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সাহিত্যে ‘পহিবিন’ : বাাংলা ও বাঙাহল
ড. অহিহিৎ গত্গাপাধ্োয়

যযোগী অধ্যোপক, বোাংো ববভোগ, নোটো যযোযগন্দ্র নোথ মন্ড স্মৃবি মোববদ্যো, উত্তর চবিল পরগণো, পবিমবঙ্গ, ভোরি
Abstract:
The ‘Human Civilization’ was started from the use and invention of fire and wheels.
Gradually, throughout the century, the various formation and reformation of wheels have
made the necessity of making car and other transport. Transport is the mandatory need to
our modern life. Nowadays, various types of carriages are developing our transport system
in many ways. All around the world, the technology of making smooth and finest vehicles is
still going on and those are being modifyingly changing our behavioral pattern too. In
Bengali literature, the use and art of transport related to character and culture have also
flourished from the earlier decades. From Chayapada, Srikrishnakirtan, Vaishnab Padabali
to modern Bengali novel and short-stories, this trend and tradition of bengalee’s transport
are being scripted. The value of vehicles like dingi (dinga), nouka, pansi, bajra, palki, train,
rickshaw, bi-cycle etc. are being earnestly admitted in our Bengali literature. So far, the
cultural heritage of vehicles is still being visualized by bengalee society which was started
from eighteenth century in Bengal. In my article, I tried to analyse the evolutionary change
of vehicles as well as transport in term literary permutation from earlier Bengal as well as
Bengalee Society till now.
Key Words: Human Civilization, Invention and use of Wheel, Transport, Vehicles,
Bengali Literature, Bengali Culture, Bengalee Society.

বোঙোব জীবযন পবরবযনর ধ্োরো  িোর প্রভোব বনয খুব যববল আযোচনো বকাংবো গযবণো বন। বকন্তু বোঙোবর এই
পবরবন-াংস্কৃবি বহুকো যথযকই বঙ্গাংস্কৃবির এক অবনবোযয অঙ্গ। মোনুযর জীবযন পবরবন  পবরবোযকর
প্রযোজন নিুন কথো ন। যযব যথযক মোনু চোকোর আববস্কোর  িোর বযবোর করযি শুরু কযরযছ িযব যথযকই
মোনুযর জীবযন ববজ্ঞোন  প্রযুবির নব নব দ্রজো খুয যগযছ। যযের আগুন  চোকোর আববস্কোরই যিো আজযকর
মোনবভযিোর দ্রুি পটপবরবিযযনর বযচয বড় ফ। চোকোর আববস্কোর আধ্ুবনক ভযিোর পথ ধ্যর আপোমর
মোনুযর জীবযন ব যথযক যয বড় রূপোন্তরবট এযন বদ্যযছ িোর মূয অবলযই আযছ পবরবন। পবরবযনর মূয
আযছ ‘যোন’ লব্দবট। আবোর ‘যোন’ লব্দবট এযযছ ‘যে’ যথযক। আজযকর মোনু বনযজ যথযক নো যিখোবন যযের
দ্ো যযছ িোর যথযক বোস্তযব  কল্পনো যেযক িোর দ্োযে এযনযছ অযনক যবলী। িযব যযের প্রিীক ‘যোন’
