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িসেলবাস বই - ম�ািপং �টিবল
িসেলবাস
�থম একক : রবী�নাথ ঠা�র       (পৃ�া 1-28)
ক. িশ� 
ভুিমকা,কিবতা আেলাচনা (জ�কথা, ��, মা�ারবাবু, �ছােটাবেড়া, সমােলাচক, বীরপু�ষ, 

�জ�ািতষশা�, পূজার সাজ), ঋণ�ীকার, সা�াব� �া�াবলী

খ. মু�ট
ভূিমকা ও ‘মু�ট’ পিরচয়, কািহনী সংে�পা, নামকরন, চির� িচ�ন (যুবরাজ চ�মািণক�, 

মধ�ম রাজ�মার ই��মার, কিন� রাজ�মার রাজধর), ঋন�ীকার, সা�াব� ��াবলী

ি�তীয় একক          (পৃ�া 29 - 58)
ক. সু�মার রায় : হ য ব র ল
সু�মার রােয়র সময় ও হ য ব র ল

ৃিবষয়ব� পয�ােলাচনা �থম গ�, িবষয়ব� পয�ােলাচনা ি�তীয় গ�, িবষয়ব� পয�ােলাচনা ততীয় গ�

ননেস� এর হাতছািন, হ য ব র ল সৃ� সমাজ ব�ব�া, সংগীত ভাবনা, িশ� সািহত� পিরচয়, ঋন �ীকার, সা�াব� ��

খ. অ�দা শ�র রায় : উড়িক ধােনর মুড়িক
অ�দাশ�র রায় ছড়া ও পিরিচিত, ছড়া স�েক�  অ�দাশ�র রােয়র ম�ব�

উড়িক ধােনর মুড়িক �কাশ ও কথামুখ, িবিভ� ছড়া স�িক� ত আেলাচনা, ঋন �ীকার, সা�াব� ��াবলী

তৃতীয় একক : সত�িজৎ রায় : �েফসর শ� (িনব�ািচত)   (পৃ�া 59 - 92)
ূউে�শ�, ভিমকা, শ� সমে�র িনব�ািচত গ��িল স�ে� সাধারন আেলাচনা (েব�ামযা�ীর ডায়ির, ���ীপ, 

একশৃ� অিভযান, শ�র শিনর দশা, ��ােফসর শ� ও ইউ. এফ. ও.), ��ােফসর শ�র চির�,

শ�র চািরি�ক �বিশ��, শ�র আিব�ার, হাস�রস, সহায়ক ��াবলী, সা�াব� ��াবলী

ুচতথ� একক : নারায়ন �দবনাথ       (পৃ�া 93 - 119)
নারায়ন �দবনাথ এক িবরল �িতভা, উে�খেযাগ� সৃি�, সৃি�র �বিশ�� ও �িতভা, কিমক�  এর যা�া হল ��,

রচনা �শলীর �মিবকাশ, জনি�য়তা, বইেমলা স�েক�  তার �িতচারনা, িবেদশী কিমক�  এর �ভাব,ৃ
কীভােব িতিন বাটুল িদ ��েটর কাজ �� কেরন?, তাঁর আঁকা ��দ ও অলংকরন �যন কথা বেল,

ব�াি� নারায়ন �দবনাথ, নারায়ন �দবনাথ স�েক�  িবিভ� �নী মানুেষর অিভমত, সা�াব� ��াবলী, উৎস
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��নী

সূচীপ�

�থম একক : রবী�নাথ ঠা�র   (পৃ�া 1-28)

ক. িশ� 

ু ভিমকা

 কিবতা আেলাচনা 

  জ�কথা

  ��

  মা�ারবাবু

  �ছােটাবেড়া

  সমােলাচক

   বীরপু�ষ, 

  �জ�ািতষশা�

  পূজার সাজ

 ঋণ�ীকার

 সা�াব� �া�াবলী

খ. মু�ট

ূ ভিমকা ও ‘মু�ট’ পিরচয়

 কািহনী সংে�পা

 নামকরন

 চির� িচ�ন 

  যুবরাজ চ�মািণক�

  মধ�ম রাজ�মার ই��মার

  কিন� রাজ�মার রাজধর

 ঋন�ীকার 

 সা�াব� ��াবলী
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ি�তীয় একক      (পৃ�া 29 - 58)

ক. সু�মার রায় : হ য ব র ল

 সু�মার রােয়র সময় ও হ য ব র ল

 িবষয়ব� পয�ােলাচনা �থম গ�

 িবষয়ব� পয�ােলাচনা ি�তীয় গ�

ৃ িবষয়ব� পয�ােলাচনা ততীয় গ�

 ননেস� এর হাতছািন

  হ য ব র ল সৃ� সমাজ ব�ব�া

  সংগীত ভাবনা

 িশ� সািহত� পিরচয়

 ঋন �ীকার

 সা�াব� ��

খ. অ�দা শ�র রায় : উড়িক ধােনর মুড়িক

 অ�দাশ�র রায় ছড়া ও পিরিচিত

 ছড়া স�েক�  অ�দাশ�র রােয়র ম�ব�

 উড়িক ধােনর মুড়িক �কাশ ও কথামুখ 

 িবিভ� ছড়া স�িক� ত আেলাচনা

 ঋন �ীকার

 সা�াব� ��াবলী

তৃতীয় একক : সত�িজৎ রায় : �েফসর শ� (িনব�ািচত)

       (পৃ�া 59 - 92)

 উে�শ�

ূ ভিমকা

 শ� সমে�র িনব�ািচত গ��িল স�ে� সাধারন আেলাচনা 

  �ব�ামযা�ীর ডায়ির

  ���ীপ, 

��নী



Vik
as

 P
ub

lis
hi

ng
 H

ou
se

  একশৃ� অিভযান

  শ�র শিনর দশা

  ��ােফসর শ� ও ইউ. এফ. ও.

 ��ােফসর শ�র চির�,

 শ�র চািরি�ক �বিশ�� 

 শ�র আিব�ার

 হাস�রস

 সহায়ক ��াবলী

 সা�াব� ��াবলী

ুচতথ� একক : নারায়ন �দবনাথ   (পৃ�া 93 - 119)

 নারায়ন �দবনাথ এক িবরল �িতভা

 উে�খেযাগ� সৃি�

 সৃি�র �বিশ�� ও �িতভা

 কিমক�  এর যা�া হল ��

 রচনা �শলীর �মিবকাশ

 জনি�য়তা

 বইেমলা স�েক�  তার �িতচারনাৃ

 িবেদশী কিমক�  এর �ভাব

 কীভােব িতিন বাটুল িদ ��েটর কাজ �� কেরন?

 তাঁর আঁকা ��দ ও অলংকরন �যন কথা বেল

 ব�াি� নারায়ন �দবনাথ

 নারায়ন �দবনাথ স�েক�  িবিভ� �নী মানুেষর অিভমত

 সা�াব� ��াবলী

 উৎস

��নী
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��নী

ভূিমকা
 
 আধুিনক ভারতীয় ভাষা �িলর মেধ� বাংলা আন�তম উ�ত ভাষা । �াচীন বাংলা 

অথা� ৎ চয�াপেদর যুগ �থেক মধ�যুেগর বাংলার �র �পিরেয় উ�ত ও উৎকষা� � এই বাংলা 

ভাষার বত� মান �বিচ�ময় �কাশ । ‘বাংলা িশ� িকেশার সািহত� ও কিমক� ’মিডউল� চার� 

(৪) একেক িবভ� করা হেয়েছ । �থম একেক রবী�নাথ ঠা�েরর �লখা িশ� ও মু�ট   

সংেযািজত হেয়েছ । �িতভাধর রবী�নাথ ঠা�েরর িশ� কিবতা  ও মু�ট নাটক�র পাঠ 

িবে�ষণ কের পাঠক ও  ছা� - ছা�ীেদর উপকৃত করার �েচ�া আেছ এই মিডউেল ।

 ি�তীয় একেক সু�মার রােয়র ‘হ য ব র ল’ এবং অ�দাশ�র রােয়র িনব�ািচত ছড়া 
ৃউড়িকধােনর মুড়িক �ান �পেয়েছ । ততীয় একেক ক�িব�ােনর রচিয়তা সত�িজৎ রােয়র 

ু�লখা �েফসর শ�র িনবািচত কেয়ক� রচনা এই একেক �ান �পেয়েছ । চতথ � একেক কাট� ু ন 

িশ�ী নারায়ন �দবনােধর বাঁটুল িদ ��ট এবং হাঁদা-েভাঁদা �ান �পেয়েছ যা পাঠক ও ছা� - 

ছা�ীেদর িদেক  ল�� �রেখ ‘বাংলা িশ� িকেশার সািহত� ও কিমক� ’ মিডউল� রিচত  এবং 

�েত�ক� একেকর পের সা�াব� ��াবলী যা ছা�-ছা�ীেদর কােছ উপকৃত হেব বেল  

আশারািখ । 
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 রব ী�নাথ মূলতঃ কিব । কিবতা রচনা িদেয়ই তাঁর কাব� জগেত আিবভ� াব । �থম 

িদেক ‘জলপেড় পাতা নেড়’ িদেয় কিবতার সূ�পাত হেলও �নহাৎ ই তা ভাবােবেগ 

আটেক থােক িন । দাশ� িনক কত� ও িচ�া �চতনা �েম �েম রবী� কাব�ধারায় নবতর 

মা�া সংেযাজন কেরেছ । রবী�নােথর �থম িদেকর কাব��� - “স��া সংগীত’ (১৮৮২) 

‘�ভাত সংগীত’ (১৮৮৩), ‘ছিব ও গান’ (১৮৮৪), ‘কিড় ও �কামল’ (১৮৮৬) । এখােন 

ভাবােবগ �বশী কের ধরা পেড় । আবার ‘মানসী’ (১৮৯০); ‘েসানার তরী’ (১৮৯৪); 

‘িবিচ�া’ (১৮৯৬)’ ‘ৈচতালী’ (১৮৯৬)  �ত এেস রবী� কাব�ধারা সুষমা মি�ত হেয়েছ । 

কাব� নবনব ত� ও আদশ� ধরা পেড়েছ । এই ধারার পপরব�� ভাবনা সমি�ত কাব� �� 

‘কথাও কািহনী’ (১৯০০); ‘ক�না ‘ (১৯০০); ‘�িনকা’ (১ ৯০০); ‘ৈনেবদ�’ (১৯০২); 

‘�রণ’ (১৯০২ - ০৩); ‘িশ�’ (১৯০৩; ‘উৎসগ�’ (১৯০৪); ‘েখয়া’ (১৯১০) । এর পেরই 

রবী� কাব� ধারায় আধ�া� পব� সংেযািজত হে� ল এই ধারাব ‘গীতা�লী’ (১৯১০); 

‘গীিতমাল�’ (১৯১৪); ‘গীতালী’ (১৯১৪) । পরবত�েত রবী� কাব�ধারায় পিতবাদ 

সংেযািজত হেয়েছ । �সখােন ‘বলাকা’ (১৯১৬); ‘িশ� �ভালানাথ’ (১৯২২); পূরবী 

(১৯২৫) । �শষজীবেন ‘নবজাতক’ (১৯৪০), ‘সানাই’ (১৯৪০); ‘েরাগশয�ায় 

(১৯৪০);’আজেরাগ� (১৯৪১); জ�িদেন (১৯৪১) ।

 মূলত �দখা যায় রবী�নাথ ১৯০৩ সােল ‘িশ�’ কাব� ��� রচনা কেরন । �ী 
ুমৃত�র পর রবী�নােথর ি�তীয় কন�া �রনুকা সাংঘািতক �রােগ আ�া� হেল বায়ু-

পিরবত� েনর জন� তােক আলেমাড়ায় রাখা হয় । রবী�নাথ �সখােন কেয়কমাস বাস কেরন 

। সে� কিন� িশ�পু� শিম�নাথ ও িছল । ‘িশ�’ কাব� ���র অিধকাংশ কিবতা এই 

আলেমাড়া থাকা কািলন রচনা কেরন । িশ�মেনর নবনব িচ�া �চতনা ধরা পেড় এখােন 

�সই সােথ িশ� মন��� িনখঁুত ভােব উেঠ আেস এই কাব� �ে� । যিদ বইেয়র কারণ 

িহেসবেক উেঠ আেস পীিড়তা কন�া ও িশ� পুে�র মেনার�ন । িক� এই কাব� রচনার 

��ে� তার অ�েরর একটা তািগদ িছল । বলা যায় রবী�নােথর - সেদ�ামৃতা প�ীর �শাক, 
ৃ ুমাতহারা কন�ার আস� মৃত�, এবং শাি�িনেকতেনর িবদ�ালয় স�ে� জ�ল পিরি�িত 

রবী� নােথর মনেক এক গভীর �বদনায় ভিরেয় �তােল । �সই �বদনা ও �ি��ার হাত 

��নী
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�থেক মুি� লােভর জন� রবী�নাথ িশ�কাব���� রচনায় মেনােযাগ �দন । রবী�নােথর 

‘িশ�’ ও ‘িশ� �ভালানাথ’ �ধু বাংলা সািহেত�র নয়, িব�সািহেত�র ও ��� স�দ । 

িশ�মেনর িবিচ� ভাবনার �কাশ এই িশ� কাব ��� । কাব�� স�েক�  জানা যায় -

ু “�ী িবেয়ােগর পর এক বৎসর যাইেত না যাইেতই মধ�মা কন�ার মৃত� হইল । 

তাহেক বায়ু পিরবত� ন করাইবার জন� যখন িতিন আলেমাড়া পাহাড় িছেলন তখন এক� 
ৃনূতন কাব� রচনা কিরয়ািছেলন, তাহার নাম িশ� । পীিড়তা কন�া, মাতহীনা িশ�পু� শশী, 

কািবরকােছ মাতার ও িপতার উভেয়র ��হ লাভ কিরয়ািছেলন । �সই এক� গভীর ��হ 

হইেত উৎসািরত এই কাব�� বাৎসল�রেস পিরপূন� হইয়া উ�য়ােছ । পুে�র মেধ� আপনার 

ক�না�বন বালক �দেয়র সুখ �ঃখ জািগআ এই কাব� িশ� জীবেনর আন�েলাকেক 

উ�া�ত কিরয়ােছ ।” (রবী� কাব�গ�বাহ - �মথনাথ িবশী; িম� ও �ঘাষ পাবিলশাস� �াঃ 

িলঃ, �কালকাতা - ৭৩; পৃ. নং - ১৪৮)

কিবতা আেলাচনা 

(ক) জ�কথা 

 িশ�কাব��ে�র ‘জ�কথা’ কিবতা� িশ�ও তার মােয়র মেধ� রহস�ময় স�ে�র 

কথা �রণ করায় । �স স�� কিবেক মু� কের । কিবতার ��েত িশ� তার মােক ��  কের 

-

   “এেলম আিম �কাথা �থেক

ু   �কানখােন তই �িডেয় �পিল আমাের ।”

 ভাবেত অবাক লােগ এই �� িশ�মেনর �কান রহেস�র স�ান �দয় । তেবিক 

িশ�র জ�কথা মােয়র কােছ যতটা িব�েয়র িশ�র িনকেট ও �ক �তমিন রহেস�র জ� 

�দয় ।

 ‘মা’ িশ�র এই �ে�র যথাথ � উ�র ও িদেয়েছ । আর ��হ, মায়া, মমতা সবই 

উজাড় কের ‘মা’ তার কযথাসাধ� উ�র �দওয়ার �চ�া কের - “ই�া হেয় িছিল মেনর 

মাঝাের ।” মেনর অ��ল �থেক িশ�র �য উৎস তা তার ‘মা’ জািনেয় �দয় । �সই সােথ 

আেরা বেল -
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ু   “িছিল আমার পুতল �খলায়

   �ভােত িশবপূজার �বলায়

   �তাের আিম �ভেঙিছ আর গেড়িছ ।”

 মা এেক এেক িশ�র �ে�র উ�র িদেত �চ�া কেরেছ । �সখােন মা জানায় িশ� 
ুতার পুতল �খলায় সাথী িছল । জীবন �ভােব ‘মা’ যখন িশবপূজায় রত িছল তখনও িশ� 

মােয়র সােথ রিছল । মা আেরা বেল �য �স, তার িশ�েক অথা� ৎ স�ানেক িনত� নূতন ভােব 
ু�ভেঙেছ আর গেড় তেলেছ নব নব ভােব । িশ� িছল মােয়র �দেয়র ঠা�ের সেন । িছল 

পূজার িসংহাসেন । ‘মা ‘যখন তার ই� �দবতার পূজা কেরেছ , �সই সােথ ‘মা’ তার িশ�র 

ও পূজা কেরেছ ।

ৃ মা আেরা গভীর ভােব জািনেয়েছ, �য আমার মাতে�র আশার আেলায় িশ� 

লুিকেয় িছল । মােয়র সকল ভােলাবাসায়, মােয়র ‘মা’ এবং তার িদিদমােয়র পরােন মােঝ 

এই িশ� লুকািয়ত িছল । �সই সােথ ‘মা’ আেরা জািনেয়েছ �য মােয়র পূব�পু�ষেদর �য 

পুরােনা ঘের �য ‘গৃহেদবী’ আেছ । �সই ‘’গৃহেদবীর �কােলর’ মােঝ িশ� ব�যুগ যুগ ধের 

লুিকেয় িছল । �সখােন ডুব িদেয় ‘মা’ িশ�েক এই পৃিথিবেত এেনেছন ।

 মা �শশব, �কেশার অিত�ম কের যখন �যৗবন পদাপ�ন কেরেছ । যখন মােয়র 

িহয়া । স�ক ভােব ��ু�ত হেয় উেঠেছ । তখন মােয়র জীবেনর �প, রস, গে�র মেধ� 

অথা� ৎ সকল ভােলা �সৗরেভর মেধ� িশ� অ�া�ী ভােব জিড়েয় িছল । �সখােন �থেক মা 

জীবেনর সম� আন� ধারা িবিলেয় িশ�েক িনেয় এেসেছ ।

ৃ এত কথা বলার পেরও মােয়র মন ত� হয়িন । তাই ‘মা’ িশ�র �ে�র যথাস�ব 

উ�র িদেত তৎপর হয় । মা �সখােন বেল -

   “সব �দবতার আদেরর ধন

ু   িনত�কােলর তই পুরাতন,

ু   তই �ভােতর আেলার সমবয়সী”-

 িস�ু �সঁেচ �যমন ভােব মু� আনা হয় । মা ও �ক �তমিন আেব �দয় িনঙেড় 

িশ�েক এই পৃিথবীেত আনায়ন কেরন । মােয়র �দেয়র সকল আদেরর ধন এই িশ� । 
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পৃিথবীর আিদম কাল �থেক �যমন ভােব িশ�রা পৃিথবী আেস মা �ক �তমিন ভােব িশ�েক 

পৃিথবীেত আনায়ন কেরন । তাই িশ� িনত�কােলর হেয়ও িচর পুরাতন থেক �গেছ । জগৎ 
ুসংসােরর আন� ��ােত িশ� নতন হেয় জগেত �� পুরেনর জন� মােয়র �কােল বেসেছ । 

মােয়র অপূরনীয় সম� �� পূরণ করেতই িশ�র জ� ।

 তবু মােয়র মন ভের না । মােয়র মেন িব�য় জােগ । তাই মা আবার বেল - “সবার 

িছিল আমার হিল �কমেন” । িশ�েয িব� চরাচেরর তা মা �দয় িদেয় উপলি� কেরেছ । 

তাই মােয়র মেন আবার �� �িক �দয় । �য �ে�র একটা চুল �চরা উ�র ও মা খঁুেজ �নয় । 

�সখােন মা বেল -

   “ওই �দেহ এই �দহ চুিম

ু   মােয়র �খাকা হেয় তিম

ু   মধুর �হেস �দখা িদেল ভবেন ।”

 িশ�র জে�র পেরও মােয়র মেন এক ভয় থােক । িশ�েক হারােনার ভয় । �সই 

ভয় �থেক ‘মা’ মু� হেত পাের না । তাই মােয়র আ�ল আেবদন -

   “হারাই হারাই ভেয় �গা তাই

   বুেক �চেপ রাখেত �য চাই,

   ��েদ মির একটু সের দাঁড়ােল ।

   জািন না �কা�  মায়ায় �ফঁেদ

   িবে�র ধন রাখব �বঁেধ

   আমার এ �ীন বা� ��র আড়ােল ।”

ৃ -এই �� �ধু িশ�র মােয়র নয় ; সম� মাতজািতর �সই সােথ আমােদরও । 

িশ�র জ� রহেস�র স�  উ�র িব�ান স�ক ভােব িদেত পাের না । কিব �দেব িক কের । তাই 

কিব তার অনুমান িনভ� র কতক�িল দাশ� িনক িচ�ার �কাশ ঘ�েয়েছন মা� এই 

ূকিবতা�েত । িশ�র জগৎ আর আমােদর জগৎ স�ন� আলাদা, কারন আমােদর �চনা 

জগেতর বািস�া িশ� হেত পাের না । িশ� �পকথার জগেতর স�ক বািস�া । কারণ 

িশ�র জগেত বা�ব ও ক�নার সীমা সুিনিদ� থােক না, িশ� সত� ও স�েক এক কের 

বাঁধেত �চ�া কের । তার রােজ� সবই স�ব । অস�েবর �ান �সখােন �নই । অবা�বেক িশ� 

সব সময় সত� বেল ভােব ল তাই কিবর ভাষায় -
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   “ �খাকা থােক জগৎ মােয়র অ�ঃপুের”

 -কিবর �ভৗগিলক ত� অনুসাের িশ� জগৎ মােয়র অ�ঃপুর �থেক উেঠ আেস । 

জগৎ মাতা ও জগঃ িপতার রােজ�র বািস�া এই িশ� । তাই �সখােন �থেক মা িশ�েক িনেয় 

আেসন অিতযতেন । অিত সতক� ভােব । অিত স�প�েন । সকল কােলা িবদায় িদেয়, সকল 

ভােলার সােথ ।

(খ) ��

 �� কিবতা�েত িশ�েক অেনকটা ভািরেয় �তােল । ক�ন বা�ব জগেতর 

আেব�নীর �ঘরােটােপ িশ� �মশ জিড়েয় পেড়েছ । তার চািরপাশ বা�ব জগেতর আবছা 

আেলায় সীমাব� । তাই বা�েবদর এই বাঁধা ধরা িনয়ম �থেক িশ� �বিরেয় আসেত চায় । 

তার �সই চাওয়া পাওয়ার মেধ� থােক িব�র ফাঁক । তবু িশ� তার �খলার জগেত �েবশ 

করেত চায় । িনয়েমর গি� �স ভাঙেত চায় । �াধীনভােব উেড় �যেত চায় । ক�নার 

জগেতর বািস�া হেত চায় �স । �পকথার  রােজ� �যেত চায় িশ� । বাঁধা ধরা িনবম �থেক 

�বিরেয় আসেত চায় বেলই তার মেন �� জােগ । ভাব ও ক�নার সীমাহীন �াধীনতা 

পাওয়ার জন� �স ছু� �খাঁেজ । তাই মােক �স িনিদ� ধায় বেল -

   “মােগা আমায় ছু� িদেত বল

   সকাল �থেক পেড়িছ �য �মলা

   এখন আিম �তামার ঘের বেস 

   করব �ধু পড়া -পড়া �খলা ।”

 -পাঠশালার আব� জীবন আর ভােলা লােগ না িশ�র । তাই �স ছু� চায় । তার 

ক�নার রােজ� �য সবই স�ব তা মােক �রন করায় । মা িশ�েক ছু� না �দওয়ার জন� 

িবিভ� �� কের । কখেনা বেল এখন �পুর । এই �পুেরর �রৗে� �ঘারা যােব না । মােয়র এই 

‘না’ রাজ� �থেক ‘হ�া’ রােজ� �েবশ করেত চায় িশ� । তাই �স মােক বেল -

ু   “তিম বলছ �পুর এখন সেব

   হয় �যন সিত� হল তাই,

   একিদনও িক �পুর �বলা হেল

   িবেকল হল মেন করেত নাই ।”
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��নী

 সমেয়র গি�েত আব� থােক চায় না িশ� । তার মন �য মুহূেত�  উেড় �যেত চায়, 

�স �সই মুহূেত�  �বিরেয় পড়েত রািজ থােক । যিদ মােয়র কােছ �সটা �পুর হয়, তবু মা �কন 

�পুরটা িবেকল ধের �নয় না । �পুর, িবকাল, সকাল, স��া সবই িশ�র কােছ একই । �কান 

�েভদ �স করেত রাজী থােক না । তাই িশ� ভাবেত থােক এখন মােঠর পের সূিয� ডুেব 
ু�গেছ, বাগদী বুিড় পু�র পােড় শাক তলেত এেসেছ । আধার গােছর নীেচ আঁধার ঘিনেয় 

এেসেছ । সূিয� ডুেব যাবার জন� িদিঘর জল কােলা হেয় �গেছ । হােটর �থেক সবাই িফের 

এেসেছ । মােঠর �থেক চাষীরা িফের এেসেছ, �সই সােথ মােক িশ� আেরা বলেছ -

   “মেন করনা উঠল সাঁেঝর তারা,

   মেন করনা সে� হল �যন ।

   রােতর �বলা �পুর যিদ হয়

   �পুর �বলা রাত হেব না �কন ।”

 িশ�র ক�নার রােজ� সবই হওয়া স�ব, িক� বা�েব তা স�ব নয় । স�ব নয় 

বেলই বাঁধা ধরা িনয়েমর গি�েত িশ� বাঁধা পেড় আেছ । �সখান �থেক �স �বিরেয় আসেত 
ুচায় । তাই মােয়র ‘�পুর এখন সেব’ এর উ�ের মােক িশ� বলেছ মা তিম �ভেব িনেত পার 

এখন স��া, বা গভীর রাত । যা িশ� মন ক�না করেত পাের । এভােব �� কিবতায় িশ� 

তার মােক স�াব�ময় স�বনার কথা বেল ক�নার রােজ� ঘুের �বড়ােত �চেয়েছ ।

(গ) মা�ারবাবু 

 মা�ারবাবু কিবতা�েত কানাই মা�ার িশ�েক �যভােব পড়ােতন িশ�� �ক 

�সভােব কানাই মা�ারেক অনুকরন ও অনুসরন করেত �চেয়েছ । এখােন িশ�র মেন �� 

জগৎ �রখােক �� কেরেছন রবী�নাথ ল আকটা বয়� মানুেষর জগৎ, আেরক� িশ�র 

ক�নার জগৎ । িশ� কানাই মা�ার হেয় �বড়াল ছানােক পড়ােত তৎপর । আসেল এই 

�বড়াল ছানােক? �বড়াল আসেল িশ�রই নামা�র । মা�ার যখন িশ�েক িনিদ� কের 

িকছু পড়ােত চায়, বা বলেত চায় িশ� তখন তার িনজ� ক�নার রােজ�র বািস�া হেয় ঘুের 

�বড়ােত তৎপর হয় । তাই �বড়াল ছানােক পড়ােত বেস িশ� িক কের তার ��া� �যমন 

িদেয়েছ, �তমিন মােয়র কােছ �কিফয়ৎ ও িদেয়েছ �বড়ালেক না মারার কথা বেল -

   “আিম �য ওেক মাির �ন মা, �বত,

   িমিছিমিছ বিস িনেয় কা� ।

বাংলা িশ� িকেশার সািহত� ও কিমক� 
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   �রাজ �রাজ �দির কের আেস,

   পড়ােত �দয় না ও �তা মন,

ু   ডান পা তিলেয় �তােল হাই

   যত আিম বিল ‘েশান �শান’ ।

   িদন রাত �খলা �খলা �খলা,

   �লখায় পড়ায় ভাির �হলা

   আিম বিল ‘চ , ছ, জ, ঝ, ঞ’

   ও �কবল বেল ‘িমেয়াঁ িমেয়াঁ ।”

 িশ�র ছা� �বড়াল �িতিদন �দির কের পড়েত আেস, পড়ােত মন না িদেয় পা 
ু ুতেল �ধু হাই তলেত থােক । িশ� যতই তার পড়ােত মেনােযাগ করেত বলুক না �কন 

�বড়াল �ধু �খলা �খলা কের কা�েয় �দয় । �সই সােথ �লখা পড়ায় অবেহলা কের 

�কবলই িনেজর মেন ‘িমেয়াঁ’ ‘িমেয়াঁ’ বেল ডাকতের থােক । আসেল এই �বড়াল �তা 

িশ�র নামা�র । ভােলা কের �ভেব �দখেল �� হেয় ওেঠ �য িশ�র সমক� �নাবলী 

�বড়ােলর মেধ� আেরািপত হেয়েছ �যন এই কিবতােত ।

 চুির করেত �নই, �গাপােলর মেতা ভােলা �ছেল হেয় থাকেত হয় । িক� মাছ 

�দখলেল �বড়ােলর আর িকছু মেন থােক না । িক�া চড়াই পািখ �দখেল -“ছুেট যায় সব 
ুপড়া �ফেল” । আর ��িম কের �কবল িমেয়াঁ িমেয়াঁ বেল ডাকেত থােক ।

 মা�ার �যমন ছা�েক উপেদশ �দয় �য, পেড়য় সময় পড়েত হয় আর ছু� হেয় 

�গেল �খলেত হয় । তখন �বড়াল মুখবুেজ ভােলামানুেষর মেতা �শানার ভান কের । িক� -

   “একটু সুেযাগ �বােঝ �যই

   �কাথা যায় আর �দখা �নই

   আিম বিল ‘চ ছ জ ঝ ঞ’

   ও �কবল বেল িমেয়াঁ িমেয়াঁ ।”

(ঘ) �ছােটা বেড়া

 �ছােটা বেড়া কলিবতা� ‘আলেমাড়া’ থাকা কািলন ২৮েশ �াবন ১৩১০ সােল 

��নী
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রচনা কেরন । কিবতা� িশ�, তার বাবা  ও দাদা ��া� �াপন করা হেয়েছ । িশ� তার বাবার 
ুমেতা বেড়া হেল �স দাদা ও বাবােক িকিক বলেত পাের বা বলেব তা তেল ধরা হেয়েছ । �সই 

ৃসােথ ‘মা’, ‘মামা’ �ভিতর �স� উ�াপন কের কিব িশ�র ক�নার রােজ� িবচরন করেত 

সেচ� হেয়েছন । কিবতার ��েত িশ� �ীকার কেরেছ -

   “এখেনা �তা বেড়া হইিন আিম,

   �ছােটা আিছ �ছেল মানুষ বেল ।

   দাদা �চেয় অেনক ম� হব 

   বড় হেয় বাবার মেতা হেল ।”

 ��ত িশ� এখন �ছাট আেছ । তেব �স যিদ বাবার মেতা বেড়া হয় তেব �স দাদার 

সােথ িক রকম আচরণ করেত তার একটা ��া� িদে�ন । অথা� ৎ িশ� তখন বাবার �ান 

অিধকার কের বেসেছ । �স তার দাদােক পড়েত না চাওয়ার জন� বেক �দেব । আর পািখ 
ুছানা খাঁচায় রাখেল বকা �খেত হেব দাদােক । দাদেক ‘�� �ছেল’ বেল বেক �দেব । �সই 

সােথ িশ�র সােধর কথা বলেত ও �ভােল না । পািখর ছানা �পাষার জন� দাদােক বকেব । 

অথচ -

   “তখন িনেয় দাদার খাঁচাখানা

   ভােলা ভােলা পূষব পািখর ছানা ।”

 িবিচ� এই িশ�র মন তাই �য কােজর জন� দাদােক �বাকা �খেত হেব । �সই কাজ 

�স িনেজ তািরেয় তািরেয় উপেভাগ করেত থাকেব, কারন িশ� বাবার মেতা বেড়া হেয় 

�গেছ । তােক �বাকা �দওয়ার তখন আর �কউ থাকেব না ।

 সকাল সােড় দশটার সময় িশ�েক �ান �সের পড়া করেত বসেত হয় । বা 

পাঠশালায় �যেত হয় । িক� িশ� বাবার মেতা বেড়া হেল নাওয়া, কাওয়ার জন� �কউ 

তাড়া �দেব না । �কউ কােজর কথা বলেব না । তখন �স মু� মনা । তাই িশ� তখন -

   “ছাতা একটা ঘােড় কের িনেয় 

    চ� পােয় �বিড়েয় আসব পাড়া ।”

 পাড়া �বড়ােনার সাধ িশ�র মেন আজ� লািলত । যা কখেনা পুরন হয় না । বেড়া 

�কবলই মানা করেত থােক । এটা কিরস না, ওটা কিরস না বেল । িক� িশ� বেড়া হেয় 

��নী
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�গেল বারন করার �কউ থাকেব না । আবার �� মশাই পড়ােত আসেল, বািড়র �লাকেক 

�চৗিক �পেত িদেত বলেবা । িতিন ��ট িনেয় পড়েত বসেত বলেল, বলেবা আিম �তা �খাকা 

�নই বাবার মেতা বেড়া হেয় �গিছ । তখন ��মশাই বলেব -

   “বাবু মশায়, আিস এখন তেব”

ু িবকালেবলা মােঠ িনেয় যাওয়ায় জন� ভলু যখন আসেব, তখন তােক ধমক িদেয় 

কােজর কথা �শানােবা । আবার রেথর �মলায় িভেড়র মােঝ িশ� একলা রথ �দখেত যােব । 

মামা যিদ ছুেট এেস িশ�েক �কােল িনেত চায় তখন মামােক থামােনার যথাস�ব উ�র ও 

তার মুেখ সািজেয় রাখা আেছ । �সখােন মামােক িশ� বলেব -

   “েদখছ না িক মা,

   হেয়িছ �য বাবার মেতা বেড়া ।

   �দেখ �দেখ মামা বলেব, তাই �তা

   �খাকা আমার �স �খাকা আর নাই �তা ।”

 �খাকা �যিদন �থম বেড়া হেব �সিদন �স বাবার মকেতা িসেক টাকা িবিলেয় 

�দেব, মা গ�া �ান �সের এেস যিদ �খাকােক িখছু বেল, তেব �স মােক বাবার মেতা টাকা 

এেন �দওয়ার কথা বেল । আি�ন মােস গাজনতলার হােট �মলা বসেব । বাবার �নৗকা 

বাবুগে�র ঘােট িভড়েব । তারা �খাকার কথা �ভেব রঙীন জামা ও জুেতা িকেন আনেব । 

িক� �খাকা জামা জুেতা িনেত অ�ীকার করেব -

   “আিম বলব, ‘দাদা প�ক এেস,

   আিম এখন �তামার মেতা বেড়া ।

   �দখছ না িক �য �ছােটা মাপ জামার

   পরেত �গেল আঁট হেব �য আমার ।’

ু এইভােব িশ� ক�নায় বাবার মেতা বেড়া হেয় িনেজর �ু��েক ভলেত �চ�া 

কের ।

(ঙ) সমােলাচক

 সমােলাচক কিবতা�েত �খাকা তার বাবার সমােলাচনা কেরেছ । বাবা িলেখ িলেখ 
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তার মােক �শানায় । অথচ �খাকা সব বুঝেত পাের না । মা �য �ক ঠাক �বােঝ �সকথা সিত� 

কের বলা যায় না । কারন বাবা যখন �লখা পেড় মােক �শানাি�ল, �খাকা তখন মােয়র 

ুমেনাভাব �দেখ বুঝেত পারেলা �য মা তার বাবার �লখার মাথা মু� িকছুই বুঝেত পাের িন । 

তাই �খাকা মােক �� কের -

   “েসিদন পেড় �শানাি�েলন �তাের

   বুেঝিছিল ? - ব�  মা সিত� কের ।”

 মা �খাকার �ে�র �কান উ�র িদেত পাের না । তবু �খাকার মেন হয়, তার মা 

তােক গ� কের যা �শানায়, তা বাবা �কন �লেখ না । বাবর মা অথা� ৎ ‘ঠা�মা’ িক বাবােক 

�কান �পকথার রাজকন�া, রাজপু� গ� �শানায় িন । যা বা অকপেট িলখেত পাের । বাবা িক 

ু ু�স সব �বমালুম ভেল �গেছ । �খাকা মােক আেরাল �� কের �য �ােনর �বলা হেল তিম 
ু�কবলই বাবােক �ডেক যাও । িক� বাবা তার ��� �দয় না । খাবার িনেয় তিম বেস 

থাকেলও বাবা তার কােনই �তােল না । �কবল -

 “েলখা �লখা �খলা” কেরই বাবা সময় অিতবািহত কেরন । আবার �খাকা যিদ 
ুবাবার ঘের �খলেত যায় তেব তার মা ‘�� �ছেল’ বেল �বাককােঝাকা কের । �সই সােথ মা 

�খাকা �গাল করেত িনেষধ কের - “েদখিছস �ন িলখেছ বাবা ঘের”

 �খাকা মেন �� জােগ িলেখ িক কখেনা ভােলা িকছু হওয়া স�ব । তাই �খাকার 

মেন �� -

    “ব�  �তা, সিত� ব� 

    িলেখ কী হয় ফল ।”

 আবার  �খাকা যিদ বাবার খাতা কলম িনেয় িলখেত �� কের তখন মা রাগ কের । 

অথচ বাবা িলখেত বসেল মা �কান কথা বেল না । এটা �খাকা কােছ অসহ� লােগ । �খাকা 

কাগজ, কলম ন� করেছ বেল মা রাগ �দখান, বকা �দন । অথচ বাবা �িতিদন দাগােনা 

কাগজ ন� কেরন । তােত মােয়র িকছু যায় আেস না ল তাই িশ�র মেন �� -

    “বেড়া বেড়া �ল কাটা কাগজ

    ন� বাবা কেরন নািক �রাজ ।

    আিম যিদ �নৗকা করেত চাই

    অমিন বল, ন� করেত না্ই
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    সাদা কাগজ কােলা

    করেল বুিঝ ভােলা ?”

 সাদা কাগজ িলেখ কােলা কের বাব �কান ভােলাআই না করেছ । অথচ আিম যিদ 

একটা �নৗকা বানােত চাই তখন বল কাগজ ন� করেত �নই । �নৗকা করা যিদ ন� হয় 

তাহেল বাবার মাথামু� হীন �লখা, যা মা বা �খাকা বুঝেত পাের না, তােত িক কাগজ ন� 

হে� না । এই ��ই ছুঁেড় �দয় িশ� এভােব িশ� বাবার �লখার সমােলাচনা কের মােয়র 

কােছ ।

(চ) বীরপু�ষ

 িশ�কাব� �ে�র িশ�ভােবর সব�ে�� কিবতা ‘বীরপু�ষ’ । এখােন িশ� তার 

ভােবর রােজ�র ��� সাহসী বীর । একদল ডাকােতর সােথ অসীম সাহেস যু� কের �স তার 

মােক উ�ার কের এেনেছ । যা িশ� ক�নায় অত�� ি�য় । �য কথা বাের বাের বীরপু�ষ 

কিবতায় ধরা পেড় । কিবতা �� িশ� িবেদশ ঘুের মােক িনেয় অেনক �র �দেশ পািড়  

িদে� । মা পালিক কের যাে� ল আর তার �কাকা রাঙা �ঘাড়া চেড় টগবিগেয় মােয়র 

পালিকর পােশ পােশ যাে� । �খাকার �ঘাড়া এমনভােব ছুেত চেলেছ �য রা�ার ধুেলা �য 

কােশর �মেঘর সােধ িমেশ একাকার হেয় যাে� । স��ােবলা সূয� পােট �গেছ, িশ� ও তার 

মা �জাড়ািদিঘর মােঠ �পৗঁেছ �গেছ । জনমানব শূন� �জাড়ািদিঘর পােড় �পৗঁেছ তার মা ভয় 

�পেয়েছ বেল িশ� মেন কের । মােক শা�না িদেয় �খাকা তাই বেল -

  “ভয় �কােরা না মােগা”, আিম �প �খাকা মােয়র সাথী । তাই মােয়র 

�কান ভয় পাওয়ার দরকার �নই । িশ� �সই সােথ আেরা বেল, সনধ�ােবলা রা�া 

�চারকাঁটােত �ঢেক �গেছ । �কউ �সখােন �পৗঁছুেত পারেব না, বেল িশ� মােক আশ� 

কের । এমন সময় একদল ডাকাত  “হাঁের �র �র �র �র” - কের এিগেয় আেস মা পালিকর 

এক �কােন লুিকেয় ঠা�র �দবতার নাম �রণ করেত থােক । আর পালিক বওয়া 

�বয়ারা�েলা কাঁটাবেনর �ঝােপর পােশ কাঁপেত থােক ল তকন �খাকা মােক �ডেক বেল 

   “আিম আিছ, ভয় �কন মা কর ।”

 ডাকাতেদর �বহারা �বশ মজাদার । তােদর হােত লা�, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, �সই 

সােথ তােদর কােন জবা ফুল �গাঁজা আেছ । �সই ডাকতেদর �দেখ �খাকা �হেক বেল -
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   “আিম বিল দাঁড়া খবরদার ।

   এক পা কােছ আিসস যিদ আর -

   টুকেরা কের �দর �তােদর �সের ।”

 একথা �েন ডাকাত দল। লাফ িদেয় উেঠ মুেখ িব�ধরেনর “হাঁের �র �র �র �র ।” 

আওয়াজ করেত থােক । মা �খাকােক ডাকতেদর সামেন �যেত িনেষধ কের । িক� �খাকা 

মােক চুপ থাকেত বেল । এবার �খাকা তার মেনারােজ�র -

   “ছু�েয় �ঘাড়া �গেলম তােদর মােঝ,

   ঢাল তেলায়ার ঝ� ঝিনেয় বােজ,

   কী ভয়ানক লড়াই হল মা �য,

   �েন �তামার গােয় �দেব কাঁটা ।

   কত �লাক �য পািলেয় �গল ভেয়,

   কতেলােকর মাথা পড়ল কাটা ।”

 এভােব িশ� তার মেনা রােজ�র সব�ে�� বীর �েপ িনেজেক �িত�া করেত চায় । 

মােয়র আশ�া ডাকতেদর সােথ, �কাকার একার পে� যু� করা স�ব হেব না । �খাকা 

হয়েতা এই যুে� মারা যােব । িক� �খাকার ক�নার রােজ�র নায়ক �স িনেজ । তাই তার 

পরাজয় স�ব নয় । �স জেয়র মালা পের মােয়র সামেন এেস দাঁড়ােব । -

   “আিম তখন র� �মেখ �ঘেম

   বলিছ এেস, লড়ায়ই �গেছ �থেক’

ু   তিম �েন পালিক �থেক �নেম

   চুেমা �খেয় িনে� আমায় �কােল -

   বলছ ভােগ� �খাকা সে� িছল ।

    কী �দ� শাই হত তা না হেল ।”

ু আর মা �খাকােক ��হপূণ � আদের চু�েন �খাকায় মন�ান ভিরেয় তলেব । �সই 

সােথ �খাকা িছল বেল মা শাি�র িন�াস �ফলেত পারেব । �িতিদন কতিক ঘটনা ঘেট । িক� 

তার সবই সত� হয় না । িক� �কাকার ক�নায় এটা যিদ সত� হত তা হেল তা ম� হেতা না । 

আর �খাকার দাদার আশ�া -
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   “দাদা বলত, �কমন কের হেব;

   �খাকার গােয় এত িক �জার আেছ ।

   পাড়ার �লােক সবাই বলত �েন,

   ‘ভােগ� �খাকা িছল মােয় কােছ ।”

 পাড়ার �লাক �খাকােক ভরসা করেলও তার দাদা �কাকােক ভরসা করেত সাহস 

পায় না । অশ�া কের �খাকা �ব�ল বেল । িক� �পকথার রােজ�, বা �খাকার ক�নায়র রােজ� 

তার �থেক বড় বীর আর �কউ �নই । �খাকার �সই ক�নার রােজ�র িবর�েক বরপু�ষ 

কিবতায় আর একবার �িত�া �দওয়া হেয়েছ ।

(ছ) �জ�ািতষ-শা�

 �জ�ািতষশা� কিবতা িশ�র মেনাজগেতর পিরপূরক কিবতা । �জ�ািতষ শাে� 

অস�ব বেল িকছু �নই । সবিকছু হােতর কােছ পাওয়া স�ব । �জ�ািতষ শা� যা বেল, বা�ব 

অেনক সময় তা বেল না ল বা�েবর সােথ �জ�ািতষ শাে�র পাথ�কভ িব�র । �সই িব�র 

ফারাক পুরন কের পাের এক মা� িশ� মন । কিবতার ��েত তাই পাই -

   “আিম �ধু বেলিছলাম

   কদম গােছর ডােল

   পূিন�মা চাঁদ আটকা পেড়

   যখন সে�কােল

   তখন িক �কউ তাের

   ধের আনেত পাের ।”

 িক� �খাকার দাদা চাঁদ ধের আনার কথা �েন হাসেত থােক । �সই সােথ 

�কাকােক বেল -

   “েখাকা, �তার মেতা আর �দিখ নাই �কা �বাকা ।”

 �খাকা দাদা, আর �খাকার িচ�া �চতনার মেধ� বা�ব ফাঁক ল�� করা যায় । 

�খাকার দাদা, �খাকােক এই বেল �েবাধ �দয় �য চাঁদ অেনক�ের থােক তােক 

�কানভােবই ধরা �ছাঁওয়া স�ব নয় ল িক� �খাকার �ি�েত অন�কথা বেল । �খাকার 
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ুদাদােক জানায় �য দাদা তিম িকছুই জান না । কারণ �কাকার �ি�েত -

   “মা আমােদর হােস যখন

    ওই জানলার ফাঁেক

ু   তখন তিম বলেত িক, মা

    অেনক �ের থােক ।”

 �খাকার �ি�েত ‘মা’ ও চাঁদ একাকার হেয় �গেছ । বা�েব যা অধরা, অস�ব বেল 

মেন হয় । �খাকার ক�নায় তা স�ব �ধু �খাকার মােয়র িনিরেখ । তাই �কাকার কােছ ‘মা’ 

ই চাঁদ �য ধরা �দয় । মােয়র ��হ, মমতা, সবই অধরা চাঁেদর নামা�ের ফুেট ওঠা । �কাকার 

দাদা �খাকােক আবার বেল �য বেড়া চাঁদ ধরেত �গেল বেড়া ফাঁদ দরকার । িক� �খাকার 

কােছ ‘মা’ ই �তা ‘চাঁদ’ । তাই মােয়র মুখ �ই হােত ধের �তা �খাকা চাঁেদর �সাহাগ অনুভব 
ুকের । �খাকা তাই দাদােক �েধায় তিম আমােক �বাকা বলেব ।

ৃ কিবতা ততীয় �বেক �খাকা তার দাদার সব �ে�র উ�র এক সােথ িদেয় �দয় । 

�সখােন �খাকা তার দাদার িবদ�া বুি�র �িত কটা� কের বেল -

    “মা আমােদর চুেমা �খেত 

     মাথা কের িনচু

    তখন িক মার মুখ� �দখায়

     ম� বেড়া িকছু ।”

 অথা� ৎ ‘েজ�ািতষশা�’ কিবতা�েত �খাকার চাঁদ ধরা স�ব । �খাকার �ি�েত ‘মা’ 

ই তার কােছ চাঁদ । তাই �খাকার �পকথার রােজ� ‘মা’ ও চাঁদ’ সবই একাকার হেয় যায় ।

(জ) পূজার সাজ

 ‘পূজার সাজ’ কিবতা� নাটকীয় ধরেনর । কৃষক পিরবাের �ই �ছেল মধু ও িবধু । 

বাবা খুব ক� কের �ই �ছেলর জন� সুেতার কাপড় িকেন আেন পূেজার উপহার িহসােব ল 

িক� বেড়া �ছেল মধুর তা প�� হয় না । িক� �ছাট �ছেল িবধু িপতার �দওয়া উপহার 

অিতযে� �হন কের । মধু রাগ কের বািড় �থেক �বিরেয় যায় । আর বেল যায় -
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  “রায়বাবুেদর �িপ  �পেয় জিরর টুিপ

    ফুলকাটা সা�েনর জামা ।”

 সুতরাং মধুর ও �সই সা�েনর জামা চাই । মা মধুেক �বাঝােত �চ�া কের, �য 

এবছর ভােলা ধান হবিন । ফসল সব ন� হেয় �গেছ । তবু �তামােদদর বাবা �তামােদর জন� 

যথাসাধ� �চ�া কের এই উপহার িকেন এেনেছ । তবু মধু রাগ কের বািড় �থেক �বিরেয় রায় 

বাবুেদর বািড়েত িগেব সা�েনর জামা �চেয় আেন । আর পােড়র �লাকেদর তার পূেজার 

উপহার �দখােত থােক ।

  “�িপর �স জামা �পেয়  মধু ঘের যায় �থেয়

    হািস আর নািহ ধের মুেখ ।”

