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আচার্য ক্ষু দিরাম িাস মহাশয়ের আদশ বছর পূদ্্যয়্ ্াঁর সম্ভয়ধে অধ্াপক ভবয়্াষ    িয়তের লেখা 

“অধ্াপক ক্ষু দিরাম িাস”  আমায়ির উদ্ষুদ্ধ কয়রয়ছ। লসজন্ অধ্াপক ক্ষু দিরাম িায়সর বদকিমচন্দ্র ও 

কদবককিন মষুকষু ন্দ সম্ভয়ধে লেখাগুদে  E-Book  প্রকাশ   কয়র আমরা ্া সকয়ের ল�াচয়র আনয়্ চাই।   

দনয়নে অধ্াপক ভবয়্াষ িয়তের  লেখাদি উদ্ধধৃ ্ করা হে। 

অধ্াপক ক্ষু দিরাম িাস মহাশয়ের বেস আশী হে। বেস লবয়েয়ছ-একথা বেয়ে লসই সয়গে ময়ন হে 

একিা কম্যমে জীবন অবসায়নর দিয়ক এয়�ায়ছে। ল্মদন আবার আনন্দ হে এই কথা লভয়ব লর এই 

কম্যমে জীবন বহু সাথ্যক্ার ভরা রার উতেরাদধকার লপয়েয়ছ পরব্্যী প্রজয়মের মানষুষ। ক্ষু দিরামবাবষু 

প্রদথ্রশা অধ্াপক এবং সব্যমান্ পদডি্।্াঁর কম্য এবং কীদ্্য দবস্ধৃ্ হয়ে আয়ছ ্াঁর পাদডি্্পূর্য 

গ্রয়থে এবং অন্ত্ ষাি বৎসর ব্াপী সংখ্াহীন ছাত্রছাত্রীয়ির সাদহয়্্ দশক্ািায়ন । ভায়ো অধ্াপয়কর 

কথা ছাত্রছাত্রীয়ির মষুয়খ মষুয়খ লেয়র।্াঁরা হয়ে রান দকংবিন্তী। দকন্তু লর অধ্াপক ্াঁর দবচারবষুদদ্ধ এবং 

রসাস্ািন শদতিয়ক গ্রয়থে দনবদ্ধ কয়রন, দ্দন আর দকংবিন্তী থায়কন না। দ্দন লবঁয়চ থায়কন ‘আজও রারা 



জয়মে নাই’ লসইসব ভদবষ্য়্র অনা�্ পাঠয়কর দচয়তেও।অধ্াপক ক্ষু দিরাম িাস ্াঁয়ির অন্্ম।দ্দন 

শুধষু কয়েজ দবশ্বদবি্ােয়ের অধ্াপক নন, ্াঁর দকংবিন্তী ষ্ু ে্ পাদডিয়্্র পদরচে লরয়খ দিয়েয়ছন ্াঁর 

বইগুদেয়্-রবীন্দ্র প্রদ্ভার পদরচে, দচত্র�ী্মেী রবীন্দ্রবারী, সমাজপ্র�দ্ রবীন্দ্রনাথ-বইগুদেয়্। 

আদম েক্্ কয়র লিয়খদছ, আজ রাঁরা ষাি বা পঁেষদরি বছয়রর কাছাকাদছ এয়স লপঁয়ছয়ছন লসই সব বাংো 

সাদহয়্্র অধ্াপকয়ির সয়গে সংস্ধৃ ্ ভাষা ও সাদহ্্পায়ঠর প্র্্ক্ লরা� খষুব কম। লসকায়ের বাংোর 

দশক্করা এমন দছয়েন না।সষুনীদ্কষু মার চয়রিাপাধ্াে, সষুকষু মার লসন, শদশভূষর িাশগুপ্ত, প্রয়বাধচন্দ্র 

লসন, শ্রীকষু মার বয়ন্দ্াপাধ্াে-আজ রারা আশী লপদরয়ে ল�য়ছন ্াঁরা প্রয়্্য়কই বাংোর সয়গে উতেমরূয়প 

জানয়্ন সংস্ধৃ ্।ইংয়রদজর কথা বেদছ না,কারর ইংয়রদজ সবাইয়কই ভাে কয়র পেয়্ই হ্।লকউ 

ইংয়রদজয়্ লবদশ পদডি্ লকউ কম পদডি্।দকন্তু একথা অস্ীকার করা রায়ব না লর সংস্ধৃ ্ দশক্া 

ব্বহাদরকভায়ব আবদশ্ক না হয়েও সংস্ধৃ ্ সবাই জানয়্ন বয়েই লবাধহে বাংোর চচ্যাে ্াঁরা এমন 

প্রদ্ণ্া োভ কয়র দ�য়েয়ছন।আর একিা কথা এই প্রসয়গে ময়ন হে। ্খন বাংো ব্াকরয়র বষু্ৎপদতে 

সংস্ধৃ ্ বষুঝয়্ও সাহার্ কর্।ব্াকররয়ক খাঁদি বাংোর ব্াকরর কয়র ্ ষু েয়্ হয়ব-এই উি্য়মর েয়েও 

সংস্ধৃ য়্র প্রদ্ আকষ্যর আমায়ির কয়ম দ�য়েয়ছ। বাংোর ব্াকরর সংস্ধৃ ্ দনেমনীদ্ লময়ন ত্দর হ্ 

বয়ে সংস্ধৃ ্ ভাষািা আেতে করা  অয়পক্াকধৃ ্ সহজ হ্।এখন প্র্্ে,দবভদতি,সমাস,সদধে,বাক্�ঠন 

প্রভধৃ দ্ লকায়না দকছষুয়্ই আর আয়�ে দিদসদনিন মানা হে না। এর েয়ে সংস্ধৃ য়্র রীদ্নীদ্র সয়গে 

পদরচে আমায়ির কয়ম দ�য়েয়ছ।্য়ব দক  বাংো ব্াকরর সংস্ধৃ ্ ব্াকরয়রর আিয়শ্যই লেখা হয়ব?্ার 

দক দনজস্ রীদ্ প্রকধৃ দ্ থাকয়ব না? এিা অবশ্ই বে প্রশ্ন। এখায়ন ্ার আয়োচনা অবান্তর। সংস্ধৃ য়্র 

প্রদ্ আমায়ির বধেয়নর তশদথয়ে্র অন্্ম কাররিষু কষু  শুধষু উয়লেখ করোম।   

লর কায়ে সংস্ধৃ ্ ভাষা ও সাদহয়্্র প্রদ্ আমায়ির শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম  দছে, লসই কােিা লশষ হয়ে 

দ�য়েয়ছ। লসই কায়ের একজন দরদন আয়ছন দ্দন আশীয়্ চেয়ছন-দ্দন অধ্াপক ক্ষু দিরাম িাস। 

ক্ষু দিরামবাবষুর দিয়ক ্াকায়েই লবাঝা রাে সাদহ্্াধ্েন বস্তুিা কী। পূব্যসূরীয়ির ম্াম্ অয়ধের ময়্া 

বয়ে রাওো নে, ্থাকদথ্ দবয়শজ্ঞ্ার নায়ম সাদহয়্্র লকায়না একিা সংকীর্য লক্য়ত্র বদ্ধ থাকা নে। 

ক্ষু দিরামবাবষুর তবদশষ্্ হয়ছে সাদহ্্ এবং ভাষার সব দিকগুদেয়ক হস্ামেকবৎ কয়র রাখা।সংস্ধৃ ্ দ্দন 

দবশ্বদবি্ােয়ের উচ্চ্র স্য়র অনষুশীেন কয়রদছয়েন। সংস্ধৃ য়্র দভদতেিা ্াঁর খষুবই পাকা। আবার শুধষু 

সংস্ধৃ ্ নে ইদ্হাস ও িশ্যয়নও ্াঁর সমান বষু্ৎপদতে।আজকাে সাদহ্্য়ক দনছক দশল্প দহসায়ব লিখার 

প্রবর্া প্রচদে্ হয়ছ।েয়ে আভ্ন্তরীর বতিব্ বা দবষয়ের অনষুধাবয়নর লচয়ে ‘দনম্যার’ বা েয়ম্যর উপর 

সাদহ্্পায়ঠর সবিা লঝাঁক পেয়ছ। ধরা রাক আনন্দময়ঠর ময়্া একদি উপন্াস।্ার চদরত্রদবন্াস এবং 

ঘিনা সংস্ায়নর কারুকার্য আয়োচনা সাদহ্্পাঠয়কর কায়ছ র্খাদন গুরুত্ব পাে,ঘিনার ঐদ্হাদসক 

স্্া দবচার বা অনষুরূপ আভ্ন্তরীর দবষয়ের জ্ঞায়নর লসই ষ্ু েনাে লকায়না গুরুত্ব লনই। ক্ষু দিরামবাবষু 



কখয়নাই ময়ন কয়রন বয়ে ময়ন হে না লর ,দবষয়ের স্্া জানবার িরকার সাদহ্্পাঠয়কর লনই-শুধষু 

দশল্প দহসায়ব দবন্াসরীদ্ জানয়েই রয়থষ্। লসইজন্ই দ্দন প্রথম লিখায়েন দছোতেয়রর মন্বন্তর লর 

সময়ে ঘয়িদছে লস-সমে মীরজাের বাংোর নবাব দছয়েন না। 

   সাদহয়্্র অধ্াপয়কর বা ছায়ত্রর এই ্থ্ না জানয়েও চয়ে।শুধষু �ল্প রচনার লকৌশে লবাঝা 

এবং ্ার ব্াখ্া করাই ্ার কাজ। অন্ সব দবচার ঐদ্হাদসয়কর অথবা ্ত্ত্বয়জ্ঞর-সাদহ্্ায়োচনার 

এই মূে্মান লর কায়ের, ক্ষু দিরামবাবষু লসই রষুয়�র দশক্ক নন।দ্দন রা জায়নন ্ার সবিাই জায়নন, 

দশল্পরীদ্ই লহাক আর ্থ্ বা ্ত্ত্বই লহাক। সষু্রাং এর জন্ পোয়শানা ল্া শুধষু সাদহয়্্ নে, ইদ্হাস 

িশ্যন ও দবজ্ঞায়নও িরকার।ক্ষু দিরাম বাবষু সাদহ্্ায়োচনাে লর দবজ্ঞানয়কও দনয়ে এয়সয়ছন, এিাও েক্্ 

করবার দবষে।

ক্ষু দিরামবাবষুর বাংো জ্ঞায়নর �ভীর্ার কথা বেদছোম। সংস্ধৃ য়্র দভদতের উপয়রই ্ার প্রদ্ষ্া। 

বদকিমচন্দ্র দনয়জ খষুব ভায়ো সংস্ধৃ ্ জানয়্ন। ভায়ো সংস্ধৃ ্ জানা লসকায়ের দশদক্্ হওোরই অন্্ম 

েক্র দছে।বদকিমচয়ন্দ্রর বাংো সাদহ্্ সমায়োচনাে সংস্ধৃ ্ রসশাস্ত্রয়ক বজ্যন কয়রদছয়েন। ্ারপর 

লথয়ক বাংো সমায়োচনার পাশ্া্্ পদ্ধদ্ই চয়ে আসয়ছ। লস লিয়শও লর অ্াদরস্টিেীে পদ্ধদ্ 

একই ভায়ব চয়ে এয়সয়ছ, ্াও নে।ন ষ্ু ন ন ষ্ু ন পদ্ধদ্র উদ্াবনা হয়েয়ছ বাংো সাদহয়্্ও ্ার 

অনষুকরর হয়ছে।দকন্তু সংস্ধৃ ্ সমায়োচনা-পদ্ধদ্র পরীক্া বাংো সাদহয়্্ কখয়নাই হে দন, লস কথাও 

দঠক।আমায়ির কয়েজ দবশ্বদবি্ােয়ে পাশ্া্্  রীদ্ ছাো অন্ রীদ্র কথা দশক্াথ্যীরা প্রাে জায়নই না 

বেয়ে অ ষ্ু ্দতি হয়ব না। অ ষ্ু ে গুপ্ত মশাে বয়েদছয়েন আেংকাদরক পদ্ধদ্য়্ আধষুদনক সাদহয়্্র দবচার 

করা সম্ভব।দকন্তু দ্দন দনয়জ এ ভায়ব কয়রনদন।কাব্দজজ্ঞাসাে প্রসগেক্রয়ম রবীন্দ্রনাথ লথয়ক কয়েক 

োইন ষ্ু য়ে িধৃষ্ান্ত দিয়েদছয়েন মাত্র।্া ছাো প্রধান্ দ্দন ধ্বন্ায়োয়কর িধৃষ্ায়ন্তই ব্বহার কয়রয়ছন। 

সষুয়বাধচন্দ্র লসনগুপ্তও ্াই কয়রয়ছন। শ্রীকষু মার বয়ন্দ্াপাধ্াে অবশ্ স্ীকার করয়্ন না লর অেকিার্ত্ত্ব 

দিয়ে আধষুদনক সাদহ্্ায়োচনা সম্ভব।

    অধ্াপক ক্ষু দিরাম িায়সর লমৌদেকত্ব এখায়ন।দ্দন প্রথম প্রয়ো� কয়র লিখায়েন লর আেকিাদরক 

পদ্ধদ্ আধষুদনক সাদহয়্্র লক্য়ত্র প্রয়ো� করা রাে। দবয়শষ কয়র দচত্র�ী্মেী রবীন্দ্রবারীয়্ সমগ্র 

রবীন্দ্রকাব্য়কই এভায়ব দবয়লেষর কয়রয়ছন।পাঠক রখন পয়েন ্ খন কাব্ রসাস্ািয়ন লেখয়কর সয়গে মগ্ন 

হয়ে রান-এিা লকায়না দভন্ন পদ্ধদ্ দকনা লসিা আর ্ার ময়নই আয়স না। এয়্ই লবাঝা রাে আধষুদনক 

কাব্ায়োচনায়্ও এই পদ্ধদ্ ক্ স্াভাদবক হয়্ পায়র। ক্ষু দিরামবাবষুর সমায়োচনাে এিাই েক্্ করয়্ 

হয়ব লর লিাে-চ ষ্ুষ্াঠীর পদডি্রা লর ভায়ব সংস্ধৃ ্ কাব্ পায়ঠ এই পদ্ধদ্র প্রয়ো� কয়রন, দ্দন লসভাব 

কয়রনদন।পদডি্ী সমায়োচনা পয়ি পয়ি দবশ্বনাথ কদবরায়জর দবধান উঁদচয়ে ল্ায়ে। ক্ষু দিরাম বাবষুর 

সমায়োচনা পাঠকয়ক হা্ ধয়র লসৌন্দয়র্যর নন্দনয়োয়ক লপঁয়ছ লিে। ্ায়্ না আয়ছ কধৃ দত্রম্া, না আয়ছ 

লচষ্াজা্ ক্াদন্ত। এর কারর আেকিাদরক দবচারদবয়লেষয়র সয়গে অনন্পর্ন্ত্র ভায়বাপেদধি।‘রবীন্দ্র-প্রদ্ভার 



পদরচে’ বইয়্ই লিখা ল�য়ছ উপদনষয়ির ভাবনার সয়গে আোিা কয়র লিখার প্রোস,লিখা দ�য়েদছে রূপ-

অপরূয়পর কথা, দনস�্যপ্রকধৃ দ্ এবং লরামাদটিক-লচ্নার কথা।অদজ্কষু মার চক্রব্্যী প্রমথনাথ দবশীর 

সয়গে ্ াঁর পাথ্যক্ দছে। ্ বষু একজাে�ার ্ াঁয়ির সয়গে ক্ষু দিরামবাবষুর দমেও দছে।্াঁয়ির ইদগে্ অনষুসরর 

কয়র কায়ব্র ময়ধ্ কদবব্দতিত্ত্বয়ক লিদখয়েয়ছন দ্দন-কদবয়চ্নার উয়মেষ দবকাশ ও পদররদ্।পূব্যসূরীর 

প্রদ্ এই দছে ্াঁর শ্রদ্ধাঘ্য্।দকন্তু দ্দন িাঁদেয়েয়ছন দনজস্ ভূদময়্। 

ক্ষু দিরামবাবষুর পাদডিয়্্র ব্াপক্া আমায়ির দবস্ময়ের উয়রেক কয়র।কয়েয়জ পদেয়ে অভ্স্ অধ্াপক 

স্াভাব্ই বাংো সাদহয়্্র সব দিয়করই লখাঁজ রায়খন।দকন্তু ক্ষু দিরামবাবষুর অদধকায়রর লর ব্াপক্া 

আয়ছ ্া আজকােকার দিয়ন িষুে্যভ।প্রাচীন ও মধ্রষুয়�র বাংো সাদহ্্ দনয়ে আত্মদবশ্বাস সহকায়র 

এমন স্াধীন িধৃদষ্র পদরচে প্রাচীন সাদহয়্্র কারবারীরাও লিনদন। ্াঁর একদি দবখ্া্ প্রবধে ময়ন পয়ে 

‘মষুকষু ন্দরায়মর লিশ্্ায়�র কাে’। এই প্রবধেদির শররাপন্ন হয়্ হেদন এমন দবয়শষজ্ঞ লকউ আয়ছন 

দকনা জাদননা। প্রদ্বাি বা সমথ্যন রাই করুন ্াঁয়ক পাশ কাদিয়ে লকউ লরয়্ পারয়বন না। ভাষা্ত্ত্ব 

এবং ছন্দ্ত্ত্ব দিয়েও ্াঁর লমৌদেক দচন্তার কথাও রথায়রা�্ ব্দতিরা জায়নন। ভাষা্য়ত্ত্বর লকায়না লকায়না 

লক্ত্র সষুকষু মার লসয়নরও দবয়রাধী হয়েয়ছন; ছন্দ্য়ত্ত্বর লকায়না লকায়না লক্য়ত্র প্রয়বাধচন্দ্র লসয়নর প্রদ্বাি 

কয়রয়ছন। এইসব দবয়রাদধ্া বা প্রদ্বায়ির মূে্ দক ভদবষ্ৎ পাঠক ্ার পদরমাপ করয়বন। আসয়ে 

ক্ষু দিরাম বাবষুর লজার হয়ছে ্াঁর সংস্ধৃ ্ জ্ঞায়নর সয়গে আধষুদনক িধৃদষ্র সমন্বয়ে।

   ক্ষু দিরাম বাবষুর ময়নর আধষুদনক্ার দনিশ্যন আয়ছ ্ াঁর লশয়ষর দিয়কর লেখাে।দবশুদ্ধ সাদহ্্ায়োচনার 

সয়গে প্রবে সমাজমনস্্া এয়স ল�য়ছ।এই সমাজমনস্্া লশষ পর্যন্ত স্মাজ্াদন্ত্রক বাস্ব্ার এয়স 

লপঁয়ছয়ছ।এিা সবাই পছন্দ করয়বন দকনা জাদন না।দকন্তু দবস্মে লবাধ কদর দবশুদ্ধ রসাস্ািয়নর (লর 

রয়সর কথা আনন্দবধ্যন অদভনব গুপ্ত বয়ে ল�য়ছন)সয়গে সমাজয়চ্নার সহাবস্ান লিয়খ।একায়ে বাংো 

সাদহয়্্ ্ার দবি্ীে িধৃষ্ান্ত খষু ঁজয়্ হে।





সমদপ্যত
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বাঙোর মধ্রষুয়�র প্রদ্দনদধস্ানীে এবং লশ্রষ্ঠ মানদবক কদব মষুকষু ন্দ চক্রব্্যীয়ক দনয়ে 

লবশ দকছষু আয়োচনা লসই রাম�দ্ ন্ােরয়নের সমে লথয়ক আজ  পর্যন্ত  হয়ে এয়েও 

সম্প্রদ্ লনা ষ্ু ন ্থ্ ও উপািান আদবস্ধৃ ্ হওোে এবং লসই সয়গে ইদ্হাস ও 

সাদহয়্্র দবচায়র লনা ষ্ু ন িধৃদষ্য়কার প্রসারোভ করাে লনা ষ্ু ন্র এবং সামদগ্রক দবচার-দবয়লেষয়রর 

অবকাশ ঘয়িয়ছ। 

       কদবককিয়রর রচনা চন্ীমগেে বা অভোমগেে িষু ’দি পধৃথক্  আখ্াদেকা দনয়ে সমূ্র্য । 

জীবন�্ উপািায়নর দিক দিয়ে লিখয়ে কাদহনী িষু ’দি পধৃথক্  স্য়রর, একদিয়্ সমায়জর সবয়চয়ে 

দনচষু মায়নর অথ্যাৎ অন্ত্জ ও িদররে্ম লশ্ররীর নরনারী, অন্দিয়্ ্খনকার অথ্যসম্ি-পদরপষুষ্ 

বদরক-সংসার আর এ িষুয়ের এবং লসই সয়গে দননে-মধ্দবতে জীবয়নর সূত্রধার দহসায়ব প্রছেন্নভায়ব 

রয়েয়ছ সামন্ত্াদন্ত্রক প্রশাসয়নর প্রদ্দনদধ ও জাদ্বর্য-বধৃদতেয়ভয়ির দনোমক ব্াহ্মর্শাস্ত্র- সমদথ্য্  

বাঙোর লছাি-বে ঐদ্হাদসক জদমিারকষু ে।কদব মষুকষু ন্দ মষুখ্ভায়ব িীন্ম ও সমধৃদ্ধ্ম িষু দি 

পদরবারয়ক দনয়ে প্রচদে্ প্লয়ির সূয়ত্র কাব্ দনম্যার করয়েও মধ্ব্্যী জীবনধারায়ক লভায়েন দন, 

লরখায়ন লপয়রয়ছন ্াঁর সংদক্প্ত অবকায়শর ময়ধ্ দহন্দষু-মষুসেমান দনয়ে ল�ািা সমাজিায়কই লশ্রা্া 

বা পাঠয়কর সাময়ন উপস্াদপ্ কয়রয়ছন।

     এখন �ীদ্কাব্ অথ্যাৎ অন্তমষু ্যখ বা একান্ত আত্মভাষী কদব্া রচনার কাে চেয়ছ। এই লশ্ররীর 

আধষুদনক কদবয়ির রচনার বাস্ব পধৃদথবীর সষুখ-িষুখ দদ্ধধাদ্ধয়ধে দবপর্যস্ মানষুষয়ক ্ার রথাদস্্ 

আকধৃ দ্য়্ পাবার উপাে লনই। ্ ার উপর কদবরা লকাথাও ্ াঁয়ির দন�ূঢ় ও ম্-প্রভাদব্ অহংয়ক 

রূপ লিওোর জন্ এমনই ব্াকষু ে হয়ে পয়েয়ছন লর মানষুষ এবং সমাজ ্ার প্রকায়শর প্রদ্দনদধ 

পায়ছে না।অন্ত�ূ্যঢ় ভাষয়রর মম্য অনষুধাবন করয়্ না লপয়র প্র্্াহ্ হয়ে দেয়র আসয়ছ। চারশ’ 
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বছর আয়�কার কদব মষুকষু য়ন্দর ম্ অ-দবদমশ্র সামাদজক কদবর স্পষ্ ভাষয়রর দবদচত্র বারীর 

প্র্ীক্াে মানষুষ দিন গুনয়ছ, দকন্তু প্রাদপ্ত হয়েয়ছ িষুে্যভ ।্া-ই রখন ব্্যমান পদরদস্দ্, ্খন 

মধ্রষুয়�র এই আশ্র্য বাস্ব-বয়র্যর কদবয়ক ্াঁর প্রকধৃ ্ স্রূয়প একবার লিয়খ দনয়্ লিাষ কী।  

    ব্্যমান বধ্যমান লজোর পষুব-িদক্র প্রায়ন্তর িাদমনীো গ্রায়মর অদধবাসী জ�ন্নাথ দময়শ্রর লপৌত্র 

এবং হৃিে দময়শ্রর দবি্ীে পষুত্র মষুকষু ন্দ খীীঃ ১৫৬০-এর কাছাকাদছ লকায়না সময়ে জমোন। এই 

অনষুমান করা রায়ছ, কদবর স্�ধৃহ ্্া� ক’লর আরো গ্রায়মর জদমিায়রর আশ্রয়ে চয়ে রাওোর 

এবং দকছষু পয়র কাব্ রচনা আরম্ভ করাে প্রাে দনদশ্্ সমে -১৫৯৫ ও ১৬০০ খীস্টাব্দ ধ’লর। 

কদব রখন িাদমনীো ্্া� কয়রন ্খন ্াঁর িষুই পষুত্র ও িষুই কন্া জমেগ্রহর কয়রয়ছ। সষু্রাং 

লবশ ময়ন করা লরয়্ পায়র লর কদব চদলেশ বছয়রর কাছাকাদছ সময়ে �ধৃহ্্া� কয়রদছয়েন এবং 

পঁে্াদলেশ বছর বেয়স চডিীমগেে রচনা আরম্ভ কয়রদছয়েন। আর কদবর কায়ব্ লর সমাজ ও জীবন 

দচদত্র্ হয়েয়ছ ্ া লষােশ শ্াব্দীর লশয়ষর দিয়কর জীবনধারা, রার দকছষু পদরচে িদক্র বধ্যমায়নর 

পাশাপাদশ অঞ্চয়ের এবং জগেে লকয়ি জদমিাদর-পতেন করা আরো ও দনকিব্্যী চন্দ্রয়কারা 

(=চায়ধের লকারা=উব্যরা) প্রভধৃ দ্ স্ায়নর।শােবনী লস্টশন লথয়ক লমইে পাঁয়চক উতের-পষুয়ব আরো 

গ্রাম, ্ার দবশাে চ ষ্ু য়্ার িীদঘ, িীদঘর চারপায়শ পাহায়ের ম্ উঁচষু  পায়ে জদমিার-�ধৃহ, কাছাদর, 

চারপায়শ পদরখা এবং পাথয়রর ল্ারর, প্রয়বশদ্ধার প্রভধৃ দ্র ভগ্নাবয়শষ আজও লিখা রাে। বস্তু্ 

ঐ গ্রায়মর ‘আরো’ নামকরর জদমিার-�ধৃহ িধৃয়ষ্ লোকমষুয়খ উংপন্ন। সাঁও্ােী ভাষাে ‘আে’ মায়ন 

উঁচষু  পাঁদচে এবং ‘অো’ মায়ন �ধৃহ। আে-অো উচ্চারয়র আেো এবং ্া লথয়ক আরো, আেরা। 

গ্রাম এবং সদন্নদহ্ জদম জাে�া ও লছািখাি অন্ান্ গ্রাম আজও শাে অরয়র্ লবদষ্্ এবং 

মষুখ্ভায়ব দননেশূরে বয়র্যর মানষুয়ষর বাসভূদম। কদব এখান লথয়ক সওো শ’ মাইে উতের-পষুয়বর 

িাদমনীো গ্রায়ম কািান জীবয়নর প্রথম-অধ্য, ্ারপর আমধৃ ষ্ু ্ ্াঁর আরোর জদমিায়রর আশ্রয়ে 

সষুয়খই কায়ি।

   কদবককিয়রর রৎসামান্ জীবন-পদরচে ছদেয়ে রয়েয়ছ ্াঁর অজস্র ভদর্াে এবং দবয়শষভায়ব 

গ্রথোরয়ম্ভ প্রিতে ্ াঁর আত্মপদরচয়ে। এই পদরচে অংয়শ দ্দন ্ াঁর স্গ্রাম ও �ধৃহ পদর্্ায়�র কারর 

দববধৃ্ কয়রয়ছন। এই অংশদি সাদহয়্্র পয়ক্ লরমনই লহাক, লিয়শর ইদ্বধৃয়তের দিক দিয়ে খষুবই 

গুরুত্ব-পূর্য ।এই ঘিনাে দ্দন বাঙোর ইদ্হায়সর রাষ্ট্র-পদরব্্যয়নর সয়গে জদে্ হয়ে পয়েয়ছন। 

বাঙোর লকায়না  সাদহদ্্য়কর পয়ক্ এরকম ঐদ্হাদসক স্মধৃদ্ অজ্যন করা কম ল�ৌরয়বর কথা 

নে। এই ঘিনা ্াঁর �ধৃহ্্ায়�র এবং সামদেক িষুীঃয়খর কারর হয়েও পরব্্যী জীবয়ন ্াঁয়ক সষুখী 

কয়রয়ছ এবং কাব্ দনম্যায়রর লহ ষ্ু  হয়ে ্াঁয়ক অমর কয়র লরয়খয়ছ। অ্এব, ব্াপারদির সংদক্প্ত 
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পদরচে আবশ্ক ।‘শূন ভাই  সভাজন/কদবয়ত্বর দববরর /এই গ্রথে তহে লরন ময়্’ ই্্াদিক্রয়ম 

কদব এই গুরুত্বপূর্য আত্মদববরর আরম্ভ ক’লর িাদমনীোে ্াঁর সা্ পষুরুয়ষর বসবাস (‘দমরাস 

পষুরুষ তহে সা্’) এবং ল�াপীনাথ নন্দীর ্ােষুয়ক ্াঁর চাষবাস করার দববরর দিয়েও সষুবািার 

মানদসংয়হর ল�ৌরব ্ থা নব দবষ্ষু ভদতির অজস্র প্রশংসা  ক’লর (‘ধন্ রাজা মানদসংহ দবষ্ষু পয়ি নব 

ভধৃ গে’)দনয়জর সামদেক িষু দব্যপায়কর অবস্া বর্যনা কয়রয়ছন। কদবয়ক  এবং লসই সয়গে এই অঞ্চয়ের 

গ্রামবাসীয়ির দঠক কী দবেম্বনা লভা� করয়্ হয়েদছে এবং লকন ্া বষুঝয়্ হয়ে এই সমেকার 

লমা�ে রাদষ্ট্রক পদরস্দ্ ও নব্ প্রশাসন-রীদ্ সহ ভূদমব্বস্ার দবষে  জানয়্ হয়ব।

    ১৫৭৮ খীস্টায়ব্দ আকবর মষুদনম খাঁ ও ল্ােরমে প্রভধৃ দ্র সহাে্াে পাঠান সষুে্ান িােষুি 

খাঁয়ক পরাস্ ও দনহ্ ক’লর নায়ম মাত্র বাঙ্ ো অদধকার কয়রন।বাঙ্ ো দবহার ওদেশা ্ার আয়� 

দছে পাঠান সষুে্ানয়ির িখয়ে এবং ্ারপর পাঠান সরিার ও জদমিারয়ির িখয়ে,দবয়শয়ষ 

বাঙো ও ওদেশা।এয়ির  সমূ্র্য দবধ্বস্ ক’লর একছেত্র লমা�ে রাজ-অধীন্ার আনা আকবয়রর 

রাজত্বকায়েও সম্ভব হেদন। ল্ােরময়ের পর মানদসংহ ১৫৯২ খীীঃ ক্েষু খাঁয়ক লকৌশয়ে দনহ্ 

