Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 160-167
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শশুভননয াঅনানচ-কানানচ : প্রঙ্গ ‘নথয াাঁচারী’
াগশযকা ঘঘাল
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Abstract
The term ‘child’ is generally used in broad aspect. It covers the three prime stages of
human life i.e. infancy, childhood and adolescence. In these stages, children’s behaviour
is very much important, which throws light on their psychology. Their joy, sorrow, anger,
love— all the emotions actually unveil the various shades of their mind. At a particular
moment how a child behaves or what he will do is solely the outcome of what is going on
in his mind. Hence, the knowledge of child-psychology is really essential to understand a
child. In Bengali literature, the two famous child characters are Apu and Durga. It is the
magic of Bibhutibhushan Bandyopadhyay’s writings that makes the readers feel as if they
are not imaginative characters but strongly exist. Throughout the whole novel, the
different activities of these siblings attract readers’ attention and they feel deep
attachment with these characters. Gradually, the readers become curious to unfold the
mystery of their inner mind. The present article attempts to illuminate the different and
intricate layers of child-psychology through their apparently meaningless activities on the
basis of Bibhutibhushan Bandyopadhyay’s ‘Pather Panchali’.
Key words: Pather Panchali, Apu-Durga, Child Psychology, Kleptomania, Oral
Pleasure.
ভানুনলয জীফনশফকানয ধাযানক ভনাঃভীক্ষক াঅননেস্ট ঘজানস্ চাযশি মোন বাগ কনযনছন— শফ (Infancy),
ফারয (Childhood), শকনায (Adolescence)  প্রাপ্তফ (Adult Life) । শফ াাঁচ ফছয ফ মেন্ত,
ফারযকার ফানযা ফছয ফ মেন্ত, শকনায াঅঠানযা ফছয ফ মেন্ত এফাং প্রাপ্তফ াঅঠানযা ফছয ফ ঘথনক
যফতেীকার মেন্ত শফস্তৃত।১ ঘাআ ূনে ‘শশু’ ব্দশি ানক্ষাকৃত ফযাক ানথে প্রমুত হ । শফ, ফারয, শকনায—
ভানফজীফননয এাআ শতন মোনকাআ তা াঅবাশত কনয। াঅাতবানফ শশুয াঅচযণ াঅভানদয কানছ াথেীন খাভনখাশর
ফনর ভনন । শকন্তু গবীয শফনেলনণ ঘাআ াঅচযণাআ ন নঠ শফনল তাৎমেূণে। তানদয াশ, কান্না, যাগ, শফনেল,
ঘখরাধুনরা, াশবভান, বানরাফাা াঙ্গুশরশননদে কনয ভননয এক-একশি শফনল শদনকয প্রশত। াঅয ঘাআ যয াঈনমাচনন
াঅভানদয ডুফ শদনত  ভনস্তনেয গবীনয। ফাাংরাাশনতয শশুচশযে ফরনর াঅভানদয প্রথনভাআ ভনন নড় মা াু -দুগোয
কথা। ঘচানখয াভনন ঘবন নঠ দুশি যর ভুখ এফাং তানদয শফশচে কভেকাণ্ড, মায ভধয শদন াঠক ঘৌাঁনছ মান তানদয
ভননানরানকয াঅনানচ-কানানচ। ফতেভান শনফনে াঅভানদয াশিষ্ট শফবূশতবূলণ ফন্যাাধযানয কারজী াঈনযা ‘নথয
াাঁচারী’ঘত (১৯২৯ শিস্টাব্দ) শশুভন  তায স্বরূ-োন।
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‘নথয াাঁচারী’ াঈনযানয ঘকন্দ্রী শশুচশযে াু নর াঅভানদয ানুবূশত াননকিাাআ াঅদা কনয ঘন
দুগো। দুগোয শনফয একিা ফনড়া াাং জুনড় াঅনছ শশভা াআশ্য ঠাকরুননয াচমে। াআশ্য ঠাকরুননয ফেক্ষনণয ঙ্গী
ঘ। শশভায কানছ গল্প  ছড়া ঘানা, শশভায নঙ্গ ঘথনক তায কানজ াাময কযা, জরখাফানযয বাগ াা শযুষ্ট
কনয দুগোয শফ। শশনক ঘ ঘমভন বানরাফান, ঘতভশন শশয কানছাআ তায মাফতী ভান-াশবভান-াঅফদায। তাাআ শশ
ফাশড় ঘছনড় চনর ঘগনর দুগো তায াবাফ ঘফাধ কনয, যানত শফছানা শুন শশয জনয কাাঁনদ, ফাফা-ভা শশনক াছ্
কযনর ফায ফায ানুনযাধ কনয তানক ফাশড়নত শপশযন াঅনন। াআশ্য ঠাকরুননয প্রশত দুগোয বারফাা াইলোশিত কনয তায
