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ফনবফবফয ঈাখ্যান : ুন্দযফননয লরাকায়ত লৌরুনলয ফবরষ্ঠ অখ্যান
ল ৌতভ কয
কাযী ধযাক, যাজা যাভনভান যায় ভাবফদযারয়
Abstract

ফনযন নগাাধযানয়য ুন্দযফননকবন্নক প্রথভ ঈনযা ১৯৭৮ বিস্টানে প্রকাবত ‘ফনবফবফয ঈাখ্যান’; একআ নগ
এবট লরখ্নকয প্রথভ প্রকাবত ঈনযা। ুন্দযফন ঞ্চনর কীবানফ ফন লকনট ফত কযায ূত্রাত, চাবযবদনক নন্ত
জরযাবয ভাঝখ্ানন অফানদয ভানুনলয ইলষা, দ্বন্ধ, ংস্কায, ফযবিক ম্পকষ, লেবি ম্পকষ, ধভষবচন্তা, ংস্কৃবত 
জীফনাচযি আতযাবদ বননয়আ নে ঈনঠনে ফনযন নগাাধযানয়য ‘ফনবফবফয ঈাখ্যান’ ঈনযাবট। অনর
ফযবিভানুনলয ল ৌযনফয প্রবত ফনযন নগাাধযায় বেনরন তযবধক অস্থাীর। ভানজ  লদনয ভাবটনত াধাযি
ভানুনলয এক যানজয় রূ অঁকনত ব নয় লদ  কানরয ফস্থা ঈদঘাবটত নয়নে। দু’-একবট লযখ্ায টানন
ঈজ্জ্বর নয়নে জীফন  জীবফকায ভযা। কৃবলপ্রনচষ্টা দুফষর ফনরআ গ্রাভীি ভানুনলয থষননবতক দু বষ ত তানক
গ্রাভোো কনযনে। বা যন্ানী ভানুনলয লকঈ লচনা বিয েক ধনয এননে নয-বল্প-ফাবিনজযয লকন্নবূবভনত;
অফায লকঈ লকঈ ল নে লরাকারনয়য ফাআনয বনজষন যিযবূবভনত। বদ্বতীয় লেবিয এভনআ একদর ভানুনলয
জীফনযন ভৃদ্ধ নয়নে এআ ঈনযা।অনর ফযবিভানুনলয ল ৌযনফয প্রবত ফনযন নগাাধযায় বেনরন তযবধক
অস্থাীর। ভানজ  লদনয ভাবটনত াধাযি ভানুনলয এক যানজয় রূ অঁকনত ব নয় লদ  কানরয ফস্থা
ঈদঘাবটত নয়নে। দু’-একবট লযখ্ায টানন ঈজ্জ্বর নয়নে জীফন  জীবফকায ভযা। কৃবলপ্রনচষ্টা দুফষর ফনরআ
গ্রাভীি ভানুনলয থষননবতক দু ষবত তানক গ্রাভোো কনযনে। বা যন্ানী ভানুনলয লকঈ লচনা বিয েক ধনয
এননে নয - বল্প-ফাবিনজযয লকন্নবূবভনত; অফায লকঈ লকঈ ল নে লরাকারনয়য ফাআনয বনজষন যিযবূবভনত।
বদ্বতীয় লেবিয এভনআ একদর ভানুনলয জীফনযন ভৃদ্ধ নয়নে এআ ঈনযা।যিযজীফননয াধাযি ফিষনায়,
ুন্দযফন ঞ্চনরয াোরা, ফাতা, ভাবট, জগর আতযাবদয ফাস্তফতায লযপানযনে কাববন ডারারা লভনর ধনযনে
-- ‘ফনবফবফয ঈখ্যান’-এ এবানফআ ফযাত লথনকনে ন্তফষয়ন। এফং লদখ্নত াআ ফাস্তফ এফং নুবফনক লরখ্ক
লভরাফায লচষ্টা কনযনেন বল্প-ফাস্তফতায নগ। এখ্াননআ তাঁয কৃবতত্ব। ফবভবরনয় ফনযন নগাাধযানয়য ‘ফনবফবফয
ঈাখ্যান’ ুন্দযফননয লরাকায়ত লৌরুনলয ফবরষ্ঠ অখ্যান। প্রাবন্তক ভানুলনদয ম্লভধুয বদনমাননয নফ বনযীক্ষায
ঈৎভুখ্।
বফং তােীয ভধযনফষয ফাংরা কথাাবনতয এক নাদৃত  ঈনবক্ষত নাভ ফনযন নগাাধযায় (১৯৩০২০০১)। মবদ প্রায় চায দনকয কাোকাবে ভয়নফষয (১৯৫৩-১৯৯৫) বনযফবিন্ন কভষ-প্রনচষ্টায় বতবন যচনা