ক’লর ওদেশা অদধকার কয়রন।্ারপর দিলেী দ�য়ে আকবয়রর কাছ লথয়ক দবয়শষ পরামশ্য  দনয়ে 

১৫৯৪ খীীঃ পাকাপাদকভায়ব বাঙোর সষুবািার হয়ে আয়সন, লরা� লিন এদপ্রয়ের মাঝামাদঝ 

অথ্যাৎ ১ো তবশাখ। আকবয়রর পরামশ্য দছে লনা ষ্ু ন প্রশাসন পদ্ধদ্ ও রাজস্ আিাে দবষয়ে। 

ল্ােরমেয়ক মষুখ্ উপয়িষ্া ও সংস্ার সদমদ্র লচোরম্ান ক’লর  আকবর ্াঁর সমস্ সষুবাে 

সষুবািার ছাো উজীর অথ্যাৎ লিওোন বা মষুখ্সদচব, ্ারপর বক্ সী, সির, আমে-গুজার, আদমন, 

লকায়্াোে, দশকিার, কাদজ, সরকার প্রভধৃ দ্ অদেসার দনয়োয়�র ব্বস্া কয়রন। এছাো রাজস্ 

আিায়ের দনেম লবঁয়ধ লিওোর জন্ প্রবদ্্য্ হে জদমজমার প্রকধৃ দ্ ও উৎপন্ন শয়স্র দনদরয়খ 

ল্ােরময়ের ‘আসে ষ্ু মার জমা’। ১৫৮৬-৮৮ খীীঃ ময়ধ্ই অন্ান্ সষুবাে এই সব প্রশাসন-

সংস্ার চােষু হয়ে রাে। বাঙো ওদেশাে করা রােদন এজন্ আকবয়রর উদ্ লব� দছে। ১৫৯২-এ 

মানদসংহ ওদেশা দবজে লশষ ক’লর জ�ন্নাথ মদন্দয়র দবষ্ষু ভদতির প্রাবে্ প্রকাশ ক’লর ল�ৌয়ে দেয়র 

এয়ে পর আকবর মানদসংহয়ক দিলেীয়্ লিয়ক পাঠায়েন। ওদেশা বাঙো রইে প্রবীর লিওোন 

রাে পত্রিায়সর পদরচােনাে। ১৫৯৪-এ মানদসংহ বাঙ্ োে এয়সই পূব্য বাঙোে অদভরান করয়েন 

ঈশা খাঁ ও ্াঁর সহােকয়ির িমন করয়্। ইদ্ময়ধ্ নো প্রশাসদনক ব্বস্া চেয়্ ো�ে। রাে 

পত্রিায়সর পষুত্র রােজািা দকসষুিাস হয়েন উজীর (‘উজীর তহো রােজািা’) হয়েই পূব্য -দনধ্যাদর্ 

ব্বস্াম্ ব্বসােীয়ির প্রশাসয়ন ো�য়েন।্ারা লশরশায়হর পরব্্যী সমে লথয়ক দভন্ন দভন্ন 

ওজয়ন ও মায়প এবং মষুরোর মানমষুে্ দনয়ে লোক  ঠদকয়ে খাদছেে। জদমর পষুরায়না মাপ লথয়ক 

আকবর-দনধ্যাদর্  লনা ষ্ু ন মাপ,রা সারা ভারয়্ প্রচেন করা হ’ে, ্া আয়�কার লথয়ক পদরমায়র 

৯



একিষু  কম হওোে এবং লসই অনষুসায়র জদমজমার পদরমার লনা ষ্ু ন ক’লর দনদি্যষ্ হয়্ থাকাে 

প্রজায়ির লবশ একিষু  অসষুদবধাে পেয়্ হয়েদছে। জদমর লনা ষ্ু ন ক’লর কর-দনধ্যারয়রর ব্বস্া 

প্রারদ্ধ হ’ে। একমাত্র ল�া-চর জদম এবং বনঝাে ছাো অন্ সব জদময়্ রায়্ েসে হে লস 

দবষয়ে আকবয়রর প্রবে আগ্রহ দছে। অথচ চাষীয়ির অভ্াস দছে আবাি-লরা�্ জদমও পদ্্  

রাখা। এর প্রদ্দবধায়নর জন্ উন্ন্মায়নর না হয়েও আবািয়রা�্ জদম মায়ত্রই কয়রর আও্াে 

আনা হ’ে। ‘আসে ষ্ু মার জমা’ে দনেম এই দছে লর, প্রজায়ির খাজনাখানাে প্র্্ক্ভায়ব মষুরোে 

কর জমা দিয়্ হয়ব।এই দবষেদিই কধৃ ষক প্রজায়ির পয়ক্ গুরু্র অসষুদবধাজনক হয়েদছে। 

     এদিয়ক আয়�কার আময়ের মষুরোর ধা ষ্ু মূে্ প্রচদে্ আকবরী মষুরোর ধা ষ্ু মষুে্ লথয়ক কম 

হওোে পষুরায়না মষুরোে খাজনা দিয়্ দ�য়ে পদরবয়্্য দকছষু বাট্া ও দিয়্ হ’ে।সব দমদেয়ে সাধারর 

মানষুষ, দবয়শয়ষ চাষী প্রজায়ির সহসা লবশ হেরাদন এবং অথ্যিয়ডির ময়ধ্ পেয়্ হয়েদছে। আবার 

ব্দতি�্ভায়ব কদব মষুকষু ন্দয়ক আরও িষু দব্যপায়ক পেয়্ হয়েদছে। দ্দন রার ্ ােষুকিাদরয়্ জদমজমা 

লভা� করয়্ন লসই ল�াপীনাথ নন্দী কারারুদ্ধ হয়েদছয়েন (‘প্রভষু  ল�াপীনাথ নন্দী/দবপায়ক তহো 

বন্দী/লহ ষ্ু  দকছষু নাদহ পদরত্রায়র’)। দ্দন দনশ্েই ্ াঁর অদধকায়রর জদমজমা এবং প্রয়িে কর দনয়ে 

এমন ল�াপন্া কয়রদছয়েন রায়্ ্াঁর কারা-মষুদতি সহয়জ সম্ভব হেদন।্ােষুকিায়রর অদধকার 

নাকচ হওোর সয়গে সয়গে কদবর দনজ  জদময়্ অদধকার বায়জোপ্ত হবার ম্ হয়েদছে।অন্ত্ 

সাধারয়রর এই ধাররাই হয়েদছে।এই ঘিনাদিই কদবর গ্রাম্্ায়�র ও �ধৃহ্্ায়�র দবয়শষ কারর 

হয়েদছে বষুঝয়্ হয়ব।কারর অদস্ত্ব দবপন্ন হওোর আয়� পর্যন্ত সা্ পষুরুয়ষর বাস ও জদমজমা 

লছয়ে লকই বা অন্ত্র পাোয়্ চাে?কদব লচষ্া কয়রদছয়েন ্াঁর এোকার দিদহিার অথ্যাৎ  গ্রাম-

প্রধান ও গ্রাম-প্রশাসকয়ক এবং লসই সয়গে জদমজমার দহসাবরক্ক ‘সরকার’লক ঘষুষ দিয়ে লকায়না 

সষুদবধা করা রাে দকনা। দকন্তু পদরদস্দ্ এ্ই কো দছে লর ্াঁরা দকছষুই করয়্ পায়রন দন। 

কারর, সংস্ার আরম্ভ হয়েদছে সংগ্রামী দ্রু্পয়ি, মানদসংহ ছাউদন দনয়ে কাছাকাদছই ঘষুরদছয়েন-

আজ লসদেমাবায়ি, কা’ে জাহানাবায়ি, সষু্রাং কম্যচারীরা ঘষুষ দনয়্ও চানদন। দনয়েও কারও 

উপকায়র আসয়্ পায়রন দন। আমায়ির কদব মষুকষু ন্দ লনা ষ্ু ন প্রশাসন পতেয়নর এই সব লহরয়ের 

ধরয়্ পায়রন দন। অন্  পাঁচজয়নর ম্ কপায়ে করাঘা্ ক’লর পদরয়শয়ষ �ধৃহ্্া� করয়েন। 

গ্রামীর মানষুয়ষর কাছাকাদছ সম্ক্য  গ্রাম-প্রশাসক (দিদহিার), সরকার প্রভধৃ দ্র সয়গে। দিদহিায়রর 

উপর  দনয়ি্যশ  দছে, লকায়না কধৃ ষক প্রজা না পাদেয়ে রাে। এজন্ ‘জানিার’ পষুদেস এবং চরও 

দনরষুতি হয়েদছে। আমায়ির কদবরও প্র্্ক্ লক্রাধ দ�য়ে পয়েদছে দিদহিার, সরকার ও লপা্িার 

বা মষুরো প্ররীক্য়কর উপর (‘দিদহিার অবষুঝ লখাজ/কদে দিয়ে নয়হ লরাজ’ ‘লপা্ািার তহে রম, 

িাকা আোই আনা কম’ ‘সরকার তহে কাে দখেভূদম দেয়খ োে’)।েয়ে কদবয়ক রাদত্রয়্ অদ্ 
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সংয়�াপয়ন সপদরবায়র পাোয়্ হয়েদছে। কখয়না লনৌকাে,অদধকাংশ পথই লহঁয়ি, পয়থ িষুবধৃ ্যতেয়ির 

হায়্ প’লে, পদরদচ্ ব্দতির বােীয়্ েষুদকয়ে, আন্দাজ করা রাে িশ বায়রা দিন পয়র এয়স 

লপঁয়ছদছয়েন আরোে জদমিার বাঁকষু ো রায়ের আশ্রয়ে। লবশ লবাঝা রাে, এ আশ্রয়ের কথা 

দ্দন দকছষুকাে আয়�ই দচন্তা কয়র লরয়খদছয়েন। ন ষ্ু বা  ‘লরদিয়ক িষুয়চাখ রাে’ এইভায়ব লবদরয়ে 

এরকম আশ্রে লপয়্ পারয়্ন না। ‘সহাে শ্রীমন্ত খাঁ, চডিীবািী রার �াঁ’-দ্দনই এরকম লরা�ায়রা� 

ক’লর দিয়ে থাকয়বন।কদব ্াঁর রাত্রাপয়থর বর্যনাও দিয়েয়ছন। ঐ পথ অনষুসরর ক’লর আমরাও 

লকৌ্ূহেী হয়ে একবার পিরাত্রা কয়রদছোম। লিয়খদছোম কদবর বর্যনা সদঠক।্য়ব লকােকা্া 

দবশ্বদবি্ােয়ের মষুদরে্ চডিীমগেয়ে ‘আয়মাির’ নিীর জাে�াে ভূেক্রয়ম ‘িায়মাির’ ছাপা হয়েয়ছ। 

কামারপষুকষু য়রর দনকিব্্যী ‘আয়মাির কদবর রাত্রাপয়থর ময়ধ্কার নিীগুদের একদি। রাত্রাপথিাই 

পদশ্ম, ্ারপর িদক্র দিয়ক, আর িায়মাির হ’ে িাদমনীো জাহানাবাি প্রভধৃ দ্র পষুব দিয়কর 

নিী। প্রথয়ম ‘মষুোই’,্ারপর ‘িারুয়কশ্বর’,্ারপর আয়মাির, নারাের, পরাশর, দশোই সব নিী 

আজও দঠক আয়ছ, লকবে নারাের পরাশর খষুবই ময়জ এয়সয়ছ এবং দভন্ন নায়মর খাে হয়ে 

পয়েয়ছ ব্্যমায়ন। ‘িারুয়কশ্বর ্দর পাইে পা্দে পষুরী’-এই পা ষ্ু ে গ্রাম আজও দঠক আয়ছ, 

আর লর ‘গুচষু য়ে’ গ্রায়ম কদবয়ক অনশয়ন পষুকষু রপায়ে কািায়্ হয়েদছে এবং লরখায়ন দনরোে  স্য়নি 

চডিীমগেয়ের লপ্রররা দ্দন পান ্াও সি্-পদরবদ্্য্ নায়ম এখনও দঠক আয়ছ। আমরা আন্দাজ 

ক’লর গুচষু য়ে গ্রায়মর লসই ‘আশ্রে পষুকষু দর-আোিা’ও দনধ্যারর ক’লর এয়সদছোম। ্ারপর দশোই 

পার হয়ে জগেে  পয়থ আরো-�ে। ভাদর মজার ব্াপার। এইভায়ব েষুদকয়ে এয়স দনিারুর 

কােয়ক্য়শ আরোে লপঁয়ছ কদব মধ্রষুয়�র একদি অদবস্মররীে কাব্কাদহনী রচনা কয়রন-এর 

লচয়ে আশ্য়র্যর দবষে আর কী হয়্ পায়র?

    কদব বাঁকষু ো রায়ের আশ্রে লপয়েদছয়েন। আসয়্ই কদব দবশ পঁদচশ মর ধান এবং থাকার 

জাে�া লপয়েন এবং জদমিার�ধৃয়হর দশশুয়ির অথ্যাৎ বাঁকষু ো রায়ের পষুত্র রঘষুনাথ রায়ের এবং 

সম্ভব্ ্াঁর  ভাইয়ের দশশু পষুত্রয়ির –�ধৃহদশক্ক দনরষুতি হয়েদছয়েন। নূ্ন জীবন এবং অদ্শে 

সষুয়খর জীবনই বেয়্ হয়ব।রখন বাঁকষু ো রায়ের পষুত্র রঘষুনাথ রাে জদমিার হয়েন (আীঃ ১৬০০ 

খীীঃ) ্খন লথয়ক দ্দন কদবয়ক গুরু ষ্ু ে্ সম্ান ও লসবা করয়্ ো�য়েন।কদব সম্য়ক্য আজ 

লথয়ক সতের-আদশ বছর আয়�কার প্রাথদমক অনষুসধোয়ন একিা ভষু ে ঘয়িদছে। বাঁকষু ো রায়ের 

জদমিাদরর সমে-১৫৮০ লথয়ক ১৬০০ খীীঃ-লক ্াঁর পষুত্র রঘষুনাথ রায়ের জদমিাদরর কাে ব’লে 

ধরা হয়েদছে। কায়ব্র ভদর্াগুদে েক্্ করয়ে লিখা   রাে প্রথম আরোে দ�য়ে কদব বাঁকষু ো 

রাে ক ধ্ৃ ্যক সংবদধ্য্ হয়েও কাব্ আরম্ভ করার পর লথয়ক রঘষুনাথ  রায়ের লপ্রররা ও উতেয়রাতের 

প্রচষু র সম্ান দ্দন লপয়েদছয়েন।
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     সমে বিোে। আজয়কর দিয়ন মধ্রষু� সামন্ত্াদন্ত্রক অমানদবক রষু� ব’লে দনদন্দ্। দকন্তু 

লিখয়্  হয়ব, সব পদরদস্দ্রই দকছষু লিাষ দকছষু গুর থায়ক, ্া ছাো মানষুষ-চদরয়ত্ররও মন্দ-ভায়ো 

আয়ছ। দবচায়র লিখা রাে, ইংয়রজ শাসয়শর জদমিাদর আমে লথয়ক মধ্রষুয়�র জদমিাদর-প্রশাসন 

লের লবদশ মানদবক দছে। দবদবধ ঐদ্হাদসক নদজর লথয়ক লিখা রাে-পাঠানই লহাক আর লমা�েই 

লহাক, দিলেীর লহাক অথবা বাঙোর লহাক, সষুে্ান অথবা সষুবািার চাইয়্ন লর কধৃ দষ উৎপািন 

বােষু ক আর কধৃ ষয়করা অ্্াচাদর্ না হে। এ দবষয়ে ্াঁরা জদমিারয়ির বারংবার সাবধান 

কয়রয়ছন, কায়েক্ িার আদমন প্রভধৃ দ্য়কও দনয়ি্যশ দিয়েয়ছন। এই ময়ম্য লর, প্রজারা অ্্াচাদর্ 

হয়ে পাোয়ে উৎপািন ব্াহ্ হয়ব, রাজস্ কম হয়ব।ব্্যমায়ন জদমজমা এবং লোকসংখ্ার 

অনষুপা্ ১;২, দকন্তু ্খন ব্াপারিা প্রাে উয়্া দছে। জদম লবশী, চাষী কম। কদবককিয়রর বর্যনাে 

লিখা রাে কােয়ক ষ্ু  জদমিাদর লপয়ে নানান সষুখ-সষুদবধার ও কর-ছায়ের আশ্বাস দিয়ে ্য়বই 

প্রজায়ির বসায়্ পারয়ছ। গ্রামীর সামন্ত্াদন্ত্রক পদরদস্দ্ ল্া ইংয়রজ আময়েও অক্ষু ণ্ন দছে,আর 

আজও দক ্া সমূ্র্য দবিাে দনয়েয়ছ? রাই লহাক,জদমিার্য়ন্ত্রর কাে হয়েও মধ্রষুয়� সাদহয়্্ ও  

দশয়ল্প প্রভূ্ উন্নদ্ হয়েদছে একথা স্ীকার করয়্ই হয়ব! চডিীিায়সর রচনা মগেে-কাব্, অজস্র 

তবষ্ব পিাবেী, রামাের-কাব্, মাে আোওে ভার্চন্দ্র পর্যন্ত প্রথম লশ্ররীর সাদহ্্, ওদেশার 

ভাস্র্য-এসব ল্া  মধ্রষুয়�র সামন্ত প্রথারই অবিান। লিখয়্ হয়ব ,কম্যক্ম হয়ে ্খনকার দিয়ন 

িীন্ম মানষুয়ষরও একমষুয়ঠা ভায়্র অভাব হ’্ না, দভক্া�্ জীদবকাও ঘধৃরার বস্তু দছে না। 

জাদ্বর্য-দবয়ভয়ির অমর্যািািাই দছে গুরু্র, রা লথয়ক শ্রীচচ্ন্ অধম-পদ্য়্র উদ্ধায়রর একিা 

ব্বস্া কয়রদছয়েন। এও লিখয়্ হয়ব লর আমায়ির স্য়িশী আমে লথয়ক আজ পর্যন্ত ধম্য দনয়ে 

দহন্দষু-মষুসেমান লর দবয়রাধ চেয়ছ, মধ্রষুয়� ্া দছে না, িষুই ধম্যীে সম্প্রিাে প্রীদ্-সহানষুভূদ্  সহ 

পাশাপাদশ বাস কয়রয়ছ। ধম্যাধে্া অথ্যাৎ ল�াঁোদম দনয়ে আজ আমরা লকাথাে এবং লকন?

     ইদ্বধৃতে ল�ে, এরপর কাব্কথা। মধ্রষুয়�র দনেম দছে কাদহনী কাব্গুদেয়ক পাো-পয়ব্য 

দবভতি ক’লর সং�ীয়্র মধ্ দিয়ে লশ্রা্ায়ির কায়ছ পদরয়বশন। তবষ্ব পিাবেীর ল্া কথাই নাই, 

রামাের, চডিীমগেে, মনসামগেে, লোর-চন্দ্রারী, তচ্ন্েীো প্রভূদ্ বহু কাদহনীকাব্ই পাোবদ্ধ 

�ী্।�ােয়কর পর �ােক দিয়ন রায়্ সষুবধৃহৎ আসয়র এসব কাব্ সষুয়র আবদ্ধ ক’লর শুদনয়েয়ছন 

মায়সর পর মাস, বৎসয়রর পর বৎসর। কদবর মূে রচনার বহু অনষুদেদপ করা হয়েয়ছ। ্ া লথয়কও 

নকে করা হইয়েয়ছ দবস্র। পাো �ােয়করা �ায়ন প্ররষুতি করার জন্ কদবর রচনার ময়ধ্ দকছষু 

সংয়রাজন কয়রয়ছন, দকছষু বািও দিয়েয়ছন। লেখয়করা অনষুদেদপ করয়্ দ�য়ে হ্রস্িীঘ্য নকার-

শকার দঠক রায়খন দন।এইভায়ব কদবর মূে রচনা বর্যয়ন ও পদরমায়র পদরবদ্্য্ হয়ে পয়েয়ছ। 

লর কায়ব্র �ীয়্ প্রচেন লবদশ হয়েয়ছ ্ার রূপান্তরও ঘয়িয়ছ ্্ লবদশ। লরমন ক্রদতেবাসী 
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রামাের। এর বহু আখ্াদেকা পরব্্যী পাো�ােকয়ির লরাজনা। কদব মষুকষু য়ন্দর কায়ব্রও দকছষু 

অিে বিে ঘয়িয়ছ কােক্রয়ম, অজ্ঞ পাো�ােক ও দেদপকর কদবর লরসব সংস্ধৃ ্ বা দবয়িশী শব্দ 

বষুঝয়্ পায়রন দন ্া দনয়জর ম্ ক’লর-দমদেয়ে দনয়েয়ছন স্ছেয়ন্দ। উিাহরর স্রূপ বো রাে, 

কদব দেয়খদছয়েন-পাথয়র আমান্ন ভদর/দিে সঞ্জয়ের নারী। প্রথা আয়ছ দববায়হর পরদিন বরকন্া 

দবিায়ের সমে একিা পাত্র ভদ্্য কয়র চা’ে দিয়্ হে। কদব এখায়ন লসই বর্যনাই দিয়ছেন। 

আমান্ন শব্দদির অথ্য না ধরয়্ লপয়র পাো�ােক অথবা দেদপকর ্ায়ক ‘আমাদন’ কয়রয়ছন। 

দবশ্বদবি্ােে সংস্রয়র লসই ভূে পাঠই ছায়ত্ররা পেয়ছ। কদেগে রাজবািীয়্ প্রভায়্র বর্যনার কদব 

দেয়খদছয়েন-‘হইে প্রভা্ কাে/বরগে েষু কায়র কাহাে’। বরগেগ্   োরসী শব্দ, অথ্য লভরী ্ূরী। আর 

কাহাে অয়থ্য বাি্কর।বরগেগ্  শয়ব্দর অথ্য না জানার এবং কাহােও ্ চথবচ হওোে পষু ঁদথয়্ অথ্যহীন 

পাঠ পাওো দ�য়েদছে ‘বরয়�া েষু কায়র কাে’। অনষুরূপভায়ব ‘�য়ে দিে হাত্া েষু েমাো’ এই মূে 

পাঠয়ক বিে কয়র �ােয়করা কয়রদছয়েন ‘�য়ে দিে বনেষু েমাো’। হাত্া আরবী, ্ার অথ্য বােীর 

আশপাশ। এরকম পদরব্্যন প্রচষু র।্ার উপর ্ াঁরা লষাে পাো �ান সসূ্পর্য করার জন্ বাদেয়েও 

দছয়েন দকছষু, বজ্যনও কয়রদছয়েন রয়থছে।অধষুনা পষুরায়না পষু ঁদথ দমদেয়ে আমরা সব দিক দবচার 

ক’লর কদবর মূে রচনাে লপঁছবার লচষ্া কয়রদছ। েক্্রীে এই লর, কদবককিয়রর কাব্ কধৃ দতেবাসী 

রামােয়রর ম্ এয়কবায়র সমাছোদি্ হয়ে পয়েদন, এই রক্া।এ্ক্য়র লবাধ হে কাব্-কাদহনীর 

দবচায়র প্রবধৃতে হওো লরয়্ পায়র।

          চডিীমগেয়ে িষু ’দি পধৃথক কাদহনী, কােয়ক ষ্ু  ব্াধ এবং ধনপদ্ বদরকয়ক দনয়ে। পধৃথক িষু ’দি 

আখ্াদেকা-কায়ব্র একমাত্র সূত্র হ’ে চডিীর আত্মপূজা প্রচার। কাদহনী িষু দি কদবককির মষুকষু ন্দ-সধৃষ্ 

নে। পূব্যাপর প্রচদে্। দকন্তু কাদহনীর কাঠায়মা আশ্রে ক’লর মনষুষ্জীবয়নর ঘা্-প্রদ্ঘায়্র ছদব 

েষু দিয়ে ল্াোই বে কথা। মগেেকায়ব্র অন্ান্ কদবয়ির ষ্ু েনাে কদব মষুকষু ন্দ এ দবষয়ে আশ্র্য 

পারিদশ্য্া লিদখয়েয়ছন। ্ার উপর দ্দন লসই লষােশ শ্াব্দীর লশষ ভায়�র, আজ লথয়ক প্রাে 

চারশ’ বছর   আয়�কার বাঙোর রাষ্ট্র ও সমাজয়ক ছদবর ম্ আমায়ির সাময়ন ষ্ু য়ে ধয়রয়ছন। 

সামাদজক ও রাদষ্ট্রক বা জদমিাদর প্রশাসয়নর লকায়না অবস্ায়কই দ্দন বজ্যন কয়রন দন, কাদহনীর 

োঁয়ক োঁয়ক বর্যনার অবকাশগুদেয়ক রাষ্ট্রশাদস্ মানষুয়ষর জীবন-কথাে পূর্য কয়র ষ্ু য়েয়ছন। 

এই অসামান্গুয়রই দ্দন আজও দবদশষ্। আমায়ির কদব লিদখয়েয়ছন অন্ত্জ অস্পধৃশ্ মানষুষ মূে 

দহন্দষুসমাজ লথয়ক ক্ই না িূয়র, ্ারা লরন দভন্ন লশ্ররীর জীব। একদিয়ক প্রবে ঘধৃরায়ভা� ও 

িষুীঃসহ িাদরয়রে্র ছদব, আবার অন্দিয়ক রাষ্ট্র-সহার বদরক জীবয়নর দবোস।এরই ময়ধ্ অবশ্ 

দ্দন লিদখয়েয়ছন লর িাদররে্াহ্ োদছি্ জীবয়ন দনে্ অভায়বর দবষজ্াো থাকয়েও িাম্্্ 

মাধষুয়র্য ্া সহনীে। অন্পয়ক্ ধনীর সংসার কেহ-দবয়ছেয়ি এবং দনন্দা-গ্াদনয়্ পদকিে।্ার 
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উপর ্ায়ির দবপয়ির সম্ভবনাও কম নে। কােয়ক ষ্ু য়কও কারাবাস লভা� করয়্ হয়েয়ছ,দকন্তু লস 

্ার ধনসম্য়ির অদধকারী হওোর পর, ্ার পষুয়ব্য নে।মষুকষু য়ন্দর চডিীমগেয়ে চডিীর মদহমা কীদ্্য্ 

হেদন এমন নে, দকন্তু লস ্ত্ত্ব মষুখ্ নে।কদবর কায়ছ মষুখ্ হয়েয়ছ সাদহ্্রস-পদরয়বশন।এর 

প্রথম আখ্াদেকা বা আয়খদিক কাদহনীর মূে প্লি হ’ে জাদ্বয়র্যর দবচায়র হীন্ম এবং সব লথয়ক 

দনীঃসম্বে অথচ দন্ান্ত সরে ও ধম্যপ্রার একদি িম্দ্য়ক রাজপয়ি অথ্যাৎ ভূম্দধকারীয়ত্ব প্রদ্দষ্্ 

কয়র চডিীর দনজ মদহমা প্রচার। মূে কাদহনী এই হয়েও কােয়ক ষ্ু র রাজ্োভ এবং রাজ্রক্া 

ও পূজা প্রচার সরেয়রখা ধ’লর ঘয়িদন। প্রথয়ম ল�াদধকায়বয়শ ও পয়র অপরূপ নারীমূদ্্য ধ’লর 

চডিীর ছেনা, লশয়ষ কােয়ক ষ্ু য়ক প্রচষু র অথ্য ও  বহুমূয়ে্ অগেষুরীে িায়নর একদি চমৎকার ঘিনা 

সদন্নয়বদশ্ হয়েয়ছ। এই ছেনার সংঘা্ অবেম্বন কয়রই কােয়ক ষ্ু  েষু লেরার চদরয়ত্রর সরে্া 

ও ল্জস্ী্া, ্ায়ির িাম্্্ জীবয়নর মাধষুর্য ও িাদররে্িষুীঃখ কদবর অপদরসীম সহানষুভূদ্র সয়গে 

বদর্য্ হয়েয়ছ।এই অংশই কােয়ক ষ্ু -কাদহনীর ময়ধ্ কাব্গুয়র সব্যয়শ্রষ্ অংশ, নািকীে চাদরদত্রক 

বিয়ন্দর দিক লথয়কও অপূব্য।এর পয়রর ঘিনা হে কােয়ক ষ্ু র গুজষুরাি অথ্যাৎ লছাি রায়ষ্ট্র রাজ্ 

পতেন এবং লসই সূয়ত্র দহন্দষু-মষুসেমান ও দহন্দষুয়ির দবদভন্ন জাদ্র সমাজ, জীদবকা ও চাদরদত্রক 

পদরচেিান।সমাজ ইদ্হায়সর দিক লথয়ক এই অধ্াে খষুবই গুরুত্বপূর্য।কােয়ক ষ্ু র রাজ্পািও 

দনরবদছেন্ন সষুয়খর হেদন। ধূ্্য প্রবঞ্চক ভাঁেষু িয়তের অ্্াচায়র প্রজারা অদ্ষ্ঠ হে।পাশ্ব্যব্ী নরপদ্, 

কদেগেরাজ ্ার প্রয়রাচনাে গুজষুরাি আক্রমর করয়ে এবং ্ারপর রষুয়দ্ধ কােয়ক ষ্ু র বন্দীত্ব,ভূয়ের 

জন্ কদেগেরায়জর ক্মা প্রাথ্যনা এবং পদরয়শয়ষ পষুয়ত্রর উপর জদমিাদরর ভার অপ্যর কয়র 

িম্দ্র স্য়�্য �মন। এই অংশ সামন্ত্াদন্ত্রক রাষ্ট্রনীদ্র দিক লথয়কও খষুবই মূে্বান্ ।এইভায়ব 

লিখা রাে,চডিীমগেয়ের কাদহনী পষুরায়না হয়েও  কদব মষুকষু ন্দ ্াঁর কল্পনা,বর্যনশদতি ও সামাদজক 

িধৃদষ্য়কারয়ক সগেী কয়র দনপষুন সাদহদ্্ক্ার সয়গে মধ্রষুয়�র মানষুষ ও সমায়জর প্রাে সমূ্র্য 

পদরচে উপহার দিয়েয়ছন।্বষু দকছষু বাদকও দছে। ্া হ’ে ্খনকার দিয়নর ধনীয়ির জীবনদচত্র। 

এই অদভপ্রাে দ্দন দসদ্ধ করয়েন ধনপদ্ বদরয়কর সংসারদচত্র অকিন ক’লর । ্াঁর চডিীমগেয়ের 