বোঙোবর কোযছ যিটো নো দ্োযের িোর যথযক অযনক যবলী আযবযগর। যোযনর উন্নি যথযক উন্নিির রূপোন্তযরর
মযধ্য বদ্য আজযকর একববাংল লিোব্দীযি এয মোনু যপ ৌঁযছ যোযে আযরো দ্রুি যথযক দ্রুিির মোধ্যযম আর যই
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মোনুযরই একবট অাংল অথযোৎ বোঙোবরো অবোক ববস্ময যচয আযছ ববযের বদ্যক আর আযবযগ ভোযছ। যকন এমন
যে? এর একটোই উত্তর এবাং িো যো যোযনর যঙ্গ বোঙোীর জীবযনর ম্পকয বযড়ো বনববড়। বৃত্তর অযথয
জগৎযজোড়ো প্রো বরকম এবাং ব যেণীর, অথযোৎ স্, জ  আকোলযোযনর যঙ্গই আজযকর বোঙোী জবড়য
রযযছ িযপ্রোি ভোযব। আর বোাংোর বুযক এই ম্পকয এিটোই বনববড়  জীবন-ঘবনষ্ট যয বোঙ্গোীর বনিযবদ্যনর
জীবযন িো এক াংস্কৃবিযি পবরণি যযছ। এই াংস্কৃবি বোঙ্গোবর আড্ডো বকম্বো বপযে-পুব াংস্কৃবি যথযক যকোযনো
অাংযল বকছু কম ন। িোই বো যো, যকব ববজ্ঞোন, প্রযুবি বকম্বো ভযিোই ন, অিীি যথযক শুরু কযর একববাংল
লিোবব্দর োযর দ্লক পযযন্ত বোঙ্গোব জীবযনর অনযিম অঙ্গ যো িোর এ যোন-াংস্কৃবি। বোঙোব জীবযন যছয
যোো িোর ুববস্তৃি ডোনোর একবদ্ক স্পলয কযর আযছ ভযিো আর অনয বদ্ক ছুৌঁয আযছ মোজ। মবধ্যখোযন অবলযই
আযছ োবিয। ববে অথবো যদ্লী িথো ভোরিী অনযোনয াংস্কৃবির কথো যবদ্ বোদ্ বদ্ই, শুধ্ুমোত্র বোঙোবর যোনাংস্কৃবিযক যকন্দ্র কযরই যকো যথযক একোয যখো যযছ কি আখযোবকো, কোবনী, বকাংবদ্বন্ত, উপনযো, গল্প,
নোটক, গোন অথবো কববিো! প্রোচীন যভো অথবো বোবণজযিরী যথযক শুরু কযর বোঙোবর জীবন  জীববকোর যয বচরোি
অনুন্ধোন একবদ্ন শুরু যবছ যোনযক যকন্দ্র কযর, আজযকর যমোটর গোড়ীর বযযল মযডবটর যুযগ এয িো
যল বন। যন কো, পোবক, বজরো, গরুর গোড়ী, এক্কো, যকরোনবচ, বফটন, যঘোড়ো টোনো ট্রোম, যরগোড়ী, ট্রোম বক যনই
বোঙোবর জীবযন, োবযিয, মোযজ! চযযোপদ্ (যব দ্ধযদ্র যখো য িো প্রোচীন বোাংো ভোো যখো বোঙোবরই
োবিয) যথযক শুরু কযর েীকৃষ্ণকীিযন, মঙ্গকোযবযর যুগ ছোবড়য আধ্ুবনক কোয এয িো বমযল যগযছ ‘হুযিোযমর
নকলো’- বকম্বো রবীন্দ্রনোযথর ‘যছযযবো’-। অদ্বৈযির ‘বিিো একবট নদ্ীর নোম’, িোরোলাংকযরর ‘োৌঁুব বোৌঁযকর
উপকথো’, মোবনযকর ‘পদ্মোনদ্ীর মোবঝ’-র মি উপনযোয িো ববস্তৃি য আযছ অাংখয ৃবষ্ট  ত্তো।
বোঙোব জীবযন পবরবন অথবো যোযনর অবভযোন শুরু যবছ যোকযোন বদ্য। প্রোচীনিম কোয গোযছর গুৌঁবড়,
নখোগড়ো, বোৌঁল বো কোগোযছর গুৌঁবড় বদ্য যভো তিরী যিো। এযক বো ি ‘মোন্দো’ বো ‘মোঞ্জু’। আবোর কখন
কখন গোযছর যমোটো গুৌঁবড় যকযট িো যথযক িিো বোবনয গজো বদ্য িোর যভিযরর অাংল কুৌঁযদ্ (drag out) কযর
যন কো বোনোযনো যিো। মধ্যযুযগর মঙ্গকোযবয জোনো যো, ঐ একই যোন ‘বোোম’ নোযম পবরবচি বছ। আজ বনযোর
ম গ্রোযম বো লযর বোৌঁযলর বো কোর যভো পবরবযনর কোযজ বযবোর করো । বন্দু িথো বোঙোবরো োযপ কোটো
মৃি বযবিযক কোর যভো ভোবয যদ্, বোৌঁযলর মোচো শুইয মৃি বযযবিযক শ্মলোনঘোযট দ্োকোযযযর জনয বনয
যোো । একক বো মযবি যোকগোযনর মযধ্য যোকযোন প্রঙ্গ এযযছ। ছই যদ্ো যন যকো ভোৌঁবটর টোযন যভয