ভা ফেজানক। ঘরখনকয ফণেনা—
‚াআশ্য ঠাকরুন শপশযা াঅশানছ ছ াত ভা াআর, ফেজা শকন্তু াআায ভনধয একশদন ফুশড়য নঙ্গ বানরা
কশযা কথা কন নাাআ। াঅজকার তাায াঅয ভনন  ঘম ঐ ফুশড়ডাাআশন াতকুরখাগীিানক তাায ঘভন ঘমন তাায
ঘচন বারফান। শাংা ঘতা াআ , যাগ । ঘনিয ঘভননক য কশযা শদনতনছ।‛২
এাআ প্রনঙ্গ ফরনত , শশু মানদয কানছ ঘফশ ভ থানক, াঅদয-মত্ন রাব কনয, ূযণ  শশুয ঘছানিাখানিা চাাাা, তানদয ানথাআ শশুয ান্তযঙ্গতা গনড় নঠ। ঘাআ কাযনণাআ শশভানক দুগো এনতা বানরাফান। শশভায ভুনখ
শুনন শুনন ঘ রূকথায গল্প  ছড়া ঘনখ—
‚ঘনযয দাা ঘছাঁড়া-কাাঁথা-াতা শফছানা ফশা াননক্ষণ মেন্ত একভনন শশভায ভুনখ রূকথা ঘানন।
খাশনকক্ষণ এ-গল্প -গল্প শুশনফায য খুশক ফনর,—শশত, ঘাআ ডাকানতয গল্পিা ফল্ ঘতা! গ্রানভয একঘয গৃস্থফাশড়নত
ঞ্চা ফছয াঅনগ ডাকাশত াআাশছর, ঘাআ গল্প। াআশতূনফে ফহুফায ফরা াআা ঘগনর কনকশদননয ফযফধানন াঈায
ুনযাফৃশি কশযনত , খুশক ছানড় না। তাায য ঘ শশভায ভুনখ ছড়া ঘানন।‛৩
শুধু দুগো ন, াঅানয শশুনদয প্রশত নজয শদনর াঅভযা ঘদখনফা তাযা একাআ গল্প ফাযফায শুননত চা। াঅনর একাআ
গনল্পয ুনযাফৃশি তানদয াঅন্ ঘদ, শশুভন াঈজ্জীশফত ন নঠ। ভনাঃভীক্ষক ফ্রননডয ভন্তনফয াঅভযা এয ভথেন
াাআ। „Beyond The Pleasure Principle‟ গ্রনে ফ্রনড ফনরনছন—
“And if a child has been told a nice story, he will insist on hearing it over and over
again rather than a new one; and he will remorselessly stipulate that the repetition shall be
an identical one and will correct any alterations of which the narrator may be guilty—
though they may actually have been made in the hope of gaining fresh approval. None of
this contradicts the pleasure principle, repetition, the re-experiencing of something
identical, is clearly in itself a source of pleasure.”৪
ঘাআ গৃস্থফাশড়নত ডাকাশতয গল্প তাাআ দুগোয কানছ ুনযাননা  না। প্রশতফাযাআ শফুর াঅগ্র শনন ভননানমাগ কানয ঘ
একাআ গল্প ঘানন।
ফাশরকা দুগোয ফাস্তফ াশবজ্ঞতায ক্রভশফকানক ঘরখক একশি ঘছাট্ট ঘিনায ভধয শদন ু্যবানফ পুশিন তুনরনছন।
ঘুনভয ভনধয নদযাজাত বাাআনয কান্না শুনন দুগো তানক শফড়ারছানায ডাক ফনর ভনন কনয। বাঙা াঈনুননয ভনধয রুশকন
যাখা শফড়ারছানাগুশর হুনরাশফড়ানরয াতশকেত াঅক্রভনণ াভনবানফ শচৎকায কযনছ ভনন কনয ঘুভনচানখাআ তানদয ঘদখনত
মা। শকন্তু শফড়ারছানাগুশরনক শনরুদ্রনফ ঘুনভানত ঘদনখ ঘ াফাক । যশদন কানর াঅতুড়ঘনয বাাআনক ঘদখনত শগন
এফাং তায কান্না শুনন দুগো ূফেযাশেয শফড়ারছানায ডানকয াঈৎ শনণে কনয। াঈরশি কনয, নদযাজাত শফড়ারশশু 
ভানফশশুয কান্নায াদৃনযয কাযনণাআ তায এাআ ভ্রাশন্ত। এাআবানফ নানা ঘিনা-াংঘানতয ভধয শদন াশবজ্ঞতায জগৎ ক্রভ
প্রাশযত  তায।
ফারয-শকনানয ঘকফর খাা-ঘুনভাননা ছাড়া দুগোয ফাশড়য নঙ্গ ঘকাননা ম্পকে শছর না ফরনরাআ চনর। ঘখরায
যঞ্জাভ  পরভূনরয োনন াযাশদন একা একা ঘ ফনন-জঙ্গনর ঘুনয ঘফড়া। ভা তায এাআ স্ববাফ ছ্ না কযা বন
ভানক ফভ এশড়ন চনর। রক্ষণী, এাআ ফী ঘছনরনভনযা াধাযণত ভফী ফেুনদয ানথ ঘখরাধুনরা ভি
থানক। দুগো ঘমন ঘখানন ভূশতেভান ফযশতক্রভ। তনফ ঘছানিা বাাআনয নঙ্গ তায াঅন্তশযক ম্পকে াঅভানদয দৃশষ্ট এড়া না।
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বাাআ াুয নঙ্গ ঝগড়া-ভাযাভাশয কযনর তায প্রশত শছর দুগোয াশযীভ ঘে, বানরাফাা  ানুবূশত। াংগৃীত
পরভূর কখননা াুনক না শদন ঘ খা না। াুয চুশয মাা ভাকার পর ফহু কনষ্ট ফন-ফাদাড় খুাঁনজ ঘজাগাড় কনয াঅনন।
াঅভ কুনড়ানত শগন ঝড়-ফৃশষ্ট শুরু নর যভ ভভতা বাাআনক াঅগনর যানখ। শননজ ব ঘনর াুনক া ঘজাগাননায
ঘচষ্টা কনয—
‚তুাআ াঅভায কানছ াঅ—দুগো তাানক কানছ াঅশনা াঅাঁচর শদা ঢাশকা কশর—এ শফশষ্ট াঅয কতক্ষণ নফ—
এাআ ধনয ঘগর ফনর…..
