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গুণময় মান্নার ‘মুটে’ : সটিের আট াকসন্ধািী
ড. প্রিকান্ত নাথ
Abstract
Novel is a time-art. Gunamoy Manna writes novel, express truth with the help of time.
Gunamoy Manna is an anti-establish writer. He enlightens those people, whom live for truth
and life. 'Mute` is one of the most extra-ordinary novel in history of Bengali novel, because
most popular religious and cultural festival 'Gaajan` and its philosophy is the main theme in
this novel. The main character Sudhir overcomes all the problems through his faith on lord
Shiva.

১
“Novel is the best form of art to express
the truth of life”- হনপ্রয হজভ ১৮৮৪ ালর
একথাপ্রি ফরলরও আজ অফপ্রধ তা ভানবালফই
গ্রণলমাগয। উনযা এভন এক প্রল্পভাধযভ, মা
চপ্রযলেয ভধয প্রদল ভালজয হবতলয িলফ
কলয, ভলক আগাাতরা প্রনযীক্ষণ কলয,
ন্ধানী দৃপ্রি হপলর িশ্ন কলয এফং ফলচল
গুরুত্বূণণ “ স্বত্তালক উদঘাপ্রিত কলয। ৃপ্রিধলভণ
িগপ্রতীর এই প্রল্পভাধযভ। আয ভ প্রনযন্তয
িফভান ফলরই িপ্রতভুূলতণই প্রযফতণনীরও
ফলি। হই ভলয লে াল্লা প্রদল ভলয
মােী উনযাও জীফনলক নানা ফীক্ষা, নানা
ভাো ছুুঁলত চা। তাই হদপ্রখ, উপ্রন তলকয
প্রবকলিাপ্রয ভাজ শুপ্রচতায ভাো অপ্রতক্রভ কলয
প্রফ তলকয িথভ দলকয ফাংরা উনযা
হমভন ভানুললয ভলনয কথালক ছুুঁলত চাইর,
যফতণীলত হতভপ্রন ল্লীফাংরায ভানুললয জীফলনয
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আপ্রিপ্রত্বক আফলকও ধযলত চাইর। আভযা রক্ষয
কযরাভ, এযযই হ আফায যাঢ় ফাংরায
ংকিলক ভলয ওঠা ড়ায লে প্রভপ্ররল
হদখলত শুরু কযর। আয স্বাধীনতা যফতণী কালর
উনযা আযও প্রফিাপ্রযত জীফনমানলক
যাজননপ্রতক ি প্রযফতণলনয ফািফতায আধালয
স্থাপ্রত কলয ফহুভাপ্রেকতায প্রদলক এপ্রগল হগর।
ভানুললয বাফাদণগত অফস্থান, অথণননপ্রতক
িানালালড়ন, াভাপ্রজক ঘাত-িপ্রতঘাত, াংস্কৃপ্রতক
অফক্ষ, িাপ্রিয আকাঙ্ক্ষা ও অিাপ্রিয তাাও
তায ফহুভুখী আধালয স্থাপ্রত লরা। ঔনযাপ্রকযা
জীফনলক হদখলত চাইলরন নানা হক্ষলে- ভানুললক
ধযলত চাইলরন নানা লি। গুণভ ভান্না ভৃদ্ধ
হথলক আযও ভৃদ্ধতয ল ওঠা হই ফাংরা
উনযা জগলত নতুন ংলমাজন ঘিালরন শ্রপ্রভক
কৃললকয ভাপ্রি ম্পৃক্ত জীফনচমণায অপ্রতফািফ
রূপ্রচে
অংকন
কলয।
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গুণভ ভান্নায জম শ প্রনফায ৭ই চচে, ১৩৩১;
২৫ হ ভাচণ, ১৯২৫। জম শস্থান “ হভপ্রদনীুয
হজরায উত্তয-ূলফণ ঘািার ভকুভা লযয
ার্শ্ণফতণী এক অজ াড়াগাুঁ আড়লগাড়া। দীননাথ
ভান্না ও িাণফারা ভান্নায িভ তথা ফণকপ্রনষ্ঠ
ন্তান গুণভ। ভাে চায ফৎয ফলই ফাফায
ভৃতুযলত তাুঁয হরখাড়া শুরু লত প্রকছুিা হদযী
লরও হরখাড়া আগালগাড়া অতযন্ত হভধাফী
গুণভ ১৯৪৯ ালর স্কপ্রি চাচণ কলরজ হথলক
প্রফ.এ. া কলযন ইলকানপ্রভক্স অনাণ প্রনল।
াাাপ্র ফাংরা প্রফলল ান ফপ্রিভচন্দ্র স্বণণদক
ও যায আশুলতাল জম শফাপ্রলণক ুযস্কায। হই
ুফালদই ১৯৫১ ালর করকাতা প্রফর্শ্প্রফদযার
হথলক ফাংরা প্রনল এভ.এ. া কলযন। এভ.এ.
