
পুরােণর েদব-েদবীর েলৗিকক `পই �িতি�ত6 মনসা, চ�ী, ধম9ঠাকুর বা অন=ান= 
েলাকেদবতার পূজা �চার ও মাহা°=কীত9ন করেত িগেয় এক-একিট িবেশষ িবেশষ 
জািতর সং\ৃিতেক তুেল ধরা হেয়েছ6 আমােদর আেলাচ= উপন=াসিটেত রেয়েছ 
ভারেতর আিদম অিধবাসী িকরাত বা শবর জািতর কথা6 তােদর জীবন-যাপন, 
খাদ=াভাস, অথ9নীিত, সমাজনীিত, ধম9িব�াস, কাম-ে�ম সবিকছুই উেঠ এেসেছ 
কািহিনেত6 শবরেদর েলাকজীবেনর ে�#াপেটই মাধািলর িবেশষ জীবনানুভূিতেক `প 
েদওয়া হেয়েছ6 
 ‘চ�ীমEল’ এর েদবী অভয়া হেলন জীবধা8ী, অরণ=ানীর অিধেদবতা6 অরণ= ও 
তার সেE স@ৃW জীবকূেলর মEলকািরণী6 তার পূেব9 আমরা েপেয়িছ অ-েপৗরািণক 
ঐিতেহ=র েদবী মনসা বা িবষহির েক6 মনসা বা চ�ী েদবীর মাহা°=খ=াপন পাlালী বা 
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¬তগীেতর অZমিদেনর “অZমEলা” গােনর �ারা েলাকধম9ানু�ােনর সমাি? হত6 ‘মEল’ 
কথািট েমেয়িল qভ অনু�ান ও েমেয়িল আচাের গীত মEলগান িহসােবই আ°�কাশ 
কেরেছ6 যিদও এখােন মEেলর সেE গীেতর বা েগয় আখ=ািয়কার স1� খুঁজেল চলেব 
না6 মEলকােব=র আখ=ােন েসকােলর সমােজর �িত�িব ও `পকথার সংিমªণ 
ঘেটেছ6 অিসতকুমার বে}=াপাধ=ায় ম	ব= কেরেছন মEলকাব= কাব= নয়, েসখােন 
সমাজই �াধান=লাভ কেরেছ6 কাব= েতা তা বেটই তেব সমােজর �াধান= একবােক= 
�ীকার কের েনবার6 উW সমােলাচক মEলকােব=র কিবেদর কিব�শিW অেপ#া 
তkকালীন েদশ ও সমাজ পিরচয় �দােনর #মতােক বেড়া কের েদেখেছন6 আমােদর 
আেলাচ= গদ= আখ=ােনও সাঁওতাল শবর মাধািলর জনপিরচয় ও িবশ শতেকর 
েকা@ানীর শাসেনর সময়কােল ধম9া	িরত আিদবাসী স£দােয়র অবnানেক তুেল ধরা 
হেয়েছ6 মাধািল চিরে8র �মপিরণিতর সেE সেE তােদর েগা�ীগত িবেশষ আচার-
আচরণ, রীিত-নীিত, িব�াস-অিব�ােসরও বয়ান েরেখেছন েলখক6 েযমন ‘চ�ীমEল’ এ 
েদবী চ�ীর মাহা°=গান, ‘মনসামEল’ এ েদবী মনসার মাহা°=বণ9ন ও পূজা �চার মূল 
�িতপাদ= েতমিন ‘শবরীমEল’ এ শবরীর অনুস�ান, তার মাহা°= ও মাধািলর জীবেন 
তার সেব9া» nানিট িনিম9ত হেয়েছ6 মাধািলেক আেলার পেথ িনেয় িগেয় জীবেনর সমm 
অমEল ও অ�কার নাশ করেব এই শবরী6 তাই শবর মাধািলর জীবেনর মEলগান 
রচনা কের এ`প নামকরণ করেলন কমলকুমার6 তেব এ কথা বলা বা�ল= েয 
মEলকােব= ধম9াধেম9র কথা মুখ= বা আেধয়, এর আধার হল সমাজ ও েলাকায়ত 
জীবন6 িক� ‘শবরীমEল’-এ আধ=া°ধেম9র বাড়বাড়	 েনই6 এ উপন=াস স@েক9 
কামpÒামােনর একিট ম	ব= এখােন {রণীয়- ‘ধেম9র কােছ এেকবাের পাকােপাW 
কের িনেজেক ব�ক েদওয়ার ব=বnা েলখক রােখনিন’৫6 
 এবার ‘শবরীমEল’ উপন=াস স@েক9 িকছু ভাবনা েমেল ধরেত েচZা করব6 
�থেমই বিল বাংলা সািহেত= ‘সাবলটান9 +ািডস’ এর চচ9ার চূড়া	 সময়িটর অেনক 
আেগই (১৯৫৫-র মেধ=) কমলকুমার এ উপন=াস িলেখেছন6 মাক9সবাদী ধারা অনুসরণ 
কের িনÞবগ9চচ9ার কাজিট না কের থাকেলও তাঁর এ রচনািট িকছুটা ‘তল েথেক েদখা 
ইিতহােসর’ (িহসি� �ম িবেলা) নামা	র6 এই রচনায় �কৃিতর ে�ােড় লািলত, 
িনpপ¥ব জীবন-যাপেন অভ=m আিদবাসী (aborigins) জীবেনর �িত অসীম 
মম�েবাধ েথেকই কেরেছন ‘িনÞবেগ9র িনম9াণ’6 তাই পরবত9ীকােলর ‘সাবলটান9 
+ািডজ’ চচ9ায় ‘শবরীমEল’ একিট পূণ9 স�াবনার নাম6 িবভূিতভূষণ বে}=াপাধ=ােয়র 
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কথা বাদ িদেলও িবশশতেকর পlােশর দশেক দু-একজন কথাকার েযমন রমাপদ 
েচৗধুরী, সতীনাথ ভাদুড়ীরা আিদবাসী জীবন ও িনÞবগ9 িনেয় েলখােলিখ করেছন6 তেব 
তখন িনÞবগ9 চচ9া বা এই  নামিটও ব�ল চিচ9ত িছল না6 কৃষক-ªিমক আে}ালন ও 
নকশালবািড় আে}ালেনর পর েথেকই িনÞবগ9ীয় অ	=জ মানুেষরা বাংলা সািহেত= চির8 
িহসােব অনু�েবশ করেত থাকল6 
 অিতসাধারণ, অিত¬াত=, অa অেH জীিবত, বাইেবেলর দশ9েন লািলত, ব=িW 
�াতYহীন একদল মানুেষর িভতর েথেক েবিশ আেলা েফেল েলখক কমলকুমার 
িচিনেয়েছন মাধািলেক6 এক নারীর উেÚেশ=ই েস িনেজর সমিZজীবন েথেক একটু 
একটু কের েবিরেয় এেসেছ; >িট েকেট মুW হওয়া রিঙন �জাপিতর মেতাই6 
উপন=ােসর েশেষও েদিখ েস তার েকৗেমর সেE িমলেত পাের না িকছুেত, িনেজর 
েগা�ীর মেধ= িনেজ িনঃসE ব=িW িহসােব কাল কাটায়6 মাধািলর িনÞবগ9ীর েচতনা 
অনুHত অবnা েথেক উHীত হয়6 ভারতীয় জািত ও বণ9িবন=াস প�িতেত সনাতন কাল 
েথেকই আিদম অিধবাসীেদর অত=	 খােটা কের েদখা েহাত6 অসভ=, বব9র, বুেনা, 
জংিল �ভৃিত নােম তােদর ডাকা হয় আজেকর িদেনও6 অৈ�ত ও মাধািলর 
কেথাপকথেন েসই জািতগত ও বণ9গত �ভু� ও অধীনতার স@েক9র ইিEত পাই6 এর 
সেE একথাও বলেত হেব েয মাধািলর েপৗpেষ ভয়ভীত হেয় তােক েতিলেয় চলেত 
েচZা করাটায় একটা পিরবত9েনর আভাস েপলাম আমরা6 এখােন জািতগত তথাকিথত 
উ»তা বা নীচতার পিরচয়টুকু সব9� েয নয় তা বুঝেত পাির6 আবার সুবাইেয়র 
কথােতও এই জাতপােতর �সE বারবার এেসেছ তেব মাধািলেক অবশ= েস অন=েচােখ 
েদেখ তাই তােক খািতরও কের6 মাধািলেদর সামািজক উRরেণর েচZা পিরলি#ত হয়, 
তাও ধেম9র হাত ধের6 আিথ9ক উRরেণর েচZা েনই, তার েগা�ীর েকউ েকউ 
বেড়ােজার কয়লা খিনেত কাজ িনেত েচেয়েছ, এর েবিশ িকছু না6 েকা@ানীর দালাল 
সুবাইেয়র �সেE খুব পির�ার কেরই বলা হেয়েছ উঠিত মুনাফারাজ ব=বসায়ীেদর 
দাপেট িনÞবেগ9র িবেশষত আিদবাসী উপজািতর েশাচনীয় অবnার কথা6 অভাব অনটন 
যােদর িনত=সEী তারা িনজ সং\ৃিত উkসব আনে} মােতায়ারা হেব কীভােব6 আর 
তাই তােদর ধম9-ধম9, ঈ�র-ঈ�র কের পাগল হবার মেতা ে��াকৃত িবলািসতা মানায় 
না6 েপেট ভাত না পড়েল সবিকছুই অ�কার েঠেক, অন	 জীবন রহস= তখন েবাধগম= 
হয় না6 মাকড়ীর মেতা েসটা েকউ েকউ বুঝেত স#ম হে�6 মধ=যুগীয় ঈ�র েচতনা 
#েয় আসেছ তােদর6 
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 কমলকুমােরর এ উপন=াস েলখার একিট বাmব সত= িদক হল িরিখয়ায় খুব 
কাছ েথেক েদখা আিদবাসী জীবন6 ‘শবরীমEল’ এর িকছু nাননাম, নদী পাহাড় 
বাmিবক অিm�ময়, আর িকছু কাaিনক6 যাইেহাক আমরা েদখেত পােবা এ উপন=ােস 
আিদবাসীেদর অরেণ=র �িত িনভ9রশীলতা কেম এেসেছ6 তারা িনজ� সং\ৃিতেক 
পূব9জেদর মেতা ধের রাখেত পারেছ না6 তারা জহর থােনর েচেয় গীজ9াথােনর উপর 
আnাশীল6 ‘জহরথান’ হল আিদবাসীেদর েদবnান6 িহ}ুেদর মি}র, ইসলামেদর 
মসিজেদর মেতাই তা আিদবাসীেদর িনকট অিত পিব8nান6 অরণ= ও অরেণ=র 
স@েদর উপর যখন সমm অিধকার তােদর উেঠ েগেছ, তখন বেন nািপত েদব-েদবীর 
পূণ=বাসভূিমও তােদর লাগােলর বাইের েযেত থাকল6 কারণ ি¬িটশ ই+ ইি�য়া 
েকা@ানী ‘ভারতীয় অরণ= আইন’ (Indian Forest Act) এর �ণয়ন কের আিদবাসী 
উপজািতেদর িচরাচিরত অরণ= িনভ9রতােক নZ কের িদেয়েছ6 উিনশ শতেকর ি�তীয় 
অেধ9 ভারেতর িবিভH অংেশ উপজািত েগা�ী>িল িনেজেদর অিধকার ও সরকােরর 
জুলুেমর িবpে� �িতবাদ জানায়6 সরকার, ব=বসাদার, িঠকাদার দখল কের বন আর 
আিদম জনেগা�ী আªয় েনয় ি*+ান ধম9তে�6 ফেল তােদর জীবন ও জীিবকা িবপয9m 
হেয় পেড়6 এ উপন=ােস েকা@ানীর িবে�ষপূণ9 উে~েখ আিদবাসীেদর �িত অিবচােরর 
িনগূঢ় ব=�না Ùিনত হেয়েছ বারবার6 চরম খাদ=াভােবর বণ9না পাই কেয়কিট nােন- 
মাধািল একবার বলেছ, ‘আমােদর খাবার নাই িকছু নাই ... আমার িভতের কুকুর 
েস}াইেছ- কািত9েকর কুকুর মত-’৬ আর এক জায়গায় কথেকর  বয়ান- ‘এই ªাবণ 
ভা¥ তারা ভাত খায়, এরপর যিদ চাি� qধু ভাত েমেল কখনও টক আমলিক, কখন 
িপয়াশাল কখন ডুমুর কখন িকছু িকছু এইত ভাগ=6’৭ 
 েকা@ানী ি*+ান িমশনািরেদর আিদবাসী সমােজর উHয়ন ও ি*Zধম9 �চােরর 
অবাধ সুেযাগ কের িদেয়িছল6 িনেজ �াধীনভােব বাঁচা ও িনজ মিজ9র মািলক হেয় 
জীবন কাটােনার �য়াস মাধািল েপেয় থাকেব বাইেবেলর উদারৈনিতক মেY6 েস তাই 
িনেজর েগা�ীর িভতর িনেজেক েজেনেছ, সাধারণ েথেক িবেশষ হেয় উেঠেছ6 একিদেক 
ঈ�েরর দশ9নলােভর ই�া, অন=িদেক েরামিনর �িত সুতী¬ টান, এই দুইেয়র িবি�য়া 
মাধািলর মেধ= এক েটনশন ঘনীভূত কেরিছল যা তার Iদয়েক #তিব#ত কের যায়6 
েরামিনেক িপছেন েফেল েরেখ কুসঁুিডিহ-�ইিটলা-পাঁ�িড় েপিরেয় ৈরবতী যতই েস 
এিগেয়েছ ততই তার �িত কােম-ে�েম আরও শৃ�েল ব� হেয়েছ6 আবার েরামিনেক 
মুØ করেত িগেয়ও িপছু হেট �মােদর মেতা ‘আিম তাঁেক খুঁেজ বার করবই’ বেল ছুেট 
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েগেছ6 অবেশেষ েস েঠেক েগেছ নারীর �িত পুpেষর িচর	ন কামনার কােছ6 
এখানটায় েলখক কামুক কুকুেরর �সE ব=বহার কেরেছন েবশ কেয়কবার6 তখন 
ভগবান মেন করেত েগেলই ‘খারাপ কথা’ই মেন েজেগেছ- ‘আমার শালা েমঘ ডাকেল 
কাম হয়, আমার শালা ব=ােঙ েপাকা ধরেল হয়, ভাবলাম শালা আিমও েকাথাও েপাকার 
মত ভয় েপেল হয়, আিম মাগী চাই এ েকেন বল ...6’৮ এভােবই িনÞবেগ9র মুেখ 
জীব	 কাঁচা সংলাপ িদেয়েছন কমলকুমার আরও অেনক জায়গায়6 
 িহ}ু বাঙালীর জাতীয় সং\ৃিতর সেE শবরেদর সু�াচীন সং\ৃিতর েমলব�েনর 
ইিতহাস ব=W কেরেছন নীহারর�ন রায় তাঁর ‘বাEালীর ইিতহাস’ এ6 ‘শবরীমEল’ এ 
এই দুই সং\ৃিতেক েমলােনার েচZা কেরেছন েলখক সং\ারা�H ¬া×ণ অৈ�ত িমª ও 
িনÞবেগ9র সাধক পুpষ মাধািলর আিলEেনর মধ= িদেয়6 ¬া×ণ অৈ�ত িমª েয 
েরামিনর অিভভাবক েস িনেজর জাত=ািভমােন আিদবাসী মাধািলেক ‘েছাট জাত’ বেল 
ঘৃণা কেরেছ; অথচ েস িনেজ একজন গিলত কু�েরাগী6 িক� মাধািলর তার �িত 
ঘৃণাজিনত ভীিত উেব েগেছ একসময়6 মাধািল এই জায়গায় মহামানেবর ইেমজেক 
ছঁুেয়েছ6 এ েযন পুpেষাRম ৈচতন=র কু�েরাগী বাসুেদব িব�েক আিলEন েদওয়া6 
অৈ�ত িমªেক জিড়েয় ধের অেঝাের কাঁদেত কাঁদেত তার শরীের হাত েবালােত থােক6 
“ভয় 8াস েথেক অপিরসীম েবদনা তার মেধ= েভেঙ পেড়িছল, অেনক িদন �তী#া 
মানা েদহ েযন আর একিট েদহেক েপল, েস েয িকভােব তার আন}েক উপেভাগ 
করেব তা ভাববার সময়ই েপেল না6 িনেজর েদেহর উVতা েস বুঝেত পারেল, এই 
উVতায় তার আহার িন¥া আর কামনা আরাম সমmই এক হেয়িছল6 ... জগেতর মেধ= 
েª� ভারতীয় রমণীর েসৗ}য9= এত আন} িদেত পাের না6”৯ এই অংেশ ÐরামকৃেVর 
মানবে�েমর মিহমার ব=�না িনিহত থাকেত পাের, কারণ কমলকুমার রামকৃেVর 
একিন� ভW একজন6  
 Tribal Language-এর িবিভH শ, ও সংলােপ েকাথাও েকাথাও স@ূণ9 
বাক=ই ব=বহার কেরেছন েলখক, এেত কািহিনর িব�mতা অেনক েবেড় েগেছ6 তােদর 
মুেখর ভাষাও অেনক জীব	 হেয় উেঠেছ6 এখােন ব=বIত িবিভH েলাকজ শ,>িল 
হল- পারেকাম (েচৗিক িবেশষ), েপকা (ছাতা বা মাথার ছাউিন) েস}াইল (�েবশ 
করল), েব�ড়েল (অমানুষ), িজমিবিব (এক�কার জাল), আনসEরা (অমEল)6 এছাড়াও 
িবিভH শে,র কথ=`প তােদর কথায় উেঠ আসেছ েস>িল হল- বুরখা (বষ9া), তুড়সী 
(তুলসী), ে�mান (ি*+ান), আলা (আেলা), চারমান (েচয়ারম=ান), লাচনী (নাচনী), 
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হরকার (সরকার), লুkতন/ৈলতুন(নতুন), কপাড় (কপাল), েমাতুরা (মথুরা), লZ (নZ), 
ন=াজ (েলজ), ধê (ধম9), িবয়া (িবেয়), েছলা (েছেল) ইত=ািদ6 িবিভH অ�চিলত শে,র 
ৈ�ত`প খুেঁজ পােবা আমরা, েযমন- ‘যাদুক যাদুক িজিনস পােব ৈবিক’, ‘েদহমন 
ইিলিবিল কের’, ‘পাগেলর মত এিটলা েসিটলা কেরেছ’6 িকছু স@ূণ9 বাক= রেয়েছ 
েয>িল অিåক ভাষােগা�ীর মু�াির অথবা খারওয়াির েযেকােনা উপেগা�ীরই হেত পাের6 
এধরেনর বাক=>িল হল- 
১. মার েবয়ােদা েবয়ান েপ (উপন=াস সম5, ৪৮৬) 
২. মার মাদ পা আদেপ (উপন=াস সম5, ৪৯৮) 
৩. েহড়ং েকাটা ভুp বুড়ািহ ইক (উপন=াস সম5, ৫১৫) 
উপমা ব=বহাের েদখেত পাই অত=	 িবচ#ণতা6 পq-পািখ ও অন=ান= �াকৃিতক তু� 
বoর সেE সাবলটান9 চির8>িলর তুলনা েটেনেছন তােদরই ভাবনা অনুযায়ী6 এমন 
িকছু উদাহরণ েনওয়া যাক- 
১. ভােতর মতই মনটা তার নরম6 
২. মাধািল েযমন অন=মন\, িnরদৃিZ, জেলর িকনাের সাদা বক েযমন হলেদ েঠাঁট িnর 
কের রােখ6 
৩. সêুেখই দশাসই সাল কােঠর ৈতির েলাকটা6 
৪. হাঁইসােদা উড়	 কাপেড়র মত একিট নদী6 
৫. গpর গাড়ীর চাকায় েযমন কাদা েলেগ থােক েতমিন অবসHতা তার গােয় 
েলেগিছল6 
৬. েমpদে�র হাড় ঘৃতকুমারীর পাতার মতই েবঁেক উেঠ েগেছ6 
৭. লুহানী সেব বা�া েদওয়া পাখীর মত ফুেল উেঠিছল6 
৮. পায়রা-পা রেঙর িজবিট বার কের িশম ফুেলর মত েঠাঁটিট বুলায়6 
৯. মিহেষর িশেঙর মত কিঠন6 
১০. গােছর ডােলর মত ফাটা ফাটা শরীর েবঁেক েগেছ জীবনটা বেয় বেয়- 
১১. ভাববার সেE সেEই তার গােয়র িশরা গp খাওয়া ঘােসর মতই তীÑ হেয় উঠল-- 
েকাথাও েকাথাও এই উপমা �ারা কিবতার বুননিট েটর পাই আমরা, েযমন- 
১. পািখর বাসার মতই ভীp দুিট েচাখ                  বা 
২. েজানািকর আেলার মত টাকা-েভার উVতা একবার এখােন একবার েসখােন, 
েদেহর সব9ে8 পািলেয় েবড়ােত লাগল6  
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এই উপমা দুিট আমােদর জীবনান}েক {রণ করায়6 জীবনানে}র ‘বনলতা েসন’ ও 
আরও িবখ=াত  কেয়কিট কাব= পlােশর দশেকই �কাশ পাে�6 উপমা িবচাের 
অনুকরণ না হেয় অনুসরণও ঘটেত পাের কারণ উপমা দুিট জীবনানে}র অত=	 
েমৗিলক সৃিZ6 কমলকুমার গেদ= কাব=রস ফুিটেয় তুলেলও অেনক nােন আিদম 
উপজািতেদর মুেখ আকাঁড়া 5াম= শ, ও ইতর শ, বিসেয়েছন6 তাঁর �ায় সব 
উপন=ােসই কমেবিশ েচােখ পড়েব এ ধরেনর শ,6 তেব ‘শবরীমEল’ এ ¬াত=জেনর 
মুেখ মুেখ অেনক অমািজ9ত �=াং িতিন বিসেয় িদেয়েছন6 
 অসং\ৃত অন5সর বলা হেলও আিদবাসীেদর একটা �াচীন সং\ৃিত রেয়েছ6 
‘শবরীমEল’-এ তােদর সং\ৃিতর িবিভH িদক উেঠ এেসেছ6 এখােন আিদবাসীরা 
তােদর জািতগত বৃিRেকই 5হণ কেরেছ েযমন পািখ ও পq িশকার, বেন মধু সং5হ 
করা6 কৃিষকােজর সেE েতমন যুW নয় তাই তারা ভাত েখেত পায় না সারাবছর6 
েযটুকু খাবারই সং5হ কের তা েপাড়া, িস�, বািস েখেয়ও িদন কাটায়6 অন=ান= 
স£দােয়র �াইবেদর েচেয় শবেররা আবার েবিশ ভাবেভালা ও কaনা�বণ হেয় 
থােক6 নীহারর�ন এেদর ‘দািয়��ানহীন’ ও বেলেছন6 মাধািল চির8 স@েক9 একথা 
যথাথ9ই খােট6 ি*+ান ধম9 5হণ করেলও েদবnােন মুরিগ উkসগ9 করা ও অন=ান= 
মানত �থা তারা বহন কের চেলেছ6 েযেহতু তারা ভগবান যীqেক মােন তাই িসং 
েবাঙা বা সূয9েদবতা তােদর �ধান েদবতা নয়6 পাথেরর নুিড় বা অন= েকােনা 
উপাদানেক ঈ�রে�র �তীক `েপ িচি¦ত কের পুেজা করা এেদর সং\ৃিতর অE6 
এইসব ধম9ীয় �তীকেক ‘েটােটম’ বলা হয়6 এই েটােটেমর সেE আবার িবিভH ধম9ীয় 
িবিধ-িনেষধ মানা হয় যােদর বেল ‘ট=াবু’6 েগা8েভেদ ট=াবু ও েটােটম>িল আলাদা হেয় 
থােক6 মাধািলর েগা8 িক\ু যােদর  েটােটম িহসােব কাঠেবড়ািল ও শ�িচেলর উে~খ 
আেছ আেলাচ= উপন=ােস6 িশকারীেদর েলাকিব�াস িহসােব বলা হেয়েছ q� শাল ফুল 
কােন িদেয় িশকাের েবpেল ভােলা িশকার েমেল6 ি*+ান ধেম9র আªেয় আিদবাসী 
স£দােয়র অন=ান= Evil Spirits >িলর উপর িব�াস উেঠ েগেছ ধীের ধীের, তেব 
ডাইিনর মেতা Evil Spirits-এরও উে~খ আেছ উপন=ােস6 
 আিদবাসীরা �শাসন বলেত িনজ� 5াম সংগঠেন িব�াসী6 েযেকােনা ন=ায়-
অন=ােয়র িবচারশালা 5াম পlােয়ত বা 5াম সংগঠেনর �ধােনর িনেদ9েশই বেস6 
মাধািলেদর সমােজ িববাহ �থার উে~খ না থাকেলও স=াঙা িবেয়র �সE আেছ6 
সংসােরর �িত উদাসীন মাধািলর জীিবকা বলেতও িকছু েনই6 তাই তার �ামী 
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পিরত=Wা েবান লুহানী স=াঙা িবেয় কের মাধািলর েপট চালােত চায়6 এ ধরেনর িববােহ 
কন=াপণ অেনক কম লােগ6 েযেকােনা িববােহর �mাব েছেলর বািড় েথেক েমেয়র 
বািড়েত আেস; এটাই তােদর সমােজর িনয়ম6 স=াঙা িবেয় ছাড়াও মাধািলেদর একিট 
উkসেবর উে~খ রেয়েছ আখ=ােন6 আিদেঙ েদবতার পাব9েণ  মাধািলরা ফুেল ফুেল 
িনেজেদর ঘর সাজায়, শাল ফুল পের নাচ গান কের, পেরর িদন মাছ ভাত আিদেঙ েক 
উkসগ9 কের িনেজরা খায়6 মাধািল এ পরেব সািমল হেয়েছ িঠকই িক� েকােনা িকছুেত 
তার �িm েমেল না6 এমনিক গীজ9ায় িগেয়ও মেনর অ�কার েঘােচ না, বরং এক শবরী 
এেস তােক েরামিনর কথা মেন কিরেয় বুেক েঢউ তুেল যায়6 �ভু আেমন নয় তার 
গ	ব= হেয় ওেঠ কুসঁুিডিহর েরামিন- 

মাধািলর েকােল েসই দুর	 জEল, েসই ব=াঙ েসই শািলক, েসই 
Ïমর এমনিক কুমারী নদীর িটলার েসই কাপড় �েত=কটা 
মানুেষর মত বলেছ কসঁু িডিহ চল েসইখােন েয েমেয়র িনঃ�ােস 
ৈচ8মাস6১০  

ে�েমই েস বাঁচেব, েরামিনেক েপেলই ঈ�রেক পাওয়া হেব6 তাই ‘শবরীমEল’ েকােনা 
ধম95f নয় এক চূড়া	 ে�মমূলক আখ=ান হেয় েথেক যায়6 এখােন মানুষই েª� তার 
�বৃিR-িনবৃিRেত, ভােলা-মে} সবিকছুেত েস-ই ¥Zব=6 ধম9 যিদ েথেক থােক, তা হল 
মানবধম96  
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২.  েসন, সুকুমার. ‘চয9াগীিত-পদাবলী’. কলকাতা : আন} পাবিলশাস9 �াইেভট 

িলিমেটড, ১৯৫৬, পৃ. ৬৬. 
৩.  মজুমদার, কমলকুমার. উপন=াস সম5 . কলকাতা : আন} পাবিলশাস9 �াইেভট 
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১.  মজুমদার, কমলকুমার. উপন=াস সম5. কলকাতা : আন} পাবিলশাস9 �াইেভট 

িলিমেটড. জানুয়াির ২০০২. 
২.  জাহাEীর, কামpÒামান. ‘কমলনামা’. ঢাকা : েবEল পাবিলেকশন� িলিমেটড. 

েফয়াির ২০১৫. 
৩.  িজবরান, েশায়াইব. ‘কমলকুমার মজুমদােরর উপন=ােসর করণেকৗশল’. ঢাকা : 

বাংলা একােডমী, জুন ২০০৯. 
৪.  েদবেসন, সুেবাধ. ‘বাংলা উপন=ােস আিদবাসী সমাজ’. কলকাতা : পুmক িবপিণ, 

জানুয়াির ২০১০. 
৫.  বে}=াপাধ=ায়, অিসতকুমার. ‘বাংলা সািহেত=র ইিতবৃR’ (তৃতীয় খ� : �থম 

পব9). কলকাতা : মডাণ9 বুক এেজPী �াইেভট িলিমেটড. ১৯৬৬. 
৬.  বাে\ পাবিলেকশন, ধীেরনাথ. ‘পি�মবেEর আিদবাসী সমাজ’ (�থম খ�). 

কলকাতা :  পাবিলেকশন, েম ১৯৮৭. 
৭.  (স@া.) ভ¥, েগৗতম. ‘িনÞবেগ9র ইিতহাস’. কলকাতা : �িতভাস. েফয়াির 
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৮.  (সং ও স@া.) মাজী, �শা	. ‘কমলকুমার ১০০’. কলকাতা : �িতভাস, 

িডেস1র ২০১৭. 
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উ�রবে�র    রাজবংশী    সমােজর    গিতশীলতা:                :                :                :                
অিধকারী    স�দায়    

            িবমল    চ�    বম ন        
সহকারী    অধ#াপক    ও    গেবষক, ইিতহাস    িবভাগ,     

নগর    কেলজ,    মুিশ দাবাদ  
 

সারসংে+পসারসংে+পসারসংে+পসারসংে+প:  :  :  :  ভারত তথা বে�র ইিতহাসচচ ায় বণ  বা জািত ব#ব.ার জায়গািটেক েবশ 
123 িদেয় িবেবিচত করা হেয় থােক4 কারণ জািত ও তার 5র িবন#ােসর িনিরেখ 
সমাজ ব#খ#ার �7িট জিড়েয় রেয়েছ4 েসকারেন ভারত তথা বে�র েমৗিলক3 
(Fundamental) জািত ব#ব.ার একিট অন#তম উপাদান িহসােব িবেবচ# হেয় থােক4 
ফলত আমরা আমােদর আেলাচ# �বHিটেত উ�রবে�র রাজবংশী জািত �স�িট 
সামেন েরেখ অনুসHান করার েচIা করব িকভােব জািত �িতেরাধ, Jাধীনতা ও 
ঐেক#র সহব.ান ঘেটেছ4     
সূচকসূচকসূচকসূচক    শNশNশNশN:::: রাজবংশী, অিধকারী, �িতেরাধ, Jাধীনতা, ঐক#  
উ�রব�, বে�র িনিরেখ িকছুটা JতO4 েযমন েভৗেগািলক পিরেবশ এবং নৃতাি3কগত 
পিরচয় এই JতOতােক �কট কের4 এই িRিবিবধতা ‘অেন#র’ দৃিIভি�েত ‘আিদম 
সংUৃিত’র (Primitive culture) অংশ কের ভাবার িবষয়িট ল+ করা যায়4 
আিদমতার �7িট বন জ�েলর পিরেবেশ েযমন অনায # সমাজ অব.ান কের এই 
রকমভােব ভারতীয় �াচীন ধম  [\1িল তার জায়গার কথা উে]খ কের থােক4 তার 
সে� উ�রবে�র একটা পিরেবশগত সাদৃশ বত মানকােলও ল+#ণীয়4 অন#িদেক 
উপিনেবিশক শাসেনর সুিব  ̂ােত ি_িটশ আিধকািরকরা১ এবং পরবত ীেত েযসকল 
বাঙািল২ েলখকরা জািত িবষয়িট তােদর েলখিনর �ধান উপজীব# কেরেছন তােদর 
রচনােত রাজবংশী �7িট অনায # সংUৃিতর অনুcপ বেল মেন কেরন4 অপরিদেক 
রাজবংশীেদর িনেয় একটা িনজJ ব#খ#া রেয়েছ রাজবংশী বুিdজীবী ও সমাজ 
সংUারকেদর ওেদর অব.ান িনেয়4 এই যুগপদ অব.ােনর িনিরেখ রাজবংশী �7িট 
আমরা আেলাচ# �বেH িনেয় এেস েদখােত চাইিছ জািত �ে7র �িতেরাধ, Jাধীনতা 
এবং ঐেক#র ধারণােক4         
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      বণ  ও জািত ব#ব.া িহeু সমােজর অব.ানেক fেমাgিবন#ােস �কট কের4 বণ  
ব#ব.ার এই িবন#াসগত 5রেভদেক দুিট িভh দৃিIেকান েথেক েদখার েঝাঁক ল+ করা 
যায়4 মানুেষর 1নগত দ+তা এবং জkগত অিধকােরর জায়গা েথেক4 জkগত 
অিধকােরর উপর 123 আেরাপ তথা সাব জিনন আদ েশর পdিতগত ব#খ#া মূলতঃ ভাল 
মe বা md অmd’র পিরিমিতেত সীিমত4 এে+েn জkগত �7িট জািত ব#ব.ার 
�ধান উপজীব# িবষয় বেল িবেবিচত হয়4 এই md অmdতা িবচার এক�কার 
�ািতoািনক যা �কাশ কের অপিরবত নীয় cেপ4    
      অপরিদেক বণ  ব#ব.ায় উp fেমাgিবন#াস ও তার কাঠােমােক ব#িp বা 
সমিIর 1নগত ৈবিশেI#র সূচক িহসােব িবেsষণ করার উেদ#াগ ল+ কের থািক4 
কম দ+তা এই িবভাজেনর �ধান মানদt হেলও আয # ও অনােয #র পারuিরক 
সহেযাগীতা উvপাদন পdিত এবং নতুন নতুন েকৗশল আয়3 করার মধ# িদেয় িহeু 
সমাজ অথ ৈনিতক এবং তার +মতা পিরবত ন করেলও জািত স�ার জায়গািট অনুcপ 
েথেক যায় বেল Hitesranjan sanyal মেন কেরন4৩ এে+েn জািত তার র+ণশীল 
মানুিষক িচ	ার বদল না করেলও একটা Jাধীনতার জায়গােক উ}ুp কের4 
উvপাদেনর সহজতর েকৗশল আয়3 ও সংUৃিতর আদান�দান উভয় উভয়েক স~ৃp 
হেত সাহায# কের4 এই অবাদসংেযাগ সে3ও জািত তার িনজJ আদবকায়দা পিরত#াগ 
না কের অপরেক িনেজর মেধ# যুp করার েয �িfয়া অবল�ন কের Jাবল�ী হওয়ার 
েচIা কের থােকন তা J J জািতর েমৗিলকে3র �কাশ বলা যায়4  
      েস জন# বণ  চার �কার হেলও জািতর সংখ#া তেতািধক4 আধুিনক পিরসংখােন 
েদখা যায় ভারেত ৩০০০ এর উপর৪ এবং উপিনেবিশক বাংলায় তপিশিল জািতর 
সংখ#া �ায় ৪৮িট4৫ জািত অব.ােনর অবনমন বা উhয়ন িনভ র করত �যুিpগত 
িবদ#ায় ব#িp িবেশেষর পারদিশ তা ও তার লN�ান অথ ৈনিতক জীবেন ব#বহািরক কের 
েতালার মধ# িদেয়4 তেব আয # সংUৃিত সে� অনায েদর মান#তা সমান লেয় না হেয় 
বরং িকছুটা [হন বা সামান# বজ েনর মধ# িদেয় �সািরত হেত থােক বেল 
�িনম লকুমার বসু মেন কেরন4৬ জািতর অব.ান িনণ েয় উপিরউp পdিতগত ইিতহাস 
সামেন েরেখ আমরা রাজবংশী �7িট উ�াপন করিছ4     

দুইদুইদুইদুই    
উ�রবে�র বত মান রাজৈনিতক সীমানা মূলত ধরা হেয় থােক েকাচিবহার, 
জলপাই1িড়, আিলপুরদুয়ার, দািজ িলং, কািল~ং, মালদা, উ�র িদনাজপুর ও দি+ণ 
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িদনাজপুর এই েজলার1িলর পিরসীমােক েক� কের4 েপৗরািণক পিরভাষায় অতীত 
বাংলার পিরসীমা িনধ ািরত হেয়িছল অ�, ব�, েপৗ�, হিরেকল, সমতট, সু�, এই 
িবভাগ1িল িনেয়4 মহাভারেত হিরবংেশ এই িবভাগ1িল জনপেদর নােম পিরিচিত 
েপেয়িছল4 বলা হেয় থােক মুিনবেরর ঔরেস রাজমিহষী সুেদ�ার গেভ  পাঁচ পুেnর 
জk হয়4 এরা অ�, ব�, সু�ক, কিল� ও পু�ক নােম পিরিচিত েপেয়িছল4 ‘পু�’ 
গিঠত হেয়িছল বত মান রাজশাহী, িদনাজপুর, ও সিhিহত অ�ল1িল িনেয়4৭ অথ াv পু� 
উ�রবে�র একিট জনপদ4 রেমশ চ� মজুমদার �াচীন বাংলার রাজধানী িহসােব 
পু�বধ নেক িচি�ত কেরেছন4৮ পু�বধ ন নগরীিট অব.ান কেরিছল করেতায়া নদীর 
তীের4 মহাভারেতর যুেগ করেতায়া (সদানীরা) পিবn নদী যা উ�রবে�র উে]খেযাগ# 
নদী বেল ধরা হয়4 উ�রবে�র আর একিট উে]খেযাগ# নদী হল িত5া4 অথ াv এই 
িত5া-করেতায়ার পি�ম পাড় েথেক পূেব  _�পুn নদী পয 	 িব5ৃত ভূভােগ 
�াগেজ#ািতষপুর, কামcপ বা কামতাপুর এর শাসন পিরচািলত হেয়িছল4 করেতায়ার 
পি�েম এবং েকাশী নদীর পূব পােড়র অ�ল1িলেত পু�বধ েনর শাসন কােয়ম িছল 
বেল মেন করা হয়4  
      অন#িদেক ভারেত আয #েদর আিবভ ােবর �াক-কােল েয সকল জন ভারেত 
�েবশ কেরিছল তাঁরা আিদম অিধবাসী বেল িবেবিচত4 এই আিদম অিধবাসীেদর মেধ# 
�থম েনি[েটা (Race) এবং এর পরবিত েত অি�ক েগাoীর মানুষজন [াম িভি�ক 
সমােজর সূচনা কের থােকন বেল অেনেক মেন কেরন4৯ েগৗড়-পুে�র আিদম 5ের 
আিদ-অ�লীয়েদর অি53 িছল বেল নীহারর�ন রায় মেন কেরন4১০ বলা হেয় থােক 
অি�কেদর পরবত ীেত �ািবড় ভাষী জনেগাoীর ভারেত �েবশ কের4 অি�করা কৃিষ 
সমােজর প�ন কের আর �ািবড়ভাষীরা নগর রাে�র জk িদেয়িছল4 �াচীন বাংলার 
রাজধানী পু�বধ ন ও পু� নগরী িনম ােণ �ািবড়েদর অবদান বেল মেন করা হয়4১১ 
জািতগতভােব পু�বাসীেদর ‘দসু#’ িহসােব ঐতেরয় _া�েণ েদখান হেয়েছ4 আবার মনু 
সংিহতায় পু� ও িকরাতেদর ‘_াত# +িnয়’ িহসােব �িতপh করার উেদ#াগ uI4১২ 
িকরাত বলেত স�বত �াগেজ#ািতষপুেরর অিধবাসীেদর েবাঝােনা হেয়েছ4 পাহােড়র 
�া	 েদেশর অিধবাসীেদর সুনীিত কুমার চ#াটাজী ‘িকরাত’ বেল অিভিহত কেরেছন4১৩ 
েসই অেথ  েদখা যােছ �ািবড়েদর ‘দাস’ বা ‘দসু#’, অি�কেদর ‘িনষাদ’ আর 
মে�ালীয়েদর ‘িকরাত’ নােম অিভিহত হেত েদখা যায়4 অথ াv অনায # জগেতর সােথ 
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_া�ণ# ধারনার একটা পারuিরক স~ক  sথ লেয় উ�রবে� িবিকিশত হওয়ার 
আভাস ফুেট ওেঠ4  
      েসই সূn ধের রাজবংশী সমােজর এক অন#তম পুেরাধা ব#িp উেপ� নাথ 
বম ণ ১৯৪১ সােল ‘রাজবংশী +িnয় জািতর ইিতহাস’ রচনা কেরন4 িতিন 
রাজবংশীেদর �াচীন ইিতহাস অনুসHােন মূলত েপৗরািণক [\ ও তার সে� ি_িটশ 
আিধকািরকেদর েলখিনর উপর সমিধক 123 আেরাপ কেরেছন4 পু�বাসীেদর 
+িnয়িচত 1ণ ও কম েক 123 িদেয় িতিন েদখােত সেচI হেয়েছন রাজবংশীরা পু� 
+িnয়4 _াত# +িnয় বেল মনু েযভােব পু�বাসীেদর উে]খ কেরেছন তার অনুcপ 
ব#খ#া কেরেছন বম ণ বাবু4 িতিন েপৗ� +িnেয়র ছয়িট 1ণ ও Jভােবর কথা উে]খ 
কেরেছন4 যথা- দাতা, বলবান, িহতকারী, শা	মন, েদবেসবী ও কৃিষকম পজীিব4 
িলেখেছন ‘যাহারা রাজবংশী +িnয় জািতর সংuেশ  আিসয়ােছন, তাহারাই Jীকার 
কিরেবন, রাজবংশী জািতর এই ছয়িট 1ণ পির�ুট’4১৪ দাতা, বলবান, িহতকারী, 
শা	মন এই 1ণ1িলেক িতিন ভােবর �কাশ বেল মেন কেরন4 েশেষাp ল+ণ দুিটর 
ব#খ#ােত িতিন ধম ীয় িবষয়িট উপর 123 আেরাপ কেরেছন4 কৃিষকম েক ‘আপদধম ’ 
িহসােব তুেল ধরার মেধ# আভাস েদওয়ার েচIা কেরেছন _াত# +িnয়ে3র4 আয # 
সংUৃিতেত কৃিষকাজেক অবেহলার জায়গা বেল সব দাই িবেবচনা করা হেয় থােক4 েসই 
িনিরেখ +িnয় জীবন েথেক িকছুটা িবচু#ত হেয় রাজবংশীরা কৃিষকাজেক েপশা িহসােব 
েবেচ িনেয়েছন4 েদবেসবা রাজবংশীেদর �ত#িহক জীবেনর Jাভািবক িবষয় এমনটাই 
বেল িতিন উে]খ কেরেছন4 রাজবংশী েদবতােক দুিট ভােগ িবভp কেরেছন--- (ক) 
[াম# েদবতা, (খ) পািরবািরক েদবতা4 [ােম েযৗথতায় [াম# েদবতার পূজার রীিত েবাধ 
হয় েবশ পুরােনা যার েরয়াজ পর~রায় বত মান সমােজ ল+ করা যায়4 এই েদবতার 
1িলর অেনকাংশই অনায # েদবতা এবং মুসিলম ধেম র েরয়াজ রেয়েছ4১৫      
      উেপ�নাথ বম ণ রাজবংশীর পিরবািরক েদবতার িচ� িহসােব বা�েদবতা ও 
তুলসীর .ানেক উে]খ কেরেছন4 িতিন িলেখেছন ‘উp তুলসীমে� �িতিদন 
ই�েদবতা �রণ করা অবশ# ক� ব# িহসােব সকেলই কিরয়া থােক’4১৬ �েত#ক 
রাজবংশী পিরবাের তুলসীম� এবং েসখােন যাবতীয় পুজা অনুoান স~h হেয় থাকার 
অনুcপ কথা উে]খ কেরেছন ডঃ িগিরজাশংকর রায়4১৭ বত মান তুলসীমে� পােশ 
েছা� একিট মািটর িঢিব ল+ করা যায় যােক সত#পীেরর িঢিব বলা হেয় থােক4১৮ 
এমনিক এই তুলসীমে� একিট দtয়মান বাঁেশর চূড়ায় লাল ও সাদা রেঙর পতাকা 
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উ¡য়ন হেত েদখা যায়4 এই পতাকািট রাম ভp হনুমান এর �তীক ধরা হয়4১৯ 
েপৗরািণক ক¢কািহনীর বা5বায়ন আমােদর বুঝেত সাহায# কের উp অ�েল সমাজ 
গঠেন তার �ভাবেক4 অথ াv আমােদর েদেশ েয সব তেথ#র সূn ধের আমরা ইিতহাস 
রচনা কের থািক তার �াচীনতম সংকলন রেয়েছ ধেম 4 রণিজv 1হ মেন কেরন �ভু 
ও অধীনতার সনাতন স~েক র সব িবিশI মু£ত  ধেম  [িথত রেয়েছ কতৃ 3, 
সহেযাগীতা আর �িতেরােধর িনয়েম4 এমন িনয়েমর মূেল আেছ িকছু +মতার িবধান, 
ইিতহােস তার উgারণ uI4২০ েপৗরািণক ভােষ#র fেমাgতার িবষয়িট বত মান 
সমােজ �িতফিলত হওয়ার ঘটনা আমােদর পর~রার হেয় ওঠার অিভ�ায়4 কৃিষিনভ র  
রাজবংশী সমাজ েয সম5 েদবেদবীর ক¢না কেরেছন তা িবেশষত চাষবাসেক িঘের 
অথবা িশবেক েক� কের4২১ অথ াv তার েরয়াজ বত মােন েযমন uI েতমিন আয # ও 
অনােয র সংিম¤ন ও তার Jীকৃিত রাজবংশী সমাজেক পুI কেরেছ তা বলা যায়4      
      উেপ� নাথ বম ণ পিতত েপৗ�েদর সে� পরmরােমর +িnয় িনধেনর �7িট 
সামেন িনেয় এেসেছন4 মহাপ}নe িRতীয় পরmরাম নােম পিরিচত4 তার সমেয় 
েপৗ�বাসীরা িদনাজপুর ও তার পা¥ বত ী এলাকার েলােকরা উp অ�ল েছেড় র¦পীেঠ 
আ¤য় িনেত থােক4 আধুিনক েকাচিবহার, জলপাই1িড় ও রংপুর েজলা র¦পীেঠর 
অ	গ ত২২4 েপৗ�েদর এই অিভ�ায়নেক ‘পািলয়া’ বা ‘পােল যাওয়া’ বা ‘পািলেয় যাওয়া’ 
এই নােম িচি�ত করা হেয়িছল4 তারই িনদশ ন েদখা যায় নৃতাি§ক িরজলীর ‘Tribes 
and Caste of Bengal’ এ4 েকাচ, রাজবংশী ও পািলয়ােদর িতিন এক বংশভূত বেল 
মেন কেরন এবং এেদর �ািবড় জািত উে]খ কের মে�ালীয়েদর �ভাব ল+ 
কেরেছন4২৩ পািলেয় যাওয়া েথেক নতুন জািতর পিরিচিতলN উপািধ েযমন _াত# 
+িnয় কথািট ব#¯ হয়4  
      েসই অেথ  উেপন বাবু রাজবংশী ও েপৗ�বাসীেক এক ও অিভh বেল মেন 
কেরন4 অথ াv রাজবংশীেদর িনজJ বাস.ান পিরত#াগ করার পর +িnয়ে3র িকছুটা 
পূব  অভ#াস সংেকািচত হেলও এেকবাের তাঁরা পিরত#াগ কেরনিন এমনটাই আভাস 
ল+ করা যায়4 _া�ণ#িচত অভ#াস র¦পীেঠ পুনারা� করার উেদ#াগ এক�কার বণ বািদ 
সমােজর অনুপি.িতর ইি�ত েদয়4 _া�েণর শূন#.ান তােদরেক িবক¢ ব#ব.া িনম ােনর 
িদেক িনেয় যায়4এই নব িনিম ত ��িত উপ.াপন কের এক নতুন জািত পিরিচিতেক4 
রাজবংশীেদর েথেক উ°ূত উp পিরিচিত ‘অিধকারী’২৪ যা ‘েদশী _া�ণ’ বেলই সমােজ 
Jীকৃিত েপল4 অথ াv রাজবংশীেদরই একিট অংশ ‘অিধকারী’ উপািধেত ভূিষত হেলন4 
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যিদও সাধারন েদবাg না ছাড়া িবেশষ পুজাg না করেত তােদর েদখা যায় না; িবেশষত 
দূগ া পুজা ও সরJতী পুজায়4২৫ উেপ� নাথ বেলেছন েবদমO পাঠ কের য�কায  
স~h করেত তারা সাহস েদখােতা না4 েসই জন# য�িfয়া েয সম5 অনুoােন একা	 
�েয়াজন, েসই সম5 িfয়া অচিলত হেয় িগেয়িছল4২৬ এই যুিpেত িতিন রাজবংশীেদর 
_াত# +িnয় িবষয়িটর �িত 123 আেরাপ কেরেছন4 আর যিদ রাজবংশী 
অিধকারীেদর _াত# +িnেয়র জায়গা েথেক উvপি� হেয় থােক তাহেল বলা যায় একিট 
নতুন জািত বা _া�ণ জািতর উ°েবর স�বনা �কট কের রাজবংশীরা4 _া�েণর 
অভাবেহতু ‘অিধকারী’ _া�ণ হেয় ওঠার মেধ# সমােজর Jীকৃিত ও তার �াি¯র িবষয়িট 
যুp4 সমােজর অনুেমাদন িবষয়িট উেপ� নাথ Jীকার কের িনেয়েছন4 িতিন িলেখেছন 
‘সমােজর মেধ# সাি§কভাবাপh ব#িp সকলেক উপবীত িদয়া _া�েণর করণীয় কােয  
অিধকারী কিরয়া তাহােদর ‘অিধকারী’ এই উপািধ েদওয়া হেয়িছল’4২৭ সমেগাnীয় 
সমােজর কাউেক আকি�ক ভােব নতুন উপািধেত ভূিষত করা এবং েসই .ােন তােক 
বহাল রাখার জন# আব#িশক িছল _া�েণর ন#ায় সkান �দশ ন করা4 এই নতুন 
আচরণ একটা সময় মেন হয় অিধকারীেক চািষ জীবন েথেক cপা	রন ঘিটেয় _া�ণ 
কের েতােল4 পূজাg না এবং _া�েণর কায fম আ�ীকরণ করার সে� ওতে�াতভােব 
যুp ব#বহািরক জীবেন অভ#ােসর পিরবত ন যা ‘অিধকারী’র জীবন চয ায় �িতফিলত4 
অিধকারীর এই অভ#াস আয়3 করার মেধ# সাধারন রাজবংশীেদর েথেক তার আলাদা 
হেয় যাওয়া েকান ব#িতfম ঘটনা নয়4 এতাবv গেবষণায় েদখা েগেছ রাজবংশীেদর 
েপশাগত জায়গািট মূলত কৃিষকাজ ও চাষবাসেক িঘেরই আবিত ত4 ফলত চািষর সে� 
পুেরািহেতর জীবন েয এক ঘরনায় আবিত ত হয়িন েকাথাও; তা সহেজ অনুিমত4 এেক 
আমরা বণ  ব#ব.ার fেমাgিবন#াস ও তার কাঠােমা বলেত পাির4 একই সে� জািতর 
Jাধীনতার �7িট যুp4 জািত ব#ব.ায় অিধকারীর অব.ান েদখা যায় দুিট 5ের িবভp 
হেত4 চfধারী এবং পnধারী, পা²ধারী বা কানতুলসী4 এই দুই অিধকারীর অব.ান 
অেনকটা fেমাgিবন#ােস িবভািজত4 �িতপি�, ময াদা এবং কতৃে3র �ে7 চfধারীর 
অব.ান পnধারীর উেd  বেল মেন হয়4 িগিরজাশংকর রায় বেলেছন চfধারী নামক 
অিধকারীেদর পুজা করার অিধকার িছল বংশানুfিমক এবং তাঁরা িশষ# [হেন স+ম4 
অপরিদেক পnধারীরা এক পু2ষ পুজা করার অিধকারী4২৮ .ান েভেদ এেদর নােমর 
িবিভhতা রেয়েছ4 েযমন েকাচিবহার-জলপাই1িড়েত চfধারী ও পnধারীর পিরিচিত 
অন# েজলা1েলােত েগাঁসাই বা mধু অিধকারী নােম ব#¯4 চfধারীেদর উপািধ 
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বংশানুfিমকভােব অিধকারী হেলও পnধারীরা পািরবািরক উপািধ েযমন রায় বম ণ 
[হন কের থােকন২৯ উ�রািধকার সূেn চfধারীরা অিধকারী পেদ আসীন িক³ 
পnধারীেদর েসই +মতা অজ ন করা এক�কার অব.ার 5রায়েনর পিরচায়ক4 
পnধারীর এই cপা	র বণ  ব#ব.ার 1ণগত ধারনার বিহঃ�কাশ4 
      এই িবভাজন পরবত ীেত েবাধ হয় িনেয় এেসিছল খাওয়া পরা ও িবেয়সািধেত 
কেঠারতা4 সাধারণ রাজবংশীরা অিধকারীর ঘের আ3ীয় করার িবষেয় অনীহা �কাশ 
করেত থােকন4 আজও িকছু িকছু ে+েn েশানা যায় ‘ঠ#াং েতালার ঘরত সাগাই না 
কির’4 ‘ঠ#াং েতালা’ কথািটর আ+িরক অথ  হেত পাের েশৗিখনতা বা অহংকারী4 
_া�েণর েপশািটেক রাজবংশীরা েদেখ থােকন েশৗিখন িহসােব4 শারীিরক ¤েমর 
জায়গািট পুেরািহত সমােজ অনুপি.িত থাকায় কৃিষজীিব রাজবংশী সমাজ অেনকটা 
ব#�া3ক কের �কট কেরেছন4 পািরবািরক গ¢1জেব mনেত পাওয়া েযত ‘িকসসােনর 
গামলা কাম হেব সামলা’ (একজন িকষাণ বা িদনমজুর যত েবিশ েখেত পারেব েস 
তত েবিশ কাজ সামাল িদেত পারেব4) আর যিদ বািড়র মািলেকর পছeমত িকষাণ 
েখেত না পায় তাহেল বলা হত ‘বােপাই তুই েতা খাবাের না পাইস কাম করবু িক’? 
এর অথ  হেµ েবিশ কের না েখেল শp বা ভারী কাজ করেব িক কের? েবশী কের 
েখেত না পারার অথ  করা হয় েবিশ কাজ করেত পারেব না অথ াv েস কাজ করেত 
অ+ম4 শারীিরক পির¤ম করেত না পারার কারেন েবাধ হয় সাধারণ রাজবংশীরা 
‘অিধকারী’ ঘেরর েমেয়েদর বািড়র বউ কের আনেত চাইত না4 বলা হেয় থােক 
‘উমারল#ার ছাওয়ােপায়ার ফুটািন েবিশ’ (অিধকাির বািড়র েছেলেমেয়েদর িবলািসতা 
েবিশ)4 কৃিষকাজ আসেল ¤মসাধ# এবং ফসল েতালার মরmেম তােদর হােত িকছু 
পয়সা আেস যা িদেয় সারা বছেরর খাবার স�য় করেত হয়4 েসই সামান# পয়সা  
িদেয় িবলািসতা করার উপায় তােদর থােক না4 অন# িদেক িবলািসতা করার েলাক যিদ 
ঘের আেস এবং তার উপর কাজ কম  না কের তেব সংসাের অশাি	 সৃিI হেব এমনটা 
ভাবা হেয় থােক4 চাষবােসর সােথ েযৗথ ¤েমর িবেশষত নারী ও পু2েষর একক 
সহেযাগীতার জায়গািটও আমরা েদখেত পাই ‘হালুয়া ভাইের৩০’ নামক কিবতািটেত4  

ও তমরা না�ল ধর েজােড় 
েমার হালুয়া ভাইের 

পাটা েনলান, মাকই েনলান 
আর েনলান ধান, 
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ওের পাটা ভাদই কািটেয় তমরা ঘের…..টাকা আনের4 
হাল বেহন, মই জুেরন 
আর বােHন আিল, 

                               ওের মাইয়ায় ছাওয়ায় িবচন তুিলয়া যান….                        
  কাদবাড়ী ের4…………. 

      চােষর কােজ Jামী ¸ী mধু নয় তােদর স	ানরাও যুp থােকন4 পিরবাের তাই 
ফুটািন (অহংকার) করার িকছু েনই4 অিধকারী ঘের আ¹ীয় করার �7িট কৃিষজীবী 
রাজবংশীেদর কােছ তাই েসইভােব �িতভাত হয় িন4 অন#থার বলা হেয় থােক ‘যতই 
ক2ক উমা]াক আেট না, উমরা পর খাওয়া’ (অিধকারী পরজীবী, ওঁেদর ঘের সারা+ণ 
অভাব েলেগ থােক4) অথ াv ¤ম না কের অেন#র ¤ম েভাগ করার অিভ�ায় এেত 
ল+ণীয়4 যা সমাজ খুব একটা ভােলাভােব েনয় িন4 তার �িতফলন আমরা ল+ কের 
থািক এেদর সাংUৃিতক জীবেন4 এই িভh সংUৃিতর েমলবHন ঘেরর বাইের ঘটেলও 
তা পািরবািরক কের েতালায় তােদর আপি� ল+# করা যায়4  
      সমােজর সািব ক মতামেতর িভি�েত �িতিoত ‘অিধকারী’ নামক জািতিট 
অবশ#ই রাজবংশীেদর মেধ# অ[সর ে¤ণী4 পূজাg নার িনয়মাবলী েমেন চলার মত 
�ান না থাকেল সব  সাধারেণর সºিত আদায় স�ব নাও হেত পারত4 এমন িক একই 
অনুoােন অিধকারী ও আসামী _া�ণেদর পূজা করার রীিত ল+ েদখা যায়4 েকউ 
কােরা িবষেয় হ5ে+প না করাটাই ে¤য় মেন কের4 যাইেহাক, অিধকারীর �িত এই 
সºিত _া�ণ 5ের উhীত করার �য়াস4 চতুব েণ র ধারনায় ে¤o জািত িহসােব 
_া�েণর অব.ান ও তার সােথ অিধকারীর অব.ান হয়েতা অনুcপ হেয় না উঠেলও 
রাজবংশী সমােজ অিধকারীর সkান _া�েণর তুলনায় খুব একটা কম নয়4 এই কারেন 
অিধকারীর পিরবাের আ3ীয় করার কথা ভাবেত চাইত না4 সমােজ �চিলত আেছ েয, 
12েক েসবা করা যায় িক³ 12র �নাম েনওয়া সমােজর অকল#ান4 অিধকারীর েমেয় 
েতা অিধকারীই অথ াv _া�ণ4 তেব অপরিদেক অিধকারীর ঘের সাধারণ রাজবংশীেদর 
েমেয় িবেয় েদওয়ার ে+েn িকছুটা নমনীয়তা ল+ করা যায়4 অিধকারী পিরবাের 
েমেয়র িবেয় েদওয়া অেনকটা সkােনর বেল মেন হয়4 কারন তা নাহেল এেবলায় 
িবষয়িট সরল েকন? উgবংেশর ধারণািট এে+েn �যুp হয় এবং সমেগাnীয় ভাবনািট 
ফুেট ওেঠ4 এমনও হেত পাের েমেয়র িবেয় িবষয়িট অথ  সােপ+ হওয়ার দ2ন েয 
েকান পােn দান করা খুব একটা অJাভািবক নয়4 এমন েশানা যায় একসময় কন#া 
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পণ সমােজ �চিলত িছল৩১ অিধকারী ঘের কন#ার িবেয় েদওয়া অথ াv অিধক পণ 
পাওয়ার সংেযাগ থাকেত পাের4 কারন ‘ঠ#াং েতালা’ কথািটর মেধ# অেনকটা আিথ ক 
Jাµেeর জায়গািটেক �কাশ কের4 েসই অেথ  অিধকারী পূজাg না কের আিথ ক ভােব 
এিগেয় িগেয়িছল এমিন আভাষ সাধারণ রাজবংশী পিরভাষায় ফুেট ওেঠ4 বত মােন 
রাজবংশী ও অিধকারীর মেধ# এই কেঠারতা »াস েপেলও তার অবেশষ িবনI হয় িন4 
পািরবািরক জীবেনর �চিলত কথা ও তার আেলাচনার িনিরেখ অিধকারী অব.ান 
উে]খ করা হল4৩২ এই কাঠােমািট বণ  ধারনােক �কট কের4 যিদ মহাভারেতর যুেগ 
‘অিধকারী’র উvপি� হেয় থােক উপিরউp অেথ , তাহেল েমৗয  যুেগ বা তার পরবত ীেত 
উ�রবে� _া�ণ#বািদ িচ	ার সুuI িবকাশ ঘেট থাকেব4 Norottam Kundu ‘Caste 
and Class in pre-Muslim Bengal’ এ েদিখেয়েছন �াচীন বাংলার জািত চচ া 
িবষয়িট উ�রব� েকি�ক4 এই �ভাবেক যিদ আমরা 123 িদেয় থািক তাহেল 
উ�রব� - িবেশষত িদনাজপুর ও তার পা¥ বত ী এলাকা যা পু�বধ ন েথেক - বেণ র 
ধারণািট বে�র অন# .ােন ছিড়েয় পড়ার স�বনা �কট কের4 কারন েমৗয  আমেল 
মহা.ানগেড়র _া�ী িলিপেত েপৗ�বধ নেক  উ�রবে�র �ধান নগর বেল বণ না করা 
হেয়েছ4৩৩ িতিন িলেখেছন ‘In all centuries from the period of the Guptas 
to that of the Senas main abodes of Brahmins were in the extreme 
northern districts (except Darjeeling) of North Bengal, as the largest 
number of Copper plates has been discovered from these regions. All 
these plates are records of lands granted in favour of orthodox 
Brahmins.৩৪ উp বয়ােনর ঐিতহািসক ঘটনার বণ নার সে� অিধকারীেদর অব.ান 
সমােজ েবশ �ভাবশালী হেয় ওেঠিছল বেল মেন হয় এবং সমােজ তােদর অব.ান 
পর~রা ধের আজেকর িদেনও �চিলত ভাবনার মেধ# JতOতা র+া কের4 স�ীিত 
যিদও পূজাg নার তুলনায় অনান# েপশায় অিধকারীেদর িনযুp হওয়ার �বনতা 
রাজবংশী ও অিধকারীেদর মেধ# জািতেভেদর কেঠারতােক সহজ কের4      
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আধুিনক �হসেনর গিত�কৃিত ও �জীব ন#ায়তীথ  – 
িচিপটকচব ণÝ    

কুeন    রায়    
গেবষক    ও    �াবিHক    

 
সারসংে+পসারসংে+পসারসংে+পসারসংে+প    : : : : ‘আধুিনক’ শNিট আেপি+ক4 �াচীন বা পূব বত ী তুলনায় আধুিনক বা 
নবীন4পূব কােলর তা2ণ# চ�ল আধুিনকতা একােল লিলতচম  ও পিলতেকশ4 আমার 
এককােলর ঝকঝেক আধুিনকতা ভিবষ#েত হেব অ	ঃসারশূন# বাধ েক#র �িতমূিত 4 
নতুন আধুিনকতা যার েযৗবন দু#িতেত মুÞ হেব ভাবীকােলর েগাoী4 বাংলা ও ইংেরিজ 
সািহত# তােদরই যাnাপেথ আধুিনকতার যুগ অিতfম কের উ�রাধুিনকতার যুেগ 
�েবশ কেরেছ4 তেব এই িনেয় অেনক মতপাথ ক# আেছ4 �েত#ক সািহেত#র একিট 
িনজJ গিত আেছ - তাতার JতO ৈবিশI#4অনুcপসংUৃতসািহত#ও যিদও সাধারণ মানুষ 
েবদ উপিনষß, রামায়ণ, মহাভারত, অিভ�ানশকু	লÝ, েমঘদুতÝ ইত#ািদ েক 
সংUৃতসািহত# বেল জােন4তাঁরা আধুিনক সংUৃতসািহত# mনেলই àকু�নািদ অ�ভি� 
করেত থােক4 সংUৃত সািহেত#র আধুিনকতার শNিট েসানার পাথরবািটর মেতা mনেত 
লােগ4 িক³ আধুিনক সংUৃত সািহেত#র পিরিধ ব#াপক ও িবশাল4 ভারতবেষ র সম5 
�েদেশই আধুিনক সংUৃত সািহত#  েলখা হেµ4 বত মান সংUৃিতে�মী িবRানরা তােদর 
সারJত সাধনার Rারা আধুিনক সংUৃত সািহেত#র ভাtারেক সমৃd কের চেলেছন4    
 আধুিনক কাব# �সে� রবী�নাথ ভােবর উপর 123 িদেয় বেলেছন-‘পাঁিজ 
িমিলেয় মড ােনর সীমানা িনন য় করেব েক4 এটা কােলর কথা ততটা নয় যতটা ভােবর 
কথা’’’’4ঊনিবংশ-িবংশ শতাNীেত ভারতবেষ  িবিভh �াে	 কিবগণ েয িবপুল 
সংUৃতসািহত# সৃিI কেরেছন তা সংখ#ার আিধেক# এবং 1েনর �কেষ  অতীেতর েয 
েকান শতাNীর সংUৃত সািহত#েক �িতেযািগতায় পরা5 করেত পাের4    
 কাব# ও সািহত#রচনার ে+েnও বাংলা সািহত# সংUৃতসািহেত#র অেপ+া রােখ4 
আধুিনক কাব# রচনার ে+েnও সংUৃতসািহেত#র অবদান কম নয়4 �জীব ন#ায়তীথ  
ঊনিবংশ িবংশ শতেকর একজন আদশ  নাট#কার, কাব#কার এবং েলখক4 তার 
�িতিটর রচনার মেধ# রেয়েছ আধুিনকতার uশ , রেয়েছ িব5ৃত উপেদশ বাণী, যা 
কােলর গিতেত আজও সজীব হেয় রেয়েছ4 তাঁর রিচত ‘িচিপটকচব ণÝ’ একিট �হসন 
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ে¤ণীর cপক4 এই �হসন রচনার মধ# িদেয় িতিন আধুিনকতার সােথ ঐিতেহ#র এক 
েমলবHন েদিখেয়েছন, েস1েলা েযন কােলর দপ ণ হেয় উেঠেছ4�হসনধম ী িনছক 
হাসরচনার মধ# িদেয় সমাজেক ইিন িশ+া িদেয় েগেছন িবিভhভােব4 
সূচকশNসূচকশNসূচকশNসূচকশN    : : : : �জীব, �হসন, আধুিনকতা, িচিপটকচব ণ, সমাজ, মনুষ3 ইত#ািদ4 
মূলমূলমূলমূল    আেলাচনাআেলাচনাআেলাচনাআেলাচনা    
‘আধুিনকতা’ শNিট আেপি+ক4 ‘আধুিনকতা’ শNিট অধুনা শN েথেক িনâh হেয়েছ4 
‘অধুনা ভব’ এই িব[হ বােক# ‘অধুনা’ শেNর উ�র ‘ঠã’ �ত#য় েযােগ আধুিনক শNিট 
িনâh হেয়েছ4 ‘অধুনা’ শেNর �েয়াগ ‘সা�তÝ’, ‘অদ#তনÝ’, ‘অব াচীনÝ’ ইত#ািদ 
শেNর ে+েn ব#বহার করা যায়, যার ইংেরজী �িতশN ‘Modern’4    
 বাংলা সািহেত# �থম নজের আেস রামনারায়ণ তক রে¦র 'কুলীনসব J' নােম 
�হসনিট4 সমাজ সমস#া সমােলাচনায় অবদান েথেকও �হসনিটর মূলত সংUৃত 
উপকরণেকই আদশ cেপ [হণ কেরিছল েসইিদন4 
 তেব আধুিনকতার জাদুuেশ  বাংলাসািহত# নতুন কের পথ চলেত m2 কের4 
�াচীন অলংকার শাে¸াp �হসেনর বদেল বাংলায় মধুকিব 'কেমিড অফ ম#ানাস ' েক 
.ান েদন4 �াচীন ভারতীয় সংUৃিত �হসন1িলেত Comedy, Satire এর উপি.িত 
থাকেলও শৃ�াররেসর �ভুে3, অsীলতা, åািসকাল ও িনয়ম-নীিতর দৃঢ় বাঁধেন 
েতমনভােব পাখনা িব5ার করেত পােরিন4 এিদেক সংUৃত সািহেত#অন#তম ব#িতfিম 
�হসন çIা-রা হেলন- মহািল�, িসেd¥র, রাধাব]ব, �জীবইত#ািদ4 
 মধুকিবর পথ ধের বাংলা নাটক ও �হসেন নব েজায়ার আেস4 তাঁর 'এেকই 
িক বেল সভ#তা'(১৮৬০) ও 'বুেড়া শািলেকর ঘােড় েরাঁ'(১৮৬০) এধারার এক নতুন 
পেথর পিথক4 পা�াত# রীিত ও রসেক বাংলার রেঙ রািঙেয় পিরেবশন কেরেছন4 
েকৗিলন# �থা, িবধবা িববাহ আেeালন �ভৃিত সমাজ সংUারমূলক �71েলােক 
িবষয়ব�cেপ [হণ কের কুঠারাঘাত কেরেছন িবকৃত সমােজর বুেক4 
 চিরn, সংলাপ, ভাষা ও আি�ক সব ে+েnই িতিন পিরবত েনর েছাঁয়ায় সজীব 
কের তুেলেছন4 তাই উনিবংশ শতাNীর িRতীয় অধ বষ  জুেড় বাংলা �হসেনর রমরমা 
চেলেছ4 
 এসময় আেরা একবার মেন কিরেয় েদওয়া �েয়াজন েয বাংলা �হসেনর উ°ব 
িক³ সংUৃত �হসেনর ছাঁচ মূিত  েথেক4 রামনারায়েনর পূেব ও অেনেক সংUৃত 
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�হসেনর বাংলা অনুবাদ কের েপট ও মন উভয়ই ভিরেয়েছ4 েযমন-‘েকৗতুকর¦াকর’> 
কিবতািক ক, ১৭০০ 
‘হাস#াণ ব’>জগদীশ,১৮২২ 
‘েকৗতুকসব J’,১৮২২4 
 অৈনিতকতা, অনাচার, ধম ীয় েগাঁড়ািম ও র+নশীলতার মেতা িবষয়1িল 5� 
আকাের .ািপত হেয় আেছ এই সংUৃত �হসন1েলােতও4 তাই িবষয় ভাবনা ও 
ভি�গত িদক িদেয় সংUৃত �হসন বাংলা �হসেনর পথ �শ5 কেরেছ বলা যায়4 
 fেম দীনবHু িমেnর 'িবেয় পাগলা বুেড়া'(১৮৬৬) ও 'জামাই বািরক'(১৮৭২) 
মাইেকল পরবত ী জনি�য় �হসন4 বৃdরাজীবেলাচন মুেখাপাধ#ায় এর িবকৃত কামনােক 
িতিন ব#ে�র তী_ কষাঘােত জজ িরত কেরেছন4 পাশাপািশ েকৗতুক রেসর সে� 
রাসমিণ ও েগৗরমিনর দুঃখ কািহনী সéদয় পাঠেকর মন আêুত কেরেছ4 
'জামাইবািরক' �হসেন িতিন ব#িp3হীন কম হীন ঘরজামাইেদর এবং িববািহত 
কন#ােদর িমথ#া েগৗরবেক কািলমািল¯ কেরেছন4 
পরবত ীপরবত ীপরবত ীপরবত ী    �হসন�হসন�হসন�হসন    : : : : বাংলাবাংলাবাংলাবাংলা    সািহেত#রসািহেত#রসািহেত#রসািহেত#র    এএএএ    ধারারধারারধারারধারার    পরবত ীপরবত ীপরবত ীপরবত ী    ঊে]খেযাগ#ঊে]খেযাগ#ঊে]খেযাগ#ঊে]খেযাগ#    �হসন�হসন�হসন�হসন----    

• অমৃতলালবসু- ‘েচােরর উপর বাটপাির’ (১৮৭৬)  
-  ‘িডি�স’ (১৮৮৩) 

       -  ‘চাটুেë-বাড়ুেজ#’ (১৮৮৪)  
• রবী�নাথঠাকুর -’েগাড়ায় গলদ’ (১৮৯২)  

       -  ‘ৈবকুেìর খাতা’ (১৮৯৭) 
• D.L.-Roy -     - ‘িবরহ’ (১৮৯৭)  
• +ীেরাদ�সাদিবদ#ািবেনাদ -  ‘ভূেতর েবগার’ (১৯০৮)  

সংUৃত সািহত# জগেতও এরকমব£ �হসেনর পাওয়া যায়4 বীের� কুমার ভ�াচায  –
‘েবIন ব#েযাগ’, হিরদাস িসdা	বাগীশ - i) ‘জানকী িবfম’(১৮৯৪) ii) ‘কংসবধ’ 
(১৮৯১), �জীব ন#ায়তীেথ র ‘িববাহিবড়�নÝ’, ‘িচিপটকচব ণÝ,’ভ�সংকট ইত#ািদ4    
সংUৃত �হসন �াচীনরীিত ও ধীরগিত িনেয় আটেক থােকিন4 িবংশ শতেক তাই 
আমরা কেয়কিট উg মােনর সংUৃত �হসন পাই, েযমন-অেযাধ#াকাt, েকৗÖন# 
(মহািল�শা¸ী)4 এছাড়াও �জীব ন#ায়তীথ  �হসন 1িল িছেলা উgমােনর ব#া�া¹ক 
cপক, এেক satire ও বলা চেল4 সংUৃত সািহেত#র িবিভh ধারায় �জীব পিথকৃv4 
এইেয Satire রচনা, এে+েn �জীবই পিথকৃv4 এর পেরও অেনেক িলেখেছ, েযমন-
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বাংলার িসdাথ  চে�াপাধ#ায় ওরেফ বুেড়াদা, মধ#�েদেশর রাধাব]ব িnপাঠী, ধীের� 
কুমার ভ�াচায  �মুখরা4 
 নদী তার �িতকূল পিরি.িতর কারেণ িবিভh .ােন বাঁক েনই4 অনুcপভােব 
সভ#তার িববত ন এবং সমােজর পিরবত েনর সােথ সােথ সািহেত#র �কৃিতও পিরবত ন 
হয়4 �াৈগিতহািসক যুগ েথেক সংUৃতসািহেত#ও এই রকম নানা ৈবিচn এেনেছ তা 
েলৗিককসািহেত#ই েহাক বা ৈবিদকসািহেত#ই4 িবেশষ েকান সািহত# যখনই েকান 
পুরাতন গিতপথ পিরবত ন কের নতুন পেথ যাnা কের তখনই তা আধুিনক সািহত# 
িহসােব পিরিচিত লাভ কের4 কািলদাস তাঁর পূব বত ী কিবেদরেক পুরাতন এবং 
িনেজেক নবীন িহসােব উে]খ কের বেলেছন- পুরাণিমেত#ব ন সাধু সব ং ন চািপ কাব#ং পুরাণিমেত#ব ন সাধু সব ং ন চািপ কাব#ং পুরাণিমেত#ব ন সাধু সব ং ন চািপ কাব#ং পুরাণিমেত#ব ন সাধু সব ং ন চািপ কাব#ং 
নবিমত#বদ#Ýনবিমত#বদ#Ýনবিমত#বদ#Ýনবিমত#বদ#Ý    4 4 4 4 কােব#র জীবনী শিp cপপিরবত েনর মেধ#ই �িতিoত আেছ4    
 িসdেগৗতম বংেশ আচায  প�ানন তক রে¦র সুেযাগ# পুn �জীব 
ন#ায়তীথ (ভ�াচায #) সংUৃত সািহত#জগেতর এক Jনামধন# ব#িp34 সংUৃত 
সািহত#াকােশর একিট উíল ন+n4 পি�মবে�র উ�র ২৪ পরগনা েজলার অ	গ ত 
ভ�প]ী িকংবা ভাটপাড়া জনপেদ ১৮৯৩ িî�ােNর ২৬ েশ জানুয়াির জk[হণ 
কেরন১১১১4 িপতা প�ানন তক র¦ িবিভh পুরােণর অনুবাদ এবং স~াদনার জন# সম[ 
েদেশ �িসd িছেলন4 বাল#কােল �জীব িপতার চতুâািটেত সুপ} ব#াকরেণর অধ#য়ন 
সমা¯ কের কলকাতায় আেসন২4 তারপের িপতার আ[েহ বারাণসীেত মহামেহাপাধ#ায় 
রাখালদাসন#ায়রে¦র িনকট �াচীন ও নব# ন#ােয়র অধ#য়ন কের সািহত# ও ব#াকরণ 
�ভৃিত শাে¸রও অগাধ পািÖত# অজ ন কেরন4 ধীের ধীের িতিন ন#ায়তীথ , কাব#তীথ , 
ব#াকরনতীথ  �ভৃিত উপািধেত ভূিষত হন4 �ায় ষাট বছেরর সািহত#জীবেন�জীব নানা 
ধরেনর অেনক সুeর সুeর নাটক রচনা কের েগেছন4 সংUৃত ছাড়াও বাংলা িহিe 
ইংেরিজ ভাষােতও িতিন পারদশ ী িছেলন4 ১৯৮৩ সােল িতিন েশষ কেরন মহাভারেতর 
নীলকì 'ভারতভাবRীপ' টীকার িহিe অনুবােদর মেতা দুcহ ¤মসাধ# স~াদনা4 
�জীেবর সারJত সাধনা কাল  িছল দীঘ  ষাট বছর4 সািহেত#র িবিভh শাখায় তার িছল 
অবাধ িবচরণ4 �জীবকৃত ¤ব#কাব#, দৃশ#কাব#, ে5াnকাব#, �বH, রম# রচনা, 
�শি5গাঁথা �ভৃিত ব£ রচনা রেয়েছ সংUৃত সািহত# জগেত4 �জীেবর রচনাৈশলী িছল 
অননুকরণীয়4 
 িবংশ শতাNীর িতিরশ, চি]শ, প�াশ, ও ষােটর দশেক তার শতবািষ কÝ, 
িগিরধরসংবধ নÝ, িচিপটকচব ণÝ, িবিধিবপয াসÝ, রাগিবরাগÝ, মহাকিবকািলদাসÝ, 
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পু2ষপু�বÝ, িববাহিবড়�নÝ �শংকরাচায ৈবভবম, সাম#সাগরকে]ালÝ �ভৃিত �ায় 
কুিড়িট নাটক িবিভh উপলে+ ভারেতর িবিভh .ােন অিভনীত হেয়েছ4 
 �জীব �কৃ�, রাবণ, শïরাচায , �রামকৃ�, িবেবকানe, িহটলার, মুেসািলিন 
ও 5ািলন �ভৃিত েপৗরািণক ও ঐিতহািসক চিরn অবল�েনও নানা নাটক ও �হসন 
িচিnত কেরেছন4 তাঁর জেন# যেথI অধ#য়ন কেরেছন4 েযমন 5ািলেনর চিরেnর জন# 
িতিন ই. ইয়ােরাsাভিU িবরিচত 'Landmarks in the life of Stalin' বইিট েথেক 
তথ# সং[হ কেরেছন, এর পাশাপািশ এসব চিরেnর িতিন েলাভ, িহংসা, ধম , েfাধ, 
জািত �ভৃিত �বৃি�1েলােকও িতিন একটা cপেদওয়ার েচIাও কেরেছন এবং তা 
িচিnত কেরেছন4 বত মান জগেতর িব�ােনর অ[গিতর সে� তার অপ�েয়াগ ল+ 
ল+ মানুেষর নানা +য়+িত ও মৃতু#র কথাও তুেল ধেরেছন4 িতিন সাবধানবাণী 
উgারণ করেত িগেয় বেলেছন েয যO-িব�ান েক িনয়Oণ না করেল েসটা একিদন 
পৃিথবী ^ংস কের েফলেব- ' শতবষ া	ের পৃðী নূনং ^5া ভিবষ#িত'4 
'েচৗরচাতুরীয়Ý'নাটেক িতিন েদিখেয়েছন েয, সমােজ েছাটখােটা েচােরর শাি5 পায়, 
িক³ বড় বড় েচােররা বুক ফুিলেয় ঘুের েবড়ায়4 '+ুতে+মীয়Ý' নাটেক িতিন জীেবর 
ে�েমর বাত া িদেত েচেয়েছন4 
 �জীেবর নাটক ও �হসন1েলােত েদখা যায় ঐিতেহ#র সােথ আধুিনকতার েযন 
এক েমলবHন ঘেটেছ, েসই1েলা েযন কােলর দপ ণ হেয় উেঠেছ4িতিন রচনাৈশলীেত 
নাeী, �5াবনা, ভরতবাক# ইত#ািদ �াচীন নাট#তাি§ক ধারা অনুসরণ কেরও আধুিনক 
নবসূেয র দীি¯ উপহার িদেয় েগেছন4�জীব তার একশ বছেরর জীবেন িতিন অেনক 
িকছু �ত#+ কেরেছন4 তাঁর িপতা িছেলন জাতীয়তাবাদী4 Jাধীনতা কােল িতিন 
�অরিবেeর সােথ কারাগাের িছেলন4 িতিন ি_িটশেদর েদওয়া ‘মহামেহাপাধ#ায়’ উপািধ 
ত#াগ কেরিছেলন4 তাঁর সুেযাগ# পুn �জীবই �থম নাটেক ইংেরিজেত কূটনীিতর 
সরাসির �কাশ কেরেছন4 তvকালীন সমেয়র সমসামিয়ক রাজৈনিতক, অথ ৈনিতক, 
সামািজক সমস#া, মূল#েবােধর পিরবত ন, ৈনিতক অব+য়, সভ#তার সংকট, ধম ীয় 
আ[াসন �ভৃিত িনেয়নবসংUৃতসািহেত# পসরাসািজেয়েছন4 তাঁর সমেয় িতিন 
বাংলার�চিলত বাগধারােক মুিñয়ানার সে� সংUৃেত cপা	র কেরেছন4 তােদর মেধ# 
কেয়কিট হেলা –‘ভাত ছড়ােল কােকর অভাব হয় না’- 'িবকীেণ ষু অেhষু কাকানামভােবা 
না ভিবষ#িত'4‘গ�াজেল গ�া পূেজা’–‘গ�াজেলন গ�াপূজনÝ’4‘সব শালােক জানা 
আেছ’- ‘সব াò শালাò জানািম’4 ‘েচার পালােল বুিd বােড়’ - 'েচৗের পলািয়েত (িকং 
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েত) বd েততরাং বুিdঃ'4 ‘অেHর িক বা িদন িক বা রাত’-  ‘েনnহীনস# (েম) যথা িদবা 
তথা রািnঃ’4 
 মহাভারেতর ‘িবরাটপব ’ অবল�েন রিচত বীর রস �ধান 'পাÖব 
িবfমÝ'মহাকাব#িটিতিন �ায় েদড় হাজার েsােক ও আঠােরািট Jেগ  রচনা কেরন4 এই 
একিটমাn রচনায় িতিন সংUৃত সািহত#জগেত একিট .ায়ী িসংহাসেনর দািব 
রােখন4মহাভারেতর পাtবেদর গতানুগিতক িচরাচিরত �থা েথেক েবিরেয় এেস িতিন 
িবিভh িশ+ণীয় িবষয় তার নােট# ও �হসেন �েয়াজেন িদেয় েগেছন, েযমন পাÖব 
িবfম এখােন িতিন উপেদশ িদেয়েছন েয একই মানব জীবেনর সবেথেক দুঃেখর 
অব.া েথেক সবেথেক েগৗরেবর িশখের আেরাহন করা যায়4 িRতীয়তঃ সততার জয়, 
ধেম র জয়4  

সv পেথ েথেক সাহেসর সে� িবপেদর েমাকািবলা কেরা, জয় েতামার 
অবশ#�াবী4 সততার জয় ধেম র জয় 'যেতা ধম 5েতা জয়ঃ'4৩৩৩৩ 

এই কথািট িবিভh রচনায় ঘুেরিফের বারবার এেসেছ4 তাঁর মেত সত#, িশব ও 
সুeেরর সহাব.ান-এ জগত4তাছাড়াও  'সারJতশতকÝ' ও 'ঋতুচfচôমণÝ' নােম দুিট 
গীিতকাব# এবং রবী� �শি5 �ভৃিত কেয়কিট �শি5 কাব# রচনা কেরেছন4 তাঁর 
রচনাৈশলী িছল অননুকরণীয়4 
 �জীেবর সারJতশতেক েদিখ কত1েলা েsাক একইসােথ বাংলা ও সংUৃত 
ভাষায় কাব# হেয় উেঠেছ4 মানবমন সদাই ৈবিচn চাই4 উদাহরণJcপ েদখেত পাই 
বাংলায় একিট চতুâদী কিবতা এবং সংUৃেতর সুলিলত বস	িতলক ছেe [িথত 
কাব#4 েকানরকম অনুJার িবসগ  ছাড়ায় বাংলা সংUৃত ছe অব#াহত েরেখ সংUৃত 
বাংলায় এরকম েsাক িনম ান �ায় অস�ব4 যিদও বাংলা ভাষায় যেথI তvসম শেNর 
ব#বহার, তবুও দুিট ভাষার িfয়াপেদর ব#বহার গঠন রীিতনীিত বাক# িবন#াস েতা 
এেকবােরই আলাদা4 একটা উদাহরণ এর মাধ#েম আরও পিরõার কেরেদিখ- 

mেöাíেল শতদেল তব পাদপ}mেöাíেল শতদেল তব পাদপ}mেöাíেল শতদেল তব পাদপ}mেöাíেল শতদেল তব পাদপ}    
েশাভাধের মধুিরমা ভুবন �কােশেশাভাধের মধুিরমা ভুবন �কােশেশাভাধের মধুিরমা ভুবন �কােশেশাভাধের মধুিরমা ভুবন �কােশ    
ঊষা যথা িকশলেয় তব েদবীসেদ#াঊষা যথা িকশলেয় তব েদবীসেদ#াঊষা যথা িকশলেয় তব েদবীসেদ#াঊষা যথা িকশলেয় তব েদবীসেদ#া    

ভােস চভােস চভােস চভােস চ''''েখ শশীকলা িবকলা সকােশ4েখ শশীকলা িবকলা সকােশ4েখ শশীকলা িবকলা সকােশ4েখ শশীকলা িবকলা সকােশ4৪৪৪৪    
mেöাëল শতদল েতামার পাদপে} েশাভা ধারণ করেছ, েতামার মধুিরমা ভগবানেক 
�কাশ করেছ, েতামার কােছ শশীকলা িবকল হেয় েচােখ েশাভা পােµ4 
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নাটক �করণ ভান িবেয়াগ �হসন িনেয় �জীেবর cপেকর সংখ#া �ায় উনিnেশরও 
েবিশ4 তেব �হসন 1িলর মেধ# আমরা েবিশরভাগই আধুিনকতার সােথ পা�ােত#র 
Comedy, Satire আর ভারতীয় অলïারশাে¸াp এক অনাJািদত অপূব  সংিম¤ণ 
ল+# কির4 সংUৃত �াচীন সািহেত# েযসব �হসন1িল আমরা েদখেত পাই তােত 
েবিশরভাগই .ূল হাস#রস যা অবশ#ই শৃ�াররস আি¤ত4 িক³ আধুিনক অথ াv িবংশ 
শতেক �হসন1িলর মেধ# আমার ল+# কির তা অত#	 উvকৃIমােনর4�জীেবর 
ভাষায়- 

'The advice was unquestionably sound, only the ancient 
forms of these plays to be received minus their erotically 
comic flovour'4 

�জীেবর �হসেন হাস#রস শৃ�ারাি¤ত েতা নয়, আর অsীলতা েতা েকান �7ই ওেঠ 
না4 
 �জীেবর �েত#কিট �হসেন একটা বাত া রেয়েছ4 বাত া এেসেছ কখেনা 
হাস#রস বা হাসরস^িনর মাধ#েম,কখনও বা Wit, Satire, Humours ইত#ািদর 
মাধ#েম,েস1িল িমেলিমেশ একাকার হেয় েগেছ �হসন1িলেত4 
 ‘ভ�সংকট’ �হসেন �জীব েদিখেয়েছন েযাগ# পরায়ণ _া�ণ ভ� এবং তাঁর 
প¦ী কািমনীর মেধ# কলহ একটা িনত# ৈনিমি�ক ব#াপার4 নাট#কােররবpব# ‘যিদ শাি	 
চাও তাহেল কােরার অিধকাের হ5ে+প কেরা না,’েয যার িনেজর কত ব# পালন পালন 
কেরা, তাহেলই েদেশ শাি	 আসেব, অন#থা িনপীিড়ত ে¤ণী েবিশিদন অত#াচার সহ# 
করেব না4 তারা েজেগ উঠেব- ‘সি	 ি¸য়ঃ Jািমমেনাঽনুকূলা লস³ ধম া 
িবিধেবাধমূলাঃ’4 
 ছাnেদর মেধ# েসৗহােদ #র অভাব �জীবেকব#াথা িদেয়িছল4 ছাnরাই যখন 
েদেশর নাগিরক হয় তারা িক³ েসই আ¹েকি�কতা, েসই Jাথ পরতােক জয় করেত 
পাের না4 �জীব আেরা েদিখেয়েছন দাির� বা অথ াভাব দীন মানুষেক হীনে3রিদেক 
েঠেল4'দির�দুৈদ বÝ' নামক �হসেন িতিন েদিখেয়েছন নায়ক বেf¥র দির�, 
িভ+াজীবী _া�ণ4 িভ+ালù অ¢ চাল িদেয় তারা সংসার চালায় িক³ পরবত ী সমেয় 
ঘটনাচেf তােদর সুিদন তােদর উপর বিষ ত হেয়েছ4 িতিন এই �হসেনর মাধ#েম 
সমােজর েচহারাটা নúভােব তুেল ধেরেছন4 �জীব ব#িথত হেয়েছন4 মানুেষর এই 
আ¹সব Jতা, আ¹েকি�কতা তােক ব#াথা িদেয়েছ4 তবুও িতিন আশা এেকবাের 
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েথেমথােকনী, �াথ না কেরেছন মানুষ েযন তােদর হীনতা Jাথ সব Jতা দূর কের �কৃত 
মানুষ হেয় উঠেত পাের-  

''''খলতা খলতা সমািখলংখলতা খলতা সমািখলংখলতা খলতা সমািখলংখলতা খলতা সমািখলং    
নরিচ�ং পিরহায় েখলতু4নরিচ�ং পিরহায় েখলতু4নরিচ�ং পিরহায় েখলতু4নরিচ�ং পিরহায় েখলতু4    

�িতেবশসুখািভলিষতা�িতেবশসুখািভলিষতা�িতেবশসুখািভলিষতা�িতেবশসুখািভলিষতা    
লসতাে]াকমনঃসু স	তÝ4লসতাে]াকমনঃসু স	তÝ4লসতাে]াকমনঃসু স	তÝ4লসতাে]াকমনঃসু স	তÝ4''''৫৫৫৫    

িচিপটকচব ণÝিচিপটকচব ণÝিচিপটকচব ণÝিচিপটকচব ণÝ    
�জীব ন#ায়তীৈথ র অসাধারণ এক �হসন ে¤ণীর দৃশ#কাব# 'িচিপটকচব ণÝ'4 এখােন 
কৃপণ ব#িpর হাস#কর চিরn িচিnত হেয়েছ4 কৃপণ কপালী অত#	 ধনী ব#িp4 তার 
িবচারিবমূঢ়তার সুেযাগ িনেয় তািOক তার ধন অপহরণ করল4এখােন ল+ণীয় িবষয় 
হেলা আমরা কাগেজ �ায়ই েদিখ ভt সাধুর কথা অথবা সত#িজv রােয়র 'জয়বাবা 
েফলুনাথ' মছলীবাবার কথা মেন পেড় অথ াv িকছু িকছু সাধুবাবা সাধারণ মানুেষর 
দুব লতা সুেযাগ িনেয় তােদর সােথ �ব�না কের4 �জীব এইসব তথাকিথত 
সাধুবাবােদর েথেক মানুষেক সাবধান থাকেত এই নাটেক বলেত েচেয়েছন4 যিদও এই 
�হসেনেয তািOেকর উে]খ রেয়েছ, েস এই নাটেকর নায়ক কৃপণ কপালীর কাছ 
েথেক েসানা িনেয় েনয় িন, বরং তার কৃপণতা দূর করার েচIা কেরেছন4 এই 
�হসেনর েশেষ আমরা েদিখ যখনকপালীর কৃপণতা পিরবােরর সকেল অিতo, তখন 
�িতেবশীর সহায়তায় কৃপণ কপােলর কাছ েথেক িকছু তােদর পিরবারেক পাইেয় 
েদওয়ার জন# তািOেক আমOণ েদওয়া হেয়িছল4তািOক েলােভরমাধ#েম কৃপণকপালীর 
কাছ েথেক দশভির েসানার িR1ণ পিরমাণ েফরতেদওয়ার �িতüিত েদয় এবং িবিভh 
কায কলােপর মাধ#েম েশেষ কপালীর প¦ীরি�নীর হােত এই েসানা েফরত আেস4 
 তািOেকর চাতুেয  রি�নী েসানা েফরত েপেয় কৃতাথ  হয়4 আেরা েলাভ 
েদিখেয়িছল েয যিদ এই িতন1ণ েসানা েফরত েপেত চাও তাহেল পিরবােরর সকলেক 
িচিপটক চব ণ _ত পালন করেত হেব4 িচিপটক শেNর অথ  িক িচেড়, আর চব ণ 
শেNর অথ  েচবােনা4 এই _ত পালন করেল সম5 ফললাভ হেব4 কৃপণ কপালীতােত 
রািজ হেয় যায়4 এবং িবিভh কায কলাপ এর মাধ#েম েশেষ েসই েসানাও েফরত পাই4 
েশেষ পিরবােরর সকেলই িচিপটকচব েণ রািজ হাওয়ার ফেল তার পিরবােরর সকেলর 
মেধ# সºানস# সৃিI হয়4 দশ েকরাও অনািবল হাস#রেস িসিýত হেয় �চুর আনe লাভ 
কের4 �হসনিটেত সম5 পিরবার িচিপটক চব ণ _েত রত হয়4 
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 অথ াv িচিপটকচব ণ এখােন �হসেনর সম5 ঘটনার অি	ম পিরনাম4 সাধারণত 
নায়ক-নািয়কা িকংবা ইিতবৃ� অনুসাের cপেকর নামকরণ করেত হেব বেল শাে¸ 
িনেদ শরেয়েছ4 এখােন �হসেনর নায়ক িনিeত4িনিeত চিরn অনুসরণ কের নামকরণ 
যুিpযুp নয়4 নািয়কারও এই �হসেনর কায করী ভূিমকা েনই4 েযেহতু স~ূণ  
ঘটনািটর ফলিসিd িচিপটকচব েণর Rারা স�ব হেয়েছ, তাই এই নাটেকর নামকরণও 
নাট#কার েসই অনুসাের কায করী কেরেছন4 
 িচিপটকচব ণ একিট �হসন4 দশ �কার cপেকর মেধ# �হসন অন#তম4 তেব 
নাট#কার িনেজরই সেeহ হেয়িছেলা েয এিটেক সংUৃত অলংকার শা¸সºত েকান 
cপক ে¤ণীর অ	ভু p করা যােব িকনা4 তাই �হসেনর m2েতই সুnধার িবদূষকেক 
বেলিছেলন-  

"বয়স# !সম#� িবচারযিস যিদদং cপকং �েযাpুিমষ#েত4 তh �করণং, ন 
নাটকং, ন ভাণঃ, ন ব#ােযাগঃ, নািপ �হসনািদকÝ4 অেতা 
দশল+ণিবল+ণেমব4’’৬ 

অথ াv যিদ এিট cপক িহসােব �যুp হয়, তাহেল তা �করণ নয়, নাটক নয়,ভাণও 
নয়, ব#ােযাগও নয়, আর নয় �হসনও4 এখােন cপেকর দশটা ল+ণই িবরািজত4 
 তেব িবিভh িবচার িবেsষেণর মাধ#েম এটা বলা যায় এটা একিট �হসেনরই 
অ	গ ত4 কারণ এখােন হাস#রসই এর �ধান রস4 এখােন কিবকি¢ত িনণ ীত চিরn 
িনেয় এই কািহনীর িনম াণ4 িবিভh িব�,েচট,িবট �মুখ পাnসমূহ িনেজেদর ব#বহার 
এবং বাত ালােপর মাধ#েম হাস#রেসর স�ার কের4 আর �হসনিটেত তািOেকর চিরnিট 
পাষেÖর4 কারণ েস �ব�না বৃি�র মাধ#েম িনেজর কাজ হািসল কের4 
তাই এিটেক �হসন বলাই যুিpযুp বেল মেন হয়4 
 সািহত# িবেশষ কের নাটক হল সমােজর দপ ণ4 �জীব সমােজ �চিলত 
মূল#েবােধরেয ভা�ন তা েদিখেয়েছন, �জীব েদিখেয়েছন মানুেষর জীবন যাপেনর ধরন 
ধীের ধীের পাে� যােµ, মানুষ ধীের ধীের ব#িpেকি�ক বা আ¹েকি�ক হেয় পরেছ, 
িনoুর Jাথ পরতা তােক তার মম3েবাধ, ভােলাবাসা েথেক অেনক দূের সিরেয় িনেয় 
যােµ4 
 এই �হসেনই িতিন েদিখেয়েছন কপালী িছেলন কৃপণ চিরেnর4 চপল এবং 
উপহাসাuদ চিরn cেপ তােদর িচিnত কেরেছন4আর রি�নী বত মান �হসেনর নায়ক 
কপালীর প¦ী4 িক³ তােক নািয়কা বেল �িতপাদন করা মুশিকল4 আসেল তার 
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চিরnিট m2 েথেকই কপালীর সে� �হসেনর ফলিসিdর জন# �য়াসরত4আর m2েত 
েয তািOেকর চিরnিট আমরা েদখেত পাই েসই m2 েথেক �ব�ক বেল মেন হেলও 
েস আসেল �ব�ক নয়4 পের আমরা েদখেত পাই েযেস পেরাপকারী, ব#বহারকুশল, 
�তু#vপhমিত, বুিdমান, বাকপটু, সহনশীল, কম কােÖ কুশল, আর িনেল াভ4 
�িতেবশীেদর সহায়তায় কপালীর কাছ েথেক েসানা েফরত িনেয় পুনরায় তাঁর প¦ী 
রি�নীেক িফিরেয় েদয়4 সুeরভােবই �হসেনর ফলসাধেনর সহায়ক 2েপ নাট#কার 
তািOেকর চিরnিট অïন কেরেছন4 
 সমােজ েযমনিট েদখা যায় তার বণ নায় হল কাব#4 রাধাব]ব িnপাঠী বেলেছন- 
'েলাকানুকীত নং কাব#Ý'4 িনছক হাস#রসা¹ক িকছু খÖ খÖ িচেnর মাধ#েম পিtত 
�জীব ন#ায়তীথ  িচিপটকচব েণও সমােজর মূল#েবােধর িকছু নú িচn অïন কেরেছন4 
সমােজ অকম ণ# বাকপটু পু2ষেদর চিরn �হসেনর মাধ#েম উপ.ািপত 
কেরেছন4�হসেনর m2েতই িবদূষক িনেজেক পু2ষিসংহ বেল পিরচয় িদেয় েযভােব 
�মাণ করেত েচেয়েছ েয েস আসেল তাঁর প¦ীেক েজার েদখােত চাইেছ, তােত এই 
ধরেনর েম2দÖহীন বাকপটু পু2ষেদর চিরnিট সুeরভােব পিরõার করেত েচেয়েছন 
নাট#কার4 
 �জীেবরই '+ুতে+মীয়Ý' নামক �হসেন েদখা যায় সমােজ ধনী-দিরে�র 
ৈবষম# িক �কট? এই ৈবষম# িতিন �হসেনর মাধ#েম তুেল ধরেত েচেয়েছন4 এখােন 
িতিন েদিখেয়েছন ধনীর বািড়েত িনমিOত দির�েক তার �মাণপn েদখােত হেব4 
এইভােব +ুধার �ালায় জজ িরত দািরে�র cপিট িতিন েদিখেয়েছন4 �জীব েশেষ 
জািনেয়েছন দিরে�র েসবা কেরা, মানুষেক ভােলাবােসা, জীেবে�মই মানুেষর মুখ# ধম 4 
মানুেষর মেধ#ই তুিম েবঁেচ থাকেব, অন#থায় মরণই ে¤য়ঃ4 
 �হসেন �িতফিলত সমােজ শাে¸াp িবিভh _েতর কথাও পিরলি+ত হয়4 
েকাজাগরীর িচিপটকচব ণ, নIচ�দশ ন পিরহার �ভৃিত সমােজ পািলত হেতা বেল েদখা 
যায়4 উনিবংশ শতেকর েশষদশেক জাত নাট#কার একিট যুগ সিH+েণর সা+ী4 িতিন 
তাঁর েলখােলিখ কেরেছন িবংশ শতেকর উ�রােধ 4তেব েসই সময়ই পা�াত#িশ+ার 
ফেল Jকীয় সংUৃিতর �িত সমােজর একটা অ�তা �সািরত হেয়িছল4 অন#িদেক 
দীঘ কালীন বািহ#ক আfমেণর ফেল িহeু সমােজ িবিভh ধরেনর কু�থার �চার 
হেয়িছল4 বত মান আধুিনক সমােজ েসই সব �থার েলশমাn �িতফলন দিশ ত হয়4 
এই �হসেনর েদখা যায় মিহলােদর উপর মারধর তথা সমােজর নারী ও িন�বেণ র 



 এবং �াি	ক | 519 

�িত অত#াচারও অেনক পির�ুট হেয়েছ4 �জীব েলখনীর জাদুপেশ  েস1িল িচিnত 
কের েগেছন4 
 �জীেবরেযমন'েচৗরচাতুরীয়Ý' �হসেন পয বিসত হেয়েছ চুিরিবদ#ায় পারদশ ী 
এবং অত#	 বুিdমান ঘ�ïর নােম এক েচার সকেলর েচােখ ধুেলা িদেয় চুির কের 
েবড়ায়4িবিভh অিভনেয়র মাধ#েম পুিলেশর েচােখও ধুেলা েদয়, িক³ শাি5 পায় না েস4 
এই �হসেন �িতিট পেদ Satire পিরলি+ত হয়4 �জীব ব#�িব�েপর মাধ#েম 
েদিখেয়েছন রাজৈনিতক েনতারা সামান# েবতনেভাগী, তােদর এরকম রমরমা অব.া, 
িবশাল অভু#দয় িক চুির ছাড়া স�ব?  

""""বীরাঃ কূটরাজনীিতনাবীরাঃ কূটরাজনীিতনাবীরাঃ কূটরাজনীিতনাবীরাঃ কূটরাজনীিতনা����া পরধন[াসংা পরধন[াসংা পরধন[াসংা পরধন[াসং, , , , বািণজীকা বািণজ#ব#ােজন িবপুললাভং বািণজীকা বািণজ#ব#ােজন িবপুললাভং বািণজীকা বািণজ#ব#ােজন িবপুললাভং বািণজীকা বািণজ#ব#ােজন িবপুললাভং 
লুùাঃ fীড়ালুùাঃ fীড়ালুùাঃ fীড়ালুùাঃ fীড়াµেলন সমাহূয় িকং ন �কাশেচৗয েমবাচরি	4µেলন সমাহূয় িকং ন �কাশেচৗয েমবাচরি	4µেলন সমাহূয় িকং ন �কাশেচৗয েমবাচরি	4µেলন সমাহূয় িকং ন �কাশেচৗয েমবাচরি	4"৭ 

িতিন জািনেয়েছন ঈ¥েরর কােছ েক েচার নয়? �েত#েকই েচার4 িক³ শাি5 পায় 
কজন? িতিন এই �হসেনর মাধ#েম মনুষ#ে3র অভু#দেয়র কথা বেলেছন4 তােদর 
ৈচতেন#াদয় েহাক এই আশা কেরেছন4 
 িচিপটকচব ণ �হসেন সমােজর িকছু খÖ খÖ িচnেক নাট#কার সুিনপুণভােব 
অïন কেরেছন4 সুদৃঢ়ভােব শা¸ািদর অনুধাবন করেল জানা যােব যথাযথভােব 
শা¸ািদর আড়ােল েয ভtািম সমােজ �চিলত তার েথেক মুিp পাওয়া স�ব এই 
বাত ািট �হসেন স~ূণ ভােব কিব িদেত েচেয়েছন4 
 
তথ#সূnতথ#সূnতথ#সূnতথ#সূn    ::::    
১.  কমলাকা	মুেখাপাধ#ায়, ভ�প]ীরমনীষী, £গলী, পি�মব�, ২০০২, পৃIসংখ#া-১    
২.  তেদব, পৃI সংখা-৪৭-৬১    
৩.  পাÖবিবfমÝ, �জীব ন#ায়তীথ  িবরিচত মহাকাব#, কলকাতা, ১৯৮৫, েsাক সংখ#া 

-১৮    
৪.  ঋতাচে�াপাধ#ায়, �জীব ন#ায়তীথ  এর সারJত সাধনা, সংUৃত পু5ক ভাtার, 

ব�াN ১৪১১, কিলকাতা, 
৫.  ঋতা চে�াপাধ#ায় ও েসৗম#িজv েসন(স~াদক), �জীব ন#ায়তীথ  ও 

িচিপটকচব ণÝ, সংUৃত বুক িডেপা,২০১৮, কলকাতা, পৃIসংখ#া-২৮4 
৬.  তেদব, পৃIসংখ#া-৪২4    
৭.  তেদব, পৃIসংখ#া-৪১4    
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[\পিý[\পিý[\পিý[\পিý    ::::    
১.  ড.িশ�া রায়, আধুিনক সংUৃত সািহেত#র সংি+¯ ইিতবৃ�, সংUৃত বুক িডেপা, 

আগ� ২০১৭, কলকাতা4 
২.  রােকশ দাস ও জয়েদব িদeা(স~াদক), িচিপটকচব ণÝ, িব.এন.পাবিলেকশন, 

.২০১৯, কলকাতা4 
৩.  ঋতা চে�াপাধ#ায় ও েসৗম#িজv েসন(স~াদক), �জীব ন#ায়তীথ  ও 

িচিপটকচব ণÝ, সংUৃত বুক িডেপা,২০১৮, কলকাতা4 
৪.  ৈমnী কুমারী, আধুিনক সংUৃত সািহত#(িহিe), [\ভারতী �কাশন,২০১৯, িদি]4 
৫.  ঋতা চে�াপাধ#ায়, আধুিনক সংUৃত সািহত#,(১৯১০-২০২১) েছাটগ¢ ও নাটক, 

�ে[িসভ পাবিলশাস ,২০১৯, কলকাতা4 
৬.  ড. মýুলতা শম া, আধুিনক সংUৃত কাব# িক পিরfমা(িহিe), রা�ীয় সংUৃত 

সং.ান, ২০১১, িদি]4 
৭.  ঋতাচে�াপাধ#ায়, �জীব ন#ায়তীথ  এর সারJত সাধনা, সংUৃত পু5ক ভাtার, 

ব�াN ১৪১১, কিলকাতা4 
৮.  রাধাব]ব িnপাঠী, সংUৃত সািহত# বীসবীংশতাNী, রা�ীয় সংUৃত সং.ান, ১৯৯৯, 

িনউ িদি]4 
৯.  অýিলকা মুেখাপাধ#ায়, সংUৃত কাব#চচ ায় বাঙালী েসকাল ও একাল, সংUৃত 

পু5ক ভাtার,২০১৩, কিলকাতা4 
১০.  নারায়ন দাস, সংUৃত সািহেত#র পি�মব�স#াবদানÝ(সংUৃত), কথাভারতী, 

২০০৮, কলকাতা4  
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                    েডাম: : : : বাংলার    এক    �াি	ক    দিলত    স�দােয়র    আথ ----
সামািজক    অব.ার    িববত েনর    ইিতহাস        

�েসনিজv    নUর    
গেবষক, ইিতহাস    িবভাগ,    যাদবপুর    িব¥িবদ#ালয়        

েসৗম#দীপ    খাÖা        
গেবষক,    ইিতহাস    িবভাগ,    িবদ#াসাগর    িব¥িবদ#ালয়    

    
সারসে+পসারসে+পসারসে+পসারসে+প: : : : জাতপাত বা বণ �থা ভারেতর অিত �াচীনকাল েথেকই চেল আসেছ4 
তথাকিথত �াি	ক স�দায়ভূp দিলতেদর দিলত িহসােব িচি�ত ‘েডাম’রাও এর 
ব#িতfম নয়4 অিতিরp েনাংরা িহেসেব িচি�ত এই স�দায় বণ িহeুেদর কােছ 
বরাবরই ঘৃণার পাn4 তেব েডামেদর এই সামািজক ৈবষম#তা mধুমাn সামািজক 
ইিতহােসই সীমাবd নয়4 বত মােন অথ ৈনিতক কাঠােমার পিরবত েনর সূচক1িলও 
েডামেদর জীবেন গভীরভােব েরখাপাত কেরেছ4 একিদেক আধুিনক পাশাদািরে3র যুেগ 
েডামেদর �থাগত কম 1িল �িতেযািগতার সºুখীন হেµ4 অপরিদেক অথ ৈনিতক 
পিরবত ন1িল সব ে+েn সামািজক পিরবত েনর (সামািজক উhিতর) িদশা েদখােত 
পােরিন4 বীপিরত িদক েথেক েদখেল বলা যায় সামািজক সºান অেনক ে+েnই 
অথ ৈনিতক অব.ার েতায়া�া কেরিন4 আেলাচ# �বেH ‘দিলতেদর দিলত’ েডামেদর 
আথ -সামািজক অব.ার সমানুপািতক িকংবা ব#5ানুপািতক স~ক 1িল েখাঁজার েচIা 
হেয়েছ4 �াি	ক জনেগাoীর ে�+াপেট দিলত স�দায় বা জািতর ইিতহাসেক তুেলধরা 
হেয়েছ, যারা েক�ীয় এবং রাজ# উভয় 5েরর িবিভh নীিতর মাধ#েম ভারেত Jীকৃত, তা 
সে§ও এই স�দােয়র মেধ#ও েবশ িকছু অংশ সমােজ বি�ত ও অবেহিলত4 আেলাচ# 
�বেHর মূল িবষয়ব� হল, এই িবেশষ অংশেক তুেল ধরা, যারা �াি	ক এবং অuৃশ# 
বণ  বা জািতর মেধ# অব.ান কের4 এই ে�+াপেট েডাম স�দােয়র আথ -সামািজক 
অব.ার িবষয়িটেক িবেsষণ করার �য়াস [হণ করা হেয়েছ4    
সূচকসূচকসূচকসূচক    শNশNশNশN: : : : �াি	ক, জািত, েডাম, বাজুেন েডাম, মগিহয়ার, চÖাল, েডামনী4      
‘মািজ নালাইজ’ ইংেরিজ শNিট সমাজ িব�ােন ১৯৭০ সােল �থম ব#বহার করা হয়4১১১১ 
যার আ+িরক বাংলা অথ  হল �াি	ক4 ‘�াি	ক’ কথািটর অথ  সাধারণ ভােব েবাঝােনা 
হয় সমােজর মূল েçােতর বাইের থাকা েগাoী1িলেক4 ‘�াি	ক’ শNিটর িববত েনর 
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মেধ# ��ুিটত হেয়েছ �াি	কতা4 বত মােন �াি	কতার সং�া স~েক  
সমাজতাি§কেদর মেধ# েবৗিdক �তক  রেয়েছ4 েকােনা জািত বা েগাoী অক�াv 
�াি	কতায় পয বিসত হয় না, সামািজক ৈবষেম#র অব.ােন ধীের ধীের �াি	কতায় 
পিরবিত ত হেত থােক4 একাধাের ‘�াি	ক’ মানুষেদর কথা আেলাচনা করেত িগেয় 
হাজার হাজার মানুেষর িভh িভh েচহারা েভেস উেঠ4 �াি	ক েগাoীরা মূলত একই 
�জািত, েগাoী, জাতপােতর সােথ যুp নয়4 এই ‘�াি	ক’ েগাoীর মেধ# িবিভh ধরেনর 
মানুেষর অব.ান রেয়েছ, যােদর সােথ সমােজর েযাগােযাগ �ায় +ীণ অব.ায় রেয়েছ 
আবার এমন বলা েযেত পাের �ত#+ েযাগােযাগ েনই4 �াি	কতার cপ �িতফিলত 
হয় ব#ািpর ভাষা, খাদ#, েপাশাক, িশ+া, সংUৃিত, অথ নীিত, জনঘন3, অ+ম২২২২ ব#ািp 
েভেদ4 েকােনা জািত বা েগাoী যিদ সমােজর অন#ান# েগাoীর মানুেষর সােথ তাঁেদর 
সংUৃিত বা িশ+া আদান �দান না করেত পাের, অন#িদেক অথ ৈনিতক ভােব দুব ল হয় 
তেব সমােজ েসই জািত তার সংUৃিতর 123 ধীের ধীের হারােত থােক4 fমশ েসই 
জািত �াি	কতায় পয বিসত হয়4  
     বণ , জািত, জাতপাত এবং জািত িহংসার (Caste Violence) িবতক  একুশ 
শতেকর সমাজিব�ােনর গেবষণায় চিচ ত িবষয় হেয় উেঠেছ4 িন�বণ  েথেক িন�বগ , 
সাব�ান  ঘরনা (Subaltern School/Studies) েথেক ‘দিলত �তক ’ (Dalit 
Discourse), রাজনীিত েথেক অথ নীিত, ধম চচ া েথেক িনব াচন-রাজনীিত চচ া- সব 
িকছুেতই জািতর অি53 (Exitance of Caste) সমাজিব�ােনর দৃিIেত ‘জািত চচ ােক’ 
(Caste Studies) �ানব	 কের তুেলেছ4৩৩৩৩    

      উিনশ শতেকর �ারি�ক পেব  বাংলা তথা ভারেত বণ  বা জািতর ইিতহাসচচ ার 
সূnপাত ঘেটিছল ঔপিনেবিশক পিtতবেগ র হাত ধের4 এ �সে� বুকানন হ#ািমলটন-
এর ‘Eastern India’, েজমস েটইলার-এর ‘A Sketch of the Topography and 
Statistics of Dacca’ (১৮৪০), এইচ ব#াভারিলর ‘Report of the Census of 
Bengal’ (১৮৭২), ডি�উ. ডি�উ. হাÙােরর ‘Annals of Rural Bengal’ (১৮৬৮), 
ড. েজমস ওয়াইেজর ‘Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern 
Bengal’ (১৮৮৩), এইচ. এইচ. িরসিলর ‘The Tribe and Castes of Bengal’ 
(১৮৯১) এই সকল ঔপিনেবিশক পিtতবগ  ছাড়াও জািত চচ ার ে+েn আেরাও অেনেক 
এিবষেয় চচ া কেরেছন4৪৪৪৪    
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      ঔপিনেবিশক পিtতবেগ র পাশাপািশ ভারতীয় সমাজতাি§কেদর িববরেণ বণ  বা 
জািত চচ ার িবষয়িট ওেঠ এেসেছ4 এ �সে�, েযােগ� নাথ ভ�াচােয র ‘Hindu Caste 
and Sects’ (১৮৯৬), �ধর েভïেটশ েকটকােরর ‘The History of Caste of 
India’ (১৯০৯), িজ. এস. ঘুেরও-এর ‘Caste and Race in India’ (১৯৩২), এ. 
আর. েদশাই ‘Social Background of Indian Nationalism (১৯৪৮), ইরাবতী 
কােভ  ‘Hindu Society: An Interpretation’ (১৯৬১), এম. এন. �িনবাস-এর 
‘Social Chang in Modern India’ (১৯৬৬), নৃেপ� কুমার দে�র ‘Origin and 
Growth of Caste in India’ (১৯৩১), িনম ল কুমার বসুর ‘The Hindu Method 
of Tribal Absorption’ (1941), িহেতশ রýন সান#ােলর ‘Social Mobility in 
Bengal’ (1985), েশখর বেe#াপাধ#ােয়র ‘Caste Protest and Identity in 
Colonial Bengal: The Namasudras of Bengal 1872-1947’ (1997), Jরাজ 
বসুর ‘Dynamics of Caste Movement 1910-1947 (2002), cপ কুমার বম ন 
‘Partition of India and Its Impact on Scheduled Castes of Bengal’ 
(2012), েপৗলমী চে�াপাধ#ােয়র ‘The Pod (Paundra Kshatriya) of West 
Bengal- From Social Mobility to Nativism (2008), িবিভh সমাজতাি§ক ও 
গেবষকেদর িববরণীেত জািত চচ ার িবষয়িট ল+ করা যায়4৬৬৬৬    

      ঊনিবংশ শতক ও িবংশ শতেক িবিভh বণ  বা জািত চচ ার িবষয়িট 123পূণ  
হেয় ওেঠেছ4 একই ভােব িবংশ শতেকর �থম ভাগ েথেক ঐিতহািসক, নৃতাি§ক ও 
সমাজতাি§ক আেলাচনায় েডাম জািত চচ ার িবষয়িটও চিচ ত হেত থােক4 G. R. 
Clarke ‘The outcastes, being a brief account of the Maghaya Dom’s’ 
(১৯০৩),৬৬৬৬ George Weston Briggs-এর ‘The Dom’s and their near 
Relations’ (১৯৫৩),৭৭৭৭ Harish Chandra Das-এর ‘The Economic life of the 
Doms of Barbaria’ (১৯৬৩)৮৮৮৮, Gail Omvedt-এর ‘Dalits and Democratic 
Revolution’ (১৯৯৪)৯৯৯৯, K. S. Singh, People of India: The Scheduled 
Castes. Vol. II (১৯৯৮),১০১০১০১০ Eleanor Zellioit ‘From untouchables to Dalits: 
Essays on the Ambedkar Movement’ (২০০১),১১১১১১১১    D P Singh, Socio-
Demographic Condition of One of the Most Marginalised Caste in 
Northern India’ (২০১৬)১২১২১২১২ এই সকল ঐিতহািসক, নৃতাি§ক ও সমাজতাি§কেদর 
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আেলাচনায় েডাম স�দােয়র সামািজক, অথ ৈনিতক, সাংUৃিতক ও রাজৈনিতক ইত#ািদ 
িবষয়1িল ইিতহাসচচ ায় 123 লাভ কেরেছ4  
      বণ েভদ �থা অনুযায়ী েডােমরা হল সবেচেয় ‘িনচু জাত’-এর একিট4 
‘দিলতেদর দিলত’ তারা4 যুগ যুগ ধের তারা মনুষ#জািতর মেধ# ‘অিভশ¯’ হেয় েবঁেচ 
আেছ4 যিদও সামািজকভােব নািপত, েধাপা, েজেলরাও দি+ণ এিশয়ায় দিলত; িক³ 
েডােমরা তােদর কােছও অuৃশ#4 অেনক .ােনই এখনও েকান েডােমর েছেলেক 
নািপেতর কােছ চুল কাটােত িনেয় যাওয়া হেল নািপত ‘অuৃশ#’ জাত বেল চুল কাটেত 
গিড়মিস কের4 েধাপারাও তােদর কাপড়-েচাপড় রােখ না, ‘অµুত’ বেল4   
      ভারেতর অন#তম �াচীন আিদবাসী স�দায় িহেসেব েডামেদর িচি�ত করা 
হয়4 েডাম বা েডাংরা বাংলা, িবহার এবং উ�র পি�ম অ�েলর এক �ািবড়ীয় ¤মজীবী 
স�দায়4 এেদর অেনেক চÖালও বেল থােক4১৩১৩১৩১৩ ড. ক#ালওেয়ল েডাম, চÖাল, পািরয়া 
এবং অন#ান# হীন উপজািতেদর �াচীনতর অ-সংUৃততর এবং কৃ�তর �ািবড়ীয়েদর 
অবেশষ �ায় এক স�দায় িহেসেব অিভিহত কেরেছন4১৪১৪১৪১৪ এরা �ািবড়েদর আfমেণ 
িবতািড়ত হেয় পব ত এবং জ�েল �েবশ কের এবং কুমায়ুন অ�েল দাসবৃি� [হণ 
কের4 ডালটন েডামেদর জীবেনর অভ#ােসর সােথ ঘািসেদর িমল খুঁেজ েপেয়েছন4১৫১৫১৫১৫ 
েডামেদর েডা�রা, েডামারা ও েডা�ারা নােমও ডাকা হয়4 
     িহমালয় উপত#াকা অ�েল েয সম5 েডামরা থােক তারা িনেজেদর উg5েরর 
েডাম বেল েঘাষণা কের4 এছাড়াও পি�মব�, িবহার, উ�র�েদশ, মধ#�েদেশর মেতা 
রােজ# এই স�দােয়র বাস েদখা যায়4 বাংলােদেশর েডাম জািতর �ায় অিধকাংশই 
িবহার ও পি�মা�ল েথেক আগত বেল মেন করা হয়4 পি�মবে�র বধ মান, বীরভূম, 
েমিদনীপুর, £গিল, বাঁকুড়া, মুিশ দাবাদ, মালদাহ ও পু2িলয়া েজলায় এেদর বাস েদখা 
যায়4 বাংলার েডােমরা মtল, কালeী, খাঁ, সাঁতরা ও িমদ#া পদবীধারী তপিশিল জািত 
ভুp কাশ#প# েগােnর হেয় থােকন4 পি�মবে�র েডামরা বাগিদ জািতর েলট ে¤িণর 
পু2ষ ও চÖািলনীর পুn কালুবীরেক তােদর আিদ পু2ষ বেল মেন কেরন4 এই কালু 
বীেরর চার পুn �ানবীর, মনবীর, বানবীর ও শানবীর েথেকই চার ে¤িণর েডাম- 
অïুিরয়া (আকুেড়), িবশেডিলয়া (িবশেডালা), বাজুিনয়া (বাজুেন), মগিহয়ার (শাজুেন) 
উvপি�4১৬১৬১৬১৬  
      সারিণ-১ ১৮৭২-১৯৫১ সােলর আদমmমািরর �িতেবদন অনুসাের বাংলার 
েডামেদর েমাট জনসংখ#া ও সংখ#ািধেক# িতনিট েজলাসহ মালদহ4 একই ভােব ১৮৯১ 
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সােলর আদমmমািরর �িতেদনিটেত েডাম ও কাওরা স�দােয়র জনসংখ#া একেn 
গণনা করা হেয়িছল4  

েজলােজলােজলােজলা    ১৮৭২১৮৭২১৮৭২১৮৭২    ১৮৮১১৮৮১১৮৮১১৮৮১    ১৮৯১১৮৯১১৮৯১১৮৯১    ১৯০১১৯০১১৯০১১৯০১    ১৯১১১৯১১১৯১১১৯১১    ১৯২১১৯২১১৯২১১৯২১    ১৯৩১১৯৩১১৯৩১১৯৩১    ১৯৪১১৯৪১১৯৪১১৯৪১    ১৯৫১১৯৫১১৯৫১১৯৫১    