ীনত াুয ঠক ঠক কশযা দাাঁনত দাাঁত রাশগনতশছর—দুগো তাানক াঅয কানছ িাশনা াঅশনা ঘল াঅশ্রনয
ান ফায ফায দ্রুত াঅফৃশি কশযনত রাশগর—ঘনফুয াতা কযমচা—ঘ শফশষ্ট ধ’ঘয মা—ঘনফুয াতা কযমচা—ঘ শফশষ্ট
ধ’ঘয মা—ঘনফুয াতা কযমচা—…বন তাায স্বয কাাঁশনতশছর।‛৫
দুগোয এাআ াঅচযনণয ঘছনন যননছ বাাআনয প্রশত তায াশযীভ ঘে-ভভতা এফাং কতেফযনফাধ। এতিুকু ঘভনয
এাআ ভভত্বনফাধ াঅভানদয শফশিত কযনর তা াস্বাবাশফক ন। এয ঘছনন শফনলবানফ শক্রাীর তায াশযাশশ্বেক
শযনফ। াঅভানদয ভানজ একশি ঘছনর-শশু  একশি ঘভন-শশুয ঘফনড় ঠায শযনফ শকন্তু এক ন। াঅচায-াঅচযণ,
কথাফাতো ঘভননদয ধীয-শস্থয-নম্র নত নফ। ঘে-ভভতা তানদয জাত গুণ। শফনল কনয ফনড়া ন্তাননদয ফভ
ঘছানিানদয প্রশত কতেফযযাণ নত নফ। ভাজ-শযফানয এাআ ভস্ত াঈনদনয কথা ঘভনযা ফভাআ শুনন চনরনছ।
পনর এাআযকভ ান-াঈনদনয ফাতাফযনণ রাশরত ঘভন-শশুযা স্বাবাশফকবানফাআ ন নঠ ঘছানিা বাাআ-ঘফাননদয প্রশত
ঘেীর-দাশত্বযাণ। দুগোয াঅচযনণ এাআ ভানশকতাযাআ প্রশতপরন ঘনিনছ।
দুগো চশযনে চুশয কযায শফনল প্রফণতায শযচ াা মা। ভনস্তনে এনক ফরা  Kleptomania।
Kleptomania র এভন এক ধযননয ভানশক শফকৃশত, ঘমখানন একজন ফযশত হ শজশন চুশয কযা ঘথনক শকছুনতাআ
শননজনক শফযত কযনত ানয না। াথচ ঘদখা মা চুশয কযা শজশনশিনক ঘ কানজ রাগানত াযনফ না। শজশনশিনক
শননজয াশধকানয াঅনাাআ এাআ চুশযয াঈনেয। াধাযণ চুশযয নঙ্গ Kleptomania-য াথেকয যননছ। চুশয াধাযণত
গবীয শচন্তা  মথামথ শযকল্পনায োযা াংঘশিত । এয ঘছনন শফনলবানফ শক্র থানক রানবয শচন্তা। াঅয
Kleptomania-য ঘক্ষনে শজশনশি প্রনাজনী না নর ফযশত হ এাআ কাজ কযা ঘথনক শননজনক াঅিকানত ানয না।৬ দুগো
িুনুয ঘখরায ফাক্স ঘথনক ুাঁশতয ভারা এফাং িুশনয ভানয ঘানায শাঁদুয ঘকৌনিা চুশয কনয াঅনন। ুাঁশতয ভারাশি ঘ ুতুর
ঘখরায ফানক্স াঅয শাঁদুয ঘকৌনিাশি তানকয য রুশকন যানখ। এগুশর ফযফায কযনত াযনফ না ঘজনন ঘ চুশয না কনয
ানয না। ধযা নড় মাা তানক াড়ায ঘরানকয শতযস্কায-গঞ্জনা য কযনত । এভনশক ভানয ান-প্রায তানক
চুশয ঘথনক শনফৃি কযনত ানয না। দুগোয ডানক বুনরা(কুকুয) াাঁানত াাঁানত ছুনি এনর াঅনন্ দুগো াঅত্মাযা ন
নড়। খাায ভ শননজয বাগ ঘথনক তায জনয খাায শযন যানখ। শকনানয াঅত্মপ্রশতষ্ঠায চাশদা প্রফর ।
ঘানলযয াঅনুগনতয দুগোয ঘাআ চাশদাাআ াননকাাংন ূযণ । তাাআ ধুনরা তায কথা শুননর দুগো খুশ ন নঠ। াুয
ভাস্টাযভাাআ নীনযনফাফুয নঙ্গ শফনয ম্বনে তায শকনাযী ভনন রানগ াঅন্-রজ্জা-ঘকৌতূনরয ঘদারা। দুগোয শশুভননয
াূণে স্বপ্ন ঘযরগাশড় ঘদখা। ভৃতুযমযানত শুন ঘাআ াূণে াধ ূযনণয াআচ্ছাাআ ঘ প্রকা কনয—
‚াু, ঘনয াঈঠনর াঅভা একশদন ঘযরগাশড় ঘদখাশফ?‛৭
শকনাযী দুগোয াযরয এাআ াঈশত হনত স্পষ্ট।