যগযছ বোঙোব জীবযনর কি খণ্ড-খণ্ড আনন্দ-য অথবো ববর-যবদ্নোর পরো বনয। রোমোযণ উযেখ আযছ যকোয
তকবিযরো যন কো বোযনর যঙ্গ যুি বছযন। ‘প্রোকৃিদ্বপঙ্গ’ অবম্বযন ুকুমোর যন বযযছন েীকৃষ্ণ স্বাং
যন কোচোনো অিযন্ত দ্ক্ষ বছযন। বড়ু চণ্ডীদ্োযর েীকৃষ্ণকীিযযনর নোক ভগবোন েীকৃষ্ণ য আয
েীকৃষ্ণকীিযযন বোাংোর মোজবচযত্রর কথোই ফুযট উযেযছ। মগ্র েীকৃষ্ণকীিযন যিো বযটই এমনবক শুধ্ুমোত্র
েীকৃষ্ণকীিযযনর ‘যন কোখণ্ড’ পড়যই যবোঝো যো িৎকোীন বোঙোী াংস্কৃবিযি যন কোর প্রভোব কি গুরুেপূণয বছ।
চযযোর মোজবচযত্র আযছ যন কো আর যকড়ুোযর কথো। চযযো কমপযক্ষ ছ-জোগো আধ্যোবিক ভোযব ভবনদ্ীর
প্রঙ্গ এযযছ। এই ভবনদ্ীর কোণ্ডোরী যো যন কো। ুিরোাং চযযোর আধ্যোবিক ত্তো িথো াংস্কৃবির োযথ জবড়য
আযছ যন কো। যোকমোযজ একম পোবি বছ এক অপবরোযয যোন। পোবক বছ ববযর বর-কযণর বোন।
যিযন্দ্রনোথ দ্যত্তর ‘পোবকর গোন’ বকম্বো ‘দ্ূযরর পোেো’ কববিোগুব পড়য পোবকর যঙ্গ বোাংোর গণাংযযোগ
এককোয কিখোবন বছ িো আজ যবল আন্দোজ করো যো! একম বোাংোর কোোররো বছ পোবকর বোক। এযদ্র
জীবনকোবনী বনযই যখো িোরোলাংকযরর উপনযো ‘োৌঁুব বোৌঁযকর উপকথো’। রবীন্দ্রনোযথর ‘বছন্নপত্র’, ‘যছযযবো’,
‘জীবনস্মৃবি’ বকম্বো ‘মুমোনীর গল্প’ গযল্পযি আযছ যন কো অথবো পোবকর কথো। ১৮২৭ োয বোাংো প্রথম যোন
ধ্মযঘট কযর পোবি বোযকরো। পোবক  বজরোর প্রঙ্গ আযছ ববিযমর ‘ইবন্দরো’, ‘চন্দ্রযলখর’, ‘যদ্বী যচ ধ্ুরোণী’-র
মযিো উপনযোয। একম গ্রোমবোাংোর বুযক বভবস্ত, ভড়, যকোলো, ছবণ্ড, যডোঙো, কবট প্রভৃবি যন কোর চোচ বছ।
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এপোর বোাংো ববযলিঃ পোর বোাংো আজ িোর বকছু বকছু প্রচবি। বরলাংকর জদ্োযর ‘দ্নকো’ উপনযোয
যন কো, জো, মোছ ধ্রো  বোাংোর ধ্ীবর ম্প্রদ্োযর কথো আযছ। ঈের গুযের যখো ‘ভ্রমণকোরী বন্ধুর পত্র’ গ্রন্বট
যথযক যকোযর যোন ববক নোনো িযথযর ন্ধোন যময।। যকোয ‘িোঞ্জোম’ বছ বড়যোযকর পোবকর নোম।
এযি নবোব বোদ্লোরো বযিন। পরবিযীযি ইাংযরজ োযব িথো জজ্-মযোবজযেটরো এযি যোিোোি শুরু কযরন।
এই ম যমযরো এিটোই পদ্যোনলীন বছযন যয যজোড়োোৌঁযকো েোকুরবোবড়র যমযরো যখন গঙ্গোস্নোযন যযযিন িখন
িোযদ্র পোবকুদ্ধ জয ডুববয স্নোন কবরয আনো যিো। আজ গঙ্গোস্নোন পুণযকময বয অবভবি বন্দু বোঙোব
মোযজ। বকন্তু আজ আর বোঙোবরো পোিী বযবোর কযর নো। অথচ একম ‘গঙ্গোস্নোন’ নোমক পুণযকযমযর োযথ
িযপ্রোিভোযব যুি বছ যন কো, বজরো  পোবকর নোম। অক্ষ কুমোর দ্যত্তর ‘প্রোচীন বন্দুবদ্যগর যন যোত্রো’ (১৯০১)
লীযক গ্রযন্ প্রোচীন বোঙোর বোঙোবযদ্র যন -যোত্রোর প্রঙ্গ আযছ। মনোমঙ্গ কোযবয চোৌঁদ্দ্োগযরর বোবণজযিরী
েবডঙো মুযে ডুযব বগযবছ। এ যথযকই যবোঝো যো বোঙোবর তবযদ্বলক বোবণজয কি প্রোচীন! বঙ্গযদ্যলর
ববণযকরো একম পিুযগো  যস্পযন বড় মোবোী যন কো মো  মবন  নোনোজোিী পণয রেোবন করযিন।
শুধ্ু িোই ন, এককোয উত্তরবঙ্গ যথযক দ্বক্ষণবঙ্গ এমনবক পূবযবযঙ্গর বৃৎ অঞ্চয যন কোর বোইচ্ যখো যিো।
