
 

Volume- VI, Issue-I                                                    July 2017 16 

 

Pratidhwani the Echo 
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science 
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print) 

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International) 
Volume-VI, Issue-I, July 2017, Page No. 16-28 
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India 
Website: http://www.thecho.in 

 

ভাশ্বেতা দদফীয দছাশ্ব াগশ্বে অন্ত্যজ  আদদফাী ভাজ  ংস্কদৃতয দযয :  

দনফবাদচত গেশ্বেদিে দফশ্বেলণ 

যাশ্বজ খান
  

এভ.দপর ছাত্র, েরযাণী দফেদফদযার, েরযাণী, নদদা, দিভফঙ্গ, বাযত
 

ড. জুেভুায ভণ্ডর 

অযাশ্বাদশ্ব  প্রশ্বপয, েরযাণী দফেদফদযার, দরােংস্কৃদত দফবাগ, েরযাণী দফেদফদযার, েরযাণী, 

নদদা, দিভফঙ্গ, বাযত
 

Abstract  
Mahashweta Devi was one of the greatest novelist and fiction writers of Bengali language 

of the twentieth century. She was also known to be an active social worker. That is why; she 

had the opportunity to observe the people in her locality and other area very closely, most 

of which are indigenous communities and communities which lies in the ‘lower stratum’ of 

society, like the Bagdi, Dom, Pakhamara, Ganju, Mal, Khariya, Bauri etc. Based on her 

real life experiences, she has created many coveted literature by using the social life of 

those inferior communities which have represented different ethnicities in different fields. 

Mahashweta Devi compiled many short stories based life and lore of indigenous people. 

Several short stories and edited book have been published based on these short stories. For 

example, there are a number of notable story texts - Shalgir Dak (1982), Iter Por It (1982), 

Hariram Mahato (1982), Sidhu Kanur Dake (1985) etc. She spent most of her life with the 

indigenous tribal people and with the communities who were on the ‘lower stratum’ of 

society. In most cases, she unveils an alternative history to develop mental consciousness of 

the inner struggle. In this article, we will try to highlight the ‘life’ and ‘lore’ of different 

tribal societies and cultures of  the communities of ‘lower stratum’ in Mahishweta Devi’s 

short story and it will also be discussed how she played her role to help them. Apart from 

this, various perspectives will also be available in this discussion, which will describe her 

journey of becoming a literary person. 
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১. দগাড়ায েথা: ভাশ্বেতা দদফীয দছাশ্ব াগশ্বে অন্ত্যজ  আদদফাীশ্বদয উদিদত দচাশ্বখ ড়ায ভশ্বতা। ফাস্তফ 

অদবজ্ঞতা দনববয ভাজ-জীফশ্বনয দফদবন্ন ঘ নাশ্বে ইদতাশ্বয দযশ্বপ্রদিশ্বত প্রদতিান েশ্বয দতদন এোদধে োরজী 

াদতয ৃজন েশ্বযশ্বছন, মায দফদবন্ন দিশ্বত্র প্রদতদনদধত্ব েশ্বযশ্বছ াাঁতার অনযানয জনজাদতভূ। উদাযণ 

দাশ্বফ ফরা মা ফাগদদ, দডাভ, াখভাযা, াঁযা, গঞ্জু, ভার, দখদড়া, দরাধা-ফয প্রবৃদত জনজাদতয েথা। 
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ভাশ্বেতা দদফী অন্ত্যজ  আদদফাীশ্বদয জীফন উজীফয েশ্বয প্রচুয দছাশ্ব াগে যচনা েশ্বযন। এফ দছাশ্ব াগে 

দনশ্ব এোদধে গেগ্রন্থ প্রো দশ্বশ্বছ। উশ্বেখশ্বমাগয েশ্বেদ  গেগ্রন্থ র: ‘ারদগযায ডাশ্বে’  (১৯৮২), ‘ইশ্ব য 

শ্বয ই ’ (১৯৮২), ‘দযযাভ ভাাশ্বতা’ (১৯৮২), ‘দধু োনুয ডাশ্বে’ (১৯৮৫) প্রবৃদত। জীফশ্বনয দফদযবাগ ভ 

দতদন অদতফাদত েশ্বযশ্বছন অন্ত্যজ আদদফাীশ্বদয শ্বঙ্গ। উদিষ্ট জনজাদতয দবৌশ্বগাদরে দযশ্বফ-দযদিদত-অফিান, 

াদথবফ জীফন-মান প্রণারী, সু্পষ্ট জীফন ধাযা অনুধাফন এফং উরদিজাত জীফনাদবজ্ঞতা িান দশ্বশ্বছ তাাঁয ৃজনী 

দশ্বে। দই োযশ্বণ তাাঁয এোদধে দরখা শ্ব উশ্বেশ্বছ অন্ত্যজ দেদণয ঐদতাদে দদরর। ইদতাশ্বয ভান্ত্যাশ্বর 

দতদন যচনা েশ্বযশ্বছন জনফৃত্ত অশ্বেলশ্বণয দফেে ইদতা। আয এই ইদতাশ্বয দবতশ্বযই ুপ্ত থাশ্বে ভাজনীদত, 

অথবনীদত এফং তায আনুলদঙ্গে আচায-আচযণ, ংস্কৃদত, দদজ জীফন-ফযফিা। দফদযবাগ দিশ্বত্রই দতদন 

অশ্বন্ত্ফাীশ্বদয ংগ্রাশ্বভয ভানদে দচতনায দফো ঘ াশ্বতই দফেে এে ইদতাশ্বয উশ্বমাচন েশ্বযশ্বছন। নানাদফধ 

োযশ্বণই দরখে দফশ্বলবাশ্বফ নাযীশ্বদয য গুরুত্ব আশ্বযা েশ্বযশ্বছন। অন্ত্যজ  আদদফাী নাযীচদযশ্বত্র ফহুভুখী 

প্রদতফাদী স্বয দযরদিত । তাাঁয াদশ্বতয রাদরত নাযীভাজ অননযতা বাস্বয। ফীশ্বমব, ফুদিশ্বত, াশ্ব, প্রদতফাদ-

প্রদতশ্বযাশ্বধ, দপ্রভানুবূদত  দপ্রভাোঙ্ক্ষা নাযীশ্বে স্বভদভ েশ্বয দদখায আদতব ফা আোঙ্ক্ষা রিয েযা মা ভাশ্বেতা 

দদফী ৃষ্ট নাযী চদযত্র ৃজশ্বন। অফয এফ দেছুয অদধোং ম্ভফ শ্বশ্বছ তাাঁয ফহুভুখী চাদযদত্রে বফদষ্টয-ধভবীতায 

জনয। ভাশ্বেতা দদফী এোধাশ্বয খযাদতভান দরখে এফং ংস্কৃদত  ভানফাদধোয েভবী, মা তাাঁয াদতয ম্ভাশ্বযয 

দফল-বফদচত্রতা এফং দযূণবতা দান েশ্বযশ্বছ। অযণযচাযী জন-জীফন ৃজশ্বন, দতদন ‘াফ-অর ানব’ বাফধাযা 

প্রবাদফত শ্বশ্বছন। উজাদতশ্বদয ফঞ্চনা  দফদবন্ন ভযায েথা প্রাধানয দশ্বশ্বছ তাাঁয দছাশ্ব াগেগুদরশ্বত। বফদেে 

দপ্রিাশ্ব  প্রান্ত্ী দগাষ্ঠীশ্বদয দযফতবন াশ্বশ্বি, বাযতী ভাজ-যাজনীদত বাফনায দযফদতবত রূদচত্র ” মা 

আশ্বর দফন্নতায দদরর এফং াদতয যচনায আধাশ্বয িানী ইদতা ৃজশ্বনয নশ্বফাদ্ভূত দেৌর। আখযান গ্রন্থশ্বন 

দেফর ভাজতত্ত্বই উশ্বে আশ্বদন, শ্বঙ্গ শ্বঙ্গ ােে-েূর ভাজ-ভনস্তত্ত্বয ন্ধান ান। আশ্বরাচয দনফশ্বন্ধ ভাশ্বেতা 

দদফীয দছাশ্ব াগশ্বে অন্ত্যজ  আদদফাী ভাজ  ংস্কৃদতয দযয দনণবশ্বয দচষ্টা েযা শ্বফ।  
 

২. ‘ভাশ্বেতা ঘ ে’ দথশ্বে ‘দরখে ভাশ্বেতা দদফী’: াদদতযে দৃষ্টয উফবযবূদভ  তায দপ্রিা : াংস্কৃদতে 

বাফানুবূদতয ফশ্বনদদানা বাফ দযরদিত  ভাশ্বেতা দদফীয াদযফাদযে ঐদতশ্বয। তাাঁয ফাফা ভনী ঘ ে। দতদন 

দফদষ্ট াদদতযে দাশ্বফ ুদযদচত নাভ। োো ঋদত্বে ঘ ে। দতদন বাযশ্বতয চরদিশ্বত্রয এে ফযদতক্রভী প্রদতবাধয 

ফযদিত্ব এফং েশ্বিজন দাশ্বফ দযদচত। তাাঁয স্বাভী দফজন বট্টাচামব উৎেৃষ্টভাশ্বনয না যফযদিত্ব এফং ুত্র নফারুণ 