াঈনযান াুনক ঘদশখ তায জনময ভ ঘথনক। ভনস্তনে শশুয জনময য ঘথনক ঘভািাভুশি এক ফছয মেন্ত
ফকারনক ফরা  Oral phase। এাআ নফে ভানয দুধ খাা ফা ঘকাননাশকছু ঘচালায ভধয শদন শশু ভুনখয ুখ
(Oral pleasure) রাব কনয।৮ াথোৎ শনফয এনকফানয প্রথভ মোন শশুয ঘমৌননচতনা ঘকন্দ্রীবূত থানক ভুনখ। প্রঙ্গত
াঈনেখয, ফ্রনড ‘ঘমৌনতা’(Sexuality) ব্দশিনক ফযাক ানথে প্রনাগ কনযনছন। ‘An Autobiographical Study’
গ্রনে ফ্রনড ফনরনছন—
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“In the first place sexuality is divorced from its too close connection with the
genitals and is regarded as a more comprehensive bodily function, having pleasure as its
goal and only secondarily coming to serve the ends of reproduction.”৯
াথোৎ ঘমৌনুখ ফরনত শতশন ঘকফর ঘমৌন-াঙ্গ ন, ঘম ঘকাননা াযীশযক শক্রায োযা াঅন্রাবনক ফুশঝননছন। দ
ভা ফন াুয শননচয ভাশড়নত দুশি দাাঁত নঠ। এাআ ভ ঘ ভাশিয ঘঢরা, কানঠয িুকনযা, ভানয াঅাঁচর, দুধ খাায
কাাঁায শঝনুক, ফাফায চশিজুনতা াআতযাশদ মাশকছু নাগানরয ভনধয া, তাাআ ভুনখ ঘদ, দাাঁত শদন কাভনড় ধনয। চশযতাথে 
শশু াুয ভুনখয ুখ। ছ ফছয ফন াু প্রথভ ফাফায ানথ ফাশড় ঘথনক দূনয মা। ‘ফণেশযচ’-এ ড়া ‘খ’-এ
খযনগানক জীফন্ত রাপাননা াফস্থা ঘদনখ তায াঅন্-শফিনয ীভা থানক না। াতযন্ত কাছ ঘথনক নীরকুশঠ  কুশঠয ভাঠ
ঘদনখ াশববূত । াফাক  ঘছানিা ঘছানিা গানছ াকা কুর ধনয থাকনত ঘদনখ। চুরকাশন ৃশষ্টকাযী াঅল্কুশয াঈজ্জ্বর
যনঙয পনরয ঘথানরা ানত শছাঁড়নত শগন ফাফায ফকা খা। ফাশড়য ফাাআনয া ঘযনখ াুয ফাস্তফ াশবজ্ঞতায জগৎ ধীনয
ধীনয শফকশত নত শুরু কনয।
ঘছানিানফরা ঘথনক ভানয ভুনখ ুযাণ-রূকথায গল্প  ছড়া শুনন ফনড়া া াু াশতভাো কল্পনাপ্রফণ।
দুুযনফরা ানতয ঘরখা শরখনত শরখনত ভানয ভুনখ ুয কনয কাীদাশ ভাবাযত শুননত াু বানরাফান। ‘শচযশদননয
কৃায াে কণে’১০-য দুাঃনখ তায ঘচানখ াঅন জর। ানথ ানথ ভানুনলয দুাঃনখ দুাঃশখত ায াশনফেচনী াঅনন্ বনয
নঠ তায শশুভন। াু গানছয ঘকাননা ারকা ফাাঁকা ডারনক ানত শনন কানর-শফকানর শনজেন নদীয ধানয, ফাাঁফননয
নথ, ফাশড়য ঘছনন ঘতাঁতুরতরা াঅনভনন ঘুনয ঘফড়া। শননজনক কল্পনা কনয ‘কখননা যাজুে, কখননা তাভানকয
ঘদাকানী, কখননা ভ্রভণকাযী, কখননা ফা ঘনাশত, কখননা ভাবাযনতয াজুনে ’১১। াঅয াআ াফস্থা ঘমফ ঘিনা জীফনন
ঘিনর তায াঅন্ নফ, াঅনভনন ঘাআফ ঘিনাাআ শফড়শফড় কনয ফনর চনর। শফনলত, ভাবাযনতয মুনেয ফণেনা শুনন
তায ভন বনয না। তাাআ ূনফোত হ বশঙ্গনত াত-া ঘননড় ভননয ভনতা কনয মুনেয ফণেনা কনয চনর—
‚ঘদ্রাণ ঘতা এনকফানয দ ফাণ ছুাঁড়নরন, াজুনে কযনরন শক, এনকফানয দুনািা ফাণ শদনরন ঘভনয! তাযয—
াঃ—ঘ শক মুে! শক মুে! ফানণয ঘচানি চাশযশদক ােকায ন ঘগর!‛১২
