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Abstract
In the decade of the 1970s the famous litterateur Mahasweta
Devi’s
(1926-2016)
literary works on down trodden sections gave society a view of their struggle with poverty,
oppression, atrocities and hunger i.e basic needs. She not only wrote but as a mother fought
for them through out her life.
In our country, till today food crisis is a big problem. There are many poor souls who find it
hard to get even a morsel of grain for their survival and their outcry still remain unheard. It
is then through the pens of the writers like Mahasweta Devi that comes alive the outcry to
save these poverty stricken, outcast sections of the society. That’s why her stories were
named- ‘Bhaat’, ‘Jal’, ‘Ghar’, ‘Nun’ etc. She had seen the struggles and felt their sorrows
by living with these poor sections of the society and subaltern people. She once with a heavy
heart told that even after so many years of independence we have not got freedom from
beggary, casteism, poverty. Through her writings she tried to bring to light their plights of
sorrow and problem of these voiceless sections of the Indian society.
Out of her many literary works involving the food (rice) crisis here selected stories like
‘Baan’ & ‘Bhaat’ will be explored so as to bring awareness, consciousness for eliminating
those evils from our society for good.
Key Words: Subaltern, Voiceless, Food Crisis, Rice, Problem, Struggle, Awareness.

ভফ ততকয অপ্রভততযাধয দচতনায অভধকাযী ভাতেতা দদফী (১৯২৬- ২০১৬)-য নাভ ফাাংরা াভততযয আতয
অতযন্ত দগৌযতফয তঙ্গই স্মযণীয়। কতলাতরয একজন ুভফখযাত কভফ ভনী ঘটক মায ভতা; ঋভিক ঘটতকয ভততা
বাযততয চরভিত্র জগততয এক ফযভতক্রভী  স্বনাভধনয প্রাণুরুল মায কাকা; প্রভতবাফান নফনাটয আতদারতনয
দাতা ভফজন বট্টাচাময মায স্বাভী তায ভততা যভণীয াভযফাভযক গভযভাই রৄধুই নয় __ ফযাং তায অাভানয গুণাভিত
প্রভতবা, দযদী ভতনয অভধকাভযণীরূ ফযভিি, ভনযর কভযভুখযতা, ক্লাভন্তীন  ভফযাভীন অধযফায় তাতক খযাভতয
চূড়ান্ত ীতলয উন্নীত কতযতছ। তায াভতয াধনায ভূর ভন্ত্রই ভছর ভানুতলয প্রভত অভযীভ  ুগবীয ভভতা তথা
বাতরাফাা  ানুবভূ তম্পন্ন দেপ্রফণ দৃভিবভঙ্গ। আধুভনক ফাাংরা কথাাভতয জগততয এক উজ্জ্বরতভ দজযাভতষ্ক
এই ভাতেতা দদফী। ভতভন একভট স্বচ্ছ, দালণীন এফাং ভানাভধকায প্রাপ্ত দেভণীন ভাতজয স্বপ্ন দদতখভছতরন।
তাই ভনম্নফগযীয় ভাতজয ভচত্ররূ অঙ্কন কযতত ভগতয় ভতভন রৄধুভাত্র তাতদয নীযফ আতফদনতকই বালা দদনভন; এতদয
অপ্রাভপ্ত জভনত মন্ত্রণা, ভনদারুণ কি, কৃচ্ছ্র াধনা, তাা, অনাায, ক্ষুধা, দালণ, ফঞ্চনা  অভযতভয় ভযা জজযয
জীফন মাত্রাতক জীফন্ত, ফাস্তফম্মত  মথামথবাতফ তুতর ধযায াথযক প্রয়া কতযতছন। স্রিা ভততফ ভকারীন
ভাজতক াভততযয াতায় তুতর ধযায দম দাভয়ি দরখতকয থাতক, ভতভন দই দাভয়িতফাধতক মতথি ভনষ্ঠায তঙ্গই
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ারন কতযতছন। তায এই দচতনাতফাধ তাতক ভাভভয়ক দরখকতদয ভধয দথতক এতকফাতয স্বতন্ত্র কতয ভদতয়তছ
এফাং তায াভতযকভযতক আরাদা ভাত্রা দান কতযতছ। এই স্বকীয়তায ভনভযতখ তায যভচত খাদয ভযা াংক্রান্ত
গল্পগুভর ভচযবাস্বয  নতুনতিয আস্বাতদ ূণয।
দনাতফর ভফতজতা ভফেভফখযাত কভফ যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয তায ‘জন্মভদতন’ (ইাং ১৯৪১) কাতফযয ১০ াংখযক কভফতায়
(ঐকতান) একদা ফতরভছতরন,-

‚কৃলাতণয জীফতনয ভযক দম জন,
কতভয  কথায় তয আত্মীয়তা কতযতছ অজযন,
দম আতছ ভাভটয কাছাকাভছ,
দ কভফয ফাণী-রাভগ কান দতত আভছ।‛(১)
অথযাৎ যফীন্দ্রনাথ এভন একজন ফযভিিতক াভততযয দযফাতয দদখতত দচতয়ভছতরন মায দরখভন ভৃদ্ধ তফ
ফযাযা, ভনগৃীত, ফভঞ্চত ভানুতলয ক্রদন ধ্বভনতত আয এই ফঞ্চনাতক ভনবযয কতয ভমভন তাতদয জীফন াংগ্রাতভয
ভযক তয় তাতদয ভুভি-তথয ভদাভয তত াযতফন। ফরা ফাহুরয, ভাতেতা দদফীয াভতয কতভয দমন এযই
অনুযণন ভযদৃযভান য়। ভতন য় যফীন্দ্রনাতথয কাভিত ফযভিি দমন ভূভতযভয়ী তয় ভাতেতায ভধয ভদতয়
ভফদযারূত, ভাতৃরূত  ভিরূত প্রকাভত তয়তছ।
ভতভন ভনতজয দরখায দপ্রযণা  উৎ ম্পতকয ভফভবন্ন ভয় নানা ভন্তফয কতযতছন- দম ভস্ত ভতাভতগুভর দথতক
তায াভততযয ধভযভটতক ভচতন ভনতত আভাতদয অুভফধা য় না। দমভন- একদা ভতভন ফতরভছতরন, ‚আভায দরখায