কনযনেন লফ বকেু ঈনযা, লোট ল্প এফং ভ্রভিাবতয। এক ভনয় বেনরন ‘লদ’  ‘মু ান্তয’ বত্রকায বনয়বভত
লরখ্ক। ‘ংফাদ প্রবতবদন’ প্রকাবত য়ায য বতবন তানত গ্রাভ-ফাংরা ঘুনয ঘুনয াধাযি ভানুনলয ভযা বননয়
বপচায বরনখ্নেন। ‘মু ান্তয’ বত্রকায গ্রন্থফাতষা ম্পাদনা কনযনেন। প্রায় বতন ফেয ‘কনরজ স্ট্রীট’ বত্রকাবটয
কামষকযী ম্পাদক বেনরন। ‘মু ান্তয’ বত্রকায াংফাবদক বানফ কাজ কনযনেন লফ কনয়ক ফেয। চযভ বাফ 
দাবযনেয ভনধয বনবিন্ত চাকবয লেনে ভননাবননফ কনযনেন লরখ্ায়। তাঁয ফক’বট ঈনযা  লোট ল্প
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বল্পুলভায ঈচ্চ বখ্নয লৌঁেনত না াযনর ুন্দযফননকবন্নক ঈনযা  লোট ল্প যচনানত তাঁয ৃজনী
ফযবিনত্বয বযচয় বযস্ফুট।
ফনযন নগাাধযানয়য ুন্দযফননকবন্নক প্রথভ ঈনযা ১৯৭৮ বিস্টানে প্রকাবত ‘ফনবফবফয ঈাখ্যান’; একআ
নগ এবট লরখ্নকয প্রথভ প্রকাবত ঈনযা। ুন্দযফন ঞ্চনর কীবানফ ফন লকনট ফত কযায ূত্রাত, চাবযবদনক
নন্ত জরযাবয ভাঝখ্ানন অফানদয ভানুনলয ইলষা, দ্বন্ধ, ংস্কায, ফযবিক ম্পকষ, লেবি ম্পকষ, ধভষবচন্তা, ংস্কৃবত 
জীফনাচযি আতযাবদ বননয়আ নে ঈনঠনে ফনযন নগাাধযানয়য ‘ফনবফবফয ঈাখ্যান’ ঈনযাবট। অনর
ফযবিভানুনলয ল ৌযনফয প্রবত ফনযন নগাাধযায় বেনরন তযবধক অস্থাীর। ভানজ  লদনয ভাবটনত াধাযি
ভানুনলয এক যানজয় রূ অঁকনত ব নয় লদ  কানরয ফস্থা ঈদ ঘাবটত নয়নে। দু’-একবট লযখ্ায টানন
ঈজ্জ্বর নয়নে জীফন  জীবফকায ভযা। কৃবলপ্রনচষ্টা দুফষর ফনরআ গ্রাভীি ভানুনলয থষননবতক দু বষ ত তানক
গ্রাভোো কনযনে। বা যন্ানী ভানুনলয লকঈ লচনা বিয েক ধনয এননে নয- বল্প-ফাবিনজযয লকন্নবূবভনত;
অফায লকঈ লকঈ ল নে লরাকারনয়য ফাআনয বনজষন যিযবূবভনত। বদ্বতীয় লেবিয এভনআ একদর ভানুনলয
জীফনযন ভৃদ্ধ নয়নে এআ ঈনযা।
ফনভাতা ফনবফবফয ফন্দনা বদনয়আ শুরু নয়নে ঈনযানয কাববন“ ‚ফননয ভনধয ফনবফবফয কতনয বাআ
লখ্রা/চতুবদষনক ানেযাবন, ভনধয ল ানরয লভরা।‛ ুন্দযফনন জনদবূবভ নে ঠায ভানন্নক্ষি লথনকআ
ধভষনফাধ“বফশ্বা“ংস্কায, স্থান-কার-ানত্রয বযবস্থবত াননক্ষ বভথবিয়া ঘনটনে। ভাননলয বচন্তা-লচতনায এভন
বভথবিয়ায ঈজ্জ্বর ঈদাযি ‘ফনবফবফ’। বতন ‘জ’ এয ভাায র ুন্দযফন ঞ্চর। প্রথভ ‘জ’য় জর, বদ্বতীয় ‘জ’য়
জগর, অয তৃতীয় ‘জ’য় জীফ। এখ্ানকায অবদফাী এফং বন্দু-লফৌদ্ধ“ভুরভান“বিস্টান ফা লম লকাননা ধভষ ম্প্রদায়
বনবফষননল ‘ফনবফবফ’ ‘লদফী’ মষানয় ঈন্নীত এক ভন্বয়ী লদফী।