ড়ায ভলই উভা ভান্নায ালথ তাুঁয প্রফল ।
কনযা ুপ্রিতা যা এয জফাপ্রনলত তাুঁয ফাফায প্রছর
‘দৃঢ় ফযপ্রক্তত্ব, ুগবীয প্রচন্তাপ্রক্ত, স্পি ুন্দয
ফাচনবপ্রে, ুরপ্ররত কণ্ঠস্বয।’ ১৯৬৪ ালর
করকাতা প্রফর্শ্প্রফদযার হথলকই প্রএইচ. প্রড.
উাপ্রধ রাব কলযন ‘যফীন্দ্র কাফযরূলয প্রফফতণন
হযখা’ ীলণলক।
তাুঁয কভণজীফন শুরু  ১৯৫২ ালর ঘািার
প্রফদযাাগয উচ্চ ইংলযজী প্রফদযারল। ভলধয
প্রকছুপ্রদন করযাণী প্রফর্শ্প্রফদযারল অধযানা কলয

১৯৯০ ালর ফযভুয গারণ কলরজ হথলক প্রতপ্রন
অফয গ্রণ কলযন। কৃতী অধযাক প্রললফ
ম্মাপ্রনত গুণভলয ঘপ্রড়য কাুঁিায ালথ ভ
হভরালনা প্রনভপ্রনষ্ঠা হমভন প্রছর, হতভপ্রন ফাচনবপ্রে
ও কণ্ঠস্বলযয জনযও ুখযাপ্রত প্রছর। অফয স্কুরজীফন হথলকই হখরাধুরা, আফৃপ্রত্ত, অপ্রবনলয জনয
িংপ্রত ললছন প্রতপ্রন। হরখালরপ্রখয ালতখপ্রড়ও
লপ্রছর ঘািার প্রফদযাাগয উচ্চ ইংলযজী
প্রফদযারল ড়ায ভলই। তাুঁয িথভ ভুপ্রিত গল্প
‘অপ্রবজ্ঞান’ িকাপ্রত  ১৯৪৮ ালর ‘প্রযচ’
প্রেকা। িথভ িকাপ্রত উনযা ‘রখীন্দয
প্রদগায’ (১৯৫০)। এলক এলক িকাপ্রত 
‘জননী’ (১৯৫৫), ‘কিা বানাপ্রয’ (১৯৬০),
‘জুনাুয স্টীর’ (ূফণখ্ “ ১৯৬০, উত্তযখ্১৯৬২), ‘প্রফপ্রধ প্রফে’ (১৯৬৬), ‘অাভাপ্রজক’
(১৯৭২), ‘ারফপ্রন’ (১৯৭৮), ‘ঘযানা’ (১৯৮৪),
‘ঞ্চলকৌপ্রণক’ (১৯৮৯), ‘ভুলি’ (১৯৯২), ‘গো
িফাপ্রনী’ (২০০৬) িভুখ উনযা; প্রতনপ্রি
িফন্ধগ্রলেযও (‘যফীন্দ্রনাথ’, ‘যফীন্দ্র কাফযরূলয
প্রফফতণন হযখা’, ‘যফীন্দ্রযচনায দণনবূপ্রভ’) প্রতপ্রন
যচপ্রতা। ফাংরা উনযালয প্রল্পাপ্রেক প্রনলও
ভনীর বাফনাপ্রচন্তা কলযলছন প্রতপ্রন। প্রনভপ্রনষ্ঠ ও
ুৃংখর এই প্রল্পী জীফন-ৃংখর হবলে
যলরালক মান ২৮ হ এপ্রির, ২০১০-এ।
২

উনযা ভলয প্রল্প। হই ভলয
ংলকতলক ঔনযাপ্রক ধযলত হচিা কলযন নানা
প্রিফাচপ্রনক আফল। বাফাদণ ও প্রল্পস্ববাফ,
হশ্রণীিন্ধ ও হশ্রণীংগ্রাভ, তথয ও তলেয হভরফন্ধন,
যাজনীপ্রত ও ভাজ, ফািফ ও রূক, লতযয
প্রফকা ও জীফনাদণ, প্রনযলক্ষতায হকৌর ও
আপ্রেক, হাপ্রলত হশ্রণীয অপ্রিত্ব ও প্রচন্তালচতনায
প্রফকা “ এই ভি প্রকছুয ধাযাফাপ্রক ফযঞ্জনাগবণ
উস্থানায প্রদলক রক্ষয হযলখ এলগালত 
ঔনযাপ্রকলক। খুফ কভ ংখযক ঔনযাপ্রকই
জীফলনয িপ্রতলফদনলক এই প্রল্প াথণকতা
ভপ্র্ত কযলত ক্ষভ ন। গুণভ ভান্না হই প্রফযর
ধযলণয হরখন “ প্রমপ্রন এই কারুকৃপ্রতলত প্রদ্ধি।
িথভ উনযালই হই ভাো ছুুঁল হমলত ালযন
গুণভ।
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‚হতযলা ঞ্চান্ন ালরয লতযই অগ্রাণ
কার হফরা‛ (ৃৃঃ ১) “ স্বাধীনতা িাপ্রিয আনন্দ
উলিরতা প্রভপ্ররল হমলত না হমলতই ভ ও
প্রযয কীবালফ নতুন প্রনলভণাক চতযী কলয “
গুণভ তালক ধযলত চান জীফনদৃপ্রি প্রদল।
স্বাধীনতায য-যই ভাজফাদ প্রফলযাধী ংগ্রাভ