 এেত মধু খুব খুিশ হেলও মধুর বাবা মা ব� �ঃখ পায় । কারন মধু কাকা ও মামােক 

সা�েনর জামা �দখায় । �সই সােথ িবধু িছট কাপড় পেরেছ বেল উপহাস কের । আর মধুর 

বাবা, মা কপােল করা ঘাত কের বলেত থােক -

  “হই �ঃখী হই দীন   কাহােরা রািখ না ঋন

    কােরা কােছ পািত নাই হাত ।”

 মধুর বাবা, মা দির�� হেল ও কখেনা কােরা কােছ ঋন রােখ না । আ� স�ান �বাধ 

বজায় �রেখ তারা মাথা উুঁ কের চেল । িক� আজ তােদর �ছেল হেয় মধু িভ� �হন কের 

অহংকার করেত থােক , এেত মধুর বাবা মার আ� স�ানেবােধ আঘাত লােগ । আর �ছাট 

�ছেল িবধুেক িনেয় গব� কের বেল -

  “আয় িবধু, আয় বুেক  চুেমা খাই চাঁদ মুেখ,

           �তার সাজ সবেথেক ভােলা ।

  দির� �ছেলর �দেহ   দির� বােপর ��েহ

            িছেটর জামা� কের আেলা ।”

ৃ এর �থেক আ�তি� �বাধ হয় আর হয় না । তাই বেড়ােছেল মধুর জন� বাবা-মা 

ুযতটা ক� পায় । �ছাট �ছেল িবধুেক িনেয় গব� �বাধ কের �সই �ঃখ য�না ভলেত �চ�া কের 

ল আর এভােব পূজার সাজ কিবতা� �ঃেখর মেধ�ও শাি�র �েলপ �দয় ।
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ঋন �ীকার

(১) িশ� : রবী�নাথ ঠা�র । রবী�রচনাবলী প�ম খ� ; িব�ভারতী দ. আচায� জগদীশ 

বসু �রাড় ; কিলকাতা - ১৭

(২) রবী� কাব� �বাহ : �মথনাথ িবশী ; িম� ও �ঘাষ, কিলকাতা

(৩) রবী� কাব� পির�মা : উেপ�নাথ ভ�াচায� ; ওিরেয়�াল বুক �কাশন

সা�াব� ��

(১) িশ� কাব���� কতসােল ��াকাের �কািশত হয় । এ� রচনায় ���াপট আেলাচনা 

কেরা ।

(২) জ�কথা কিবতা� মূল ব�ব� িবষয় আেলাচনা কেরা ।

(৩) �� কিবতায় িশ� মেনর ���িলর মূল�ায়ন কর ।

(৪) মা�ারবাবু কিবতা িশ� কানাই মা�ার হেল িক িক করত তা আেলাচনা কেরা ।

ু(৫) �ছােটাবেড়া কিবতা িশ� হঠাৎ বাবার �ান �পেল িক িক করেতা বেল তিম মেন কেরা ।

(৬) সমােলাচক কিবতায় িশ� বাবার সমােলাচনা কের িক ম�ব� কেরেছ - তা ব�াখ�া   

কেরা ।

(৭) বীরপু�ষ কিবতা িশ� �কমনভােব তার মা �ক ডাকাত �দর হাত �থেক উ�ার কের 

আনেতা তা আেলাচনা কেরা ।

(৮) �জ�ািতষশা� কিবতায় িশ�র �চােখ চাঁদ আসেল �ক বেল মেন কেরা ।

(৯) পূজার সাজ কিবতায় �য না�ক পিরি�িত সৃি� হেয়েছ তা আেলাচনা কেরা ।

��নী
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 রবী�নাথ ঠা�র মূলত কিব । তেব কিবতা রচনা িদেয় তাঁর সািহেত�র জগেত 

আিবভ� াব ঘটেল নাটক রচনার ��ে� তার কৃিত� িবেশষ ভােব �ীকৃত । নাটেকর �য িবিচ� 

ধরেনর ��নীেভদ হেত পাের তা রবী�নাথ আমােদর �দিখেয়েছন । গীিতনাট� - নাট�কাব� 

কাব�নাট� �থেক �� কের �পক সাংেকিতক নাটক, ত� নাটক, নৃত�নাট� - না�কা 

সব�ে�ে�ই িতিন সমান পারদশ� । তার নাটক মূলত ভাবা�ক, গীিতধম� ত�িচ�াবাহী । 

�সইসােথ তার নাটক বাের বাের ধরা পেড়েছ সমকালীন সমাজ সমস�া ও ব�ি�সমস�ার 
ুনতন ত�ব ও তাি�ক �েয়াগ ।

 রবী�নােথর উে�খেযাগ� নাটক�িলর মেধ� ‘��চ�’, ‘ব�ীিক �িতভা’, 

‘িবসজ� ন’, ‘িচ�া�দা’, ‘শােরাৎসব’, ‘রাজা’’, মু�ট (১৯০৮)’, ‘মু�ধারা’, 

ৃ‘র�করবী’,’ কােলর যা�’, �ভিত উে�খেযাগ� ।

 আবার রবী�নাথ িকছু িকছু গ� ও উপন�াসেক না�কৃত কেরন । মু�ট নাটক� ও 

রবী�নাথ তার �ু� উপন�াস �থেক না�কৃত কেরন ।

 মু�ট নাটক� ১৯০৮ সােল ��াকাের �কািশত হয় । রবী�নাথ ঠা�র তাঁর �য 

কয়� গে�র নাট��প িদেয়িছেলন ‘মু�ট’ তার মেধ� �থম । ‘মু�ট’ �ু� উপন�াস �েপ 

‘বালক’ পি�কায় ১২৯২ ব�াে� �থম �কািশত হয় । �বালপুর ��চয�া�েমর বালেকর 

�ারা অভীিনত করার উে�েশ� রবী�নাথ এ�েক উপন�াস �থেক না�কৃত কেরন । মু�ট 

নাটক� িতন� অে� ও বােরা� �শ� রচনা করা হেয়েছ । �থ অে� িতন� �শ� । ি�তীয় 
ৃঅে� ছয়� �শ� ও ততীয় অে� িতন� দশ� বত� মান । িতন অে�র কািহনী ধারায় নাট� 

পিরনিত ��ািজক �প লা কেরেছ । �ছাট রাজ�মার রাজধেরর চ�াে�র �ীকার হেয়েছ 
ুি�পুরার যুবরাজ চ�মািনেক�র মৃত� আমােদর িবেবেকর দংশেন দংিশত কের  । 

কািহনী সংে�েপ

 নাটেকর িবষয় ব�েত �দখা যায় ি�পুরার রাজা অমর মািনেক�র িতনপুতর । 

��নী
মু�ট (রবী�নাথ ঠা�র)�থম একক
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যুবরাজ চ�মািনক�, মধ�মরাজ�মার ই��মার এবং কিন� রাজ �মার রাজধর । এই 

িতনজেনর মেধ� �ছাটরাজ�মার রাজধর যু�েকৗশল �কঠাক আয়ে� না করার জন� 

তােক সকেল অব�া কের । এমনিক অ� িশ�া �� ইশাখা রাজধরেক অপদাথ � িহসােব 

গন� কের । রােজ�র �জারা তােক রাজপু� িহসােব গন� করেত চায় না । রাজধেরর 

ি�য়াকলাপ �কউই ভােলা �চােখ �দেখ না । অব�া আর অবেহলায় কারেন রাজধর �মশ 

হীন ষড়যে�র বশবত� হেয় পেড় । রাজধর �কৗশল খঁুজেত থােক এই অপমােনর �িতেশাধ 

�নওয়া যায় িক ভােব । ইশাখাঁ একিদন রাজধরেক অপমান করেল �স রাজা অমরমািনেক�র 

কােছ �িতবাদ কের । �সই সােথ �স �য �কান �াতােদর �থেক যু� িবদ�ায় কম পারদশ� নন 

তা ও জািনেয় �দয় । িনেজর �মতা �দশ�েনর জন� রাজধর িনেজর িপতা তথা ি�পুরার 

রাজার কােছ �াথ�না কের - “মহারাজা িনেজ আমােদর ধনুিব�দ�ার পরী�া �হন ক�ন, এই 

আমার �াথ�না” - অতএব মহারাজা সব�সমে� ধনুব�দ�া �িতেযািগতার ব�ব�া করেত 

িনেদ� শ �দন । �িতেযািগতার কথা �েন যুবরাজ ও মধ�রাজ �মার ই��মার উৎসাহ 

�দখােলও কিন� রাজ�মার রাজধর ততটা উৎসাহ �দখায় না, তেব িতিন �কৗশল খঁুজেত 

থােক । মহারাজ ‘কালই’ ধনুিবদ�ার পরী�ার িদন ধায�� করেলন । এিদেক রাজধর, তার 
ূমামােতা ভাই ধুর�েরর সহায়তায় রাে� অ�াগাের �েবশ কের দাদা ই��মােরর তেনর 

ু�খাপেথেক তাঁর নামেলখা তীর� তেল িনেয় �সখােনিনেজর নামেলখা তীর �রেখ আেসন 

। পরিদন যথারীিত ধনুিবদ� �ার �িতেযািগতা হল । �সখােন যুবরাজ চ�মািনক� তীর �কঠাক 

�ান �পৗঁছেত পাের িন । মধ�মরাজ �মার ই��মােরর তীের ল�েভদ করেল সকেল 

ই�র�মােরর ‘জয়�িন’ িদেত থােক । আর কিন� রাজ�মার রাজধেরর তীর ও ল�েভদ 

করেত পােরিন বেল সকেলই অনুমান কের । তবু রাজধর িপতার কােছ �ঘাষনা কের �য 

তার তীর-ই িনিদ� �ােন �পৗঁেছেছ । �সই সােথ পরী�া করার জন� ইশাখাঁেক িনেদ� শ 

�দওয়া হয়, ইশ খাঁ ল�� �ভেদর �ান �থেক িফের এেস জানায় �য কিন� রাজ�মার 

রাজধেরর তীরই িনিদ� �ােন আেছ ল কারন তার নাম �লখা তীরই মূল ল��েভদ কেরেছ । 

ই��মার বা চ�মািনেক�র তীর তার ধােরর কােছ �যেত পাের িন । রাজা অমর মািনক� এর 

মেধ� একটা রহেস�র গ� �পেলও �মন ��প কিন� রাজ�মার রাজধরেকই িবজিয়র 

ুপুর�ার িদেত বাধ� হন । ইশাখাঁ যিদও একটা আঁচ কেরিছল �কাথাও না �কাথাও একটা ভল 

হে� ল �সই সে� ইশাখাঁ ই��মারেক রহেস�র কারনও িজ�াসা কের । ই�কজুমার 

ুজানত গত রােত রাজধর লুিকেয় তার অ�শালায় ঢেক তীর পিরবত� ন কের �রেখ এেসিছল 

। এখন ই���মার বুঝেত পারেলা �কন �গাপেন রাজধর তার অ�শালায় �েবশ কেরিছল । 

িক� ই��মার তখন বাপারটা সহজ ভােব িনেলও এখন বুঝেত পারেছ আসল ব�াপারটা 

িক । এখন আর ই��মােরর িকছু বলা চেল না । তাই �স মুখ বুেজ সবই �মেন �নয় । তার 

��নী

বাংলা িশ� িকেশার সািহত� ও কিমক� 

18



Vik
as

 P
ub

lis
hi

ng
 H

ou
se

িনরব থাকা মােন উ�কলুমার পরাজয় �ীকার কের �নওয়া । �শষ পয�� মহারাজ 

অমরমািনক� িনিদ�পরমান পাওয়ার পর কিন� রাজ �মার রাজধরেকই িবজয়ী �ঘাষনা 
ুকের তার হােত হীের বাঁধােনা তেলায়ার পুর�ার িহসােব তেল �দন ।

 ি�তীয় অে� আরাকান রােজ�র সােথ ি�পুরার রাজা অমর মািনেক�র যুে�র কথা 

উে�খ করা হেয়েছ । অমর মািনক� আরাকান রাজার িব�ে� তার িতন পু� তথা যুবরাজ 

চ�মািনক�, মধ�ম রাজ�মার ই���মার এবং কিন� রাজ�মার রাজধরেকই িনেয়াগ 

কেরন । চ�মািনক� ও ই��মার সরাসির যু� �েল িগেয় যু� করেলও রাজধর যু��ান 

�থেক ব� �ের পাঁচহাজার �সন� িনেয় কলুিকেয় থােক ল যুে�র সময় রাজধেরর �যখােন 

থাকার কথা িছল �সখােন রাজধর নােথেক হীন ষড়য� করেত থােক । কারন রাজধর ভােব 

যিদ �স যুে� অংশ�হন কের এবং যুে� যিদ জয়লাভ হয় । তেব �সই কৃিত� যুবরাজ তথা 

চ�মািনেক�র উপর বত� ােব । রাজধরেক �কউ �তমন ভােব ��� �দেব না । রাজধর 

মামােতা ভাই ধুর�েরর সহায়তায় �কৗশল আয়� করেত থােক । হীন ষড়যে�র বশবত� 

হেয় রাজধর রাে� কন�ফুিল নদী পার হেয় শ�িশিবর আ�মন কের আরাকান রাজােক ব�ী 

কের । আরাকান রাজা রাজধরেক জানাব �য যিদ তােক ব�ী করা হয় তেব যুে�র অবসান 

হেব না । কারন আরাকান রাজার ভাই ‘হামচু’ রাজা হেব এবং যু� �ক আেগর মেতাই 

চলেত থাকেব । এসব �কান কথার ��� না িদেয় রাজধর আরাকান রাজার মাথার মু�ট 

িনেয় আেস �সই সােথ সি� ��াব ও িলেখ �নয় ।

 হীন ষড়যে�র বশবিত�  হেয় রাজধর �য আরাকান রােজর ‘মু�ট’ িনেয় এেসেছ 

এই খবর চাউর হেতই মধ�মরাজ �মার ই��মার রাজধেরর উপযু� শাি�র ব�ব�া 

করেত বেল । িক� যুবরাজ চ�মািনক� স�ক ভােব অবগত না হেয় �কান িস�া� িনেত 

পাের না । রাজধর জানায় �স যু� জয় কের ‘মু�ট’ িনেয় এেসেছ । িক� ই��মার বা ইশাখাঁ 

�কউই রাজধরেক মানেত রাজী থােক আ । �পু�ষ বেল রাজধরেকই অপমান কের । �সই 

সােথ যু� জেয়র মু�ট যুবরাজ চ�মািনেক�র বেল দাবী কের । িক� রাজধর �স যখন মু�ট 

এেনেছ , তখন �সই মু�েটর দািবদার �স িনেজই, অন�েকউ নয় । যুবরাজ চ�মািনক�েক 

উ��মার ও ইশাখাঁ মু�ট পরােত চাইেল যুবরাজ তা িনেত অ�ীকার কের । �শষপয�� 

�সনাপিত ইশা খাঁ, ‘মু�ট’ কন�ফুিলর জেল িনে�প কেরন । �সই সােথ ইশাখাঁ �ঘাষনা 

কেরন রাজধর হীন চ�া� কের মু�ট এেনেছ তাই তার শাি� �াপ� । আর রাজধর এই 

অপমােনর �যাগ� জবাব �দওয়ার �িত�া কেরন ।

 যু� যখন সমা� �ঘাষনা হেয়েগেছ তখন রাজধর আবার ষড়য� কের । এবার 
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িনেজর ভাইেদর িব�ে� ষড়য� । ধুর�রেক িদেয় আরাকান রাজার কােছ আবার �গাপেন 

িচ� পাঠায় । �সই সােথ আরাকান রাজােক এও জানায় �য, �স তার ভাই �দর �থেক পাঁচ 

হাজার �সন� িনেয় �ের থাকেব । �সই সােথ আরাকান রাজােক আ�মন করেত অনুেরাধ 

জানায় । বেল �য এবার ি�পুরার �সন�েদর িন�য় হার হেত বাধ� ল কারন ই��মার রাগ 

কের যু�ে�� ত�াগ কেরেছ । ি�পুরার �সন�রা �ফরার জন� ��ত িনে� । এই সময় যিদ 

আরাকান রাজা আ�মন কের তেব তার জয় িনি�ত । �শষ পয�� রাজধেরর কথা মেতা 

আরাকান রাজ হঠাৎ ি�পুরার �সন�েদর আ�মন কের ল যু�ে�ে� ি�পুরার �সন�েদর 
ুপরাজয় ঘেট । �সনাপিত ইশা খাঁর মৃত� ঘেট ।

ৃ ততীয় অে� যুবরাজ চ�মািনক� কন�ফুিল নদীর তীের অজ� ু ন গােছর নীেচ �স 
ুমৃত�র অেপ�া করেত থােক । ই��মার রাগ কের চেল যাওয়ার জন� �মা �াথ�না কের । 

আর রাজধর িবেবেকর দংশেন দংিশত হেত হেত বড় ভাই তথা যুবরাজ চ�মািনেক�র 

কােছ �মা �াথ�না কের । মু�ট তার পােয় অপ�ন কের । িক� যুবরাজ চ�মািনক� জানায় 
ুতার মৃত�কাল উপি�ত সুতরাং মু�ট �া� ই��মােরর । আর ই��মারেকই মু�ট 

পিরেয় �দন । এভােবই মু�ট নাটক ��ািজক পিরনিত পায় ।

নামকরন

 নামকরন সািহেত�র ��ে� ��� পূন� িবষয় । �কননা বৃে�র পিরচয় �যমন 

ফেল, সািহেত�র পিরচয় �তমিন নােম । �িতভাধর সািহতিভক গন এই জন� সািহেত�র 

নামকরেন িবেশষ য�বান হেয় থােকন ল সং�ৃেত আল�ািরক িব�নাথ চ�বত� তার 

সািহত� দপ�ন �ে� নামকরন স�ে� বেলেছন -

  “ক �ব বৃ�স� নবা না�া নায়কস� তরস�বা ।”

 অথা� ৎ কিব বিন�ত কািহনী বৃ�, আখ�ান, নায়ক বানািয়কার নাম অনুসাের বা 

তদা�পভােব নামকরন হেয় থােক ।

 এখন আমরা মু�ট নাটেকর কািহনী িবে�ষন কের �দখেবা এর নামকরন 

ূকতখািন যুি� সংগত হেয়েছ । ‘মু�ট’ নাম�র অিভধািনক অথ � - িকইরীট বা িশেরাভষন । 
ৃ ূসং�ৃত - ম� �  + উটন . কত । িবঃ পু । নাটেকর কািহনীেত �দখেবা রাজ িশেরাভষন কার 

�াপ� এই িনেয়ই দ� ও তার পিরনিত নাটেকর মূল �িতবাদ ।
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 রাজার িসংহাসেনর �যাগ� উ�রািধকারী �ক কার ভাগেভ রাজমু�ট জুটেব । 

আমরা সাধারনত দািম �য �যাগ� ব�াি�ই রাজ মু�েটর অিধকারী বা িসংহাসেনর অিধকারী । 

ি�পুরার রাজা অমর মািনক� �যাগ� উ�রািধকারী যুবরাজ চ�মািনক� । চ�মািনেক�র রাজা 

হওয়ার সম� �নাবলী বত� মান । �স ধীর ি�র যু�িবদ�ায় পারদশ� । িবেবক ও বুদিধেত অপর 

রাজ�মারেদর �থেক �স �বশী পিরমােন সেচতন । তবু বারবার তােক চ�াে�র �ীকার 

হেত হয় । রাজ�াসােদর সকেল যুবরাজ চ�মািনেক�র ি�য়া কলােপ উৎফু� থাকেলও 

কিন� রাজ�মার রাজধর �কানভােবই চ�মািনক�েক �মেন িনেত পাের না । তাই রাজধর, 

ধুরে�রর সহায়তায় চ�মািনক�েক পরা� করেত তৎপর হয় । রাজা অমরমািনেক�র কােছ 
ুরাজধর তার অপমােনর �িতকার িবধােনর কথা তলেল, রাজা �সনাপিত ইশা খাঁেক 

রাজধেরর �যাগ� স�ান �দােনর কথা বেল । উ�র ��প ইশা খাঁ জানায় �য, �স রাজধরেক 

উপযু� স�ান �দান কের । িক� রাজধর িনেজর স�ান িনেজ বজায় রাখেত জােন না । 

ইশাখাঁর কথায় �ু� হেয় রাজধর মহারাজা অমর মািনেক�র কােছ িনেজর �যাগ�তার 

�দশ�েনর পরী�া িদতা রাজী হেয় যায় । এই ��ােব ইশা খাঁ মধ�ম রাজ�মার ই��মার 

উৎসািহত হেয় পেড় । ইশা খাঁ ভােব এবার রাজধর উপযু� িশ�া পােব । �স �য একজনন 

অপদাথ � রাজকায�চালােনার পে� �নহাত িনেব�াধ তা পরমাণ হেয় যােব । ইশাখাঁ, 

ই��মার যখন এই িচ�ায় িবেভার �ক �সই সময় রাজধর মামােতা ভাই ধুর�েরর 
ূসহায়তায় অ�শালায় �েবশ কের তেনর �খাপ �থেক তীর বদল করার কথা বেল । কারণ 

রাজধেরর যুি�েত - “সুেযাগ িক তীেরর মুেখ থােক ? সুেযাগ বুি�র ডগায় ।” তাই বুি�র 
ূ�জের ধনুিব�দ�া পরী�ার আেগর িদন রাে� রাজধর ই��মােরর তেনর �খােপ িনেজর 

ূনামেলখা তীর �রেখ আেস । আর িনেজর তেনর �খােপ রােখ ই��মােরর তীর । ফেল 

ধনুিব�দ�া পরী�ার িদন �য ঘটনা ঘটার কথা িছল তা অবশ��াবী হেয় যায় । �ধউমা� হীন 

বুি�র �জাের রাজধর ধনুিব�দ�া পরী�ায় িবজয়ীর মালা �া� হয় । �সই সােথ সকেলর 

সামেন রাজধর, মহারাজা অমরমািনেক�র হাত �থেক হীের বাঁধােনা তেলায়ার উপহার 

পায় ।

 রাজধেরর ছলাকলা ই��মার ধরেত পারেলও তা কােরাকােছ বলেত পাের না । 

তাই এই পরাজয় �সমুখ বুেজ �মেন িনেয় বাধ� হয় । �সই সােথ রাজধরেক আেরা বেড়া 

পরী�ার সামেন উপি�ত করার জন� আরাকােনর রাজার িব�ে� য্ুধ করেত পাঠায়, 

আরাকেনর রাজার সােথ �সনাপিত ইশাখাঁ, মধ�মরাজ �মার ই��মার ও যুবরাজ 

চ�মািনক� �ানপন যু� করেলও ; রাজধর পাঁচহাজার �সন� িনেয় যু� �থেক িবরত থােক 

�শষ পয�� �থম িদেনর যু� �শেষ যখন সকেল িব�ােম রত �ক �সই সময় রাজিবর 

কন�ফুিল নদী পার হেয় আরাকান রােজর িশিবর আ�মন কের তােক ব�ী কের রাজমু�ট 
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��নী

িছিনেয় �নয় । �সই সােথ আরাকান রােজর কাছ �থেক সি� ��ােবর প� িলিখেয় �নয় । 

অবেশেষ রাজমু�ট িনেয় িনজ িশিবের �েবশ কের । এেত ইশাখাঁ রাজধরেক কাপু�ষ বেল 

িধ�ার �দয় । �সইসােথ রাজমু�ট যুবরাজ চ�মািনেক�র �াপ� বেল ম�েব� সহমত 

�পাষন কের । িক� রাজধর িবজয়ীর মু�ট িনেজই পরেব বেল মত �কাশ কের । কারন 

রাজধর বুি�র �জাের, হীন চ�া� কের রাজধর রাজমু�ট িছিনেয় এেনেছ । তাই রাজধেরর 

কথােত - “এমু�ট আমার । এ আমার জেয়র পুর�ার ।” �শষ পয�� ইশাখাঁ রাজমু�ট 

কন�ফুিলর নদর জেল িনে�প কের । �সই সােথ রাজধেরর হীন চ�াে�র জন� তােক শাি� 

�যাগ� বেল �ঘাষনা কের । অপমািনত হেয় কিন� রাজ�মার রাজধর আবার �কৗশল 

অবল�ন কের, িনেজর দাদা যুবরাজ চ�মািনক�, মধ�মরাজ�মার ই��মার ও �সনাপিত 

ইশাখাঁ �ক উিচত িশ�া �দওয়ার জন� �গাপেন আরাকান রােজর কােছ প�ে�রণ কের । 

আরাকান রাজেক আ�মন  করার অনুেরাধ কের । কারন রাজধর, ধুর�েরর হাত িদেয় �য 

প� ��রন কেরন তার মুল ব�ব� িবষয় হল - “আিম অপমািনত হেয়িছ, এই জন� আমার 

ভাইেদর কাছ �থেক আিম অবসর িনলুম । আমার পাঁচ হাজার �সন� িনেয় আিম গৃেহ 

�ফরবার ছেল �ের চেল যাব । ই��মার ও দাদার উপর অিভমান কের চেল �গেছ, 

�সন�রাও যু� �শষ হেয় �গেছ �জেন �ফরবার জেন� ��ত হে� এই অবকােশ যিদ 

আরাকান রাজসহসা আ�মন কেরন তা হেল ি�পুরার �সন�েদর িন�য় হার হেব ।” 

রাজধর একবার কাপু�ষতা অবল�ন কের হীনভােব আরাকান রাজার কাছ �থেক যু� 

জেয়র মু�ট িছিনেয় আেন । আর একবার িনেজর ভাইেদর সােথ িব�াস ঘাতকতা কের 
ু ু ুমৃত� মুেখ �ঠেল �দয় । যুে� �সনাপিত ইশাখাঁর মৃত� ঘেট । যুবরাজ যুে� আহত হেয় মৃত�র 

ু�হর �নেত থােক । আর ই��মার িনেজর ভল বুঝেত �পের দাদা চ�মািনেক�র কােছ 

�মা �াথ�না কের ল �ক �সই সময় রাজধর �সখােন উপি�ত হেয় িনেজর �দাষ �ীকার 

কের বেল -

   “আিম নরাধম । এ মু�ট �তামার পােয় রাখলুম । এ �তামারই ।”

ু িক� যুবরােজর মৃত�ঘ�া �বেঝ �গেছ তাই যুবরাজ রাজধরেক আেদশ �দয় 

মু�ট মথ�ম রাজ�মার ই��মারেক �দওয়ার জন� । আর ই��মার দাদা �িত অিবচল 

ভি� সহকাের বেল - “আিম পরািজত  এ মু�ট আমার নয় । এ আিম �তামােকই পিরেয় 

িদলুম । - দাদ ।”

 অতএব �দখা যায় �য হীন চ�া� কের রাজধর একািধক বার িবদায়ীর মু�ট 

িছিনেয় এেনেছ । িক� তা কখনই বীেরর কাজ হয় না । রাজধেম�র িবপরীেত িগেয় রাজধর �য 
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কাজ কেরছ, তা একমা� কাপু�ষেদর পে� মানন সই । আর যুবরাজ রাজধম � পালন 

করেত িগেয় যু� ��ে� বীেরর মেতা �াণ িদেয়েছ । তাই যু�জেয়র রাজমু�ট একমা� 

�া� উ�রািধকারী যুবরাজ চ�মািনেক�র যা নাট�কার রবী�নাথ ঠা�র নাটেকর 

ুপিরনিতেত �দিখেয়েছন । রাজধর তার ভল বুঝেত �পের, যুবরাজ চ�মািনেক�র কােছ 

ূ�মা �াথ�না �দিখেয়েছনরাজধর তার ভেলা বুঝেত �পের, যুবরাজ চ�মািনেক�র কােছ 
ু�মা �াথ�না পূব�ক ‘রাজমু�ট’ িফিরেয় িদেয়েছ । মৃত�পথ যা�ী চ�মািনক� সকলেক �মা 

পূব�ক রাজধেরর �দওয়া মু�ট মধ�ম রাজ�মার যুবরােজর মাথায় রাজমু�ট পিরেয় িদেয়, 

যুবরাজেক �শষ স�ান �দান কেরেছ । এভােব ‘মু�ট’ নাটেকর নামকরন সাথ�ক হেয়েছ ।

চির� িচ�ন

 �ীচির� বিজ� ত নাটক মু�ট । মু�ট নাটেকর সি�য় চির� সব�সা�েল� চারজন । 

যুবরাজ চ�মািনক�, মধ�ম রাজ�মার ই��র�মার, কিন� রাজ�মার রাজধর এবং 

�সনাপিত ইশা খাঁ । এছাড়া ধুর�র, আরাকান রাজ, পরতাপ, িনশানধারী, ভাট, �ত ও 

ূ�সৗিনক চির� আেছ বেট তেব নাটেক খুব একটা ��� পূন� ভিমকা �হন কের িন । এছাড়া 

ি�পরার মহারাজা অমরমািনক� নাটেক একবার মা� উপি�ত হেয়েছ । কিন� রাজ�মার 

রাজধরেক ‘হীএ বাঁধােনা তেলায়ার উপহার িদেয় �সই �য িবদায় িনেলন সম� নাটেক আর 

তার �কান উপি�িত ল�� করা যায় না । �সকারেন নাটেকর ���পূন� চির��েপ 

উপিরউ� িতনজন আেলািচত হেব । 

(ক) যুবরাজ চ�মািনক� 

 ি�পুরার ভাবী যুবরাজ চ�মািনক� । মহারাজ অমর মািনেক�র �যাগ� উ�রসূরী । 

যু�িবদ�ার পারদশ�, রাজা চ�মািনক� ধীর, ি�র, শা� �কৃিতর ব�াি�� । রাজা হওয়ার 

সম� �ন তার মেধ� বত� মান । কত� ব� ও কেম � অিবচল রাজা চ� মািনক� যথা সমেয় স�ক 

িস�া� িনেত কখেনা �ভােলন না । আবার পেরর কথায় �েরািচত না হেয় িনেজর বুি� ও 

িবেবচনার �ারা সম� কায�� িনধা� রন কের থােকন । ইশা খাঁ কিন� রাজ�মার রাজধেররর 

�যাগ� স�ান �দশ�ন না করেল চ�মািনক� ইশাখাঁেক সতক�  কের �দয় । আবার রাজধর 

ধনুিব�দ�া িশ�ার পরী�া �দওয়া কথা বলেল ইশা খাঁ যখন উৎসািহত হেয় ই��মার ও 

চ�মািনক�েক সাবাশ বেল উৎসাহ �দয় । তখন চ�মািনক� ইশাখাঁেক সতক�  কের �দয় । 

রাজধর �সনাপিত ও ইশা খাঁর উপর রাগ করেল যুবরাজ বেল - “রাগ �কােরা না ভাই রজধর 

। �সনাপিত সােহেবর সরল ভৎসনা ওঁর সাআ দািড়র মেতা সম�ই �কবল ওঁর মুেখ । 
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ু�কােনা এক� �ন �দখেলই তৎ�নাৎ উিনসবভেল যান । অ�পরী�ায় যিদ �তামায় িজত 

হয় তা হেল �দখেব, খাঁ সােহব �তামােক �যমন মেনর সে� পুর�ৃত করেবন এমন আর 

�কউ নয় ।”

ূ আবার অ� পরী�া ভিমেত দাঁিড়েয় ই��মার যখন যুবরাজেক বেল - “দাদা, 

আজ �তামােক িজতেতই হেব নইেল চলেব না ।” তখন চ�মািনক� িবচ�ন ব�াি�র মেতা 

উ�র �দয় - “চলেব না �তা কী ! আমার তীরটা ল�� �� হেলও জগৎ সংসার �যমন 

চলিছল �ক �তমিনই চলেব ল আর, যিদ বা নাই চলত তবু আমার �জতবার �কােনা 

স�াবনা �দখিছ �ন ।

 রাজধর তীর িনে�প করার পর যুবরাজ িবচ�ন ব�াি�র মেতা উ�র কের - “না 

রাজধর �তামার �ি�র �ম হেয়েছ - ল�� িব� হয় িন ।” তীর �ছাঁড়ার পর যুবরােজর িনেজর 

মেনাভাব - “মেনােযাগ কেরিছলুম খাঁ সােহব ; তীরেযাগ করেতই পারলুম না ।” অথা� ৎ 

কৃতকম�েক দায় �ীকার করেত িতিন কখেনা ��া �বাধ কেরন না ।

ু ি�তীয় অে�র চতথ � �েশ� যখন অন�ায় ভােব রাজধর হীন চ�া� কের আরাকান 

রাজার কাছ �থেক মু�ট িনেয় এেসেছ । �সই মু�ট ই��মার ও �সনাপিত ইশা খাঁ 

যুবরােজর �াপ� বলেলও যুবরাজ তা িনেত অ�ীকার কের । আবার ি�তীয় অে�র �েশ� 

আরাকান রাজ হঠাৎ আ�মন করেল, িবচ�ন ব�াি�র মত যুবরাজ তার �মাকািবলা করেত 

থােক । �সনাপিত ইশা খাঁ যুবরাজেক যু� ��� �থেক পালােত বলেল , যুবরাজ ইশাখাঁেক 
ুবেল - “তিম আমােদর অ���, �তামার মুেখ এ উপেদশ সােজ না । তা ছাড়া পথই বা 

�কাথায় ? আজ মরবার �যমন চমৎকার সুেযাগ হেয়েছ পালাবার �তমন নয় ।”

ু যু�ে�ে� মৃত� মুখেক পািতত হেয় �সনাপিত ইশা খাঁর কােছ যুবরাজ কৃতকেম�র 

জন� �মা �াথ�না কেরেছ । আর ইশাখাঁ যুবরাজেক আশীব�াদ কের বলেছ - “বাবা জ�কাল 
ু�থেক �তামােক �দখিছ, �কােনািদনেকােনা অপরাধ তিম জমেত দাও িন, হােত হােত 

সম�ই িনকাশ কের িদেয়ছ - আজ মাজ� না করব এমন �তা িকছুই রাখিন । �তামার িনম�ল 

�াণ আজ আ�া যিদ �নন তেব তাঁর �েগ�াদ�ােনর �কােনা ফুেলর কােছই �স �ান হেব না ।”

ৃ ৃ ু ততীয় অে�র ততীয় �েশ� মৃত� মুেখ পিতত যুবরাজ চ�মািনক� �ধুমা� 

অিভমানাহত ই��মােরর পথ �চেয়� �বঁেচ আেছন । ই��মার িফের আসেল যুবরাজ 
ু ুবেলন “আঃ বাঁচলুম ভাই ! তিম আসেব �জেনই এত �দির কেরই �বঁেচ িছলুম । তিম 

অিভমান কের িগেয়িছেল বেলই আিম �যেত পাি�লুম না । িক� অেনক রাত হেয়েগেছ 
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ভাই, এবার তেব ঘুেমাই, মা �কাল �পেতেছন ।”

ু মৃত��ত িশয়ের �জেনও িব�াস ঘাতক কিন� ভাই রাজধর �ক ও �মা কের 

�গেছ । �য রাজধেরর জন� ি�পুরার �সন�েদর এই ক�ন পিরনিত । যার িব�াসঘাতকতায় 
ু ু�সনাপিত ইশা খাঁর মৃত�, িনেজেদর এই [রাজয় । �সই রাজধরেকও মৃত�কােল কােছ 

�ডেক �মা কের িদেয়েছ । ভাই বেল তােক সে�াধন কের িবদায় িনেয়েছ । আর রাজধেরর 

ব�ব� - “আিম নরাধম । এ মু�ট �তামার পােয় রাখলুম । এ �তামারই ।” এভােবই মু�ট 

নাটেকর �ধানচিরতএ তথা নায়ক চির� হেয় উেঠেছ চ�মািনক� । তেব তাঁর মহান 

কীিতে�র জন� িতিন আমােদর কােছ ��ািজক নায়েকর িশরপা �পেয়েছন । �সইসােথ 

ূনাটকেক িশ� সাথ�কতা ময�াদায় ভিষত কেরেছ ।

(খ) মধ�ম রাজ�মার ই��মার 

 ি�পুরার রাজা অমরমািনেক�র মধ�ম পু� ই��মার । যু� িবদ�ায় পারদশ�, 

িবচ�ন, হওয়া সে�ও ��ােধর বশবত� হেয় স�ক সমেয় িস�া� িনেত পােরন না । 

�ছাটভাই রাজধরেক কখনই সহ� করেত পারেতন না । ইশা খাঁ রাজধরেক অপমািনত 

করেল ই��মার ইশাখাঁর সােথ �যাগ �দয় । আবার যুবরাজেক িশকাের যাওয়ার কথা 

রাজধর বলেল, ই��মার �িতবাদ কের যুবরাজেক সেচতন কের �দয় । ধনুিব�দ�ার 

পরী�ার আেগর িদন রাে� রাধর তাঁর ও দাদার অ�শালায় �েবশ করেলও ই�কলুমার 

রাজধেরর �সই আচরনেক ��� �দয় িন ল ফল��প িনেজর জয়েক রাজধেরর হােত 

সমপ�ন করেত বাধ� হন ল মুখবুেজ �সই অপরাধ হজম করেত হেয়েছ । আর মহারাজার 

কােছ ই��মার বেলেছ - “(মহারােজর পদধূিল লইয়া) িপতা অপরাধ মাজ� না ক�ন 

।আজ সকল রকেমই আমার হঘার হেয়েছ ।”

 যু�ে�ে� সব�দা ই��মার, যুবরােজর পােশ �থেক �ছ । যুে�র সকল খবর �স 

যথাসমেয় যুবরাজেক ��রণ কেরেছ । শ� �সন� হীনবল হেয় পড়েল তা যুবরাজেক 

জািনেয়েছ । আবার রাজধর কাপু�েষর মেতা আরাকান রাজােক ব�ীকের তার মু�ট িনেয় 

আসেল তী� ��ােভ ও ই��মার, রাজধর কাপু�ষ বেল িধ�ার িদেয়েছ । �সই সােথ 

রাজধরেক শাি� �দওয়ার জন� যুবরাজেক অনুেরাধ কেরেছ । আর ি�� হেয় রাজধরেক 
ুবেলেছ - “রাজধর তিম কাপু�ষতা �কাশ কেরেছ ।” আবার যুবরাজ রাজধরেক শাি� না 

িদেল ই��মার অপমািনত হেয় হঠকারী িস�া� িনেয়েছ । �সই সােথ যু�ে�ে� 

যুবরাজেক বেলেছ - “(��ক�) রাজধর �ি�য়ধম �  ল�ন কেরেছ বেল �তামার কাছ 
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ু�থেক আজ পুর�ার �পেল, আর আিম �য �ানেক ত� কের িবপেদর মুেখ দাঁিড়েয় যু� 

করলুম �তামার মুখ �থেক একটা �শংসা কধাও �নেত �পলুম না ।” 

..........................  ই��মার �যখােন আমার �েয়াজন �নই �সখােন আমার পে� 

থাকাই অপমান ! (��ান)”

ৃ ততীয় অে�র �েশ� ই��মার িনেজর কৃতকেম�র জন� যুবরােজর কােছ �মা 
ু�াথ�না কেরেছ । �সখােন মৃত�পথ যাতরী যুবরাজেক ই��মার বেলেছ - “পরাজয় 

�তামার হয় িন দাদা , আমারই পরাজয় পরাজয় হেয়েছ ।” �শষ িবদােয়র কােল রাজধেরর 

�দওয়া মু�ট যুবরাজেক �ফরৎ িদেয় বেলেছ  - “আিম পরািজত, এ মু�ট আমার নয় । 

আিম �তামােকই পিরেয় িদলুম ; দাদা ।” এভােবই ই��মার িনেজর কৃতকেম�র জন� 

অনুেশাচনা কেরেছ । আবার মহানুভবতার জন� দাদা যুবরাজ চ� মািনেক�র কােছ অপরাধ 

�ীকার কের িনেজেক তার পােয় অপ�ন কেরেছ । দাদা �িত অচল ভি� ও ��া জািনেয় 

িনেজেক ধন� কেরেছ ।

(গ) কিন� রাজ�মার রাজধর

 রাজা অমরমািনেক�র কিন� পু� রাজধর । ইিন হীন চ�া�কারী িনেজর �াথ �

িসি�র জন� পাের না এমন কাজ হয় �তা এর কােড় �নই । িনেজেক জািহর করার জন� 

চ�াআ� কের ধুর�েরর সহায়তায় অ�বদল কেরেছ ল িনেজর অ�মতা ঢাকা �দওয়ার 

জন� ভাইেদর অপমান কেরেছ । যুবরাজ তার �ছাঁড়া তীর িনিদ� ল�েভদ কেরিন বলেল, 

রাজধর যুবরাজেক বেলেছ - “আমার ধনুিব�দ�ার �িত �তামােদর িব�াস �নইউ বেলই 

�তামরা �দেখও �দখেত পা� না । আ�া, কােছ �গেলই �মান হেব ।”

 এই রাজধর আবার অ� পরী�ার আেগর িদন রাে� ধুর�রেক বেলেছ - “ ফল 

ু ূসবুের পাওয়া যায় । �কােনা রকম ফি�েত ই��মার - দাদার অ�শালায় ঢেক তাঁর তেনর 
ু�থম �খাপ� �থেক তগাঁর নাম �লখা তীর� তেল িনেয় আমায় �নম �লখা তীর বিসেয় 

আসেত হেব । তার সে� আমার তীর বদল করেত হেব, ভাগ�ও বদল হেব ।” এভােব 

�কৗশল কের রাজধর িনেজর �াপ� বুেঝ িনেত সেচ� ।

ৃ ি�তীয় অে�র ততীয় �েশ� রাজধর আরাকান রােজর সােথ যু� না কের �কৗশল 

কের আরাকান রাজেক বি� কেরেছ । �সই সােথ আরাকান রাজেক বেলেছ - “মহারােজর 

মাথায় মু�ট আমােক িদেত হেব ।” কেরেছ ও তাই এই সংবভাদ �পেয় �সনাপিত ইশা খাঁ 

রাজধেরর উে�েশ� যুবরাজেক বেলেছ - “েসনাপিতর আেদশ ল�ন কের উিন অ�কাের 
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শৃগালবৃি� অবল�ন করেলন - আর, উিন পারেবন মু�ট ! ভাঙা হাঁিড়র কানা পের যিদ 

�দেশ যান তেবই ওঁেক সাজেব ।” তবু রাজধরেক উে�শ� কের যুবরাজ বেলেছ - “ভাই 
ু ুতিমই আজ িজেতছ । তিম না থাকেল অ� �সন� িনেয় আমােদর কী িবপদ হত বলা যায় না । 

এ মু�ট আিম �তামােকই পিরেব িদি� ।” ই��মার ও �সনাপিত ইশা খাঁ রাজধরেক 

মানেত পাের না । ই��মার রাগ কের যুবরাজেক ত�াগকের চেল �গেছ । ইশা খাঁ কন�ফুিল 

নদীেত ‘মু�ট’ িবসজ� ন িদেল রাজধর অপমািনত �বাধ কেরেছ, এবং এর ফল ভােলা হেব 

না দাদা যুবরাজেক সতক�  কেরেছ । �সই সােথ �গাপেন আরাকান রাজার কােছ প� ��রন 

কের আ�মন করেত অনুেরাধ কেরেছ । ফেল যা ঘটবার তা অবস�াবী ভােব ঘেটেছ । যুে� 
ু ু�সনাপিত ইশা খাঁর মৃত� ঘেটেছ । ওযুবরাজ চ�মািনেক� মৃত� শয�ায় অেপ�া কেরেছ । 

ু�শষ পয�� রাজধর িনেজর ভল বুঝেত �পের যুবরােজর কােছ �মা �াথ�না কেরেছ । আর 

যুবরাজ, রাজধরেক �মা কের �শষ িন�াস ত�াগ কেরেছ । 

 রাজধর যিদ স�ক ভােব চলত তেব ি�পুরার �সনভেদর আজ এই হীনতার অব�া 

ঘটত না । অকােল তােদর মরেত হেতা না । রাজধেরর যেথ� বুি� থাকা সে�ও িতিন 

স�কভােব বভবহার না কের হীনদাত বৃি� অবল�ন কেরেছ ল তাই রাজধের যতই 

বু�জিধ ও �কৗশল থা�ক না �কন িতিন আমােদদর কােছ �কান ক�না পাওয়ার �যাগ� নন 

ল িতিন �ধু হীন, চ�া� কারী, িভেলন িহেসেব নাটেক �থেক যান যা নাটেকর িশ� 

সফলতার ��ে� অবশ�াবী িছল ।

ঋন �ীকার

ুমু�ট - রবী�নাথ ঠা�র, রবী� রচনাবলী (চতথ � খ�) িব�ভারতী, ড. আচায� জগদীশ বসু 

�রাড় , কিলকাতা - ১৭ ।

সা�াব� ��

(১) ‘মু�ট’ নাটেকর কািহিন সংে�েপ আেলাচনা কর ।

(২) মু�ট নাটেকর নামকরেনর সাথ�কতা আেলাচনা কেরা ।

(৩) মু�ট নাটকেক িক �ােজিড নাটক বলা যায় ? �তামার অিভমত ব�াখ�া কর ।

(৪) মু�ট নাটেকর নায়ক �ক ? তার চির� িব�েলষন কর ।

(৫) চ�মািনক� চিরে�র সাথ�কতা ও ��� আেলাচনা কর ।

ু(৬) মু�ট নাটেক ই��মােরর ��� কতখািন বেল তিম মেন কেরা ।
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(৭) রাজধর �ক  িক আমরা নাটেকর অিত সি�য় চিরতর বলেত পাির ?

(৮) নাটেকর ঘটনা ধারার সােথ �ায় সব অংেশ রাজধর জিড়ত, তবু িতিন নাটেকর নায়ক 

নন �কন ?

(৯) িভেলন চির� �েপ রাজধেরর মূলয়�ায়ন কর ?

