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প্রতিবাদী সত্তায় বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যারয়ে কতবিা: একতি তবরেষণী পাঠ
োরেশ তবশ্বাস
তবিংশ শিরকে চতিশ দশরকে কতব বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যায়। একতদরক মানব দেদী অনযতদরক প্রতিবাদী। েক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পতেবারেে
সন্তান হরলও শশশব থেরকই থ াোঁড়াতম ও কুসিংস্কারেে তবরুরে প্রতিবাদ করেরেন। িাোঁে েতচি থবতশে ভা কতবিাে মরধ্যই েরয়রে
প্রতিবারদে ও প্রতিরোরধ্ে ভাষা। অনযায়রক তিতন কখরনা আপস করেন তন। েীবরন চলাে পরে থেখারনই তিতন অনযায়
থদরখরেন, থসখারনই িাোঁে কণ্ঠ থেরক থবতেরয় এরসরে প্রতিবারদে ভাষা। আে এই প্রতিবারদে ভাষারকই তিতন রূপ তদরয়রেন িাোঁে
কতেিায়। ঢাকায় সাম্প্রদাতয়ক দাঙ্গা, ভােিবরষেে স্বাধ্ীনিা সিংগ্রাম, থি-ভা া আরদালন, ১৯৫৯ থেরক খাদয আরদালন, চীনভােরিে েুে, পুতলশ ও মহােনরদে অিযাচাে, থম তদবরসে েক্তাত্ত ইতিহাস িাোঁে কতবিাে তবষয়বস্তু হরয় উরঠরে। িাোঁে কতবিা
সমসামতয়ক কারলে দতলল; আবাে বলা োয় ভতবষযৎ প্রেরেে কারে প্রতিবারদে অস্ত্র। থে কােরন হয়রিা শঙ্খ থ াষ বীরেন্দ্র
সমরগ্র, ১ম খরেে সূচনায় বরলরেন- “সমস্ত অরেেই বািংলাে সবরচরয় প্রতিবাদী এই কতব; িাোঁে কতবিা থেন আমারদে সামরন
একিা সম্পূণে ইতিহাস িুরল ধ্রে, আমারদে হৃদরয়ে ইতিহাস আে আমারদে সমরয়ে ইতিহাস”। েন্ত্রনাদগ্ধ মানুরষে পারশ
দাোঁতড়রয় মানব দেদী বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যায় সামযবাদী আদরশে নিুন এক ভােিবষে ড়াে স্বপ্ন থদরখতেরলন। োো আকাশ তবষাক্ত
করে, েল কারলা করে, বািাস থধ্াোঁয়ায় কুয়াশায় ক্ররম অন্ধকাে করে, চাতেতদরক ষড়েন্ত্র করে; িারদে উরেরশ কতব “আমাে
ভােিবষে” কতেিায় উরিখ করেরেন–
“আমাে ভােিবষে থচরননা িারদে
মারননা িারদে পরোয়ানা
িাোঁে সন্তারনো ক্ষুধ্ায় জ্বালায়, শীরি চাতেতদরকে প্রচে মারেে মরধ্য
আেও ঈশ্বরেে তশশু, পেস্পরেে সরহাদে।“
শকরশােকাল থেরকই বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যারয়ে মরধ্য বামপন্থী ভাবধ্াো স্পষ্ট হরি োরক এবিং ১৯৪২ এ তিতন কতমউতনস্ট পাতিেে
সদসযপদ লাভ করেন। কতমউতনস্ট পাতিেে অন্ততবেরোধ্ এবিং পাতিেে তবভা কতবরক আরদাতলি করে এবিং িাোঁে ফরল কতবে মরধ্য
থের ওরঠ প্রতিবাদী স্বভাব। এ প্রসরঙ্গ থেষ্ঠ কারবযে ভূতমকায় বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যাইরয়ে বক্তবয– “অনুভব থকান প্ররেে উত্তে নয়।
সময়, স্বরদশ, মনুষযত্ব – কতব কতবিা, কতবিাে পাঠক – থকাোও েতদ এক্সুরে বাোঁধ্া থেরিা ? হয়রিা অরনক প্ররেে উত্তে পাওয়া
থেি। “আে এই অরনক প্ররেে উত্তে অরেষণ কেরিই বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যারয়ে কতবিাে মরধ্য উরঠ এরসরে প্রতিবারদে ভাষা,
সুে, আদল। মানুরষে েীবন সিংগ্রামরক থকন্দ্র করে এই অরনক প্রে। স্বাধ্ীনিা পূবেবিেী ও পেবিেী থশাতষি, লতিি, অবরহতলি,
বুভুক্ষ, তনেন্ন মানুষরদে নূযনিম অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, তশক্ষা, স্বারস্থযে – অভাব থদরখ কতবে কলরম উরঠ এরসরে প্রতিবাদ।
শিবরষে পরেও আে বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যারয়ে কতবিা থকন পাঠয ? আেরকে সামাতেক অবস্থা, মানুরষে শনতিক মূলযরবাধ্,
পাতেবাতেক বন্ধন, োেননতিক অবস্থা, তশক্ষা-সিংস্কৃতিে তদরক দৃতষ্টপাি কেরল বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যারয়ে ‘োো আরস োয়’ কতবিাে