ভতধয ভনশ্চয় ফাযফায ভপতয আত ভাতজয দই অাং, মাতক আভভ ফভর The Voiceless Section of Indian
Society. এই অাং এখন রৄধু ভনযক্ষয, স্বল্প স্বাক্ষয  অনুন্নতই রৄধু নয়, ভূর দস্রাততয দথতক এযা ফতড়া ভফভচ্ছন্ন।
অথচ বাযতীয় ভাতজয এই অাংতক না জানতর বাযততক জানা মায় না। আভভ াভয ভক না জাভন না, দচিা কভয
ভাত্র।‛(২)- দরভখকায এই আত্মস্বীকৃভতই তায াভতয ৃজতনয ভূর উতেযভটতক ভযস্ফুট কতয াঠতকয কাত।
তাই দদখা মায়, দরভখকায অতনকগুভর দছাটগতল্প অন্তফগযীয় ভানুতলয প্রান্ত  ব্রাতয জীফতনয ভযাগুভর ভফভি ভাত্রা
রাব কতযতছ। ভাতজয অনাদৃত, উতভক্ষত, অফতভরত জনগতণয জীফনবালয যচনাতত দমন ভতভন ফদ্ধভযকয এফাং
তায দরখভন ভচযকার এ ভফলতয় দািায। ভযাদীণয, অনাদৃত ভানফজীফতনয নগ্ন রূভচত্র তুতর ধযতত ভগতয় ভতভন
দমভন একভদতক ঘুতণ ধযা ভাজ  যাষ্ট্র ফযফস্থায অাযতা, ফযাভধ  ভফকাতযয ভচত্রগুভরতক ফভরষ্ঠবাতফ তুতর
ধতযতছন, অনযভদতক দতভনই আভদফাী (াতার, ফয, দরাধা ভাজ) জীফতনয অভবা  তাতদয জীফন
অতিলতণয ফযথয প্রতচিায ুভচত্রতক ভরভফদ্ধ কতযতছন। ফরা ফাহুরয, তায াভততযয প্রধান ভযযভটই ভফস্তায রাব
কতযতছ াফরটানয  প্রাভন্তক ভাজজীফনতক ভঘতয এফাং তাতদয ভফভবন্ন ভযাতক দকন্দ্র কতয; আয এই দরখভনয
মাদুস্পতয। জীফন মাতদয ভচযকারই ফভঞ্চত কতয এততছ দই ফ ভানুতলয ভভযন্তুদ জীফন কাভভন তায াভততয
অতযন্ত দক্ষতায তঙ্গ  ভনুণবাতফ ভযস্ফুট তয়তছ।
১৯৪৩ াতরয ভিন্ততযয ভয় ভাতেতা দদফী দুভবযক্ষ ত্রাতণয কাতজ আত্মভনতয়াগ কতযন। যফতযীকাতর ভতভন
আয ভনভফড়  গবীযবাতফ জভড়তয় তড়ন ভাজতফী ভততফ। এযয দথতকই তায কভযী ত্তায ভফকা ঘটতত
থাতক। ভাজকভযী ভততফ উরব্ধ জীফনাভবজ্ঞতায ভনভযভ রূভচত্রতণ ভতভন তায াভতযতক ভৃদ্ধ কতযন।
অফতভরত, ফভঞ্চত, দাভলত, ফযাযা  ভনযন্ন দেভণয উজাভত ম্প্রদায়বুি ভফভবন্ন ভানুতলয াত থাকায দৌবাগয
অজযন কতযভছতরন ফতর তাতদয কথা ফরতত ভগতয় ভাতেতা ভানুতলয প্রাথভভক প্রতয়াজতনয দম ভফলয়ভটতক ফযাতগ্র
গুরুি আতযা কতযতছন, তা র ক্ষুধা ফা ক্ষুভিফৃভত্ত। ভখতদয জ্বারায় জজযভযত এই ভানুলগুভরয জীফতন খাদয ভযা
দম কতটা বয়াফ রূত আত্মপ্রকা কতযতছ তাযই দভরর াই ভাতেতায জীফনাভবজ্ঞতা প্রূত দরখভনভুতখ। বাত,
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জর, নুন, ঘয- এগুভর হ্ল ভানুতলয দভৌভরক চাভদা। এই নূযনতভ দভৌর চাভদাগুভর বাযতফতলযয তথাকভথত ভনম্নফগযীয়
ভানুতলয ূযণ য়ভন স্বাধীনতা যফতযীকাতর। ভনমযাভতততযা, ফভঞ্চততযা ভাতজয কাতছ করুণা ভবক্ষা কতয;
প্রাতনয কাতছ-যাতষ্ট্রয কাতছ প্রভতকায চায়, ভকন্তু দকাতনা ুযাা দভতর না- ভফপর ভতনাযথ তয় অফততল
প্রভতকাতযয থ ভনতজযাই দফতছ দনয়। ফযথয, অায়, ভনমযাভতত, অফতভরত  উতভক্ষত ভানুলগুভরয াংগ্রাভীরতায
কথা ভাতেতা তায াভততযয আভঙনায় স্থান দদন। ভতভন তাই গতফয ফরতত াতযন তায দরখভনয ভূর দপ্রযণাই হ্ল
ভনম্নফগযীয় ভাতজয দডাভ, ফাগভদ, াখভাযা, যযা, গঞ্জু, ফাউযী প্রবৃভত ম্প্রদায়বুি ভানুতলযা। তাযা প্রভতভনয়ত
ভাতজয উিফতগযয ভানুল  াক দেভণয দ্বাযা দাভলত  প্রতাভযত তয়তছ। তাই করুণাভয়ী দৃভিতত আভভ অন্ন,
জর, জভভ, ঋণ, দফঠতফগাভয, দকাতনাভট দথতক দদতয ভানুলতক ভুভি দতত দদখরাভ না। দম ফযফস্থা এই ভুভি ভদর
না, তায ভফরুতদ্ধ ভনযঞ্জন, রৄভ্র  ূমযভান দক্রাধই আভায কর দরখায দপ্রযণা।‛(৩) ফরা উভচত, স্ববাফতই
ভাতেতায ফযভিজীফন জভড়তয় ভগতয়ভছর াধাযণ আভদফাী ভানুতলয তঙ্গ এফাং অভনফামযবাতফই এয ছা তড়তছ
তায াভতযকতভয। ভফজন বট্টাচাতমযয ভফফা ভফতচ্ছতদয তযয ফছযই অথযাৎ ১৯৬৩ ার দথতক ভতভন প্রতযক্ষবাতফ
আভদফাী জনগতণয ুখ দুুঃতখয তঙ্গ ততপ্রাতবাতফ জভড়তয় তড়ন  তাতদয উন্নভতকতল্প ফযান্তকযতণ ভনতজতক
ত দদন। এই ুফাতদ ভতভন ফহু আভদফাী অঞ্চর ভ্রভণ কতযন। ুরুভরয়ায দখভড়য়া ফয  যাভচ ারাতভৌ
অঞ্চতরয ভুণ্ডা- যযা ম্প্রদাতয়য তঙ্গ। ভশ্চভফঙ্গ  ভফায ছাড়া উভড়লযায অায়, ভযা জজযয, দ্বন্দ্ব ভক্লি
আভদফাী ভানুতলয তঙ্গ তায ঘভনি দমাগাতমাগ ঘতট। তাছাড়া গুজযাট, ঞ্জাফ, যাজস্থান, উত্তযপ্রতদ, ভধযপ্রতদতয
ভনম্নফগযীয় ভানুলতদয ভতভন জাতনন  তাতদয ভনতয় গল্প-উনযা দরতখন। ফহুভদন ধতয ভতভন অযণয অঞ্চর 
অযণয াংরগ্ন আভদফাী তভভর দেভণবুি ভানুতলয াংস্রতফ দথতকতছন। তাতদয ফহু াংগঠতনয তঙ্গ ভতভন ভনতজতক
ভনভফড়বাতফ মুি কতযতছন। ততফ তায আভদফাী দযদী ভচতত্তয ভযচয় আভযা আয ফহু আতগ দথতকই রক্ষ কভয।
তায জীফন মযাতরাচনায় দদখা মায়, ভাতেতায ভতা ভনী ঘটক চাকভযূতত্র দভভদনীুয অঞ্চতর থাকাকারীন ভতভন
াইতকতর চতড় আভদফাী ভযফৃত অঞ্চতর স্বচ্ছতদ ঘুতয দফভড়তয়তছন। ভাতেতা মভদ অতনকটা দযাভান্সপ্রধান
