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Abstract
Mahashweta Devi is the name of a relentless journey, an endless struggle. Her writings refuse to be
mere patchwork of fiction caged within the domain of imagination as they break away to chronicle, in
all the obduracy, the stark reality –man in his milieu. They centre upon the aborigines, their
existential crisis, their lives lived in deprivation of even the basic amenities—food, clothing and
shelter. Mahashweta Devi makes use of satire and sarcasm and through these along with the
projection of turbulent moments of conflict of interests and emotions; she is able to rip off the mask to
lay bare the ugly intention lurking underneath. This article is an in-depth analysis of some of her
works: ‘Bhat’, ‘Pindodan’, ‘Bichon’, and ‘Sangrokkhon’. It makes a thorough study of the
representation of life of the aborigines in these works of hers.

ভাশ্বেতা প্রদফী এও ান্তক্ষফীন াংগ্রাশ্বভয ক্ষথও। তাাঁয ৃক্ষিশ্বও শুধুভাত্র াক্ষতয ক্ষশ্বশ্বফ ক্ষফশ্বফঘনা ওযা শ্বর বুর ওযা
শ্বফ ওাযণ এওচন ঐক্ষতাক্ষশ্বওয ভশ্বতাাআ ক্ষতক্ষন তাাঁয াক্ষশ্বতয ভাচ  ভানুলশ্বও তুশ্বর ধশ্বযশ্বঙন। ১৯২৬ াশ্বরয ১৪াআ চানুয়াযী
প্রৌল াংক্রাক্ষন্তয ক্ষদশ্বন তাাঁয চন্ম। ফাফা ভনী খটও (১৯০২-১৯৭৯) ওশ্বলার মুশ্বকয এওচন ক্ষফক্ষিয প্ররঔও। ‘মুফনাে’ ঙদ্মনাশ্বভ
ক্ষতক্ষন ফাাংরা প্রঙাটকশ্বল্প এও নফমুশ্বকয ূঘনা ওশ্বযন। ভাশ্বেতা প্রদফীয াক্ষশ্বতয াশ্বত ঔক্ষি য় ঘক্ষলশ্বয দশ্বও। প্রভয় ক্ষতক্ষন
ুক্ষভত্রা প্রদফী ঙদ্মনাশ্বভ ক্ষরঔশ্বতন। ওশ্বরশ্বচ িাওারীন ভশ্বয় ক্ষফচন বট্টাঘাশ্বমবয (১৯১৫-১৯৭৮) শ্বে ক্ষযঘয় এফাং
যফক্ষতবওাশ্বর ১৯৪৭ াশ্বর ক্ষতক্ষন ক্ষফফা ফন্ধশ্বন াঅফদ্ধ ন। ক্ষফচন বট্টাঘাশ্বমবয শ্বে ক্ষফশ্বয়য য ক্ষতক্ষন ফাাআশ্বযয চকৎ প্রথশ্বও
ুশ্বযাুক্ষয শ্বয াঅশ্বন। ক্ষওন্তু দাক্ষযদ্রতা তাশ্বদয াংায চীফনশ্বও দীখবস্থায়ী শ্বত প্রদয় ক্ষন। যফক্ষতবওাশ্বর ক্ষতক্ষন ক্ষিতীয়ফায ১৯৬৬
াশ্বর াক্ষত গুপ্তশ্বও ক্ষফশ্বয় ওশ্বযন। ক্ষওন্তু প্রক্ষট দীখবস্থায়ী য় ক্ষন, ১৯৭৬ াশ্বর তাশ্বদয ভশ্বধয ক্ষফফা ক্ষফশ্বেদ খশ্বট। চীফশ্বন দুফায
খয ফাাঁধশ্বর চীফশ্বন ক্ষতক্ষন ুঔী শ্বত াশ্বযন ক্ষন। তাযয প্রথশ্বও প্ররঔাশ্বও ক্ষঘযেী ওশ্বয ক্ষতক্ষন তাাঁয চীফশ্বনয নতুন াধযাশ্বয়য
ূঘনা ওশ্বযন মা এঔন াফযাত যশ্বয়শ্বঙ। প্ররক্ষঔওা তাাঁয াক্ষতয ম্পশ্বওব ক্ষরশ্বঔশ্বঙন,
‚প্ররঔায় াঅক্ষভ াঅাত খটনাশ্বও ক্ষফশ্বেলণ ওযায়, ক্ষফঘায ওযায়, ভয়শ্বও দক্ষররীওযশ্বণ ক্ষফো ওক্ষয। প্রওননা
এওভাত্র প্রবাশ্বফাআ, াঅভায ভশ্বত, উত্তযন ম্ভফ ফৃত্তয াঅয ভুক্ত  স্বেন্দ প্রওাশ্বনা াঅওাশ্ব। াঅক্ষভ ক্ষফো
ওক্ষয কন  ভাচচীফন াঅক্ষিত াআক্ষতা ঘমবায়। াআক্ষতাঘমবা, াঅভায ভশ্বত াক্ষতযস্রিায শ্বি াঅফক্ষযও‛ ১
ভাচ ক্ষযফক্ষতবত য়, ভশ্বয়য াশ্বথ াশ্বথ প্রালণ েক্ষক্রয়া ক্ষযফক্ষতবত শ্বত থাশ্বও, ক্ষওন্তু াংগ্রাভ ািুণ্ণ থাশ্বও।
বযতায নাশ্বভ মতক্ষদন উৎীিন থাওশ্বফ, ততক্ষদন ািুণ্ণ থাওশ্বফ এাআ াংগ্রাভ। ভাশ্বেতা ক্ষমক্ষন ভুণ্ডাশ্বদয ‘ভাযাাংদাাআ’, (ফিক্ষদ),
ক্ষতক্ষন বদ্রশ্বরাশ্বওয – াআক্ষতাশ্বওাআ েতযাঔযান ওশ্বযন। ক্ষতক্ষন তাাঁয াআক্ষতা ক্ষনশ্বচাআ ততক্ষয ওশ্বযন। ক্ষফওল্প াআক্ষতা ততক্ষযয চনয
ক্ষতক্ষন ঙুশ্বট মান তথাওক্ষথত াফরটবান (ক্ষনম্ন ফকব) নাভধাযী ভানুলশ্বদয ভশ্বধয। তাশ্বদয দীখবক্ষদশ্বনয ফঞ্চনাশ্বও বাক ওশ্বয ক্ষনশ্বত ক্ষতক্ষন
ঙুশ্বট মান তাশ্বদয ভাশ্বছ। এাআ ভন্ত্রীন ভানুলশ্বদয াঅধুক্ষনও ক্ষক্ষিত ভানুশ্বলয ভওি ওযায েয়াী ন। তাাআ তাাঁয াক্ষশ্বতয স্থান
ায় প্রাআ ফ াঔযাত ভানুশ্বলযা মাশ্বদয ক্ষদশ্বও ক্ষক্ষিত ভাচ প্রওাশ্বনাক্ষদন বাশ্বরা ওশ্বয ক্ষপশ্বয তাওায় ক্ষন। তথাওক্ষথত ক্ষক্ষিতযা
তাশ্বদয প্রঘায, ফফবয ফশ্বর ক্ষফশ্বফঘনা ওশ্বয ক্ষওন্তু তাশ্বদয ভাশ্বচয ভূর ঔাশ্বত ক্ষপক্ষযশ্বয় াঅনশ্বত েয়াী শ্বত প্রদঔা মায় না। এাআ
ভন্ত্রীন ভানুলশ্বদয ক্ষিও থ দবাশ্বত ভাশ্বেতা ফায ফায ওরভ ধশ্বযন। নানা চায়কায় ক্ষঘক্ষিত্র ক্ষরশ্বঔ তাশ্বদয উন্নয়শ্বণয প্রঘিা
ওশ্বযন। াঅক্ষদফাীশ্বদয উন্নয়শ্বণয রশ্বি তাশ্বদয ক্ষনশ্বয় নানা বা-ক্ষভক্ষত ওশ্বযন, ক্ষফক্ষবন্ন াংখটন কশ্বি প্রতাশ্বরন। এাআ