ফন+বফবফ = ফনবফবফ। বদ্ব-ে জাত। ‘ফন’ থষাৎ যিয, অয ‘বফবফ’ নথষ (পাবষ ফীফী), ভুরভান কুরফধূ ফা
কুরীন স্ত্রী। প্রগত ভনন যাখ্া প্রনয়াজন, আংনযজ কনযানক ফাংরা বযবালায় বফবফ ফরা য়। ‚বন্দু ফা ফাোবর ভাতৃবাফভয় ফনবফবফ ‘ফনবফবফ ভা’, ‘ফনদু াষ ’, ‘ফনচণ্ডী’, ‘ফনলষ্ঠী’, ‘বফারাক্ষী’ আতযাবদ নানভ বযবচত নয়নেন।
যিযনদফী যননযয যক্ষাকত্রষী“ ভুবরভমুন ফনবফবফ নয়নেন।‛১২ বন্দু  ভুরভান ঈবয় লেবিয ভানুলআ ববিয
অবতনময ভাতৃভা কুরফধূনক লদফীনদ ঈন্নীত কনযনেন। ববিয বাফপ্রফান ফননদফী ভুবরভ ভানজ প্রথভ
ূবজত নর যফতষী ভনয় বন্দু প্রবাবফত লদফীরূন বধবষ্ঠত ন। ভুনী লভাাম্মদ খ্নতয বকংফা অফদুয যবভ
ানফ প্রিীত ‘জহুযানাভা’য় বতবন ‘লফানবফবফ’ নানভ ঈবিবখ্তা।১৩ এভনকী ফনবফবফ ংবিষ্ট ারা ান যচবয়তানদয
বফববন্ন ারা ানন ‘লফানবফবফ’ নাভ প্রায় লদখ্নত ায়া মায়।
দবক্ষি চবি য না ফা ুন্দযফন ঞ্চনরয ভানুনলয জীফনম্পৃি যিযনদফী ‘ফনবফবফ’। জগর বনবষয জীফনজীবফকা ংবিষ্ট লজনর, লভৌনর, কাঠুনয, ভাবঝ-ভািা, ফাঈনর ফা জগর াবর কযা ৃী-েভজীফী ভানুনলযাআ
ফনবফবফয ভূর লফক। দবক্ষিযানয়য াত লথনক ভানুলনক ভুি কযনতআ ফনবফবফয ফাদাফনন অ ভন। ধভষ, লেবি,
ম্প্রদায় বনযনক্ষ যিযনদফী নরন এআ ফননদফী।
এফায ঈনযানয ভূর কাববনয ভনধয প্রনফ কযা লমনত ানয। ফুনো ফাুবক নদীয াাযায় নে ঈনঠনে লম
দ্বী, এফং লম দ্বী বননয় একটাআ রাট। কা জ-নত্র তা করকাতায লচৌধুযীনদয রাট। বাফ নুমায়ী প্রায় ঁবচ
াজায একয জবভ বননয় ঈত্তয দবক্ষি ূফষ বিনভ জরযাব লফবষ্টত এআ রাট ফা দ্বী “ মায নাভ লচৌধুযীনদয অফাদ,
ভূরতঃ এআ অফাদআ ঈনযানয ভূর লকন্নবূবভ। লরখ্নকয লৌন্দমষ -নচতন ভন ঈভা চয়ন কনয ফনরনে“
‚দ্বীগুবর লমন েীচযনিয ঘুেুয, অয নদীগুনরা লআ ঘুেুয ফাঁধায ুনতা। একটু ননে ঈঠনরআ ে নঠ ঝুভঝুভ
ঝুভঝুভ। ুনতায় ুনতায় জট াবকনয় মায়ায ভনতা নদীনত নদীনত জট। লমন ল ারকধাঁধা। লকাথায় শুরু অয
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লকাথায় তায লল লক জানন! ------- নাভ তায ফনগাা য। ঈত্তনয মানফ? ধানবাো বঁবেয লদ লদনখ্ লচাখ্
জুবেনয় মানফ লতাভায। অয ুনফআ মা বক বিনভআ মা, লোট লোট দ্বী; লকানটা অেুনযয ভনতা ল ার, লকানটা
বনভয ভনতা ফাঁকা, অফায লকানটা ল ার নয়, ফাঁকা নয়। কাঁকোয ভনতা চাযান দাঁো েোননা। এভবনধাযা
অনযা কত। লোট, ফে, াজায াজায, ংখ্য। বতয বতয ঝুভ ঝুভ কনয ে য় দ্বীগুবরয ভনধয।‛১৪ অনর
দ্বীগুবরয ভনধয এক জীফ ত্তানক নুবফ কনযবেনরন ফনযন। লচৌধুযীনদয অফানদয াাাব খ্ুফ গতবানফআ