যচনায ভাধযতভ ফাাংরা াভতযাঙ্গতন দাযণ কতযভছতরন, ভকন্তু যফতযীকাতর ভতভনই ভনম্নভফত্ত আভদফাী ভাজ তথা
ভনম্নফতগযয প্রাভন্তক ভানুলতদয দুুঃখ দদনয, দুদযা, ভযা  াভফযক দাচনীয় ভযভস্থভত অনুধাফন কতয ভনতজয যচনায
গভতথ ভযফতযন কতয। তায ভফখযাত ৃভি ‘কভফ ফদযঘটী গাভঞয জীফন  ভৃতুয’ (১৯৬৭)-উনযাভট এই
ভযফতযতনয স্বাক্ষয ফন কতয। আভাতদয ভাজ উিভফত্ত  ভনম্নভফতত্তয দ্বাযা আচ্ছন্ন দমখাতন উিভফতত্তয প্রবাতফ
ভনম্নভফত্ত ফযত্রই ভনগ্রতয ভকায -মায ছভফ পুতট উতঠতছ এই উনযাত। ভাতেতা গ্রাতভ গতঞ্জ ঘুতয দদতখতছন
দাভযদ্র্য ভনযন্ন ভানুতলয অায়তা, বাযতফতলযয াভন্ততাভন্ত্রক চাভযভত্রক দফভিয  দালণমুি ভাজ ফযফস্থা। তায
দচাতখ স্পিই প্রতীয়ভান তয়তছ দম, এক দেভণয ভানুল ফধযতণয ুতমাগ ুভফধা দবাগ কযতছ, প্রতযক্ষ ফা
তযাক্ষবাতফ দালণ  ফভঞ্চত কতয চতরতছ ভনম্নভফত্ত দখতটখায়া ভানুলতদয,অতযাচায চারাতচ্ছ তাতদয য;আয
অনযভদতক ত দভযদ্র্ ভানুতলয প্রভতভদন দফতচ থাকায নূযনতভ দভৌর উকযণ াংগ্র কযততই প্রাণ ষ্ঠাগত তচ্ছ
অথচ তফু তাযা ফভঞ্চতই তয় চতরতছ ক্রভাগত। -ভাতজয এই দফলতভয গতজয উতঠতছ ভাতেতায প্রভতফাদী ত্তা,
তায াভততয প্রকাভত তয়তছ প্রভতফাতদয এক ভবন্ন রূ। অথযননভতক দফলতভযয ভকায আভদফাীতদয অথযাংকট
দূযীকযতণয জনয ভতভন দমভন তৎয তয়ভছতরন, উন্নয়নভূরক কাতজ মুি তয়ভছতরন; দতভনই াভততযয ভাধযতভ
তাতদয ফভঞ্চত,হৃতফযস্ব জীফতনয কথা তুতর ধতয তাতদয ভযায স্বরূভটতক ভভক্ষত ভতর প্রকাতয দগাচয কযায
অভবরাল ভনতয় প্রচায অভবমান চাভরতয়ভছতরন। ভাতেতা দদফী ভফো কযততন দভযদ্র্ জনগণতক ভকাংফা বাযততয
প্রান্তীভায অভধফাীতদয জীফনমাত্রা না জানর,তাতদয না ফুঝতর বাযতফলযতক ূণযরূত জানা ম্ভফ নয় দকাতনা
ভদনই। এভদক দথতক ভতভন ঐভতাভতকয বূভভকায় অফতীণয তয়তছন। দমততু এই জনফৃতত্তয ইভতা বাযততয
ইভতাতযই একভট গুরুিূণয অধযায়;তাই অভতাধাযণ-ব্রাতয-অন্তযজ-অাাংতিয়-দাভলত-দভযদ্র্-ফযাযা ভানুতলয
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খাদয ভযায অভবঘাতত ভাতেতা দদফীয ‘ফান’  ‘বাত’ গল্প : একভট ভফতেলণী াঠ

ুব্রত যায়

উন্নভতকতল্প প্রাণণ দচিাকতয  াভততয তাতদয দমাগয স্থান ভদতয় ,তাতদয প্রকৃত স্বরূ ভনধযাযতণ ভতভন তচি তয়
তাতদয কথা তুতর ধযায ভধযভদতয় ‚ভতভন তয় উতঠতছন একজন ‘Activist Writer’।‛(৪)
ভাতেতা দদফীয ফহু গতল্পই অনায়া দক্ষতায় পুতট উতঠতছ ভনম্নজীফী ভানুলতদয দভৌর চাভদা ভনবযয ভযায
কথা। ভফতলত খাদয ভযা তথা বাত ভযাভট দম গল্পগুভরতত প্রধানবাতফ প্রভতবাত তয় উতঠতছ তন্মতধয
উতলখতমাগয গল্পগুভর র- ‘বাত’, ‘ফান’, ‘জাতুধান’, ‘াঝ কাতরয ভা’, ‘রুদারী’, ‘যাক্ষ’, ‘জর’, ‘নুন’, ‘দভৌর
অভধকায  ভবখাভয দুাদ’, ‘ব্রাহ্মণ’, ‘জন্মভতভথ’ প্রবৃভত প্রভতভনভধস্থানীয় ভকছু গল্প।
ভাতেতা দদফীয বাত ভযা দকভন্দ্রক একভট উৎকৃিতভ গল্প র ‘ফান’। গল্পভট ইাং ১৯৬৮ াতর ‘কথাাভতয’
ভত্রকায় প্রথভ প্রকাভত য়। গল্পভট একভট চভযত্র ভুখয (Stories of Character) গল্প। আতরাচয গতল্প মাতক
আেয় কতয কাভভনয ভফস্তায  ভযণভত তায নাভ ভচভনফা। ভতৃীন, ায়-ম্বরীন, দযাজগাযীন ভযফাতযয
অায় ফারক এই ভচভনফা। মাযা দুতফরা দুভুতঠা গযভ বাত দখতত ায় না; ানা ুকুতযয কুভড়তয় আনা কচু, দঘচু
 গুগভরয া দদ্ধ কতযই মাতদয াংায চতর, দতভন একভট দেভণয প্রভতভনভধি কযতছ এই ভচভনফা। তাই গল্প
ভতধয দেভণীন, ভফত্তীন, ায়-ম্বরীন ভচভনফাতয গযভ বাত খায়ায স্পৃা ,রারা  চাভদাতক ভূতয তয়
উঠতত দদভখ। তযয ফাভড়য গযভ বাত খায়ায আায় দ াভততয কতয থাতক- ক্ষুধা ভনফৃভত্তয দুভনযফায
আকািাতক দকন্দ্র কতয ভনতজয অভবভত দালণ কতয। ক্ষুভি ফৃভত্তয তাভগদ ভানুতলয প্রফৃভত্ততক কীবাতফ চাভরত কতয;
ধভয াংস্কায, প্রাকৃভতক দুতমযাতগয বয়াফতা ফভকছুই দম দতটয জ্বারায কাতছ তুচ্ছ তয় মায়- তাযই ভভন্তুদ এক
ভচত্র ভযতফভত তয়তছ আতরাচয গতল্প। ফরা ফাহুরয, খাদয ভযায ভবন্নতয রূ তথা বাত ভযায প্রভতপরনতক
ভচভনফাতয ভতনাবাতফয ভধয ভদতয় পুভটতয় দতারাই গতল্পয ভূর ভফলয়। গতল্পয আতরাচনায় দদখা মায়, বাদ্র্ভাতয
যান্নাুতজায ভদতন ভচভনফা তায ভা রূী ফাগভদনীতক যান্নাু তজায কথা ফতর- অন্ততয এই আা ভনতয়, অন্তত এই
একভট ভদতন ুতজায নাভ কতয তর বাত খায়াটা বাতরাবাতফ তফ। ভকন্তু রূী জানায় দম, কাতটায়ায দজযঠা
ভাযা মায়াতত এফছয যান্নাুতজা তফ না। অফয ুতজায দমাগাড় কীবাতফ তফ দ ভনতয় ভচভনফাতয দকাতনা
ভাথাফযাথা দনই। কাযণ, দ জাতন প্রতয বাততয দমাগান ধযতত না াযতর ুতজায ভদনভটতত ভঠকই দকাতনা না
দকাতনা উাতয় ফ আতয়াজন তয় মায়, ফযাফয তা-ই কতয এততছ রূী। তাই ভচভনফাতয উদযূভতযটা দভদন
তৃভপ্ত কতযই াঙ্গ য়। ভকন্তু এফাতয তাতদয গযাভতয ভৃতুযতত ফাভড়তত যান্নাুতজাতত ফাধা ড়ায় ভনক্ষুি য়
