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রমাপদ চ ৌধুরীর ‘বিপলাতির পদাবলী’ : সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব ও জন্মভূমম
তিিঃসঙ্গ তিতরজাপ্রসামদর ট্র্যামজতি
রযভর ঘন্দ্র দা
Abstract
Ramapada Chowdhuri is a great novelist of Bengal in the post-Independence era; and many
of his works deserve being classified as ‘modern classics’. From his first novel ‘Pratham
Prahar’ (1954) to his ‘Pashchadpat’ (2005) he made fifty successful experiments and also
wrote many short stories. Ramapada’s novels usually cover different dimensions of
contemporary urban middle class life. In ‘Bonpalashir Padabali’ (1962), which owned him
‘The Rabindranath Tagore Memorial International Prize’, Ramapada Chowdhuri has shown
a sharp contrast between the life of rural and urban middle classes of Bengal. The novel
deals with the plight of Girijaprasad on his return to the birthplace after serving many years
in an urban area. Though a native, he could not adjust with the changing life of the village in
the post-independent era. In fact, it is defeat and not success which is the crux of Ramapada’s
narration. In this paper a discussion is maid on the tragedy of Girijaprasad, emanating from
the corruptions of erstwhile idyllic rural life in times of rapid urbanization, mechanization
and materialization.
Key Words: Modern-classics, human values, development planning, tragic retired life.

নযারও যভাদ চঘৌধুযী গ্রাভীণ চীফননয ওথাওায নন; রিরন ভূরি নাকরযও ভধযরফত্ত চীফননয
রূওায। রফকি িাব্দীয প্তভ দনও চরঔা যভাদ চঘৌধুযীয এওরি প্ররিরনরধস্থানীয় উনযা ‘ফনরারয
দাফরী’ (১৯৬২) গ্রাভচীফননও রননয় চরঔা িাাঁয প্রথভ  চল উনযা। গ্রাভ রননয় উনযা যঘনায
রযওল্পনা না থাওনর, এওভয় ‘চদ’ রিওায ম্পাদও াকযভয় চখানলয নে অনুনযানধই রিরন এই
উনযারি যঘনায ওানচ াি রদনয়রঙনরন। ‘ফনরারয দাফরী’ যঘনায চনয ২০১১ রিস্টানব্দ নযারও
The Indian Institute of Planning and Management চথনও ‘Rabindranath Tagore Memorial
International Prize’ রাব ওনযন।
যভাদ চঘৌধুযী গ্রানভ চন্মান রন, িাাঁয চন্ম চযরনয ঔড়্গুনয। শফ চথনও চমৌফনরি মযন্ত ভয়
ওারিনয়নঙন রিরন ঔড়্গুনয। রওন্তু গ্রাভচীফননয নে রিরন রঘযওারই এও ধযনণয এওাত্মিা অনুবফ
ওযনিন। ‘ফনরারয দাফরী’ উনযারিয ‘প্রে ওথা’ইয় রিরন চারননয়নঙন -...রওন্তু আরভ গ্রাভ রিয আচ চদরঔরন। রওরনও ওযায ভি ভন রননয় নানা চচরায নানা গ্রানভ রকনয়রঙ
যফিযী চীফনন। আভানদয রননচনদয এওরি গ্রাভ রঙর, থাওাযই ওথা, ওাযণ ওরওািা যিাই চিা
এই চরদননয। গ্রাভ চথনও আা ভানুলগুনরাই এ নয এন হুনয নয়নঙ। িপাৎ এই, চ-ওথািা
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িাযা বুনর চকনঙ। ওয়রদন আনক মযন্ত হুনয ফাগারর রযফায এভন ঔুফ ওভই রঙনরন; মাাঁনদয অন্তি
দু’এও এওয রননদননে ওনয়ও িাং ঘালচরভ আরদফি গ্রানভ বানক রফরর ওযা রঙর না। এফং
মায চথনও ফৎানন্ত অন্তি দুরি িাওা ফা দু’ারর পর অথফা পরভূরিা না আি। ... আভানদয চই
রফস্মৃি গ্রানভ চীফনন আরভ ভাি রিনফায রকনয়রঙ। রওন্তু রফরবন্ন চচরায অননওগুরর গ্রানভ চফওায চীফনন