াংখটনগুশ্বরায ভশ্বধয ওশ্বয়ওক্ষট নাভ উশ্বলঔ ওযা প্রমশ্বত াশ্বয- ‘ারাশ্বভৌ প্রচরা ফন্ধুয়া ভুক্ষক্ত প্রভাঘবা’, ‘ফববাযতীয় ফন্ধুয়া ভুক্ষক্ত
প্রভাঘবা’, ‘ক্ষিভফে বূক্ষভচ ওরযাণ ক্ষভক্ষত’, ‘দক্ষরত চনভুক্ষক্ত াংখটন’ েবৃক্ষত। ক্ষনম্নফশ্বণবয ওথশ্বওাক্ষফদ ভাশ্বেতায তাক্ষধও ওশ্বে
উশ্বি ফশ্বরশ্বঙ, ভন্ত্রীন ভানুশ্বলযা। এাআ উৎীক্ষিত ওৃষ্ণভানুশ্বলয চীফশ্বনয দবশ্বণ ভাশ্বেতা বযতায াআক্ষতাশ্বওাআ ুণবক্ষনভবাণ
ওশ্বযশ্বঙন। েেত ‘১৯৯৩ াঅন্তচবাক্ষতও াঅক্ষদফাী ফলব’ কশ্বল্পয উশ্বলঔ ওযা প্রমশ্বত াশ্বয। প্রম কশ্বল্প ক্ষতক্ষন ফযশ্বদয চীফশ্বনয
ওথা তুশ্বর ধশ্বযশ্বঙন। এাআ কশ্বল্পয ভুঔয ঘক্ষযত্র দানন ফয রিয ওশ্বযশ্বঙ ক্ষদশ্বনয য ক্ষদন য প্রথশ্বও এওদর ভানুল াঅশ্ব,
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তাশ্বদয চীফন ক্ষনশ্বয় কশ্বফলণা ওশ্বয, ক্ষফেক্ষফদযারশ্বয় প্রগুশ্বরা চভা য়, ত্র-ক্ষত্রওায় প্রফি য় ক্ষওন্তু তা শুধুভাত্র ুনাভ ক্ষওাংফা ক্ষডগ্রী
ায়ায চনয। াঅক্ষদফাীশ্বদয চনয তাশ্বদয ভশ্বনয ক্ষফন্দুভাত্র বাশ্বরাফাা ক্ষওাংফা ানুবূক্ষত প্রনাআ। তাশ্বদয ক্ষযাশ্বঘব াঅক্ষদফাীশ্বদয
প্রওাশ্বনা ভের াক্ষধত য় না তাাআ দানন ক্ষক্ষিত ভানুলশ্বদয ক্ষফো ওশ্বয না। তাশ্বদয ওাশ্বঙ চীফশ্বনয ুঔ দুাঃশ্বঔয ওথা ফরশ্বত
াআো ওশ্বয না। ভাশ্বেতায এাআ কল্প শুধু ািওশ্বও চাকাআ ওশ্বয না ক্ষনভবভ তযশ্বও েওক্ষটত ওশ্বয প্রতাশ্বর। কশ্বল্প দানন াঅয
ফবত ফয ঔুাঁশ্বচ প্রফিায় তাশ্বদয চীফশ্বনয এাআ ান্ধওাযতভ ক্ষদশ্বওয ওাযণ1 প্রও ফা ওাযা তাশ্বদয এাআ চীফশ্বনয চনয দায়ী? তাশ্বদয
াজ্ঞতায ুশ্বমাক ক্ষনশ্বয় ‘ক্ষদওু’যা ক্ষঘযক্ষদনাআ তাশ্বদয প্রালণ ওশ্বযশ্বঙ, এওক্ষদশ্বও াস্পৃয ফশ্বর দূশ্বয ক্ষযশ্বয় ক্ষদশ্বয়শ্বঙ াঅফায
ানযক্ষদশ্বও তাশ্বদয প্রালণ ওশ্বযাআ ভাশ্বচয ক্ষক্তধয ভানুশ্বল ক্ষযণত শ্বয়শ্বঙ। তাশ্বদযশ্বও প্রওন্দ্র ওশ্বয প্রওান াআক্ষতা যঘনা য়
না। এওচন ক্ষফঔযাত াাঁতার কশ্বফলও াঅশ্বি ওশ্বয ফশ্বরশ্বঙন,
‚বাযতীয় বযতা  বাযশ্বতয াআক্ষতা াঅচ মবন্ত াঅক্ষদফাীশ্বদয এফাং প্রাআ শ্বে চনাধাযশ্বণয
াআক্ষতাশ্বও স্বীওৃক্ষত প্রদয় ক্ষন। ফি দুাঃশ্বঔয ওথা। াআক্ষতাশ্বয ওাশ্বঙ প্রঘাট ফি প্রনাআ, চাক্ষত ক্ষফ ঘায প্রনাআ।
াআক্ষতাশ্ব প্ররঔা য় ভাশ্বচয প্রদশ্বয খটনা  ওাক্ষি্নী। ক্ষওন্তু বাযশ্বতয াআক্ষতাশ্ব ানযরূশ্ব প্রদঔশ্বত ায়া
মায়। াআক্ষতাক্ষশ্বওযা ক্ষরশ্বঔ প্রকশ্বঙন যাচযাচাশ্বদয, ফিশ্বরাওশ্বদয ফি ফি ওাক্ষনী। োঘীনওার প্রথশ্বও াঅচ
মবন্ত প্রফ চাক্ষত ানুন্নত চাক্ষত ফশ্বর কণয শ্বে , তাশ্বদয ওথা তাাঁযা ক্ষরঔশ্বরন না। ফযাং স্পি ওশ্বয ফরশ্বত
প্রকশ্বর ফরশ্বত য়, মাযা ফন-চেশ্বরয ফাখ-বারুও তাক্ষিশ্বয় ততযী ওযর প্রদ, ফন-চের প্রওশ্বট ক্ষযষ্কায ওশ্বয
ততযী ওযর চক্ষভ চায়কা, ঘালাফাদ ওযর, ভাক্ষট ঔুাঁশ্বি ঔুশ্বচ প্রফি ওযর প্রানা-রূা, তাযা স্বীওৃক্ষত প্রতা প্ররাআ
না ফযাং াআতাশ্ব ক্ষযক্ষঘত র ফফবয চাক্ষত ফশ্বর। ভাথায খাভ াশ্বয় প্রশ্বর মাযা প্রযরথ ততযীয ওাশ্বচ প্রমাক
ক্ষদর, তাযা তায ক্ষফক্ষনভশ্বয় প্রর াওথয াতযাঘায। ফীশ্বযয ভত প্রম চাক্ষত প্রদশ্বয চনয োণ ক্ষদর, ক্ষফশ্বদী
ান রুপ্ত ওযায চনয তীয, ধনুও, ফলভ, টাক্ষে তশ্বযায়ার ম্বর ওশ্বয ওাভান ফন্দুশ্বও ুক্ষিত দুধলব াআাংশ্বযচ
তশ্বনযয শ্বে মুদ্ধ ওযর, তাশ্বদয ওথা প্ররঔা র ‘ঔন্ড চাক্ষতয ক্ষফশ্বদ্রা’ ক্ষওাংফা ক্ষনঙও এওটা স্তানীয় াোভা
ফশ্বর।শ্বদশ্বয েক্ষত বাশ্বরাফাা তাশ্বদশ্বযা মশ্বথষ্ঠ ক্ষঙর এফাং তাযা বাযতশ্বও , এ প্রদশ্বও ভানবাশ্বফ
বাশ্বরাফাত, প্রটা ঐক্ষতাক্ষওযা প্রদশ্বঔ প্রদঔশ্বরন না।‛২
ভাশ্বেতা প্রদফীয ‘ক্ষফঙন’ কল্পক্ষট েওাক্ষত য় ানীও ক্ষত্রওায়, েওাওার চানা মায় ক্ষন। ক্ষফঙন কশ্বল্পয ভূর াফরম্বন প্রম
ফযক্ষক্তশ্বও প্রওন্দ্র ওশ্বয প্র দুরন কঞ্জু। ক্ষফযীশ্বত দাাঁক্ষিশ্বয় থাশ্বও যাচুত রঙভন ক্ষাং। কল্পক্ষট প্রম গ্রাভশ্বও প্রওন্দ্র ওশ্বয যক্ষঘত তা শ্বে
ওুরুডা  প্রাক্ষড। প্রম গ্রাভগুক্ষরশ্বত ফৃক্ষিয শ্বি খা চন্মায় না। ভাশ্বছ ভাশ্বছ পণীভনায চের  ওশ্বয়ওক্ষট ক্ষনভ কাঙ। প্রাআ
ওুরুডা গ্রাশ্বভয দুরন কঞ্জু ফিাআ যযভয় চীফন মান ওশ্বয। গ্রাশ্বভয ভানুলযা তাশ্বও এওটু াঅরাদা প্রঘাশ্বঔাআ প্রদশ্বঔ। ওাযণ ানযযা
মা ওযশ্বত াশ্বয না দুরন কঞ্জু তা ানায়াশ্বাআ ওশ্বয প্রদঔাশ্বত াশ্বয। কশ্বল্পয েক্ষতক্ষট ঙশ্বত্র ঙক্ষিশ্বয় াঅশ্বঙ দুরশ্বনয ক্ষনশ্বচয াশ্বথ