বোাংোর গ্রোযম-গযঞ্জ এই বোইচ্ যখোর াংস্কৃবি বহু পুযরোযনো। অদ্বৈি মেবমযযণর উপনযো ‘বিিো একবট নদ্ীর
নোম’ এবাং িোর চবিত্রোবি রূযপ বোইচ্ যখোর প্রঙ্গ আযছ। এই বোইচ্ যখো োধ্োরণিঃ রু  ম্বো (িোই দ্রুি
গবিম্পন্ন) বছপ যন যকো বযবহৃি । এযি একবট যন কো অযনকগুব দ্োৌঁবড় থোযক। বছপ যন কো, ভড় যন কো এবাং
যজয যন কো এখন বোঙোব জীবন, জীববকো, ঐবিয  াংস্কৃবির োযথ জবড়য আযছ, ববযলিঃ পূবযবযঙ্গ। এখন
বোাংোর গ্রোমোঞ্চয যবল বকছু মোনু বডবঙ যন কো তিবর কযর জীবন ধ্োরন কযরন। বঙ্গ াংস্কৃবিযি মকরমুখী,
বাংমুখী, াংমুখী অথবো মুরপঙ্খী প্রভৃবি অাংখয জযোযনর কথো জোনো যো যযগুব একম অবস্োপন্ন
বোঙোবর জযোন রূযপই পবরগবণি যিো। যকোয শুভক্ষণ  শুভবিবথ যদ্যখ যথোবববধ্পূবযক পূযজো কযর িোরপর
যন কো চোপো যিো। এছোড়ো পূবযবযঙ্গ যন কোর গোন রূযপ প্রচবি বছ োবরগোন। দুগযোপূজোর ম যখো-করিো
 পদ্মোবযক্ষ যন কোর বভির আর বযিো যদ্োোর গোযনর। ভোোইো (উত্তরবঙ্গ) গোযনর যঙ্গ যযমন যযোগ আযছ
যগোরুর গোবড় বকম্বো যমোযর গোবড়র চোযকর বেক যিমনই ভোবটোব গোন বোাংোর াংস্কৃবিযি বমযল আযছ যন কোর
মোবঝ-মোেোযদ্র আে কযরই। এমনই এক ভোবটোব গোন যো-‘যর ুজন নোইো- / যকোন্ বো যদ্যল যোযর িুবম,
যোনোর িরী বোইো / যকোন্ বো যদ্যল বোবড় যিোমোর, যকোন্ বো যদ্যল যো / এই ঘোযট োগোইো নো আমো ইো
যো।’ কৃষ্ণযপ্রম যথযক শুরু কযর যগ রোঙ্গযপ্রম বো িোর অধ্যোিিত্ত্ব উযে এযযছ বোাংোর ভোবটোব গোযন। এছোড়ো
লোিগীবি, চযযোগীবি, ুফী, বোউ, মুবলযদ্যো, মোবরফবির মযধ্য যকোথো যযন প্রোযণর যযোগ আযছ নদ্ীমোিৃক বোাংো
আর নদ্ীর বুযক যভয চো যন কোর। এমনবক ত্তযরর দ্লযক পূবযবযঙ্গর স্বোধ্ীনিোযক অবম্বন কযর যি গোন 
গল্প যখো যযছ িোর যবলীরভোযগর মযধ্যই বমযল আযছ নদ্ী আর যন কো। মোবনযকর ‘পদ্মো নদ্ীর মোবঝ’, মযরল
বুর ‘গঙ্গো’, যদ্যবল রোযর ‘বিস্তো পোযরর বৃত্তোন্ত’ বকম্বো অদ্বৈি মেবমযযণর ‘বিিো একবট নদ্ীর নোম’ নদ্ীমোিৃক
অন্তযজ বোঙোবর জীবন াংগ্রোযমর কোবনী বনযই যখো। নোরোণ গযঙ্গোপোধ্যোযর ভোো আযন্দোযনর উপর যখো
গল্প ‘নিুন গোন’ এবাং নোরোণ গযঙ্গোপোধ্যোযর দ্ীনবন্ধু বমযত্রর জীবন অবম্বযন যখো ‘একবট অমর রোবত্র’ গযল্পর
ঘটনোগুব যন কোর উপর যথযক যদ্খো বোাংোর জীবন  ইবিোযর বণযম উপবির আযো জীবন-িয খুৌঁযজ
যফরোর গল্প।
আধ্ুবনক কববিোর আধ্োযর উযে এযযছ বোঙোীর জীবনচযযোর নোনো অনুভব পবরবনকোরী যোযনর অনুযঙ্গ।
উৎপ কুমোর বু, নবনীিো যদ্বযন, ভোস্কর চক্রবিযী, রণবজৎ দ্োল, জ যগোস্বোমী, লবিপদ্ ব্রহ্মচোরীর কববিো মুে
 মুেযোত্রোর প্রঙ্গ বোযর বোযর এযযছ। জীবনোনযন্দর ‘োিবট িোরোর বিবমর’ কোবযগ্রযন্র ‘রোবত্র’ কববিো
ককোিোর রোবত্রকোীন পবরযবযল যমোটর কোর-এর কথো এযযছ। এই যমোটর কোর-এর কথো জীবনোনযন্দর কববিো
বোর বোর বফযর বফযর এযযছ। িোর মযধ্য অনযিম কববর ‘উবনলযলো যচ বত্রযলর’ কববিোবট (কৃবত্তবো, আোঢ়,
