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াহত্য াপাহত্য পণ্যাহত্য
ভগীরথ হমশ্র
এাআ দুহিয়ায় বহিছুরাআ এিটা াঅ-িি
বযাপার াঅছছ। দে  ছায়ার মছযয দযমি দে
াঅ, ছায়া িি, স্বপ্ন  জাগরছণ্র মছযয দযমি
জাগরণ্টা াঅ, স্বপ্নটা িি, হিি দত্মিাআ, এাআ
দুহিয়ায় বহিছুরাআ এিটা িি রছয়ছছ। দিাি
দিাি দেছে পুছরাপুহর িি য়ছত্া িয়, ত্ছব
দুছয জ দমলাছিা দগাছছর বযাপার দত্া রবখত্াআ
থাছি। াঅবার, দিাি দিাি দেছে দুছযর ছে
এত্টাাআ জ দমলাছিা য় দয, মছির মছযয প্রশ্ন
দজছগ যায়, এছি জছমলাছিা দুয বব, িাহি
দুযছমলাছিা জ! দবাঝাাআ যাছে, এটা হিি
াঅ দুছযর িি বা ছায়া িয়, এিটুখাহি
াঅছর ছে াছিিখাহি িি। এছি াঅমরা
বহ দভজা, যা াঅজ দিব বস্তুছত্াআ িয়,
াঅমাছের ামাহজি, রাজনিহত্ি, াাংস্কৃহত্ি,
বযবাহরি জীবছির রছে রছে প্রবভাছব
াঈপহিত্। এবাং াহত্য ত্ার বযহত্ক্রম িয়।
জীবছির ববছেছে এাআ দভজা বস্তুগুহ দয
াঅমাছের িী হিোরুণ্ েহত্ িছর চছছছ, ত্া াঅর
বযাখযা িছর ববার েরিারাআ দিাআ। এ বযাপাছর
াঅমরা বাাআ ভুক্তছভাগী। িাছজাআ, হক্রহমছি হবষ্ঠার
স্বাে দবাঝাছিাটা হিষ্প্রছয়াজি। ত্ছব াঅমার মছত্,
মারণ্েমত্ার হিহরছখ ান্তত্ হত্িহট দভজা দবায
িহর বছচছয় েহত্ির। ুছয দভজা, টািায়
দভজা, াঅর াহছত্য দভজা। ুছয দভজা
থািছ ত্া াঅমাছের মৃত্ুয দেছি াঅছি, টািায়
দভজা থািছ ত্া াঅমাছের পুছরা
াথবিীহত্টাছিাআ ধ্বহছয় দেয়, াঅর, াহছত্য
Volume-II, Issue-II

দভজা থািছ ত্া াঅমাছের মািছািহটছি
এছিবাছর পেু, হবিৃত্ িছর দত্াছ। মািবজীবছি
দটা দবায িহর মৃত্ুযর দচছয় বড় েহত্।
প্রথম দুছটা দভজা ম্পছিব াঅমাছের
বাাআছয়র স্পষ্ট যারণ্া থািছ, দলছাক্ত
দভজাহট ম্পছিব াছিছির মছিাআ দিাি মযি
যারণ্া দিাআ। ত্াাঁরা স্বভাবত্াআ প্রশ্ন ত্ুছবি,
াহছত্যর াঅবার দভজা হি? দভজা াহত্য
বছ হিছু য় িাহি? াছিছি াঅবার াহছত্যর
দভজাহটছি স্বীিার িছর হিছয়ছছি। ত্াাঁরা
প্রায়লাআ াপাহত্য, পণ্যাহত্য াআত্যাহে লব্দ
বযবার িছর াঅ াহছত্যর ছে দভজাাহত্যহটর পাথবিয দবাঝাি। াঅমরা রবখত্
লব্দগুছা শুহি। হিন্তু এিটুখাহি দচছপ যরছাআ
দবাঝা যায়, াআ বযাপাছর াছিছিরাআ দিাি
মযি যারণ্া দিাআ। দযব াহছত্য খুব রগরছগ,
চমচছম বযাপার রছয়ছছ, দযৌিত্ার বাড়াবাহড়
রছয়ছছ, াছিছিাআ দাআ জাছত্র াহত্যছি
াপাহত্য, পণ্যাহত্য াআত্যাহে িাছম াহভহত্
িছরি। াছিছি াঅবার ‘দলছ বাজার রছয়ছছ’
এমি পেপহেিায় প্রিাহলত্ াহত্যিমবগুহছি
াপাহত্য, পণ্যাহত্য, বাজাহর-াহত্য বছ
থাছিি। হিন্তু বাস্তহবি াপাহত্য, পণ্যাহত্য
বা বাজাহর াহছত্যর দিাি ুস্পষ্ট াংজ্ঞা ত্াাঁছের
িাছছ থাছি িা। াথচ এাআ জাছত্র াহত্যগুহর
এিহট ুস্পষ্ট াংজ্ঞা হিরূপণ্ িরা এিান্তভাছবাআ
জরুহর, িাআছ মগ্র হবয়হট হিছয় দযাাঁয়ালা
দথছিাআ যাছব।
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এাআ প্রছে াশ্বত্থামার দুগ্ধপাছির ঘটিাহটছি
স্মরণ্ িরা দযছত্ পাছর। দিৌরব-পাণ্ডবছের
াস্ত্রগুরু দরাণ্াচাছযবর দছছ াশ্বত্থামা, াস্ত্রত্থামা,
াস্ত্রহলো দলছ পাণ্ডব-দিৌরবছের দরাজ দুয দখছত্
বায়িা যরছি, হত্হি দুয খাছবি। হিন্তু
দরাণ্াচাযব রাজিুমারছের াস্ত্রহলেি ছ
াঅজছির হলেিছের মছত্া াথবলাী হছছি িা।
ফছ, দছছছি দুয খায়াছিার মছত্া েহত্ ত্াাঁর
হছ িা। হিন্তু বাি াশ্বত্থামা ত্া দমছি হিছত্
িারাজ। হত্হি দুছযর জিয বায়িা জাহর রাখছি।
দল াবহয বাযয ছয় দরাণ্াচাযব দছছছি দুছযর
বেছ হপটুহছগাা পাি িরছত্ হেছি। াশ্বত্থামা
দত্া জীবছি দিািহেি দুযাআ খািহি, ফছ দুয 
হপটুহছগাা জছর মছযয ফারািটা জািা িা
থািায় হত্হি হপটুহছগাাছিাআ দুয দভছব মছির
াঅিছে পাি িরছি। হেছির পর হেি দুছযর
বেছ হপটুহছগাা পাি িরছত্ থািায় ত্াাঁর দপছট
িত্খাহি চড়া পছড়হছ, ত্া াবলয মাভারছত্র
রচহয়ত্া স্পষ্ট িছর হিছু হছখ যািহি। াহছত্যর
দেছে, দিািটা খাাঁহট দুয, দিািটা জছমলাছিা
দুয, াঅর, দিািটা হপটুহছগাা, এ বযাপাছর
মযি যারণ্াহট িা থািছ, পািি য়ছত্া বা
ারাহট জীবি হপটুহছগাা জছি দুগ্ধজ্ঞাছি পাি
িছর মািহি স্বািযহটছি েয় িরছত্ িরছত্
থািছবি।
ত্াছ, াঅ াহছত্যর িযাণ্ির
েমত্াহটছি মািুছর মছযয চাহরছয় দেবার জিয
এবাং পালাপাহল দভজা াহছত্যর েহত্ির
প্রভাছবর দথছি মািুছি রো িরছত্ ছ, এাআ
দুাআ যরছণ্র াহত্য ম্পছিব এিটা স্পষ্ট যারণ্া
পািিবগবছি দেয়া াঈহচত্। দাআ দচষ্টাাআ বরাং িরা
যাি। প্রথছমাআ ৎাহছত্যর এিটা াংজ্ঞা