েমাটেমাটেমাটেমাট    
জনসংখ#াজনসংখ#াজনসংখ#াজনসংখ#া    

১,৪৬,
২৭৭ 

১,৪২,
৮২২ 

২,৩৭,
০৬৬ 

১,৫৩,
৭৭০ 

১,৪৭,
৭৫৮ 

১,৩১,
২১৯ 

১,২৮,
৫৯৩ 

১,০৫,
৩১৬ 

১,১০,৩
৪৮  

বধ মান ৫২,৩২
৭ 

৩৮,৮
৫৬ 

৩৯,৬
৮৯ 

৩৯,৯
৪৩ 

৩৯,৯
৯৬ 

৩৫,৫
৬৩ 

৩৪,৯১
০ 

২৯,৬১
৮ 

৩১,৯৪
৯ 

বীরভূম ৩৪,৮৯
৭ 

৩৫,২
৩৮ 

৩৬,১
৫৯ 

৮০,৬
৬৬ 

৩৮,৭
৭৯ 

৩৫,০
৮৬ 

৩৬,২
৭৮ 

৩২,২
৩২ 

৩০,৬৮
৪ 

মূিশ দাবাদ ১০,৮৯
০ 

৭,৫৭
৭ 

৬৮০০ ৭৬৮০ ৬৮৩৩ ৫৪৮৭ ৫৫৮৪ ৪২৯৮ ২২৩১ 

মালদহ ১২২৭ ১২২৮ ১৯২৪ ১১৬১ ১১৩২ ১০৯১ ৯২৩ ৫০৪ ৭৬৮ 

সূn: H. H. Risley, The Tribes and Castes of Bengal, Vol-I, Calcutta: 
Bengal Secretariat Press, 1891, p. 251; A. Mitra, The Tribes and Caste 
of West Bengal, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1953, p. 99.    
     সারিণ-২ ১৯৬১-২০১১ সােলর আদমmমািরর �িতেবদন অনুসাের পি�মবে�র 
েডাম জনসংখ#ার সামি[ক তািলকা4  

fিমকfিমকfিমকfিমক    
সংখ#াসংখ#াসংখ#াসংখ#া    

আদমmমািরআদমmমািরআদমmমািরআদমmমাির    
বছরবছরবছরবছর    

েমাটেমাটেমাটেমাট    েডামেডামেডামেডাম    
জনসংখ#াজনসংখ#াজনসংখ#াজনসংখ#া    

েমাটেমাটেমাটেমাট    পু2েষরপু2েষরপু2েষরপু2েষর    
সংখ#াসংখ#াসংখ#াসংখ#া    

েমাটেমাটেমাটেমাট    নারীরনারীরনারীরনারীর    
সংখ#াসংখ#াসংখ#াসংখ#া    

১. ১৯৬১ ১,৫১,৮১৮ ৭৯,৮২৯ ৭১,৯৮৯ 

২. ১৯৭১ ১,৭৪,৩৬৭ ৯০,৪২১ ৮৩,৯৪৬ 

৩. ১৯৮১ ২,৩১,৫৩৫ ১,২০,০৯৬ ১,১১,৪৩৯ 

৪. ১৯৯১ ২,৮৩,৬৯১ ১,৪৬,৭০৪ ১,৩৬,৯৮৭  

৫. ২০০১ ৩,১৬,৩৩৭ ১,৬১,৪৭৩ ১,৫৪,৮৬৪ 

৬. ২০১১ ৩,৫২,০৮৩ ১,৭৮,৭২৬ ১,৭৩,৩৫৭ 

সূn: J. Datta Gupta, Census of India Vol-XIV, West Bengal and Sikkim, 
Part-v-A (i), Tables on Scheduled Caste, Calcutta: Bengal Secretariat 
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Press, 1963, p. Xiv; Bhaskar Ghose, Census of India, 1971, Series-22, 
West Bengal, Part-II-C (i) Social and Culture Tables, Calcutta: 
GOVERNMENT OF WEST BENGAL PUBLICATIONS, 1973, p.69; 
Government of India- Special Table for Scheduled Castes/Scheduled 
Tribes, Census of India, 1981, 1991, 2001, 2011.  
      েডামরা িবিভh �থাগত জীিবকার সােথ যুp েযমন--- শাজুেন বা ছাঁিচ েডােমরা 
ছাঁচ অথ াv বাঁশ েচরাই কের িবিভh িজিনসপn েযমন--- ঝুিড়, কুেলা, েটাকা, ডালা, 
ঝাঁকা, চুবিড়, চাঙারী, পাখা, খাঁচা, লাটাই �ভৃিত ৈতরী কের4 বাজুেন েডামরা ঢাক, 
েঢাল, সানাই, নহবv ইত#ািদ বাজােনার সে� যুp থােকন4 েকানও mভ অনুoান েযমন-
-- পূজা-পাব ণ, িববাহ অনুoােন এেদর ডাক আেস বাজােনার জন#4 যজমািন �থার 
মেতাই েডামেদর েবশ িকছু [াম িনিদ I থােক েযখানকার যাবতীয় অনুoােন েডামরা 
যজমানেদর কাছ েথেক ডাক পায়4 তাছাড়া দুগ াপূজা, কালীপূজা, ল�ীপূজা ও সরJতী 
পূজার মেতা অিধক জনি�য় পূেজা1িলেত এেদর শহর েথেকও ডাক আেস4 এছাড়াও 
�শােন শবেদহ পুড়ােনার কােজ, ধাঙর বা েমথর িহসােব সাফাইেয়র কােজও েডামেদর 
িনযুp থাকেত েদখা যায়4 েডামরা মেন কের, ি_িটশ সরকার অেনকটা েজারপূব ক 
েডামেদর েমথেরর কােজ িনেয়াগ কের4 ১৮৭১ সােল আদমmমাির িরেপােট  ঝাড়ুদার 
ে¤িণর েলাক িহেসেব েডাম, েডামার, মঘাইয়া েডাম, েহলা, বাঁশেফাঁড়, হাঁিড়, লালেবগী 
ও রাউতেদর ‘েমথর’ নােম অিভিহত করা হয়4 ঐিতহািসক সূn বলেছ, ভারেতর 
িবিভh রাজ#--- ওিড়শা, অ��েদশ, িবহার ও অেযাধ#া েথেক এসব দিলত ে¤িণর 
েলাকেদর িনেয় এেস পিরUার-পিরµhতার কােজ িনেয়াগ করা হয়4 সরকার তােদর 
জন# িবনা টাকায় মদও সরবরাহ করত, যােত তারা েনশা[5 হেয় েনাংরা সরােনার 
কাজিট সহেজ করেত পাের4 েকানও েকানও অ�েল, িবেশষ কের _�পুn উপত#কায় 
েডােমরা মািঝম]ার কাজ করত4 নবাবী আমেল েডামেদর ভারেতর পাটনা েথেক আনা 
হয় জ]ােদর কাজ ও মৃতেদহ সvকােরর জন#4 তখন েথেক ি_িটশ সরকােরর আমল 
পয 	 �েত#ক ম#ািজে�ট েবতনভুp কম চারীেদর মেধ# জ]াদ িছল4 তােদর কাজ িছল 
মৃতু#দÖােদশ কায কর করা4 জ]াদ তার আ¹ীয়-Jজেনর সহায়তায় এই কাজিট করত4 
িহeু ধম  মেত, িহeুেদর মৃতেদহ �শােন েনওয়ার সময় েডামেদর থাকেত হয়, তাহেল 
সvকার md হেব4 এ জন#ই �িতিট �শানঘােট েডামেদর উপি.িত েবিশ4 অন#িদেক 
িহeুেদর েকান জমােয়েত একজন েডাম থাকেলও সবাই অপিবn হেয় যায়4 িক³ 
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তােদর মৃতেদেহর অে	#িIিfয়ায় শত শত েডাম উপি.ত থাকেলও অপিবn হয় না4 
হাসপাতােল মৃতেদহ ব#বেµদ করার কােজও েডামেদর েদখা যায়4 েডােমরা ফাঁসুেড় বা 
জ]াদ িহসােবও কাজ কের থােকন, িবহােরর মগিহয়া েডােমরা ভবঘুের িছল4 বাংলা ও 
িবহাের তারা একসময় সহকাfj ‘ফাঁসুেড়’ িহেসেব কাজ করত4১৭১৭১৭১৭ বত মােন আধুিনক 
জীবেন অতীত জািতগত জীিবকা বৃি�র অবসােনর ফেল িবক¢ িবিভh ে+েn েডামরা 
কােজর সুেযাগ ৈতরী করার েচIা করেছ েযমন--- অেনেক রাজিম¸ী ও ঠাট িম¸ী 
িহেসেব কাজ করেছ4 ঠাটিম¸ীরা সাধারণত বািড়র ঠাট অথ াv উপেরর কাঠােমা ৈতির 
কের ছাউিন েদওয়ার কাজ কের থােকন4  
     েডাম রমণী অথ াv েডামনীরা বাঁেশর িজিনসপn ৈতরীর পাশাপািশ কৃিষ ¤িমক 
(কািমন) িহসােবও কাজ কের থােকন4 েডাম রমনীরা িনেজেদর মেধ# িবেয়েত বাজনা 
বাজায় ও গান গায় যিদও অেন#র িবেয়েত বাজনা বাজােনার কােজ েডামনীেদর েদখা 
যায় না4 েডাম রমনীেদর দাই-এর কােজও িনযুp থাকেত আমরা েদখেত পাই4 
পি�মবে�র ঝাড়[াম েজলায় েডামনীেদর মেধ# ঝাঁচুন (এক ধরেণর ঝাড়ু বা ঝাটা যা 
েখজুর গােছর পাতা বা পালুই িদেয় ৈতির) ৈতিরর সে� যুp থােকন4  
     েপশা অনুযায়ী সামািজক সºান িনধ ারেণর �য়াস িহeু সমােজ ব£ �াচীনকাল 
েথেকই চেল আসেছ4 তেব বত মােনর যুগ পিরবত েনর সে� সে� আিথ ক িন�য়তা 
অেনক ে+েnই েপশাগত সীমাবdতােক অিতfম কেরেছ4 এতিদন যাবv েপশা তুেল 
িবেশষণ �েয়াগ (বা গািল) েদওয়া েয রীিত উgিব� স�দােয়র মেধ# �চিলত িছল 
আজ যুেগর £জুেগ তােক গলঃধকরেন বাধ# হেত হেµ4 যার বড় উদাহরণ আমরা 
অিতস�িত েদখেত েপেয়িছ েযখােন এনআরএস (NRS) হাসপাতােল ৬িট েডােমর 
অ.ায়ী পেদর জন# �ায় ৮০০০ আেবদন জমা পেড়েছ4 যার মেধ# অেনেকই জািতগত 
ভােব উgবেণ র এছাড়াও ইিýিনয়ািরং ও �াতকে�ার পাট েশষ করা আেবদনকারীও 
রেয়েছন4১৮১৮১৮১৮ এর েথেক েবাঝা যায় জািতগত জীিবকা েকবলমাn সামািজক ৈবষেম#র 
কানাগিলেতই আবd4 এর ফেল েডােমেদর িনেজেদর অতীত েপশাগত বৃি�1িলেত 
কােজর িন�য়তা কেমেছ এবং তােদর উgবগ ীয় স�দায়1িলর সে� �িতেযািগতার 
সািমল হেত হেµ4 যা তােদর অথ ৈনিতক অব.ােক দুব ল করেছ4 যিদও এই পিরি.িত 
েয েডােমেদর সামািজক সºান, ময াদার ও পিতপি� বাড়ােµ তা িনিদ I কের বলা যায় 
না4 রা�ীয় আইেনর �েয়াগ, িশ+ার �সার, অথ ৈনিতক অ[সরতাও সবে+েn 
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শারীিরক দূর3 বজায় রাখার মëাগত �থােক এখেনা দূর করেত পােরিন4 েডােমেদর 
অব.া পয ােলাচনা করেল তা uI হয়4 িনেচ দুজেনর উদাহরণ তুেল ধরা হেলা---  

উদাহরণ-১ “_া�ন, েগায়ালা ও অন#ান# উgবগ ীয়রা আমােদরেক েতা 
দূের থাক এমনিক আমােদর ছায়াও uশ  করেত চায় না4 েকান 
mভকম  m2 করার আেগ আমােদর মুখদশ ন েথেকও িবরত থাকার 
েচIা কেরন4১৯১৯১৯১৯  
উদাহরণ-২ “উgবগ ীয় পিরবােরর েমেয়রা আমােদর পিরবােরর 
েমেয়েদর uশ  করেত চাই না4 এমনিক �ান করার পর �ােনর ঘাট 
আমােদর পিরõার কের িদেত হয়4২০২০২০২০ 

      সামািজক ৈবষেম#র এই িচn বাংলা উপন#ােসও ফুেট উেঠেছ4 হিরশংকর 
জলদাস ‘জলপুn’ উপন#ােস িলেখেছন--- ‘িবেয় েশষ হেয় েগেছ অেনক আেগ4 ….. 
অবেশেষ গৃহকত া ….. েচঁিচেয় বলেলন, ‘অ �দীপ, ঢুইল#া অলত আইেজা েনা খাঁ 
পাআòলার4 িহতারাের খাইেত দাওনা4২১২১২১২১  
     আধঘÙা পের বাজনাদারেদর েখেত েদওয়া হল উঠােনর এক েকােণ; 
আ5াকুঁেড়র পােশ একিট বাঁশ েপেত েদওয়া হেয়েছ, কলাপাতায় আবার খাবার েদওয়া 
হেয়েছ, ভােতর উপর ডাল ঘ� ও একটুকেরা কের মাছ4 অিতিথেদর নানা েলাভনীয় 
খাবােরর পিরেবশন করেলও ঢুইল#ােদর ভােগ# তা েজােটিন4 এরা এ সমােজ অuৃশ#4 
িবেয়র অনুoােন এরা অপিরহায  বেট িক³ বণ বািদতার িনিরেখ এরা অµুত, িন�বগ ীয়4 
দূর েথেক কত া আবার েচঁিচেয় উঠেলন অ �দীপ ঢুইল#া অেলের কও, খাওনর পের 
আঁইডা আর কলাপাতা েয এন খালপাড়ত েপলাই িদ অইয়#া4 িহতারার আঁইডা েকউ 
ছুইত না4২২২২২২২২  
      েডামেদর সামািজক ও অথ ৈনিতক অব.া পয ােলাচনা করেল, একিট িবষয় uI 
হয় েয আজও েডামরা সামািজক ও অথ ৈনিতক ে+n1িলেত ৈবষেম#র Jীকার4 
�থাগত জীিবকালােভর ে+েn বড় ে�ািতেযািগতার সºুখীন হেµ, যা তােদর 
অথ ৈনিতক অব.ােক আরও েশাচনীয় কের তুেলেছ4 তেব একথাও িঠক েয অথ ৈনিতক 
সমৃিd সবে+েn েডামেদর উhিতর সূচক িহসােব কাজ কের না4 উgিব�েদর 
িন�িবি�য় জীিবকা এবং িন�িবি�য়েদর অতীত ঐিতহ#গত জীিবকাবৃি�র ফল সব দা 
সমানুপািতক নয়4 এ েযন সমযাnায় পৃথক ফেলর মত4  
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ঊষা গা�ুিল : অনােলািকত অধ#ােয়র অবেলাকন 
  িরয়া মুখাë ী 

গেবষক, বাংলা িবভাগ, কাজী নজ2ল িব¥িবদ#ালয় 
আসানেসাল 

 
সারসংে+পসারসংে+পসারসংে+পসারসংে+প    : : : : িথেয়টােরর ে�ি+ত িবশাল4 িবিচn তার র�রস4 যুেগর িনয়েম, নতুন 
শতাNীেত, তার ভাষা, কাঠােমা েযcপ পিরবিত ত হেয়েছ এবং  েসই সে� যুগা	েরর 
ঘিনo মুহূত ও ধরা পেড়েছ4 িঠক এই যুগা	েরর ঘিনo মুহূেত  বাংলায় িহিe 
িথেয়টারেক জনি�য় কের েতােলন অন#তম কাtাির ঊষা গা�ুিল4 িথেয়টারেক িতিন 
মেন করেতন একিট হািতয়ার4 আর এই হািতয়ারেক েক� কেরই িতিন েনেম পেড়ন 
িথেয়টােরর জগেত4 মানুষেক জা[ত ও সেচতন করেত েয ধরেণর নাটক1িল মানুষেক 
ভাবােব, ধা�া েদেব, �7 জাগােব এবং িবিµhতা েথেক একিnত করেব িঠক েসই 
িবষয়1িলেক িতিন িথেয়টাের হািতয়ার িহসােব ব#বহার করেতন4 িতিন এক JতO ভাষা 
সৃিIর �য়াসী হেয়িছেলন বেল িবিভh ভাষার নাটকেক িতিন একিnত কেরিছেলন তাঁর 
‘িথেয়টােরর ভাষা’- েত4 নাট#ে�মী মানুষেদর একসূেn বাঁধেত িতিন সৃিI কেরন তাঁর 
িনজJ দল ‘র�কম ী’4 িতিন  সব �থম স~ূণ  এক িভh ঘরানার িথেয়টােরর সৃিI 
কেরন4 
সূচকসূচকসূচকসূচক    শNশNশNশN    ::::        জীবনসং[াম, িথেয়টার, ভাষা, নাট#দল, দশ ক4    
মূলমূলমূলমূল    আেলাচনাআেলাচনাআেলাচনাআেলাচনা::::    
Jাধীনতার িঠক অHকার যখন কাটেছ েসই ঊষালেú জk িনেলন উ�র�েদেশর 
েযাধপুের আজেকর সবার পিরিচত নাট#কম ী ঊষা গা�ুিল (১৯৪৫)4 তাঁর এই নামেক 
কীভােব িচি�ত করা যায়, নাট#িভেনnী, নাট#িনেদ শক, না িক নাট# �েযাজক, েকান 
পিরচেয়? �িতিট ে+েnই িতিন �িতভার উgশৃ� uশ  কেরিছেলন4 অতুল িতওয়াির 
তাঁর স~েক  বেলেছন- 
“…Usha is not just a playwright. she has many facets to her Usha is not just a playwright. she has many facets to her Usha is not just a playwright. she has many facets to her Usha is not just a playwright. she has many facets to her 
personality. she is an actor, a director, an activistpersonality. she is an actor, a director, an activistpersonality. she is an actor, a director, an activistpersonality. she is an actor, a director, an activist”””” ( ( ( (১১১১))))  
 েকােনািকছু নতুনভােব সৃিIর জেন# েযমন িবে�ারেণর �েয়াজন আেছ িঠক 
েসরকম ঊষা গা�ুিল-র পিরচািলত �িতিট নাটক েকান িবে�ারেণর তুলনায় কম নয়4 
মূলত একজন িহিeভাষী হেয়ও বাংলা সািহত# এবং িহিe সািহেত#র, বাংলা িথেয়টােরর 
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সে� িহিe িথেয়টােরর েমলবHন ঘিটেয় দুই েরখােক এক েরখায় িমিলত করেত এবং 
আিবUার করেত িতিনই েবাধহয় েপেরিছেলন4 
  ঊষা গা�ুিল পূব বত ী সব ভারতীয় 5ের িহিe িথেয়টােরর আেরকজন সুপিরিচত 
নাম শ#ামানe �ালান (১৯৩৪-২০১০)4 িতিন বাংলা িথেয়টােরর নাট#12 িশিশরকুমার 
ভাদুড়ী, অহী� েচৗধুরী সকেলর অিভনয় েদেখ অনু�ািণত হেয় িহিe িথেয়টার গড়ার 
J� েদেখন4 িক³ কলকাতার বুেক এই িহিe ভাষার িথেয়টারেক িতিন েসভােব �িতoা 
করেত পােরন িন4 এই িথেয়টার স~ূণ  2েপ িহিe িথেয়টার, িহিe দশ কেদর 
িথেয়টার cেপই পিরিচত হেয়িছল4 কারণ বাংলা িথেয়টার1িলর সে� তাল িমিলেয়ই 
একই নাটক বাংলা িথেয়টার এবং পাশাপািশ শ#ামানe  �ালােনর ‘অনািমকা’-এই 
িহিe িথেয়টাের  অিভনীত হত4 ঊষা গা�ুিল একজন অন#তম িযিন আলাদা আলাদা 
ভাষাভাষীর দশ েকর কথা কখনও ভােবন িন4 িতিন ভাবেতন নাটেকর দশ েকর কথা, 
নাট#ে�মী মানুেষর কথা, েকােনা ভাষাভাষী দশ েকর কথা নয়4 িতিন “র�কম ী”-র মত 
একিট দল �িতoা কের িহিe-বাংলা সম5 দশ কেক একসূেn বাঁধেত েপেরিছেলন এবং 
নতুন এক অিভনব ঘরানার সৃিI করেত েপেরিছেলন4 িতিন িনেজই Jীকার কেরন-  
““““I had  never really thought that I would be doing theatre because I I had  never really thought that I would be doing theatre because I I had  never really thought that I would be doing theatre because I I had  never really thought that I would be doing theatre because I 
was a Bharatnatyam dancer then…was a Bharatnatyam dancer then…was a Bharatnatyam dancer then…was a Bharatnatyam dancer then…’’’’’’’’((((২২২২))))  
 িতিন ভাবেত পােরনিন েকােনািদন িথেয়টার করার কথা4 ব#াïকম ী িপতার 
কম সূেn ১৯৬০ সােল কলকাতায় আেসন এবং েসই  সূেnই উgিশ+ার জন# কলকাতা 
িব¥িবদ#ালেয় পড়ােশানা m2 হয় এবং িথেয়টােরর �িত ভােলালাগাও m2 হয়4 উিনশ 
শতক েথেক আজ একুশ শতেকও েমেয়েদর গিত-�কৃিত সমাজ Rারাই িনয়িOত4 
স�া	 পিরবােরর েমেয়েদর িথেয়টার করােক সমাজ ভােলা েচােখ েদখত না 
েসইসময়কােল, িক³ সকল িবপি�েক কািটেয় উঠেত িতিন েপেরিছেলন4 িতিন িছেলন 
েযেহতু একজন ভারতনাট#ম নৃত# পিরেবশক তাই অেনক নাট#দেলর তরফ েথেক ডাক 
আেস অিভেনnীর জেন#4 ১৯৭০ সােল কেলেজ পড়ােনার পাশাপািশ স�ীত কলামিeর 
দেলর হেয় ব�ী�সাদ িতওয়ািরর িনেদ শনায় ‘িমি� িক গাড়ী বািচ কটকম’ নাটেক 
নত কী বস	েসনা চিরেn �থম অিভনেয় পা রােখন ––––    
    ““““… I had just started teaching and at that time everyone was in … I had just started teaching and at that time everyone was in … I had just started teaching and at that time everyone was in … I had just started teaching and at that time everyone was in 
search of Vasantasena , the dancer.. i did my first play called ‘MITTI search of Vasantasena , the dancer.. i did my first play called ‘MITTI search of Vasantasena , the dancer.. i did my first play called ‘MITTI search of Vasantasena , the dancer.. i did my first play called ‘MITTI 



 এবং �াি	ক | 533 

KI GADI BACHI KATAKAM’ with an institution called sangeet KI GADI BACHI KATAKAM’ with an institution called sangeet KI GADI BACHI KATAKAM’ with an institution called sangeet KI GADI BACHI KATAKAM’ with an institution called sangeet 
kalamandir.kalamandir.kalamandir.kalamandir.””””((((৩৩৩৩) ) ) )     
 বাংলার নাট#ব#ািp3েদর ভােলাবাসার সািhেধ# এবং তাঁেদর Rারা অনু�ািণত 
হেয় িতিন েচেয়িছেলন JতO িকছু  করেত আর েসজেন# িতিন েভেবিছেলন––––    
““““এখনকারএখনকারএখনকারএখনকার    শহরতিলেতশহরতিলেতশহরতিলেতশহরতিলেত    েতােতােতােতা    �চুর�চুর�চুর�চুর    �বাসী�বাসী�বাসী�বাসী    িহিeভাষীিহিeভাষীিহিeভাষীিহিeভাষী    মানুষমানুষমানুষমানুষ    আেছনআেছনআেছনআেছন, , , , ছাnরাছাnরাছাnরাছাnরা    আেছনআেছনআেছনআেছন, , , , 
¤িমেকরা¤িমেকরা¤িমেকরা¤িমেকরা    আেছনআেছনআেছনআেছন, , , , হাওড়ায়হাওড়ায়হাওড়ায়হাওড়ায়, , , , েমিটয়াবু2েজেমিটয়াবু2েজেমিটয়াবু2েজেমিটয়াবু2েজ----িবশালিবশালিবশালিবশাল    সংখ#কসংখ#কসংখ#কসংখ#ক    মানুষমানুষমানুষমানুষ    আেছনআেছনআেছনআেছন4444    তােঁদরতােঁদরতােঁদরতােঁদর    কােছকােছকােছকােছ    
েপেপেপেপ����ছােনাছােনাছােনাছােনা    দরকারদরকারদরকারদরকার…………””””((((৪৪৪৪))))  
 ব#বসািয়ক িথেয়টার েথেক িতিন দূের থাকেত েচেয়িছেলন সবসময়4 নাটকেক 
িতিন ভােলাবাসেতন বেল নাটক িনেয় কাজ করেত েচেয়িছেলন সবসময়4 নাটেকর 
মানেক কখেনাও ব#বসািয়ক িথেয়টার কের েলাকরýেনর জন# নামােত রাজী হন িন4 
এই কারেণ িনেজর নাট#দল ৈতির কেরন ‘র�কম ী’ (১৯৭৬) যা এমনই এক নাট# 
সংগঠন যাঁরা কােজর সূেn আজ সকেলর অ[ভােগ-  
““““আজেকরআজেকরআজেকরআজেকর    িদেনিদেনিদেনিদেন, , , , র�কম ীর�কম ীর�কম ীর�কম ী, , , , ভারেতরভারেতরভারেতরভারেতর    বৃহ�মবৃহ�মবৃহ�মবৃহ�ম    নাট#দল1িলরনাট#দল1িলরনাট#দল1িলরনাট#দল1িলর    মেধ#মেধ#মেধ#মেধ#    অন#তমঅন#তমঅন#তমঅন#তম4444””””((((৫৫৫৫))))    
  িবশ শতেকর স�র দশেক অেনক িহিe নাট# পিরচালেকরা আেসন কলকাতায়, 
েযমন– নটবরজী, রােজ� শম া, �িতভা আগরওয়াল, ব�ী িতওয়ারী, শ#ামানe �ালান, 
শরদ েশঠ, এনােদর পাশাপািশ এই দশেক উíল হেয় ওেঠ আেরা একিট নাম িতিন 
হেলন ঊষা গা�ুিল4 ঊষা গা�ুিলর অিভনেয়র �িত ভােলাবাসা এবং আ[হ েথেক িতিন 
িনজ �েচIায় ‘র�কম ী’ েক গেড় েতােলন, তাঁর র�কম ী পব েক িতনিট পেব  ভাগ করা 
েযেত পাের- 
 �থম পেব  (১৯৭৬-১৯৮০) িতিন স~ূণ  উদাসীন িছেলন, েবশ কেয়কজন 
পিরচালেকর অধীেন অিভনয় কেরন4 ব£ �ানী মানুষেদর সািhেধ# িনেজর দলেক 
একটু একটু কের গেড় েতােলন4 কারণ এই সময়কােল িনিদ I ভােব েকান একজন 
িনেদ শক িছেলন না, িতিন জানান- 
 “In the In the In the In the first phase there was no director. I was not trained. I was first phase there was no director. I was not trained. I was first phase there was no director. I was not trained. I was first phase there was no director. I was not trained. I was 
just trained as a dancer so we were inviting people from just trained as a dancer so we were inviting people from just trained as a dancer so we were inviting people from just trained as a dancer so we were inviting people from 
outside…outside…outside…outside…”(৬৬৬৬)  
 এই সময়পেব  তৃি¯ িমn, 2��সাদ েসন1¯, এম েক রায়না, িবভাস চfবত ীর 
মেতা ব#ািpে3রা িনেদ শনা িদেয়িছেলন4 তৃি¯ িমn, ইবসেনর ‘ডলস হাউস’ এর 
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2পা	র কেরন ‘1িড়য়াঘর’ এবং িনেদ শনা েদন4 এই নাটেক �ধান চিরn মুিনয়ােত 
অিভনয় কেরন ঊষা গা�ুিল4 িতিন তৃি¯ িমেnর স�েH জানান- 
    ““““Her production in Bengali was called putulkhela. But she is so Her production in Bengali was called putulkhela. But she is so Her production in Bengali was called putulkhela. But she is so Her production in Bengali was called putulkhela. But she is so 
honest. So like a child. She said in Bengali that ‘whatever has been honest. So like a child. She said in Bengali that ‘whatever has been honest. So like a child. She said in Bengali that ‘whatever has been honest. So like a child. She said in Bengali that ‘whatever has been 
done , has been done. i wont do more than that’ and I stunned. done , has been done. i wont do more than that’ and I stunned. done , has been done. i wont do more than that’ and I stunned. done , has been done. i wont do more than that’ and I stunned. 
Such an honest person. she said ‘I will repeat the same thiSuch an honest person. she said ‘I will repeat the same thiSuch an honest person. she said ‘I will repeat the same thiSuch an honest person. she said ‘I will repeat the same thing’. But ng’. But ng’. But ng’. But 
eventually the style and every thing about was so different, eventually the style and every thing about was so different, eventually the style and every thing about was so different, eventually the style and every thing about was so different, 
including the whole design of her directionincluding the whole design of her directionincluding the whole design of her directionincluding the whole design of her direction....””””((((৭৭৭৭))))    
  েসই সময় �কা	 মÖেলর িনেদ শনায় “আেHর নগরী” (১৯৭৭) আ¹ানেeর 
িনেদ শনায় “েবচারা ভগবান” (১৯৭৭) এম েক রায়নার িনেদ শনায় “মাদার” ইত#ািদ 
নাটক অিভনয় হয়4 
 ‘র�কম ী’-র িRতীয় পেব  (১৯৮০-২০০০) সংগঠেকর দািয়3 িনেজর কাঁেধ তুেল 
েনন িনেজ ঊষা গা�ুিল, পাশাপািশ অিভনয়, পিরচালনা এবং সােথ সােথ নানািবধ 
েনপথ# নাট#কেম র সম�য় বুেঝ েনন এই সময়কােল4 এই সময়কােল অিভনয়েক 
ছািপেয় যায় তাঁর পিরচালেকর ভূিমকা4 ম�, েপাষাক, আেলা, স�ীেতর ব#বহােরর সে� 
তী� সংযমী মানেসর পিরচয় েদন িতিন4 এই সময়কােল একটা নতুন পয ায় m2 হয় 
বলা েযেত পাের4 ১৯৮৪ সােল মনু ভাÖারীর উপন#াস অবল�েন ‘মহােভাজ’ নাটক 
িদেয় m2 হয় তাঁর �থম িনেদ শনা4 িতিন তাঁর িনেদ শনা স~েক  জানান-  
““““দেলরদেলরদেলরদেলর    �থম�থম�থম�থম    পয ােয়পয ােয়পয ােয়পয ােয়    যারঁাযারঁাযারঁাযারঁা    আমােদরআমােদরআমােদরআমােদর    িনেদ শনািনেদ শনািনেদ শনািনেদ শনা    িদেতনিদেতনিদেতনিদেতন    আিমআিমআিমআিম    খুবখুবখুবখুব    খুিঁটেয়খুিঁটেয়খুিঁটেয়খুিঁটেয়    তােঁদরতােঁদরতােঁদরতােঁদর    
িনেদ শনািনেদ শনািনেদ শনািনেদ শনা    েদওয়ারেদওয়ারেদওয়ারেদওয়ার    পdিতপdিতপdিতপdিত    েদখতামেদখতামেদখতামেদখতাম4444    আিমআিমআিমআিম    অবশ#অবশ#অবশ#অবশ#    িনেজরিনেজরিনেজরিনেজর    মেতামেতামেতামেতা    কেরকেরকেরকের    একটাএকটাএকটাএকটা    পdিতপdিতপdিতপdিত    
ৈতিরৈতিরৈতিরৈতির    কেরকেরকেরকের    িনেয়িছিনেয়িছিনেয়িছিনেয়িছ    পেরপেরপেরপের, , , , ওইসবওইসবওইসবওইসব    িনেদ শেকরিনেদ শেকরিনেদ শেকরিনেদ শেকর    �ভাব�ভাব�ভাব�ভাব    আমারআমারআমারআমার    পপপপেড়েড়েড়েড়িনিনিনিন4444    আিমআিমআিমআিম    বইবইবইবই    পেড়পেড়পেড়পেড়    
িনেদ শনািনেদ শনািনেদ শনািনেদ শনা    েদওয়ােদওয়ােদওয়ােদওয়া    িশিখিনিশিখিনিশিখিনিশিখিন4444    অন#েদরঅন#েদরঅন#েদরঅন#েদর    েদেখওেদেখওেদেখওেদেখও    খুবখুবখুবখুব    একটাএকটাএকটাএকটা    �ভািবত�ভািবত�ভািবত�ভািবত    হইিনহইিনহইিনহইিন    কখেনাকখেনাকখেনাকখেনা4444    ””””((((৮৮৮৮))))    
 িক³ একজন মিহলা িনেদ শক যখন পু2ষ িনেদ শকেক ছািপেয় যায় এবং 
সাফল# অজ ন কের তখন তাঁেক িনেয় চচ া হেত থােক, নানারকম কথা উঠেত থােক4 
িক³ ঊষা গা�ুিল এসব েকােনা কথােক েতায়া�া কেরনিন4 ‘মহােভাজ’ নাটকিটর 
পরপর িছয়ািশিট েশা কেরন সারা ভারতবষ  ঘুের4 এরপর এেকর পর এক নাটক 
েযমন র¦াকর মাতকরীর েলাককথােক েক� কের ‘েলাককথা’(১৯৮৮), মহাে¥তা 
েদবীর ‘2দালী’ উপন#াসেক েক� কের ‘2দালী’, মুিp গ¢েক েক� কের বাংলায় 
‘মুিp’-র নাট#cপ েদন4 আর নাট#cপা	র করার ে+েn িতিন বেলন–    
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““““What I did was I started using the stories of the plays that were What I did was I started using the stories of the plays that were What I did was I started using the stories of the plays that were What I did was I started using the stories of the plays that were 
written and many changes. It all started with Rudaliwritten and many changes. It all started with Rudaliwritten and many changes. It all started with Rudaliwritten and many changes. It all started with Rudali””””.(.(.(.(৯৯৯৯))))    
  “র�কম ী”-র তৃতীয় পেব  এেস (২০০০-২০২০) আমরা এক নতুন ঊষা-েক 
েদখেত পাই িযিন একাধাের অিভনয়, িনেদ শনা ও নাট# সংগঠন এই িnিবধ কােজ যুp 
িছেলন4 এই সময়কােল িতিন তাঁর িথেয়টার ‘র�কম ী’ েক স~ূণ ভােব সমৃd কেরেছন4 
অিভনয়, িনেদ শনা, পিরচালনা এসেবর পাশাপািশ িতিন নাটক ও িলেখেছন- 
 ““““I have also written an original play called KHOJ. I have also written an original play called KHOJ. I have also written an original play called KHOJ. I have also written an original play called KHOJ. ””””((((১০১০১০১০)))) 
    ‘েখাঁজ’ নামক তাঁর এই েমৗিলক নাটকিটর গ¢ ৈRতস�ােক েক� কের4 
এছাড়াও িতিন ‘অ	রযাnা’ নােম আেরকিট েমৗিলক নাটক েলেখন4 এই নাটক স~েক  
িতিন বেলন–  
““““This play is a journey.It is about how an indivisual slowly and This play is a journey.It is about how an indivisual slowly and This play is a journey.It is about how an indivisual slowly and This play is a journey.It is about how an indivisual slowly and 
steadily progress…It’s not for feminism but I will fight for steadily progress…It’s not for feminism but I will fight for steadily progress…It’s not for feminism but I will fight for steadily progress…It’s not for feminism but I will fight for the rights the rights the rights the rights 
of women. I will keep on doing it…ANTARof women. I will keep on doing it…ANTARof women. I will keep on doing it…ANTARof women. I will keep on doing it…ANTARYYYYATRA was some what ATRA was some what ATRA was some what ATRA was some what 
like that.like that.like that.like that.””””((((১১১১১১১১) ) ) )     
 পু2েষর শিpর েথেক নারী শিp েয কখেনাই কম নয়, বরং তাঁর  দৃঢ়তা 
অেনক েবিশ এই কথায় বারবার �মান করেত েচেয়িছেলন িতিন4 পু2েষর পােশ নারী 
েয েকান অংেশই কম নয় েসই কারেণ েমেয়েদর �িতবাদ, �াত#িহক জীবনযাnােক 
বারবার তুেল এেনেছন তাঁর নাট1িলেত4 আর এই কথা েবাঝােত েমেয়েদরেক আশার 
আেলা জাগােত, �িতবােদর ভাষা েশখােত পথ নাটেকর পিরকাঠােমােক েক� কেরও 
‘েবিট আিয়’, ‘মাতািদন’, ‘মাইয়াত’, ‘তামাশা’ এই েছাট নাটক1িল কেরেছন4    সমকালীন 
+মতােকে�র ে�ি+ত বারবার উেঠ এেসেছ তাঁর িথেয়টাের, িতিন সমকালীন 
ে�+াপেটর িভি�েত নাটক িলখেলও তা হেয় থাকেব সব কােলর4 েসরকম তাঁর একিট 
নাটক ‘হাম মুখতারা’4    
 ঊষা গা�ুিলর নাটেকর �েযাজনা1িলর েনপেথ# েকাথাও না েকাথাও এক িহিe 
চলিgেnর িচ	া েচতনা কাজ করত4 তাঁর মনেন িছল বাংলা �প িথেয়টার, েচতনায় 
িছল সম	রাল িহিe চলিgn আর িচ	েন রাখেতন িতিন আ	জ ািতক সমাজনীিতেক4 
িতিন mধুমাn তাঁর �িতিoত দল র�কম ীেক িনেয় ভােবনিন, J� েদেখিছেলন 
নাট#মে�র , মহীয়সী নারী িবেনািদনী েদবী িযিন িথেয়টারেক ভােলােবেস তাঁর সম5 
িকছু িবিলেয় িদেয়িছেলন এবং অপমািনত হেয়িছেলন তাঁর কথা েভেব, এবং আর এক 
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অিভেনnী েকয়া চfবত ী র কথা েভেব ““““িবেনািদনীিবেনািদনীিবেনািদনীিবেনািদনী----েকয়ােকয়ােকয়ােকয়া”””” নাট#ম� ৈতির কেরন4 এই 
দুই মহীয়সী মিহলা অিভেনnীেদর নােম নামকরণ কেরন4 
 ঊষা গা�ুিল তাঁর মৃতু#র পরও (২৩ এি�ল,২০২০)  অচিচ ত হেয়ই রেয় 
েগেছন4 সুরýনা দাশ1ে¯র কথা অনুযায়ী বলা েযেত পাের িতিন িছেলন – 
““““    িনেজইিনেজইিনেজইিনেজই    একটাএকটাএকটাএকটা    UুলUুলUুলUুল, , , , জীব	জীব	জীব	জীব	    অিভনেয়রঅিভনেয়রঅিভনেয়রঅিভনেয়র    UুলUুলUুলUুল4444    ”””” ( ( ( (১২১২১২১২))))    
 কারণ িতিন চেল যাওয়ার পর আজও তাঁেক েক� কের েকােনা িবেশষ সংখ#া 
েবর হয়িন4 িতিন একা  একজন অবাঙালী মিহলা হেয়ও  স�েরর দশেকর মেতা এক 
উ�ালজনক অব.ায় দাঁিড়েয় একা একা  লড়াই কেরেছন, িনেজর দল �িতিoত 
কেরেছন4 েকােনা িথেয়টার ঘরানা, বা িথেয়টার পিরবার েথেক িতিন উেঠ আেসনিন4 
িনজ �েচIায় বাংলা এবং িহিe িথেয়টােরর মেধ# েসতুবHন কেরেছন4 স~ূণ  এক 
িভhJােদর িভh ঘরানার িথেয়টারেক �িতoা কেরিছেলন4 েগাটা ভারতবষ  গেব র সে� 
তাঁর অিভনয় স�ােক মান#তা িদেয়েছন, এমনিক বাইেরর েদেশও তাঁর নাম 
জা�ল#মান4 বাংলার বুেক দাঁিড়েয় িতিন েসইভােব আজও িক³ চিচ ত নন4 িতিন বাংলা 
িথেয়টারেক েযভােব ভালেবেসিছেলন িক³ েসই  বাংলা িক তাঁেক তাঁর েসই ময াদা 
িফিরেয় িদেত েপেরেছ বেল মেন হয়? নতুন �জেkর কােছ িতিন এক আেলার 
�তীক4 তাঁর িনেদ শনায় বারবার আমরা নতুন �জkেক উেঠ আসেত েদেখিছ,  আজও 
িতিন সকলেক েছেড় চেল যাওয়ার পর তাঁেক �রণ কের তাঁর দল র�কম ী  নতুন 
নতুন �েযাজনা কের চেলেছ এবং আগামীিদেনও নতুন �জেkর কােছ এক নতুন 
ঊষার দীি¯ময় আেলার স�ার করেব4 তাঁর কােজর মেধ#ই িতিন েবঁেচ থাকেবন 
সকেলর éদেয়, এই কথা  পরে+ িতিন েযন িনেজই বেলেছন- 

““““এইএইএইএই    েলেগেলেগেলেগেলেগ    থাকাইথাকাইথাকাইথাকাই    েতােতােতােতা    েবেঁচেবেঁচেবেঁচেবেঁচ    থাকাথাকাথাকাথাকা----    
আিমআিমআিমআিম    বাচঁববাচঁববাচঁববাচঁব----আিমআিমআিমআিম    বাচঁলুমবাচঁলুমবাচঁলুমবাচঁলুম””””4444    ((((১৩১৩১৩১৩))))    

    
তথ#সূnতথ#সূnতথ#সূnতথ#সূn: : : :  
১.  https://www.mumbaitheatreguide.com “prithivi theatre festival 

2006- A meet the play wrights sessions”, conversation between 
Atul Tewari and Usha ganguli, 11 November, 2006, Mumbai, পৃ. 
১4 

২.   তেদব, পৃ. ১4 
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৩.  তেদব,পৃ. ১-২4 
৪.  তীথ ïর চe (স~ািদত), ‘নাeীপট’, নেভ�র ২০২০, িRতীয় বষ , কলকাতা,             

পৃ. ১4 
৫.  তেদব, পৃ. ১২১4 
৬.  https://www.mumbaitheatreguide.com “prithivi theatre festival 

2006- A meet the play wrights sessions”, conversation between 
Atul Tewari and Usha ganguli, 11 November, 2006, Mumbai, পৃ. 
২4 

৭.  তেদব, পৃ. ৩4 
৮.  তীথ ïর চe (স~ািদত), ‘নাeীপট’ নেভ�র ২০২০, িRতীয় বষ , কলকাতা, পৃ. 

১২১4 
৯.  https://www.mumbaitheatreguide.com “prithivi theatre festival 

2006- A meet the play wrights sessions”, conversation between 
Atul Tewari and Usha ganguli, 11 November, 2006, Mumbai, পৃ. 
৪4 

১০.  তেদব, পৃ. ৪4 
১১.  তেদব, পৃ. ৫4 
১২.  সýীব রায় (স~ািদত), ‘কথাকৃিত ৩ এগােরা ১৩”, ২০১৯, �ারক নাট#পn 

িবেশষ সংখ#া, কলকাতা, পৃ. ১৩৩4 
১৩.  রমন মেহ¥রী (স~ািদত), ‘�প িথেয়টার পিnকা’, ২০০২, ২৫ বষ  ১ সংখ#া, 

কলকাতা, পৃ. ৩৫৬4 
সহায়কসহায়কসহায়কসহায়ক    [\[\[\[\::::    
১.  কিবতা চfবত ী, ‘ব� র�মে�র অিভেনnী’, এবং মুশােয়রা, জানুয়াির ২০১৬, 

কলকাতা4 
২.  জয়তী েঘাষ, ‘বাংলা িথেয়টােরর অিভেনnী সং[াম ও সৃজনশীলতা’, ব�ীয় সািহত# 

সংসদ, জানুয়াির ২০১২, কলকাতা4 
৩.  দশ ন েচৗধুরী, ‘বাংলা িথেয়টােরর ইিতহাস’, পু5ক িবপিণ, নেভ�র ২০১৬, 

কলকাতা4 
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৪.  ড. িদলীপ কুমার িমn, ‘ আধুিনক ভারতীয় নাটক’, েদ’জ পাবিলিশং, জানুয়াির 
২০০৫, কলকাতা4 

পিnকাপিnকাপিnকাপিnকা::::    
১.  তীথ ïর চe (স~ািদত), ‘নাeীপট’, নেভ�র ২০২০, িRতীয় বষ , কলকাতা4 
২.  _াত# বসু (স~ািদত), ‘ _াত#জন নাট#পn’, জুন ২০১৫, স¯ম সংখ#া, কলকাতা4 
৩.  রমন মেহ¥রী (স~ািদত), ‘�প িথেয়টার পিnকা’, ২০০২, ২৫ বষ  ১ সংখ#া, 

কলকাতা4 
৪.  রথীন চfবত ী (স~ািদত), নাট#িচ	া- নারীর অিধকার ও িনয াতন, নেভ�র 

২০১১ এি�ল ২০১২, বষ  ৩১ সংখ#া ১-৬, কলকাতা4 
৫.  সýীব রায় (স~ািদত), ‘কথাকৃিত ৩ এগােরা ১৩”, ২০১৯, �ারক নাট#পn 

িবেশষ সংখ#া, কলকাতা4 
৬.  সত# ভাদুড়ী (স~ািদত), ‘স#াস’, ২০২০, ৩৩ সংখ#া, কলকাতা4 
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কািত ক লািহড়ীর জীবন ও সািহত# :                        
একিট সংি+¯ পয ােলাচনা 

জয়েদব গরাই 
গেবষক, বাংলা িবভাগ 

কাজী নজ2ল িব¥িবদ#ালয়, আসানেসাল 
 
সারসংে+প সারসংে+প সারসংে+প সারসংে+প :::: বাংলা সািহেত# এমন অেনক 123পূণ  েলখক আেছন যাঁেদর েলখার 
সে� আমরা নানা কারেণ িবেশষ পিরিচত নই4 কািত ক লািহড়ী (১৯৩২-২০১৮) এমনই 
একজন4 সািহেত#র �ায় সব শাখােতই তাঁর অবাধ যাতায়াত4 তাঁর কথাসািহেত#র 
মেধ# েদখা যায় িনছক গে¢র বণ না িতিন কের চেলন না, গ¢ আেছ িঠকই িক³ েসিটই 
�ধান নয়4 বরং িতিন েযন এক একিট সংcেপর নানা পdিত িনেয় পরী+া করেতই 
ভােলাবােসন4 আর তার �েয়াগ েকৗশেলই তাঁর সৃিI িনজJ এক ঘরানা গেড় েতােল4 
িতিন তার চিরেnর মেধ# কখেনা ব#বহার কেরন অতীতচািরতা আ¹কথন কখনও বা 
জিটল মন5ে§র িবিভh বুনন4 তাঁর �ায় দীঘ  ষাট বছেরর সািহত#জীবেন সমােজর 
নানা সমস#ার কথা তুেল ধেরেছন, যুd, ম�	র েথেক m2 কের নকশাল আেeালন, 
মধ#িব§ জীবেনর নানা সমস#া, েবকার সমস#া, �#াট কালচার �ভৃিত4 তাঁর িবষয় 
[হেণর পিরিধ অেনক, েচােখ যা েদেখেছন তাই বা5বসºত কের পিরেবশন 
কেরেছন4 তেব, িতিন তাঁর েলখার �করণগত িদকিটেক িনেয় খুবই সেচতন িছেলন4 
বলা েযেত পাের এিট তাঁর েলখার �ধান 5�4 আমরা তাঁর ‘েসৗিভক এবং েশৗিভক’, 
‘দশরথ নােম একজন’, ‘যিদ’, ‘েJµামৃতু#’, �ভৃিত উপন#াস1িল এবং ‘উটপািখ’, 
‘কাঁচামাংস’, ‘িভ+া’ �ভৃিত েছােটাগ¢1িল েদিখ তাহেল বুঝেত পারেবা িবষেয়র সে� 
সে� রীিতর �েয়াগ েকৗশেলর দ+তািট েকমন4 বাংলা সািহেত# কািত ক লািহড়ীর 
রচনাবলী খুবই 123পূণ  .ান জুেড় আেছ অথচ িতিন এখনও অনােলািচত4 আি�ক 
িনেয় তার েয এই নানা পরী+া-িনরী+া, এে+েn েসটা কী েকােনা �ভাব েফলেছ? 
নািক তাঁর িবষয় িনব াচেনর ে+েnও আেছ েকান কারণ? নািক অন#িকছু? 
সূচকশN সূচকশN সূচকশN সূচকশN : : : :  সািহত# জীবন, কথাসািহত#, আি�ক, ভাষাৈশলী, মন5§, েদশকাল, েবকার 
সমস#া4  
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বাংলা সািহেত# কািত ক লািহড়ী (১৯৩২-২০১৮) �ায় এক অপিরিচত নাম4 িবহােরর 
চ~ারণ েজলার েবিতয়া শহের জk[হণ কেরন এবং েসখােনই åাস িস� অবিধ 
পড়ােশানা কের িতিন চেল আেসন বত মান বাংলােদেশর পাবনা শহের4 পাবনা েথেক 
১৯৪৭ সােল ম#াি�ক, ১৯৪৯ সােল আই.এস.িস এবং ১৯৫১ সােল িব.এস.িস পাশ 
কেরন4 পাশ করার পেরই আবার িবহাের িফের এেস ১৯৫২ সােল ছাপরা শহের 
রােজ� কেলেজ রসায়ন িবভােগ েডমনে�টর, তারপর জলপাই1িড় ফােম িস ে�িনং 
েসÙাের (১৯৫২-১৯৬২) কাজ কেরন4 এই সমেয় িতিন কলকাতা িব¥িবদ#ালয় েথেক 
১৯৫৫ সােল বাংলায় এম.এ পাশ কেরন এবং পের এই িব¥িবদ#ালয় েথেকই সুকুমার 
েসেনর ত§াবধােন ‘বাংলা উপন#ােসর cপক¢ ও �যুিp’ িবষেয় িপ.এইচ.িড িডি[ লাভ 
কেরন4 ১৯৬২ সােল িতিন িnপুরার আগরতলা মহারাজ বীর িবfম কেলেজ অধ#াপক 
2েপ েযাগদান কেরন এবং েসখােনই ১৯৯০ সাল পয 	 অধ#াপনা কেরেছন4 এইসময় 
পেব ই িতিন কলকাতা িব¥িবদ#ালেয়র আগরতলা েকে� এবং িnপুরা িব¥িবদ#ালেয়র 
বাংলা িবভােগ অিতিথ অধ#াপক cেপ বৃত িছেলন4 
 ওপেরর এত1েলা কথা বলার কারণ মূলত এই েয, তাঁর পড়ােশানা এবং 
কম জীবনেক েক� কের িবিভh জায়গায় যাতায়াত এবং অিভ�তা অজ েনর 
যাnাপথিটেকও িচেন েনওয়া, যা তাঁর েলখােলিখর ে�ি+ত ও ৈবিচn#েক গেড় তুলেব4 
যিদও আমরা এই সংি+¯ পিরসের কম কথা জানােত েপেরিছ4 কািত ক লািহড়ী তাঁর 
জীবন পেথ িRতীয় িব¥যুd, ম�	র, িচন - ভারত যুd,  ইিeরা গাHীর উ�ান ও পতন, 
যুp Ù েথেক বাম েÙর +মতা অজ ন, স�র দশেকর রpাp নকশাল আেeালন, 
fমবধ মান েবকার সমস#া, আবার স�িত বাম Ù েথেক বত মান সরকােরর হােত 
+মতা হ5া	রও �ত#+ কেরেছন4 এই সম5 িবিচn ঘটনা ও জীবন-অিভ�তা 
সািহিত#ক কািত ক লািহড়ী হেয় ওঠার ে�ি+তিটেক ৈতির করেত সাহায# কেরেছ4 
িনেজর িবচার, বুিd, মনন, পািÖত#, ৈবদÞ িদেয় বাংলা সািহেত# গেড় তুেলেছন এক 
JতO সািহত#েলাক, ব#িতfমী কথনিব¥4 

((((২২২২))))    
তাঁর েলখােলিখর তািলকা দীঘ 4 িতিন একাধাের �াবিHক, ঔপন#ািসক, গ¢কার, 
নাট#কার, ও অনুবাদক4 িতিন ৩৫ িট উপন#াস, ২০০িটর েবিশ েছােটাগ¢, ১৬ িট 
নাটক, ৭িট �বH [\, ২ িট অনুবাদ এবং একিট ইংেরিজ [ে\র রচিয়তা4 তাঁর ‘বাংলা 
উপন#ােসর cপক¢ ও �যুিp’ এবং ‘বা5বতা ও বাংলা উপন#াস’ বই দুিট বাংলা 
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উপন#ােসর তাি§ক আেলাচনার ে+েn মূল#বান সংেযাজন4তাঁর ১৬ িট নাটেকর মেধ# ৯ 
িট নাটক ‘ব£cপী’ এবং বািক1েলা ‘নাeীমুখ’, ‘গHব ’, ‘�েসিনয়াম’এর মত Jনামধন# 
পিnকায় �কািশত হেয়েছ4 তাঁর ‘বটুর জীবেন িপ5ল ও িরভলবার’, নাটকিট 
কলাকুশলীর Rারা িশিশর মে� অিভনীত হেয়েছ4 এছাড়াও িগিরশ ম�, অ#াকােডিমক 
হল �ভৃিত নানা জায়গায় অিভনীত হেয়েছ4 
 িতিন পি�মব�, বাংলােদশ, িnপুরার িবিভh উে]খেযাগ# পnপিnকায় (‘পিরচয়’, 
‘�েসিনয়াম’, ‘েগামতী’ �ভৃিত) �ায় ষাট বছর অåা	 পির¤েম িলেখ েগেছন4 তেব 
‘পিরচয়’ পিnকার সে� তাঁর স~ক  দীঘ িদেনর4 ১৯৫৮ সােল (১৩৬৫ ব�াN) 
‘িপলসুজ’ গে¢র মধ# িদেয় তাঁর পিরচয় পিnকায় আ¹�কাশ ঘেট ( তাঁর �থম 
�কািশত গ¢ ১৯৪৮/৪৯ সােল ৈদিনক িকেশাের �কািশত ‘বeী’ নােমর একিট গ¢)4 
এরপর িতিন আজীবন এই পিnকার সে� জিড়ত িছেলন4 এই পিnকার 
স~াদকমtলীর সভাপিতে3র দািয়3ও পালন কেরেছন দীঘ িদন4 তাঁর ‘অHকূপ’ 
উপন#াসিটর জন# বিïম �ৃিত পুরUার পাওয়ার কথা উঠেলও িতিন ২০০৬ সােল 
‘েশৗিভক এবং েসৗিভক’ উপন#াসিটর জন# উp পুরUারিট  পান4 িক³ িতিন কখেনাই 
পুরUার বা িবপুল জনি�য়তার আশায় েলেখন না4 েলখার জন#ই েলেখন এবং েসিট 
িতিন ধেম র মত পালন কেরেছন4 
 যাঁর পিরচয় দােনর এমন সুিব5ৃত ে+n রেয়েছ অথচ তাঁেক আমরা আমােদর 
েলখার �থেমই বাংলা সািহেত# এক অপিরিচত নাম বেল উে]খ কেরিছ এবং একথা 
সত# েয বাংলা সািহেত#র সাধারণ পাঠেকর কােছ িতিন এখেনা অপিরিচতও4 তাঁর এই 
অপিরিচিতর কারণ িহেসেব আমরা দু-একিট িবষয় উে]খ করেত পাির4 
    একএকএকএক. . . . তাঁর েবিশরভাগ [\ েকান নািম �কাশনী েথেক েবর হয়িন4 িতিন 
চাইেলই হয়েতা েস কাজ করেত পারেতন িক³ িতিন কখেনাই কােরার Rার. হন িন4 
তাঁর েলখােলিখ এমন সব েছাট েছাট �কাশনী েথেক েবর হেয়েছ, েয1েলা আজ 
অেনক উেঠই েগেছ4 েবিশরভাগ [ে\রই িRতীয় মু�ণ হয়িন4 
    দুইদুইদুইদুই.... বাংলা সািহেত#র েবিশরভাগ পাঠক আ[হী সুখপাঠ# রচনায়, আর কািত ক 
লািহড়ী েলেখন সু�পাঠ# রচনা4 িব¥বHু ভ�াচায  বেলেছন-  
“কািত ক লািহড়ী এই জােতর ঔপন#ািসক4 বা5ব সেত#র েচেয় উপন#ােসর সেত#র 
�িতই তাঁর আ[হ”4১১১১ 
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    িতনিতনিতনিতন.... আি�ক বা িবষয় িনব াচনিটেকও কী অন#তম কারণ বলা েযেত পাের? 
কািত ক লািহড়ী কখেনাই বইেয়র কাটিতর কথা মেন কের েলখার িবষয় িনব াচন 
কেরনিন4 জনি�য়তা হারােনার ভেয় অন#ান# েলখক েয িবষয়1িল [হণ করেত ভয় 
পান, কািত ক লািহড়ী েসই িবষয়1িলেকই আপন কের সািজেয় েনন িনেজর আি�েক4 
বাজার চলিত অথ কির েলখা িতিন অনায়ােসই িলখেত পারেতন িক³ েস পথ িতিন 
[হণ কেরনিন4 আেগই উে]খ করা হেয়েছ েলখার কাজিটেক িতিন ধেম র (বলাবা£ল#, 
এখােন �ািতoািনক ধেম র কথা বলা হেµ না) মেতা পালন কেরেছন4 গতানুগিতক 
�চিলত েলখকেদর দেল তাঁেক ধরেল হেব না4 তাঁর ঘরানা আলাদা এবং েসিট তাঁর 
িনজJ4 তাঁর গে¢র িবষয় সাধারণ তুµ ঘটনা িক³ সাজােনার পdিতিট আলাদা4 িতিন 
েযন অনবরত পরী+া-িনরী+া করেত করেত এিগেয় যান4 পাঠক খুব Jি5েত তাঁর 
িবষয় আJাদন করেত পােরন না4 কািত ক লািহড়ী িনেজই বেলেছন -  

“তাঁেদর কােছ িনছক গ¢ এবং গ¢ বলাই হেµ উপন#ােসর 
চরম ও পরম ল+#, তাই আজও পাঠেকর কােছ উপন#াস কাব# 
ও নাটেকর তুলনায় েহলােফলার ব�, আজও উপন#াস পাঠেকর 
কােছ িন�াকষ েণর মেহৗষধ cেপ িবেবিচত হয়4 িক³ �কৃত 
িশ¢ িন�াহরণকারী, তার মেম াdােরর এর জন# �েয়াজন 
অিভিনেবশ4” ২ 

 এটা একদমই সিত# েয, কািত ক লািহড়ীর েলখা আJাদন করেত েগেল 
আমােদর বুিdর দরজায় বারবার যাতায়াত করেত হয়, আর �েয়াজন হয় িবেশষcেপ 
অিভিনেবেশর4 েকননা িতিন গে¢র উপর িবেশষ েজার েদননা, তার �ায় েকান 
েলখােতই আিদ-মধ#-অ	 সমি�ত গ¢ েনই4 তাঁর েলখার িবেশষ ৈবিশI# স~েক  খুবই 
উে]খেযাগ# কথা বেলেছন িবিশI সমােলাচক ¤াবণী পাল - 

“িনতা	ই আিদ-মধ#-অ	 সমি�ত িনেটাল গ¢ িতিন েলেখনিন, 
পাn-পািnর éদয়বৃ�া	 তাঁর উপজীব# নয় mধু, বা5ব 
ে�+াপটেক অ[াহ# না কেরও চিরেnর অতীতচািরতা আ¹কথন 
J� ও বা5বতায় েমশােনা এক অিধবা5ব আবহ িনম াণ, �ায়শ 
যিতহীন �বাহ কািত ক লািহড়ীর উপন#াসেক িবিধবd উপন#াস 
সীমার বাইের িনেয় েগেছ4”৩ 
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চারচারচারচার.... িতিন দীঘ িদন কলকাতার বাইের িছেলন4 সমােলাচক ¤াবণী পাল বেলেছন - 
“েসইসূেnই িক কলকাতার অ#াভােরজ বাঙািল পাঠেকর কােছ অনুপি.ত? ”৪ 
 পেরর অধ#ােয় আমরা কািত ক লািহড়ীর দু-একিট েট�টেক সামেন েরেখ 
উপের উি]িখত ৈবিশI#1িলর �েয়াগ িনেয় দু-এক কথা বলার েচIা করব4 

((((৩৩৩৩))))    
কািত ক লািহড়ী বেলেছন- 
“িশ¢ীর িবজয় স�ব এবং েকবলমাn স�ব বা5ব �ান ও েবােধর তী�তা ও 
গভীরতায়4”৫ 
 এই বা5ব �ােনর গভীরতা তাঁর েলখােলিখেক অন# মাnা িদেয়েছ4 তার �থম 
উপন#াস ‘দশরথ নােম একজন’ ১৯৮২ সােল সারJত লাইে_রী েথেক �কািশত হয়4 
ভাষা, রীিত ও িবষয় সব িদক েথেকই উপন#াসিট অিভনবে3র দািব রােখ4 কািত ক 
লািহড়ীর অন#ান# উপন#াস1েলার মেতাই এই উপন#াসিটরও আয়তন খুবই কম4 েছষি� 
পাতার উপন#াস4 উপন#াসিট আটিট পিরেµেদ িবিভh িশেরানােম িবভp4 দশরথ 
েছাটেবলায় িবহার েছেড় চেল এেসিছল4 পাঁচ েছেলেমেয় ও ¸ীেক িনেয় েস এখন 
যুেগ�নগের বসবাস কের4 এতিদন েস �ায়ই জkভূিমর কথা ভুেলই িছল িক³ চি]শ 
বছর বয়িস জৈনক বাবুিট (যােদর বািড়েত দশরথ দুধ েদয়) িবহােরর কথা জানেত 
চাইেল দশরথ আেবগাêুত হেয় পেড়4 ধীের ধীের জkভূিমেক েদখার বাসনা তার চরম 
হেয় ওেঠ4 িবহােরর পথঘাট িবিভh মানুষেদর নানা কেম র +ীণ িচn তােক েযন 
টানেত থােক4 েসখােন যাবার জন# েস টাকা স�য় কের িক³ েসিটও তার নI হেয় 
যায়4 এক সময় েস অসু. হেয় পেড়, িবকােরর মেধ#ই েস বলেত থােক, তার জন#  
েসানার রথ এেসেছ েস েদেশ যােব4 মৃতু#র মধ# িদেয় দশরথ হয়েতা Jে�র আেরক 
েদেশ েগল িক³ েদেশ যাবার J�িট অজাে	ই বুেন িদেয় েগল তার েছেলর মেধ#, তার 
েছেলরও এখন েসখােন েযেত ইেµ কের4  
 কািত ক লািহড়ী তাঁর এই �থম উপন#াস েথেকই �করণগত িদক িনেয় নানা 
ভাবনা িচ	া কেরেছন4 উপন#াসিটেত ভাষা ব#বহােরর িদকিট খুবই 123পূণ 4 
উপন#াসিটেত েছাট েছাট বাক# বাঁিদক েঘেষ কিবতার মেতা কের েলখা এবং 
সংলাপধম ী4 দশরেথর মুেখর ভাষািটও িভh, েস যিদও সাধু ভাষায় কথা বেলেছ তবুও 
েলখক িহিeর সে� িমি¤ত কের এক অিভনব ভাষা িনম াণ কেরেছন, আর এটা 
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জ2িরও িছল েকননা দশরথ েছাটেবলািট কািটেয়েছ িবহােরই4 আবার তার ভাষািট 
বাংলা বােক#র পদfম েমেন হেµনা েযন4 েযমন- 
 ১. ‘আিম বিল কথা সে� অেনক েলােকর তাই পািরনা রািখেত িভতের মেনর’ ( 
পৃ. ১১) 
 ২. ‘দুই িক একিদন িভতের িক হ¯া আিম যাইব কােছ আপনার িদেত 2েপয়া, 
কৃপয়া রািখয়া িদন4’৬ ( পৃ.৪৫) 
 কািত ক লািহড়ীর ভাষা �েয়াগ েকৗশল আেলাচনা �সে� নীিলমা চfবত ী 
বেলেছন - 

“একই েলখক �বH েছেড় যখন কথাসািহত# রচনা কেরন তখন 
তাঁর ভাষা অন# একিট cপ পির[হণ কের4 কথাসািহেত#র 
�েয়াজন অনুসাের ভাষা তার িনজJ পথ রচনা করেত করেত 
এিগেয় চেল4 ওপন#ািসক কািত ক লািহড়ীর উপন#াস এবং 
েছােটাগ¢ ভাষাৈশলীর �েয়াজন অনুসাের িভh িভh শরীর [হণ 
কেরেছ4” ৭ 

 এই উপন#াসিটেত �ায় পিরেµেদই েকােডর মেধ# িবeু িচ� (......) িদেয় শূণ# 
সংলাপ ব#বহার কেরেছন4৮ �থম পিরেµেদই আঠােরা বার তেব fমানুসাের বাবুিটর 
সে� যতই কথাবাত া েবেড়েছ ততই এই শূন# সংলাপ কেম এেসেছ4 পের দু-একিট 
পিরেµেদ আবার েবেড়ওেছ, তেব েসিট অন# কারেণ4 উপন#াসিট িনেয় ওপেরর এই 
+ু� আেলাচনােত আমরা বুঝেতই পারিছ কািত ক লািহড়ীর �থম উপন#াসিটই নানা 
কারেণ উে]খেযাগ#4 
 তাঁর ‘যিদ’ উপন#াসিট ১৪১১ সােল শারদ ‘স#eন’ এ �কািশত হয়4 
উপন#াসিটর গঠন ল+# করার মেতা4 আকাশ হািরেয় েগেল, তার বাবা অচু#তবাবু েসই 
করণীয় িবষেয় ভাবেত থােকন এবং েকান সূn পাবার আশায় বািড়েত নানা নিথপn 
খুঁজেত খুঁজেত আকােশরই আ¹জীবনীমূলক েলখার এক1µ পাtুিলিপ খুঁেজ পান4 
েসখােন আকাশ িদবাকেরর বয়ােন িনেজর কথা িলেখ েরেখেছ4 আকাশ ভােব - 
“... এই মামুলী  গ¢ েলােক েকন পড়েব? 
পড়েত পাের যিদ মামুিল ছাঁচটা ভা�া যায়, গে¢র4 আদলটা দুমেড়-মুচেড় যিদ পাে� 
েফলা যায়4” ৯ 
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আবার আকাশ ভােব- 
“েযটুকু েলখা হেয়েছ তার মেধ# যিদ ঢুিকেয় িদেল েকমন হয়? গ¢টা তাহেল মামুিল 
থাকেব না আর, েপেয় যােব নতুন মাnা4” ১০ 
এরপেরই গে¢র মেধ# যিদ ঢুেক পড়ায় গে¢র স�াবনা নানা পেথ চািলত হয়4 
আকােশর এই আ¹জীবনীর সাধারণ গ¢িট দশ রকম ভােব উপ.ািপত হয়4 েযমন- 
১১১১.... �কাশবাবু যিদ ডাpার না হেতন? 
২২২২. িদবাকর যিদ 2ú না হত? 
৩৩৩৩. িদবাকর যিদ েছেল না হত? 
৪৪৪৪. মা যিদ আগেল আগেল না রাখেতন? 
৫৫৫৫. টাকু যিদ না থাকত? 
�ভৃিত দশিট স�াবনা উপন#ােসর গিতেক নানাভােব চািলত কেরেছ4 িবষয় এবং 
উপ.াপেনর িদেক েথেক উপন#াসিট বাংলা সািহেত# অিভনবে3র দািব রােখ4 এইরকম 
ভােবই কািত ক লািহড়ীর অন#ান# উপন#াস1িল েযমন ‘যুবক’(১৯৯০), ‘শিণ’(১৯৯২), 
‘কলকাতা সমু�’ (১৯৯৩), ‘হাওয়ার রাত’(২০০৬) �ভৃিত নানা কারেণ বাংলা সািহেত# 
উে]খেযাগ#4 
   কািত ক লািহড়ীর েছােটাগ¢1িলর মেধ#ও িবষয়ৈবিচn# অসামান#4 সমােজর নানা 
সমস#ার কথা তাঁর গে¢ ফুেট উেঠেছ4 সাংসািরক িচেnর খুঁিটনািট িবষয় িনেয় েলখা 
‘জk’, ‘�ালা’, ‘উজালা’, ‘জাগার রাত’ �ভৃিত গ¢4 িতিন তাঁর গে¢ সমােজর সবেচেয় 
েয ভয়ংকর সমস#ার কথা িচিnত কেরেছন তা হল েবকার34 ‘উটপািখ’ গ¢িটর মধ# 
িদেয় আমরা েদিখ একজন চাকুিরজীবী ও একজন েবকার বHুর মেধ# পারuিরক 
মানিসক সংেযাগ িকভােব গেড় ওেঠন4 ‘কাঁচামাংস’ গে¢ েদিখ পরেমশ বারবার 
ইÙারিভউ িদেয়ও চাকির েপেত ব#থ 4 বািড়েত অভাব-অনটেনর মেধ#ই হঠাv একিট 
চাকিরর ইÙারিভউেত সফল হয়4 েয শহের েস ইÙারিভউ িদেত যায় েসখােনর একটা 
েহােটেল থাকার সময় েসই শহেররই একদল েছেল পরেমেশর 2েম ঢুেক পেড়4 তারা 
জানায় তারাও উgিডি[ধারী অথচ েবকার4 পরেমশ অন# শহর েথেক তােদর ভাত 
মারার জন# েকন এেসেছ? এরপর তারা পরেমশেক উল� কের m2 কের মার, ধষ ণ4 
গ¢িটর মম াি	ক জায়গািট হল হাসপাতােল �ান পাবার পর লিëত অপমািনত েবকার 
পরেমেশর মেন হয় - 
“এত কােÖর পর চাকিরর অফারটা িক েশষেমশ আিম পােবা?” ১১ 
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 ‘িভ+া’ (১৯৯৬) েছােটাগ¢িট এবং ‘েJµামৃতু#’ (আ¹হত#ার সময় নােম 
�কািশত হয় �াি	ক শারদ সংখ#ায়, পের উপন#াসিট ‘েJµামৃতু#’ নােম ‘�িতভাস’ 
েথেক ‘দশিট উপন#াস’ সংকলেন .ান পায়) উপন#ােসর িবষয় এক4 ‘িভ+া’ গ¢িটেত 
েবকার িনমাই তার বাবােক এক িশিশ ঘুেমর বিড় এেন আটচি]শ ঘ�া সময় িদেয় 
যায়, মৃতু#র জন#4 েকননা তার বাবার মৃতু# হেল েস চাকিরটা পােব4 ‘েJµামৃতু#’ 
উপন#ােসও েদিখ বাদল িটউশন পড়ায়4 েস বারবার চাকিরর ইÙারিভউ িদেয়ও চাকির 
পায়িন, েশেষ েসও মিরয়া হেয় এক িশিশ ঘুেমর ওষুধ এেন বাবােক িদেয় মৃতু#র জন# 
আটচি]শ ঘ�া সময় েদয়4 েকননা বাদলও বHু সমেরর সে� কথা বলেত বলেত 
েজেনেছ েয, িরটায়ার করার আেগই মৃতু# হেল  বাবার চাকির পাওয়া যায়4 এরপর 
উপন#াসিট বাদেলর মন5াি§ক িবেsষেণর মধ# িদেয় এিগেয়েছ4 উপন#ােসর েশেষ 
বাদেলর বাবা তার না মরার কারণ িহেসেব বাদেলর কােছ যা বেল তা মম াি	ক 
েশানায়- 

“আিম আ¹হত#া করলাম আর আ¹হত#াকারীর েকউ চাকির 
েপেত পােরনা, িনয়ম না থাকেল েতা আমার মরাটাই বৃথা হেব, 
তুিম চাকির না েপেল...” ১২ 

বাদেলর বাবার এই সংলাপ ‘িভ+া’ গে¢র িনমাইেয়র বাবার েযন �িত^িন4 
িনমাইেয়র বাবা জানায়- 

“তুিম আটচি]শ ঘ�া সময় িদেয়িছেল বিড়1েলা মুেখ পুরেত 
িগেয় খটকা লাগল, এটা েতা হেব আ¹হত#া, আ¹হত#ায় মৃতু# 
হেল িক বাবার জায়গায় েছেল চাকির পায়? িনয়ম জািননা তাই 
ভাবিছ িনয়মটা েজেনিন না েকন...”১৩ 

এই সমস#ািটর সে� আজ আমরা কমেবিশ সবাই পিরিচত4 আর কািত ক লািহড়ী আট-
নেয়র  দশক েথেকই এই িবষেয় গভীরভােব উপলিù কেরেছন এবং েলখােলিখও 
কেরেছন িব5র4 fমবধ মান সমস#ািট mধু েয িচি�ত কেরেছন তাই নয়, িনম ম 
সমােজর বুেক কষাঘাতও কেরেছন, উপেরর উদাহরণ1িলই তার �মাণ4 তার অন#ান# 
গ¢1িলর মেধ#ও কখেনা যুেdর সময় �#াকমােক ট, �#াটকালচার �ভৃিত নানা িবষয় 
উেঠ এেসেছ4 এই কম পিরসের েসইসব িদক1িল িনেয় েবিশ কথা বলার অবকাশ 
আমােদর েনই4 তেব তাঁর েছােটাগ¢1িল েয বাংলা সািহেত# খুবই 123পূণ  এই +ু� 
আেলাচনােতই তা বুঝেত পারিছ4 
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((((৪৪৪৪))))    
কািত ক লািহড়ী বাংলা সািহেত# অপিরিচত, অনােলািচত েস িবষেয় আমরা পূেব ই 
বেলিছ এবং েকন িতিন অপিরিচত েস িবষেয় িকছু কারেণর িদেক আেলাকপাত করার 
েচIাও কেরিছ4 আমােদর আেলাচনায় অ	ত এইটুকু বুঝেত পারিছ েয বাংলা সািহেত# 
কািত ক লািহড়ী 123হীন নন বরং তাঁর নানা পরী+া-িনরী+া বাংলা সািহেত#র একিট 
নতুন �বণতার িদকেক সূিচত করেত পাের4 িবেশষ িকছু পn-পিnকা ছাড়া তাঁর 
েলখােলিখ িনেয় �ায় আেলাচনায় হয়িন4 কািত ক লািহড়ীর েকান েলখায় েকান 5েরই 
পাঠ#পু5েকর তিলকায় েনই4 িক³ সমােলাচকমহেলর সে� সে� বাংলা সািহেত#র ছাn-
ছাnীেদর কােছও তাঁর েলখােলিখেক তুেল ধরা দরকার4 ‘এবং এই সময়’ পিnকার 
স~াদক অ2ণ বেe#াপাধ#ােয়র একিট কথা িদেয়ই আমােদর েলখািট েশষ করেত 
চাই- 

“বাংলা সািহেত#র িশ+ক-অধ#াপক-সমােলাচকগণ ওঁর উপন#াস-
েছােটাগ¢ পাঠfেম এেন চচ া m2 ক2ন, বাংলা সািহেত#র 
উíলতা বাড়ুক4”১৪ 
 

তথ#সূn তথ#সূn তথ#সূn তথ#সূn ::::    
১.  িব¥বHু ভ�াচায , ‘েশৗিভক বনাম েসৗিভক’, �বীর রায়েচৗধুরী (স~ািদত), 

‘সংেকত’, জানুয়াির - মাচ  ২০১০, ২৫ বষ  �থম সংখ#া, �তাপপুর( £গলী), পৃ. 
৫০4 

২.  কািত ক লািহড়ী, ‘বা5বতা ও বাংলা উপন#াস’, �িতভাস, অে!াবর ২০১০, 
কলকাতা, পৃ .১১4 

৩.  ¤াবণী পাল, ‘কািত ক লািহড়ীর উপন#াস ভাবনা’, িব¥বHু ভ�াচায  (স~ািদত), 
‘পিরচয়’, মাচ  - জুন ২০১৮, ৮৬ বষ  ৩ য় সংখ#া, কলকাতা, পৃ. ১৬4 

৪.  তেদব, পৃ. ১৫4 
৫.  কািত ক লািহড়ী, ‘বা5বতা ও বাংলা উপন#াস’, �িতভাস, অে!াবর ২০১০, 

কলকাতা, পৃ. ২৫4 
৬.  আিম এই উদাহরণ দুিট ‘এবং এই সময়’ পিnকায় িলিখত ‘দশরথ নােম 

একজন: নব িনরী+া’ �বH েথেক িনেয়িছ4  
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৭.  নীিলমা চfবত ী, ‘কািত ক লািহড়ীর ভাষা �েয়াগ েকৗশল’, অ2ণ বেe#াপাধ#ায় 
(স~ািদত), ‘এবং এই সময়’, ১৪১৯, অIািবংশ বষ  ৯৭ তম [ী" সংখ#া, 
কলকাতা, পৃ. ৪০4 

৮.  িলিপকা সাহা ‘এবং এই সময়’ পিnকায় �কািশত ‘দশরথ নােম একজন: নব 
িনরী+া’ �বেH এই িবষেয় িবশেদ আেলাচনা কেরেছন4 

৯.  কািত ক লািহড়ী, ‘দশিট উপন#াস’, �িতভাস,  জানুয়াির ২০১৩, কলকাতা, পৃ. 
৩২৩4 

১০.  তেদব, পৃ. ৩২৪4 
১১.  কািত ক লািহড়ী, ‘গ¢সম[-১’, অ+র পাবিলেকশনস, জানুয়াির ২০০৩, 

আগরতলা, পৃ. ১৮৬4 
১২.  কািত ক লািহড়ী, ‘দশিট উপন#াস’, �িতভাস, জানুয়াির ২০১৩, কলকাতা, পৃ. 

২৫৫4 
১৩. কািত ক লািহড়ী, ‘গ¢সম[-১’, অ+র পাবিলেকশনস, জানুয়াির ২০০৩, 

আগরতলা, পৃ. ৪৭৯4 
১৪.  অ2ণ বেe#াপাধ#ায় িলিখত ভূিমকা অংশ, অ2ণ বেe#াপাধ#ায় (স~ািদত), 

‘এবং এই সময়’, ১৪১৯, অIািবংশ বষ  ৯৭ তম [ী" সংখ#া, কলকাতা, পৃ. গ4 
সহায়ক [\ সহায়ক [\ সহায়ক [\ সহায়ক [\ ::::    
১.  অেলাক রায়, ‘’সািহত# একনজের’, কা2কথা, ২০১২, কলকাতা4 
২.  অেলাক রায় (স~ািদত), ‘সািহত#েকাষ: কথাসািহত#’, সািহত#েলাক, মাচ  

২০১৫, কলকাতা4 
৩.  অেলাক রায়, ‘েছােটাগে¢ Jেদশ সজন’, অ+র �কাশনী, েম ২০১০, কলকাতা4 
৪.  কািত ক লািহড়ী, ‘বা5বতা ও বাংলা উপন#াস’, �িতভাস, অে!াবর ২০১০, 

কলকাতা4 
৫.  কািত ক লািহড়ী, ‘বাংলা উপন#ােসর cপক¢ ও �যুিp’, �িতভাস, জানুয়াির 

১৯৯৯, কলকাতা4 
৬.  িবনয় েঘাষ, ‘েমে�াপিলটন মন মধ#িব� িবে�াহ’, দীপ �কাশন, �থম দীপ 

সংUরণ ২০২০, কলকাতা4 
৭.  বীের� দ�, ‘বাংলা েছােটাগ¢ : �স� ও �করণ’, পু5ক িবপিণ, প�ম 

সংUরণ এি�ল ২০০৪, কলকাতা4 
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৮.  রামকৃ� ভ�াচায , ‘ ন#ােরটলিজ : েছােটাগ¢ : েছােটােদর গ¢’, েকারক, 
জানুয়াির ২০০৪, কলকাতা4 

পিnকা পিnকা পিnকা পিnকা ::::    
১.  অ2ণ বেe#াপাধ#ায় (স~ািদত), ‘এবং এই সময়’, ১৪১৯, অIািবংশ বষ  ৯৭ 

তম [ী" সংখ#া, কলকাতা4 
২.  �বীর রায়েচৗধুরী (স~ািদত), ‘সংেকত’, জানুয়াির - মাচ  ২০১০, ২৫ বষ  �থম 

সংখ#া, �তাপপুর (£গলী)4 
৩.  িব¥বHু ভ�াচায  (স~ািদত), ‘পিরচয়’, মাচ  - জুন ২০১৮, ৮৬ বষ  ৩ য় সংখ#া, 

কলকাতা4   
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েকাচ রাজবংশী সমােজর িবলু��ায় সং�ৃিত :                
�স� নজর কাটা 

কৃ� কা	 রায় 
সহকারী অধ#াপক, বাংলা িবভাগ, সাপট(াম মহািবদ#ালয় 

ধুবরী, আসাম                                                                                
 

সারসে+পসারসে+পসারসে+পসারসে+প    (Abstract) :(Abstract) :(Abstract) :(Abstract) : িবিভ5 6র-উপ6েরর ব9ধা ভাঙাগড়ার মধ# িদেয় সভ#তায় 
এল কৃিষ 6র= বলা যায় কৃিষ আিব?ার মানুেষর জীবন চয@ার মেধ# এক আমুল 
পিরবত@ন িনেয় আেস= িবেশষ কের ধম@িবAাস, েদব-ভাবনা, সামািজক িবিধ, রীিত, 
সং�ার, িবAাসBিল আেরািপত হয়= এই িববত@ন ধারারই বহমান Dা+র েকাচ 
রাজবংশী নজর কাটা= েযখােন জাদুিবদ#া ও সং�ার িবেশষ ভােব িবদ#মান= যা কৃিষ 
সং�ৃিতর সে� ওেতাে�াত ভােব জিড়েয় আেছ= 
সূচকসূচকসূচকসূচক    শIশIশIশI    (Key Word)(Key Word)(Key Word)(Key Word)    :::: নজর কাটা, েভাতা, লাউেয়র বস, মািটর হািড়, েছপুয়ান, 
হাউ, ছপর কাটা, বরমা, ভসস, ঝাড়ফুকঁ, েলাকমS=  
মূলমূলমূলমূল    আেলাচনাআেলাচনাআেলাচনাআেলাচনা    (DISCUSSION)(DISCUSSION)(DISCUSSION)(DISCUSSION)    
েকাচ রাজবংশী সং�ৃিত [মশ পিরবত@ন হেয় চলেছ= তেব পিরবত@নতার মেধ#ও 
এখনও সবিকছু েয হািরেয় েগেছ এমন বলা যায় না= এখনও �ত#	 (ােম ছিড়েয় 
িছিটেয় রেয়েছ সং�ৃিতর নানা পিরসর= তাই েদখা যায় (ামীন মানুেষরা পরম ে\েহ 
আগেল েরেখ লালন পালন কের চেলেছ েলাকায়েনর নানা মা]া= িবAায়ন ও িম^ 
সং�ৃিতর ঘুন@াবেত@ েকাচ রাজবংশী সমােজর স�ৃিত েহাচট খাে` অনবরত = িনজD 
পিরসের আবa থাকেত পারেছ না= তেব থাকাটাও সcব নয়= েকননা যুগ ও সমেয়র 
চািহদা ঢুেক যায় েলাকায়েনর অeরমহেল= fg হয় hi= �িতিনয়ত নানা ঘাত 
�িতঘাত চলেছ, তেব jপা	েরর মেধ# িদেয় আবার িফের আেস িনজD িনয়েম= 
        েকাচ রাজবংশী সমাজ কৃিষর সে� ওেতাে�াত ভােব জিড়েয়= কৃিষ উkপািদত 
ফসলই তােদর জীবেনর ধারক বাহক= কােজই কৃিষ উkপািদত ফসল িকেস ভােলা 
হেব তার �িত সবসময় সজাগ থােকন = একারেনই নানা রকম পুজা-পাব@ণ , িবAাস 
ও সং�ার পালন কের= ভুিম পুজা, গg পুজা, গিচপুনা, েভাগ, গারাম পুজার মেতা 
িবিভ5 ধরেনর পূজা কেরন= হার ভা�া পির^েমর ফসল কােরা কু-নজের বা েকােনা 
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অিনmকারী �ানী নm করেত না পাের েস কারেন শস# েখেতর মাঝখােন েভাতা বা 
নজরকাটা গােড়ন = তােদর িবAাস পিরশেমর ফসল েযন কার েলাভ লালসায় নm না 
হয়= নজরকাটা জিমর ফসেলর পাহাড়াদার= এই নজরকাটােক িনেয়ই নানা রকম 
িবAাস আচার সং�ার গেড় উেঠেছ যা আজ িবলু��ায়= এ �সে� বলা যায় “নজর’ 
শIিটর িবিভ5 �িতশI (দৃিm, মনেযাগ, ল+# ইত#ািদ) অিভধােন থাকেলও 
েলাকসমােজ এই শIিত িবেষশ তাkপয@পুণ@= সাধারেন# এjপ িবAাস �চিলত েয, 
অেনক ব#িq, অপেদবতা ইত#ািদ দৃিm অম�লজনক= এই দৃিm েকান িশf, ব#িq, 
পিরবার �ভৃিতর উপর পিতত হেল অিনm অিনবায@= অিনmকারী, অম�ল এই কু-দৃিmর 
নজর লাগা, নজর নােম পিরিচত= বrত পে+ এই নজর এক�কার েলাকিবAাস যার 
মূল আিদম জাদুিবদ#া সং[া	 ধারনার মেধ# �িথত=”১ 
      নজরকাটা সৃিmর েনপেথ# আেছ মানুেষর কu ভাবনা = েদখা যায় ইAর, েদব-
েদবী িবAােসর মেধ# িদেয় েকান আvা খুঁেজ পাে`ন না= তখনই জড়বাদী উপাসনায় 
িনেয় এেলন রা+স মুখধারী নজর কাটােক = েকননা িবকট বা অসুর মুিত@র অনুjপ 
ে+ে] ফসেল থাকেল সব িবপদ – আপদ েকেট যােব= এরই �িতjপ েদখা যায় েয 
েকান ফল	 গােছ িকছুনা িকছু পুরেনা িজিনস ঝুিলেয় েদওয়া হয়= যােত কের গােছর 
ফসেল নজর না িগেয় েঝালােনা িজিনেস যায়= েছােটা েছেলেমেয়েদর কপােল কােলা 
িটপ, পােয় কােলা সুতা পড়ােনা হয় এই িবAােস= 
       সাধারনত শীতকালীন ফসেলর মেধ# নজর কাটা েদওয়ার রীিত �চিলত= 
িবেশষ কের পটল, েবBন, লংকা, মাসকালাই, তামাক ে+েতই নজরকাটা রাখার রীিত 
েদখা যায়= তেব অেনক সময় ধােনর জিমেতও এই রীিত েদখা যায়= িবিভ5 ফসেলর 
িবষেয় সামান# আেলাকপাত করা অত#	 �েয়াজন = েকননা এই ফসেলর মেধ#ই নজর 
কাটার িবেশষ ভুিমকা িবদ#মান= 
পটল চাষ :- 
দুগ@া পূজার দশিম িতিথেত ‘হালযা]া’ অনুyান পব@ েশষ হেলই fg হয় জিমেত হাল- 
চাষ = পটল চােষর জিমেত চার চাষ ও ৈম িদেতই হেব= সমতল জিমর ৮ েথেক ১০ 
হাত দূের দূের মািট সামান# উঁচু কের চার পাঁচ ফুট ৈদঘ@# িতন চারেট পটেলর লিত 
পুেত েগাবর েমশােনা মািট েদওয়া হয়= দশ-পনেরািদন পর েদখা যােব েস vান েথেক 
চারা গাছ েবিড়েয়েছ= এমন সময় সম6 জিমেত খড় িবিছেয় েদওয়া হয়= েকননা এই 
খেড়র উপর পটেলর ফুল ও ফল ধরেব ও ডােলা থাকেব= খড় না িদেল মািটর ~েশ@ 
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েযমন ফুল নm হেয় যােব, েতমিন ফলও পেচ যােব= খেড়র উপেরই পটেলর চাষ হয় 
বেল এেক মািটয়া পটল বেল= আবার েদখা যায় পটেলর গােছর উপর বাঁেশর জাংলা 
েপেত রাখার পর পটল গােছর সে� একিট বাঁেশর অংশ জিড়েয় েদওয়া হয় যােত 
কের পটল গাছ বাঁেশর অংশেক জিড়েয় জাংলায় উঠেত পাের= জাংলার উkপ5 
পটলেক বলা হয় জাি�য়া পটল= 
েবBন চাষ :-  
েবBেনর চারা গাছ জিমেত লাগােনার পূেব@ চারাগাছ ৈতরী করেত হয়= েযেকান উঁচু 
েখালা vােনর মািট ভােলামেতা েগাবর সার িদেয় িমিহ কের ৈতরী করা হয় = ৈতরী 
হেল েবBেনর বীজ িচিটেয় িদেয় হাত িদেয় সমান কের খড় বা কলাপাতার উপের 
েদয়= েদখা যােব কেয়কিদন পর েবBেনর বীজ েথেক েছােটা চারাগাছ গিজেয় উেঠেছ 
= তkখানাত উপের রাখা খড় বা কলা পাতা সিরেয় েদওয়া হয়= সদ# চারাগাছ হওয়া-
বাতাস েপেয় [মশ বড় হেয় উেঠ= েমাটামুিট চার পাচ ইি� ল�া হেলই চােষর েযাগ# 
জিমেত এক েথেক দুই হাত ফাঁেক চারা েরাপন করা হয়= এভােবই েবBন গাছ বেড়া 
হেয় ফুল ও ফল ধের= 
রাজবংশী ভাষায় েবBেনর নানারকম নাম পাওয়া যায়— 
          ক) ল�া বাইগন       — আকাের মাঝাির ধরেনর= 
          খ) সইলতা বাইগন    — িচকন েদখেত সলেতর মত, ভাজা খুবই Dাদযুq= 
          গ) েঢাপা বাইগন      — েগাল ও েমাটা= 
          ঘ) ঢ#াপা বাইগন      — আকাের েমাটা ও ল�া= 
          ঙ) আকাশী বাইগন    — আকাের েমাটা ও নীল = 
          চ) ধওলা বাইগন      — আকাের মাঝাির ও রং সাদা= 
ল�া চাষ :- 
         সাধারণত আিAন কািত@ক ল�া চােষর সময়= ল�া বীজ �থেম একখ� 
জিমেত ভােলারকম ৈতরী কের েগাবর সার িমিশেয় বীজ েফলােনা হয়= বীজ েফলােনার 
পর পেরই খড় বা কলাপাতা িদেয় ঢাকা হয়= কিদন পর বীজ েথেক েছাট চারাগাছ 
েবিড়েয় পড়ার সে� সে� খড় বা কলাপাতা আলাদা জায়গায় রােখ= জল, আেলা, 
বাতাস েপেয় চারা গাছ বেড়া হেয় ওেঠ= এর পর পর উপযুq জিমেত সািরবa ভােব 
গাছ লাগােনা হয়= [মশ বেড়া হেল ফুল ও ফল ধের= 
রাজবংশী ভাষায় লংকার নানারকম নাম----  
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          ক) িবিe মিরচ — খুব েছাট ও সাদা, ঝাল খুব েবিশ= 
          খ) কাজিল মিরচ — কােলা ও েমাটা= 
          গ) আকাশী মিরচ — ল�া ও নীল রেঙর হয়= 
          ঘ) নুিনয়া মিরচ — েমাটা ও রং সবুজ = 
           ঙ) েটপরাই মিরচ — েগাল, অত#ািধক ঝাল= 
          চ) কাঙরা মিরচ — েদখেত অেনকটা আেপেলর মত অত#ািধক ঝাল= 
          ছ) েঢাপা মিরচ — হা�া, সবুজ ও েমাটা= 
তামাক চাষ :- 
িবিভ5 ইিতহাস (ে� পাওয়া তথ# েথেক জানা যায় �াচীন কাল েথেক েকাচিবহারব 
েজলা ও সংল� জলপাইBিড় েজলার �চুর পিরমােন তামাক চাষ হত= তামাক চাষ 
সাধারণত শীতকালীন ফসল = তামােকর জিমেত লাগােনার পূেব@ বািড়র কাছাকািছ 
সামান# উচু vােন মািট ও েগাবর িমিশেয় ভােলামত ৈতরী কের িনেয় েসই vােন 
তামােকর বীজ েদওয়া হয়= বীজ েথেক [মশ চারা গাছ বেড়া হেত থােক= চারা গাছ 
লাগােনার পূেব@ চােষর জিম ভালমেতা চাষ করেত হয়= এ �সে� একিট �বাদ— 

মুলার ভুওই ধুলা 
তা�ুর ভুই তুলা= 

অথ@াk মুলা চাষ েযাগ# জিম কষ@ণ কের ধুলার মত করেত হয়, তাহেল মুলা ভােলা হয়= 
িঠক েতমিন তামাক চাষ করেত েগেল জিমিটেক অিত য�কের তুলার মত নরম 
করেত হেব, তেবই ভােলা তামাক পাতা পাওয়া যােব= এই তুলা েযাগ# জিমেত 
তামােকর চারা েরাপেনর পূেব@ গিচ পুনা পব@িট পালন করেত হয়= পব@িটেত পুজার 
উপকরণ িহসােব �েয়াজন— তামােকর চারা, কলা পাতা, ডাটা সহ বড় আকৃিতর মান 
কচুর পাত, কাচাBয়া, পান, চুন, িসদুর, কাজল, মািটর �দীপ, ধুপ, ধুনা,�ভৃিত= ঐিদন 
�িতেবশী কৃষকেদর আমSন জািনেয় পব@িট fg হয়= জিমর মাঝখােন বা েযেকান 
েকােন মানকচুর পাতা ডাটা সেমত পুেত নীেচ েবদী ৈতরী কের পুজাচ@না fg কের= 
েবদীেত কলার পােত পান,  চুন, কাচা Bয়া রােখন= গৃহকত@া মানকচুর ডাটািটেত 
িসদুেরর পাঁচ বা সাত েফাটা ও কাজেলর েফাটা েদেবন= ধুপ-ধুনা �ািলেয় চারা েরাপন 
করার সময় গৃহকত@া �ণাম কের অিধক ফসল ও ভােলা হওয়ার জন# েদবীর িনকট 
�াথ@না কের— “ডােল ডােল থুইস মা= েতার হাতত তামান সেপ িদনু= িকিষ#খান র+া 
কিরস=” এই েদবী আসেল ধির]ী বা মাতৃ েদবী= িতিন সব = পুজা েশেষ উপিvত 
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সকলেক Bয়া, পান, চুন মুেখ িদেয় িচবেত িচবেত ডপডেপ লাল রে�র �থম িপকিট 
মানকচুর পাতার উপর েফলেবন= এইভােব মানকচুর পাতা লাল টকটেক fকেনা 
তামাক পাতার রং ধারণ করেব= তােদর িবAাস— িবরাট আকৃিতর মানকচুর পাতা 
অেথ@ উkপািদত তামাক পাতা মানকচু পাতার মত আকৃিত ও িপেকর বাদামী রেঙর 
মত তামাক পাতা হেব = �িতিট তামােক চােষর জিমেত নজর কাটা বা ভুিত vাপন 
করা হয়= তামাক পাতার কিচ ডািট Bিল েভে� েফেল েদওয়া হয়= [মশ পাতা পুg 
হেল ডািট সহ েকেট ে+েতই fকােত হয়= পাতা fিকেয় েগেল ৮-১০ িট পাতা বাঁেশর 
েতমাল িদেয় ডািটেত েবঁেধ ঘের এেন নরম হেল পর পর Bিচেয় রােখ= 
তামােকর িবিভ5 নাম— 
১= মিতহার (Matihar):- 
        ক) তা�ুয়া ( Taongua)   — সg ও হা�া পাতা = 
        খ) কিবয়া (Kobia)        — বেড়া ও সg পাতা = 
        গ) িবলািত (Bilati )       — মধ#মােনর পাতা= 
২) েদিশ তামাক :- 
         ক) হামুক (Hamuk)      — বড় পাতা যুq= 
         খ) তামাকু (Tamaku বা Tanku)— ভািড় েছাট পাতা যুq= 
েকাচ রাজবংশী সমােজ vানুযায়ী নজরকাটার িবিভ5 নাম :- 
নজরকাটা সং�ৃিত েকাচ রাজবংশী সমােজর স�দ = িবকট মূি�@র অবয়ব তােদর 
কােছ ে^য়= একারেণ মাশান েদবতােক তারা পরম ে\েহ ^aা ভিq কের= আসেল 
জীবন-জীিবকার তািগেদ সুeর ও অসুeর (হন কের অনােয়েস= জাদুিবAাস অত#	 
^aাশীল ভােব �িতপালন কের= নজরকাটার নানারকম নামকরণ পাওয়া যায়= 
এ�সে� ডঃ চাgচ� সান#াল তার ‘িদ রাজবংশী অফ নথ@ েব�ল’ (ে� বেলেছন— 
“A scare crow is called ATSABHUA (আচাভুয়া) and BHUTI (ভুিত) in 
Rajpur Nozorkata in Jalpaiguri and Tarai.”২ 
েজলার নােমর তািলকা :- 
          েজলার নাম                 নাম 
          জলপাইBিড়              নজরকাটা  
          েকাচিবহার            েভাতা, নজর কাটা  
          দািজ@িলং             হাউ, ভুিত, নজরকাটা  
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          মালদা                     ভুিতয়া  
       উ�র িদনাজপুর           ডুBচখা, ভুিত 
        েকাকরাঝার                েভাতা 
          ধুবুরী                     েঝাটা 
        দরং েজলা                   েছাঁ 
নজরকাটা–েভাতা শেIর অথ@গত িদক :- 
        ‘নজরকাটা’ vান েভেদ নানারকম নােম পিরিচত= আবার ‘নজরকাটা বা েভাতা’ 
অথ@গত িদকও নানা মা]ার= তাই েকাথাও েভাতা অেথ@ ভুত আবার েকাথাও বা 
পাহাড়াদার= 
েভাতা   :— েভাতা শেIর অথ@ ভুত= 
নজরকাটা  :— যার hারা কুনজর বা খারাপ দৃিm িবনm হয়= 
হাউ   :— ‘হাউ’ শI রাজবংশী ভাষায় বাঘ অেথ@ �চিলত= েসানারােয়র গােন ‘হাউ’ 
অেথ@ বাঘ বলা হেয়েছ = আবার িশfেদর ভয় েদখােত ছড়া েকেট বলা হয়— “না 
কািeস না কািeস মাই হাউ আিসেব”= কােজই হাউ অেথ@ ভয়াত@ িকছু যা েদেখ মানুষ 
চমেক ওেঠ= 
ভুিত :- ভুিত অেথ@ ভুত= 
ভুিতয়া :- ভুিতয়া অেথ@ ভুত= 
েছপুয়ান :- দােড়ায়ান বা পাহাড়াদার= 
ডুBচখা :- ‘ডুB’ শেIর অথ@ মািটর হািড়, (মািটর েছাট হািড়েক েডাগা বলা হয়) চখা 
অেথ@ েচাখ= 
কাকতাড়ুয়া :- কাকেক েয তাড়ায়=  
েছাঁ :- েছাঁ অথ@ েদখা= তার �িত যােত আকষ@ণ ৈতরী হয়= 
েঝাটা :- 
নজরকাটা বা েভাতা ৈতরীর উপকরণ :- 
েভাতা ভুত েহাক আর বেড়া েচাখ সেবই েহাক না েকন তার একিট আকৃিত আেছ= 
আকৃিতর jপ তার ৈবিশm# = েভাতা ৈতির হয় নানারকম উপকরণ িদেয়= েযমন—বাঁশ, 
দিড়, পাঠকািঠ, খড়, লাউেয়র বস, মািটর হািড়, চুন, খিড়মািট, েছড়া জামা, গামছা, 
বাঁেশর ৈতরী ধনুক, কােটর দা, বাঁেশর ৈতির ভাঙা েডিল, হািড়র কােলা কািল, চাউ 
গােছর ডাল, fকেনা লংকা, ময়না গােছর কাটা ইত#ািদ= 
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নজরকাটা বা েভাতা িনম@াণ পaিত :- 
পাঁচ-সাত ফুট ল�া বাঁেশর অংশ পির�ার কের তার মাথার অংেশ িতন-চার ফুট ল�া 
বাঁেশর টুকেরা দিড় িদেয় বাঁধা হয় যা েদখেত অেনকটা ‘+’ আকৃিতর মত হয়= পুরেনা 
মািটর হািড় বা লাউেয়র বেসর মেধ# কাজল েলেপ তার উপর চুন বা খিড় মািট িদেয় 
বেড়া েচাখ , দাঁত আঁেকন যা েদখেত অেনকতা অfর বা দানব �কৃিতর = ৈতরী করা 
মাথািট বাঁেশর মাথায় বিসেয় িদেয় সম6 শরীর খড় িদেয় সািজেয় েছড়া জামা, েপ£ 
গামছা পিড়েয় ে+েতর ফসেলর মাঝখােন গােড়= অেনেক েভাতার দুই হােত মৃত গgর 
মাথা, হাড় ঝুিলেয় েদয়= তেব vান েভেদ েভাতার মাথা িনম@ােনর িভ5তা ল+# করা 
যায়= 
নজরকাটা বা েভাতা vাপন :- 
ে+েতর ফসেলর েভাতা vাপেনর সময় কাল স¤#ােবলা= বািড়র কত@া একিট পাে] 
বাতাসা, কলা, ধুপ, মািটর �দীপ সে� িনেয় ফসেলর মাঝখান যান= ৈতরী করা েভাতা 
ফসেলর মাঝখােন মািটেত গত@ কের েভাতা vাপন কেরন= আবার অেনেক ৈতরী করা 
েভাতা গাড়া বাঁশ দে� দিড় িদেয় েবঁেধ েদন এবং এক িনঃAােস িতনবার মS বলেত 
থােকন— 

“জািগসের জািগস 
েযই কােমর কাম 

েসই কামেত নািগস”=৩ 
         vািপত েভাতার নীেচ কলাপাতায় বাতাসা, কলা �সাদ িহসােব িদেয় ধুপ-ধুনা 
�ািলেয় ^aাভােব পুজা কের= কালী পুজার স¤#ােবলা েভাতা vাপেনর কারণ িহসােব 
বলা যায়= েকাচ রাজবংশীরা ঐ িদনিটেক যা]ার িদন িহসােবও মেন কেরন = েঘার 
আমাবস#া ও সং[াি	র িদন েভাতা vাপন করেল েভাতা জা(ত থাকেব= তাছাড়া 
েভাতা অেথ@ ভুত= অন# অপেদবতার সে� এক সখ# ভাব রিচত হয় যা অপেদবতা 
েভাতার মেধ# ভর কের= তাই অেনক সমেয়ই েদখা যায় েভাতা েদেখ েছাট বা¦ারা 
চমেক উেঠ, ভয় েপেল �র হয় এবং ভুত ধেরেছ বেল বলা হয়= ওঝা েডেক এেন 
ঝাড়ফুক কের িদেলই তেবই সুv হয়= fধু েছাটরাই নয় বেড়ারাও ভয় পায়= একারেণ 
েয েকােনা গভ@বতী নারী, অসুচ ব#িqেদর েভাতার কােছ যাওয়া িনেষধ= েভাতা েদেখ 
ভয় েপেল ে�তা§া ব#িqর উপর ভর কের নানা রকম +িত কের= 
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নজর কাটা েভাতােকি�ক �বাদ :- 
১= েখেড়র েভাতাটা (অকােজর- যার hারা েকান কাজ হয় না) 
২= নাগেল ছপর কাটা িননাগেল ফিকর৪ : (েভাতার আশ@ীবােদ যিদ ফসল ভােলা হয় 
তাহেল ঘেরর অভাব থাকেব না = আর েকান কারেণ যিদ েভাতার অিভশাপ পের 
তাহেল ফিকর কের িদেব= একারেন েভাতা vাপন কােল তােক অিত^aার সে� ভিq 
করেত হয়) 
৩= মgচবাড়ীর েভাতা অকােমর কথা :- (িহm িপm েচহারার মানুষ িক© েকান কাজ 
করেত পাের না = fধু মা] েদখান ধারী) 
৪= নজরকাটার মত খাড়া হয়া না থািকস কাম কর :- (িvর ভােব থােক, কােজর জন# 
সচলতা �েয়াজন = িvর বা চুপচাপ থাকেল েকােনা কােজই হয় না) 
৫= কাকতাড়ুয়ার মুখ   :- (কkিসত, কার মুখম�ল খারাপ হেল এমন বলা হয়) 
নজর কাটা বা েভাতােকি�ক েলাকাচার ও সং�ার :-    
১= শস#ে+েত েভাতা অবশ#ই vাপন করেত হেব= না হেল মানুেষর কুনজের ে+েতর 
ফসল নm হেয় যােব এই িবAাস এখনও চেল আসেছ কৃিষজীিব সমােজ= 
২= ে+েতর ফসল েকান কারেণ যিদ নm হেত থােক তাহেল মৃত গgর মাথা লািঠর 
উপর েরেখ ে+েতর মাঝখােন vাপন কের=  িবAাস এিট vাপন করেল ে+েতর 
ফসেলর পতন েরাধ হেব এবং ফসল আবার ে+েত ভের যােব= 
৩= েকান কারেন যিদ জিমেত ফসল বা আবাদ করা যাে` না= যিদও করা হয় তাহেল 
নm হেয় যাে` = তখন ওঝা বা Bিনন এেস মS পাঠ কের ঝাড়ফুক করেল আf 
সমাধাণ ঘেট= এমন সময় Bিনন মৃত কুকুেরর মাথায় পাঁচিট িসঁদুেরর েফাটা িদেয় তার 
মেধ# ল«াবতী গােছর িশকড়, েপঁেপ গােছর িশকড়, িততকরলার পাতা একে] জিমর 
আেলর মেধ# পুেত েদয় এবং এক িনঃAােস নীেচর মSিট পাঠ কের— 

“বরমা আসেল িবসন খায় 
যা ছ#া জিড় বিট 

সব ভসস হয়া যা=” 
তােদর িবAাস েয অেনেক শ¬তা কের জিমেত নানামতন জিড়বিট পুেত েরেখ 
ে+েতর ফসল উkপাদেন বাধা েদয়= একারেন ফসল ভােলা হয় না, যিদও বা হয় তা 
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অ�ুের নm হেয় যায়= কােজই মS পাঠ করেল জিমেত থাকা সব অিনm জিড়বিট নm 
হেয় যােব=  
৪= েভাতা শিনবার, ম�লবার আমাবস#া-পুিণ@মার িদেনই vাপন করার িবAাস আেছ = 
এই িদনBিল েচাখা বা চড়া হয়= েভাতাও যােত েচাখা বা চড়া হয় সম6 অপ-আপদ-
িবপদ েথেক র+া কের= 
৫= ইঁদুর ও অন#ান# জীবজ© ে+েতর ফসল নm কের= এই েভাতা নজর কাটার উপর 
প#াঁচা বেস ইঁদুর ও অন#ান# �ানীেক েমের েফেল ফসল র+া কের= 
৬= ে+েতর ফসেল েভাতার ছিব থাকেল রােত েচার চুির করেত পাের না= েচারও ভয় 
কের যিদ ভুত ভরকারী নজর কাটা যিদ থােক ধের তাহেল তার েঘার িবপদ ঘটেব= 
        েকাচ রাজবংশী সমাজ মাথার ঘাম পােয় েফেল উkপাদন কের েসানার ফসল= 
এই ফসেলই তােদর েবঁেচ থাকার রসদ= কােজই জিমর ফসেলর �িত আলাদা 
সম®েবাধ থােক= এই ফসলই যিদ কােরা কু-নজের নm হেয় যায় তাহেল িক হেব 
ভাবনা িচ	ায় অকুল সাগের িবদ#মান= কােজই তােদর মনন ও িচ	েন এমন একজন 
িবকটমুিত@র কuনা েয ঝড়-বৃিm, খড়া, শীত মাথায় িনেয় দাঁিড়েয় েথেক ফসল র+া 
করেব= নজর কাটােক এক অশরীরী আ§া িহসােব (হন কের যার মেধ# রেয়েছ 
জাদুি[য়া= একসময় নজর কাটা (াম েথেক (ােম ে+েতর ফসেল েদখা েযত, িক© 
বত@মােন তার অি6® েনই বলেলই চেল= েকাথাও হয়ত ঐিতহ#েক িঠক রাখেত িকছু 
একটা িদেয় রােখ= অথচ এই নজর কাটােক েক� কের েলাক�বাদ, েলাকমS, 
েলাকিবAাস, েলাককথা মানুেষর মুেখ মুেখ গাঁথা িছল= িবAায়েনর ডামােডােল ঐিতেহ#র 
নজর কাটা আজ লু�= অদূর ভিবষ#েত হয়ত অি6¯ িবলীন হেয় যােব= আমােদর 
দািয়® সং�ৃিতর ঐিতহ#েক িটিকেয় রাখা= 
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প�ােশর ম¸	েরর ে�+াপেট রিচত তারাশ�র 
বেe#াপাধ#ােয়র ‘ম¸	র’ 

বাসব দাস 
সহকারী অধ#াপক, বাংলা িবভাগ, ময়নাBিড় কেলজ 

 
সারসংে+পসারসংে+পসারসংে+পসারসংে+প    :::: প�ােশর ম¸	র েকি�ক উপন#ােসর জগেত তারাশ�েরর ‘ম¸	র’ 
উপন#াসিট অত#	 উে¹খেযাগ#= তারাশ�র মূলত রাঢ় েদেশর jপকার হেলও এই 
উপন#ােস আ�িলকতার েকােনা নাম-গ¤ েনই= এই উপন#ােসই ঔপন#ািসেকর চিলত 
বাংলার হােত খিড়= একিদেক সািহত# জীবন ও অন#িদেক িবশ শতেকর Bg®পূণ@ 
একিট সময় তুেল ধরার জন# ‘ম¸	র’ উপন#াসিট তারাশ�েরর রচনাবলীেত একিট 
ঐিতহািসক দিলল= কানাই ও নীলার ে�মস�েক@র মােঝ ম¸	রেক উপvাপন 
কেরেছন ঔপন#ািসক= তবু ম¸	েরর বদেল �াধান# েপেয়েছ পািরবািরক জীবন 
সমস#া= তkকালীন সমেয়র সামািজক ও অথ@ৈনিতক অবvােক েলখক তুেল ধরেলও 
সতক@তার সে� বাদ িদেয়েছন রাজৈনিতক ে�+াপটেক= এই উপন#াস মূলত নায়ক 
�ধান= কানাইেয়র েচােখ ধরা পেড়েছ ম¸	েরর ফেল মানুেষর ন�তা= েসই ন�তার 
ছিব কানাই পিরবাের �থম েদেখিছেলা= এরপর তা ব#� হেয়েছ সমােজ= কানাই 
েদেখেছ েচারাবাজােরর ব#বসা কের সমােজর কিতপয় মানুষ একিদেক েযমন ধনী 
হে`, েতমিন খাদ#াভােব মানুষ েবশ#াবৃি� করেতও বাধ# হে`= ১৩৫০ ব�ােIর এই 
ম¸	েরর ফেল সমােজ েয ৈবপরীত# সৃিm হেয়িছেলা, েলখক তা তুেল ধেরেছন= 
খাদ#াভােব পিরবার জীবন কীভােব েভেঙ যাি`েলা, তা তারাশ�র দ+তার সে� 
উপvাপন কেরেছন= ম¸	র েকি�ক উপন#াস রচনায় েলখকরা দুিট দেল িবভq 
িছেলন= ম¸	েরর সমস#ােক দুইভােব উপvাপন কেরেছন সািহিত#েকরা= মূল 
আেলাচনায় আমরা তারাশ�েরর দৃিmভি� তুেল ধরার েচmা করেবা=   
বীজবীজবীজবীজ    শIশIশIশI : ম¸	র, প�ােশর ম¸	র, তারাশ�র বেe#াপাধ#ায়, িhতীয় িবAযুa, 
কােলাবাজার= 
মূলমূলমূলমূল    আেলাচনাআেলাচনাআেলাচনাআেলাচনা    ::::    
তারাশ�র বেe#াপাধ#ায় বাংলা সািহেত# �ধানত রােঢ়র jপকার বেলই অিধক 
পিরিচত= কে¹ােলর সে� যুq হেয়ও িতিন অন#ান# েলখকেদর মেতা নাগিরক েলখক 
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নন= িতিন তার রচনায় রাঢ় বাংলার (ােমর জীবনেক তুেল ধেরেছন= তেব এে+ে] 
তার ‘ম¸	র’ উপন#াসিট ব#িত[মী রচনা= এই উপন#ােস তারাশ�র প�ােশর 
ম¸	েরর ে�+াপেট কলকাতা শহরেক তুেল ধেরেছন= অন#িদেক এই উপন#ােসই 
�থম তারাশ�র চিলত গদ# ভাষার ব#বহার কেরেছন=১ এই উপন#ােসর পূেব@ই িতিন 
‘গণেদবতা’ উপন#াস িলেখেছন= আর এই উপন#ােসর পেরই িলেখেছন ‘কিব’ উপন#াস= 
অথ@াk দুিট আ�িলক উপন#ােসর মােঝ রচনা কেরেছন একিট শহরেকি�ক উপন#াস= 
েলখকেদর সমােজর �িত েয একিট দায়বaতা থােক, েসই দায়বaতা েথেকই েযন 
‘ম¸	র’ উপন#াসিটর সূচনা= 
        ভারতবেষ@ ব9বার ম¸	র েদখা িদেয়েছ= এরমেধ# িছয়া�েরর ম¸	র �ায় 
সকেলরই জানা= এছাড়াও েয ম¸	র ভারতবেষ@  ব#াপক �ভাব েফেলিছেলা, তা হেলা 
প�ােশর ম¸	র= ১৩৫০ ব�ােI সংঘিটত এই ম¸	র ‘প�ােশর ম¸	র’ নােম অিধক 
পিরিচত= এই ম¸	ের �ায় ৩০ ল+ মানুেষর মৃতু# হয়= গেবষক অিভিজk রােয়র 
ভাষায় --- ““““সরকারীসরকারীসরকারীসরকারী    মেতমেতমেতমেত    প�ােশরপ�ােশরপ�ােশরপ�ােশর    ম¸	রম¸	রম¸	রম¸	র    জিনতজিনতজিনতজিনত    কারেণকারেণকারেণকারেণ    মৃতু#রমৃতু#রমৃতু#রমৃতু#র    সংখ#াসংখ#াসংখ#াসংখ#া    িছলিছলিছলিছল    ১৫১৫১৫১৫    
ল+ল+ল+ল+====    অধ#াপকঅধ#াপকঅধ#াপকঅধ#াপক    অমত@#অমত@#অমত@#অমত@#    েসনেসনেসনেসন    ব9ব9ব9ব9    তথ#ানুস¤ােনরতথ#ানুস¤ােনরতথ#ানুস¤ােনরতথ#ানুস¤ােনর    পরপরপরপর    িসaাে	িসaাে	িসaাে	িসaাে	    এেসেছনএেসেছনএেসেছনএেসেছন    েযেযেযেয    বাঙলােদেশবাঙলােদেশবাঙলােদেশবাঙলােদেশ    
ঐঐঐঐ    ম¸	েরইম¸	েরইম¸	েরইম¸	েরই    �ায়�ায়�ায়�ায়    ৩০৩০৩০৩০    ল+ল+ল+ল+    মানুেষরমানুেষরমানুেষরমানুেষর    মৃতু#মৃতু#মৃতু#মৃতু#    হেয়েছহেয়েছহেয়েছহেয়েছ====””””২ তেব গেবষেকরা এই ম¸	রেক 
মানুেষর hারা সৃm ম¸	র বেল উে¹খ কেরেছন= েমেদনীপুর ও দি+ণ বাংলায় ঝড় 
বৃিm, িhতীয় িবAযুa, জাপােনর আ[মণ �ভৃিতেক দায়ী করা হেলও, এিটই ম¸	েরর 
মূল কারণ িছেলা না= এরজন# দায়ী িছেলা সরকােরর ½া	 নীিত= সরকােরর িসaা	 ও 
নীিতেক সরাসির দায়ী কেরেছন শ#ামা�সাদ মুেখাপাধ#ায়=৩ েসনা বািহনীর জন# চাল 
মজুত করা, িবেদেশ চাল র�ািন, েপাড়া মািট নীিত (হণ, মজুতদার ও 
কােলাবাজািরেদর িবgেa ব#বvা না েনওয়া �ভৃিত কারেণ ম¸	র সৃিm হেয়িছেলা= 
সবেচেয় আ¾েয@র িবষয় এই েয, ১৯৪৩ ি¿ঃ েকবলমা] বাংলােদেশই ম¸	র েদখা 
িদেয়িছেলা= এই ম¸	র সারা েদেশ েদখা েদয়িন= ফেল সরকার চাইেলই এই 
ম¸	রেক আটকােনার জন# অন# �েদশ েথেক খাদ#সাম(ী আনেত পারেতা= িক© েস 
সময় সরকােরর কােছ মানুেষর অনাহার ও মৃতু#র েচেয়ও বড় হেয় উেঠিছেলা যুa= 
যার ফলÀিত হেলা এই ম¸	র=  
       ‘ম¸	র’ উপন#ােস সুখময় চ[বত@ী এবং েদব�সাদ েসেনর পিরবােরর মাধ#েম 
তারাশ�র মূলত প�ােশর ম¸	েরর পটভূিমেক তুেল ধেরেছন= েসইসে� 
আনুষি�কভােব এেসেছ গীতার পিরবার, Bণদার পিরবার, িব.িব.মুখািজ@র পিরবার এবং 
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‘Dাধীনতা’ পি]কার স�াদক িবজেয়র কথা= সুখময় চ[বত@ী মারা েগেলও তার ৯০ 
বছেরর Áী েবঁেচ িছেলন= তােদর িতন েছেল সংসাের বড় কত@া, েমেজা কত@া এবং 
েছােটা কত@া নােম পিরিচত= বড় কত@ার  েছেলর  দুই স	ান—কানাই ও উমা= কানাই 
হেলা এই উপন#ােসর নায়ক চির]= েস এম.এস.িস পাশ করা িশি+ত েছেল= 
কলকাতার বুেক তার পূব@পুgষেদর সুনাম আজও বত@মান= একসময় তার পূব@পুgষ 
সুখময় চ[বত@ী প�াশ িবঘা জিমর ওপর বি6 িনম@াণ কের রাজ® িনম@াণ কেরিছেলা= 
দশ কাঠা জিমর ওপর িনম@াণ কেরিছল দুই তলা বািড়= তেব সুখময় চ[বত@ীর 
কmািজ@ত স�ি�েক িবলািসতায় নm করেত থােক তার স	ানরা অথ@াk কানাইেয়র 
ঠাকুরদারা= এইভােব সুখময় চ[বত@ীর স�ি� ফুিরেয় েযেত থােক= বত@মােন তার 
বংশধেররা  অেনেক িভ+াবৃি�ও কের= সুখময় চ[বত@ীর স	ানেদর মেধ# একমা] 
েমজকত@া জীিবত= তাই স�ি�র জন# মােয়র মৃতু# কামনা কের= আবার েমজকত@ার 
একমা] েছেল মিণলাল তার বাবার মৃতু# কামনা কের= এই বংেশ একমা] কানাই িছল 
অনুভূিতস�5 মানুষ= সংসার চালােনার জন# পড়ােশানার পাশাপািশ তােক িটউশন 
করেত হেতা= সংসােরর �েয়াজেন মােয়র কথায় অেনক সময়ই তােক অি(ম েবতন 
েচেয় িনেত হেতা= এসেবর পােশও কানাইেয়র আেরকিট পিরচয় িছেলা, েসিট হেলা 
রাজৈনিতক পিরচয়= কানাই রাজৈনিতক দেলর সুবqা িছেলা= এই রাজৈনিতক দল 
করবার সময়ই তার সে� সা+াk হেয়িছেলা েদব�সাদ েসেনর কন#া নীলার সে�= নীলা 
ও তার ভাই েনপীও েসই রাজৈনিতক দেলর সে� যুq িছেলা= কানাই নীলােক 
‘কমেরড’ বেল সে�াধন করেতা= মেন মেন উভেয়র একিট ে�েমর স�ক@ও িছেলা= 
িক© তা কখেনাই তারা �কাশ কেরিন= 
        মােয়র অনুেরােধ একিদন ছা] অেশােকর বািড় েথেক অি(ম টাকা আনেত 
েগেল ছাে]র বাবা িব.িব. মুখািজ@ কানাইেক চােলর ব#বসােয়র সে� যুq হেত বেল= 
কারণ চােলর ব#বসায় Âত ধনী হওয়া সcব= এরপর কানাইেক িব.িব. মুখািজ@ খামবeী  
অি(ম একেশা টাকা েদয়= টাকা িনেয় বািড় িফের এেল জানেত পাের েয তার ছা] 
অেশাক আেগ এেসই তার বািড়েত অি(ম একেশা টাকা পাবার কথা fিনেয় েগেছ= 
এই ঘটনার পরই কানাইেয়র  কােছ ~m হেত থােক তার পিরবােরর অবvা= 
অভােবর সংসাের এই টাকা পাবার কথা ছিড়েয় পড়েতই কানাইেয়র সমবয়সী কািকমা 
তার সে� িসেনমা েদখেত েযেত চায়= েমজ িগি5 তার কােছ দশ টাকা চায়= 
েমজকত@ার েপৗ]ী যূথী কানাইেয়র অবত@মােন তার ঘের ঢুেক তার পেকট েথেক টাকা 
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চুির করেত এেস ধরা পেড় যায়= অন#িদেক সংসাের অভাব থাকেলও তার মা বাবােক 
মদ খাওয়ার জন# টাকা েদয়= এরফেল কানাইেয়র মেন িবতৃ�া জেÃ সংসােরর �িত= 
এসময় রা6ায় েবিরেয় পেড় কানাই= রা6ায় েবিরেয় েস েদখেত পাের গীতােক= এক  
ে�ৗঢ়া মিহলার সে� েস িফরিছেলা= ে�ৗঢ়া ঘটকী িছেলা বেল সকেল জানেতা= িক© 
েসই মিহলা গীতােক েদহব#বসায় িনেয় িগেয়িছেলা= আর এেত সÄিত িছল গীতার মা 
ও বাবার= খাদ#াভােবর িদেন বািড়র েমেয়েদরও  েবশ#াবৃি�েত নামেত হেয়িছেলা এবং 
অেনকে+ে] মােয়রা তােদর কন#ােক এই বৃি�েত েঠেল িদেয়িছেলা, তা ঐিতহািসক 
সত#= ১৩৫০ ব�ােIর ১৯েশ মাঘ ‘জনযুa’ পি]কায় এমনই একিট সংবাদ �কািশত 
হেয়িছেলা— ““““মামামামা    হইয়াহইয়াহইয়াহইয়া    েমেয়েকেমেয়েকেমেয়েকেমেয়েক    েবশ#াবৃি�েবশ#াবৃি�েবশ#াবৃি�েবশ#াবৃি�    কিরেতকিরেতকিরেতকিরেত    িদয়ােছিদয়ােছিদয়ােছিদয়ােছ, , , , এইএইএইএই    খবরখবরখবরখবর    যেশাহরযেশাহরযেশাহরযেশাহর, , , , 
িদনাজপুরিদনাজপুরিদনাজপুরিদনাজপুর, , , , বাকুঁড়াবাকুঁড়াবাকুঁড়াবাকুঁড়া    �ভৃিত�ভৃিত�ভৃিত�ভৃিত    েজলােজলােজলােজলা    হইেতহইেতহইেতহইেত    পাওয়াপাওয়াপাওয়াপাওয়া    িগয়ােছিগয়ােছিগয়ােছিগয়ােছ====    েন]েকাণােন]েকাণােন]েকাণােন]েকাণা, , , , ফিরদপুরফিরদপুরফিরদপুরফিরদপুর, , , , বাকুঁড়াবাকুঁড়াবাকুঁড়াবাকুঁড়া, , , , 
েমেদনীপুরেমেদনীপুরেমেদনীপুরেমেদনীপুর    েজলারেজলারেজলারেজলার    (াম(াম(াম(াম    হইেতহইেতহইেতহইেত    অেনকঅেনকঅেনকঅেনক    েমেয়েকেমেয়েকেমেয়েকেমেয়েক    েবশ#াবৃি�েবশ#াবৃি�েবশ#াবৃি�েবশ#াবৃি�    কিরবারকিরবারকিরবারকিরবার    জন#জন#জন#জন#    লইয়ালইয়ালইয়ালইয়া    যাওয়াযাওয়াযাওয়াযাওয়া    
হইয়ােছহইয়ােছহইয়ােছহইয়ােছ====””””৪ 
        েসিদন রােতই গীতােক িনেয় কানাই িবজেয়র বািড়েত চেল আেস= কানাই 
িঠক কের েকােনািদন েস বািড়েত িফরেব না= পিরবােরর েলােকর ব#িভচারেক কানাই 
পূব@পুgষেদর পাপ বেল মেন কের= এসময় িব.িব.মুখািজ@র কথা মেতা চােলর ব#বসায় 
েযাগদান কের কানাই= এসময়ই কানাই জানেত পাের চােলর মজুতদাির ব#বসার কথা, 
বাগান বািড়র কথা= কীভােব েলাকেক ঠিকেয় সহেজই ধনী হওয়া যায়, কানাই 
অিতÂত তা জানেত পাের= িব.িব.মুখািজ@র েছেল অমল একিদন কানাইেক িবজেয়র 
বািড়র সামেন নািমেয় িদেত এেল অমলেক েদেখ গীতা িচেন েফেল= কানাইেক গীতা 
জানায় অমলই তােক ধষ@ণ কেরিছেলা= এরপর অিতঘৃণায় কানাই েসই ব#বসার কাজ 
েছেড় েদয় এবং িবজেয়র পরামেশ@ ‘Dাধীনতা’ পি]কার রাি]কালীন স�াদক িহসােব 
কােজ েযাগ েদয়= এসময় িবিভ5 সংবাদপে] �কািশত হয় খাদ#াভােব মৃতু#র কথা—    
““““একিটএকিটএকিটএকিট    (ােমর(ােমর(ােমর(ােমর    একেশাএকেশাএকেশাএকেশা    প�াশজনপ�াশজনপ�াশজনপ�াশজন    অিধবাসীরঅিধবাসীরঅিধবাসীরঅিধবাসীর    মেধ#মেধ#মেধ#মেধ#    একজনএকজনএকজনএকজন    মা]মা]মা]মা]    েবেঁচেবেঁচেবেঁচেবেঁচ    আেছআেছআেছআেছ====    অন#অন#অন#অন#    
একিটএকিটএকিটএকিট    (ােম(ােম(ােম(ােম    একেশাএকেশাএকেশাএকেশা    ছি]শজেনরছি]শজেনরছি]শজেনরছি]শজেনর    মেধ#মেধ#মেধ#মেধ#    েবেঁচেবেঁচেবেঁচেবেঁচ    আেছআেছআেছআেছ    চারজনচারজনচারজনচারজন; ; ; ; একেশাএকেশাএকেশাএকেশা    বি]শজনবি]শজনবি]শজনবি]শজন    মারামারামারামারা    
েগেছেগেছেগেছেগেছ====    শতকরাশতকরাশতকরাশতকরা    প�াশজনপ�াশজনপ�াশজনপ�াশজন    েলাকেলাকেলাকেলাক    পানীয়পানীয়পানীয়পানীয়    জেলরজেলরজেলরজেলর    অভােবঅভােবঅভােবঅভােব    বাসভূিমবাসভূিমবাসভূিমবাসভূিম    েছেড়েছেড়েছেড়েছেড়    চচচচ’’’’েলেলেলেল    েগেছেগেছেগেছেগেছ====    
উÃুqউÃুqউÃুqউÃুq    মােঠরমােঠরমােঠরমােঠর    মেধ#মেধ#মেধ#মেধ#    বাসবাসবাসবাস    করেছকরেছকরেছকরেছ====””””৫   
         এসময় গীতােক িনেয় কানাইেয়র গৃহত#ােগর ঘটনা সমােজ িবjপ �িতি[য়া 
সৃিm কের= সকেলই মেন কের কানাই গীতােক িবেয় কেরেছ= এই ঘটনায় গীতার 
পিরবার ও কানাইেয়র পিরবার কানাইেক েদাষী সাব#6 কের= এমন পিরিvিতেত 
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‘সংঘষ@’ নাটেকর উেhাধনী অনুyােন নীলা, েনপী ও কানাইেয়র েদখা হয়= দুজন 
সােহেবর সে� নীলা নাটক েদখেত এেসিছেলা বেল নীলার �িত +ুÆ হয় কানাই= 
এজন# েসিদন েনপীর সে� েস ভােলা মেতা কথাও বেলিন= েসিদন অনুyােনর বাইের 
গীতার ভাই হীেরন ছুিড় চালায় কানাইেয়র ওপর= কারণ েস জানেতা েয পিরবােরর 
সÄিত ছাড়াই গীতােক কানাই িবেয় কেরেছ= এই ঘটনার িদনই েদব�সাদ সােহবেদর 
সে� নীলােক েদেখ আহত হয়= েনপীর উ`ৃÇল জীবনেক েদব�সাদ েকােনািদনই 
েমেন িনেত পােরিন= েসইসে� চুিপসাের সােহবেদর সে� নীলার ঘিনyতা েদেখ েফেট 
পেড় েস= বাবার সে� িববাদ কের নীলা বািড় েছেড় চেল আেস= তার সহচর হয় 
েনপী= তারা দুজেনই িবজেয়র ভাড়া বািড়েত আ^য় েনয়= এসময় কলকাতায় দুিভ@ে+র 
�ভাব পেড়িছেলা= চািরিদেক েদখা যায় িনর5 মানুেষর দল, েরশেনর লাইেন মানুেষর 
হাহাকার, িজিনসপে]র অভাব �ভৃিত--- ““““কানাইকানাইকানাইকানাই    বুঝেতবুঝেতবুঝেতবুঝেত    পারেলপারেলপারেলপারেল    প¹ী(ােমরপ¹ী(ােমরপ¹ী(ােমরপ¹ী(ােমর    িনর5িনর5িনর5িনর5    
মানুেষরমানুেষরমানুেষরমানুেষর    দলদলদলদল    অে5রঅে5রঅে5রঅে5র    আশায়আশায়আশায়আশায়    েবামারেবামারেবামারেবামার    আত�আত�আত�আত�    মাথায়মাথায়মাথায়মাথায়    কেরওকেরওকেরওকেরও    মহানগরীেতমহানগরীেতমহানগরীেতমহানগরীেত    এেসেছএেসেছএেসেছএেসেছ    
উি`েmরউি`েmরউি`েmরউি`েmর    স¤ােনস¤ােনস¤ােনস¤ােন====    েমেদনীপুরেমেদনীপুরেমেদনীপুরেমেদনীপুর, , , , দি+ণদি+ণদি+ণদি+ণ----ব�ব�ব�ব�    এসবএসবএসবএসব    vােনরvােনরvােনরvােনর    অ5াভােবরঅ5াভােবরঅ5াভােবরঅ5াভােবর    কথাকথাকথাকথা, , , , যারাযারাযারাযারা    েদেশরেদেশরেদেশরেদেশর    
সামান#সামান#সামান#সামান#    সংবাদওসংবাদওসংবাদওসংবাদও    রােখরােখরােখরােখ    তােদরতােদরতােদরতােদর    অিবিদতঅিবিদতঅিবিদতঅিবিদত    নাইনাইনাইনাই====    সম6সম6সম6সম6    বাংলারবাংলারবাংলারবাংলার    অবvাইঅবvাইঅবvাইঅবvাই    [মশ[মশ[মশ[মশ    েশাচনীয়েশাচনীয়েশাচনীয়েশাচনীয়    
হহহহ’’’’েয়েয়েয়েয়    আসেছআসেছআসেছআসেছ====””””৬  
         গীতােক Dাবল�ী কের েতালাই িছেলা কানাইেয়র উেÈশ#= িবজয় ব9বার 
কানাইেক বেলিছেলা গীতােক িবেয় করবার জন#= িক© কানাই তা �ত#াখ#ান কের= 
কানাই ও িবজেয়র উেদ#ােগ গীতা নািস@ং-এ ভিত@ হয়= িক© িকছুিদন পের গীতার 
গভ@বতী হওয়ার কথা জানেতই নীলা কানাইেয়র ওপর +ুÆ হেয় ওেঠ= পের গীতা 
�কৃত সত# তুেল ধরেল নীলার ½ম ভােঙ= তেব িবজয় ও কানাইেয়র �েচmায় গীতার 
জীবন র+া েপেলও গীতার পিরবার ম¸	েরর করাল (ােসর কােছ আ§সমপ@ণ করেত 
বাধ# হেয়িছেলা= বাবার ওপর +ুÆ হেয় হীেরন বািড় েছেড়িছেলা= ঘটকীর কথামেতা 
িবধবার েবশ িনেয় িভ+াবৃি�েত েনেমিছেলা গীতার মা সেরািজনী=  
        সংবাদপে]র ভার�া� স�াদক Bণদা বাবু পুিলেশর হােত ে(�ার হওয়ার পর 
তার পিরবােরও ম¸	েরর �ভাব পেড়= Bণদা িবজেয়র ব¤ু এবং একদা তার 
রাজৈনিতক জীবেনর স�ী হওয়ার দgণ িবজয় অথ@ িদেয় সাহায# কের Bণদার 
পিরবারেক= িক© Bণদার কােছ সÄান একিট বড় িবষয় হেয় দাঁড়ায়= আ§সÄান 
িবসজ@ন িদেয় েস েরশেনর েদাকােন লাইন িদেত রািজ নয়= একিদেক স	ােনর 
অসুvতা, অন#িদেক টাকা থাকা সে¯ও েরশেন না যাবার জন# খাদ#স�েট পেড় Bণদার 
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পিরবার= এসময় ওষুেধর েদাকােনও মূল#বৃিa েদখা যায়= যার ফেল মারা যায় Bণদার 
েছেল--- ““““েদাকােনেদাকােনেদাকােনেদাকােন    ওষুধওষুধওষুধওষুধ    থাকেতথাকেতথাকেতথাকেত    পাচঁপাচঁপাচঁপাচঁ    টাকারটাকারটাকারটাকার    ওষুেধরওষুেধরওষুেধরওষুেধর    দামদামদামদাম    পিঁচশপিঁচশপিঁচশপিঁচশ    টাকাটাকাটাকাটাকা    েচেয়েচেয়েচেয়েচেয়    ওষুধওষুধওষুধওষুধ    
েদয়িনেদয়িনেদয়িনেদয়িন    েদাকানদারেদাকানদারেদাকানদারেদাকানদার, , , , ------------    বুেড়াবুেড়াবুেড়াবুেড়া    হেয়হেয়হেয়হেয়    েসইেসইেসইেসই    কথাকথাকথাকথা    বলববলববলববলব    ওইওইওইওই    েছাটেছাটেছাটেছাট    েখাকারেখাকারেখাকারেখাকার    েছেলেদরেছেলেদরেছেলেদরেছেলেদর, , , , তারতারতারতার    
েছেলেদরেছেলেদরেছেলেদরেছেলেদর, , , , তাইতাইতাইতাই    েযেতেযেতেযেতেযেত    পারলামপারলামপারলামপারলাম    নানানানা    েতারেতারেতারেতার    সে�সে�সে�সে�====””””৭ মূল#বৃিa, খুচেরার অভাব৮, ডাকািত, 
লুেঠর পাশাপািশ েসসময়  কলকাতায় েদখা িদেয়িছেলা েবকার®= নীলার দাদার মেতা 
ব9 েলাক কম@হীন হেয় পেড়িছেলা= ফেল শহেরর ব9 বািসeা শহর েথেক (ােমর 
বািড়েত িফের যাি`েলা=  
      এসময় জাপািন েবামাg িবমােনর হামলায় কলকাতা এবং তার পাA@বত@ী অ�লও 
+িত(6 হেয়িছেলা= উপন#ােস ব9বার উেঠ এেসেছ চÉ(াম, েফণী �ভৃিত অ�েল 
জাপানীেদর আ[মেণর কথা= এরফেল রােতর েবলা কলকাতায় Ê#াকআউট থাকেতা= 
আর জাপািনরা আ[মণ করেলই চািরিদেক সাইেরন েবেজ উঠেতা= একিদন এই 
সাইেরেনর ভেয় নীলার েবৗিদ তার েদড় বছেরর েছােটা েমেয়র মুেখ 6ন িদেয় েচেপ 
ধের েরেখিছেলা= েসই অবvায় দম ব¤ হেয় মারা যায়  েমেয়িট= এরপর েদব�সােদর 
পুেরা পিরবার (ােমর বািড়েত চেল যায়= আর েদব�সাদ েছাট নাতিনর মৃতু# এবং 
েমেয়র ব#িভচািরতায় আহত হেয় স5#াস জীবন েনওয়া পছe কের= গীতা, Bণদা, 
নীলার পিরবােরর পাশাপািশ কানাইেয়র পিরবারও িবAযুa এবং ম¸	ের আ[া	 
হেয়িছেলা= কানাইেয়র বািড়েতই জাপােনর িনে+িপত েবামা পেড়িছেলা= +িত(6 
হেয়িছল পুেরা পিরবার= মারা িগেয়িছেলা কানাইেয়র মা, েমজকত@ার বৃaা মা সহ 
অেনেক=  
     উপন#ােস িনেজর বংেশর রেqর �িত সেeহবশত কানাইেয়র রq পরী+ায় 
আ(হ, পাঠেকর কােছ িকছুটা অDাভািবক ঘটনা েঠেক= রq পরী+ায় েরাগ িনধ@ারণ 
সcব, িক© চািরি]ক ¬িট কী কের রq পরী+ায় ধরা সcব, তা সেeেহর অবকাশ 
রােখ= উপন#ােস িভখািরেদর িভ+া সং(হ, ডাËিবেন খাদ# সং(হ, ‘ম#ায় ভূখা 9ঁ’ বেল 
+ুধাত@ মানুেষর অসহায় িচkকার৯, ধনী-গিরেবর ৈবষম# �ভৃিত িবষয়েক ঔপন#ািসক 
ছঁুেয় েগেছন মা]= িব6ািরত আেলাচনায় আেননিন= ম¸	র িÌm েকােনা পিরবার 
উপন#ােস �াধান# পায়িন= ম¸	রেক ব#াপকভােব আেলাচনায় আেননিন তারাশ�র= ডঃ 
Íকুমার বেe#াপাধ#ােয়র মেত, উপন#ােস ““““আমরাআমরাআমরাআমরা    যাহাযাহাযাহাযাহা        পাইেতিছপাইেতিছপাইেতিছপাইেতিছ    তাহাতাহাতাহাতাহা    উপন#ােসরউপন#ােসরউপন#ােসরউপন#ােসর    
কাচঁামালকাচঁামালকাচঁামালকাচঁামাল    মা]মা]মা]মা], , , , ইহারইহারইহারইহার    পিরণতপিরণতপিরণতপিরণত    িশuেসৗeয@িশuেসৗeয@িশuেসৗeয@িশuেসৗeয@    নেহনেহনেহনেহ====””””১০  উপন#ােসর েশেষ গা¤ীিজর 
অনশেনর কথা উেঠ এেসেছ= েসই অনশেনর �িত �ায় সকল চিরে]র ^aা ল+ণীয়= 
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তেব উপন#ােস গা¤ীিজর �স� না-এেলও েকােনা অসুিবধা হেতানা= উপন#ােস 
ঔপন#ািসেকর আদশ@ চির] হেলা িবজয়= িবজেয়র কথােতই কানাই ও নীলা ম¸	েরর 
কােজ লাগেত �িতÎাবa হয়= উপন#ােসর একদম েশষ পয@ােয় েয ম¸	েরর সূচনার 
আভাস তারাশ�র িদেয়েছন, েসই ম¸	রেক কািটেয় উেঠ নতুন সূয@, নতুন যুগ আনার 
আশা িনেয় উপন#াস েশষ হেয়েছ=   
         আেলাচ# উপন#ােসর নাম ‘ম¸	র’ হেলও এখােন প�ােশর ম¸	েরর ভয়াবহ 
িচ] উেঠ আেসিন= ম¸	েরর ভয়াবহতার পূেব@ই উপন#াস সমা� হেয়েছ=  এখােন 
�াধান# েপেয়েছ কানাই ও নীলার ে�ম= উপকািহিনেত �াধান# েপেয়েছ অমল ও 
গীতার কািহিন= তেব প�ােশর ম¸	েরর �াক-মুহূেত@ কলকাতা শহের েয �ভাব 
পেড়িছেলা, েসসব ঘটনােক তারাশ�র ছঁুেয় েগেছন= িব6ািরত আেলাচনায় আেননিন= 
ম¸	েরর েয িবষ সমােজ ছিড়েয়িছেলা, তার অব+য় কানাই পিরবােরই �থম 
েদেখিছেলা= এরপর সমােজ তার �িতফলন েদেখেছ েস= পিরবার েথেক সমাজ এই 
সুদীঘ@ পেথই কানাই েদেখেছ ম¸	রেক= ব#িqজীবেনর মধ# িদেয় ম¸	রেক 
ঔপন#ািসক উপvাপন কেরেছন= িনপীিড়ত েগাyীবa সমাজ জীবনেক িতিন আেননিন= 
         প�ােশর ম¸	রেক িনেয় বাংলা সািহত# িhধা িবভq= কিমউিনË মতাদেশ@ 
িবAাসী েলখেকরা ম¸	েরর জন# ইংেরজেদর দায়ী কেরনিন= তারা দায়ী কেরেছন 
কােলাবাজাির ও মজুতদারীেক= আবার সুেবাধ েঘােষর মেতা ঔপন#ািসক ‘িতলা·িল’ 
উপন#ােস দায়ী কেরেছন ইংেরজেদর ভুল িসaা	েক= এে+ে] তারাশ�র বেe#াপাধ#ায় 
ম¸	েরর কারণ স¤ােন গভীের যানিন= িতিন জাপােনর আ[মণ এবং েমেদনীপুেরর 
ঝড় বৃিmেক বড় কের েদিখেয়েছন এবং কােলাবাজাির ও মজুতদারেদরই দায়ী 
কেরেছন= যিদও রাজৈনিতক মতাদেশ@র িদক িদেয় গাি¤িজর �িত নমনীয়তা ও ^aা 
েদিখেয়েছন= এছাড়া কানাই ও নীলার রাজৈনিতক মতাদশ@ েয কিমউিনË ভাবাপ5 
িছেলা, তা অনুমান করা যায়= উপন#াসিট ম¸	েরর ভয়াবহতার পূেব@ই সমা� হেয়েছ=  
ম¸	র েকি�ক উপন#ােসর একিট ৈবিশm# হেলা এখােন িশuর েচেয় �াধান# েপেয়েছ 
বা6ব সত#= মানুষ েযখােন অনাহাের মারা যাে`, েসখােন সািহিত#করা মানিবকতােক 
িবসজ@ন িদেত পােরনিন=  ফেল সমােজর �িত দায়বaতা �ধান হেয় ওঠায় এই 
জাতীয় উপন#াস সািহত# িহসােব উkকৃm হেয় ওেঠিন= তারাশ�েরর ‘ম¸	র’ও এর 
ব#িত[ম নয়=১১ আেলাচ# উপন#ােস সামািজক ও অথ@ৈনিতক অবvােক তুেল ধরেলও 
সতক@তার সে� রাজৈনিতক ে�+াপটিট স�েক@ নীরব েথেকেছন ঔপন#ািসক= 
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উপন#ােসর িশেরানাম ‘ম¸	র’ হেলও এখােন ম¸	র বড় হেয় ওেঠিন= বড় হেয় 
উেঠেছ পািরবািরক সমস#া ও মন6াি¯ক জিটলতা= একিদেক রাজৈনিতক আদশ@, 
অন#িদেক চিরে]র মন6¯— এই দুইেয়র �ভােব Ïান হেয় েগেছ অনাহারী মানুেষর 
জীবনসং(ােমর কথা=  এখােনই উপন#াসিটর ব#থ@তা= তেব তারাশ�র বেe#াপাধ#ােয়র 
সািহত# জীবেন িবষয়গত িদক েথেক অবশ#ই এই উপন#াসিট একিট ব#িত[মী সৃিm= 
  