ক্ষনশ্বচয রিাাআশ্বয়য এও াক্ষফোয ক্ষঘত্র। দুরন কঞ্জুয ভত ফযক্ষক্ত মাযা ভাশ্বচ ান্তযচ ফশ্বর ক্ষযক্ষঘত, ব্রাতয তাযা ক্ষওবাশ্বফ চীফশ্বনয
াশ্বথ, ক্ষনশ্বচয াশ্বথ রিাাআ ওশ্বয প্রফশ্বঘ থাশ্বও কশ্বল্পয িশ্বত িশ্বত তা ঙক্ষিশ্বয় াঅশ্বঙ। কশ্বল্পয টবূক্ষভশ্বত উশ্বি এশ্বশ্বঙ চরুযী
াফস্থায ওথা, বূক্ষভদান েশ্বেয ওথা। স্বাধীনতা যফতবীওাশ্বর বূক্ষভ্ত্ব  াঅাআশ্বনয ভাধযশ্বভ, চক্ষভদাযশ্বদয চক্ষভ াধাযণ ভানুশ্বলয
ভশ্বধয ক্ষফক্ষরশ্বয় ক্ষদশ্বত াশ্বনশ্বওাআ প্রঘিা ওশ্বযক্ষঙশ্বরন। এাআ ওাশ্বচ ভুঔয বূক্ষভওা গ্রণ ওশ্বয ক্ষফশ্বনাদাবাশ্বফ চক্ষভদাযশ্বদয ওাঙ প্রথশ্বও
চক্ষভ াং গ্র ওশ্বয বূক্ষভীনশ্বদয ওাশ্বঙ ক্ষফক্ষরশ্বয় ক্ষদশ্বত ফদ্ধ ক্ষযওয ন। উক্ত কশ্বল্প উশ্বি াঅশ্ব শ্বফবাদয় প্রনতা  ওভবীশ্বদয ওথা
মাযা রঙভন ক্ষাংশ্বয ভশ্বতা ফযক্ষক্তশ্বদয ওাঙ প্রথশ্বও চক্ষভ াংগ্র ওশ্বযক্ষঙশ্বরন। ক্ষওন্তু এাআ প্রনতা ফযক্ষক্তযা প্রল মবন্ত উাশ্বয াত্র
শ্বয়াআ প্রথশ্বও মান ওাযণ চক্ষভদাযযা প্রম চক্ষভ দান ওশ্বযন তা ানাফাদী চক্ষভ। এাআ চক্ষভ দান ওযশ্বর চক্ষভদাশ্বযয প্রওাশ্বনা িক্ষত প্রনাআ
ফযাং মুক-মুকান্তশ্বযয প্রাক্ষলত িক্ষভওশ্বদয ধশ্বয যাঔশ্বত ুক্ষফধা র। তাাআ চক্ষভদাযযা ক্ষনশ্বচশ্বদয ানাফাদীশ্বও চক্ষভ এবাশ্বফাআ
াধাযশ্বণয উশ্বেশ্বয ক্ষফক্ষরশ্বয় ক্ষদশ্বয় বাফশ্বরন --‚চক্ষভ প্রদফায ফযাাযক্ষট ফাথব াধও। ফাচাাঁ চক্ষভ প্রফক্ষযশ্বয় প্রকর। গ্রীতাশ্বদয ক্ষওশ্বন যাঔা প্রকর। যওাশ্বযয
ওাশ্বঙ ক্ষনশ্বচশ্বদয ঔুাঁক্ষট াঅয ক্ত শ্বরা। প্রলাশ্বত যশ্বকালায ভশ্বতা শ্বফবাক্ষয যাআর ক্ষনশ্বচশ্বও ওরুণাভয়
চানান াঅনন্দ।‛৩
প্রভয় এযওভাআ এওক্ষট চক্ষভয ভাক্ষরও য় দুরন কঞ্জু। স্বাবাক্ষফওবাশ্বফাআ প্র প্রাআ চক্ষভ ক্ষনশ্বত ঘায় ক্ষন। ক্ষওন্তু প্রঙাটশ্বরাওযা
াশ্বতচক্ষভ প্রশ্বয় ক্ষনশ্বত ঘায় না এাআ ঘাশ্বয শ্বি চক্ষভ ক্ষনশ্বত ফাধয য়। এাআ চক্ষভাআ যফতবীওাশ্বর দুরন কঞ্জুয চীফশ্বনয ানয এও
াধযায় শুরু ওশ্বয। চক্ষভয এওোশ্বন্ত দাাঁক্ষিশ্বয় থাশ্বও ভৃতুযরূ ক্ষফবীক্ষলওা াঅয ানযোশ্বন্ত থাশ্বও চীফশ্বনয ফাাঁঘায যদ। াঅয এক্ষট
ানযরূশ্ব নাভ প্রনয় ‘ক্ষফঙন’।
পক্ষর চক্ষভ না য়া শ্ব্ত্ব  প্র ফঙশ্বয ফঙশ্বয যওাশ্বযয ওাঙ প্রথশ্বও ৬০০ টাওায ভশ্বতা াঅদায় ওশ্বয। াশ্বনযয করু
ক্ষনশ্বচয ফশ্বর প্রদক্ষঔশ্বয় যওাশ্বযয ওাঙ প্রথশ্বও টাওা প্রনয় াঅয শ্বযয ফৎযাআ ফশ্বর করুগুক্ষর ভাযা প্রকশ্বঙ। যওাযী ফীচ াঅয ায
ক্ষফক্ষক্র ওশ্বয প্র ক্ষফঙন াঅশ্বন। ধীশ্বয ধীশ্বয তায যযভয় চীফশ্বনয াঅঔযান উশ্বন্মাক্ষঘত শ্বত থাশ্বও প্র স্বীওায য় রঙভন ক্ষাংএয।
রঙভন ক্ষাং এয প্রঘাঔ যাোক্ষনশ্বতাআ প্র ফাধয য় াধাযণ চীফন প্রথশ্বও ক্ষনশ্বচশ্বও ক্ষযশ্বয় ক্ষনশ্বত। কল্পক্ষটয ভশ্বধয ফায ফায উশ্বি
াঅশ্ব েতাশ্বয ক্ষফরুশ্বদ্ধ রিাাআশ্বয়য ওথা। প্রম রিাাআশ্বয় াক্ষযশ্বয় মায় দুরন কঞ্জুয াঅশ্বাশ্বয াশ্বনও ফযক্ষক্ত াঅয তাশ্বদয ভৃতুযয
ািী শ্বয়াআ প্র প্রফাঁশ্বঘ থাশ্বও ানাফাদী চক্ষভয উয খয ফাক্ষনশ্বয়। ফুশ্বওয ক্ষবতশ্বয এও যা ফযথা ক্ষনশ্বয় তাশ্বও ফাাঁঘশ্বত য়। স্ববাশ্বফ
ধূতব প্র, ক্ষওন্তু ফাঘায চনয তায ওাশ্বঙ াঅয ানয প্রওাশ্বনা যাস্তা থাশ্বও না, তাাআ ধীশ্বয ধীশ্বয তাশ্বদয ভশ্বধয প্রচশ্বক উশ্বি স্বাক্ষধওায
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রিাাআশ্বয়য প্রঘিা। প্রম রিাাআশ্বয় াক্ষযশ্বয় মায় ওযণ  ফুরাক্ষও। রঙভন ক্ষাং প্রখািায় প্রঘশ্ব এশ্বন তাশ্বদয ভাক্ষট ঘাা ক্ষদশ্বয় মায়
দুরশ্বনয চক্ষভশ্বত াঅয তা াািা প্রদয়ায চনয প্রযশ্বঔ মায় তাশ্বও, ক্ষদন কক্ষিশ্বয় মায় এঔাশ্বন চন্মায় ফুশ্বনা কাঙ। ভানুশ্বলয াশ্বয
প্র কাঙগুক্ষর ক্ষফার াঅওায রাব ওশ্বয। ভানুল ফুছশ্বত াশ্বয না এাআ চায়কায যয। ক্ষওন্তু দুরন ফুশ্বছ াঅয শুধু াঅশ্বি ওশ্বয,
যা ভশ্বয প্রওন ধান শ্বয় চন্মাশ্বরা না তাশ্বর তাশ্বদয প্রশ্বটয বাশ্বতয াবাফ শ্বতা না।
ধীশ্বয ধীশ্বয এাআ ফব ক্ষস্থক্ষভত শ্বয় এশ্বর াঅফায তাশ্বদয ভশ্বধয স্বাক্ষধওায প্রঘতনা চাগ্রত য়। নযাময িশ্বভয ায়ানা
দাক্ষফ চানায় াঅযক্ষপযা। ক্ষওন্তু তঔন তাযা স্বীওায য় রঙভন ক্ষাংএয গুক্ষরয। গ্রাশ্বভয ভানুশ্বলয ফয়ান ানুমায়ী প্রক্ষদন ভৃতুয