বট্টাচামব এেজন স্বনাভধনয দরখে। ভাশ্বেতা দদফীয াদযফাদযে ঐদতযগদযভা প্রশ্বঙ্গ এেদ  উিৃদতয েথা উশ্বেখ 

েযা দমশ্বত াশ্বয: 
 

‚শুধু দতা ফা োোই নন, তাাঁয ভাতা ধদযত্রী দদফী দছশ্বরন এোধাশ্বয াদতযশ্বপ্রভী এফং 

ভাজশ্বফী। দতদন দরখাশ্বরদখয শ্বঙ্গ মুি দছশ্বরন। .......... দতা, ভাতা, োো ছাড়া তাাঁয 

ভাতাভী দছশ্বরন দফদূলী ভদরা। জেী দত্রো দতদন দনদভত দরখাশ্বরদখ েযশ্বতন। তাাঁয 

ফশ্বড়া ভাভা দছশ্বরন খযাতনাভা অথবনীদতফীদ। এছাড়া ভাশ্বেতায ভাতাভ  দতাভশ্বয 

দফদযাচচবা  াদণ্ডশ্বতযয খযাদত দছর। স্বং যফীিনাশ্বথয শ্বঙ্গ দছর তাাঁশ্বদয াদযফাদযে 

হৃদযতা। অনযদদশ্বে যফীি দেধনয েদফ অদভ চক্রফতবী দছশ্বরন তাাঁয ভাতা ধদযত্রী দদফীয আন 

ভাভাশ্বতা বাই।‛ 
১
  

 

“ অথবাৎ ফংধয  আত্মী দযজশ্বনয উিবফবফ ম্পন্ন ংসৃ্কদতফান ধাযা েতদূয মবন্ত্ দম দফস্তৃত আভযা তা অনুভান 

েযশ্বত াদয। উত্তয প্রজশ্বম ভাশ্বেতা দদফীয জীফশ্বন, প্রাপ্ত উত্তযাদধোযী ধাযা তাাঁয াদতয জীফনশ্বে দযুদষ্ট দান 

েশ্বযশ্বছ “ এেথা ফরশ্বর অতুযদি  না।  
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     াদযফাদযে ূশ্বত্রই দতদন ংস্কৃদতফান এফং াদতযশ্বফদষ্টত দযভণ্ডশ্বর দফশ্বড় উশ্বেশ্বছন। দফজন বট্টাচাশ্বমবয শ্বঙ্গ 

দফফা-ফন্ধশ্বনয ূত্রতা ‘ভাশ্বেতা ঘ ে’ দথশ্বে ‘দরখে ভাশ্বেতা দদফী’ শ্ব উেশ্বত াাময েশ্বযদছর। দই াশ্বথ 

অনযানয অনুলঙ্গ যশ্বশ্বছ। আভযা জাদন ভাশ্বেতা দদফী প্রখযাত বাযতী না যোয দফজন বট্টাচাশ্বমবয শ্বঙ্গ দফফা-

ফন্ধশ্বন আফি দান। ভোর ১৯৪৭। ১৯৫৯ াশ্বর তাশ্বদয ভশ্বধয দফশ্বেদ শ্ব মা। ভাশ্বেতা দদফী শ্বয আফায 

দফশ্ব েশ্বযন। এই ভোর অদতফাদত েযা তাাঁয শ্বি দফ েষ্টেয দছর। তশ্বফ বফফাদে জীফন ঞ্জাত 

অদবজ্ঞতা বাণ্ডায যফতবী ভশ্ব তাাঁয াদতয জীফনশ্বে নানাবাশ্বফ দযুদষ্ট দান েশ্বযশ্বছ।  
 

     তাাঁয ংগ্রাভ চশ্বরশ্বছ াদতযচচবা এফং জীফনচচবায ভাধযশ্বভ। েন-ােশ্বনয াদন্ত্দনশ্বেতনী ংশ্বমাগস্পব তাাঁয 

জীফশ্বন আরাদা ভাত্রা দমাগ েশ্বযদছর। ভোশ্বরয দদে দথশ্বে ভাত্র দু’ফছয শ্বর তা দছর ভাশ্বেতায জীফশ্বনয 

ভাইরপরে। দরখা-দরদখয াশ্বতখদড়  এই শ্বফব। তাছাড়া জনফৃশ্বত্তয াদন্নধযরাব তাাঁয েভব জীফশ্বন ফযাে 

দযফতবন আশ্বন। যফতবী ভশ্ব দতদন দরখাশ্বে দা দাশ্বফ গ্রণ েশ্বযন ” ‘দরশ্বখ দখশ্বত , তাই ঘদড়য োাঁ া 

ধশ্বয দরদখ’। দরখশ্বত দরখশ্বতই ংাশ্বযয োজ দদখবার েশ্বযশ্বছন আফায তা মূ্পণব েশ্বযই দরখা ভশ্বনাশ্বমাগ 

দদশ্বশ্বছন। দেন্তু েখন দরখায ভূর বাফনায দফচুযদত ঘশ্ব দন।  
 

     ভাশ্বেতা দদফীয ফাংরাশ্বদ  দিভফঙ্গ “ দুই ফাংরায াশ্বথ ংশ্বমাগস্পব দছর। জম ফাংরাশ্বদশ্ব। যফতবী 

ভশ্ব তাাঁয দযফায-দযজন দিভফশ্বঙ্গ চশ্বর আশ্বন। ফাফায চােুযীূশ্বত্র ভাশ্বেতা দদফী জনফৃশ্বত্তয ংশ্বমাগস্পশ্বব 

আশ্বন। জানা মা যংুয শ্বযয দফদবন্ন জাগা াইশ্বেশ্বর ঘুশ্বয ঘুশ্বয দদখশ্বতন। দুদববি  ভেন্ত্শ্বয অংগ্রণ এফং 

দুদববি-ীদড়তশ্বদয াশ্ব দাড়াশ্বনা তাাঁয দনত্তবনভদত্তে েশ্বভব দযণত শ্বদছর। ভদরা চাদরত দফদবন্ন আত্মযিা 

দভদতশ্বত দনতৃত্বদান এফং দফদবন্ন ভাজ দফাভূরে োশ্বজ দনশ্বজশ্বে দনমুি যাখশ্বতন। দিতী ফাশ্বযয জনয দফফা 

দফশ্বেদ তাাঁয জীফশ্বন গবীয ভযায ৃদষ্ট েশ্বয। প্রচণ্ড ভানদে অাদন্ত্শ্বত বুগশ্বতন। ভশ্বনয েষ্ট চাশ্বত অন্ত্যজ  

আদদফাীশ্বদয ভশ্বধয দনশ্বজশ্বে দভশ্বর ধশ্বযন। তাশ্বদয নানা ধযশ্বনয ভযা দনশ্বজশ্বে উজাড় েশ্বয দদশ্বতন।  
 

৩. ভাজশ্বফা  াদতয জৃন : ভান্ত্যাশ্বর দিদফধ েভবপ্রা এফং অন্ত্যজ  আদদফাী অনলুঙ্গ: ভাশ্বেতা দদফীয 

দছাশ্ব াগশ্বে অন্ত্যজ দেদণয েথা, তাশ্বদয জীফন ংগ্রাশ্বভয েথা দযস্কায বাশ্বফ দযদৃযভান। তাাঁয অন্ত্যজ দচন্ত্ন 

জগত দছর অশ্বিােৃত দবন্ন ধযশ্বনয। দতদন অন্ত্যজ  আদদফাীশ্বদয দচাখ দদশ্ব জীফনশ্বে দদশ্বখশ্বছন। ফযাখযা েযায 

ভাধযভ দছর াদতয ৃজন। দফলফস্তু  প্লশ্ব য দবদত্ত দছর ফাস্তশ্বফয দপ্রিা । তশ্বফ দতদন দনজস্ব উরদিজাত 

হৃদানুবূদতশ্বেই দফদ েশ্বয গুরুত্ব দদশ্বশ্বছন। তাই তায দরখা েখশ্বনা দযশ্বা বাশ্বজ’য বফদষ্টয ধাযা ীভাদত 

থাশ্বেদন। 
২
 ফযতীথব যচনা ভাশ্বেতা দদফী উশ্বেখ েশ্বযশ্বছন: 

 

‚ভানুল দমবাশ্বফ তীশ্বথব মা, আদভ দবাশ্বফই বাযশ্বতয দেছু জাগা আদদফাী  অনযানয ব্রাতয 

ভানুলশ্বদয োশ্বছ দীঘবদদন ধশ্বয মাদে। ............. ভূরশ্বরাত এই ব্রাতযজনশ্বদয ব্রাতয দযশ্বখ 

নানাবাশ্বফ দালণ েযশ্বছ ফহু তাব্দী ধশ্বয। .......... মত া আভায ভূরশ্বরাত েশ্বযশ্বছ  

েযশ্বছ, তায জনয আদভ আভায জীফন-দচন্ত্া-েভব াধয ভশ্বতা উৎগব েদয াস্খারন েযশ্বত। 

...... আদভ শ্বদয োশ্বছ দখশ্বত মাই, দখাশ্বত মাই না। ভানফ ভাজ শ্বদয দেছুই দদ না, 

তফু যা দফাঁশ্বচ থাশ্বে, এ াইশ্বতা দখায।‛ 
৩
 

 