চফ ওনয়ওফায চমনি নয়রঙর। অন্তি াাঁঘরি চচরায িচন াাঁনঘও গ্রানভ। চই ফ অরবজ্ঞিা রভনর
রভন আভায ভনন এওিাই গ্রাভ কনে উনেনঙ। চই গ্রাভরিয নাভ ফনরার।১
নযারও যভাদ চঘৌধুযী আনরাঘয উনযারিনি গ্রাভীণ রযনফনও পুরিনয় িুরনি মথাাধয প্রয়া
ওনযনঙন। নযারও রননচই চারননয়নঙন --এওরি রফলনয় ররঔনি শুরু ওযায আনকই রস্থয রদ্ধান্ত ওনযরঙরাভ, ংরানয চেনি রভথযাঘায ওযফ
না। আভানদয ফে ফে নযারওযা চদনঔরঙ, গ্রানভয ম্পন্ন ভানুলনদয ভুনঔ যঘররি ভারচযি
বালায ংরা ফরনয় চদন, এফং রনম্ননেণীয ভুনঔ চদন চচরা রবরত্তও উবালা। আভায অরবজ্ঞিা রবন্ন
ওথা ফনর। গ্রানভয ভানুল উচ্চরফত্তই চাও ফা উচ্চফণযই চাও, গ্রাভয বালায় ওথা ফনর। আরভ চই
বালাই রদনয়রঙ িানদয ভুনঔ।২
‘ফনরারয দাফরী’ উনযারি ভানরাঘও েীওুভায ফন্যাাধযায় ভানয়য প্রং দৃরি আওলযণ
ওনযনঙ-যভাদ চঘৌধুযীয ‘ফনরারয দাফরী’চি (চুন, ১৯৬২) াম্প্ররিও ল্লীচীফননয এওরি নিুন
রূনযঔা  অন্তযস্প্ন ভননও চদারা চদয়। ইা রনঙও ফস্তুফণযনা ফা খিনারফফৃরি নয়, ফা আদযারয়ি
বাফরঘি নয়, অথঘ উবয় উাদাননয ংরভেনণ করেি। যৎঘনন্দ্রয ‘ল্লীভাচ’এ ল্লীয চম ীন
ওৃিঘ্নিা, স্বাথযযিা, দরাদররয প্রাদুবযাফ  াভারচও উৎীেননয ভীভয় রঘি অরিি ইয়ানঙ,
াম্প্ররিও ওানর িাায িীব্রিা রওঙুিা হ্রা াইয়ানঙ। এঔন গ্রাভাঞ্চনরয প্রধান প্রফণিা ইর
রনরুৎা, দাীনয, আত্মনওরন্দ্রওিা  ভধযরফত্ত ম্প্রদানয়য গ্রাভ ঙারেয়া নয ফা ওযায চছাাঁও।৩
‘ফনরারয দাফরী’ ল্লীচীফন চওরন্দ্রও উনযা নর, ল্লীয ফস্তু-ভগ্রিা ফণযনা ওযাই উনযারি
যঘনায এওভাি উনেয নয়। স্বয়ং চরঔও চারননয়নঙন --এ উনযান আরভ শুধু গ্রাভচীফননও উরস্থি ওযনি ঘাইরন। চঘনয়রঙরাভ স্বাধীনিা-যফিযীওানরয
গ্রাভচীফননয রযফরিযি ঙরফনও ূযননা রদননয িবূরভয য কনে িুরনি। অট্র্াভা চই চই
প্রাঘীনিায, যাধীনিায, ওুংস্কানযয প্রিীও; রকরযচাপ্রাদ িথাওরথি াপনরযয  স্বাধীনিায
ফযযযথিায় চভাো এওরি চীফন, স্বাথয েুদ্রিা  অওৃিজ্ঞিায রবিয চথনও উনে আা গ্রানভয
প্রাণস্প্ন চভানুনযয ফউ, ফরযরফনেয ািঙারন উদানয ভনধয। উনযানয রঘিওার প্রায় লািত্তয ফঙয, মরদ খিনাওার অিযন্ত ংরেপ্ত।৪
ফস্তুি, প্রাঘীন িবূরভওায় নিুন ফা রযফরিযি চীফননয রঘিরিনও পুরিনয় িুরনি নর, এভন এওরি ফা দুরি
ঘরযি ৃচন ওযনি য়, চম ঘরযি ুযননা ধযান-ধাযণা ফা ংস্কৃরিয ধাযও  ফাও। ফাংরা ারনিয এ
ধযনণয নাযী ঘরযি ৃচননয রথওৃি নযারও রফবূরিবূলণ ফন্যাাধযায়। ‘নথয াাঁঘারী’য ইর্য
োওরুণ প্রাঘীননেয ধাযও-ফাও। িাাঁয ভৃিুযয নে নে রনরির্ুয গ্রানভ চওানরয অফান খনি।
রফবূরিবূলনণয চমভন ‘ইর্য োওরুণ’, যভাদয চিভরন ফৃদ্ধা ‘অট্টাভা’। অট্টাভা ওথায় ওথায় ঙো ওানিন।
চই ঙোয ভধয চথনও উনে আন রুপ্ত ংস্কৃরিয ইরিা। ‘চওার’ আয ‘এওার’ রভনরই ‘ফিযভান ওার’।
িাই-ফিযভাননও রেওভনিা রঘনন রননি নর অিীনিয াে গ্রণ ওযা আফযও নয় নে। ফৃদ্ধা অট্টাভা
ঘরযিরি ৃচননয ভনধয রদনয় নযারও আভানদয অিীনিয ােগ্রণ ওযায ুনমাক ওনয রদনয়নঙন।
‘ফনরারয দাফরী’ উনযান নযারও স্বাধীনিা-যফিযীওানরয গ্রাভচীফননয চম রযফরিযি ঙরফরি
প্রিযে ওযনি চঘনয়নঙন, চঔানন রযফিযন ঔুফ াভানযই নচনয নে। স্বাধীনিা-যফিযীওানর যওায
‘ঞ্চফারলযওী রযওল্পনা’য ভাধযনভ গ্রানভান্নয়ন খিানি ঘাইনর িা গ্রাভফাীনদয রনষ্প্রাণ রযক্তিায ভনধয
চওাননা শুব ংওনল্পয ফীচ ফন ওযনি ানযরন। গ্রাভীণ ভানুনলযা আচ যভ রনবযযিায আেয় চঔাাঁনচ
গ্রানভযই চওাননা ম্ভ্রান্ত, প্ররিরিি ফযরক্তয দয়া-দােীনণযয ওানঙ। ফহুওার নয প্রফাী রকরযচাপ্রাদ ঘাওুরয