মখন গ্রাভীণ াভন্ততন্ত্র ও যাষ্ট্রী িতালয
হমাগূলেয প্রফরুলদ্ধ হজলগ উঠলছ; হভ
হভপ্রদনীুয হজরায অখযাত একপ্রি গ্রালভ
(আভলধলড়) কীবালফ তায ছাা লড় এফং
অফযম্ভাফী আলরাড়ন ওলঠ “ তাযই আলরখয এই
‘রখীন্দয প্রদগায’ নাভক উনযা। হ অপ্রবঘালত
আলরাপ্রড়ত  গ্রাভ-ফাংরায কৃলক রখীন্দয
প্রদগায। একান্ন ফছয ফলস্কয রখীন্দয অনুবফ
কলয, হদ স্বাধীনতা হলরও হদলয চালী-ভজুযশ্রপ্রভকলদয অফস্থায/অফস্থালনয হকালনা প্রযফতণন
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 প্রন। ান িপ্রক্রা একই আলছ “ াক
ফদলর হগলছ শুধু। আয প্রযফতণন ললছ
ভানুললয। হ অনুবফ কলয ‚ভানুল আলগয ভলতা
আয নাই। আজকার ভানুললয ভাথায প্রঠক নাই।
ভানুললয ভনুলযত্ব নাই‛ (ৃৃঃ ২৫)।
প্রকন্তু প্রনজস্ব অপ্রবজ্ঞতারব্ধ জীফনাদণ প্রদল
রখীন্দয ফাইলক জানালত চা, ফাইলক প্রনলই
বালরা কাজ কযলত । বালরা কালজয জনয,
অথণাৎ, াভূপ্রলকয জনয ফযপ্রক্ত-স্বাথণলক দূলয
প্রযল হযলখ ফাইলক এক লত । এই আাত
যর কথাগুপ্রর প্রকন্তু জীফলন এলতা লজ হকউ
হভলন হন না। হকউ ফা ভানযতা প্রদলত চা না।
এখান হথলকই শুরু  ফযপ্রক্ত-ভাজ-হশ্রণীযাজনীপ্রতয ঘূণণাফলতণয াক। গুণভ আলর
আলরাচয উনযালয যলত যলত ন্ধান
কলযলছন
এইভি
জপ্রির,
অদৃয
কূিাবাগুপ্ররলক। পলর তাুঁলক হভদফহুর ফািফ
ফপ্রজণত কাপ্রপ্রনয ভাাজালরয পাুঁদ াতলত  প্রন।
পরত তলাধীয বট্টাচামণ ফরলফন --‚কৃলক আলন্দারলনয হিপ্রক্ষলত একপ্রদলক
হালকফলগণয ধূতণ অফস্থান ও হশ্রণী ম্পলকণয নানা
িানালালড়ন এফং অনযপ্রদলক প্রনম্নফগণীজলনলদয
িস্তুত ও অিস্তুত অংলয ম্পকণগত হকৌপ্রণকতা ও
হশ্রণী-হচতনায ক্রপ্রভক প্রফকা উত্থাপ্রত লরও তা
কখলনা ঔনযাপ্রকতা হথলক স্খপ্ররত  প্রন।‛১
শুধু ‘রখীন্দয প্রদগায’ই ন; আভযা রক্ষয কপ্রয,
গুণভ তাুঁয িা হকালনা উনযালই ভধযপ্রফত্তজীফনপ্রনবণয ভলনাযঞ্জনকাযী কাপ্রপ্রনয ভাা িরুব্ধ
ন প্রন। তাুঁয ঔনযাপ্রক ত্তা াভাপ্রজক
অপ্রিলেয এক িফর আগ্র আভযা রক্ষয কপ্রয
হমভন ‘কিা বানাপ্রয’ (মাযা ধানলদ্ধ শুকলনা কলয
হবলন হফাপ্রত কলয, তালদয কাপ্রপ্রন) অথফা
‘জুনাুয স্টীর’ (কাযখানায ‘খাুঁপ্রি শ্রপ্রভক’ প্রফরার
দাগ আলছ এই কাপ্রপ্রনয হকলন্দ্র) প্রকংফা ‘ারফপ্রন’

(াুঁওতার জনজাপ্রত হগাষ্ঠী ও ভাালতা-হভল
াভরীয জীফন ংগ্রাভ এই উনযালয হকলন্দ্র
আলছ) উনযাল; তাযই ধাযাফাপ্রক প্রকন্তু স্বতন্ত্র
বাফনা প্রচন্তায ফপ্রৃঃিকাক ‘ভুলি’ উনযা।
গুণভ ভান্নায যচনা আভযা রক্ষয কপ্রয, মাযা
িপ্রতপ্রদলনয জীফনমাো আভালদয হচালখয
াভলনই ঘুলয হফড়া, অথচ আভালদয দৃপ্রিলত ধযা
লড় না “ তালদযলকই প্রতপ্রন উনযালয হকলন্দ্র
প্রনল আলত হচললছন। ‘গলদযয হৌন্দমণ’ নাভক
াপ্রতযতে গ্রলে গুণভ উলেলযয প্রফপ্রবন্নতা