এদি দবি্ীে আখ্াদেকা। এ আখ্াদেকার প্রধান আকষ্যর সপনেী-দবোস-দবেদম্ব্ জীবয়নর 

সাংসাদরক িষুীঃখয়ভা� ও বাদরয়জ্র বিারা অদ্দরতি ধন সঞ্চয়ে দবপদতে। অবশয়ষ চডিীর কধৃ পাে 

িষুীঃখ-দবেম্বনার সমাধান। এই অংয়শ কদবর নারীচদরত্র অকিয়ন দসদদ্ধ এবং ্খনকার ধনীসমায়জর 

নারী-পষুরুয়ষর চাদরদত্রক অধীঃপ্য়নর প্রদ্ ইদগে্ েক্্রীে হয়েয়ছ। কদব লিদখয়েয়ছন,অপদরসীম 

িাদররে্িষুীঃখ েষু লেরা-কােয়ক ষ্ু র িাম্্্ জীবনয়ক দবষদ্তি করয়্ পায়রদন,দকন্তু ধচনশ্বর্য েহনা-

খষুলেনা-ধনপদ্র লভায়�র   সংসারয়ক দননে লশ্ররীর কেয়হ এবং অমানদবক প্রদ্য়শাধ গ্রহয়র কির্য 

ক’লর ষ্ু য়েয়ছ। ধনী�ূয়হ িাস-িাসীরাও দকভায়ব কেয়হ ইধেন লিে ও সষুয়রা� সধোন কয়র ্াও 

কদব লিখায়্ লভায়েন দন।এই অংয়শর বর্যনাে সপনেী-কেহ, খষুলেনার দনর্যা্ন লভা� ,কারা�ায়র 
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শ্রীময়ন্তর দপ ধ্ৃ দমেন প্রভধৃ দ্ অংশ কদবয়ত্বর দিক লথয়ক স্মররীে। আর লসকায়ের বাদরয়জ্র রীদ্, 

সামন্তরায়ষ্র সয়গে বদরয়কর সম্ক্য প্রভধৃ দ্ দবষে রাষ্ট্র-প্রশাসন-পদরদচদ্র দিক লথয়ক ঐদ্হাদসক 

মূয়ে্র।এই কদবর ইদগে্মায়ত্রই সমাজ ্ ার দবদশষ্ প্রকধৃ দ্ দনয়ে পষুনীঃ পষুনীঃ এয়স ধরা দিয়েয়ছ,রার 

েয়ে চারশ’ বছর আয়�কার আমায়ির রাদষ্ট্রক ও সামাদজক ইদ্বধৃতে জানয়্ হ’লে কদবককিয়রর 

কাব্ ছাো �দ্ লনই।

      প্রথয়ম িষু ’একদি িধৃষ্ায়ন্ত কদবককিয়রর কদবত্বশদতি লিখা লরয়্ পায়র।েষু লেরার বারমাস্া নামক 

অংয়শ েষু লেরা ্ার দনীঃসীম িাদররে্ দনয়ে আমায়ির কায়ছ স্পষ্ ও উজ্জ্বে হয়ে উয়ঠয়ছ স্্,্বষু 

এমন হয়্ পায়র লর কদল্প্ সপনেী-ছদ্ময়বদশনী চডিীয়ক হিায়্ দ�য়ে লস ্ার সাংসাদরক িষুীঃখ 

অল্পস্ল্প বাদেয়ে বয়েয়ছ।দকন্তু দঠক এর পয়রই দহ্-উপয়িশ এবং পদরয়শয়ষ বায়রা মায়সর িষুীঃয়খর 

দববররও রখন কদল্প্ সপনেীয়ক দবন্দষুমাত্র দবচদে্ করয়্ পারয়ো না ্খনকার দবহ্বে অবস্ার 

বর্যনায়্ও কদব মষুকষু য়ন্দর লেখনী অপরায়জে হয়েয়ছ।কদব স্ল্পাক্য়রই এসব বয়েয়ছন। আবার এর 

পয়রই হায়ি কােয়ক ষ্ু র সয়গে সাক্ায়্র বর্যনা লরমন নািকীে, সষু্রাং প্র্্ক্, লসই সয়গে ল্মদন 

ব্ঞ্জনাপূর্য হয়েয়ছ লিখা রাে-

ভােমন্দ চডিী রদি না দিো উতের।

বীয়রর সমীয়প রামা চদেে সত্বর।।

দবষাি ভাদবো কায়ন্দ েষু লেরা রূপসী।

নেয়নর জয়ে তহে ম্ান মষুখশশী।।

কাদন্দয়্ কাদন্দয়্ রামা কদরে �মন।

দক জাদন দক কয়র দবদধ ভায়ব ময়ন মন।।

হাকান্দ ক্রন্দয়ন কায়ন্দ পষু ঁয়ছ চক্ষু নীর।

সদবস্মে তহরা দজজ্ঞায়স মহাবীর।।

শাশুেী ননি নাদহ নাদহ ল্ার স্া।

কার সয়ন কদে কদর চক্ষু  তকদে রা্া।।

স্া-স্ী নাদহ ্বষু ষ্ু দম লমার স্া।

ইয়ব েষু লেরায়র তহে দবমষুখ দবধা্া।। 

দপদপোর পাখ উয়ঠ মদরবার ্য়র।

কাহার লষােশ্া কন্া আদনোছ ঘয়র।।

দক োদ�ো বীর ইয়ব পায়প দিয়ে মন। 
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আদজ তহয়্ তহয়ে ষ্ু দম েকিার রাবর।।

দশেয়র কদেগে রাে বে িষুরাচার।

ল্ামায়র বদধো জাদ্ েইব আমার।।

ব্তি কদরো রামা কহ স্্ ভাষা।

দমথ্া তহয়ে দচোয়ে কাদিব ল্ার নাসা।।

স্্ দমথ্া বচয়ন আপয়ন ধম্য সাক্ী।

দ্ন দিয়নর চান্দ লহে্া বিায়র বস্া লিদখ।।

সংদক্প্ত অথচ উজ্জ্বে বর্যনা। এবং এরই ময়ধ্ অন্তবি্যন্দ্ব-বদহবি্যন্দ্ব চমৎকার েষু য়ি উয়ঠয়ছ । পরব্্যী 

কাদহনীর ধনপদ্র চদরত্র এ তনদ্ক্া লনই এবং সপনেী সহ িাম্য়্্ প্ররে-লবিনার ঘনীভূ্ 

মাধষুর্যও অদবি্মান।্বষু কদবত্ব আয়ছ, ধনপদ্ ক ধ্ৃ ্যক েহনায়ক লকৌশয়ে প্রয়বাধ লিওো, িষুব্যো 

িাসীর েহনায়ক প্রয়রাচনা, েহনা-খষুলেনার বাক্ -দবদনমে, খষুলেনার বারমাদসো এবং শ্রীময়ন্তর দপ ধ্ৃ -

বাৎসে্ প্রভধৃ দ্ অধ্াে দহসায়ব ময়নাজ্ঞ। আর সয়ব্যাপদর প্রশংসার লরা�্ হ’ে বধৃতে ও কাদহনীয়ক 

সমূ্র্য দনজ আেয়তে এয়ন কদবককিয়রর চাদরদত্রক বিয়ন্দ্বর গ্রথেন। কােয়ক ষ্ু  কাদহনীয়্ েষু লেরার 

অন্তবি্যয়ন্দ্বর সয়গে বদহবি্যয়ন্দ্বর লরখায়ন দমশ্রর ঘয়িয়ছ,এমন স্ানগুদেই কাব্দনম্যার দহসায়ব অপূব্য 

হয়ে উয়ঠয়ছ।্ার উপর রয়েয়ছ নারীমনস্য়ত্ত্বর সয়গে কদবর সহানষুভষু দ্পূর্য রথারথ পদরচয়ের 

তনপষুর্। িষুীঃয়খর সয়গে কদবর আন্তদরক লসৌহাি্য্। এজন্ লকবে েষু লেরা ও খষুলেনার বর্যয়নই নে, 

অবমাদন্া েহনার আন্তজ্্যআোমে লবিনার পদরচে গ্রথেয়নও কদবককিয়রর কাব্চনপষুর্ সমদধক 

পদরস্ষু ি হয়েয়ছ।পরব্্যী দবখ্া্ ভার্চয়ন্দ্রর অন্নিামগেয়ে এই উিার সহানষুভষু দ্ ল্মন লনই, 

আর কদবককির লরখায়ন লেৌদকক বাঙো ভাষার প্রকাশশদতি উদ্ ঘািয়ন রত্ব দনয়েয়ছন, ভার্চন্দ্র 

লসয়ক্য়ত্র ভাষার লকৌশয়েই ময়নায়রা�ী হয়েয়ছন।

     কদবককির একান্তভায়ব সমাজদনষ্ঠ সাদহদ্ক। ব্দতির কথা বেয়্ ল�য়ে সমাজ আপনা 

লথয়কই ্ াঁর লেখনীমষুয়খ ধরা লিে। বস্তু্ ব্দতিয়ক রাদষ্ট্রক অথবা সামাদজক পদরয়বয়শর অন্তদন্যদবষ্ 

ক’লর ছাো কদব  লরন এককভায়ব দবয়বচনা করয়্ই চান না। এই দহসায়ব কােয়ক ষ্ু  রখন ব্াধ 

্খনও েষু লেরা ্ায়ক িষুরন্ত সামন্ত্াদন্ত্রক রায়ষ্র দনর্যা্য়নর ভয়ের কথা স্মরর কদরো দিয়েয়ছ-

দশেয়র কদেগে রাে বে িষুরাচার।

কদব ্খনকার দিয়নর শাদস্ত্রক ব্াহ্মর ল�াষ্ঠীর হয়েও মষুসদেম সমাজ সম্য়ক্য সহানষুভূদ্পূর্য 
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অদভজ্ঞ্ার পদরচে দিয়েয়ছন। বয়েয়ছন উচ্চ দননে নানা সম্প্রিায়ের মষুসেমান জন লরমন অন্তয়রর 

দিক লথয়ক সরে ল্মদন দনজ ধয়ম্য অদবচে-

বেই িায়নশ মন্দ        না জায়ন কপি ছন্দ

প্রার ল�য়ে লরাজা নাদহ ছায়ে।

গুজষুরায়ি ন�র পতেন এবং দবদভন্ন জায়্র প্রজায়ির বাসভূদম ও সষুয়রা� সষুদবধা লিওোর দবষয়ে 

কদব মষুকষু ন্দ মষুসেমানয়িরই অগ্র�র্ দবয়বচনা কয়রয়ছন। এদি েক্্রীে।্য়ব এমনও হয়্ পায়র 

লর লমা�ে প্রশাসয়নর অন্ত�্য্ জদমিার রঘষুনাথ রাে এ দবষয়ে কদবয়ক পরামশ্য দিয়েদছয়েন।দকন্তু 

্া সয়ত্ত্বও এই অংয়শর এবং অন্ত্রও কদব মষুসদেম সমাজ সম্য়ক্য আন্তদরক শ্রদ্ধার পদরচে 

দিয়েয়ছন। লকবল্  রাদষ্ক কারয়রই নে,এই সব মানদবক কারয়রর মধ্রষুয়� সাম্প্রিাদেক ময়নাভায়বর 

্ীব্্া দছে না। সাম্প্রিাে্ার িধৃদষ্ আজকােকার রাজনীদ্র অবিান,স্য়িশী আয়ন্দােয়নর সমে 

লথয়ক এর প্রারম্ভ। আর লসই সয়গে ধম্যাধে্ারও।

   কদবককিয়রর আর এক সামাদজক তবদশষ্্ দনপীদে্ কধৃ ষকজীবয়নর পদরচে গ্রদথ্ করার 

ময়ধ্।কদেয়গে বন্া হয়ে কধৃ ষয়করা লর গুরু্র িষু দব্যপায়কর ময়ধ্ পয়েদছে ্ার বর্যনার কদব 

বয়েয়ছন-

বষুেন মডিে বয়ে শুন প্রজা ভাই।

হাদজে দবয়ের শস্ ্ায়র ভে নাই।।

মসা্ কদরয়ব রাজা দিো খাি িদে।

প্রথম মাই সয়র চাদহ এক ল্হাই কদে।।

অথ্যাৎ শস্ ল�ে তিয়বর কারয়র, দকন্তু রাজা খাজনা ল্া ছােয়ব না।বরং মায়প লছাি িদে দিয়ে 

জদমর পদরমার লবশী লিখায়ব, আর দ্ন লকাোি্যায়র রাজস্ লশাধ দবষয়ে কো দনেম রক্া ক’লর 

আ�ামী ইগ্রহােয়রই দ্ন ভায়�র একভা� চাইয়ব। বরং এই নিী বহুে লিশ লছয়ে গুজষুরাি রাওো 

রাক।লসখায়ন লনা ষ্ু ন জদমিার দ্ন বৎসয়র খাজনা পদরয়শায়ধর দনেম কয়রয়ছ-

এয়িয়শ বসদ্ নয়হ, ঘর নিীকষু য়ে।

হাজয়ে সকে শস্ বদরষার কায়ে।।

ল্সনী ইনাম পাব গুজষুরাি রাই।
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মষুখ্ কধৃ ষক বষুমন মডিেয়ক কােয়ক ষ্ু  আবাসনকল্প লর সব ছাে দিয়্ লচয়েয়ছ ্ার িধৃষ্ায়ন্ত এই 

প্রমান হে লর বাৎসদরক অবশ্ লিে লমািা রাজস্ ছাো অন্ বহু আবওোর লথয়কও লকাথাও 

লকাথাও প্রজায়ির লরহাই দছে না- 

আমার ন�য়র তবস  র্ ভূদম চাষ চষ্

দ্ন সন বই দিহ কর।

হায়ে হায়ে এক ্কিা কায়র নাদহ কর গ্র শকিা

পারিাে দনশাদন লমার ধর।।

অথ্যাৎ এক হায়ের চায়ষ ( প্রাে িশ দবঘাে ) মাত্র এক িাকা খাজনা ো�য়ব।্াও দ্ন বৎসয়রর 

ময়ধ্ দিয়েই চেয়ব।্া ছাো-

নাদহ েব বাউদে    রে্া বস্া দিহ কদে

দিদহিার নাদহ দিব লিয়শ।

সাোদম বাঁশ�াদে     নানা বায়ব র্ কদে

নাদহ েব ল্া সভার পায়শ।।

পাব্যরী পঞ্চক র্    গুো, লোরা, সানাউ্,

ধান্কাদি কময়স-কসষুয়র।

র্ দবচ চাউে ধান   ্ার নাদহ েব িান

অকি নাদহ বাোইব পূয়র।।

বাউদে অথ্যাৎ লবদশরকম সষুিবষুদদ্ধ,লসোদম, জদমর িখে লনওোর সমে বাঁশ�াদে কর,পাব্যরী, 

পঞ্চক বা পাঁচ ভায়�র এক ভা� আরও লরা�, গুে, নষুন প্রভধৃ দ্ প্রস্তুয়্র জন্ কর,সানাউ্ অথ্যাৎ 

পষুরায়না মষুরো ব্বহায়রর জন্ লিে বারিা এবং ধান্কাদি অথ্যাৎ েসে কািার কর-এসব গুজষুরায়ি 

লনওো হয়ব না। লবাঝা রাে ্খনকার লবশ দকছষু জদমিার ঐভায়ব প্রজায়শাষর ক’লর কধৃ ষকয়ির 

িষু�্যদ্র একয়শষ কর্। দকন্তু এ  প্রসয়গে ষ্ু েনা ক’লর লিখয়্ হে লর ইংয়রজ আময়ের দচরস্ােী 

বয়ন্দাবয়স্র ময়ধ্ কধৃ ষক প্রজায়ির উপর লর পদরমার অ্্াচার করা হয়েয়ছ (রার েয়ে কধৃ ষক 

পদরবার দভয়িমাদি লছয়ে কয়ে দময়ে চা-বা�ায়ন মজষুয়রর কাজ দনয়ে পাদেয়ে লরয়্ বাধ্ হয়েয়ছ 

) ্ার ষ্ু েনাে মধ্রষুয়�র কধৃ ষয়করা অয়পক্াকধৃ ্ সষুখীই দছে।অসষুদবধা হ’লে ্ারা এক জদমিায়রর 
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অধীন না লথয়ক অন্ত্র চ’লে লরয়্ পার্।আবার বদে, কদব মষুকষু ন্দ লিদখয়েয়ছন লর, িদররে ও 

কধৃ ষক পদরবায়রর সাংসাদরক জীবয়ন অথ্যাৎ িাম্্্মূেক পাদরবাদরক সম্য়ক্যর ময়ধ্ লর সষুখ ও 

শাদন্ত দছে ্া ধনীয়ির জীবয়নর দছে না।

  কদবককিয়রর কাব্ লথয়ক লসকায়ের রাদষ্ক অথ্যাৎ জদমিার্াদন্ত্রক প্রশাসয়নরও একদি দচত্র 

েষু য়ি উয়ঠয়ছ। পাঠান-লমা�ে প্রশাসয়ন জদমিারয়ির দবন্াস দছে লমািামষুদি দ্ন লশ্ররীয়্। প্রথম 

লশ্ররীয়্ পূয়ব্যকার আময়ের বংশানষুক্রদমক রাজারা, লরমন,মলেভূম-রাজ, লকাচদবহার-রাজ , দত্রপষুরা-

রাজ, চন্দ্রবিীপ-রাজ প্রভধৃ দ্। লরমন হে্ দছয়েন কদেগেরাজও । প্রশাসয়ন এঁরা সম্ায়ির কায়ছ 

বাৎসদরক একিা উপয়েৌকন পাঠায়্ন আর তসন্ ও রসি লরা�ায়্ন। এয়ির দনয়চ দছয়েন বে 

বে জদমিায়ররা। ্াঁরাও সাধারয়র্ রাজা ব’লে খ্া্ দছয়েন,লরমন দিনাজপষুর ও রাজশাহীর 

জদমিার, বীরভূম, (দবর=জগেে,সাঁও ), বধ্যমান, নিীোর  জদমিার এবং প্র্াপাদি্্, চাঁি রাে, 

মধষু রাে, সী্ারাম রাে প্রভধৃ দ্ । এয়ির দনয়চ দছয়েন লছািখাি জদমিার, লছািবে ্ােষুকিার বা 

লচৌধষুরীরা। বাঙোে এয়ির সংখ্া দছে দবস্র। লমা�ে-প্রশাসয়ন একিা মূে বা উচ্চস্য়রর ব্বস্া 

থাকয়েও প্রজায়ির প্র্্ক্ সম্ক্য দছে এই সব জদমিার ্ােষুকিায়রর সয়গে এবং ্াঁয়ির দনরষুতি 

নায়েব, ্থশীেিার ও গ্রাম-প্রধায়নর সয়গে।রাই লহাক লসকায়ে, রাজা বা জদমিারয়ির এোকা 

দনয়ে প্রজা দনয়ে কেহ-দববাি দছে, রষুদ্ধও হ’্, রষুয়দ্ধর সমে কধৃ ষক এবং অন্ত্জ ও অরর্চারী 

সাঁও্াে-লকাে সম্প্রিাে লথয়ক তসন্ও সংগ্রহ করা হ’্। দকছষু হাদ্-লঘাো সামান্ কয়েকিা 

বন্দষুক এবং দবয়শষভায়ব ধনষুধ্যারী পিাদ্ক তসয়ন্রই ব্বহার দছে।কদব মষুকষু ন্দ কদেগেরায়জর 

সয়গে কােয়ক ষ্ু র কেয়হ ্খনকার দিয়নর রষুয়দ্ধর পদ্ধদ্, পষুদেশ, কারা�ার এবং বন্দীয়ত্বর সষুন্দর 

দববরর দিয়েয়ছন।আরও লিদখয়েয়ছন লর লকায়না জদমিায়রর রাজা হয়ে বসার ময়ধ্ মষুখ্ প্রজায়ির 

ও ভষু ঁইোয়ির সমথ্যন আবশ্ক দছে। এইসব নানা দিক দবয়বচনা ক’লর লিখয়্ হে লর মধ্রষুয়�র 

এই কদব ্ খনকার দবদভন্ন জাদ্র মানষুয়ষর বধৃদতেদবন্াস-সহ রাষ্ট্র ও সমায়জর একদি পূর্যাগে পদরচে 

দিয়ে লকবে মষুখ্ কদব দহসায়বই নে, সমাজ-ইদ্হাসকার দহসায়ব আজও স্মররীে হয়ে রয়েয়ছন।     
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দক
ছষুকাে পূয়ব্য আদম কদবককির মষুকষু য়ন্দর চডিীমগেয়ে ব্বহৃ্ ্দ্ব ও সংস্ধৃ ্মূে 

নে এমন শব্দসমূয়হর সঞ্চেয়ন ও িীকা রচনার প্রবধৃতে হয়েদছোম।লরখায়ন কদব 

স্গ্রাম্্ায়�র কারর বর্যনা করয়ছন লসখায়ন রয়েয়ছ ‘উজীর হে্ রােজািা’ ‘উজীর’ 

শয়ব্দর রথারথ অদভধা জানবার জন্ও বয়ি, আবার এই সব অংশ ছাত্রয়ির পোয়্ হে বয়েও 

বয়ি, উজীর পয়ির দনদি্যষ্ ক্্যব্ কী দছে এবং উতি বায়ক্ ‘উজীর’ ও ‘রােজািা’ এ িষু ’দি 

শয়ব্দর ময়ধ্ লকান্ দি উয়দেশ্ লকান্ দিই বা দবয়ধে ্া দনর্যে করয়্ না লপয়র আদম ইদ্হায়সর 

ময়ধ্ প্রয়বশ করয়্ বাধ্ হই।বো বাহুে্, কদব মষুকষু ন্দ-সম্বয়ধে প্রচদে্ সাদহয়্্র ইদ্হাস 

বা ব্াখ্াগ্রয়থে এইসব সমস্া সমাধান লিওো হে দন। ছাত্রজীবয়ন চডিীকাব্ রখন আমায়ির 

পাঠ্ দছে ্খন কদবর আত্মদববররীর এ সব অংশ সম্বয়ধে লজাো্াদে লিওো একিা আইদিো 

ময়নর ময়ধ্ দশদথেভায়ব �াঁথা দছে।এখন ইদ্হায়সর ময়ধ্ প্রয়বশ করয়্ই আমার িধৃদষ্ খষুয়ে 

ল�ে।বষুঝোম ঐ অংয়শর অথ্য হয়ব,রােজািা অথ্যাৎ রায়ের পষুত্র উজীর পয়ি দনরষুতি হয়েন।্খন 

ময়ন সংশে উপদস্্ হ’ে,সষুবািায়রর দনয়নেই লর রাজকম্যচারীর স্ান,সষুবার প্রধান রাজকম্যচারী ও 

অথ্যসদচব দরদন, দ্দন রদি দহন্দষু হন, স্েং সষুবািার মানদসংহ রদি দহন্দষু হন,্াহ’লে আকবয়রর 

ম্ সম্ায়ির শাসন “দবধমী”র অ্্াচায়র কদব দনর্যাদ্্ ও দব্াদে্ হয়েন দকভায়ব? অথচ 

সাদহয়্্র ইদ্হায়সর পদথকধৃ ৎ িীঃ িীয়নশচন্দ্র লসন মহাশে লথয়ক আরম্ভ ক’লর সকয়েই একবায়ক্ 

এরূপ আভাস দিয়েয়ছন লর বাঙোয়িয়শ অরাজক্া ও মাৎস্ন্ায়ের ময়ধ্ দবধম্যী রাজা ও 

রাজকম্যচারীরা লোক দনর্যা্ন আরম্ভ কয়রদছয়েন এবং অ্্াচায়র জজ্যদর্ হওোে মষুকষু ন্দকদবয়ক 

�ধৃহ্্া� করয়্ হয়েদছে।কদবর �ধৃহ্্া� লর অ্্াচায়রর জন্ই হয়েদছে, আর এই অ্্াচার লর 

মষুসেমান রাজার ও কম্যচারীর দহন্দষুর প্রদ্ অ্্াচার, এই অনষুমায়নর সমথ্যনকয়ল্প িীঃ িীয়নশচন্দ্র 

লসন,দরদন ্ার স্মররীে সাদহয়্্র ইদ্হাস গ্রয়থে মধ্রষু�ীে দহন্দষু-মষুসেমান সম্প্রীদ্র দবষে 

ভাবাকষু েদচয়তে পষুনীঃ পষুনীঃ বর্যনা কয়রয়ছন, দ্দন এক জাম্যান পর্যিয়কর লোকমষুয়খ শ্রু্ দববররয়ক 

আকবয়রর শাসনকায়ে দহন্দষুর উপর অ্্াচায়রর নদজর দহসায়ব উপস্াদপ্ করয়্ দবিধা কয়রন 

কদবকঙ্ককণর গ্ামত্াক�র কারণ ও 
তাঁর চণ্ীমঙ্গকলর রচনাকাল
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দন।আবার এই ধরয়নর অ্্াচার কল্পনা ক’লর এবং �ধৃহ্্ায়�র ঘিনার উপর দনভ্যর ক’লর 

একজন সাদহয়্্র ইদ্বধৃতেকার কদবর মাত্র কয়েকদিয়নর িষুীঃখ িষু দব্যপাকয়ক অদ্রদঞ্জ্ ক’লর 

বয়েয়ছন-“মষুকষু ন্দরাময়ক জীবয়ন অয়নক িষুীঃখয়ভা� কদরয়্ দহোদছে”।এরপর কদবর কাব্বস্তু 

সম্য়ক্য আয়োচনাে িষুীঃখবাি, তনরাশ্বাি প্রভধৃ দ্ ্ত্ত্বকথার বহু লকাোহে উয়মোদচ্ হয়েয়ছ। 

দকন্তু কদবর আত্মপদরচয়ের ঐ অংশ পাঠ ক’লর, ঘিনাসমূয়হর এয়কবায়র অন্তীঃস্য়ে প্রয়বশ না 

কয়রও সাদহয়্্র ইদ্বধৃতেকারয়ির দচয়তে অ্্াচার উৎপীেন অনষুমান দবষয়ে সয়ন্দহ হওো উদচ্ 

দছে। এ লকবে আকবর ও ্াঁর প্রদ্দনদধ মানদসংয়হর সম্ভাব্ সষুশাসয়নর দিক লথয়কই নে,উজীর 

লথয়ক এয়কবায়র দননেপিস্ কম্যচারী দিদহিার পর্যন্ত সংঘবধিভায়ব এবং শধৃঙ্খোর সয়গে প্রজাপীেন 

করয়বন এ অদবশ্বাস্। দকন্তু সয়ন্দহ-সংশে লর এয়কবায়র ঘয়ি দন এমনও নে।এর সমাধায়নর 

জন্ সাদহয়্্র ইদ্বধৃতেকায়ররা দবদবধ কল্পনার আশ্রে গ্রহন কয়রয়ছন। আত্মপদরচয়ে মানদসংয়হর 

উয়লেয়খর লকানও মর্যািা না দিয়ে অথবা এ কদবর পূব্যাপর অসংেগ্ন ভাষর এরূপ ধাররার প্রশ্রে 

দিয়ে ্াঁরা এই কদল্প্ দবশধৃঙ্খোর সমে দবন্াস করয়্ লচয়েয়ছন লমা�ে অদধকায়রর এয়কবায়র 

প্রারম্ভ-কায়ে ১৫৭৫-৭৬ খীষ্ায়ব্দ অথবা এমন্র পশ্ায়্ লস এয়কবায়র সষুরবংয়শর প্য়নর 

সমে ১৫৬৩-৬৪ অয়ব্দ,এমনদক ্ারও কষু দে বছর আয়�।কয়েকদি লক্য়ত্র ‘দিদহিার’ শয়ব্দর অথ্য 

ও সাময়থ্য্র লবায়ধ দবঘ্ন হওোে “রাজা তহে মহম্ি শদরে” এরূপ দবকধৃ ্ পায়ঠর আশ্রে গ্রহর 

ক’লর ‘মহম্ি শদরে’ নামক ব্দতিয়ক ইদ্হায়স লকাথাে পাওো রাে ্া সধোন ক’লর মষুকষু ন্দকদবর 

গ্রাম্্া� ও কদবত্ব-প্রাদপ্তর কােয়ক লষােশ শ্ায়ব্দর মধ্ভায়�র পূয়ব্য স্াপন করয়্ সাদহয়্্র 

ইদ্বধৃতেকারয়ির লকানও অসামঞ্জস্ অনষুভূ্ হে দন।

   ইদ্বধৃতেকারয়ির এরকম কম্নার উতোয়প ইধেন জষু দ�য়েয়ছ মষুকষু য়ন্দর কদবত্বপ্রাদপ্তর কােজ্ঞপক 

একদি প্রচদে্ পোর।লসদি হ’ে-“শায়ক রস রস লবি শশাকি �দর্া। ক্দিয়ন দিো �ী্ 

হয়রর বদন্া।“ এদি  ১৫৭৭-৭৮ খীস্টাব্দয়কই দনয়ি্যশ কয়র। এর দঠক পূয়ব্যই আে�ান কর্ রাদন 

বংয়শর লশষ ও লমা�ে অদধকায়রর সূচনা।সদধেক্র দহসায়ব লবশ কল্পনা করা লরয়্ পায়র লর 

ল�ৌয়ে দবশধৃঙ্খো চেদছে।ঐ কােজ্ঞাপক পোরদি সম্বয়ধে সয়ন্দহ প্রকাশ কয়রও লকানও লকানও 

ইদ্বধৃতেকার দবশধৃঙ্খো-কম্নার সয়গে দমদেয়ে অবয়শয়ষ লসদিয়ক মান্ কয়রয়ছন।েক্রীে এই লর, 

ঐ কােজ্ঞাপক পষুদষ্কাদি কদবককিয়রর  চন্ীকায়ব্র প্রথম মষুদরে্ গ্রয়থেই (১৮২৪ খীীঃ) পাওো 

দ�য়েদছে,দকন্তু লকানও পষু ঁদথয়্ই এই কােদনয়ি্যশ  লিখা রাে দন।মধ্রষুয়�র বাঙো সাদহয়্্র 

আয়োচনাে এরূপ কােজ্ঞাপক্ার মূে্ লর কী ্ া ইদ্বধৃতেকায়ররা ভায়ো কয়রই জায়নন। অন্দবধ 

সষুিধৃে প্রমায়রর সয়গে না দমেয়ে ঐরূপ দনয়ি্যশ দবশ্বায়সর লরা�্ নে। কারর, পষুরায়না পাো�ােয়করা 

এবং দেদপকায়ররা পষু ঁদথর আসে পায়ঠর বহু্র দবকধৃ দ্ ঘদিয়েয়ছন। ্য়ব লর মষুকষু ন্দকদবর লক্য়ত্র 
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এর বহুমান করা হয়েয়ছ ্ার কারর ইদ্বধৃতেকারয়ির দচন্তাে কদব-বদর্য্ দবশধৃঙ্খো আর কখনই 