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চীফন চথনও অফয রননয় গ্রানভ রপনয আনঙন “ এই ংফাদ ফনরার গ্রানভয ভানুলনদয রফনল আগ্রঘঞ্চর ওনয চিানর। ররেি, হুনয, ভধযরফত্ত ভানুলনদয ওানঙ গ্রাভীণ ভানুলনদয প্রফর প্রিযাা “ ‚চমন ফাই
ভনন ভনন স্বপ্ন চদঔনঙ, রকরযচাপ্রাদ রপনয আায নে নে কাাঁইনয়য চঘাযা ফদনর মানফ। আয চওাননা
বাফনা থাওনফ না।‛৫
িনফ, রযফিযন ফরনি চমিুওু আভানদয নচনয নে, চিুওু আনর গ্রাভীণ ংস্কৃরিয রযফিযন,
ভূরযনফাধচরনি রযফিযন। নয াসরওং রভর ফননঙ, গ্রানভয খয চথনও রফনদয় রননে চ াঁরও। অট্টাভা িাাঁয
দীখযো চকান ওযনি ানযন না “ ‚চ াঁরওয ওােিায রদনও িারওনয় যইর এওদৃনি। িাযয এওিা দীখযো
চফরযনয় এর ফুও চেনর। ওুেুনরয চওান চওান ওানেয চঘরা চিা চফরযনয় আনঙ না, চমন অট্টাভায ফুনওয
াাঁচযগুনরাই রঙিনও েনঙ এনও এনও।‛৬
ংস্কৃরিয রযফিযননয াাার গ্রাভীণ ভানচ ভূরযনফানধয রযফিযন খনি চকনঙ। রফ.রি. প্রবাওয
রকরযচাপ্রাদনও চারননয়নঙন চম, গ্রাভফাীযা ওনর রভনর াাঁঘ াচায িাওা ঘাাঁদা িুনর চভা রদনরই গ্রানভ
এওরি স্কুর রনরভযি নি ানয। রওন্তু, গ্রানভয ভানুলনদয ঘাাঁদা চদয়ায ঔুফ এওিা উৎা চনই। ফযং,
রকরযচাপ্রানদয চঙািবাই রকযীননয অরবভি এই চম, ঘাাঁদা িুরফায চওাননা প্রনয়াচন চনই। যওাযী
আভরানদয রওঙু খুল রদনয়, রননফ াাঁঘ াচায িাওা চফর চদরঔনয় রদনরই র। রকযীননয ওথা শুনন আি
ন রকরযচাপ্রাদ--নযয ুওুনয রঙ চপনর ভাঙ ধযায ভি িুে এওিা অনযানয়য চননয চরদন অনুনাঘনায অন্ত রঙর
না। ফাফা-ভা’য ওানঙ ফওুরন ঔায়ায চঘনয় চফর চরনকরঙর আত্মম্মানন ...... চই ফংনয চঙনর
নয় রকযীন রওনা এি নচ এি ফে এওিা অনযায়নও প্রেয় রদনি ঘায়? খুল রদনয় ওাচ ারর
ওযনফ? রচরননিয দাভ ফারেনয় যীরিভি চচাচ্চুরয ওযনফ?৭
রকরযচাপ্রানদয ভনন য়”‚ফাই স্বাথযয, ফাই স্বাথযয। রওন্তু ঙাই স্বাথযিুওুই রও বানরা ওনয চফানছ
ওনর?‛৮
এওথা রেও চম, ল্লীয ওৃরলরনবযয ভধযরফত্ত ংস্কৃরি আয হুনয ভধযরফত্ত ংস্কৃরি রবন্ন। ‘ফনরারয
দাফরী’ উনযান চরঔনওয রফনল ওৃরিে এই চম, রিরন দুই রবন্ন ংস্কৃরিয ভনধযওায দ্বনন্দ্বয ঙরফরিনও
ু্যবানফ পুরিনয় িুনরনঙন। রকরযচাপ্রানদয দুই ওনযা ওভরা রফভরা ফারেয াভনন যাস্তায় দাাঁরেনয় ওথা
ফনররঙর রফ.রি. প্রবাওনযয নে। চঔানন রকনয় চঙনন চঙনন দাাঁরেনয়রঙর রকযীননয ওনযা রিয়া। িাই
চদনঔ রিয়ায ভা ‘চভানুনযয ফউ’ যানক চপনি নেন। রিয়ানও রিযস্কায ওনয ফনরন”‚ায়ারজ্জা ফনর রওঙু
চনই চিাভায? ই ইনননস্পক্টায চঙাওযায নে চন চন কল্প ওযনি রজ্জা ওনয না চিাভায? ফয় ওভনঙ
না ফােনঙ?‛৯ এঔাননই চল নয়, চভানুনযয ফউ রঘৎওায ওনয ফারেয ওরনও শুরননয় ফনরন --াঁযা ফ হুনয চভনয়, চরঔাো ওনয ই ফ বযিা বফযিা রনঔনঙ, চানা চনই, রযঘয় চনই,
িানদয নে ারিাভাা না ওযনর চম াোনকাঁনয় ফরনফ নদয ... নদয ফানয াাঁরে াাঁরে িাওা
আনঙ, রফনয়য ভয় ফ া ধুনয় চদনফ িাওা রদনয়। চিায ফানয চিা চই িাওা চনই, এভরননিই
চরভ চফঘনি নফ চম...।‛১০
রওন্তু, ওভরা রফভরানও চদাল চদয়া রেও নয়। গ্রাভীণ ংস্কৃরিয নে িাযা রযরঘি নয়। নাকরযও চীফননয
স্বাধীনিা নাযীয চীফননও মিিুওু স্বািন্ত্র্য রদনয়নঙ, রকরযচাপ্রানদয চভনয়যা চই রো  স্বািন্ত্র্যনফাধ রননয়
গ্রানভ এননঙ। অনযরদনও, গ্রানভয করিফদ্ধ চীফনন রকযীননয চভনয়য চ স্বাধীনিা চনই। ফনরারয রনস্তযে
চীফনন ওভরা  রফভরায দভফি নয় আন”‚ফনরারয চীফন চমন এওিা দভফি নয় মায়া রনস্প্