ংমুি নয়নে লঘালফননয কাববন। লচৌধুযীনদয অফাদ লথনক দূযফতষী লঘালফননয জবভদাবয স্বত্ব বের ফধষভাননয
লঘানলনদয। াতফদর নয় এখ্ন ভাবরকানা ভাফীয বংযানয়য। তাঁয কাে লথনকআ াদবয াননফযা একনা বফঘা
জবভ ত্তবন বননয়নে। ফুনো ফাুবকয াে ধনয এন ানরআ লোট-ফে নানান অফাদ লদখ্নত ায়া মানফ। লচৌধুযীনদয
অফাদ ত্তননয কাজ নফ শুরু নর ফতষভানন লঘাল ফননয অফাদ লফ জভজভাট। ভাবটনক বষফতী কনয তুরনত
লখ্ানন চনর চাল-অফাদ। কাববনয ূত্রাত অজ লথনক প্রায় এক ফেয অন । লরখ্ক কাববনয প্রথনভআ ার
এফং ভা ঈনিখ্ কনযনেন- ‚ফাংরা লতয ফাআ। কাবতষক ভা, শুক্লক্ষ।‛১৫
লচৌধুযীনদয লোটনেনর থষাৎ লোটকতষা বফলয়ী ভানুল। অফাদ কযায কথা তাঁয ভাথানতআ প্রথভ জান । বতবনআ
লচৌধুযী বযফানযয প্রািন নানয়ফ ভাআনয়য লমা য ুত্র বনঝষঞ্ঝাট বফফাবত দয়ার লঘালনক ফাদায় অফাদ নে
লতারায দাবয়ত্ব লদন। দয়ার লঘানলয লনতৃনত্ব জনা চবিনক কাঠুনয, াঁতার  বনম্ননেবিয ভানুল, এোো
ুন্দযফননয াকা ববজ্ঞ লরাক যজনী, মায লফবযবা ভয়টাআ লকনটনে ফনন-জগনর; াভানয একটা রাবঠনক
ম্বর কনয ফানঘয ভুখ্ লথনক লফঁনচ অা ইান, ভকফুর প্রভুখ্ বভবরতবানফ জগর লকনট অফাদ ততবযনত নচষ্ট
নয়নে। একবদনক ফুনো ফাুবকয অস্ফারন  অনরা, জগনরয বংস্র প্রািীয বয়ংকযতা, নযবদনক লচৌধুযীনদয
স্বপ্নূযনিয কভষকাণ্ড। লচৌধুযীযা বফনলতঃ লোটকতষা লচনয়নে “ ‚এখ্ানন জনদ ফুক, াট লাক, ফাজায লাক, এআ
ফুনো ফাুবকয ঈয বদনয় াজানয াজানয লনৌনকা চরুক, ফযাাযী অুক, ঘানট ববেুক, লাক স্কুরফাবে, াঠারা
ভিফ। অয ফায ঈনয এয নাভ লাক লচৌধুযীয অফাদ।‛১৬ ভানুনলয বনযফবিন্ন স্বপ্ন  ংগ্রানভয এক অবদভ
াী প্রবরয়া।
অগুননয তান লাো আনটয ভনতা ি লচায়ানে নয় ঈনঠনে ভাবট। এআ ভাবটয বদনক তাবকনয় দয়ার লঘাল
চভনক নঠন। ভাবট লকাথায়, এ লম স্তূ। এয ঈয বক কনয লম লরাক পর পরানফ, লক জানন! লচৌধুযীনদয অফাদ
কযায লখ্য়ানরয লকাননা মুবিআ খ্ুঁনজ ান না দয়ার। তফু অফাদ কযায দায়বায মখ্ন যআ, তখ্ন অয ফ বননয়
বাফনর চনর না। দয়ার লঘাল ুনযাদনভআ ঈৎা লদন ফাআনক, াফা াফা, মত তাোতাবে কাজটুকু ভাধা কযা
মায় ততআ ভগর।
এআ দ্বীনয অফাদ ততবযয কবঠন ংগ্রানভ বয় অনে, বফলাদ অনে, এভনকী ানয় ানয় যনয়নে ভৃতুযবয়, তফু
এআ কর বনম্ন লেবিয ভানুল এআ বীয যনিয কাজ কযায ভনধয ায় অনন্দ  লযাভাঞ্চ। ংস্কায এনদয জীফননয
নগ অনষ্টৃনষ্ঠ জবেনয় থানক। ভাত্র ভা খ্ানননকয ভনধযআ অফানদয কাজ মখ্ন তীব্র বত রাব কনযনে, তখ্নআ
লদখ্া বদর এক নতুন ঈনত্তজনা। ঠাৎআ একবদন দ্বীনয লববেনত অটনক থাকা লনৌকায় একবট ফন্ত লযা ারান্ত