তথ#পি·তথ#পি·তথ#পি·তথ#পি·    :::: 
১) ““““এরএরএরএর    পূেব@পূেব@পূেব@পূেব@    বরাবরইবরাবরইবরাবরইবরাবরই    আিমআিমআিমআিম    পূব@চিলতপূব@চিলতপূব@চিলতপূব@চিলত    সাধুসাধুসাধুসাধু    ভাষােতইভাষােতইভাষােতইভাষােতই    িলেখিলেখিলেখিলেখ    এেসিছএেসিছএেসিছএেসিছ; ; ; ; ম¸	রম¸	রম¸	রম¸	র    িলেখিছিলেখিছিলেখিছিলেখিছ    
চলিতচলিতচলিতচলিত    ভাষায়ভাষায়ভাষায়ভাষায়====    এরএরএরএর    অথ@অথ@অথ@অথ@    এএএএ    নয়নয়নয়নয়    েযেযেযেয    আিমআিমআিমআিম    বত@মানবত@মানবত@মানবত@মান    উপলিÆেতউপলিÆেতউপলিÆেতউপলিÆেত    চলিতচলিতচলিতচলিত    ভাষােকইভাষােকইভাষােকইভাষােকই    ে^yে^yে^yে^y    
মেনমেনমেনমেন    কেরিছকেরিছকেরিছকেরিছ====    তেবতেবতেবতেব    িবষয়বrরিবষয়বrরিবষয়বrরিবষয়বrর    বাহনবাহনবাহনবাহন    িহসােবিহসােবিহসােবিহসােব    এএএএ    ে+ে]ে+ে]ে+ে]ে+ে]    এইএইএইএই    ভাষােকইভাষােকইভাষােকইভাষােকই    (হণ(হণ(হণ(হণ    কেরিছকেরিছকেরিছকেরিছ====    এএএএ    
িহসােবিহসােবিহসােবিহসােব    চলিতচলিতচলিতচলিত    ভাষায়ভাষায়ভাষায়ভাষায়    ম¸	রম¸	রম¸	রম¸	র    আমারআমারআমারআমার    �থম�থম�থম�থম    রচনারচনারচনারচনা====””””, ম¸	র, তারাশ�র বেe#াপাধ#ায়, 
সািহত# �কাশ, কলকাতা, তৃতীয় মু°ণ, আগË- ২০১০,  পৃ: ০৬ 
২) ম¸	র : পটভূিম, বা6বjপ ও পিরণিত, অিভিজk রায়, স�াদক- সুÐত 
রায়েচৗধুরী, তথ#সূ], �থম বষ@, �থম সংখ#া, ৈবশাখ-১৪০৩, পৃyা- ১৬ 
৩) ““““একিদেকএকিদেকএকিদেকএকিদেক    ভারতভারতভারতভারত    সরকােররসরকােররসরকােররসরকােরর    িসaা	িসaা	িসaা	িসaা	    এবংএবংএবংএবং    অন#িদেকঅন#িদেকঅন#িদেকঅন#িদেক    গবন@েররগবন@েররগবন@েররগবন@েরর    হ6ে+পহ6ে+পহ6ে+পহ6ে+প    ওওওও    
বাধাদানইবাধাদানইবাধাদানইবাধাদানই    ইহারইহারইহারইহার    জন#জন#জন#জন#    �ধানত�ধানত�ধানত�ধানত    দায়ীদায়ীদায়ীদায়ী====    দৃmা	Djপদৃmা	Djপদৃmা	Djপদৃmা	Djপ    অপসারণঅপসারণঅপসারণঅপসারণ    নীিতনীিতনীিতনীিত, , , , �চুর�চুর�চুর�চুর    পিরমােণপিরমােণপিরমােণপিরমােণ    
র�ািনর�ািনর�ািনর�ািন    এবংএবংএবংএবং    ভারতভারতভারতভারত    সরকারসরকারসরকারসরকার    ওওওও    তাহঁােদরতাহঁােদরতাহঁােদরতাহঁােদর    প+প+প+প+    হইেতহইেতহইেতহইেত    চাউলচাউলচাউলচাউল----[েয়র[েয়র[েয়র[েয়র    িবষেয়িবষেয়িবষেয়িবষেয়    উে¹খউে¹খউে¹খউে¹খ    করাকরাকরাকরা    
যাইেতযাইেতযাইেতযাইেত    পােরপােরপােরপাের====”,”,”,”, বাংলার স�ট, প�ােশর ম¸	র, শ#ামা�সাদ মুেখাপাধ#ায়, েব�ল 
পাবিলশাস@, কিলকাতা, �থম সং�রণ, েপৗষ- ১৩৫০ ব�াI, পৃyা- ৩১  
৪) খাদ# সংকেটর ভয়াবহ পিরণিত : বাংলার নারী সমাজ Ñংেসর মুেখ, জনযুa, 
উেপািস বাংলা সামিয়ক পে] প�ােশর ম¸	র, সংকলন ও স�াদনা- কাশীনাথ 
চেÉাপাধ#ায়, েসিরবান, দি+ণ ২৪ পরগণা, পৃyা- ২৪৬ 
৫) ম¸	র, তারাশ�র বেe#াপাধ#ায়, সািহত# �কাশ, কলকাতা, তৃতীয় মু°ণ, আগË- 
২০১০,  পৃঃ- ৯৪  
৬) তেদব, পৃyা- ১৩২  
৭) তেদব, পৃyা- ১৯৫   
৮) ““““সম(েদেশসম(েদেশসম(েদেশসম(েদেশ    েরাজগােররেরাজগােররেরাজগােররেরাজগােরর    অভাবঅভাবঅভাবঅভাব    হেয়েছহেয়েছহেয়েছহেয়েছ====    পয়সাপয়সাপয়সাপয়সা    েতােতােতােতা    এেকবােরইএেকবােরইএেকবােরইএেকবােরই    েনইেনইেনইেনই====    েদাকােনেদাকােনেদাকােনেদাকােন    
ভাঙানীভাঙানীভাঙানীভাঙানী    েমেলেমেলেমেলেমেল    নানানানা====    ÒােমÒােমÒােমÒােম    নানানানা, , , , বােসবােসবােসবােস    নানানানা====    খুচেরারখুচেরারখুচেরারখুচেরার    অভােবঅভােবঅভােবঅভােব    গরীেবরগরীেবরগরীেবরগরীেবর    িজিনসিজিনসিজিনসিজিনস    েকনােকনােকনােকনা    ব¤ব¤ব¤ব¤    
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হেয়েছহেয়েছহেয়েছহেয়েছ====    েগাটােগাটােগাটােগাটা    টাকারটাকারটাকারটাকার    িজিনসিজিনসিজিনসিজিনস    নানানানা    িনেলিনেলিনেলিনেল    খুচেরারখুচেরারখুচেরারখুচেরার    অভােবঅভােবঅভােবঅভােব    িজিনসিজিনসিজিনসিজিনস    েকনােকনােকনােকনা    হেবহেবহেবহেব    নানানানা!”, !”, !”, !”, 
তেদব, পৃyা- ১৯৪  
৯) ““““অ¤কােররঅ¤কােররঅ¤কােররঅ¤কােরর    মেধ#মেধ#মেধ#মেধ#    মানুষেকমানুষেকমানুষেকমানুষেক    েদখােদখােদখােদখা    যায়যায়যায়যায়    নানানানা, , , , েশানােশানােশানােশানা    যায়যায়যায়যায়    fধুfধুfধুfধু    সকgণসকgণসকgণসকgণ    +ুধাত@+ুধাত@+ুধাত@+ুধাত@    চীkকারচীkকারচীkকারচীkকার; ; ; ; 
সম6সম6সম6সম6    শরীরশরীরশরীরশরীর    িশউেরিশউেরিশউেরিশউের    ওেঠওেঠওেঠওেঠ, , , , মেনমেনমেনমেন    হয়হয়হয়হয়    চীkকারচীkকারচীkকারচীkকার    উঠেছউঠেছউঠেছউঠেছ    বুিঝবুিঝবুিঝবুিঝ    মািটমািটমািটমািট    েথেকেথেকেথেকেথেক====    মহানগরীমহানগরীমহানগরীমহানগরী    েযনেযনেযনেযন    
চীkকারচীkকারচীkকারচীkকার    করেছকরেছকরেছকরেছ————ম#ায়ম#ায়ম#ায়ম#ায়    ভূখাভূখাভূখাভূখা    9ঁ99ঁঁ9ঁ! ! ! ! ––––    ম#ায়ম#ায়ম#ায়ম#ায়    ভূখাভূখাভূখাভূখা    9ঁ99ঁঁ9ঁ!”,!”,!”,!”,  তেদব, পৃyা- ১৯৪  
১০) ব�সািহেত# উপন#ােসর ধারা, Íকুমার বেe#াপাধ#ায়, মডান@ বুক এেজÔী �াইেভট 
িলিমেটড, কলকাতা- ৭৩, স�ম সং�রণ- ২০০৮, পৃyা- ৩০৫   
১১) ““““ম¸	রম¸	রম¸	রম¸	র’, ‘’, ‘’, ‘’, ‘ঝড়ঝড়ঝড়ঝড়    ওওওও    ঝরাপাতাঝরাপাতাঝরাপাতাঝরাপাতা’ ’ ’ ’ িশuসৃিmিশuসৃিmিশuসৃিmিশuসৃিm    িহসােবিহসােবিহসােবিহসােব    ব#থ@ব#থ@ব#থ@ব#থ@, , , , কারণকারণকারণকারণ    তারাশ�তারাশ�তারাশ�তারাশ�েররেররেররেরর    মেনােযাগমেনােযাগমেনােযাগমেনােযাগ    
তােততােততােততােত    আেছআেছআেছআেছ, , , , অ	েররঅ	েররঅ	েররঅ	েরর    েযাগেযাগেযাগেযাগ    েনইেনইেনইেনই””””, কােলর �িতমা বাংলা উপন#ােসর পঁচা�র বছর : 
১৯২৩-১৯৯৭, অgণকুমার মুেখাপাধ#ায়, েদ’জ পাবিলিশং, কলকাতা-৭৩, প�ম 
সং�রণ, এি�ল- ২০১০,  পৃyা- ২০  
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উিনশ শতেকর চিচ@ত ব�নাট#ািভেন]ী অচিচ@ত দশ@ন 
েমৗ চ[বত@ী 

েলখক, গেবষক 
 

সারসংে+প সারসংে+প সারসংে+প সারসংে+প : : : : চচ@া িবষয়িট এমন যা মানবজীবেনর ে�ি+েতই আেলািচত হেয় থােক= 
একুশ শতেকর সাং�ৃিতক ভূিমজ ে+]িট চচ@া hারাই �িতিyত= এবং চচ@া মােন 
ইংেরিজ শেIর পিরভাষায় �#াকিটস= এ িনেয় একিট আেলাচনা েকবলমা] নাট#চচ@া-
কলাে+ে]র িনিরেখই আেলােচ#র হেব এই �বে¤= েযে+ে] িথেয়টাির চচ@ার সূে] 
অিভেন]ীেদর েযাগদান িবষয়িট আেলািচত হেব দুই িদক েথেক= এক, চিচ@ত= দুই, 
অচিচ@ত= নাট#চচ@ার দীঘ@তর ইিতহাস, ব��েদেশর নাট# িববত@েনর ধারায় আেলািচত 
হেয় থােক অিভেন]ীেদর েযাগদান ও সামািজক অবvানেক েক� কেরই= িনeুক, 
সমােলাচক সমােজর িদক েথেক একঘের হেয় থাকা েমেয়রা, চচ@া েথেক চিচ@ত হেয় 
উঠেলন সমােজর মুেখ#= উিনশ শতেকর ব�চচ@ার মূল লে+# িছল, নারীমুিqেকি�ক 
সমাজ আেeালন= চচ@ার িবষয় িছল নারীমুিq= চিচ@ত িবষয় িছল জািতকােদর 
ম�নাটেক অংশ(হণ= ঔপিনেবিশক সং�ৃিত চিচ@ত ম�নাটক, র�ালয় �িতyা েথেক 
চচ@া fg হেলও, তা চিচ@ত হেয় ওেঠ এক িবেশষ ে^িণর মাধ#েম= একিদেক, 
নবাগতােদর অভু#Õান, উkকৃmjেপ নাট#চচ@ার অংশ হেয় ওঠা= ব�জীবেনর চিচ@ত 
ইিতহােস নাট#িশেuর আেলাচনা হেয় থােক, অচিচ@ত েথেক যায় নাট#ািভেন]ীেদর 
মূল#ায়ন=     
সূচক শIসূচক শIসূচক শIসূচক শI:::: উিনশ শতক, অিভেন]ী,  নটী,  নাট#চচ@া, সং�ৃিত , নাট#ব#িq®=    

১ 
চিচ@ত ব�নাট#ািভেন]ী ভূিমকা  
বাংলা নাট#শালার ইিতহােসর এক িবেশষ িদক হল চচ@া= নােট# েমেত ওঠা ব�জািতর 
র�ম� অিভনয়–চচ@া িঘের েয িবেশষ® তা হল, মে� অিভেন]ী েনওয়া= উিনশ 
শতেকর ছাপা শেIর ভাষায়, 'Áী চিরে] Áী' িদেয় অিভনেয়র চিচ@ত jপ একিদেক= 
অন#িদেক, নাট#কেম@র hারা একিট িবেশষ ধারার সূচনা ঘেট, যা সং�ৃিতর সে� পিরচয় 
ঘটায়= বাংলা নাট#কলার ব�ীয় নাট#শালার Âত, পিরবিত@ত সম¸য় ধের রাখেত, বাংলা 
নাট#শালার �িতিনিধেদর েয অিভেন]ীেদর উপর িনভ@র করেত হেয়িছল, েসকথা 
অনুে¹িখত এবং অচিচ@ত= এবং, বাংলা নাট#ধারার পয@ােয় েয নাট#কার, পিরচালক, 
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ম#ােনজার এবং অিভেনতােদর সিÄিলত �য়াস ঘেট, তােত অিভেন]ীেদর উে¹খ ঘেটও 
থােক= এবং, নাট#চচ@ার িবেশষjপ তাঁেদর Bণগত িদক েথেক িবচার করার পিরবেত@, 
েদখা যায় তাঁেদর জÃ – পিরচয় এবং জীবন বৃ�াে	র সামািজক চচ@ায়=  
 নাট#শালার ইিতহােস ১৮৭৩ সােলর ১৬ আগË তািরেখ অিভেন]ীেদর 
সংেযাজন ঘেট= তাঁেদর িনেয় �থম পিরেবিশত হয় 'শিম@yা' নাটক= েব�ল িথেয়টার – 
এর েখালার চাল মে� েমেয়েদর িদেয় অিভনেয়র সূচনা ঘেট= এে+ে] িবেশষ সূ]িট 
তুেল ধরার কারণ হল নাট#চচ@া= এবং তা চলমান হয় নাট#শালার ইিতহােস= এবং এর 
সংখ#ািভি�ক �েযাজনা ঘেট েপশাদার র�ালয় পেব@= �বে¤র উেÈশ# হল, এক, 
ব�ািভেন]ীেদর ম�নাটেকর েযাগদানিটর Bণগত ৈশলী েথেক �া� উপাদান িদেয় 
চিচ@ত সং�ৃিতর িবে×ষণ= দুই,  বাংলার যা]াপালা, কীত@ন এবং হাফ আখড়াই িশেuর 
অনুষে� থাকা িশuীেদর িনেয়ই �থমিদেক নাট#ািভেন]ীেদর অচিচ@ত-ে+] েথেক েয 
পিরশীিলত অিভনয় ধারার সূচনার, েসই Bণগত িদকিট উপাদান hারা �িতyা করা= 
িতন, নাট#ািভেন]ীেদর উদাহরণBিল তুেল ধরা= এবং, তাঁেদর সািব@ক ভূিমকা fধুমা] 
েপশাদার র�ালেয়ই েয েশষ হয় না, তা তুেল ধরা প]-পি]কার ছাপা খবেরর 
অনুষে�=  
 সব@জনিবিদত উিÈm তেথ#র মেধ# েথেক েয ত¯গত িদক িবচােরর তা হল, 
নাট#ািভেন]ীেদর Bণগত পিরমাপ= েযখােন �ারেcই উদাহরণহীন এক িশেuর জেন# 
িনেজরাই িনেজেদর �ািণত কের থােকন= ম�নাটেকর vান কলকাতায় fg েথেক 
িছল গান, নােচর আসর এবং িথেয়টােরর আতুঁড়ঘর= েযখােন নাট#ািভেন]ী হেত আসা 
এক িবেশষ ে^িণ েথেক চিচ@ত হেয় সমােজর মুেখ#= যথা, �কািশত সংবাদপে]র 
ভাষায় চিচ@ত নাটেকর অিভেন]ীেদর তথা নটীেদর িনেয় েলখা মুখ েরাচক খবর ছাপা 
হেয় থােক= উদাহরণ - এক, মাইেকল এেদেশর র�মে� বারা�না �িবm কিরয়া 
িগয়ােছন= বা সাম অফ দ#া �সিটিটউট আর Òািয়ং টু িরিসভড এডুেকশন ইত#ািদ=i  
 দুই, মe েমেয়েদর িথেয়টাির চচ@া েথেক েপশাদার র�ালেয়র উkপি� ঘটেছ= 
েযখােন েব�ল িথেয়টার, িবডন িØেটর েসই পুরেনা ন#াশনাল িথেয়টার, ে(ট ন#াশনাল, 
ওিরেয়£াল িথেয়টার, েমাট ছয়টা ে�+াগৃেহর জেন# নাট#কােরর সংখ#া হেয় যায় 
১৩০জন= নাটক, �হসন ও গীিতনাট# িমেল ১০০িট নাটেকর উে¹খ েমেল= এবং, 
িতন, েসই নাটকBিলেত অিভনেয়র জেন# অিভেন]ীেদর নাম হল, জগ�ািরণী, 
এেলােকশী, েগালাপসুeরী, শ#ামাসুeরী, কাদি�নী, ে+]মিণ, যাদুমিণ, হিরদাসী, 
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রাজকুমারী, িবেনািদনী, লÙীমিণ, কুসুমকুমারী (�Úাদ), বনিবহািরণী, নারায়ণী, 
গ�ামিণ= েমাট ১৫ জন= এরই সে� নতুন িথেয়টার ৈতির হয়= বীণা িথেয়টার, আরজ 
নাট#সমাজ, িনউ ন#াশনাল, ইÛ্ি◌য়ান, িসিট, িভেÞািরয়া অেপরা হাউস এবং িবডন 
িØেটর Ëার িথেয়টার= এর সে� সে� ৈতির হেয় যায় এমােরß= িবডন িØট, 
কন@ওয়ািলশ িØট, েমছুয়া বাজার, আপার িচkপুর েরাড, িলনডেস িØট পয@	 
নাট#শালার িঠকানা িব6ৃত হেয় থােক= এই িঠকানাBেলা সবই কলকাতার= এবং, 
এBেলা রসদ েযাগায় এই �বে¤র উেদশ#িট সফল করেত= নাট#চচ@ার fg বাংলায় 
আেগ হেলও, এর িবেশষ® ঘেট অিভেন]ী েনওয়া হেল, ১৮৭৩ সােলর েব�ল 
িথেয়টাের অিভনেয়র সূে]=ii এ পয@ােয় চচ@ার নাটেকর অনুষে� চিচ@ত হেত fg কেরন 
ব�নটীরা= তাঁরা উিনশ শতেকর প]পি]কার মুখ# লে+# এবং Îাপেনর ভাষায় 
নাটেকর সংবােদর সে� vান কের েনন= সÄােন ও অসÄােনর মেধ# আবিত@ত হেত 
থােক ব�নটীেদর অিভনয়-জীবন এবং ব#িqগত জীবনিটও= চার, উq সূে]র িবেশষ 
অনুষ�jেপ উিনশ শতেকর সােতর দশেক আগত িশuীেদর িনেয় েয আেলাচনাই হেয় 
থােক, তার মূল লে+# েযন ঐ মe Áীেলাক, বারবিণতা ইত#ািদ শIBেলাও ঘুরপাক 
খায় চিচ@ত নাট#িশu = হেলও, এর িবেশষ® হল এই েয, উkস েথেকই �ােদিশক 
ধারার িশuচচ@া েথেক জÃানুষে� েয নাচ, গােনর িশ+ালাভ কেরিছেলন িশuজািতকারা, 
েসকথািট িবকৃতভােব পিরেবিশত হয়= �চাের ছাপা অ+ের েমেল েয, িগিরশ, নেগ� 
সব তাবk অিভেনতা- পিরচালকরা মািট হেয় যাে`ন, অথ@াk, িনàগামী হে`ন এই 
িশuী-জািতকােদর সং~েশ@= উq িশu-জািতকােদর সমাজকিথত পিরচয় অিভেন]ী 
িহেসেব �কািশত হয় না= বরং, ব�নটীেদর উaৃত করা হয় বারবিনতা, েবশ#া ইত#ািদ 
শেIর ব#বহাের= যথা, েব�ল িথেয়টােরর অিভেন]ী িনেয় অিভনয় হওয়ার িবষেয় 
'উিনশ শতেকর বাংলা র�ম� ও সমকালীন' শীষ@ক �বে¤র �াবি¤ক িমতািল 
িটকাদার –এর �বে¤র আ^য় েনওয়া যায়= 'সুলভ সমাচার' ১৮ এি�ল ১৮৭৩ সােল 
সংবাদ েলেখ েয, এক, অিভনয় fgর আেগ সাবধান বাণী= দুই, িসমলার কতBিল ভ° 
স	ান েব�ল িথেয়টার নাম িদেয় েখালা িথেয়টাের ... েমেয়মানুষ আিনয়া , টাকা হইেব 
েলােভ, কতBিল নটীর অনুস¤ােন আেছন= এে+ে], ল+#ণীয় েয,   েফর অনুষ� চচ@া, 
েথেক চিচ@ত হেয় যায় অিভেন]ীেদর সামািজক পিরকাঠােমাগত পিরচয়িট= েযে+ে], 
নটী িবেনািদনীর মতন তkকালীন 'Ëার' অিভেন]ীর নােম িথেয়টার হল না হওয়ার 
কারণ দশ@ায় নাট#সমােজর �ধানতম ব#িq নাট#কার িগিরশচ� েঘাষ= 
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২ 
চিচ@ত িথেয়টােরর সে� মe Áীেলাক  
চিচ@ত িথেয়টােরর সে� স�িক@ত িশu-জািতকােদর পিরচয় িহেসেব েলখা হেয় থােক 
েয, ' মe Áীেলাক'= এবং, তাহােত ^াa অেনকদূর গড়াইেব= িক© 'েদেশর পে+' 
এক�কার 'অিনেmর েহতু' ইত#ািদ সূিচত হেয় থােক=iii উিÈm নাট#ািভেন]ীেদর �সে� 
ব�সমােজর এেহন মতামেতর কারণ হল, তাঁেদর সামািজক ও পািরবািরক অবvান= 
েযখােন িশu তথা নাচ, গান, বাজনার চচ@া পািরবািরকভােব জািতকােদর চিচ@ত হেয় 
থােক= এেহন অনুষে�ই যা]াপালা, কীত@ন, গােনর আসর েথেক িশuী-জািতকােদর 
েনওয়া িvর কের= এবং, তাঁেদর িনেয় ছড়া েলখা হয় েয, ' নািচেত নািচেত যথা 
নত@কীর দল', 'সুভি�ম অ� �ত#ে�র স�ালন', 'দপাদপ ধপাধপ নােচর �তােপ', 'থর 
থর কির র�ম� ওেঠ েকঁেপ' ইত#ািদ= উq পঙিqBেলা ছাপা হয় 'মজিলস' পি]কা ৯ 
ভা°, ১৩২৯ বাংলা সােল=iv এে+ে] উে¹েখর েয, একিট জািত হঠাk কেরই নাট#চচ@ায় 
ই`ুক হেয় ওেঠ না= ব�েদেশর েদশজ িশuকলা িহেসেব িছল �াচীন উপাদান 
যা]াপালা, তরজা, হাফ আখরাই, কিবগান, কীত@ন �ভৃিত েলাক-চিচ@ত িশuকলা= যা 
উâল সা+# েদয়, যা এক জািতর সাং�ৃিতক িদকিট উেÃািচত কের থােক= 
আেলােচ#র নটী-েদর অ	ভু@িq ঘটার একিট পূব@-অধ#ায়ও েমেল সন-তািরেখর িহেসেব= 
অথ@াk, আেলাচ# সাল-তািরখ ১৮৭৩, ১৬ আগেËর আেগও বাংলায় িথেয়টার তথা 
নাট#শালার �চলন িছল= বাংলায় েলেবদেফর �য়াস, এবং পরবত@ীেত ইংেরজেদর িনজ 
আেমােদর জেন# িথেয়টার হল বানােনা েথেক এেদেশর র�ালেয়র আধুিনকতার সূ]= 
১৭৫০ সােলর কলকাতায় এমন কেয়কিট িথেয়টার হল িবেদিশেদর র�ালয় ভাবনার 
সে� এেদেশর সং�ৃিতবানেদর পিরচয় ঘেট= যা]াপালা েথেক Áী-িশuী িনেয় এেস 
িথেয়টাের েযাগদান করােনা এবং তাঁেদর সাফেল#র কথা বাংলা নাটেকর ইিতহােস 
অনাদেরর সে� অচিচ@ত=  ব9লাংেশ তাঁেদর ে^yে®র সÄানও েজােট না= গেবষক 
নাটেকর গেবষণায় Ðতী উেপ�নাথ িবদ#াভূষণ েলেখন 'িতনকিড়, িবেনািদনী ও 
তারাসুeরী'েদর িনেয় একিট বইেয়র আকাের= েদবনারায়ণ B� েলেখন দুই খে� 
'বাংলার নট- নটী' শীষ@ক (�= 'অিবদ#াপাড়ার অিভেন]ী' েলেখন গেবষক ও আেলাচক 
রবীন বেe#াপাধ#ায়= এবং, এঁেদর উ�রসূির িহেসেব অিমত ৈম] 'র�ালেয় ব�নটী' 
বইেয়র আকাের সম(তা িদেয় থােকন= উq (�Bেলা নাট#-গেবষক তথা দীঘ@ সময় 
ধের অনুস¤ােনর িনিরেখ ব� নাট#ািভেন]ীেদর Dপে+র সÄান-দিলল Djপ= েযখােন 
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চিচ@ত নাট#িশেu মাতৃকুেলািÕতােদর িনজ উদ#েম িকছু েশখা বা হেয় ওঠার জেন# 
নাট#চচ@া, যা িবেশষ সং�ৃিতর jপকার হেয়ও অচিচ@ত েথেক যায়= তাঁেদর পে+ই সা+# 
েদন নাট#–গেবষক, অধ#াপক, অিভেনতা ও নাট# পিরচালক িবে×ষক কু	ল 
মুেখাপাধ#ায়=v 
 চচ@া, শেIর আিভধািনক অেথ@ েবাধগম# হয় েয, যা �িতিদন ব#বহািরক এবং 
উ�েরা�র চচ@ায় যা পিরবিত@ত হেয় থােক= নাট#শালার চিচ@ত ইিতহােস �াথিমক 
উপাদান হেয় থাকা নটী-কূল িবিবধভােবই সমােজ উেপি+ত হেয় থােকন= এক, 
তাঁেদর িপতৃ-পিরচয়হীন সমােজর মেধ#কার জীবেনর িদকিট তুেল ধের পূেব@াq 
পিরে`েদ পি]কার �িতেবদনBিল এই সা+#ই েদয়= এে+ে] যা অনুে¹খ# বা অচিচ@ত, 
তা হল েয, সমাজ- সং�ােরর সি¤+েণর নাটক উিনশ শতেক নাটক, সমােজর েথেক 
উপাদান (হণ কের চািলত হি`ল= িবেশষত, সং�ােরর সি¤+েণ নারীমুিqর জেন#, 
নারীিশ+া, বাল# িববাহ, িবধবা িববাহ �ভৃিত িবষেয়র নাটক েলখা হেয় থােক= এবং 
সমােজর তাবk িশ+া – আেeালনকারী ও সমাজ – সং�ারকেদর নাট#শালায় িনয়িমত 
অংশ (হণ চেল=    এবং, একুশ শতেকর ব#া� সমেয়র িনিরেখ - নাটক সািহত#, 
ইিতহাস, সমাজিবÎান, নারীিবদ#া, সমাজত¯, িশ+াত¯ �ভৃিত িবষয়ক অনুষে� 
জািরত= আধুিনক িথেয়টােরর িবষেয় উে¹খ করা হয় েয, এক েদেশর নাটেকর hারা, 
েসই েদেশর সমাজ-সং�ৃিতর Djপ েবাধগম# হেয় থােক= অিবভq বাংলার ে+ে]ও 
এর ব#িত[ম ঘেট না= ব�জনপেদ ঔপিনেবিশক সং�ৃিতর িনিরেখ ম� নাট#ািভনেয়র 
নব#রীিত চালু হেয় থােক= এবং তkকালীন সমেয় সং�ৃিতর পৃyেপাষকতায় নাটেকর 
hারা সমাজ-সংসৃত কুসং�ার েমাচেন নাট#মে�র ব#বহািরক উপাদান িহেসেব নটীেদর 
ব#বহার করেত েদখা যায়= এবং, বাংলাসমােজর সাধারণ কুলীন বংশ-পিরচয় 
জািতকােদর েসসমেয়ই িশ+ালােভর সুেযাগ ঘেট থােক= ১৮৭৩ সােলর ১৬ আগË 
কিব ও নাট#কার মাইেকল মধুসূদন দ�-এর রিচত নাটেকর অিভনয় ঘেট= এবং, 
ব�র�মে� জািতকােদর অিভনেয়র সূচনা হয়= জািতকােদর এমন অস�ৃq কম@কাে�র 
পাশাপািশ সাধারণ সমােজর কন#ােদর �ািতyািনক \াতক হেয় ওঠা, ১৮৮১ সােল=  
 ঘটনার মেধ#কার চিচ@ত িবষয়িট হল – েমেয়েদর হেয় ওঠা= তা েস মe 
Áীেলাক েহাক, বা ভ°জনকন#া= �ব¤ রচনার ে+ে] এই দুই জািতকােদরই সমােজর 
িদক েথেক চিচ@ত িবষয় হেয় ওঠা= এবং, ম�সংল� জািতকােদর চিচ@ত হেয় থাকা ঘেট 
জীিবকার কারেণ= এবং, তাঁেদর েয Bেণর ãুরণ ঘেটেছ, তার েচেয়ও েবিশ 
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আেeািলত হয় সমােজ েক`া-কািহিন= এরফেল, িনিeতা-ম�কন#ােদর একিদেক 
চিচ@ত হেয় ওঠা= অন#িদেক, অচিচ@ত েথেক যাওয়া দুইই ঘেট= একিদেক, 
নাট#ািভেন]ীেদর ভূিমকা ব�নাট# ইিতহােস েযাগদােনর সময় েথেক গৃহীত হেয় থােক= 
েযখােন নাটেকর কুশীলব িহেসেব তাঁেদর (াহ# হওয়ার অেনকটাই িনভ@র কের ছাপা-
�িতেবদেনর উপর= একথা, উে¹েখর েয, ছাপাখানার ব#য়বহনকারী ব#িq েয এঁেদর 
উপর সদয় িছেলন না, বা এঁেদর কম@কা� িহেসেব বুঝেতন েয, এঁরা সমােজর 
বিহরাংেশর েসই উপাদান, যারা জীিবত েথেকও মৃত= কারণ, েলৗিকক সমােজর 
িনয়মানুসাের কন#া, Áীেলাক �ভৃিতে^িণর vান েয গৃেহর অভ#	েরর= এবং, কুলীন 
�থা েমেন চলায় অিতবািহত= েসে+ে] সতী হওয়া, জীব	 িচতায় �ািলেয় েদওয়া, 
নারীিশ+ার িবপরীেত সমােজর বৃহk অংেশর অংশ(হণ, নাট#ািভেন]ীেদর Dপে+ 
থাকেব না – একথা সহেজই অনুেময়= সুতরাং, উিনশ শতেকর প]পি]কায় চিচ@ত 
নাট#-নটীেদর েলৗিকক িনeাভাজন ভূিমকািটই �কৃm হেয় ওেঠ= একুশ শতেকর 
সময়কােল ব�র�মে�র েশষ ইিতহাস েথেক তাঁেদর Bg®, চিচ@ত হেত থােক= যা 
একদা চচ@ার জেন# তাঁেদর সমাজ-েদশ-কাল িনিeত কেরিছল= দুই, সমাজ নামক 
মাধ#েমর সূে] নারীিশ+ার সুেযাগ�া�ােদর অবBিäত জীবন, ব9িববােহর িশকার 
হওয়া, ময@াদাহীন আবােল#র অকাল ৈবধেব#র সে� নটীেদর জীবেনর সমাজ অচিচ@ত 
েথেক যায়= এে+ে], মe Áীেলাক এবং গৃহv কন#া – উভেয়র ে+ে]ই যা 
অনােলািচত থােক তা হল, নটীেদর অিভনয় করােনা হেয় থােক কুসং�ােরর নাটেকর 
সংলাপBেলা= েযখােন িবখ#াত সংলাপ হেয় রেয়েছ েয, েমেয়মানুেষ েলখাপড়া িশেখ িক 
করেব, েসিক চাকির কের টাকা আনেব? ইত#ািদ বাক# িবন#ােসর মেধ# েয সমােজর 
ছিব ধরা পেড়, তা িক মe, সমাজিনিeত জািতকােদর েচেয় Bণগতমােন উkকৃm= 
অতঃপর, মe Áীেলাক hারা েয ^ােaর সূচনা ঘেটিছল, তার মেধ# মান# সািহিত#কেদর 
উপন#াসBিলর jপা	র িছল= যথা, বি�মচ�= নটী-েদর এমত পারদিশ@তার কথা 
�কািশত হয়, নাটেকর েশা িদেয়ই= নটী–রা নাচ ও গান জােনন, যা অিভনেয়র জেন# 
�েয়াজন= এবং উq কুশলতার সে� তাঁরা সং�ৃত েথেক অনুবাদ হওয়া একািধক 
নাটেকর কিঠন শIবে¤র সংলাপও সাবলীলভােব উ¦ারণ করায় পার�ম= েযমন, 
বি�মচে�র উপন#ােসর মেনারমা চির]িটর আসাধারণ অিভনেয়র কথা িতিন িনেজই 
জািনেয়েছন= নটী-েদর এমন সাফেল#র উদাহরণ= এBিল �িতেবদেনর েচেয়ও েবিশ 
মুখ# হেয় ওেঠ �থম নাটক 'শিম@yা'র অিভেন]ীেক েক� কের ছড়া কাটা= ' সেখর 
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নারী , Áী- পুgেষ অ#াÞ কির', ইত#ািদও চিচ@ত হেয় চেল= আবার, নারীিশ+ার 
িবেরাধীতা কের েলখার সূে] উে¹েখর েয, তখন মাস মাইেনেত চাকির েপেয়িছেলন 
নটী-রা= মাইেন িছল িতন-চার টাকা= এবং, পের তা েবেড় যায়= উে¹েখর েয, এই েয 
মাইেন, েরাজগােরর সূচনা, তার সে� সাধারণ র+ণশীল সমােজর েযাগ ঘেট না= নটী-
েদর মাইেন, েরাজগার Dীকৃিত হেলও, এর চিচ@ত ে+] থােক সীমাবa= বরং, মে� 
েযাগদােনর �থমিদেকই নটী সুকুমারী দে�র েলখা নাটেকর নামকরণ ও মািলকানা 
িনেয় সমাজ কুkিসত ব#�-চিচ@ত হয়= এে+ে] মূল#ায়ন নাহেলও, অচিচ@ত থাকেলও 
কতBিল িবে×ষণ উেঠ আেস= এক, অেপ+াকৃত উেপি+তা সমাজ-লািæতা বি�ত 
জািতকােদর িশ+া িনেয় েয তক@ হেয় থােক, তা িনতা	ই িনçেয়াজন= কারণ, সমূহ 
তেথ#র িভি�েত েমেল েয, কীত@ন- গািয়কা এবং মুজেরা-খ#ািতমান িশuী 
েগালাপসুeরীেকই 'েব�ল িথেয়টার' –এর সত#Ðত সাম^মী মহাশয় তিhর কের িনেয় 
আেসন নাটেক যুq হওয়ার জেন#= এবং, তথানুসাের এও Îাত হওয়া েয, েসসমেয় 
েগালাপসুeরী িছেলন নামী িশuী, তাঁর কদর িছল েবাaা-ে^াতামহেল= ফেল, একথা 
অনুেময় েয, িশuী-জািতকােদর Bg® িবেবচনা কেরই নাট#শালায় িনেয় আেসন 
েসকােলর িথেয়টারে�মী িশি+তজন= ফেল, এ �è তক@াতীত েয, পার�ম নামী 
িশuীেক ব#বহার কেরই নাট#শালার অিভেন]ী-পেব@র সূচনা হেয় থােক= এবং, ঐ 
িনধ@ািরত িশuীেক �িশি+ত করা হয়= 
 দুই, িঠক েযমন এেলােকশী নামক আেরক যা]াপালার িশuীেকও এভােবই 
বাছাই কের িনেয় েসিছেলন েসকােলর িথেয়টারে�মী কত@াব#িqরা= �থম নাটক 
'শিম@yা'-েত েযাগ েদন জগ�ািরণী এবং শ#ামাসুeরী নােমর আরও দুই অিভেন]ী= 
উে¹খ# েয, তাঁেদর ম�ািভনেয়র তািরখ িনেয় িবতক@ থাকেলও, তাঁেদর Bণগত মােনর 
অিভনয় িনেয় আেলাচনা করা যায়= �থমিদেকর আগত  অিভেন]ী-জািতকােদর �থম 
েশা éপ কেরিছল= কারণ,সমােজর বাবুরা অথ@াk িথেয়টার েদখেত আসা বাবুরা 
কুলমানহীন জািতকােদর েমেন িনেত পােরনিন= এে+ে] িবেশষ উে¹েখর েয, তাঁেদর 
মতন নামী িশuীেদর নাচ, গান েদখেত েযেত, তাঁেদর স�-�াথ@ী হেত, েসকােলর 
বি�ম-রিচত বাবুকূেলর িবeুমা] আপি� িছল না= িক©, মে� তাঁেদর েদখেতই আপি� 
ঘেট= এর এক-দুেটা নিজর উে¹েখর= একিট ছাপা �িতেবদেনর সূ] েমেল �াবি¤ক 
িমতািল িটকাদােরর �ব¤ 'উিনশ শতেকর বাংলা র�ম� ও সমকালীন সামিয়ক 
প]পি]কা'েত= িতিন আেলাচনায় 'ত¯েবািধনী' পি]কার ৩৩৯ সংখ#া, েপৗষ ১৭৯৭ 
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শক েথেক উaৃত কেরেছন েয, 'নাট#ালয় অসÄািনত Áীেলােকর অিধকার ইহা একিট 
ব9ল অেথ@র মূল হইয়া উিঠয়ােছ= েয দূিষত বায়ু দূর হইেত পিরহায@য় তাহাই অিত 
যে� ব#বহায@ হইেতেছ='vi এর িববরণ েথেক েয তথ#ািদ েমেল তার িনিরেখ সমােজর 
�িত`িব েমেল= 
 িতন, িবে×ষণা§ক আেলাচনার েয, এক জািতকা একা, িনজ hারা অসÄািনত 
হেত পােরন না= িতিন েয অসÄািনত Áীেলােকর তকমািট পাে`ন, তাও সমাজ�সূত 
িবেশষত জৈনক পুgষ hারা হওয়া অসÄান= যা তাঁেক বা তাঁেদর িবেশষ অসÄািনত 
তািলকায় িলিপবa কের= এবং এক জািতকার অসÄােনর ফেল সমােজর েয g�, 
দীণ@, কুgিচকর িদকিট �কািশত হয়, তা িবেশষে®র দািব রােখ না= অেপ+াকৃত ভােব 
উিনশ শতেকর সমাজ hারা সাধারণ ি(িহ-�দানিশন ে^িণর কন#ােদরও অপমান ঘেট= 
সমােজ েকান এক ে^িণ এমিনেত জÃ েনয় না= জািতকােদর সমাজ-লািæত হেয়ই 
নাট#কার অমৃতলাল বসু-র কথানুসাের িনণ@ীত ঐ ে^িণর Áীেলােকর উêব ঘেট থােক= 
যাঁেদর জীবেনর অন#ান# পিরসর সামি(কভােব অচিচ@ত েথেক যায়= উq জািতকােদর 
উিনশ শতেকর সমসামিয়ক বাংলা ও ইংেরিজ পি]কা hারা সমােজর আ[মেণর েয 
�য়াস, তােত এও িনণ@য় করার েয, জািতকােদর উ�রণ সমােজর কাম# নয়= এিট 
�িতyা করার জেন# আেরকিট উদাহরণ 'অিভনয়' পি]কার ^াবণ, ১২৯৫ েথেক উaৃত 
কেরেছন িমতািল িটকাদার= উদাহরণিট এরকম েয, বারা�না অিভেন]ীেদর hারা সীতা, 
সািব]ী ইত#ািদ পিতÐতার চিরে]র অিভনয় েদেখ সমােজর আ[মেণর ভাষা হেয় যায় 
আরও g�= েযখােন ব#বহার করা হেয় থােক �িতেবদেন, কুচির]া Áীেলাক বেল 
অিভেন]ীেদর উে¹খ করা হয়= এবং, গািল েদওয়া হয় নাট#-পিরচালেনর যুq 
ব#িqেদরও= অপরিদেক, নটীেদর সাফেল#র অচিচ@ত িদকিট েদখা যায় , এক, িটিকট 
িবি[ হেয় হল ভিত@, হাউসফুল েশা= ফেল ব#বসা বৃিa হয়= দুই, নাট#শালার আয়ু বােড় 
ঐ নটীেদর অিভনয় Bেণই= েসই নাট#শালার দশ@ক িহেসেব সমােজর উপিvিত ঘেট, যা 
অচিচ@ত= যা িনরী+ার অেপ+া রােখ েয, নটীেদর সÄান তাঁেদর অিভেন]ী িহেসেব 
�কাশ েথেকও বাধ#ানুবিত@কার জীবনিটও েথেক যায়= সমােজর বাবুেদর দল, 
অিভেন]ী- নটীেদর িথেয়টােরর �িত িনেবিদত �াণ- এই আেবেগর িঠক িবপরীেত= 
বাবুেদর কােছ বাঁধা েমেয়মানুেষর তকমা েছেড় নটী – েদর েয লড়াই, তার জেন#ই 
তাঁেদর সািব@ক উ�রণ ঘেট=  
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অপরিদেক, সমােজর েথেক সুেযাগ েপেয় সুকুমারী দ� েযমন নাটক িলখেত �য়াসী 
হেয়িছেলন, েতমনই িথেয়টােরর দল চালােতন= এবং, তা েথেক েরাজগার হত= নইেল, 
িকভােব িতিন দল চািলেয় েযেত েপেরিছেলন িবেশষত মহামারীর সমেয়= সুকুমারী বা 
েগালাপসুeরীর পাশাপািশ অপর এক িবখ#াত অিভেন]ীর নাম উে¹েখর, িতিন হেলন 
িতনকিড় দাসী= িযিন বাংলা র�মে� িঝ চিরে] িবখ#াত হন, েলিড ম#াকেবেথর 
ভূিমকায় অিভনয় কেরন= তাঁর অিভনয় +মতা স�েক@ িবচার করা যায়= এবং, তাঁর 
সি�ত অেথ@র েথেক িতিন তাঁর বাবুর- েছেলেকও অথ@দান কেরিছেলন, যা অচিচ@ত= 
এবং, িতনকিড় দাসীর বািড় িতিন েয িনেজর সমােজর েমেয়েদর জেন# েরেখ 
িগেয়িছেলন, েসিটও অনােলািচত= চার, এরকমই ভূিমকা ঘেট িবেনািদনীর ে+ে]ও= 
িতিনও িনেজর ইে`র িবgেa fধুমা] িথেয়টােরর জেন# িনেজেক বeক েরেখিছেলন= 
িগিরশচ� েঘাষ, নাট#শালার ৈতিরর অথ@ সং(হ কেরন তাঁর স�ত জীবেনর 
ে�ি+েতই= এমন িশuী তথা নটী িবেনািদনীেকও েশেষ নাট#শালার সংëব ত#াগ করেত 
হয়= কারণ, সমাজ, সমােজর অথ@- �িতপি�স�5 নাট#শালার কািলমািল� ব�নার 
ইিতহাস একাধাের চিচ@ত হয়, এবং অচিচ@ত থােক িবেনািদনীর মতন িশuীর সে� 
�ব�নামূলক ব#বহার=  

৩ 
সাধারণ সমােজ অচিচ@ত নটী   
একিদেক সফল নাট#িভনেয়র িশেরাপা= অন#িদেক, তাঁেদর জুেড়ই �িতেবদন েয, 
এরাই যুবককূেলর নm হওয়ার কারণ= এবং, এর সে� অচিচ@ত েথেক যায় েয, Áী – 
পুgেষর অ#ােÞা করা নটীেদর িনজ সমােজর জািতকােদর েÒিনং বা �িশ+ণ িদেয় 
নাটেকর কের েতালার �য়াস-কথা= িতনকিড় দাসীর অিভনয় টান, মােয়েদর েপশা(হণ 
না করা= বারা�না জীবেনর েìম েথেক েবেরােত চাওয়া, সুশীলাবালার িগিরশচ� 
েঘােষর সামািজক সভায় ভাষণ েদওয়া – তাঁেদর অeেরর চিচ@ত িশেuর সাফেল#র 
jপকার= েসখােন, সমােজর বৃহk েগাyীর hারা আদৃত নাহেলও, মুিmেময় মানুেষর মেধ# 
ে^y কের েতােল= কারণ, সমােজ তখনও িবধবািববােহর জেন# িবদ#াসাগরমশাইেক 
বরপণ িদেত হে`= েসে+ে], আিথ@ক সহেযািগতার �ি[য়ার বাইের েথেকও, সমােজর 
িশ+ার িবষয় হেয় ওঠা অেপ+াকৃত কম চিচ@ত েথেক উ�রণ ঘটােব=  
 তেব, এরসে�ও উে¹েখর েয একুশ শতেকর ে�+াপেট নাট#কার অিভেনতা 
িনেদ@শক চeন েসন –এর আ	জ@ািলক সা+াkকাের উেঠ আেস েফর উিনশ শতেকর 
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অিভেন]ীেদর �স�= িতিন জািনেয়েছন েয, বাংলা র�মে�র �সে� ব�নটীেদর বাদ 
িদেয় েকান আেলাচনাই পুরনা� jপ েপেত পাের না= তাঁর কথায়, 'ম#ািজক 
েদিখেয়িছেলন অিভেন]ীরা'= এবং, আেলাচনায় িতিন একিট ঘটনার উে¹খ রােখন= 
সাধারণ র�ালেয় নাটেকর দশ@ক হেয় এেসিছেলন Dয়ং রবী�নাথ ঠাকুর, িতিন এক 
নাট#ািভেন]ীর অিভনয় েদেখ জািনেয়িছেলন েয, সাধারণ র�ালেয় িক এখন িশি+ত 
অিভেন]ীরা এেসেছন= পের, তাঁেক জানােনা হয় েয, না, অিভেন]ী েসই আেগর 
মতনই রেয়েছন= fধুমা] �িশ+ণ hারা এমন উ¦ারণ, সংলাপ এবং নাট#কলার 
jপকার হেয়েছন িতিন বা তাঁরা=vii উে¹েখর েয, নটী – হেত আসােদর কােছ এই 
অিভনয় িবষয়টা িছল সমােজর মুিqর Dাদ= েযখােন, নারীমুিqর জেন# Áী-িশ+ার 
সংগিঠত বৃে� ঠাঁই না পাওয়া নটী, অিভেন]ী বা পারদশ@ী িশuীেদর উ�রণ িবে×ষণ 
আেরকিট গেবষণার পােথয় েজাগায়=  
 নাট#কলার এক ধারা হল চচ@া, চিচ@ত হেত থাকা, বা রাখা= ম�জািতকােদর েয 
পরী+ামূলকভােব কােজ লাগােনা হেয়িছল, তা নাট#চচ@ায় িবেশষ েয হেয় উঠেত পাের, 
এর িবeুমা] আভাস সাধারণ িশি+ত নাট#চচ@া কিরেয়েদর িছল না= অন#িদেক, এও 
উে¹েখর েয, েয নটীেদর জেন# একসময় বাংলা পি]কাBেলা িলেখিছল েয, মাইেকল 
িকভােব েদেশ বারা�না �িবm কিরয়া িগয়ােছন, যাহােত িগিরশ েথেক িশিশর, সবাই 
মািট হেয় েগেলন= তা েয মািট হয়িন , বা হি`ল না, তার �মাণ উিনেশর বাংলায় 
একািধক নাট#কােরর জÃ=viii উিনশ শতেক েসসমেয়র নাট#কারেদর সংখ#া িছল 
১৮৭২ েথেক ১৮৮২ পয@	 ১৫ জন, ১৮৮৩ েথেক ১৮৯২ পয@	 ২৬ জন= এবং ১৮৮৩ 
েথেক ১৮৯৩ পয@	 ৪৭ জন= এবং উিনশ শতেকর নারীিশ+ার পিরকাঠােমার েকে� 
িছল পাঠ[েম অ+র পিরচেয়র সে� মা] ঘরেগরvািলর কাজ চালােনার মতন িশ+ার 
ব#বvা= েসিদক েথেক D-িশি+তা নটীেদর ম�ািভেন]ী নামক েপশার উkস= 
ম�নাটেকর �িতফিলত ছড়া িনeার ভাজন fধু অিভেনতাগণ -- মে�র েমেয়েদর 
ে+ে]ও তাই= অথচ, উিনশ শতেকর সমাজ এই ম�নাটকেক আ^য় কেরই  িনজ-
সমােজর �িতিব� হেয় ওঠার েচmা কেরিছল= েযখােন নটী, েথটােরর েমেয়, ভ°জন 
সমােজর পঠন-পাঠেন, গত দশক েথেক েয গেবষণার সূ]পাত , েসখােন তাঁেদর ইতর 
– জািতকা েগা] েথেক েয সÄানসূচক আপিন সে�াধন �াি�, তাও মeেমেয়েদর 
চিচ@ত Dািধকার এক �ি[য়া=ix েযখােন িনরানîই জন ম�ািভেন]ীেদর তথা নটীেদর 
নাম চিচ@ত হেয় থােক=  
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 এবং, অচিচ@ত েসই সমাজকিথত মe Áীেলাক-েদর অিনব@ািপত িশেuর 
আেলােক আেলািকত হেয় ওেঠ বাংলা ম�নাটেকর পূব@ভাগ= েযখােন তাঁেদর পিরচয় 
অিভেন]ী হেয় ওঠার পাশাপািশ কিব, গািয়কা, নাট#কার এবং �িথতযশা েলিখকা 
সমতুেল#= এঁেদর অনগ@ল চিচ@ত িশuধারায় অচিচ@ত িকছু িদক �বে¤ পুনঃ আেলাচনায় 
আনা েগল= মূলত একিট গেবষণামূলক দৃিmভি�েতই তাঁেদর �িতভা িবে×িষত এবং 
আেলািচত হল= উ�রকােলর গেবষণার জেন# উিনশ শতেকর চিচ@ত ব�নাট#ািভেন]ী 
অচিচ@ত দশ@ন িহেসেব এিট পােথয়=     
 
তথ#সূ] তথ#সূ] তথ#সূ] তথ#সূ] ::::    
                                                           

i িমÁী জয়	 (স�ািদত); সামিয়ক প]পি]কা উিনশ িবশ শতক; �থম �কাশ, ২৫ 

িডেস�র ২০১৫; একুশ শতক কলকাতা; আইএসিবএন ৯৭৮-৯৩-৮৩৫২১-৬০-৯ ; 

পৃyা ১৫  
ii ৈম], অিমত;  র�ালেয় ব�নটী;  �থম সং�রণ, জানুয়াির ২০০৪, তৃতীয় মু°ণ, 

অেÞাবর ২০১৫; আনe, কলকাতা; আইএসিবএন ৯৭৮– ৮১- ৭৭৫৬- ৩৭৬-৪ ; পৃyা 

– ভূিমকা, ৯ , ৪৭, ২৯৪ ----    ২৯৫ 
iii িমÁী, জয়	( স�ািদত); শতেকর বাংলা র�ম� ও সমকালীন সামিয়ক প]পি]কা; 

সামিয়ক প] উিনশ – িবশ শতক, একুশ শতক; �থম �কাশ, ২৫ িডেস�র ২০১৫; 

কলকাতা; আইএসিবএন ৯৭৮-৯৩-৮৩৫২১-৬০-৯; পৃyা ১৫, ১২৫-২৭  
iv  ঐ 
v  আ	জ@ািলক সা+াkকার কু	ল মুেখাপাধ#ায়; সময় দুপুর দুেটা েথেক িতনেট পয@	; 

তািরখ ১৯ েসেï�র,২০২০; কলকাতা  
vi িমÁী, জয়	( স�ািদত); শতেকর বাংলা র�ম� ও সমকালীন সািম#ক প]পি]কা; 

সামিয়ক প] উিনশ – িবশ শতক, একুশ শতক; �থম �কাশ, ২৫ িডেস�র ২০১৫; 

কলকাতা; আইএসিবএন ৯৭৮-৯৩-৮৩৫২১-৬০-৯; পৃyা ১৫, ১২৫-২৭  
vii আ	জ@ািলক সা+াkকার চeন েসন ; সময় সকাল ১১ টা েথেক ১২টা পয@	; তািরখ 

১০ আগË,২০২১; কলকাতা  
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viii িমÁী, জয়	( স�ািদত); শতেকর বাংলা র�ম� ও সমকালীন সািম#ক প]পি]কা; 

সামিয়ক প] উিনশ – িবশ শতক, একুশ শতক; �থম �কাশ, ২৫ িডেস�র ২০১৫; 

কলকাতা; আইএসিবএন ৯৭৮-৯৩-৮৩৫২১-৬০-৯; পৃyা ১৫, ১২৫-২৭ 
ix চ[বত@ী েমৗ; ম�নাটেক নটী – অিভেন]ী পর�রা নারীস�ার সূচনা একিট সংি+� 

িবে×ষণ; রায় স·ীব (স�ািদত); নাট#া�েন নারী; কথাকৃিত ðারক নাট#প] ২০২১; 

কলকাতা; �থম �কাশ ৮ মাচ@ ২০২১; পৃyা ২৪ 

(�প·ী(�প·ী(�প·ী(�প·ী::::    
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≤ÃÓy¢# Á ¢õÑ˛yú#ò Ó˚yãò#!ì˛ ≠ 1905 ˆÌ Ï̂Ñ˛ 1930 !Ö�fi›˛y∑
!òì˛y£z Üy Ï̂Î˚ò

¢£Ñ˛yÓ˚# xïƒy˛ôÑ˛ñ £z!ì˛£y¢ !Ó¶˛yÜñ ¢%̂ ÏÓ˚wòyÌ Ñ˛ Ï̂úã

¢yÓ̊¢Ç Ï̂«˛˛ô ≠ ¶˛yÓ̊ Ï̂ì˛Ó̊ fl ∫̨yï#òì˛y xy Ï̂®yú Ï̂òÓ̊ !Ó!¶˛ß̈ á›˛òy Á fl ∫̨yï#òì˛y xy Ï̂®yú Ï̂ò
Ú≤ÃÓy¢#Û ˛ô!eÑ˛yÓ̊ ¶)̨ !õÑ˛y ~£z ≤ÃÓ Ï̂ı˛ xy Ï̂úy!â˛ì˛ £ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ– !ÓÇü üì˛y∑#Ó̊ ¢)â˛òyÎ̊ £zÇ Ï̂Ó̊ã
üy¢ò ˆÌ Ï̂Ñ˛ ˆîü Ï̂Ñ˛ õ%!_´Ó̊ !Ó!¶˛ß̈ ≤Ã Ï̂â˛‹Ty Á ãyì˛#Î̊ì˛yÓy Ï̂î ˆîüÓy¢# Ï̂Ñ˛ v z̨m%k˛ Ñ˛Ó̊yÓ̊
ˆâ˛‹Ty Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ̊ ˛ôyì˛yÎ̊ ˛ôyì˛yÎ̊ ˛ô!Ó̊ Ï̂Ó!üì˛ £ Ï̂Î̊!äÈú– ~Öy Ï̂ò !Ó�!›˛ Ï̂üÓ̊ !Ó!¶˛ß̈ xì˛ƒyâ˛yÓ̊ñ
xòyâ˛yÓ˚ñ ˆüy°Ï̂ ÏíÓ˚ ˆÎ Ñ˛ Ï̂‡˛yÓ˚ ¢õy Ï̂úyâ˛òy £ Ï̂Î˚!äÈú ì˛yÓ˚ Óí≈òy Ñ˛Ó˚y £ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ– 1905
!Ö�fi›˛y Ï̂∑ fl ∫̨̂ Ïîü# xy Ï̂®yúò ˆÌ Ï̂Ñ˛ ÷Ó̊& Ñ˛ Ï̂Ó̊ 1930 !Ö�fi›˛yÏ∑ ˛ôÎ≈hs˛ ~£z î#á≈ ¢õÎ̊Ñ˛y Ï̂úÓ̊
Ó˚yã˜Ïò!ì˛Ñ˛ !Ó!¶˛ß¨ á›˛òy !Óhfl,˛ì˛ !ÓÓÓ˚í Ú≤ÃÓy¢#ÛˆÏì˛ ˛ôyÁÎ˚y ÎyÎ˚– fl˛∫yï#òˆÏâ˛ì˛y Á
ˆîü¶˛_´ Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ Ú≤ÃÓy¢#Û Ï̂ì˛ !Ó�!›˛ü üy¢ò ˆÌ Ï̂Ñ˛ ¶˛yÓ̊ì˛Óy¢# Ï̂Ñ˛ fl ∫̨yï#òì˛y
úy Ï̂¶˛Ó˚ !Ó!¶˛ß¨ ≤Ã Ï̂â˛‹Ty !Ó!¶˛ß¨ ¢ÇÖƒyÎ˚ ˛ô!Ó˚̂ ÏÓüò Ñ˛ Ï̂Ó˚!äÈ Ï̂úò– x Ï̂òÑ˛ ˆ«˛ Ï̂e ì§̨ y Ï̂Ñ˛
!Ó�!›˛ Ï̂üÓ̊ ˆÓ̊y°Ïyò Ï̂ú ˛ôv˛̧ Ï̂ì˛ £ Ï̂Î̊!äÈú– ì˛y Ï̂ì˛Á !ì˛!ò !˛ôäÈ˛ôy òy £ Ï̂Î̊ !òÓ̊ Į̈̂ ô«˛ Á ¢ì˛ƒ
~ÓÇ ˆîüyd Ï̂ÓyïÑ˛ ¢ÇÓyî ˛ô!Ó̊ Ï̂Óüò Ñ˛ Ï̂Ó̊ ˆîüÓy¢# Ï̂Ñ˛ fl ∫̨yï#òì˛yÓ̊ õ Ï̂s f̨ v z̨m%k˛ Ñ˛ Ï̂Ó̊ Ï̂äÈò–
xòƒ!îˆÏÑ˛ ¢y¡±îy!Î˚Ñ˛ì˛yñ Ó®#ˆÏîÓ˚ v˛z˛ôÓ˚ xì˛ƒyâ˛yÓ˚ñ ¢s˛fy¢Óyî !Ó°ÏˆÏÎ˚ Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ˚
¢õyˆÏúyâ˛òy ¢Ó ¢õˆÏÎ˚£z õyò%°ÏˆÏÑ˛ ¢ˆÏâ˛ì˛ò Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ– õ)úì˛É Ú!Ó!Óï ≤Ã¢DÛ ü#°Ï≈Ñ˛!›˛
¢¡ôyîÑ˛ ˆÓ!üÓ˚¶˛yÜ Ó˚yã Ï̃ò!ì˛Ñ˛ !Ó°Ï̂ ÏÎ˚ ÓƒÓ£yÓ˚ Ñ˛ Ï̂Ó˚̂ ÏäÈò– !ÓÇü üì˛ Ï̂Ñ˛Ó˚ ¢)â˛òyÎ˚
Ú≤ÃÓy¢#Û ˛ô!eÑ˛yÓ̊ ãß√ £ÁÎ̊yÓ̊ Ñ˛yÓ̊ Ï̂í ~ÓÇ ¢¡ôyî Ï̂Ñ˛Ó̊ Ó̊yãò#!ì˛ !Ó°Ï̂ ÏÎ̊ Óƒ!_´Üì˛ ˆG§̨ yÑ˛
ÌyÑ˛yÓ˚ ãòƒ Ú≤ÃÓy¢#Û ˛ô!eÑ˛y Ï̂Ñ˛ ãòÜ Ï̂íÓ˚ Ó˚yãò#!ì˛ ¢ Ï̂â˛ì˛ò Ñ˛Ó˚yÓ˚ õyïƒõ !£¢y Ï̂Ó
ÓƒÓ£yÓ̊ Ñ˛ Ï̂Ó̊!äÈ̂ Ïúò– ö˛ Ï̂ú fl ∫̨yï#òì˛y xy Ï̂®yú Ï̂ò Ú≤ÃÓy¢#Û ˛ô!eÑ˛y !Ñ˛ ¶)̨ !õÑ˛y ˛!ò Ï̂Î̊!äÈú
ì˛y ~£z ˛ô!eÑ˛yÎ˚ !Óüî¶˛y Ï̂Ó ˆîÖy Ï̂òy £ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ–
¢)â˛Ñ˛ ü∑ ≠ fl ∫̨yï#òì˛yñ !Ó!Óï ≤Ã¢Dñ ÓDÈÙÈ¶˛Dñ x Ï̃Óì˛!òÑ˛ñ ãyì˛#Î˚ !ü«˛yñ fl ∫̨̂ Ïîü#ñ
!ü Ï̂Ó̊y¶)̨ °Ïíñ !Ó≤’Ó#ñ òy£z›˛˝v˛ñ ¢ì˛ƒy@˘Ã£#ñ x!v≈̨ òƒy™ñ ¢y¡±îy!Î̊Ñ˛ îyDyñ ˆÜyú Ï̂›˛!Óúñ
!˛ô Ï̂Ñ˛!›˛Çñ Üí˛ô!Ó˚°Ïîñ ˆ£yÎ˚y£z›˛ ˆ˛ô˛ôyÓ˚ñ ¢s f̨y¢Óyî–
¢õÑ˛yú#ò Ó˚yãò#!ì˛ Ï̂ì˛ ¶˛yÓ˚̂ Ïì˛Ó˚ fl ∫̨yï#òì˛y ¢Ç@˘Ãyõ ~Ñ˛!›˛ =Ó˚&c˛ô)í≈ á›˛òy– fl ∫̨yï#òì˛y
xy Ï̂®yú Ï̂òÓ̊ ̂ ¢£z =Ó̊&c˛ô)í≈ !Ó°ÏÎ̊ =!ú Ú≤ÃÓy¢#Û ̨ô!eÑ˛yÓ̊ Ú!Ó!Óï ≤Ã¢ Ï̂DÛ !Ó!¶˛ß̈ ¢ÇÖƒyÎ̊
!òÎ˚!õì˛ ¶˛y Ï̂Ó xy Ï̂úy!â˛ì˛ Á ≤ÃÑ˛y!üì˛ £ Ï̂Î˚!äÈú– ˆÑ˛õò !äÈú ˆ¢ Î%̂ ÏÜÓ˚ ÓyÇúy ˆÎ Î%̂ ÏÜ
Ú≤ÃÓy¢#Û ãß√ !ò Ï̂Î̊!äÈú⁄ ÓyÇúy ì˛Ìy ¶˛yÓ̊ì˛Ó Ï̂°Ï≈Ó̊ £z!ì˛£y Ï̂¢ ~Ñ˛ Î%Ü ¢!ı˛«˛ Ï̂í ̨ Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ̊
xy!Ó¶≈̨ yÓ– Ñ˛yú ˛ô!Ó˚Óì≈̨ Ï̂òÓ˚ ¢y«˛# £z!ì˛£y¢– !ÓÇü üì˛ Ï̂Ñ˛Ó˚ ≤ÃÌ Ï̂õ ˆÎ ¢%!Óüyú á›˛òy
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ì˛Ó˚DyÓú# Ï̂ì˛ v z̨_yú £ Ï̂Î˚ v ẑ̨ Ï‡˛!äÈú ÓyÇúy ì˛Ìy ¶˛yÓ˚ì˛Ó°Ï≈ ì˛yÓ˚ !ÓÓÓ˚í xy Ï̂äÈ £z!ì˛£y Ï̂¢Ó˚
ˆÎ ̂ Ñ˛y Ï̂òyÁ ≤Ãyõyíƒ ̨ô%hfl˛ Ï̂Ñ˛– !Ñ l̨s˛ Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ̊ Ú!Ó!Óï ≤Ã¢DÛ Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒy Ï̂Î̊Ó̊ =Ó̊&c˛ô)í≈
xÓîyòÈÙÈ~Ñ˛ x Ï̂Ì≈ £z!ì˛£y¢– Óúy ÎyÎ̊ ̃ îò!®ò â˛úõyò á›˛òy ≤ÃÓy Ï̂£Ó̊ !îò!ú!˛ô– Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ̊
Ú!Ó!Óï ≤Ã¢DÛ Ö%ú Ï̂ú ¢õ¢yõ!Î̊Ñ˛ Î%̂ ÏÜÓ̊ ̨ô!Ó̊FäÈß̈ ≤Ã!ì˛FäÈ!Ó ö%̨ Ï̂›˛ Á Ï̂‡˛–  !Ó�!›˛ü ¢y¡ÀyãƒÓy Ï̂îÓ̊
≤ÃÓú !òÎ˚s˛fí £ Ï̂úÁ ãyì˛#Î˚ì˛yÓyî# xy Ï̂®yú Ï̂òÓ˚ ˛ô)Ó≈y¶˛y°Ï ˛ô)Ó xyÑ˛y Ï̂ü v z̨°ÏyÈÙÈv z̨î Ï̂Î˚Ó˚
Ó̊!_´õ xy¶˛y äÈv˛̧y!FäÈú– Ö%Ó ü#á� 1905 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ úv≈̨  Ñ˛yã≈̂ ÏòÓ̊ ÓD¶˛ Ï̂DÓ̊ Ñ)̨ ›˛ ̨ô!Ó̊Ñ˛“òyÓ̊
!ÓÓ˚& Ï̂k˛ Úfl ∫̨̂ Ïîü# xy Ï̂®yúòÛ Ó§yï ¶˛yày ̂ ãyÎ˚y Ï̂Ó˚Ó˚ õ Ï̂ì˛y ÓyÇúyÓ˚ õy!›˛ Ï̂ì˛ ̂ ¶˛ Ï̂à ̨ôv ¸̨ú–1

fl ∫̨Î̊Ç Ó̊Ó#wòyÌ ‡˛yÑ%̨ Ó̊ xÇü !ò Ï̂úòñ Üy£ẑ ÏúòÈÙÈ ÚÓyÇúyÓ̊ õy!›˛ñ ÓyÇúyÓ̊ ãúñ ÓyÇúyÓ̊ ÓyÎ̊%ñ
ÓyÇúyÓ̊ ö˛úñ ̨ô%íƒ Ï̂£yÑ˛ñ ̨ô%íƒ Ï̂£yÑ˛ ̂ £ ¶˛yÜÓyò–Û xÓ!òwòyÌ ‡˛yÑ%̨ Ó̊ xy§Ñ˛ Ï̂úò Ú¶˛yÓ̊ì˛õyì˛yÛñ
Ó̊y Ï̂õw¢%®Ó̊ !e Ï̂Óî# ̂ üyòy Ï̂úò ÚÓDú-#ÛÓ̊ Ó�ì˛Ñ˛ÌyÛ– Ó̊yÖ#ÈÙÈÓı˛ Ï̂òñ üC Óyî Ï̂òñ v z̨j#Æ
¶˛y°Ï̂ Ïí ÓyÇúy ˆÎò òÓÓ˚*˛ô ïyÓ˚í Ñ˛Ó˚ú– ÎÌyÌ≈£z Úxyã ÓyÇúy ˆî Ï̂üÓ˚ £*îÎ˚ £ Ï̂ì˛ Ñ˛Öò
xy˛ô!òñ ì%̨ !õ ~£z x˛ôÓ̊*˛ô £ Ï̂ì˛ Óy!£Ó̊ £ Ï̂ú ãòò#Û– £zÇ Ï̂Ó̊ã üy¢ Ï̂òÓ̊ ÓM˛Èòy xì˛ƒyâ˛yÓ̊ Á
ˆüy°Ï̂ ÏíÓ̊ !ÓÓ̊& Ï̂k˛ ̂ îüÓy¢# ̂ Îõò Ü Ï̂ã≈ v ẑ̨ Ï‡˛!äÈúñ ̂ ì˛õ!ò Ó̊yã Ï̃ò!ì˛Ñ˛ ̨ôÓ̊yï#òì˛yÓ̊ ̂ Ì Ï̂Ñ˛
õ%!_´Ó̊ ãòƒ xyÑ%̨ ú £ Ï̂Î̊!äÈú– £zÇ Ï̂Ó̊ã !Ó Ï̂Ó̊yï# xy Ï̂®yú Ï̂ò Ú≤ÃÓy¢#Û ãyòyú xÑ%̨ t˛ ¢õÌ≈ò
Áã!fl ∫̨ò# ¶˛y°ÏyÎ˚ñ Ñ˛!Óì˛yÓ˚ ˛ôÓ˚ Ñ˛!Óì˛yÎ˚ñ ≤ÃÓ Ï̂ı˛Ó˚ ˛ôÓ˚ ≤ÃÓ Ï̂ı˛ñ Ü Ï̂“Ó˚ ˛ôÓ˚ Ü Ï̂“ ~ÓÇ
xÓüƒ£z Ú!Ó!Óï ≤Ã¢ Ï̂DÛ– ÓD¶˛D xy Ï̂®yú Ï̂òÓ̊ ̨ô Ï̂Ó̊ ÎÖò õ£ydy Üyı˛#Ó̊ ̂ òì,̨ Ï̂c ¶˛yÓ̊ Ï̂ì˛Ó̊
fl ∫̨yï#òì˛y ¢Ç@˘Ãyõ ì%̨ Ï̂Dñ Ú≤ÃÓy¢#Û ̨ôy Ï̂ü ~ Ï̂¢ î§y!v˛̧ Ï̂Î˚!äÈúñ £yì˛ !õ!ú Ï̂Î˚ !äÈú 1920 ÈÙÈ21
!Ö�fi›˛y∑ÈÙÈ~Ó˚ x¢£ Ï̂ÎyÜ xy Ï̂®yúò Á 1930 !Ö�fi›˛y∑ ~Ó˚ xy£zò xõyòƒ xy Ï̂®yú Ï̂òÓ˚
¢ Ï̂Dñ ãy!úÎ̊yòÁÎ̊yúyÓyÜ £ì˛ƒyÑ˛y Ï̂[˛Ó̊ ì˛#Ó� !ò®yÎ̊ñ â˛!Õ‘̂ ÏüÓ̊ îü Ï̂Ñ˛Ó̊ !òõ≈õ £ì˛ƒyÑ˛y Ï̂[˛Ó̊
Óí≈òyÎ̊ñ 1942 !Ö�fi›˛y∑ÈÙÈ~Ó̊ ¶˛yÓ̊ì˛ äÈy Ï̂v˛̧y xy Ï̂®yú Ï̂òÓ̊ ¢õÌ≈̂ Ïò– Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ̊ ¢Ó Ó̊Ñ˛ Ï̂õÓ̊
¢£ Ï̂Îy!Üì˛y !äÈú Üyı˛# Á Üyı˛# ò#!ì˛Ó˚ ¢ Ï̂D– Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã Ï̂¢Ó˚ fl ∫̨Ó˚*˛ô Á õÎ≈yîy ~ÓÇ Üyı˛#ã#Ó˚
v z̨!_´ ÌyÑ˛ì˛ Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ̊ ̨ôyì˛yÎ̊ ̨ôyì˛yÎ̊– Ú≤ÃÓy¢#Û xÑ%̨ t˛ !â˛ Ï̂_ ÚÚ¶˛yÓ̊ì˛ ¢¶˛y Á x¢£ Ï̂Îy!Üì˛y
≤Ã Ï̂â˛‹TyÛÛ ü#°Ï≈̂ ÏÑ˛ Ó Ï̂ú Ï̂äÈ ÚÚÜyı˛#ã#Ó̊ x¢£ Ï̂Îy!Üì˛y ≤Ã Ï̂â˛‹Ty Óy ò#!ì˛ Ï̂Ñ˛ xyõÓ̊y òƒyÎ̊¢Dì˛ñ
ïõ≈¢Dì˛ ~ÓÇ ãyì˛#Î̊ xyd¢¡øy Ï̂òÓ̊ ̨ô!Ó̊â˛yÎ̊Ñ˛ õ Ï̂ò Ñ˛!Ó̊–ÛÛ2 ì%̨ úòyÎ̊ !â˛_Ó̊Oò îyüñ ¢%¶˛y°Ï
â˛w Ó¢% ¡‘yò– !Ñ˛ls˛ Ó!£ã≈Ü Ï̂ì˛Ó˚ Ó˚yã Ï̃ò!ì˛Ñ˛ á›˛òy ¢¡∫̂ Ïı˛ v z̨îy¢#ò !äÈú òy Ú≤ÃÓy¢#Û–
!â˛òÈÙÈãy˛ôyò Î%k˛ñ Ó˚&ü !Ó≤’Óñ £zv ẑ̨ ÏÓ˚y Į̈̂ ôÓ˚ xÌ≈̃ Ïò!ì˛Ñ˛ xÓfl˛iy ¢£ã ¶˛y°ÏyÎ˚ ì%̨ Ï̂ú !îì˛
˛ôy‡˛Ñ˛ Ï̂îÓ̊ £y Ï̂ì˛– Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒy Ï̂Î̊Ó̊ õ,ì%̨ ƒÓ̊ ̨ô Ï̂Ó̊Á ¶˛yÓ̊ì˛Ó Ï̂°Ï≈Ó̊ fl ∫̨yï#òì˛y úy¶˛ ̨ôÎ≈hs˛
ì§̨ yÓ˚ v z̨_Ó˚¢)Ó˚#Ó˚y ì§̨ yÓ˚ ò#!ì˛ xò%¢Ó˚í Ñ˛ Ï̂Ó˚̂ ÏäÈ Ú≤ÃÓy¢#Û Ï̂ì˛– ~Ñ˛Ìy ÓúyÓ˚ Ñ˛yÓ˚í Ó˚yõyò®
â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒy Ï̂Î˚Ó˚ 1350 ÓDy∑ 13£z xy!Ÿªò õ,ì%̨ ƒÓ˚ ̨ ôÓ˚ ì§̨ yÓ˚ ̨ ô%e ̂ Ñ˛îyÓ˚òyÌ â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚
1350 ÓDy∑ x@˘Ã£yÎ̊í ¢ÇÖƒyÓ̊ Ú!Ó!Óï ≤Ã¢ Ï̂DÛ õhs˛Óƒ Ñ˛ Ï̂Ó̊òñ ÚÓì≈̨ õyò õ£y¢ÇÑ˛ Ï̂›˛Ó̊ ¢õÎ̊
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Ú≤ÃÓy¢#Û ˛ô!Ó˚â˛yúòyÓ˚ =Ó˚& îy!Î˚c¶˛yÓ˚ xyõy Ï̂îÓ˚ v z̨̨ ôÓ˚ òƒhfl˛ ££zÎ˚y Ï̂äÈ– }!°Ï ≤Ãì˛#õ ˆ¢£z
≤ÃÓ#í Ñ˛y[˛yÓ̊#Ó̊ x¶˛yÓ ≤Ã!ì˛ õ%£)̂ Ïì≈̨  xyõÓ̊y xò%¶˛Ó Ñ˛!Ó̊ Ï̂ì˛!äÈ– ì§̨ yÓ̊ ̨ôîyB˛ xò%¢Ó̊í Ñ˛!Ó̊Î̊y
â˛!úÓyÓ˚ ̂ â˛‹TyÎ˚ xyõÓ˚y !ÓÓ˚ì˛ ££zÓ òyÛ–

Ú≤ÃÓy¢#Û Á Ó˚yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚ ~Ñ˛ Á x!¶˛ß̈– ~Ñ˛ãò Ï̂Ñ˛ Óyî !î Ï̂Î˚ xòƒ !Ó°ÏÎ˚
xy Ï̂úyâ˛òy Ñ˛Ó̊y x¢Ω˛Ó– ì˛y£z ~£z Ü Ï̂Ó°ÏíyÓ̊ ≤ÃyÎ̊ ¢Ó≈e£z Óy Ï̂Ó̊ Óy Ï̂Ó̊ Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒy Ï̂Î̊Ó̊
Ñ˛Ìy v ẑ̨ Ï‡˛ ~ Ï̂¢ Ï̂äÈ– ¢%ì˛Ó˚yÇ Ú≤ÃÓy¢#Ûˆì˛ ̂ Î !ÓÇü üì˛ Ï̂Ñ˛Ó˚ Ó˚yã Ï̃!òì˛Ñ˛ Á ãyì˛#Î˚ì˛yÓyî#
!â˛hs˛y ïyÓ̊yÓ̊ ≤Ã!ì˛ö˛úò á Ï̂›˛!äÈú ̂ ¢ !Ó°Ï̂ ÏÎ̊ ì§̨ yÓ̊ ¢¡ôyîÑ˛ Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒy Ï̂Î̊Ó̊ Óƒ!_´Üì˛
Ó˚yã Ï̃ò!ì˛Ñ˛ ̂ G§̨ yÑ˛ ~Ó˚ ≤Ãïyò Ñ˛yÓ˚í– fl %̨Ò Ï̂ú ̨ôv ¸̨yÓ˚ ¢õÎ˚ ̂ Ì Ï̂Ñ˛£z ì§̨ yÓ˚ õ Ï̂ò fl ∫̨̂ Ïîü ̂ ≤Ã Ï̂õÓ˚
Ó#ã v z̨Æ £ Ï̂Î̊!äÈú– Ó Ï̂Î̊yÓ,!k˛Ó̊ ¢ Ï̂D ¢ Ï̂D ̂ ¢£z Ó#ã õ£#Ó̊* Ï̂£ ̨ô!Ó̊íì˛ £Î̊– Îy ̨ôÓ̊Óì≈̨ #Ñ˛y Ï̂ú
ì§̨ yÓ̊ ̨ô!eÑ˛yÎ̊ !Ó Ï̂ü°Ï fl įyò ̂ ˛ô Ï̂Î̊!äÈú– fl %̨Ò Ï̂ú ̨ôv˛̧yÓ̊ ¢õÎ̊ Ñ˛!Ó Ó̊Dúy Ï̂úÓ̊ Ñ˛!Óì˛y Úfl ∫̨yï#òì˛y
£#òì˛yÎ˚ ˆÑ˛ Ó§y!â˛ Ï̂ì˛ â˛yÎ˚ ˆ£ñ ˆÑ˛ Ó§y!â˛ Ï̂ì˛ â˛yÎ˚Û⁄ £zì˛ƒy!î ˛ôy Ï̂‡˛ Ó˚yã Ï̃ò!ì˛Ñ˛ Á fl ∫̨̂ Ïîü
ˆ≤Ã Ï̂õÓ˚ xyÑ˛yA«˛yÓ˚ ¢,!‹T £Î˚– ~£z ¢õÎ˚ v z̨Fâ˛˛ôîfl˛i ¢Ó˚Ñ˛y!Ó˚ Ñ˛õ≈â˛yÓ˚# Ó˚̂ Ïõüâ˛w î_ ~Ó˚
ˆì˛ãfl ∫̨# Á xydõÎ≈yîy ~£z î%£z =í ì§̨ y Ï̂Ñ˛ xò%≤Ãy!íì˛ Ñ˛ Ï̂Ó˚!äÈú– Ó˚yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚
˜Ñ˛ Ï̂üyÓ̊ ̂ Ì Ï̂Ñ˛£z Ó̊ Ï̂õüâ˛w î Ï̂_Ó̊ ~£z î%!›˛ = Ï̂íÓ̊ xò%ü#ú Ï̂ò ì˛Í˛ôÓ̊ £ò– Ó̊ Ï̂õüâ Į̈w î Ï̂_Ó̊
Úõ£yÓ˚y‹T… ã#Óò ≤Ã¶˛yì˛Û Á ÚÓ˚yã˛ô%ì˛ ã#Óò ¢ı˛ƒyÛ v z̨̨ ôòƒy¢ î%£z!›˛ ˛ôy‡˛ Ñ˛ Ï̂Ó˚£z ˆ¢£z ¢õÎ˚
ˆÌ Ï̂Ñ˛£z !ì˛!ò fl ∫̨̂ Ïîü ̂ ≤Ã Ï̂õ v z̨I#!Óì˛ £ò– ̨ôÓ̊Óì≈̨ #Ñ˛y Ï̂ú Ú≤ÃÓy¢#Û Ï̂ì˛ ò#Ó̊ Ï̂Ó ì˛y xò%ü#!úì˛
£ Ï̂ì˛ Ìy Ï̂Ñ˛–

Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ 1883 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ ÎÖò ≤ÃÌõ Ñ˛úÑ˛yì˛yÎ̊ xy Ï̂¢ò ì˛Öò ~Öy Ï̂ò
òÓÈÙÈãyì˛#Î˚ì˛yÓ˚ xy Ï̂úyv ¸̨ò ÷Ó˚& £ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ– ̂ ≤Ã!¢ Ï̂v˛™# Ñ˛ Ï̂ú Ï̂ãÓ˚ ̨ô)Ó≈!î Ï̂Ñ˛Ó˚ › ∆̨yõ úy£ẑ ÏòÓ˚
x˛ôÓ˚ ̨ôy Ï̂Ó˚ ¢Çfl ,̨Òì˛ Ñ˛ Ï̂úã ¢Çú@¿ ~Ñ˛!›˛ Üƒyúy!Ó˚Î%_´ xyúyî áÓ˚ !äÈú– ̂ ÎÖy Ï̂ò xyò®
ˆõy£ò Ó¢% Ñ˛ì,≈̨ Ñ˛ ≤Ã!ì˛!¤˛ì˛ Úfi›%̨ Ï̂v˛r›˛¢ ~ƒy Ï̂¢y!¢ Ï̂Î̊ü Ï̂òÓ̊Û ¢yïyÓ̊í x!ï Ï̂Óüò Ó¢ì˛– ~Öy Ï̂ò
¢%̂ ÏÓ˚wòyÌ Ó Ï̂®ƒy˛ôyïƒyÎ˚ fl ∫̨̂ Ïîü ˆ≤Ãõ v z̨j#˛ôÑ˛ Î%Üyhs˛Ñ˛yÓ˚# Ó_,́ ì˛y Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ò– Ó˚yõyò®
â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚ Ñ˛ Ï̂ú Ï̂ã ¶˛!_≈ £ÁÎ˚yÓ˚ ˛ôÓ˚ ~£z Ó˚*˛ô ¢¶˛yÎ˚ ≤Ãî_ Ó_,́ ì˛y =!ú ˆÌ Ï̂Ñ˛ òì%̨ ò
Ñ˛ Ï̂Ó̊ fl ∫̨̂ Ïîü ̂ ≤Ã̂ ÏõÓ̊ ̨ôy‡˛ !ò Ï̂úò– Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ !úÖ Ï̂úò ≠ ÚÚxyõÓ̊y ÎÖò Ñ˛úÑ˛yì˛yÎ̊
˛ôv ¸̨̂ Ïì˛ xy!¢ ì˛Öò ÚÚfi›%̨ Ï̂v˛r›˛¢ ~ƒy Ï̂¢y!¢ Ï̂Î˚üòÛÛ òyõÑ˛ ~Ñ˛!›˛ ¢¶˛y !äÈú– ¢%̂ ÏÓ˚wòyÌ
Ó Ï̂®ƒy˛ôyïƒyÎ̊ ì˛yÓ̊ ¢¶˛ƒ Ï̂îÓ̊ ̂ òì˛y !äÈ Ï̂úò– ~£z ¢¶˛yÓ̊ x!ï Ï̂Óüò !£®% fl %̨Ò Ï̂úÓ̊ ~Ñ˛!›˛ á Ï̂Ó̊
£ Ï̂ì˛ ̂ î Ï̂Ö!äÈ– ̂ ¢£z Ñ˛ Ï̂«˛ ÜƒyúyÓ̊# !äÈú– Ñ˛ì˛ Î%ÓÑ˛ ¢%̂ ÏÓ̊wòyÌ Ó Ï̂®ƒy˛ôyïƒy Ï̂Î̊Ó̊ ̨ô!Ó̊â˛yúòyÎ̊
ˆîü ̂ ¢ÓyÎ̊ xò%≤Ãy!íì˛ £ Ï̂Î̊!äÈ̂ Ïúò–Û3 ̂ ÎÖyò ̂ Ì Ï̂Ñ˛ fl ∫̨̂ Ïîü ̂ ≤Ã̂ ÏõÓ̊ xy£¥yò xy¢ì˛ñ ̂ ÎÖy Ï̂ò£z
¢õyã !£ì˛Ñ˛Ó˚ Ñ˛y Ï̂ãÓ˚ ¢ı˛yò ̂ ˛ô Ï̂ì˛òñ ̂ ¢Öy Ï̂ò£z Ó˚yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚ v z̨̨ ô!fl įì˛ £ Ï̂ì˛ò–
ˆîü¶˛_´ Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ 1886 !Ö�fi›˛y Ï̂∑Ó̊ Ñ˛úÑ˛yì˛y Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã Ï̂¢Ó̊ îü≈Ñ˛ Ó̊* Į̈̂ ô v z̨̨ ô!fl įì˛
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!äÈ̂ Ïúò–
fl ∫̨̂ Ïî Ï̂üÓ̊ Ó̊y‹T…#Î̊ ≤ÃÜ!ì˛Ó̊ !î Ï̂Ñ˛Á Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ ¢!Ó Ï̂ü°Ï xÓ!£ì˛ !äÈ Ï̂úò–

Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã Ï̂¢Ó˚ xyî Ï̂ü≈ !ì˛!òÁ v z̨m%k˛ £ Ï̂Î˚ Á Ï̂‡˛ò– Ó�yv˛ú ≤Ãhfl˛y!Óì˛ ¶˛yÓ˚ì˛ üy¢ò ÓƒÓfl˛iyÓ˚
¢Çfl˛ÒyÓ˚ Ñ˛ Ï̂“ ̂ Î Ö¢v ¸̨y 1889 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ ¶˛yÓ˚ì˛#Î˚ ãyì˛#Î˚ Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã Ï̂¢ v z̨̨ ôfl˛iy!˛ôì˛ Á Ü,£#ì˛
£Î̊ñ ì˛yÓ̊ ¢õÌ≈̂ Ïò !Ó!¶˛ß̈ xM Ę̀̂ Ïú ¢yïyÓ̊í ¢¶˛yÈÙÈ¢!õ!ì˛ xò%¤˛y Ï̂òÓ̊ xy Ï̂Î̊yãò £Î̊– Ó̊yõyò®
â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ !òã ãß√¶)̨ !õ Ó§yÑ%̨ v˛̧y ü£ Ï̂Ó̊ ~Ñ˛!›˛ ¢yïyÓ̊í ¢¶˛y xy Ï̂Î̊yãò Ñ˛ Ï̂Ó̊ v z̨_´ ≤Ãhfl˛y Ï̂ÓÓ̊
¢õÌ≈̂ Ïò !Óúy Ï̂ì˛Ó˚ ̨ôyú≈y Ï̂õ Ï̂r›˛ 400 Óƒ!_´Ó˚ fl ∫̨y«˛Ó˚ ¢¡∫!úì˛ ~Ñ˛!›˛ xy Ï̂Óîò ̨ôe 1890
!Ö�fi›˛y Ï̂∑ ̨ôy!‡˛ Ï̂Î̊ !äÈ Ï̂úò– !ì˛!ò Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã Ï̂¢Ó̊ ̂ Ñ˛y Ï̂òy ̂ Ñ˛y Ï̂òy x!ï Ï̂Óü Ï̂ò ~£z ¢õÎ̊ ̂ Ì Ï̂Ñ˛£z
¢!e´Î̊ ¶˛y Ï̂Ó ̂ ÎyÜ !î Ï̂ì˛ xyÓ̊Ω˛ Ñ˛ Ï̂Ó̊ò– !ì˛!ò 1890 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ Ñ˛!úÑ˛yì˛y Ñ˛Ç Ï̂@Ã̆̂ Ï¢ ¢˛ô!Ó̊Óy Ï̂Ó̊
v z̨̨ ô!fl įì˛ !äÈ Ï̂úò– 1892 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ !ì˛!ò ~úy£yÓyî Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã Ï̂¢Á ̂ ÎyÜ ̂ îò–

Ó˚yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚ Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã Ï̂¢Ó˚ xyî Ï̂ü≈ !ò¤˛yÓyò– ì˛y£z ~úy£yÓy Ï̂î !Ü Ï̂Î˚Á
x“!î Ï̂òÓ˚ õ Ï̂ïƒ fl˛iyò#Î˚ Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã¢ ˆòì˛y ˛ô![˛ì˛ õîò Ï̂õy£ò õyú Ï̂ÓƒÓ˚ ¢ Ï̂D !õ!úì˛ £ Ï̂Î˚
Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã Ï̂¢Ó̊ xyîü≈ ≤Ãâ˛y Ï̂Ó̊ Ó̊ì˛ £ò– ~£z ≤Ã Ï̂î Ï̂ü Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã¢ Ñ˛!õ!›˛Ó̊ !ì˛!ò ~Ñ˛ãò ≤Ã¶˛yÓüyú#
¢î¢ƒ !äÈ Ï̂úò– Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ !ò!Öú ¶˛yÓ̊ì˛#Î̊ ̂ òì˛y Ï̂îÓ̊ Ñ˛y Ï̂äÈ !â˛hs˛yü#ú !ü«˛y!Óî
Ó̊* Į̈̂ ô ̨ô!Ó̊!â˛ì˛ !äÈ̂ Ïúò– 1900 !Ö�fi›˛y∑ úy Ï̂£yÓ̊ Ñ˛ Ï̂@˘Ã Ï̂¢Ó̊ ̨ôÓ̊ !ì˛!ò ~v%̨ Ï̂Ñ˛üòƒyú Ñ˛!õ!›˛Ó̊
v z̨_Ó̊ÈÙĘ̀ ô!ÿ˛õ ≤Ã Ï̂î Ï̂üÓ̊ xòƒì˛õ ¢¶˛ƒÓ̊* Į̈̂ ô õ Ï̂òyò#ì˛ £ò– 1905 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ Ñ˛yü# Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã Ï̂¢
!ü«˛yÈÙÈ¢Çfl˛ÒyÓ̊ Á ¢Ó̊Ñ˛y!Ó̊ !ü«˛y ò#!ì˛ ¢¡∫̂ Ïı˛ ~Ñ˛!›˛ Óƒy˛ôÑ˛ ≤Ãhfl˛yÓ v z̨ay˛ôò Ñ˛ Ï̂Ó̊ò ̂ £Ó̊¡∫â˛w
˜õe– !ì˛!ò v z̨_´ ≤Ãhfl˛y Ï̂ÓÓ˚ ≤ÃyÌ!õÑ˛ !ü«˛yÓ˚ xÇü ¢¡∫̂ Ïı˛ ~Ñ˛!›˛ !ú!Öì˛ Ó_,́ ì˛y ˛ôy‡˛
Ñ˛ˆÏÓ˚ò– Ó˚yõyò® â˛ˆÏRy˛ôyïƒyÎ˚ ¢Ó≈îy ãò¢yïyÓ˚ˆÏíÓ˚ õˆÏïƒ ≤ÃyÌ!õÑ˛ !ü«˛y !Óhfl˛yˆÏÓ˚Ó˚
≤Ã Ï̂Î˚yãò#Î˚ì˛yÎ˚ !ÓŸªy¢# !äÈ Ï̂úò– ~£z Ó_,́ ì˛yÎ˚ !ì˛!ò !Ó Ï̂ü°Ï ˆãy Ï̂Ó˚Ó˚ ¢ Ï̂D Ó Ï̂úò ˆÎñ
ãò¢yïyÓ̊ Ï̂íÓ̊ !ü«˛yÓ̊ v z̨̨ ô Ï̂Ó̊£z xyõy Ï̂îÓ̊ Ó̊y‹T…#Î̊ fl ∫̨yï#òì˛y !ò¶≈̨ Ó̊ Ñ˛ Ï̂Ó̊– ≤ÃyÌ!õÑ˛ñ õyïƒ!õÑ˛
Á v z̨Fâ˛!ü«˛yÓ˚ õ Ï̂ïƒ xDyD# ¢¡ôÑ≈̨ – ≤ÃyÌ!õÑ˛ !ü«˛yÓ˚ ≤Ã¢yÓ˚ ˆÎ ~Ñ˛yhs˛ ≤Ã Ï̂Î˚yãò ˆ¢
!Ó°Ï̂ ÏÎ˚ ì§̨ yÓ˚ !Ó®%õye ¢ Ï̂®£ !äÈú òy– ˛ôÓ˚Óì≈̨ # îü Ï̂Ñ˛ ˆÜy˛ôyúÑ,̨ °å ˆÜyÖ Ï̂úÓ˚ ≤Ãhfl˛y!Óì˛
x Ï̃Óì˛!òÑ˛ ~ÓÇ xyÓ!üƒÑ˛ !ü«˛yÓ̊ !ì˛!ò xyhs˛!Ó̊Ñ˛¶˛y Ï̂Ó ¢õÌ≈ò Ñ˛ Ï̂Ó̊ò–

~£z ¢õÎ˚ !â˛hs˛yü#ú Á Ñ˛õ≈# Ï̂◊¤˛ Ó˚yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚ Ñ˛ Ï̂ú Ï̂ãÓ˚ xïƒ«˛ì˛y Á
xïƒy˛ôòy ~ÓÇ Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ˚ ¢¡ôyîòy Á ˛ô!Ó˚â˛yúòyÎ˚ Ñ˛ Ï̂‡˛yÓ˚ ˛ô!Ó˚◊õ äÈyv ¸̨yÁ xòƒyòƒ
¢y!£ì˛ƒÈÙÈ¢Çfl ,̨Ò!ì˛ õ)úÑ˛ ¢¶˛yÈÙÈ¢!õ!ì˛ ~ÓÇ ̂ ¢Óyõ)úÑ˛ ≤Ã!ì˛¤˛y Ï̂òÓ˚ ãòƒ Ñ˛õ Ï̂Ó!ü ̨ô!Ó˚◊õ
Ñ˛Ó̊ Ï̂ì˛ò– ~Ó̊ õ Ï̂ïƒ òì%̨ ò ¢Ç Ï̂ÎyÜ 1905 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ Ó Ï̂DÓ̊ xD Ï̂FäÈ Ï̂îÓ̊ ¢Ó̊Ñ˛y!Ó̊ !¢k˛yhs˛–
fl ∫̨̂ Ïîü ¶˛_´ Ó˚yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚ ~ì˛!îò ò#Ó˚̂ ÏÓ Ñ˛yã Ñ˛ Ï̂Ó˚̂ ÏäÈò– Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã Ï̂¢Ó˚ ¢ Ï̂D á!ò¤˛
¶˛y Ï̂Ó Î%_´ ̂ Ì Ï̂Ñ˛Á ~Ñ˛ÓyÓ˚ ~úy£yÓy Ï̂îÓ˚ Ñ˛yÎ≈Ñ˛úy˛ô Óƒì˛#ì˛ Ñ˛ÖòÁ ≤ÃÑ˛yüƒ Ó˚yã Ï̃ò!ì˛Ñ˛
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xy Ï̂®yú Ï̂ò !ì˛!ò ̂ ÎyÜ ̂ îò!ò– !Ñ l̨s˛ Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ ~ÓyÓ̊ xyÓ̊ !fl įÓ̊ ÌyÑ˛ Ï̂ì˛ ̨ôyÓ̊ Ï̂úò
òyñ ¶˛yÓ̊ì˛ õy Ï̂Î̊Ó̊ v˛y Ï̂Ñ˛ Ü,̂ Ï£Ó̊ õ Ï̂ïƒ ̂ Ì Ï̂Ñ˛ ~ Ï̂Ñ˛Óy Ï̂Ó̊ ãò ¢yïyÓ̊ Ï̂íÓ̊ ¢yõ Ï̂ò ~ Ï̂¢ î§yv˛̧y Ï̂úò–
Ó˚yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚ ˆú Ï̂Öò ≠ ÚÚ....ÓD¶˛ Ï̂DÓ˚ !ÓÓ˚& Ï̂k˛ xy Ï̂®yúò Á fl ∫̨̂ Ïîü# xy Ï̂®yúò
ÎÖò xyÓ˚Ω˛ £Î˚ ~ÓÇ õ£yò%¶˛Ó xyÓî%ú Ó˚¢%̂ ÏúÓ˚ ¢¶˛y˛ô!ì˛ Ï̂c ÎÖò Ó!Ó˚üy Ï̂úÓ˚ ≤Ã!¢k˛
Ñ˛òö˛y Ï̂Ó˚™ £Î˚ñ ì˛Öò xy!õ ~úy£yÓy Ï̂î– ~£z ãòƒ ~£z ¢õ%îÎ˚ Óƒy˛ôyÓ˚̨  ¢¡∫̂ Ïı˛ xyõyÓ˚
ˆÑ˛yò ≤Ãì˛ƒ«˛ K˛yò òy£z–ÛÛ4

˛≤Ãì˛ƒ«˛ K˛yò òy ÌyÑ˛ Ï̂úÁ ÓD¶˛D !Ó°ÏÎ˚Ñ˛ ≤ÃyÓ˚!Ω˛Ñ˛ ≤Ãhfl˛yÓ ¢Ó˚Ñ˛yÓ˚ Ñ˛ì,̨ ≈Ñ˛ 1903
!Ö�fi›˛y Ï̂∑ !v˛ Ï̂¢¡∫Ó̊ õy Ï̂¢ ≤Ãâ˛y!Ó̊ì˛ £ÁÎ̊yÓ̊ ̨ôÓ̊ Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ ~ ¢¡∫̂ Ïı˛ Ú≤ÃÓy¢#Ûˆì˛
ˆú Ï̂Öò≠ Úˆ˛ôÔ°Ï õy Ï̂¢ Ó Ï̂DÓ̊ xD Ï̂FäÈî ú£zÎ̊y£z Óyàúy ̂ î Ï̂ü ≤ÃÓúì˛õ xy Ï̂®yúò ££zÎ̊y Ï̂äÈ–...
Óyhfl˛!ÓÑ˛ !Ñ˛ Ñ˛yÓ˚̂ Ïí úv≈̨  Ñ˛yã≈ò ~£z ≤Ãhfl˛yÓ v z̨̨ ô!fl˛iì˛ Ñ˛!Ó˚Î˚y Ï̂äÈò ì˛y£y ¶˛ÜÓyò£z ãy Ï̂òòó
!Ñ˛ls˛ xyõy Ï̂îÓ˚ ¢ Ï̂®£ £Î˚ £z£y £zÇ Ï̂Ó˚̂ ÏãÓ˚ ̂ ¶˛î õs˛f õ)úÑ˛– ≤Ãïyòì˛É ¶˛yÓ˚ì˛Ó Ï̂°Ï≈Ó˚ !ì˛ò!›˛
ãy!ì˛ Ï̂Ñ˛ ~Öò £zÇÓ̊yã ¢ Ï̂® Ï̂£Ó̊ ̂ â˛y Ï̂Ö ̂ î Ï̂Öòñ ÈÙÈ õyÓ̊y‡˛yñ Óyày!ú Á ̨ôyOy!Ó– ̨ôyOy!Ó Ï̂Ñ˛
úv≈̨  Ñ˛yã≈ò î%£z Ö Ï̂[˛ !Ó¶˛_´ Ñ˛!Ó̊Î̊y !îÎ̊y Ï̂äÈò–... xy¢y Ï̂õÓ̊ 30 ú«˛ Óyày!ú äÈyv˛̧y xyÓ̊ ¢Ó
Óyày!ú ~Ñ˛ ≤Ã Ï̂î Ï̂üÓ˚– xì˛~Ó ì˛y£y!îÜ Ï̂Ñ˛ !Ó¶˛_´ Ñ˛Ó˚y v z̨!â˛ì˛– ~£z ¶˛y!ÓÎ˚y ˆÓyï Ñ˛!Ó˚
úy›˛ ¢y Ï̂£Ó ~£z Ñ˛#!_≈ Ñ˛!Ó̊ Ï̂ì˛ â˛y!£ Ï̂ì˛ Ï̂äÈò–ÛÛ5 ¢yÇÓy!îÑ˛ Ï̂îÓ̊ ̂ üƒò î,!‹T ¢Ó̊Ñ˛y!Ó̊ ≤Ãhfl˛y Ï̂ÓÓ̊
õì˛úÓ ö§̨ y¢ Ñ˛ Ï̂Ó̊ !î Ï̂ì˛ ̂ Î ¢«˛õ £ Ï̂Î̊!äÈú ̨ôÓ̊Óì≈̨ # á›˛òyÓú# ̂ Ì Ï̂Ñ˛ ì˛y ̂ Óü v z̨̨ ôú!∏˛ Ñ˛Ó̊y
ÎyÎ˚– á›˛òy ̨ôÓ˚¡ôÓ˚y Ó˚yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚ ̨ôÎ≈̂ ÏÓ«˛í Ñ˛ Ï̂Ó˚ Îy!FäÈ Ï̂úò– 1905 !Ö�fi›˛y Ï̂∑
19 ̂ ü ã%úy£z ¶˛yÓ˚ì˛ ¢Ó˚Ñ˛yÓ˚ !¢õúy ̂ Ì Ï̂Ñ˛ ÓD¶˛ Ï̂DÓ˚ ̂ áy°Ïòy Ñ˛Ó˚̂ Ïú ÓyÇúy Ï̂î Ï̂ü ≤ÃÓú
xy Ï̂®yúò ÷Ó̊& £Î̊– ~Ó̊ Óyì≈̨ y ¶˛yÓ̊ Ï̂ì˛Ó̊ xòƒe ̂ ˛ôÔ•äÈy Ï̂ì˛ ~ì˛›%̨ Ñ%̨  !Óú¡∫ £Î̊!ò– ~úy£yÓy Ï̂îÁ
Óyày!ú Ï̂îÓ̊ õ Ï̂ïƒ ̂ «˛y¶˛ Á v ẑ̨ Ï_ãòy ̂ îÖy ÎyÎ̊ ì˛y Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ̊ ̂ â˛y Ï̂Ö ïÓ̊y ̨ô Ï̂v˛̧̂ ÏäÈ– ÓD¶˛ Ï̂DÓ̊
!ò!î≈‹T !î Ï̂ò Ñ˛ Ï̂ú Ï̂ãÓ˚ xïƒ«˛ Ó˚yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚ñ ¢£Ñ˛yÓ˚# xïƒ«˛ ¢%̂ ÏÓ˚wòyÌ ̂ îÓ Á
Óyày!ú äÈyeÓ˚y ˆüyÑ˛ ≤ÃÑ˛y Ï̂üÓ˚ ãòƒ Öy!ú ˛ôy Ï̂Î˚ Ñ˛ Ï̂ú Ï̂ã ÎyÎ˚– ~úy£yÓy Ï̂î ì˛Öò ≤ÃÓú
v ẑ̨ Ï_ãòyñ ̂ «˛y¶˛ Á ̂ üyÑ˛– ü£ Ï̂Ó˚Ó˚ õ£Õ‘yÎ˚ õ£Õ‘yÎ˚ ¢yïyÓ˚í ¢¶˛yÎ˚ ~Ó˚ !ÓÓ˚& Ï̂k˛ ≤Ã!ì˛Óyî
£ Ï̂ì˛ úyÜú– ≤ÃyÎ˚ ≤Ã Ï̂ì˛ƒÑ˛!›˛ ¢¶˛y Ï̂ì˛£z ¢¶˛y˛ô!ì˛ £ Ï̂ì˛ò Ó˚yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚– ~£z ¢Ñ˛ú
¢¶˛yÎ̊ fl ∫̨̂ Ïîü# Ó�ì˛ @˘Ã£ Ï̂íÓ̊ ãòƒ ̂ ◊yì˛y Ï̂îÓ̊ v ẑ̨ Ïmy!ïì˛ Ñ˛Ó̊ Ï̂ì˛ò– Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ Ó˝˛ô)Ó≈
ˆÌ Ï̂Ñ˛£z !ò Ï̂ã Á ̨ô!Ó̊Óy Ï̂Ó̊ fl ∫̨̂ Ïîüãyì˛ ãyõyÑ˛y˛ôv˛̧ Á !ã!ò¢˛ôe ÓƒÓ£yÓ̊ Ñ˛Ó̊ Ï̂ì˛ò– ¢yïyÓ̊ Ï̂íÓ̊
Ñ˛y Ï̂äÈ !ì˛!ò fl ∫̨̂ Ïîü#Î˚ ≤Ãì˛#Ñ˛ Ó˚* Į̈̂ ô ˛ô!Ó˚Ü!íì˛ £ Ï̂ì˛ò– !Ñ˛ls˛ ì˛ÍÑ˛yú#ò !Óúyì˛# Ñ˛y˛ôv ¸̨
ˆ˛ôyv ¸̨yòñ Ñ§̨ y Ï̂â˛Ó˚ â%̨ !v ¸̨ ¶˛yDy ≤Ã¶,̨ !ì˛ Ñ˛y Ï̂ãñ !ì˛!ò ¢yÎ˚ !î Ï̂ì˛ò òy– fl ∫̨̂ Ïîü#Ó˚ õ)ú xyîü≈
¢yõ Ï̂ò ̂ Ó˚̂ ÏÖ â˛Ó˚Ñ˛yÈÙÈì§̨ y Ï̂ì˛Ó˚ ≤Ãâ˛úòñ Ñ˛y˛ôv ¸̨ Á xòƒyòƒ ≤Ã Ï̂Î˚yãò#Î˚ o Ï̂ÓƒÓ˚ Ñ˛úÑ˛yÓ˚Öyòy
fl˛iy˛ôò ≤Ã¶,̨ !ì˛ !Ó°Ï̂ ÏÎ˚ Óú Ï̂ì˛ò ~ÓÇ ˆúÖò# ˛ô!Ó˚â˛yúòy Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ò– Ó˚yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚
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Ú≤ÃÓy¢#Û ̨ô!eÑ˛y Ï̂Ñ˛ fl ∫̨̂ Ïîü# ¶˛yÓ Á ¶˛yÓòy ≤Ãâ˛y Ï̂Ó˚Ó˚ Óy£ò Ñ˛ Ï̂Ó˚ ̂ ì˛y Ï̂úò–
˜Ñ˛ Ï̂üy Ï̂Ó˚Ó˚ fl˛ø,!ì˛ õs įò Ñ˛ Ï̂Ó˚ ◊#Î%_´y ̂ ãƒy!ì˛õ≈Î˚# ̂ îÓ# ~ ¢õ Ï̂Î˚Ó˚ Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ˚ Ñ˛Ìy

!ú Ï̂Ö Ï̂äÈò ≠ ÚÚˆ£òÑ˛y Ï̂ú ¢£¢y 1312 ÓDy Ï̂∑ ≤ÃÌõ ÓD ÓƒÓ Ï̂FäÈî £ú– ~Ó̊ ̨ô Ï̂Ó̊ Ú≤ÃÓy¢#Û
xyÓ̊ ÷ï% ¢y!£ì˛ƒÈÙÈ¢õyãÈÙ!ü“ Ñ˛úyÓ̊ ¶˛yÓòy !ò Ï̂Î̊ Óƒy˛ô,ì˛ Ó̊£zú òy– Ú≤ÃÓy¢#Û ̂ Îò ̂ î Ï̂üÓ̊
ˆÓîòyÈÙÈ¶˛yÓòyñ x˛ôõyòÈÙÈúyN˛òyÓ˚ @’y!òÓ˚ Ñ˛Ìy !ò Ï̂Î˚ xyÑ%̨ ú £ Ï̂Î˚ v z̨‡˛ú– ¢y!£ì˛ƒñ ¢õyã
!â˛hs˛yñ !â˛eÈÙÈ!ü“Ñ˛úyÓ˚ ¢ Ï̂D ¢ Ï̂D ¢¡ôyîÑ˛ õ£yüÎ˚ Ó˚yãò#!ì˛ Ï̂Ñ˛ ¢õyò Ñ˛ Ï̂Ó˚ ÈÙÈ ~Ñ˛ Ñ˛ Ï̂Ó˚
!ò Ï̂úò Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ˚ !Ó!Óï ≤Ã¢ Ï̂D ÈÙÈ Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ˚ !ÓÖƒyì˛ ˆúÖÑ˛ Ï̂îÓ˚ òyòy Ó˚â˛òyÎ˚ Á ≤ÃÓ Ï̂ı˛–
ˆîü Ï̂Ñ˛ ̂ Îò ~£z â˛ì%̨ Ó˚D Óy!£ò# !ò Ï̂Î˚ Ú≤ÃÓy¢#Û â˛yúòy Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ úyÜúÛÛ–6

~£z ¢õÎ̊ !Ó!¶˛ß̈ ̂ ◊í#Ó̊ !â˛hs˛yü#ú ̂ úÖÑ˛Ó,® Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ̊ ̨ô,¤˛yÎ̊ fl ∫̨̂ Ïî Ï̂üÓ̊ õõ≈Óyò#
òyòy Ó˚â˛òyÎ˚ ˛ô!Ó˚̂ ÏÓüò Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ xyÓ˚Ω˛ Ñ˛Ó˚̂ Ïúò– Ó˚â˛òyÓ˚ !Ó°ÏÎ˚ Ólfl˛ !äÈú ÓD !Ó¶˛y Ï̂ÜÓ˚
v ẑ̨ Ïjüƒ Á !Ó�!›˛ü Ñ)̨ ›˛ò#!ì˛ñ fl ∫̨̂ Ïîü# Á ÓÎ˚Ñ˛ Ï̂›˛Ó˚ õ)úÑ˛Ìyñ ãyì˛#Î˚ !ü«˛yñ ̂ îü#Î˚ â˛Ó˚Ñ˛y Á
ì §̨y Ï̂ì˛Ó̊ ≤Ãâ˛yÓ̊ñ fl ∫̨Ó̊yãƒ ì˛Ìy Ó̊y‹T…#Î̊ Óƒy˛ôy Ï̂Ó̊ xyd !òÎ̊s f̨íñ ¢Ó̊Ñ˛yÓ̊# ̂ ¶˛îò#!ì˛ Á õ%¢úõyò
¢õyãñ òì%̨ ò ̨ô!Ó̊ Ï̂≤Ã!«˛ Ï̂ì˛ !£®%ÈÙÈ¢õyã ¢Çfl Ǫ̀yÓ̊ñ â˛Ó̊õ˛ôs į# Á òÓ̊õ˛ôs į# Ï̂îÓ̊ õ Ï̂ïƒ e´õÓï≈õyò
˛ôyÌ≈Ñ˛ƒ Á ~Ó̊ ö˛ Ï̂ú ¢%Ó̊y Ï̂›˛Ó̊ ÚÎK˛¶˛DÛ ≤Ã¶,̨ !ì˛– ~£z ¢õhfl˛ ̂ úÖyÓ̊ ̂ úÖÑ˛ Ï̂îÓ̊ õ Ï̂ïƒ !äÈ Ï̂úò
˛ô![˛ì˛ !üÓòyÌ üyfl f̨#ñ Ó̊ãò#Ñ˛yhs˛ =£ñ ̂ Îy Ï̂Üü â˛w Ó̊yÎ̊ñ Ó̊y Ï̂õw ¢%®Ó̊ !e Ï̂Óî#ñ Ó̊Ó#wòyÌ
‡˛yÑ%̨ Ó˚ñ xÓò#wòyÌ ‡˛yÑ%̨ Ó˚ ~ÓÇ Ó˚yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚ !ò Ï̂ã–

!Ñ˛ls˛ ~¢ Ï̂ÓÓ̊ õ Ï̂ïƒ ̂ Ñ˛Óúõye Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒy Ï̂Î̊Ó̊ fl ∫̨̂ ÏîüÓ�ì˛# !òÓı˛ !äÈú òy–
Ñ˛yÓ˚í Ú!Ó!Óï ≤Ã¢DÛ!›˛ ¢¡ôyî Ï̂Ñ˛Ó˚ !òãfl ∫̨ Ñ˛úõ !äÈú– ö˛ Ï̂ú xyúyîy ¶˛y Ï̂Ó !ì˛!ò !Ñ˛ä%È
!úÖ Ï̂ì˛ò òy– ~Öy Ï̂ò !ì˛!ò !ò Ï̂ã£z õì˛yõì˛ ≤ÃÑ˛yü Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ò– !ì˛!ò õ Ï̂ò Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ò ̂ Î ¢Ó
Ñ˛y Ï̂ã ãyì˛#Î̊ ̂ ÜÔÓ̊Ó Ó,!k˛ ̨ôyÎ̊ñ fl ∫̨̂ ÏîüÓy¢#Ó̊ õ Ï̂ò xyd≤Ãì˛ƒÎ̊ Á xydõÎ≈yîy ̂ Óyï î,ë˛̧ £ Ï̂ì˛
˛ôy Ï̂Ó˚ ì˛y fl ∫̨̂ ÏîüÓ�ì˛#Ó˚ õ Ï̂ïƒ xD#¶)̨ ì˛– ~£z ãòƒ£z fl ∫̨̂ Ïîü# xy Ï̂®yú Ï̂òÓ˚ õ Ï̂ïƒ xyâ˛yÎ≈ƒ
ãÜî#üâ˛w Ó¢%Ó˚ x!¶˛òÓ xy!Ó‹ÒyÓ˚ !Ó°ÏÎ˚Ñ˛ @˘Ãs˛i ≤ÃÑ˛y Ï̂üÓ˚ Ñ˛Ìy v ẑ̨ ÏÕ‘Ö Ñ˛ Ï̂Ó˚ ÚÚfl ∫̨̂ Ïîü#
≤Ã¢DÛÛ ü#Ï°Ï≈̂ ÏÑ˛ !úÖ Ï̂úò ≠ ÚÚˆÑ˛£ Î!î !ãK˛y¢y Ñ˛ Ï̂Ó̊ñ ~ ÓÍ¢Ó̊ xyõy Ï̂îÓ̊ ̂ î Ï̂ü ¢Ó≈≤ÃÌõ
fl ∫̨̂ Ïîü# á›˛òy !Ñ˛ á!›˛Î˚y Ï̂äÈñ ì˛y£y ££ẑ Ïú xyõÓ˚y !Ñ˛ v z̨_Ó˚ !îÓ⁄ â%̨ !v ¸̨ ¶˛yày òÎ˚ñ !Óúyì˛#
Ñ˛y˛ôv˛̧ ̂ ˛ôyv˛̧y Ï̂òy òÎ̊ñ ~õò!Ñ˛ ãyì˛#Î̊ !ÓŸª!ÓîƒyúÎ̊ fl įy˛ôò òÎ̊ñ ¢Ó≈ ≤Ãïyò fl ∫̨̂ Ïîü# á›˛òy
!ÓK˛yòyâ˛yÎ≈ƒ ãÜî#üâ˛w Ó¢%Ó̊ Úv z̨!q Ï̂îÓ̊ ¢yv˛̧yÛ òyõÑ˛ @˘Ãs į ≤ÃÑ˛yü– xyõy Ï̂îÓ̊ ̨ôÓ̊yï#òì˛y
òyòy!Óïñ Ó˚yã Ï̃ò!ì˛Ñ˛ñ Óy!í!ãƒÑ˛ñ ˜ü!“Ñ˛ £zì˛ƒy!îó !Ñ˛ls˛ ì˛p Ï̂ïƒ xyõy Ï̂îÓ˚ õyò!¢Ñ˛
˛ôÓ̊yï#òì˛y£z ¢Ó≈y Į̈̂ ô«˛y ̂ üyâ˛ò#Î̊– xyõy Ï̂îÓ̊ ¢Ó≈≤ÃÑ˛yÓ̊ õyò!¢Ñ˛ ü!_´ £zÇ Ï̂Ó̊ Ï̂ãÓ̊ ̂ â˛ Ï̂Î̊
Ñ˛õñ ~£z ïyÓ˚íy Îì˛ Ók˛õ)ú ££ẑ ÏÓ xyõÓ˚y ì˛ì˛£z Ó˚¢yì˛ Ï̂ú Îy£zÓ– K˛y Ï̂ò õyò!¢Ñ˛
ü!_´ Ï̂ì˛ xyõÓ̊y Îì˛ fl ∫̨yï#ò ££zÓñ ̂ ¢£z ̨ô!Ó̊õy Ï̂í xyõy Ï̂îÓ̊ ¢Ó≈≤ÃÑ˛yÓ̊ xòƒ!Óï ̨ôÓ̊yï#òì˛y
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Ñ˛!õÎ̊y xy!¢ Ï̂Ó– Îy£y Ï̂ì˛ xyõy Ï̂îÓ̊ ̂ Ñ˛yÏòÁ fl ∫̨̂ ÏîüÓy¢#Ó̊ õyò!¢Ñ˛ ü!_´Ó̊ x¢yïyÓ̊íì˛y
≤Ãõyí Ñ˛ Ï̂Ó˚ ì˛y£y£z =Ó˚&ì˛õ fl ∫̨̂ Ïîü# á›˛òy–ÛÛ7

ÓD¶˛ Ï̂DÓ̊ ̂ ≤Ã«˛y˛ô Ï̂›˛ Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ̊ ¢ÆõÓ°Ï≈ S1314 ÓDy∑V ̂ Ì Ï̂Ñ˛ òÓÎ%̂ ÏÜÓ̊ ¢)â˛òy
ú«˛ƒ Ñ˛Ó˚y ÎyÎ˚– xy!Ÿªò 1311 ÓDy∑ ̂ Ì Ï̂Ñ˛ Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ˚ !ü Ï̂Ó˚y¶)̨ °Ïí !äÈú ̂ ›˛!ò¢ Ï̂òÓ˚ ~£z
Ñ˛!Óì˛yÇü ÈÙÈ

  ÚÚBeauty, Good, and Knowledge, are three sisters.”