বা সম্ভব হয়্ পায়র? দকন্তু এর লচয়েও দবস্ময়ের ব্াপার আয়ছ।বধ্যমান লজোর ল�য়জদিোয়র 

ইদ্বধৃতে অংয়শ মষুকষু য়ন্দর কাব্রচনাে সমে রদিই বা ‘Circa 1600’ ধরা হয়েয়ছ,্বষু ইদ্বধৃতেকার 

স্ছেয়ন্দ বয়েয়ছন লর শাসন-শধৃঙ্খোর অভায়ব কদব অ্্াচারীর বিারা দনপীদে্ হয়েদছয়েন।অথচ 

ইদ্হাস অনষুসরর করয়ে লিখা রাে ১৫৭৬ খীীঃ পয়র আে�ান জাে�ীরিারয়ির সয়গে লমা�েয়ির 

ই্স্্ীঃ সংঘষ্য হয়্ থাকয়েও ঐরূপ কম্যচারী-প্রজা-সংঘষ্য হে দন। ঐরূপ সষুদবন্স্ অদেসার 

লশ্ররীও দছে না।দবশধৃঙ্খোর সমে উজীর বা দিদহিায়রর নবদনয়োয়�র ব্াপারও ঘিয়্ পায়র 

না। ১৫৯০-এর ময়ধ্ মান্দারন সরকার (বাঁকষু ো-দবষ্ষু পষুর অঞ্চয়ে)লমা�ে তসয়ন্র সয়গে আে�ান 

সরিারয়ির সংঘয়ষ্য কত্ েষু খাঁ দনহ্ হয়ে রােসহ ল�ৌয়ে কেহ স্ধি হে।এরপর মানদসংহ ওদেষ্া 

জাে�ীরিারয়ির বশীভূ্ ক’লর লসখায়ন লমা�ে আদধপয়্্র পূর্য প্রদ্ষ্ঠা কয়রন (১৫৯৩ খীীঃ 

)।এরপর বগে বা পূব্যবয়গের পাো।মানদসংহ পাকাপাদকভায়ব বাঙ্ ো-ওদেষ্ার দসপাহ্ -সাোর দনরষুতি 

হয়ে আসার পরই (১৫৯৪ খীীঃ)বয়গে লমা�ে-দবজে সমাপ্ত করয়্ অগ্রসর হন এবং ১৫৯৫ এ 

ঈশা খাঁর বশ্্া স্ীকায়রর পর অয়নকিা সেেকামও হন। কদবককিয়রর প্রশদস্ অনষুসায়র এই 

সমেকার মানদসংহয়কই রথাথ্যভায়ব “ল�ৌে-বগে-উৎকে-মহীপ” বো রাে।ইদ্হাস বয়ে, মষুজফ্ ের 

খাঁর ক ধ্ৃ ্যয়ত্বর সমে বাঙো ও দবহায়র লমা�েয়ির অধীনস্ তসন্াধ্ক্ ও জাে�ীরিারয়ির ময়ধ্ 

অসয়ন্তাষ ধূমাদে্ হয়েদছে।দকন্তু ল্ােরময়ের হস্য়ক্য়প এবং শাসনয়কৌশয়ে এ দবয়রোহ প্রশদম্ 

হয়্ দবেম্ব হে দন এবং ১৫৮২ খীীঃ ময়ধ্ই আভ্ন্তরীর দবপ্লব প্রশদম্ হে।এ দবপ্লয়বর কায়ে 

প্রজায়ির লকানও অসষুদবধা হয়েদছে এমন কথা ‘আকবর-নামা’ গ্রয়থে পাওো রাে না।এর পূয়ব্য 

কররাদন বংয়শর শাসনকায়ে ল্া বাঙ্ োে সষুখসমধৃদদ্ধরই অবস্া।সষুয়েমান কর্ রাদন সষুয়রা�্ শাসক 

দছয়েন এবং িােষুি ব্দতি�্ভায়ব দকছষুিা হঠকারী হয়েও প্রজাপয়ক্ দনি্যে দছয়েন না। লশরশায়হর 

সমে লর উন্ন্ শাসনব্বস্া,মষুরোমান এবং ভূদম-রাজস্ দনদি্যষ্ হয়েদছে,কর্ রাদন বংশ পর্যন্ত 

্া একিানা চয়ে এয়সদছে।ল্ােরমে এরই উপর সব্যভার্ীে দভদতেয়্ দকছষু সংস্ার সাধন 

করয়্ লচয়েদছয়েন। এর ময়ধ্ কম্যচারীয়ির সয়ব্যসব্যা হয়ে প্রজাপীেন করার লকানও সষুয়রা�ই 

দছে না।িীঃ কানষুনয়�া ্াঁ ‘লশরশাহ’ গ্রয়থে লিদখয়েয়ছন লর লশরশায়হর শাসন জাে�ীরিার ও 

্ােষুকিারয়ির প্রদ্কূে দছে,দকন্তু সব্যথা প্রজাকে্ায়রর অদভমষুখী দছে।আকবর ও ল্ােরমে 

দনদি্যষ্ এবং মানদসংহ ক ধ্ৃ ্যক সাথ্যকভায়ব অনষুসধৃ্ নীদ্য়্ও রায়ষ্ট্রর সয়গে প্রজার প্র্্ক্ লরা�ায়রা� 

স্ীকধৃ ্ হয়েদছে।এর জন্ই শাসন-ব্বস্া ও রাজস্ সংগ্রয়হর রন্ত্রদিয়ক লেয়ে সাজায়নার প্রয়োজন 

অনষুভূ্ হয়েদছে।লশরশাহ ও ্ৎপষুত্র ইস্ োম শাহ জাে�ীরিারয়ির প্রবে প্র্াপ ক্কিা খব্য 

কয়র এয়নদছয়েন, দকন্তু প্রজার সয়গে রায়ষ্ট্রর সংয়রা� সমূ্র্য করয়্ পায়রন দন।এর জন্ সষুয়রা�্ 

শাসক, সষুিক্ কম্যচারী-বূ্হ এবং সম্ভব্ীঃ অয়থ্যরও প্রয়োজন দছে। কাবষুে কাশ্ীর লথয়ক ল�ৌে 
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এোকা পর্যন্ত সমস্ উতের ভার্ লমা�ে মষুরো প্রচেন ও খষুত্ বা পায়ঠর বিারা বশীকধৃ ্ করার 

পর আকবর লমািামষুদি ঐক্মূেক প্রশাসন পদ্ধদ্ ও দনবি্যন্দ্ব রাজস্ আিায়ের দবষয়ে ময়নায়রা�ী 

হন । ১৫৮২ খীীঃ ল্ােরমেয়ক বাঙো দবহার লথয়ক দেদরয়ে এয়ন আকবর সাম্ায়জ্র প্রধান 

উজীর পয়ি দনরষুতি কয়রন । ১৫৮৬ খীীঃ আকবয়রর দবয়শষ দনয়ি্যশ অনষুরােী সমস্ সষুবার 

সমমর্যািার নূ্ন অদেসার লশ্ররী দনয়োয়�র ব্বস্া হয়্ লথয়ক।এর েয়ে গ্রাম লথয়ক আরম্ভ ক’লর 

পর�না, সরকার,সষুবা লকয়ন্দ্রর সয়গে একসূয়ত্র আবদ্ধ হয়ে রাে।প্রজায়ির কাছ লথয়ক প্র্্ক্ভায়ব 

রাজস্ আিাে,প্রশাসন,দবচার প্রভধৃ দ্ সমস্ই এই নূ্ন সংস্ায়রর অন্তভষু ্যতি হে। লকন্দ্রীে প্রধান 

কম্যচারীবয়�্যর সহাে্ার আকবর নূ্ন শাসন্ন্ত্র এমনভায়ব রচনার লচষ্া কয়রদছয়েন রায়্ 

ঐ দ্নদি অংশ দশদথেভায়ব সংেগ্ন না হে। দবয়শষ প্রয়োজয়ন হে্ রাজস্ সমাহরর এবং 

প্রশাসয়নর ভার একই পয়ি ন্স্ করা হয়েদছে।দকন্তু সমাহ্্যা ও প্রশাসক দভন্ন হয়েও পারস্প্রদরক 

সহয়রা�ী্াে িােবদ্ধ দছয়েন।আকবর-নামাে এই নবদনেষুতি কম্যচারীবধৃয়ন্দর দননেদেদখ্ রূপ আখ্া 

লিখা রাে ।

(১)দসপাহ্ -সাোর বা সষুবািার (২)ঊজীর (লশরশায়হর আময়ের ‘লিওোন’-স্য়ে লবাধ হে অল্পস্ল্প  

অদধকার ও মর্যািার পদরব্্যন ক’লর)(৩)বক্ শী (Accountant General-এর ম্)(৪)সির 

(দবচারক)   (৫)আমে গুজার (রাজস্ সমাহ্্যা)(৬)লকায়্াোে (ন�ররক্ী) (৭) লেৌজিার 

(সরকার এোকার Criminal Magistrate ) (৮)কাজী (সরকার এোকার দবচারক ) (৯)দশকিার 

(পর�নার Criminal Magistrate)    (১০)লপা্িার (মষুরো ও ধা ষ্ু  দবষয়ে অদভজ্ঞ খাজাঞ্চী)এবং 

কানষুনয়�া,পায়িাোর,সরকার এবং  সম্ভব্ীঃ গ্রাম-প্রধান দিদহিারও। ঐ পয়ির অয়নকগুদে রদিও 

লশরশায়হর সমে লথয়ক দবি্মান দছে, এখন শাসনকায়র্যর সষুদবধার জন্ অদধকার ও মর্যািার 

দকছষু অিেবিে করা হ’ে।লকউ লকউ নূ্ন পয়ি নূ্ন আখ্াও োভ করয়েন।‘দিদহিার’ পয়ির 

দবষে ‘আকবর-নামা’ে উদলেদখ্ লনই,সব্যদননে পি বয়েই লবাধ হে লনই।‘দিহ্ ’ শয়ব্দর োরসীয়্ 

মূে অথ্য গ্রাম।দিদহিার হ’ে গ্রাম-প্রধান। লশরশায়হর সমেকার ‘মকদেম’-এর ষ্ু ে্ পি।একিষু  

পাথ্যক্ও হেয়্া বা করা হয়েদছে।লছাি বে িষু-চারদি গ্রাম রষুতি ক’লর এক একদি ক্ষু রে্ম রাজস্-

অঞ্চে।গ্রায়মর সয়গে ্ার প্রধানয়কও এই নূ্ন ‘দিদহিার’ আখ্া লিওো হয়্ পায়র। তবদশষ্্ এই 

লর লমা�ে-শাসয়ন ক্ষু রে বধৃহৎ সমস্ রাজকম্যচারীই লব্নয়ভা�ী হয়েন।

       কদব মষুকষু য়ন্দর চডিীমগেয়ে দ্দন লর রাদষ্ট্রক্ার ছদব ষ্ু য়ে ধয়রয়ছন ্া এই নবদবধায়নর 

। ্ায়্ দ্দন সষুয়বিার ,উজীর, লপা্িার,সরকার এবং দিদহিায়রর উয়লেখ কয়রয়ছন।প্রজারা 

এই নূ্ন ব্বস্ার জন্ এবং কম্যচারীয়ির কয়ঠার দনেমানষুব্্যী্ার সয়গে পূয়ব্য পদরদচ্ দছয়েন 
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না। ্াঁরা ভূদমর জন্ প্রয়িে খাজনা ্ােষুকিায়রর বা জাে�ীরিায়রর কায়ছ এবং জাে�ীরিায়ররা 

সিয়র লিওোয়নর কায়ছ রাজস্ জমা দিয়ে দনদব্যবায়ি সম্দতে ও অথ্য লভা� করয়্ন। অদধকাংশ 

লক্য়ত্র এই-ই দছে প্রথা। লমা�ে- শাসয়নর এই লনা ষ্ু ন ব্বস্াে দকন্তু রাজ্সরকায়র প্রজায়ির 

সরাসদর খাজনা জমা লিওোর দনয়ি্যয়শ প্রকধৃ ্ ক্দ্গ্রস্ হয়েন ভূম্দধকারীরা।প্রজারা সামদেকভায়ব 

অসষুদবধার সম্ষুখীন হয়েন মাত্র।্বষু প্রজায়ির িষুয়ভ্যা� কম হে দন।জদমর পষুরয়না মায়পর স্ায়ন 

লনা ষ্ু ন মায়পর ও লনা ষ্ু ন পড়্ চার প্রব্্যন, মষুরো-দবদনময়ে বারিার জন্ ক্দ্,পষুরা্ন মষুরো লিওোর 

্াদরখ পার হয়ে প্রদ্দিয়নর জন্ জদরমানা এবং সয়ব্যাপদর কো হুকষু ম প্রজা�রয়ক সামদেকভায়ব 

দবব্্ কয়র ষ্ু য়েদছে।ল্ােরমে সাম্ায়জ্র প্রধান উজীর দনরষুতি হয়ে রাজকায়র্যর রাব্ীে লরকি্য 

োরসীয়্ দেদখ্ হওোর দনয়ি্যশ লঘাষরা কয়রন। এদিও প্রজায়ির গুরু্র অসষুদবধার কারর 

হয়ে থাকয়ব।আমায়ির কদব এই লনা ষ্ু ন পদরদস্দ্রই সম্ষুখীন হয়েদছয়েন। এদি ১৫৯৫-এর 

আয়� হয়্ পায়র না। সষুশধৃঙ্খে দবদধবদ্ধ রাষ্ট্রীে ব্বস্া সম্বয়ধে আকবয়রর দনয়ি্যশনামা ১৫৮৬ খীীঃ 

প্রিতে হয়েও  বাঙোে ্খনই এই ব্বস্া কার্যকর করা সম্ভব হে দন। ১৫৮৯ খীীঃ ল্ােরময়ের 

মধৃ ষ্ু ্র পর কষু দেজ খাঁ সাম্ায়জ্র প্রধান উজীর দনরষুতি হয়ে দ্দন অদ্দরতি কম্যভায়রর কারয়র 

সষুবাগুদেয়ক চারভায়� দবভতি ক’লর প্রয়্্ক দবভায়�র জন্ এক একজন সহােক প্রধান উজীর 

দনয়োয়�র প্রাথ্যনা কয়রন।এইভায়ব উজীর পয়ির কয়েকদিয়্ অিে বিে হে।বাঙোর শাসনক্্যা 

তসেি খাঁ নবদবধান প্রব্্যয়নর উপরষুতি সষুিক্ শাসকও দছয়েন না।এই সমে মানদসংহ দবহায়রর 

সষুবািার, এবং লসই সয়গে দ্দন ওদেষ্া অদধকায়রর জন্ সংগ্রামও পদরচােনা করয়ছন ।ওদেষ্ার 

জাে�ীরিারয়ির বশীভূ্ ক’লর দিলেী ল�য়ে লসখান লথয়ক দ্দন বাঙো ও ওদেষ্ার সষুবািার দনরষুতি 

হয়ে আয়সন ১৫৯৪- এর মধ্ভায়�।দ্দন লরমন লিশজে ল্মদন সং�ঠয়নও সষুিক্ দছয়েন।বাঙো-

ওদেষ্াে এই িষুই কায়র্যরই প্রয়োজন দছে। লসইজন্ সষুয়বিার রূয়প মানদসংহ দনব্যাদচ্ হয়েন 

এবং তসেি খাঁ ্াঁর স্ায়ন দবহায়র লপ্রদর্ হয়েন। আকব্-নামা গ্রয়থে লিখদছ দিলেীয়্-

         “The collectors of khalsa ,the file-holders and the assayers of the mint 

were summoned and a proper test and just weight were assigned to the 

coins. On the 27th April 1594, the charge of this work was given to Khwaja 

Shamsuddin . His disinterestedness and laboriousness remedied in course of 

two months the old disease of gold and silver ….. on 15th of  May 1594 Raja 

Mansingh was sent to Bengal with weighty counsels in order that he might 

carry out the royal regulations.”
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সষুবাগুদেয়্ লনা ষ্ু ন উজীর দনয়োয়�র ব্াপারও ১৫৯৫ খীীঃ- এর পূয়ব্য ঘয়িদন।এ সম্বয়ধে ‘আকব্-

নামা’-

   

    “On 11th July 1595 twelve Diwans were appointed . Though the vizier-

ship was prosperously conducted by the truthfulness and industry of Khwaja 

Shamsuddin Khafi, yet on account of excess of business and of farsighted-

ness a vizier was appointed to every province and former wishes became 

fact. Hussain Beg was appointed to Allahabad, Bharti Chand to Azmere , Rai 

Ram Das to Ahmedabad, Kahum to Oudh ,Kishu Das to Bengal, Ram Rai to 

Delhi etc. An order was given that every one should report his proceedings 

to His Majesty in accordance with the advice of the Khwaja.”

          বাঙ্ োে লনা ষ্ু ন উজীয়রর লরা�িান করয়্ এবং আন্ান্ দকছষু দকছষু লনা ষ্ু ন কম্যচারী 

দনয়োয়�র পর জদম-জরীপ ,মষুরো দবদনমে, রাজস্ ও কর দনধ্যারর প্রভধৃ দ্য়্ ১৫৯৬ খীীঃ ও অ্ী্ 

হওোর কথা। ইদ্ময়ধ্ পূব্যবয়গে মানদসংয়হর অদধকার দবস্ারও সষুসম্ন্ন হে।

      আকবর-মানদসংয়হর সমে বাঙ্ োে এই শাসন-সংস্ার কীভায়ব প্রারধি হে, ‘আইন’ 

অথবা  ‘আকবর-নামা’ে ্ার লকানও দববরর লনই, দকন্তু আমায়ির লসৌভা�্ক্রয়ম মগেেকায়ব্র 

এই খ্া্নামা কদব স্ল্প পদরসয়র এই প্রশাসন ও ভূদম সংস্ায়রর পদ্ধদ্দি উজ্জ্বেভায়ব ষ্ু য়ে 

ধয়রয়ছন।এ ্াঁর ও অন্ান্ গ্রামীর প্রজায়ির কায়ছ িষু দব্যপাক রূয়পই লিখা দিয়েদছে। দকন্তু 

লনা ষ্ু য়নর আ�ময়ন এইরকমই হয়ে থায়ক।প্রশ্ন  হয়্ পায়র কদব িাদমন্া গ্রাম ্্া� ক’লর 

মাত্র দত্রশ-চদলেশ মাইে িূয়র ঘািায়ের দনকিব্্যী ব্হ্মর্ভূদম বা আরোে দ�য়ে পদরত্রার োভ 

করয়েন দকভায়ব? এর উতেরও ইদ্হাস দিয়ছে।এখন রা লমদিনীপষুর লজো ্ার উতের-পদশ্য়মর 

দকেিংশ মান্দারন সরকার অথ্যাৎ ল�ৌয়ের অন্তভষু ্যতি দছে।(ময়ধ্ কত্ েষু খাঁ দকছষুদিয়নর জন্ 

মান্দারন সরকারয়কও ওদেষ্ার অন্তভষু ্যতি কয়র লেয়েন। ১৫৯২ খীস্টায়ব্দ মানদসংহ  ওদেষ্ার 

জাে�ীরিারয়ির লমা�ে আদধপ্্ স্ীকার করয়্ বাধ্ কয়রন। দকন্তু দ্দন আরও অগ্রসর হয়ে 

শাসন স্ংস্ায়রর বিারা ্ত্র্্ আে�ান ও দহন্দষু ‘রাজা’লির অদধকার খব্য করয়্ চাইয়ে খষুর্ িা-

রাজ রামচন্দ্র প্রমষুখ প্রধান ভূস্ামী�র আকবয়রর কায়ছ আয়বিন কয়রন এবং আকবর মানদসংহয়ক 

এ দবষয়ে দনরস্ হয়্ বয়েন । েে্ীঃ ওদেষ্ার পূব্য্ন জাে�ীরিারী শাসনপদ্ধদ্ দকছষুকায়ের 

জন্ অিষু ি থায়ক।লসই পষুরা্ন ভূদম-ব্বস্া,লসই স্র্যমষুরো-লরৌপ্মষুরো, িাম-লকৌদের মষুরোমান শুধষু 
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আকবর বািশায়হর নাম-সহ চেয়্ ো�ে।�ধৃহ্্ায়�র সমে কদব পষুরা্ন মষুরো রা দছে সয়গে 

দনয়ে এয়সদছয়েন।পষুরা্ন ব্বস্াে োদে্ এবং দহন্দষু ্ােষুকিায়রর অধীয়ন অভ্স্ কদব এখায়ন 

্াঁর ময়নাম্ পষুরা্ন রায়ষ্ট্রর আশ্রে লপয়ে চদর্াথ্য  হয়েন।মষুকষু ন্দকদব রাঁর আশ্রে োভ কয়রন 

দ্দন দবখ্া্ লকানও রাজা বা জাে�ীরিার নন,সাধারর ভূস্ামী মাত্র।্াঁর নাম বাঁকষু ো রাে। দ্দন 

সপদরবায়র কদবয়ক অভ্থ্যনা করয়েন,সয়গে সয়গে পাঁচ আো  অথ্যাৎ প্রাে িশ মর ধান্ দিয়েন 

এবং ্াঁর পষুত্র রঘষুনায়থর �ধৃহদশক্ক দনরষুতি করয়েন (‘সষু্ পায়ছ তকে দনয়োদজ্’)। কদব মষুকষু ন্দ 

এই রঘষুনাথ রায়ের ভূস্ামীয়ত্বর কায়েই ্াঁর চডিীকায়ব্র রচনা আরম্ভ কয়রন ও পদরসমাপ্ত কয়রন 

।দকন্তু এঁয়ির পদরচে বা ভূস্ামীয়ত্বর কাে সম্ক্য ইদ্হাস লকানও সাক্্ লিে না।ঊনদবংশ 

শ্য়কর সাদহয়্্র ইদ্বধৃতেকার রাম�দ্ ন্ােরনে মহাশে বয়েয়ছন,্ৎকােীন লমদিনীপষুয়রর এক 

লিপষুিী ম্াদজয়্রেি নাদক অনষুসধেন ক’লর ্াঁয়ক জাদনয়েদছয়েন লর,রঘষুনাথ রাে ১৫৭৬ খীীঃ-১৬০৪ 

খীীঃ পর্যন্ত রাজত্ব কয়রন,দকন্তু কীভায়ব দ্দন এই ্াদরখ দনধ্যারর কয়রন ্া জানানদন।অথচ ঐ 

্াদরখ আকবয়রর বগেদবজে ও মধৃ ষ্ু ্র কায়ের সয়গে প্রাে দময়ে রায়ছে।সষু্রাং ঐ ্ াদরয়খর উপরও 

আস্া স্াপন করা রায়ছে না।আসয়ে ওদি রঘষুনায়থর দপ্া বাঁকষু ো রায়ের ভূস্ামী থাকার কাে।

     মষুকষু ন্দকদব ্ াঁর �ধৃহ্্ায়�র কাররস্রূপ লর দচত্র ্ ষু য়ে ধয়রয়ছন ্ া অ্্াচায়রর বা মাৎস্ন্ায়ের 

নে, কদবও দব্াদে্ হন দন।্াঁর ্ােষুকিার ল�াপীনাথ নন্দী কারারুদ্ধ হওোর পর ্াঁর দনয়জর 

ভূসম্দ্ সম্বয়ধেও খাদনকিা অদনশ্ে্া লিখা লিে, লনা ষ্ু ন জরীয়পর েয়ে হে্ জদমর আে্ন 

ও অদধকার সম্বয়ধে দ্দন সদন্দহান হয়ে পয়েন,্ারপর দবদনমে-মায়ন আে�ান শাসয়নর পষুরা্ন 

মষুরো দনদহ্ ধা্ব মূয়ে্ �ধৃহী্ হওোে আদথ্যক ক্দ্র ময়ধ্ও পয়েদছয়েন।অ্এব লকউ লকউ 

লররকম পোেন করয়ছ, লসইভায়ব েষুদকয়ে চয়ে রাওোই সাব্স্ করয়েন। আত্মপদরচয়ে দ্দন 

লর পথদনয়ি্যশ দিয়েয়ছন ্া সির পথ নে।দ্দন আত্ময়�াপন ক’লর পাদেয়েদছয়েন ব’লে পয়থ 

কষ্ ্াঁয়ক লভা� করয়্ হয়েদছে।মষুকষু ন্দকদবর আত্মপদরচে অংশদি সামদগ্রক দবচায়র এবং খষুচয়রা 

ব্াখ্াে দঠকভায়ব আমায়ির কায়ছ প্রদ্ভা্ হে দন ব’লেও ্ াঁর গ্রাম্্ায়�র মূে কারর মষুসেমায়নর 

অ্্াচার ব’লে ধয়র লনওো হয়েয়ছ এবং ্াঁর সাম্দেক িষুীঃখয়ক ব্াপক ক’লর কম্না ক’লর ্াঁর 

কায়ব্ ঐ িষুীঃয়খর প্রদ্য়ক্প ঘয়িয়ছ দকনা ্া দনয়ে দব্য়ক্যর সধৃদষ্ করা হয়েয়ছ।আমরা  এখায়ন 

মষুকষু ন্দকদবর আত্মদববরয়রর অংশিষু কষু  দবচার ক’লর আমায়ির ধাররার রথাথ্য্া প্রদ্পন্ন করয়্ 

অগ্রসর হদছে।

     বো বাহুে্, কদবর আত্মপদরচয়ের বা কদবত্বোয়ভর দববরয়রর এই অংশদি (“শহর 

লসদেমাবাজ ্াহায়্ সজ্জনরাজ “ ই্্াদি)পাো �ােকয়ির ন�র্  পাঠয়ভিসহ সব মষুদরে্ গ্রয়থের 
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এবং দবদভন্ন অঞ্চয়ের পষু ঁদথয়্ পাওো রাে।সষু্রাং ঐ অংশদি লরাদজ্ আংদশক প্রয়ক্প বোর 

অবকাশ লনই।কদবর আত্মপদরচয়ের আর একদি অংশও (“ধন্ ধন্ কদেকায়ে রনোনষু নয়ির কূয়ে 

“ ই্্াদি) কয়েকদি গ্রয়থে প্রচদে্ আয়ছ। ১৯২৪ খীীঃ-এর কদেকা্া দবশ্বদবি্ােে সংস্রয়র িীঃ 

িীয়নশ চন্দ্র লসন ঐ অংশদিয়ক প্রাধান্ দিয়ে অয়গ্র স্াপন কয়রদছয়েন। ঐ অংয়শ স্মধৃদ্য়্ বা 

সম্ষুয়খ পদরব্্যী অংয়শর বতিয়ব্র লকানও খডিন লনই,নূ্ন লকানও ঐদ্হাদসক বা সামাদজক ্ থ্ও 

লনই।লসখায়ন িাদমন্া ও পাশ্ব্যব্্যী কয়েকদি গ্রায়মর এবং লশয়ষ কদবর আত্ময়�ৌরব লঘাষরা করা 

হয়েয়ছ।আমরা এই অংশদিয়ক িাদমন্া-িদক্রপাো গ্রায়মর লকানও পাো�ােয়কর লরাদজ্ প্রয়ক্প 

ব’লে ময়ন কদর।দকন্তু এই প্রবয়ধে প্রদক্প্ত দবচার আমায়ির উয়দেশ্ নে ব’লে এ সম্বয়ধে বাগ্  দবস্ার 

না ক’লর মূে আত্মপদরচে অংয়শর ইদ্হাসানষু� ব্াখ্াে প্রবধৃতে হদছে।এই আয়োচনাে আমায়ির 

অবেদম্ব্ পায়ঠর সয়গে কদেকা্া দবশ্বদবি্ােে মষুদরে্ ও ব্্যমায়ন প্রচদে্ গ্রয়থের পায়ঠর গুরু্র 

লকানও প্রয়ভি লনই ব’লে পাঠকয়ির ঐ অংশও সম্ষুয়খ রাখয়্ অনষুয়রাধ জানাই।প্রয়োজনীে 

অংশগুদে মাত্র ব্াখ্া্ হয়ছে।

  ‘শহর লসদেমাবাজ’- প্রভধৃ দ্র লসদেমাবাি হ’ে সষুয়েমানাবাি নামক সরকায়রর লহিয়কাোি্যার।সষুয়েমান 

কর্ রাদনর নামানষুসায়র সষুয়েমানাবাি, ্া লথয়ক লসদেমাবাি।লরয়নে-এর মানদচত্র ‘লসদেমাবাি’ 

।এদির অবস্ান বধ্যমান লথয়ক প্রাে ১৮ মাইে িদক্র-পূয়ব্য িায়মািয়রর কায়ছ।লসদেমাবাি লথয়ক 

িাদমন্া আি মাইয়ের ময়ধ্ িদক্র-পদশ্য়ম ‘ল�ািান’-এর উতেয়র।লসদেমাবাি লথয়ক িদক্র-

পদশ্ম লসাজা কষু দে মাইয়ের ময়ধ্ জাহানাবাি (ব্্যমায়ন আরামবা�)এবং আরামবা� লথয়ক 

িদক্র রূপনারােয়রর সংয়রা�স্য়ের কায়ছ ব্হ্মর্ভূদম বা আরো (লরয়নয়ের মানদচয়ত্র বমন্পষু-ই 

{ভূঁই})।িাদমন্া লথয়ক আরো লসাজা পয়থ বািশাহী সেক ধ’লর ও রূপনারােয়রর মধ্ দিয়ে 

৩০/৩৫ মাইয়ের ময়ধ্।

‘ধন্ রাজা মান দসংহ’ ই্্াদি-কদবক ধ্ৃ ্যক এ উয়লেখ অদ্শে গুরুত্বপূর্য। কদব আকবর বািশায়হর 

উয়লেখ কয়রন দন,কারর,অধীশ্বর দহসায়ব মানদসংহই প্র্্ক্ এবং সয়ব্যসব্যা ।মানদসংয়হর পদরচে 

ঐ অঞ্চয়ের সাধারর প্রজারাও জানয়্ন, কারর,সষুবািার হওোর পূয়ব্যই বাঙ্ ো ও ওদেষ্াে 

আে�ান প্রদ্য়রাধ িূর করার জন্ তসন্সহ এবং সপদরবায়র মানদসংহ কখনও বধ্যমায়ন,কখনও 

সষুয়েমানাবায়ি কখনও বা জাহানাবায়ি রাপন করয়্ন (আকবর-নামা রেীঃ ) মানদসংয়হর পষুত্র 

জ�ৎদসংহ,িষুজ্যনদসংহ প্রভধৃ দ্ও অন্ত্ নাম্ীঃ সকয়েরই পদরদচ্ দছয়েন। ‘দবষ্ষু পিাম্বষুজভধৃ গে’ বোর 