খরে। চথনভ আনঙ, চথনভই থাওনফ। এঔানন চন্ম ঙাো আন্ চনই, ভৃিুয ঙাো চাও চনই, রফফা এওভাি
স্বপ্ন।‛১১
শুধু ওভরা রফভরাই নয়, রকরযচাপ্রাদ ফনরার গ্রানভ এন ক্রভ রনিঃে নয় চমনি
রাকনরন।
রকরযচাপ্রাদ চমরদন রযফানয গ্রানভ রপনয এনরঙনরন, চরদন িাাঁনদয আকভননও চওন্দ্র ওনয অিযন্ত
আগ্র ঘঞ্চর নয় নেরঙর ফনরার গ্রানভয প্রায় ওনরই। রকরযচাপ্রাদনও াভনন চযনঔ গ্রানভান্নয়ননয
স্বপ্ন চদনঔরঙর ওনর। রওন্তু, এওথা চওউ চানি না ফা চাননর রফো ওযনি ানযরন চম, রকরযচাপ্রানদয
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ঞ্চয় াভানয ভাি। এিওার ধনয রিরন মিিুওু ঞ্চয় ওযনি চনযনঙন, িা রদনয় রযফানয চীফননয ফারও
রদনগুনরা ওািাননাই িাাঁয চনই। এভিফস্থায় গ্রানভয চরানওনদয ওথায় ওথায় এিা িা ওানচ অথয ফযয় ওযা
িাাঁয নে ম্ভফই নয়। গ্রানভয ভানুনলযা এওিা ভয় ধনযই চনন চম, দনয ওানচ অথয ফযয় ওযায রদো
চনই রকরযচাপ্রানদয। রকরযচাপ্রাদ স্পি রে ওযনি ানযন।–
গ্রানভয চরানওযা প্রথভ প্রথভ িাাঁনও মিঔারন েদ্ধায চঘানঔ চদঔি, মিঔারন ম্মান ওনয ওথা ফরি,
ইদারনং আয চিভনরি ওনয না। ... ওথায় ওথায় আনক অনননওই আি মুরক্ত যাভয রননি। যওাযী
আর চথনও ানযয দাভ চভিাফায চনারি এনর, রওংফা নিুন আইননয রননদয অনুমায়ী চরভচভায
রযিানয রদনি এওফায রকরযচাপ্রানদয উনদ রননয় চমি অনননওই। অফয এঔন আন চওউ চওউ,
িনফ দু-াাঁঘ রভরননিয চননয, চ শুধু ভুঔিা চদরঔনয় মায়া। আয চিভনবানফ দু’দি ফন কল্প
ওযনি ঘায় না, যাভয ঘায় না।১২
শুধু গ্রানভয ভানুলনদয ওানঙই রকরযচাপ্রানদয গুরুে হ্রা চনয়নঙ, িা নয় “ ‚ইদারনং রকরযচাপ্রাদ অফয
রে ওনযনঙন রকযীন িাাঁনও এরেনয় ঘনর, চনাি চিনও প্রশ্ন না ওযনর াো চদয় না রননচয চথনও।‛১৩
ভানরফও ম্পনওয হৃদযিা নয়, অথযই মাফিীয় ম্পনওযয রবরত্ত “ ল্লীয াধাযণ ভানুনলযা এওথা বাফনি শুরু
ওনযনঙ। গ্রানভয ভানুলনদয ওানঙ রকরযচাপ্রাদ ‘চফওায’, রিরন আয ‘ওানচয’ ভানুল নন –
রদনন রদনন ওি রযফিযনই না নয় চকর ... হৃদয় ভন্ডরনদয িাওায অবাফ রঙর না। রিন কাাঁ ঙারেনয়
চরভচভা, ঔাভায ফারেনি ভযাইনয়য য ভযাই ফাাঁধা থাওি শুনঔায ফঙনয। ভানেয ধান খনয িুরনি
চফনঘ রদনি ি না িানদয আয াাঁঘ চননয ভি। িফু ওই, চভােরনদয চঙনরগুনরা চিা গ্রানভয
চরানওয ওানঙ চিভন ম্মান চি না। রকরযচাপ্রাদনওই ওনর ম্মান রদি। হৃদয় চভাের ফরি
িুরভই গ্রানভয ভুনঔাজ্জ্বর ওনযঙ রকরযচা, িাওা আচ আনঙ, ওার চনই, রোদীো রঘযওানরয। ... রওন্তু
আচ চমন ফ ফদনর চকনঙ। চই অফনীনভান আচ ভচযাদায আনন ফননঙ। আয রকরযচাপ্রাদ?
গ্রানভয চরাও ফুনছ রননয়নঙ য়নিা, রকরযচাপ্রাদ ফযথয নয়, রনিঃস্ব নয় রপনয এননঙন। িাই িাাঁনও
আয ভানুল ফনর চওউ কণয ওনয না, অভান ওযনি ফানধ না িানদয।১৪
রকরযচাপ্রানদয চঘানঔয াভননই িাাঁয মাফিীয় স্বপ্ন ফযথয নয় চমনি রাকর –
উায় থাওনর এ-গ্রাভ চঙনে, এই রির আফায়া চঙনে ঘনর চমনিন রিরন। ঘনর মানফন? আফায
নিুন ওনয চীফন শুরু ওযায চঘিা ওযনফন চওাথা রকনয়? রওন্তু ওি স্বপ্ন রঙর ভনন, রপনয আনফন,
নিুন ওনয কনে িুরনফন গ্রাভঔান। ইস্কুর, াািার, যাস্তাখাি, ওাাঁদনযয ুর -ওি রও কেনফন।
ুওুযগুনরায ানা াপ ওযানফন, চানা চপরনফন। ফই স্বপ্ন যনয় চকর। এঔন ভনন নে শুধু দু’চফরা
দু’ভুনো চঔনি চনরই চফাঁনঘ মান। আয চভনয় দুরিয, অভনযনয ফযফস্থািা নয় চকনরই রনরিন্ত নি
ানযন, আয রওঙু ঘাই না।১৫
ররেি, আদযফান, ওভযচীফন চথনও অফৃি ভধযরফত্ত এই ভানুলরিয চীফননয ট্র্ানচরি রিযই অিযন্ত
চফদনাদায়ও।