ু(১০) নাটেকর ঘটনা ধারার সােথ রাজধেরর ি�য়া কলাপ িক স�িত পূনন� বেল তিম মেন 

কেরা ।
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 রবী� সমসামিয়ক �লখক �গা�ীর মেধ সু�মার রায় (১৮৮৭ -১৯২৩) অন�তম 

সািহিত�ক ব�াি�� । উেপ� িকেশার রায় �চৗধুরীর পু� সু�মার রায় সািহেতর উপযু� 

গিলরা�া� িচেন িনেয়িছলেলন । িচেন িনেয়িছেলন সমােজর �া�কািয়ত মানুষজনেক । 

�জেনিছেলন মানুেষর অ�িনিহত ভাবসত�েক । দাশ� িনক সুলভ �নাইভাব িনেয় িতিন 

সািহেত�র আকােশ িনেজর পথ� �শ� কের �নন । সমােজ ঘেট যাওয়া ঘটনা বিল িনেয় 

�লখক বা সাহেত�করা তােদর সািহেত�র কািহনী ফায়ার িনিম�ত �দন । সু�মার রায় ও তার 

বািত�মীনন ।

 উে��িকেশার রায়েচৗধুরী িশ� মেনর অিলেত গিলেত হাঁটার �চ�া কেরেছন । তাঁর 

‘টুনটুিনর’ গ� বই�েত ‘দাঁত না ওঠা’ �েধ িশ�েদর মকেনর �খারাক যুিগএেছ । সু�মার রায় 
ুতার �থেক আর একধাপ এিগেয় ‘দাঁত ভাঙা’ িশ�েদর মেনর �চারা গিলপথ তেলধরার �চ�া 

কেরেছন । তার রচনা �িল উ�ট, আজ�িব গ� মালায় পিরপূন� । যা িশ� মেনর ক�না 

শি�েক জা�ত করেত সহায়তা কের ।

ৃ রবী�নাথ তাঁর ‘েস’ গ� গরে� দা� নাতীর আসের নাতনীেক ত� করার জন� উ�ট 

ক�নায় সংিম�েন নাতনীেক আন� �দওয়ার �চ�া কেরেছন । �সখােন পুচু কখেনা কখেনা 

দা�র পিরপূরক হেয় ধরা �দয় । ক�নার রেঙ জািরত হেয় িশ� মনেক অেনক �রেদেশ পািড় 

জমােত সাহায� কের । সু�মার রায়ও তার গে� �সই উ�ট রেসর অবতারনা কেরন ।           

‘হ - য -ব -র - ল’  �সই উ�ট আজ�িব রেসর এক অনবদ� সৃি� ।

িবষয়ব� পয� ােলাচনা - �থম গ�

 ‘হ -য -ব - র-ল’ এক� গ� মালা । জাতক, কথাসািরৎ সাগর �থেক চেল আসা 

�পকথাধম� গ� বলার ধরেনর অনুকরন কায়ী গ�মাললা । ‘হ - য- ব- র - ল’ �যন এক� গ� 

বলার আসর । গে�র চিরতররা �েতেকই �াধীন ল �কউ কােরা মুখােপ�ী নয় । চিরতররা �যন 

র�মে� এক এক কের �েবশ কের তােদর কথা �িল সবাধীন ভােব জািনেয় যাে� । তেব 

গ��িল এেক অপেরর সােথ সাযুজ� পূণ � । �সই সােথ গে�র �াদ সািহেত� আক িভ� মা�া 

��নী
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সংেযাগ কেরেছ । গ� বলার গ�, এবং তার িভতের আবার গে�র আসর সবই এখােন �� 

হেয় উেঠেছ �লখেকর বাচিনক তৎপরতায় । 

 গ��েলা �কমন �য অ�ত ধেরর । গে�র ব�া ���ি� এক বালক । যার বয়স আট ু
বছর িতন মাস । �বজায় গরেম গােয়র ঘাম মুেছ �মালটা �স পােশ �রেখ একটু ঘুিমেয় িনে� । 

গােছর শীতল ছায়া �সই সােথ �ীে�র বাতাস অেনকটা সি� ও শাি�র �েলপ িদেছ । 
ুআধঘুেমা অব�ায় পর�েন �যই �মালটা তলেত �গেছ , অমিন �মালটা “ম�াও” কের 

�ড়েক উঠেলা । �সই সােথ �বড়ালটা “েগাঁফ ফুলেয় প�াট প�াট” কের বালেকর িদেক 

তািকেয় আেছ । �মালটা িকভােব �বড়াল হেয় �গল �স কথা িজ�াসা করেতই �বড়াল যুি� 

�দখাল - ‘িডম’ যিদ একটা “প�াঁকপ�াঁেক” হাঁস হেত পাের, �ত �মাল �কন �বড়াল হেত 

পাের না । অকাট� যুকিত যা খ�ন করা স�ব নয় । তেব �গাল বাঁেধ ‘�মাল না �বড়াল’ িক নােম 

ডাকা হেয় এই িনেয় । �বড়ােলর যুি� “েবড়াল বলেত পােরা, �মাল ও বলেত পােরা, 

চ�িব�ুও বললেত পােরা ।” “চ�িব�ু �কন?” িজ�াসা করেতই �বড়ালটা বালেকর 

অ�াতা �দেখ একেচােখ বুেজ ‘ফ�াচফ�াচ’ কের আসেত লাগল । বালক িকছুটা থতমত 

�খেয় না বুেঝ �বাঝার ভান কের বলেলা বুঝেত �পেরিছ । �বড়াল �বজায় খুিশ হেয় বলেলা, 

ু�বাঝাই যাে� - “চ�িব�ুর - চ, এড়ােলরতালবশ�, �মােলর - মাহল চশমা ।” মাথা মু�হীন 

যুি�তেক�  পটু �বড়ােলর সােথ �পের ওঠা দায় । না বুেঝ �বাঝার ভান করা । এবং মাথা �নেড় 

স�িত জানােনা সবই সুেকৗশেলা সু�মার রায় আমােদর সামেন উপি�ত কেরন । কারন 

িশ�মন যুি�তক�  �বােঝ না । কথার জালেস বুনেত ভােলা বােস, ক�নার রেঙ �ভেস �যেত 

চায় । কািহনীর গিতেক তরাি�ত করার জন� গে�র পট পিরবত� ন ঘটায় । ফেল �বাঝাবুিঝর এই 

পাট চুিকেয় �স�া�ের যাওয়ার জন� হঠাৎ �বড়াল বেল বেস “গরম লােগ �তা িত�ত 

�গেলই পােরা ।”  �সই সােথ িত�ত যাওয়ার একটা �সাজাসা�া রা�াও বাতেল �দয় �বড়াল 

। “কলেকতা, ডায়ম� হারবার, রানাঘাট, িত�ত বাস । িসেধ রা�া সওয়া ঘ�ার পথ ।” �সই 

সােথ �গেছাদাদার �স� উ�াপন কের । কারন এেছাদাদা �ায়শই িত�ত যাতাযাত কের । 

তেব �গেছদাদার সােথ �দখা করাও সহজ কাজ নয় । কারন িতিন একটা িনিদ� জায়গায় �বশী 

�ন থােকন না । যিদ তার সােথ �দখা করার জন� উলুেবেড় যাও তখন িতিন থাকেবন মিতহাির 

ল মিতহাির এেল �গেছাদাদা থাকেবন রামেক�পুর, আর রামেক�পুর �গেল �গেছাদাদা 

থাকেবন কািশম বাজার । এেহন �গেছাদাদার সােথ �দখা করার উপায়ও বাতলােত সময় 

লােগ না �বড়ােলর । �বড়ােলর মতানুযায়ী - “আেগ িহেসব কের �দখেত হেব, দাদা �কাথায় 

�নই, দাদা �কাথায় �কাথায়  থাকেত পাের ; তারপর �দখেত হেব, দাদ এখন �কাথায় আেছ । 

তারপর �দখেত �হ, দাদা এখন �কাথায় আেছ । তারপর �দখেত �হ, �সই �হেসবমেতা যখন 

�সখােন িগেয় �পৗঁছেব তখন দাদা �কাথায় থাকেব । তারপর �দখেত হেব -” এই 
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ু“তারপেরর” অবেশষ �নই, থাকেত পােরও না । তাই �গেছাদাদা, - তিম চ�িব�ু - িত�ত- 

�গেছাবউিদ, �শষপয�� গােছর গােয় “একটু ফুেটা” । �য ফুেটা িদেয় গ� কথক �বড়াল �যন 

পলান করেত চায় । কািহনীেত ও �বড়ােলর অক�াৎ পলায়ন �যন নাটেকর যবিনকা পতন 

ঘেট ।

িবষয় ব� পয� ােলাচনা ি�তীয় গ� 

 ি�তীয় গে� কােকর �েবশ । �স আআর �য �স কাক নয় । রীিতমেতা অ�কষা পি�ত 

এই কাক । ��ট - �পনিসল পু�ক সমি�ত বই কাক রীিতমেতা �� করেত থােক । “সাত 

�’�েন কত হয়?” বালক সু�মার �থেম হ� চিকেয় �গেলও পর�েনই কােকর �ে�র 

স�ক উ�র �দান কের । তেব তােত কাক স�� হেত পাের কনা । সাত ��েন যিদ �চাে�া 

হয় না । কারন সমেয়র সােথ সােথ অে�র ও পিরবত� ন ঘেট । “সাত ��েন �চাে�ার নােম চার, 

হােত রইল �পনিসলল”- সিত� �তা । বি�মচ� চে�াপাধ�ােয়র ‘জিমদার ব� �দেশর কৃষক’ 

- �বে� জিমদােরর নােয়ব �গাম�রা কৃষকেদর ফাঁিক �দওয়ার জন� আেত �পনিসল 

রাখেতন । �পনিসেলর জন� �খাঁচায় কৃষকেদর সব�শা� করেতন তারা । �সই সমাজ সেচতন 

তারই �িত�িব �যন এই গ� । হঙাৎ কের গে� �েবশ কের �দড় হাত ল�া, টাক মাথা এক 

বুেড়া । যার দািড় পা পয�� ল�া । হােত কলেক হীন �ঁেকা । সবুজরেঙর দািড় । টােকর উপর 

খিড় িদেয় �লখিনর ছাপ �� ।

 বুেড়া কােকর কােছ িহেসব আয় । কাক উিনশ িদেনও বুেড়ার িহেসব �কঠাক মেতা 

িদেত পাের না । তবু অে�র একটা মানান সই উ�র পাওয়ার �চ�া কের বুেড়া । অে�র সমাধান 

সূ� িজ�ায় �রেখ কাক বালকেক মাপেত �� �ক । বুেড়ার মাপ অনুযায়ী “খাড়াই ছাি�শ 

ইি�, গলা ছাি�শ ইি�।” অথা� ৎ সবই ছাি�শ ইি� হেয় যায় । কারন বুেড়ার িফেতয় �ধুমা� 

২৬ �লখাটাই পড়া যাে� আর সব অ�� হেয় আেছ । ফেল ২৬ ছাড়া বুেড়া আর িকছু মেন 

ুআনেত পাের না । ব�িদেনর �শখােনা অভ�াস বুেড়া ভলেত পাের না । �তাতা পািখর মেতা 

পুরােনা �শখােনা বুিল আউেড় যায় । �সখােন সবই ছাি�শ হেয় ধরা �দয় । আর ওজন হয় - 

“আড়াই �সর, বয়স সাইি�শ ।”  আিম বললাম “ধুত ! আমার বয়স আটবছর িতন মাস, বেল 

িকনা সাইি�শ ।” - ��তই �বাঝা যায় বুেড়া বাঁধা ধরা এই ছক �থেক �বরেত পাের না । সবই 

ুতার কােছ �ি� ভি� বা বা�বতার সােথ যায় িমল বা সত�তা যাচাই করেত যাওয়া হয় �তা ভল 

হেব । কারণ সু�মার রায় িশ� মেনর �খারাক �যাগােত তৎপর, �সখােন ক�না বা আজ�িবই 

�াধান� পায় । বা�ব সত� �সখােন �াধান� না পাওয়ারই কথা । কারন িশ�মন যুি�তক�  

এিড়েয় �পকথার রােজ� �েবশ করেত চায় । বুেড়া ও �সই সুেযােগ - “রাজকন�ার 
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�িলসুেতা” �খেয় �ফলার �স� উ�াপন কের ভয়ানক রেসর অবতারনা কেরন । �সই সােথ 

কাক �য একজন “েজ�ািতষশা�িবদ” তাও সুেকৗশেল জািনেয় �দয় । িব�াপন �লখা 

ূ“হ�া�িবল” িবতরন কের । তােত �লখা আেছ - “� � ভশি�কাগায় নম: � কাে��র 

�চ�েচ, ৪১নং �গেছাবাজার, কােগয় প� আমরা ইসািব ও �বহাসািব খুচরা ও পাইকাির 

সকল �কার গণনার কায� �ব�ািনক �ি�য়ায় স�� কিরয়া থািক । মূল� এক ইি� ১/০ । 

CHILDREN HALF PRICE অথা� ৎ িশ�েদর অথ�মূল� । আপনার জুতার মাপ, গােয়র 

রং, কান কটকট কের িকনা, জীিবত িক মৃত, ইত�ািদ আবশ�কীয় িববরন পাঠাইেলই �ফরত 

ডােক ক�াটালগ পাঠাইয়া থািক । সাবধান !! সাবধান !! সাবধান !!” �সই সােথ িনজ বংশ 

পিরচয় উ�াপন কের । অন�ান� নীচু ��নীর অসাধু ব�বসায়ীেদর �থেক খির�ার গনেক সাবধান 

করেত ও �ভােলন না । কাক �য একজন সুেকৗশেল ব�বসায়ী তার �� পিরচয় পাওয়া যায় 

এখােন । ব�বসায়ী কােকর সােথ বুেড়া যুি� তেক�  �পের ওেঠ না । �শষ পয�� উেধা ও বুেধার 

�েবশ ঘেট গে� । �’জেনর লড়াই এবং আপেস িমমাংসার মধ� িদেয় গে�র সমাি� ঘেট ।

ৃিবষয়ব�  পয� ােলাচনা ততীয়গ�

 পট পিরবত� েনর জন� গে� �েবশ ঘেট িহিজিব� িব�   এর - “মানুষ না বাঁদর, প�াঁচা 

ূনা ভত �ক �বাঝা যাে� না  - খািল হাত পা ছুেড় হাসেছ, আর বলেছ, এই �গল �গল - নািড় 

ভঁূিড় সব �কেট �গল ।” অ�ত য� এ� । তার হাসার কারণ ও অ�ত ধরেনর । সবই ক�নায় ু ু
উপপর িনভ� র কেরই তার হািসর �ফায়ারা । হািসর কারন িজ�াসা করেতই য�টা পরপর 

িতন� গ� বলল । �থম গ� - “মকেন কেরা, পৃিথবীটা যিদ চ�া�া হত, আর সব জল যিদ 

গিড়েয় ডাঙায় এেস পড়ত, আর ডা�ার মা� সব ঘুিলেয় প�াচপ�াচ কাদা হেয় �যত, আর 

�লাক �েলা সব তার মেধ� ধপাধপ আছাড় �খেয় পড়ত, তা হেল - �হাঃ �হাঃ �হাঃ -”

ু ি�তীয় গে� - এক জন �লাক “�লিফবরফ’ �খেত িগেয় ভল কমের “সাজমা�” 

�খেয় �ফলেলা বেল হািস । 

ৃ ততীয় গে� - “একজন �লাক �ক�িক  �পাষ, �রাজ তােদর নাইেয় খাইেয় �কেতা 

�দয়, একিদন একটা রাম ছাগল এেস সব �ক�িক �খেয় �ফেলেছ - �হাঃ �হাঃ �হাঃ �হাঃ    

�হাঃ -” - ��তই হািসর িনিদ��  �কান কারন �নই । সবই অনুমান ও ক�না িনভ� ব । অ�ত ু
ধরেনর জীব এই িহজ িব�  িব�  । তােদর বািড়র সকেলর নাম একই । তার ভাইেয়র নাম, বাবার 

নাম, িপিসর নাম অথা� ৎ সকেলর নাম িহজ িব�  িব�  । পের আবার নাম পিরবিত� ত হেয় হয় - 

‘তকাই’ । খুেড়া, মামা, �মেসা, ��র সকেলর নাম হয়, ‘তকাই’ । আবার ধমক খাওয়ার পর 
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��েরর নাম হেয় যায় ‘িব�ুট’ । অথা� ৎ খামেখয়ািল পনা চলন সই একটা �ক কের িনেলই 

�সটা �িত�া পায় িশ� মেন । কারণ িশ� মন যাচাই কের সত�তা �মােণ রত হয় না । সবই 
ু ুিশ�র কােছ নতন বেল মেন হয় । যা আন� দান কের তা তার কােছ নতেনর �াদ �দয় ।

 িহজ িব�  িবেজর �স� �টেন গে� �েবশ কের ‘ম� একটা দািড়ওয়ালা ছাগল’ । 

�সই সােথ ছাগল তার খাওয়া ও না খাওয়ার একটা তািলকা �দয় । �সই তািলকায় �বশ 

চমক�দ । ছাগল রাজনীিতর �নতােদর মেতা সভােত ব�ৃতা �দয় । যার িবষয় - “ছাগেল 

িকনা খায় ।” ব�ৃতায় ছাগল জানায় তার নাম - �ব�াকরণ িশং িব. এ খাদ�িবশরদ ।” ছাগল 

আেরা জানায় �য, �স চমৎকার “ব�া” করেত পাের, তাই তার নাম “ব�াকরণ ” । ইংেরিজেত 

“B. A” অথা� ৎ “ব�া” ।

 কথা�সে� িহজ িব�  িব�  বেলিছল �য রামছাগল “�ক�িক খায়” ব�াকরণ িশং এর 

তী� �িতবাদ জানায় । �সই সােথ ছাগল তার খাদ� তািলকা �দয় । �সখােন ছাগল জানায় �য 

�স মােঝ মােঝ খকাবাের �ঠাঙা, নােকেলর �ছাবড়া, খবেরর কাগজ, সে�শ, পি�কাখায় । 

তেব ভােলা বাঁধােনা মজবুত বই তারা খায় না । কখেনা কখেনা �লপ বািলশ, ক�ল, �তাশক 

ইত�ািদ �খেয় থােক । িক� তাই বেল খাট, পালং, �টিবল, �চয়ার ছাগল খায় না । আআর 

�পনিসল, রবার, �বাতেলর িছিপ, �কেনা জুেতা বা ক�াি�েসর ব�াগ কখেনা কখেনা ছাগল 

�চেখ �দেখ । �কান �কান ছাগল আবার সাবান �খেত ভােলাবােস । তেব তা �নহাৎ ই ‘বার- 
ু�সাপ’ । এই সাবান �খেয় �য ছাগেলর ভাইেয়র মৃত� ঘেট িছল, তা ছাগেলর কথােত �� হেয় 

ওেঠ ।

 �স�া�ের যাওয়ার জন� গে� গানওয়ালা ন�াড়ার �েবশ ঘেট । �স উপযাচক হেয় 

সকলেক গান �নােত চায় । গােনর ভাষা ও অ�ত ধরেনর । গােনর ভাষায় িশিশ, �বাতল, ু
ৃ�থেক �� কের বা�ড়, প�াঁচা, �িমর, ব�াঙ, ইঁ�র, ব�াঙািচ, শজা� �ভিত জ�েদর ি�য়া 

কলাপ ফুেট উেঠেছ । গান �শেষ �কালাব�াঙ িচৎকার কের “মানহািনর �মাক�মা” করার 

কথা বেল । কারণ গােনর ভাষােত �ু� �ু� �াণীেদর জীবন সংশেয়র কথা বলা হয় । শজা� 

কাঁদেত থােক, �মীর তােক শা�না �দয় । �কালাব�াঙ মানহািনর কথা বেল । প�াঁচা হািকম হেয় 

বেস নািলশ বাতলােত বেল । �িমর �চােখর মেধ� নখ িদেয় িখমিচেয় পাঁচ ছয় �ফাটা জল �বর 

কের বলা �জুর এটা “মান হািনর �মাক�মা’। �সই সূে� �িমর ‘মান’ কথার তাৎপয� �বাঝােত 

�চ�া কের । �স��েম উেঠ আেস - মানকচু, ওলকচু, কা�াকচু, মুিখকচু, পািনকচু, শ�কচু 

ৃ ু�ভিতর কথা । কচর আসার ত� �বাঝােত �শয়াল মােঠ �নেম পেড় । �সই সােথ �শয়াল বেল 

“কচুখায় �েয়ার আর শজা� । ওয়াক থুঃ ।” শজা� সা�ী �যাগাড় করেত ব�থ � হয় । বা�ড় 
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�গাপালেক সা�ী বানােনা হেলও �স ভেয় সা�ী িদেত হািজর হয় না । �শষ পয�� চার আনা 

পয়সার �লাভ �দিখেয় িহজিব� িব� েক সা�ী মােনােনা হয় । উিকল, সা�ী 

িহজিব� িব� েক িজ�াসা কের �য, �স আসামীেক �চেন িকনা । অমিন িহজিব� িব�  �শানা 

কথা বলেত থােক - “সবুজ রেঙর মলাট, কােনর কােছ ননীল চামড়া, মাথার উপর লাল 

কািলর ছাপ- �হাঃ �হাঃ �হাঃ �হাঃ -”

 িহিজিবজিব�  শজা�েক �চেনিকনা িজ�াসা করেত িহজিবজিবজ বেল “হ�াঁ 

শজা� িচিন, �িমর িচিন, স িচিন । শজা� গেত�  থােক তার আেয় ল�া -ল�া কাঁটা, আর 

�মীেরর গােয় চাকা চাকা িঢিপর মেতা , তারা চাগল টাগল ধের খায় ।” �মাক�মা িবষেয় 

িহজিবজিবজ িকছু জােন িকনা িজ�াসা করােত িহজিবজিবজ বেল - “তা আর জািন �ন ? 

একজন নািলশ কের তার একজন উিকল থােক, আর একজনেক আম �থেক িনেয় আেস, 

তােক বেল আসামী তারও একজন উিকল থােক । এক একিদন দশজন কের সা�ী থােক । 

আর একজন জজ থােক, �স বেস বেস ঘুেমায় ।” সমাজ সেচতন সু�মার, সমােজর 
ুবা�বিচ�ই �যন এখােন তেল ধরেত �চ�া কেরেচন এই িন�তর জ� জােনায়াের �রখা িচ� 

। উ�তর স�দােয়র মানুষজন টাকার িবিনমেয় িনেজর �দাষ অেন�র ঘােড় চািপেয় �দয়, 

�যমনভােব তােদর আসামী বানােনা হয় । �সই ��া� এখােনও বত� মান । আসাম �থেক 

আনেলই তােক আসামী করা হেব, আবার �কােটর িযিন জজ িতিন বেস বেস প�াঁচার মেতা 

ঘুমেত থােক । সত�কথা বলেল, িতিন �যমন নানা ধরেনর অজুহাত �খাঁেজন । প�াঁচা ও 

�তমিন অজুহাত খঁুজেত থােক । প�াঁচার ঘুমেনার কথা বলেত প�াঁচা �িতবাদ কের জানায় 

তার �চােখর ব�ারাম আেছ বেল �স �চাখ বুেজ আেছ । অমিন িহিজিবজিবজ �ল - “আরও 

অেনক জজ �দেখিছ, তােদর স�েলরই �চােখ ব�ারাম ।” বেল �স �হেস �ফেল কথা 

�সে� িহিজিবজিবজ জানায় একজেনর মাথার ব�ারাম িছল বেল �স �েত�ক� িজিনেসর 

নামকরন করেতা । তার জুেতার নাম িছল - “অিবমৃষ�কািরতা”, ছাতার নাম - 
ু“�ত�ৎপ�মিত�”, গাড়ুর নাম “পরমকল�ানবেরষু”, বািড়র নাম - “িকংকত� ব�িবমূঢ়” । 

তেব িহজিবজিবজ ও সমেয়র সােথ সােথ নাম পাে� �ফেল । সকােল নাম থােক -

”আলুনারেকাল”, িবকােল -”রামতাড়ু”। এখন ‘িহজিবজিবজ’ । �শআল একথা �শানার 

পর বেল “�জুর এরা সব পাগল আর আহ�ক, এেদর সা�র �কান মূল� �নই ।” মূল� �নই 

�েনই �িমর �রেগ িগেয় বেল রীিত মেতা পয়সা িদেয়ই সা�ী �যাগাড় কের এেনিশ আর 

মূল� �নই বলেলই হল । বেলই �স িহিজিবজিবজ এর হােত �ষােলাটা পয়সা িদেয়েদয় । 

পয়সা �পেয় িহিজিবজিবজ �শয়ােলর �নকীত� ন করার জন� �যই গান ধেরেচ, অমিন 

�শয়াল িনেজর �দাষ ধরা পেড়েছ �দেখ �স�া�ের যাওয়ার জন� িহিজিবজিবজেক সা�ী 

�দওয়া �থেক িবরত কের ।
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 সা�ীরা পয়সা পাে� �দেখ কাক ঝুপ কের গাছ �থেক �নেম সা�ীর জায়গায় 

বেস সাি� িদেত �� কের । �স িনেজর তািগেত তার সম� পিরচয় বেল যাে� । এই কাক 

গােছর ড়ােল বেস ঘেট যাওয়া সম� ঘটনা পু�নাপু� ভােব িলেখ �রেখেছ । �ড়য়াল তােক 

িজ�াসা করেতই �স সম� ঘটনা বেল চেল । �সই সােথ কাক জানায় - “একজন �লাক 

িছল �স সকেলর নামকরন করত - �শয়ালেক বলত �তলেচারা, �িমরেক বলত অ�াব�, 

প�াঁচােক বলত িবভীষন -” একথা �শানার পর িবচার সভােত একটা ভয়ানক �গালমাল 

�বঁেধ �গল । এই ফাঁেক �মীর টপ কের “েকালাব�াঙেক” �খেয় �ফেল । �সই ঘটনা �দেখ 

“ছুঁেচা” িকিচিম�  কের চ�াঁচােত থােক, আর �শয়াল একটা ছাতা িদেয় কাকেক তাড়ােত 

থােক ।  এিদেক প�াঁচা গ�ীর হেয় বলেলা সবাই চুপ কেরা, আিম মামলার রায় �ঘাষনা 

করেবা । �সই সােথ খরেগাশেক িলখেত বলেলা । ফিরয়ািদ শজা�। তেব আসামীেক 

�কাথায় ও পাওয়া যাে�না �দেখ ন�াড়ােক আসামী বানােনা হল । আর �বাকা ন�াড়া ভাবেলা 

আসামী হেল হয়েতা পয়সা পাওয়া যায় এই �লােভ �স চুপ কের থাকেলা । প�াঁচা রায় 

�ঘাষনা করেলা - “ন�াড়ার িতনমাস �জল আর সাতিদন ফাঁিস ।”

 বালকক সু�মার এই অন�ায় িবচােরদর িব�ে� আেপাি� করার কথা ভাবেছ, 

ুএমন সময় ছাগলটা তােক একটা ঢঁ মারল আর কান কামেড় িদল । অমিন বালক সু�মােরর 

ঘুম �ভেঙ �গল । �স �দখল ছাগলটার মুখ বদিলেয় তার �মেজমামা হেয় �গেছ । মামা 

কানক ধের বকেছ আর বলেছ - “ব�াকরণ িশখবার নাম কের বুিঝ পেড় পেড় ঘুমােনা   

হে� ?”

 �মালটা �কাথাও পাওয়া �গল না । একটা �বড়াল �বড়ার উপর বেস িছল । �স 

বালকেক �দখেত �পেয় পািলেয় �গল । �ক �সই সময় একটা ছাগল বাগােনর িপছেনর 

িদক �থেক ‘ব�া’ কের �ডেক উঠল । বালক সু�মার এসব কথা তার বড়মামার কােছ বলেত 

িগেয় িছল । িক� বড়মামা না িব�াস কের তােক তািড়েয় িদল । আর বালক সু�মােরর 

অিভ�তা - “মানুেষর বয়স হেল এমন �হাঁতকা হেয় যায়, িকছুেতই �কান কথা িব�াস 

করেত চায় না । �তামােদর িকনা এখনও �বশী �য়স হয়িন, তাই �তামােদর কােছ ভরসা 

কের এসব কথা বললাম ।” ��তই গে�র �শষ অংশ �থেক �বাঝা যায় �য, যােদর �বশী 

বয়স হয়িন তােদর মন �ভালােনার জন� এই ‘হ য় ব র ল” গ�� রচনা করা হেয়েছ ।

ননেস� এর হাতছািন

 সে�শ পি�কায় ১৯২২ এর �ম �থেক �সে��র “হ য ব র ল” �কািশত হয় । 
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�থম িব�যু� (১৯১৪ -১৮) �শষ হেয়েছ । আমাজ ও সভ�তায় উথাল পাতাল ঘেট �গেছ । 

১৯১৯ “জািলয়ানওয়ালা বাগ” �দেশর মানুেষর চরমতম িবপয�য় নমানিবক মূল�েবােধর 

অবসান । �সই সােথ এক নবারকীয় হত�াকা� �দেশর মানুেষর হতভ� কের �দয় । ব�ু 

�শ� মহলানিবশেক �লখা ১৯২০ সােলর ‘একা� ব�াি�গত’ এক পে� সু�মার 

জানাে�ন �য তার িব�ােসর িভত নেড় �গেছ । চািরপাশ ��লায় ভের �গেছ । আন�, 

ূঅমৃত, ভমার �কান িচ� �যন �নই । িবশ শতেক পদাথ�িব�ােনর জগেত এক �ব�িবক 

পিরবত� ন আেস । আেপি�কতার ‘িবেশষ’ ত� (১৯০৫) আর ‘সািব�ক’ ত� (১৯১৬) 

মানুেষর �চনা জগেতর পিরবত� ন ঘ�েয় িদেত তৎপর মানুেষর �চতনা িবেশষ ওলট পালট 

ঘটােত �স� হয় । �চনা পিরি�িত পিরবেত�  অেচনা জগেতর সােথ পিরিচিত ঘটােত থােক । 

অথা� ৎ কমন �স� এর পিরবেত�  �যন ‘ননেসে�র’ হাতছািন সািহেত� ল� করা যায় । 

সু�মার �সই ‘ননেসে�র’ কারবািরর �িত�া িছেলন তার সািহেত� ।

 বাংলা সািহেত� ননেস� অথা� ৎ উ�ট রেসর �লখক রবী� নাথ ও সু�মার রায় 

ছাড়া আর �কউ �নই বলেল চেল । তেব �যাগী�নাথ সরকারেক ও এ িবষেয় �রণ করা 

�যেত পাের । রবী�নােথর ননেস� রেসর �কাশ পাই ‘খাপছাড়া ১৯৩৭ �ী�াে� । 
ুসু�মােরর মৃত�র নয়িদন পর । রবী�নােথর �থেক সু�মার বয়েস �ছাট হেলও তার 

ননেস� কিবতায় �কাশ রবী�নােথর বােরা - �তেরা বছর আেগ পাশহচাত� সািহেত� 

লুইস ক�ারল ও এডওয়ড�  িলয়র ননেস� রেসর উদ�াগতা । যিদও অগেডন ন�াশ, কিলউন 

ওেয়�, �াইক িমিলগন �মুেখর নাম ও এ িবষেয় �রণ করা �যেত পাের । সু�মার রােয়র 

‘হ য ব র ল” অবশ� লুইস ক�ারল ছাপ ল�নীয়, তেব তা �শলীগত উপাদান গত �ক বলা 
ুযােব না । সু�মার তার �য জগৎ গেড় তলেলেছন ‘হ য ব র ল’ �ত তা অবশ�ই তার নুইজ� 

ও �মৗিলক ।

 কােক বলব ‘ননেস�’? এককথায় বলেত �গেল বলব যার �কান �স� �নই । 

�স� শ�� এখােন যুি� অেথ � ব�ব�ত হে� । �চতনা অেথ � নয় । ননেস� ভাস� অথা� ৎ 

উ�ট কিবতা আরও �� কের বলেল বলা যায় ‘যুি�িবহীন পদ�’ বা রচনা - “রাইম 

উইদাউট িরজন ।” কায� কারণ স�ক�  হীন গিতধারাধই ��া িহসােব সু�মার সািহেত� 

িনজ� পথ�েক আমােদরেক িচিনেয় িদেলন । তাঁর ‘হ য ব র ল’ ��েতই �ীকৃত যুি� 

কাঠােমােক অথা� ৎ কমনেস�েক নসাৎ কের িদেয় �মাল িবড়াল হেব ধের �দয় । িবড়াল 

তার পিরচয় িদেত িগেয় বেল - “েবড়াল ও বলেত পােরা, �মালও বলেত পােরা, 

চ�িব�ুও বলেত পােরা ।” অথা� ৎ িব�ােনর আেপি�কতার ত� অনুযায়ী �কান িকছু 

িনিদ� নয় । �বড়াল - চ�িব�ু- �মাল বা চশমা - �কানটারই িহসাব ইআমােদর �চনা 
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পিরিচত যুি� কাঠােমায় আর িমলেছ না । ব�াকরেণর �কান িনয়েম িকিক অ�র সম�েয় 

‘চশমা’ হয় তার স�ক উে� পাওয়ার যুি� তক�  �ীকৃত পায় না । কারণ �বড়ােলর িসে�ম 

আর আিমর িসে�ম এক নয় ।তাই এত িদেনর িনিদ��  ধারনা িছলল �য �কান একজন 

ব�াি�েক এক� িনিদ��  �ােন �গেল পাওয়া যােব । িক� �বড়ােলর যুি�েত �গেচাদদােক 

মিতহাির খঁুজেত যাওয়া �বাকািম । িতিন এক� িনিদ��  জায়গায় আটেক থােক না । সবাই 

আেপি�কতায় উপর িনভ� রশীল । অথা� ৎ পরম সত� বেল িকছু �নই । সবাই একটা িসে�েম 

সীমাব�তার মা�া মা� ।

 এই সীমাব�তার মা�া� সমাজ বা�বতার িনিরেখ দ�ামান । �ক এই ভােব 

�গেছাদাদা ? �বজায় গরম নামক সমস�ার সমাধােন পথ �স বাতলােত পাের । তেব তােক 

পাকওয়া বা তার কােছ �পৗঁছেনা সহজসাধ� ব�াপার নয় । তার জন� ব�া�ল হওয়া যায় িক� 

তার কােছ �পৗঁছােনা যায় না । কারণ বত� মান সমাজু �য “গভীর গভীরতর অসুখ ।” এই 

অসুখ �থেক �বর হওয়া স�ব নয় । আর স�ব নয় বেলই �গেছাদার কথা, তার গ� তার 

সমস�া সমাধােনর পথ সবাই বাতলােত পাের । একটা িসে�েমর মধ� �থেক িক� �পৗঁছেনা 

স�ব নয় ।

 কােকর কথা অনুযাবী সাত ��েন �চা�” সবসময় হয় না । সু�মার এই উি� 

দবারা �কান ত� আমােদর সামনেব উপি�ত করেত চাইেলন । একটু ভােলা কের �ভেব 

�দখা দরকার । কাল অন�িনভ� র আেপি�ক একটা মা�া । তাই একটা িনিদ��  মূহূেত�  �যটা 

সত�, সমেয়র পিরবত� েনর সােথ সােথ অথা� ৎ পরমূ�েত�  অথা� ৎ কােলর মা�া বদেলর সােথ 

সােথ আর �সটা সত� থাকেত পাের না, তাই কােকর কথায় -

ু “তিম যখন বেলিছেল, তখেনা পুেরা �চাে�া হয় িন । তখন িছেলা �তেরাটাকা 

�চাে�া আনা িতন পাই । আিম যিদ �ক সময় বুেঝ ধাঁ কের ১৪ িলেখ না �ফলতাম তা হেল 

এত�েন হেয় �যত �চাে�া টাকা এক আনা নয় পাই ।” - তাহেল আমােদর এতিদনকার 

পরম� িব�াসী যু�ীর িক বদল ঘটেব । কারণ - “সাত ��েন যিদ �চাে�া হয়, তা �য 

সবসমেয়ই �চাে�া । একঘ�া আেগ হেলও যা, দশিদন পের হেলও তাই ।” এই �ই যুি� 

কাঠােমায় িবেরাধ লাগাটাই �াভািবক ।

 অথা� ৎ ‘হ য ব র ল’  রচিয়তার �ধান �বিশ�� একটা �র অবিধ �স� জাত যুি� 
ুকাঠােমার অ�তলতােক �চােখ আঙুল িদেয় �দিখেয় �দওয়া । জ�ল �ব�ািনক দাশ� িনক 

ভাবনােক আ�য� মজার �মাড়েক আমােদর সামেন পিরেবশন কেরেছন, িশ� মন�ে�র 

��নী

বাংলা িশ� িকেশার সািহত� ও কিমক� 

37



Vik
as

 P
ub

lis
hi

ng
 H

ou
se

��নী

িনিরেখ । সু�মােরর �ব�ািনক ভাবনা জাত উপলি� আমােদরেক ভািবেয় �তােল । �য 

�স� জাত ভাবনােক ধূিলসাৎ কের িদেয় যুি� হীন ননেস� জাত ভাবনােক �িত�া িদেত 

সাহায� কের ।

 সু�মার অ� বয়সী ব�ুেদর িনেয় এক� �াব �িত�া কেরিছেলন । যার নাম 

িদেয়িছেলন ‘ননেস� �াব’ । এই �ােবর ব�ুেদর সে� উ�ট, আজ�িব রেসর নানান 

কিবতা, নবাটক ও গে�র অবতারনা করেতন । উ�ট ও অস�েবর সমােবেশ পাঠক মেন 

হাস�রেসর �ূরণ ঘটােতন বুি�দী�, মননশীল �ি�ভি� িদেয় । লুইস ক�াচলল তার 

“আজব �দেশ অ�ািলস” বই�েত বা�ব জগতেক কতা� কের �দন উ�ট জগেতর সৃি�র 

িনিরেখ । সু�মার ও তার ‘হ য ব রল’ �তও �সই প�াঁচা জজ, �কালাব��, �িমর, ছুঁে◌া, 

বা�ড়েগাপাল �সই নামা�েরর ফসল ।

 সু�মার রায় িনেজই তাঁর রচনা স�েক�  বেলেছন - “যাহা আজ�িব, যাহা উ�ট, 

যাহা অস�ব, তাহােদর লইয়াই এই পু�েকর কারবার । ইহা �খয়াল রেসর বই ।” এই 

�খয়াল রেসর �ূরণ হেত �দিখ সু�মােরর অিধকাংশ রচনায় । রবী�নাথ সু�মার রােয়র 

রচনা স�েক�  ম�ব� করেত িগেয় বেলিছেলন সু�মার রােয়র রচনায় পাওয়া যায় 

“অিবিম� হাস�রস” । �য হাস�রস ননেস� জাত । যা বা�বেক অ�ীকার করার জন� 

সেচতন ভােবই সু�মার সৃি� কেরেছন ।

হ  য  ব  র  ল  সৃ� সমাজ ব�ব�া

 �চখ �লখক ইয়ােরা�াভ হােশাক (১৮৮৩ - ১৯২৩) তাঁর স�ািদত �ানীজগৎ’ 

নামক জীবিবদ�ার সামিয়ক পে� এমন সব প�পাখীর পিরচয় িদেতন যা তার িনজ�  বা 

ূ�কেপালক উ�ািবত । ভ-ম�েল যােদর �কান অি��ই �নই । অথচ হােশােকর িববৃিতেত 

সত� হেয় ধরা �দয় । উপিনেবিশক শাসন কাঠােমায় হােশাফ যা �বতন �পেতন তােত 

পঁুিথপ� �ঘঁেট �ানগভ�  রচনা করা তার পে� স�ব িছল না । তাই হােশাফ মাথা খা�েয় 

এমন সব �নই জ�েদর গ� �ফঁেদ বসেতন যা সকলেকই অবাক কের িদত।

ু হােশাক, এইচ �জ ওেয়লস-র সমপয�ায় ভ� কেমিড়য়ান �লখক সু�মার রায় । 

সু�মার তার রচনায় এমনসব জীব জ�র সৃি� কেরেছন যা িশ� মনেক আন� রেস ভিরেয় 

�দয় ।

 তেব সু�মার সৃ� সবক� জীবই খুব িনরীহ । এেদর �চহারা িশ� মেন ভীিত 
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উে�ক কের না । বরং মজাদার জীব িহসােব এরা �দখা �দয় । সু�াচীন কাল �থেক নান 

সািহত� �তীক ও �পেকর আড়ােল অ�ািনেমল �মাটেফর ব�ব�ায় ল� করা যায় । 

সু�মােরর �জাড়কমল জীব�িল �যমন িশ� মেন আন� উে�ক কের �তমিনই প�র 

�পেক মানব চিরে�র �� ইি�ত ও বহন কের । ‘হ য ব র ল’ এ সৃ� �বড়াল, কাক, ছাগল, 

ৃ�িমর, �শয়াল, প�াঁচা, ব�াঙ, চামিচেক �ভিতর মেধ� িতিন মানুেষর অ�ািনেমশন 

এেনেছন । িশ�মাে�ই ক�না �ান । তাই িশ� ক�নায় �ানী মাে�ই মানুেষর �মতা স�� 

। সু�মার তাঁর দাশ� িনক �চতনা স�� মন িদেয় যা উপলি� কেরিছেলন �সই 
ু ুউপলি�জাত দশ�নত�ই তাই �চনা জগতেক নতন তাৎপেয� তেল আেনন । �সখােন কাক 

হেয় যায় - “� কােক�র �চ�েচ” । মানুেষর মেতা তার এক� িনিদ� �কানা থােক । 

�সখােন “৪১নং  �গেছাবাজার, কােগয়াপ�” । এই কাক িহসাব শা� িবশারদ । ব�বসায়ী 
ুমানুেষর মত এই কাক িব�াপন িদেয় ব�বসা �গঁেদ বেসেছ । �সই সােথ সুচতরভােব 

খির�ার গনেক সতক�  করেতও �ভােলন না । ছাগলহেয় ওেঠ “� ব�করণ িশং িব এ খাদ� 

িবশারদ” । রাজৈনিতক �নতােদর মত এই ছাগল ব�ৃতা িদেত মে� ওেঠ ব�ৃতার িবষয় - 

“ছাগেল িকনা খায় ।” িহিজিবজিবজ এর সােথ এই ছাগল আবার তক�  কের । িহিজিবজিবজ 

ন�াড়ার গাকওয়া গান শ� বলেল । ছাগল �িতবাদ কের বেল ওেঠ  - শ� আবার �কাথায়? 

ওই িশিশ �বাতেলর জায়গাটা একটু শ� �ঠকল, তা ছাড়া �তা শ� িকছু �পলাম না ।” 

শজা� �ফাৎ �ফাৎ কের কাঁদেত থােক ল আর �িমর িব� মানুেষর মেতা তার িপঠ চাপেড় 

সা�না িদেয় বেল - “েকেদাঁ না �কেদাঁ না, সব �ক হেয় যােব । �কালা ব�াঙ ‘মানহািন 

�মাক�মা” করার কথা বেল । প�াঁচা ‘জজ’ হেয় নািলশ বাতলাও বেল আেদশ �দয় । �িমর 

ূ�চােখর মেধ� নখ িদেয় “খমিচ” �কেট জলেবর কের সহানুভিত আদােয়র �চ�া কের । 

�শয়াল উিকেলর মেতা �জরা করেত �থেক । �শয়াল, �সখােন ‘জজ’ প�াঁচােক উে�শ� 

কের বেল - “�জুর তা হেল বা�ড় �গাপালেক সা�ী মানেত আ�া �হাক ।”

 �কালাব�াঙ িচৎকার কের বলেত থােক - “বা�ড় �গাপাল হািজর” �শষ পয�� 

বা�ড় �গাপাল উি�থত না হওয়ায়, �শয়াল আবার বেল - “তা হেল �জুর ওেদর স�েলর 

ফাঁিস ��ম �হাক ।” িবচােরর অন�াথ� তা �দেখ �িমর পুনরায় “আিপল করার কথা ভােব । 

�িমেরর �স� উঠেতই ছাগল �প ব�াকরণ িশং ব�া-ব�া কের ��েদ ওেঠ । কাঁদার কারণ 

িজ�াসা করেতই, ছাগল বেল - “আমার �সেজামামার আধখানা �িমের �খেয়িছল, তাই 

বািক আধখানা মের �গল ।”

 এই  জীবজ� আদপেপ কারা, সু�মার িন�তর �ানীেদর িনইরেখ মানুেষর কথা 
ু ুতেল ধেরেছন সুচতর ভােব । এই প��ল সকেলই িনজ িনজ আ� স�ান র�ােথ � সেচ� । 

��নী
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সামকান� কারেন তােদর পদময�াদা হািন হেল তারা রীিত মেতা �কিফয়ৎ তলব কের । 

িনেজেদর অিধকার স�েক�  সব�দাই সেচতন । আবার আমােদর সমােজর িবচার ব�ব�ার 

য৩এ “েখাল নলেচ” অব�া তা �দখােত ও িতিন �ভােলন না । িহিজিবজিবজ সা�ী িদেত 

উেঠ ;জজ; এর ঘুেমােনার কথা বলেল । জজ �পী প�াঁচা বেল - “কখনও আিম ঘুেমাি�না, 

আআর �চােখ ব�ারাম আেছ তাই �চাখ বুেজ আিছ ।”

 িহিজ িবজিবজ বলল - “আরও অেনক জজ �দেখিছ, তােদর স�েলরই �চােখ 

ব�ারাম ।” বেলই �স ফ�াক ফ�াক কের ভয়ানক হাসােত লাগল ।” িবচার ব�ব�ার �িত এই 
ু ুকটা� সু�মার সুচতর ভােব িন�তর �ানীেদর জীবেনর িনিরেখ তেল ধরেত সেচ� 

হেয়েছন । ছাগেলর কা�ার মেধ� িনজ জািতর �িত �বল টানেকই �রণ করায় । বত� মান 

সমাজ ব�ব�ায় মানুষ �য মূল�েবাধ হািরেয় �ফেলেছ । �সই মূল�েবােধর জাগরণ ঘটােত 

তৎপর িছেলন সু�মার । তাই ছাগেলর িনিরেখ িতিন তা �দখােত সেচ� হেয়েছন । আবার 

�গালামােলর মেধ� �িমেরর �কালাব�াঙ খাওয়া িক�া ছুঁেচার ‘িকচ িকচ’ কের চ�াঁচােনার 

মেধ� �ব�েলর �িত সবেলর অত�াচােরর ��া�েক �দখােত �চেয়েছন । তাই সু�মার সৃ� 

‘হ য ব রল’ - র সকল িন�ে�নীর �ানী �ধু জ� িহসােব না �থেক নামা�র হেয় ওেঠ । 

মানুেষর মেতা তারা এেক অপেরর সুেখ �ঃেখ সমব�াথী হয় । মানুেষর মেতা সুেযাগ স�ানী 

আচরেণ ও তারা পটু হেয় ওেঠ । মানুেষর ি�য়া কলােপ তারা তৎপর হয় ।

সংগীত ভাবনা

 ‘হ য ব র ল’ - �ত সব� সা�েল� ১১ � গান �ান �পেয়েছ ল গান�িল সবই ন�াড়ার 

কে� গীত হেয়েছ । মাথা মু�হীন এই �িল -

 (১) “লাল গােন নীল সুর, হািস হািস গ�”। ১০ বার (িচৎকার কের)

 (২) “অিলগিল চিল রাম, ফুটপােত ধুমধাম, কািল িদেয় চুনকাম ।”

ু (৩) “নাইিন তােলর নতন আলু” । (নরম সুেরর গান)

 (৪) “িমিশমাখা িশিখপাখা আকােশর কােন কােন ।” (মাথামু� হীন গান)

 (৫) “বা�ড় বেল, ওের ও ভাই শজা�, আজেক রােত �দখেব একটা মজা� ।”

ু (৬) “একর িপেঠ �ই �গালাপ চাঁপা জুই সান বাঁধােনা ভঁই”

 (৭) “চাঁদিন রােতর �পতিনিপিস সজেন তলায় �খাঁজ নাের -”

 (৮) “দই দ�ল, �টােকা অ�লল, কাঁথা ক�ল ...............”
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 (৯) “িনঝুম িন�ত রােত, একা �েয় �ততালােত ..............”

 (১০) “রাম ভজেনর িগি�টা, বানপের �যন িসংহীটা”

ু (১১) “খুসখুেস কািশ ঘুষঘুেষ �র, ফুসফুেস ছ�াঁদা বুেড়াতই মর ।

  মাঝরােত ব�াথা পাঁজরােত বাত, আজ রােত বুেড়া হিব �েপাকাত?”