হিরূপছণ্র দচষ্টা িরা যাি। ৎাহত্য মািুছর
জীবছি দিমি িছর ত্ার িযাণ্ময় প্রভাব দফছ,
দটা স্পষ্ট িরা যাি।
এটা দত্া হিি দয, াঅমরা এিিাছ াঅিাছর,
াবয়ছব, াঅচরছণ্, চহরছে পশুছের খুব িাছািাহছ
হছাম। াঅমাছের পূববপুরুরা বত্বমাি রূপহট
পহরগ্র িরবার াঅছগ এিজাছত্র বািছররাআ
জ্ঞাহত্ভাাআ দগাছছর হছছি। ত্ারপর, হববত্বিত্ছের হিয়ম ািুাছর, ত্াছের লরীছরর াঅিারাঅিৃহত্ছত্ যুগান্তিারী পহরবত্বি এ। হববত্বছির
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িারছণ্াআ, মহস্তছে বুহির পহরমাণ্ দবছড় যাবার
েরুণ্ মািুছর মছিাজগছত্ াছিি িত্ুি িত্ুি
পহরবত্বি ঘটছত্ াগ। দ ভাবছত্ পার।
ভাবিাগুছাছি াংত্ িরছত্ পার। ত্ার মছযয
াছিি জাছত্র ভাব, দবায, ািুভূহত্, াঈপহির
ৃহষ্ট ছত্ াগ দযগুছা পশুছের মছযয াযারণ্ত্
থাছি িা। হচন্তার ূে যছর ত্ার মছযয তত্হর ছত্
াগ াঅছবগ। দ িল্পিা িরবার েমত্া াজবি
ির। ত্ার মছযয তত্হর  দৌেযবছবায। ুের
ফুহট দেছখ দ মুগ্ধ , ত্ার দৌরছভর স্রাণ্
হিছয় াঅিৃষ্ট , যীছর যীছর, হিছজর চারপাছলর
রূপময় জগত্হট ত্ার দচাছখর ুমুছখ মূত্ব ,
মছির ত্াছর ঝাংিার ত্ু। এাআভাছব যীছর যীছর
ত্ার মছিাজগত্হট গছড় াঈি। এছিবাছর প্রাথহমি
পযবাছয় এাআব াঅছবগ, িল্পিা, দৌেযবছবায
এবাং মছির মছযযিার যাবত্ীয় ািুভূহত্,
াঈপহিগুহ য়ছত্া বা হছ খুবাআ লাোমাটা
াঅিাাঁড়া। হিন্তু িাক্রছম দগুহ াঅর ূক্ষ্ম,
মাহজবত্, গভীর  জহট ছত্ াগ। মুছরর
দবাভূহমছত্ োাঁহড়ছয় হেগন্তস্পলবী মুছরর াঈত্তা
দোঈ দেখছত্ দেখছত্ ত্ার মছি তত্হর  াপার
হবস্মছয়র ািুভূহত্ িািাি জাছত্র িল্পিা,
হিাংবা দজযাৎস্নাপ্লাহবত্ প্রান্তছর োাঁহড়ছয় প্রিৃহত্র
াীম রূপহটছি দেখছত্ দেখছত্ ত্ার মছির মছযয
চছত্ াগ এি াছচিা ািুরণ্ি। হিাংবা জীবন্ত
াঅছেয়হগহরর ামছি োাঁহড়ছয় ত্ার মছি তত্হর 
ুস্পষ্ট হবভীহিাছবায। ঐব হিছয় ত্ার মছযয
তত্হর  িািা জাছত্র াঅছবগ, িল্পিা 
াঈপহি। দাআ াঅছবগ, িল্পিা  াঈপহিগুছা
িাক্রছম াঅরু গভীর ছত্ াগ। দ ঐ াঅছবগ
 ািুভূহত্গুহছি ুস্পষ্টভাছব প্রিাল িরছত্
চাাআ। হিন্তু ত্খি াবহয মছির দাআ ূক্ষ্ম,
গভীর, জহট ভাবগুহছি প্রিাল িরবার মছত্া
ভাা দ তত্হর িরছত্ পাছরহি। দিবমাে মছির
লাোমাটা হিছু ভাবছি প্রিাল িরবার মছত্া হিছু
লব্দ  বািয গছড় ত্ুছত্ দপছরছছ। িাছজাআ,
মছির মছযয ভাব যত্ জমাট বাাঁযছত্ াগ, দাআ
ভাবছি প্রিাল িরবার জিয দ াঈত্া ছয় াঈি।
ফত্, দাআব ভাবছি প্রিাল িরবার াঈপছযাগী
ভাা মািু গছড় ত্ুছত্ াগ। তত্হর ছত্
াগ াছিিছিি লব্দ, দাআব লব্দছি
ভাবপ্রিাছলর ািুিূছ বযবার িরবার মছত্া
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বািযহবহয, ত্াছি ত্রুহটমুক্ত িরবার জিয বযািরণ্,
ত্ুিা িরবার মছত্া াঈপমা...। বাগছেবীর লরীছর
এিটু এিটু িছর াাংিার চড়ছত্ াগ। বাাআ
বাহুয, ত্খি াবহয হহপ াঅহবোর িরছত্
পাছরহি মািু। হহপ এছছছ াছিি পছর।
িাক্রছম াঅমাছের ভাবজগত্হট যত্ ূক্ষ্ম গভীর
 জহট ছত্ াগ, ভাা দাআ ািুাছর
হববহত্বত্ ।
াঅছ, াঅমাছের যাবত্ীয় ভাব  ভাবিার
প্রিালমাযযমহট  এিগুে লছব্দর হিহত্
হক্রয়া, যার িাম াঅমরা হেছয়হছ, ভাা। এাআ ভাা
এবাং ভাবহট িাক্রছম াঅমাছের মািছাছি
এমি াোহেভাছব যুক্ত ছয় দগছছ দয, াঅজছি
াঅর াঅমরা ভাবছি ভাা ছাড়া ভাবছত্ পাহর িা,
ভাাছি ভাব ছাড়া ভাবছত্ পাহর িা। এবাং এাআ
ভাব  ভাার দয ুম দমবন্ধি, দটাাআ াঅছ
াহত্য। াথবাৎ ভাব  ভাার হমথুিছে
াহছত্যর জন্ম। াঅর, পরস্পছরর এমি খা, হমে
 বন্ধু এাআ ভাব  ভাা, এমিাআ পরস্পছরর
পহরপূরি, ত্াছের এিহট াঈন্নত্ ছত্ থািছ
ািযহটছি াঈন্নত্ ছত্ য়। এিহট হিছচর হেছি
িামছ ািযহটছি হিছচর হেছি িামছত্ য়। যাাঁ,
এমিাআ পযারাহমটার হিি িরা ছয়ছছ ত্ার, এমিাআ
পারেেণ্ড হিি িরা রছয়ছছ, এিটা াঈিছ হিাংবা
িামছ াঅর এিটা াঈিছবাআ হিাংবা িামছবাআ।
দত্া, যখি াঅমাছের াঅহেম াহত্যগুহ
রহচত্ ছয়হছ, ত্খি মািু দয ভাছবর াহযিারী
হছ, দয হচন্তাভাবিার াহযিারী হছ, িল্পিার দয
বযাহি  ুক্ষ্মত্ার াহযিারী হছ, াঅজছি দাআ
বযাি, দাআ ূক্ষ্মত্া, দাআ গভীরত্া, দাআ
বহুগাহমত্া াছিিখাহি দবছড় দগছছ। মািু াঅজ
াছিি ূক্ষ্ম, াছিি গভীর, াছিি জহট ভাবিা
ভাবছত্ পাছর। এবাং দাআ িারছণ্, ত্াছি দরাজহেি
াঅর াছিি াছিি িত্ুি লব্দ াঈপমা, াাংিার
াঅহবোর িরছত্ ছয়ছছ এবাং ছে। দগুহছি
হেছয় গাাঁথা মাাহটর বয়িছিৌল াঅর াঅছগর
মছত্া লাোমাটা দিাআ, থািছত্ পাছর িা।
এ পযবন্ত দপৌাঁছছাআ প্রশ্ন জাছগ, মািুছর