করয়কতি পিংতত্ত এ প্রসরঙ্গ প্রাসতঙ্গক হরয় উরঠ–
“োো আরস োয়
োো বদলায়
নীল োমা ায়
লাল োমা ায়
এই োো আরস
ওই োো োয়
োমা কাপরড়ে
েিং বদলায়
……………………
তদন বদলায় না।
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সতিযই! তদন থেন বদলায় তন। েীবরন োপরন সমারে সভযিায় সাধ্ােন মানুষরক আেও থে অিযাচারেে, অতবচারেে সম্মুখীন
হরি হরে, িা পাঠকরক অব ি কোে অবকাশ থনই। ‘োেনীতি’ শরেে অেে োোে নীতি। তকন্তু এই নীতি েখন োেিরন্ত্রে,
পুোঁতেবাদীরদে, শাসক সমারেে তে থপতেরয় সাধ্ােন মানুরষে েনয সহে, সেল স্পষ্ট এবিং তনেরপক্ষ হরব িখনই িা থদরশে,
সমারেে, সভযিাে েনয ইতিবাচক হরয় উঠরব। অেচ আেরকে োেনীতি বলা োয় দলীয় তসিংহাসন লারভে একমাে মাধ্যম।
আে থে কােরনই আমারদে সমারে আে সবতকেু োকা সরেও না পাওয়াে থবদনা মাো চাো তদরয় ওরঠ। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান,
থপাশাক, তশক্ষা, স্বাস্থয, তবচারেে নারম চরল প্রহসন। থশাতষি, উৎপীতড়ি, উরপতক্ষি মানুষরদে েনয কতব িাই আরক্ষপ করেন।
আবাে এই পতেতস্থতি পতেবিেরনে েনয প্রতিবাদী মানুরষে থে ভীষণ অভাব িাোঁে প্রমান “মহারদরবে দুয়াে” কতবিা–
“োো কো বলরে িাো থবাবা
োো শুনরে সকরলই
েে থেরক বতধ্ে। অেচ
সভায় তমতেরল তিলধ্ােরণে ঠাোঁই থনই।
োো উপতস্থি িাো বহুতদন মৃি
তকন্তু সকরলই হািিাতল তদরে …"
মানুরষে সামাতেক মূলযরবাধ্ থকাোয় থেন হাতেরয় থ রে। তনরেে প্রাপযিুকু দাবী কোে সাহস থেন মানুরষে থনই। প্রাসতঙ্গকিায়
‘প্রতিবাদ” কতবিাে কো উরঠ আরস –
“ রভেে সন্তান আে িােও পে োো আসরব
আে োো ইতিমরধ্য হামাগুতড় তদরে, বইখািা তনরয় স্কুল তবিংবা কােখানায়
থে সব তশশু, বালক-বাতলকা
স্বাধ্ীন থদরশই োো েরেরে, স্বাধ্ীন থদরশ েোরব,
িারদে স্বাস্থয েবাতড় পড়াশুনা তনরয়
িারদে মুরখে ভাি তনরয় এই থখলা … "
স্বাধ্ীন স্বরদশ থেন আে নেরক পতেণি হরয়রে। তকন্তু স্বােেপে মানুষ আমারদে েেভূতম তনরয়, আমারদে ন ে, গ্রাম, খামাে,
কােখানা, থদরশে সীমান্ত, থদরশে তভিে থপাস্টাতপস, থেল াতড়, োস্তা াি, হাসপািাল, স্কুল-করলে, থদরশে ভূর াল, ইতিহাস,
তবজ্ঞান, নাচ, ান, েতব, নুন, আে রুতি তনরয় অদ্ভুি থখলায় মত্ত, এই অদ্ভুি থখলায় সাধ্ােন মানুষ প্রতিতনয়ি তনেন্ন, অবরহতলি,
লাতিি, বতিি, অিযাচাতেি। স্বাধ্ীনিা লারভে ৭৩ বেে পরেও আমো পুোঁতেবাদীরদে দ্বাো চাতলি। সামযবাদী সমাে বযাবস্থা
আেও আমারদে কারে স্বপ্ন।
থপ্ররমন্দ্র তমে বরলরেন, “বীরেন্দ্র কতবিা তলরখ থ রেন সোসতে েীবরনে েনয, েীবরনে িাত রদ তিতন কতবিা না তলরখ
পারেতন তন।“ কােী নেরুরলে কতবিায় থেমন তবররাহী স্বিা প্রবলভারব থ াতষি হরয়রে থিমন ভারব বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যারয়ে
কতবিায় প্রতিবাদ প্রিযক্ষভারব পাঠরকে সামরন হাতেে হয়তন। তিতন প্রেরম পাঠক থক থদশ, সমাে, পতেতস্থতি সম্পরকে অব ি
করেরেন; অিঃপে ধ্ীরে ধ্ীরে পাঠক থক িাোঁে কতবিা পঠরনে মধ্য তদরয় প্রতিবাদী মনস্ক করে িুরলরেন। স্বরদশরক তিতন িুলনা
করেরেন তনেরন্নে থদশ, উলরঙ্গে থদশ বরল। থেখারন মানুষ তনোেয়, হাি-পা ভাঙা, থবাবা, মুরখ েক্ত থিারল আে দী েশ্বাস
থফরল, থনতড়কুত্তা, দূে থেরক থলে নারড় আে দয়া তভক্ষা চাই ইিে মন্ত্রীে কারে, িাোঁে থপাষা সদোরেে কারে নিোনু হয়।
সমসামতয়ক স্বরদরশে তচে ‘ গুতল চলরে’ কতবিায় অপরুপভারব ফুতিরয় থিারলন কতব –
“গুতল চলরে, গুতল চলরে, গুতল চলরব – এই না হরল শাসন?