                                              “to look on noble forms

  Makes noble thro’ the sensuous organism

  That which is higher.”

!Ñ˛ls˛ Ú≤ÃÓy¢#Û 1314 ÓDy∑ xy°Ïyë˛̧ ¢ÇÖƒy ̂ Ì Ï̂Ñ˛ £zÇ Ï̂Ó̊!ã Ó!ã≈ì˛ £ Ï̂Î̊ !ü Ï̂Ó̊y¶)̨ °Ïí
£ú ÈÙÈ

ÚÚ¢ì˛ƒõ‰ !üÓõ‰ ¢%®Ó̊õ‰–ÛÛ
ÚÚòyÎ̊õydy Óú£# Ï̂òò ú¶˛ƒÉ–ÛÛ

ˆÑ˛yÌyÎ̊ ̂ Îò ~Ñ˛!›˛ fl ∫̨̂ Ïîü# ¢%Ó̊ ïπ!òì˛ £ú– fl ∫̨̂ Ïîü Ï̂≤Ãõ# Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ Îy
!Ñ˛ä%È ¶˛yÓ˚̂ Ïì˛Ó˚ Ñ˛úƒyíÑ˛Ó˚ Ó Ï̂ú õ Ï̂ò Ñ˛ Ï̂Ó˚̂ ÏäÈò ̂ ¢ ¢õhfl˛ !Ó°ÏÎ˚ ̨ ôy‡˛Ñ˛Ó Ï̂Ü≈Ó˚ ¢yõ Ï̂ò ì%̨ Ï̂ú
ï Ï̂Ó˚̂ ÏäÈò Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ˚ õyïƒ Ï̂õ ~ÓÇ xÑ˛úƒyíÑ˛Ó˚ Ó%G˛ Ï̂ú ì˛yÓ˚ !ò®y Á ¢õy Ï̂úyâ˛òy Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛
äÈy Ï̂v˛̧ò!ò Ú≤ÃÓy¢#Û Ï̂ì˛– 1907 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ ¢%Ó̊y›˛ Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã Ï̂¢ òÓ̊õ˛ôs į# Á â˛Ó̊õ˛ôs į# !Ó Ï̂¶˛î Ï̂Ñ˛
!ì˛!ò xòƒ¶˛y Ï̂Ó ÓƒyÖƒy Ñ˛ Ï̂Ó˚̂ ÏäÈò– â˛Ó˚õ˛ôs˛i#Ó˚y ˛ô%̂ ÏÓ˚y˛ô%!Ó˚ fl ∫̨yï#òì˛y úy Ï̂¶˛Ó˚ ˛ô«˛˛ôy!ì˛ñ
òÓ˚õ˛ôs˛i#Ó˚y Ë˛ô!ò Ï̂Ó!üÑ˛ fl ∫̨yÎ˚_üy¢ò â˛yò– ì˛ Ï̂Ó ¶˛yÓ˚ì˛Ó°Ï≈ ˆ¢!îò ¢¡ô)í≈ fl ∫̨yï#ò £ Ï̂Ó
ˆÎ!îò â˛Ó̊õ˛ôs į#ÈÙÈòÓ̊õ˛ôs į# !ò!Ó≈̂ Ïü Ï̂°Ï ¢Ñ˛ Ï̂ú£z ~ Ï̂ì˛ v z̨Íö%̨ Õ‘ £ Ï̂Ó ~ÓÇ ÷¶˛ö˛úÁ îúõì˛
!ò!Ó≈̂ Ïü Ï̂°Ï ̂ ¶˛yÜ Ñ˛Ó̊ Ï̂ì˛ ̨ôyÓ̊ Ï̂Ó– v z̨̨ ôÓ̊ls˛ !ì˛!ò ~ !Ó°Ï̂ ÏÎ̊ ¢ì˛Ñ≈̨  Ñ˛ Ï̂Ó̊ò ̂ Îñ !Ó�!›˛ü xyõúyì˛s f̨
òÓãy@˘Ãì˛ ~Ñ˛ ãyì˛#Î̊ì˛y Ï̂Óyï Ï̂Ñ˛ ÎÖò ›%§̨ !›˛ ̂ â˛ Į̈̂ ô õyÓ̊ Ï̂ì˛ v z̨îƒì˛ ì˛Öò ¢Ó≈e ̇ Ñ˛ƒÓk˛ £ Ï̂Î̊
â˛úy îÓ̊Ñ˛yÓ̊ ~ÓÇ ~£z ¢õÎ̊ Ñ˛Ç Ï̂@Ã̆̂ Ï¢ ~£z Ó̊Ñ˛õ ̂ ¶˛îy Ï̂¶˛î ãyì˛#Î̊ ≤ÃÜ!ì˛Ó̊ ̨ô Ï̂«˛ !Ó˛ôîIòÑ˛–
!ì˛!ò xyÓ̊Á Ó Ï̂úò Ó̊yãò#!ì˛Ó̊ ̂ «˛ Ï̂e õì˛ Ï̃Ó°Ïõƒ á›˛ Ï̂úÁ ~õò Ó˝ ¢ÇÜ‡˛ò õ)úÑ˛ ¢yïyÓ̊í
!£ì˛Ñ˛õ≈ xy Ï̂äÈ ̂ ÎÖy Ï̂ò â˛Ó̊õ˛ôs f̨# Á òÓ̊õ˛ôs į# v z̨¶˛ Ï̂Î̊£z ~Ñ˛ Ï̂Îy Ï̂Ü Ñ˛yã Ñ˛Ó̊ Ï̂ì˛ ̨ôy Ï̂Ó̊– ~Ó̊
ö˛ Ï̂ú ˛ôÓ˚fl˛ô Ï̂Ó˚Ó˚ õ Ï̂ïƒÑ˛yÓ˚ x!ÓŸªy¢ î)Ó˚ £ Ï̂Ó ~ÓÇ ãy!ì˛ ¢!¡ø!úì˛ Ñ˛y Ï̂Î≈Ó˚ ö˛ Ï̂ú Ó˝î)Ó˚
~!Ü Ï̂Î˚ Îy Ï̂Ó– Ó˚yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚ Ú≤ÃÓy¢#Û Ï̂ì˛ Ó˚yã Ï̃ò!ì˛Ñ˛ îúyî!úÓ˚ Ñ%̨ ö˛ú ¢¡∫̂ Ïı˛
fl ∫̨̂ ÏîüÓy¢# Ï̂îÓ˚ ¢ì˛Ñ≈̨  Ñ˛ Ï̂Ó˚̂ ÏäÈò– x Ï̃ò Ï̂Ñ˛ƒ ˆÑ˛Óú ≤ÃÜ!ì˛ Óƒy£ì˛ £Î˚ òyñ ~Ó˚ ãòƒ ÎyÓ˚y
xyõy Ï̂îÓ˚ !òÎ˚ì˛ üy¢ò Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ v z̨îƒì˛ ˆ¢£z !Ó�!›˛ü üy¢ò x!ïÑ˛ì˛Ó˚ Óú ˛ôy Ï̂Ó– fl ∫̨̂ Ïîü#
xy Ï̂®yú Ï̂òÓ˚ Î%̂ ÏÜ úá% ̨ôy Į̈̂ ô =Ó˚&î[˛ñ ¢ÇÓyî˛ôe !ò Ï̂Ó˚yï xy£zòñ ¢¶˛y¢!õ!ì˛ Óı˛ xy£zòñ
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xfl f̨ xy£zò ≤Ã¶,̨ !ì˛ òyòy xy£ẑ ÏòÓ̊ ̂ Óv˛̧yãy Ï̂ú ̂ îüÓy¢# xyÓk˛ £ Ï̂ì˛ Ìy Ï̂Ñ˛– üy¢Ñ˛ ãy!ì˛Ó̊
~¢Ó äÈúyÈÙÈÑ˛úy !ò˛ô%ò ¶˛y Ï̂Ó xÑ˛y›˛ƒ Î%!_´ ≤Ã Ï̂Î˚y Ï̂Ü Ú≤ÃÓy¢#Û Ï̂ì˛ ˆîÖy Ï̂òy £ Ï̂ì˛ Ìy Ï̂Ñ˛–
!ò¤˛yÓyò ãyì˛#Î̊ì˛yÓyî# Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ !Ó!¶˛ß̈ îú Á õ Ï̂ì˛Ó̊ v ẑ̨ Ïk≈̨  ̂ Ì Ï̂Ñ˛ ãyì˛#Î̊ì˛yÓ̊
xyîü≈ ≤Ãâ˛yÓ˚ Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ Ìy Ï̂Ñ˛ò– !ì˛!ò ˛ô%!ú Ï̂üÓ˚ òãÓ˚ ~v ¸̨y Ï̂ì˛ ˛ôy Ï̂Ó˚ò!ò– ˆÜy Ï̂Î˚®y !Ó¶˛yÜ
ˆÓü !Ñ˛ä%È!îò ì§̨ yÓ̊ Ü!ì˛!Ó!ï ú«˛ƒ Ñ˛Ó̊ Ï̂ì˛ úyÜú– !ò¶≈̨ #Ñ˛ Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ ~ Ï̂ì˛ º& Ï̂«˛˛ô
õye òy Ñ˛ Ï̂Ó˚ fl ∫̨̂ Ïîü# xy Ï̂®yúò ≤Ã¢)ì˛ ¢îƒ ãy@˘Ãì˛ ãyì˛#Î˚ì˛yÓ˚ ̨ ô!Ó˚̂ Į̈ ôy°ÏÑ˛ ¢õhfl˛ !Ó°ÏÎ˚£z
Ú≤ÃÓy¢#Û Ï̂ì˛ ˛ô!Ó˚Óƒ_´ Á ˛ô!Ó˚̂ ÏÓüò Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ Ìy Ï̂Ñ˛ò– ~ãòƒ£z ì§̨ y Ï̂Ñ˛ ~úy£yÓyî äÈyv ¸̨̂ Ïì˛
£ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ–

ì˛Öò !Ó≤’Ó#î Ï̂úÓ̊ Ñ˛yÎ≈Ñ˛úy˛ô ̂ Ñ˛Óú ÷Ó̊& £ Ï̂Î̊!äÈú– ̇  ¢õÎ̊ !Ó≤’Ó# ¢ Ï̂® Ï̂£ ï,ì˛
xy!ú˛ô%Ó˚ õyõúyÓ˚ ≤Ãïyò xy¢yõ# xÓ˚!Ó® ˆáy°Ï Á ÓyÓ˚#wÑ%̨ õyÓ˚ ˆáy Ï̂°ÏÓ˚ ˛ô)í≈ ˛ô,¤˛y äÈ!Ó
Ú≤ÃÓy¢#Û Ï̂ì˛ ≤ÃÑ˛yü Ñ˛ Ï̂Ó˚ Ñ˛õ ¢y£!¢Ñ˛ì˛yÓ˚ ̨ ô!Ó˚â˛Î˚ ̂ îò!ò– xòƒ!î Ï̂Ñ˛ !òì˛yhs˛ ¢ Ï̂®£Ó Ï̂ü
ÓyÇúyÓ̊ òÎ̊ãò ̂ ◊¤˛ Ñ˛õ≈# Á ̂ òì˛y ̂ Îõò Ñ,̨ °åÑ%̨ õyÓ̊ !õeñ x!Ÿªò#Ñ%̨ õyÓ̊ î_ñ ̨ô%!úò !Ó£yÓ̊#
îy¢ ≤Ãõ%Ö !Óòy !Óâ˛y Ï̂Ó˚ !òÓ≈y!¢ì˛ £ Ï̂ú ì§̨ y Ï̂îÓ˚ ¢¡∫̂ Ïı˛ ¢!â˛e !ÓÓÓ˚í Ú≤ÃÓy¢#Û Ï̂ì˛ ≤ÃÑ˛yü
Ñ˛ Ï̂Ó˚ ãy!ì˛Ó˚ õÎ≈yîy Ó˚«˛y Ñ˛ Ï̂Ó˚!äÈ Ï̂úò– Ñ,̨ °åÑ%̨ õyÓ˚ !õ Ï̂eÓ˚ ̨ô!Ó˚Óy Ï̂Ó˚Ó˚ îyÎ˚ÈÙÈîy!Î˚c Ó˚yõyò®
â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚ !ò Ï̂ãÓ˚£z îyÎ˚îy!Î˚c Ó Ï̂ú @˘Ã£í Ñ˛ Ï̂Ó˚ò– ~ ¢õ Ï̂Î˚ ~£z ̨ ô!Ó˚Óy Ï̂Ó˚Ó˚ ̂ £˛ôyã Ï̂ì˛
Ó˚!«˛ì˛ Ó˚yãòyÓ˚yÎ˚ò Ó¢%Ó˚ xydâ˛!Ó˚ì˛ äÈy!˛ô Ï̂Î˚ !î Ï̂Î˚ xy!Ì≈Ñ˛ ¢y◊Î˚ Ñ˛ Ï̂Ó˚ ˆîÈò– Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ˚
Ú!Ó!Óï ≤Ã¢ Ï̂DÛ ~Ó˚ Ñ˛ Ï̂‡˛yÓ˚ ≤Ã!ì˛Óyî Á ¢õy Ï̂úyâ˛òy Ñ˛Ó˚y £Î˚–

!ì˛úÑ˛ÈÙÈˆÓ¢yhs˛ ≤ÃÓ!ì≈̨ ì˛ Úˆ£yõÓ˚&úÛ Sfl ∫̨ÈÙÈüy¢òV ≤Ã Ï̂â˛‹TyÓ˚Á Ó˚yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚
˙Ñ˛y!hs˛Ñ˛ ¢õÌ≈Ñ˛ !äÈ Ï̂úò– ¶˛yÓ˚ì˛Óy¢# ̂ Î fl ∫̨ÈÙÈüy¢ Ï̂òÓ˚ v z̨̨ ôÎ%_´ ì˛y !ì˛!ò ì§̨ yÓ˚ ¢¡ôyîÑ˛#Î˚
!òÓı˛ =!ú Ï̂ì˛ !Ó!¶˛ß¨ Î%!_´ ≤Ãõyí v z̨ay˛ôò Ñ˛ Ï̂Ó˚ fl ∫̨̂ ÏîüÓy¢# Ï̂îÓ˚ ~ÓÇ üy¢Ñ˛ ãy!ì˛ Ï̂Ñ˛Á
Ó%!G˛ Ï̂Î˚ !î Ï̂ì˛ Ìy Ï̂Ñ˛ò– Ó˚yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚ ~£z ¢õÎ˚ S1917 !Ö�fi›˛y∑V ˆÌ Ï̂Ñ˛ !ò Ï̂ãÓ˚
~ÓÇ x Ï̂òƒÓ˚ !ú!Öì˛ ≤ÃÓı˛ÈÙÈ!òÓı˛=!ú @˘Ã!Ìì˛ Ñ˛ Ï̂Ó˚ ‘Towards Home Rule’ òyõÑ˛
˛ô%hfl˛Ñ˛ !ì˛ò Ö Ï̂[˛ ̨ôÓ˚ ̨ôÓ˚ ≤ÃÑ˛yü Ñ˛ Ï̂Ó˚ò– ≤Ãyâ˛#òÑ˛yú ̂ Ì Ï̂Ñ˛ ¶˛yÓ˚ì˛Ó°Ï≈ ¢¶˛ƒ Á ì˛ÌyÑ˛!Ìì˛
x¢¶˛ƒ õyò%̂ Ï°ÏÓ˚ õ Ï̂ïƒ !Ñ˛ Ó˚Ñ˛õ fl ∫̨ÈÙÈüy¢ò ≤Ãâ˛!úì˛ !äÈúñ x Į̈̂ ô«˛yÑ,̨ ì˛ xò%ß¨ì˛ ̂ îü ¢õ)̂ Ï£
~ÖòÁ ì˛y !Ñ˛¶˛y Ï̂Ó !ÓîƒõyòÈÙÈv z̨_´ @˘Ã Ï̂s įÓ̊ ̂ Ñ˛y Ï̂òy ̂ Ñ˛y Ï̂òy xïƒy Ï̂Î̊ ì˛y òyòy î,‹Tyhs˛ ¢£Ñ˛y Ï̂Ó̊
ˆîÖy Ï̂òy £ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ–

fl ∫̨yãyì˛ƒ Ï̂Óyï Á õyòÓì˛y Ó˚yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒy Ï̂Î˚Ó˚ ã#Ó Ï̂ò õ)ì≈̨  £ Ï̂Î˚ ˆîÖy ÎyÎ˚–
~ãòƒ fl ∫̨̂ Ïîü#Î˚̂ ÏîÓ˚ õ Ï̂ïƒ ̂ Î¢Ó x¢yõƒñ Ñ˛ú%°Ïñ ̂ Ñœ̨ î Á ̂ ¶˛îÓ%!k˛ Óì ≈̨õyòÈ ì˛y !òÓyÓ˚̂ ÏòÓ˚
ãòƒ !ì˛!ò Ú≤ÃÓy¢#Û Ï̂ì˛ ̂ úÖò# ̨ô!Ó̊â˛yúòy Ñ˛ Ï̂Ó̊ò– ãy!ì˛ Ï̂Ñ˛ ¢%fl įñ ¢Ç£ì˛ñ ü!_´õyò Ñ˛Ó̊ Ï̂ì˛
£ Ï̂ú ~£z ¢ Ï̂ÓÓ̊ xÓ¢yò ~Ñ˛yhs˛ ≤Ã Ï̂Î̊yãò– xòƒyòƒ ̂ î Ï̂üÓ̊ Á õyòÓ Ï̂Üy¤˛#Ó̊ õ Ï̂ïƒ õyòÓì˛y
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!Ó Ï̂Ó˚yï# Ñ˛yÎ≈Ñ˛úy˛ô ˆîÖ Ï̂ú !ì˛!ò ì˛yÓ˚ ì˛#Ó� !ò®y Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ äÈy Ï̂v ¸̨ò!ò– !ò Ï̂@˘Ãy Ï̂îÓ˚ !ú!M˛ÈD
SÖ%§!›˛̂ Ïì˛ ̂ Ó§̂ Ïï x!@¿îy£V Ñ˛Ó̊yÓ̊ õõ≈y!hs˛Ñ˛ á›˛òy=!úÓ̊ v ẑ̨ ÏÕ‘Ö Ñ˛̂ ÏÓ̊ ¢%¢¶˛ƒ õy!Ñ≈̨ò# Ï̂îÓ̊ xõyò%!°ÏÑ˛
xì˛ƒyâ˛y Ï̂Ó̊Ó̊ Ñ˛Ìy v z̨̨ ôfl įy˛ôò Ñ˛Ó̊ Ï̂ì˛ò– v z̨ß̈ì˛ !Ó�!›˛ü ãy!ì˛ ì˛y Ï̂îÓ̊ òyÓ̊# Ï̂îÓ̊ ̂ ¶˛y›˛y!ïÑ˛yÓ̊îy Ï̂òÓ̊
!ÓÓ˚& Ï̂k˛ î§yv ¸̨yÎ˚ñ òyÓ˚# Ï̂îÓ˚ ¢¶˛y ˆüy¶˛yÎyey Óı˛ Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ !Ü Ï̂Î˚ ˛ô%!ú!ü ã%ú%õÓy Ï̂îÓ˚ â)̨ v ¸̨yhs˛
fl ∫̨#Ñ˛yÓ˚ £ Ï̂ì˛ £Î˚ ~ÓÇ õ!£úy ̂ òì,̨ Ó,® ̂ @˘ÃÆyÓ˚ £ò–  Ó˚«˛íü#ú !Ó�!›˛ü Ï̂îÓ˚ ≤ÃÜ!ì˛ !Ó Ï̂Ó˚yï#
Ñ˛yÎ≈Ñ˛úy Į̈̂ ôÓ̊ !î Ï̂Ñ˛ ̨ôy‡˛Ñ˛ ¢yïyÓ̊ Ï̂íÓ̊ î,!‹T xyÑ˛°Ï≈ò Ñ˛ Ï̂Ó̊ò– õ£ydy Üyı˛# î!«˛í xy!ö�̨ Ñ˛yÎ̊
≤ÃÓy¢# ¶˛yÓ̊ì˛#Î̊ Ï̂îÓ̊ fl ∫̨yÌ≈ñ xyd¢¡øyò Á õò%°Ïƒc Ó̊«˛yÓ̊ ãòƒ î#á≈Ñ˛yú !òÓ̊&˛ôoÓ ≤Ã!ì˛ Ï̂Ó̊yï
xy Ï̂®yúò â˛yúy!FäÈ Ï̂úò– Ú≤ÃÓy¢#Û ÷ï% ~Ó̊ ¢õÌ≈ò Ñ˛ Ï̂Ó̊!òñ ~ !Ó°Ï̂ ÏÎ̊ ~Ñ˛≤Ãhfl˛ ¢!â˛e ≤ÃÓı˛
≤ÃÑ˛y!üì˛ Ñ˛ Ï̂Ó˚ñ Îy ̂ ú Ï̂Öò Ñ,̨ °åúyú ̂ õy£ò úyú G˛y Ï̂¶˛!Ó˚–

£zÇúƒy Ï̂[˛Ó˚ ◊!õÑ˛î Ï̂úÓ˚ ̂ òì,̨ fl˛iyò#Î˚ Óƒ!_´Ó˚y ≤ÃÜ!ì˛ü#ú Á ¶˛yÓ˚ì˛ !£ Ï̃ì˛°Ï# Ó Ï̂ú
˛ô!Ó̊!â˛ì˛ !äÈú– ~£z î Ï̂úÓ̊ xòƒì˛õ ̂ òì˛y !õ. Ó̊ƒyõ Ï̂¢ õƒyÑ˛ Ï̂v˛yòy”˛– 1910 !Ö�fi›˛y∑ ÎÖò
ì˛ÍÑ˛yú#ò Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã Ï̂¢Ó˚ Ñ˛õ≈Ñ˛ì≈̨ yÓ˚y !õ. õƒyÑ˛ Ï̂v˛yòy”˛ Ï̂Ñ˛ ¢¶˛y˛ô!ì˛ õ Ï̂òyòÎ˚ò Ñ˛ Ï̂Ó˚ò ì˛Öò
Ú≤ÃÓy¢#ÛˆÏì˛ Ó˚yõyò® â˛ˆÏRy˛ôyïƒyÎ˚ ~Ó˚ ˆáyÓ˚ ≤Ã!ì˛Óyî Ñ˛ˆÏÓ˚ ÓˆÏúò ˆÎñ Ú¶˛yÓ˚ì˛Óy¢#Ó˚
Ó̊yã Ï̃ò!ì˛Ñ˛ xyüyÈÙÈxyÑ˛yA«˛y ~ÓÇ !Ó!Óï ¢õ¢ƒy ~ Ï̂îü#Î̊ Ï̂îÓ̊ myÓ̊y ̂ Îõò ¶˛y Ï̂Ó Óƒ_´ £ Ï̂ì˛
˛ôy Ï̂Ó̊ ̂ ì˛õò !¶˛ß̈ ̂ îü#Î̊ Ï̂îÓ̊ myÓ̊y ¢Ω˛Ó òÎ̊– ~ Ñ˛yÓ̊ Ï̂í ̂ îü#Î̊ ̂ Ñ˛y Ï̂òy ̂ òì˛yÓ̊£z ¢¶˛y˛ô!ì˛
£ÁÎ̊y  ≤Ã̂ ÏÎ̊yãò–Û8 !‡˛Ñ˛ ~£z Ñ˛yÓ̊ Ï̂í£z Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ !õ Ï̂¢¢ ~!ò ̂ Ó¢yhs˛ Ï̂Ñ˛ Ñ˛Ç Ï̂@Ã̆̂ Ï¢Ó̊
¢¶˛y˛ô!ì˛ ̨ôî îy Ï̂ò Ó̊Ó#wòyÌ ‡˛yÑ%̨ Ï̂Ó̊Ó̊ ¢¡ø!ì˛ ¢ Ï̂_¥Á ≤Ã!ì˛Óyî Ñ˛ Ï̂Ó̊ò– ̇ Ñ˛y!hs˛Ñ˛ fl ∫̨yãyì˛ƒ
ˆÓy Ï̂ïÓ˚ ãòƒ£z !ì˛!ò xyÓyÓ˚ Ó˚Ó#wòyÌ ‡˛yÑ%̨ Ï̂Ó˚Ó˚ ¢õÌ≈ò Ñ˛ Ï̂Ó˚ò– ˛ôyOy Ï̂ÓÓ˚ xòyâ˛yÓ˚ Á
ãy!úÎ˚yòÁÎ˚yúyÓy Ï̂ÜÓ˚ £ì˛ƒyÑ˛y Ï̂[˛Ó˚ ≤Ã!ì˛Óyî ãyòyÓyÓ˚ v ẑ̨ Ïj Ï̂üƒ Ó˚Ó#wòyÌ ‡˛yÑ%̨ Ó˚ Úòy£z›˛
˝v˛Û v z̨̨ ôy!ï Óã≈̂ ÏòÓ̊ ¢ÇÑ˛“ Ñ˛Ó̊ Ï̂ú Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ ì˛y xyhs˛!Ó̊Ñ˛ ¶˛y Ï̂Ó ¢õÌ≈ò Ñ˛ Ï̂Ó̊ò–
Ó˚Ó#wòyÌ ‡˛yÑ%̨ Ó˚ Úòy£z›˛ ̋ v˛Û Óã≈ò Ñ˛ Ï̂Ó˚ Óv ¸̨úy›˛ Ï̂Ñ˛ ~Ó˚ ¢˛ô Ï̂«˛ Î%!_´˛ô)í≈ ̂ Î ̇ !ì˛£y!¢Ñ˛
˛ôe ̂ ú Ï̂Öò ì˛y Ú≤ÃÓy¢#Û ̨ô!eÑ˛yÎ̊ äÈy˛ôy Ï̂òy £Î̊– Ú≤ÃÓy¢#Û ̨ôyOy Ï̂Ó !Ó�!›˛ Ï̂üÓ̊ Ñ%̨ Ñ˛#!ì≈̨  ¢¡∫̂ Ïı˛
õy Ï̂¢Ó˚ ̨ôÓ˚ õy¢ ì˛ÌƒÓ˝ú Á Î%!_´˛ô)í≈ õhs˛Óƒ !ú Ï̂Ö !ÓŸªÓy¢#Ó˚ ̂ Üyâ˛ Ï̂Ó˚ xyò Ï̂ì˛ Ìy Ï̂Ñ˛–

Ú≤ÃÓy¢#Û ̂ Ñ˛Óúõye ¢y!£ì˛ƒ ̨ô!eÑ˛y !äÈú òyñ ãy!ì˛Ó̊ ¢Ó≈y!ïÑ˛ v z̨ß̈!ì˛Ñ˛ Ï̂“ ÎyÓì˛#Î̊
≤Ã Ï̂â˛‹TyÓ˚ !Ó°ÏÎ˚£z ~Öy Ï̂ò Ó˚#!ì˛õì˛ fl˛iyò ̂ ˛ôì˛– ≤ÃÌõ !ÓŸªÎ%̂ Ïk˛Ó˚ õ Ï̂ïƒ Á ̨ô Ï̂Ó˚ ¶˛yÓ˚ì˛Ó Ï̂°Ï≈Ó˚
x¢£yÎ˚ xÓfl˛iy õò#°Ï# Ï̂îÓ˚ Ñ˛y Ï̂äÈ ¢õƒÑ˛Ó˚* Į̈̂ ô ≤ÃÑ˛!›˛ì˛ £Î˚– Ó˚y‹T…#Î˚ x!ïÑ˛yÓ˚ úy¶˛ myÓ˚y£z
xyõÓ˚y ˛ô%òÓ˚yÎ˚ xyd!ò¶≈̨ Ó˚ Á ü!_´õyò £ Ï̂Î˚ v z̨‡˛ Ï̂ì˛ ˛ôyÓ˚Óñ ~£z ¶˛yÓòy õ£ydy Üyı˛#Ó˚
x!£Ç¢ x¢£ Ï̂ÎyÜ ≤Ãhfl˛yÓ 1920 !Ö�fi›˛y∑ Ñ˛!úÑ˛yì˛y Á òyÜ˛ô%Ó˚ Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã¢ Ü,£#ì˛ £Î˚–
Ñ˛ì˛Ñ˛=!ú !Ó Ï̂ü°Ï !Ó Ï̂ü°Ï !Ó°Ï̂ ÏÎ˚Ó˚ ≤Ã!ì˛Ñ˛y Ï̂Ó˚Ó˚ v ẑ̨ Ïj Ï̂üƒ£z ~£z ≤Ãhfl˛yÓ Ó˚!â˛ì˛ £ Ï̂Î˚!äÈú–
!Ñ l̨s˛ ~Ó̊ õ)ú ú«˛ƒ !òï≈y!Ó̊ì˛ £Î̊ x!Óú Ï̂¡∫ ¶˛yÓ̊ì˛Óy¢#Ó̊ fl ∫̨Ó̊yã úy¶˛– Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊
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¢Ó≈îy ¶˛yÓ̊ì˛Ó Ï̂°Ï≈Ó̊ fl ∫̨y!ïÑ˛yÓ̊ úy Ï̂¶˛Ó̊ ãòƒ ̂ úÖò# ïyÓ̊í Ñ˛ Ï̂Ó̊ xy¢ Ï̂äÈò– ~Óy Ï̂Ó̊ ~£z ≤Ãhfl˛y Ï̂ÓÓ̊
õ)ú ú«˛ƒ Ï̂Ñ˛ !ì˛!ò Ú≤ÃÓy¢#Û Ï̂ì˛ fl ∫̨yÜì˛ ãyòy Ï̂úò– Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ ¢Ó≈îy !£Ç¢yÓ̊ v z̨̨ ô Ï̂Ó̊
x!£Ç¢yÓ̊£z fl įyò !î Ï̂Î̊ ~ Ï̂¢ Ï̂äÈò– Îy Ú≤ÃÓy¢#Û Ï̂ì˛ ÓyÓ̊ ÓyÓ̊ ≤Ã!ì˛ö˛!úì˛ £ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ– !Ñ l̨s˛ ̂ ò!ì˛Óyâ˛Ñ˛
!îÑ˛=!úÓ˚ ¢Ó›˛y£z !ì˛!ò ¢õÌ≈ò Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ ̨ôy Ï̂Ó˚ò!ò– Ü‡˛òõ)úÑ˛ !Ó°ÏÎ˚ ̂ Îõò â˛Ó˚Ñ˛y Á ÖjÓ˚
≤Ãâ˛úòñ xfl˛ô,üƒì˛y Óã≈òñ !£®%ÈÙÈõ%¢!úõ ̇ Ñ˛ƒ fl įy˛ôò ≤Ã¶,̨ !ì˛ ¢¡ô Ï̂Ñ≈̨  ì§̨ yÓ̊ ¢õÌ≈ò Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ̊
˛ô,¤˛yÎ̊ ~Ñ˛y!ïÑ˛ ÓyÓ̊ ≤ÃÑ˛y!üì˛ £Î̊– Ñ˛!Ó ¢ Ï̂ì˛ƒwòyÌ î Ï̂_Ó̊ Úâ˛Ó̊Ñ˛yÓ̊ áá≈Ó̊ ̨ôv˛̧ü#Ó̊ áÓ̊ áÓ̊Û
£zì˛ƒy!î Úâ˛Ó˚Ñ˛yÓ˚ ÜyòÛ Ñ˛!Óì˛y!›˛ Ú≤ÃÓy¢#Û Ï̂ì˛ ≤ÃÌõ ≤ÃÑ˛y!üì˛ £ Ï̂ú ì˛y !Ñ˛ Ï̂üyÓ˚ õò Ï̂Ñ˛ Á
v ẑ̨ Ïm!úì˛ Ñ˛ Ï̂Ó̊!äÈú– Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ̊ õyïƒ Ï̂õ xyõy Ï̂îÓ̊ ~£z Ñ˛Ìy=!ú fl˛øÓ̊í
Ñ˛ Ï̂Ó˚ ˆîò ÈÙÈ ÚÚ¢Óπ≈õ‰ xydÓüÇ ¢%Ö‰õñ ¢Óπ≈õ ˛ôÓ˚ÓüÇ î%ÉÖõÛÛ– ~ÓÇ ÚÚfl ∫̨yï#òì˛y £#òì˛yÎ˚
ˆÑ˛ Ó§y!â˛ Ï̂ì˛ â˛yÎ˚ ̂ £ñ ̂ Ñ˛ Ó§y!â˛ Ï̂ì˛ â˛yÎ˚...ÛÛ Ñ˛!Óì˛yÇü!›˛–

!Ñ l̨s˛ ~£z ¢õÎ̊ Ñ˛ì˛Ñ˛ =!ú !Ó°ÏÎ̊ ¢yïyÓ̊í õyò%̂ Ï°ÏÓ̊ õ Ï̂ïƒ ~õò xyüy ¶˛Ó̊¢y ãyÜ!Ó̊ì˛
Ñ˛ Ï̂Ó̊ ÎyÓ̊ myÓ̊y ò Ï̂Óy!aì˛ !Óüyú ãòü!_´Ó̊ xî)Ó̊ ¶˛!Ó°Ïƒ Ï̂ì˛ !Óºyhs˛ £ÁÎ̊yÓ̊ xÓÑ˛yü á Ï̂›˛–
ˆÎõò ~Ñ˛ ÓäÈ Ï̂Ó̊Ó̊ õ Ï̂ïƒ fl ∫̨Ó̊yã úy¶˛– Î%!_´Óyî# Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ fl ∫̨yï#òì˛yÓ̊ ~Ñ˛!ò¤˛
˛ô)ãyÓ˚# ~ÓÇ x¢£ Ï̂ÎyÜ xyî Ï̂ü≈Ó˚ ¢õÌ≈Ñ˛ £ Ï̂úÁ ~Ó˚ ≤Ã!ì˛Óyî Ñ˛Ó˚y Ñ˛ì≈̨ Óƒ Ó Ï̂ú !Ó Ï̂Óâ˛òy
Ñ˛ Ï̂Ó˚ò– Ñ˛!Ó=Ó˚& Ó˚Ó#wòyÌ ‡˛yÑ%̨ Ï̂Ó˚Ó˚ Ú!ü«˛yÓ˚ !õúòÛ Sxy!Ÿªòñ 1328 ÓDy∑V Á ¢ Ï̂ì˛ƒÓ˚
xy£¥yòÛ SÑ˛y!_≈Ñ˛ 1328 ÓDy∑V ~ÓÇ Ú¢õ¢ƒy Á ¢õyïyòÛ Sx@˘Ã£yÎ˚òñ 1330 ÓDy∑V
≤ÃÓı˛=!ú Ï̂ì˛ ãyì˛#Î̊ xy Ï̂®yú Ï̂òÓ̊ xÓyhfl˛Ó Á xÎÌyÌ≈ !Ó°ÏÎ̊=!úÓ̊ ì˛#Ó� ≤Ã!ì˛Óyî Ñ˛ Ï̂Ó̊ò–
!Ñ˛ls˛ ãyì˛#Î˚ ˙ Ï̂Ñ˛ƒÓ˚ ˛ô Ï̂Ì ˆÎ Óyïy xy Ï̂äÈñ ì˛y ì%̨ Ï̂ú ï Ï̂Ó˚ ¢õyïy Ï̂òÓ˚ Á ˛v z̨̨ ôyÎ˚ !ò Ï̂î≈ü
Ñ˛ Ï̂Ó˚ò ̂ ü°Ï î%!›˛ ≤ÃÓ Ï̂ı˛–

Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã¢ ̂ Ì Ï̂Ñ˛ ¢,‹T fl ∫̨Ó̊yãƒ î Ï̂úÓ̊ Ñ˛yÎ≈Ñ˛úy˛ô Ï̂Ñ˛Á Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ̊
¢¡ôyîÑ˛ Ó̊* Į̈̂ ô òãÓ̊ Ó̊y Ï̂Öò– !£®% Á õ%¢!úõ ¢¡±îy Ï̂Î̊Ó̊ õ Ï̂ïƒ ̇ Ñ˛ƒ Á ¢¡±#!ì˛ fl įy˛ô Ï̂òÓ̊
v ẑ̨ Ïj Ï̂üƒ Ñ˛Ó˚y £ Ï̂úÁ ì˛y ̂ Î x!â˛ Ï̂Ó˚ ãyì˛#Î˚ ̇ Ï̂Ñ˛ƒÓ˚ õ)̂ Ïú£z xyáyì˛ Ñ˛Ó˚̂ ÏÓ ~ÓÇ e´ Ï̂õ Ó˝
!Óü,Cúy ¢,!‹T Ñ˛Ó˚̂ ÏÓ ì˛y Ú≤ÃÓy¢#Û Ï̂ì˛ fl˛ô‹T Ñ˛ Ï̂Ó˚ ˆúÖy £Î˚ ~ÓÇ ~Ó˚ !ÓÓ˚& Ï̂k˛ ˆãyÓ˚y Ï̂úy
¶˛y°ÏyÎ̊ ≤Ã!ì˛Óyî Ñ˛Ó̊y £Î̊– ~ãòƒ Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ̊ ¢¡ôyîÑ˛ Ï̂Ñ˛ x Ï̂òÑ˛ ¢õÎ̊ !Ó�!›˛ Ï̂üÓ̊ ̂ Ó̊y°Ïyò Ï̂ú
˛ôv˛̧̂ Ïì˛ £Î̊– Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ v z̨Fâ˛õy Ï̂òÓ̊ ̇ !ì˛£y!¢Ñ˛ñ Ó̊yã Ï̃ò!ì˛Ñ˛ñ !ü«˛yñ !ü“ !Ó°ÏÎ̊Ñ˛
ã#Óò# @˘Ãs˛iy!î Ú≤ÃÓy¢#Û Ï̂ì˛ ≤ÃÑ˛yü Ñ˛ Ï̂Ó˚ ~Ñ˛!›˛ ãyì˛#Î˚ ̇ Ñ˛ƒ Ü Ï̂v ¸̨ ̂ ì˛yúyÎ˚ ¢ Ï̂â˛‹T !äÈ Ï̂úò–
!ì˛!ò ¶˛yÓ̊ì˛Óı%̨  v˛≠ ãƒy Ï̂Óã !›˛. ¢ƒyu˛yÓ̊úƒyu˛ Ñ˛ì,≈̨ Ñ˛ ‘India in Bondege : Her Right

to Freedom’ òyõÑ˛ ̨ô%hfl˛ Ï̂Ñ˛Ó̊ ¶˛yÓ̊ì˛#Î̊ ¢Çfl˛ÒÓ̊í ≤ÃÑ˛y!üì˛ Ñ˛ Ï̂Ó̊ò 1928 !Ö�fi›˛y∑ 21ˆü
!v˛ Ï̂¢¡∫Ó˚– ≤ÃÓy¢# ˆ≤Ã Ï̂¢ äÈy˛ôy £ Ï̂úÁ ¢ãò#Ñ˛yhs˛ îy¢ÈÙÈ~Ó˚ õ%oyÑ˛Ó˚ Á ≤ÃÑ˛yüÑ˛ !äÈ Ï̂úò–
@˘Ãs˛i!›˛ Ï̂ì˛ ˆúÖÑ˛ ¶˛yÓ˚ì˛Óy¢#Ó˚ fl ∫̨yÓ˚yã ¢yïòyñ fl ∫̨yï#òì˛y úy Ï̂¶˛ ì˛yÓ˚ ˆÎyÜƒì˛yñ ˛ôÓ˚yï#ò



592  | ~ÓÇ ≤Ãy!hs˛Ñ˛

xÓfl įyÎ̊ ¶˛yÓ̊ Ï̂ì˛Ó̊ñ !Ó�̂ Ï›˛ Ï̂òÓ̊ Á ãÜ Ï̂ì˛Ó̊ xõDú ≤Ã¶,̨ !ì˛ òyòy !Ó°Ï̂ ÏÎ̊Ó̊ ì˛Ìƒ !ò¶≈̨ Ó̊ Á Î%!_´
!ò¤˛ xy Ï̂úyâ˛òy Ñ˛ Ï̂Ó˚ò– !Ñ˛ls˛ ¢Ó˚Ñ˛yÓ˚ Ó˚yã Ï̂oy£ydÑ˛ !Ó Ï̂Óâ˛òy Ñ˛ Ï̂Ó˚ Ó£z!›˛Ó˚ ≤Ãâ˛yÓ˚ Óı˛
Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ Ók˛ ˛ô!Ó˚Ñ˛Ó˚ £ò– ~£z ¢õ Ï̂Î˚ 31ˆü ãyò%Î˚y!Ó˚ñ 1929 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ ‘Home De-

partment Political, Bombay Castle’ ~ !Ó°ÏÎ˚!›˛ !ò Ï̂Î˚ Ü¶˛ò≈̂ Ïõr›˛ xö˛ ̂ ÓDú ~Ó˚
Ñ˛y Ï̂äÈ ãyò Ï̂ì˛ â˛yò– ~ ¢õ Ï̂Î̊ Ñ˛úÑ˛yì˛yÓ̊ ̨ô%!úü Ñ˛!õüòyÓ̊ !äÈ̂ Ïúòñ â˛yú≈¢ ̂ ›˛Üy›≈̨ – Ó̊yã Ï̂oy Ï̂£Ó̊
x˛ôÓ˚y Ï̂ï 25ˆü ˆõñ 1929 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ ¢ãò#Ñ˛yhs˛ îy¢ Ï̂Ñ˛ ˆ@˘ÃÆyÓ˚ Ñ˛Ó˚y £Î˚ ~ÓÇ ˛ô Ï̂Ó˚
ãy!õ Ï̂ò õ%!_´ ̨ôyò–

ˆÜy Ï̂Î˚®y !Ó¶˛y Ï̂ÜÓ˚ ̨ ô%!úü £‡˛yÍ 24ˆü ̂ õ 1929 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ Ú≤ÃÓy¢#Û x!ö˛¢ Á
¢¡ôyî Ï̂Ñ˛Ó˚ Óy!v ¸̨ Öyòyì˛Õ‘y!ü Ñ˛ Ï̂Ó˚– ì˛Õ‘y!üÓ˚ ¢õÎ˚ ̨ô%!úü 44!›˛ £z!u˛Î˚y £zò Ó Ï̂[˛ã Ó£zñ
350!›˛ xÓ§yïy£z Ó£zñ 101!›˛ Ó£ẑ ÏÎ˚Ó˚ Ñ˛¶˛yÓ˚ Á xyÏÓ˚Á xòƒyòƒ x Ï̂òÑ˛ !Ñ˛ä%È Óy Ï̂ãÎ˚yÆ
Ñ˛ Ï̂Ó̊ò– ~£z ¢õÎ̊ Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ !ò Ï̂ã Ó̊yã Ï̂oy Ï̂£Ó̊ x˛ôÓ̊y Ï̂ï 6£z ã%ò ï,ì˛ £ò ~ÓÇ
ãy!õ Ï̂ò õ%!_´ ̨ôyò– 12£z xyÜfi›˛ õyõúyÓ̊ ÷òy!ò £Î̊ Á 6 ̨ô,¤˛yÓ̊ ~Ñ˛!›˛ Ó̊yÎ̊ ̂ áy°Ïíy £Î̊–
~£z Ó̊y Ï̂Î̊ ¢ãò#Ñ˛yhs˛ îy¢ Á Ó̊yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ̊ ≤Ã Ï̂ì˛ƒÑ˛ Ï̂Ñ˛ 1 £yãyÓ̊ ›˛yÑ˛y Ñ˛ Ï̂Ó̊ ã!Ó̊õyòy
Ñ˛Ó̊y £Î̊ ~ÓÇ xòyîy Ï̂Î̊ 3 õy¢ ̂ ã Ï̂úÓ̊ ¢yãy ̂ áy°Ïíy £Î̊–  £y£ẑ ÏÑ˛y Ï̂›≈̨  xy˛ô# Ï̂úÓ̊ xy Ï̂Óîò
òy õO%Ó̊ £ÁÎ̊yÎ̊ ~£zÖy Ï̂ò£z ì§̨ y Ï̂Ñ˛ !òÓ̊hfl˛ £ Ï̂ì˛ £Î̊– 1929 !Ö�fi›˛y Ï̂∑Ó̊ 14£z xyÜfi›˛ Ó%ïÓyÓ̊
‘The Calcutta Gazette. ExtraordinaryÙÈˆì˛ ì˛y ≤ÃÑ˛y!üì˛ £Î˚–9 Öyòy ì˛Õ‘y!üÓ˚
¢ÇÓy Ï̂î õ£ydy Üyı˛# Ü¶˛ò≈̂ Ïõ Ï̂r›˛Ó̊ Ñ˛ Ï̂‡˛yÓ̊ !ò®y Ñ˛ Ï̂Ó̊ò– !ì˛!ò Ú£zÎ̊Ç £z!u˛Î̊yÛ ̨ô!eÑ˛yÎ̊ ~£z
≤Ã¢ Ï̂D ˆú Ï̂Öòó ÚˆÑ˛yò ¶˛yÓ˚ì˛Óy¢# Îì˛ Óv ¸̨£z ˆ£yÑ˛ òy ˆÑ˛òñ ì˛y£yÓ˚ õyÌyÁ õy Ï̂G˛ õy Ï̂G˛
ˆòyÎ˚y Ï̂ì˛ £ Ï̂Ó ÈÙÈ ˛ôy Ï̂äÈ ˆÎ ì˛yÓ˚ xÓfl˛iyÓ˚ Ñ˛Ìy ¶%̨ !úÎ˚y ÎyÎ˚– Ü¶˛ò≈̂ Ïõ Ï̂r›˛Ó˚ ÚÓ˚_´ òÖÓ˚Û
ˆîÖy£zÓyÓ˚ £z£y£z ≤ÃÑ,̨ ì˛ v ẑ̨ Ïjüƒ–ÛÛ10

Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ̊ ¢¡ôyîÑ˛ 1929 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ úy Ï̂£yÓ̊ Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã Ï̂¢ ̂ ÎyÜ ̂ îò– ~£z x!ï Ï̂Óüò
¢Ó≈≤ÃÌõ Complete Independence Óy ̨ô)í≈ fl ∫̨yï#òì˛yÓ̊ v z̨̨ ôÓ̊ ≤ÃÌõ ~Ñ˛ Óƒy˛ôÑ˛ ≤Ãhfl˛yÓ
Ü,£#ì˛ £Î̊– ~Ó̊ ̨ôÓ̊£z ÷Ó̊& £Î̊ õ£ydy Üyı˛#Ó̊ ̂ òì,̨ Ï̂c ¶˛yÓ̊ì˛ Óƒy˛ô# xy£zò xõyòƒ ¢ì˛ƒy@˘Ã£
xy Ï̂®yúò– xy£zò xõyòƒ xy Ï̂®yú Ï̂òÓ̊ ≤Ã!ì˛ Ï̂Óîò Ú≤ÃÓy¢#Û ̨ô!eÑ˛yÎ̊ ̨ôyì˛yÎ̊ !Ó!¶˛ß̈ ¢ÇÖƒyÎ̊
≤ÃyÎ̊ 45!›˛ !Ó°ÏÎ̊ ÎÌyÎÌ ¶˛y Ï̂Ó õhs˛Óƒ ¢£ fl įyò ̂ ˛ô Ï̂Î̊ Ï̂äÈ– ~Ó̊ õ Ï̂ïƒ xòƒì˛õ !Ó°ÏÎ̊=!ú £ú
ÈÙÈ úÓò ¢ì˛ƒy@˘Ã£ñ ¢ÇÓyî˛ôe Á õ%oyÎ Ï̂s˛fÓ˚ fl ∫̨yï#òì˛yñ õ#Ó˚y›˛ °Ïv ¸̨Îs˛f õyõúyñ ¶˛yÓ˚ì˛ Ó˚«˛y
xy£ẑ ÏòÓ˚ ≤Ã!ì˛Óy Ï̂î äÈye !õ!äÈúñ fl ∫̨yï#òì˛y !îÓ¢ ̨ôyúòñ ̂ v˛y!õ!òÎ˚ò ̂ fi›˛›˛y¢ñ £úÁ Ï̂Î˚ú
õò%̂ Ïõr›˛ !£Ç¢y Á x!£Ç¢y ¢Ç@˘Ãyõ ≤Ã¶,̨ !ì˛– ~£z ¢õhfl˛ !Ó°ÏÎ˚=!ú Ú≤ÃÓy¢#Û ̨ô!eÑ˛yÎ˚ Î Ï̂Ì‹T
=Ó˚&c ¢£Ñ˛y Ï̂Ó˚ ˆÑ˛Óú õye ≤ÃÑ˛yü Ñ˛ Ï̂Ó˚!òñ Ó%!k˛î#Æñ Î%!_´!ò¤˛ Á òƒyÎ˚ ¢ÇÜì˛ õhs˛Óƒ
Ñ˛ Ï̂Ó̊ Ï̂äÈ– Ñ˛Ö Ï̂òy Ñ˛Ö Ï̂òy ̂ Ñ˛Óúõye á›˛òy!›˛ õhs˛Óƒ£#ò ¶˛y Ï̂Ó !ÓÓ,ì˛ Ñ˛Ó̊y £ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ– ̂ îü# Á
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!Ó Ï̂îü# ¢ÇÓyî˛ô Ï̂e ¢Ç!Ÿ’‹T !Ó°ÏÎ̊ ¢¡ô Ï̂Ñ≈̨  ≤ÃÑ˛y!üì˛ á›˛òy Ï̂Ñ˛ ̂ Ó̊ö˛y Ï̂Ó̊™ !£¢y Ï̂Ó xy Ï̂úyâ˛òyÎ̊
fl˛iyò ˆ˛ô Ï̂Î˚̂ ÏäÈ– ¢ì˛ƒy@˘Ã£# Ï̂îÓ˚ úyN˛òy Á ≤Ã£y Ï̂Ó˚Ó˚ á›˛òyÎ˚ Ú≤ÃÓy¢#Û ˆÑ˛Óúõye !òÓ˚&Í!Ó@¿
Ìy Ï̂Ñ˛!ò– ~Ó˚ Î Ï̂Ì‹T !ò®y Á ≤Ã!ì˛ÓyîÁ Ñ˛Ó˚y £ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ– !ü“# ò®úyú Ó¢% x!B˛ì˛ õ£ydy
Üyı˛#Ó˚ Úîu˛#ÎyeyÛ ü#°Ï≈Ñ˛ Ó˚à#ò !â˛e!›˛ Ú≤ÃÓy¢#Û Ï̂ì˛ ≤ÃÌõ ≤ÃÑ˛y!üì˛ £Î˚– ~£z xy Ï̂®yú Ï̂òÓ˚
˜Ó!ü‹Tƒ Á ¢yÌ≈Ñ˛ì˛y ¢¡∫̂ Ïı˛ Úõv˛yí≈ !Ó˚!¶˛Î%̊Û Á Ú≤ÃÓy¢#Û ̨ ô!eÑ˛yÎ˚ e´õyÜì˛ !Ó!¶˛ß¨ á›˛òyÓ˚
v ẑ̨ ÏÕ‘Ö Ñ˛ Ï̂Ó˚ ≤ÃÑ˛y!üì˛ £ Ï̂ì˛ Ìy Ï̂Ñ˛– ≤ÃÑ˛yüƒ Ó˚yã Ï̃ò!ì˛Ñ˛ xy Ï̂®yú Ï̂ò !Ó!¶˛ß¨ xM˛È Ï̂ú ¢£fl Ą̀
òyÓ̊# ¢!e´Î̊ xÇü @˘Ã£í Ñ˛ Ï̂Ó̊ò ~ÓÇ ̨ô%Ó̊& Ï̂°ÏÓ̊ õì˛ ì§̨ yÓ̊yÁ úyN˛òyñ î%̂ Ï¶≈̨ yÜñ Ñ˛yÓ̊yÓÓ̊í ¢Ó£z
ˆfl ∫̨FäÈyÎ̊ ÓÓ̊í Ñ˛ Ï̂Ó̊ò– ≤Ã!ì˛õy Ï̂¢ Ú≤ÃÓy¢#Û ̂ îüÑ˛õ≈# ¢ì˛ƒy@˘Ã£# òyÓ̊# Ï̂îÓ̊ñ Óyày!ú Á xÓyày!ú
!ò!Ó≈̂ Ïü Ï̂°Ï !â˛e ≤ÃÑ˛yü Ñ˛ Ï̂Ó˚ òyÓ˚#ÈÙÈ˛ô%Ó˚&°Ï v z̨¶˛Î˚̂ ÏÑ˛£z ̂ î Ï̂üÓ˚ Ñ˛y Ï̂ã v z̨m%k˛ Ñ˛ Ï̂Ó˚–

¶˛yÓ˚̂ Ïì˛Ó˚ fl ∫̨yï#òì˛y xy Ï̂®yú Ï̂òÓ˚ !Ó!¶˛ß¨ á›˛òy Ú≤ÃÓy¢#Û ˛ô!eÑ˛yÓ˚ Ú!Ó!Óï ≤Ã¢DÛ
!Ó¶˛y Ï̂Ü !Ñ˛¶˛y Ï̂Ó ˛ô!Ó˚̂ ÏÓ!üì˛ £ì˛ ~ÓÇ !Ñ˛ õhs˛Óƒ Ñ˛Ó˚y £ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ ì˛y xy Ï̂úyâ˛òy Ñ˛Ó˚y ˆÎ Ï̂ì˛
˛ôy Ï̂Ó̊– 1930 !Ö�fi›˛y Ï̂∑Ó̊ 26 ̂ ü ãyò%Î̊y!Ó̊ ̂ îüÓƒy˛ô# ãyì˛#Î̊ fl ∫̨yï#òì˛y !îÓ¢ ̨ôy!úì˛ £Î̊
~ÓÇ ãòÜí fl ∫̨yï#òì˛yÓ˚ ¢ÇÑ˛“Óyò#Ó˚ ü˛ôÌ @˘Ã£í Ñ˛ Ï̂Ó˚ò– 1930 !Ö�fi›˛y Ï̂∑Ó˚ 12£z õyâ≈̨
Üyı˛#ã# 79 ãò ¢ì˛ƒy@˘Ã£# !ò Ï̂Î̊ v˛y!u˛ x!¶˛Îyò ÷Ó̊& Ñ˛ Ï̂Ó̊ò– 6£z ~!≤Ãú ¢õ%o ì˛# Ï̂Ó̊ úÓò
xy£zò ¶˛D Ñ˛ Ï̂Ó̊ò–11 ̂ õ õy Ï̂¢ úÓò ̂ Üyúy îÖú x!¶˛Îy Ï̂ò ¢ Ï̂Ó̊y!ãò# òy£zv%̨  ̂ òì,̨ c ̂ îò–
Ú≤ÃÓy¢#Û 1930 !Ö�fi›˛y∑ 1337 ÓDy∑ x@˘Ã£yÎ˚í ¢ÇÖƒyÎ˚ Ú=ãÓ˚y›˛ Á ̂ õ!îò#˛ô%Ó˚Û ü#°Ï≈Ñ˛
!ü Ï̂Ó̊yòy Ï̂õ =ãÓ̊y Ï̂›˛Ó̊ â˛y°Ï# Ï̂îÓ̊ Öyãòy ÓÎ̊Ñ˛›˛ ¢ì˛ƒy@˘Ã Ï̂£Ó̊ ¢ÇÓyî ̃ î!òÑ˛ Ñ˛yÜ Ï̂ã ≤ÃÑ˛y!üì˛
£Î˚– !Ñ˛ls˛ xò%Ó˚*˛ô ¢ì˛ƒy@˘Ã£ ̂ õ!îò#˛ô%̂ ÏÓ˚ £ Ï̂ú Á ì˛y ̃ î!òÑ˛ Ñ˛yÜ Ï̂ã ≤ÃÑ˛y!üì˛ òy £ÁÎ˚yÎ˚
Ú≤ÃÓy¢#Û ̨ô!eÑ˛y ̂ «˛y¶˛ ≤ÃÑ˛yü Ñ˛ Ï̂Ó˚–12  Ú≤ÃÓy¢#Û 1930 !Ö�fi›˛y∑ 1337 ÓDy∑ x@˘Ã£yÎ˚í
¢ÇÖƒyÎ˚ Óyày!úÓ˚ Ó˚yÖ#Óı˛ò !îò ̨ôyú Ï̂òÓ˚ xy£¥yò ãy!ò Ï̂Î˚!äÈú– 1930 !Ö�fi›˛y∑ 1337
ÓDy∑ Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ˚ ˆ˛ôÔ°Ï ¢ÇÖƒyÎ˚ ¢Ó˚Ñ˛yÓ˚ Ñ˛ì,≈̨ Ñ˛ Ú!˛ô Ï̂Ñ˛!›˛ÇÛ ¢¡∫ı˛#Î˚ x!v≈̨ òƒy™ ≤Ã Ï̂Î˚y Ï̂ÜÓ˚
!Ó°ÏÎ˚!›˛ ¢õy Ï̂úyâ˛òy Ñ˛ Ï̂Ó˚ ◊#Î%_´y ú%Ñ˛õyò#Ó˚ õyõúyÓ˚ xy˛ô# Ï̂ú ̂ Óy¡∫y£z £y£ẑ ÏÑ˛y Ï̂›≈̨ Ó˚ Ó˚yÎ˚
~Ó˚ v ẑ̨ ÏÕ‘Ö Ñ˛Ó˚y £ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ– ̇  Ó˚y Ï̂Î˚ Óúy £ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ ̂ Îñ ÚÚˆÑ˛Óú !òÓ˚&˛ôoÓ üy!hs˛˛ô)í≈ !˛ô Ï̂Ñ˛!›˛Ç
ˆÑ˛yò x˛ôÓ˚yï òÎ˚– ˆe´ì˛yÈÙÈ!Ó Ï̂e´ì˛y Ï̂Ñ˛ ì˛ƒ_´ !ÓÓ˚_´ Ñ˛Ó˚̂ Ïúñ ì˛y Ï̂îÓ˚ Ñ˛y Ï̂ã Óyïy îyò
Ñ˛Ó˚̂ Ïú ì˛y x˛ôÓ˚yï Ó Ï̂ú Üíƒ £ Ï̂ì˛ ̨ ôy Ï̂Ó˚Û–13 1930 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ Óv ¸̨úy›˛ x!¶˛ Ï̂ÎyÜ Ñ˛ Ï̂Ó˚ò
¢ì˛ƒy@˘Ã Ï̂£ òyÓ̊# Ï̂îÓ̊ ̨ô%̂ ÏÓ̊y¶˛y Ï̂Ü fl įyò ̂ îÁÎ̊y £Î̊– ~£z x!¶˛ Ï̂Îy Ï̂ÜÓ̊ v z̨_ Ï̂Ó̊ Ú≤ÃÓy¢#Û ̨ô!eÑ˛y
1930 !Ö�fi›˛y Ï̂∑Ó˚ 1337 ÓDy Ï̂∑Ó˚ x@˘Ã£yÎ˚í ¢ÇÖƒyÎ˚ Ú¢ì˛ƒy@˘Ã Ï̂£ òyÓ˚# Ï̂îÓ˚ fl˛iyòÛ ü#°Ï≈̂ ÏÑ˛
Ó Ï̂ú Ï̂äÈ ̂ Îñ Úõ£ydy Üyı˛# ≤ÃÌõ òyÓ̊#!îÜ Ï̂Ñ˛ ~£z !Ó˛ôî¢B%̨ ú x!¶˛Îy Ï̂ò ̂ ÎyÜ !î Ï̂ì˛ ̂ îò!ò–
!Ñ l̨s˛ ì˛yÓ̊y !ò Ï̂ãÓ̊y£z fl ∫̨yï#òì˛y xy£¥y Ï̂ò ̂ fl ∫̨FäÈyÎ̊ ~ Ï̂ì˛ ̂ ÎyÜ !î Ï̂Î̊ Ï̂äÈò– ̨ôyÿ˛yì˛ƒ ̂ Ñ˛Óúõye
òyÓ̊#Ó̊ ¢¡øyò Ñ˛Ó̊ Ï̂ì˛ ãy Ï̂ò ~ÈÙÈïyÓ̊íy ºyhs˛ÛÛ–14 ¶˛yÓ̊ì˛#Î̊ ¢õy Ï̂ãÁ òyÓ̊#Ó̊ ¢¡øyòãòÑ˛ fl įyò
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xy Ï̂äÈ Ó Ï̂ú Ú≤ÃÓy¢#Û ˛ô!eÑ˛y õhs˛Óƒ Ñ˛ Ï̂Ó˚̂ ÏäÈ– Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ˚ 1930 !Ö�fi›˛y∑ 1337 ÓDy∑
ˆ˛ôÔ°Ï ¢ÇÖƒyÎ˚ Ú!õ!äÈú ¢¶˛y ¢!õ!ì˛ Á ˛ô%!úü Ñ˛!õüòyÓ˚Û ü#°Ï≈Ñ˛ ≤ÃÓ Ï̂ı˛ ~Ñ˛!›˛ á›˛òyÓ˚
v ẑ̨ ÏÕ‘Ö Ñ˛Ó̊y £ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ ̂ Î ÚÚÑ˛!úÑ˛yì˛yÓ̊ Óv˛̧ Óyãy Ï̂Ó̊Ó̊ Ó̊yhfl˛yÎ̊ ̨ô§yâ˛ãò õ!£úy ÚG˛yu˛y v z̨§â%̨  Ó̊ Ï̂£
£yõyÓ˚yÛ ~£z !£®# Üyò Ñ˛ Ï̂Ó˚ ˆÓxy£z!ò !õ!äÈú Ñ˛ Ï̂Ó˚ò ÈÙÈ ~£z x!¶˛ Ï̂Îy Ï̂Ü ì§̨ y Ï̂îÓ˚ ¢◊õ
Ñ˛yÓ˚yî[˛ £Î˚– £y£ẑ ÏÑ˛y Ï̂›≈̨  xy˛ô#ú ≤Ãïyò !Óâ˛yÓ˚̨ ô!ì˛ ¢ƒyÓ˚ ãò Ó˚ƒy!B˛ò ~ÓÇ !Óâ˛yÓ˚̨ ô!ì˛
~¢.!¢.õ!Õ‘Ñ˛ ì§̨ y Ï̂îÓ˚ ̂ ÓÑ˛¢%Ó˚ Öyúy¢ Ñ˛ Ï̂Ó˚ !î Ï̂Î˚ Ó˚y Ï̂Î˚ Ó Ï̂úò ̂ Îñ x!ò!î≈‹T Ñ˛y Ï̂úÓ˚ ãòƒ
Ñ˛!úÑ˛yì˛yÎ̊ ¢Ó !õ!äÈú ¢¶˛y ¢!õ!ì˛ Óı˛ Ñ˛Ó̊yÓ̊ «˛õì˛y Ñ˛úÑ˛yì˛y ̨ô%!úü Ñ˛!õüòy Ï̂Ó̊Ó̊ ̂ ò£z–
xy£zò ¢Dì˛ !Ó°Ï̂ ÏÎ̊ xyõyòƒ Ñ˛Ó̊ Ï̂ú£z xy£zò xõyòƒ £Î̊ òy– ~Ó̊ ¢ Ï̂D ¢Ó≈¢yïyÓ̊ Ï̂íÓ̊ x¢%!Óïy
Á üy!hs˛Ó˚«˛y !Óá¯ £ Ï̂FäÈ !Ñ˛òy ì˛y ̂ îÖ Ï̂ì˛ £ Ï̂Ó–ÛÛ15 Ú≤ÃÓy¢#Û ̨ô!eÑ˛y ~ !Ó°Ï̂ ÏÎ˚ õhs˛Óƒ Ñ˛ Ï̂Ó˚
ˆÎÈÙÈÚÚ£y£ẑ ÏÑ˛y Ï̂›≈̨ Ó̊ ~£z Ó̊yÎ̊ ̂ Ì Ï̂Ñ˛ ≤Ãõy!íì˛ £Î̊ ̂ Î ̨ô%!úü Ñ˛!õüòyÓ̊ñ õƒy!ã Ï̂fl˛T…›˛Ó̊ Á ÓyÇúy
Ü¶˛ò≈̂ Ïõr›˛ xy£zò ãy Ï̂ò òyñ xÌâ˛ ~Ó˚y£z £ Ï̂úò xy£ẑ ÏòÓ˚ Ó˚«˛Ñ˛ ~ÓÇ üy!hs˛ ü,CúyÓ˚
õyÈÙÈÓy˛ôÛÛ–16 Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ˚ 1930 !Ö�fi›˛y∑ 1337 ÓDy∑ ˜â˛e ¢ÇÖƒyÎ˚ úÓò xy£zò ¢¡∫̂ Ïı˛
¢Ó̊Ñ˛yÓ̊ Ó̊yã Ï̂fl ∫̨Ó̊ Óì≈̨ õyò î%j≈üyÓ̊ xã%£y Ï̂ì˛ !Ó Ï̂ü°Ï ̂ Ñ˛y Ï̂òy ̨ô!Ó̊Óì≈̨ ò Ñ˛ Ï̂Ó̊!ò Ó Ï̂ú õhs˛Óƒ
Ñ˛ Ï̂Ó˚–17

1930 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ õ£ydy Üyı˛#Ó˚ ˆ@˘Ãö˛ì˛y Ï̂Ó˚Ó˚ ˛ôÓ˚ Óv ¸̨úy›˛ Ï̂Ñ˛ ˆúÖy ì§̨ yÓ˚ ˛ôe!›˛
Ú≤ÃÓy¢#Û ̨ô!eÑ˛yÓ̊ ̃ ãƒ¤˛ ¢ÇÖƒyÎ̊ õ%!oì˛ £Î̊– ~£z ̨ô Ï̂eÓ̊ !Ó°ÏÎ̊ !äÈú Úõ Ï̂îÓ̊ ̂ îyÑ˛y Ï̂ò !˛ô Ï̂Ñ˛!›˛Ç
Á ¢ì˛ƒy@˘Ã£ x!£Ç¢y ¢¡ô Ï̂Ñ≈̨ Û–18 1930 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ ̂ Óy¡∫y£ẑ ÏÎ̊ õïƒÓ̊y Ï̂e Üyı˛#ã# Ï̂Ñ˛ ̂ @˘ÃÆyÓ̊
Ñ˛ Ï̂Ó˚ ¢Ó˚Ñ˛yÓ˚ ̂ Î ¢ì˛Ñ ≈̨ì˛y @˘Ã£í Ñ˛ Ï̂Ó˚ñ ̂ ¢ ¢¡ô Ï̂Ñ≈̨  Ú≤ÃÓy¢#Û ̨ ô!eÑ˛yÓ˚ õhs˛Óƒ £úñ Ú~ãòƒ
¢Ó̊Ñ˛yÓ̊ Ï̂Ñ˛ ì˛y!Ó̊ö˛ Ñ˛Ó̊y ÎyÎ̊ñ !Ñ˛ls˛ Üyı˛#ã# ̂ â˛yÓ̊ òòñ Óy ì§̨ yÓ̊ ̂ @˘ÃÆyÓ̊ Ï̂Ñ˛ ̂ Ñ˛v z̨ !Ñ˛ Óyïy îyò
Ñ˛Ó˚ì˛– ~Ñ˛ãò x!£Ç¢Ó�ì˛# Óƒ!_´ Ï̂Ñ˛ ïÓ˚yÓ˚ ãòƒ ~ì˛ xy Ï̂Î˚yãò ¢Ó˚Ñ˛y Ï̂Ó˚Ó˚ ≤Ã!ì˛ ◊k˛yÓ˚
¶˛yÓ xy Ï̂¢ òy– õ£ydyã#Ó˚ !òoyÓ˚ Óƒyáyì˛ ≤Ã Ï̂Î˚yãò !äÈú òy– ~ Ï̂ì˛ õ Ï̂ò £Î˚ñ õyò%̂ Ï°ÏÓ˚
â˛y!Ó˚!eÑ˛ ü!_´ Ó,£Í ¢y¡Ày Ï̂ãƒÓ˚ ≤Ã!ì˛!ò!ï Ï̂îÓ˚ õ Ï̂òÁ xyüÇÑ˛yÓ˚ v ẑ̨ ÏoÑ˛ Ñ˛ Ï̂Ó˚–ÛÛ19 õ£ydy
Üyı˛#Ó˚ ˆ@˘ÃÆyÓ˚Ñ˛y Ï̂ú ì§̨ y Ï̂Ñ˛ !ãK˛y¢y Ñ˛Ó˚y £Î˚ ì˛yÓ˚ ¢£ï!õ≈ò#Ó˚ ãòƒ ˆÑ˛yò v z̨̨ ô Ï̂îü Óy
xy Ï̂îü xy Ï̂äÈ !Ñ˛òyñ v z̨_ Ï̂Ó̊ !ì˛!ò Ó Ï̂úò ̂ Îñ !ì˛!ò Ó#Ó̊yDòyñ ì§̨ yÓ̊ ãòƒ Óyí#Ó̊ !Ñ˛ ≤Ã Ï̂Î̊yãò⁄
Üy!ı˛ã#Ó˚ xydâ˛!Ó˚̂ Ïì˛ ì§̨ yÓ˚ fl˛f# ◊#õì˛# Ñ˛lfl˛Ó˚Óy Óy{ Ï̂Î˚Ó˚ ≤ÃüÇ¢y Ó!í≈ì˛ £ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ– ◊#õì˛#
Ñ l̨fl˛Ó̊Óy Üyı˛# x Ï̂òÑ˛ ̂ «˛ Ï̂e Üyı˛#ã# x Į̈̂ ô«˛y ̂ ◊¤˛– 1337 ÓDy Ï̂∑ ̃ ãƒ¤˛ ¢ÇÖƒyÎ̊ ≤ÃÑ˛y!üì˛
£Î̊ ̂ Îñ Üyı˛#ã# ÎÖò Ñ˛yÓ̊yÓ̊&k˛ £ò ì˛Öò ì§̨ yÓ̊ fl f̨# ãyúyú˛ô%̂ ÏÓ̊ ̂ îü ̂ ¢!ÓÑ˛y òyÓ̊# Ï̂îÓ̊ ¢ Ï̂D
Óy¢ Ñ˛Ó˚!äÈ Ï̂úòñ ~ ¢ÇÓy Ï̂î !ì˛!ò x!Óâ˛!úì˛ !â˛ Ï̂_ õhs˛Óƒ Ñ˛ Ï̂Ó˚òñ ÚÁÉñ ì˛y Ï̂ì˛ !Ñ˛ xy Ï̂¢
ÎyÎ̊⁄ xy!õ ~Ñ˛›%̨ Á !Ó!fl˛øì˛ ££z òy£zÛ– xƒy Ï̂¢y!¢ Ï̂Î̊ Ï̂›˛v˛ ̂ ≤Ã Ï̂¢Ó̊ Ñ˛y Ï̂äÈ Ó Ï̂úò ̂ Î ~Ó̊ ãòƒ
ˆî Ï̂üÓ̊ fl ∫̨yï#òì˛y xã≈̂ ÏòÓ̊ Ñ˛yã Óƒ£ì˛  £ Ï̂Ó òy– xy£zòã#!Ó Ï̂îÓ̊ ~Öò xyîyúì˛ ì˛ƒyÜ Ñ˛Ó̊y
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v z̨!â˛ì˛– 1337 ÓDy Ï̂∑ ˜ãƒ¤˛ ¢ÇÖƒyÎ˚ ≤ÃÑ˛y!üì˛ £Î˚ ˆÎñ ¶˛yÓ˚ì˛Ó Ï̂°Ï≈ xòƒ ïyì%̨ Ï̂ì˛ Üv ¸̨y
¢Ó˚Ñ˛yÓ˚̂ ÏÑ˛ ì˛yÓ˚ Ñ˛y Ï̂ã Î Ï̂Ìy!â˛ì˛ ãÓyÓ !î Ï̂ì˛ £ Ï̂Ó– ÖjÓ˚ ̨ô!Ó˚ïyòñ â˛Ó˚Ñ˛yÎ˚ ¢%̂ Ïì˛y Ñ˛y›˛y Á
õîƒ˛ôyò !òõ)≈ú !ì˛ò!›˛ Ñ˛yã ~Öò Ñ˛Ó˚y v z̨!â˛ì˛–

õ£ydy Üyı˛#Ó˚ Ñ˛yÓ˚y Ï̂Ó˚y Ï̂ïÓ˚ ö˛úyö˛ú Ú≤ÃÓy¢#Û 1930 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ñ 1337 ˜ãƒ¤˛
¢ÇÖƒyÎ˚ !ÓÓ,ì˛ £ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ ˆÎñ Ú¢yïyÓ˚í õyò%°Ï xõÓ˚ ò Ï̂£ñ !Ñ˛ls˛ x¢yïyÓ˚í õyò%̂ Ï°ÏÓ˚y õ,ì%̨ ƒÓ˚
˛ô Ï̂Ó̊Á !òãÑ˛#!ì≈̨  Á = Ï̂ò ≤Ã¶˛y!Óì˛ Ñ˛ Ï̂Ó̊– Üyı˛#ã#Ó̊ õyòÓ Ï̂≤Ãõ Á x!£Ç¢ ò#!ì˛ Ï̂ì˛ xÓîyò
Ó˚̂ ÏÎ˚̂ ÏäÈ– !Ñ˛ls˛ ¢Ó˚Ñ˛yÓ˚ õ Ï̂ò Ñ˛ Ï̂Ó˚ò ˆÎ Üyı˛#ã# Ï̂Ñ˛ Ó®# Ñ˛Ó˚̂ Ïú£z ˆî Ï̂ü üy!hs˛ Á ¢ Ï̂hs˛y°Ï
!ÓÓ˚yã Ñ˛Ó˚̂ ÏÓñ ì˛y ºyhs˛ ïyÓ˚íy– Ñ˛yÓ˚yÓ˚&k˛ Üyı˛#ã#Ó˚ ˆÑ˛yò !â˛_ !ÓÑ˛yÓ˚ ˆò£z–Û20 Ú≤ÃÓy¢#Û
˛ô!eÑ˛y ~Ñ˛Ìy Ó Ï̂ú õhs˛Óƒ Ñ˛ Ï̂Ó˚̂ ÏäÈ ÈÙÈ ÚxyõÓ˚yÁ î%É!Öì˛ñ !â˛!hs˛ì˛ñ v ẑ̨ Ï_!ãì˛ Óy e%́ k˛ ££z
òy£z– ì˛y£y Î!î ££zì˛yõñ ì˛y£y ££ẑ Ïú Ü¶˛ò≈̂ Ïõ Ï̂r›˛Ó̊ Ñ˛y Ï̂ãÓ̊ ≤Ã!ì˛Óyî Ñ˛!Ó̊ì˛yõñ Ñ˛yÓ̊í ≤Ã!ì˛Óyî
!òfl˛≥˛ú ~ÓÇ x«˛ Ï̂õÓ̊ äÈp Ï̂Óü# e´®òõye–Û21 Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ̊ 1930 !Ö�fi›˛y Ï̂∑Ó̊ 1337 ÓDy∑
ö˛yÄò ¢ÇÖƒyÎ̊ ≤ÃÑ˛y!üì˛ ¢ÇÓy Ï̂î Óv˛̧úy›˛ Ï̂Ñ˛ õ£ydy Üyı˛# Ú˛ô%!ú Ï̂üÓ̊ xì˛ƒyâ˛y Ï̂Ó̊Ó̊ ÓyäÈy ÓyäÈy
äÈÎ̊!›˛ î,‹Ty Ï̂hs˛Ó̊ v ẑ̨ ÏÕ‘Ö Ñ˛ Ï̂Ó̊ !â˛!‡˛ !ú Ï̂Ö Ï̂äÈ ~ÓÇ ~ á›˛òy=!úÓ̊ ì˛îhs˛ ≤ÃÑ˛yü Ñ˛Ó̊ Ï̂ì˛ xò%̂ ÏÓ̊yï
Ñ˛ Ï̂Ó˚̂ ÏäÈò–Û22 Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ˚ 1930 !Ö�fi›˛y∑Ó˚ 1337 ÓDy∑ ̃ â˛eñ ¢ÇÖƒyÎ˚ Úúv≈̨  xyÓ˚v z̨£ẑ ÏòÓ˚
≤ÃüÇ¢yÛ ü#°Ï≈̂ ÏÑ˛ úv≈̨  xyÓ̊v z̨£zò Ñ˛ì,≈̨ Ñ˛ õ£ydy Üyı˛#Ó̊ ¶)̨ Î̊¢# ≤ÃüÇ¢y ¢¡ô Ï̂Ñ≈̨  õhs˛Óƒ Ñ˛ Ï̂Ó̊ Ï̂äÈñ
Úõyò%°Ï Ö%Ó ¢îyüÎ˚ òy ££ẑ Ïú !Ó˛ô Ï̂«˛Ó˚ xÑ˛˛ô›˛ ≤ÃüÇ¢y õ%_´ Ñ˛ Ï̂t˛ Ñ˛!Ó˚̂ Ïì˛ ˛ôy Ï̂Ó˚ òy–
xì˛~Ó ~£z ≤ÃüÇ¢y ££ẑ Ïì˛ õ£ydy Üyı˛#Ó˚ £*î Ï̂Î˚Ó˚ ≤Ãühfl˛ì˛y ≤Ãõy!íì˛ ££ẑ Ïì˛ Ï̂äÈ–Û23

¶˛yÓ˚̂ Ïì˛Ó˚ Ó˚yã Ï̃ò!ì˛Ñ˛ ¢õ¢ƒy ¢õyïy Ï̂òÓ˚ ãòƒ úu˛ Ï̂ò 1930 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ ≤ÃÌõñ
1931 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ !mì˛#Î̊ ~ÓÇ 1932 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ ì,̨ ì˛#Î̊ ̂ Üyú Ï̂›˛!Óú ̃ Ó‡˛Ñ˛ xò%!¤˛ì˛ £ Ï̂Î̊!äÈú–
!Ñ˛ls˛ ~£z !ì˛ò!›˛ ˆÜyú Ï̂›˛!Óú ˜Ó‡˛Ñ˛ ˆì˛õò Ñ˛yÎ≈Ñ˛Ó˚# £Î˚!ò– Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ˚ 1930 !Ö�fi›˛y Ï̂∑
1337 ÓDy∑ ◊yÓí ¢ÇÖƒyÎ˚ ú[˛ Ï̂ò ˆÎ £zDÈÙÈ¶˛yÓ˚ì˛#Î˚ Ñ˛òö˛y Ï̂Ó˚™ £Î˚ ì˛yÓ˚ Óí≈òy Ñ˛Ó˚y
£ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ– Óv˛̧úy Ï̂›˛Ó˚ ~Ñ˛ Ó_,́ ì˛yÎ˚ ì˛yÓ˚ !Ñ˛ä%È Ó!í≈ì˛  £ Ï̂úÁ ̇  Ó_,́ ì˛yÎ˚ ̂ Ñ˛yÌyÁ !ì˛!ò v z̨_´
Ñ˛òö˛yˆÏÓ˚™ˆÏÑ˛ Ó˚yv˛z[˛ ˆ›˛!Óú Ñ˛òö˛yˆÏÓ˚™ ÓˆÏúò!ò– Ú≤ÃÓy¢#Û ˛ô!eÑ˛y Óv˛¸úyˆÏ›˛Ó˚ ~£z
¢ì˛ƒÓy!îì˛y Ï̂Ñ˛ ≤ÃüÇ¢y Ñ˛ Ï̂Ó˚ Ó Ï̂ú Ï̂äÈ ̂ Îñ Úxyõy Ï̂îÓ˚ ̂ î Ï̂üÓ˚ x Ï̂òÑ˛ ì˛ÌyÑ˛!Ìì˛ ̂ òì˛y ~£z
Ó_,́ ì˛yÓ˚ ̨ô Ï̂Ó˚Á ~£z Ñ˛òö˛y Ï̂Ó˚™ Ï̂Ñ˛ Ó˚yv z̨[˛ ̂ ›˛!Óú Ñ˛òö˛y Ï̂Ó˚™ Ó Ï̂ú â˛ Ï̂ú Ï̂äÈò–Û24

 ̨ Ú≤ÃÓy¢#Û 1337 ÓDy Ï̂∑ ◊yÓí ¢ÇÖƒyÎ˚ ÚˆÜyú ̂ ›˛!ÓúÛ ̃ Ó‡˛Ñ˛ ¢¡ô Ï̂Ñ≈̨  Ú≤ÃÓy¢#Û
˛ô!eÑ˛yÓ˚ Ó_´Óƒ ÈÙÈ Ú¶˛yÓ˚ì˛Ó Ï̂°Ï≈Ó˚ ãòƒ Î§y£yÓ˚y  ˛ô)í≈ fl ∫̨Ó˚yã â˛y!£ Ï̂ì˛ Ï̂äÈòñÈ ì§̨ y£yÓ˚y £zÇ Ï̂Ó˚ã
Ü¶˛ò≈̂ Ïõ Ï̂r›˛Ó̊ ¢!£ì˛ ¢õy Ï̂ò ¢õy Ï̂ò ̂ Üyú Ï̂›˛!Óú ̃ Ó‡˛ Ï̂Ñ˛ ̂ ÎyÜ !î Ï̂ì˛ Ó̊yã# xy Ï̂äÈò– Î§y£yÓ̊y
òyõì˛É òy ££ẑ ÏúÁñ Ñ˛yÎ≈ì˛É ˛ô)í≈ fl ∫̨Ó˚yã â˛yòñ ì§̨ y£yÓ˚yÁ ˆÜyú Ï̂›˛!Óú ˜Ó‡˛Ñ˛ â˛yò– !Ñ˛ls˛
Î§y£yÓ̊y £zÇ Ï̂Ó̊ Ï̂ãÓ̊ xò%@˘Ã Ï̂£ Îy£y ̨ôyÁÎ̊y ÎyÎ̊ñ ì˛y£y£zñ !¶˛«˛yú∏˛ ì˛u%̨ Ï̂úÓ̊ õì˛ñ v z̨ÍÑ˛°Ï≈̨ ôÑ˛°Ï≈
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!Óâ˛yÓ˚ òy Ñ˛!Ó˚Î˚yñ @˘Ã£ò#Î˚ õ Ï̂ò Ñ˛ Ï̂Ó˚òñ ì§̨ y£y Ï̂îÓ˚ !Ó Ï̂Óâ˛òyÎ˚ ˆ›˛!Óú›˛y ˆÜyú òy ££ẑ ÏúÁ
â˛!ú Ï̂Óñ ~õò!Ñ˛ ì§̨ y£y Ï̂îÓ˚ õ Ï̂ïƒ x Ï̂ò Ï̂Ñ˛ ˆ›˛!Ó Ï̂úÓ˚ â˛y!Ó˚̨ ôy Ï̂ü v z̨̨ ô Ï̂Óü Ï̂òÓ˚ ˛ô!Ó˚Ó Ï̂ì≈̨
Ñ,̨ ì˛K˛!ú˛ô%̂ Ï›˛ î[˛yÎ̊õyò Ìy!Ñ˛ Ï̂ì˛Á Ó̊yã# ££ẑ ÏÓò–Û25 ̂ Üyú ̂ ›˛!Ó Ï̂úÓ̊ v ẑ̨ Ïjüƒ ̂ v˛y!õ!òÎ̊yò
ˆfi›˛›˛y¢ !Ó°Ï̂ ÏÎ˚ xyúy˛ô xy Ï̂úyâ˛òy Ñ˛Ó˚y– Óv˛̧úy›˛ Ó_,́ ì˛yÓ˚ ¶˛yÓ›˛y ~Ó˚*˛ô ̂ Î Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã¢ £zFäÈy
Ñ˛Ó˚̂ Ïú ~£z Ñ˛òö˛y Ï̂Ó˚™ ˆÎyÜ !î Ï̂ì˛ ˛ôy Ï̂Ó˚ò– Ú≤ÃÓy¢#Û ˛ô!eÑ˛yÎ˚ v z̨_´ Ñ˛òö˛y Ï̂Ó˚™ ¢¡ô Ï̂Ñ≈̨
õì˛yõì˛ Óƒ_´ Ñ˛ Ï̂Ó˚̂ ÏäÈ ˆÎ Ú~ Ï̂ì˛ îyÓ# xyîy Ï̂Î˚Ó˚ ¢yõÌ≈ƒ !ò Ï̂Î˚ ÎyÁÎ˚y v z̨!â˛ì˛ñ !¶˛«˛y ˛ôye
£y Ï̂ì˛ Ñ˛ Ï̂Ó˚ !Ü Ï̂Î˚ òÎ˚–Û26 1930 !Ö�fi›˛y∑ 1337 ÓDy∑ Ñ˛y!_≈Ñ˛ ¢ÇÖƒyÎ˚ Ú Ï̂Üyú Ï̂›˛!Óú
˜Ó‡˛Ñ˛Û ü#°Ï≈̂ ÏÑ˛ xy Ï̂úy!â˛ì˛ !Ó°ÏÎ˚ ¢¡ô Ï̂Ñ≈̨  ≤Ã!ì˛ Ï̂Óîò!›˛ ≤ÃÑ˛y!üì˛ £ Ï̂Î˚!äÈú–27 ≤ÃÓy¢#ÛÓ˚
1930 !Ö�fi›˛y∑ 1337 ÓDy∑ x@˘Ã£yÎ˚í ¢ÇÖƒyÎ˚ ≤ÃÌõ ̂ Üyú Ï̂›˛!Óú ̃ Ó‡˛ Ï̂Ñ˛Ó˚ ≤ÃyÑ˛Ñ˛y Ï̂ú
ÚˆÓy¡∫y£z ˛ô%!úü Ñ˛!õü Ï̂òÓ˚ ïõÑ˛y!ò ~ÓÇ îõò ò#!ì˛Ó˚ ≤Ã!ì˛Óyî Á !ò®y Ñ˛ Ï̂Ó˚̂ ÏäÈ ~ÓÇ
úu˛ Ï̂ò xò%!¤˛ì˛ ̂ Üyú Ï̂›˛!Óú ̃ Ó‡˛ Ï̂Ñ˛Ó̊ ö˛úyö˛ú xyüy ÓƒOÑ˛ £ Ï̂Ó òy Ó Ï̂ú Ï̂äÈ–Û28 1930
!Ö�fi›˛y Ï̂∑ Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã¢ ̂ òì˛yÓ̊y Îy Ï̂ì˛ ̂ Üyú Ï̂›˛!Óú ̃ Ó‡˛ Ï̂Ñ˛Ó̊ ≤Ãhfl˛yÓ=!ú ¢¡∫̂ Ïı˛ xÓy Ï̂ï ¢!¡ø!úì˛
¶˛y Ï̂Ó xy Ï̂úyâ˛òy Ñ˛Ó̊ Ï̂ì˛ ̨ôy Ï̂Ó̊òñ ̂ ¢ãòƒ Óv˛̧úy›˛ Ñ˛ì,≈̨ Ñ˛ Ñ˛Ç Ï̂@˘Ã¢ ÁÎ̊y!Ñ≈̨ Ç Ñ˛!õ!›˛Ó̊ ¢¶˛ƒ Ï̂îÓ̊
ˆãúõ%!_´ ¢¡ô Ï̂Ñ≈̨  Ú≤ÃÓy¢#Û ̨ô!eÑ˛yÓ̊ 1930 !Ö�fi›˛y Ï̂∑Ó̊ ö˛yÄò ¢ÇÖƒyÎ̊ õhs˛Óƒ Ñ˛ Ï̂Ó̊ Ï̂äÈ ̂ Î
Úîõò Á !ò@˘Ã£ ò#!ì˛Ó̊ xò%¢Ó̊í Óı˛ òy Ñ˛Ó̊ Ï̂ú xhs˛ì˛É fl į!Üì˛ òy Ó̊yÖ Ï̂ú ̂ Ñ˛õò Ñ˛ Ï̂Ó̊ ¢!ı˛Ó̊
üì≈̨  xy Ï̂úy!â˛ì˛ £ Ï̂ì˛ ̨ôy Ï̂Ó˚⁄Û29

1930 !Ö�fi›˛y Ï̂∑Ó˚ xòƒ ˆÎ ¢õhfl˛ Ó˚yã Ï̃ò!ì˛Ñ˛ á›˛òy Ú≤ÃÓy¢#Û ˛ô!eÑ˛yÓ˚ ˛ô,¤˛yÎ˚
≤Ã!ì˛ö˛!úì˛ £ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ ì˛yÓ̊ Ñ˛ì˛Ñ˛=!ú xy Ï̂úyâ˛òy Ñ˛Ó̊y £ú– 1930 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ ◊#Î%_´ Ó̊Ó#wòyÌ
‡˛yÑ%̨ Ó̊ ¶˛yÓ̊ì˛Ó Ï̂°Ï≈Ó̊ Óì≈̨ õyò x!£Ç¢ fl ∫̨yï#òì˛y ¢Ç@˘Ãyõ ¢¡∫̂ Ïı˛ !òv z̨ £zÎ̊Ñ≈̨  ¢ÇÓyî˛ôe ¢!õ!ì˛ Ï̂Ñ˛
ˆÎ õhs˛Óƒ Ñ˛ Ï̂Ó̊!äÈ̂ Ïúò ì˛y 1930 !Ö�fi›˛y∑ 1337 ÓDy Ï̂∑Ó̊  ̂ ˛ôÔ°Ï ¢ÇÖƒyÎ̊ Úx!£Ç¢ ¶˛yÓ̊ì˛#Î̊
¢Ç@˘Ãyõ Á Ó̊Ó#wòyÌÛ ü#°Ï≈̂ ÏÑ˛ ì˛yÓ̊ £zÇ Ï̂Ó̊ã# ¶˛y°Ïƒ!›˛ ≤ÃÑ˛y!üì˛ £ Ï̂Î̊!äÈú–30 Ú≤ÃÓy¢#Û 1930
!Ö�fi›˛y∑ 1337 ÓDy∑ xy°Ïyë˛̧ ¢ÇÖƒyÎ̊ ¢y£zõò Ñ˛!õü Ï̂òÓ̊ !Ó̊ Į̈̂ ôy›≈̨  ≤ÃÑ˛yü Ï̂Ñ˛ ̨ô!Ó̊£y¢ Ó Ï̂ú
õhs˛Óƒ Ñ˛ Ï̂Ó̊ v z̨_´ Ñ˛!õü Ï̂òÓ̊ !Ó̊ Į̈̂ ôy Ï̂›≈̨ Ó̊ ¢yÓ̊¢Ç Ï̂«˛˛ô ≤ÃÑ˛yü Ñ˛ Ï̂Ó̊!äÈú– Ñ˛ Ï̂Î̊Ñ˛!›˛ ü#°Ï≈̂ ÏÑ˛ ì˛y
≤ÃÑ˛y!üì˛ £ Ï̂Î˚!äÈú– ÚÚ¢y£zõò !Ó˚̂ Į̈ ôy Ï̂›≈̨ Ó˚ ≤ÃÌõ ¶˛yÜÛÛ ü#°Ï≈̂ ÏÑ˛ ¶˛yÓ˚̂ Ïì˛Ó˚ fl ∫̨ÈÙÈüy¢ò ÓƒÓfl˛iy
Ñ˛Ó̊y xì˛ƒhs˛ Ñ˛!‡˛ò ¢õ¢ƒyÓ̊ Ñ˛Ìy Ó Ï̂ú !ÓÓ,ì˛ £ Ï̂Î̊ Ï̂äÈñ ÚÓ̊y‹T…#Î̊ Óƒy˛ôy Ï̂Ó̊ e´õ!ÓÑ˛yüÛ ÚˆîüÓ̊«˛y
¢¡∫ı˛#Î˚ xy˛ô!_Ûñ Ú@˘Ãy Ï̂õÓ˚ xÓfl įyÛ xòƒyòƒ Ñ˛!ì˛˛ôÎ˚ !Ó°ÏÎ˚ ¢õ)£ ÎÌy !£®%ÈÙÈõ%¢!úõ !õúòñ
fl ∫̨¶˛yÓ !¢k˛ Ï̂òì˛yñ òyÓ˚# Ï̂îÓ˚ xÓfl˛iyñ õ!£úy Ï̂îÓ˚ ≤Ã¶˛yÓñ õ%¢!úõ Ï̂îÓ˚ îyÓ#ñ !£®%ÈÙÈõ%¢!úõ
Ñ˛ò Ï̂fi›˛Óú Ï̂îÓ̊ ÓƒÓ£yÓ̊ñ ¢ÇÓyî˛ô Ï̂eÓ̊ fl ∫̨yï#òì˛yñ ̨ô%!úü ÓyÑ˛ƒÓy Ï̂òÓ̊ ú«˛ƒ xyâ˛Ó̊íñ Ó̊yã Ï̃ò!ì˛Ñ˛
v˛zˆÏmyïò ≤Ã¶,˛!ì˛– ¢y£zõò Ñ˛!õüò !Ó˚ˆÏ˛ôyˆÏ›˛≈Ó˚ ˆüˆÏ°Ï !ÓÓ,ì˛ Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ ˆÎ ÚÚ¶˛yÓ˚ì˛#Î˚Ó˚y
£zv ẑ̨ ÏÓ̊y˛ô#Î̊ Ï̂îÓ̊ ¢ Ï̂D ¢õyò ̨ôîÓ#Ó̊ ¢y Ï̂õƒÓ̊ îyÓ# Ñ˛ Ï̂Ó̊– 72 ÓäÈÓ̊ ̨ô)̂ ÏÓ≈ õ£yÓ̊yò# !¶˛ Ï̂Qy!Ó̊Î̊yÓ̊
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¢y Ï̂õƒÓ̊ ≤Ã!ì˛◊&!ì˛Ó̊ ö˛ Ï̂ú ¶˛yÓ̊ì˛#Î̊ Ï̂îÓ̊ ~ îyÓ# ò Ï̂£– ~›˛y õyò%̂ Ï°ÏÓ̊ ãß√Üì˛ x!ïÑ˛yÓ̊–ÛÛ31

~äÈyv˛̧y 1930 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ ̨ Ú≤ÃÓy¢#Û ̨ô!eÑ˛yÎ˚ Úâ˛R@˘Ãyõ xfl f̨yÜyÓ˚ ú%t˛ Ï̂òÓ˚ á›˛òy Ï̂Ñ˛ ¶˛yÓ˚̂ Ïì˛Ó˚
õ%!_´ Î%̂ Ïk˛Ó˚ £z!ì˛£y Ï̂¢ =Ó˚&c˛ô)í≈ á›˛òy Ó Ï̂ú v ẑ̨ ÏÕ‘Ö Ñ˛Ó˚y £ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ–Û32 Ú≤ÃÓy¢#Û ˛˛ô!eÑ˛yÎ˚
≤ÃÑ˛y!üì˛ ~¢Ó á›˛òy ̂ î Ï̂üÓ̊ Î%Ó ¢¡±îyÎ̊ Ï̂Ñ˛ xò%≤Ãy!íì˛ Ñ˛ Ï̂Ó̊!äÈú– 1930 !Ö�fi›˛y Ï̂∑ 1337
ÓDy∑ Ú≤ÃÓy¢#ÛÓ˚ ˜ãƒ¤˛ ¢ÇÖƒyÎ˚ £zÇ Ï̂Ó˚ã ¢Ó˚Ñ˛yÓ˚ Ñ˛ì,≈̨ Ñ˛ ¢ÇÓyî˛ô Ï̂eÓ˚ v z̨̨ ôÓ˚ v z̨̨ ô xy£zò
≤Ã Ï̂Î˚yÜ ¢¡ô Ï̂Ñ≈̨  !ÓÓ,ì˛ £ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ– Ú¶˛yÓ˚̂ Ïì˛ !Ó�!›˛ü ¢Ó˚Ñ˛yÓ˚ ¶˛yÓ˚̂ Ïì˛Ó˚ fl ∫̨yï#òì˛y ¢Ç@˘Ãyõ Ï̂Ñ˛
îõò Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ ˆâ˛‹Ty Ñ˛ Ï̂Ó˚!äÈúñ ì˛yÓ˚ ¢¡ô Ï̂Ñ≈̨  Ú≤ÃÓy¢#Û ˛ô!eÑ˛yÎ˚ Ú!Ó!Óï ≤Ã¢ Ï̂DÛ ≤ÃÑ˛y!üì˛
£ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–Û33 Ú≤ÃÓy¢#Û ˛ô!eÑ˛y 1930 !Ö�fi›˛y∑ 1337 ÓDy∑ x@˘Ã£yÎ˚ò ¢ÇÖƒyÎ˚ ¢Ó˚Ñ˛yÓ˚
Ñ˛ì,≈̨ Ñ˛ ÎÖò ì˛Öò ̂ @Ã̆Æy Ï̂Ó̊Ó̊  ¢õy Ï̂úyâ˛òy Ñ˛ Ï̂Ó̊ Ï̂äÈ– Ú≤ÃÓy¢#Û Ï̂ì˛ 1930 !Ö�fi›˛y∑ 1337ÓDy Ï̂∑
xy°Ïyë˛̧ ¢ÇÖƒyÎ̊ Úîõò ò#!ì˛Ó̊ ö˛úÛ ¢¡ô Ï̂Ñ≈̨  õhs˛Óƒ Ñ˛Ó̊y £ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ ̂ Îñ ÚÜ¶˛ò≈̂ Ïõr›˛ ̂ Ïî Ï̂ü üy!hs˛
Á ü,Cúy Ó˚«˛y Ñ˛Ó˚̂ Ïì˛ !Ü Ï̂Î˚ ãò≤Ãyí#£#ò õÓ˚&¶)̨ !õÓ˚ üy!hs˛ ~ÓÇ üŸ¬yò Á ˆÜyÓ˚fl˛iy Ï̂òÁ
üy!hs˛ !ÓÓ̊y Ï̂ãÓ̊ õì˛ò ≤Ã̂ Ïâ˛‹Ty !ò Ï̂Î̊ Ï̂äÈò–Û34 ~Öy Ï̂ò ¢Ó̊Ñ˛yÓ̊ Ñ˛ì,≈̨ Ñ˛ ãy!Ó̊ Ñ˛Ó̊y î%!›˛ x!v≈̨ òƒy Ï̂™Ó̊
v ẑ̨ ÏÕ‘Ö Ñ˛Ó˚y £ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ– ~£z î%!›˛ x!v≈̨ òƒy™ £ú ÎÌye´ Ï̂õ xy¢yõ#Ó˚ x¢y«˛y Ï̂ì˛ !Óâ˛yÓ˚ £ Ï̂Óñ
úy Ï̂£yÓ˚ °Ïv ¸̨Îs˛f !Óâ˛y Ï̂Ó˚Ó˚ ãòƒ ~õì˛ ÓƒÓfl˛iy Ñ˛Ó˚y £ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ ~ÓÇ !Ó Ï̂îü# Ñ˛y˛ôv ¸̨ Á õ Ï̂îÓ˚
ˆîyÑ˛y Ï̂òÓ̊ ¢yõ Ï̂ò !˛ô Ï̂Ñ˛!›˛Ç ̂ Óxy£zò# Á îu˛ò#Î̊ Ñ˛Ó̊y £ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ–

˛ô!Ó˚̂ Ïü Ï̂°Ï ~Ñ˛Ìy Óúy ÎyÎ˚ ˆÎñ Ú≤ÃÓy¢#Û ˛ô!eÑ˛y ¶˛yÓ˚̂ Ïì˛Ó˚ fl ∫̨yï#òì˛y ¢Ç@˘Ãy Ï̂õ
˛ô Ï̂Ó̊y«˛¶˛y Ï̂Ó ¢ÇÓyî˛ô Ï̂eÓ̊ ̂ Î ¶)̨ !õÑ˛y ̨ôyúò Ñ˛Ó̊y v z̨!â˛ì˛ ì˛y ¶˛yú¶˛y Ï̂Ó Á ¢#!õì˛ xÓfl įyÓ̊
õ Ï̂ïƒ ̨ôyúò Ñ˛ Ï̂Ó˚!äÈú Îy ¢yÇÓy!îÑ˛ì˛yÓ˚ ãÜ Ï̂ì˛ ≤Ã!òïyò Ï̂ÎyÜƒ– !ò!î≈‹T ¢õÎ˚Ñ˛y Ï̂úÓ˚ õ Ï̂ïƒ
!Ñ˛ä%È !Ñ˛ä%È fl ∫̨yï#òì˛y ¢Ç@˘Ãy Ï̂õÓ˚ á›˛òy £Î˚ì˛ v ẑ̨ Į̈ ô!«˛ì˛ Óy ÎÌyÎÌ¶˛y Ï̂Ó Ó!í≈ì˛ £Î˚!ò– !Ñ˛ls˛
¢Ó!îÑ˛ !Ó Ï̂Óâ˛òy Ñ˛ Ï̂Ó̊ ̂ õy›˛yõ%!›˛ ~£z !¢k˛y Ï̂hs˛ v z̨̨ ôò#ì˛ £ÁÎ̊y ÎyÎ̊ ̂ Îñ !Ñ˛ÇÓîhs˛# ¢yÇÓy!îÑ˛
Á ¢¡ôyîÑ˛ Ó˚yõyò® â˛ Ï̂Ry˛ôyïƒyÎ˚ ì§̨ yÓ˚ x¢yïyÓ˚í ˆõïyñ !ò¤˛y Á ¢¡ôyîÑ˛#Î˚ ˜Ó!ü Ï̂‹Tƒ
Ú≤ÃÓy¢#Û ˛ô!eÑ˛yÓ˚ õyïƒ Ï̂õ ¶˛yÓ˚̂ Ïì˛Ó˚ fl ∫̨yï#òì˛y ¢Ç@˘Ãy Ï̂õÓ˚ !Ó!¶˛ß¨ á›˛òyÓú# Ï̂Ñ˛ ˆÎ ¶˛y Ï̂Ó
!Óâ˛yÓ̊ !Ó Ï̂Ÿ’°Ïí Ñ˛ Ï̂Ó̊ Ï̂äÈòñ ì˛y ¶˛yÓ̊ì˛#Î̊ ¢yõ!Î̊Ñ˛ ̨ô Ï̂eÓ̊ £z!ì˛£y Ï̂¢ !â˛Ó̊ fl˛øÓ̊í#Î̊ £ Ï̂Î̊ ÌyÑ˛ Ï̂Ó–
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িহেতাপেদেশর আেলােক আধুিনককােল                                                                                     
চিচ�ত সামািজক িচ�    

 অির�ম ম�ল 
অিতিথ অধ!াপক, সং#ৃত িবভাগ, ভা'ড় মহািবদ!ালয়  

 
সারসংে*পসারসংে*পসারসংে*পসারসংে*প : : : : সং#ৃত সািহেত!র একিট উে.খেযাগ! িবভাগ হল গ1সািহত!2 
গ1সািহেত!র িবিভ3 গ14িল পয�ােলাচনা করেল েদখা যায় েয, েবিশরভাগ গ14িলর 
মূল উে7শ! িছল নীিতিশ*া দান2 েসই জন!ই িবিভ3 ৈনিতক িবষেয় আমােদরেক 
সম!ক=েপ অবগত করার উে7েশ! সং#ৃত সািহেত! প>তে?র পর ‘িহেতাপােদেশ’র 
মেতা গ1BেCর অবতারণা2 পি�ত নারায়ণ শম�া িবরিচত এই BCিটেত 
নীিতিশ*ািবষয়ক কথাই েবিশ উি.িখত হেত েদখা যায়, তথািপ আমােদর জীবনযা�ার 
িবিচ� পিরিEিত �সে' নানািবধ উপেদশাবলী এই গ1BCিটর মাধ!েম লাভ করা যায়2 
সভ!তার অBগিতর সে' সে' মানুেষর সFেক�র গভীরতাও বৃিH েপেয়েছ2 তাই যুগ 
যুগ ধের মানুেষর বIিবধ সমস!া4িল সািহেত!র মেধ! আেলািচত হেয়েছ2 আর েসই 
সমস!ার সমাধানও আমােদর আেলািচত এই িহেতাপেদেশর মেধ! িবিভ3 ভােব েদখােনা 
হেয়েছ2 চির�4িলর েবিশরভাগই পJপািখর জগK েথেক গৃহীত হেলও তােদর চাল-
চলন সবই মানেবািচত, এছাড়াও ব!াধ, বিণM, রাজপু�, পিরNাজক, NাOণ, *ি�য়, 
নািপত, Pীেলাক �ভৃিত মনুষ!চির�4িলও িবিভ3 গে1র মেধ! ল*! করা যায়2 তাই 
িহেতাপােদেশর িবিভ3 গে1র মেধ! নীিতিশ*ািবষয়ক িবিভ3 উিQর মাধ!েম েযমন 
�াচীন যুেগর িবিভ3 সামািজক িচ� ফুেট উেঠেছ িঠক েতমিন বত�মান সমেয়র 
বIলচিচ�ত িবিভ3 সামািজক িচ�, েযমন - সাধারণ মনুষ!জীবেনর Tিটিবচু!িত, েলাভ-
লালসা, ভ�ািম, সংহিত, উদারতা, ত!াগ �ভৃিত িবষয় এই গ1BCিটেক েকU কের 
আেলািচত হেয়েছ2     
সূচকশV সূচকশV সূচকশV সূচকশV : : : : গ1সািহত!, িহেতাপেদশ, নীিতিশ*া, উপেদশ, আধুিনককাল, চিচ�ত, সমাজ, 
পJপািখ, জীবজW, পিরেবশ2    
মূল আেলাচনা মূল আেলাচনা মূল আেলাচনা মূল আেলাচনা ::::    
সং#ৃত সািহেত!র একিট জনি�য় অিভধা হল কথা2 িXYপূব� যুগ েথেকই সং#ৃত 
কথাসািহেত!র উZব ও িবকাশ ঘেটিছল বেল মেন করা হয়2 যিদও ৈবিদক সংিহতায় 
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পJপািখর গ1 পাওয়া যায় না, তেব NাOণ এবং আরণ!েক েদবতা ও মানুেষর সFেক� 
অ1িকছু গে1র স\ান পাওয়া যায়2 ছাে�াগ! উপিনষেদ ইঁদুর, কুকুর �ভৃিত জীবজWর 
গে1র স\ান েমেল2 আবার মহাভারেতও পJ-পািখ সFিক�ত একািধক আখ!ান 
উপল^ হয়2 েবৗHজাতেকর গ14িলও িছল অিত �াচীন, তেব জাতেকর কািহনী ধম�ীয় 
আদশ� ও নীিতর `ারা �ত!*ভােব �ভািবত হেয়িছল বেল মেন করা হয়2 িXYপূব� 
প>মশতেক Bীক সািহেত!র জনি�য় গ14িল ‘ঈশেপর গ1’ এ=প নাম িদেয় 
সংকিলত হেয়িছল2 তেব যাই েহাক েসই সমেয় সং#ৃত ও েবৗH কথাসািহেত!র মেধ! 
দুিট bত? ধারা লি*ত হেয়িছল2 তার মেধ! আমােদর সং#ৃত সািহেত! রামায়ণ, 
মহাভারত ও পুরােণর িবিভ3 িচcাকষ�ক কািহনী4িল সাধারণ dের েলাকি�য় কথা =েপ 
মানুেষর মুেখ মুেখ �চােরর মাধ!েম ধীের ধীের পিরিচিত লাভ করেত থােক এবং 
কালeেম েসইসব গে1র সে' জনি�য় েলাককথার সংিমfেণ তা নতুন আি'েক নতুন 
ভােব কথাসািহেত!র বা গ1সািহেত!র =প লাভ কের2 

পরবত�ীকােল গ1সািহেত!র িবিভ3 গ14িলেক পয�ােলাচনা করেল েদখেত পাই 
েয, েসখােন েযমন মানুেষর নানান চির� িনেয় গ1 েলখা হেয়েছ, িঠক েতমিন খরেগাশ, 
িশয়ােলর মেতা িবিভ3 পJপািখেক িনেয়ও গ1 েলখা হেয়েছ2 তেব েবিশরভাগ 
গ14িলর মূল উে7শ! িছল নীিতিশ*া দান2 এই নীিতিশ*ামূলক িবষয়4িল েকবল 
েছাটেদর মােধ!ই সীমাবH িছল না, তা সমােজর সকল dেরর মানুেষর মেধ!ই ছিড়েয় 
পেড়িছল2 েসই জন! িবিভ3 ৈনিতক িবষেয় আমােদরেক সম!ক=েপ অবগত করার 
উে7েশ!ই সং#ৃত সািহেত! প>তে?র পর ‘িহেতাপােদেশ’র মেতা গ1BেCর 
অবতারণা2 আর তাছাড়াও এই ‘িহেতাপেদশ’-BC পােঠর `ারা আমােদর িবJH 
বাক!�েয়ােগর কুশলতা জgায়2 তাই শােP উQ হেয়েছ –  

‘iেতা িহেতাপেদেশাঽয়ং পাটবং সং#ৃেতািQষু2 
বাচাং সব�� ৈবিচ�!ং নীিতিবদ!াং দদািত চk’১ 

‘িহেতাপেদশ’ নামক সং#ৃত গ1BCিটর রচিয়তা িছেলন রাজা ধবলচেUর সভাকিব 
পি�ত নারায়ণ শম�া2 িম�লাভ, সুmেZদ, িবBহ ও সি\ – এই চারিট অধ!ায় সnিলত 
গ1BCিটেত েমাট ৪৩িট গে1র সি3েবশ ল*! করা যায়2 তার মেধ! �ায় ২৫িট গ1ই 
প>ত? েথেক গৃহীত হেয়িছল, যিদও েসকথা BCকার িনেজই উে.খ কেরেছন েয 
প>ত? ও অন!ান! রচনা েথেক এ4িল সংগৃহীত – ‘প>ত?াK তথান!sাt BCাদাকৃষ! 
িলখ!েত’2 যাইেহাক এই BCিটেত বণ�নার সে' সে' সংলােপর মধ! িদেয় গ14িলর 
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িবকাশ ও অBগিত ঘেটেছ2 িহেতাপেদশ েযমন কথাসংBহ, িঠক েতমিন তােক 
নীিতবাক! সংBহও বলা যায় – ‘কথাuেলন বালানাং নীিতdিদহ কথ!েত’2 যিদও 
িহেতাপেদশ রচনার মূল উে7শ! িহসােব রাজা ধবলচেUর পু�েদর নীিতিশ*া দােনর 
কথাই েবিশ উি.িখত হেত েদখা যায়, তথািপ আমােদর জীবনযা�ার িবিচ� পিরিEিত 
�সে' নানািবধ উপেদশাবলী এই গ1BCিটর মাধ!েম লাভ করা যায়2   

সমেয়র সে' সে' মানুেষর জীবেনও নানা পিরবত�ন আেস2 �াচীন ও 
মধ!যুগীয় সািহত! েথেক Jv কের আধুিনককাল পয�	 ল*! করেল, আমরা িবিভ3 
নীিতকথা বা ে�ম মূলক কািহনীর পাশাপািশ িহংসা ও িবে`ষমূলক িবিভ3 কািহনীরও 
স\ান পাই2 সভ!তার অBগিতর সে' সে' মানুেষর সFেক�র গভীরতাও বৃিH 
েপেয়েছ2 তাই যুগ যুগ ধের মানুেষর বIিবধ সমস!া4িল সািহেত!র মেধ! আেলািচত 
হেয়েছ2 আর েসই সমস!ার সমাধানও আমােদর আেলািচত এই িহেতাপেদেশর মেধ! 
িবিভ3 ভােব েদখােনা হেয়েছ2 চির�4িলর েবিশরভাগই পJপািখর জগK েথেক গৃহীত 
হেলও তােদর চাল-চলন সবই মানেবািচত2 এছাড়া ব!াধ, বিণM, রাজপু�, পিরNাজক, 
NাOণ, *ি�য়, নািপত, Pীেলাক �ভৃিত মনুষ!চির�4িল েযমন ল*! করা যায়, েতমন 
সাধারণ মনুষ!জীবেনর Tিটিবচু!িত, েলাভ, ভ�ািম, সংহিত, উদারতা, ত!াগ, সারল! 
�ভৃিত িবষয়ও উপল^ হয়2 

কেঠার জীবনসংBােম পেদ পেদ সমূহ িবপেদর শwা মাথায় িনেয় চলার 
কথাও একািধক গে1 পাই2 েযমন - কাকদFিতর সােধর সংসাের হানা িদেয় একিট 
সাপ বারবার িশJেদর েখেয় েফলেতা2 অিdxর*ার তািগেদ কাক জৈনক zানরত 
রাজপুে�র অলwার গােছর েকাটের এেন রােখ এবং ঐ অলwােরর স\ান করেত 
করেত কম�চারীরা এেস গােছর েকাটর খুঁজেত িগেয় সাপেক েমের েফেল2 কাঁটা িদেয় 
কাঁটা েতালার চমKকার দৃYা	2 তেব এই পেথ খাল েকেট কুিমর আনার মেতা |াি	র 
আশwাও েথেক যায়2 সােপর অত!াচাের সEান হারােনার দুঃেখ বেকরা সােপর গত� 
েথেক েনউেলর গত� পয�	 মাছ ছিড়েয় েনউেলর দৃিY আকষ�ণ কেরিছল2 েনউল 
সাপটােক মারল বেট, িকW তারপর বেকর ছানােদর আওয়াজ Jেন েসখােন হানা িদেত 
এল2 এক শTর বদেল আর এক শT েশাষণ কােয়ম করল2 অন!িদেক বাসভূিম 
িবপ3 হওয়ার আশwায় পির�ােণর উপায় স\ােন মােছর দল bভাব শT হেলও 
আপাতিব~াসী বেকর কােছ েগেল িনরাপদ েদশা	ের েপ�েছ েদওয়ার �িতiিত িদেয় 
বকিট এক একিট মাছেক ধের েগাপন আdানায় েখেয় িনেত থােক2 অবেশেষ কাঁকড়ার 
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যখন পালা এল, তখন দূর েথেক মােছর �পীকৃত কাঁটা েদখেত েপেয় েস বেকর গলায় 
মরণকামড় বিসেয় শয়তািনর �িতেশাধ েনয়2 েবঁেচ থাকার লড়াই এখােন তীN, সামান! 
ভুেলর মাJল িদেত হয় �ােণর মূেল!, িঠক েযন আমােদর বত�মান সমােজর �িতuিব2 
কারও উপর ভরসা করা যায় না2 কারণ আমরা জািন যথাথ� ব\ু িনব�াচন করা খুব 
কিঠন ব!াপার, কারণ যথাথ� ব\ু বলেত েবাঝায় েয আপেদ িবপেদ সব�দা আমােদর স' 
েদয় েসই �কৃত ব\ু2২  

আবার েদখা যায় বাdব �ানশূন! এক জন সংeাি	র িদন ছাতুভিত� একিট 
পা� েপেয় এক NাOণ-কুমােরর চালায় দুপুের িবfাম িনেত িনেত b� েদখিছল – দশ 
কপদ�েক পা�িট িবিe কের ব!বসায় েনেম েস তা েথেক ল* টাকা কামােব,  
অেনক4িল িবেয় করেব, সবেচেয় েয সু�রী হেব তােক েবিশ �fয় েদেব এবং তা 
িনেয় অন!রা ঝগড়া করেত এেল েস তােদরেক লািঠ েপটা করেব2 এই েভেব হােতর 
লািঠখানা ছঁুেড় েস কুেমােরর মািটর িজিনসপ� েভেঙ চুরমার কের েদয়2 বাdব 
সFক�শূন! হেয় ক1না-িবলােসর িদবাbে�র এমন ফল bাভািবক2 এই=প বাdব 
স�ত �ানচ*ু উেgিষত কারার মেতা এমন অসাধারণ BCখািন আমােদর সমােজ 
আজও অচিচ�ত িবষয়2 আমােদর �ানচ*ু উেgেষর জন! সং#ৃত গ1সািহেত!র অ	গ�ত 
িহেতাপেদেশর মেতা এই সকল অচিচ�ত BেCর চচ�া আরও �চুর পিরমােণ হওয়া 
�েয়াজন2  

আবার মাংসেলােভ হিরেণর সে' গােয় পেড় ব\ুx করার সময় েশয়ােলর 
যুিQও �ায় একরকম2 অ�াতকুলশীল হেলই অিব~াস করেত েনই2 হিরেণর �ােণর 
ব\ু কাকও একিদন তার কােছ অ�াতকুলশীল িছল, অথচ পিরচেয়র পর তােদর ব\ুx 
িদন িদন েবেড়েছ2 আপন পর েভদ করা উিচত নয়, তার েথেক বরং উদারতা কাম!2 
এই রকম সব গালভরা কথায় ভুিলেয় একিদন েকৗশেল হিরণেক একিট ফসেলর 
জিমেত অৈবধভােব খাদ!সংBেহর িবপদসwুল কােজ �েরাচনা িদেয় ধূত� েশয়াল কাজ 
হািসল করেত েচেয়িছল2 চাষীর জােল আটেক হিরণ সাহােয!র জন! কাতর �াথ�না 
জানােল তার উcরb=প ধূত� েশয়াল বেলিছল – রিববারিদন েস নািক আিমষ েছাঁয় না, 
সুতরাং পেরর িদন পয�	 তােক আেপ*া করেত হেব2 এই ভােব েশয়ােলর ধূত�তার 
গে1র মাধ!েম আমােদর ধূত�ব!িQর েথেক দূের থাকার পরামশ� িদেয়েছন BCকার2 আর 
না হেল ধূত�ব!িQর সং�েশ� থাকেল আমােদর িক=প পিরণিত হয় তা েকবল 
িহেতাপেদেশই নয়, আমােদর বাত�মান সমােজও তা সব�দা পিরলি*ত হয়2    
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শTিম� িচনবার িব|াি	 ঘটেল েয মারা�ক ফল হেত পাের, তার নানা 
দৃYা	 ছিড়েয় আেছ েবশ কেয়কিট গে12 NাOেণর েপাষা েনউল ভয়wর একিট সাপেক 
কামেড় েমের েফেল রQাQ মুেখ হািজর হেল েলাকিটর েকমন েযন ধারণা হয় েয তার 
িশJপু�ই েনউেলর কামেড়র িশকার হেয়েছ2 eুH, অিবেবচক গৃহকত�া লািঠ িদেয় 
েনউলটােক েমের েফলার পর সিবষােদ আিব�ার কের েয িবচার িব|েম েস িম�েকই 
হত!া কের বেস আেছ2 এ=প আমােদর বত�মান কুিটল পিরেবেশ িব|াি	 ঘটাবার 
উপকরণ িকছু কম নয়, সব��ই দৃY হয়2 আবার আd ছাগলেক বারবার কুকুর বলেত 
থাকার পিরণােম বামুনঠাকুর অপ�চােরর িব|াি	েত পেড় আ�িব~াস হািরেয় 
কুকুর|েম ছাগলটােক েফেল িদেয় ধূত�েদর উদরপূিত�র িনিমc হেয় দাঁড়ায়2 ঠকা তার 
ভিবতব!2 �ব>নার এমন পিরকি1ত ব!বEা করার েযাগ! পাকা মাথা সমাজপিরেবেশ 
েসিদন েযমন িছল, আর বত�মান সমেয় েয সব��ই ল*! করা যায়, তা েতা বলার 
আেপ*া রােখ না2 
 তাছাড়াও সবে*ে� এক ৈনিতকতার মানদা� েয িনধ�ারক নয়, তা মানুেষর 
গ14লেত েবশ �কটভােব েদখা যায়2 েবশ কেয়কিট গে1 ল*! করা যায়, অন! 
পুvেষর সে' বিণM-প�ী, েগাপপ�ী �ভৃিতর |Yাচার, িকছু িকছু ে*ে� িন�ার িবষয় 
হয়িন2 আধুিনককােলর ন!ায় �াচীনকােলও উQিবষয়4িল যেথY চচ�ার িবষয় িছল2 
 বত�মান সমেয়র বIল চিচ�ত িবষয় হল ‘ধন’2 যার ধন অথ�াK টাকা আেছ তারই 
ব\ুবা\ব, আ�ীয়-পিরজন সব থােক, আর যার টাকা েনই তার েকউ েনই2 টাকা 
থাকেল মূখ�ব!িQও পি�ত বেল িবেবিচত হয় – এই িবষয়িট এই সমেয়র বIল চিচ�ত 
িবষয় হেলও, এই রীিত সূদুর অতীেত েসই িXYীয় চতুথ� শতেকও �চিলত িছল2 যার 
�মান b=প িহেতাপেদেশ উি.িখত হেয়েছ –  

‘যস!াথ�াdস! িম�ািণ যস!াথ�াdস! বা\বাঃ2 
যস!াথ�াঃ স পুমাঁে.ােক যস!াথ�াঃ স িহ পি�তঃk’৩  

েসখােন আরও বলা হেয়েছ – ‘িনধ�নেক তার িনেজর Pী পয�	 েছেড় যায়2’৪ 
িহেতাপেদেশর িবBেহ বলা হেয়েছ – মানুষ েতা মানুেষর দাস হয় না, হয় টাকার দাস2 

‘ন নরস! নেরা দােসা দাস� অথ�স! ভূপেত2’৫ 
এর েথেক েবাঝা যায় েয, �াচীন যুেগর সং#ৃত শােPর অচিচ�ত বা আংিশকচিচ�ত এই 
সমd মূল!বান BC4িলর �েয়াজনীয়তা বত�মান সমােজ সবেথেক েবিশ2 কারণ সং#ৃত 
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শােPর অচিচ�ত িবষয়4িল তথ!ভা�াের পিরপূণ�, েস4িলেক আধুিনক সমােজ যুেগর সে' 
তালিমিলেয় চচ�ার আি'নায় িনেয় আসা আমােদর একা	 কত�ব!2  
 তাছাড়াও আমরা সব�� ল*! কির েলােভর বশবত�ী হেয় িবিভ3 মানুষেক িবপেথ 
চািলত হেত, তাই অবশ!ই েলাভ ত!াগ করা উিচত2 কারণ েলাভ েথেক েeােধর সৃিY 
হয়, আর েলাভ েথেক কাম, আবার েলাভ েথেক েমাহ এবং েলাভ েথেকই তার নাশ 
হয়2৬  