ভচভনফাতয। তফু দ ার ছাতড় না, গ্রাতভয ফতড়া ফাভড়তত তথা আচাময ফাভড়তত দতা তফই- এই দবতফ ভন খাযা
ভনতয় দ দখাতন ছুতট মায় ুতজায দতল দট বতয বাত খায়ায আায়। তাই দ আচাময ফাভড়তত ভগতয় আচাময
গৃভণীয যান্নাুতজায জনয ভনা গাতছয দমাগান ভদতত চায়। আচামযতদয চ্ছর অফস্থা, এখন ই ফাভড়তত তত
দরাকতক দু-দফরা াত দতড় দখতত দদয়া য়। ভচভনফা ফতড়া আচাময গৃভণীয কাতছ ভগতয় ভনা গাছ আনায কথা
জানাতর আচামযানী রূী ফাগভদনীয দছতর (তফটা) ভচভনফাতক দদতখ দযতগ মান- তায ফয অঙ্গ জ্বতর মায়। ভতন
ভতন তাতক ‘অয়া’ ফতর গাভরগারাজ কতযন। ভকন্তু এই গাভরগারাতজ কণযাত কতয না দ, ফযাং ক্ষুধাতয ভচভনফা
উতঠান দথতক দাভড়তয় গযভ বাততয গতে আতভাভদত তয় তঠ মা দরভখকায বালায় রূ ায় এবাতফ,- ‚যান্নাঘতযয
দদায ভদতয় গযভ বাততয গে আতছ। …কতভদন ভচভনফা গযভবাত খায়ভন। কতভদন ফাভুন ফাভড়তত খায়ভন।‛(৫)তাই ুতীব্র আা ভনতয় অনড় অচর বাতফ দাভড়তয়ই থাতক দ। ভকন্তু তায এই অপ্রতযাভত আগভন ফতড়া আচাময
গৃভণীয দমভন কাভিত নয়, দতভনই দছাট আচামযানী তাতক য কযতত াতযন না। ফতড়া গৃভণীয দক্ষাতবয কাযণ
হ্ল ভচভনফাতয ভাতয়য রূ আয ুত্র ন্তান জন্ম দদয়ায ক্ষভতা- মভদ রূী ফাগভদনীয ভততা গভযফ ভানুল এই
‘ূফযস্থরী’দত দকউ দনই। আয দছাট আচামযানীয ভতন বয়, ক্ষুধাতয ভচভনফাতয কু -নজয দরতগ ফুভঝ তায দকাতরয
দছতরভট অুস্থ তয় তড়। তাই ভরৄ ন্তাতনয য দথতক ভচভনফাতয কু-দৃভি এড়াতনায জনয ভচভনফাতক ভুভড়
ভদতয় ভফদায় কতযন। তফু ভভটর না তায ক্ষুধায তাড়না, ‚ভচভনফাতয দচাখ দুতটা দমন ফযদা খাই খাই। এত ভখতদ য
দকাতেতক আত দক জাতন।‛(৬) এই দুভনযফায ক্ষুধা ভচভনফাতয একায নয়- একভট ভতৃীন, ভনযন্ন ভযফাতযয অবাগা
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ন্তাতনয প্রভতভনভধ তয় দ দমন দচাতখ ভুতখ প্রকা কযতত উদযত তয়তছ তায অপ্রাভপ্তজভনত ক্ষুধায এক ভনদারুণ
ভভযজ্বারাতক।
এভদতক ভুভড় ভনতয় ছুতট চতর আত ভচভনফা খার ধাতয তায ভদভদভায কাতছ। তাতদয ভযফায ফরতত ই
ভতনজনই দয- দ, তায ভা রূী  ভদদা (রূীয ভা)। তায ভদদা তখন জতর বযা খাতর দগভড়-গুগভর (াভুক)
দখাজায় ফযস্ত, তা-ই দদ্ধ কতয দখতত তফ দতা। ভচভনফা ভদভদভায তঙ্গ অতনকক্ষণ ধতয গুগভর তুরর, মতক্ষণ না
াত া জতর ভবতজ অাড় য়, তাযয ফাভড় ভপযতত ভপযতত দ ভদদায কাতছ ফাতনয (ফনযায) গল্প রৄনতত চায়দম ফাতনয জতর, দম প্লাফতনয দজায়াতয ভানুল-দগারু-দয়ার-কুকুয ফ দবত ভগতয়ভছর। এই ফাতনয প্রতকাতয কথা
গতল্পয আদতর রৄনতত থাতক দ- দই গল্প ভদদায কাছ দথতক রৄনতত রৄনতত একটা জায়গা খুফ বাতরা রাতগ তায।
তা হ্ল, ফাতনয ভতয় ভানুতলযা ফ দদফতা তয় ভগতয়ভছর অথযাৎ দবদাতবদ বুতর ভগতয় প্রাণ যক্ষায তাভগতদ কতর
ভভভরত তত ফাধয তয়ভছর। ফাভুতনযা ধাভা ধাভা ভচতড়-ভুভড়-ফাতাা ভদতয় াাময কতযভছতরন। মাতদয যান্নায
জায়গা ভছর তাতদয চার-ডার ভদতয়ভছতরন তাযা। আচাময ফাভড়তত ুদযী মুফতী রূী ফাগদী  তায ভা- আেয়
দতয়ভছর, তাতদয যাঙাফস্ত্র  খাফাতযয দমাগান ধতযভছতরন ফতড়া আচাময ভায়, এভনভক তাতদয থাকায জনয নতুন
দগায়ারঘতয জায়গা কতয ভদতয়ভছতরন। তাছাড়া ভাচা দথতক রৄকতনাকাঠ-চার-ডার-দতর-নুন-ভতধ-আনাজাভত-ভাছ
ভদতয় তাতদয াাময কতযভছতরন। ফনযায জর তয দগতর ভচভনফাতয ভা  ভদভদভা অতনকভদন আচামযফাভড়তত
দথতক মায়। - এই অাংগুভর ফাযফায রৄনতত ভচভনফা খুফ ছদ কতয।
অফততল ভনতজয ভাভদাতযয তঙ্গ রূীয ভফতয় ভদতরন ফতড়া আচামযীকতযা। ভচভনফাতয জন্ম হ্ল, ভকন্তু জ্বতয
বুতগ ভাযা দগর তায ভতা। দই দথতক ভচভনফাতয ভা-ভদভদভা তাতক দু-দফরা দটুতড় দু-ভুতঠা দখতত ভদতত
অভথয য়। তাই খাফাতযয আায় ফযদা ফুক দফতধ এফাং স্বপ্নভয় ফাতনয অরীক কল্পনা ভনতয় ফত থাতক ভচভনফা।
ইভতভতধয ভদভদভায কাতছ গল্প দানায ভাঝখাতনই দানা দগর ঢাতকয দফার-0 গ্রাতভ গ্রাতভ দঢারতভায ভদতয়
আচাময ফাভড়তত দগৌযাঙ্গ ভাপ্রবুয আগভনফাতযা তথা দগাযাফাতনয কথা দঘালণা কতয। দই ফান উরতক্ষ আচাময
ফাভড়তত কীতযন, ঠাকুযতফা, প্রাদ ভফতযণ আয দগৌযাঙ্গ দযতনয জনয গ্রাভফাীতদয আভন্ত্রণ জানাতনা য়। ভচভনফা
ছুতট ভগতয় এই দগাযাফাতনয খফয ভা রূীতক জানায় এই আায় দম, এই ফান গঙ্গায জরপ্লাভফত ফাতনয ভততাই
তফ, দমখাতন ফাই মাতফ, দমখাতন ভদফাকয চক্রফতযীয ভততা ফাভুন, ভচভনফাতয ভততা ফাগদী ফাই একতঙ্গ ফত
দখতত াতফ। ফুকবযা আা ভনতয় ভচভনফা তায ভা (আয়ী)-দক জানায়,-‚ভচতড় ভুভড় না দয আয়ী! বাত তফ,
যভান্ন, ভঘ ম্বযা ডার, আয নাযতকর ছাভচকুভতড়ায দফন্নুন।‛(৭)- এই অন্নভয় স্বতপ্ন ভফতবায তয় ভচভনফা ডুতফ