 ��তই �বাঝা যায় এই গান�িল সবই আজ�িব ধরেনর । গােনর অথ � খঁুজেত 

যাওয়া হয়েতা �বাকািম হেব । ন�াড়া �থমগান� অথা� ৎ “লাল গােন নীল সুর” গান� 
ুিচৎকার কের দশ বার �গেয়েছ । িক�া “অিলগিল চিল রাম” বা “নইিন তােলর নতন আলু” 

অথবা “িমিশমাখা িশিখপাখা” গান�িল �ধুই িক আজ�িব । একটু ভােলাকের ল� করেল 

�দখা যায় �য গান�িলর শ� চয়ন বা শ� ব�বহাের চমৎকাির� আেছ । ছ� এবং 

অলংকােরর অপূব� সমবত� ন ল� করা যায় এই গান�িলর মেধ� । প�ম গান অথা� ৎ “বা�ড় 

বেল ওের ওভাই শজা� / আজেক রােত �দখেব একটা মজা�” - গান�র মেধ� সমাজ 

বা�বতার ছাপ সু-�� । চামিচেক এবং �পঁচা - আসেল �য ই�ঁর �বচারা মারা যািবএ তােত 

�কান সে�হ �নই । চামিচেক এবং �পঁচা - আসেল সমােজর �মতা স�� মানুষ । যােদর 

কােছ পদান থােক �ব�ল অসহায় মানুষরা । �শািষত এবং �শাষেকর নামা�ের ��নী 

চিরে�র এই অপূব� িম�ণ সু�মােরর ক�নােত একমা� স�ব । �সই সােথ এই গান� 

িশ�মেন হাস�রেসর উে�ক কের । ষ� গান� আবার অন�ধরেনর - �সখােন “এেকর িপেঠ 

ু�ই �গালাপ চাঁপা জুঁই” �র বন� ই এর অপূব �মলব�ন ঘটােনা হেয়েছ । “�ই, জুই, ভই, 
ু ৃ ু ু�ই, �ই, যুই, তই, পুই” - �ভিতেত একটা �িন ঝ�ার �যমন আেছ । �তমিন নতন নতন 

শ� চয়ন িশ� মেন আন� স�ার কের । �সই সােথ �িন ঝ�ােরর মাধুয�� িশ� মেন 

িহে�াল �তােল । �াম  নােমর সােথ িবিভ� মােছর ও ফুেলর ��া� িশ� ক�নােক আেরা 

বািড়েয় �তােল ।

 সাতন�র গান - “চাঁদিনরােত �পতিনিপিস” িশ� মেন এক রহেস�র স�ান �দয় । 

ূ ু ুশাঁখচূিন ভত, �পতিন, যারা তলতেল মাংস খােব বেল আন� কের । এেদর সােথ ও একটা 

স�ক�  গেড় ওেঠ �পতিন িপিস হেত পাের তা িশ� মেন �মেন �নয় । �কান �� �তােল না । 

সু�মার গান�র মেধ� য়াত�  পিরেবশ সৃি� কের তা �কৗশল কের �শমন ও কের �দন । ফেল 

একই সােথ িশ� মেন ভয় ও আনে�র উে�ক কের আট ন�র গান । অথা� ৎ ‘দই দ�ল,  

�টােকা অ�ল, কাথা ক�ল” ........ গান�র মেধ� বৃ�ানু�ােসর মধুয�� �যমন ল� কির 

ৃ�তমিন দই, টক , ক�ল �ভিত শে� িশ� মন আনে� ভের ওেঠ । নয় ন�র গান -”িনঝুম 

িন�ত রােত একা �েয় �ততালােত গান� িশ�মেন একিদেক ভয় স�য় কের, আবার 
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িখেদর উে�ক কের । �ধ গান �নেলই হেব না খােদ�র ও দরকার আেছ আমােদর । �য 
ু��া� এখােন �কৗশলকের সু�মার তেল ধেরেছন । দশ ন�র গান - “রাম ভজেনর িগি�টা 

বাপের �যন িসংহীটা” - গান�র মধ�িদেয় নারী জািতর বীরে�র কথা �কাশ করা হেয়েছ । 

িশ� মন �য যু�রত রাজপু�র রাজকন�ার কথা ভােব । �সই ��া� �কাশ �পেত �দিখ এই 

গান�েত । আবার এগােরা ন�র গান - “খুসখুেস কািশ ঘুষঘুেষ �র ............” গান� বা� 

সমাজ স�ত । মানুষ বৃ� হেয় �গেল �য সমােজ তার �েয়াজন ফুিরেয় যায় তার �কাশ 

ল� কির এই গান�র মেধ� । খুসখুেস কািশ ও কঘুষঘুেষ �র হেল �য মানুেষর আয়ুফুিরেয় 

আেস । তার উপর যিদ ফুসফুেস িছ� �থেক �সই বুেড়ার তেব তার জন� টাকা খরচ করা 
ুিনরথ�ক মেন কের সভ�তা কামী মানুেষরা । �সই বৃ�র মৃত� কামনা ছাড়া আর আমােদর 

�কান উপায় থােক না । বাধ�ক� জিনত কারেন শরর ভােলা থাকেত পাের না । একটা না একটা 

ু ু�রােগ ভগেতই হয় বৃ�েদরেক । �য ��া� এখােন তেল ধরা হেয়েছ, হাস� রেসর �মাড়েক 

। গান� িশ� মেন আন� উে�ক কের বেট । িক� একটু ভােলা কের �দখেল �দখা যায় �য 

এখােন লুিকেয় আেছ জীবন য�নার এক বা�ব িচ� যা �কান রকম ভােব অ�ীকার করা যায় 

না ।

ু সু�মার রায় তাঁর হ য ব র ল গ��েত �য সম� গান তেল এেনেছন । তা িশ�মেন 

�যমন আন� দান কের �তমিন ‘হ য ব র ল’ গ��র কািহনীর গিতেক �রাি�ত কের । 

�সইসােথ িশ�মেন গে�র এক �ঘেয়িম ভাব �র কের ��াতা মেনার�েন সহায়ক হয় ল 

আজ�িব উ�ট তধরেনর িবিভ� শে�র �েয়াগ ল� কির গান �িলর মেধ� । আমােদর 

পিরউনত মন হয়েতা মানেত চায় এই আজ�িব, অথ�হীন কথাবাত� া । �সখােন যুি� 

�খাঁেজ, তক�  করেত বাধ� থােক । িক� িশ�মন এসেবর উে��  �থেক �ধু আন� �খাঁেজ । 

িব�� আনে�র উে�ক কের ঐ গান�িল কািহিনর িশ� �নেক বািড়েয় �তােল ।

িশ�সািহত� পিরচয় 

 িশ�েদর িনেয় �লখা হেল িশ� সািহত� হয় না । িশ� সািহত� হেত �গেল অবশ�্ 

তা িশ� মেনর উপেযাগী হেত হেব । িশ� মন ক�নার ডানাব ভর কের উেড় �যেত চায় । 

�স বা�েবর যুি� তেক� র ততটা ধার ধাের না িশ�মন । িশ�মন সবসময় অজানা এক রহস� 

ূ�লােক পািড় জমােত চায় । ডানা ওঠা পরীর মেতা তার মেনাভিম জল �ল অ�রী� ডানা 

�মলেত তৎপর । ভাবােবগ বা ক�না িশ�মেনর অিধকাংশ �ান অিধকার কের আেছ । 

িশ�েদর মেন িব�� আন� সৃি�র জন� রিচত হয় িশ� সািহত� । আন� দানই এর �ধান 

ল� বা উে�শ� । িশ� বা �ােনর সােথ এর স�ক�  �নই বলেলই চেল । 
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 িশ�মেনর পিরচয় িদেত িগেয় রবী�নাথ বেলিছেলন - “ভােলা কিরয়া �দিখেত 

�গেল িশ�র মেতা পুরাতন আর িকছুই নাই । �দশ কাল - িশ�া - �থা অনুসাের বয়� 

মানেবর কত নূতনপপিরবত� ন হইয়ােছ । িক� িশ� শত সহ� বৎসর পূেব� �যমন িছল, 

আজও �তমিন আেছ ; �সই অপিরবত� নীয় পুরাতন বার�ার মানেবর ঘের িশ�মূিত�  ধিরয়া 

জ� �হণ কিরেতিছ, অথচ সব��থম িদন �স �যমন নবীন,েযমন সু�মার �যমন মূঢ় , 

�যমন মধুর িছলল আজও �ক �তমিন আেছ । এই নবীন িচরে�র কারন এই �য িশ� 

�কৃিতর সৃজন ; িক� বয়� মানুষ বা�ল পিরমােন মানুেষর িনজ�ৃত রচনা ।” - এখােনই 
ুরবী�নাথ িশ� ও বয়� মেনর যথাথ�তা তেল ধরার �চ�া কেরেছন । িশ� যথাথ�ই 

�জরকৃিতর সৃি� । িবিশ� দাশ� িনক এিমল িশ�েদর স�েক�  বেলিছেলন িশ� �কৃিত �থেক 

�য িশ�া �হণ কের �সটাই যথাথ � । �কৃিতই তার একা� িশ� �� । িশ�রা যা �দেখ তাই 

অনুসরন করেত চায় । �স বয়� মানুেষর মেতা িনেজেক ��ত কের না । �কৗশল আয়� 

কের না �পকথার বানােনা জগৎ তার কােছ সত� হেয় ধরা �দয় ।

 িশ� সািহত� সৃি�র নােম িশ� মেনর উপর উৎপীড়ন করা অনুিচত । িশ�র মানস 

গঠেনর �যন পিরপ�ী না হয় িশ� সািহত� । িশ� সািহত� হেত �গেল �য �য �বিশ�� বা 

ল�ন �েয়াজন তা -

 (১) িশ� সািহত� অবশ�ই হেব সািহত� ল�না�া� ।

 (২) িশ� সািহত� িচর�র িবঢ়য়েক অবল�ন কের রিচত হেব ।

 (৩) িশ�সািহত� ক�নার িবকাশ শীলতা থাকেব, তেব তা বা�বেক উেপ�া কের 

না ।

 (৪) িশ� সািহেত� খঅবশ�ই িশ�মেনর উপেযাগী পিরেবশ থাকেব । �য পিরেবশ 

অবশ�ই িশ� মেনর ক�নার উপেযাগী ।

 িশ� সািহেত� কারা রচনা কের এই িনেয় মতেভদ থাকেলও বলা যায় �য 

বয়�রাই িশ� সািহেত�র রচিয়তা । তেব অবশ�ই �সই সাইত�কেক িশ�মেনর উপেযাগী 

ভাব ক�না রচনা করার �মতা থাকেত হেব । িশ� মেনর অিধকারী হেত হেব ।

ৃ প� ত� িহেতাপেদশ, কথাসািরৎ সাগর �ভিত রচনায় মেধ� িদেয় িশ� মনেক 

ৃআকৃ� করা হেতা । ‘বালক ব�ু’, ‘সখা’, ‘সাথী’ বা ‘মু�ল’ �ভিত পি�কায় িশ� মনেনর 

কউইপেযাগী রচনার সূ�পাত ঘেট । উেপ� িকেশার রায়েচৗধুরী তার ‘সে�শ’ পি�কােত 

িশ�মেনর আন�দায়ক রচনােক �ান িদেয়েছন । উেপ�িকেশােরর পর তার পু� সু�মার 

রায় ও সুিবনয় রায় ‘সে�শ’ পি�কায় স�াদক হন । পের সু�মােরর পু� সত�িজৎ রায় 
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সে�শ পি�কার স�াদনা কের পি�কা ও পিরবারেক যশ�ী কের �তােলন ।

ৃ সু�মার তার আেবাল তােবাল; হ য ব র ল, পাগলা দা�, �ভিত রচনােত 

িশ�মেনর দরজা খুেল িদেয়েছন । এখােন সু�মার এখােন �যন এক নূতন জগৎ  সৃি� 

কেরেছন । �য জগেত িশ�র মন �াণ ক�নার রিঙন আেলােক �ভেস �যেত তৎপর । ‘হ য 

ব র ল’ এ সৃ� চির�, ঘটনাবলী এবং পিরেবশ ও পিরি�িত সবাই িশ� মন�েতর িনিরেখ 

রিচত । িশ� মন এখােন মু� হয়, ক�না করেত ভােলাবােস । ক�নার রিঙন জগেত উেড় 

�বড়ােত তৎপর হয় । ভােবর উপেযাগী ভাষার উপেযাগী ছ� এবং ছে�র উপেযাগী �িন 

ঝ�ার �যন িশ� মেন বন�ার �াবনক এেন িদেলন সু�মার । সু�মােরর মকত এমনক 

কিবতা ও ছড়ায় ভাষার তাজমহলল সৃি� আর কাউেক �দখা যায় না ।

ঋন �ীকার 

(১) সু�মার রচনা সম� (অখ�); �ভম, ৭ শ�ামচরন �দ ি�ট, কলকাতা - ৭৩ ।

(২) শতায়ু সু�মার : স�াদনা - িশিশর �মার দাশ : কািরগর, ৩৫ িব, কল�ান ওেয়� �রাড় , 

কলকাতা - ৪ ।

(৩) রিঙন আকাশ রিঙন মন ১২৫তম জ�বেষ � সু�মার রায় ; স�াদনা - সুচিরতা 

বে��াপাধ�ায় । ব�ভাষা ও সািহত� িবভাগ, কিলকাতা িব�িবদ�ালয় - ২০১৩ ।

(৪) সািহিত�ক (সািহত� ও সং�ৃিত িবষয়ক �ব� ও িনব�) - অধ�� ডঃ সুেবাধ �চৗধুরী, 

জয়দগ�া লাইে�রী, কলকাতা - ৯

 সা�াব� ��

(১) সু�মার করােয়র হ - য - ব -র - ল �ত �য ননেস� এর হাতছািন ল� করা যায় তা 

িবে�ষন কর ।

ু(২) হ - য- ব - র- ল আসেল িক জাতীয় রচনা বেল তিম মেন কর ।

(৩) িন�তর জীব জ�র মেধ� �য মানব� আেরাপ কেরেছন সু�মার রায় তা হ - য- ব- র- ল 

এর গ��িল িবে�ষন কের �দখাও ।

ু(৪) হ - য- ব - র - ল এ সৃ� গান�িল কািহনীেত �কান �েয়াজন িস� কেরেছ বেল তিম মেন 

কেরা ।

(৫) সু�মার আসেল কােদর �লখক ?

(৬) িশ� সািহত� িহসােব ‘হ - য- ব - র - ল’ কতখািন সাথ�ক ।

��নী
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(৭) ‘হ - য- ব - র - ল’ �ত উ�ট বা আজ�িব রেসর �য অবতারনা করা হেয়েছ তা আেলাচন 

কেরা ।

(৮) ‘হ - য- ব - র - ল’ এর িবষয় ব�েত �য জীব জ� �ান �পেয়েছ তােদর িনিরেখ 

সমসামিয়ক সমাজ বা�বতার পিরচয় দাও ।

(৯) সমাজ সেচতন কিব সু�মার রায় তার ‘হ - য- ব - র - ল’ সমােজর �িত �য কটা� 

কেরেছন তা আেলাচনা কেরা ।

(১০) ‘হ - য- ব - র - ল’ �ত �ব�ািনক �ি�ভি� পিরচয় �মেল তা আেলাচনা  কেরা ।

��নী
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 বাংলা ছড়ার জগেত অ�দাশ�র রায় (১৯০৫ -২০০২) একজন �রনীয় ব�াি�� 

। মুেখ মুেখ ছড়া কাটার �য দ�তা িতিন �দিখেয়েছন, তােত আমােদর িব�য় জােগ । তার 

ছড়ার মেধ� �ধু আন� উে�ক কের না । এক �ত�� জীবনদশ�ন ও ধরা পেড় ল তার িশ� 

পাঠ� ছড়া �েলা৯ �যমন িশ�েক আন� দান কের �তমিন সমাজ স�েক�  আমােদর 

ভাবােত ও সাহায� কের ল আবার সমাজনীিত, রাজনীিত, অথ�নীিত সকল ��ে� তার ছড়া 

�িলর ��� অপিরসীম । বলাভােলা হািসর ছেল �লখা ছড়া �িল �যন �লখেকর 

জীবনদশ�ন হেয় ধরা �দয় ।

  “েতেলর িশিশ ভাঙল বেল খু�র পের রাগ কর

  �তামরা �য সব বুেড়া �খাকা ভারত �ভেঙ ভাগ কর ।”

 িক অপুব�জীবন দশ�ন এই ছড়ায় ধরা �দব তা ভাবেত অবাক লােগ । অ�দাশ�র 

ছড়ার মধ� িদেয় �যন আমােদর তৎকালীন সমসামিয়ক রাজৈনিতক মতাদেশ�র হীন 

চ�া�েক �রন কিরেয় �দয় । �দশভাগ, মানব, জাতীয় জীবেন �যকী ভয়াবহতা সৃি� 
ুকরেত পাের তার এক বা�ব িচ� । ছড়ার মধ�িদেয় তেল ধরার �য়াসী হেয়েছন িতিন । 

অ�দাশ�র রােয়র িলিখত �তেরাখািন ছড়া সংকলন ল� করা যায় । যথা - উড়িক ধােনর 

মুড়িক (১৯৪২); ‘রাঙা ধােনর খই’ (১৯৫০); ‘ডািলম গােছ �মা’ (১৯৫৮); ‘আতাগােছ 

�তাতা (১৯৭৪); ‘ৈহের বাবুই �হ’ (১৯৭৭); ‘রাঙা মাধায় িচ�নী’ (১৯৮০); ‘িবি� ধােনর 

খই’ (১৯৮৯); ‘’সাতভাই চ�া’ (১৯৯৪); ‘েদাল �দাল �লুিন’ (১৯৯৮); ‘রাঙা �ঘাড়ার 

ৃসওয়ার’ (২০০২); ‘শািলধােনর িচেড়’ (১৯৭২) ‘য� এেতা বেড়া র�’ (১৯৯৪) �ভিত । 

এছাড়া ও ‘অ�ি�ত ছড়া (২০০২) �কািশত হয় ।

 অ�দাশ�র রােয়র উড়িক ধােনর মুড়িক ছড়া ��� বেড়ােদর জন� রিচত । 

অ�দাশ�র রােয়র ‘ছড়া সম�’ ���েত �তমিন িবভাজন �রকা ল�� করা যায় ।

��নী
উড়িক ধােনর মুড়িক (অ�দাশ�র রায়)ি�তীয় একক
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ছড়া স�েক�  অ�দাশ�র রােয়র ম�ব� 

 অ�দাশ�র তাঁর িনেজর ছড়া স�েক�  বেলেছন - “আমার িনেজর ছড়া �লখা �� 

হেয়িছল এইভােব - ‘এক পয়সায় এক� িসিরেজর জন� বু�েদব বসু �ষালটা কিবতা 
ু�চেয়িছেলন ল তখন ছড়া পড়তম । ইংেরিজ ��িরইউ, িলেমিরক, �থেলস রাইম, 

ুব�ালাড । ছড়া িলখতম না ।” ছড়ার িনিদ� �কান বাঁধা ধরা িনম �নই । িকছুটা ইউমারাস বা 

ননেস� টাইেপর । ছড়া আকি�ক, ইয়ের�লার । ছড়া রচনা করেত �গেল অবশ�ই আট�  

থাকেব । িক� ত আহেত হেব �ত�ূত� , �কান কৃি�মতার �ান �সকােন থাকেব না ।

 ছড়ার ছ� হেব একটাই । রবী�নাথ যােক বেলেছন “ছড়ার ছ�্।” যা একটু 

�লিক চােল চেল । অ�দাশ�র িনেজই �লিক চােলই ছড়া রচনা কেরেছন । ছড়ায় ভাব ও 

ছ� �যমন থাকেব, �তমিন থাকেব ইেমজ । তেব এই ইেমজ হঠাৎ ধরা পেড় । ছড়া মুলত 

�াম� নর-নারীরা মুেখ মুেখ �কেট থােকন । রিব�নাধ তার �লাকসািহত� �বে� ব� ছড়া 

সং�হ কেরেছন । যা �লাক মানুেষর িনজ� স�দ । তা �ত�ূত� । ঘেষ �মেজ ছড়ােক ভ� 

ুসমােজ তলেত �গেল তার ‘ন�নত�’ হািরেয় যায় । ন� হেয় যায় তার �সৗ�য� �বাধ । ব� 

বছর আেগ �মেয়রা, চাষীরা, িশ�রা ছড়া বানােতা । তােদর নাম অজানা �থেকই �গেছ । 

�লাক সািহতেভর পাতায় �-একজন ঠাই �পেয়েছন বেট, তেব তােদর সংখ�া িনতা�ই 

কম । ছড়া বানােনা, ছড়া কাটা এবং মুেখামুিখ তার �চলন হওয়ার রীিত �থেক সের এেস 

িশি�ত মানুষ ও ছড়া বানােত তৎপর হে�ন । তাই বলেত পাির ছড়া হয়েতা জীবেন �াদ বা 

রস িদে� অন�ভােব । যা �লখেক ও পাঠকেক উ�ীিবত কেরেছ । িশ�মনেক আনে� 

ভিরেয় িদে� । যতই তার মেধ� ননেস� ভাব থাক না কেলন । তা অবশ�ই আন�দায়ক 

হেয় উেঠেছ আমােদর কােছ । �সই সােথ ছড়ার মেধ� �লখেকর জীবন দশ�ন ও রা পেড়েছ 

সমভােব ।

 ছড়া স�েক�  ১৯৫৫ সােল ২৯েশ �সে��র � পূেন��ুেশখর পা�ীেক িলিখত 

এক পে� অ�দাশ�র জানাে�ন - “রবী�নােথর ছড়া ও আমার কােন ছড়ার মেতা লােগিন 

। ছড়ার লাইন ওভােব �শষ হয় না । ও ধাঁচটাই ছড়ার নয়, িক� এ িনেয় কােরা সে� তক�  

করার ই�া বা সময় িছল না আমার ।” ছড়া �লখা হয় না । ছড়া কাটা হয় । ছড়া কাটেত হয় 

মুেখ মুেখ । ঠা�মা, িদিদমারা মুেখ মুেখ ছড়া কােটন । ফেল ছড়ােক �মৗিখক বা ওরাল 

��ািডশন িহসােব গন� করা হয় । ছড়া মুেখ মুেখ রিচত হেয় তা আবার িমিলেয় �যত । ছড়া 
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সহেজই মুখ� হেয় যােব । সহেজই তা মুেখ মুেখ ঘুরেব । এবং ছড়া রচিয়তােক একিদন না 

ু ুএকিদন মানুষ ভেল যােব । �যমন ভেল �গেছ - “আগডুম বাগডুম” এর রচিয়তা �ক ।

 ছড়া কাটা একটা সাধারন ব�াপার । সাধনা না থাকেল ছড়া কাটা বা রচনা করা স� 

নয় । ‘খু�মিনর ছড়া’ একটা আদশ� ��া� । ছড়ার সাধনা �সে� অ�দাশ�েরর ম�ব� - 

“েলাক সািহেত�র ধারাবািহকতার সে� যাঁরা িনেজেদর রচনা �যাগ করেত ইে� কেরন 

ধাঁেদরও �সই রকম একটা সাধনা বরন করেত হেব । সাধনা অনুসাের িসি� । ছড়া এক 

�কার আট� েলস আট�  । িশ�রা সহেজ পাের, বয়�রা সহেজ পাের না । �মেয়রা সহেজ পাের 

। পু�েষরা সহেজ পাের না । অিশি�তরা সহেজ পাের, িশকইতরা সহেজ পাের না । 

মূেখ�েত বুিঝেত পাের, পি�েত লােগ ধ� ।” - এই উপলি� �থেকই হয়েতা অ�দাশ�র 

এেক এেক রচনা কেরেছন তার ‘উড়িক ধােনর মুড়িক’ ; ‘শািম ধােনর িচেড়’, ‘ডািলম 

ৃগােছ �মৗ’ �ভিতর মেতা ছড়া �� ।

উড়িক ধােনর মুড়িক �কাশ ও কথামুখ

 “উড়িক ধােনর মুড়িক” সংকলন�েত �মাট ১১৩� ছড়া �ান �পেয়েছ । মূলত 

অ�দাশ�র রায় তাঁর ছড়া সংকলন �িলেক �� ভােগ ভাগ কেরেছন - (১) �ছােটােদর 

ছড়া ও (২) বেড়ােদর ছড়া । বেড়ােদর ছড়ার মেধ� �ান �পেয়েছ “উড়িক ধােনর মুড়িক” 

��� । “উড়িক ধােনর মুড়িক” �কাশক � �গাপাল দাস মজুমদার, িড এম লাইে�রী, ৪২ 

িবধান সরনী, কিলকাতা - ৬ । ��� ��দ আঁেকন �মতী লীলা রায় । � িদলীপ �মার 

রােয়র উে�েশ� ��� উৎসগ� করা হয় ল পর পর ছয়� সং�রন �কািশত হয় । �থম 

সং�রন �কািশত হয় ১৯৪২ সােল । অ�দাশ�েরর �িত� ছড়া সংকলেনর এক� কের 

কথামুখ ল� করা যায় । এখােনও তার ব�ািত�ম ল� করা যায় । এখােনও তার ব�ািত�ম 

নয় । এই বইেয়র কথামুখ� িছল - 

  “উড়িক ধােনর মুড়িক �দব

ু   শা�িড় ভলােত ।”
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িবিভ� ছড়া স�িক� ত আেলাচনা 

 ‘উড়িক ধােনর মুড়িক’ �ে�র �থম ছড়া ‘�িরিহউ’ । ছড়া� আ�য�ধরেনর শ� 

�েয়াগ ঘটােনা হেয়েছ । �ধু ছ�এর িমল অথ�ৎ অ��ানু�ােসর �েয়াগ ঘটােনার জন� এই 

িমলেকই ল� কির । �সখােন -

   “আচায� জগদীশ বসু

   উ� িভদেক বেলেছন প� ।”

 �ভাবতই ‘বসু’ র সােথ ‘প�’ শে�র �িত মাধুেয��র জন� শ� ��েক �াপন 

করা হেয়েছ । �ধু জগদীশ বসু �কন, রবী�নাথ ঠা�র, শরৎচ� চে�াপাধ�ায়, পি�ত 

ৃজহরলাল, সমেরশ �সন, অনািমকা �দ পরভিত ব�াি�ে�র নাম মাধুেয��র সােথ সাধুয�� 

�রেখ শ� �েয়াগ ঘটােনা হেয়েছ ।

 ছড়া�র �শষ �বক� ও �বশ আন�দায়ক । �সখােন -

   “�মতী অনািমকা �দ

   �কমন মধুর নােচ �স ।

   সবক� ভােলা ভােলা �ম

   সকেলর হেয় �গেছ �ব ।”

 - ‘েদ’ র সােথ ‘েস’ ও ‘েম’ র সােথ ‘েব’ শে�র �েয়াগ ছড়া� �িন মাধুয�� �যমন 

ফুেট উেঠেছ । �তমিন মুখেরাচক হাস�রেসর আভাস ও এখােন �মেল । �িনক আন� 

িদেয় এই হাস�রস আবার �কাথায় �যন িবলীন হেয় যায় ।

পন

ু ‘পন’ ছড়া� মধ� িদেয় �লখক হাস� রেসর আধাের বা�ব জীবন দশ�নেক তেল 

ধেরেছন । সমােজ পন�থার কদয�ময় বা�ব �চহারা অ�দাশ�র উপলি� কেরিছেলন । 

ু‘পন’ �থার �সই ভয়াবহ িদক� হাস�রেসর িনিরেখ তেল ধেরেছন । ছড়া� পােঠ হািসর 

�যমন উে�ক কের ; �তমিন সমােজর হীন চির� মানুষেদর �িত তী� কটা� বা �িতব� ও 

�দখােনা হেয়েছ । ছড়া�র পােঠ �সই ��া� ল� কির । �সখােন -
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    কেরিছ পন, �নব না পন

     �বৗ যিদ হয় সু�রী ।

    িক� আমায় বলেত হেব 

    �ন� �দেব কয় ভির ।”

 ‘পন’ �নব না বলেল �িত�া করেছ অথচ স�াকরা �ডেক �সানার ওজন ও 

�নগত মান যাচাই কের �নওয়ার ��া� ও এখখােন ঠাঁই �পেয়েছ । এই ��া� �ধু হািস 

উে�েকর জন� বেল মেন হয় না । বা�ব সমাজ সমস�ার �ল� উদাহরন এ� । তৎকালীন 

সমাজেজর িববাহ �যাগ� পাে�র মেনর একা� �গাপন অথচ কপট ই�া এ� । যা 

ুঅ�দাশ�র হািসর ছেল তেল ধেরেছন । ছড়ার �শষ অংশ� ও �বশ চমক�দ । �সখােন -

   “মানেত হেলা দরকারটা

    উভয়তই আিথ�ক ।

   �েন�র নাম সু�রী, আর

    মাইেনর নাম কািত� ক ।”

 অথা� ৎ ‘পেনর’ বরা�অেথ�র �জােরই �ৎিসত পা�ী ও সু�রী হেয় যায় । আর 

চাকরী করা পা� যতই �দখেত খারপ �হাক না �কন মাইেনর �জাের সমােজর �চােখ �স 

ময়ুর ছাড়া কািত� ক বেন যায় ।

�পাড়ামা� 

 ‘েপাড়ামা�’ ছড়া�র মেধ� মাইেকল মধুসূদন দ� রিচত ‘েমঘনাদ বধ’ কােব�র 

�থম �েগ�র িচ�া�দা পু� বীরবা�েক �করণ করায় অিম�াক�র ছে� রিচত এই ছড়া� 

বীরনবা�েকই ব�া� করেতই রিচত হেয়েছ ।

   “স�ুেখ সমকর এির’ বীরচূড়ামিন

ূ   বীরবা� চিল ঘের �গলা বীরভেম

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

   .........................................
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ু   বা� �য় উে��  তিল �িরলা ঈ�র ।

   ��ন  �ছেড় িদল । সূয� �গল অ�াচেল ।”

ূ - তেব �েদশ ভিম র�ার জন� িবেরর আ�ত�ােগর কথা �যমন এখােন আেছ, 

�তমিন ইংেরজেদর অপকৃি�র কথা এআেন ধরা পেড়েছ ।

িহেতাপেদশ

 ‘িহতপেদশ ছড়া� �বশ মজার । খুেড়া এবং খুিড় �ক িনেয় এই ছড়া� রিচত । 

অে� িমল �রেখ অ�ত অ�ত শে�র �েয়াগ ঘটােনা হেয়েছ �সখােন -ু ু

   “খুেড়া �হ খুেড়া গত�  খঁুেড়া

ু   সে� ঢেক গ� জুেড়া

   হঠাৎ হাঁিচর কামান ছুঁেড়া ।

   খুিড় �গা খুিড় হামা�িড়

   খােটর তলায় �লেপর মুিড় ।

   সে� �রেখা টাকা �িড়

   নইেল কখন যােব চুির ।”

 ‘খুিড়র’ সােথ হামা�িড়’ শে�র িমল থাকার জন� �নেত ও �বশ চমৎকলার 

লােগ ।আবার খােটর নীেচ �লপ মুিড় িদেয় �েয় থাকা যতই ক�কর �হাক না �কন, শ� 

�েয়ােগর ��ে� তা �বশ মজাদার মেন হয় । টাকা কিড় উির যাওয়ারভেয় তা সে� রাখার 

িনেদ� শ �দওয়া কহব ।

পািরবািরক

 পািরবািরক ছড়া� ঐিতহািসক ঘটনা সমি�ত । পটেলর মা ওবােপর �সে�র 

সােথ বগ�, বমা�  ও শমা�  শে�র অপূব� �মলব�ন ল� করা যায় ।

উভয় স�ট

 উভয়স�ট’ ছড়া� �লখেকর জীবনদশ�েনর এক এক� উদা্রণ । রাজৈনিতক 
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মতাদেশ�র �ঘরােটােপ গেড় উেঠেছ এই ছড়া� ।েযখােন -

   “হেব না �নেল সুখী নয় এরা,

   হেব িক হেব না, �কবিল �ধায়

   উে�জনায় কি�ত ।”

 খাজনা না িদেত পারা মৃত�ায় �জা, সদ� জ�ােনা স�ান সকেলর জন� আমরা 

িকই বা �রেখ �যেত পারলাম । ঘুনধরা সমাজ ব�ব�ার অ�সার �ন� সারব�া ছাড়া িকছুই 

ুনতন �জ�েক িদেত পাির না । �য উপলি� ��া� এই ছড়া� । হািসর ছেল এ� রিচত 

হেলও �লখেকর বা�ব জীবনাদশ�ন এ� রিচত হেলও আমােদর সমসামিয়ক সমাজ, 

রাজনীিত, �ভিত ��ে� ভাবােত ও সাহায� কের ।

িপতাপু� সংবাদ 

 িপতাপু� সংবাদ ছড়া�র মধেভ ইিতহােসর ল�ন ব�মান । জাপানীরা ভারতবেষ �

আসলেল �দেশর �য িক চরম �দ� শা ঘিনেয় আসেব তার উে�খ করা হেয়েছ । অেযাগ� 

�লাক �মকতার িশকের বসেব । মুেখ�র রাজে� সকলেকই বাস করেত হেব । �সইসােথ 

খুন, নারী ধষ�ন নাটকীয় হত�ালীলা িদন িদন �বেড় যােব । িপতা, পুে�র কেথাপকথেন তাই 

জানেত পাির -

 িপতা :  জাপানীরা যিদ আেস 

   সাত টাকা যার �যাগ�তা নয়

   ষাট টাকা পােব মােস ।

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

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

   �রাজ �রাজ সবাই চ�ঁচায় 

   �রাজ িক ফেল গােছ ।

   �রাজ রেয়েছ আধ পসায়

   আ� কাতলা মােছ ।”
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 পু� :  জাপানীরা যিদ আেস

   চ� সুয� উঠেব না, আেলা 

   ফুটেব না মহাকােশ ।

   ফুটপােথ হেব লুট পাট, আর 

   বাটপাির হেব বােট

   ঘােট ঘােট হেব নারী ধষ�ন

   খুন হেব মােঠ মােঠ ।

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

   �রাজ �রাজ �য জন চ�াঁচায়

   �স জন জাপানী চর

   আমােদর বানী রািশয়ার মেতা

   �গািরলা যু� কর ।

 �শষ পয�� িপতা ইংেরজ পুিলেশর ভেয় ‘�গ�া �গ�া’ নাম জপ করেত থােক । পু� 

যিদও ইংেরজেদর সােথ হাত িমিলেয় জাপানীেদর তাড়ােনার পথেক �শ� কের 

�ফেলেছ ।

ুশ�র�  ন�িদির 

 ছড়া�েত নােচর িবভৎসতা �দআেনা হেয়েছ । “�ঃশাসনবধ কথাকিল নৃত৬ভ 

ু�দকােনার অব�বিহত পের আচায� শ�র�  ন�িদির �শষ িনঃ�াস ত�াগ কেরন ।”

ু শ�র�  ন�িদির �সই নােচর �স� উ�ািপত হেয়েছ এখােন -

   “নাচেত নাচেত খুেল যায় কােরা �কশ

   কােরা খেস পেড় �বশ ।

   ন� তনুর সীমাহীন িশখা

   হয় না �তা িনঃেশষ ।”
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হনুমান জয়�ী

ু ছড়া�র মধ� িদেব হনুআেনর কীতিফ কলাপ তেল ধরা �য়েছ । হনুমান �ধু মা� 

‘ল�া �পাড়ায় িন । �সখােন �স িনেজর মুখও পুিড়েয়িছল । �সই সােথ �ছেলর মুখ, নািতর 

মুখ, জািতর মুখ ও �দেশর মুখ ও �পাড়ােত �স বাকী রােক িন ।

সাতভাই চ�া

 “�যু� িব�ুেদ’র কােছ �মা �াথ�না পূব�ক” এই ছড়া� রচনা করা হেয়েছ । যারা 

�দেশরও দেশর মাথা �সই চ�াটাজ�, ব�ানাজ�, মুখাজ�েদর ব�� করেতই ছড়া� রিচত 

হেয়েছ -

   “চ� ফট ট�  চটরজী

   মুখ মক মক মুখরজী

   �সন�� দাশ��

   �ঘাষ �বাস আর বানরজী”

 এরাই সরকার চালান, �জলখানােত এরই নব�ী থােকন, এরা ��চর বৃি� কের 

ৃফাঁিস কােঠ �ঝােলন । জিমদার, মহাজন, কৃষক, চাষী, িমলমািলক, মজুতদার �ভিতেদর 

সােথ �কান না �কান স�েক�  এরা জিড়ত ।

   “েচার রাজার এঁেদর �চনা, �চার �তা এঁেদর ভায়রা ভাই

   এরায় তবু স�াদকীয় কাঁ�নী গান গায় �র হায় ।

   এঁরাই িনলাযম কের জিম, এরাই খিরদ কেরন ধান

   এঁরাই �খােলন লঙরখানা - �গা� �মের জুেতা দান ।”

 এমনই আ�য�  জনক ঘটনা ধারােক অ�দাশ�র হািসর ছেল পিরেবশন 

কেরেছন । সত� তা �স যতই িনম�ম �হাক না �কন �নেত বা মানেত ক�কর । �লখক এই 

িনম�ম সত� � এখােন আিসর ছেল পিরেবশন কের পাঠকেক আন� দান কেরেছন । সাই 

সােথ �দেশর ও দেশর মাথা চ�াটাজ�, ব�ানাজ� ও মুখাজ� �দর উিচত িশ�া �দওয়ার ও 

ব�ব�া কেরেগেচন । �দেশর মাথা ��প “সাতভাই” �দর�স� উ�াপন পূব�ক সমােজর 
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মম�মূেল আঘত হানেত �চেয়েছন �লখক ।

নজ�ল

 িবে�াহী কিব কাজী নজ�লেকই �রণ করায় ছড়া� । সা�দািয়ক হানাহািনেত 

যকন �দশ উ�াল তখন সা�দািয়ক স�ীিত �ফরােত নজ�ল তৎপর িছেলন ল তার 

�সই মানিবক মূল�েবাধ জিনত জীবন দশ�ন ধরা পেড় এখােন । িহ�ু মুসলমােনর দা�ায় 

যখন সকেলিভত স��, তখন কিব নজ�ল সকলেকই মানুষ িহসােব পিরচয় িদেত �চ�া 

ুকেরন । িহ�ু, মুসলমান, �ী�ান, িশখ এই �ভদনীিত ভেল িতিন �দেশর ও দেশর কােছ 

একটাই পিরচয় রােখন তা হল মানুষ । মানুষ ছাড়া আর আর �যন তার �কান পিরচয় না 

থােক । কিব নজ�ল ইসলামেক �রণ কের অ�দাশ�র বেলন -

ু   ভল হেয়েগেছ

    িবল�ল

   আর সব িকছু

    ভাগ হেয় �গেছ

   ভাগ হয় িনেকা

    নজ�ল ।

ু ু   এই ভল ট�

    �বঁেচ থাক

   বাঙালী বলেত

    একজন আেছ

    �গ�িত তার

    ঘুেচ যাক ।”

িগ�ী বেলন

 ছড়া�েত রাজৈনিতক মতাদশ� �িতফিলত হেয়েছ ।

   “েযখােন যা িকছু ঘেট অিনি�

   সকেলর মূেল কিমউিনি� ।”
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মুশ�দাবােদ বৃি� না হওয়ার জন� কিমউিনি� দািয় । পাব না �ভেস যাওয়ার জন� দািয় 

ৃকিমউিনি� । পািপি�, ��গ, সং�ৃিত ন� হওয়া �ভিতর জন� দািয় কিমউিন� রা । “এ 

পাড়ার �ক �ক কিমউইিন�” আেছ তার একটা িলি� বানাে� �লখক ।

ব�দশ� ন

 ছড়া� সংসার সমকস�া �কি�ক । চুন, কািল, িকভােব ‘ডানগালী, বাঁ গািল �থেক 

‘ডা�ালী, বা�ালী বেন যায় তা �দখােনা হেয়েছ । �সই সােথ ভােয় ভােয় ঝগড়া কের 

সংসার হাসােনার ��া� ও এখােন �বশ মজাদার ভােব ফুেট ওেঠ ।

নািসেকর পের 

 ছড়া�েত �বাদ ব�ব�ত হেয়েছ �বশ মজার ছেল । ‘নাক কান কাটা’ ও ‘শাক 

িদেয় মাছ ঢাকা” �বাদ ��র পিরেবশন �বশ মজাদার ।

   “বলেত িছলেলম মািসেক

   নাক কান কাটা হেলা কনা এবার নািসেক ।

    উ� মহান কায�

    মেন হয় অিনবায� ।

   শাক িদেয় মাছ যায় নােকা ঢাকা

    �ডেক িনেয় আেস

     মািছেক ।”

 আমরা আমােদর অপকীত� েক যতই ঢাকার �চ�া কিরনা কেলন তা একিদন না 

একিদন �বিরেয় পড়েবই । তাই শাক িদেয় মাছ ঢাকেলই তা �যমকন মািছেক �ডেক এেন 

সকললেকই জানান �দয়, �তমিন ঘটনা এখােনও বত� মান ।

বােরা রাজপুত

ু   “জননী �গা তিম

    নমস�
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   �তামাে�ই িনেয় 

    সমস�া”

 এখােন ‘জননী’ অেথ � ভারতবষ�েক �বাঝােনা হেয়েছ । ইংেরজেদর তাড়ােনার 

ুজন� তৎকালীন কংে�স সরকােরর কম�তৎপরতার কথা তেল ধরা হেয়েছ । �সই সােথ 

‘বামমাগ�য় সদস�’ �দর �স� উ�াপন কের রাজৈনিতক আবহ �তরী করা হেয়েছ ।

সহায়ক �� 

অ�দাশ�র রায় ছড়া সম� 

 �কাশক - অবনী� নাথ �বরা, বানীিশ�, ১৪এ �টমার �লন, কলকাতা ৭০০০০৯

��

(১) ছড়া স�েক�  অ�দাশ�র রােয়র ম�ব� ব�াখ�া কর ।

(২) ছড়ারছ� স�ে� রবী�নাথ ঠা�েরর অিভমত িক ?

ু(৩) ‘পন’ ছড়া�র মধ� িদেয় পন�থার �য িচ� তেল ধরা হেয়েছ তা আেলাচনা কর ।

(৪) ‘েপাড়ামা�’ ছড়া�র মধ�িদেয় �য �েদশ �ীিত ধরা পেড়েছ তা আেলাচনা কর ।

(৫) ‘উভয় সংকট’ ছড়া�র মধ� িদেয় �লখক সমােজর �কান িদেকর �িত �ি�পাত 

ুকেরেছন বেল তিম মেন কর ।

(৬) ‘িপতা পু� সংবাদ’ ছড়া�র মুল ব�ব� িবষয় আেলাচনা কর ।

(৭) ‘সাত ভাই চ�া’ ছড়া�র মেধ� িদেয় �লখক সমােজর উ�স�দােয়র �িত �য 

কটা� �হেনেছন তা আেলাচনা কর ।

(৮) অ�দাশ�র রােয়র ছড়ায় �য রাজৈনিতক মতাদশ� ফুেট উেঠেছ তা প�ত ছড়া 

অবল�েন আেলাচনা কর ।

(৯) ‘িগ�ী বেলন’ ছড়া�র মূল ব�ব� িবষয় আেলাচনা কর ।

(১০) অ�দাশ�র রােয়র ছড়ার মেধ� �য �েদশ �ীিত ও মানবতােবাধ ফুেট উেঠেছ তা 

আেলাচনা কর ।
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��নী
উে�শ�

 সত�িজৎ রায়েক মূলত খ�ািত এেন িদেয়েছ তাঁর চলিচ� িনমা� ন । চলিচে�র বৃে�র 

বাইেরও �য তাঁর নানািবধ সৃজন কম � রেয়েছ তা �বিশর ভাগ মানুেষরই অজানা । িতিন 

িছলেলন দ� চলিচ�িশ�ী । �ছাটগ�কার । সে�� াপির �গােয়�া কািহনী �ফলুদার সৃি�কত� া 

এবং ক�িব�ান ধম� রচনা শ� সম�’র িনমা� তা । আমােদর পাঠ� শ� সম� সত�িজৎ রােয়র 

জনি�য় ক�িব�ান িবঢ়য়ক গ� । এই গ��িলর মেধ� রেয়েছ ‘ফ�া�ািস’, রেয়েছ �রামা� 

। মানসেলােক পািথ�ব জগৎ ছািড়েয় অন�তর �েহ �মেনর চমক, আন� ও অিভ�তা । 

এই গ��িলর মূল চির� ��ােফসর শ� । িতিন িব�িবখ�াত িব�ানী । তাঁর িবিচতর িনমা� ণ, 

আিব�ার ও অসামান� বুি�দী� ভাবনা পাঠকবেগ�র মেন গিভর ছাপ �ফেল । ভাবায় । এরই 

সমা�রােল আমরা �দখেত পাই সত�িজেতর ক�না �বন ও িব�ান ি�য় মন । সত�িজেতর 

ক�না �বন ও িব�ান ি�য় মন । সত�িজেতর এই ‘শ� সম�’ বাংলা সাইেত�র �য এক 

◌্গা�য� ব�ািত�মী িবষয় তা আমরা উপলি� করেত পাির ল এই গ��িল পড়েল । একটা 

�ব�ািনক �ি�ভি�র �কাশ ঘটেত থােক পাঠক মেন । আর এক� িবষয় উে�খ করা খুবই 
ুজ�রী, তা হল মহাকাশ মহািব� স�ে� একটা সয� �কৗতহল জা�ত হয় আমােদর । তার 

সে� সে� এক িব�া�ক উদারতায় ভের ওেঠ আমােদর মেনাজগৎ । কােজই বলা যায় 

‘শ� সম�’র গ��িল পােঠর উে�শ� হল মেনর দরজােক দরাজ কের �দওয়া িবে�র - 

মহািবে�র আ�য� সব কম�কাে�র কােছ । ক�নাচায়ী মনটােক সজীব কের �তালা । 
ুপাঠকেক িব�ান িবষেয় �কৗতহলী কের �তালা । সািহেত�র সে� িব�ােনর এক িনিবড় 

স��েক বুেঝ �নওয়া । সেব�াপির সত�িজেতর সািহেত�র সে� পিরিচিত হওয়া ।

ভূিমকা

 ব�মুখী �িতভার অিধকারী সত�জৎ রােয়র জ� (২েম, ১৯২১) কলকাতা 

শহেরর এক খ�াতনামা বাঙালী পিরবাের । তাঁর আিদ �পি�ক িভটা বত� মান বাংলােদেশর 

িকেশারগ� �জলার কা�য়াদী উপেজলার মসুয়া �ােম । তাঁেদর এই �পি�ক বািড়� এখেনা 

�সখােন রেয়েছ ল এই জায়গােতই জে�িছেলন সত�িজেতর িপতামহ উেপ�িকেশার 

রায়েচৗধুরী এবং িপতা সু�মার রায় ।

�েফসর শ� (সত�িজৎ রায়)তৃতীয় একক
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ু উেপ�িকেশােরর সমেয়ই সত�িজেতর পিরবােরর ইিতহাস নতন িদেক �মাড় 

�নয় । �লখক, িচ�কর, দাশ� িনক, �কাশক ও শেখর �জ�াইিতিব�দ�া উেপ�িকেশােরর মূল 

পিরিচিত উিনশ শতেকর বাংলার এক ধম�য় ও সামািজক আে�ালন �া� সমােজর 

অন�তম, পিথকৃৎ িহেসেব । উেপ�িকেশােরর �ছেল সু�মার রায় িছেলন বাংলা 

‘ননেস�’ কিবতা ও িশ� সািহেত�র �থম সািরর �লখক । একই সে� িতিন দ� িচ�কর ও 

সমােলাচক িহেসেবও পিরিচত িছেলন । ১৯২১ সােল কলকাতায় জ� �নন সু�মার রােয়র 

একমা� স�ান সতভিজত রায় । িতন বছেরর িশ� সত�িজৎ �ক �রেখ বাবা সু�মার রায় 

মারা যান । মা সু�ভা �দবী ব� কে� তাঁেক বড় কেরন । সত�িজৎ বড় হেয় কলকাতার 

��িসেডি� কেলেজ (বত� মান ��িসেডি� িব�িবদ�ালয়) অথ�নীিত িনেয় পড়া�না �� 

কেরন । িক� চা�কলা িছল তাঁর অন�তম ভেলালাগার ��� ।পের িতিন িব�ভারতী 

িব�িবদ�ালেয় পড়া�না কেরন ল �সখােন িতিন িবখ�াত িচ�িশলপী ন�লাল বসু এবং 

িবেনাদ িবহারী  মুেখাপাধ�ােয়র কােছ অেনক িকছু �শেখন । এরপর িতিন কম�জীবেন �েবশ 

কেরন । চলিচ� িনমা� তা িহেসেব িব��ত হন । এর সে� সে� চেলেছ তাঁর সািহত�কম � ।

 সত�িজৎ রায় বাংলা সািহেত�র সবেচেয় জনি�য় �’� চিরে�র ��া । এক�  হ’ল 

�গায়েন�া �ফলুদা অন�� িব�ানী ��ােফসর শ� । ইিন �ল�শ চাচ�  কেলেজর অধ�াপক । 

পেরানাম ি�েলােক�র শ� ল তেব ��ােফসর শ� নােমই ইিন িব�িবখ�াত । ইিন �ব�ািনক 

ও আিব�ারক । ১৯৬১ সােল সত�িজৎ রায় এই চির�� সৃি� কেরন ।

ূ ূ সত�িজৎ রায়  ��ােফসর শ� িসিরেজ �মাট ৩৮ স�ন� ও ২ � অস�ন� গ� 

�লেখন । এই িসিরেজর �থম গ� ‘েব�ামযা�ীর শায়ির’ ১৩৬৮ সেন (১৯৬১) সে�শ 

পি�কার আি�ন, কািত� ক ও অ�াহয়ন সংখ�ায় �কািশত হয় । এই গ�� হা�া চােল �লখা 

এবং এ� �লখার সময় �লখক পেরােফসর শ� চির�� িনয়েন িসিরজ করার কথা ভােবনিন 

। ১৯৬৪ সােল সে�শ পি�কায় �কািশত ি�তীয় শ� কািহনী ‘ে�ােফসর শ� ও হাড়’ 