মছিাজগছত্ াঈৎপন্ন দয ভাব  ভাবিাগুহ,
দগুছা দিাি প্রহক্রয়ায় তত্হর য়? মািু
দিাছত্থছি ত্ার িাাঁচামা পায়? এর জবাছব
মছিাহবজ্ঞািী  োলবহিিরা যুছগ যুছগ যা-ব বছ
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এছছছি, ত্ার হিযবা , মািুছর প্রবৃহত্তাআ
(ত্াছি দিাঈ বছছছি প্রবৃহত্ত, দিাঈ বছছছি
াআিহটাংক্ট, দিাঈ বছছছি হহবছো...) দাআ
িাাঁচামাছর দজাগািোর। মািুছর মছির
াবছচত্ি  াছচত্ি স্তছর বহত্ িছর প্রবৃহত্তাআ
যাবত্ীয় ভাব  ভাবিার বুেবুেগুহছি ার
ভাহছয় দেয় মছির াঈপহরত্ছর াঈছেছল।
াঈপহরত্ছ দভছ াঈছিাআ দাআ বুেবুেগুহ দফছট
হগছয় ছচত্ি মছির ছে হমছল যায়। মািুছর
পর-মছি, দাআ ািুাছর, ছচত্িভাছব
ভাবিাগুহ মূত্ব য়। বাস্তহবি, মািুছর পছিছরা
াঅিা ভাব  ভাবিার ভ্রুণ্গুহ জন্মায় মূত্ মছির
াবছচত্ি  াছচত্ি স্তছর। মািুছর প্রবৃহত্তাআ
ছের গভবগৃ। দখাছিাআ ভাবিাগুহর ৃহষ্ট 
াঈৎপােি চছ। মািুছর ছচত্ি মি  দস্রফ
ভাবিার াঅাঁত্ুড়ঘর। ভাবিার ভ্রুণ্গুহ মছির
াবছচত্ি  াছচত্ি স্তছর দবছড় দবছড় েলমা
েলহেি বাছে রক্তমাাংছর ন্তািহট ঐ াঅাঁত্ুড়ঘছর
ভূহমষ্ঠ য় মাে। ত্ার াছিি াঅছগাআ হির ছয়
যায়, হিহেবষ্ট মািুহট িী ভাবছব। িীভাছব ভাবছব,
িীভাছব জীবিটাছি চাাছব। ফছ, মািুছমািুছ প্রবৃহত্তর ফারাি ছ, ত্াছের হচন্তাভাবিার
যরছণ্ দটা যরা পছড়। প্রছত্যি মািুছর
মছিাজগত্হট ত্াাআ গছড় ছি পৃথি পৃথিভাছব।
দাআ মছিাজগত্হটর চহরে ািুাছর মািুছর ভাবভাবিা, দবায-ািুভূহত্, রুহচ-হবচার, াঅছবগ,
িল্পিা, দৌেযবছবায, বহিছু বেছ বেছ যায়।
ভাার মাযযছম দাআব ভাব  ভাবিার প্রিাল
ঘছট পৃথি পৃথি। দাআ ািুাছর পৃথি পৃথি
জাছত্র াহত্য গছড় ছি।
ত্াছ, এ পযবন্ত এটুিু দবাঝা দগ দয,
াঅমাছের দভত্ছরর দয ভাবজগৎ, দাআ
ভাবজগছত্র দবাযগুহএ যখি াঅমরা লব্দ 
বাছিযর মাা দগাঁছথ প্রিাল িহর, ত্খি ত্া য়
াহত্য। াঅর, মািুছর দাআ ভাবজগত্হট গছড়
ত্ার হিজস্ব চাহরহেি তবহলষ্টয ত্ার প্রবৃহত্ত ািুাছর।
হিজস্ব ভাবিা হেছয় এিজি াহত্য রচিা িছরি,
েলজি ত্া পাি িছর হিছজছের ভাবিার
জগত্হটছি তত্হর িছর। িাছজাআ ভাবিাগুহ াঈজ্জ্ব
 েথবি ছ াহত্য াঈজ্জ্ব  েথবি য়,
ভাবিাগুহ মহি ছ াহত্য ছয় যায় মহি।
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িাছজাআ ছরেছর রচহয়ত্া এবাং পািি দু’পছের
ভাবজগত্হটছিাআ প্রভাহবত্ িছর।
ত্াছাআ প্রশ্ন ছি, াঅমরা ভাবিার
ভাারূপহট াঅাঁিব িীছর প্রছয়াজছি? বাস্তহবি,
াঅমরা িীছর ত্াহগছে াহত্য তত্হর িরব?
িীছর ত্াহগছোআ বা াহত্য পড়ব? এর জবাছব
বছত্ য়, াহত্য াঅমাছের ভাবজগত্হটছি
দিব প্রিালাআ িরছব িা, ত্াছি াঅর মৃি
িরছব, এাআ াঅলা হিছয়াআ াহত্যৃহষ্টর ূচিা
ঘছটহছ হিঘবাৎ। াঅমাছের দাআ ুেূর পুববপুরুছরা
যা-ব ভাবছত্ পারছত্ি, ত্াছত্ িল্পিার দাআ
বযাপিত্া, দাআ ূক্ষ্মত্া, দাআ গভীরত্া, দাআ
জহটত্া হছ িা। ত্াাঁরা ফুছর গন্ধ দপছয় এিটু
াঅিমিা ছয় দযছত্ি, ফুছর রঙ দেছখ এিটু
য়ছত্া মুগ্ধ ছয় দযছত্ি, হিন্তু দাআ রঙছি
রামযিুর মছত্া হবহভন্ন রছঙ রাহঙছয় দেবার মছত্া
ত্াছের ভাা ত্াছের েখছ হছ িা। াঅমরা াঅজ
ত্াছের দচছয় াছিি ূক্ষ্ম, াছিি গভীর, জহট
 বযাপি ভাবজগছত্র াহযিারী ছয়হছ। বাাআ িা
ছ দিাঈ দিাঈ দত্া ছয়ছছিাআ। ত্াাআ এখি
াঅমরা দয াহত্য রচিা িরব, ত্াছত্ াঅমাছের
াছিি পহরণ্ত্ ভাবজগছত্র প্রহত্ফি ঘটছব,
এবাং ক্রমাগত্ াহত্যরচিা  াহত্যপাি দাআ
ভাবজগত্হটছি ঘছছমছজ াঅর াঈৎিৃষ্ট, াঅর
াঈজ্জ্ব, াঅর লাহণ্ত্ িরছব, এমিটাাআ প্রত্যাহলত্।
এখাছিাআ াহত্যরচিা  াহত্যপাছির
প্রছয়াজিীয়ত্া  াঈপছযাহগত্া।
বাাআ বাহুয, াঅমরা যুগ যুগ যছর াঅমাছের
দাআ মছিাজগত্হটছি াঈন্নত্, পহরণ্ত্  াঈৎিৃষ্ট
িরবার াযিাাআ চাহছয় যাহে। ান্তত্পছে,
প্রছত্যি মািুছর ে য়া াঈহচত্ দটাাআ। াঈন্নত্,
পহরণ্ত্  াঈৎিৃষ্ট বছত্ িী বুঝহছ? দটাাআ এবার
াঅছাচিা িরা যাি।
াঅমাছের দাআ ুেূর পূববপুরুছের হছ প্রায়
পশুছের মছত্া জীবি। াঅজছির পশুরা যা-যা
িছর, দযুছগর মািু ছরেছর প্রায় ত্াাআ িরত্।
বা য়, াঅজ াঅমরা পশুছের দথছি াছিিখাহি
বেছ হগছয়হছ। পশুছের হভছত্র পর চছছ
াঅমাছের হিরবহেন্ন মিুযছের াযিা। দাআ
াযিায় াঅমরা িত্খাহি ফ াম দেখা যাি।
দেখছত্ পাাআ, পশুরা ত্াছের তেিহেি জীবছি যাযা িছর, এখি াবহয াঅজছির বহু মািু
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ছরেছর ত্াাআ-ত্াাআ িছর। এখি াঅমরা
ঘুছরহফছর াছিিখাহি পশুাআ। পশুরা িী িী িছর?