রফলয়-ম্পরত্ত, ংায ঔযঘ-ইিযারদ নানা রফলয় রননয় চঙািবাই রকযীননয নে রকরযচাপ্রানদয ভিান্তয
চদঔা চদয় অরঘনযই –
রকরযচাপ্রাদ মঔন প্রথভ গ্রানভ এনরঙনরন িঔন রবিনয রবিনয এওিা েীণ আা রঙর, অননও িাওা
রননয় এননঙন রিরন, এওিা রাগর ফাোননা মানফ, দুনিা চভাল চওনা মানফ। িাযয বানক চদয়া
আয রওঙু চরভ ঙারেনয় রননয় ঔান আননফ। রওন্তু রকরযচাপ্রানদয ওাঙ চথনও চওান াামযই চিা
চর না রকযীন। এরদনও এি ফে এওিা ংানযয ঔাইঔযঘই রও ওভ? িা রকযীননয য।১৬
শুধু ওৃরলয উাচযন রদনয় ংায ঘনরনা। রওঙু িাওা ধাযনদনা ওনয ফরকাাঁ চস্টনন ানয কাাঁইনয়য মনদয
নে রভনর এওিা ারওং রভর ফায় রকযীন। এঔন িায ভনন এওিা আিা চদঔা চদয়, ফযফায অনধযও বাক
চঘনয় ফনন রওনা রকরযচাপ্রাদ। চমৌথ রযফানযয িাওায় চভরন চওনা নয়নঙ ফনর মরদ ভাভরা-চভাওেভা
চুনে চদন রকরযচাপ্রাদ, চই আিা চথনওই এওরদন রকযীন রফলয়-ম্পরত্ত বাকাবারকয প্রস্তাফ রদনয় ফন।
এওরদন াভানয ওাযনণ ারযফারযও অারন্ত ঘযনভ উেনর রকযীন যানকয ভাথায় স্ত্রীয রদনও এরকনয় এন
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আগুর িুনর ফনর ফন “ ‚আয এই িুরভ “ চিাভানও ফনর যাঔরঙ, আচ চথনও নদয চনয এওভুনো বাি
মরদ রদ্ধ ওনয দা চিা আভায ভযা ভুঔ চদঔনফ।‛১৭ াাঁরে আরাদা নয় চকর, দু’বাক নয় চকর
যান্নাখযঔানা। রকরযচাপ্রাদ-রকযীননয চমৌথ রযফায চবনগ চকর। ফস্তুি ‘চমৌথ’ রযফানযয বাগন ওানরয
রনয়নভই অরনফাময নয় নেনঙ। যভাদয উনযান ফনঘনয় ফে নয় চদঔা চদয় বাগন যফিযী প্ররিরক্রয়া,
রঙুিান। রযফায বাক নয় চকনর, ভানরও উনত্তচনা রওঙুিা প্ররভি নর নয রকযীননয ভনধয বাফান্তয
চদঔা চদয় –
চফঘারয বাফনিই ানযরন ৃথও য়ায ভনধয এি ফযথা, এিঔারন চফদনা রুরওনয় আনঙ। ... এওিা
অীভ রজ্জা এন রকযীননও আেন্ন ওনয রদনয়নঙ। চমন ফ চদালিুওুই িায। চমন ৃথও য়ায চঘনয়
রজ্জা চনই। িাই ওথািা স্পি ওনয গ্রানভয ওাউনও ফরনি ানযরন চ। রওংফা িানদয প্রনশ্নয াভনন
চথনও এরেনয় মাফায চননযই ফাইনয ফাইনয খুনয চফরেনয়নঙ।১৮
রজ্জা, রঙুিান মিই চদঔা রদও না চওন, চমৌথ রযফায এওফায চবনগ চকনর িা আয চচাো রানক না।
নযারও যভাদ চঘৌধুযী ‘ফনরারয দাফরী’ উনযানয ল্লীয াধাযণ ভানুলনদয নকযভুরঔনিায
রঘিরিনও স্পি ওনয িুনরনঙন। স্বাধীনিা প্রারপ্তয য প্রায় নননযা ফঙয অরিক্রান্ত নর যওানযয
গ্রানভান্নয়ন রযওল্পনা রেওভনিা রূারয়ি নি না াযায ওাযনণ গ্রানভয আথয -াভারচও রযরস্থরিয ঔুফ
এওিা উন্নরি য়রন। েি ওাযনণই নযয শফরঘিযূণয চীফন  চীরফওা ল্লীয ভানুলনদয আয প্রফরবানফ
আওলযণ ওযনি থানও। াভন্তিারন্ত্র্ও ওৃরলরনবযযিা চথনও গ্রাভীণ ভধযরফত্ত ভানুল ওরওাযঔানা, রনল্পয রদনও
ছুাঁওনঙ “ গ্রাভীণ ভানচয এওিা রযফিযননয রঘি এঔানন স্পি নয় উনেনঙ। রকরযচাপ্রানদয চঙািবাই
রকযীন মঔন ওৃরলরনবযযিা ওারিনয় রল্পনও আেয় ওযনি ঘায়, িঔন িায এই উনদযানকয ভনধয গ্রাভীণ
অথযনীরিয উৎ রযফিযননয ইরেি ায়া মায়। ল্লীয ওৃরলরনবযয ভধযরফত্ত রল্পরনবযয ভধযরফত্ত নি ঘায়।
রকরযচাপ্রাদ চঘানঔয াভনন স্পি চদঔনি ান –
এনও এনও ওনরই চঘনর চকনঙ, ঘনর মানফ। ং ঘািুনচয ঘাওরযয দযঔাস্ত ওনযনঙ, চ য়নিা
ঘনর মানফ উদা ঘনর মানফ ড্রাইবারযয ঘাওরয চনরই। দাভু ার আয রওঙু িাওা চরভনয় নারও
চদাওান ঔুরনফ ফধযভানন। ওারীনভাননয রিন রফনয়-রিন নেযই চঙনরনদয ভি রকযীন য়নিা
এওরদন ফরকাাঁয চস্টনন দারান িুরনফ ধানঘানরয ফযফা ওনয ... না, াযাচীফন ঘাওরয ওনয িাাঁয
ভি দু’ঘাযচন রনিঃস্ব ফযথয ভানুলই য়নিা শুধু রপনয আনফ।১৯
