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ভূিমকা 

        অধ াপক ু িদরাম দাস য-েকান ব ীয় িশ া তীেদর কােছ কেয়ক যুগ 
ধেরই আচায পেদ বতৃ হেয় আেছন। ব ভাষার বুৎপি  ও পবূ ভারেতর আ িলক 
লৗিকক ভাষার সে  তার ঐিতহািসক সংেযােগর ফল্ ে াত টেক  আিব াের  

তারঁ িনরালস স য়তা তলনাহীন ।  িতিন আিব ার কেরেছন  সাওঁতালী ভাষার 
অসংখ  শ  সং ৃ ত িদেয় শাধন হেয় বাংলা ভাষায় েবশ কেরেছ।  রবী নাথ 
স েক তারঁ অনুধ ান ও িবিচ া ‘রবী  িতভার পিরচয়’ (১৯৫৩) ক কলকাতা 
িব িবদ ালয় বাংলা সািহেত র থম িড িলট িদেয় স ািনত কেরেছন।  
রবী নােথর িবিভ  িদক স েকও তারঁ মধা ও পির ম িনত হেয়েছ  আরও 
চারখািন রবী চচার পু েক- ‘িচ গীতময়ী রবী  বাণী’ (১৯৬৬),‘সমাজ গতী 
রবী নাথ’ (১৯৭৮), ‘রবী  ক নায় িব ােনর অিধকার’(১৯৮৫), ও চা শ সাল 
ও চলমান রিব’ (১৯৯৪)। এ িলেত তারঁ মনেনর িদগ সার ব াি  ও সে র 
ঐ যবান  পযােলাচনা িবেশষ ত  দািব কের। ব ব ত  ও রস সািহেত ও 
তারঁ অবাধ িবচরণ। ১৯৭৩ সােল কািশত হেয়িছল ব ব রস কাশ । 

-গেবষণা ও ভাষাতা ক অ দৃ েত কিবক ণ মুকু রােমর চ ীম েলর 
যথাথ পাঠ িনণয় কেরিছেলন ‘কিবক ণ চ ী’ (১৯৭৮) ত, এই ট তারঁ  
ঐিতহািসক ার পিরচয়। ভাষািবদ া চচার ময় ঘার তােঁক আজীবন 
তািড়ত কেরেছ। তারই ফল িত িহসােব- বানান বানােনার ব ের (১৯৯৪), 
ব াকরণ িতন খ , ও িল ুিয়ি ক িডকশনাির অব ব লী ওয়াডস ফর ব িলস 
অ া  নন ব িলস ট। িক  িল ুিয়ি ক িডকশনাির কােশ অেপ া িছল 
১৯৯৬ সাল থেকই  যা আজও কািশত হয়িন কােনা এক রহস -ষড়যে । আর 
সবেশষ কািশত টর িবষয় ভাষা (তলনামূলক ভাষা )-সাওঁতািল বাংলা 
সমশ  অিভধান (১৯৯৮)। তারঁ গেবষণা কেমর এক ট ধান বিশ  হল িতিন 
সবদাই  সমী ায় িব াসী। চে  না দেখ িতিন কােনা িস া  কেরন না। 
লাকসািহেত র গেবষণা কেমর মেতা াগাধুিনক সািহেত র গেবষণার ে ও 

িতিন মাণ সং েহর জন  অ া ভােব ছেট গেছন ােম ামা ের মােঠ 
ম ের, খ াত-অখ াত াে  ও া ের। বড়ু চ ীদােসর ইিতহাস স ােন ছেট 
গেছন বাকুঁড়া শালেতাড়া ােম, মুকুে র দশ ত ােগর মানিচ  রচনার জন  

ধািবত হেয়েছন দািমন া থেক মিদনীপুর আরঢা ােমর িদেক, আবার 
ীৈচতেন র জ ভূিম-পুরাতন নব ীেপর স ােন গ া ও জল ী নদীর তীর ধের 
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অনুস ান কের সুিন ত িস া  উপনীত হেয়েছন। তারঁ পা ত  কবল 
া জত নয়, ক া জত  সমী েণর পা ত । অনায়াস া ে র িতিন 

িবচরণ করেত পােরন ধ্ পিদ সািহত েলাক থেক লাকায়ত ব -সািহত  ও 
সং ৃ িতর অ ের ও অ রমহেল।   

         শশব থেক তারঁ ছা জীবেনর শষ পয  িছল চরম দাির  পীিড়ত, িক  
আিথক সংকেটর িতকুলতা তারঁ িবদ াচচােক ব াহত করেত পােরিন, বল 
আ শ েত সম  িতব কতা  অিত ম কের এিগেয় চলেত চলেতই ঘেটেছ 
তারঁ ঋ  ও িস । ধুমা  িনদা ণ দাির ই নয়, িনমম  জািতৈবষেম র 
িব ে ও সং াম কের ত–িব ত হেয় জীবেন িত ত হেত হেয়েছ। আথ 
সামা জক অসাম  ও অব ব ায় অন তম িশকার- েপ ব থতায় পযবিসত হেত 
পারেতা তারঁ জীবন, িক   স ে র ঋজতুা এবং সেবাপির তারঁ যাদধ্-ৃ

ভারই তােঁক সম  রকম বল বাধা ও িতব কতা উ রেণ সমথ কেরেছ। 

     িতবাদী ভােবর এই মনীষী শািষত লাি ত, িপিছেয় পড়া মানুেষর জন  
অকুেতাভেয় সা ার হেয়েছন। তারঁ শেষর িদেকর লখায় িব  
সািহত ােলাচনার সে  যু  হেয়েছ বল সমাজমন তা যা শষ পয  
সমাজতাি ক বা বতায় এেস পৗেছেছ। সমােজর জািতৈবষম , ণী বষম , 
গাড়ঁা সা দািয়কতার িব ে  তারঁ লখনী সবেতাভােব িতবাদ কেরেছ। 

ইিতহােসর পটভূিমকায় িবে ষণ কের, যু - তক ও সমকালীন উদাহরেণ 
সহায়তায় িতিন সমাজেক তারঁ মানিবক পাঠ িদেয়েছন। সই কতিদন আেগ িতিন 
বেলিছেলন “  গণতাি ক অিধকাের ম  হেয় একে ণীর মানষু দল সৃ  কের 
সা দািয়ক উে জনা ছড়াবার কােজ লেগেছন, এমনিক উ ািন িদেয় কেয়ক 
জায়গায় দা াও লািগেয়েছন। িহ -ুস দােয়র এইসব মানুষ মেন কেরন য 
ইসলাম ধম এবং সই ধেমর অ ভ  মানুেষরা িবেদশী, তারা দরূ হাক অথবা 
িনযািতত হেয় ম ক। তারঁা একবার ভেবও দেখন না য, য িহ ধুম তােঁদর 
আ ালেনর ব  তার মূল িছল ইরানী আযেদর মেধ । তারা এেদেশ ঔপিনেবশী। 
তারপর িহ ধুম বেল যা কাযতঃ হে  তা ঐ মূল আযেদর সে  এেদেশর ায়ী 
বািস া ািবড় ভাষী এবং কাল-মু ােদর সহেযােগ উৎপ । আযেদর অন্ -আয 
িবিম ণ আজ থেক িতন হাজার বছর আেগই ঘেট গেছ এবং মা েয় তা 
আরও বল হেয়েছ। পরবত  দশন, ধম, শা  সবই আয-অনায িবিম েণর ফল। 
……… ব তঃ আয-অনায শক-হন পাঠান-েমাগল পাতগীজ –ইংেরজ সকেলরই 
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অ -িব র র - িবিম েণর ারা গ ঠত ভারতবষ সকেলর দশ। আর গণতে  
সকেলরই সমান অিধকার।”  

      বতমােণ এই অশা , অসিহ ু  আদশহীনতার সামেন দািঁড়েয় আচায 
ু িদরাম দােসর যু বাদী, ধমিনরেপ , কুসং ারমু , উদার ম লময় 

মেনাভাব ট আেরা একবার িফের দখা িবেশষ জ রী। সমােজর িহত সাধনায় 
তী এই ভাষািবদ, বহ জ  সািহত সাধেকর সমাজেচতনার উ রাধীকারেক 

জনমানেস আেরা চািরত, সািরত করার েয়াজন- এই মহৎ উে েশ ই 
আচায ু িদরাম দাস জ শতবািষক কিম ট, কলকাতা চ া ােরর পে  থেক 
আচায দােসর সমাজ িচ া িবষয়ক িকছ রচনা এক ত কের াকাের (সমাজ 
ভাবনা) কািশত হে   , টর আখ া অবশ ই ওর অভ ের পিরেবিশত 
িবষেয়র যথাযথ িনেদশক।      

     

 

                                            আচায ু িদরাম দাস জ  শতবষ উদযাপন কিম ট 

                                কলকাতা শাখা 
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সূচীপ   

নং িবষয় পৃ া 

থম অধ ায় 

১ কাল – বােহ িহ  ু- মুসলমান ৮ 

২ কিবক েনর কাব রচনায় রা -সমাজ ১৮ 

৩ সমাজ-সািহেত র স ােন ৩২ 

৪ মা জত দপেণ আমােদর উিনশ শতক ৪০ 

৫ বাংলা সািহেত র াগিতক িববতন ও আমরা ৪৯ 

৬ আধুিনক সািহত  ও আগামী িদন ৬১ 

৭ অথ িবেবকান -রবী  কথা ৭১ 

৮ ধারাবািহক সমাজ ও শরৎচ  ৮৭ 

৯ দুই বাংলার যাগসূ  নজ ল ১০১ 

১০ উপন াস, না, ভূিমসংল  জীবেনর এক ট দিলল  ১০৬ 

১১ কথাকােরর ইিতকথা ১১৫ 

১২ অথ সুকা -কথা ১২২ 

১৩ গ কার সােমন ১২৯ 

ি তীয় অধ ায় 

১ সািহেত  অপসং ৃ িত ১৩৪ 

২ নারী ও পু ষ ১৪২ 

৩ আন মেঠ িনরান  ! ১৪৮ 

৪ জাতীয় সংহিত ও শপথ ১৫৩ 
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৫ নেভ র িব ব থেক একটা িশ া ১৫৯ 

৬ প াশ বছর পের আজ ১৬৪ 

৭ িদগ-দশনী ১৬৭ 

৮ ভারতবষ সকেলর দশ ১৭০ 

তৃতীয় অধ ায় 

১ বাকুঁড়া লাকসং ৃ িত পিরষদ কতৃক দ  
অিভন নসুে  ব ব  

১৭২ 

২ ে া েরর মাধ েম সই অ র  মানুষ ট  ১৮০ 
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কাল- বােহ িহ -ুমসুলমান 

  কােলর বাহ, আবার মানুষ জীবেনরও বাহ। অসীম মহাকােশর ছা  
কােণ নীড় বেঁধিছল এক ট উড়  পাখী, িবিচ  উপাদােন। সই নীেড় জ ােলা 

মানুষ। বাঙলায় জ ােলা বাঙালী; যােদর আিদ পু ষ এিশয়ার ীেপ-উপ ীেপ 
িবস্তৃত অি ক। পের এল িকছ মে াল বংশধর উ র-পূব িড ঙেয়। আর এল 
ভূমধ সাগেরর দি ণ-পূব অ ল থেক ািবড় ভাষী জন। পাহাড় এবং সমতল, 
অরণ  এবং নদনদী পার হেয় কাল মু া নােম পিরিচত ঐ অি েকরা ছিড়েয় 
পেড়-মধ ভারেত ও গাে য় সমতেলর সব । স আজ থেক আ াজ পাচঁ-সাত 
হাজার বছর আেগ। এরা ভারেতর মধ  ও পূব েলর মুখ  আিদবাসী। আর বাঙলা 
িবহার ওিড়শায় েম এরা এত শ শালী ও সংখ ায় বহল হয় য, বহ পের যখন 
ইরানীয় আেযরা উ র-প ম থেক আ মণ চািলেয় েম এেদর সে  িমেশ 
যেত বাধ  হয়, তখনও িবহার ওিড়শা বাঙলায় অি ক অথাৎ কাল-মু ােদর 

অব ান িছল অ ু । তখন বাঙলা অ ল থেক সমু  েম দি েণ সের যাে  
এবং মা ট ও গাছপালা ফুেট বর হে । 

       জব বিৃ  এবং মানিবক বণতা িনেয় এই েহর সব  মানুষচির  মূেল 
একই রীিতর। বাহ  পাথক  ঘেট িবেশষ ভৗেগািলক পিরেবশ-অনুসাের আর 
সামা জক উৎপাদন রীিতর পাথক  অনুযায়ী। তাই কউ কােলা, কউ সাদা, কউ 
ল া, কউ বেঁট এবং সই সে  কউবা িব ু  ও িহং , কউবা িন  
িন ে গ। এই ভারতবষ য-কােল অি ক গা রা বা কাল মু ােদর বা পরবত  

ািবড়েদর দখেল িছল, তখন িবপুল িনসগই তােদর জীবন ও মানিসক দৃ েকাণ 
িনয়ি ত কেরিছল। নসিগকউৎপাত ছাড়া িব তা কােনা সূ  থেকই 
আেসিন। কৃিষ-উৎপাদন িছল সামা জক, হািতয়ার িছল সামা জক। মাধ ম িছল 
িবিনময়, আর সমাজমুখ  পে র শাসন িছল সমােজরই অ । েম জনসংখ া 
বৃ  পায়, উৎপাদন-সহায় িনসেগর এলাকা িনেয় মেতর পাথক  ঘেট ও একই 
স দায় বহ শাখািয়ত হয়। গা গত আ র ার জন  লনেদেনর িভি েত 
রাজ শাসন গেড় ওেঠ, আ র ার জন  িনিমত হয় দগূ-পিরখা খােদ র জন  
শস াগার, য়-িব েয়র জন  িবিনময়-ভা ার বা দাকানপাট। এর পেরর 
অধ ােয় আর  হয় সন সহ বলশালী রাজা-জিমদার-ত । ইরান থেক যাযাবর-
প পালক আেযরা যখন আেস তারা অন্ -আযেদর এই পিরি িতর স ুখীন হয়। 
দেখ উৎপাদন এবং সমাজ ব ব ায় অন্ -আেযরা িন  এবং সুখী, িক  
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েয়াজেনর অভােব স ব  নয় এবং সামিরক কােনা িত তােদর নই 
বলেলই চেল। িদন যায়। প নদ এলাকা সহেজই দখল ক’ র সমরেকৗশেল ও 
সংহিতেত বলশালী আেযরা অিধকার বাড়ােত থােক। অি েক ক যাগযে র 
আ েয় সংহিত সংগ ঠত হয়, পনুঃপুন আ মেণ আ মেণ অিচ নীয়ভােব 
অ ত ািবড় ও কাল-মু ােদর হ ঠেয় িদেত থােক, তােদর নারীেদর আ সাৎ 
কের, পু ষেদর ব ী ক’ র খেত-খামাের ভূিমকষেণ, প র েণ এবং যাবতীয় 
সবাকােয িনেয়াগ কের। অন্ -আেযরাও পা া নয়িন এমন নয়। এইভােব 

সংঘেষর মধ  িদেয় পার িরক িমিলত জীবনও ার  হয়। গাে য় অ েলর 
খািনকটা তখন আযেদর ভাষা ও আয-অনায িমিলত মেনাধম ও িচ ার 
অিধকাের। তখনও এই িমি ত সমােজর িন তা আেসিন, নব সংগঠন ার  
হেয়েছ মা । বিদক সািহেত  এই সংঘাত ও িমলেনর মধ বত  গিতশীল অথচ 
গঠেনর অিভমুখী নূতন পিরি িতর ছিব ফুেটেছ। ী পূব হাজার শতা ীর 
ভারতবষ অনায-আয িমিলত চতবেণ তথা অন ান  দাসবেণ িবভ  রাজা-
রাজন -েসনাপিত ভে র ভারতবষ। এই স িলত সমােজও তখন অিধকােরর 
সংঘাত আর  হেয়েছ। কু , পা াল, গা ার, মৎস , িবদভ, কাশল, চিদ, ম  

ভৃিত ভূখে  িবিভ  বংেশর পথৃক পথৃক য় রাজন  ািধকার র ায় 
উদ ্ ীব। দি ণ িবহার, ওিড়শা ও বে  তখনও িব  অনায কাল-মু ােদর 

বলতা। ঋগ্ েবদ এবং ঐতেরর আরণ েক এেদরই ‘অত ায়’ অথাৎ বলতার 
িবষয় ব  করা হেয়েছ। েম রাজন -সাম  শািসত সমাজ পেূবকার সামা জক 
রা ভার িবলু  হেয়েছ এবং রাে র উ ান-পতেন জনগেণর ঔদাসীেন র 
মেনাভাব গেড় উেঠেছ। আর সইসে  চতবেণর মেধ ও এেসেছ অ িব ব। 
এরই ফেল য় ও া েণ র ািথক ঘিন তা এবং রাে র েয়াজেন সমাজ-
শৃ লা রাখেত বিৃ  ও জ  অনসুাের উ  ও নীচ জািত িবন াস। ভগবান বু  এেস 
পূজা-য -িনভর া ণ  ধেমর অসারতা দিখেয় সকল জািতবেণর মানুষেক 
একই নীিতর উপর দাড়ঁােনার উপেদশ িদেলন, যা রাে র সহায়তা পেয় চলল 
িকছকাল, িক  রা পিরবতন ঘটল শা সহায় া ণ -পে । ইিতমেধ  ু  
রাে  িব  ভারত বেদিশক শ র  সে  পিরিচত হেয়েছ, িক  বেদিশক 
অিধকােরর ভােব বেদিশক জীবনধেমর চলন হয়িন, কারণ , ভারেতর সই 
িচর ন ধারা, জনগেণর রা িবষেয় ওদাসীন । উে  বেদিশক রা কেদরই 
জনসমােজর ধম অথাৎ া ণ  অথবা বৗ  অথবা ব েবর সে  হাত মলােত 
হেয়েছ। দাি ণােত র সাতবাহনী এবং উ রা েলর বংশীয় িহ েু র সে  
বৗ েদর জয়-পরাজেয়র পালা চেলিছল এবং পিরণােম া ণ- েয়র 
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রা জয় স ব হেলও অখ  সাং ৃ িতক কােনা কায়া গেড় উঠল না, সাধারণ 
মানুষও উদাসীন রইল, ভারত আরও ু  রাজন -কবিলত হেয় ইরান তাতার 
আফগােনর কােছ অিধকার ছেড় িদেত বাধ  হল।  

         ী য় এগােরা শতেকর পর ভারতীয় রাে  ও জীবেন বল আঘােতর 
ফেল য অধ ােয়র সূচনা হ’ল তা পূেবকার সীিমত বেদিশক অিধকার থেক 
স ূণ িভ  গাে র। আয-অনায, িহ -ুেবৗ  অিত ম কের এই হল ভারেতর 
রাে  তথা জীবেন বল অিভঘােতর অধ ায়। এবার খাইবার িগিরপথ ভদ কের 
যারা এল তারা হােত িনেয় এল অধচ -লাি ত ইসলােমর পতাকা। যু সহ 
দশজয় ও ধমিবজয় যােদর কােছ সমাথক। িনি ধায় কােফর িনধন পব িকছকাল 

চলার পর তক  িখলজী পাঠানেদর সহসা চতনা হল য তারা এেদেশরই 
অিধবাসী। রা ক অিধকার অ ু  রেখ িহ  ু বৗ  অনাযেক ীকৃিত িদেয়ই 
তােদর চলেত হেব। িবেশেষ তারা উপলি  করল য, িব  রা েলােক 
উৎখাত করা সহজ, িক  রা -পিরবতেন উদাসীন ও সমাজ-েক ক িবপুল 
জনগণেক নয়। এেদর উৎপাদন ব ব ােক তথা সমাজব ব ােক িবপয  করার 
অথ িনেজরই িবপদ ডেক আনা, তা ছাড়া িহ  ুনােম পিরিচত এই িবিভ  ধারার 
অথচ একই সাধারণ সং ৃ িতর জনগণ তা তােদর রা শ র বরবাদ ঘটােত 
উৎসুক নয়। সুতরাং ইসলামীয় চ তারকা-লাি ত পতাকা যদািপ রইল, ধমিবজয় 
স বপর হল না। গা জরা কবল যু  জয় কেরই রণীয় হেলন। ইসলামীকরণ 
তােদর পে  স ব হল না। তেব তা হেয়িছল, তােঁদর ারা নয়, সূফী সাধকেদর 
ধম ভাব এবং হীনবণ য় িহ েুদর ই া েম আ সমপেণর মধ  িদেয়। এবং 
পরবত  িতন চার শতা ী ধের মা েয় ! এ সে  একজন ইিতহাসিবৎ-এর 
ম ব  রণ করা যাক-‘ইসলামীরা যুে র ারা  দশজয় যিদ বা কেরেছ, স সব 
দেশর কাল্ চােরর িব ে  জহাদ ঘাষণা কেরিন’। 

       বাঙলায় ইসলাম অিভযান যাদধ্েৃবেশ এবং লু েনর মধ  িদেয়। ল  
দশজয়, ঠক কােফরেদর ধমা রীকরণ নয়। তব ু এই সূে ই িকছ িহ রু 

িনপীড়ন বা ধমা রীকরণ হেয় থাকেব হয়েতা বা, িক  তা প ম ভারেত 
সংঘ টত সুলতান মামুদ বা আলাউ ীন িখলজী অথবা িফেরাজ তঘলেকর মত 
ব াপক িকছ নয়। বখিতয়ােরর উ রব  িবজেয়র পর ষাট, স র বৎসর ধের 
চেলিছল শাসেন অ ঃকলহ, এেকর িনধন, অেন র িসংহাসন অিধকার। আর 
িদ ী থেক আ মণ ঠকােনার পব। গৗড়-লখেনৗিত, পাণড্য়া সানারগা ঁ ভৃিত 
শহরা েল িবশৃ লা িকছ চেল থাকেব, িক  াম িল উপ তু হেয়িছল এমন 
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কােনা মাণ নই। তা ছাড়া আেগ থেকই বংশানু িমক অিধকাের িত ত 
জিমদারকুলেক িবপয  কের রাজ  াি েক িবি ত করার দবুু  কােনা 
সুলতােনর হয়িন। জিমদাির ব াপাের অনভ  মুসিলম শাসেকরা স কাজ 
করেতনও না। িহ  ুরাজা বা জিমদােররাও কােনা সংঘেষ যানিন, রাজ  িহসােব 
দাবীকৃত অেধক শস ভাগ িনি ধায় িদেয় িদেয়েছন। তক  পাঠান শাসেকরা 

াধীন রাজােদর রাজ  জয় কের িনজ অিধকার বাড়ােত চেয়েছন ঠকই, িক  
তােঁদর এরকম রাজ  িব ােরর উদ্ েযাগ িহ -ুমুসিলম কলহ েপ অিভিহত 
হওয়ার যাগ  নয়। এ হল সুলতান ও রাজােদর অিধকার িনেয় কলহ। যােক বেল 
রাজার রাজায় যু । এর মেধ  িহ -ুমুসিলম ত  িকছ িছল না। মাগলেদর 
অিধকার িত ার সমেয় িহ -ুভঁইয়ােদর সে  মানিসংেহর যু  যমন 
সা দািয়ক যু  বেল বিণত হেত পাের না। তক  অিধকােরর গাড়ায় িদেক 
ওিড়শারাজ অন ভীম সনাপিত িব ু েক পা ঠেয় য যু  কেরিছেলন ও 
সা্মিয়কভােব তক  অিধকার খব কেরিছেলন, তােত, অথবা হেসন শােহর সে  

তাপ ে র সীমানা িনেয় কলেহও সা দািয়ক বাধ িছল না। আর মাগল 
আ মেণর সময় আসল যু টা ঘেটিছল মাগেল-পাঠােন। এে ে ও তমিন 
পালবংশীয় ও সনবংশীয় শাসেনর সে  তক -পাঠান শাসেনর সংঘাত 
বেধিছল। িহ  ু জােদর সে  নয়। তবু িহ েুদর উপর সামিয়ক ও াভািবক 

িকছ উৎপাত হেয়িছল িন য়ই, িক  তা এমন কৃিতর নয়, যা সা দািয়ক বেল 
অিভিহত হবার যাগ । আর শাসন সংল   সংখ ক তক -পাঠান তখন ােম 
বসবাস করেতনই না। এই সব যৗ ক অধ য়ন এই কথাই মাণ কের য, ধমা  
সা দািয়ক উে জনা-েবাধ তখন গেড় ওেঠিন। উদাসীন, দুবল ও অসংহত িহ  ু

জারা মুসিলম অিধকারেক সবেতাভােব ীকার কের নওয়ায় েম যুে র 
অবকাশ কেম আেস ও শাি -শৃ লা বজায় থােক। সামিয়ক লু ন অত াচার এক 
জিনস, আর ায়ী রাজ  াপেনর আ হ এক জিনস। ায়ী রাজ  যারঁা 
চেয়েছন, কী পাঠান কী মাগল তারঁা িহ েুদর সে  সমেঝাতা কেরই কেরেছন। 

তােদরই সহায়তায় যু  জয় ও শ বৃ  কেরেছন। িহসােব দখেত গেল, তখন 
িহ ওু  িহ রু িব ে  লেড়েছ। এ িবষেয় িগয়াসু ীন আজম শাহ, সুলতান 
ইিলয়াস শাহ, তৎপু  নসরৎ শাহ, কনু ীন বারবক, হেসন শাহ ভৃিত সব 
থেক উে খ  দৃ া । 

      সুতরাং একথা ঠক নয় য তক রা ামেক াম ািলেয় িদেয়েছন, িহ েুদর 
পুিঁথ সব পুিড়েয় িদেয়িছল ইত ািদ। বাঙলা সািহেত র ইিতহােসর লখেকরা এসব 
আজ িব কথা চার কেরেছন। রা িব েবর জন  িকছ অসুিবধা হেয়িছল ঠকই, 
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রাজসভায় পৃ েপািষত সািহিত ককুলও গেড় ওেঠিন, িক  ামীণ মানুষ িকছ 
লেখিন, বা গান কেরিন এমন ব াপার স ব নয়, কারণ চ ীদাস, কৃি বাস, 

কিবক ণ ভৃিতর পিরশীিলত রচনা শূন াব া থেক আেসিন। আর ােম িহ  ু
জিমদারেদর অধীেন জািতবেণ িবভ  মানুষ যমন থাকার তমিন িছল। আসেল 
আমরা সনরাজ  যাওয়ার পর থেক দ’ুশ বছর রাজসভােক ক কােনা রচনা 
পাই না। িক  ায় সে  সে ই পা  িমিথলার কিব িবদ াপিত ও বাঙলার কিব 
আিদ চ ীদাসেক। বাঙলায় শাহ মহ দ সগীেরর ইউসফু-েজােলখার অনুবাদ 
কাব ও পা । সািহত  স েক উে খ  িবষয় এই য, ীঃ চতদশ শতা ীর 
শেষর িদেকর আেগ বাঙলা, মিথল, ওিড়য়া ভৃিত ভাষায় উ ম সািহিত ক 

রচনার ার  হয়ই নাই। একাদশ শতা ীেত লখা চযাগীিত িল, যার অেধক 
বাঙলা, অেধক অপ ংশ ও সাংেকিতক ধমত  িনেয়, তা বৗ  িবহার িলেতই 
আব  িছল। তােত িছল গা গত ত কথা। বখ্ িতয়ােরর িবহার লু েনর আেগই 
সহ জয়া বৗ  পুিঁথ িল িত েত নপােল চেল যায়। পাল ও সন  আমেল 
শা  ও সািহত  লখা হত হয় সং ৃ েত নয় াকৃেত। কাল- ভািবত ও 
অপ ংশেগা ীয় বাঙলায় িকছ লখার চল িছল না বলেলই চেল। বলেত গেল 
ইসলামী শাসেনর অিভঘােতই সং ৃ ত রচনার পিরসর কেম িগেয় বাঙলা মিথল 
ওিড়য়া কিবেদর াধীনভােব কাব রচনার যুগ আেস। এটা কালমু া ভাষার 
সহায়তায় বাঙলা ভাষার িনজ িবকাশ পযােয়র জন ও স ব হেয়িছল, আর 
মুসলমানেদর রাজসভা দখেলর াথিমক অব ায় সং ৃ ত আপনা থেকই িপছ 
হেঠ যাওয়ার জন ও স ব হেয়িছল। ীৈচতেন র আিবভােব বাঙলার মত সং ৃ ত 
সািহেত র য নাতন কের ীবৃ  ঘেট তার কারণ হেসন শাহী বংেশর বাঙালী 
কালচার এবং িহ  ুরাজােদর মেতা া ণ-কায় -ৈবদ  কমচারীেত পিরেব ত 
হেয় রাজ  চালােনা। হেসন শােহর আেগ ইিলয়াসশাহী বংেশর কনু ীন 
বারবাকও একই পেথর পিথক িছেলন। এেদর কােরার মেধ ই কােনা ধম-
সপ তা অথাৎ গাড়ঁা ইসলামীয় মেনাভােবর ভাব িছল না। ব ত ইিলয়াস 
শােহর সময় থেক এমনিক িগয়াসউ ীন আজেমর সময় থেকই বাঙলা ও 
বাঙালীর াধীনতা র া এবং বাঙলায় সািহত  সং ৃ িতর িবকােশর িদেক ল  
দওয়া সুলতানেদর রাজকীয় কতেব র মেধ  গণ  হেয়িছল। এই সে  আরও 

ব , এরঁা কউই ইসলামী সাম বােদর ারা ভািবত হেয় িহ েুদর জাতপাতঁ 
ভেঙ একাকার করেত চানিন। যা আেছ তা মেন িনেয় সকেলই চেলিছেলন। এই 

কারেণ, বাঙলা ভাষায় লখা কােব র িবষেয় তােঁদর িবেশষ আ হ থাকেলও 
সমভােব সং ৃ ত শা মেতর িদেকও অপ পাত িছল না। মাগল স াটেদর 
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আমেলও দখা যায়, আকবেরর াগার সং ৃ ত ে র পণূ িছল, শাজাহান-
তনয় দারা েকা উপিনষদ ও দশেনর আ হী পাঠক িছেলন। আর আলংকািরক 
জগ াথ শাজাহােনর ব ু ানীয় িছেলন। এরকম আরও অেনক দৃ া  থাকেব যা 
আমরা জানিছ না। আসেল এেদেশর িবপুল সংখ ক মানুেষর উপর যারঁা ায়ী 

ভ  র া করেত চেয়েছন, তারঁা কউই জনিবেরাধী হনিন। এই কারেণই 
বাঙলায় ইউসুফ জােলখা কােব র পৃ েপাষক হেয়িছেলন িগয়াসু ীন আজম। 
বারবক শাহ উৎসািহত কেরিছেলন মালাধর বসুেক এবং স বত কৃি বাসেকও। 
হেসন শাহ কেরিছেলন যেশারাজ খা ,ঁ কিবেশখর, িচর ীব সন মুখেদর, আর 
তারঁ সনাপিতেদর উৎসােহ সুদরূ চ ােম মহাভারেতর অনুবােদর ার  
হেয়িছেলন। অপরপে  দখা যায় হযরত মাহ েদর জীবন, ইসলামী পুরাণ 
এবং কারবালা া েরর ক ণ কািহণী িনেয় িহ  ু কিবরাও পালাগান রচনা 
কেরেছন। এই গল একিদক, আর একিদক হল সূফী ধেমর অিভঘােত সারা 
ভারেত শা -ব জত ভাবধম বা ঈ র-ধেমর উদয় এবং সইসে  ভ গীিতর 
উ ব এবং পারসীক ণয়মূলক উপাখ ােনর অনু েবশ। 

      েয়াদশ শতা ী থেকই অগিণত সূফী দরেবশ ভারেত অনু িব  হন। িহ ী, 
জরা ট, বাঙলা এই ধরেনর ভাবুকতায় পণূ হয় েয়াদশ শতা ীর শষ থেকই। 

িদ ী, আজমীর ভৃিত অ েল যমন খাজা মনু ীন িচ , িনজামু ীন 
আউিলয়া, সিলম িচ  মুেখরা িনজ ধম য় ভােব িহ -ুমসুলমান সকলেকই 
আকৃ  করেত থােকন, তমিন বাঙলা-আসােম শাহজালাল, অখী িসরাজ, নূর 
কুতব আলম, আলা-অল-হক, শামস ্বলিখ এবং তােঁদর িশষ - িশেষ রা উ র 
থেক দি ণ পয  সারা বাঙলা ব া  কেরিছেলন। আমােদর অনুমােন যাবতীয় 

শা তে র িতবাদী মহাবাউল ীৈচতন - দিশত সহজ অনুরােগর ধম 
দশব াপী সূফী ধেমর বল অিভঘােতরই পিরণাম। কারণ, ীৈচতেন র পূববত  

পদসািহেত  জয়েদব-িবদ াপিত –চ ীদােসর মেধ  ঈ রীয় অনুরােগর কাশ 
দখা গেলও জাতবণ স দােয়র িনরথকতা ও িহ -ুমুসিলম একীকরেণর 
কােনা বণতা দখা যায়িন। এই নূতন ব ব ধম স েক কা জ য তারঁ মত 

বদেলিছেলন এবং সুলতান হেসন শাহ খাজঁ খবর িনেয় এই বাউেলর যেথ  
যাতায়াত বা অবি িতর আেদশ িদেয়িছেলন, এবং পুরী যাতায়ােত পাঠান 
সনাপিত ও সন েদর কােছ ীৈচতন  য অ ত ািশত সাহায  পেয়িছেলন, 

আবার বৃ াবন থেক ফরার পেথ সরদার িবজিুল খা ঁ য সৈসেন  তােঁক 
অিভবাদন কেরিছেলন-এ সব ঘটনা অথহীন নয়। তারপর সূফী মুসলমান 
হিরদাসেক সাধকে েপ ীৈচতেন র বারংবার বণনাও তারঁ উপল  ধেম 
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িহ -ুমুসিলম অিভ তাই পিরস্ফুট কেরেছ। ীৈচতেন র পরবত  সমেয় তারঁ 
মহান্ ধেমর একশাখা শা তে র ারা সমা  হেয় সংকীণ হেয় পেড়, িক  
ব াপকতর িভ  শাখা বাউলা-সাইঁ-দরেবশ-কতাভজা ভৃিত েপ সারা বাঙলায় 
ও বাইের ছিড়েয় পেড়। এরঁা আজও িহ -ুমসুিলম অ র তা পালন কের 
চেলেছন। রবী নাথ এই বাউলেদর জীবন ও ধম িবষেয় উ িসত শংসা 
কেরেছন এবং এেঁদরই সে  তারঁ িনিবড় মানস-স েকর িবষয় বারংবার ব  
কেরেছন। সত -পীেরর(=সাওঁতালী সেতাঃক্ পীর= য পীেরর আ য় িনেল 
সবিবধ াি , আর অবেহলা করেল িবপদ) পূজা ও িশরিন সাদ মধ যুেগর 
িহ -ুমুসিলম একা তার এক ট ল  দৃ া । এছাড়া মাণ পাওয়া যায় য 
বাঙলা মহাকাব  এবং কারান-পুরাণ কািহনীর পালাগান িহ -ুমুসলমান তখন 
িনিব ভােব এক  েনেছ। হাসান-পালা ও দওয়ান মিদনার গােন মুসলমান 
কা জর অত াচার বিণত হেলও কান প  থেক কােনা িতবাদ উ ত হয়িন। 
ব াপার িল সা দািয়কভােব গহৃীতই হয়িন। ব ত িহ -ুমুসিলম য ঐেক র 
ব ন সািহত  ও ধমভাবুকতার মধ  িদেয় কাশ পেয় মধ যুগেক িবিশ তা 
িদেয়েছ, এবং তখনকার সুলতান ও সনাধ  ানীয় ব রা যার পাষকতা 
কেরেছন, সই এক ট কারেণ বাঙলার মধ যুগ আজও ার সে  রণীয়। যারা 
মধ যুেগর অ  তিম ার িবষয় বারংবার উে খ কেরন, তােঁদর এই ধমিভি ক 
অসা দািয়ক মানবতার িবষয় ট ভেব দখেত অনুেরাধ জানাই। িবচার করেলই 
বুঝেত পারেবন, সকােলর আর যাই হাক, িহ -ুমুসিলম স ীিত কন অ ু  
িছল এবং ইদানীং কনই বা তা িবপয  হেয়েছ। 

    ধেমর ব াপার মধ যুগীয় কােনা সে হ নই। আজ রাজনীিত-অথনীিত-
িভি ক সমাজনীিত পণূা  ও যথাথ মানিবকতা িত ত ক ক এই আমরা চাই। 
িক  বাধা িব র। সমােজ পুরাতন শা  থা রীিতর অনুবতেনর আ হ এক বাধা, 
আর এক বাধা ক ীয় ব বসায়া ক মৗলবাদ-স ী শাসন। এই অবসের 
আপনা থেকই বহ িন ত মধ যুেগর িদেক তাকাই এবং এক ভাবুকতার ধেম (যা 
সনাতনী শা ীয় নয়), দুই স দােয়র িমলেনর িবষয় িচ া কের হতাশ হেয় ভািব, 
কী িছল, কী ত ািশত িছল, আর কী হেয়েছ। যিদ বলা যায় আমােদর জাতীয়তার 
আে ালেনর মেধ ই িহ য়ুািন িনিহত িছল, িছল ভবানী পূজা, িছল বে মাতরম্  , 
িছল িহ েুমলা, িছল িবেবকান -ব েমর মা  একেদিশক অনুসরণ, তাহেল 
কথাটা ভাল শানায় না, িক  যথাযথ হয়। ব ভে র আে ালেন আমরা মন াণ 
িদেয় মুসলমানেদর টেন আনেত পািরিন, তার উপর বয়কট-নীিতেত 

ত ভােব ইংেরজ িবেরাধীতার সে  মুসিলম িবেরাধীতাও সৃ  হল। াথ-চািলত 
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হেয় অব ার সুেযাগ সকেলই হণ করেত চায়। স ার সয়দ আহমদ চেয়িছেলন 
ইংেরজেদর আনীত িবদ ায় পারদশ  হেয় িপিছেয় পড়া মুসলমান এিগেয় চলুক, 
িহ েুদর সমক  হাক, তােদর কুসং্ ার দরূ হাক। সামিয়কভােব ইংেরজেদর 
িবেরাধীতা না কেরই তা স বপর িছল। সতুরাং বাঙলার পে  আগা খা ঁএবং নবাব 
সিলমু া য ব ভ  আে ালেনর িবেরাধী হেয়িছেলন এবং মুসিলম লীগ য তির 
হেয়িছল, তার  পেরা ভােব আমরা অথাৎ িহ রুাই ত কেরিছ। উিনশ 
শ’ পাচঁ-ছেয়র জাতীয় জাগরেণর িন া করা হে  না, প িতর ত্ ট িবচার করা 
হে । আিভজােত  িহ  ু ধান, মুসলমান িনে , সুতরাং িহ রুা যা বলেব 
মুসলমােনরা িত ীকার কেরও তা মেন নেব এই ত াশা সংগত হয়িন। 
১৯০৭-এর সই ববর পশািচক থম সা দািয়ক দা ার িবষয় রণ কের এই 
কথাই মেন আেস য ভাবধেম িমিলত বাঙলায় মধ যুেগ এমনটা কােরা 
ক নােতও আসত না। এসব িদক রবী নাথ আেগই আেলাচনা কেরেছন, 
কিবতায় উপন ােস দিখেয় িদেয়েছন এবং তারঁ াম-সংগঠেনর মাধ েম 
পথিনেদশও কেরেছন। এমন কথাও বেলেছন য জািতবণ-েভদ িনেয় িহ ইু 
ব ত অসােম র পথ দশক। আর ১৯৩৫ এর শেষ ভারত শাসন আইন িবষেয় 
কিবর িচর রণীয় ম ব -“িহ -ুমুসলমান িমিলত না হেল ায় -শাসন হেব ফুেটা 
কলসীেত জল ভরা।” 

     আজেকর জাতীয় সংহিতর একা  েয়াজেনর অবকােশ এসব পনুরায় 
িচ নীয় হেয়েছ। দখেত হেব, ঐ য থম দা া আর  হল তার িবষা তা 
জাতীয় আে ালেনর কােনা পেবই কমল না, বাঙলা থেক সারা ভারেত িবস্তৃত 
হল। আর াধীনতা হােত পেয় যাওয়ার সমকােল তা চত ণ হেয় উঠল। 
মাহা াজী একটা য়াস কেরিছেলন িখলাফৎ আে ালেনর মধ  িদেয় সম ােথ 
িহ -ুমুসলমান এক হেব, িক  তা হয়িন। রবী নাথ সাবধান কেরিছেলন য 
রাজনীিতক ভাই-ভাই ও মুহেূতর আেবগম ত কালাকুিলেত ায়ী িমলন আসেব 
না, চাই দৃঢ়িভি ক সামা জক িমলন। িহ য়ুািনর আচার থা, কুসং ার িহ  ু
ছাড়েত রা জ হয়িন, আর অিশ ার ফেল গাড়ঁািম মুসিলম সমােজর চির গত 
হেয় দািঁড়েয়িছল। নজ ল ইসলাম জািতবণ স দােয়র ভেদর িব ে  তী  
কশাঘাত লািগেয় িছেলন। িচ র ন দাশ, নতাজী সুভাষ বা েব দিখেয় 
িদেয়িছেলন য, কমসূে  িহ -ুমুসলমান সহেজই এক হেয় পড়েত পাের। আর 
সাম বাদী কিব-গ কারেদর লখনীেত শাষণ ও িনপীড়েনর সমদঃুখেভাগী িহ -ু
মুসলমােনর এক ত জীবনিচ  দিশত হেয়িছল, িক  এত সে ও কান্ 
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দুল  বাধা এ দুইেক পূব-প েমর মত দগুম দুেভদ  কের রাখেল তা িচ নীয় 
এবং গাড়া ধের অপসারণীয়। 

    াধীনতার আেগকার কথা যাক্। এমনিক ভূেল যাওয়া যাক কাযকারেণর 
িনয়েম উদ্ভত জ া এবং রহমত আিল এবং ইকবাল সমিথত ি জািততে  পথৃক 
করেণর দািব এবং পিরণােম খ ত ভারত। তার পেরর অধ ােয়ই বা রাজনীিতক 
নতারা দেশর মৗল-িবেভদ- বণতার িবষেয়-ভাবনা-িচ া কের উপযু  

পদে প ননিন কন তা-ই আজ িবচায এবং তােঁদর অ মতার কারণ িনধারণ 
কের আ সমী া এবং আ সংেশাধেন কেঠারভােব বৃ  হওয়াই কতব । 
মধ যুগ একভােব এর সমাধান কেরিছল, এখন আথনীিতক সামা জক নয়া 
নীিতেত এর সমাধান করেত হেব। সা দািয়কতার মেনাভাব এবং িব তার 
মেনাভাব একই বিৃ র দুই িবভাগ মা । িহ রু জািতবণ ভেদর মেধ  
িব তার অিভ ায় িক সু  নই এবং তার কাশও িক ঘটেছ না? াধীন 
ভারেত আমরা অবেহিলত কন থাকব, এক িবেশষ উ  জাত বা ণী কন 
পৃ েপািষত হেয় বংশ পর রায় ভাগ দখল করেত থাকেব একথা তা 
অবেহিলত হীনবণ জনসাধারেণর মেন সহেজই উিদত হেব, এর জন  তা কােনা 
শা তে র েয়াজন হয় না। আসেল গণত  ও সমাজবাদ িনেয় মতাসীন দল 
যতই সা ার হন না কন, তার িভতরটা য স ূণ ফাকঁা, াধীনতার পর থেক 

মশ এ সত  আর গাপন নই। আর এখন মানুেষর এক শত্  েম দইু 
শত্ েত পিরণত হেয়েছ। মৗল াথিমক শত্  হল সাম তাি ক জািতবণ 
স দায়-েভদ, ি তীয় শত্  হল ধনতাি ক িশ -বািণজ  সার। দইুেয়র 
িমলনভূিম হল রা ক হল রা ক সুিবধাবাদ, মৗলবাদ এবং ধমা তা। সুতরাং 
কবল শাহবানুর ে র িবপরীতাচরণ িনেয়, সতীদােহর ধমা তা িনেয় এবং 
ত  রাজ িলর মেধ কার িব তা- বিৃ  িনেয় খ  খ   ভােব হাহাকার 

করেলই চলেব না, “তরীর তলায় যখােন বাধঁন আলগা ” সখােনই হাত লাগােত 
হেব, সামিয়ক অসুিবধা এবং গা চে র িবেরাধীতা সে ও। আধুিনক তরে র 
দৃ া  আমােদর সামেনই রেয়েছ, সমাজতাি ক দশ িলর সে  আমরা 
আতােঁতর একটা ভূিমকাও কেরিছ অথচ আদশ অনুসাের তােদর থেক ঢর 
িপিছেয় আিছ এবং তা থাকবও, যত ণ পয  না আমােদর াথিমক শত্ েক 
অথাৎ জািতবণ-স দায় ভদেক থেমই িন  করেত পাির। আেমিরকা ও 
দি ণ আি কার বণ িবে েষর িব ে  যখন আমরা সা ার হই, তখন 
আমােদর পািষত লািলত পাপ িক আমােদর ব  করেছ না? কান্ ল ায় 
আমরা অেন র িব তার িন া কির ? িক  ছ তার েয়াজন নই। আমােদর 



17 
 

ধারণায় এখনও সিদ া থাকেল জীণ পুরাতেনর সংহার অস ব নয়, আর তা না 
হেল খ ত ভারেতর অিভশাপ পূণতর হেত িবল  হেব না। িহ েুদর জািতবণ 
িবেলাপ মৗিখকভােব িস  করা যােব না, তার জন  ধােপ ধােপ সুিন ত 

শাসিনক কায ম েয়াজন, ধমা তা িবনােশর জন  িহ -ুমসুিলম দপুে রই 
আচার আচারেণর মূঢ়তা দরূ করাও আয়াসসাধ  কােনা ব াপার নয়। িক  যারঁা 
এই ধীরগিতর পিরবতন আনেবন বেল জনসাধারণ ত াশা কের রেয়েছ, তােঁদরই 
িবেবেকর তা ও চাির ক দৃঢ়তা াথিমকভােব কাম । আজেকর িবেবকী 
মানুষ  করেছ জাতীয় িশ া- িত ান িলেত িহ  ুও মুসিলম আখ া কন 
আজও বজায় রাখা হেয়েছ, অন ান  বসবকাির িত ােনর এবং হােটল 
দাকান িলরও িহ -ুমুসিলম নামকরণ কন আইেনর ারা িনিষ  করা হে  

না? আধা ধম য় আধা–রাজনীিতক দল িলেক কন য় দওয়া হে ? তারপর 
িহ রু মেধ কার জাতপােঁতর য জঘন তা তাও সােম র অনুকূল আইন- ণয়েনর 

ারা েম েম িন  করা অস ব কাথায়। বলা যায়, কবল মৗিখক 
সা ারতার তা হেব না, কেঠার আইনও চাই। ণী ােথ চলমান মানেুষর 

শাসেনর ভয় অবশ ই আেছ। িক  যারঁা এটা কাযকর করেবন, তােঁদর 
িনেজেদরই যথাথ সাম বাদী দৃ েকাণ আেছ িকনা এবং সই সে  েয়াজনীয় 
িব বী চির  আেছ িকনা সটা অবশ  একটা কথা িন য়ই। মধ যুগ এই িবেভদ–
িব তার একভােব সমাধান কেরিছল। আসুন, অবশ  মরণ সামেন দেখ, 
নবতর িবেবক িনেয় আমরা এখনই সং াম আর  কির, াধীনতার িবজয় 
পরবত  একা  আবিশ ক ও যথাথ িবজেয়র জন  তী া করেছ। 
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কিবক েণর কাব রচনায় রা  –সমাজ 

        বাঙলা সািহেত র ইিতহাস নামক বহৃদাকার িলেত ইিতহাস 
অনুসরেণর একটা ভাণ বা মায়া দখা যায় মা , কৃত ইিতহাস-সংল তা দুলভ। 
কিবক ণ ও তারঁ কাব  পিরিচিত এরকম ম ব  িবষেয় এক ট উে খ  দৃ া । এই 
কারেণ উে খ  য, তখনকার রা  ও সমাজ থেক পথৃকভােব তারঁ কিবজীবন ও 
রচনার িবষয় িচ া করা যায় না। এতটা সমাজ সংগিত তারঁ পূেব তথা াগাধুিনক 
কােল আিবভূত কােনা সািহিত েকর রচনােতই চােখ পেড় না। পেরও িবরল। 
মধ যুেগর সাম তাি ক সমাজ স িকত তথ  পিরেবশেন একক মুকু ই 
আমােদর ায় সবাংেশ পিরতৃ  কেরেছন, এমন বলেল অত  হয় না। অথচ 
দুঃেখর িবষয় এই য , তারঁ কাব -রচনার কবল সািহিত ক উপাদান, িবেশেষ 
চির -িনমাণ-ৈনপুণ  িনেয়ই লখকেদর উ াস কাশ করেত দখা যায়। ীকার 
কির এ িবষেয় উ িসত শংসা তারঁ াপ , তবু তারঁ সময়কার অথাৎ আজ থেক 
চারেশা বছর আেগকার সমাজ ও রাে র কৃিতর য পিরচয় িতিন িথত কের 
গেছন িবেশষভােব স িবষেয়র আেলাচনাও ঐ সািহেত র ইিতহাস নােমর 

িলেত ত ািশত িছল। সািহত  এবং রা -সমাজ তারঁ লখায় এমনভােব 
এক ত বা ন ােয়র ভাষায় িনত স ে  উদ্ভূত হেয়েছ য এক ট থেক 
অন টেক পথৃকভােব দখার কােনা অবকাশ নই। 

   কিবক ণ িবেশষেণ িবিশ  হবার আেগ মুকু  চ বত  িছেলন সংসারী ােমর 
মানুষ, িশি ত া ণ প ত এবং সুকিব হেলও বৃি েত িছেলন কৃিষজীবী রায়ত। 
বতমান বধমান জলার দি ণ-পূেব মজা নদী দািমনীর তীরবত  দািমিনয়া ােম 
তারঁ বংশানু িমক ছ’সাত পু েষর ‘িমরাস’ অথাৎ ায়ী িভটা ও জিমজমার 
অিধকার িছল। িতিন ঐ অ েলর সুেলমানাবাদ বা সিলমাবাদ তালুকদার 
গাপীনাথ ন ীর অধীন  জা িছেলন। আকবেরর সময় তাড়রমল-িনধািরত 

ব াপক রাজ  ও শাসন সং ােরর আবেত পেড় িতিন কীভােব ত  
ইিতহােসর অ ভ  হেয় পেড়ন এবং সই সূে  তারঁ অমর কাব  চ ীম ল 
রচনা কেরন তার ইিতবৃ  খুবই কৗতূহল-জনক। 

    ষােলা শতা ীর শেষর িদক। আকবর চাইেলন তারঁ সুবা িলর সব  একই 
মু ামান, একই মাপ এবং ওজন চালু হাক, ভূিমর উৎপাদন শ  িনণয় কের 
তদনুযায়ী রাজ  ি র করা হাক এবং কৃষক জােদর িনেদশ দওয়া হাক তারা 
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জিমদার তালুকদারেদর মধ তায় না িগেয় শেস র পিরবেত রাজ  িনিদ  মু ায় 
সরাসির ফাতদার অথাৎ খাজা ীর কাষাগাের জমা দয়। পরগণা মািফক দশ 
বৎসেরর উৎপাদেনর একটা গড় ধের বািষক  মাটামু ট এক তৃতীয়াংশ দয় 
রাজ  িনধািরত হল। এ িবষেয় িনযু  কিমশেনর অধ  িহসােব সব 
পাকাপািকভােব িনধারণ করেলন সা ােজ র অথিবষয়ক মখূ  পরামশদাতা 
িবখ াত তাডরমল। একই সে  িত সুবার জন  সুবাদার এবং উজীর বা দওয়ান 
থেক আিমন, আিমল, িশকদার, সরকার, কানুনেগা, ফাতদার এবং িডিহদার 

বা নূতন াম- শাসক পয  িনেয়ােগর ব ব া করা হল। অন ান  সুবায় নয়া 
রাজ -নীিত ও শাসেনর কাজ চাল ুহেয়েছ, িক  গৗড় বাঙলায় িবল  হে  
দেখ আকবর উদ ্িব  িছেলন। ইিতমেধ  তাডরমেল দহা  ঘটল (১৫৮৯) 

   আকবর আর িবল  না কের িবখ াত সনানায়ক ও শাসক মানিসংেহর উপর 
বাঙলার ভার িদেয় ও েয়াজনীয় পরামশ িদেয় তােঁক বাঙলায় পাঠােলন ১৫৯৪ 
এর এি েল। মানিসংহ এি েলর মাঝামা ঝ অথাৎ ভ ১লা বশােখ সুবাদািরেত 
যাগ িদেলন। এর বছর চােরক আেগ আকবর মানিসংহেক পা ঠেয়িছেলন 

ওিড়শায় পাঠানেদর ও ানীয় জিমদারেদর শােয় া কের মাগল অিধকার িত া 
করেত। মানিসংহ বাঙলার মধ  িদেয় ওিড়শায় অিভযান কের কতলু খােঁক সখান 
থেক তািড়েয় এবং জিমদারেদর বেশ এেন এবং সই সুেযােগ পরুীর ম ের 

প কাল ধমচরেণ কা টেয় িদি  িফের যান। এই ঘটনারই সূ  ধের এবং চর 
ক না িমিশেয় ব মচে র দেূগশন নী উপন াস। মানিসংহ চেয়িছেলন 
ওিড়শায় জিমদার ও জিমদাির এেকবাের িনমলূ করেত। িক  জিমদাররা ম র 
ও দবপূজার উে খ কের আকবেরর কােছ আেবদন করেল পর আকবর 
মানিসংহেক িনর  কেরন। 

  যাক হাক ১৫৯৪এ মানিসংহ বাঙলায় এেস শাসকবগ িনেয়াগ কেরই পূববে  
চেল যান ইশা খা ঁও কতলু খােঁক দমন করেত এবং বৎসর খােনেকর মেধ ই িফের 
আেসন। এেসই ঐ সুেলমানাবাদ সরকাের সং ােরর কাজ  কের দন 
পূেণাদ েম ও সামিরক তুতায়। মানিসংেহর ি য় ও খ াতনামা উজীর রায় 
প দাস আজমীের বদিল হওয়ায় তার পু  ‘রায়জাদা’ উজীর অথাৎ অথসিচব 
মূখ  শাসক হেলন এবং বল উৎসােহ সং ােরর কােজ লাগেলন। জিমদার 
তালুকদারেদর কােছ অিধকৃত ভূিমর িহসাব চাইেলন এবং কাচঁাপাকা হেরক 
রকেমর ওজন িনেয় লাক-ঠকােনা ব বসায়ীেদর তাড়া লাগােলন। জিমজমার 
পুরােনা সব মােপর জায়গায় কম-েবিশর মাঝামা ঝ আকবরীয় মাপ বহাল 
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করেলন। পুরােনা টাকা বািতল কের তার জায়গায় মােনর িদক থেক শতকরা 
ায় পেনর ভাগ বিশ আকবরীয় তংকার চলন করেলন। যসব জার কােছ 

পাঠান আমেলর পুরােনা টাকা িছল তারা আড়াই আনা কের কম মূল  পেয় 
হাহাকার করেত লাগল। তারা ভাবেল ঐ পয়সা ফাতদার বা খাজা ীর আ সাৎ 
করেছ। এিদেক মানিসংহ সেরজিমেন কাজ দখার জন  তখনও বা সিলমাবাদ 
কখনও জাহানাবাদ (বতমান আরামবাগ) কখনও বা বধমােন ছাউনীেফলেত 
লাগেলন, কাথাও কান কােজর ত্ ট না হয় অথবা তালকুদার বা জারা 
িবশৃ লা না ঘটায় তা দখেত। 

   নূতন মােপ জিমর পিরমাপ বিশ হে  দেখ জারা থম থম সরকার বা 
জিমজমার িহসাবর কেক এবং িডিহদার বা াম- শাসকেক িচরাচিরত থায় 
ঘুষ িদেয় ত  করার চ া করেল, িক  িকছেতই িকছ হয় না, কারণ, উপর থেক 
কড়া নজর। আমােদর কিব িলেখেছন- “ িডিহদার অবুঝ খাজ, কিড় িদেল নেহ 
রাজ” অথাৎ টাকা িদেয়ও তােক স  করা যায় না, স অন  িকছ বঝুেতও চায় 

না। আবার “সরকার হল কাল, িখল ভূিম িলেখ লাল, িবনা উপকাের খায় ধৃিত” 
অথাৎ বিশ কর আদােয়র জন  আনাবাদী জিমেকও আবাদী বেল কাগেজ 
িলখেত লাগল, ঘুষ িনেল িক  উপকার করেল না। আসেল উপকার করেব কী 
কের ? ক  থেক িনেদশ এই িছল কৃষক জারা পির ম কের চাষ না কের 
কৃিষেযাগ  বহ জিম ফেল রােখ, স িলর খাজনা আবাদী জিমর তল ভােব 
গণনা করেব- যােত কতকটা বাধ  হেয়ই আবাদ কের। আকবর চেয়িছেলন দেশ 

চর ফসল উৎপ  হাক। অনাবৃ র জন  রাজ ান জরােটর দুিভ  একবার 
িতিন এতই ব াকুল হন য একিদন ভার থেক স া পয  একনাগাের মস জেদ 
নমাজ কেরিছেলন। আবুল ফজল িলখেছন, পেরর িদন সকােলই বল বষণ 
আর  হয়। যাই হাক, তারঁ িনেদেশ তাডরমলীয় কিমশন যাবতীয় ভূিমেক 
চারভােগ ভাগ কের বনঝাড় এবং গাচর জিম বাদ িদেয় কম বিশ ও মাঝাির 
রাজ  িনধারণ কের।আবাদেযাগ  অথচ আবাদ করা হে  না এমন জিমেত 
এইভােব কারা ের চােষর উদ ্েযাগ নওয়া হয়। আবার নাতন মােপ কৃষকেদর 
বা তালকুদােরর দখলীকৃত জিমর পিরমাণ একট বিশ হেয় পড়ায় (“মােপ কােণ 
িদয়া দড়া, পেনর কাঠায় কুড়া, নািহ েন জার গাহাির”) তারা খুবই িবপ েবাধ 
কের।  

    িক  এটা য একটা নয়া প েনর অব া এবং দুেভাগ য সামিয়ক এ ব াপারটা 
জারা বােঝিন এবং স বত সময়াভােব তােদর তমন কের বাঝােনাও হয়িন। 
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ফেল জারা ধান গা  এবং যাবতীয় ‘ঘর কু টয়ািল’ িব  কের এমন িক সব 
ছেড় িদেয়ও পালােত লাগল। কৃষকরা অন  পালােল উৎপাদেনর সমূহ িত। 

এই িবপদ ঠকােত উজীর বা মানিসংহেক ‘জানদার‘ বা ব া র জন  দায়ী পুিলস 
িনেয়াগ করেত হয়- “জানদার িত নােছ, জারা পালায় পােছ, দুয়ার চািপয়া 
দই থানা”। তা সে ও জারা কউ কউ লুিকেয় পালােত লাগল।  

    আমােদর কিবর পে  আরও এক তর িবপদ ঘেটিছল। তারঁ জিমজমা য 
তালুকদােরর অধীেন িছল িতিন ফতার হন। কিব িলখেছন- “ ভ গাপীনাথ 
ন ী িবপােক হল  ব ী হত িকছ নািহ পির ােণ”। অথাৎ য কারেণ ব ী 
হেয়েছন তােত মু র আশা দিখ না। আমােদর মেন হয়, তালুকদােরর দখেল 
য পিরমাণ ভূিম িছল তা থেক িতিন কম িহসাব দািখল কেরিছেলন। তারঁ ব ী 

হওয়ার ফেল কিব তারঁ িনেজর জিমজমার অিধকার স েকও স  হেয় 
পেড়িছেলন। সব িদক িদেয় িনতা  হতাশ হেয়ই তােঁক সাতপু েষর িভটা এবং 
খাদক   ত াগ কের অন  চেল যাওয়ার সংক  িনেত হয়। িতিন ামবাসী 

গ ীর খারঁ সে  পলায়ন িবষেয় পরামশ করেলন এবং িভ ামবাসী ীম  খারঁ 
সহায়তা িনেয়, স বতঃ এক ট পিরচয়প  সং হ কের মিদনীপুেরর উ র  ও 
তখনকার মা ারণ সরকােরর অ বতী আড়ড়া (সাওঁতালী নাম, আড় + অড়া 
অথাৎ াচীরেব ত বািড় যখােন সই াম) ােমর জিমদােরর আ েয় পািড় 
িদেলন। িতিন ী-পু -কন াসহ গভীর রাে  লুিকেয় পালান। নদী নালা অিত ম 
কের যেত পেথ বহ ক  পান, একিদন তােঁক সপিরবাের অনাহােরও কাটােত 
হয়। সে  পাঠান আমেলর নগদ টাকাও িকছ িছল, তা ফতােরর ভয় দিখেয় 
একজন কেড়ও নয় আবার অেন র সাহােয  তা িফেরও পান। 

     বলা বাহল  মা ারণ সরকাের তখনও তমার জমার শাসন-নীিত চালু হয়িন। 
আর কােনাকােল অন  কাথাও তা হেয়িছল এমন মাণও নই। আসেল ঐ 
আসল তমার জমা বাঙলায় চেল িন। মেন হয় সিলমাবাদ সরকােরই এর ার  
এবং ঐখােনই এর সমাি । মােঝ থেক আমােদর কিব ভল বেুঝ পািলেয় িগেয় 
ইিতহােসর অ ীভূত হেয় তার অমর কাব  উপহার িদেত পারেলন। মাগল 
আমেল বাঙলায় জিমদার তালুকদার থা এবং তােদর মধ তায় কৃষক জােদর 
শস ভােগর মাধ েম রাজ  দওয়ার রীিতই অ ু  িছল। আড়ড়ায় নূতন জিমদার 
বাকুঁড়া রায় স বত িব ু পুেরর ম রাজ বীর হা ীেরর মধ তায় মাগলেদর কাছ 
থেক শালজ ল এলাকা এবং সাওঁতাল ও হীনবণ অধু িষত ঐ জিমদাির পান 
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এবং পেয় বন সাফ কের জা বসােত আর  কেরন। কিবকৃত চ ীম েলর 
জরুােট নগরপ ন বণনায় বাকুঁড়া রােয়রই নগরপতেনর ছায়া দখা যায়।  

     আমােদর কিব ীপু কন া ও কিন  াতাসহ গভীর রা েত জানদারেদর 
অেগাচের  িন া  হেয়িছেলন। সময়টা খবু স ব ১৫৯৬ ীঃ আি ন মাস। তারঁ 
কাব ারে র বণনা অংেশ িতিন নদী খাল অিত ম কের য পথ ধের (দুর  
আনুমািনক সওয়া শ’ মাইল হেব) আড়ড়ায় পৗছান তা আমরা পির মা কের 
দেখ এেসিছ। সবই ঠক আেছ, কবল আেমাদর ও পরাশর নদী দু ট মেজ 

এেসেছ এবং য ােমর পুকুর আড়ায় আ য় িনেয় িতিন একিদন িশ সহ 
অনাহাের িছেলন স ােমর নাম ( চেড় গাচর-িডহা ) স িত বদল করা 
হেয়েছ। কিবর বণনায় দখা যায়, বাকুঁড়া রায় তােঁক সাদের হণ কেরন, কেয়ক 
মণ ধানসহ একটা আ য় ঠক কের দন এবং তারঁ নািত নাতনীেদর গহৃিশ ক 
িনযু  কেরন (“িশ  পােছ কল িনেয়া জত”) ১৬০০ ীঃ কাছাকািছ বাকুঁড়া 
রােয়র মতৃ  হেল তারঁ পু  রঘুনাথ রায় জিমদার হন। রঘনুাথ রায় কিবেক র 
মত দখেতন এবং সমাদর করেতন। তা ছাড়া িতিন আ হ সহকাের িতিদন তারঁ 
কাব রচনা নেতন। স বত ইিনই ক ণ িদেয় কিবেক অভ িথত কেরিছেলন 
বেল আমােদর কিব কিবক ণ আখ ায় িস  হেয় আেছন।  

      রঘুনাথ রায় চ ীর সবক িছেলন , পা বতী এক ট াম তারঁ দখেল এেল 
িতিন সখােন পু িরণী ও জয়চ ীর ম র িনমাণ কেরন। এ ম র মাথা-ভা া 
অব ায় আজও রেয়েছ এবং সখােন উৎসবািদও হয়। এরঁই অনুেরােধ কিব 
চ ীম ল রচনা করেত থােকন। কিব তারঁ কােব র বহ পালার ভিণতা অংেশ 
রঘুনাথ রােয়র সবায়ত ও িবদ তায় স শংস উে খ কেরেছন। আড়ড়ায় িবশাল 
চতে াণ পু িরণীর উচঁ পােড় ঝামা পাথের িনিমত জিমদার বািড় ও কাছাির িছল। 
চারপােশ পািরখা িছল, যা এখন মেজ এেসেছ। পকুুর ট অবশ  ায় তমনই 
রেয়েছ। আর রেয়েছ ানাইট পাথেরর িবশাল গেটর ভ াংশ। ােমর মেধ  ঝামা 
পাথর কেট খনন করা কেয়ক ট কুয়া এখনও রেয়েছ। ােম রেয়েছন 
পু ষানু েম বসবাসকারী কু কার ও কৃষক পিরবােরর মানুষ আর পােশর 

াম িলেত ছিড়েয় রেয়েছ িচরাচিরত হীনবণ-স দায়। এইসব ামেক এখনও 
ব ন কের রেয়েছ অগভীর শালবন। আমরা বশ মেন করেত পাির, কিবক ণ 

তারঁ কােব র কালেকত ফু রা পেব অ জ হীনবণ ব ােধর জীবন য এত 
িনখুতঁভােব ও সহানভূুিতর সে  বণনা করেত পেরেছন তার কারণ তারঁ 
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এখানকার ত  অিভ তা। এেদর িনতা  সরলতা ধমভী তা আর সইসে  
িনঃস ল অব াদৃে  তারঁ কিবিচ  ক ণায় িবগিলত হেয়িছল।  

      তখনকার অন ান  লখকেদর মত কিব তারঁ চ ীকৃপা- বণনামূলক কাব  
দুভােগ ভাগ কের িলেখিছেলন। থম ভােগ ব াধ কালেকতর কািহনী, 
ি তীয়ভােগ বিণক্ সদাগর ধনপিতর কািহনী। থম ট অ শৃ  দীনতম মানুষেক 
িনেয়, ি তীয় ট ধনািধকাের সমােজর উে  িত ত পিরবােরর কািহনী িনেয়। 
তেব তারঁ কাব রচনার উে শ  অন েদর থেক পথৃক। থম টেত িতিন 
দিখেয়েছন হীনতম হেয়ও সরল ও স ির  মানুেষর উপর চ ীর মু িস  

কৃপা, আর ি তীয় টেত দিখেয়েছন ধনী ও ভাগী মানুেষর অেশষ দেুভাগ ও 
লা নার পর অনুত  হওয়ায় চ ীর আনুকূল । থম টেত েম েহ ধমেবােধ 
উ ত জীবেনর মিহমা, ি তীয় টেত ভাগিবলােসর জীবেনর কদয অ িচতা। 

থম টেত সবিন  হীনবেণর, অন টেত উ বেণর সমােজর িচ । এই দুেয়র 
িবপরীত জীবনধারায় অ নই দিখেয় দয় কারা যথাথভােব সমােজর সবক 
এবং কারাই বা সমােজর শত্ ।  

      মধ যুেগর মানুষ হেলও এবং া ণ ভূ ামীর আ েয় কাব রচনা করেলও 
আমােদর কিব ঠক সাম তাি কতা  হন িন। ধমনীিতেক যিদও অবল ন 
কেরেছন, মানবনীিতই তারঁ কােছ বড় হেয় দখা িদেয়েছ। কালেকত-পেব 
তখনকার জিমদারত , জােদর অব া, িহ -ুমুসিলম স ক এবং 
জািতবণেভদ অনুসাের বৃি েভেদর িব ািরত িববরণ িতিন িদেয়েছন। ইিতহােসর 
িদক থেক এক ােন এরকম এক ট পূণা  দিলল পেয় যাওয়া কম সৗভােগ র 
কথা নয়। অবশ  একথা ঠক য এই িবখ াত কাব  সব  গীত হেত থাকায় 
গায়কেদর মুেখ এবং িলিপ-অনুিলিপকারেদর িলখেন মূল রচনার শ বাক  ােন 

ােন অ  পিরবিতত হেয় পেড়েছ। তেব তা তমন তর নয়, আর স িত 
তারঁ মূল রচনা উ ােরর য়াসও নওয়া হে । 

     তখনকার জিমদারত  ইংেরজ আমেলর জিমদারত  থেক পথৃক রীিতর 
এবং সামি ক িবেবচনায় আেপি কভােব বহ েণ য় িছল। তখনকার 
জিমদােররা বা রাজারা রাজে র মািলক বা মধ  িছেলন, জিমর কৃত মািলক 
িছেলন কৃষককুল। পামােন  সট্ লেমে  ভঁইেফাড় জিমদারেদরই ভূিমর 
মািলক বেল গণ  করায়, প ীর সাধারণ মানুেষর অিধকার এবং অথনীিতর িচ  
এেকবাের বদেল যায়। আর কৃষকেদর যরকম জঘন  িন েহর স ুখীন হেত হয়, 
তার ক নাও মধ যুেগ িছল না। তবু মধ যেুগর িবেশষ িবেশষ জিমদার তালুকদার 
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অথবা নােয়ব চৗধুরীর নানান্ দািবর মুেখ দুেভাগ িকছ িছলই এবং তার পিরচয় 
আমােদর কিবও িদেয় গেছন। ব ত সকােল বল জা-িনযাতেনর কােনা 
অবকাশই িছল না, কারণ কৃষেকর সংখ া  থেক ভূিমর পিরমাণ অনুপােত বিশ 
িছল। িনগহৃীত হেল কৃষক অন  পািলেয় িগেয় আ র া করেতা। তাছাড়া 
পাঠান আমেলর জিমদার-রাজা-তে  যাই হাক, মাগল আমেল বারংবার সুবার 
সুবায় ফরমান পাঠােনা হত য কৃষক জারা যন শািষত না হয়। তা সে ও 
িনমমভােব কর-আদায় এবং নানান আবওয়ােবর তািগেদ ােন ােন জারা 
উৎপীিড়ত না হত এমন নয়।  

       আমােদর কিব তারঁ কােব র দুজায়গায় এ িবষেয় িববরণ িদেয় গেছন। কিবর 
বণনায় দখিছ কিলে  অথাৎ ওিড়ষ া ও দি ণ মিদনীপেুর একবার অিতবৃ  
হওয়ায় ফেল শস  ন  হেয় যায়। সখানকার রাজা বা জিমদার াপ  রাজে র 
পাই-পয়সাও ছাড়েব না, উৎপ  ফসল ঘের আনার এক মােসর মেধ ই এক 
িক র খাজনা লাগেব এবং তা না িদেল খােটা দিড় িদেয় জিম মশাত কের অথাৎ 
মেপ কড়ায় গ ায় খাজনা আদায় করেব- এই ভেয় জারা কালেকতর 
জরােট চেল যেত চাইেছ। সখােন চাষ আর  থেক থম িতন সন খাজনা 

মকুব করার ঘাষণা দওয়া হেয়েছ। জােদর ম ল অথাৎ জিমদার- ীকৃত নতা 
বলেছ- 

                     বুলন ম ল বেল ন জা ভাই।  

                    হা জল িবেলর শস  তােহ না ডরাই। 

                    থম মােসেত চািহ এক তহাই কিড়।  

                    মশাত কিরেব রাজা িদয়া খােটা দিড়।  

                    ত-সনী ইনাম পাব জরাট যাই।  

       জারা কিলে  ছেড় জরােট আসেত চায় দেখ নয়া জিমদার কালেকত 
তােদর যসব িবেশষ সুিবধা িদেত চাইেছ, তার মধ  িদেয়ও জানা যায় য অন  
সসব সুিবধা দওয়ার রওয়াজ িছল না। থমত, িতন সন বােদ খাজনা দওয়ায় 

সুেযাগ, ি তীয়ত ায়ী পা া দওয়ার িনয়ম, যা সব  চিলত িছল না এবং সুিবধা 
অনুসাের যখন তখন জা উৎখাত করা চলত। তৃতীয়ত, সলািম িদেত হেব না, 
বাশঁগািড় দখল নওয়ার জন ও িকছ লাগেব না। চতথত, ‘ধান কা ট’ অথাৎ ফসল 
কাটার জন  দয় ট াক্ স এবং ড় বা নুন উৎপাদেনর জন  িকছ লাগেব না, 
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িব য়কর এবং পাবনী, প ক ভৃিতর  ট াক্ সও দািব করব না। পিরেশেষ 
সানাউত অথাৎ পুরােনা মু ার জন  দয় বা াও লাগেব না। এই িবরল সুিবধা 
সুেযােগর িবষয় ট কিবক ণ িন িলিখতভােব জানাে ন- 

                   আমার নগের বস       যত জিম চাষ চষা 

                           িতন সন বিহ িদহ কর। 

                    হােল হােল এক ত া      কাহাের না করা শ া 

                           পা ায় িনশািন মার ধর।। 

                    নািহ লব বাউিড়      রয় া বস া িদহ কিড়  

                            িডিহদার নািহ িদব দেশ। 

                     সালািম বাশঁগািড়      নানা বােব যত কিড় 

                            নািহ লব তা সভার পােশ।। 

                     পাবণী প ক মত       ড়া লানা সানাউত 

                            ধান কাট  কমেস-কসুের। 

                     যত িবচ চাউল ধান     তার নািহ লব দান 

                            অ  নািহ বাড়াইব পুের। 

      কালেকত মুেখ কিবক ণ কৃত এই বণনায় অবশ  মধ যুেগর বাংলায় কৃষক-
িনে ষেণর চরম অব ারই একটা দিলল। এ অব া সব  িছল িক না সে হ। 
থাকুক না থাকুক, জিমদার নামক ইংেরজ কমচারীেদর বিতত হার, আটক, 
অি সংেযাগ ভৃিত িনযাতন ক নাতীত িছল। আর মাগল আমেলর ারে  
সামিয়কভােব িনযু  িডিহদার স েক কিবর য িব ু তা তা খািনকটা ভল 
বাঝা অিভ তায় পিরচয়ই বহন করেছ। কালেকতর জরাট প েনর বণনায় 

কিবক ণ ব ত তারঁ আ য়দাতা ও পাষক বাকুঁড়া রায় ও রঘনুাথ রােয়র নয়া 
জিমদাির প েনর কািহনীই পেরাে  িববতৃ কেরেছন। কিবর বণনায় আরও দখা 
যায় তখনকার সমেয় আইনস তভােব  জােদর একজন লীডার বা ম ল 
থাকেতন, িতিন ম লীবাবদ জিমদােরর কাছ থেক জাদ  রাজে র যৎিক ৎ 
একটা ভাগ ছাড়া ঘরবািড় সুদহীন ধান ঋণ ভৃিত দািব করেত পারেতন। ম ল 
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ধূত কৃিতর হেল এর সুেযােগ আরও নানান্ সুিবধা আদায় কের িনত। কালেকতর 
অদৃে  এরকম এক ট পাকা শয়তান জেুটিছল-ভাডঁ দ । ম ল িহসােব ভাড়ুঁ দ  
তার দািব জািনেয় বলেছ- 

                    বহ পিরবার-েমলা      দুই মাউগ চাির শালা 

                         চাির পু  বিহনী শা িড়। 

                   ছয় জামাই, নয় চড়ী    এই হত সাত বািড়, 

                         ধান  িদেব, নািহ িদব বািড়।  

                   হাল বলদ িদেব খুড়া     িদেয় হ িবছন পড়ুা 

                        ভান া খােতা টঁিক কুলা িদেব। 

                   আিম পা  তিম রাজা    আ য়ান মার পূজা 

                         পিরণােম ভান্ডের জািনেব। 

      গােঁয়র মাড়ল তার ম লীর জন  বািষক াপ  ছাড়া হােট হাটেরেদর কাছ 
থেক জিনষপ  তালা অথাৎ তেল নওয়ার মযাদাও ভাগ করত। এই িনেয় 

ভাডঁদ  হাটেরেদর উপর যৎপেয়ানা  অত াচার করেত থাকায় জারা 
কালেকতেক জানায়, যার ফেল কালেকত ধূত মাড়লেক  শাি  দয় ও 
জনসমে  লা ত কের। এর িতফল িদেত ভাডঁদ  কিলে র জিমদারেক িদেয় 
কালেকতেক আ মণ করায়। সংখ ায় িবরল হেলও মধ যুেগ এরকম শয়তান 
মানুষও িছল। এসব ঘটনায় মধ  িদেয় সকালকার সাম রাে র কৃিত উদ ্ঘা টত 
হেয়েছ। 

     কিবক েণর কােব  িহ -ুমসুলমােনর পাশাপািশ স ীিত ও সহনশীলতার 
মেধ  বসবাস িচ ত হেয়েছ। কিব আ িরক া ও সহানুভূিতর সে  
মুসলমানেদর ধমিন া ও তদনযুায়ী সামা জক য়াকলােপর বণনা িদেয়েছন। 
তারঁ বণনায় দখা যায় য সয়দ মৗলানা কাজী ভৃিত স া  মুসলমানেদর 
কালেকত বসতবাট  দান খয়রাত কেরিছেলন। আর হাসানহাট  প ীেত সাধারণ 

ণীর মুসলমানেদর জন  ল ালি  দা-চালার িবস্তৃত আেয়াজন কেরিছেলন। 
মুসলমানেদর িববরণ পাই ধমপরায়ণতা ও সারেল র তথ িচ । সা দািয়ক 
মেনাভােবর কােনা অবকাশই তখন িছল না, ইিতহােসও দিখ না। গাড়ঁািম ও 
উসকািন িদেয় রাজৈনিতক াথিস র চ া  একােলর ঘটনা। মাগল- শাসেন 
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জার কের ধম রীকরণ আইেন িনিষ  িছল। ইিতহােসর গেবষণায় দখা যায় 
সূফী-সাধকেদর ধমভাবুকতার কােশ াি ত হেয় মুখ ভােব  ও অ শৃ  
িহ রুা ায় ধম র বরণ কেরিছল। যাই হাক, আমােদর কিব জরােট 
সমাগত মুসলমান জােদর বণনায় বলেছন- 

              বড়ই দােনশম          কােরহ না কের ছ  

                  াণ গেল রাজা নািহ ছাড়ী। 

       ফিকর দরেবশরা সুেলমানী মালা িনেয় পীর পয়গ েরর নাম জপ করেতন 
দরগায় িশরিন ও স ার আেয়াজন করেতন এবং জািতবণ-িনিবেশেষ সকেলর 
গেৃহই গতায়াত করেতন। এেঁদর মেধ  কউ আবার 

               পীেরর মুিরদ হয়া       ঘের ঘের কের দায়া 

                      ােম- াম করেয় পয়ান। 

               তজিবজ লয়া কের       সখ হয়া কহ িফের 

                      কালা পাগ মাথায় িনশান।  

       কিবক ণ  কেয়ক ট পঙ্ েত তখনকার মুসিলম সমােজ িববাহািদর 
বা ব ও কৗতকজনক িববরণ িদেয়িছেলন। তােঁদর ‘িববােহ’র আচার অনু ান 
িছল দীঘ এবং সংি  িববাহ অথাৎ িনকােহর অনু ান তমিন সংি  
আকােরর।  

       িনকােহর বণনায় কিব িলেখেছন- 

               বীেরর নগর লয়া      বিসল অেনক িমঞা 

                    কহ িনকা কহ কের িবয়া। 

                মা া পড়াইয়া িনকা    দান পায় িসকা িসকা 

                    দায়া কের কিলমা পিড়য়া।। 

                কের ধির করা ছির    কুকুিড় জবাই কির 

                      দশ গ া দেরপায় কিড়। 

                বকির জবাই যথা     মা াের দই মাথা 
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                      দের দই কিড় ছয় বুিড়।  

       াথিমক িশ ার জন  আ হাি ত িশ রা িনেজরাই ম েবর জন  াচীর 
তলেছ এ দৃশ ও যথাযথ ও িনঃসে েহ িচ াকষক- 

                 যত িশ  মুসলমান     তিলল ম ব ান 

                      মখদম পঢ়ানা –পঢ়ানা। 

        দখা যায়, কিলকাতা িব িবদ ালয় কািশত চ ীম েলর ভূিমকা-েলখক 
এক ট িবষয় অনুধাবন করেত না পের িলেখেছন কিবক ণ মুসিলম সমােজর 

িত কৗতকপূণ কটা  কেরেছন। িক  ব ত তা নয়, কিব সখােন ার সে  
ামীণ মুসলমানেদর ধম য় থানুগেত রই উদাহরণ িদেয়েছন। জায়গা ট হেলা- 

                  আপন টাবর লয়া     বিসলা গােঁয়র িমঞা 

                        ভ য়া কাপেড় পুেঁছ হাথ। 

       পিরেধয় কাপেড় না হাক খাওয়া জন  িবছােনা কাপেড় হাথ মুেছ ফলার 
থার উ ব আরব থেক, জলাভাব জন । তাছাড়া বাইেরর িচতা থেক 

অ েরর িচতাই বেড়া এমন ধারণাও এ িবষেয় পাষকতা কের থাকেব। মুসিলম 
সং ার ও আচােরর িববরেণ দখা যায়-খােনেক বাদ দ াখােনেম হাত মাছনা। 
ব াপারটা শষ পয  গামছায় কাপেড় হাত মাছার থাগত হেয় দাড়ঁায়। সুতরাং 
কিবক ণ এখােন কটা  তা কেরনই িন বরং ক র আচার িন তার িববরণই 
িদেয়েছন। পাঠকরা ল  করেবন য, কালেকত জরুােট অথাৎ ছােটা রাে  
িবিভ  ণী ও জািতর আগমন-বণনার অংেশ কিবক ণ মুসলমানেদর আগমন 
ও তােদর বািড়-ঘর-েদওয়ার িববরণই সব থেম সি েবশ কেরেছন।  

       এরপর কিব মা েয় বণনা িদেয়েছন া ণ, কায় , বদ  ও নবশাখ থেক 
হীনবেণর যাবতীয় জািতর মানুেষর। এ কবল তািলকা দওয়া নয়, সংি  
লখনীমুেখ যথাস ব সকেলর বিৃ  ও চাির  উদঘাটন কেরেছন। সমাজ-

ইিতহােসর অনুরাগী আজেকর পাঠক কিবর এই বা ব িন া দেখ অবশ ই 
িব ত হেবন। কুলীন ও অকুলীন া ণেদর িবভাগ ও জীিবকা বণনা কের 

ামযাজী পেুরািহতেদর িববরেণ িতিন িলখেছন- 

                   মূখ িব  বেস পুের   নগর া যাজন কের 

                        িশখেয় পূজার অনু ান। 
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                    চ ন িতলক পের    দব পূেজ ঘের ঘের 

                         চােল র বাচকা বাে  টান। 

                    ময়রা ঘের পায় খ    গাপঘের দিধভা  

                         তলী ঘের তল কুপী ভির। 

                    কাথায় মাসরা কিড়    কেহা দই ডািল বিড়  

                        ামযাজী আনে  সাতঁির ।। 

        িতযক কটাে র সে  হাসারস িমিশেয় তৎকালীন িচিকৎসক বদ েদর 
বণনা িদে ন- 

                     উ ঠয়া ভাতকােল    ঊ  ফাটঁা কির ভােল 

                          বসন ম ত কির িশের। 

                     পিরয়া উ ল ধুিত     ক তেল কির পুিঁথ 

                           জরুােট বদ জন িফের। 

                     কার দিখ সাধ  রাগ    ঔষধ করেয় যাগ 

                           বুেক ঘা মািরয়া অে  চায়। 

                      অসাধ  দিখয়া রাগ    পলাইেত কের যাগ 

                            নানা ছেল মাগেয় িবদায়।। 

                       কপরূ পাচন কির     তেব জীয়াইেত পাির 

                            কপেূরর করহ স ান। 

                      রাগী সিবনেয় বেল     কপরূ আিনেত চেল, 

                           সই পেথ বদ  পালান।। 

      ব ত জরুােট নগর প ন বণনা কিবর কােছ একটা উপল  মা  হেয়েছ, 
ল  হেয়েছ উ বণ থেক হীনতম বণ পয  যাবতীয় মানুেষর সংি  পিরচয় 

ন। মধ যুেগর জািতবিৃ র অনুশাসন কেঠার িছল, রাজন  ও শা কারেদর 
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পার িরক াথর ার িভি েতই তা গেড় উেঠিছল, িক  আজেকও এবং 
একিবংশ শতা ীর সা ার ঘাষণার মেধ ও িক মানুেষর স শৃ ল িলত হেয়েছ 
 ? না, তার উপর ধনতাি ক নাগপাশ িব ার কের অবেহিলত প র মেতা 
কােনা েম ােণ বািঁচেয় রাখারই আেয়াজন হেয়েছ ? 