বকনাযীনক লদখ্া মায়। নাভ তায ল ৌযী। াযা ানয় ভুয ডানরয ভনতা েোননা ংখ্য গুবট দানা। নন্দ লনআ,
ভানয়য দয়ানতআ অরান্ত নয়নে ল। বফল ফযথায় জজষয নয় কাতযানি। লফচাবযয এক ভাথা চুর - রুক্ষ, মনে জট
ধনয ল নে। াযা ানয় কাে এনরানভনরা। লচানখ্য ভবি কবেয ভনতা াদা। বদন দুনয়ক অন মখ্ন ধযা ের
ুখ্টা, তখ্নআ নক তযা কনযনে বনভাআ। ঝা ডাকায নাভ কনয লআ লম  বডবে লথনক ডাোয় নাভর লআ য
লল নাভা। থচ এআ বনভাআ একবদন স্বপ্ন লদবখ্নয়বের ল ৌযীনক “ বপটন াবে কনয কারীঘানটয কারী লদখ্ানফ,
বখ্বদযুনযয জাাজঘাটায় বননয় মানফ, বচবেয়াখ্ানা লদখ্ানফ, ভনুনভন্ট লদখ্ানফ, অয কত কী। ল ৌযী ভন্ত্রভুনেয
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ভনতা বনভাআনক বফশ্বা কনযবের। তাআ ভানয়য বনবিত অেয় লেনে করকাতায ঈনেন াবে বদনয়বের ল ৌযী, বকন্তু
ভানুল লম এত স্বাথষয নত ানয ঘুিাক্ষনয ফুঝনত ানযবন লআ বকনাযী।
ল ৌযীনক লকন্ন কনয বফস্ময়  ঙ্কা, লকৌতূর  নুবফ এফং ংস্কায  বফশ্বানয টানানানেনন অফানদয
লরাকজন দু-বান বফবি নয় মায়। একবদনক লমভন বফনদয ম্ভাফনানক লকানযকভ গ্রায না কনযআ ইান
রূা বকনাযী ল ৌযীনক ুস্থ কনয তুরনত লফা-বযচমষা কনয, অফায নযবদনক যজনীয ভনতা নননকযআ ভনন
য়“ ‘ভানয়য দয়ায় রূ ধনয এননেন ল া েরনাভয়ী’ “ অগুন বননয় লখ্রা, একবদন ুনে খ্াক নয় মাবফ।‛১৭
ফনযন নগাাধযায় লদবখ্নয়নেন গ্রাভয এআ ভানুলগুনরায মুবি  বফশ্বানয অনরা-অঁধাবযনক। ংস্কায এআবানফআ
তানদয জীফননয নগ অনষ্টৃনষ্ঠ জবেনয় যনয়নে। অফানদয ভানুলজননয লফবযবা আ অঙ্কা কনযনেন ফন কাটফায
অন , ফনবফবফয ুনজা না য়ায পনরআ এযকভ ভগর। ংস্কাযািন্ন ভানুলগুনরা ভনফতবানফ দয়ার লঘানলয
কানে ফনবফবফয ুনজা কযায দাবফ জাবননয়নে। অফায নযবদনক দয়ার লঘানলয ঈরবিনত অধযাবিকতায স্পষ
যনয়নে। অফানদয ভানুলজন মখ্ন যানত্র কনরআ অনভানদ ভত্ত, তখ্ন দয়ার লঘাল অচবম্বনত লধাঁয়ায কুণ্ডরীয ভধয
লথনক অবফবূষতা লজযাবতভষয়ী লদফী দষন কযনরন“ ‚দয়ার লঘাল লদখ্নরন, এক শুভ্রফনা লদফীভূবতষ, লজযাবতভষয়ী।
ভাথায় ীযকখ্বচত লটায। রায় ল ারানয ভারা। ধীনয ধীনয লঁনট অফায চন্নানরানকয ববতয বদনয় বভবরনয়
ল নরন।‛১৮ এযযআ দয়ার লঘানলয ভননয ভনধয শুরু য় তীব্র প্রবতবরয়া। এখ্াননআ লরৌবকক-নরৌবকনকয ীভানা
একাকায নয় ল নে। াঠনকয ভনন ৃবষ্ট নয়নে এক জানা লদারাচরতা। তনফ অভানদয ভধযবফত্ত ীভাফদ্ধ
লচতনা বফলয়বটনক বতবযি ফা প্রাবগক নত ফাধা বদনয়নে। ফযং লচতনায বীনয ব নয় তা ধাক্কা লদয়।