হখছে দপছ খায়, ঘুম দপছ ঘুছমায়, দরছগ দগছ
ঝগড়া িছর, ভয় দপছ পাায়, িষ্ট দপছ িাাঁছে,
খুহলর িারছণ্ াঅিে প্রিাল িছর, তমথুি 
বাংলবৃহি িছর, দরাগবযাহযছত্ দভাছগ, ত্ার জিয
হিছজছের মছত্া ুয-হবুয খায়, হিছজছের জিয
হিরাপে াঅশ্রয় গছড়, খাবার াংগ্রছ দবছরায়, ত্ার
জিয জাি েয় িছর, াআত্যাহে াআত্যাহে। দিাথায়
িখি পযবাি খাবার পায়া যাছব, দিাথায়
হিরাপত্তা দবহল, দিাি ঋত্ুছত্ দিাথায় জ জছম
যাছব, ত্ার াঅছগ াঈাঁচু জায়গায় াঈছি দযছত্ ছব,
দব ত্ারা দবাছঝ। পাহখছের দেছে, দিাি
ঋত্ুছত্ দপািামািড় পাছব। পশুছের দেছে, িখি
ভূহমিম্প াঅছছ, াথবাৎ হিিা দেৌাঁছড় পাাছত্
ছব। হপাঁপছড়ছের দেছে, িখি ববার মরুম
াঅছছ, াথবাৎ ত্ার াঅছগ খাবারোবার মজুত্
িছর দফছত্ ছব। দমৌমাহছছের দেছে, িখি
দিাি বছি ফু ফুটছব, মযু পায়া যাছব, ত্ার
াঅছগ চািহটছি গছড় হিছত্ ছব। হিছজছের দবাঁছচ
থািবার জিয এাআব াজাছরা জ্ঞাি ত্ারা প্রিৃহত্র
স্কু দথছি হলছখ দিয়। দাআ হছছব ত্ারা
এিহট হবশ্বহবেযায় াথবাৎ হবছশ্বর হবেযাছয়র
াঅজীবি ছাে। ত্ারপর এিহেি ত্ারা মছর যায়।
পশুরা হিজ হিজ দেছে হাংস্র, হিষ্ঠুর, স্বাথবপর,
াঅত্মববস্ব। াঅমরা বাছরাাঅিা মািু হিন্তু
ছরেছর ত্াাআ। হেছে দপছ খাাআ, ত্ার জিয
ছরি প্রিাছরর িাজিমব িহর। াঅমরা ঘুম
দপছ ঘুছমাাআ, দুাঃখ দপছ িাাঁহে, দরছগ দপছ
ঝগড়া িহর, ভয় দপছ পাাাআ, দরাগবযাহযছত্
ভুহগ, ত্ার জিয ুযহবুয খাাআ। াঅমরা িম
হাংস্র, িম হিমবম, স্বাথবপর, াঅত্মববস্ব, াইবািাত্র
িাআ। াঅমরা ববো পশুছের মছত্া দিব
হিছজরটাাআ ভাহব। াছিযর জিয িুিযত্ম ভাহব িা।
াঅমরা পশুছের মছত্াাআ দযৌিাংযছমর মাযযছম
বাংলহবস্তার িহর। াঅমরা হিছজছের জীবিরো 
দভাছগর জিয জ্ঞাি াঅরণ্ িহর। াঅমরা এিহেি
মছর যাাআ। িাম-দক্রায-দাভ-দমা-মে-মাৎযব
এগুছা াঅমাছের দুাআ ত্রছফর মছযযাআ রছয়ছছ।
এগুছাছি াঅমাছের পূববপুরুছরা হরপু াথবাৎ লত্রু
বছ হচহিত্ িছরহছছি। পশুছের মছযয এবাং
াঅমাছের মছযয হবপু পহরমাছণ্ গুছা হছ,
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এবাং াঅছছ। পশুছের মছযয এখি াাংবৃত্
দযৌিহক্রয়া দথছি দগছছ। (পশুরা দয বছছরর হিহেবষ্ট
মছয় দযৌিহক্রয়া িছর, দটা ত্াছের দিাি গুণ্
িয়, ত্াছের লরীছর দযৌিবযবিাহটাআ দাআরিম।
হিহেবষ্ট ঋত্ু িা এছ ত্াছের মছযয দযৌি াঅিাঙ্খা
তত্হর য় িা।) ত্াছ, যরণ্টা এিটু াআত্রহবছল
ছ পশুরা যা-যা িছর, াঅমরা ছরেছর ত্াাআ
িহর। ত্াছ হি মািু াঅর পশু এছিবাছর হুবহু
এি? এাআ দুাআ ত্রছফর মছযয হি দিািাআ ফারাি
দিাআ? াঅছছ তবহি। জীবিযাপছির দচৌোঅিা
এিরিম ছ মািু াঅর পশুছত্ াঅিালপাত্া ত্ফাৎ। দিাথায় দাআ ত্ফাৎ? পশুছের
প্রবৃহত্তগুছা মািুছর মছযয রছয়ছছ, হিন্তু ত্াছের
ছে যুক্ত ছয়ছছ মমত্া, েয়া, পছরাপিার,
িল্পিা, দৌেযবছবায, যুহক্তছবায, াংযম, হিয়ন্ত্রণ্,
াঅর াছিিহিছু াঈপাোি। এাআ াঈপাোিগুছার
হিহত্ িমবিাছণ্ডর ফছ াঅমাছের মছির
মছযযিার পশুপ্রবৃহত্তগুহ হিয়হন্ত্রত্, াংযত্ থাছি
এবাং াঈপছরাক্ত মিুযুভ প্রবৃহত্তগুহ হবিহলত্
য়। িাছজাআ, পশুছের হভছত্র পর দথছি
মািু ত্ার মািভূহমহটছি এিটু এিটু িছর
াঈচ্চস্তছর হিছয় যাবার াযিা িছর চছছছ। দাআ
াযিায় দয যত্টুিু ফ ছে, দ ত্ত্টুিু
মািু। বাহিটা পশু।
দত্া, াঅছগাআ বছহছ, ভাছবর জগছত্ মািু দয
হবিালটা ঘটাছত্ দপছরছছ এত্হেছির াযিায়,
দাআ ভাবজগছত্র দথছি ভাবিাছি হিছয় ভাার
মাযযছম দ রচিা িছর ত্ার াহত্য। িারণ্,
দাাছি দযমি ঘছত্ ঘছত্ ত্া াঅর লাহিত্,
াঅর াঈজ্জ্ব য়, দত্মিাআ াঅমাছের হিছজছের
ভাবগুছাছি ভাার ছে ঘছত্ ঘছত্
ভাবিাগুছা াঅর লাহণ্ত্, াঅর াঈজ্জ্ব ছব।
াঅর, পশুপ্রৃগুছাছি েূছর হরছয় মিুযপ্রবৃহত্তগুহ
হবিহলত্ ছত্ থািছ, ভাবিার জগত্হট াঅর
াঈৎিৃষ্ট, মিুযুভ ছব। ফছ, দাআ ভাবজগৎ
দথছি াঈছি াঅা াহত্যগুহ ছব মিুযছের
দছাাঁয়ায় ভাস্বর। হযহি ত্া পড়ছবি, ত্াাঁর মছযয
দাআ ভাবটা াংক্রাহমত্ ছব এবাং পািছির
ভাবজগত্হট ক্রমল মৃি ছব। এাআ িারছণ্াআ
াঅমরা াহত্য রচিা িহর, াহত্য পাি িহর। এটা
হিছি দিাি াহভিব, হবস্ময়ির িাহহিমাার
পযাছিজ িয়, াহত্য  াঅছ াঅমাছের
Volume-II, Issue-II

এত্হেছির াযিায় গছড় দত্াা মৃি
ভাবজগত্হটর ছে াঅমাছের গছড় দত্াা
ভাাহটর াথবি দমবন্ধি। িাছজাআ, াঅমরা দাআ
াহত্য রচিা িরছত্ চাাআ, দাআ াহত্য পড়ছত্
চাাআ, যা াঅমাছের ভাবজগত্হটছি মৃি িছর।
াঅমরা জাহি, মািুছর ভযত্া িত্টা এহগছয়ছছ