এই =প েলােভর বশবত�ী হেয় – রাজ!েলােভ আকৃY কপূ�রিতলক হdী, ধূত� িশয়ােলর 
দিশ�ত পথ ধের ছুটেত ছুটেত পাঁেক পেড় িগেয় মৃতু!মুেখ পিতত হওয়ার অবEা আমরা 
জািন2 তাই ধূত�জেনর সংসগ� সব�দা পিরত!াগ করা উিচত2 তাই শােP �বাদ আেছ – 
সKসে' bগ� লাভ, আর অসKসে' নরক লাভ2 এ�সে' িহেতাপেদেশ বলা হেয়েছ – 

‘যিদ সKস'িনরেতা ভিবষ!িস ভিবষ!িস2 
তথাঽস�নগ�ীষু পিতষ!িস পিতষ!িস22’৭ 

তেব শঠতা ও চূড়া	 ভ�ািমর নীিতহীন �কাশ েবশ জিটল একিট সমাজ-আব�েতর 
পিরচয় বহন করেছ, েসিবষেয় সে�হ েনই2 হীন সবাথ�িসিHর জন! এক ঝুিড় িমথ!া 
বলেত বাধেছ না, েযখােন েসখােন শাPবাক! উHৃত করা হেu, মানুষেক েবাকা 
বানােনার জন! িনেজর সততা ও ধম�িন�া িনেয় আ��াঘা �চােরর েশষ েনই এবং 
সুেযাগ বুেঝ িব~াসভ', অপরাধকেম� �েরাচনা, তুu অজুহাত তুেল স'ীর িবপেদর 
সময় দূের থাকা, িনম�ম রিসকতা, এমনিক কদয� িব�পবষ�েণর িন�ুরতা �কােশও কু�া 
েনই আমােদর সমােজ2 এ=েপ গে1র সবজায়গােত েয, সেত!র জয় আর অসেত!র 
েযমন পরাজয় �িত�া করা হেu, তা নয়2 হিরণেক িবপেদ েফলেত িগেয় েয 
েশয়ালিটর চাষীর লািঠেত �াণ েগল, তার না হয় শািd হেয়েছ েদখা েগল, িকW 
সরলমিত বপু�া� হািতেক রাজা করার েলাভ েদিখেয় েয দুবু�িH েশয়াল তােক পাঁেক 
নামাল, তার চাতুরী পুর�ৃত হল বলেলই চেল2৮ আসেল, ছেল বেল েকৗশেল 
কায�িসিHই বড় কথা, ৈনিতকতার বেশ েকউ েছেড় েদওয়ার পা� নয়2 সwীণ� ব!িQগত 
বা েগা�ীগত bাথ�টাই েযন এখােন িবচায�2  
 বত�মান সমােজ আমরা ল*!কির েকউ েকউ তার িনি�ত ব�েক ত!াগ কের 
অিনি�ত ব�র িপছেন ধািবত হয়, যার ফেল তার অিনি�ত ব�র লাভ েতা হয় না, 
আর অপর িদেক িনি�ত ব�িটেকও লাভ করেত পাের না2 েসই জন! সব�দা ভাবনা 
িচ	া কের কাজ করা উিচত2 এ�সে' বলা হেয়েছ –  
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‘েযা �বািণ পিরত!জ! অ�বািণ িনেষবেত2 
�বািণ তস! নশ!ি	 অ�বং নYেমব িহ22’৯ 

 �ত!* বা পেরা*ভােব েলাকযা�া িনব�ােহর িবিভ3 ঘটনা িবে�ষণ ও 
েলাকচির� িবচােরর ইিত ঘেটিন এই গ1BেC2 রাজবািড়র িকেশারেদর মুখ েচেয় 
িলখেত বেস এেকবাের সা*াK রাজৈনিতক িবতেক�র আিঙনায় হািজর হেয়েছন 
BCকার2 েবশ কতক4েলা গ1 রাজার সে' ম?ীেদর বা ম?ীর সে' ম?ীর আেলাচনা 
িনেয় েলখা েযখােন মূল িবষয় রাজ!শাসন, পররা�নীিত ইত!ািদ2 অিধকার-অনিধকােরর 
�শাসিনক দ*তা েদখােনার জন!ই নীেলাKপািট বানেরর আ�ঘাতী কাজ এবং কুকুর 
ও গদ�েভর িবতক� উপিEত করা হেয়েছ2 গােছর 4ঁিড় েচরাই করেত িগেয় এক ছুেতার 
িমিP দুইখ� কােঠর মাঝখােন একিট েয কীলক 4ঁেজ েরেখিছল, অনিধকারচচ�া করেত 
িগেয় একিট বানর গােয়র েজাের েসিটেক তুেল েফলার ফেল কােঠর �বল চােপ পেড় 
িনেজ �াণ হারায় — এই হল এক পয�ােয়র বাহাদুির2 েবিশ বাহাদুির েদখােত িগেয় 
িনেজর �াণটাই িবসজ�ন িদেত হেলা2 আবার অন! গে1 েদেখিছ, �ভুর বািড় রাি�েবলা 
েচার ঢুকেছ েদেখ পািলত গাধা ও কুকুর কত�ব! িনণ�য় করেত েমেতেছ2 গাধা সরল 
িব~ােস �ভুেক তK*নাK জাগােনার জন! কুকুরেক তার কত�ব! sরণ কিরেয় িদেয়েছ2 
কুকুর তার িনেয়াগ ও অিধকার সnে\ সেচতন এবং েযেহতু সবিদক সুরি*ত হেয় 
আসেছ েদেখ �ভু ইদানীং কুকুেরর ময�াদা ও 4vx সnে\ িকি>K উদাসীন, সুতরাং 
মজা েদখােনার জন! েস চুপচাপ থাকেত চায়2 গাধার যুিQ হল, িবপেদর সময় �ভুর 
উপর জুলুম করা অন!ায়2 কুকুেরর বQব!, Jধু েঠকায় পড়েল েয �ভু কম�চারীেক 
খািতর কের, আর অন! সময় তার অনাদর কের, েস �ভু িনদ�য়2 �ভুভিQর তািগেদ 
গাধা অিধকার ল�ন কের েচঁচােমিচ কের �ভুেক জাগােলা বেট, িকW তার কােজর 
মূল! েকউ বুঝল না, বরং ঘুম ভাঙােনার অপরােধ লািঠর আঘােত তােক �াণ িদেত 
হল2 আনুগত!ই যেথY নয়, িনজ অিধকােরর সীমা ছািড়েয় অেন!র অিধকাের হdে*প 
করেল িনয়মিবvH কাজ করা হেব, এ িশ*া েদওয়ার �েয়াজন রাজপু�েদর ে*ে� 
িবেশষভােব দরকার, তাই েসকথা েভেবই BCকার এ=প গে1র মাধ!েম আমােদর 
সমাজেক সেচতন কেরেছন2 
 আবার রাজচির� �সে' কটূিQ কের বলা হেয়েছ কাছাকািছ ঘুরঘুর কের এমন 
সব অপদাথ� িবদ!াহীন েলােকেদর রাজারা �fয় েদয়2১০ ম?ী ও কম�চারীেদর হােতর 
পুতুল হওয়া রাজার পে* কােজর কথা নয়2 িনে�Y থাকাও তার মানায় না2 সিচব 



 এবং �াি	ক | 607 

েহাক আর রাজপু� েহাক, রাজা�া ভে'র অপরাধ সাংঘািতক2 রাজার ি�য়জন, 
বাটপার রাজকম�চারী, শT এবং রাজার িনেজর েলাক �জােদর িনরাপcার পে* সমান 
অথ�াK তা িবভীিষকা b=প2১১ িবষাQ খাবার, নড়বেড় দাঁত, আর খারাপ bভােবর ম?ীর 
সমূেল িবনাশ করা উিচত2 একজন ম?ী েবিশ 4vx েপেল েশষপয�	 রাজxেলােভ 
রাজে�াহী হেয় উঠেত পাের2১২ নতুন েলােকেদর েবিশ 4vx িদেল অ	ঘ�ােতর আশ�া 
েথেক যায়2 কারও অপরাধ সnে\ িনেজ িনঃসংশয় হেয় তেব দ�দান কত�ব!2১৩ 
সাধুস	েদর মেতা সবাইেক *মা করা েয রাজধম� নয়, তা িহেতাপেদেশ উQ 
হেয়েছ2১৪ �েয়াজেন িপতৃহত!া, |াতৃহত!া, পু�হত!া, ব\ু হত!া করেতও রাজার িপছপা 
হেত েনই2 তাই শােP বলা হেয়েছ – 

‘িপতা বা যিদ বা |াতা পুে�া বা যিদ বা সুmK2 
�াণেuদকরা রা�া হ	ব!া ভূিতিমuতা22’১৫ 

এই ভােব িবিভ3 কািহনী উপEাপেনর মাধ!েম রাজার বা ম?ীর কত�ব! িবষেয়ও পি�ত 
নারায়ণ শম�া আমােদর সম!M ধারণা �াদান কেরেছন2 
 িহেতাপেদেশর িবিভ3 চির�4িল গে1র মাধ!েম এমনভােব উপEাপন করা 
হেয়েছ, তা েদেখ চির�4িলেক জীব	 বেল মেন হয়2 আর িবেশষ িবেশষ 
নীিতকথামূলক উপেদশাবলী4িল েযন ইদুঁর, হিরণ, কাক �ভৃিতর মুখ িদেয় ব!Q করা 
হেয়েছ2 আমােদর বত�মান জীবেন চলার পেথ আশা, `�, িবিভ3 বাধা-িবপিc, েলাভ-
েমাহ �ভৃিতর স�ুখীন হেল মানুষ েকান পথ েবেছ েনেব তার একিট িদM দশ�ন 
আমরা এই BC েথেক লাভ করেত পাির2 আর তাছাড়া ধেম�র �শংসা, 4vজেনর 
িনেদ�শ মান! করার �েয়াজনীয়তা, �কৃত ব\ুর পিরচয়, মানুেষর উপকােরর সুফল, 
িব~াসঘাতেকর bভাব, দােনর �শংসা, পিতNতা নারীর ল*ণ, সেত!র জয়, িব`ােনর 
4vx �ভৃিত িক েনই এই BেC অথ�াK ভােলা-ম� সকল িবষেয়র উদাহরণ সহ 
উপেদশা�ক বণ�না সু�রভােব, সুলিলত ভাষায় গে1র মাধ!েম উপEািপত হেয়েছ এই 
গ1BেC2 
 অতএব েদখা যােu, কী িবশাল এবং িবিচ� এই উপমহােদেশর ভা�ার2 এমন 
েকান িদক েনই, যা আেলািচত হয়িন2 আেনক ে*�ই তা ভাবমুেখ এবং অভাবমুেখ 
দু’ভােবই উপEািপত হেয়েছ, যার ফেল সকেলর মেনর মিণেকাটায় খুব সহেজই �েবশ 
করেত পাের2 �স'ত, দু-একিট উদাহরণ েদখা েযেত পাের, েযমন – ‘বীরবরকথা’ 
অংেশ বীরবর যখন িনেজর কত�ব! সFাদেনর সময় কৃ া চতুদ�শীর রােত েকােনা এক 
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রমণীর কvণ িবলােপর কারণ অে¡ষণ করেত িগেয় েদেখ েয রাজা ও রােজ!র কল!ােণ 
বীরবেরর িনজ পু� শিQধেরর আ�ত!াগ এবং িপতার �িত তার উিQ েয, ‘আিম ধন!, 
�ভুর (রাজার) রাজ!র*ায় আমার জীবন সাথ�ক হেব2 এ=প কােয� এ েদেহর ব!বহার 
অত!	 �শংসনীয়2 কারন, �া�ব!িQ ধন ও জীবন পেরর জন! িবসজ�ন েদন2 িবনাশ 
যখন অবশ!¤াবী, তখন সKকােয� জীবন উKসগ� করাই েfয়’2 অথ�াK -  

‘ধনািন জীিবতৈ>ব পরােথ� �া� উKসৃেজ¥2 
সি3িমcং বরং ত!ােগা িবনােশা িনয়েত সিত22’  

 এইভােব আেলাচনা করেল েদখা যােব এই BেCর সারগভ� উপাখ!ান4িলর মেধ! 
সব��ই অমূল! নীিত, উপেদশ ছিড়েয় রেয়েছ, যা েকবল েছাটেদর জন!ই নয় আমােদর 
সমােজর সব�dেরর সকল মানুেষর জন! সব�দা িশ*ণীয় এবং অনুকরণীয়2 বত�মােন 
এই সামািজক অব*েয়র সমেয় মহামারী বা মারামাির-হানাহািনর মেতা সকল সমস!ার 
কবল েথেক র*া পাওয়ার জন! িহেতাপেদেশর কল!াণকর বাণী তথা উপেদশা�ক 
িনেদ�শ অবশ!ই পালনীয়, কারণ আমরা গ14িলর মেধ! ল*! কেরিছ শাPবাক! না 
মানার পিরণাম2 তাই উQ শাPবাক! মানেল বড়ধরেণর সমস!ার স�ুখীন হেত হয় না2 
আর তাছাড়া উQ গ14িলর েথেক েবাঝা েগল েয, েকান কােজ বা িসHাে	 অBসর 
হওয়ার পূেব� ভােলা কের েভেব িচে	 িসHা	 েনওয়া উিচত, অথ�াK েকান কাজ করার 
আেগ ভাবেত হেব2 অতএব আমােদর িনেজেদর সে' সে' সমাজেক ভােলা রাখার 
জন! এবং আেরা সু�র ও সুশৃ�ল কের সমাজেক গেড় েতালার জন! িহেতাপেদেশর 
‘িহত’ অথ�াK ম'লময় উপেদশাবলী সকেলর েমেন চলা উিচত2   
 
 তথ!সূ� তথ!সূ� তথ!সূ� তথ!সূ� ::::         
১.  িহেতাপেদশ – ১/২ 
২.  ‘উKসেব ব!সেন ৈচব দুিভ�ে* রা�িব¨েব2 
    রাজ`াের ©শােন চ যিd�িত স বা\বঃ22’ (িম�লাভ – ৭৪) 
৩.  িম�লাভ – ১২৭  
৪.  িহেতাপেদশ - ২/৯৩  
৫.  তেদব - ৩/৭৮ 
৬.  ‘েলাভাK েeাধঃ �ভবিত, েলাভাK কামঃ �জায়েত2 
     েলাভােgাহ� নাশ�, েলাভঃ পাপস! কারণª 22’ (িম�লাভ – ২৭) 
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৭.  িম�লাভ – ২০৪ 
৮.  তেদব 
৯.  তেদব – ২১২ 
১০.  িহেতাপেদশ - ২/৫৮ 
১১.  তেদব - ২/১০৯ 
১২.  তেদব - ২/১২৮ 
১৩.  তেদব - ২/১৩৭ 
১৪.  তেদব - ২/১৮০ 
১৫.  তেদব - ২/১৭৮  
সহায়ক BCপ«ী সহায়ক BCপ«ী সহায়ক BCপ«ী সহায়ক BCপ«ী ::::    
গে'াপাধ!ায়, নারায়ণ2 সািহেত! েছাটগ12 কিলকাতা (বত�মান কলকাতা): িড.    এম. 
লাইেNরী, ১৩৬৫ (ব'াV)2    
চeবত�ী,    সত!নারায়ণ (সFা.)2    িম�লাভ2    কলকাতা:    সং#ৃত    পুdক    ভা�ার,    ২০০৪2    
বে�!াপাধ!ায়,    ধীেরUনাথ2    সং#ৃত    সািহেত!র    ইিতহাস2    কলকাতা:    পি�মব'    রাজ!    
পুdক    পষ�দ,    ২০০৫2    
শম�া,    নারায়ণ2    িহেতাপেদশ2    সFা.    এম. আর.    কােল2 িদ.ী:    েমািতলাল বণারসী দাস,    
২০০৪2    
শম�া,    নারায়ণ2    িহেতাপেদশ2    সFা.    বালশাPী2    বারাণসী:    েচৗখnা    সুরভারতী    �কাশন,    
২০১২2 
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অ~েঘােষর মহাকােব! চিচ�ত    �কৃিত ও    পিরেবশ িচ	ন 
জয় েদ 

গেবষক, সং#ৃত িবভাগ, 
িব~ভারতী িব~িবদ!ালয়, শাি	িনেকতন, বীরভূম 

    
সারসংে*পসারসংে*পসারসংে*পসারসংে*প : : : : �কৃিতর ৈবিচ�!, মাধুয�! ও অনুকূল পিরেবশ �কৃিতে�িমক �িতিট কিব 
ও সািহিত!েকর মেন ভােবর উেgষ ঘটায়2 আর েসই ভাব েথেকই জg েনয় অসংখ! 
কাব!, মহাকাব!, নাটক �ভৃিত সারbত রচনার2 সং#ৃত সািহেত!র ঐিতেহ! 
রামায়েণাcর �পদী যুেগর সূচনাপেব� অিত�িসH, কিব, নাট!কার, েবৗHধম�াচায�! ও 
সং#ৃত সািহেত!র িচরsরণীয় সব�ািধক খ!ািতমান আচায� হেলন মহাকিব অ~েঘাষ2 
িতিন িX®ীয় �থম শতেকর রাজা কিনে�র সমসামিয়ক িছেলন2 মহাকিব অ~েঘােষর 
সািহত!কেম�র এক িবরাট অংশ জুেড় রেয়েছ এই �কৃিত ও পিরেবশ ভাবনা েযখােন 
িতিন নানা আি'েক অথ�াK কািব!কভােব অথবা উপমা িদেয় পিরেবশ তথা �কৃিতেক 
ব!Q কের bকীয় রচনার `ারা িনেজেক একিন� �কৃিত-পিরেবশ ে�মী িহেসেব 
�িতি�ত কেরিছেলন2 �কৃিতর িচর	ন =প ও পিরেবশ �িত�ায় িসHহd অ~েঘােষর 
কাব!কেম� �কৃিত ও পিরেবশ িবষয়ক আেলাচনা সু�Yভােব ল*! করা যায়2 মহাকিব 
অ~েঘােষর নােম �চিলত BCসমূেহর মেধ! ‘বুHচিরত’ ও ‘েসৗ�রন�’ নামক দুিট 
মহাকাব!, ‘শািরপু��করণ’ নামক �করণ িনঃসে�েহ তাঁর িনজb কৃিত2 
‘মহাযানfেHাতপাদশাP’, ‘ব¯সূিচ’, ‘সূ�ালwার’, ‘গ�ীেdা�গাথা’ ও ‘ি�দ�মালা’ নামক 
রচনা4িলও তাঁর নােম �চিলত হেলও িতিন এ4িলর যথাথ� রচিয়তা িকনা েসিবষেয় 
পি�েতরা সি�হান2 আিম েযেহতু মহাকিবর মহাকাব! িনেয় আেলাচনা করিছ, েসেহতু 
মহাকিবর ‘বুHচিরত’ ও ‘েসৗ�রন�’ – এই দুিট মহাকােব! বিণ�ত �কৃিত তথা 
পিরেবশিবষয়ক ভাবনা আমার আেলাচ! িবষয়2  
সূচকশV সূচকশV সূচকশV সূচকশV ::::    �কৃিত, পিরেবশ, মহাকাব! অ~েঘাষ, বুHচিরত, েসৗ�রন�, আfম, বৃ*, 
পJপাখী2    
মূল আেলাচনা মূল আেলাচনা মূল আেলাচনা মূল আেলাচনা ::::    
�কৃিত ও পিরেবেশর সFক� অিতিনিবড়2 িবিভ3 কিব, সািহত!ক, নাট!কােররা তােদর 
সািহেত!র মূল রসদ জুিগেয়েছন এই �কৃিত তথা পিরেবশ েথেকই2 সািহেত!র একিট 
বড় জায়গা জুেড় রেয়েছ এই �কৃিত ও পিরেবশ2 েযেকােনা েদেশ েযেকােনা সািহেত!র 
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�ধান উপজীব! িবষয় হল �কৃিত ও পিরেবশ2 আবহমান সং#ৃত সািহত!ও �কৃিত 
িনভ�র2 তাই �কৃিতর ৈবিচ�!, মাধুয�! ও অনুকূল পিরেবশ �কৃিতে�িমক �িতিট কিব 
ও সািহিত!েকর মেন ভােবর উেgষ ঘটায়2 আর েসই ভাব েথেকই জg েনয় অসংখ! 
কাব!, মহাকাব!, নাটক �ভৃিত সারbত রচনার2  
 সং#ৃত সািহেত!র ঐিতেহ! রামায়েণাcর �পদী যুেগর সূচনাপেব� অিত�িসH, 
কিব, নাট!কার, েবৗHধম�াচায�! ও সং#ৃত সািহেত!র িচরsরণীয় সব�ািধক খ!ািতমান 
আচায� হেলন মহাকিব অ~েঘাষ2 িতিন িX®ীয় �থম শতেকর রাজা কিনে�র 
সমসামিয়ক িছেলন2 তাঁর জীবনী সnে\ খুব েবিশ তথ! �াত না হেলও জানা যায়, 
িতিন NাOণ পিরবাের জgBহণ কেরন এবং পের িতিন েবৗHধেম� দীি*ত হন2 আচায�!, 
মহাকিব, িভ*ু, ভদ	, মহাতািক�ক �ভৃিত নানা িবেশষেণ আখ!ািয়ত অ~েঘাষ 
স'ীতকার, পি�ত, অেলৗিকক *মতার অিধকারী ও উKসাহী েবৗHস3!াসী িহেসেবও 
অত!িধক খ!ািতমান িছেলন2 মহাকিব অ~েঘােষর সািহত!কেম�র এক িবরাট অংশ জুেড় 
রেয়েছ এই �কৃিত ও পিরেবশ ভাবনা েযখােন িতিন নানা আি'েক অথ�াK কািব!কভােব 
অথবা উপমা িদেয় পিরেবশ তথা �কৃিতেক ব!Q কের bকীয় রচনার `ারা িনেজেক 
একিন� �কৃিত-পিরেবশে�মী িহেসেব �িতি�ত কেরিছেলন2 �কৃিতর িচর	ন =প ও 
পিরেবশ �িত�ায় িসHহd অ~েঘােষর কাব!কেম� �কৃিত ও পিরেবশ িবষয়ক আেলাচনা 
সু�Yভােব ল*! করা যায়2   
 মহাকিব অ~েঘােষর নােম �চিলত BCসমূেহর মেধ! ‘বুHচিরত’ ও ‘েসৗ�রন�’ 
নামক দুিট মহাকাব!, ‘শািরপুc�করণ’ নামক �করণ িনঃসে�েহ তাঁর িনজb কৃিত2 
‘মহাযানfেHাতপাদশাP’, ‘ব¯সূিচ’, ‘সূ�ালwার’, ‘গ�ীেdা�গাথা’ ও ‘ি�দ�মালা’ নামক 
রচনা4িলও তাঁর নােম �চিলত হেলও িতিন এ4িলর যথাথ� রচিয়তা িকনা েসিবষেয় 
পি�েতরা সি�হান2 আিম েযেহতু মহাকিবর মহাকাব! িনেয় আেলাচনা করিছ, েসেহতু 
মহাকিবর ‘বুHচিরত’ ও ‘েসৗ�রন�’ – এই দুিট মহাকােব! বিণ�ত �কৃিত তথা 
পিরেবশিবষয়ক ভাবনা আমার আেলাচ! িবষয়2  
বুHচিরতবুHচিরতবুHচিরতবুHচিরত    ::::    
বুেHর জীবনাবলnেন রিচত অYািবংশিত সগ�িবিশY ‘বুHচিরত’ মহাকাব!িট মহাকিব 
অ~েঘােষর একিট মহান িশ1কম�2 মূল মহাকাব!িট অYািবংশিত সগ�িবিশY হেলও �থম 
সগ� েথেক চতুদ�শ সগ� (১-১৪) পয�	 মহাকিব অ~েঘােষর মূল রচনা, অবিশYাংশ অথ�াK 
প>দশ সগ� েথেক অYািবংশিত সগ� (১৫-২৮) পয�	 সং#ৃত� েনপালী পি�ত 
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অমৃতান� কতৃ�ক রিচত ও সংেযািজত বেল ধরা হয়2 তেব অ~েঘাষ �দc চতুদ�শ 
সগ�িবিশY এই মহাকাব!িট অত!	 কুশলতার সিহত রিচত হেয়েছ2 েযখােন মূল 
আেলাচ! িবষয় বুেHর জীবনবৃcাে	র পাশাপািশ �কৃিতর অপ=প েসৗ�য�! ও পিরেবশ 
েয ওতে�াতভােব জিড়েয় রেয়েছ তা িতিন �Yভােব উে.খ কেরেছ2 
 বুHচিরেতর ‘ভগব¥ �সূিত’ নামক �থম সেগ� বিণ�ত হেয়েছ ভগবা�  বুেHর 
জgবৃcাে	র বণ�না2 শাক!েদর মেধ! সব�4ণসF3, সব�দা �জােদর িহতসাধেন তKপর, 
ই*াকুবংশীয় রাজা JেHাদন ও র�সারযুQা মায়ােদবীর পু� হেলন ভগবা�   বুH2 এই 
পরম পুvষ মূলত �জা কল!ােণর িনিমেcই জgBহণ কেরিছেলন2 এমনিক তাঁর 
জgসমেয়ও তাঁর জননীর েকােনা রকম �সবয?ণা বা েরাগব!ািধ িছল না2 পুষ! ন*ে� 
Nত-পিরJHা মায়ােদবীর অথ�াK তাঁর জননীর পা~�েদশ েথেক িতিন জgBহণ কেরন2  

‘ততঃ �স3� বভূব পুষা	স!া� েদব!া Nতসং#ৃতায়াঃ2 
পা~�াK সুেতা েলাকিহতায় জে� িনেব�দনং ৈচব িনরাময়ং চ22’১  

বনEলীেত bভাবতই িনিবড়, শা	, �াকৃিতক েসৗ�য�াকীণ� পিরেবশ িবরাজ কের2 তাই 
রাজা JেHাদেনর মিহষী মায়ােদবী ভগবা�  বুেHর জেgর �কৃত Eান িহেসেব িচি°ত 
কেরিছেলন রমণীয় লুিnনী বনেক2 মায়ােদবী েbuায় লুিnনী নামক বেন েযেত উেদ!াগী 
হেলন - ‘সা লুিnনীনাি± বেন মেনাে� ধ!ান�েদ েদববনাদনূ!েন2’ সূেয�র মেতা 
দীি²িবিশY ভগবা�  বুH িনেজর সমু³ল গা�দীি²র `ারা দশিদক আেলা কেরিছল ও 
bেণ�র মেতা অসামান! =পেগৗরেবর `ারা ি�ভুবনেক আেলািকত কেরিছল – 

‘স িহ bগা��ভেয়া³ল	!া দীপ�ভাং ভা#রবgুেমাষ 2 
মহাহ�জnূনদচাvবেণ�া িবেদ!াতয়ামাস িদশ� সব�াঃ22’২ 

অথ�াK েদখা যায় েয, িবিচ� পিরেবশ ও �কৃিতর আuাদেন আuািদত এই কিপলাব�-
নগরীর বণ�নায় মহাকিব িবেশষভােব িসHহd2  
পিরেবেশর আনুকুল!তাপিরেবেশর আনুকুল!তাপিরেবেশর আনুকুল!তাপিরেবেশর আনুকুল!তা            
ভগবা�  বুেHর জgলে´র সে' সে'ই তাঁর মdেক ঝের পেড়িছল আকাশ েথক পিতত 
J| চUিকরেণর ন!ায় শীতল ও উ  দুই �কার বািরধারা2 তাঁর শয!া িহেসেব িছল 
bণ�-পালw2 েসই bণ�-পালেwর পায়া4িল ৈবদুয�মিণেত আকীণ�2 এমনিক েদবতারাও 
অথ�াK য*রােজরাও bণ�-কমল হােত িনেয় মেত�! অবতরণ করেলন ভগবা�  বুHেক 
েদখার জন!2  

‘মি`তােন কনেকা³লাে' ৈবডূয�পােদ শয়েন শয়ানª  2 
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যt েগৗরবাK কা>নপµহdা য*ািধপাঃ সংপিরবায� তEূঃ22’৩ 

েসই বনEলীেত ভগবা�  বুেHর আিবভ�ােবর সে' সে'ই েমঘহীন আকাশ েথেক 
নীলপµযুQ ও চ�নযুQ বৃিY হেত থাকল – ‘সচ�না েচাKপলপµগভ�া পপাত 
বৃিYগ�গনাদন|াK2’৪ �শ�সুখকর মেনা� অনুকূল বাতাস �বািহত হেয়িছল, সূয� 
অিধকতর দী² হেয়িছল, শা	 িশখাযুQ অি´ ই\ন ছাড়াই �³িলত হেয়িছল -  

‘বাতা ববুঃ �শ�সুখা মেনা�া িদব!ািন বাসাংস!বপাতয়	ঃ 2 
সূয�ঃ স এবাভ!িধকং চকােশ জ³াল েসৗম!ািচ�রনীিরেতাঽি´ঃ22’৫ 

বাসEােনর উcর-পূব� িদেক খনন কায� ছাড়াই bয়ং J| জলিবিশY কূেপর সৃিY 
হেয়িছল, েযখােন অ	ঃপুরবাসীগণ িবsয়ািবY হেয় তীথ�zান মেন কের zাদািদ িeয়া 
সF3 করেলন -  

‘�া4cের চাবসথ�েদেশ কূপঃ bয়ং �াদুরভূKিসতাnুঃ2 
অ	পুরাণ!াগতিবsয়ািন যিs�  িeয়াdীথ� ইব �চeুঃ22’৬ 

বুেHর দশ�েনর জন! সমাগত ধম�িপপাসু মানুষ ও েদবতােদর `ারা বনEলী পিরপূণ� 
হেয়িছল, এমনিক েদবতা ও মানুষেদর মেতা পু¶রািশও েকৗতূহলবশত ভগবা�  বুHেক 
েদখার আশায় অসমেয়ই বৃে* বৃে* সমুKপ3 হেয়িছল- 

‘ধম�ািথ�িভভূতগৈণ� িদৈব!d7শ�নাথ�ং বনমাপুপূের2 
েকৗতূহেলৈনব চ পাদেপভ!ঃ পু¶াণ!কােলঽিপ িনপািততািন22’৭ 

েসই সময় অশা	, অিনYকর �াণীরা bজািত ও অেন!র পীড়া সৃিY না কের পর�র 
িমিলত হেয় িহংসাবিজ�তভােব অবEান কেরিছল এবং জগেত মানুেষর যা িকছু 
েরাগব!ািধ িছল েস4িল িবনা েচYােতই আেরাগ! �া² হেয়িছল2 পJপািখরাও মধুর 
কলরবকরেত থাকল, নদী4িল িনঃশেV অথ�াK শা	 ভােব �বািহত হেয়িছল, িদM ম�ল 
�স3 হল, েমঘমুQ ও িনম�ল পিরেবেশ দু�ুিভ েবেজ উেঠিছল2  

‘কলং�েণদুঃ মৃগপি*� শা	াnুবাহাঃ সিরেতা বভূবঃ2 
িদশঃ �েসদুিব�মেল িনরে| িবহায়িস দু�ুভেয়া িনেনদুঃ22’৮ 

েসৗ�রন� েসৗ�রন� েসৗ�রন� েসৗ�রন�     
অYাদশসগ�িবিশY মহাকিব অ~েঘােষর ি`তীয় রচনা হল ‘েসৗ�রন�’ মহাকাব!2 
মহাপুvষ বুেHর জীবনবৃcাে	র অপর এক িনদশ�ন হল এই মহাকাব!2 এই মহাকােব!র 
মূল উপজীব! িবষয় হল - বুH কতৃ�ক বুেHর ৈবমাে�য় |াতা ন�েক (সু�রেক) সংসার 
ব\ন েথেক মুQ কের েবৗHধেম� দীি*ত করােনা2 কিপলাব� নগরীর মেনারম বণ�না, 
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রাজার বণ�না, তথাগেতর বণ�না, নে�র অনুপম সু�রী ভায�ার �াথ�না, নে�র �Nজ!া 
Bহণ, ভায�া িবলাপ, নে�র িবলাপ, Pীিবঘাত, নে�র অপবাদ,bগ� দশ�ন, নে�র ধ!ান ও 
ইিUয়িবজয়, আয�সত! ব!াখ!া �ভৃিত এই মহাকােব!র মূল আেলাচ! িবষয়2  
আfেমর �কৃিত ও পিরেবশ  
েসৗ�রনে�র �থম সেগ� মহিষ� েগৗতম কিপেলর আfেমর �কৃিতর মেনামু·কর ছায়া 
পিরলি*ত হয়2 েসই আfম িছল তপbীেদর তপbার আfয়Eল2 েযখােন সু�র 
লতাকু« ও তৃনভূিমর `ারা আfেমর েশাভা বিধ�ত হত2 তপbীেদর িনয়ত য�ানু�ােনর 
ফেল উি¸ত ধূম সব�দা েমেঘর মেতা েশাভা বধ�ন করত2 িz· ও িবdৃণ� ভূিমভাগ 
েকসর পুে¶র `ারা আuািদত হওয়ায় মেন হত েযন অ'রােগ িচি�ত2 এই 
আfমিনম�ল, পিব�, সু�র কমলপুে¶ েশািভত  হওয়ায় তীথ�b=প বেল মেন হত2 
আfেমর চারপােশ �চুর ফুল, ফল ও বনরািজ `ারা পিরপূণ�, যা আfেমর েশাভা বধ�ন 
কের2 িনবার ধান, ফেল সWY, শা	 িনরিভলাষ তপbীেদর `ারা সমৃH এই আfম2 
য�ীয় অি´েত আIিতর ¹িন, ময়ূেরর েককা রব, তীথ� zান �ভৃিতর শV ছাড়া অন! 
েকান শV েশানা েযত না2 আfেম িহংº পJরাও শা	ভােব িবরাজ করেতা2 য�ীয় 
েবিদর উপর হিরণেদর িনঃdে^ ঘুিমেয় থাকেত েদখা েযেতা2 যা মহাকিবর মহাকােব! 
অত!	 সু�Y2 
 সুতরাং বলা েযেত পাের, আfেমর পিরেবশ ও চারপােশর �কৃিত অত!	 শা	, 
িz·, িনিবড়ভােব িবরাজ করেতা, যা আfেমর পিরেবেশর পে* অনুকূল িছল2 
কিপলাব�-নগরীর পিরেবশ  
ভগবা�  বুেHর বসবােসর উপযুQ Eান িছল কিপলাব� নগরী2 েসই নগরী মহিষ� 
কিপেলর আfেমর সি3কেটই অবিEত2 ঋিষ কিপেলর িনেদ�শানুসােরই এই নগরীর 
িনম�াণ করা হেয় থােক2 তাই এই নগরীর নাম কিপলাব�2 ঋিষ কিপেলর আfেমর 
পা~�বত�ী Eােন এই নগর িনিম�ত হেয়িছল2  

‘কিপলস! চ তস!েষ�dিz3াfমবা�িন2 
যsােcত তKপুরং চeুঃ তsাK কিপলাব� তK22’৯ 

এই নগরীর পিরখা িছল নদীর মেতা �শd, �ধান পথ িছল সরল ও িবশাল, নগরীর 
�াচীর িছল পব�েতর মেতা উ¼, েযন সুিবশাল িগিরপথ2১০ �াসােদর উপরতেলর 
সামেন িছল �শd বারা�া, ও সুিবভQ িবপিণ সমি¡ত2 নগরীর চািরপােশ Eােন Eােন 
সেরাবর িছল2 এই সেরাবেরর জল িছল অতীব পিব�2 এই নগরীর চারপাশ মেনারম 
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রাজপথ ও উপবেন সমৃH2 এছাড়াও সেব�াKকৃY িবfামশালাও িনিম�ত িছল2 নগেরর 
হিd, অ~, রথ পদািতক হওয়া সে½ও নগেরর েকাথাও েকােনা অংেশ িবশৃ�ল 
পিরেবশ সৃিYহেত েদখা যায় না2 
 অথ�াK কিপলাব� নগরীর �কৃিতর শা	, সুশৃ�ল, শV-েকালাহলবিজ�ত ও 
দূষণমুQ পিরেবেশর আভাস পাওয়া যায় মহাকিবর রচনায়2 
পিরেবশ ও আনুকুল!তা   
অ~েঘাষ    বুHেদেবর    জেgর    সমেয়    পিরেবেশর    আনুকূল!    সু�রভােব    বণ�না    কেরেছন ———— 
আকাশ    েথেক    Jv    হল পু¶বষ�ণ2১১১১১১১১    সূয�!    আরও    উ³লভােব    �কাশমান    হল    এবং    
িবJH    বাতাস    �বািহত    হেত    লাগল –––– ‘িদদীেপঽভ!িধকং    সূয�ঃ    িশব�    পবেনা    বেবৗ2’১২২২২    
ঋতুচেeর    আবত�ন    এবং    চেU    *য়    কিবর    দৃিYেত    ধরা         পেড়েছ ———— ঋতু    চেল    যায়2    তা    
আবার    িফের    আেস2    চেUর    *য়    হয়, , , , আবার    তার    বৃিH    হয়, , , , িকW    নদীর    জলধারা    বা    
মানুেষর    েযৗবন    একবার    চেল    েগেল    িফের    আেস    না2        

‘ঋতুব�!তীতঃ    পিরবত�েত    পুনঃ    *য়ং    �য়াতঃ    পুনেরিত    চUমাঃ2    
গতং    গতং    ৈনব    তু    zি´ব�ত�েত    জলং    নদীনাং    চ    নৃণাং    চ    েযৗবনª22’১৩ 

পিরেবেশর    উপাদান    হল    প>    মহাভূত    অথ�াK    ি*িত,    অপ,    েতজ,    মvত    ও    েব!াম2    
এেদর    সnে\    ভাবনাও    েসৗ�রনে�    পাওয়া    যায় ———— ‘তরলতা    েযমন    জেলর    ধম�, , , , 
কিঠনতা    েযমন    পৃিথবীর    4ণ,    চলমানতা    েযমন    বায়ুর    ৈবিশY!,    অিবরাম    উcাপ    েযমন    
অি´র    ধম� ———— েতমিন    েদহ    ও    মেনর    ধম�    দুঃখেভাগ2    

‘অপাং    �বতবং    কিঠনতবমূব�!া    বােয়া�    লতবং    �বেমৗ হ!মে´ঃ2    
যথা    সবভােবা    িহ    তথা    সবভােবা    দুঃখং    শরীরস!    চ    েচতস�2’১৪ 

    এইভােব    �কৃিতর    এবং    পিরেবেশর    বI    ঘটনার    কথা    েসৗ�রনে�র মাধ!েম    মহাকিব    
অ~েঘাষ    ফুিটেয়    তুেলেছন2    
    বুেHর    জেgর    পর    েথেক    পিরেবেশ    পJপািখেদর    র*া    িবষেয়    সেচতনতা    
অবশ!ই    েবেড়িছল, , , , কারণ    বুH    িছেলন    �াণীেদর    �িত    অনুকFাপরায়ণ    এবং    অিহংসার    
পূজারী2    তারই    �ভােব    যারা    �ািণবধ    কের    জীিবকা    িনব�াহ    করত,    তারাও    েকান    জীিবত    
�ানীেক    *ু�    হেলও    আঘাত    করত    না2    আর    যারা    অিভজাত,    বI4ন    সF3,    দয়াযুQ    
তােদর    েতা    েকান    কথাই    েনই2    এই    �সে'    বুHচিরেত    উQ    হেয়েছ    ––––        

‘ন    িজিহংস    সূ*নমিপ    জWমিপ    পরবেধাপজীবনঃ2    
িকংবত    িবপুল4ণঃ    কুলজঃ    সদয়ঃ    সদা    িকমু    মুেনvপাসয়া22’১৫        
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বুেHর    এই    ৈম�ী    ও    অিহংসার    বাণী    পিরেবেশর    জীবৈবিচ�!    র*ায়    অবশ!ই    সহায়ক2    
এই    বানী    েসৗ�রনে�    বI    Eােন    ¹িনত    হেয়েছ2    নে�র    �িত    উপেদেশ    বলা    হেয়েছ    ————    
‘সকল    �াণীর    �িত    তুিম    ৈম�ী    ও    কvণার    বৃিc    অনুশীলন    করেব2’ একইভােব    বলা    
হেয়েছ    ––––    িহংসাি¾Yিচেc    ৈম�ীিচ	ার    অনুশীলন    করার    কথা2    িনেজর    উপর    আঘােতর    
�েয়াগ    হেল    িক    হয়    েস    কথা    িচ	া    কের2    দেবশা�ক    িচcেক    �শিমত    করার    জন!    
ৈম�ীর    �েয়াজন    ––––    ‘ব!াপাদেদাষ*ুিভেত    তু    িচেc    েসব!া    bপে*াপনেয়ন    ৈম�ী2’১৬ ন�ও 
বুেHর ৈম�ীর কথা      বেলেছন – তথাগত সকল জীেবর �িত েয অত!	 অনুBহ 
�দশ�ন কেরন তা িবsেয়র, কারণ অিতশিয়ত ৈম�ীেত উ`ুH তার মন2 তাই বলা 
হেয়েছ - ‘অেহািহ সে½ষবিতৈম�েচতসdথাগতস!ানুিজঘৃ*ুতা পরা2’১৭ 

  এই ভােব েসৗ�রন� মহাকােব! অিহংসা ও ৈম�ীর বাণীর মাধ!েম পJ 
�ভৃিতেদর র*ার �েচYা েদখা যায়2 পরবত�ীকােল পJপাখীেদর র*ার িবষেয় েয 
ভাবনা তারই পূব�াভাস েমেল অ~েঘােষর রচনায়2 অতএব পিরেবশ র*ায় বুHচিরেতর 
মেতা েসৗ�রনে�রও অবদান bীকরণীয়2    
 
তথ!সূ� তথ!সূ� তথ!সূ� তথ!সূ� ::::        
১.  বুHচিরত, �থম সগ� - ৯ 
২.  তেদব - ১৩ 
৩.  তেদব - ১৭  
৪.  তেদব - ২১  
৫.  তেদব - ২২ 
৬.  তেদব - ২৩ 
৭.  তেদব - ২৪ 
৮.  তেদব – ২৬ 
৯.  েসৗ�রন� - ১/৫৭ 
১০.  ‘সিরদিবdীণ�পিরঘং �Yাি> তমহাপথª2 
      ৈশলক1মহাব�ং িগিরNজিমবাপরª22’ (েসৗ�রন�, ১/৪২) 
১১.  েসৗ�রন� - ২/৫৩ 
১২.  তেদব - ২/৫৪ 
১৩.  তেদব – ৯/২৮ 
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১৪.  তেদব – ১৬/১০ 
১৫.  তেদব    ----    ৩/৩০ 
১৬.  তেদব    ----    ১৬/৬২ 
১৭.  তেদব    ----    ১৮/৪৭ 
সহায়ক BCপ«ী সহায়ক BCপ«ী সহায়ক BCপ«ী সহায়ক BCপ«ী ::::    
অ~েঘাষ2    বুHচিরতª2    সFা.    জয় চে¿াপাধ!ায়2 কলকাতা:    সং#ৃত    পুdক    ভা�ার,    
২০০৮2    
অ~েঘাষ2    েসৗ�রন�ª2    সFা.    জগদীশচU িমf2 বারাণসী:    েচৗখnা সুরভারতী 
�কাশন,    ২০০২2    
দাস, েদবকুমার2 সং#ৃত    সািহেত!র    ইিতহাস2    কলকাতা:    সেদশ, ২০১৬2    
বসু,    �সুন    ও    বসু,    র�া    (সFা.)2 সং#ৃত    সািহত!    স¤ার2    কলকাতা:    নবপ� �কাশন,    
১৯৮১2    
বে�!াপাধ!ায়,    ধীেরUনাথ2    সং#ৃত    সািহেত!র    ইিতহাস2    কলকাতা:    পি�মব'    রাজ!    
পুdক    পষ�দ,    ২০০৫2 
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িনমসািহত! ও দুিট অ-চিচ�ত িনমগ1 
ৈকলাশপিত সাহা 
সহকারী অধ!াপক 

রামান� েসেÀনাির কেলজ, পুvিলয়া 

  
সারসংে*প সারসংে*প সারসংে*প সারসংে*প :::: সািহেত!র �বহমানতায় বাঁক বদেলর ইিতহাস নতুন নয়2 সািহত! যখন 
গতানুগিতকতােক বহন কের এেন গÁিলকা েºােত গা ভাসায় তখনই Jv হয় �থা 
ভাঙার েখলা2 েদেশ েদেশ কােল কােল এমনটাই ঘেট আসেছ2 ভারতবেষ� bাধীনতার 
পর ছেয়র দশক েথেক বাংলা সািহেত! �িত�ান িবেরািধতা Jv হয়2  বাংলা সািহেত!র 
িচরাচিরত গ�ী েথেক েবিরেয় এেস একদল তvেণর সাধ হেয়িছল সািহেত!র অিভমুখ 
বদেল েদওয়ার2 হাংির আে�ালন, iিত আে�ালন, শাPিবেরাধী আে�ালন এর ধারায় 
সcর দশেকর Jvেত সািহেত!র �চিলত কাঠােমায় �বল আঘাত হােন িনমসািহত! 
আে�ালন2 কলকাতা েথেক অেনকটাই দূের দুগ�াপুর িশ1া>লেক েকU কের সূিচত 
হেয়িছল সািহেত!র এক নতুন অধ!ায়2 
সূচকসূচকসূচকসূচক    শV শV শV শV :::: িনমসািহত!, আে�ালন, িবেরাধীতা, দুজন গ1কার, দুিট িনমগ1, ভিবষ!ত2 
মূল আেলাচনামূল আেলাচনামূল আেলাচনামূল আেলাচনা::::    
িনমসািহত! েকােনা তথাকিথত সািহত! বা নাদুসািহত! নয়2 িনমসািহত! একটা জীব	 
মনুেষর শরীেরর জীবনযাপেনর, তার মানিসক অবEােনর, শরীেরর িবিচ� এবং নানা 
অনুভূিতর, শরীরজাত �লাপ, বাণী=প, গজ�ন, Iwার, হািস, কা3া, য?নার একিট উল' 
উ¼ারণ2 িনমসািহত! আে�ালেনর সূ�পাত ভারেতর দুগ�াপুর শহেরর ই�াত 
কারখানার মেধ!2 িবমান চে¿াপাধ!ায়, মৃণাল বিণক, অজয় ন�ী মজুমদার, নৃিসংহ রায়, 
সুধাংJ েসন, রবীU 4হ এই ছয় জন তvণ িনমসািহত! আে�ালেনর সে' গভীরভােব 
যুQ েথেকেছন2 ই�াত কারখানার এই ছয়জন কম�ী শQ হােত সামলােতন এক 
ভয়wর য?দানেবর রাজ!পাঠ2 ফােন�েসর মা�াছাড়া উcাপ, বীভKস েরািলং িমল, 
অ!ািসড ট!ােwর পুকুর, নােছাড় নাইটিসফট িডউিট, েধায়া-ধুেলা-গ!াস আর অস¤ব 
মৃতু!ভয় তােদর মেধ! ৈতির কেরিছল জীবন সFেক� বীতরাগ2 কারখানার িনয়েমর 
�িত ে*াভ, জীবেনর �িত িবে`ষ েথেকই উেঠ এেসেছ িবে�াহ, সািহিত!ক �িতবাদ—
না সািহত!, অ1 সািহত!, িতQিবরQ সািহত! বা িনমসািহত!2  
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 সFূণ� নতুন িকছু করার উKসােহ এই ছয় জন কম�ী নানান জায়গায় িভ3 িভ3 
সময় িমিলত হেয়েছন2 েকবল �থাগত সািহেত!র �িত নয়, �চিলত তথা গতানুগিতক 
জীবন-যাপেনর �িত তাঁেদর িছল অনীহা2 হেরক রকেমর উZট ও আ�য� রকেমর 
কা�-কারখানা ঘটেত থাকল িনম েজনােরশনেক িঘের2 িনম সািহিত!ক িবমান 
চে¿াপাধ!ায় িলেখেছন—“�থাগত সািহেত!র Ãিয়ংvম তছনছ কের, ভাষােক েরােল 
েরােল িচেড়চ!াÄা কের, েখেলা েধাঁয়ােট অেন!র যাপন- নামতােক সুর কের বলার 
বদেল, িনেজেদর আত�নাদেক িনেজেদর মূল!েবােধর ওপর েগঁেথ তুলেত, আনেত চাই 
এক নতুন পরাভাষা, নতুন পরাবয়ন, িনজb পরাজগK2 যা হেব—না সািহত! অ1 
সািহত! িতQ-িবরQ সািহত! িনমসািহত!2”১ েকােনা সাজােনা েগাছােনা সািহেত!র আÁা 
পছ� িছল না তাঁেদর2 কারখানার পিরত!Q েশেডর নীেচ, উেÆ থাকা ওয়ােগেনর 
িভতের, �ত!	 Bােমর েখালা মােঠ, নদীেত বাঁধা েনৗকায় বেস চলত আÁা2 আর িছল 
রবীU 4েহর ঘের ৮ ফুট বাই ৫ ফুেটর একিট বািতল ক*2 েসখােনই পড়া হত নতুন 
নতুন সািহত!, েসখান েথেকই গেড় উঠত �িতবাদ2 ‘িনমসািহত!’ নামিটর িপছেন েয 
যুিQ আেছ েসই �সে' ‘িনমসািহত!’ পি�কার সFাদক সুধাংJ েসন তাঁর sৃিতকথায় 
িলেখেছন—“অতপর আমােদর শV হেব িনম, বণ� হেব িনম, গ\ হেব িনম ফুেলর, 
িনেমর মধু হেব ভাষা, ঘােম িনেমর িনয�াস, েদেহর ছােল িনেমর কািরকুির, িতQ কথায় 
িনম ঔষিধ2 অথ�াK ৈবপিরত!2 সািহেত!র অন!তম �ধান অবদান পুনরাবৃিcর পথ েথেক 
সের আসা2”২      
 িনমসািহেত!র একিট ক!াপশােন বেল হেয়েছ—‘জীবেনর েকােনা ধম� েনই– 
কায�কারেণর েকােনা ব!াখ!া েনই2’ চারপাশ জুেড় এই িবশাল িসসেটেমিটক চলমানতার 
িবvেH েনিটভ িনম েলখকরা িছেলন অসম শিQ2 ফেল ওই আ²বাক!িট িদেয় এই 
পািরপাি~কতার িসÈ েটমেক আঘাত করেত তারা আর িকছু না েপের েভিÀেলশন 
িহেসেব িনম েলখােকই হািতয়ার কেরিছেলন2 িনম সািহিত!ক িবমান চে¿াপাধ!ােয়র 
�Y বQব!—“মরজগেতর মানুেষর যাবতীয় মনন-�িeয়ার মd উ¼ারণ িনমসািহেত!র 
আওতাভুQ2 েসই মনন �িeয়ার উ¼ারণ হেত পাের কখনও সু!েরািরয়ািলি®ক, 
কখনও ফ!াÀািস, কখনও b�চারণা, কখনও ইেমিজ®, কখনও ম!ািজক িরয়ািলিট, 
কখনও শবেদহজাত আ�ার খুব কাছাকািছ2 অথ�াK পরেলাকযাপেনর অনুভূিত2 অথবা 
আসেত পাের অbাভািবক মনdে½র নানা উ¼ারণ2 এমন িক ১০৬o Êেরর িডিলিরয়াম 
কখনও মানুেষর অবেচতেনর উ¼ারেণ উেঠ এেস এক শৃ�লাহীন ‘না সািহেত!’র =প 
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িনেত পাের2 িক আসেব আর িক আসেব না—িনমেলখক িনেজই তা �ানত অবিহত 
নন2 িনম েলখক Jধুই উপেভাগ কেরন উ¼ারেণর চরম bাধীনতা2”৩ তেব 
িনমসািহিত!কেদর কােছ এই bাধীনতার অথ� ৈbরাচািরতা নয়2 েকবল পা�াত! 
সািহত!ত½4িলেক আয়c কের িনমসািহেত!র জg হেয়েছ এমনটা নয়2 যাপেনর য?ণা, 
জীবনেক নতুন কের িবেবচনা করার তািগেদ �থাগত সািহেত!র বাঁধা ধরা িনয়মেক 
নস!াK কের িদেয় েলখা হেয়েছ িনমসািহত!2  
 িনমসািহত! আে�ালেনর েকােনা bেঘািষত ম!ািনেফে®া িছল না2 
আে�ালনকারীরা তাঁেদর িচ	া েচতনা ে�াগােনর আকাের ‘িনম সািহত!’ পি�কার 
িবিভ3 সংখ!ায় বড�ার লাইেনর নীেচ েমাটা হরেফ েছেপিছেলন2 এই �সে' িনম 
সািহিত!ক িবমান চে¿াপাধ!ায় একিট সা*াKকাের জািনেয়েছন—“নীিতগত কারেণই 
আমরা েকানও ম!ািনেফে®া �কাশ কিরিন কখনও2 ম!ািনেফে®া �কাশ কের িকছু 
বলেল আবার েসই গি�র মেধ! েফঁেস যাওয়া2 চূরা	 bাধীন উ¼ারেণ বাধা আসেব2”৪ 
তেব ে�াগান4িলেত িনমসািহত! আে�ালেনর সে' যুQ সািহিত!কেদর মানিসকতার 
�িতফলন ঘেটেছ2 কেয়কিট ে�াগান িছল এই রকম— 
১) েলখক হওয়ার বাসনা জাগা মা� আ�হত!া কvন2  
২) জীবন মােনই �ধানত জীবেনর সমd পঁুজ রQ থুতু ও লালা2  
৩) এক হােত িনেজর mদিপে� ছুির বিসেয় অন! হােত কলম ধvন2  
৪) ব!ােরেলর উপর েথেক �জাপিতটা উিড়েয় িদন2  
৫) সািহেত!র অতীত এখন মৃত2 এখন আমােদর িনেয় সািহত! আমােদর `ারা সািহত!2  
৬) সািহত! অিভ�তার ফল নয়, অিবকৃত অিভ�তাই সািহত!2  
৭) কালীমাক�া িফনাইেল সািহেত!র দুগ�\ দূর হয় না2 েবােধর মূেল নাইিËক অ!ািসড 
�েয়াগ কvন2  
৮) সািহেত! েগাপনতা বা চতুরতা বেল িকছু েনই2 মূ�থলী টনটন করেল আমরা 
েদয়াল বা েঝােপর আড়াল খুঁিজ না2  
‘িনম-সািহত!’ পি�কার নানা সংখ!ায় ছিড়েয় থাকা এমনই অেনক ে�াগােন ধরা িছল 
িনম েজনােরশেনর ল*!2 ে�াগান4িল কারও একার রচনা নয়2 িনমসািহেত!র আÁা 
এই ে�াগান4িলর উKস2 পি�কার পাতায় ে�াগান4িল েছেপ িনেজেদর আে�ালনেক 
আরও �Y করেত েচেয়িছেলন এবং �িতিeয়া সৃিY করেত েচেয়িছেলন পাঠেকর 
মেন2  
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 িনম সািহিত!ক িবমান চে¿াপাধ!ায় িছেলন ‘িনম সািহত!’ পি�কার যুÌ সFাদক 
এবং িনম েজনােরশেনর নািভমূল2৫ ‘িনম সািহত!’ পি�কার চতুথ� সংখ!া বােদ �িতিট 
সংখ!ােতই িনমগ1 িলেখেছন িবমান চে¿াপাধ!ায়2 ই�াত কারখানায় কাজ করার 
অিভ�তা, িবিচ� মানুেষর স'লাভ, জীবেনর �িত অনীহা তাঁর গে1র অবয়ব িনম�াণ 
কেরেছ2 জীবেনর ব!Q-অব!Q যাবতীয় উ¼ারণেক িবমান ধের েফলেত েচেয়েছন 
িনমগে12 সািহেত!র সাজােনা শVশৃ�ল েভেঙ িদেত েচেয়েছন চরম bাধীনতা 
উপেভােগর বাসনায়2 সািহেত!র বাসর েথেক েকানও শVেক িতিন দূের সিরেয় রােখন 
িন2 িতিন চানিন সািহিত!কেদর গেড় েতালা সািহিত!ক পিরকাঠােমার মেধ! িনেজেক 
�কাশ করেত2 সািহত! িলেখ পাঠেকর মন ভরােনার েকানও দািয়x িতিন িনেত চানিন 
বেল, কখনও আর েকানও দায় bীকার কেরন িন2 �িত�ান িবেরািধতা করেত িগেয় 
Jধু সািহত! জীবেন নয়, ব!িQজীবেনও নানা আeমেণর মুেখ পেড়িছেলন িতিন2 তেব 
েকানও আeমনই তাঁেক টলােত পােরিন িনম সািহেত!র আদশ� েথেক2  
 ‘িনম সািহত!’ পি�কার �থম সংখ!ায় �কািশত হেয়িছল িবমান চে¿াপাধ!ােয়র 
গ1 ‘�থম সমীকরণ’2 কত4িল ঘটনা, িকছু উেcজনা যুিQপরFরাহীন িকছু �লাপ 
গ1িটর েদহ িনম�াণ কেরেছ2 মােঝ মােঝ েটনশন ৈতির কের কািহিনর একটা অ�Y 
ইি'ত েলখক েরেখ িদেয়েছন এই গে12 ‘িনম সািহত!’ পি�কার �থম সংখ!ায় েঘািষত 
ে�াগানেক মান!তা িদেয় েলখক হেয় ওঠার েকানও েচYা কেরন িন িবমান আেলাচ! 
গে12 গ1িটর Jvেতই রেয়েছ একিট গািণিতক সমীকরণ2 গে1র নানা জায়গায় 
ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ িবিভ3 গািণিতক শV—জ!ািমিতক অ*র2 েযমন— 
‘X2 + mদয় শূন!তা বা িশJর ওেয়িটং vম  
Y2 _ bয়ং এবং অন!ান!  
   = মধ!া° sৃিত’  
এভােব অেwর সে' জীবনেক েমলােনার েচYা রেয়েছ সমB গ1 জুেড়2 গ1িট পাঠ 
করার পর পাঠেকর �াথিমক �িতিeয়া এমন হয়—গিণত িনেয় এ েকান পাগলািম 
কেরেছন িবমান2 তেব একটু িভ3 পেথ ভাবেল েবাঝা যায় সমেয়র সয� রিচত 
অ\কাের আমােদর েচতনা যিদ িদশা হারায়, তেব �িতিট ব!িQ মানুষই পাগল হেয় 
েযেত পাের েয েকানও সময়2 বুিHমান অথচ অনুভূিত�বণ মানুেষর জীবেনর অwই 
যিদ এেলােমেলা হেয় যায়, তেব তার ভাবনার ভাষার �কাশ েতা এমনতর হেবই2 
গে1র িনম�াণ আমােদর জািনেয় েদয় এই গে1 েয মানুষিটেক �াধান! েদওয়া হেয়েছ 
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েস গিণেত তুেখাড়2 অেwর সমীকরণ েয ভােব িনভু�ল সমাধােন েপ�েছ েদয়, জীবেনর 
সমীকরণ �েত!কবার মানুষেক িনভু�ল লে*! েপ�েছ িদেত পাের না2 গিণেতর সে' 
জীবনেক 4িলেয় েফলেল তাই অিনবায� হেয় ওেঠ িবপয�য়2 েসই িবপয�য় এবং 
িবপয�য়জিনত ভারসাম!হীনতা আেলাচ! গে1 মুখ! িবষয় হেয় উেঠেছ2 অনুভূিত �কােশর 
�চিলত ভাষােক সিরেয় িবমান িনেজর ভাষা ৈতির কেরেছন আেলাচ! গ12 
পারFয�হীন, আপাত অথ�শূন!, েছাট েছাট বাক! ব!বহার কের একই শেVর পুনরাবৃিc 
ঘিটেয় গ1কার েযন সমকালীন সমেয়র অিEরতােক ফুিটেয় তুেলেছন গে1র শরীের2 
অবেচতেনর উ¼ারণ গ1িট েবিশরভাগ জায়গা জুেড়ই কায়া িনম�াণ কেরেছ2 একিট 
সু�Y উে`গ, অিনবায� িবপয�য় এবং উgc মানিসকতার �কাশ ঘটােত েলখক �থানুগ 
আি'ক েছেড় েবিড়েয় এেসেছন2 বাংলা ভাষার সে' সখ!তা বজায় েরেখও িভ3 ভাষার 
শV ও বাক! িবন!াস ব!বহার কের িবমান আেলাচ! গে1 িনজb ভাষা ৈবিচ�! Eাপন 
কেরেছন2 িবিবধ শV ও বােক!র �েয়ােগ েয �িতেবশ িনিম�ত হেয়েছ তােত গ1কার 
েযমন িনেজেক �কাশ করেত েপেরেছন buে�, েতমিন পাঠেকর েবাধগম!তার 
িবষয়িটেকও অেনকাংেশ ছঁুেত েপেরেছন ‘�থম সমীকরণ’ গে12  
 ‘িনম সািহত!’ পি�কার �থম ইসু! ‘েদশ’ পি�কায় িরিভউ কেরিছেলন সুনীল 
গে'াপাধ!ায়2 িতিন সনাতন পাঠক ছ7নােম এর ভূয়সী �শংসা কের বেলিছেলন—‘বা! 
চমKকার!’৬ অথ�াK আ	িরকতা ও আেবেগ িছল মু·তার �কাশ2  
 িনম েজনােরশেনর ‘bয়ংিeয় ফুসফুস’ বেল পিরিচত আর এক �থািবেরাধী 
িনম গ1কার হেলন মৃণাল বিণক2 তাঁর জg পূব�বে'2 িপতার কম�সূে� িতন বছর 
বয়েস িতিন চেল আেসন এপার বাংলায়2 এরপর বািকটা সময় েকেটেছ দুগ�াপুর 
িশ1া>েল2 যিদও কিব িহেসেবই িতিন অিধক পিরিচত, তথািপ িনম সািহত! 
আে�ালেনর সে' িতিন গভীরভােব যুQ েথেকেছন গ1 রচনার মধ! িদেয়2 িনম সািহত! 
আে�ালেনর সে' যুQ হওয়ার পূেব� িতিন বামপCী ‘bগত’ পি�কায় িনয়িমত 
িলখেতন2৭ ফেল অেনক সময় তাঁর সািহত!েক বামপCী দৃিYেকাণ েথেক িবচার করার 
েচYা চেলেছ2 িতিন সবসময় েচেয়েছন সািহেত!র মধ! িদেয় একিট লড়াই জাির 
রাখেত2 েচYা কেরেছন মািনক বে�!াপাধ!ায় বা সুকা	 ভ¿াচােয�র মত কের িলখেত2 
তেব ‘bগত’ পি�কার মাক�সবােদর ধরন িতিন র² করেত চানিন বা মাক�সবােদর ধরা 
বাঁধা ছাঁেচ িতিন িনেজেক জড়ােত চানিন2 সািহেত!র মধ! িদেয় মুিQ খুঁজেত িগেয় িতিন 
বুেঝিছেলন যা িকছু �চিলত এবং �িতি�ত তােক ভাঙেত হেব, গড়েত হেব িনেজর 
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মত কের2 কািহিনর বৃcাকার গি�েত গে1র িবষয়েক বাঁধেত িতিন অbীকার কেরেছন2 
েলখক িহেসেব িতিন েযমন bাধীনতা উপেভাগ করেত চাইেলন, পাঠেকর কােছও িতিন 
খুেল িদেত চাইেলন গে1 ই� ভলব হওয়ার দরজা2 এই �সে' মৃণােলর �Y 
bীকােরািQ িছল—“আমরা েলখাটােক সব সময়ই মজা মেন কেরিছ2 আমরা িসিরয়াস 
সািহেত!র িবেরািধতা কেরিছ2 েলখাটােক আমরা এ� জয় কেরিছ2 জীবেনর রাগ ে*াভ 
েথেক েবেরােত েবেছ িনেয়িছল সৃিYর পথ2 েস পথেকও িনেজর মত কের বািনেয় 
তুলেত েচেয়িছ2 সািহেত!র লাভ *িতর িহেসব আমরা কিরিন2 লাভ *িত িনেয় 
ভািবওিন2 েলখার মেধ! অ!ািÀ-এসট!াবিলসেমÀ আনেত েচেয়িছ2”৮  
 ‘িনম সািহত!’ পি�কার �থম সংখ!ার �থম গ1 মৃণাল বিণেকর 
‘মানুষমক�টমuব’2 এ গে1র নায়ক পাঠেকর পিরিচত জন2 মৃণাল তাঁর ব!িQজীবেন েয 
সময় ও সমােজর সে' ল´ হেয় েথেকেছন, েসখান েথেকই জg িনেয়েছ তাঁর �থম 
গে1র নায়ক2 bাধীন ভারতবষ� তখন ঔপিনেবিশক েশাষেণ িরQ2 েসই েদেশর 
অবেহিলত এক �াে	 তখন েসেজ উেঠেছ ি®ল¨!াÀ, দুগ�াপুর ই�াত কারখানা2 
েদেশর উ3য়েনর তলায় চাপা পেড় যােu হাজার হাজার মানুেষর ঘর হারােনার 
আত�নাদ2 মানুেষর মূল!েবাধ পুেড় ছাই হেয় যােu সমেয়র অেমাঘ িচতায়2 ছেয়র 
দশেকর খাদ! আে�ালেনর েজের অথ�নীিতেত িপিছেয় পেড়েছ পি�মবাংলা2 নকশাল 
আে�ালেনর েঢউ আছেড় পেড়েছ সমােজর �ায় �িতিট dের2 দুগ�াপুের ঘেট েগেছ 
েËড ইউিনয়ন আে�ালন2 এমনই উcাল পিরিEিতেত মৃণাল গ1 িলেখেছন একিটর 
পর একিট কের2 ‘মানুষমক�টমuব’ গে1 ধরা পেড়েছ েসই সমেয়র ে�*াপেট তীN 
েবকারx জিনত মানিসক অবনমেনর িচ�2  
 ‘মানুষমক�টমuব’ গে1 নামহীন নায়েকর সমস!া এবং আচরণ সFিক�ত 
েfিণপিরচয় 4vx েপেয়েছ2 একজন েবকার যুবেকর কােছ আিথ�ক দীনতা েসই 
সমেয়র ে�*াপেট বড় েবিশ bাভািবক িছল2 মা� দু টাকা পাওয়ার আশায় নায়ক যখন 
এক মহানগেরর দীঘ� পাঁচেমশািল পথ ধের হাঁটেত বাধ! হেয়েছ, তখন একিট 
উপাজ�ন*ম বাঁদরওয়ালা এবং বাঁদরিট তার ভাগ!েক পিরহাস কেরেছ2 জীবেনর �িত 
চরম বীত�ৃহ আেলাচনা গে1র নায়েকর মেন জg িদেয়েছ অZুত �ত!াখ!ান �বণতা2 
িঠক েযমন ব!িQজীবেন কারখানায় কাজ করার কদয� অিভ�তা মৃণাল বিণক সেমত 
4িটকয় িনম সািহিত!েকর মেন জg িদেয়িছল গভীর বীতরাগ, েসখান েথেকই তাঁরা 
আeমণাxক হেয় উেঠিছেলন এবং আঘাত কেরিছেলন �চিলত সািহেত!র েগাড়ায়2  
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 ‘মানুষমক�টমuব’ গ1িট �তীকধম�ী2 গ1কার মৃণাল নামহীন নায়েকর অসহায় 
এবং উZট আচরেণর উপেযাগী ভাষা ব!বহার কেরেছন এ গে12 সমেয়র যাবতীয় *য় 
এবং েসই সূে� মানিসকতার সমূহ *িতেক িতিন ধের েফেলেছন এক য?ণাদীণ� গেদ!2 
িশJকাল েথেক মৃণাল বিণক িশ1া>েল েথেকেছন এবং িশ1ায়ন েদেখেছন 
িনিবড়ভােব2 েদেখেছন রা�, সমাজ, পিরবার সকল ে*ে� ব!িQমানুেষর িবিuনতা 
অিনবায� হেয় উেঠেছ সভ!তার করাল দাপেট2 মৃনাল মূলত কিব, তাই তাঁর গে1র 
শরীর জুেড় রেয়েছ কিবতার েকামলতা2 গদ! ও পেদ!র েকানও সীমােরখা িতিন মােনন 
িন, ফেল গেদ!র মেধ! পেদ!র ব!বহার হেয়েছ স'ত কারেণ2 �থাগত এবং �িতি�ত 
ভাষারীিতেক এিড়েয় িগেয় মৃণাল ৈতির কেরেছন িনজb গদ!2 আর েসই গেদ!ই িতিন 
ধেরেছন সমকালেক2 িনম�াণ ও সৃজেন তাঁর গ1 িভ3 েমজােজর2 মৃণাল তাঁর গ1 এবং 
িনম সািহত!েক িমিলেয় িদেত েচেয়েছন উcর আধুিনক ভাবনার সে'2 িতিন 
জািনেয়েছন—“১৯৬৭ সােল জ!াক েদিরদা, তাঁর রচনার মাধ!েম এক িবিনম�ােণর =পিট 
তুেল ধেরন2 উcর আধুিনক েলখক ও িশ1ীেদর কােছ এই জগK ও জীবেনর সব 
িকছুই িমথ!া বা মায়ার মেতা—এমনকী শেVর অথ� কথািটও অথ�হীন2৯  েবিশরভাগ 
ে*ে� তাঁর গ1- উপন!াস পাঠকেক তৃি² িদেত পাের না2 তেব শৃ�লাহীন 
আপাতঅথ�শূন! উZট েয সমd কািহিন িতিন িনম�াণ কেরেছন তা বাংলা সািহেত! একিট 
দুসাহিসক পদে*প2  
 িবমান চে¿াপাধ!ায় এবং মৃণাল বিণেকর মত সকল িনম সািহিত!করা ভাষার 
েসৗ�য�ায়েন িব~াসী িছেলন না2 ভাষােক অলংকার �েয়ােগ সু�র কের েতালার 
িবেরাধী িছেলন তাঁরা2 িনম সািহিত!কেদর কথা বলেত িগেয় সুধাংJ েসন িলেখেছন—“ 
িনম রচনা অ	গ�তভােব Romantic Fallacy নয়2 আধুিনক কােব! দুেব�াধ!তা েয অেথ� 
িশ14ণ, েস ে*ে� সামািজক পিরবত�েনর সে' সারল! এেস যায় ভাষার আদান �দােন 
অথ�াK Straight forward communication-এ—িনম েলখকেদর ল*! িছল েস 
িদেকই, এ িবষেয় তারা একেদশদশ�ী হেত চায়িন2 তাই িমf বণ�সংকর গদ! ল*! করা 
যায় গ1/উপন!াস/িফচার/িনব\ রচনায়2 পদ! িসnল একিট িবেশষ তাKপয�পূণ� 
ব!াপার2 িকW িনম গেদ! এেস েগেছ অজº উZট চতুর, সহজসু�র এবং 
antinomical িসnিলক শV BCনা2 ফলত ল*ণীয় বাক!বে\ a language within 
a language2 সহজীয়া পাঠকেদর েচােখ পুেরা েলç পরােনা িছল উে7শ!2”১০    
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 অbীকার করার উপায় েনই িনমসািহত! অে�ালন বাংলা সািহেত! নতুনেxর 
স\ান িদেয়িছল2 এই নতুনx িবষেয়র সে' তাঁেদর �কােশ2 িনম সািহিত!করা শরীর 
আর মেনর অ�র েথেক তুেল এেনিছেলন িনম শV2 েয শV কখনও িক¤ুত-অZুত-
অuুK, কখনও বা গ\বাহী-পৃথুল-যাদুকরী2 ইতর শV, কৃি�ম শV, ব!' শV এমনিক 
েমিশেনর অZুত শV4িলেক বাদ েদওয়া হয়িন িনম সািহেত!2 এর পাশাপািশ অন! 
ভাষার শVও ব!বmত হেয়েছ িনিH�ধায়2 িনম সািহত! ধের েফলেত েচেয়েছ ব!িQমেনর 
েচতন-অেচতেনর সমূহ শািVকতা ও িনঃশেVর অ	ব�য়নেক2 ফেল তাঁেদর সৃিY অেনক 
সময় অথ�হীন মেন হেয়েছ2 আবার এই আপাত অথ�হীনতার আড়ােল সযে� সি>ত 
েথেকেছ িনম সািহিত!কেদর ব!িQগত অিভ�তার অিভ�ান2 
 িনমসািহত! আে�ালনেক েকU কের আসাম েথেক �কািশত হেয়িছল ‘পাঁক 
েঘঁেট পাতােল’, কলকাতা েথেক ‘bেতাKসার’ পি�কা2 অথ�াK িনমসািহত! �কােশর পর 
তার ধারা ও আে�ালেনর ছায়া অন! অেনক পি�কার মেধ! সংeিমত হেয়িছল2 েসই 
সমেয়র অেনক খ!াতনামা পি�কা িনমসািহেত!র িরিভউ েছেপিছল2 এইভােব 
িনমসািহেত!র 4vx bীকৃত হেয়েছ2 িতন বছর চালু থাকার পর ‘িনম সািহত!’ �কাশ 
ব\ হেয় যায়2 িকW তার �ভাব েমেন ও অনুসরণ কের ‘িনম সািহত!’ আে�ালেনর 
েরশ রেয় েগেছ পরবত�ী �জেg2  

তথ!সূ� তথ!সূ� তথ!সূ� তথ!সূ� ::::    
১.  িবমান চে¿াপাধ!ায়, িনমসািহত! কী ও েকন? বাংলা সািহত! আে�ালন, 

সFাদনা অধ!াপক ধন«য় েঘাষাল, �গিত মাইিত, ড. েদবািশস মজুমদার, 
ইসeা, জুন, ২০১৪, পৃ-৮৩ 

২.  সুধাংJ েসন, হাড় ও পাথেরর ��ত½—িবষয় িনমভাবনা, েবাধ, জানুয়াির, 
২০০৩, পৃ-১৫   

৩.  বাংলা সািহত! আে�ালন, �া4Q, পৃ- ৮৫  
৪.  েসৗম!Nত বে�!াপাধ!ায় সFািদত, িনমসািহত!, গাঙিচল, জানুয়াির, ২০১৭,  
 পৃ- ৪০৫  
৫.  িনম সািহত! পি�কার অYম সংকলেনর তৃতীয় পৃ�ায় িনম েজনােরশেনর 

নািভমূল এবং bয়ংিeয় ফুসফুস বেল িচি°ত করা হেয়েছ যথাeেম িবমান 
চে¿াপাধ!ায় এবং মৃণাল বিণকেক2 িনমসািহত!, �া4Q পৃ- ৩৪২ 

৬.  েসৗম!Nত বে�াপাধ!ায় সFািদত, ‘িনমসািহত!’ �া4Q, পৃ- ৪১১  
৭.  bগত িছল দুগ�াপুর তথা পি�মবে'র অন!তম শিQশালী বামপCী পি�কা, 

িনমসািহত!, পৃ- ৩৩৬ 
৮.  েসৗম!Nত বে�!াপাধ!া সFািদত, িনমসািহত!, পৃ- ৪৩০  
৯.  মৃণাল বিণক, আমােদর িদন4িল, েবাধ, ২০০৩, িনমসািহত!, পৃ- ৪২৬ 
১০.  সুধাংJ েসন2 হাড় ও পাথেরর ��ত½—িবষয় িনমভাবনা, �া4Q, পৃ- ৪০৫   
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িবলু² সা²ািহক পি�কা ‘অমৃত’ : এক অনােলািচত 
সািহত!ধারা 

স\!া ম�ল 
গেবষক, ে�িসেডিç িব~িবদ!ালয় 

 
সারসংে*প সারসংে*প সারসংে*প সারসংে*প :::: গত শতাVীর ি`তীয়ােধ� বাঙািলর সাং#ৃিতক ও সামািজক জীবনধারায় 
িববত�েনর সােথ সােথ সািহত!-ধারােত একিট শূন!তার সৃিY হেলা2 �বীণ েলখক ও 
কথাকােরর পাশাপািশ নবীন রচনাকারগণ উেঠ এেলন2 সমকােলর এই চািহদাই 
‘অমৃত’-র মেতা এক সা²ািহেকর জg েদয়2 মূলত সািহত!-পি�কা িহসােব এিটর 
আিবভ�াব ঘটেলও, েসই সমেয়র িশ1-সং#ৃিতেকও পি�কািট উেপ*া কেরিন2 এই 
িবsৃতকােল অধুনা িবলু² সািহত! সা²ািহক ‘অমৃত’-েক িনেয় তাই নতুন কের গেবষণা 
ও অনুস\ােনর আবিশ!কতা িকছুেতই অbীকার করা যােব না2  
১৯৬১ সােলর ১২ েম (২৯ ৈবশাখ, ১৩৬৮)2 Jeবার2 রবীUজেgর শতবষ�পূিত�র িদেন 
সা²ািহক পি�কা ‘অমৃত’ আ��কাশ কের2 ব!াি²কাল খুবই সংি*²2 মা� কুিড় বছর2 
সFাদক তুষারকাি	 েঘাষ2 এই সীিমত সমেয়ই পি�কািট অিত 4vxপূণ� ভূিমকা 
েরেখ েগেছ2 bমিহমায় িচর	ন2 অথচ সািহেত!র আসের আজ িবলু²�ায়2  
 সািহত! পি�কা িহসােব ‘অমৃত’ সমসমেয় এক িবরাট দািয়x পালন কেরেছ2 
১৯৩৩ সাল েথেক সা²ািহক ‘েদশ’ পি�কা সামিয়কপে�র জগেত িবপুল পিরবত�ন 
আেন2 তারই সমা	রােল ‘অমৃত’ েসই ভূিমকািট Bহণ করেল সািহত!ে*ে� এক 
নবপেথর সূচনা হয়2 িবংশ শতেকর ষােটর দশক এই দুই সা²ািহকী ‘েদশ’ ও ‘অমৃত’-
েক েকU কের এক সমৃHময় ে*� গেড় তুেলিছল2 িকW সামিয়ক পে�র ইিতহােস 
‘অমৃত’ পি�কার �বহমানতা vH হেয় েগেলও সািহত!ধারায় েরেখ যায় ঐ~েয�র 
িবশাল ভা�ার2   
 জািতর এক মহাসংকটকােল ‘অমৃত’ পি�কািটর আিবভ�াব ঘেট2 ১৯৫৭ সােল 
‘পূব�াশা’-র (�ধানত মািসক পি�কা) েগৗরবময় যুেগর অবসান ঘটেল যুগ-চািহদার 
ে�ি*েত একিট শূন!তার সৃিY হয়2 সািহত!কম�ী ও সািহিত!েকর সংখ!া তখন কম িছল 
না2 সািহত! পাঠেকর সংখ!াও অজº2 বাজাের �চিলত সািহত!পি�কা4িলই একমা� 
সািহত!রসিপপাসুেদর দাবী েমটােনার পে* যেথY িছল না2 কলকাতায় বাগবাজােরর 
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আন� চ!াটাজ�ী েলেন তখন ‘অমৃতবাজার পি�কা’ ও ‘যুগা	ের’র অিফসেক েকU কের 
একিট সািহিত!ক পিরম�েলর ভূিমকা রিচত হিuল2 �বীণ ও নবীন সািহিত!েকর 
িবপুল ভার হয়েতা ‘েদশ’ পি�কার পে* বহন করা স¤ব হিuল না2 �ান ও েচতনার 
উেgেষ তাই ‘অমৃত’-র মেতা একিট সামিয়ক পে�র উZব অবশ!¤াবী হেয় ওেঠ2 
১৯৬১ সােল সা²ািহক ‘অমৃত’ �কােশর পর েথেকই একিট bত? ধারা গিঠত হয়2 
আন�বাজার েগা�ীর ‘েদশ’-এর সােথ সমা	রালভােব যুগা	র েগা�ীর ‘অমৃত’-র 
আিবভ�াব ঘটল2 সমকালীন যুগ চািহদা ও সাং#ৃিতক ে�ি*েত এই সামিয়ক পি�কার 
উZব তাই অবশ!¤াবী হেয় উঠল2  
 ‘অমৃত’-এর �িতিট সংখ!ার মূল! িছল ৪০ নঃ পঃ2 পি�কার চাঁদার ে*ে� 
িভ3তা ল*! করা যায়2 এই িবষেয় শহর কলকাতা এবং মফঃbেলর মেধ! পাথ�ক! 
িছল2 কলকাতায় বািষ�ক ২০ টাকা, ষাgািসক ১০ টাকা এবং ৈ�মািসক ৫ টাকা2 
মফঃbেল বািষ�ক ২২ টাকা, ষাgািসক ১১ টাকা এবং ৈ�মািসক ৫.৫০ পয়সা2 
 ‘অমৃত’ পি�কার মু�ণ িবষেয় েয তথ! পাওয়া যায়, তা হল— অমৃত পাবিলশাস� 
�াইেভট িলঃ-এর পে* সুি�য় সরকার কতৃ�ক পি�কা ে�স, ১৪, আন� চ!াটািজ� 
েলন, কিলকাতা-৩ হইেত মুি�ত ও তKকতৃ�ক ১১ িড, আন� চ!াটািজ� েলন, কিলকাতা-
৩ হইেত �কািশত2  সাধারণত এই তথ!িট পি�কার �িতিট সংখ!ার েশষ পৃ�ায় 
লি*ত2   
 পি�কািটর েবশিকছু িনয়মাবলী িছল2 �িতিট সংখ!ায় সূিচপে�র সােথই তা 
সংি�Y থাকত2 েলখকেদর �িত িনয়মিট িছল এইরকম — ১2 ‘অমৃেত’ �কােশর জন! 
সমd রচনার নকল েরেখ পা�ুিলিপ সFাদেকর নােম পাঠান আবশ!ক2 মেনানীত রচনা 
েকােনা িবেশষ সংখ!ায় �কােশর বাধ!বাধকতা েনই2 অমেনানীত রচনা সে' উপযুQ 
ডাক-িটিকট থাকেল েফরত েদওয়া হয়2 ২2 ে�িরত রচনা কাগেজর এক িদেক 
�Yা*ের িলিখত হওয়া আবশ!ক2 অ�Y ও দুেব�াধ! হdা*ের িলিখত রচনা �কােশর 
জেন! িবেবচনা করা হয় না2 ৩2 রচনার সে' েলখেকর নাম ও িঠকানা না থাকেল 
‘অমৃেত’ �কােশর জেন! গৃহীত হয় না2 এেজÀেদর �িত িনেদ�শাবিল হল — এেজçীর 
িনয়মাবলী এবং েস সFিক�ত অনান! �াতব! তথ! ‘অমৃেত’র কায�ালেয় প� `ারা 
�াতব!2 Bাহকেদর ে*ে�ও িছল নানা িনয়ম2 ১2 Bাহেকর িঠকানা পিরবত�েনর জেন! 
অ	ত ১৫ িদন আেগ ‘অমৃেত’র কায�ালেয় সংবাদ েদওয়া আবশ!ক2 ২2 িভ-িপেত 
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পি�কা পাঠােনা হয় না2 Bাহেকর চাঁদা মিণঅড�ারেযােগ ‘অমৃেত’র কায�ালেয় পাঠােনা 
আবশ!ক2 
 ‘অমৃত’ পি�কার িব�াপন অংশ4িলও িছল েবশ আকষ�ণীয়2 সমd পি�কার 
িবিভ3 অংেশ িবিচ�ভােব িব�ািপত িবষয়4িল ল*! করা যায়2 তেব েবিশরভাগ 
ে*ে�ই �কািশতব! BC বা িবিভ3 েলখেকর উে.খেযাগ! BC4িলর কথাই উি.িখত 
হেয়েছ2 এছাড়াও বাজাের �েব!র �চােরর জন!ও ব!বসায়ীরা অেনকসময় পি�কার 
মাধ!মিট েবেছ েনয়2 ‘অমৃত’-এও এই িব�ি² �চােরর সংখ!া কম নয়2   
 বাংলা কাব! এবং সািহেত!র �াণপুvষ রবীUনােথর িচ	া এবং কম�েক সামেন 
েরেখ এই সািহত! পি�কািট িবরাট =প েনয়2 ১৯৬১ সােলর ১২ েম সংখ!ায় (�থম 
বেষ�র �থম সংখ!া) সFাদক তুষারকাি	 েঘাষ িলেখেছন— “জীবেনর অমৃত হইেতেছ 
সািহত! এবং স¤বতঃ তার েচেয় বড় �মাণ রবীUনাথ2 মহাকিবর জgশতবািষ�কীর 
Jভ অনু�ান েকবল এই েদেশ নয়, সারা পৃিথবীব!াপী তার আেয়াজন2 বা'ালা কােব! ও 
সািহেত!র এত বড় িদিéজয় যা�ার অিধনায়ক রবীUনাথ ছাড়া আর েক িছেলন? তাঁর 
কােব! ও সংগীেত, তাঁর সািহেত! ও িশে1 এবং তাঁর িচ	ায় ও কেম� অমৃতেলােকর 
বাণী �িত¹িনত2 সাংসািরক িবষÊালার মেধ! িতিন আমােদর জন! অমৃত বহন কিরয়া 
আিনয়ােছন এবং এই অমৃেতন bাদ িযিন পাইয়ােছন, িতিনও ধন!2 অমৃতেলােকর েসই 
মহাকিবর জgশতবািষ�কীর পিব� অনু�ােন আমরাও আমােদর এই *ু� সািহিত!ক 
েচYােক এক� কিরলাম2 এই সািহত! পি�কা ‘অমৃত’ নাম ধারণ কিরয়া রবীU-
শতাVীর পুণ! ৈবশােখ আ��কাশ কিরেতেছ— উে7শ! জীবেনর অমৃতরেসর স\ান ও 
পিরেবশন2” এই মহK উে7শ! ল*! করা েগেছ ‘অমৃত’-এর �িত পদে*েপ2 
 সািহিত!করা হেলন যুেগর সারিথ2 সািহেত!র উে7শ! তাই েকবল েলাকর«ন 
এবং মেনার«নই নয়2 মহK উে7শ! জীবন গঠন2 তাই পি�কািট সূচনা সংখ!া েথেকই 
সমকােলর সমd সািহত!াচায�, �বীণ ও নবীন সািহত! ও িশ1কম�ীেক িনেয় পথ চলা 
Jv কেরিছল2 ‘অমৃত’ পি�কার �থম সূিচিট অনুধাবন করেলই েবাঝা যায়, সমকােলর 
ে�*াপেট সািহত! পি�কা িহসােব কতখািন উে.েখর দাবী েরেখিছল2 পি�কার সূচনা 
সFাদকীয়িটই িছল রবীU-অনুষে' িনবH2 এছাড়াও অনান! রচনা4িল হল, গীতার 
ভূিমকা —রাজেশখর বসু2 রবীUনােথর িচিঠ2 রবীUনাথ —Iমায়ূন কিবর2 হািফজ ও 
রবীUনাথ —েকদারনাথ চে¿াপাধ!ায়2 রবীUনাথ —অ3দাশwর রায়2 রবীUনাথ —
িবমলচU িসংহ2 েহ আিদত! ৈবতািলক —মনীশ ঘটক2 কেহন কিব কািলদাস —
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শরিদ�ু বে�!াপাধ!ায়2 জািরজুির —অিচ	!কুমার েসন4²2 উঃ ভুঃ ফুঃ —কাজল েসন2 
িববাগী |মর —�েবাধকুমার সান!াল2 নব কেলবের বাইেবল —অিন�! রায়2 
সমকালীন সািহত! —অভয়wর2 একােলর ধাঁধা2 পাথ� �িতম —মেনাজ বসু2 িব�ােনর 
কথা —অয়#া	2 ে�*াগৃহ —না�ীকার2 েখলাধূলা —দশ�ক2 সািহেত!র আসর2 
রঙ েবরঙ2 ঘটনা�বাহ2 েদেশ িবেদেশ2 অমৃত খাওয়ার গ1 —পJপিত ভ¿াচায�2 
�দশ�নী2 ধাঁধার উcর2   
 সূচনাকাল েথেকই ‘অমৃত’-এর �িতিট সংখ!া উপন!াস, গ1, কিবতা, �বে\র 
এক িবরাট স¤ার িনেয় উপEািপত হেয়েছ2 পি�কার সমকালীন সািহেত!র আেলাচনা 
িবভাগিটও িবেশষ 4vxপূণ�2 পাশাপািশ েসখােন Eান পায় িব�ােনর কথা2 সমসমেয়র 
নাট!জগেতর িবরাট ে�*াপট4িলও আেলািকত করা হেয়েছ2 অতএব সািহত!রেসর 
সFূণ� =পিটই এই পি�কায় ফুেট উঠত2 �স'eেম আেলাচনায় উেঠ আেস ‘অমৃত’ 
পি�কার িবেশষ সংখ!া4িলও2 �িতিট শারদীয়া, নববষ� সংখ!া4িলর জন! পাঠক 
অেপ*া কের থাকত2 এছাড়াও বাংলােদশ সংখ!া, eীড়া ও িবেনাদন সংখ!া4িলও 
সিবেশষ 4vxপূণ�2     
 িবিশY সাংবািদক ও সািহিত!ক অিমতাভ েচৗধুরী ‘অমৃত’ পি�কার �থমিদেক 
সFাদকীয় অংশিট িলখেতন2 মােঝ িতিন িবেদেশ যা�া কেরন2 ফেল েসই দািয়x 
এেস পেড় �খ!াত ‘�বাসী’ পি�কার সFাদক রামান� চে¿াপাধ!ােয়র সুেযাগ! পু� 
েকদারনাথ চে¿াপাধ!ােয়র উপর2 এবং তার মৃতু!র পর দীঘ� সময় ধের সFাদকীয় 
রচনা কেরন সুসািহিত!ক মণীU রায়2 bাভািবকভােবই বলা যায় ‘অমৃত’-এর 
সFাদকীয় রচনা4িল খুবই সমৃHময়2    
 েযেকােনা সামিয়কপে�র সFাদকীয় অংশিট অতীব 4vxপূণ�2 কারণ 
সমকােলর রাজৈনিতক, সামািজক ে�*াপট এই অংেশ িচি�ত হয়2 েসইসােথ 
সংখ!ািটর মূল িবষেয়র সংি*² একিট =পেরখাও এখােন বিণ�ত হয়2 ‘অমৃত’ 
রবীUশতবািষ�কী জgজয়	ীর িদন �কািশত হেয়িছল বেল �িতিট বেষ�র �থম 
সংখ!ািটর সFাদকীয়4িল �ধানত রবীU-অনুস'ই হেয় উঠত2 অনান! সংখ!ার 
রচনা4িলর ৈবিশY! িছল সমকােলর রাজৈনিতক ে�*াপট এবং সামািজক দায়বHতার 
কথা2 েযমন কখনও উেঠ এেসেছ ভারত-পািকdােনর িচরািয়ত `ে�র কথা2 েদশভাগ, 
উ`া� সমস!া2 ভাষা আে�ালন2 বাংলােদেশর মুিQযুH2 আবার ভারত-চীন সFেক�র 
অবনিতর কথাও ধারাবািহকভােব রিচত হয়2 এবং িবিভ3 ে�ি*েতর মেধ! েদেশর 
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িশ*া ব!বEা, ভারতবেষ�র রাজনীিতর পিরবত�ন, েবকার সমস!া ইত!ািদ2 এইভােব 
‘অমৃত’ পি�কার সFাদকীয়4িল সমকােলর একিট সামািজক দিলল িহসােব bীকৃত 
েপেত পাের2   
 ‘অমৃত’ পি�কার �থম সংখ!া েথেকই রবীUভাবনােক েকU কের নানা রচনা 
�কাশ েপেয়েছ2 এবং পি�কার অি	ম সময় পয�	 এই ধারািট বহমান িছল2 ১৯৬০-
এর দশক েথেক ১৯৮০-র দশক পয�	 ‘অমৃত’ পি�কায় �কািশত রবীU�সে'র 
রচনা4িল রবীUগেবষণার ে*ে� এক িবপুল সংেযাজন2 রবীUেকিUক সমd 
�ব\4িল একি�ত করেল িবিচ� িবভােগ অ	ভু�Q করা েযেত পাের2 রবীUকিবতা-
উপন!াস-গ1-�ব\-নাটক িবষয়ক �বে\ েযমন ভাগ করা যায়2 রবীUিচ�কলা, 
স'ীেতর িবষয়ক রচনা4িলও উে.েখর দািব রােখ2 রবীUনােথর সােথ শাি	িনেকতেনর 
েযাগােযাগেক িচ�ািয়ত করা হেয়েছ2 রবীUনােথর ব!িQজীবেনর নানা �স' ‘অমৃত’ 
পি�কার সFদ2  
 ‘অমৃত’ পি�কায় রবীU �সে' েলেখন িবখ!াত সািহিত!কগণ2 তারমেধ! বI 
রচনাই আজ কােলর িবচাের িচরজীবী হেয় আেছ2 েযমন বুHেদব বসু-র ‘কিব 
রবীUনাথ’2 এিট রবীUগেবষণায় অমূল! একিট BC2 সুকুমার েসেনর রবীUকিবতা-
কথাসািহত!-নাটক িবষয়ক আেলাচনা4িল অন! মা�া িদেয়েছ2 এছাড়াও তারাশwর 
বে�!াপাধ!ােয়র ‘রবীUনাথ ও বাংলার প.ী’, শশীভূষণ দাশ4²-এর ‘গা\ীিজর চরকা ও 
রবীUনাথ’, পূণ�ান� চে¿াপাধ!ােয়র ‘শাি	িনেকতন িবদ!ালয় ও ৭ই  েপৗষ’, ে�েমU 
িম�-এর ‘প�েলখক রবীUনাথ’, �ভাতকুমার মুেখাপাধ!ােয়র ‘বনমেহাKসব ও 
রবীUনাথ’, নারায়ণ গে'াপাধ!ােয়র ‘রবীUনােথর একিট নাটক ও েশকসপীয়র’, 
অ3দাশwর রােয়র ‘আধুিনক যুগ ও রবীUনাথ’ ইত!ািদ রচনা4িল িবেশষ উে.খেযাগ!2 
�কৃতপে* ‘অমৃত’-এর রবীUিবষয়ক রচনােক েকU কের এক শিQশালী 
েলখকেগা�ীর উZব ঘেট2 পি�কায় রবীUকিবতা িনেয় আেলাচনা কেরন সুকুমার েসন, 
ি*িতশ রায়, আিদত! ওহেদদার, সুধীরচU কর, �েবাধচU বে�!াপাধ!ায় �মুখ2 
রবীUকথাসািহত! িবষয়ক �বে\র রচিয়তার মেধ! উে.খেযাগ! তারাশwর 
বে�!াপাধ!ায়, অিসতকুমার বে�!াপাধ!ায়, অেলাক রায়, উ³ল মজুমদার, িচর িবশী 
েচৗধুরী �মুখ2 অলেকUনাথ ঠাকুর ও েসােমUনাথ বে�!াপাধ!ােয়র রবীUিচ�কলা 
িবষয়ক �ব\4িল ‘অমৃত’ পি�কার ভূিমকােক বািড়েয় িদেয়েছ2 রবীUনােথর গান িনেয় 
বীেরU বে�!াপাধ!ায়, কিণকা বে�!াপাধ!ায়, সে	াষকুমার েদ, বীেরUিকেশার 
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রায়েচৗধুরী �মুখ সংগীতিশ1ীর পাশাপািশ বI সািহিত!কগেণর েলখাও �কাশ পায়2 
রবীUনাটক িনেয় আেলাচনা কেরেছন অিজতকুমার েঘাষ ও নারায়ণ গে'াপাধ!ায়2 
ফেল একথা অনbীকায�, রবীU�স'েক েকU কের ‘অমৃত’ পি�কার এই িবরাট 
ে*�িট সমকােলর সােথ সােথ ভিবষ!K সািহেত!র ধারােক উ�ীিবত করেব2   
 ‘অমৃত’ পি�কা �কাশকােলর পরবত�ী সালিটই (১৯৬২ সাল) হল িবেবকানে�র 
জgশতবেষ�র মহা*ণ2 তাই bাভািবকভােবই এই মহামিহম পুvষিট সব�� আেলাচ! 
হেয় ওেঠন2 সামিয়কপে�র পৃ�া4িলও তাই তাঁেক েকU কের নানা রচনা �কাশ 
কের2 েসে*ে� আমােদর আেলািচত পি�কািটেতও ব!িতeম ঘেটিন2 bামীিজেক িনেয় 
েসখােন বI �খ!াত সািহিত!কগণরা তাঁেদর ভাবনােক একি�ত কেরন2 ‘অমৃত’ 
পি�কায় উে.খেযাগ! িবেবকান� সFক�ীয় রচনা4িল হল অিময় দেcর ‘বাংলার 
নবজাগৃিত: িবেবকান�’, জওহরলাল েনেহv-র ‘bামী িবেবকান�’, সেত!Uনাথ দc-
এর ‘িবেবকবাণী ও কিবতা–bামী িবেবকান�’, বনিবহারী েমাদেকর ‘েনতাজীর দৃিYেত 
bামীজী’, তুিহনJ| ভ¿াচায�-এর ‘িবেবকানে�র আেরক4v িবতিক�ত েহি®’2  
 এছাড়াও এই পি�কায় রবীUনাথ ও িবেবকান� �স' একই পঙিQেত 
�ায়শই ল*! করা েগেছ2 েযমন িদেজUলাল নােথর ‘বিwমচU-রবীUনাথ-িবেবকান�’, 
নেরU েদেবর ‘bামী িবেবকান� ও কিব4v রবীUনাথ’, তুিহনJ| ভ¿াচায�-এর 
‘রবীUনাথ চাইেলও িবেবকান� েমেশনিন’ �ভৃিত2 অতএব বলা যায় ‘অমৃত’ পি�কায় 
রবীU�সে'র আেলাচনার পাশাপািশ bামী িবেবকান��স'িটও অতীব 4vxপূণ�2 যা 
এেকবােরই উেপ*া করা যােব না2 
 েযেকােনা সামিয়কপে�র পৃ�ায় কথাসািহেত!র ধারা অত!	 4vxপূণ�2 ‘অমৃত’-
েক েকU কের একদল �বীণ ও নবীন ঔপন!ািসক ও গ1কারগণ সমেবত হেয়িছেলন2 
অেনক অসামান! উপন!ােসর �কাশ ঘেটেছ ‘অমৃত’-র পাতায় পাতায়2 েযমন ‘কেহন 
কিব কািলদাস’ (শরিদ�ু বে�!াপাধ!ায়), ‘িববাগী |মর’ (�েবাধকুমার সান!াল), ‘সূয� 
কাঁদেল েসানা’ (ে�েমU িম�), ‘েগালাপ েকন কােলা’ (বুHেদব বসু), ‘কীিত�হােটর 
কড়চা’ (তারাশwর বে�!াপাধ!ায়), ‘কখেনা িদন কখেনা রাত’ ও ‘িদনাে	র রঙ’ 
(আশাপূণ�া েদবী); ‘েপৗষ ফা4েনর পালা’, ‘আিম কান েপেত রই’, ‘আিদ আেছ অ	 
েনই’ ও ‘পূব�পুvষ’ (গেজUকুমার িম�), ‘মিসেরখা’ (জরাস\), ‘েমেঘর উপর �াসাদ’ 
ও ‘আেলাকপণ�া’ (নারায়ণ গে'াপাধ!ায়), ‘পূণ�াবতার’ (�মথনাথ িবশী), ‘নূিরয়া’ (লীলা 
মজুমদার), ‘অি´তুষার’ (�িতভা বসু) ইত!ািদ2  
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 িবেশষভােব আেলাচনা করা েযেত পাের ‘অমৃত’-েক েকU কের একদল নবীন 
সািহিত!েকর আিবভ�াব ঘেট2 তাঁেদর ধারাবািহক উপন!াস4িল হেয় উেঠেছ কালজয়ী2 
অতীন বে�!াপাধ!ােয়র িবখ!াত িËলিজ—‘অেলৗিকক জলযান’, ‘নীলকë পািখর েখাঁেজ’ 
ও ‘ঈ~েরর বাগান’ পি�কার এক অনন! সFদ2 এছাড়াও বুHেদব 4হ-র ‘েকােয়েলর 
কােছ’, ‘একটু উ তার জন!’, ‘�থম �বাস’ ও ‘চবুতবা’/ িনমাই ভ¿াচােয�র 
‘েমমসােহব’, ‘িডে¨াম!াট’, ‘েতামােক’, ‘িপকািডিল সাক�াস’, ‘েগাধূিলয়া’/ িবভূিতভূষণ 
মুেখাপাধ!ােয়র ‘পিরেশাধ’, ‘আধুিনক’, ‘তা«াম’ ও ‘েফরারী িফের এেলা’/ �ফু. রায়-
এর ‘েকয়া পাতার েনৗকা’/ / অ�ীশ বধ�ন-এর ‘হীরামেনর হাহাকার’, ‘চাণক! 
চাকলাদােরর কীিত�কথা’, ‘শাল�ক েহামস ¾াব’ ও ‘ìু িফí’/ শ!ামল গে'াপাধ!ােয়র 
‘অদ! েশষ রজনী’/ ৈশবাল িমে�র ‘তরণী পাহােড় বস	’/ অমর িম�–এর ‘পাহােড়র 
মেতা মানুষ’, এইরকম বাংলা সািহেত!র েবশ কেয়কিট কালজয়ী উপন!াস �কাশ পায়2 
এক দীঘ�সময় ধের সা²ািহক ‘অমৃত’-এ একইসােথ �কািশত হেয়েছ িতনজন এমনিক 
চারজন ঔপন!ািসেকরও িবখ!াত ধারাবািহক4িল2 এই ধারাবািহক উপন!াস এবং অজº 
সুিলিখত েছােটাগ14িল কথাসািহেত!র তKকালীন সািহত!যা�ােক একিট উ¼তর 
অBগিতর ধারায় �িতি�ত কেরিছল2 
 ‘অমৃত’ পি�কায় এেকবােরই bত? এক �ব\ধারা �বািহত হেত েদখা েগেছ2 
পি�কার সূিচ অনুসরণ করেলই তা ল*! করা যায়2 �িতিট সংখ!ার েবিশরভাগ 
অংশিটই িবিচ� ভাবনার �বে\ সমৃH হেয়েছ2 �খ!াত সািহিত!কগেণর সুিচি	ত 
রচনা4িল এই সামিয়কীেক িভ3মা�ায় িনেয় যায়2 সূচনাকাল েথেকই িলেখেছন 
রাজেশখর বসু, �মথনাথ িবশী, বুHেদব বসু, শশীভূষণ দাশ4², তারাশwর 
বে�!াপাধ!ায়, অিচ	!কুমার েসন4² �মুখ �খ!াত সািহিত!কগণ2  
 পি�কার �ব\4িল িছল েবিশরভাগ ে*ে�ই িবষয়িভিcক2 মনীষীগণেদর িনেয় 
রিচত �ব\4িল েবশ উে.খেযাগ!2 Eাপত!, িচ�কলা, িশ1কলা িবষয়ক �ব\4িল 
তথ!মূলক2 এছাড়াও রেয়েছ সংগীতভাবনা িনেয় বI রচনা2 েলাকজীবন, েপৗরািণক 
িবষয়, নাটক-যা�া-চলি¼�-িথেয়টােরর এক িবরাট ে*�2 িবেশষভােব উে.খ করেত 
হয় ‘অমৃত’-এ ধারাবািহক �ব\4িল হল সািহেত!র অমূল! সFদ2 েযমন দীঘ� সময় 
ধের সুশা	কুমার িম� িলেখেছন বাংলার �ধান BCাগার4িলর িবdৃত ইিতহাস, ‘আমরা 
গেড় তুিল’ শীষ�নােম2 �ণব রায় রিচত দীঘ� ধারাবািহক ‘পুরাতে½র স\ােন’2 
অ3দাশwর রায় রিচত ধারাবািহক রচনা ‘বাংলার েরেনসাঁস’ ‘অমৃত’-এর পাতায় একিট 
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উে.খেযাগ! সংেযাজন2 এরকম অজº উদাহরেণর মেধ! সবেথেক উ³ল দৃYা	 হল 
bনামধন! সাংবািদক িবেবকান� মুেখাপাধ!ায় রিচত দুিট পেব� �কািশত দীঘ� 
ঐিতহািসক দিলল ‘ি`তীয় মহাযুেHর ইিতহাস’2 ‘অমৃত’-এর পাতায় �কািশত �বে\র 
ভাবনা িছল সFূণ�ত িভ3 vিচর2 েসখােন েযন এক দীঘ� ইিতহােসর =পা	রণ ঘেটেছ, 
যার মূল!িবচার বত�মান সমেয় অতীব �াসি'ক2 
 ‘অমৃত’ পি�কার �িতিট সংখ!ায় কিবতার জন! একিট পৃথক Eান িনিদY 
থাকত2 িতনিট বা দুিট কের কিবতা �কািশত হয়2 ‘অমৃত’ পি�কার �থমােধ� অBজ 
কিবেদর মেধ! স«য় ভ¿াচায�, ম'লাচরণ চে¿াপাধ!ায়, িব ু েদ, অিচ	!কুমার েসন4², 
দীেনশ দাস, রাম বসু, তারাপদ রায়, দি*ণার«ন বসু, এেদর কিবতা সামিয়কপ�িটেক 
সমৃH কেরিছল2 একইভােব ‘েদশ’ পি�কার সােথ সােথ সুনীল গে'াপাধ!ায়, শিQ 
চে¿াপাধ!ায়, অিমতাভ দাশ4² �ভূত কিবরাও ‘অমৃত’-এ িলেখেছন2 আবার মণীU 
রায়, আন� বাগচী, িকরণশwর েসন4²-র মেতা কিবেদরও ‘অমৃত’-এর পাতায় িছল 
উ³ল উপিEিত2  
 ‘অমৃত’ পি�কার �কাশকাল ১৯৬১ সাল2 সমা²কাল ১৯৮০2 সািহেত!র ধারায় 
খুবই সীিমতবষ�2 �কৃতপে* েযেকােনা সামিয়কপ� �কােশর ে�*াপেট যুগচািহদা 
অতীব আবশ!ক2 এবং েসই ধারাবািহকতােক বজায় রাখার 4vদািয়x পালন কেরন 
সুসািহিত!কগণ2 আরও ভূিমকা েথেক যায় অ	রােল থাকা �কাশেনর িবরাট কাঠােমা2 
‘অমৃত’ পি�কার উZব ও বহমানতার জন! সমd ে*�ই ��ত িছল2 এবং পথচলািটও 
িছল মসৃণ2  
 পি�কার �থম সংখ!া েথেকই একিট উ¼মান িনধ�ািরত হেয় যায়2 উপন!াস-
গ1-�ব\-কিবতা-নাটক-চলি¼� ইত!ািদ অংশ4িল িছল অিত উ¼মােনর2 পি�কািটর 
জনি�য়তা িছল সব��2 শহর ছািড়েয় Bােমও2 ‘েদশ’ পি�কার সােথ সােথ ‘অমৃত’-এর 
জন!ও পাঠক অধীর আBেহ অেপ*া কের থাকত2 সািহত!সেচতন সমাজজীবন েসিদন 
দুিট পি�কােকই একইসােথ Bহণ করেত েপেরিছল2 ‘অমৃত’-র সFাদক তুষারকাি	 
েঘাষ এই দু=হ ভারিট অিত সুিনপুণভােব বহন কেরেছন2 িকW কােলর িনয়েমও 
ব!িতeম ঘেট2 ‘অমৃত’-এর উ³লময় িদেনরও অবসান ঘেট2 আিশর দশেকর �থমাধ� 
েথেকই বাঙািলর জনজীবেন �যুিQগত িবেনাদেনর �ভাব বৃিH েপেত থােক2 îাস পায় 
�ানাে¡ষেণর �ৃহাও2 যার পেরা* ফল অিপ�ত হয় ‘অমৃত’ পি�কার উপর2 
¹ংস�া² হয় এক িবরাট মহীvেহর2 িকW পাঠকমহল এই েসিদেনর ‘অমৃত’ 
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পি�কােক ভুেল েগেছ2 বI কালজয়ী রচনার িভিcভূিম আজ অ	রােল2 যা িবপুল 
িবsেয়র!  

  
সহায়কসহায়কসহায়কসহায়ক    BCBCBCBC    ::::    
১.  ‘অমৃত’ পি�কা: ১ম বষ�–১৯ বষ�, সা²ািহক শারদীয়া ও অনান! িবেশষ সংখ!া2 
                                        সFাদক – তুষারকাি	 েঘাষ  
                                        আন� চ!াটাজ�ী েলন, কিলকাতা–৩   
২.  সুকুমার েসন, ‘বা'ালা সািহেত!র ইিতহাস’, আন�, কলকাতা, ২০০৫ 
৩.  বংশী মা3া, ‘ভারতীয় সংবাদপে�র ইিতহাস’, সুবণ�া �কাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫ 
৪.  অমর দc, ‘অমৃতবাজার পি�কা ও অনান!’, �েBিসভ পাবিলসাস�, কলকাতা, 

২০১৩ 
৫.  কমল েচৗধুরী (সFাঃ), ‘অমৃত গ1স¤ার’, প�ভারতী, কলকাতা, ২০১৮ 
৬.  শ!ামা�সাদ চে¿াপাধ!ায়, ‘েদশ পি�কায় রবীUচচ�া’, আন�, কলকাতা, ২০০৫ 
৭.  bপন বসু ও হষ� দc, ‘িবশ শতেকর বাঙািল জীবন ও সং#ৃিত’, পুdক িবপিন, 

২০০০ 
৮.  সত!ি�য় েঘাষ, ‘পূব�াশা সংকলন’ (১), পঃ বঃ বাংলা আকােদিম, ২০০১ 
৯.  িচcর«ন বে�!াপাধ!ায়, ‘রবীU �স', আন�বাজার পি�কা’ (১), আন�, 

কলকাতা, ১৯৯৩ 
১০.  িচcর«ন বে�!াপাধ!ায়, ‘রবীU �স', আন�বাজার পি�কা’ (২), আন�, 

কলকাতা, ২০০১  
১১.  সাগরময় েঘাষ (সFাঃ),  ‘েদশ’ (সুবণ� জয়	ী গ1 সংকলন), আন�, 

কলকাতা, ১৯৮৩ 
১২.  সাগরময় েঘাষ (সFাঃ),  ‘েদশ’ (সুবণ� জয়	ী �ব\ সংকলন), আন�, 

কলকাতা, ১৯৮৪ 
১৩.  সাগরময় েঘাষ (সFাঃ),  ‘েদশ’ (সুবণ� জয়	ী কিবতা সংকলন), আন�, 

কলকাতা, ১৯৮৪ 
১৪.  �বুH চে¿াপাধ!ায় (সFাঃ), ‘একিট আেলাক�বাহ, উিনশ েথেক একুশ শতক’  
                   (উcরপাড়া জয়কৃ  সাধারণ BCাগার sারকBC), ২০০৯ 
১৫.  তাপস েভৗিমক (সFাঃ), ‘িবলু² সািহত! পি�কা’ (েকারক), ১৪১৩  



 এবং �াি	ক | 635 

১৬.  NেজUনাথ বে�!াপাধ!ায়, ‘বাংলা সামিয়ক-প�’ (অখ�), কvণা �কাশনী, 
কলকাতা, ২০১৩ 

১৭.  bপন বসু, ‘সংবাদ-সামিয়ক পে� উিনশ শতেকর বাঙািলসমাজ’, পঃ বঃ বাংলা 
আকােদিম, ২০০০ 

১৮.  িদলীপ মজুমদার (সFাঃ), ‘বা'ালা সামিয়ক সািহত!’, এডুেকশন েফারাম, 
কলকাতা, ২০১০  

১৯.  লা বসু, ‘পিরচয় পি�কায় রবীU�স'’, ঊষা �কাশনী, কলকাতা 
২০.  �ণিত মুেখাপাধ!ায়, ‘রবীU�স': মািসক বসুমিত’, কলকাতা 
২১.  রবীU-রচনাবলী, পি�মব' সরকার 
২২.  �ভাতকুমার মুেখাপাধ!ায়, ‘রবীUজীবনী’, িব~ভারতী BCনিবভাগ, কলকাতা 
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েলাকায়িতক েচতনায় অচিচ�ত চাব�াক    
সুকন!া সরকার    

সহকারী অধ!ািপকা, সং#ৃত িবভাগ, কাি� রাজ কেলজ 
 
সারসংে*পসারসংে*পসারসংে*পসারসংে*প: অ	জ�গেতর ন!ায় বিহজ�গতও রহস!মি�ত2 জীবেন এমন অেনক মুহূত� 
আেস যখন আমরা রহেস!র �িত জাগ=ক হেয় যাই2 এই জাগ=কতার িবে�ষণই হল 
‘দশ�ন’2 ‘দশ�ন’ শV ‘দৃð ’ ধাতুর করণাথ�ক লু!ñ  �ত!য় েথেক িন¶3, যার বু!Kপিcগত 
অথ� হল ‘দৃশ!েত অেনন ইিত দশ�নª ’ অথ�াK যার `ারা েদখা যায় তাই দশ�ন2 
মানòীবেনর স3েগ সnি\ত সব �েóর উcর েদওয়াই হল দশ�েনর �ধান ল*!2 
ভারতীয়দশ�ন মূলতঃ আিdক ও নািdকেভেদ ি`িবধ2 সাংখ!, েযাগ, ন!ায়, ৈবেশিষক, 
মীমাংসা, এবং েবদা	 েভেদ আিdকদশ�ন ষô িবধ অপরপে* চাব�াক, েবৗH এবং ৈজন 
েভেদ ি�িবধ2 আেলাচ! গেবষণাপে� নািdক! িচ	াধারার অন!তম চাব�াকদশ�ন 
সõদােয়র েলাকায়িতক েচতনার �িত আেলাকপাত করা হেয়েছ যা িন�ুকেদর কােছ 
অচিচ�তই রেয় েগেছ2 
মূল শVমূল শVমূল শVমূল শV:::: চাব�াক, েলাকায়ত, চাব�ােকর েলাকায়িতক ভাবনা2 
মূল আেলাচনামূল আেলাচনামূল আেলাচনামূল আেলাচনা: 
ভারতীয় িচ	াভাবনায় অ\িব~াস যখন বHমূল�ােন পয�বিসত, অ\কুসং#াের মানুেষর 
মন আu3, ধম�া\তা মানুেষর মেধ! জাতপােতর িবেভদ সৃিYেত রত তখনই এ’সেবর 
�িতবাদb=প চাব�াক দশ�েনর আিবভ�াব2 দশ�ন িচ	ার মূলধন হল িচ	ার bাধীনতা2 
ভারতীয় িচ	াধারায় এই ৈবিশY!িট �থম চাব�াক দশ�েনই ল*! করা যায়2 চাব�াক 
দশ�েনর কিথত েয =প তােত েভাগবাদ মূল িবষয় বত�মান থাকেলও সাধারণ মানুষ 
এককথায় েখেট খাওয়া মানুষ যােদর সংখ!া সমােজ আিধক! যারা সমােজর মূল েºাত 
ও মূল d¤ তােদর িচ	াভাবনাই এই দশ�েন Eান েপেয়েছ2 
 সাধারণ মানুেষর িচ	াধারােক যেথY মূল! ও ময�াদা েদওয়ায় ও সাধারণ 
মানুষেক “মানুষ” =েপ গণ! করায় এই দশ�ন েলাকি�য় বা েলাকায়ত দশ�ন =েপ 
�িত�া লাভ কের2 আমােদর েদেশ েলাকায়তর �ভাব েয িবশাল ও গভীর িছল েস 
িবষেয় নানা �মাণ সংBহ করা স¤ব2 �থমত েলাকায়ত নামিটর বু!Kপিcগত অথ� -
সাধারেণর মেধ! পিরব!², েসই অেথ� নাম েলাকায়ত2 হর�সাদ শাPী এবং অধ!াপক 
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কাওেয়ল এই অেথ�ই েলাকায়ত নামিটেক Bহণ কেরেছন2 সব�দশ�নসংBহকার 
মাধবাচায� িনেজও জানেতন েয, ‘েলােকষু আয়ত’ অেথ�ই এর নাম েলাকায়ত2 িকW 
নামিটর এ তাKপয�!েক িতিন েহয়xসূচক অেথ�ই ব!াখ!া করার েচYা কেরেছন2 সাধারণ 
মানুষ অথ� ও কাম ছাড়া আর িকছু েবােঝ না বেলই পরেলাক অbীকার কের চাব�াক 
মেতর অনুগমন কের – এই কারেনই চাব�াক মেতর নাম েলাকায়ত2 4ণর� ও 
শংকরাচােয�র রচনােতও জনসাধারেণর মেধ! েলাকায়ত মেতর ব!াপক ও িবশাল 
�ভাবেক এই রকমই অব�াসূচক অেথ� ব!াখ!া করবার েচYা েদখা যায়2 4ণর� বেলন, 
“সাধারণ েলাক িনিব�চার বেলই এমত Bহণ কের থােক2” শংকরাচায� ও বেলেছন, 
“এমত �াকৃতজেনর মত2” 
 েলাকায়েতর �িত এধরেনর অব�াসূচক অথ� েয েনহাতই অলীক েস িবষেয় 
অেনক �মান১ পাওয়া যায়2 বলাবাIল!, ভারতীয় ঐিতহ!েক অত!	 েমৗিলকভােব 
অbীকার না করেল মানেত হেব বৃহ�িত ে�াQ নীিত ও েলাকায়ত মত bত? নয়2 
অতএব েলাকায়ত বলেত যাই েবাঝাক না েকন তােক �াকৃতজেনর িনিব�চার 
েভাগি�য়তার পিরনাম মেন করবার েকােনা কারণ েনই2  
 েলাকায়ত বলেত েবাঝায় জনসাধারেণর দশ�ন 2 আবার েলাকায়ত হল- 
ইহেলাক সংeা	 দশ�ন যারা পরেলাক মােন না, আ�া মােন না, ধম� মােন না, েমা* 
মােন না তােদরই বেল ‘েলাকায়িতক’2 তাঁরা মেন কের ি*িত, অö  , েতজ ও মvK 
িদেয় গিঠত এই মূত� পৃিথবীটাই একমা� সত!, আ�া বলেত েদহ ছাড়া আর িকছুই 
েবাঝায় না2 এই মতবাদ অনুসাের েলাকায়ত হল েদহা�বাদ, ব�বাদ 2 ইংরাজী 
পিরভাষায় Metarealism.  
 েলাকায়েতর ব!াখ!া করেত িগেয় হিরভ�২ বেলেছন, “েলাক বলেত েসটুকু 
েবাঝায় যা ইিUয়েগাচর”2 টীকাকার মিণভ� আরও �Yকের বেলেছন, “েলাক মােন 
িনছক পদাথ�সমূহ”2 �ত!ে* েযটুকু ধরা পেড় েলাকায়িততরা Jধুমা� েসটুকু সিত! 
বেল bীকার কেরন2 েলাকই একমা� সত!2 িকW েকন ? েযটুকু �ত!* `ারা জানা 
যায় েসটুকু ছাড়া আর িকছুেক ওরা সত! বলেত চানিন েকন? এর উcের মিণভ� দুিট 
অকাট! যুিQ েদিখেয়েছন – একিট হল, ধেম�র �ব>না এড়ােনার জন!2 অনুমান, আগম 
ইত!ািদ �ােনর তথাকিথত অন!ান! উKেসর েদাহাই িদেয় ধম�ছµধূেত�র দল সাধারণ 
মানুেষর মেন bগ�ািদ �াি² সnে\ েমােহর স>ার করেব2 এই সংকট েথেক বাঁচেত 
হেল সাধারণ েলােকর পে* �ত!* ছাড়া আর েকােনা �মাণেক bীকার করা িনরাপদ 
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নয়2 আর ি`তীয়িট হল, েলাকায়িতকরা বলেতন অ�ত!*েক যিদ সেত!র স¤াবনা 
িদেত হয় তাহেল দিরে�র পে* তার দািরে�!র কথা ভুেল যাওয়া অস¤ব নয়, অস¤ব 
নয় দােসর পে* দাসেxর কথা ভুেল যাওয়া2 েকননা েয দির� তারপে* তার 
দাির�!টুকুই �ত!*, েয দাস তার কােছ দাসxটুকুই �ত!*2 িকW যিদ অ�ত!*েকও 
অিdেxর স¤াবনা িদেত হয় তাহেল দিরে�র পে*ও bণ�রািশর মািলক হেয়িছ এমন 
কথা ক1না কর িনেজর দুঃE অবEােক অবেহলায় দলন করেত পাের, দাস মেন 
করেত পাের েস আর দাস নয়, bামী2 
 ‘বাহ��ত!সূ�ª ’, ‘�েবাধচেUাদয়’ ইত!ািদ অনুসাের েলাকায়ত মেত, বাত�াই 
একমা� িবদ!া 2 বাত�া মােন িক? অথ�শাPকার েকৗিটল! বেলেছন, বাত�া মােন হল কৃিষ, 
পJপালন আর বািনজ!2 েলাকায়িতকেদর কােছ বাত�া বা চাষবােসর েচেয় বেড়ািবদ!া 
আর িকছুই িছলনা2 আর তার জন!ই তাঁেদর েচতনায় এই মূত� পৃিথবী সবেচেয় বেড়া 
সিত!2 েলাকায়ত = েলাক +  আয়ত2 সুেরUনাথ দাশ4² বেলেছন, আ + যK + অ = 
আয়ত2 “আ” উপসেগ�র অথ� সম!M ভােব, “যK” ধাতুর অথ� েচYাকরা অথ�াK 
সম!M ভােব েচYা করা 2 মিণয়র উইিলয়াম বেলেছন, েলাক কথািটর সে' Lucus 
(লািতন শV) এবং Laucus (িলথুিনয়ান শV) এর তুলনা করা যায়2 িলথুিনয়ান শেVর 
অথ� “চােষর জিম” আর লািতন শVিটর মােন “চােষর জন! জ'ল সাফ করার 
জায়গা”2 সং#ৃতেতও েলাকশেVর আিদ ও অকৃি�ম অেথ�র সে' েয চােষর জিমর 
সFক� িছলনা এমন কথা েজার কের বলা যায় না2 েকননা মিণয়র উইিলয়ামও 
বেলেছন Jvেত েলাক শেVর আেগ “উ” থাকেল উেলাক = উvেলাক হয়2 যার অথ� 
জিম, মাঠ ইত!ািদ2 অথ�াK েলাকায়ত হল কৃষকেদর কথা2 ওরা কাজ কের2 ওরা মািটর 
বুেক ফসল ফলায়2 তাই ওেদর েচতনার নাম েলাকায়ত 2  
 ভারতীয় অন!ান!দশ�নসõদায় যখন িনিব�চাের েবেদর �ামান! bীকার কেরেছ 
তখন একমা� চাব�াকদশ�নই �ত!* অিভ�তা ও িবচার িবে�ষেণর ওপর িনভ�র কের 
bাধীনভােব দাশ�িনকমতবাদ �িত�ায় য�বান হেয়েছ2 চাব�াক েকােনাশাPেক, 
েলাক�িসH েকােনা �ানেক, িনিH�ধায় ও িনিব�চাের অ|া	 বেল Bহণ কেরিন2 
চাব�াকদশ�ন �চিলত সব কুসং#ার, অ\িব~াস ও ধম�া\তার িবvেH এক নজীরিবহীন 
�িতবাদ2 এই দশ�েন �থেমই আেস �ত!*েগাচর এই চরাচর, যা ইিUয়Bাহ!2 
�ত!*ই সকল �মােনর মেধ! েজ!�- “�ত!*স! সব��মােণষু েজ!�xাK”2৩�ত!ে*র 
ওপেরই বািক �মাণ4িল িনভ�রশীল2 তাই কেঠার কিঠন বাdবেক উেপ*া কের ভােবর 
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জগেত িবচরণ িনতা	ই মূখ�ািমর নামা	র2 চাব�াক সংশয়বাদী, জড়বাদী, দৃিYবাদী, 
ভূতচতুYয়বাদী, ভূতৈচতন!বাদী, bভাববাদী এবং সুখবাদী2 চাব�াক মেত, বণ�েভদ েনই, 
পাপ-পূণ! নাই, কম�ফল নাই, bগ�-নরক নাই, পরেলাক নাই, জgা	র নাই, ধম�াধম� 
নাই, ঋিষ নাই, েদবতা নাই, �ত!ে*র বাইের িকছুই নাই2 ভারতীয় অধ!া�বােদর 
পিরম�েল এমন েঘাষণা নিজরিবহীন2 
 েদেহর অিতিরQ আ�া আেছ এবং তা েলাকা	ের কম�ফল েভাগ করেব- এমন 
আশা আকাশকুসুেমর মেতাই অলীক2 তাই েলাকায়েতর উপেদশ- 

“কৃিষেগার*বািণজ!দ�নীত!ািদিভবু�ৈধঃ2 
দৃিYেরব সেদাপাৈয়েভ�াগা�  অনুভেবt  ভুিব22” 

অথ�াK উপযুQ �য়ােস কৃিষকাজ, পJপালন ও বািণজ! ও রাজনীিতর সাহােয! ঐিহক 
সুখেভােগর ব!বEা করাই হল জীবেনর ল*!2 
 িনছক েদবতার উে7েশ! আ�সমপ�ণ ও ইিUয়সংযম কখনই সংসারী মানুেষর 
ল*! হেত পাের নয়া2 িব~কিব রবীUনাথ ঠাকুেরর ভাষায়-  

ৈবরাগ! সাধেন মুিQ েস আমার নয় অসংখ! ব\ন মােঝ মহান�ময়2 
লিভব মুিQর bাদ ইিUেয়র `ারvH কির েযাগসন েস নেহ আমার22 

এ েযন চাব�াক ভাবনারই �িতফলন2 
 চাব�াকমত আপাতমধুর2 ‘চাv বাM  যার’- এই িবBেহ বINীিহ সমােস চাব�াক 
শVিট িন¶3, যার অথ� হল িমYবাক!2 ইহেলাক সব�b চাব�াকবাদী িমিYকথার যাদুেত 
সকেলর মন জয় করেতন বেল তাঁেদর চাব�াক বলা হত2 এই দশ�ন সõদােয়র িনিদ�Y 
�বত�ক ও �বত�নকাল সিঠক জানা নয়া েগেলও বৃহ�িতর অনুগামী বলা হেয়েছ এই 
দশ�নসõদায়েক2 ভারতীয় দশ�েনর িবিভ3 শাখা চাব�াকমত উপEাপন কের 
�িতপ*=েপ েসই মতেক খ�ন কেরেছন2 চাব�াকদশ�েনর মূল ‘বাহ��ত!সূ�’ এবং 
‘চাব�াকষিY’ হেলও িবিবধ BেC চাব�াকমত উি.িখত রেয়েছ2 
 সাধারণ মানুেষর কথা এই দশ�েন েঘািষত2 তাই েতা এেক েলাকায়ত বলা হয়2 
চাব�াকগণ বেলন, তপ�য�ািদ ে¾শ bীকার অবশ!¤াবী মৃতু!র হাত েথেক েযেহতু িন�ৃিত 
েনই েসেহতু যতিদন জীবন ততিদন সুখােúষেণ সেচY হওয়াই সমীচীন2 অথ�শাP ও 
কামশাে�র অনুসরণকারী চাব�াকসõদােয়র মেত, অথ� ও কামই হল পুvষাথ�2 
আজীবন সুখকামই হল েলাকায়তকথা2 সুেখর ঈûা েযেহতু মানুেষর িচর	ন �বৃিc 
তাই সকেলই িনরবিu3 সুখ চায় তার সুখ েযেহতু ইিUয়Bাহ! িবষয় তাই 
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ইিUয়সমূেহর পিরতৃি²েত উKপ3 হয়2 এটাই চাব�ােকর কােছ পুvষাথ�2 তাই চাব�াক 
বেলন- 

“অ'নািল'না-জন!সুখেমব পুমথ�তা2 
কüকািদব!থাজন!ং দুঃখং িনরয় উচ!েত22”৪ 

ব�তঃ দুঃখময় এই জগত েথেক দুঃখেক উKখাত করেত চাওয়াটা মূখ�ািম2 িকW এই 
দুঃখসাগের সুেখর েভলা িনেয় পািড় েদওয়াটাই েযন েলাকায়েতর কথা2 কাম!ব�লােভর 
পথ কখনই সুগম হয় নয়া2 আর দুঃখ আেছ বেলই েতা সুেখর এেতা মিহমা2 দুঃখ 
বাdব িকW এর জন! সুখ ত!াগ করা মূখ�তা2 পµফুেল কাঁটা আেছ বেল েকউ পµফুল 
েতালা েথেক িবরত থােক নয়া2 সুখই জীবেনর পরম কল!াণ2 অতীত, অতীতই আর 
ভিবষ!ত অিনি�ত তাই বত�মােনর সুখেক আক� পান কের িনেত হেব2 চাব�াকগণ তাই 
বেলন,-“জীবনেক িনঃেশেষ উপেভাগ করাটাই বুিHমান মানুেষর কত�ব!2”৫ তাই যতিদন 
বাঁচেব সুেখ বাঁচার েচYা কর2(Eat drink and be memory for tomorrow we 
may die)2 

“যাব�ীেবK সুখং জীেবK ঋণং কৃxা ঘৃতং িপেবK2 
ভsীভূতস! েদহস! পুনরাগমনং কুতঃ22৬ 

অথ�াK যতিদন বাঁচেব সুেখ বাঁচেব, ঋণ কেরও িঘ খােব, ভsীভূত েদহ িকভােব িফের 
আসেব? মৃতু!র পর েদহ একবার ভsীভূত হেয় েগেল তার আর এই েদেহ পুনরাবত�ন 
স¤ব নয়2 জীবন একটাই এবং তা চেল েগেল আর িফের পাওয়া যায় নয়া2 চাব�ােকর 
অিভ�ায় হল- বি>ত, েশািষত, লাি�ত মানুষেক যাঁরা পরজেgর সুখেভােগর কথা 
Jিনেয় বত�মােনর জীবেনর চাওয়া-পাওয়া েথেক িবরত রাখেত চান েনহাতই তাঁরা ভ� 
এবং সমােজর সুিবধােভাগী েfণীর দল2 
 চাব�াক হল সাধরণ েলােকর বা জনসাধারেণর দশ�ন2 পূব�প*ী িহসােব চাব�াক 
যেথY সাথ�ক কারণ সামািজক ৈবষম! দূর কের উদারীকরেণর িদেক সমাজেক এিগেয় 
িনেয় চেলেছ এই েলাকায়ত দশ�ন2 আমােদর জড়বুিHেক েযন নািড়েয় িদেয় পুনরায় 
নবভাবনায় উ7ীিপত কেরেছ2 নতুন কের ভাবেত িশিখেয়েছ মানুষেক, ধেম�র বািহ!ক 
আড়nেরর িবvেH হেয়েছ খড়গহd2 ব�তপে*, চাব�াকদশ�েনর েনিতবাচক িসHাে	র 
তীNিবেরাধীতা েথেকই ভারতীয় অপরাপর দশ�নসõদােয়র িবকাশ, বৃিH, �সার ঘেটেছ 
এবং তােদর যুিQবাদী হেত সাহায! কেরেছ2 
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 েলাকায়ত সõদায়েক সুদীঘ�কাল েথেক িব�প ও উপহােসর পা� হেত েদখা 
যায়2 িকW ভারতীয় দশ�ন েয এই সõদােয়র কােছ ঋণী তা অbীকার করা যায় না2 
এই সõদােয়র অিdx একথাই �মান কের েয, �াচীন ভারেতর দশ�ন িচ	া িছল 
বIমুখী এবং িচ	া ও মত �কােশর ে*ে� তখন �ভূত bাধীনতা িছল2 েলাকায়ত 
দশ�েনর পঁুিথপ�4েলা বIকাল আেগ িবলু² হেয় েগেলও আজও েলাকায়িতক েচতনা 
েবঁেচ রেয়েছ2 হর�সাদশাPীর মেত, েদেশর িপিছেয়পড়া অ>ল4েলােত ওই েছােটা 
জােতর মানুেষর মেন েয েচতনা আজও সিত! েবঁেচ রেয়েছ তা আসেল েলাকায়িতক 
েচতনাই2 যার অিdx কােলর ঘূণ�ায়মানগিতেতও বত�মান2 
    
তথ!সূ�তথ!সূ�তথ!সূ�তথ!সূ�: 
১.  ে�াপদী বেলেছন, “পূেব� িপতা একজন NাOণ পি�তেক আপনার ভবেন বাস 

করাইয়ািছেলন, িতিন এই বৃহ�িত ে�াQ নীিত তাহার িনকট কিহয়া িছেলন ও 
|াতৃগনেক অভ!াস করাইয়ািছেলন 2”– মহাভারত, বনপব�2 

২. “এতাবােনবেলােকাহয়ং যাবিনিUয়েগাচরঃ”– ষ� দশ�নসমু¼য় 2 
৩.  চাব�াকদশ�ন, দি*ণার«ন শাPী2 পৃ�া-৩২ 
৪.  সব�দশ�নসংBহ চাব�াকপ* 
৫. চাব�াকদশ�ন, দি*ণার«ন শাPী2 পৃ�া-১৫০ 
৬. চাব�াকষিY 
সহায়ক BCপ«ীসহায়ক BCপ«ীসহায়ক BCপ«ীসহায়ক BCপ«ী : 
১.  চাব�াক দশ�ন – অিমত ভ¿াচায�!, সং#ৃত পুdক ভা�ার 
২. চাব�াক দশ�ন – দি*ণার«ন শাPী, পুরগামী �কাশনী 
৩. ভারতীয় দশ�ন – েদবNত েসন, পি�মব' রাজ! পুdক পষ�দ 
৪. ভারতীয় দশ�ন – সমেরU ভ¿াচায�!, বুক িসি�েকট �াইেভট িলিমেটড 
৫. ভারতীয় ষ� দশ�নশাP – চUকা	 তক�ালংকার, সং#ৃত পুdক ভা�ার 
৬. ভারতীয় দশ�েনর মম�কথা – হিরদাস বে�!াপাধ!ায়, িব~াস বুক®ল  
৭. েলাকায়ত – েদবী�সাদ চে¿াপাধ!ায়, িপপলÈ  পাবিলিশং হাউস 
৮. সব�দশ�ন সংBহ – মKসায়ণ মাধবাচায�!, ভা�ারকর ওিরেয়Àাল িরসাচ� ইনি®উট 
৯. A critical survey of Indian Philosophy – Chandradhar Sharma,  
Motilal Banarsidass publishers private limited.  