থাতক। ভকন্তু দলমযন্ত দগৌযাঙ্গ না আায় ভফতকতর ভাভদাযযা বিতদয ভুভড় ফাতাা ভদতয় ভফদায় দদন। দরভখকা
এপ্রতঙ্গ গল্প ভতধয ফতরতছন, ‚রৄধু দতা দগৌযাঙ্গ দযন নয়, দতটয জ্বারা ফতড়া জ্বারা।‛(৮)- অথযাৎ দটবতয দখতত
াতফ ফতরই ভা-দছতর, ফুতড়া-ফুভড়, কানা-দখাড়া, অনাথ-আতুয ফাই এত ফতভছর। তাতদযই ভতধয অনযতভ ভছর
ভচভনফা- গতল্পয দকন্দ্রীয় চভযত্র। ভকন্তু দগৌযাঙ্গ এতরন না- ভচভনফাতয স্বপ্নবঙ্গ র, আাত তয় তায দচাখ দপতট
জর গভড়তয় ড়র। ক্ষুধাতয দযনাথযীতদয অভবপ্রায় ভছর দখতত াতফ- ভকন্তু তা না য়ায় তাযা ফরর, ‚তা …. ভুভড়
ফাতাা ভদতচ্ছ দকন দগা? দাদ াফ ফতরভছতর না? …ভকন্তুক আভযা খাফ ফতর আা কতয এভভছ দগা।‛(৯)
অতীতত গঙ্গায দকাতনা এক ফান তায বয়ঙ্কয প্রতাত অন্তত াভভয়ক বাতফ তর জাত-াততয ভফবাজন দূযীবূত
কতয ভদতয় ভনযন্ন, অনাায ভক্লি, দভষ্ঠ, অন্তযজ, দভযদ্র্ ভনীভড়ত ভানুলগুভরতক দুতটা অতন্নয াংস্থান কতয
ভদতয়ভছর। উচু জাততয ক্ষভতাফান প্রভতবূযা ফনযায ধাক্কায় ফাধয তয় ভছর প্রান্তফগযীয় তবাগয, ভফত্তীন ভানুলগুভরতক
খাদয ভযতফন কযতত। তাই এফায তাতদয আা ভছর অনুরূ। দরভখকায বালায় ভতয দমন তাতদয কাতছ
‚ঠাকুযদযতনয দচতয় খায়াটাই ফতড়া।‛(১০) এই বাত খায়ায আা ভনতয় দতা ভচভনফা ফত ভছর, ভকন্তু তায
স্বপ্নবঙ্গ য়ায় দ তায ভা রূীতক যান্নাুতজা না কযায জনয ক্ষুব্ধ ভচতত্ত, অভবভান  অভবতমাতগয ুতয, যাগ
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কতয জানায়- ‚দকন আভায দট বতয বাত দখতত াধ মায় না?‛(১১)- এই অাংত দরভখকা ক্ষুধাতয ভচয আকাভিত
ভচভনফাতয অায়তাতক জীফন্ত বালায় ভূতয কতয তুতরতছন।
ফনযা ফা ফাতনয প্রতকা স্বাবাভফক বাতফ  াধাযণত বয়াফই য়- তা দথতক ত্রাণ ায়ায জনয ভানুল ভাত্রই
তটস্থ থাতক। ফাতনয কফরগ্রস্ত, দুদযাতবাগী ভানুল দকাতনাভদনই প্রতযাা কতয না দম ফনযা আুক ফা একভট স্বাবাভফক
জীফন মাত্রাতক তচনচ কতয ভদক, একভট ুদয জীফনতক ফযাত কতয উদ্বাস্তু  ভছন্নভূর কতয ভদক ভানুলতক। তাই
ফাতনয আগভন আভাতদয কাতছ প্রতযাায তত াতয না দকাতনাভদনই অথচ ফনযা বয়াফ য়া তি ভচভনফাতয
ভততা ভানুতলয কাতছ তা বাত ভযা দথতক অতনক দফভ পরপ্রূ  াভন্তদায়ক। কাযণ, তাতদয ভাতজ একভদন
এই ফানই ফন কতয এতনভছর ক্ষুধা ভনফৃভত্তয মতথি উকযণ। উদযূভতযয এযতথতক বাতরা ুতমাগ তাতদয জীফতন
আয আতভন ইভতূতফয। দগৌযাতঙ্গয নাতভ ভাতজ দভদন দম ফান এতভছর তা ভচভনফাতয ভখতদ দভটাতত াতযভন।
তাই ফানরূ দচতনয দযতনাতয ভাাত্ময ই দেভণয অবুি ভানুতলয দফাঝায কথা না ফা তাতদয কাতছ তা তততা
দফভ আতফদন ভনতয় আত না- মততাটা আনতত দতযভছর ফযনাী ফনযায বয়াফতা। তাই ভচভনফা ভতন ভতন
জরপ্লাভফত ভতযকাতযয ফানতকই আজ আকািা কতয, দই কাভনাততই দ গতল্পয ভযণভততত ফরতত াতয,
‚দগৌযাতঙ্গয ফাতনয দচ দ ফান বার দয আয়ী।ততভন ফান আয আত না ?তই দম ,তমভন ফাতন ভচতড় ভুভড় চার দদয়
এত? দুস্কু ঘুতচ মায় ?‛(১২) একভট ভযফাতয খাদয ভযা কতটা প্রকট তর, ভনযন্ন থাকায মন্ত্রণা কতটা দফদনাদায়ক
তর,খাতদযয অবাফ কতটা বয়াফতায রূ দতর, বাত দখতত না াযায ভভযজ্বারা কতটা দুভফযল তর, ক্ষুধাততযয
আকুভত কতটা ভভযাভন্তক তর ভানুল এতন একভট ফাকয উিাযণ কযতত াতয তা বাফতরই ভযণ জাতগ ভতন।
বয়ানক ফনযা বাত ভযায তীব্রতায কাতছ তুচ্ছ- ভনষ্প্রব তয় মায় ফতর প্লাফন তাতদয কাতছ তখন প্রাভথযত
ফতরই ভতন য়।
এই গতল্প অফযই ‚ভচভনফাতয ভততা প্রাভন্তক ফাগভদ ভানুতলয াভাভজক অফস্থানভট আভাতদয াভতন ভূতয
তয় তঠ।‛(১৩) এই াভাভজক ভযকাঠাতভায য দাভড়তয় আতছ ফতরই ভচভনফা খাতদযয জনয াযাভদন
অতক্ষাযত দথতক বাত ায় না। ভাতরাচতকয বালায় তাই ফান তয় তঠ ‚ভখতদয তঙ্গ রড়াইতয়য এক ভউতয
ঠা ভল্পরূতয ফভুঃপ্রকা।‛(১৪)- পতর ক্ষুধা কাতয ভচভনফাতয ভানভক ভক্রয়া- প্রভতভক্রয়ায প্রভতপরন ঘতট এই
গতল্পয ফয়ন ভতল্পয ভতধয। ‘ফান’ ব্দভট দম ফযঞ্জনায ভধয ভদতয় খাদয ভযাতক অভবফযি কযতত াতয- দই
দকৌর জানা ভছর ভাতেতা দদফীয। তাই প্রাকৃভতক দুতমযাগ, তায বয়াফতা  ফীবৎতা, তায অায়  কুৎভত
রূতয অন্তযাতর দম খাদয ভযা জজযয ভানুলগুভর প্রাণ দতত াতয; জীফনমুতদ্ধ জয়ী য়ায স্বপ্ন দদতখ এই
ফনযাতক দম অঙ্গীকায কতয ভনতত আগ্রী এক দেভণয ভনযন্ন ভানুল - দই রৄব ূচক অথযফ ইভঙ্গতভট দমন ফন
কতয চতরতছ ভাতেতায ফযফহৃত ‘ফান’ ব্দভট। দম আতযনাদ ফনযা ত্রাভত ভানুতলয ভতধয আা কযা মায় তায দথতক
অতনক দফভ কারুতণযয ুয দফতজ উতঠতছ খাদয ভযাতবাগী ভানুতলয ভভয মন্ত্রণায ভতধয। তাই ‘ফান’ ব্দভট তায
বয়াফতা কাভটতয়, একভট ভনভদযি গভণ্ড অভতক্রভ কতয একভট ভফতল দেভণয কাতছ কীবাতফ স্বভভভায় তায আভফরতা
ভযতযাগ কতয খাদয ূযতণয অঙ্গীকায তয় তঠ- ভাতেতা দদফী আতরাচয গতল্প দ কথাই নতুন দদযাতনায় প্রকা