“ ুতযাং আভযা দদখশ্বত াদে দম, াদতয ৃজশ্বনয াাাদ তাাঁয ভাজশ্বফাভূরে োজেশ্বভবয শ্বঙ্গ 

ংশ্বমাগস্পব খুফ দনদফড়বাশ্বফ দছর। ংখযাদধেয আদদফাী জনশ্বগাষ্ঠী  অনযানয ভাজশ্বফাভূরে ংগেশ্বনয শ্বঙ্গ 

তাাঁয প্রতযি  শ্বযািবাশ্বফ ংশ্বমাগ দছর। েখশ্বনা প্রদতষ্ঠাতৃরূশ্ব আফায েখশ্বনা যাভবদাতৃ দাশ্বফ। প্রপুে যাশ্বয 

এে া উিৃদত এই প্রশ্বঙ্গ স্মযণী: 
  



ভাশ্বেতা দদফীয দছাশ্ব াগশ্বে অন্ত্যজ  আদদফাী ভাজ  ংসৃ্কদতয দযয : দনফবাদচত গেশ্বেদিে দফশ্বেলণ       যাশ্বজ খান   ুজেুভায ভণ্ডর 
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 ‚তায াদদতযে জীফন  ফযদি জীফন আরাদা দেছ ুন। এেদ  আয এেদ য দযূযে। মাাঁযা 

তথােদথত ফাঙারী নন, ফাঙারী ভাশ্বজয ভুরশ্বরাশ্বতয ফাইশ্বয প্রান্ত্ফাী ফহু ভানুশ্বলয জীফন 

ংগ্রাশ্বভয দচত্র পুশ্ব  উশ্বেশ্বছ তায দরখা। দম ভস্ত দদছশ্ব ড়া ভানুলশ্বে দনশ্ব দরশ্বখশ্বছন, 

ফযদি জীফশ্বন দতদন তাশ্বদয ুখ-দুুঃশ্বখয দযে, তাশ্বদয ভাতৃ স্বরূা এফং দফযা  আেির।‛
৪
  

 

     তাাঁয াদদতযে জীফন  ফযদি জীফশ্বনয ভশ্বধয দবদশ্বযখা  ানা ভুদের। এেদ  অনযদ য দযূযে। তাাঁয জীফন 

তথা েভবজীফনশ্বে দূশ্বয দযশ্বখ তাাঁয াদতযৃদষ্ট দনশ্ব আশ্বরাচনা অম্পূণব।  
 

৪. ভাশ্বেতা দদফীয দছাশ্ব াগশ্বে দফধতৃ অন্ত্যজ আদদফাী ভাজ এফং তাাঁশ্বদয উন্নশ্বন ভাশ্বেতায প্রতযি অংগ্রণ: 

ভাশ্বেতা দদফীয দছাশ্ব াগশ্বে দফদবন্ন দিশ্বত্র াাঁতার অনযানয অন্ত্যজ আদদফাী জনজাদতয ভানুশ্বলয প্রঙ্গেথা 

উশ্বে এশ্বশ্বছ। তাাঁযাই োদদন ফৃশ্বত্তয ভানে দাশ্বফ োজ েশ্বযশ্বছ। উদাযণ দাশ্বফ আভযা উশ্বেখ েযশ্বত াদয 

ফাগদদ, দডাভ, াখভাযা, াঁযা, গঞ্জু, ভার, দখদড়া, দরাধা-ফয প্রবৃদত জনজাদতয ভানুলশ্বদয েথা। দতদন 

আদদফাীশ্বদয জীফনশ্বে াভশ্বন দযশ্বখ প্রচুয দছাশ্ব াগে যচনা েশ্বযশ্বছন। এফ দছাশ্ব াগে দনশ্ব প্রোদত 

গেগ্রশ্বন্থয ংখযা েভ ন। দমভন” ‘ারদগযায ডাশ্বে’ (১৯৮২), ‘ইশ্ব য শ্বয ই ’ (১৯৮২), ‘দযযাভ ভাাশ্বতা’ 

(১৯৮২), ‘দধু োনুয ডাশ্বে’ (১৯৮৫) প্রবৃদত। গে ধশ্বয ধশ্বয েশ্বেদ  অন্ত্যজ ভাজ ফা ম্প্রদাশ্বয নাভ উশ্বেখ 

েযা দমশ্বত াশ্বয। ‘ফান’ গশ্বে ফাগদদ ম্প্রদা, ‘ফাশ্বাঁন’ গশ্বে দডাভ, ‘াাঁজ োশ্বরয ভা’ গশ্বে াখভাযা 

ম্প্রদা, ‘দোয’ গশ্বে াঁযা, ‘দফছন’ গশ্বে গঞ্জু, ‘দফহুরা’ গশ্বে ঝা ফা ভার, ‘দরাদী’ গশ্বে াাঁতার 

জনজাদত প্রবৃদত অন্ত্যজ ফা আদদফাীশ্বদয জীফনাচামব এফং তাাঁশ্বদয ংগ্রাশ্বভয উশ্বেখ যশ্বশ্বছ। এছাড়া দখদড়া, 

দরাধা, ফয, ভুন্ডা প্রবৃদত জনভাশ্বজয েথা উশ্বেখ েযা মা।  
 

     ভাশ্বেতা দদফী গ্রাশ্বভ গ্রাশ্বভ ঘুশ্বয ঘুশ্বয গ্রাভ-ফাংরায দনুঃস্বজশ্বনয দফদনায প্রেৃত ছদফ া উরদি েশ্বযন। এফ 

দফলশ্ব দতদন দফদবন্ন ভশ্বর দরখা-দরদখ েশ্বযন। যোয িশ্বে জানান। তাাঁশ্বদয এই ভযায েথা জানাশ্বনায 

অনযতভ ভাধযভ দছর ভাশ্বেতায াদতয েরভ। তাাঁয ম্পাদদত দত্রো  অনযানয দত্রো দফশ্বল ংখযা দাশ্বফ 

‘দরাধা ংখযা’,‘ভুন্ডা ংখযা’, ‘াঁযা ংখযা’ প্রো েশ্বয ভাশ্বজ দফদবন্ন ফাতবা দদশ্বশ্বছন। াভাদজে অফিান, ভাজ-

ংস্কৃদতশ্বত তাাঁশ্বদয বূদভো, জীফনাচাযণ প্রদক্রা প্রবৃদত দদেগুদর অনুঙ্খবাশ্বফ পুদ শ্ব তুশ্বরশ্বছন। দতভদন ভুদরভ 

ভাজ দনশ্ব তাাঁশ্বে োজ েযশ্বত দদখা দগশ্বশ্বছ। দখদড়া, দরাধাশ্বদয শ্বঙ্গ দথশ্বে োজ েযায অদবজ্ঞতা তাাঁয 

যশ্বশ্বছ। তাাঁশ্বদয জনয রড়াই েশ্বযশ্বছন। ভুন্ডা, দখদড়াশ্বদয ংগদেত েযাই দছর তাাঁয োদঙ্ক্ষত রিয। ভাশ্বজয দফদবন্ন 

স্তশ্বযয ভানুল-জন দনশ্বজযা মাশ্বত ংগদেত শ্বত াশ্বয ফা স্বাফরম্বী শ্বত াশ্বয দদদশ্বে ভাশ্বেতা দদফী দফদ েশ্বয 

নজয দদশ্বতন। তাাঁশ্বদয আত্ম-উন্নশ্বন ভাশ্বেতা দদফী দেফর থপ্রদবশ্বেয োজ েশ্বয দগশ্বছন, দনশ্বদবশ্বেয োজ ন। 

দ োযশ্বণ জনজাদতয ভানুশ্বলযা স্বাফরম্বী শ্বত দশ্বযশ্বছ। এ াই দছর তাাঁয ভনফানা। তাশ্বদয াভাদজে স্বীেৃদত 

প্রদাশ্বন ভাশ্বেতা দদফীয ভশ্বনাফাঞ্ছা ূণব শ্বশ্বছ। দভদদনীুশ্বয দরাধা, ফয, ুরুদরাশ্বত দখদড়া, ফযশ্বদয অদস্তত্ব 

ফতবভান। দরাধাশ্বদযশ্বে যোযী ি দথশ্বে দদা দফদবন্ন প্রদতশ্রুদত ম্পশ্বেব জনাধাযণশ্বে জাগ েশ্বযন। প্রপুে 

যা ভাশ্বেতা দদফীয এই েভবদক্রা ম্পশ্বেব ফশ্বরশ্বছন:   
 

‚ভাশ্বজয প্রাদন্ত্ে জনজীফন দনশ্ব ভাশ্বজয এশ্বেফাশ্বয তৃণভূর স্তশ্বয দগশ্ব দম ভস্ত 

জনজাদতয শ্বঙ্গ তশ্বপ্রাতবাশ্বফ দভশ্ব তাাঁশ্বদয জীফনশ্বে দেরূ দদশ্বশ্বছন তা আভাশ্বদয 

োশ্বছ এে নতুন অদবজ্ঞতা। ফাংরা াদশ্বতয এভনদে আশ্বগ আভযা দদদখদন।‛ 
৫
  

 