      কালেকত-ফু রার জীবনযা ার বণনায় সাম তাি ক ণী-েশাষণ-কল  
কিব া ের িচ ত কের গেছন। শাে র জাের কারা ের গােয়র জাের 
হীনীকৃত মানুষও য সমােজর উ মে  অিধ ত মানুেষর চেয় চিরে র িদক 
িদেয় বহ েণ উ ত, এ ট দিখেয় িতিন িনেজ উ বেণর মানুষ হেয়ও জািত বণ 
ভেদর উপর তী  ঘণৃাই কাশ কেরেছন। কউ কউ মেন কেরেছন য 

‘বারমািসয়া’–র বণনায় ফুএমন রা মুেখ কিব দঃুখ ও িন েহর আিতশয  
দিখেয়েছন, িক  স কথা ঠক নয়। কারণ ফু রা যার কােছ ‘আমািন খাবার গত 
দখ িবদ মান’ এমন প তল  জীবন ধারেণর বণনা িদে , স দবী তা তােদর 

কঁুেড় ঘেরর বড়ার দরজায় ঠস িদেয়ই বেস আেছন, তারঁ চে  দখার চেয় 
তা অন  িকছ মাণ থাকেত পাের না। তাছাড়া উ  চ ীম েলর স াদক িক 

ল  কেরন িন য, সই ডালপাতার ছাউিন কঁুেড়র ফু রা-কালেকত আজও 
সমােজ সজীব? তারা আেগকার িদেনর মেতা আমািন খায় কী-না জািন না, িক  
ব াভােব সহ  ফু রা য বাইেরর লােকর সামেন বর হেত পাের না, এটা তা 
একটা তথ । তারা মৗিখক গিরবী হটােনার সে  বা ব তল নুন চাল ডােলর 
মূল বৃ র কশাঘােত মশ িন  হেয় যাে  কী-না, স তথ  তা সরকারী 
দ েরই রেয়েছ। 

     ধনপিত-পেব বিণকেদর ব বসা বািণেজ র বণনার সে  সপ ী–সংবিলত 
সংসার জীবেনর তথ িচ  পিরেবশন কেরেছন কিব। একিদেক যেথ  যৗন সুখ 
ও দাস দাসীসহ চব েচাষ  যাবতীয় ভাগিবলাস, অন িদেক “ধূিলভেয় নািহ মিল 
নয়েন নয়ন”, একিদেক র  খিচত নব নব প া র, অন িদেক “িশের িদেত নািহ 
আেঁট খুঞার বসন” এবং ফু রার অ  পুেড় উদর-দহেন”- এ দইু িবপরীেতর 
পাশাপািশ সমােবশ কের কিব তার সহানভূুিত ও প পাত কান্ অংেশ তা পাঠক 
ও াতােদর জািনেয় িদেয়েছন। 

    কাথায় ধনী গৃিহনী সুশীলার গতানুগিতক বারমাস া আর কাথায় যমন 
মমেভদী তমিন উপেভাগ  ফু রার খেদ া । বিণক বধূর চেয় ব াধবধ ূ
শত েণ সু রী। সপ ী স াবনায় ব াকুল  ফু রার াধ ও অ জেলর কােছ 
লহনার খেদা  িনতা ই ান। নারী পু ষ িনিবেশেষ ধনীেদর জীবেনর কদয 
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প লতা কিব উদঘা টত কেরেছন ধনপিতর আহতূ িনম ণ সভায় পর েরর 
কলেহ। দিখেয়েছন, দিরে র জীবেন চিরে র মূল ই তার একমা  স ল ও 
স দ। 

     জিমদােরর আ েয় কাব  রচনা কেরও কিবক ণ য অপ পাত াধীন 
ব ে র পিরচয় রেখেছন, তার জন  িতিন আমােদর সািহেত  সতত রণীয়। 
অথচ বা বেক অিত ম কের িতিন িকছ ঘটান িন, ষাড়শ শতা ীর রা  ও 
সমাজব ব ায় মূল পটভূিমেক দেূর হ টেয় িদেয় িনজ ক নাজাল িব াের 
মেনােযাগী হন িন। একা  সমাজ–সংল তার জন  তারঁ কাব  মধ যুেগর ািসক 
এবং স িহসােব পনুঃপুন পাঠ ।  
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সমাজ – সািহেত র স ােন 

   আইন াইন বেলিছেলন য আেলােকর উৎপাদক অথবা আেলােকর াপক 
ব  যমনই গিতেবগস  হাক না কন তােত আেলার গিতেবেগর কােনা 
ইতরিবেশষ হেব না। অথাৎ আেলার গিতেবেগর চরমতা ণ আেছ। তমিন বলা 
যায় য কালপাথক  যমনই হাক না কন, অথাৎ াচীন, মধ  বা আধুিনক য 
সময়কারই হাক না কন, সািহেত র সে  ভাবধেমর উৎপাদক সমােজর 
স ক িবষয়ক অ  ধ্ বই থাকেব। া ব র সে  সমােজর স ক 

া ক। এবং তা-ও সুিনয়ত। এ দইু িনয়তে র িবষয় মেন রেখ বলা যায় য এক 
ণীর সৃ  সমাজ– ভােবর পুেরাপুির অনুবতন কেরই সাথক হেত চায়, আর, 

অন  ণীর সৃ  সূ সূে  সমাজ-সংি  হেয়ও নাতন সমােজর া হয়। 
শক্ স্ পীয়ার অথবা রবী নাথ কবল সামা জক রেনসােঁসর অনুবত ই নন, 

নবতর সমােজর অনায়াস াও বেটন। রবী নােথর ভাবাদশ ধ’ র বতমােন 
আমরা নাতন পেথ অ গামী হবার য়াস করিছও। শরৎচে র মধ তায় নারীর 
নাতন মূিত আিব ার ক’ র চলিত সাম তাি ক সমাজেক নারী – াত  মেন 

িনেত হেয়েছ। এ ে ও নাতন ও পুরােনার া ক স ক, অ গিতর 
আপাত-সংঘাত ও িবজয় যা া। আমােদর মধ যুেগ এক ণীর সািহত  িছল 
সমাজ কতৃক পেুরাপুির িনয়ি ত। অন  আর এক ধারা সমাজেক ূে প না ক’ র 
নাতন সমাজ গ’ ড় তালার আ েহ বল িবে ারেণর সৃ  কেরিছল। থম ট 

হ’ল ম লকাব , ি তীয় ট পদাবলী। এই িবে ািভত সািহেত র ভূিমকায় এক 
বল ব  কারণ েপ দখা িদেয়িছল, য ব  আবার সূফী-িহ  ুসমাজ 

সংঘােতরই িত প। হাজার শতা ী পূেব এই বাঙলায় লাকমূল বা অনাযমূল 
সমােজর মেধ  া ণ  িহ -ুেবৗে র অনু েবেশর ফেল একই ব াপার ঘেট। এবং 

ত-কািহনীর মধ  িদেয় ম লকােব র সৃ  হয়। উিনশ শতেক িশি ত মহেল ও 
িশি েতর সািহেত  য নবজাগৃিত ঘেট তােতও নূতন-পরুাতন সংঘাত ও 
অ গিতধারা এই সূে ই িচি ত। তা ায় গািণিতক এবং পারমাণিবক পা -
শৃ েলর মতই অিনবায। এ সূে র স ান চাই। 

   মাটামু ট স র বছর হেত চলল বাঙলা সািহেত র ঠকুজী-িবচার ার  
হেয়েছ। িক  ইিতহােসর ধারায় সমাজ এবং সই ধারায় সািহেত র গািণিতক 
অিভব  িনণয় আজও হয়িন। ব গত য়ােস ডঃ দীেনশচ  সন মুখ 
অবশ  চ ত হেয়েছন, িক  সামি ক রণা ও বণতার সূে  সািহিত ক 
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পদে প িলর িবচার িবেবচনা আজও তমন হয়িন। সদ - বিতত বাঙলা 
আকােদিমরও এ িবষেয় উদ্ েযাগী হওয়ার কােনা ল ণ দখা যাে  না। অথচ 
িবষয় ট পূণ, আর িব  িচ ায় যা হে  তােত া  দশেনর বা 
ব াখ ােনরই য় ঘটেছ। 

     থেম বাঙালীর িবিশ  মন বু  বণতার অথাৎ পূণ  কৃিতর িবচার 
িবে ষণ চাই। এ ট িব  সামাজিব ােনর িবষয়। তারপর নতৃ  এবং ইিতহাস 
িমিলেয় আিদেত আমরা কী িছলাম, পিরবতন কখন কী মূিত িনেয় এল, বাইেরর 
আঘােতর জবাব আমরা কী ভােব িদেয়িছ, িনজ চাির  বিশ  কতদরূ র া 
করেত পেরিছ, আমােদর সংঘাত ও পিরবতন কখন কান্ কান্ িদক থেক 
হেয়েছ ও তার ফলাফলই বা কী, এবং ভারেতর প ম ও দি ণা েলর সে  এই 
পূবা েলরই বা সাদৃশ  ও পাথক  কান্ কান্ িদক িদেয়, এসব িনধারণ ক’ র 

কৃত সািহেত র িবিভ  শাখার িবচাের আসেত হেব। মেন পেড় পাচঁকিড় 
বে াপাধ ায় মহাশয় এককােল বাঙালীর িবিশ তা নােম এক ট সু র ব  
িলেখিছেলন। ভারেতর অন  যমন দখা যায় না, বাঙালীর কােজ ও চািরে  
িতিন সইসব াত  ল  কেরিছেলন, যার কতক িল অবশ  ভৗেগািলক 
পিরেবশ-িনিম , অন িল জ গত ভাব-সূ  বািহত। 

        ীঃ পঃূ হাজার শতা ীর িববরেণ দখা যায় িবহার বাঙলা থেক ওিড়শা ও 
পূব উপকূল ধ’ র দি ণ সীমা  পয  ভূভােগ বল অনায উপিনেবশ িছল। 
চাতবণ  ও য কমা য়ী া ণ  িহ রুা এেদর কােনা- েমই মেত আনেত 
পােরিন- এরা অ া-ব া-মাগধাঃ চরপ া াঃ । ঐসব মানুষ সি িহত অ ল িল 
মুখ ভােব কাল-মু া অধু িষত িছল, িকছ ািবড়ভাষীও থাকেত পাের, তেব দখা 
যায় দি ণবাসী ািবেড়রা ইিতমেধ ই া েণ র সমাজেভদ ও য কেম আিব  
হেত আর  কেরেছ। এর আেগ হাজার বছর ধ’ র চেলেছ উ র ভারেত আয-
অনায র -িবিম ণ – াচীন পারসীক গা জ আযেদর কমবাদ ও সামিরক 
স ব তা ত াগ ক’ র পূজা, ধ ান, ত ােলাচনায় িনিব  হওয়ার অধ ায়। ীঃ পূঃ 
হাজার দড়হাজার বছর আেগকার এই ভারতীয় সভ তা িবে  অনন । আর এই 
সভ তার অ িনিহত শ  হ’ল অকৃপণভােব বাইের অিভঘাত হণ ও সম য়। 

থেম কাল –মু া- ািবড়, পের ীক, তক , মধ  পারসীক। এই বহ িবিম  তথা 
সমি ত আয সভ তারই অিভঘাত এেসিছল িবহােবর মধ  িদেয় উ রব  থেক 
দি ণবে   বাঙা-িব াস- বণ সাওঁতাল– খড়ওয়ালেদর ভূখে , ীঃ পঃূ প ম–
ষ  শতা ী থেক ধীের ধীের, িবেশেষ মৗয চ ে র ব িবজেয়র পর। ব  
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দখল করেত িগেয় চ েক রীিতমত রণা েন অবতীণ হেত হেয়িছল এমন 
পিরচয় অবশ  পাওয়া যায় না। হয়ত সামান  িকছ সংঘেষর পর একটা শাসিনক 
অিধকার-িব ার মা  ঘেটিছল। কারণ, কাল-মু া বংশজেদর ভাব থেক 
বাঝা যায় এরা িছল শাি ি য়, িনজমেত একা  ধমভী , অগিণত শাখায় 

িবভ  এবং প ােয়ত অনুগামী সমাজ-পিরবার-েক ক জীবেন অভ । 
পরবত কােল য় রাজারা সাম পাল নাম িদেয় এেদর কাউেক কাউেক 
তীর াজ সন  িহসােব কাজ িদেয়েছন ঠকই, িক  বূ হব  যা ার ভাব এেদর 
িছল না এমনই বাঝা যায়। অেশােকর কিল  িবজয়ও অ িতহত 
নরহত ালীলারই পিরচয় দয়। িতঘােত অ ম ও য ত  উপেদবতা দখায় 
অভ  এই িনেদাষ িন  অব ার মানুষ িলেক হত ার আেয়াজনই ত ণ 
অেশােকর িচ েক ব িখত কেরিছল এমন মেন করা যায়। এই কারেণই িতিন 
বৗ ধম য় উদার জীবননীিতর িদেক চািলত হেয় থাকেবন। আরণ -সমাজমূলক 

বহশাখািয়ত জীবেন রা  ও শাসেনর অনু েবশ আিদবাসীেদর চিকত ক’ রই 
িনবাধ আ সপেণ বৃ  কেরিছল। এই নাতন সং ার বরণ করেত িগেয় 
আমােদর ঐ আিদম িপতৃপু েষরা ারে  একটা মানিসক িব ােটর স খুীন 
হেয়িছেলন িন য়ই, িক  জীিবকার নাতন সুেযাগ এবং উ ততর জীবন–
উপেভােগর দৃ া  তােঁদর অেনকেক লু ও কেরিছল এবং কাছাকািছ থাকেত 
থাকেত তারঁা া ণ  বৗ েদর সং ৃ ত াকৃত িমি ত ভাষারীিতও হণ করেত 
আর  কেরিছেলন। যারঁা এই পিরবতন বরণ করেত পারেলন না তারঁা অবশ  
আরণ  পাবত  জীবেনই থেক গেলন। বাঙলায় উপিনেবশ াপেনর পর প ম 
ও মধ ভারতীয় িহ -ুেবৗ  া ণ য় বেশ রা অনাযেদর সে  সামা জক 
স েক আব  হেত থাকেলন াভািবকভােবই। তােঁদর াচীন ধমশাে র নীিত 
অনুসাের া ণািদর ও শূ  স দােয়র নারী-পু ষ থেক উদভ্ত স ান যারা 
উ বেণর পাশাপািশ রইল তারা হীনবণভ  হেয় িহ  ুসমােজ ানলাভ করেল। 
সুতরাং দখেত গেল আমরা উ িন  সকেলই মুখ ভােব িনষাদ িকরাত বংশধর। 
িকছ ািবড় সং শ থাকেতও বা পাের। ীঃ পূঃ দ’ুহাজার শতা ী থেক উ র 
ভারতীেয়রাও অ িব ার সবাই তাই। পতা বা উ রীয় গলায় িনেয় যারঁা যাগয  
করেতন অথবা রাজন  বা ভূম িধকারী হেতন তােঁদর দেহ আযরে র পিরমাণ 
দশিবশ িব রু বিশ িছলই না, আর েম তা িমিলেয় যেত যেত ায় শূেন  এেস 
দািঁড়েয়েছ বলা যায়।  

       বহ িমি ত ভারত-রা য় জািতর এই পূব পিরচয় রেণ রেখ এবং তার 
উপর বিহভারতীয় অিভঘােতর কেয়ক ট র িবেবচনা ক’ র একিদেক াচীন 
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দশীয় ধারা, এবং অন িদেক পৗরািণক, সূফী-ইসলাম ও ইংের জ েশ 
পিরবিতত ধারায় িবচার–িবে ষণ িনরত হেত হেব। দখেত হেব, মধ যুেগ রাজা-
জিমদােররা গাড়ার িদেক লৗিকক কািহনী, গীিত, ছড়া, তকথার পাষক 
িছেলন না, িহ  ু হান আর মুসলমানই হান তােঁদর েয়াজনমূলক আকষণ িছল 
িহ -ুইসলামীয় পুরাণ কািহনীেত, যার জন  লাকমূল ম লকােব র কািহনীর 
সে  পের পুরাণ িবিমি ত করা হয়। ম লচ ী হন দুগা, মনসা হন িশবকন া 
এবং রামায়ণ, িশবায়ন, মহাভারতকথা ও নবী কািহনী নানাভােব সার লাভ 
কের। জয়েদব িবদ াপিতর িবষয় বাদ িদেল াকৃত পদাবলী ও চতন লীলা 
রচিয়তা কােনা কিবই কােনা জিমদার রাজেন র ারা পৃ -েপািষত হন িন। বীর 
হা ীর ীিনবাস আচােযর িশষ  িনেয় ব বধেমর সাের আ িনেয়াগ কেরন 
এবং কন কেরন তা বুঝেত গেল দখেত হেব িব ু পুর রাজবংেশর িডশন 

া ণ  থেক িভ  জাতীয় িছল। অন িদেক দখা যায়, মাগল শাসন অে  
জিমদার াধান  বলবান হেল পর ব েবর ােন তারঁা শ র আরাধনায় উৎসাহ 
িদেত লাগেলন। দগূা এবং কালী পজূার িব ার ঘটল। মদ মাংেসর উপচােরর সে  
‘লা ঠ যায় মা ট তার’ বচেনর সারকথা একা ভােব িমেল গল। িহ ইু হান আর 
মুসলমানই হান, রাজা–জিমদােররা শা ীয় প ত ও লখকেদর অথ ও 
ভূস ি  িদেয় পুর ৃ ত এবং পােটর জাড় ও অ  িদেয় স ািনত করেতন। এেত 
একথা মেন করা যায় না য তারঁা এমনই উদারিচ  িছেলন য সাধারণ মানুেষর, 
িবেশেষ কৃষককুেলর করভার কিমেয় িদেয়িছেলন। 

     মুসিলম সুলতােনরা িহ েুদর াচীন শা  ও ধমানুসরেণ কােনা বাধা তা 
দনই নাই, বরং পৃ েপাষণই কেরিছেলন। িনিদ  রীিতনীিতর িব াচরণ ক’ র 

সমাজিব ব আনার য়াস যিদ কউ ক’ র থাকেতন, বরং তারঁাই শািসত হেতন, 
যমন বলা যায় য, িহ  ু ত বাদীেদর অিভেযাগ েন কাজী ীৈচতন  ও 
ব বেদর িব তা কেরিছেলন। ব ব বাউেলরা িচরকালই কাথঁা লা ঠ স ল 

ক’ র কা টেয়েছন, িক  মুকু , ভারতচ , রাম সাদ সং ৃ ত শা কােররা 
িচরকালই ধেনজেন সুেখ থেকেছন। পরকীয়া- ীিতর পিথক চ ীদাস 
রাজসমাদর পানিন, িবদ াপিত পেয়িছেলন, কারণ, িতিন অেনক পিরমােণ 
পুরােণর ও শাে র অনুগত িছেলন। চযাগীিতর সাধক কিবরা এেকবাের 
িভ জাতীয় িছেলন, বৗ  িবহার আ য় ক’ র থাকেতন। তারঁাও িছেলন শা  
পুরােণর তী  িবেরাধী এবং গিরক স ল। বখ্ িতয়ার িখলজীর অিভযােনর পর 
থেক দু’িতনশ বৎসর মুসিলম শাসেন দেশর সািহত  সং ৃ িত িব  হেয়িছল 

এমন যারঁা মেন কেরন তারঁা ইিতহাস পেড়ন িন এবং রাজৈনিতক ধারাপােতও 
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িনতা ই দীন। দশজয় এবং কর আদায় ক’ র রাজ  ঠক রাখা যােদর কাম  
তারঁা ােম গে  মারামাির কাটাকা ট করেত যােবন কন? তারঁা তা কােনা 
বাধাই িহ েুদর কাছ থেক পানিন। তােঁদর হানাহািন সীমাব  িছল আ ীয় জন 
সন  ও সাম েদর মেধ । িহ েুদর ওপর কােনা অত াচােরর স াবনাই িছল না। 

বখ্ িতয়ার িখলজী রাজ  জেয় উৎসাহী িছেলন, তারঁ েয়াজন িছল লুঠতরাজ এবং 
সানা মু া ও রসদ সং হ। ি রভােব শাসেনর কােনা সময় পানিন, ই াও 

িছল না তারঁ। পেরর িবশ- শ বছর গিদর লােভ তােদর িনেজেদর মেধ  
হানাহািনেতই কেট যায়। এরপর কােট সীমানা িনেয় ওিড়ষ ার সে  যুে  এবং 
িদ ী থেক আ মণ ঠকােত। এরই মেধ  ইয়ুজ, িগয়াসউ ীন মুখ সুলতােনরা 
শাি  িত া ও উ য়েনর কােজ লেগ যান। বলা বাহল , তক  ও িখলজী 
সুলতানেদর কােছ ানীয় রাজন  জিমদােররা আেগ থেকই আ সমপণ ক’ র 
বেসিছেলন, আর সািহত -িশ ও উৎসাদেনর স ুখীন হয়িন। তেব সাধারণ একটা 
অশাি র পব প াশ ষাট বছর চেলিছল এমন অনুমান করা যেত পাের। সুতরাং 

ীঃ ১২০০ থেক ১৪০০ মেধ , কােনা সািহিত ক িনদশন পাওয়া যাে  না ব’ ল 
কােনা কােনা বাঙ্ লা সািহত - া ােম ােম অত াচােরর য ক না কেরেছন 

তার অেনকটাই মা ক। ল ণীয় এই য, ীঃ ১৩০০-এর পর থেক দেল দেল 
সূফী সাধেকরা বাঙলায় এেস তােঁদর মরিময়া ভাবধম কাশ করেত থােকন। 
কবল আচার- থা-স ল িহ  ু া ণ  কৃত ধম িবষেয় এই সময় দউিলয়া হেয় 

পেড়িছল। ফেল সূিফরা নাতনভােব আ িরক ধেমর পথ দখােতই মানুষ তােত 
আকৃ  হেয় পেড়, আর িবেশষভােব আকৃ  হয় িনগহৃীত হীনবেণর মানুষ। বাঙালী 
মুসলমােনর জ  এইভােবই ার  হয়। মাগল শাসন ার  হবার পরও 
বাঙ্ লায় িহ  ু জিমদারেদরই াধান , আর নগের ােম বাঙলা-সং ৃ ত  
রচনাও পণূমা ায় চলেত থােক। বাঝা যায় ামীণ অথনীিতেতও তমন কােনা 
িব াট আেসিন। সলুতােনরা এক-তৃতীয়াংশ শস  কর িহসােব িনেতন, আর 
জিমদাররা ভত ভূস ি র অিধকার িনেয় ায় াধীনভােব চলেতন, তেব 

জােদর উৎখাত করেত পারেতন না।  

      থাস ল ও তা কতা-স ল অথাৎ শূন ভা ার িহ  ু ধেমর উপর সফূী 
অিভঘাত ব ব ধেমর জ  দয়। সারা বাঙলায় ধম য় ভাব-িবে াহ এক ট বল 
ব ে র মেধ  কাশ পেয় বাঙলা থেক ভারেতও ছিড়েয় পেড়। ব ব 
পদাবলী নামক িবপুল ধম য় সািহত  সৃ র মূেল মানুেষর অিভলাষ, আর 

থাপালন ও িবকৃত তে র সে  সহজ অনুরােগর সংঘােতর িবষয় ট ভােলা ক’ র 
ভেব দখেত হেব। ীৈচতেন র আিবভােব মানুষ যা চাইিছল তা পেল। ধম 
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আ িরক এবং সহজ হেয় জীবেনর সে  িমেশ গল। এেত িহ -ুমসুিলম দুই 
সমীকৃতও হ’ল। একই সে  এল বাউলমত –যা আরও সহজ ও পািরবািরক 
জীবনধারার অনুগামী, যােত িহ -ুমুসিলম পাথক  িতলমা ও রইল না। এই 
একীকরেণর অব াই বাঙলায় চলত এবং িহ  ুনই, মুসলমান নই, আমরা বাঙালী 
এই পিরচেয়ই আমরা িবে  িচি ত হেত পারতাম, যিদ না মাঝখােন িবড় না 
আসত। িবড় নাটা এেসিছল মাগল শাসন শেষ ‘ জার যার মুলুক তার’ নীিতর 
শা  জিমদারেদর অভ ােন। এরঁা একইসে  তাি ক ও া ণ  অনু ান চালােত 
আর  করেলন, আর জা-েশাষণ ও তােঁদর পাষক ব েদর উৎসাহদান পবও 
সই সে  চলল। পদাবলী রচনা ায় ব  হ’ল, বাউেলরা িভ ু ক হেলন। ঠক এই 

পিরি িতেত কাম্ পািন শাসেনর িবশৃ লা ার  হ’ল। আর কাম্ পািন শাসন 
ধম য় থাগত ণীবণেভদ িবষেয় িনরেপ  থেক কবল টাকা লঠু করার স ান 
করেত লাগল। ইংেরজ এেলও তখনই সমােজ কােনা পিরবতন এল না। সমােজ 
পিরবতন আনার চ া পের স ব কেরেছন বাঙালী মনীষীরাই, রামেমাহন থেক 
আর  ক’ র। এর মেধ  র শীল িত য়াশীল সব দেলরই লাক িছেলন। 

          উিনশ শতকটা িবতেকর শতেক পিরণত হ’ল। ল ণীয় এই য এই অিভনব 
পিরবতন-অিভমখুীনতার সং াম কবল িশি ত মহেলই সীমাব  রইল, এবং তা 

ায় একশ বছর ধেরই। অিশি ত সাধারণজন জািতবণেভদ ও থাপালেনর 
দাস  যা সং াের পিরণত হেয় িগেয়িছল তা নীরেব বহন করেত লাগল। 
মু েমেয়র নব রীিতর িশ াব ব ায় ও ধম য় সাং ৃ িতক িবতেক তােদর জীবেন 
কােনা ইতর-িবেশষ ঘটল না। ব ব-বাউল িবতািড়ত হেতই িহ -ুমুসলমান 

পাথক  নাতন আকাের দখা িদেত লাগল। আবার িচর ায়ী বে াবে র পূব 
থেকই বাঙলায় অিধকাংশ জিমদার িহ  ুথাকার কারেণ উ  িহ েুদর মুসিলম-

ঘণৃ  ামজীবেনরও েবশ করেল। ল’ এ া  অডার ছাড়া ি টশ শাসন আর 
কােনা িদেকই নজর িদেল না । িক  তারা সা াজ বাদী িছল এই গালাগাল িদেয় 
তা কােনা লাভ নই। আমােদর বহপূেবকার শাি পূণ সমাজ-জীবন আমরাই 

খতম কেরিছ, িবেশেষ সেতেরা শতা ীর পর থেক, িহ য়ুািনর কু থা িলেক 
জিমদারী জবর-দ েত বরণ করেত অভ  হেয়। ইংেরজ শাসন িশি েতর 
িবেবক স ার কেরেছ িক  াম িলেক অ কার থেক উ ার কেরিন। তােদর 
স েয়াজনও িছল না। কী মুসিলম রাজত  কী ইংেরেজর জিমদারতে  সাধারণ 

মানুেষর িশি ত হওয়ায় শাসকেদর লাভ তা িছলই না, বরং িবপেদর স াবনাই 
িছল। তব ু উিনশ শতেকর মাঝামা ঝ প ী ােম অ  াথিমক িবদ ালয় ও 
বাঙলা ু ল খালার জন  অসহায় অব ার মেধ ও দএুকজন িকছ িকছ িশখেত 
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বুঝেত পেরিছল হয়ত বা। নীলকরেদর কােছ গাপীনাথ দওয়ােনর সই িবখ াত 
উ ই মাণ কের য প ীর মানুষ অথৈনিতক দিুবপােকর ও অিশ ার অব ার 

িতিবধান চাইিছল- “হজরু ােম ই ু ল হওেন চাষািদেগর দৗরা  বািড়য়ােছ।” 
িক  ামীণ মানুেষর তাৎকািলক দুিবপাক এক কথা, আর সাম তাি ক 
িচর েনর দিুবপাক আর এক কথা। সামিয়ক অত াচার িনবািরত হেতও পাের, 
িক  সং ার – থার গ ানাইেটর ব ন অত সহেজ িলত হবার নয়। এবং তা 
বাধ কির আজও হয়িন। াধীনতা–উ র শাসন ব ব া সই পরুােনােক স ল 

ক’ র তার উপর ইংেরেজর কােছ শখা বািণ জ ক িনে ষণ আরও ব াপক ক’ র 
সাধারণ মানুষেক জখম ক’ র ফেলেছ। তােদর িতবােদর শ  হয়ত আজ 
বেড়েছ, িক  পিরি িতর উে খ  পিরবতন আসেছ না। বাইের িবেক ীকরেণর 

একটা ছ েবশ রেখ এবং মৗিখক ভােব তা চার ক’ র ব ত ইংেরজ-
রাজনীিতর কাঠােমায় ক ীয় শাসন বহাল তিবয়েত ািধকার কােয়ম রাখেছ। 
ভারতেক ভােব সুিবধােভাগী ণী এবং িনি ন মানুেষ ভাগ ক’রার ব ব াই 
চলেছ নানান ছ েবশ িনেয়। ফেল সািহত  িশ  সং ৃ িতর বাহেকরা অনায়ােস 
রাজনীিতর সবক হেয় পড়েছন। শাসননীিতর অনুগামী িশ াব ব ারও পতন 
হে । চার যে র সাহােয  হীন িচর নাট , ক ািরেকচার উপ ািপত ক’ র 
ত ণেদর ব বসািয়ক গা র িবলােসর অনুগত রাখার য়াস করা হে । িবচ ণ 
মানুেষরও লােভর দাস হেত বাধেছ না। এই পিরি িতেত সািহত -িশে র াধীনতা 

মূেল  িব ত হেয় পড়েছ।  

      ইংেরজ আসার জন  আমােদর রেনসাসঁ হাক বা না হাক, মানুেষর াধীন 
িচ ােক আ প গত করার তমন অপেকৗশল দখা যায়িন, যমনটা হয়িন, 
মুসিলম শাসেনও । অ য় কুমার দ , ব ম, ভূেদব, িবেবকান , রবী নাথ, 
িবিপনচ , ী অরিব  মখু কউই শাসকদেলর মুখােপ ী হেয় কথা বেলন 
িন। তােঁদর সামা জক, সাং ৃ িতক িচ ােক কৗশেল য় করার হীন উদ্ েযাগ 
ইংেরজ সরকােরর িছল এমন অপবাদ আমরাও িদেত পারব না। ত  
রাজৈনিতক িব তার ক েরাধ ইংেরজরা ধমবেশই কেরিছল, স কথা ত । 
আর িহ -ুমসুলমান ঐেক র য়াস তা তারা যথাসাধ  ভাঙবার চ া করেব এও 

তঃিস  ব াপার। িক  াধীনতা-উ র শাসেন ম-বধমান আথ-রাজৈনিতক 
পদে প এবং িশ া-নীিত ও সাম তে র  অনুসরণ ভৃিত যভােব 
মানুষেক  দুই ণীেত িবভ  করেত চাইেছ, তার কািলমা আেগকার ঠক 
পরাধীনতার ািন নয়, দশবাসীরই দৗরা , ধীের ধীের সু িচে  উ  
স দায়েক সংর েণর য়াস। াধীনতা- াি েত সুিবধােভাগীেদর ণীগত 
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উ াস, লাকিহেতর ছ েবেশর আড়ােল ে ণীর পিরপু , ধনতাি ক 
কপটাচার, িব বানেদর যা খুিশ তাই করার অিধকার, হীনজাতীয় সং ৃ িতেত 
উৎসাহ দান ভৃিত বতমান ভারেতর চির - ল ণ হেয় দািঁড়েয়েছ। সুতরাং 
সমাজ-সািহেত র আধুিনক অধ ােয়র সমী ায় াধীনতা–উ র অব েয়র 
িদক ট তলনামূলকভােব িবচার-িবে ষণ ক’ র দখেত হেব। দখেত হেব ণী-
সািহেত র সৃ  এক ণীর প -প কার মাধ েম িকভােব চলেছ, ক ীয় 
িনয় েণর চার মাধ ম িলেত কু িচেক িকভােব য় দওয়া হে , উিনশ ও 
িবশ শতেকর উদার পটভূিম থেক আমরা কতদরূ িবচ ত হেয়িছ, এবং রাবী ক 

েদশভাবনােক িকভােব অবেহলা করা হে । ব তঃ পরাধীনতায় মেধ ও 
আমােদর য আদশচ িত ঘেটিন, আজ তাই ঘটেছ এবং এর জন  দায়ী য 

াধীনতা– া  আমরা িনেজই তা আজ মািণত হেয়েছ। এমন অব ায়, 
াধীনেচতা মু েময় ব র প পাতহীন সু  সািহত  ও সং ৃ িত এেকবাের 

িবলু  হেব, এই িক আমােদর ভাবী েদেশর িবিধিলিপ? িবেশেষ য উ ত 
সািহত িচ িনেয় বাঙলা ও বাঙালী ভারেতর  ও পিৃথবীখ াত, তা শষ পয  
ব বসািয়ক কু িচর বা শাসেনর দলীয়তার কুি গত হেয় পড়েব িক?   
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মা জত দপেণ আমােদর উিনশ শতক 

     ার কাল থেকই ধরা যাক। ১৮০০ ী াে র কেয়ক বৎসর আেগ বাঙলায় 
‘িচর ায়ী’ ভূিমব ব ার আইন বিতত হয়। মাগল আমল ও নবাবী আমেলর 
পুরােনা রাজ  ব ব ায় রায়তী পিরি িত কী ধরেনর িছল এবং তার মৗল পিরবতন 
বা নীয় িকনা এ িবষেয় কােনা অধ য়ন এবং িবচার িবেবচনায় না িগেয় দশশালা 
বে াবে র একটা হযবরল মেডল ঠক কের িনেয় কা ানীর তদানী ন 

িতিনিধ কনওয়ািলস িচর ায়ী(!) আইেনর বতন কের বসেলন। 

     পুরােনা জিমদার তালুকদার বংেশর অেনকেক উৎখাত কের িনয়িমত ভােব 
রাজ  আদােয় ও জমা িদেত সমথ একে ণীর তহশীলদার-অিফসার অথবা 
কালকাতা ও পা বত  অ েলর অথ িতপি শালী ব েদর আইনমািফক 

চ েত আব  কের নয়া জিমদার েপ ীকৃিত দওয়া হল। এরকম ব ব ায় 
সবেথেক উে খ  ব াপার হল কৃষক- জার উপর তথা কিষত অকিষত 
কষণেযাগ  যাবতীয় ভূিমর উপর এই নয়া জিমদারেদর সেবসবা অিধকার দান। 
জিমদারেদর এরকম এক  অিধকার পাঠান-েমাগল আমেল িছল না, তার 
পূেব তা নয়ই। এই অিধকােরর সে  এেকর পর এক আে ালন চািলেয় ইংেরজ 
সরকােরর কােছ আরও নানান সুিবধা আদায় কের িনেয় এই জিমদারেদর 
অেনেকই খাদক  অথাৎ ায়ীভােব বসবাসকারী কৃষক জােক উৎখাত করেত 
আর  করেলন এবং বিশ খাজনা ও পেরা  কর িদেত ই ক নাতন জা 
বসােত লাগেলন। অসমথ জােদর উপর ধেরা, বােঁধা, মােরা, কেয়দ কেরা 
ইত ািদ এমন সব অত াচার আর  করেলন যা পাঠান-েমাগল রাজে  কু ািপ 
স ব হয়িন। িনর র এবং িনর  জারা অদৃে র দাহাই িদেয় সব সহ  কের 
যেত লাগল (রবী নাথ)। এিদেক বনঝাড় কা টেয় ত নতন জিম, নদী সের 

যাওয়ার ফেল উদভূ্ত চরজিম ভৃিতর অিধকারও আইনবেল এল ভূ ামীেদরই 
মািলকানায়। েম কৃষকেদর উপর চলেত লাগল নােয়ব-েগাম ােদর অিতির  
আদায় ও মহাজন-স দােয়র শাষণ। ইংেরজ সরকার উৎপীড়ন ব  করেত 
১৮৫৯ সােল জা-েদখােনা একটা আইন করেল, যােত আসেল িকছই হল না। 
তেব ১৮৮৫ সােলর আইেন ায়ী জার উৎখাত আর ততটা সহেজ স ব হল 
না। যিদচ মহাজন ও নােয়ব গাম ার শাষণ তথা জাতদারেদর িনপীড়ন 
তমিনই চলেত লাগল। 
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    উিনশ শতেকর তথাকিথত ‘নবজাগরণ’ বা কােরা কােরা মেত ‘ রেনসাসঁ’-এর 
পযােলাচনা করেত িগেয় িচর ায়ী বে াবে র স  য থেমই তালা হল, তার 
কারণ এই বাঝােত য শহেরর িশি ত ও মধ িব েদর ে  নবজাগিৃতর স ার 
হয়েতা বা ঘটেলও বাঙলার ামীণ পাচঁ কা ট িনর র ও িনর  মানুষেক তা শ 
কেরিন। এমনিক আজেকর িদেনও তা শ যিদ বা কেরেছ, তােদর উদ্ েবািধত 
কের অিভে ত নবজীবেনর অিধকারী করেত স ম হয়িন। তােদর অিশ ার 
অ তা ও দাির  না ঘুচেল গণজাগরণ ঘেট গেছ বেল দািব করা যােব িক ? 

    উিনশ শতকীয় নবৈচতন  বলেত কালকাতা, ঢাকা ও মফৎসল শহরা েলর 
বুেজায়া গা র আধুিনক িশ ায় গড়া িবেবকেবাধ ও বষিয়ক সমৃ র িদক 
বাঝায়। সটকু াি  য মূল হীন এমনটা কখেনাই বলা যায় না, িক  সই 

সীিমত পিরবতেনর অব ােক সারা বাঙলার নবজাগরণ িবেবচনা করেল ভলই 
করা হয়। মকেল শংিসত িফ ার িথওিরর িনিরেখ দড়শ বছর পের তথা 

াধীনতার ায় প াশ বছর পের উপর থেক িনেচ চঁইেয় চঁইেয় আজ িশ ার 
হার শতকরা িতিরেশ দািঁড়েয়েছ। এই দুভাগ জনক অব া দৃে  একটা াথিমক 
পদে প িহসােব সা রতার বহ তীি ত উদ ্েযাগ নওয়া হেয়েছ স িত। এর 
পেরকার অধ ােয় এ যাবৎ অবেহিলত মানুেষর ািধকারেবাধ, জীবেনর মূল েবাধ 
ও সমাজ-েচতনা জা ত করার মধ  িদেয় কৃত িশ ামূলক পেব এর সমাহার 

ত াশা করা যায়। এই স  উে খ  এই য, ইংের জ িশ া বতেনর পর, 
এমনিক ইংেরজ শাসেনর ার  থেক, সাধারণ মানুষ অবেহিলত হওয়ায় 
মধ যুগীয় িশ াপ িত িবলু  হেয় পেড়। দখা যায়, তখনকার অগিণত 
হীনবেণর মানুষ এখনকার মেতা ু েল পড়া িশি ত িছল না সত , িক  
পথৃক্ ভােব িশি ত অথাৎ নীিতেবাধ ও সামা জক মূল েবাধ-স  িছল। যিদও 
একথা ঠক য তা সকােলর ধম য়তার ও শা শাসেনর পিরমােপ। স যাই হাক, 
মধ যুেগর সািহত  পযােলাচনা করেল দখা যায় য সমােজর হীনতম ব রও 
নীিতিশ ার অভাব িছল না। এমনটা িকভােব স বপর হেয়িছল তা বুঝেত হেল 
সকালকার বয় িশ ার মাধ েমর সে  পিরচয় রাখা েয়াজন। িবপুল সংখ ক 

অিশি েতর পে  এই মাধ ম িছল যা া, পাচঁািল, কীতন, কথকতা ভৃিত। 
তখনকার প ী িল ঐ জাতীয় কােনা –না-েকােনা সািহিত ক পিরেবশেন িনত  
পূণ থাকত এবং এরই মাধ েম সাধারণ মানষু ভাষা, সািহত , সামা জকতা ভৃিত 
অনায়ােস আয়  কের িনেত পারত। ইংেরজ আমেল সাধারেণর পে  সই সুিদন 
চেল গল, অথচ নাতন িদেনর উদয় আর হাল না। ু েল মাতৃভাষা িশ ার 
ব ব া না থাকেলও ঐ একই কারেণ মধ যুেগ পদাবলী, চ ীম ল, রামায়ণ 
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ভৃিত সািহত  এবং গািব দাস, বৃ াবন দাস, কৃ দাস কিবরাজ, মুকু  
কিবক ণ, ভারতচ  মুখ থমে ণীর সািহিত েকর আিবভাব স ব হেয়িছল। 
ব ব ভােবর কাল ( ীঃ ১৫৫০-১৭৫০) িয়ত হওয়ার পর জিমদারতাি ক 

শা  ভােবর কাল (১৭৫০-১৮৩০) আেস। শা  হাওয়া িবদায় নওয়ার আেগ 
থেকই ইংেরজ অিধকার আেস এবং পুরােনা জিমদািরর িবেলােপর সে  

আেগকার িশ া ব ব াও ায় িতেরািহত হয় এবং সই সে  যা া পাচঁািল 
কীতেনর উদার উ ক   হেয় পেড়। কালকাতা-েক ক অ ল িলেত 
নয়া ধনীেদর মেনার নােথ িচৎ বঠকী রাগস ীত, িক  অিধকাংশ  
িন মােনর কিবগান ও খউড়-তজাই আসর জমজমাট করেত থােক। ীঃ ১৮৪০ 
থেক ইংের জর মধ তায় নাতন িশ া ব ব া চালু হেল পর কালকাতা এবং 

মফস্ সল শহরবাসী চাকুির- লু  নাগিরেকরা তােঁদর স ানেদর ইংের জ ু েল 
পাঠােত থােকন, ামীণ টাল-পাঠশালা-ম ব িল ায়  হেয় যায়। এই 
দুঃসহ অিশ ার িদেক তািকেয়ই িবদ াসাগর কেয়ক ট াম বেছ িনেয় দৃ া  

প মাতৃভাষার মাধ েম বাঙলা- ু ল াপন কেরিছেলন। সরকারী সহেযািগতার 
অভােব যার অিধকাংশ িবশ-পিঁচশ বৎসেরই ীণবল অথবা ব  হেয় পেড়। 
উপিনেবশবাদী সরকার কতকটা িনজ েয়াজেন কতকটা িহ -ুমুসিলম দুই 
স দায়েক ত  রাখেত মা াসা এবং সং ৃ ত কেলজ াপন করেলও এবং পের 
ভারেতর িতন ধান শহের িব িবদ ালয়ী িশ ার বতন ঘটােলও ােমর মানুষ 
তার ছায়ঁার বাইেরই থেক গল, উপর  ইংের জ িশি েতর সে  অিশি েতর 
তথা শহেরর সে  ােমর দলু  ব বধান রিচত হাল। বলেত গেল মধ যুেগ 
শহেরর সে  ােমর এরকম তর পাথক  িছল না। উিনশ শতেকর শেষর 
িদেক ছােটা শহর এবং বেড়া াম িলেত আধুিনক মেডেলর িকছ িকছ ু েলর 

াপনা অবশ  চলেত থােক, িক  তা ইংেরজ সরকােরর দাি েণ  নয়, দশীয় 
উদারেচতা ব েদর স য় সহেযািগতায়। 

  অতএব, িশ া ও জনজাগরেণর িদক থেক শহর-েক ক উিনশ শতকীয় 
আেয়াজন তমন কােনা কােজ লােগিন। বরং মানুেষ মানুেষ ভাদবু  বািড়েয় 
তেলিছল এবং সইসে  হালফ াশােনর িবকৃত িচ সােররই সহায়ক হেয়িছল। 
এখন দখা যেত পাের নাতন আেলাক া  িশি ত শহরবাসীর বৗ ক ও 
মানিসক চতনা দেশ কী পিরমাণ পিরবতন ঘটােত সমথ হেয়েছ। এ িবষেয়র 
িবচার-িবে ষেণ াথিমকভােব য ব র নাম করা হয় িতিন হেলন রামেমাহন। 
রামেমাহেনর সবেচেয় বেড়া কাজ হাল সতীদাহ-িনবারণ, য িবষেয় িমশনািররা 
তারঁ আেগ থেক চারকােয  নেমিছল। রামেমাহেনর ি তীয় কাজ হাল ভল 
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শা ীয় িবধােনর ও তদনুযায়ী চিলত দবপজূার সংকীণ ধম য় সং ােরর িব ে  
িবে াহ কের এেক রবােদর মধ  িদেয় িহ -ুমসুলমান-ি ানেক সমপযােয় 

াপন করা। রামেমাহেনর এই য়াস পের া  ধম য় আে ালেন পিরণিত পায়। 
এই ধম য় আে ালেন শাহিরক িহ সুমাজ িকছটা নাড়া খেয়িছল ঠকই, িক  
তােত তােদর ঢাকেঢাল বা জেয় দব দবীপূজার কুসং ার দরূ হয়িন। সরকারী 
আইেনর িবধােন যমন সতীদাহ-িনবারণ ও িবধবা-িববাহ চলন ঘেটিছল, 
তমিন যিদ অথ ও দে র কাশক ও ণী ােথর পাষক আড় রপূণ 
দবপূজািদ ব  করা যত তাহেল বরং কুসং ারময় ধমা তা থেক সমাজ 

িকছটা র া পত এবং জািতবণ স দায়েভেদর আত ি ক অমানিবকতাও 
কতকটা কমেজার হাত িনঃসে েহ। ইংের জ-ইংেরজ প পাতীে র জন  
রামেমাহন কােনা কােনা ে  সমােলািচত হেয়েছন, িক  ধম য় অ তা ও 
যু হীন শা - থার আনুগত  মাচেন তারঁ য ভূিমকা তােত এটা খুবই পির ার 
য জাতীয় জড় েমাচেন তারঁ িবেবকদৃ  সামি কই িছল। ইংেরজ ামা েল 

প মা িশ া ও সইসে  মাতৃভাষার মধ তায় িবেবেকর জাগরণ ঘটােনার 
কােনা য়াস নয়িন, িক  সই সে  এও ঠক য বািণ জ ক াথ আিব  িবেদশী 
শাসকেদর কােছ এতদরূ ত াশা করা চেলও না। তারা কী করেল আমােদর 

আরও ভােলা হেত পারত এধরেনর িচ াভাবনা ত াগ কের বরং এই ভাবাই ভােলা 
য আিধিনক িশি ত মু েময় য ণী ইংেরজ িবতাড়েনর জন  েদশী 

আে ালেনর প ােক য় বেল িবেবচনা কেরিছেলন তারঁা যিদ ারে  অথবা 
একই সে  ামীণ মানুেষর উ য়ন এবং জািতবণ স দায় িবেভেদর িব ে  
লড়াইেয় অ সর হেতন তাহেল াধীনতা পাওয়ার সে  দেশর সত কােরর 
একটা বেড়া াি ই ঘেট যেত পারত। ইংের জর মাধ েম আধুিনক িবদ ায় শ  
লাভ কের মু েময় ব র তা ক জাগরণও অবেহলার িবষয় নয় সত , িক  
সইসে  এও দখেত হেব য উ  উ বেণর ভাগ বান মু েমেয়র সে  িচর-

দুভাগা হীনবেণর তথ  ামীণ যাবতীয় মানুেষর একটা তর মানিবক তফাৎ 
তখন থেকই ঘেট গল, অথ এবং শ  দুিদক থেকই। অথচ িশি ত-
অিশি েতর এতদরূ পাথক  মধ যুেগও িছল িকনা সে হ। মধ যুেগ পাথক টা 
িছল িভ  ধরেনর, যমন া ণ- ে র এবং া ণ- ে র সে  হীনবেণর। এ 
পাথক  িক  আধুিনক পিরি িতেতও যায়িন। তার উপর যু  হল এই নাতন 
আপদ। িবষয় ট রবী নাথ তারঁ কেয়ক ট িনবে  আমােদর চােখ আঙল িদেয় 
দিখেয় িদেয়েছন। 
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     পুনরায় ইিতবেৃ  আসা যাক। রামেমাহেনর এেক রবােদ িহ -ুমসুলমান 
িবেভেদর মূেল আঘাত করা হেয়িছল, নারীেক াপ  মযাদা দওয়ার ভূিমকা 

ত করা হেয়িছল। িক  রামেমাহেনর ‘তৎসৎ’ ে র সূ  ধের মহিষ ও তারঁ 
অনুগামীরা য আে ালন বতন করেলন তার ায় ষােলা আনাই হাল ধম য় 
আে ালন। ‘ত েবািধনী’ পিরচালক মন ী অ য়কুমার দে র মত দ’ুচারজনেক 
বাদ িদেল া েদর সকেলই নব ধমত  বেণ এবং িহ  ুনা া  এরকম তক 
িবতেকই গা ভািসেয় িদেলন। এমনিক কশবচ  যখন পথৃক স দায় গঠন 
করেলন তখন িতিনও ঈ র-তে র িনিরেখই া ণ  বিহর  একটা ভদ 
লাপ কের ত েবাধ করেলন। নবধম বলেত য ব িবক সমাজ- পিরবতন 
বাঝায় তা যিদ ধমেক সা  কেরও ঘটােনা যত তাহেল উিনশ শতক আজ 
রণীয় হেত পারত। িক  যা হবার নয় তা হয়ও িন। কশবচ  আ িরকভােব তা 

চানও িন। আর রামকৃে র আিবভােবও একপ ীয় বণািভমান ও অথ- িতপি  
বজায় রাখার কােনা হািনই ঘেটিন, তারঁ িবষয়েভােগর িন া সে ও। একথা ঠক 
নয় য সমােজর উঁচ-িনচ, ধনী-িনধন ম -পাথক  িনেয় উিনশ শতেক কােনা 
িচ াই হয়িন। িডেরা জও েদশানুরােগর সে  খর যু মাগ অনুসরেণর রণা 
িদেতই তারঁ মৃত র পর তারঁ ছা রা দশ স েক সামি কভােব িচ ায় তী হন। 
রভাের  কৃ েমাহন, রিসককৃ  মি ক, রামেগাপাল ঘাষ, দি ণার ন মখু 

িডেরা জও িশষ েগা  তােঁদর একােডিমক এ ােসািসেয়শেনর সভায় ও 
‘ ানাে ষণ’ প কায় তথ সহ ভারতবাসীর অথৈনিতক ও সামা জক পিরি িতর 
আেলাচনা করেতন। ত েবািধনীেত অ য়কুমার জিমদাির ব ব ার কুফল ও 
কৃষক জার উ য়ন িবষেয় মাগত দৃ  আকষণ কেরেছন, ারকানাথ- 
স ািদত সাম কাশ প কােতও ামীণ সাধারণ মানুেষর উ য়ন ও ইংেরজ 
শাসেনর কুফল ভৃিত আেলািচত হেত থােক। পের ব দশেনর মধ তায় 
ব মচ  লাকিশ া িনেয়, ধনসাম  িনেয়, কৃষেকর দরূব া িনেয় বশ কেয়ক ট 

ব  ও রসরচনা কাশ কেরন। রেমশচ  দ ও তারঁ ে  সাধারণ মানুেষর 
অথৈনিতক অব া িবে ষণ করেত থােকন। এিদেক িবদ াসাগর ধেমর ব াপারেক 
স ূণ উেপ া কের এবং সা াজ বাদী বিণক্ ধম  শাসেনর সমােলাচনায় না 
িগেয় সামা জক িবে ষণ থেক নারীর মু  এবং মাতৃভাষার মধ তায় 
জনিশ ার িব ারেকই সবাে  করণীয় বেল িবেবচনা কের সই পেথ এিগেয় 
গেলন। িবদ াসাগেরর ভাবিশষ  ারকানাথ এবং নােম- া  িশবনাথ শা ী আরও 

এিগেয় গেলন াম-েচতনা ও অথৈনিতক সােম র িদেক। উিনশ শতকীয় 
নবৈচতেন র এ িল হা-ঁধম  িবষয়। িক  হেল হেব কী, নব িশি তেদরও বেড়া 
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একটা অংশ এসব ব াপাের দৃক্ পাত কেরনিন, চেয়িছেলন ইংেরজ সরকােরর 
অধীেন িন ে  চাকির। আর সকেলই চেয়িছেলন ধমা েদর অসার িবতক-
িববােদর অনুগামী হেত, হয় এ-পে , নয় ও-পে । ব ত ধম ধম কের অিভভূত 
থাকার িদকটা সারা উিনশ শতক ধের এমনই বল িছল য, য-ব ম 
ইেয়ােরাপীয় ান-িব ান আেলাচনার পথ দখােলন, কুসং ার খ নকারী , 
প মা যু বােদর সহায়তায় মানবিহতেকই আদশ বেল চার করেলন িতিনই 
শষটায় িহ  ু ধম িহ  ু ধম কের পাগল হেলন, হাক স ধম তারঁ যু বাদী 

নব রীিতর। আবার একট পেরই বাদী সাম বাদী ামীজী ‘ ভারেতর চলমান 
শান’ সই ক ালসার মানুষ িলর ব িবক অিধকার কামনা কেরও 

অসহায়ভােব ধেমরই সংল  হেয় থাকেলন। ফলত এই দখা গল য, 
ইয়ংেব েলর দল উিনশ শতেকর থমােধ য সমাজ অধ য়েনর দৃ া  রাখেলন, 

া  ধম য় আে ালেন তার একটামা  িবেবকী অংশ বজায় রইল, আর পরবত  
মহা ারা সুিবধাবাদী সাম েস র পথ ধেরই এিগেয় গেলন। িশ ায় িব ব, 
সমােজ িব েবর কথা ভাবেলন না কউই। ভাবনা এল পের, িবংশ শতা ীর 
এেকবাের ারে , প ী-সংগঠন ও সা দািয়ক িমলেনর  বু ঝেয় 
রবী নােথর দৃ াে র এবং তার ঠক পেরর অধ ােয়, কৃত সাম বাদী 
আে ালেন। তব ু এই ধম য় কুেহিলকার আবরণ সিরেয় আঠারেশা ছয়-সােতর 
দশেক শািষত মানুেষর উ য়ন এবং ব ািনক সমাজ অধ য়েনর পথ 
দিখেয়িছেলন এক বেদিশক মহৎ মানুষ- িতিন রভাের  জমস্ লঙ। জারেদর 

আমেলর রািশয়ার ভূিম-ব ব া ও কৃষক-পিরি িত চে  দেখ আসার ও তাই 
িনেয় আেলাচনা আে ালেনর অিভ তা িছল তারঁ। িতিন এেদেশ এেসই ব ত 
হতভাগ  িশ েদর িশ া িনেয় পেড়িছেলন এবং সইসে  এেদেশর িত ট 
উ য়নমূলক কাজ, িশ া- সং ৃ িত ও সভাসিমিতর সে  যাগ রেখ 
অিভ তাপণূ য পথিনেদশ িদেয়িছেলন তােক িবংশ শতকীয় গিতর একটা 
ভূিমকা েপ িচি ত করা যায়। জমস ্ লঙ নীলদপেণর অনুবাদক িহসােব 
কারাবরণ কেরিছেলন কবল এই ব াপারটাই আমরা মেন রেখিছ , তারঁ সমাজ 
উ য়েন অধ বসােয়র িদকটা লে র মেধ  আিনিন।  

     উিনশ শতকীয় খ ত জাগরণ িচ া-ভাবনার িদক থেক ঐভােব ি ধািবভ  
হেলও সািহিত ক উ ীপনার সাহােয  িদক-পিরবতেনর ভাবা ক রণা য 
স ািরত করেত পেরিছল একথা বাধহয় শতমুেখ বলা যােব। মধুসূদন 
মঘনাদবেধ য িবে াহ ঘটােলন তােত পরুােনা ধম য় সং ার বলভােব আহত 

হল, িবদ াসাগেরর অনুবত তায় বীরা নারা জেগ উেঠ অ ত িশি তিচে  



46 
 

নারীর িত ার েয়াজন অনুভব করােল। দীনব ু  নীলদপেণ ইংেরজ 
শাষকেদর হীনতা এবং মুসলমান যুবকেদর উদারতা ও বীর  দিখেয় ামীণ 

মানুেষর ঐক -ভাবনা সািরত কেরিছেলন, আর অন  নাটক িলেত মদ খাওয়া, 
কৗলীেন র অিভনয়, িব শালীেদর হীনচাির  ভৃিতেক আঘাত কের 
কালকাতা ও পা বত  অ েলর সমাজ-েচতনা জা ত করার য়াস 

িনেয়িছেলন। তারঁ আেগই সমাজ সংেশাধন িবষয় িস লাভ কেরিছেলন 
রামনারায়ণ তকর  এবং তারঁ অনুসরেণ বশ কেয়কজন নাটক রচিয়তা। উিনশ 
শতেকর এই পােঁচর দশেক প ারীচাদঁ িম ও সমভােব সং ের উদ্ েযাগী 
হেয়িছেলন। 

     ব ম তারঁ ারি ক উপন াস িলেত িহ ধুম বা তারঁ কীয় ‘অনুশীলন’ 
আদশ িনেয় মাথা ঘামান িন, িব  সািহত  িহসােব যা দখােনা উিচত তাই 
দিখেয়িছেলন। এমনিক, িহ -ুমুসিলম ণয় বা নারীর পরকীয় ণয়েক তার 
ভাবসুলভ মযাদাও িদেয়িছেলন। এিদক থেক নারী-মিহমার উদ্ গাতা িতিন। 

দৃ া  দেুগশন নী, কপালকু লা, চ েশখর, রজনী। পরবত  দবী চৗধুরানী, 
রাজিসংহ, সীতারােমও নারী াত  ও নারীে র িত িতিন াবান হেয়িছেলন। 
িক  িব াট ঘ টেয়েছন িহ মুিহমা ও িহ বুীেযর তথা ধম য় ােদিশকতার 

ণগান করেত িগেয় আন মেঠ এবং িকছটা সীতারােমও। এসব জায়গায় 
িহ সুমাজেক িনতা   ও মুসিলম সমাজেক িনতা  হীন বেল আকঁেত 
গেছন িতিন। এতবড় িবেবকী ও যু িস  আধুিনক মানুষ কী কারেণ িহ ধুম 

িহ ধুম কের শষ জীবেন মেত উঠেলন তা বাঝা যায় না, তবু মেন করা যায়, 
সই রামেমাহেনর সময় থেক িবেশেষ া  ধম য় আে ালেনর পর থেকই 

বাঙলায় ধম ধম কালাহল তেল য র ণশীল পিরি িতর সৃ  করা হেয়িছল এবং 
যা বল হেয় ইয়ংেব ল, িবদ াসাগর, রভাের  লঙ মুেখর উদ ম ও 
উদ ্েযাগেকও উেপ া কেরিছল, তারই ভােব(এবং স বত দয়ান  সর তীর 
দৃ াে ) ব ম ধেমর িদেক চািলত হেয়িছেলন। আর িবেবকান  মনা চাইেলও 
তারঁ িমশন ভাবাি ত হেয়িছল। আমােদর িবশ শতকীয় ব ভ -ে িরত 

ােদিশক আে ালেন িহ ধুম, িহ  ুজাতীয়তা ভৃিতর ধারণা য বহল পিরমােণ 
কাজ কেরিছল এবং িহ -ুমসুিলম জঘন  িবেরােধর উ ব ঘ টেয়িছল তা অ ীকার 
কের লাভ কী ? আর, এরই সবনাশা ফল-েদেশ কােনািদন যা ঘেটিন সই 
সা দািয়ক দা া। কাথায় রইল রেনসাসঁ, কাথায় বা নবজাগরণ।  
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     েদশী আে ালেনর ার  থেক আগােগাড়া এই জঘন  নীচতার অনবিৃ  
হেত হেত পিরেশেষ অক নীয় ভারত-িবভাগ। িপছেন সামেন িমিলেয় দরূ া 
রবী নাথ তখন বু ঝেয়িছেলন, িবষ যখন িনজেদেহই রেয়েছ তখন ইংেরজ পী 
বাইেরর ক েকর দাষ িদেয় লাভ কী ? তাই বারংবার আ ান জানােলন িহ -ু
মুসলমান –সমি ত াম-সংগঠেনর। িনেজর কিবতােক িপছেন রেখ িনিবেশষ 
মানুেষর উদ্ েবাধেন ও কমযে  লেগ পড়েলন। িহ েুদর শা - থার অথহীন 
আনুগত  ও জাতপােঁতর িবেভদেক বারংবার আঘাত করেত লাগেলন এবং   
িহ েুদর মুসিলম-ঘণৃা য কতদরূ সবনাশা হেয়েছ তা বু ঝেয় বু ঝেয় তারঁ 
অপিরিমত শ  ব িয়ত কের ফলেলন। িনর েরর িশ া, িনরে র অ , 
প কৃত মানবতার উ য়ন, নারীর মযাদা িত া, জািত-বণ-স দায়েভেদর 
িব ে  বল িবে াহ, সব-েকেড়-েনওয়া অব াত মানুেষর কে  গান িফিরেয় 
দওয়া রণা- কান্ িদক িদেয়ই না বলব য রবী নাথই আমােদর কৃত 
রেনসােঁসর া। 

     উিনশ শতেক পার িরক অিমেলর মধ  িদেয় িছেটেফাটঁা আকাের বা 
আভােস যা দখা িগেয়িছল, তােকই সংহত কের কৃত জাতীয় মু র পথ এই 
িবশ শতেক রবী নাথই িনণয় কের গেছন। তাই িনেয় কথাও চলেছ অেনক, 
িক  কমে ে  তার অনুসরণ তমন চলেছ না। ফেল িবংশ শতা ী শষ হেত 
থাকেলও বহকিথত জাগরণ আসেছ না। একথা তা িদেনর আেলার মত  য 
আজেকর ভারত কােনা কাের আ র ার চ া করেত িগেয় জল থেক 
পােঁকর মেধ ই ডেব যেত চলেছ, এবং আমরা িবেদেশ যতই দতূ পাঠাই না কন 
এবং আি কা-আেমিরকার বণিবেভদ িনেয় সা ার হই না কন, আমােদর ঘৃণা-
িবেভদ-দীণ অসহায় অব াটা কাথাও গাপন নই। াধীনতা পাওয়ার সে  া  
আঘােতর পর য তটা লুিকেয় চলিছলাম তা শাখািরত হেয় সবা  কুলুিষত 
করেত চেলেছ। রেনসাসঁ িব ব ছাড়া আসেতই পাের না। আর, স িব ব 
সাংগঠিনক রা  আনেত পাের না, পাের সাধারণ মানুেষই ঘা খেত খেত। 

     রবী নাথ তারঁ কিবতায় নাটেক গােন সামূিহক িব েবর কথাই জািনেয়েছন। 
যা িনেয় পের নজ েলর আিবভাব। গেদ  লখায় বা বে  িনবে  সহজ সরল 
কের া ের মহাকিব ততদরূ িকছ বলেত চানিন, বাধা িছল। সে ে  
সমবােয়র উপেদশ িদেয়েছন। অথচ হতাশা ও আে প কাশ কেরেছন চর, 
যমন ‘রািশয়ার িচ ঠ’ ত। রবী নােথর কিবতা গান আমরা খুব কে  িন , 
যমন –“বাধঁ ভেঙ দাও … জীণ পুরাতন যাক ভেস যাক”। যমন “জীণ ােণর 
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আবজনা পিুড়েয় ফেলা। আ ন ােলা”। অথচ হয় সই িবেভেদর িব া-কলুষই 
অিভনব গ ব  িমিশেয় গােয় মাখিছ, নয় ীেবর মেতা য কােনা উপােয় 
আ র া কের িদনপাত কের চেলিছ। রেনসাসঁ তা দেূরর কথা, এতকাে র 
পরও কৃত জাগরণ আেসিন। 
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বাংলা সািহেত র াগিতক িববতন ও আমরা 

 দশকাল-পিরি িতর অিভঘােত অিনবায পিরবতন ঘেট চেল সমােজ ও 
ব র মেন –এ ট সািহত দশেনর মূলসু  । এই সূ  অনুযায়ী, সব সময় নয়, 
িক  কােল কােল সািহিত ক দৃ েকােণর পা র চেল। িক  ব  ও সমােজর 
য মৗল মানস স্ংগঠনেক আ য় কের পিরবতন এেস সংল  হয় তার পও 

সািহত -সৃ র গিত-িনধারেণ অবশ ই িবেবচনা কের দখেত হেব। তেরা-েচা  
শতা ী থেক িনরব  ধারায় বহমান ইংের জ সািহেত র মূেল ইংেরেজর য 
জাতীয় মানস কাজ কেরেছ তা ক , ড ািনশ নম ান স াকসেনর িমি ত এক 
সামূিহক প যার সংগঠন ও স্ফুরণ হেত থােক দশম ী া  থেক। বাঙলা ও 
বাঙালীরও তমিন এক সাংগঠিনক স া তার দশম শতা ীর বহ আেগ থেকই 
একটা িবিশ  মানিসক প িনেয়িছল। তারই উপর অিভঘােতর তর  এেসেছ 
এগােরা-বােরা-েতেরা শতা ীেত, তারপর ষােলােত, আঠােরা-উিনশ এবং 
পিরেশেষ িবশ শতা ীর তৃতীয় দশেক- যার চ  ভােবর মধ  িদেয় এখন 
আমােদর িদন কাটেছ এবং যার পিরণামী ফল এখনও করায়  হয়িন। 

          বাঙালীর রে  শতকরা ন ই ভােগর মত অনায উপাদান এবং বািক 
দেশর মেধ  রেয়েছ প ম থেক আসা-তাও িবিমি ত আয অথাৎ া ণ, 

য়, িকছ পাঠান-েমাগল এবং িক ৎ ইেয়ােরাপীয়। আবার এখানকার অনায 
বলেত িবেশষভােব কাল-সাওঁতাল এবং উ র-পূব সীমাে র িদেক  মে াল। 
বাঙালীর মূল মানস পিরি িত হল জগীষা এবং কলেহর িদেক না িগেয় জীিবকা 
অজন কের সাংসািরক সুেখ কাল কাটােনা এবং সই সে  দুঃখ িবপি র মােঝও 
নাচ গান ও উৎসেবর মেধ  িদেয় আনে র আেয়াজন । এই বিৃ  এেসেছ 
অনাযমূল থেক। সংঘেষর পথেক আিদম অিধবাসীরা যথাস ব পিরহার কেরই 
এেসিছল। এই কারেণই জন ও বৗ েদর অনু েবশ ও দী া দওয়ার এরা তমন 
বাধা দয়িন। তাি ক ও সহজ বৗ  মত সহেজই হণ কেরেছ, আবার া ণ ও 
সাম  য়েদর ভূিম-বাব া, উৎপাদন ও জািতবণ-িবভ  বিৃ  িনয় ণেকও 
এরা সমভােবই অ ীকার কেরেছ। তারপর া ণ- য় রাজন  ও জিমদারী 
আঘাত সবংসহ রীিতেত বরণ কের িনেয় দবতা অপেদবতা অদৃে র শরণাপ  
হেয়েছ। ভারতীয় দবতাবােদ সং ামী জীবেনর চেয় আধ া ক ক নার িদেক 
হেল থাকার মূেলও অনায মেনাভােবর িম েণর িবষয় অবশ ই িচ নীয়। 

ব মচ  এবং সেত নাথ দ  বাঙালীর শৗযবীেযর যতই ক না ক ন না 
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কন, রাজা-জিমদারেদর উৎঘাত হবার আশ া না এেল এরা স ুখ সমের 
যায়িন, িনতা  অনাহাের না পড়েল পাঠান মাগেলর সন দেল কাজ কেরিন। 
ইিতহাস বেল বাঙালী রাজেন রা নসিগক সুিবধার শ মান হেয় কাযকােল 
বতসীবিৃ  আ য় করেতন। আর অনাযরে  নানান তীক িনেয় ছাট ছাট 

দেল িবভ  থাকাই যেহত িনয়ম িছল, সইেহত বিৃ িবভােগর পিরণােম 
জািতবণ-িবভাগ তােদর সহনীয়ই হেয়েছ। দল ও মেতর অফুরান পাথক ই 
বাঙালীর যাবতীয় ভােলামে র মূেল- এ িবষয় অ ীকার কের লাভ িক ?  