কতযতছন। জীফনতক দদখায ভবন্ন দৃভিবভঙ্গ ঞ্চয় কতযভছতরন ফতরই ভতভন ভানুতলয প্রাথভভক ভযায নফরূায়ণ
ঘটাতরন নতুন বাফনায়, অনফদয বভঙ্গতত- আয আভাতদয তায বাফনায ভবাগী য়ায ুতমাগ কতয ভদতরন এই
‘ফান’ গল্পভটয ভাধযতভ।
ভাতেতা দদফীয ‘বাত’ গল্পভট একভট অাধাযণ ভল্প ৃভিয উৎকৃি ভনদযন রূত ভযগভণত ফায দমাগয।
গল্পভট ইাং ১৯৮২ াতর ‘ভযাভনতপতটা’-দত প্রকাভত য়। ভাতরাচতকয বালায় ফরা চতর,- ‚গল্পভটতত যতয়তছ
ভচযক্ষুধাতয ভানুতলয কথা‛।(১৫) মথাথয অতথযই ফরা মায়, এখাতন যতয়তছ অন্ন ভযায এক জ্বরন্ত ভনদযন। গতল্পয
প্রধান চভযত্র উৎফ নাইয়া (উচ্ছফ) গ্রাভ দথতক এক দুতমযাগূণয যাতত স্ত্রী -ুত্র-কনযা দক াভযতয় অনাায ভক্লি মন্ত্রণায়
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ুব্রত যায়

াগতরয ভততা তয় াংভফৎ াভযতয় দকারকাতায তথ এততছ কাতজয োতন, রৄধু দুতফরা দুভুতঠা বাত খায়ায
প্রতযাা ভনতয়। উচ্ছতফয ভততা আয অতনতকই রৄধু দতটয দাতয়, বাততয আায়, খাফাতযয অভবরাল ভনতয়
তযয ভদতক াভড় জভায়, দট চুভিতত কাজ কতয।
এক ম্ভ্রান্ত ভযফাতযয কত্রযী প্রতীভ ভভভায যাভয ক্রতভ ফাভড়য দাী ফা ভযচাভযকা মায নাভ ফাভনী, তায
ায়তায় দই ভভনফ ফাভড়ততই কাঠুভযয়া ভাতফ কাঠ কাটায কাজ ায় উচ্ছফ। অনাায ভক্লি উচ্ছফ রৄধুভাত্র বাত
দখতত াতফ ফতর ‚এই দচাে দপায় কাজ‛ কযতত ম্মত য়। (১৬) দ কাভয়ক ভযেতভয ভফভনভতয় ভযফায ভফযতয
অভানভক মন্ত্রণাতক ফুতকয দবতয দচততযতখ তর রৄধু বাত দখতত চায়। কাযণ, ভভনফ ফাভড়য ফতড়া দছতরয ফউ
দক ফরতত রৄভন, ‚ নাভক ক’ভদন খায় ভন‛। (১৭) তাছাড়া দ ভনতজ ফাভনীয কাতছ চার দচতয়ভছর-ফতরভছর,
‚একভুভি চাইর দদ। গাতর দদ জর খাই। …দই কভেন ঘতয আদা বাত খাই না‛।(১৮) দীঘয ভদন মাফত বাত দখতত
না ায়ায স্পৃা  রারা তাতক স্বাবাভফক ভানুতলয স্তয দথতক অতধযান্মাদ একভট াগতরয স্ততয এতন দাড়
কভযতয়তছ। তাই এই ক্ষুধা ভনুঃযতণয তাভগতদ আজ দ ফ যকভ াযীভযক  াভফক অতযাচায ভুখ ফুতজ য
কযতত যাভজ।
ভফযাভ ফৎতযয গৃকতযায ভৃতুযতক দযাধ কযায জনয তাভন্ত্রতকয ভনতদযক্রতভ দাভ-মতজ্ঞয আতয়াজন কযা
তয়তছ। দফর, কযাড়া, অেে, ফট, দততুর গাতছয কাঠ এততছ আধ ভণ কতয। দগুতরা ফ এক ভাত কাটতত
তফ, তাই উচ্ছফতক ধতয এতনতছ ফাভনী কাঠ কাটায কাজ ভদতয়। দ কাঠ কাটতফ অথচ কতয়ক ভদন অনাাতয
যতয়তছ- একথা তথাকভথত ম্ভ্রান্ত ভভনফ ভযফাতযয ভানুতলযা অতনতকই বাফতত াতয না। তাই ফতড়া ফউ ফতরতছ,
‚এ আফায ভক কথা? ফাদায় চাতরয অবাফ নাভক? দদখ না এক তরায় ভগতয়। দডাতর দডাতর কত যকভ চার থতয
থতয াজাতনা আতছ‛। (১৯) -ভফত্তীন দখতট খায়া ভানুল দম ভদতনয য ভদন অনাাতয কাটায়, তাতদয ঘতয দম অন্ন
াংস্থান থাতক না-একথা য তরায ভানুতলয কাতছ অকল্পনীয়। কাযণ, তাতদয জভভতত (ফাদায়)  বাড়ায ঘতয
দতা ফযক্ষণ মতথি ভযভাতণ চার ভজুত থাতক, যভক্ষত থাতক নানা ধযতণয খাদয াভগ্রী। অথচ এযই াাাভ
দরভখকা অনফদয বভঙ্গতত আভাতদয জানান দম, কতয়কভদন না দখতয় দথতক কাঠ কাটতত চতর আত ভনভফযকাতয,
ভদ্বধাীন ভচতত্ত রৄধুভাত্র খাফাতযয আায়। এই ইভঙ্গতভটতক দরভখকা অতুরনীয় বালায়, অাভানয বভঙ্গতত, জীফ 
প্রাণফন্ত কতয পুভটতয় তুরতরন উচ্ছফ চভযতত্রয ভধয ভদতয়। তাছাড়া উচ্ছফ ফাভনীয ভুতখ রৄনতত ায়, এই ফাভড়য
ফাফুযা নানাজন, ভফভবন্ন প্রকায চাতরয বাত খান-দকউ খান ভঝতঙার চাতরয বাত- ভনযাভভল ডার তযকাভযয তঙ্গ,
কায জনয যান্না য় যাভার চাতরয বাত- ভাতছয তঙ্গ খাফায জনয, ফতড়াফাফু কনকাভন চার ছাড়া খানই না, দভঝ
আয দছাটয জনয ফাতযাভা দ্মজাভর চার যাধা য় এফাং ফাভুন -চাকয-ভঝ’দদয জনয ফানাতনা য় দভাটা াটা
চাতরয বাত। ভভনতফয ফাদায় এত চার দম না দখতত দতয় তাযা তা ভফভক্র কতয দদয়। ফাভনীয ভুতখ দীঘযভদন অবুি
থাকা উচ্ছফ যকভাভয চাতরয নাভ রৄতন চভতক মায়। নানাভফধ চার দম তয় থাতক তা ভছর তায কাতছ অকল্পনীয়
ফযাায। তাই চাতরয নাভ রৄনততই তায রারায তীব্রতা দমন চূড়ান্ত ভাত্রা ায়-তফু ভনতজতক াংফযণ কতয দ-তফু
দচাখ তায দমন ভঠকতয দফভযতয় আতত চায় আয খাভর দতট দমন আচড় কাটতত থাতক।
দতটয তাড়না, ক্ষুধায জ্বারা দম ভক দুভফযল বয়াফ  ভভযাভন্তক ভযণভত এতন ভদতত াতয তায স্বরূ পুতট
উতঠতছ গল্পভটতত। তাই দতা দুতমযাগূণয যাভত্রতত উচ্ছতফয অনাায ভক্লি ফউ-দছতরয ভৃতুয তর তাতদয জনয দাক
প্রকা কতযভন ফা দুুঃখ প্রকা কযায অফকাটুকু ায়ভন দ। তাতদয ভনতয় ভচন্তা কযায পুযতটুকু য়ভন তায। এয
আতগই ক্ষুধায জ্বারা তাতক উন্মাদ কতয ভদতয়তছ, ভানভক বাযাভয াভযতয় াগতর ভযণত কতয ভদতয় উাতয
াত্র কতয তুতরতছ, ‚বাত খাতফ দ বাত। ...ফউ দছতর দভতয় অঘাতত ভযর, ভানুল াগর তয় মায়। উচ্ছফ বাত