” দেফর দিভফশ্বঙ্গয ভানুলই তাাঁয দচন্ত্ন ফা বাফনা দছর না। তাাঁয েভব-দযদধশ্বত দফায, ভধযপ্রশ্বদ, ছদত্তগশ্বড়য 

অন্ত্যজ জনজাদতয ভানুলযা দছর। াভাদজে অদধোয প্রদতষ্ঠায রড়াইশ্ব ফভ অগ্রণী বূদভো গ্রণ েশ্বযশ্বছন 

ভাশ্বেতা দদফী। ২০০৫ াশ্বর দঙু্গয জদভ দনশ্ব তুভুর যাজবনদতে আশ্বদারন শুরু । দতদন দই আশ্বদারশ্বন 

প্রতযিবাশ্বফ অংগ্রণ েশ্বযন। নদীগ্রাভ আশ্বদারশ্বন তাাঁয ফযাে বূদভো দছর। দঙু্গশ্বযয জদভ অদধগ্রশ্বণয দফরুশ্বি 
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দনদভত দরশ্বখ চশ্বরশ্বছন দফদবন্ন বদদনে ত্র-দত্রো। দেফর াদতয ৃদষ্ট ন, াদশ্বতয দতদন দম নীদত, বনদতেতা, 

ভূরযশ্বফাশ্বধয েথা ফরশ্বতন, দ া দতদন ফাস্তফ জীফনমাশ্বন অনুযণ েযায িযাদত দছশ্বরন।  
   

৫. ভাশ্বেতা দদফীয দছাশ্ব াগশ্বে অন্ত্যজ  আদদফাী নাযী চদযত্র : প্রদতফাশ্বদ বাস্বয : লাশ্ব য দশ্বেয আশ্বগ মবন্ত্ 

ফাংরা াদতয-জগশ্বত দঘাযাশ্বপযা েশ্বযশ্বছ অনযানয ুরুল চদযশ্বত্রয াাাদ ভূরত ভধযদফত্ত দভশ্বযা; গে, 

উনযাশ্বয োদদন  প্ল  দনভবাশ্বণ গুরুত্বূণব বূদভো ারন েশ্বযশ্বছ তাযা। প্রাধানয দশ্বশ্বছ ভধযদফত্ত দভশ্বশ্বদয 

ভানদে  ানাশ্বড়ন। নাযীশ্বেদিে দৃদষ্টবঙ্গীয দনদযশ্বখ এভন া ফরা অপ্রাদঙ্গে ন। লাশ্ব য দে শ্বয ত্তশ্বয দশ্বে 

ফাংরা াদশ্বতয নাযীশ্বেদিে আশ্বরাচনা দফশ্বল দযফতবশ্বনয ূচনা । নাযীশ্বে দবন্নবাশ্বফ উিাশ্বনয আোঙ্ক্ষা 

দযরদিত । অশ্বিােৃত আশ্বযা গবীযবাশ্বফ, াভদগ্রেতায দৃদষ্টশ্বত (Holistic View) নাযী চদযত্র উিাশ্বনয 

দচষ্টা েযা । এশ্বত েশ্বয দফল ংদেষ্ট ঘ ভান ভাজ-জীফশ্বনয দফশ্বল দফশ্বল ফাে ফা গদতদযফতবনশ্বে দচদিত 

েযা দমভন ম্ভফ, দতভদন াভদগ্রেবাশ্বফ নাযীয জীফন-দযশ্বফ-দযদিদতয প্রদতশ্বফ ম্পশ্বেব অনুঙ্খ ধাযণা 

দনভবাণ ম্ভফ।  
 

     ভধযদফত্ত দভশ্বশ্বদয াাাদ ফাংরা াদশ্বতয প্রাধানয দদখা দগর দফদবন্ন জনজাদত, দফদবন্ন দেণী, ফণব, ধভব,  

দাদযরীভায নীশ্বচ অফদিত নাযীশ্বদয। আয দেফরভাত্র নাযীশ্বদয ভনস্তাদত্ত্বে দফশ্বেলণ ন, তাশ্বদয াভাদজে-

াংস্কৃদতে-অথববনদতে-দবৌশ্বগাদরে দপ্রদিত দদখাশ্বনায শুব প্রশ্বচষ্টা রিযণী। তশ্বফ এই প্রাথদভে প্রশ্বচষ্টায ূচনা 

শ্বদছর ভাদনে ফশ্বদযাাধযা (ফুদড়, ১৯৬৩; দনচু দচাশ্বখ এেদ  দভশ্বরী ভযা, ১৯৬৩)  তাযাঙ্কয 

ফশ্বদযাাধযা (ডাইনী, ১৯৭৩) প্রভুখ াদতযেশ্বদয দেছু যচনায ভধযদদশ্ব। ভাশ্বেতা দদফীয দরখা তা আরাদা 

ভাত্রা দশ্বরা। নাযীশ্বে স্বভদভ েশ্বয দদখায আদতব ফা আোঙ্ক্ষা দফশ্বলবাশ্বফ রিয েযা মা তাাঁয যচনাম্ভাশ্বয। ফীশ্বমব, 

ফুদিশ্বত, াশ্ব, প্রদতফাদ-প্রদতশ্বযাশ্বধ, দপ্রভানুবূদত  দপ্রভাোঙ্ক্ষা” নাযীয ফহুভুখীন রূ উিাশ্বন দফদবন্ন দিশ্বত্র 

দতদন অনযশ্বদযশ্বে ছাদশ্ব দগশ্বশ্বছন। প্রাদঙ্গেবাশ্বফই এখাশ্বন এে া দফল উশ্বেখ েযা প্রশ্বাজন। ুরুল দরখেশ্বদয 

াাাদ দম ে’জন ভদরা দরখে াদশ্বতযয আশ্বরাচনা চশ্বর আশ্বন তাাঁযা শ্বরন “ দফগভ দযাশ্বো াখাাত 

দাশ্বন (১৮৮০-১৯৩২), আাূণবা দদফী (১৯০৯-১৯৯৫), ুদপা োভার (১৯১১-১৯৯৯), ভাশ্বেতা দদফী 

(১৯২৬-২০১৬), নফনীতা দদফ দন (১৯৩৮) এফং ভদেো দনগুপ্ত প্রভুখ। মদদ এে া ভ ফাংরা াদশ্বতয ুরুল 

দরখশ্বেয প্রাধানয দছর। ভোর ঞ্চাশ্বয দশ্বেয আশ্বগ অফদধ। ভদরা দরখেশ্বদয এই ধাযা ভাশ্বেতা দদফী 

এে অননয নদজয।    
 

ভাশ্বেতা দদফীয াদশ্বতয নাযী দযয ফা নাযী দচতনা মবাশ্বরাচনা েযশ্বর দদখা মাশ্বফ ‘Voiceless section of 

society’ ফা অন্ত্যজ েণ্ঠস্বযই দফদ প্রাধানয দশ্বশ্বছ। তশ্বফ ৃথেবাশ্বফ নাযীফাদী দৃদষ্টশ্বোণ ফা নাযীশ্বে 

ানুবূদতভূরেবাশ্বফ মবাশ্বরাচনা েযা ফা নাযীয প্রদত িাদতত্ব ফশ্বর তাাঁয যচনা ৃথেবাশ্বফ দেছু াা মাশ্বফ 

না। দেননা দতদন নাযী  ুরুলশ্বে ভানুল দাশ্বফই দদখশ্বতই স্বেদশ্বফাধ েশ্বযশ্বছন, ৃথে ৃথেবাশ্বফ মবাশ্বরাচনা না 

েশ্বয ভানুল ফা ‘দেদণ’ দাশ্বফ দদখায িাদত দছশ্বরন। এাঁযা েশ্বরই ফদঞ্চত। েশ্বরই দাদলত, দনমবাদতত। তাই 

তাাঁশ্বে নাযীফাদী দরখে দাশ্বফ ভূরযান েযা ভুদচত ন। দই অফো দতদন দদনদন। 
 

     ফাস্তফ জীফশ্বনয অদবজ্ঞতাজাত ঘ নাপ্রফাশ্বে াভশ্বন দযশ্বখ বফদচত্রযভী গে ৃজন েশ্বযন। তাাঁয তৃদলত-দৃদষ্ট 

এফং ফাস্তশ্বফাদচত জীফনাদবজ্ঞতা অন্ত্যজ ভাশ্বজয গবীশ্বয প্রশ্বফশ্ব াাময েশ্বযদছর। পশ্বর তাাঁয গশ্বেয দপ্রিা  

দাশ্বফ আদদফাী জনাধাযণ অনফদয বূদভো গ্রণ েশ্বযশ্বছ। ভাশ্বেতা দদফীয দছাশ্ব াগশ্বে গে যচনায দপ্রিা  

দাশ্বফ আদদফাী ভাজ েীবাশ্বফ এশ্বশ্বছ দ ম্পশ্বেব ভধুদযভা চক্রফতবীশ্বে দদা এে ািাৎোশ্বয ভাশ্বেতা দদফী 

জানান:  
 