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১৩৮০)। যমোটরকোযরর মযিোই িীব্রগবিযি কববমযনর ভোবনোগুব এখোযন বছন্ন-বভন্ন য যো। িোৌঁর ‘রোযির আৌঁধ্োযর
নী নীরব োগযর’ (প্রকোলকোঃ আগস্ট-যযেম্বর ১৯৪৬) কববিো আযছ জোোযজর অনুঙ্গ যো আমোযদ্র মযনর
অনুভূবির দ্রজো কড়ো নোযড়। কবব বযনঃ
োগযরর দ্ূরগোমী জোোযজর মযিো
কী কযর কখন
অবি দ্ূর যথযক যভয আয----- জীবন ভোমোন
জোোযজর মযিো। ঘুযর ঘুযর বফযর বফযর আয।
এছোড়ো িোৌঁর ‘যেউয যেউয’ (উত্তরূবর, কোবিযক-যপ , ১৩৫৮), ‘জীবযনর মোযন ভোযো’(কববিো, আবেন,
১৩৬৩) কববিোগুবযি যোযনর অনুঙ্গ বমই এক নিুন মোত্রো যযোগ কযর। ১৯০৩ যন রোইট ভোিৃৈরো
আববস্কোর করযন এযরোযেন। বোঙোব এই প্রথম উড়োন যোত্রোর স্বপ্ন যদ্খযি শুরু করযো। ডোচ্ এোরোইযের
ববমোযন যচযপ স্বাং রবীন্দ্রনোথ পোবড় বদ্যবছযন পোরয  ইউযরোপ। এ শুধ্ু ববেকববর ববেভ্রমণ বছনো, িো বছ
প্রোচয িথো বোাংো  বোঙোবর াংস্কৃবির োযথ পোিোযিযর াংস্কৃবির এক মোবমন। িযব রবীন্দ্রনোথ বনযজ উড়োন
বনয যকোযনো কববিো নো বখয আধ্ুবনক কববরো বযখযছন। অবম চক্রবিযীর যখো ‘রোবত্রর যেন’, নীযরন্দ্ররনোথ
চক্রবিযীর যখো ‘চুোবেল পোউন্ড’, ুবনময বুর যখো ‘অম্ভব দুবনো’ কববিো আকোলযোনযক অনুঙ্গ কযর কববমযনর ভোবনো ফুযট উযেযছ। ুধ্ীন্দ্রনোথ দ্ত্ত, অরুণ বমত্র, ুভো মুযখোপোধ্যো প্রমুযখর নোনো কববিো বোঙোবর জীবন
 মন ববযেবি  কখন যরগোবড়, কখন মূরপঙ্খী যন যকোর অনুযঙ্গ, আবোর কখন িোৌঁযদ্র কোযরো কববিো
লীযির কনকযন েোন্ডো উযে আয যকোযনো এক বববণয বরকলোোো বৃত্তর জীবযনরই বযোখযো। অযোক রঞ্জন
দ্োলগুযের ‘বনবদ্ধ যকোজোগরী’ (১৯৭৬) পড়য মযন  যট্রন যখোযন এক পৃথক বযঞ্জনো বনয উযে এযযছ।
কববিো বাংযর ‘কববিো পরযমেরী’ (১৯৭৬) কোবযগগ্রযন্র ‘একো’ কববিোবট পড়য মযন  জীবনটো যযন এক
চমোন যট্রন। তকযলোর, যয বন িোর এযককবট যস্টলন।
মধ্যববত্ত িথো বনম্নববত্ত বোঙোব জীবযন আর একবট ুপ্রচবি যোন যো বোই-োইযক বো োইযক এবাং বরক্সো।
ুদ্ূর বঙ্গাংস্কৃবির োযথ বমযল আযছ োইযক নোমক যোনবট। ১৯৫০ োয বযপ্রথম চীযন োইযক ববেব শুরু ।
গ্রোমবোাংোর োইযক াংস্কৃবি যবল পুযরোযনো। োইযকয বোঙোবর ববেভ্রমণ বনয ববম মুখোজযীর যখো ‘দুচোকো
দুবনো’ (১৯৩৭) এ ববয একবট প্রোমোণয গ্রন্। একম রোমনোথ ববেো োইযক চোোযনো বনয বযখবছযন িোৌঁর
গ্রন্ ‘োইযকয ভ্রমণ’। ঐ একই বব বনয ববম যদ্ যযখন ‘ুদ্ূযরর বপোী’ (১৯২৬)। একম ববজ্ঞোনী
জগদ্ীল চন্দ্র বু, ড.নীররিন রকোর, োইযকোযটযর প্ররোিন ববচোরক যদ্বপ্রোদ্ বযোবধ্কোরীর বপ্র যোন বছ
োইযক। ‘বরক্সো’ লব্দবট জোপোনী লব্দ য ‘বরক্সো’ বস্তুবট গ্রোম, মফস্ব এবাং লযর বোঙোবর াংস্কৃবির যঙ্গ
অঙ্গোঙ্গী ভোযব জবড়য যগযছ। িযব একোয ককোিো লযর োযি টোনো বরক্সোর াংখযো যবলী য পযোযড যদ্ো
বরক্সোর াংখযো খুবই কম। িবু বো যো, বোঙোবর কোযছ োট এবাং ত্তযরর দ্লক যথযক আজ অববধ্ বরক্সোর কদ্র
যযথষ্ট। ইদ্োবনাং যমোটর চোবি অযটো-বরক্সো বো যটোযটো-বরক্সোর আগমন ঘটয বোঙোবর কোযছ আজ পযোযড