   ন ই অনায ও পাচঁ-দশ অংশ প মা িমি ত া ণ য় রে র বাঙালীর 
িলিখত আকাের সািহিত ক কাশ ঘটল হাজার বছর আেগ-চযাগীিতেত। এই 
গীিতকা বা পদ িল যােঁদর রচনা তারঁা া ণ  স দােয়র বাইেরকার লাক, 
বিশর ভাগই হয়ত িন বেণর। অ ত জািতবেণর িবেরাধী এবং া ণ  ধম ও 

শাে র িনতা  িতবাদী। বাঝা যায়, আগম-েবদ-পুরােণ িথত া ণ  মত 
তখন সমােজ খুব বল, িক  এরঁা তা মােননিন। তখন পাল রাজােদর সময় 
হেলও তার পবূ থেকই িহ য়ুািন সমােজ পাকাপািকভােব জট গেড়িছল। পেদ  
ঐ তাি ক বা সহজমেতর সাধােকরা িবেশষভােব ডাম,শবর, চ াল ভৃিত হীন 
জািতর িবষয়ই বেলেছন। তােঁদর ভূিমকা সমাজে াহীর। বৗ  তাি কতা ছ ভ  
হেয় পড়ল তক  অিভযােন, বখিতয়ার িখলজী বৗ  িবহার েলা ংস কেরন 
অথ ও খােদ র জন । বলেত িক তক  িখলজীরা আসার পর থেক িনেজেদর মেধ  

মতা দখেলরই লড়াই কেরেছ, ানীয় অিধবাসীেদর ধেম সমােজ হাত দয়িন। 
কারণ িবশৃ লা সৃ  কের াপ  শস কর থেক ব ত হেত তারঁা চাইেবন কন? 
িহ  ু রাজন  ও জিমদারেদর মতা খব কের তারঁা বহালই রেখিছেলন। 
দশীয়েদর ধম সমাজ সং ৃ িতর িত ঔদাসীেন র মেধ  িহ  ু পৗরািণক সং ৃ িত 

বাঙলায় এল। ইসলামও এেসিছল, িক  এেসিছল সফূী ধািমকেদর উৎসােহ, এেত 
শাসেনর তমন কােনা যাগ িছল না বলেলই চেল। যাই হাক, বৗ  তাি কতা 

বাঙলা থেক সের গল, এল পৗরািণক ভ র িবষয় এবং সূফী ইসলাম। থেম 
দুই পথৃক িছল, দ’ুিতনশ বছর পর থেক িহ -ুমুসিলম অেনকটা সমি ত হয়, 
অ ত দুই ম  পাথক  কেম যায়, কারণ ভ বাদ সূফী ব ব দুেয়রই ধম। আর 
ভ বাদ উ  া েণ র ও সূফীবাদ গাড়ঁা ইসলামীয় রীিতনীিত পালেনর িবেরাধী। 

            চা -পেনেরা শতা ীেত পৗরািণক ভ  দুই পথৃক সূে  বেলিছল- 
রামােয়ৎেদর রাসলীলা আর কৃ েয়ৎেদর কৃ লীলা বাঙলায় এেস ঐ দুই 
উপাখ ানই িক  পৗরািণকতা ছেড় লৗিকক সমােবশ হণ কের অথাৎ বাঙালী 
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জনতায় িবিশ  মানিসক ধ ান-ধারণার ারা সংেশািধত হেয় িভ তর মূিত নয়। 
বা ীিকর রামায়ণ থেক কৃি বােসর রামায়ণ িভ  জােতর হেয় পেড় এবং 
চ ীদােসর রাধাকৃ লীলা যমন কৃ েক খা ঁ ট গাপালক রাখােলর আকৃিতেত 
দাড়ঁ করায় তমন মানিবকতার  কাশ য েম এমন সংবাদও চার কের। 
সমােলাচেকরা বারংবার বেলেছন য বাঙলা রামায়েণর রাম সীতা ল ণ ভরেতর 
চির  বাঙালী পিরবােররই গহৃিচ । রােমর িস  বীর  বাঙলা রামায়েণ াধান  
পায় িন। বা ীিকর রামায়েণর সীতাও য় নারী, তজি নী। বাঙলা রামায়েণ 
পািরবািরক গহৃবধূ। এই পাথক  বাঙলার সমােজর সৃ , য সমাজ আয 
িহ য়ুািনর পেথ হােঁটিন। ঈ রেক রাখাল বেশ িচ ত কের তার চির েক 
সবে  বেল চার-এ ধমজগেত একটা িব ব। কৃে র গাপমিহমা কীতেনর 
মূেল লৗিকক কািহনী কাজ কেরেছ আর এর প িবত িব ার ঘেটেছ বাঙলােতই। 
আবার এই বাঙলােতই সহ জয়া ও সূফী মতবােদর িম েণ বাউল স দােয়র 
সৃ । বাউল মতবাদ িবেশষভােব বাঙলারই। এই মতবাদ ঘারতর া ণ  িবেরাধী- 
জািত বণ পূজা আচার িবষেয় বাউলেদর তী  অনা া। 

              বাউলেদর মত ব েবরাও শা প িতর অসারতা দিখেয় আ িরক 
অনুরােগর তা মেনেছ। ীৈচতন েক এক মহা-বাউল বলা যায়। িতিন 
নব ীেপর া ণ  মত ও শাে র ন ায়, মীমাংসা অৈ েতর চ  িতবাদী 
িছেলন- যই ভেজ সই বড়, অভ  হীন ছায়া কৃ ভজেন নািহ জািতকুলািদ 
িবচার।। মুসলমান সূফী ভ  হিরদাসেক িতিন  মযাদা িদেয়িছেলন। হিরদাস 
দহত াগ করেল সব ব বেক িতিন তারঁ পােয়র ধূলা িনেত বেলিছেলন। 
ীৈচতেন র জীবনী িলেত ও পদাবলীেত বারংবার বলা হেয়েছ য সমােজর 

িনগহৃীত ও দীন মানষুেদর উ ােরর জন ই িতিন ভাবভ  ও নাম চােরর পথ 
বেছ িনেয়িছেলন। “ যারা তৃেণর চেয়ও িনচ গাছপালা থেকও সিহ ু  হেয় 

িদনািতপাত করেছ, যারা উ বণ ও উ িবে র মানুেষর কােছ সব সমেয়ই 
করেজাড় ক’ র থােক এই নামভ  তােদরই উ ােরর জন ।” অিভ ায় এই য 
হীনবেণর মানুষ ধমাচরেণর সহায়তায় মনুষ  পেল সমােজর অন ান  অিধকার 
থেকও আর ব ত থাকেব না। বা িবক এই উ য়েনর ভাব অ ত দুশ’ বছর 

ধের িছল। তারপর য়- া ণ অথাৎ জিমদার-শা কার িমিলত শাষণ-প িত 
তার হারােনা মতা িকছটা পনু ার কের এবং তারপর নবাগত িবেদশী বিণক-
রাে র কােছ আ সমপেণ বাধ  হয়। পেরর ইিতহাস ইংেরজ শাসেন বুেজায়া 
সমু িতর ইিতহাস, সাধারণ মানুষ অথাৎ কৃষক-মজরু এবং কৃিষেক ক বৃি ধারী 
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মানুেষর িত ঔদাসীেন র, সুতরাং অথৈনিতক অনায়াস িন েহর িভ বেগর এক 
ইিতবৃ । 

           চাষীর দুঃখ িচরকাল এবং সই সে  ভূিমসংল  যাবতীয় মানুেষরও। িক  
পাঠান-েমাগল শাসেন মু েময় জিমদার-তালুকদারেদর সীিমত আিধপত  িকছ 
থাকেলও িব বান ও মতাশালী িবপুল মধ িব  ণী গেড় ওঠার সুেযাগ পায়িন। 
এরই জন  কৃিষ-বিৃ মূলক সাধারণ মানুেষর শাষণ ব াপক হেত পােরিন। নােয়ব 
গাম ােদর উৎপীড়ন িছল ঠকই, িক  সীিমত িছল। রাজা-সুলতানেদর 
শাসিনক ফরমান িছল থার সপে , কৃষক উৎপীিড়ত হেল এক জিমদাির 

থেক িভ  জিমদািরেত চেল যত, ভূিমর সে  কৃষেকর আনুপািতক হার 
কৃষকপে  িছল। আর িছল জিমদারেদর সে  কৃষক জার িকছটা ত  
স কও। তক  িখালজীরা এই জিমদারেদর মাধ েমই উৎপ  শেস র মাটামু ট 
অেধক িনেয় িনেতন। পাঠােনরা িনেতন িতনভােগর একভাগ, একভাগ যত 
জিমদার নােয়ব গাম ার ভরণ পাষেণ। আর মাটামুিত িতনভােগর একভাগ 
থাকত কৃষেকর। উদ ্বতৃ জিমর চােষর ফেল কৃষেকরা হয়ত িকছ উপকৃত হেত 
পারত। ায়ী কৃষক ও সামিয়ক যাযাবর কৃষক দুেয়র ারাই জিমর চাষ চলত। 
অজ া হেল কৃষেকরা দয় ভাগ থেক রহাইও পত। তাড়মে র মধ তার 
আকবর মু ায় এেকর িতন অংশ কর নওয়া ও কৃষক জার সে  শাসেনর 

ত  যাগােযােগর য ব ব া কেরিছেলন তা ভারেতর অন  কমেবশী 
চলেলও বাঙলায় চেল িন। কৃষক জা এবং জিমদার–তালুকদার দপু  থেকই 

বল িতবাদ হেয়িছল। এর ফেল বাঙলায় পুরােনা জিমদাির ব ব াই চেলিছল। 
এরই ফেল বাঙলা উিড়ষ ায় এবং িকছটা িবহােরও বণ-বিৃ -িবভাগ সহ জীবনধারা 
হাজার বছর ধের একই রীিতেত চেলিছল। িহ য়ুানী ও পাশাপািশ সূফী-ইসলামী 
ধেমর ফারাক যমনই থাক, সামা জক জীবনধারার িবচ িত িকছ ঘেট িন। আর 
িহ য়ুািনর সে  লৗিকক অথাৎ অনায ট ািডশেনর িমলন িম ণও িছল 
অব াহত। সািহেত ও িছল সচল এবং কােল কােল সমেয়ািচত পিরবতনশীল।  

           য মূখ  মানিসক এবং সািহিত ক ধারা বাঙালীর জীবেন ায় হাজার বছর 
ধের িবকােশর পেথ চেলিছল তা হল ম লকােব র ধারা। বাঙলার কৃষক জীবন ও 
আিদম অনায জীবেনর সে  এই কাব সৃ র বতনা অে দ ভােব িবজিড়ত। 
ছড়া ও তকথা থেক উ বণ ও া ণ সংঘােতর মধ  িদেয় এর পিরসফু্ট 
কাব াকাের পিরণাম। মূল ম ল-েদবেদবীর সে  িহ  ু পৗরািণক দবতার 
কােনা যাগই আেগ িছল না। উ বেণ চ ী, মনসা ধমঠাকুর দবতা বেল 
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পিরগহৃীত হওয়ার সে  সে  পুরান- িৃতর সে  ঐ সব লৗিকক দবতায় সম য় 
কের নওয়া হয়। িহ  ুমেতর িম ণ ঘটেলও এরই ফেল কািহনীর উদ্ ভব হয়, 
কােব র পিরিধ বােড় ও বহ কিবর আিবভাব হয়। তবু িৃত–পুরােণর ভােব 
ম লেদবতা িবষয়ক জনমানিসকতা এবং ম লকােব র লৗিকক প 
এেকবাের সমা  হেয় পেড়িন। আিদম বাঙালীেক আজও িচিনেয় িদেত পাের- 
এই ম লকাব িল ও লৗিকক দবতা- অপেদবতার িবষেয় আ হ। বাঙালীর 
আিদম সং ােরর সে  কান শাখার অনাযেদর মানিসকতা ও আচার-আচরেণর 
িবেশষ িমল ঐ ম লকাব  ধারােতই পিরস্ফুট হেয়েছ। চ ী, মনসা, শীতলা, 
ধমঠাকুর এইসব দবতার যা কৃিত তােত দখা যায় এরা ভয়ংকর, উপহার িদেয় 
তা করেজােড় এেদর সে াষ িবধান করেল তেবই এরা ীত, নেচৎ সবনাশ 
অবশ াবী। কাল-সং েশ িন বেণ এেদর পূজার বতন হয়, পের মশ 
উ বেণ। িক  তখনও এেদর পূজা-পাবণ িনেয় সািহত  ছড়ার আকােরই িছল। 
সাম তাি ক জিমদারেররা জা ও জনসাধারণেক ত  রাখার জন  এবং ধেমর 
আবরেণ জােদর কােছ কর আদায় িনঃসংশয় করার জন  এই পূজার িব াের 
মদত দয়। ম র, ম প িনমাণ কের এবং িনত পূজা ও বাৎসিরক গাজন 
উৎসেবর আেয়াজন কের। রা ক েয়াজেনর সে  সমি ত া ণ স দায় 
নূতন কের ম -ত  রচনা কেরও পরুােণর দবতােদর সে  এইসব লৗিকক 
অপেদবতার িমল িনমাণ কের দয়। এর পরই কিবেদর উৎসািহত করা হয় 
কািহনী সহ কাব  িনমােণর জন । ফেল এই দবতােদর পূজা উৎসব পালাগানেক 
ক  কের মধ যুেগ জিমদার, সাধারণ জা, কৃষক- জা সব উৎপাদন 

স েকর সে  দবতা স েকও একাকার হেয় পেড়। আেগকার বড় াম িলর 
চহারা মেন হেলই দখা যায় নানান জািতবণ বিৃ র মানুষ আদান- দান স েক 

এক ত হেয় বাস করত। এর মূল সূ  অবশ ই উৎপাদন ও পণ , রাজ  ও 
জিমদাির সংর েণর িবিধব ব া। জিমদােরর অধীন জারা এই সমি ত অব ার 
যাি ক িনয়েম এতই অভ  হেয় পেড়িছল য তাড়রমেলর আসল তমার জমা 
ব ব ায় খাজনাখানায় ত ভােব মু ার কর দওয়ার িবেরািধতা কেরিছল। পের 
জিমদার-তালুকদারেদর কাছ থেক মাটামু ট একটা রাজ  দাবী কেরই মাগল 

শাসনেক স  থাকেত হেয়িছল। ম লকাব িলেত জিমদারতাি ক রা েক 
আিথক মতাযু  বিণকেক এবং সই সে  শাসনেকও উপের তেল ধরেত 
দখা যায়। িক  যেহত কিবরা িছেলন সমাজদশক এবং কােব র ে  

অেনকটা িনরেপ  সইেহত িন বেণর মানুেষর সরলতা, উদারতা, বীর  ভৃিত 
তােঁদর কােব  অনায়ােসই ফুেট উেঠেছ। এইভােব মধ যুেগ আমরা সাধারণ 
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মানুেষর বা ব পিরচয় যা পাই তােত আমরা কিবেদর কােছ অবশ ই কৃত  
থাকব। কিবক ণ মুকু , কালেকত- ফু রার য বণনা িদেয়েছন তা উিনশ 
শতকীয় বুেজায়া রচনায় পাওয়া যায় না। িবশ শতেক শরৎচ  থেকই আধুিনক 
সািহেত  সাধারণ মানুেষর অিধকােরর সূ পাত হেয়েছ। িক  আজেকর বহ 
পূেবই এই ম লকােব র পালাগান জািতবণ িনিবেশেষ হাজার হাজার াতােদর 
এক ীত কেরেছ মু  অ েন। 

         ম লকাব িল দােষ েণ িবিম  মধ যুেগর সমাজ-ইিতহাস বহন করেছ 
এবং বাধহয়, িনগহৃীত ও িনতা  সামান  মানুেষর িদেক প পাতও দিখেয়েছ। 
এেত দবতা-উপাসনা অথাৎ ধেমর য আবরণ রেয়েছ তা জীবনধারেণর সে  
একা ভােব যু - পথৃক কােনা তূরীয় ব  নয়। িক  এইভােব বা বতা েণ 
সমৃ  হেলও এই ণীর সািহেত র ধম া টক অথাৎ একই চে  আবতনশীল। 
রামাই প েতর সময় থেক ভারতচ  পয  এর আভ র কােনা িববতন নই, 
ক নার নূতনতর ঐ য থেক এ ধারায় ব ত। িক  সাম তাি ক পিরি িত ও 
ম লকাব  লখার উৎসাহ য-কােল বল হেয় উেঠেছ এমন সময় ঘটনাচে  
এর িবপরীতধম  কােব র উ াস এেস পড়ল। বাঙলা সািহেত  ভাব ও ক নার 
িনঃসীম িবকাশ দখা গল। য কারেণ তা হল স হে  ী চতন - দিশত 
ভাবজীবন। ষাল-শতা ীেত বাঙলায় য ভাবুকতার িব ার হ’ল তা িবে র অন  
কাথাও তখন িছল না। িবপুল সং ৃ ত-সািহেত র মেধ ও নয়। অবশ  ধমেক ক  

কেরই এ ট ঘেটিছল, িক  স ধম ব িবক। তা শা থােক স ূণ উ ন 
কেরেছ, সম  রাে র মিহমা উেপ া কেরেছ, আর কেরেছ া ণ- য় 
আতঁােতর ফেল সংগ ঠত সামা জক রীিতনীিত, জািতবণ িবেভদ। ম লকাব  
সাম ত  িনধািরত জািতবণ ও আিথক সমাজৈবষম েক স ূণ মেন িনেয়ই 
আ কাশ কের। ব বীর ভাবুকতা া ণ েয়র শা  থা রীিতনীিত ও 
সমাজব ব ােক স ণূ অ ীকার কের এবং আদশমূলক পরাবা বেকই একমা  
সত  বেল হণ কের। িক  এরকম ভাবসত  থেকই সমাজ- গিতর এক ট িদক 
পিরস্ফুট হেয় ওেঠ স হল সমাজ-সাম । এর সে  অথনীিতর সােম র কথা 
থাকেলই দেশর পিরি িত তখনই িভ প িনেত পারত, িক  এই ভাবু া 
বষিয়কতার িদেক স ূণ উদাসীন িছল। সমােজর সে  রা েক িনতা ই 

উেপ া কেরিছল এবং বরাগ েক ীকৃিত িদেয়িছল। িব ব এেসিছল িভ  িদক 
িদেয়, স হ’ল মানিসক শৃ লমু । ভাবজীবেন াধীনতার সে  বষিয়ক 

াধীনতার আে ালন ঘটােত পারেল ফরাসী িব েবর সূচনা তার দশু’বছর আেগই 
হেয় যত। অবশ  মেনর শৃ লমু র মূল  অপিরসীম হেলও বা েব তার 
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িতবাদ ধাকায় ব ব ধম ও সািহত  দ’ুশতা ী পেরই শা থা স ল 
সাম তে র আঘােত দুবল হেয় পড়ল। দুগা এবং কালী পরুােনা রীিতেত 
জিমদারেদর তথা িব বানেদর ারা সাড় ের পূ জত হেত লাগেলন। মালা 
িতলেকর জায়গা িনেল মাটা িসঁদরূ ফাটঁা ও াে র র াকবচ। ব ব ধেমর 
িব ব ভােব এেসিছল, বা েব দাড়ঁাল না। ব ব মাহাে রা পের সুিবধাবাদী 
শাষেণর সে  রফা কেরই চেলিছেলন এবং নানা ােন গদীর অিধকার পেয় 

অৈব ব আচরণ আ িনেয়াগ করেলন।  

               মধ যুগ সািহেত  জীব  িছল, সমােজ নয়। আঠােরা শতা ীেত ইংেরজ 
আসার পূব থেক িকছ পর পয  সংকীণতম সমাজ-পিরি িত দখা গেছ। 
জনগেণর আনে র অিধকার সীিমত সংকীণ হেয়েছ, তার ান িনেয়েছ 
অপসং ৃ িত। এরই মেধ  ইংেরজ কা ািন এেসেছ, উৎপাদন ও অেথর অিধকার 
বহৃৎ বিণেকর করায়  হেয়েছ। উিনশ শতেকর িকছ কাল যাবার পর িশ াদী ায় 
বুেজায়া প ফুেট উঠেতই ধীের ধীের সাং ৃ িতক পিরি িত বদেল গল। ইংের জ 
সািহেত র রণায় মহাকাব , উপন াস িনিমত হল িক  তা মু েময় , নূতন 
িশি ত মানুেষরই পিরতৃি  আনেল, ম লকাব , পদকীতেনর মত সািবক 
আেবদন গল চেল। ােম িশ ার আেয়াজন রইল পাঠশালা পয , শহের 
মু েময় ইংরা জ ু ল । শহের িবেদশী ভাষায় পড়া নার অিধকার যারঁা পেলন 
সই মু েময়ই ান পেলন অিফেস আদালেত, হেলন মান গণ । ইংরা জ শা  

ও সািহেত  আমােদর স ীবনী এেনিছল ঠকই, িক  এর জন  ােমর শতকরা 
আিশ ন ইেক ত করা হয় িন। তার উপর ইংের জ িশি ত লাকই সমােজ 
মান গণ  হওয়ায় জািতবণ িবভােগর উপর আর এক স দায় িবভাগ সৃ  
হেয়েছ। অগিণত মানুষেক ব ত কেরই সমােজর উ র অেথ িবে  সািহেত র 
আ ালেন িবজয়ী হেয়েছ। ইংের জ িশ া ও আধুিনক সািহত েক আমরা 
কখেনাই জনগেণর িশ া সািহত  বেল ীকার করেত পাির না, তা যতই 
উ ে ণীর হাক না কন। আর তলনায় মধ যুেগর বহ শাখািয়ত িবপুল 
সািহত সৃ েক িন মােনর মেন করার তমন যৗ কতা নই। ব ব পদাবলী 
তার সূ তার রবী কিবতা থেক ি তীয় মােনর কােনা েমই নয়। অথচ 
কীতন ও পাচঁালী অিশি ত জনসমাজেকও আিব  কের রেখিছল, যা আজেকর 
সািহত  পারেছ না। ামীন অিশি তেদর আধুিনক িশ ার ও সািহত  বাঝার 
পিরি িতেত আনেত আরও দ’ু এক শতা ী কাটেব িকনা ক জােন। ামীণ 
অিশি ত অবেহিলতেদর একুল ওকুল দ’ু কূলই গেছ। মানিসক আনে র ু ধা 
িনেয় তারা জেড়র মতই িদন কাটাে  বলেত হেব। পা াত  রণায় উি  
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সািহত  য জনসািহত  হয়িন তার কারণ রেয়েছ  মুেল, পা াত  িশ ায় 
জনিশ া আেসিন আজেকর সাধারণ মানুষেকও যিদ সািবক িশ ার অিধকারী 
কের তলেত পারা যায় তেবই আধুিনক সািহত  গতী-সািহত  হেয়ে  একথা 
িনি ধায় বলা যােব। 

             অতএব, আধুিনক সািহেত র াগিতক মূল  পিরমােপ একটা 
সীমাব তা থেকই যাে । সই সীমােক র া কের বলেত হয়, থম সািহিত ক 
মধুসূধন উ ত া জিডর িনমাণ কের বামপ ী রাবণেক মযাদা িদেয় য 
িবে ােহর সূচনা করেলন তা-ই আধুিনক গিতর িভি ভূিম। এ শ  নবীনচ  
হমচ  কােরারই থােকিন। গাড়ার িদেক রবী নােথরও না। রবী নাথ 
রাম ান্ টক কিব িছেলন। বাঙালী রাম ান্ টক ব াকুলতার সে  অপিরিচত িছল 

না। ব ব পদাবলী তার সা  িদে । িক  ভেল িগেয়িছল দ ুশতা ী অনুবর 
পিরি িতর জন । িশি েতর আধুিনক বাঙলায় পিরেবিশত অশরীরী রবী - 
ব াকুলতা তাই জনমানেসর সহচর হল না। এমন িক পুরােনা সং াের লািলত 
আধুিনক রিসকও এেক ঈ র ব াকুলতা বেল ভল বুঝেলন। স যাই হাক, কবল 
িনসগ িনেয় নয়, মানুেষর (অবশ  িশি ত আমােদর) মম েল রবী নাথ তারঁ 
মানিবকতা েণ শ কেরিছল বেলই, সাধারণ জন পয  িশি েতর মনেক 
এিগেয় িনেয় িগেয়িছেলন বেলই িতিন ঐ সীিমত অব ার মেধ ও উ ত 

গিতবাদী। িতিন রাম ান্ টক, িক  চিল ু  অথাৎ িব ারমুখী রাম ান্ টক। 
িতিন ব বাদী না হেত পােরন িক  অিত বল মানবতাবাদী। মধসুূদেনর মত তারঁ 
কাব জীবেনর মধ যগু থেক িতিনও িবে াহী। তারঁ সে  অেনেকরই মেল িন। 

থমত, িতিন নানান র ণশীল কুসং ােরর বল িতবাদ কেরেছন এবং 
হীনবেণর শািষত মানুষ ও মুসলমান স দােয়র মানুেষর সে  সামা জক 
আ ীয়তার উৎসাহ িদেয়েছন। ি তীয়ত,িতিন শা থার আ মেণ প ু 
জীবনেক নস াৎ কের অিভযা ীর জীবন বরণীয় বেল পুনঃ পুনঃ ঘাষণা 
িদেয়েছন। তৃতীয়ত, মহনতী জনতার মনুষ  কাশ কের ধনতাি কতার 
িবিনপাত কামনা কেরেছন এবং সই সে  সা াজ বাদী শাষক ইংেরজেক 
অিভশাপ িদেয়েছন ও এসেবর িবপে  সং ােমও উৎসািহত কেরেছন। 
শা থাস ল পুরােনা দৃ েকাণেক আবজনা আখ া িদেয় র ণশীলেদর পুিথপ  
পুিড়েয় ফলেত বেলেছন। এত িল অ গিতর িবষয় আমরা অ ত ািশতভােবই 
এক কিবর লখনীেত পেয় গিছ। এই িহসােব আধুিনক িশি ত ও গিতশীল 
মনেক রবী নাথ অিভভত কেরেছন এবং বলেত কী, িতিন আমােদর কােছ যা-
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যা চেয়েছন ততদরূ আমরা এখনও যেত পাির িন। মানুেষর মেধ কার বষম   
ায় তমিনই আেছ, উপর  দলীয় উপদলীয় হীন আ কলেহ িদন কাটািছ। 

             রবী নােথর আদশ বণতা পরবত  কিব ঔপন ািসকেদর অিভভূত 
কেরেছ, আর আমরা তারঁ বা বমুখীে  বাহবা যদ িপ িদেয়িছ, সুিবধাবাদী মন 
িনেয় তা দেূর সিরেয় রেখ তারঁ ব েব র মেধ  কবল কি ত ব াপােরই অ  
ঘাষণা কেরিছ। এ িবষেয় তারঁ াম সংগঠন এবং রািশয়ার িচ ঠর ব ব  রণ 

করা যেত পাের। যাই হাক, রবী নােথর সচল গিতশীলতা িকছ কিব ও 
ঔপন ািসকেক উদ ্েবািধত কেরেছ এবং যেহত তারঁা মহাকিব থেক আরও 
সাধারণ ও সহজ ভাষায়, আমােদর আরও কাছাকািছ িবষয় ও আখ ান িনেয় 
সািহেত র আসের দখা িদেয়েছন সইেহত তারঁা সাধারেণর (অবশ  িশি ত 
সাধারেণর) িচ জয় কেরেছন আরও অনায়ােস। এ সে  কিব সেত ন দে র 
সাম -সাম, জািতর পািঁত মুখ বহ কিবতা এবং তারঁ কাব -কিবতা থেক 
ভাষাভি  স রণ করা রবী -সমকালীন বহ কিবরই উে খ করা যেত পাের-
যােদর শীেষ দািঁড়েয় আেছন নজ ল। সিনক নজ েলর িবে াহ-েবাধ রবীে র 
বলাকা-কােব র সূে । ছে  ও ভাষায় লৗিকক ও ফারসী শে র আেয়াজন 
সেত - ভােব। কৃষক- ীিত ও সাম বােদর াবল  শ-িব েবর অনুে রণায়। 
আদশবাহী কিব িহসােব নজ লই পরবত  সাম বাদীেদর পিথকৃৎ। এিদেক 
কথাসািহেত  নারীর মধ যুগীয় সামা জক িন েহর িব ে  লড়াই শরৎচ ীয় 
উপন ােসর ল ণীয় িবষয় হেলও সবা ক সমাজ-ৈবষম র ও ধম র 
সা দািয়কতার িবপে ও িতিন  তী  অিভেযাগ কাশ কেরেছন এবং সই সে  
উপন াস লখার একটা রীিতও িনধািরত করেত চেয়েছন। তারঁ সমেরখায় পাই 
যুে া র জগদীশ  ও শলজান েক এবং িকছটা েম  িম েকও বেট। 
এরঁা সমাজ ও ব জীবন দেুয়রই উপর ব দৃ  িনে প কের পিরেবেশর অধীন 
জীবেনর অসংগিত তেল ধেরিছেলন। এর মেধ  কয়লাকু ঠর লখক শলজান ই 

ণীিনগৃহীত ও িধক্কৃত িমক-মজরুেদর কািহনী শানােনার থম পু েষর 
মযাদা দাবী করেত পােরন। কে াল, কািল-কলম, গিত প কােক ক 
জীবনায়েনর ব াপকতা যিদচ ল ণীয় হেয়েছ, অিতেরকী উদ ম এবং বা ব 
সংসেগর অভাব লখককুলেক ল  কেরেছ ায় সব ে ই। তারাশংকর 
সাম তাি ক মেনাভি  িনেয় াম পযেব েণ িনরত থেকেছন িক  তারঁ 
লখনী ভ সমােজর দরূবত  মানুষেক শ করেলও তােদর সহজ মানিবক 

জীবনযা ার চেয় িবকৃিতর িদকেকই বিশ  করেত িনেয়া জত হেয়েছ। 
একমা  ‘কিব’ উপন ােসই লখক ঐ ধরেনর িবকৃত চাির ক খয়াল দখােনার 
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ভি মা থেক মু  পেয়েছন, যার জন  এ ট তারঁ সেবা ম রচনা হেত পেরেছ। 
সাম তে র সে  নবজীবেনর সংঘাত ও আেলাড়েনর ছিব দখােনােতই 
তারাশংকেরর কৃিত  পিরস্ফুট হেয়েছ। তলনায় িবভূিত বে াপাধ ায় ঢর বশী 
মানিবক।   

       শ-িব েবর অিভঘাত বাঙলা কাব -উপন ােস সুিন ত পিরবতন এেনেছ। 
অ-িব বপ ীরা  ব াপার টেক যুে াে র বা বতা বেল গণনা কেরেছন এবং 
অহংস ায় তিলেয় িগেয় তার উপেযাগী তীকী ভাষা িনমােণ চর ম ল ী 
কেরেছন। ডাডাইজ্ ম্ সুর্ িরয় ািলজ ্ম্ এবং েম এ জস্ েট -িসফ ািলজ ্ম্ ও 
এিলেয়েনশেনর ভ  হেয় সাধারণ জনমানস থেক সািহত েক সিরেয় িনেয় 
অনভ  হাপেথর পিথক  করেত চ া কেরেছন। বাঙলা সািহেত র ভাগ  
ভােলা য এ সেবর জ টল আবেত পেড় তা মূল হীন হেয় পেড় িন। নজ ল ও 
সুকাে র জনি য়তা সংকীণতা ও হতাশা থেক বাঙলা কাব েক যমন র া 
কেরেছ তমিন ফ ািস-িবেরাধী লখক িশ ী স , গিত লখক স  ভৃিত 
যথাথ সািহেত র তা ক গঠেনর িদেক ত ণেদর দৃ  আকষণ কেরেছ। সই 
সে  গিত, অরিণ, পিরচয় ভৃিত প কা সকােলর গিতকামী লখকবেৃ র 
যথা হীের নাথ মুেখাপাধ ায়, গাপাল হালদার, নীেরন রায়, িব ু  দ ভৃিতর 
সাম ধম  িচ ােক সার কেরেছ। িবেদশ থেক সািহিত ক রণা এেসেছ গািক 
ও রামা ঁ রল ারঁ লখা অবল ন কের। একিদেক েদশী আে ালন এবং 
অন িদেক সাম বাদী িচ ার ভােবর ফেল সািহত -জগেত য আেলাড়ন িতিরশ 
থেক ি তীয় মহাযু  কাল পয  িশি ত বাঙালীেক অধীর আ েহ িবচিলত 

কেরিছল তার তলনা  াধীনতা উ রকােলর পাওয়া যায় না। শলজান , েম  
িমে র পর মািনক বে াপাধ ায় যিদ গ -উপন ােসর পেথর অসম িদশারী তবু 
রেমশ সন, ণ কমল ভ াচায, নেব  ু ঘাষ ভৃিত গে  এবং সুভাষ 
মুেখাপাধ ায়, িবমল ঘাষ, িদেনশ দাস  মুখ অেনেকই কােব  িনযািতত সাধারণ 
মানুেষর া ক জীবেনর তা দখােত লাগেলন। এরই ফেল বাঙলায় 
সাম বােদর িভি  সুদৃঢ় হেয় উঠল। 

            কাব -উপন ােসর সে  পা া িদেয় নাটক ও নাট  িবজয়ী না হেলও 
সাম বাদী ঝােড়া হাওয়া তােকও শ কের িভ তর পথগামী কেরেছ। বহ 
আেগই শক্ স্ পীরীয় ােজিডর অ ম অনুবতেনর নশা কেটেছ। থম 
মহাযুে র পর পৗরািণক আসর তার শষ িন াস ফেলেছ। চেলিছল    েদশী 
আে ালেনর উ িসত মেলা ামা ঐিতহািসক নাটক নােম। ছদ পড়ল ি তীয় 
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মহাযু  এবং আনুষি ক মানুষ সৃ  মহাম ের। নূতন নাটেকর অধ ায়  
হেলা। গণনাট  স  পূবাে ই ত িছল। দখা িদল ক ালকাটা িথেয়টার, 
না ীকার গা , িলট্ ল িথেয়টার, বহ পী ভৃিত সমােজর েয়াজনেক বাহন 
কের। নবা , ছঁড়া তার, পিথক, মানুেষর অিধকার, অেজয় িভেয়তনাম এবং 
সই সে  পুরােনা নীল িবে াহ, র  করবী, থেক আর  কের আধুিনক মািনক 

বে াপাধ ায় কািহনী িলেক নাট ািয়ত কের। গ্ প িথেয়টার িল আজ 
পর র িবচ ত ও িবশৃ ল হেয় পড়েলও গণনাট  নতন কের সংগ ঠত হেয়েছ 
এবং িসেনমা িশে  সত জৎ রায় , ঋি ক, মণৃাল সন, উৎপেল ু, বু েদব, 
গৗতম  ঘাষ মুখেদর েয়াজনায় বা ব ও সা িতক সমস ার িতফিলত প 
দেখ দশেকরা আনে র সে  িচ ার খারাক পাে ন। বাঙলা নাটক ও িসনামা 

িশে র এই নবযুেগ পদাপণ িনঃসে েহ জনিচে  আশার স ার কেরেছ। কােব  
উপন ােস নাটেক যারঁা সমাজমুখী নবীনতার িদশারী আজ তারঁা র ণশীল দল 
থেক কম শ শালী নন, িব াের তা বেটই। কলকাতার বাইেরর জলা অথবা 

মহকুমা ও বিধ ু  অ েল য সব ( ায় অগিণতই হেব) প -প কা কাশ 
পাে  তােত িশ া ও মানুেষর নব-জাগরেণর আেলা । 

             তবু আজেকর িদেনই স-িবচােরর েয়াজন বশী হেয় উেঠেছ। মৗল 
একটা সমস া এই দাড়ঁাে  য গিত-েক ক গ -উপন াস যা আমরা সৃ  কের 
চেলিছ তার রস হেণ ও ব ব  অনুধাবেন শতকরা স র জন ামীণ মানুষেক 
আমরা স ী কের িনেত পারিছ না। একটা অসংবাদী ফাকঁ (Communication 
gap)  থেকই যাে । সািহত  পিরেবশেনর িদক থেকই এটা বশী ল ণীয় 
হেয়েছ, সমাজনীিত-েবােধর ফাকঁ যিদও বশ খািনকটা কেম এেসেছ। এই ফাকঁ 
স ূরণ করেত আেছ িশ া, সািবক িশ া-যা মুখেরাচক  ফাকঁা বুিল িহেসেবই 
ঘািষত হে  সারা ভারেত। এই জেন ই আেগ বেলিছ য মধ যুগ যতই 

সাম তাি ক শা থার কৗশেল সং ারা  অমানিবক হাক না কন, স 
যুেগর িশ ী সািহিত করা নূতন নূতন ভাবে রণা লাকমানেস স ােরর এক 
একটা পথ তির কেরিছেলন, যমন- যা া, পাচঁালী গান, কথকথা, বাউল গান, 
কীতন ভৃিত। আজেকর নতন সামা জকতার রণা আমরা তমনভােব 
স ািরত করেত এখনও সমথ হইিন। এিদেক অিশি ত িবপলু মানুষ আকঁেড় 
রেয়েছ। জািতেভদ, পূজা-আচা অেলৗিকক করেজাড় াথনা ভৃিতর মেধ । 
আমােদর দেশ মাকসবাদী মেনাভাব সৃ র মৗল িভি ই হেব সািবক িশ া, 
যমনটা িব েবা র সািভেয়েত ঘেটিছল। গণতাি ক লখক িশ ী সে র 

কায ম য পিরমাণ িশি ত বু র সং াের আ িনেয়াগ করেত পেরেছ স 
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পিরমাণ জনমানেসর যু র য়াসী হেত পােরিন তা খালা মেন ীকার কের 
নওয়াই ভােলা। তেব হয়ত বা একটা ভাব য়াশীল হে  খুবই ধীের ধীের এবং 

এইভােব অ গিতেত শতকরা ষাট স র জনেক স ী করেত পারা যােব। 
দশব াপী মাটামু ট একটা িশি ত মানস তির হেয় গেল গিতভাবনা 

স ােরর কাজটা সহজ হয়। এরই মেধ  িশি ত সমােজও িত য়াশীল য 
চ টা থেক যাে , তার সে  নানান লােভর বশবত  হেয় যাগ িদে  
সুিবধাবাদী িব-এ এম-এ যুবেকরা এ আমরা ই দখিছ। এরঁা চান চাকির এবং 
উপচাকির েলা বজায় থাকুক, াচীন ভারেতর ও সা াজ বােদর ধারাই ভােলা-
রামা-শ ামা আবদুল ফিকেরর শতকরা স র জেনর আ দােনর উপর আমােদর 
ভাই-েবান ছেলেমেয়রা মানুষ হাক, চাকিরও কির আর জাতদািরটাও বজায় 
থাকুক। এেদরই অন  একটা দল যােদর সহেযািগতা খাস ধিনকে ণীর সে  তারা 
িশ -সািহেত র নােম কৗশেল যা চালােত চাইেছ এবং পৃ েপাষকতা কের চেলেছ 
তােক জঘন  কদাচার ছাড়া আর িকছই বলা যায় না। রাজৈনিতক গণতে র 
সুেযােগ তারা মািকনী নাংরািমেত দশ ভের তলেছ, কেলজ পড়া ছা -
ছা ীেদরও বশীভূত কের ফলেছ দিখ। বশ কেয়ক ট প –প কাও এেদর 
বা বভােবই মদত িদেয় চেলেছ। কলকাতা, িদ ী, বা াই, েব াম, ব া েলার 
এেদর ঘা ঁ ট। 

                 সুেখর কথা, সবেদেশ সবকােলর মেতা এেদেশও একটা িবপরীত িদক 
আেছ। সখােনই গিতর বহমান ধারা। চারিদেকর িনে ষণ ভদ কের তার 
এিগেয় চলার রা াটা খুবই ক ঠন। িক  এিগেয় চলার কাজটা চলেছ 
স ব ভােব অেনক িতকুলতার িব ে  মুেখামুিখ দািঁড়েয়। মানুেষর উপর 
ভরসা রেখ মানুষেক ভরসা যুিগেয় যাওয়ার এই গিতমুখীন অিভযােন যত বশী 
মানুষ এেস জেড়া হেবন ততই লাভ।        
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আধুিনক সািহত  ও আগামী িদন 

সবারে  িকছ ভূিমকা কের নওয়া যাক। 

        ইংেরজ-অিধকার আমােদর ভাবনা-িচ ায় িব ব এেন কমধারােকও বদেল 
িদেয়েছ এ ট এক ট বা ব সত  ঘটনা। আর তােদরই আদশ  ধের আমরা 
রা নীিত, ব বসা-বািণজ , িশ া ভৃিতেক  চািলত করিছ এও সত । ইংের জ 
ভাষার একািধপত  ভারতবেষ আর তমন থাকেছ না, তেব ইংের জ এবং তার 
মধ তায় ইেয়ােরাপীয় সািহেত র যা যা ভােলা জিনস তা মাটামু ট আমােদর 
সািহেত  িতফিলত কের িনেয়িছ। উিনশ শতেকর তৃতীয় দশেকর ার  থেক 
িবশ শতেকর ি তীয় দশেকর শষ, মাটামু ট এই একশ বছর ভারেত 
ইংের জআনার ভােবর কাল। িহ ু ু েলর  িত া থেক অসহেযাগ 
আে ালেনর িব ার পয । আইন ও িবচার-শালা, ু ল-কেলজ,  জলা-েবাড, 
িমউিনিসপ ািল ট, িবধানসভা,  সন -িশিবর, বািনজ -রীিত, রল, টিল াফ, 
িবদু ৎ, আর সইসে  জীবেন ও সািহেত  িবেবেকর জাগরণ, মানিবকতার 
অনু েবশ- এ সবই ইংেরেজর কাজ,  িচ া ও ভাবকুতার অবদান। এ িল 
পূেবকার সাম তাি ক পিরি িতর িব  ব াপারও বেট। তবু ইংেরজ-শাসন 
িতন ট উে খেযাগ  িবষেয় ভারেতর বল িতও কেরেছ। তােদর সা াজ বাদী 
শাষেণর কথা ধরিছ না, কারণ, তা তােদর জীিবকা, এর ফেল য িবপদ ভারতেক 

আজও াস কের রেয়েছ তার কথা তলিছ। এক ট হল ইংের জেত িশ ািব ােরর 
ফেল িশি েতর সে  অিশি েতর তর সমাজ-পাথক । ি তীয়ত নয়া 
জিমদাির প েনর মধ  িদেয় পুরােনা সাম তাি কতার অনুবিৃ , আর তৃতীয় ট 
হল বািণ জক শাষেণর রীিত, যার চূড়া  ফল এখন আমরা ভাগ করিছ এবং 
মরেত মরেত কােনা েম বেঁচ আিছ মা । উিনশ শতা ীর মাঝামা ঝ থেক 
আর  কের িবেশর ি তীয়-তৃতীয় দশক পয  সািহেত  ইংেরজ সমানীত বা 
ইংেরজ- ভািবত মানিসকতারই িবিচ মখুী কাশ, অনুকরণ বা িতবাদ দেুয়র 
মেধ  িদেয়ই পিরসফু্ট। 

                         মধ যুেগর সাম তাি কতার তর দাষ হল জ -অনুসাের-
ি র জােতর মেধ  উ -িনচ িবভাগ এবং উঁচ জােতরই িশ া দী া এবং িবনা েম 
স দ ভােগর অিধকার ীকার। ধম এবং শা িনমাণ যমন এই 
ভাগািধকারেকই দৃঢ় কেরেছ, তমিন শতকরা আিশজন িন বেণর মানুষেক 
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তর সং ােরর িশকেল ব ন কের প বৎ রেখেছ। জিমদারতাি ক বা 
রাজতাি ক রা ব ব ার সে  এই ধরেণর ধম ও সমাজ-িবন ােসর-অ াি  স  
িছল এবং এর িব াচারণ ঐ শািষত শতকরা আিশজন িনর র হীন ও দীেনর 

ারা কােনা েমই স ব হয় িন। আজ জনজাগরেণর পালা এেসেছ তব ুভারেতর 
ায় সব রােজ ই িন বেণর মানুষ অথাৎ কলকারখানার িমক খতমজরু ভৃিত 

জাতদার, ধনী এবং উ বেণর কৃপািভ ু  হেয়ই বাচঁেছ। যােদর চাকির ও 
ব বসােয় মাটারকেমর অথ উপাজন আেছ তারা জিমজমার অিধকার ও ভাগ 
করেছ, ি টশ আমল থেক এ রীিত আজও সমােন চলেছ। পজূা-আচা, পুরােনা 
শাে র রীিত বজায় রেখ চলার সে  সুিবধাবােদর য গাটঁছড়া স ক িছল, তা 
িগেয়ও যাে  না। িবহাের উ র েদেশ দাি ণােত  িন বণ ও আিদবাসীেদর 
িন েহর মূেল সই পরুােনা ঘণৃা ও আিথক বষেম র দপ। এরই মেধ  নব-উদ্ গত 
ধনতাি কতা মু েময় কিতপয় ছাড়া বেণ িবভ  সমাজেক সমভােব িপ  
করেলও , সাম তাি কতার জড় মরেছ না। কারণ , মধ িবে র ঐ 
সুিবধাবাদটকুই শষ আ য় িহসােব রি ত হে । এই তা বতমােনর পিরি িত । 
তবু দশীয় রাজা-জিমদারেদর শাসনকােলর িকছ ণও িছল, তা হল সািহত -
সংগীেতর সমৃ  এবং কৃষক জার অেপ াকৃত কম দরূব া । তাছাড়া িনর র 
এবং িনতা  দির  মানুষও সািহেত র সে  লাকিশ ার সুিবধা থেক ব ত 
হয়িন। আর একমা  দুিভ  না হেল দীনতম ব  ও এক মুেঠা অে র থেক 
ব ত থাকত না।  মধ যুেগ কৃষেকর অনপুােত আবাদী ও আবাদেযাগ  জিমর 
পিরমাণ বিশ থাকায় এবং আিদবাসীেদর অরেণ র অিধকার ায় অটট থাকায় 
নােয়ব গাম ার সামিয়ক উপ ব ছাড়া ভূিম থেক উৎখ াত হওয়ার কােনা 
আশ া িছল না। কৃষক এবং খতমজেুরর জীবেন কৃত দিুবপােকর আর  
কা ািনর শাসেনর সময় থেক। কােলক্ টার এবং ইজারাদার এবং নাতন কের 

জিমদার িনেয়ােগর পর থেক। এেদরই ভূিমকা হল জােশাষেণর। কণওয়ািলস 
এবং তারঁ কিম ট বহ সাচিবচােরর পর বংশানু িমক  িচর ায়ী জিমদাির পতন 
কের য অব ার সৃ  করেলন তারই ফেল কৃষক- জা সংহার আর  হল। 
িচর ায়ী বে াবে র াথিমক আইন ভূ ামীেদর পে  িছল না। িক  জারা 
খাজনা িদেত চাইেছ না বেল তারঁা স ব  আে ালন করেলন এবং েম 

াক, অব  করা মারেধার ভৃিতর অিধকার আদায় কের িনেলন, নানা 
অজহুােত খাজনা এবং উপির পাওনা বািড়েয়ই চলেলন। নােয়ব গাম ারাও 
তােদর াপ  ছেল বেল আদায় করেত থাকেলন। জিমর কৃষেকরা িতবৎসর 
ঋণী হেত হেত মহাজেনর কােছ জিমজমা িব ী করেত থাকল। কউ হল 



63 
 

খতমজরু, কউ গল কলকারখনায়, কউ বা িভ ায় িদন চালােত লাগল। এর 
ফােঁক মহাজেনরা জাতদার হেয় আরও তরভােব জািনে ষণ করেত 
থাকল, আর আেগকার জাতদােররা আরও বড় জাতদার হেত থাকল। মাটামু ট 
১৯২০ পয  বাঙ্ লায় দির  িনঃ  শািষত বলেত এই কৃষক ও খত মজরুেদরই 
মুখ ভােব বাঝাত। তেব মহাযেু র পর থেক ইংেরেজর বািণ জ ক ােথ িকছ 
িকছ কলকারখানা ািপত হওয়ায় িমেকরাও শািষত মানুেষর অন তম অংশ 
িহসােব দাড়ঁােত থােক। আজেকর ধনত  চািলত ভারেত অবশ  এরাই 
সবহারােদর একটা িবরাট অংশ। আজেকর ভারেতর িদেক তাকােল দখা যায়, 
আমরা যতই আধুিনক হই না কন, সই সাম তাি কতার জড় মের িন, তার 
উপর মু েময় ধিনক এবং তস  অনুচর মু েময় উ িব  ছাড়া, মধ িব  থেক 
আর  কের িনঃস ল খতমজরু পয , শতকরা আিশজনই দন ন াণ 
বাচঁােনার তািগেদ হয়রান হেয় পড়েছ, এই অব ার িতকার না ঘটেল ঐ 
মু েময়ই জীবনধারণ করেত থাকেব এবং িচ া-ভাবনার অব েয় সািহত -িশ -
সৗ েযর িন মােন দশ একটা াবর জড়িপ  হেয় উঠেব।  

                     সািহেত র িশে র মখু  িবষয় মানুেষর ভাবনা-কামনা-ক নার 
সূ  ঘাত- িতঘাত িনেয়। বিণত িলিখত বা িচ ত মানুেষর কািহনী িনেয়ই 
মানুেষর আন । কােজর অবসের এই কািহনী স বারংবার নেত চায়, িনজ 
মনবু  িমিলেয় িনেত চায় এবং অ েরও রহেস ও ঘটনার আবেত শষ পয  যা 
হেয় দাড়ঁায়, তােত িব ত  উৎফু  হেয় আ িব ােরর হেষ আপ্লতু হয়। 
আবার মানুষ যেহত িব  একক স া কােনািদনই নয়, সজন  সািহেত  যার 
ছিব স দখেব স সই র মাংেসর পুরােনা িদেনর মানুষ হেয়ও কাল–অনুসাের 

মাগত পিরবিতত মানুষ িহসােবই দখা দয়। এই িহসােব কািলদাস-ভবভূিতর 
রচনায়, শূ েকর নাটেক বা শক্ স্ পীয়ােরর নাটেক মানুষ য-েয ভােব আচরণ 
করেছ তার অিবকল অনুসরণ আমরা আজ পছ  করব না। রামায়েণর মত 
ভারেতর িতিনিধ ানীয় কােব র নানান ব াপার য আজেকর সমাজ-জীবেনর 
সািমল কের নওয়া যায় না তা কিব মধুসূদন অেনক আেগই দিখেয়েছন। 
বাঙ্ লার মধ যুেগই এককােল মানিবক ভােলা সািহত  রিচত হেয়েছ। যমন 
কিবক ণ মুকু  িবরিচত কালেকত-ফু রার জীবন। িন তম দীনতম নরনারীেক 
িনেয় আ য  লখা, তবু তা সামা তাি কতার দীনতা-  । ফু রা কবল 
বােরামােসর আে পই জানােত পাের, আর কালেকত পৗরািণক সত ধেম 
অিবচল িন াই রাখেত পাের, সমােজর িব ে  কােনা িতবাদ কােনা িবে াভ 
জানােনার ত ািশত বা বতার শিরক হেত পাের না। আধুিনক বাঙলা সািহেত র 
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জ  হেয়েছ, িতবাদ িনেয়, তেব আংিশক িতবাদ সামি ক নয়। আেগকার 
সমাজ ও সািহেত র মানুষ সই মা াতার আমেলর নীিতর বশীভূত িছল, য 
নীিতর িকছ অবশ ই ভােলা, িক  অেনক ম ও তােত িছল। শাে র ন জের 
যসব সুিবধা ভােগর আেয়াজন িছল ণীিবেশেষর তা জঘন ভােব অমানবীয়। 

ধেমর আবরণ িদেয় িবেভদেক এমন পাকা করা হেয়িছল য উৎপীিড়েতরা 
কােনািদন মাথা তালার কথা িচ াও না করেত পাের। ইংের জ সািহত  থেক 

বাঙলা সািহেত  মানিবকতার অনু েবশ ঘটেতই জট-পাকােনা কৃ ম ধেমর 
আবরণ িলত হেয় পড়ল। শাে র দাহাই িদেয় নারীেক হীন অব ায় রাখার 
িব ে  সািহিত ক ও বা ব িতবাদ সা ার হল। মধুসূদন, িবদ াসাগর, 
কশবচ , িবেবকান  সকেলই সমাজ- িতবাদী, িবেশেষ িবেবকান  

অথৈনিতক শাষেণর িব ে  ও িবে াহী। উিনশ শতেক য জাগরণ এল তােক 
বলা হেয়েছ িশি েতর বা বুেজায়ার জাগরণ। ণীেশািষত িনর র শতকরা 
ন ই জেনর আ সেচতন হওয়ায় ই আেস না। এই অব ায় উিনশ শতেক 
য নাতন সািহত  িশি তজেনর জন  সৃ  হ’ল তােত মানিবকতার ছাওঁয়া 

লাগেলও সমাজ িনেয় ণীেভদ িনেয় রা ক ও অথৈনিতক অিধকার িনেয় 
পূণা  িব েবর সুর জাগল না। কবল িশি ত সমােজর য-েয অংেশ িবমূঢ়তা 
স পয  শ কের া  রইল। সাম তাি ক ধম য় সমােজর িবষবৃ  বেঁচই 

থাকল, রামেমাহেনর ও া েদর এেক রবাদ, িবদ াসাগেরর নারীমু , 
কশবচ  ও িবেবকানে র বদাি ক মানুষমু র  ভৃিত কেয়কটা শাখা 
শাখার ছদন-কতেনই সমা  হ’ল। সত  বেট, অ য়কুমার দ , দীনব ু  এবং 

ব মচ  িনযািতত কৃষেকর িদেক তািকেয় জিমদার-মহাজেদর াস থেক 
তােদর উ ােরর  দেখিছেলন, তবু তাও ঐ সং ার সীমা ল ন ক’ র নয়, 
ইংেরজ শাসেনর ভূত উপকােরর িবষয় রণ কেরই। অবশ  ইিতহােসর িদক 
থেক এটাই াভািবক, কারণ ইংেরেজর সািহত  , িব ান, রাজনীিত ও দাশিনক 

িবচার-িবতেকর ধারা আমােদর িবেবক-বৃ র ব  দয়ুার ভেঙ িদেয়েছ এ কথা 
তা ঠক। এই ঐিতহািসক কারেণই মধুসূদন ব মচে র বা স কােলর অন েদর 

সািহত -সৃ  সমু ত মানুষ, সমু  আশা এবং মহান িবপযয় িনেয়। িনিব  এবং 
পু ীভূত কুসং ার ও চািপেয় দওয়া থার সং াের আে পেৃ  আব  ু  
মানুেষর প জীবন িনেয় নয়। য রবী নাথ ায় সব া , তারঁ চাখ খুেলেছ 
উিনশ শতা ীর এেকবাের শেষ-দৃ া  ‘এবার িফরাও মাের’ কিবতা, এবং িবিভ  
প কার পৃ ায় জিমদার ণীর হীন চির  উদ্ ঘাটন, কৃষকেদর মু র ও 
সা দািয়কতার সে  জঘন  জািতবণেভেদর িব ে  সং াম। রবী নােথর 
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মেধ ই আমরা থম সাম তাি ক সং ােরর িব ে  পণূা  সং ােমর িচ  
পলাম, উিনশ শতেকর শষ থেক জীবনান  পয  য সং াম িতিন বহন 

কেরেছন।   

          আমােদর সািহেত র আর  রাম ান্ টক িবষাদ  িনেয়। এ মেনাভাব 
আমােদর দেশই যেথ  িছল, িছল ব ব সািহেত , িছল কািলদােস তবুও প ম 
যত ণ না তার সািহেত র ভা ার খুেলেছ, আমরা তা জািন িন। রবী নােথ , 
মায়ােলাক ও অিনেদশ  সুদেূরর জন  আকা ার চড়া । িক  অন  ল নীয় 
ব াপারও রেয়েছ। রবী নাথ খুব ব াপক সহানুভূিত ও ক নার কিব িছেলন বেলই 
তারঁ ভাব ও ক নায় লেগিছল চিল ু তার শ , িতিন িনসেগ আব  না থেক 
মানুষ-সমােজ িফের দািঁড়েয়েছন। তারঁ শষ জীবেনর কিবতা ও কালা র , প ী 

কৃিতর ব  িন য় সমাজ-িনপীিড়ত বা ব মানুেষর উ ােরর িচ ায় ত। 
কৃষক উ য়েনর সে  তারঁ াম রােজর ও িন বেণর মানেুষর অথৈনিতক 
উ য়েনর বা ব য়াসও এে ে  রণীয়। তবু রবী নাথ তারঁ উপন াস িলেত 
মধ িব  বা উ  মধ িবে র জীবেনরই িবে ষণ িদেয়েছন এবং ছাট গে  দঃুখী 
মানুেষর জীবন শ কেরেছন মা । এর একমা  কারণ িতিন িনেজই ব  
কেরেছন- 

                          মােঝ মােঝ গিছ আিম ওপাড়ার া েনর ধাের। 

                          িভতের েবশ কির, স শ  িছল না এেকবাের। 

 রবী নােথ যা আমরা পাইিন সই তখনকার পিরি িতেত স-িবষেয় িব য়জনক 
পিরতৃি  আনেলন শরৎচ । তারঁ উপন ােসর মূল আেবদন িবে ষণ কের বলা 
যায় অবেহিলত ব ত শািষত ামীন মানুেষর িবেশেষ নারীর বদনা উদ্ ঘা টত 
কের, সমােজর প ল ঘিৃণত চহারা িতিন পিরসফু্ট ক’ র দখােলন। যমন 
অিভ তা, তমিন অপার সহানুভূিতেত িতিন বাঙলার য-েকােনা জীবন 
িচ কেরর শীেষ রেয়েছন। উিনশ শতেক কখেনা কাযকর পদে েপ কখেনা ব  
িব ূেপ য সমাজ আহত হেয়ও তার ভাব ত াগ করিছল না। এতিদেন তা চ ল 
হল এবং যন অনুেশাচনায় দ  হেত থাকল। যারা সবিদেল অথচ পল না িকছই 
তােদর মমাি ক সামা জক অ ে র প এরপর নানান্ ধারায় অিভব  হেত 
থাকল। নেরশচ  সন , তারাশ র, শলজান , িবভূিতভূষণ , এবং কে াল 
গা র যারঁা ব িবক নূতনে র দািব কেরেছন, এমনিক ইিতকথায় ব া 

মািণক পয  শরৎচ রই উ র সাধক এমন বলা যায়। সািহিত কতার িব ার 
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পূববত  কােনা উে াধেনরই অেপ া রােখ, শরৎচ  জািত-বণ স দায়-
িনিবেশেষ অথাৎ িহ -ুমুসলমান উঁচজাত-িনচজাত সম পযােয় এক ত কের 
মানুেষর প এবং সমােজর জঘন  িব পতা তেল ধরেতই তার অন ান  িবিচ  
িদক িল সহেজই পিরস্ফুট হেয় পড়ল অনুবতীেদর রচনায়। 

       ইিতমেধ  সমােজর িচ ায় ও কেম পিরবতন হেত থাকল নানান্ অিভঘােত। 
থম মহাযু  এক ট বড় অিভঘাত িন য়ই, িক  তা ইেয়ােরােপর পে  যত বড় 

আমােদর কােছ অংেশর অংশও নয়। এখােন ায় দিুভে র মত একটা অব া 
এেসিছল এইমা । আর ইংেরজরা িকছটা িবপ  হেয় এেদেশই িকছ িকছ 
কলকারখানা বতেনর আেয়াজন কেরিছল। রবী নাথ মাটামু ট 
িব মানিসকতা স  মানুষ ব’ লই এই ধা ায় নাতন কের জেগ উঠেলন, 
পুরােনােক ভেঙ চের নাতনভােব সমাজ-সংগঠেনর আ ান জানােলন। তারঁ 
আ ান িন ল ও হল না, সামি ক মূিত পির হ করেল নজ েলর কিবতায়। 
বলাকায় রবী নাথ যা, তারই িব ার নজ ল , আরও বা ব আরও বল। 
যুে া র বাঙলায় দু ট উে খেযাগ  আেলাড়েনর া র বহন করেল সমাজ। তার 
এক ট েদশী আে ালেনর তী তা, অন ট বলেশািভক িব েবর সংবাদ। এর 

থম ট শরৎচ েক শ কেরিছল, ি তীয় ট কেরিন। ব ত শ-িব েবর কৃত 
প কাশ পেত এেদেশ আরও িকছ সময় িনেয়েছ। সই অবকােশই 

ইেয়ােরাপ থেক যৗনমেনা িব ােনর তথ  ও ত  আহরণ কের কিতপয় ত ণ 
সািহিত ক কে াল-প কায়  প ািকংএ  উ াদক সুরা পিরেবশেন আ িনেয়াগ 
করেত থােকন। এরঁা শ হীন িছেলন না, তবু রবী -শরেতর ঐিতেহ র িব ে  
আ - চার এেদর কাম  হওয়ায় উ াম িবকৃিতর কাশ ছাড়া এেদর অন  পথও 
িছল না। নর-নারী স ক িনেয় িলখেত িগেয় নারীর িণেকর পদ লনেক 
শরৎচ  য উদার মানিবক দৃ েত দেখিছেলন তােত যৗনতার শ থাকেলও  
বাড়াবািড় িকছমা  িছল না, কারণ কৃত ণয় এবং মাতৃে র উপেরই শরৎচ  
জার িদেয়িছেলন, যৗন–বভ ামূলক মন ে র উপর নয়। কী পু ষ কী নারীর 

আকা ত হল িমলন-পরবত  সুসম স  এক ট পািরবািরক জীবন। শরৎচ  
দেখিছেলন অি সা ী িববােহর ারা গ ঠত দা েত  কৃ ম ও ভূেয়া 

ব াপারেকই অেনকে ে  য় দওয়া হয়, যেহত পু ষ শািসত সমােজ 
পু েষর যেথ াচার মার চােখ দখা হয় এবং পান থেক চণ খসেল নারীপে  
চেল অহরহ লা না। এই পিরি িত িনেয় কািহনীিবন াস করেত িগেয় িতিন 
সমােজর এই জঘন  অিবচােরর িবষয় তেল ধেরিছেলন। িক  তারঁ অনুসারী ও 
ঠক পরবত  লখককুেলর লখায় ব া জীবন িচ ত হল মা  , সমাজমূল  
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তমন ফুটল না। যমন, নেরশচ  সন , বহৃ র সামা জক দৃ েকান না 
থাকায় যারঁ লখায় যৗন–আকা া ও ব গত দা ত েকই বড় কের দখা 
হেয়িছল। ব র উপর সমাজ ব’ ল য আরও এক ট দানব রেয়েছ, যা ব র 
অথাৎ এে ে  নারীর িন েহর মূেল তা  দখােনােতই শরৎচে র লখা ায়ী 
মূেল র ীকৃিত পেয়েছ, অন েদর পায় িন, এমনিক রবী নােথর ঘের-বাইের, 
শেষর কিবতা এমনিক চতর ও এ িদক থেক মূেল রই হেয় পেড়। 

                      কে াল-েগা র লখক অিচ কুমার, বু েদব, েম  িম  
এমন িক স াবনাপণূ অথচ ায়ু গাকুল নােগর কািহনীও ঠক সমােজর 
কািহনী নয়, ব র রহস । আিম তা মেন কির, যৗন –িবকৃিত াধান  নয়, 
সমাজ ঘিন  না হওয়ােতই এেঁদর লখা রণীয় কােনা া র রােখ িন। তব ু
তখনকারিদেন বকার, ব ত, সমাজ- লাি ত িন বণ ও মুসলমান নরনারীর 
জীবন কথা রচনা করার মূল  কম নয়। তা ছাড়া মন ে র িবকলেনও 
অিচ কুমার বা েম  িমে র য়াস কম মূল বান্ নয়। কবল উপন াস নয়, 
ছাটগে ও এরঁা নপূণ  দিখেয়েছন। তবু এ ম ব  অেনকটা যথাযথ য 

ভাবালুতা থেক এরঁা মু  হেত পােরন িন, যমনটা হেয়িছল এেঁদরই স ী 
শলজান  এবং পরবত  মািণক বে াপাধ ায়। বু েদব, েম  ও 

অিচ কুমার িতনজনই কিব িছেলন, ফেল কােব র ছাওঁয়া তােঁদর উপন াস-
গে ও লেগেছ, িবেশেষ বু েদেবর। তা ছাড়া তােঁদর মন ত  িবকলেন প ম 
থেক আহিরত কৃ মতা ও যেথ  িছল। তােঁদরই সমকােল এর একমা  ব িত ম 

হল শলজানে র। িতিন আর  কেরিছেলন কয়লাখিনর সাওঁতাল কুিলমজরুেদর 
জীবন িনেয় , িবেদশী কােনা ভাব ীকার না কের। আর িলেখেছন ঠক ার 
মত িনরেপ  ভােব। শষ িহসােব দখেত গেল বলেত হয় শরৎচে র পর 
জগদীশ , শলজান  , মািনক বে াপাধ ায়, এমন িক নেব  ু ঘাষ, সুশীল 
জানা পয  এই য ধারা এ টই কৃত বা ব মানুষ সেগা তার ধারা। কাব  
কিবতায় তমিন নজ ল, সুভাষ মুেখাপাধ ায়, সুকা  এবং সা িতক আর দ-ু
একজন মা  সমাজ ও মানুেষর ভাবী গিতর সে  সমি ত হেয় লখনী চািলত 
কেরেছন। ব ত সমাজমুিখতাই আজেকর এবং ভািবকােলর ত ািশত ব , 
আ েক ক সাংেকিতকতা বা িব তা নয়। 

                         জনিচে  উপন াস- গ  বা নাটেকর আেবদেনর থেক কােব র 
আেবদন ায়শই তমন বল হয় না, যিদ না কিব তমন মতাশালী হন। এই 
কারেণ রবী  – গাধুিলকােলও রবী নােথর আসনই শীেষ এবং তারপরই 
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সেত নাথ ও  নজ েলর ান। কে াল গা র সংল  অিচ  কুমার এবং 
সুধী নাথ  িহমালয়–ল েনর য়াস কেরিছেলন,  িক  ল ন স ব হয়িন । 
বু েদব বস ু য়াস কেরই দেখিছেলন –না, অিত ম করা যায় না, তার কারণ 
রবী নােথর আ য সহজ অথচ সব াসী ভাষারীিত। য ভাষারীিতর অনুগামী 
হেয়ই যতী নাথ সন , মািহতলাল মজমুদার, ক ণা িনধান মখু কিবরা 
সুকিব। আর, এই ভাষারীিতর অনুগামী হেয়ই নজ ল এবং সকুাে র সং ামী 
বাণী সাথক। রবী নােথর  ভাবুকতার থম িতবাদ উ ািরত হয় যতী নাথ 
সন ে র কে  – তারঁ মরীিচকা – ম মায়ার দঃু ে  । অিচ কুমার বা বু েদব 

বা সুধী নাথ ভাবুকতার িদক িদেয় যতী নাথ সন ে র চেয় অিভনব তা 
ননই, ােন ােন ভাষােতও তার অনুকারী। লাক– চিলত মৗিখক শ েক 
কিবতায় ান িদেয় এবং তী  অলংকার লািগেয় রবী - দিশত াইল ও ছে র 
মেধ ই বিচে র াদ এেনিছেলন যতী নাথ। তারঁ িতযক কাব েবােধর সে  তারঁ 
কিব-বাণী স ূণ সমি ত। বা ব দৃ েকােণর কিব িতিন,  িক  নজ েলর মত 
িবশৃ ল  বাক্ নন। নজ ল সকলেক ছািপেয় গেছন তারঁ েদিশক এবং িব বী 
সাম বাদী ভােবর ঐকাি কতায়। আেটর মেধ  কিবর আ েগাপেন সূ  তারঁ 
অিবিদত িছল। ায় সমকােল চিলত কিব বু েদব মেন ভােবিছেলন 
যৗনা ার সংেকত িনেয় িতিন িবজয়ী হেবন িক  তাও হয়িন। তারঁ কিবখ ািত 
রাম ান্ টক িৃত –  চারেণ। সুকা  যিদ ভাষািশ ী না হেতন, কবল 

মানিবকতা সং াম এবং িব েবর উে াধন জািগেয়ই কিবখ ািত লাভ করেত 
পারেতন না। িবষয় ব েত িনতা  সমাজ ও বা ব– ঘঁষা হেয়ও রবী –সমািনত 
ভাষারীিত কৃ মভােব ল ন করেত চান িন- সুকিব ব’ লই তা পােরন ও িন। 
এেঁদর পর ে  ও কাব রীিতেত আজও যার জয় জয়কার িতিন হেলন 
জীবনান । এবং সই সে  িব ু  দও। িব ু  দ থেম রাম াি ক পের সমাজ 
ভাবনার কিব হেলও সাংেকিতক শ  ও বাচনভি েত সাধারণ থেক দরূ  র া 
কেরেছন। এ িদক িদেয় জীবনান  বহল পিরমােণ অকৃ ম এবং সই কারেণ 
সা িতক বহ ত েণর আদশও বেটন। ব ত সুকা  ও জীবনানে র ধারাই এখন 
চলেছ, তেব এরই মেধ  শহর মানিসকতা ও শহেরর িশি েতর মৗিখকতা িমিলেয় 
চমক এেনেছন কিব নীের নাথ চ বত  আর সমাজ– ঘঁষা এবং শহের অতৃ  
মেনাভি  িনেয় আরও কউ কউ যারঁা সামিয়কতােক অিত ম করেত পারেবন 
িকনা তা এখনও বাঝা যাে  না।  

                         গ  সািহেত র বতমােন দুই ধারা। এক ধারায় সবহারােদর 
মানিসক সংঘাত-পািরবািরক জীবেন িবশৃ লা, পেটর ু ধার তাড়নায় দা ত  



69 
 

জীবেন এমন িক বাৎসেল রও িন হৃা। অন ধারায় মধ িবে র রাম াে  ও ে  
িবপি , অব া ও ঘটনার উপর মেনর াধ ন , ব ে র ােজিড ভৃিত। 
একধারায় কৃষক ও মহনিত মানুষ, অন ধারায় শহরবাসী চাকুের মানুষ অথবা 
জিমজমার সুিবধা ভাগী মধ িব । িক  িবভূিতভূষণ বে াপাধ ায় এবং 
তারাশংকর  ও  শলজান  মানুষ ও ামজীবনেক য আ িরকতার সে  তেল 
ধেরিছেলন তা সা িতক সৃ েত দুলভই বলেত হেব। ামীন মানুেষর বুভ া ও 

বিৃ  এবং সইসে  িনমম সামা জক িনয়িতর িচ েণ ােন ােন আিতশয  
দখােলও তারাশংকর আজও অনিত ম  আর িবভূিতভূষেণর িনসগ ও মানেুষর 