বাত কযতচ দদখ।‛(২০) তায আচযণ অতনতকয কাতছ রৄধু অস্বাবাভফক ফতরই ভতন য়ভন, ফযাং তাযা তাতক একথা
ফতর রৄষ্ক জ্ঞান দান কতয ফযভতফযস্ত কতয তুতরতছ-মাতত দ ভযফাতযয োদ্ধ কতয। এভদতক কাঠ কাটতত কাটতত
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ভখতদয জ্বারায় অভস্থয তয় দ ফতড়া ভভভাতক ফতর, ‚ফড় ভখতদ দনতগতচ ভা দগা।‛(২১) ভকন্তু তখন দাভমজ্ঞ াঙ্গ
না য়ায় দকউ দখতত াযতফ না-এই ভফধান ভদতয়তছন তাভন্ত্রক ফাফা। তাই তায আয খায়া য় না। ভকন্তু ‚পুটন্ত
বাততয গে তাতক ফতড়া উতরা কতয।‛(২২) গতেই দম দপ্রভ এত মায় তায ভতন-দ আয ভটকতত াতয না, অভস্থয 
চঞ্চর তয় তঠ। অফততল ফাভনী এত তাতক ছাতু ভদতয় মায়-তা দখতয় দ আফায কাতজ দরতগ মায়। ভকন্তু
বাততয ভখতদ তায ভনফাযণ য় না। ভযফায, ভযজন  আত্মজতদয কথা, তাতদয ভফতচ্ছদ বাফনা তায ভাথাততই
দনই ; এভনই ভফকাযগ্রস্ত তয় উতঠতছ দ, মা দরভখকায ফণযনায় বালা ায় এবাতফ,- ‚দতট বাত দনই ফতর উচ্ছফ
দপ্রত তয় আতছ। বাত দখতর দ ভানুল তফ। তখন ফউ দছতর দভতয়য জনয কাদতফ। দুুঃখ দতা য য়ভন।  রৄধু
াগর তয় ফউ দভতয়তক দডতকভছর কতয়ক ভদন ধতয। তখনই উচ্ছফ দপ্রত তয় দগতছ। ...উচ্ছফ কাঠ কাটা দল
কতয। আড়াই ভণ কাঠ কাটর দ বাততয হুতাত। নইতর দদত ক্ষভতা ভছর না।‛(২৩) বাততয জনয কী অভযীভ
স্পৃা, কতটা অভনফাযণীয় আকািা, কতখাভন অতৃভপ্তয উরভব্ধ দদত-ভতন-ভভস্ততষ্ক কাজ কযতর ততফ একজন
ভানুতলয তক্ষ অবুি দথতক ভফযাভীন বাতফ এতন কাজ কযতত াতয-তা বাফতরই আভাতদয ভতন ভযণ জাতগ।
‘বাত’ গতল্পয দলাাংত ঘটনা আয তীব্রতয তয় তঠ-ক্ষুধাতয উৎফ দতটয ভখতদ য কযতত না দতয মখন
আয ভাংস্র তয় তঠ এফাং তায ক্ষুধা তুতঙ্গ উঠতত থাতক। ুতজা দল য়ায ভঠক তযই দযাগমযায় াভয়ত
ভফযাভ ফছতযয ভুভূলুয গৃকতযা ভাযা মান। পতর নতুন াস্ত্রীয় ভফধান জাভয কযা য়, দই ভতভয অতৌতচয ফাভড়তত মজ্ঞ
উরতক্ষ দম ফ যান্না কযা তয়ভছর দগুভর দপতর ভদতত তফ। ফতড়া ভভভায ভনতদযত ফাভনী ফযস্ব যান্না দঢতর
ভদতত মায়। স্বল্পফুভদ্ধ ম্পন্ন উৎফ মখন ফুতঝ মায়, দপতর দদয়া তফ ভস্ত বাত-তযকাভয, তখন তায অন্তযাত্মা
আত পণীভনয ভততা ভাংস্র তয় তঠ। তায ভাথায ভঠক থাতক না, দকাতনা ভনয়ভ যীভতয দতায়াক্কা না কতয, ভফভধ
ভনতলতধয ফাধা না দভতন দ ফাভনীয াত দথতক দভাটা চাতরয ভততরয ভফার অন্নাত্রভট (তডকভচ) ভনতয় ছুতট চতর
মায় কতরয নাগাতরয ফাইতয-দটতনয ভদতক। দটতন এত দ কফভজ ডুভফতয় আকণ্ঠ বাত খায় এফাং ভনযন্ন
দতট বাততয বায ভনতয় ঘুভভতয় তড়,-‚ফত  খাফর খাফর বাত খায়। বাতত াত ঢুভকতয় ভদতত দ স্বগযুখ ায়
বাততয স্পতয।‛(২৪) মভদ দ ভভনফতদয যযভয় অন্নত্র তথা অতদখা চাতরয ফাদাভটয োন কযতত দচতয়ভছরভকন্তু তায দখাজ কযা তয় তঠ না আয উচ্ছতফয। তায আতগই ভভনফ ফাভড়য দততরয বাততয াভড় চুভয কযায
অযাতধ তাতক ভাযতত ভাযতত থানায় ভনতয় মায়া য়। ভাতরাচতকয বালায়, ‚দকান ক্ষই অযক্ষতক ভঠক
ভততা ফুঝতত াতয না।‛(২৫) ভতযই তা-ই, উৎতফয ভখতদয জ্বারা ভযভা কযায ভাকাভঠ দফাধয় কাতযাযই জানা
দনই, তাই তায এতন কামযকরাতয শ্চাতত রুভকতয় থাকা কামযকাযণ ম্পতকযয ভফচায না কতয, াভড় চুভযয দাতয়
তাতক ুভরত দদয়া র। ভতযই কী দ াভড়ভট চুভয কযায জনয এতনভছর, নাভক দখতত না ায়া একভট ভানুতলয
দচাতখয াভতন এততা খাফাতযয অচয় ঘটায াত দথতক খাফাযগুতরাতক ফাচাতনায জনয  ভনতজয উদযূভতযয
জনযই দ দডচভকভট আনতত ফাধয তয়ভছর-এই মুভি অনুধাফন কযায ভি  াভথযয দভদন ভাতজয কাতযায ভছর
না। াধাযণত আভযা অতৌতচয ফাভড়য বাত দখতত দমখাতন নাযাজ ই, দখাতন দই ভফভধ-ভনতলধতক তুচ্ছ কতয
ভদতয় উৎফ দতটয জ্বারায কী ফীবৎ তাভগতদ এজাতীয় খাদয দখতত দতযতছ  যভানভদত তয়তছ-তা বাফফায
ভফলয়। খাদয গ্রতণয স্পৃা  তৃভপ্তয কাতছ ফাভক ভনয়ভকানুন  াংস্কায দম ‘এতাফায’ তয় মায় উৎতফয কাতছ,
দরভখকা দতভন একভট ইভঙ্গত ভদতয়তছন ভাত্র, আভাতদয বাফায অফকা দদনভন। তায আতগই উৎতফয জীফতন 
গল্পভতধয দনতভ এততছ চযভ ট্র্যাতজভড। এই ট্র্যাতজভড ভনয়ভত ভনতদযভত। চুভয না কতয চুভযয দাতয় বায ফন,
ভভথযা অভবতমাগ  দজর খাটায ভততা দুফয মন্ত্রণা উৎফতক নীযতফ ভুখ ফুতজ য কযতত তয়তছ রৄধুভাত্র খাদয
ঙ্কতট তড়। কী ভনদারুণ ভভযমন্ত্রণায পর এই ‘বাত’ গল্প-তা গতল্পয ভযণভতয ভদতক দৃকাত কযতরই স্পি
প্রতীয়ভান য়। অায় ভানুল কীবাতফ ভদতনয য ভদন ভখতদয জ্বারায় দগ্ধ তয়তছ অথচ ভাতজয দকা এত
তড়তছ তাতদযই তবাগয ররাতট-তাযই ভভযন্তুদ ভচত্ররূ াই এই ‘বাত’ গতল্প।
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ভাতেতা দদফীয এজাতীয় অনযানয ফহু গতল্প দদভখ দম, খাদয ভযা তথা বাত ভযা চূড়ান্ত বাতফ ভাথাচাযা