এাআ াফস্থা ঘ ঘণ্টায য ঘণ্টা কাশিন শদনত ানয ভননয াঅনন্। তনফ ঘকাঈ ঘদনখ ঘপরনর স্ববাফরাজুক াু াত
ঘথনক রাশঠ ঘপনর ঘদ নঙ্গ নঙ্গ।
প্রন্ন গুরুভাাআনয াঠারা গল্প কযনত াঅা ফযশত হনদয, শফনলত ান্নযার ভাাআনয ঘদভ্রভনণয গল্প াু
ঘমন াাঁ-কনয ঘগনর। এাআ গল্পগুশর তানক ঘদ ভানভ্রভনণয াঅস্বাদ। ফনড়ানদয ভুনখ ঘানা গনল্পয ঘিনা-চশযেিবূশভনক ঘ ফাস্তনফয ানথ ঘভরাননায ঘচষ্টা কনয শনজ কল্পনায োযা। ঘানা গনল্পয চশযেগুশরয ভফযথী াু শননজ
ন নঠ গনল্পযাআ চশযে। এাআ কল্পনায াঅনফ তায ভনন জাগা এক াফযত হ াঅনন্য ানুবূশত। দূনযয াশ্বত্থ গানছয
ভাথা, নীর যাং-এয াঅকা, ঘুশড়, নীরকুশঠয ভাঠ, দূয-াঅকান াঈনড় মাা শচর তায কল্পনাপ্রফণ ফারকভননক শনন মা
দূয রূকথায ঘদন। শকন্তু ঘাআ দূনযয ঘদন ভা ঘনাআ। তাাআ ভানয কথা ভনন ড়নতাআ ঘাআ াম্ভনফয, াজানায যাজয
ঘথনক এক ছুনি ঘ ভানয কানছ চনর াঅন। াঅশ্বস্ত  ভানক জশড়ন ধনয। গ্রানভয ফানযাাশযতরা মাো াঈরনক্ষয
াুয াঅন্-াঈচ্ছ্বা-শফি-ঘকৌতূর াঅয ফাাঁধ ভানন না। তায কল্পনা নািনকয ঘিনা-চশযে ঘমন ফাস্তনফয ানথ একীবূত
ন মা—
‚ঘানিয নথ মাাআনত াড়ায ঘভনযা কথা ফশরনত ফশরনত মাাআনতনছ, াুয ভনন াআর ঘক ধীযাফতী, ঘক
কশরঙ্গনদনয ভাযানী, ঘক যাজুে াজনয ভা ফুভতী। শদশদয প্রশত কথা, াত া নাড়ায বশঙ্গনত, যাজকনযা
াআ্ুনরখা ঘমন ভাখাননা!‛১৩
মাোয কশদন াঅনন্-াঈৎান াু খাা, ঘুভ ফ বুনর মা। জীফননয চযভ রক্ষয ন দাাঁড়া মাোয দনর ঘমাগ
ঘদা—
‚জশড়য ভুকুি ভাথা ঘ ঘনাশত াশজা তনরাায ঝুরাাআনফ, মুে কশযনফ। ফড় াআনর ঘ মাোয দনর
মাাআনফাআ, াঈাাআ তাায জীফননয ধ্রুফ রক্ষয।‛১৪
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মাোয ঘরানকনদয াভনন গান ঘগন প্রাংা কুশড়ন াঅনন্-গনফে াঅত্মাযা ন নড় ঘ। ঘকফর গান গাা ন,
গল্প-নািক শরনখ ঘ ফাাআনক তাক রাশগন ঘদ। শনজ গুণাফরীয োযা কনরয াভনন শননজনক প্রকা কযনত ঘনয
খুশ ন নঠ াুয ফারকভন।
ফাফায কাছ ঘথনক ছুশি ঘনর ফাআে ঘকাননাযকনভ ঘযনখ াু এন দাাঁড়া াঈমুত হ প্রকৃশতয ভানঝ। গাছারা, তায
শনশফড় ছাা, ড়ন্ত ঘযানদয ঘখরা, ‘তাজা ভাশিয গে’১৫, াঈজ্জ্বর যশঙন ডানাারা াশখয াঈনড় মাা— ফশভশরন এক
াশনফেচনী ভুশত হয াঅনন্ তায ভন বনয নঠ। একাআ াঅন্ ঘ রাব কনয গ্রানভয ফৃে ননযািভ দা ফাফাজীয াশন্ননধয।
ফাফা ফাশড়নত না থাকনর ান-ফেনভুত হ াু াযাশদন ফাশড়য ফাাআনয ফাাআনয ঘুনয ঘফড়া, ড়ানানায ঘকাননা ফারাাআ
ঘনাআ। াথচ ড়া ঘম তায এনকফানয ভন ঘনাআ, তা ন। ঠাকুযদা যাভচাাঁদ তকোরঙ্কানযয তারাতায ুশথ  খাতাে
ঘননড়নচনড় ঘদখনত তায শশুভন াঈদগ্রীফ ন নঠ। ঘ চা াইশ্বযচনন্দ্রয ‘চশযতভারা’য কৃলকুে যনস্কায ভনতা প্রকৃশতয
াশন্ননধয জ্ঞানাজেন কযনত, ফাশড়নত াঅফে াফস্থা ন। ফাশড়য ীভাফে গশণ্ডনত তায ভুশত হাগর ভন ঘকফর াাঁশন নঠ।