একীকৃত েপর পনুর ন আর কােরা ারা স ব মেন হে  না। অ ত ািশেতর 
স াবনা নই এমন গতানুগিতক জীবনধারার মেধ  গহৃ ালীর মেধ  য মানিসক 
ঘাত- িতঘাত অিনবায হেয় ওেঠ, আদশ ও বা েবর ে  মধ িব  জীবেন য 
একেঘেয় াি  চেল, দাটানায় পেড় মানষু যভােব িবড়ি ত হয় তার িকছ িচ  
নের  িম  বা আশাপূণা দবী ধের রেখেছন, িক  তারাশ র িবভূিত-ভূষেণর 
মত উ ােম নয়। আর এিদেক মািনক বে াপাধ ায় ঋজভুােব দািঁড়েয় আেছন 
মানুষ ও জীবন স েক  ও তী  অধ ায়ণ িনেয়। িন িব  ও সবহারােদর ঢ় 
জীবন সংঘাতেক িতিন ভাবমু  দৃ েত দেখন িন, দুঃখসহার মিহনা কীতেনও 
িতিন িবমুখ, সাম তাি ক অথবা ধনতাি ক পিরি িত যা হওয়া াভািবক তারই 
িচ কর িতিন। একমা  মািনকই দখােলন য শরৎচ  শলজান -
তারাশ েরর পর সাধারণ মানুেষর জীবন কথা িনঃেশিষত হয়িন, গে   হােট 
ব েত কলকারখানায় িনপীড়েনর মেধ ও শািষত মানুেষর ভাবিস  মনুষ  
অটট রেয়েছ। ধনতাি কতার সে  মানিবকতার সং ােমর ইিতবৃ  সৃ েত 
মািনক ও অনিত ম । িহেসব কের দখেল আজেকর গিতমুখী গ  লখেকরা 
মািনেকর িনিমত নাতন পেথরই যা ী।  

                    আমােদর ভািবকােলর জীবন কী প পির হ করেব তা এখিন ঠক 
কের বলা স বপর না হেলও অনুমান করেত বাধা নই। িবষয় ট িনভর করেছ 
ভারেতর বতমান সামা জক রাজৈনিতক পিরি িতর উপর। াধীনতার থম 
কেয়কটা বছর অিত া  হেতই দখা গল সংিবধােনর উদার বািণজ -নীিতেক 
িনজ ােথ লািগেয় ভারেতর প মা বিণকে ণী আেগকার সা াজ বাদীেদর 
অনুসরেণ সারা ভারতেক, িবেশেষ ভারেত পূব ও দি েণর রাজ িলেক তােদর 
উৎপািদত পণ  িব েয়র উপিনেবশ কের তেলেছ। গণতাি ক সুিবধায় ক ীয় 

শাসনেক িনজ দখেল িনেয় এেল পর এ দুেয় িমেল ভারেতর িন িব  ও িনিব  
শতকরা আিশজন মানুষেক যভােব মুমুষ ু কের তেলেছ এমনটা ইংেরজ  
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ঔপিনেবিশেকরাও কেরিন। ব বসা-বািণেজ র আি ত এবং তদনুযায়ী শাসন 
সংল  শতকরা পাচঁজন আজ হাজার হাজার কা ট কােলাটাকার মািলক অথচ 
িশি ত বু জীবীরা ধুকঁেছ আর চাষী ও মহনতী মানুেষর তা কথাই নই। এই 
জঘন  নয়া ধনতাি ক পিরি িতেত ণীেভদ খুবই কট হেয় উেঠেছ। ফেল 
একিদেক ধনত –সমিথত প -প কা ও সািহিত েকর দল অবা ব, যৗন 
উ ীপনাপূণ ও চারধম  লখায় ও রঙীন ছাপায় দশ ভিরেয় িদেয়েছ, অন িদেক 
িনঃস ল িকছ বু জীবী বা ব িনে ষণ ও সমােজ পিরি িত িনেয় গে  
উপন ােস ও কিবতায় যথাসাধ  লেড় চেলেছন। িক  মানুেষর জয় হেবই, 
ধনতাি ক শাসেনর মামা-ভাগেনর দলেক পিরেশেষ হটেতই হেব তার ল ণও 
সারা ভারেত কাশ পাে । আমরা আ াজ করিছ এই শতা ীরই শেষর িদেক 
িনপীিড়ত অথচ স ির  সাধারণ মানুেষর মু  আসেবই । আর তখন থেক 
দুনীিত-মূলক চারা সং ৃ িতর রঙ্ দার কাগেজর দুগ ভেঙ মা টর সুদৃঢ় নয়া ক া 
গেড় উঠেব। যথাথভােব মহনতী সাধারণ মানুেষর মেনর কথা আমরা নেত 
পাব। এই ত াশায় রবী নােথর শেষর িদন িল কেটেছ- 

                         য আেছ মা টর কাছাকাছ 

                    স কিবর বাণী লািগ কান পেত আিছ। 

এখন পয  সািহত  িশি ত ব া র ও িশি ত শতকরা কুিড়জেনর জন । তবু 
মধ যুেগও সািহত  ও রসিপপাসু জনগেণর মেধ  এ পাথক  িছল একই আসের 
জিমদার ও া ণ প েতর থেক িন তর মানুষ পয  রামায়ণ, ম লকােব র 
কািহনী, কীতনগােনর রস ও িশ  আ াদন করেত পারত। আজেকর সািহত  
মুি ত ও পু েক আব  থাকায় আেগকার স াপ  থেক মানুষ ব ত হেয়েছ। 
এই অব ার িতকার চাই ;  অথাৎ শতকরা ঐ আিশজনেক  হয় িশি েতর 
পদবীেত িনেয় আসেত হেব, নয় পু েক আব  ভােলা সািহত েক ঐ আিশজেনর 
উপেভাগ যাগ  কের শানােত হেব ােম-গে  , যা া সংগীেতর খালা আসের। 
স সুিদন এই শতা ীর মেধ ই ঘটক , আর িবল  নয়।    
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অথ িবেবকান -রবী  কথা 

       ামীজীর আেমিরকা বাস সমেয় ভারতবষ স েক য সব অনুভব তারঁ 
ভাষেণ ও প ািদেত কাশ পেয়িছল তা থেক আজ শতা ী অিত া  হেয়েছ। 
আবার এই ী য় শতা ীর ায় ার  থেক চি শ বৎসর ধের ‘ ােচ র সবে  
কিব’ ‘কিব সাবেভৗম’ ঋিষ কিব’ ‘  মনীষী’ ভৃিত অিভধায় আখ াত ব ট 
ভারতবেষর অবনিতর কারণ এবং উ িতর উপায় স েক কিবতায় িচ ঠপে  ও 

ব াবলীেত য সব অিভমত ব  কের গেছন, তা থেকও আমরা বশ িকছদরূ 
সের এেসিছ। ইিতমেধ  আমরা পণূ ায় -শাসন পেয় গিছ এবং দশ গঠেনও  
তৎপরতা দশন করিছ। শতা ী শষ হেত চলল, আজেকর এই াধীনতার বা ব 
ভূিমেত, দশীয় মহাপু ষ ও মনীষীেদর অবদান িবষেয় সা ারতাসহ দীঘ 
কালে েপর পর এ  ওঠা খুবই সংগত য তােঁদর আশা ও  আমরা কতদরূ 
সফল করেত পেরিছ। অথবা য পেথ বতমান আমরা চািলত হ  স পথ তােঁদর 
কতদরূ অনুেমািদত? আর যিদ আমরা াত  অবল ন কের থািক তাহেল এেঁদর 
নাম িনেয় তর আ ব নার দুগিতর মধ  িদেয় জািতর কল াণ আসেব িকনা 
স িবচারও েয়াজনীয় হেয়েছ।  

         উিনশ শতেকর বাঙলার এমন দজুন মহাপু েষর িবষয় আমরা উপ ািপত 
করিছ যােঁদর িনেদশ আমরা মা  েনিছ, কায়মেনাবােক  অনসুরণ করার সাহস 
অজন কিরিন। এেঁদর নােমাে খ িদেয় আমােদর আজেকর ব েব র ব িনেদশ 

াপন করিছ। এেঁদর মেধ  থেমা  িযিন তারঁ িশ া এবং রণার মূল এমন 
এক মহা র কােছ, িযিন সহজ অনুভব এবং িনঃেশষ  ােনর আেলােক 
পিৃথবীর বািহর এবং অ র সম ক আয়  কেরিছেলন। আবার ি তীয় মহামানব 
এেঁদর থেক েপ পৃথক হেলও অ রধেম একই। এই িবষয় টই আমােদর 

িতপাদ  এবং এর উপর িভি  কের আমরা বলেত চাই য াধীনতা- াি র পর 
জনসাধারেণর কাম  য ব িবক পিরবতন তা আেসিন। তা এেঁদর ভাবাদশ 
অনুসরণ কেরই স ব করা যত। স তঃ আমােদর াধীনতা-আে ালেনর 
এবং জািতগঠেনর পেুরাধা মহা া গা ীর কথাও অেনেকরই মেন আসেব। তারঁ 
স েক বতমান ভারতবষ য় সমাজ একই কার ব বহার দিখেয়েছ বলেল 
অত  হয় না। যিদও একথা রণীয় য িতিন তারঁ আদশেক ভাষেণ এবং 
িলখেনই সীিমত রােখন িন, য়ং তা কােয েয়াগ কেরও দিখেয়েছন। িক  
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আমরা ব ভূিমর উপেরই বতমােন আমােদর দৃ  িনব  রাখিছ এবং সামিয়ক 
রাজনীিতর ঊে  যারঁা িছেলন তােঁদর কথাই িবেবচনা করিছ। 

          বাঙ্ লার উিনশ শতকেক জাগরেণর যুগ বেল আখ াত করা হেয়েছ। 
িনঃসে েহ জাগরণ এবং িতর কারণ। অ াদশ শতা ীর সামা জক জড়  
এবং বু র তামিসকতা থেক মু  করার জন  রামেমাহন িডেরা জও িবদ াসাগর 

মুখ মনীষীরা সব যে  য়াস কেরিছেলন এবং ভূেদব মুেখাপাধ ায়, প ারীচাদঁ 
িম , কালী স  িসংহ, দীনব ু  িম  এবং ব মচ  মুখ মনীষী ও লখকবৃ  
নানাভােব িবমূঢ়তা থেক আমােদর বু  করার িবষেয় উদ্ েযাগী হেয়িছেলন। 
জািত গঠেনর ইিতহােস এেঁদর অধ বসার রণীয়। িক  এেঁদর দােনর পিরমাণ ও 

কৃিত ঠক সইটকু মা  যা যুেগ যুেগ সং ারকেদর কােছ আমরা ত াশা কের 
থািক। অথাৎ এরঁা মা  একটা যুেগর অব  জ াল সরােত চেয়িছেলন। িক  
জািতর ধমমূেল দৃঢ়ভােব সংস  যুেগ যেুগ লিপত কল  মাচন করার শ  
িনেয় এরঁা কউই জ ান িন। এেঁদর আদশ ও কম আধুিনক িশ ায় িশি ত 
মু েময় নরনারীর অ ঃকরণ শ কেরিছল মা । িশ াহীন এবং আেলাক 
থেক স ূণ ব ত অগিণত জনসাধারণেক য সানার কা ঠর েশ প  
থেক মনুষ ে র নবজীবেন এেকবাের িত ত করা যায়, তার অিধকার 

উি িখত মনীষীেদর কা রই িছল না। অথাৎ কবল অ াদশ শতা ীর কতক িল 
কু- বিৃ  এবং হীন বু বিৃ র সং ােরই এেঁদর সমূহ চ া ব িয়ত হেয়িছল। িক  
য পবত মাণ জড় , য ব  াথিন া এবং ভদবু  উ  এবং িন , িব বান 

এবং হীনিব  এই মযাদা িবভাগ সুতরাং ণী িবভােগর ফল প যাবতীয় 
অনেথর কারণ তার জড় তেল ফলার কােনা ব ব া উিনশ শতেক ঘেটিন। 
বহকাল পূেব মহা ভ ীৈচতেন র মত দবমানুেষর ভােব জািতর এই হীনতা 
দরূীভূত হবার মত হেয়িছল। িক  এ অব া ায়ী হয়িন। এর কারণ বাধ হয় এই 
য িতিন য়ং ধমেদশনায় মেনােযাগ িদেত পােরন িন। তা ছাড়া িতিন অেপ াকৃত 

ায়ু িছেলন। অথচ তলনাপূবক বলা যেত পাের য সামা জক ািনর অনু প 
অব ায় ভগবান বুে র সুদীঘ য়ােস ভারতবেষ মনুষ ে র উে াধন আরও 
ব াপক হেয়িছল। তব ুবলা যায় ধম এবং মানুেষর অিধকার থেক ব ত ব  

ােথর িনষ্ঠর আঘােত মূিছত ভারেতর িবেশষত বাঙ্ লা উিড়ষ ার কা ট কা ট 
সাধারণ মানুষেক মহা ভই আক কভােব মনুষ ে র চতনা িদেয়িছেলন। 
ষাড়শ এবং স দশ শতা ী এইজন  বাঙ্ লার রণীয় গৗরেবর যগু। বষিয়ক 

মতা ান-িবদ ার তাপ এবং জািতবণগত আিভজােত র অহিমকা 
িকছিদেনর জন  ি ত হেল পর জািতর অ েরর মু  স বপর হেয়িছল। 
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সিদন বাঙ্ লায় এমন প ী াম িছল না যখােন কিব গীিতকার িশ ী জ ানিন। 
এমন হীনিব  এবং িন বেণর মানুষ িছেলন না িযিন উ ে ণীর কাছ থেক 
িকছটা উদার ব বহার না পেয়েছন। বু  এবং বষিয়কতার চচায় মানুষ থেক 
মানুষ পথৃক হেয় পেড়। দয়বিৃ েত মানষু একা  হয়। মহা ভ ভােবর চরম 
সীমায় মানুষেক পৗেছ িদেয়িছেলন। 

          স অিধকার আমরা র া করেত পািরিন। দ’ুশতা ী অিত া  হেত না 
হেতই দখা গল ব াথ, এবং রা ক তােপর কােছ একে ণীর মানষু 
আ িব য় কের বেস আেছ। উনিবংশ–িবংশ শতেকর এরঁাই হেলন প াশ 
শতেকর সই তােঁদর িতিনিধ, এবার িব েকৗলীন  এবং িবেশষভােব দলীয় াথ 
স ল কের আিবভূত হেয়েছন। বেদিশক রা য় তাপ এেঁদরই সহেযাগী 
শ েপ িব ার লাভ করেত থাকল। াধীনতার পর বিহর  পটপিরবতন যদ িপ 
ঘেটেছ এবং জনিবেবক যদ িপ জাগিরত হে । মু  অ েন মানুেষর সে  
মানুেষর হািদক িমলন স ব হে  না। এর মূল উ  পে  উ  থিন া এবং তী  
ভাগ হৃা। অপর পে  িশ ার অভাব এবং বু র জড়তা। যার আেছ এবং যার 
নই এমন দেুয়র সই িচর ন সংঘষ, াধীনতার পরবত  ভারেত এই সংঘষ আজ 
বল হেয় উেঠেছ। িত ত সরকার একটা আেপাষ র া কের চেলেছন মা । 

িক  বাধঁ য ভাঙেবই এ িবষেয় ি রবু  ব র সংশয় মা  নই। এবং বাধঁ 
ভাঙাই ভােলা। কারণ, দেশর সুবহৃৎ একটা মানিবক অংশেক অসুখী, বুভ ু , 
িশ াহীন এবং িনর  রেখ দশ টেক থাকেত পাের না। যিদ বলা যায় স ণূ 
সাম  িক কানও দেশ ঘেটেছ? তার উ ের ব ব , পিৃথবীর গিতশীল কােনা 
দেশই মানুেষ মানুেষ ব বধান এত সুবহৃৎ নয়। সুতরাং হয় তুেবেগ ব বধান 

কমাও, নয়, এর অবশ াবী ফলাফেলর জন  দৃঢ়িচে  তী া কর। বন ার বল 
জেলা াস শীষেদশ পয  িনম ত ক ক। প লতা িব ীণ হাক, তােত যিদ 

াণ বােঁচ তখন ফলশস পূণ বসুধা সকেলর সে  সমানভােব ভাগ কর। এ থেক 
পির াণ নই। কারণ, এ িনসেগর িনয়ম, মানব ইিতহােসর িনয়ম। 

          আজেকর দশনায়েকরা দশ র ার এই পূণ িবষয় ট িনেয় িচ া 
করেছন না বা সমাধােনর পথ খুজঁেছন না এমন নয়। িক  স িচ া কােনা 
অখ  জীবন-দশন-সমু ব নয়, তা খ ত রাজনীিতর িচ া মা । তাও মৗিলক 
নয় এবং ভারতবেষর মানুেষর ভূত-ভিবষ ৎ-বতমানেক িমিলত করেত পাের য 

া তা আজেকর রাজনীিতর বা সরকাির কাযকলােপর সীমানােতও নই। 
িরপুকেম এবং সংেযাজেন এ বলা কােনা রকেম কাটেলও ও বলা য কাটেব না 
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তা বাধ হয় আমরা সকেলই জািন। তবু আমরা বেঁচ আিছ এবং যতিদন বেঁচ 
আিছ হয়ত আমরা গিতশীল বেল দাবীও করেত পাির।যা হে  বা চলেছ তােত 
ক ভল বা ক ঠক এ িবচােরর মেধ  িব মুা  েবশ না কেরও একটা 

অপ পাত সামি ক দৃ  িনে প কেরই বলা যায় কাথায় যন একটা তর 
গলদ থেক গেছ। তা না থাকেল এত দল এবং এত মেতর এত াবল , এত 
অসে াষ, এত অিন া, এত াচার, এত লাভ ও াথ, এত কৗশল, এত লঘুতা 
একসে  ায় সব ের পিরব া  হয় কী কের ? িনঃসে েহ উনিবংশ-িবংশ 
শতা ী আমােদর অব িয়ত অধ ায় িলর অন তম। একথা িক কউ কানও 
িদন ে ও ভেবিছেলন য এই দেশ ছা রা িশ কেদর সে  অসহেযাগ কের 
আ হনন এবং অপর পে  িশ েকরা ছা েদর সে  কুটনীিত সহকাের 
আেপাষহীন সং াম পিরচালনা করেবন? এজন  ছা েদর দায়ী করা িক  
যু িব , কারণ তােদর িবেবকবান্ কের তালাই সমােজর কাজ। গলদ এখােন 
নয়, অন  কাথা অন  কােনাখােন।  

         উিনশ শতেক িবেদশী শাসেনর পটভূিমেত তবু একটা আদশ এবং  সাধ 
আমােদর মানস পিরম ল িঘের রেখিছল, তাই িনতা  অসহায় হেয়ও মেনর 
শ  আমরা হারাই িন, িক  আজ আমরা এেকবােরই দউিলয়া, তাই আজ 
জাতদার-মজতুদার-কলমািলক সমস ার সমাধান পাওয়া যায় না। কমচারী, 

িশ ক, ডা ার, ছা  অপদাথ। আসল কথা হল মানুষ। দশ মানুেষরই সম । 
সই মানুষ গঠন িবেদশী শাসেন স ব হয়িন। াধীনতার পর ধের নওয়া হল 

ভারতীয় মানুেষর ব -চির  এবং সমাজ চির  ঠক আেছ, এখন দশ গঠন 
করা হাক। যিদ বলা যায় পরাধীন কেলানীর ায় শাসেনর পর এমনই অব াই 
ঘেট থােক, স কথা মানব না। এমনও দশ দখা গেছ, রা  এবং অথনীিত যার 

ায়ে  আসার সে  সে  অব ার অভাবনীয় উ িত ঘ টেয়েছ। অথচ ব চির  
এবং সমাজচির  সংগঠেনর এত অপযা  উপকরণ এেদেশ ছিড়েয় আেছ এবং 
শূন গভ ভােব পির ীত হেয় আমরা ভারতমাতার এত গৗরব কীতন কেরিছ য 
তা িদেয় চত দিধেমখলা পিৃথবী ভের যায় এবং স বতঃ িকছ বাড়িতও থােক। 

            তাহেল আসেল িবপি র কারণ আমােদরই মেধ  আর তা বংশ-পর রায় 
বািহত হবার এবং ি িণত চত িণত হবার আশ া দখা যাে । এে ে  
উপায়? উপায় আেছ এবং স উপায় চীেনর কানও দৃ াে  নয়। আধুিনক 
কানও মতবাদ নয়। আ বােদও নয়, জড়বােদও নয়। পূণ-জীবনবােদ। 

আজকাল এবং এেদেশ যােক আমরা রাজনীিত বলিছ তা য কানও সমাধান 
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িদেত পারেছ না, বরং জ টলতাই বাড়াে  এর মাণ ত । ব তঃ সা িতক 
রাজনীিতর উপর দেশর জনসাধারেণর অনা া এমন িক ঘৃণাও স ত হে । 
অথচ, রাজনীিত যিদ  হয়, যথাথভােব সামি ক জীবনদশনিভি ক হয় তা 
থেক াথনীয় আর িকছ হেত পাের না। িক  তা হে  না, িবেদশাগত িকছ 

বিহর  নীিত িনেয় আমােদর ব বাদ, াচীন এবং আধুিনেকর িবেদশ এবং 
দেশর ভােলাম  স ব-অস েবর িখচিড় িনেয় আমােদর ভারতীয় আদশ, 
কবল ব বহািরক েয়াজন িনেয় আমােদর িশ া। বেদিশক আচরেণর 

অনুকরণ িনেয় শহেরর জীবন এবং াচার ও াথিন া িনেয় আমােদর 
েদশ ীিত। িক  উপায় আেছ। স উপায় জীবন স ে  এক ট ি র ও সামি ক 

দৃ  িনেয় খ ত িবকৃত অব ার িব ে  সং াম এবং ব িবক নূতেনর মেধ  
জীবেনর িত া। আমােদর সৗভাগ েম এই দৃ  এবং এই িচ া এক  
আিবভূত দইু মনীষী রেখ গেছন এই সিদন। যারা এ যুেগর ািনেক সমাক 
অনুভব কেরিছেলন এবং মু র পথও দিখেয়িছেলন। যােঁদর িনেদিশত পথ হয়ত 
ভীিতবশতই আমরা ত াগ কেরিছ। যােঁদর উ  আদশ িবসজন দওয়ার জন ই 
ভাষেণ ও লখেন স স েক যার পর নাই গৗরব কাশ কেরিছ। এরঁা হেলন 
িবেবকান  ও রবী নাথ। একজন স াসী হেয়ও বল জীবনবাদী, অন জন 
অিতশয় জীবনানুরাগী হেয়ও কেঠার স াসী। একজন –জীেবর পিত ক ণাময়, 
ভ বৎসল এবং মািয়ক পিৃথবীর সাথকতায় িব াসী এক অদ্ভত যািগে ে র 
িশষ , অন জন ভারত ও প েমর সািহত  ও ভাবময় জীবন-দশেনর পূণ 
উ রািধকারী এবং এমন এক িপতার পু  যারঁ “ যাগ ভাগ দুইই” িছল। 

ীরামকৃ  থেক িবেবকান েক মূলতঃ পথৃক করা যায় না। আবার ীরামকৃ  
য ভােবর বতন কেরিছেলন, ঊিনশ শতেকর উ  াথময় জীবনযাপেনর মেধ  
য বষিয়কতা- িবেরাধী আে ালন জািগেয় তেলিছেলন তার সে  যমন 
ামীজীর তমিন রবী নােথর স ক ঘিন । এইজন  এেকর স ে  িবেবচনায় 

অন  দুইেয়র স  অিনবায ভােবই আেস। আর আজেকর জ টল এবং িবসদৃশ 
অব েয়র অব ায় সামি ক পিরবতন যখন ভ বু স  ব মা রই কাম  
এবং সবেচেয় আধুিনক এেদশীয় জীবন-দশেনর উপর িনভর করাই বু মােনর 
কাজ, তখন রামকৃ -িবেবকান -রবী নাথ এই য়ীেক জািতর মু দাতা েপ 

হণ না কের উপায় নই। দখেত হেব ীরামকৃ র য সাধ িছল অথচ যা 
সাধ ায়  হেয় ওেঠিন, সই মানুেষর মু  স  করেতই ামীজী চ ত 
হেয়িছেলন। িতিন উিনশ শতেকর প েমর সাম বাদী ধারণাসমূেহর সে  এবং 
সংশয়বাদী ও ভাববাদী দাশিনক মতামেতর সে  যমন পিরিচত িছেলন, তমিন 
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এেদশীয় সাংখ -েযাগ- অৈ তািদ দশেন অধীতী িছেলন। িক  কানও িবিশ  
অিভমেতর ধুয়া অনসুরণ করেত িতিন চানিন। মৗিলক িচ া এবং ার বেল 
এসেবর হণ-বজন কের কীয় িস াে  উপনীত হেয়িছেলন। এই সহজ 
মৗিলকতায় দী া তারঁ র শ েত। িস র অি তীয় িচৎ কষই তােঁক 
মৗিলক বােধর অিভমুেখ চািলত কেরিছল। প ম এবং ভারেতর ইিতহােসর 

ব াখ ােতও তারঁ এই মৗিলক িতভার া র ফুেট উেঠেছ। অৈ েতর সাম বাদ 
এবং েশা-ভলেতয়ার- মাকস-্এে লস্ এর ণীিবেরাধী উদার মানবীয়তা তাই 
আপনা থেকই তারঁ মৗিলক জীবন-দশেন কাশ পেয়েছ। রবী নােথর এ হন 

 সৗভাগ  িছল না। িক  িতিন উ ত ক না এবং কীয়তায় অিধকার িনেয় 
জে িছেলন। কাব ে র মেধ ই তা িনঃেশিষত হয়িন, সমােজর বা ব দগুিতর 
িনরাকরেণও তােঁক বিতত কেরেছ। তাছাড়া রামকৃ -িবেবকানে র সহজদৃ র 
উ রািধকারও িতিন পেয়িছেলন। ল  করবার িবষয়, দশ সমাজ মানুষ স ে  
কিবর সমেবদনা ও কাযকরী িচ ার পিরচয় ামীজীর আেমিরকা তালপাড় 
করার পেরই ফুেট উেঠেছ। িক  এ িবষেয় সন তািরেখর ন জর দিখেয় লাভ নই। 
রবী নােথর সে  ামীজীর দখা সা াৎ হেয়িছল িক না, ীরামকৃ েক 
রবী নাথ কতবার দেখিছেলন, রবী নাথ-রামকৃ -িবেবকান  স েক 
িবস্তৃত িকছ িলেখ যানিন কন? এসর িচ া িনেয় িনতা  সাধারণ মানুেষই 
কালে প কের থােক বা মেনামত িস া  বানায়। বৃহৎ ইিতহােসর াপেট 
এেঁদর রণা এবং কায ম িবেবচনা কের দখেত হেব। দৃশ তঃ িবেরােধর 
অ রােল িনিহত িনগূঢ় সাম েস র িবষয় তখনই উপল  হেব। দখা যায়, 
রবী নাথ ধু কিব অথাৎ সাধারণ কিব এবং সুখানভুেবর সমথক িছেলন না, এবং 
িবেবকান ও -ৈবরােগ র সাধক এবং পািথব জীবন-িবে ষী িছেলন না। 
সংকীণ অেথ এরঁা কউই িহ  ু বা া  িছেলন না এবং উভেয়ই বা ব 
মানুষ ীিতর অিধকারী িছেলন। গীিতকিব রবী নােথর পে  য আ সব তা 
এবং স াসী িবেবকানে র পে  য আ িনম তা াভািবক িছল তা ঘেটিন। 
এরঁা উভেয়ই এক ট স ূণ জীবন-দশেনর অিধকারী িছেলন। এেঁদর ভাবুকতা, 
এেঁদর সমাজদশন ও মানুষ ীিত সই দাশিনক বাধশ রই িবকাশ ও িব ার। 

            বাঙ্ লা সন ১৩০০ সাল থেক কােলাপেযাগী আধুিনক জীবনদশন 
আমােদর ার  হেয়েছ বলা যেত পাের। এর এক ট মূল ক  এবং দুই শাখা। 
এর অমতৃময় ফল হল উ ত জীবনরসা াদ । ধেমর সে  জীবেনর সখ ব েন 
এক স ূণ ও উদার জীবেনর মেধ  মু । এই মু ত েক সংবিধত করেত 

াথিমক েয়াজন আচ ালি জ জনসাধারেণর সমান অিধকার যা িশ ার 
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িব ার এবং িনরে র অ সং ােনর ারাই স ব। দবুল, ভী , কুসং াের সমা , 
ঈষািবেষ জজিরত িনতা  াথস ল দশবাসীর জড় েমাচন স ব হ’ ল ােনর 
স্ফূিত এবং ভােবর িবকাশসাধেন পিরপূণ নবজীবনদান। এই িছল ামীজীর 

ান। এেত তারঁ র স িত এবং রণাও িছল। এই েয়াজন িস র জন ই 
তারঁ িবেদশ যা া। প েমর শ র েশ দশবাসীর দেহ মেন শ স ােরর 
আ হ, এরই জন  তারঁ াথত াগী যুবকেদর সংগঠন এবং সারাভারেত িবিভ  
কমেক  িত ার সংক । দহর ার পূেব িতিন িনেবিদতােক এই আদশ বহন 
করার দািয়  িদেয় যান। িহেসব কের দখেল বলা যায় এ রবী নােথরও 
পিরক না। িতিন দশবাসীর জড় েমাচেনর আেয়াজন কেরেছন নানাভােব, তারঁ 
রচনায়, এমনিক কািয়ক য়ােসও। ঐ শ হীন সাধারণ মানুষ, এ দেশ তখন 
যায় ায় সবাংেশই কৃষক তারা ধু কিবর গদগদ ভাষেণর উপাদানই িছল না। 
তারঁ িদবারা র িচ া এবং কম য়াসেক আকষণ কেরেছ। রবী নাথ এবং 
িবেবকান  উভেয়ই আ শ র জাগরেণ এবং সমাজসংগঠেন িব াসী িছেলন। 
উভেয়ই প েমর সে  পূেবর িমলেনই য দইু মহােদেশর মানেুষর মনুষ লাভ 
স ব এ সেত  আ াবান িছেলন। এেঁদর কউই চিলত রাজনীিত বা ছাটখােটা 
সং ার িবষেয় আ হশীল িছেলন না। জীবেনর মূল মােনর সামূিহক পিরবতন 
রাজনীিতক অথাৎ িণক সুিবধামূলক ব ব ায় ঘটনা পাের না, এমন ধারণা 
পাষণ করেতন। অথচ সমসামিয়ক কােনা রাজৈনিতক বা সং ারক দেলর 

সে  এরঁা কলেহও িল  হন িন। কারণ, এেঁদর পথ ও পিরণামদৃ  সামি ক িছল। 
ামীজী এবং রবী নাথ উভেয়ই পরাধীনতােক জাতীয় উ িতর বল বাধা েপ 

অনুভব কেরিছেলন। তারঁা িনতা  ােদিশক হেয়ও িবেদেশর শ  ও স দেক 
উদারভােব হণ করার মেধ ই ভারতীয়তার উৎকষ িনেদশ কেরেছন। ভারতবষ 
প ম থেক জীবনীশ  হণ কের তার জড়  িবনাশ করেব এবং প ম 
ভারত থেক আ সাধনা লাভ কের তার উ  বষিয়কতা সংযত করেব, এই পূব-
প েমর িমলন সাধনা উভেয়ই কের গেছন। ঈ র স েক ামীজী এবং 
রবী নােথর য ধারণাই থাক, বু  থেক আর  ক’ র ীরামকৃ  পয  
িনরব ভােব বািহত জীেব ম, সবভূেত সমদিশতা, মানুষ ীিত, ক ণা ও 
ম ীর আদশই একমা  পথ বেল তারঁা বারংবার িনেদশ িদেয় গেছন। বাঙািলর 

মেধ  কম-উদ ম-শ র িনতা  অভাব ল  ক’ র তারঁা উভেয়ই 
অকুেতাভয়তার এবং অন ায়েক িতহত করেত সম  শ  িনেয়াগ করার 

রণা িদেয়েছন। থেম কম – লাকেসবার মধ  িদেয় ফলাস হীন কম। প াৎ 
ান এবং িব াস-ভ র আিবভােব পূণ মনুষ  অথবা বষিয়কতাহীন উদার 
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মু  উভেয়র অিভে ত-সাধনা ও জীবন-দশেনর অ গত। সুতরাং উভেয়র 
মেধ  কা র ঈ রই পিৃথবী এবং মানুেষর বাইের নয়। ীরামকৃ র কথায়-‘িতিনই 
সব হেয়েছন’ । এই মেম ামীজী ভারতবেষর িমক-কৃষকেদর গৗরব কীতন 
কেরেছন। মযাদা িদেয়েছন। তােঁদর জীবেনর মান উ য়নকে  সমূেহ শ  
িনেয়াগ করেত বেলেছন। কৃষক- িমেকরাই দেশর জন  যথাথ সং ামশীল এবং 
জািতর ম দ , অথচ এরাই সবেচেয় বিশ অবেহিলত এই িবষয় ট ামীজীেক 
পীিড়ত ও উি  কেরেছ। মহনতী মানুষ স েক রবী নােথর মম েবাধ, এবার 
িফরাও মাের, ভজন পূজন সাধন আরাধনা, ওরা কাজ কের ভৃিত িবখ াত বহ 
কিবতায় কািশত। রবী নাথ জিমদার-বংেশ আিবভূত হেলও এবং বাধ  হেয় 
জিমদাির –পিরচালনার কােজ এক সমেয় িনযু  থাকেলও কৃষকেদর জন  তারঁ 
কাযকরী সমেবদনা যেথ  িছল। আর জিমদাির উেঠ িগেয় কান্ ব ব ায় 
কৃষেকরা যথাথ উপকৃত হেত পাের এ িবষেয় িচ াও কেরিছেলন। ব তঃ 
পর মজীবীেদর চেয় কম   কৃষক িমক এবং িনঃ  ির  মানষুই তারঁ অ েরর 

ীিত লাভ কেরেছ সবািধক। এ স েক সমথন পাওয়া যােব অ তঃ ‘রািশয়ার 
িচ ঠ’ ত এবং ‘ ীিনেকতন’ িত ায়। সামা জক সংকীণ নানান আচার বা সং ার 
দরূ করার জন  এরঁা চ ত হনিন, কারণ উভেয়ই মেন করেতন দশবাসী িশি ত 
হেল এবং মানুেষর অিধকার পেল এসব আপনা থেকই দরূ হেয় 
যােব।ভারতবেষর অধঃপতেনর কারণ বণন সে  উভেয়ই মেন কেরেছন য 
িবধম  এবং িবেদশীেক ঘণৃা এবং সবনাশা জািতেভদ যখন থেক আর  হেয়েছ 
তখন থেকই ভারতবষ ডবেছ। ামীজীর গিতশীল িচ াধারার একটা পিরচয় 
হল বাঙ্ লা গেদ  মৗিখক ভাষার সমথন। চিলত ভাষােকই িতিন জীব  এবং 
যাবতীয় ভাব কােশ েয়াজনীয় ব’ ল মেন করেতন। তারঁ ‘পির াজক’ এবং 
‘ াচ  ও পা াত ’ এ িবষেয় তখনকার  কীিত। রবী নাথ অ র  প ািদর 
রচনায় এর পূেবই চিলতভাষা ব বহার কের আসেছন। আর সব িবষেয় 
চিলতভাষার বল সপ তা িতিন িকছ পরবত কাল থেক শষ পয  ক’ র 
এেসেছন। 

             রবী নাথ পরসগে র সবক এবং ামীজী ধ ানী সাধক ও স াসী 
িছেলন ব’ ল কউ কউ এই দইু মহা ার পাথক  িনেদশ করেত চান। িক  তারঁা 
সৃ  এবং মানুষ স েক এেঁদর দাশিনক অনুভেবর ঐেক র িবষয় ট তমন 
উপলি  কেরন না। এেঁদর দুজেনরই অিভমেত িব সৃ  অথপূণ এবং জীেবর 
কল াণকেমর মধ  িদেয়ই ার সাি ধ  অনুভব করা যায়। ামীজীর ানল  
সই ঐিতহািসক উ  রণ করা যেত পাের-   
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  “ য ধম বা য ঈ র িবধবার অ েমাচন কিরেত পাের না, অথবা অনাথ িশ র 
মুেখ একমুেঠা খাবার িদেত পাের না, আিম স ধেম বা স ঈ ের িব াস কির না। 
** * তামরা িক মানষুেক ভালবাস? ঈ েরর অে ষেণ কাথায় যাইেতছ? দির , 
দুঃখী, দুবল সকেলই িক তামার ঈ র নেহ?” 

    তারঁ কিবতায় এক ট িবখ াত চরণ- “দঃুখভার এ ভব ঈ র, ম র তাহঁার 
তভূিম িচতামােঝ।” এর সে  রবী পে র রণীয়-  

       দবতা িনঃ াস ছািড় কিহেলন, হায়। 

       আমাের ছািড়য়া ভ  চিলল কাথায়! 

এবং    তামার শান িক রদল 

           দীঘ িনশায় ভখাির। 

       অধর লিহয়া লিহয়া 

          উ ঠেছ ফুকাির ফুকাির। 

      অিতিথ তারা য আমােদর ঘের 

      কিরেছ নৃত  া ণ পের 

      খাল খাল ার ওেগা গহৃ  

         থেকা না থেকা না লকুােয়। 

      যার যাহা আেছ আেনা বিহ আেনা 

         সব িদেত হেব চকােয়-  

      ঘুমােয়া না আর কহ র। 

দয়-িপ  িছ  কিরয়া ভা  ভিরয়া দহ র। ভৃিত শত উ ািসত উ । ামীজী 
দুঃখানুভেবর উপর জার িদেয়েছন, দুঃখবরণ এবং সাহিসকতার ম বচন িল 
যিদ রবী নােথর গদ পদ  থেক তেল নওয়া যায়, তা’হেল রবী নাথ িকছই নন। 
ব তঃ দুখানভুব রবী নােথর কিবকেমর মুলীভূত এক ট চতনা। এই 
দুঃখানুভেবর থম বল িচ  ‘এবার িফরাও মাের’ কিবতা। এর পর খেয় 
কােব র ‘আগমন’ কিবতা, গীতা িল, গীিতমােল র বহ গান, ‘রাজা’ নাটক, 
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বলাকার িবখ াত কেয়ক ট কিবতা ভৃিতর মূল সুর হ’ল দুঃখানুভেবর মধ  িদেয়ই 
আন ময় অমতৃ পাওয়া যায়। রবী কােব র পাঠকেদর কােছ “আরাম হেত িছ  
ক’ র সই গভীের লও হ মাের। অশাি র মেধ েত যথায়- শাি  সুমহান” অথবা 
“অ কােরর উৎস হেত উৎসািরত আেলা, সই তা তামার আেলা” ভৃিত 
সুপিরিচত। মেন রাখেত হেব, কিব িহসােব রবী নাথ প-রেসর য়াসী হ’ লও 
স- প ভয়ংকর এবং সু েরর িমিলত প। তরল সৗ েযর ব  নয়, আর তারঁ 

রসানুভব দুঃখেবােধর উপরই িত ত। কিব বলেছন, গভীর দুঃখ ভূমা, তােতই 
আমােদর চতেন র যথাযথ উে াধন। তাছাড়া বলেছন –সংযেমর কেঠারতার 
মেধ ই সৗ য িত ত। এই দুঃখেবাধ মতৃ র মূল েবাধ এবং রসানুভেবর 
কেঠারতা মশঃ কিবেক বরােগ র িদেকই িনেয় গেছ। সই বরােগ র 
পিরস্ফুট কাশ বলাকায়- ‘ হথা নয়, অন  কাথা, অন  কাথা, অন  
কােনাখােন’ আসল কথা এই য রবী নাথ কিব হেলও সাধারণ কিব নন। আর 

অভ ের বরােগ র কেঠারতা এবং বিহরে  লীলা আন  য ীরামকৃ রও 
অিভে ত তা তারঁ আ কথার মেধ ই পাওয়া যাে - “আমােক রেস বেশ রািখস 
মা,  বরাগী কিরস ন”। সুতরাং িবেবকান - রবী  অিভ  স া। এেঁদর 
পাথক  ধু মু  লােভর কার ও প ায়। মু  হ’ল একটা শষ পিরণােমর 
ব াপার তাই িনেয় উভেয়র যটকু পাথক  সটকু আমােদর গণনায় না আনেলও 
চেল। কম এবং ােন সমািধত হেয় মন এবং দয় যখন মু র অিভমুখী তখন 

ামীজীর িনেদেশ ধ ান এবং িচে র সমািহত অব ার েয়াজন। রবী নােথর 
মেত িনসেগর আপদ রহেস র সে  একীভূত হেয় পড়া। এখােনও াথ এবং 
বশিয়কতাময় জীবধম বজন, ওখােনও তাই। তেব ই েয়র ার-  ক’ র 
যাগাসেন নয়। ই য় িলেক উ খু রেখ এেকবাের সৃ র লীলার সে  িমেশ 

যাওয়া। এে ে ও মানিসক অব া সমািহেতর। রবী নাথ বলেছন-  

            নিব র আর কিবর কােছ 

            ত র মু  ফুেলর নােচ, 

            নদীর মু  আ হারা 

                নৃত ধারার তােল তােল। 

আর মানুেষর মু র প?- 

     সৃ  মার সৃ  সােথ মেল যথা, সথা পাই ছাড়া। 
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     মু  য আমাের তাই সংগীেতর মােঝ দয় সাড়া। 

       সথা আিম খলা-েখপা বালেকর মেতা ল ী ছাড়া।  

                      ল হীন ন  িন ে শ।  

       সিদন বু ঝব মেন নাই নাই ব র ব ন, 

       শূেন  শূেন  প ধের তামাির এ বীণার ন, 

       নেম যােব সব বাঝা, থেম যােব সকল ন, 

                ছে  তােল ভূিলর আপনা। 

       িব গীত- প দেল  হেব অশা  ভবনা। 

      সমািধ  যাগীর অনুভব স ে  রামকৃ  – িবেবকান  য সব বণনা 
িদেয়েছন তার সে  এই অনুভেবর িবেশষ পাথক  নই। তেব প ায় পাথক । স 
িবষেয়ও রবী নাথ বলেছন- 

       “ মু  নানা মূিত ধির দখা িদেত থােক জেন জেন। 

                      এক প া নেহ।” 

    আর মু  স ে  যাই হাক, সমাজ মানুষ াচীন ও আধুিনক ভারতবষ, 
ভারতবষ য় সমােজ সাধারণ মানুেষর ান সব িবষেয় দৃ েকােণর ব িবক 

ভৃিত িবষেয় উভয় মহাপু েষর ধরনার- সংগিত িব য়কর। এরঁা একােলর এবং 
এেঁদর পর আর এরকম জীবন-দাশিনক জ ানিন। সুতরাং এেঁদর কথাই মাননীয়। 
আজেকর িদেনর যারঁা সংগঠক এেঁদর থেক ভাবাদশ হণ ক’ রই তারঁা সমাজ-
জীবেন ায়ী এবং যুেগািচত পিরবতন ঘটােত পারেবন। অন  কানও উপােয় নয়। 
এেঁদর সমাজদশন েদেশর এবং িবেদেশর হণেযাগ  ব র সমবােয় ত, 
ভাঙা ও  গড়ার ািনেমাচন এবং নূতন মানব- সমাজ িনমােণর িভি  বেল হণ 
করেল আজেকর এই িদশাহারা অব া থেক আমরা র া পাব এমন িচ া 
সংগতভােবই মেন উিদত হয়। 

     আমরা িবিভ  িবষেয় ামীজীর কেয়ক ট অিভমত উ ার করিছ। পাঠকবগ 
দখেবন এ িল হবহ রবী নােথরও অিভমত ◌ঃ- 
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১।  (ক) “ আমার দৃঢ় ধারণা- কান ব  বা জািত অপর জািত হইেত িনজেক 
স ূণ পথৃক্ কিরয়া বািঁচেত পাের না। আর যখােনই , পিব তা বা নীিত 
স ীয় া  ধরণার বশবত  হইয়া এ প চ া করা হইয়ােছ, সখােনই তাহার 
পে  ফল অিতশয় শাচনীয় হইয়ােছ, আমার মেন হয়, ভারেতর পতন ও 
অবনিতর এক ধান কারণ- জািতর চািরিদেক এই প আচােরর বড়া দওয়া।“ 
 (প  , ১৮৯৪) 

     (খ) “ ইেয়ােরােপর কাছ থেক ভারতেক িশখেত হেব-বিহঃ কৃিতর জয়, আর 
ভারেতর কাছ থেক ইওেরাপেক িশখেত হেব- অ ঃ কৃিতর জয়। তাহ’ত আর 
িহ  ুইওেরাপীয় বেল িকছ থকেব না। উভয় কৃিতজয়ী এক আদশ মনুষ সমাজ 
গ ঠত হেব। আমরা মনুষ ে র এক িদক, ওরা আর এক িদক কাশ করেছ। এ 
দু টরই িমলন দরকার।”  ( া ের আেলাচনা) 

  রবী নাথও ামীজীর মত আ জািতকতােক জাতীয়তার অ িনিব  ধম বেল 
মেন কেরন। সই অেথ েদেশর সে  িবেদেশর ভােবর িমলন সাধেন তারঁ 
কাযকরী েচ া িবেশষভােব রণীয়। প েমর সে  ােচ র িমলন রবী নাথও 
ঠক এইভেবই কামনা কেরিছেলন। 

২।  (ক) “আমােদর িনেবাধ যুবকগণ ইংেরজেদর িনকট হইেত অিধক মতা 
লােভর জন  সভাসিমিত কিরয়া থােক-ইহােত ইংেরেজরা হােস। য অপরেক 

াধীনতা িদেত ত নয়, স কানমেতই াধীনতা পাইবার যাগ  নেহ।” 

     (খ) “ ামী জ- অভাবটা কার? রাজা পূরণ করেব, না তামরা পূরণ করেব ?  

কতা- ‘রাজাই অভাব পরূণ করেবন। রাজা না িদেল আমরা কাথা থেক পাব? 
কমন ক’ র পাব ?’ 

ামীজী- ‘িভিখিরর অভাব কখনও পণূ হয় না। রাজা অভাব পূরণ করেল সব 
রাখেত পারেব, স লাক কই ? আেগ মানুষ তির কর, মানুষ চাই।’  

  ঠক যন রবী নােথরই কথা। ামীজীর এই িচ ার িবস্তৃত প দখিছ 
রবী নােথর েদশী সমাজ গঠেনর রণায় এবং আ শ র উে াধেন। 
এইজন  িতিনও চিলত রাজনীিতর উপর আ া রাখেত পােরন িন। আর চির  
সংগঠেনর পূেবই ািধকার এেস পড়ায় কী রকম দিুবপাক ঘেট তার মাণ 
বতমােনর অব া। 
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   ভারতবাসীর বতমান অব ায় িনতা  িব ু  হেয় এবং প েমর উদার 
জীবেনর সে  ভারতবেষর জড় ময় জীবেনর বপরীত  অনুভব ক’ র 
রবী নাথ পুরাতন থােক সমূেল উৎপা টত ক’ র নূতন সমাজ, নূতন জীবেনর 

িত আ হ জািনেয়েছন কিবতায়, গােন, নাটেক, বে  নানাভােব।বলা যেত 
পাের, “জীণ পুরাতন যাক্ ভেস যাক্ ”এ ট যুগ র কিবর রচনার ধানতম বাণী। 

ামীজী ঐ একই কথা উ ারণ কেরেছন িকছ পূেবই এবং তারঁও সম  য়ােসর 
ল  িছল ভেঙ নূতন ক’ র গ’ ড় তালা। যমন , এক ট িচ ঠেত িতিন বলেছন- 

৩। “ আিম সব নূতন দখেত চাই। পুরাতন ংসাবেশেষর চারিদেক অলসভােব 
ঘুের বিড়েয় সারাজীবন াচীন ইিতহাস িনেয় হা-হতাশ ক’ র আর াচীনকােলর 
লাকেদর কথা ভেব দীঘিনঃ াস ফলেত রাজী নই ……আিম আমূল পিরবতন 
ঘার প পাতী হেয় পেড়িছ। শী ই ভারতবেষ িফরব, পিরবতন িবেরাধী থসথেস 
জিলমােছর মেতা ঐ িপ টার িকছ করেত পাির িক না দখেত। তারপর াচীন 

সং ার েলােক ছঁেড় ফেল িদেয় নূতন ক’ র আর  করব – এেকবাের স ূণ 
নূতন সরল অথচ সবল- সেদ াজাত িশ র মত নবীন ও সেতজ।”  (প ) 

ঠক এই অংেশর সে  রবী নােথর অ তঃ “বষেশষ” কিবতার িন িলিখত 
পঙ্  িমিলেয় দখা যেত পাের- 

         নািহ তােহ দঃুখ সুখ পুরাতন তাপ পিরতাপ 

                       ক  ল া ভয়, 

         ধু তাহা সদ ঃ াত ঋজ ু  মু  জীবেনর 

                      জয় িনময়। 

        হ দদুম, হ িন ত, হ নূতন, িনষ্ঠর নূতন, 

                      সহজ বল 

        তামাের ণিম আিম, হ ভীষণ, সুি  শ ামল। 

                     অ া  অ ান। 

        সদ াজাত মহাবীর, কী এেনছ কিরয়া বহন 

                     িকছ নািহ জান । 
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     মানুেষর স ত াগ ক’ র িনজেন বেস পজূা এবং ধ ােন যারা কালে প কেরন 
তােঁদর য়ােসর ব থতা স ে  রবী নাথ অত  সজাগ িছেলন। ামীজী যিদচ 
িবেশষ অিধকারীর জন  ধ ানািদর ব ব া িবিহত কেরেছন, তবু মানিবকতাধম  
কমেযাগ বজন ক’ র আ ােণর জন  দবারাধনা সমথন কেরন িন। ামীজী 
বেলন- 

৪।  (ক) “বেস বেস রাজেভাগ খাওয়ায় আর ‘ হ ভ রামকৃ ’ বলায় কানও ফল 
নাই। যিদ গরীবেদর িকছ উপকার কিরেত না পােরা।”  (প ) 

     (খ) “আজ ঘ া হ’ল কাল তার উপর ভঁপু হ’ল। পর  তার উপর চামর হ’ল। 
আজ খাট হ’ল। কা’ল খােটর ঠ ােঙ েপা বাধঁােনা হ’ল- আর লােক িখচিড় খেল 
আর লােকর কােছ আষােঢ় গ  দুহাজার মারা হ’ল- চ গদাপ শ -আর শ  
গদাপ চ - ইত ািদ, এেকই ইংেরজীেত imbecility   বেল- যােদর মাথায় ঐ 
রকম বল্ কােমা ছাড়া আর িকছ আেস না, তােদর নাম imbecile- ঘ া ডাইেন 
বাজেব না বােঁয় চ েনর টপ মাথায় িক কাথায় পরা হয়- িপ ম দবুার ঘুরেব না 
চারবার-ঐ িনেয় যােদর- মাথা িদনরাত ঘামেত চায় তােদরই নাম হতভাগা ; আর 
ঐ বু েতই আমরা ল ীছাড়া জতুােখেকা, আর এরা ভবনিবজয়ী।” 

     (গ) “আিম একমা  কম বু ঝ পেরাপকার, বািক সব কুকম।” 

   ঈ র স েক এবং াচীন শা বাক  স েক ামীজী এবং রবী নােথর 
ধারণায় কাযতঃ কানও পাথক  নই। তারঁা দুজেনই িবিশ াৈ তবাদী, উভেয়ই 
শা বাক  পিরত াগ ক’ র িবেবেকর উপর জার িদেত চেয়েছন। ামীজীর মেত- 

৫।  (ক) “িযিন সনাতন, অসীম, সবব াপী এবং সব  িতিন কানও ব িবেশষ 
নেহন-ত মা । তিম আিম সকেলই সই তে র বাহ  িত প মা । ……ধম 
এছাড়া আর িকছই নয়, এই এক  অনুভব বা মই এর সাধন। সেকেল িনজ ব 
অনু ান এবং ঈ র স ীয় ধারণা িল াচীন কুসং ার মা । বতমােনও 
স িলেক বািঁচেয় রাখবার চ া কন!” 

     (খ) “ িৃত-পুরাণািদ সামান বু  মনুেষ র রচনা- ম, মাদ, ভদবু  এবং 
ষবু েত পিরপূণ। তাহার যটকু উদার ও ীিতপূণ তাহাই াহ , অপরাংশ 

ত াজ ।”  (প ) 

‘ভারতবেষর ইিতহাস’ স ে  ামীজী ও রবী নােথর ধারণা আ িরকভােব এক- 
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“আিম বুেঝিছ, তই বলিব, আমােদর history  তা নই। তােদর মেত নই। 
তােদর University – র প তেদর মেত নই। আর এক দৗেড় িবেলত বিড়েয় 

এেস সােহব সেজ যারা বেল “আমােদর িকছই নই, আমরা ববর ” তােদর মেত 
নই । আিম বিল, অন ান  দেশর মেতা নই। তােদর দেশর ইিতহাস যমন 

থাকা দরকার হেয়িছল তমিন আেছ। তারা চাখ বুেজ নই নই ব’ ল চঁচােল 
িক ইিতহাস লু  হেয় যােব? যােদর চাখ আেছ তারা সই ল  ইিতহােসর বেল 
এখনও সজীব আেছ।“ ( ামীজীর িৃত) 

  আর দৃ া  বািড়েয় লাভ নই। আমােদর দেশর সাধারেণর ধারণায় ামীজী ধ ু
স াসী িছেলন আর রবী নাথ ধু কিব িছেলন। আর য কয়জন িশি ত ব  

ামীজী ও রবী নােথর প বােঝন, দুঃেখর িবষয়, তারঁা সংসােরর কানও 
কােজই লােগন না। অতএব, এেঁদর স ে  যথাথ ধারণা সাধারেণর মেধ  ব া  
ক’ র িদেত হেব। আজেকর এই ঘারা কােরর মেধ  আশা ও আ ােসর এই 
আেলা দখােত হেব য, আমােদরই দেশর আধুিনক দজুন মনীষী পুরাতনেক 
ভেঙ নূতেনর িত া করেত চেয়েছন, তারঁা কম  মানুেষর জয় ঘাষণা কের 
গেছন, শূে র অভ ান স েক ভিবষ বাণী কেরেছন। সুতরাং মু  তােদর 

িনেজেদর হােতই রেয়েছ, কাজ ধু সু  িসংহেক একবার জাগােনা। যিদ বলা 
যায়, াধীন ভরেতর রা তে  তা মানুেষর অিধকােরর সম  িকছই ব ব া 
রেয়েছ। আর সাধারণ মানুেষর িশ া এবং অন িবধ উ িতর সুেযাগ সুিবধার জন  
সরকাের তা নানা াব পাস করা হে  এবং আমরা িব েবর পেথই তা 
চেলিছ। তার উ ের ধু এই বলা যায় য শাসনতে  মানুেষর অিধকার িবষেয় 
এক হােত যা দওয়া হে , অন  হােত তা নওয়া হে  িক না, এই িনেয় নীিত  
ব েদর সমােলাচনা রেয়েছ যেথ । তা ছাড়া আইেন যা িনিদ  থােক এবং বা েব 
যা আচিরত হয় তার মেধ  পাথক  থােক চর। ইিতহােসর িনয়েম এইভােব 
বহরাে র অবনিত ও পতন ঘেট থােক। সুতরাং আদশ পালেনর ভার রাে র উপর 
তেল িদেয় িন ে  বেস থাকা যায় না। আমােদর বা ব পিরি িতও িবেবচ । 

ািধকার- াি র তপা  বৎসর অিত ম ক’ র গেলও আমােদর ািথত 
মানুেষর উ িত ও মু  আেসিন বরং নানা িবষেয় প াদগিতও ল  করা যাে । 
এরকম অব ায় মানষু জাগিরত হেয় যিদ তার মু র দািয়  িনেজর হােত হণ 
করেত চায় তাহেল তােক উৎসািহত করাই কতব । আসল কথা এই য রা ত  
িনজ ব ব , দশ চালায় মানুষ। সই মানুষ নীিত  হেল সই মু েময়েক 
অপসারণ করেত এবং পিরবতন আনেতই হয়। পিরবতনেক আবার ায়ী করেত 
গেল তার িভি েক সামি ক করেত হয়। অথাৎ জীবেন, কেম, সািহেত , িশে , 
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দৃ েকােণর পিরবতন ঘটােত হয়। এেকই বলা হয় িব ব। এই িব েবর জন  
ভােবর জাগরণ আবশ ক। বতমান ভারতবেষ এর আবশ কীয় উপকরণ ামীজী 
এবং রবী নাথ রেখ গেছন। রবী নাথ কবল উপিনষদ চচা কের গেছন এবং 
ভগবানেক ডাকেত বেল গেছন। এর চেয় ভল ব াখ া রবী নাথ স ে  আর 
িকছই হেত পাের না। তমিন ামীজী ভারতবেষর আ ার িদক দিখেয় গেছন 
অথাৎ পূজা আর ধ ােন িনিব  হেত ব’ ল গেছন এমন ধারণাও মহাভল। এখন 
এেঁদর আদশ হণ ক’ র দুঃেখর পথ, মতৃ র পথ হণ ক’ র আমরা বাচঁব অথবা 
গতানুগিতেকর ও সুিবধার ােত গা ভািসেয় মরার মত পেড় থাকব তা 
আমােদরই উপর িনভর করেছ।  
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ধারাবািহক সমাজ ও শরৎচ  

    ভূিমকা িহসােব একট আেগ থেকই দখা যাক্। াচীন ভারেত রাজমুকুট 
জার পাগিড়েক অিত ম কের বাধ কির বশী উচঁেত উঠেত পােরিন। এর 

কারণ ভারতীয় জীবেনর িবিশ  সমাজব ন। মনু ও কৗ টল  নৃপিতেক যতই 
ঈ েরর িতভ বেল বণনা ক ন না কন, এবং যতই না কন রাজদে র মিহমা 
কীতন ক ন, রাজার অিধকার-অনিধকার এবং সই সে  জার কতব  যভােব 
পার িরক দওয়া-েনওয়ার সূে , বণা ম পালন ও সংর েণর আদশ ধের ও  

 বিৃ িবভাগ িচি ত কের িথত কেরিছেলন, তােত রাজার সাবেভৗম অবাধ 
কতৃে র অবকাশ তমন রাখা হয় িন বলেলই চেল। দখেত হেব, াচীন 
ভারতবেষর কাথাও কাথাও কুলত  অথাৎ অমাত ত  অথাৎ সীিমত পেরা  
গণত  চিলত িছল। হয়েতা বা এই সূ  ধেরই শূন িসংহাসন বাঙলায় পালবংেশর 

থম রাজা িহসােব গাপাল ‘িনবািচত’ হেয়িছেলন। তখনকার িদেন ভূম িধকারী 
বা সাম রাজারাই কৃতপে  কর হণ, জার ণ ও আভ িরক শাসন িনবাহ 
করেতন। মখু  রাজশ র েয়াজন হত বাইেরর আ মণ িতহত করেত, 
কদািচৎ সাম িবে াহ দমন করেত। চতবণ নােম একটা মাটামু ট িবভাগ িছল 
মা । আসেল যাবতীয় জন িবভ  িছল এইভােব-কৃষক, ব বসায়ী ও অন ান  
নানান্ বিৃ জীবী, রাজেসবী, মণ ও িভ ু ক, গহৃভৃত  ও কমকর। ী া  

ারে র আেগ-িপেছ জ  ধের পথৃক পথৃক জািত-িবভাগ সমােজ গহৃীত হয় িন, 
বিৃ ই স াদায়-পাথেক র িনয়ামক িছল এবং যিদচ জ গত বিৃ  বা পশার 
ধারায় অ  ভাঙন লেগিছল , তবু িনিদ  বিৃ  নই অথচ ‘জািত’র া রটা 
বড় হেয় উেঠেছ, এমন পিরি িত ী পূেব ঘেট িন। যিদচ এটাও ঠক য উ ত 
বিৃ  এবং হীন বিৃ  িহসােব মানুষেক স ান বা ঘণৃা করার একটা ণী ােথর 
রওয়াজ াভািবকভােব াচীেনর সমােজও িছল। মতা, অথ এবং উ তবৃি র 

অিধকার এক  সংল -এ তা সমাজিব ােনর ত । আর এই সূে  দাস-শূ -
হীেনর মহনতেক উৎপাদেনর কােজ খাটােনা- এও সাব ক সাধারণ িনয়ম। 
িক  তবুও দখেত হেব য া ণ- য়-ৈবশ  িনজসৃ  সমাজব নেক 
ভেঙচের িদেয় উ াম াত  ঘাষণা কেরেছ এমন দৃ া  দলুভ। সািহেত  দখা 

যায় কৃ , রাম, অজনু, দুষ  বণা ম ল ন করেছন না। দেুযাধনও করেছন 
না, তবু অিতির  য়তার জন  শািসত হেয়েছন। আবার পরবত  সমেয়র 
আেলকজা ার, সীজার, চি জ, তমুর, নািদর শাহ িদি জয়ী বীর িছেলন মা । 
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সমাজ-সংকারক িছেলন না। একমা  ব িত ম বু , ী  মখু ধম য় নতৃবৃ । 
তারঁা পৃথক সমােজর া এবং তার অনুগামী িহসােবই সািহেত  িচি ত হেয়েছন। 
সািহেত  তােঁদর ব মিহমা অেলৗিকক িকংবদ ীর সে  যু  হেয় কাশ 
পেয়েছ এবং ধমগত সমাজ-ভাবকুতার মধ বত  হেয় পেড়েছ। ব ত সািহেত  
মৗল সামা জক মানুেষর ব াত  ও ব মাহা  িচ ণ- এ ট আধুিনক 

ধরনার উপর িনভরশীল।  

    পুনরায় েদেশর য়- া ণ  সমাজ পিরি িতর মেধ  িফের আসা যাক। 
বণা মধেমর র ক রাজা নীিত-অনুসাের জাপালন করেত থাকেবন –এটা িছল 
সাধারণ িনয়ম। তবু এর িকছ ব িত মও অনুেমাদন করেত হেয়িছল 
শা কারেদর। সমাজেক উৎকটভােব আহত করেছ না এমন দ-ুএক ট ব গত 
ব াপার রাজধেমর মেধ  অ ীকার কের িনেত হেয়িছল। এর মেধ  ল ণীয় হল 
রাজােদর অসবণ ও বহিববােহর অিধকার। িনঃসে েহ নারীর উপর পু েষর 
ভাগািধকার সাধারণ ত  িহসােবই সমােজ গহৃীত হত। েম সাম  রাজন  এবং 

য় থেক অন  বেণ সং ািমত হেয় এ ট অবশ  সামা জক সমস ার প 
িনেয়িছল। এর সে  পূেবকার আয-অনায বহ িবিম ণ তা বতমান িছলই। এর 
ফেল িৃতশা কারেদর নাতনতর সমাজ–সাম েস র আরও কেয়ক ট সূ  
িনধারণ করেত হেয়িছল এই পয । সমাজ-িব ব ঘেটিন, কারণ িব  ও িনিব  
সাধারণ মানুষ ওরকম িবলাসব সেনর কথা ভাবেতই পারত না। আর, থা ও শা  
ল ন করেত তারা শ ত থাকত। ি তীয় ট রাজার ধৈন য ভােগর অিধকার। 
এে ে ও িকছটা শা -শাসেনর িবষয় অবশ  িচ নীয়। 

    তক -আফগান িবজেয়র পূেবই মাটামু ট সংহত াচীন বণা িমক 
জীবনি িতেত ভাঙন লেগিছল। মহাযান ও তাি ক-ৈশব-েবৗ  ধম এই ভাঙন 

ায় স ূণ কের। এরই িতঘাত িহসােব া ণ প ীয় সন-রাজারা শাসিনক 
সুিবধার জন  শা কারেদর িদেয় নাতনভােব সমাজ-িবন াস করার জন  
আ হাি ত হন। বৃি  বাদ িদেয় পুেরাপুির জ  ধের এই িবভাগ গেড় তালা হয়। 
তা ছাড়া -িবভােগ া েণর িদক থেক জল-চল জল-অচল এবং শৃ  ও 
অ শৃ  িবভাগও কােয়ম করা হয়। এখন থেকই অথাৎ াদশ শতা ী থেকই 
শা -সমিথত মানুষ-ঘণৃার সূ পাত। হীন শূ েদর লখাপড়ার অিধকার আেগ 
থেকই িছল না, এখন মনুষ ে র অিধকারও অপ ত হল। এসব িবধান চলল 
া ণ শািসত িহ  ু িবভাগ অথাৎ বহৃ র  জনিবভােগর মেধ , নতবা, এর 

পাশাপািশ চলেত থাকা সহ জয়া যাগী আউল-বাউল স দােয় া ণ  রীিত 
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ঘণৃ -সহকাের ব জতই হেয়িছল। তক  আফগান শাসন িহ েুদর আভ িরক 
ব াপাের স ূণ উদাসীন িছল। সূফী-ইসলাম খািনকটা স য় িছল এই পয । ঐ 
এগােরা-বােরা ী য় শতেক বাঙলার িহ  ুরাজােদর পুরােনা িহ ধুম ও া ণ  

স টজ নাতন কের গেড় তালার উদ েমর একটা উে খ  িনদশন হল 
কৗলীন  বতন। েম া েণর অনকুরেণ িশি ত ও রাজকমচারী কায় েদর 
কৗলীন । কুলীনেদর চিরে  মূেল ক’টা ণ িছল না-িছল, িহসাব কের লাভ নই। 

েম যা ঘটল তা এই। অন জত জাত-জিমর অিধকার ভাগ করেত করেত 
দুেশা বছেরই তারঁা িশ া-দী ার আিভজাত  েল খেলন, িবে র আিধপত  
অ  রইল যিদ-বা, যমন মুসলমান-অধীেন রাজেসবী উ বেণর শূে র মেধ  
তমিন া ণেদর মেধ ও বণসংকর ঘটেত লাগল, কােশ  অথবা গাপেন 

মুসিলম র  বািহত হেত থাকল। এজন  া ণসমােজ নাতন কের 
মলব েনর প ন হেয়িছল, কায় েদরও উ নীচ ণীিবন ােসর সৃ  হেয়িছল। 

পেনেরা-েষােলা থেক আঠােরা উিনশ ী া  পয  কুলপ ী িবচার কের কার 
কী গা , কার কী মল, ক কুলীন ক ক মৗিলক, ক িস  ক সাধ , ক 
সত্তের ক বাহাত্তের- এই িনেয় অপরাে র চ ীম প িল মুখিরত থাকত। 
িন শূ  এবং জল-অচল িন বেণ ঠক এই পিরি িত ঘেটিন, তার জায়গায় সূফী-

ভােব পড়ায় তারা দেল দেল ত ভােব ইসলাম বরণ কেরিছল, যমন উিনশ-
িবশ শতেক ওরাই িকছ িকছ ী ান হেয়েছ ও হে । অ শৃ  অ জেদর 
বৗ ধম বা ইসলাম হেণর এই পালা দখিছ আজও শষ হয়িন।* 

   বাঙলার মধ যুেগর িহ রু সামা জক এই অচল কাঠােমার মেধ  অনুসূ ত হেয় 
পেড়িছল অথৈনিতক ণীিবন াস। া ণ- য় কবল উচঁজাত- এই দািবেতই 
রাজপদ ও িশ া-সভ তার অিধকার কােয়ম কের শূ -িন বণেক শাষেণর পাকা 
ব ব া কের িনেয়িছল। ইসলাম তার সাম বাদ িনেয় িহ সুমােজ িভতর ব িবক 
কােনা আঘাত চায়িন। আর রা ক শাসনও ভাবতই এ িবষেয় িনিবকার িছল। 

........................................................................................... 