যদ্ো বরক্সো চোপোর মজোই আোদ্ো। গ্রোযমর যয যকোযনো পঞ্চোযি, কোছোবর বকম্বো স্কু-কযযজ যগয এখন োর
োর োইযক জ্জো যদ্খো যো। ইদ্োবনাং য জোগো এযযছ যমোটর োইযক। একম ডোক-রকরো যথযক
দ্োযরোগো পযযন্ত গ্রোযম বোই যোিোোি করযিো োইযকয। এখন যকোযনো যকোযনো গ্রোযম োইযক চোোযনোর
প্রবিযযোবগিো অনুবিি । গ্রোযম-গযঞ্জ বরক্সো অথবো ভযোন-বরক্সো বোঙোবর বনিযবদ্যনর ঙ্গী। োইযকয ববেভ্রমযণর
াংস্কৃবি বোাংো িথো বোঙোবর। বরক্সো  োইযক Eco-Friendly িোই দ্ূণীন এই মস্ত যোনবোন বোঙোীর
জীবনধ্োরোযক আযরো যবলী জনবপ্রিোর োযথ এবগয বনয চযযছ।
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এবোযর ককোিো লযরর পবরবন অথবো যোযনর ইবিবৃত্ত বনয বকছু প্রযঙ্গ আো যযযি পোযর। োযটর দ্লযক যখো
ববন যঘোযর ‘টোউন ককোিোর কড়চো’(১৯৬১) এবাং ‘ককোিো লযরর ইবিবৃত্ত’ গ্রন্ যথযক যই মকোর
ককোিো লযরর যোন াংস্কৃবির পবরচ যময। ককোিো লযর বব্রবটল আময যঘোড়ো টোনো ট্রোম চযিো। ববদুযৎ
চোবি ট্রোম অযনক পযর এযযছ। ১৯০২ ো যথযক ককোিো ববদুযিচোবি ট্রোম চোচ শুরু । কববো
ধ্ীরোযজর গোযন জোনো যো ববদ্যোোগর মোলযর বগী গোবড় উযে আঘোি পোোর কথো। োযবযদ্র পোবক চোপোর
পোলোপোবল বোঙোবযদ্র পোবি চড়ো বনয নোনো গল্প প্রচবি আযছ। এ ববয ববক অগ্রগণয। ‘হুযিোম পযোৌঁচোর
নকলো’- যকরোনবচ গোবড়  ছযোকড়ো গোবড়র কথো জোনো যো যো যকোয কৃিববদ্য বোঙোবর িথো বঙ্গাংস্কৃবিযি অবি
বপ্র এক পবরবন বছ। একম যঘোড়ো টোনো যোর গোবড় লযরর অনযিম যোনবোন বছ। বভনযটজ কোর
বোযব পুরযনো যফোডয গোবড় এবাং হুড যখোো যঘোড়োর গোবড় বোঙোবযদ্র খুব বপ্র বছ। রুরকীযি প্ররথম
যমোটরগোবড়র কোরখোনো চোু । অনযবদ্যক ববভূবিভূযণর ‘পযথর পোৌঁচোব’ যথযক বোঙোব যট্রন বো যরগোবড়যক
অপুর মযিোই এক নিুন দ্ৃবষ্ট আর আযবগ বদ্য অনুভব করযি বলখযো। ুকুমোর যন বোঙোবর যরযোত্রোর বববরণ
বনয বযখবছযন ‘যরযর পোৌঁচোব’। আবোর যদ্লভোযগর পবরযপ্রবক্ষযি যখো খুলবন্ত বাং এর Train to Pakistan–
এ যই আযবগই বফযর এযবছ অনযভোযব। িো িুয ধ্যরবছ বছন্ন বলকযড়র কথকিো আর উৈোস্তু জীবযনর
যেণোযক। একইভোযব অবমিোভ যঘোযর Hungry Tides–(অনুবোদ্ঃ মোবটর যদ্ল) বকম্বো Tony Judt-এর The
Glory of the Rails– বোাংো িথো বোঙোবর াংস্কৃবিযক অযনক বকছু বলবখযযছ। বোইবোহুয, ইাংযরজ আমযর
গোদ্ো যবোট (গদু যবোট) অথবো বোজয যন কো এখন আর যনই। বোইচ্ যন কো আজ প্রো অবুে। ট্ররোম ধ্ীর যোন, িোই
িো আজ যবরযটজ যোন বোযবই প্রচবি মোযঝমোযঝ যোর অবুবের কথো বো । মোছ ধ্রোর যজয যন কো বো
জঙ্গযবোযটর বদ্য মোছ ধ্রোর কোযজ এখন এযযছ ট্ররোর।
বোাংো কথোোবযিযর ধ্োরো অনযিম স্োন অবধ্কোর কযর আযছ পযোরীচোৌঁদ্ বমযত্রর ‘আোযর ঘযরর দুো’
উপনযোবট। ‘আোযর ঘযরর দুো’ উপনযোয ঝযড় যবোমো যন কোর আযরোী বোবুরোমবোবুর মযন যযছ এই
ববপযয িোৌঁর দুষ্কমযজবনি। অদ্ভুিভোযব পযোরীচোৌঁদ্ উনববাংল লিোব্দীর িথোকবথি উিববত্ত বোবু-কোচোরযক িোৌঁর এ
উপনযোয বমবলয বদ্যযছন। কোীপ্রন্ন বাংযর ‘হুযিোম পযোৌঁচোর নকলো’- আযছ বোবুবদ্যগর যন কোযোত্রো  গবণকো