অনুমাী গদয যচনালক হম প্রতনপ্রি হশ্রণীলত প্রফবক্ত
কলযপ্রছলরন : ফণণনাত্মক গদয, প্রফলেলণাত্মক গদয,
আলফগাত্মক গদয; হই ূে হভলন আভযাও তাুঁয
যচনা রক্ষয কপ্রয, ফণণনাত্মক গলদযয আপ্রধকয।
গ্রাভ হথলক গ্রাভান্তয, কৃলক হথলক কাযখানা,
শ্রপ্রভক “ ফণেই তাুঁয দৃপ্রি জাগ ও ভভণীয।
এফং তাুঁয ফলচল ফড় চফপ্রিয, প্রনলজয ও
াপ্রযাপ্রর্শ্ণলকয জীফনমান হথলকই প্রতপ্রন ংগ্র
কলয হনন উনযালয উাদান (‘প্রযচ’ প্রেকা
‘ারফপ্রন’য
ভালরাচক
প্ররলখপ্রছলরন--‘হভপ্রদনীুলযয জনজীফন গুণভফাফুয নখদণলণ’)।
যাপ্রয হকালনা যাজননপ্রতক দলরয লে মুক্ত না
লরও ১৯৯৭ ালর ‘ফপ্রিভ ুযস্কায’ প্রফজী এই
ঔনযাপ্রলকয উনযল ভাকণী ভতাদণ প্রকছুিা
ছা হপলরলছ ফলর আাতদৃপ্রিলত ভলন লত
ালয। মপ্রদও হলমণন্ত তাুঁয িা িপ্রতপ্রি
উনযাই যাজননপ্রতক হিক্ষালি প্রকংফা অথণনীপ্রতপ্রনবণয শ্রপ্রভক আলন্দারলনয িবূপ্রভলত ভানুললয
উত্তযণই অপ্রবরপ্রক্ষত । এই ভানফালভয
িতযীর ওায পলর তাুঁয যচনা াই আভযা
এক প্রফলল ভানফতালফাধ। আয হা মাযা ভুলি,
তালদয প্রনল ফাংরা হরখা উনযা হতা
প্রিতীযপ্রত।
৩

ত্তায ংজ্ঞা ন্ধানী উনযা নাভক প্রল্প
ভাধযভ তাই ফায ফায প্রনভণাণ কযলত চা নতুন
জগৎ। হমভন, উনযালয নালকয িচপ্ররত
ংজ্ঞালক নতুন কলয চতপ্রয কযলত চান গুণভ
ভান্না তাুঁয ‘ভুলি’ উনযাল। মায,
নাভ : ুধীয াুঁতযা
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হভপ্রদনীুলযয প্ররাই নদীয তীলয ঘািার
ফাজালযয কথা উলল্লখ কলয হরখক উনযালয
স্থাপ্রনক প্রবপ্রত্তবূপ্রভ প্রনপ্রদণি কলয হনন িথলভই।
হভপ্রদনীুয হজরায অনযতভ এক িাপ্রনক
ভকুভা য ঘািার । ১৮৫০-এ ৃপ্রি। ক্ষুি ও
কুপ্রিয প্রলল্পয জনয ঘািার য ও তায াাাপ্র
অঞ্চর ধীলয ধীলয এক ভৃদ্ধ জনদ ল ওলঠ।
ইংলযজলদয অতযাচালয তায ভলধযও চতপ্রয 
নানা কূিাবা। াাাপ্র ফনযা ও দাোও ঘািার
য ও তায প্রন্নপ্রত অঞ্চরলক িা াক ও
াপ্রলতয িাপ্রিক প্রফনযাল িপ্রতপ্রষ্ঠত কলয হন।
তাযািয হমভন তাুঁয চদনপ্রন্দন িতযক্ষ
অপ্রবক্ষতা-রব্ধ
জীফন-ফািফতালক
তাুঁয
উনযালয প্রফলফস্তু কলযপ্রছলরন, হতভপ্রন আভযা
হদপ্রখ, গুণভও প্রফর্শ্া কলযন, ‘উনযা ভালেই
চরভান জীফলনয ছপ্রফ। ...... প্রফলল কালরয হই
প্রযফতণভানতা প্রফলল হরখলকয ভানপ্রকতা হম
কাপ্রপ্রনলত রূ হন, তাই
উনযা’
(‘াক্ষাৎকায’, ‘অেীকায’)। ‘ভুলি’ উনযালযও
আলগ, ১৯৫৪ ালর িকাপ্রত তাুঁয ‘কিা বানাপ্রয’
উনযালও প্রতপ্রন ঘািার ও প্রন্নপ্রত অঞ্চলরয
শ্রভজীফী ভানুললদযলক কাছ হথলক হদলখন এফং
তায প্রপ্রল্পত রূ হদফায িলচিা কলযন। ফস্তুফাদী
জীফলনয ালথ জীফনদণনলক প্রভপ্ররল হদফায
ক্ষভতাধয হরখক গুণভ ‘ভুলি’ উনযালও একপ্রি
প্রফলল স্থান কালরয জীপ্রফকা ও ভানুললয িাপ্রিক
জীফলনয ফযপ্রক্ত ও াভাপ্রজক আতপ্রতলক পুপ্রিল