ত্া পহরমাপ িরবার যত্গুছা মাপিাহি রছয়ছছ,
ত্ার মছযয এিটা , মািুছর ভাবিার জগত্হট
িত্টা মৃি ছয়ছছ। াহছত্যর মাযযছম
হিছজছের ভাবিার জগত্হটছি মৃি িরছ
াঅমরা াঅর াঈচ্চমাছগবর ‘মািু’ ব, এিটু বড়
মাছপর ‘মািু’ ব। িাছজাআ, দয াহত্য
াঅমাছের ভাবিার জগত্হটছি মৃি িছর,
াঅমাছের াঈচ্চস্তছরর ‘মািু’ ছত্ াাযয িছর,
মিুযছের াযিায় াঅমাছের াঈদ্বুি, ািুপ্রাহণ্ত্
িছর, াঅমাছের পশুছের দথছি েূরবত্বী িছর
দত্াছ, ত্াছিাআ বহ ৎ াহত্য। াঅর দয াহত্য
াঅমাছি ক্রমল পশুছের হেছি দিছ দেয়,
পশুছের হিিটবত্বী িছর দত্াছ, াঅমরা দাআ
াহত্যছি াপাহত্য বহ।
এিটা মছয় দপৌছছ পশুছের দথছি মািুছর
াঅর এিটা জায়গায় এিটা বড়ড় ত্ফাৎ ছয়
দগ। মািু এিটা বড়ড় ম্ফ মার। দ মাজ
গড়। পৃহথবীর াঅর দিাি প্রাণ্ী াঅজ াবহয
মাজ গড়ছত্ পাছরহি। এাআ মাজ গড়াটা
মািুছর ভাবিার জগছত্ এিটা হবলা াঈল্লম্ফি।
মাজ গড়া মাছি হি? াঅমরা াঅর এিা এিা
থািব িা। াঅমরা বাাআ হমছ এিছে থািব,
এিছে বাাঁচব। এটা হিি দয, পশুরা হিজ হিজ
প্রজাহত্ হমছ এিছে ববা িছর। হিন্তু দটা
 ত্াছের যুথবি জীবি, মাজবি জীবি
দমাছটাআ িয়। যুথবি জীবছির ছে মাজবি
জীবছির াঅিালপাত্া ফারাি। এিটা এািায়
এি াজার বাাআি এিছে চছর দবড়ায়। হিন্তু
এিটা বা দুছটা বাঘ যখি ত্াছের এিটাছি
াঅক্রমণ্ িছর ঘাছয় িছর দফছ, ািয বাাআিরা
েীছি দফছ দেৌাঁছড় পাায়। বাঘদুছটা যখি
জখম বাাআিটাছি হছাঁছড় হছাঁছড় খায়, াল্প েূছর
বাহি বাাআিগুছা হিহববিার মছি চরছত্ থাছি।
াথচ, ঘটিাটা যহে এিটু ািযরিম ত্, াথবাৎ
এিাজার বাাআি যহে বাঘদুছটাছি চারপাল
দথছি হঘছর দফত্, ত্ছব ত্াছের মছবত্
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হাংছয়র গুাঁত্ায় বাঘবাজীর ভবীা ত্ৎেণ্াৎ
াছো ত্। হিন্তু ত্ারা দটা িছর িা। এিহট পশু
ত্ার হলিারি খােযহট যখি খাছে, ািয পশুহট
পাছলাআ াভুক্ত ছয় রছয়ছছ, এাআ াবিায় প্রথম
পশুহট িখছিাাআ হদ্বত্ীয় পশুহটছি খাবাছরর ভাগ
দেছব িা। এিহট পশু যখি িহিি বযাহযছত্ ছটফট
িরছছ, ািয পশুরা হিহদ্ববযায় ত্াছি দফছ ািযে
চছ যাছব। পশুছের দুহিয়ায় এব াঅিছার ঘছট
থাছি িারণ্ ত্ারা যুথবিভাছব বাাঁছচ,
মাজবিভাছব িয়। এিটা ময় হছ, যখি
মািু পশুছের মছত্াাআ এিা এিা বা িরত্।
এিা এিা ঘুছর দবড়াত্, খােয াংগ্র িরত্,
হলিার িরবার দচষ্টা িরত্, যহে এিটা পাথছরর
টুিছরা হিছয় ারাজীবি এিা এিা এিটা হরছণ্র
হপছু হপছু ছুটছ হরণ্টাছি মারা ম্ভব িয়। ত্ার
পর হছ, ীমাীি ারণ্য জুছড় হাংস্র শ্বাপছের
ে। হছ হবাক্ত াপছখাপ, দপািামািড়। হছ
াছচিা দরাগবযাহয। হছ ভয়া, রুর প্রিৃহত্র
হিেবয় াঅছক্রাল। এত্হিছুর ছে দ এিা এিা
াহভমিুযর মছত্া বযাথব ড়াাআ চাহছয় দযত্। ফছ,
দযুছগ মািু িাত্াছর িাত্াছর মছরছছ। হখছেয়,
দত্ষ্টায়, দরাছগবযাহযছত্, হাংস্র শ্বাপে াঅর রুর
প্রিৃহত্র হিেবয় াঅক্রমছণ্, দ এি াায় মৃত্ুয।
বাস্তহবি, এত্-এত্ প্রহত্িূত্ার মছযয দযুছগর
হিাঃে মািু হছ হিত্ান্তাআ াায় এিহট জীব।
িাক্রছম, াঅজ দথছি িছয়ি াজার বছর াঅছগ,
মািু াঈপহি িছর দয, এাআ হিমবম পৃহথবীছত্
এিা এিা বাাঁচা যাছব িা। বাাআছি এিছে
থািছত্ ছব, এিছে বাাঁচছত্ ছব, এিছে
ভাবছত্ ছব। এিছে থািছ দিব দািবাআ
বাছড় িা, বুহিব াছিিগুণ্ দবছড় যায়।
এিছে থািছ খােযাংগ্রছর ত্াহগছে দিব দয
এিটা হবলা মযামথছি াংঘবিভাছব াঅক্রমণ্
িছর দমছর দফা যায় ত্াাআ িয়, জীবছির প্রহত্
দেছে াছিি িত্ুি িত্ুি ভাব-ভাবিার হবহিময়
ঘছট। ত্াছত্ িছর প্রছত্যছির াহভজ্ঞত্ার ঝুহহট
মৃি য়। িাছজাআ, এিা এিা িা দবাঁছচ বাাআ
হমছ এিছে বাাঁচছত্ ছব। মািুছর ভাবিার
জগছত্ দটা হছ এি হবপ্লবহবছল। দাআ দবায
দথছি, দাআ িত্িা াঅছগ, মািু মাজ
গছড়হছ। াঅর, মাজ গড়ার ছে ছোআ ত্াছের
াগ্রগহত্র গহত্টা াহবশ্বাযভাছব দবছড় হগছয়হছ।
Volume-II, Issue-II

মছবত্ দািব াঅর বুহিবাআ ত্াছের এছির
পর এি াঅহবোছর ায়ত্া িছরছছ। িথায় বছ,
এিা িা দবািা। মাে দুজি থািছাআ এিটা ভাব
হবহিমছয়র বাত্াবরণ্ তত্হর ছয় যায়। এিজি
এিটা াঅহবোর ির, ািযজি ত্ার মছযযিার
ত্রুহটটা যহরছয় হে, ািয েলজি দটা বযবার
িছর ত্ার িাযবিাহরত্া বুহঝছয় হে...। মািু
এিছে থািবার ফছাআ দযুছগ এছির পর এি
জ্ঞাি াঅরণ্  াঅহবোরগুহ ম্ভব ছয়হছ।
এখি দত্া ারা পৃহথবী জুছড় এি-এিটা াঅহবোর
ম্পূণ্বত্ হটময়াছিবর ফ। বাাআ এিছে থািবার