ববোযর বববরণ। ‘মোযযলর স্নোনযোত্রো’ উপযক্ষ একম বড় বড় বপযন (পোনব), কযর জোোজ, যবোট  বজরো
ভোড়ো কযর বোবুরো মোযযল যযযিন। যঙ্গ চযিো মোিোযমো, রঙ-িোমোো, োব-েোট্টো-ইোবকয। ‘যদ্বী যচ ধ্ুরোণী’
ছোড়ো ববিযমর ‘বববৃক্ষ’, ‘কপোকুণ্ডো’, ‘চন্দ্রযলখর’ প্রভৃবি উপনযোয আযছ যকোযর প্রোিযবক বোঙোব জীবন
িথো াংস্কৃবির অঙ্গ বযযব যন কো, পোনব, ভড়, বছপ আর বজরোর কথো। কবথি আযছ বোাংো ‘বযোজোর’ লব্দবট
যথযকই নোবক ‘বজরো’ লব্দবট এযযছ। রবীন্দ্রনোযথর ‘যন কোডুবব’ উপনযোয কোবনী  চবরযত্রর অবভমুখ পবরবিযযন
িোৎপযযপূণয ভূবমকো পোন কযরযছ যন কো। রবীন্দ্রনোযথর ‘যপোষ্টমোস্টোর’, ‘অবিবথ’, ‘মোবে’, ‘যমঘ  যর ে’ প্রভৃবি
যছোটগল্পগুব পড়যই যবোঝো যো বোঙোব জীবন  াংস্কৃবির োযথ বকভোযব জবড়যবছ পদ্মো-প্রকৃবি  িোর বুযক
যভয চো যন কো, বজরো প্রভৃবি। নদ্ীর একূ গড়ো আর কূ ভোঙোর ছযন্দ গ্রবথি ভোব জীবযনরই যরোযি যভয
চো যযন িো বোঙোবর জীবন-াংস্কৃবিরই এক অববযেদ্য অঙ্গ। লরৎচযন্দ্রর ‘েীকোন্ত’ উপনযোয েীকোন্ত  ইন্দ্রনোযথর
তনল অবভযোযনর মযধ্য বদ্য জোনো যো িখনকোর গঙ্গোর বুযক যজয  বডবঙ-যন কোর কথো। মোবনযকর ‘পদ্মো নদ্ীর
মোবঝ’-যি আযছ কুযবর-কবপোর জীবনোেয পূবযবোাংোর মোবঝ-মোেোযদ্র জীবন-কথো। ত্তযরর দ্লযকর
কথোোববিযক মযরল বুর ‘গঙ্গো’ উপনযো বকম্বো ‘পোর’ গযল্প পোই জযোযনর অনুযঙ্গ অন্তযজ মোনুযর জীবন
 াংস্কৃবির ছবব। আযরো পযর অবভবজৎ যযনর ‘যম ুমী মুযের উপকূ’ অথবো োিযকী োদ্োযরর ‘ইছোই নদ্ীর
পোো’ প্রভৃবি উপনযোয এযযছ জযোযনর অনুযঙ্গ বোঙোব জীবযনর নোনো আচোর, ববচোর, প্রথো  পোো-পোবযযনর
কথো। অিীন বযন্দযোপোধ্যোযর ‘নীকণ্ঠ পোবখর যখোৌঁযজ’, ‘মুে মোনু’ বকম্বো ‘অয বকক জযোন’ এমন উপনযো যো
বোাংো িথো বোঙোবর কথোোবযিযর ভূযগোযক আর ববস্তৃি কযোনভোয িুয ধ্যরযছ। এছোড়ো অিু চন্দ্র গুযের
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‘নদ্ীপযথ’, অবনীন্দ্র নোথ েোকুযরর ‘পযথ-ববপযথ’ এবাং তদ্ মুজিবো আীর ‘জয-ডোঙো’ বোঙোবর জযোন
ভ্রমণযক যকন্দ্র কযর গযড় েো জীবন াংস্কৃবির এক ববস্তৃি পবরচ যদ্। ববম কযরর ‘খড়কুযটো’ বববযযঙ্গর
(োজোবরবোযগর) পটভূবমযি যখো উপনযো। এ উপনযোয টোঙ্গোর কথো আযছ। লরবদ্ন্দুর ‘পযথর কোৌঁটো’-র মযিো
যগোযন্দো গযল্প োইযক যথযক যক লয ববোি িীর ছুৌঁযড় িযোর কোবনী রযযছ। ো আময যখো প্রবীর
চক্রবিযীর ‘ূযয যে’, প্রযচি গুযের ‘বফবফ’ (ট্রোম বনভযর গল্প), প্রীিম ববেোযর ‘স্বযপ্নর থোক্’ (২রো আগস্ট,
২০১৬), অবভবজৎ যযনর ‘বনরুযেল যোত্রো’ (ঞ্চ বনভযর গল্প), বফাংক্স (বরক্সো এবাং যেোগোবড় অবম্বযন যখো
গল্প), প্রবিভো বুর ‘প্রথম বৌঁবড়’ (যঘোড়োর গোবড় বনভযর গল্প), লযোম গযঙ্গোপোধ্যোযর ‘ঈেরী িোর উপকথো’,
বলবরোম চক্রবিযীর োযরোিক গল্প ‘বোযর মযধ্য আবো’, ‘বরক্সো যকোযনো বরক্স যনই’, রণবজৎ দ্োযর ‘মুে
াংোপ’, অযলোক যযনর ‘গীন’ প্রভৃবি বোঙোবর জীবন  াংস্কৃবি বনভযর গল্প। যোযোবযরর ‘দ্ৃবষ্টপোি’ (১৯৪৬),