ভাি চাইরি গুতল, তমতেল কেরল গুতল, বািংলা বন্’ধ্
গুতলে মুরখ উতড়রয় থদওয়া চাই !
………………………………………….
গুতলতবে েরক্ত ভারস আমাে রেে থবান, আমাে ভাই !”
িৎকালীন স্বাধ্ীন ভােরিে োেধ্ানী কলকািাে বুরক এই নৃশিংস হিযাকাে থদরখ কতব তধ্ক্কাে োতনরে়ে বরলরেন “এরকই বরল
ণিন্ত্র: এেই েনয কতবিাে সদোে সাতহরিযে থমাড়েরলো থকোঁরদ ভাসানঃ” থেসব মানুষ প্রাণ োকরি অনযারে়েে কারে মাো নি
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করেতন; শাসরকে েক্তচক্ষু থদরখ ভে়ে না থপরে়ে রেে উরঠরে; থসই সব মানুষরদে আহ্বান করেরেন কতব। েোেীনে সমাে বযবস্থা
থভরঙ্গ, নিুন প্রিযয় তনরয় আগুরন পুরড়… দীতিমান নবোিক হরে়ে সবেহাো মানুরষে ান কেরি থচরে়েরেন কতব। আে িাই নিুন
প্রিযে়ে কতবিাে দীি করণ্ঠ থ াষণা করেরেন“সবেহাোে শৃিংখল োড়ো আে তকেুই হাোবাে থনই
তকন্তু অেেন কোে আরেপুরোরনা বস্তাপোঁচা তবশ্বাস গুতলে তবপেীি
থকান নিুন প্রিযে়ে, ো একতদন মানুষরক সতিযকারে ধ্মে থশখারব।
থে থদরশে মাতিরি আমাে েে থে মাতিরক আেে়ে করে আতম বড়ে হরে়ে উরঠতে, োরক আতম শুধ্ু থদশ না থভরব মা-এে সম্মান
তদরে়েতে; থে েেভূতমরি আতম আমাে ভতবষযৎ প্রেেরক সুেক্ষা তদরি চাইতে; থসই থদরশই বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যাে়ে ও সাধ্ােণ
মানুরষে অবস্থান থকাোে়ে? িা “আতম েখন শূরনয ঝুরল োতক” কতবিাে প্রাসতঙ্গক হরে়ে ওরঠথোিরবলাে়ে আতম তেলাম
পোধ্ীন থদরশে থবাকা মানুষ,
িখন আমাে মাোে উপে
আকাশ বলরি তকেু তেল না ।
বড়ে হরে়ে এখন আতম
একতি স্বাধ্ীন থদরশে না তেক,
এখন আতম ‘অ-আ-ক-খ পড়েরি োতন
তলখরি োতন। অেচ থকান স্বাধ্ীন থদরশইআমাে পা োখাে োে়ে া থনই।“
আে এই পা োখবাে বযবস্থা কেরিই তিতন েচনা করেকতেরলন এরকে পে এক প্রতিবাদী কতবিা। সমারেে প্ররে়োেরন,
মানুরষে প্ররে়োেরন তিতন দাে়েবে হরয় কলম ধ্রেতেরলন। িাে কতবিাে়ে থদশরপ্ররমে পাশাপাতশ তেল অসহাে়ে দতের েন রণে
ক্ষুধ্ািুে তপপাসাে আিেনাদ। থোরদ পুরড়ে, েরল তভরে োো এক মুরঠা ভাি সিংগ্রহ কেরি পােরে না িারদে উরেরশয ‘আশ্চেে
ভারিে ন্ধ’ কতবিায়আশ্চেে ভারিে ন্ধ, োতেে আকারশ
কাো থেন আেও ভাি োরধ্
ভাি বারড়ে ভাি খাে়ে।
আে আমো, সাোোি থের োতক
আশ্চেে ভারিে রন্ধ, প্রােেনাে়ে সাোোি।
পোধ্ীন থদশ স্বাধ্ীন হরে়েরে, অেচ স্বাধ্ীন থদরশ ফুিপাি হরে়েরে অসিংখয মানুরষে বাসস্থান। বরস্ত্রে অভারব তশশু আে
নযািংরিা, তশশুে মুরখ খাবাে িুরল তদরি না পাোে়ে মা লুতকরে়ে থমারেন থচারখে েল, “ফুিপারিে কতবিা’ে়ে “নযািংরিা থেরল
আকারশ হাি বাড়োে়ে/ েতদও িাে তখরদয় পুডর়ে ে া”। তবপন্ন এই স্বরদশ, তবপন্ন স্বরদরশে মানুষ, োো শি শিােীে েরম, পতেেন্ন
সিিায় মানতবক শুরভোয় নিুন সমাে রড়ে থিালাে স্বপ্ন থদরখরে; আে থসই সমারে কামাে, কুরমাে, িাোঁিী, থেরল, চাষী,
েতমক সবই একরোর কাে কেরব, তনরে়ে আসরব সবুে ফসরল পতেপূণে ভােিবষে- থকাোে়ে িারদে মান? এমনতক“থকাোে়ে িারদে ে? তেপুোে়ে, আসারম বািংলাে়ে,
সাোঁওিাল পে নায়, দতক্ষণারিয থম ালে়ে। ে থকাোে়ে?