অনর প্রাচীন মু লথনকআ াধাযি ভানুল লম-বিয বনকট ায়, তানদয লভাকাবফরায জনয ঈমুি
বতভানফ ততবয কনয, তাঁয ানত ত্রু-প্রবতনযাধক স্ত্র তুনর বদনয় অতষ ভানুনলয ত্রাতা রূন গ্রানভয প্রনফনথ
দাঁে কবযনয়নে। এআফ লদফতা ুন্দযফননয জনজাবতয বনকট বযনফ বযবস্থবতজাত লরাকনদফতা রূন ুদীঘষকার
ধনয ূবজত নিন, ভাজ বফফতষননয ধাযায় এনদয রূনয  নানভয বযফতষন ঘটনর লদফতা ম্পবকষত বফশ্বা
প্রায় বযফবতষত অনে। দয়ার লঘানলয এআ ল ৌযীয ভনধয লদফীদষন রূকথায ভায়াজার ততবয কযনর তা তথয ত
কাযি-গত। ফাস্তনফ ংনফদনীর, শুবনফাধম্পন্ন ভানুনলযা প্রতযয়  প্রনচষ্টা বদনয় তাঁনদয স্বনপ্নয, প্রতযাায
ভাজ ঠন কযনত চান। বকন্তু নাবদকার লথনক শুববি বফযত বফফিষ; বফন্ন, বনবিয় কনয বদনত লচনয়নে
ভবষ্ট ত ভানুনলয এআ আনি-অকাঙ্ক্ষানক। তখ্ন শুবনফানধ-বননফবদত ভানুল বকংফা স্রষ্টা প্রফর অগ্রন প্রবতনযাধ
কযনত লচনয়নে শুববিনক। বকন্তু াবফক ফর তাঁয লনআ। অয তখ্নআ বতবন যং-তুবর বননয় কল্পনায ভায়াজানর
বচন্তায ঈোর ডারা লভনর লআ ম্পূিষতানক ূিষতয কনয লতানরন। চাবযবদনক প্রবতফন্কতায ভনধয ফবস্থত দয়ার
লঘানলয ভনন য়নতা এভন বাফনা ূিষতা লনয়নে। নযবদনক কাকদ্বী লথনক াবরনয় অা বেুটানীন ইান
ফন্ত লযা ারান্ত ল ৌযীয লফা কযনত ব নয় এআ ংরাভক লযান অরান্ত র। তা লথনক বফশুবভঞা এফং অনযা
কনয়কজন। এভনকী লল মষন্ত বফশুবভঞায ভৃতুযনত অফানদয কনরয ভনধযআ বয়  বফনো রক্ষ কযা ল র।
যজনী দয়ার লঘানলয জ্ঞানত কনয়কজননয াানময ভাঝযানত ল ৌযীয লনৌনকা বাবনয় বদর ফুনো ফাুবকয
জরনস্রানত। এফং দয়ার লঘালনক যাবজ কবযনয় অফাদ লপনর লযনখ্ কনরআ াবে বদর করকাতায নথ। লনতৃনত্ব
বের যজনী।
যফতষী কাববন নযবদনক লভাে বননয়নে, ঈনযানয বফস্তৃততয লপ্রক্ষানটয লৌজননয বনফামষবানফআ
কাববননত মুি নয়নে অয এক অফাদস্থর, লঘালফন। লকননা ল ৌযীয লনৌকা বানত বানত ঠাঁআ ায় এআ বিস্টান
কনরাবন লঘালফনন। পাদায যাবব্রনয়নরয তত্ত্বাফধানন দুরষব ভযাকনডানাড-এয অেনয় ল ৌযীয ুস্থ নয় ঠা এফং
বনতযকায বদনমান। এখ্াননআ তায রক্ষ্মনিয নগ বযচয় এফং ঘবনষ্ঠতা এফং তায কানেআ াবরনয় মায়ায
Volume- VI, Issue-III

January 2018

41

ফনবফবফয ঈাখ্যান : ুন্দযফননয লরাকায়ত লৌরুনলয ফবরষ্ঠ অখ্যান

ল ৌতভ কয

যাভনষ ম্মবত জ্ঞান। রক্ষ্মনিয ববন্ন ঈনেয থাকনর ল ৌযীয অফায জানা নথ া ফাোননায একটাআ তষ -তানক বফদযাুযীনত লৌঁনে বদনত নফ।
আনি এফং ংগ্রাভ কখ্ননা লথনভ থানক না, যফতষী মষানয় দয়ার লঘাল লচৌধুযীনদয অফানদ বপযনত না চায়ায়