দনকি্ম কারর এই লর ১৫৯২ খীীঃ মানদসংহ ওদেষ্া দবজে ক’লর সপদরবায়র জ�ন্নাথয়িয়বর 

মদন্দয়র প্রসাি গ্রহর ও প্রাথ্যনাে কয়েকদিন অদ্বাদহ্ কয়রন।‘ল�ৌে-বগে-উৎকে-মহীপ’ বোে 
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লবাঝা রাে এদি মানদসংয়হর ওদেষ্া এবং বগে দবজয়ের পয়র দেদখ্,অথ্যাৎ, ১৫৯৫-এর পূয়ব্য 

নে।‘এমন বীর ও মহৎ রাজার সময়েও মামষুি শদরয়ের ম্ দনষ্ঠষু র ব্দতি দিদহিার দনরষুতি হে,এ 

প্রজায়ির পূব্য পায়পরই েে বেয়্ হয়ব’-কদব এরূপ মন্তব্ কয়রয়ছন।

‘দিদহিার মামষুি শদরে’-দিদহিার অয়থ্য গ্রাম-প্রধান। রাষ্ট্র্য়ন্ত্রর দননে্ম কম্যচারী।লশরশায়হর সময়ে 

এরই আখ্া দছে ‘মকদেম’।আকবয়রর সময়ে লনা ষ্ু ন নামকরয়রর ময়ধ্ লনা ষ্ু ন পিাদধকায়রর 

ইদগে্ রয়েয়ছ।গ্রাম প্রধান ব’লে প্রজা�য়রর সয়গে এঁর প্র্্ক্ লরা�ায়রা� দছে।পি ক্ষু রে হয়েও 

দিদহিার বা মকদেয়মর িাদেত্ব কম দছে না।গ্রায়মর রাজস্ আিাে লথয়ক লছাি খাি প্রশাসন ব্বস্া 

দিদহিায়রর উপয়রই নাস্ থাতি।গ্রামাঞ্চয়ে চষু দর িাকাদ্,খষুনখারাপী হয়ে এবং অপরাধীর সধোন না 

দমেয়ে এঁয়কই তকদেে্ দিয়্ হ্।

িীঃ কানষুনয়�া ্াঁর ‘লশরশাহ’ গ্রয়থে মকদেম পয়ির িাদেত্ব ও গুরুত্ব সম্বয়ধে আয়োকপা্ 

কয়রয়ছন।অপর একজন ঐদ্হাদসক বেয়ছন- The Mughal and the earlier Muslim 

rulers used the headman of the old village community as not only an agent 

for revenue realization, but also held him officially responsible for policing 

of the rural areas.* 

আবার ইদন গ্রায়মর সয়ব্যসব্যা হওোে এঁর প্র্াপও কম দছে না।কদবককিয়রর বর্যনাে লিখা রাে 

প্রজারা রায়্ না পাোে ্ার জন্ দিদহিার সয়ন্দয়হর লক্য়ত্র লপোিা ো�ায়ছেন।প্রজা চয়ে ল�য়ে 

রায়ষ্র ক্দ্।্খন দিদহিারয়কই শাদস্ গ্রহর করয়্ হয়ব।্ার উপর লনা ষ্ু ন শাসন প্রব্্যয়নর সমে। 

উপরওোোরা কো হওোে দিদহিারয়কও কয়ঠার্া অবেম্বন করয়্ হয়েদছে।ব্দতিদবয়শয়ষর 

উপর ্ার লরাষ বা পক্পায়্র কথা আমায়ির কদব বয়েন দন।বরং প্রকারান্তয়র গুর�ানই 

কয়রয়ছন-‘দিদহিার অবষুঝ লখাজ, কদে দিয়ে নয়হ লরাজ’ ই্্াদি রূপ বর্যনা ক’লর।িাকা হায়্ 

দিয়ে রার কয়ঠার্া প্রশমন করা রাে না এমন কম্যচারী সমায়জর ল�ৌরবই বেয়্ হয়ব।(‘লরাজ’ 

আরবী,অথ্য-প্রসন্ন্া,সষুখী)।

………………………………………………………………………………………………………………………………

*Saran- Provincial Govt of the Mughals
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‘উজীর হে্ রােজািা’-অংশদি ভষু েভায়ব ব্াখ্া্ হয়েয়ছ। এখায়ন রােজািা উয়দেশ্ ও উজীর 

দবয়ধে।‘রােপষুত্র উজীর পয়ি দনরষুতি হয়েন’ এরূপ অথ্য হয়ব।সষুবািায়রর পর উদজরই রায়ষ্ট্রর সয়ব্যাচ্চ 

কম্যচারী,রাব্ীে আে-ব্য়ের অদধক্্যা এবং সম্ভব্ীঃ প্রশাসয়নরও আংদশক িাদেত্বরষুতি।উজীর 

এবং লিওোন সমাথ্যবহ শব্দ ।লশরশায়হর সময়ে ও আকবয়রর সময়েও এ্কাে লিওোন শব্দ 

প্রচদে্ দছে।সম্ভব্ীঃ দকছষু লনা ষ্ু ন মর্যািা আয়রাদপ্ হ’লে উজীর শব্দদি দনব্যাদচ্ হে। কদব 

বেয়ছন,দ্দন ব্বসােীয়ির উপর খে�হস্ হয়েন এবং ব্াহ্মর-তবষ্ব সজ্জয়নর দবরুদ্ধাচরর করয়্ 

ো�য়েন।লনা ষ্ু ন মাপ লনা ষ্ু ন ওজন এবং রেব্শুয়কের হার দনয়ে ব্বসােীয়ির সামদেক দবপন্ন্া 

স্াভাদবক।দকন্তু লক এই রােপষুত্র? ‘আকবব-নামা’ে লিখা রাে পত্রিাস নামক এক ব্দতি রােরাোঁ 

লখ্াব লপয়ে ১৫৭৯ খীীঃ  বাঙ্ োর রষুগ্ম-লিওোয়নর একজন দনরষুতি হয়েদছয়েন।সম্ভব্ীঃ ইদন পদশ্ম 

লথয়ক ল্ােরময়ের সয়গে এয়িয়শ এয়স ল�ৌে দবজয়ে লমা�য়ের সহাে্া কয়রন এবং ্ারপর 

লথয়ক এখায়নই বসবাস করয়্ থায়কন। ঐ  সমে মষুজাফ্ ের খাঁ ল�ৌয়ের শাসনক্্যা।বাঙ্ োে 

দকছষুদিন লিওোয়নর কাজ করার পর ১৫৮৫ অয়ব্দ রাে পত্রিাস দবহায়রর লিওোন দনরষুতি হন । 

১৫৮৭ অয়ব্দ মানদসংহ দবহায়রর সষুবািার দনরষুতি হয়ে পর ্ৎপয়ি দনরষুতি কষু দেজ খাঁর সহকারী 

লিওোন দহসায়ব দ্দন দিলেীয়্ চয়ে রান। ঐ সমে লকয়ন্দ্র বাঙো-দবহায়রর প্রদ্দনদধ লিওোন 

দছয়েন রাে রামিাস (সম্ভব্ীঃ ভ�বান িায়সর পষুত্র)।এ হে ১৫৯০-৯১ –এর কথা।আবার লিখা 

রাে মানদসংহ ১৫৯৩ খীীঃ পত্রিাসয়ক বাঙ্ োে দেদরয়ে এয়ন ওদেশ্ার বাধেষু  িষু�্যজয়ে লপ্ররর 

করয়ছন। ময়ন হে,পত্রিাসয়ক বাঙ্ োয়্ই লরয়খ মানদসংহ এই সময়ে দিলেী চয়ে রান এবং 

১৫৯৪-এ বাঙো-ওদেষ্ার সষুবািার দনরষুতি হয়ে আয়সন।এর পর লথয়ক পত্রিায়সর লকানও লখাঁজ 

দমেয়ছ না । ১৫৯৫-এ লিখদছ লনা ষ্ু ন শাসন-সংস্ায়র ‘দকসষু িাস’ বাঙোর উজীর পয়ি দনরষুতি 

হয়েয়ছন। এই ‘দকসষু িার’ পত্রিায়সরই পষুত্র দকনা লস দবষয়ে আকবর-নামাে দকছষু পাওো রাে 

না। মষুকষু ন্দকদবও লকানও নাম কয়রন দন। আমায়ির অনষুমান এই দকসষু িাস(লকসষু িাস নে, দ্দন 

দভন্নব্দতি)পত্রিায়সর পষুত্র –ঐ রােজািা। ঐ আখ্ায়্ই দ্দন বহু পদরদচ্ হয়েদছয়েন।অয়রা�্্া 

প্রদ্পন্ন না হয়ে সরকাদর রাজকয়ম্য বংশক্রম রক্ার একিা রীদ্ ্খন দছে। এয়্ কায়জর 

সষুদবধাও হ্।রষুবক উজীর, পূব্যপদরদচ্ রােজািা, অদ্-উৎসাহ সহকায়র সংস্ার কায়র্য ব্্ী হয়ে 

ব্বসােী ও সজ্জনবয়�্যর সামদেক অসষুদবধার সধৃদষ্ ক’লর দবরা�ভাজন হয়েদছয়েন। 

মায়প লকায়র দিো িো-লকারাকষু দর িদে দিয়ে মাপয়ে কার দক সষুদবধা হে ্ া লবাঝা রাে না।আে্য়ক্ত্র 

নে, এমন ভূদমর কাদে লবর করয়্ হয়ে ঐরূপ মায়পর প্রয়োজন হয়্ পায়র।উজীয়রর দনয়ি্যয়শ 

জদমর জরীপ খষুব সূক্ষ্মভায়বই করা হদছেে। এরূপ সূক্ষ্ম মায়প প্রজারা অভ্স্ দছে না। এখনও 

লিখা রাে, লনা ষ্ু ন লসট্ েয়মটি বসয়ে জদমর মাদেক অয়নয়কই অসষুদবধা লবাধ কয়রন।
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পয়নর কাঠাে কষু ো- লনা ষ্ু ন মায়প জদমর পদরমার কয়ম লরয়্ ো�ে।এর কারর দছে। দবদভন্ন 

স্ায়ন দবদভন্ন ধরয়রর মাপ প্রচদে্ থাকাে অসাধষু ব্দতি অন্য়ক ঠকায়্া। আকবর সব্যত্র এক 

প্রকার মাপ প্রব্্যয়নর দনয়ি্যশ দিয়েদছয়েন।দবঘা মাপ দছে ৬০ �জ multiply  ৬০�জ,দকন্তু 

আকবয়রর ইোদহ �য়জর তিঘ্য্ পূব্য-প্রচদে্ ইদস্ন্দারী �জ লথয়ক এক আঙষু য়ের ম্ কম হওোে 

দবঘার পদরমার দকছষু কয়ম ল�ে।এ সম্বয়ধে ‘আইন’-“Akbar in his wisdom seeing that 

the variety of measures was a source of inconvenience to his subjects, and  

regarding it as, subservient to only the dishonest, abolished them all and 

brought a medium gaz of 41 digits into general use.”

‘খে ভষু দম দেয়খ োে’ –অথ্যা্ অনষুব্যর জদময়ক উব্যর ব’লে �র্ কয়র ।এয়্ িধৃশ্্ীঃ রাজার োভ, 

ঐ গুদেয়্ উব্যর জদমর সমান রাজস্ প্রাদপ্ত। দকন্তু দভন্ন কারয়র ঐরূপ করয়্ হয়েদছে ব’লে ময়ন 

হে।রায়জ্ রায়্ সষুবধৃদষ্ হে,ভাে েসে হে এবং কষ্যরয়রা�্ সমস্ ভূদময়্ই েসে েোয়না হে এ 

দবষয়ে লর আকবয়রর স্্ উৎকণ্া দছে ্া ‘আকবর-নামা’ লথয়ক জানা রাে।অথচ ষ্ুছে কারয়র 

কধৃ ষয়করা আবাি না ক’লর জদম লেয়ে রাখ্ (এরূপ ব্াপার লসদিনও আমরা লিয়খদছ)। এজন্ 

উজীর এবং রাজস্ সমাহ্্যায়ির দনকি আকবয়রর দনি্যশ দছে- “No such land should be 

suffered to fall waste.” কষ্যরয়রা�্ অথচ পদ্্ রাখা হয়েয়ছ এরূপ জদময়্ কধৃ ষক রায়্ 

েসে েোে লসজন্ই লবাধ হে এরূপ উি্ম।‘সরকার’ বেয়্ বষুঝাে জদম-জমার আেনে,পেচা 

নম্বর প্রভধৃ দ্ দবষয়ে অদভজ্ঞ কম্যচারী।

‘দবনা উপকায়র খাে ধষুদ্’-দিদহিার,সরকার,প্রভধৃ দ্ কম্যচারীরা আঞ্চদেক লোক দছে ব’লে ্ায়ির 

ঘষুষ দিয়ে কার্য উদ্ধার করার রীদ্ দছে।এয়ক্য়ত্র ঘষুষ গ্রহর কয়রও ‘সরকার’ লর উপকার করয়্ 

পায়রন দন এয়্ উপর ওোোয়ির জাগ্র্ ্ীক্িধৃদষ্র দবষে জানাে।

‘লপা্িার হইে রম,িাকা আোই আনা কম’ ই্্াদি-লপা্িার=লো্িার। ধা্ব মান দবষয়ে 

অদভজ্ঞ খাজনাখানার কম্যচারী। পষুরা্ন লথয়ক লনা ষ্ু ন মষুরোর ধা্ব মানাদধক্ই পষুরা্য়নর মূে্ 

কম হওোর কারর।দনদি্যষ্ সময়ের ময়ধ্ সব কধৃ ষক প্রজায়ক খাজনাখানাে িাকা জমা লিওোর 

দনয়ি্যশ লিওো হয়েদছে।সমে অ্ী্ হয়ে রাঁরা মষুরো দবদনময়ের জন্ আসয়বন ্াঁয়ির উপর 

‘দিন  প্রদ্’ এক পাই কয়র জদরমানাও ধার্য করা হয়েদছে।পূয়ব্যকার আে�ান সামন্ত্য়ন্ত্রর দবদভন্ন 

আকধৃ দ্র ও মায়নর মষুরো অয়নয়কর কায়ছই দছে। ্াঁয়ির িাকা প্রদ্ দকছষু কয়র ক্দ্ স্ীকার 
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করয়্ হয়েদছে কারর,দভন্ন রাজয়ত্বর মষুরোগুদে ্ ায়ির দনদহ্ ধা্ব মূয়ে্ই �ধৃহী্ হওোর দনয়ি্যশ 

দছে। এ সম্য়ক্য সমাহ্্যার দনকি এবং লপা্িায়রর দনকি দননেদেদখ্রূপ দনি্যশ লিওো দছে-

(১)”Let him (the Collector) see that the treasurer does not demand any spe-

cial kind of coin, but take what is standard weight and proof and receive 

the equivalent of the deficiency at the value of current coin and accord the 

difference in the voucher.” 

(2)”He (the treasurer)should receive from the cultivators any kind of mo-

hurs,rupees or coppers that he may bring and not demand any particular 

coin.He shall require no rebate on the august coinage of the realm, but take 

merely the equivalent of the defficiency in coin-weight. Coinage of former 

reigns he shall accept as bullions.”

    অ্এব, িাকাে আোই আনা এবং দিন প্রদ্ পাই েভ্ লপা্িায়রর প্রাপ্ দছে না। এ 

লো্িাদর করও নে।কারর লো্িাদর, িায়রায়�ানা প্রভধৃ দ্ লরসব আয়বাোব পূয়ব্য প্রচদে্ দছে, 

আকবর ্া দনদষদ্ধ কয়রন (‘আইন’)।অরাজক্ার কল্পনা করয়েও একজন লপা্িার এইভায়ব 

দনেম ক’লর প্রভূ্ লরাজ�ার করয়্ থাকয়ব এ অসম্ভব।

‘দিদহিার অবষুঝ লখাজ, কদে দিয়ে নয়হ লরাজ’- মকদেম বা দিদহিার গ্রামবাসীয়ির দনকয়ি প্র্্ক্ 

লিব্া, সিাজাগ্র্। ্ায়ক প্রসন্ন না রাখয়ে সমূহ দবপয়ি পেয়্ হ’্।দকন্তু মামষুি শরীফ্ লক 

উৎয়কায়চর বিারা প্রসন্ন করা িষুরূহ দছে। এর কারর অবশ্ ্ার ব্দতি�্ উন্ন্ চাদরত্র্ না 

হয়্ও পায়র।মানদসংয়হর ্তোবধায়ন লনা ষ্ু ন সং�ঠয়নর কাজয়ক রষুদ্ধকােীন ক্্যয়ব্র ন্াে গুরুত্ব 

লিওো হয়ে থাকয়ব। কম্যচারী-বূ্য়হর এই অদভরায়ন কারও অসং�্ দকছষু করার অবকাশ দছে 

না।লসইজন্ না সরকার,না দিদহিার, লকউই প্রজা�য়রর অদভেদষ্ উপকায়র আয়স দন।

‘লপোিা সবার কায়ছ,প্রজারা পাোে পায়ছ’-দবশধৃঙ্খোর সমে এরকম কখয়না ঘিয়্ পার্ 

না।এয়্ লকানও একিা দনেমপদ্ধদ্র অনষুসররই েক্্ করা রাে।প্রজারা পাোয়ে েসে,রাজস্ 

প্রভধৃ দ্র অসষুদবধাে রায়ষ্ট্রর ক্দ্। লকানও প্রজা পাোয়ে মকদেম বা দিদহিারয়ক জবাবদিদহ করয়্ 

হ্।লসজন্ দিদহিার লপোিার সাহায়র্ প্রজায়ির পোেন দনবারয়রর ব্বস্া কয়রদছয়েন।দকন্তু 

রাজকম্যচারীয়ির এই লনা ষ্ু ন উি্য়ম প্রজারা লরমন সন্ত্রস্ হয়েদছে ্ায়্ ্ায়ির দিক লথয়ক 
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পোেন ছাো পথও দছে না।

‘প্রভষু  ল�াপীনাথ নন্দী দবপায়ক দহো বন্দী’-দনশ্েই জদম-জমা বা রাজস্ দনয়ে গুরু্র লকানও 

স্েয়নর জন্ দ্দন অপরাধী সাব্স্ হয়ে থাকয়বন।কদব বেয়ছন, ‘লহ ষ্ু  দকছষু নাদহ পদরত্রায়র’ –

অথ্যাৎ এমন জি পাদকয়েদছয়েন লর উদ্ধায়ের উপাে দছে না।এঁর অধীনস্ চাষী দহসায়ব মষুকষু ন্দকদবও 

দনয়জয়ক আশ্রেহীন লভয়ব গ্রাম্্ায়� উদ্ লরা�ী হয়েদছয়েন।

এইভায়ব কদব মষুকষু য়ন্দর গ্রাম্্া� ও গ্রথেরচনার উপক্রম অংশদি ইদ্হারয়সর সয়গে দমদেয়ে এবং 

ইদ্হাসয়ক আত্মপদরচয়ের বর্যনা বিারা পদরস্ষু িভায়ব অনষুধাবন ক’লর আমরা লিখোম লর-

(ক)মষুকষু ন্দকদব দবয়িশী শাসয়কর অ্্াচায়র দব্াদে্ হন দন। দকন্তু লকন্দ্র লথয়ক দনদি্যষ্ 

সামদগ্রক পদরব্্যনমূেক শাসনব্বস্াে প্রাথদমক নানা অসষুদবধা অনষুভূ্ হওোে ল�াপয়ন পোেন 

কয়রদছয়েন।দ্দন ব্দতি�্ভায়ব দনগ্রহ লভা� কয়রন দন। ‘আসে ষ্ু মার জমা’ বাঙোে কার্যকর 

হেদন।

(খ)দ্দন লর আরো গ্রায়ম ল�য়েন ্ার কারর,এদিই সবয়চয়ে দনকিব্্যী স্ান লরখায়ন পষুরা্ন 

মষুরোমান বজাে দছে এবং পষুরা্ন জদমিারী অদধকায়রর আশ্রয়ে সামদেক দনদশ্ন্ত্া ব্্যমান দছে।

(�)্াঁয়ক িষু দব্যপাক লভা� করয়্ হয়েদছে দঠকই, দকন্তু ্া লবদশদিয়নর নে। পথরাত্রার কষ্ 

১০/১২ দিয়নর হয়্ পায়র।

(ঘ)্াঁর চডিীমগেে কায়ব্র রচনাকাে ১৫৯৬ খীীঃ-এর পূয়ব্য কখয়নাই নে।্াঁর প্রিতে দববরর লথয়ক 

অনষুমান হে ১৬০০ খীীঃ গ্রথে রচনা আরম্ভ কয়রন। গ্রথে লশষ করয়্ পাঁচ-সা্ বৎসয়রর কম সমে 

োয়�দন।
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শ্রী
কদবককির ১৬০০ দখস্টায়ব্দর দন্ান্ত কাছাকাদছ সময়ে ্াঁর অদম্বকামগেে বা অভোমগেে 

রচনা আরম্ভ কয়রন। ধনপদ্র উপাখ্ান বা বদরক্ খডি পর্যন্ত দেখয়্ ্ াঁর অন্ত্ ১০/১২ 

বছর ো�ার কথা। েে্ লিখা রাে, একই সময়ে, ভার্বয়ষ্যর িষুই প্রায়ন্ত বাংোভাষার 

িষু ’খাদন অদ্শে গুরুত্বপূর্য গ্রথে দেদখ্ হয়েয়ছ – চডিীমগেে ও তচ্ন্চদর্ামধৃ্।  

 মষুকষু য়ন্দর কাব্ লর অ্্ন্ত জনদপ্রে হয়েদছে ্াঁর কারর দনীঃসয়ন্দয়হ সমাজয়বায়ধর সয়গে 

্াঁর রচনাগুরও। পদরদম্ কথাে দবয়শষ দবয়শষ ঘিনা-মষুহূ্্য ও চদরত্রগুদেয়ক দ্দন লশ্রা ধ্ৃ বয়�্যর 

কায়ছ প্র্্ক্বৎ ক’লর ষ্ু য়েদছয়েন, এই ্াঁর তবদশষ্্। আর, বর্যনার ময়ধ্ প্রাপ্ত অবকাশগুদেয়ক 

উতেম কাব্য়সৌন্দয়র্য মদডি্ করয়্ করয়্ দ্দন অগ্রসর হয়েদছয়েন। দকন্তু ্াঁর জনদপ্রে্ার 

পদরয়শয়ষ ্াঁর দনজ রচনায়ক প্রয়ক্প-সমাছেন্ন করয়্ সাহার্ কয়রয়ছ। কীভায়ব, ্াঁর আয়োচনাই 

আজয়কর দনবয়ধের উয়দেশ্।

  মধ্রষুয়�র অদধকাংশ কাব্রচনাই সষুরসহয়রায়� ল�ে দছে। কদবয়ির দবরদচ্ পোর 

দত্রপিী প্রভধৃ দ্ সরে ছয়ন্দ দনবধে কাব্াংশগুদে লিশীে, ধ্রুবপদ্ধদ্র অথবা দবদমশ্র সষুর সহয়রায়� 

�ান করয়্ন �ােয়করা। চডিীমগেয়ের িষু দ্ আখ্ায়ন লষায়োদি পাো, দিবা ও দনশাে দবভতি হয়ে 

এক মগেেবায়র প্রারদ্ধ হয়ে অন্ মগেেবায়র লশষ হ’্। মষুকষু ন্দকদব বয়েয়ছন ‘দেদখ পদে নানা 

গ্রথে, নদহ সগেীয়্র পথে’ এবং ‘অনদভজ্ঞ  ্ােমায়ন, লকময়ন বষুঝাব আয়ন’। আশ্রেিা্া জদমিার 

রঘষুনাথ রাে ্াঁয়ক এই িষু দশ্ন্তা লথয়ক মষুদতি দিয়েদছয়েন ্াঁর কায়ব্র �ায়েন দনয়ো� কয়র। ্াঁর 

কায়ব্র খ্াদ্ র্ই ব্াপক ও দবস্ধৃ্ হয়্ থায়ক, �ায়েয়নর সংখ্া ্্ই অদধক হয়্ থায়ক 

এবং এইভায়ব দ্নশ’ বছর ধ’লর বংশানষুক্রয়ম অ�দর্ �ােক সারা বাঙোে, দবয়শষভায়ব মধ্ ও  

িদক্র বাঙোে �ান ক’লর এয়সয়ছন। েয়ে অ�দর্ পষু ঁদথ অনষুদেদখ্  হয়েয়ছ এবং �ােকয়ির মষুয়খ 

মষুয়খ কদবর মূে রচনা নানাভায়ব দবকধৃ দ্ প্রাপ্ত হয়েয়ছ। পষু ঁদথ  লেখয়করা কদপ করয়্ দ�য়ে রদিচ 

কদবকঙ্ককণর কাকব্র পাঠকেি ও 
দচন্া
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বয়র্য এবং শয়ব্দ দবকধৃ দ্ ঘদিয়েদছয়েন, পাো �ায়েয়নরা কখনও ভষু ে ক’লর অন্ বাক্ বদসয়েয়ছন, 

োরসী শব্দ বষুঝয়্ না লপয়র রা-লহাক একিা শব্দ োদ�য়েদছয়েন, লকায়না লকায়না অংশ উয়্ 

পায়্ ল�য়েয়ছন, আবার স্ান-কাে প্রয়োজয়ন ন ষ্ু ন অংশও সংয়রাজন কয়রয়ছন দবস্র। কধৃ দতেবাসী 

রামােয়রর লক্য়ত্রই হে্ এরকম পাঠদবকধৃ দ্ ও প্রয়ক্য়পর মাত্রা সয়ব্যাচ্চ, দকন্তু মধ্বাংোে ্ার 

পয়রই লবাধে মষুকষু ন্দকায়ব্র স্ান।

 আমায়ির সমস্া হ’ে এরকম পাঠদবকধৃ দ্, প্রয়ক্প, ওেি-পােি প্রভধৃ দ্র মধ্  লথয়ক 

কদবর মূে পাঠ উদ্ধার করা রাে কী প্রকায়র। এদবষয়ে সাধারর নীদ্ হয়ব একাদধক পষুরা্ন 

পষু ঁদথর পাঠ দমদেয়ে রষুদতি দবচার সহকায়র একদি আিশ্য পাঠ দঠক করা এবং পাঠকয়ির দবচারয়বাধ 

পদর ধ্ৃ প্ত করয়্ এয়কবায়র অসম্ভব পাঠ বজ্যন কয়র অবান্তর পাঠগুদে ঐ সয়গে গ্রদথ্ করা। দকন্তু 

এ রাবৎ চডিীমগেয়ের লর ক’দি পষু ঁদথ মষুদরে্ হয়েয়ছ ্া মষুখ্্ এক একদি পষু ঁদথর উপয়রই দভদতে 

ক’লর। সম্ািক মহাশে লর পষু ঁদথদি সমাহরর কয়রয়ছন ্ ায়কই সব্যাগ্র�ন্ ময়ন ক’লর উচ্চ প্রশংসা 

ক’লর ছাদপয়েয়ছন। লকউ আবার ‘ রদেধৃষ্ং ্ছোদপ্ং সম্ািয়ক লিায়ষা নাদস্’ ব’লে �ায়েয়নর 

এবং দেদপকয়রর প্রকি প্রমায়ি পূর্য পষু ঁদথ অদবকধৃ ্ই ছাদপয়েয়ছন। িধৃষ্ান্ত দিয়্ দ�য়ে বো রাে, 

স্�্য্ িীঃ িীয়নশচন্দ্র লসন ও চারুচন্দ্র বয়ন্দ্াপাধ্াে িাদমন্ার দনকিব্্যী স্ায়ন কদবর বংশধরয়ির 

একজয়নর কাছ লথয়ক একদি পষু ঁদথ লপয়ে ্া নকে কদরয়ে ছাপান এবং ময়ন কয়রন এইদিই 

আিশ্য পষু ঁদথ। দকন্তু ঐ সয়গে বধ্যমান-লমদ্ নীপষুর অঞ্চয়ের অন্ িষুএকদি পষুরা্ন পষু ঁদথ রদি ্াঁরা 

দমদেয়ে লিখয়্ন ্াহ’লে দনশ্েই বষুঝয়্ন লর  বহু চরয়রর অয়পক্াকধৃ ্ রষুদতিসগে্ এবং সষুয়বাধ্ 

পাঠ ঐ পষু ঁদথগুদেয়্ই দমেয়ছ, দঠক িাদমন্াে প্রাপ্ত ঐ পষু ঁদথেয়্ নে। িাদমন্া বা কইদ্ গ্রাম কদবর 

জমেভূদম ও দনকিব্্যী স্ান হয়েও লসখানকার প্রাপ্ত পষু ঁদথয়্ই লর আিশ্য পাঠ রদক্্ হয়েয়ছ এমন 

ময়ন করা ভ্রমাত্মক। মষুকষু ন্দকদব ল্া পষু ঁদথ দেয়খদছয়েন ঘািাে অঞ্চয়ের দনকিব্্যী আরোে। ্স্ 

অনষুদেদপ ্স্ অনষুদেদপ হয়্ হয়্ এবং �ায়েয়নর পর �ায়েয়নরা �ান করয়্ করয়্ একশ’ 

বছয়রর ময়ধ্ই নানান্  পাঠদবকধৃ দ্ প্রচদে্ হয়্ আরম্ভ কয়রয়ছ। মষুকষু ন্দকদবর পষুত্র লপৌয়ত্ররা রারা 

আরিা লথয়ক িাদমন্াে দেয়র দ�য়ে স্ােী ভায়ব বসবাস কয়রদছয়েন  ্ াঁরা লর এখনকার তবজ্ঞাদনক 

ও সারস্্ বষুদদ্ধ দনয়ে কদবর দনজরচনা রক্া করয়্ বদ্ধপদরকর হয়েদছয়েন এমন অনষুমানও সম্ভব 

নে। ্বষু একথা বো রাে লর শ্রয়দ্ধে িীয়নশবাবষুর ঐ সংস্রর ্খনকার প্রচদে্ ও কদল্প্ বা 

নবীকধৃ ্ পাঠরষুতি বগেবাসী সংস্রর লথয়ক লের লবদশ মূয়ের কাছাকাদছ।

 চডিীমগেয়ের একদি পষু ঁদথয়ক আিশ্য ধ’লর অন্ িষু দি পষু ঁদথর পাঠ দমদেয়ে একদি আিশ্য 