শ্বয়ক্ষঙর একাশ্বযা চশ্বনয, যওাযী ক্ষাশ্বফ াতচন, তাশ্বদয প্রক্ষদন যাশ্বতয ান্ধওাশ্বয এাআ চক্ষভশ্বত ভাক্ষট ঘাা প্রদয়া য় াঅয
ধীশ্বয ধীশ্বয দুরশ্বনয াঅত্মায  ভৃতুয খটশ্বত থাশ্বও, চীফশ্বন শ্বতযয াশ্বথ রিাাআশ্বয় ক্ষঘযওারাআ এবাশ্বফ াক্ষযশ্বয় মায় তাযা। ধীশ্বয
ধীশ্বয দুরশ্বনয প্রঙশ্বর ধাতুয়া  এাআ দশ্বর নাভ প্ররঔায়। ুতযাাং েক্ষতফাদ ওযশ্বত ক্ষকশ্বয় াঅফায াক্ষযশ্বয় মায় ধাতুয়া
ওশ্বয়ওচন।
দুরন কঞ্জু উন্মাদ শ্বয় মায়। ওাওুাঁশ্বি চক্ষভশ্বত ক্ষদনযাত ক্ষযিভ ওশ্বয ধান ঘাল ওশ্বয। ক্ষফঙন ধান। াঅিমব চনওবাশ্বফ প্রম
ধানকাঙ প্রঔাশ্বন ৃক্ষি য় তা াআক্ষতূশ্বফব াঅয প্রওউ প্রদশ্বঔ ক্ষন। এওক্ষদন ধীশ্বয ধীশ্বয কাঙ ফি য়। েঘুয ধান য় ক্ষওন্তু গ্রাশ্বভয ভানুল
াঅয াঅিমব য় মঔন প্র ধান ওাটশ্বত প্রদয় না। ফযণ  াঅযক্ষও, প্রভাা, ফুরাক্ষও, ভহুফন, ায  ধাতুয চীফন প্রথশ্বও উৎন্ন
এাআ ধান এক্ষট াঅয প্রওউ চাশ্বন না। চাশ্বন প্র এওভাত্র, ফাস্তক্ষফওাআ উন্মাদগ্রস্থতা তাশ্বও গ্রা ওশ্বয প্রপশ্বর, ক্ষঘযক্ষদন প্রম ভানুল ভাথা
তুশ্বর কিাশ্বত াশ্বয ক্ষন তায ান্তশ্বয প্রচশ্বক উশ্বি েক্ষতশ্বাধ যায়ণতা, এও যাশ্বত্র প্র প্রশ্বয় মায় রঙভন ক্ষাংশ্বও। প্রখািায া
ধশ্বয প্রচাশ্বি টান প্রভশ্বয প্রপশ্বর প্রদয় তাশ্বও প্রাআ ভাক্ষটশ্বত। তাযয াথয প্রভশ্বয তাশ্বও তযা ওশ্বয প্র াথয ঘাা ক্ষদশ্বয় প্রদয়।
প্রওউ চানশ্বত াশ্বয না এাআ খটনায ওথা। াাঁতার ভুণ্ডাযা প্রমভন ওশ্বয াক্ষযশ্বয় মায় প্রতভক্ষন াক্ষযশ্বয় মায় রঙভন ক্ষাং। এবাশ্বফ
মুক মুক ধশ্বয াচায াচায োশ্বণয ক্ষফনভশ্বয় ক্ষনম্নফকবীয় ভাচ ক্ষটশ্বও াঅশ্বঙ। যাচুত চাক্ষত চাশ্বতয প্রদাাাআ ক্ষদশ্বয় মুক মুক ধশ্বয
াক্ষফিান্ত প্রালণ ওশ্বয ঘশ্বরশ্বঙ এাআ ভানুলশ্বদয। াঅয এাআ প্রাক্ষলত ভানুশ্বলযা ওশ্বয ঘশ্বরশ্বঙ ক্ষটশ্বও থাওায এওভুশ্বিা ক্ষফঙশ্বনয রিাাআ।
ওাযণ তাশ্বদয ওাশ্বঙ --‚ক্ষফঙন ভাশ্বন প্রফাঁশ্বঘ থাওা।‛
দুরশ্বনয ওাশ্বঙ তাাআ তায প্রঙশ্বর শ্বয় মায় ক্ষফঙন। প্র প্রঙশ্বর প্রফশ্বঘ থাওশ্বত ক্ষতায ভুশ্বঔ ান্ন তুশ্বর ক্ষদশ্বত াশ্বয না। ভশ্বয ক্ষকশ্বয় প্র
ধান শ্বয় চন্মায়। দুরশ্বনয ভুশ্বঔ াঅশ্ব াঅিশ্বমব েন্নতা। প্র--‚প্র াঅশ্বস্ত াঅশ্বস্ত ভাঘাশ্বন শ্বি। ভশ্বনয ভশ্বধয এওটা ুয। াফাধয। ক্ষপশ্বয ক্ষপশ্বয াঅশ্বঙ। ধাতুয়া কানটা
প্রফশ্বধক্ষঙর। ‘ধাতুয়া’– ফরশ্বত ক্ষকশ্বয় দুরশ্বনয করা প্রওশ্ব প্রকর। ধাতুয়া প্রতাশ্বদয ভ ক্ষফঙন ফনা ক্ষদয়া।‛৫
‘ক্ষণ্ডদান’ কল্পক্ষটয ভশ্বধয ভাশ্বেতা প্রদফী ওঙ্কার ফযফায শ্বে চক্ষিত ক্ষওঙু ভানুলশ্বও াক্ষশ্বতযয ভশ্বধয তুশ্বর এশ্বন তাশ্বদয
ফাস্তফ চীফনশ্বও ধযশ্বত প্রঘশ্বয়শ্বঙন। কল্পক্ষট এওক্ষদশ্বও যশ্বয়শ্বঙ ওঙ্কার ফযফাশ্বও প্রওন্দ্র ওশ্বয এও ফযফায়ীয ক্ষঘত্র এফাং ানযাশ্ব
যশ্বয়শ্বঙ ভাশ্বচয াফশ্বক্ষরত প্রাক্ষলত এও ফযক্ষক্ত েক্ষতক্ষনক্ষধয ঘক্ষযত্র প্রম ফযক্ষক্তয নাভ দযথ। ক্ষফক্ষবন্ন প্রডাফা প্রথশ্বও প্র ওঙ্কার াংগ্র
ওশ্বয াঅশ্বন। ফতবভাশ্বন চীফশ্বন তায এওক্ষটাআ স্বপ্ন ওশ্বফ প্র এওক্ষট াঅস্ত ওঙ্কাশ্বরয ভাক্ষরও শ্বফ। াংায ম্বশ্বন্ধ তায প্রওাশ্বনা াঅগ্র
প্রনাআ এও প্রঙশ্বর তা প্রওাথায় াঅশ্বঙ প্রক্ষট চানশ্বত তায ক্ষফশ্বল াঅগ্র প্রফাধ প্রনাআ। তায ওাশ্বঙ প্রমন চীফন ভাশ্বনাআ শুধু প্রফাঁশ্বঘ
থাওা।
কল্পক্ষটশ্বত এওক্ষদশ্বও প্রমভন ওঙ্কার ফযফা এফাং তায শ্বে চক্ষিত ক্ষওঙু ভানুশ্বলয ওথা যশ্বয়শ্বঙ ক্ষিও প্রতভক্ষন উরশ্বটা ক্ষদও
প্রথশ্বও াঅভাশ্বদয ওাশ্বঙ কল্পক্ষট এওক্ষট েশ্নক্ষঘহ্ন ঙুশ্বিাঁ প্রদয় প্রম এশ্বতা ওঙ্কার ৃক্ষি য় প্রওভন ওশ্বয? তায ভাশ্বন ক্ষও চীফশ্বনয প্রওাশ্বনা
ভূরয প্রনাআ? কল্পক্ষটশ্বত াঅভযা প্রদক্ষঔ --‚ারফাফু ফরশ্বরন ‘ারা, াঅিাাআ ফঙশ্বয ওতগুরান ভশ্বযশ্বঙ দযথ? ারায এওটা ুষ্কণবী ফাক্ষও নাাআ’।
প্রফাফাফু ফরশ্বরন ‘প্রভশ্বযশ্বঙ, াঅয াথয াআশ্বটয ঔক্ষরশ্বত ুশ্বি াাঁশ্বও প্রপশ্বরশ্বঙ দাদা।’‛৬
এওথা শুশ্বন দযথ াশ্ব, তায ক্ষচশ্বব চর াঅশ্ব। ওঙ্কারগুক্ষর প্রদঔশ্বর তায ভশ্বন প্রে চাশ্বক। প্র মশ্বে তরুণ ওঙ্কারগুক্ষরশ্বও ঘূণব
াঅয ক্ষিক্ষঘাংাউডায ক্ষদশ্বয় ক্ষযষ্কায ওশ্বয। ারফাফু াঅয প্রফাফাফুয ওাশ্বঙ প্র ওঙ্কারগুক্ষর তুশ্বর ক্ষদশ্বরাআ টাওা ায় এফাং তা ক্ষদশ্বয়
ফবাশ্বগ্র প্র ভদ ঔায়। প্রঙশ্বরগুক্ষর াওাশ্বর ভশ্বয প্রদশ্বঔ দযশ্বথয দুাঃঔ য়। প্র ফশ্বর ভৃত প্রঙশ্বরয ভা ফাফাশ্বও ক্ষণ্ডদান ওযশ্বফ প্রও?