তুলরলছন।
ুধীয ঘািার ফাজালয ভুলিলদয ‘খালত’ দণায
বীভ াইলনয য প্রিতী স্থালন আলছ। উনযা
শুরুয য যই অফয হই লফ দণায। লফ ভুলি
ইউপ্রনলনয হজালড়য ম্পাদক। দাপ্রত্বীরতায
াাাপ্র ফর যীয ও ুস্থ ভলনযও অধীকাযী
হ। স্ত্রী কুুভ আয এগালযা ফছলযয হভল
যরালক প্রনল আাত-ুলখয ংায তায। শুধু
তাই ন, তায প্রফলল আযও প্রকছু জানায অফকা
Volume-II, Issue-III

আলছ আভালদয। তা জানালফন ঔনযাপ্রক :
‚ুধীয হা ভুলি, চতৃক প্রফলঘ প্রতলনক জপ্রভলত
চালফাও কলয, মপ্রদও ফালয ভলতা ভানুল খালি
না “ প্রকন্তু হ কপ্রযাপ্রর ছাুঁলদ তযজা গানও কলয‛
(ৃৃঃ ১০)।
প্রকন্তু জীফন হতা একনযপ্রখক ন কখনও, ন
একফাচপ্রনক। ভুি ফল ফল মালদয হভরুদ্ ফাুঁকা
ল মা, প্রকংফা কার হথলক ন্ধযা মণন্ত কাজ
কলয দু-াুঁচ িাকা হল মালদয জীফনধাযণ
কযলত ; তাযা হতা অনয প্রকছু অনুবফ কযাযও
পুযৎ া না। প্রকন্তু তাযই ভধয হথলক হবল
ওলঠ কখনও কখনও অপ্রনলভয ফাতণা। তাযা
ফরলত াযলফ না প্রকছুই, প্রকন্তু হজলন হনলফ –
‚ধনীলদয হকউ প্রনভ ভানলফ না, হকউ
িযাকলা হদলফ না। শুধু প্রক হঘাল ফাফুযা? “ ফ
ফাফুই তাই‛ (ৃৃঃ ২৩)।
তাই ভ ও প্রযলযয ঘাত-িপ্রতঘালত
ুধীলযয ভলন হম ভি ঘিনা দাগ কািত না,
এখন হগুলরাই হযলখ মা গবীয ছা। চদনপ্রন্দন
জীফনমালনয ভলধযই অতএফ আল নানা চড়াইউৎযাই। অংখয হচাযাফাপ্রর। হম আলফগ ুধীলযয
ভনলক কাজ কলয, হই আলফলগই হ ফলর, মপ্রদ
ভাপ্ররলকয া হ হন, তলফ গাল-গতলয
হখলি তায হলালরা-আনাই উুর কলয হদলফ।
প্রকন্তু প্রদন ফদরালে, ফদরালে প্রচন্তা-ধাযাও। তাই
কানাই ভ্র ফলর : ‚তভায ভুলি খালতয কাজ,
ফছলয প্রতন’ লাি প্রদন, ফাফুলদয ভা-বয কাজ,
ভা কাফাপ্রয ভাইনা, আয আভালদয? হমপ্রদন ভুপ্রনল
খািা হপ্রদন া, হকউ ভুপ্রনললয াযলভন্ট
চাকপ্রয হদ? হযালজয ভুপ্রনল হযাজ রাগা। ফছলয
ক’ভা আভযা খািপ্রন াই, ফর? ......‛ (ৃৃঃ ৫২৫৩)।এ কথাই িফীয ফুঝালত হচলপ্রছর ুধীযলক।
ফলরপ্রছর : ‚......ওযা ফ স্বালথণয প্রডলা, হঘারা
জলর ভাছ ধযলত এললছ ......‛ (ৃৃঃ ৪২)।
িফীয “ তীক্ষ্ম প্রকন্তু প্রস্থয হচালখয অপ্রধকাযী
িফীযলক ুধীয তায াধযভলতা প্রতৃলে প্রদল
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ফড় কলয তুলরপ্রছর। হরখাড়া প্রপ্রখলপ্রছর,
চাকপ্রযও হমাগাড় কলয প্রদলপ্রছর। প্রকন্তু মখন
‚প্রকছুপ্রদন আলগ এ যালজয ুযাতন যকায ফদলর
প্রগল প্রনফণাচলনয ভাধযলভ নতুন যকায এললছ‛
(ৃৃঃ ১৩) এফং ুযাতন যকালযয আভলরই
যাজননপ্রতক কাযাফপ্রন্দ কলয যাখা িফীযলদযলক
নতুন যকায হছলড় প্রদললছ (ন “ তাপ্রযলখয
প্রললফ ১৯৭৭-৭৮ ার); তফুও িফীযলদযলক
আত্মলগাণ কলয থাকলতই । হকননা, ভিা
তখন প্রতযই ফড় অভ। অথণাৎ, ‘ভুলি’ হই
ভলয কথা তায যীলয ধলয যাখলত চাইলছ,
মখন ুযলনা প্রদনফদলরয িতযাা নতুন িতযল