ঘাওুরয চীফন চথনও অফয চনফায য রকরযচাপ্রাদ গ্রানভ রপনয এনরঙনরন প্রধানি দু’চিা ওাযনণ-প্রথভ
ওাযণরি অফযই আরথযও, আয-রদ্বিীয় ওাযণরি িাাঁয ঘরযনিয এও ধযনণয nostalgia। ঘাওুরয চথনও অফয
চনফায য রিরন চদ চরন চম, াযাচীফননয াভানয ঞ্চয় রদনয় নয চীফনমান ওযা ম্ভফ নয়। আযএওই নে রিরন ভনন প্রানণ চঘনয়রঙনরন, গ্রানভ রকনয় শফ-শওনানযয চপনর আা রদনগুরর রপনয চনি।
রওন্তু, চম ফনরার গ্রানভ রিরন ফে নয়নঙন, ঘাওুরযূনি এওরদন চম গ্রাভ িাাঁনও চঙনে চমনি নয়রঙর,
অফয চনফায য চই গ্রানভ রপনয এন রিরন চই গ্রানভয নে এওাত্ম নি াযনরন না। গ্রানভয
চরানওনদয চরাব, স্বাথযযিা, িীণয ভানরওিায নে রিরন রওঙুনিই ভারননয় রননি াযনরন না। চলমযন্ত
রকরযচাপ্রাদনও গ্রাভ িযাক ওনয ঘনর চমনি নয়নঙ। প্রওৃিনে ‘ফনরারয দাফরী’ উনযান
নযারও যভাদ চঘৌধুযী গ্রাভীণ ভধযরফত্ত ফনাভ হুনয ভধযরফনত্তয এওিা contrast চদঔানি চঘনয়নঙন।
হুনয ভধযরফনত্তয রোয চকৌযফ অথযনওৌররনযনও ঙারনয় উেনি ঘায়। নয রেওিা ওযফায ওাযনণ
রকরযচাপ্রাদ রওঙু গুণাফরী অচযন ওনযন। িাাঁয চীফনিাই এই acquired qualities এয দ্বাযা রনরূরি নয়
নে। এ ওাযনণই রিরন গ্রাভীণ ভানরওিায নে ভারননয় রননি াযনরন না। প্রেি এঔানন ওথারল্পী
যৎঘনন্দ্রয ‘ল্লীভাচ’ উনযারিয ওথা ভনন নে মায়। যৎঘন্দ্র িাাঁয ‘ল্লীভাচ’ উনযান ল্লীয চম
ভাচরঘি অিন ওনযনঙন, চঔানন রিরন চদরঔনয়নঙন চম, ল্লীয মাফিীয় ীনিা, চযলানযরল, ওর-রফফানদয
ভূনর যনয়নঙ দুরফযল দারযদ্র”
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ভানচয নীঘিা, বিারভ, রনিুযিা প্রবৃরি যৎঘন্দ্র িুররয়া ধরযয়ানঙন ফনি, রওন্তু ইানদয ভনধয চম
অবাফ, ফঞ্চনা  চফদনা প্রেন্ন যরয়ানঙ িাা ইরেি ওরযনি বুনরন নাই। ধভযদানয আত্মীয়িায
আরিময, দীনুয অরযরভি চরাব, ফাাঁেুনময ভাইনয়য ুঘিুয প্রফঞ্চনা চওৌর ফরওঙুয ভূনর
যরয়ানঙ িাানদয দুরফযল দারযদ্রয।২০
‘ফনরারয দাফরী’ উনযান রকরযচাপ্রাদনও দাাঁোনি নয়নঙ গ্রানভয রির রযনফনয ভুনঔাভুরঔ।
রকরযচাপ্রাদ এওরদন গ্রানভয ভানুলনদয প্ররি প্রঘি রফযক্ত নয় ফংীনও রচনজ্ঞ ওনযরঙনরন”
কাাঁনয়য চরাও ঔাযা, কাাঁনয়য চরাও ঔাযা। ওনরই মরদ চফানছ, িনফ য়না চওন উন্নরি?
চযলানযরল, ছকোরফফাদ, স্বাথযযিা-এনফয চননযই চম রওঙু ফায উায় চনই, িা ওনরই চফানছ,
অথঘ চওউই চিুওু রফচযন রদনয় এরকনয় আন না চওন? এওিা াঘনক্রয ভনধয চমন ওনর
আফদ্ধ, এওিা াাঁনওয ওুন্ডনি নে আনঙ। উনে আায উায় চনই। চওন? চওন?২১
ফংী িাাঁনও চানায়-‚এওিাই া চকা রকরযদাদা, দারযে। ই া দূয ওনযা, ফ া দূয নয় মানফ।‛২২
ফারযফিু ফংীয এই ওথাগুরর বানরা চরনকরঙর রকরযচাপ্রানদয। িাাঁয ভনন নয়রঙর ওথাগুরর চলানরাআনা
রিয। রওন্তু, এওিু চবনফ চদঔায য িাাঁয রননচয ভননই ঔিওা চরনক চকর “ এই চবনফ চম, - ‚কাাঁনয়য
িুরনায় য চিা অননও ের, িফু াঘক্র চথনও নযয চরাও চিা রযিাণ ায়রন।‛২৩
নযারও
যভাদ চঘৌধুযী এঔানন স্পিিই ফরনি চঘনয়নঙন চম, রও গ্রাভ রও য “ ফযিই ভাচ িুনফ যনয়নঙ এও
াাঁওওুনিয ভনধয, চওাথা ভানুনলয চীফন স্বে নয়। দারযদ্রয খুাঁনঘ চকনরই ভাচ ুস্থ  স্বাবারফও নয় উেনফ
িায চওাননা রনিয়িা চনই। এ রফলনয় এনওফানয চভােভ ওথারি নযারও আভানদয শুরননয়নঙন ফৃদ্ধা
অট্টাভায চফানীনি “ ‚ চিাভায িাওা চদঔনি চকার, থাওনর চকার, না থাওনর চকার।‛২৪
আনর,
ল্লী ফা য “ ফযিই ভানুনলয ভনধয ারফযও ুস্থ ভানরফও চঘিনায ফেই অবাফ। যৎঘনন্দ্রয ‘ল্লীভাচ’