ক্ষন্ডদান এঔাশ্বন েতীও ভাত্র। মাশ্বদয েে এঔাশ্বন ফরা শ্বয়শ্বঙ ফাস্তশ্বফ তাযা প্রওাশ্বনাক্ষদন ভনুলযভাশ্বচ স্থান ায় ক্ষন, ায় ক্ষন
ফশ্বরাআ চীফন ম্পশ্বওব তাশ্বদয প্রওাশ্বনা াঅগ্র প্রনাআ, ওঙ্কার তাশ্বদয ভশ্বন প্রওাশ্বনা ানুবূক্ষতয উশ্বদ্রও ওশ্বয না1 ভনুলযভাশ্বচ তাশ্বদয
স্থান ক্ষাশ্বঘয ভশ্বতা। ক্ষওন্তু এাআ তযটুওু প্রভশ্বন প্রনয়া তাশ্বদয শ্বি ম্ভফ নয়। তাাআ মঔন তাশ্বও ক্ষাঘ ফশ্বর কারাকার প্রদয়
তঔন প্র বাশ্বফ --‚ প্রতা শুধু ওঙ্কার তুশ্বর, ারফাফুশ্বদয প্রদয়, ক্ষনশ্বচ ওক্ষভন প্রনয়। ......... াশ্বমাধযায প্রওাশ্বনা গ্রাশ্বভ য
ফাক্ষি ক্ষঙর ......... প্রভক্ষডওযার ওশ্বরশ্বচ প্রফয়াক্ষয ভিা ক্ষটত ওশ্বয প্রেত শুভ্র ওঙ্কার প্রফয ওশ্বয ক্ষনশ্বত য
প্রচািাক্ষঙর না। তঔন যাশ্বভয ভা শ্বও প্রখন্না ওযত, ওাশ্বঙ াঅশ্বত ক্ষদত না। াথঘ দযথ চাশ্বন ওঙ্কার
শ্বরা ভানফ যীশ্বযয ক্ষস্থয  ক্ষফত্রতভ ক্ষযণক্ষত। াঅয ফাআ ঘনীর, াশুক্ষঘ, াস্থায়ী।‛৭
যাশ্বভয ভা প্রনাআ, তায চনয দযথ বাশ্বফ না। যাভ দু’ফৎয প্রথশ্বও প্রওান প্রচশ্বর াঅশ্বঙ দযথ তা চাশ্বন না। ারফাফুয ওাঙ
প্রথশ্বও চানশ্বত াশ্বয যাভ প্রচশ্বর াথয প্রবশ্বে প্রবশ্বে যীয ক্ত ওযশ্বঙ। তায চীফশ্বনয াশ্বথ এঔন াতশ্বোতবাশ্বফ চক্ষিশ্বয় াঅশ্বঙ
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ড. ক্ষফেক্ষচৎ বট্টাঘামব

ঔাক্ষয ভাাং, ভদ  ওুক্ষয ‘ক্ষফকত ক্ষত্র’ প্রদ। দযশ্বথয ফাফায প্রওাশ্বনা ঔফয ক্ষঙর না। প্রমক্ষদন প্রচশ্বনশ্বঙ ফাফায ভৃতুযয ওথা প্রক্ষদন
প্র ক্ষণ্ড ক্ষদশ্বয়শ্বঙ, তায ক্ষফো যাভ প্রদশ্বফ। তশ্বফ দযথ বাশ্বফ প্রঙশ্বর প্রচর প্রথশ্বও প্রফশ্বযাশ্বরাআ ক্ষফশ্বয় ওশ্বয াংাযী শ্বত ফরশ্বফ।
ক্ষওন্তু টাওা প্রমন তায চভশ্বতাআ ঘায় না।
এওক্ষট ক্ষনঔুাঁত ওঙ্কার ঔুাঁশ্বচ প্রশ্বত দযশ্বথয াশ্বনও ক্ষদন রাশ্বক। দযথ মাশ্বদয প্রটশ্বন তুশ্বর প্রাআ ওঙ্কারগুক্ষরয প্রওান না
প্রওান চায়কা বাো থাশ্বও। প্র এ প্রদশ্বঔশ্বঙ প্রওান প্রওান ওঙ্কাশ্বরয েক্ষতক্ষট াি বাো। ারফাফুয খশ্বয াযা যাত ফাক্ষত জ্বশ্বর, ক্ষতক্ষন
খুভশ্বত বয় ান। প্রওফরাআ তায ভশ্বন য় দযথ, ক্ষনক্ষধযাভ, তঘতনয তাশ্বও চাগ্রত না প্রশ্বর ওঙ্কার ক্ষনশ্বয় ঘশ্বর মাশ্বফ দত্ত যায় ফাফুয
ওাশ্বঙ, ক্ষতক্ষন বাশ্বফন --‚চীফশ্বন মাশ্বদয েক্ষত ক্ষনয়ত প্রক্রাধ শ্বতা, ভশ্বন শ্বতা তাযা না চন্মাশ্বর প্রদশ্বয দশ্বয ঘশ্বর প্রমত প্রফ,
ভশ্বন শ্বতা উত্তয- ঘক্ষল প্ররাওগুশ্বরায াঅয ুঔ প্রবাশ্বকয শ্বথ তাযা ওাাঁটা, ভৃতুযশ্বত তাযা ফি দাক্ষভ, চীফশ্বন
মাযা খাতও তাক্ষিত শ্বয় এওক্ষট দযচা প্রঔারা ায়ক্ষন, ভৃতুযশ্বত তাশ্বদয চনয দযচায য দযচা প্রঔারা।‛৮
দযথ এওক্ষট াঅস্ত ওঙ্কাশ্বরয প্রঔাাঁশ্বচ ‘লুধ প্রওাম্পানীয ক্ষদক্ষখশ্বত’ মায়। প্রঔাশ্বন বাশ্বরা ‘ভার’ াঅশ্বঙ। ারফাফুয ওাশ্বঙ দযথ
তায প্রঙশ্বরয ওথা চানশ্বত ঘায়। দযশ্বথয ফাফা  দযথশ্বও প্রদশ্বঔ ক্ষন, প্র যাভশ্বও প্রদশ্বঔ ক্ষন। তাশ্বদয ক্ষতা ুশ্বত্রয শ্বে ম্পওব
শুধু ক্ষণ্ডদাশ্বনয। প্র ক্ষফো ওশ্বয প্রঙশ্বর ক্ষণ্ড না ক্ষদশ্বর তায াঅত্মায ভুক্ষক্ত খটশ্বফ না। লুধ প্রওাম্পানীয ক্ষদক্ষখশ্বত প্র এওক্ষট ূণব
ওঙ্কার প্রশ্বয় মায়। ঔুক্ষশ্বত তায ভন বশ্বয উশ্বি। যিশ্বণাআ তায ভুশ্বঔ প্রচশ্বক উশ্বি এও ক্ষফক্ষঘত্র াক্ষ। ওঙ্কাশ্বরয করা প্রথশ্বও াক্ষত
মশ্বে প্র রূায ায ঔুশ্বর। বফানীুশ্বযয প্রকাার যাওযা ‘যাভরার’ প্রঔাাঁদাাআ ওশ্বয াযক্ষট ততক্ষয ওশ্বযশ্বঙ। প্রম ভাাংশ্বী যক্ত, ঘুর,
ঘাভিা েবৃক্ষত দযথ এতক্ষদন াক্ষফত্র ফশ্বর প্রচশ্বনশ্বঙ াঅচ তায চনয তায হৃদয় াাওায ওশ্বয উশ্বি। প্রম ওঙ্কারশ্বও ভশ্বন শ্বতা
ভানফ যীশ্বযয ঘযভ  ক্ষফত্রতভ ক্ষযণক্ষত, তঔন তাশ্বওাআ ভশ্বন শ্বরা াঘয়। াঅয প্র ক্ষণ্ড াশ্বফ না --‚ওত প্রেশ্ব  ওঙ্কারক্ষটয াাঁচযা ছাশ্বট ধযর, চীক্ষফত ুতশ্বও দযথ এভন ওশ্বয াঅক্ষরেন ওশ্বযক্ষন।‛৯
ারফাফু এাআ ওঙ্কাশ্বরয চনয দযথশ্বও এও টাওা ক্ষদর। টাওা ক্ষনশ্বয় ভদ প্রঔশ্বত প্রঔশ্বত প্র ফরশ্বত থাশ্বও--‚যাভ প্রভাশ্বয াঅফায যাচা ওশ্বয ক্ষদয়কশ্বঙ, তু চানক্ষফ ওীয ওযাশ্বয ফরশ্বত ক্ষদফনা দযথ াক্ষক্ষন্ডয়া ক্ষঙর।‛১০
ক্ষনম্নফকবীয় ভাচ ফযফস্থায এওক্ষট ফাস্তফ ক্ষঘত্র পুশ্বট উশ্বিশ্বঙ ‘বাত’ নাভও প্রঙাটকশ্বল্প। কল্পক্ষট েওাক্ষত য় ‘ভযাক্ষনশ্বপশ্বটা’