িফীযযা তালদয হমৌফনলক উৎগণ কলযপ্রছর। াধন
চলট্টাাধযাও ফলরন তাই :
‚‘ভুলি’ উনযালয কার িথভ ফাভফ্রন্ট
যকায ক্ষভতা ফফায অফযফপ্রত লযই, মখন
হজর হথলক নকার ফন্দীলদয ভুপ্রক্তয িশ্ন যকায
প্রফলফচনা কলযলছন। ুধীলযয ন্তান িফীয এভনই

একজন যাজননপ্রতক কভণী, প্রমপ্রন প্রযফায প্রফপ্রেন্ন।
ফাভ যকায ক্ষভতা এলরও িকালয প্রপলয
আলছন না। ফাফা ও হছলরয ভূরযলফাধ ও
প্রফর্শ্ালয িি উনযালয ভগ্র অঞ্চর জুলড়
আলছ ......‛২
ভ শুধুই ফদরালে না, আলর ল উঠলছ
আযও জপ্রির। ুধীলযয জফাপ্রনলত শুপ্রন তাই আভযা
: ‚ইিা প্রচযকারই ল আলছ, আলগয প্রদলন প্রছর
ভুপ্রচ হভথয ফাগপ্রদ কাায, এখলনা হই যকভ
আলছ। তলফ তায হবার ালপ্রিলছ। এযা ফলর,
ভজুয কৃলক ...... আলছ প্রছর যাজা, জপ্রভদায,
এখন ইলছ ধন ধনী, াপ্রিণয হনতা ......‛ (ৃৃঃ
১৪০-১৪১)। মন্ত্রণায এই াক হথলক িফীযলক
যক্ষা কযলতই ন্তালনয ভােরাকাঙ্খা ুধীলযয
ফাফা ীতরানলন্দয থালন ‘বলক্ত’ ওায ফানা
িকা। অফয এয আলগও ুধীয আলযা দু’ফায
‘বক্তা’ লপ্রছর এফং ুধীলযয ফাফা অধীযও
প্রলফয গাজলন ‘বক্ত’ লপ্রছর।
৪

প্রতনলি লফণ প্রফনযি (মন্ত্রণায াক, তযায
আগুন, উত্তযলণয দুযপ্রত) এফং চুান্নপ্রি প্রযলেলদ
প্রফবক্ত এই উনযালয প্রিতী লফণ (২৭প্রি
প্রযলেদ, অথণাৎ উনযালয হভাি প্রযলেলদয
অলধণক) অতএফ আভযা াই গাজলনয প্রফিৃত
প্রফফযণ। রক্ষণী, আভযা প্রফবূপ্রতবূললণয ‘লথয
াুঁচারী’, তাযািলযয ‘গণলদফতা’ ও ‘াুঁুরী
ফাুঁলকয উকথা’ উনযালও যাঢ়ফলেয গাজলনয
িে হলপ্রছরাভ; তলফ তা গুণভলয ভলতা
এলতা প্রফিৃত প্রযলয ন। তলফ এলতা প্রফিৃত
প্রযলয লরও আভালদয কালছ তা কখলনাই
শুবভ ভ্লরয ভলতা ‘অচ’ ফলর ভলন  না।
ফযঞ্চ আভযা হদপ্রখ, হরাকজীফলনয লে ঘপ্রনষ্ঠ ও
আন্তপ্রযক হমাগালমাগ থাকায ুফালদ হরাকংস্কৃপ্রতয
এই প্রফলল ফণপ্রি উনযালক একিা আরাদা
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ভাো দান কলযলছ। হখালন অখযাত ব্রাতযজনও
প্রনলজলদযলক হশ্রষ্ঠ ফলর বাফলত ালয।
ভাপ্রফলুফ ফা চচে ংক্রাপ্রন্তলত, অথণাৎ ফাংরা
ফছলযয হল প্রদলন ফাংরালদলয গ্রালভ-গলঞ্জ
প্রফলক উরক্ষ কলয হম উৎফ াপ্ররত , তা
উত্তযফলে ‘গম্ভীযা’, ূফণফলে ‘চড়ক’, যাঢ় ফাংরা
‘গাজন’ নালভ প্রযপ্রচত। তাৎমণূণণ, এই উৎফ
াভাপ্রজকবালফ তথাকপ্রথত প্রনম্নফণণ ফা অন্তযজ
হশ্রণীয ভলধযই ফহুর িচপ্ররত। গাজন অথণাৎ গাজন
ফা গান (উলেলয গীত)। এই
‚প্রলফয গাজন ফা নীলরয গালন
অংগ্রণকাযী বক্তলদয কালযা,  আলগ হথলক
ভানত থালক, নতুফা কালযা ূফণুরুল হথলক এরূ
বক্ত ফায হযওাজ যললছ। চচেভালয শুরু
হথলকই তাযা বক্তযা হলজ প্রলফয গাজলন
অংগ্রণ কলয।‛৩
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--- এই কপ্রঠন ব্রলত তাযা াপ্রভর 