�থেক মূলত শ� িসিরেজর সূচনা । ১৯৬৫ সােল �কািসত ‘ে�ােফসর শ�’ শ� িসিরেজর 

�থম গ��� । ১৯৬৫ সাল �থেক ১৯৯৫ সােলর মেধ� শ� িসিরেজর �মাট আট� গ��� 

�কািশত হয় । পরবত�কােল ‘শ� সম�’ �ে� এই িসিরেজর সম� গ� সংকিলত হয় । 

�স�ত উে�খ  ��ােফসর শ� চির�� সৃ�র িপছেন �ধান ��রনা িছল সু�মার রােয়র গ� 

‘েহেসারাম �িশয়ােরর ডােয়ির’ । অন�মেত এই চিরে� সু�মার রােয়র ‘িনিধরাম 

পাটেকল’ চির��র ছায়া বত� মান । ��ােফসর শ�’র সব গ��েলা �থেম �য আট� 

গ�গরে� �কািশত হেয়িছল �স স�েক�   খঁু�না� তথ� এখােন উে�খ করা হে� ।
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১. �েফসর শ�

 ��� িনউ ি�� কলকাতা �কাশনা সং�া ১৯৬৫ সােল �কাশ কের । এই �ে�র 

�থম সং�রেন যথা�েম ‘েব�ামযা�ীর ডায়ির’, ‘ে�ােফসর শ� ও হাড়’, ‘ে�ােফসর 
ুশ� ও ম�াকাও’, ��ােফসর শ� ও ঈিজ�ায় আত�’, ‘ে�ােফসর শ� ও আ�য� পুতল’, 

‘ে�ােফসর শ� ও �গালক রহস�’ এবং ‘ে�ােফসর শ� ও চী িচং’  - এই সাত� গ� 

ুসংকিলত হয় । ি�তীয় সং�রেন ‘ে�ােফসর শ� ও �খাকা’ এবং ‘ে�ােফসর শ� ও ভত’ 

গ��� সংযুকত হয় । সব িমিলেয় এই �ে� �মাট ৯� গ� সংকিলত হয় ।

২. ��ােফসর শ�র কা�কারখানা 

 ১৯৭০ সােল আন� পাবিলসাস� কলকাতা �থেক এই ��� �কািশত হয় । এই 

সংকলেন �মাট পাঁচ� গ� ছাপা হয় । �স�িল  হ’ল ‘ে�ােফসর শ� ও �রাবু’, ��ােফসর 

শ� ও �কাচাবা�ার �হা’, ‘ে�ােফসর শ� ও র�মৎস� রহস�’, ‘ে�েফসর শ� ও 

গপিরলা’ এবং ‘ে�ােফসর শ� ও বা� দােদর বা�’ ।

৩. সাবাস ��ােফসর শ�

 এই গ����েত পাঁচ� গ� �কািশত হয় । �স�িল - ‘আ�য� �ািন’, ‘���ীপ’, 

‘ম�রহস�’, ‘কভাস�’ এবং ‘ড�র �শিরং এর �রণশি�’ । ��� আন� পাবিলশাস� 

কলকাতা �থেক ১৯৭৪ সােল �কািশউত হয় ।

৪. মহাসংকেট শ�

 �কাশক আন� পাবিলশাস�, কলকাকতা �কাশককাল ১৯৭৭ । শ�র শিনর দশা, 

‘শ�র সুবন� সুেযাগ, ও ‘িহ� েনােজন’ নােমর িতন� গ� িনেয় এই ��� ।

৫. �য়ং ��ােফসর শ�

ু মনেরা �ীেপর রহস�’, ‘ক�’ ও ‘একশৃ� অিভযান’ - এই িতন� গ� িনেয় 

১৯৮০ সােল �কাশ পায় এই ��� । এরও �কাশক আন� পাবিলশাস�, কলকাতা ।
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৬. শ� একাই ১০০

 আন� পাবিলশাস�, কলকাতা �থেক ১৯৮৩ সােল চার� গ� িনেয় ��� �কাশ 

পায় । এখােন �য চার� গ� িছল, �স�িল হ’ল - ‘মহাকােশর �ত’, ‘শ�র কে�া 

অিভযান’, ‘ন�ড়বাবু ও এল �ডারােডা’ এবং ‘ে�ােফসর শ� ও ইউ . এফ . ও’ ।

৭. পুনশ� ��ােফসর শ�

 এই �ে� চার� গ� সংকিলত হয় । আন� পাবিলশাস�, কলকাতা ১৯৯৩ সােল 

��� �কাশ কের । এর চার� গ� হ’ল - ‘আ�জ� �’, ‘কশ� ওই আিদম মানুষ’, ‘শ�র 

পরেলাকচচ� া’ এবং ‘ে�ােফসর রি�র টাইম �মিশন’।

৮. �সলাম ��ােফসর শ�

 ���র �কাশ কাল ১৯৯৫ সাল । �কাশক আন� আন� পাবিলশাস�, কলকাতা । 

ূএই �ে� �মাট সাত� গ� আেছ । তেব �ট অস�ণ � । এই গ��িল হ’ল ‘েন�েদৎ এর 

সমািধ’, ‘ডাঃ দািনেয়িলর আিব�ার’, ‘শ� ও �াে�ান�াইন’, ‘ডন ি�ে�াবাি�র 

ূভিবষ�ৎ�ানী’, ‘�ন�পকনী’, ‘ইনেটল�ন’ (অস�ন�) এবং ‘েডে�ল আইল�াে�র 

ূঘটনা’ (অস�ণ�) ।

 এবার আমেদর মেধ� পাঁচ� গ� স�েক�  �াথিমক িকছু তথ� �জেন িনেত পাির ।

১. �ব�ামযা�ীর ডায়ির

 এই গ�� ‘সে�শ’ পি�কায় ১৯৬১ সালেকর �সে��গবর - নেভ�র সংখ�ায় 

�থম �কািশত হয় । পের ১৯৬৭ সােল ‘পেরােফসর শ�’ নাম িদেয় ��াকাের �কািশত 

হয় ।

২. ���ীপ

 এ�ও ‘সে�শ’ পি�কায় �কািশত হয় । ১৯৭১ এর �ম-জুন সংখ�ায় ল পের 

ু‘সাবাস ��ােফর শ�’ �ে� ১৯৭৪ সােল অ�ভ� হয় ।
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৩. একশৃ� অিভযান

 ১৯৭৩ সােল িডেস�র সংখ�ার ‘সে�শ’ এ �কািশত হয় । ১৯৮০ সােল ‘�য়ং 

��ােফসর শ�’ �ে� ছাপা হয় ।

৪. শ�র শিনর দশা

 এই গ�ট ১৯৭৬ সােল ‘পূজাবািষ�কী আন�েমলা’য় �থম ছাপা হয় । পের 

‘মহাসংকেট শ�’ গরে� ১৯৮০ সােল ছাপা হয় ।

৫. ��ােফসর শ� ও ইউ. এফ.ও

 এ�ও ‘পূজাবািষ�কী আন�েমেল’য় �থম চাপা হয় । ১৯৮২ সােল  । ষ১৯৮৩ 

ুসােল ‘শ� একাই ১০০’ �মে�র অ�ভ� � হয় গ�� ।

 শ� িসিরেজর গ��িল ��ােফসর শ�র জবািনেত িদনিলিপর (ডায়িরর) আকাের 

ূ�লখা । গ��িলর পটভিম ভারতবষ � সহ িবে�র িবিভ� �দশ । এছাড়া �গাটা িব� ��া� । 

��ােফসর শ�র িনবাস তদানী�ন িবহােরর (এখন ঝাড়খ�) িগিরিড শহের । বািড়েত তাঁর 

সব��েনর স�ী িনউটন নােমর এক� �পাষা �বড়াল ও তার চাকর ��াদ । িবে�র নানা 

�দেশর িব�ানীরা তাঁর ব�ু । �িতেবশী অিবনাশ চে�াপাধ�ায় ও িহতাকা�ী ন�ড়বাবু তাঁর 

�কান �কান অিভযােন স�ী হেয়েছন । সম� শ� িসিরেজ ��ােফসর শ�র ৭২ � �ব�ািনক 

আিব�ােরর কথা জানা যায় ।

শ� সমে�র িনব�ািচত গ��িল স�ে� সাধারণ আেলাচনা 

(১) �ব�ামযা�ীর ডায়ির

 ‘শ� সম�’ এর �থম গ� �ব�ামযা�ীর ডায়ির । গে�র ��েত �লখক জানান 

িকভােব ��ােফসর শ�র ডায়ির তাঁর হােত এল । তারপর ঘটনা উ�ম পু�েষ শ�র মুেখ 

বিণ�ত । �ধু এ গে�ই নয় । বাকী সব গে�র ��ে�ই  এই ভােব বণ�না করা হেয়েছ ।
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(১.১) �ব�ামযা�ীর ডায়িরর িবষয়ব�

 একিদন �পুেরদর িদেক �লখক অিফেস বেস পুেজা সংখ�ার জন� একটা �লখার 

�ফ �দখিছেলন, এমন সময় তারক বাবু (চাটুেজ�) এক� লাল খাতা িনেয় এেস হািজর হন 

। এই লাল খাতাই আসেল ��ােফসর শ�র । িক� ��ােফসর শ� �ায় পেনেরা বছর ধের 

িন�ে�শ । অেনেক অনুমান কেরন িতিন একটা ভীষন পরী�া করেত িগেয় �াণ হারান 

।আবার এও �শানা যায় িতিন নািক জীিবত । ভারতবেষ�র �কান অখ�াত অ�াত অ�েল গা 

ঢাকা িদেয় চুপচাপ িনেজর কাজ কের যাে�ন, সময় হেল আ��কাশ করেবন । তাঁরই 

িদনিলিপ �লখা ঐ লাল খাতা� তারকবাবুর কােছ এল িক কের, �সই িবকষেয় �লখক 
ু�কৗতহলী হেয় ওেঠন । তখন তারকবাবু জানান বছর খােনক আেগ সু�রবেন মাথািরয়া 

অ�েল �য উ�াপাত হয়, তােত অেনক জ�জােনায়ার মারা িগেয়িছেল । িতিন মৃত বােঘর 

ছাল আনেবন বেল �সখােন যান । আসেল বােঘর ছােলর ভােলা দাম পাওয়া যায় । িক� 

তারকবাবুর �যেত �লট হেয় �গল । িগেয় িকছু �গাসােপর ছাল �পেলন । আর পাথর পড়ার 

ফেল �য িবরাট গত�  হেয়িছল তার মেধ� �থেক িতিন ��ােফসর শ�র এই ডায়ির� পান । 

ডায়ির� হােত �পেয় �লখক তারকবাবুেক ‘�িড়টা’ টাকা িদেয় িবদায় করেলন ল তারপর 

�বশ িকছুকাল �কেট �গেছ । হঠাৎ একিদন �লখক আলমাির �থেক চলি�কা বার করেত 

িগেয় �সই লাল খাতা� �বিরেয় পড়ল । িক� �থমবার িতিন যখন ডায়িরটা �দেখন তখন 

তার কািলর রং িছল সবুজ । এখন লাল । পের যখন িতিন আবার ডায়িরটা �দেখন তখন �দখা 

যায় কািলর রং নীল । অ�ত ব�াপার, এবার �দখেত �দখেত �চােখর সামেন নীলটা হেয় ু
ূ ু�গল হলেদ ল এই ভতেড় কা� �দেখ তাঁর হাত �থেক খাতাটা মা�েত পেড় �গল । আিড়র 

��রটা সে� সে� �সতােক কামড়ােত �� করল ।আশচয�, ঐ খাতার কাগজ ��েরর 

কামেড় িকছু হল না । এবার �লখক হাত িদেব �টেন �দখেলন �য রবােরর মেতা পৃ�া �বেড 

যাে� আবার �ছেড় িদেল �য �ক �সই । হঠাৎ �খয়ােল এবার িতিন একটা �দশলাই ��েল 

কাগজটা ধরেলন । পুড়ল না । এরপর পাঁচঘ�া উনুেনর মেধ� �ফেল �রেখ �দখা �গল 

তােতও পুড়ল না । কািলর রং �যমন বদলািছল �তমন বদলাল, আর িকছু হল না । এমন 

অ�তেড় ডায়ির� এবার না পেড় আর উপায় থােক না । �লখক আমােদর জানান -ু

ু  “েসই িদনই রাে� ঘুমটুম ভেল িগেয় িতনেট অবিধ �জেগ খাতাটা পড়া 
ু�শষ করলাম । যা পড়লাম তা �তামােদর হােত তেল িদি� । এসব সিত� 

িক িমেথ�, স�ব িক অস�ব তা �তামরা বুেঝ িনও ।”

 একান �থেকই �� হল ডায়ির । ��ােফসর শ�র ডায়ির । ‘েব�ামযা�ীর ডায়ির’ 
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ডায়িরেত �যমন তািরক �থেক । �তমনই তািরখ িদেয় �� হেয়েছ এ ডায়িরও । �থমিদেক 

তািরেখ থাকেলও পেরর িদেক আর তািরেখর িহেসব �ক িছল না । তার কারন ��ােফসর 

শ� এমন এমন সম� অিভ�তার স�ুখীন হি�েলন �য সাল তািরেকর িহেসব তাঁর 

�িলেয় িগেয়িছল । এছাড়া পৃিথবীেত থাকাকালীন এবং মহাকােশ যাওয়ার পরও 

কেয়কিদন পয�� িতিন তািরখ িদেয়েছন । পরবত�েত ঘটনা - �ঘ�টনার আকি�কতায় আর 

�স সব মেন রাখেত পােরন িন ।

 ডায়ির �লখা �� হেয়েছ ‘১লা জানুয়াির’ �থেক । এই িদেনর িবেশষ উে�খেযাগ� 

ঘটনা হ’ল �েফসর শ� তাঁর আিব�ৃত ‘Snuff-gun’ বা নস�া�টা তাঁর সাতাশ বছেরর 

কােজর �লাক ��ােদর ওপর পী�া করেলন । অথা� ৎ িবেশষ ভােব �তরী নিস� িবেশষ এক 

ধরেনর যে� পুের, ব�ুেকর মত �র �থেক �গাঁেফর কােছ তাক কের লাগােত পারেল 

�তি�শঘ�ার আেগ হাঁিচ কমেব না । ��ােদর হ’ল ও তাই ‘েব�ামযা�ীর ডায়ির’েত 

��ােফসর শ�র এক� অ�ত আিব�ােরর পিরচয় পাওয়া যায় এখােন ।ু

 ২রা জানুয়ারী ডায়িরেত �লখা রেয়েছ িনেজর আিব�ৃত রেকেটর কথা । �স�র 

ুপরী�ামূলক উড়ান করেত িগেয় ��ােদর ভেল রেকট� িগেয় পড়ল অিবনাশ বাবুর 

মূেলার ��েত । তেব িতিন আশাবাদী তাঁর আকাশ য��িনেয় । ৫ই জানুয়ারীর ব�ব� িবষয় 

হ’ল মহাকােশ পািড় �দওয়ার সময় িতিন সে� িনেত চাইেছন ��াদ এবং তাঁর �তরী �রাবট 

িবধুেশখরেক । ৬ই জানুয়ািরর ডায়িরেত আেছ একটা মজার আিব�ােরর কথা এবং তার 

�েয়ােগর কথা । �সই আিব�ার� হল হাইেতালা বিড় । এ�র কথা নািক তার মহাভারেতর 

জৃ�না� (জৃ�ন = হাইেতালা) �থেক মাথায় এেসিছল । এক� বিড় �খেল হাই �তা 

উঠেবই, তার সে� সে� গিভর ঘুম এবং অস�ব ভয়�র রকেমর �� �দখেব । এ� 

অিবনাশ বাবুর ওপর �েয়াগ করা হয় । ৮ই জানুয়ারীর �লখা �থেক জানা যায় �য ��ােফসর 

শ� মেনাি�র কেরেছন মহাকাশ যা�ার জন� িতিন সে� পাষ� �বড়াল িনউটনেক সে� 

�নেবন । িনউটেনর খাবার আিব�ার কের �ফেলেছন িতিন । �স� Fish Pill । �স� �খেয় 

িনউটন মহাখুিশ ।

 ১০ই জানুয়ারীর �লখােত িবধুেশখেরর কথা আেছ । ও আসেল ��ােফেসর শ�র 

ু�তরী �রাবট । এখােন �দখা যায় িবধুেশখর ��ােফসেরর ভল এ�েপিরেমে�র িব�ে� গাঁ 

ুগাঁ শ� কের এবং �’িদেক মাথা �নেড় �বাঝােনার �চ�তা কের ভল এ�েপিরেম� হ’েত 

চেলেছ ল এবার যখন সািব�ক এ�েপিরেমে�র জন� ��ােফসর সািব�ক উপাদান �নন 

তখন িবধুেশখর স�িতসূচক ঘাড় নােড় ।
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 ১১ই জানুয়ারী । ��ােফসর শ� িবধুেশখরেক ভােলা কের পরী�া কেরও 

আওয়াজ করার যথাযথ কারণ খঁুেজ �পেলন না । িবধুেশখেরর মানেবর মেতা আচরনেক 

িতিন ব�াখ�া করেলন এভােব -

  “আিম আেগও অেনকবার �দেখিছ �য আমার �ব�ািনক িবেদ�বু�ুই 

িদেয় আিম �য িজিনস �তির কির, �স�েলা অেনক সমেয়ই আমার 

িহেসেবর �বিশ কাজ কের । তােত এক এক সময় মেন হেয়েছ �য 

হয়েতা বা �কানও অ�শ� শি� আমার অ�ােত আমার উপর �খাদকাির 

করেছ । িক� সিত�ই িক তাই ? বর� আমার মেন হয় �য আমার �মতার 

�দৗড় �য �ক কতখািন তা  হয়েতা আিম িনেজই বুঝেত পািরনা । খুব বড় 

বড় �ব�ািনক �দর �েনিছ এরকম হয় ।”

 এরপর �েফসর ব�াখ�া কেরন বিহজ� গত তথা মহাকােশর �িত আকষ�ন কেব 

�থেক িকভােব �তরী হ’ল । এও এক আ�য�জনক ঘটনা । বােরা বছর আেগর এক রাে� 

��ােফসর খাওয়া দাওয়া �সের তাঁর বাগােনআরাম �কদারায় �েয় �েয় আকাশ 

�দখিছেলন । আি�ন-কাি�� ক মাস জুেড়ই িতিন এভােব আকাশ �দেখন কারণ এসময়ই 

সবেচেয় �বিশ উ�াপাত হয় । �সিদও িতিন অেভ�স মেতা আকাশ �দখিছেলন । হঠাৎ 

একটা উ�া �দখা �গল �গরমকশ বড় হেয় তাঁর িদেক �ধেয় আসিছল । �েম উ�াটা কােছ 

এেস বাগােনর পি�ম িদেকর �গাল� গাছটার পােশ �থেম একটা �কা� �জানািকর মত 

�লেত লাগল । �স এক আ�য� �শ� । ��ােফসর শ� উ�াটােক ভােলা কের �দখেবন বেল 

�চয়ার �ছেড় উেঠ �যেতই তাঁর ঘুমটা �ভেঙ �গল । এটা �ক �� �দখিছেলন তা বলা যােব 

না কারন তারপর �থেক �গাল� গাছটােত আর �গাল� গাছটােত �গাল� না হেয় এক 
ুনতন ধরেনর ফুল হে� । আঙুেলর মেতা পাঁচটা কের �ঝালা �ঝালা পাপিড় । িদেনর �বলা 

�চ�েচ কােলা িক� রাত হেলই ফসফরােসর মেতা �গবলেত থােক । আর যখন হাওয়ায় 

�দালেল তখন �ক মেন হয় �যন হাতছািন িদেয় ডাকেছ ।

 ১২ইজানুয়ারীর ডায়িরেত �লখা পর িদন �ভার পাঁচটায় ��ােফসর শ� ম�ল যা�া 

করেবন । তার ��িত চলেছ ��াদ, িনউটেনর �পাষাক গােয় �ক হে� িকনা তা �দখা 

হে� ।

 ২১েশ জানুয়ািরর �লখা ডায়ির �থেক �কৃত অেথ � �ব�ামযা�ার কথা �� । পাঠক 

এক আ�য� জগেতর স�ান পান । এখােন ��ােফসর শ�র ‘ব�কা-ইি�কা’র কথা জানা 
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যায় । বটফেলর রসজাত এই �হািমওপ�ািথক বিড় �খেলই পুেরা চি�শ ঘ�ার জন� িখেদ 

�ত�া িমেট যায় । এই ‘ব�কা-ইি�কা’ তােদর সে� আেছ একমন । িনউটন মন িদেয় 

মহাকাশ �দেখ । �চ�েচ কােলা আকাশ তার মেধ� অগিনত �ল� �হন�� । িবধুেশখর 

চুপচাপ বেস থােক । এিদেক � লাদ �কবল রামায়ন পােঠই ব�� ।্

 ২৫েশ জানুয়ারীর পর আর ডায়িরেত �কান তািরখ �নই । আেছ ঘটনার ঘনঘটা । 

��ােফসর িবধুেশখরেক বাংলা �শখায় । �মশ তারা ম�ল �েহর িদেক চেলেছ । আর 

িকছুিদেনর মেধ�ই তারা ম�েলর মা� �শ� করেব । �দখেত �দখেত তাঁরা ম�েল নামল । 

�সখানকার পাথর, মা�, গাছপালা সবই নরম রবােরর মেতা । নদীর জল �� �পয়ারার 

�জিলর মত । গছপালাক সব নীল । ঠা�া �নই । িকছুটা গরম আেছ । তেব মােঝ মােঝ 

ভয়ানক ঠা�া বাতাস বেয় যায় । জল �খেত খুব সু�া� । এরপর ম�েল এক অ�ত দশ�ন ু
�ানীর �দখা �মেল । �সআ মানুষও নয়, জ�ও নয়, মাছও নয় িক� এই িতেনর সে�ই িকছু 

িকছু িমল আেছ । ল�ায় �ায় িতন হাত, পা আেছ, হােতর বদেল মােছর মেতা ডানা, িবরাট 

মাথায় মুখেজাড়া দ�হীন হাঁ, �ক মােঝ একটা �কা� সবুজ �চাখ, আর সব�াে� মােছর 

মকেতা আঁশ সকােলর �রােদ িচকিচক করেছ । িবধুেশখর ঐ জ��েক এক থাপপেড় 

মা�েত �ফেল �দয় । তারপর �দখা যায় হাজার হাজার ঐ জ�রা এিগেয় আসেছ 

��ােফসরেদর িদেক । �কান�েম �সখান �থেক পািলেয় বাঁেচ । যা� �� কের অজানার 

উে�েশ� । ��ােফসর শ� জানান -

  “আকাশভিত�  িবশাল িবশাল �গালাকৃিত এবেড়ােখবেড়া পাথেরর চাঁই । 

তেদর গােয়র সব গ�েরদর িভতর �থেক অ�ু�� গার হে� । আমরা �সই 

পাথেরর ফাঁক িদেয় ফাঁক িদেয় কিলশন বাঁিচেয় িব��ৎেবেগ ছুেট  

চেলিছ ।”

ু এভােব চলেতচলেত তাঁরা ‘টাফা’ নামক �কান নতন �েহ এেস �পৗেছেছ । এই 
ু‘টাফা’ পৃিথবীর তলনায় অনু�ত । রেকট �থেক নামেতই ব�েলাক �েফসরেক অভ�থ�না 

করেত এেসেছ । এেদর �চহারার বণ�না ��ােফসর �যমন িদেয়েছন -

ঁ  “অিতকায় িপপেড় জাতীয় একটা িকছু ক�না করেত পারেল এেদর 

�চহারার িকছুটা আ�াজ পাওয়া যােব । িবরট মাথা, আর �চাখ, িক� 

�সই অনুপােত হাত, পা স� �যনন �কান কােজই লােগ না ।”

 এখােনই ��ােফসর শ� সহ বাকীরা িদিব� �থেক যান । আর পৃিথবীেত তােদর 
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�ফরার তািগদ ল�� করা যায় না । তেব এখানকার �লাকজন বাংলা জােন বেল ��ােফসর 

শ�র অেনক সুিবধা হেয়েছ ।

(১.২) ‘েব�ামযা�র ডায়ির’িক জাতীয় রচনা ? ডায়ির, ক�িব�ান নািক 

গ� ?

 ‘েব�ামযা�ীর ডয়ির’ সূচনা হয় এক� �বঠক ঢেঙ । �লখক তারকবাবু কাছেথেক 

িকজভােব ��ােফসর শ�র ডায়ির সং�হ করেলন । ডায়িরর চির�� �কমন িছল এসব 

বণ�না কেরেছন । ডায়ির স�ে� যা �লখা আমােদর যা জানান তােতই আমােদর, পাঠেকর 

আ�হ উ�ু� হেয় ওেঠ । তারপর �তা �� হয় ডায়িরর �লখা । এখােন এক� িজিনস বুঝেত 

হেব , ডায়িরর আসেল িক ধরেনর সািহত� কম�, এর �বিশ�� িক ?

 ক. ডায়ির হল িদনিলিপ । একজন মানুষ তার �াত�িহক জীবেনর খঁ�না� িক�া 

���পূন� ঘটনা�েলা রস�াহী কের িনজ� �ি� ভি�র আেলােক �লেখন ।

 খ. িদনিলিপেত িদেনর কথা থােক । অথা� ৎ সন, তািরখ উে�খ থােক ।

ু গ. �যেহত �লখেকর ব�াি�জীবেনর কথা এখােন মুখ� উপজীব� তাই �লখক 

এখানেন উ�ম পু�েষই িনেজর কথা বেলন ।

ু ঘ. িদনিলিপর ভাষা তলনামূলক ভােব কথ�ভাষার অনুসারী । িনত�িদনকার 

ব�বহােরর ভাষাই এখােন �কাশ মাধ�ম হেয় ওেঠ ।

ু ঙ. �লখক ঘটনােক এমন ভােব তেল ধেরন যােত মেন হয় পাঠেকর সে� 

মুেখামুিখ বেস কথা বেলেছন ।

 এই �বিশ���িলর িনিরেখ �দখেল বলা যায় এ� ডয়ির । এখােন �যমন ��ােফসর 

শ�র ���পূন� আিব�ােরর কথা আেছ �তমিন অিবনাশ বাবুর মুেলার �� ন� করার জন� 

পাঁচেশা টাকা জিরমানা �দওয়ার মেতা সাধারন ঘটনাও �ান �পেয়েছ । িক�া মহাকােশ 

যা�ার আেগ িবধুেশখর ��ােদর �পাষাক �দেখ �কমন ভােব হাততািল িদেয় �হেসেছ �স 

কথাও বাদ যায় িন । অথা� ৎ খঁ�না� �েত�ািহকীর কথা এখােন আেছ । এরই পাশাপিশ সরল 

বােক� । মুেখর ভাষায় �যন একটা িনপুন ছিব এঁেকেছন । একটা উদাহরণ -

  “কােছ িগেয় �দিখ �কানও �গালমাল �নই । কলক�া �তলেটল সবই 
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�ক আেছ । �টিবেল িফের এেস আবার �যই ট�ান�ামটা হােত িনেয়িছ 

অমিন আবার ঘটাং ঘটাং ।”

 �বাঝাই যাে� িনত�িদেনর ব�বহােরর ভাষায় িক সু�র বণ�না এখােন পাওয়া যায় । 

আর এক� িবষয় হ’ল, সাল তািরখ এখােন �কান সােলর উে�খ না থাকেলও তািরেখর 

িহেসব �ায় �ক �কই আেছ । মহাকােশ যাওয়ার পর ��ােফসর শ�র তািরেখর িহেসব 

�িলেয় যায় । তেব যতিদন পয�� �দওয়া স�ব হেয়, ততিদন পয�� এই তািরখ �দওয়া 

হেয়েছ । কােজই সবিমিলেয় এর বলার রীিত, �লখা, উপ�াপন সবই ডায়িরর মেতা । 

সেব�াপির, �লখক সত�িজৎ রায় এর নামকরেনই বুিঝেয় িদেয়েছন এ� সিত� সিত�ই 

�ব�ামযা�ীর ডায়ির ।

 তেব এই ডায়িরর মেধ� হাত ধরাধির কের চেলেছ ক�না িব�ােনর ক�না । �সই 

ক�নােক মেন হেব বা�েবর �চেয় অিধকতর বা�ব, সত� । ক�না িব�ােনর ধম�ই তাই 

ক�না করা হেব, িব�ানেনর ওপর ভর কের । �লখক তাঁর িনজ� উ�াবনী �েন �সই 

ক�নার সত�েক পাঠক মেন স�ািরত করেব ।

 এ গে�ও আমরা ��াএসর শ�র নানন এ�েপিরেমে�র পিরচয় পাই । �যমন 

নস�া� বা Snuff-gun’, ‘Fish Pill’ ব�কা ইি�কা, িবধুেশখর । এমন িক �য রেকট কের 
ুউিন মহাকােশ পািড় িদেত চান �সই রেকটটা িবেশষ ধাত িদেয় �তরী করেত হেব । �সই 

ুধাতও িতিন আিব�ার কের �ফেলেছন  -

  “অেনক এ�েপিরেম� করার পর, ব�ােঙর ছাতা, সােপর �খালস আর 

ক�েপর িডেমর �খালা িমিশেয় একটা ক�াউ� �তরী কেরিছ, এবং 

�বশ বুঝেত পারিছ �য এবার হয় ট�ান�াম �বােরাপ�াি�েনট, না-হয় 

এ�ইয়সভভ �ভেলািসিলকা �মশােলই �ক িজিনষটা �পেয় যাব ।”

 এই বণ�না পেড় পাঠেকর মেন �কান সে�হ �তরী হয় না �য এটা একটা কা�িনক 

ভাবকনা মা� । এরপর যখন ম�েলর �কৃিত িক�া জ�র বণ�না করা হয় তখন �তা সিত�ই 

�যন পাঠক িনেজই চ �ল �গেছন �সখােন এবং সবটা খুব �� �দখেত পান । এরপর 

মহাকােশ এেকর পর এক চাঁদ-তারা-ন��-উ�ািপ� পাথর �পিরেয় যখন রেকট টাফার 

িদেক �স বণ�না অিত চমৎকার । �যন পাঠকও ��ােফসর শ�র সে� মহািবে� �মণরত ।

 এই সব বণ�না ক�না আর বা�েবর সমক� �ভদােভদ ঘুিচেয় �দয় । অেনক 
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সত�মূলকতার জ�েদয় । কােজই এ� �রামা�কর, িচ�াকষ�ক ক�িব�েনর গ� । গ� বলা 

�যেত পাের এই কারেন এখােন ডায়িরধম�তা থাকেলও তারই মেধ� এক� িনেটাল গে�র 

�াদ �মেল । �ছাটগে� �যন টানটান রচনাভি� থােক, এখােনও �তমন । �যমন আেছ 

একমুখীনতা, �তমিন আেছ গিতময়তা । িনেটাল বৃ� । সব িমিলেয় বলা যায় এ� ডায়ির ধম� 

ক�িব�ন মূলক গ� । এবং নামকরন ও. িবষয়েকি�ক যথাযথ হয় হেয়েছ ।

(২) ���ীপ : এক িনিবড় অনুসন�ান

 এই গি�র িবষয় ভাির চমক�দ । �� আর ক�নার �মলব�ন �তির হেয়েছ 

একধরেনর সািহেত�র সত� । এই গ��রকািহনী রহস� - �রামাে� পিরপূন� । একটা 

ফ�া�াসীর জগত �তরী হেয়েছ । �লখেকর ক�নার �নপুন� আবার �মািনত হেয়েছ এ 

�লখায় ।

 এই গ��র নাম ‘���ীপ’ । এই ডায়ির� �লখা �� হেয়েছ ২২েশ মাচ�  । �শষ 

হেয়েছ ৭ই জুলাই । মাঝখােন অবশ� ডায়িরর একটা অংশ অিবনাশ বাবুর �লখা । �সটাও 

গে�র �কৗশলগত কারেনই । এ গে�র িবষয় এত গিতময় ও �ানব� �য পাঠক পড়েত 

পড়েত সিত� সিত� ��জগেত িবচরন কেরন । গে�র �� হেয়েছ ��ােফসর শ�র এক 

আ�য� �ে�র বণ�না িদেয়, িতিন �য ��� �দেখেছন তা এইরকম -

  “েদখলাম আিম একটা শ�ত জায়গায় িগেয় পেড়িছ । �সখােন ঘরবািড় ু
�লাকজন িকছুই �নই - আেছ �ধু গাছপালা আর বনজ�ল । এইসব 

গাছপালার এক�ও আমর �চনা নয় । আেদর রং ও ভারী অ�াভািবক । 

সবুজ পাতা �ায় �নই বলেলই চেল । তার বদেল িনল লাল �ব�নী কমলা 

এই ধরেনর রং । গােছ ফুল আর ফলও আেছ - তার একটাও আমার �চনা 

নয় । একটা �কা� ফুেল অজ� পাপেড়া আর �েত�কটা পাপিড়র রং 

আলাদা । আর একটা ফুেলর এক একটা পাপিড় �যন এক একটা হািতর 

কান, আর হািতর কােনর মেতাই �স�েলা মােঝ মােঝ �েল �েল  

উঠেছ । ফলও �য কত রকেমর রেয়েছ, তার �ক �নই । একটা �কা� 

গােছ স� স� নীল রেঙর ফল বটগােছর িশকেড়র মেতা মা�েত িগেয় 

�নেমেছ । আর একটা তরমুেজর সাইেজর ফল - তার সব�াে� গাঢ় লাল 

�রাঁয়া, আর �সই �রাঁয়ার িভতর �েটা কের �গাল �গাল সাদার মাঝখােন 

কােলা ফুটিক । �ক �যন মেন হয় ফেলর গােয় একেজাড়া �চাখ ।”
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 এই �ে�র �ঘার �বিশ�ন থাকল না । িকছু�েনর মেধ�ই ��ােফসর শ� বা�েব 

িফের এেলন । এখন িতিন অ�াি� - ��ািভ� িনেয় গেবষনা করেছন । �সই িবষেয় িতিন 
ুজানান �য িতিন এমন এক� ধাত �তরী করেবন যা মধ�াকষ�ন শি�েক পরা� করেত স�ম 

। �স� �তরী হেয় �গেল, তা িদেয় এক� আকাশ যান �তরী করেবন । এরপর ২৫েশ মােচ� র 
ুডায়ির �থেক জানা যায় িতিন ঐ ধাত� �তরী কের �ফেলকেছন যার নাম িদেয়েছন 

ু‘শ�াে�াভাইট’ । এই ধাত িদেয় �তরী ��ন�র নাম িদেলন শ�াে�াে�ন । ২৬েশ মাচ�  

অিবনাশ বাবুর কেছ খবেরর কাগজ পেড় ��ােফসর শ� জানেত পােরন �য ইউেরােপর 

সাতজন �নামধন� মনীষী একেজােট উধাও কহেয়েছন । এঁরা সকেলই িফিলিপেনর 

রাজধানী ম�ািনলা শহের একটা আ�জ� ািতক মিনষী সে�লেন �যাগ িদেত িগেয়িছেলন । 

সাতজেনই একই িদেন একই সমেয় অ�শ� হেয়েছন । এই সে�লেন ��ােফসর শ�ও 

িনমি�ত িছেলন । িক� তখন িতিন শ�াে�াভাইট িনেয় খুবই ব�া� িছেলন । উে�খ ঐ 
ুপূেব�া� ��� িতিন আবার �দেখেছন । আেগর চাইেত আেরা িকছু নতন তথ� জানা �গল 

এবােরর �ে� -

  “ এই সব রং চেঙ গাছপালার মেধ� এক�র �ঁিড়েত এক� গত�  - �যমন 

অেনক বুেড়া বট - অ�ে�র গােয় থােক । �সই গত�  িদেয় একটা 

��গ�ীর গলার �ের �ক �যন বেল চেলেছ ল�া�িচউড িস��ন নথ�, 

লি�িচউড ওয়ান থা��  িস� ই� .... ল�া�িচউড িস��ন নথ�, 

লি�িছউড ওয়ান - থা��  - িস� ই� ........ ।”

 পাঁচিদন পরপর এই �� �দখার ফেল ��ােফসর শ�র ঐ �ািঘমা ও অ�াংেশ 

অ�েল যাওয়ার ইে� �বল হ’ল ।

 ২রা এি�ল ��ােফসর শ� িলেখেছন �য গত পর� সকােল অিবনাশ বাবুেক সে� 

িনেয় শ�াে�াে�েন কের তারা িগিরড় �থেক রওনা হেয়েছন । �েটা বয়ােম �মােসর মেতা 
ৃ‘ব�কা -ইি�কা’ �নওয়া হেয়েছ । �ত�া �মটােনার জন� ‘ত�ানাশক’ বিড় । আর �-

িপলস ও কিফ িপলস আেছ । �সই িবউেশষ আকাশযান সু�রবেনর ওপর িদেয় আ�ামান 

িনেকাবর �পিরেয় এিগেয় চলল ��ােফসেরর �ে� �দখা ‘ে�ােরানা ি�প’ এ । মাঝখােন 

সুমা�ার পি�ম উপ�েলর িনউজ� ন জায়গায় �নেম খািনক িব�াম কের �নন তারা । �সখান 

�ধেক সে� �নন অলস �কৃিতর বাঁদর ‘ে�া লিরস’ । অিবনাশবাবু ওর নাম িদল িঢমু । এটা 

৪ঠা এি�েলর বণা� না । এরপর ৫ই এি�ল, সকাল আটটার �লখা �থেক জানা যায়, তাঁরা 

�মশ �ে�র �সই �ীেপ �পৗঁেচােছ । ঐ িদন সকাল সােড় নটার �লখা �থেক জানা যায় তারা 
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দশ িমিনট আেগই ল�া� কেরেছ �সই �ীেপ । এখানকার মা� বািলর �চেয় �বশ কেয়ক�ন 

বড় লাল আর নীল রেঙর দানা িদেয় �তরী । তা খুব ভারীও বেট । এখানকার গাছপালা �েলা 

ও ভাির অ�ত রেঙর । সব রেঙর মেধ� �যন একটা কােলার �ছাপ পেড়েছ, ডালপালা ু
�ঁচেক �ঁকেড় �গেছ, গাছ নুইেয় পেড়েছ, ফুেলর পাপিড় �িকেয় মা�েত পেড় আেছ । 

তেব �ীেপর অন�িদকটায় রেঙর ছড়াছিড় । ��ােফসর এবার �সিদকটায় �গেলন । িগেয় যা 

�দখেলন তাই িলখেলন -

  “এিদকটায় এেসিছ । বড় অলস লাগেছ । চারিদেক রং । �ে�র সব িকছুই 

একােন । আেরক অ�ত ঘটনা । �সই হারােনা সাতজনই সবাই এখােন । ু
কী হেয়েছ তাঁেদর জািন না । সবাই বেস আেচন হাত পা ছিড়েয় । সবাই 

�যন �খাকা । সবাই �যন �বাকা ল খািল হা হা কের আেসন । আর িক িলিখ । 

আর িকছুই �নই �লখার । আমায় ডাকেছ �বাধ হয় । হ�াঁ, আমায় ডাকেছ, 

যাই আিম ।”

 এরপর ঘটল তা �লখার মত অব�ায় ��ােফসর শ� িছেলন না । �সই ঘটনার 

বণ�না িদেয়েছন অিবনাশ বাবু ৫ই এি�ল, রাত আড়াইটায় । িতিন জানা �সখােন ঐ সাতজন 

মনীষীর কথা । �কউ জুেতা হােত বেস হাসেছন, �কউ তাঁর মািনব�াগ �থেক �েপার মু�া 

বার কের সমুে�র জেল �ফলেছন, �কউ বা িডগবািজ খাে�ন, �কউ �কউ ঘুেমাে�ন । 

এিদেক িবরাটাকার এক� ফুল শ�মহাশেয়র মাথােক আ�ািদত করল । িকছু�ন পর 

আবার �াভািবক হল । তারপর ফুেলর রঙ অেনক উ�ল হল । এরপর �গাটা �ীপটা 

আে�ািলত হেত থাকল । জেল ডুেব �যেত থাকল সম� �ীপ ।

 এর পেরর ঘটনা আেরা আ�েয�র । �ায় মাস িতেনক পেরর �লখা । ৭ই জুলাই 

ম�লবার সকাল সােড় দশটায় আর এক� �লখা পেড় সিত�ই চমক �যেত হয় । একই সে� 

সারা পৃিথবীর নানা �াে�র ব� পি�ত মানুষ একই সময় একসােথ ঐ এক �� �দেখেছন । 

ঐ �� �দেখ সবাই একসােথ ঐ �ীেপ ছুেট �গেছন । আেরা অেনক পি�ত �� �দেখ 

আসেত �চেয়িছেলন িক� িবিভ� কারেণ তারা এখােন এেস উঠেত পােরিন । এিদেক 

অিবনাশবাবু সে� কের ঐ িবেশষ ফুেলর পাপিড়র খািনকটা অংশ সে� কের এেনিছেলন । 

��ােফসর শ� তা ল�াবেরটিরেত পরী�া কের জানেত পােরন -

  “এই পাপিড়র সে� পৃিথবীর �কানও ফুেলর �কানও পাপিড়র �কানও 

িমল �নই । এই পাপিড়র অ�ানাটিম অিব�াস� রকম ঝ�ল ; �ায় একজন 
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মনুেষ�র মি�ে� �য ধরেনর জ�লতা থােক, এেতও তাই ।”

 অিবনাশ বাবুর বণণ�না �থেক ��ােফসর আেরা অনুমান কেরন �য, ঐ ��ােরানা 

�ীেপর গাছপালার খাদ� হে� �ান, �য �ান তারা �েষ �নয় পি�ত মব�াি�ওেদর ম�� 

�থেক । �ধু তাই নয়, �তমন ভােব �ুধাত�  হেল এরা উব�রমি�� �লাকেদর �� �দিখেয় 

আকষ�ন কের িনেজেদর কােছ িনেয় আসেত পাের । আর এই ��ােরানা �কান �ীপ িকনা 

তােতও সে�হ আেছ । �কান �সৗরজগৎ �থেক িছটেক আসা �হ বা �েহর অংশ হেত পাের 

বেল মেন করেছন ��ােফসর শ� । এমনকী, অন��হ �থেক আসা একটা রেকট জাতীয় ও 

িকছু হেত পাের । হঠাৎই পাপিড়টা �যন �ীন িব�প হািস �হেস ওেঠ । ��ােফসর শ� 

অ�ানাইিহিলন িপ�লটা এই পাপিড়টােক তাক কের চালায় । পাপিড়টা �ংস হয় । গ� 

এখােন �শষ হয় ।

 এই গে�র �� �থেক �শষ পয�� একটা ফ�া�ািসর জগৎ �তরী করা হেয়েছ । 
ুপরেত পরেত নতনে�র চমক, এক ��ময়তার আেবশ �তরী করা হেয়েছ গে� । 

��ােফসর শ� এ গে� �ে� �দেখ �সই �ীেপ হািজর হেয়েছন । আর পাঠক �ীেপর কা� 

কারখানায় ��িব� হেয় পেড়েছন । এই গে�র আর এক� �বিশ�� হল যুি� িদেয় 

অ�তেক, ক�নােক �িত�া করা হেয়েছ । �সিদক �থেক গে�র বাঁধুিন ও শ� ।ু

(৩) একশৃ� অিভযান

 ‘একশৃ� অিভযান’ সিত�ই এক� অিভযােনর গ� । �রামহষ�ক �স অিভযান । এই 

ূগে�র পটভিমকা িত�ত । এর অন�তম আকষ�ন িত�েতর িবিভ� অ�েলর �াকৃিতক 
ু�সৗ�য� । যথারীিত উৎক�া, অজানার আশ�া ও �কৗতহল, রহস�ময়তা - এগে�াও এক� 

বণ�না িদেয়েছ । এ গে�র আরও এক� িবেশষ� হ’ল - এক� মায়ার জগৎ �তরী হেয়েছ 

এখােন আর তােতই পাঠক বঁুদ হেয় থােকন ।

ু ু অন�ান� গ��িলর তলনায় এখােন রচনা �কৗশল একটা নতন� আনা হেয়েছ । 

এখােন ডায়িরর মেধ� ডায়িরর কথা বলা হেয়েছ । িত�ত পয�টক চাল�স উইলােড� র একটা 

ডায়ির পাওয়া �গেছ । �সই ডায়িরেত সব আ�য� ঘটনার িববরন �দওয়া আেছ । �সই ডায়ির 

ূএখন ��ােফসর শ�র ইংল�াে�র ভত�িবদ ব�ু �জেরিম স�ােস�র কােছ আেছ । শ� 
ুমহাশেয়র িত�ত স�ে� �চ� �কৗতহল এবং িতিন িত�িত ভাষাটা জােনন বেল স�াস� 

তাঁেক িচ� িলেখ এ িবষেয় জানায় ।
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 উইলােড� র ডায়িরর সবেচেয় আ�য�জনক িদক  হল িতিন নািক ‘ইউিনকন�’ 

�দেখেছন । ��ত উে�খ �য এই ‘ইউিনকন�’ নামক �ানী�েক আবহমানকাল �থেকই 

সারা িবে�র �লােক কা�িনক �ানী বেলই জােন । এ� একশৃ� জােনায়ার । কপাল �থেক 

�বেরােনা ল�া প�াঁচােনা িশং িবিশ� �ঘাড়া । তেব ��ােফসর শ� এই জ��েক কা�িনক 

বলেত নারাজ । তার ব�াখ�াও িতিন িদেয়েছন �ব�ািনক �ি�ভি�র আেলােক -

  “এ জােনায়ার �য কা�িনক নয় �সটা ভাবার আেরকটা কারণ হে� �য 

�হাজার বছর আেগর �রামান পি�ত �িকিন তাঁর িবখ�াত জীবতে�র 

বইেয়েত �� বেল �গেছন �য, ভারতবেষ � একরকম �গা� আর 

একরকম গাধা পাওয়া যায় যােদর মাথায় মা� একটা িশং । ি�ক মনীষী 

অ�াির�টলও ভারতবেষ � ইউিনকন� আেছ বেল িলেখ �গেছন । এ �থেক 

িক এমন ভাবা অন�ায় হেব �য, এককােল এেদেশ এক ধরেনর একশৃ� 

জােনায়ার িছল �যটা এখান �থেক �লাপ �পেলও, হয়েতা িত�েতর 

�কানও অ�াত অ�েল রেয় �গেছ, আর উইলাদ�  ঘটননাচে� �সই 

অ�েল িগেয় পেড় এই জােনায়ার �দখেত �পেয়েছন ?”