যজনীয লনতৃনত্বআ জনা বতবযনক লরাক, ভারত্র লফাঝাআ চাযনট ফে ফে লনৌকা, একটা ফজযা বননয় করকাতা লথনক
াবে জবভনয়নেন, এফানয স্বয়ং ঈবস্থত যনয়নেন লোটকতষা ননযন্ননাযায়ি লচৌধুযী। াভন্ততাবন্ত্রক ভানজয
ফযাববচায  লবা ফানা অনযা একফায প্রকাবত র ঈনযানয যনত যনত। াবনাবটয কাবভনীফারা, ভদ-ভাং
আতযাবদয প্রগ, নযবদনক অফানদ া-ফাঘ-কুবভয আতযাবদয ঈবস্থবতনত বফস্ময়, ঙ্কা  লকৌতূনর ঈনযানয
কাববননত বফনল ঈনত্তজনা ৃবষ্ট নয়নে। ফানঘয অরভনি একজননয ভৃতুয, ুনযায় ল ৌযীনক লনৌকায় লদনখ্
নদফীয ঈবস্থবতনত নতুন বফনদয অঙ্কায় অফানদয কনরআ ফনবফবফয ুনজা কযফায ংকল্প কনযনে।
ননযন্ননাযায়ি অফাদকভষীনদয ভননাবাফ ফুনঝ ফনবফবফয ুনজায় করকাতা লথনক দয়ার লঘালনক অননত লরাক
াবঠনয়নেন।
ন্কায যানত্র ফনবফবফয লনৌকায় ল ৌযীয নগ রুবকনয় লদখ্া কনযনে ইান। বফস্ময়বফভুে ইান ল ৌযী 
রক্ষ্মনিয ম্বন্ বনিষনয় বাবফত নয়নে। এখ্ানন ফনযন নগাাধযায় রক্ষ্মি  ইাননয ূক্ষ্ম ভনস্তাবত্ত্বক
টানানানেননয বচত্রনি ঋদ্ধ কনযনেন ঈনযানয জবটরতানক। ল ৌযী লল মষন্ত ইাননয তৎযতায় স্থান লনয়নে
কাোবযফাবেনত। নযবদনক ল ৌযীয লথনক বফবিন্ন-নয়-মায়া রক্ষ্মি বয়ংকয অনরান লববেয একবট দুফষর ফাঁধ
লবনে বদনয় অফানদয ক্ষবত কযনত লচনয়নে, বকন্তু একক লেমনন্ত্রয লনতা বননফষাধ রক্ষ্মি ধযা নে ল নে অফানদয
ভানুলনদয কানে। লল লষন্ত তানদয তাো লখ্নয় যিাি এফং ক্ষতবফক্ষত নয় ফুনো ফাুবকয তরায় তবরনয় মায়
রক্ষ্মি। রক্ষ্মনিয ভৃতুযনত ল ৌযীয অকুর রন্দন, ইাননয প্রবত লদালানযান ঈনযানয কাববন ফাঁক বননত থানক।
‘ফননয ভনধয ফনবফবফয কত লয বাআ লখ্রা।’১৯ প্রথভফায ল ৌযী দষনন লম-দয়ার লঘাল বফলয়-অয় ভস্ত বকেু
তযা কনয ধযাি-জীফন গ্রি কনযনেন, বতবন ুনযায় ুনযাবত কবরনক নগ বননয় অফানদ এননেন ফনবফবফয
ুনজা কযনত। তাঁয কানে বফদযাুযী গ্রানভয ভাািয প্রাচীন  বচযন্তন। ল ৌযীয ভাথায় াত লযনখ্ ান্ত্বনা বদনয় বতবন
ফনরনেন -‚ভানুল ভায়ায জীফ। ভায়ায় জবেনয় থাবক ফনরআ অভানদয এআ কষ্ট। বকন্তু ভা, ভায়ায অফযি মবদ
একফায বযনয় লপরা মায়, লদখ্নফ ফ পাঁবক। জ ৎ ংানয লকফর আট, কাঠ, াথয, ভাবট োো অয বকেুআ
লনআ।‛২০ অয এখ্াননআ ল ৌযী বননজনক অবফষ্কায কনযনে নযবানফ। ঈরবি কনযনে ভাূ ননয ল একা।
দয়ারফাফুয ুনযায় ল ৌযীয ভনধয ভা জ ন্ময়ীয ভূবতষ দষন, এফং অত বযনিয ভৃতুযনত লাকাত ইাননয
ভুেপ্রভাি কান্নায় ঈনযানয বযভাবি।