*তলনীয় -১৯৯৪ এর ২৪ নেভে র এর সংবাদপে র সংবাদ- মহারা  
মধ েদেশর গৗহার স দােয়র আিদবাসীরা তফিসল ভ  হওয়ার দািবেত 
জমােয়ত হেল মহারাে র পুিলশ তােদর উপর বপেরায়া লা ঠ চািলেয় নারীিশ  
সহ ৫০০ এর উপর মানুষেক খুন জখম কের।  
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 িদ ীেত সুলতািন িত ার সে  তার অিধকার পূেব দি েণ সািরত হাক, 
এটাই িবজয়ীেদর কাম  হেয় থাকেব, তার বিশ আর িকছ নয়। িদ ীর অনুেমাদন 
িনেয়ই বখিতয়ার িখলজীর িবহার ও বাঙলা আ মণ এবং তুেবেগ আসাম 
িত ত জেয়র য়াস। এর পর দড়শ বছর ধের গিদ দখেলর জন  চেল িনেজেদর 
মেধ  লড়াই, আর পবূ িত ত রাজ -জিমদারেদর বশীভূত কের রাখার উদ্ েযাগ। 
িক  এর জন  প ী অ েলর িহ  ু জােদর পীড়ন যমন শাসেনর িদক থেক 
অিবেবচনার কাজ, তমিন িনরথকও হত। েয়াজন িছল কর-সং েহর, 

েয়াজন িছল হ ী অ  রণতরী ও লাকজেনর। আর তার ব ব া, ভীত বশীভূত 
ও িনরে েগ ভাগদখলকামী ছাটবড় ভূম িধকারীরা, যারঁা পাল-েসন আমল 
থেকই বংশপর রায় িছেলন, তারঁাই িনবাহ করেত লাগেলন। সুলতান বা 

সুলতান িতিনিধরা মারকাট কের ধমিব ব সমাজিব ব ঘ টেয় িনেজর পােয় 
কুড়ুল মারেত চায় িন। ফেল ামীন শাসেন পূেবকার ভূম িধকারীরা যমন বহাল 
রইেলন, তমিন অবােধ চলেত লাগল া ণ  সমাজ-শাসন। সং ৃ ত বাঙলায় 

রচনা, িৃত-েজ ািতেষর চচা ায় িনিবে ই এেগােত থাকল। মাগল শাসেন 
এর অনুবিৃ সহ বল িব ারই বরং ঘেটিছল, করিবন াস ায়ী এবং নাতন 
রীিতেত হওয়া সে ও। সািহেত র ইিতবৃ মূলক বাঙলা আেলাচনা িলেত িকছ 
িকছ কা িনক কথায় য় ঘেটেছ। যমন, তক  আ মেণ সভ তা-সং ৃ িতর 
ব াঘাত, মাগল শাসেনর ারে  কিব মুকু  অত াচািরত ও িবতািড়ত হেয়িছেলন 
ইত ািদ। আমরা পরী া কের দেখিছ এসব অলীক ক না এবং তার িনরসন 
আমরা অন  কেরিছ। এখন ইিতবৃ   ছেড় সমাজ–পিরি িতর মেধ  পনুরায় 

েবশ করব। িক  তারও আেগ অন  এক ট বা ব ও পূণ িবষেয় ইি ত 
কের িন। তা হল ীৈচতেন র আিবভাব। ীৈচতেন র ভাবাদেশ িক সমাজ 
পিরবতন আেসিন? এর জবােব বলা যায় য, স াবনা িছল যেথ , িক  সামি ক 
ও ায়ীভােব িকছ ঘটল না। ীৈচতন - বিতত ব বধম সমােজর িন েরর 
মানুষেক ভাবগত মনুষ ে র একটা অিধকার িদেত পেরিছল মা । বা ব ও 
বষিয়কতার িদক থেক পােরিন। ভাবুকতার পরাভব ঘটেতও বশী িবল  হয়িন। 

এেত া ণ শািসত ও সুিবধােভােগর অিধকাের িনয়ি ত সামা জক-অথৈনিতক 
কাঠােমা আহত হয়িন। মদুৃ ভূকে  আে ািলত হবার মেতা হেয় পর েণ 
অিধকতর সংহতই হেয় পড়ল। এেত ধমিন  আউল-বাউল ও সূফী স দােয়র 
িকছ সংখ াবৃ  ঘেটিছল অবশ । পাঠকরা িন য়ই জােনন, পরবত  ব ব 
গা ামীর দল া েণর চেয়ও বশী া ণ  হেয়িছেলন।  
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     মধ যুেগ যমন জীবেন তমিন সািহেত  সমােজরই এক  আিধপত , 
ব র নয়, এমনিক ীৈচতেন র বলতাও সামিয়ক এবং িবিশ  গা েতই 
িনব  িছল। য সািহেত  তারঁ ব মিহমা কীিতত হেয়েছ তা ধম য়, আর তারঁ 
ব ও অেলৗিকক। গির সংখ ায় মানুেষর উ ত জীবেন অিধকার নই, 
পদািধকার নই, িশ ায় শনূ তা, মযাদা দিলত; সুিবধা-েভাগীেদর কৃ ম 
শা িবধানেক দবিবধান বেল মেন িনেয় ঘণৃা-িধ ার িশেরাধায কের আধমরা 
অব ায় বংশপর রায় বাচঁেত হেব- এ এক দঃুসহ অমানিবক অব া সে হ 
নই। তবু সকােলর এই সমাজেক দখার অন  আর একটা িদকও রেয়েছ। তা 

হল সমাজ-িব ােনর সে  সমি ত সািহিত ক কােশর িদক। িবেবচনা করেত 
হেব য এই ণী াথ কল ত থা ও শাে র িনগড় থেক া ণ  উ বেণরও 
মু  িছল না। তারা িনেজরাও স া , আি ক, বার তপালন এবং িনত ৈনিমি ক 
যাবতীয় কম ও আচােরর ব ন থেক মু  পায়িন। িনেজেদর জীবেন আচরেণর 
কেঠারতা অ ত বাহ ভােব দিখেয় তেবই সমােজর অন েদর শা থায় া ও 
িব াস অব াহত রাখেত হত তােদর। ব মিহমা জা উিড়েয় কািমনী- 
কা নেভােগর চূড়া  করা এই সমাজ-সং ারক এবং তােদর অনুসরণকারীেদর 
সাধ ায়  িছল না, ভূম িধকারীরাও চিলত সমােজরই িবিশ  একজন বেল 
িনেজেদর মেন করেত হয়েতা গৗরবেবাধ করেতন। তারঁা া ণপ তেদর 
জিমজমা িদেতন এবং ধম য় শা ীয় এবং সই সে  সািহিত ক রচনােতও  
উৎসাহ িদেতন। পরুা কাচিবহােরর রাজারা এবং ু  ভূম িধকারী রঘুনাথ রায় 
এবং সিদনকার নদীয়ারাজ কৃ চ ও সমাজ-সংর ক ও ণী িহ েুদর 
আ য় ান বেল কীিতত হেয়েছন। এেঁদর ছাটবড় কউ কউ সীিমত পিরি িতর 
মেধ  হয়েতা জােশাষণ করেতন, িক  সমােজর িলিখত বা অিলিখত থা িল 
কখেনাই অমান  করেত সাহস পেতন না। মুসিলম রাে র মধ বত  হেয়ও 
মধ যুেগর িহ  ু জিমদাির শাসন, শা , ধম, ম র আর সইসে  উ নীচ 

ণীেভদ একসে  িবিমি ত অব ায় একাকার হেয় এক ট িবিশ  প পির হ 
কেরিছল, যােক বলা যায় তখনকার সমাজ-রা । এই সমােজর ায় পূণা  এক ট 
িববরণ ি ত কেরেছন কিবক ণ মুকু - যমন িহ  ুসমােজর তমিন মুসিলম 
সমােজও। তখনকার শা  ও ধম শাষেণর হািতয়ার হেলও এবং উ বেণর সমাজ 
গাপেন বহ  হেলও সব িমেল তখনকার মানুেষর উপর এই সমােজর একটা 

সবেতাব াপী অিধকার য িছল তা মানেতই হয়। সমাজেক একাবাের উ ন 
করার মেতা ব াতে র উদ ্ভব স বপর িছল না, কবল এক ট তর 
দৃ া  – ীৈচতন  বাদ িদেয়। তবু তারঁ ব ও সমাজ পিরি িতেক স ূণ 
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ল ন কের শষ পয  একক বণনীয় হবার দািব করেত পােরিন। অ ত িহ -ু
ব ব সমােজর সে  িমিলতভােবই তারঁ চির  কাশ পেয়েছ। িকভােব তাও 
দখা যেত পাের। 

     ীৈচতন  শা , থা এবং তার অনুকূল বেণর ব ন মানেলন না। িন বণ ও 
উ বেণর মানবতািবেরাধী পাথক  আর সই সে  িহ -ুমুসিলম সা াদািয়ক 
িবেভদ অ ীকার করেলন। সাংসািরক ম ল চাওয়ার ধমেক অ াহ  কের 
ঈ রব াকুলতাময় মধেমর তা িতপ  করেলন।তারঁ জীবৎকাল এবং 
আরও এক শতা ী পয  বাঙলায় মুখ  জনসাধারণ এই নাতন ধেমর ও 
মানুষসােম র কতকটা অনুগত রইল ঠকই, িক  তা যমন ভােবর িদক থেক 
তমন বা েব িক  নয়। খ াতনামা ব ব মাহাে রাও সামা জক আচরেণ 
া ণ  িবভাগ িল ত াগ করেত পােরন িন, তার মাণ যেথ । ীৈচতন  িনেজ 

অ া েণর অ হণ করেত চাইেলও এবং মুসলমানেক আিল ণ করেলও 
পাষেদরা তােত ু ই হেয়িছেলন। তব ু এটাও ঠক য মালা িতলক মাধকুরী 
িনরািমষ ম ব এবং তার সে  কীতনািদ িনেয় ব ব সমাজ বেল া ণ  সমাজ 
থেক একট ত  একটা সমাজ গেড় উেঠিছল। আর এই সমােজই হেয়িছল 
ব ব সািহেত র িনয়ামক। নব ীেপ গৗর-ভজন এবং সব  গৗরা িবষেয় 

পদরচনা ব মাহাে র ারক হেলও তা িবিশ  ধম য় সমােজর অ গত ও 
অেলৗিকক িহসােবই রণীয় হেয় থাকল। মানুষ িনেজেক চায় না , বা ব 
সমাজেকও নয়, ধম য় অিতেলৗিকক ব েক, এরকম ে  ‘ব ’ থেকও 
িবলীন হেয় পেড়। ব তঃ ীৈচতন  কৃে র অবতার, ত  পু ষ নন, তারঁ জ  
কম সবই িদব - এই ধারণা মেন রেখই তদনুযায়ী বাল লীলা, মধ লীলা এবং 
অ লীলা িচ ত হেয়েছ। এসর সে ও িক  একথা মানেতই হেব য ায় সমাজ-
িনরেপ  ব চির  কীতন বাঙলার ব বসািহেত ই স ব হেয়েছ, মধ যুেগর 
চাির ক দীি হীনতার মেধ ও। ঐ সািহেত র সমাজ-স ক িন পেণ এবার 

বৃ  হওয়া যাক।  

     যমন সমাজ, যমন মানুেষর ভাষা, তমিন তার সািহত ও বাহধম । যিদও 
একই মানুষজীেবরই মানিসক কাশ, তবু বংশপর রায় কােলািচত পিরবতেনর 
মধ  িদেয় বহমান। মানুেষর আ কােশ কােনাকােল ছদ নই। মখুর মানুষ 
কখেনা এেকবাের থেম যায় না। বাঙলা ভাষার সব থেক াচীন চযাগীত িল 
িবরিচত হওয়ার আেগর িদেন বাঙািল িন য়ই আ কাশ করত মাগধী 
অপ ংেশ, কদািচৎ সং ৃ েতও করা স ব িছল। চযাগীিত ও কৃ কীতন রচনার 
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মেধ কার ায় িতনশ বছেরর কােনা লখা পাওয়া যায় না। িক  এর জন  তক  
অত াচার অনুমান করা যায় না। কারণ তক রা ােম ােম ঢেক সা দািয়ক 
দা ায় বৃ  হেয় সদ অ জত রাজ টা িত  করেব, এ স ব নয়। স যাই 
হাক্, চযাগীিত িল একা ভােব গা েক ক ও িনগূঢ়ভােব ধম য় রচনা। 

সমাজ অনু ািণত নয়, যিদচ পকােথ সমােজর উ  ও িন  বেণর জীিবকার ও 
চিরে র িকছ িকছ এেত অনুিলিখত হেয় পেড়েছ। য নােম-েবৗ  (আসেল 
তাি ক সহ জয়া) গা র মেধ  এই সাধনার ধারা বইত, সখােন মীননাথ, 
গার নাথ মখু মহা মহা সাধেকর ণগিরমা কীিতত হেলও িবিশ  ধমব েনর 

সে  সমি ত কেরই তােদর দখা হেয়েছ। এই স দােয়র এবং সই সে  
ভারেতর যাবতীয় সদৃশ ধমস দােয়র এক ট িবিশ  ল ণ হল বাদ। ভারতীয় 
সূিফধেমও তাই, আর আউল বাউল কতাভজা ভৃিত সহ জয়া স দােয় এবং 
অব িয়ত ব ব স দােয়ও তাই। একিদক থেক ঐসব ধমস দােয়র 
অনুগামী সািহেত  আধুিনক সািহেত র অনু প ব চিরে র াধান  ত ািশত 
িছল। তা য এেকবােরই নই এমনও নয়। যমন বলা যায় নাথ-েযাগী নাথ  
গার নাথেক িনেয় লখা ‘ গার িবজয়’ কাব । লৗিকক জগেতর সরা 
েলাভন সব উেপ া কের এবং েলাভেন িনম ত  মীননাথেক উ ার 

কের গার নাথ িকভােব ধম য় কীিত াপন কেরিছেলন তা গার িবজেয় বিণত 
হেয়েছ। এখােন ল  করেত হেব য, এই ব মিহমা একা ভােব 
স দায়ধেমর অনুগত এবং ধেমর সংর েণই স-মিহমা িচি ত, কীয় ত  
পেথ মা েয় নূতনতর ঘটনা সজৃন কের নয়। স দায়- িনয়ি ত ধম িকভােব 

াধীন ব েক িবপয  কের তার উে খনীয় দৃ া  ঐ নাথধেমরই 
গাপীচােঁদর পাচঁািল ও ময়নামতীর গােনর মেধ  পাওয়া যায়। ী য় দশম-

একাদশ শতা ীর সমতেটর রাজা গািব চ েক নাথধেম দীি তা মাতা 
মদনাবতী ঐ ধেম িকভােব িনেয় এেলন, িকভােব রাজ ত াগ করােলন, দইু 
মিহষীেক মাতৃসে াধন করেত বাধ  করেলন এবং যাগীর বশ িনেয় কেঠার 
পরী ায় বৃ  কিরেয় পিরেশেষ িফিরেয় আনেলন, তার িববরণ ঐ দইু বইেয় 
পাওয়া যাে । দখা যায়, ধেমর কােছ অথাৎ ধম য় সমােজর কােছ রাজার কীয় 
ই া, রানীেদর বল িতবাদ- কােনা িকছরই কােনা মূল  নই। ধম ই হান 
অথবা রাজাই হান, মধ যুেগ তারঁা িবেশষ িবেশষ সমােজরই অধীন। ধম ও 
সমােজর সে  রা তে র বা জিমদারতে র সবা ীণ স কই মধ যুেগর 
বিশ । আরও ল ণীয় দৃ া  দখা যাক। 
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        পািথব ম েলর জন  লৗিকক দবতা-উপেদবতার ক না ও পূজা অনায-
ধান বাঙলায় কীয় জীবন-নীিত। ঐ ম লধম এবং তদনুসাের গ ঠত 

ম লকাব িলর কািহনীেতও একই পিরি িত দখা যায়। সখােন চ ী মনসা 
ধমঠাকুেরর পূজা-িবধান, বার েতর অনু ান এবং ঐ ধেমর জন  ব  
এমনিক দহসু  িবসজন িযিন িদেত পেরেছন িতিনই সকেলর াভাজন। 
সই িহসােবই কালেকত-ধনপিত, চাদঁসদাগর–লাউেসন সমােজ খ ািতমান। 

তােঁদর কীয় কােনা ব ে র জন  নয়। একক চাদঁ সদাগর িকছিদন িবে াহ 
কেরিছেলন বেট, িক  শষ পয  সমােজর আনুগত  ীকার কেরই িতিন িত া 
পেলন এমনই দখােনা হেয়েছ মনসাম ল কােব । আজেকর িদেন য আমরা 

অটলব স  পু ষ বেল চাদঁ বিণেকর শ  গেয় থািক, স ঐ 
আজেকর ব াধােন র ধুয়া ধের। নতবা সকােলর জনসমােজ ীকৃত ও 

শংিসত ব  হেলন বহলা, লাউেসন, কালেকত। চাদঁ সদাগর নয়। আঠােরা 
শতেকর মাঝামা ঝ লখা ভারতচে র কােব ও সমাজ-িবে াহী ব ে র মিহমা 
িকছমা  াপন করা হয়িন। অৈবধ রাম ান্ টক ণয়ী সু রেক কালীভ  কেরই 
দখােত হেয়েছ। 

      সাংসািরক যাবতীয় দুঃখেক দবিবধান মেন কের মধ যুেগর বাঙািল িত ট 
ব াপাের এক-এক ট উপেদবতা ক না কের িনেয়েছ। ‘িসনী’-শ া ক (‘যি ণী’ 
শে র অপ ংশ) কত য রাগ-দাির -ভয়নাশক উপেদবতা বৃ তল-চালাঘর 
আ য় কের সকােল িবদ মান িছল তার আর ইয় া নই। ডঃ দীেনশচ  সন-
এর ম ব ই যথাযথ- ‘বাঙালী দুঃখেক ভাঙাইয়া ভ র ণমু া গিড়েতিছল।’ 
এইরকম জীবন িনেয়ই িছল বাঙলার সমাজ-উপরওয়ালােদর চাখ-রাঙািনেত 
স , িতকারহীন এবং গহৃেকাণ-আি ত। িনতা  গহৃসুখ ীিত বাঙালীেক 
অিতির  সে হাকুল এবং ভয় বণও কের তেলিছল। সং ৃ ত রামায়ণকািহনী 
বাঙলায় আদ  িভ প িনেত বাধ  হেয়েছ। তােত বাঙালীর সংসারজীবেনর ও 
শা -ভ  সমােজর আদশ পেকর ছায়া পেড়েছ। ীৈচতন  যখন সহসা 
অেহতক ভ র শূন াকােশ বাঙালীেক ওঠােত চাইেলন তখন িব ত িব ল হেয় 
স িকছকােলর জন  সংসার এবং িবষয়াশ  ভেল গল, িক  পুরাতন া ণ  

সমাজ-ব ন, মা িলক পূজা্নু ান  এবং সদাশ ত সংসারনীেড় িফের যেতও 
িবল  করেল না। পুরাতন া ণ  সং ােরর রথীরা এই নাতন রাগভ মূলক 
লাকধেমর িবেরাধীতাও কেরিছেলন। ব বধেমর মেধ ই আনু ািনক 
বধীভ র পথ খালা থাকায় পুরােনা পূজািবিধর সে  তা একীভূত হেয় পড়ল। 

পরবত  ব ব মাহাে রা অেনেকই আখড়াধারী হেয় ভােগ ও ম রেক ক 
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সংসারধেম িনযু  থাকেলন, আর িন বেণর সাধারণ মানুষ যারা একদা 
চতন ধমেক াণ িদেয় আকঁেড় ধেরিছেলন, তারা আউল-বাউল সহ জয়ােদর 

ণীভ  হেয় পড়ল। এইভােব নাতন ব ব সমাজ িবভ  হেয়েছ এবং 
ত ে  উ ে ণীিনয়ি ত া ণ  সমাজই আজও কাযকর রেয় গেছ, দৃশ ত 

সাম বাদী রাজনীিতর আিবভাব সে ও। স যাই হাক, ীৈচতেন র লৗিকক 
বা ব জীবন থেক ব াত ময় আধুিনক জীবনী অথবা পদসািহত  সৃ র 
অবকাশ হয়েতা চর িছল, িক  ীৈচতেন র অেলৗিকক ভাবােবশ ভ  কিবেদর 
এতই আিব  কেরিছল য তা স ব হয়িন।  

       ী য়  আঠােরা শতক পয  বাঙালীর জীবেন ও সািহেত  চিলত সমােজর 
একািধপত । হাক স সমাজ িবিম  সংকীণ অ ান এবং অমানিবকতায় 
প ল, তবু িব ােনর দৃ েত কাযকারেণর সূে  গেড় ওঠা বহব নময় যথাথ 
একটা সমাজ, আর তার কাযকািরতা আজও িনঃেশষ হয়িন। আজেকর মেতা 
যু বােদর িদেনও ভারেতর কােনা কােনা রােজ  য জািতবণেভেদর িভি েত 
ভাট এবং শাসন িনয়ি ত হে  তােতও ঐ জঘন  সমাজব ব ারই বল শ র 

পিরচয় িক  হে  না ? ইংেরজেদর উপর যতই কটূ  বষণ কির না কন, 
তােদর সািহত -সং ৃ িতর এবং শাসেনর সামি ক কাঠােমা-িবন াস অ ত 
িশি ত জাতীয় জীবনেক পিরবিতত ও িভ ধারায় িচ া করেত বাধ  কেরেছ, এও 
তা ঠক। আর এই সূে ই আমােদর িশি ত জীবেন ও সািহেত  নাতনতর 

ভাবনার অনু েবশ, যার নাম গণত  ও ব াত । সমাজ-পিরি িতেক 
াধ ন  না িদেয়, কীয় না কের ব মিহমার িবজয়গােনর উ িসত আেবগ 

অধুনা পূব  সািহেত  সংলি ত হয়িন। এই বণতার ার  মঘনাদবধ কােব , 
আর এর চরমতা ব ম-রবী নােথর উপন ােস। আধুিনেকর ত  হল- ব গত 
চির  দেখা, সামা জকভােব যা হওয়া উিচত সিদেক দৃ  দওয়ার বণতা ত াগ 
কেরা। এরই ফল চির ধান আধুিনক উপন াস, যা প েমর আখ ািয়কা-কাব , 
আধুিনক মহাকােব র সেগা । ইেয়ােরাপীয় মধ যুেগর, রামা -িবিল  আধা-
ঐিতহািসক কােলর যা া, বীর ণয়ীেদর, িনজহােত ভাঙাগড়া-েখলায় 
সমােজর িদেক ে পহীন নায়কেদর কািব ক জীবনচিরত সৃ র আ হ। 
সািহেত  এরকম ব াধােন র শীেষ দািঁড়েয় আেছন শকস্ পীয়র, িমলটন। 
পরবত  উপন াস এবং িলিরককােব র ধারার মেধ ও িভ রীিতেত চির -মিহমারই 
অনুবিৃ  চেলিছল। সীজার, হ ামেলট, ম াকেবথ, ওেথেলা ভৃিত শকস্ পীয়েরর 

রণীয় ােজিড িল এমনতর ব াধ ন  ও কীয়তা িনেয় কাশ পেয়েছ 
য রা সমাজনীিতর ব ন তা দেূরর কথা, অ িতিবেধয় দেবর শাসনেকও 



96 
 

ধার সে  অিত ম করেত চেয়েছ। িন পায় হেয়ও ম াকেবথ হ ামেলট শষ 
পয  িতবাদী। আমােদর দেশর রাম-অজনু-কণ-কৃ  যতদরূ বীর এবং 
রা িনয়া াই হান না কন, বহমান জনজীবেনর ভূিমকায় তারঁা উৎকট 
ব িত ম েপ িচ ত হয়িন। সমাজ-সংল  আদশ চির  িহসােবই এেঁদর িস । 
কেণর জীবেনর ােজিডর মূেল িনষ্ঠর বণা মী সমােজর ভূিমকা ফুেটেছ 
অপিরহায হেয়। পরুােনা ীক ােজিড িল তা ীক সমােজ িনিহত 
দবিব ােসরই পায়ণ। স িল ঘটনা- ধান, চির - ধান নয়। শকস্ পীয়েরর 

ােজিড িল স েক মনীষী সমােলাচেকর িবখ াত উ - এখােন ব গত 
চির ই িনয়িতই ভূিমকা িনেয়েছ-ইেয়ােরােপর রেনসাসঁ-পরবত  ব মিহমা 
দখােনার নীিতেকই পিরস্ফুট কেরেছ। ইিলয়ড-ওেডসী সমাজ-িব াস- ধান, 

িক  ঈিনড্ নয়।  

       ফরাসী িব েবর পর ঐ ব - াধান  ব - াধীনতােবােধর ারা উ ীিপত 
হেয় এক শতা ী ধের কােব  উপন ােস ধু চির েকই দিখেয়েছ। আধুিনক 
বাঙলা সািহেত র িভি  ঐ ব তাি ক ইেয়ােরাপীয় আদশ। বা ব সমাজ থেক 
ভাবাদেশ-িবিশ  চির  সমাহরণ করা অসুিবধাজনক বুেঝ বড় বড় ঐিতহািসক 
চির  িনেয় উপন াসেক  দওয়ার েয়াজন হেয়িছল ব মচে র। 
পািরবািরক উপন াস িলেত িতিন ােন ােন সমাজ-সমস ার সাহায  িনেয়েছন 
মা , িক  কাথাও সামা জক িব য়ােক মুখ  কেরন িন- না অনুকূেল, না 

িতকূেল। সমাজ- িতবাদী ব েমর পিরচয় তারঁ বি ক রচনায়, উপন ােস 
নয়। আমােদর সমাজ ব মেক লাকরহস , কমলাকা , ব েদেশর কৃষক 

ভৃিত িনব  রচনায় বিতত কেরিছল। ঔপন ািসক ব ম ব - াত বাদী, 
সমােলাচক ব মচ  সমাজবাদী। দুেয় িমেল িতিন স ূণ। এরকম পূণতা 
ব ম-অনুবত  রেমশচ  দে রও। ‘সমাজ ও সংসার’ উপন াস িলেখ এবং 
ইংের জেত তৎকালীন ভারেতর অথৈনিতক ইিতবৃ  ণয়ন কের িতিন তারঁ 
রাম াি ক উপন াস িলর সমাজ-স েকর অভাব পূরণ কেরেছন। িক  

‘সমাজ ও সংসার’ অেনকটা বণনাধম  রচনা। তারকনােথর ‘ ণলতা’ উপন ােসই 
তখনকার আধা-পিরিচত পিরেবেশর গতানুগিতক নায়ক-নািয়কা রীিত লি ত 
হেয়িছল। তবু ণলতা পূণা  সমাজ-উে ািধত রচনা, এমন বলা অত  হেব। 
ও ট সমাজ-পিরেবশ, পািরবািরক জীবন এবং চাির ক কীয়তার স লেন 
িবিম  রচনা। িগিরশচে র ফু , বিলদান মুখ িতন-চার ট সামা জক নাটক 
এই ধারার ব -সমাজ িবিম  উৎপাদন। রবী নাথ পরুাণ-ইিতহাস ত াগ কের 
যিদচ আধুিনক পিরেবশেকই তারঁ উপন ােসর িভি ভূিম কেরেছন, সে ে  
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ব চিরে র সূ  প দশেনই তারঁ মেনােযাগ িনঃেশিষত কেরেছন। 
চােখর বািলর িবেনািদনী িবধবা হেলও সামা জক িতকূলতার ে  তার 

মানিসক িবকাশ দখােনা হয়িন। পািরবািরক সমস ার মেধ , িবেশষ অন চিরে র 
সে  ে  তার মানিসকতা উদ্ ঘা টত হেয়েছ। িবেনািদনী ত া। চতরে র 
দািমনীও তাই, আর শচীেশর তা কথাই নাই। শেষর কিবতা িক চার অধ ােয়র 
পিরেবশ সীিমত িবিশ  ণীপিরেবশ। যাগােযােগ একিদেক িয় ু  জিমদার-
পিরবার, অন িদেক নব-উদ্ গত ব বসায়ী। আর ব ক ণয়কািহনীেত এ দেুয়র 
মানিসক অসাম  িনেয় পরী া-িনরী া। ব - াধােন র সব থেক উে খ  
িনদশন ‘ গারা’। কােঁধ চাদর হােত লা ঠ িনেয় াম থেক ামা ের দীঘ পদে েপ 
চেলেছ- এই তার ছিব। জাতীয়তার কৃ ম আদশ ত ােগও তার ব  অটট 
থেক গেছ। ব ত চির  সমােজর ারা িনয়ি ত হেয় তেবই িনজ প পির হ 

করেছ, রবী নাথ পয  উপন ােস এমন দৃ া  অেনকটা দলুভই বেট।  

     মধ যগুীয় সমাজ- ভােবর ধারা উিনশ শতেকর উ ততর রচনায় সমাদৃত না 
হেলও লঘু রচনায় অব াহত িছল। ােজিডেত চেলিন, কেমিড- হসেন 
চেলিছল। এর দৃ া  ঈ র , কতকটা রামগিত ন ায়র , দীনব ু  এবং যা া-
সঙ িনেয় িনছক লাক মেনার েনর জন  লখা শতািধক সামা জক নক্ শার 
র ব ।  বটতলায় ছাপােনা ধারাপােতর মেতা এরকম বই উিনশ শতেকর শেষ 
বাঙলার ামা ল পয  ছিড়েয় পেড়িছল। অধ-িশি ত ও অিশি ত মানষু 
এেতই কতকটা সািহিত ক পিরতৃি  লাভ করত। হেতাম প াচঁার নক্ শা জাতীয় 
ঐ ণীর উ ততর গাে র রচনা এই সামা জক কাযকারীতারই ত  ফল। 
রবী নােথর রচনায় সমাজ-সং শ উপন ােস না ঘটেলও কােব  ও কাব ধম  
নাটেক অবশ  চর ঘেটেছ। েদশ, সমাজ, সমূহ, কালা র, প ী কৃিত ব -
িনবে র রচনাও সমাজ- উে ািধত।  

    উ ততর সািহিত ক রচনায় ঘটনা ও চির  উভয় িদক থেকই সমাজ রণার 
া র রাখেলন শরৎচ । কথাসািহেত  সই থম সমাজৈচতেন র িনঃসংশয় 

অনুভব ঘটল পাঠেকর। বাঙলার সমােজর কৃত চহারা ামজীবেনই যেহত 
সুলভ, সইেহত থম পূণা  সমাজ-সেচতন এই লখেকর অিধকাংশ গ -
উপন াস ামজীবন িনেয়। কীয় অিভ তােক স ল কের মাটামু ট 
নারীেক ক পািরবািরক কািহনী িনেয় গ  িলখেত আর  কেরন শরৎচ । 
সমাজ অবশ ই িপছেন িছল, এেকবাের সামনা-সামিন এেস ব েক ঘটনােক 
িনয়ি ত করেত আর  তখনই কেরিন। কেরেছ িকছ পেরই। পিরবার সমােজর 
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পটভূিমেত পা িরত হেত িগেয় খুব িবল  কেরিন। তারঁ ীকা , প ীসমাজ, 
বামুেনর মেয়, দনাপাওনা, পেথর দাবী, মেহশ, অভাগার গ- এই ক ট 
মূখ ভােব সমােজর রণায় লখা গ । অথাৎ এ িলর চির  ও ঘটনাবলী িবিশ  
সমােজর ারা িনয়ি ত। জািতবণ-িবেভদ, ছ েবশী া ণ , অ শৃ তা, 
নারীদলন, পরাধীনতা ভৃিত সামা জক দাষ িলই ঐসব গ কািহনীর 
চির াবিলর আচরণ সৃ  কেরেছ, ঘটনা বাহ চািলত কেরেছ এবং ঘাত-

িতঘােতর কারণ হেয়েছ। সমাজস ক শূন ভােব ঘটনা ও চির  দািঁড়েয় নই। 
কবল চির হীন একট িবিম  ধরেনর, যেহত িকরণময়ীর ব াত  

উপন াস টর সব থেক আকষণীয় িবষয় এবং গূঢ় মন া ক ও বখা া চির , 
প মা ােজিডর ধােঁচর। শরৎচে র উপন ােসর এক াে  িকরণময়ী, 
অন াে  কমল- দু টরই অ ন ব াধান  রেণ রেখ, িক  চির হীেন 

ত ভােব সমাজ-সমস াও এেসেছ সািব ী-সতীশেক আ য় কের আর 
শষ ে  সমাজ রেয়েছ পেরাে । িনঃেশেষ একা ভােব সমাজ-উ ীিপত রচনা 

হল প ীসমাজ ও বামুেনর মেয়। বণী ঘাষােলরই অন পৃ া হল গােলাক 
চাটে । বামনাই-এর সে  যু  যাবতীয় কপট নীচবিৃ  িনেয় এরা সমােজর 
মাথা। এরকম সমােজ বা বভােবই রমা-রেমশ অথবা স া-অ েণর ণয় 
িববাহিস র পেথ যেত পাের না। অথচ অিতবৃ  কুলীেনর িবেয় ে   হেত 
পাের। চমৎকার এক ট দৃ াে  লখক উ িশি েতর মেধ ও সমাজ-সং ােরর 

বল ভাব িচি ত কের িদেয়েছন, স ট হল ঐ ‘বামুেনর মেয়’র িবলাতেফরত 
অ েণর চির । িবেয়র আসেন ত াখ াতা অথচ তারই িমকা স ােক 
নািপতবংশজাতা জেন অ ণ িবেয় করেত ধা কেরেছ, স ার ারা 
কাতরকে  অনু  হেয়ও উেপ া কেরেছ। পেরর িদন স ার ামত ােগর 
সময় সামিয়ক আেবেগ স িত জানােল  স া সহেজই তা ত াখ ান কেরেছ। 
কারণ স া ঠকই বুেঝেছ এ অ েণর পরীি ত আ িরক িন ার কথা নয়, 
সমাজ-অনগুত সংকীণতাই তার মেনর গভীের। ফলতঃ স া িনর  করেতই 
অ ণ আর বাড়াবািড় কেরিন। এসব ে  শরৎচ  বা বানুগ পিরি িতই িববৃত 
কেরেছন। সমােজর য়াশীল েপর পিরচয়বাহী উে খেযাগ  দু ট সক ণ 
গ  হল মেহশ ও অভাগীয় গ। এখােনও ন ায়র  তকালংকােরর বাহ  
পিরচালনায় সমাজই ব র মধ  িদেয় য়াশীল হেয়েছ।  

     শরৎচ  ‘গহৃদাহ’ উপন াস িলখেত বৃ  হন রবী নােথর ‘ঘের-বাইের’ রণ 
কের। দু ট উপন ােসরই চির  এবং ঘটনার মূল পিরি িত এক। অথচ দৃ েকােণর 
পাথক  যেথ । রবী নাথ তারঁ নািয়কােক গহৃ-সংসার অথাৎ দা ত  ব েনর 
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মেধ  রেখ মানিসক িবচ িতর আভাস দিখেয়েছন এবং যথাথ আ ন লাগার 
আেগই তােক সিরেয় িনেয়েছন। বলেত গেল যথাথভােব বাইের আনেতই পােরন 
িন। স সাহস ও অিভ তা তারঁ িছল না। অথচ গহৃদােহ শরৎচ  অচলােক 
যথাথভােব বাইের এেন, গিণকার সািমল কের তেল সত -অিভ তা- িনভর 
সাহিসকতার সে  মাণ কেরেছন- সতী  দেহ নয়, মেন। অচলা যথাথভােবই 
অচলা। গহৃদােহ সমাজও আেছ, ব াত ও আেছ। ারে  া সমােজর, 
পিরেশেষ া ণ  সমােজর, এমন িক মেধ ও সমােজর সংল তা বশ িকছ 
আেছ। তেব এেত অদ্ভত াত ময় ব ে র এক ট পিরচয়ও িথত করা 
হেয়েছ, তা হল সুেরেশর। ঘের-বাইের স ূণভােব ব চির - ধান উপন াস। 

াধীন পিরেবেশ িবমলার অ  ও মানিসক পিরবতন দখােনাই হেয়েছ 
লখেকর অিভে ত। শরৎচে রও তাই, িক  তারঁ লখনী সমাজ-স েকর 

বশীভূত হওয়ায় আরও অ সর।  

     আরও দু ট রচনা ধের এ দুই লখেকর সমাজ-অিভ তার ও সমাজি িত 
বণনার কৃিতে র তলনামূলক আেলাচনার স  ভােলাভােবই উ ািপত হেত 
পাের। পেথর দাবী ও চার-অধ ায়। এবার রবী নাথই শরৎচে র অনুবত , অথচ 

াচারী। পেথর দাবী উপন ােসর ণীভ  চার-অধ ায় উপন াসক  রচনা। 
লখক বণনায় িনতা  তগিত, আর সংেকেতর সাহায  িনেয়েছন। দু ট 

উপন ােসরই চির  ও ঘটনার মূল পিরি িত এক। অি যুেগর ব িবক জীবেনর 
সে  মানিবক স েকর যাগ-িবেয়াগ।  ােদিশকতার গা ব নেক 
পরাধীনতা-িবষয়ক সমােজর িতবাদী সমাজ িহসােবও দখা যায়। আবার দু ট 
গে ই ব চিরে রও াধান । তলনায় বলা যায়, শরৎচে র আকঁা  

ােদিশকতার ছিব অেনকটাই বা ব-স ত, রবী নােথর অেনকটাই কা িনক, 
এমনিক িমথ াও। কারণ ব িবক সশ  সং ােম িব াসী বেল যারা আজও 
আমােদর ব ত তারঁা রবী -বিণত ই নােথর মেতা অহংমন , চির-ডাকািতর 
অংশভাগী, িনষ্ঠর ও ভ  িছেলন না। বাছা বাছা ত ণেদর িনেয় ই র াথ 
অহিমকার খলা। এলা সই খলারই একটা কৗশল। কােনা নারীেক ত ণ-
আকষেণর অ  িহসােব ব বহার করার কােনা ক না যথাথ িব বী নতােদর 

ে রও অেগাচর িছল। হয়ত পেথ চলেত কােনা িব বী ত াগ দুঃখ বরণ না 
করেত পের ব থ হেয় পেড়েছন, হয়ত চর ঢিকেয় সরকার তােদর করায়  
কেরেছ, হয়ত তারঁা কাথাও কাথাও ভূলও কেরেছন, িক  তাই বেল তারঁা কদািপ 
ভ  াথপর অহংবাদী িছেলন না। শরৎচ  বা বানুগ, রবী নাথ বা বতা 
িবেরাধী। এলা ও অতীে র রাম াি ক ণেয়র সে  অপূব-ভারতীয় আখ ানও 
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িবপরীেত তলনার যাগ । িব  পিরেবেশ কািব ক রাম াি ক েমর ছিব 
দখােনাই যিদ কিবর উে শ  হয় তাহেল ঐরকম একটা তর পিরেবশ িতিন 

িনেলন কন, য-িবষেয় কােনা অিভ তাই তারঁ িছল না? অপর-পে  পেথর 
দাবীর সব সাচী অপূব ও ভারতীর েমর ব াপাের কতদরূই না সক ণ মানিবক। 
অ ের িতিন এর সমথন যিদ নাও কের থােকন, যমন ভারতীর মডােরট-প ী 

ােদিশকতােকও কেরন িন, জনসমােজর এই াভািবক দুবলতােক িতিন 
সহানুভূিতর সে ই দেখেছন। এইেটই স ঠক পিরি িত। পেথর দাবী উপন ােসর 

েন িকছ ত্ ট থাকেত পাের, নতার চির  গঠেন আিতশয  থাকেত পাের, 
িক  ব িবক আদেশর উপ াপেন িমথ া নই। রবী নাথ খুিশমত এক ট 
পিরি িত গেড় িব বী–দলভ  সকলেকই যমন িবকৃত কেরেছন, অতীন-
এলােকও িতিন ােদিশকতায় িত িতব  কের অ ের িভ জগেতর কের 
তেলেছন। চার-অধ ােয়র পিরেবশ েনই রবী নােথর মৗিলক ত্ ট। ণয় 
যতই িব  এবং কািব ক হাক না কন, এে ে  তা অ াভািবক অেযৗ ক 
হেয়েছ, কারণ ওর মূল পিরক না ও পিরেবশ িনমাণটাই অবা ব। চার-অধ ায় 
িনঃসে েহ সৗরকল । 
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দুই বাঙলার যাগসূ  নজ ল                                                                         

     াধীনতা পেয় যাওয়ার পর প ােশাধকােল আমরা পদে প ক’ র চেলিছ  
এবং নাতন  শতা ীেতও এেস পেড়িছ। তবু নজ েলর ত ািশত েদশেক 
অথাৎ সাধারণ মানুেষর উ য়েন, চািরে , শৃ লায় ও মানিবক সহেযািগতায় 
সমু ল ভারতেক আমরা এখনও পাইিন। াধীনতা আে ালেনর িবিভ  পযােয় 
দশেনতােদর পুনঃ পুনঃ উ ািরত মানুেষর মু  (অথাৎ িশ ায় ও স েদ 
কৃত াধীন দেশর নাগিরকেদর মত মেনাভাব অ ন ও আচরণ )  আজও 

স বপর হ’ল না। আজও ভারতবষ বলেত মু েময় িকছ অিভজাত িহ  ু ও 
িনিহত- াথ ব বসায়ীেদর দশই বাঝায়। তাই রবী নাথ,  শরৎচ ,  নজ ল-
সুকা  মখু বাঙলার উে খ  সািহিত কেদর অবদান- রেণর স  যখন আেস 
তখন ভাবতই সে হ হয়, তােঁদর েক অ ের বহন ও কেম িত িপত করার 
যাগ  স ল আমােদর আেদৗ আেছ িকনা। 

               নজ েলর উে খ  কিবকৃিতর অধ ায় ট (১৯২০ থেক ১৯৩০ ইংের জ 
সাল)  আমােদর েদশী আে ালেনর বলতা এবং সাম বাদী আে ালেনর 

ার কােলর সে  সমা রাল। ১৯৩০ এর পেরকার স ানহারা হেয় শােক িবমূঢ় 
ও পিরণােম িনবাক অব ার পূব দশেকর নজ ল িকছ িভ রােজর কিব ও মানুষ। 
িক  ল  করেল দখা যায়, কিবকৃিতর উদেযাগ পব থেকই দইু পথৃক 
মানিসকতার া ক আেলাড়েন কিব চ লভােব তারঁ কাব -কিবতায় দুই পে ই 
চািলত হেয়েছন। এক পে  সুতী  সমাজ চতনা ও অন ােয়র িতবাদ, অন  
পে   ম ও সৗ েযর আ হ, যা কিবিচে  সমুিদত হওয়ার সে ই বা েবর 
অিভঘােত শতধা চূণ হেয় , হাহাকাের িবলােপ পা িরত হেয় ছিড়েয় পেড়েছ 
পেথর ধূলায়। দখেত গেল নজ েলর  ও পূবসূরী রবী নাথও একিদেক 
িনসগ -িব ল শা রেসর কিব, অন  িদেক িনঃেশষ সমাজ-পিরবতেনর 

রণায় দী  ও খর রিব। রবী নােথর একিদেক যমন সানারতরী, িচ া, 
ক না, খয়া, পূরবী, অন িদেক তমিন এবার িফরাও মাের, অচলায়তন, বলাকা, 
নবীন, বসে  জীণ-পুরাতেনর িনঃেশষ িবেরাধীতা। রবী নাথ থেক বা বতর 

বলতর নজ েলর সং ামী চতনা থম পিরস্ফুট হ’ল তারঁ সবজন পিরিচত 
‘িবে াহী’ কিবতায় – ‘অি বীণা’ াকাের। স ১৯২২ এর কথা। দািরে র 
অিভশােপ মহাযুে র সিনেকর বিৃ  িনেয় নজ ল যখন বাসী তখনই তারঁ িচ  
‘বলাকা’র পাখার েন আেলািড়ত হেয়েছ। বিরেয় েদেশ এেসই িনজ িব বী 
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ব ি ে র জাগরণ অনুভব করেলন এই দুঃসাহসী কিব- বেলা বীর, বেলা উ ত 
মম িশর। তার পের পেরই িলেখ চলেলন - আজ সৃ  সুেখর উ ােস, শাত-ইল 
আরব, ধূমেকত। ায়ই একই সে  গেঁথ চলেলন সােধর বাক িতমা িল যা 
আঘােত আঘােত মুহেত মুহেত িবলীন হেত হেতই চেলেছ তারঁ জীবেন। একই 

ণীর ভ ুর সৗ য-ে ম উ াস আ িরক মূিত পেয়েছ তারঁ ‘পূেব হাওয়া’ 
িস ু  িহে াল’ ভৃিত সংকলেন আর শাকাহত জীবেনর অধ া  বণতায়। 

         ঢ় বা েবর  আঘাত এমিন  জিনস যা কাব -কিবতার মাথা খায়। ‘দাির  
দােষা ণরািশনাশী ‘ এ এক সামা জক অিভশাপ। আমােদর এই বাঙ্ লায় এমন 

কত কিবই না জে েছন যােদর াস অভােবর আঘােত মুকুেলই ঝের গেছ। 
িক  নজ ল জে িছেলন বপেরায়া সাহিসকতা িনেয়, এমন এক মানিসক গঠন 
যা অন  শত কিবেতও দলুভ , য দৃঢ়তার স ল রবী নােথরও ঐ পিরমােণ িছল 
না। এমন এক ে পহীন আেপাষহীন আেবগ উ ােস অিধকার তারঁ সমকালীন 
মািহতলাল, যতী  বাগচী, কুমুদ র েনর িছল না, এমনিক রবী  িতবাদী ও 

ভাষা ভি েত নূতন পেথর স ানী কে াল প কা গা র মেধ ও দুলভ িছল। 
ঠক এই কারেণই কিব সেত নাথ দ  এবং যতী  সন ে র সে  নজ েলর 
আংিশক সাযুজ  যিদ বা িছল, নজ েলর উ রািধকার যথাসাধ  বহন করেত 
পেরিছেলন চারণ কিব মুকু  দাস, সুকা  ও সুভাষ মুেখাপাধ ায় মুখ পূব চি শ 

ও উ র-চি েশর িব বী সাম বাদীরা। িক  নজ ল আজও জীব  ও অথবান্ - 
এই কারেণ য তারঁ ািথত সমাজসাম  আজও আেসিন,  জাতপাতঁ ও ধেমর 
গাড়ািমর সমূহ িবেলাপ বারংবার সা ার িতবােদও তা ঘটেছই না, বরং 

নূতনতর মুেখাশ িনেয় িনষ্ঠরভােবই কাশ পাে , ক’ ষ কামর বেঁধ  দিলত ও 
দির েক আজও দিলত রাখারই আেয়াজন চেলেছ। 

        কাব -কিবতা য কবল উ াসই নয়, এ একটা ভাষািশ ও তা জেনও 
নজ ল িশে -মেনােযাগ িদেত চানিন, যিদও তারঁ অ াতসােরই সুকিবসুলভ 
িশি ত কাশ বশ কেয়ক ট কিবতায় ও গােন ে  মতূ হেয় উেঠেছ। 
সবজন-পিরিচত ‘িবে াহী’ কিবতা টর আেবগ ও মা ািতির  উ াস- বণতা 
কাব িশে র িদক থেক অসংগত ।  অসংহত হেয়ও িক  জনি য়তার া র 
এই কারেণ রেখিছল য পুরােনা ধারণােক চরমার কের সমােজর নব প দখােত 
নবীন এক কিব আ হী হেয়েছন। রবী নােথর িশকল-ভাঙার-গান, ‘সবুেজর 
অিভযান’ এ টর পূবসূ । যাবতীয় পুরােনা সং ারেক ভাঙেত হেব। বাধঁ ভেঙ 
দাও, বাধঁ ভেঙ দাও। জীণ পুরাতন যাক্ ভেস যাক্। এরই সে  নজ ল িচে  
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আেপাষহীন সং ােমর বণতা এেনেছ পরাধীনতার দিুবসহ িবষ ালা । অি বীণা 
, িবেষর বািঁশ, ভাঙার গান, লয়িশখা ভৃিতর শতািধক জাতীয় উে াধেনর 
কিবতার সূ  ঐ পরাধীনতার দুিবপাক।  তারঁ কিবজীবেনর , ায় থম থেকই 
িতিন ঘিন  স ী েপ পেয়িছেলন  গ কার ও সাম বাদী সতীথ শলজান  ও 
িবখ াত কিমউিন  নতা মুজাফ্ ফর আেমদেক। এই সাহচয তােঁক মহনতী 
মানুেষর িদেক দৃ  িফিরেয় দয় এবং এরই ফেল নজ ল িমক-কৃষক , ঈ র- 
মানুষ , চাষার গান, সাম  ভৃিত অজ  নব সমাজেবােধর কাশক কিবতা 
লেখন ‘লাঙল’ ও পিরবিতত গণবাণী প কােক আ য় ক’ র। সকােল দুই 

স দােয়র সবব াপী ধমা তা যমন কিবর তী  ঘণৃার িবষয় হেয়িছল, তমিন 
কিব িনেজেক িব মুা ও মলােত পােরন িন অিহংস ও অসহেযাগ প িতর 
সে । তারঁ আদেশ িহ  ুমুসলমান খাদার সৃ   একই মানুষ, বাইের পথৃক্ িক  
অ রা ায় সমধম  । একই জলমা টর আ েয় পািলত ও বিধত। গা ীজীর 
নতৃে র িদেক ল  রেখ এবং ১৯২৬ এর কলকাতার জঘন  দা ায় িবমূঢ় হেয়- 

কিব দশেনতােক এ িবষেয় হঁিশয়ার করেত চেয়েছন তারঁ িবখ াত ‘কা ারী 
হঁিশয়ার’ কিবতায়। িক  চরকা অসহেযাগ আে ালনেক িতিন য মেন – ােণ 

হণ করেত পােরন িন তার  া র ফুেট উেঠেছ তারঁ িনজ ব -পিরচয়–
বাহক ‘কিবর কিফয়ৎ’ ও  ‘সব সাচী’ , ভৃিত কিবতায়। এ িলেত আরও 
পিরস্ফুট হেয়েছ য কিব সা াজ বাদী শাষেকর সে  সশ  সং ােমরই  
প পাতী- 

          “আমরা তা জািন রাজ আিনেত পাড়া  বাতাকু  এেনিছ খাস। মার বকু 
হেত ছেল কেড় খায়,  মারা বিল বাঘ,  খাও হ ঘাস । র  ঝরােত পাির না তা 
একা,  তাই িলেখ যাই এ র  লখা’  আবার, “সুতা িদেয় মারা াধীনতা চাই,  বেস 
বেস কাল িন ; জােগাের জায়ান বাত ধের গল িমথ ার তাতঁ বুিন।” 

        এিদক থেক নজ ল ঐ সমেয় মেন ােণ একা তা অনুভব কেরিছেলন 
তখনকার ত ণ সুভােষর সে ই। তারই আ ােন িতিন চ ােমর িনিখল-ব  
ছা -যুব সে লেন যাগ িদেয় এই িবখ াত গান ট গেয় শানান- 

                উ  গগেন বােজ মাদল 

                িনেয় উতল ধরণীতল 

                অ ণ ােতর ত ণ দল- চলের চলের চল। 



104 
 

তারঁ ‘দুগম – িগির- কা ার –ম  সুভাষচ েক িবেশষ ভােব মু  কেরিছল।  

        কাজী ভাইেয়র কাব িশে  সেচতন মেনােযােগর অভােবর কথা বলিছলাম। 
সই সে  এই সত  কথা টও জািনেয়িছ য অিতির  মেনােযােগর েয়াজন নই 

, যথাথ কিব হেল সালংকারা বাণী অনায়ােসই কিবর লখনীেত স্ফুিরত হেত বাধ । 
এর জন  একািধকবার য়ােসর েয়াজন হয় না। এই িনতা  অকপট 
কাব িনমােণর পিরচয় ফুেটেছ তারঁ অজ  গােন এবং ‘ছা  দেলর গান’ অথবা 
‘দুগম িগির কা ার ম র’ মত ব নাময় বাক -িনমােণ আর বহ শংিসত, 
বহপ ঠত ‘দাির ’ কিবতার দুবাসার সে  িমিলেয় গভীরভােব আ িরক বণনার 
মুহত িলেত । দািরে র আঘােত তারঁ অ েবদনােক িতিন য ভােব ভাষা প 
িদেয়েছন তােত তা েণ র উ াস- ম তা িকছমা  য় পায় িন, ফুেট উেঠেছ 
িবে র  কিবেদর  অনুভেবর মুহেতর আ য বাণী-িনমাণ-দ তা- 

                 র দুবল , অমরার অমতৃ সাধনা, 

                 এ  দঃুেখর পিৃথবীেত তার ত নেহ। 

                 তই নাগ, জ  তার বদনার দেহ, 

                 কাটঁাকুে  বিস তই গািঁথিব মািলকা, 

                             িদয়া গনু ভােল তার বদনার টকা। 

                  গািহ গান, গািঁথ মালা, ক  কের ালা, 

                  দংিশল সবাে   মার নাগ নাগবালা। 

আবার সইসে ই- 

                                দাির  অসহ,                                                                 

                         পু  হেয় জায়া হেয় কােঁদ অহরহ 

                    আমার দুয়ার ধির। ক বাজােব বািঁশ, 

                    কাথা পাব অিন ত সু েরর হািস, 

                    কাথা পাব পু াসর ? ধুতরা-েগলাস 

                    ভিরয়া কেরিছ পান নয়ন িনযাস! 
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        এই অকপট আ িরকতা , এই সমাজ–পিরচয় ও আ পিরচেয়র িবিশ  কিব 
য দীঘকাল বাঙালীর িচ  অিধকার ক’ র থাকেবন অ ত যতিদন পয  না 
কৃত ‘মানুেষর মুি ’ আেস তােত আর সে হ কী ?   
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উপন াস, না, ভূিমসংল  জীবেনর উে খ  এক ট দিলল 

      সািহত -িশে র বীণ উপেভা া ও িবচারক চান সৃ ধম  ব াপাের ব িব  
এবং কিবক নার সংগত িবিম ণ থাকেব, ক না কখেনাই উ াম হেয় িব াস  
বা বেক অিত ম করেব না। পৃিথবীর বড় বড় নাটক-উপন াস িচ -ভা েযর 
এই নীিত। িক  যেহত পাঠক-সাধারেণর একটা বড় অংশ ত ািশতভােব িশ -
সেচতন হন না, বু র আেলায় অিভ তা িলর ণীিবন াস ও 
ভােলাম েবােধর অনুশীিলত দপেণ যথাথ কাব সেত র মূিত দখেত অভ  নন, 
সজন  তােঁদর িশিথল মানিসকতার পিরতৃি  িবধােনর কােজ মধ  এমনিক 

িন ে ণীর সািহত িশ ও চর চেল। ক নায় যা-খুশী-তাই-এর জাল বুেন এেদর 
পিরত  কের পয়সা করা একে ণীর আধুিনক বাঙালী বিণক ও তস  পািলত 
বাজার-েলখেকর কাজ হেয় দািঁড়েয়েছ। এই কারেণ অপসািহেত র সৃ  চলেছ 
অবােধ। অবা বতাই এ িল গৗরেবর কারণ হেয় পেড়েছ, কৗশল হেয়েছ 
তািরেফর িবষয়। যমনটা দখা যায় এক ণীর সংবাদপে ও তথ মূলক 
সংবােদর সে  ক নাকুশলতার িব ার। নানা কারেণ সমােজ এসব চেল, িক  
িবচারক এসেবর ারা তািরত হন না। 

      বাঙলার সািহিত ক ার যুেগ দইু ণীর লখার সমান সার দিখ। এবং 
এমন কথা বলা যেত পাের য ইংের জর বড় বড় সৃ র স ান অনুবতেনর 

য়াস না ঘটেল, অথাৎ ব ম না এেল বাঙলার সামা জক দিললসহ িবস্তৃত 
জীবন-পিরিচিতর একটা ধারা হয়ত বা আমরা পবূাে ই পেয় যতাম। বাব,ু 
কমচারী, সােহব এবং জিমদার থেক আর  কের কৃষক মজরু িভ ু ক পয  
িবিভ  ণীর মানুেষর কােল কােল পিরবিতত জীবেনর আ িরক সাি ধ  ও তথ  
আমরা পেত পারতাম। ব ম ও রবীে র তথা অনুগামীেদর াি ক ভাবাদেশর 
িবষয় বাদ িদেয় সমাজ-অনুষ মূলক সািহিত ক বিৃ র িবষয় গণনা করেল ও 
তার মেধ  আবার ইিতহাস-স ত বা ব দিলল স ান করেল য কেয়ক ট 
উপাদান বাঙলা সািহেত  পাওয়া যায় তার মেধ  আলােলর ঘেরর দলুাল, নীলদপণ, 
হেতাম প াচঁার নক্ শা, প ীিচ , প ীসমাজ, বামুেনর মেয় ভৃিত সমাজ-
ইিতহাস-স ত িনিমিতর নমুনা বশ িকছ রেয়েছ। িবখ াত Bengai-Peasant-life 
ইংরা জ রচনা হেলও বাঙলার কৃষক জীবেনর দুলভ ঐিতহািসক দিলেলর কাজ 
কেরেছ। মধ যুেগ এরকম কৃষকজীবন এবং জািতবিৃ র যথাযথ পিরচয়- সমি ত 
বই হল কিবক ণ মকুুে র চ ীকােব র কালেকত অংশ। আধুিনক উপন ােসর 
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ে  িকছ পিরমাণ তারাশংকেরর লখা, িবেশেষ মািনক বে াপাধ ায় এবং 
সমেরশ বসুর দওয়া িকছ িকছ উপাদান অবশ  দিলল িহসােব রণেযাগ । 
ইংেরজ আমেলর েদশী সহ জিমদার-কৃষক স  িনেয় তারাশংকেরর 
ধা ীেদবতা, গণেদবতা মাটামু ট রণীয়। আর উপন ােসর বাইের াবি কভােব 
লখা ব েমর ব েদেশর কৃষক, রবী নােথর অেনক িল ব  এবং মথ 
চৗধুরীর রায়েতর কথা ভৃিত িবষয়ও রেয়েছ। িক  আমরা আজেকর 

আেলাচনায় সািহিত ক রচনার িবষয়ই িবেবচনা করিছ। কারণ, সািহেত র জন  
কা িনক িনমাণ েয়াজনীয় হেলও কােনা কােনা সািহিত ক য িব ভােব 
ইিতহাসস ত বা ব উপাদােনর আ ান উেপ া কেরন িন এটাই আমােদর 
দখার মত ব াপার। এিদক থেক চিলত মেতর এক ট উপন ােসর িদেক আমরা 

আজ পয  ল  িদই িন। এ ট হল িবভূিতভূষণ বে াপাধ ােয়র –আরণ ক। 
স বত িবভূিতভূষেণর খ াত িনসগ-ত য়তার ভাব তারঁ সামা জক দৃ েকাণ 
থেক বই টেক সিরেয় িনেয়েছ। 

     িচর ায়ী বে াবে র শষ অধ ােয়র কথা। জিমদাররা িয়ত ও িবভ  হেলও 
নাতন জিমদাির কনার উৎসােহর তখনও িবরাম নই। ‘ কালেকতা’ অ েলর 

ধনীরা ায় সকেলই পূবাপর জিমদাির িকেন রেখেছন। কারণ, িচর ায়ী 
আ য়নীেড় িতপািলত গ েড়রা জিমদািরেকই বংশপর রায় ঐ যবৃ র 
িনঝ াট ব ব া িহসােব বরণ কের চিরতাথ িছেলন। একিদেক র চ ু , লা ঠ-
সড়িক, ধর-মার-বােঁধার বূ হব  সং াম, অন িদেক ইংেরেজর পােয় িনঃেশষ 
আ িনেবদন। ইংেরজও তােদর শাসন-সহায়ক এই নাতন ণীর সৃ েত 
িন । এরকম ছাট বড় কেয়ক ট এে েটর মািলক িছেলন খলৎচ  ঘােষর 
বংশধেররা। তারঁা কালকাতা আ য় কের নােয়ব, পােটায়ার, তহশীলদার, 
ইজারাদারেদর মধ তায় ােম কৃষক াসী জিমদাির িনবােহ অভ  িছেলন। 
িচর ায়ী নীিত অনসুাের জিমদার-পে র একটা সুিবধা িছল এই য, অরণ  
িবনােশর ারা উৎপািদত ভূস ি , নদীগভ থেক নাতন চরজিমর যাবতীয় 
লভ াংশ জিমদােরর অবাধ ভাগ করার অিধকার িছল। ভাগলপেুরর উ ের ও 
পূিণয়া কা টহােরর প েম ায় দশ হাজার একেরর একটা িবশাল উবর ভূিম 
 (লবটিলয়া বইহার, ফুলিকয়া বইহার, নাড়া বইহার ভৃিত নােমর। ‘বইহার’ শ  
সাওঁতালী, অথ উবর থম ণীর ভূিম) গ া ও কুশীর াবেন ডেব িগেয়িছল। 

াবন সের যেত য িবশাল মা ট ঐ জিমদােরর হ গত হয় তা হেয় দাড়ঁায় ঝাপ 
জ ল কাটঁাকুেলর গাছ ও কােশর ঝােপ সমাকীণ এক বালুকাময় া র। জা 
বিসেয় জ ল সাফ কের চাষবাস করােনা ও খাজনায় অথলাভ এখন জিমদােরর 
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করণীয়। এই সূে ই লখেকর নােয়ব নামক িতিনিধ েপ ঐ অ েল গমন। 
জািবিলর দায়ী  িনেয় কেয়ক বৎসেরর অবি িতেত লখক জিমদাির ব ব ার 

সতক কৗশল ও িনঝ াট সুিবধােভােগর একটা চমৎকার ছিব তেল ধেরেছন। এই 
িদক থেক আরণ ক ইংেরজ আমেলর জিমদািরর বা ব দিলেলর পযােয় 
দািঁড়েয়েছ। 

      ‘আরণ ক’ িবভূিতভূষেণর উে খ  িনসগিনিবড়তা আর সই সে  িকছ 
পিরমােণ াম  ও আরণ  মানুষ ীিতর জন  খ ািত পেয়েছ, যমন পেয়েছ তারঁ 
অন ান  বই। িক  য ে  বই ট নীলদপণ িক Bengal Peasant-life  এর 
সেগা , স ে  আমােদর বু  ও মন স রণ করেত পাের িন। িনঃসে েহ 
বাধার সৃ  কেরেছ তারঁই কৃিত-অনুরাগ ও মানুষ ীিতর িদক। অবশ  এমনটাই 

াভািবক য, আরণ ক বই টেত লখক িনেজ জিমদাির শাসন ব াপার টেক 
সেচতনভােব মখু ান িদেত আ হী হন িন। তারঁ মানিসকতােত তখন সই 

তর সমাজনীিতর িবষেয় একটা ঔদাসীন ও িছল। িক  লখেকর ঔদাসীেন র 
মেধ  অিনবাযভােব আপনা থেকই যা ান পেয় গেছ তােতই এই বই টর 
সামা জক মূল  গেছ বেড়। ায় চেল যাওয়ার মুেখও ইংেরজ শাসেন পেরা  

াম-িনয় ণ ও ণী-েসাহােদ র নীিত িকভােব অিবচল িছল, আরণ েকর অদৃশ  
জিমদােরর াধীনভােব সলািমসহ জিম িবিলর দ  িববরণ তা মাণ কের। 

কােলর জন  নােয়বী অিধকাের জিড়ত লখক কেয়কবারই বেলেছন- ‘শী  
জা বসাইেত হইেব, সদর আিপেসর হকুম আিসয়ােছ’ এবং ধু তাই নয় 
াবেনর আেগকার ায়ী বা খাদক  জােদর দাবী অ াহ  কের বিধত নাতন 

হাের সলািম এবং খাজনা িনেয় পাইক  বা অ ায়ী জােদরই জিম িবিল করেত 
হেব। বলা বাহল , এসব িভতেরর ব াপাের ইংেরজ সরকােরর কােনা ব ব  িছল 
না। এবং জিমদারেদরও যা খশুী তাই করার অবাধ অিধকার িছল। আরও দখা 
যায় দু দশ িবঘার গরীব কৃষকেদর চেয় শতািধক িবঘার ইজারাদারেদর এবং 
জাতদারেদর পে ই জিমদােরর আ হ সবেচেয় বশী।  

      লখক মুখ ভােব জিমদাির শাসন স ে  িকছ বলেত চান বা না চান, 
ইংেরজ আমেলর গাম া, তহশীলদার, ইজারাদার, আমীন, পােটায়ার, মুহরী, 
িসপাহী বা পাইক এবং সই সে  মহাজেনর অবি িত ভৃিত িনেয় জােশাষক 
গা র বশ একটা পূণা  পিরচয়ই আরণ েক পিরস্ফুট কেরেছন। আরও 
কাশ পেয়েছ জ েল মাষ চরােনার জন  ট াক্ স আদােয়র িববরণ, লা  

সং েহর জন  ইজারাদার িনেয়াগ, াম েমলায় দাকানীেদর এবং যা া ও খলার 
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দেলর কাছ থেক ট াক্ স নওয়ার রওয়াজ, গােছর কুল পাড়েত পয  গরীব 
মানুষেক িনেষধ- এই সব বা ব বণনা –যা মা টর কােছ থাকা মানুষর িতেরাধ-

িতবােদর অতীত িবমূঢ় জীবনযা া  কের তেলেছ।  

     আরণ েকর ারে  লখক জিমদাির স েক তারঁ িনেজর কতেব র ও জিমর 
িবিলব ব ার সংি  একটা আভাস িদেয়েছন। এর সবটাই সব গামী অক ট  
ঐিতহািসক সত । িতিন বেলেছন- 

     যাহারা িপতৃ-িপতামেহর জিম গ ায় ভাি য়া যাওয়ার পের অন  উ ঠয়া িগয়া 
বাস কিরয়ািছল, সই পুরাতন জািদগেক জিমদার এইসব জিমেত দখল িদেত 
চািহেতেছন না। মাটা সলািম ও বিধত হাের খাজনার লােভ নূতন জােদর 
সে ই বে াব  কিরেত চান। অথচ যসব গহৃহীন, আ য়হীন, অিত দির  
পুরাতন জােক তাহােদর ন ায  অিধকার হইেত ব ত করা হইয়ােছ তাহারা বার 
বার অনুেরাধ উপেরাধ কা াকা ট কিরয়াও জিম পাইেতেছ না। ……তাহােদর 
অব া দিখেল ক  হয়, িক  জিমদােরর হকুম কানও পুরাতন জােক জিম 
দওয়া হইেব না। কারণ একবার চািপয়া বিসেল তাহােদর পুরাতন  তাহারা 

আইনত দাবী কিরেত পাের। জিমদােরর লা ঠর জার বশী, জারা আজ িবশ 
বৎসর ভূিমহীন ও গহৃহীন অব ায় দেশ দেশ মজিুর কিরয়া খায়, কহ সামান  
চাষবাস কের, অেনেক মিরয়া িগয়ােছ, তাহােদর ছেলিপেলরা নাবালক বা 
অসহায়- বল জিমদােরর িব ে  ােতর মুেখ কুটার মত ভািসয়া যাইেব।……  

জিমজমােক অবল ন কের জিমদার কতরকম ফ েত মা ট ও মানুষেক শাষণ 
কের উপাজন করত তার িবরবেণ লখক বেলেছন- 

    আমােদর এক িডিহ কাছারী আেছ – সও ঘার জ লময় মহাল- এখান থেক 
উিনশ মাইল দেূর। জায়গাটায় নাম লবটিলয়া, িক  এখােনও যমন জ ল 
সখােনও তমিন, কবল সখােন কাছারী রাখার উে শ  এই য, সই জ লটা 
িতবছর গায়ালােদর গ  মিহষ চরাইবার জন  খাজনা কিরয়া দওয়া হয়। ঐ 

বােদ সখােন ায় দু িতনশ িবঘা জিমেত বন কুেলর জ ল আেছ, লা াকীট 
পুিষবার জন  লােক এই কুলবন জমা লইয়া থােক। এই টাকাটা আদায় কিরবার 
জন  সখােন দশ টাকা মািহনার একজন পােটায়ার ও তাহার একটা ছাট কাছারী 
আেছ।…… 

িক  ধু মিহষচিরর খাজনা আদায়ই নয়, বন কুেলর জ েল িনতা  গরীব 
মানুেষর কুল সং হ কের জীিবকা অজন করাও িনিষ । পাঠেকরা এই রকম 
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অব ার বা ব ঘটনা সংবিলত পিরচয় বই ট পড়েত পড়েত বারংবার পােবন। 
আ েযর িবষয়, কবল ইংেরজ আমেলই নয়, মধ যুেগও জিমদােররা অ  
নানান িফিকের য জােশাষণ করেতন তার সুিনিদ  পিরচয় মধ যুেগর 
সািহেত ও রেয়েছ। কিবক েণর বণনায় দিখ, জরুােট নাতন জিমদাির 
প েনর সময় কালেকত জােদর যাবতীয় পেরা কর বা উপির কর রহাই িদেত 
িগেয় বলেছ- 

                   পাবণী প ক জত           েড়া লানা সানাউত 

                                    ধান কা ট কমেস-কসুর।                          

                                               সলামী বাশঁগািড়            নানা বােব যত কিড় 

                            নািহ লব জরুাট পেুর।। 

        অথাৎ festival tax, quit rent, harvesting tax  এবং ড়, নুন ত করার 
উপর ট া , জিমর দখল নওয়ার সমেয় দয় ট া , আর সানাউত অথাৎ পুরােনা 
মু ার জন  দয় বা া আিম নাতন জােদর কাছ থেক নব না। এেত বাঝা 
যায় ঐরকম অন ায়ভােব উপিরকর আদােয়র রওয়াজ তখনও িছল, ইংেরজ 
আমেলও িছল। এিবষয় ব মচ ও দিখেয়েছন। দেশর অদৃ িবপােক সই 

ািডশন সমােন চেলিছল। ইিতহােস দিখ, জাহা ীর, শাজাহান এবং ঔরংজীব 
তখনকার আমীন, সরকার-েগাম া, পােটায়ারেদর ঐভােব জােশাষণ ব  
করার জন  বারংবার ফরমান জাির কেরেছন। তেব মধ যুেগ শাষেণর হাত থেক 
রহাই পাওয়ার একটা অেমাঘ অ  জােদর হােত িছল। তা হল সই এলাকা 
থেক পািলেয় অন  জিমদােরর আ েয় যাওয়া। ঐসময় কৃষক জার সংখ া 
থেক জিমর পিরমাণ অেনক বশী থাকায় জিমদার তালুকদারেদর 
জােশাষেণর নীিত সব  এত চ  হেত পাের িন। আরণ েক এই নাতন 

জিমিবিলর বণনায় পা া-কবুিলয়ত দান ও হেণর কানও নজীর নই। ব ত 
পা া িদেল ায়ী জা িহসােব ীকৃিত দওয়া হেব, সুতরাং তখন আর তােক 
িভেটমা ট থেক উে দ করা যােব না। এইজন  ইংেরজ আমেলর জিমদাররা 
দলব  হেয় পা া ব ব ায় িবেরাধীতা কেরিছেলন। মুকু  কিবক েণর ষাড়শ 
শতা ীর িববরেণর মােণ দিখ সাধারণভােব মৗিখক ব ব ােতই জা বসােনা 
হত, যিদও এেত জারা িব ু  থাকত। এই কারেণই নয়া জিমদার এবং 
‘benevolent despot’  কালেকত নূতন জােদর স  করার জন  বলেছ- 
‘পা ায় িনশানী মার ধর।’ অথাৎ আমার জা-ব ব া পাকা। কাউেক কােনা 
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অব ায় উৎখাত করব না। আরণ েকর বণনায় দখা যায় জ ল কেট জিম 
ত করার জন  থম দ’ুবৎসর খাজনা রহাই দওয়া হেব। ষাড়শ শতা ীর 

দিলেল দিখ অনু প অব ায় জােদর বলা হে - ‘িতন সন বই িদহ কর’ ।  

     চাষীর দুঃখ িচরকাল! এবং িবেশেষ তা উপেরর মানুেষর উৎপােতর ফেলই। 
জিমদািরর মধ যুগ এবং আধুিনক আরও একটা িবষেয় অনু প সা  িদে  
দিখ। এ িদকটা হল  জিমর কৃষকেদর উৎপািদত ফসেল বড় চাষী বা 
জাতদােরর হ ে প। নানান অিছলায় এরকম হ ে প ও আ াসন ঘটত, 

আসল ব াপারটা হল গােয়র জার। “লা ঠ যার ফসল তার” –এ বণনা 
িবভূিতভূষণও িদেয়েছন। ষাড়শ শতা ীর কৃষক-কিব কিবক ণও িদেয়েছন। 
দিখেয়েছন জাতদার-মহাজন সখ  স ক। কিব ক ণ বলেছন-  

                   যখন পািকল খ          পািতেব িবষম ধ  

                        দিরে র ধােন  িদব লাগা। 

অথাৎ ফসল পাকেল পর মহাজন- জাতদার িমেল জ টলতা পাকােব এবং গরীব 
চাষীর ধান বদখল করেব। আরণ েকর লখক তারঁ িববরেণ দ’ু দশ িবঘা জিমর 
চাষী গাে াতা জােদর উপর হাজার িবঘা জিমর মািলক ছট িসং রাজপুেতর 
চড়াও হওয়ার তথ  এইভােব পিরেবশন কেরেছন- 

   সেষ পািকবার িকছিদন আেগ ছট িসং িনেজর দশ হইেত বহ রাজপুত লা ঠয়াল 
ও সড়িকওয়ালা গাপেন আিনয়া রািখয়ািছল, তাহার আসল উে শ   এখন বাঝা 
যাইেতেছ। িনেজর িতন চারশ’ িবঘা আবাদী জিমর ফসল বােদ স লা ঠর জাের 
সম  নাঢ়া বইহােরর দড় হাজার িবঘা জিমর ফসল দখল কিরেত চায়। কাছািরর 
আমলারা বিলল- এ-েদেশর এই িনয়ম হজরু। লা ঠ যার ফসল তার। 

   লখেকর িববরেণ আরও দখা যায়, ছট িসংেক সাহােয  করার জন  এেসেছ 
অন  এলাকার আর এক ক্ র কৃিত মহাজন-েজাতদার রাসিবহারী িসং আর 
সই সে  মহাজন ন লাল ওঝা। পুেরাপুির ণী ােথর ব াপার এবং ত  

সং ােম পর র-িব  দবুল পে র সমূহ িবনাশ। একথা সকেলরই জানা য 
ইংেরজ শাসন জিমদারেদর জিমর সেবসবা এবং জােদর দ মুে র কতা 
িহসােব কাযত ব াহীন অিধকার দওয়ায় গরীব জােদর ঋণভার  িনঃ  
অব া চরেম ওেঠ এবং ামীণ মাৎস ন ােয় তারা এেকর পর এক িবলু  হেত 
থােক। জিমদার- জাতদার এবং মহাজন এই দইু শাখার জঘন  শাষেকর মেধ  



112 
 

আবার তলনামূলক িবচাের মহাজনই ডাকািতেত শীেষ ান পায়। মহাজনেদর 
বংশপর রায় ও চ বৃ  সুেদ জােশাষেণর জন ই আধুিনেক ইত ত 
কেয়ক ট জািবে াহ ঘেট, আর সাওঁতাল-িবে ােহর মূেলও এই মহাজেনরই 
অত াচার। সাওঁতালেদর িবড়ি ত জীবেনর িচ  কােনা কােনা ইংেরজ শাসক 
িদেয়েছন, দশীয় কমচারীরাও িদেয়েছন। তােতও দখা যায় সাওঁতালেদর ায় 
সম  অিভেযাগ মহাজনেদর উপর। বণিহ রু দল, যারা তােদর ত জিম এই 
সুেযােগ হ গত কের তােদরই ভাগচাষী িনযু  কের, সাওঁতালী ভাষায় তােদর 
িদক্ েকৗ অথাৎ পীড়নকারী নােম অিভিহত করা হেয়েছ। রাজা বা জিমদােরর 
উপর সাওঁতালেদর তমন কান নািলশ িছল না। আরণ েক দখা যায়, সাওঁতাল-
রাজা দাবা  পা ার মৃত র সে  সে ই মহাজেনর লাক এেস গা -মিহষ 
আটক কেরেছ। টাকা চাই। একেজাট হেত পারেল অবশ  মহাজনেক ঘােয়ল করা 
যায়। িক  িনরীহ সরল সাওঁতােলরা জািতেভেদ বহধা িব  হওয়ায় এই িবেশষ 

ে  স ব হয়িন।  

   যাই হাক, আরণ েকর পৃ া িল রাসিবহারী িসং ও ন লাল ওঝার মেতা 
মহাজন ও তােদর ণীগত চািরে র চমৎকার বা ব পিরচয় বহন করেছ। 
রাসিবহারী িসং-এর বণনায় লখক বলেছন- 

    এ-অ েলর যত গরীব গা াতা-জাতীয় জার মহাজন হইল স। গরীবেক 
মািরয়া তােদর র  চিষয়া িনেজ বড়েলাক হইয়ােছ। তাহার অত াচাের কাহারও টঁ 
শ ট কিরবার জা নাই। বতন বা জিমেভাগী লা ঠয়াল পাইেকর দল লা ঠ হােত 
সবদা ঘুিরেতেছ, ধিরয়া আিনেত বিলেল বািঁধয়া হা জর কিরেব। …… আটশ’ মণ 
গম চােষ উৎপ  হয়, দুেবলা আিশ-পচঁািশজন লাক খায়, স িনেজ সকােল নািক 
দড়েসর দুধ ও একেসর িবকানীর িমছির ানাে  জলেযাগ কের। …. একটা ছাট 

ঘের লা ঠ, ঢাল, সড়িক, বশা, টা ঙ, তেলায়ার এত অ ণিত য সটােক রীিতমত 
অ াগার বিলেলও চেল। ….. রাসিবহারী অত  দাি ক ও রাশভারী লাক। পান 
হইেত চন খিসেলই রাসিবহারী িসং-এর মান যায়। …..গাে াতা জাগণ তা তট  
অব ায় আেছ, িক জািন কখন মিনেবর মােনর ত্ ট ঘেট।…. ববর াচয বিলেত 
যা বুঝায় তাহার জা ল মান িচ  দিখলাম রাসিবহারীর সংসাের। যেথ  দধু, 
যেথ  গম, যেথ  ভ া, যেথ  িবকানীর িমছির, যেথ  মান, যেথ  লা ঠেসাটঁা। িক  
িক উে শ ? ঘের একখািন ভাল ছিব নাই, ভাল বই নাই, কৗচ-েকদারা দেূরর কথা, 
ভাল তািকয়া বািলশ সাজােনা িবছানাও নাই। দওয়ােল চেণর দাগ, পােনর দাগ, 
বাড়ীর িপছেনর নদমা অিত কদয নাংরা জল ও আবজনায় বাজােনা, গহৃ-
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াপত  অিত কু ী। ছেলেমেয়রা লখাপড়া কের না, িনেজেদর পির দ ও জতুা 
অত  মাটা ও আধময়লা। পুিলশও নািক রাসিবহারীর হােত আেছ। খাসমহেলর 
সােকল অিফসার বা ম ােনজার আিসয়া রাসিবহারী িসং-এর বাড়ীেত আিতথ  

হণ কেরন……। 

   এ সব ছাড়া আরণ েক রেয়েছ ফসল-কাটা মজরুেদর যাযাবর জীবেনর ত  
িচ । এরা বেথা শাক আর নুন িদেয় চীনা ঘােসর দানা স  কের খেয় কাজ 
কের, রাে  শীত কাটায় কলাইেয়র ভিষর মেধ  সবা  ঢেক। ফসেলর ভাগ পেল 
চত ণ জিনস িদেয় আয়না িচ িন ও টিকটািক কেন এবং িকছিদেনর মেধ ই 
সব া  হেয় অন  কাথাও আর কােনা ধরেনর ফসল কাটেত চেল যায়। এরা 
িশকার হয় আড়তদার ও ফিরওয়ালােদর, যারা আবার প া ের বােঘর উপর 
ঘােগর বাসার িনয়েম তহশীলদার গাম ােদর কােছ িকছ খসােত বাধ  হয়। 

আরণ েক য মানুষ িল লখেকর সহানুভূিত অজন কেরেছ ও অ পাত 
ঘ টেয়েছ তারা এেকবাের িনঃ -ির , ভােতর াদ হণ করার লােভ দশ-বােরা 
মাইল থেক ছেট আেস িবনা িনম েণ, অথচ মুেখর হািসর সে  হ ভােলাবাসা 
সবা য  কতব -পরায়ণতার আদশ অ ের বহন কের। অতএব, কৃষক-জীবন-

অধ য়ন ও সমাজ-ইিতহােসর অনুগামী দৃ েত আরণ ক পড়েল অনুসি ৎস ু
পাঠক জিমদারী াম- শাসন ও নানাভােব িকসান- শাষেণর একটা চমৎকার 
দিলল এ থেক সমাহরণ করেত পারেবন।  

   ‘ এেকবাের িনি ন এইসব মানুষ মকাইেয়র ছাত ও চীনা ঘােসর দানা স ল 
কের ভারেতর সং ৃ িত র া কেরেছ। কৃত ভারতবষ হে  স াসী ভারতবষ’-
এই সব আদেশর ভােবর পুরােনা চািরত কথা হয়ত িকছ সত  এবং কখেনা 
কখেনা আমােদর নেতও ভােলা লােগ। িক  কা ট কা ট মানুেষর দঃুসহ 
দাির্  ও িন হ লা নার ত বৎ বণনা- যা িবেদশী ও েদশী লখকরা িদেয় 
গেছন- তা যখন হােত আেস তখন ণী াথবাদীেদর সপে  কােনা মালােয়ম 