যকাভনা, নীলযাগ থাকা প্রকংফা ন্তালনয ভের
আকাঙ্খা। শুধু তা-ই ন;
‚িফপ্রঞ্চত, াড়বাঙা খািুপ্রনবযা জীফলন
কীবালফ ধভণলক তাযা িধান অফরম্বন প্রললফ
আুঁকলড় ধলয, তায হথলকই প্রনষ্কাপ্রত কলয হন
জীফনমালনয আনন্দ, ন্তা ফা অনুতা হথলক
ভুপ্রক্ত, প্রকংফা প্রফলনাদন “ গুণভ ভান্না তায তপ্রন্নষ্ঠ
ছপ্রফ এুঁলকলছন।‛৪
ঢালক কাপ্রঠ হদওা হথলক শুরু কলয ংকল্প
গ্রণ, কৃে াধলনয কপ্রঠন ফণ, হদউর চতপ্রয কযা,
িণাভ-হফা, ফড় প্রুঁলদারা, তযজা গান, হভরা,
কাুঁিা গলড়ন “ গাজন প্রনল হভলত ওলঠ গ্রালভয
ফাই। হিতলবালগয অনুষ্ঠালন প্রফপ্ররলে জর
ঢারলত ঢারলত ‚কুভাযীযা প্রলফয ভলতা স্বাভী
িাথণনা কলয, এলাযা যজলম শ হই যকভ স্বাভীই
চা, ইজলম শ স্বাভীুলেয করযাণ কাভনা কলয।
হকউ আত্মী প্রযজলনয হযাগভুপ্রক্ত কাভনা কলয‛

(ৃৃঃ ২২৬)। ালিবলক্তয স্ত্রী কুুভ প্রলফয ভাথা
জর ঢারলত প্রগল মখন উচ্চাযণ কলয, ‘ফাফা
হভলয বার কয, হছলরয বার কয ......’, হযালতই িফীয ছুপ্রযকাত । প্রকন্তু অনন্ত
‘ধযালপ্রন্নতযং যজতপ্রগপ্রযপ্রনবং চারুচন্দ্রফতংং’
প্রলফয বক্ত ুধীয হবতলয হবতলয প্রফচপ্ররত
লরও ফাইলয যপ্রক্তয অীভ যীক্ষা প্রদল
চচে ংক্রাপ্রন্তয হল প্রদন, অথণাৎ চড়লকয কালজ
হকালনা ফযাঘাত লত হদ না। পলর চড়লকয
খুুঁপ্রিনাপ্রি িলতযকপ্রি কালজয প্রফফযণ আভযা হল
মাই উনযাল। হমভন াই বাযা ফাুঁধায কালজয
প্রফফযণ, হতভপ্রন াই ভিুক ফানালনায প্রফফযণ।
আলছ তক্তাযাখা প্রকংফা ঙ-এয ভলতা িা
াপ্রযল মাওা হরাকংস্কৃপ্রতয ধাযা। দারুব্রহ্ম
ারফৃক্ষলক াক্ষী হযলখ অপ্রস্থয-বেুয-অপ্রনপ্রিত
জীফনমাোলক কপ্রঠন ংকলল্পয ভলধয প্রদল
জ-ুন্দয-স্বাবাপ্রফক ফৃলত্ত প্রনল আলত চা
প্রলফয বক্তযা।
৫

আলর ঔনযাপ্রক ভানুললয জীফলনয লথয
ভি কাুঁিালক ফলণললল উলড় হপরলত চান।
তাই চড়লকয প্রফিৃত প্রফফযলণয ভলধযও অতযন্ত
ূক্ষবালফ কাপ্রপ্রনয হযখাথলক ধলয যালখন।
ফাচলনয হবতলয প্রনপ্রিতবালফই হথলক মা
যাফাচলনয দুযপ্রত। তাই তৃতী লফণয ীলণক 
‘উত্তযলণয দুযপ্রত’। আভযা তাই াঠকৃপ্রতলত হমভন
াই ফলণাযলম্ভয নতুন ললযয ঘ্রাণ, হতভপ্রন াই
প্রিতী লফণয িলাজনীতাও : ‚ন্নযাীযা
ংায হথলক প্রফপ্রেন্ন ল থাকায জনয ন।
গাজলনয প্রদনগুলরা হল ফায যই আফায
তালদয প্রপলয আলত  ংালযই। ংালযয
িি-প্রফলযাধ আলগও প্রছর, এখলনা আলছ, লযও
থাকলফ। প্রকন্তু ন্নযা-িতযাগত ভানুললয দৃপ্রিবপ্রে
ফদলর হগলছ, নতুন িতযল উিুদ্ধ ভন প্রনল এখন
অয তায লে হফাঝাড়া কযলত লফ‛ (ৃৃঃ
২৭৭)।
তৃতী লফণয শুরুলতই খ্ভ তাই
ভাভলয ইাযা প্রনল আল “ ‚আজ রা
চফাখ। ...... শুব নফফললণয ূচনা‛ (ৃৃঃ ২৭৬)।
ূচনা আলর ূণণতায “ প্রযক্ততা ঝপ্রযল। ূচনা
আলর প্রভরলনয “ প্রফলেদ ঘপ্রিল। ূচনা
আলর উত্তযলণয “ অফলযাণ হপ্রযল। আয