‘ফনবফবফয ঈাখ্যান’ ঈনযানয বযভাবিনত পুটননানট ফরা অনে বদ্বতীয় ফষ ‘দখ্র’ মন্ত্রস্থ। বকন্তু এখ্ননা তা
োাখ্ানা লথনক ভুবি ায়বন। য়নতা লকানবদন ানফ না। তনফ ‘দখ্র’ প্রকাবত না নর ‘ফনবফবফয ঈাখ্যান’এয ভগ্রতা বননয় লকান নন্দনয ফকা লনআ। ফাদাফননয অফাদকভষীনদয লকন্ন কনয লম-ফিফযনক বতবন প্রকা
কযনত লচনয়নেন তা ফাস্তফ এফং এক বফনল তাৎনমষ বচবিত নয়নে। অনর ভাজ কখ্ননা লথনভ থানক না,
বযফতষনআ ভানজয রক্ষি, বকন্তু তাযআ ভনধয দয়ানরয তদ্বতত্তায বযচয়, ল ৌযীয লস্রানত লবন চরা জীফন,
যজনীয কতৃষত্ব, ইাননয ঈদায ভানবফকতা, লচৌধুযীনদয াভন্ততাবন্ত্রক লভজাজী ভননাবাফ এফং অফাদকভষীনদয
ন্বফশ্বা, ংস্কাযািন্ন ভননাবাফ, নফষাবয ুন্দযফন ঞ্চনরয াোরা, লৌন্দমষ  বয়ংকযতা ফবকেু বভবরনয়
মা একান্তআ বল্পফাস্তফ।
ঈনযানয কাববন ফরনয় অফানদয ভূর দাবয়ত্ব লথনক ফযাবত রাব, যজনীয কতৃষত্ব, রক্ষ্মি  ইাননয তদ্বযথ,
ল ৌযীয ভনধয যজনীয েরনাভয়ী ফা ভায়াবফনীয ন্ান লমভন তয, বঠক লতভবন এ তয এআ নদফীনক খ্ফষ
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কযনত ফনবফবফয ুনজা লদয়ায অগ্র। অনর রভবফফতষনন নুকূর বযনফন ফুবদ্ধফৃবত্তয প্রকা ঘটনর
ংস্কানযয লফোজার লথনক অভযা এখ্ননা লফবযনয় অনত াবযবন। তনফ ভাবটয ুতুর ফনবফবফয বযফনতষ দয়ানরয
জীফন্ত ল ৌযীয ববতয ফনবফবফয ন্ান কাববনয ভনধয নতুন ভাত্রা অনন। ইাননয ল ৌযীনক লফায ভনধয লমভন
ঈদায ভানবফকতায স্পষ ায়া মায়, বঠক লতভবন জীফনযন বনবলি নয় মায় রক্ষ্মনিয অনরা  বনত য়া।
লচৌধুযীনদয অফাদ ততবয কযা লমভন ৃজনধভষী ভানবকতায লদযাতক, লতভবন নাযীনালায় াভন্ততাবন্ত্রক
অনভজটানক বটবকনয় যাখ্ায লচতনা প্রকাবত নয়নে। লঘালফননয চাচষংস্কৃবত, ধভষজীফন জীফনধনভষয এক
বিেরূনক পুবটনয় তুনরনে। দুআ ংস্কৃবতয তফযীনতযয পনর স্পষ্ট নয়নে ঈবনয়য ভানবক লচতনা। ভস্ত ফন্ন
বেন্ন কনয, রক্ষ্মি  ল ৌযীয লঘালফন লথনক াবরনয় অা বচযকারীন ভানপ্রফিতাযআ নবজয। যিযজীফননয
াধাযি ফিষনায়, ুন্দযফন ঞ্চনরয াোরা, ফাতা, ভাবট, জগর আতযাবদয ফাস্তফতায লযপানযনে কাববন
ডারারা লভনর ধনযনে-- ‘ফনবফবফয ঈখ্যান’-এ এবানফআ ফযাত লথনকনে ন্তফষয়ন। এফং লদখ্নত াআ ফাস্তফ
এফং নুবফনক লরখ্ক লভরাফায লচষ্টা কনযনেন বল্প-ফাস্তফতায নগ। এখ্াননআ তাঁয কৃবতত্ব। ফবভবরনয় ফনযন
নগাাধযানয়য ‘ফনবফবফয ঈাখ্যান’ ুন্দযফননয লরাকায়ত লৌরুনলয ফবরষ্ঠ অখ্যান। প্রাবন্তক ভানুলনদয ম্লভধুয
বদনমাননয নফ বনযীক্ষায ঈৎভুখ্।
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