আশুযিো মুযখোপোধ্যযোযর ‘বোকোর মন’(১৯৭৫) বকম্বো ববভূবি (অভ্র) রোযর ‘হৃদ্যর লব্দ’ উপনযোগুব বোঙোবর
মযন উড়োযনর আনন্দ এযন বদ্। এছোড়ো কল্পববজ্ঞোযন যযমন্দ্রকুমোর, যপ্রযমন্দ্র বমত্র (ঘনোদ্ো), িযবজৎ রো
(প্রযফর লিু)  ুনী গযঙ্গোপোধ্যো (আকোল দ্ুয) যযন িোৌঁযদ্র ৃবষ্টর মযধ্য বদ্য মোকোল যোযন চোবপয
বোঙোবযক যপ ৌঁযছ বদ্যন কল্পনোম ুদ্ূর বভনগ্রয। বোঙোবর স্বপ্ন, োধ্ অথবো োযধ্যর ববিযকয নো বগয বো
যো, মোকোল যোযন চড়োর এ বোনো বোঙোবর আজন্মোবি জীবন-াংস্কৃবিরই অঙ্গস্বরূপ।
বোাংো ছোোছববযি যোযনর যমোবটফ নোনোভোযব এযযছ। বরোজ োনী অবভনীি বন্দী ‘যদ্ো ববঘো জবমন’
চবিযত্র োযি টোনো বরক্সোর যমোবটযফ ট্রোবজক জীবন ভোবনোর ববঃপ্রকোল অনবদ্য। ুযবোধ্ যঘোযর যখো ‘অযোবেক’
গল্পবট অবম্বযন ‘অযোবেক’ বযনমোবট বনমযোণ কযরন ঋবেক ঘটক। যখোযন যদ্খো যো নোক ববমযর কোযছ িোর
পুরযনো ঝঝযর যফোডয গোবড়টো কখন মযন  মোযর মযিো, কখযনো য য যে িোর ঘরণী। যল পযযন্ত
প্রোণবপ্র যফোডয গোবড়বটযক অবোঙোব বযবোীর কোযছ বববক্র কযর যদ্ ববম। ববমযর াংযবদ্নলী মযন লরীরী
ত্তো বনয থোকো এিবদ্যনর যফোডয গোবড়বট যল পযযন্ত এক ট্ররোবজক যেণো বয আযন। যোনযক যকন্দ্র কযর এমন
ট্ররোবজক যবদ্নো িথো ববপন্নিোর কথো বোাংো ছোোছববযি খুব যবলী যনই।।
বো , জোোযজ কযর বলকোযগো যযযি যপযরবছযন বযই যিো জোোযজ বয যখো স্বোমীজীর বচবেগুব
আজ বোঙোী িথো ভোরিবোীর কোযছ অমূয ম্পদ্ য রয যগযছ। রবীন্দ্রনোযথর ‘রোবলোর বচবে’ বকম্বো
‘জোপোনযোত্রীর ডোযরী’-র মূযোাংল এবদ্ক যথযক বকছু কম ন। স্বভোবুভ আযবযগ ক জোন্তবিো অথবো
যোবেকিোযক যভযঙ বদ্য বোঙোব আজ িোর হৃদ্য োবি কযর চযযছ একবট পবরবন-ত্তো অথবো যোন-ত্তো!
পুরযনো যফোডয যথযক আধ্ুবনক ‘যজন’-বোঙোবর মযময মযময, দুঃযখ-আনযন্দ কখন বপিৃত্তো, কখন বন্ধুত্তো
আবোর কখযনো বো জীববকো অথবো জীবযনর বৃত্তর প্রযে, আযবগোবি অনুযঙ্গ বমযল যগযছ এই যোন। আজ আমরো
যর-গোড়ীর কথো বযই নস্টযোবজো খুৌঁযজ পোই ববভুবিভূণ বকম্বো িযবজৎযক আর ট্রোযমর কথো উেযই টনটন
কযর েো বুযকর যকোণবটর িরযঙ্গ িরযঙ্গ অজোযন্ত যভয যেন কবব জীবনোনন্দ। ‘অযোবেক’এর ুযবোধ্ যঘো বকম্বো
বফযের ঋবেক যযমন আজ নবন পুযরোযনো, যিমবন আমোযদ্র অথযোৎ বোঙোবর স্মৃবিযি এক ববন্দু পুরযনো বন
পোবকর গোন, বোইযচর গোন যথযক শুরু কযর যদ্ল যছযড় আো যরগোড়ীর ক্রমববীমোন যধ্োৌঁোর োযথ বমবয
যোো যদ্লভোযগর যেণো! যয জোযন যবজোন ন বলব্রোম, যয যোনযক (উযড়োজোোজ) দ্োনবপক্ষী বযন স্বাং
রবীন্দ্রনোথ, যয যোন ‘পযথর কোৌঁটো’ য ববব্রি কযর লরবদ্ন্দুর যবযোমযকলযক অথবো যয যোন অিীন বযন্দযোপোধ্যোযর
যচোযখ য যো যকোযনো এক ‘অয বকক জযোন’ য যোন বোঙোবর বযকোযর ম্পদ্, িো িোর স্মৃবি, ত্তো,
ভববযৎ। বলযল্প, োবযিয, ববজ্ঞোযন, বোবণযজয  অধ্যোযির াংস্কৃবিযি িোই আজ বোঙোব িোর নব নব রূপ 
রযর অনুন্ধোন কযর চযযছ।
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