ক্ষত্রওায় ১৯৮২ াশ্বর। ৃক্ষিয চন্মরগ্ন প্রথশ্বওাআ এওদর ভানুল াঅশ্বযও দর ভানুলশ্বও ক্রভ প্রালণ ওশ্বয ঘশ্বরশ্বঙ। এযওভাআ এও
াঅক্ষদফাী প্রাক্ষলত ভাশ্বচয েক্ষতক্ষনক্ষধ উৎফ। মায ভাচ চীফশ্বন ফযক্ষক্ত নাশ্বভয প্রওান ভূরয প্রনাআ। ওাযণ াঅভযা প্রদক্ষঔ প্র াঅয
উৎফ থাশ্বও ক্ষন, তায নাভ ক্ষযফক্ষতবত শ্বয় দাাঁিায় উেফ নাাআয়া। কল্পক্ষটশ্বত এওক্ষদশ্বও াঅশ্বঙ এও ম্পন্ন াংায াঅয ানযক্ষদশ্বও
যশ্বয়শ্বঙ ক্ষঘয-ক্ষনযন্ন ভানুশ্বলয াফযম্ভাফী াফুছ াংখাশ্বতয কল্প। ক্ষযফাশ্বযয ওতবায ওযান্সায। ক্ষতক্ষন ভৃতুয মযায়। ক্ষঘক্ষওৎা এফাং
তাক্ষন্ত্রশ্বওয প্রাভ-দুাআ-াআ ঘশ্বরশ্বঙ। ফি াংায, ওাচ াশ্বনও। এভন এওক্ষট ক্ষযফাশ্বয ফাক্ষনীয াত ধশ্বয উেফ নাাআয়ায েশ্বফ মায
চীফশ্বন শুধু যশ্বয়শ্বঙ বাশ্বতয চনয াাওায। ফিশ্বরাশ্বওয ফািীশ্বত ফাদা প্রথশ্বও ঘার াঅশ্ব, াশ্বনও প্ররাও মায়। াবাশ্বত উেশ্বফয
প্রঘাশ্বঔ  ওাশ্বন মা ক্ষদশ্বত থাশ্বও যওভাক্ষয ঘার  নানা ধযশ্বনয ক্ষফরাী ঔাশ্বদযয ভাায। ভানুল প্রম এত ুস্বাদু ঔায়ায প্রঔশ্বত
াশ্বফ উেশ্বফয ওাশ্বঙ তা াওল্পনীয়। ভাশ্বেতা ফাফুশ্বদয চীফন ক্ষঘত্রশ্বণয এও ফাস্তফ েক্ষতেক্ষফ এঔাশ্বন াঅভাশ্বদয াভশ্বন তুশ্বর
ধশ্বযশ্বঙন --‚ক্ষছশ্বগ ার ঘাশ্বরয বাত ক্ষনযাক্ষভল ডার তযওাক্ষযয শ্বে। যাভার ঘাশ্বরয বাত ভাশ্বঙয শ্বে। ফিফাফু
ওনওাক্ষন ঘার ঙািা ঔান না, প্রভশ্বচা াঅয প্রঙাটয চনয ফাযভা দ্মচাক্ষর ঘার যান্না য়। ফাভুন-ঘাওয-ক্ষছ
প্রদয চশ্বনয প্রভাটা াটা বার।‛১১
উশ্বযাক্ত ওথাগুক্ষরয ভশ্বধয েেন্ন এওক্ষট ফযাোত্মও প্রেল। ওাযণ যভুূশ্বতবাআ উেফশ্বও াঅভযা ফরশ্বত প্রদশ্বঔক্ষঙ --‚ফাদায় এশ্বদয ঘার য়।! তা প্রদক্ষঔ ফাক্ষনী। এও ভুক্ষি ঘারাআ প্রদ। কাশ্বর প্রদ চর ঔাাআ। ...... প্রাআ ওক্ষেন খশ্বয
াঅাঁদা বাত ঔাাআ না। প্রদ ফাক্ষনী, ফযাকযতা ওক্ষয প্রতায।‛১২
উৎশ্বফয ফাআ ক্ষঙর। াচাশ্বনা াংায, স্ত্রী ন্তান ফাআ ক্ষঙর ক্ষওন্তু ক্ষফক্ষধ ওভ। মাশ্বদয প্রওউ প্রনাআ তাশ্বদয য়শ্বতা বকফান
 ফ ভয় যিা ওশ্বযন না। তাাআ এও ছিচশ্বরয যাশ্বত প্র াক্ষযশ্বয় প্রপশ্বর তায স্ত্রী, ন্তানশ্বও, ডাগা খশ্বযয ভাশ্বছয ঔুাঁক্ষটক্ষট ধশ্বয
প্র প্রক্ষদন াশ্বনও বকফানশ্বও প্রডশ্বওক্ষঙর। ক্ষওন্তু ছশ্বিয প্রশ্বল মঔন তায জ্ঞান ক্ষপশ্বয ফশ্ব ‚যা ওাি া ঘন্নুক্ষনয ভা।‛ ক্ষওন্তু প্রওাথা
াযা ায় ক্ষন। চক্ষভয স্বপ্ন প্রদশ্বঔ এওক্ষট দযঔাস্ত ওশ্বযক্ষঙর প্র প্রওৌশ্বটাটা াঅয ঔুাঁশ্বচ ায় ক্ষন। প্ররক্ষঔওা প্রমন এও ফযঞ্জনাভয়
ধ্বক্ষনশ্বত উেশ্বফয ক্ষযঘয় ক্ষদশ্বয়ক্ষঙর --‚উেফ নাাআয়া / ক্ষাং ক্ষযঘযণ রাাআয়া / প্র প্রওৌটাটা-ফা প্রওাথায়?‛১৩
তাক্ষন্নও ব্রাহ্মণ ক্ষফধান ক্ষদশ্বয়শ্বঙন – মতভয় মজ্ঞ ঘরশ্বফ ততিণ ফাক্ষিশ্বত প্রওউ ক্ষওঙু প্রঔশ্বত াযশ্বফ
না। উেশ্বফয িুধা উিশ্বত থাশ্বও। তাযয ূশ্বচা প্রল ফায ক্ষিও শ্বযাআ প্রযাকমযায় ভুভূলুব ওতবা প্রঘাঔ
প্রফাশ্বচন। নতুন াস্ত্রীয় ক্ষফধান চাক্ষয য় – াশ্বৌশ্বঘয ফাক্ষিশ্বত মা ক্ষওঙু যান্না ওযা ঔাফায – প্রপশ্বর ক্ষদশ্বত শ্বফ
ফ। স্বল্পফুক্ষদ্ধ উেফ মঔন ফুশ্বছ প্রপশ্বর প্রদয়া শ্বফ ফ বাত, তঔন তায ান্তযাত্মা াঅত াঅয ক্ষাংস্র শ্বয়
উশ্বি। িুধাতব প্রট তাক্ষন্ত্রশ্বওয যক্ত ঘিুশ্বও ভানশ্বত ঘায় না। তায ওাশ্বঙ তাাআ প্রৌঘ ফা াশ্বৌঘ ফশ্বর ক্ষওঙু প্রনাআ।
ফাক্ষক্ষন ফায ফায তাশ্বও ফুছাশ্বত প্রঘিা ওশ্বয ‘াশুঘ ফাক্ষিয বাত প্রঔশ্বত ক্ষন দাদা।’ ক্ষওন্তু ফাক্ষনী মত না ওশ্বয প্র
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ড. ক্ষফেক্ষচৎ বট্টাঘামব

তশ্বতা ক্ষাংস্র  ক্ষিপ্ত শ্বয় উশ্বি। ক্ষতশ্বরয ক্ষফার ান্নাত্রক্ষট ক্ষনশ্বয় প্র পুশ্বট ঘশ্বর মায় ওশ্বরয নাকাশ্বরয
ফাাআশ্বয। প্রটশ্বন এশ্ববশ্ব াঅওে বাত ঔায় এফাং ক্ষনযন্ন প্রশ্বট বাশ্বতয প্রডক ক্ষনশ্বয় খুক্ষভশ্বয় শ্বি। বাশ্বত াত
ঢুক্ষওশ্বয় প্র প্রমন স্বকবভুঔ ায়। তায ভশ্বন য় ঘন্নুক্ষনয ভা প্রমন তাশ্বও চীফশ্বন এত ুঔ ক্ষদশ্বত াশ্বয ক্ষন। মক্ষদ
প্র যযভয় ান্নত্র াশ্বদঔা ঘাশ্বরয ফাদাক্ষটয ন্ধান ওযশ্বত প্রঘশ্বয়ক্ষঙর প্র, প্রাআ ন্ধান তায াঅয য় না।
ফিশ্বরাশ্বওয ফাক্ষিয ঔায়া-ভাঔা ভানুশ্বলযা বাশ্বতয াাঁক্ষি ঘুক্ষয ওযায াযাশ্বধ তাশ্বও ভাযশ্বত ভাযশ্বত থানায়