পাহারড়ে, েঙ্গরল চা-বা ান্ কে়েলা খতনরি, (অেচ ভােিবষে িারদে)”
কতব পাঠক থক থেন প্রে করেরেন- থদশ োকরি িারদে থদশ থনই থকন? থকন িাো কুোঁরো হরে়ে কাে করে, আধ্রপিা খাই
তবনা তচতকৎসাে়ে মরে; তকিংবা কপারলে থোরে থবোঁরচ োরক । মনুষযরত্বে এই তনদারুণ অবমাননা থেরকই বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যাে়ে
উপলতি করেতেরলন েিতদন স্বরদশ হরব পুোঁতেবাদীরদে দ্বাো তনে়েতন্ত্রি, শাসক হরব থশাষরকে েন্ত্র, তবচােক হরব অন্ধ, তশক্ষা হরব
Volume- IX, Issue-II

January 2021

154

প্রতিবাদী সত্তায় বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যারয়ে কতবিা: একতি তবরেষণী পাঠ
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অেেনীতিে থ ালাম, থদশে থনিা হরব স্বােেপে িিতদন সমাে বযবস্থাে়ে োকরব শবষময। কুশতবে শেীেিারক োো থপরেক তদরে়ে এথফাোঁড়ে ও-থফাোঁড়ে করে িারদে তকেু আরস োে়ে না। আেরকে তকেু মানুষ ভুরল থ রে মানবিাই থেষ্ঠ ধ্মে। িারদে কারে েি হিযা
িেয েে়ে। এই প্রসরঙ্গ ‘নেক’ কতবিাে়ে“থকননা হিযাে়ে সিয, হিযা ধ্মে। থক মারে এবিং কারক মারে, এই নষ্ট
চতেরেে তভরড়ে থকউ থনই তহরসব থনবাে। শুধ্ু হিযা চাই।
শরি শরি হাোরে হাোরে বালক-বাতলকা তশশু পেস্পরেে মৃিরদহ মাতেরয়
এ-ওে েরক্ত হারিে তনশান লাল থেরক আেও ভীে, …”
ক্ষমিাশালী মানুষরদে হারি বতল হরে লক্ষ-থকাতি সাধ্ােণ মানুষ। থেন থকউ মন্ত্রী হরে়ে এই সব মানুরষে থপ্রম, মানবিা
তকরন থনে়ে। সাধ্ােণ মানুষরদে পশুে মি বধ্ করে আহ্লাতদি হে়ে। সাম্রােযবাদী শতক্ত তকভারব সমগ্র পৃতেবীে সাধ্ােণ মানুষরদে
অতস্তত্বরক হীন করে তদরে িাে েতব ফুতিরে়ে িুরলরেন ‘েুরেে তবরুরে’ কতবিাে়ে“থকাোও আে নদী পাহাড়ে আকাশ
থকাোও আে ুতমরে়ে োকাে ে-ফুি েতম থনই।“
বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যাে়ে সমারেে প্রতিতি সম্প্রদারে়েে মানুরষে কো িাে কতবিাে়ে িুরল ধ্রেরেন। কৃষক, েতমক, তশশ্ েুবক –
েুবিী, তশক্ষক-োে, ডাক্তাে, পুরোতহি ণ, মন্ত্রী-আমলা, পুতলশ, গুিচে, খুতন, গুন্ডা, সািংবাতদক এমনতক থবশযা ও থবশযালরে়েে
কো পেেন্ত। সমসামতে়েক েক্তাক্ত িনারক তিতন উরপক্ষা করেনতন; ো রিরে, এমনতক ো িরি পারে, িাে আভাসও তদরে়েরেন
িাোঁে কতবিাে মরধ্য। চাতেতদরক মানুরষে সীমাহীন থলাভ, োস্ট্রদরে স্ফীি’বৃরকাদে দানবরদে থস্বোচাতেিা, পােস্পতেক অতবশ্বাস,
মূলযরবারধ্ে অবক্ষে়ে, অেেননতিক সিংকি, থবকােত্ব, িৎকালীন সমাে বযবস্থারক নষ্ট করে তদরে়েতেল। িাই কতব থোমাতিকিাে
থমাড়রক কতবিাে ন্ডীরক সীতমি না থেরখ েু েন্ত্রনাে তবপন্ন মানুষরদে কান্নারক ভাষা তদরে়েতেরলন কতবিাে আকারে। এ প্রসরঙ্গ
‘উত্তে পাড়োঃ করলে হাসপািাল’ কতবিাতি প্রাসতঙ্গক হরে়ে ওরঠেক্ত েক্ত শুধ্ু েক্ত, থদখরি থদখরি দুই থচাখ অন্ধ হরে়ে োে়ে
তশক্ষক-োরেে েরক্ত প্রতিতি তসোঁতড়েরি, রে, থচে়োর্ থচৌকারি,
বাোদারে়ে ...