কথাই মুেখ আসেত চায় না। বলা বাহল , জিমদারী থা ইদানীং িবলু । এমনিক 
ভাগচাষীেদর অিধকােররও মাটামু ট পাকা একটা ব ব া চালু হেয়েছ। তবু এমন 
কথা বলা বাধহয় অসমীচীন হেব না য িত িত আজও বা েব পািলত হয় িন। 

ত ািশত ব াপার িছল য, জািত-বেণর সমাজৈবষম  লাপ করা হেব, জিমেত 
অিধকার থাকেব কবল তারই য লাঙল হােত িনেয় জিম চাষ কের। আর ঠকমত 
িশ ার িব ার কের দুবল ণীেক অ ত নিতকভােবও বলশালী কের তালা 
হেব। বলা যায়, বতমােন উ য়েনর একটা নীিত ধের রাখা হেয়েছ মা । তেব 
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অ ত প মবে  কাজ িকছ হয় িন এমন নয়, িক  সারা ভারেত এইভােব চলেল 
ল  িচরকালই দেূর থেক যােব এবং ইিতমেধ  িন িব  ও ভূিম িমকেদর 
অেনেকই িন  হেয় যােব। জাতদারেদর কৗশলী দখল থেক জিম মু  করা 

াধীন সরকােরর পে  িকেস দু হ? অন ভােব অথাৎ চাকির বা ব াবসা কের 
জ- রাজগার চালায়, অথচ উপির- পাওনা িহসােব জিমজমার উপ  ভাগ 

কের, এমনতর মধ িবে র কৃিষজিমর উপর অিধকার িছিনেয় নওয়াই তা রা য় 
কতব । এরই সে  চাই কৃষক-মজরুেদর স ানেদর জন  আবিশক াথিমক 
িশ ার আেয়াজন এবং এই াগান- 

                     লখাপড়া িশেখ িনেল 

                     চাষবাস ভােলা চেল। 

িক  স সুিদন কেব আসেব আমােদর জানা নই।   
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কথাকােরর ইিতকথা 

     একােলর বাঙািলর ব ািনক সমাজ-ইিতহােসর েয়াজন যিদ কােনা কােল 
হয় আর আদশ সমাজতাি ক রা  গড়েত হেল সাধারণ জেনর মানিসক 
পিরসংখ ােনর  যিদ কােনা কােল উপলি  করা যায় তাহেল যমন 
শরৎচে র তমিন মািনক বে াপাধ ােয়র গ -উপন াস িল অপিরহায মৗল 
উপাদান িহসােব িবেবিচত হেব। এ দুই লখেকর উে শ  এবং ণালীেত বহ 
পাথক  থাকেলও-েযমন বলা যেত পাের য শরৎ মূখ ভােব সাম তাি ক 
িনয়িতর এবং মািনক ধনতাি ক িনয়িতর পকার, অথবা শরৎ যমন 
সি েম াল ও আদশ বণ, মািনক সই পিরমােণই ব ািনক সূ তর 

অনুসি ৎসু-তবু সাধারণ বাঙািলর মানিসক গঠন ও পিরেবশ পিরিচিতর 
যথাযথতায় এ দুেয়র রচনাই সমানভােবই মূল বান্। সমকালবত  তারাশংকর 
িবভূিতভূষণও যদ িপ াম জীবেণর পকার, তবু তােঁদর ছিবর মেধ  অতীেতর 
উদাসীন িবমুঢ়তা য-পিরমােণ য় পেয়েছ, সমকালীন সংশয়- - মখুর 
চা ল  স পিরমােণ নই। চির  ও পিরেবেশর িব ার ও জ টলতার প 
দখােনার য়ােসও মািনক এেঁদর থেক িবিভ । ঠক এই কারেণই মািনক তারঁ 

উ র-চি েশর রচনাবলীেত পযা  পিরমােণ িচ াকষ  হেত পােরনিন এবং হয়ত 
চানও িন। অবশ  তারঁ ঋজতুা ও খর অনুসি ৎসার আ মণ থেক অনবদ  
ছাটগ িল অবশ  র া পেয় গেছ, কােলর া র িনেয়ও ায়ী চমৎকােরর 

আ য় হেয়েছ, ইিতকথা ও প ানদীর সািহিত ক সমসূে  পাঠকিচে  িথত হেয় 
রেয়েছ। সহানুভূিতর শ র িদক থেক িবচার করেল শরৎচ  অপিরেময়, 
তারাশংকর িবেশষ দৃ েকােণ সীিমত, িবভূিতভূষণ শরেতরই উ র সাধক, 
মািনক ঐ ণ আ য় কেরও সমাজ ে র অিভমুেখই শষ পয  অ সর। 
মািনেকর সমেয় বা পেূব চতন-অবেচতন-িবজিড়ত ব া  মানুষেক এমনতর 

েপ-উদ্ ঘা টত হেত, এমন িক ােন ােন ভয়ংকর ভােবও আমরা দিখিন, 
আর সং ামী পু ষ-নারী অিনবায হ-মমতার সে  কতখািন তজি তাময় 
মনুষ  বহন কের তারও পিরচয় পাইিন। তারঁ পযেব ণ-পটতা ও ত েয়র 
তমন পূব সূ  দুলভ। আর য-পথ িতিন খুেল িদেয়েছন তার পদচারী আজ 

থাকেলও ঠক ঐ িনিবড় িন ায় আরও অ বত  িকনা সে হ। 

   শরৎচ  প ীর উপর অনুরাগ, লাি ত মানব , িবেশষত নারীে র উপর গভীর 
সহানুভূিত আর সই সে  া ণ - ধান সমােজর জঘন  াথপরতা ও মানিবক 
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অধঃপতন-মূলত এই িতন ট স ল িনেয় যা া কেরিছেলন। ব ািনক সমাজ-
সেচতনতা সহকাের অব েয়র মমমূল পয  দৃ  সািরত কেরনিন। আবার 
মানুেষর অ রতম িনভৃেত য বাসনা ও সং ােরর কতৃ  চেলেছ, যা রহস ময় 
িবকােরর ছল িনেয় বাইের দৃশ মান হয়, তার কৃিত িচি ত করার য়াসও 
কেরনিন। মািনেকর সমকালীন অন  দইু মহারথী তারাশংকর ও িবভূিত বে ার 
মেধ  কউই পযেব ণ য  সহেযােগ উপিরচর তর লীলার িনেচকার 
চতনা বাহ ধরার য়াস কেরনিন। িবভূিতভূষণ দাির ি য় হেলও সমাজ-

সেচতন ও িতবাদী কখেনাই হেত পােরনিন। সক্ স ্িবষেয় অিতেরকী দৃ াে র 
িদক িতিন সমে  এিড়েয় গেছন। তারাশংকেরর লখনী যৗনতা শ কেরেছ। 
িক  িবকােরর যাবতীয় দািয়  িন বেণর ও বয়াড়া চিরে  িতিন আেরাপ 
কেরেছন। উ বেণর জীবনাচরণেক িতিন মূল েবােধর রসধারায় অিভিষ  
কেরেছন। এ িবষেয় িবে ষেণর ক ঠনতর পথও িতিন পিরত াগ কেরেছন। 
তারাশংকর িনজ সীিমত পিরসের অবশ  বল সমাজ-সেচতন লখক িহসােব 
পিরগিণত, িক  তারঁ কােছ সমস ার িদকটা কবল সাম তাি ক বা পুরাতন 
উপেদবতােক ক জীবন-সং ার ও বািণ জ ক নীিতহীনতার ে ই সীমািয়ত। 
পুরাতেনর অব িয়ত অব ার মেধ  াচীনেক কারা ের নূতন নিতক 
আবরেণ িঘের রাখার য়াস। িবেশষ এক ট সীমানা ছািড়েয় মধ িব  জীবন িতিন 
আেঁকনিন, আর মািনেকর মত িবিচ  রে  কািশত মধ িবে র জীবনলীলার 
মেধ কার জঘন  সুিবধাবাদ ও ভ ািমর কােলা ছিবও তারঁ চােখ পেড়িন। 
তারাশংকর ও িবভূিতভূষণ দুজেনই িনজ িনজ কে  ভাববাদী। ঈষা-কলহ-
িমিলত পািরবািরক সমস া, মা ট ও িনসেগর আ ান, কস্ টপাথের অপরীি ত 
মানিবকতা এবং আধ া ক আদেশ উ ীত সম য়ী জীবন মিহমা িভ  আধাের 
দুেয়রই লখায় পিরস্ফুট। এই িতেনর ঐক  কবল এক জায়গায় –প মা 
সািহেত র অনুসরণ বজেন। এইখােন কে াল-েগা র সে ও এেঁদর াত ।  

     মািনেকর জীবন অধ য়েন কােনা ভাব ত য় কাযকরী হয়িন। যৗন কামনা, 
 সমাজ, মনুাফার শাসন তােঁক ভূয়া মােহর আেব নীেত বাধঁেতই পেরিন। 

সা দািয়ক দা া, সাম বাদী আে ালন, মহাযু , কণ্ে াল,ম র, রাে র 
সহেযািগতায় িশ পিতেদর লীলা- এক  এত িল দুলভ ব াপােরর ভ েভাগী 
িতিন। ফেল সুিবধাবাদী মধ িব  জীবেনর সবেচেয় িনেমাহ সমােলাচেকর ভূিমকা 
িনেত হেয়িছল তােঁক। তারঁ অিভ তার বাইেরকার উ িব -জীবেনর ছিব 
আকঁার েয়াজেন তারঁ লখনী কান েম দািয় টা সের িনেয়িছল এই মা । 
িক  সমাজ যখােন কু টল দু েহর মত মানুেষর িপছেন িফেরেছ, বাচঁা মােন 
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যখােন প র মত বাচঁা, সখােন সংহােতর মধ  িদেয় িনত  ে  িনযু  মানুষ 
তার হার-না-মানা িত া িনেয় তারঁ লখনী মুেখ বার বার আিবভূত হেয়েছ। 
ব ত িনগহৃীত িন  বেণর ও িনতা  মূেল  ম িবে তা মানুেষর জীবনছিব 
আকঁেতই মািনেকর লখনী সবেচেয় সহজগিত ও সাথক হেয়েছ। মধ িব  
জীবেনর সংকীণ াথপরতা, ভী তা, যৗন িবকার ও সুলভ আ িব েয়র চর 
খ  কািহনীর উপহার পাঠকেদর যিদচ িতিন িদেয়েছন, এরকম কািহনী িলেক 
সমি ত কের ক ীয় কােনা সািহিত ক বাধঁেন বেঁধ পাঠকেদর কােনা রসব  
উপহার দওয়ার দািয়  িতিন ীকার কেরনিন। তারঁ দখােনার িবিচে  িদক শষ 
হেলই িতিন ইিতকথার ইিত টেনেছন। এর ফেল এমনও দখা যায় য মা  একটা 
সূ  সহােয় স িলত বহ বহ চিরে র আচিরত বহ কায ও ঘটনার সংঘটন িবষেয় 
‘ কন’ ব াখ া পাবার আ হ পাঠেকর মেন উিদত হেলও নীরব িচ কর যন বলেত 
চেয়েছন- ঘটনা উপল  মা  ধের িনেয় মানিসকতায় কটেনই আিম  

আেরাপ কেরিছ, ি িলর কথাবাতায় আচরেণ মানিসক িতঘােতর 
পিরস্ফুটনই আমার উ  হেয়েছ, আিম িবেহিভয়িরস্ ট্  , সামি ক পূণা  
অথাৎ আিদ-মধ -অ  সংবিলত সুিবন  সািহিত ক চির  গঠেনর দায় আমার 
নই। সামা জক অেমাঘ য চালেনর িনয়িতেত িশি ত মধ িব  চাকুরীজীবী 

স দায় িকভােব উঠেছ পড়েছ নড়েছ-চড়েছ তা দখােনার অিতির  গঠন-করা 
িকছ আকঁেত িতিন নারাজ। আট ও িশে র দািয়  িতিন কৃ মভােব পালন করেত 
চানিন। লখেকর অিলিখত এই িত া  কােনা কােনা ে  পীড়াদায়ক 
সে হ নই, তবু কােলর গিতমুখ ল  কের, ঠক সািহিত ক নয়, জীবন 
পিরচায়কেক আমরা মা কের বরণ কেরই িনেয়িছ। আবার এ হল এক িদককার 
কথা। আর এক িদেক যখােন লখক সং ামশীল জনতার সহযা ী ব  
মানুেষর মেধ  অসামান তা সুলভ কের তেলেছন, এমন িক নারীর চািরে ও 
অ ত ািশত মানিবক মিহমা দিখেয় বুেজায়াপদেলহীেদর  কের িদেয়েছন, 
সখােন বা বতা র ার সে  সািহিত কতায় অনায়াস উ রেণর দৃ াে  আমরা 

অিভভূত হেয়িছ। 

    তারঁ একক টেত মধ িবে র জীবন, অন েকা টেত িন ে ণীর জীবন। দুইই  
 পিরিধেত িনজ িনজ সমস ায় আে ািলত। 

    পুতলনােচর ইিতকথােক গাওিদয়া াম-পিরেবশ থেক িণেকর জন  িব  
কের যিদ সারসং হ কের নওয়া যায় তাহেল বলেত হয় য এ আখ ান মািনেকর 
মধ িব  আচরণ িনেয় লখা যাবতীয় উপন ােসর সূ । যাি ক িনয়িতর একটা 
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সাধারণ চহারা সব ই ব ত। সই ব িত ম হল িনতা  িন মােনর মানুেষর 
ছিব। এরা সং ামশীল, এরা ক্ র িনয়িত য কােনা বশ ধেরই আসুক তােক 

িতহত করায় উদ ্েযাগী। তলনায় তারাশংকর যদ িপ নািগনী কন ার কািহনী ও 
হাসঁুিল বােঁক িন জীবন শ কেরেছন, তােক আধুিনক য ণায় মধ বত  িহসােব 
অনুভব কেরনিন, িচরাচিরত দব সং ােরর ীড়নক িহসােব উপলি  কেরেছন। 
তােদর জীবন সই িবিশ  সীমানােতই অব । অন ীকায নবাগত দত শ  ও 
তার সে  সামূিহক সং ােম জীবনেক াণপেণ চাওয়ার াভািবক বাসনা তােদর 
জীবেন তারাশংকর ল  কেরনিন। এর েয়াজনও হয়ত বাধ কেরনিন। 
তারাশংকেরর ধ ােন জিমদাির-যুগা  ও পণ বাহী নবযুেগর া ক পিরি িতই 
আসল সমস া-জািত বণ ও জীিবকায় সুতরাং সুশৃ ল াচীন অথনীিতেত িবন  

ামজীবেন ভাঙন ধেরেছ। এই অব ার উ ারকতা আসেবন মধ িব  জীবন 
থেকই। মলােবন, িতিন মলােবন। এ থেক সূ তর অথৈনিতক সমস ার 

আ মণ তারাশংকেরর দৃ েত িছল না। আর শহর ও শহরতিলর য িপ  কু টল 
ও িবমূঢ় জনজীবেনর বাতা তারঁ কােন পৗছায় নাই। িতিন িবেশষ ভাবাদশ িনেয় 

 দখেতন-পুরাতন ভ াসন, চলিত বগা ও ভাগচাষ অ ু  থাকেব, মধ িব  
জীবন হেব উদার ও ভাগিবলাসহীন, আর এরই সূে  পরম পিরত  িন বেণর ও 
মহনিত মানুেষর জীবন ও চিরতাথতায় পণূ হেয় উঠেব একিদন। একদা গিত-
লখকেগা র মধ বত  থেকও িতিন র ণশীল জীবন রসায়নেকই আগামী 

যাবতীয় সমস ার জর  মেহৗষধ বেল ধের িনেয়িছেলন। সমাজেক না ভেঙ, 
উ বণ িন বেণর িচরেশাষক ও িচরেশািষেতর ভাবুকতাময় মহােশাভাযা া িতিন 
ক না করেতন। মািনক বে াপাধ ােয়র এরকম মাহ, এ ধরেনর ভাব  িছল 
না। এ িবষেয় িতিন যেথািচত ভােব ব ািনক, তািকক ও িবে ষণধম  িছেলন। 
সমাজ পিরবতেনর হািতয়ার িহসােব িতিন দেখিছেলন সমূহেক, নতা িহসােব 
দেখিছেলন ঐ সমূেহরই িতিনিধেক। এই জন ই িন ে  অনায়ােস িতিন 

ব বােদর সেত  িব াসী হেত পেরিছেলন। 

    অেনেক মেন কেরন হাসঁুিল বাকঁ ও নািগনী কন ায় তারাশংকর কৗমজীবেনর 
দুলভ পকার হেয়েছন। এ ধারণা ঠক নয়। িশি ত মধ িব  ােমর ও 
িমলকেলর পাশাপািশ থাকা অ জ মানুষ িলেক ঠক কৗমজীবেনর মানুষ 
বেল ধের নওয়া ন ায়সংগত হয়িন। এেদর জীবেন দবাগত সং ার যিদ িকছ 
জেমও থােক, শহর-জনপেদর কু টল আবেতর পােক এেস এেদর মেন নাতন 
ধরেনর লাভ, নাতন ধরেনর যৗন লালসা, অতৃি েবাধ ভৃিতর সৃ ও হেত 
থােক মশঃ। নতবা াধীন আরণ  জীবেন নারীরা কােনামেত আ িব য় কের 



119 
 

না, পু ষরাও লালসার আেবেগ অি র থােক না। পরকীয়া-ধষণ ও কথায় কথায় 
রঙ্ তামাসা কৗম জীবেন অত  অসংগত ব াপার। ব ত তারাশংকর এে ে  
মধ  ও িন মধ  আধিুনক জীবেনর গাপন ািনই এেদর উপের আেরাপ কের 
বেসেছন। পতুলনােচর ইিতকথা, িদবারা র কাব , চতে াণ, অমৃতস  পু াঃ 

ভৃিতর মেধ  যাি ক অভ ােসর অসু  জীবেন গাপন অিভলােষর পিরচয় 
পাওয়া যায়। এ এক ধরেনর তা যা ঐ জীবেনই া ব । াৈগিতহািসেকর 
নায়ক বা প নদীর কুবীর  যৗনতার অধীন নয়, বিল  জীবন িপপাসায় 
একা  সংগিতপণূ। এরা অবশ  অ াতচির  কৗমজীবেনর মানুষও নয়।  

    মািনক িনেমাহ জীবনিচ কর। মাকস্ বােদ এেস তা কতায় জিড়ত হেয় 
অথাৎ সািহিত ক সংগিত িবসজন িদেয় কিমেটড্ হেয় পেড় কবল ণী 
সং ােমরই ইিতবৃ  িনমাণ এরকম মেন করা উে শ মূলক অিবচার হেব। 
মেনাভােবর ও বু র সংগিত থাকেল কান্ লখকই বা কাথাও কিমেটড না হেয় 
পেরেছন? এেক াভািবক অনায়াস সং মণ বেল। এই অেথই সকুা  

কিমেটড্  , মািনক কিমেটড্। আমােদর দেশর করণসহ ধমমােগ দী া 
নওয়া সও তা কিমেটড্ হওয়া। অবশ  মানব-সমাজ িবষেয় পিরস্ফুটভােব ঐ 

মতাবােদর সং েশ এেস তারঁ লখনী য যথাথতায় সমৃ  হেয়েছ তা মািনক 
িনেজই ীকার কেরেছন। অথচ এও দখা যায় য িতিন কােনা মাকস্ বাদী 
সািহিত েকর অনুবত  নন। তারঁ িনেজর পথ িতিন িনেজই আিব ার কেরেছন, 
কবল দৃ টােক িনপীিড়ত মানিবক ে  িনব  রাখার বিল তা অজন 

কেরেছন এই মা । আমরা বিল, এেদেশর িবেশষ কাঠােমার মেধ  যারা 
 (সাম তাি ক) সামা জক ও (ধনতাি ক) অথৈনিতক দ’ুিদক িদেয়ই শািষত 
তােদর মেধ ই িতিন মানুষ-জীবেনর অতলা  রহস  পেয়েছন যা সািহিত ক 
মাে রই িচর-অিভলিষত। সুিনিদ  আকৃিতহীন িবিম  ামীণ জীবন িনেয় 
এ েপিরেমে র পর এবং মধ িবে র পতুলনাচ দখােনার সে  সে  সমতল 
িন ভূিমেত নেমই িতিন সুি র হেয়েছন। পাঠেকরা এই সে  িমিলেয় নেবন য 
মধ িব  আচরণ বণনায় তারঁ ভাষা ভি েতও অস্ংল তা এেসেছ। চিরে র 
রখা িল যমন যাবতীয় িব েুক শ করেছ না, ব াখ া িবে ষেণর অপূণতা 
থেক যাে  পেদ পেদ, তমিন বাক িলও তকশাে র এিপকাইিরমা আ য় 

কেরেছ। অবশ  লখনী-চালনার িবরামহীন তুতাও এরকম যু  ব াখ া িড ঙেয় 
যাওয়ার ও ভাষাগত দুবলতা সৃ র একটা কারণ হেত পাের! তবু এই সে ই দখা 
যায় য উপন াস িল এই ধরেনর ত্ ট বহন করেলও গ িল িচ াধারার 
অ ু তা বহন কের ায়শই এক এক ট অনবদ  সৃ  হেয় উেঠেছ। 
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     মািনেকর থমিদেকর উপন ােস যৗন আবেত ভূত ে র মত চির ,  ও 
অ াভািবক হর , িক রাজকুমার, িক িনতা  পিরেবশতািড়ত সুনীল িকছটা তারঁ 
পরী া-িনরী ার িনদশন মা । সব িলেতই একািধক নািয়কা কা টর মেধ  
িনি  একক নায়েকর িবেহাভয়ােরর পরী া। এরকম অভী া নাতন হেলও 
লখক পরী ায় সফল হেয় নাতনতর কােনা িদগ  দখােত পেরেছন িকনা 

সে হ। আসেল েয়ডীয় িব ােনর কােনা িতপাদ েক পিরস্ফূট করেত 
চেয়েছন িকনা তােতও আমরা সে হ কাশ কির। অবদিমত কাম, বা েবর 

সে  ঐ কামমূলক অবেচতেনর ঘিন  স ক, রহস , িশ - যৗনতা- এসবই 
েয়েডর িব য়কর অবদান। অথচ এ িল মািনেকর রচনায় উেপি ত হেয়েছ। 

‘যেশাদা’ িক ‘পরেম র’ অবদিমত কােমর মূত তীক িহসােব দাড়ঁায়িন। কবল 
ণয় ও দা েত র ব াপােরই লখক যৗনতােক সীিমত রেখেছন। সুতরাং 

মািনকেক েয়ডীয় িব ানবাদী না বেল এসব অংেশ কে াল-েগা র 
যৗনমন া ক মা  দ’ুএকজন কথাকােরর সািরত িত প িহসােবই হণ 

করা বা নীয়। যিদও সই সে  একথাও সত  য পুতলনােচর অবদিমত যৗনতা 
বা যৗন চিরতাথতা এবং াৈগিতহািসেকর বুভ ার ভয়ংকর িস  ও িদবারা র 
িবিভ  যৗন আ দান ভৃিত পূেবকার ক নাচািরতা থেক কতকটা পথৃক 
ব াপার। স ান-বাৎসল  মািনেকর উপন ােস িবেশষ  পায়িন। জননীর 
পূণা  মূিতও তারঁ লখনীেত সুলভ অথবা িচ াকষক নয়। পু ষ স িল াময় 
যৗনতার ভােব স ানে িষণী জননীই বর  সুলভ! তবু যখােন সামা জক 

অন ােয়র িনে ষেণ মানুষ জজর সখােন ক ণাময়ী জননীমূিতর ঝলক 
আপনা থেকই দী  হেয়েছ, যমন, যেশাদা, িক মাসী-িপসী, িক ময়নার মা। 
অবশ  শষ িবচাের এই কথা বলাই ঠক য মাতৃ  ও নারীে র া ক ে র 
মূল ায়েন নারী ই তারঁ কােছ সমিধক য় পেয়েছ। আর এই তাি কতাই তা 
সৃ রহস  ও জীবনযাপেনর শষ সত  কথা। 

  অিভ তা, অনুভব ও বৗ ক িবে ষণ মতা- লখার শ র মূল িদক ট বাদ 
িদেল- এই িতন টই য-েকােনা কথাকােরর ধান ণ। এ িলর মেধ  শেষর ট 
মািনেকর মেধ  িবেশষভােবই বতমান িছল। িক  বাঙািল পাঠেকর মন এ যাবৎ 
ইেমাশন্ ও সি েমে  অভ  থাকায় মািনেকর যসব উপন ােস বৗ ক 
রীিতর আিধক  ঘেটেছ তা পাঠেকর হােত তমন সমাদৃত পড়া সাধারণ পাঠেকর 
পে  অধ বসােয়র সািমল হেয় থােক। তবু ঐ সব ে  িবষয় টর যথাযথতা 

ীকার কের িনেয়ও বলা যায়, লখেকর রচনার ায়ী এক ট অসামান  ণ- কথা 
িপেঠ কথা বসােনার অথাৎ সংলােপর ব তাময় নপুণ ণ পাঠকেক এেকবাের 
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িবমুখ কের না। মািনক বে াপাধ ায় ত্ টহীন সািহিত ক ও শরৎচে র মত 
ভাষার কা িশ ই হয়ত নন, িক  বিল তার য পেথ িতিন কীয় সখােন িতিন 

য়ং এক ট গা । দািরে ার সে  কবল লখনী-সহােয় সং াম কেরেছন িতিন। 
পরা  হেয়ও ধয হারানিন। আরও দখা যায় অিভ তার বহ িবিচ  পেথ তারঁ 
খয়ালী অিভযা ক মেনাভাবই তারঁ উপন ােসর ঘটনা ও চিরে র িনয়ামক 

হেয়েছ। পরবত  আজেকর লখকেদর ঐভােব বাধা িড ঙেয় একা ভােব এিগেয় 
চলার ন জর মািনেকর কাছ থেকই সং হ করেত হেব।  
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অথ সুকা -কথা 

   সা াজ বাদ এেসিছল, সের গেছ। এেসিছল িচরকােলর লু  মানুেষর ববর 
ইিতবেৃ র ধারায়। সের গেছ শহীেদর র  মেখ, শাষেণর লােভর আর তমন 
িকছ িছল না বেলই িবদায় িনেত বাধ  হেয়েছ। িক  যা রেখ গেছ তার মূিত 
তমিনই ভয়ংকর। সা াজ বাদীেদর ান িনেয়েছ মু েময় কৃ া  বিণক, যােদর 
কৃত স রণ অ কাের। অথস দ, ভাগ পণ  সাধারণ মানুেষর অিধকাের 

নই। সাধারণ মানুষ কবল ভাট িদেয়ই যাে , ভাগ করেছ অন জন। সুকাে র 
আমরণ আতকে  েনর ক িব  ু এখােন। নতবা ভােলাম  িনেয় য 
ইংেরজ শাসন িছল, েদশীেদর মেতা কবল তারই দরূীকরেণ সুকাে র িচ  
িনেয়া জত হয়িন। যিদচ সুকা , সা াজ  ও শাষণ অব াহত রাখার জন  য 
শাসেনর ভূিমকা, তার প ভােলাভােবই িচেনিছল। ায় সারা দিুনয়ার এবং সই 
সে  িবেশষভােব িনজ দেশর মানুেষর শাষণ থেক মু েকই সুকা  াধীনতা 
বেল িস া  কের িনেয়িছল। বাইেরর নামত াধীনতার পরও যেহত উপবাস-
কাতর ও অধন  মানুেষর সমস ার সমাধান হয়িন, সইেহত কবল ি তীয় 
মহাযুে র অিভঘাত নয়, আজও পয  সুকা  আধুিনক কিব এবং যতিদন না 
চাকা স ণূ ঘাের ততকাল পয ই। ঠক এই িদক থেক সুকা  রবী নাথ এবং 
নজ েলর কবল সেগা ই নন, আরও পিরস্ফুট স া, মানুেষর হােত মানুেষর 
িনযাতেনর কারণ এবং তার িতকােরর বাে েবািচত া। এই কারেণই 

ভাব-কিবে র অিধকারী হেলও রবী -ঐিতেহ র এক ট বেড়াশাখা- িনসগ-
সৗ য – ত য়তা- তােঁক আিব  কেরিন, সকেলর উপর সত  য মানুেষর কথা, 

আর তারও  অংশ য দুঃখেভাগ বা ােজিড, তাই তারঁ কিবজীবেনর 
ণ ায়ী িবদু ৎ-িবকােশর মেধ  পির ারভােব ধরা িদেয়িছল। যারঁা কিব ও কােব র 

িবষেয় চচা কেরন তারঁা কিবর অ মখু আ তার মেধ  বিহর  মানিবক ব াপােরর 
এত বল, এমন সব াসী অনু েবেশর িত িব আর কাথাও পােবন িকনা 
সে হ।  

    ভারতবেষর তসব  িনঃস ল মানুেষর হয়ত একটা সৗভাগ  য, কােল কােল 
তারা আ াসবাণী পেয়েছ মহাপু ষেদর কােছ এবং বড় বড় কিবেদর কােছও। 
এেত িদনযাপেনর এবং াণধারেণর ািনর অব ার পূণ িতিবধান না হেলও 
মানুেষ মানুেষ অসমতার ব বধান তখনকার মত কিমেয় িদেয়েছ। িব বও 
এেসেছ, তা ধেমর আবরণ িনেয়। া ণ  তাপেক পযদু  কেরিছেলন বু , 
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জািতেভদ িবচূণ কের শাষেণর কােয়মী ব ব ার িতেষধক িহসােব এেসিছেলন 
ীৈচতন । যােক ধমিব ব বেল থািক তা জীবন িব েববই নামা র, কারণ, 

ভারতবেষ জীবন িবষেয় উ ত আচরণই ধমাচরণ। জীবনেক বাদ িদেয় ধেমর 
পিরক না িৃত-পুরােণও দখা যায়িন, মহাপু ষেদর বাণীেতও নয়। ধমেক এই 
যথাযথ দৃ েকাণ সহকাের যিদ দখা যায় তাহেল আজেকর িদেন যারঁা মানুেষর 
মু র ব া, রাজনীিতর আবরণ িদেয় যােঁদর দখা হয়, তারঁাও িভ  ভাষায় 
ধমজগেতরই পিথক। েয়াজেন যু -িব েবর মধ  িদেয় ণী-েশাষণ সমস ার 

িতকােরর িনেদশও ঐ ধম রা অবশ ই িদেয় থাকেবন, যমন িদেয়িছেলন 
মহাভারেতর ীকৃ । চাকা হয়ত ঘুেরই চেলেছ, পেভেদ নামেভদ িনেয়, সাম  
বা ধেমর রাজ  িত ার উদ মও চেলেছ ােন ােন, তবু পিৃথবী জেুড় তার পণূ 
মূিত নই। আর নই বেলই সমােজ চা ল , রাে  উ ান-পতন, অন ায় আ মণ 
এবং তার িতেশাধ মাগত চলেছই। পিৃথবীর বড় কিব, কথাকার এবং নাট িশ ী 
যারঁা তােঁদর রচনা কােল কােল এই পিরবতমান মানুেষরই কথা িনেয়, তােঁদর 
সহানুভব অসহায় মনুষ ে র লা না ও কা ােক িঘের। অবশ , মাটামু ট ভােলা 
কিবরাও অেনেক দীণ িবদীণ মানুেষর িচে র কাশহীন দগুমতায় অিধেরাহন 
করেত পােরন না, হয় সাধারণ পিরিচত বা েবর পুনঃ পিরিচিত দােন ব  হন, 
নতবা িনসেগর সৗ েয িবমু  হেয় আপন ক েলাক রচনােতই যথাশ  
আ িনেয়াগ কেরন।  আর, সামান  কিবর দল, যােঁদর লখা সামিয়ক পে র পৃ া 
মুহেূতর জন  িচ ত কের এবং পাঠেকর মন  থেক িবদায় িনেতও িবল  কের 
না, তােঁদর অধ বসায়েক িন ৎসাহ না কেরও বলা যায় য উ ত পিরক না এবং 
ভাষার অিধকার না থাকেলও িনিবড় মানুষ-সং্সেগর কল ােণই িব  
সামিয়কতােক অিত ম কের িনঃসে েহ  কিব-খ ািতর সীমানায় পৗছােনা 
যেত পাের। মেন পেড়, কােনা নাট কার-কিবর আেলাচনা সে  ব মচ  

সািহিত েকর িতন ট েণর উে খ কেরিছেলন। স িল হল সহানুভূিত, 
অিভ তা ও ক না, যােদর থম ট না থাকেল মানুষ অ েলােক ধরাই িদেত চায় 
না। সে হ নই, রবী -নজ ল-শরৎ পার হেয় ইিতবেৃ র ধারায় আসা সুকাে র 
পে  ঐ থম ণ ট চর পিরমােণই বতমান িছল। সাম বাদী রাজনীিতেত 
অ ভ , হওয়ার আেগই িছল, এবং এ কথাই ঠক য পূবাে  মানুষ ীিত ও 
ব িবক মনুষ -ভাবনার আ িরকতায় উে ািধত-িচ  সুকাে র পে  

সাম বাদী তে র অ গত হওয়া অনুিস া  মা । সুকা  কিমেটড হেয় তেবই 
থম ণীর মানিবক কিবতা, যা ভাষা ও ছে  িচ াকষক দীি মতী ও 

লাবণ ময়ী, এমন কিবতা িলখেবন, অথবা, যেহত িতিন কিমেটড িছেলন 
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সইেহত তারঁ কিবভাবনা একেদশদশ  হেয়েছ- এরকম ম ব  কিবতার শত্ রাই 
করেব। 

     ব ত আমরা সচরাচর দিখ, কিবর দল পাচঁিমশালী কিবতা রচনােতই অভ । 
এক  মকাতরতার অিভব , এক  কৃিতক সৗ েযর, এক  
হািস বা ব ে র, কােনা এক  ঘটনা িনেয়, চির াদশ িনেয়, আর তারই মেধ  
িকছ েদেশর মিহমায় অিভভূত হেয় লখার ব াপার। সুকা  যদ িপ বাইশ বছের 
ছ ট িনেয়েছন এবং ঐ সমেয়র মেধ  ফাল্ নী চ লতা খুবই ত ািশত, তবু কিব 
গালাপী নশার পাঠকেদর ত াখ ান করেলন। হািস বা হািস-েমশােনা সাধারণ 

ব ে র পিথকও িতিন হেত পারেলন না, কারণ, য কেশাের িতিন পিৃথবীর আসল 
েপর পিরচয় পেয়িছেলন তখন থেকই    হািস প িনেয়েছ জমাট অ র। 

আর ,সািহিত ক মধুর ব  দািঁড়েয়েছ ঢ় Sarcasm এ। সুকা  আদ  একমুখী। 
কখেনা সক ণ চােখর জেল িব ািবত, কখেনা অব  দাবাি -দীি েত 
ঝলিসত বাণী িবন ােসর কিব িতিন। কিব িহসােব আ ব না কােনািদনই 
কেরনিন, আেটর দািবেতও নয়। এতখািনই আ িরকতা এবং ‘high seriousness’ 
এর কিব িতিন। তারঁ সে  সমকালীন অন  কিবর িমলেব না কাথাও, িতিন িনঃস  
যা ী। তবু ধ্ বল  এবং অকুেতাভয়। কন, তারঁ জবাব তারঁ িনতা  আশা ও 
একা  িব ােসর কিবতা-িনচেয় িমলেব।  

     সুকাে র আ ৈজবিনক দিুবপাক-েভােগর সে ও তারঁ আ -অিতেরকী 
কিবতা-শতািধেকর িমল মলােনা প ম হেব। কিব িনেজর বা ব দুঃেখর 
কােনা অিভ তােক আমলই িদেত চান িন। ত য়মূলক ভাবাদেশর কােছ তারঁ 

আপন কথা এতই মূল হীন হেয় পেড়িছল। িক  কবল এক ট অনন সাধারণ 
মুহত, যা মম ালায় ও অসহায়তায় িবিমি ত হেয় আ ভাষেণর সংকীণ 
অল ার ত াগ কের েদশবাসী যাবতীয় ব ত ও পদদিলেতর মেমা  েপই 
দখা িদেয়েছ- ‘এেদেশ জে  পদাঘাতই ধু পলাম।’ এরকম অিভ তা কিবর 

আ জীবেনর আভাস মা  িদে , িক  সে  সে  িবলীন হেয় যাে  
সবজনীনতায়। অ মখু িলিরক-ধমেক য কিবশ  সকেলর অ েরর কথায় 
পিরণত করেত পাের, তােক নম ার জানাই। প েমর এবং তার অনুসরেণ 
এেদেশর কােনা সািহত -ত -স ানী কিবেদর সমাজ-ব বিহত িনগঢ়ৃ িনজ 
মেনর ক না-জ না- লাপেকই কাব ব  বেল মেন কেরিছেলন। মা ট ছেড় 
আকােশ অবি িত এবং মানুষ ছেড় ক েদবতার মিহমা ধ ানই তােঁদর কােছ খুব 
ভােলা কাব  বেল পিরগিণত হেয়িছল। তােঁদর একা ভােব আ লীন এবং অধ া  
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মন িনেয় একদা তারঁা রবী নাথেক স ী করেত চেয়িছেলন। িক  রবী নাথই 
তােঁদর অহংমন তা ভেঙ িদেয়িছল মানব-সমাজেক অভ থনা কের, িবেশষত 
িনগহৃীত সাধারণ মানুষেক তারঁ সহানভূুিতর বাহন কের। এেদেশ িতিনই থম 
মানুেষর ািধকােরর জন  িবরামহীন সং ােমর কথা সািহেত র মধ  িদেয় 
বারংবার ঘাষণা কেরেছন। কথা এই য, যােক বিল গীিতকাব , যােক বিল 
রাম ান্ টক ক নাকুশলতা, তা িক বা ব িব  বাদ িদেয়? অথাৎ শিল কীটস্ 

রবী নাথেক যিদ জ াবিধ অব  কের, চাখ-কান খুেল পিৃথবীেক দখা এবং 
বাঝা থেক িনর  করা যত, তাহেল তারঁা একা  আ িনম  হবার অবকাশ 
পেয় আরও উ ে ণীর মরমী কিব হেয় উঠেতন? কিব শ  কােব র মূল 

কারণ হেলও কাব  রচনা অিত াকৃত তরীয় কােনা ব াপার নয়, নসিগক 
ব াপােররই একটা িবেশষ, একথা ীকার না করেল কাব েসৗ েযর িবকােশর ও 
পাঠেকর রস হেণর গাটা আেয়াজনটাই ধূিলসাৎ হেয় পেড়। সুতরাং গীিতকিব 
এবং া কিবরাও িনঃেশেষ আশমান-িবলাসী হেতই পােরন না, তেব একথা 
ঠক য তােঁদর মেন িনসেগর অিধকার কতটা হেব আর কী পিরমাণ দখল করেব 
মানবসমাজ, তা িনভর কের কিবর ভােবর উপর। সুকা  তার ণদী  জীবেনর 
আদ  অ র ভােব মানুষেক পেয়িছেলন, এইজন  সামা জক দুঃেখর কাশই 
তারঁ রচনায় এমন সমু  হেয় উেঠেছ। আর দঃুখানুভর এবং িতবােদর কিব 
হেলও যেহত রবী নাথ ও নজ েলর উ রািধকারসূে  চারণ এবং 
আশাবােদর অংশীদার হেয়িছেলন, সইেহত তারঁ কিবতা ত  বা বণনার ক াটালগ 
হয়িন। আ িরকতাময় আেবগ- বণতায় সুকা  জনিচ , বা িনপীিড়েতর িচ  
বলাই ভােলা, বলভােব অিধকার কেরেছন। 

     উপের জনিচ  বলেত িগেয় একটা বাধা ঠকল। সজন  িবষয়টা একট 
পির ার কের বলেত হয়। ভারতবেষ এবং সই সে  আমােদর রােজ ও িশ ায় 
ও সং ৃ িতেত, তে  ও মতবােদ মশ দুেটা জনিবভাগ পিরস্ফুট ভােব পথৃক্ 
হেয় পড়েছ। একটা প  আকঁেড় থাকেত চায় পুরােনা সমাজ-ব ব া, 
জনসমাজেক অ ীকার কের মু েময় নতার কতৃ । চলিত দিুনয়ায় মানিবকতা 
অিভমুেখ পদে পেক নানা কৗশেল দাসে র র ুেত আব  কের মু েমেয়র 
ভাগিবলােসর নীিত এবং এরই সে  চায় সািহেত  ও দশেন অহংভাবনা, 

িবলাস ও িব তা, আর একই  সূে  কপট আধ া কতাও। অন  প  এর 
িবপরীত কা টর। আজেকর দুিনয়া এই দইু াি ক মেতর ঠা ালড়াইেয়র মেধ  

াস অব ায় কাটাে । রাজনীিতকরাও কখেনা আেপাষর া কখেনা 
কৗশল কের চলেছন। সুকাে র কিবতার মধ  িদেয় যারঁা সুকা েক িচেনেছন 
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তারঁা ঠক জানেবন সুকা  আেপাষ-রফার প পাতী এক ট বাক ও িছেলন না। 
অসহনীয় এবং সই মুহেূত অ িতিবেধয় লা না কখেনা কখেনা তারঁ কিবিচ েক 
হয়ত িবমূঢ়তায় এবং হতাশায় পিরি  কেরেছ, িক  পর েণই উ ীিপত 
কেরেছ িনরব  সং ােম এবং যু েশেষ িবজেয়র উৎসােহ। সুকাে র 
কাব  রবী নাথ এবং নজ লও দুবলিচ তায় সে  আেপাষ-রফায় সািমল 
কদািপ হন িন। পু ীভূত মািলন  সং ােমর ও আ দােনর ারাই িনঃেশেষ দরূ 
করা স ব, অন  কােনা উপােয়ই নয়, এই িছল তােঁদরও আ িরক উপলি । 
আজও যারঁা রবী নাথেক িনেয় আধ া কতার ব বসায় চালাে ন, তারঁা িক 
বলাকা, অচলায়তন, র করবী, াি ক, জ িদেন, এমনিক গীতা িলর া র 
ও ালাময় মানিবকতার কিবতা-িনচয় পেড়ন িন? ভল চাের আর কতিদন 
চলেব? না চলেলও িক চালােবন, ােথ পিরিন ত হেয়ই চালােবন যতিদন পােরন? 
নানান্ উপােয় এরঁা মাগতই শানােবন- সা জ বােদর অধীনতায় আমােদর 
রেনসাসঁ বা নবজ  হেয় গেছ, ব ম-িবেবকান -অরিব  িবলকুল 

অধ া মাগ আ য় করেত বেলেছন, চাখ বুেজ ধ ান করাই ছা ছা ীেদর পে  
সব রহর একমা  প া, বাঙলা বাক  উ ারণ করেত বােধ বাধুক, কােলর 
িশ েদর ইংেরজ-িশ  না বানােল সবনাশ, য়ং রবী নাথই াথিমক িশ ায় 
ইংের জ আবিশ ক করেত চেয়িছেলন-এইরকম কত কী! সুকা  অ বয়েসই 
তী  অনুভূিত বণ ও ায় পূণ  মনুষ ে র অিধকারী হেয়িছেলন, সজন  
কৗশল অপেকৗশল িমথ া ও ধা ােক যেথাপযু  ঘৃণার সে  দ  কের গেছন। 

এই আেপাষ-িবে ষী বীরে র জন ই তােঁক নম ার জানাই। সম  শ  িদেয় 
াণপণ সং াম না করেল মানুেষর কৃত াধীনতা আসেত পাের না। 

রবী বাণীেত এই আ িরক আ ার জন ও জঘন  সুিবধাবােদ কল ত এই 
ভূিমেত সুকাে র পনুরািবভাব চাই।  

       কাগজপে র সই-সাবুেদ নােম াধীনতা য আসেছ আে াৎসেগর আেগই 
সুকা  তা জেন িগেয়িছেলন। িক  ওেত আ য হবার মত জরা  এবং 

িচ  িতিন হন িন। িতিন িনঃেশেষ জানেতন মানুেষর কৃত মু র কােনা 
িচ ই দখা যাে  না। ব ত ীপ্ স ্ কী সুসমাচার আনেছন, ওআেভল কী 
বলেছন, মাউ ব ােটন ভারতিহৈতষীতায় কতখািন অধীর হেয় পেড়েছন- এসব 
গণনা করার মত এক ট কথাও তারঁ লখনীেত আভািসত হয় িন। সং ােমর িদক 
উহ  রেখ য াধীনতা আসেছ তােত মানুেষর কল াণ হেত পাের না, এই 
অ দৃ র মেধ  কােনা ছায়ার আভাসই তােঁক শ করেত পাের িন। 
মহাম েরর ভখা িমিছলেক িক এতই সহেজ িত িত থেক ফরােনা যায়? 
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অতএব িন ে েশর অিভযা ী তারঁ য ঠকানা মু  েদেশ সহেজ খুেঁজ 
পাওয়ার য আ াস িতিন িদেয়েছন স- ঠকানা, আজও পাওয়া যাে  না। 
কৗতূহলী  জােগ, পেয়-যাওয়া াধীনতার পর অ ত িকছকাল সুকা  যিদ 

বাচঁেতন তাহেল কী বলেতন। কান্ অকপট কথায়, মানুষে াহী সুতরাং 
দশে াহীর জন  কান্ অিভশােপ তারঁ কী বাণী উ ািরত হত? অথবা, অন  কা  

কা র মেতা িতিনও পিরেশেষ শাষেণর সে  আেপাষরফার িশকার হেয় 
পড়েতন িক ? িক  ভাবী সুকা  িবষেয় এরকম ক নার অ রায় আেছ। স হল 
সুকা -চিরে র অিত বল আ িরকতা ণ। মরণপণ আ িরকতাই 
দুঃখেভােগর মেধ ও তােঁক আ িব য় থেক িনঃসে েহ র া কের যত। িম -
অথনীিতর দিুবপাক, লাইেস -পারিমেটর জািলয়ািত কারবার এবং মাগত 
দুমূল -ভাতার কাপু ষ দািবর সে  তারঁ মেতা িব বীর সািমল হওয়ার কােনা 
ছিবই আমরা মেন আনেত পাির না। শাষক আর শাসেকর িনণ্ঠর একতার মূল 
রহস  তারঁ জানাই িছল। যারঁ শতািধক অি ঝরা বাণীর এক ট বাক ই দশে াহীর 

প িচিনেয় িতকাের এিগেয় দওয়ার পে  যেথ , কােনা সুিবধা অজেনর 
মূেল ই িতিন স বাণীর অবমাননা করেত পারেতন না। সই সে  একথাও বলা 
যায় য সামিয়ক বতমােনর বা মধ যুেগর ভারতবষ স েক িতিন য িতবাদই 

কাশ ক ন না কন, বীর , িবেবক ও মানিবক ন ায়নীিতর বাতাবাহী িচর ন 
য ভারত, তার স েক কােনা কাপণ ই তারঁ মেন রখাপাত কেরিন। তার মাণ 

একােলর মানুেষর –শত্ েদর প উদ্ ঘাটন কের িনিববাদী ও জড় ত ণেদর 
িত যু  ঘণৃাময় এক ট উপসংহার-বাক -  

              তা যিদ না হয়, বুঝেবা তিম তা মানুষ নও, 

              গাপেন গাপেন দশে াহীর পতাকা বও।  

              ভারতবষ মা ট দয়িনেকা, দয়িন জল, 

              দয়িন তামার মুেখেত অ  বাহেত বল। 

              পূবপু ষ অনুপি ত রে , তাই, 

              ভারতবেষ আজেক তামার নইেকা ঠাইঁ। 

আিম এ িবষেয় িনঃসে হ য এে ে  কােব  ইিতহােস পুনঃপনু উ িরত 
মহাজনবাক ই কিবর রেণ পেড়েছ। কিবর েদশ ীিতর পিরচয় অন ও 



128 
 

আেছ, সুতরাং একথা বলা চেল না, য, অধুনা িব েবর আদেশর রণা িবেদশ 
থেক এেসেছ বেলই ব াপার ট অভারতীয়। 

          সুকা  িবষেয় রণ ও পযােলাচনার মহুেূত য িবষয় িল আজ 
অিনবাযভােব্ মেন সংল  হয় তা হল এই- উ ম কিবকৃিতর জন  িব-এ, এম-এ 
িডি  ধারেণর তমন কােনা েয়াজনীয়তা নই। একােল যমন রবী নাথ 
শরৎচ  এবং আরও কউ কউ তার সা  িদে ন। মধ যুেগও যমন িদেয়েছন 
কৃি বাস, কিবক ণ, ব ব পদাবলীর ও বাউল-সংগীেতর সমূহ কিবকুল। 
কিবতায় অিভনবতা দখােনার জন  পশ্িচ্মা জানাল ঘঁেট া  হওয়াও 
িবমূঢ়তা। কিবতা আপনা থেক আেস, যিদ শ  এবং সইসে  আ িরকতা 
থােক, নতবা তা  উদ ্ভট বাক েন পযবিসত হয়। মানুষ পিৃথবীর সব  একই 
ধরেনর দয়বিৃ র অিধকারী হেলও ানেভেদ সমাজেভেদ পিরি িত যায় িকছ 
িকছ বদেল। িনজেদেশর াচীন বতমান ও ভাবীকাল িনেয় তার এক ট সাং ৃ িতক 
ঐিতহ  গেড় ওেঠ। স ঐিতহ  দুরিত ম । আমােদর ভাষা ও কাশভি মার 
কিব-পর রাবািহত এক ট রীিত ব মূল হেয় পেড়েছ। সুকা  তার অনুগত 
হেয়ই কাব িস র অিধকারী হেয়েছন। তারঁ কাশরীিত িবেশষভােব 
রবী নুসারী। তারঁ রচনায় সংেকত আেছ, অলংকার আেছ, আেছ মাধুয। তারঁ 

াইল অব বিহতভােব পাঠেকর িচে র মেধ  এেস পৗছায়। িবেদশী েয়াগ 
জেন তেব তারঁ কাব  বুঝেত হেব, এমন আ রীতা কােনা িদনই তােঁক 

অিভভূত করেত পােরিন, যমন পােরিন রণীয় কিবকুলেকও। তারঁ কােব র 
িবষেয়র িদেক তাকােল দখা যায় তা একা ভােবই বা ব, িনিবড়ভােব আধুিনক। 
স ট হল মানুেষর শাষণ-িনে ষণ, িনপীিড়েতর অসহায় ন। সমােজর এই 

বা ব পিরি িতেক িপছেন রেখ িনছক আ রিতেক িতিন য় দন িন। বা ব 
মানুষ-ভাবনার অিনবায অনুিস া  হল বা ব সং াম সহ ধ ানধারণায় ও 
নীিতেত িব ব িনেয় আসা। এিদক িদেয় িতিন অত  পিরস্ফুটভােব ও 

বলভােব রবী -নজ ল অনসুারী, আবার সই সে  অিত মীও বেটন। িতিন 
রাজৈনিতক পা টেত সংযু  থাকুন আর নাই থাকুন, এই হল তারঁ আ িরক 
কিব ভাব। পা ট তার রাজৈনিতক েয়াজনবেশ য পেথই চলকু না কন, 
সুকা র আদশ ি র এবং যতিদন না মানুেষর মু  আেস ততিদন আেপাষহীন 
সং াম। বেঁচ থাকেল াধীনতার পর তারঁ উ ারেণ এই কথাই শানা যত-
বুঝলাম, দশ না হয় আমােদরই হােত। তাহেল মু েমেয়র শাষেণ জনসমােজর 
মমাি ক িন হ এখনও কন থাকেব। এর জবাব চাই-ই চাই, আর সই সে  
স ঠক বলেত হেব দগুিতর শষ কেব? 
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গ কার সােমন 

        বহিদেনর িব তৃ কােনা গান নেল যমন চমক লােগ, যমন একটা 
বদনাময় আিব তায় ই য়মন যায় ডেব, সদ কািশত সােমন চে র 

গ সং হ হােত পেয় সই অব া ঘটল। সািহিত ক িহসােব সােমেনর 
আ কাশ বছর চি শ আেগকার কথা। আমােদর মত িশি ত অথচ হীন-
মধ িব  সমােজর  ত েণরা  তখন নবজাগরেণর উৎসােহ মান। তােদর 
িচ াভাবনায় নতনতর জীবনদশেনর আেলাড়ন। সািহেত  সাধারণ মানুষ ও 
সবহারা সমােজর ছিব পূেবই দখা িগেয়িছল, শতা ীর চতথ দশেক তার 
পূণ িত া । যথাথ সািহত  য সং ামী মানুেষর সমস া ছািড়েয় িব  থাকেত 
পাের না তার া র তখন িদেক িদেক। তারপর অবশ  সময় বদেলেছ। অভী  
িস র সংক  বহন কের াধীনতা এেলও কাযে ে  িত য়া ঘেটেছ। সািহত  
ও সািহিত ক ব াথ ও ণী ােথ আিবল হেয়েছ, এমনিক গিত-পিথেকরাও 
অেনেক িপছেন সের এেসেছন। এ হল আমােদর চলমান জীবেনর অিভশাপ, যার 
সে  আজেক আমােদর ত  পিরচয়। ফেল উ  যুেগর সািহিত েকর িৃত য 
এক ট ফেল আসা ভাব-পিরম েলর ে  িনম  করেব এ খুবই াভািবক। 

         া সােমন চে র সািহেত  আ কােশর কাল মাটামু ট ১৯৩৭ থেক 
১৯৪১। তারঁ আঠােরা থেক একুশ বয়েসর, মাট চার বছেরর। এত কম বয়েস এ 
রকম উ ত সািহত -সাধনার দৃ া  আর মা  এক ট রেয়েছ, স সুকাে র। দুইই 
বাংলার, দুইই িনঃেশষ মানবতার পিথেকর। দঃুেখর সং ােমর এবং দঃুখ-
উ রেণর অ ীকাের াণব  দু ট সমু ল চিরে র বদনািব  কাশ। 

         সােমন চ  ১৯৩৭-৩৮-এ য সব গ  লেখন তােত অসহায় পিরি িতেত 
িবমূঢ় মানুেষর পিরচয় যদ িপ রেয়েছ, জীবেনর ত  দিুবপাক, শািষেতর 

িতকারহীন লা না এবং সং ােম উৎসােহর পিরচয় ও িলেত নই। িক  তাই 
বেল ও িল বা বতা ব ত ক নািনভর িনব  ব াপারও নয়। প ী-জীবেনর 
সাধারণ নরনারীর ি  ক ণ িমলন িবরহ, পাওয়া ও হারােনার ঘটনা ও ছিব 
এ িলর িবষয়। যমন ‘গান’, ‘ ত াবতন’, ‘ র’, ‘সত বতীর িবদায়’ ভৃিত। 
আবার এরই মেধ  দ’ুএক ট গে  উপর েরর সে  িন েরর মানুেষর 
মানিবকতায় বল পাথেক র ছিবও দুলভ নয়. ১৯৩৯-৪১ পয  লখা গ িল 
লখেকর মানিসক পিরবতন, সািহিত ক ক িব রু স ালেনর পিরচেয় িবিশ । 
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ব ত শষ দ’ুবছর চিল ু  গণজীবন বােহ তারঁ সমু রণ ঘেটেছ। আেগকার 
গ কািহনীেত তারঁ িচে  শরৎচ  ও িবভূিতভূষেণর ঐিতেহ র া র ক না করা 
যায়। শষ গ িল, যমন, ‘বন িত’, ‘ইদরু’, ‘সংেকত’, ‘এক ট রাত’, ‘দা া’ 

ভােবই সিপল ণী ােথর আঘােত সমুৎসািরত। িক  যমন সুকাে র 
ে  তমিন সােমেনর ে ও ল ণীয় িবষয় এই; য সৃ র া র তারঁা রেখ 

গেছন তা ষালআনা সািহত েণ উ ল মধুর, মানিসক আদেশ অনুে িরত 
হেয়ও চারধম  ঢ়তার শ থেক স ূণ মু । 

        কােনা দীঘ আখ ািয়কা ও চিরে র িববতন িনেয় ছাটগে র সৃ  স ব নয়। 
ছাটগে র সারকথা হল ঘটনা-চমক দ এক টকেরা একট কািহনী। সই িবিশ  

ঘটনা টর সে  িবজিড়ত মানুেষর আঘাত বা আনে র ছিবর িচ কার যিদ িনপুণ 
হন তাহেল উৎসকু পাঠকেক িতিন সই ঋণটকুর জন  অব থভােব তারঁ স ী 
কের িনেত পােরন। সািহিত ক সােমেনর ািয়ে র িবচার এই মানদে ই হেব। 
িতিন জীবেনর কথা বেলেছন, জীবেনর যা সবেচেয় আকষণীয় ব াপার সই 

ত  সং ােমর বা ভাবী সং ােমর আভাস িদেয় ঘটনা িলেক র ত 
কেরেছন। অসহায় মানুষেক অভাবনীয় িবপৎপােতর স ুখীন কের পাঠেকর 
সহানুভূিত সুিন ত কের তেলেছন। সুতরাং সামিয়কভােব িব তৃ হেলও সােমন 
নামহীন অবলিু র মেধ  থাকার যাগ  নন। এখন কােলর আবরেণর অ তা 
থেক ত ে  আনা এই িনতা  ত ণ সািহিত েকর কেয়ক ট গ কৃিতর 

পযােলাচনা করা যেত পাের। 

      পূেবই বেলিছ ‘িশ তপন’, ‘ম দ ান’, ‘ া র’ ভৃিত কেয়ক ট গ  
সি েম াল, কািব ক, ‘অিমল’ ও তাই। িক  ‘ভােলা না লাগার শষ’ কািব ক 

হেয়ও রচনা েণ বা ব এবং পাকা হােতর আধুিনক দা েত র এত চমৎকার 
ভূিমকা, এরকম স ঠক এবং অসামান ভােব অিতকথন–ব জত ত -েশানার 
মেতা কথা িদেয় সাজােনা- এমনটা ঐ িবংশিত বছেরর ত ণ ধরেল কী কের। 
অথবা সািহেত  ক নাশ রই এক অিভ তা তার িব  সহচর মা ? 
নবিববািহেতর প াক্ ট-করা াধীন থাকার ােনর শেষ কী গিত হল তার এক ট 
মেনা  ছিব এই িশ ী উপহার িদেয়েছ। ঐ বয়েস এ রকম ট ও লখা কী ভােব 
স ব হল তা বশ খািনকটা িব য় িনেয় আেস বিক। স  দা েত র আরও 
এক ট ঘটনা ও ছিব ফুেটেছ ‘গান’ গে । প ী-পিরবােরর মেয়েদর ত  যা া-
গান শানার আ হ ও ধয অপিরসীম। এই বা েবর উপর িভি  কের যুবক 

ামীর অৈধয ও িবর ম  তী ার পিরণাম দিখেয়েছন িনপণু লখনীর 
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সাহােয । ‘ া র’ গ ট এক িবরিহত নববধূর, ামী তার জেল। এই অব ায় 
সংসাের ননদ-জােয়র মুখীতার মেধ  স দুঃেখর সাথী পেয়িছল তার এক 
স িকত ঠাকুমা- তার শা িড়র সৎশা িড়েক। সামীস ব তার সখী  এই 
অবেহিলতা বৃ ার সে । তার কাছ থেক ণয় িৃতকথা স নত। বৃ ার 
মতৃ েত বধূর জীবেনর এই অধ ায় টর িব ল পিরসমাি । দখা যায়, লখেকর 
সহানুভূিত ব ত ও অসহােয়র পে । ‘রা েশষ’ এক গাসঁাই জর আখড়ােক 
ক  কের সু রভােব গেঁথ তালা এক ট পলায়নপর ণেয়র ঘটনা। 

     ি তীয় েরর উে খেযাগ  গ  হল ‘বন িত’। এক ট বটগাছেক িঘের 
ইিতহােসর দুশ’ বছেরর িভ  িভ  জীবন বােহর এক ট ঘটনাময় যথাযথ 
কেয়ক ট ছিব। সাম তাি ক তাপ ও যৗন ু ধার পিরেবশ থেক আর  কের 
সাম বাদী আে ালেনর সময় পয  ইিতহােসর আবেত পাক খাওয়া পি র 
কেয়ক ট  জীবন-মতৃ  সংঘাত ও সং ােমর কথা গ কার খুবই িব তা ও 
চাতেযর সে  িনেয়েছন। বাইেরর দৃ েত কািহনী িল িব  হেলও কাযত 
ঠক তা নয়। কারণ সব কািহনীর সূ  ধের রেয়েছ ঐ বটগাছ, বণনা েণ যা এক ট 
পথৃক চিরে রই প পেয়েছ। কািহনী টেত লখেকর ইিতহাস ও সমাজ-েচতনা 
ল ণীয়।  

    ‘ইদরু’ গ ট সকােলর পাঠকিচে  খুবই আেলাড়ন ও শংসা এেনিছল, 
আবার আজ চি শ বছেরও তার দীি  ায় সমানই উ ল। এর কারণ িশি ত 
িন  মধ িবে র দন ন অসহায় অব ার পিরবতন আজও ঘেটিন। গে  দখা 
যায়- মাছ দেুধর মখু জীবেন দখা যায় না, রা া করার একটা কাপেড়ই গৃিহণী 
িন পায়ভােব স , ছেলেমেয়েদর ক-প া  এমন ছঁড়া য বাইের কাথাও 
বেরােত পাের না, বহিদন অেপ ার পর ছ’ আনা দােমর একেজাড়া চ ট িকনেত 
পের বািড়র কতার আন  আর ধের না, এরই মেধ  বড় ছেল াণপেণ 

উ িশ া পেত চাইেছ, তািককও হেয় উঠেছ। আর গহৃকতা এই িনদা ণ 
পিরি িতর আ মণ ভালবার জন  দাশিনক বচেনর আ য় িনে ন এই সক ণ 
দৃশ  তা আজেকরও। আজও এর কােনা িতকােরর পথ দখা গল িক? সুতরাং 
‘ইদুর’ গ ট তার ত  ছিব এবং আভািসত ব না িনেয় আজও সমাদরেযাগ  
সে হ নই। গ টেত সােমেনর কট বা েবর সািহিত ক অনুিলখন 

শংসনীয় এবং এেত তার কীয় জীবেনর শও অনুভবগম ।  

   অনু প পিরেবেশর আর এক ট ছিব হল ‘এক ট রাত’, এর মেধ  গািকর 
অিব রণীয় ‘মা’ এর ছায়ঁা লেগেছ। ১৯৪০-৪১-এর ঢাকার িহ -ুমুসিলম দা ার 
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ছিব এবং ঐরকম দা ার মূল কারণ কাথায় তা দিখেয় দওয়ার আ েহ লখক 
‘দা া’ গ  িলেখিছেলন। এর আকষণ হল উপরতলার ণী াথবাদী কলেহ 
সাধারণ িহ -ুমুসিলম জনতার দুেভােগর উদ্ভূত পিরি িত। এইভােব চলমান 
রাজনীিত ও ণী ােথর িতঘােত সােমেনর শেষর িদেকর লখনীেত য ক’ ট 
গ  এেসেছ তার মেধ  রচনা িহসােব উে খ  হল ‘সংেকত’ গ ট। শহর অ েল 

াইক হেয়েছ। িমলমািলক পরুােনা িমকেদর তািড়েয় নতন িমক বহাল 
করার উে েশ  াম অ ল থেক ল  বাঝাই কের মানুষ ধের িনেয় এেসেছ। 
আেগকার িমকরা অিহংস িতেরাধ কেরেছ, বক্তৃতা িদেয় নবগতেদর 
বাঝােত চ া কেরেছ। িক  এর শষ ফল যা হয়। মািলকপ  সহেজই সন  

পুিলস পেয় িনহত আহতেদর বুেকর উপর িদেয় জার কের নতন িমকেদর 
িমেল ঢিকেয়েছ। গে র দু ট অংশ। এক টেত িকভােব ােমর দাির ি  সরল 
মানুষেক লাভ দিখেয় ভিলেয় আনা হল এবং িকভােব কাযিস  করা হল। দু ট 
ঘটনায় লখেকর সহানুভূিত ও সারল  আকষেণর িবষয় হেয়েছ। ঐ ঘটনাদু টর 
কে  রাখা হেয়েছ নবিববািহত এক ট াম  যুবক রহমানেক। মািলক-িনযু  
মৗলিভর কথায়  তার বাপ যভােব তােক পাঠােল এবং িমেলর সামেন স যা যা 
দখেল এবং িব েয় ভেয় যা মানিসক অিভ তা ঘটল তার িনপুণ পিরচেয় লখক 

গ টর সািহিত ক সৗ য র া কেরেছন। িতিন কাথাও ভােব উে ল হয়িন, 
ব াপার টেক ছিবর মত ফু টেয় তেলেছন, যা গ কার িহসােব তারঁ দ তার 
পিরচয় সুিন ত কেরেছ। 

    কুিড় বাইশ বছেরর ত েণর এই সািহত  কথালাপ এক মহুেূত  কের িদেল 
ঘাতেকর ছির। িক  ইিতহাস িক ধু সা  িদেয়ই চলেব?  
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সািহেত  অপসং ৃ িত 

সং ৃ িত শে র মৗল অথ পিরশীিলত কম। বিদক সািহেত  যখােন বলেছ 
‘আ সং ৃ িতবাব িশ িন’ সখােন সং ৃ িতেক যাবতীয় অধ বসায়মূলক মানিবক 
কম িহসােব িচি ত করা হেয়েছ। কািয়ক েমর ারা সািধত উদ্ েযাগও এেত 
ব জত হয়িন। িনসেগর মৗল উপাদান ব বহার কেরও যসব ে  মানুষ কীয় 

িতভার া র রাখেছ সসব িবষেয় মানুেষর য়াস, যমন হ িশ , য , 
কা িশ , অ  উৎপাদন, গহৃিনমাণ, সমাজগঠন, ানময় যাবতীয় িবদ া, কাব  
সংগীত নাটকািদর ন সবই ব াপক ভােব উ  সং ৃ িতর মেধ  পেড়। পরবত  
কােল মনন, ান, ক নার ঐ যদৃে  মানসকৃিতেকই িবেশষভােব সং ৃ িত নােম 
অিভিহত করা হয়,  এসেবর মেধ ই মানুেষর আ ার উ য়ন ল  করা হয়। 
আজেকর িদেনও আমরা সং ৃ িত বলেত ঐ িলই বুেঝ থািক। দহ ও ােণর 
ধারণ পাষেণর মূলীভূত েয়াজেন ু  বৃহৎ য িদর িনমাণ ও অন ান  কমেক 

ল বেল সং ৃ িত বাইের রাখেতই যন আমরা আ হী, যিদও হােতর সূ  
িশ কেমর েয়াজন হয় এমন মব েকও আমরা ে  সং ৃ িতর মধ  ান 
িদেয় থািক। যমন, ম র- াসােদর িশ  ও অলংকরণ, ব িশ , নৗিশ , 
শাখঁািশ , বাসনিশ , ভৃিত। এরই সে  মাগল আমেল আদবকায়দা, িশ াচার 
এবং ইংেরজ আমেল নারীর মযাদার া, সু িচ-refinement  এেস যাগ িদেয়েছ। 
আসেল সং ৃ িত শে র যমন ব াপক অথ রেয়েছ, তমিন রেয়েছ সংকীণ অথ। 
কথাবাতায় লতার কাশ ঘটেলও আমরা বিল কাল্ চােরর অভাব। রবী নােথর 
মেত মানুষ য-েয ে  যতটকু েয়াজেনর সীমােক ল ন করেত পেরেছ, 
সই সই ে  সই পিরমােণ তার কাল্ চােরর কাশ ঘেটেছ। এই অেথ যাবতীয় 
াথত াগময় কম (অবদান), সংগীত, সািহত , িচ কলা ভৃিত যাবতীয়  

মানস-উৎকেষর কাশ কাল্ চােরর অ । এই অেথ অেসৗজন , অিশ  আচার-
আচরণ, নারীজািতর িত কটা , ে য় ব র মানহািন, উৎসেবর নােম চরম 
হে াড়, দলবা জ-েভাটবা জ এবং সািহেত  সংগীেত িচে  ছায়াছিবেত ল যৗন 
বাসন ার ন  কাশ এ সবই কালচােরর িবেরাধী ব াপার, যার আজ নাম দওয়া 
হেয়েছ অপসং ৃ িত । নাম ট যিদচ বয়াকরেণর দৃ েত িবেরাধী- অপকৃিত বা 
অবকৃিত বা দু ৃ িত এরকম িকছ হেলই ঠক হেতা, ‘অপসং ৃ িত’ আজ চিলত 
এবং িত ত। সং ৃ িত শে র সব থেক সংকীণ অথ দিখ ‘ফাংশান’–উ াদ 
অধ-িশি ত ত ণেদর ধারণায়। শহেরর গে  পাড়ায় পাড়ায় প াে ল বেঁধ 
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মাইক লািগেয় নাচগােনর আেয়াজন করা আর ঐ নাচগানেকই সং ৃ িত মেন করা 
এেদর ম াগত। তাই এেদর ে র বলেত শানা যায় –এত ণ আপনারা 
সভাপিত ও ধান অিতিথ মেহাদেয়র ভাষণ নেলন, এইবার আমােদর 
সং ৃ িতক অনু ান আর  হেব।  

   মেন রাখেত হেব, সং ৃ িতর ধারণা কােল কােল অ িব র পিরবতনশীল। 
াচীেনর ীক-েরামক সং ৃ িত এবং  তারই অনুদােন গ ঠত আধুিনক য়ুেরাপীয় 

সং ৃ িত একই জােতর নয়। আবার দশেভেদও সং ৃ িতর  পেভদ অিনবায। 
নেপািলয়েনর আ মেণর পূেব শ নাব্ ল পিরবাের ফরাসী সং ৃ িতর উপর য 

দুিনবার মাহ িছল তা কেট গল মে ৗ-দােহর পর। অথনীিতর িদক থেক 
ইংেরেজর সে  মািকেনর যতই গলাগিল থাক মািকনী জীবনদৃ  ইংেরজেক 
সম ভােব মােহািব  করেত পােরিন। বাংলায় কা ািনর আমেলর জিমদার 
বাবু-কাল্ চার কাথায় উেড় গল া ধম এবং নব  িহ ধুেমর আে ালেন ও 
নূতনতর িশ া ও সািহেত র প েন। আজেকর ভারতবেষর সং ৃ িত বহ ঘাত-

িতঘােত স িলত ফল। া ণ  যুেগ য জীবনধারা চিলত িছল বৗ রা তা 
অ ীকার করেলন , া ণ  িডক্ েটটরিশেপর উপর লাকায়ত সামা জক মেতর 

ভাব পড়ল। পেরর অধ ােয় চ  বিহরা মণ ও আভ রীণ য় শ র 
জ লােভ নব  িহ  ুধম-েদবপূজা দবভ  এবং সই সে  সািহেত  িশে  উ ত 
মােনর অভ দয় ঘটল। যুেগর কাল ্চার যার িনদশন আমরা পেয় থািক, তা 

য় রাজন -অনকুুল া ণ  বৗ  িম  উ ত িহ রু কাল্ চার। এই সময়কার 
সািহেত  িশে  ধম অথ কােমর, ব  ও ভােবর, দহ ও মেনর সাম স  দখােনার 

য়াস। যুেগর অে  সু তা ও সাম েস র িবন , তাি ক ধেমর সার, 
মুসিলম আ মণ, সফুী ধেমর সে  তাি ক িহ ধুেম িবিম ণ, জািতবণেভদ, 

মমূলক ভ ধেমর আিবভাব, িন বেণর ও লাি ত পিতত মানুেষর ভাবগত 
মানবমিহমা ীকার। এই সব পিরবতেনর মধ  িদেয় যমন সমাজ তমিন 
সং ৃ িতও পিরচািলত হেয়েছ। সেবাপির কৃিষ- ধান ামীণ সমাজ জীবেনর 
উ ামতাহীন ি র সং ার িলও সাধারণ ভারতীেয়র চির  িনয়ি ত কেরেছ। 
পিরেশেষ একােলর সব থেক উে খেযাগ  পিরবতন এেসেছ প েমর সং েব, 
িশি ত ও অিশি েতর াম ও শহেরর দু র ব বধান ঘ টেয়, বুেজায়া ণীর 

াধান  িত ত কের যা আপনােক কাশ করেছ এবং আংিশকভােব 
ভাগ ম  ধিনক তে র িতপি  অিনবায কের তেলেছ। সং ৃ িত িবষেয় এই 

পিরবতেনর ত  িবেশষভােব রণ কের তেবই আজেকর আমােদর সািহত , 
সংগীত, িশ , িচ ও কাশধেমর অন ান  িদক স েক মূল ায়েন বৃ  হেত 
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হেব। অথাৎ আজেকর সমাজ, বা ব ােনর িব ার, আজেকর িশি ত 
পিরশীিলত বু  ও িচর মাপকা ঠেতই আজেকর িদেনর সং ৃ িত–অপসং ৃ িতর 
সীমা িনণয় করেত হেব। িভ  দেশর অথবা েদেশর াচীন িক মধ যুেগর সৃ -

কাশেক মাণ ধের নয়। সা িতক কােনা কােনা সািহিত েকর কদয িচর 
স  আ প সমথেন লখকরা ঐরকম মধ যুগ ও াচীেনর দৃ া  উপ ািপত 