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উনযা হমলতু ফযপ্রক্তলচতনায ালথ হমৌথ
প্রনলিতনায হমাগপর এফং হইূলেই অপ্রিত্ব
হমখালন চতপ্রয  লমাগী ত্তালদয ংগঠলন;
অতএফ দাণপ্রনক দৃপ্রিক্রলভ কথকতা পুলি ওলঠ
এই প্রিফাচপ্রনক তয : ‚ভানুল? “ হকফর প্রফলযাধ
আয প্রফলযাধ। প্রকন্তু হ হকফর প্রভরন আয
াভঞ্জলযয গপ্রতথ চতপ্রয কযায জনয। ভন্বলয
ভুহুতণপ্রিও ক্ষপ্রণক “ হকননা ভানুল প্রনলজয অন্তলযই
প্রফলযালধয ফীজ ফন কলযলছ, প্রফনা অফযম্ভাফী,
তফু হই প্রফনালয ভধয প্রদলই তায উত্তযণ ঘলি।
অন্তীন িপ্রক্রা‛ (ৃৃঃ ২৭৭)।
প্রফলফকানন্দ-যফীন্দ্রনাথ ও ভাকণলয ভলধয
প্রমপ্রন খুুঁলজ ান ভন্ব ও াভঞ্জয; প্রমপ্রন স্পি
বালা হঘালণা কলযন, ‘প্রচযকার আপ্রভ এযাপ্রন্টএযাস্টাফপ্ররলভন্ট’; প্রতপ্রন তাুঁয উনযালয
নাকলক প্রযশুদ্ধ কলয তুলরন প্রনপ্রিতবালফ
গাজলনয ‘ালিবক্ত’ ওায ভধয প্রদল। এফং এয
যযই তাই াঠকৃপ্রত দ্রুত এপ্রগল মা। এপ্রগল
মা, হকননা, ুধীয এফায িস্তুত জীফলন জীফন
হমাগ কযায াধনা। আভযা াঠকৃপ্রতলত হদপ্রখ,
যরায প্রফল  হম যালত, হ যালতই প্রং
যাজনীপ্রতলত প্রফর্শ্াী িফীয িপ্রতলক্ষয ালত
প্রনত । অদ্ভুত ংমলভ ুধীয এযযও ধভণলক
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াপ্রতায কলয কলভণয লথ এপ্রগল মা। ‘প্রফপ্রক্ত’য িাপ্রিক প্রক্তলক অনুধাফন কলয ‘িিা
চক্ষু’য অপ্রধকাযী ভুলি ুধীয ভাজনলদয
কামণকরা ফই জালন। এলকফালয িাকায কুপ্রভয,
তফুও দপ্রযি ভানুললদয গরা ালত ালতই
ছুপ্রয প্রদলত ালয। ুধীলযয আলক্ষ আলছ তালত,
প্রকন্তু হক্ষাব হনই। নীরকলণ্ঠয ভলতাই তাযও বাফনা
: ‚ংালযয ফ হভাি “ অনন্ত নাগ পণায ওয
ৃপ্রথফীয বায ধাযণ কলযপ্রছর, তাযা ভুলি,
ংালযয হই ভুিিা ভাথা করুক‛ (ৃৃঃ ৩১৫)।
ফতণভান এবালফই ত ৃপ্রথফীয জঞ্জার
যাফায জনয িাণণ কলয প্রচযকার, প্রফপ্রনভল
চা ধযণীলক নতুন িজলম শয ফালমাগয কলয
তুরলত। গুণভ ভান্না একপ্রি াক্ষাৎকালয প্রনলজই
ফলরলছন :

‚ভানুল ভালেই প্রনলজলক ক্ষ কলয
বাযফলনয গুরুদাপ্রত্ব ারন কলয মালে “ হ
ফণভানপ্রফক িপ্রতপ্রনপ্রধ......‛ ৫
-হই দাফদ্ধতা হথলকই উত্তয িজম শলক
ুধীয তায জীফনরব্ধ অপ্রবজ্ঞতা ছপ্রড়ল প্রদলত
চা। ফপ্ররষ্ঠ আত্মিতযল হ ফলর ওলঠ, মা
উনযালয আাত-ভাপ্রিলত এল এক
ইপ্রেতগবণ হদযাতনা প্রদল মা : ‚ফিা ভাথা
প্রদপ্রফ, প্রদপ্রর ... া চরলফ াত রড়লফ হকাভয
দুরলফ ...... প্রক হচৌকাি গরাপ্রফ, প্রক ফাুঁলধ উঠপ্রফ
...... ও ঘাড় প্রঠক হাজা যাখপ্রফ, চড়ক কালঠয
ভতন ......‛ (ৃৃঃ ৩৩৩)।
গুণভ ভান্নায ‘ভুলি’ উনযা তাই ভানুললয
াভাপ্রজক ও চনপ্রতক িগপ্রতয লথ তযানুগ্রাী। মা
আত্মভমণাদালক স্বাধীন কলয তুরলত থালক
দালচি। হদ ংগ্রালভয ংকল্প।
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