642 | এবং �াি	ক 

 

েসাশ!াল িমিডয়ায় বাংলা হাস!েকৗতুেক নারীর উপর  
িনপীড়ন এবং তাঁর �ভাব : অখ� ব'ীয় সমাজ    

সুজন েমাদক 
�াবি\ক ও bাধীন গেবষক, এম. এ, বধ�মান িব~িবদ!ালয় 

 
সারসংে*পসারসংে*পসারসংে*পসারসংে*প    ::::    বত�মান আধুিনক সমেয় েসাশ!াল িমিডয়া অথ�!াK েফসবুক, ইউিটউব, 
ইন®াBাম ইত!ািদ আমােদর জীবেনর সােথ ওেতাে�াতভােব জিড়েয় পেড়েছ2 
ভারতবেষ�র মত অত!	 �াচীন এবং সাং#ৃিতবান েদেশ েযখােন ধম�,বণ�,জািত,নারী 
িবে`েষর িবvেH সংBােমর দীঘ� ইিতহাস রেয়েছ েসখােন দাঁিড়েয় েসই 
ধম�,বণ�,জািত,নারী িবে`েষর এক নতুন মাধ!ম হেয় উেঠেছ এই েসাশ!াল িমিডয়া2 েবশ 
িকছু ব!িQ বা চ!ােনেলর মাধ!েম ইuাকৃত বা অিনuাকৃত এবং জনি�য় হওয়ার জন! 
বা অথ� উপাজ�েনর জন! হাস!েকৗতুেকর নােম এমন এমন দৃশ!র উপEাপনা করেছ যা 
সরাসির নারী িবে`ষ b½ােক �িতি�ত কের2 যােক "ই-সামািজক িবপয�য়" বেলও 
বণ�না করা যায়2 এই �বে\ এমনই েবশ িকছু হাস!েকৗতুেকর বণ�না েদওয়া হেয়েছ যা 
েবআইিন এবং িবকৃতমন#2 আপাতদৃিYেত যার েকােনা �ভাব েনই বেল মেন হেলও 
মেনািব'ানী,দাশ�িনকেদর মেত তা অত!	 ভয়ংকর �ভাব েফেল সমােজ2 এছাড়াও 
�বে\ র'রিসকতা,হাস!েকৗতুেকর জাতীয় সাং#ৃিতক দৃিYভি',অথ�ৈনিতক ে*� সহ 
িবে`ষমূলক বিজ�ত হাস!েকৗতুক এবং সরকােরর ভূিমকা কী হওয়া উিচত তার পরামশ� 
�দান করা হেয়েছ2 
মূলশVমূলশVমূলশVমূলশV: িল'ৈবষম!, েসাশ!াল িমিডয়া, নারী, হাস!েকৗতুক2 
ভূিমকাভূিমকাভূিমকাভূিমকা:::: 
অখ� বাংলা অথ�!াK বত�মান বাংলােদশ এবং পি�মবে' হাস!রেসর কথা উঠেলই মেন 
পেড় িশবরাম চeবত�ীর কথা2 হাস!রস িছল তাঁর ৈদনি�ন জীবেনর �িতিট পদে*েপ2 
�খর বুিHমcা আর ভাষা'ােনর েজাের েসই হাস!রস ফুেট উঠেতা তাঁর েলখােতও2 
তেব েস হাস!রেসর আড়ােল থাকত ঘুণ ধরা সমাজ ব!বEার আসল vপ,িব¨ব এবং 
সাধারন মানুষেদর কথা2 েছােটা েথেক বড় সকল পাঠককুেলর কােছই িছল সমান 
আদরণীয়2 িবিভ3রকেমর হাস!রেসর সােথ জিড়ত িবষয়াবলী এবং যা িকছু হািসর 
উে�ক ঘটায় তা িনেয় িবিভ3 মেনািব'ানী গেবষণা কেরেছন2 তারা এ িবষেয় একমত 
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েয হাস!রেসর �ধান ৈবিশY! সমূহ হল মূল িবষয় েথেক িকছুটা অসাম«স!পূণ� বা 
িবপরীত এবং তা মনেক অবাক কের েদয়2 হািস(Laughter)-র গেবষনায় হবসেক 
সাধারনত অBণী িহসােব িবেবচনা করা হয়2 িতিন হািস বা হাস!রসেক "Sudden 
Glory"(হঠাK েগৗরব) বেল উে.খ কেরেছন2(১) আধুিনক গেবষকগণ হাস!রস ও 
হািসর উKস,উভেয়র �িত ও  মনবৃিcর উ3য়ন এবং মানিসক অিভব!িQর �িত 4vx 
আেরাপ কেরন2 
 'হািস' আমােদর জীবেনর এক অ'2 একজন ব!িQ হািসর উে�ক ঘটােত পাের 
তাঁর শারীিরক ভি'মার মাধ!েম আবার তাঁর বলার মাধ!েমও2 তেব সবে*ে�ই 
4vxপূণ� হল ভাষার চয়ন2 এই অিভনয়েক েকৗতুকািভনয় বলা হেয় থােক2 এই 
েকৗতুকািভনেয়ও িভ3তা ল*! করা যায়2 যথা-রাজৈনিতক ব!'ধম�ী,েরামািÀক 
কেমিড,�বল কেমিড,ìাক কেমিড,অ�ীল হাস!রস,েযৗন হাস!রস ইত!ািদ2 
উদাহরণbvপ বলা েযেত পাের,'দ! েডইিল েশা' েত জন ®ুয়াট� কিমক ে�ম ব!বহার 
কের 4vxপূণ� সংবােদ তাঁর অপিরণত হাস!রস িদেয় রাজৈনিতক যুিQতেক� হdে*প 
কেরন2 েকৗতুক এর �াচীনxর উKস অনুস\ােন জানা যায় েকৗতুকািভনেয়র উKপিc 
�াচীন Bীেসর অ!ােথç শহের এবং েসখােনই িবকাশ লাভ কেরিছল2 তেব পরবত�ীেত 
অ!ািরে®ােফেনর মৃত! এবং পাশ�ীয়ান যুেHর কারেন îাস েপেয়িছল2(২) আমরা িবখ!াত 
হাস!রেসর সৃিYকার চািল� চ!াপিলেনর কথা জািন2এছাড়াও েবশ িকছু শাসক ও 
হাস!রসকার যুগেলর কথা জািন2 যথা হাvন-উল-রিসদ ওবুহলুল, গাজিনর মুহা�দ ও 
তালহক, িবজয়নগেরর কৃ েদব রায় ও েতনািল রাম, নিদয়া রাজ কৃ চU ও নািপত 
েগাপাল ভাঁড়2(৩) েগাপাল িছেলন খুব বুিHমান এবং তাঁর উপিEত বুিH িছল খুব 
�খর2 িতিন হাস!রস সৃিYর মাধ!েম রাজােক সব�দা খুিশ রাখেতন2 আবার হািসেক 
অসুEতার িনরামক িহসােবও ধরা হয়2 গেবষণায় েদখা িগেয়েছ েযসব মানুষ েবিশ 
হােস তারা কম,েরােগ আeা	 হয়2 হািসর উপকািরতাও অেনক2 হািসর শারীরত½ 
িনেয় ইNািহম কািড�য়াক হসিপটাল অ!া� িরসাচ� ইনি®িটউেটর অ!ােসািসেয়ট 
কনসালট!াÀ ডা: েমা.ফাইজুস সা�াদ জানােuন-স!াটারেড িরিভউ ম!াগািজেনর 
সFাদক নরমান ক!ািজç ১৯৬০ সােলর িদেক আeা	 হেলন েমvদে�র 
ব!াথায়2ডাQাররা সারােত পারিছেলন না2 হতাশ না হেয় িনেজর ে�সিeপশন িনেজই 
িলখেলন কািজç2 না,একগাদা ঔষুেধর নাম েলেখনিন2 িলেখেছন �িতিদন একঘÀা 
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কের হািসর িসেনমা এবং হািসর বই পড়েত হেব2কেয়ক মােসর মেধ! হাসেত হাসেতই 
সুE হেয় েগেলন ভ�েলাক2(৪) 
 বত�মােন বাংলােদশ এবং পি�মবে'র পপুলার কালচােরর একিট অন!তম 
4vxপূণ� িবষয় হল হাস!েকৗতুক2 যা খুবই b1 সমেয়র মেধ! �Y িবষয়,সময় 
কাটােনার এক মেনার«নমূলক মাধ!ম2 িকW হাস!েকৗতুকরা িনেজেদর ল*! পূরেণর 
জন! েকােনা িদেক �ে*প না কের মানবতাহীন,মনুষত!হীন,সাম!তাহীন িবষয়ব� চয়ন 
এবং উপEাপন করেত ি`ধা েবাধ কের না2 এিবষেয় েকােনা সুিনিদ�Y! আইন না 
থাকায়,হাস!েকৗতুেকর সু�ভােবর চাইেত কু�ভাবই েবিশ পড়েছ সমােজ2 একটা সময় 
হাস!েকৗতুেকর অন!তম িবষয় িছল মাথােমাটা পা«াবীেদর �িত বাঙালীেদর উ3ািসক 
মানিসকতার �িতফলন অথবা অপির#ার,ৈখিন খাওয়া িবহািরেদর �িত উ3ািসক 
বাঙািলর অব'া2 এই ঘৃণামূলক �ভাব কতখািন ? তা েবাঝা যায় আজও বাংলােদশ ও 
প�ামবে'র বাঙািলেদর েচােখ িবহািরেদর পিরচয় ৈখিন েখার,4টকা েখারবিহসােব2 
এই িবে`ষ েয কতটা ভয়ংকর তা েবাধগমন হয় সদ�ারিজেক িনেয় েকৗতুক েথেক,যা 
ভারেত সুি�ম েকাট� পয�	 যায়2 আবার কৃ া'েদর িনেয়ও েকৗতুক রিচত হেয়েছ2 
অবাক করার িবষয় হল এই,েয হাস!েকৗতুেকর `ারা সকেলই আন� িনেয় থােক অথচ 
েসই হাস!েকৗতুেকর মেধ!ই লুিকেয় রেয়েছ িবে`ষ,ৈবষম!,অবেহলা,িনপীড়ন সেব�াপির 
িল' ৈবষেম!র বীজ2 যা হেত পাের এক েগা�ীর �িত অন! েগা�ীর,এক জািতর �িত 
অন! জািতর,এক ধেম�র �িত অন! ধেম�র,এক িল'র �িত অন! িল'র2 এ�সে' 
আফেরাজা েসামা "েদশ vপা	র" পি�কায় 'নারীিবে`ষী েকৗতুক:লঘুরেসর 4vভার' 
িশেরানােম আেলাচনা করেত িগেয় বেলেছন-"েকৗতুক বা হাস!রেসর েভতর িদেয় 
েfিণ-িবে`ষ,বণ�-িবে`ষ,জািত-িবে`ষ ও িল'-িবে`েষর িবষ সমােজ ছিড়েয় পেড়2 র'-
তামাশার েভতর িদেয় কখেনা-কখেনা িবেশষ েfিণ,বণ�,েগা� এবং িলে'র মানুষেক েহয় 
ও েখেলা কের েদখােনাটােক অিত bাভািবক িহসােব তুেল ধরা হয়2 ফেল েকৗতুেকর 
েভতর িদেয় ৈবষম! ও িবে`ষ এক �কােরর ৈবধতা ও Bহণেযাগ!তা েপেয় যায় বেলই 
মেন করা হয়"2(৫) 
 'িবে`ষ'শVিট দূর করার জন! এ জগেK অেনকিদন ধেরই সমাজ সেচতন 
ব!িQরা লড়াই চািলেয় যােuন2 বণ� িবে`ষ বত�মােন অেনকটাই দূর করা িগেয়েছ তেব 
সFুন� নয়2 িকW নারী িবে`ষ বা িল'ৈবষম!মূলক আচরণ এখনও সমােজ রেয়েছ 
ভীষণভােব2 তেব সমােজ চাকুরী,অিধকার,সাম!তা ইত!ািদ ে*ে� আইন কের সুরাহার 
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ব!বEা হেলও হাস!েকৗতুেকর মত b1ৈদঘ�!র নাটক4িল রচনার ে*ে� িনিদ�Y আইন না 
থাকায় অখ� ব'ীয় সমােজ আজ েযন নারী িবে`ষ,িল' ৈবষম! অিলিখত আইনস�ত2 
যার �ভাব সমােজ মারা�ক,িবেশষ কের অ1বয়সীেদর ে*ে�2 উQ �ব\িটর উKস 
এ�সে'ই2 
 হাস!েকৗতুক �কাশ পায় বই,ছিব,ছড়া,িভিডও ইত!ািদর মাধ!েম2 এই �বে\ 
িভিডওর মাধ!েম �কািশত হাস!েকৗতুক এবং সমােজ তাঁর �ভাব - আেলাচ! িবষয়ব�2 
মূলত েসাশ!াল িমিডয়া/সামািজক মাধ!ম এ �কািশত িভিডওর উপর িভিc কেরই 
�ব\িট িবে�ষণ করা হেয়েছ2 েসাশ!াল িমিডয়া অথ�!াK বত�মান যুেগর অত!	 এক 
জনি�য় ¨াটফম�2 যার মাধ!েম মানুষ এেক অেন!র সােথ খুব সহেজই তথ! আদান-
�দান,েযাগােযাগ করেত স*ম হয়2 মূলত এ4িল কিFউটার/ল!াপটপ বা েমাবাইল 
িভিcক2 তেব তার জন! ইÀারেনট সংেযােগর �েয়াজন হয়2 কেয়কিট জনি�য় 
সামািজক মাধ!ম/েসাশ!াল িমিডয়া হল েফসবুক,ইউিটউব,ইন®াBাম,টুইটার ইত!ািদ2 
এই ধরেনর সামািজক মাধ!ম 4িলর ভােলা-খারাপ,উভয় িদকই রেয়েছ2 
উে7শ!উে7শ!উে7শ!উে7শ!: 
১) সমােজ হাস!েকৗতুেকর �েয়াজনীয়তা েবাঝা2 
২) কথায় কথায় নারীেদর উপর শারীিরক অত!াচােরর িভিডও ও সমােজ তাঁর �ভাব 
অনুধাবন করা2 
৩) িবে`ষমূলক বিজ�ত হাস!েকৗতুেকর পেথর পরামশ� দান2 
৪) িবে`ষমূলক হাস!েকৗতুক ব\ করার ে*ে� সরকােরর ভূিমকার ে*ে� পরামশ� 
দান2 
আেলাচনাআেলাচনাআেলাচনাআেলাচনা:::: 
এই �ব\িট েসাশ!াল িমিডয়ায় �কািশত িবিভ3 হাস!েকৗতুক িভিডও-র উপর িভিc 
কের েলখা হেলও বত�মােন েসাশ!াল িমিডয়ার েয জনি�য়তা তাঁর পিরেপি*েত 
এইধরেনর িভিডও 4িলর �ভাব ল*ণীয়2 যা আরও ভােলা কের েবাঝা যায় িভিডও 
4িল কতজন েদেখেছ? কতজন কেমÀ কেরেছ? িক কেমÀ কেরেছ? কতজন েশয়ার 
কেরেছ?-এর উপর িভিc কের2 সাধারণ মানুেষর ধারনা েয,এ4িল আবার সমােজ িক 
�ভাব েফলেত পাের? সামািজক বা সাং#ৃিতক িদক েথেকই বা এর কী 4vx রেয়েছ? 
বর> েয করেছ তার টাকা আয় হেu2 তাছাড়া েদিখ ভােলা লােগ,মজা 
লােগ,লাইক,কেমÀ,েশয়ার কির ব!াস এইটুকুই2 িকW মেনািব'ানী,ঐিতহািসকরা িভ3 
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কথা বলেছ2 মেনািব'ানীেদর মত,েযেকােনা িকছু েসটা যতই ভুল েহাক,খারাপ 
েহাক,েবআইনী েহাক,অপরাধমূলক কাজ েহাক েসটা যখন অহরহ করেত েদখব এবং 
করেল িকছুই হেu না তখন িকW একটা সমেয় এেস েসটােকই িকW সিঠক বেলই 
আমােদর মেন ধারনা জgােব2 এইরকম িকছু েবআইনী,অপরাধমূলক কাজ সহ অন!ান! 
িকছু শারীিরক অি'ভি',ভাষার ৈবিশY! `ারা র'তামাশার মধ! িদেয় ফুিটেয় েতালা হয়2  
আবার বাংলা একােডিম আেয়ািজত 'বাঙালীর েগাপাল ভাঁড়:একিট েলাকচিরে�র 
িনম�ােণর স\ােন' শীষ�ক এক বQৃতানু�ােন ইিতহাসিবদ েগৗতম ভ� বেলন- েগাপাল 
ভাঁেড়র সূে� র'রিসকতার সামািজক পিরসরিটও আমােদর িবেবচনায় রাখেত হেব2 
যুেগ যুেগ সৃY বীরবল,েমা.া নািসv7ীেনর মেতা ভাঁড় জাতীয় চির�েক সমকালীন 
ঐিতহািসক বাতাবরেন িবে�ষণ করা �েয়াজন2 যার মধ! িদেয় আমােদর জাতীয় 
সাং#ৃিতক পরFরার নানা পিরে�ি*ত উেgািচত হেব2 এছাড়াও িতিন বেলন- েগাপাল 
ভাঁেড়র চিরে�র নােম �চিলত গালগে1র মধ! িদেয় বাঙালী সমােজর হাস!েকৗতুক -
অসংগিত-ক1নাশিQর রসময় �কাশ ঘেটেছ2 কৃ চUর রাজসভায় েগাপাল ভাঁেড়র 
উপিEিত শরীরী অবয়েবর েহাক িকংবা কি1ত েহাক; েস েযন হেয় ওেঠ জাBত 
িবেবক,িবদ!মান অন!ায়-অিবচারেক র'ব!' ও যুিQর বােণ েকানঠাসা কের 
সমাজসং#ােরর েচYা কেরন2(৬) 
 েসাশ!াল িমিডয়ায় �কািশত হাস!েকৗতুক 4িলর একিট অথ�ৈনিতক পিরে�ি*ত 
রেয়েছ2 েসইিদক েথেক েদখেল েদখা যায়- আর পাঁচটা েপশার মত এই 
েকৗতুকািভনয়ও একিট েপশা2 এমন অেনেকই রেয়েছন যােদর এিটই একমা� জীবন-
জীিবকা2 এক-একটা �েপ অিভনয়-ই কের সব�িন± চার জন েথেক অসংখ! জন2 তেব 
আমরা জািন অিভনয় জগেK ক!ােমরার সামেন যতজন থােক ক!ােমরার িপছেন থােক 
তার ি`4ন2 এই রকম িভিডও-অিভনয় কের িকছু জন এতটাই িবখ!াত হেয় উেঠেছ েয 
তারা বাংলা িসেনমা জগেKর নায়কেদর সমান জনি�য়2 িকW এই অথ� উপাজ�েনর জন! 
তারা েকমন িচ�নাট!র িভিডও ৈতরী করেছ েসিদেক েকােনা 'ান থাকেছ না2 
হাস!েকৗতুক 4িলেত নারীেদর উপর  পাশিবক অত!াচার করেছ2 যার মধ! িদেয় 
একিদেক েযমন তােদর পুvষত? মেনাভাব ফুেট উঠেছ অন!িদেক পেরা*ভােব 
পুvষবাদীেদর িবে`ষমেনাভাবাপ3 উ.াসতা ফুেট উেঠেছ2 আবার যা পুvষতাি?ক 
সমাজেকই bীকৃিত িদেu2 এমন এমন সব কারেন নারীেদর িনপীড়ন করা হেu েযন 
নারী হল েভাগ!ব�;পুvষরা তােদর েযমনভােব খুিশ েতমনভােব ব!বহার করেত পাের2 
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যা আধুিনক সভ! সমােজ এক েঘারতর অপরাধ2 Jধুমা� অথ� উপাজ�েনর েনশায় এবং 
এব!াপাের িনিদ�Y! আইন না থাকার সুেযােগ তারা জনগেণর কােছ িবেশষ কের 
অ1বয়সীেদর কােছ নারী িনপীড়ন হেu পুvেষর এক অেঘািষত অিধকার তা তুেল 
ধরেছ হাস!েকৗতুেকর নােম2 যা সামািজক-সাং#ৃিতক িদক েথেক অখ� ব'ীয় সমােজর 
ল�া বেলই িবেবিচত হয়2 
 িনে± েবশ িকছু েসাশ!াল িমিডয়া অথ�!াK েফসবুক,ইউিটউব এ �কািশত 
হাস!েকৗতুক িভিডও েদখব,েযখােন হাস!েকৗতুেকর িপছেন এক ভয়াবহ,অপরাধমূলক 
দৃশ! �িতিনয়ত �ত!* ও পেরা*ভােব অখ� ব'ীয় সমাজেক �ভািবত কের চেলেছ2 
(ক)ইউিটউব চ!ােনল 'AZMIR MUSIC' েথেক �কািশত িবখ!াত হাস!েকৗতুককার 
হাvন িকিস«ার এর একিট েকৗতুক হল 'বউ িপটািন'2(৭) িশেরানােমই �Yত 
পুvষত?র ছাপ রেয়েছ2 েদখােনা হেu মুখ! অিভেনতা হাvন িকিস«ার তাঁর বউেক 
িনদাvন ভােব েপটােu সFুন� িনেজর ভুেলই2 তারপর Bােমর সকেলই জােন িতিন 
তার বউেক েপটায় িকW Bামবাসীরা েসটা িনেয় তােক রিসকতা করায় হাvন িকিস«ার 
পুনরায় বািড় িফের বউেক েপটােu2 েসই িনেজরই ভুেল2এমন ভােব তুেল ধরা হেয়েছ 
েযন বউেক েপটােনা তাঁর জgগত অিধকার2 েদখা যােu ইিতমেধ! িভিডওিট েদেখেছ 
১৬,২৮৮,২৪৫ জন মানুষ এবং িভিডওিট পছ� কেরেছন ৪৪ হাজার মানুষ,অপছ� 
কেরেছন ১৩ হাজার জন2 
 (খ) ইউিটউেব চ!ােনল Times Media েত �কািশত হাস!েকৗতুক "বউ েক 
েপটােনার সহজ েকৗশল"2(৮) েসখােন েদখােনা হেয়েছ রা3ায় একটু লবন েবিশ 
হেয়েছ বেল  bামী তার Pীেক মারেছ2 এই ঘটনা বাdেবও েদখা যায়,যা েরাধ করার 
জন! িবিভ3 সংগঠন আজীবন েচYারত2 েসখােন িকছু টাকার জন! এমন এক িশেরানাম 
ব!বহার করেছ েযখােন �Yতই নারীিবে`ষী তথা সমাজিবে`ষী মেনাভাব কাজ করেছ 
তা বলাই যায়2 িভিডওিট েদেখেছন ৫,০৩৯,৯২০ জন এবং পছ� কেরেছন ২৯০০ 
জন ও অপছ� কেরেছন ১৮০০ জন মানুষ2 
 (গ) ইউিটউেব চ!ােনল nil akash multimedia েত �কািশত একিট 
হাস!েকৗতুক হল "বউ িপটােনা েমnার"2(৯) েকৗতুেক েদখােনা হেয়েছ পাড়ার েকােনা 
পিরবােরর সমস!া হেল েমnার তথা বউ েপটােনা েমnার এর কােছ নািলশ কের2 িতিন 
এেস েদাষ,িবচার না কের মিহলােদর মাের2 এছাড়াও তাঁর িনেজর বউ শািড় না পড়াই 
তােকও মাের2 েকৗতুকিটর সব�েশেষ িকছু কথা বলা হয়,যা মারা�ক-"েয বউ আপনার 
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িনেজর কথা েশােননা জামাইেয়র কথা েশােননা েসই বউেয়র িদেবন েকলািন আর যিদ 
বউেয়র আfয় েদন তাহেল িনেজই েমাড়া খােবন...."2 িভিডওিট েদেখেছন ১৭৬২৭৫৫ 
জন এবং পছ� কেরেছ ১০০০০ জন ও অপছ� করেছ ১৯০০ জন মানুষ2 
েকৗতুকিটর সব�েশেষ েয বাত�া েদওয়া হেয়েছ তা ভয়াবহ এবং "ই- সামািজক 
িবপয�য়"-র সমান2 কথা 4িলর মেধ! িদেয় �Yতই পুvষেদরেক বাত�া েদওয়া হেu 
েয,বউেক িনেজর মত চলেত বলেবন না চলেল মারেবন2 েযন নারী হেu েকােনা জড় 
ব�,িনেজর ইেu মত যখন খুিশ সরােনা যায়2 িহংº নারীিবে`ষী মেনাভাবাপ3 নাটক 
যা রীিতমত অপরােধর সমান2 
 (ঘ) ইউিটউেব চ!ােনল shoshi enter10 এ �কািশত হাস!েকৗতুক "েনৗকার 
েবতাল মািঝ"2(১০) েদখােনা হেয়েছ,মািঝ তাঁর েনৗকা পারাপার করেত িগেয় একসময় 
েনৗকা ডুেব িগেয়িছল2 েসই কথা মািঝর Pী,মািঝেক বলায় তােক অ�ীল ভাষায় গািল 
িদেয় মাের2 আবার েনৗকার ৈবঠা-র অবEা খুব খারাপ িছল অথ�!াK পাতলা এবং দুব�ল2 
তখন মাঝীর Pী মািঝেক বেল,তুিমও েযমন েতামার ৈবঠাও েতমন2 এইকথা বলােতই 
মািঝ তার Pীেক েবদড়ক মাের2 ইিতমেধ!ই একজন bামী-Pী নদী পাড় হেব িকW 
মািঝ না থাকায় মািঝেক েডেক আেন2 পােড় এেস মিহলািট ৈবঠা িনেয় বলাই তার 
bামী,Pীেক মাের এবং তারপর মািঝিটও েসই মিহলােক মারেধার কের2 তখন Pী 
মিহলািটর bামী বেল িঠক হেয়েছ িঠক হেয়েছ2 িভিডওিট েদেখেছন ২২৬৬৯৪৯ জন 
এবং পছ� কেরেছ ১১০০০ ও অপছ� কেরেছ ২২০০ জন মানুষ2 এখােন েবাঝা 
যােu পুvষই েf�2 তার যতই দুব�ল িদক থাক েসটা বলা যােব না,বলেলই েপটািন2 
েসে*ে� যতই িনেজর Pী েহাক না েকন তাও েরহাই েন2 আসেল েস েতা একজন 
নারী2 পুvষবাদ ভাবনা এে*ে� কাজ করেছ2 
 (ঙ) ইউিটউেব চ!ােনল IRAN MUSIC এ �কািশত হাস!েকৗতুক "কীভােব বউ 
মাের েদখুন"2(১১) এ�সে' উে.খ! এিট পি�মব' ও বাংলােদেশর জনি�য় েকৗতুকার 
মিজবর রহমান পিরচািলত2 েদখােনা হেu,মিজবর ও তাঁর Pী ~Jর বািড় যাওয়ার 
সময় মিজবর তার Pীেক বলেছ,েতামার সােথ আিম েয গ�েগাল কির েসটা যিদ বেলা 
তাহেল েতামায় বািড় িগেয় এমন মার মারেবা বুঝেত পারবা2 আবার মিজবেরর ~Jর 
তার Pীেক বলেছ এইরকম েমেয়েছেলেক ঘÀায় ঘÀায় ঔষুধ না িদেল হয়না2 এখােন 
ঔষব বলেত মারা েক েবাঝােনা হেu2 তারপরই নানা অজুহােত ছাতা িদেয় ভীষন 
মারধর কের2 এরপর আবােরা সামান! অজুহােত েবদড়ক মারধর করা হেu2 িভিডওিট 
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েদেখেছন ৫৬৩৩০৮ জন এবং পছ� কেরেছ ২৬০০  জন ও অপছ� কেরেছ ৩৮৯ 
জন মানুষ2 
 (চ) েফসবুক �কািশত একিট হাস!েকৗতুক 'আিম বউেক মারব বা গাে' 
ভািসেয় েদব তােত েতার িক' িশেরানােম(১২) েদখােনা হেu মুখ! নায়ক চ!াতা কােশম 
বলেছন-বাজাের ঝাঁেক ঝাঁেক vইমাছ,আনেত িগেয়ও আনলাম না2 তখন তাঁর Pী 
বলেছন তাহেল আনেলন না মা অেনকিদন ধেরই মাছ খাওয়ার কথা বলিছল রা3া কের 
িদতাম2 তখন কােশম বলেছ মা েখেতা আর তুই েদখিতস2 িনেজর েলাভ তুই েকন 
মােয়র উপর চািপেয় িদিল2 বলেত বলেত কােশম -সকােল েয মারলাম মেন েনয় এিট 
বেল আবারও মার Jv কের েদয় তার Pীেক2 তখন চ!াতা কােশেমর মা এেস 
আটকােনায় তখন েস বেল, আিম বউেক মারব বা েকেট গাে' ভািসেয় েদব তােত 
েতার িক? েশেষর কথািটর মধ! িদেয় একিদেক েযমন Pীেক িনেজর সFিc িহসােব 
েদখােনা হেu অন!িদেক েযেহতু আমরা অেনেকই সবসময় িসেনমা,নাটক এ েদখােনা 
চির�েক অনুকরন করেত চায় েসইিদক েথেক উQ কথািটর `ারা সমাজেক এক 
ভয়াবহ বাত�া �দান করেছ2 
 (ছ) 'বউ মারা িদবস'2(১৩) হ!াঁ এইরকমই নামকরন করা হেয়েছ এক 
হাস!েকৗতুেকর,যার নামকরনিটই অসামািজক2 ইউিটউব চ!ােনল [টুন টুিন] Tun Tuni 
Entertainment এ �কািশত হাস!েকৗতুেক েদখােনা হেu েকউ একজন েফান  এ 
আেরকজনেক বলেছ আমােদর এখােন বউ মারা িদবস পালন হেu, েতামােদর ওখােন 
িক হেu? অ	ত ২-১ টা িকল েতা মােরা2 এরপর অন! এক বািড়েত bামী তাঁর Pীেক 
বলেছ আের শািল আজ যিদ আিম বউ মারা িদবস পালন না কির তাহেল এই 
বাংলােদেশর নাগিরেকর খাতায় আমার নাম থাকেবা? তারপর গান করেত করেত 
েবদড়ক মারেত লাগল তার Pীেক2 আবার েস বলেছ এইবার েথেক Jv হেয়েছ বউ 
মারা িদবস,িদেয় আবারও মার Jv কের িদল2 অন! এক বািড়েত একজন পুvষ তার 
বউেক মারেত পারেছ না তখন অন! একজন পুvষ এেস েসই মিহলােক মারেছ2 
একজন সবাইেক বেল েবড়ােu আজ বউ মারা িদবস2 েসটা Jেন একজন বলেছ বািড় 
িগেয়ই তাহেল বউ মারা Jv করব2 েয বেল েবড়ােu েস এবার বািড় িগেয় তার 
বউেক মারেছ2 পােশর কেয়কজন এেস বলেছ আিম এতবার েমেরিছ তখন েসও 
মারেত Jv কের2 আবার িভিডও কের েফসবুেক েদওয়ার কথা বলেছ,লাইভ হেu বউ 
মারার এবং সকেলর উে7েশ! বলেছ সকেল বউ মাvন2 এরপর সবাই িমেল অন! 
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একজেনর বািড়েত িগেয় সকেল অেন!র বউেক মারেছ2 এইভােব বউ মারা িদবস 
পালেনর কথা বলা হেu2 িভিডওিট েদেখেছ ১৪৪৭৭৭৪ জন এবং পছ� কেরেছ 
৯২০০ জন ও অপছ� কেরেছ ১৭০০ জন মানুষ2 
 এই ধরেনর িবে`ষমূলক হাস!েকৗতুক অসংখ! েদখা যায় েসাশ!াল িমিডয়ায়2 
এ4িল ইউিটউব এ �কািশত হেলও িবিভ3 সামািজক মাধ!েম অহরহ েদখেত পাওয়া 
যায়2 এই ধরেনর হাস!েকৗতুক4িল হল-লাউ িদেয় বউ িপটািন,বউ মারার 
�িতেযািগতা,বউ িপটািন ২,িডিজট!াল ভাদাইমার বউ িপটািন,আসল পুvষ,বউ 4তাইয়া 
িঠক রািখ,বউ িপটােনার ওdাদ,আদশ� Bাম,বউ মারার জন! ভাড়া করা কামলা,েবচাল 
নারী,বউ মারার েচয়ারম!ান �ভৃিত2 
 তাহেল িক এেদর িভিডও ব\ কের িদেত হেব?একদমই নয়2 কারন তােদর 
জীবন-জীিবকায় হdে*প করার অিধকার কােরার েনই,যত*ন না তারা হাস!েকৗতুেকর 
নােম কাউেক মানিসক আঘাত,তািuল!,েহয়,েছােটা করেছ2 তেব এরা েয Jধুমা� 
এইধরেনর িভিডও কের তা িকW নই2 তােদরও অেনক হাস!েকৗতুেক তারা সামািজক 
বাত�া িদেয়েছ হািসর মাধ!েম2 যার মাধ!েম আমরা খুব সহেজই বুঝেত পাির আমােদর 
িক করা উিচত?আর িক করা উিচত নয়? 
িবে`ষমূলকিবে`ষমূলকিবে`ষমূলকিবে`ষমূলক    বিজ�তবিজ�তবিজ�তবিজ�ত    হাস!েকৗতুেকরহাস!েকৗতুেকরহাস!েকৗতুেকরহাস!েকৗতুেকর    পেথরপেথরপেথরপেথর    পরামশ�পরামশ�পরামশ�পরামশ�::::    
১) েকােনা একিট ৈবিশেY!র চির� ৈতরী করেত হেব2 
২) গ1 েলখার ে*ে� আরও সংযত,সামািজক হেত হেব এবং জািত, বণ�, ধম�, নারী, 
সং#ৃিত িবে`ষীহীন মেনাভাব েদখােত হেব2 
৩) হাস!েকৗতুক 4িলর েশেষ হাস!েকৗতুক এবং বাdেবর মেধ! তফাK সহ সামািজক 
বাত�া িদেত হেব2 
৪) চাটুকারীতা এবং অ�ীল ভাষা �েয়াগ করা যােব না2 
৫) যথাযথ িশেরানাম িদেত হেব2 
৬) অিভনেয়র উপর েজার িদেত হেব2 
সরকােরর ভূিমকাসরকােরর ভূিমকাসরকােরর ভূিমকাসরকােরর ভূিমকা::::    
১) েসাশ!াল িমিডয়ায় িক িভিডও আপেলাড  হেu তা েযভােবই েহাক সরকােরর নজের 
রাখেত হেব2 
২) িশেরানাম এর ব!াপাের িসেনমার মত িনয়েমর েবড়াজাল ৈতরী করেত হেব2 
৩)শািdেযাগ! আইন ৈতরী করেত হেব2 
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৪) েকােনা অিভেযাগ পাওয়ার সােথ সােথ অন!ান! সামািজক অপরােধর মত 
এব!াপােরও তK*ণাK �শাসনেক উেদ!াগী হেত হেব2 
৫) চ!ােনল ৈতরী করেত,েসই ব!িQর নিথ সহ চ!ােনল সংeা	 তথ! সরকারেক 
িলিপবH রাখেত হেব2 
উউউউপসংহারপসংহারপসংহারপসংহার: : : :  
সামািজক মাধ!ম েয Jধুমা� হাস!েকৗতুেকর ¨াটফম� তা িকW নয়,পাশাপািশ ঘুন ধরা 
সমাজ,সরকােরর দুন�ীিতর িবvেH �িতবাদ,েযাগােযাগ Eাপন,গণঐক!,সামািজক বাত�া 
ইত!ািদরও ¨াটফম�2 হাস!েকৗতুক সংeা	 িনিদ�Y আইন না থাকেলও েকউ যিদ 
সরকােরর দুন�ীিত র'তামাশার মধ! িদেয় েসাশ!াল িমিডয়ার মাধ!েম তুেল ধের তাহেল 
তাঁর িবvেH সরকার যুHকালীন তKপরতায় পদে*প Bহণ কের, অথচ অন!ান! 
িবষয়4িল িনেয় নীরব দশ�েকর ভূিমকা পালন কের2 যাইেহাক,এই হাস!েকৗতুক 4িলর 
মাধ!েম েযেহতু হািসর উে�ক ঘেট আর হািসর উপকারীতা ছাড়াও সামািজক-
সাং#ৃিতক-অথ�ৈনিতক পিরে�ি*েত সমােজ হাস!েকৗতুেকর �েয়াজনীয়তা অবশ!ই 
রেয়েছ তেব শত�সােপ*2 Jধুমা� নারী িনপীড়ন নয় িল' ৈবষম! বত�মান সমােজ এক 
ব!ািধ হেয় দাঁিড়েয়েছ2 উQ িকছু হাস!েকৗতুক4িলেত কী ধরেনর িবকৃত মানিসকতা 
ফুেট উেঠেছ এবং সমােজ তাঁর �ভাব সFেক� আমরা অবগত হেয়িছ2 বত�মােন 
েসাশ!াল িমিডয়ার 4vx eমশ বৃিH পােu,েবিশরভাগ মানুষই এর সােথ যুQ হেu 
অথচ েসভােব িবষয়িটেক 4vx েদওয়া হেu না,কেয়কিট পিরে�ি*ত ছাড়া2 এর 
পিরসর উH�মুখী হওয়ায় সকেলর এিবষয়িটেত দূরদৃিY সF3 মানিসকতার �েয়াজন 
রেয়েছ2 এছাড়াও সামািজক-সাং#ৃিতক-অথ�ৈনিতক পির�ি*েত েযেহতু 
হাস!েকৗতুক4িলর 4vx রেয়েছ তাই সেব�াপির তুলনামূলক অ-চিচ�ত এই িবষয়িটেক 
জনগন এবং সরকােরর 4vxসহকাের েদখার �েয়াজন রেয়েছ2 
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   উিনশ শতেকর বাংলা |মণসািহত!: |মণবৃcা	 েথেক 
|মণসািহেত! িববত�ন 

মুেকশ হালদার 
গেবষক, বাংলা িবভাগ, কিলকাতা িব~িবদ!ালয় 

    
সারসংে*পসারসংে*পসারসংে*পসারসংে*প    ::::    বাংলা |মণ সািহত! বাংলা সািহেত!র ইিতহাস চচ�ার ইিতহােস 
অেনকাংেশই Nাত! বা অ-চিচ�ত2 �থম সািরর বাংলা সািহেত!র ইিতহাস BC4িল ল* 
করেল তা পির�ার হেয় যায়2 |মণ সািহত!ও েয সািহত! সং=েপর একিট =প তা 
বাংলা সািহেত!র ইিতহাস পেড় েবাঝা দু�র2 তেব |মণ সািহত! |মণ িপপাসু বাঙািলর 
মেন অ�াি² |মণ ইuার িবমূত� সং=প হেয় আেছ2 আেলাচ! এই �ব\িটেত আিম 
উিনশ শতেকর বাংলা |মণ সািহত! িনেয় আেলাচনা ও িবে�ষণ কেরিছ2 েযখােন উেঠ 
এেসেছ েসই সমেয়র |মণ সািহিত!কেদর দৃিYভি', রচনাৈশলী এবং |মণ যা�ার 
�ত!* অিভ�তার িববরণ2 ডােয়িরর মেতা কের েলখা |মণ বৃcা	 েথেক Jv কের 
|মণ সািহত! হেয় ওঠার েয পথ পিরeমা তা উিনশ শতেকর বাংলা |মণ সািহত! এই 
িববত�েনর �ত!* সা*ী হেয় আেছ2 একািধক (িবজয়রাম েসন, যদুনাথ সব�ািধকারী, 
মহিষ� েদেবUনাথ ঠাকুর, িশবনাথ শাPী, ই~র 4², মধুসূদন চে¿াপাধ!ায়, িচcর«ন 
মাইিত, িনগূঢ়ান�, bামী রামান� ভারতী, জলধর েসন, এবং রবীUনাথ ঠাকুর �মুখ 
ব!িQx) |মণ সািহিত!েকর |মণ BেCর মধ! িদেয় উিনশ শতেকর বাংলা |মণ 
সািহেত!র িববত�ন তুেল ধরা হেয়েছ �ব\িটেত2 
সূচক শV সূচক শV সূচক শV সূচক শV :::: উিনশ শতক, |মণ বৃcা	, |মণ সািহত!-সািহিত!ক, িববত�ন2 
মূলমূলমূলমূল    �ব\�ব\�ব\�ব\:::: ধারাবািহকতার ইিতহাস তখনই উেঠ আেস যখন তার একিট িনিদ�Y ধারা 
থােক এবং েসই ধারািট �িতেযািগতা বা িববত�েনর মধ! িদেয় েf�েxর অিভমুেখ যা�া 
কের2 এমনই এক যা�া বাংলা |মণ সািহত! আঠােরা শতেক Jv কের এবং েসই 
যা�া ধারাবািহকভােব সমেয়র সে' তাল েরেখ ৈশি1ক পেথ েf�েxর মসনেদর িদেক  
ধািবত হেত থােক2 তেব |মণ সািহত! বাংলা সািহেত!র ইিতহােস আধুিনককােলর 
নতুন সং=প হেলও �াচীনকাল েথেকই বাংলা সািহেত! |মণ কথার �স' উেঠ 
এেসেছ িবিভ3ভােব, বলা ভােলা তখন েথেকই বাংলা সািহেত! |মণ কথা বা |মণ 
সািহেত!র বীজ বপন হেত Jv কের2 আসেল |মণ হল মানুেষর মেনর সহজাত 
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�বৃিc বা পিথক বৃিc2এই পিথক সcার অিভ�তা সৃিYশীল মানুেষর েলখনীেত খুব 
সহেজই ধরা পেড় কখনও পেরা*ভােব বা আবার কখনও �ত!*ভােব অথ�াK |মণ 
সািহত!=েপ2 এই |মণ কথার পেরা* �ভাব বাংলা সািহেত!র �াচীনতম সািহিত!ক 
িনদশ�ন চয�াপদ েথেক Jv কের মধ!যুেগর সুবৃহK সািহত! ভা�ােরও ল* করা যায়2 
েযমন চয�াপেদর পেদ |মেণর জন! েনৗকা যা�ার উে.খ রেয়েছ, 'কৃ কীc�ন 
কাব!'—এর “েনৗকাখ�”—এ নদীমাতৃক বাংলার নদী পারাপােরর �স' উেঠ এেসেছ, 
তেব ম'লকাব!4িলেত বািণেজ!র জন! সমু�যা�া বা েনৗ শিQর েয বণ�না পাই েসই 
বণ�নায় |মণ কথার িবেশষ আভাস পাওয়া যায়2 এর পাশাপািশ ৈচতন!জীবনী 
BC4িলেত |মণ কথার সে' আমােদর পিরচয় হয়– নীলাচল |মণ, বৃ�াবন |মণ, 
মথুরা গমন ইত!ািদ2 তেব বাংলা সািহেত! |মণ কথার এই েয পথ চলা বা পথ 
পিরeমা �াচীনকাল েথেক Jv হেলও |মণ িপপাসু বাঙািলর সৃিYেত |মণ সািহেত!র 
সূচনা হয় উিনশ শতক েথেক2 
      আঠােরা শতক েথেক বাংলা |মণ কািহিনর উZব হেলও মূলত উিনশ শতক 
েথেক |মণ কািহিনর ধারাবািহকতা ল* করা যায়2 তেব �থম বাংলা |মণ 
কািহিনকার িহেসেব যাঁর নামিট �থেম উেঠ আেস িতিন হেলন �াM উিনশ শতেকর 
েলখক িবজয়রাম েসন2 তাঁর রিচত |মণ কািহিনিট হল— 'তীথ�ম'ল'2 এই BCিট 
�থম বাংলা ভাষায় েলখা |মণ বৃcা	 যা কিবতায় েলখা, |মণকাব!ও বলা েযেত পাের, 
আঠােরা শতেকর েশেষর িদেক BCিট েলখা2 মধ!যুগ ম'লকাব!ময়, এই 
ম'লকাব!ময়তা আঠােরা শতেকর েশেষও ল* করা যায়— িবজয়রাম েসেনর 
'তীথ�ম'ল' |মণ BCিট যার উ³ল দৃYা	2 BCিট ১৩২২ ব'ােV নেগUনাথ বসু 
মহাশয় সািহত! পিরষদ েথেক মুি�ত ও �কািশত2 এিট ম'লকােব!র আি'েক েলখা 
একিট তথ!সমৃH রচনা, যা�াপেথর IবI বণ�নায়2 িতিন যা�াপেথ দু—েচাখ ভের  যা 
েদেখেছন এবং তাঁর েচােখর সামেন যা যা ঘেটেছ তার সু�র বণ�না িতিন শVিচে�র 
মধ! িদেয় আমােদর কােছ তুেল ধেরেছন2 িবজয়রাম Bাম ও শহেরর েসৗ�য� উপেভাগ 
করার পর তাঁর েনৗকা যখন ইিতহাস �িসH পাটনা শহের এেস েপ�ছাল তখন িতিন 
তাঁর 'তীথ�ম'ল' BেC  েসই শহেরর বণ�না করেলন, Jধু পাটনা শহেরর নয়, পাটনার 
বাইেরও িবিভ3 Eােনর বণ�না করেলন এবং সমd শহর ঘুের েদখেত তাঁর কত কর 
িদেত হেয়েছ এবং েসই কেরর টাকা েকাথায় যায়, কী হয়, েক পায় তারও তথ! েলখক 
তুেল ধেরেছন – 
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“ছাি3শ Eােন কিড় লােগ আইেস িদেত িদেত22 
এসব জগােতর টাকা পায় মাধব রাম2 
দশ হাজার েখিত তার নািহ ধূমধাম”2১ 

       যদুনাথ সব�ািধকারী (১৮০৫-১৮৭১) উিনশ শতেকর ি`তীয়ােধ�র েলখক2 িতিন 
১২৫৯ ব'ােVর মাঘ মােস তীথ�যা�ায় েবিরেয় ১২৬৪ ব'ােVর অBহায়েণ গৃেহ 
�ত!াবত�ন কেরন2 এই দীঘ� পাঁচ বছেরর তীথ�যা�ার |মণ অিভ�তা তাঁর |মণ 
কািহিনিটর উপাদান2 তাঁর |মণ BCিটর নাম হল— 'তীথ�|মণ'2 এই BCিট ১৩২২ 
ব'ােV নেগUনাথ বসু মহাশয় সািহত! পিরষদ েথেক মুি�ত ও �কাশ কেরন2 
যদুনাথ সব�ািধকারী তাঁর এই তীথ�যা�া পােয় েহঁেটই কেরন, ল*ণীয় তখনও ভারেত 
েরলপেথর সূচনা হয়িন2 পদNেজই িতিন গয়া-কাশী-মথুরা-বৃ�াবন-েদব�য়াগ-v��য়াগ 
হেয় েকদারনাথ-ব�ীনাথ |মণ কের বািড় িফের আেসন2 েসই সমd তীথ�Eােন েথেক 
সাধারণ মানুষেক খুব কাছ েথেক েদেখেছন এবং অিত সরল ভাষায় তাঁর েসই েদখােক 
|মণ BেC িলেখ েগেছন2 িতিন কেব েকাথায় েকান তীথ� দশ�ন কেরেছন বা কেব 
েকাথায় িগেয়েছন েসই তথ! BেC পর�র ধারাবািহকভােব উে.খ করা আেছ যা 
ডায়ািরর ল*ণও বেট2 েযমন, ১৮ই ফা4ন কাশীপুর েথেক েকাতলপুর যা�া, ৩১ই ৈচ� 
দুলাইপুর েথেক বারাণসী রওনা, ২৬ েশ ফা4ন হির�েUর Eািপত িশবমি�র দশ�ন, 
২৯েশ ফা4ন পেরশনাথ পাহােড় িগেয় পা~�নাথ bামীর িদগnর �dরমূিত� দশ�ন, ৮ই 
ৈচ� ফ4নদীেত fাH কের িপ�দান2 আসেল যদুনাথ সব�ািধকারীর BCিট |মণ সািহত! 
অেপ*া |মণ পথ িনেদ�িশকার ল*ণই েবিশ2 িতিন েযমন িবিভ3 তীথ�দশ�ন কেরেছন 
এবং িবিভ3 সন তািরখ উে.খ কের েসই সে' েসই সমd দশ�নীয় Eােনর বা িবিভ3 
ঘটনার বণ�নাও কেরেছন2 িতিন বারাণসীেত েপ�েছ আ¨ুত কেë আেবগময়ী ভাষায় 
তার বণ�না িদেয়েছন এইভােব— 

"গ'ার পূব�পাের কাশীপুরী েদিখেত িকবা েশাভা হয় তাহা 
বণ�েণর বািহর2 সুবণ�ময় েয কাশীপুেরর বণ�না আেছ তাহার 
সংশয় িক? অিত মেনারম Eান2 দি*েন অিস, উcের বvণা2 
ইহার মধ!Eেল কাশী”2২ 

       মহিষ� েদেবUনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) উিনশ শতেকর নবেচতনার একজন 
পথ �দশ�ক2 তাঁর েসই নবেচতনার আেলার ছটা িবিভ3 জায়গায় িবিভ3ভােব বা 
সািহত! কেম� পেড়েছ2 তাঁর েলখা 'আ�জীবনী'েতও েসই নবেচতনা ল* করা যায়2 
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িতিন �ত!* বা সরাসির েকানও |মণ BC রচনা না করেলও তাঁর েলখা 
আ�জীবনীেত |মণ কািহিনর কথা উেঠ এেসেছ এবং বলা ভােলা তাঁর |মণ 
কািহিনেত বাংলা ভাষায় েলখা �থম |মণ BেC |মণ রেসর আbাদও পাওয়া যায়2 
মহিষ� েদেবUনাথ ঠাকুর েয একজন মেন�ােণ পিথক বা |মণিপপাসু মানুষ তাঁর 
কথােতই তা পির�ার— িতিন |মেণর জন! একাই বািড় েথেক েবিরেয় পেড়ন—  

"সব ছািড়য়া ছুিড়য়া একা একা েবড়াইবার ইuাই আমার 
mদেয় রাজx কিরেত লািগল2 তাঁহার ে�েম ম´ হইয়া একাকী 
িন��েন েবড়াইব েয, তাহা েকউ জািনেতও পািরেব না; জেল 
Eেল তাহার মিহমা �ত!* কিরব, েদশেভেদ তাঁহার  কvণার 
পিরচয় লইব; িবেদেশ, িবপেদ, সwেট পিড়য়া তাঁহার পালনী 
শিQ অনুভব কিরব,— এই উKসােহ আিম আর বাড়ীেত 
থািকেত পািরলাম না2"৩ 

তাঁর 'আ�জীবনী' BেC িবিভ3 |মণ অিভ�তার কািহিন িলিপবH হেয়েছ2 েযমন — 
কাশী, বধ�মান, বম�া, উিড়ষ!া, অমৃতসর, িসমল এলাহাবাদ �ভৃিত Eােন |মণ কেরেছন 
এবং পাঠেকর কােছ িবিচ� অিভ�তার কথা তুেল ধেরেছন2 েসই অিভ�তা েলখকেক 
�াকৃিতক েসৗ�েয�র উপলি^র জগেত িনেয় েগেছন এবং তাঁর  |মণ কািহিন4িলেত 
�কৃিতর েসৗ�েয�র �িত এক গভীর মু·তা ল* করা যায় এবং এই মু·তা যথাযথ ও 
উ5াসহীন2 সমতলভূিমর মেতা সহজ ও সরল এবং ঝণ�ার মেতা bu ও চমKকার— 

"িকW প3�েতর গাে�েত িবিভ3 �কােরর তৃণ—লতািদ েয 
জেg তাহারই েশাভা চমKকার2 তাহা হইেত েয কত জািত 
পু¶ �6ুিটত হইয়া রিহয়ােছ, তাহা সহেজ গণনা করা যায় 
না2 ে~তবণ�, পীতবণ�; bণ�বণ�, সকল বেণ�রই পু¶ যথা তথা 
হইেত নয়নেক আকষ�ণ কিরেতেছ2 এই পু¶ সকেলর েসৗ�য� 
ও লাবণ!, তাহািদেগর িন¶লw পিব�তা েদিখয়া েসই পরম 
পিব� পুvেষর হেdর িচ° তাহােত বত�মান হইল2"৪ 

আসেল তাঁর 'আ�জীবনীর িসংহভাগ জুেড়ই রেয়েছ  |মণ কািহিন এবং তাঁর |মণ 
কািহিন4িল |মণ রেস পিরপূণ�2 
      িশবনাথ শাPী(১৮৪৭-১৯১৯) উিনশ শতেকর একজন �বাদ �িতম ব!িQx2 
িতিন সাধারেণর মােঝ NাOসমােজর েনতা হেলও তাঁর �কৃত পিরচয় িতিন সুপি�ত, 
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সুেলখক, িশ*ািবদ2 িতিন নানান মূল!বান BC রচনার পাশাপািশ একখািন 
'আ�চিরত'ও রচনা কেরন এবং েসই 'আ�চিরত' BেC তাঁর দু—একখািন |মণ 
কািহিনর কথা বা |মণ অিভ�তার কথা উেঠ এেসেছ2 েযমন— 'আনািড় অ~ােরািহর 
দািজ�িলং যা�া ও খািস�রােঙ িনজ�ন বাস' বা 'ইংলে�র ডােয়রী'(১৮৮৮) ও 'িবেদশ 
|মেণর িদনিলিপ' রচনা4িলেত েলখেকর |মণ অিভ�তার কথা িলিপবH হেয়েছ2 
িতিন ১৮৮০ সােলর ৈবশাখ মােস দািজ�িলেঙ সাধারণ NাOসমােজর উপাসনা মি�র 
�িত�ার জন! যান এবং েসই অিভ�তার কথা |মণাকাের উপিরউQ রচনািটেত 
েলেখন2  তখনও িশিল4িড় দািজ�িলেঙ েËন চলাচল Jv হয়িন তেব েরলপাতা 
হেয়িছল2 যার ফেল তাঁেক িশিল4িড় েথেক দািজ�িলং েঘাড়ায় চেড় েযেত হেয়িছল এবং 
এই েঘাড়ায় চড়া �সে' েলখক তাঁর ৈবিচ�!ময় অিভ�তা এই BেC বেলেছন — 

"েযই ি�য়বাবুর েঘাড়ার পােয়র শV েশানা, অমিন আমার 
েঘাড়া ঊ¹�~ােস েদৗিড়ল2 আিম কখেনা েঘাড়া চিড় নাই, 
সুতরাং এ=প অবEােত কখেনা পিড় নাই2 আিম দু পা িদয়া 
েঘাড়ার িপঠ চািপয়া ধিরয়া, দুই হাত িদয়া তাহার ঘােড়র ঝুঁিট 
ধিরয়া তাহােক জড়াইয়া ধিরয়া রিহলাম2"৫ 

এই=প িবিচ� েকৗতুকময় |মণ  অিভ�তার কথা তাঁর |মণ কািহিনেত ল* করা 
যায়2 েসইসে' িতিন ইংল!া� |মণও কেরেছন, ইংেরজেদর জাতীয় চিরে�র শিQ 
েকাথায় েসই িদকিট তুেল ধেরেছন —  

"তাহােদর জাতীয় চিরে�র েয েয 4ণ আমার �শংসনীয় 
বিলয়া েবাধ হইেত লািগল তাহা এই2 �থম, তাহােদর জাতীয় 
চিরে� েযমন একিদেক bাত?! �বৃিc ও bাবলnন শিQ 
আেছ, েতমিন অপরিদেক সাধুভিQ ও বাধ!তা আেছ2 এই 
উভেয়র সমােবশ অতীব আ�য�2"৬ 

      bামী রামান� ভারতী উিনশ শতেকর েশেষ ১৮৯৮ সােল ৈকলাস মানস সেরাবর 
|মণ কেরন এবং এই ৈকলাস |মণ অিভ�তার কািহিন িতিন রচনা কেরন, যা 
'িহমারণ!' নােম পিরিচত2 এই BCিট BC আকাের মুি�ত হয় ১৯৭৮ সােল তেব 
�কৃতপে* BCিট ১৩০৮ ব'ােVর ৈবশাখ মাস সংখ!ায় সািহত! পি�কায় 
ধারাবািহকভােব �কািশত হেয়িছল2 bামী রামান� ভারতী পােয় েহঁেটই সমB উcর 
ভারত পির|মণ কেরন এবং েসই অিভ�তার কথা িতিন ডােয়িরর মেতা কের িলেখ 
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েগেছন যদুনাথ সব�ািধকারীর েদখােনা পেথ2 িতিন ৈকলাস যা�ার Jvেত তেপাবন 
Bােমর �িত মু· হেয় এক িগির4হায় িবfাম েনই ও রাি�যাপন কেরন2 েসই কথা 
িতিন তাঁর |মণ BেC সাবলীলভােব 4vগ¤ীর ভাষায় তুেল ধেরেছন — 

"ঘন সি3িবY েদবদাv ও চীর �ভৃিত বৃে*র েমাহন গা¤ীয� 
আমােক মু· কিরয়া একিট িগির4হার িদেক টািনয়া লইল2 
অদ! আমরা এই 4হােতই িবfাম কিরলাম2"৭ 

এই 4হার িনেচ েবগবতী েºাতbতী নদীর পূব�তীের 'েদানািগির' পব�েতর এক অপূব� 
বণ�না িদেয়েছন েলখক — 

"েদানািগিরর উ¼শৃ' নাই; েদিখেল েবাধ হয়, েক েযন শৃ' 
উKপািটত কিরয়া িদয়ােছ2 অদ!াবিধ েদানািগিরেত নানািবধ 
ওষিধ পাওয়া যায়2 রাি�েত ইহার উপর সহº সহº উ³ল 
দীপিশখার ন!ায় আেলাকরািজ েদিখেত পাওয়া যায়; িকW 
িদবেস তাহার েকান িচ° থােক না2"৮ 

      জলধর েসন(১৮৬০—১৯৩৯) উিনশ শতেকর অন!তম েf� একজন |মণ 
কািহিন েলখক2 তাঁর েf� |মণ BCিট হল —  'িহমালয়'2 'িহমালয়' বা 
'িহমাি�'(১৩০৮)  |মণ কািহিন �কািশত হওয়ার আেগ তাঁর একািধক |মণ 
অিভ�তামূলক রচনা 'ভারতী' ও 'বালক' পি�কায় �কািশত হয়2 েযমন — 
'টপেক~র', '4uপািণ', 'সহºধার' ইত!ািদ যা পরবত�ীকােল '�বাসিচ�'(১৮৯৯) নােম 
BCাগাের �কািশত হয়2 তেব তাঁর 'িহমালয়' BCিটই িবেশষ আেলািচত ও �শংিসত2 
সহজ সরল ভাষায় েলখক তাঁর |মণ অিভ�তােক =প িদেয়েছন এবং এই =প |মণ 
রেস িz· ও মেনামু·কর হেয়েছ2 জলধর েসেনর 'িহমালয়' |মণ কািহিনেত একািধক 
েছাট বড় অসংখ! চির� এেসেছ এবং েলখক তােদর মুেখামুিখ হেয়েছন, কথাও 
বেলেছন2 অেনক চির� তাঁেক মু·ও কেরেছ2 েদব�য়ােগ যাওয়ার সময় েলখক স'ী 
িহেসেব পায় একজন বাঙািল স3!াসীেক2 যাঁর পিরচয় িদেত িগেয় িতিন বেলন —   

"ইিন ঢাকা অ>েলর েলাক, ৈবিদক NাOেণর েছেল, ইংরাজী 
জােনন না, িকW েবশ সং#ৃত জােনন2 �থেম কিলকাতার 
সাধারণ NাO সমােজ েযাগ েদন এবং উপবীত ত!াগ কেরন; 
তারপর এঁর মাথায় িক একটা েখয়াল চােপ2 কিলকাতায় 
থাকেতই িতনমােসর জেন! েমৗনNত অবলnন কেরন2"৯ 
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েলখক েয Jধু পেথ পিরচয় হওয়া চিরে�রই বণ�না িদেয়েছন তা িকW নয়, পেথর 
ধােরর Bাম4েলােক েদেখেছন এবং েসখানকার ছিব এঁেকেছন তাঁর কািহিনেত — 

"কাি	 চিটর স�ুেখই একখানা েছাট Bাম2 েসই Bােম েসিদন 
একটা িববাহ2 েঢাল বাজিছল; আর েছাট েছাট েছেলেমেয়রা 
ভাল কাপড় েচাপড় পের, হাত ধরাধির কের েনেচ েবড়ািuল2 
মুখ ভাবশূন! এবং চ*ু অত!	 উ³ল ও চ>ল2 স\!ার সময় 
দূেরর এক Bাম েথেক বর আসেব2 েদখলুম েমেয় মহেলর 
ভাির উKসাহ েলেগ েগেছ; তারা ব!dসমd হেয় নানারকম 
আেয়াজন করেছ2"১০ 

      বাংলা |মণ সািহেত!র ইিতহােস �থম সাথ�ক |মণ সািহিত!ক িহেসেব যাঁর 
নামিট উেঠ আেস িতিন হেলন স«ীবচU চে¿াপাধ!ায় (১৮৩৪-১৮৮৯)2 েডপুিট 
ম!ািজে7ট হওয়ার সুবােদ  অিফেসর কােজর সূে� তাঁেক পালােমৗ েযেত হয় এবং 
িকছুিদন েসখােন থােকন2 পরবত�ীকােল তারই sৃিতচারণ কের 'পালােমৗ' নােম 
একখািন রমনীয় |মণ BC রচনা কেরন2 BCিট ১২৮৭-৮৯ ব'ােVর মেধ! 'ব'দশ�ন' 
পি�কায় ছ'িট িকিdেত ধারাবািহকভােব �কািশত হয়2 স«ীবচU চে¿াপাধ!ায় সহজ 
সরল হাস!রিসক �স3িচেcর মানুষ আর তাঁর এই সাবলীল ব!িQেxর ছাপ 'পালােমৗ' 
BেC উপিEত2 এই |মণ কািহিনেত িতিন �চিলত |মণ কািহিনর পথ ত!াগ কের 
গে1র আকাের েকাল-সাওতােলর আিদম সমােজর একিট জীবনিচ� তুেল ধেরেছন 
আমােদর কােছ2 েলখক পালােমৗ যাওয়া িEর করেল েসই Eানিটর ম!াপ েদেখ তার 
েভৗেগািলক অবEান িনণ�য় কেরন এবং কীভােব যােবন েসখােন েসই কথায় �থম 
জানান — 

"হাজািরবাগ হইয়া যাইেত হইেব, এই িবেবচনায় ইংল!া� 
Ëানিজট েকাFানীর ডাক-গাড়ী ভাড়া কিরয়া রাি� েদড় 
�হেরর সময় রাণীগ« হইেত যা�া কিরলাম2 �ােত বরাকর 
নদীর পূ3�পাের গাড়ী থািমল2"১১ 

েলখেকর দৃিY আসেল গ1 েলখেকর দৃিY2 তাঁর েসই দৃিY িz· পিরহাস ও িহউমােরর 
রেস মি�ত হেয় েকৗতুকময় সরস িচে� ফুেট উেঠেছ2 আবার স«ীবচU চে¿াপাধ!ােয়র 
রচনারীিত গীিতকিবর মেতাই2 'পালােমৗ' |মণ কািহিনেত িতিন েযন েকাথাও েকাথাও 
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কিবই হেয় উেঠেছন2 পালােমৗেত মIয়া গােছ ছড়াছিড়, বলা যায় এই মIয়া গাছই তাঁর 
কিব মনেক েকেড় েনয় — 

"েমৗয়ার েশফািলকার মেতা ঝিরয়া পেড়, �ােত বৃ*তল 
এেকবাের িবছাইয়া থােক2 েসখােন সহº সহº মািঝ, েমৗমািছ 
ঘুিরয়া িফিরয়া উিড়য়া েবড়ায় তাহােদর েকালাহেল বন পূিরয়া 
যায়2 েবাধ হয় দূের েকাথায় একটা হাট বিসয়ােছ2 একিদন 
েভাের িন�াভে' েসই শেV েযন b�বK িক একটা অ�Y সুখ 
আমার sরণ হইেত হইেত আর হইল না2"১২ 

স«ীবচU চে¿াপাধ!ায় তাঁর  |মণ সািহেত! ভাব ও ক1নার আিতশেয! কিব আবার 
চির� িচ�েন ঔপন!ািসেকর ভূিমকা পালন কেরেছন2 
        িব~কিব রবীUনাথ ঠাকুেরর(১৮৬১—১৯৪১) িব~|মণ এবং বলা ভােলা েসই 
সূ� েথেকই তাঁর |মণ সািহত!, যা বাংলা |মণ সািহত!েক িবে~র দরবাের িনেয় 
েগেলন2 িতিন ১৮৭৮ সাল েথেক ১৯৩২ সাল পয�	 িবে~র �ায় ৩০ িটরও েবিশ েদশ 
|মণ কেরেছন এবং �িতিট েদেশর িশ*া, সং#ৃিত, রাজনীিত, িশ1কলা ও মানুেষর 
জীবনযা�ােক তুেল এেনেছন তাঁর েলখনীেত2 িবে~র িবিভ3 েদেশর িবিভ3 মনীষীেদর 
কাছ েথেক fHাঘ�! েপেয়েছন, যশ খ!ািত �শংসা েপেয়েছন িকW কখেনাই িতিন েসই 
অিভ�তােক |মণ সািহেত! তুেল ধেরনিন2 আমরা তার ফেল অেনক �াতব! িবষয় 
েথেক বি>ত হেয়িছ িঠকই, িকW এই ব>না তাঁর |মণ সািহত!েক িশে1র আিঙনায় 
িনেয় েগেছ এবং আন� ও িবsয় রস যার ফেল অ*ু8 েথেকেছ2 েয কয়িট BC রিব 
ঠাকুেরর |মণ সািহত! িহেসেব পৃথকভােব িচি°ত হেয় থােক েস4িল হল— 'য়ুেরাপ 
�বাসীর প�', 'য়ুেরাপযা�ীর ডায়ারী', 'জাপন যা�ী', 'যা�ী'— 'পি�মযা�ীর ডায়ারী' ও  
'জাভা যা�ীর প�', 'রািশয়ার িচিঠ', 'পারস!', 'পেথর স>য়'2 তাঁর সৃিY একিদেক 
েযমন উিনশ শতেকর |মণ সািহত!েক সমৃH কেরেছ এবং অন!িদেক িবশ শতেকর 
|মণ সািহেত!র `ার �শd কেরেছ2 িতিন একািধকবার িবেদশ যা�া কেরেছন এবং 
েসই সব অিভ�তার না�িনক িববরণ তাঁর |মণ সািহত!েক সমৃH কের তুেলেছ2 
রবীUনাথ কিব হেলও Jধু ভাবুক বা ক1নািবলাসী িছেলন না, তাঁর িছল �কৃত 
পয�টেকর একেজাড়া েচাখ2 েসই পয�টেকর েচাখ িদেয় েদেখেছন এবং মন িদেয় তার 
বণ�না কেরেছন — 
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"পাঁচটার সময় জাহাজ েছেড় িদল2 আমরা তখন জাহােজর 
ছােত দাঁিড়েয়2 আেd আেd আমােদর েচােখর সামেন 
ভারতবেষ�র েশষ তটেরখা িমিলেয় েগল2 চািরিদেকর েলােকর 
েকালাহল সিহেত না েপের আিম আমার িনেজর ঘের Jেয় 
পড়লাম2... েয ঘের থাকেতম েসটা অিত অ\কার েছাট; পােছ 
সমুে�র জল েভতের আেস তাই চািরিদেকর জানালা সFূণ� 
ব\2"১৩ 

রবীUনােথর |মণ যা�া বা |মণ সািহেত!র অেনকটা অংশ জুেড়ই ইউেরাপ2 যার 
ফেল িতিন ইউেরাপেক খুব কাছ েথেক েদেখেছন এবং ইউেরাপীয় য? সভ!তার 
ভয়াবহতা ল* কের জাপািনেদর কম�দ*তার �শংসা কেরেছন2 তেব ইউেরাপ সnে\ 
েলখক েয Jধু তার ভয়াবহ =পটাই েদেখেছন তা িকW নয়2 ইউেরাপ েকাথায় বড়, 
তার মূল শিQ েকাথায় েসিট েদখেতও িতিন ভুল কেরনিন— যুিQবাদী দৃিYভি', 
িব�ােনর �িত ভােলাবাসা2 যার ফেল ইউেরাপ িব~জয় কেরেছ2 এখােন মূলত উিনশ 
শতেক বাংলা |মণ সািহেত!র িববত�েনর ধারািটেকই েবাঝােনার েচYা কেরিছ উে.িখত 
|মণ সািহিত!কেদর |মণ BেCর মধ! িদেয়2এছাড়া আরও |মণ সািহিত!ক বা |মণ 
BেCর উে.খ রেয়েছ উিনশ শতেকর ইিতহােস2 সংখ!ার িবচাের তা কম নয়2 িকW 
শেV বাধা সংি*² পিরসের  তাঁেদর |মণ সািহত! িনেয় আেলাচনা করা স¤বপর নয়2 
তেব তাঁেদর |মণ BC4িলর উে.খ করা েযেত পাের— 
     ঈ~র 4²(১৮১২—১৮৫৯) উিনশ শতেকর একজন বাঙািল কিব, সািহিত!ক এবং 
সাংবািদক2 িতিন মূলত ব!া'া�ক রচনার জন! িবেশষ পিরিচত2 তেব এর পাশাপািশ 
িতিন তাঁর 'সংবাদ �ভাকর' পি�কায় '|মণকারী ব\ু হইেত �া²' এই িশেরানােম 
একিট |মণ BCও �কাশ কেরন2 েযখােন িতিন বাংলােদশ |মেণর অিভ�তা ব!Q 
কেরেছন2  
      মধুসূদন চে¿াপাধ!ায়(১৮২৪—১৯০৯) িবেলত েথেক িফের আসার পর েসই |মণ 
অিভ�তােক িতিন ভাষা=প িদেলন তাঁর |মণ সািহেত!2 িতিন ল�ন শহরেক েকU 
কের একািধক |মণ BC রচনা করেলন— 'েডাভার েপিরেয়', 'রিঙন ল�ন', 'রােতর 
ল�ন'2 
       িচcর«ন মাইিত(১৮২৫—১৯১৩)-র |মণ BেC মূলত কা©ীর, কুমায়ন, 
িহমালেয়র িবdৃত বণ�না েদখেত পাওয়া যায়2  তাঁর |মণ BC4িল হল— 'চলার পেথ 
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িদনিলিপ' (১ম—২য়), 'কন!াকা©ীর', 'কলাভূিম কিল'', 'ৈশলপুরী কুমায়ন', 'দূেরর 
বাঁিশ', 'ি�সমুে�র আ9ান' �ভৃিত2  
      িনগূঢ়ান�(১৮৩৫—১৯১৩) —র |মণ কািহিনর িবষয় িহেসেব উেঠ এেসেছ 
েদেশর িবিভ3 তীথ�Eান পিরeমার িবেশষ অিভ�তার কথা2 তাঁর রিচত |মণ BC4িল 
হল— 'মহাতীথ� একা3 পীেঠর স\ােন', 'জgা	র', 'সাধুসে	র েদেশ', খুঁেজ িফির 
কু	িলনী'2 
      রবীUনাথ ঠাকুেরর অBজ সেত!Uনাথ ঠাকুর (১৮৪২—১৯২৩) চাকিরসূে� 
েবাnাই যান2 এছাড়াও িতিন িবিভ3 সমেয় িবিভ3 Eান |মণ কেরন2 আর এই 
|মণকালীন নানান অিভ�তার কথা িতিন িলিপবH কেরন 'আমার বাল!কাল ও আমার 
েবাnাই �বাস' |মণ BেC2 
      �তাপচU েঘাষ (১৮৪৫-১৯২১) একজন উ¼পদE পদময�াদা সF3 কম�চারীর 
পাশাপািশ িবিভ3 ভাষােতও িসHহd িছেলন2 েসইসে' িতিন 'বাঙালীর ইউেরাপ দশ�ন' 
নােম একিট |মণ BCও রচনা কেরন ইউেরাপ |মেণর অিভ�তােক রসদ কের2 
      দুগ�াচরণ রায় (১৮৪৭-১৮৯৭)—এর 'েদবগেণর মেত�! আগমন' |মণ BCিট 
িবেশষ উে.খেযাগ!2 সহজ সরল ভাষায় হাস! ও ব!'রেসর মধ! িদেয় BCিট বিণ�ত 
হেয়েছ2  
      ৈ�েলাক!নাথ মুেখাপাধ!ায় (১৮৪৭-১৯১৩) বাংলা সািহেত! হাস!রস সৃিYর 
পাশাপািশ একিট |মণ BCও রচনা কেরন ইউেরাপ |মেণর অিভ�তােক পঁুিজ কের— 
'আমার ইউেরাপ |মণ'2 
      নবীনচU েসন (১৮৪৭-১৯০৯) বাংলা সািহেত! কিব িহেসেব িবেশষ পিরিচত 
হেলও তাঁর একিট উে.খেযাগ! |মণ রচনাও আেছ েসিট হল— '�বােসর প�'2 
       রেমশচU দc(১৮৪৮-১৯০৯) বাংলা তথা ভারতবেষ�র একজন িবিশY ব!িQx— 
সািহিত!ক, ঐিতহািসক এবং িসিভিলয়ান2 িতিন কম�সূে� ইউেরাপ যান এবং েসই 
সমেয়ই িতিন 'ইউেরােপ িতন বKসর' নােম একিট |মণ BC রচনা কেরন2  
      শরKচU দাস(১৮৪৯-১৯১৭) তাঁর িত3ত যা�ার অিভ�তােক েকU কের একিট 
তথ!বIল |মণ BC সৃিY কেরন — 'িত3ত |মণ অিভযান'2 
      বIমুখী �িতভার অিধকারী িগিরUনাথ বসু(১৮৫৩-১৯৩৩) ব'বাসী #ুল ও 
ব'বাসী কেলজ �িত�াতাও2 তাঁর িবেশষ দুিট |মণ BC হল— 'ইউেরাপ |মণ' ও 
'িবলােতর প�'2 
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      নেগUনাথ িম� (১৮৫৭-১৯৩৩) এর |মণ BCিট হল— 'েদশ-েদশা	ের'2 
িবিভ3 েদশ পির|মেণর কথা এখােন উেঠ এেসেছ2  
     এছাড়াও এই সমেয়(উিনশ শতক) 'পুvষ েলখকেদর' পাশাপািশ মিহলা 
েলখকেদরও েলখা েবশ িকছু  |মণ BC রেয়েছ— কৃ ভািবনী দাসীর 'ইংল!াে� 
ব'মিহলা', রাজকুমারী েদবীর 'ইংল!াে� ব'বধূ', �স3ময়ী েদবীর 'আয�!াবc�', 
bণ�কুমারী েদবীর 'দািজ�িলং এর িচিঠ', গাজীপুেরর িচিঠ' �ভৃিত BC বাংলা |মণ 
সািহেত!র �াM পয�ােয়র িভিc�dর2  
        িববত�েনর মধ! িদেয়ই সাথ�কতার =প  সৃিজত হয়2 উিনশ শতেকর বাংলা 
|মণ সািহেত!র িববত�ন ল* করা যায় |মণ সািহেত!র ভাষায়, শVচয়েন, বণ�নার 
সৃজনশীলতায়, েদশকালপা�  িচ�েণ, উপলি^র পাথ�েক!-সমেয়র সে' বা পিরিEিতর 
পিরে�ি*েত2 ভাষা েহাক বা মানুষ, সািহত! েহাক বা সমাজ2 যার পিরবত�ন অিনবায�2 
বাংলা |মণ সািহত!ও েসই অিনবায� িনয়েমর ব!িতeম নয়2 বাংলা |মণ সািহত!ও 
সমেয়র সে', পিরিEিতর পিরে�ি*েত িনেজেক পিরবত�ন বা িববত�ন কেরেছ2 যার 
ফেল বাংলা |মণ সািহত! |মণ বৃcা	 েথেক |মণ সািহেত! উcীণ� হেত েপেরেছ2 
উিনশ শতেকর বাংলা |মণ সািহেত!র েয িববত�েনর ধারা েযখােন মুকুল েথেক ফল 
হওয়ার িববত�ন ল* করা যায়2 এই মুকুল যিদ বাংলা |মণ সািহেত!র ��িত পব� হয় 
তাহেল ফল হল বাংলা |মণ সািহেত!র ��িত পেব�র ধারক ও বাহক2 আর এই 
ফলেক পরবত�ী �জেgর |মণ সািহিত!েকরা সমৃH কেরেছন2 
 
উKসউKসউKসউKস    িনেদ�শিনেদ�শিনেদ�শিনেদ�শ    ::::    
১.  ‘তীথ�ম'ল’, িবজয়রাম েসন, নেগUনাথ বসু সFািদত, কিলকাতা, ব'ীয় 

সািহত! পিরষK মি�র, ১৩২২ ব'াV, পৃ. ৭৪ 
২.  'তীথ�|মণ', যদুনাথ সব�ািধকারী, R.C. Mittra, at the Visvakosha — 

press, Calcutta, পৃ. ৪১ 
৩.  ' মহিষ� েদেবUনাথ ঠাকুেরর আ�জীবনী', সতীশচUচeবc�ী কতৃ�ক 

সFািদত, তৃতীয় সং#রণ, িব~ভারতী BCালয়, কিলকাতা, পৃ. ১০৯ 
৪.  'বাংলা |মণ সািহেত!র =প ও =পা	র', ড. বনানী চeবc�ী, র�াবলী, 

কলকাতা, �থম �কাশ, বইেমলা মাঘ ১৪২১/জানুয়াির ২০১৩, পৃ. ৮৯ 
৫.  'আ�চিরত', িশবনাথ শাPী, িসগেনট ে�স, কলকাতা, আি~ন ১৩৫৯, পৃ. ১৭৮ 
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৬.  তেদব, পৃ. ২৩৯ 
৭.  'িহমারণ!', সািহত!, ১২ শ বষ�, ১ম সংখ!া,  পৃ. ৫ 
৮.  তেদব, পৃ. ৭ 
৯.  'বাংলা |মণ সািহেত!র =প ও =পা	র', ড. বনানী চeবc�ী, র�াবলী, 

কলকাতা, �থম  �কাশ, বইেমলা মাঘ ১৪২১/ জানুয়াির ২০১৩, পৃ. ১০৬ 
১০.  তেদব 
১১. 'পালােমৗ', স«ীবচU চে¿াপাধ!ায়, সFাদক — NেজUনাথ বে�!াপাধ!ায় 

/সজনীকা	 দাস, ব'ীয় সািহত! পিরষদ, তৃতীয় মু�ণ, েপৗষ ১৩৫৮, পৃ. ১ 
     ১৪২১/ জানুয়াির ২০১৩, পৃ. ২৬৭ 
১২.  তেদব, পৃ. ৪৬ 
১৩.  'য়ুেরাপ—�বাসীর প�', রবীUনাথ ঠাকুর, িব~ভারতী BCন িবভাগ, কলকাতা, 

পুনমু��ণ ভা� ১৩৯৩, ১৮০৮ শক, পৃ. ১ 
BCঋণBCঋণBCঋণBCঋণ    ::::    
১.  কু	ল চে¿াপাধ!ায়, 'সািহেত!র =প — রীিত ও অন!ান! �স'', কলকাতা, 

র�াবলী, প>ম পিরমািজ�ত ও পিরবিধ�ত ি`তীয় সং#রণ ভা� ১৪২২, আগ® 
২০১৫ 

২.  ড. বনানী চeবc�ী, 'বাংলা |মণ সািহেত!র =প ও =পা	র', কলকাতা, 
র�াবলী, �থম �কাশ, বইেমলা মাঘ ১৪২১/ জানুয়াির ২০১৩ 

৩.  �বকুমার মুেখাপাধ!ায়, 'বড়ু চ�ীদাস িবরিচত কৃ কীc�ন', কলকাতা, ��া 
িবকাশ, �থম �কাশ, মাঘ ১৪১৯, বইেমলা ২০১৩, 

৪.  ড. িনম�ল দাশ, 'চয�াগীিত পিরeমা', কলকাতা, েদ'জ পাবিলিশং, দশম সং#রণ 
: িডেসnর ২০১৪, অBহায়ণ ১৪২১ 

৫.  িবজয়রাম েসন, ‘তীথ�ম'ল’, নেগUনাথ বসু সFািদত, কিলকাতা, ব'ীয় 
সািহত! পিরষK মি�র, ১৩২২ ব'াV 

৬.  যদুনাথ সব�ািধকারী, 'তীথ�|মণ', Calcutta, R. C. Mittra, at the 
Visvakosha — press 

৭.  রবীUনাথ ঠাকুর, 'য়ুেরাপ �বাসীর প�', কলকাতা, িব~ভারতী BCন িবভাগ, 
ভা� ১৩৯৩, ১৮০৮ শক 

৮.  িশবনাথ শাPী, 'আ�চিরত', কলকাতা, িসগেনট ে�স, আি~ন ১৩৫৯ 
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৯.  'মgহিষ� েদেবUনাথ ঠাকুেরর আ�জীবনী', সতীশচU চeবc�ী সFািদত, 
কিলকাতা, িব~ভারতী BCালয়, তৃতীয় সং#রণ ১৯২৭ 

১০.  স«ীবচU চে¿াপাধ!ায়, 'পালােমৗ', সFাদক — NেজUনাথ বে�!াপাধ!ায় / 
সজনীকা	  

প�প�প�প�————পি�কাপি�কাপি�কাপি�কা    ::::    
১.  পদে*প, েeাড়প� : পুেরােনা |মণকািহনী, সFাদক: েজ!ািতম�য় দাশ 

অসীমকুমার বসু, বষ� ৩৭ : সংখ!া ৪২, বইেমলা সংকলন, জানুয়াির ২০১২ 
২.  'িহমারণ!', সািহত!, ১২ শ বষ�, ১ম সংখ!া2  
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মধিব� জীবন-সং�ৃিতর ে��াপেট                       
রমাপদ েচৗধুরীর েছাটগ# 

জয়েদব িসংহ                                                                                                                             
গেবষক, বাংলা িবভাগ, কিলকাতা িব*িবদালয় 

 
সারসংে�পসারসংে�পসারসংে�পসারসংে�প    :::: বাংলা কথাসািহেতর ইিতহােস রমাপদ েচৗধুরী একজন িবিশ/ েলখক, 
পাঠক ও সুসািহিতক3 সদ গেড় ওঠা েরলশহর খড়গপুর উপনগরীেত তাঁর বাল ও 
ৈকেশার জীবন অিতবািহত হেলও ে�িসেডি: কেলেজর ছা; হঠা< পাঠক েথেক েলখক 
হেয় ওেঠন3 ব=ুেদর সে> চােল? কের মা; ২৫ বছর বয়েস েছাটগ# ‘উদয়াC’ রচনা 
কেরন3 েছাটগ# রচনার মধ িদেয়ই সািহিতক িহেসেব রমাপদ েচৗধুরীর আF�কাশ 
ও আF�িতGা3 েছাটগ#Hিল েযন তাঁর �িতভার উJল Kা�র3 Lধু েছাটগ# নয়  
�িতিনয়ত নানা পরী�া-িনরী�ার মধ িদেয় িতিন িনেজেক এিগেয় িনেয় িগেয়েছন3 
ফেল তাঁর হােত রিচত হেয়েছ ‘�থম �হরʼ, ‘বনপলািশর পদাবলীʼ, ‘খািরজʼ �ভৃিত 
উপনাস3 মধিব� মানিসকতা তাঁর েছাটগে#র অনতম িবষয়3 কলকাতা শহেরর 
Nমাগত পিরবিতOত হেত থাকা মধিব� জীবনই েযন তাঁর মূল সৃজনভূিম3 িতিন 
েদেখেছন মধিব� জীবেন কীভােব আছেড় পড়েছ অিনঃেশষ জিটলতা এবং তা েথেক 
েবেড়ােনার জন �ােণর আিতO3 মধিব� পিরবােরর গ#Hিল েকান KেSর জগ< িকংবা 
ক#নার জগ<-এর বািসTা নয়3 নগর কলকাতার িকংবা েছাটখােটা শহেরর পিরিচত 
মানুষজন যারা নানা জিটলতায় েভােগ, মধিব� সুলভ িচ	া রেয়েছ যােদর, আড়Uের 
যারা আVW, িনয়ত যXণায় যারা আেলািড়ত রমাপদ েচৗধুরী েসই সব মানুষেদর িচের 
িচের েদিখেয়েছন তাঁর েছাটগ# Hিলেত3 
সূচকসূচকসূচকসূচক    শYশYশYশY    ::::    রমাপদ েচৗধুরী, মধিব� জীবন-সং�ৃিত, পিরবতOন, সময়, পিরসর3 
মূলমূলমূলমূল    আেলাচনাআেলাচনাআেলাচনাআেলাচনা    : : : :     
ইউেরাপীয় েরেনসাঁ উ�র যুেগ েপশাজীবী মধিব� েZিণর জয়যা;া L[3 ইউেরােপর 
আধুিনক িশ#-রাজনীিত সং�ৃিতেত সবেচেয় উে\খেযাগ অবদান রােখ মধিব� 
জীবনযাপন3 ইউেরােপর মেতা এেদেশও েপশাজীবী মধিব� েZিণর সূচনা ি]িটশেদর 
হাত ধের3 িক^ বাংলায় মধিব� েZিণর উ_েবর ইিতহাস ইংলা` ও ইউেরােপর 
অনান েদশHেলার তুলনায় পৃথক3 যXিশে#র �সােরর মধ িদেয় ইংলা` ও 
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ইউেরােপর অনান েদেশ মধিব� েZিণর আিবভOাব ঘটেলও বাংলায় িক^ এই একই 
কারেণ মধিব� েZিণর আিবভOাব ঘেটিন3 ইংেরজ শাসেনর বb পূেবO বাংলায় জিমদার 
নােম এক েZিণ কৃষকেদর কাছ েথেক খাজনা আদায় কের নবােবর কাছািরেত জমা 
িদত3 জিমদাররা উ�রািধকার সূে; এই খাজনা আদায় কের থাকেতন3 কৃষকেদর 
জিমর উপর বিcগত অিধকার না থাকা সেdও জিমদাররা রাজK আদােয়র অিধকারী 
িছেলন3 পের বাংলা েদেশ জিমেত সৃি/ হেত লাগল মধKe-তালুকদারী, প�িনদারী, 
দূর-প�িনদারী �ভৃিত নানা Cেরর উপKe3 ১৭৯৩ িjkােY লডO কণOওয়ািলস ‘িচরlায়ী 
বেTাবCʼ ববlার �বতOন করেল কৃষকেদর জিমেত েয মধKe Kীকৃত হয় েসই, 
“ভূিমKেeর উপKe আZয় কেরই বাঙলা েদেশর মধিব� েZিণ �থম দাঁিড়েয় ওেঠ3 
পের (১৮৩৫) সরকারী চাকিরও হয় তার িrতীয় আZয়3ʼʼ১ অথOা< উিনশ শতক বাংলার 
ইিতহােস নবজাগরেন বাঙািল মধিবে�র উ_ব ও িবকােশর এক H[eপূণO অধায়3 
আর এই নবজাগরেণর ধারক ও বাহক িছেলন ইংেরিজ িশি�ত বাঙািল মধিব� 
সমাজ3 সমাজতািdক িবনয় েঘােষর মেত- 

“উিনশ শতেক বাংলা েদেশ েয সামািজক নবজাগরণ ও 
কুসং�ারমুিcর আেTালন হয় তা মধিবে�র সৃি/ এবং 
�ধানত িহTু মধিবে�র3 মধিবে�র মেধ নবিশি�ত 
মধিব�রাই এই পেথ অsণী হন3 এই সামািজক নবজাগরেণ 
বাংলায় িশি�ত িহTু মধিবে�র দান নানািদক েথেক 
tরণীয়3ʼʼ২ 

      বাংলা সািহেতর ইিতহােসও এই মধিব� জীবন-সং�ৃিতর আঁচ পিরলি�ত 
হয়3 িবেশষ কের বাংলা উপনাস ও েছাটগে#3 তার কারণ েলখেকরা �ায় সকেলই 
মধিব�3 যিদও েকউ েকউ সামিয়কভােব এই জীবন েথেক অন জীবনেক উপলিu 
করেত �য়াসী হেয়েছ3 গত পvাশ বছের বাংলা েছাটগে#র জগেত েয কজন গ#কার 
শিcশালী কলম িনেয় এেসিছেলন, রমাপদ েচৗধুরী তােদর মেধ অনতম3 গ#কার 
রমাপদ েচৗধুরী মধিব� মানুেষর সীমাবwতােক সুিনপুণভােব বাখা কেরেছন3 িতিন 
এই মধিব� েZিণর মানুষেদর সংxািয়ত করেত িগেয় বেলেছন- 

“আসেল মধিব� হল সমােজর মধবৃ�3 বংশানুNেম যারা 
একিট িবশাল নাগরেদালায় বেস আেছ3 কখেনা ওপের উঠেছ 
কখেনা নীেচ নামেছ, িক^ বৃে�র বাইের কদািপ নয়3ʼʼ৩ 
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      রমাপদ েচৗধুরীেক একা	 সা�া<কাের �y করা হেয়িছল- মধিব� মানুষ, 
মধিব� সমাজ িনেয়ই আপনার নাড়াচাড়া- আপিন এই সীমােক েবেছ িনেলন েকন? 
মধিব� সমাজ এই পটভূিম েছেড় অন িবCৃত পটভূিমকায় যােVন না েকন? 
 উ�ের িতিন বেলন, সািহত নানারকম হেত পাের3 েকউ ভূেগাল পড়ান, েকউ 
ইিতহাস েলেখন, েকউ িবিভW েZিণর েপশার মানুষেদর িনেয় েলেখন- কখেনা sাম, 
কখেনা শহর আবার কখেনা অরণ, িক^ আসেল েক িলখেছন? িলখেছন েতা একজন 
মধিব� মানুষ3 আিমই েতা �থম �হর িলেখিছ একিট েরল কুিঠর পিরেবশ িনেয়, 
বনপলািশর পদাবলী িলেখিছ Kাধীনতার পরবতOীকােলর পিরবতOনশীল sাম জীবন িনেয়, 
ইিতহােসর নােম েরামা: িলেখিছ লালবাঈ, একটা কা#িনক rীপ িনেয় rীেপর নাম িটয়া 
রঙ, ভুবেন*েরর একিট েহােটল িনেয় এই পৃিথবী পা| িনবাস, ষােটর দশেকর যুবক 
যুবতীেদর হঠা< িবে}ারণ িনেয় এখনই- ৈবিচে;র েতা েশষ িছল না3...আসেল 
আমােদর সমাজটাই মধিবে�রই সমাজ3৪ বাংলা কথাসািহেতর ইিতহােস রমাপদ 
েচৗধুরীই একমা; েলখক িযিন সুদীঘOকাল ধের বাঙািল মধিব� জীবেনর চলমান 
ছিবিটেক সমেয়র পটভূিমেত সুTরভােব ফুিটেয় তুেলেছন3 মধিব� জীবন সতত 
পিরবতOনশীল জীবন ও এই জীবন-ভাবনািটেক িতিন গভীর মেনািনেবেশর সে> 
পযOেব�ণ কেরেছন3 আমরা তাঁর িনবOািচত েছাটগে# এই মধিব� জীবন সং�ৃিতেক 
বুেঝ েনওয়ার েচ/া করব3  
      আমােদর �থম আেলাচ রমাপদ েচৗধুরীর গ#সমs বইেয়র �থম গ# 
‘উদয়াCʼ (কািতOক ১৩৫০, যুগা	র সামিয়কী)3 গে# সাধারণ িন�মধিব� জীবেনর 
সাদামাটা ছিব ফুেট উেঠেছ3 চি\েশর দশেকর এ-গে#র গ#হীন সারল চমেক 
িদেয়িছল বb গ# পাঠকেক3 আর এই গ# স�েকO মিত নTী ম	ব কেরেছন: “এই 
বয়েস এমন গ# িলখেত পারেল িনেজেক ধন মেন করতাম3ʼʼ৫ রমাপদ েচৗধুরী 
মধিব� জীবেনর িচরপিরিচত জগেতর মেধ েথেকও এক অজানা এবং না েদখা 
ভুবনেক ফুিটেয় তুেলেছন এই গে#3 জীবেনর গভীর গহেন ডুব িদেত পারেল তেবই 
এ�প িনেটাল গ# েলখা স�ব3 এক অখাত েkশন মাkার িব�ুরােমর জীবেনর 
কমO�া	, আনT সুখহীন জীবেনর গ# ‘উদয়াCʼ3 তার জীবন [িটেন বাঁধা3 মেন মেন 
িতিন ভিবষেতর KSজাল বুনেলও ‘আপ আর ডাউনʼ ে�ন দুখানা মেন কিরেয় েদয় 
তার একেঘেয়িম জীবন- “িব�ুরােমর মন িবতৃ�ায় ভের ওেঠ3 এই জীবেনর KSই িক 
েস গেড়িছল িবশ বছর আেগ!...িব�ুরােমর জীবেন আেছ Lধু অেপ�া- সূেযOাদয় মেন 
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পিড়েয় েদয় স=ার কথা, আর স=া-রাি;র3ʼʼ৬ আপাতদৃি/েত িব�ুরােমর জীবেন 
েকান সমসা েনই3 �ী সািব;ী সহ তার েছেল েমেয় সহ তার সুেখর সংসার3 িক^ 
েkশন মাkার িব�ুরাম তার এই একেঘেয়িম জীবেন চাই একটু ৈবিচ;3 িক^ 
িন�মধিব� জীবেন ৈবিচ; েকাথায়? িতন স	ােনর মা সািব;ীর সে> িব�ুরাম মােঝ 
মােঝ েযৗবেনর উ�াদনার Kাদ েপেত চাই িক^ তার �িত সািব;ীর আর েকানও 
আকষOণ েনই3 তার েচােখ েস এখন বয়�3 ফেল িব�ুরােমর উপলিu- “তার বয়স 
হেয়েছ? হাঁ, সিতই েতা েস এখন বৃw3 েদাষ আর কারও নয়, েদাষ তার 
বয়েসর3...িব�ুরােমর েযৗবেনর কথা মেন পেড়3 সািব;ীর একটা িচিঠর উ�র তার 
আজও মেন আেছ3 সািব;ী িলেখিছল, ‘িচিঠর েশেষ তুিম যা েচেয়ছ, তা িক িচিঠেত 
েদওয়া যায়, একিদন এখােন এেস িনেয় েযেয়া3ʼ িব�ুরাম ভােব েসই জীবন আর এই 
জীবন-কত পাথOক3ʼʼ৭ তাই গে#র েশেষ িব�ুরাম তার জীবনেক উপলিu কের- “এ 
সংসাের থাকা অেপ�া তার েkশন-ঘর অেনক ভাল-টের ট�া-টের ট�া- টের টের3 
েসখােন আনT না থাকেত পাের অশাি	 েতা েনই3ʼʼ৮ মধিব� জীবন-সং�ৃিতর গ# 
‘উদয়াCʼ নামকরণ এখােনই সাথOক3 এেদর জীবেনর উদয় েথেক অC সমC জুেড়ই 
রেয়েছ িবষাদ3   
      ‘বসবার ঘর’ গ#িট Kাধীনতার িঠক দু’দশক পের েলখা3 চি\েশর গ#কারেদর 
েলখায় মাথা েগাঁজার ঠাঁই িনেয় মধিবে�র মাথাবথার কথা আমােদর অনুভূিতেত দাগ 
েকেটেছ3 kাটাস সেচতন নাগিরক মধিব� �থমত মাথা েগাঁজার বাসlান সংlােনর 
পর তার ‘বসবার ঘরʼএর �েয়াজনীয়তা অনুভব করেত থােক3 েযমনিট ঘেটেছ এই 
গে#র কথক ও তার �ী েরখার ে�ে;3 সমসাটা হয় তখন, যখন সুেখর সে> ইেVটা 
সংি�/ হেয় পেড়- 
 “মেন হয় যােদর েবশ একটা সুTর সাজােনা-েগাছােনা বসবার ঘর আেছ 
তােদর মেতা সুখী আর েকউ েনই3...এত ইেV হয়, এই একেঘেয়িম েছেড় মােঝ-মােঝ 
এর-ওর বািড় েবড়ােত যাই, ইেV হয় তারা মােঝ মােঝ েবড়ােত আসুক, দু দ` বেস 
গ# কির, িক^- না, আমােদর েকানও বসবার ঘর েনই3 েনই বেলই িদেন িদেন 
মানুষHেলােক দূের সিরেয় িদিV, দূের সের আসিছ িনেজরা, একা হেয় যািV3ʼʼ৯ 
 আর এই বসবার ঘর না থাকাটা তােদর এতটাই সংেকােচর খাঁচায় আবw কের 
েফেল েয িনেজেদর হীনমনতার কারেণ তারা ভাবেতও পাের না আFীয়-পিরজেনর 
বািড় েবড়ােত যাওয়ার কথা3 েকননা তােদর বািড় েবড়ােত েগেল পা�া েসৗজেন 
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তােদরও বািড় আসেত বলেত হয়3 কথেকর িনেজর উপর রাগ হয়, রাগ হয় সমC 
বািড়টার ওপর3 েযৗথ পিরবার েছেড় একটা েছা� সুTর KাথOপরতার �ােট পালােত 
ইেV কের3 এরপর গে#র পরবতOী পযOােয় কথক ও তার �ী ব=ু অমেলর বািড় 
যাওয়া, মা=াতা আমেলর জীণO বািড়েতই েছাটেবলার গে# মশHল হেয় যাওয়া এবং 
িনেজর ঘেরর সে> তােদর ঘেরর �িত তুলনায় এতটুকু হীনমনতা হয় না তােদর 
কারণ ওেদরও েয বসবার ঘর েনই3 গে# মধিবে�র এই মানিসক সংকট অথOৈনিতক 
জীবন-সং�ৃিতর সংকেটরই ফল3 
      রমাপদ েচৗধুরী ‘আলমািরটাʼ গে# মধিব� জীবেনর েভতেরর অিCeেক �/ 
কের ফুিটেয় তুেলেছন3 গ#িট L[ই হেV এই Kগেতািcেত, ‘চাই না, চাই না, আিম 
েতামােদর কােছ িহেরা হেত চাই না3ʼ এই গে# মধিব�রা আবার অিতমা;ায় 
ভ�েলাক3 ভ� েহাক বা না েহাক ভ�তার মুেখাশ পের থাকেত ভােলাবােস3 আবার 
কখেনা কখেনা এই ভ�তায় তােদর অKিCর কারণ হেয় দাঁড়ায়- 
“বারাTার এক পােশ রাখা আলমািরটার িদেক আঙুল েদিখেয় বলেল, ওই েয3 
ভ�েলাক হবার েভাগাি	3 ওঁর েতা সব িবষেয় এটা করেত ল�া, ওটা করেত 
ল�া3ʼʼ১০ 
 কথেকর েছাট মামার েরেখ যাওয়া �ছাঁদহীন �কা` িবশাল আলমািরটা িনেজর 
শত অসুিবধা থাকা সেdও ভ�তার খািতের ঘেরর মেধ জায়গা িদেত বাধ হয়3 আর 
এই আলমািরটােক েক� কেরই তার ওপর িদেয় বেয় যায় �ী-শািলকার ব> িব�প3 
িক^ একটা সময় পিরিlিতর �তাঘােত েভেঙ পের ভ�তা-অভ�তার েসৗজনেবাধ3 
কথেকর Lধুই মেন হয় আলমািরটা ঘেরর অেনকটা জায়গা জুেড় রেয়েছ3 িতিন খুব 
ভেয় থােকন েকানিদন েছাটমামা এেস পেড়ন, ঘর েথেক বারাTায় lান হেয়েছ বেল 
খুঁত ধেরন- 

“আলমািরটার িদেক তািকেয় আমারও অবশ মেনর েভতরটা 
েকমন িখচিখচ কের উঠল3 আেগ ঘেরর মেধই িছল, এখন 
বারাTায়3 এই েতা েছা� একফািল বারাTা, তার আধখানা 
জুেড় আেছ আলমািরটা3 তাও সবসময় েকমন একটা সংেকাচ 
হয়, সব সময় ভয়-ভয়3 কেব েছাট মামা এেস পেড়3 আর 
আFীয়Kজনেদর েতা িব*াস েনই, খুঁত ধরেত পারেল েকউ 
ছােড় না3ʼʼ১১ 
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আসেল বাসlান সংেকাচ নাগিরক মধিবে�র কােছ একটা অKিCকর পিরিlিত3 
কথেকর মেন হয় আলমািরটা ববহার করেত পারিছ না অথচ ঘেরর অিধকাংশ জায়গা 
জুেড় রেয়েছ3  আসলকথা �িতিনয়ত বদেল যােV িচরেচনা পিরেবশ3 আর এই ভ�-
অভ�তার মুেখােশর আড়ােল মািনেয় িনেত না পারেল িটেক থাকা দায় হেয় পেড়3 
আর এখােনই এই গে# ভ�েলােকর এক নতুন সংxা িনিমOত হেলা3 একােলর উপযুc 
হেত িগেয় কােঠর আলমািরটার সােথ সােথ েস এতিদেনর সযে� লািলত মূলেবাধেকও 
িবসজOন িদেয় িদল3 মধিবে�র এই বদেল যাওয়ার গ# হল ‘আলমািরটাʼ গ#িট3 
      ‘ি�জʼ গ#িট মধিব� জগেতর অিCেeর ভাঙেনর এক �িত�প3 মধিব� 
জগেতর ব�, পণ মানিবক স�কO ও েবাধHিলেক িকভােব েখেয় িনেV তার ছিব ধরা 
পেড়েছ গে#3 পাঁচ বছেরর েছেল ি�জ েকনার আবদার করেল ‘আিমʼ চমেক ওেঠ, �ী 
নীিলমা চমক ওেঠ3 ি�জ শYিট তােদর ধা�া েদয়, আবার ভােলাও লােগ3 মধিব� 
K# আেয়র মেধও িকছু পয়সা জিমেয় িকেন েফেল েসৗিখন আসবাবপ;3 এই 
েসৗিখনতা যতটা �েয়াজন তার েচেয় েবিশ �েয়াজন েলাক েদখােনা3 েকননা পাড়ায় 
থাকেত হেল সমেয়র সে> পা\া িদেয় চলেত হয়3 তাইেতা কথক তcেপাশ বাদ িদেয় 
ইংিলশ খাট িকনেত বাধ হয়- 

“জােনা, িমঠুরা না িক সুTর এক েজাড়া ইংিলশ খাট িকেনেছ3 
খাট েতা কােঠরই হয়, তার আবার ইংিলশ আর েব>িল আেছ 
নািক3 হয় হয়েতা3 Lধু হয় বলেলই েতা হেব না, তcেপাশ 
িবেদয় িদেয় আনেতও হেয়েছ3 বাঃ, এ পাড়ায় থাকেত 
হেল...েসই েয বেল না3ʼʼ১২ 

কুটকুেটর িমঠু িপিসেদর সে> কথেকর পিরবােরর েভাগপণ িনেয় �িতেযািগতা L[ 
হেয় িগেয়েছ3 দরকার না থাকা সেdও েশষপযO	 ি�জ িকনেত বাধ3 �/তই েবাঝা 
যায় ি�জ যতটা না ৈজিবক �েয়াজন তার চাইেত েবিশ �েয়াজন kাটাস বজায় রাখা3 
      ‘ডাইিনং েট� লʼ গে# মধিবে�র ৈদনিTন জীবেনর নানান চািহদা, সুখ-দুঃখ, 
আনT-েবদনা গে# ফুেট উেঠেছ3 �ী, দুিট েছাট েছাট েছেলেমেয় ও িপসতুেতা েবান 
বীণার েমেয় বুিড়েক িনেয় কথেকর েছা� সংসার3 আর এই েছা� সংসাের �েবশ কের 
ডাইিনং েট� ল3 েকনার পূেবO যা িছল অপিরহাযO েকনার পর দু’কামরার �ােট তা হেয় 
ওেঠ েবাঝা3 িনেজেদর এই আিভজাত েদখােনার জন অতুলবাবুেদর খাইেয় মােসর 
েশেষ পের টানাটািন3 মধিবে�র কােছ যা িছল KS আর েসৗিখনতা তা একসময় 
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েবাঝা ও িবরিcর কারণ হেয় দাঁড়ায়3 মধিবে�র চািহদার সে> আিথOক স>িতর ৈবষম 
এই গে# দা[ণভােব ফুেট উেঠেছ3 
      ‘ে�িসং েট� লʼ গে# গ#কার িন�মধিব� পিরবােরর এক েমেয়র KS ও 
KSভে>র িনিবড় ছিব এঁেকেছন3 িন�মধিব� পিরবাের েবেড় ওঠা েবলার েছাটেবলা 
েথেক সখ একটা ে�িসং েট� েলর অিধকারী হওয়ার3 িবেয়র সময় দির� িপতার কােছ 
একটা ে�িসং েট� ল েচেয়ও পায় না3 তাইেতা আেলাচ গে# তার �তাশা �কািশত 
হেয়েছ- 

“আমার কতিদেনর ইেV অমিন গিদেমাড়া টুেল বেস আয়নার 
সামেন সাজব, িটপ, িলপিkক, ে�া, Nীম সব টুিকটািক 
সাজােনা থাকেব েসখােন, ঘরময় খুঁেজ েবড়ােত হেব না3 আর 
েবশ আরােম চুেল িচ[িন েদব, চুল বাঁধব...চুেলর জেন আমার 
িক^ েবশ গবO িছল3ʼʼ১৩ 

তার মেনর এই �তাশা দাির�তার কারেণ Kামীর কােছ �কাশ কের না3 টানাটািনর 
সংসাের িকছু সিvত অথO িদেয় Kামীেক ে�িসং েট� ল েকনার কথা বলেল জুেট তী] 
িব�প-‘যা েচহারা হেয়েছ, আর ে�িসং েট� ল েকেন না3ʼ কারণ ততিদেন েমেয়িটর 
েসৗTযO, �প-েযৗবন অ	িহOত, ে�িসং েট� েলর আর েকানও �েয়াজনীয়তা থােক না3 
আর এইখােনই গে# িন�মধিব� পিরবােরর �তাশা ও �াি�র িচর	ন িবেরাধ ফুেট 
ওেঠ3 
      ‘েশষ বৃি/ʼ গ#িটও মধিব� পিরবােরর এক েমেয়র KS ও KSভে>র গ#3 েয 
িকনা আশায় বুক বাঁধার মেধ িদেয় জীবনভার বহন কের চেল3 মা মারা যাবার পর 
একটা েছা� চাকির জুিটেয়িছল জয়	ী3 K# েবতেনর চাকির হেলও জয়	ীর KS 
আকাশেছাঁয়া3 তাই েস অিফেসর সহকমOী েকরািন অতীেশর ে�ম �তাখান কের3 
এখন আঠাশ বছেরর েযৗবেনর ভাটায় আর েকানও সU= আেস না3 িঠক এইরকম 
একটা সময় জয়	ীর জামাইবাবু একটা সU= আেন3 জয়	ীর মেন নতুন কের রেঙর 
েছাঁয়া লােগ3 িক^ জয়	ীর ভাগটাই খারাপ3 েযিদন পা; েদখেত আসার কথা েসিদন 
বাধ সাধেলা বৃি/3 আশায় আশায় েশষপযO	 জয়	ী বািড় িফের আেস3 এইভােব 
জয়	ীর স�াবনাময় সুTর KSেক ধুেয় মুেছ সাফ কের েদয় িবেকেলর এই বৃি/3 
এইভােব গ#কার রমাপদ েচৗধুরী তার গে#র আধাের মধিব� েZিণর অসহায়তা, 
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িব�হীনতা, ঈষOা-r , KাথOপরতা, পণেলাভাতুর, মূলেবাধহীন মুেখর সে> পিরচয় 
কিরেয় িদেয়েছন তাঁর গ# Hিলেত3 যা তাঁর কৃিতেeর িবেশষ পিরচায়ক3 
 
সূ;সূ;সূ;সূ;    িনেদOশিনেদOশিনেদOশিনেদOশ    ::::    
১. েগাপাল হালদার, বাঙলা সািহেতর �পেরখা-িrতীয় খ`, অ[ণা �কাশনী, 

কলকাতা, ষG মু�ণ, মাঘ ১৪১৯, পৃ.২২    
২. িবনয় েঘাষ, েমে�াপিলটন মন মধিব� িবে�াহ, দীপ �কাশন, কলকাতা, জুন 

২০২০, পৃ. ৮-৯ 
৩. রমাপদ েচৗধুরী-গদসংsহ, এবং মুশােয়রা, কলকাতা, জানুয়াির ২০১১, পৃ. ১১ 
৪. সুদী�চ� েচৗধুরী, ‘মানুষ ও েলখক রমাপদ েচৗধুরীʼ, রমাপদ েচৗধুরী সংখা, 

স�াদক: উ�ম পুরকাইত, রমাপদ েচৗধুরী : ৈবিচ; ও অনুস=ান, উজাগর 
�কাশন, কলকাতা, জানুয়াির ২০১৯, পৃ. ৩৯ 

৫.  রমাপদ েচৗধুরী, গ#সমs, আনT পাবিলশাসO, কলকাতা, স�ম মু�ণ েসে¡Uর 
২০১৭, ‘�স>কথাʼ, পৃ. ৮৭২ 

৬. রমাপদ েচৗধুরী, গ#সমs, আনT পাবিলশাসO, কলকাতা, স�ম মু�ণ েসে¡Uর 
২০১৭, ‘উদয়াCʼ, পৃ. ১ 

৭. তেদব, পৃ. ৪-৫ 
৮. তেদব, পৃ. ৫ 
৯. রমাপদ েচৗধুরী, গ#সমs, আনT পাবিলশাসO, কলকাতা, স�ম মু�ণ েসে¡Uর 

২০১৭, ‘বসবার ঘরʼ, পৃ. ৫৪৬ 
১০.  রমাপদ েচৗধুরী, গ#সমs, আনT পাবিলশাসO, কলকাতা, স�ম মু�ণ েসে¡Uর 

২০১৭, ‘আলমািরʼ, পৃ. ৫৫১ 
১১. তেদব 
১২. রমাপদ েচৗধুরী, গ#সমs, আনT পাবিলশাসO, কলকাতা, স�ম মু�ণ েসে¡Uর 

২০১৭, ‘ি�জʼ, পৃ. ৫৭১ 
১৩.  রমাপদ েচৗধুরী, গ#সমs, আনT পাবিলশাসO, কলকাতা, স�ম মু�ণ েসে¡Uর 

২০১৭, ‘ে�িসং েট� ল’, পৃ. ৫৯৭ 
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অচিচOত মানকুমারী বসু ও তাঁর সমকালীন ধারা 
পীযুষ নTী 

সহকারী অধাপক, বাংলা িবভাগ  
বারাকপুর রা¢H[ সুের�নাথ কেলজ 

 
মানকুমারী বসুর �থম রচনা ‘ি�য় �স>’ র �কাশকাল ১৮৮৪ িjkাY3 এরপর েথেক 
ধারাবািহক Nেম তাঁর কাবs|Hিল �কািশত হেয়িছল3 মানকুমারী বসুর সমসামিয়ক 
সমেয় আরও অেনক মিহলা কিব সািহতচচOা কেরেছন3 এনারা সকেলই মূলত 
গীিতকিবতা রচনা কেরেছন3 এছাড়া মহাকাব রচনার কথাও জানা যায়3 তেব মূলত 
গীিতকিবতা ও �ু�কাব এবং একটু বড় কািহিন সUিলত কিবতা বা খ£কাব রচনার 
�বণতাই অিধক ল� করা যায়3১ মহাকাব ও আখানকােবর সময় েপিরেয় 
গীিতকিবতাই এই সময়েক �ভািবত কেরেছ3 সুকুমার েসন জািনেয়েছন- 

“আেলাচ সমেয় কিবতা-রচনা চিলয়ািছল ি;ধারায়-(১) মধুসূদেনর 
অনুকরেণ ও অনুসরেণ মহাকাব ও খ£কােব, (২) ঈ*র Hে�র 
অনুসরেণ ব> কিবতায়, এবং (৩) নূতন উ_ািবত গীিতকােব3”২ 

এখােন মূলত িতন নUর ধারািট মানকুমারী বসু বা সমসামিয়ক মিহলা কিবেদর 
�ভািবত কেরেছ3 তেব তাঁরা খ£কাবও চচOা কেরেছন3 এই সময়কােল গীিতকিবতা 
রচনায় িবহারীলাল চNবতOীর �ভাব অনুভব করা যায়, যিদও েসই �ভাব মিহলা 
কিবেদর েথেক সমকালীন পু[ষ কিবেদর মেধ অিধক ল� করা যায়3 বলাইবাbল 
মানকুমারী বসু বা সমসামিয়ক মিহলা কিবরা পূবOবতOী েকােনা কিবেক অনুসরণ 
করেলও তাঁরা িনেজেদর একটা KতX ঘরানা গেড় তুলেত েপেরেছন3 ঊনিবংশ 
শতাYীর িrতীয়ােধO এই মিহলা কিবেদর কিবতার িবেশষe ও ভাব সমসামিয়ক অনান 
পু[ষ কিব বা সমকালীন সািহেতর ভােবর েথেক আলাদা3 এই কারেণই তাঁরা 
িবেশিষত হন ‘মিহলা’ কিব িহেসেব3সমােলাচকরা বেলেছন এই সমেয় মিহলােদর 
েলখার ে�ে; অেনক �িতকূলতা রেয়েছ3 সামািজক �িতকূলতা ছাড়াও িছল মানিসক 
ও িশ�ার �িতকূলতা3 িগির�েমািহনী দাসী বেলেছন- 

“ ‘পাঠক মেহাদয়গণ! অদািপ আমািদেগর ভারতবষO মেধ 
ব>কািমনী আমরা েকহই িবদােত এ�প অিভxতা লাভ কির 
নাই েয সামান রচনা কিরয়া আপনােদর সমীপবিতOনী হই3’”৩ 
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তাঁরা িশ�ায় েযমন িপিছেয় রেয়েছন েতমিন মানিসক ভােবও অেনকটা িপিছেয় 
আেছন3 অেলাক রায় বেলেছন-‘...উিনশ শতেক, এমনিক িবশ শতেকর সূচনায় 
ব>নারীর সামািজক অবlান সািহতচচOার অনুকূল িছল না3’৪ এই সকল িকছু অিতNম 
কের তাঁরা তাঁেদর সািহেত একটা িবেশষ ভাবধারা গেড় তুলেত েপেরেছন3 
 মানকুমারী বসুর (১৮৬৩-১৯৪৩) সমসামিয়ক মিহলা কিবেদর মেধ উে\খেযাগ 
হেলন- KণOকুমারী েদবী (১৮৫৫-১৯৩২), �সWময়ী েদবী (১৮৫৭-১৯৩৯), 
িগরী�েমািহনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), কািমনী রায়( ১৮৬৪-১৯৩৩)3সমােলাচকগণ 
মানকুমারী বসু এবং উপের উি\িখত এই সমেয়র মিহলা কিবেদর কাব�িতভার 
সমােলাচনা �সে> সাধারণ িকছু ভােবর উে\খ কেরেছন েযমন ে�হ, েশাক বা িবষাদ, 
পতীে�ম, ঈ*রেচতনা ও �কৃিতে�ম �ভৃিত3 এই �সে> �কুমার বেTাপাধায় ম	ব 
কেরেছন- 

“গত শতেকর মিহলা রিচত কাব �ায় েগাটাটাই উ<সািরত 
হইয়ােছ েকােনা েশাকিবধুর সা= উপতকা হইেত3”৫ 

এই বcেবর সততা থাকেলও এই সমেয়র সকল মিহলা কিবেদর স�েকO সাধারণ 
েকােনা ধারণা কের েনওয়া িঠক হেব না3 িকছু ে�ে; হয়ত তাঁেদর কিবতায় একই 
ভােবর �কাশ ঘেটেছ িক^ তারপেরও এই সমেয়র �েতক মিহলা কিবর িকছু KাতX 
রেয়েছ3     
     KণOকুমারী েদবী েদেব�নাথ ঠাকুেরর চতুথO কনা3 ঠাকুর পিরবাের জ� েনওয়ার 
সুবােদ KণOকুমারী েদবী পািরবািরক িশ�ায় িশ�া লাভ কেরেছন3 এছাড়াও আমরা 
জািন ঠাকুর পিরবাের সািহতচচOা ও একটা সাং�ৃিতক পিরেবশ িছল3 KণOকুমারী েদবীর 
িবপুল সািহতভা£াের কাবsে|র সংখা িনতা	ই অ#3 তার মেধ িতিন আবার গান 
রচনা কেরেছন3 তাঁর অনতম �ধান কাবs| ‘কিবতা ও গান’এ (১৮৯৫) সংগীেতর 
সংখাই অিধক3 আর কিবতাHিলেত কিবর িবিভW ভাবনা ধরা পেড়েছ3 তার মেধ 
�কৃিতেচতনা, বা<সল রস, পুরাণ �স>, আে�প, ব> রমণীর মহd �ভৃিত একািধক 
ভাব তাঁর কিবতােক �াণ�শOী কের তুেলেছ3 িক^ এসেবর মেধ �কৃিতর েরামাি¦ক 
েসৗTযO ও �কৃিতর রহস তাঁর এই কাবsে|র মূল সুর3 তাঁর ভাবনার ৈবিচে; 
�কৃিতর িবিভW �প একািধক কিবতার মধ িদেয় উেঠ এেসেছ3 এই ধরেণর কিবতার 
মেধ ‘অপরাে§’, ‘স=া’, ‘স=ার tৃিত’, ‘বালসখী’, ‘বষOায়’, ‘শারদ-েজা<�ায়’, ‘বস	 
েজা<�ায়’ �ভৃিত উে\খেযাগ3 এই কিবতাHিলেত �কৃিতর িনিদO/ �েপর ব�গত 
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বণOনা কিব েদনিন, কিবর অনুভূিতর rারা �কৃিতর েসৗTযO উেঠ এেসেছ3 েযমন 
‘অপরাে§’ কিবতায় কিব ক#নার rারা �কৃিতর েসৗTযO রচনা কেরেছন- 

“এ িক অপ�প ঘটা! 
পূরেব চাঁেদর আেলা পি¨েম অ[ণVটা; 

রেঙর তুফান ওেঠ, 
পªা, কুলু কুলু েছােট, 

িবকােল উষার লােল রি?ত বেটর জটা3”৬ 

KণOকুমারী েদবীর কিবতায় অনুভূিতর গভীরতাই মূল কথা3পুরাণ �স> এেসেছ েয 
কিবতাHিলেত, েসখােনও েকােনা িবষয় বণOনা েনই, Lধু পুরােণর িবষয় বা ভাবেক 
আFl কের কিবর মেনর ক#নার �কাশ ঘেটেছ3 ‘ “চুপ চুপ” ’ কিবতায় কেচর �িত 
েদবযানীর আকুিতেক কিব ভাষা িদেয়েছন এইভােব- 

“�ভু েহ, নীরব যিদ কিরেল রসনা, 
এক িভ�া মািগ, নাথ পূণO কর তাহা— 
দাও বর, অিভশাপ, দাও আxা দাও, 
এ ¬দয় রসনাও Cu হেয় যাক;”৭ 