সংস্রর প্রকায়শর উয়ি্া� করা হে ইং ১৯৫০-৫২ সায়ে িীঃ শ্রীকষু মার বয়ন্দ্াপাধ্াে ও শ্রীরষুতি 
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দবশ্বপদ্ লচৌধষুরী মহাশয়ের সম্ািনাে। এয়্ কােয়ক ষ্ু র কাদহনী পর্যন্ত প্রথম ভা� মাত্র মষুদরে্ ও 

প্রকাদশ্ হে। বস্তু্ীঃ এদিই হ’ে প্রথম লসই উদ্ লরা� রায়্ একাদধক পষু ঁদথর পাঠ দমদেয়ে, এবং 

পাঠান্তর সদন্নয়বশ ক’লর স্্ সংরক্য়রর দবষয়ে অয়পক্াকধৃ ্ আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েয়ছ। দকন্তু ্ া 

হ’লেও সমস্ার সমাধায়নর দনকিব্্যী হওো সম্ভব হেদন। ্ার কারর, ঐ সংস্রয়র পষুরা্ন পষু ঁদথ 

একখাদনও অবেদম্ব্ হেদন। ্া ছাো দবদভন্ন অঞ্চয়ে প্রচদে্ পষু ঁদথর পরাময়শ্যর প্রয়োজনীে্াও 

ঐ সংস্রয়র দবয়বদচ্ হেদন। অবশ্ অয়পক্াকধৃ ্ পষুরা্ন পষু ঁদথয়্ই লর অয়পক্াকধৃ ্ নবীন পষু ঁদথর 
ষ্ু েনাে আিশ্য পাঠ পাওো রায়ব এমন লকায়না কথা লনই। কারন, এমনও হয়্ পায়র লর নবীন 

পষু ঁদথদি রার অনষুদেদপ, লস-পষু ঁদথয়্ হে্ আিশ্য পাঠ বহুে-পদরমায়র রদক্্ই দছে। এরকম 

লক্য়ত্র দবদভন্ন অঞ্চয়ের লবশ কয়েকখাদন পষু ঁদথর পাঠ ষ্ু েনামূেক ভায়ব দবচার ক’লর রষুদতিসং�্ 

আিয়শ্য লপঁছায়না ছাো �্্ন্তর লনই। এই প্রসয়গে লষােশ শ্াব্দীর লশষ ও সপ্তিশ শ্াব্দীর 

প্রথম দিককার সম্ভাব্ ভাষারূয়পর দিকদিও েক্্ করয়্ হয়ব। কদেকা্া দবশ্বদবি্ােে মষুদরে্ 

কােয়ক ষ্ু - উপাখ্ান লমািামষুদি গ্রহরয়রা�্ ব’লে দবয়বদচ্ হ’লেও এয়্ লর সব অসং�দ্র  

সম্ষুখীন হওো ল�য়ছ ্া ষ্ু য়ে ধরার প্রয়োজন অনষুভব করদছ। বো বাহুে্, অন্ান্ দনভ্যরয়রা�্ 

পষু ঁদথিধৃয়ষ্ই আমরা এই সব অসগেদ্ ধরয়্ পারদছ।

 (ক) আখ্ান বর্যন�্ অসং�দ্ :
 লিব্া-বন্দনার পারম্র্য দবদভন্ন পষু ঁদথয়্ দবদভন্ন প্রকার। মহায়িব-বর্যনা লবশ কয়েকদি 

পষুরা্ন পষু ঁদথয়্ই নাই। শুকয়িব-বন্দনা পর্যায়োদচ্ িশদি পষু ঁদথর ময়ধ্ লকানদিয়্ই লিখা ল�ে 

না। দবশ্বদবি্ােে সংস্রয়রও লিদখ এদি মষুদরে্ বগেবাসী  সংস্রর লথয়ক সমাহ্র্। চডিী-বন্দনা 

(‘দবঘ্ন-দবনাদশনী’ বা ‘বয়ন্দা দপরাদকনী’ বা  ‘দবন্দষু-দবোদসনী’) অংশদি অদধকাংশ দনভ্যরয়রা�্ 

পষু ঁদথয়্ই তিবকীনন্দয়নর ভদন্াে রয়েয়ছ। এদি রচনাংয়শও খষুব িষুব্যে।

 মষুকষু ন্দকদবর আত্মপদরচে বা গ্রথে উৎপদতের কারন লকায়না পষু ঁদথয়্ প্রারয়ম্ভই বদর্য্, লকান 

পষু ঁদথয়্ লিব্া-বন্দয়নর পয়র, লকায়না লকায়না পষু ঁদথয়্ আবার এই অংশ অদবি্মান। অনষুমান হে, 

বর্যনদি দমথ্া নে, দকন্তু পাো�ায়েয়নরা লকাথাও লকাথাও এদি অবান্তর লবায়ধ বজ্যন কয়রদছয়েন। 

আবার, িাদমন্া গ্রায়মর বর্যনমূেক আত্মপদরচয়ের অপর একদি অংশ দনভ্যরয়রা�্ লকায়না পষু ঁদথয়্ই 

পাওো রােদন। এয়্ প্রিতে বংশ-পদরচে কদবর ভদন্াে প্রিতে আত্মদববরয়রর দকছষু দবয়রাধীও।

 লিব-খন্ অংয়শর স্ীর লিহ্্ায়� মা্া প্রসূদ্র দবোপ (দত্রপিী) কয়েকদি পষুরা্ন 

পষু ঁদথয়্ই রয়েয়ছ। দবশ্বদবি্ােে সংস্রয়র ওিা পাঠান্তয়র স্ানোভ কয়রয়ছ। ল্মদন িক্রজ্ঞ-
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দবনায়শর পর ব্হ্মা ক ধ্ৃ ্যক দশয়বর স্ব অংশদি ঐসব পষু ঁদথয়্ পাওো ল�য়েও কীঃ দবীঃ লি পাঠান্তয়র 

গ্রদহ্ হয়েয়ছ। বদর্য্ দবষয়ের সয়গে আংদশক দমে আয়ছ এমন অবস্াে লকবে অদমে অংশদির 

গ্রহর ঘিনার দবচায়র রষুদতির্ দকনা ্া লিখা  হে দন। ‘প্রসূদ্র লখি’ দববররমূেক দত্রপিী 

অংশদি কাব্াংয়শ মন্দ নে এবং কয়েকদি পষুরা্ন ও প্রামাদরক পষু ঁদথয়্ই রয়েয়ছ, এখায়ন এদি 

পাঠান্তয়র সংয়রাদজ্। িক্রজ্ঞ ভয়গের পর বদর্য্ ব্হ্মা ক ধ্ৃ ্যক দশয়বর স্ব দবষয়েও একই কথা 

বো রাে। �য়রয়শর জমে এবং �য়রয়শর �জমষুন্ প্রাদপ্ত দবষয়ে লেৌদকক এবং লপৌরাদরক িষু ’রকম 

উপাখ্ান লিখা রাে। মষুকষু ন্দকদব এর ময়ধ্ লেৌদকক আখ্ানদিয়কই গ্রহর ক’লর থাকয়বন। ্বষু 

এই আখ্ায়নর বর্যনাে দকছষু কদপ-ছাে হয়ে ল�য়ছ ব’লে ময়ন হে। উতি লিব্া-খয়ন্ পাব্য্ীর 

আত্মপূজা-প্রচার সষুচনাংয়শ “নীোম্বয়র শাপ দিয়ে রদি েহ দক্দ্” প্রভধৃ দ্ বর্যনা একাদধক বার 

গ্রদথ্ হয়েয়ছ। ্া ছাো ঐ অংয়শর কয়েক স্ায়নই প্রসয়গের লরৌদতিক্া লনই। েয়ে লবাঝা রাে 

অনষুসধৃ্ পষু ঁদথর পাঠ সব্যাংয়শ দঠক নে।

 ছদ্ময়বদশনী চডিীয়ক স্�ধৃয়হ লিখার পর েষু লেরা ্ায়ক দেয়র রাওোর উপয়িশ লিে ও এই 

প্রসয়গে রামােয়রর সী্াবজ্যয়নর কাদহনীর উয়লেখ কয়র। এদি প্রাসদগেক ও স্াভাদবক। দকন্তু লসই 

সয়গে েষু লেরার ‘পষুন্যবার উপয়িশ’ এবং লপৌরাদনক কাদহনীর দবস্ধৃ্ উয়েখ স্াভাদবক নে। বস্তু্ীঃ এই 

অংশ পষুরয়না কয়েকদি পষু ঁদথয়্ লনইও। মূে বারমাস্ার বর্যনার কথাে পয়র আসদছ। ঐ বারমাস্া 

বর্যনার অয়ন্ত লিখদছ ‘আশ্বাস কদরো ্ায়র বয়েন ভার্ী’ এবং দঠক ্ারপয়রই রয়েয়ছ ‘কাদন্দয়্ 

কাদন্দয়্ রামা ল�াোহাি চয়ে’। এই পারম্র্য রষুদতিহীন। বরংচ পূব্যবদর্য্ “হে নে দজজ্ঞাসা করহ 

বীরবয়র” প্রভধৃ দ্র পরই েষু লেরার ল�াোহাি �মন লরৌদতিক হে। িষু ’ দি পষুরায়না পষু ঁদথয়্ লসইরকমই 

লিখদছ। এর পর রামােয়রর দবষে উয়লেখ ক’লর েষু লেরার কােয়ক ষ্ু য়ক  উপয়িশিানও অথ্যহীন। 

কারন, কােয়ক ষ্ু  দনয়জই ঐ সব উয়লেখ ক’লর চডিীয়ক ্ার �ধৃয়হ অবস্ান লথয়ক দনবধৃতে করয়্ 

লচয়েয়ছ। এই সব স্ায়ন পষু ঁদথয়্ পষু ঁদথয়্ পাঠদবভ্রািও কম নে। সষু্রাং লর পাঠ রষুদতিসং�্ ্া-ই 

গ্রহরীে। চডিীর দনজমষুয়খ শ্নাম কখন অংশদিও আমায়ির আিশ্য ঐ পষুরায়না পষু ঁদথগুদেয়্ আমরা 

পাইদন। (কীঃ দবীঃ সংস্রর ও লসই সয়গে লেখক সম্াদি্ “কদবদককিন চডিী” রেীঃ) কােয়ক ষ্ু র 

অনষুয়রায়ধ লিবীর মদহশমদি্যনী রূপধারর সব্যত্রই বদর্য্।

 (খ) বর্যন দবষয়ে ক্রয়মর দবপর্যে :
 পোয়রই লহাক আর দত্রপিীয়্ই লহাক, লরখায়ন দঠক কাদহনীর সষুত্র ল্মন প্রকি নে এমন 

লক্য়ত্র, অথ্যাৎ বন্দনা, রূপবর্যনা, বধৃক্ে্া পশুপক্ীর বর্যনা অথবা লরখায়ন লবশ দকছষুিূর পর্যন্ত 

লকায়না বতিার একিানা বতিব্ রয়েয়ছ লস সব লক্য়ত্র ললোকগুদের স্ানদবপর্যে ঘয়িয়ছ। �ােকয়ির 
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অসাবধান্ার জয়ন্ই এমন ঘয়িয়ছ ময়ন করা রাে। লসয়ক্য়ত্র বর্যনা-সং�দ্ রদক্্ হে, আদথ্যক 

ক্রয়মর দবপর্যে না ঘয়ি, ষ্ু েনামূেক দবচার ক’লর এমন পথই আমায়ির লবয়ছ দনয়্ হয়ব। 

িষু ’একদি িধৃষ্ান্ত লিওো হয়ছেীঃ

 আদিয়িবীর বর্যনা (পধৃীঃ ৩৬)। এর িশদি ললোয়ক প্রথয়ম সাধাররভায়ব লিহয়জ্াদ্ ও 

রূপবর্যনা দিয়ে পয়র পি, নূপর, �দ্, মধ্য়িশ, বক্ীঃস্ে, কণ্, মষুখমডিয়ের প্র্্গেগুদের বর্যনা 

লিওো হয়েয়ছ। দকন্তু মষুদরে্ পষু ঁদথয়্ ক্রম দঠক লনই। কদব দনশ্েই পায়ের বর্যনা দিয়েই মষুয়খর 

এমন ওেিপােি কয়রনদন। পষু ঁদথগুদেয়্ও এরকম দবভ্রাি েক্্ করা রায়ছে। িয়ক্র দশবদনন্দা 

অংশ (পধৃীঃ ৪৭)। এখায়ন ললোয়কর অধ্যাংয়শরও স্ান-দবপর্যে লিখদছ। মষুদরে্ গ্রয়থে – ‘নাদহ জাদন 

আদিমূে – আদম ছার মন্দমদ্।’ একদি পষু ঁদথয়্ ‘নাদহ জাদন আদিমূে – ভূষর হায়ের মাো’ 

আবার ‘চাদহয়্ চাদহয়্ ভাে – আদম ছার মন্দ বষুদদ্ধ।’ এ রকম অন্ান্ লক্য়ত্রও। েয়ে বর্যনার 

অথ্যসংদ্র দিয়ক সম্ািয়কর িধৃদষ্ না রাখয়েই নে। ‘শংকয়রর দভক্া’ অংশ (পধৃীঃ ১১৩) “জ�য়্র 

ঈশ্বর দভক্া মায়� ঘয়র ঘর” এর পয়রই দশয়বর লবশবাস বদর্য্, অথচ এই অংয়শর পর “দেগ্রয়ে 

উজান ভাদি লচৌদিয়ক লকায়চর বাদি” প্রভধৃ দ্র দবন্াসই সং�দ্পূর্য। পষুরা্ন পষু ঁদথয়্ ্া-ই আয়ছ। 

ল�ৌরীয়ক দশব-প্রিতে রধেয়নর ্াদেকা দনয়ে পষু ঁদথয়্ পষু ঁদথয়্ খষুবই দবভ্রাি ঘয়িয়ছ। এয়্ লরমন 

রধেয়নর দবদভন্ন “পি” দনয়ে ওেিপােি করা হয়েয়ছ, ল্মদন �ােন দনয়জর পছন্দম্ িষু ’একদি 

অদ্দরতি “পি” প্রয়ক্প কয়রয়ছন। প্রথয়ম দ্তি ্ারপর শুক্ ্ া, এ পর্যন্ত সব পষু ঁদথয়্ই দঠক  

আয়ছ। লকায়না লকায়না পষু ঁদথয়্ এবং মষুদরে্ পষুস্য়কও শাক, িাে, মাছ এবং ঘয়টির পারম্র্য রদক্্ 

হেদন। রদিচ পায়েয়সর দবষে সব্যত্র লশয়ষই রয়েয়ছ। েষু লেরার  বারমাস্া অংয়শ একদি লমৌদেক 

দবভ্রাি লিখদছ। কয়েকদি প্রাচীন্র এবং ভায়ো পষু ঁদথয়্ই বারমাস্ার প্রারম্ভ লিওো হয়েয়ছ 

আষাঢ় লথয়ক, তবশাখ লথয়ক নে। আয়�কার জদমিাদর-ব্াবস্াে জদমজমা বয়ন্দাবয়স্র দহসাব ধরা 

হ’্ আষাঢ় লথয়ক। লসই অনষুসায়রই আষাঢ় দিয়ে প্রারম্ভ দকনা লক জায়ন। খষুলেনার বারমায়সর 

িষুীঃখকথার সয়গে েষু লেরার লিওো দববরয়রর দমশ্রন ঘয়িয়ছ প্রাে সব্যত্র। “জানষু ভানষু কধৃ শারষু শীয়্র 

পদরত্রান” অথবা ‘ত্ে ষ্ু ো ্নূনপাৎ” প্রভধৃ দ্ সংস্ধৃ ্ বচন েষু লেরার মষুয়খ মষুকষু ন্দকদব বসায়বন এ 

অসম্ভব। এ ছাো অগ্রহাের-লপৌষ োল্গুন-তচত্র, শ্রাবর-ভারে প্রভধৃ দ্র বর্যনার ময়ধ্ও ওেিপােয়ির 

দকছষু দকছষু পদরচে লিখা রায়ছে।

 (�) প্রয়ক্প বা অদ্দরতি গ্রথেন :
 পাো�ােয়করা মূে মষুকষু ন্দকদবর রচনাে লবশ দকছষু দনজ রচনা লর অনষুপ্রদবষ্ কদরোয়ছন 

্ার দনীঃসয়ন্দয়হ প্রমার পাওো রাে। পূয়ব্যই িষু ’একদি দবষয়ের উয়লেখ করা হয়েয়ছ। কদবর 

মূে রচনা লর ্াঁরা বজ্যন কয়রনদন এমন নে,্য়ব ্ার পদরচে স্ল্প। পলেদব্ করার দিয়কই 
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�ায়েনয়ির আগ্রহ সমদধক। দবশ্বদবি্ােয়ের মষুদরে্ পষু ঁদথয়্ লর ‘মহায়িব-বন্দনা’ পাদছে, আমায়ির 

পর্যায়োদচ্ িশদি পষু ঁদথর ময়ধ্ সা্দিয়্ ্ া লনই। ১৭০০ দখষ্ায়ব্দ অনষুদেদখ্ লমদ্ নীপষুর অঞ্চয়ের 

পষু ঁদথয়্ও লনই। রচনাদি ভায়ো ক’লর েক্্ করুন, িষুব্যে্ার ছাপ পাওো রায়ব নানা স্ায়নই, রা 

অন্ান্ বন্দনার লক্য়ত্র লনই। বগেবাসী সংস্রয়র এয়কবায়র পধৃথক্  ‘মহায়িব-বন্দনা’ পাওো রায়ছে, 

রা আর লকাথাও লিখা রাে না। চডিী-বন্দনাে (পধৃীঃ কথা পূয়ব্যই বয়েদছ) এই “দবঘ্নদবনাদশনী” বা 

“দবন্দষু-দবোদশনী” প্রভধৃ দ্ রচনাদি দবষ্ষু পষুর, পাত্র-সায়ের, এবং আরও িষু ’খাদন পষু ঁদথয়্ তিবকী 

নন্দয়নর ভদর্াে রয়েয়ছ। সষুয়ব উদেষ্ার (লমদ্ নীপষুর অঞ্চে) ১৭০০ দখস্টায়ব্দ এর পষু ঁদথয়্ এদি 

লনই। বন্দনাদির রচনাে রয়েয়ছ নানান্  অসং�দ্। “্ােমান �ায়ন উরহ �ােয়ন” এরকম উদতি 

স্পষ্্ই �ােয়কর প্রাথ্যনা। অনষুরূপ ভায়ব সরস্্ী বন্দনার “হায়্ তেো পত্রমসী/ আপদন কেয়ম 

বদস/ লর বা দেখ লর লবাে বানান/ নাদহ জাদন লকৌ ষ্ু য়ক/ অদম্বকা মষুকষু ন্দমষুয়খ/ আপন সং�ী্ রস 

�ান” এই অংশদি সম্য়ক্যও আমরা সদন্দগ্ধ। লর কদি পষু ঁদথয়্ এদি আয়ছ, লস ক’দিয়্ পাঠয়ভি 

দবদচত্র। ্া ছাো এদি কদবর কদবত্বোভ অংয়শ বদর্য্ “হায়থ তেো পত্রমসী আপদন কেয়ম 

বদস”-প্রভধৃ দ্র পষুনরাবধৃদতে মাত্র। “শুকয়িব-বন্দনা” একমাত্র বগেবাসী সংস্রর ছাো আর লকাথাও 

পাওো রায়ছে না। দিগ্ -বন্দনা বা আি দিয়কর দবদভন্ন মদন্দর ও লিব্ার বন্দনা অংশ লর কদবর 

স্কীে রচনা লস দবষয়ে আমায়ির প্রথয়ম সংশে দছে, পয়র সংশয়ের কারর লনই লিখদছ। দকন্তু 

এর ময়ধ্ �ােকয়ির প্রয়ক্পও রয়থষ্। মূে রচনার দকছষু কািছাঁিও করা হয়েয়ছ লরন। লশষাংয়শ 

লরখায়ন �ায়েয়নর আসয়রর এবং নায়েয়কর (দরদন পূজা, �াজন ও �ান করান)পষুনীঃপষুন উয়লেখ 

করা হয়ছে এবং এমন কথাও রয়েয়ছ লর “িডিব্ হইো বদন্দ শ্রীকদবদককির” ্া লর মষুকষু ন্দকদবর 

রচনা হয়্ পায়র এমন কথা দনশ্েই লকউ বেয়বন না। কয়েকদি পষু ঁদথ ষ্ু েনামূেকভায়ব আেচনা 

করয়ে লিখা রাে নারীয়ির পদ্দনন্দা বর্যনার অংয়শ কদব প্রয়্্ক লক্য়ত্র চার-চারদি চরর ব্াবহার 

কয়র ল�ািা পদ্, িন্তহীন পদ্, কাো পদ্ প্রভধৃ দ্র বর্যনা দিয়েয়ছন। চার পঙ্ দতির অদ্দরতি 

বর্যনা, লরমন অধেপদ্র লক্য়ত্র “অধেমষুদনর ম্ লমার ল�ে সব্যকাে/ জেপাত্র বে্া কানা ষ্ু ে্ায়ছ 

দবোে” – এরূপ বর্যনা প্রদক্প্ত বয়েই ময়ন হে। ল্মদন -“আর সখী বয়ে লমার বাঘষুদেো 

স্ামী” প্রভধৃ দ্ পঙদতির হীন রচনা কদবদককিয়রর হয়্ পায়র না। আবার ল্মদন দবশ্বদবি্ােেয়ের 

সংস্রয়র “লপাএর লপা হইোয়ছ নাদ্র হে্ায়ছ দঝ” প্রভধৃ দ্ এক বধৃদ্ধার বর্যনার লকায়না পূব্যসূত্র 

নাই। অন্ পষু ঁদথয়্ লিখদছ – “ আে্র দমশায়ে বষুেী নানা কাচ কায়চ” প্রভধৃ দ্ সষুত্র রয়েয়ছ। 

দবশ্বদবি্ােে সংস্রয়র এই সষুত্র বাি পয়েয়ছ। এই পদ্দনন্দার পয়র ও হরয়�ৌরীর দববায়হর পূয়ব্য 

দবশ্বদবি্ােে ২৩৭৫ (এদি লবশ প্রামাদরক পষু ঁদথ) এবং ৪৯৬০ (এদিও মন্দ নে) পষু ঁদথয়্ মহায়িয়বর 

দশশুরূয়প উমার সয়গে দমেয়নর একদি বর্যনা রয়েয়ছ। বর্যনা মন্দ নে,্য়ব কয়েকদি পঙ্ দতিয়্ সূ্ে 

আদিরয়সর দবষে রয়েয়ছ। এদি আমরা বজ্যন করারই পক্পা্ী। কদেয়গে লিবীর পূজা বর্যনার 
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একাংয়শ ভদর্ার পর পূব্যাপর সংয়রা�হীন ‘পূজার িদক্রা দিে লহময়্াো’ প্রভধৃ দ্ চার চরয়রর 

ব্াহ্মরমদহমা কী্্যন লি্া্ক অংশ আমরা প্রামাদরক পষু ঁদথগুদেয়্ পাদছে না। এর পয়র “পয়থ 

রাইয়্ চডিীর পাইে িরশন/ লকশরী শািূ্যে �ডিা ষ্ু রগে বারর” প্রভধৃ দ্ পশু�রয়ক বরিান বর্যনাই 

স্াভাদবক ও সং�্ প্রারম্ভ ব’লে আমায়ির ময়ন হয়েয়ছ। আমরা পূয়ব্যই বয়েদছ – নীোম্বরয়ক শাপ 

লিওোর বর্যনাে – “রদি মহী ইছো কয়র ইয়ন্দ্রর কষু মার” প্রভধৃ দ্ পঙদতিগুদে দবশ্বদবি্ােে সংস্রয়র 

১৩৭ পধৃষ্ঠা এবং ১৪৯ পধৃষ্ঠা িষু ’জাে�ায়্ই লিওো হয়েয়ছ। আসয়ে দবি্ীে স্ায়ন ঐ বর্যনা পষুনরাে 

না দিয়ে পরব্্যী অধ্ায়ের লরা�সম্ক্য থায়ক না। একিা ল�ােমাে লকাথাও দনশ্েই হয়েয়ছ। 

আবার লিখষুন, ১৮৯-৯১ পধৃষ্ঠার দসংয়হর দনকয়ি পশু�য়রর দনয়বিন ও দসংয়হর দনকয়ি বাদঘনীর 

আয়বিন প্রভধৃ দ্ অংয়শর বতিব্ ও ভাষা কদব-বদর্য্ পশু�য়রর মানষুয়ষর ম্ আয়ক্য়পর বর্যনার 

দবখ্া্ অংয়শর সয়গে প্রাে এক। এখায়নও এমন সব পঙদতি লরৌদতিক ময়ন হে না। সব দমদেয়ে 

লিখয়্ হয়ব পশুয়ির অভেিান অংয়শ দবশ্বদবি্ােেী পায়ঠ (৪৪০০ বা (খ) পষু ঁদথ লথয়ক) একদি 

িীঘ্য “অদ্দরতি” অংশ লরাজনা করা হয়েয়ছ। এর প্রয়োজন দছে না, কারর, এয়্ও পশুয়ির 

দবখ্া্ আয়ক্প অংশয়কই দবস্ধৃ্ করা হয়েয়ছ। ২২১ পধৃষ্ঠার ‘ভ�ব্ীর মধৃ�ীরূপ ধারর’ অংশদির 

বর্যনা ২৩৭৫, ৪৯৫০ প্রভধৃ দ্ পষু ঁদথয়্ উয়পদক্্। আবার ঐ বর্যনার ময়ধ্কার “মদহষ দচক্ষু র জম্ভ 

শুভ দনশম্ভ” প্রভধৃ দ্ পরব্্যী ল�াদধকারূয়প বন্দী লিবীর আয়ক্য়পর অংয়শ লকায়না লকায়না পষু ঁদথয়্ 

রয়েয়ছ। একিা লমশায়মদশ দনশ্েই হয়েয়ছ।

 (ঘ) ললোকান্ত�্্য পাঠয়ভি :
 এর সংখ্া প্রচষু র এবং ্ার দকছষু সং�্ দকছষু নে। লরমন শ্রীরাম-বন্দনা অংয়শ “আদস 

লিব পষুরন্দয়র” স্ায়ন “আদিয়িব পষুরন্দয়র”। শ্রীচচ্ন্ বন্দনা অংয়শ “সয়গে প্রভষু  দন্্ানন্দ ভষু বয়ন 

আনন্দ-কন্দ” স্ায়ন “সয়গে দশষ্ দন্্ানন্দ ভষু বয়ন আনন্দ-স্ধে”। শ্রীচচ্য়ন্র পাদরষি প্রসয়গে 

“রাম েক্ষ্মী �িাধর ল�ৌরী বাসষু পষুরন্দর” প্রভধৃ দ্র “রাম” শ্রীবাস-ভ্রা্া শ্রীরাম হয়েও “বায়ম 

েক্ষ্মী �িাধর”ই লবাধ হে সং�্, রদিও “বায়ম” লকাথাও পাদছেনা, আবার েক্ষ্মী স্ায়ন “েক্ষ্ণর”ও 

রয়েয়ছ। এ পাঠ হয়্ পায়র না। দকন্তু বগেবাসী সংস্রয়রর “রামকধৃ ষ্ �িাধর” পায়ঠ এয়কবায়র 

ঠাকষু র শ্রীরামকধৃ ষ্য়ক তচ্য়ন্র পাদরষি করা হয়েয়ছ। অবশ্ আিশ্য পষু ঁদথর কাছাকাদছ ব’লে রায়ক 

ময়ন করদছ, লসই ২৩৭৫-এ “সয়গে েক্ষ্মী �িাধর”। ঐ অংয়শ “�য়ে লিায়ে নাময়িার” পাঠই 

দঠক, “লপ্রময়িার” নে, কারর, মহাপ্রভষু  নায়মর সংখ্া দঠক রাখার জন্ একদি িদে গ্রদথেবদ্ধ ক’লর 

কখনও লকাময়র কখনও �োে ধারর করয়্ন। “প্রাথ্যনা” অংয়শ “দেদখ পদে নানা গ্রথে/না জাদন 

সগেী্ পথে” রয়েয়ছ। ঐ অংয়শ একদি ললোয়ক “বাসনা” শয়ব্দর সয়গে “বাসনা” শয়ব্দরই দমে করা 

হয়েয়ছ। ঐ ললোয়কর প্রথমাধ্যদি ভষু ে পাঠ। আত্মদববরয়র “দিদহিার মামষুি শরীে” স্ায়ন পাঠান্তর 
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পাদছে “দখো্ পাইে” অথবা “দবো্ পাইে”। এর ময়ধ্ দবি্ীে ধ্ৃ ্ীে অথ্যহীন এবং দেদপকর-

প্রমাি। “দখো্ পাইে” পাঠ অবশ্ ১৭০০ দখষ্ায়ব্দর সষুয়ব উদেষ্াে দেদখ্ পষু ঁদথয়্ও পাই। ্া 

ছাো “লপোিা সবার পায়ছ” স্ায়ন ঐ পষু ঁদথয়্ এবং অন্ত্র পাই “জানিার সভার পায়ছ”। এই 

পাঠগুদেই আমরা গ্রহর কয়রদছ। বো বাহুে্ – “রাজা তহে মহম্ি সরীপ” এমন পাঠ আমরা 

লকাথাও লিখদছ না। ঐ অংয়শই “ধন্ রাজা মারদসংহ দবষ্ষু পিাম্বষুজ ভধৃ গে” স্ায়ন “দবষ্ষু  পয়ি েয়হ 

ভধৃ গে” “েে ভধৃ গে” “নব ভধৃ গে” পাঠ লিখা রাে। বস্তু্ীঃ “দবষ্ষু পিাম্বষুজভধৃ গে” পাঠ দন্ান্ত আধষুদনক 

পষু ঁদথর। “দবষ্ষু পয়ি নব ভধৃ গে”ই সমীচীন। এর অবান্তর কারর ঐদ্হাদসক। ১৫৯৪ দখষ্ায়ব্দ মানদসংহ 

(“রাজা” নায়মই প্রদসদ্ধ) উদেষ্া জে ক’লর জ�ন্নাথ লক্য়ত্র লবশ দকছষুদিন রাপন ক’লর ভদতির 

পরাকাষ্ঠা লিদখয়েদছয়েন, ্ াই দ্দন প্রশাসকরূপী “নবভধৃ গে”। “তনয়বয়ি্ শােষুক লপাো” এ কখনও 

হয়্ পায়র? লপাো দজদনস লকউ তনয়বয়ি্ লিে? দভন্ন পাঠ হ’ে “ল�াো” এবং “নাো”। আমরা 

দবি্ীে এবং সংখ্া�দরষ্ঠ “শােষুক নাো”ই গ্রহর করয়্ চাই। �গোর চারদি লপৌরাদরক ধারার 

বর্যনাে – “দস্া ভরো বকিষু  নাম” – এর ময়ধ্ “বকিষু ” সদন্দগ্ধ। অন্ পাঠ পাই “রাগো” “দবন্দষু” 