েরুণ্ মািু েবিভাছব হলিার িছরছছ, াস্ত্রলস্ত্র
বাহিছয়ছছ, হিরাপে াঅশ্রয় বাহিছয়ছছ, বযবাযব
ামগ্রী বাহিছয়ছছ। এিময় াঅগুণ্ াঅহবোর
িছরছছ, চািা াঅহবোর িছরছছ, চাবা
হলছখছছ, িাচগাি, ছহব াঅাঁিা, াহত্য, হলল্পিমব,
বহিছুাআ মািু হলছখছছ েবি ছয় থািবার
েরুণ্। যীছর যীছর পৃহথবীছত্ িৃহ এছছছ, হলল্প
এছছছ, মৃহি এছছছ। বাআ েবি প্রয়াছর
ফ। এাআ দয মািুছর মাজবিত্া, ত্ার ছে
যুথবি জীবছের ত্ফাৎ হি? মাজবি জীবছির
মূমন্ত্রাআ , হভ এণ্ড দট হভ। দিব হিছজর
িয়, াছিযর িথা ভাছবা, দিব হিছজছি িয়,
ািযছি বাাঁচছত্ াাযয ির। িছর ত্ছর
িছ াঅমরা প্রছত্যছি াঅমরা পছরর ত্ছর।
পশুছের মছযয হিন্তু এাআ ভাবিাটা িখছিাাআ
াঅছহি। পশুরা ত্াাআ াঅজ হিছজছের জিয
দিাি মাজ গড়ছত্ পাছরহি।
ত্াছ, াঅজ দথছি বহুিা াঅছগ মািু ত্ার
ভাবিার জগত্হটছি হবিহলত্ িরছত্ িরছত্
পশুছের ছে হিছজছের পাথবিযগুহছি স্পষ্ট
িছরহছ। ত্াাআ, াঅজ াহত্য রচিা িরবার িাছ
াঅমাছের এাআ িথাটা ববোাআ মছি রাখছত্ ছব
দয, দয ভাবিাছি ভাারূপ হেছয় াঅমরা াহত্য
রচিা িরহছ, াঅমাছের দাআ ভাবজগত্হট দযি
মিুছযাহচত্ য়, দাআ াহত্য পাি িছর মািু
দযি ত্ার মিুযছের াযিায় এি িেম এছগাছত্
পাছর, দাআ াহত্য দযি াঅমাছের পশুছের হেছি
এি িেম হপহছছয় িা দেয়। দাআ াহত্য পাি
িছর াঅমরা দযি পশুছের মছত্া জীবিযাপছি
াঈিুি িা াআ।
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এত্েছণ্ দবায িহর ৎাহত্য 
াপাহছত্যর দুহট পৃথি াংজ্ঞা াঅমরা দপাম।
দয াহত্য াংযছম, মাজবিত্ায়, েয়া-মমত্ায়,
িল্পিায়,
দৌেযবছবাছয,
যুহক্তছবাছয,
মহষ্টছচত্িায় াঅমাছের াঅর দবহল মািহবি
িছর দত্াছ, দটাাআ ৎাহত্য। াঅর, দয াহত্য
াঅমাছের দস্রফ াঅাছর, তমথুছি, দভাছগ দাছভ,
হাংায়, াঅত্মছিহিিত্ায়, াাংবৃত্ দযৌিত্ায়
ক্রমল পশুছের হেছি হপহছছয় হিছয় যায়, দটাাআ
াপাহত্য। এাআ প্রছে এিটা াঈোরণ্ দেয়া
যাি। এিিাছ াঅমরা এছিবাছর পশুর মছত্া
াাংবৃত্ দযৌিজীবি িাটাত্াম। হেছিরাছত্, যখিত্খি, মাছিঘাছট প্রিাছলয চত্ াঅমাছের াঈোম
দযৌি হক্রয়ািাপ। াঅজ াঅমরা াঅমাছের
দযৌিজীবিছি াছিি াংযত্, হিয়হন্ত্রত্ িছরহছ,
াছিি ুের  েৃহষ্টিেি িছরহছ। পশুরা ত্া
াঅজ িছরহি। াঅজ যহে াঅমরা াহছত্য
দযৌিত্ার এমি িেযব হিবজ্জ প্রেলবিী িহর, ত্ছব
ভাবিার জগছত্ াঅমরা াঅবার দাআ পশুছের
মছত্াাআ যুথবি াথচ বযহক্তববস্ব জীবি যাপি
িহর, াঅমরা যহে ারাটা জীবি দিব াঈোম
দভাছগর দপছছিাআ ছুটছত্ থাহি, দিব হিছজর
দভাছগর জিযাআ প্রাণ্পাত্ িহর, যহে াছিযর হেছি
ত্ািাছিার িথা ভুছ যাাআ, দিাি াহত্য যহে
াঅমাছের দাআ পশুছের িুমছন্ত্র েীহেত্ িরছত্
চায়, দাআ াহত্য পছড় াঅমাছের মছি যহে এমি
হবশ্বা ববৎ য় দয, শুযু াঅার, তমথুি াঅর
দভাগ ির, দি মর দি বাাঁচ দেখার েরিার
দিাআ, বাাআ হমছ দভাগ িরা যায় িা, হিছু মািু
দভাগ িরছ হিছু মািুছি াভুক্ত থািছত্াআ ছব,
পৃহথবীছত্ বাাআছয়র াঅিন্ঠ দভাগ িরবার মছত্া
এত্ ম্পে দিাআ, িাছজাআ, দয যত্ ববাি, দাআ
দবহল দভাগ িরছব, দুববরা হিহিি ছয় যাি, --দয াহত্য এাআ েলবিগুহছি প্রচার িছর, ত্া
াবলযাআ াপাহত্য, িারণ্, এাআ াহত্য পাি
িরবার পর াঅমাছের মছির াত্ছ াবেহমত্
পশুছের দবাযগুহ াঈস্কাহি পায়। ঐ াহত্য
াঅমাছের ক্রমল পশুছের হেছি দটছি হিছয় যায়।
এবার াঅহ পণ্যাহছত্যর িথায়। পণ্য 
ক্রয়হবক্রয়ছযাগয দভাগযামগ্রী, যাছি পণ্ াথবাৎ
মূয হেছয় হিিছত্ য়। এবাং ঐ ামগ্রী মািু
হিছি দভাগ িছর। দাআ হছছব খােয, বস্ত্র  প্রায়
Volume-II, Issue-II

মস্ত বযবাযব ামগ্রীাআ বহুিা যাবৎ
ক্রয়হবক্রয়ছযাগয াথবাৎ পণ্য ছয় দগছছ। হলোোি,
হচহিৎা দগাছছর হিছু হবয় াছিিিা যাবৎ
হিি দাআ াছথব ক্রয়হবক্রয়ছযাগয হছ িা। গুছা
দবামূি িাজ বছাআ যরা ত্। াঅজ দগুছা
পণ্য। হলো, হচহিৎাছগাছছর হবয় াঅজ চড়া
োছম হিিছত্ য়। বরাং হবশ্বায়ছির ‘িযাছণ্’
দাআব হবয় াঅজ বছচছয় াভজিি বাহণ্হজযি
পণ্য। এাআ হিছুিা াঅছগ াবহয াহত্য হিি দাআ
াছথব ক্রয়হবক্রয়ছযাগয পণ্যত্াহিার ান্তভুবক্ত হছ
িা। াহত্য রহচত্ ত্, প্রিাহলত্ ত্, পািি
িখি হবিামূছয, িখি বা হিছু েহেণ্ার
হবিমছয় ত্া াংগ্র িরছত্ি। এমিিী, যখি
াহত্যপহেিাগুহ হিাংবা প্রিাহলত্ গ্রন্থগুহ িগে
োছম হিিছত্ , ত্খি াবহয াহত্য পণ্য
ছয় ছিহি। িারণ্, খােয, বস্ত্র  ািযািয বযবাযব
ামগ্রীগুহ দযমি দক্রত্ার রুহচ  চাহোর হেছি
িজর হেছয় তত্হর  বাজারজাত্ িরা ত্,