ভােবর গভীরতায় তাঁর কিবতাHিল কাবেসৗTযO লাভ কেরেছ3 তাঁর েকােনা কিবতােতই 
িবষেয়র ভার েনই, আেছ ভােবর গভীরতা3তাঁর ‘গাথা’ বেল একিট খ£কাব বা 
আখানকাব পাওয়া যায় ১৮৮০ সােল �কািশত3 েসখােন মূলত কািহিনমূলক িকছু দীঘO 
কিবতা lান েপেয়েছ3 এই কাবs| স�েকO েযােগ�নাথ H� বেলেছন-‘�েতকিট 
কািহিন িবেয়াগা	3’৮ Kামীেক tরণ কের দুঃখ ও ে�ম এখােন lান েপেয়েছ3 এই 
কিবতাHিলর মেধ িবহারীলাল চNবতOীর অনুকরণ রেয়েছ বেল েযােগ�নাথ H� মেন 
কেরন3 
 �সWময়ী েদবীও এই সময়কােলই আিবভূOত হেয়েছন3 �সWময়ী েদবী 
পািরবািরক িশ�া লাভ কেরেছন বেল জানা যায় এবং তাঁর পিরবাের সকল েমেয়েদর 
মেধই িশ�ার �চলন িছল3 তাঁর দশ ব<সর বয়েস িববাহ হয়, িক^ সংসার জীবন 
তাঁেক েবিশিদন করেত হয়িন3 িববােহর দুই বছর পর তাঁর Kামী উ�াদ হেয় েগেল 
িতিন িপতৃগৃেহ িফের আেসন3তাঁর রিচত দুিট কাবs| হল- ‘বনলতা’(১৮৮০), 
‘নীহািরকা (১ম ও ২য় ভাগ, ১৮৮৪, ১৮৯৬)3 এছাড়াও অ# বয়েস রিচত তাঁর ‘আধ-
আধ-ভািষণী’ (১৮৭০) নােম একিট কিবতাপুCক আেছ3 েসখােন িকছু কিবতায় 
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�কৃিতর অসাধারণ বণOনা পাওয়া যায়3এছাড়াও িতিন িকছু হািসর কিবতা িলেখেছন 
এবং তাঁর Kেদশে�মমূলক েবশ িকছু কিবতা রেয়েছ3 িক^ এHিল তাঁর কিবতার েগৗণ 
সুর3 েশাক বা েবদনা, ত<কালীন সামািজক অনাচার ও নারীর দুরাবlার িচ; �সWময়ী 
েদবীর কিবতার মূল সুর হেয় উেঠেছ3 ‘নীহািরকা’ কাবsে|র দুিট ভাগ জুেড় 
েবিশরভাগ কিবতায় কিবর মেনর িবষাদ ফুেট উেঠেছ3 এই �সে> েযাগী�নাথ H� 
জািনেয়েছন-‘ ‘নীহািরকা’ �থম ও িrতীয় এই উভয় ভােগর কিবতাHিলর মেধই কিবর 
¬দয় েবদনা �কািশত, একটা িবষাদ-রািগণীর ক[ণ সুর �বািহত3’৯ সমােজর �িতও 
�সWময়ী েদবীর তী বাণ বিষOত হেয়েছ3এর পাশাপািশ তাঁর কিবতায় রেয়েছ একটা 
িবষােদর সুর3 তেব তাঁর কিবতায় অনুভূিতর �াধান কম3 িবষাদমূলক কিবতাHিলেত 
বিcগত অনুভূিত �াধান েপেলও সামািজক সমসা বা নারীর দুরাবlার কথা বলেত 
িগেয় তাঁর এই কিবতাHিল অেনক েবিশ বcব�ধান হেয় উেঠেছ3  
      িগরী�েমািহনী দাসী, মানকুমারী বসুর সমসামিয়ক একজন উে\খেযাগ কিব3 
িগরী�েমািহনী দাসী বািড়র বািলকা িবদালেয় িশ�ালাভ কেরেছন3িগরী�েমািহনী দাসী 
একািধক কাবsে|র রচিয়তা3 তাঁর �থম কাবs| কিবতাহার (১৮৭২)3 এখােন 
�কৃিতর িচ; ও নারীর জীবন কথন বিণOত হেয়েছ3 পরবতOী কাব ‘ভারতকুসুম’ 
(১৮৮২), এখােন িবিভW ভাব সUিলত একািধক গীিতকিবতার পিরচয় পাওয়া যায়3 
তাঁর জীবেনর িবিচ; অনুভূিত কিবতায় ধরা পেড়েছ3এছাড়াও �াচীন জীবন, সমাজ ও 
কািহিন তাঁর একািধক কিবতায় বিণOত িবষয় হেয় উেঠেছ3 আেলাচ কাবsে| এই 
ভাবিট মুখ হেয় রেয়েছ3 কিব এখােন িকছুটা অতীতচাির হেয়েছন এবং েসই 
ে��াপেটই তাঁর েরামাি¦ক দৃি/ভি> ৈতির হেয়েছ3 েযমন- ‘সাগর-পাের’, ‘িনশীেথ 
বংশী®িন’, ‘পিত-ভিc’, ‘তেপাবন’ �ভৃিত কিবতায় �াচীন সমাজ, মূলেবাধ ও �াচীন 
কািহিনমূলক ভাবনার �কাশ ঘেটেছ3 ‘তেপাবন’ কিবতায় কিব অতীেতর িদনHিল 
tরণ কেরেছন- 

“শািখ-শােখ বিস িবহগ িবজেন 
িবভুর মিহমা কীতOন কের, 

তান, লয়, রােগ পূিরয়া কানেন 
লিলত-মধুর মধুর Kের3”১০ 

িগরী�েমািহনী দাসী তাঁর Kামীর মৃতু েশােক িবষাদsC হেয় ‘অ¯কণা’ (১৮৮৭) 
কাবs|িট রচনা কেরেছন3 বািরদবরণ েঘাষ বেলেছন, ‘একােলর কাবৈবিশে/র একটা 
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সাধারণ সুর িছল স�বত, িবষাদ3’১১ একােলর সাধারণ সুর হেলও উc ভাবেক 
কাবHেণ উWীত করার বাপাের সকেলর KতX ভূিমকা ল� করা যায়3 �সWময়ী 
েদবীর কােবও িবষােদর সুর আেছ, িক^ তা কােব খুব �ীণ এবং পাঠেকর কােছ 
¬দয়sাহী হেয় ওেঠিন3 িগরী�েমািহনী দাসীর ‘অ¯কণা’ কােবর �েতকিট কিবতায় 
িবষােদর সুর থাকেলও তা তাঁর বিcগত েশােক সীমাবw থােকিন3‘আবাহন’ কিবতায় 
কিবর েশাক বাি� লাভ কেরেছ3 

“Lেনিছ আঁধার গৃহ, হয় Nেম ৈদতালয়3 
িবতির ক[ণা-ে�ম, কর েহ আেলাকময়! 
এ িনদাঘ-ম[-¬েদ, তুিম সহকার হেয় 

বস; এ পিথক �াণ জুড়াক েতামাের েপেয়!”১২ 

কিবর বিcগত �াি�র কথা থাকেলও এখােন িব*েলােকর কথা ®িনত 
হেয়েছ3একজন সমােলাচক এই �সে> বেলেছন-‘ সাধারণ েশােকা°াস ত এমন 
অেনক �কািশত হয়, িক^ তাহার মেধ কয়িট সািহেত lান পাইবার েযাগ! 
িগরী�েমািহনীর কিবতা িব*সািহেতর অ	ভুOc3’১৩‘িশখা’ (১৮৯৬) কাবsে| কিব 
বাCবমুখী3 এখােনও অবশ কিব জীবনেক বুঝেত েচেয়েছন এবং েসৗTযOেক িচ;ািয়ত 
কেরেছন3 িগরী�েমািহনী দাসী খুব ভােলা ছিব আকঁেত পারেতন3 তাই কিবতায় িতিন 
শY িদেয় ভাবেক িচ;ািয়ত কেরেছন3 এটাও তাঁর কিবতার একটা িবেশষ রীিত3িক^ 
েশেষর িদেক তাঁর কিবতায় আর �প �াধান পােV না3 তাই কিব বেলেছন ‘েতামরা 
িনT না তাের,/েস মম ¬দয়-মিণ!’১৪কিব বুঝেত েপেরেছন �প েছেড় 
েসৗTেযOর(ব�/বিc) ভােবর সে> আFl হেত হেব3 এই সময়কােল কিব উদ²া	 
হেয় উেঠেছন3 তারও �কাশ ল� করা যায় িকছু কিবতায়3 ‘ঈ*রী পাটনী’ কিবতািট 
এই বcেবর যথাথOতা �মাণ কেরেছ3‘িস=ুগাথা’ (১৯০৭) কাবsে|ও কিবর একিট 
িবেশষ ভাবনার �কাশ ঘেটেছ3 সমুে�র িবিচ; �প তাঁর এই কাবsে|র একািধক 
কিবতায় �কািশত হেয়েছ3 বািরদবরণ েঘাষ বেলেছন-‘ সমুে�র িবিচ; মিহমাময় �প 
কিবিচে� েয তর>-অিভঘাত সৃি/ কেরিছল তারই অনুপম আেলখ—‘িস=ুগাথা’3’১৫ 

 কািমনী রায়, মানকুমারী বসুর পের জ�ােলও তাঁরা সমসামিয়ক কিব3 কািমনী 
রায় সমসামিয়ক সমেয়র অনতম েZG মিহলা কিব িহেসেব পিরিচত3‘আেলা ও ছায়া’ 
(১৮৮৯) তাঁর �থম কাবs|3 তাঁর উc কাবsে| ‘আশাবাদ’এর সুর ®িনত হেয়েছ3 
এই আশার সvার ঘিটেয় কিব জীবনেক বৃহ< পটভূিমেত েদখেত েচেয়েছন এবং 
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জীবেনর মহ< ভাবনাHিলর জয়গান েগেয়েছন3এই �সে> েযােগ�নাথ H� বেলেছন, 
‘কািমনী রােয়র কিবতার মূল সুর আশা, িব*াস ও আ*াস3’১৬‘H?ন’ (১৩১১) 
কাবsে|ও মাতৃ¬দেয়র ে�হ বিষOত হেয়েছ3 কািমনী রােয়র কিবতায় আরও িকছু 
সাধারণ ৈবিশ/ রেয়েছ3 েসHিল হল Kেদশে�ম, নারী ভাবনা ও �কৃিতে�ম3 কিব 
মাতৃভূিমর আরাধনা কের বেলেছন, ‘মিরব েতামাির তের, মা আমার, মা আমার3’১৭নারী 
�সে>ও কািমনী রােয়র একািধক কিবতা রেয়েছ3 নারীর সামািজক দুরাবlার কথা 
েভেব নারীর মূলেক িতিন �িতGা িদেত েচেয়েছন ‘মু³ �ণয়’(আেলা ও ছায়া), ‘নারী 
িনsহ’ (দীপ ও ধূপ), ‘নারীর দািব’(দীপ ও ধূপ), ‘নারী জাগরণ’(দীপ ও ধূপ) �ভৃিত 
কিবতার মধ িদেয়3 
 আধুিনক সমােলাচকেদর অেনেকই ঊনিবংশ শতাYীর মিহলা কিবেদর কােবর 
ভাবেক সাধারণ িকছু ৈবিশে/র মধ িদেয় বাখা কেরেছন3 সাধারণ িকছু ভাব সমেয়র 
�ভােব �েতক মিহলা কিবর কােব �িতফিলত হেলও, �েতেকর কােব িকছু 
িভWতাও রেয়েছ3 মানকুমারী বসু ও তাঁর সমসামিয়ক মিহলা কিবেদর কােব েশাক বা 
িবষাদ একটা বড় জায়গা জুেড় রেয়েছ3 KণOকুমারী েদবী ছাড়া বাকী �েতেকই অসংখ 
েশাকমূলক কিবতা িলেখেছন3 িগরী�েমািহনী েদবী, কািমনী রায় এবং মানকুমারী বসু 
েশাকভাবনায় পুেরা s| রচনা কেরেছন3 মানকুমারী বসুর অনান কাবs|Hিলেতও 
অসংখ েশাকমূলক কিবতা পাওয়া যায়3 �েতেকর কােব েশাক বিcগত মনেনর 
পিরসর ছািড়েয় কাব�প লাভ কেরেছ3 মানকুমারী বসুর কােব েশাক তাঁর Kামী, 
স	ােনর মেধ আঁটেক েথেকেছ3মানকুমারী বসুর কােব ঈ*র িব*াস, েদবতােদর �িত 
ভিc, তাঁেদর জয়গান একটা িবেশষভাব হেয় উেঠেছ বা অেনকটা জায়গা জুেড় 
রেয়েছ3 অনান মিহলা কিবেদর মেধ এই �বণতা েতমন েদখা যায়িন3 িগরী�েমািহনী 
দাসী বরং �থাগত েদববাদেক অKীকার কের সািবOক ধেমO আlা েরেখেছন3মানকুমারী 
বসু িবষয়িভি�ক কিবতা রচনায় িসwহC3 েকােনা িবষয়েক অবলUন কের এই ধরেণর 
ত�য় কিবতা মানুকুমারী বসুর অনতম কাবকৃিত3 মানকুমারী বসুর কিব�িতভায় 
আরও একিট কৃিতe রেয়েছ এবং তা হল িশLপাঠ কিবতা রচনা3 মানকুমারী বসুর 
সমসামিয়ক েকউ েকউ এই ধারায় দু-একিট কিবতা িলখেলও এটা তাঁেদর কােবর মুল 
সুর হেয় উঠেত পােরিন এবং এ বাপাের তাঁরা সফলও নন3 
      মানকুমারী বসুর সমসামিয়ক KণOকুমারী েদবী, �সWময়ী েদবী, িগরী�েমািহনী 
দাসী এবং কািমনী রায় এঁেদর �েতেকর কিবতা �ধানত ম�য়ধমOী3 মানকুমারী বসুর 
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কিবতা মূলত ত�য়ধমOী3 মানকুমারী বসু ৈনিতক িশ�ার পাঠ লাভ করার কারেণ তাঁর 
মেধ একটা সামািজক দায় ৈতির হেয়িছল এবং েসই জায়গা েথেকই তাঁর কিবতা 
বcব�ধান হেয় উেঠেছ3 মানকুমারী বসু অেনকেবিশ ব�বাদী কিব, িবষয়িভি�ক ও 
পুনিনমOাণধমOী কিবতায় তাঁর সাফল েথেক একথা �মািণত3 এছাড়াও তাঁর কিবতায় 
একটা ৈনিতকতার পাঠ অনুভব করা যায়3 তাঁর সমসামিয়ক অনান মিহলা কিবেদর 
ে�ে;ও একথা সত, িক^ মানকুমারী বসুর কিবতার মেতা এত তী] বা �খর নয়3 
িগরী�েমািহনী দাসীর কাবs|Hিলর মেধ ভােবর একটা ধারাবািহক পর�রা 
ল�েগাচর হয়3 মানকুমারী বসুর েকােনা কাবsে| িনিদO/ েকােনা ভােবর �াধান 
ঘেটিন3 তাঁর কাবs|Hিলর মেধ িবিভW ভােবর কিবতা ছিড়েয় রেয়েছ3 তেব িবষয় বা 
ভােবর ৈবিচ; মানকুমারী বসুর কােব অেনক েবিশ3 কাব ৈবিশে/র এত বাি� অন 
েকােনা মিহলা কিবর কােব েনই3 তাই বলা যায় মানকুমারী বসু এবং তাঁর সমসামিয়ক 
মিহলা কিবেদর কােব সাধারণভােব একই সুর ®িনত হেলও ৈবসাদৃশ িকছু কম নয়3 
 
তথসূ;তথসূ;তথসূ;তথসূ;::::    
১.  িবCািরত জানেত �/ব: সুকুমার েসন, ‘বা>ালা সািহেতর ইিতহাস’, ‘কাব 

কিবতার সম´য়’, ;েয়াদশ পিরেVদ, তৃতীয় খ£, আনT, মাঘ ১৪১৮, পৃGা-
৪০৪3 

২.  �/ব: �াHc, পৃGা-২৩৪3 
৩.  �/ব: েযােগ�নাথ H�,‘বে>র মিহলা কিব’, ভূিমকা অংশ , অেলাক 

রায়(স�া.), েদ’জ পাবিলিশং,  আগk ২০১৩, পৃGা-৬3 
৪.  �/ব: �াHc, পৃGা-৭3 
৫.  �/ব: অেলাক রায়, ‘উিনশ শতেক নবজাগরণঃ K�প স=ান’, ‘আধুিনক 

গীিতকিবতার উে�ষ ও িবকাশ’, অ�র �কাশনী, জানুয়াির ২০১৯, পৃGা- ৫২৯3 
৬.  �/ব: ‘KণOকুমারী েদবীর েZG কিবতা’, ‘অপরাে§’ বািরদবরণ েঘাষ (স�া.), 

ভারিব, নেভUর ২০১৪, পৃGা-৫৭3 
৭.  �/ব: ‘KণOকুমারী েদবীর েZG কিবতা’, ‘ “চুপ চুপ” ’ বািরদবরণ েঘাষ 

(স�া.), ভারিব, নেভUর ২০১৪, পৃGা-৪৮3 
৮.  �/ব: েযােগ�নাথ H�,‘বে>র মিহলা কিব’,‘KণOকুমারী েদবী’, অেলাক 

রায়(স�া.), েদ’জ পাবিলিশং, আগk ২০১৩, পৃGা-৫৩3 
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৯.  �/ব: েযােগ�নাথ H�,‘বে>র মিহলা কিব’, ‘�সWময়ী েদবী’, অেলাক রায় 
(স�া.), েদ’জ পাবিলিশং, আগk ২০১৩, পৃGা-৬৪3 

১০.  �/ব: ‘িগরী�েমািহনী দাসীর েZG কিবতা’, ‘তেপাবন’ বািরদবরণ েঘাষ 
(স�া.), ভারিব, েসে¡Uর ২০০১, পৃGা-৫২3 

১১.  �/ব: ‘িগরী�েমািহনী দাসীর েZG কিবতা’, ভূিমকা অংশ বািরদবরণ েঘাষ 
(স�া.), ভারিব, েসে¡Uর ২০০১, পৃGা-৭3 

১২.  �/ব: ‘িগরী�েমািহনী দাসীর েZG কিবতা’, ‘আবাহন’ বািরদবরণ েঘাষ 
(স�া.), ভারিব, েসে¡Uর ২০০১, পৃGা-৬১3 

১৩.  �/ব: েযােগ�নাথ H�,‘বে>র মিহলা কিব’, ‘িগরী�েমািহনী দাসী’, অেলাক 
রায়(স�া.), েদ’জ পাবিলিশং,  আগk ২০১৩, পৃGা-৭০3 

১৫. �/ব: ‘িগরী�েমািহনী দাসীর েZG কিবতা’, ‘সিখর �িত েডসিডমােনা’ 
বািরদবরণ েঘাষ (স�া.), ভারিব, েসে¡Uর ২০০১, পৃGা-১২৬3 

১৫.  �/ব: ‘িগরী�েমািহনী দাসীর েZG কিবতা’, ভূিমকা অংশ, বািরদবরণ েঘাষ 
(স�া.), ভারিব, েসে¡Uর ২০০১, পৃGা-১০3 

১৬.  �/ব: েযােগ�নাথ H�, ‘বে>র মিহলা কিব’, ‘কািমনী রায়’, অেলাক 
রায়(স�া.), েদ’জ পাবিলিশং,  আগk ২০১৩, পৃGা-৯৪3 

১৭.  �/ব: ‘কািমনী রােয়র েZG কিবতা’, ‘মা আমার’,বািরদবরণ েঘাষ (স�া.), 
ভারিব, েসে¡Uর ২০০১, পৃGা-২৩3 
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ঊিনশ শতেকর গদ সািহত-চচOার ধারায় আFজীবনী তথা 
আFtৃিতকথার সািহতরস 

েদবািশস েঘাষ 
অধাপক, বাংলা িবভাগ, উলুেবিড়য়া কেলজ 

 
সারাংশ সারাংশ সারাংশ সারাংশ :::: ‘এবং �াি	ক’ এর ২০২১ েসে¡Uর িবেশষ সংখা (অ) চিচOত িবষয়3 
এে�ে; আিম আsহ েপলাম িলখেত ‘‘ঊিনশ শতেকর গদ সািহত চচOার ধারায় 
আFজীবনী তথা আFtৃিতকথার সািহতরস3 আমার এই িনব=িট বbল চিচOত বা 
চচOাহীেনর দেল তা পাঠেকর দরবােরই ভার রাখলাম িবচােরর3 পাঠকই ভােলা বুঝেবন 
বেল আশা রািখ3 আমার এই িনবে= বাংলা সািহেতর ইিতহােস সবO�থম আFজীবনী 
তথা আFtৃিতকথা রচনা কেরেছন গৃহবধূ রাসসুTরী দাসী – ‘আমার জীবন’ (১৮৩৮) 
েসখান েথেক L[ কের েজাড়াসাঁেকা ঠাকুরবাড়ীর উে\খ মিহলা আFজীবনীকার 
KণOকুমারী েদবী, ইিTরা েদবী, সরলা েদবী পযO	 আেলাচনা করার �য়াস েপেয়িছ3 
সূচক শYসূচক শYসূচক শYসূচক শY:::: আFজীবনী, আFtৃিতকথা, সািহতরস, সৃজনী �িতভা, সবOসাধারণ, 
সািহতধমO, মানদে` উ�ীণO, নব-উপলিu, পাঠেকর, ¬দয়-�শO3 
আFচিরতকারেদর ‘আFজীবনী’ তথা ‘আFtৃিতকথা’র সািহতরস অনুস=ােনর পূেবO 

সািহেতর ধমO, সািহতরস স�েকO আেলাচনা করা যাক3 ‘সািহত’ sে| রবী�নাথ 

সবO�থম সািহততdিবচার ও সািহত মীমাংসায় অবতীণO হন3 রবী�নােথর সািহত 

িচ	ার ফসল- সািহেতর ‘িবচারক’ �বে= �াবি=ক রবী�নাথ (১৩১০ ব>ােY) 

বেলেছন- অ	েরর িজিনসেক বািহেরর ভােবর িজিনসেক ভাষার, িনেজর িজিনসেক 

িচরকােলর কিরয়া েতালা সািহেতর কাজ’১ এবং জগেতর উপর মেনর কারখানা এবং 

মেনর উপর িব*মেনর কারখানা েসই উপরতলা হইেত সািহেতর উ<পি�3’২ 

 জেগতর উপর মেনর কারখানা অথOা< বাCব জগ<েক কিব-সািহিতক তাঁর 

মেনর মেধ sহণ কেরন তা সৃজনী �িতভার rারা Kীয়মেনর জারক রেস জািরত কের 

নতুন জগত সৃি/ কেরন যা তাঁর সািহেত �কাশ পায়3 তাই, সািহত �কৃিতর 

অনুকরণ নয়3 সািহত ও �কৃিতর পার�ািরক স�কOিট রবী�নাথ এভােব 

বুিঝেয়েছন, ‘‘মন �াকৃিতক িজিনসেক মানিসক কিরয়া লয়, সািহত েসই মানিসক 
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িজিনসেক সািহিতক কিরয়া েতােল3’’৩ সািহত যা গেড় েতােল তা সকলেক আনT 

েদয়3 

 অথOা< নব-সািহিতক েয মানসরস rারা �াকৃিতক িবষয়েক জািরত কের 

সািহেত উ�ীণO করেছন েসই ‘রস’িটই এখােন তা<পযOপূণO3 েসই মনরস বা জারক 

রেসর েথেকই উ¶ গত হয় নব সৃি/ যার জেন �েয়াজন হয় সৃজনীশিc বা উ<কৃ/ 

�িতভা3 ‘িনজe’ / ‘আিমe’ এবং মানবF / সবOসাধারণেeর স�কOিটেক রবী�নাথ 

বুিঝেয়েছন েয, এেদর মাঝখােন রেয়েছ ক#নার কােচর শািসOর (আয়নার) KV 

ববধান3 ‘আবার সািহেতর তা<পযO’  শীষOক �বে= সািহত ·/া েয ‘আপন মেনর 

মাধুরী িমিশেয়’ ¬দয়-জগেতর �কাশ বাকুলতােক নব�েপ �কাশ কেরেছন েস 

স�েকO বেলেছন – ‘‘¬দেয়র জগত আপনােক বc কিরবার জন বাকুল3’’৪ 

 সািহেতর িবচার করবার সময় দুেটা িজিনস েদখেত হয়3 �থম িবে*র উপর 

সািহতকােরর ¬দেয়র অিধকার কতখািন, িrতীয়, তাহা lায়ী আকাের বc হেয়েছ 

কতটা3 এই-সৃি/ �িNয়ািট রবী�নাথ তাঁর ‘পুর�ার’ কিবতায় বেলেছন – 

‘ধরণীর বুেক ধরণীয় গায় / সাগেরর জেল অরেণর ছায় 

আর একটুখািন নবীন আভায়, রঙীন কিরয়া িদব, 

 অন; িতিন বেলেছন -_ 

‘একাকী গায়েকর নেহ েতা গান, িমিলেত হেব দুইজেন, 

গািহেব একজন খুিলয়া গলা, আেরকজন গােব মেন3’ 

 আবার ‘সািহেতর সামsী’, (১২৩১ ব) �বে= রবী�নাথ বেলন, - “েস সকল 

িজিনস অেনর হদেয়র সvািরত হইবার জন �িতভাশালী ¬দেয়র কােছ সুর রঙ 

ইি>ত �াথOণা কের, যাহা আমােদর ¬দেয়র rারা না হইয়া উিঠেল অন ¬দেয়র মেধ 

�িতGা লাভ কিরেত পাের না, তাহাই সািহেতর সামsী3৫ ‘‘সািহেতর সামsী’’ �বে= 

িতিন বেলন - “ভাব েসই�প মানুষ ও সাধারেণর, িক^ তাহােক িবেশষ মূিতOেত 

সবOেলােকর িবেশষ আনেTর সামsী কিরয়া তুিলবার উপায় রচনাই েলখেকর কীিতO3”৬ 

অথOা< ভাবেক িনেজর কের সকেলর কের েতালার মেধ সািহত ও লিলত কলার 

সাথOকতা3 

 এইবার আমরা আFচিরত/ আFtৃিত সািহতর এই �েপর সে> কথা-

সািহেতর স�কOিট ও তার অনান ধারার স�কOিট একটু েদেখ েনেবা3 
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 “আFচিরত সািহত েযন এক িবিচ; িচে;র চির;শালা3 জগত ও জীবেনর 

ৈবিচ;ময় অনাKািদত অিভxতা, সমাজ ও পিরবােরর অেনক উ¹ানপতন জিনত 

হািসকাWার কািহনী, িবিচ; মানস গঠন ও বিc জীবেনর হতাশা েবদনা, আশা 

আকাখথা কােলর তরে>াVােসর সে> অ	র> উপলিuর আেলােক আFচিরতকার যখন 

িনেজর িনভৃত জীবন িববৃত করেত বেলন যুগপ< েলখক ও পাঠক মেন জ� েনয় 

অপূবO এক রসােলাক3 এিদক েথেক আFচিরেতর সািহত কথা সািহেতর িনকটবতOী3 

নাটকীয় Hণও তার মেধ দুলO� নয়3”৭ আবার আFচিরেতর মেধ েছাটগে#র �াণধমO 

তী ও রসাল বণOেনর �াচুযO থােক েকাথাও েকাথাও3 তেব েছাটগে#র তুলনায় 

উপনােসর সে> আFচিরত সািহেতর িমল বা সাদৃশ েবিশ3 কালানুNিমক বণOনা বা 

ঘটনার পর�রা আFচিরত/ আFtৃিতেত রি�ত না হেলও সািহত রস আKাদেন 

েকাথাও বাধা সৃি/ হয় না বরং আFচিরত সািহেতর ইিতহােস একটা িবিশ/ lান 

অিধকার কের িনেয়েছ উপনােসর পে� েযটা স�ব নয়3 আবার আমােদর জীবনটাই 

েযেহতু নাটমেvর িবিভW চির; তাই নাটেকর িNয়া ও গিত আFচিরত সািহেত 

িবদমান3 

 িনজ জীবন তথা িব*জীবেনর আনT বথা েচতনায় েদািতত হেয় গীিতকিবতা 

কােবর মতই আFচিরেত �ত� হয়3 

 �বে=র সীমানার িনিরেখ আFচিরতেক েদখেল personal essay-র �াণধমO 

ব�েগৗণ আFিনG ত�য়তা (Subjectivity) খুঁেজ পাওয়া যায়3  আবার ডােয়িরর মেধ 

েলখক ৈদনিTনকার অিভxতা, ঘটনাপি? িলিপবw কের রােখন3 বিcগত কথা 

কািহিনর িববৃিত ডােয়ির, িচিঠপ; জাতীয় রচনায় আFচিরতকার েযHিল িলেখ েরেখ 

যান পরবতOী কােল েসHিল খুবই মূলবান হেয় ওেঠ3 িবেশষতঃ গেবষকেদর িদশারী 

হেয় ওেঠ3 সমকােলর নানা ঘটনা জীবনীকােরর অেনক জিটল sি|ই েমাচন করেত 

সহজ কের েতােল3 এবং সািহতHেণর িবচােরও এHিলর ভূিমকা উে\খেযাগ3 

 বাংলা সািহেতর ইিতহােসর ধারায় আFজীবনী তথা আFtৃিত রচনা s|Hিল 

সািহতধেমOর মানদে` উ�ীণO হেয়েছ িকনা এখােন েসটাই িবে�ষণ করা আমার 

আেলাচ �িতপাদ িবষয়3 
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রাসসুTরীরাসসুTরীরাসসুTরীরাসসুTরী    দাসীদাসীদাসীদাসী    

বাংলা সািহেতর ইিতহােস সবO�থম আFজীবনী তথা আFtৃিত কথামূলক s| রচনা 

কেরন জৈনকা গৃহবধূ রাসসুTরী দাসী3 তাঁর ‘আমার জীবন’ (১৮৩৮) s|িটই 

'আFtৃিত' s| িহসােব িবিশ/ lান অিধকার কের আেছ3 এই sে|র মেধ েয 

সািহিতক অবদান তা বাংলা সািহেতর ইিতহােসর পে� এক যুগা	কারী ঘটনা3 

 তাঁর sে|র দুিট ভাগ3 �িতিট ভাগ আবার কতHিল “রচনা'র সম´েয় গিঠত3 

�িতিট 'রচনা'ই একিট কের Kরিচত ে�াক rারা সূিচত হেয়েছ3 এর মধ িদেয় তাঁর 

সািহতানুরাগী মেনর পিরচয় পাওয়া হয়3 তাঁর কিবতার একিট উদাহরণঃ- 

েদখেত এেল ভেবর েমলা,        েদিখ সব েমলােমলা 

মেনাহারী েদাকান েমলা3 

নানা রে�র অলÍাের,         রািখয়ােছ থের থের 

সাজাইয়া রং মহলা3 

আয়নািচ[ন মিতর মালা         েদাকান কেরেছ আলা, 

তাই েদেখ ভুলেলা নয়ন েভালা3 

সাধ িছল েবঁেধ েভলা,          পার হব েজেল েহলা, 

থািকল তাহা মাথায় েতালা3 

থাকেত িপতা কৃপা িস=ু,       িকনুেত এলাম রসিস=ু, 

ঐ েদাকােন েতালা েতালা3 

রাস সুTরীর ভাগ Hেণ,         মন ভুেলেছ ঐ েদাকােন 

ধুন খুঁিজেত েগল েবলা3...৮ 

 এর মেধ তিcরেসর আেবগময়তা থাকেলও সািহতHণ কাবরস বিvত নয়, 

রাসসুTরীর জগ<, জীবন সংসার সহজ ও মমO�শOীভােব বc হেয়েছ যা সবOজনsাহ 

অকপট ও অনাড়´র িবে�ষেণ গাঠকেক মু³ কের3 ভাষার এমন সহজ, সরল 

সাবলীলতা Kীয় �িতভার পিরচয়3 

 sামবাংলার িনয়ম অনুযায়ী অ#বয়েসই কনাস	ােনর িববাহ হেয় যায়3 

েবিশিদন কলাস	ানেক তােদর বাবা-মা আপনার ে�হিবজিড়ত নীেড় রাখেত পােরন 

না3 বািলকার েখলাঘের হটা<ই সামািজক-অিভঘাত এেস পের, েস উ<কিÏত হয়, 

তােক িপতা-মাতার েকাল েথেক িবচুত হেয় অপিরিচত জায়গায় িনবOািসত হেত হেব3 
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বােরা ব<সর বয়েস রাসসুTরী েদবীর িববাহ হয়3 বািলকা বয়েস িববাহ স�েকO ভীিত 

তাঁর কথায় ধরা পেড়েছ- ‘ঐ সকল কথা Lিনয়া আমার মেন ভাির ক/ হইেত লািগল, 

আিম এেকবাের অবাক হইয়া থািকলাম3 পের আিম বাটীেত িগয়া মােক বিললাম, মা! 

আমােক যিদ েকহ চােহ, তেব িক তুিম আমােক িদেব? মা বিলেলন, ষাট! েতামােক 

কাহােক িদব, এ কথা েতামােক েক বিলয়ােছ, েকাথা Lিনেল, েতামােক েকমন, কিরয়াই 

বা িদব3 এই বিলয়া আমার মা চে�র জল মুিছেত মুিছেত ঘেরর মেধ েগেলন3 আিম 

েদিখলাম, মা কাঁিদেতেছন3 অমিন আমার �াণ উিড়য়া েগল, তখন আিম িন¨য়ই 

জািনলাম, আমােক একজনেক িদেবন3 তখন আমার ¬দয় এককােল িবদীণO হইয়া 

যাইেত লািগল, আিম ভািবেত লািগলাম, িক হইল, আমার মা আমােক েকাথা 

রািখেবন3’’৯ 

 বািলকা েযমন মােয়র ে�হ েথেক িবচুত হেত চায় না, েতমিন মাতৃহদয়ও 

কনােক িনজ কাছ ছাড়া করেত চান না3 িক^ সমােজর িনয়েম িতিনও িন[পায়3 

কনার কােছ এই িনদা[ণ কথা অকপেট বc করেত পারার মত মাতৃহদয় পাষ` নয়, 

তাই তাঁেক ধরেত হয় ছলনার আZয়3 কনা-মাতার পার�িরক েÐহ-মায়া-মমতা এবং 

েসই িনHঢ় স�েকOর বাঁধন আলগা হওয়ার যXণা সািহতরেসা�ীণO হেয়ই �কাশ 

েপেয়েছ3 

 *Lরবাড়ী যাওয়ার সময় তাঁর েয মানিসক �িতিNয়া িতিন বc কেরেছন তা 

আটেপৗেঢ় ভাষা হেলও ব?নাদী� ইি>ত বহন কের3 - “যখন দুেগOা<সেব িক 

শামাপূজায় পাঁঠা বিল িদেত লইয়া যায়, েস সমেয় পাঁঠা েযমন �ােণর আশা তাগ 

কিরয়া হতxান হইয়া মা মা বিলয়া ডািকেত থােক, আমার মেনর ভাবও তখন িঠক 

েসই �কার হইয়ািছল3’’১০ 

 বলা বাbল েয, Kীয়সং�ার ও �ত� েলাক অিভxতা বেলই িতিন তাঁর একিট 

িনজK KতX ৈশলী (Style) গেড় িনেত েপেরিছেলন3 তাঁর রচনায় িচ;ময়তা, 

ইি>তধিমOতা ও রসxান পাঠকেক অিভভূত কের3 েকৗতুক রেসাJল বণOনা যা 

সািহেতর Hণ তােত তাঁের েলখনী িছল েবশ অনায়াস সাধ3 

 েসকােলর অ	ঃপুরবািসনীেদর িকছু ম�াগত সং�ার িছল, একােলর পিরভাষায় 

যা কুসং�ার, রাসসূTরী িবষয়িটেক লঘু পিরহাসVেল বেলেছন, “ঐ বাটীেত একটা 

েঘাড়া িছল, তাহার নাম জয়হির3 এক িদবস আমার বড় েছেলিটেক েসই েঘাড়ার উপর 
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চড়াইয়া বাটীর মেধ আমােক েদখাইেত আিনল3 তখন সকল েলাক বিলল, এ েঘাড়ািট 

কতOার3 তখন আমােক সকেল বিলেত লািগল, েদখ েদখ3 েছেল েকমন েঘাড়ায় চিড়য়া 

আিসয়ােছ একবার েদখ3 আিম ঘের থািকয়া Lিনলাম, ওটা কতOার েঘাড়া, সুতরাং মেন 

মেন ভািবেত লািগলাম েয, কতOার েঘাড়ার সÒুেখ আিম েকমন কিরয়া যাই, েঘাড়া যিদ 

আমােক েদেখ, তেব বড় ল�ার কথা3১১ 

রাসসুTরী েদবীর s| পিরচয় স�েকO ডঃ দীেনশচ� েসেনর মূলায়ণঃ-  

এই জীবনীখািন বিcগত কথা বিলয়া উেপ�া করা চেল না3 ইহা �াচীন িহTু রমণীর 

একিট খাঁিট নÓ সা িযিন িনেজর কথা সরলভােব কিহয়া থােকন, িতিন অলি�তভােব 

সামািজক িচ; অÍন কিরয়া যান3 “আমার জীবন”পুCকখািন Lধু রাসসুTরীর কথা 

নেহ, উহা েসেকেল িহTু রমণীগেণর সকেলর কথা, এই িচে;র মত যথাযথ অকপট 

মিহলা িচ; আমােদর বা>ালা সািহেত আর নাই3 এমন মেন হয়, এই পুCকখািন 

িলিখত না হইেল বা>ালা সািহেতর একিট অধায় অস�ূণO থািকয়া যাইত3’’১২ 

 কালানুNিমকভােব নবীনচ� েসেনর “আমার জীবন’’ (১৯০৮ -১৯১৩) 

আFচিরত সািহেতর ধারায় িrতীয় lানািধকারী3 নবীনচ� েসেনর �থম পিরচয় কিব 

হেলও গদ রচনায় িতিন েয িনপুণ গদ-িশ#ী িছেলন তা তাঁর ‘আমার জীবন’ 

আFচিরত েথেকই েবাঝা যায়3 িবLw সাধুভাষা �েয়ােগর মেধও লঘু ও H[ উভয় 

িবষয়ই িনমOল হাসরস ও পিরহাস কুশলতা অজOন করেত েপের িতিন তাঁর পরাকাGা 

�দশOন কেরেছন3 চির; িচ;েণও তাঁর অসাধারণ দ�তার পিরচয় পাওয়া যায়3 িবিভW 

েকৗতূহেলাÔীপক ঘটনা ও চমক�দ চির; সমােবেশ lান িবেশেষর বণOনা একা	ই 

কথা সািহেতর ল�ণাকা	 হেয়েছ3 তাঁর tিতকথায় িনেজেক িনেয় িতিন েযমন 

অনািবল হাসরেসর পিরচয় িদেয়েছন তার একিট দৃ/া	- 

‘‘পরী�ার িফশ দািখল হইল3 ছাগল িচ<কার কিরয়া কাঁিদেত 

লািগল, - বালক অনাহাের অিন�ায় রাি; জািগয়া িচ<কার কিরয়া 

পিড়েত লািগল3 ছাগেলর ললােট িসTুেরর েফাঁটা এবং গলায় 

িবÕপে;র মালা অিপOত হইল - বালেকর “নিমেলশন 

েরাল”পbঁিছল3 ছাগল তাহার পর কাঁিপেত কাঁিপেত হািড়কােঠ 

িনি�� হইল, বালক কাঁিপেত কাঁিপেত পরী�া গৃেহ দািখল হইল3 

তাহার পর উভেয়র বিলদান3 তারতেমর মেধ এই ছাগল তখনই 
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মের, সকল যXণার েশষ হয়3 বালক যাব�ীবেনর জন আধমরা 

হইয়া থােক, তাহার যXণা আর� হয় মা;3১৩ নবীনচT েসেনর 

সািহত 'আমার জীবন'এর মূলায়ণ স�েকO িবদ³ সািহত কলা 

রিসক �মথ েচৗধুির বেলেছন - “এই বইখািন েসন মহাশেয়র 

জীবন চিরত হেলও একখািন নেভল িবেশষ3 আর েসন মহাশয় 

হেVন এ নেভেলর নায়ক3’’১৪ 

 বাংলা গদ সািহেতর ইিতহােস 'আমার জীবন'এর lান িনেদOশ করেত িগেয় 

]েজ�নাথ বেTাপাধায় ম	ব কেরেছন, ‘‘�ধানত: কিব �েপই বাংলা সািহেত 

নবীনচ�র �িতভা, িক^ গদ রচনায়ও েয িতিন অপটু িছেলন না, তাহার �মাণ 

পাঁচভােগ সমা� তাঁহার আFজীবনী ‘‘আমার জীবন’’, lােন lােন একা	 বিcগত 

কথার আিতশয সেdও ইহা বাংলা সািহেতর একখািন েZG s| বিলয়া গণ হইবার 

েযাগ3” 

িবেনািদনীিবেনািদনীিবেনািদনীিবেনািদনী    দাসীদাসীদাসীদাসী    

বাংলা আFচিরত সািহেতর ইিতহােস িবেনািদনীর সািহতকৃিত KতXভােব উJল3 এক 

বিvতা, ভাগিবড়িUতা পিততা নারীর র>মেvর ইিতহােস উ�রণ িবেনািদনী দাসীর 

“আমার কথা" (১৯১২) এর উপজীব িবষয়3 �বাদ �িতম নাট বিce িগিরশচ� 

েঘােষর অনুেরােধ িতিন এই আFtৃিতকথা েলেখন3 আি>েক েকৗশেলও িতিন এক 

অিভনব দৃ/া	 lাপন কেরেছন3  

 নাটকার িগিরশচ� েঘােষর িনেদOেশ ৈচতনলীলায় অিভনয় - তাঁর জীবেনর এক 

পরম �াি�3 িতিন িনেজেক অভাগা বেলই জানেতন3 তাই তাঁর মেন বড়ই আশংকা 

হত েয েকমন কের অকুল পাথাের কুল পােবন3 মেন মেন সবOদাই িতিন েগৗরহিরেক 

tরণ করেতন3 ভাগািবড়িUত েদব চিরে; অিভনয় করেত তাঁর মেধ সংেকাচ ভয়-

ভীিত সাফল – অসাফল িনেয় নানা r  িছল3 িক^ অিভনেয়র সময় তাঁর অন�প 

অিভxতা হল - িতিন মেন মেন বুঝেত পারেলন েয ভগবান তাঁেক কৃপা করেছন3 

েকননা েসই বাললীলায়র সময় “রাধা সই আর নাটক আমার, রাধা বেল বাজাই 

বাঁশী”বেল গান করার সময় েযন একটা আেলাক তাঁর ¬দয়েক পূনO কের তুলেত 

লাগল3 েসই সময় তাঁর চ�ু বিহদৃOি/ েথেক অ	েরর মেধ �েবশ করত3 আিম 

বািহেরর িকছুই েদিখেত েপেতম না3 িতিন ¬দয় মেধ েসই অপ�প েগৗর পাদপª 
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েযন েদখেত েপেতন3 এই�েপ তাঁর মেনর হীণমনতা, উ<কÏা, সংেকাচ, ভয়, আবার 

অিভনেয়র �িত িনGা ও অিভনয়কােল েদবচিরে;র সে> একাF হেয় যাওয়ার েয 

�াণব	 বণOনা িতিন �দান কেরেছন তােত সািহতরস উ°িসত হেয় উেঠেছ3 

 চির; িবচাের বা ঘটনা িবে�ষেণ বা েকান কািহিন বণOনায় রসাKাদেনর েমৗল 

শতOHিল  িতিন পূরণ কেরেছন3 বিÍমচ� “িবষবৃ�”নাটেকর Kয়ং কুT চির;েক 

�পািয়ত করেত িগেয় একিট অনুভবেবদ সািহত রসািZত বণOনা িদেয়েছন- 

‘‘আমােদর মতন চvল Kভাব �ীলাকেদর মেধ েসই ভী[ Kভাবা শা	, িশ/, এতটুকু 

¬দয় মেধ অসীম ভালবাসা - লুকাইয়া আFীয় Kজন বি�Oত হইয়া পরগৃেহ 

�িতপািলতা হইয়া তাহার উপর দুÒ৩িত বশত:ই হউক, আর অদৃ/ েদােষই হউক, 

েসই ে�মপূণO ¬দয়খািন চুেপ চুেপ ভেয় ভেয় তাহা অেপ�া সহ·Hেণ, �েপ, Hেণ, 

সহায় স�েদ, ধেন মােন উ× েসই দাতােক দান  কিরয়া অিতশয় সিহ�ুতার সিহত 

েসই েবদনাভরা বুকখািনেক, বুেকর মেধ লুকাইয়া েসই আZয়দাতােক আFসমপOণ 

কিরয়া সশিÍত মৃগিশLর নায় িদন কাটান3’’১৫ (আমার জীবন, পৃ. ৫১) এই বণOনার 

মেধ কুTনিTনী ও িবেনািদনী একাকার হেয় েগেছন3 কারণ উwৃত �েতকিট উিcই 

তাঁর জীবেন Øবতারার মতই সত ঘটনা3 তাঁর বণOনার উ°াস কখেনা বcেবর মূল 

েসৗTযOেক আVW কের েদয় িন3 সহজ সরল ভাষা শY িনবOাচন ও তার �েয়াগ তাঁর 

সািহত �িতভা শিcেকই �}ুিটত কের3 

 যুগেচতনা ও জীবনেবাধ তাঁর েলখনীেত জীব	 হেয় উেঠেছ3 �েলাভেনর 

হাতছািন েথেক িনেজেক সিরেয় েনওয়া এবং ‘kার’ িথেয়টােরর জন তাঁর আFতাগ 

তাঁর জীবনেবাধেক মিহমাি´ত কেরেছ3 বাংলা র>মেvর ইিতহােস এক সফল 

অিভেন;ী িহসােব িতিন েযমন আজ িকংবদ	ী, েতমিন তাঁর আFtৃিত কথাও এক 

িবিশ/ �েপ আFচিরত সািহেতর ধারায় জায়গা কের িনেয়েছ3 

িশবনাথ শা�ী : আFচিরত (১৯১৮)    

বbমুখী কমOকাে£ আFিনেয়াগকারী সাধারণ বাÙসমােজ অনতম C� ও সমাজ 

সং�ারক পি`ত িশবনাথ শা�ীর আFচিরত (১৯১৮) বাংলা সমাজ সািহেতর আি>নায় 

অনবদ3 তাঁর tৃিতিচ; িবিচ; রসাKাদেনর দুলOভ উপােদয় s|3 বালকােল – পL-

পািখর �িত ে�ম, সাধারণ মানুেষর সুখ-দুঃখ েথেক Kনামধন েদশী-িবেদশী 

মানজেনর tৃিতচারণা, প\ীিচ; ও নগরিচে;র দ�তা, সাধারণ ]Ùসমােজর C� 
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হেয়ও িহTুেদর েপৗ�িলক সবOK মতবােদর �িত সÒান �দশOেনও কুিÏত না হওয়া, 

িবিভW �িতকূল পিরিlিতর মধ িদেয় সামািজক সংsাম এসবই তাঁর আFকথায় সজীব 

হেয় উেঠেছ3 

 িশবনাথ শা�ীর tৃিত-কথা ‘আFচিরত’ েলখেকর বণOনাHেণ ও সািহতরস 

সৃজেন উপেভাগ হেয় উেঠেছ3 তাঁর ‘ৈশশেবর এক িবেশষ ঘটনা যা তাঁর tৃিতেত 

আমােদর অনুভূিত সvার কেরেছ, এই স�েকO িতিন িলেখেছন – ‘‘�িপতামহেদেবর 

ধমOভাবও িচরtরণীয় হইয়া রিহয়ােছ3 িতিন জপ-তপ পূজািদেত �িতিদন �ােত �ায় 

েদড় ঘ¦া সময় যাপন কিরেতন3 �থমত �ায় একঘ¦া কাল েদবেদবীর পূজন ও জপ 

�ভৃিতেত যাইত; ত<পর �ায় আধঘ¦া কাল িপতৃপু[েষর তপOেণ অিতবািহত হইত3 

ত<পের �ায় আধ ঘ¦াকাল মািটেত মাথা ঠুিকতাম ই/েদবতার চরেণ �ণাম ও �াথOনা 

হইত3 এই �ণাম কিরয়া কিরয়া তাঁর কপােলর উপের একটা আেবর মত মাংেসর 

Hিল জিময়ািছল3 মাথা ঠুিকয়া যখন �াথOনা কিরেতন, তখন আমার মা কান পািতয়া 

েকান েকান িদন Lিনেতন3 তাঁর মুেখ Lিনয়ািছ িতিন বিলেতন, ‘‘মা! মা! হা[র সুমিত 

কের দাও3’’ তাহা আমার বাবার জন �াথOনা3 সÚOেশষ উিঠয়া দাঁড়াইয়া করতািল িদেয় 

নািচেতন3 নািচবার সময় আমার ডাক হইত ‘‘বাবা’’3 বাবা আিম তখন িদগUর মূিতO 

বালক, মা আমােক েখলার িভতর হইেত ধিরয়া আিনেতন3 এবং �িপতামেহর হােত 

হাত িদয়া নািচেত বিলেতন3 অমিন দুইজেন হােত হােত ধিরয়া নৃত আর� হইত3 

িতিন িতনশত পঁয়শি� িদন নািচবার সময় একই গান কিরেতন, তাহার দুই পংিc মা; 

আমার মেন আেছ3 

‘দুগOা দুগOা বল ভাই 

দুগOা বই আর গিত নাই3’’১৬ 

 আেলাচ অংেশ �িপতামেহর সে> বালেকর মধুর স�কO �কাশ েপেয়েছ3 তাঁর 

�িপতামহ দীঘOিদন ধের পূজা পাঠ, িপতৃপু[েষর তপOণ করেতন3 তাঁর দীঘO�ণ ধের 

মািটেত মাথা ঠুেক ই/েদবতার চরেণ �াথOনা3 অবেশেষ পিরবােরর ম>ল কামনা, 

িবেশষ কের িশবনােথর িপতার জন এবং িশবনােথর মা েখলা েথেক ধের আনেতন 

বালক িশবনাথেক, িদগUরমূিতO বালক ও �িপতামেহর হােত তািল িদেয়- 

‘দুগOা দুগOা বল ভাই 

দুগOা বই আর গিত নাই3’’ 
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বেল নৃেতর মাধেম পিরবােরর সদস-Hিলর মেধ মধুর স�কO েযমন উপেভাগ হেয় 

উেঠেছ েতমিন িNয়া-�িতিNয়ার নাটরসও ঘনীভূত হেয়েছ3 Lধু তাই নয় বালকেদর 

মন েসই নৃেতর উেÔশ বা তা<পযO েবােঝ িন, �িপতামেহর সে> নৃেত তাঁর িশLমেন 

েখলার আনTই সvািরত হেয়েছ3 এই�েপ সমs দৃশিট সািহতরেস উ�ীণO হেয় 

উপেভাগ হেয় উেঠেছ3 ৈশশেব িববােহর tৃিতও তাঁর বণOনায় মাধুযO লাভ কেরেছ3 

 বােরা বছর বয়েস তাঁর িববাহ হয় �সWময়ীর সে>3 িবেয়র িদেনর বণOনাও 

উপেভাগ হেয় উেঠেছ3 কেনর বািড়েত sােমর সমবয়� বালেকরা যখন তােক িঘের 

নানা ভােব অ��ত করেত েচেয়িছেলন তখন ‘আিম অ#�েণর মেধ বেয়ািচত ল�া 

ভুিলয়া িগয়া তাহােদর সিহত বাগযুেw �বৃ� হইলাম; এবং আমােক তাহারা ঠকান দূের 

থাক, আিমই তাহািদগেক ঠকাইয়া িদলাম3 ‘তাঁর বালকােলর িববােহর tৃিত এই�েপ 

উপেভাগ হেয় উেঠেছ3 আবার িববাহ কের যখন পালিকেত কের িফরেছন, ‘তখন 

আমার মুি�ল েবাধ হইেত লািগল3 েমেয়িট েঘামটা িদয়া সÒুেখ বিসয়া কাঁিদেত 

লািগল, হাত-পা ছড়াইেত পাির না, িক^ বিলেত পাির না, মহা িবপদ3 অবেশেষ পিরিধ 

মেধ একটা পেড়া বাগােন িগয়া পািÛ নামাইল; আিম বািহর হইয়া বাঁিচলাম3 বািহর 

হইয়া েদিখ িলচু গােছ িলচু পািকয়া রিহয়ােছ3 গােছ উিঠয়া িলচু পািড়য়া আহার কিরেত 

�বৃ� হইলাম3 খাইেত খাইেত মেন হইল, েমেয়িট একা বেস আেছ, তারও েতা িখেদ 

েপেয়েছ3তােক েগাটা কেয়ক িলচু িদই3 এই ভািবয়া কতকHিল িলচু লইয়া �সWময়ীর 

অvেল েফিলয়া িদয়াই, েদৗড়, যিদ েকহ েদিখেত পায়3’১৭ 

 আেলাচ অংেশ বালেকর মনCe েকৗতুক�েপ পাঠেকর সামেন �কািশত 

হেয়েছ3 সদিববািহত েমেয়িটর সে> তাঁর সখতা তখেনা গেড় ওেঠ িন, আবার েমেয়িট 

বাবা-মা'েক েছেড় চেল আসেছ বেল কাঁদেছ, তােকও িকছু বলাও যায়-না, িতিন 

েমেয়িটর েচেয় বয়েস বড়, তার এই েবাধ তাঁর সহনীয় শিcেক েযন বািড়েয় িদেয়েছ3 

িক	 বালেকর চাপা অKিCও কাজ করিছল3 েসই জন পালকী েথেক েনেম েযন েরহাই 

েপেলন3 তার পেরই বালেকর েলাভ েগল পাকা িলচুর িদেক3 বালকসুলভ চপলতায় 

গােছ উেঠ িলচু েখেত লাগেলন3 িলচু খাওয়ার আনেT বালেকর মেন পেড় েগল তাঁর 

জীবেনর আেরা এক আনেTর মুbতO3 িক^ েসই আনেT জগেতর বািসTা তখন 

অভুcা, তাই তােকও েগাটা কতক িলচু িদেত বC হেয় পড়েলন3 িক^ েসই সে> 
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বালেকর সংেকাচ, �সWময়ীর �িত তাঁর এই অনুরাগ যিদ বড়রা েদেখ েফেল, এবং 

সকেলর কােছ তা হাসকর হেয় উেঠ3  

�মথ েচৗধুরী / ‘আFকথা’ (১৯৪৬) 

অsজ H[ �মথ েচৗধুরীর ভাবিশষ অতুলচ� Hে�র ম	ব িদেয়ই �মথ েচৗধুরীর 

‘আFকথা’র বাংলা সািহেত মননঋw মূলায়ণ বলেল অতুিc হয় না3 িতিন িলেখেছন 

– ‘‘সািহিতকেদর আFকথা িহেসেবই এ বই-এর আকষOণ নয়3 এ আFকািহনীেত েয 

সব ঘটনাও েলােকর বণOনা আেছ তা এমন িনপুণ েরখায় আঁকা, এমন েকৗতুক হােস 

সমুJল েয িনজHেণই তা সািহত হেয় উেঠেছ3 ...এই আFকথা সািহত িহসােব তাঁর 

েছাট গে#র মতই তী ও রসাল3’’১৮ তাঁর সািহত জীবেন েয রবী�নােথর �ভাবও 

পেড়িছল tৃিতকথায় তার উে\খ আেছ3 

 অনবদ বাÓ  ভি>মায়, িচ;ক#তায়, সাথOক ৈবঠকী েমজােজ, বাÓ চাতুেযO 

�মথনাথ িছেলন িসwহC3 বীরবেলর ছªনােমর আড়ােল তাঁর স�ায় ি;েবণী স>ম 

ঘেটেছ3 িবষেয়র েগৗরব, ভােব গা�ীযO ও িচ	ার �সারতায়, সেবOাপির িবÝপ বােণর 

িতযOক বষOেণ3 েকৗতুেকর ছটায় অিভজাত-অনিভজাত শY িনবOাচন ও জীবনরস 

রিসকতায় সাথOক গদিশ#ী িহসােব তাঁেক বাংলা সািহেত সুিচিÞত কের েরেখেছ3 

 Paradox অথOা< আপাত-অস�ব শYHেVর ববহার ও অিভনব �েয়াগ 

ৈনপুেণই ‘বীরবলী ঢেঙর’ KাতX িনিহত3 অ/াদশ শতাYীর কৃ�নগেরর রাজকিব 

ভারতচ�রায় Hণাকেরর অলংকারবbল কাব-ভাষা ও রচনারীিত ছা;াবlা েথেকই 

�মথ েচৗধুরীেক িবেশষভােব আকৃ/ কেরিছল এবং তাঁর ‘ভারতচ�’ �বে= িতিন 

অকপট Kীকার কেরেছন – ‘ভাষামােগO আিম ভারতচে�র পদানুসরণ কেরিছ3’ 

 �মথ েচৗধুরী েয মুখতঃ পিরহাস রিসক িছেলন, তাঁর আFকথায় রবী�নােথর 

কাবsে|র সে> �থম পিরচেয়র ভূিমকা �েপ েয ঘটনািটর কথা উে\খ কেরেছন তা 

এক িনমOল িবLw েকৗতুকরেস উপেভাগ3 আF-কথা হেত তার িকছুটা উwৃত হলঃ- 

 ‘েহয়ার ই�ুেল আিম Nেম আিবãার কির েয, অেনেকর কােছ আিম ‘লিলতা’ 

বেল পিরিচতা িছলুম3 আিম একিট েছাকরােক একিদন িজxাসা কির এ নােমর অথO 

িক? েস বেল ‘‘তুিম রবী�নােথর ‘ভä¬দয় পড়িন?’ আিম বিল, ‘না’3 েস বেল 

‘একখািন ‘ভä¬দয়’ িকেন পড়, তাহেলই জানেত পারেব েয, লিলতার সে> েতামার িক 

িমল আেছ3 তার কথায় আিম ‘ভä¬দয়’ িকেন পিড়3 রবী�নােথর পুCেকর সােথ েসই 
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আমার �থম পিরচয়3’’১৯ মািজOত পিরহাসেবাধ পিরেবশেনর চম<কািরেe �মথ 

েচৗধুরীর ‘আFকথা’ গে#র নায় ৈবিচ;ময় ও িচ�াকষOক হেয় উেঠেছ3 

সজনীকা	 দাস / আFtৃিত (১৯৫৪) 

তাঁর ‘আFtৃিত’ েথেক জানেত পাির তাঁর জীবন ও সািহেত নদী িকভােব lান কের 

িনেয়েছ3 সজনীকাে	র সািহত lািনক tৃিতর সে> নদীর tৃিত ওতে�াতভােব জিড়ত3 

পি¨ম িদনাজপুর অথOা< বালুরঘােট তাঁর ৈশশব ও বয়ঃসি=কাল কােট3 বাল ও 

েযৗবেনর �বাসেক িচরtারণীয় কের রাখেত সািহত জীবন স�কO িতিন ম	ব 

কেরেছন – ‘‘কেয়কিট �ু� বৃহ< নদীর সে> আমার মেনর Nম পিরণিতর ইিতহাস 

ঘিনGভােব জিড়ত আেছ3 জ�ভূিমর শীেত শীণO েতায়া এবং বরষার দুকূল-åাবী-অজয়, 

মালদেহর কুলুকুলু কলে·াতা মহানTা, বাঁকুড়ার �িচ< মুমূষুO �িচ< ভীষণ দারেক*র 

এবং তাহার িনতসি>নী বালুমা; �পা গে>*রী, পাবনার পারাপার িচÞিবহীন সুিবপুলা 

ভয়Íরী পªা এবং িদনাজপুেরর প\ীবধূর মত শা	 িনরলÍার ও িনরহংকার কাvন – 

ইহােদরই খর অথবা �ীণ ধারার িসজেন আমার মেনর কাবরস িপপাসা আবাল Lধু 

িমেট নাই, আমার কাব জীবেনর সিহত তাহারা ওতে�াত হইয়া িমিলয়া িগয়ােছ3’’২০  

 সজনীকা	 দাস তাঁর 'আFtৃিত' sে| জীবেনর নানা tৃিতকথােক 

সািহতHনাি´ত কের �কাশ কেরেছন3 তাঁর ৈশশেবর এক মেনাx-tৃিতর কথা বc 

করেত িগেয় িতিন বেলেছন – ‘‘আমরা �ায়ই এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় পুCক সংsেহর 

অিভযােন বািহর হইতাম3 েযািগ�নাথ সরকােররই সংকিলত একখািন বই সংগৃহীত 

হইল3 েগাড়া হইেত িবমু³ মন লইয়া পিড়েত পিড়েত হঠা< েসই বাCব জীবেনর 

পটভূিম হইেত এক অxাত রহসেলােক উ�ীণO হইলাম3 সামান একিট কিবতা, 

ধরনধারণ েয খুব অেচনা তা নয়, কথাHেলাও নূতন নয় - িক^ মেন েকাথা হইেত 

একটা রঙ ধিরল, একটা অপ�প সুেরর মূছOনা লািগল3 েসই িদন েসই sীেæর 

দাবদােহর মেধ উঠােনর ডািলম-গাছতলায় বিসয়া পিড়েত লািগলাম - 

“িদেনর আেলা িনেব এল, সুিয েডােব েডােব 

আকাশ িঘের েমঘ জুেটেছ চাঁেদর েলােভ েলােভ3 

েমেঘর উপর েমঘ কেরেছ, রেঙর উপর রঙ3 

মিTেরেত কাঁসর ঘ¦া বাজল ঠঙ ঠঙ3 

ওপােরেত িবি/ এল ঝাপসা গাছপালা3 
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এপােরেত েমেঘর মাথায় একেশা মািণক çালা3 

বাদলা হাওয়ায় মেন পের েছেলেবলার গান- 

িবি/ পের টাপুর টুপুর, নেদয় এল বান3” 

এক সে> েদহ ও মন ি�³ হইয়া েগল, মেনর মেধ একটা সুগিভর বাকুলতা 

অনুভব কিরলাম3 েতমনিট আর কখনও কির নাই3 �খর েরৗ�ােলােক িনিখল ভুবন 

পুিড়য়া যাইেতেছ, একটা অলস [� ঔদািসন চািরিদক থমথম কিরেতেছ3 িবরল 

পিথক পেথর িদেক িনিব/ ভােব চািহেল মরীিচকাও েযন েদখা যায়3 Lধু গৃহপারাবেতর 

উদাস কূজন আর দৃের �া	 ঘুঘুর একটানা ডাক �কৃিতর সজীবতার ক[ণ সা� 

িদেতেছ3 কিবতা পিড়েত পিড়েত অেবাধ বালেকর মেন �চ` মধােÞর িনদাঘ-

িদবাবসােনর রমণীয়তা নািময়া আিসল, েমদুর েমেঘ েযন সারা আকাশটা ছাইয়া েগল, 

বুিঝ এখিন বৃি/ নািমেব3 পড়া আর অsসর হইল না, বিসয়া বিসয়া ভািবেত 

লািগলাম3”২১ 

বালক সজনীকাে	র সািহতানুরাগী মন কিবতাপােঠর মধ িদেয় ক#েলােক 

েপéেছ েগল, েযখােন sীেæর দুপুেরর �খর েতজও �েবশ করেত পাের না3 িতিন েযন 

ক#নায় েদখেত েপেলন সূযO ডুেব যােV স=ার আকােশ চাঁদেক েদখার জনই েযন 

েকৗতূহলী েমেঘরা জেড়া হেV3 স=ার সােথ সােথ মিTের কাঁসর ঘ¦া বাজেছ, বৃি/ 

েথেম আসেছ, আর বষOা �কৃিতর ক#না তাঁর মেন আনT ঘিনেয় তুলেছ3 ‘িবি/ পেড় 

টাপুর টুপুর নেদয় এল বান3”ছড়ার ছTও বালেকর মনেক েদালা েদয়3 বাCেবর 

�ঢতার উপর বালেকর সািহতরস িপপাসু মন জয় হেয় তাঁর ৈশশেবর এক িবেশষ 

tৃিতেক মধুর �েপ পাঠেকর কােছ উগেভাগ হেয় উেঠেছ3 

 সজনীকা	 েয বালক বয়স েথেক সািহতানুরাগী িছেলন তার আেরা একিট 

পিরচয় পাওয়া যায় তেব তা িববৃিত আকাের িতিন উপlাপন কেরন িন3 বরং বণOনার 

সে> ক#না িমZেণ তা সািহতপদবাচ হেয় উেঠেছ- 

 ‘‘sীæ অথবা পূজা েকান এক অবকাশ মালদেহ যাপন কিরবার জন আমােদর 

�ায় অপিরিচত বড়দাদা বাঁকুড়া হইেত আিসেবন3 অপিরচেয়র দ[ণ ভালবাসা ও 

ভিc, Zwা ও িবtেয়র পযOায় ছাড়ায় নাই3 িতিন সকেলর জন উপহার আিনয়ািছেলন3 

তেব ভেয় তাঁহার িনকট েগলাম, আমার ভােগ উিঠল – এক খ£ ‘সরল কৃি�বাস’ – 

কিবভূষণ েযাগী�নাথ বসু িব এ স�ািদত, বb িচ; সUিলত3 বইখািন হােত িদয়া 
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বড়দাদা বিলেলন, যিদ ভাল কিরয়া আয়� কিরেত পাির, আগামী ছুিটেত একখািন 

কাশীরাম দােসর মহাভারত পুর�ার িমিলেব3 উ<ফু\ হইয়া বই লইয়া মাতৃসিWধােন 

িগয়া বিসলাম3 পাতা উ�াইেতই েচােখ পিড়ল- 

‘‘অমৃত মধুর এই সীতারাম –লীলা3 

Lিনেল পাষাণ গেল, জেল ভােস িশলা3’’ 

 অত#কাল মেধ সমs স�কা` রামায়ণ িনঃেশেষ পিড়য়া েফিললাম এবং তাহা 

মেমOর মেধ এমনই গাঁিথয়া েগল েয, মাস ছেয়ক যাইেত না যাইেতই বইখািন হােত না 

লইয়ািছ- 

‘‘েগােলাক ৈবকুÏপুরী সবার উপর3 

লêীসহ তথায় ৈবেসন গদাধর33 

মেন মেন �ভুর হইল অিভলাষ3 

এক অংশ চাির অংশ হইেত �কাশ3 

�রাম, ভরত, আর শNুë, লêণ3 

এক অংেশ চাির অংশ ৈহলা নারায়ণ33’’২২ 

হইেত আর� কিরয়া এত দূের সমা� হইল স�কা`’’ পযO	 আবৃি� কিরেত পািরলাম3 

সুতরাং যথাকােল কাশীরাম দােসর মহাভারত উপহার লাভ কিরলাম3 

 রামায়েণর গে#র �িত আকষOণ সকল িশLরই থােক3 রামায়ণ পড়েত পড়েত 

েসও েযন েসই KSােলােক পািড় েদয়3 নতুন বই উপহার পাওয়ার মেধ বালক মেনর 

আনT রেয়েছ, েনশায় বইিট সবO; হওয়ায় ছিবHেলার েনশায় গ#পােঠর আকষOণ 

আরও েবেড় যায়, তার উপর রজনীকা	 তাঁর বড়দাদা – মহাভারেতর বই উপহার 

েদওয়ায় কথা জানােল উ<সাহও বbমা;ায় েবেড় যায়3 বালেকর সরল মেন রাম-সীতার 

�িত ভিc রেয়েছ3 সব িমিলেয় রামায়ণ তাঁর কÏl হল এবং মহাভারত �াি�র আনT 

বালেকর মেন েদখা িদল3 ৈশশব জীবেনর এই tৃিত বণOনাHেণ পাঠেকর কােছ 

উপেভাগ হেয় উেঠেছ3  

 এই tৃিতকথায় সজনীকাে	র কিব স�ার Nমিবকােশর একটা িব*াসেযাগ 

ইিতহাস আভািসত হেয়েছ3 আFচিরত কথা সািহেত অনু�প পিরচয় �ায় দুলOভ3 

মহিষO েদেবে�নাথ ঠাকুর : (আFচিরত / ১৮১৮) 
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বাংলা Kরিচত আFচিরত / জীবনচিরত আFজীবনীর ধারায় মহিষO েদেব�নাথ 

ঠাকুেরর অনতম েZG সুখপাঠ tৃিতকথা3 এর মেধ তাঁর ভারত ²মেণর কথাও 

উে\িখত আেছ3 ডঃ ভূেদব েচৗধুরী িলেখেছন, ‘‘এই sে|র ভাষা ও বণOনায় 

আFদশOেনর গভীরতা িনসগO-�ীিতর ঐকাি	কতা ও ঈ*র ভিcর অিবচলতা �গাঢ় বেণO 

িচি;ত হেয়েছ3 মহিষOর প;াবলীেতও �েণ �েণ কিব িপতার �িতভােক অনায়ােস 

�ত� করা চেল3’’২৩ এই আFচিরত কথায় তাঁর জীবেনর �থম কুিড় বছেরর সময়, 

ঐ*যO ও িবলািসতার জীবন েথেক ৈবরাগ ও ঈ*রতৃ�ার দাশOিনকতায় �পা	িরত 

হবার ইিতবৃ� িলেখেছন3 

েদেব�নাথ ঠাকুেরর আFজীবনীেত রেয়েছ -  

‘‘িদিদমা আমােক বড় ভাল বািসেতন3 ৈশশেব তাঁহােক বতীত আিমও আর কাহােক 

জািনতাম না3 আমার শয়ন, উপেবশন, েভাজন সকলই তাঁহার িনকট হইত3 িতিন 

কািলঘােট যাইেতন, আিম তাঁহার সিহত যাইতাম3 িতিন যখন আমােক েফেল 

জগWাথে�ে; ও বৃTাবন িগেয়িছেলন, তখন আিম বড়ই কাঁিদতাম3’’২৪ 

িদিদমার সে> বালক েদেব�নােথর ে�েহর স�কO মধুরভােব বc হেয়েছ3 

িদিদমার উপর বালেকর িনভOরতা ও কািলঘােট যাওয়ার আনT-উপেভাগ হেয় উেঠেছ3 

িদিদমার সে> বালেকর সখতা, িনভOরতা স�েকOর অেনক গভীর পযO	 িবCািরত িছল 

বেলই িদিদমার তীথOযা;া বালেকর বড় েবদনার ও কাWার কারণ হেয় উেঠিছল3 

এই�েপ িদিদমা ও বালক েদেব�নােথর মধুর স�কO পাঠেকর কােছ উপেভাগ হেয় 

উেঠেছ3 

েসৗTযO দশOেনর সহজাত েন; িনেয় েদেব�নাথ জ� sহণ কেরিছেলন3 

েদেব�নােথর আFচিরতমূলক রচনার একিট ৈবিশ/ েয এর মধ িদেয় তাঁর অসাধারন 

বিcেeর পিরচয় সু�/ভােব �কাশ েপেয়েছ3 েকান রচনার মধ িদেয় েলখেকর বিc 

পু[েষর KV �িতিবUন বা আFস�ার পূণOা> �কাশ সািহেতর একিট দুলOভ Hণ 

িহসােব কীিতOত হয় এবং সাধারণত এটাই ‘‘সািহেতর kাইল’’3 একথা অKীকার করা 

যায় না েয, “বাংলা সািহেত েদেব�নাথ একিট পিরণত িবিশ/: kাইেলর �বতOন 

কিরয়ােছন3’’২৫ 
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অবনী�নাথ ঠাকুর (আপনকথা / ১৯৪৬)  

‘আপনকথা’ অবী�নােথর আFচিরত �ব= s|3 িনেজর জীবনকথােক অবনী�নাথ 

�পকথার রহসময় আি>েক িববৃত কেরেছন3 িবিচ;-শীেরানােম আপনকথার 

অধায়Hিল আটভােগ িবভc : ‘মেনর কথা’, ‘পªদাসী’, ‘সাইে�ান’, ‘উ�েরর ঘর’, ‘এ-

আমল েস-আমল’, ‘এ-বািড় ও বািড়’, ‘বসতবাড়ী’3 িতিন েয িবখাত িচ;িশ#ী তাঁর 

সহজ মধুর ভাব, রঙ ও েরখায় িনজ জীবেনর িবিচ; িচ; –িচ;েন �মািণত হেয়েছ3 

পািথOব জীবেন ও সমােজর সবOCেরর মানুেষর �িত গভীর ভালবাসা ‘আপনকথা’য় 

এমনভােব পিরেবিশত েয আবাল-বৃw-বিণতা অবনী�নােথর ে�হ�বণ ¬দেয়র জগেত 

অনায়াস �েবেশর ছাড়প; লাভ কেরেছ3 

 ‘আপনকথা’ েয েকবল িনছকই িশLর �পকথােতই সীমািয়ত হেয় থােক িন, 

এর মধ িদেয় পাঠেকর অ	রেক মমO�শOীভােব ছঁুেয় েগেছন:- ‘‘tৃিতরসূ; নদীর ধারার 

মেতা িচরিদন চেল না, ফুেরায় এক সময়3 এই বািড়রই েছেলেমেয় –তােদর কােছ 

আমােদর েসকােলর tৃিত েনই বলেলই হয়3 আমার মেধ িদেয় েসই tৃিত-ছিবেত, 

েলখােত, গে# যিদ েকান গিতেক তারা েপেলােতা বেতO রইেলা েসকাল বতOমােনও3 না 

হেল, পুরােনা ঝুেলর মেতা হাওয়ায় উেড় েগেলা- একিদন হঠা< কাউেক িকছু না 

জািনেয়3’’২৬ 

KণOকুমারী েদবী 

মহিষO েদেব�নাথ ঠাকুেরর তৃতীয়া কনা KণOকুমারী েদবী িছেলন ঠাকুরবািড়র অনান 

মিহলােদর েথেক KতX3 কিব, ঔপনািসক, গীিতকার, পি;কা স�াদক, সমাজেসিবকা 

ও �খর বিceশািলনী িছেলন িতিন3 ব>ীয় সািহত সেÒলেনর িতিন িছেলন �থম 

মিহলা সভাপিত এবং �থম মিহলা সািহিতক িহসােব জগ�ািরনী পুর�ার পান3 তাঁর 

tৃিত কথা ‘েসেকেল কথা’ েথেক জানেত পাির আধুিনক �ী িশ�া পwিতর মূল-প�ন 

তাঁেদর কােলই হেয়িছল3 েসই সময় এখনকার িদেনর মত িব-এ, এম-এ না থাকেলও, 

িবদূষীর সমাদর যেথ/ িছল3 অ	ঃপুেরর েমেয়েদর েলখাপড়ার িনয়িমত চচOা েযন 

একটা �িতিদেনর অভাস ও িনতিনয়িমত িNয়ানুGান িছল3 L²বসনা েগৗরী ৈব�বী 

ঠাকুরানী িনত �ভােত আসেতন িবদােলাক িবতরেণর জন3 িতিন অসাধারণ বুিwমতী 

িছেলন এবং সং�ৃত িবদায় তাঁর যেথ/ বু<পি� িছল3 বাঙলাও েয সিবেশষ ভােলা 

জানেতন তা বলার অেপ�া রােখ না3 কথার পার>মতায় িতিন সকলেক েমািহত কের 
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িদেতন3 এমনকী যারা িবদালােভ অিনVুক িছেলন তারাও তার কথা েকৗতুহলী মন 

িদেয় Lনেতন3 িতিন িনেজ �ত� ভােব ৈব�বী ঠাকুরানীর েদখা না েপেলও তাঁর 

কািকমার কাছ েথেক ঠাকুরানীর �ভা বণOনার েয িববরণ Lেনেছন তা তাঁর বণOনায় 

উপেভাগ হেয় উেঠেছ3 

 ‘‘যািমনী চতুযOােম লäা হেয় পেড়েছন, িক^ িবদায় sহণ করেত পারেছন না, 

�ভাত পূÚOািদগে	র নীেচ এ দাঁিড়েত আেছন, তবু �কাশ হ’েত পারেছন না3 েকননা 

�কৃ�-রািধকা েদাঁেহ েদাঁহার ে�মব=েন িন�াVW হেয় রেয়েছন3 আহা সারা িনিশ 

মানভ?েন উভেয়র গত হেয়েছ, িনিশেভাের তাই ঘুেম িবেভার হেয় পেড়েছন3 মির, 

মির3 আহা �াণK�প �হির, ে�মK�িপনী �রাধার এই ে�মিমলেন দুেলাক ভূেলাক 

িব*চরাচর Cি�ত হেয় পেড়েছ3 িবহ>িবহ>ীর কলরব নাই; নদনদী িনঃে·াত, জীবজ^ 

নরনারী গভীর িন�া-মä, Lকতারা পূÚOাকাশ হেত এখন অC েযেত পারেছন না, 

সূযOেদব অ[ণ রেথ সমাসীন হেয় উদয় হেত ভয় পােVন3 সৃি/েত �লয় আেস 

আেস3 সূযOেদব িচ�াকূল ¬দেয় রথ িফিরেয় ভগবান ]Ùার সদেন উপিনত হেলন, 

েসখােন িগেয় তাঁেক এই সমূহ িবপেদর কথা অবগত করােলন, ]Ùা মেন মেন �মাদ 

গণনা কের ধানমä হেলন3 ধানভে> অনেনাপায় না েদেখ কৃ�প�ীর (রামপ�ী) 

tরণ করেলন, প�ী আগত হেল বলেলন, ‘েহ কৃ�ভc িবহ>ম, তুিম না র�া করেল 

এ িবপেদ পির;াণ নাই3 েহ অগিতর গিত, ভcচূড়ামিণ, তুিম িভW ভগবান িব�ুেদেবর 

িন�াভ> কের এমন সাধ আর কা’র? অতএব েদবদানব নররা�স সকেলর �িত-

কৃপাবাণ হেয় তুিম িগেয় তাঁেক জাগিরত কর; - নেচ< সৃি/ এখিন েলাপ পায়3 প�ীবর 

]Ùার বচেন স^/ হেয় তাঁেক িনভOয় �দান কের, বৃTাবেনর িনকু্?rাের এেস 

ডাকেলন – কুÓ কুbক! কুÓ কুbক! ভগবান �কৃ�েদব কমলেলাচন উ�ীলন কের 

েদখেলন �ভাত হেয়েছ3 ‘‘যতদূর tরণ হেV তােত লি�ত েবাধ না কের এই সুেখর 

িমলনভ>-জিনত অপরােধ িতিন পি�বরেক েয অিভশাপ �দান করেলন েসই শােপই 

তখনকার পূজা পিব; কু�ুট-প�ী – এখন িহTুর অ�ৃস ও েíেVর খাদ3’’২৭ 

 আেলাচ অংেশ েকৗতুকরেসর পিরচয় পাওয়া যায়3 রাধা-কৃ� সারারাত 

মানভ?েন অবেশেষ িনিশেভাের ঘুিমেয় পেরেছন3 তাই যািমনী গত হেত-ও ভয় পােV, 

েতমন সূযOেদবও উদয় হেত ভয় পােV, পােছ কৃে�র িন�া ভ> হয়3 সূযOেদব তার 

ভেয়র কারণ ]Ùার কােছ xাপন করেল, ]Ùা কৃ�প�ীেক কৃে�র িন�াভহগ করেত 
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বলেলন3 এেত কৃে�র িন�াভ> হল বেট, িক^ তাঁর অিভশােপ েসই কু�ুটপ�ী 

বতOমােন িহTুর অ�ৃশ ও েíেVর খােদ পিরণত হেয়েছ3 এখােন যািমনী, সূযO 

সকেলই সকেলর উপরই �াণস�া আেরাপ কের িচ;�েপ গেড় েতালা হেয়েছ, 

পার�িরক িNয়া �িতিNয়া নাটরস ঘণীভূত হেয়েছ3 িহTু-মুসলমােনর নানা সংসারও 

েকৗতুেকর মধ িদেয় �কাশ েপেয়েছ, �কৃিতর বণOনার সে> কা#িনক গে#র 

েমলব=েন বণOনা েবশ উপেভাগ হেয় উেঠেছ3 

 আবার তাঁর tৃিতকথা েথেক জানা যায়- 

 তাঁর মাতুলানীেক রামায়ণ মহাভারত হােতমতাই সহ সব বই পেড় েশানান 

KণOকুমারী েদবীর একটা িবেশষ কাজ িছল3 বাড়ীেত মািলনী েযিদন বই িবNী করেত 

আসত েসিদন সরগম পেড় েযত, বটতলার যত িকছু নতুন বই, কাব-উপনাস-আষােঢ় 

গ# – ইতািদ বইেয়র স�াের িসTুক েবাঝাই হেয় েযত3 আলমারী ভরা পুতুল, 

েখলনা, ব�াদী ইতািদ েযমন থাকত, েতমিন অ	ঃপুেরর লাইে]রীও পুCকরািশেত 

পিরপূণO থাকত3 এই�েপ ৈদনিTন জীবেনর সাধারণ বণOনার মধ েথেক বালকােলই 

তাঁর সািহতানুরাগী মনিট েবশ উপেভাগ হেয় উেঠেছ3 

ইিTরা েদবী 

ইিTরা েদবীর 'আমার খাতা' - এই িব*াসী উ×ারণ - “খাতা"-র ওপের েমেয়েদর 

িনজK Ke েয এতিদেন সাবC হেত চেলেছ - েসই ইি>তই বহন কের3 একিট েমেয়র 

আF�কােশর জন জ[রী িছল একিট িনজK খাতাও3 েযখােন েস তার মেনর 

কথাHিল িলখেত পারেব3 তাই িনেজর জন ৈতরী কের িনেয়িছেলন - েïVািবহারী 

আনTময় িলখন-জগত3 ‘আমার খাতা'- tৃিত, অতমতO-েছায়া KS, অিlর²মণ, ধমOীয় 

েচতনা, স>ীেতর ে�হমাখা েকালাজ3 ইিTরার চার-পাঁচ বছর বয়স েথেক েচৗÔ বছর 

পযO	 জীবন সময় ‘আমার খাতা'-র অনতম উপজীব3 

ৈশশেবর tৃিতচারণ করেত িগেয় িতিন বেলেছন, “আমার েসই বালকােলর 

tৃিত এখনও আমার মনেক বিথত ও আনিTত কের3’’২৪ ৈশশেব িতিন খুবই িচ	াশীল 

িছেলন3 �কৃিতর �িত �বল অনুরাগও তাঁর tৃিতকথায় উপেভাগ হেয় উেঠেছ3 গােছর 

ফুল, িচ;িবিচ; �জাপিত, পাখীেদর িতিন বড়ই ভােলাবাসেতন3 ৈশশেব তারাই িছিল 

তাঁর স>ী3 িতিন �িতিদন িবকােল দাসীর সে> বাগােন েযেতন এবং �িতিদন ফুলHিল 

চয়ণ কের গ>ার েসাপােনর উপর বেস অিনবOচনীয় আনT লাভ করেতন3 ‘‘ঊেwO 
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িদগ	িবCৃত আকাশ, িনে� ফলফুলসুেশািভত উদান, সÒুেখ ধীর�বািহনী গ>া, আিম 

এই েসৗTেযOর মেধ আFহারা হইয়া বিসয়া থািকতাম3 পের একিট একিট কিরয়া ফুল 

গ>াবে� েফিলতাম3 ফুলHিল নািচেত নািচেত যাইত, ভািবতাম, ফুল েকাথায় যাইেতেছ, 

আকােশর িদেক চািহয়া িক একটা ভােব েমািহত হইতাম3’’২৯ গ>ার �াকৃিতক 

েসৗTযOও ইিTরা েদবীর েচােখ অসাধারণ েসৗTেযO উ_ািসত হেয় উেঠেছ3  

 আবার শীেতর কুেহিলকাVW আকাশ-গ>ার পরপার েদখা যায় না, গ>ার মেধ 

দুই একিট েনৗকা গােছর রােতর িশিশর িসc ফুল কািমনী ফুল গােছর উপর বেস 

থাকা একিট মাছ-রাঙা পািখ – সবিকছু িনেয় �কৃিতর সে> একাF হেয় থাকেতন3 

 ইিTরা এমন দু-একিট েখলার িববরণ িদেয়েছন ‘আমার খাতা’-য় যা বাংলা 

সািহেত আর েনই3 স�িকOত িদিদমা, ইিTরা ও দাদার েজা<�ারােত ক#নার পাখায় 

ভর িদেয় জগWাথে�ে; যাওয়ার েখলািটর আনেকারা েসৗTেযO অবাক হেত হয়3 বািড়র 

বারাTায় এেস পেড়েছ েজা<�া, ক#নায় েসই েজা<�াহেয় উঠল – ‘পুরীর অপার 

সমু�3 েজা<�া সমুে� �ান, িঝনুক কুড়ােনা িকছুই বাদ েগল না3 মায়াবী েজা<�ামাখা 

ক#নােলােক ইিTরা অনায়ােসই চেল েযেত পারেতন3 

 ‘‘আমােদর বারাTায় একখািন জগWােথর পট টাঙান িছল3 েজা<�াময়ী রাে; 

বারাTায় মাদুর পািতয়া িদিদমা বিসেতন, আর আমরা দুই ভাইেবান তাঁহার েকােল 

মাথা রািখয়া কৃি;ম িন�ায় িনি�ত হইতাম3 আর িদিদমা মুেখ মুেখ জগWাথে�ে; 

যাইবার আেয়াজন কিরেতন আর বিলেতন েয ইহারা িনি�ত  হইয়ােছ3 ইহােদর রািখয়া 

আিম যাইব আর আমরা অমিন জাsত হইয়া বিলতাম েয আমরা জগWাথে�ে; যাইব3 

আমরা যখন িকছুেতই থািকেত চািহতাম না, তখন িদিদমা বিলেতন, অত দূের বারবার 

আেC আেC যাওয়া-আসা কিরেতন আর মুেখ গান কিরেতন3 

‘‘আঠার নালায় পের যা;ী, 

তাের পার করেহ �হির, 

সারারা; েহঁেট মলুম, 

েপায়া বাট বই কয় না, 

জয় জগWাথ দয়া কর 

আর েতা দুখ সয় না3’’৩০ 

ইিTরা েদবীর আেরা এক ৈশশেবর tৃিত সািহতHণািUত হেয় �কাশ েপেয়েছ3 
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 ‘‘অিত �তুেষ সকেলর আেগ উিঠয়া �ান কিরতাম; মািলনী পূজার ফুল িদয়া 

যাইত; আিম চTন ঘিসয়া পূজার আেয়াজন কিরয়া লইয়া পূজায় বিসতাম3 তখন 

আমার ¬দয় ভিcেত পূণO হইত3 পূজা েশষ হইেল আিম যাইয়া বাবামহাশেয়র েসবা 

কিরতাম3 বাবামহাশেয়র �েয়াজনীয় সমC কাজ েশষ হইেল বাবামহাশয় যখন পােঠ 

িনযুc হইেতন,তখন আিম যাইয়া মার জলখাবার পান ইতািদ িদয়া আিসতাম3 মা 

গৃহকেমO যাইেতন3 আিম আবার বাবামহাশেয়র েসবায়িনযুc হইতাম3 আমার সকল 

কাযO েশষ হইেল িদিদমার কােছ যাইেত পািরতাম3’’৩১ 

 আেলাচ অংেশ ইিTরা েদবী ৈশশেবর �িতিদেনর জীবনযা;া একিট মুbতO 

মধুর�েপ �কাশ েপেয়েছ3 �িতিদন সকােল �ান, পুেজার জন চTন ঘষা, ¬দয় 

ভিcভােব পিরপূণO হওয়া, বাবা-মা-িদিদমার তার মধুর স�W ও �িতিদেনর জীবেনর 

িচ; উপেভাগ হেয় উেঠেছ3 ইিTরা েদবীর আরও একিট tৃিতকথা সািহেত রেসা�ীণO 

�কাশ েপেয়েছ3 

 ‘‘িদন সুেখরই হউক আর দুঃেখরই হউক কাহারও মুখােপ�া কের না3 েসিদন 

েগল, �ভাত হইল, আমার ভিগনী ছলছল েনে; আমার কােছ আিসয়া দাঁড়াইল, আিম 

নীরেব বে� ধিরলাম3 ঝরঝর কিরয়া েচােখ জল পিড়েত লািগল, িকছু�ণ পের 

�কৃতl হইয়া সুষমােক বিললাম – ভাই বাবামহাশেয়র েসবা কেরা ও মােয়র সাহায 

কিরও, আমার অভাব েযন ওঁরা না েবাধ কেরন3 �ীেলােকর যাহার জন সৃ/, েযখােন 

তাহার গিত, আিম েসইখােন চিললাম; এতিদেন এখােন আমার যাহা ক�Oব িছল আজ 

তাহা েশষ হইল, আশীÚOাদ কির তুিম সুখী হও3’’৩২ 

 ইিTরা েদবীর *Lর বািড় যাবার দৃশিটও সািহতরেসা�ীণO হেয় �কাশ 

েপেয়েছ3 *Lর বািড় যাওয়ার মধ িদেয় তাঁর ৈশশব জীবেনর মধুর tৃিতর সে> জিড়ত 

িপতা-মাতা েবােনর সে> এক�কার িবেVদ ৈতরী হেত চেলেছ3 আসW িবেVদ মুbেতO 

িদিদ ও েবােনর েবদনা সািহতHনাি´ত হেয় �কাশ েপেয়েছ, তেব �ীেলােকর 

Kাভািবক পিরণিতেক িতিন Kাভািবকভােবই েমেন িনেয়েছন3 তাই পিরবাের সকেলর 

জন ম>লিচ	াও তাঁর আ	িরকতায় উপেভাগ হেয় উেঠেছ3 

 প\ীবাংলা ]ত-অনুGােনর �িত ইTরা েদবীর আকষOণ িছল3 একজন দাসীর 

কাছ েথেক িতিন অেনকHিল ছড়া িশেখ িনেয়িছেলন3 ভাঁজুর ছড়া িতিন তাঁর tৃিত 

tরণ কেরেছন- 
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‘এক কলিস গ>াজল 

এক কলিস িঘ3 

ব<সর অ	র আেনন ভাঁজু 

নাচব না ত িক3’৩৩ 

 এই ছড়াHিল বালকােল তাঁেক আনT �দান করত3 তাঁর �াণব	 

বালকালেকও আমরা খুঁেজ পাই, তাঁর ভাঁজুর ছড়া tৃিতচারেণর মধ িদেয়3 যা 

আমােদর �াণেক �শO কেরেছ3 ইিTরা েদবী তাঁর এক ²মেণর tৃিতর কথা বc 

কেরেছন যা তাঁর জীবেনর এক িবেশষ মুbতOেক �শO কের েগেছ- 

 ‘‘ইিতমেধ ঠাকুরবাড়ীর �শC �া>েণ যাইয়া উপিlত হইলাম3 তাহার 

চািরিদেকই মিTর, সÒুেখ হরপাÚOতীর মিTর, উwOিদেক চািহয়া েদিখলাম লাল 

ব�খে£র rারা মহােদেবর মিTর হইেত পাÚOতীর মিTের sি| ব=ন করা আেছ3 আিম 

তাহা েদিখয়া পা`ােক িজxাসা কিরলাম – ইহার উেÔশ িক? পা`া বিলল েয, যা;ীগণ 

Lভফলাকাðায় টাকা খরচ কিরয়া এই sি| বাঁিধয়া যায়3 েসই sি| ব=ন েদিখয়া 

আমার মেন হইল েয আমার Kামীর ¬দেয় েয sি| ব=ন হইয়ািছল তাহা ইহেলাক 

পরেলােকর ববধান অিতNম কিরয়া অনুসূত হইয়া রিহয়ােছ3 ে�েমর পরাকাGা 

হরপাÚতOীর যুগল মূি�O ভািবেত ভািবেত ে�েমর মহাস�ায় মä হইয়া েগলাম3’’৩৪ 

 ঠাকুরবািড়র �শC �া>েণ মহােদেবর মিTেরর সে> পাবOতীর মিTেরর লাল 

ব�খ£ rারা দশOনাথOীরা Lভকামনার আশায় sি|ব=ন কেরেছ, মানুেষর এই িব*াস 

ভাবােবগ তাঁর মেধও ভাবােবগ সvার কেরেছ3 

 এই ভাবােবগ rারা চািলত হেয় ে�েমর পরাকাGা হরপাÚOতীর যুগল মূিতO tরণ 

কের আপন Kামীর �িত ে�ম-ভিcর গভীর িনGা তাঁর অ	ের পিরপূণO তৃি� দান 

কেরেছ3 তাঁর এই নব-উপলিw পাঠেকর ¬দয়েকও �শO কের যায়3 

সরলা েদবী- 

সরলা েদবীর আFtৃিত কথা “জীবেনর ঝরাপাতা" েদশ পি;কায় ১৩৫১ সােলর ২৪ 

কািতOক সংখা েথেক L[ হয় এবং ১৩৫২ সােলর ২৬ ৈজG সংখা পযO	 চেল3 পের 

েযােগশ চ� বাগল-এর স�াদনায় এিট �কািশত হয়3 

 সরলা েদবীর আFtৃিতকথা "জীবেনর ঝরাপাতা'র �ারি�ক সূচনাই েতা 

সািহতরেস চুবােনা ভাবা�দ-“ঝের েগেছ, ফুিরেয় েগেছ যা, তােদরই কতকHিল 
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কুিড়েয় বািড়েয় জড় কের একখানা মালা গাঁথা - এ হল জীবনtৃিত, জীবনকািহনী3 

ঝরা হেলও মরা হয়িন েস পাতাHিল3 মানব�ােণর িচর�াণব	 হেয় আেছ3 আমার 

জীবেনর দীঘOপেথ িদেক িদেক পূেবO পি¨েম উ�ের দি�েণ - �ভােত স=ায়, সজেন 

িনজOেন, দুঃখ বহেন, উ<সেব আনেT কত ঘটনা ও কত অঘটন ঘেটেছ ঝেরেছ 

সেরেছ3 পর পর যাঁেদর সংেযাগ মূলহীন জীবেনর মূল, এ জীবনকািহনীর পেবO তাঁরাই 

আেছন ফুেট3’’৩৫ 

 ‘জীবেনর ঝরাপাতা’ আFtৃিতকথাও সািহতরেস পূণO হেয় �কাশ েপেয়েছ3 

ই�ুেল বািলকা বয়েস ঘঁুিট েখলার আনT েলিখকা বc কেরেছন3 তাঁর কথায়, “েসই 

ঘঁুিট েখলার একটা বুিল... এখনও মেন পের – িক জািন আজকালকার েমেয়রা আর 

েসই বুিল বেল েসইরপকম ঘঁুিট েখেল িক না- 

“ও েদালন েদালন ও েদালনিট 

এক তুল েদােলর েনাটনিট 

েনাটন ধাম েনাটন ধাম েনাটন ধামিট’’৩৬ 

িশLমন শেYর অথO েখাঁেজও না, ছড়ার ছেTর ঝংকার তার মেন েদালা েদয় ও আনT 

রস সvার কের3 

 বািলকা বয়েস পাÛীেত কের �ুেল যাওয়ার আনTও বc হেয়েছ3 তাঁর কথায় 

‘‘েজাড়াসাঁেকায় থাকেত ই�ুেল েযতুম পাÛীেত চেড়3 ই�ুেলর রাCা িছল েজাড়াসাঁেকা 

েথেক িচ<পুর েরােড েবিরেয় বারাণিস েঘাষ ñীট েথেক মািণকতলা ñীেট পড়া3 

মািণকতলা ñীেটর েছাট রাCার উপর একটা েদাকান িছল, েসখােন েবহারােদর কাঁেধ 

পাÛী থািমেয় “gem” িব�ুট ও লজvুস েকনা আমােদর জীবেন �থম Shopping 

রেসর অনুভূিত3’’৩৭ বালকােল পাÛীেত কের যাওয়া ও েদাকান েথেক ৈশশেবর 

সবেচেয় েলাভনীয় িব�ুট, লে?: েকনার আনT উপেভাগ �েপ �কাশ েপেয়েছ3 

 িদিদ িহরõয়ীর কথা বলেত িগেয় সরলা েদবী িলেখেছন – ‘‘িদিদ িহরõয়ীর 

tৃিত আমার মেন একিট সুবােসর মত ভরা আেছ3 েযমন হাসানুহানা গােছর কাছ িদেয় 

েগেল স=ােবলা একটা সুবাস বেয় আেস, েযমন যঁুই, েবল ে�েতর হাওয়া েভােরর 

েবলায় একিট সুবাস ি�³তা আেন – িঠক েতমিন নয়3 তাঁর রcচেমOর শরীরিট েছেড় 

িভতরকার ে�হ-ভিc-�ীিতময়তার সুবােসই তাঁেক আমার মেন জাগ[ক েরেখেছ3’’ 
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 িদিদর ে�হ ভােলাবাসািট েয িনছকই মেনর উপর একিট �েলপমা; নয়, ে�হ-

মায়া-মমতার গাঢ়e েলিখকার বণOনাHেণ-�াণ�শO কেরেছ3    

 সরলােদবীর আFtৃিত কথা মূলক s|- “জীবেনর ঝারাপাতা’’3 তাঁর tৃিতকথা 

িলখেত িগেয় িতিন বেলেছন - “ঝের েগেছ, ফুিরেয় েগেV যা, তােদরই কতকHিল 

কুিড়েয় কুিড়েয় জড় কের একখানা মালা গাঁথা - এ হল আমার জীবনtৃিত, 

জীবনকািহনী3 ঝরা হেলও মরা হয়িন েস েস পাতাHিল, মানব�ােণর সং�েশO 

িচর�াণব	 হেয় আেছ3 আমার জীবেনর দীঘOপেথ িদেক িদেক পূেবO পি¨েম উ�ের 

দি�েণ -�ভােত স=ায়, সজেন িনজOেন, দুঃখ বহেন, উ<সেব আনেT কত ঘটনা ও 

কত অঘটন ঘেটেছ ঝেরেছ সেরেছ3 পর পর যাঁেদর সংেযােগ মূলহীন জীবেনর মূল, 

এ জীবনকািহনীর পেবO পেবO তাঁরাই আেছন ফুেট3” 

 বালক-বািলকােদর িনজ িনজ পছেTর �ুেলর িনেয় দলগঠেনর �বণতা েদখা 

যায়3 সরলা েদবীও tৃিতকথােত বালকােল এই �বণতাই জীব	 হয় ফুেট উেঠেছ - 

“বািড়র েছেলেমেয়েদর মেধ বড়মার েছাট েমেয় ঊষািদিদর সে> আমার সবেচেয় েবিশ 

ভাব3 েজাড়াসাঁেকার েছেলেমেয়েদর এক একটা group িছল3 আমােদর সাথী 

েছেলেদর মেধ নীতুদাদা, সুধীরদাদা, বলুদাদা ও দাদা একদল এবং েমেয়েদর মেধ 

সু�ীলািদ ও িদিদ একদল এবং তার েচেয় আর একিট েছাট দেল িছলুম সু�ভািদিদ, 

ঊষািদিদ ও আিম3 সু�ভািদিদ আসেল সব দেলই ভুc িছেলন – তাই ঊষািদিদ ও 

আিম েবশ ব=ু িছলুম3 ভয়ানক ভালবাসতুম তাঁেক3’’৩৮ 

 আপন আপন দলভুc সদসেদর পার�িরক িনGা ও আপনদলভুc উষািদিদর 

�িত বািলকা সরলােদবীর ভয়ানক ভালবাসা পাঠেকর কােছ উপেভাগ হেয় উেঠেছ3 

 বালকােল �ুল জীবেনর মধুর িদনHিলও তাঁর tৃিতকথায় সািহতHনাি´ত হেয় 

�কাশ েপেয়েছ3-“আিম সােড় সাত বছের েবথুন ই�ুেল ভিতO হই সব নীেচর �ােস- 

আর �ােস মেধ সব েচেয় েছাটও আিম3 ল�াবতী-রাজনারায়ণ বসুর েছাট েমেয়-

আমার েচেয় বয়েস অ	ত চার বছেরর বড়-েসও ঐ �ােস3 আিম তার ভাির ে�হ ও 

যে�র একিট পুতুল হলুম3 ই�ুেল বছেরর পর বছর �ােসর পর �ােস সকেলর ি�য় 

হেত থাকলুম3 Nেম এমন হেত লাগল এক এক বােচর পর বােচ এক একিট েমেয় 

আমার েঘারতর ে�িমকা হেত থাকল3 যখন বািড়র গািড় ব= হেয় আমােদর ই�ুেলর 

বােস যাতায়াত হল -“সরলা িদিদর’’ বইখাতা েক তাঁর হাত েথেক িনেয় িনেজেদর 
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হােত ধের থাকেব এই �িতrিTতা আর� হল3 ই�ুেল িটিফেনর ছুিটর সময় বা বােসর 

ে�েপর �তী�ায় যখন বেস থাকেত হত - তখন “সরলা িদিদ”েক িনেয় ঘঁুিট েখলা 

করা বা তাঁেক িঘের ইংেরিজ �পকথা েশানা –এই হল তােদর কাজ3’’৩৯ 

 সােড় সাত বছেরর বািলকা সরলা েদবীর �ুেলর সকল বািলকার কােছই ি�য় 

হেয় উেঠিছেলন3 �ােসর মেধ বয়েস সকেলর েছাট হওয়ায়, সকেলর ভােলাবাসাই 

িতিন েপেয়িছেলন3 িবেশষ কের ল�াবতীর কােছ িতিন েযন ে�েহর পুতুল হেয় 

উেঠিছেলন3 �ুেলর পরবতOী িদনHিলেতও �ুেল সকল বািলকার ি�য় হেয়ই িছেলন3 

‘সরলা িদিদ’ হাত েথেক বই খাতার েবাঝা েক ধরেব তাই িনেয় েযমন বািলকােদর 

পর�েরর মেধ �িতrিTতা L[ হল, েতমিন ‘সরলা িদিদ'েক িনেয় েখলার আনT বা 

তাঁেক ইংেরিজ �পকথার গ# েশানােনােতই েযন বািলকারা আনT েপত3 এই�েপ 

তাঁেক েক� কের �ুেলর বািলকােদর মেধ েয সাড়া পেড় িগেয়িছল, ৈশশেবর েসই 

আনTদায়ক tৃিত উপেভাগ�েপ পিরেবিশত হেয়েছ3  

 পিরেশেষ বলা যায় েয,  

 বাংলা আFচিরত সািহেতর ধারায় tৃিতকথাHিল িবে�ষণ করেল েদখা যায় েয, 

েসHিল িনছকই েকবলমা; আFচিরতকারেদর ব�িন/ ৈদনিTন জীবন যাপেনর ঘটনার 

িববরণ ও কমOজীবেনর নীরস [িটং হেয় দাঁড়ায়িন3 অসামান ৈনপুেণ ভাব-ভাষা-িবষয় 

ভ>ীমায় বাকচাতুেযO তাঁেদর আFtৃিতকথাHিল সািহতরসাKািদত হেয় উেঠেছ3 

আFচিরতকারেদর সািহত-স>ীত সং�ৃিত চচOা ও উc পিরেবেশর আব/েনর মেধ 

িবরাজ করাও তাঁেদর আFtৃিতকথাHিলেক সািহতরসপু/ করেত সাহায কেরেছ3 

 আেলাচ অধােয় উে\খেযাগ কেয়কজন পু[ষ আFচিরতকার এবং 

আFচিরতধারায় �থম আFচিরতকার রাসসুTরী দাসী সহ েজাড়াসাঁেকার ঠাকুরবাড়ীর 

উে\খ কেয়কজেনর আFtৃিতকথাই এখােন lান েপেয়েছ3 িক^ আজ পযO	 যত 

আFজীবনী তথা আFtৃিতকথা েলখা হেয়েছ েসHিল যিদ িবে�ষশ করা স�বপর হত 

তাহেল েদখা েযত েসHিলও সািহতল�ণাNা	 হেয়ই বাংলা আFtৃিত কথার ধারায় 

সুিচিÞত lান কের িনেয়েছ3 
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সূ;সূ;সূ;সূ;-িনেদOশিনেদOশিনেদOশিনেদOশ:::: 

১.  রবী� রচনাবলী (খ` ৮), রবী�নাথ ঠাকুর, িব*ভারতী, ৬ আচাযO জগদীশ বসু 

েরাড, কিলকাতা ১৭, ১৩৯৩ ভা�, পৃঃ ৩৫২ 

২.  তদুc, পৃঃ ৩৫২ 

৩.  তদুc, পৃঃ ৩৫১ 

৪.  তদুc, পৃঃ ৩৪০ 

৫.  তদুc, পৃঃ ৩৪৮  

৬.  তদুc, পৃঃ ৩৪৭  

৭.  বাংলা আFচিরত সািহেতর ধারা, আLেতাষ রায়, অ[ণা �কাশন, কলকাতা ৯, 

�থম �কাশ ১৪১৪, পৃঃ ৬৫ 

৮.  আমার জীবন, রাসসুTরী দাসী, েদ’জ পাবিলিশং, কলকাতা ৭৩, িrতীয় সং�রণ 

২০১৫, পৃঃ ১০৩ 

৯.  তদুc, পৃঃ ২৯ 

১০.  তদুc, পৃঃ ৩১ 

১১.  তদুc, পৃঃ ৫৪ 

১২.  তদুc, পৃঃ ৫ 

১৩.  বাংলা আFচিরত সািহেতর ধারা, আLেতাষ রায়, অ[ণা �কাশন, কলকাতা ৯, 

�থম �কাশ ১৪১৪, পৃঃ ৯০  

১৪.  তদুc, পৃঃ ৯০ 

১৫.  তদুc, পৃঃ ১০৪  

১৬.  আFচিরত, িশবনাথ শাXী, েদ'জ পাবিলেকশন, কলকাতা ৭৩, িrতীয় সং�রণ, পৃঃ ২৮ 

১৭.  তদুc, পৃঃ ৪০ 

১৮.  বাংলা আFচিরত সািহেতর ধারা, আLেতাষ রায়, অ[ণা �কাশন, কলকাতা ৯, 

পৃঃ ১৩৬ 
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১৯.  আধুিনক বাংলা �ব= সািহেতর ধারা, ২য় খ`, অধীর েদ, উ�ল সািহত মিTর, 

কলকাতা ৭, তৃতীয় সং�রণ অেöাবর ২০১০, পৃঃ ১০৮ 

২০.  বাংলা আFচিরত সািহেতর ধারা, আLেতাষ রায়, অ[ণা �কাশন, কলকাতা ৯, 

পৃঃ ২৯৩ 

২১.  আFtৃিত, সজনীকা	 দাস, নাথ পাবিলিশং, কলকাতা ৯, িrতীয় মু�ণ, ২০১০, 

পৃঃ ৭ 

২২.  তদুc, পৃঃ ৯ 

২৩.  সািহেতর �পরীিত ও তd, তপন কুমার চে�াপাধায়, �xা িবকাশ, কলকাতা -

৯, ২য় সং�রণ ২০১৭, পৃঃ ৬৬৯ 

২৪.  আFজীবনী, েদেব�নাথ ঠাকুর, সািহতিবহার, কিলকাতা ৯, তৃতীয় মু�ণ, ২০১৬, 

পৃঃ ১ 

২৫.  আধুিনক বাংলা �ব= সািহেতর ধারা, ২য় খ`, অধীর েদ, উ�ল সািহত মিTর, 

কলকাতা ৭, তৃতীয় সং�রণ অেöাবর ২০১০, পৃঃ ১১৩ 

২৬.  বাংলা আFচিরত সািহেতর ধারা, আLেতাষ রায়, অ[ণা �কাশন, কলকাতা ৯, 

পৃঃ ২১৬ 
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সমতািবধান 
অিদিত িসংহ 

Kাধীন গেবষক, বাংলা িবভাগ 
সুের�নাথ কেলজ, কলকাতা 

 
"সমােজর জজOিরত একেZণীর মানুষ, 

যােদর Kীকৃিত েকবল বইেয়র পাতায়3" 
"সমতািবধান" যার অথO সমান আিধকার lাপন করা3 সমানতা সকেলর একমা; 
ৈনিতক অিধকার3 িশL জ�ােনার পর তার িল> িনধOারণ কের েদয় সমাজ3 সমাজও 
েয অেনক সময় ভুল �মািণত হয় তার িবচার েক করেব? এখােন আপিন িকংবা আিম 
বলার েকউ না, �াচীন েপৗরািণক কথা েমেনই �িতিদেনর জীবন চেল3  
 একটা িশL জ�ােনার পর তােক িল> িনধOারেণর আওতায় েফেল েদওয়া হয়3 
েস পু[ষ না নারী তার িবচার চেল অদৃশ আদালেত3 চতুথO েZণীেত বাংলায় পড়ােনা 
হয় "িল> িনধOারণ"3 েছাট েথেক আমরা েজেন এেসিছ িল> চার �কার, যথা- পুংিল>, 
�ীিল>, উভয় িল> আর �ীব িল>3 নারী-পু[েষর েভদা-েভদ করেত পুংিল> ও �ীিল> 
ববহার করা হয়3 আর �ী-পু[ষ উভয় জািত েবাঝােল উভয়িল> এবং �ী পু[ষ 
জািতেক না বুেঝও অেচনা েকান িকছু েবাঝােল �ীব িল>3 পৃিথবীর �াচীনতম বাংলা 
সািহেতর ইিতহাস েমেন আমরা এিগেয় চেল যাই3 িভW কিবর গ#-কিবতা পেড়, 
েZিণর পর েZিণ পাঠরত হেয় িশ�া অজOন কির3 তবুও সমােজর েদারেগাড়ায় এেস 
আমরা বাধা�া� হেয় থািক, সমান Kীকােরািcর অধীেন3  
 এই সমােজ েচােখ পেড় এক েZণীর মানুষ, শারীিরক বা মানিবক গঠেন তারা 
সকেলর েথেক িভW3 েছাটেবলায় পেড় থাকা �ীবিল> বা তৃতীয় িল> এর সে> তুলনা 
কের থািক তােদর3  
 আসেলআসেলআসেলআসেল    তৃতীয়তৃতীয়তৃতীয়তৃতীয়    িল>িল>িল>িল> হল একিট মতবাদ 3 যােত এমন বিcেদর েZণীভুc করা 
হয়, যারা িনেজ অথবা সমােজর rারা পু[ষ বা নারী েকানটাই িহেসেব Kীকৃত নয়3 
এিট পাশাপািশ িকছু সমােজর একিট সামািজক েZণীেক েবাঝায়, েয সমাজHেলা িতন 
বা তেতািধক িলে>র েZণীিবভাগ কেরন3 তৃতীয়  পিরভাষািট সাধারণত 'অন' েবাঝােত 
বব¬ত হয়; িকছু নৃতdিবদগণ এবং সমাজিবxানীগণ চতুথO এবং 'িকছু' িলে>র বণOনা 
িদেয়েছন3 বাংলা সািহেত এর েছাঁয়া পাওয়া যায়3  
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 ভারতীয় সং�ৃিতর স�াদনায়; িহTু েদবতা িশবেক �ায়ই 'অধOনারী*র' 
িহেসেব উপlাপন করা হয়, যার ৈrত পু[ষ ও মিহলা �িতকৃিত আেছ3 সাধারণত, 
অধOনারী*েরর ডান িদক পু[ষ এবং বাম পাশ মিহলা3 তৃতীয় িল> ধারনািট ভারেতর 
িতনিট �াচীন আধািFক ঐিতেহর সমC sে| পাওয়া যায় - িহTুধমO, ৈজনধমO এবং 
েবৗwধমO - এর েথেক ধারণা করা েযেত পাের েয ৈবিদক সং�ৃিত িতনিট িল>েক 
Kীকৃিত িদেয়েছ3 েবদ (িjkপূবO ১৫০০ -৫০০ িjkপূবOাY) এর মেত একজন বিcর 
�কৃিত বা �কার অনুযায়ী, িতনিট েZিণেত এক বিc অ	ভুOc হেত পাের 3 তারা কাম 
সূ; (চতুথO শতাYী িj/াY) নােমও পিরিচত এবং অন; পুমার-�কৃিত (পু[ষ �কৃিত), 
�ী-�কৃিত (নারী-�কৃিত) এবং তৃতীয় �কৃিত নােমও এিট উে\খ করা হেয়েছ3 
পাঠসূিচেত বলা হেয়েছ েয তৃতীয় িলে>র মানুষHিল �াcন ভারেত সুপিরিচত এবং 
পু[ষ েদহিবিশ/ বা মিহলা েদহিবিশ/ মানুষ3 আ	েযৗনা> এর অ	ভুOc এবং েযHিল 
�ায়ই ৈশশব েথেক Kীকৃত হেয় থােক3  
 �াচীন িহTু আইন, েবদ, পুরাণ, ভাষাতd এবং েজািতষশাে� একিট তৃতীয় 
িল> আেলাচনা করা হয়3 ২০০ িjkপূবOাY -২০০ িj/াY িতন িলে>র ৈজিবক উ<স 
বাখা কের3 ভারতীয় ভাষািবদ পত?িলর কাজ সং�ৃত বাকরণ মহাভাষায় (২০০ 
িjkপূবOাY) বেলেছন েয সং�ৃেতর িতনিট বাকরণগত িল> িতনিট �াকৃিতক িল> 
েথেক উ_ূত হেয়েছ3 �াচীনতম তািমল বাকরণ টলকাি÷য়াম (তয় শতাYী ) 
েহমে�ডাইটেক তৃতীয় "িনগূঢ়" িল> িহেসেব বণOনা কের পু[েষর নারীর েZণীিবনাস 
ছাড়াও ৈবিদক েজািতষশাে� নয়িট sেহর িতনিট পু[েষর মেধ একিট; তৃতীয় িল> 
বুধ, শিন এবং (িবেশষ কের) েকতুর সােথ যুc3 পুরােণ, িতন ধরেনর েদবেদবীর গান 
ও নাচ উে\খ আেছ: অøরা (মিহলা), গা=ার (পু[ষ) এবং কWড় (উভয় িল>)3  
 দুিট মহা সং�ৃত মহাকাব রামায়ণ এবং মহাভারত �াচীন ভারতীয় সমােজ 
তৃতীয় িলে>র অিCeেক িনেদOশ কের3 রামায়েণর কেয়কিট সং�রণ এই গে#র একিট 
অংেশ বিণOত আেছ, রামায়েণর রাম বনভূিমেত িনবOাসেন েনতৃe েদন3 েসখােন মাঝ 
পেথ িতিন আিবãার কেরিছেলন েয তার বািড় অেযাধায় অিধকাংশ েলাক তার 
অনুসরণ কেরিছল3 িতিন তােদর বেলিছেলন, "পু[ষ ও নারীরা, িপছেন িফেরা", এবং 
েসই সে>, যারা 'পু[ষ ও নারী' িছল না, তারা জানেতা না িক করেত হেব তাই তারা 
েসখােনই েথেক েগল3 মহাভারেত িশখ£ী বেল একিট তৃতীয় িলে>র চির; বতOমান3 
িতিন রাজা Øপেদর কনা িছেলন3 রাজা Øপদ তাঁেক পুে;র মত কের বড় কের 
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তুেলিছেলন যােত পরবতOী কােল েস েকৗরবেদর হারােত পাের যুেw3 কু[ে�; যুেw 
ভীæেক পরািজত কেরিছেলন িশখ`ী3 এমনিক িশখি£িনর সে> রাজা Øপদ একজন 
মিহলার িববাহ েদন3 যিদও পরবতOীকােল িশখ£ী উভিল> িহেসেবই Kীকৃিত লাভ 
কেরন3 অxাতবােস থাকা কালীন অজুOেনর বৃহWলা েবেশর কথা েতা সকেলর জানা3  
 েমেসাপেটিময়ার েপৗরািণক কািহনীেত মানবতার �াথিমক িলিখত েরকডOHিলর 
মেধ এমন ধরেনর েরফাের: রেয়েছ যা পু[ষও নয় এবং নারীও নয়3 
ভূমধ সং�ৃিতেত িjkপূবO চতুথO শতেকর কাছাকািছ সমেয় িলিখত েåেটা'র 
িসে�ািজয়ােম অিরেkােফনেসর সােথ জিড়ত েপৗরািণকতা স�িকOত িতনিট িলে>র 
বণOনা পাওয়া যায়3 আেরা িবিভW েদশ েযমন িমশর, আেমিরকার  �মাণ পাওয়া েগেছ3 
 বতOমান সমােজ 'তৃতীয় িলে>র' েZণীর মানুষেদর সিঠক সÒান বা Kীকৃিত 
েমেল না3 সমাজ তােদর Kাধীনতার অিধকার পযO	 েদয়3 �াচীনকােলর বিণOত পুরান, 
েবেদর কািহনীHিলেত তােদর সমান অিধকােরর কথা উে\খ িছল, তেব বতOমান সমাজ 
এটা মানেত নারাজ3 তােদর নূনতম অিধকােরর জন অেনেকই এই িবষেয় আেলাচনা 
ও ম	ব কেরেছন3 িবিভW ভাষািবদ, সমাজতdিবদ, সািহিতক এই িবষেয়র উপর 
নানান বই িলেখেছন3 বাংলা সািহেত এই িবষেয়র ওপর গেবষণা করা যায়3 ড. মানবী 
বেTাপাধায় একজন অধ�3 িতিন ভারেতর �থম �পা	রকামী অধ�3 
বাংলায় িপএইচিড কেরন, িতিন পি¨মবে>র �া:েজ`ার ওেয়লেফয়ার েবােডOর ভাইস 
েচয়ারপাসOনও হন3  
 আধুিনক বাংলা সািহেত এক েZG �পা	র কামী সৃি/ হল তারাশÍেরর 'হাঁসুলী 
বাঁেকর উপকথা'উপনােসর নসুবালানসুবালানসুবালানসুবালা3333    েস িবেয় কেরিছল ,িক^ ঘর করেত পাের িন3েবৗ 
তািড়েয় িদেয়িছল3করালীর সংসাের নসুবালা তার বউেয়র ননদ হেয় থাকেত 
েচেয়িছল3�কৃিতেত পু[ষ নসুরােমর জীবন হেয় েগল নারীর সাজস�ায়,নারী 
েকামলতায়-ববহাের  নসুবালা3েস চিরে; যথাথO মানিবক3কামারপাড়ার েমেয়রা ভুেল 
যায় নসুবালারেকান নারী নয়, েস কারও কনা নয়3 পাগেলর কথায় েসই নসুর শরম 
লােগ এবং বেল ওেঠ :"উ মুখেপাড়া েকাথা েথেক এল েলা3" এরকমই বাংলা আধুিনক 
সািহেত েলখক KSময় চNবতOীর েলখা "আনT পুর�ার �া�" 'হলেদ েগালাপ' 
উপনােস এই স�িকOত আেলাচনা করা আেছ3 এই বইিট Lধুমা; িনছক েকােনা 
�পকথার বই নয়, সমােজর একিট িদক েলখক তার কলেমর মাধেম ফুিটেয় তুেলেছন 
পাঠক ব=ুেদর সÒুেখ3  
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 আমরা েকবলই েজেন এেসিছ ে�ম ভােলাবাসা নারী-পু[ষ উভেয়র �িত হয়, 
সমিলে>র �িত েয একটা আকষOণেবাধ থাকেত পাের এটা মানেত এখনও নারাজ 
অেনেকই3 সমিলে>র মানুষ তােদর ভােলাবাসােক ভােলা রাখেত জােন হয়ত ভাল 
থাকেতও পাের, তেব েসটা েকানিদনও একার পে� স�ব নয়3 সমােজ িভW ধরেনর 
মানুষ আেছ, সকেলর কােছ েসটা sহণেযাগ নাও হেত পাের... এই মানা আর না 
মানার মােঝ িপেষ যায় এই এক েZণীর মানুষ3 যােদর হয়েতা সমাজ সিঠক ভােব 
sহণ করেল তারা আজ মাথা উঁচু কের বাঁচেত পারেতা3 েছাটেবলা েথেক তথাকিথত 
'েমেয়িল েছেলেদর' অপমািনত হেত হেয়েছ সমােজর কােছ, িভW নােম তােদরেক ডাকা 
হেয়েছ3 তেব একটা েমেয় যিদ সামানতম েছেলেদর মত আচরণ কের তােক সমাজ 
আর পাঁচজন সাধারণ সমতুল হেয়ই েচােখ েদেখ, হাঁ তােদর ে�ে; এক িবিশ/ নাম 
�চিলত 'টমবয়'3  "LGBT" এই শYটার অথO আমরা �ায় সকেলই  
 সমােজর শরীর ও সমাজতd িনেয় এক দূঃসাহিসক উপনাস হলেদ েগালাপ, 
কািহনী িনমOােণ মানুেষর িল> পিরচেয়র সমসা, নৃ-িবxান, সমাজতd শারীিরক িবxান, 
মনCd তথসহ এইসব িনেয় আেলাচনা করা আেছ এই বইিটেত3 এক িবিশ/ 
সমােলাচেকর মেত েলখক KSময় চNবতOীর �িতটা েলখা আমােদর েশকড় েখাঁজার 
রসদ েযাগায়3 সমে�ম েকান অপরাধ নয়, দুেটা মানুেষর ভােলা থাকার এক সামান 
ইVা3  
 "�ীিল> িনমOাণ" মি\কা েসনH�-এর েলখা 'নারী হেয় েকউ জ�ায় না েকউ 
েকউ নারী হেয় ওেঠ' - িসেমান দ েবােভয়া3  
 জ�সূে; েকউ �ী অ> িনেয় জ�ায় এটুকুই তার �কৃত সত3 েস জােন না 
তার পিরচয়3 িক^ সমাজ পেদ পেদ তােক িটপ পিরেয়, চুল েবঁেধ, পুতুল েখিলেয়, 
রাWাবািট ধিরেয় নানান কুসং�াের বিT কের সর হলুদ মািখেয় সামািজক ভােব তােক 
েমেয়িল কের েতােল3  
'এ মা! তুই েতা েলিডস েদর মত--'  
েকানও েছেলেক বলা সমােজর এই উিcও দাঁড় কিরেয় েদয় এক �y িচেÞর মুেখ3 
েলিডস/ েমেয় হওয়া কী খারাপ?  
 িলে>র এই কৃি;ম ধারণা িবভাজন ধারণ কের সমাজ3 আচারেণ, িশে#, 
সািহেত, গােন, কিবতায়, িশ�ায়, েপাশাক িনবOাচেন �িতিট ে�ে; সমাজ একিট িল> 
িনমOাণ করেত বC থােক3 িক^ এই েয িল> িনমOাণ,  �ী েয Kামীর অনুগািমনী, 
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সংসাের রাWা করা, স	ান পালন করাই তার কাজ, বািতNম একটু হেলও সহানুভূিতর 
আঁচ3  
 এই েয মানবীিবদা যা �েyর পর �y তুেল জজOিরত কের এই সমাজ এই বই 
েসই �িতবােদর একটু মাইল ফলক3 না এই বই নারীবােদর বই নয়3 নারীবাদ িঠক 
কী? পু[ষ েক েছাট কের নারীর জয়? নারীর অতাচােরর একটা বড় �িতবাদ? না 
নারীবাদ হল সমােজর িপতৃতেXর মমOমূেল আঘােতর পর আঘাত3 এই বইেয়র েকাথাও 
অপমান করা েনই পু[ষজাত েক3 পিরãার ভােব েলিখকা বেল িদেয়েছন - 'সব পু[ষ 
ধষOক নয়, সবাই খারাপ নয় কােরার মেধ একটা সহানুভূিতশীল মন আেছ'3  
 এই বইেয়র মাধেম �িতিট অধােয় িভW �েপ নারী জীবেনর �িতিট ধাপ েক 
েদখােনা হেয়েছ3 কনাস	ান, যুবতী, পু;বধূ, মা জীবেনর এই �িতিট অধােয় িঠক কী 
কী িবষয় উেঠ আেস একজন েমেয়র কােছ এই বই তুেল ধের তা3 িঠক তার পােশই 
একজন পু[ষ েয দাদা বাবা বর েছেল িহেসেব বদেল িদেত থােক সব সমীকরণ এই 
বইেত আেছ েসটাও3 েকাথায় েকাথায় �y ওেঠ েতালা দরকার এই বইেত েস কথাও 
আেছ3 আেছ সমকািমতা, েলসিবয়ান স�েকOর কথাও3 
 
s|প?ীs|প?ীs|প?ীs|প?ী:::: 
১.   রবী�নাথ ঠাকুর: িচ;া>দা 
২.   KSময় চNবতOী: "হলেদ েগালাপ" 
৩. মানবী বেTাপাধায়: "অ	হীন অ	িরন ে�ািষতভতৃOকা" 
৪. ঋতুপণO েঘাষ: "ফাk পাসOন (১, ২ খ`)" 
৫. মি\কা েসনH�: "�ীিল> িনমOাণ" 
৬. তারাশÍর বেTাপাধায়: "হাঁসুলী বাঁেকর উপকথা" 
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ABSTRACT : This paper attempts to analyze the intersection between 

women, violence and victimhood through an examination of gender based 

violence in conflict zones. Historically, women have been subjugated, 

controlled, disempowered and silenced by patriarchy. Woman’s body is 

often seen as the site of power assertion. During conflicts, women are 

subjected to systematic rape, which is seen as a method of ethnic 

cleansing. Dominant historiography continues to remain silent about 

these atrocities on women. This paper will analyze Pakistani- American 

writer Sorayya Khan’s novel Noor and Yvonne Vera’s novel, Stone 

Virgins. Khan’s novel narrates the brutality women were subjected to 

during the 1971 Bangaladesh War of Liberation and Vera’s novel gives 

the horrifying details of the gruesome treatment of women during 

Zimbabwean civil war. Both novels unveil the dehumanization of women 

and explore how wartime rape is used as a political strategy of 

institutionalized control of women. 

Keywords: patriarchy, hegemony, gender-based violence, conflict zones, 

mutilation 

In her work Theorizing Patriarchy, Sylvia Walby defines  patriarchy in 

relation to six structures: the mode of production, paid work, state, male 

violence, sexuality and cultural institutions. In all these structures, she 

argues that women are considered to be intrinsically inferior to men. She 

asserts that patriarchy is ”a system of social structures and practices in 

which men dominate, oppress and exploit women”.(21) Historically, 

women have been undermined by male hegemony and the situation is 

particularly gruesome in conflict zones. Conflict-related sexual violence 

is a method of warfare to humiliate enemies and undermine their morale, 

terrorize and control civilians, force communities out of their homes and 

affect ethnic balance. Violence against women is used as a strategic 



 এবং �াি	ক | 715 

weapon against war to destabilize communities. During war/conflicts 

women and girls are subjected to sexual violence committed by bandits, 

insurgency groups, military and border guards. The breakdown of law 

and justice enable men to use violence and women become victims of 

forced impregnation, mutilation of genitals and intentional disease 

transmission. 