 এই সম� যুি�র কথা ব�ু সা�াস�েক পাঠােল সা�াস� আেরা জানা �য উইলাড�  

নািক �েশা বছেরর �াচীন লামার সােথ আকােশ উেড় �বিড়েয়েছন । উে�খ করা �েয়াজন 

�য,  উইলাড়� িত�ত �থেক �ফদরার সময় খামপা ��নীর একদল দসু� তার সব�� লুট কের 
ুএবং তােক জখম কের । �কান�েম ভারতবেষ � এেল পের তার মৃত� হয় ।

 ি�র হল সবাই িমেল িত�ত অিভযােন �বেরােবন । এিদক �থেক ��ােফসর শ� 

ও অিবনাশবাবু আর ইউেরাপ �থেক স�াস� ও ��াল । রা�ায় আরও একজন িবেদশী 

তাঁেদর স� িনেয়েছন িতিন �সেগ�ই মােক� ািভচ । এই �লাকটােক ��ােলকর খুব একটা 

ুপ�� নয় । সবাই িমেল ভটােন �েবশ কের �সকােন খাওয়া দাওয়া �সের িনেলন । িকছু 

মানুষেক ইউিনকন� এবং উড়� লাম স�েক�  িজে�স কের �কান ফল হল না । আেদৗ তারা 

উইলােড� র মত এসব �দখেত পােব িকনা তা িনেয় িচি�ত হেয় পড়ল । তেব উইলআেড� র 

১১ই মােচ� র ডায়িরেত একটা িবেশষ জায়গার উে�খ আেছ যার নাম �দওয়া �নই । তেব 

�ভৗগিলক অব�ান �দওয়া আেছ । �সটা হল ল�া�িচউড ৩৩.৩ নথ � আর লি�িছউড ৮৪ 

ই� । ম�াপ খুেল �দখা �গল �সটা �কলােসর �ায় একেশা মাইল উ�র - পি�েম চাংথাং 

অ�েল ।

��নী

বাংলা িশ� িকেশার সািহত� ও কিমক� 

74



Vik
as

 P
ub

lis
hi

ng
 H

ou
se

 ৪ঠা আগ� তারা পুরাং উপত�কায় এেস হািজর হল । �সখােন মােক� ািভেচর 

অি�েজেনর অভাব হওয়ায় পাগেলর মত আচরন করেছ । এই পুরাং এ এক িবেশষ 

চা�ল�কর ঘটনা ঘেট �গল । একদল দসূ�েদর �ারা আ�া� হ’ল শ� মহাশয়ারা । 

��ােফসেরর অ�ানাইিহিলন িপ�েলর �েন �স যা�ায় তাঁরা র�া পান । এই দসু�দলই 

উইলাড� কেল জখম কের সবলুট কেরিছল । �স সবই আবার তারা িফের �পল ঐ দসু�েদর 

কাছ �থেক । মােক� ািভচ �য �ােগর �নশায় ম� থােক তা জানা �গল এখােন । তার স�ে� 

একটা �নিতবাচক ধারনা �তরী হল সকেলর ।

 ৭ই আগে�র �লখা �থেক জানা �গেছ �মনকারী দল� সাংচান ছািড়েয় এেসেছ । 

এখন তারা এক� িত�িত মঠ বা ��ায় িব�ামক করেছ । তেব এখেনা পয�� একশৃে�র 

�কান স�ান �মেলিন । তেব মেধ� এক লামার সে� তাঁর সা�াৎ কেরন । িক� এই লামা 

প�াশ বছর �কান কথা বেলন িন । আকার ইি�েত, ঘাড় �নেড় �ে�র উ�র �দন । তার 

কােছ একশৃ� দশ�ন �াি�র কথা জানেত চাইেল ঘাড় �নেড় হ�াঁ জানায়, আবার পের না 

জানায় । উড়� লামা স�েক�  জানা �য, �সরকম একজনই িছেলন । এখন �কই �নই ।

 এিদেক ��ােফসর শ�র অিভযা�ী দল� মানস সেরাবেরর উ�র পি�েম একটা 

জল�ে� এেস �পৗঁছেলা । এখােন এেসই ��ালল বুঝেত পাের সােক� ািভচ আসেল খুেনর 

আসামী । পািলেয় �বড়াে� । িক� �স কথা তখনই তােক বুঝেত �দওয়া হল না । এরপর 

তারা সিত� সিত� এেস হািজর হ’ল মানস সেরাবের । তার �াকৃিতক �শাভা অপুব� । শ�র 

জবানীেত �লখক বেলেছন -

  “চািরিদেকর বািল আর পাথেরর ��তার মেধ� এই পঁয়তাি�শ মাইল 

ব�াসযু� জলখ�েনর অ�াভািবক উ�ল ও �� নীল রং মেন এমনই 

একটা ভােবর স�ার কের যার �কান বণ�না �দওয়া আমার পে� স�ব 

নয় । �েদর উ�ের বাইশ হাজার ফুট �চু �কলাস, আর দি�েন �ায় 

�যন জল �থেক খাড়া হেয় ওঠা �ল�া - মা�াতা ।”

 এখান �থেক তাঁরা যাে� �� করেলন ল�া�িছউড ৩৩.৩ নথ � ও লা�িচউড ৮৪ 

ই� এর িদেক । �েম তাঁরা িগেয় �পৗঁছেলা ল�া�িচউড ৩২.৫ নথ � এবং ৮২ ই� এ । এরপর 

তাঁরা আেরা উ�ের রওনা হল । �সখােন ডুংলুং �ডা আেছ । এই ডুংলুং �ডা হল অেনকখািন 

জায়গা জুেড় একটা �ল��� �াচীর । এর �পছেন িক আেছ �কউ জােন না ।

 ১৯েশ আগ� । ��ােফসর শ� জানানে�ন তারা একটা ��ায় �পৗঁেছােলন, 
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�সখােন �কউ �নই । এিদক ওিদক খঁুজেত �চােখ পড়ল একমৃত লামা । বই পড়ার ভি�েত 

বেস আেছ ল মৃত লামার হােত একটা পঁুিথ িছল �স� �কান�েম ��ােফসর শ� িনেয় পেড় 

�দখেলন �য �স� িচিকৎসা সং�া� এক� পঁুিথ । এই পঁুিথ পেড় এক আ�য� পদােথ�র কথা 

জানা যায়�, যার নাম ‘সুৎ’ । এই ‘মুং’ এর সাআেয� মানুেষর  ওজন এতটাই কিমেয় �দওয়া 

যায় �য একটা দমকা বাতােস মানুষ মূন� এ �ভেস �বড়ােত পাের । এই ‘মুং’ বানােত 

�েয়াজন হয় বলীক, ষল�, ি�গ�া, অ�নীল, থূমা, জটা । এর �কান�েকই ��ােফসর শ� 

�চেনন না । তেব ��ােফসর শ� এটা অনুমান কেরিছেলন �য এই মৃত লামাই �সই ‘টু 

হাে�ড ইয়ার ও� লামা’ যাঁর সে� উইলাড�  ওই ‘মুং’ এর সাহােয�ই আকােশ  

উেড়িছেলন ।

 ২০েশ আগ� । �পৗঁেছােনাও �গল �সই কাি�ত ল�া�িচউড ৩৩.৩ নথ � ও 

লি�িচউড ৮৪ ই� এ । এখােন একধরেনর িত�িত বুট পাওয়া যায় �যটা পােয় পারেলই 

আকােশ ওড়া যায় । ��ােফসর শ� সবাইেক তখন ‘মুং’ এর কথা বেলন । এও বেলন �য ঐ 

জুেতায় িন�য়ই ‘মুং’ এর �েলপ �দওয়া আেছ । এই জুেতা পের সবাই ঐ ডুংলু’ �ডা 

ূ�পিরেয় িগেয় পড়ল এক �� রােজ� । �সখানকার গাছপালা, �কৃিত স�ন� আলাদা । সবাই 

উ�িজত । হঠাৎ �দখা িমলল ‘ইউিনকন�’ এর । শ�র ণ�নাযায়ী -

  “তােদর গােয়র রং �গালািপ আর খেয়ির �মশােনা । �গা� আর �ঘাড়া - 

এই �েটা �ানীর সে�ই তােদর �চহারার িমল রেয়েছ, আর রেয়েছ 

�েত�কটার কপােল একটা কের প�াঁচােনা িশং ।”

 এিদেক মােক� াইচ এক কা� কের বেস । �স এক� ইউিনকন� িনেয় পালােত �চ�া 

কের । িক� �কৃিতর িনজ� িনয়েম �সখান �থেক ইউিনকন� িনেয় �যেত পাের না �স । 

�াচীেরর �দড়েশা ফুট িনেচ পের �স মারা যায় । আর ইউিনকন��ও তার হাত �থেক অ�শ� 

হেয় যায় । ইউিনকন�� িক� তার সে� পেড় িন ।

 গে�র �শেষ ডুংলুং �ডা স�েক�  সবাই �মাটামু� একমত । ��ােফসর শ�  

জানান -

  “আমার মেতা অেনক �দেশর অেনক �লাক অেনক কাল ধের যিদ এমন 

একটা িজিনস িব�াস কের �যটা আসেল কা�িনক, তা হেল �সই 

িব�ােসর �জােরই একিদন �স ক�না বা�ব �প িনেত পাের । এইভােব 

বা�ব �প পাওয়া ক�নার জগৎ হল ডুংলুং-েডা । হয়েতা এমন জগৎ 
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পৃিথবীেত আর �কাথাও �নই । ডংলুং-েডা র �কানও �ানী বা উি�দেক 

তার গি�র বাইের আনা মােনই তােক আবার ক�নার জগেত িফিরেয় 

আনা , মােক� ািভচ তাই ইউিনকন� আনেত পােরিন, স�ােস�র থিল �থেক 

তার সং�হ করা ফুলপাতা তাই উধাও হেয় �গেছ।”

 এই �কিফয়ৎ টু� না িদেল সািহেত�র সত�তা র�া �পত না । এই গ�� �য 

কা�িনক তােত সে�হ �নই । িক� যখন পাঠক এর িভতর �মশ �েবশ করেব তখন আর 

এক অন�তর সেত�র স�ান করেব �স । �স সত� মেনাজগেতর সত� । বা�েবর সে� তার 

হয়েতা স�� �নই । িক� িচে� �তা তা বা�ব, সত� । তাই এই উপসংহার । এত�ন ধের �য 

রহস� জগৎ িনিম�ত হেয়েছ, তা একিনেমেষ যােত �ভেঙ না কযায় �সই জন�ই এ �কিফয়ৎ 

। এরপর িক� আর আমােদর �মেন িনেত অসুিবেধ হয় না �য । ��ােফসর শ�, অিবনাশ বাবু 

িক�া স�ােস�র বয়স কেম �গেছ । সবিমিলয়েন এক অসাধারন অিভযান । এই অিভযােনর 

আর এক� বড় িদক হল ��ােফসর শ�েদর সােথ পাঠক বগ�ও �গাটা িত�ত তথা ডুংলুং-

েডা ঘুের এেলন । তােদর হষ � িবষাদ উৎক�ার সাি� রইেলন ।

(৪) শ�র শিনর দশা

 এই গ�� রীিতমেতা �গােয়�া গে�র আদেল �লখা । গ��েত আেগর গ��িলর 

মেতা একটা ��ালুতা �নই, িক� রহস� �রামাে� ভরপুর তাবলা যায় । ��ােফসর শ� 

িব�িবখ�াত িব�ানী । কােজই তাঁর অনুগামী বা অনুর� মানুষ �যমন পৃথীিব জুেড়, �তমিন 

তাঁর শ�রও অভাব �নই । ‘শ�র শিনর দশা’ গে� শ�র এই িব�েজাড়া খ�ািতেত ঈষা� ি�ত 

হেয় তারই পিরিচত আর এক িব�ানী তার িব�ে� ষড়য� কের এবং জগৎসভা তাঁেক 

অপদ� করবার �চ�া কেরন । যিদও �শষ পয�� তা সফল হয় না । �াথিমক ভােব এই �য 

শ�র ওপর এক গভীর ষড়য� �সখান �থেক িকভােব মু� হেবন শ� তা বুঝেত না পারা - 

�সই কারেন নাম হেয়েছ  “শ�র শিনর দশা” ।

 এই গ�� �� হেয়েছ ৭ই জুন । এক�  হা�া কথেপাকেথান ভি�মায় ডায়ির� 

�� হেয়েছ । শ� �কানিদনই �জ�ািতষশাে� িব�াস কেরন না । িক� িতনমাস আেগ 

অিবনাশ বাবুর সে�  আসা এক �জ�ািতষী ��ােফসর শ�েক �দেখ বেলিছেলন - 

  “আজ �থেক িতনমাস পের �তামার চরম সংকেটর িদন আসেছ । শিনর 
ু�ি� পড়েব �তামার উপর । এমনই অব�ায় পড়েব �য, মেন হেব এর �চেয় মৃত� ও ভােলা ।
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 ঘটনাচে� এই কথা�েলা অ�ের অ�ের ফেল �গল ।

 এবাযনর আে� আে� ঘটনার মেধ� �েবশ করা �গল । গত �’মাস আেগ ম�াি�ড 

�থেক একটা িব�ানী সে�লেন অংশ�হেনর জন� ��ােফসর শ� আম�ন পান । আবার 
ৃিকছুিদন পর �সই সে�লন কতপ� �স আম�ন �ত�াহার কের িচ� পাঠায়  শ�েক । 

এখােনই জ�লতার সূতরপাত । হঠাৎ িক এমন ঘটল �য কারেন এমন একজন বেরন� 

িব�নীেক আম�ন জািনেয়ও �শষ পয�� তা �ত�াহার করেত হল ?

 ১০ই জুন ডােয়ির �থেক জানা �গল �য শ�র ইংেরজ ব�ু জন সামািভল শ�েক 

একটা িচ� ও তাঁর সে� এক� �পপার কা�ং পা�েয়েছন আর তােতই �গাটা িবষয়টা �� 

হল । িবষয়টা হল গত ১১ই �ম অি�য়ার ইনস�ক শহের িব�ােনর অ�গিত স�ে� এক 

আেলাচনা সভায় ��ােফসর শ� নািক তাঁর বক�েব� িবে�র িবিভ� �াে�র 

�ব�ািনকেদর �ৎিসত ভাষায় আ�মন ককেরন । এই ঘটনা �গাটা �ব�ািনক মহল তথা 
ু�সখানকার জনসাধারেনর মেন তমুল আেলাড়ন �তরী কের । সবচাইেত আ�েয�র হল 

��ােফসর শ� িনেজ �কান কােলই ইন� �ক শহের যান িন । ফেল এমন ব�ৃতা �দওয়া 

তাঁর পে� �কান ভােবই স�ব নয় । িক� আ�েয�র িবষয় হ’ল �পপাের তাঁর �দইয়া ছিব� 

�তা আসল । �বু� শ� । ঐ ব�ব� �েন অেনেকই তাঁেক আ�মন করেত �গেল ড�র 

��ািপয়াস নািক তাঁেক বাঁচান । এই ��ািপয়ােসর সে� শ�র আলাপ হেয়িছল বাগদােদ ।

 এিদেক ২১েশ জুেনর ডায়িরেতউে�খ করা হেয়েছ �য ��ািপয়াস ��ােফসর 

শ�েক িচ� পাঠান ল তা �থেক শ� ঘটনার আেরা িব�ািরত িববরন জানেত পােরন ।  এটা 

বুঝেত আর বািক �নই �য ��ােফসর শ�র ডুি�েকট শ�র এমন বদনাম কেরেছ । এবার 

তাঁর মেন পেড় �গল �জ�ািতষীর কথা । িতিন বেলিছেলন -

  “েয �তামার সবেচেয় বড় শ�, তােক সংহার করেত পারেল তেবই  

মুি� ।”

 �সই শ�� �ক ? একথা জানেত চাইেল �জ�ািতষী -

ু  “ভারী রহস�জনকভােব একটু �হেস বলেলন, তিম িনেজ ।”

ু এই ‘তিম’ তাই হল আসেল শ�র নকল । �সই এ সম� কা� কেরেছ । তােক 

সংহার করা আবশ�ক হেয় দাঁিড়েয়েছ । অেনক �ভেব িচে� শ� ি�র করেলন ইনস�েক 
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�যেত হেব । নকল, �তারক শ� স�বত �সখােনই আ�েগাপন কের রেয়েছ �সখােন না 

�গেল তােক খঁুেজ বার করা যােব না ।

 ৬ই জুলাই রওনা িদেব ৭ইজুলাই �পৗঁেছ �গেলন �েফসর শ� । ইিতমেধ�ই 

সামারিভেলর সে� �যাগােযাগ করা হেয়েছ ল িতই আসেছন । আর একজেনর সে� 

�যাগােযাগ করার �চ�া হেয়িচল । িতিন ইন� �েকর ত�ন ��তাি�ক ��ােফসর 

িফংেকল�াইন । ইিনও িছেলন ঐ ব�ৃতার সময় । তাঁেক �ফান করা হেয়িছল । িতিন বািড় 

িছেলন না চাকর �ফান ধেরিছেলন । যাইেহাক ইন� �েক �থম সা�াৎ হল ��ািপয়ােসর 

সে�তার বািড়েত । �সখােন ��ািপয়াস ��ােফসর শ�েক �দেখ বেলন �য তার পরী�া 

করবার জন� ড�র ওেয়বার আসেছন । ��ািপয়াস আসেল শ�েক অসু� �মান করেত চান 

। শ� বাের বাের �বাঝােনার �চ�া কেরন �য তাঁরই �চহারার সে� �মেল এমন �কান �লাক 

িনখুত �মকআপ কের শ�র বদনাম করেত চায় । িক� ��ািপয়াস তা িব�াস করল না । বরং 

শ� �য ��ািপয়াসেক িচ� িলেখ ঐ সে�লেন আসার কথা জািনেয়েছ �তমন �েটা িচ� 

এেন দাখাল । শ� �ি�ত । এেতা তারই �লখা িচ� ।

ঁ এই সম� রহেস�র জাল একটু একটু কের িছড়েত থােক , যখন শ�র ব�ু 

সামারিভল এল । িতিন এেস �থম জানােলন �য ��ািপয়াস শ�র �িত ঈষা� কাতর । �কননা 

শ�র �তরী অমিনে�াপ, ধ��ির ওষুধ, িমরািকউরল, িল�য়া�াফ, এয়ারকি�শিনং িপল - ু
ুএ সব�েলাই ��ািপয়ােসর মাথায় এেসিছল িক� তাঁর সামান� আেগই তিম এসেবর 

�পেট� িনেয় �রেখােছা । এ�েলা সামারিভল ��ািপয়ােসর �লখা �জাগার িকের পেড় 

�জেনেছ । এটাও তােদর কথেপাকথন �থেক পির�ার হেয় যায় �য ঐ িচ�ও নকল করা 
ুহেয়েছ । এরপর হঠাৎই িফংেকল�াইেনর �ফান । িতিন আেরা নতন তথ� �দন ��ােফসর 

শ�েক । িতিন জানা ঐ ব�ৃতার িদন শ� ব�ৃতা িদেয় যখন চেল যাি�েলন ঘর �থেক, 

তখন তার চশমা� খুেল পেড় যায়ন । �স� িফংেকল�াইন সং�হ কের রােখন । ততার 
ঁসে� এক� চুলও িছেড় �থেক যায় । �সই আসেল নকল চুল । নাইলেনর । �স� �দেখই 

িফংেকলসটাইন �বােঝন �য ইিন নকল শ� । এরপর, পরিদন সকােল শ� তাঁর ব�ুেক 

িনেয় িফংেকল�াইেনর  বািড় যােবন বেল কথা হয় ।

 পরিদন সকােল িফংেকল�াইেনর বািড়র দরজার �বল �পেল চাকর এেস দরজা 

খুেল িদেয় বেলন -

  “আসুন �ভতের .......... আপিন িকছু �ফেল �গেছন বুিঝ ?”
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 �বাঝােগল নকল শ� িকছু�ন আেগ এেসিছল । িফংেকল�াইেনর ঘের িগেয় 

�দখা �গল তাঁেক গলা �েপ হত�া করা হেয়েছ । িফংেকল�াইেনর সাংেকিতক �নাট 

প�ােড়র �লখা পেড় শ� �সই চশমা ও চুল খঁুেজ �পল । �সটা িনেয় তারা চেল এল । ঘর 

�থেক নামার সময় নকল শ�র জুেতার ছাপ �দখা �গল । িক� তােক খঁুেজ পাওয়া �গল না । 

তাঁরা �হােটেল িফের এেলন  ।

 এিদেক িকছু�ন পর এেস ��ািপয়াস পির�ার কের বুিঝেয় �দন এসব কেরেছন, 

শ�েক শাি� �দবার জন� । এবার সব �মান হেব �য আসল শ�ই ই হত�া কেরেছন । এরকম 

এক� পিরি�িত �তরী কের ��ািপয়াস িবদায় �নন । তারপরই পুিলস শ�েক খঁুজেত 

�হােটেল আেস । তার আেগই শ� তাঁর ব�ুেক িনেয় �বিরেয় পেড় । সে� �জেন তােদর 

িনজ� অ� । সামেন একটা ট�াি� থািমেয় �জাের চালােত বেল । �পছেন পুিলশ তােদর 

ধাওয়া কের । �যেত �যেত হঠাৎ একটা �গেরা�ােনর �ভতর একটা কিফন িনেয় দশ 

ুবােরাজন �লাক ঢেক পড়ল । তাই �দেখ সামারিভল গািড় থামােত বেল । সে� সে� 

পুিলেশর গািড় এেস �সখােন দাঁড়ায় ।

 পুিলশ শ�েক ধের িনেয় চেল যােব এমন সময় সামারিভল তার িরভলবার িদেয় 

িতনবার কিফনটােত �িল কের । এিদেক কিফেনর সে� আসা ��ািপয়াস �দৗেড় পালােত 

িগেয় পুিলেশর হােত ধরা পেড় । এখনও বাকী িছল । �িল �লেগ কিফেনর মেধ� �থেক উেঠ 

বেস শ�র ডুি�েকট �যটােক ��ািপয়াস �তির কেরিছল । �সই �রাবট এবার �সই পুরেনা 

িবতিক� ত  ব�ৃতা িদেত �� কের । আসেল এটা �রকড�  করা িছল । �িলেত য� িবকল হেয় 

এই �রকড�  বাজেত �� কের । এই �দেখ ��াফংসর শ� খুবই উে�িজত । িতিন ডায়িরেত 

িলেখেছন -

  “ আিমজ আমার অ�ানাইিহিলন ব�ু�েক পেকট �থেক বার করলাম । 

আমার এই �পশািচক �জাড়া�েক পৃিথবীর বুক �থেক এেকবাের মুেছ 

�ফলেত পারেল তেবই আমার মুি� ।”

 গ�� এভােব এক আ�য� চমক িদেয় �শষ হয় । এখােন গ��র বৃ� িনেটাল । 

রীিতমেতা এর �� মধ� অ�� আেছ । এই গ�� �গােয়�া আদেল �তরী । পড়েত পড়েত 

পাঠক �িলেয় যায় �য পাঠক �ফলুদা পড়েছন না ��ােফসর শ� পড়েছন । এেত রেয়েছ 

িব�ানেক িভি� কের িব�ানীেদর �� । এসব িনেয় এক রহস� �রামা� গে�র আবার 

�পেয়েছ এই ‘শ�র শিনর দশা’ তেব এটা খুবই আনে�র কথা �শষ পয�� শ�র শিনর দশা 
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�কেট যায় । িতিন এক িবরাট ষড়য� �থেক এখন মু� । �াধীন, িবপদ�ু� ।

(৫) ��ােফসর শ� ও ইউ. এফ. ও

 ইউ. এফ. ও. অথা� ৎ আনআইেডন�ফাইড �াইং অবেজ� অথ�ৎ অ�াত উড়� 

ব� । এই ব��েক িনেয় গত িবশ-পঁিচশ বছর ধের খুব মাতামািত চলেছ । এর মূল কথা হ’ল 

িভন�েহর �ানরা হরদম রেকেট কের উেড় এেস পৃিথবীেত হানা িদেয় আবার অ�শ� হেয় 

যাে� । যিদও এর িকছুই ��ােফসর শ�র িব�াস হয় না । এই ইউ. এফ. ও. র কথা মেন 

হেতই তাঁর মেন পেড় �গল �রােডা� েফা কারেবািনর কথা । ��ােফসর শ� বছর দেশক 

আেগ পয�� �রিড়কও তরে�র সাহােয� অন� �েহর �ানীর সে� �যাগােযাগ �াপেনর �চ�া 

কেরিছেলন । িকছুটা সফলও হেয়িছেলন । �সই িবষেয় ব�ৃতা িদেত �জিনভােত 

িগেয়িছেলন । তাঁর �সই বব�ৃতা পি�ত মহেল উ��শংিসত হয় । �সখানেকই এই 

কারেবািনর সে� �দখা । ব�ৃঐতা �শেষ কারেবািন িনেজই ��ােফসর শ�র সােথ আলাপ 

কেরন এবং জানা ঐ একই িবষেয় তাঁরও এক� �পপার িছল । িক� িতিন পেড়ন িন । কারণ 

তাঁর সব কথা শ� বেল �ফেলেছন । এরপর �সিদন স��ােবলায় শ�র ব�ু �জেরিম স�াস� 

তাঁেক কারেবািন স�ে� জানায় । কারেবািন যুবা বয়েস িছল আিক� েট� । টুিরন শহের 

ইটািলয়ান সরকার একবার এক� ��িডয়াম �তরীর পিরক�না �নয় । কারেবািনর কাকা 

িছেলন ইটািলআন ম�ী ম�লীর সদস� । �সই ই তাঁেক কা� পাইেয় �দন । তার নকশা 

অনুযায়ী ��িডয়ােমর কাজ খািনকটা এেগােল তােত ফাটল ধের । তখন কারেবািন �স 

কাজ �থেক অপসৃত হন । তার খুব বদনামও হয় । তারপর বছর আে�ক পর িতিন পদাথ �

িব�ানীিহেসেব আ��কাশ কেরন ।

 এইসব �েন শ�র কারেবািনর �িত অনুক�া হয় । তখন িতিন কারেবািনেক িচ� 

িলেখ িনেজর এই গেবষনা� ব� কের �দন শ� । এও বেলন িচ�েত কারেবািন �যন তাঁর 

কাজ চািলেয় যান এবং শ�েক আর তাঁর �িত��ী ভাবার �কান কারন �নই ।

 এর পেরর ঘটনা �মান ন�ড়চ� আগমন । এই ঘটনা পড়েল মেন হেত পাের মূল 

ূগে�র সে� এর �কান িমল �নই । িক� স�ণ � গ�� পাঠ �শেষ �বাঝা যায় এই ঘটনা ভীষন 

ৃভােবই মূল গে�র সে� স�� । এই ন�ড়বাবু বয়েস ��ােফসর শ�র অেনক �ছাট । িক� 

ব�ু । ইিন মাকড়দায় থােকন, মাস িতেনক অ�র অ�র শ�র সে� �দখা কের যান । 

�টিলপ�ািথ, থটিরিডং, ��য়ারভেয়�, অতীতদশ�ন, ভিবষভৎ দশ�ন ইত�ািদ অেনক �ন 

আেছ তাঁর । এমনকী, মনগড়া ঘটনাও ইিন অেনক সময় �চােখর সামেন �দখেত পান, এবং 
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মেনর �জাের অন� �লাকেক �দিখেয় িদেত পােরন । এর ব�াখ�া এখেনা িব�ান িদেত 

পােরিন । তেব ওঁর এ �মতােক ��ােফসর শ� সমীহ কেরন । মানুষ িহেসেবও উিন 

অমািয়ক । �দেখ মেন হয় ভাজা মাছ� উলেট �খেত জােনন না । তেব উিন যেথ� উপি�ত 

বুি� রােখন ।

 ন�ড়বাবু স�ে� শ� এখােন �য কথা�েলা বেলেছন তার �ত�ক� এ গে�ও 

কােজ লাগােব । �সই কারেন �লখক, পাঠেকর সে� একটা পিরচয় কিরেয় রাখেলন যােত 

পরবত�েত অস�ত মেন না হয় ।

 কথায় কথায় ইউ. এফ. ও র ছিব �পপার �ধেক ন�ড়বাবুেক �দখােলন । ঐ ছিব 

�দেখ ন�ড়বাবু বেল উঠেলন িতিন আকােশ �দেখেছন এ ব��েক । এই িনেয় কথার 

ফাঁেকই ন�ড়বাবু শ�েক বলেলন �য আগামীেত তার িবপেদর আশ�া আেছ । এই কথােক 

��ােফসর শ� ��� �দন । এরপর শ� ন�ডবাবুর িবেশষ �মতার য�বান হেত বেলন । 

�কান কারেন যিদ �সই �মতা কেম যায়, তাহেল শ� তাঁর িনেজর �তরী ওষুধ 

ূ‘েসিরি�লা�’ �দেবন । এ ওষুধ মাথা পির�ার ও অনুভিত �েলােক সজাগ রােখ ।

 এরপর ২৫েশ �সে��েরর �লখা �থেক জানা যায় �য ি�ক সভভতার এক ��� 

িনদশ�ন, অ�াে�ােপািলস পাহােড়র উপর �’হাজার বছর আেগর �তরী মম�র �াসাদ 

পােথ�নন �ংস হেয় �গেছ । কারা �ংস কেরেছ জানা যায় িন । তেব এ তথ�টু� গে�র 

��ে� খুবই �েয়াজনীয় । �সটা এখােন �কৗশেল জানােনা হেয়েছ ।

 ২৭েশ �সে��র শ� িলেখেছন তাঁর জামা� ন ব� উইলেহ� স ��াল 

িচনঅিভযােন শ�েক আ�মন জািনেয়েছ । ��াল িচন সরকােরর আম�েন বতমা� েন 

�সকােনই রেয়েছ । �সখান �থেকই শ�েক িচ� পাঠায় । শ� তার উ�েরর সে� 

ন�ড়বাবুেক �নেবন �স কথা জািনেয় ��ালেক িচ� পাঠান ল ��াল ��িজেল ন�ড়বাবুর 

আ�যফ �মতার পিরচয় �পেয়েছন । কােজই ন�ড়বাবুর যাবার ব�াপার�েত িতিন 

অনুেমাদন করেবন বেলই শ�র িব�াস । স�াস� ল�ন �থেক আসেব বেল �ক হয় । বেল 

রাখা দরকার এ অিভযান মূলত ইউ. এফ. ও. �ক িনেয় িচেনর �য অ�েল ��াল ও তার দল 

অব�ান করেছ �সকােনই �কাথাও ইউ. এফ. ও অব�ান করেছ । একবার পি�ম িদেক 

উেড় যায় ব�� । তারপর আবার পি�ম �থেক পুেব । এটা অনুস�ােনর জন�ই শ�েক 

��ােলর িচ� �লখা । িচন সরকার তােদর �হিলক�ােরর বে�াব� কের িদেত রািজ ।

 িচেন �পৗঁেছ একটা আ�য� কবর �শানা �গল । প�ািরেসর আইেফল টাওয়ার এবং 
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ক�ামেবািডয়ার আংেকার ভােটর সুিবশাল �বৗ��ূপ �ংস হেয় �গেছ । অেনেকই এই 

ঘটনায় ইউ. এফ. ও. �ক সে�হ করেছন । সবাই িমেল �ক হল ঐ অজানা উড়� ব��েক 

খঁুেজ বার করেতই হেব । পরিদন সকােল �হিলক�াের কের �বিরেয় পড়া �গল । সে� 

আেরা একজন �যাগ হেলন । িতিন চীনা ��তাি�ক ড. �শং । তাকলা - মাকােনর অ�হীন 

বালুতরে�র ওপর িদেয় পাইলটসহ বাকী পাঁচ অিভযা�ী উেড় চেলেছন । এক সময় 

�হিলক�ার মা�েত নামল । �শং আকাশ �থেক মা�েত চারেট গভীর গত�  �দেখ ঐ 

অ�েল নামার িস�া� িনল । �সখােন �নেম �বাঝা �গল সিত�ই ইউ. এফ. ও. র পােয়র   

দাগ । এিদেক ন�ড়বাবু তার িবেশষ �মতা  বেল বলার �চ�া কেরন �য ইউ. এফ. ও �ত 

িভন�েহর �কান �ান �নই । আেরা িব�ািরত বলার �চ�া কেরিচেলন িক� মাথায় �চাট 

থাকার কারেন সব িতিন মেনা জগেত �ক �ক �দখেত �পেলন না ।

 ১১ই অে�াবর, রাত ন’টার ডায়ির �থেক জানা যায় ঐ পাঁচজন �য অ�েল ইউ. 

এফ. ও র পােয়র গভীর গত�  �দেখিছেলন । �সখােনই আবার এেস হািজর হয় ব�� । সবার 
ুমেধ� ভীিত ও �কৗতল কাজ করেত থােক । হঠাৎ �দখা যায় ইউ. এফ. ও র দরজা �খালা । 

পরামশ� কের সবাই ঐ ব��র মেধ� ইঠল । হঠাৎ দরজা ব� হেয় �গল । তারপর �ভতর 

�থেক ইংেরজীেত গলার আওয়াজ �ভেস এল । ��ােফসর শ�র গলা� খুব �চনা মেন হল ।

 ১২ই অে�াবর স��া ৬টায় �লখা ডায়ির �থেক ইউ. এফ. ও. র সমস�া সমাধােনর 

কথা জানা যায় । ঘটনা পাঠকেক িবি�ত কের । ঐ �চনা গলা� আসেল কারেবািনর । 

কারেবািনর কথা আেগই �লখক আমােদদর জািনেয়েছন । এই কারেবািন দীঘ� িদন 

িভন�েহর �ানেদর সােথ �যাগােযাগ করার �চ�া কের �শষ পয�� সফল হেয়িছেলন । 

আলফা �সনটিরর এক� �েহর �ানীেদর সােথ �যাগােযাগ করা �গিছল । তারা পৃিথবীেত 

আেস ল এেস পৃিথবীর ভাইরাস আ�া� হেয় মারা যায় । তারা পৃিথবীর মানুেষর �কান �িত 

করেত চায়িন । বরং উপকার করেতই এেসিছল । মারা যাওয়ার আেগ তারা কারেবািনেক ঐ 

ইউ. এফ. ও �েক চালােত িশিখেয় �দয় । কারেবািন তার পূব�রােগর �িতেশাধ িনেত একর 

পর এক পৃিথিবর ঐিতহ� - ইিতহাসেক �ংস কের চেল । শ�েদর িনেয় ইটািলেত উেড় 

িগেয় �সখানকার �স� িপটাস� িগজ� ােক �ংস কের । তারপর তার ল��ব� হয় 

ভারতবেষ�র তাজমহল । এবার ইউ. এফ. ও উড়েত থােক ভারেতর িদেক । একসময় 

আকাশ �থেক তাজমহলেদখা যায় । িক� হঠাৎই �দখা যাে� তাজমহল �নই । �সখােন 

যমুনা নদী আেছ আর অসংখ� �িমক সাদা পাথর িদেয় তাজমহল �তিরেতম� । এটা �দেখ 

��ােফসর শ� বুঝেত পােরন ন�ড়বাবু অতীেতর ঘটনায় এেন �ফেলেছন ভারতবষ�েক । 

ন�ড়বাবুর িদেক তাকােত �দখা যায় িতিন ধ�ান� । শ� কারেবািনেক বেল �য ইউ. এফ. ও 
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অতীেতর ভারতবষেফ িনেয় এেসেছ । িক� কারেবািন একথা �েন উ�ােদর মত সুইচ 

ু�বাড�  �পেত থােক । ভল�েম হলুদ সুইেচ হাত পেড় যাওয়ায় পােশর িনি�য় �রাব� 

�জেগ ওেঠ । তারপর তােক জাপেট ধের �মের �ফেল । �বাঝা যাব �য ইউ. এফ. ও র 

ভারসাম� ন� করেব তােক �রাবট �মের �ফলেব । এবার শ�েদর পূব��ােন িফিরেয় িদেয় 

ইউ. এফ. ও িবদায় �নয় । মুহূেত�  আকােশ িমিলেয় যায় ।

ূ এই গ�� এক অ�ত রেসর স�ার কের মেন । একটা িশহরন জাগােনা অনুভিত ু
�দয় ল একটা ক�না �যন ভীষন জীব� হেয় ওেঠ মানস �লােক । এগে� সত�িজৎ রােয়র 

�লখনী �শলীেক আলাদা কের উে�খ করেতই হয় । এেকেতা িনেটাল কািহনীবৃ� । তারপর 

সহজ সরল ভাষার বণ�না এই �’এ িমেল এক িনখঁুত ছব �তরী হয় পাঠক িচ� পেট । 

আমােদর ভীষন ভােব মেন হয় সত�িজৎ রােয়র িনেজর জীবেনর পড়া�েনা, িবেদশ �মন, 

ক�না, ছিব আঁকা - এসবই শ�র ওপর পেড়েছ । সবিমিলেয় এক অনবদ� সৃি� এই 
ুক�িব�ােনর গ� । বাংলা সািহেত�র এক নতন শাখােত বেটই ।

��াফসর শ�র চির� 

 ��ােফসর ি�েলােক�র শ� । ��শচাচ�  কেলেজর অধ�াপক । বাংলা ক�িব�ানন 

কািহনীর আসের সত�িজৎ রােয়র হাত ধের ওঁর আবভভ� াব উিনশেশা একষ� সােল । 

‘সে�শ’ পি�কার পাতায় ‘েব�ামযা�ীর ডায়ির’র মেধ� িদেয় শ�র জয়যা�া �� । িতিন 

মূলত �ব�ািনক ও আিব�ারক । িতিন মূলত পদাথ�িব�ানী হেলও িব�ােনর সকল 

শাখােতই তাঁর অবাধ িবচরন । িতিন ৬৯� ভাষায় অনগ�ল কথা বলেত পােরন ও িলখেত 

পােরন । হায়ােরাি�িফক িলিপ ও পড়েত পােরন । তাঁর আ�য� �মতা হল িতিন পৃথবীর সব 

�দেশর �ভৗগিলক অব�ান, ধম�, সামািজক, রীিতনীিত এমন িক িব�সািহত� স�েক�  

সম�ক ধারনা রােখন ।

 মহান ��া সত�িজৎ রায় ১৯৬১ সাল �থেক ১৯৯২ সাল পয�� শ� িসিরেজর �মাট 

ূ ূ৩৮ � স�ন� ও ২� অস�ন� গ� �লেখন । এই িসিরেজর �থম গ� ১৯৬১ সােল 

‘েব�ামযা�ীর ডায়ির” নােম সে�শ পি�কায় �কািশত হয় । �থম গ�েতই শ� সবার 

কােছ ি�য় চির� হেয় উঠলল । িবেশষ কের িশ� - িকেশারেদর কােছ �তা আেরাই । 

‘েব�ামযা�ীর ডায়ির’ �লখার সময় �লখক সত�িজৎ রায় শ� চির��েক িনেয় িসিরজ করার 

কথা ভােবনিন । ১৯৬৪ সােল সে�শ পি�কায় �কািশত ি�তীয় গ� ‘ে�ােফসর শ� ও 

হাড়’ �থেক মূলত শ� িসিরেজর সূ�পাত । ১৯৬৫ সােল �কািশত �ু� �লখা ‘ে�ােফসার 
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শ�’ শ� িসিরেজর �থম গ� । এখােন ��ােফসর শ� স�ে� িকছুটা পিরিচিত এবং িকছুটা 

রহস�ময়তা রাখা হেয়েছ । এই সম� অঙশ টু� উ�ার করা �গল -

  “ ��ােফসর শ� �ক? িতিন এখন �কাথায় :? এটু� জানা �গেছ �য িতিন 

একজন �ব�ািনক ।”

  “েকই �কউ বেল �য িতিন নািক একটা ভীষন পরী�া করেত িগেয় �াণ 

হারান । আবার এও �শানা যায় �য িতিন �কান অ�াত অ�েল গা ঢাকা 

িদেয় িনেজর কাজ কের যাে�ন, সময় হেলই আ��কাশ করেবন ।”

 ��ােফসর শ�র �েত�ক� ডায়িরেত িকছু না িকছু আ�য� অিভ�তার িববরণ 

আেছ ল কািহনী�িল সত� িক িমথ�া, স�ব িক অস�ব, �স িবচার পাঠেকরা করেবন ।

  এই িসিরেজর গ��িল ��ােফসর শ�র জবািনেত ডায়িরর আকাের বিণ�ত । এই 

ুগ��িলর পটভিমকা পৃিথবী সহ �গাটা িব���া� । ��ােফসর শ� খাঁ� বাঙালী । তাঁর 

িনবাস তদা�ীন িবহােরর িগিরড শহের । তাঁর সে� থােক তাঁর �দখােশানার জন� ��াদ এবং 

িনউটন নােমর এক� �পাষা িবড়াল । সারা পৃিথবী জুেড় তাঁর খ�ািত । সম� িবে�র তাবড় 

তাবড় িব�ানীরা তাঁর �নমু� এবং ব�ু । মানুষ� বড় ভােলা । তেব ভয়�র অিভযােন িতিন 

অ�েতাভয় আবার আ�েভালাও বেট । অন�িদেক আ�য� সংযমী । এেহন মহান িব�ানী� 

আ�জ� ািতক িব�ানী মহেল স�ােনর আসেন �িতি�ত । তাঁর আ��ত�য় ও িবিচ� 

উ�াবনী �িতভা িব�য়কর ।

 শ�র �কান �কান অিভযােন তাঁর স�ী হেয়েছন �িতেবশী অিবনাশ চে�াপাধ�ায় 

ও িহতাকা�ী ন�ড়বাবু । এরাও ককেনা কখেনা �ত�� বা পেরা� ভােব শ� চির�েক 

িবকিশত করেত সাহায� কেরেছ । যাইেহাক, ��ােফসর শ�র ৭২ � আ�য� �ব�ািনক 

আিব�ােরর কথা জানা যায়, �সই�িল �সে� আলােদ কের পের বণ�না করা হেব । 

সত�িজৎ রায় এক� সা�াৎকাের জািনেয়িছেলন ��ােফসর শ� চির�� সৃি�র িপছেন 

�ধান ��রণা িছল তাঁর িপতা সু�মার রােয়র গ� ‘েহেসারাম �িশয়ােরর ডায়ির’ । 

অন�মেত, এই চির� সু�মার রােয়র ‘িনিধরাম পাটেকল’ চির�� ছায়া বত� মান ।

শ�র চািরি�ক �বিশ��

 শ� খুব অ� বয়স �থেকই তাঁর �িতভার পিরচয় িদেত �� কেরন। ছা� িহেসেব 
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িতিন �ছাটেবলা �থেকই �মধাবী ল।জীবেন �কানিদন িতিন ি�তীয় হন িন । মা� ১২ বছর 

বয়েস শ� িগিরিড়র �ুল �থেক ম�া�ক পাশ কেরন ল এরপর �চৗ� বছর বয়েস কলকাতার 

কেলজ �থেক আই. এস. িস এবং �ষাল বছর বয়েস কলকাতার ��শ চাচ�  কেলেজ 

অধ�াপনা �� কেরন ।

 অন�িদেক িব�ানী ও আিব�ারক িহেসেব তাঁর িব�েজাড়া খ�ািত ও পিরিচিত । 

ূ‘সুইিডশ আকােদিম অফ সােয়�’ তােক িবেশষ স�ােন ভিষত কেরেছ । �ািজেলর 

রাটানটান ইনি��উট �থেক �পেয়েছন ড�েরট । পাঁচ� মহােদেশর িব�ানীরা 

আিব�ারক িহেসেব তাঁেক �ান িদেয়েছন  টমাস আলভা এিডসেনর পেরই । তাঁর 

গেবষনাে�� । িগিরিড় হেলও তাঁর কম�ে�� কলকাতা । তেব কম�সূ� তাঁেক সারা 

ভারতবষ � তথা পৃিথবীর িবিভ� �ােন �যেত হয় । �গেছন মািক� ন যু�রা�, ইংল�া�, 

ূজামা� িন, জাপান, ��ন, িমশর, নরওেয়, সুইেড়ন, িত�েত । সাহারা ম�ভিম, আি�কার 

ূবনভিম, সমুে�র তলেদশ, িকছু অজানা �ীপ এবং ম�ল �হ, টাফা �েহ �ঃসা্ িসক 

অিভযান চােয়েছন ।

 ��ােফসর শ� তী�বুি�, িনেল�াভ এবং সৎ । আ�েভালা �কৃিতর, আর একটা 

িবেশষ �বিশ�� ল�� করা যায় তাঁর চিরে�র, তা হল এক ঋিষসুলভ ��য� ও সংযেমর 

অিধকাির িতিন ল একই সে� িতিন �েদশে�িমক, �বদ, উপিনষদ, আয়ুেব�দ শাে�র �িত 

তাঁর গভীর ��া । আবার পৃথীবীর অন�ান� �দেশর িশ� ও সািহেত�র �িতও িতিন সমান 

��াশীল ।

শ�র আিব�ার

 ��ােফসর শ�র �মাট ৭২ � আিব�ােরদর কথা জানা যায় । এই সব আিব�ার ও 
ুতােদদর নামকরেনর ��ে� সত�িজৎ রােয়র ভাষা�ীিত ও �কৗতকেবােধর পিরচয় পাওয়া 

যায় ল �যমন, শ� আিব�ৃত �রাবট িবধুেশখর সাধু ও চিলত বাংলায় কথা বলেত পাের । 
ৃ ৃআবার ত�ানাশক বিড়র নাম ‘ত�ানাশক বিড়’ । এছাড়া শ�র িকছু উে�খেযাগ� 

আিব�ার হল -’ব�কা ইি�কা’, ‘িমরািকউরল’, ‘েরাবু’, ‘অ�ানাইিহিলন িপ�ল’, 

‘শ�াে�াে�ন’, ‘��াে�ান�াইন-শ� ফরমুলা’, ��াফগান বা নশ�া�, িমরািকউরল, 

ৃনািভ� গার, অমিনে�াপ, ম�াে�াের�, ক�ােমরািপড়, িল�য়া�াফ �ভিত ।ু

 এই সম� কারেন বাংলা ক� িব�ােনর জগেত ��ােফসর শ� অিত জনি�য় 
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এক� চির� । এেকবাের খাঁ� বাঙািল চাির�� �বিশ�� িনেয় এক সমু�ল িব�ানী চির� হেয় 

উেঠেছন িতিন । বাঙালীর িব�ানী ভাবনার আদশ� ক� চির� এই ��ােফসর শ� ।

হাস�রস

 সত�িজৎ রােয়রে�ােফসর শ�র গ��িল �বশ রম�রচনার ঢেঙ রিচত ল গ�গিল 

পড়েত �কাথাও একেঘেয় লােগনা । গিত ম�রতাও �নই এই গ��িলেত । এই গ��িলর 

মােঝ মােঝ সত�িজৎ তাঁর িনজ� রীিতর হাস�েসর পিরেবশন কের গ��িলেক আেরা 
ুআকষ�নীয় ও মজাদার কের তেলেছন । আমরা িনব�া িচত গ� �থেক �সই হাস�রেসর স�ান 

করেত পাির ।

 �থেমই আসা যাক ‘েব�ামযাি�র ডায়ির’ �ত । এখােন ��ােফসর শ� িনেজেক 

ুিনেয় রিসকতা কেরেছন । একিদন মিন�ং ওয়াক �সের �শাবার ঘের ঢেককই একজন 

িবদঘুেট �লাকেক �দেখ শ� িচকার কেরউঠেলন । িচৎকার কেরই িতিন বুঝেত পারেলন 

আসেল আয়নােত িনেজর �িতিব� �দেখ িনেজই চমেক উেঠেছন । ক’বছের �য তাঁর 

�চহারা �কমন হেয়েছ, তা িতিন িনেজই জােনন না । আয়না �তা �দখনই না । আয়নার ওপর 

ক�ােল�ার টাঙােনা থােক । বছরেশষ হেয় �গেছ বেল হয়েতা ��াদ ক�ােল�ার সিরেয় 

�ফেলেছ আয়না �থেক এই িবপি� । এরপরই তাঁর িনেজর আিব�ৃত ‘Snuff-gun’ বা 

নস�া�র কথা জানা যায় । নাম� ভাির চমক�দ, হািসর উে�ক কের । এর স�ে� শ� িনেজ 

যা বেলন তা আেরা রসপূণ � -

  “আমার Snuff-gun বা নস�া�টা ওর (��াদ) ওপর পরী�া করা   

�গল । �দখলাম, এ  নিস�র যা �তজ, তাক কের �গাঁেফর কাছাকািছ 

মারেত পারেলই যেথ� কাজ হয় । এখন রাত এগােরাটা । ওর হাঁিচ 

এখনও থােমিন ।”

 এবার আসা যাক িবধুেশখেরর কথায় । িবধুেশখেরর হে� ��ােফসর শ�র 

আিব�ৃত �রাবট । �স ��ােফসেরর সে� মহাকােশ পািড় �দওয়ার সময় �য িবেশষ 

উ�ারেণ বাংলা বলার �চ�া কের তা ভীষন হািসর উে�ক কের । িবধুেশখর মহাকােশ 

�যেত �যেত আপন মেন িবড়িবড় কের বেল -

  “ঘেঙা ঘাংঙ �ঁ� ঘঙা আগাঁেকেকই ক�ং খঙা ।”
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 ��ােফসর শ� হঠাৎ আিব�ার করেলন �য, িকছুিদন আেগ ি�জুরােয়র একটা 

গান গান �ন �ন কের িতিন িবধুেশখেরর সামেন �গেয়িছেলন িবধুেশখেরর এই গান তারই 

�থম লাইন অথা� ৎ -

  “ধনধান� পু� ভরা আমােদদর এই বসু�রা ।”

 এই উ�ারণ  �েন �বাধকির পাঠকবগ� না �হেস থাকেত পারেবন না । এরকম 

হা�া হািসর হাওয়ায় �গাটা গ�টােকই �িলেয় িদেয়েছন সত�িজৎ রায় ।

 ‘���ীপ’ গ�টােত সত�িজৎ �ভাব িস� ভি�মায় পাঠকেক হািসেয়েছন 

িনেজেক িনেয় মজা করেত পারা হ’ল একটা উ�ত কেমিড়র ল�ন । ��ােফসর শ� বরাবর 

�সই কাজ�ই কেরেছন । এই গে� িনেজর �চহারা স�েক�  যা বণ�না িতিন িদেয়েছন তা 

খুবই মজার -

  “েতেরা বছর বয়েস আমার মাথায় �থম পাকা চুল �দখা �দয় । সেতেরা 

বছের টাক পড়েত �� কের । এ�েশ পড়েত না পড়েত আমার মাথা -

েজাড়া টাক - �কবল কােনর �পােশ, ঘােড়র কাছটায় আর ��তালুর 

জায়গায় সামান� কেয়কগাছা পাকা চুল । অথা� ৎ আজও আমার যা 

�চহারা, পঁয়তাি�শ বছর আেগও িছল �ক তাই ।”

 এই গে�ই শ�র �বশ িকছু মজার আিব�ােরর নাম জানা যায় �যমন - �ত�া 
ৃ�মটােনার বিড়র নাম ‘ত�ানাশক’ । এছাযা ‘ট-িপলস’, ‘কিফ িপলস’ ইত�ািদ ।

 এই ‘��ন�ীপ’ গে�ই আেছ সাতজন ইউেরাপীয় মনীষী একসােথ �বপা�া হেয় 

যান । অিবনাশ বাবু এবং শ� ঐ ���ীপ ‘ে�ােরানা �ত এেস তােদর �দখা পান । তােদর 

অব�ার বণ�না কেরেছন �লখক এভােব -

  “একজন তাঁর মািনব�াগ হইেত এক এক� কিরয়া �রৗপমু�া বািহর 

কিরয়া ব�াঙবািজ �খললার ভি�েত সমুে�র জেল িনে�প কিরেতেছন, 

আর একজন অদম� উৎসােহ িডগবািজ খাইেতেছন, আর একজন 

জািঙয়া পিরয়া �ই হাত নৃেত�র ভি�েত উে�ালন কিরয়া �েব�াধ� ভাষায় 

ুগান গািহেতেছন, আর একজন এক� ইংেরিজ �ছেলভলােনা ছড়া - 

যার �থম পংি� ‘ব�া ব�া ��াকিশপ’ - সুর কিরয়া আবৃি� কিরেতেছন । 
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�শেষা� ব�াি��েক শ�মহাশয় ‘হ�ামিলন’ বিলয়া সে�াধন কিরয়া 

তাঁর িদেক দি�ন হ� �সািরত কিরয়া অ�সর হইবামা� ভ�েলাক 

��াকশীপ ছািড়য়া ‘জ�াকাি�ল’ ছড়া� আবৃি� আর� কিরেলন ।”

 এবণ�না রীিতমেতা হাস�ব��ক । এরকম নানান মুহূেত�  �তরী কের সত�িজৎ রায় 

পাঠকেক হািসেয়েছন । 

 এবার যিদ ‘একশৃ� অিভযান’ গ��র িদেক �ি� �দওয়া যায় তাহেল �দখা যােব 

এখােনও এমন সব বণ�না রেয়েছ যা পাঠকবগ�েক হািসেত মািতেয় �দয় । �যমন অিবনাশ 

বাবু শ�র সে� িত�ত অিভযােন িগেয় মানস সেরাবের িগেয় যা করেলন তা রীিতমেতা 

সবাইেক হািসেয়েছ - 

  “ �েদর ধাের িগেয় গােয়র ভারী পশেমর �কাটটা খুেল �ফেল �হাত 

�জাড় কের এক লােফ ঝপাং কের জেলর মেধ� িগেয় পড়েলন । 

পরমুহূেত� ই �দিখ তাঁর দাঁতকপা� �লেগ �গেছ । ��াল ব�াপারটা বুঝেত 
ু�পের তৎ�নাৎ জেল �নেম ভ�েলাকেক �টেন তলল । তারপর তাঁেক 

এ�াি� খাইেয় তাঁর শরীর গরম করল ।”

 ‘শ�র শিনর দশা’ গ��র নােমর মেধ�ই মজা রেয়েছ । গ��র িবষয়ব�ও   

মজার । �শষটাও �সই মজা িদেয়ই �শষ হয় । যিদও গ��েক �গােয়�া গ� বলাই স�ত 

হেব । রহস� গ�ও বলা যায় । তেব হািসর �কান ক� িত িছল না এখােন । িবেদেশ একবার 

��ািপয়ােসর বািড়েত িগেয় এক ডা�ােরর িচিকৎসা প�িত সে�� শ� বীত�� হেয় 

বেলেছন -

  “আিম মেন মেন বললাম - �তামার �চেয় অ�ত দশ�ন �বিশ সু�   
ুআিম । তিম একমাস নখ কােটিন, �তামার �ঠাঁেট িসগােরেটর কাগজ 

ু�লেগ আেছ, �তামার িজেভর �দােষ কথা জিড়েয় যায় - তিম করেব 

আমার মাধায় ব�ােমার িচিকৎসা ?”