ক্ষনশ্বয় মায়। প্রওান িাআ াযিশ্বও ক্ষিওভত ফুছশ্বত াশ্বয না। ‚াঅর ফাটায প্রঔাাঁচ ওযা য় না াঅয
উেশ্বফয। প্র ফাদাটা ফশ্বিা ফাক্ষিশ্বত প্রথশ্বও মায় াঘর শ্বয়।‛১৪
ফীশ্বযন্দ্র ঘশ্বট্টাাধযায় এওক্ষট ওক্ষফতাশ্বতফক্ষরশ্বঔক্ষঙশ্বরন ‘াঅিমব বাশ্বতয কন্ধ যাক্ষত্রয াঅওাশ্ব / ওাশ্বযা প্রমন াঅচ বাত
যাাঁশ্বধ/ বাত ফাশ্বি, বাত ঔায়/’ এওাআ ভক্ষভবতা ক্ষনশ্বয় াঅাঁওািা বাত শ্বয় উশ্বিশ্বঙ দুাআ প্ররঔশ্বওযাআ ক্ষশ্বল্পয উৎ াঅয ক্ষল্পীত
েতীও-দুাআ-াআ। ভাশ্বেতা প্রদফীয বাত প্রওন্দ্রীও কশ্বল্প এওক্ষট যাটানব প্রদঔশ্বত ায়া মায়। োয়াআ ান্নফুবুি ভানুশ্বলযা প্রাআ ান্ন
ফা ঘার ওযায়ত্ত ওশ্বযশ্বঙ মা ভৃশ্বতয উশ্বেশ্বয ক্ষনশ্বফক্ষদত। প্রম ান্ন াস্ত্রীয় ক্ষফধাশ্বন গ্রণশ্বমাকয নয়। ক্ষওন্তু িুধাতব প্রট াস্ত্র ভাশ্বন না।
এাআবাশ্বফ প্রফাঁশ্বঘ থাওায মুক্ষক্ত াস্ত্রীয় ক্ষফধানশ্বও ক্ষনক্ষদ্ধবধায় াক্ষতক্রভ ওশ্বয মায়। াঅভাশ্বদয ভশ্বন শ্বি াঅয দুক্ষট কল্প – ‘াাঁছ
ওশ্বরয ভা’ এফাং ‘চাতুধান’, ‘াাঁছ ওশ্বরয ভা’ কশ্বল্প প্রদক্ষঔ াধন তায ভাশ্বয়য িাশ্বদ্ধ ঘার ক্ষদশ্বয়ক্ষঙর ক্ষওন্তু িাদ্ধশ্বশ্বল
ুশ্বযাক্ষশ্বতয ানা ঘারগুক্ষর কাভঙায় প্রফাঁশ্বধ, ‘ঘুশ্বও ারা’ ফশ্বর কার ক্ষদশ্বয়– প্র ঘশ্বর াঅশ্ব। ফন্ধু ফরযাভ াস্ত্রফাওয ফশ্বর তাশ্বও
প্রফাছাশ্বত াশ্বয না। প্রওাশ্বনা মুক্ষক্তাআ ওাশ্বন প্রতাশ্বর না াধন। ‘চতুধান’ কশ্বল্প এওক্ষদশ্বও যশ্বয়শ্বঙ াচুয়া ক্ষতত্তয এয ক্ষফার প্রদ
এফাং ানযক্ষদশ্বও া-ভানুক্ষল িুধায ওথা। তাাআ ঔুফ স্বাবাক্ষফও বাশ্বফাআ ক্ষঔশ্বদ ভাশ্বেতায কশ্বল্প এওক্ষট াননয ক্ষথভ শ্বয় দাাঁিায় ।
এধযশ্বণয ধ্রুদী ক্ষথভ ভাশ্বেতায াক্ষতয ক্ষফেশ্বও এওক্ষট াননয উচ্চতায় তুশ্বর ধশ্বয।
ভাশ্বেতা প্রদফীয ‘াংযিণ’ কল্পক্ষট ১৮৮৯ াশ্বর ‘াপ্তাক্ষও ফতবভান’ ক্ষত্রওায় েওাক্ষত য়। কল্পক্ষটশ্বত চেশ্বরয েক্ষত
াঅক্ষদভ াঅক্ষদফাীশ্বদয এও কবীয প্রেশ্বভয ক্ষঘত্র াাংক্ষওত শ্বয়শ্বঙ। ‘প্রা’, ‘প্ররাধা’, ‘াাঁতার’ তাযাাআ চেশ্বরয াঅক্ষদ াঅক্ষদফাী।
চশ্বরয ানযানয োণীয ভত তাযা াঅচ ক্ষফন্ন। এওদা প্রম ভানুলগুক্ষরয ঔাদয  ফাস্থাশ্বনয চনয বাফশ্বত ত না াঅচ তাযা
ক্ষনরুায়। হুশ্বয ফাফুশ্বদয াঅক্রভশ্বণ ক্ষফমবস্ত এাআ ভানুলগুক্ষর তাশ্বদয াঅক্ষদভ চীফনশ্বও বুরশ্বত াশ্বয না। মুক মুক ধশ্বয তাযা এাআ
চেশ্বরয াঅক্ষদ ফাীন্দা। ক্ষাংবূশ্বভয াঅক্ষদ াযণয এরাওা এওভশ্বয় ার, ফাাঁ, াচুনব , ধ, ক্ষধা, ক্ষভ  নানাক্ষফধ কাশ্বঙ
ুশ্বাক্ষবত ক্ষঙর। াঅক্ষদ াযণযশ্বদফী এাআ ফশ্বন ক্ষফায ওযশ্বতন। ক্ষতক্ষন াযশ্বণযয ান্ধওাশ্বযয ভশ্বতা যাভর ওাশ্বরা, তায প্রভশ্বখয ভশ্বতা
ঘুর তায রিা ক্ষনফাযণ। ক্ষতক্ষন ানামব বযতায ভশ্বতা োঘীন। এাআ ওথাগুক্ষর াযনযফাীযা ফাাআ চাশ্বন।
ভাযওান্দা প্রথশ্বও প্রতযশ্বা, বীভাফরু প্রথশ্বও প্রভখাফরাশ্বতা, প্রফাভাাআশ্বওাঘা, প্রভক্ষদনীুয েবৃক্ষতশ্বও ক্ষডক্ষগশ্বয় াক্ষতয দর
ওশ্বয়ওফঙয যযাআ াঅত াঅলাঢ়ায ক্ষফক্ষফয চেশ্বর। প্রাআ চেশ্বর যশ্বয়শ্বঙ াঅলাঢ়া দ। ফলবায় মায চর ছাাঁক্ষশ্বয় শ্বি াঅশ্ব
াশ্বয াঞ্চরগুক্ষরশ্বত। প্রাআ দ প্রম ওত কবীয, প্রওান মুশ্বক প্রম তায ৃক্ষি তা বূ-তাক্ষ্ত্ব ওযা চাশ্বনন না। প্রাআ চেশ্বর াক্ষতযা
ক্ষশুয চন্ম প্রদয়, ারন ওশ্বয াঅফায প্রঔান প্রথশ্বও ঘশ্বর মায়। মায়ায শ্বথ প্রমঔাশ্বন াঅক্ষদফাীযা চের প্রওশ্বট লযশ্বিত ততক্ষয
ওশ্বয তা ঔাদয ক্ষশ্বশ্বফ বিণ ওশ্বয। ভানুল প্রথশ্বও এযা চেশ্বরয োঘীন াক্ষদফাী। ভাশ্বছ ভাশ্বছ যা লযশ্বিশ্বত্র প্রনশ্বভ ধান নি
ওযশ্বর প্রওঊ ফাধা প্রদয় না। হুশ্বয ফাফুযা এাআ াক্ষতশ্বদয য ওযশ্বত াশ্বয না। তাযা ফন্দুও ক্ষদশ্বয় ভাযায প্রঘিা ওশ্বয। এাআ
াক্ষতযা াযশ্বণযয াঅক্ষদফাীশ্বদয কন্ধ ক্ষদশ্বয়াআ ক্ষঘনশ্বত াশ্বয--‚ফযযা মুক মুকাশ্বন্তয, প্রা-ভুন্ডা, ভাাক্ষর-াাঁতার-াঁযা-প্রওাযা-প্ররাধা-প্রঔক্ষিয়া এভন ফ াযণযন্তানযা
মুক মুকাশ্বন্তয, াক্ষতযা প্রাআ দৃক্ষিশ্বকাঘয াঅক্ষদভ াযণযওায যণাকত ন্তান। াক্ষতশ্বদয ক্ষযক্রভা শ্বথ এফ
ভানুশ্বলয াক্ষস্তত্ব াযশ্বণযয াক্ষস্তশ্বত্বয ভশ্বতাাআ। যা াঅশ্ব এযা থাশ্বও।‛১৫
াক্ষতযা প্রওন াঅশ্ব ফারওযাভ ফয প্রবশ্বফ ায় না। তায ভশ্বন েশ্ন চাশ্বক এযা ক্ষও যাস্তা বুর ওশ্বয না? প্রম েশ্ন এওদা প্রঙাট্ট