 Khan‘s novel, Noor narrates the atrocities women were subjected 

to during the 1971 Bangaladesh War of Liberation. In Noor, Ali, the 

protagonist brings back Sajida to Pakistan from Bangladesh. He thinks 

that it would atone for the sins he had committed in East Pakistan as a 

Pakistani soldier. He never reveals Sajida‘s Bengali identity to her. And 

as a foster father, he does everything to give Sajida a decent life. But the 

past returns in the persona of Noor, the child born with Down syndrome. 

Noor has an exceptional quality to paint. Noor’s paintings bring back the 

memories of a traumatic past that Ali had suppressed. The novel unfolds 

the genocidal rape of women during the war and in the post-war 

condition through the conquered territory. Ali recalls how the systematic 

use of rape and other forms of sexual violence were used on women. He 

reminisces the rape of a woman who was a mother and was raped by the 

Commander in front of Ali. He recalls the heinous treatment of the 

woman: 

He’d been overwhelmed by her breasts, round and beautiful, 

despite the children who suckled from them. One was full of milk 

for the baby who had been torn from her and the other was 

hidden behind the coarse cloth of her sari. The commander 

pushed her to the floor. He pulled and stretched the breast that 

was large and firm until it sprayed a stream of milk. He laughed, 

called her a whore and much worse, stopping only to lick drops 

of her milk which landed on his lips. Then he forced his rifle into 

her mouth, tore her sari, and sat on top of her. When he was 

done, he stuffed his belt between her legs letting the oversized 

buckle catch and tear, laughing at how cleverly he had leashed 

her. The baby was dead by then, thrown to the side of the room 

with other corpses. After the man pulled the trigger, what was left 

of the woman‟s body, milk still leaking from her breasts. (54) 
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The officer then commanded Ali to repeat the grotesque act. ”I was alone 

with the girl, my pants still down. I took a few steps toward her. She was 

ripped and pried open, the implements used to do this, the scissors, pens, 

a metal ruler, speckled with blood, lying to her side. The nib of the 

fountain pen was missing.” (54) 

 The text examines that dissident movements, are inherently 

patriarchal activities, and rape is one of the most extreme expressions of 

the patriarchal drive toward masculine domination over the woman. The 

body of women in this context becomes the territory to conquer. As 

Susan Brownmiller puts it, ”the body of the raped woman is a ritualistic 

field of war, a parade field for the band and flags of the winner. The game 

played over the woman‘s body is a declaration sent from one man to 

another, an undeniable proof of victory for one side and of defeat and 

destruction for the other” (Brownmiller, 45). When men‘s honour is 

defined in relation to women, rape will be perceived as a humiliation of 

the society in general and sexual violence will turn into a weapon of war. 

 Women in conflict zones are subjected to various forms of gender 

injustice. Despite the prevalence of various human rights laws, women in 

conflict areas remain vulnerable to gender-based violence. Over the 

years, sexual violence against women has been used as an act of 

subordination and this takes place globally across geographical and 

cultural divides. Women have been subjected to various forms of 

brutalities in conflict regions including the Democratic Republic of 

Congo, Zimbabwe, Haiti, Bosnia, Liberia and Syria. The list of sexual 

crimes civilian populations have experienced is incredibly long and the 

atrocities can reach unthinkable levels. Women and girls are 

disproportionately the targets of such atrocities. Due to historical and 

structural inequalities that exist between men and women there have been 

different forms of gender discrimination that females are subjected to all 

over the world. Rape, sexual slavery, forced prostitution, forced 

pregnancy, forced abortion, enforced sterilization, forced marriage are the 

most known sexual crimes which, dehumanize women. These acts 

continue unabated due to insufficient prosecution of sexual violence 

crimes at the national, regional and international levels. The perpetration 

of these acts are facilitated by an environment affected by the breakdown 
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of community and family structures, lack of security, absence of rule of 

law and prevailing impunity. African women writers, like Chimamanda 

Ngozi, Chenjerai Hove, Dambudzo Marecheraare, Tsitsi Dangarembga 

and Yvonne Vera are concerned about the colonial and post-

independence forms of oppression. Their texts illustrate the complex 

mechanisms that sustain brutal practices on women in war. 

 Due to constant political turmoil, women in Zimbabwe have been 

victims of sexual violence. Narratives of the survivors of the liberation 

war consistently showed large percentages of women amongst the 

victims. Yvonne Vera, a Zimbabwean writer, grew up during the 

devastating years of the anti-colonial struggle. Her novels address the 

fissures of decolonization and the gross violation of human rights during 

armed conflicts. Her texts unravel the horrifying details of how armed 

groups engage in sexual violence on defenseless women. In her preface to 

an anthology of contemporary African women‘s writing, entitled Opening 

Spaces, Yvonne Vera argues that literature provides a critical debate for 

subjects otherwise silenced by dominant socio-political practice. She 

concentrates on how state forces reportedly perpetrated sexual violence 

very frequently and highlights the value that literature holds for African 

women who, ”without power to govern, often have no platform for 

expressing their disapproval” (Preface 2). Vera states that writing 

empowers women to articulate their trauma; a ”free space” that is not 

available to them in spoken discourse: ”The written text is granted its 

intimacy, its privacy, its creation of the world [...] It retains its autonomy 

much more than a woman is allowed in the oral situation” (Preface 3). 

The literary text is, in Vera‘s argument, a transformative process, that 

enables one to challenge the misogynistic practices enforced by the 

dominant system: ”Writing,” she asserts, ”offers a moment of 

intervention” (Preface 3). In the five novels which Vera published during 

her lifetime, she consistently endeavoured to create “spaces” to articulate 

the silenced trauma of women. 

 Vera's novel, The Stone Virgins reveals the Zimbabwean state's use 

of violence to strengthen the one party state objective. The novel unearths 

the unspeakable violent nationalist discourse and the state's deployment 

of a military unit and other instruments of coercion. In it Vera narrates 
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the story of two sisters, Thenjiwe and Nonceba, living in the rural village 

of Kezi, following the independence of Zimbabwe from Britain in the 

early 1980s. A soldier murders Thenjiwe and then rapes and mutilates 

Nonceba. The novel challenges the state's use of a malicious form of 

hegemonic nationalist political discourse and how women have been 

victims of such toxic policies. 

 The novel is set during the violent period of Zimbabwe‘s post-

independence history. In the novel, Vera relates the recent history of 

Zimbabwe to the backdrop of an older history, written on the stones in 

the cave of Mbelele in the Gulati Hills. The ancient history etched on the 

rocks is a text that narrates the history of an older act of unspeakable 

violence against another group of women: 

  I placed my hand on the rocks, where antelopes and long-

breasted women stand together. Tall women bend like tightened 

bows beneath a stampede of buffalo while the rest spread their 

legs outward to the sun. Even now, as I speak, they are there 

hunting something else beyond the buffalo, something eternal. 

What is it that they hunt? They move past the lonely herds. Are 

their arrows raised against time, these keepers of time? [...] The 

women raise their arms against the light. Perhaps their arms 

welcome the light falling from the curve of the rock, a light 

indelible, each stroke carries a thousand years of disbelief [...] 

Disembodied beings [...] They are the virgins who walk into their 

own graves before the burial of a king. They die untouched. Their 

ecstasy is in the afterlife. Is this a suicide or a sacrifice, or both? 

(Stone Virgins 94-95) 

 In The Stone Virgins, the description of Sibaso's monstrous 

treatment of the Kezi sisters Thenjiwe and Nonceba creates a very 

terrifying picture in the reader's mind that is abhorrent and appalling in its 

barbarity and viciousness. Sibaso‘s malicious acts of violence include 

rape, assault, decapitation, and mutilation. The narrator reveals that 

Sibaso completely dehumanizes the sisters and hold the bodies of the two 

women ’up. Frozen ‘(Vera 67), like a frozen picture. Vera gives an 

unnerving picture of a beheaded young Thenjiwe and thesystematic 

maiming of Nonceba. These abominable acts reflect the ruthless and 
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calculated nature of the misogynist attack. Nonceba, in recollecting this 

frightful experience, says: 

He has sought my face. Held it. His fingers, the gap between my 

eyes, the length of my brow, the spread of my cheek bones, my 

chin: my lips, moving or silent. He cut. Smoothly and quickly.It 

part memorized; my dark blood.My mouth a wound. My mouth 

severed, torn, pulled apart. A final cut, not slow, skillfully quick, 

the memory of it is in the blood of my bones. (Vera 59) 

 The story of the two sisters is based on the Gukurahundi atrocities 

or the ’Matabeleland Disturbances‘. In 1980, after decades of guerilla war 

against colonial rule, Rhodesia earned its independence from Britain. 

Less than two years thereafter when Mugabe rose to power in the new 

Zimbabwe, it signaled the beginning of dreadful civil unrest that lasted 

nearly a half decade more. The ’Gukurahundi ‘atrocities took place in the 

provinces dominated by the ethnic Ndebele minority. These horrendous 

crimes against women, are symbolic representations of the Mugabe 

government's barbarity in Matabeleland. In The Stone Virgins, Vera 

unravels the way rape is used to reinforce policies of ethnic cleansing. 

Vera reveals the gendered hierarchies between perpetrators and victims 

and shows how armed conflict exacerbates and amplifies everyday sexual 

violence, grounded in deep-seated gender inequality, backed up with the 

power of arms. 

 For centuries, women have been subjected to acts of structural 

violence like foot-binding, witch-burning, slavery, genocidal rape, ritual 

mutilation, dogmatic ideologies of childbearing and chastity. Attempts 

have been made to silence them in the pages of history and deprive them 

of basic human rights. The history of conflict-related sexual violence is as 

extensive as the history of warring itself. The violent conflicts in warn 

zones has made it clear that sexual violence is not a natural by-product of 

war, but a strategy and tool which might even be used to the level of 

ethnic cleansing. Violence that women experience during and after armed 

conflict usually take many forms such as rape, slavery, forced 

impregnation or miscarriages, kidnapping or trafficking, forced nudity, 

and disease transmission. These harrowing stories are strangely absent in 

dominant discourses. Sorayya Khan‘s Noor and Yvonne Vera‘s Stone 
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Virgins uncover that violence against women in armed conflict is the 

result of exacerbated gender inequalities that already exist in society. 

Both novels unfold how women’s bodies are targeted for sexual violence 

as combatants attempt to wreak havoc on the existing social fabric and 

inscribe a new ideology. 
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Abstract  : The glorious status of peacock as the ‘National Bird’ of India 

is a recent development. Peacock played an impressive role in the 

historical context of India in different periods and the importance of this 

bird is still felt on. This beautiful bird is also associated with the different 

religious beliefs prevalent in India i.e., Hinduism, Buddhism, Jainism and 

Tribal religions. In Indian history, we can see a lot of arguments about 

the cow and thehorse in the matter of religious controversy and in the 

identification of the Aryan homeland. But the significance of peacock in 

India’s history has not attracted many scholars and therefore, it is 

difficult to find scholarly writings on peacock from a historical aspect. 

The present study aims to review the role of peacock in medicinal 

treatment. The study will be done in two ways i.e., the usage of peacock 

for medicinal benefits in ancient India found in several texts and the use 

of peacock mainly in the tribal societies in the contemporary times. This 

will help us to understand the position of peacock in India’s context. Not 

only for its charming beauty but also because of the medicinal value of 

this birdmakesit indispensable to the Indian people.  

Keywords: Peacock, Medicinal, Flesh, Feathers, Tribe.  

Method  

For this study data has been collected from various published research 

papers of different authors.Ancient India’s literary and epigraphical 

records have been analysed as primary sources. The articles of 

newspapers have also been examined carefully. The whole paper is based 

on the historical approach.  

Discussion  

Peacock is not merely a glamourous bird. It also hasa long-standing 

relation with tradition and literature of India.This bird has been portrayed 

in various Brahmanical, Buddhist and Jain classical texts in different 
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ways. The ‘Sabhā Parva’ of Mahābhārata comparesan ideal king’s 

responsibilities with the behavior of apeacock as this bird is a great 

warrior by nature and do not forgive its enemies mainly the snake.The 

king should also adopt this feature of the peacock to defeat his rivals. 

From theRāmāyana we get an excellent depiction of the peacock in 

portraying the natural sceneries. Kālidāsa, the great author of classical 

Sanskrit brilliantly representsthis bird in his various texts like 

Ṛtusaṃhāra, Raghuvaṃśa and Meghadūta etc. Not only in the literary 

context, this bird was also important in the political sphere of Indian 

history. Kumāragupta (415-455 CE) I of Gupta dynasty glorified this bird 

in royal coins and later it became the royal symbol of the Guptas 

replacing the Garuda. The punched marked coins, the coins of the Mitras 

of Ayodhya, the Hunas and the Yaudheyas represented peacock. The 

Bhanjas of Orissa, the Kadambas of Karnataka used peacock in their 

royal emblems. 

 The most ancient belief associated with the peacock in India’s 

historical context was seen to be foundona funerary earthen pot 

discovered from the late Harappan Cemetery H at Harappa. Here the 

peacock was represented as carrying a dead human into its belly to the 

stars.
1
 This picture probably reveals the role of the peacock as a mediator 

between the heavenly and the material worlds. The ‘Adi Parva’ of 

Mahābhārata described the peacock as carrion eater including human 

flesh.D. D. Kosambiargues that the representation of the peacock in 

Harappa’s cemetery can be supported by the reference of Mahābhārata, as 

naturally this bird is not a carrion eater but must havea holy connection 

with the world after death in religious belief.
2
 It should be noted that 

peacock is still now associated with the funeral rites of the Gond tribe of 

Bastar, Madhya Pradesh. This tribal group places a wooden post 

engraved with a symbol of the peacock beside a grave.
3
 

 There were a number of beliefs regarding the peacock and many of 

it has still survived in mainstream as well as in tribal society. Among 

these, most of the beliefs are related with the peacock’s miracle role in 

curing health. In this paper, the role of the peacock in the medicinal 

practices of the tribal society is the matter of argument. Although, in this 

context the popular beliefs related with peafowls which was reflected in 
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various texts of ancient times and mainly in medical treatises will be 

examined. It will help us to understand the beliefs about the healing 

power of the peacock regarding the health-related issues in India from the 

past to the present. Before entering the main theme of this study, the 

concept of folk and tribal medicine should be discussed. Folk medicine is 

generally based on the speculations, superstitions, magic, spirits, religious 

beliefs and is principally learned through oral or verbal tradition. Tribal 

medicine also shares similar elements with the folk medicine. In both of 

this medicinal practice belief is the central question. Therefore, the term 

‘faith healing’ can be considered for both practices. However,folk 

medicine may be popular in mainstream society butin the case of tribal 

medicinal practice, it is predominantly limited with in the tribal society.  

 Naturally the peacock is a great rival of the snake and there area lot 

of references about this characteristic of peacock in several ancient texts 

of India. The Atharva Veda mentions that peahen acts like ananti-dote.
4
 

The Arthaśāstra of Kauṭilya refers to the fact that if a house has a pet 

peacock, there will no nuisance of snakes.
5
 One of the Buddhist legends 

also reveal this attribute of the peacock. According to this legend, “once 

Lord Buddha manifested in the form of a peacock on the earth and during 

his life as a peacock, he acquired the knowledge of snake bite treatment 

from the peahens. After that, when Buddha was in Jetavana Vihara, a 

priest named Svāti got bitten by snake and Aanada, the favorite disciple 

of Buddha came to him for the advice of treatment. Then Buddha 

healedSvāti with the knowledge which he gained during his peacock 

incarnation.”
6
 The role of the peacock in preventing the harmful effect of 

the venom of the snake which was reflected in these texts probably 

derives from the natural instinct of this bird. However, peacock’s feathers 

are also used as a remedy of snake bite in practical life also. There is a 

popular folk medicinal treatment in Punjab where the people take the 

smoke of a peacock’s feathersin tobacco pipe for the primary remedy of 

snake bite.
7
 

 Now a days to achieve immortality through medicinal treatment 

has become very popular all over the world. For thousands of years the 

idea of immortality has fascinated humankind. It is very amazing that the 

usage of the peacock in the achieving immorality was popular among the 
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ancient Indians. The story of MayūraJātaka contains a fascinating story 

regarding this. The Jātaka mentions,“During the reign of Brahmadatta of 

Benares Bodhisattva appeared as a golden coloured peacock and lived in 

the hilly tracts called Dandaka Hiranya. Once the queen, Khemā dreamed 

about the golden peacock who delivered religious sermons and then she 

told the king to bring this magnificent bird to her. Later the king came to 

know from a Nishada (hunter) that a golden peacock inhabited the hilly 

tracts of his kingdom and ordered to capture it. However, after several 

attempts the hunter failed to catch it. Then the king engraved a golden 

plate near the residence of this peacock and declared that who consumed 

the flesh of this bird would become immortal. After a continuous effort 

for a long period a hunter caught this peacock and brought it to the palace 

of the King, Brahmadatta. Soon after the king wanted to kill the peacock 

as he knew that the flesh of the golden peacock made a human being 

immortal.”
8
 

 If the narration of the Mayūra Jātaka is considered merely as a 

mythical story, then the belief of immortality associated with the 

peacock’s fleshhad a strong practical ground in ancient India and as well 

as in modern times also. The ancient Indians believed that immortality 

can be gained by consuming the flesh of a peacock and probably the food 

habits of the great Mauryan King, Ashoka provides evidence in this 

context. The Major Rock Edict I (258 B.C.E) of Ashoka mentions the 

prohibition of killing animals except two peacocks and one deer for the 

royal kitchenon a daily basis.
9
 However, the slaughter of deer was 

prohibited later. Radhakumud Mookerji states that, “it is not definitely 

known if the peacock was given up finally as an article of his food.”
10

 

The Pillar Edict V (243 B.C.E) presents two lists of animals and birds 

which were forbidden to slaughter. The first list referred tosuch names 

which should not be killed onspecific days and the second list made an 

announcement of the total prohibitions at all the occasions.
11

 

Interestingly, the name of peacock was notincluded in these two lists. 

This suggests that consuming the peacock’s meat was widely practiced in 

the Mauryan kingdom. Wendey Doniger quotes, “Perhaps because the 

emperor was fond of roasted peacock and venison. Perhaps he was trying 

to cut down on meat, the way some chain-smokers try to cut down on 
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cigarettes.’’
12

 Doniger further explains, “There is no ecological agenda 

here for the conservation of wildlife, nor can the list be explained by the 

privileging of certain animals for medicinal purposes.”
13

 Ashoka actually 

accepted the fact that people consume flesh but his aim was to reduce 

unnecessary violence against animals. Moreover, the Mauryas had 

probably considered the peacock as their totem. R. K. Mookerji opined 

that the peacock was the dynastic symbol of the Mauryas.
14

 The sacred 

Jain text, Parisistaparvan of Hemachandra reveals the fact that 

Chandragupta Maurya, the first emperor of the Maurya kingdom was 

brought up in a peacock-keeper village.
15

 The architecture and sculpture 

of Mauryan period was mostly adorned by the peacock like in the stupas 

of Sanchi and Bharhut. The ancient punched marked coins which were 

possibly circulated during the reign of Bindusara contains the figure of 

the peacock. Therefore, we can say that the Mauryan dynasty was 

connected with the peacock in many ways. Further, it should be noted 

that the Mauryas likely had a tribal past.   

 Now two important questions can be raised regarding the matter of 

Ashoka’s food habit. First,if we take the peacock as the totem of the 

Mauryas then it is very peculiar as to why Ashoka consumed peacock’s 

flesh. Generally, totem can be consumed only during some special 

occasions. Belief in ‘totem’ is a prominent feature of India’s religious 

tradition particularly in the tribal society. A totem is a class of material 

objects which are regarded as sacred, mythical and a component of 

celestial bonding in a group of people. The totem can be a tree, animal or 

any natural object in general and people believe that it is a source of 

mystical power and usually totem serves as an emblem of a group. 

Generally, the historians and the anthropologists believe that the system 

of ‘gotra’ in Hinduism likely evolved from this totemic system. When the 

process of acculturation and assimilation were going on in India a number 

of tribes were absorbed into the Brahmanical or Hindu belief but many 

symbols of the tribal faith still continued in thenew religious system like 

the veneration of Linga and Yoni, worship of spirits, custom of totem etc. 

Some Hindu gotranames till nowbear the feature of totemic belief like 

Kaśyapa (Tortoise), Śāṇḍilya (Ox), Gautama (Cow), Bharadvāja (Bird) 

and consumption of these animal is strictly forbidden for the members of 
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these gotras.
16

 Second, Ashoka had embraced Buddhism and had visited 

numerous holy Buddhist sites in his whole life. The peacock is 

considered as the vehicle of Amitābha Buddha. Further, the Buddhist 

philosophy does not favourthe killing of animals. Then the question rises 

here is that why as a Buddhist, Ashoka consumed the flesh of peacock. In 

this context a logical assumption can be made.Ashoka likely consumed 

the flesh of peacock as a medicinal treatment. Charles Allenis of the 

opinion that Ashoka had a skin disease from his childhood.
17

 Romila 

Thapar also states that the emperor had suffered from disease and his 

wife, Tishyaraksha helped to cure him.
18

 However, regarding the health 

of Ashoka it is very difficult to confirm what particular disease he 

suffered from. But the emperor who had declared that one animal is not 

be fed to another, how could bein favour of killing peacock which had a 

glorious position in the Mauryan architecture and sculpture, and was also 

related with Buddhism. Therefore, we may consider that Ashoka took the 

flesh of peacock for healing of some particular diseases. It should be 

noted thatthe medical texts of ancient India also prescribe peacock’s flesh 

as a remedy. Further, the popular belief that we have been seen in the 

narration of the MayūraJātaka that the flesh of peacock makes a human 

being immortal might be also responsible for the consumption of 

peacock’s flesh by Ashoka. As a king who had set up numerous rock 

edicts indifferent parts of his kingdom even outside his dominion, and 

waslikely to become imperishable for many generations to come could 

have a superstitious belief in peacock’s meat. Eminent Buddhist writer, 

Buddhaghosha also suggested the consuming of peacock’s meat. He 

commented, “the flesh of the peafowl was considered a delicacy in 

Middle country’’.
19

 The middle country or the Madhyadesha was a tribal 

stronghold for a long time.Importantly, this faith still exists among the 

various tribes of India. The Rebari, the Banjara, the Bawaria and some 

clans of the Gond tribesmen consumed peacock as they believe it can 

cure all diseases. 

 There is no doubt that ancient India made remarkable progress in 

the field of medical science. Charaka Saṃhitā (book of Ayurveda) and 

Sushruta Saṃhitā (book of Surgery) are the two most important medical 

texts of ancient India. These two texts prescribe several regulations to 
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stay healthy, the process of making medicines, medicinal side effects, 

method of surgeries and healing, preparation of balanced diet etc. Both of 

these texts praise the peacock for its medicinal utility. The Bible of Indian 

Ayurveda, Charaka Saṃhitācites the following qualities of the flesh of 

peacock, “The flesh of the peacock is exceedingly beneficial for the eye, 

the ear, intelligence, the digestive fire, the consequences of age, 

complexion, voice and period of life.”
20

 Further, to prepare Aphrodisiac 

juice which is made for increasing of sexual pleasure, it has been 

prescribed to “cook the flesh of fowl in the meat juice of the peacock; and 

that of the peacock in the meat juice of the duck or the goose.”
21

 

Moreover, in the treatment of ‘Rakta-Pitta’
22

 and ‘constipation’
23

 

peacock’s flesh is recommended by the Charaka Saṃhitā. For the 

treatment of asthma and cough, the Saṃhitā recommends, “the legs of the 

peacock reduced to ashes and mixed with ghee and honey.”
24

 However, 

Charaka Saṃhitā warns, “The flesh of the peacock, if taken with castor-

oil and roasted on fire made of castor-oil plant, is capable of bringing 

about death the very day.”
25

 The Sushruta Saṃhitā also recommends the 

same.  

 Sushruta Saṃhitā refers to the various benefits of the flesh and 

feathers of the peacock. The text prescribes theash of the skin of peacock 

in the treatment of Slipada or Elephantiasis.
26

 Further, in making of a 

perfect diet Sushruta Saṃhitā mentioned about the meat of the peacock. 

It enumerates, “A diet consisting of cooked Shashti grain (Tandula) or 

matured Sali rice, Mudga pulse as well as (the soup of the flesh of) an ena 

(a kind of black coloured deer), lava (a kind of bird), hare, peacock, tittiri, 

or dear, andsuch other light food should be given to a patient.”
27

 To 

prevent the effect of poison on the human body, this text advisesto take a 

soup made from the flesh of godha and peacock. In this contextthe 

Saṃhitā states that, “The flesh of a peacock should be similarly cooked 

and spiced with sugar.”
28

 Peacock’s feathers also help to heal scorpion-

bite. The text recommends, “…the compound made of the feathers of the 

tale of a cock or peacock, saindhava, oil and clarified butter pasted 

together and burnt is a speedy destroyer of scorpion-poison.”
29

 However, 

Sushruta warns that the meat of the peacock should not be consumed 
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during fever because of its heaviness as well as to its heat making 

potency.
30

 

 Tribal people always maintain a cordial relation with mother nature 

as they generally inhabited the hilly-forest region and principally depend 

on nature for their livelihood. They make use of the natural ingredients 

for various purposes. For medicinal treatment, several plants and animals 

are used by them. There are several usages of peacock in the tribal 

societies of the contemporary India. The tribal people use the different 

body parts of peacock for numerous medicinal purposes. In this context, 

the use of the peacock in medical treatment in tribal society may be 

divided into two separate categories i.e. use of various organs of peacock 

and magical beliefs about healing. In the first category feathers, legs, skin 

and fleshof the peacock are considered as medicine and the second 

category deals with the peacock’s magical power of healing. 

 At first the use of the different organs of the peacock in tribal 

medicine will be analysed. A. Pandeyshows that the usage of peacock in 

tribal medicine is mainly popular in two ways all over India-peacock’s 

leg is rubbed with water and this mixture is used for the cure of ear 

infection and rounded spot of feather mixed with jaggery used for the 

treatment of infertility.
31

 The Rabari, a nomadic and camel herder tribe of 

Rajasthan uses the feathers of peacock in three different ways as 

medicine. They believe that the feathers mixed with honey can cure 

asthma, a mixture of coconut oil and ash of feathers provide relief from 

headache, and to get a male child one should take the feathers with a 

bowl of cow milk in morning for five days.
32

 According to a report of the 

Times of India in 2011 the nomadic tribes of Rajasthan like Bawaria, 

Kanjar, Nat, Banjara, Santia believe that the flesh of the peacock provide 

power and heal ailments.
33

 The Chenchu people of the hilly region of 

Nallamalai range of Andhra Pradesh make use of peacock for curing cold 

and cough, and vomiting. According to P. Hemalatha and B.V. Subba 

Reddy for the remedy of cold, “Generally turmeric water, after heating is 

given to the patient. If it is severe, a powder, prepared by burning and 

grinding the legs of peacock is given mixed with hot water to the 

patient.”
34

 They further states that for the treatment of vomiting “Powder 

prepared by grinding burnt feathers of peacock is given mixed with 
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honey.”
35

 A number of tribes of Tamil Nadu like Irular, Kota, 

Kattunayakan, Kota, Palliyan, Paniyan, Sholaga, Toda use the flesh and 

the feathers of peacock for medicinal purposes. Expect the Kanikaran 

tribal people, all the other tribes of Tamil Nadu consume the flesh of 

peacock for the treatment of contracted limbs.
36

 Moreover, to cure 

hiccups, they preferto take the peacock’s feather ash with the seeds of 

Piper longum and Cuminum cyminum.
37

 Apart from this, the 

Kattunayakan people also practice a different kind of usage of peacock’s 

feathers. The mixture of charred feathers and coconut oil is applied over 

the unwanted hair to get rid of it.
38

 

 Some Indian tribes believe that the peacock bears magical 

powerswhich can heal an ailment. In this case they do not consume the 

flesh or the feathers of peacock as food but the feathers are used in charm 

remedy. However, not only the tribes but also majority of the Indians 

believe that the feathers of peacock have magical powers. The Mori 

(derives its name from the peacock or mor) Clan of Bhil tribe consider 

the peacock as a sacred entity and worship this bird in jungle. The people 

of this clan believe that one should not set foot on the track of a peacock 

otherwise he will be a sufferer in near future.
39

 Moreover, some clans or 

septs of the Bhil tribe believe that wind made by the feathers of peacock 

around the head of a patient heal the sickness caused by demons.
40

 The 

Adiya tribe of Kerala believes in a supreme entity named Jogiyachan. In 

spite of being blind, deformed and disabled wandering ascetic, he is the 

source of extreme power. The Adiya people believe that Jogiyachan visits 

the house of a patient with fan made of feathers of peacock and a pipe in 

his hand, and cure the sufferer.
41 

The Warli, an aboriginal tribe of 

Western India whoare the inhabits of Thane district of Maharashtra is 

associated with the peacock in some peculiar ways. The image of Hirvā, 
the God of this tribal group is tied with the feathers of peacock.

42
 

However, the peacock is not considered as a totem among any clans of 

this tribe and they generally consume the flesh of peacock without any 

hesitation. One of the good spirits named Yesu Gavila is depicted by a 

long broom, peacock’s feathers tied on it, and preserve carefully at 

house.
43

 During the celebration of Diwali, it is taken from one house to 
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another as the Warlis believe this will drive away the evil spirits which 

cause sickness and trouble for them.
44

 

 The usage of peacock’s feathers and flesh in medicinal treatment is 

also popular in the mainstream culture of contemporary India. The Jats of 

Northern India believe that waving a bunch of peacock’s feathers over a 

sick, frighten the demons of diseases.
45

 In southern India most of the 

people consider that peacock’s flesh has medicinal value. The state of 

Rajasthan is on the high alert as every year several peacocks are poached 

for flesh and feathers. The feathers of peacock are an essential ingredient 

in Ayurvedic as well as in other indigenous methods of treatment. 

Themedical shops of Kerala and Tamil Nadu have sufficient amount of 

peacock’s feathers because of its high demand for the treatment of snake-

bite.
46

 The flesh and feathers of peacock are widely used in medicinal 

treatment in South India. Edgar Thurston states, “The fat of the peacock, 

which moves gracefully and easily, is supposed to cure stiff joints. 

Peacock’s feathers are sold in the bazaar, and the brunt of ashes are used 

as a cure of vomiting.”
47

 However, not only in tribal society but majority 

of the Indians believe that making wind by fan made of peacock’s 

feathers is beneficial for ailments. Apart from these, they keep feathers of 

peacock in their houses as they believe that it will bring good fortune. 

 To recapitulate, from the above discussion different usage of flesh 

and feathers of the peacock in tribal as well as in popular society has been 

found. At the beginning of this paper, it has been seen that the Maurya 

King Ashoka was fond of peacock’s flesh despite peacock being the 

dynastical emblem or totem of the Mauryas. Now it is easy to understand 

that why Ashoka kept the flesh of this bird on his plate daily. The 

Charaka and Sushruta Saṃhitā describe several medicinal qualities of the 

peacock and interestingly in some cases of tribal society the utilization of 

peacock in medicinal treatment is identical with the description of these 

two medical texts. Because of numerous medicinal benefits the 

Rāmāyana,the Arthaśāstra and the Raghuvaṃśaalso mention about the 

upbringing of peacocks.The Indians used to consume the flesh of this 

magnificent bird for a long time. Probably, after the establishment of the 

Gupta rule and with the emergence of Brahmanical ideas peacock started 

to be depicted as the vehicle of Lord Kartiketya and therefore, the 
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consumption of the flesh of this bird was prohibited. The Manusmriti 

(XI.136) enumerates, “If he has killed a Hamsa, a Balaka, a Heron, a 

Peacock, a Monkey, a Falcon, or a Bhasa, he shall give a cow to a 

Brahmana.”
48

 Probably for the first time in Indian history,the peacock 

appeared as a protected bird during the Gupta period as several coins of 

this period contain the image of the peacock with the Kings and 

Goddesses. India is a land of diversity and in the context of peacock can 

find different opinions. We have already seen that some tribes kill 

peacock for medical purpose. However, there are a number of tribes 

which consider peacock to be sacred entity like Santhals, Khonds, Maria 

Gonds, Shabars, Minas etc. They do not kill this bird. However, in 

contemporary India because of some superstitious beliefs about the 

miracle of peacock’s flesh and feathers in healing has endangered our 

National Bird. In this case the tribal people are not the problem as they 

know the sustainable usage of natural ingredients but the non-tribal 

people of India who have strong superstitions about the peacock’s flesh 

and feathers are responsible for the decreasing number of this bird.  
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Abstract : For the last few decades, the researchers are showing more 

interest about Indian women. They want to know about the condition of 

Indian women in the ancient past for making comparisons with the 

contemporary period. Most of the Indian and non-Indian scholars have 

done excellent work on the condition of Hindu women during the different 

historical periods. Over the last few years, a group of historians like 

Romila Thapar, Sukumari Bhattacharya, Uma Chakravarty inspired by 

feminist thoughts and ideas have tried to reconstruct the position of 

Hindu women in the ancient times particularly in the Vedic and the later 

Vedic age. But unfortunately, scholarly writing about the Indian Muslim 

women is very limited as most of the Indian historians were interested 

only in the political activities of the Muslim rulers. Some of them have 

also tried to portray how the Islamic way of life destroyed the tradition of 

the so-called Hindu India. Some historians have also shown that how the 

Islamic invasion in India was responsible for the miserable condition of 

the Hindu women. However, Sonia Nishat Amin, Maleka Begum, Mahua 

Sarkar, Muhammad Abdullah al Masum, Anowar Hossain have made 

important contribution to explore the condition of Muslim women of 

Bengal mainly in the colonial and the postcolonial period. In this paper 

an attempt has been made to analyse the position of the Muslim women of 

Bengal and their participation in the educational sectors during the pre-

British era.  

Keywords: Islam, Women, Education, Bengal, Hindus.  

Discussion  

Islam had originated in the Arabian Peninsula and primarily it was 

propagated in the Central Asian regions like the modern countries of Iraq, 

Iran, Kazakhstan, Uzbekistan and many others. Therefore, to study the 
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impact of Islam in the Indian sub-continent we have to go through the 

features of Islamic ideas outside India. For a long period, the dignity of 

Muslim women in the Islamic countries of Central Asia was not 

satisfactory. However, Islam talks about the equal rights of men and 

women and the equal right of education without any gender 

discrimination. It is said that Hazrat Muhammad, the founder of Islam 

emphasized the importance of education.  He said that if one had to gain 

knowledge, he must to go as far as China.1 He also said that it is the 

responsibility of both men and women to get educated. Muhammad 

believed that good education is the most valuable gift for the children by 

their parent.
2
 Fatima Zohra, the daughter of Prophet and Aiyasha, his 

dearest wife was some of the celebrated educated women of that time.3 

Further, the first verse of the Holy Quran considers reading and writing as 

the sources of knowledge.4 Therefore, the significance of education in 

the Islamic perspective is very clear. 

 During the early period of Islam, the women were respected in the 

Arabian countries. They used to possess land. They also paid tax and 

played a crucial role in the battlefield. Zubaidah, the wife of Caliph 

Harun al-Rashid of Baghdad helped her husband to conduct the 

administration.5 There are a number of references of women of the 

Abbasid Caliphate who had played a significant role in politics. Some 

scholars argue that during the early period of Islam, women had the right 

to attend in the prayers at the mosques with their partners.6 The women 

of Arab had also patronized the establishment of many schools of Islamic 

theology, science and religious discourse and they even conducted these 

institutions. Fatema, an eminent female scholar of Baghdad was the head 

of a monastery around 714 Hijri.
7

 The male and female students together 

acquired education in these institutions.  

 The seventh century was a very crucial period in the context of 

Indian history as for the first time India encountered the Islamic way of 

life. The Sindh expedition by the Arabs paved the way for the 

introduction of the Islamic culture in the Indian sub-continent. Islamic 
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ideas were not merely political in nature but it was also a new way of 

thinking or philosophy which had a long-lasting impact on Indian 

traditions and still the impact is being felt. Eminent historian Ranabir 

Chakraborty argues that with the coming of Islam to India new areas of 

possibility were opened, especially in the area of trade where the contact 

between Central Asia and India was strengthened.8 Actually, the striking 

characteristics of Islam impressed the Indians in the sectors of religion, 

literature, philosophy, science, arts, architecture and they started a 

journey towards a new phase of history.        

 Bengal as well as the eastern region of India came under a rapid 

process of Islamisation during the 13th century through the conquest of 

Muhammad bin Bakhtiyar Khalji. Actually, Islam came into Bengal 

comparatively later than the other regions of India. Islam entered this 

region both by the land and the sea route. The Turkish invaders came by 

land to conquer this region and the Arabian merchants came by water 

ways and both of them introduced to the Bengali society a new way of 

life. Bengal saw the supremacy of different Muslim groups like Turks, 

Sayyids, Abyssinians, Afghans and Mughals. The Muslim society of 

Bengal gradually expanded with the initiatives of the Muslim rulers, the 

ulamas, the Sufi saints and the religious leaders. However, it was a long 

process. The Islamic society of Bengal is composite in nature as it 

comprises the immigrant foreign Muslims and the converted local 

people.Islam had played a crucial role in shaping the cultural identity of 

Bengal and the role of the Muslim women is also significant in this 

perspective. However, the contribution of these women was neglected for 

a long time in historical studies. Mojlum Khan quoted, ‘they often 

worked from behind the scenes, and for this reason their efforts have 

remained unrecorded and unacknowledged.’9 

 The information about the position of the Muslim women of 

Bengal during the early period of the establishment of the Muslim rule is 

not sufficient. The Ming Chinese ambassador to Bengal around 1415 C.E. 

states that the men and women worked in the fields together and they also 

participated in weaving.10 The description by Abul Fazal confirms that 
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during the Mughal period neither veiling nor the seclusion of the women 

had come into effect in Bengal. Talking about the Bengal in general, 

Abul Fazal records that ‘men and women for the most part go naked 

wearing only a cloth about the loins.11 The chief public transactions fall 

to the lot of the women.’ The Portuguese traveller, Duarte Barbosa’s 

account is an important historical source to portray the social status of 

Muslim women in Bengal. Besides this, his account is helpful to 

reconstruct the trading and political activities of medieval Bengal. 

According to Barbosa, ‘the women generally observed seclusion and they 

kept them carefully shut up’.12 In the words of him, ‘everyone has three 

or four wives or as many as he can maintain and they are well treated by 

their husband.’13 However, there are some contradictions in the account 

of Barbosa as he pointed out that generally the women were under the 

veil but this was not the social or moral rule in general. He also talks 

about the actresses and the dancing girls were who used to well-dressed 

and wore valuable ornaments.14 There is no doubt that these two types of 

girls were the medium of entertainment both for the royal and the 

common people and they did not observe the custom of seclusion because 

of their profession.  

 Medieval Bengal had a glorious tradition of Nawabs rule and the 

Islamic culture flourished under their patronage. The Nawabs of 

Murshidabad in Bengal were great patrons of education. Nawab Murshid 

Quli Khan increased the amount of stipend for the learned men and the 

religious scholars. He himself supervised the standard of the educational 

institutions of Murshidabad.15 Nawab Alivardi Khan was also 

enthusiastic for spreading knowledge. He often made arrangements for 

scholarly discussion with the noble men in his court. Jayer Hussain Khan, 

Taki Quli Khan, Mir Muhamad Ali Fazil, Ali Ibrahim were some 

enlightened men of Alivardi’s court.16Alivardi had great respect for 

women especially for the widows. The daughter and women of the family 

of Shamshir Khan, the rebellious Afghan chief of Darbhanga were well 

treated by Alivardi Khan.17. We have the reference of a number of Hindu 
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learned women like Rani Bhavani of Natore, the wife of Jasovanta Raya 

of Nasirpur, a daughter of Rasoraja of Nadia during his times.18 

However, the participation of Muslim women in the educational sector 

during his rule is still vague. According to Kalikinkar Datta, who has 

done an excellent research on Alivardi Khan’s reign, ‘Most probably the 

education of girls was more a matter of private than public concern.’19 

Therefore, it can be said that probably the Muhammadan women of the 

upper-class families received education privately. 

Nawab Nawajis Mohammad of Murshidabad established a 

madrasa and a mosque near Motijhil palace.20 Nawab Siraj ud-Daulah 

was also interested in religious education. He usually did not have any 

gender biasness in this perspective. Therefore, he established ‘Madina 

Bhavan’ in the middle of the Imambara for imparting religious education 

both to the boys and girls on the particular day of Muharram and other 

cultural functions for the pilgrimage.21 However, there is no clear 

reference of any madrasa only for women in Bengal like Giyasuddin 

Khalji of Malwa who had built a madrasa exclusively for the female 

students.22 However, Ibn Battuta talks about some madrasas of Bengal 

where girls got the chance to become educated. During the rule of the 

Nawabs the Muslim education system was developed with the patronage 

of the state and other well-off Muslims. There were numerous Maqtabs 

and Madrashas for the Muslim students during this time. 

 Maqtabs were exclusively for the Muslim boys whereas girls might 

be enrolled in madrashas but they usually had to study separately from 

the male students. A painting of Miftahul Fuzala contains a scene of a 

madrasa where boys and girls are depicted learning together with their 

teacher.23 However, there is not adequate information about the girls in 

educational institution during the Muslim rule in India as well the Nawabi 

rule in Bengal. Like the noble women of the Sultanate and the Mughal 

periods, the women of the Nawab’s family of Bengal also played a 

crucial role in the arena of administration, politics, literature and 

education. Ghaseti Begum, the oldest daughter of Alivardi Khan 

conspired to dethrone Siraj ud-Daulah, the last sovereign Muslim ruler of 
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Bengal. Zinat un-Nisa, the daughter and Nasira Banu the wife of Murshid 

Quli Khan played important role in politics.24 Begum Lal Bibi, the wife 

of the feudal lord, Asaduzzaman Khan of Birbhum also played prominent 

role in politics.25 She was popularly known as ‘Second Nur Jahan’.26 

 The state also actively promoted the construction of madrasas. 

Alauddin Husain Shah, the famous Sultan of Hussain Shahi dynasty 

ordered a madrasa to be built near the Firuzpur mosque of Maldah.27 

According to Abdul Karim, ‘the madrasa and maqtabs were generally 

built by the side of the mosques or mosques were invariably built in the 

Madrasas’.28 In almost every Muslim dominated village of Bengal, there 

were this type of Islamic learning centers. For instance, Asadulla, a 

Muslim zamindar of the district of Birbhum donated his income for the 

purpose of education.29 This type of traditional Muslim learning 

institutions mainly offered courses of Islamic law and religious science 

like the Quran, the Hadith, the Tafsir and the Fiqh. Some of these 

institutions also taught literary and historical works like ‘Pandnameh’, 

‘Amednameh’, ‘Gulistan’, ‘Joseph and Juleikha’, writings of Abul Fazal 

etc.30 Arabic and Persian were the two languages which were taught in 

these institutions. Therefore, it can be said that, the mosques, the 

madrasas and the maqtabs had played a very important role in the growth 

of Islamic ideas and culture in Bengal.  

 Briefly describing, the education system of the Muslim women 

before the establishment of the British rule in Bengal, was purely private 

in nature. This system of education is generally known as the zenana type 

of education. In this system, the older women of the family taught the 

youngers the Quran, the Hadis and moral values. Sutapa Dutta shows, 

“Etymologically ‘zenana’, a Persian word, meant both women (the word 

for men is ‘mardana’) and the inner sanctum of a house where women 

resided.  

 Haji Muhammad Muhsin, an eminent Muslim philanthropist of 

Bengal is popularly known today but his half-sister Maryam Khanum or 

Mannujan Khanum is rarely known. Mannujan’s father, Aga Mutahar 
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was of Persian origin who had settled in the Hugli district and had 

received a huge land grants from the Mughal emperor Aurangzeb in 

different parts of Bengal like Jessore, Nadia, Murshidabad.31 So 

Mannujan was from an influential upper-class Muslim family and if we 

look into her educational life then the whole scenario of Muslim women’s 

education will become understandable. Mannujan’s father had arranged a 

private tutor for her education at an early stage. She was taught Arabic, 

Persian, Quranic verses and traditional Islamic science. She also played 

the Sitar quite well.32 However, when his half-brother went to 

Murshidabad for pursuing higher-education, Mannujan chose to stay at 

home.33 Therefore, it should be noted that the Muslim women were 

allowed to acquire education within the walls of the house but there was 

no arrangement of higher education for them.  

 Indigenous vernacular system of education was prominent in 

Bengal during the Pre-British era both among the Hindus and the 

Muslims. tols were the traditional Hindu learning centers. Nabadwip of 

Nadia district became a famous center of Sanskrit learning and there were 

a number of tols imparting education to the Hindus. Raja Krishna 

Chandra of Nabadwip and Rani Bhavani of Rajshahi gave huge patronage 

for the maintenance of tols. Like the Hindus, the wealthy Muslims also 

came forward for the educational development of their own society. The 

Muslim zamindars established a large number of maqtabs and madrasas 

for imparting Islamic education. In the year of 1298, a madrasa was 

established during the reign of Sultan Rukn al-Din Kaykaus at Triveni 

and another one was built during the reign of Shams al-Din Firuz Shah at 

the same place in the year 1313.34 These two examples show that the 

officers of the Muslim rulers of Bengal were quite enthusiastic in 

expanding the Islamic educational system.  

  Besides tols, maqtabs and madrasas there was also another type of 

educational institution, known as pathasala. Pathasala was secular in 

nature whereas the three other educational institutions had religious 

affiliations. The tols were mainly conducted by the Brahmana pandits and 

the maqtabs and madrasas were mainly conducted by the Islamic 
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religious preachers. According to the observations by Francis Buchanan 

Hamilton, usually primary education was given to the Hindu and Muslim 

students in the pathasala.35 William Adams noted that Muslim scholars 

and students were present with the Hindu teachers and students in the 

same pathasala.36 In the book ‘Jessore Khulnar Itihas’, Satish Chandra 

Mitra states that the Muslims became efficient pathasala teachers by the 

end of the Pathan era.37 However, the children from the lower caste 

families and female students were not allowed to attain education in these 

learning centers.  

In the religious texts of Islam there is no discrimination between men and 

women with regard to education. However, in practical life women were 

considered subordinate to men among the Muslims of India as well as the 

Muslims of Bengal. ‘What Bengal thinks today India thinks it tomorrow’, 

a popular proverb of British India was not correct at all in the context of 

women’s liberation. Like the other parts of India, Bengal too had an 

inglorious history of suppression of women’s right. There is no doubt that 

with the coming of the Brahmanical ideas to Bengal the position of 

women in the society became inferior to men. Islam had the great 

opportunity to eradicate the discrimination against women but in spite of 

preaching universal brotherhood and equality as a part of its religious 

philosophy, Islam failed to uplift the dignity of women.  

 Both the Hindus and the Muslims were not interested to educate 

women. The women of the wealthy families were lucky to get the 

opportunity to access limited education within the boundaries of the 

house. Surprisingly, there were many examples of women both from the 

Hindu and the Muslim community who patronized the establishment of 

educational institution. But these institutions were mainly for the upper-

class families. They did not show any interest in the upliftment of the 

common women. The Muslim zamindars who eagerly promoted the 

development of Islamic education were also not concerned about women. 

In fact, religious taboos and social prejudices were the main factors 

behind the insouciance to women’s education. Amir Khusrau, the 

eminent poet and scholar of the Sultanate period believed that the veil or 
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the purdah is the best ornament for women and it should be religiously 

observed.38 He categorizes the Sar-aweza or the veil in the list of the 

‘Shola Singhar’ or the sixteen way of ornamentation of the ladies just like 

the Hindu women.39  If a renowned scholar like Khusrau held this type 

of view regarding women then it is very easy to understand the mentality 

of the majority people and for this, the importance of women’s education 

was neglected for a long period. According to B. Kuppuswamy for more 

than two thousand years there was practically no education for women in 

India.40 

 The majority of the Muslims of present-day Bengal were converted 

from the lower caste Hindus. However, after gaining a new religious and 

social identity in Islam they willingly followed the discriminatory 

practices of Hinduism without any hesitation. Jagadish Narayan Sarkar 

states in his book, ‘Islam in Bengal’ (Thirteen to Nineteenth Century), 

that the Muslims of Bengal were influenced by the caste system of the 

Hindus and they also adopted it in a different form.41 ‘The Rise of Islam 

and Bengal Frontier 1204-1760’ by Richard Eaton discusses the divisions 

among the Muslims in Bengal Turks, Afghans, Mughals and Pathans 

formed the Ashraf or the aristocratic class of the Muslim community. The 

rest of the Muslim community belonged to the Ajlaf or the Atraf class 

which was mainly formed by the converted lower caste Hindus. The non -

Ashraf Muslims were mainly peasants, weavers, tailors, lace-makers, 

blacksmiths by profession. There were many barriers like the Hindus 

between these two groups of the Islamic community in Bengal. For 

instance, intermarriage between these two groups was strictly prohibited 

during the medieval period.  

 There was a belief among the Hindus that if a girl is taught to read 

and write, she will become a widow after her marriage. Therefore, 

women’s education was discouraged in general. The neighboring 

Muslims also believed this superstition. The majority of the Muslims of 

Bengal were merely Muslim by their religious identity but in social life 

they proudly followed the inhuman customs of the neighboring Hindus. 

For this, they preferred to keep their women under many restrictions. 
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Actually, Islam was not able to bring any qualitative change in the 

traditional social structure of the Indian sub-continent. Primarily, the 

Arab traders were not concerned about the spread of Islam, they were 

mainly concerned about trading activities. Later, the Turks, Afghans and 

Mughals came to India with a dream of establishing Islamic rule but they 

were not interested to interfere in the traditional social structure of India. 

Therefore, with the expansion of Islamic ideas in India a lot of people 

embraced Islam but they still followed many stereotyped practices which 

were not suitable with the Islamic way of life. Actually, most of the 

Muslim dynasties were immigrants to India and for this, they had taken 

the policy of non-interference in the customs and traditions of the 

common people because the rulers were afraid of loosing their political 

authority over the people. Therefore, with the change of time and with the 

change of ruling dynasties the social status of women still remained 

unchanged.  

 Literally, in a society of absolute male dominance and superiority, 

education of women was equally neglected by both the Hindus and the 

Muslims. The zenana system of education for the Muslim women was not 

satisfactory as it was mainly related to religious studies. However, the 

Islamic philosophy permits women to become educated but the ulamas 

and the maulavis, the preachers of Islam, consciously gave false 

explanations of the religious scriptures to maintain their patriarchal 

authority. For this, in zenana system of education a woman was mainly 

taught to be obedient to her husband and the main purpose of this 

education was to produce ideal women for their male partners. It was 

probably a portrayal of the Hindu belief which considered a woman to be 

the responsibility of her father in her childhood, her husband in her youth 

and her son in her old age42 and she was expected only to maintain an 

orderly household. Therefore, the education system for the Muslim 

women in the pre-British era in India was nothing in comparison to Cairo, 

Baghdad and Damascus. These were the renowned Islamic learning 

centers and there were many special institutions for female education. 

Actually, the Muslim dominated West and Central Asian countries had a 
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well-established system of women’s education but in the Indian context 

women’s education had no particular form and there was no centralized 

authority for controlling it.     

 There were two main factors which created a great barrier for 

women to become educated i.e., Purdah or the veil system and early 

marriage. The purdah system or the seclusion of women was a great 

obstacle both for the Hindu and Muslim women. The main purpose of the 

purdah was to keep women away from public gaze and this humiliating 

system prevented women from being educated. Besides this, purdah was 

a dominant symbol of the patriarchal social structure and this was 

forcefully imposed on women to maintain their chastity. Due to this 

custom, women were usually not allowed to come out of their house and 

for this, they had no choice but to accept the private or the zenana system 

of education. According to Maleka Begum and Sayid Ajijul Haq, ‘the 

tradition of purdah was a big obstacle for the Muslim girls in becoming 

educated in the madrasa like the boys’.43 The elderly ladies usually 

played the role of teachers in this system
44

 and they were also forced to 

observe purdah in their youth. 

 Early marriage of the girl child was another evil practice prevalent 

in the history of India. Early marriage of a girl denies her the basic right 

to health, nutrition, education and it results in exploitation, deprivation 

and abuse. Before the advent of Islam in India early marriage of the girl 

child was popularly practiced among the Hindus. There was a general 

belief in the Indian society that a girl should be married before the age of 

puberty. Probably, the average age of marriage was nine or ten in general. 

According to the Manusmriti, a man of twenty-four year, shall marry a 

maiden of eight year.45 The Mahabharata considers that a thirty years old 

man should marry a girl of ten year and a man of twenty-one year should 

wed a seven years old girl.46 However, the tradition of early marriage 

continued during the Muhammadan rule in India. The descriptions of 

various foreign travellers contain a dismal picture of early marriages in 

Medieval India. Edward Terry, Johannes De Laet, NiccolaoManucci, 

Jean De Thevenot and others reported that usually the girls were married 

at a very early age. Mannuci has talked about a girl of Sindh who gave 
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birth to a son at the age of nine.47 According to Thevenot generally the 

age of marriage was four or five.48 

 By the opinion of Muhammad Abdur Rahim, generally the 

education of the Muslim girls was restricted to a secondary stage and 

there was no particular system of education for the girls in madrasa.49 He 

also stated that ‘co-education was not favoured after the primary stage.’50 

Undoubtedly, education was limited to the women of the upper-class 

Muslims as it was not possible for the common Muslims to educate their 

daughters because of high cost. Maleka Begum and Ajijul Haq show that 

due to severe poverty large numbers of Muslim women of the common 

families were deprived of education.51 Like the purdah, education was 

also regarded to be a luxury by them. Because of a lot of limitations 

education for the upper-class Muslim girls was also unsatisfactory. It is 

quite clear that the Muslim women of Bengal did not attain that degree of 

education like the Muslim women of Cairo, Baghdad, Istanbul, Persia and 

Spain. Moreover, their education was mainly limited to the Islamic 

religious discourses. Religious education is needed but education 

excluding natural science, rationalism, pragmatism was valueless.  
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ABSTRACT : The paper aims to illustrate the different stages of the 

history of Indian drama in ancient period. When we see that the 

intellectual achievements in Indian thought ranged throughout its literary 

history from the Vedas, the Upanishads down to the various scriptural, 

philosophical, scientific, technical and artistic sources, we find immense 

interest in dramatic exposures. The dramatic presentations of the Indian 

Sanskrit dramas written by different ancient playwrights of this country 

testify the popularity of dramatic performances and their spectacular 

presentations during the early period of Indian society. Though there is 

controversy about the foreign and Indian origin of the dramas here it has 

been tried to make a study of dramaturgy and drama along with the 

origin within arrow line of time. 

Key Words : Drama, Artistic, Nāt̩yaśāstra, Nartakas, Lokadharmi, 

Sanskrit, Paurān̩ikas, Swapnavāsavadattām, Mudrarākshaka, 

Mr̩iccchhakat̩ikam, Dasarūpakas, Aṅka 

Ancient Indian Sanskrit literature gives ample evidence to the popularity 

of drama among the early inhabitants of India.  In fact, when we see that 

the intellectual achievements in Indian thought ranged throughout its 

literary history from the Vedas, the Upanishads down to the various 

scriptural, philosophical, scientific, technical and artistic sources, we find 

immense interest in dramatic exposures.  There are two different views 

among the scholars as to when Indian drama originated.  One group of 

scholars opines that it was with the influence of the Greek
1 

dramas that 

Indian dramas were created.  But some others look into the Indian origin 

of dramatic performances.  Be that as it may in this paper we have tried to 

make a study of the history along with the origin of Indian Sanskrit 

dramas and dramaturgy from ancient Sanskrit literature. 
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 It is found that every artistic endeavor of a given culture of the 

ancient period had a religious origin. It was also the same with dramatic 

performances. It developed out of performances related to some aspects 

of religion.  As time passed on, the religious performances gradually 

assumed a regular dramatic spectacle and the range of aspects treated 

were extended beyond the religious subjects.  The earliest beginnings of 

Indian dramatic art may be traced back to the hymns and dialogues of the 

Vedas which have a certain dramatic character.  It is believed that the 

four constituents of Indian drama – text or plot, music, production or 

acting and rasa (sentiment) were originally taken from the four Vedas – 

Rik, Sām, Yadu and Atharva respectively. The ritualistic practices in the 

celebrated Asvamedha sacrifice would show that in the earliest stage of 

the practice a Brahmana and a Kshatriya lute-player used to sing poetries 

composed by themselves in honor of the king and the Hotr̩i used to relate 

a ‘revolving legend’ in a ten days’ cycle all the year round.  Scholar like 

Winternitz
2
 pointed out that germs of later literature could be traced out 

of these recitals.  Most interestingly the compositions were all in verses 

with the purpose of singing or reciting before the audience. Moreover the 

practice of dramatic performance may be traced in the dialogues between 

the priests and the queen with her attendants during the sacrifice when the 

horse was killed.
3
  

 The First Book
4
 and the last book of the Rāmāyan̩a speak vividly 

of the Aśvamedha sacrifices of the kings Daśaratha and Rāma 

respectively. Interestingly it is found that during this festivity the guests 

were entertained by the performances of music and dance by Nat̩as and 

Nartakas.  The Seventh Book of the Rāmāyan̩a5
 while describing Rāma’s 

performance of the Aśvamedha on the banks of the Gomati River near the 

Naimisha forest states that there were experts in different branches of 

Sanskrit literature like the pauranikas (stalwarts of Purān̩as), 

grammarians, experts in prosody and poetics, dance and music, those 

quick in understanding even things passing in one’s mind, even those 

well versed in logic, Veda, Vedānta, Jyotisha, polity as well as visual art 

who participated in the celebration.  Interestingly it is found that in the 

midst of an assemblage of scholars and experts in various aspects of 

literary art that we find the two sons of Rāma recite the Rāmāyan̩̩a 
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composed by Vālmikī during the leisure in between the sacrificial acts 

(karmāntara).  Thus it is seen that the system of recitation of ākhyān̩as 

was very much popular during the period of the Rāmāyan̩̩a when the sons 

of Rāma moved round among the guests and their quarters reciting the 

great epic. In the Veda also we find the cyclic pariplava ākhyān̩a being 

narrated.  The background of the Mahābhārata also is a great Sattra.  All 

the Purān̩as were, according to their own statement, narrated to the 

congregations at the long-session of Sattras in the Naimisha forest. 

 In the description of the Rājasūya presented by Vyāsa  a few more 

details and a more graphic  portrait of the scholars at the keen debates 

they carried on during the intermission in the sacrifice are found. The 

guests staying in the pavilions, not only witnessed dances and music but 

also were entertained with narrations of stories.
6
 That dramatic 

performances were very popular among the people is attested by the story 

of Bharata, when he was dejected, being entertained by the performance 

of comic plays (nat̩akan̩i..hā̄syakan̩i)
7 

by his friends.  Performance of 

actors formed a part of the celebration of Rāma’s consecration
8
.  It 

appears that actors were in the retinue of the kings or princes.
9
 Reference 

to female actors (śailashī) is also made.
10 

 Before the establishment of proper drama, i.e., drama which 

consists of every components of dramatic art and stage-craft which come 

across in the Nāt̩yaśāstra of Bharatamuni we thus find that there were 

several dramatic performances through dance and music along with 

recitation of ancient chronicles.  We have seen references to nāt̩̩aka 

(drama) in the Rā̄māyan̩a and the Mahābhārata.  The song and music and 

dances of the Krishn̩a legends further enriched this tradition of drama.   

 Incidentally we may refer to the excavated stadium at Dholavira, 

Gujarat, yielding several rooms with masks and beads taken to be used by 

the artists in the Harappan period.
11

  The ancient playhouse excavated at 

the Khandagiri caves in Odisha belonging to 3
rd

-2
nd

 century BCE proves 

the continuity of performances of dramatic activities in ancient India. 

 The early Buddhist literature gives us some evidence of the 

existence of such performances.  The Pāli Suttas dated to the 5
th
 to 3nd 

century BCE refer to troupes of actors, who performed dramas on a stage 

along with dancers and singers. 
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 It thus appears that the tradition of acting definitely developed 

before the Nāt̩yaśāstra, which gave it a special shape to be followed in 

the later periods.  It is generally held that Bharata’s Nāt̩yaśāstra (2
nd

 

century BCE), also known as Nāt̩yaveda or the fifth Veda, is the first 

documented classical manual which primarily aims at describing the 

theory and practice of Indian drama and theatre.  The topic is covered 

under the dynamics of nāt̩̩̩ya (dramatic art or acting).  According to him 

one who performs nāt̩ya is nat̩a (actor) and accordingly the form is 

known as nātaka.  Dealing with the origin of nāt̩yaveda (science of 

dramatic performances) Bharata gives a comprehensive account of 

theatre.  He describes three kinds of theatres or playhouses – vikrisht̩a 

(oblong), chaturā̄śra (square) and tryaśra (triangular), each having three 

parts – nepathya (dressing room), raṅgapīt̩ha (the stage) and 

raṅgaman̩d̩ala (the auditorium).  According to Bharata a theatre with 

moderate size could accommodate 400 spectators.  Some of the stages 

were two storied, the upper storey being for the representation of action 

in the celestial sphere and the ground storey for that in the terrestrial 

sphere. 

 A great deal of knowledge about dramatic, musical and dance 

performances along with the social custom of the period may be gathered 

from the Nāt̩yaśāstra ascribed to Bharata mun̩i.  This treatise is said to be 

the most complete work on dramaturgy in ancient India.  We find 

references to acting, dance, music, dramatic construction, architecture, 

costumes, make-up, props, organization of companies, audiences, 

competitions, even mythological account of the origin of theatre.
12

  

Divided into thirty-six chapters the treatise appears to be a large 

compendium of dramaturgy with all the characteristic features of a 

successful drama.  It appears that Drama or theatrical performances were 

done under the patronage of royalties and it was directed by a 

sūtradhara13 or stage   manager who could also act in the play.  The 

performers had to go through rigorous training in vocal and physical 

training.
14

 Female performers were encouraged along with male.  

Interestingly there are evidences of certain sentiments which were suited 

for female performers only.  The Nāt̩yaśāstra puts great emphasis on 

acting (abhinaya) which consisted of two variety – lokadharmī or 
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realistic and nātyadharmī or conventional. The story and its performance   

should have consisted of bhāva (the mood or emotion of the performing 

artist) and rasa the distillation of bhāva.  This theory of rasa as described 

by Bharatamun̩i happens to have great influence on the visual and 

performing arts of India throughout the centuries till date. 

In order to display the subtlest interplay of emotions he elaborated four 

kinds of abhinaya, namely, aṅgikābhinaya (non-verbal expression or 

acting by the movement of different parts of the body), vāchikābhinaya 

(acting through dialogues), ahāryābhinaya (materials needed for the 

performance like costume, colours stage decoration, etc.) and  

sattvikābhinaya (expression through gestures like presence of tears, mark 

of  horripilation, change of facial colour, trembling of lips, enhancing of 

nostrils which speak of the deepest emotions of a character). 

 According to the author a dramatic presentation is designed to 

impart pleasure (harsha) to the people who are unhappy, tired, bereaved 

and ascetic.  The ten major forms of a drama (Dasarūpakas) as 

enumerated by Bharata are as follows. 

 Nāt̩aka, prakarana, samavkara, dima, vyayoga, ihamr̩iga, 

uśrisht̩ikanka, prahasana, bhana and vithi.  These formed the structure of 

the dramatic plot revolving around the nāyakas (heroes) and nāyikas 

(heroines).  Incidentally it may be stated that the plays were to be a 

comedy in nature.  

 Basing on the framework of the Nāt̩yaśāstra we get a number of 

playwrights in ancient India, who dealt with the social environments of 

the period of the time frame, on which their plays are written.  

 One of the earliest Sanskrit drama ‘The Mr̩̩iccchhakatikam’ (the 

Little Clay Cart) was composed by Sūdraka, dated in the 2
nd

 century 

BCE.  It features the love affairs of a young Chārudatta and a famous 

courtesan Vasantasena.  Full of romance, sex, royal intrigues, comedy 

mingled with several twists and turns the play attracts people all over the 

present world. 

 It may not be out of place to mention here that proper drama seems 

to have been established by Aśvaghosha
15

, the court poet of the Kushān̩a 

king Kanishka (1
st
/2

nd
 century C.E.). All of his plays follow the dramatic 

art as formulated in the Nāt̩yaśāstra.  Interestingly some of his plays 
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consisted of nine acts.  The characters of high ranking person spoke in 

Sanskrit and used both prose and verses.  The vidusaka or jester and other 

lower ranking people, however, used Prākrit.  One interesting feature of 

Aśvaghosha’s plays was that the benediction uttered at the close of the 

play was the Buddha instead of the hero which was an essential feature 

for a drama as explained in the Nāt̩yaśāstra.  Thus we find some 

innovation in his plays.  Moreover the appearance and conversation of 

allegorical figures like buddhi (wisdom), kīrti (fame) and dhr̩iti 

(firmness) are also special characteristic of Aśvaghosha’s dramas, which 

are found to have been adopted in later plays.   

 After Aśvaghosha another playwright Bhāsa (3
rd

/4
th
 century CE) is 

considered as one of the great dramatists of India,
16

 second only to the 

famous Kālidāsa.  Thirteen of his plays were discovered through 

manuscripts from an old library in Thiruvantapura in 1913.  The themes 

of all the thirteen plays of Bhāsa are mostly taken from the stories of 

Rāmāyan̩a and Mahābhārata.  His most famous plays, however, are 

Swapnavāsavadattām, Pāñcharātra and Pratijñā Yaugandharāyaanam.  

Interestingly Bhāsa’s plays sometimes contain physical violence, which 

was against the rigid rules of the Nāt̩yaśāstra.  Plays like Urubhaṅga and 

Karn̩abharan̩a are the only known tragedies in ancient dramas.  Bhāsa’s 

plays are still popular in South India in the dramatic performance of 

kut̩iyat̩t̩am17
, the only surviving form of Sanskrit drama.   

 Kālidāsa, the greatest dramatist of the Gupta period, however, 

followed the principles laid down by Bharata.  His plays open with the 

benedictory stanzas (nandī as enumerated by Bharata).  The plot was well 

divided into acts (aṅka).  The heroes were mostly from the royalty.  It is 

interesting to note that for the educated person Kālidāsa selected Sanskrit 

as the language and for the general uneducated people Prāk̩rit. He is 

known to have written three plays, Mālavikāgnimitram, Vikramorvasī and 

Abhijñānaśakuntalam.  The last one is commonly known as Sakuntala. 

 The next important Sanskrit playwright appears to be Bhavabhūti 
who emerged in the latter half of the classical period. He is credited to 

have written Mahāvīracharita, Mālatimādhava and Uttararāmacharita.  

The last one datable to 700 CE is known as the best dramatic play of its 

time. 
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 To this group belong the three dramas namely, Priyadars̩īka, 

Nāgananda and Ratnavāli, written by Harshavardhana, the king of 

Sthānesvara and Kān̩yakubja, who ruled between 606 to 648CE.  His 

scholarship is well known through the writings of his court poet Bāna 

Bhat̩t̩a and the Chinese traveler Hśuan Tsang. 

 We may mention another Sanskrit play Mudrārākshaka, by 

Viśākhadatta, which contained political intrigues and life, action and 

sustained interest during the life time of Chandragupta Maurya.
18

 The 

composition, is dated around 800 CE. 

 The Sanskrit plays were undoubtedly meant to be enacted. 

Elaborate directions were given as well as rules for seating the audience.  

The plays commenced with an elaborate ritual.  Some twenty pre-play 

ceremonies (purvaraṅga) of music and dance were performed, nine of 

them behind the curtain.  The sūtrdhara – the director, chief actor or stage 

manager – clad in immaculate white, entered with his two assistants and 

offered worship (pūjā) to the theatre’s presiding deity to ensure success to 

the producer and good luck to the actors.   After this the Sūtradhara 

summons the leading actress and opened the play with a prologue which 

announced the time and place of the play and introduced the playwright.  

The plays had five to seven aṅkas (acta).  An aṅka involves a change in 

the hero’s basic situation as the itivritta (plot) develops.  It is made up of 

a series of incidents that are related to the major character. 

 The basic plot in most Sanskrit plays centered around the hero who 

struggled fpr the object of his desire.  There were five abasthās (stages): 

ārambha (beginning), yātrā (effort), pratyāsa (prospect of success), 

niyatāpti (certainty of success) and phalāgama (attainment of the object).  

The five stages were intimately related to the hero’s mental stages and 

were milestones in his march towards his attainment of the object.  These 

plays dealt with the exploits of the hero, either a royal sage or king, who 

was always successful in the end.  The dominant sentiment was love and 

heroism.  The germ (bīja) of the play as well as the prominent point 

(bindu) was always there to relate every Act of the play.  The hero either 

appeared in every anka or to be mentioned there.
19

 An Act was not to 

present too many incidents
20 

and such subsidiary events which were 

relevant for the story could be reported in an introductory scene.  Even 
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short explanatory scenes could be put in before an Act (aṅka) to clarify 

the events occurring in it.
21

 “All these, not only helped the ply to produce 

a unity of impression but also imparted to its plot a rapidity of movement 

which is essential for any kind of successful dramatic presentation.”
22

 

 There was a strong lyric element and poetry which seems to be the 

integral part of life, full of meaning and significance.  Dance and music 

played a prominent role in these dramas.  It is interesting to mention that 

in the Harivaṁśa (datable to c. 200 CE) we come across an expression 

nāt̩akam nanrituh meaning they danced a play.  Similarly the 

Karpūramañjarī (dated in the 1000 CE) has an expression sattakam 

nachchidavvam meaning a Sattaka is to be danced or acted. 

 From these descriptions it is clear that Sanskrit drama was very 

popular in ancient India.  Question may arises as to who made drama so 

popular.  Was it for the performers or the strong dialogues written by the 

playwrights or the sponsoring authority like the royalty? It is quite 

acceptable that the author was the main instrument in a drama, but it was 

the performers who enacted the roles of the hero, heroine, etc.  Ironically 

there is nothing written about them, but we find control from the 

authority as found in the Arthaśāstra. 
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Abstract: Grandparents are a valuable agent of child education. The 

main aim of this study is to know the role of the grandparents on their 

grandchildren education in Sundarban. In this paper researcher has been 

analyzed the influence and presence of grandparents on their children's 

education within family environment. The researcher has been used 

survey method for the conducted his study. He has used purposive 

sampling for the data collection. He has also been used interview 

schedule and percentage analysis as some important tools for conducted 

his study. He found that the three important roles of grandparents i.e. 

caregiver, playmate and historian have strong contribution on the 

personal life of their grandchildren. On the other hand another three role 

of grandparents i.e.guider, teacher and role model have a few 

contribution on the personal life of their grandchildren. He also found 

that 50 percent children have achieved high and medium academic 

performance due to well guide by the grandparents. 

Key words:  Grandparent, Grandchildren,  Child education, hidden 

teacher. 

Introduction: The Sundarban is one of the largest mangrove forest in the 

world. It is located in the Bay of Bengal on the delta of Ganga, 

Brahmaputra and Meghna rivers. The Sundarban covers the part of North 

and South 24 pargana's of West Bengal. Total area of Sundarban is 9630 

square km. The Sundarban contain 120 island of which only 54 island are 

inhabited by about 4.5 million people (2011 census). The literacy rate of 

the people in the Sundarban region is 25.71% compared to whole west 

Bengal 76.26% (2011). So, literacy rate of Sundarban is comparatively 

low than the other regions of West Bengal. For this reason, we see that 

the many organisations are trying to improve education of Sundarban 
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region i.e. Sundarban foundation, Sabuj Sangha, Self Organized Learning 

Environment (SOLE), Kishalay foundation etc.( Mukharjee 2021). 

 The word grandparents are associated with a lot of love, fun, joy 

and other memorable feelings. Grandparents not only loves us but they 

also helps us to walk in the right path and direction in our life journey by 

their ruling and valuable decision at the right time. So grandparents are an 

important factor of our life. Grandparents are more helpful agent of our 

earlier life and specially our earlier education. Grandparents are second 

teacher of a child just after child's parent. Parents are also highlighted for 

their child education but grandparents are not highlighted for their 

grandchild education. So grandparents are hidden teacher of a children in 

our society. At present they are invaluable member in a family as well as 

our society. So their presence is invaluable in the life of a child at that 

digital period. 

 Jawaharlal Nehru said that every child is like buds in the garden 

and need carefully nurture them as a tree, because they are future citizens 

of our country. So we need to special care about child education for 

development of our society as well as our country. A child play an 

important role for success of a nation and education play a vital role to 

the optimum performance of a child. In a word, a society and a nation 

achieves it's development depend upon child education and their 

successful performance. For this,  Indian government has continued 

various kinds of schemes for development of child education i.e. Sarva 

Shiksa Aviyan ( SSA) , Mid Day Meal, Right to Act 2009 , 

Universalisation of Elementary Education (UEE) etc. Unfortunately, 

these govt. Schemes are not completely active in all part of India. As 

similarly, this schemes are not completely active in Sundarban due to 

physical barrier and others reason. So, child education is comparatively 

low in Sundarban region. 

 Education of a children depends on school environment as well as 

home environment. Teacher play a vital role in child education in school 

environment. Other hand, family members play an important role in their 

child education at home environment. Parent and grandparent both are  

important agent of their children education at home enviornment. We 

know that parents are taken mejor and primary responsibility to their 
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children education. But we don't know that grandparents are taken as a 

role of hidden teacher on their grandchildren education. 

Emargence of the Problem:  Child education  is more important for 

their individual, emotional, cognitive, physical, social and cultural 

development. Not only, child  education helps to build a solid and pure 

life of a person.  Hence, we need  to nurture them with more care and 

responsibility for our future citizen. 

 Education of children is a vital component in a person life, because 

it enhances child's behaviour, skills, attitude and personality  in their  life. 

We needs educated children to build more professionals, efficiency, 

scientists,  and entrepreneurs of tomorrow to contribute for our economic 

development. So, we can say that development of a region depend upon 

child's education. As the same reason, child education is more important 

for the development of Sundarban region. 

 We know that teacher, peer and parent are three important agent of 

child education. These three agent are highlighted every time and ever 

where like newspaper, television, magazine, article and journal at that 

time. But grandparents are taken  a vital role for their grandchildren 

education. So, grandparent is another important agent of child education. 

But they are not highlighted  in our society at the present time. For this, 

present study want to highlight to the contribution of grandparent upon 

their children education. 

 Present researcher found several studies about the child education 

i.e.role of parent in children education, parent involvement in successful 

education, role of grandparent on personality development of a person, 

parental involvement in their child's academic achievement, parenting 

styles, grandparenting styles etc. But he has not been found sufficient 

studies about the role of grandparents on child education in Sundarban.   

 Statement of the Problem: The work of the present study is to 

know the role of Grandparents on their children education in Sundarban 

Area. Hence, it is stated as"The Role of Grandparents on Child 

Education in Sundarban. "  
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Literature review:  

Boshkova, G., Shastina, E.,& Shatunova, O.(2018) conducted a study 

titled " The Role of Grandparents in the Child's Personality Formation." 

They have described a valuable concept of ' family reading'. They have 

analyzed the child's personality and culture can be improved by the 

involved of their grandparents. They found that most of the children can 

be used successfully in the family reading.  

 Ceka, A.,& Murati, R.(2016) conducted a study on " The Role of  

Parents in the Education of Children." They analysed the involvement of 

the parent on their child's education in the family environment. They 

found that family has enormous responsibility on children's education, 

habit, culture, moral values, physical development, mental development 

etc. 

 Durisik, M.,& Bunijevac, M.(2017) in their article " Parental 

Involvement as an Important Factor for Successful Education."analyzed 

that the positive effect of parental involvement on successful education of 

a child. They have described six factors of parental involvement i.e. 

parenting, communicating, volunteering, learning at home, decision 

making and collaboration. 

 Martinez, A.(2015) in his study " Parental Involvement and it's 

Affects on Student Academic Achievement" has described about different 

types of parent involvement in school activities such as parent teacher 

association, parent teacher conference, open houses, back-to-school 

nights, volunteering at school etc. 

 Patel, S.,& Shukul, M. (2015) in their article " Presence of 

Grandparents in Families: A Blessing for Grand Children " showed that 

the grandparents and their grandchildren are sharing a special and strong 

bond especially within join families. They found that interpersonal 

communication can be strengthened between grandparents and their 

family members. 

 Sapungan, G. M.,& Sapungan, R. M. (2014) in their article " 

Parental Involvement in Child's Education: Importance, Barriers and 

Benefits " described the importance, barriers and benefits of parental 

involvement in their child's education. They found that parents 



764 | এবং �াি	ক 

 

involvement in their children's education offers many opportunities for 

academic success. 

 Smith, J. V.(2006) in his article " Praental Involvement in 

Education Among Low Income Family: A Case Study " showed the 

parental involvement in low income families at public school in North 

Pacific region. He found that the development and improvements of 

paranting involvement has positive impact on the all levels of education. 

Objectives:  

1. To know the presence of grandparents within their family. 

2. To know the role of grandparents on the personal life of their 

grandchildren. 

3. To know the role of grandparents on academic performance of their 

grandchildren. 

4. To know the role of grandparents on co-curriculum activities of their 

grandchildren. 

Methodology:  

Research Design: The present study has been conducted by the survey 

method under the qualitative research. 

Population: Population of the present study is all grandparents and their 

grandchildren of Sundarban region. 

Sampling: The present researcher has been used purposive sampling 

technique for the data collection. 

Data collection:  The present study is to be  depend on two types of data 

source,one is primary data i.e. field survey in 50 grandparents as well as 

50 grandchildren of Sundarban region and another is secondary data i.e. 

online journals, articles, books, websites and official document which has 

been collected by the present researcher. 

Selection of Tools: The researcher has been used the following tools for 

the present study - a) An interview schedule for grandparents b) An 

interview schedule for grandchildren and c) Percentage analysis. 

Procedure of Data Collection: Primarily, two individuals  interview 

schedule has been prepared as per the objectives of the present study and 

given to the experts for correction. After then, corrected interview 

schedules has been used for data collection from the selected study areas. 
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Results and Discussion: The researcher has tried to data analysis on the 

basis of all objective of his study refering from the source of different 

types of primary data. 

      Table-1: Presence of the Grandparents within family                   

SL 

no 

Different types of 

grandparents 

 Presence of grandparents 

Response Percentage 

1 Formal 30 60 

2 Remote / Detached 11 22 

3 Involved 4 8 

4 Advisor 3 6 

5 Surrogate 2 4 

 

The above table-1 shows the presence of the different types of 

grandparents within their family in Sundarban. In the table, we saw that 

the five different types of grandparents are mentioned. In these types of 

grandparents, formal grandparents are 60 percent, detached grandparents 

are 22 percent, involved grandparents are 8 percent, advisor grandparents 

are 6 percent and surrogate grandparents are 4 percent within their family 

in Sundarban region. 

Table-2:  Role of grandparents on the personal life of grandchildren 

 

 

The table-2 explore the different types of role of grandparents on the 

personal life of their grandchildren in Sundarban. From the above table, 

we can say that 70 percent grandparents are historian, 90 percent 

Sl 

no 

Roles of 

Grandparents 

 Personal life of grandchildren 

Yes No 

Response Percentage Response Percentage 

1 Historian 35 70 15 30 

2 Caregiver 45 90 5 10 

3 Guider / 

Mentor 

19 38 31 62 

4 Teacher 14 28 34 68 

5 Playmate 37 74 13 26 

6 Role model 15 30 35 70 
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grandparents are caregiver, 38 percent grandparents are guider or mentor, 

28 percent grandparents are as a teacher, 74 percent grandparents are 

playmate and 30 percent grandparents are role model of personal life of 

their grandchildren. So, we saw that the three important roles of 

grandparents i.e. caregiver, playmate and historian have strong 

contribution on the personal life of their grandchildren. On the other hand 

remaining three role of grandparents i.e.guider, teacher and role model 

have a few contribution on the personal life of their grandchildren. 

Table-3: Role of grandparents on the academic performance of children 

 

SL 

no 

Roles of 

Grandparents 

 Academic Performance of children 

High Medium Low 

No % No % No % 

1 Historian - - 3 6 1 2 

2 Caregiver 7 14 2 4 - - 

3 Guider 10 20 16 32 - - 

4 Teacher 1 2 1 2 - - 

5 Playmate - - 4 8 1 2 

6 Role model - - 3 6 1 2 

Total 18 36 29 58 3 6 

 

The table-3 shows the role of grandparents on the academic performance 

of their grandchildren in Sundarban. From the above table we found that, 

36 percent children have obtained high academic performance due to 

three important role of grandparents i.e. guider, caregiver and teacher. On 

the other hand 6 percent children have achieved low academic 

performance due to three role of grandparents i.e. historian, playmate and 

role model. Remaining 58 percent children have achieved medium 

academic performance due to all six type of role of grandparents. From 

the above table it is found that more than 50 percent children have 

achieved high and medium academic performance due to well guide by 

the grandparents. On the other hand we found that only 4 percent children 

have got to their grandparents as a well teacher. 
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Table-4: Role of grandparents on the co-curriculum activities of children 

 

Sl 

no. 

Cocurriculum activities 

of grandchildren 

Role of grandparent 

Responses Number Percentage 

1 Cocurriculum activities Yes 33 66 

No 17 34 

 

The above table-4 shows the role of grandparents on the cocurriculum 

activities of their grandchildren in Sundarban. From the above table,we 

can say that the 66 percent grandparents have positive role on the 

cocurriculum activities of their grandchildren. On the other hand, only 34 

percent grandparents have not any kind of role on the cocurriculum 

activities of their grandchildren. 

Major Findings: From the above discussion the researcher has been 

obtained some important finding. These findings are mentioned below - 

 1. Only 60 percent grandparents are living with their family. On 

the other hand 22 percent grandparents are detached from their family 

members due to several reasons i.e. their son and daughter leave their 

birthplace for higher studies and services and  after settled there, better 

job opportunities etc. 

 2. Only 8 percent grandparents are actively involved with their 

family and 6 percent grandparents are well advisor of any kind of 

situation of their family. 

 3. Only 4 percent grandparents are as a surrogate parent of their 

grandchildren due to several reasons i.e. death of child's parent, child's 

parent are migrant labour, divorce etc. 

 4. Different types of role of grandparents are more important for 

build of personal life of grandchildren. Only 90 percent grandparents are 

caregiver, 74 percent grandparents are playmate and 70 percent 

grandparents are historian for well build of the personal life of their 

grandchildren in Sundarban. 

 5. On the other hand, another three role of grandparents i.e.guider, 

teacher and role model have a few contribution on the personal life of 

their grandchildren in Sundarban. 
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 6. Only 36 percent children have obtained high academic 

performance due to three important role of grandparents i.e. guider, 

caregiver and teacher. 

 7. On the other hand only 6 percent children have achieved low 

academic performance due to three role of grandparents i.e. historian, 

playmate and role model. 

 8. Only 58 percent children have achieved medium academic 

performance due to all six type of role of grandparents i.e historian, 

caregiver, guider, teacher, playmate and role model. 

 9. Moreover 50 percent children have achieved high and medium 

academic performance due to well guide by the grandparents. On the 

other hand only 4 percent children have got to their grandparents as a 

well teacher. 

 10.Only 66 percent grandparents have positive role on the 

cocurriculum activities of their grandchildren. On the other hand, 34 

percent grandparents have not any kind of role on the cocurriculum 

activities of their grandchildren. 

Conclusion: At last, the following conclusion has been drawn from the 

analysis of the present study particularly from the data analysis. 

Grandparents are a vital members of our family and their presence are 

more important in our daily life. More of the grandparents are living with 

their jion family in Sundarban. The three important roles of grandparents 

i.e. caregiver, playmate and historian have strong contribution on the 

personal life of their grandchildren in Sundaram. Moreover 50 percent 

children have achieved high and medium academic performance due to 

well guide by the grandparents. So, we can say that academic 

performance of children is controlled by the well guider of  grandparents 

in Sundarban region. 
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Abstracts: Corona virus 2019[COVOD19] is a communicable disease 

that transmitted to one person to another person.COVID19 became a 

global pandemic. Due to which public life of all over the world has come 

to a standstill, lockdown has been announced across the country. All 

kinds of rallies have been postponed. Due to covid situation, the doors of 

all tournaments, swimming pool, IPL, T20 Cup, National\international 

games, and sports around the world are close and all in all, the 2020 

Tokyo Olympic postponed. It has a negative impact on the world and 

sports economy. Covid19 pandemic have a very bad effect on 

professional athletics. It had the greatest impact on their physical, 

mental, and spiritual health. So, they maintain their physical fitness most 

importantly in pandemic situation. 

Kyewords: Communicable Disease, Covid19, Pandemic, Lockdown, 

Economy. 

Introduction: 

Corona virus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by the 

severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2), which 

was first detected in December 2019 in the city of Wuhan, China. 

Currently, this pandemic has infected more than 15 million people in 

nearly 210 countries around the world resulting in nearly 600,000 deaths. 

The foremost damage of the virus is on human health, conceivably this 

dramatic change in human lifestyle. The global economic condition was 

badly affected by the COVID19 pandemic such as sports industry. 

Already Second Wave has struck India. India has a huge populated 

country. The first case of COVID-19 in India, which originated from 

China, was reported on 30 January 2020. As of 23 May 2021, India has 

the second-highest number of confirmed cases in the world (after the US) 

with 26.7 million reported cases of COVID-19 infection and the third-

highest number of COVID-19 deaths at 307, 231 deaths. 
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 Lockdown, i.e., home confinement as a measure to mitigate disease 

outbreak but can affect physical and mental well-being, sometimes 

drastically. This communicable disease the world in 2 has been affecting 

the world since 20 to middle portion of 2021.WHO recommended that 

social distancing and man to man should be discouraged to control the 

transmission. The COVID-19 pandemic has caused the most significant 

disruption to the worldwide sporting calendar since World War II. Across 

the world and to varying degrees, sports events have been cancelled, 

cricket tournaments, all athletic meet, Hocky world championship, 

football tournament have been cancelled and 2020 Summer 

Olympics was postponed. 2020 Tokyo Olympic were rescheduled to 

2021. Spectators have no games to watch and players no games to play in 

this pandemic situation. 

 Therefore, the present article aims to perform an integrative review 

of the literature relating the impact of COVID19 on sports and games in 

pandemic situation. 

Material and Methods: 

We carried out systemic online search from databases with ‘COVID19’ 

and ‘Coronavirus’ as the keywords. The articles were taken mainly from 

PubMed, PMC, Embase, Cochrane library, Google Scholar, MEDLINE, 

UpToDate, and Web of Science databases. The publication ranged 

maximum from a period of 2020 to 2021. 

Impact of Covid19 on Cricket: 

Covid19 pandemic have negative effect in our lifestyle, sports and game. 

This pandemic situation also the potential cancellation of the World T20 

tournament in India. The cancellation of the IPL will cost the BCCI, the 

tournament’s broadcasters and the franchises at least Rs 3,000 crore. 

Then there’s the television deal with Star Sports with the board 

potentially having to return Rs 1,500 crore. that is the negative impact on 

socio economic condition. 

 On 17 March, the Gaelic Athletic Association (GAA) confirmed 

the 2020 All-Ireland Senior Football Championship that had been 

postponed due to covid pandemic.2020 to 2021aprox every sports, game, 

tournament was cancelled in world that have negative effect on the 

players mental and physical health and fitness. 
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Impact of covid19 on football: 

Covid19 have positive impact on football industry. This causes many 

worlds cup champion ship, and tournament has been postponed such as 

the FIFA U-17 Women’s World Cup to be held in India in November 

2020, has been indefinitely postponed. Another hand India’s remaining 

World Cup qualifiers have been postponed. Although FIFA has said that 

new dates will be identified at a more suitable time. 

 The Indian Super League (ISL) final was held in an empty stadium 

in Goa on 14
th
 march that is the biggest socio economical loss of football 

industry. Atlantic University Sport, Canada and Ontario University 

Athletics (OUA) all announced that fall semester competition would be 

cancelled for 2020 season, including football. Almost 216 countries 

around the world the world are suffering from the same problem. 

Impact of covid19 0n 2020 Olympic: 

WHO announces that covid19 is a pandemic and communicable disease 

that transmitted to one person to another person. Tokyo government was 

postponed 2020 summer Olympic for covid pandemic. Olympic games 

Tokyo 2020 began on Friday, 23th July 2021 to maintain every protocols 

and end on Sunday, 8
th
 august 2021. It is also reporting that the winter 

Olympics will be closed until 2022. 

Impact of covid19 on athletics and many others games and 

tournament: 

World athletic championship, commonwealth games are held on 2022. 

But World indoor championships, the Doha Diamond League (in Qatar 

on April 17), The Asian championships (Tashkent), International Hockey 

tournament have postponed. The 2020 Arctic Winter Games, summer 

world university games, 2021 World Masters Games are cancel. 

 Badminton World Federation tournaments were suspended due to 

coronavirus concerns. The 20–21 FIS Cross-Country World Cup second 

rounds will be stopped. 

 Canada, Ireland, Philippine, United Kingdom, United States, such 

as every country cancels their every game, tournament, championship and 

university competition has been postponed until 2021 for pandemic 

situation. 
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Impact of covid19 on the business of sports: 

Covid19 have a negative impact of sports business. Primarily 3 

revenue sources for a live sports event that is (a) broadcasting revenue; 

(b) advertising and sponsorship revenue; and (c) match day revenue i.e. 

ticket sales. Some tournament will be held behind closed doors such as in 

empty stadiums and quiet atmospheres; however, the pandemic brought 

the sporting world to a standstill. But all sports and games live telecasts 

are off in this covid situation. It is the biggest loss of sports industry. 

 Another study conducted by KPMG, the aggregate value of a 

player in the top 10 European football leagues decreased by 6.6 billion 

Euros or 17.7%, due to the matches of the 2019-20 season being played 

behind closed doors after the leagues resumed for covid19. 

 Many of the sports sponsorships were cut due to the economic 

downturn of the 2020. 

Effect of covid19 on athletic health: 

Covid19 pandemic have a very bad effect on professional athletics. It had 

the greatest impact on their mental health. Some repost said that, 

Professional athletes are less affected by the COVID than the compared 

to general people but such an adverse event of the coronavirus pandemic 

made professional athletes especially vulnerable to mental illness with 

possible implications for general health. Indeed, research report 

concluded that athletes are reaching out for mental health support, 

highlighting pressure of boredom and stress related to social isolation 

they are forced to endure. Generally, there was a high prevalence of 

mental health issues and psychosocial challenges among professional 

athletes during the corona virus pandemic. It has shown that professional 

athletes are not immune to this and negatively affected. The isolation 

from their team, reduce activity, lack of coach guidance, lack of social 

support has caused emotional distress in athletes. 

 Other study reports that as professional players are affecting their 

physical, psychological and personal fitness due to lockdown situation. 

COVID19 pandemic condition peoples are maintain their social 

distancing and social isolation that causes they developed psychological 

and mental disorder such as acute stress disorder, exhaustion, detachment 

from others, insomnia, poor concentration, fear, and anxiety, lack of 
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physical fitness. Overall, it is suggested that corona virus directly or, with 

associated conditions like quarantine-induced mental and psychological 

disorders, can damage or impact the CNS negatively. These effects can 

be seen above the performance of athletics. 

 Against this condition, WHO can recommend that 30 m. exercise 

every day such as dancing, upstairs, running in small spaces, doing yoga, 

doing stretching exercises etc. Which maintain our physical fitness and 

helps to alleviate a lot of mental stress. 

Conclusion: 

All evidence suggests that, COVID-19 has been brought in a wave of 

challenges for sports sector. While almost every sport, games, 

tournaments, at list 2020 Tokyo Olympic has been cancelled or 

postponed. Just as it has affected the physical, mental, and spiritual 

fitness of athletes, the world economy has plummeted in this pandemic 

situation. On the other hand, who are managing the online games have 

benefited a lot. We don’t know when the world will return to its own 

rhythm. We don’t know when all the doors will be open for 

entertainment. 

 So, at last comparing all the evidence in this study we can conclude 

that-game, sports and activity are mostly important in our daily life for 

entertainment. Anything activity can do maintain an athlete fitness such 

as Zumba dance, Aerobics, walk up down the stairs, yoga, stretching 

exercise, cardiac exercise, running in short place etc. That keeping every 

day is good for our body, mind, and sprite during this stress full time. 

And more physical activity can improve sleep which can also important 

for good health. 

 From my personal view I can said that there will be heat in the 

earth and we have to move on with it. It is to be hoped that once all the 

dose of vaccine are completed, the world will slowly return to own 

rhythm and the doors of all games and sports will be opened. 
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Abstract : Sanskrit has not only been the treasure-house of our past 

knowledge and achievements in the realm of thought and art, but it has 

also been the principal vehicle of our nation’s aspirations and cultural 

traditions, besides being the source and inspiration of India’s modern 

languages. It has been found that, in some of the states from the 20th 

century there is a definite fall in the number of schools having provision 

for teaching Sanskrit, and even in these schools which had such provision, 

there was a steady fall in the number of students taking Sanskrit. The 

Sanskrit Commission (1956-57) recommended that Sanskrit Pedagogy 

should be recognized as a special subject. The growth of modern 

education in recent years of the middle part of the 21st century has greatly 

influenced the teaching of Sanskrit emphasizing the child’s point of view. 

Firstly, the teaching of Sanskrit should be started through the discussion 

of the updated significance of Sanskrit in spite of the syllabus. The 

conversation between the teacher and the pupil during teaching-

learning process should be executed not only through regional 

languages but also through Sanskrit in the preliminary stage. Sanskrit 

letters should be taught through digitalization so that pupils can realize 

the modern implication and internet-using of that particular letters. The 

live photograph or the animated picture should be represented in spite of 

the still picture which is drawn by hand to explain any topic of Sanskrit 

language. The prose or poetry or grammar of the Sanskrit language 

should be explained through the co-relation method with the help of other 
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school subjects like Geography, life sc. etc. Some modern regional 

words like Bhugole, Danab etc. should be informed that they are 

originally Sanskrit words. The evaluation should be done through quiz 

contest in spite of asking questions. The academic problem of the pupil 

during learning should be solved through Action Research Programme 

in spite of threatening. The teacher will arrange an workshop or debate 

or educational excursion to arouse the interest of the pupil. The smart 

board should be used to explain the Sanskrit grammar in spite of 

traditional Black-Board. Colourful worksheets should be distributed 

among the pupil in spite of monotonous assignment. 

KEY WORDS : Education – backbone – school – teacher – profession – 

passion-social change – empowerment – globalization 

– complete process – commitments – planning – handling – engage – 

individual – relationship – Pathasala – innovations – transition – 

enjoyment – practical – whole-hearted – zero-IndoEuropean – 

objectives – science – letters – transcriptions – Grammar – Poetry – 

animation – Prose – epic – evaluation – designing games – Quiz Contest 

– examination – examination – worksheet – Action research – Internet. 

INTRODUCTION – R.N. Tagore has aptly said, “A lamp can never light 

another lamp unless it continues to burn its own flame, a teacher can never 

truly teach unless he is still learning himself.” Education is one of the 

essential human right recognized in all relevant international agenda and 

national policies of all the countries. Education is the backbone of a 

developing country like India. It determines a citizen’s progress and the 

country’s development. Education has an enormous role to play in the 

social, intellectual and political transformation of the world. Parents, 

communities and government have always expected schools to develop 

students who would contribute to the society in which they live. 

 CONCEPT OF TEACHER IN THE PERSPECTIVE OF 

MODERN INDIA – Swami Vivekananda has been said that, “Find the 

teacher, serve him as a child, open your heart to his influence, see in him 

God manifested.” 

 Destiny of India is shaped in her classroom and teacher are the 

real catalyst of desirable social change for building India as a 

progressive nation. The job of the teacher is, thus, not only an integral 
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part of educational development but also of the social, economic and 

cultural systems in which they perform their professional tasks. Now-a-

days, teaching is not a passion, it is a profession. Teachers are the 

largest professional group engaged in human development activity. 

Teaching, as a profession, reflects a high degree of academic excellence, 

poses teaching skills and human values. 

 A teacher has greater duties and responsibilities to perform for the 

betterment of the society. Education is, indeed, a process of human 

enlightment and empowerment. It is not a product to be sold and bought 

in an academic market. In the name of high sounding words like 

Globalization, Professionalism and Privatization, we are tending to 

convert educational process into a market process. The aim of education 

is to help students develop into highly evolved and morally oriented 

human beings. 

 Success of the students in general and the institution in particular 

solely depends on teachers. That’s why, Kothari Commission aptly 

remarked, “The destiny of India is now being shaped in her classrooms.” 

Teaching is an art. It is a complete process. This complex professional 

task, which is known as ‘Human Relation’, is carried on in collaboration 

with the profession, institution, students, family, staff and community for 

which professional commitments are fundamental. Anybody cannot be 

good teachers. Only wholehearted committed teachers can do these as 

commitments have strong relationship with their passions, values and 

beings. 

 In the formal setting of schools, teachers are employed in a 

professional capacity to guide and direct the learning experiences of 

students. Duties of a teacher involves not only planning, organizing 

and conducting classes with students as a whole in a classroom, in 

groups etc. but also handling students, parents, administration and co-

workers along own personal life and family. The teaching profession is 

considered to be such that teachers are required to meet challenges 

which are becoming more and  more global in nature. 

 CONCEPT OF STUDENTACCORDING TO TEACHER’S POINT 

OF VIEW – One of the most exhilarating experiences a teacher can have is 

to lead a class of enthusiastic and engaged students. It is easy to picture; 
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students are learning forward in their seats, hands waving. Questions and 

opinions roll out, offering the teacher a clear picture of what students 

understand and where confusion remains. The materials to be covered 

structures itself, its sequences and depth detected by how as students can 

digest the concepts. Students eagerly break into groups and continue 

animated discussion, showing their comprehension through questions, 

critical listening and arguing about examples as they apply the material to 

their own lives. The teacher thoroughly energized, thinking about how the 

material to be covered next build on that day’s class. Thus students’ school 

lives are more enjoyable when they can engage themselves in their classes. 

 The teacher need to understand that students come from different 

culture and backgrounds and each student deserves to be respected as an 

individual and their needs vary from one another. Thus, teachers must 

establish a positive relationship with their students in order to provide the 

learning opportunity as well as motivation they needed to be successful in 

both academic and life lessons. Therefore it is a preparation before they go 

out into the real world. 

TRADITIONAL METHOD IN THE ANCIENT INDIAN EDUCATION 

SYSTEM – 

 The methods of teaching had to differ from time to time. The 

ancient Indian teaching strategy was called as ‘Traditional method’ or 

‘Pathasala method’. In the Vedic age, when the writing was unknown, 

only the reading lessons were followed by ‘instruction’ (vidhi) where the 

teacher were showing the pupils the acts and actions to be actually 

performed during the ritual ceremony described in the text, and 

‘Arthavada’(explanation), where the meaning of the sentence was made 

clear. Later, in the six systems of philosophy, the teaching became more 

scientific and critical. For the full understanding of the text, a three-fold 

explanation was given :- 

i) Pada (word) – to make the student understand the word grammatical 

notes were given; 

ii) vakya (sentence) – to make the meaning of the sentence clear to him; 

iii) Pramana (argument) as explicity as possible and by relating it to 

the previous as well as to the following points. Hence one well-versed 

text was called ‘Pada-Vakya-Pramana’; 
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According to Vacaspatimishra, the five steps for the realization of the 

meaning of a religious truth are ; 

i) Adhyana - the hearing of words. 

ii) Shaba – apprehension of the meaning of the above particular words. 

iii) Uha – reasoning of the leading to generalization. 

iv) Suhritpati – confirmation by a friend teacher. 

v) Dana – application of the above confirmed words. 

These correspond wholly with those of Dewey. In his book, ‘How we 

Think” he gave the following steps : 

i) A problem and its location (Adhyana and Shabda). 

ii) Suggested solutions and the selections of a particular solutions (Uha 

and Suhritpati). 

iii) Action / Application (Dana). 

Another authority gives seven steps similar to those of the Herbertians ; 

i) Shushrusha (Desire to listen). 

ii) Shravanam (Act or process of hearing). 

iii) Grahanam (Acceptence). 

iv) Uhapoha (Discussion). 

v) Artha-Vijnanam (Grasping the correct senses). 

vi) Tatwa-vijnanam (Knowledge of profound truth). 

NEED OF CHANGES IN TRADITIONAL PLANS – The traditional 

methods of teaching which were evolved long ago for  traditional society 

have become out-moded in the present context of technological 

developments. Educationists are of opinion that without introducing 

changes and innovations in the present education system, we cannot cope 

with the challenges of  present society. Hence, new innovations have come 

to the area of education and team-teaching is one of them. 

 The only consistent factor we can identify is the role of the teacher, 

whose abilities, skill, knowledge and enthusiasm are crucial in 

determining the success or otherwise, the children they teach. Teaching, 

after all, is about engagement, about getting children to listen and switch 

on. The transition from external guidance (from teacher) through shared 

guidance (by the student together with the teacher) to internal guidance 

(by the student alone) enhances the success of student . 
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The exact role of the teacher. In the present day scenario, blended 

learning leads to a much more process that involves curiosity and 

enjoyment. 

 Traditional method of teaching is one way. As a result, students 

suffer from the lack of interest due to insufficient interaction. Though 

multimedia method has wiped this problem quite to extent but not to the 

desired criteria. Contrast between the traditional and modern method is 

quite significant. For instance. 

i) Practical knowledge should get the priority. 

ii) Focus on practice should be encouraged. 

iii) Teacher should arm himself / herself with a good sense of humour. 

iv) Usage of animation may be proved as a new dimension in this field 

and can bring the students close thereby. 

v) Focus should be given on conception. 

vi) Field work and excursions may also be proved as bless. 

vii) Idea of secularism should be implemented among the students. 

viii) Arranging seminars and debates is also necessary for all-round 

development. 

So, the above strategies bears the capability to bring a sudden change 

and so it must be introduced in our present education scenario. 

The Sanskrit Commission (1957) recommends that the Sanskrit 

pedagogy should be recognized as a special subject; and the courses 

should be organized in Teacher Education course for imparting Training 

to Sanskrit Teachers. 

  THEORY OF GLOBALIZATION THROUGH SANSKRIT 

EDUCATION – It has been said in one of the famous Sanskrit verses 

that, “Aya,n nijo.h paro beti ga.nanaa langhucetasaa,m/ 

udaaracaritaanaantu Vasudhaa eva ku,tumbakam//”, that means, only 

narrow-minded people distinguish between ‘own’ and ‘other’s’. But the 

whole world is felt like homely atmosphere to the large-hearted people. 

So, the above verse  had stated the theory of Globalization. 

  In the 5th/6th century B.C., Aryabhatta had discovered 0 (zero) to 

count many mathematical calculations which has been spreaded over the 

whole world after some periods. 



 এবং �াি	ক | 785 

It has been also described in the book named Aryamahasiddhanta written 

by Aryabhatta about the ‘Globe’ or the ‘Earth’ viz, “B.rtto bhapa;-

njaramadhye kakshaparibes.tito khamadhyogata.h/ M.rjjala;sikhii 

vaayumaya bhuugola.h sarbato b.rtta.h//” that means, the circular Earth 

which is surrounded by the soil, water, air and fair, is satiated below the 

solar system which solar system is satiated in the midst of the zodiac 

circle. That means the total earth is in the shape of circle and this theory 

was discovered firstly in the ancient India through Sanskrit language. Sa-

msk,rta, Europeanized as ‘Sanskrit’, or linguistically the ‘Old-Indo-

Aryan (OIA),’ belongs to the Indic  group of the Indo-Iranian sub-

branch of the Indo-European family of languages. It is, therefore, 

closely connected with the Indo-Iranian on the one hand and remotely 

with the Indo-European on the other. 

  Originally the geographical boundary of Sanskrit was only in the 

Northern part of India beginning from the far West or North-west to the 

East; but gradually it had extended its boundary throughout the length 

and breadth of India side by side with other families, such as, Dravidian, 

Austric and Sino-Tibetan. Apart from India, Sanskrit had also influenced 

its neighbouring countries, like China and Tibet in the north, and Sumatra, 

Java, Borneo etc. in the south-east as well as the western neighbours of 

India in the past. But now-a-days Sanskrit is being cultivated not only in 

India, but also almost all parts of the globe as one of the vehicles of the 

sources of Indo-European culture  history, mythology, religion, language 

and literature. 

  The term ‘Indo-European’ is used to denote a hypothetically 

reconstructed language whose existence has only been hypothetically 

established without any factual findings of this language in any form in 

this world; but whose existence can only be hypothetically equated after a 

careful comparison of some languages, such as, Sanskrit, Avestan, Old 

Persian, Albanian, Armenian, Lithuanian, Latvian, Old Prussian, Old 

Church Slavonic, Russian, Greek, Latin, Germanic (gothic), Celtic and 

Tokharian. All theses languages were inflectional and synthetic at the 

beginning and their descendants gradually became analytic. These 

languages are akin to each other in linguistic structure and therefore their 

phonological, morphological, syntactical and semantic equations are 
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possible. Their similarities are so strong indeed that scholars have become 

unanimous in grouping them into one common family named Indo-

European as suggested by scholars. 

The following example is that : IE – maateer > OIA – maataa > OP – 

maataa > LITH – mote > DORIC – 

maateer > LAT. – mater > OHG – muoter. 

NEED OF CHANGES OF TEACHING SANSKRIT LANGUAGE IN 

THE PERSPECTIVE OF GLOBALIZATION THROUGH 

TECHNOLOGY 

A) OBJECTIVES OF TEACHING SANSKRIT – 

Traditionally, the Sanskrit teacher starts the preliminary lesson in the 

class VII with the discussion of the components of particular school. 

But, in the 21st century, Sanskrit teacher should start his/her teaching 

primarily with the discussion of the contemporary objectives and the 

significance of learning the Sanskrit language in the modern dynamic 

period. 

 At first, Sanskrit teacher should discuss the lack of interest & the 

fear about Sanskrit language due to the causes like ‘the rigidity of 

grammar’, ‘superstition of Hindu relegion’, ‘irrelevance’ etc. To explain 

the rigidity of the Sanskrit language, teacher should explain the features 

of many languages with global point of view. For instance, in English 

language, it can be said that, ‘I am writing by the pen’ which is decorated 

with instrumental case (by the pen) is totally grammatical sentence. But it 

can also be said  that, ‘I am writing with the pen’ which is not 

grammatical but idiomatic sentence depends on the contemporary 

speaking style. But the second sentence also delivers the sense if 

instrumental case (with the pen). But in English language, both of the 

two above sentences are right according to the view of the both 

grammarians and philologists. But in the Sanskrit language, it has to  be 

said or written that, ‘Aha,m lekhanyaa likhati’according to only one 

particular grammatical structure but cannot be written in another way. 

Here, the particular word ‘lekhanyaa’delivers the sense of instrumental 

case ‘by the pen’. 

 In this preliminary stage also, Sanskrit teacher also should 

represent the glorious era of ancient Indian Mathematics which is the 
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basement of modern science of the whole world. He/She should discuss 

about the ancient Indian mathematical terms like ‘Barga’, ‘Ghana’, etc. 

which are used now-a-days as ‘square’, ‘queue’ etc. respectively in the 

whole world and their modern  implications also. 

Sanskrit teacher should also discuss the different types of activities 

related with Sanskrit literature manually or through digital system like 

the publication of Sanskrit journals, Seminar on Sanskrit literature etc.in 

India and the whole world and inform about those incidents to his/her 

students. 

B) BASIC LEVEL OF SANSKRIT LANGUAGE : SOUNDS & 

LETTERS – Sanskrit teaching always starts with ancient Indian sounds 

and letters in school level which is the basement of the world of Sanskrit 

literature. Traditionally, Sanskrit teacher  just practices to his/her 

students the Sanskrit letters and sounds through the pronunciation and 

board-work only. But now-a- days, the changes of this strategy is to be 

required. 

At first, Sanskrit teacher should represent some original Sanskrit 

manuscript in front of the students to inform the proper symbols of the 

Sanskrit letters which are actually called as ‘Devanagari Scripts’. 

Simoultenously, he/she should represent some  original manuscripts 

which are written through English, Bengali, Hindi and Urdu scripts to 

acknowledge the difference among the symbols of the above scripts and 

the actual writing styles of the above quoted languages. In that case, 

Sanskrit teacher will show the hard-copy of the particular above 

manuscripts or soft copy through internet system. 

 Secondly, Sanskrit teacher will show the students some E-books 

through internet system which are written on Indological studies 

through either Devanagari or Bengali or English scripts and which are 

used in the higher education level of not only in India but also the other 

countries of Asia, Europe etc. 

 After that, Sanskrit teacher should learn the computer science and 

the Internet system. Then he/she should practice himself/herself and 

practice his/her students the Bengali, Hindi, Urdu, German and English 

transcription system of Sanskrit or Devanagari scripts using different 

types of software through computer system to give the idea of the 
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global implication of Sanskrit scripts to his/her students. 

 Sanskrit language is the mother tongue of India. So, in the next 

stage, through the video-conferencing system, Sanskrit teacher should to 

make to hear the different types of pronunciation of Sanskrit sounds of the 

different states of India like Tamilnadu from south-India, Himacal 

Pradesh from north-India, Gujrat from western India and Assam from 

eastern India. So, Sanskrit teacher should acquire technology. 

C) TEACHING OF SANSKRIT GRAMMAR – i) When Sanskrit 

teacher teaches to his/her student in class VII, the lesson named Sandhi 

which is termed philologically as ‘Contraction’; he/she only discuss the 

rules of different types of contraction and practise students the procedure 

of the various examples of contraction through only board-work, but, 

now-a days, in that case, also the change of the plan of the teaching is to be 

needed. 

 According to modern methodology, Sanskrit teacher, before 

starting the lesson named Sandhi; he/she should show some animation 

or movie pictures about ‘sandhi’ or ‘joining’ from different areas like a) 

contraction between the two religion like Hindu and Muslim, i.e., The 

picture of Akbar and Birbal from History. b) Production of water 

through the chemical reaction between two gases named Hydrogen and 

Oxygen from Chemistry. c) Mathematical calculation like 2+2 = 4. d) 

National Integration of India. e) Explanation of some particular words 

like ‘Join’, ‘Contraction’, ‘Assimilation’, ‘Conjunction’, ‘Joint’ 

‘Integration’ ‘Samhita’’‘Yoga’ etc. from the preliminery concept of 

Mathematics through digital system. 

 When Sanskrit teacher will start the above particular lesson, 

he/she will practise the procedure of Sandhi through animation system 

by using computer system like; 

Deva + Aalaya.h > D + e + v + a + A+a + l + a + y + a + . + h > a + A > aa > D 

+ v + aa + l + a + y + a + .h > Devaalaya.h. 

 Again, Sanskrit teacher will transform his/her traditional 

methodology to modern strategy during teaching. In the case of 

teaching grammar like declension named Bhubh.rt, the Sanskrit teacher 

will show the picture of the mountain range named the  Himalaya through 

PPT which is situated in India and after that he/she will discuss the 
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meaning of the Sanskrit sentence written below the picture like 

“Himalayaa.h naama eka.h Bhubh.rt as ti.” (There is a mountain 

named Himalaya). After that, he/she will discuss the inflectional structure 

of the word like Bhubh.rt in the black-board with the different types of 

coloured chalks or in the smart-board with the different types of 

coloured marker pen according to deductive-inductive method. After 

that, the teacher will represent the live picture of Volcano named Mauna 

Loa which is situated outside India like Hawai Island through PPT. Then 

he/she will discuss the meaning of the Sanskrit sentence like “Mauna 

Loa iti suptat bhubh.rta.h agnyudgama.h d.r;syate” (the eruption is seen 

from the volcano named Mauna Loa). Then he/she will discuss the 

inflectional structure of the word named Bhubh.rta.h in the above way like 

Bhubh.rt. 

D) TEACHING OF SANSKRIT POETRY – In the school level, there 

are various Sanskrit poetries or Sanskrit verses like ‘Canakya Sloka’, 

‘Saraswati Vandana’, ‘Vidya Stotram’, ‘Gita Stotram’, ‘Ganga Stotram’ 

etc. 

 In the case of teaching ‘Ganga Stotram’, traditionally, Sanskrit 

teacher just show some pictures of the different movements of the river 

Ganges and after that, he/she will read loudly and fluently the verses of 

the poetry and explain grammatically the meaning of the every word of the 

verses and at last, he/she translates the every verses. 

 But, according to modern strategy, Sanskrit teacher, at first, in the 

introductory or pre-active phase, should discuss about the structure of ice, 

water, pond, lake, canal, bay, ocean etc. Through the movie pictures of 

India and abroad using PPT by computer system to give general 

conception about ‘river’. 

 After that, in the second phase, during explaining the verses of the above 

poetry, teacher should discuss the social significance of the river Ganges 

with the examples of the significance of the various rivers of the whole 

world like Amazone, Euphratis etc. through the different movie pictures 

by PPT. For instance, when the teacher will explain in the classroom the 

specific line of the above poetry, “Naaha.m jaane taba mahimaana.m”, 

he/she will represent not only the pictures of the city of Kolkata and 

Benaras etc. by the side of the river Ganges in India but also the pictures 
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of the city of London by the side of the  river Tames in Europe or the city 

of Kayro by the side of the river Nile in Africa through the digital system. 

The teacher will explain through the above pictures that all of the above 

cities are watered by the particular rivers. 

E) TEACHING OF SANSKRIT PROSE – There are various Sanskrit 

proses discussed in the school level like ‘Asmaaka.m Vidyaalaya.h’ 

which is environment based, ‘Swami Vivekananda’ which is biography 

based, ‘Vaanaramakarakathaa’ which is story based, and ‘Pitarau’ 

which is description based etc. 

 Sanskrit teacher should change also his/her teaching strategy in 

the case of the teaching Sanskrit prose. Sanskrit teacher  should prepare a 

plan about the teaching of the prose ‘Raamaaya.na,m Mahaakaavya,m’ in 

class VIII. 

 Traditionally, Sanskrit teacher explains the meaning of every 

sentence of the above particular prose with grammatical analysis and 

shows some pictures about the incidents of the particular prose. 

 But, according to modern methodology, Sanskrit teacher will give 

in brief the informations about the Raamacaritamaanasa which was 

written in Hindi language and the Kamba Raamaay.nam which was 

written in Tamil language. In that case, teacher should inform that the 

above particular languages is practiced in India. Not only that, but also 

the teacher should inform about the book named the Raamaaya.n 

Kaakabin which is the epic of Malayesia also and the book named 

Raamkishen which was the epic of Thailand. In that case, teacher should 

inform that both of the above countries are satiated abroad India, in the 

continent named Asia. Again, he/she should also explain the incidents of 

the kidnaping of the princess Sita by Raava.na with the comparison of 

the incident of the kidnapping of queen Helen by the Trojan prince 

named Paris through the animated or movie picture named ‘Ramayana’ 

and ‘Helen of Troy’ of by using computer system. Sanskrit teacher also 

should give the information in brief about the different epics from the 

whole world like the Illiad of Greece, Shaahnaamaa of Iran etc. with 

some colorful pictures through internet system. 

F) CHANGES IN EVALUATION – In the evaluation period, 

Traditionally Sanskrit teacher asks some questions about the particular 
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lesson to assess the cognitive development or let them to write answer 

of some questions from the particular learnable unit either on the board or 

in the booklet. 

 But, now-a-days, the Sanskrit teacher should arrange the 

excercise about the particular Sanskrit lesson on the shape of designing 

games either through computer system or in the board-work. For 

instance, Sanskrit teacher will arrange Crossword Puzzle through the 

above way; 

Given clues > Side by side; 1. Autumn; 2. Knife; 5. > Up & Down – 3. Till 

now. 

 Again, Sanskrit teacher will arrange Quiz contest programme in the 

classroom situation in spite of asking questions traditionally. Teacher will 

declare that every row of the benches will be considered as every particular 

group like A, B, C etc. where the students are sitting. Then the teacher 

should distrubute some questions about the particular learnable unit and 

after getting the answer he/she sould consider whether the answer is proper 

or not according to the question and then he/she will write the particular 

score marks in the perspective of the performance of the particular group 

in the board which will be considered as ‘Score-board’. Through this 

procedure not only the teacher will be able to assess the cognitive 

development of the particular student of the particular group but also, on 

the other hand, students will get much interest about the particular lesson 

and they will also escape themselves from fear about Sanskrit language. 

G) CHANGES IN EXAMINATION – Traditionally, the Sanskrit 

teacher will distribute some questions through the board- work or a 

question-paper or dictation system to execute the periodical examination of 

Sanskrit language in school level in a  stereo typed way. 
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 But, according to modern pedagogy, Sanskrit teacher will distribute 

the different colorful worksheets decorated with some objective-type and 

very-short-answer-type questions to different students in the particular 

classroom to execute the periodical examination in a funny way. 

 On the other hand, teacher will distribute some questions about the 

particular learnable unit on the computer screen through internet-system 

and the student will give the answer of those questions by using 

individual computer sitting in the smart classroom through internet-

procedure. 

H) CHANGES IN THE PROBLEM SOLVATION – Traditionally, 

Sanskrit teacher rebukes, gives the low marks and informs the guardians 

about low performance of the low-achiever students. 

According to the Action Research Procedure, Sanskrit teacher will 

change the strategy of the rectification and problem- solvation of his/her 

students. 

 But, according to the Icon Model, teacher will let them to discuss 

the students among themselves within their own peer- group about the 

problem of the realization of a particular learnable unit of Sanskrit language 

in the school level. 

 Then he/she distributes a some questionnaire about the possible 

problems among them and after sometime he/she will collect the 

questionnaire in which the students has written their opinions in the 

perspective of the particular questions of the  questionnaire. 

After that, he/she will read thoroughly, the opinions of the students and 

will discuss with them about their opinion and after that he/she should 

change his/her pedagogy for that particular Sanskrit lesson. 

 CONCLUSION - Through teaching is being considered as a 

science and a skill and basically as an art. Teacher, who unconsciously 

designs the growing practice mind of the child entrust to him. This is not a 

mechanical process. Indeed, it is an intricate, exciting and a very 

challenging one. With good democratic leadership and appropriate 

teaching methodologies, the teacher’s effectiveness can be enhanced. 

Challenges in education system have no permanent and fixed answers 

because of the challengeable nature of human society. The teacher in the 

21st century will have a deal with a world different from that of 20th 
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century in respects of pedagogical and technological advancement. 

 Teachers are one of the main pillars of sound and progressive 

society for the development of the learner’s behaviors and attitudes. But 

at present situation, the ethical detoriation is observed in various way. So, 

to recovery this crisis, to achieve the growth of knowledge and to reach 

the constitutional goals the above changes need to be viewed so that we 

can say according to the Upanishad “Caraibeti”. 
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The development of Buddhism in Eastern India witnessed the foundation 

of various monasteries. These monasteries gradually developed into 

active centres of learning. This development was fostered by royal 

patronage since some of the great rulers of Eastern India were either 

Buddhist themselves or liberal patrons of Buddhism. According to 

ancient literary sources, these monasteries were visited by scholars 

notonly from other parts of India but also from outside. 

 Buddhism was well-established in some parts of Bengal from very 

early times. It was only in the post-Gupta period that indications of its 

progress were visible under different ruling dynasties, till the end of the 

rule of the Pālas and the Candras. In about the middle of the eighth 

century A.D. (i.e. before the rise of the Buddhist Päla dynasty), 

Buddhism continued to develop in East and South-East Bengal 

(VangaSamatata) till the end of the 11th century A.D. Most of the earlier 

rulers o f South-East Bengal made grants by transferring property to 

Buddhist monasteries which benefited institutions and not individuals. 

Later, when the Candas came to power, they made donations to 

brāhmanaindividuals, like the Palas. During the rule of the Pala kings 

Dharmapalaand Devapala three monasteries attained exceptional 

prominence,Nalanda, Somapura and Vikramasila. Although they 

managed their own affairs according to their institutional usage and rights 

they received considerable patronage from the rulers and were 

 Sometimes exercised by royal nominees. Thus the Ghoshrawa 

stone-slab inscription of the reign of Devapala, refers to devapala 

appointing a monk named Viradeva as the Governor of the Nalanda 

University. Similarly, Dipankara was appointed the Chief High Priest of 

Vikramasila by king Mahipala I and later as the High Priest of the same 

monastery by king Nayapala. There were links between different 

monasteries, indicated by the fact that the Head of the Vikramasila 

monastery also held a similar post at the Nalanda University. Instances of 
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students, monks and scholars migrating from one monastery to another 

are available. For example, Dipankara received ordination from 

AcharyaBodhibhadra of Nalanda and after having studied there for 

sometime, went to Odantapuri for further studies. He finally became the 

Head of the Vikramasilavihara. Vairochanaraksita was a learned Tantric 

scholar who visited different monasteries in search of knowledge. We are 

told that he stayed for some time at Nalanda andVikramasila and received 

instruction from PanditaSarana, the Head of the Yogins in the town of 

Somapura. SakyaSribhadra, a learned monk from Kashmir, came to 

Magadha in1202 A.D. and visited all the Buddhist centres of learning. 

When he found that both Odantapuri and Vikramasila had been destroyed 

by the Muslims, he proceeded to Jagaddala, which was still in existence, 

where he stayed for three years and found many pupils, prominent among 

them being Danasila and Vibhuticandra. The learned monk Subhakara 

Gupta accepted him as his pupil. 

 Nalanda and Valabhi figure in the accounts of the Chinese pilgrims 

of the seventh century A.D. However, there were other Buddhist 

universities that flourished after the heyday of these older universities. 

We know about them from Tibetan sources- from Taranath's description 

in his 'History of Indian Buddhism' (early 18th century) and other minor 

historiographical works and from mention of them in the colophons of a 

number of manuscripts recovered from Tibet. The greatest and most 

famous of them was Vikramasila. 

 Vikramasila monastery was one of the important monasteries of 

ancient India. It was built by a king of the Pāla dynasty and the actual site 

has not been definitely identified/settled. Alexander Cunningham.  

 Identified Vikramaśīla with modern Silao, a small village, three 

miles to the north of Rajgir. According to Tibetan works, the site can be 

identified with Patharghata, twenty-four miles to the east of Champa near 

Bhagalpur in Bihar. Some scholars are inclined to identify it with the 

remains found in the villages Antichak and Oriup (both situated at the 

foot of the Patharghata hill, Bhagalpur). The site yielded stone and brick 

ruins, votive stūpas, Buddhist images, carved pillars and other artifacts. 

A. Banerji-Sastri identified Vikramaśīla with the ruins found in the 

village Keur, situated three miles south-east of Hulasgunj. There 
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henoticed a 40-feet high mound and some smaller mounds, all made of 

brick. He also noticed remains of tanks and brick buildings close to them. 

The site was extensive and was covered with images belonging to the 

Pāla period. 

 The monasteries of Vikramasila were situated on a “bluff hill' on 

the right bank of the Ganga ‘where the Holy River flows northwards’. It 

was in its peak period under the patronage of the Buddhist Pala kings of 

Bengal-a grand and stately establishment with six noble gates, each 

guarded by a scholar officer of the University who bore the designation 

of"Gatekeeper Scholar' (Dvara-pandita). The University granted the 

degree of Pandita, equivalent to Master of Arts. 

 The fame and prestige of Vikramasila in Tibetan records is due 

perhaps in a large measure to its association with the great name of 

DipankaraSrijnana (980-1053 A.D.), a renowned scholar, who, after 

finishing his education at Odantapuri, became the head of the University 

of Vikramasila in 1034-38 A.D., migrated to Tibet at the invitation of its 

king and led a movement for the reform of Buddhism, then the state 

religion in that country. 

 King Dharmapala had the Vihara constructed after a good design. 

It was surrounded by a strong wall. At the centre was erected the Temple 

adorned with Mahabodhi images. There were also erected within the 

enclosure fifty-three smaller temples of private character and fifty-four 

ordinary temples, totaling 108 temples. Then he made provision for 

teaching by the appointment of 108 teachers and other staff comprising 

an Acharya for Wood-offering, an Acharya for Ordination, another for 

Fire-offering, a Superintendent of Works, a guard of pigeons, and a 

supplier of Temple servants. It is stated that the cost of maintaining each 

of these 114 members of the staff was equal to that of four men. We 

further learn that the University came to have six Colleges, each with a 

staff of the standard strength of 108 teachers, and a Central Hall called 

*RK Mookerji, Ancient Indian Education, p.587. 

 The House of Science with its six gates opening on the six 

Colleges and italso stated that the outer wall surrounding the whole 

Monastery was decorated with artistic work, a portrait in painting of 

Nagarjunaadorningthe right of the principal entrance and that of Atisa on 
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the left. On thewalls of the University were also painted portraits of 

Pandits eminent fortheir learning and character. 

 We do not know much of the working of this University, its rules 

and regulations governing the daily life and studies of its resident 

students, as we know in the case of Nalanda, thanks to the comprehensive 

account left to us by a foreign filgrim of the eminence of Hsuan Tsang on 

the basis of his first-hand knowledge as its student for several years, 

which has been further supplemented by an equally full account of 

another foreigner, I-tsing, who had even a greater advantage in observing 

its working as a student for a much longer period. The accounts of these 

Chinese pilgrims have a further value for the spirit of detachment, 

criticism, and objectivity in which they are written. Unfortunately, 

Vikramasila is not as fortunate as Nalanda in the matter of the 

conservation of its history. But its history is written large in the biography 

of the great men it has produced, the scholars who were invited by 

foreign countries, chiefly Tibet, to spread its learning, culture, and 

religion. From the foreign accounts of some of these scholars, we glean 

something of the history of their Alma Mater. Indeed, the success of the 

work of Vikramasila as a seat of learning is amply demonstrated by the 

quality and quantity of its output, the prodigies of piety and learning it 

produced, and the profound contributions they made to knowledge and 

religion by their numerous writings which practically built up the culture 

and civilization of another country, Tibet. Among the many Tibetan 

scholars who came and studied in this monastery, mention may be made 

of Nag-tshoLotsava, who stayed in this monastery for thre years 

(A.D.1035-38). There was a Tibetan House in this monastery for the 

residence of Tibetan scholars. Gya-tson was also a resident of the same 

House. This university specialized in Grammar, Metaphysics (including 

Logic), Ritual, etc. The most important subject taught here was 

Tantricism. Unlike Nalanda university, it conferred Diplomas to 

distinguished scholars, among them mention may be made of Jetari, 

Ratnavajra of Kashmir, Rahulabhadra, etc. Mention may also be made of 

Yamari, a very poor pandit of repute and a specialist in Grammar and 

Logic. He also received the distinguished honour of Vikramasila. These 

Honours were conferred by the ruling kings, which clearly indicate the 
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control exercised by the State over a monastic university. It is likely, that 

the Pala kings had some direct control over the university, whereas this 

was not the case with Nalanda. This may be due to the fact that the 

Vikramasila monastery was their own creation. It is interesting to note 

that to the people of Bengal Vikramasila was a place of great veneration 

and they went there to offer their worship.  
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