ফাআ তায কানছ াজানা জগনতয প্রনফোয। ফাআ ড়ায প্রফর াঅগ্রন ফাআনয শফশনভন দুুযনফরা তুনদয ুকুনযয ভাছ
াাযা ঘদায নতে যাশজ ন মা। ফাফা ‘ফঙ্গফাী’ শেকা ঘনা শুরু কযনর াু াঅনন্ াঈদনফর ন নঠ।
ুনযনয কাছ ঘথনক ঘনা ফাআশিনত শফশবন্ন ঘদনয নাশফকনদয কথা নড় াুয ঘকফর নানা নদী-ভুনদ্র ঘফড়ানত ঘমনত
াআনচ্ছ কনয। ঘকননা ‘দূয ঘদনয কথা  কর যকভ ভনেয কাশনী ঘছনরনফরা াআনতাআ তাায ভননক ফড় ঘদারা ঘদ’১৬।
িুয নঙ্গ শডঙা ঘচন ঘুযনত ঘফশযন কল্পনা াু ঘমন ভুদ্রমাোয স্বাদ া। শননজনক ভনন কনয ‘ফঙ্গফাী’ শেকা
াঈশেশখত ‘শফরাত-মােী’১৭। াু ফেপ্রথভ একা একা দূনয মাায াঅন্ া গঙ্গান্ুনয শনেশ্বযী ঠাকুযফাশড়নত ভানয
ভাননতয ুনজা শদনত মাায ভ। দীঘেনথয দু’ধানযয গাছারা, পুর, াশখ, ভাঠ, ভাশিয গে তায ভননক বশযন
ঘতানর। থচরায াঅনন্ এশগন চনর ঘ। শবন্ন গ্রানভয ানচনা ানুবূশত ভনন াঅনন নতুন ঘদ াঅশফষ্কানযয াঅন্।
শনশিশ্ুয, শফনলত ঘখানকায াঈমুত হ প্রকৃশতয াঈদায াশন্নধয ঘছনড় ঘমনত াুয ভন ঘকভন কযনর ঘেনন ঘচন কাী
মাায ভ তায াঈরশি—
‚াফাধ ভুত হ জীফননয াঅন্ ঘ াাআর এাআ প্রথভ, তায শচযকানরয ফাাঁফননয ঘফড়া ঘঘযা ক্ষুদ্র ীভা ফে
েীজীফনন এযকভ চর দৃযযাশজ, এযকভ াশবনফ গশতয ঘফগ, এত াশনিনয ুরনকয নঙ্গ ঘশনষ্ঠ শযচ কখন 
নাাআ—ঘম জীফন চাশযধানয াাঁশচর ঘদার তুশরা াঅনানক াঅশন ঘছাি কশযা যাশখাশছর, তাা াঅজ চশরানছ,
চশরানছ, ম্মুনখ চশরানছ—াআ শিভ াঅকানয াস্তভান ূমেনক রক্ষ কশযা—নদ-নদী, ঘদশফনদ—শডঙাাআা
ছুশিানছ—এাআ চশরা চরায ফাস্তফতানক ঘ প্রশত হৃদ শদা ানুবফ কশযনতশছর াঅজ!‛১৮
একশদনক াজানা  দূনযয প্রশত াঅকলেণ, ানযশদনক শচযশযশচনতয প্রশত াঅশত হ ঘছানিানফরা ঘথনকাআ াুয ভনন
ৃশষ্ট কনয প্রফর েন্দ্ব। কল্পনা দূয ঘদন ঘবন মাা, াঅফায ছুনি ভানয কানছ াঅা; একশদনক শনশিশ্ুয তযানগ
নাড়ী-ঘছাঁড়ায মন্ত্রণা, ানযশদনক গ্রাভ ঘথনক ঘফশযন ভুশত হয াঅন্, গশতয াঅনফ— এাআ দুাআ শফযীতভুখী াঅনফনগ ফাযফায
ঘদারাশত  তায শশুভন। শনফয এাআ ভাননাবাফ তায শযণত জীফননক প্রবাশফত কনয। াংানয জশড়ন থাকনর
াুয ভন তাাআ ফযাফযাআ ফশভুেখী। ুনমাগ ঘনরাআ াংানযয ভাা কাশিন ঘ া ফাড়া াজানা-ানচনা জগনত।
ভা-শদশদয ভুনখ যাক্ষ-ডাাআশনয গল্প শুনন াু ফনড়া । এাআ গল্পগুশর তায ঘচতনা এক ব-বীশতয জগৎ গনড়
ঘতানর। বূত-ঘপ্রত-ডাাআশনয াশস্তনত্ব তায শফশ্বা জমা। পনর যানতয ােকানয াু ব া। একাআ কাযনণ দুগো
যাশেনত একা একা এক ঘয ঘথনক ানয ঘনয ঘমনত ানয না। নীরুদায নঙ্গ দশক্ষণ ভানঠ াশখয ছানা ঘদখনত শগন থ
াশযন ঘ াঅতুযী ফুশড়য ফাশড়য াঈনঠানন এন নড়। াঅতুযী ফুশড়নক ঘদনখ ডাাআশন ঘবনফ াঅতশঙ্কত । ভনন দৃঢ় শফশ্বা
জমা, ভানয কথা াভানয কযায জনযাআ তায এাআ শফদ। ঘানা গনল্পয াশবজ্ঞতা ানুমাী াঅয ঘফাঁনচ ঘপযায াঅা না