এই থিামাে োেত্ব খুতন! িাে ওপে তক বাোঁহবা চাও?
আমোও থদখব, িুতম কিতদন এইভারব োক্ষস নাচাও!
সামাতেক অবক্ষে়ে বহমান সমরে়েে দাতব স্বীকাে করে থদশভার ে েন্ত্রনা হৃদরয় তনরয় বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যায় কতবিা েচনাে়ে হাি
তদরে়েতেরলন। েতদও প্রেম েীবরন কতব থপ্ররমে কতবিা েচনা করেতেরলন, কােণ তিতন বুঝরি থপরেতেরলন, থপ্রম তদরয়ই থিা সব
মানুরষে েীবন শুরু হে়ে। তকন্তু বীরেন্দ্র তেরলন মানবিাবাদী; িাই েখনই তিতন মানবিাে অপমান থদখরেন, প্রচতলি থোমাতিক
থপ্রমরক সতেরে়ে িখনই িাে প্রতিবাদী কন্ঠ থেরক অগ্নুৎপাি থবতেরে়ে এরসরে। থপ্রমরক করে িুরলরেন দহরনে শতক্ত, পতেবতিেি
থসৌদেেরবাধ্ ও শবপ্লতবক থচিনা সমৃে। প্রাতন্তক, বতিি, অবমাতনি মানুরষে পারশ দাোঁতড়েরে়ে তিতন মানুরষে পারে়েে িলাে মাতিরক
শক্ত কেরি থচরে়েরেন। উৎপীতড়েি আপামে েনসাধ্ােণরক কতব থবাঝারি থচরে়েরেন থকাোে়ে োরবা? এই পৃতেবী আমাে,
আমারদে। থিামো েিই মারো এই েেভূতম থেরড়ে োরবা না থকাোও। কাে পাপ এ েরক্তে তভিরে থে আমোই হব শুধ্ু বতিি।
থকান একতদন আসরব েখন আসমান থেরয় োরব পিাকাে়ে, থফস্টুরন, েেরন মরন হরব দৃরশযে দপেরণ বুতঝবা দ্রুি পৃতেবী
বদলারব। ‘েমযাোঁ েলাোঁ: মানুরষে নাম’ কতবিাতি প্রাসতঙ্গক এরক্ষরে“…আমো কিেবয তশতখ – স্বরদরশে
তনোপত্তা, ণিন্ত্র, পতবে সিংতবধ্ান, আইন স্বাধ্ীনিা
স্বরদরশে তনোপত্তা
স্বরদরশে… তনেন্ন থদরশ, উলরঙ্গে থদরশ
সতিয কারেে মানুরষে নাম আমারদে মুরখ আে…”
বাস্তব ে রি সাধ্ােণ মানুরষে স্বপ্ন থকাতিপতি হওে়ো নে়ে, আতলসান প্রাসারদ ুমারনা নে়ে, থসানাে োলাে়ে নানাতবধ্ বযঞ্জরনে
পতেপূণে অন্নরভােন নে়ে; িারদে কামনা দুই থবলা দু- িুকরো থপাড়া রুতি । এ প্রসরঙ্গ প্রাসতঙ্গক ‘রুতি দাও’ কতবিাতিVolume- IX, Issue-II
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“এ এক মন্ত্র! রুতি দাও রুতি দাও,
বদরল বন্ধু ো ইরে তনরে়ে োওঃ
সমেখদ বা থবাখাো িুে কো
থহরস তদরি পাতে স্বরদরশে স্বাধ্ীনিা।"
দুতভেরক্ষে কোল গ্রারস থদরশে সাধ্ােণ মানুষ েখন রুতি, ভারিে েনয শহরেে োস্তাে়ে তভড়ে েতমরে়েতেল িখন কতব বুঝরি
থপরেতেরলন বািংলাে মানুষ আগুরনে পরে হাোঁিরে। মাতনক বরদযাপাধ্যারে়েে ‘থক বাোঁচাে়ে, থক বাোঁরচ’ থোি রেে প্রধ্ান চতেে
মৃিুযঞ্জে়ে দুতভেক্ষ পীতড়েি মানুরষে পারশ একা দাোঁতড়েরে়েতেল, তনরেে মাইরনে সমস্ত িাকা তেতলফ ফারন্ড তদরে়ে, তনরেে পতেবারেে
খাদয তদরে়ে; তকন্তু অসিংখয ক্ষুতধ্ি মানুরষে ক্ষুধ্া মৃিুযঞ্জে়ে তনবােণ কেরি পারে তন, ে থশরষ মৃিুযঞ্জে়ে তনরেই উোদ হরে়ে
ত রে়েতেল। বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যাে়ে বুঝরি থপরেতেরলন তনরে একাই সিংগ্রাম করে এই সামাতেক অবস্থাে পতেবিেন আনা সেব না।
িাই তিতন থলখনীে মধ্য তদরে়ে সাধ্ােণ মানুষরক উজ্জীতবি কেরি থচরে়ে তেরলন; প্রান্তীে়ে মানুরষে করণ্ঠ প্রতিবারদে ভাষা তদরি
থচরে়েতেরলন। সাম্রােযবাদী, পুোঁতেবাদী, স্বােেপে শাসকরদে তধ্ক্কাে োতনরে়ে তেরলন িাোঁে কতবিা তদরে়ে, এ প্রসরঙ্গ সুকান্ত ভটাচারেেে
করে়েকতি পিংতক্ত উরিখ কো থেরি পারে“থশানরে মাতলক, থশানরে মেুিদাে,
থিারদে প্রাসারদ েমা হল
কি মৃি মানুরষে হাড়ে,
তহসাব তদতব তক িাে?