‚আদভ ফরশ্বত চাই না শুরুশ্বত আদদফাী ভাজ দনশ্ব আদভ দরখশ্বত দচশ্বদছ। আদভ দীঘবদদন 

ধশ্বয গে দরখদছরাভ, দমগুশ্বরাশ্বত তাশ্বদয দনশ্ব দেছু দছর না। এেভ অশ্বগাচশ্বয থাো 
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আদদফাীশ্বদয ম্পশ্বেব জানশ্বত শুরু েদয, তখন আদভ তাশ্বদয দনশ্ব গে দরখশ্বত ফাধয রাভ। 

দখাশ্বন দছর চুদন দো ার, দরাধা ম্প্রদাশ্বয নাযী দমদন। এই নাযী দছর তায দগাশ্বত্রয ভশ্বধয 

প্রথভ গ্রযাজুশ্ব । দিা অজবশ্বনয শ্বথ তায এে া বাফ গে দছর। মখন দ দফেদফদযারশ্ব 

দগর ক্লাশ্ব উদিত থাো শ্বত্ত্ব তায দিে াদজযা খাতা তাশ্বে অনুদিত দশ্বশ্বফ গণয 

েযত। তাশ্বে ফরা শ্বতা দম দতাভযা অযাধপ্রফণ দগাশ্বত্রয (দব্রদ  আভশ্বর এই আদদফাী 

দগাষ্ঠীদ শ্বে অযাধপ্রফণ ফশ্বর আখযা দদা শ্বদছর) এফং দিা গ্রশ্বণয অদধোয দ যাশ্বখ 

না। দ আশ্বযেজন দরাধা বরশ্বরােশ্বে বারফাত। তাযা দফশ্ব েশ্বযদছর দেন্তু এেশ্বঙ্গ 

থােশ্বত াযত না োযণ তায স্বাভীয চােদযয োযশ্বণ। এেদদন দ ফাদড় দপশ্বয এশ্ব দদশ্বখ স্ত্রী 

আত্মতযা েশ্বযশ্বছ। োযণ দ দফেদফদযারশ্ব দনীড়শ্বনয দোয শ্বদছর। এফ দফল 

আদদফাী দগাত্রশ্বদয শ্বঙ্গ ফ ভই শ্ব থাশ্বে। আভযা জাদন না এফ ঘশ্ব  আশ্বছ। তখন 

আদভ এফ োদদন দরখরাভ। এ াই আশ্বর এেভাত্র দজদন, দম া আদভ জাদন েীবাশ্বফ দ া 

েযশ্বত । আদভ দফদ দেছু েযশ্বত াদযদন এফং দখাশ্বন এখশ্বনা অশ্বনে োদদন আশ্বছ, 

দমগুশ্বরা আদভ দরখশ্বত চাই।‛ 
৬
 

 

“ এবাশ্বফ আভযা মদদ তাাঁয দছাশ্ব াগেগুদর দফচায েদয তশ্বফ দদখা মাশ্বফ, প্রশ্বতযেদ  গশ্বেয এভনই দোন না দোন 

ফাস্তদফে দপ্রিা  যশ্বশ্বছ। এই ভস্ত দপ্রিা শ্বে াভশ্বন দযশ্বখ এই শ্বফব তাাঁয দছাশ্ব াগশ্বে রাদরত রুি-েন্ঠদূফবর 

অন্ত্যজ নাযী তথা আদদফাী নাযীশ্বদয আশ্বরাচনা অগ্রয শ্বফা।  
 

     ভাশ্বেতা দদফীয গেগুদরয ভশ্বধয দফশ্বলশ্বত্বয দাদফদায ‘ফাাঁশ্বন’ গেদ । এই গশ্বে ‘দডাভ’ অন্ত্যজ দেদণয 

উশ্বেখ যশ্বশ্বছ। গশ্বেয ভূর দথভ আফদতবত শ্বশ্বছ চণ্ডী নাভে এে নাযী চদযত্রশ্বে দেি েশ্বয। চণ্ডী’ই এই গশ্বে 

‘ফাাঁশ্বন’ নাশ্বভ দযদচত। দ জাদতশ্বত দডাভ। াভাদজে অফিাশ্বনয দদে দথশ্বে এাঁযা তথােদথত দনম্ন দগাত্রী। 

দডাভশ্বদয ভশ্বধয এেদ  প্রচদরত ংস্কায র োউশ্বে ফাাঁশ্বশ্বন ধযশ্বর তাাঁশ্বে ভাযশ্বত দনই। ফাাঁশ্বন ভাযশ্বর ভাশ্বজয 

শ্বিয অ-ভঙ্গরেয। ডাইদন ধযশ্বর ুদড়শ্ব ভাযায যীদত প্রচদরত। দেন্তু ফাাঁশ্বশ্বন ধযশ্বর তাাঁশ্বে ফাাঁদচশ্ব যাখশ্বত । 

ফাাঁশ্বশ্বনয ছাা ভাড়াশ্বনা গদবত এে োজ। বগীযথ তায ফাফাশ্বে ফাাঁশ্বশ্বনয শ্বঙ্গ েথা ফরশ্বত দদশ্বখশ্বছ। দ ভশ্বন েশ্বয 

তায ফাফায ভৃতয অফধাদযত। ফাাঁশ্বশ্বনয দযফায দযজন আশ্বছ। ফরাফাহুরয ংস্কাযােন্ন বগীযথ র চণ্ডী তথা 

ফাাঁশ্বশ্বনযই ন্ত্ান। এই ভাজই তাাঁশ্বে ফাাঁশ্বন ফাদনশ্বশ্বছ। ভাশ্বজ আয াাঁচজশ্বনয ভশ্বতাই দ চরাশ্বপযা েযশ্বতা। 

আজ দ ফাাঁশ্বন। ভাশ্বজয দচাশ্বখ ফাাঁশ্বন, স্বাভীয দচাশ্বখ।  
 

     ফাুশ্বদফ দা তাাঁয ‘ভাশ্বেতা দদফী : ফাংরা েথা াদশ্বতয নফজীফশ্বনয রূোয’ ীলবে প্রফশ্বন্ধ ‘ফাাঁশ্বন’ গে 

প্রশ্বঙ্গ উশ্বেখ েশ্বযশ্বছন:    
 

 ‚...েুংস্কাশ্বযয এে বাফ স্বরূ দদখা মা ‘ফাাঁশ্বন’ গশ্বে। দদযর াধাযণ নাযী দছর 

ভদরদশ্বযয স্ত্রী, বগীযশ্বথয ভা, দ অেস্মাৎ শ্ব দগশ্বর চণ্ডী ফাাঁশ্বন। ফাাঁশ্বন ধযায য গ্রাশ্বভয 

দরাে চণ্ডীশ্বে গ্রাভ-ছাড়া েশ্বয। ফাাঁশ্বনশ্বে এো থােশ্বত । ...দনশ্বজয স্ত্রীশ্বে ফাাঁশ্বন ফশ্বর 

দচদিত েশ্বয তাাঁশ্বে ভাজ দথশ্বে দফয েশ্বয দদশ্বত তায দফশ্বফশ্বে ফাশ্বধ না। গ্রাশ্বভয দরাশ্বেয 

দচাশ্বখ চণ্ডী ভানুল ন, ফাাঁশ্বন।‛ 
৭
   

 

” অথচ এই চণ্ডী দনশ্বজয জীফনশ্বে দফজবন দদশ্ব গ্রাশ্বভয ভানুল-জনশ্বদয ফাাঁচাশ্বরা। দম ভাজশ্বে দ আজ ফাাঁচাশ্বরা, 

দই ভাজই তাাঁশ্বে ‘ফাাঁশ্বন’ ফাদনশ্বদছর। এই ভাজই ফ দচশ্ব দচশ্ব দদশ্বখদছর। ভাশ্বজয অাধয ফশ্বর দেছু 

দন। অথচ ভাশ্বজ ব্রাতয এই চণ্ডী ফাাঁশ্বনই াভাদজে স্বীেৃদত দশ্বশ্বছ। ভাজ দে না াশ্বয তা দচাশ্বখ আঙুর দদশ্ব 

দদদখশ্ব দদশ্বশ্বছন গেোয। ভৃতুযয য দ প্রভাণ েশ্বয দগর ” ‚দ- যি-ভাংশ্বয ভানদফে গুণম্পন্ন দেভী 

জননী, ফাাঁশ্বন ন।‛
৮
 চণ্ডীয ‘ফাাঁশ্বন’ ূফবফতবী জীফন অথবাৎ স্বাবাদফে জীফশ্বন মখন ফফা েযশ্বতা, দই 
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ভোশ্বরয জীফনানুন্ধান েযশ্বর দফ েশ্বেদ  দদে উশ্বে আশ্ব। চণ্ডীয ফাফা বাগাশ্বড়য োজ েযশ্বতা। োশ্বযায 

ভৃতুয শ্বর তায জনয গতব খুশ্বড় দদত এফং ো াগাছ দদশ্ব তা দেশ্বে যাখশ্বতা। োাঁ া দদশ্বর দার ঐ রাশ্বয োশ্বছ 

মাশ্বফ না। চণ্ডীয ফাফা ভাযা মাফায য ফংগত উত্তযাদধোয শূ্বত্র চণ্ডী দই োশ্বজয দাদফ েশ্বয:   
 

‚এেদদন এে া পযা দভশ্ব, ে া দচাখ, রারশ্বচ চুর, এশ্ব দাাঁদড়শ্বদছর। ফশ্বরদছর”আদভ 

চণ্ডী, অভুে গঙ্গাুশ্বত্তয দফদ , ফা ভশ্বয দগর। ফাশ্বয ডারা এখন দভাশ্বে দদন। ফাশ্বয োজ 

তুই েযদফ? 