থাকনর ছাড়া ঘনত ঘ ডাাআশনয কানছ কাকুশতশভনশত কযনত থানক। াঅয ুনমাগ ঘনাআ ঘখান ঘথনক াশরন মা।
াুয তীব্র ঘ্রাণশত হয শযচ াঈনযান নানাপ্রনঙ্গ াঈনঠ এননছ। তাজা ভাশিয গে ঘমভন তায ভননক শফনবায কনয,
ঘতভশন ঘনযয াঅফাফনেয ুনযাননা ুনযাননা গে তানক ভগ্ন কনয াতীত কল্পনা। ফাআনয ুনযাননা গনে তায
ফাফানক ভনন নড়। াুয ঘকৌতূরী ফারকভননয শযচ াঅভযা াঈনযান াাআ। ‘ফে-দেন-াংগ্র’ গ্রনে কুননয
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াগশযকা ঘঘাল

শডনভয শবতয াযদ ুনয কনকশদন ঘযৌনদ্র ঘযনখ ঘাআ শডভ ভুনখ ঢুশকন ভানুনলয াঅকান ড়ায ঘম েশত ফশণেত
ননছ, তা যীক্ষা কনয ঘদখায জনয াু াননক ঘচষ্টা কুননয শডভ ঘজাগাড় কনয ঘপনর। ফে ফাক্স-যাাঁিযায শবতনযয
যয াঈদঘািনন তায ঘকৌতূনরয ীভা থানক না। গ্রাভ ঘছনড় কাী মাায ভ ঘযরগাশড়, ভানঝযাড়া ঘস্টন,
ঘিশরগ্রানপয কর ঘদনখ তায ঘকৌতূরী ভন শফশিত ।
কাীয ফেুনদয কানছ শকনায াু ফাফায শযচ রুনকা। এাআ ফী ঘছনরনভননদয ভনধয াঅত্মপ্রশতষ্ঠা 
াঅত্মপ্রকানয চাশদা  প্রফর। তাাআ কাীয ঘানিয াভানয কথকঠাকুযনক ফাফা ফনর শযচ শদনত ঘ রজ্জা া।
শননজনক জাশয কযায তাশগদ ঘথনক ফেুনদয কানছ ফাশনন ফনর ঘম তায ফাফা কন্ট্রাক্টর।য। ঘদন তানদয জশভদাশয  ফনড়া
ফাশড় াঅনছ। কাীয ফাশড়নত তাযা এননছ াা ফদরানত। নফোশয রুশকন চুরুি খাায শনশলে াঈনিজনা, রীরায
প্রশত ভুগ্ধতা-বানরাফাায ঘযাভযাশিক ানুবূশতনত াুয শকনাযভন ারূ শল্পাথেকতা রাব কনয।
াঈনযান দুাআ বাাআ-ঘফাননয (াু-দুগো) ভনধয গবীয ঘে-বানরাফাায শযচ াা মা। শুধু দুগো ন, াু
শদশদনক বীলণ বানরাফান। ভা শদশদনক ফকনর ফা ভাযনর শদশদয প্রশত করুণা াুয ঘচানখ জর াঅন। াঅফায শননজ
ভানয ফকা ঘখনর তায াশবভান , যাগ , শাংন  শদশদয প্রশত। ভনস্তনে বাাআ-ঘফাননয এাআ াযস্পশযক াইলোয
ভননাবাফনক ফরা  Sibling Rivalry । এশি শফ-শকনানযয একশি স্বাবাশফক শফশষ্টয। াধাযণত ফাফা-ভানয
ঘে-বানরাফাা-ভননানমাগ াযাননায ম্ভাফনা তাযা াঅতশঙ্কত ন নড় এফাং নাদনযয প্রশত াইলো ঘফাধ কনয। ১৯
যস্পয ঝগড়া-ভাযাভাশয কযনর দু’জন ঘমন দু’জননক ঘচানখ াযা। শদশদ ড়্করশভ পুনরয ঘনারক শযন শদনর
াছ্ নে াু শননলধ কযনত ানয না নানা শনশলে খাদযদ্রনফযয প্রনরাবনন। দুগোয কুশড়ন াঅনা কাাঁচা াঅভ, াঅযাড়ায পর দু’জনন বাগ কনয খা যভ তৃশপ্তনত। শচশনফা ভযা তায ঘরাবনী খাদযাভগ্রী ঘফচনত এনর াু -দুগো
তায ঘছন ঘছন ফাশড় ফাশড় ঘুনয ঘফড়া। াঈত হ দৃযগুশরনত দুশি দশযদ্র শশুয খাদযনরারু যর ভন াাধাযণ দক্ষতা
শচশেত কনযনছন ঘরখক। এপ্রনঙ্গ ফরনত , াতযন্ত দশযদ্র ঘনযয ন্তান া খাদযদ্রনফযয প্রাচুনমেয ভনধয াু-দুগো
ফনড়া শন। বানরা শজশন খাায ঘৌবাগয তানদয শন। পরস্বরূ াশযতৃপ্তাআ ঘথনক মা তানদয বানরাভ্