 শ�র ব�াে�র আড়ােল হািসর �রখা �দখা যায় ।

 এখােন শ�র ‘অ�ানাইিহিলন গান’ বা িনি��া�এর ভােলা একটা �েয়াগ �দখা 

যায় ল গে�র অি�েম শ� যখন িনেজরই মেতা �দখেত নকল শ�েক অথা� ৎ �রাবটেক 
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িনি�� কের �দয় এবং তার আেগ বেল �য -

  “ আিম আমার অ�ানাইিহিলন ব�ুক� পেকট �থেক বার করলাম । 

আমার এই �পশািচক �জাড়া�েক পৃিথবীর বুক �থেক এেকবাের মুেছ 

�ফলেত পারেল তেবই মুি� ।”

 তখন আমােদর এক বড় �বাঝা মন �থেক সের যায় এবং এক �শি�র হািসেত মন 

ভের ওেঠ ।

 আমরা এই আেলাচনায় আর এক� গে�র উদাহরণ �দব । গ�� ‘ে�ােফসর শ� 

ও ইউ. এফ. ও’ । এ� ক�িব�ােনর এক� আদশ� গ� । রম�তাও গ��র এক� িদক এখােন 

�মান ন�ড়চ� িব�ােসর উপি�িত গে�র এক িনম�ল হাস�রেসর আধার । এই ন�ড়বাবুর 

আ�য� �মতা । �টিলপ�ািথ, থটিরিড়ং, ��য়ারভেয়�, অতীত দশ�ন, ভিবষ�ৎ দশ�ন 

ইত�ািদ অেনক �ন আেছ এঁর । এমনিক, মনগড়া ঘটনাও ইিন অেনকসময় �চােখর সামেন 

�দকেত পান । মেনদর �জাের তা আবার অন�েলাকেক �দিখেয় ও িদেত পােরন । 

এেহনন�ড়বনাবু �িতন মাস অ�র ��ােফসর শ�র সে� �দখা কের যান । এবারও 

এেসেছন । এেস বলেলন এবার িতিন পড়া�েনা করেছন । কারন �য সব অতীেতর ঘটনা 

িতিন �দখেত পান, �য ঘটনা জানা না থাকার কারেণ তাঁর  বুঝেত অসুিবধা হয় �য, আসেল 

িতিন িক �দখেছন �যমন এদরকমই এক� ঘটনার বণ�না িতিন করেলন -

  “�’মাস আেগ ৪ঠা �াবন একটা �শ� �দখলুম । িবভৎস �েশ� একজন 

দািড়ওয়ালা �জা�া পরা �লাক বেস আেছ, তার গােয় অেনক 

গয়নাগা�, তার সামেন এেন রাখা হ’ল একটা থালা । থালার উপর একটা 
ুনকশা করা কাপেড়র ছাউিন, �সটা তেল �দখােনা হ’ল, তােত রাখা 

ুআেছ একটা মানুেষর মু� - এই সেবমা� �কাপ �মের ধড় �থেক 

আলাদা করা হেয়েছ �সটােক ।”

 শ� বেলন ‘আওর�েজেবর ঘটনা িক?’ তখন ন�ড়বাবু জানা 

ু  “আে� হ�াঁ স�ার । বই পেড় তা্ই �তা মেন হয় । আর মু�টা তাঁর দাদা 

দারা িশেকার ।”

 ঘটনাটা যেতাই আ�য�জনক �হাক িবষয়টা মজর ।
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ু  এরকম অসংখ� ঘটনা তেল �দখােনা �যেত পাের । “ে�ােফসর শ�’র গে�র 

হাস�রিসকতা �েলােক । এই ক�িব�ােনর গ��েলা �ধু রহস� �রামা� গ� হেয়ই 

থােকিন । সত�িজৎ রােয়র িবিশ� �লখনীর �েন তা হাস�রেসরও উৎকৃ� আধার হেয় 

উেঠেছ, যা গে�র মাধুয�েক আেরা বািড়েয় িদেয়েছ ।

সহায়ক ��াবলী

১. শ� সম� - সত�িজৎ রায়

২. সত�িজৎ রায় : তথ�পি� - �দবািশস মুেখাপাধ�ায়

তথ�সূ�

১. ��ােফসর শ� - উইিকিপিড়য়া, মু�িব�েকাষ 

২. সত�িজৎ রায় - উইিকিপিড়য়া, মু�িব�েকাষ

সা�াব� ��াবলী :

১. �তামােদর পাঠ� ‘শ� সম�’ এর িনব�া িচত গ��িলর �গা� িনণ�য় কেরা ।

২. ��ােফসর শ� চির� আেলাকচনা কর । 

৩. �তামােদদর পাঠ� গ��িল অবল�েন ‘শ� সম�’ - এর গ��িলর হাস�রেসর পিরচয় 

দাও ।

৪. ��ােফসর শ�র অিভযােনর �্ই বাঙালী সহযা�ী অিবনাশবাবু ও ন�ড়বাবুর 

চাির��ৈবিশ�� আেলাচনা কেরা ।

৫. শ� সমে�র িনবব�া িচত পাঠ�গ� অবল�েন �লখক সত�িজৎ রােয়র রচনা �শলীর 

পিরচয় দাও ।
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se ভারতীয়  িশ�কলার �ন�যুেগর �� হয় িচ� িশ�ী রবী�নাথ, অবনী�নাথ, 

ন�লাল বসু, িবেনাদ িবহারী মুেখাপাধ�ায় ও যািমনী রােয়র মেতা িশ�ীেদর হাত ধের । এঁেদর 

িশ�ী পিরিচত হল :

রবী�নাথ ঠা�র (১৮৬১ - ১৯৪১)

 জ� : �জাড়াসাঁেকা কলকাতা । িবংশ শতা�ীর ��� ভারতীয় মনীষী রবী�নাথ 

ঠা�র একাধাের কিব, দাশ�িনক, িশ�ািবদ, সুর��া এবং িচ�িশ�ী । কােব�, �ছােটাগ�, 

উপন�াস, নাটক, �ব�, গান �েত�ক িবভােগই �যমন তাঁর অবদান অসামান� �তমিন 

িচ�কলার ��ে�ও তাঁর িচ��িল �কীয় �বিশ�� পিরপূন�ই িচ�িশ�ী�েপ িতিন �াচ� রীিতর 

দাশ�িনক িভি�র ওপর দাঁডাবার �চ�া কেরন িন, িতই অবল�ন কেরেছন �তীচ� রীিতর 

এেকবাের আধুিনক ধারা�, �যখােন অবয়ব, আেবগ ও আেব�নীর সবই �ধানত সংেকত 

িনভ� র, �প �যখােন অ�প ও িন�েপর মেধ� �দা�ল�মান ।

অবনী�নাথ ঠা�র (১৮৭১ -১৯৫২)

 জ� : �জাড়াসাঁেকা কলকাতা । ভারতীয় িচ�া�ন রীিতেক পুন��ােরর 

সাধানায়�তী অবনী�নাথ পা�াত� রীিতেত পাে�ল, জল রং, �তল রং ও �িতকৃিত অ�েন 
ৃকখনই পিরত� িছেলন না । ভারতীয় রীিতেত আঁকা তাঁর �থম িচ�াবলী কৃ�লীলা িবষয়ক । 

ু ৃরাজমু�ট, ঋতসংহার, বু� ও সুজাতা �ভিত িচ� ভারতীয় আি�েকর ছাপ সপ� । পরবত� 

যুেগর ব� িবখ�াত িশ�ী একসমেয় তাঁ িশষ�� গরহন কেরিছেলন । সারা ভারেতভারতীয় 

িচ��ন িবদ�ার ��ে� িতিন আট� �েপ �গবীকৃিত । িশ�ীর িবখ�াত কেয়ক� িচ�াবলী - 

‘সাহাজাদ পূঠ �শ�াবলী’, ‘আরেব�ান�ােসর গ�’, ‘কিবক�ন চ�ী’ িবখ�াত একক িচ� - 

ৃ‘�ত�াবত� ন’, ‘জারিনস এ� সাজাহান’, ‘ভারত-মাতা’ �ভিত ।

ন�লাল বসু (১৮৮৩ -১৯৬৬)

 জ� - মুে�র - খ�পুর । অবনী�নাথ ঠা�র ও তাঁর িশষ� ন�লাল বসুর মাধ�েমই 

নারায়ন �দবনাথুচতথ� একক
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ভারতীয় িচতরজগেত �াচ� ও পা�ােত�র সু� সম�য় সািধত হেয়েচ । ন�লাল বসুর 

ছা�াব�ায় আঁকা উ�রকােলর িবখ�াত ছিব - ‘েশাকাত�  িস�াত� ’, সতী’, ‘িশবসতী’, 

ৃ‘জগাই মাধাই’, ‘কণ�’, ভীে�র �িত�া’, নটরােজর তা�ব �ভিত ল শাি�িনেকতেনর 

ৃকলাভবেন দীঘ�িদন কম�রত িছেলন । ‘প�পাে�র মহা ��ান’ ‘উমার তপস�া’ �ভিত তাঁর 

িবিশ� িশ� সৃি� ।

িবেনাদিবহারী মুেখাপাধ�ায় (১৯০৪ -

 জ� - কলকাতা । �ছাট �থেকই �ীন �ি�র অিধকারী বেল অিভভাকেদর িছল 

উৎক�া । শাি�িনেকতেনর কলা ভবেনর ছা� �েপ িনজ� �িতভার পিরচয় �দন । পের 

�ছােটােদর আঁকা �শখােতন । একসমেয় কলাভবেনর ��াগািরক হন, এবং তারও পের 

িশ�ী িহসােব জাপান পির�মন কেরন, কােজর ভার িনেয় �নপাল যান, মুেসারীেত অ�ন 

িশ�ালয় �খােলন, িবহার সরকােরর কলাভবেন চাকিরও কেরন । তারপর �বশ কেয়কবছর 

আেগ তা �চােখর আেলা িনেভ যায় । তাঁর িনেজর ভাষায় - ‘আেলার জগত �থেক অ�কার 
ুজগেত �েবশ কের আমরা িশ�ী জীবেনর এক নতন অধ�ায় �� হেয়েছ ।’ এই অধােয়র 

পিরচয় পাওয়া যাব তাঁর রিচত িবিভ� িচে� যা তােক অনন� সাধারন ময�াদা দান কেরেছ । 

তাঁর �িতকথমূলক গর� ‘িচ�ক�’ বাংলা সািহেত� এক� িবিশ� সংেযাজন ।ৃ

যািমনী রায় (১৮৮৭ - ১৯৭২)

 জ� - �বিলয়ােতাড়, বা�ড়া । ভারিত িচ�কলায় যািমনী রােয়র �কীয়তা িবিশ� 

�ােন অিধকার কের আেছ। ইি�য়ান অ�াকােড়িম অব আেট� র �ি�কায় তাঁর ছিব �কািশত 

হবার সময় তাঁর িশ� খ�ািত ছড়ােত �� কের । একসমেয় কালীঘােটর পটুয়ােদর অি�ত 

ছিবর �শলীেত উ�� হেয় পা�াত� রীিত ত�াগ কের িনেজর িচ�াধারা অনুসাের িচ�চচ� া ু
�� কেরন । তখন সমতল কাগজ �ছেড় অসমতল বুেনেটর প�াটান� সংবিলত ক�ানভাস 

ুব�বহার করেত থােকন ল তাঁর তিলেত রাধাকৃ� ও যী�র মেতাই সরলতাব ফুেট উঠত 

ৃ�াম� চািষ, কামার, �েমার, ফিকর, �ব�ব �ভিত �িত� ছিব । ‘মা ও �ছেলর’, ‘গেনশ 

ৃজননী’ �ভিত ছিব তার িবিশ� অ�ন �শলীর অন�তম িনদশ�ন ।

 ষােটর দশেকর মধ�ভাগ �থেক ভারতীয় িশ�কলার ��ে� হাওয়া বদেলর পালা 

আেস । স�র দশেক এেস �য সব বাঙালী িচ�কর িশ�ী �িত�া লাভ করেলন তােদর মেধ� 

�সামনাথ �হার, গেনশ পাইন, িবকাশ ভ�াচায� ও �যােগন �চৗধুরী উে�খেযাগ� ।
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 এছাড়া ও িচতরিশলেপর আর এক� ধারাও িবকিশত হি�ল �� িচতরেনর 

মাধ�েম ল িশ�পাঠ� �্থ�িল এবং নানারকেমর প�পি�কায় িচ�িশে�র এই ধারা� ল�� 

ৃকরা যায় । ‘সে�শ’, �মৗচাক, ‘�কতারা’, ‘িশ�সাথী’ �ভিত পতিরকায় উেপ� িকেশার 

ৃরায়েচৗধুরী, সত�িজত রা, বলাই রায়, �শল চ�বত� �ভিত িশ�ীরা িনয়িমত তাঁেদর িচতরেন 

অ�েনর �ারা পাঠকেদর মু� করেতন ।

 আর এক িদকপাল িশ�ী হেলন নারায়ন �দবনাথ । গত ষাট বছর ধের গ� �বিচে�� 
ুউপ�াপনায়, অ�ন িশে�, �কৗতক রস পিরেবশেন িতিন পাঠক�লেক মু� কের চেলেছন । 

পাঠেকর �দয় �শ� কেরেছন । িতিন তাঁর আ�িরকতা, িন�ায় ও �নপুেন�র �েন । তাঁর 
ু�লখার িবষয় এবং �সই অনুযায়ী অনবদ� ছিব�িল পাঠক �েদ �কৗতক রেসর ফ�ধারা 

বইেয় �দয় । নারায়ন বাবুর রিচত �স সকল কািহনীর পােশই তাঁর রিচত ছিব�েলা যখন 

�দখা যায় তখন �বাঝা ��র হয় - কািহনী না িচ� - �কান� ��� ।

ু নানা �মজােজর কািহনী িতিন রচনা কেরেছন । কখনও হািসর কিহনী, �কৗতক 

রেসর ফল�ধারা, কখনও জীবজ� বা িশকােরর কািহনী আবার কখনও বা তা �ভৗিতক গ� 

বা �গােয়�া কািহনী হেয় উেঠেছ । সবিকছুেতই িছল অনবদ� �� িচ�ন । িব�াপন জগেতও 

িছল তাঁর �িস� িচ�েনর অজ� উদাহরন ।

 এেদেশর কিমক িচে�র অন�তম পিথকৃৎ হেলন নারায়ন �দবনাথ । �রখা এবং 

�লখায় সমান দ�তা িছল তাঁর । তাঁর ছিব �লখায় পিরিচত িবষ িচল মজার অিভব�াি� ও 

সংলাপ রচনায় । জীবজ�র অ�ানাটিম আঁকায় তাঁর অসাধরন দ�তা িছল ।

 িবিভ� �লখেকর িবিভ� গে�র ছিব এে�েছন িতিন । গে�র এই ইলাসে�শন রচায় 

নারায়নবাউর সমক� তখন অ� কেয়কজনই িছেলন । এই ইলাসে�শন রচনার সুেযাগ 

সুিবধা আজেক �যমন আেছ - অ�ন িশ�ার কেলজ �থেক �বিরেয় তখন িক� এরকম 

সুিবধা িছল না । তা সে�ও িকছু িকছু ব�বসায়ীর �দাকােনর নােম িকছু িসেনমা �াইেডর 

মাধ�েম িব�াপেনর ছিব হয়েতা �কােনা িকছুর �দাকােনর নােম িব�াপন এঁেক িদেয়, �াইড 

�তির করা তাঁর অন�তম কাজ িছল ।

 নারায়ন �দবনাথ নাম� উ�ািরত হেলই মানুেষর মেন �ভেস ওেঠ তার কিমক�  

িসিরেজর কথা - হাঁদা �ভাদা, বাটুল িদ ��ট আর নে� ফে�র কািহনী - �ধু তাই নয় এরা 

�কবল তােদর �কৃিত নয়, আকৃিত িনেয়ও মানুেষর মনেক আে�ািলত কের ।
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 আট�  কেলেজ ফাইন আট� স এর ছা� িছেলন িতিন িক� িনউজ� �িতভার �েনই 

আয়� কেরন কিমকস �শলী - এ কথা অন�ীকায� ।

 তখন বাজাের ‘�কতারা’ পি�কা রমরিমেয় চলেছ । �ধু মলােট নয় পি�কার 

�ভতেরও থাকত নানা গে�র ছিব । �খ�াত অেনক িশ�ীর আঁকা ছিবই থাকত �সখােন । এ 
ুছিব�েলা নারাবন আবুেক খুবই আকৃ� কেরিছল, িবেশষ কের �তলচ� বে�াপাধ�ােয়র 

আঁকা ছিব �দেখ । ওই পি�কায় ছিব আকার জন� তাঁর মনটা তখন ছ� ফ�  করত । তারপর 

হঠাৎ একিদন একটা সুেযাগ এল �কতারা পি�কার �কাশক ‘েদব সািহত� ��েরর 

পরধান মাননীয় � সুেবাধ�� মজুমদার মহাশেয়র সে� সা�ােতর । এখান �থেকই �� হল 

তাঁর �িতভা িবকােশর যা�া । �সই �য �� হল �থেম যায়িন ন�ইর ওপর য়স হেয়েছ তবু 

�স যা�া এিগেয় চেলেছ ।

 নারায়ন বাবু এেগাে�ান তেব এখন আর ইলাে�শন নয় - চলেছ ছিবেত গ� 

অথা� ৎ কিমক�  । তার কিমকস সং�েহর িতন� খ� �কািশত হেয়েছ ।

সা�াব� ��াবলী

১। ভারতীয় িশ�কলার যাতরা লগেনর কেয়কজন উে�খেযাগ� িশ�ীর পিরচয় দাও ।

২। �� িচ�েনর মাধ�েম িশ�কলােক যাঁরা পিরপু� কেরেছন তাঁেদর মেধ� িতনজন িশ�ীর 

নাম উে�খ কেরা - এেদর সে� নারায়ন �দবনােথর পাথ�ক� �কাথায় - আেলাচনা কেরা ।

৩। বাংলা ভাষায় রিচত িশ�পাঠ� বই এবং প�পতিরকার নাম উে�খ কেরা । �সই সব 

প�পি�কায় নারায়ন �দবনােথর িকধরেনর িচ� �কািশত হেতা ? িচ��িলর 

জনি�য়তার কারন কী ?
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জ� ও বংশপিরচয় 

 হাস� রসা�ক িচ�েন পু� মজাদার কািহনীর ��া নারায়ন �দবনাথ জে�িছেলন 

১৯২৫ সােলর শরৎকােল হাওড়া �জলার িশবপুর শহের । �ন� ব�বসায়ী িপতা �হমচ�� 

�দবনাধ িছেলন অত�� িবনয়ী মা�র কাছাকািছ মানুষ । তাঁর মােয়র নাম �মতী রামন   

�সানা । �াধীনতা �াি�র অেনক আেগই অধুনা বাঙলােদেশর িব�মপুেরর মুনসীগ� �থেক 

এেস �হমচ� বাবু িশবপুের ভাইেয়র সে� কমলা িশ�ালয় নােম ব�বসায়ী �িত�ান গেড় 

�তােলন ।

 হাওড়া �জলার িব, �ক, পাল ইনি��উশান �থেক িবদ�ালেয়র পাঠ �শষ কের, 

নারায়ন বাবু Indian Art College এ  Fine Arts এ ভিত�  হন, তখন �িনয়া কাঁপােনা 

ি�তীয় িব��ে�র দামামা �বেজ উেঠেছ ল আকােশ বাতােস চলেছ বা�েদর গ� । অিন�য় 

�িত�ল পিরি�িতেত �ভ� াগ�বশত কেলেজর �শষ পরী�ায় বসেত পারেলন না । �ািথ�ত 

িড�ীও তাঁর অধরা রইল ।

 তেব তাঁর �পশাগত সাফেল�র অ�েরাদগম হল �দবসািহত� ��র নামক 

�কাশনা সং�ার উব�র পিলেত । ১৯৪৯ -৫০ সােল িতন� ছিবর মজাদার অলক�রনী কের 

�পেলন  ৯ টাকা । তাঁরভিবষ�ৎ জীবেনর িদশা �যন �ক হেয় �গল ।

 নারায়ন বাবুেদর পািরবািরক ব�বসা িছল �সানার । বাবা �হমচ� �দবনােথর িছল 

গয়নার �দাকান িশপুেরই । িক� নারায়ন বাবুর বাবা, কাকা �কউই নারায়ন বাবুেক �সইখােন 

�ঢাকান িন । �ছােটাএলা �থেকই িতিন ছিব আঁকেতন । �কােনা ভােলা একটা ছিব �পেলই 

িতিন তােক কিপ করেতন । তাই বািড় �থেক তাঁেক আট�  কেলেজই ভিত�  কের �দওয়া হল ।

উে�খেযাগ� সৃি� 

 হাস�রসা�ক িশ�ী নারাবন �দবনােথর উে�খেযাগ� সৃি� হল :

 ক. হাঁদা - �ভাঁদা

 খ. বাটুল িদ ��ট

 গ. নে� ফে�

 ঘ. �াক ডায়ম� ই�িজৎ রায় 
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 ঙ. পটল চাঁদ িদ ম�ািজিশয়ান

 চ. �কৗিশক রায়

 ছ. বাহা�র �বড়াল 

 জ. ডানিপেট খাঁ� আর তার �কিমক�াল দা� 

 ঝ. �পটুক মা�ার বটুকলাল

 ঞ. সুটিক-মুটিক ।

 তাঁর �থম ব��িচ� হল রবী�নাথ ঠা�েরর ‘রিব ছিব’ । বারানিসর সেব�াদব 

�কাশনা সং�া �থেক একই বছর বাঙলা ও িহি�েত �কািশত হল,  তাঁর �থম জনি�য়  

ব�� িচ� হাঁদ-েভাঁদা �কতারা �কাশনা সং�া (িশ�েদদর) �থেক �কািশত হবার পর 

চারিদেক আেলাড়ন সৃি� করল । নে�ফে� �কাশনা জগেতর আেলা �দিখেয়েছ ১৯৮৯, 

িডেস�ের । হাঁদা-েভাঁদা সুদীঘ� ৫৫ বছর �পিরেয় এখনও রস িপপাসু মানুেষর মেনার�ন 

কের চেলেছ । কিমকেসর রচিয়তা িহসােব িতিন হেলন �থম ও একমা� িড. িলট উপািধ 

�া� ।

 তাঁর অন�ান� রচনা�িলর মেধ� িডেটক�ভ �কৗিশকক রায় (�কতারা ১৯৮৩ 

�থেক) ডানিপেট খাঁ� আর তার �কিমক�াল দা� (েছােটােদর আসর, ১৯৮৩েথেক) তার 

তঁির বাঙলা কিমক�  দীঘ� ৫০ বছর ধের পুি�লাভ কের ��াতি�নীর মেতা �বা্মান । 
ুকিমকেস তাঁর িনজ�তা ছাড়াও তাঁর িশ�ীর তিলেত িশ�েদর উপন�ােসর অলংকরন সু�র 

সুচা� �প �পেয়েছ । তাঁর কিমকস �েলা কলকাতার �কতারা এবং িকেশার ভারতীেত 

�কািশত হেয়েছ ।

 এমন �কােনা বাঙািল পাঠক �নই যারা তাঁরহাঁদা-েভাঁদা , বাটুল িদ ��ট, নে� 

ফে�র সােধ পিরিচত হন িন । অ��  শতা�ীর অিধক সময় ধের বাঙালী পাঠেকর কােছ 

সে�হাতীত ভােব জনি�য় �কতারা, বাঙলা মাগািজেন �কািসত হয়, িক� কিমক�  বুক 

িহসােব িবিভ� ��াগাের পু�ক িবপনীেত �শাভা ব�� ন কের চেলেছ ।

সৃি�র �বিশ�� ও �িতভা

 িশ�ী নারায়ন �দবনােথর সৃি�র �বিশ� হল - িনেভজ� াল সারল� । িতিন কখনই 

�কান রাজেনৗিতক পিরি�িতেক কষাঘােত জজ� িরত কেরন িন । আর তার অনবদ� সৃি� িছল 

পিরেবেশর �নিতবাচক �ভাব িবহীন ।
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 তাঁর সি�র �ধান উপকরন হল মজাদার কেথাপকেথান আর আকষ�নীয় চির� 
ুিচতরেনর িমেশেল �তির মন �কেড় �নওয়া ব�� �কৗতক । সমেয়র গ�ী �পিরেয় িশ� 

�থেক পূণ � বয়� অসংখ মানুেষর ভােলা লাগা আর ভােলাআসা তাঁর িশ�ী জীবেনর চলার 
ুপথেক সহজ, সু�র কের তেলেছ । ১৯০৭ সােল ভারেতর তৎকালীন রা�পিত মাননীয়  

মাননীয় এ. িপ. �জ আ�ল কালাম তাঁর কৃিত�েক�ীকৃিত িদেয় স�ািনত কেরিছেলন, এই ু

িশ�ী মানুষ�র অবসর িবেনাদেনর উপায় হল আেলাকিচ� িবদ�া এবং পুরেনা সুেরর চচ� া । 

 ১৯৪০ সােল সমসামিয়ক �কাশনা সং�ার মেধ� অ�গন� �দব সািহত� ��র - এ 
ুিচ� অলংকরেনর কােজ �যাগ �দন িতিন । এখােন �স সমেয়র িবখ�াত িশ�ী �তলচ� 

ৃবে�াপাধ�ায়, �শল চ�বত�, বলাই ব�ু রাব �ভিতর সাি�েধ� এেস অিভ�তায় �ীত হন । 

এখানকার কাজ ও �বতেন খুিশই িছেলন িতিন । �থম জীবেন একটা সাদা কােলা িচ�েনর 

িবিনমেয় �পেতন ৩ টাকা । িক� অেনক খ�ািত এবং সমৃি� ইতাঁর জন� অেপ�া কের িছল 

ভিবষ�েতর গেভ�  ।

 প�ােশর দশেকর সু�েত �দবসািহত� ��েরর �কতারা পি�কায় ধারাবািহক 

িচ� �তিরর আহবােন সানে� স�ত হন । উপকরেনর স�ান �পেয়েছন তাঁর অিনসি�ৎসু 

মেন অনুনকরনীয় পয�েব�ন �মতা �থেক । িতিন জািনেয়েছন �শশেব বািড়র জানালার 

সামেন বেস গভীর আ�েহ পেথ চলমান মানুষেদর ল�� করেত করেত িচরজীিব �� চির� 

হাঁদা-েভাঁদার স�ান পান । এর মেধ� �ূলকায় ধীর ি�র অিত সাবধানী চির�� হল হাঁদা । আর 

তার সহকম� �ভাঁদা �যমন চটপেট �তমিন আ��রী এবং সবসময়ই �কান না �কান 

ঝােমলায় জিড়েয় পের । ১৯৫০ এর ��েত হাদা-েভাঁদার কিমক যা�া �� হয় । �কতারা 

পি�কার ছ পাতায় ।

 আাঁ �ভাঁদার সাফেল� অনু�ািনত হেয় ‘উটিক-মুটিক’ নােম �� �মেয়র কািহনী 

রচনা কেরন িক� �ভ� াগ� বশত ওই �েটা �� �মেয় পাঠেকর �দেয় �ায়ী আসন লাভ 

করেত পাের িন । 

 নারায়ন �দবনােথর সৃ� মজার চিরে�র জনপিরয়তা �বেড় যাওয়ার ফেল িতিন 
ুএবার নতন আি�েক এক� িভ�ধম� কিমকস পিরেবশন করেত চাইেলন, জ� িনল িবখ�াত 

ুকিমক চির� ‘বাঁতল � ��ট’ । তার িবশল বপু, �পশীব�ল বা� - মেন হয় অপরােজ । িক� 

শরীেরর অউপােত �ছােটা �ছােটা স� স� পা �� আর বালেকািচত মুখাকৃিত সহেজই 

সকলেক আকৃ� কের । তােপ �ব কায়দাব �ফলার একািধক �েচ�া সে�ও �স সবসমেয়ই 
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�ীয় ময�াদা অিধি�ত থােক ।

 ১৯৬৫ সােল বাটুেলর আিবভ� াব লে� ভারত পািক�ােনর সে� যুে� �দেশর 

পিরি�িতর উ�� হেয় ওেঠ। বাটুলেক যুে� বীর নায়ক িহসােব িচি�ত করা হল । �পশীব�ল 
ুহােত ট�া� তেল মাথার চারিদেক ঘুিরেয় অনায়াস ভ�ীেত আ�েশা শ� দমেন িনে�প 

কের । মেথর এক আওয়ােজ কামােনর �গালার গিত পিরবিত� ত হয় আর তােত িশ�মেনর 

ই�াপূরন স�ব হয় । �িতেবিশ রাে�র সে� যু�কালীন পিরেবশ ও পিরি�িতেত বাটুেলর 

আশাতীত সাফল� আেস ।

 বাটুল িদ ��েটর জনি�য়তায় উৎসািহত হেয় �কতারা পি�কায় �কািশত হল 

যা�কর পটলচাঁেদর কািহনী । তেব তাঁর অন�ন� সৃি�র মেতা কািহনী আকষ�নীয় হেত পাের 

িন । 

ু তেব ১৯৬৯ এর তাঁর নে� ফে� আবার পাঠেকর দরবাের নতন কের সমা�ত হয় । 

 কিমকেসর জনি�য়তা বৃি�র সে� তাঁর অল�রন শি� ধীের �ান হেত থােক । 

১৯৭০ সােল কিম� স রচনায় িছেলন অত�� ব�� । অল�রেনর কােজ সময় িদেত 

পারিছেলন না । �দব সািহত� ��রও তখন পড়িতর মুেখ তবু বিল� �শ�ায়ন রেঙ �রখায় 
ু ুতিলেত ফু�েয় তলেতন । তাঁর �রনীয় কাজ বেন জ�েল, বাঘ বাহা�েরর �দেশ আর 

টারেজেনর ধারাবািহক �কােশর মেধ� ফুেট ওেঠ ।

কিমক�  এর যা�া হল ��

 বাঙলায় কিমক�  রচনার ��াব এল �দব সািহত� ��েরর স�াদেকর কাছ  

�থেক । নানা বেন�, �সৗ�েব, িবেদশী কিমক�  পূন� থাকেলও আঙলায় কিমক�  এর ভা�ার 
ুিছল শূন� । যুগা�র পতিরকায় �তলচ� লািহিড়র ‘িশয়াল পি�ত’ সেবমা� �কািশত 

হেয়েছ ।

 হাঁদা �ভাঁদা �কািশত হবার পর কিমক�  পাঠেকর আ�হ উ�� মুখী হেত থােক । 

হাঁদা �ভাঁদা িচি�ত কেরন �পি�ল এবং কািলর আচের । �কান রকম রেঙর �জৗলুষ িছল না ।

 বাটুল িদ ��ট নারায়ন �দবনােধর �থম রিঙন কিমক�  । িতিন জািনেয়েছন 

কলকাতায় কেলজ �ীট �থেক �ফরার পেথ হঠাৎ একিদন ‘বাটুল’ তাঁর িচতরেন �ভেস 
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ওেঠ । নামকরেনর মেতা বাটুেলর �দহ �সৗ�ভও �ভেস ওেঠ তাঁর মেনর গহেন ক�নার 

তুিলেত ।

রচনা �শলীর �মিবকাশ

 বাঙলা �দেশর মুি� যুদেধর সয় পি�কা স�াদেকর �থেক পরামশ� এল বাটুলেক 

অপরােজয় কের রাখার । তাই তাঁর বাটুল হেয় উঠল অিতমানিবক �মতার অিধকারী । 

ট�া�, িমশাইল, িবমান চালােত দ�তার শীেষ � । িনেমেষ �গালা�িল বিষ�ত হয় শ�র উপর 

অিভনব ি�য়াকাে�র ডািল িনেয় বাটুল উপি�ত হয় পাঠেকর সামেন ।

 ১৯৬৯ �থেক ‘নে� ফে�’র পথচলা সু� হল িকেশার ভারতী পি�কা �থেক ।

ু �াতীনভােব িশ�ীর তিল িনেয় নারায়ন বাবুর আ��কাশ �কতারা পি�কায় 

১৯৫০ এ । বাঙলায় তার অলংকরেনর কােজর সংখ�া অনিত�ম� । অলংকরেনর িশ�ী 

িহসােব িতিন খািতর সে�াচ� � �ের �পৗঁেছ �গেছন । টারজােনর গ� পিরেবশন কেরেছন দীঘ� 

৪২ বছর ধের । মজার আি�েক িবেদশী উপন�াস আঙলায় ধরা পেড়েছ তার অনুপম �শি�ক 

দ�তায় ।

জনি�য়তা 

 কিমক�  সৃি� নারায়ন �দবনাথেক জনি�য়তার শীেষ � �পৗঁেছ িদেয়েছ । �কতারা 

িকেশার ভারতী, িকেশার মন, �ছােটােদর আসর প�ীরাজ -এ �কািশত তাঁর কিমক�  

�েলা �কবল িশ�মনেকই নয়, বয়� পাঠকেদরও আিব� কের �রেখেছ । তাঁর হাঁদা �ভাঁদা, 

বাটুল িদ ��ট, নে� ফে� ১৯৮০ �থেক পাঠকসমােজ �মাহ িব�ার কের �রেখেছ । ১৯৯০ 

এর �শষিদেক নে� ফে�র কিমক�  স�লন পু�কাকাের �কািশত হয় । ২০০৩ �থেক তার 

পূব�তম রচনা রিঙন অবয়ব িনেয় জনসমে� উদঘা�ত হয় ।

ূ সম�িত বাটুল িদ ��ট, হাঁদা-েভাঁদা, নে� ফে� সিচ� িচ�মালায় আিবভ� ত হেয় 
ুনতন যুেগর িশ� �দেয় অপিরেময় মজাদার আনে�র স�ার কেরেছ । 

 িনেভ� জাল আ�ার �মজােজ �চিলত বাঙলা শ��িল চিরে�র মুেখ বিসেয় 
ুআেবেগ উ�ােস চির��িলেক িতিন �ানব� কের তেলেছন । 
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 তাঁর কিমক চির��েলা জনি�য় হেলও �চার িবমুখ এই মানুষ� িক� 

সংবাদমাধ�ম �থেক �র� বজা �রেখ শাি��দ িনজ� নতা �বেছ িনেয়েছন ।

 নারায়ন �দবনােথর নে� ফে�, বাটুল িদ ��ট আজকাল �টিলিভশন এর 

পদ� ােতও �ভেস ওেঠ ।

ু নারান �দবনাথ িনঃসে�েহ খ�ািতমান কিমক�  রচিয়তা । তাঁর তিলর �ছাঁয়ায় হাঁদা 

ৃ�ভাঁদা, বাটুল িদ ��ট, নে� ফে� �ভিত �য চির� �েলা ফুেট উেঠেছ - জনি�য়তার 

িনিরেখ পি�মব� এবং তার সীমােরখার বাইের অগিনত মানুেষর �দমাঝাের সাড়া 

জািগেয়েছ । িতিন ��ন �থম িশ�ী িযিন কিমক�  িচ�ায়েনর জন� িডিলট উপািধ   

�পেয়েছন । িবিভ� প�পি�কা �কতারা, িকেশারভারতী, �ছােটােদর ম�াগািজেন তার 

অনুকরনীয় অলংকরন �কািশত হেয় তাঁেক খ�ািত চুড়ায় এেন িদেয়েছ ।

 তাঁর বাসগৃেহ ঘ�ার পর ঘ�া আলাপ চািরতায় কিমক� , িবিভ� ��, আ�জ� িতক 

বইেমলা, রাজনীিত - নানা িবষেয় তাঁর মূল�বান মেনাভাব ধরা পেড়েছ িবিভ� সমেয় । 

অকপেট সব �ে�রই �খালােমলা উ�র িদেয়েছন িতিন ।

বইেমলা স�েক�  তাঁর �িতচারনৃ

 িতিন জািনেয়েছন ময়দােন আেয়ািজত �থম বইেমলায় তার অিভ�তার কথা ।

 ���ায় িনেজর তািগেদ কখনও বইেমলায় উপি�ত হনিন । �কাশক বা 

উেদ�া�ােদর মেধ� �য-েকউ তাঁেক �মলায় উপি�ত  কিরেয়েছন । িতিন �দেখেছন িবিভ� 

�ল বা পু�ক িবপিনেত তাঁর বই িবি�র ব�ব�া রেয়েছ । বইেমলার স�েক�  িতিন তাঁর 
ৃসুখ�দ অিভ�তার কথা গভীর ত�ীর স�েক�  জািনয়েছন । এমন িক, সু�র মু�াই �থেক 

দীঘ� পথ পির�মা কের জৈনক পাঠক বইেমলায় এেসিছেলন - তার বই �কনার তািগেদ ।

 ৯০ বছর বয়েসও িতিন বই �মলায় উপি�ত হেয়েছন - �স অিভ�তা বলেত িগেয় 

িতিন জািনেয়েছন ‘দীপ �কাশনীর’ আম�েন গত বছর তাঁর বইেমলায় পদাপ�ন ঘেটিছল । 

বৃ�বয়েস চলার ছ� �থ হেলও হাত �েটা িক� �থ সচল, আর মনও সজনশীল । আর এই 

পিরনত বয়েসও মেনর মাধুরী িমিশেয় �দব সািহত� ��র - �কতারা - প�ভারতী এবং 

অবশ�ই অগিনত �নমু� পাঠেকর জন� সৃি� সুেখর উ�ােস িতিন মােতায়ারা ।
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 বইেমলায় �িতবছর পুর�ার �দান করা হয় । পাঁচশ টাকায় বই িকনেল লটািরেত 

গািড় পাওয়ার স�াবনা ।

 নারায়ন বাবুর �ঢ় িব�াস বই ��িমক মানুষ বই িকনেত অবশ�ই �মলায় আসেবন । 

পাঠক এখনও বই পড়েত ভােলাবােস । তাইেতা অগিনত মানুেষর ঢল নােম �মলায় । 

অেনেকর ধারনা বই পড়ায় আ� এখন িন�মুখী । িক� িতিন এই তেথ�র সে� সহমত �পাষন 

কেরন না । নারায়ন বাবুর �ঢ় িব�াস বইেয়র �িত তী� ভােলাবাসা, �দয় স�াত আ�েহর 

জন�ই িদেনর পর িদন আরও জনি�য় হেয় উেঠেছ বইেমলা, পাঠেকর ইড় বাড়েছ এখােন । 

বাঙালীরা আর উৎসব �বন । তাই �তা বইেমলা বাৎসিরক উৎসেব পিরনত হেয়েছ ।

 িতিন �কান ধরেনরবই পড়েত ভােলাবােসন িজে�স করেল িতিন জানা 

িডেটক�ভ বই এর িতিন ভীষন ভ� । দীেনশ রােয়র �লখা রহস� কািহনী তাঁেক খুবই আিব� 

কের রােখ । �ফু� রােয়র �লকার �িত রেয়েছ তাঁর সহজাত আকষ�ন । আসপাতােল 

শয�াশায়ী অব�ায় �ফু� রােয়র িবিভ� রচনা িছল তার একা� সাথী । সময় �পেল মু�াফা 

িসরােজর কেন�েলও িতিন ডুেব থােকন ।

 হাঁদা �ভাঁদা স�েক�  তাঁেক �� করা হয় - এই �েটা চিরে�র মেধ� ��� �কানটা ? 

আর হাঁদা �কন �ভাঁদার কােছ সবসময় পরািজত হয় ?

 হাঁদা �ভাঁদা, নে� ফে�, বাটেলর মেধ� ��� চির� �বেছ িনেত অবশ�ই িতিন 

ি�ধার স�ুখীন হন । জানা িতিন বাবার কােছ স�ািন �যমন সমান - তার অপত� ��েহ জিড়ত 

তার সৃ� সব চির� �েলাই তাঁর কােছ সমান ি�য় । তেব তাঁর িব�াস, বাটুল তার সবেচেয় 

জনি�য় সৃি� । বাটুল িদ ��ট রচনার ৫০ বছর পূিত� েত িতিন িবেশষ পুর�াের স�ািনত 

হেয়িছেলন ।

ুনারায়ন বাবু ব�াি�গত অিভ�তা�িল পাঠেকর সামেন তেল ধেরেছন -

ঁ ১৯৫৭ সােল বািড়র সামেন িসিড়র উপর বেস রাজপেথ �ছােটা �ছােটা 

�ছেলেমেয়েদর �খলাধলা অিভেনএশ সহকাের পয�েব�ন করেতন িতিন । �স সময় এেতা 

গািড়র �চলন িছলনা । �ছােটা �ছেলেমেয়রা �ায় সূয�া� পয�� রা�ায় �বডাত । তােদর 

পার�িরক কলহ, মারামাির, পথচারীেদর নানাভােব উ�� করা �দখেতন িতিন । তাঁর 

রসিপপাসু মেন আনে�র �জায়ার বইত ল আর এ রকমই খ� খ� অিভ�তার ঝুিলর 
ুতলেদশ �থেক হাঁদা �ভাঁদােক তেল আেনন পাঠেকদর সামেন ।
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 একা� আলাপচািরতায় িতিন জািনেয়েছন পরবত� জীবেন পািরপাি��ক পিরবত� ন 

ঘেটেছ অেনক - রা�ায় যানবাহেনর সংখ�াও �বেড়েছ �চুর - �লাকসংখ�া �যমন �বেড়েছ 

পেথর �সাড়গল ও �বেড়েছ অেনক �বিশ । িক� পিরবিত� ত পিরেবশ �থেক উেঠ আসা তাঁর 

ক�নার রেঙ রিঙন চির��েলা পাঠেকর �দয় অমরতা লাভ কেরেছ ।

 বইেমলায় �িত বছর তাঁর বই এর িবি� এেড়েছ । �ছােটা �ছােটা �ছেল �মেয়রা 

�িতিদন নে� ফে�র ইংেরজী ভাষা�র িকেন চেলেছ । তার ই এর কাটিত িদেনর পর িদন 

উ�� মুখী �কাশক সং�াও বািণিজ�ক ভােব লাভবান হেয়েছ তাঁর রচনা �কাশনার মাধ�েম ।

তাঁর উপর িবেদশী কিমক�  এর �ভাব

 ‘Tintin’, Asterik’ - ইংেরজী কিমক�  ভারেতর বাজাের �েবশ কের িবগত 

৬০ দশেকর মাঝামািঝ সমেয় । আর � �দবনােথর হাঁদা �ভাঁদা �কতারা পি�কায় �কািশত 

হয় ১৯৬২ �ত । �াভািবক ভােবই তাঁর �লখা ‘Tintin’, Asterix’ �ারা �ভািবত হবার 

স�বনা �নই । িতিন জািনেয়েছন ‘Prisoners of Sun’ এর বাঙলা অনুবাদ ‘সূয�েদবতা 

ব�ী’ তাঁর হােত এল নাতিনর পাওয়া একটা পুর�ােরর মাধ�েম ।

ুকীভােব িতিন বাটল িদ ��েটর কাজ �� কেরন ?