 ”  েযফ। 

   ” দতাশ্বে ব রাশ্বগ না?  

           ”  দভায ব ডয নাই।‛ 
৯
  

 

” আফায েখশ্বনা েখশ্বনা চণ্ডী ভশ্বনয শ্বঙ্গ দফশ্বরা দঘালণা েশ্বয দতৃ আজ্ঞা অগ্রায েশ্বয োজ ছাড়শ্বত দচশ্বশ্বছ। 

স্বাভী ভদরদয তাাঁয েথা দফদ আভর দদত না। চণ্ডী জানশ্বতা” ‘দই অশুদচ ফশ্বদ, াড়, চাভড়া দনশ্বই য 

জীদফো।’ দ ফাাঁশ্বশ্বনয োজ ছাড়শ্বত চাইশ্বর ভাজ তাাঁশ্বে ছাড়শ্বফ না। ভাজ তাাঁশ্বে োজ েদযশ্বই দনশ্বফ। চণ্ডীয 

জীফশ্বনয এ এে েরুণ দযণদত। ফশ্বড়া ধযশ্বনয ট্রাশ্বজদড ংশ্বেত ফন েশ্বয তাাঁয এই দা। এই ভাজ দে না 

াশ্বয। তাাঁয স্বাভী দছর, ন্ত্ান দছর, ংায দছর। দেন্তু আজ ফ দথশ্বে দ যফাশ্ব। ভাজ তাাঁশ্বে গ্রাভছাড়া 

েশ্বযশ্বছ। চণ্ডী আজ যফাী। তাাঁয দযচ চণ্ডী ফা বগীযশ্বথয স্ত্রী ন। তাাঁয দযচ দ ফাাঁশ্বন। ভাজ তাাঁয োছ দথশ্বে 

ফ দেশ্বড় দনশ্বশ্বছ। উায দদশ্বশ্বছ দতন অিশ্বযয নাভ ” ফাশ্বাঁন।  
 

     ফযদিবচতশ্বনয জাগযশ্বণ চণ্ডী এে জীফন্ত্ উদাযণ। জীফশ্বন এবাশ্বফ ফাাঁচা মা। অনযা, অতযাচায, দনীড়শ্বনয  

মুদিগ্রায  বূদভ দনভবাণ েশ্বযশ্বছন ভাশ্বেতা দদফী। দই  বূদভশ্বত দাাঁদড়শ্ব েশ্বোয রড়াই েশ্বযই ফাাঁচশ্বত শ্বফ” 

এভনই ফাতবা দদশ্বত দচশ্বশ্বছন গেোয। দনীদড়তজশ্বনয দৃদষ্টশ্বোণ দথশ্বে তাাঁশ্বদয দফাঝায দচষ্টা েশ্বযশ্বছন। তাাঁশ্বদয 

ভযাশ্বে তাাঁশ্বদয অনুবফগভয েশ্বয স্বাদধোয দফাশ্বধয ঞ্চায েযশ্বত দচশ্বশ্বছন।  
 

     দফল দফদচত্রতায দদে দথশ্বে ‘রুদারী’ গেদ  অদবনফ। রুদারী ব্দদ য অথবগত দযয দদখশ্বর এই শ্বব্দয 

ফযাখযা দযষ্কায শ্বফ। এযা দাজীদফ ম্প্রদা।  াো দদশ্ব বাড়া েযা । োজ ভৃশ্বতয ফাদড়শ্বত দগশ্ব োন্নাোদ  

েযা। এই নাযীযা তথা দাজীদফ ম্প্রদা ভূরত যাজিাশ্বনয দফদবন্ন অন্ত্যজ দগাশ্বত্রয। এবাশ্বফ  াো দদশ্ব 

োন্নাোদ য জনয নাযী বাড়া েযায যীদত যাজিাশ্বনই দদখা মা। ‘রুদারী’ ব্দদ  ফাংরা ন।  

গশ্বেয নাদো দনচযী। দা রুদারী অথবাৎ বাড়াশ্ব  োাঁদুদন।  াোয দফদনভশ্ব োন্নাোদ  েশ্বয। ভৃশ্বতয ংস্কায 

ংক্রান্ত্ নানা ধযশ্বণয োজ তাশ্বে েযশ্বত । দনশ্বজয আত্মী-দযজন ভাযা দগশ্বর দনচযীয োন্না েযায অফো 

াদন:   
 

‘াশুদড় ভযশ্বত দনচযী োাঁশ্বদদন। য ফয আয বাশুয, াশুদড়য দুই দছশ্বরশ্বেই াজশ্বত 

ুশ্বযদছর ভাদরে-ভাজন-যাভাফতায দং। ফুদড়শ্বে দা েযায ফযফিা েযশ্বত দনচযী এত ফযস্ত 

দছর দম োাঁদায ভ দন। দন দতা দন! ফুদড় দম জ্বারান জ্বাদরশ্ব দগশ্বছ, োাঁদশ্বর দতা 

দনচযীয আাঁচর দবজত না।’
১০

 
 

     ভাজ ভনস্তত্ত্ব দ বাশ্বরাবাশ্বফই দফাশ্বঝ। তাশ্বে োাঁদশ্বত শ্বফ অশ্বনযয ফাদড়শ্বত দগশ্ব। তাশ্বত  াো আ শ্বফ, 

ংাশ্বয অন্ন ংিান শ্বফ। োন্না দফদক্র েশ্বযই তাশ্বে ফাাঁচশ্বত শ্বফ। দশ্ব য জ্বারা দফলভ দা। দেেু ভাশ্বননা। দেউ 

ভযশ্বর তায দযাজগাশ্বযয যাস্তা দখাশ্বর। ফাাঁচায যদ া।  
 

     দনচযীয ফযস্তভ জীফশ্বন ফুধুায ফাশ্বয জনয তাাঁয োাঁদা ম্ভফ দন। অফশ্বশ্বল দ োাঁদশ্বরা। এ োন্না স্বজন 

াযাশ্বনায োন্না ন, দেংফা দুুঃশ্বখয োন্না ন। এ োন্না রুদজ দযাজগাশ্বযয োন্না। ভৃত স্বাভীয জনয োন্না ন, োাঁদশ্বত 
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 দু’ভুশ্বো বাশ্বতয জনয। জীফশ্বনয এ এে চযভ দযদিদত। দেফর োাঁদশ্বরই  াো াা মাশ্বফ না। োন্নায 

যেভশ্বপয আশ্বছ। ফুে েুশ্বে ফা চাশ্বড় োন্না, দোঁশ্বদ রুদ শ্ব ড়া, দোঁশ্বদ ভাথা দোো, শ্মাশ্বন দগশ্ব োন্না ইতযাদদ ” 

ফ ধযশ্বনয োন্নায জনয ভজুদয ধামব আশ্বছ দবন্ন দবন্ন। ট্রাশ্বজদডয চযভ ভাত্রা স্পব েশ্বয োন্নায যেভশ্বপয অনুমাী 

ভজুযী দনধবাযশ্বণ।
১১
  

 

     নাযীযা াভাদজে, াংস্কৃদতে, অথববনদতে, যাজবনদতে ফব দফলশ্ব িভতানুমাী মথাশ্বমাগয ুশ্বমাগ াশ্বফ এফং 

তাশ্বদয িভতানুমাী দনশ্বজশ্বদয অফিানশ্বে ুদূঢ় েযশ্বফ ফা দনতৃত্ব দদশ্বফ ” এই দছর ভাশ্বেতা দদফীয আোঙ্ক্ষা। 

দফদবন্ন গশ্বেয নাযী চদযশ্বত্রয ভশ্বধয আভযা দই দচতনাশ্বফাধ রিয েদয। ফীশ্বমব, ফুদিশ্বত, াশ্ব, প্রদতফাদ-

প্রদতশ্বযাশ্বধ, দপ্রভানুবূদত  দপ্রভাোঙ্ক্ষা নাযী চদযত্রযা স্বাতশ্বযযয ছা দযশ্বখশ্বছন। এই প্রশ্বঙ্গ আভযা ‘দোয’ নাভে 

গশ্বেয েথা উশ্বেখ েযশ্বত াদয। নাযীশ্বদয প্রদত ভাশ্বজয অভানদফে আচযশ্বণয তীব্র প্রদতফাদ প্রদতধ্বদনত শ্বশ্বছ 

এই গশ্বে। ভাশ্বজ নাযীশ্বদয প্রদত ুরুশ্বলয বফলভযভূরে দৃদষ্টবদঙ্গয দযচ া।  
 

     গশ্বেয প্রধান চদযত্র দভযী নাভধাযী এে নাযী। ফাংরা াদশ্বতয ৃষ্ট অন্ত্যজ নাযী চদযশ্বত্রয ভশ্বধয এই দভযীশ্বে 

াভশ্বনয াদযশ্বতই যাখা মা। দ নাযীয স্বাজাতযশ্বফাধ, েভবদিতা, দপ্রভাোঙ্ক্ষা জীফ। উিদফত্ত ভাশ্বজয 