প্রভধৃ দ্। বক্ষু  (Oxus) হয়ব দক? িয়ক্র দশবদনন্দাে দশয়বর বর্যনার ময়ধ্ “রক্ রক্ লপ্র্ ভূ্” 

পায়ঠ “রক্” অথ্যহীন। আিশ্য  পষু ঁদথগুদেয়্ “িানা”। িক্রয়জ্ঞ পাব্য্ীর দপ ধ্ৃ �ধৃয়হ রাওোর প্রাথ্যনার 

প্রারয়ম্ভই “এমন বদেো ধয়র দশয়বর চরন” ই্্াদি সহসা চরয়র-ধরার দচত্র সষুসমঞ্জস নে। আিশ্য 

পষু ঁদথগুদেয়্ এই অংশ লনইও।

 “সষুধন্ বাঁকষু ো রাে” “সষুমগেে সষুত্র কয়র” “সষুসভাে”, ই্্াদির “সষু”গুদে অন্ত্র লনই। 

এগুদে আধষুদনক পষু ঁদথর। আধষুদনয়ক ময়ন করা হয়েয়ছ লর ছন্দীঃপ্ন হয়ছে বষুদঝ। এরকম এক 

অক্র বাদেয়ে লনওোর লক্ত্র আধষুদনক পষু ঁদথর অন্ত্রও নানা ভায়ব িধৃষ্ হয়ছে। লস সব লক্য়ত্র 

লর, লস, ্, এরকম অক্র বদসয়ে লনওো হয়েয়ছ। আসয়ে লিখা রাে, ছন্দ অক্রবধৃতে হয়েও 

লষােশ-সপ্তািশ শ্াব্দীর কদব ্খকার এবং পূয়ব্যকার রীদ্ অনষুরােী রষুতিাক্য়রর লক্য়ত্র লরৌদ�ক 

অক্রদিয়ক স্ছেয়ন্দ িষুমাত্রারই গ্রহর কয়রয়ছন। ্খন অক্য়রর মাত্রামষুে্ (অক্রবধৃয়তে লরৌদ�ক=১, 

মাত্রাবধৃয়তে লরৌদ�ক=২) দনদশ্্ হয়ে পয়েদন। আরও লিখা রাে, েইো, লিদখো, কদরোদছ, প্রভধৃ দ্ 

শয়ব্দর “ইো” প্রয়োজনম্ িষুমাত্রার অথবা এক মাত্রার গ্রহর কয়রয়ছন কদব। ্খনকার অক্য়রর 

মাত্রামষুে্ এইসব লক্য়ত্র দস্দ্স্াপক দছে বয়েই এরকম ঘয়িয়ছ। এখনও িষু ’চারদি লক্য়ত্র 

দস্দ্স্াপক্ার প্রভাব লিখা রাে, রদিচ অবকাশ অয়পক্াকধৃ ্ স্ল্প হয়ে এয়সয়ছ।

 ঐখায়ন ল�ৌরীর লক্রায়ধর অংয়শ “সয়ক্রায়ধ হইো বামা” স্ায়ন আিশ্য পষু ঁদথগুদেয়্ সব্যত্র 

“সভায়র হইো বামা” পাঠ পাই। এদিই দঠক, কারর, পূয়ব্যই “লকাপব্ী” শব্দ ব্াবহার করা 
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হয়েয়ছ। কদবদককিয়রর ম্ কদব একই কথা ঘন ঘন বেয়বন এমন হয়্ পায়র না। ্পস্া কয়রন 

ল�ৌরী দশব পি আয়শ/ আহার িষু দিে ল�ৌরীর দিবয়স” এরকম স্ায়ন “আহার িষু ি্াে মা্া” এই 

ক ধ্ৃ ্যবায়চ্র ব্াবহারই রথার্ এবং পষুরায়না পষু ঁদথগুদেয়্ও ্ াই। নধৃদসংহ-রূয়পর বর্যনাে – “দেদখে 

নধৃদসংহ ্নষু অদভনব চন্দ্র ভানষু” এস্য়ে “দেয়খ নরদসংহ ্নষু অদভন্ন চন্দ্র ভানষু” এরকম উন্ন্ 

পাঠই অন্ত্র পাওো রায়ছে। েষু লেরার বারমাস্া অংয়শ “ধূদে ভয়ে নাদহ লমদে শেয়ন নেন” স্য়ে 

পাঠান্তর হ’ে “নেয়ন নেন” এবং “অধর নেন”। ধ্ৃ ্ীে পাঠদিও রদিচ মন্দ নে ্বষু আমায়ির 

দবি্ীে পাঠদিই দনয়্ হয়ব, কারর, সংখ্া�দরষ্ঠ্া। “অধর নেন” লমদে না বেয়ে েষু লেরার 

সংয়কায়চর কারর থাকয়্ পায়র না, কারর লস অন্ নারীর কায়ছই বেয়ছ। ্য়ব ‘নেয়ন নেন’ই 

বাঙোর ইদিেম। একদি শয়ব্দর পাঠ দনয়ে পষু ঁদথয়্ পষু ঁদথয়্ ম্ান্তর। “�গো বে আদঞ্জোেী সিাই 

পােয়ে �াদে” এই অংয়শর “আদঞ্জোেী” স্ান “আইঞ্জেী” “মাোজােী” প্রভধৃ দ্। সবই অথ্যহীন। 

১৭০০ খীস্টায়ব্দর এই পষু ঁদথয়্ লপোম “অগেজ্ােী” অথ্যাৎ “�া-জ্াোনী” এবং এইদিই অয়পক্াকধৃ ্ 

সমীচীন পাঠ ব’লে ময়ন করা হয়েয়ছ। কােয়ক ষ্ু র সয়গে কদেগেরায়জর দবি্ীে রষুয়দ্ধর বর্যনাে 

প্রচদে্ পাঠ হে “বীর েষুকাইে ধান্ঘয়র”। এ্দিন আমরা এর অসমীচীন্া লির পাইদন। 

লপোম, রখন লিখোম আিশ্য পষু ঁদথগুদেয়্ রয়েয়ছ ‘ধনঘয়র’। অন্তীঃপষুয়রর কায়ছ ধান্�ধৃহ থাকয়্ 

পায়র না। বারমাস্া অংয়শ “োল্গুয়ন দবিগুর শী্ খর্র খরা” এরকম পরস্পর-দবয়রাধী বাক্ 

কদবর হয়্ পায়র? আসে পাঠ হয়ব – “োল্গুয়ন দবগুর শী্...” এইভায়ব সয়ন্দহ সংশে স্য়ে 

পায়ঠর সংখ্া�দরষ্ঠ্া এবং সমীচীন্া অথ্যাৎ অথ্যসং�দ্ প্রভধৃ দ্ দবচার ক’লর ্য়বই দঠক পাঠ 

দনধ্যারর করয়্ হয়ব আর একদি মাত্র পষু ঁদথয়ক আিশ্য ধ’লর প্রধানভায়ব ্ারই উপর দনভ্যর করা 

অনষুদচ্ হয়ব এবং ্া হয়েয়ছও।

 (ঙ) ভাষা : 
 আধষুদনক পষু ঁদথগুদেয়্ আধষুদনক ভাষার পদরচে দমেয়ছ, লষােশ শ্াব্দীর নে। লরমন-লকয়ন, 

লবয়চ, লশানা, দিনষু, তকনষু, লরমন, ল্মন, হয়ব প্রভধৃ দ্। দঠক পাঠ হয়ব – দকয়ন, দবয়চ, লরম্, 

ল্ম্ বা ল্নম্, শুয়ন, আদম তকনষু স্য়ে আদম তকে, হয়ব স্য়ে হইব প্রভধৃ দ্।

 খষুবই সংয়ক্য়প আয়োচনা সমাপ্ত করা হ’ে। পদরয়শয়ষ একদি বতিব্ প্রকাশ না করয়েই 

নে। দকছষুকাে আয়� িীঃ সষুকষু মার লসন সম্াদি্ এবং সাদহ্্ আকায়িদম প্রকাদশ্ কদবদককিয়রর 

চডিীমগেে মষুদরে্ হয়েয়ছ। আর লিখদছ িীঃ লসন লর পষু ঁদথদির উপর প্রধান্ীঃ দনভ্যর ক’লর মষুদরে্ 

গ্রয়থের সম্ািনা কয়রয়ছন (দবশ্বদবি্ােয়ের ১০৮৬ সংখ্ক পষু ঁদথ) ্া আমরা সদন্দগ্ধ লবায়ধ পূয়ব্যই 

এক পায়শ লরয়খ দিয়েদছোম। পষু ঁদথদির পষুদষ্কার পা্াে রি্দপ ১৭১৭-১৮ দখষ্ায়ব্দর ্াদরখ 

৪১



রয়েয়ছ, মায়ঝর পা্াগুদের কা�জ এবং হস্দেদপ সবই আধষুদনক এবং দবদভন্ন ব্াদতির হস্াক্রও 

রয়েয়ছ। আমায়ির ধাররাে লশষ পা্াদি উতি পষু ঁদথর অবেদম্ব্ মূে পষু ঁদথদির হয়্ও বা পায়র। 

্বষু পষু ঁদথদি সদন্দগ্ধ দনশ্েই। কীঃ দবশ্বদবি্ােয়ের পষু ঁদথশাোে ১৭০০ দখষ্ায়ব্দর অনষুদেদখ্ পষু ঁদথও 

রয়েয়ছ (রদিও ্া খদডি্), আবার ঐরকম পষুরায়না হস্াক্য়রর অন্ পষু ঁদথও রয়েয়ছ, রা পোই 

কষ্কর। অথচ উতি ১০৮৬ সং পষু ঁদথর হস্াক্য়র লকাথাও িষুয়ব্যাধ্্া লনই। ্া সয়ত্ত্বও আমরা ঐ 

পষু ঁদথদির পাঠও আমায়ির অন্ ৯/১০ খাদন পষু ঁদথর সয়গে ষ্ু েনামূেক ভায়ব দবয়বচনা কয়রদছ।
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কদবয়ক পাোয়্ হয়েদছে মধ্রষুয়�, আর ্াঁর পশ্াদ্ ধাবন করয়্ হ’ে একায়ে, দকছষু 

কম চারশ’ বছর পয়র। রায়ষ্ট্রর প্রশাসয়নর কাজকয়ম্য সবকায়েই লরমন দকছষু অপিাথ্য 

কম্যচারী থায়ক ল্মদন থায়ক একয়শ্ররীর লছািমায়পর কম্যচারী, ধ’লর আনয়্ বেয়ে 

রারা লবঁয়ধ আয়ন, রায়ির অদ্দনেম-দনষ্ঠা অদ্-উৎসাহ সাধারর মানষুয়ষর কায়ছ উৎপীেন হয়েই 

লিখা লিে। ভারয়্র সম্াি ্ খন আকবর, আর ল�ৌে-বাঙোর সষুবািার বহুশ্রু্ রাজা–মানদসংহ। 

লসানাে লসাহা�া হওো উদচ্ দছে, দকন্তু কধৃ দষসম্বে ও রাষ্ট্র প্রশাসন না-লবাঝা সাধারর মানষুয়ষর 

পয়ক্ ঘিনাচয়ক্র দবপরী্ ঘিে, রার েয়ে জদমজমার িখে দবষয়ে সদন্দহান হয়ে আমায়ির 

কদবয়ক সা্পষুরুয়ষর ‘দমরাস’ লছয়ে পাোয়্ হ’ে, আশ্রে দনয়্ হ’ে পষুরায়না প্রথাে চদে্ দভন্ন 

‘লস্টি’-এর এক সারস্্ ময়নাভাব-সম্ন্ন জদমিায়রর। বাধ্ হয়ে জদমজমা বাস্তুদভিা লছয়ে 

চয়ে আসা লশষ পর্যন্ত ্াঁর কায়ছ শায়প বর হয়েদছে দঠকই, দকন্তু দ্দন স্ানীে প্রশাসকয়ির, 

দবয়শষ্ অ ষ্ু ্ৎসাহী গ্রামপ্রধায়নর অমানদবক কয়ঠার আচরর ভষু েয়্ পায়রন দন,কায়ব্র মধ্ ্ াঁয়ক 

কষু খ্াদ্র অমরত্ব দিয়ে ল�য়ছন। আমায়ির এই কদব হয়েন অদবস্মররীে মষুকষু ন্দ কদবদককির। মধ্ 

বাঙোে কদবদককিয়রর পরও অন্ িষু ’জন কদবয়ক জদমজমা ও স্গ্রাম ্ ্া� ক’লর অন্ত্র সয়র লরয়্ 

লিখা রাে, দকন্তু ইদ্হায়সর দিক লথয়ক মষুকষু ন্দকদবর পোেয়নর ব্াপারই দবয়শষ গুরুত্বপূর্য, এজন্ 

্াঁর পোেয়নর পথ-পদরক্রমার পূয়ব্য একিষু  ইদ্বধৃয়তের ভষু দমকা ক’লর লনওোই ভায়ো।

 এই ঘিনার পূয়ব্য ল�ৌয়ে চেদছে সষুয়েমান-িাউি খাঁর স্াধীন সষুে্াদন শাসন। েে্ 

জদমিার-্ােষুকরিারও স্াধীন গ্রামীর আদধপ্্। রাষ্ট্র�্ দেদখত্ পদঠত্  ল্মন আইন দকছষু দছে 

না, পূয়ব্যকার সামন্ত-সংস্ার অনষুসায়র চে্ গ্রামীর প্রশাসন আর সমায়জ শধৃঙ্খো রক্া করয়্ন 

সমাজ-পদ্রা। ্ ােষুকিায়ররা জদমিারয়ক রাজয়স্ ্ ষু ষ্ ক’লর এবং জদমিায়ররা সষুে্ায়নর িরবায়র 

একিা হায়র দকছষু রাজস্ দিয়ে ও প্রয়োজয়ন পাইক-লঘােসওোর এবং প্রচষু র নজরানা পাদঠয়ে 

স্াদধকায়রর অদ্দরতি জদমজমা ও ্স্ খাজনা দনদব্যবায়ি লভা� করয়্ন। এিাই দছে বহুকাে-

পলাতক কদবর সন্াকন
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আ�্ রীদ্। মাঝখায়ন লশর শাহ জদমিায়ির দনেন্ত্রয়র আনার একিা প্রোস করয়েও কধৃ ষক 

প্রজায়ির সামান্ সষুরাহা ছাো ল্মন দকছষুই হে দন। ল�ৌে-পদশ্মবাঙোে আকবয়রর অদধকার 

ঘিয়েও িশ-পয়নয়রা বছর ন ষ্ু ন প্রশাসয়নর পতেন করা রাে দন, দবশধৃঙ্খো চেদছে। পূয়ব্যকার 

রীদ্য়্ অভ্স্ পাঠান ও দহন্দষু জদমিায়ররা দবয়রোহ কয়রদছয়েন, রষুদ্ধ কয়রদছয়েন, পূব্যবগে ও 

ওদেশাে আশ্রে দনদছেয়েন, এসব ইদ্হায়সর ছাত্রয়ির জানা। পদশ্মবাঙোে একমাত্র মলেভূমরাজ 

এবং কদ্পে লছাি জদমিার অবশ্ দনদবি্যধাে লমা�ে সষুবািায়রর অধীন্া লময়ন দনয়েদছয়েন। 

ঐ সমে িদক্র অঞ্চয়ের অথ্যাৎ ব্্যমান লমদিনীপষুয়রর অদধকাংশই ওদেষ্ার পাঠান সি্যারয়ির 

প্রশাসয়নর অধীয়ন দছে। ল�ৌয়ে লমা�ে অদধকার প্রদ্দষ্ঠ্ হয়েয়ছ দকন্তু ওদেশাে হে দন, এজন্ 

আকবর দবহায়রর সষুবািার ্থা বহু সংগ্রায়মর লসনানােক ও িক্ প্রশাসক রাজা-মানদসংহয়ক 

ওদেষ্া দবজয়ের জন্ দনরষুতি করয়েন। মানদসংহয়ক ল�ৌয়ে এবং ওদেষ্ার জয়েশ্বর সরকায়রর 

উপর দিয়ে ওদেষ্ার অভ্ন্তয়র সংগ্রাম পদরচােনা করয়্ হয়েদছে, এজন্ পূব্য লথয়কই দ্দন 

ল�ৌয়ের মানষুয়ষর পদরদচ্ হয়ে পয়েদছয়েন। খীীঃ ১৫৯১-৯২ এ মানদসংহ ওদেষ্ার লমা�ে 

অদধকার প্রদ্ষ্ঠা কয়রন। দকন্তু ওদেষ্ার দহন্দষু জদমিায়ররা ্াঁয়ির লিবয়সবা-মূেক ভূদমব্াবস্াে 

আঘা্ পেয়ব এই ময়ম্য আকবয়রর কায়ছ আয়বিন করয়ে আকবর ওদেষ্া অঞ্চেয়ক লমা�ে 

প্রশাসয়নর পষুয়রাপষুদর অদধন হওো লথয়ক আপা্্ লরহাই লিন। এদিয়ক আকবর মানদসংহয়ক 

দিলেীয়্ িাদকো ্াঁয়ক ল�ৌয়ের সষুবািায়রর িাদেত্ব সহ ল�ৌয়ে পাঠায়নার ব্াবস্া করয়্ থায়কন। 

্খনও বগে-এোকাে পাঠান ও দহন্দষু প্রশাসক ও জদমিায়রর স্াধীন রাজত্ব।

 কাবষুে লথয়ক ল�ৌে পর্যন্ত এোকা আকবয়রর অধীয়ন এয়ে দ্দন ল্ািরমলেয়ক সাম্ায়জ্র 

প্রধান উজীর অথ্যাৎ চীে লসয়ক্রিাদর দনরষুতি ক’লর দবদভন্ন সষুবাে দবভতি সমগ্র রায়জ্ একই প্রকার 

প্রশাসন, ভূদম-ব্াবস্া, মাপ, ওজন, মষুরোমায়নর পদরব্্যন ও একই ধরয়নর নো প্রশাসকমডিেী 

পতেয়নর ব্াবস্া করয়্ দনয়ি্যশ লিন। ল�ৌে ছাো উতের ভারয়্র সব্যত্র ১৫৮৬ খীস্টায়ব্দই লনা ষ্ু ন 

পদ্ধদ্র প্রশাসন ও সংস্ায়রর ব্াবস্া চােষু হয়ে রাে। ল�ৌেবগে আকবয়রর সীমান্ত লিশ হওোে 

এ দবষয়ে আকবর উদবিগ্ন দছয়েন। পূয়ব্যকার পাঠান সি্যার ও জদমিারয়ির অসয়ন্তাষ প্রশদম্ 

করয়্ দ�য়ে সংস্ায়রর কায়জ দবেম্বও হয়ে পেদছে। ইদ্ময়ধ্ নষু্ন রীদ্র রাজস্ ও প্রশাসন 

পদ্ধদ্র আদক্যয়িক্ট ল্ািরমে ১৫৮৯ খীীঃ মারা ল�য়েন। ওদেষ্া দবজয়ের পর মানদসংহয়ক লকয়ন্দ্র 

িাদকয়ে বছর িষুয়েক লসখায়ন লরয়খ ল�ৌয়ে লনা ষ্ু ন প্রশাসন দকভায়ব চােষু করা লরয়্ পায়র, ন ষ্ু ন 

প্রশাসকমডিেীর ক্্যব্ ও পারস্পদরক লরা�ায়রা� দক ধরয়নর হয়ব এসব দবষয়ে প্রভূ্ উপয়িশ 

দিয়ে আকবর পূয়ব্যকার সষুবািার তসোি খাঁর জাে�াে মানদসংহয়ক সষুবািার ক’লর পাদঠয়ে দিয়েন। 

মানদসংহ ১৫৯৪ খীীঃ ১৫ই এদপ্রে (১ো তবশাখ) বাঙোে সষুবািার পয়ি লরা� দিয়েন এবং ্াঁর 
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বহুদিয়নর সগেী দবখ্া্ উজীর পত্রিাসয়ক ন ষ্ু ন প্রশাসক ও সংস্ার দবষয়ে িাদেত্ব দিয়েন। 

অদেসার দনয়োয়�র ও অন্ কার্যারয়ম্ভর উয়ি্া�পব্য চেয়ছ, এমন সমে মানদসংহ পূব্যবগে অথ্যাৎ 

বগে দবজয়ের পাো খাদনকিা লশষ ক’লর দেয়র এয়েন ঈশা খাঁয়ক রষুয়দ্ধ কয়েকবার হাদরয়ে দিয়ে। 

বগে লথয়ক দেয়র ১৫৯৫ খীীঃ মানদসংহ পত্রিায়সর সাহায়র্ লনা ষ্ু ন প্রশাসক িে দনয়ে ল্ািরময়ের 

‘আসে ষ্ু মার জমা দনধ্যাদর্ ভূদম-সংস্ার, মষুরোমান দনধ্যারর, ওজন, পদরমাপ প্রভধৃ দ্র সংস্ায়রর 

উিয়রা� করয়্ ো�য়েন। রষুদ্ধকােীন জরুরী অবস্ার দভদতেয়্ কাজ আরম্ভ হ’ে। মানদসংহ দনয়জ 

আজ বধ্যমান, কা’ে লসদেমাবাি, কয়েকদিন পর জাহানাবাি এরকম দবদভন্ন শহয়র ছাউদন লেয়ে 

ঘষুরয়্ ো�য়েন সয়রজদময়ন সংস্ায়রর কাজ পর্যয়বক্র করার জন্। দকন্তু ইদ্ময়ধ্ ্াঁর উজীর 

ঐ খ্া্নামা ও সব্যজনপদরদচ্ পত্রিাসয়ক আজমীয়ঢ় বিদে হয়্ হ’ে আর জরুরী কায়জর জন্। 

রাে পত্রিায়সর জাে�াে ্াঁর পষুত্র দকসষুিাস (রােজািা) চীে দনরষুতি হয়েন। নবীন উজীয়রর কো 

হুকষু য়ম লিশমে সন্ত্রায়সর সঞ্চার ঘিে, অবর কম্যচারীরাও আক্দরকভায়ব আইন অনষুসরর ক’লর 

লনা ষ্ু ন ব্াবস্াপনাে লেয়� পেয়েন বা আত্মদনয়ো� করয়্ বাধ্ হয়েন।

 কদবদককির মষুকষু ন্দ ্াঁর পোেন ও অন্ত্র আশ্রেোয়ভর দববরয়রর ময়ধ্ রাজা মানদসংহয়ক 

ল�ৌে-বগে-উৎকয়ের অদধপদ্ বয়ে বর্যনা কয়রয়ছন, পত্রিায়সর পষুয়ত্রর চীে লসয়ক্রিাদর হওোর 

সংবাি দিয়েয়ছন, আর সরকার, লপা্িার (=স্র্যমান দনধ্যারক) প্রভধৃ দ্ কম্যচারীর প্রদ্কূে আইন 

প্রয়োয়�র দনন্দা ক’লর গ্রাম-প্রশাসক ‘দিদহিার’ মামষুি শরীেয়ক “িাকা হায়্ দিয়ে প্রসন্ন হে 

না এমদন অবষুঝ লখাজা” বয়ে বর্যনা কয়রয়ছন। ্ােষুকিায়রর অধীয়ন বৎসরায়ন্ত দনদি্যষ্ কদে বা 

ধান লেয়ে দিয়ে দনরুয়বিয়� কাে কািায়না লর কধৃ ষককষু য়ের অভ্স্ হয়ে পয়েদছে ্াঁরা এই নো 

প্রশাসয়ন খষুবই দবব্্ লবাধ কয়রদছয়েন। সাম্ায়জ্র মষুরোমান লথয়ক পষুরায়না পাঠান আময়ের 

মষুরোমান দনদহ্ মূয়ে্ হীনয়শ্রনীর হওোর জন্ ‘সানাউ্’ বাট্া দিয়্ হ’ে। ্ার উপর দনয়ি্যশ 

হে প্রজায়ির লরিজাদরয়্ দ�য়ে খাজনার িাকা জমা দিয়্ হয়ব, দবেয়ম্ব দিন প্রদ্ এক পাই কয়র 

লকয়ি লনওো হয়ব ই্্াদি। এর উপর আর এক গুরু্র িষু দব্যপায়কর সম্ষুখীন হয়েন এই কধৃ ষক-

কদব। লর ্ােষুকিায়রর অধীয়ন দ্দন জদমজমা লভা�িখে করয়্ন, সম্ভব্ লিে রাজয়স্র লবদশ 

জদমজমা িখয়ে রাখার জন্ ্াঁয়ক লগ্রে্ার করা হ’ে, রার েয়ে কদবরও জদময়্ অদধকার 

সদন্দগ্ধ হয়ে পেে। ্ােষুকিায়রর রাই লহাক, কধৃ ষক-প্রজায়ির লজা্জদময়্ অদধকার নষ্ হয়ব 

না, এরকম আইন লবাধহে প্রচদে্ করা হেদন। অথচ প্রজারা রায়্ ঘরবাদে লছয়ে না পাোে 

লসজন্ কো ব্াবস্া এবং লস্পশাে পষুদেশ (জানিার) দনরষুতি করা হয়েদছে।

 এ ছাো ময়ন হে সময়ের অভায়ব অথবা স্ানীে অদেসারয়ির �াদেেদ্য়্ গুরু্র 
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সামষুদহক পদরব্্যয়নর দবষেদিও পূব্যায়ণে প্রজায়ির বষুদঝয়ে লিওো হে দন। এরকম লক্য়ত্র গ্রাম-

প্রশাসক, রাঁর সয়গে প্রজায়ির প্র্্ক্ সম্বধে, দ্দন রদি ভায়োমানষুষ হয়্ন হে্ বা আশা-ভরসা 

দিয়ে বষুদঝয়ে সষুদঝয়ে প্রজায়ির লঠদকয়ে রাখয়্ পারয়্ন। দকন্তু লকায়না উপায়েই মামষুি শরীয়ের 

লমজাজ শরীে করা সম্ভব দছে না। েয়ে বাধ্ হয়েই কদবয়ক সা্পষুরুয়ষর বাস্তুদভিা ও গ্রাম 

ছােয়্ হয়েদছে।

 কদবর বর্যনাে লিখা রাে, দ্দন খষুব ভয়ে ভয়ে পথ অদ্ক্রম কয়রদছয়েন এবং পাকা সেক 

দিয়ে না দ�য়ে িষু�্যম পথ ধয়রদছয়েন রায়্ দিদহিায়রর চর না লির পাে। এই ভায়ব সপদরবায়র 

বহু কষ্ সহ্ ক’লর ওদেষ্ার সরকায়রর অন্ত�্য্ নব-প্রদ্দষ্ঠ্ ব্াহ্মরভূম বা আরোর ব্াহ্মর 

জদমিার বাঁকষু ো রাে ও ্াঁর পষুত্র রঘষুনাথ রায়ের আশ্রে পান এবং “দজ্চিন্ দস্রদচতে” হয়ে 

কাব্ দেখয়্ আরম্ভ কয়রন। ্াঁর রচনাে প্রথম লশ্ররীর কাব্গুয়রর সয়গে সামন্ত রায়ষ্ট্রর প্রশাসয়নর 

ছদব, দহন্দষু , অদভজা্ উচ্চবয়র্যর পাশাপাদশ রাব্ীে মধ্ ও দননেবয়র্যর মানষুয়ষর জীবীকার পদরচে, 

কধৃ ষকজীবয়নর দবয়শষ পদরচে, মষুসদেময়ির ধাদম্যক্া ও সমাজ জীবয়নর দচত্র প্রভধৃ দ্ গ্রদথ্ 

হয়েয়ছ। ্খনকার সমাজ-ইদ্হায়সর দিক দিয়ে এসব ্থ্ মষুে্বান্  িদেে দহসায়ব গ্রহর করা 

লরয়্ পায়র। বদর্য্ সমাজ-পদরদস্দ্ ১৬০০ খীস্টায়ব্দর, ্য়ব, পূব্যকার পয়রকার দমদেয়ে লবশ 

দকছষু কায়ের বয়েই ধরয়্ হয়ব।

 ১৫৯৫-এ নো প্রশাসন ব্াবস্া ও ভূদমব্াবস্ার পতেন হয়ে এবং ক্রয়ম ্ ােষুকিার ল�াদপনাথ 

নন্দী কারারুদ্ধ হয়ে পর দকছষু দিন অয়পক্া ক’লর উপাোন্তর না লিয়খ কদব গ্রাম ্ ্া� কয়রদছয়েন, 

এই দহসায়ব ১৫৯৬ ্ াঁর পোেয়নর কাে ধরয়্ হে। মায়সর দবয়বচনাে আদশ্বন মাস। কারর, কদব 

শােষুক েষু য়ের উয়লেখ কয়রয়ছন, আর শ্রাবরভায়রে দ্দন দনশ্েই লবর হন দন। আরো (ব্াহ্মরভূম 

পর�রা) হে লমদ্ নীপষুয়রর ১৪/১৫ মাইে উতেয়র শাে জগেে ও অন্ান্ গ্রাম দিয়ে লঘরা একদি 

গ্রাম। জদমিায়রর আময়ে দনশ্েই বে গ্রাম দছে এবং ্ার দচহ্নও রয়েয়ছ, দকন্তু ব্্যমায়ন নায়মই 

আরো-বাজার, অথচ বাজায়রর লকায়না দচহ্নই লনই। কদব প্রিতে দববরর অনষুসায়র দ্দন স্গ্রাম 

িাদমন্া লথয়ক এয়েন ভাদেো। ভাদেোর রূপ রাে পষুদেয়শ ধদরয়ে লিওোর ভে লিদখয়ে িাকাকদে 

রা দছে দনয়ে দনয়ে পর, দনকিব্্যী গ্রায়মর রিষু কষু ডিষু  ্াঁয়ক রক্া কয়রন ও দ্ন দিয়নর ম্ আশ্রে 

ও আহার্য লিন। লসখায়ন দ্ন দিন েষুদকয়ে লথয়ক পায়শর মষুোই নিী ধ’লর লনৌকাে উজান পয়থ 

‘অিধৃয়ষ্ না জাদন দক আয়ছ’ ভাবয়্ ভাবয়্ বিারয়কশ্বর ্ীয়র ল্উদিো গ্রায়ম এয়স হাদজর হন। 

লসখায়ন বিারয়কশ্বর পার হয়ে দকছষুিূর লহঁয়ি পা ষ্ু দে গ্রায়ম এয়স (ব্্যমায়নর পা ষ্ু ে-সারা গ্রাম) 