উনযানয রফনেেযী চযাোইভা ভান ওনযরঙনরন চম, এওভাি জ্ঞাননয আনরানওই ভানুনলয ভনধয ুস্থ
ভানরফও চঘিনায চাকযণ খিাননা ম্ভফ। এ ওাযনণই রিরন যনভনও গ্রানভ চথনও চমনি অনুনযাধ ওনযরঙনরন
এফং ‘আনরা চেনর চদফায’ ওথা ফনররঙনরন।
‘ল্লীভানচ’য যনভ চলমযন্ত গ্রানভ চথনও রকনয়রঙনরন। রওন্তু, রকরযচাপ্রাদ গ্রাভ িযাক ওনয ঘনর
চকনরন। ফরা উরঘি-ঘনর চমনি ফাধয নরন। রকরযচাপ্রাদ িাাঁয চঙািবাই রকযীন চথনও শুরু ওনয গ্রানভয
প্রায় ওনরয ভনধয স্বাথযযিা, ীনিা, নীঘিা ঙাো আয রওঙু চদঔনি চনরন না। রওন্তু, িাাঁনও চলমযন্ত
ঘূোন্ত যাস্ত নি ’র অন্তিঃুনযয এওচন াধাযণ যভণীয যাথযযিায ওানঙ-উনযান মাাঁয নাভরি মযন্ত
উচ্চারযি য়রন। রিরন চঙািবাই রকযীননয স্ত্রী ‘চভানুনযয ফউ’। ফহু িাওা নণয রফরনভনয় রকযীননয চভনয়
িীয়ায ম্বি রস্থয নয়রঙর রফ.রি. প্রবাওনযয নে। রফনয়য ূনফযই রকযীন নণয িাওা রভরিনয় রদনয়রঙনরন।
রওন্তু, চভনয়য ‘কানয় রুদ’ অনুিাননয এওরদন ূনফয ‘চভানুনযয ফউ’ চাননি াযনরন “ প্রবাওনযয নে
রকরযচাপ্রানদয ফে চভনয় রফভরায প্রণয়রক্তয ওথা। অিিঃয এওভাি ‘চভানুনযয ফউ’চয়য প্রনঘিানিই,
িাাঁনদয চদয়া নণয িাওানিই প্রবাওনযয নে রফভরায রফনয় নয় চকর। এি ফে স্বাথযিযানকয ওথা
রকরযচাপ্রাদ চবনফ উেনিই ানযন না। অথযীন, েভিাীন, ভননাফরীন রকরযচাপ্রাদ ঘূোন্তবানফ যাস্ত
নরন ভ্রািৃফধূয স্বাথযিযানকয ভরভায ওানঙ। নযারও যভাদ চঘৌধুযী ‘চভানুনযয ফউ’চয়য এই
অাধাযণ স্বাথযিযানকয ভধয রদনয় নযারও চানানি চঘনয়নঙন চম, ভাচ াাঁওওুনি িুনফ থাওনর, চই
ভানচয অবযন্তনয চওাথা না চওাথা আদয, ভূরযনফাধ এঔন অফরি যনয়নঙ। রওন্তু, স্বাথযভগ্ন ভানুল চই
আদয, ভূরযনফাধ রঘনন রননি ানয না, িানও ভূরয রদনি চানন না। চীফনমুনদ্ধ যাস্ত রকরযচাপ্রাদ ুনযায়
চীফনমুনদ্ধ অফিীণয ফায চননয গ্রাভ িযাক ওনয ঘনর চকনরন। রকরযচাপ্রাদ চমরদন রপনয এনরঙনরনফনরারয গ্রানভয ভানুলনদয ভনধয ফযাও আগ্র ঘাঞ্চরয চদঔা রদনয়রঙর। রওন্তু, আচ মঔন ুনযায় রিরন
ফগ্রাভ িযাক ওনয চকনরন, গ্রানভয ভানুলনদয ভনধয চওাননা ঘাঞ্চরয চদঔা চকর না। রকরযচাপ্রানদয রনিঃস্ব,
রযক্ত চীফননয ট্র্ানচরি রিযই চফদনাদায়ও। ভানুনলয ঘায়া-ায়ায রননফয ভনধয ফুরছ রঘযওারই এওিা
কযরভর চথনও মায়।
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‘ফনরারয দাফরী’ উনযারি আনদযাান্ত ানেয য আভানদয ভনন এওিা ংয় চদঔা চদয়।
উনযারিনি রকরযচাপ্রানদয এই চম যাচয় ফা যাবফ চদঔাননা ’র-রিযই রও িা যাচয়? “ না
ঐরিারও রনয়রি? ফস্তুি, আভানদয চদন প্রফরিযি রননফরও রোয এওরি প্রধান িয রঙর এওদর
ইংনযচ াননয ভথযও ভানুল শিরয ওযা, মাযা এনদীয় নয় ওানচ-ওনভয ইংনযচনদযই ভথযন ওনয
ঘরনফ। এয পনর গ্রাভ চথনও নয রো রননয় মাযা মায়, িাযা ক্রনভ চদচ ংস্কৃরিয নে রফরেন্ন নয়
নে। এওিা নূিন শনরিওিায আফন নূিন রওঙু ভূরয চঘিনায ভনন্ত্র্ িানদয চীফন রনয়রন্ত্র্ি য়। এয পনর
চদচ ংস্কৃি, রযরস্থরিয নে িানদয চমাক থানও না। উনটারদনও, ফাংরানদনয গ্রাভগুররয রযফিযন
দীখযরদন চিভন এওিা য়রন। এয পনর নয রকনয় িায আদনয কনে ো ভানুল গ্রানভ রপনয রকনয় স্বরস্ত
ায় না। য  গ্রানভয চীফন এওিা নীরি, আদয  াংস্কৃরিও রফবারচওা রদনয় ৃথও নয় নে। ফাংরা
উনযান যভাদফাফুয রকরযচাপ্রাদ রফকি িাব্দীয প্তভ দনওয এওরি উদাযণ। িায ূনফযওায রফরি
উদাযণ ভারনও ফন্যাাধযানয়য ী (ুিুর নানঘয ইরিওথা)। ী াযাচীফন গ্রানভ চথনও এওরদননয
চননয গ্রাভচীফননয নে এওাত্ম নি ানযরন। িায ভনন ফ ভনয়ই রক্রয় রঙর অনয বাফাদয।