শ্বম্ভাগদরপ্সু ুরুলযা প্রান্ত্ী ভাশ্বজয নাযীশ্বদয াযীদযে চাদদা দভ াফায জনয দফদযবাগ ভ ফযফায েশ্বযন। 

দভযীয শ্বয এভন েুদৃদষ্ট শ্বড়দছর। তদরদায তাশ্বে দশ্বত দচশ্বদছর। এভনই এে দযদিদতশ্বত আভযা দভদযশ্বে 

প্রদতস্পধবী রূশ্ব আদফষ্কায েদয: 
   

‚তদরদায তাাঁফুশ্বত ফশ্ব দভশ্ব ভযদশ্বে া দদদের। প্রচুয ভানুশ্বলয দবড়। তাযই ভশ্বধয 

দভযী েুশ্বে শ্বড়  জঘনয গার দদশ্ব োড় া ছুাঁশ্বড় দদ। ফশ্বর, শ্বযয যাণ্ডী দশ্বদছ 

আভাশ্বে। োশ্বাড় দদশ্ব দবারাশ্বত এশ্বদছ ? দপয ফদভাদ েযদফ দতা নাে দেশ্ব  দনফ। াত 

দুদরশ্ব  দফদযশ্ব মা  গশ্বফব।‛ 
১২
  

“  াো া দদশ্ব ছশ্বর দেৌশ্বর নাযীশ্বদয দেনশ্বত দচশ্বদছর। দই অদবদন্ধ দ দবশ্বঙ গুদড়শ্ব দদশ্বশ্বছ। দফদবন্ন 

ভ দফদবন্নজন তাাঁয োশ্বছ নানাযেভ অবফধ আফদায দনশ্ব াদজয শ্বশ্বছ। প্রণী শ্বত দচশ্বশ্বছ। দেন্তু ‘দভযী দা 

তুশ্বর দদদখশ্বশ্বছ।’ এই প্রশ্বঙ্গ দভযীয মা ফিফয তা দতযই দযাভলবে:   
 

‚তাযা ফাইশ্বযয ভানুল। দবক দনয ভশ্বতা, তাশ্বে দশ্ব  ফািা দদশ্ব যা ারাশ্বফ না, দে েথা 

দদশ্বত াশ্বয।‛
১৩
  

  

“ তায এই ফিযশ্বফয ভশ্বধয মুগশ্বচতন নাযী দচতনায প্রো া। দভযী দম েত া আত্মশ্বচতন  ফাস্তফ দযশ্বফ 

দযদিদত ম্পশ্বেব াদেফার তা তাাঁয ফিফযশ্বতই দযষ্কায।  
 

     দতাহ দয ফাজাশ্বয দভযীয বিফৃশ্বদয অবাফ দনই। দ দষ্টশ্বন নাশ্বভ যানীয ভশ্বতা। ফাজাশ্বয তাাঁয জাগা 

াোশ্বাি। ুরুলশ্বদয োছ দথশ্বে দফদড় দচশ্ব খা। ফাজাদযাশ্বদয া চা ান খা, দেন্তু োউশ্বে আভর 

দদনা। অশ্বনে দনতা ভস্তান  তাশ্বদয ন্ত্ান তাাঁয প্রণী। গোোয অাধাযণ ফণবনা দদশ্বশ্বছন তাাঁয ম্পশ্বেব:    
 

‚দভযী যা মখন এশ্ব দাাঁড়া, তখন দ দমভন দট্রনদ শ্বে দদশ্বখ, মাত্রীযা দচাখ ড়শ্বর 

তাশ্বে দদশ্বখ। ফ আোশ্বযা, দীঘবাঙ্গী, চযাপ্টা ভুখ-নাে, যঙ তাভাশ্ব  পযা। াধাযণত  ছাা 

াদড় শ্বয। দূয দথশ্বে শ্বে খুফ দভানী দদখা দেন্তু োশ্বছ দগশ্বর দফাঝা মা, য দচাশ্বখয 

বালা খুফ েদেন প্রতযাখযান আশ্বছ।‛ 
১৪
  

 

” আভযা গশ্বেয দশ্বল এশ্ব দভযীয নাযীশ্বত্বয স্বরূদ  দযষ্কাযবাশ্বফ ফুঝশ্বত াদয। তদরদায দভযীশ্বে দবাগ 

েযশ্বত দচশ্বদছর। ুশ্বমাগ ফুশ্বঝ দ এেদদন দভযীশ্বে েব্জা েশ্বয দনশ্বদছর। দভযী তা অনুবফ েযশ্বত দশ্বযশ্বছ। 
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দদদন  ফুদিফৃদত্তয মথাথব প্রশ্বাগ েশ্বয তদরদাশ্বযয াত দথশ্বে দ দনস্কৃদত া। দভযী তদরদাশ্বযয োশ্বছ দাদরয 

দদন দনশ্বজশ্বে াঁশ্ব দদশ্বফ এই অঙ্গীোশ্বয দনস্কৃদত া। দাদরয দদন দু’জন দু’জনশ্বে দোয েযায আা প্রয 

গুনদছর। তদরদায মুফতীশ্বে দদ-ভশ্বন দোয েযশ্বত দচশ্বদছর, আয দভযী ‘ফশ্বড়া দোয’ দে প্রাশ্বণ দভশ্বয স্বদস্ত 

দশ্বত দচশ্বদছর। দল াদ দশ্বশ্বছ দভযী। তদরদায দচযতশ্বয দফদা দনশ্বশ্বছ। দভযী শ্ব উশ্বেশ্বছ স্বজাদত জাগযশ্বণ 

নাযীদিয স্ফুদরঙ্গ।   
 

     দভযীয ভুরভান মুফেশ্বে বাশ্বরাফাায ভশ্বধয প্রদতফাদী দপ্রভাোঙ্ক্ষায ূণব প্রো ঘশ্ব শ্বছ। আজোর দদু-

ভুদরভ দযফাশ্বয অয বফফাদে ম্পেব গশ্বড় উেশ্বত দদখা মা। আজ এেদফং তাব্দীয দিতী দশ্বে এ া 

অম্ভফ দেছু না। দেন্তু আদদফাী ভাশ্বজ দতযই এই ঘ না প্রদতস্পধবী। আভযা জাদন জনজাদতশ্বদয ভশ্বধয প্রফরবাশ্বফ 

স্বধভবগত বাফানূবূদত োজ েশ্বয। তায শ্বয মুফতী শ্ব ভুদরভ মুফেশ্বে দনশ্ব ঘয েযায স্বপ্ন দদখা ফাংরা াদশ্বতয 

খুফ দফযর ঘ না। াভাদজে ফাধা-দনশ্বলধ অভানয েশ্বয জাদরভশ্বে দনশ্ব ঘয ফাাঁধায আোঙ্ক্ষা দতযই আিমবজনে। 

এই ঘ না াম্প্রদাদে ম্প্রীদতজনে ঘ নায দদযাতে। নাযীফাদী বাফনায ভূর দনমবা মদদ ফযদিস্বাতযফাদ, 

ফযদিস্বাধীনতায ভশ্বধয খুাঁদজ, তাশ্বর ফরশ্বত  তা দভযী চদযশ্বত্রয ভশ্বধয অশ্বনে া দপ্রাদথত আশ্বছ।  
 

     ভাশ্বেতা দদফীয দছাশ্ব াগশ্বে এবাশ্বফ মদদ আভযা অন্ত্যজ েণ্ঠস্বযশ্বে খুাঁদজ, তাশ্বর দদখশ্বফা ফহুর চদযশ্বত্রয 

আনাশ্বগানা। দমভন” ‘দধৌরী’ গশ্বেয দফলফস্তু আফদতবত জ যর এে আদদফাী দভশ্বশ্বে দেি েশ্বয। দ জাশ্বন 

তাাঁয যীযই তায ত্রু। ফয ভাযা দগশ্বর দধৌরীয দদশ্বে নজয শ্বড় তায বাুশ্বযয। াদরশ্ব আশ্ব ভাশ্বয োশ্বছ। ধযা 

শ্বড় ব্রাহ্মণ ন্ত্ান দভদেরাশ্বরয দপ্রশ্বভ। দভদেরার দধৌরীয দশ্ব  তায উত্তযাদধোয দযশ্বখ াদরশ্ব মা। দধৌরী 

দততাফৃদত্ত গ্রশ্বণ ফাধয । আদদফাীশ্বদয দনমবাতন, ধলবণ ইদতা দি ঘ না। দফদযবাগ ভ এই অনাচায াধন 

েশ্বয থাশ্বে উিদফত্ত ভাশ্বজয তথােদথত বরশ্বরাশ্বেযা। ফ দা, দদাল দগশ্ব শ্বড় দনমবাদততায য। এই ধযশ্বনয 

দনম্নফৃত্তী নাযীযা দততাফৃদত্তয থ দেশ্বনা অফরম্বন েযশ্বরা, দে তায দপ্রদিত তা দফশ্বফচনা েযায শুবফুদিম্পন্ন 

দরাে থাশ্বে না। দনষ্কৃদত া উিশ্বোদ য প্রদতদনদধ। োযণ াভাদজে দফনযা া এভনবাশ্বফ াজাশ্বনা থাশ্বে, দমখাশ্বন 