ভদতয় উতঠতছ ; অবাগা ভানুতলয যতে যতে মায ফীজ দপ্রাভথত ভছর। তফু তাতদয খাদয অতিলতণয স্পৃা দভতটভন।
খাদয ভযা দম কতটা বয়াফ তত াতয, খাতদযয অনুোন প্রভক্রয়া দম কত ভনষ্ঠুয তত াতয,কত ঝড় ঝাটা
অভতক্রভ কতয ভনযন্ন ভানুল তায দভৌভরক চাভদায অনযতভ উাদান খাদযতকই দম আ কতড় ধতয ফাচতত চায়,
তাতদয অনুবফ দম স্ততয স্ততয ৃথক ভাত্রা ায়-তা ভাতেতা ভফভবন্ন গতল্প, ভফভচত্র ফতণয নানা বাতফ উস্থান
কতযতছন।
একভট দদতয গুরুিূণয ভযাগুতরায ভতধয অনযতভ র বাত ভযা ফা খাদয ভযা। ভানুতলয দভৌর
চাভদাগুতরায ভতধয খাদয দমভন প্রধান, দতভনই দদতয নাগভযকতদয দুতফরা দুভুতঠা দখতয় স্বাধীনবাতফ দফতচ থাকায
অভধকাযভট ভচযতয ফতর ভফতফভচত। বাযতফলয একভট স্বাধীন গণতাভন্ত্রক যাষ্ট্র য়া তি এখানকায ভানুতলয
দভৌভরক চাভদাটুকু মখন ূণয য় না, মখন খাদয ভযা দথতকই মায় ভানুতলয ভতধয এফাং এক দেভণয ভানুতলয
জীফন ধাযতণয যতি ভজ্জায় অন্তুঃভররা পরৃধাযায ভততা তা ফভান গভততত প্রফাভত য়; যাষ্ট্র মখন নযাময
অভধকাযটুকু তাতদয প্রদান কতয না, তাতদয দাভফ দভটাতত অভথয য়-তখনই াভভতযকতদয ক্ষুযধায করতভয
দজাতয াভনত তয় তঠ এই ভস্ত ভযায নগ্ন রূভট। ভাতেতা দদফীয গল্প তথা াভততযয ভনভফড় াতঠ রক্ষ
কযা মায়, ভানুতলয দভৌভরক অভধকাতযয কথা তায দরখভনয একভট ভফযাট ভযয জুতড় যতয়তছ। একাধাতয
ভাজভফজ্ঞানী  াভতযতফী ভাতেতা দদফী গবীযবাতফ দবতফতছন ভানুতলয ফাস্তফ চাভদা  ভযাগুভরতক
ভনুঃযতণয কথা। দম বাফনা ফা দাভয়ি ারন কযা উভচত ভছর যাতষ্ট্রয যাজননভতক কভযকতযা ফা দাতাতদয ভকাংফা
তথাকভথত ক্ষভতা ফান ুরুলতদয, দই দাভয়ি দমন ারন কযতত তচি তরন ভাতেতা দদফী-ভতভন দািায তরন
ভানুতলয দভৌভরক অভধকাযগুভরতক াভততযয ভাধযতভ ফুভঝতয় ভদতত। তাই অভত তজই বাত, জর, নুন, ঘয, ভরৄ,
অন্ন, ভফছন, অযণয-এইফ তয় মায় তায গতল্পয ভতযানাভ। এই ভস্ত গতল্পয ভধয ভদতয় ভতভন দদখাতত চাইতরন
স্বাধীনতায এত ফছয য দদতয ভানুল কীবাতফ দভৌভরক অভধকাযগুভর দথতক আজ ফভঞ্চত। এই অতথয ফরা মায়,
ত্ততযয দতকয দেষ্ঠ কথাকায ভততফ ভাতেতা দদফীয যচনায় ভনম্নফগযীয় জীফন াংগ্রাভভট অতযন্ত দক্ষতায তঙ্গ
উতঠ এততছ। স্বাধীনতা যফতযী বূভভীন, খাদযীন, অফতভরত, অস্পৃয ভানুল  আভদফাী জনতগাষ্ঠীয জীফন
ভযায ফাস্তফ ভচত্র তুতর ধযায দক্ষতত্র ভতভন তরন এক প্রাভতভস্বক  অযাতজয় ভল্পী। ভাতজ দুতবযাতগয ভকায,
অভধকায ফভঞ্চত, ভযেভী  অভধকায দীণয ভানুতলয কথা াভততয স্থান ভদতয়ই ভতভন ক্ষান্ত নভন ; তাতদয প্রাতযভক
জীফন মুতদ্ধয ভযক তয়তছন ভতভন। তাই এফ ভযাভক্লি, ভনম্নফগযীয়, প্রাভন্তক  ব্রাতয ভানুলগুভরয কাতছ ভতভন
ভছতরন ভাতৃস্থানীয়া। ভাতৃভ দযদী ভন  ানুবূভতীর আতফগ ভনতয় ভতভন অনাাযী ভানুলগুভরয প্রভত য়া
অনযায়-অভফচাতযয ভফরুতদ্ধ প্রভতফাতদ াভভর ন-মা তায াভতযকতভয প্রভতপভরত।
এ প্রতঙ্গ ফরা ফাহুরয দম, ভফতদ্র্াী কভফ কাজী নজরুর ইরাতভয কভফতাতত (‘াভযফাদী’, ‘ফযাযা’,
‘পভযয়াদ’, ‘দাভযদ্র্য’, ‘আভায দকভপয়ত’ ইতযাভদ) অতনক দক্ষতত্রই ভূতয তয় উঠতত দদভখ ভনমযাভতততয প্রভত ভতফদনা
ুরব দযদী ভতনাবাফ, ানুবূভতভূরক উদায দৃভিবভঙ্গ এফাং দই ূতত্র অভবতমাতগয ুয, ুতীব্র প্রভতফাদ  ভতায
কথা। ভকন্তু এততাৎতি ফরা মায় কভফতায ভূতর ভনভত থাতক ফযঞ্জনা-মায ভভয দবদ কতয কভফয আকুভত মততাটা না
াঠক ভাতজয ভতধয ছভড়তয় তড়, তায দচতয় অতনক দফভ আতফদন কথাাভতয(গল্প-উনযা)-এয ভাধযতভ ভূতয
তয় উঠতত দদখা মায়। এই অতথয ভাতেতা দদফীয দছাটগল্পগুভর মতথি প্রাণফন্ত  ভযণ জাগ্রতকাযী ভততফ
অতনক দফভ গুরুিূণয। এয অনযতভ কাযণ র, জীফনতক দদখায ভবন্ন দৃভিবভঙ্গ ভতভন ঞ্চয় কতযভছতরন অন্তযজ
দেভণয ভানুতলয তঙ্গ একাত্ম তত াযায ক্ষভতা ফতর। এই দপ্রযণাতক উৎ ভততফ ভনতয় ভতভন জীফতনয ফযাখযা
দান কযতরন তাতদযই দচাখ ভদতয়, তাতদযই ুতয ুয ভভভরতয়। ততফ অফযই তা ম্ভফ তয়তছ তায ‘অূফযফস্তু
ভনভযাণক্ষভপ্রজ্ঞা’য ুতকৌরজভনত প্রয়াত।
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ভাতরাচতকয বালায় ফরা চতর, ‚গল্পকায ভাতেতা দদফী তয় তঠন দছাটগতল্পয ভফস্ময়কয াংমত প্রকযতণ
দালক দেভণয ব্রাতযজতনয, অন্তযজ াংস্কৃভতয, ভযজন, আভদফাী, উজাভতয ভৃভত্তকা-দপ্রাভথত প্রাভঙ্গকতায ভনবুযর
ারাগান যচভয়তা।‛(২৬)-এই ভন্তফয প্রভণধানতমাগয এই জনযই দম এতদয ফযভি মন্ত্রণা তাতক বাভফতয় দতাতর আয
ভতভন আভাতদয তায বাফনায ভযক কতয দতারায দাভয়ি দনন। খাদয ভযাতক তুতর ধযায ভাধযতভ ভতভন তায এই
বাফনায ভবাগী য়ায ুতমাগ কতয দদন াঠকফগযতক-মায ভনবযযতমাগয প্রভাণ ভততফ আতরাচয দুভট গল্পই তয়
তঠ ‘ভফদুতত ভেু’য দযন। —
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