াহছত্যর দেছে দমাছটাআ ত্া িরা ত্ িা। াহত্য
রহচত্ ত্ ত্ার হিজস্ব তলীছত্, াঈৎাী পািি
প্রিাহলত্ পহেিা হিাংবা বাআহট াবলযাআ হিছি
পড়ছত্ি, হিন্তু ত্ার জিয দখিছি িখছিাাআ
পািিরুহচ  চাহোর হেছি ে দরছখ হখছত্
ত্ িা। ঐ ময়িাছ দয ঘুাহত্য রহচত্ ত্
িা, ত্া িয়, ত্ছব ত্া বাজাছর দবহল িাটছব,
এমিটা দভছব দখা ত্ িা। ত্খি ঘুাহত্য
যাাঁরা রচিা িরছত্ি, ত্াাঁরা ত্াাঁছের হিজস্ব ঘু
জীবিেলবছির িারছণ্াআ ত্া িরছত্ি। হিন্তু যীছর
যীছর হেি বোছত্ াগ। হলো, হচহিৎা, বীযব,
রক্ত দুহিয়ার ব দবামুি হবয়গুহ এিটু
এিটু িছর হবক্রয়ছযাগয ছয় াঈি। ত্ত্হেছি
হবশ্বায়ছির াল্পস্বল্প দোঈ এছ াঅছছড় পড়ছছ
এছেছলর ত্টভূহমছত্। দেখছত্ দেখছত্ হিছু
াহছত্যর িারবারীর াঈেয় ঘট, যাাঁরা াহত্যছি
পুছরাপুহর হবক্রয়ছযাগয ামগ্রীছত্ পহরণ্ত্ িছর,
ত্ার দথছি মুিাফা াভ িরবার স্বপ্ন দেখছত্
াগছি। বাজাছরর প্রছত্যিহট পছণ্যর দেছে,
াঈৎপােছির াঅছগ  পছর বাজার যাচাাআছয়র
বযাপার রছয়ছছ, হিিা, দয ামগ্রীহট তত্হর িরব,
ত্ার চাহো দিমি, হিাংবা দয তত্হর পণ্যহটছি
বাজারজাত্ িরাম, ত্া দক্রত্াছের মছযয াড়া
দফ হিিা, দক্রত্ািু াঅর িী যরছির

October 2013

112

প্রতিধ্বতি the Echo
ISSN: 2278-5264

পহরবত্বি  পহরমাজবি চাাআছছ? দাআমছত্া পরবত্বী
পণ্যগুহ তত্হর িরা য়। এটা াযারণ্ভাছব মস্ত
যরছির পণ্য তত্হরর দেছে বাাআ মাছি।
াহছত্যর দাআ িারবারীরা যখি াহত্যছি
াঅর পাাঁচটা পছণ্যর াঅেছ তত্হর িরবার হিান্ত
হিছি, ত্খিাআ প্রশ্ন াঈি বাজার যাচাাআছয়র।
হিিা, দবহলর ভাগ পািছির িাছছ িী যরছির
াহছত্যর চাহো দবহল। ত্াাঁরা ত্াাঁছের পূববাহভজ্ঞত্া  পািিছের দমজাজ-মহজব যাচাাআ িছর
বুঝছি, াহযিাাংল মািুাআ ত্াছের ান্তগবত্
পশুপ্রবৃহত্তগুছাছি প্রেন্নভাছব াি িরছত্
ভাছাবাছি। যত্াআ িা হলো-াংস্কৃহত্র দমাড়ছি
োিা থাি ত্াাঁছের াঅযুহিি ‘ভয’ জীবি, াঅপাত্
মিুযছের াঅড়াছ চাপা থািা ত্াছের
পশুপ্রবৃহত্তগুহ দত্া মছরাআহি, বরাং হিছজছের
াজাছন্ত ‘দগািুছ দবছড়ছছ’। িাছজাআ, াহছত্য
মািুছর পশুপ্রবৃহত্তগুহছত্ াঅছত্া ুড়ুহড়
দেবার িাজহট শুরু । াহত্য  মািুছর
াঅহেম হবছিােছির এিহট াঈপাোি। দাআ াহছত্য
এিহেছি দযমি াঈোম দযৌিত্ার ছড়াছহড়,
ািযহেছি বযহক্তছিহিি দভাগহবা, মবিাম,
যবিাম জাত্ীয় হবিৃহত্গুহ োাভাছব িাাঁাআ
দপছত্ াগ। মািুছর বযহক্তগত্ দভাগহবাছর
াঈচ্চািাঙ্খা, মাজহবহেন্নত্া, াপরাযপ্রবণ্ত্া,
াঅত্মববস্বত্াহভহত্তি ঘুরচিাগুহর িের দগ
দবছড়। দাআ ব রচিা চুহটছয় বাহণ্জয িরছত্
াগ। জন্ম হি এছিবাছর বাহণ্জযহভহত্তি
পণ্যাহত্য। দাআ াহছত্যর িারবারীরা ািয
পণ্যবযবায়ীছের মছত্াাআ হিয়হমত্ বাজারহিরীোর মাযযছম বুছঝ হিছত্ চাাআছি, াযারণ্
পািছির িাছছ দিাি যরছির রচিার িাটহত্
দবহল। ত্াাঁরা হিববাহচত্ দখিছের হেছয় দাআ
জাছত্র গল্প-াঈপিযা-িহবত্াগুহ দখাছত্
াগছি। দাআ বাবে ত্াাঁছের াঅিবণ্ীয়
পাহরশ্রহমি হেছি, ঝমছ হবজ্ঞাপি হেছি,
াঅিবণ্ীয় াথবমূছয দিিা হিছু দপছটায়া
‘পহণ্ডত্’দের হেছয় ববো াআব দখিছের
জয়গাি িরাছত্ াগছি, এবাং াঅর হিছু
প্রচারমূি বযবিা হিছি, যাছত্ িছর াযারণ্
মািু হবশ্বা িরছত্ বাযয  দয, গুছাাআ
‘াহ’ াহত্য। ফছ, দাআব দখিরা
রাত্ারাহত্ যলখযাহত্র ত্ুছে াঈছি দগছি। বত্বমাছি
Volume-II, Issue-II

এাআ প্রহক্রয়াহট পুছরাপুহর বাহণ্জযহভহত্তি। এাআ
প্রহক্রয়ার ান্তগবত্ রচিাগুহ এছিবাছর বাজাহর
পছণ্যর াঅেছ তত্হর য়, হবছিায় এবাং মুিাফা
দটছি াঅছি। যহে বাজার-হিরীোয় যরা পছড় দয,
দিাি দখছির ফরমাছয়হল রচিাহট যছথষ্ট
পহরমাছণ্ দক্রত্া াথবাৎ পািি টািছত্ পারছছ িা,
ত্ছব ঐ াহছত্যর িারবারীরা ত্ৎেণ্াৎ ঐ
দখিহটছি ত্াাঁছের ত্াহিা দথছি দছাঁছট হেছয় ঐ
জায়গায় ািয দখিছি হিযুক্ত িছরি।
বাাংা াহছত্যর এখি দাআ পণ্যাহছত্যরাআ
রমরমা। ঐ জাছত্র রচিায় াযারণ্ পািি ত্াাঁছের
াবেহমত্ বািাপূরছণ্র াঈপাোিগুহ হিিিাি
দপছয় যাি। াঅর, দযছত্ু পশুজীবছির স্মৃহত্বাহত্
মািুছর িাছছ এখি াবহয দযৌিত্াাআ প্রযাি
ান্তাঃহা বািা, পণ্যাহছত্য দযৌিত্ার
ছড়াছহড় এছিবাছর াহিবাযব। বাহণ্জযছগাষ্ঠীর
ত্াহিাভুক্ত দখছিরা যহে ত্াাঁছের রচিায়
দযৌিত্া হিহিৎ িহমছয় াঅছিি, ত্ছব ঐ
াহছত্যর িারবারীছের প্রেন্ন হিছেবছল ত্ৎেণ্াৎ
ত্াাঁছের দপছটায়া ‘পহণ্ডত্’রা দারছগা দত্াছি,
হিিা, বাাংা াহত্য এমি হিরক্ত, ফযািাছ
দিি? দিি ত্াছত্ দপৌরুছর এত্ াভাব?