তপ্রে়োরক আমাে থকরড়েতেস থিাো
থভরঙতেস েবাতড়ে
থস কো তক আতম কখরনা
েীবরন মেরন ভুলরি পাতে?
আতদম তহিংস্র মানতবকিাে
েতদ আতম থকউ হই
স্বেনহাোরনা শ্মশারন
থিারদে তচিা আতম িুলবই।"
বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যাে়ে এমন এক তবপ্লব আনরি থচরে়েতেরলন োে দ্বাো েমেীবী মানুষ সিংেবে হরে়ে নিুন এক ভােিবষে ড়রি
পারে। থে ভােিবরষে োস্তা হরব সবাে েনয। থকান থদ্বষ, তহিংসা, শবষময োকরব না। ১৯৬৭ থেরক ১৯৭১ থসই ক্রাতন্তকারল, েখন
তকেুতদরনে েনয েুক্তফ্রি সেকারেে ঠন ও িােপে থসই সেকারেে পিন, নকশাল আরদালরনে েে, চাতেতদরক সন্ত্রাস ও গুি
হিযা, পুতলরশে ভে়োনক অিযাচাে, থবকােরত্ব পতেপূণে শহে-গ্রাম, েন-েীবন, বহু েুবরকে িাো প্রাণ অতচরেই থশষ হরে়ে োরে,
মানুষ েখন এরক অপেরক তবশ্বাস কেরি পােরে না; থসই মুহূরিে প্রতিবাদী সত্তা তনরে়ে বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যারে়েে এরকে পে এক
কাবযগ্রন্থ প্রকাতশি হে়ে;- 'মহারদরবে দুে়োে’(১৯৭১), ‘ওো েিই চক্ষু োঙাে়ে’ (১৯৬৮), নরভেে-তডরসেরেে কতবিা, (১৯৭১),
‘আমাে োো হওে়োে স্পধ্ো’ (১৯৭৩), োস্তাে়ে থে থহোঁরি োে়ে’ (১৯৭২) মানুষরখরকা বার ো লাফায়’ (১৯৭৩) ইিযাতদ ো
সমসামতে়েক সমরে়ে এবিং বিেমান সমরে়ে পাঠয তহরসরব েোেে। থবোঁরচ োকাে িাত রদ তবতভন্ন থপশাে সরঙ্গ েুক্ত হরে়েতেরলন কতব।
বযািংরে, সারভে প্রকরেে কারে, তিউশাতন, স্কুল মাস্টাতে প্রভৃতি; আবাে িাোঁে সাতহিয েীবন ও ণবািো, ক্রাতন্ত, অেতন, অগ্রণী,
কতবিা, পূবোশা, বসুমতি তবতভন্ন পে-পতেকা সরঙ্গ েুক্ত তেল। এে ফরল িাে েীবরনে অতভজ্ঞিাে থক্ষরে তেল তবস্তৃি। কতব এক
সাক্ষাৎকারে োতনরে়েতেরলন- "আমাে কতবিা থকানতদনই চতিরশে প্র তিশীল কতবিাে কতবরদে কাে থেরক অন্ন বা েল সিংগ্রহ করে
তন। বেিং আতম তনরেে কতবিারক েিিা বুতঝ, আমাে কতবিাে তশকড় অনযখারন, থসখারন আেও োো েলতসিন করেরেন িাো
সবাই দলেুি একক কতব- থেমন েীবনানদ, িােপে নেরুল এবিং েবীন্দ্রনাে।" একক এবিং স্বিন্ত্র কতব হবাে আকাঙ্খায় বীরেন্দ্র
চরটাপাধ্যাে়ে মানুরষে স্বপ্নভরঙ্গে থবদনারক কতবিাে তবষে়েবস্তু করেতেরলন। থেখারন শুধ্ু তশরেে থসৌদেে বৃতেে েনয কতবিা েচনা
করেনতন; সমারেে উন্নে়েরন কতবিা থক বযবহাে করেতেরলন হাতিে়োে রূরপ। আে এখারনই বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যাে়ে সমসামতে়েক
কতবরদে থেরক স্বিন্ত্র। প্রাসতঙ্গকিাে়ে নদীগ্রাম ও তসঙ্গুরেে চাতষরদে েতম থকরড়ে থনওে়োে প্রতিবারদ তলতখি মৃদুল দাশগুরিে
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োরেশ তবশ্বাস

“ক্রদনেিা েননীে পারশ
এখন েতদ না -োতক
থকন িরব থলখা, থকন ান াওে়ো
থকন িরব আোঁকাআোঁতক?"