 হাঁদা �ভাঁদার জে�র এক বছর পর বীেরািচত কাে�র বাটুেলর আিবভ� াব । একিদন 

িতিন কেলজ �ীট ধের িফরিছেলন, তখনই �পশীব�ল , িবশালেদহ, বীর নায়ক বাটুল 

জ�িনল তাঁর মেনর মি�ের । পা �েটা স�, মুখ� বালেকর - িক� অসীম �মতাধাির অসাধ� 

সাধেন পটু । ১৯৭১ সােল বাঙলা �দেশর যুে�র পিরে�ি�েত অপবােদর আটুলেক িদেয় 

হরেরকরকম মজার ই�াপূরন হল । িববােদ ট�া� চালােত পটু - এক িনঃ�ােস কামােনর 

�গালা ছুড়েত দড় - অিতমানিবক শি�র অিধকারী পরা�মশালী বাটুল হেয় উঠল 

ক�জগেতর এক অিব�রনীয় বীর ।

 �টিলিভশন চ�ােনেলও বাটুেলর আিব�ভাব ঘেটেছ সাথ�কভােব । �টিলিভশেন 
ুবাটুলেক িযিন সাথ�কভােব তেল এেনেছন �সই অিভিজত ভে�র মেত, বাটুল, হাঁদা �ভাঁদা 

ুছাড়া িচ�মালার �ফা তেল �দশ�ন করা �ায় অস�ব। �টিলিভশেন সাড়া জাগােনার সে� 

সে� বাটুল জনি�য় হেয় উেঠেছ ।
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 �টিলিভশন চ�ােনেলর অনুধান �পায়েনর দািয়তএ থাকা �মতী তািনয়া চ�ব�� 

মেন কেরন ‘েছাটা ভীেমর’ �থেকও বাটুল অেনক অেনক �বিশ জনি�য় । কেয়ক বছর 

আেগ ২ জন ভ�েলাক জানা বাটুেলর উপর ৯০ �সেকে�র এক� ছিবরও ব�ব�া কেরেছন । 

িক� �নসেরর অআেব তােদর �েচ�া জনসমে� উপি�ত হেত পােরিন ।

ু আধুিনক সমােজর সে� তাল �রেখ � �দবনাথ বাটুেলর হােত �মাবাইল তেল 

িদেয়েছন । �মাবাইল �ফােন �ানীয় যুবেকরা বাটুলেক ব�া� ডাকািতর ঘটনা স�েক�  

অবিহত কের । আর সমেয়ািচত �যাগােযােগর জন�ই ��েলােকরা বাটুলেলর হােত ধরা 

পেড় আ�সমপ�ন করেত বাধ� হয় ।

 �দব সািহত� ��েরর বাইেরও তাঁর কিমকস �ান কের িনেয়েছ । ষটার মােক� র � 

�গৗতম জা�য়ার মেত লাল মা� �থেক �কািশত �দবনাথ কিমক�  ছাপার জন� পাঠােনা 

হেয়েছ । ইংেরিজ কিমক�  সব��ই পাওয়া যায় যােত এর জনি�য়তা ও �বেড়েছ । প�ভারতী 

ইংেরজীেত নে�  ফে� �কাশ কেরেছ । ৫ �থেক ৫০ বছেরর পাঠেকর মেধ� এর 

জনি�য়তা �বেড় চেলেছ ।

 � �দবনাথ যেথ� অবিহত �য তার সৃ� চির��েলা - হাঁদা �ভাঁদা, বাটুল, নে� 

ফে�, বাহা�র �বড়াল, ম�ািঝিসয়ান পটলচাঁদ, ডানিপেট খা� আর �কিমক�াল দা� - 

একিদন �াভািবক িনয়েমই িব�িতর অ�েল তিলেয় যােব ।ৃ

পর�রা র�ার জন� িতিন ই�ুক ছা�েদর িক িশি�ত কেরন িন ?

 � �দবনােথর মেতা কিমক�  আেস মেনর �ভতর �থেক । এটা কাউেক �শখান 

যায় না । �যাগ� উ�রসূরীর অভােব চারিদেক অ�কার ঘিনেয় আসেছ আর তার ছায়াই 

�মশ িব�ৃিত লাভ করেছ চারিদেক ।

 নারায়ন �দবনাথ ১৫০০ কিমকেসর ��া িহসােব িব�েরকড�  অিধকারী । গ�, 

কেথাপকেথান, িবষয়ব�, িচ�ন, অল�রন সবই িতিন একা সামেলেছন ।

 �ভদা নােম বাটুেলর এক �পাষা ��র আর উটু নােম এক �পাষা উটপািখ আেছ । 

ল�কণ � নােম বাটুেলর এক সাকেরেদর কান �েটা অ�াভািবক ভােব বেড়া আর তার 

�বণশি� ও �খর । কেলজ �ীট �থেক �ফরার পেথ তাঁর মনেন বাটুেলর জ� । 
ুহাঁদােভাঁদােক �পি�ল আর কািলর আরেব িতিন ফু�েয় তেলিছেলন �কানরকম রেঙর 
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িম�ন ছাড়াই ।

তাঁর আঁকা ��দ ও অলংকরন �যন কথা বেল 

 নারায়ন �দবনােথর �তির �যমন ��দ �তমিন অলংকরন �যন কথা বেল । 

ইলাে�শেনর �থেকও তাঁর কিমকস সৃি� �যন মনেক আরও �বিশ আকৃ� কের । িসিরয়াস 

অথবা হািসর গে�র �য �কান চির� অ�েন িতিন িছেলন সমান পারদশ� । িশকার কািহনী বা 

ইিতহােসর কািহনীও তাঁর অ�ন �িতভায় পাঠেকর মন আকৃ� কের । তাঁর �� িচ�েন �য 

িভসুযাল ইনফরেমশন পাওয়া যায় তার জুিড় �মলা ভার ।

 �◌কটা সমেয় িতিন অনুবাদ গ� ও �পািসক বইেয়র �চুর ��দ এঁেকেছন । রিবন 

�ড, টারজান, হারিকউিলস ��িত িবেদশী গে�র চির� িতিন এঁেকেছন অসাধারন �নপুেন� । ৃ

জুল ভান�, চাল�স িদেক�, লড�  িলটন, �হামার, �শকসিপয়র, হাওয়াড�  ফা�, ি�েভনসন 

ৃ�ভিত �লখকেদর ব� বাংলা অনুবাদ বই িতিন অলংকৃত কেরেছন ।

ু আবার িনম�ল বুক এেজি� �থেক �কািশত কাি� দ�র সৃ� মজার চির� ভ�দা, 

�মাটাদা, ডালুমািস, প�িপিস িসিরেজর ��দ �িলেত �মাটা মিহলা ও পু�েষর নানারকম 

মজার ভি� এঁেক পাঠেকর মেনার�ন কেরেছন । উেপ�িকেশার রায় �চৗধুরীর ‘�পী গাইন 

ূবাঘা বাইন’, ‘ভত-েপি�’, ‘রাজা-রানী’, ‘ৈদেত�র �কটলী’ বাঘ �বায়ােলর �খলার ��দ 

এেক পাঠক মনেক আকৃ� কেরেছন । সু�মার রােয়র ‘আেবাল তােবাল’, ‘পাগলা দা�’, 

ৃ‘েভালানােথর সদ� াির’ �ভিত বই�িলর ��দ এঁেক িতিন তাঁর িনজ� �শলীর পিরচয় 

িদেয়েছন ।

 ১৯৭০ এর দশেক �পন�মার রিচত �গােয়�া কািহনীর �গােয়�া দীপক চ�াটাজ�  

ও তার সহকাির রতনলােলর ছিব এঁেকেছন িতিন । �ধু তাই নয়, িভেলন �াগন, বাজপািখ 

বা �কেলা �নকেড়র ছিব �েলা এেক পাঠকসমাজেক মু� কেরেছন িতিন । এসব ছিব �যন 

�চাখ �থেক �ফরােনা �যতনা ।

 নামা�ন িলিপ বা �হডিপস রচনায় তাঁর িনপুনতাও অন�ীকায� । ঐিতহািসক 

কািহনীর �মাগল, মারাঠা, িশখ, রাজপুত, �ীক চির��েলাও িনখুত হেয়েছ তার রিচত 

�হডিপস �িলেত । ক�ািলওগরািফর রকমেফর হেয়েছ �িত� �হডিপেস । এেছড়া 

প�াদপেট িডেটিলং সহ িনখঁুত বন�জীেবর সাদা কােলা �হডিপউস তার অনবদ� সৃি� ।
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 নারায়ন বাবুর সৃ� িনখঁুত ছিব মসৃন কািহনী । উ�ট চমক আর �দ� া� হাস�পিরহাস 

িনেয় স�বত একটা পুেরা বই �লখা যায় । িক� সৃি�র পিরমান নয়, তার মানই � �দবনাথেক 

�রনীয় কের �রেখেছ । িলিপ িলখেনই �হাক বা অ�ন িশে� সমান দ�তা তাঁের । ��� 

িবচরনী কেরেছন সব�� । অথচ �িত� চলন আলাদা, চির� আলাদা, পিরে�ি�েত আলাদা । 

�স সব এত দীঘ�িদন ধের িনয়�েন রাখা িক মুেখর কথা । আর জনি�য়তা �কবল িশ� পাঠক 
ুনয়, বেড়ােদর মনও িতিন আকৃ� কেরন �িতিনয়ত । এখােনই িতিন তলনাহীন, অ�িত��ী 

অরন�েদব, ম�ানে�ক, অ�ােটিরকস, সুপারম�ান - সেবর �থেক আলাদা তার িনজ� ঘরানা ।

 িবি�ত হেত হয় তাঁর গে�র িনেটাল গড়েন, �িত� কািহনীর িনজ� িদগবলেয় । 
ু ুছিবর গিত এবং চমৎকার �শ�ক� সব�দাই নতন নতন পিরি�িতেক জাপেট ধেরেছ । িবষয় 

�বিচে�র সে� তাল �রেখ ছিবর এমন যুগলব�ী, িবে�র িবরল ।

 অলংকরন �চুর কেরেছন িতিন । রিঙন এবং সাদা কােলা । নারায়ন �দবনাথ মােনই 

িশকার কািহনী, অ�াডেভ�ার, হত�া রহেস�র �বশ �লামখাড়া করা ছিব । কােলা মুেখাশ পরা 

আততায়ী, খুন হওয়া গল গল কের র� �বর হওয়া মৃতেদহ িকংবা ভােতর পুরােনা বীর 

পু�ষেদর জমকােলা �পাষাকপরা �পশীবুল �চহারা । ছিবেত অ�াকশন, আত�, নাটকীয়তা 

�বশ বিশ পিরমােনই উপি�ত ।

 আর সংলােপর �বিশ�� ? �সখােনও িশ�ী নারায়ন �দবনােথর অপূব� �কৗশল 

পাঠেকর নজর এড়ায় না ল চির��েলার মুেখ �ায়ই �নেত পাওয়া যায় নানারকম 

ছ�েমলােনা সংলাপ । উদাহরন ��প উে�খ করা চেল -

 ক. ‘বস, �তামার �দখিছ দা�ন হাতযশ ।’

 খ. ‘বাটুেলর হাঁচী �থেক পািলেয় বাঁিচ’

 গ. ‘বাটুল দাদা, চাই �গা চাঁদা’,

 ঘ. ‘এই আলু িদেয়ই ওেদর তালু ফুেটা কের �দেবা ।’

 ঙ. ‘আমােদর দাবী িস�ুেকর চািব ।’

 চ. ‘ইিক �র দাদা । এ �য ��ফ কাদা ।’
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 ছ. ‘কর না িদেল ব�াটা �িল �খেয় মর ।’

 উদাহরণ বািড়েয় লাভ �নই । বাংলা কিমকেস এ ধরেনর ছড়া কের বাক�ালােপর 

নারায়ন বাবুর রচনা �শলীর অন�তম �বিশ�� ।

 আবার এই সংলাপই কখনও হেয় ওেঠ িহি� ও বাংলা িম�েন এক িম�ভাষা । 

�যমন - 

ুক. ‘বাঁেটালবাবু তিম ঘি�রামেকা �ল যাইেয়, ওিহ �দা মা�ানেকা িসধা কর    �দগা ।”

খ. ‘আজ কা িদন বেহাত আি� হ�ায় । �ছ ঝােমলা উেমলা �নিহ ।”

 নারায়ন �দবনােথর কিমকস�েলা হাস�রেসাদীপক হেয় উেঠেছ নানা কারেন । 

তার �ভতর িছলল তার অ�ত কেয়ক� শে�র স�াষন । �যমন দামড়া, �বি�ক, হত�াড়া, ু
িবটেল, মক� ট ইত�ািদ ।

 নারায়ন বাউ িবখ�াত অেনক �লখেকর রহস� �রামা� কািহনীর বইেত ��দ 

এঁেকেছন । �কতারার �ভৗিতক সংখ�ােত তার আঁকা ��দ�েলা অসাধারন । �দখেল গা 

িশউের ওেঠ ।

 নারায়ন বাবু তাঁর িনজ� �াইেল এঁেকেছন �স�েলা, যার �ভতর আমরা পাই 

কবরখানা, রাতপ�াঁচার �শ�, পিরতা� �ক�া আবার ডুব� সূেয�র আবছা আেলায় 

ু�মােছাভেতর চাউিন । এ�েলা সবই নারায়নবাবুর িনজ� �াইড ।

 বাঙািলর অিতি�য় �গাপাল ভাঁেড়র ছিব� নারায়ন বাবুর এক অিব�রনীয় সৃি� । 

১৯৭৪ সােল এ� �থম িতিন আঁেকন ইম�ল বুক এেজি�র �কািশত এক� পু�েক । পরবত� 

সমেয় আরও অেনক িশ�ীই �গাপাল ভাঁেড়র এই অবয়ব�ই অনুকরন কেরেছন ।

 নারায়ন বাবুর করা �িত� ��দ এবং অলংকরেন চিরে�র �চহারা, সাজেপাষাক 

ও পািরপাি��ক িডেটলস আমােদর িচরকালীন স�দ ।

 বন� জীবজ�র িনখঁুত ও পির�ার ছিব আঁকাবার জন� অ�া� পির�েম উপযু� 

�রফাের� খঁুেজ �ািড কেরেছন অসীম ধঁয�� িনেয় ল বাঘ ছাড়াও গিরলা, আি�কান হািত, 

বন� মিহষ, বাইসন, ভা�ুক, ডা�ন, বন� �েয়ার, �ঘাড়া �িত� জ�র ছিবই শতকরা একশ 
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ুভাগ িনখঁুত তার তিলেত । রীিতমত গেবষনার িবষয় হেত পাের নারায়ন বাবুর সৃি� ।

 নারায়ন বাবুর সৃি�র �াচুয�� যথাথ�ই িব�য়কর । হাঁদা �ভাঁদা, বাটুল িদ ��ট, বাহা�র 

িবড়াল, পটল চাঁদ িদ ম�ািজিশয়ান, ডানিপেট খা�র মেতা কিমকেসর পাশাপািশ  এেক যান 

রহস�ময় অিভযা�ী, �গােয়�া �কৗিশক, হীেরর টায়রা, ই�িজত রায় - �াক ডায়মে�র 

িসিরয়াস নেভলধম� কিমকস । িবষয় �বিচে�� ও ধারাবািহকতায় নারায়নবাবু হেয় উেঠেছন 

বাংলা কিমকেসর এক�� অিধপিত ।

 আেলা ছায়ার অ�ত িম�ন আর কােলা রেঙর ব�বহাের িতিন �নােয়ল িসেকন� , ু
জন ��ন�স বা িমললটেনর ক�ািনেকর সমে�া� ।

 অ�াকশনধম� ছিব বা রােতর �েশ� গাঢ় কােলা রেঙর ব�বহাের িনেজেক �ায় 

এিপকসন উ�তায় িনেয় যান নারায়ন �দবনাথ ।

 তেব আজও আপামর বাঙালী তােক মেন �রেখেছ তার অমর কিমকস�েলার 

জন� । হাঁদা �ভাঁদার জয় গে� হাঁদার অ�ালেবাট �াইেলর চুল পাঠকেদর মেধ খুবই 

জনপিরয় হয় । আবার শ�াে�া �গি� আর কােলা হাফপ�া� পের হািজর হয় বাঙািলর অিত 

ি�য় চির� অসীম শি�র বাটুল । ভারত পািক�ান যুে�র সময় শ� �সনার ট�া�, �িল �গালা 
ু�ংস কের তােদর প�াটল ট�া� িনেয় তাড়া কের ত� �শ� । জনি�য়তা লাভ কের বাঁটুল । 

ওয়স-আ�স-উর� -ফরাৎ - ইরক - এমন সব শ� িনেয় �ায় প�ােশর �দার �গাড়ায় 

�পৗছান বাটুল আজ আপামকর বাঙািলর �ফবািরট চাই� ।

 নারায়ন বাবুর আর এক� অসাধারন সৃি� হল �য কিমকেসর মেধ� �য �লখা�েলা 
ু�বলুেনর মেধ� থােক �স�েলা উিন সির তিল িদেয় হােত িলেখন । এমন িক �পেলর সাহায� 

ছাড়াই । অন� িশ�রা �তা টাইপ কের �দন । আসেল নারায়নবাবু িনেজেক এমন একটা 

উ�তায় িনেয় �গেছন �যখােন �ন�ন বা অ�ািচ� , �বতাল বা ম�ানে�ক �কউ িক� ওর ধাের 

কােছ �পৗঁছেত পােরন িন ।

 বাটুল এক� বাঙািল চির� এবং বাঙিল সমােজ অস�ব জনি� চির� । তেব �স 

সাধারন একজন �ভেতা বাঙালীর পয�ােয় কখনই পড়েব না ল কােলা হাফ প�া� আর 

স�াে�া �গি� গােয় বুক ফুিলেয় চলা বাউলেক �দখেলই পাঠেকর মেনর মেধ� �জেগ ওেঠ 

অসম সাহসী বায়ামবীরেদর কথা । আমােদর এই বাংলা �দেশও খাতনামা । কেয়কজন 

বাঙালী ব�ায়ামবীরেদর �চহারা এখনও আমােদর �চােখর সামেন �ভেস ওেঠ । মেনাহর 
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ৃআইচ, মনেতাষ রায়, নীলমিন দাস, িব�ুচরন �ঘাষ �ভিত �খ�াত বায়ামচায�েদর নাম 

আমরা জািন ।

 বাঁটুেলর ছিব �দেখ, তার সাহিসকতা �দেখ আমােদর বা�ব জগেতর ওইসব 

ূ�লৗহ মানবেদর কথাই মেন এেস যায় । বাঁটুল লড়াই কের, ভতেক �স ভয় পায় না - 

ম�ানেদরও �ছেড় কথা বেল না । উ�ম-মধ�ম �দয় । এমন িক - িবেদশী শি�র িব�ে� যু� 

করেতও �স �পছপা হয় না । ফঁু িদেয় �স �গালা উিড়েয় �দয় হােতর শি�েত িবরাট �াসাদ 

নািড়েয় �দয় ।

ূ বাঁটুল একই সে� বা�ব আর অবা�বেক ছুঁেয় থােক । সাবলীলভােব ভতেক 

�পটােত তার জুিড় �নই - রাজেসনা �ক �রমুশ করা �স ি�ধা কের না । তার শট মারা বল 

অনায়ােস �পৗঁেছ যায়, ��ােটািফয়াের, িছপ িদএ �স ধের ডুেবা জাহাজ, আর এক লািথেত 

�ভেঙ �ফেল �চু িমনার । এ �হন শি�ধর বাঁটুল �তা িশ�মনেক আকৃ� কেরই । িব�াস 

অিব�ােসর �দালাচল �ভে� বাঁটুল আজ আধুিনক এক �পকথার চিরে� পয�াবিসত হেয়েছ । 

অ�া� পির�ম কের নারায়ন বাবু সৃি� কেরেছন বাঁটুলেক । সিত�ই �স ��ট ।

 বাংলা িককেসর জগেত �যন এক মহী�েহর মেতা শাখা �শাখা িব�ার কেরেছন 

নারায়ন �দবনাথ তাঁর �রখায় আর �লখায় । তাঁর কিমকস �থেক �সরা �াি� �যন তাঁর আঁকা 

ছিব । যা �দখেল আপিনই হািস চেল আেস এবং �তমিন তার �লখা �দ� া� সম� সংলাপ ।

 �ধান িশ�কেক �দওয়া হাঁদ-েভাঁদার উপহার� িনেয় ঘেটিছলল এক মজার 

ঘটনা । উপহােরর বা�� িছল এক� �কেক বা�, িক� �ভতের িছল ি�ং লাগােনা এক� 

দ�ানা �যখােন চাপ লাগেলই �চােখ সেষ�ফুল । িক� ভােগ�র এমনই িবড়�না �য বা�� 

িগেয় �পৗঁছল থনার বড়বাবুর কােছ । হাঁদা �ভাঁদা থানায় িগেয় বড়বাবুর কােছ বা�� দাবী 

করল । এবার নারায়নবাবুর সংলাপ -

 থানার বড়বাবু  : ‘েবােলা ইসেকা ক�ায়া হ�ায় ?”

 হাঁদা   : ‘ও ..... �তা �কক, িব�ুট, িমি� এইসব হ�ায় ।’

 বড়বাবু  : ‘�ক হ�ায়, হািম �পহেল খুলেক �দিখ’

 হাঁদা   : ((িবপদ বুেঝ) “েখেয়েছ - �ভাঁদাের, িলগ ি�ড় বািড়েয় �দ ।”
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 নারায়নবাবুর এরকম সংলাপ সৃি� অিব�রনীয় । িশ�, বয়� সকল পাঠকই এখােন 

ুনা �হেস পারেবন না ল হািসর কথায় মেন পেড় যার ল�ার �েড়া �মশােনা �ধ �খেয় �ক�র 
ু�সই পা তেল নােচর কথা । নারায়ন আবুর সংলাপ :

ু স�ার : “এ িক �র ! তই নাচ জুেড়িছস �কন ? হােতই বা ওটা কীেসর নল ?”

 ফে� : “ওটাই �তা স�ার গ�াড়াকল, ওই পাইপ লাইন �বেয়ই �তা �ধ আেস ।”

 এইসব �দ� া� সংলাপ রচনা নারায়নবাবু জনি�য়তার অন�ত �বিশ�� ।

ব�াি� নারায়ন �দবনাথ

 নারায়ন �দবনােথর জ� হেয়িছল ১৯২৫ সােলর শরৎকােল, হাওড়া �জলার 

িশবপুর শহের । �পি�ক বািড় ৫২।২, িশবপুর �রােড় । �য বািড়েত এখনও িতিন থােকন ।

 তাঁর বাবা � �হমচ� �দবনাথ এবং মােয়র নাম �মতী রমনেসানা । �াধীনতা 

লােভর অেনক আেগই বাংলােদেশর িব�মপুেরর মু�ীগ� �থেক িপতা �হমচ� এেদেশ 

চেল এেস িশবপুের ভাই এর সে� কমলা িশ�ালয় নাম িদেয় �সানার �দাকান কেরন ।

 �ন�িশ�ী �হমবাবুর একমা� পু� নারায়ন �দবনাথ । নারায়ন বাবু �ছােটা  � �বান 

আেছ ।

 �শশব �থেকই নারায়নবাবু কম কথা বলেতন । িছেলন লাজুক �কৃিতর । সাঁতার 

কাটার অেভ�স িছল তাঁর । ব�ুেদর সে� গ�া নদী সাঁতের এপার ওপার করেতন ।

 হাওড়া �জলার িব. �ক পাল ইনি��উশেন িবদ�ালেয়র পাঠ �শষ কেরন । তারপর 

ভিত�  হন  Indian Art Collage এ Fine Arts এর �িশ�ন িনেত ।

 ১৯৪৮ সােলর জানুয়ারী মােস িবেয় কেরন । �ীর নাম তারা �দবী । নারায়নবাবুর এক 

�মেয় ও �ই �ছেল ।

 মানুষ িহেসেব অত� শা� �ভােবর িতিন । �বশ মজা কের কথা বেলন ।

 বরাবরই িতিন কােজর মানুষ । কােজর �চ� চােপ রাত �েটা, আড়াইেট এমনিক 
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�ভার রাত অবিধ এক সমেয় আঁকেতন । ব�ুেদর সে� গ� করাও িছল তার প�� ।

 একসমেয় ইংেরিজ িসেনমার খুব ভ� িছেলন িতিন । িবেশষ কের অ�াকশন ছিবর 

। আর বই পড়ার �নশা িছল খুব । প�� করেতন �গােয়�া গ� ।

 আজ তার বয়স ৯১, বয়েসর ভাের অেনক অেভ�সই পিরত�া� হেয়েছ । িক� 

ূবাি� নারায়নবাবু এখনও স�ন� মু�মেনর মানুষই রেয় �গেছন ।

 ৯১ বছর বয়স হেলও এখনও িতিন কাজ কের যাে�ন । মানুষ িহেসেব খুনই নরম 

�কৃিতর সৎ মানুষ ।

 ৯১ বছর পয�� আপন মেন তাঁর �লখা এবং আঁকা চািলেয় যাে�ন । এধরেনর মানুষ 

এই পৃিথবীেত ক’জন আেছন ? িবেদেশও �তির হয়, নানারকম কিমক�  । অেনক �লাক 

�সখােন - একটা পুেরা �ম ওয়াক�  কাজ কের - সরকারী নানারকম সাহােয�ও তাঁরা পান । 

িক� নারায়ন বাবু একা । সবরকম সরকারী সহেযািগতা �থেক িতিন বি�ত । একক ��া  

িতিন ।

 ব�াি�গত জীবেনও একা থাকাটাই তাঁর প�� । নারায়নবাবু হইহ�েগােল যেত 

ভােলাবােসন না । কারও সে� �যেচ কথা বলেত পােরন না । এ এেকবাের তার �ভােবর 

িবপরীত ।

 নারায়নবাবু িলেখেছন হাঁদা �ভাঁদার কািহনী বাটুল িদ ��েটর ��া িতিন । �কবল 

এই �� ��ই তােক অস�ব জনি�য় কেরেছ । িক� তবু িতিন �থেম যানিন । এিগেয় চলাই 
ু ু�য তার জীবেনর ম� । নতন �থেক নতনতর আনে�র �খাঁজ করাই তাঁ জীেনর বরত । তাই 

িতিন সৃি� কেরেছন ডানিপেট খা�, আহা�র �বড়াল, �গােয়�া �কৗিশক, �টিক-মুটিক, 

পটল চাঁেদর মেতা আরও অেনক কিমক�  ।

ূ িশ� সািহত� একােড়িম �থেক ২০১৩ সােল ব�িবভষন উপািধ িতিন �পেয়েছন । 

আর ‘বাটুল িদ ��ট’ এর ষাট বছর পূিত� র সময় রা�পিতর পুর�ার ও �পেয়েছন িতিন ।

 �শশেব ব�ায়াম করা �ঝাঁক িছল । বিড িব�ার �হায়ার �� িছল বেলই িনয়িমত 

শরীরচচ� া করেতন ।

 গােনর গলাও িছল অসাধারন । শা� িনরহংকার �চার িবমুখ এই  মানুষ� সরকারী 
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খ�ািত িবেশষ না �পেলও আপমর বাঙািল জািতর অ�� ��া আর ভােলাবাসা অজ� ন 

কেরেছন । বাংলা কিমকস রচনায় নারায়ন �দবনাথ এক জীব� িকংবদ�ী ও িব�য়কর 

�িতভার অিধকারী ।

 �বালতা ছ�নােমই িতিন �থম �� কেরন হাঁদা �ভাঁদা িলখেত । হাঁদা �ভাঁদার 

�ছেলমানুষী গ��েলা �থম �থেকই পাঠক মনেক আকৃ� কের ।

 বাংলা কিমকস এর জনক বলা চেল নারায়ন �দবনাথেক । ১৩৫১ সােল ‘�কতারা’ 

পি�কায় ‘েভাঁদার �ভাজবাজী’ নােম �থম �ভাঁদা চিরে�র আিবভ� াব ঘেট । তারপের এল 

হাঁদা চির� । কিমকস� নাম িছল হাঁদার এ�েপিরেম� । এরপর �থেক হাঁদা �ভাঁদা �েটা 

চির�ই একসে� একই রচনায় য� হল । এেদর �জনেক িনেয় �থম �য কিমকস� 

�কািশত হল, নাম তার ‘হাঁদ �ভাঁদার ি�েকট �খলা’ । �েটা চির� সৃি�র �পছেনই িশ�ী 

নারায়নবাবুর অকৃি�ম ভােলাবাসা আর আ�িরকতা িছল । এেদর সব গ��েলাই 

হাস�রেসা�ীপক । �লখেকর সংলাপ রচনার �মতাও অসাধারন ।

ু নারায়নবাবুর সবেচেয় আকষ�নীয় ও জনি�য় চির� হল বাঁতল িদ ��ট । 

‘�কতারা’ মািসক পি�কার পাতােতই বাঁটুেলর আিবভ� াব । তখন আর �বালতা ছ�নােম 

নয় ছিবর সে� �কবল সই থাকত ‘না’ ।

 বাটুল িছল অসাধারন শি�র অিধকারী । হাঁিচ িদেয় মানুষেক উিড়েয় িদেত পাের, 

ূলা�র আঘােত �স পাহাড় টিলেয় �দয় । ভতেক �স ভয় পায় না, বেড়া বেড়া মা�ানেকও 

�স সহেজই কাবু কের �ফেল । আর বাঁটুেলর গ��েলা জীব� হেয় উেঠেছ নারায়নবাবুর 
ু ু�কৗতককর সংলাপ সৃি�র মাধ�েম । নারায়নবাবু পিরচয় �কবল �কৗতককর গ�কার যার 

িনদশ�ন কািহনী �িলর সংলােপর মেধ�ই রেয়েছ ।

 পািক�ােনর সে� যখন এেদেশর যু� চলেছ তখনও এ যুে�র িব�ে� বাটুলেক 

আমরা সি�য় হেত �দিখ ।

 পািক�ােনর যু� ত�াে� যখন আসেছ �সটােক বাঁটুল �ংস কেরেছ, ওরা যখন 

কামােনর �গালা ছুঁড়েছ, তখন �সটােক ধের ওেদর িদেক ছুঁেড় িদচেছ বাঁটুল । ওেদর ��ন 

যখন ওমা �ফলেত এিদেক আসেছ - বাটুল �সই ��ন ধেরই আটেক িদে� । অস�ব 

শািররীক �মতার অিধকারী �স ।
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 চল� ��েনর সামেন বুক ফুিলেয় দাঁড়ায় �স । তার ফলটা কী হয়? �র� গিতেত 

ছুেট আসা ��নটা বাঁটুেলর সে� ধা�া যাবার জন� তার ইি�ন টাই যায় �ভেঙ । আর ওই 

�চ� �ধ�ায় ��নটা �বশ িকছুটা িপছু হেট িগেয় এিলেয় পেড় ।

 �কবল অস�ব শািররীক ি�র অিধকারীই নয় �স, অগাধ বুি�ও আেছ তার । পেথ 

�যেত �যেত তার মেন হল গরম জেলর ধারা �ান দরকার । একটু এিগেয় �দখেত �পেল 

পেথর একপােশ কেয়ক� পাইেপর ওপের রেয়েছ এক� জেলর ট�া� । বাটুল এবার িকছু 

কাঠ সং�হ কের পাইেপর িনেচ আ�ন ধিরেয় িদল । আর মােঠর �ভতর �দখল অেনক নুিড় 
ুপাথর ছিড়েয় িছ�েয় আেছ । মুখ ভিত�  কের �সই নুিড় পাথর �িল তেল ফু িদেয় ট�াে�র 

তলার িদেক িছ�েয় িদল । তারপর ট�া� ফুেটা হেয় �গল । বাটুল তার িনেচ দাঁিড়েয় চমৎকার 

ওই গরম জেলর শাওয়াের �ান কের িনল ।

 নগর, �াম, পাহাড় সমু�, গিল, রাজপথ এ সবই এেসেছ নারায়ন �দবনােথর 

সৃি�েত । হাঁদা-েভাঁদা, বাটুল িদ ��ট বাঙািল জীেন ওতে�াতভােব জিড়েয় �গেছ । পুিলশ, 

আইনকত� া, দােরাগা, হািবলদার, িশ�ক, �ধান িশ�ক, ব�বসায়ী - �কানও চির�ই বাদ 

যায়িন তাঁর কিমকস �থেক ।

 �সানার �দাকােনর মািলক, আে�র কম�চারী, �ঠলাগািড় চালুক, ভ�ানগািড়র 

ু�াইভার, বজরা চালক, অ�া�লেক� চালক - �ক �নই কিমকেস ।

ৃ কিমকেস আেছ পাে�র কম�, �শা�েমর �সলসম�ান �ভিত অসংখ� চির� । 

আেরা সব চির�ই এেসেছ বাটুল চির�েক ফু�েয় �তালার জন� । বাটুেলর ওই বিল� �চহারা 

ওই বুি�দী� আচরন বাঙািল পাঠকমেন িচরকােলর জন� উ�ল হেয় আেছ নারায়নবাবুর 

অসাধারন সৃি�র মাধ�েম । দীঘ�কাল ধের অ�া� পির�ম কের বাংলার ব��িচ�েক ��া কের 

যাে�ন নারায়নবাবু । িতিন একাধাের কিমকস িশ�ী, ��দ িশ�ী, �� আলংকািরক তথা 

হরফ িশ�ী ও িবরল �িতআর অিধকারীএক িশ� সািহিত�ক ।

নারায়ন �দনাথ স�েক�  িবিভ� �নী মানুেষর অিভমত
   [িক�ল পি�কার নারায়ন �দবনাথ সংখ�া �থেক উ�ৃত]

িনেজই এক� �িত�ান - �সামনাথ চে�াপাধ�ায়

 নারায়ন �দবনাথ বুিদন ধেরই বাঙািলেদর �ছাট বড় সবাইেক ব� আন� িদেয় 
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চেলেছন তাঁর আকার মাধ�ােম । তাঁর সৃি��েলা আিম মেন কির অনবদ� । �ধু হাস�বেশর 

জন� নয় । টাঁর কিমকেসর মাধ�েম িতিন িশ�নীয় অেনকিকছু িদেয় �গেছন । তার আঁকায় 

জািতর একটা এিগেয় যাবার পথ িনেদ� িশত থাকত । আেগকার িদেন �ছাটেদর পি�কায় 

িনয়িমত �দখতাম তাঁর আঁকা । িতিন সিত�কার একজন �নী িশ�ী এ িবষেয় �কানও সে�হ 

থাকেত পােরনা । নারায়নবাবু তাঁর জীব�শায় িনেজেক এক� �িত�ােন পিরণত করেত 

�পেরেছন । একজন অত�� �ে�য় মানুষ । িতিন সু� থা�ন । আরও দীঘ�িদন ধের মানুষেক 

আন�দান ক�ন তাই কামনা কির । আমার স�� নম�ার তার �িত জানাই ।

অস�ব ভাল �স� অফ ইউমার - স�ীপ রায়

 ওনার স�েক�  �তা বলার অেনক িকছুই আেছ । এই �য হাঁদা �ভাঁদা, বাটুল িদ ��ট 

এ�েলা পেড়ই �তা বড়ই হেয়িছ । আমার খুব ভােলা লােগ ওনার কাজ । িবেশষ কের িসিরও 

কিমক, �সটা আমার এত ভােলা লাগত খু কিলন এবং খুব বাঙািলয়ানা থাকত । ওনার �বলুন 

এর �লখা�েলা এত পির�ার এবং ডায়ালগ�েলা এেতা ঝরঝের তা ভাবা যা না । অস�ব 

ভােলা ডায়ালগ । গ� ফাঁদার ব�াপারটাও ওনার এত সু�র িছল । সবেথেক বড় কথা 

কমপ�া� । সিত� কথা বলেত িক ওনার িসিরও কিমক কাজ আমার অেনক ই�ােরি�ং লােগ 

। ওই িদক �থেক খুবই �মেমােরবল মেন হয় । িবেশচ কের �বলুেনর এেতা পির�ার �লখা 

িক� আিম আর কা�র �দিখিন । একমা� ময়ূখ �চৗধূরী ছাড়া । এেতা কেলািকয়েল এেতা 

মজাদার �লখা িক� নারানবাবু ছাড়া আর কা�র কােছ পাইিন । �লখার �াইলটাই আকৃ� 

কের রাখত । �শেষ ওই �য ‘না’ �লখা িসগেনচার সব িমিলেয় একটা অ�ত আনে�র 

ূ ুজায়গা । খুবন�ালিজয়ায় আমরা ভিগ । িবেশষ কের নে�-ফে�, বাটল িদ গেরট, হাঁদা 

�ভাঁদা । ওর িসিরয়াস কাজও অেনক আেছ । তবুও আমার ওনার িসিরয়াস কােজর �থেক এই 

িসিরও কিমক কাজ�েলাই অেনক �বটার লােগ । কারণ ওর ওই কাজ�েলা পেড়ই বড় 

হওয়া । তারপর �তা �কতারা, িকেশারভারতী এ�েলা আেছই । �পন�মােরর বইেয়র 

কভার করা ও আরও অেনক ইলাে�শন ।

 আিম খুবই আ�য� হেয় যাই �য এই এেতা বছর বয়েসও ওনার �সই ঝরঝের 

কনিসসেটিনস �লখার বাপারটা বেয় �গেছ । এটা এেকবাের নমস� বাপার । অস�ব ভাল 

�স� অফ িহউমার । �পাতার গ�ও জিমেয় িদেছন । চারপাতার গ�ও জিমেয় িদে�ন । 

বাংলা  ভাষায় আরও �কউ িসিরও কিমেক এভােব মেনািনেবশ করেলন না । িপ িস এল, 

�শল চ�বত� ��র িদেক কিমক ি�প �� করেলও সব �থেক লং - রািনং সবেথেক 

সাকেসসফুল হে�ন নারায়ন �দবনাথ ঐ িবষেয় �কানও সে�হ নাই ।
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এখনও আরও �বিশ কির পিড় - স�ীব চে�াপাধ�ায়

 আিম ওনার হাঁদা-েভাঁদা, আটুল পড়তাম । এখন আরও �বিশ কের পিড় । ওনার 

কিমকেসর �যটা িবেশষ� �য সিলড গ� যা ব� এ করা থােক, যা ঝট পট কের পেড় �ফলা 

যায় । এরকম সিলড় গ� না হেল কিমকস হয় না । তাঁর সৃি�র আিম একজন আ�হী পাঠক । 

তাঁেক আমরা �েভ�া জানাই । িতিন দীঘ�জীিব হন ।
    [২৪ঘ�া  চ�ােনেল ১৫.১২.২০১৩ �ত স�ািরত]

আরও অেনক বছর ধের ওঁর কিমকস ি�প �দখেত চাই - অমল চ�ব��

 নারায়ন �দবনাথ কাট� ু ন কিমকস ি�েপর এক অসাধারন িশ�ী । �ায় চার দশক ধের 

তাঁর অনবদ� কিমকস ি�প�েলা ল�� করিছ । নারায়নবাবু �কতারা, নবকে�াল, িকেশার 

ভারতী এবং নানা পূজাবিষ�কীেত তাঁর অনবদ� কাট� ু ন ইলাে�ত িহসােব তার কােজর �কান 

তুলনা �নই । িবেশষ কের টারজােনর কািহনী�েলােত তাঁর ইলাে�শান িব�মােনর । অ�ত 

আিম তাই মেন কর । আমােদর এ�েন িনয়িমত ি�প কাট� ু েনর খুবই অভাব । ৫০/৬০ 

দশেক িকছু সময় �শল চ�বত�র আঁকা Little Dakoo (অমৃতবাজার) আর িপ িস এলাএর 

আঁকা খঁুেড়া ( অমৃতবাজার) �শয়ান পি�ত (যুগা�র) আমরা �দখতাম িক� বছেরর পর 

বছর নারায়ন বাবুর ‘হাঁদা �ভাঁদা’ ‘নে� ফে�, বাটুল িদ ��ট, ি�প কাট� ু ন এক অনবদ� সৃি� 

। কাগজ খুলেলই যখন িবেদশী কিমকস ি�েপর ছড়াছিড �দিখ তখন নারায়নবাবুর ওই 

ি�প�েলা এক ধরেনর চ�ােল� িহসােবই হািজর হয় । �ছেল-বুেড়া সবার কােছই অস�ব 

জনি�য় এই ি�প�েলা । নারায়নবাবুর কৃিত� হে� আমােদর �ভতেরর ‘হাঁদ-েভাঁদা’, 

‘বাটুল িদ ��ট’ �ক অনায়ােস িতিন �টেন �বর কেরন । আরও অেনক অেনক বছর ধের 

ওনার কিমকস ি�প �দখেত চাই ।

�ণী িশ�ী - চ�ী লািহড়ী

 িশ�ী নারায়ন �দবনাথ বয়েস আমার �চেয় িকছু বেড়া । এখনও এই পিরনত 
ুবাধ�েক� �ছােটা �ছেল �মেয়েদর জন� ছিব আকার �য িন�া ি�যনতন ভাএ �দিখেয় চেলেছন 

�সটা �ধু পি�মবে� নয় �গাটা িবে� এক িব�য় । �গাটা িবে� অবশ� তার নাম ছড়ায়িন, 

�সটা বাইেরর �িনয়ার ল�া, নারায়ন বাবুর নয় । ��ার বয়েসর জন� �ন�ন ব� হেয় �গেছ । 

নারায়নবাবু বয়েসর কােছ হার মােনন িন । বেড়া �দিনক� �ন�ন িনেয় হইচই করেছ । 

নারায়নেক তােদর মেন পেড়িন । আমােদর এই কলকাতা শহের কাট� ু ন ি�েপর ইিতহাস 
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�বিশ পুরাতন নয় । আমার �চােখর সামেনই সব িকছু ঘেটেছ । কািফ খঁ অথা� ৎ �ফু�চ� 

লািহড়ী �থ যুগা�েরর জন� পাতা �জাড়া কাট� ু ন ি�প আঁেকন । িব�সাওয়ালা কথা নাম 

িদেয় । অেনক মজার ি�প চালু রােখন । এক� বেড়া সংবাদপে�র বাঁিদক �থেক ডান িদক 

পযফ� সুদীঘ� অ�লেক মাথায় �রেখ কাট� ু ন বানােনা �ায় অস�ব ব�াপার ।

 নারায়নবাবু বেড়া পি�কায় কিমকস করার জন� ডাক �পেয়িছেলন �ছােটা পি�কা 

তােক িবখ�াত করার পর । �নী িশ�ী �ঃসমেয় ব�ু �ছােটা পি�কা িকেশার ভারতী �কতারা 

এবং �দবসািহত� ��ের র �িত িব�াসঘাতকতা কেরন িন । এই িব��তার  জন�ও িতিন 

আমার �ে�য় ।

 আমােদর �দেশ কাট� ু ন ি�প বািণিজ�কভােব সফল না হবার কারণ বাংলা বা িহি� 

ভাষার সফল  এবং উেদ�াগী পি�কা �নই । িকংিফচাস� িসি�েকট যখন �কােনা িশ�ীর ছিব 

ইংেরজীেত সারািবে� অ�ত �-হাজার ইংেরিজ পি�কায় ছাপা হয় ।

 �ন�ন এবং অ�াসেটিব� �েটাই ��েত ফরািস জামা� ন সুইিডশ এসব ভাষায় 

�কািশত হেয়িছল । ইংেরিজ ভাষায় অনুিদত হেয়িছল  অেনক পের । আজ ইংেরিজেত 

অনুবােদর ফেল ভারেতর িবপুল সংখ�ক পাঠেকর ি�য় পাঠ� হেয় ওেঠ ।

 নারায়নবাবু ��েত ইংেরিজর আনু�ল� পানিন । এখন অবশ� ইংেরিজ অনুবাদ 

হে� বেল �েনিছ । �ীকা করেতই হেব - বৃহৎ হাউেসর পৃ�েপাষন না �পেলও নারায়ন 

�দবনাথ আজ ঘের ঘের সমা�ত ।

 বাংলা সািহেত�র �নগতমেন এখন �বই িন�গামী । আিথ�ক িদক �থেকও 

�লাকসােনর পেথ তেব এখন �ছাটরা ঝুকেছ কিমকেসর িদেক । �সটা খুবই সুল�ন । 

�লখক নয়, িচ�কররাই এখন সািহেত�র �ধান কা�ারী । নারায়ন �দবনাথ তা �মান 

কেরেছন । িশ� সািহত�েক বাঁচােত হেল তােক িচ�িনভ� র হেত হেব । একদা সু�মার রায় 

�সই পথ �দিখেয়িছেলন । নারায়নবাবু আমােদর �শষ ভরসা । বয়েসর জন� �যন তাঁর 

সৃি�শীলতা কেম না যায় ।

হাস�রসা�ক যা �লেখন তা জীবেনর �িত�িব - শীেষ� �ু মুেখাপাধ�ায়

 নারায়নবাবু ব�িদন ধেরই বাংলা িশ� সািহেত�র অেনকখািন জুেড়ই রাজ� 

করেছন । িতিন এবং তাঁর সৃি��িল এখনও আেগর মেতাই �াসি�ক । তার হাসভরসা�ক 
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ুরচনা�িল �যেহত পুেরাপুির বঙগজীবেনর িনয�াস �থেক �নওআ । তাই তােদর 

ভােলাবাসার �রশ �থেক যায় সবসময়ই । আমরা বাংলা মানুেষরা আরও �বিশ অনুভব 
ুকরেত পাির নে� ফে�, হাঁদা-েভাঁদার ��িম । বাটুেলর খামেখণয়ািলপনােক তার সােথ 

ু�যাগ করা যায় �েত�ক� চির� সৃি�েত নারায়নবাবুর তিলর কথাও । সবিকছু িমিলেয় 

কিমকস�িল ভােলালাগার �রশ �থেক যায় �থম �থেক �শষ পয�� এবং আগত �িতটা 

িদেনর ��ে�ও । �সখােন, আজ ভােলা লাগেছ না, আেগ ভােলা লাগত ব�াপার�েলা যেথ� 

অ�াসি�ক ।

 নারায়নবাবু �য �ধুমা� শতকরা একেশাভাগ বাঙািলয়ানা বজায় �রেখ বাংলা 
ুকিমকসেক �বঁেচ থাকার জন িনত�নতন রসদ জুিগেয় �যে�ন তার জন �কান �শংসাই 

স�বত যেথ� নয় । এখনও অবিধ বাঙািল িশ� পাঠকেদর কােছ বাংললা কিমকেসর �যটু� 

লড়াই তা নারায়ন �দবনােথর �সৗজন�ই । ওনার হাস�রসা�ক সৃি��িল না থাকেল লড়াইটা 

হেয় �যত বড় অসম, বড়ই একেপেশ । আজকালকার অিভভাবকরাও িক� এ ব�াপাের 

িনেজেদর দািয়� অ�ীকার করেত পােরন না । আজেকর বাংলা িশ� সািহত� জগত খুব 

একটা ভােলা জায়গায় �নই । বইেমলার ওই �দ� া� িভড় মাথায় �রেখও বলা যায়, �মশ 

একটা �কানঠাসা জায়গায় চেল যাে� বাংলার িশঈ� সাইত� এবং কিমকস । �সখােন 

নারায়ন �দবনােথর মেতা �লােকর আেছন বেলই পুেরা জগতটাই লড়াই চািলেয় �যেত 

পারেছ । আজেকর এই �ল �টনশেনর যুেগও ওঁেদর মেতা মানুেষরা আেছন বেলই স�বত 

‘�াণেখালা হািস’ ব�াপারটাও রেয় িগেয়েছ । এখােনই নারায়ন �দবনােথর অনন�তা । 

এখােনই তাঁর জয় ।

সা�াব� ��াবলী

১। নারায়ন �দবনােথর কেয়ক� উে�খেযাগ� সৃি�র পিরচয় িদেয় তাঁর সৃি�র �বিশ�� ও 

�িতভার পিরচয় দাও ।

২। “নারায়ন �দবনাথ অস�ব ভােলা �স� অফ িহউমােরর অিধকারী” - ম�ব�� িবে�ষন 

কেরা ।

৩। নারায়ন �দবনােথর সৃ� বাটুল চির�� িবে�ষন কের “বাটুল িদ ��ট’ এর জনি�য়তার 

কারণ উে�খ কেরা ।

৪। “িশ�ী নারায়ন �দবনাথ হাস�রসা�ক যা �লেখন তা জীবেনর �িত�িব - ম�ব�� 

িবে�ষন কেরা ।
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৫। নারায়ন �দবনােথর �� কিমকেসর পিরচয় িদেব আেলাচনা কেরা ওনার কিমকস �েলা 

বাঙািলর কিমকস হেয় উেঠেছ �কন ?

উৎস

১। িশ�ী নারায়ন �দবনােথর  সে� সা�াৎ ।

২। ‘িক�ল’ পি�কার নারায়ন �দবনাথ সংখ�া ।
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