দযৌিত্ার মছত্া জীবছির এিহট াপহরাযব
াঈপাোি বাাংা াহছত্য িছম যাছে দিি? বাাআ
বাহুয, এাআ যরছণ্র দভািযা টহিছি ছে ছে
িাজ য়। দবত্িভুি দখছিরা হিছজছেরছি
বাহণ্হজযি াাঈছর ত্াহিাভুক্ত রাখছত্
এছিবাছর াঅোজ দখছয় দপৌরুছর দজাগাি
হেছত্ থাছি। ত্াাঁছের াঅর াঈৎাহত্ িরবার
জিয িাহমোহম পূববূহরছের হেছয় ঐব রচিার
জয়গাথা প্রিাল িরা য়, হিিা, িহির দজার িা
থািছ এমি াী াহত্য রচিা িরা যায় িা।
এছত্ িছর ঐব দখছিরা দবল খাহিিটা
াঈেীহপত্ দবায িছরি। াযারণ্ পািি হিছভবজা
হপটুহছগাা জহটছি খাাঁহট দুগ্ধজ্ঞাছি পরম
ম্ভ্রছম পাি িরছত্ থাছিি। দমাো িথাটা ,
এাআ মছয়র পণ্যাহত্যগুহ বহেি দথছি
এছিবাছর বাহণ্হজযি হিয়ছম তত্হর ছে এবাং
হবছিাছে। ত্ার হবময় ফ ফছছ ৎ
াহছত্যর ােছি। এাআ যরছির পণ্যাহছত্যর
প্রব চাছপ াহভহজৎ দছির রহু চণ্ডাছর াড়,
স্বপ্নময় চক্রবত্বীর চত্ুষ্পািী, ামর হমছের ধ্রবপুে,
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ঝছড়শ্বর
চছটাপাযযাছয়র
হ,
ত্পি
বছেযাপাযযাছয়র
িেী-মাহট-ারণ্য,
াহি
দঘাড়াাআছয়র মুিুছর গন্ধ, তিত্ রহেছত্র
মাড়াাআি, হিন্নর রাছয়র মৃত্ুযিুুম, দেছবল
রাছয়র হত্স্তাপাছরর বৃত্তান্ত, ামছেু চক্রবত্বীর
রাহযিাুেরী, দারাব দাছছির রম াঅহর
ভুবি, িহিী দবরার লবরচহরত্ দগাছছর ধ্রপেী
ৃহষ্টগুহ ািােছর যুছায় ুছটাছে। এিছশ্রণ্ীর
মঝোর পািি এখি াবহয িা থািছ, ঐব
রচিা িছবাআ াহরছয় দযত্।
বাাংাাহছত্যর এ এি দুছযবাছগর হেি। বড়
দুাঃময় এটা। এিহেছি বাজাহর পণ্যাহত্য পাি
িছর মািুছর মছিাজগত্হট এিটু এিটু িছর
হবিৃত্ ছে, মািু াঅবার হফছর পাছে ত্াছের
দফছ াঅা পশুছের স্মৃহত্। পশুপ্রবৃহত্তগুহ
ক্রমাগত্ াঈস্কাহি পাছে। ফছ, পণ্যাহত্যগুহ
বাজাছর রমরম িছর চছছ। বছর বছর ত্াছের
এিাহযি াংস্করণ্ ছে। ািযহেছি ধ্রপেী
াহত্যগুহ ািােছর মহি ছে। বাাংা াহছত্য
এর দচছয় দুভবাছগযর হবয় াঅর িী ছত্ পাছর?
য়াহিবা মছর াঅলঙ্কা, হবশ্বায়ছির ঝছড়া
ায়ায় এাআ প্রবণ্ত্া াঅর বাড়ছব। মািু যত্
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দভাছগর াায় দেৌড়ছব, ত্ত্াআ ঘুভাবিা
ত্াছের গ্রা িরছব হত্ছহত্ছ। ফছ, এাআ
দযৌিাশ্রয়ী, প্রবৃহত্তাঈেীপি রচিাগুহর চাহো
াঅর বাড়ছব। াঅর, ত্ার ফছ, মািুছর
এত্িাছর হত্হত্ মিুযছের াযিাগুহছি
েূছর হরছয় হেছয় দাআ জায়গা েখ িছর দিছব
দাআব পশুুভ াঈপাোিগুহ, দযগুহ দথছি
হিেৃহত্ পায়ার জিয মািু দাআ িত্িা যছর
হিরহবহেন্ন ড়াাআ চাহছয় এছছছ। এখিাআ মািু
স্পষ্টত্াআ দপছছাছত্ শুরু িছরছছ। ত্ারা বাাআ
মুক্তিে ছয় দভাগহবাছর দপছছি ছুটছছ।
মাজছচত্িা ুি ছত্ বছছছ। দাআ জায়গায়
াঅত্মছিহিিত্া, স্বাথবপরত্া এছিবাছর জাাঁহগছয়
বছছ। মািু াঅর গভীর হিছু ভাবছত্ চায় িা,
পাছর িা। ঘুহবছিােি, ঘুযাপিছি এছিবাছর
াঅষ্টপৃছষ্ঠ জহড়ছয় যরছত্ চাাআছছ াঅজছির
‘হবশ্বাহয়ত্’ মািু। যীছর যীছর ত্াছের মছযয জন্ম
হিছে এমি-ব হবচুযহত্, হবিৃহত্, যা ত্াছের
াহিবাযবভাছব দটছি হিছয় যাছব দপছছির হেছি।
দাআ ববিালা যছজ্ঞ ািযছের ছে পণ্যাহত্য
রছয়ছছ।
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