সারময আস্থাবান, সমাে পতেবিেরন তবশ্বাসী এবিং আশাবাদী বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যাে়ে সাধ্ােণ মানুরষে আেেসামাতেক সিংকিরক,
থবোঁরচ োকাে গ্লাতনরক কতবিাে়ে িুরল এরনতেরলন অনবদয মতহমাে়ে। পতেতমি থবাধ্ সম্পন্ন, অতিকেন বতেেি কেন েীতিরি তবশ্বাসী,
প্রে মুখে, প্রতিবাদী, তবদ্রুপ প্রবণ কতব িাই ‘েেভূতম আে' কতবিাে়ে বযক্ত করেরেন-

“একবাে মাতিে তদরক িাকাও
একবাে মানুরষে তদরক।
এখরনা োি থশষ হে়েতন;
অন্ধকাে এখরনা থিামাে বুরকে ওপে।"
স্বরদরশে মূল শতক্তই হল মাতি এবিং মানুষ। মাতি থেরক থে ফসল েোে়ে িা থদশরক সমৃে করে থিারল। কৃষক ও মাতিে
উবেেিা হরলা স্বরদরশে প্রারণে স্পদন। আে থস কােরণই মানুষ পারে মাতিে আেরে়ে সভযিাে সম্পদরক আেও উন্নি কেরি।
থদশ কাল এবিং স্বরদরশে প্রতি ভীে ভারলাবাসাে়ে কতবে কারে মাতি এবিং মানুষ একাত্ম হরে়ে ওরঠ। মা এবিং স্বরদরশে প্রিীক
হরে়ে উরঠ মাতি। অিযাচােী শাসক থেণী থক, মাতি ও মানুষ েতদ সতম্মতলিভারব সতেরে়ে থদবাে প্রে়োস গ্রহণ করে িরব িা সেবপে
হরব। মাতি ও থমহনিী মানুষরক থে শাসকরেণী অবরহলাে থচারখ থদরখ; একমাে সাহতসকিা ও তনভেীকিাে দাোঁড়োই িারদেরক
পোতেি কো োরব। মঙ্গলাচেণ চরটাপাধ্যাে়ে এে বক্তবয এরক্ষরে পতেধ্ানরো য- "েীবন তবষরে়ে বীরেন্দ্রে প্রবল দাতে়েত্ব থচিনা ও
েীবন বাস্তরবে তন ঢূ ়ে দাতবরি বযতক্ত থপ্রম থেরক ভীে মানব থপ্ররম িাে উত্তেণ, অপেতদরক শাতন্ত ও শূনযিা তনরে়ে থোমাতিতসেম।
এই দুইরে়েে সিং ারি থশষ পেেন্ত কতব হৃদয় েয়ী হল বাস্তব েীবন ও মানুরষে প্রতি ভারলাবাসা।"
বাস্তব েীবন ও মানুরষে প্রতি ভারলাবাসা কতবে মরধ্য প্রবল ভারব তেল বরলই, সমসামতে়েক অোেকিারক তিতন উরপক্ষা
কেরি পারেনতন। আে এই কােরনই বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যাে়ে থক েুব সমসযাে কতব বলা থেরি পারে। প্রকৃতিে রূপ থসৌদরেেে ডুরব
না থেরক েুর ে প্ররে়োেরন তবররাহ ও তবপ্লরবে ডো বাোরি, থশাষক সম্প্রদারে়েে তবরুরে কলম হারি তনরে়েতেরলন। নযাে়েবান,
তবরবকবান, সুদরেে পূোেী হরলন কতবো। থখালা বই-এে মি ে ি ও েীবনরক পরড়ে থফলাে়ে ক্ষমিা িারদে োরক বরলই
কতবো হরে়ে ওরঠন সিযদষ্টা। আদশে কতবো শুধ্ু িাোঁরদে সমকারল নে়ে, ভাবীকারলে েরেে সােতে হরে়ে তনরেে তবরবকরক ো রুক
োরখন, মনুষযত্বরক অতনবোণ োরখন। বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যারে়েে কতবিা এে মরধ্যও আমো খুোঁরে পাই তবরবরকে ো েণ মানুরষে
মনুষযত্ব। আে থে কােরণ কতব িাে ‘থেষ্ঠ কতবিা’-এে (১৯৮০) তদ্বিীে়ে সিংস্কেরণে ভূতমকাে়ে কতব স্বে়ে তলরখরেন- "শুধ্ু থবোঁরচ বরিে
োকাে়ে থিা একেন মানুরষে অতিষ্ট নে়ে। তনরেে থোট তচরল েতিরি বরস একিাো বাতেরয় সাো েীবন থপ্রম আে ও থপ্ররমে ান
াওে়ো- িাও নে়ে... অরধ্েক েীবন থিা িাে পারে়েে তনরচ থকান মাতিই োরক না। িাহরল তক েকম োস্তাে়ে একেন মানুরষে? একেন
কতবে?" আসরল কতব প্রিযক্ষ করেতেরলন সন্ত্রারসে নািকীে়ে রূপ, অতনতশ্চি ভতবষযৎ, অশাতন্তে আগুন। আে িাই এই ভে়েেে