কেরিছেলন বেলই একথা বলেত হেলা। 

     আমরা সা িতক কােলর ধারণায় মানদে ই সা িতক সািহত  সংগীত –
িশ কলার সাং ৃ িতক মূল ায়েনর স  তেলিছ। এবং সই সে  সবযুেগর 
িশি ত উচ স াদােয়র আ কােশর িবষয়ই বাধ হয় আেলাচনা কেরিছ। এর 
অথ এই নয় য, িন বেণর ও অিশি ত িনিব  সাধারণ জেনর িশ  সািহত  
সং ৃ িতর িদক এতই নগণ  য সং ৃ িত-অপসং ৃ িতর পিরমােপ তােদর িবষয় 
অ াসি ক। ঠক তা নয়। এই ণীর মানুেষর আ কােশর ভাষার দন  যিদচ 
আেছ, অপসং ৃ িতর, কদযতার পিরচয় নই বলেলই চেল। এরকম হওয়ার 
সুিনিদ  কারণ হেলা এেদর আলস -িবলােসর অবকাশহীন ক ঠন কেমর জীবন। 
অেলৗিকক এবং ধম য় সং ার- কুসং াের চািলত হেলও তারই ারা সুিনয়ি ত 
এেদর াম  ও কৗমসমাজ, যার মেধ  যেথ াচােরর অবকাশ খুবই । আমরা 
যােক অপসং ৃ িত বলিছ –িশে  সংগীেত কদয যৗনাচােরর িচ ণ, সামা জক  
আচরেণ উ ৃ লতা, কুৎিসত ভাষণ, দহাস  –তা এেদর িচে , সািহেত  
দু াপ  বলেলও চেল। লাকসং ৃ িত স েকর ও চােরর মােহ আমরা এেদর 
জীবন িনেয় দহরােগর ইি তপূণ য সব গান ও গ  রচনা কেরিছ, তা এেদর 
জীবন ও সািহত  িনেয় ভল িচ  ও আমােদরই িবকৃত চিরে র পিরচায়ক হেয়েছ। 
ব তঃ অথ, িতপি , উ ম ব াতে র সে ই কু িচর ও কদযতার িবেশষ 
স ক। সাম তে র যুেগ যমন ল িচর কােশ কিব–িশ ীরা উৎসািহত 
হেয়েছন, তমিন আধুিনক বুেজায়া রীিতর িশ ায় অভ  নাগিরক কিব–িচ ীরা 
উৎসািহত হে ন িবকৃত িচর অনুশীলেন। পেনা ািফ চােরও এই ণীর 
উৎসাহ ও মদত দান াভািবক ব াপার। অিলিখত উে শ  হেলা ত ণ সমাজেক 
আিদরেস ডিবেয় তােদর বু  ও সামা জক কম বণতােক প ু কের 
দওয়া- ঠক য অেথ িমেল-কেল ঠাকুরেদবতা  হিরসংকীতন ভৃিতর 

আেয়াজন। সুেখ িবষয়, ণী াথবু  িশি ত সমােজর উে শ মূলক বা 
সহজাত এই িচিবকার কৃিষকমাধীন প ীসমাজেক বা শহরেঘঁষা মহনতী 
মানুষেক আজও াস করেত পােরিন। অথচ এমনও দখা যায় য আধুিনক 
গ কারেদর কউ কউ ামীণ এমন িক অরণ চারী িন ে ণীর বা 
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কৗমসমােজর নরনারীেদর িনেয় গ -উপন াস িলখেছন এবং ায়শঃই এেদর 
নারীেদর অৈবধ  যৗনাস  এবং সহেজই সতী  ত ােগর ছিব িবস্তৃত বণনার 
সে ই আকঁেছন। এইসব কদয িচর সািহিত কেদর ক নায় িন বেণর বা 
উপজািতর নরনারী ায়শঃই যৗনেরাগ । মদ খাওয়া এেদর অভ  এবং 
উৎসেবর মলায় বাবুে ণীর পু েষর ইি েত শাল-মহয়ার ঘনায়মান অ কাের 
এরা কাম বিৃ র চিরতাথতা সাধন কের। বলা বাহল , এ দৃ েকাণ না ব ািনক, 
না বা ব সমাজ অধ য়েনর ফল। শহেরর পােশ, িমেল-কেল দির  মজীবী নারী 
উদরাে র সং ােনর জন  কী করেত বাধ  হে  সই িবিশ  িনদশন িদেয় এই 

ণীর সমােজর মূল ায়ন করার মত তর অন ায় আর নই। ায় ন  ও 
আিদম আরণ কেদর িশ -সংগীেতর যটকু পিরচয় আমরা আজ পা  তােত 
দখা যায় য ধম, শত্ জয়, দশে ম, িবরহেবদনােবাধ ভৃিতই তােদর মানিসক 

অিভে ত িবষয়, কামকলা নয়। সাওঁতািল ভাষায় অিভ  আমার এক ব ু  
বলিছেলন,ওেদর ভাষায় এবং আচরেণ অ ীল শে র ব বহার ায় নই বলেলই 
চেল, বরং িশ াচারস ত সংলােপর এমন রীিত রেয়েছ যা বাংলােতও নই। এই 

সে  িতিন অনু া বাঝােত ‘ ম’ অব েয়র ব বহােরর কথা উে খ কেরন। 
আিদম উপজািতেদর শৃ লাব  জীবনযা া সভ  মানুেষরও অনুকরণেযাগ । 
তােদর ধম ও জীবননীিত িনত স েক আব  থাকায় উ লতার অবকাশ 

াভািবকভােবই নই। ফেল িবেশষ কােনা গা  জীবেন পু ষ থেক 
পু ষা ের নারীর সংসগ দখা গেলও তা হেলা তােদর সমাজশািসত থািস  
ব াপার। শা  মহাসাগরীয় অ ল পিরব া  কের যসব আিদ মানবেগা র বাস 
রেয়েছ তােদর জীবনধারায় পিরচয় ক াে ন কুক্ মুখ অিভযা ীরা আমােদর 

িনয়ােছন। তােঁদর বণনা থেক িবিভ  শাখার আিদম মানুেষর সমাজেবাধ, 
শৃ লা, িশ াচার, সহনশীলতা এবং সংগীত নৃত  আ েহর পিরচয়ই পাওয়া যায়। 
য-ে নীয়রা সানার লােভ মধ  ও দি ণ আেমিরকায় নারকীয় হত ালীলা ও 

নারীধষণ সহ াচীন সভ তার িবনাশ ঘ টেয়িছল, তারাও সখানকার সমােজ 
যৗনাচারমূলক উ ৃ লতা দেখিন। আধুিনক অধ ােয় ীপবাসীেদর মেধ  লাভ, 

চির, ব না, নারীর াচরণ ও যৗনেরাগ িব ােরর জন  ঔপিনেবিশকরা দায়ী। 
ফলতঃ আমরা মেন কির, বাংলা গ কথায় ও ছায়াছিবর পেট িন বণ ও 
আিদবাসীেদর জীবন িবকৃতভােব পিরেবিশত হেয়েছ। এেত লখকেদরই িবকৃত 
চির  ও পেনা ািফক মেনর পিরচয় ফুেট উেঠেছ। এরকম লখনী শািসত হওয়ার 

েয়াজন।  



138 
 

     ঠক এই ধরেনর, অিশি ত মূক সমােজর নারীেদর িনেয় যৗনলালসার ন 
মধ যুেগর সং ৃ ত- াকৃত সািহেত ও একসময় দখা িগেয়িছল। গাথাস শতী, 
অম শতক, আযস শতী এবং কাব েকাষ িলেত এর পিরচয় পাওয়া যায়। 
এসব কাব -কিবতার লখক া ণ- য়। য সমােজর নারীেদর তার বণনা 
দওয়া হেয়েছ তা কৃষক, গাপ, মালাকর ভৃিত। এরকম কা িনক ব িভচােররস 

স শংস রস উপেভাগ যারঁা কের এেসেছন তারঁা তখনকার িশি ত, উ বণ ও 
িব বান্। জীবেন অন  সম  ভােবর িদক ল ন কের মধ যুগ শৃ ার বণনার য 

াচয দখা যায় দখা যায়, তারও কারণ িশ া সািহেত  উ  ণীিবেশেষর 
অিধকার। যুেগর পূেব ম  শৃ ােরর তমন সার নই। যুেগর ঠক 

থম িদেক য়-েবৗ  িমলেনর ভূিমেতও নই। ার  হেয়েছ এর পর 
থেকই। া ণ  যখন থেক য় রাজেন র পদাি ত হল তখন থেক। 

মহাকিব িছেলন বেল কািলদােসর উ ত ভাবাদশ েনর মেধ  ইত তঃ সে াগ 
শৃ ােরর বণন উৎকট হেয় দখা দয়িন। িক  পরবত  অসংখ  ু  কিবর মেধ  
তা হেয়েছ। এর উপর তাি ক ধেমর সাের দবতা ও মানুেষর িমথুন মুিতর িচ ণ 
ও িববরণ সাম পদানত িশি ত সমােজর খুবই উপেভাগ  হেয় দািঁড়েয়েছ। এরঁা 
যােঁক দবেদবী বেল পূজা কেরেছন, তােঁদরও ব না িলখেত ভাবত-ই কামুকতা 
এেস পেড়েছ। দবীেদর শৃ ার-মুকুিলত নয়ন, উ ত ব , মখলা ও মধ েদেশর 
বণনায় লখনী হেয়েছ উ াম। এই ‘ ািসক াল ািডশন’ ক স ী করেত বাধ  
হেয়েছ পরবত  মমূলক ভ ধমও। অথচ দখা যায়, বাংলা ম লকােব র 

েন অ ীলতার অবকাশ খুবই । লাকমূল থেক উদভ্ত বেলই িক এরকম 
পাথক ? চিলত ম লকাব  িনেত রাজ সভােক পিরত  করা যাে  না বেলই 
কিবেশখর কিবর ন ও ভারতচ  িবদ াসু র কািহনী অ িনিব  করেলন, 
রায় ণাকর সকেলর উপর ট া িদেলন িদবািবহার ও িবপরীতিবহার বণনা কের। 
আবার দখা যায়, সাম -সভার ভাবপু  নয় এমন লাক সংগীেত একই কােল 
যৗনতা ও আিদর শ নই বলেলই চেল। 

    িক  মধ যুেগর দৃ া  বািড়েয় লাভ নই। আমােদর দাড়ঁােত হেব এ কালেক 
িনেয়। আমােদর িচ ও জীবনিবষয়ক দৃ েকাণ পিরবিতত হেয় আজ য ভূিমেত 
এেস দািঁড়েয়েছ তারই িনিরেখ আজেকর এবং আগামী কােলর সািহত  ও িশে র 
মুল ায়ন করেত হেব। সু িচ ও িশ াচারস ত আ কাশ আমােদর আধুিনক 
সমাজবু র সহগামী ব াপার। ব গত জীবেন একা  গাপেন আমরা যা-খুিশ 
আচরণ করেত পাির, পাচঁজেনর সে  যখােন সং ব সখােন পাির না, আিদম 
কাল থেকই পাির না। িশ -সািহেত  কােশর আধার ব , িক  কােশর ল  
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য সমাজ তােত তা আর ি মত নই। তা ছাড়া দখেত হেব, িনরাবরণ ব  যা 
ঘটনার বণনাই সািহত  নয়। সািহত  কৗশেল উপ ািপত বা ব, আভােস বিণত 
বা ব। ঐ কৗশলটাই সািহিত ক সৗ েযর কারণ, কৗশল না থাকেল 
িশ সািহেত র িকছই থােক না, েয়াজনও থােক না। ব জগেত তমন কােনা 
রহস  নই, সবই আমােদর জানা। জানার উপর অজানা অিভনবে র ক না 

িথত করেত হয় নতবা তার সািহিত ক মূল  নগণ  হেয় যায়। বা ব আমরা 
িনঃসে েহ চাইব, িক  সািহিত ক সৗ য  ন  হেয় পেড় এমন ু  বা ব চাইব 
না। অথচ দখা যায়, আজেকর মাঝাির এবং ু  সািহিত েকরা ত  িবষেয়রও 
অিত খুচেরা বণনায় গে র সৗ য ন  করেছন। নািয়কা িকভােব মুখ ধুেলন, মখু 
ধুেয় টথ াসটা রেখ কী কী িনেয় িকভােব বাথ েম েবশ করেলন, িফের এেস 
কী কী করেলন, উনুেন হািঁড়টা ধপ কের চিড়েয় িদেয় বাজােরর ব  িনেয় কী কী 
বলেত লাগেলন, এই সব িবর কর বা েব এবং তেতািধক িবর কর সংলােপ 
লখক পাতার পর পাতা ভিরেয় তলেছন। এর উপর গ -উপন ােসর যা ধানতম 

বণনীয় িবষয় অথাৎ ণয় তার িববরণ তা আেছই।  

     িক  যাবতীয় সমস া এখােনই। লখক কতটকু বলেবন এবং কানখােন 
থামেবন বা ব নায় বু ঝেয় দেবন। ণেয়র সে  যেহত যৗনতার স ক 
অিনবায সত , আর পিরি িতর পাথক  ও ব ভাব িনেয় মানুেষর মেনর 
জ টলতা অপিরেময়, সইেহত এিবষেয় পবূাে  কােনা নীিতিনেদশ স ব নয়। 

ধু এইটকু বলা যায় য যা অিনবায তা বলেত হেব। যা অিতির  তা ছাড়েত হেব, 
নইেল সািহিত ক সৗ য ন  হেব। সািহত েক র া করেত িগেয়ই অিতেরক 
বজন করেত হেব। যৗন ু ধা এক ট বা ব জিনস, তা অবশ  দশনীয়, িক  এর 
খুচেরা বণনা তমিন দুঃসহ, তার কারণ জব লতা সকেলই ত  অিভ তার 
িবষয়-েশৗচািদ িব য়ার মত-এেত নূতন  িকছই নই। এর বণনা পেনা ািফেত 
মা  পাওয়া যায়। িবষয় ট লখক অবশ ই িথত করেবন, িক  পু ানুপু  বণনা 
িদেয় নয়। এ িবিধ সািহেত রই িবিধ, নীিতর নয়। যিদ বলা যায়, যমন একসময় 
বলা হেয়িছল, য, িব ােনর অ গিতর যেুগ ব ািনক সত েক তা ান িদেতই 
হেব, তখনও ঐ একই জবাব িদেত হয় য তা অবশ ই িদেত হেব, সবই বলেত 
হেব, িক  দ–ুএক ট িবষয় বলার পর বািক আভােস ব নায় রাখাই িবেধয়। তা 
ছাড়া সািহত  তা িব ােনর কারখানা নয়। আর ব ািনক অ গিতর িদক তা 
অসংখ  তার মেধ  একটােকই বা বেছ িন  কন। 
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   স যাই হাক, মেনর জগেতর যা ব ািনক সত  তা-ই সািহিত ক সত , িক  
সািহিত ক িহসােব সই লখকই শ মান িযিন র মতার পিরচয় িদেয়ই 
পরমুহেূত অপিরেময় মেনর ঘাত- িতঘােতর ছিব ফু টেয় তলেত য়াসী হন। 
কিব ভারতচ  িদবািবহার ও িবপরীতিবহােরর বণনা িদেয়েছন। এেত িবদ াসু র 
কািহনীর আকষণ িকছমা  বােড়িন। কারণ, এেত নূতন  িকছই নই। 
অপরপে  িতিন যখােন ছ েবশধারী সু রেক িবদ ার সে  রম  িবতেক বৃ  
কেরেছন, অথবা হীরামািলনীর সে  সু েরর র রস বণনা করেছন, স সব 

ােনর উপেরই কাব রিসকেদর লাভ। ব ব পদাবলীেত সে াগ-শৃ ার বণনায় 
যৗন আচরেণর ছিব ফুেটেছ, এমন িক জয়েদব খালাখুিলভােবই বেলেছন, -ঘটয় 

জঘনিপধান্ ম্, িক  এর ধম য় আবরণ রেয়েছ, যমন রেয়েছ তাি কতার, তা 
ছাড়া পূবই বেলিছ য ািসক াল ািডশন-এর অনুসরণও একটা কারণ।  

    আমােদর আধুিনক সািহিত ক িচ য িবেশষ ভােব ইংের জ সািহত  থেক, 
অথাৎ সক্ স্ পীয়র, ট, িডেক , শিল-কীটস্, কালাইল-রাি েনর ধারায় পু  এ 
অ ীকার কের লাভ নই। এই িচেত মধ যুেগর িখ -েখউড়, কথায় কথায় 
‘বদেজাবান’, নারীর অমযাদাকর ন এবং িনতে র বণনা ায় পিরত  
হেয়িছল। এর উপর িবশ শতেক সা িতক পা ােত র বা ব বু র িকছ িকছ 
অনুর ন এেসেছ। িশি ত মহেল উিনশ শতেক এমন িক িবশ শতেকর গাড়ার 
িদেক য ধরেনর িশ িচ িত ত হেয়িছল, আক কভােব তার পিরবতন 
করার য়াস করা হয় তৃতীয় দশক থেক এবং এর পর ি তীয় মহাযু  এবং 
ম েরর সময় থেক। িক  পিরবতন ি ধািবভ  হেলা।  এক ণীর সািহিত ক 
িনযু  রইেলন অবেহিলত দির  মানুেষর জীবন-সমস ার সাজাসু জ বণনায়, 
অন  ণী ব  মানুেষর কট ও অবদিমত যৗন-িপপাসােকই িবেশষভােব 
তােদর গ কািহনীর স ী করেলন। এই সূে  দখা িদল যৗনতার িচ । াধীনতা-
পরবত  কােলর ব াত মূলক মেনাভােবর উপর দ ায়মান ও সুিবধা-
আয় কারী কিতপয় লখক ন  যৗনতারই পিথক হেলন। একই সে  
িব ানচচার অিধকােরর আড়ােল পরপর কেয়ক ট এমন ধরেনর কামতাি ক 
প কা শারদীয় িবেশষ সংখ া সেমত কািশত হেত লাগল, য িলর ল  হল 
ত ণ-ত ণীেক পথ  আদশ  সং ামিবমুখ কের সম  দশটােক প ু কের 
িনজ াথ কােয়ম রাখা। িক  কবল ঐ সব কদয প কাই নয়, সভ  সমােজ চাল ু
কেয়ক ট সামিয়ক প ও এর সে  যাগ িদেত লাগল, অবশ  মােঝ 
মােঝ,স পেণ। প াশ বছর আেগকার এবং িবেশষ উিনশ শতেকর পিরি িতর 
সে  কী তর পাথক । িপছন িফের তাকােল কী দখা যায়? িবদ াসাগর 
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সং ৃ েতর কািহনী বাংলায় িত ত করেত চাইেলও ‘আিদ’র আদ  া  করেত 
িনতা  সংকুিচত হেয়িছেলন। র লাল পবণনায় ভারতচে র পূণ অনুসরণ 
করেত চাইেলন না। ব ম উপন াসগত বা েবর দাবীেত অধর শ পয  
অ সর হেলন, এবং যৗনকামনার আভাস মা  িদেয় আভ রীণ সৗ য 
পিরস্ফুট করেলন। তখনকার বা ব বাংলা সািহেত র দু ট দৃ াে র উে খ কির। 
যৗনতািবলােসর চর অবকাশ থাকেলও সংযেমই সৗ য ফুেটেছ, অথচ সবই 
দখােনা হেয়েছ। এক ট হল সীতারাম উপন ােস বিণত জয় ীেক উল  কের 
ব াঘােতর উদ্ েযাগপব । আর এক ট নীলদপেণ মিণর উপর রাগ 

সােহেবর বলাৎকার দৃশ । আধুিনক লখক এরকম সুেযােগ দিহক িবকারািদর 
বণনার লাভ সংবরণ করেতন িকনা সে হ। জলতল থেক উদ্ধৃতা রািহণীর 
বণনায় লখেকর সংযম দখনু। আবার সাদপেুর যখােন রািহনী গািব লাল 
একক, সখােন দহ ু ধার কােনা িববরণই নই। রািহণীগত প ু ধার িসেনমা-
স্ং রণটা একবার রণ করা যেত পাের। িনবাক ছায়াছিবেত পেস  কুপার ও 
দুগাদাস অিভনয় করেছন। পুকুের ান করেত িগেয় রািহনী (অথাৎ কুপার) 
অ বাস ত ােগর উদ্ েযাগ করেছ। পদায় দখােনা হে  পা থেক উপেরর িদেক 
সায়া তালা হে । হাটঁর বশ একট উপের উ ঠেয় থেম যাওয়ায় দশকবৃ  থেক 
িচৎকার উঠল- স ার, স ার। এ খুবই াভািবক। পািল পদায় এই সানািল 
অিভযােনর লাভ দশেকরা কনই বা সংবরণ করেবন। অেথর লাভ িসেনমার 
মািলক ও েয়াজকেদর অেশাভন রেঙর খলায় িকভােব বৃ  কের আজও তার 
দৃ া  চর। িশ -েসৗ েযর নােমর আড়ােল বশ ালয়-িবিহত নৃত ািদর উৎসার 
আেগর িদেনর থেক আজ আরও বশী।  

     আধুিনক বাঙালী লখকেদর য ব ম-রবী -শরৎ ঐিতেহ র অনুগামী হেত 
হেব, এমন কােনা কথা নই। িক  িবকৃত িচর উ াম পিরেবশেন িব তা ও 
ব াত বাদী লখেকরা দশ ও সমােজর গিত অব  করেবন এমনটাও 
তা কাম  হেত পাের না। প েম কিতপয় ইজম্ -এর দাহাই িদেয় কিবতায় –

নািভচে র িনেয় আগামী স ােনর কলহােস র বণনা দেবন, অথবা এেকবাের 
কুৎিসত ভাষায় বলেবন- ার ঔরেস সৃ র যািনপথ িপ ল-এ কতিদন সহ  
করেব সমাজ ও রা  ? িক  আমরা মেন কির না য সা িতক লখেকরা সবাই 
দুবল ও কদযতায় আ হী। অ তঃ আজেকর বাংলা গ -উপন ােস মৗিলক ও 
উ ত ক নার ও বা বদশনশ র ভােলা িনদশন রেয়েছ। তাহেল িক এমন কথা 
বলা যােব য িসেনমার মত এখােনও মািলকেগা র ফরমােয়শ তারঁা পালন 
করেছন ও করেবন, অথবা অিলিখত িভ তর চ ও এসেবর িপছেন কাযকর।     
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নারী ও পু ষ 

        উ  ােদিশেকরা যাই বলুন, া ণ  সং ৃ িতর অনুসারী ভারতীয়েদর চির  
হ’ল সমােজ সংসাের  নারীেদর িনচতলায় ান িদেয় সবেতাভােব অধীন কের 
রাখা। যমনটা করা হেয়িছল শূ েদর অথাৎ আয ণী-পর রায় সবিনে  ান 
পাওয়া দখলীকৃত িবপুল সংখ ক অনাযেদর। এই ধারা মুসলমান রাজে , ইংেরজ 
রাজে ও ধারাবািহক ভােব চেলিছল এবং আজও ামা েল ায় তমিন জীব । 

াধীনতার আেগ ও পের নতােদর মুেখ বড় বড় কথা উ ািরত হওয়া সে ও 
নারী-অবেহলা এবং জাতপাত মুেছ যাে  না। এটা বা ব সত । 

        বেদর সময় যখন সমাজ–িবন াস বল বেগ েয়াগ হয়িন, তখন নারী  
তথা পু েষ এবং শেূ  তথা া ণ– েয় মযাদার পাথক  তমন িছল না 
বলেলই চেল। আর আিদবাসী জনেগা র মেধ  নারীর ািতকয় দা েত র পর 
থেক িকছটা িনয়ম-শাসেনর অনুবত  থাকেলও িববাহ-পূব জীবেন তােদর াধীন 

ভােব চলার অভাব িছল না। দা ত  ব েনর ছদও সমাজ অনুেমািদত িছল।  
আিদবাসীেদর সে  বশী ঘিন  িন বেণ সা ার অথাৎ াধীন ণয়-ঘ টত 
ব েনর ীকৃিত আজও রেয়েছ। উ বেণর িহ েুদর ে  ণয়মূলক িববাহ 
এবং কবল রাজন -পে  য়ংবর থা চিলত থাকেলও তার েয়াগ িছল 
অত  সীিমত। এসব িবষেয় েয়রা খািনকটা াচার করেত চাইেলও 

া েণরা শাে র ারা সংযত করেত চ া করেতন। তেব সব ে  পােরনও িন 
। মশঃ রাে র প েনর সে  সে  া ণ- য় আতঁাত গেড়  উঠেত থােক। 
স ী পূব হাজার বছেররও িকছ আেগ হেব। রামায়েণর ঘটনা এই সময়কার। 

মহাভারেতর ঘটনা এর িকছ পেরর। যিদও রামায়ণ িনেয় কাব  লখা হেয়েছ 
মহাভারেতরও পের। ীক কািহনীর ভাব িনেয়। ঐ দইু মহাকােব  এবং 
জাতেকর কািহনী িলেত সমােজ নারীর ান িবষেয় বশ িকছ ছিব পাওয়া যায়। 
যিদচ জাতেক নারীর লঘুচির তার িবষয়ই িবেশষভােব িচ ত করা হেয়েছ। 
রামায়ণ মহাভারেত নারী পু েষর স ূণ অিধকাের। উপায় নই, কারণ পু ষ 
দিহক শ েত শ মান। সীতা উ ােরর পর রাম সীতােক বলেলন- তামােক 

অিধগত করায় পর রাবণ বশীিদন ধয ধারণ ক’ র িছেলন এমন মেন করা যায় 
না। সুতরাং তিম সু ীব িবভীষণ যােক পছ  হয় তার সে  চেল যেত পার। সীতা 
তার জবােব বেলিছেলন, দেহর উপর তা আমার অিধকােরর কথা উঠেত পাের 
না, িক  মনটা তামােতই িছল। তিম িবেবচক হেয়ও মূেঢ়র মত কথা বলছ কন 
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? তারপর অি  পরী া। ব াপারটা ছেল ভেলােনা ঘটনা মা , বা ীিক ঢ় 
পিরি িতটােক চাপা দওয়ার জন ই এরকম ঘটনা এেনেছন। িক  একটা সত  
চাপা পেড়িন। সটা হ’ল নারীর অমযাদা । নারী কত ু , কত অসহায়। বালীপ ী 
ও সু ীবপ ী তারার ে ও সই একই কথা। মহাভারেত ৗপদীেক পাশা 
খলায় পণ রাখার মেধ ও একই ব াপার ফুেট উেঠেছ। তার উপর সভামেধ  

ব হরেণর পালা। দখা যায় ঐ সময় কু রমণীরা এক  হেয় খুব াধ কাশ 
কেরিছেলন। িক  তােত কােনা ফল হয় িন। নারী অপহরেণর ব ,  লেুঠর 
জিনস। তার মন বা আ া ব’ ল িকছ থাকেত পাের না। কামনার আ েন পুেড় 
পু ষ তােক সব  সমপণ করেলও সামা জক ে  তার কােনা গৗরবই িনজ  
িছল না। পু েষর গৗরেবই তার গৗরব। নারীর এই ধরেনর মিহমা সিদন পয  
কীিতত হেয়েছ। তার জর আজও চেলেছ। পুেড় নারী উেড় ছাই, তেব নারীর ন 
গাই। পু ষ শত অপরাধ করেলও নারীর একটাও করা চলেব না,  দবাৎও নয়। 

                    কািলদােসর কােব  পু েষর ম-িবরহ যেথ  দখােনা হ’ লও ীর 
উপর পু েষর এক  অিধকার িবষেয়ও বলা হেয়েছ। অিভ ান-শকু লা 
নাটেকর প ম অে  লাভ্ -ম ােরজ –করা ও অ ঃস া  শকু লােক রাজা 
দু ে র প ী েপ হণ করার অস িতেত ঋিষিশষ েদর সে  য অিতশয় 
উপেভাগ  িবতক করা হেয়েছ  তার উপসংহাের িশষ  বেলেছ- এেক হণ ক ন 
বা নাই ক ন এ আপনারই পিরণীতা ী। আর, “উপপ া িহ দােরষু ভতা 
সবেতামুখী”। অথাৎ িববািহতা প ীর উপর পু েষর সবেতাব াপী অিধকার 
িচর িস  ব াপার। আমােদর যা বলবার বেল গলাম। হণ ক ন নাই ক ন স 
আপনার ই া। চল ্ র চল।্ অেনক বলা হেয় গল। এর পেরর যাবতীয় সািহেত  
এ সেবর অনুরণন চেলেছ মা । ামীরা পরকীয় েম ডব িদে , প ীরা রেয়েছ 
অিবচল। সািহেত  নারীরা পু েষর সহেযািগণী হওয়ার গৗরেবই গৗরবাি তা। 
িশব-পাবতী, ল ী–নারায়ণ এসব ভারতীয় সমােজর িবর তার কােলর ািডশান 
। এই অেথই পু েষর নারীরা   ামীধেম অিবচিলতা, সুতরাং পূজ া। িব বী 
ব েবরা দিহক লন সে ও নারীপে  পরকীয়া রিত দিখেয়েছন, িক  

বারংবার সাবধান ক’ র িদেয়েছন য এটা ধম য় পেকর ব াপার, লৗিকক িকছ 
নয়। সািহেত  দখােনা হেয়েছ িববাহ-পূব পয  পরকীয় ব াপার চলেত পাের, 
দা েত র পর নয়। ব মচ ও এই ধরেণর পরকীয়া রিতর আকষেণর তী তা 
দিখেয়েছন। এমন িক উপন াসকার িহসােব বা ব জীবেন যা হয় তা দখােত 

িগেয় নারীর দা ত  – পরবত   পরকীয় মও তােঁক দখােত হেয়েছ চ েশখর-
রজনী উপন ােস। এইখােন ব মচে র িব বী আধুিনকতা। যিদও িতিন এমন 
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িবেবচনা কেরেছন য নারীপে  মেনর আ ণ চাপা িদেয় ামী সবায় ও 
সংসািরক কােজ আ িনেয়াগ করাই ঠক। শরৎচ , জগদীশ , নেরশচ  

ভৃিত পরবত  আধুিনেকরা এবং আরও পরবত  অত াধুিনেকরা ণয়-সংকেট 
নারীর ব - াধীনতােক খুবই উচেত তেল ধেরেছন। বলা বাহল , ইেয়ােরােপর 
সমােজ  তথা সািহেত  িচরকালই নারীর একক-পািত েত র তমন কােনা মূল  
দওয়া হয় িন। তার উপর আধুিনক মন  জীবন-সং াম ভৃিতর ভাব 
সখােন এত বল য াভািবক সক্ স ্এবং ব াত  , সমাজ সংগঠেন আ  

সুখ-দঃুেখর গৗণতা ভৃিতই সখােন বড় পটভূিমকায় ান পেয়েছ, ব িভচারেক 
কােনািদনই তর কল েপ দখা হয় িন, যতদরূ হেয়েছ ভারতীয় সমােজ। 

আর এ সেবরই অনুবতেন আমােদর আধুিনক সািহত । রবী নাথ তারঁ ঘের-
বাইের গে  বশ খািনকটা এিগেয়  িগেয়ও িপিছেয় এেসেছন। সক্ স্ েক ভারতীয় 
সীমা লি ত হেত দন িন। শরৎচ  তা িদেয়েছন। িক  দিখেয়েছন তা বিহর  
অঘটন মা ।  

          এখন কথা এই য , ভারতীয় িহ -ুসমােজর িবিধ ও সুদীঘআচিরত 
ািডশন মানব, না, নূতেনর অিভঘােত আে ািলত সমাজমন তথা ব মেনর 

সংশয় ও আধুিনক যু বাদেকই বহমান করব। এ পিরি িতেত  িশি েতর 
অিধকাংেশই ি তীয় পে  মত িদেবন এটাই াভািবক। মসুলীম সমােজ এ িনেয় 
তমন হা ামা নই, তােদর অিধকাংশই পুরােণা ি র ধম- সামা জক থােকই 

আকঁেড় ধের আেছন এবং সইভােব চলাই ঠক পথ ব’ ল মেন কেরন। ব তঃ 
নারীর অিধকার িবষেয় মুসিলম সমাজ এবং পরুােণা িহ  ু সমাজ ায় একই 
নৗকার আেরাহী। িহ -ুসমােজ ধম য় ও দাশিনক মত-পাথক েক সমি ত ক’ র 
নওয়ার বিৃ  আেছ ব’ ল এবং রমণীর সতী  পািত তা স ান ধারণ ভৃিত 

মিহমা ঘাষণা মুসিলম শািরয়তী শাসন থেক খািনকটা উ ত এই যা। ভারতীয় 
িহ  ুদাশিনক িচ ায় , সাম বাদী অৈ ত অথবা ভ বাদী ত িচ ােতও সক্ স ্
িবষেয় নারীর ািধকার গহৃীত হয় িন।  নীিতর িদক থেক তা পু েষর পে ও নয়, 
তবু নারী স েক কেঠারতা যন আরও বশী। পাঠান-েমাগল শাসন িহ েুদর 
সমােজর িভতর েবশ করেত চায় িন, যা আেছ থাক ভেব িনেয় িহ য়ুািনেক 
বরং উৎসাহই িদেয়েছ। বােরা তেরা শতা ী থেক ষাল শতা ী পয  বাঙলায় 
বশ কেয়কজন াত প ত িৃত িবষেয়  িলেখেছন, সমাজনীিত িনধারণ 

ক’ র িদেয়েছন- যার অনুকরেণ মাটামু ট বাঙলার িহ  ু সমাজ চেলেছ, আর 
চেলেছ লৗিকক থার অনুবতেন । থার সং ার মানুেষর মেন খুব বড় সং ার। 
তা সহেজ যায় না। আজও যায়িন, িশি তেদর অ  ক’ র রেখেছ। যাই হাক, 
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পুরাতেনর শাসন এবং নাতেনর মু -আ হ এ দুেয়র মেধ  সমাজগত ও 
ব গত উপেযািগতা এবং সই সে  ভাবী সাথকতা কী পিরমাণ তা িবিভ  িদক 
থেক িবচায। 

            এ িবষেয় সে হ নই য, পুরােণা িহ  ুশা  িহ  ুসমাজেক এক ট ায়ী 
ও সংহত প িদেয়িছল, যার জন  ‘িহ ’ু বেল একটা ত  আজও টেক আেছ। 
সখােন নারীেক পািরবািরক এক  অিধকার িদেলও সামা জকভােব দয়িন  
কন, সটা দখেত হেব। ঋগ্ েবদ অধ ােয়র শেষর িদেক অথাৎ ীঃ পূঃ ১৫০০ 

নাগাদ সমাজ ও রা িল পাকাপািক ভােব চতবেণর সৃ  কের। এর পর থেক 
মশঃ অ বণ িববাহ রাধ করার চ া চলেত থােক, িক  যেহত তার সম ক 

রাধ স বপর হয়িন বা হেত পাের না সই হত মাঝামা ঝ একটা ের নামেত 
হয় য পু ষ উ বণ ও ী িন তর বণ হেল তা কতকটা ীকৃত হেব, স ান 
উ বেণর অিধকার পােব। িক  পু ষ িন বণ ও ী উ বেণর হেল সমাজ তােক 
শূ  ও হীন বেল িবেবচনা করেব। িক  পরবত  কােল মনুর ধমশাে  ও িবষেয় 
পাকা িবিধ অনুশাসনগত করা হেয়েছ। এ রকম নারী-পু ষ পাথেক র মূেল 
রেয়েছ পু ষ-বীেজর মৗিলক াধান -ত । নারীেক ঐ বীজ ধারেণর আ য় বা 
আধার িহসােব গণন  করা হেয়েছ মা । উপিনষেদর ‘আ া ব জায়েত পু ঃ’ 

ভৃিতর মধ  িদেয় স ােনর িপতৃচির - াি র িবষয় ভাবা হেয়েছ। বলা বাহল , 
মূলীভূত চািরে  িপতা এবং অ জত চািরে  ও দেহ মাতা,  ভৃিতর 

য়াশীলতা আয তা েকরা ল  কেরিছেলন। বলা বাহল , বংশানু ম ও 
পরবত   অজন িবষেয় আধুিনক জীবিব ানীরাও এর ায় সদৃশ  মতই পাষণ 
কেরন। এই কারেণ অনুেলাম িববােহর ততটা িবেরাধী শা কােররা হনিন। গীতার 
কমেযাগ অধ ােয় জািতবণ র া িবষেয় কেঠার িনয়ম রণ কিরেয় িদেয় বলা 
হেয়েছ- আিম অথাৎ কৃিত-সহায় ‘পু ষ’ যিদ শাসেনর কাজ িনয়িমতভােব না 
কির তাহ’ ল জারা উৎসে  যােব, নারীরা াধীন আচরণ করেব, ফেল বণ 
সংকেরর উদ্ ভব ঘটেব আর সাংকয হেল িপতৃপু েষরা িনজ পেু র িপ াি  
থেক ব ত হেয় অধম লাক লাভ করেব। সুতরাং দখা যায় িহ  ু সমােজর 

পু ষ-নারীর উ -িন  ত  পূবজ  পরজ  িপ ািধকার ভৃিতর সে  অথাৎ 
সামি ক জীবন দশেনর সে  এক  সংযু  এক ট তে র অধীন িছল। সই 
জীবন দশন ইসলােমর আঘােত দীণ হয়িন, ইংেরজ শাসেনও নয়, ায় দুশ’ 
বছেরর ইেয়ােরাপীয় িবিবধ দশেনর আঘােতই িবপয  হেত চেলেছ, যিদও এখনও 
থেক গেছ। আমরা জািত-বণ স দায় ভেদর িবেলাপ চাইিছ আধুিনক 
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যু বােদ, িক  যেহত আমােদর গণত  ভােটর উপর িনভরশীল, সইেহত 
সাহস ক’ র ও আ িরকভােব  িবলু  করেত চাইিছও না।  

          পুরােণা কথায় আবার আসা যাক। সক্ স ্বা ম কােনা ব ন মানেত 
চায় না, চ ীদাস-র িকনীর স ক অজ  দৃ াে র একটা মা । এটা স াব  
বা ব দৃ া ও। যার জন  সাধারেণ  তারঁ “বড়ু” আখ া ঘেটিছল।  এ’ কারেণ 
আমােদর, র ণশীল সমােজও অৈবধ স ান যেথ  আেছ, ইেয়ােরােপর মত 
অতদরূ ব াপক না হেলও। অি সা  িববাহও তা এক ট চ  মা , স চ  

বল বিৃ র আঘােত চূণ হেতই থােক। এ রকম ব াপার য সমাজ-সং ৃ িতর 
িদক থেক কাম  নয়, সটা শা - শাসনগত েয়াজন হেত পাের, মানুেষর 

ভাব- াধীনতায় িবষয় ধরেল আত ি ক হেত পাের না। বলা বাহল , া ণা িহ  ু
সমাজ এই কারেণ কবল সমাজ–শাসেনর িদক থেকই নয়, জীবন-দশন 
উপ ািপত ক’ র িবষয় টেক আত ি ক ও আ ক করেত চেয়িছল। য 
দৃ েকাণ থেক তা করা হেয়িছল তার িকছটা া ণ- য় াধান  র া 
িন য়ই। িবষয় টেক এই িদক িদেয় না দেখ বশ -শূ রাও ঐ জীবন-দশেনর 
বাহক হেয়েছন। তেব বৗ  ধম এবং ভ  ধম এর িতেষধক েপ অেনকটা 
কাজ কেরেছ। কৃতপে  আেযরা এেদেশ আসার পর থেকই অনাযেদর সে  
তােদর সংেযাগ হেয়েছ, পু ষ-নারী উভয় িদক থেকই এবং মশঃ তা এত বল 
হেয়েছ য িব  আযবীজ হাজার শতা ী মেধ ই স ূণ িবলীন হেয় গেছ। তব ু
ত  থেকেছ, সমাজ কাঠােমাও থেক গেছ এবং আরও ণী িবভাগ এেস 
গেছ। পুরাণ িলেত এসেবর িকছ পিরচয় মা  পাওয়া যায়। া  বহৃ িত ও 
গৗতেমর ভাষােদর অৈবধ স েকর িবষয় ছেড় িদেলও কু ী ? কু ী যিদ 

কন াব ায় বেণর কােনা পু েষর িত আস  হেয় থাকেতন তাহ’ ল পিরণেয় 
বাধা িছল কাথায় ? স ান িবসজেনর কােনা কারণই তা দখা িদত না। অবশ  
এমনও হেত পাের য বেণর নয়, িক  েগাে র পু েষ সংস া হেয়িছেলন, 
িক  তােতও বাধ কির সমােজর আপি  হ’ত না। যাক্ স কথা। গা , িপ , 
িপতৃপু ষ, জ া র ভৃিতর ম া ঋিষবাক  মানবতা বা মানব দবতা-মূলক 
আধুিনক ান-িব ােন নানাভােব খ ত হেয়েছ। যা িব ান-মূলক নয় এমন 
তে  যাওয়ার বণতা ভূত তার সািমল হেয় পেড়েছ। যারঁা মা াতার আমেলর 
ঐ সব ধারণা এবং সই সে  িবেবহীন আচার- থা, জাতপােতর িবেভদ িনেয় 
কাল কাটাে ন তারঁা িশি ত-সমােজ িধকৃত হে ন। তবু য ছাড়েছন না , তার 
মূল কারণটা রেয়েছ, বলেত গেল আমােদর রাে । ভারতরাে র কণধােররা 

ণী ােথর বাহক হেয় ঐসব জীইেয় রাখেছন। সে হ নই য ঐ সব আচার 
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থা িৃতর িবধান তির কের সাম  রাজন  ও তদনগুেতরা দীঘকাল ধ’ র ফসল 
তেল এেসেছ। িনগহৃীতেদর অেনেক তােদর অনু হপু  হেয় তােদর দলভ  হেয় 
আ াবহ হেয় পেড়েছ। এই াথ সুিবধােভাগ দরূ করেত গেল পেুরা 
সমাজতাি ক রা  চাই অথবা ছ েবশী জাতাি ক রাে  এেকর পর এক কেঠার 
আইন চাই এবং সে  কৗশলও চাই। আমােদর িলিখত বা ভািষত তে  কােনা 
কাজ হেব না। মার িদেয় না হটােল কউ সুিবধােভাগ ছাড়েব ?  
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আন মেঠ   িনরান  ! 

               মেঠ হত ালীলা ?   কি ত ঘটনা ১৭৭০–১৭৭৫ ীঃ ।তস  কি ত 
িববরণী।  পিরেবশনায় সািহত -স াট । কালসীমা শতািধক বৎসরা  । তা িনেয় 

হসন জিমল স িত,  অথাৎ আরও শতা ী পের । ত দশ র িববরেণ 
শীতাত িনেলপান ঃ।              

        মূখ  ভূিমকায় আসের দাড়ঁাইয়া িছেলন িশ া-সং ৃ িতসহ স ােটর তালুেকর 
জা অ াদামী। কনসারেট িছেলন বাছা বাছা সংবাদপা ক এবং আরও কহ 

কহ।  কহ ঢাল , কহ কািঁস , কহ বা ধু পা ঁ ধিরয়ািছেলন । হসন 
জিময়ািছল ভাল এবং আরও জিমত, িক –‘সহসা ঝনাক্ ঝান্ , তানপুের কােট 
তান’ । জয়জয় ী রািগণীেত কিড়-মধ ম বা জয়া উঠায় সােধর আেয়াজন বসুেরা 
হইয়া গল । হায়, হায়! পে  থািকয়াও িক িতপে র আচরণ কিরেত হয় ?  
যু িবেবক িক এতই বড়, এতটাই বরণীয় য তার ধা ায় সােধর সন টেমনেটর 
পাকা ব ব া হ টয়া যাইেব?  িচর ায়ী বে াবে র সমথকও জু টল িব র । ানীয় 
ঢাকী ঢলী হইেত িদলিলর সাের ী পয  িব িবদ ািনিধরাও উঁিক িদয়া দিখেত 
লািগেলন। বরিসক সরকার থামাও থামাও বিলয়া যিদচ রেণ ভ  িদেলন, সােধর 

হসন প  হইল না ।  হাট আ য় িনল বাজাের । ভবীেক থামায় কার সাধ  । 
কা েলর গাড়া খু ঁ জয়া পাইেল তাহা ত াগ করার নজীর জাতীয় চিরে  আেছ 

না িক ?  তার উপর অ াদামীর কী িতটাই না হইল,  বলুন তা ?  মােরা কােটা 
পাড়াওটােক আতর-চ েন ায়  কিরয়া তালা হইয়ািছল,  হয়ত বা মানত 

কিরয়া তেবই স াট – পূজার উদ্ েযাগ করা হইয়ািছল। জ া  ই মাছটা 
লুকাইবার জন  শাকও জমা করা হইয়ািছল  িব র- মু কৗশড় কিরব,  ম ু
ব দশন–অখুিলিকির  দখাইব,  থম সং রণ –ও ছপাইব- ইত ািদ। এিদেক 
ঢাক-েঢাল – ীরা  কামর বািঁধয়া বাছা বাছা প ীয় মত সং েহ ঘন ঘন 
যাতায়াত আর  কিরেলন।  অ ামবাসাডাের রা ার জ াম বািড়য়া উ ঠল । 
িচ ঠপে  িরেপারেট িববরেণ অিফেস বারা ায় পা ফলা দায় হইয়া উ ঠল। শীত–
ভেয় জড়সড় হইয়া  পিড়ল,  লখককুল  িনদােঘর  ঘােম  কাগজপ   িভজাইয়া 
তিলেলন। কী ?  এত বড় কথা ?  আন মঠ জাতীয় সংহিতর িবেরাধী ?  ব ম 
বাকঁা আচরণ কিরয়ােছন ?  তাহা হইেল উহােক দৃঢ় হে  উে ািলত কিরয়া 
আমােদর জ  িপতৃেব রা য ইংেরেজর নাক কা টয়া িদেয়িছেলন তাহা িক 
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অসত  ?  িতপ  ধু  ীণকে  িনেবদন কিরেলন– কবল মুসলমান িনধনই 
নয়,  উহা য ইংেরজ াে ও ভরা ,  হজরু ! 

            হসেনর ি তীয় দৃেশ  তরজার লড়াই আর  হইল। ঢাক ঢাল কািঁস 
উ েরােল চাপান ধিরেলন- 

                বােজ কথা, িমথ া িন া। ঋিষর এ চাতির । 

                জ াঠারা ঠক ধেরিছেলন, আমরা বুঝেত নাির।। 

                অ াদামী জবরদ   গেবষণা সিমিত । 

                সহেজ ছািড়বার পা  নন । অ ুদ িননােদ গািহেলন- 

                দখাও দিখ কাথা আেছ ইংেরজ-নাম গান । 

                             দিখয়া দাও কাথা আেছ মােরা মুসলমান।। 

                থাকেল পের অথটা তার অন রকম হেব। 

                                      (আর) স ােট ভল থােকই যিদ, গেবষণায় যােব।। 

                আন মঠ উপন ােস সাংেকিতেকা হএ।  

                ইংেরজ ঔর মুসলমান বদল কর িল জেয়।। 

                                      (না হয়) মারা অেথ কালাকুিল- ‘শ া ুিদ’ দেখা। 

                পাড়াও অেথ চমু খাও অদ  হইেত শেখা।। 

                                    ঢাক ঢাল সাের ী একসে  তমুল সমথন জানাইেলন-  

                বহৎআ া, নদীহে র শামী বামী পাচঁী। 

                কলকাি য়া খমটাওয়ালী আমরা আনাইতািছ।। 

         এবার উে ােরর পালা। উে ার দেলর তমন সর াম নাই, আেছ ধ ুএকটা 
ভাঙা কািঁস। আর ব ব  ছে  গাথঁেত নারাজ, জবাব দয় কাটা কাটা গেদ - 

                                ‘ স িক মহামান রা , িদনেক রাত কিরেত চািহেতেছন ? 
ভািবয়া দখুন , িছয়া েরর ম েরর সময় কত খৃ া  হয় ? যিদ ১৭৬৯-৭০ হয়। 
তখন মীরজাফর তা এে কাল কিরয়া বেহে  িগয়া গদী দখল কিরয়ােছন। এই 
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রে র বে  তনার চািরত পু  নাবালক নজমুে ৗলাই তা নােম নবাব। ত 
শাসেন কৃত শাসন মতা কাহােদর হে  িছল তাহা তা আপনােদর মত 
সবে র িনকট বু ঝইয়া বিলেত হইেব না। মুসলমান-শ র তা তখন নািভ াস 
উ ঠেতেছ। আবার ১৭৭২ খঃৃ ব েমর শংিসত ওয়ােরন হি ংস কা ািনর 
গভরনর জনােরল পেদ ািপত হওয়ার পর সই মতৃ পথযা ী মাগলশাসেনর 

ীণ নাড়ীেত আর কান বগ িক িছল ? তাহা হইেল মুসলমােনর রাজ  লইয়া 
সািহত -স ােটর এতটা উে েগর েয়াজন িছল কী ? মেৃতর দেহ খ াঘাত িক 
উিচত হইয়ােছ ? আবার দখুন, হস টংস িরত গারা ক াপেটন পিরচািলত 
গারা িসপাহী ও িকছ মুসলমান িসপাহীর সে  স ানেদর যু  বিণত হইয়ােছ। 

আসেল যু টা হইেতেছ ইংরাজেদর সে , পাড়ােনা হইেতেছ মুসলমানেদর 
াম। পিরেশেষ–ইংরাজ আসুক, ইংেরজ-শাসন দীঘজীবী হাক- এই মহাবােক ই 

তা আন মেঠর সমাি । আপনােদর  কির, এ প পর র িবেরাধী 
ইিতবেৃ র ন তা সািহত –স ােটর আর কােনা উপন ােসই নাই। মহাদেয়রা 
যিদ বেলন-আমােদর জ তােতরা আন মঠ মাথার কিরয়া েদশী আে ালন 

ার  ও সাথক কিরয়ািছেলন , তাহােত তা ভল নাই- তদু ের জানাই , তাহঁারা 
‘বে মাতরম’ নামক আ য  ম গীত ট আ য় কিরয়া িছেলন,  গাটা আন মঠ 
নেহ । তেব সংহিত ও সং ােমর একটা আভাস উহা হইেত হণ কিরয়া থািকেত 
পােরন। এমনিক তাহঁারা ‘আন মেঠ’র থম সং রেণর ভূিমকার িলিখত সািহত  
স ােটর িনেবদন টও হয় পেড়ন নাই,  নয় অ াহ  কিরয়ািছেলন। িনেবদেন 
আেছ- 

      সমাজ-িব ব অেনক সমেয়ই আ পীড়ন মা । িবে াহীরা আ ঘাতী। 
ইংেরজরা বা ালােদশ অরাজকতা হইেত উ ার কিরয়ােছন। 

        ১৯০৫-০৬-এ যাহঁারা ব ভ   উপল  কিরয়া দেশর পণূ াধীনতার দািব 
জানাইয়ািছেলন, তাহঁারা পুনঃ পনুঃ নমস  , িক  তাহঁারা তখন কবল 
বে মাতরম মে ই অিভভূত হইয়া িছেলন। িব েবর ারে  যু িবচার তমন 
কাযকর হয় না,  যতটা হয় সন টেমনেটর উে াধন। সিদক হইেত তাহঁারা ায় 
পূণ  সাফল  লাভ কিরয়ািছেলন। যিদ গাটা আন মঠ তাহঁােদর অবল ন হইত 
আন মঠ লইয়া অিভনেয়র আেয়াজন হইত না িক ?  িন য় তী  মুসিলম-
িবে ষই উহার ােদিশক চাের বাধা জ াইয়ািছল। অবশ  ব ভ সহ 

াধীনতার আে ালনেক িহ রু আে ালনই বিলেত হইেব। কারণ, নানা কারেণ 
মুসিলম সমাজ আধুিনক িশ া হইেত ব ত িছল। তখনকার জাতীয়তাবাদ মােন 
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ধমে রণাযু  িহ  ু মতবাদ। িক  এই আে ালেন মুসিলমেদর সপ তা না 
থাকায় িবষয় ট মনীষীেদর নতন কিরয়া ভািবয়া দিখেত হইয়ািছল। ১৯০৭-০৮ 
খৃ াে ই ভলটা ধরা পিড়য়ািছল। রবী নাথ তাহা ভাষেন িলখেন জানাইয়ািছেলন 
। িবেশেষ িব বী আে ালেনর পুেরাধা ীঅরিব   তাহঁার ‘ দশ ও জাতীয়তা’ 
নামক বে  ঐ সমেয় অনুতাপসহ কী অিভমত ব  কিরয়ািছেলন দখনু- 

        ‘আমােদর রাজনীিতিবদগণ ায়ই মােয়র  স ূণ প দশন কিরেত 
অসমথ িছেলন। . . . মাতৃদশেনর অভােব সই অ রায় নােশর বলবতী  ই া  নাই 
বিলয়া উপায় উ ািবত হয় না, িবেরাধ তী  হইেত চিলয়ােছ। িক  অখ প 
চাই, যিদ িহ রু মাতা, িহ  ু জাতীয়তার িত া বিলয়া মাতৃদশেনর 
আকা ােপাষণ কির, সই পুরাতন েম পিতত হইয়া জাতীয়তার পূণিবকােশ 
ব ত হইব।’ 

             অথাৎ ভল হইয়ােছ। তাহা হইেল দখুন, মহামান  অ াদামীর 
গেবষকবৃ , সািহত -স াট য কান কারেণই হাক না কন মসুলমান সমােজর 
উপর ক্  িছেলন। উপন ােস আেয়ষা, ওসমান, মবারক, চাদঁশাহ ফিকর 

ভৃিতর মহৎ চির  অ ন কিরয়াও আন মেঠ িবপরীত ভাব দখাইয়ােছন। ক 
জােন, তক  আ মণ  হইেতই  আমােদর পরাধীনতা –এই দৃঢ় ধরণাই তাহঁােক 

মশ ঐ প মুসিলম- িবে ষী কিরয়ািছল িকনা! স যাই হাক মুিনেদরও তা 
মিত ম হয়। মহাকিবও তা িব ব িবেরাধী চার-অধ ায় িলিখয়ািছেলন। ইহার জন  
সািহিত কেদর সমথেন কামর বািঁধয়া লািগেতই বা যাইব কন, আর ভল েলােক 
সংেশাধন কিরেত বিসয়া উ া ভেলর বহরই বা বাড়াইয়া তিলব কান েয়াজেন 
?  ভেলর মধ  িদেয়ই তা দশেক অ গিতর পথ খুঁ জয়া লইেত হইেব। জাতীয় 
সংহিতর েয়াজেন বতমােন আমােদর িক ঐ  লইয়া এত মাতামািত সােজ ?  

                          উেতার-পে র গেদ  এই প ফাড়ন-কাটা চাপান-পে র 
সেহ র অতীত হইল। সে  সে  তাহঁারা তেল-েব েন িলয়া উ ঠেলন, পুরাতন 
রীিতেত ভরবক  িচেতন ধিরেলন। ঢাল কািঁস াণপেণ িননািদত হইেত থািকল- 

                 িক সােজ আর িক সােজ না আমরা বু ঝ ভাল। 

                 দেশর কথা উে া কের তামরাই আ ন াল।। 

                 িবেদেশেত মগজ বাধঁা তােদর সুেরই গাও। 

                 ইিতহােস িবেদশ গেঁথ দেশর মাথা খাও।। 



152 
 

                 িবেদশীেদর ভাষা িশখেল িশ র া  বােড়। 

                                    (তােদর) ইিতহােসর ছঁেদা কথায় সদ  নাড়ী ছােড়।। 

                 ঋিষর হােতর িহ -ুেমায়া ম  বেল কবা। 

                 কেণ  ত  িপধাতেব ৗ তাবা তাবা তাবা।। 

                 বেষ বেষ শতবািষক সরকাির কল াণ। 

                 িপতৃেব রা হেবন সুখী পাইেল িপ দান।। 

       অতঃপর িববাদীপ ীরা কাৎ হইয়া গেলন। তাহঁােদর আর িকছ বিলবার 
রিহল না । সানাইসহ  ঢলীরা িবজয়বাদ  বাজাইেত বাজাইেত ‘ েয়াজেন আবার 
লিড়ব’  শাসাইয়া গেলন। অিধকারী ভরত–বাক  পাঠ কিরেলন- 

                  মেঠর আন -বাতা যইজন েন। 

                  িনরান  কভ না হয়, তাগদ িদেন িদেন।। 

                  সর তী বসুমতী যেুগ যুেগ জও।  

                  জাতীয়-চির  সুধা বেষ বেষ িপও।              
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জাতীয়  সংহিত ও শপথ 

        ১৯৮৪-র নাতন বছর িপছেন শ া এবং সামেন সংকে র িত িত িনেয় 
দাড়ঁাল ত ণেদর তথা ভারেতর শািষত সবহারােদর সামেন। একিদেক পণ  ও 
িবপণেনর ূপীকৃত আেয়াজন সহ রা সখ বিণক্ -েগা র মহাসমােরাহ –
পানেভাজন, েমাদশালা, বাতানুকুল যানবাহন অ ংিলহ িবলাসগহৃ ও দীপাবলী- 
সমু ল চারম ল- আর তারই পােশ মজীণ িনব  নরক ল-সংখ ার কা ট 
কা ট, িবমূঢ় ভাষাহীন ‘ভারেতর চলমান শান’। নববেষর ঠক উষামূহেতই 
শানা গল –ঐ বিনক্ -পে রই এক রা - িতিনিধর মুেখ অসতেক বিরেয় পড়া 

অিত সত  এক ট কথা –ভারতবেষ এখন দল বলেত দেুটাই আেছ। একটা 
আমােদর আর একটা ঐ অন  মানুেষর। হা,ঁ সবহারােদর।  দইু প । ভারেতর 
ডেমাে িসেত এ সত  আর চাপা নই। িক  শ া কন আর সংক ই বা 

িকেসর? শ া এইজন  য শািষেতর আরও বলতর সং াম সামেন আর তা 
দীঘ ায়ী ও র য়ী, কারণ, িতপ  দুেগ বু েহ অে  সুস ত। আর সংক  
এইজন  য এ লড়াইেক শীষিব েুত িনেয় যেতই হেব এবং জতেতই হেব।  

               ত ণ ব ু রা, অতীতিদেনর কান এক যুবেকর কাছ থেক তামরা িকছ 
সারগভ কথা নেত চেয়ছ। হয়ত, অিচরকােলই িমেল যােব এমন কােনা 
আ াসবাক  হয়ত বা তামােদর অ া  পদযা ায় শূন তাজয়ী কােনা উৎসােহর 

িত িত, যার কােনাটাই এখিন আসেছ না, লখার ারে র এই মুহেত দািঁড়েয়, 
িব ত শতা ী শেষর িবমূঢ়তা সামেন রেখ। তামােদর মত এককােল আমারও 
িদন আর  হেয়েছ শূন তা ও ে র ে । এককভােব সং াম করেত হেয়েছ 
আমলা-িনভর সা া জ ক শাসনয  ও ন  াথপর সাম তাি ক সমােজর সে । 
আজও বহ ত িচ  রেয়েছ র া  ম ায়। তামােদরই মত আশাহত  িছল 
অেনক। মেন হেয়িছল সাম বাদী ব িবক ভাবাদেশর  মেধ  িদেয়ই াধীনতা 
আসেব, এক আঘােতই মানবতার দুই শত্ র িনপাত ঘটেব, পুরােনা সাম -
সমাজ ও আধুিনক উপিনেবশী শাষণ। চতর সা াজ বাদী  স সুেযাগ িদেল না। 
স’ র পড়ল ঠক তােদরই হােত অিধকার তেল িদেয়, যারা ভাবী নীিতর িদক থেক 
তােক তর আঘাত হানেব না। মতার হ া র মা । ভারতীয় ু ধাত মানুষ 
অিশ ায় ও কুহকী ধেমর ও শাে র দিড়েত বাধঁা প বৎ মানুষ িন  ঔদাসীন  
সহ মেন িনেত বাধ  হেয়েছ িভ  গাে র হেলও িশি ত েদশী ভাইেদর 
রা ািধকার। তােদর আ া অনা ার, স ও যন িছল অবা র। তারা এ ব াপার 
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বুঝেতও অ ম িছল য ভাববাে  পির ীত ও চািরত দশমাতৃকা এক জিনষ 
আর কাযে ে  বা বভােব মানুেষর উ য়েন তার কেঠার পায়ণ আর এক 
জিনস। মশ দখা গল, ণীগত সুিবধােভােগর আসুিরক মেনাভাব ন ায  ও 
বা ব মানিবকতােক িতহত কেরেছ। মতার হ া ের য গণত  ও 
রা নীিতর জ  হ’ল তার মেধ  এমন সব ফাকঁ রাখা হ’ল যােত িব মতাশালীরা 

া ে  াথেক শষ সীমা পয  বািড়েয় তলেত পাের। িশে  বািণেজ  ভারতেক 
অ বত  হেত হেব এই নীিতর আ েয় পুঁ জর মািলকরা ব াহীন অবাধ অিধকার 
িছিনেয় িনেত থাকল। আর কা ীর থেক কন াকুমারী পয  িশ ক অধ াপেকরা 
উ কে  ছা েদর পড়ােত থাকেলন- িরপাবিলক! ডেমাে িস!- িনযািতত 
মানুেষর উ ােরর দিলল! আসল ব াপারটা হয়ত বা বুেঝও তারঁা বুঝেত এবং 
জানােত চাইেলন না য আ িরকভােব গহৃীত সমাজতে র নীিত ছাড়া গণত  
সাথক হেত পােরই না। পিরেশেষ যা হবার হ’ল। সই িবষবৃ  আজ মহী হ হেয় 
উেঠ তার আ য়ভূিমেকই াস করেছ। এমন বলা ভল হেব না য আজেকর বহৃৎ 
সংখ ার রা  নতারা বািণ জ ক ােথর ধানেদর হােতর ীড়নক মা । পুরােনা 
সা াজ বােদর েদশী সং রণ। রবী নােথর ভাষা িনেয় বলা যায় য বািণ জ ক 

ােথর সে  রাে র গাটঁছড়া বাধঁা হেয় গেছ। এই িমলনটােকই পাকা ক’ র রাখার 
জন  বছর বছর মহাধুমধাম সহকাের হেরক সভা-সিমিতর আেয়াজন, রিডও 
টিলিভশন –সংবাদপে  দশব াপী অপ চার। বাইের গণতে র মাকা িদেয় 

ব ক ও ণীগত মািলককানার পাশাপািশ সরকাির পণ  ও িব  উৎপাদেনর 
লাক-েদখােনা রাজকীয় নাটক। িম  অথনীিতর প মুেখ ণগান। যােঁদর চাখ 

একট খালা আেছ তারঁাই দেখেছন য এই পিরি িতেত সরকাির উদ ্েযাগ 
বসরকািরর রাহ ােস পড়েত বাধ । এই কারেণই না- ালােতই কয়লায় আ ন, 

েনর ভাড়াবৃ  ভৃিত। িব য় জােগ যখন তামােদর দওয়াল-িলখন দিখ-
ব মূল বৃ  রিহত কেরা। ক করেব রিহত? শাসন? তার কােনা মতাই 

নই। আর বাড়িত উৎপাদন কের নবীন ধনত  তার মতৃ  ডেক আনেব না িক? 
র করবী নাটেকর খিনমািলক িনেজর মৃত র জন  অথাৎ ধনত  িবেলােপর 
জন  অি র হেয় উেঠেছ। এ ত  কােব ই শাভা পায়, বা েবর সে  মলােত 
গেল চাই চ  আঘাত। ব মূল বৃ র ে র একটা বুেজায়া জবাব পাওয়া 

যায়, সারা িবে ই তা মূল বৃ । িক  তার পেরকার য টা নেত মািলকানার 
অত  িবসদৃশ লাগেব, সটা এই য, িবে র কান্ বেড়া রাে  শতকরা ষাটভাগ 
লাক অধাহাের অনাহাের ব হীন অব ায় রেয়েছ? ভারেতর অথনীিত িবিশ  

ভারতীয় সমােজর অনুকুেল গড়া হল না কন? এর জবাবটাও রিডই আেছ, 
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শাষেকর যাবতীয় অিভনয় য শষ কথাটায় িগেয় ঠেক তাহ’ল – আমরা যা-
খুশী-তাই করার অিধকার পেয়িছ, আমরা সংখ াগিরে র ভাট পেয়িছ।   

         তামরা অেনেকই হয়েতা ু ল-কেলেজর ছা । একটা সাধারণ িবষয় দেখা 
না, য ভারতবেষ অিশি েতর হার শতকরা স র, স-ভারতবেষ িশ াখােত 
নগণ  ব েয়র মেধ েকারও মাটা আংশটা যাে  উ িশ ার আেয়াজেন। আবার 
স ে ও রােজ  রােজ  িব িবদ ালেয়র মেধ  ভদ করা হে  যেথ । 

িশ কেদর অনায়াস েমাশন, এমন িক আেমাদ েমােদর জন ও টাকা আেস 
িক  ছা েদর জন  মূেল  পু ক, িশ ামূলক টর্ ভৃিত ব ব া কাথায়? 
মু েমেয়র ধনতে  এসব হবার নয়, াথিমক িশ া অেপ া ক ক শতা ী 
ধ’ র। এিদেক সব িমিলেয় মধ  ও প মা রাজ িল সমৃি েত ফুেল ফঁেপ উঠেছ, 
আর া ীয় রাজ েলা মাধায় করাঘাত করেছ অথবা িনেজেদর মেধ  কলেহ 

বৃ  হে । এরই ফােঁক চেলেছ আর এক দৃশ -অবেহিলত রাজ েলার কৗশলী 
িকছ বুেজায়া ও পািত-বুেজায়া গা র ঐ শাসক ােথর সে  কৗশলী আতাতঁ ও 
িকছ িছেয় নওয়ার চ । অভাগা প মব , অন ায়মূলক াথ-সংকীণতার 
িচর- িতবাদী প মবে  আজ বিণক্ রাে র িবষনজের। বকাির ও অথ 
সংকেটর অ কুেপ আব  িন -মধ িব  ও দির  যুবেকর দল, তামরা হয় বিণক 

ােথর সে  আতাত বািনেয়- বুেজায়া-পদেলাহী হেয় ঘণৃ ভােব াণটা বাচঁাও, নয় 
সপিরবার অব িয়ত হেয় যাও। আজেকর ভারেতর দুিনয়া ীতকায় বিণকেদর, 
িবশীণ মানুেষর নয়, এমন িক িশি ত ণীজেনরও নয়। আেগ থেকই মনীষী-
িব ান্ েদর অেনকেকই এবং সই সে  সাং ৃ িতক িত ান েলােকও তারা নানা 
কৗশেল কুি গত কের ফেলেছ। 

          চাের বলা হে  “রামকৃ  িবেবকানে র বাঙ্ লা অরিবে র বাঙ্ লা, 
তামার িতবােদর জ া নীরব কেরা, আমােদর মতায় থাকােতই ভারেতর 

কল াণ, আমােদর শাসেনই তামােদর কৃত সমাজত ।” হায়ের মতা হােত 
থাকাটাই এ দুিনয়ার সবেচেয় বড় জিনস। তখন যা-খুশী বাক  যমন ক’ র হাক 
উ ারণ করার পাকা দিলল হােত আেস। আর অপ চাের ভাওঁতায় িশি তেদর 
সকলেক ভালােনা না গেলও িবপুলসংখ াক অিশি ত অধিশি তেদর সহেজই 
িব া  করা যায়। এরই জন  মানুষেক অিশি ত রাখার রাজৈনিতক েয়াজন 

ীকার করেতই হয়। রা  মতা সহ পণ  উৎপাদেনর অিধকার িনেয়ই আিদম 
যুগ থেক গা ব ন এবং কখনও আ ালেন কখনও কৗশেল জনসমাজেক 
ঠিকেয় রাখা। ভারতবেষ ায় িতন হাজার বছর ধ’ র য় া ণ  িমিলত 
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শাষেকরা মু েময় হেলও মানিবকতােক দািবেয় রেখেছ সাফেল র সে , 
সা াৎ ভগবােনর কলেমর বদ থেক এেকর পর এক ধম ও শা  বািনেয়। 
ইেয়ােরাপ কেরিছল অ বেল, িক  বিশিদন তা রাখেত পােরিন। তােদর মানুষ 
বাধঁা িশকল এেদেশর মত এত মজবুত ই ােতর িছল না। তবু একথাও বলেত হেব 
য, মধ যুেগও, দুিভে র ােস না পড়েল একমুেঠা অে র জন  মানুেষর এত 

ক ঠন ম ও এত অিন য়তা িছল না। তা ছাড়া তে  দশেন মানুষ-সােম র িবষয় 
উ ািরত থাকায় তর অন ায় অধম িবষেয় একটা বাধাও িছল। আজেকর 
িদেন বাইের যমন যে র সার িভতেরও তমিন মানুষ পষাই করার কুটনীিত। 
শাষেণর মতা পাওয়ার জন  যারা মুহমহু কৗশল বানােতই ব  তােদর মুেখ 

ধমনীিত ও মানিবকতার বুিল য কুৎিসত িমথ ারই অ  তা গত পয়ঁ শ বৎসর 
ধের কােরা িক জানেত বািক আেছ? অতএব যা াভািবক তাই-ই হে । ধনতে  
ঝঁু টবাধঁা ও শাষেণ পিরপ  বুেজায়ােদর ও তস  পদােলহী সুিবধাবাদীেদর 
স েক মাকস এে ল্ স ্ লিনন যা-যা বেলেছন আজেকর ভারেত তা অ ের 
অ ের দখা যাে । রাজ িলর অিধকার এমনভােব সীিমত করা হেয়েছ য ওরা 
না িদেল উপায়হীন হেয় পেড়। তার উপর কােনা রাজ েক আওতার বাইের 
দখেল আর কথাই নাই, হােত না মের ভােত মারার চ া  ি র আেছ। তােতও 

না পারেল গঠনতাি ক বদবাক  অনুসাের হােতও মারা যােব বিক। নকশাল 
আে ালেনর সময় চার দখা িগেয়িছল- িহং তা ত াগ কর। িক  তা ঠকােত 
িগেয় িহং তা িকছমা  দােষর হ’ল না। ইদানীং কথা চলেছ সা দািয়কতা 
থামাও, জাতীয় সংহিত র া কর, িবিছ তা ব  কর। জাতীয় সংহিতর সবকালীন 

েয়াজনীয় ক অ ীকার কের? অিব  সংহিতর ভারতই তা আমােদর ে র 
েদশ। িক  সংহিত ন  হেত চেলেছ অথবা অন কথায়, মু েমেয়র শাসক-

সংহিত িবপ  হেত চেলেছ কার ও িকেসর জন ? ডেমাে িসর এবং কবল 
ডেমাে িসর নয়, ডেমাে িসর িভতর িদেয় চক্ চক করা ভাবী সমাজতে র 

 ( ! ) দেশ এসব অনাচার হেব এমন কথা তা িছল না। আসেল য কারবােরর যা 
ফসল। য-কারেণ হে  তা দরূ করেত গেল বিণক্ -রাে র মূল ধ’ রই টান িদেত 
হয়। সহজভােব ঐ তী  অসে াষ দরূ করা মূল শাসেকর আয়ে র বাইের। 
শ ামেক র া করার জন ই যারা দল বেঁধেছ কুলেক তােদর িবসজন িদেতই হেব। 
উপায় নই। 

          ধেমর দাহাই নীিতর দাহাই দওয়া হে  িবেবকান  অরিব  
রবী নােথর িব বী স ােক গাপেন রেখ পরদা িদেয় ঢেক। তামরা বাচালতা 
কােরা না, চাখ বুেজ ধ ান করা অভ াস কেরা। আর ভােটর সময় সপিরবার 
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আমােদরই ভাটটা িদও। তামােদর অলে  আমােদর শাষেণর দুগটা আরও 
মজবুত হেত থাকুক। সেতা হ’ল, িক  মানেুষর উপায় কী ? িন িব  আমােদরও 
উপায়? ওরা য সব তে র কথা চার কের তােত উপেরর িদক থেক উ য়ন 
িনেচ নামেত নামেত তা বািক সব সাবাড় হেয় যােব। এখনই হটেত আর  
কেরেছ যেথ । জ -মতৃ র জায়ার ভাটায় শতা ীর মেধ ই মানুষ মুেছ যােব, 
ভারত আেলা কের িবরাজ করেব কবল বুেজায়া আর তােদর পদেলাহীর দল। তা 
হ’ ল পথ ? িহসাব ক’ র দখেল বলা যায়, ত ণেদর িদক থেক উপায় দুেটা- 
একটা সশ  িব েবর, অন টা পালােম াির ডেমাে িসর সে  তাল িমিলেয় 
ভাট বা জনমত অিধকােরর। দুেটারই জন  েয়াজন সংগঠন। িক  থমটার 

এখন আর তমন খালা নই। তার উপর িতপ  সংখ ালঘু হেয়ও আ র ায় 
সুস ত, আর সাধারণ পে  িব বী ঐক  সহেজ আনাও যােব না, যারঁা আদশ 
যাগােবন তারঁাই এখন দেল মেত িবিভ  আর এটাই িতপে র িদক থেক 

সবেচেয় কাম  ব াপার। তবু বতমান পিরি িতেত িব ব য আসেত পােরই না, 
এমনও নয়, কারণ , এই দবতা ট অেনক সময় ডাক িদেয় ভােলা কের সেজ 

েজ আেসন না, সহসা হড়মুড় কের এেস পেড়ন। তখন, রবী নােথর ভাষায় 
“আমােদর িতিদেনর একরঙা ত তার মেধ  হঠাৎ ভয়ংকর তাহার 

ল টাকলাপ লইয়া দখা দয়। ….তখন কত সুখিমলেনর জাল ল ভ  , কত 
দেয়র স  ছারখার হইয়া যায়। …. যাহা হইয়ােছ, যাহা আেছ তাহােকই িচর ায়ী 
েপ র া কিরবার জন  সংসােরর একটা িবষয় চ া, রিহয়ােছ; ইিন সটােক 

ছারখার কিরয়া িদয়া, যাহা নাই তাহারই জন  পথ কিরয়া িদেতেছন। ইহার হােত 
বািঁশ নাই; সাম েস র সুর ইহার নেহ ….(‘পাগল’ ব )। পিৃথবীর িদেক তাকাও- 
ভাবী মহাযু  কউই ঠকােত পারেব না। স মহাযুে ও ঐ দুই প - এক 
গা েত নয়া সা াজ বাদী ধনতাি ক, অন  গা েত সমাজত বাদীরা। ভারেতও 

িভতেরর আ ন ধমূািয়ত অব ায় রেয়েছ। সুতরাং অক াৎ “িবিধিবিহত য  
ল ভ  হইয়া যায়” “শ র নব নব লীলা ও সৃ র নব নব মূিত কাশ”  য পেত 
পাের না এমনও নয়। তবু ঠক এখনই “আিদম িহং  মানিবকতার আিম যিদ 
কউ-” এই নম ারেযাগ  কিববাক  অ ের িন  ক’ র রেখ পথ চেলা। তবু 

ত থাকেত হেবই। সংগঠন, সংগঠনই বতমােন সবেচেয় জ ির। অিভযা ী 
ত ণদল, তামােদর স িলত পদে েপ িনে তন জড় াম িল জেগ উঠক, 
তামােদর কমে  সািরত হাক প ম বাঙলা ছািড়েয় , িবহাের , ওিড়শায়, 

শাল অরেণ র অ কাের মুমুষু আিদবাসীেদর পাড়ায় এবং আরও আরও দেূর। 
আমােদর বয় েদর আশা- নরােশ র  তামােদর জন  নয়। তামােদর 
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সামেন রেয়েছ গাটা জীবনটাই, আর তামােদর আগামী িদেনর ভাই-েবােনরা 
কােনামেত “ বেঁচ মের” থেক সই দুিবষহ জীবেনর ভার তা আগামী িদেনর 
সই তামােদর মুখ-েচেয়-থাকা িশ েদর উপর ফেল দওয়া যােব না। পিরেশেষ 
তামােদর ি য় কিবর সই শপেথর কথা িনেয় িদ- সই “শত্ র আঘাত আর 