রকরযচাপ্রানদয নে চই experiment পর য়রন। এ ওাযনণই আভানদয ভনন য়, উনযানয চনল
রকরযচাপ্রানদয যাচয় এফং গ্রাভ িযাক ওনয ঘনর মায়ািা চফাধয় এও ঐরিারও রনয়রি।
‘ফনরারয দাফরী’ উনযারিয রফলয়ফস্তুয ভভযওথা ু্যবানফ ধযা নেনঙ রিি নযওৃষ্ণ
ভুনঔাাধযায় ভানয়য ভূরযায়নন –
গ্রাভগুরর বারেয়া রেনিনঙ। চম ওাযনণই চৌও ল্লীয চই ান্ত যাস্পদ চীফনন বােন ধরযয়ানঙ,
চীফন অান্ত, রিক্ত ইয়া উরেয়ানঙ। এওিা ওাযণ, - চফাধয় নযয ািঙারন িাানও উদভ্রান্ত
ওরযয়ানঙ। ল্লী যাঔার আয ফাাঁনয ফাাঁরনি পুাঁও রদয়া িৃরপ্ত ায় না। চভািয-ফা-এয ণয িাানও িাও
রদয়ানঙ। াাঁঘন ফারেনি িাায াি উনে না, রস্টয়ারযং ধরযফায চনয চ ফযাওুর ইয়ানঙ। ধাননয
চরভনি কৃনস্থয রদন ঘনর না, িাানও াসরওন্ চভরননয রচনয িাওা চচাকাে ওরযনি য়। এভরন
রদনন রিনভয চওনা ঘশভা চঘানঔ রদয়া ব্লও অরপায িাায চী রইয়া উরস্থি ন। গ্রানভয উন্নরিয
নূিন রযওল্পনা চানান। ... এই মুকরিেনণয এওিা চীফন্ত ঙরফ চিাভায ফনরারয দাফরী। াযা
ফাোরায এওিা িরযফিযননয প্রিীও।২৫
ন্ চনই, রিি ভানরাঘনওয রফনেলনণ ‘ফনরারয দাফরী’ উনযানয প্রওৃরিরি ু্যবানফ ধযা
নেনঙ। রওন্তু, এওিা রফলনয় ংয় চথনওই মায় “ গ্রানভান্নয়ননয রযওল্পনা আনদৌ পর নফ রওনা।
স্বাধীনিা প্রারপ্তয ভাি চদে দও ভনয়য ভনধযই প্রাননয যনে যনে চম দুনযীরি ফাা ফাাঁধনি শুরু ওনযনঙ,
এই রঘিরি উনযান প্রিীওারয়ি নয়নঙ। যওাযী আভরানদয খুল রদনর স্কুরফারে রনরভযি য়, ওায
অস্বাবারফও ভৃিুয নর “ থানায দানযাকানও রওঙু চখাল রদনরই ভৃনিয চদনয ভয়নািদন্ত যদ নয় মায়।
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৩। ফন্যাাধযায় েীওুভায, ‘ফোরনিয উনযানয ধাযা’, ুনভুযদ্রণ ২০০৪-০৫, ভিাণয ফুও এনচরস
প্রাইনবি রররভনিি, ওরওািা-৭৩।
৪। চঘৌধুযী যভাদ, ‘প্রে ওথা’, ‘ফনরারয দাফরী’, উনযা ভগ্র (৪), প্রথভ ংস্কযণ, চানুয়াযী
১৯৯৩, আন্ াফররায প্রাইনবি রররভনিি, ওরওািা “ ৯, ৃিা “ ৫১৯-২০।
৫। চঘৌধুযী যভাদ, ‘প্রে ওথা’, ‘ফনরারয দাফরী’, উনযা ভগ্র (৪), প্রথভ ংস্কযণ, চানুয়াযী
১৯৯৩, আন্ াফররায প্রাইনবি রররভনিি, ওরওািা “ ৯, ৃিা “ ১৩।
৬। িনদফ। ৃিা “ ৬৫।
Volume-II, Issue-IV

April 2014

29

যভাদ চঘৌধুযীয ‘ফনরারয দাফরী’ : ংস্কৃরিয দ্বন্দ্ব  চন্মবূনভ রনিঃে রকরযচাপ্রানদয ট্র্যানচরি

রযভর ঘন্দ্র দা

৭। িনদফ। ৃিা “ ৫৫।
৮। িনদফ। ৃিা “ ৪২।
৯। িনদফ। ৃিা “ ৪০।
১০। িনদফ। ৃিা “ ৪০।
১১। িনদফ। ৃিা “ ৮১।
১২। িনদফ। ৃিা “ ৮৪।
১৩। িনদফ। ৃিা “ ৮৮।
১৪। িনদফ। ৃিা “ ৯৭।
১৫। িনদফ। ৃিা “ ৯৮।
১৬। িনদফ। ৃিা “ ১৩২।
১৭। িনদফ। ৃিা “ ১৩৩।
১৮। িনদফ। ৃিা “ ১৩৪।
১৯। িনদফ। ৃিা “ ১৩৮-৩৯।
২০। চখাল ি. অরচিওুভায, ‘যৎঘনন্দ্রয চীফনী  ারিযরফঘায’, রদ্বিীয় ংস্কযণ, চানুয়াযী ২০০০,
চদ’চ াফরররং, ওরওািা-৭৩, ৃিা ১৩৫।
২১। চঘৌধুযী যভাদ, ‘প্রে ওথা’, ‘ফনরারয দাফরী’, উনযা ভগ্র (৪), প্রথভ ংস্কযণ, চানুয়াযী
১৯৯৩, আন্ াফররায প্রাইনবি রররভনিি, ওরওািা “ ৯, ৃিা “ ১৬৯।
২২। িনদফ। ৃিা “ ১৬৯।
২৩। িনদফ। ৃিা “ ১৬৯।
২৪। িনদফ। ৃিা “ ১৭৭।
২৫। চঘৌধুযী যভাদ, ‘প্রে ওথা’, ‘ফনরারয দাফরী’, উনযা ভগ্র (৪), প্রথভ ংস্কযণ, চানুয়াযী
১৯৯৩, আন্ াফররায প্রাইনবি রররভনিি, ওরওািা “ ৯, ৃিা “ ৫২০।

ওাযী অধযাও, ফাংরা রফবাক, ওারীদ চখাল িযাই ভারফদযারয়, ফাকনিাকযা, দারচযররং, রিভফে।
Volume-II, Issue-IV

April 2014

30