পতেতস্থতিে পতেশুতেিাে েনয িাোঁে োস্তা হরে়েতেল প্রতিবারদে। থে োস্তাে়ে থহোঁরি কতব একতদরক অসহাে়ে, উৎপীতড়েি মানুরষে করণ্ঠ
প্রতিবাদ-প্রতিরোরধ্ে ভাষা ও িারদে পারশ সহমতমেিা, সহানুভূতি োনাবাে মানুষরদে অরিষণ কেরি থচরে়েরেন; অনযতদরক
থিমতন স্বােেপে মানুষরদে মুরখাশ খুরল হাতেরয় োওয়া মূলযরবাধ্ ও তবরবকরক মনুষযরত্বে আে়েনাে়ে প্রতিফতলি কোে থচষ্টা
করেরেন।
স্বরদরশে তবপন্ন পতেতস্থতিরি েন রণে তবরবক ও মূলযরবাধ্রক োগ্রি োখরি থচরে়েতেরলন' কতব। তিতন অনুভব করেতেরলন
মানুরষে শনতিক মূলযরবাধ্ই পারে সুদে স্বতিমে়ে সমাে বযবস্থা ড়েরি। আশাবাদী কতব িাই স্বরদশ থপ্ররমে মতহমায়, প্রতিবারদে
মধ্য তদরে়ে নবেীবরনে ান থ রে়েতেরলন। িােই প্রমাণ পাই “আন্তেোতিক প্রহসন নে়ে, সতত্তকারেে পৃতেবীে েনয” কতবিাে়ে-

“একিা পৃতেবী চাই –
শুকরনা কারঠে মি মারে়েরদে
শেীরে কান্না তনরে়ে নে়ে
িারদে বুকভতিে অফুেন্ত ভারলাবাসাে
শসয তনরে়ে।"
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োরেশ তবশ্বাস

মানুরষে আকাতিি স্বপ্নরক বাস্তরব রূপাতে়েি কেরি বেপতেকে তেরলন কতব। েীবরনে ও সমারেে সব সিংকি, অস্বতস্ত,
অশাতন্ত, অসহাে়েিাে অবসান িারিই থেন কতবে আতবভোব রিতেল বািংলা কাবয ে রি। কতব শঙ্খ থ াষ িাই বরলরেন- “সত্তে
সারলে অে আর থেরক সমস্ত দশকেুরড়ে থের উঠরি োরক িাে ক্ষুি মুখযেতব, সমস্ত ভন্ড িা আে অিযাচারেে তবরুরে থদরশে
তবরবক েতড়েরে়ে পড়েরি োরক িাোঁে তবোমহীন প্রতিবারদ। থসই প্রতিবারদ কাবয েীতিে অরনক পুেরনা শিে তনশ্চে়েই থভরঙ থফরলন
তিতন, থভরঙ থফরলন েদ প্রতিমাে অরনক প্রাক-সিংস্কাে, তশতেি কতবিা থলখা হরলা না বরল েদ তবলাপও করেন কখনওবা।
তনোভেণ থ াষনাে ভাষাই বা পেচলতি শদনতদন রূঢ়েিাে়ে েতড়েরে়ে থদন তিতন কতবিা, আে কতবিা তবচারেে এক নিুন মারন িখন
আমারদে শিতে করে তনরি হে়ে। িাোঁেই কতবিাে থপ্রাজ্জ্বল উদাহেণ সামরন থেরখ।" িাই বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যারে়েে কতবিা সমসামতে়েক
সমরে়েে তে থপতেরে়ে আেও েমেীবী মানুরষে নিুন পৃতেবী ড়োে অনযিম পে ও পারেে়ে তহরসরব আমারদে কারে অনবদয
ভূতমকা অবিীণে হরে়ে োকরব।
সহায়ক গ্রন্থ:
১) 'বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যারে়েে থেষ্ঠ কতবিা’- থদ'ে পাবতলতশিং, সিম সিংস্কেণ, থম, ২০১৯।
২) 'বীরেন্দ্র চরটাপাধ্যারে়েে তনবোতচি কতবিা’- সম্পাদনা- পুলক চদ, থদ’ে পাবতলতশিং, প্রেম সিংস্কেণ, োনুে়োেী, ২০০০।
৩) 'আধ্ুতনক বািংলা সাতহরিযে ইতিহাস' - িপন কুমাে চরটাপাধ্যাে়ে, প্রজ্ঞা তবকাশ পুনেমুরণ- আ স্ট, ২০০৯।
৪) 'কতবিাে দ্বীপ কতবিাে দীতি'- েহে থসন মেুমদাে, সাতহিয সঙ্গী, প্রেম প্রকাশ ২০০৮।
৫) 'বািংলা সাতহরিযে ইতিহাস' (আধ্ুতনক েু , ১৮০০-১৯৬০)- ড. থদরবশ কুমাে আচােে, ইউনাইরিড বুক এরেতি, তদ্বিীে়ে
পতেবতিেি সিংস্কেণ, োনুে়োতে, ২০০৭।
৬) 'বািংলা কতবিা অরনক আকাশ'- ‘িরুণ মুরখাপাধ্যাে়ে, প্রজ্ঞা তবকাশ, প্রেম প্রকাশ মাচে, ২০০৩।
৭) 'আধ্ুতনক বািংলা কারবযে ধ্াো শবতচেয'- কৃিী থসাম, প্রমা প্রকাশনী, প্রেম প্রকাশ- শবশাখ ১৪১২।
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