ফারওযাভ ক্ষচশ্বজ্ঞ ওযত াঅচ ত্তয ফঙয য তায প্রৌত্র ক্ষনতাাআ  এওাআ েশ্ন ওশ্বয। ফারওযাশ্বভয ওাশ্বঙ এাআ াক্ষতযা প্রদফতা
ক্ষওন্তু ক্ষনতাাআ ক্ষও ত্তয ফঙয য তায প্রৌত্রশ্বও ফরশ্বত াযশ্বফ াক্ষতযা ক্ষও তঔন াঅশ্বফ? ফারওযাভ ফশ্বর মক্ষদ এাআ াক্ষতযা না
াঅশ্ব তশ্বফ ফুছশ্বফ এাআ ৃক্ষথফী াঅয প্রফক্ষক্ষদন প্রনাআ। এও চীফশ্বন প্র ওত ফশ্বনয কাঙ ধশ্বনয কাঙ শ্বত প্রদশ্বঔশ্বঙ। এত ঔু ন-রিাাআ,
প্রেন াঅশ্বঙ। রক্ষি াঅশ্বঙ, ৃক্ষথফী ক্ষও তায াঅয বায ফাআশ্বত াশ্বয। ক্ষওন্তু ক্ষদন ক্ষযফক্ষতবত শ্বয় মায়। এওভশ্বয় াগ্রায়ন ভা
ঘশ্বর মায় ‘ক্ষস্তমূথ’ াঅয াঅশ্ব না, এওক্ষদন ক্ষনতাাআ কবীয উশ্বত্তচনায় এশ্ব ফশ্বর—‘এওটা দাাঁতার ভো প্রকা দাদু এওা াঅশ্বঙ’।
াক্ষতক্ষট দরক্ষফক্ষেন্ন শ্বয় শ্বি। গ্রাশ্বভয ক্ষবতশ্বয েশ্বফ ওশ্বয প্রঔাাঁচশ্বত থাশ্বও তায োঘীন াযণযবূক্ষভশ্বও। ক্ষওন্তু প্রওাথায় প্রকর প্রাআ
াঅক্ষদফাী গ্রাভ1 াঅচ ঘাযক্ষদশ্বও শুধু ওরাফাকান াঅয যাস্তা। কল্পক্ষটশ্বত ভাশ্বেতায াযণয এফাং াযণযফাীয েক্ষত কবীয উৎওন্ঠা
েওা প্রশ্বয়শ্বঙ। ক্ষতক্ষন তাাআ ফশ্বরন এাআ াযণয াংওুক্ষঘত শ্বত শুরু ওশ্বয ভাযওান্দা প্রথশ্বও। চেশ্বরয োঘীন োঘীন কাঙগুক্ষরশ্বও
ভানুল ভূশ্বর ধ্বাং ওশ্বয ঘশ্বরশ্বঙ। চেশ্বরয াঅক্ষদভ াক্ষদফাীযা তাশ্বদয প্রঘনা ক্ষযক্ষঘত ভানুশ্বলয এঔন াঅয কন্ধ ঔুাঁশ্বচ ায় না।
এযা প্রঘাযায় প্রঘনা ানয ভানুল, কাশ্বয় ভানুল ফদশ্বর ায়নায কন্ধ। এযাাআ চেশ্বরয ভশ্বধয াআউশ্বওক্ষরপ্টা কাঙ প্রযাণ ওশ্বয
ঘশ্বরশ্বঙ। ফনয ওাশ্বয়থশ্বফর, ভাতুরা াঅয ফৃৎ ক্ষলভ কাঙ প্রওাথা প্রনাআ। এঔন শুধু ওাাঁটাশ্বখযা াআউশ্বওক্ষরপ্টাশ্বয নাবাক্ষয। প্রকারাক্ষর
 প্রওাশ্বঘাাংকা কাশ্বঙয খন ফন মায নীশ্বঘ াক্ষতযা ঙায়াথ, োঘীন ফট প্রমঔাশ্বন ক্ষস্ত াফশ্বওযা কা খলাত াঅচ ফ ক্ষনক্ষিহ্ন াঅচ
প্রঔাশ্বন ফৃৎ ঘযা যাস্তা। ‚াযশ্বণযয াক্ষধওায‛ ব্দক্ষট াঅচ ঔুফ প্রফক্ষ োক্ষেও শ্বয় শ্বিশ্বঙ াযা ক্ষফশ্বোআ। ভস্ত ক্ষফেচুশ্বিাআ
াঅচ াঅভাশ্বদয প্ররাশ্বব াযণয েক্ষতক্ষনয়ত ধ্বাং শ্বয় ঘশ্বরশ্বঙ। ভানুশ্বলয প্ররাশ্বব শ্বি ফনযোণী, েওৃক্ষত ফক্ষওঙু
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ড. ক্ষফেক্ষচৎ বট্টাঘামব

ক্ষফন্ন।বাযতফশ্বলবয ক্ষফক্ষবন্ন যাশ্বচয ঙক্ষিশ্বয় যশ্বয়শ্বঙ াাংঔয উচাক্ষত, মাশ্বদয চীফন াঅচ ক্ষফন্ন। ভাশ্বচয ধনীশ্বদয প্রালশ্বণয
ওফশ্বর শ্বয ফায ফায তাশ্বদয াক্ষস্তশ্বত্বয রিাাআশ্বয় াক্ষভর শ্বত শ্বয়শ্বঙ। ঘুয়াি ক্ষফশ্বদ্রা, ভুন্ডা ক্ষফশ্বদ্রা, াাঁতার ক্ষফশ্বদ্রা েবৃক্ষত
ক্ষফশ্বদ্রাশ্ব তাযা ফাযফায াক্ষযশ্বয়শ্বঙ তাশ্বদয াঅনচন, মায ভূশ্বর যশ্বয়শ্বঙ ভাশ্বচয তথাওক্ষথত প্রাআ ফ প্রালশ্বওযা। াযণযাআ
তাশ্বদয ভা। ফাাংরা াক্ষশ্বতয এাআ ক্ষফলয়শ্বও প্রওন্দ্র ওশ্বয াশ্বনও প্রঙাটকল্প প্ররঔা শ্বয়শ্বঙ। তরচানন্দ ভুশ্বঔাাধযাশ্বয়য (১৯০১১৯৭৬) ‘ভা’ ‘নাযীশ্বভধ’, ‘ফধূফযণ’, ফনপুশ্বরয (১৮৯৯-১৯৭৯) ‘ফুধনী’ ভনী খটশ্বওয (১৯০২-১৯৭৯) ‘টর ডাগায াাঁঘারী’,
তীনাথ বাদুক্ষিয (১৯০৬-১৯৬৫) ‘াঅন্টাফাাংরা’, াীভ যাশ্বয়য (১৯২৭-১৯৮৬) ‘ুন্দয’ েবৃক্ষত কশ্বল্প াঅভযা াঅক্ষদফাীশ্বদয
ওথা শ্বি াঅশ্বত প্রদক্ষঔ ক্ষওন্তু ভাশ্বেতায ভত ওাশ্বযা যঘনায়াআ তা চীফন্ত শ্বয় শ্বিক্ষন। ভাশ্বেতা প্রদফীয কল্পগুক্ষর ক্ষফশ্বেলণ
ওযশ্বর প্রদঔশ্বত াাআ াঅক্ষদফাীযা ান্ন, ফস্ত্র, ফাস্থান ফ ক্ষওঙু প্রথশ্বও ফক্ষঞ্চত। এভনক্ষও ভশ্বয় তাযা প্রপন মবন্ত ক্ষওশ্বন ঔায়ায
িভতা থাশ্বও না। ক্ষতক্ষন তীক্ষ্ণ প্রেশ্বল, ক্ষফদ্রূশ্ব, উশ্বত্তচনায় ভানুশ্বলয প্রবতশ্বযয প্রঘাযায উশ্বন্মাঘন ওশ্বযশ্বঙন। তায কশ্বল্পয ঘক্ষযত্রযা
ক্ষনশ্বচাআ ক্ষনশ্বচয ভযা ঔুাঁশ্বচ প্রফিায় এফাং েতীক্ষও ঘক্ষযত্র শ্বয় শ্বি। ভাশ্বেতা ফশ্বরশ্বঙন‚াঅভায প্ররঔায ভশ্বধয ক্ষনিয় ফাযফায ক্ষপশ্বয াঅশ্ব ভাশ্বচয প্রাআ াাং, মাশ্বও াঅক্ষভ ফক্ষর The voiceless
of Indian Society. এাআ াাং এঔন শুধু ক্ষনযিয, স্বল্প স্বািয  ানুন্নত শুধু নয়, ভূর প্রস্রাশ্বতয
প্রথশ্বও এযা ফিাআ ক্ষফক্ষেন্ন। াথঘ বাযতীয় ভাশ্বচয এাআ াাংশ্বও না চানশ্বর বাযতশ্বও চানা মায় না ।‛১৬
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