খাায চাশদা। াঅয ঘাআ কাযনণাআ তাযা ফনফাদাড় খুাঁনজ পরভূর ঘজাগাড় কনয াঅনন ফা শচশনফা ভযায ঘছন ঘছন
ঘুনয ঘফড়া। শদশদয ানথ াু ঝনড় াঅভ কুনড়ানত মা, চড়ুাআবাশত কনয, চড়নকয ঘভরা মা। তাযা যস্পনযয ঘখরায
ঙ্গী। দু’জননয াঅরাদা াঅরাদা ঘখরায ফাক্স াঅনছ। ঘগুশর যাং-চিা কানঠয ঘঘাড়া, শিননয ঘবাঁু-ফাাঁশ, কশড়, দু’া
দানভয শস্তর, শুকননা নািা পর, খাযায কুশচ, াঅনভয গুশি, ুতুর, যাাংতা, ঘছাাননা কাড়, াঅরতা, শিননভাড়া াঅযশ,
াশখয ফাা াআতযাশদ শশুয ভাভূরযফান ম্পনদ ূণে। দুগো াযাশদনন ফহুফায তায ুতুনরয ফাক্স ঘগাছা। দু’জনন
ঘদাকানঘয শতশয কনয ঘকনানফচা ঘখনর। ফনড়া ঘছনরনদয ঘখরায দনর জাগা ঘনত াুয ফারকভন াশস্থয ন নঠ।
শশুয ঘখরায ভধয শদন তানদয শফনল ভানশকতায শযচ ঘভনর। „Beyond The Pleasure Principle’ গ্রনে
ফ্রনড ফনরনছন—
“It is clear that in their play children repeat everything that has made a great
impression on them in real life, and that in doing so they abreact the strength of the
impression and, as one might put it, make themselves master of that situation. But on the
other hand it is obvious that all their play is influenced by a wish that dominates them the
whole time—the wish to be grown-up and to be able to do what grown-up people do.”২০
ফাস্তশফকাআ ফাস্তফজীফনন ঘম শফলগুশর শশুনদয গবীযবানফ প্রবাশফত কনয, শননজনদয ঘখরা তাযা ঘাআ শফলগুশরযাআ
ুনযাফৃশি ঘিা। ফনড়া ন ঠায প্রফর াঅকাক্ষা তানদয ঘখরা ফনড়ানদয কাজ  াঅচযনণয ানুকযণ ঘদখা মা। াুদুগোয ঘখরায ভনধয াঈত হ ভানশকতাযাআ প্রশতপরন ঘনি। দুগোয ভৃতুযয য তায াশস্তত্ব াুয ঘচতনা জীফ। চড়নকয
ঘভরা, রার যাং-এয যাাংশচতা পুর, ড়কল্শভ পুর াুয ভনন ভৃত শদশদয িৃশত ফন াঅনন। ঘকননা এগুশরয নঙ্গ তায
শদশদয াশস্তত্ব তনপ্রাতবানফ জশড়ত। ঘখরা কযায নথঘানি, াঅভতরা, ফাাঁফনন, বাঙা ঘকাঠাফাশড়য প্রশত গৃনকানণ াু
শদশদনক কানছ া। গ্রাভতযানগয ভ শদশদনক ঘছনড় মাায মন্ত্রণা তায ভননক ফযথাতুয কনয ঘতানর।
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াঈত হ াঅনরাচনায শযনপ্রশক্ষনত ঘদখা মানচ্ছ, শফবূশতবূলনণয ঘরখনীয স্পনে ‘নথয াাঁচারী’ঘত াু-দুগো ঘমন যত হভাাংনয জীফন্ত চশযে ন াঈনঠনছ। াআশ্য ঠাকরুননয প্রশত দুগোয বানরাফাা, বাাআনয প্রশত ভভত্বনফাধ, চুশয কযায
প্রফণতা, াজানা  দূনযয প্রশত াুয াঅকলেণ, কল্পনাপ্রফণতা, রজ্জা, ব, ঘকৌতূর, াু-দুগোয ঘখরাধুনরা, াযস্পশযক
ঘে-বানরাফাা-াইলো তানদয ভননাজগনতযাআ াঈনমাচন ঘিা। াঠক রাব কনযন শশুভননয ান্তযনরানক শফচযনণয এক
াতুরনী াঅস্বাদ।
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