�গোিায়সর সাহার্ পান। লসখান লথয়ক পয়থ ্াঁয়ক দ্নদি নিী অদ্ক্রম করয়্ হে – আয়মাির, 
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নারাের ও পরাশর। এগুদে অদ্ক্রম ক’লর ল�াচি্া গ্রায়ম দবশ্রাম লনন। লসখায়ন একদি পষুকষু য়রর 

পায়ে স্ত্রী দশশু সহ ্াঁয়ক অনাহায়র কািায়্ হে। এইখায়নই নাদক চডিী মা ধ্ৃ য়বয়শ স্য়নি লিখা 

দিয়ে ্াঁয়ক চডিীমগেে রচনা করয়্ বয়েন। এর পর কদব ল�াচি্া লথয়ক িদক্য়র দশোই নিী 

অদ্ক্রম ক’লর চন্দ্রয়কানা শহরয়ক পাশ কাদিয়ে শাে জগেয়ের পথ ধ’লর আরোে জদমিায়রর �ধৃয়হ 

উপনী্ হন। কদব পদর্ারভায়ব দকছষু না বেয়েও অনষুমান করা রাে এই রাজ-আশ্রয়ের ব্াপায়র, 

চডিীবািীর “শ্রীমন্ত খাঁ” সহাে হয়ে বাঁকষু ো রায়ের বা অন্ প্রভাবশােী কারও কায়ছ দচদঠ দেয়খ 

দিয়েদছয়েন। রাই লহাক, এখন কদবর পিাকি অনষুসরর করা রাক।

 িাদমন্ার কয়েক মাইে উতেরপূয়ব্য লসদেমাবাি, লসকায়ের উতি ‘সরকার’-দবভায়�র লহি 

লকাোি্যার। লসদেমাবাি লথয়ক িদক্য়র পদশ্য়ম আি িশ মাইে িূয়র কদবর স্গ্রাম িাদমন্া। 

লসদেমাবাি সরকার দছে পূব্য-বধ্যমান, হু�েী এবং নিীোর দকছষু অংশ দনয়ে। বধ্যমান লথয়ক 

লসদেমাবাি হয়ে িদক্য়র বিারয়কশ্বর ্ীয়র জাহানাবাি (আরামবা�) পর্যন্ত পাকা বািশাহী সেক 

দছে। জাহানাবাি বা আরামবা� লথয়ক বিারয়কশ্বর  উতেীর্য হয়ে পদশ্ম দিয়ক িষু দি সেক দছে, 

একদিয়্ পদশ্য়ম খীরপাই লমদ্ নীপষুর হয়ে জয়েশ্বর ভদ্ রক কিক প্রভধৃ দ্। এরই একদি শাখা 

হে পা ষ্ু ে, মান্দারন, রামজীবনপষুর, খীরপাই। অন্ পথদি জাহানাবাি লথয়ক লকায়্াোেপষুর 

(=লকা্েপষুর) দবষ্ষু পষুর বাঁকষু ো হয়ে কাশী পর্যন্ত, লর পয়থ এখন সরকারী বাস চেয়ছ। কদব 

জাহানাবাি দিয়েও রান দন, মান্দারন রামজীবনপষুয়রর পথও ধয়রন দন। পা ষ্ু ে লথয়ক কামারপষুকষু র-

এর িদক্র দিয়ে লর হাঁিা পথ লবঁয়ক গুচষু য়ে (=ল�া+চর+দিহা) গ্রায়মর পাশ দিয়ে শ্রীন�র পর্যন্ত 

ল�য়ছ লসই পথ ধয়রদছয়েন। শ্রীন�র গ্রায়ম রান দন, শ্রীন�য়রর আয়� গুচূয়ে (ল�াচি্া) গ্রায়মই 

আহার্য ও আশ্রে খষু ঁয়জদছয়েন, পান দন। লসখান লথয়ক পষুনরাে লময়ঠা লময়ঠা পথ ও অরন্পথ 

ধয়রদছয়েন। এই পথদনয়ি্যশই আমরা প্রামাদরক পষু ঁদথয়্ লপোম আর পদরক্রমা ক’লর ্া লিয়খও 

দনোম। পূয়ব্যই লরয়নে-কধৃ ্ মানদচয়ত্রর সয়গে কদব-বদর্য্ গ্রাম ও নিীগুদে দমদেয়ে দনয়েদছোম।

 কদবর স্গ্রাম িাদমন্াে অয়নয়কই ল�য়ছন, দববররও দিয়েয়ছন, দকন্তু লরখায়ন কদব কাব্িা 

দেখয়েন এবং জীবয়নর লশষাধ্য কািায়েন লসই আরে�য়ে লকউই রান দন। ্া ছাো পষু ঁদথর 

পথদনয়ি্যয়শর সয়গে বাস্ব পদরদস্দ্ দমদেয়ে দনয়ে পাো�ায়েনয়ির প্রিতে রা-খষুশী পায়ঠর ভষু য়ের 

খডিন ল্া কয়রনই নাই বরং ভষু েয়কই লময়ন দনয়েয়ছন। আর এই ভষু ে দনয়েই আমায়ির বধৃহিাে্ন 

সাদহয়্্র ইদ্হায়সর বইগুদে ছাত্রয়ির সাময়ন দবরাজ করয়ছ। একিা িধৃষ্ান্ত ধরুন, িাদমন্া 

লথয়ক িদক্রপদশ্ম কদব রায়ছেন, িায়মাির পয়ে থাকয়ছ পষুয়ব। কায়জই ্াঁর িায়মাির পার 

হওোর প্রশ্নই ওয়ঠ না, এিা অসম্ভব কথা, অথচ সাদহয়্্র ইদ্হায়সর বইয়ে ্াই-ই লিখয়বন। 
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এর কারর, পাো�ােয়করা ও পষু ঁদথয়েখয়করা ‘আয়মাির’লক িায়মাির কয়রয়ছন। আর সাদহয়্্র 

ইদ্বধৃয়তের লেখয়করা মানদচত্র খষুয়েও লিয়খন দন।

 আমরা িাদমন্া রাই দন। ্ার প্রয়োজনও দছে না। ভাদেো িাদমন্ার ৬/৭ মাইে িদক্য়নর 

পায়শর গ্রাম, ব্্যমায়ন লোয়ক বয়ে ল্য়ো-লভয়ো। ল্দেো গ্রায়ম ল্েী-বধৃদতে ও জাদ্র নাম ধ’লর। 

‘রিষু কষু ন্ষু  ল্েী তকে রক্া’। গ্রায়ম এখনও কষু ডিষু য়ির বাস রয়েয়ছ। ল্য়ো-লভয়োর িদক্র �া 

লঘঁয়ষ পষুরায়না মষুোই নিী এখয়না রয়েয়ছ। মজা নিী, খা্ ধয়র লিখা ল�ে মানদচয়ত্র লরমন বর্যনা 

আয়ছ লসইম্ উতের-পদশ্ম লথয়ক এঁয়ক লবঁয়ক িদক্র-পূয়ব্য িায়মািয়রর সয়গে এদি দময়েদছে। 

সম্ভব্ ্খন এদি দছে উতেয়রর িায়মাির লথয়ক িদক্য়নর িায়মািয়রর লরা�কারক শাখানিী। 

এরই ্ ীয়র বিারয়কশ্বয়রর কাছাকাদছ ল্উদিো, ব্্যমায়ন ল্উয়ি, আরামবায়�র িশ মাইে উতেয়র। 

চর পষুদেয়শর িধৃদষ্র অেয়ক্্ ঐখান দিয়ে বিারয়কশ্বর পার হয়ে কদব সম্ভব্ সধে্ামষুয়খ পা ষ্ু ে 

লপঁয়ছ লসখায়ন �গোিায়সর আদ্থ্ ও সাহার্ লপয়েদছয়েন। ল্য়ো-লভয়োর ও মষুোইয়ের িদক্য়র 

পষুরায়না লখাো-বাঁধায়না ও মাঝামাদঝ প্রয়স্র একদি পয়থর দচহ্ন লিখা ল�ে। ঐ অঞ্চয়ের এক 

ব্াদতি বেয়েন এইদিই আয়�কার বািশাহী সেক। িদক্য়র-দবস্ধৃ্ মাইেব্াপী লর োঁকা মাঠ মজা 

নিীর ধার লঘঁয়ষ প্রসাদর্ ্ার নাম িাকায়্ মাঠ। ঐখায়নই দশশুকায়ে শ্রীরামকধৃ ষ্-সহধদম্যরী 

সারিায়িবী অপহৃ্ হয়েদছয়েন ব’লে কদথ্। গ্রায়মর লোয়করা বেয়েন দিন-িষুপষুয়র চষু দর িাকাদ্র 

জন্ আজও ঐ অঞ্চে কষু খ্া্। মায়ঠ আয়�কার ঐ িাকায়্ কােীর আধষুদনক-সংস্রর মূদ্্য ও 

মদন্দর লিখা ল�ে।

 ওখান লথয়ক লসাজা িদক্য়র দ্ন-চার মাইে িূয়র মষুথািাগো দ�য়ে বাস ধ’লর আরামবা� 

লপঁয়ছ লসখান লথয়ক লসাজা মাইে আয়ষ্ক উতেয়র পা ষ্ু ে (কদবকদথ্ পা ষ্ু দেপষুরী) লিয়খ দনয়ে 

বাঁ দিয়ক মান্দারয়নর পথ লছয়ে উতেয়র আরও িশ মাইে িূয়র কামারপষুকষু য়র দ�য়ে লপঁছায়না 

ল�ে। ওখায়ন লোকজয়নর কায়ছ লজয়ন লনওো ল�ে লর আমাির-খাে খষুবই দনকয়ি এবং ঐরকম 

আরও িষু-একদি খাে লপদরয়ে িদক্র-পদশ্য়ম গুচষু য়ে (ল�াচি্া)। লময়ি রাস্া, হে্ এ্দিয়ন 

পাকা সেক হয়েয়ছ। কদবদককিকয়রর সমে হে্ বা ল�ারুর �াদে চোর উপয়রা�ী পথ দছে, 

্াও বষ্যাে আ�ায়�াো িষু�্যম। লরয়নয়ের মানদচয়ত্র আয়মাির নিীর নাম লিওো রয়েয়ছ আর 

নারাের পরাশয়রর শুধষু দচহ্ন লিখায়না হয়েয়ছ। ঐ দ্নদি নিী চারশ বছর আয়� লবশ বে দছে, 

দছে বিারয়কশ্বর বাঁ রূপনারােয়রর ও দশোইয়ের উপনিী। ব্্যমায়ন খাে ও লজায়ের আকধৃ দ্, 

শী্গ্রীয়মে হয়ে ওয়ঠ শুকয়না, বষ্যাে ভরায়স্রা্। নারাের ও পরাশয়রর ব্্যমান নাম পাডিষুগ্রায়মর 

খাে ও ্ারাজষু দে। ্ারাজষু দে লছাি নিী হয়েও লবশ �ভীর এবং গ্রীয়মেও দকছষু জে রয়েয়ছ লিখা 

৪৮



ল�ে। খায়্ চর ও লবনা �ায়ছর লঝাপ। লবশ লবাঝা রাে বষ্যাে এসব অঞ্চে িষু য়ব রাে। আমায়ির 

�াদে আর ল�ে না, ্ারাজষু দে পার হয়ে বাঁ দিয়ক শ্রীন�র গ্রায়ম রাওোর ভায়ো রাস্া, িান দিয়ক 

আধমাইয়ের ম্ মাঠ পার হয়ে গুচষু য়ে গ্রাম, লনা ষ্ু ন নাম দবষ্ষু িাসপষুর রাখা হয়েয়ছ। খয়ের চাোর 

�ধৃহসমদষ্ ও সয়গে িষু ’একদি দিয়নর চাোর লকাঠাঘর লরায়ি দচকদমক করয়ছ লিখা ল�ে; আর, 

স্পষ্ লিখা ল�ে উতের প্রায়ন্ত মাঝাদর ল�ায়ছর একদি িীদঘ-পষুকষু র উঁচষু  পাে। চার পায়শ দকছষু দকছষু 

�াছ। অন্ লকায়না পষুকষু র নজয়র পেে না। ্াহ’লে এই লসই পষুকষু র, রার জে লখয়ে ক্ষু ধা দনবধৃতে 

কয়রদছয়েন কদব ও কদবজাো, আর দশশু ময়হশ ভা্ খাওোর জন্ বােনা ধয়রদছে।

 গুচষু য়ে লথয়ক লকান পথ ধয়র কদব লহঁয়িদছয়েন ্া লবাঝা ল�ে না। কয়েক মাইে িদক্য়নই 

প্রদসদ্ধ চন্দ্রয়কারা শহর, মায়ঝ দশোই নিী। কদব দশোই পার হওোর কথা দেয়খয়ছন, দকন্তু 

চন্দ্রয়কানাে রাওোর উয়লেখ কয়রন দন। ময়ন হে আরামবা�, মান্দারন প্রভধৃ দ্র ম্ চন্দ্রয়কারাও 

পাশ কাদিয়ে দ�য়ে শায়ের জগেয়ের পথ ধয়রদছয়েন। চন্দ্রয়কারা লথয়ক আি িশ মাইে িদক্য়নই 

আরো�ে। ব্াহ্মরভূম পর�রা চন্দ্রয়কানা পর�রার সংেগ্ন। ময়ন হে দশশুয়ির দনয়ে গুচষু য়ে লথয়ক 

একদিয়ন আরো �ে দ্দন লরয়্ পায়রন দন। মায়ঝ লকাথাও লথয়ম রাদত্ররাপন কয়রদছয়েন, দকন্তু 

্ার উয়লেখ লনই। আর উয়লেখ লনই আরো �ে লপাঁছায়নার আয়� কষু বাই নিীর। এমন হয়্ পায়র 

লর বােষুকামে কষু বাই পায়ে লহঁয়িই পার হওো দ�য়েদছে বয়ে ্ার নাম দ্দন কয়রন দন।

 আমরা বায়স চন্দ্রয়কানা হয়ে শােবনী লস্টশন ও গ্রায়ম লপঁয়ছ লসখায়ন রাদত্ররাপন ক’লর 

পয়রর দিন লকউ দরকশাে লকউ বা সাইয়কয়ে মাইে পাঁচ-ছে মায়ঠর ও শায়ের জগেয়ের পথ 

অদ্ক্রম ক’লর আরো �য়ে লপঁছাই লবো ন’িার সমে। আরো বা আরো-বাজার গ্রাম পার হয়ে 

িদক্য়র কয়েকদি মাঠ পার হয়ে আরো �ে। িূর লথয়ক লিখা ল�ে োে-কায়ো কাঁকয়রর েম্বা 

উঁচষু  পাে ও দেদব। কায়ছ এয়স লিখা ল�ে দবশাে চ ষ্ু য়্ার পষু্দররীর চার পাশ ধ’লর ধয়স-পো 

ঝামা পাথয়রর সমষুচ্চ দেদবগুদে। আর ্ার চার  পায়শই �েখাই। আজও ্ায়্ জে রয়েয়ছ। 

দেদবগুদেয়্ উয়ঠ লিখা ল�ে বেবে লচৌয়কারা ঝামা পাথর আয়শ পায়শ সূ্য়পর ময়ধ্ রয়েয়ছ, 

দকছষু �দেয়ে পয়েয়ছ পষুকষু য়রর ময়ধ্। এই সব সূ্য়পর লকায়না লকায়নাদি দছে রাজার বস্ বািী। 

পায়শ পা্ো ইঁি ও লখাোমকষু দচ ছোয়না লিয়খ ময়ন হে এখায়ন রান্নাঘর ভাঁোরঘর দছে। এদি 

হ’ে পষু্দররীর িদক্র ও িদক্র-পূব্য লকারার অবস্া, লবশ দনয়চ লঝাপ জগেয়ে োকা জেপূর্য �ে। 

িীদঘর পূব্যদিয়ক রাজবােীর সংেগ্ন পষুরবিায়রর দচহ্ন খষুবই স্পষ্। ঝামা এবং গ্রাদনি পাথয়র পষুরবিার 

ত্দর করা হয়েদছে। এখায়ন কয়েক �জ অংয়শ �ে লনই, ্ার বিয়ে রাওো আসার পয়থর 

দচহ্ন রয়েয়ছ। পষুকষু য়রর উতের পায়ের পষুব লকারাে আরও উঁচষু  দেদব। ময়ন হ’ে এখায়ন অদেস 

৪৯



কাছাদর ও পাইক লপোিায়ির থাকার জাে�া দছে। লসখান লথয়ক িদক্য়র িষু-এক োরেং িূয়র 

অনষুরূপ একদি িীদঘ এবং ্ার চারপায়শ অয়পক্াকধৃ ্ কম উঁচষু  োে কাঁকয়রর পাে লিখা ল�ে। 

অনষুমান হ’ে এদি রাজা রঘষুনাথ রায়ের লকায়না ভ্রা্ার বা িষুই পষুয়ত্রর (চক্রধর ও শ্রীধর) লকায়না 

একজয়নর বাসভূদম হয়্ পায়র। রাজবািীর লর প্ল্ান লিখা ল�ে ্ায়্ কদব-বদর্য্ গুজষুরাি-গ্রায়ম 

কােয়ক ষ্ু র বাসভূদম দনম্যায়রর কথা ময়ন পয়ে ল�ে। দনীঃসয়ন্দয়হ এই রাজবািী লথয়কই কদব 

কােয়ক ষ্ু র রাজবািীর কদল্প্ ছদব লপয়েদছয়েন।

 আরো-বাজার গ্রায়ম এয়স লিখা ল�ে চারদিয়ক উঁচষু  উঁচষু  মাদির দেদব রা পূয়ব্য লোয়কর 

বস্বাদি দছে। আর লিখা ল�ে ঝামা পাথর লকয়ি এবং উপয়র ঝামাপাথর ল�ঁয়থ বাঁধায়না 

পষুরা্ন চ ষ্ু য়্ার কয়েকদি কূপ। লিয়খই ময়ন পেে কদবর বর্যনা – প্রদ্ বােী কূয়পর সঞ্চে। 

ব্্যমান আরোবাসী প্রাে সকয়েই কধৃ ষক, দকছষু আয়�ও এখায়ন কষু ম্ভকার ও ্ন্তুবােয়ির বাস দছে 

একথা লশানা ল�ে। সব লিয়খ শুয়ন এবং লছাি ক্ায়মরাে িষু-চারদি ছদব ষ্ু য়ে লবো এ�ায়রািার 

পর তচয়ত্রর লরৌরে মাথাে দনয়ে রাত্রা করা ল�ে রাজা রঘষুনাথ রায়ের প্রদ্দষ্ঠ্ দসংহবাদহনীর বা 

জেচডিীর মদন্দর লিখয়্। আরো লথয়ক মাইে খায়নক িূয়র অল্প শায়ের জগেে পার হয়ে জেপষুর 

গ্রাম এবং গ্রায়মর উতেয়র শায়ের জগেয়ের পায়শ জেচডিীর মদন্দর, প্রাে ময়জ আসা পষুরয়না পষু্দররী 

ও পায়শ দবশাে বি�াছ। পাথয়র ত্রী দসংহবাদহনী িশভষু জা মূদ্্য, অসষুর-িেনী, মদন্দয়রর পাঁদচয়ে 

�াঁথা পাথয়রর মূদ্্য। মষুখছেদবয়্ ল্মন উগ্র্া লনই। েক্ষ্মী সরস্্ী কাদ্্যক �য়রশ দনম্যায়রর 

লরওোজ ্খন দছে না আর দনয়চ ল�াদধকা-বাহনও নজয়র পেে না। মদন্দর বহু আয়�ই লভয়গে 

দ�য়েদছে। সতের বছর আয়� এক মদহো মদন্দয়রর দননোংশ সংস্ার কদরয়ে লিন, ্ ার পয়র আবার 

উপয়রর অধ্যাংশ লভয়ঙ ল�য়ছ। এখায়নও লসই লচৌকা ঝামা পাথর আর মাদিয়্ মদন্দর প্রস্তু্ 

হয়েদছে লিখা ল�ে। দকছষু পাথর ও মাথার ‘আমেক’ মদন্দয়রর দপছয়ন পষুকষু য়রর উপর �দেয়ে 

পয়েয়ছ। এখায়ন দকছষুক্র কাদিয়ে পষুকষু য়র স্ান ক’লর মদন্দয়র পূয়জা দিয়ে আমরা িষুপষুর লরাি 

মাথাে দনয়েই লকই সাইয়কয়ে লকউ দরকশাে দেয়র এোম শােবনীয়্।

 ময়ধ্রষুয়�র ইদ্বধৃতে লেখয়করা রাজমদহমা ও রাজকীদ্্যই বর্যনা কয়রয়ছন, লোকসংস্ধৃ দ্র 

দিয়ক ্ াকান দন। ইংয়রজরা ্ ায়িরই পিদচয়হ্ন এদ�য়েদছয়েন। ইিানীং সাদহ্্ সংস্ধৃ দ্ সামাদজক্া 

দনয়ে লোক-ইদ্হাস বা রথাথ্য ইদ্হাস দনম্যায়রর আগ্রহ লজয়�য়ছ, দকন্তু লসয়ক্য়ত্রও সয়রজদময়ন 

সব দবষে পরীক্া ক’লর লিখার প্রয়োজনীে্া ল্মন অনষুভূ্ হয়ছে না। �য়বষয়করা গ্রাম এবং 

সাধারর মানষুয়ষর বিায়র ঘষুরয়্ নারাজ। এরই ময়ধ্ আবার এক লশ্ররীর সাম্প্রিাদেক ময়নাভায়বর 

লোক স্ম্ স্াপয়নর জয়ন্ প্রাচীন পষু ঁদথগুদের পাঠ পর্যন্ত বিয়ে লনা ষ্ু ন পাঠ লরাজনা ক’লর বই 
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ছাপয়্ আরম্ভ কয়রয়ছন। এইসব দবকধৃ দ্ লথয়ক রক্া ক’লর লিশ ও মানষুষয়ক ্ার রথাদস্্ 

স্রূয়প প্রদ্দষ্ঠ্ করার জন্ দনরয়পক্ ও শ্রমশীে ্রুর �য়বষকয়ির কায়ছ আয়বিন জানাই।
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িীঃ িায়সর জমে বাঁকষু ো লজোর লবদেোয়্াে গ্রায়ম, 

বগেীে সন ১৩২৩-এর ২৩ আদশ্বন (খীীঃ ১৯১৬, 

৯ অক্ লিাবর)। দ্দন প্রো্ হন নিীো লজোর 

কধৃ ষ্ন�য়র ২০০২ সায়ের ২৮ এদপ্রে।  দপ্া 

স্ীশচন্দ্র, মা্া কাদমনীবাো। গ্রায়মর মধ্-ইং 

দবি্ােয়ে ষষ্ঠ লশ্ররী পর্যন্ত দশক্া সমাপ্ত ক’লর  বাঁকষু ো 

দজো স্ষু য়ে চার বৎসর অধ্েন কয়রন। ঐ সয়গে 

সংস্ধৃ ্ কায়ব্র আি্, ও পষুরার পদরষয়ির মধ্ পাস 

কয়রন। লসখান লথয়ক ১৯৩৩ খীীঃ ম্াদরিকষু য়েশন 

পাস ক’লর বাঁকষু ো দমশনারী কয়েয়জ ইন্ িার ও দব 

এ পয়েন। ১৯৩৭-এ সংস্ধৃ ্ অনায়স্য    প্রথম 

লশ্ররীয়্ ্ ধৃ ্ীে হন ও কাব্-ব্াকরয়রর মধ্ পরীক্া পাস কয়রন। ক’েকা্া দবশ্বদবি্ােয়ে বাঙ্ ো 

প’লে ১৯৩৯ খীীঃ প্রথম লশ্ররীয়্ প্রথম হয়ে দবশ্বদবি্ােয়ে  স্র্যপিক সহ পাঁচদি স্র্যপিক ও 

একদি লরৌপ্পিক পান।বাংো এম এ দিগ্রী অজ্যয়নর পাশাপাদশ সংস্ধৃ য়্ কাব্্ীথ্য ও কাব্রনে 

পরীক্াে পাস। অপদরসীম  িাদরয়রোর সয়গে সংগ্রাম ক’লর এঁয়ক ছাত্রজীবন কািায়্ হে। 

          এম-এ পাস করার পর দব-দি পাস ক’লর ইদন প্রাথদমক স্ষু ে পদরিশ্যয়কর কাজ দনয়ে 

কাল্ না ও খানাকষু য়ে বৎসর খায়নক কাদিয়ে এবং ক’েকা্াে িষু ’ একদি স্ষু য়ে দশক্ক্া ক’লর 

স্দিশ চাচ্য কয়েয়জ িষু ’ মাস, দসদি কমায়স্য চার-পাঁচ মাস এবং উইয়মন্ স্  কয়েয়জ দ্ন বৎসর ম্ 

অধ্াপনা কয়রন। এরপর দশক্াদবভা� লথয়ক প্রথম -নদময়নশন লপয়ে লপ্রদসয়িন্ দস কয়েয়জ লরা� 

লিন ১৯৪৫-এর জষুোইয়ে। লপ্রদসয়িন্ দসয়্ অধ্াপক জনাি্যন চক্রব্্যীর সহকারী হয়ে িশ বৎসর 

কাজ ক’লর (মায়ঝ লিে মাস লকাচদবহার কয়েজ) ১৯৫৫ আ�ষ্ মায়স প্রধান অধ্াপক দহসায়ব 

কধৃ ষ্ন�র কয়েয়জ বদ্ দে হন ।লসখান লথয়ক ১৯৫৯-১৯৭৩ পর্যন্ত লমৌোনা আজাি কয়েয়জ 

এবং ছ’মায়সর জন্ হু�েী কয়েয়জ কাজ কয়রন।্ারপর ১৯৭৩ ১ো লসপ্ লিম্বর ক’েকা্া 

দবশ্বদবি্ােয়ে আয়সন ‘রাম্নষু োদহেী অধ্াপক’ পয়ি ।লসই পয়ি প্রাে সায়ে সা্ বৎসর কাজ 

করার পর  অবসর লনন। অবসর লনওোর পর পদশ্মবগে রাজ্ পষুস্ক পষ্যি ্াঁয়ক ষ্ু েনামূেক 

অদভধান রচনার িাদেত্ব লিে।কদঠন পদরশ্রম কয়র ও বেয়সর বাধা অদ্ক্রম কয়র ১৯৯৬ সায়ে 

দ্দন লসই অদভধান রচনা সমাপ্ত কয়রন।লকন লসই অদভধান আজও আয়োর মষুখ লিখে না লসিাই 

প্রশ্ন রয়ে ল�ে। আজ িীঃ িাস লনই। দকন্তু ্ াঁর অদভধায়নর কাজ লসই পান্ষু দেদপ দনশ্েই সরকাদর 

লকানও স্ায়ন লহোজৎ আয়ছ।আমরা আশাবািী। আ�ামী দিয়ন হেয়্া লকানও উিার, মহানষুভব, 

দচন্তাশীে, িীঃ িায়সর কাজিা রায়্ আয়োর মষুখ লিখয়্ পাে ্ার  ব্বস্া করয়্ পারয়বন। ইদন 
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বগেীে সংস্ধৃ ্ দশক্া পদরষয়ির সভাপদ্, কদেকা্া দবশ্বদবি্ােে লসয়নি সিস্, বাংো আকায়িদমর 

কার্যদনব্যাহী সিস্, সরকাদর অন্ান্ প্রদ্ষ্ঠায়নর সিস্, ও অয়নক কয়েজ ও স্ষু য়ের প্রদ্ষ্ঠা্া 

দছয়েন ।এ’র লেখা গ্রথেসমূহ হ’ে,রথাক্রয়ম (১)রবীন্দ্র-প্রদ্ভার পদরচে (২)বাংো কায়ব্র রূপ 

ও রীদ্ (৩)দচত্র�ী্মেী রবীন্দ্র-বারী (৪) তবষ্ব-রস-প্রকাশ (৫)সমাজীঃ প্র�দ্ীঃ রবীন্দ্রনাথ (৬) 

সম্ািনা- কদবককির-চডিী (৭)রবীন্দ্র-কল্পনাে দবজ্ঞায়নর অদধকার। (৮)বানান বানায়নার বন্দয়র 

(৯)১৪০০ সাে ও চেমান রদব (১০)লিশ কাে সাদহ্্ (১১)বাঙো সাদহয়্্র আি্ মধ্ (১২) 

ব্াকরর (দ্ন খডি) (১৩) সাঁও্ােী বাঙো সম শব্দ অদভধান (১৪)বাছাই প্রবধে এ-ছাো রয়েয়ছ 

নানান্  পদত্রকাে ছোয়না অ�দর্ প্রবধে-দনবধে।‘রবীন্দ্র-প্রদ্ভার পদরচে’ গ্রয়থের জন্ ক’েকা্া 

দবশ্বদবি্ােে অধ্াপক িাসয়ক বাঙ্ ো সাদহয়্্ সব্যপ্রথম প্রিতে দি-দেট্  উপাদধ বিারা (১৯৬২) 

সম্াদন্ কয়রয়ছন। ১৯৭৩ সায়ে প্রকাদশ্ তবষ্ব রস প্রকাশ গ্রথেদির জন্ ‘প্রারয়্াষ ঘিক 

স্মধৃদ্ পষুরস্ার’ (লশ্রষ্ প্রবধে গ্রয়থের জন্ ১৯৭৩ সায়ে),�ি্ সাদহয়্্ দবয়শষ অবিায়নর জন্ ১৯৮৪ 

সায়ে ‘দবি্াসা�র স্মধৃদ্ পষুরস্ার’, ১৯৮৭ সায়ে হওো পদডি্ সমাজ প্রিতে ‘সাদহ্্ রনে’  উপাদধ, 

১৯৮৮ সায়ে কেকা্া দবশ্বদবি্ােয়ের ‘সয়রাদজনী বসষু’ স্র্যপিক, ১৯৯১ সায়ে কেকা্া লিয়�ার 

দরসাচ্য ইনদস্টদিউি প্রিতে ‘রবীন্দ্র ্ত্ত্বচার্য’ উপাদধ, লচাদেশ সাে ও চেমান রদব গ্রথেদির জন্ দ্দন 

‘রবীন্দ্র স্মধৃদ্ পষুরস্ার’ পান ১৯৯৪ সায়ে, ১৯৯৫ সায়ে পান কেকা্া দবশ্বদবি্ােয়ের ‘নারাের 

�য়গোপাধ্াে স্মারক পষুরস্ার’, ১৯৯৮ সায়ে পান সংস্ধৃ ্ কয়েজ প্রিতে ‘রদব্ীথ্যংকর’ উপাদধ। 
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