বুভৃ ায় উ ী  শপথ” আর িব বী মহাকিবর সই অেমাষ স ীবনী- বানী যা 
পুরােনা হেলও আজও জীব - 

           পেথ পেথ অেপি েছ কালৈবশাখীর আশীবাদ, 

                 াবণরা র ব নাদ। 

                 পেথ পেথ ক েকর অভ থনা, 

                 পেথ পেথ সপ গঢ়ৃফণা ।  

                 িন া িদেব জয়শ নাদ, 

                 এই তার ে র সাদ। 
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নেভ র িব ব থেক একটা িশ া 

মানুষ কৃত গণতে র জন  ত না থাকেল হঠাৎ িমেল যাওয়া গণত  
সুিবধাবাদীরা ব থ ক’ র দয়। সা াজ বাদ কবিলত ভারতবেষর পে  কৃত 

াধীনতার বদেল মতার হ া েরর একটা দিলল পাওয়া গেছ মা - এই 
সংবাদ ট িবগত ায় চি শ বছর ধ’ র মশঃ কােরা কােছই অজানা নই। 
অজানা রেয় যাে  কবল একটাই- তা হ’ল, কৃত গণত   কৃত সমাজত  
আনিছ-এরকম বুিলর তাৎপয। যারা মাহা  তারা দ’ুএক চামচ িভে  পেয়ই 
আপাতত পিরত  হেয় িদন চালাে । দশ িনজ আয়ে , ত  ও পেরা  
িনবাচেনর মধ তায় তথাকিথত গণতাি ক মেত শাসন ও উ য়েনর কাজ 
চলেছ- এটা সা াজ বাদী শাষণ থেক ত ত কাম  পিরি িত িনঃসে েহ, িক  
কাযত যা ঘেটেছ ও ঘটেছ তা য গণতাি ক ত াশার বহ িনে , এমন িক তার 
গিত য িবপরীতমুখী তা ভােলাভােবই িচি ত করা যায়। অথ িতপি শালী ও 
কৗশলী িকছ মু েময় লাক ব াধান বাদী রা য েক করায়  ক’ র পেণ র 

উৎপাদন ও ব েন যেথ  অিধকার িনেজর হােত ভাগ ক’ র িনেয় শতকরা 
আিশজনেক তারই অনুযায়ী চলেত বাধ  ক’ র রেখেছ। ভারতীয় রা  মশঃ 
এখন এই ণীরই দখেল। বলা যেত পাের, উিনশ-িবশ শতকীয় বড় 
সা াজ বাদীেদর আদেশ িশি ত হেয় ু েদ সা জ বাদীরা জয়ুার আসর 
বিসেয়েছ, আর সই সে  দেল টেন িনেয়েছ একে ণীর িশি ত অধ াপক 
রাজনীিতকেক যারা লখােলিখেত ভাষেণ কৗশলী জনসংেযােগ এই কথাটা 
বু ঝেয় চেলেছন য বতমান গণতাি ক প িতই অিত উ ম সব রহর, এরই 
উপর িভি  ক’ র সাধারণ মানুষ রামরাজ  পেয় যােব। সংগ ঠত রা য  থেকও 
একই আওয়াজ চার করা হে , বলা হে -রা ায়  িশে  আমরা উৎপাদন 
র া করিছ, ধনতাি ক মািলকানায় যারা আছ তারাও অনু প আচরণ কেরা, 
ভাগ পেণ র মূল বৃ  ঘ টেয়ও আ িব ার অব াহত রােখা, িকসান-মজদুর ভাই 
দেশর িদেক তািকেয় এেদর সহায়তা ক’ র যাও ইত ািদ ইত ািদ। বলা বাহল , 

অনুকুল সংিবধােন িত ত আধা-ধনতাি ক রা েগা র এছাড়া পথই বা কী 
আেছ। এরই ফােঁক রাে র কণধারেদর কােরা কােরা মেন একটা কল াণরা  
বানাবার সিদ া থাকেলও মািলকানা-মখুী আিথক ব ব াপনায় তাও স বপর 
হে  না, না-এিদক না-ওিদক হেয় পড়ায় জাড়াতািল চালােত চালােত িহমিসম 
খেত হে  তােদরও। এই পিরি িতেত চািরত সমাজত  েম আরও সুদরূবত  
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হেয় পেড়েছ। এরকম ব -েগা  –তে র মেধ  তা কখেনাই স বপর নয়।্ 
মুিষেমেয়র থ দখেতই গণত েক নানা উপােয় বাধ  করা হেয়েছ। 

         ইংেরজ চেল যাওয়ার মুহেূত কৃত সমাজতাি কেদর হােত সংিবধােনর 
ভার পড়েল পিরি িত িভ তর হ’ত এমন ক না করা যায়। হয়ত নীরব শাি র 
পেরই িব েবর মত িকছ একটা হেয় যত, মানুেষর অিধকার ি র হেয় যেত 
পারত। িক  এ ক না মুেখর গরচনা। স স াব তা থাকেল সা াজ বাদীরা 
কদািপ ছাড়ত না। সািভেয়ট িব েবর ছিব আত  ইংেরজেদর সামেনই িছল। 
ব ত ব াত া তথা গণত বাদী ইংেরেজর ধারা অনসুােরই আমােদর 
সংিবধান। সাম তাি ক শাসেন ও জািতবেণর ি রিনিদ  কাঠােমােত হাজার 
হাজার বছর ধ’ র িনগহৃীত মানুেষর মু  এই গালেমেল তথা গা  াধান মুখী 
সংিবধান কদািপ আনেত স ম নয়। মানবািধকার- স  তাই বুিলর মেধ ই 
থেক গেছ, দশীয় সা াজ বাদ মশ ন  হেয় মানুষেক আ মণ কেরেছ। 

ব াপক অিশ া ও চারধম  –িশ ার মধ তায় অিভজাতচ  ও বিণকেদর 
াথিস র যেথ চার চলেছ। আর বহদলীয়তা ও মূল বৃ েত িবমুঢ় মানুেষর 

চাির ক পিরি িত এমিনই হেয় পেড়েছ য িব ব সংঘটেনর কােনা স াবনাই 
এখন নই। অথচ এও তা ঠক য চ বু েহ আব  এখনকার অিচ নীয় 
পিরি িত থেক পথ খুেল দওয়া সাধ  পালােম াির ডেমাে িসর বা বুেজায়া 
শাসনতে রও নই। উ েরা র িবেভদ-িব তার আ হ িক এই সুিবধাবাদ-

য়ী শাসনতে রই অবদান নয়? অব ার এই িবপােকই বেদিশক নীিতেক 
অসামান া ধানম ীর শাচনীয় আ হিত িক ঘটল না ? হেত পাের এই জঘন  
ব হত ার নীিতেত িবেদশী কােনা রা চে র েভ া িছল। সটা গৗণ। 

েদশ িব ু  না হ’ ল বাইের থেক আচঁড় লাগেত পাের মা , তর িতর 
স াবনা তা থাকেত পাের না। এই হত াকাে র পর য হতাশার ব াপারটা 
চােখর সামেন ভাসেছ তা এই য, যা যা করা উিচত িছল তা করা হয়িন। মূল 

সংিবধােনই সমাজ-িবেরাধী সুিবধােভাগী চে র য় পাওয়ার বহ অবকাশ 
থেক গেছ। িনযািতত সংখ াগিরে র দেশ িভ তর কেঠার ব ব া ত ািশত 

িছল। সহজ কথায়, আনুমািনক একটা িচ  িদেত গেল বলেত হয়।– 

১) উৎপাদন ও ব েনর ব াপার রা ায়  থাকেব। 

২) অথনীিত , বেদিশক নীিত ও িশ ার একটা সাধারণ কাঠােমা িনধারণ বাদ িদেয় 
বািক সব নীিত এবং সই সে  শাসন ব ব া ছেড় দওয়া হেব রাজ িলর 
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উপর। অথাৎ মাগল ও ইংরাজ আমেলর ক ীয় সেবসবা  থাকেব না, ফেল 
িবেশষ িবেশষ রাজ  িনেয় প পািতে র  উঠেব না। 

৩) কবল শৃ তা-অ শৃ তার পাথক  নয়, জািতবেণর পাথক ও স ূণ  
িবেলাপ করেত হেব।  

৪) ধম ব িবেশেষর আচরণীয় থাকেত পাের, িক  তাই িনেয় কােশ  
মাতামািত অপরাধ ব’ ল গণ  হেব। সাইনেবােড, িব ি েত, হােটল-েদাকান 
অনু ান- িত ােন, িবেশষ িশ া- িত ােন িহ ,ু মুসিলম, িশখ, ী ান ভৃিত 
স দায়বাচক আখ ায় নামকরণ িনিষ  হেব।  

৫) িশ া সাবজনীন হেব, আবিশ ক হেব এবং িব ানমখুী হেব। 

৬) িনধািরত ভারতীয় অথাৎ জাতীয় পাষাক –পির দ ঘেরর বাইের অবশ  
ব বহায হেব। কু িচ ও কদাযতা রােধ কেঠার আইন চালু করা হেব। 

৭) কাজকেমর পিরবেত িশি ত বুেজায়ােদর াপ  দি ণা িনধারেণর 
আনুপািতক মানদ  হেব মহনতী সাধারণ মানুেষর গড় আয়।  

৮) কাজকেম ফািঁক দওয়া বা শিথল  দখােনা জাতীয় অপরােধর পযােয় 
পড়েব। বলা বাহল , সাধারণ মানুেষর সে  বুেজায়ােদর বতেনর ফারাক 
বতমােন দশ থেক িবশ েণ এেস দািঁড়েয়েছ, যার জন ও ণীেভদ এবং 
িব তা অিনবায হেয় উঠেছ। 

          উপের িনধািরত নীিত িল যথাযথভােব অবলি ত না হেয় কবল দশ িবশ 
পেয়  উ য়ণ বা সং ােরর তািলকায় কােনা কাজই হেব না। ভারেতর 

িশি ত সাধারণ মানুষও আজ দখেছ, নেছ, বুঝেত পারেছ। বুিলর কৗশেল 
তােদর ঠকােনা যােব না। সােধর গণত  ভে  পেড় িবশৃ ল অিন ত অব া 
আসেব। কউ কউ বলেত পােরন উপিরিলিখত নীিত িলর আ েয় সংিবধান 
পিরবতন তা ঘারতর িব েবরই সূচক, এেতা সমাজতাি ক িডক্ েটটির! হয়েতা 
তাই, িক  এ ছাড়া উপায়ও নই। যিদ সংিবধান বদল ক’ র ও িল স ব না ক’ র 
তালা যায়, র পাত সহ গহৃযু  অেপ া ক’ র আেছ। যারঁা সনাতনপ ী এবং 
সইসে  শাষণমূলক আ সুেখ অিভলাষী তারঁা যিদ ত ােগর ারা ভাগ করেত 

না চান, তাহেল তােঁদর ি য় গীতা-েকারােনর বচন েমই তােঁদর সব  ছাড়েত 
বাধ  হেত হেব। একথা আধুিনেকর মহাকিবও বারংবার রণ কিরেয় িদেয়েছন। 
আর য সব বুেজায়া ব ু  মেন করেছন য কপটবুিল ও বাইেরর রাে র সহায়তায় 
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তােঁদর িনিহত াথ ঠক র া করেত পারেবন, তারঁা বতমান নােম গণতাি ক 
রা ব ব ার সুেযাগ িনেয় সই পেথ বশ চলেছন ঠকই – তােঁদর আকাের 

কােরও তা কট, আর কিববােক  তা পূবাে ই বলা হেয়েছ- 

          ভািব, দুেযােগর িস ু  তিরব হলায় 

               ব নার ভ ুর ভলায়। 

তবু ঐ মনীষীরই শষ সত  উপলি র কথা এই য- 

           হেব জয়, হেব জয়, হেব জয় র। 

            এ আধারঁ হেব য় হেব য় র।। 

াথ-সুিবধা-স ানী বেুজায়ােদর মুেখাশ খুেল পড়েত বশী িবল  হেব না। 

 

ছা ব ু রা, এই নেভ র মােস তামরা সাতষ  বছর আেগকার সই আ য 
িব েবর কথা রণ করেত চেয়ছ, যা আমােদর দেশও ঘটা উিচত িছল, অথচ 
ঘেট িন। রবী নাথ বেলিছেলন, জারশািষত শ দেশর জনগেণর সে  ােদশী 
–িবেদশী রাজন  শািসত আমােদর জনগেণর িমল যেথ , িব েবা র সখােন যা 
যা ঘেটেছ এেদেশই বা তা ঘটেব না কন? হায় কিব, তিম ধু কিব! ঘটেব না য, 
তার কারণ আমােদর মেধ ই বল। তখন কারণ িছল এক, ায় শাসেনর পর 
তার উপর আরও নয়া বিচ  যাগ িদেয়েছ। িতপ  আরও কৗশলী হেয় 
উেঠেছ। কােনা ভবু র মানুষ সমাজসােম র কথা বলেলই তােক হ টেয় 
দওয়ার চ া  আরও ব াপক হেয়েছ, সইসে  গােয়র জারও বেড় গেছ। 

নতবা সই উিনশ শ’ কুিড়-পিঁচশ থেক আজ পয  ি তীয় মহাযুে র আঘাত ও 
ল  ম েরর সা সহ এত কিব-মনীষী-িবে াহী-শহীেদরা নস াৎ হেয় 

গেলন ও যাে ন িকভােব? মবধমান কৗশলী িত য়া-শ । বাম  
সরকার চািলত এই খাস বাঙলােতই দেখা না কন, কােনা ইংেরজী শে র 

ারে  “C”  অ রটা দখেলই চমেক উেঠন এবং সিদেক আর তাকান না এমন 
িশি ত পদ  ব র সংখ া িক কম? তামরা িক জােনা না এবং িহেসব কের 
দেখািন য কবল শাধনবাদীই নয়, পিরবতেনর ছ েবশী িতপে র দল 
তামােদর পাশাপািশই অব ান করেছন? তারঁা  নানান্ অনু ান- িত ান সভা-

সিমিত জ -মতৃ  ক’ র চেলেছন এবং ভাষেণ িলখেন নানাভােব তামােদর 
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“িবপথ” থেক “সুপেথ” আনার য়াস করেছন না ? এেদর কােরা কােরা নামাবলীর 
িনেচ বেদিশক কাতাটিপ ধরেত পারছ না? দেশর আজেকর পিরি িতর 

ি েত ছে  বলা যেত পাের এরাই গিতর মুখ  শত্ । বুেজায়ােদর এই 
একটা িবেশষ ণী। সই আেগকার বাণস্ টাইন কােরন্ স্ িকর বংশধেররা। কােল-
কােল এেঁদর আরও িবিচ  ছ েবশ গ’ ড় উেঠেছ আরও নানান্ ভাজবা জ তারঁা 
আয়  কেরেছন। দখেত গেল ু েদ ধনতাি কেদর কাযকািরতা তা আমােদর 

ত ে ই রেয়েছ। তােদর রা য় সহেযাগীেদর ভূিমকাও । িক  ঐ বুেজায়া 
কুহকীেদর চনা শ । নেভ র-িব ব থেক ঠক আজেকর ভূিমকায় যিদ 
কােনা িশ া নওয়ার থােক, তা হ’ল ঐ  িতিব বীেদর িচেন নওয়ার 

িশ া। এরঁাই তামােদর তথা দেশর ভাবী পিরি িতর মুখ  শত্ । এরঁা 
উ িশি ত এবং িত তও। এরঁা িবিচ  মালা িতলক িনে ন, সুেযাগ বুেঝ 
দশটােক িব তার িদেক চালাে ন, িলখেন ভাষেণ দলীয়তার িদেক মানুষেক 
ঠেল িদে ন অপ প কৗশেল। নেভ র িব েব লিনন ও তার স ীরা এেদর 

িকভােব হ টেয় িদেয়িছেলন তা তামরা িন য়ই জেনছ। নেভ র িব েবর 
রািশয়ার পটভূিমর সে  এেদেশর এখনকার পিরি িতর বশ িকছ গরিমল 
থাকেলও ঐ একটা িদেক ভােলাই িমল রেয়েছ এবং স বত এটা য-েকােনা 
দেশর পে ই হয়ত িব ব-পূব াভািবক পিরি িতই। এই  িতপ েক িচেন 

িনেয় তােঁদর কৗশলী আ মণ থেক আ র া করেত হেব। এেদর িলখেন ও 
ভাষেণ অিভভূত হেয় আ সমপণ কদাচ নয়।     
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প াশ বছর পের আজ 

             খ ত ভারেতর অিভশাপ সহ দেশর ায় -শাসেনর ভার পেয় বহ 
পির া-িনরী া এবং সাফল -অসাফেল র পর ইদানীং যা দািঁড়েয়েছ তাই িনেয় 
নানা মুিনর নানান মত। স সব দেূর রেখ ত  রাজনীিতর তথা শাসেনর 
বাইের আমরা যারা কাটাই তােদর দৃ েত দখেত পাই-েদেশর উপেরর তলাটায় 
অথাৎ িশ  সংল  ও রাজৈনিতক কতা তথা শাসকেদর মহেলর বশ িকছ বাড়-
বাড়া  ঘেটেছ, আর তােদর সংল  পদ  উ  মধ িব  স দােয়রও বািড় গািড় 
ব া  ব ালা  ভৃিত ভালই হেয়েছ, দেশর মাঝাির ব বসায়ী ও িশ ীত 
চাকিরজীবীরা এেঁদরই গা  সংল  হেয় মাটামু ট ল ভােবই িদন কাটাে ন। 
এেঁদর  িন ের রেয়েছন িন -মধ িব  তথা িন িব রা, অিত সাধারণ 
চাকিরজীবী ও সামান  ব বসায়ীরা আর িশি ত ভে র দল-পণ মূল  বৃ , 
পিরবহন ব য় বৃ  ভৃিতর সে  সং াম কের যারঁা কানও মেত ভ তা বজায় 
রেখ িদন চািলেয় যাে ন। এসব িনেয় দেশর শতকরা প াশজন হেবন 
মাটামু ট গণনায়। এর িনেচর প াশ জেনর মেধ  রেয়েছন কায়ে েশ িদন 

চালােনার মত হীনিব  সাধারণ মানুষ এবং সামা জক অসােম র িশকার ওই 
িন বণ তথা আিদবাসী স দায়, িদন আিন িদন খাই অব ায় অথবা ায় অশন 
বসনহীন অগিণত প কৃত নরনারী ও তােদর মবধমান ক ালসার স ােনর 
দল। প াশ বৎসেরর াধীন ভারেতর এই পিরি িত। উ  ণীর জন  িশ ার 
আয়তন বেড়েছ, সাধারণ মানুষও উপেরর ণীর িপছ িপছ হাটঁেছন, িক  
দাির  সীমার িনেচর মানুেষর জন  িশ ার আেয়াজন ও পিরক না তমন িকছ 
নাই। 

       িক  কন এমন হল? িব বী ব ু রা আেগই বেলিছেলন য ব িবক 
সং ােমর মধ  িদেয় াধীনতা অ জত না হেল তা কৃত জনগেণর াধীনতা হেব 
না। উদারেচতা নহ  িক  ভেবিছেলন াধীনতা করায়  হেল পর ধীের ধীের 
তােক সবহারােদর কল াণমুখী কের গেড় তালা হেব। গণতাি ক রীিতর একটা 
সংিবধানও তির করা হল, িক  দঃুেখর িবষয় তার মেধ  এমন ধরেনর বহ ফাকঁ 
থেক গল, যােত িশি ত ও উ  ণীর সুেযাগ-স ানী মানুষ ে  িনজ 
ােথর অনকূুেলই তা ব বহার করেত পারেব। কাযত হেয়েছও তাই। নহ  

যতিদন ধানম ী িছেলন, তারঁ চির  ও কথাবাতায় সাধারণ মানুষ িকছ আশার 
আেলা দেখিছল, ভেবিছল ধীের হেলও সমােজ পিরবতন আসেছই। িক  েম 
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যা ঘটল তা িত িত গিতর িবপরীতমুখী গিত। দলবাজ ও ভাটবাজ 
রাজনীিতক কতােদর গিদর লাভ, সুতরাং জন ও বা ব িশ পিত ও মািলকসহ 
আ েপাষেণর জঘন  হীনতায় তােঁদর পেয় বসল। আর সে  সে  উ  েরর 

শাসেকরাও তােঁদর অনুবত  হেয় পড়ল। য র ক সই ভ ক হল, ফেল 
সাধারণ মানুেষর তােদর  উপাজেনর সে  মাগত পণমুল  বৃ  ও করভাের 
অত াচার িব ত হেত হল, আর তারও িনচ েরর সই িচর অবেহিলত মানুষ ায় 
অনাহাের অনা াদেন থেক িনেজেদর ভাগ েকই অিভশাপ িদেত লাগল। আবার 

াথপর দশেনতােদর অনুগত উ  েরর কম েদর মবধমান উ  বতেন ত  
করা হেত লাগল, আর িন  আেয়র কম রা বতন বৃ  ও মহাঘ ভাতা বৃ র জন  
আে ালন কের যৎসামান  িকছ আদায় কের পিরত  হেত লাগেলন। তব ু
উ য়নকামী সাধারণ মানুেষর সৗভাগ েমই বলেত হেব, বশ িকছ নতা ও 

শাসেকর কৗশলসহ জাতীয় অথ লুঠ ও জনেপাষেণর কািলমািল  ছিব 
স িত উদ্ ঘা টত হেয় পেড়েছ, আর এই জাতীয় ভাটবাজ নতারা আ র ার 
জন  যসব কৗশল কের চেলেছন তাও জনসাধারেণর কােছ ধরা পড়েছ। 
আমােদর সৗভাগ েম প মবাংলার অেনকটা জনমুখী সরকােরর নতৃবগ 
ওইরকম হীনতার উে  আেছন বেলই মেন হয়, আর তােঁদর মেধ  মানুষ িহসােব 
আদশ চিরে র বশ িকছ রা েনতাও রেয়েছন যারঁা যথাথ ভােব জনকল াণ চান, 
িশ ার সারও চান, িক  হেল কী হেব, ভারতীয় সংিবধান ও ক ীয় 
পিরক নােক স ী কেরই তা তােঁদর চলেত হে । এই পিরি িত সে ও 
অেনেকরই মেন হেয়েছ য পা টর িকছ উ  থেক কী ু  ও মাঝাির িশে র 

সাের কী চাকিরেত, কী িশ ায় তােঁদর আরও বা বমুখী হওয়ার েয়াজন িছল। 
বয়  সা রতা এক ট উ ম পদে প িনঃসে েহ, িক  দাির  মানষু 
যখােন পেটর দােয় িশ েদর দাকােন অথবা গেৃহ ভৃেত র কাজ করােত বাধ  

হে , সখােন উপায়? আর জাতপােতর ঘৃণ  িবেভদেক তারঁাই কৗশলপূবক তেল 
িদেয় ভারেত দৃ া  াপন করেত পারেতন। এটা হত তােঁদর ব িবক কােজর 
একটা বড় িদক এবং সটা বাধহয় অস ব িছল না।  

               াথিমক িশ া থেকও িনযািতত স দােয়র িশ রা য ব ত থেক 
যাে  সখােন তােদর বাপ-মােকই দায়ী করেল চেল না, কারণ, তােদর 

াসা াদেনরই িনতা  অভাব। এে ে  উপায় হে  সামি ক অথৈনিতক 
পিরক নায় ব িবক পিরবতন।  
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                   িশ পিত, উৎপাদক ও ব বসায়ীেদর উপর সরকারী কে ােলর 
অভােব তারঁা খুিশমত উৎপাদন কমাে ন বাড়াে ন ও মলু বৃ  ঘটাে ন। 
তােঁদর লাভ ও লােভর অ  নই। ক ীয় ম ীর দল কউ কউ এেঁদর সে  
রফা আেপাষ করেছন, ভােটর েয়াজেন এেঁদর কাছ থেক অথ সাহায  
িনে ন, আবার, ওেদর নানা উপােয় সহায়তা কের আ ীয় জনেদরও ওেদর 
দলভূ  কের তলেছন। দেশর কতারা যখােন অিধকাংশ ে ই াথ িনেয় 
ভািবত সখােন সাধারণ মানুেষর কপােল করাঘাত করা ছাড়া গত র কী? ভারেত 
গণতাি কতার সূ  ধের য জঘন  দলবা জ গেড় উেঠেছ তা গণতে র উপরই 
আঘাত হেন চেলেছ, ছেল কৗশেল ভােট জয়ী হেয় অিশি ত ও লাি ত 
মানুেষর িদক থেক যথারীিতেত দৃ  িফিরেয় িনে ন। সব িমিলেয় াধীনতা 
পাওয়ার প াশ বছেরও জনগেণর কৃত াধীনতা আেসিন। য াধীনতা 
ব িবক রীিতেত অ জত হয়িন, স াধীনতা সুিবধাবাদীরাই য ভাগ দখল 

করেত থাকেবন এমন ধারণার কৃ  বা ব পই দখা যাে , িক  নতন 
শতা ীেতও িক এই গ ািলকা বাহ চলেত থাকেব? দাির  সীমার িনেচ 
উৎপীিড়ত মানুষ এবং সইসে  চির বান ভালমানুষ মশ দেশর মা ট থেক 
উৎখাত হেয় যােবন ? 

                                          ( িতিদন, অিতিথ কলম ২৭ অে াবর ১৯৯৭)  
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িদগ্ -দশনী 

         (সভাপিতর ভাষণ- ব ভাষা –সং ৃ িত সার সিমিত) 

    বাঙলা ভাষা-সং ৃ িতর চােরর েয়াজন দইু িদক থেক, সুতরাং ল  দুেটাঃ 
(১) বাঙলা ভাষা ও বাঙালীর সং ৃ িতর যারা ত ে  বা পেরাে  অবনয়ন ঘটােত 
চায় তােদর উে শ মূলক অপ য়ােসর িবেরাধীতা। (২) কাযকর –ভােব বাঙলা 
ভাষা ও বাঙালীর িবিশ  সং ৃ িতর উ য়ন- য়াস। থম ট না-বাচক এবং ি তীয় ট 
হা-ঁবাচক। এর মেধ  অবশ  ি তীয় টই পূণ। 

      ইংেরজ আসার পর রা কতা ও যাগােযােগর িদক থেক খ  িছ  ভারত 
এক হওয়ার িদেক চেলিছল এবং াধীনতা াি র পর এক  সুদৃঢ় হবার িদেক 
চেলেছ এটা খুবই আনে র িবষয়। িক  তার অথ এই হওয়া উিচত নয় য কে  
রা মতা আয়  কের িবেশষ ভাষা-সং ৃ িতমূলক গা র সংখ াগির  জন িভ  
ভাষা-সং ৃ িত-েগা র মানুেষর উপর িনজভাষা ও ব বসািয়ক সং ৃ িত চািপেয় 
দেব। ইংেরজ আমেল একদা লড কাজন চেয়িছেলন য বাঙালীরা ভাষায় ও 

আচার-আচরেণ ইংেরজ হেয় যাক, তাহ’ লই তা গাল চেক যায়। আমরা তার 
িতবাদ কেরিছলাম। আজও যিদ মিক একে র অিছলায় তা-ই ঘটেত থােক 

তেব তার কাযকরী িবেরাধীতা অবশ  করণীয় হেব। দখেত হেব, মধ যুেগর ভাষা, 
পাষাক পির দ, আচার আচরেণর িদক িদেয় অ িব র পাথক  থাকেলও 

ভাবগত একজািতে র একটা সূ  ভারেত িছল। এই িনেয় রবী - মুখ বহ মনীষী 
বহ কথা উ ারণ কেরেছন এবং আজও তা ক ীয় ভারেত উ ািরত হয়। যিদচ 
এরই মেধ  িবকৃত মেনাভােবর বশ িকছ িহ ীভাষী ব  ভ  ও ব বসািয়ক 
মেনাভাব িনেয় তােঁদর ভাষাই সারা ভারেত চলেব এবং সই ভাষার সাহােয ই 
আিধপেত র সুেযাগ ঘটেব এমনটা মেন কেরন। এরঁা িনেজরা সািহত  ও 
সািহিত ক কাল্ চােরর িদক িদেয় িবেদেশর অনুকরেণ ব ািধ  এমনও বলা যায়। 
কারণ ছায়াছিব ও ট-িভেত কুৎিসত আচরণ, অ ভি  ও িন ে ণীর উ ােসর 
গানই এেদর িচিনেয় দয়। বাঙ্ লায় তথা অন ান  রাজ িলেত এরকম িবকৃিতর 
পিরেবশন সথূ্ল যৗন আচরণ সারােদেশর ত ণেদর মানিসক িবকৃিত ঘটাে । 
িকেশােররাও পের অতেল ডবেব। এই অব ায় সংযত ও ভ  জীবনযাপন 
স বপর হে  না। ক ীয় শাসেন এই ণীর জীবেদর আ ীয় জেনরা 
থাকায়, সুতরাং তারা দেল ভারী হওয়ায়, িবেবকী মানুষ যারঁা তারঁা িকছই করেত 
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স ম হে ন না। বলাই বাহল  য িহ ী ভাষার মধ তােতই এরকম জঘন তা 
িবেশষভােব চলেছ এবং তা িহ ীভাষী নয়, এমন রােজ র মানষুেকও ভািবত 
করেছ। এর িতেরাধ েয়াজন। 

                             িকছ আেগকার কথা বিল। বতমান িবহার, উ র েদেশর 
পূবা ল, মধ েদেশর মধ  ও দি ণা ল ঠক িহ ীভাষী িছল না। েম হেয়েছ 
এবং বতমােন ান-করা চােরর মধ তায় তা হেয়েছ, ামা েলও ানীয় 
ভাষার জায়গায় িহ ীভাষা ও তার মাধ েম অপ-কালচার ঢিকেয় দওয়ার কাজ 
চেলেছ। বলা বাহল , াধীনতা পেয় যাওয়ার পর-েবশ িকছ লাক িশে , 
মািলকানায় অথাজন কেরেছ, আর তােদর অনুষ ীরাও নানাভােব হােত দ’ু পয়সা 
কেরেছ। এরাই দশটােক িনেচর িদেক টানেছ। লখাপড়া চেলায় যাক, বাচঁেত 
হেল ওেদর ভাব-ভৃত  হেয় ব াবসা কর, দাকান দাও, ওেদর দলবৃ  হাক এই 
হ’ল ঐ গা র মেনাভি ।আর একই সে  ক ীয় শাসিনকতার স ান 
অপরােধ পণ মূল  আকাশ-েছাওঁয়া হে , জীবেনর বাইেরর মান, িভতেরর মান 
অধঃপােত যাবার যাগাড় হে । এেত ঐ বিণকে ণীর মানুেষর িকছ হে  না। 
কারণ টাকা-পয়সা কামােনার সে  হীনে ণীর হ-হল্্লাই তােদর কাম  হেয়েছ। 
এর সমূেল িতেরাধ অবশ  করণীয়। িক  তা সামূিহক িব েবর পথ ছাড়া হওয়া 
স বপর নয়। িমথ া গণত েক সত  গণতে র মধ তায় হটােনা স বপর নয়। 
একই সে  দঃুেখর কথা এই য আমােদর বাঙলার উ িশি ত মানুষেদর কউ 
কউ লােভর িশকার হেয় পেড়েছন। তবু এখনও পথ আেছ। অ ত চ া তা 

করেতই হেব মূল েবাধ নীিতেবাধেক িফিরেয় আনেত। 

         এখন ি তীয় লে র িবষয় ধরা যাক। এটাই বাধ কির িবেশষ মূল বান্ 
কারণ, এটা সংগঠেনর পথ। লখার সাহােয র , কািশত পু েকর মাধ েম 
অপসং ৃ িত সে  লড়াই ক’ র জতেত হেব। সুতরাং বাঙলা ভাষা-সং ৃ িতর 

িত াথ েদর উ য়নকামী হওয়ারও েয়াজন। মূল বান্ পু ক কাশেনরও 
উে খেযাগ  প -প কা িনমােণর িবেশষ েয়াজন অনুভব করা যাে । উৎকষ 
দখেলই িবেবকী মানুষ সিদেক অ সর হওয়ায় য়াস করেব। বাঙলার কউ 
কউ উ ে  গেলও অিধকাংশই যায় িন। দেশ লাভ, লাভ, পেণ র বাজার ও 
সই সে  অধঃপােত যাওয়ার আেয়াজন চলেব- এমনটা তারঁা মেন কেরন না। 
লখনীয় মধ তায় তােঁদর বলশালী করেত হেব। এজন  এই সিমিতর কতব  হেব 

ভােলা লখকেগা  তরী ক’ র প কা কাশন এবং সই সে  ছা -ছা ী ও 
ত ণ-ত ণীেদর কােছ িবে র আদশ জীবনী, আদশ কীিত, মানুেষর পিরচয়, 



169 
 

িব ােনর সংবাদ, বা ব তথা উ ম গ রস, মণকািহনী ভৃিত ও কৃত 
সমাজনীিত রা নীিতর প দশন করা। সুতরাং এক ট কাশন-সং াও একই 
সে  গেড় তলেত হেব। এইভােব একহােত িতেরাধ, অন  হােত সংগঠন এরকম 
সব সাচীর ভূিমকা সিমিতেক িনেত হেব। এই সিমিত আজেকর এই ভাঙেনর হােট 
আদশ সিমিত েপ িত ত হাক ও দশেক পথ দখাক এই কামনা কির।  
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ভারতবষ সকেলর দশ 

       অধুনা গণতাি ক অিধকাের ম  হেয় একে ণীর মানষু দল সৃ  কের 
সা দািয়ক উ জনা ছড়াবার কােজ লেগেছন, এমনিক উ ািন িদেয় কেয়ক 
জায়গায় দা াও লািগেয়েছন। িহ -ুস দােয়র এইসব মানুষ মেন কেরন য 
ইসলাম ধম এবং সই ধেমর অ ভ  মানুেষরা িবেদশী, তারা দরূ হাক অথবা 
িনযািতত হেয় ম ক। তারঁা একবার ভেবও দেখন না য, য িহ ধুম তােঁদর 
আ ালেনর ব  তার মূল িছল ইরানী আযেদর মেধ । তারা এেদেশ ঔপিনেবশী। 
তারপর িহ ধুম বেল যা কাযতঃ হে  তা ঐ মূল আযেদর সে  এেদেশর ায়ী 
বািস া ািবড় ভাষী এবং কাল-মু ােদর সহেযােগ উৎপ । আযেদর অন্-আয 
িবিম ণ আজ থেক িতন হাজার বছর আেগই ঘেট গেছ এবং মা েয় তা 
আরও বল হেয়েছ। পরবত  দশন, ধম, শা  সবই আয-অনায িবিম েণর ফল। 
আর অন্ -আেযরাই মূল অিধবাসী হওয়ায় যেহত  ভারতবষ তােদরই দশ, 
সইেহত এমন িবতক আিদবাসীেদর যিদ কউ উপ ািপত কেরন য সই িবেদশী 

আযেদর ধারাবাহী িহ রুা এেদশ থেক িবদায় িনক, তাহেল ঐ সা দািয়েকরা 
স যু  িকভা্েব কাটেবন? ব তঃ আয-অনায শক-হন পাঠান-েমাগল 
পাতগীজ –ইংেরজ সকেলরই অ -িব র র - িবিম েণর ারা গ ঠত ভারতবষ 

সকেলর দশ। আর গণতে  সকেলরই সমান অিধকার। এ িবষেয় রবী নাথ 
পুনঃপনু এেকবাের স ঠক কথা সকলেক িনেয় গেছন। এই ইিতহােসর 
পটভূিমকায় মধ যুেগও ভারেত কােনা সা দািয়ক মেনাভাব দখা যায়িন। আর, 
িক িহ  ুিক মুসলমান, এখন যারঁা িবেভেদর মেনাভাব িনেয় আেছন তারঁা বুঝেছন 
না য এেত িনেজেদর পােয়ই কুঠারাঘাত করেছন। মধ যুেগ একভােব এ সমস ার 
সমাধান হেয়িছল, আজ কৃত গণতে র আদেশ সমাধান অেপি ত। সব 
স দােয়র ধম মূলতঃ এক কথাই বেল। গালমাল কেরেছ শা কােরর দল, যারা 
সাম েদর ারা চািলত হেয়িছল।   
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বাকুঁড়া লাকসং ৃ িত পিরষদ কতৃক  দ  অিভন ন সূে  ব ব  

              আমার বয়স স র পূণ হল। আমার যৎিক ৎ লখাপড়া ও সই সে  
জ ভূিমপ পাত িমিলেয় আপনারা আমােক ীিতি  াঘ  অপেণর 
আেয়াজন কেরেছন। আিম কী পিরমাণ ে য় তা বু ঝ না িক  আপনােদর 
আ িরক ীিত আমার কােছ অিত দুলভ াপ । সই দুলেভর স ুখীন হেয় 
আমার িচ  এই মুহেূত পিরপ্লুত এবং চতন  িবমূঢ় ায়। আপনােদর উদার 

দয়ব াবশত  আপনারা আমােক যভােবই হণ ক ন না কন, আিম িনেজর 
স েক  যিদ কােনা িচ ার অবকাশ পাই ও িপছেন ফেল আসা জীবেনর িদেক 
একবার িফের তাকাই তাহেল দিখ, সামি ক ভােব আমার পিরচয় একটাই এবং 
সটা এই য আিম সং ামী, অিভযা ী। সই যা াপেথর মুহেূত মুহেূত পরাজয়-

স ািবত স টাব া ইদানীং িমত হেয় এেলও তার পালা এখনও সমা  হয়িন। 
আর মদীয় মন ে  সং ােমর সে  এমন একটা সখ  ঘেট য আজ স আমােক 
ত াগ করেত চাইেলও আিম তােক িবদায় িদেত পারিছ না। সুতরাং আজেকর এই 
অবসের আমার িহৈতষী ও সু দ্ বেগর যারঁা এখােন এেসেছন ও যারঁা আসেত 
পােরনিন, সকেলরই কােছ আিম এই েভ া চাইিছ য, পিরণােমর মুেখও 
কােনা াি র মাহ নয়, সং ােমর গৗরবই যন আমার িশেরাভূষণ হেয় থােক। 

               বাকুঁড়ার য িস  প ী ােম আমার জ  তা আমার পূবসূরী িশ ী 
যািমনী রায় ও চ ীদাস-পিরচায়ক বস র েনরও জ ভূিম। আর সামি কভােব 
এই বাকুঁড়া আিদ চ ীদাস, যােগশচ  রায় িবদ ািনিধ , রামান  চে াপাধ ায় 
এবং রামিক র বজ মখু আরও বহ সং ৃ িতমান্ পু েষর ধা ী। িক  কবল 
একারেণই য বাকুঁড়া আমার ি য় তা নয়। এর শালঅরণ  আিলি ত -ধূসর 
উ াবচ ভূিম অনািদ কাল থেক িবমঢ়ূ ও ভাষাহীন, িনতা  সরল অথচ অ া  
মহনতী মানুষ িলেক ধের রেখেছ। তারা ব ত হেয়েছ, উৎখ াত হেয়েছ, 

বছেরর পর বছর দুিভে র আঘাত সহ  কেরেছ, িক  িতবাদ কেরিন, এমনিক 
শ্ত্ েকও ব না কেরিন। অদৃ স ল িচ বিৃ  িনেয় অনােলািকত অরণ ছায়ায় 
এরা উদ তমু  আিধৈদিবক ও আিধেভৗিতক অথাৎ জািতবণ  বষেম র দুঃেখর 
হাত থেক পির ােণর জন  আরও বশী পিরমােণ কািয়ক ক  বরণ করেত 
চেয়েছ বার- ত পালন, চড়ক গাজন ভৃিত অনু ােনর মধ  িদেয়। অথচ দঃুখ 

িচরসাথী হওয়া সে ও এরা িবিচ  িশে র কাজ কেরেছ, ছড়াগান রচনা কেরেছ 
অজ । এই একিন  সিহ  সরল মানুষ িল আমার মন অিধকার ক’ র থােক। 
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এেদরই গৗরবগাথা বাকুঁড়ার কৃিষভূিমেত নদীেত অরেণ  যন িলিখত হেয় আেছ 
এবং আিম তা পড়েত পাির। ত াশা িছল ায়  – শাসন পেয় যাওয়ার পর এেদর 

তম দাির - দুঃখ ও অিশ ার বাঝা লঘু হেয় আসেব, স ত াশার পূরণ 
ঘেটিন। আর এখন তা ভারতরা  িবে র ধনতাি ক দৗেড়র িপছেনর সািরেত 
দািঁড়েয় পড়ার জন  উদ ্েযাগ িনে । 

               স েম বাকুঁড়ায় কাটােনা আমার পুরােনা কােলর সংি  
কেয়ক ট ইিতবৃ  মলূক কথা শানােল হয়ত বমানান হেব না। সূয দি েণর 
অ াত িনেদশ িনেয় যিদন আিম পিৃথবীেত চাখ মলালাম স হ’ল থম 
মহাযুে র সময়কার িস  আকাল-বছর (১৯১৬) । বাঙলায় সামিয়ক আকাল, 
আর য মাতািপতার কােল আিম এলাম, তােঁদর আকাল সব েণর। তবু আিম 

 অনুভব করেত পাির, আমার জে র সই অবস  গাধুিলেত ধা ীগৃেহ 
বাবার ব  পদে প, আমাগত াণ ঠাকুমার ক মান ব , আর িতেবশীেদর 
মুহমহু শ িনেত খেড়র কুট রখািনর আক ক চা ল । আিম সহ আমার 

কীয় পিরবােরর লাকসংখ া তখন চারজন হেলও , একমা  হািঁড়র পাথক  ছাড়া 
অন  সব িদেকই আমরা এক সুিবস্তৃত এবং মাটামু ট িশি ত ও মান  

ািতেগা র অ ভ  িছলাম। সই সুবহৃৎ পিরবাের আধুিনক িশ া সহ াচীন 
ধারার লাক-সং ৃ িত দ’ু য়রই ভাব সমান কাযকর িছল। এর মেধ  আবার 
আমার িপতৃেদেবর যমন িবেশষ আস  িছল সাধ-ুস াসীেত , তমিন কীতন- 
পদাবলী, দা রােয়র পাচঁালী এবং মিতরােয়র গীতািভনেয়। ঠাকুমার িছল িব ু পরু 
সং েশ নামজেপ আ হ আর কথায় কথায় ছড়া- বাদ শানােনার অসামান  
নপুণ । আমার িনর র দুঃিখনী মা যদ িপ ল ীপূজা, মনসাপূজা, ামেদবতা 

ধমঠাকুেরর পাবণ পালন, বটগােছর ষ  এমনিক শয়াল-শকুিনর পিরেতাষণ 
পয  িন াসহকাের উদ্ যাপন করেতন, আিম িন য় জািন, এসব িনেয় ম ল 

াথনার ক িব  ু িছলাম আিম। মা িশ াহীনা হেলও সাংসািরক ও সামা জক 
আচরেণ বাবার চেয়ও বশী িবেবক বু  রাখেতন আর অনা ীেয়র জন ও 
মম েবােধ পাড়ায় সকেলরই সমাদৃতা িছেলন। 

           ছ’সাত বছর বয়েস বেলেতােড়র মধ -ইংেরজী িবদ ালেয় আিম ভিত হই 
এবং সখােন ষ  ণী পয  পিড়। “মন িদেয় লখাপড়া কিরেব,কদাচ পােঠ 
অবেহলা কিরেব না” িবদ াসাগর মহাশেয়র এই উপেদশ আমার পাঠজীবেন 
তমন কাযকর হয় নাই, কারণ, বােল  লখাপড়ার চেয় গােছ ও জেল এবং 

দলেবেঁধ নদীর ধাের ও শালজ েল ঘুের বড়ােনােতই আমার আ হ িছল বশী। 
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আবার তখনকার রওয়াজ অনুসাের ােম এমন িদন যত না, যিদন যা া বা 
রামায়ণ –গান, কীতন বা কথকতা চ শ হর বা সত পীেরর পাচঁালী-পাঠ না 
হত। ফেল স া হেতই সখােন আমােদরও আসর পাতা হেয় যত। স সব িদন 
আজ আর তমন নাই। িক  পড়া নায় এেহন গািফলিতর অবকাশ যেথ  
ঘটেলও একটা ল ণীয় ব াপার এই িছল য এেকবাের ফািঁক িদেল ু েলর 
স ারেদর কউই আমােদর অব াহিত িদেতন না। আমার পে  আরও একটা 
িবষয় রণীয় হেয় আেছ । ছেল বড় হেয় চাকির করেব, চাকির ক’ র টাকাপয়সা 
আনেব , আর সজন ই লখাপড়ার েয়াজন, এমন সার ত কথা দাির  পীিড়ত 
হেলও বাবার মুেখ কােনািদন িনিন , আ ীয়বেগর মুেখও না। বরং লখাপড়া 
না িশখেল মানুষ হিব না এমনতর কথাই তােঁদর কথা বলেত েনিছ। আজেকর 
িদেন কলকাতার রা ায় অহরহ দখেত পাই িতন-চার বছেরর বা ার িপেঠ ব া 
বেঁধ মা-বাবা তােদর িহড়িহড় ক’ র টেন িনেয় চেলেছন সর তীর জলখানায়। 

উে শ  আর িকছ নয়, ঐ বয়স থেক পাখীর মত পিড়েয় পিড়েয় ভিবষ েত 
চাকিরর িতেযািগতায় উ ীণ করােবন। সৗভাগ বশত আমােক এই িন রতা 
িশকার হেত হয়িন। মােঝ মােঝ উ ম-মধ ম অদৃে  জেুটিছল ঠকই ; িক  তার 
ফেল আিম তাতাপািখ হেয় পিড়িন। আমার ঘরছাড়া ভাবচির  দৃে  ঠাকুমা 
দৃ া  দিখেয় আমােক শানােতন- তই ঐ পুনার মতন হিব, তই গ  চরািব। বলা 
বাহল  ঠাকুমা তারঁ অ াতসাের ভিবষ দ্ বাণীই কেরিছেলন। 

             বাকুঁড়া শহের জলা ু েল পড়ার সমেয়ই বলেত গেল আমার ভাবী 
জীবেনর  ও আদশ গ ঠত হেয় যায়। ু েলর িশ াকবগ তােঁদর ায় 
অ াতসাের ঐ আদশ উদ্ েবাধেনর জন  দায়ী। স সব িদন আজকাল কতদরূ 
বজায় আেছ তা আপনারাই বলেত পারেবন। স িত আবার দেখিছ ক ীয় 
সরকার যুগ-পিরবতেনর ধূয়া ধের িশ কেদর ভূিমকা ায় তেল দওয়ার 
আেয়াজন করেছন। এর ফেল কখেনাই ভােলা হেত পাের না। আর এ িবষয় বাধ 
কির মািণত য কবল পাখীপড়ার মেতা পড়ােনার ারা পরী ায় ভােলা 
রজা  দিখেয় সামিয়কভােব ু েলর গৗরব জািহর করা যেত পাের, িক  

িশ াথ েক ভাবীকােলর উ ত সামা জক মানুষ ক’ র গেড় তালা যায় না। কথা 
এই য, পড়া নায় শৃ েল ছা েদর যমন বাধঁেত হেব, তমিন আবার তােদর 
মু ও িদেত হেব তােদর াধীন অনুভব ও িচ ায় ে । বাধঁা ও ছাড়ার 
কৗশেলর মধ  িদেয় িশ াথ র াধীন বু  ও অনুভেবর শ  িযিন উদ্ েবািদত 

করেত পােরন িতিনই যথাথ িশ ক। ভাগ বেশ সরকম আদশ িশ কেদর হ 
ও শাসেনর মধ  িদেয় আমার সু  াধীন চিরে র িবকাশ ঘেটিছল। তারঁা পড়ার 
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বইেয়র সে  পড়েত উৎসািহত করেতন বাইেরর বই –কী ইংের জ কী বাঙলা। 
এইভােব ু িলং –এর পযােয়ই আনে র সে  িশখেত পেরিছ। স সব পুণ ে াক 
িশ কবেগর মেধ  িবেশষভােব রণ করেত পাির সতত – ছা  সু ৎ গত 
পা ালাল সন  িব-এস-িস  িব- ট মেহাদয়েক, যারঁ হােত আমােদর সং ৃ ত 
কাব ব াকরণ ও বাঙলা সমােলাচনা িলখেনও দী া হয়। তারঁই অিভভাবকে  
আমােদর জলা ু ল-হে ল-জীবন কী আন  ও পিরপূণতার মধ  িদেয়ই না 
কেটেছ। রা  একটা-েদড়টা বেজ গেছ, পড়িছ কুমার-ভ , মুখ  করিছ গীতা 

ও রবী - সেত ে র কিবতা। কােনািদন িবেকেল িতিন আমােদর কেয়কজনেক 
িনেয় হঁেট চেলেছন কেলজ ট াে র পাশ িদেয় ‘ কে ািড’ অনু প সহানভূুিতর 
সে  নাতন প িতেত বাঙলা শখােনার দৃ া  দিখেয়িছেলন মহােদব রায় এম-
এ,  গাল্ ড্ মেডিলস্ ট। যাওয়ার পথ ধ’ র আর আেলাচনা করেছন জম্ স ্
জীন্ েসর িদ িম িরয়াস্ ইউিনভারস ্ অথবা জলু ভােনর ক নাদৃ র স াব  
সত তা িনেয়। আমার মেন হয় আজেকর িদেন পরী ায় ভােলা ফল করা সে ও 
ছা েদর ভাবীজীবেন সািহেত  দশেন িব ােন মৗিলক িচ া য িবরল হেয় 
আসেছ তার কারণ ু েল তােদর গঠেনর মূেলই গালমাল রেয় গেছ। মূখ  ক’ র 
ক’ র বা িলেখ িলেখ কতাবী িবদ ার পারদশ তা আর মৗিলক গেবষণার শ  দইু 
পর র িবিভ । পড়ার বাইেরর নানান্ িবষয় জানার য রণা ু ল-জীবেন 
পাওয়া গেছ তারই ধা ায় আিম আজও কত নাতন িবষয় িশখিছ কত জানেত 
চাইিছ এবং আে প করিছ কত অজানা িনেয়ই না জীবনটা শষ হেত চেলেছ। 
এই ু ল –জীবেনর অবসেরই পিরিচত হাওয়ার সুেযাগ ঘেটেছ ব ু বর ‘হা ’র 
 (সুধাং  কুমার ঘাষ ) মধ তায় নামধন  যােগশচ  রায় িবদ ািনিধ মহাশেয়র 
সে । কাচঁাটা কামের না ঁ েজ পরেল িযিন ধমক িদেতন আর পরী ার ঠক 
আেগ এত কিবতা কন িলখিছ তাই িনেয় সাবধান কের িদেতন পা ালালবাবুর মুখ 
িদেয়। এর কুিড় বছর পর আমার থম লখা বই ‘রবী  িতভার পিরচয়’ তারঁ 
হােত িদেয় আসার পর খবর পেয়িছলাম িতিন বেলিছেলন ‘খুব ভাল হেয়েছ’। 
িশ ী রামিক র বজ-এর সে  আমার সা াৎ পিরচয় হয়িন, যিদও 
শাি িনেকতেন একিদন তােঁক এক ট সাওঁতাল রমণীর মেডল সামেন রেখ পাথর 
–িসেম  ছঁেড় ছঁেড় মূিত তয়ার করেত দেখিছেলন। রামান বাবুর সে  এম-এ 
পড়ার সময় আমােদর একটা সভার সূে  অিতসংি  পিরচয় ঘেটিছল। িশ ী 
যািমনী রায় ও চ ীদাস আিব তা বস র ন রায় িবে ৎ-ব েভর সে  
বেলেতাড় সূে  এবং কলকাতােতও ঘিন তা হেয়িছল। 



176 
 

            কেলেজ পড়েত পারব স আশা িছল না। বাবার সাধ ই িছল না ু েলর পর 
শহের রেখ কেলেজ পড়াবার । ু েল পড়ার সময় কেলেজর গ ালািরেত উপিব  
ছা েদর দেখ ভাবতাম ঐখােন বেস পড়ার সুেযাগ িক আমার হেব ? িক  কাথা 
থেক কী হেয় গল। বাবার চ ায় আ য় পলাম ু লডাঙায় গত রাম  

কিবরাজ মহাশেয়র হিরণ-ময়ূর- আবািসত পু -সমাকীণ ভষজ - উদ ান-
বা টকায়, আর কেলেজর হে েল িবনা পয়সায় আহার এবং কেলেজ িবনা বতেন 
পড়ার ব ব াটাও হেয় গল। আই-এ’র পর সং ৃ েত অনাস িনেয় িব-এ পড়া গল 
অিতশয় সুেযাগ  অধ াপক াতঃ রণীয় রামশরণ ঘাষ মহাশেয়র 
অিভভাবকে । বদ-ব াকরণ থেক আর  ক’ র সািহেত  অলংকার পয  ছ’টা 
পপােরর সব েলাই িতিন সমান দ তার সে  পড়ােতন আর িনেজর বািড়েত 

বিসেয় সামেন ঘিড় িদেয় এক এক পপােরর উ র লখায় অভ  করােতন। 
আমার মেন পেড় দ’ুচারটা ভলভাল সে ও ইংেরজীর চেয় সং ৃ েতই আিম 
যাবতীয় উ র লখার চ া করতাম। আমার সহপাঠ  ব ু  হিরপদ চ বত  (পের 
শাি িনেকতেন অধ াপক) িলখত ইংের জেত। আজেকর িদেনর সে  তখনকার 
অধ াপনার তলনা ক’ র দিখ- কােনা অধ াপক বেলন আিম সািহত  পড়াই , 
বেদর ব াকরেণর াস আিম িনেত পারব না। যাইেহাক, িব-এ’টা মাটামু ট ভােলা 

হেয় যাওয়ায় এম-এ পড়ার তািগদ, অথচ সই অস েবর মেধ  পদে েপর 
দুঃ । ব ু  হা র সে  ক’লকাতায় নামলাম যিদন, পেকেট ন-আনা পয়সা 
স ল। তবু এবােরও হেয় গল। স িকত এক অ জ ক’লকাতায় মেস থেক 
চাকির করেতন। তারই আ েয় ওঠা গল। িক  কী িবষয় িনেয় ভিত হব তা-ই 
দাড়ঁাল সমস া। কারণ সং ৃ ত িনেত হেল পড়া নায় বশ িকছটা সময় িদেত হেব 
, অত টউশিন করা চলেব না, যিদও সং ৃ ত পড়েল একটা লারিশপ ্ অবশ  
পাওয়া যত। ভেব –িচে  দখলাম িশ কবর গত মহােদব রােয়র পদা ই 
অনুসরণ কির, অথাৎ বাঙলােতই ভিত হই। তবু অধ াপকেদর পরামশ িনেত 
লাগলাম। একিদন সাহস ক’ র আচায সনুীিত কুমারেক বাঙলায় ঘের উপিব  
অব ায় জ াসা করেতই বলেলন- ‘আপিন সং ৃ তই পড়ুন, িকছ িশখেত 
পারেবন। বাঙলায় তমন জানার কী আেছ ? ও তা দ’ুিতন মাস পড়েলই হেয় 
যায়।‘ মহামেহাপাধ ায় িবধুেশখর শা ীর কােছ কথাটা পাড়েতই উিন বলেলন – 
মনঃপূতং সমাচেরৎ। দখলাম টউশিন ক’ র াণ বািঁচেয় সং ৃ েত অধ বসায় 
চলেব না। শেষ ফািঁক- িস া ই সার করলাম। আমার িবেশষ আ হ িছল 
ভাষািব ােন, সািহেত  নয়। এবং বলা বাহল , আচায সুিনিতকুমােরর ি য় ছা  
হেত পেরিছলাম। পাস ক’ রই চাকির পাওয়ার তর আবশ কতা িছল। অথচ 
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ভাষা িনেয় , যমন বাঙলা সাওঁতালী িনেয় গেবষণা করার ই াও িছল বল। 
আচায বলেলন , কাজ খুজঁনু । উনােন হািঁড় চিড়েয় যােক তণ্ডেলর স ান করেত 
হয় তার পে  গেবষণা স ব হেব না। িক  কাজ কাথায় ? কেয়কটা কেলেজ 
আেবদন ক’ র দখলাম , তারা ি তীয় িবভােগ পাস-করা আ ীয়- জনেক পছ  
করেল, আমােক নয়। অবেশেষ সদ্  অধ াপক খেগ নাথ িমে র আনুকূেল  
সামিয়কভােব ু ল-সাব্ ইনস্ েপক্ টেরর কাজ করলাম কালনায় এবং খানাকুেল। 
পের মাস দেড়ক টশ চাচ কেলেজ ও তারপর আড়াই িতন বছর উইেমন্ স 
কেলেজ। ইিতমেধ  সরকাির কেলেজর জন  গহৃীত ইন্ টারিভউ, যার জন  

াইেভট কেলেজর িত ত বহ অধ াপক এমনিক িব িবদ ালেয়র লক্ চাররাও 
আেবদন কেরন, তােত থম নিমেনশন পেয় িনবািচত হলাম এবং িকছ পের 

িসেডন্ িস কেলেজ যাগ িদলাম ১৯৪৫ এর জলুাইেয়।  

             অধুনা কেলজ সািভস কিমশন হওয়ায় কেলজ িলেত জন-েপাষণ 
ায় লাপ পেয়েছ, িক  ু ল িলেত নানান্ কৗশেল াচার য চলেছ এমন 

কথা ায়ই কােন আেস। িসেডন্ িসেত অধ াপক জনাদন চ বত  সহ বশ 
এক ট ভােলা গা র মেধ  যথারীিত কতব  পালন ক’ র সানে  দশ বছর কা টেয় 
িছলাম। এই সমেয়র মেধ ই আমার থম বই ‘রবী  িতভা পিরচয়’ (১৯৫৩) যা 
পের , ১৯৬২-েত িডিলট্ িডি র যাগ  ব’ ল িবেবিচত হয়, তা লখা হেয় যায়। 
বইটা শয াশায়ী অব ায় থেক পেড় িনেয়  খেগ নাথ িম  মেহাদয় 
আমােক বেলিছেলন- আিম করেজােড় বলিছ তিম আ া কিমেয় লখায় মন 
দাও। দশেক িকছ িদেয় যাও। বলা বাহল  িশ কেদর এরকম রণাই আমােক 
চািলত কেরেছ। উ  বইটা লখার আেগই আমার থমা-প ী –িবেয়াগ ঘেট। 
দুঃসহ শূন তা ও আধ া ক অনভূুিত কাটেত সময় লাগল। তেব ি তীয়া এেস 
অিবলে  সাংসািরক দুভাবনা থেক মু  িদেয় পড়া নায় মেধ  মেনািনেবেশর 
সুেযাগ কের িদেলন। গত তারঁ কােছ আমার কৃত তার সীমা নই। 

            এরপর মৗিখক কথা শানােনার আ িরক রণার তািগেদই আিম 
আরও দ’ুচারখানা বই িলেখিছ। পাঠেকরা িন য়ই অনুভব কেরেছন য ওসেবর 
মেধ  অেন র বলা কথার িপ েপষণ নই। ব ত চিবত-চবণ বা িপ েপষণ আমার 

ভােবর িব ে । সরকম িকছ অথবা ফরমােয়িশ িকছ িলখেত গেল আমার 
কলমই সরেত চায় না। তেব ইদানীং প -প কায় আ হ সরকম িকছ িলখেত 
হেয়েছ বিক। স েম জানাই, খুব স িত তমন উ ত সািহত  সৃ র 

বণতাও যন অবস  হেয় এেসেছ। এর একটা কারণ এই হেত পাের য জীবেনর 



178 
 

সে  ত  ও ঘিন  সহচয, যা সৃ েক মিহমা িদেত পাের, যমনটা শরৎচ  ও 
মুনশী মচ -এর লখায়, অথবা সুকাে র কিবতায় আপনারা অনুভব কেরন, 
বতমােন তার অভাব ঘেটেছ। সটাও শ রই অভাব বলা যায়, আর হয়ত এই 
কারেণই আ িরক শূন তােক অহংমন  উ তায় অথবা স া যৗন- স ক-
িবলােস আবতৃ করার য়াসও দখা যাে । গেবষণা ও সমােলাচনার একই গিত ? 
ঐ িপ েপষণ। ব মূেল র উ গিত সে  চাির  ও আ িরকতার ব াপক 
অেধাগিত সমি ত িকনা তা সমাজিব ানীরা িনধারণ ক ন। তবু এরই মেধ  
আ িরকতা ও িন ার িকছ দৃ া  অবশ ই রেয়েছ। কলকাতার বাইেরই রেয়েছ । 
ক’লকাতার বাইেরই রেয়েছ। স িলেক আিম অকপট া জানাই। 

          আমার আ িনেবদন সমাি র িদেক। িশ ক-জীবেনর শষ অধ ােয় , 
কলকাতা িব িবদ ালেয় রামতন ুলািহড়ী অধ াপক েপ যাগ দওয়ার পর থেক 
আজ পয  আিম কী িলেখিছ বা কী কী সার ত ও সামা জক কাজ কেরিছ তা 
হয়ত অেনেকরই  জানা। ধু এইটকু বলেত চাই য ু ল- কেলজ জীবেন 
িশ কেদর রণায় আমার বােধর িভতটা শ  না হ’ ল পেরর জীবেন মৗিলক 
িকছ বলার অিধকার আসত িকনা সে হ। িশ কবেগর াণেখালা আশীবাদ 
আমার উপর িছল এবং তারই সূ  ধ’ র আজও এিগেয় চেলিছ। আর দািরে র 
জন  ভাষািব ান িনেয় য পড়া না বা গেবষণা আিম থম জীবেন করেত 
পািরিন, আজ সায়াে র িদেক এেস তা যথাসাধ  পূরণ করার চ ায় আিছ। দুঃসহ 
দাির  যা থম জীবেন আমােক খুবই বাধা  কেরেছ, তা আর সইভােব নই 
বেট, তবু তার িকছ তা আেছই। আসেল ও আমার জীবেনর স ী, আর আমার 
চির ও বাধ হয় সজন  িকছ পিরমােণ দায়ী। স েম বিল, ছা ব ায় 
ঔপন ািসক িবভূিতভূষণ বে াপাধ ােয়র সে  পিরিচত হওয়ার পর একিদন 
তােঁক বিল পেথ পাচঁািলর অপুর সে  যিদচ আমার জীবেনর ঘিন  সাদৃশ  
অনুভব কির , দািরে র অিভশাপই তর িব  সৃ  কের ব’ ল আমার মেন 
হে । এর জবােব িতিন বলেলন – দািব েক আপিন অিভশাপ ব’ ল মেন 
করেবন না, এ হ’ল  পিৃথবীটােক সবেতাভােব জানার পরম সুেযাগ , এ সুেযাগ 
অেনেকরই জীবেন আেস না। এর উপর আর কথা নই। 

                দুঃখ যমন পলাম, তমিন অব  থেক ব  এই জীবনটােক 
জানলাম। মানুেষর চিরে র সে ও পিরচয় হ’ল। চ া  কত হীন ণীর হেত 
পাের তাও যমন দখলাম; তমিন ব ু তা ও ীিত কত উদার ও হশীল হয় তাও 
বুঝলাম। আজ শেষর পথটকুেত চলেত িগেয় অনুভব করিছ , শ্ত্ েবেশ যারঁা 
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কােছ এেসেছন তারঁাও আমার পরম িম ই , কারণ তারঁা আমােক এিগেয় িদেত 
সাহায ই কেরেছন। আমার কারও উপর কােনা অিভেযাগ নই। যা পলাম তার 
জন  ধন বাদ, যা পলাম না অথবা হারালাম তার জন ও। জীবেনর অদৃশ  

পকােরর উে েশ  ধু জানাই- কারও কৃপািভ া কের অথবা িপছেনর দরজা 
িদেয় কান িকছ আয়  করার য হীনতা থেক আিম র া পেয় এেসিছ তা শষ 
পয  যন অটটই থােক। িবদ া ও পা েত র চেয় যা বড় সই আমার ব গত 
ও সামা জক াধীন চির  যন কােনা েলাভেনই তার মূল  না হারায়। “ 

 

  ( বাকুঁড়া লাকসং ৃ িত অকােদিম িবদ াসাগর পুর ার াপক ডঃ  ু িদরাম 
দােসর ৭০ তম জ বািষকী উপলে  ১১ই জানুয়ারী ১৯৮৮ , বাকুঁড়ায় নাগিরক 
সংবধনা সভার আেয়াজন কেরন। য়ং আচায  তথা রাজ পাল ডঃ নু ল হাসান 
হাজার হাজার নাগিরকেদর  সামেন  উ রীয় পিরেয় যথািচত স ােন ভূিষত 
কেরন  ডঃ ু িদরাম দাসেক  ) 
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ে া েরর মাধ েম সই অ র  মানুষ ট 

( সা াৎকারঃ মানস মজমুদার থেক অংশ িবেশষ) 

ঃ আপিন বামপ ী আে ালেনর একজন সমথক। আপনার মেত এ 
আে ালন িকভােব পিরচািলত হেল আরও বিশ সফল ও সাথক হেত পারত ? 

উ রঃ আমার মেন হয় বামপ ী আে ালেনর ার  পযােয় পূণা  িব েবর 
অ ীকার থাকেলও অথাৎ তা কভােব ীকৃত হেলও কাযে ে  তা অবেহিলত 
থেক গেছ। এেদেশ জািতবণ ও ধনস েয়র িবেলাপ সহ পথটা পূণ িব বা ক 

হওয়া উিচত িছল। িক  সংিবধান মেন িনেয় কে র সে  যাগসাজেসর 
িভি েতই এর জ  হাল ও এিগেয় চলা চলেত থাকল। ক ীয় সরকার রাজ িল 
স েক মুেখ ফডােরল, কােজ ইউিনটাির পিলিস িনেয় চলল এবং আজও তাই 
চলেছ। এই অব ায় চঁচােমিচ করেলই ক  িক তা নেব ? সুতরাং চলেছ 
িশ পিত-িনয়ি ত ও ক ীয় ম ীেদর াথসুিবধাবাদযু  ও সুেকৗশেল গণেভাট 
আদায় করা একজাতীয় ছল ডেমা ািস, এখানকার বামত  পয  যার সংল  
হেয়ই চেলেছ, চেলেছ বাধ  হেয়, িব ব না করেত পের। এরই মেধ - জাতপাত 
কুসং ার চেল যাক, িহ  ু –মসুলমান পাথক  ঘচুাও ইত ািদর উ ক । িক  
কাযে  তা পালন করেব ক’জন ? এর জন  কড়া সংিবধান চাই। সংিবধােনর 
িনয়েমই এই িবেভদ চালােনা যােব না, নতবা শা  পেত হেব। িক  যা চলল ও 
চলেছ তােত এর িবপরীত ঘটারই সুেযাগ থেক গেছ। একারেণই িহ  ুপিরষদ, 
একারেণই িশবেসনা। গণেভাট অজেনর কৗশল ও সুেযাগ সুিবধার পথ যখােন 
খালা সখােন এসব ঠকােব ক ? আমােদর সংিবধানটা ডেমাে িসর মুেখাস 

পের চেলেছ, এমনভােব করা হেয়েছ যােত ধির মাছ , না ছঁই পািন। দিলতবণ , 
ওিবিস এসব এক –একটা িরপুকম মা , কাগেজর পৃ ায় এবং মৗিখেক তার 
সীমা। আমােদর বাঙলায় বাম-গির তা আেছ এটা ভল ণ মা , তার বশী 
িকছ নয়, কারণ কে র সে  যাগসাজস কের তােক চলেতই হেব। এরই মেধ  
বশ িকছিদন গত হওয়ার ফেল েম য সব িশি ত ব  অথাৎ অধ াপক, 

চাকুের জাতীয় মানুষ এর সংল  হেয়েছন তারঁা আসেল সুিবধাবাদী ভিমকা 
িনেয়েছন, এবং সই সে  ঘািষত ‘বাম’ দর কউ কউ িনেজেদর অব া িছেয় 
িনেয়েছন ও িনে ন। এমনতর ঘুেণ ধরার মলূ ব াপারটাই হাল ভারেতর াধীনতা 
পেয় যাওয়ার সে  সে  মাটামু ট ডেমাে িস দশক একটা সংিবধান খাড়া 
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ক’ র কে র অধীেন চলা। আমার মেন পেড় অিবভ  বাঙ্ লা িবভ  হেব িকনা 
এই িনেয় বাঙলার ব ব াপক সভায় একটা সাংিবধািনক মতামেতর েয়াজনীয়তা 
িছল। তখন আিম িসেড  কেলেজ পড়াই। যিদন দশভাগ িবষেয় মতামত 
ি র হেব, সিদনকার অপরাে র খবর- সকেলই মত িদেয়েছ। িস িপ আই গা ও 
িদেয়েছ, িবনা ি ধায়। িব ত হলাম। পা বত  পদচারণা ি য় অধ াপক সুেশাভন 
সরকার মশায়েক জ াসা করলাম- এটা িকরকম হাল ? িতিনও একট থমেক 
িগেয় –তাইেতা ! বেলই পুনরায় পদচারণা করেত লাগেলন। আসেল কােনামেত 

াধীনতা পেয় যাওয়ার মেধ  যা াভািবক হেত পাের তাই দেশ ঘেটেছ। আর 
তারই অধীন বাঙলােকও তা ীকার কের িনেত হেয়েছ। এই কারেণই বাঙলায় 
পের বামপ ীেদর অিধকার সাব  হেলও িব েবর পেথ যাওয়া স ব হয়িন। সই 
কাঠােমা ধেরই চলেত হে । বাঙলা দশটা বড় জার একটা Welfare State 
িহসােব চলেছ। আর এরই ফােঁক বহ সুিবধাবাদী এর দহমেধ  বা ‘ কােয়’ ান 
কের িনেয় বাম আে ালনেক ডিবেয় িদে ন। 

ঃ বতমােন আমােদর দেশর বু জীবীরা স ঠক পেথ চেলেছন ব’ ল আপিন 
মেন কেরন িক ? 

উ রঃ কখেনাই না। তােঁদর অিধকাংশই বুেজায়া সুিবধাবােদর পেথ চেলেছন। 
কউ কউ বামপ ী মুেখাসও প’ র িনেয়েছন। একারেণ বামপ ী আে ালনও 

িবপেদর স ুখীন হেয় পেড়েছ। িকছ কেলজীয় অধ াপেকর সং েব এেস এ 
িবষেয় আমার িত  অিভ তা হেয়েছ। আিম গণতাি ক লখক িশ ীসে র 
সভাপিত। মাটামু ট এখানকার আমার বা েবরা অেনেকই সরল ও দেশর 
দুেভাগী মানুেষর তথা লখক িশ ীেদর কল াণ চান, িক  চাইেল কী হেব, তােঁদর 
শষ সীমা িতবাদ ও চার, এবং ঐ পয ই । ব ু রা সা ারতার ান করেলন। 

ভােলা কথা। িক  পেট ভাত না জটুেল সা রতা টকেব ? না, িশ া িনেত 
আসেব ? দেখিছ, ােমর দির  নর-নারী সরল ও িব াস বণ। আর শহের 
বু জীবীরা তার উে া। এেদর অিধকাংশই নেমা নেমা কের কাজ সের ধা ার 
পথ দেখন। ু েলর িশ েকরা ঠকমেতা পড়াে ন না, এটা ায় সবজনিবিদত 
সত । িত সকােল আিম একটা বাড়ীর সামেন শ-চি শটা সাইেকল দেখ 
পােশর লাকেক  কির। িতিন বলেলন, ওখােন অমুক ু েলর মা ারমশায় 
থােকন ও কািচং াস কেরন। গাড়ীর বািঁশ ধ’ র অধ াপেকরা আেসন ও ঘ া 
সের চেল যান। কা-অিডেনশন কিম ট হ’ল। ভােলা কথা। আিম তার দ’ুএকটা 

িম টং –এ িছলামও মেন পেড়। িক  এখন দিখ িদেনর পর িদন ফাইল প’ ড় 
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থােক, কােজর িচ ঠ হািরেয় যায়, আবার িন অমকু অমকু হয় ঝেমােত থােকন, 
নয় গ জব ক’ রই সময়টা কা টেয় দন। ােমাশেনর কস, পনসেনর 
ফাইল বছেরর পর বছর প’ ড় থােক। এরঁাও অবশ  বু জীবী , তেব পথৃক ণীর 
এই যা। পনুরায় বিল হােটর অিশি ত চাষীবাসীরা, িবে তা নারীপু ষ, বাড়ীর 
কােজর লাক অিশি ত হেল হেব কী, চিরে  ধা াবাজ ও কূটেকৗশলী নয়। 
অবশ  যােঁদর িব ে  অিভেযাগ আনিছ তারঁা সকেলই য একই মােপর এমন 
নয়, িকছ ভােলা অথাৎ কতব পরায়ণ িন য়ই আেছন এবং যার ফেল দশটা 
এখনও কানও েম চলেছ, িক  অিধকাংশই য কাজ করেত চান না, যা হাক 
ক’ র কাজ একটা পেত চান এবং িদনগত পাপ য় ক’ র চেলন এও তা ঠক। 
এম এ পাস কেরই িপ-এইচ িড-র জন  ছাটাছ ট। িথিসস যা হে  তােত নাতন 
িকছই থােক না, মৗিলকতার িনতা  অভাব। পুরােনারই চিবতচবণ চলেছ, ু ল 
কেলেজ চাকির পাওয়ার জন । যাক্ েগ। বহ অি য় কথা বেল ফলিছ। আর নয়। 
মেন হয় দশটা স ঠক িব েবর পেথ গ’ ড় উঠেল এমনটা হাত না, িক  স 
আে প থাক। আসল কথা বু জীবীেদর চিরে  িন া নই, আদশেবাধ নই। 
আর রাজনীিত ও দলবা জর জােলর মেধ  প’ ড় ভােলা যারঁা তারঁাও আদশ র া 
করেত অ ম হে ন। এই অিভ তা বহন কেরই িক আমােক চেল যেত হেব 
? আশার আেলা িকছ িক দখব না ? আমার দুই ঘিন  ব ু -সে াষ বস ু
 ( িব ভারতী ) ও সুেবাধ চৗধুরী (মুরলীধর গালস ্ ও যাদবপুর ) – যােদর সে  
আমার িনভৃত অ র তা ও মানিসক ঐকমত  িছল, তারা কেয়ক িদন ও কেয়ক 
মাস আেগই িবদায় িনেল। মানিসক দুঃখ আর কার সে ই বা আলাপ ক’ র িকছটা 
লাঘব করেত পাির ? একাকীই বহন করেত হেব। এর উপর শারীিরক তাও 
মােঝ মােঝ কাবু করেছ দিখ। 
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(  : ু িদরাম দােসর পিরবার) 