দনমবাদতত দযগণই ফাযংফায দনমবাতশ্বনয দোয । ভাশ্বজয এ এে চযভ রীরাশ্বখরা। অনযাোযী এফং 

দফচাযোযী অফিান েশ্বয এেই দফন্নযাশ্ব। এশ্বদয ফন্ধন (Bonding)  জ্জা গশ্বড় শ্বে ুদফধাফাদী  ুশ্বমাগ ন্ধানী 

ফায োযশ্বণ। এই ফন্ধন-জ্জা এত াই ভজফুত দম তযশ্বে দভথযা  দভথযাশ্বে তয েযশ্বত দফদিণ ভ দননা। 

তাশ্বদয উশ্বিযই র অন্ত্যজ েণ্ঠস্বযশ্বে গরা দ শ্ব তযা েযা। ‘দধৌরী’ গশ্বে এভনই ফাস্তশ্বফাদচত অদবজ্ঞতায দনমবা 

া। 
 

     নোর আশ্বদারশ্বনয  বূদভশ্বত যদচত ‘দরৌদী’ গেদ । এয োদদন আখযান দফিৃত শ্বশ্বছ আদদফাীশ্বদয 

জীফশ্বনয নানা ফঞ্চনা  ংস্কায এফং দগৌযফভ দদে দনশ্ব। আইদব যভানশ্বে দদা এে ািাৎোশ্বয ভাশ্বেতা 

দদফী ‘দরৌদী’ গে প্রশ্বঙ্গ উশ্বেখ েশ্বযশ্বছন:  
 

‚দরৌদী’ গে দফশ্বল এে া আশ্বদারশ্বনয েথা দনশ্ব দরশ্বখদছ। ৭০এয দশ্বে দফশ্বল এে া 

জাগা আদীফাীশ্বদয অফিা খুফ খাযা দছর। তাশ্বদয জাগা জদভ ফ চশ্বর মাদের, ভস্ত 

দজদন াই এে া প্রদতফাদ ভূরে  বুদভ বতদয েশ্বযদছর, দরৌদী মখন উরঙ্গ শ্ব দফদযশ্ব 

আশ্ব তখন দেন্তু চযভ এে া চশ্ব াঘাত ভাশ্বজয ভুশ্বখই শ্বড় তাই না? গশ্বেয দশ্বল 

দনানাে দেন্তু এশ্বেফাশ্বযই যাদজত।  
 

তাযা শুধু এে া দভশ্বশ্বে উরঙ্গ েযশ্বত াশ্বয- রারা চদযতাথব েযশ্বত াশ্বয দেন্তু ম্মান দদশ্বত 

াশ্বযনা। দেন্তু দদশ্বখা এই ঘ নায য ভাশ্বজয ভানুল দেন্তু দরৌদীশ্বেই ম্মান েশ্বয তাইনা? 

এই ম্মান দরৌদী আদা েশ্বয দনশ্বশ্বছ। আদভ চাই ভাশ্বজয দরৌদীযা ফাই এই বাশ্বফই 
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দজশ্বগ উেুে। দেশ্বড় দনে তাশ্বদয প্রায। যাদজত শ্ব মাে ই ফ দনানাে ফ 

ভাশ্বজই।‛ 
১৫
  

 

” নাযীয দচযন্ত্ন দুফবরতা  দিয আধায র তায নাযীত্ব। গেোয এই নাযীত্বশ্বে উিান েশ্বযশ্বছন দবন্নবাশ্বফ। 

নাযীয নগ্নতাশ্বে তায দিয আধায দশ্বশ্বফ উিান েযা শ্বশ্বছ। আদদফাী নাযীচদযত্র দরৌদী ভগ্র ফাংরা 

াদশ্বতযয এে অনফদয ৃদষ্ট।  
 

     এবাশ্বফ আভযা তাাঁয দফদবন্ন গশ্বেয ােদফশ্বেলণ েযশ্বর অন্ত্যজ  আদদফাী নাযী চদযশ্বত্রয উজ্জ্বর উদিদত 

রিয েযশ্বত াদয এফং তাাঁয দৃষ্টান্ত্  ংখযা মৎাভানয ন। স্বে দযশ্বয দনফবাদচত েশ্বেদ  গশ্বেয দনদযশ্বখ 

অন্ত্যজ  আদদফাী নাযীশ্বদয দফদবন্ন দপ্রদিতশ্বে তুশ্বরধযায এদ  াভানয প্রশ্বচষ্টা ভাত্র, এ দনশ্ব অধযশ্বনয দফস্তৃত 

ুশ্বমাগ যশ্বশ্বছ।    
 

৬. দশ্বলয েথা: প্রান্ত্জশ্বনয স্বশ্বপ্নয ফুননশ্বে অননয ভাত্রা দদশ্বশ্বছন ভাশ্বেতা দদফী। তাযাংেয ফশ্বদযাাধযা, 

দফবূদতবূলণ ফশ্বদযাাধযা, ভাদনে ফশ্বদযাাধযা, যাভর গশ্বঙ্গাাধযা, দদশ্বফ যা, াধন চশ্বট্টাাধযা প্রভুখ 

াদদতযেযা দনম্নফৃশ্বত্তয জীফন ধাযাশ্বে দরাোন্ত্য দথশ্বে জনাধাযশ্বণয াভশ্বন তুশ্বর ধশ্বযশ্বছন দেে। তশ্বফ অন্ত্যজ 

েণ্ঠস্বয প্রদতপরশ্বনয এ া এে া মবা দছর। ভাশ্বেতা দদফী জনভাশ্বজয গবীশ্বয প্রশ্বফ েশ্বয, তাাঁশ্বদয বদনদদন 

জীফনাচাযশ্বে অনুঙ্খবাশ্বফ মবশ্বফিণ াশ্বশ্বি দবে-ভাশ্বজ তুশ্বর ধশ্বযন। াদতয ৃদষ্টয ূশ্বত্র তায ফদুঃপ্রো 

ঘশ্ব । াংফাদদেতা এফং দরখে ফায ুফাশ্বদ আভযা ভশ্বেতা দদফীশ্বে ফহুদফধবাশ্বফ ভাশ্বজয দতেয োশ্বজ াই। 

এোধাশ্বয াংফাদদে, দরখে, ভাজেভবী “ ফহুধাদফস্তৃত তাাঁয েভবধাযা, মা আাতবাশ্বফ ফাংরা াদতয-ভাজ-

ংস্কৃদতশ্বে উফবয েশ্বযশ্বছ। দিভফঙ্গ  দফদবন্ন প্রশ্বদশ্বয উজাদত এফং নাযীভাজ দনশ্ব োজ েযায দদৌরশ্বত 

ভাশ্বেতা দদফী অদতদযদচত এে নাভ। দরখনীই দছর তাাঁয অস্ত্র। দফদবন্ন াদতয, ত্র-দত্রো ধাযাফাদেবাশ্বফ দতদন 

দরশ্বখ দগশ্বছন। উজাদত এফং নাযীশ্বদয য দালণ এফং ফঞ্চনায ইদতফৃত্ত তুশ্বর ধশ্বযশ্বছন। প্রান্ত্জশ্বনয স্বপ্ন-গাথাশ্বে 

াদতযরূ দদশ্ব জনাধাযশ্বণয দগাচশ্বয আনায জনয আজ দতদন ‘প্রান্ত্জশ্বনয খা’ দাশ্বফ দযদচত। অশ্বাে 

দাগুপ্ত ভাশ্বেতা দদফীয াদতয প্রদতবা তথা তাাঁয াদতয দৃষ্টয দভৌদরেতা ফা দনজস্বতায েথা ফরশ্বত দগশ্ব উশ্বেখ 

েশ্বযশ্বছন:  
 

‚রূেথায জগৎ দনভবাণ েযশ্বত দগশ্ব দতদন নতুন এে া স্বয, নতুন এে া বালাই বতদয েশ্বয 

দনশ্বত দশ্বযদছশ্বরন। আয আিমব, দই স্বয নাগদযে ভাশ্বজয াদতযশ্বফািা  ােশ্বেয োশ্বছ 

গ্রণশ্বমাগয শ্ব উের। দই বালাশ্বে ভাদ য বালা ফশ্বর গ্রণ েযশ্বত দেউ দিধা েযর না। 

এেেথা ফরা মা ভাশ্বেতাদদ বাযতী াদশ্বতয এে নতুন বুফন বতদয েযশ্বরন, দম বুফশ্বনয 

েথা দবাশ্বফ তাাঁয আশ্বগ ফাংরা াদশ্বতয আশ্বদন।‛ 
১৬
  

  

“ আভযা যফতবীশ্বত দদশ্বখদছ তাাঁয দফদযবাগ দরখা বাযশ্বতয দফদবন্ন আঞ্চদরে বালা ৃদথফীয নানাশ্বদশ্ব অনুদদত 

শ্বশ্বছ। দে ৃদষ্টয দোন ভাত্রা অদতক্রভ েযশ্বর দোশ্বনা াদতয দফেফাজাশ্বয দচাযণা েযশ্বত াশ্বয তা আভযা 

স্পষ্টতই অনুবফ েযশ্বত াদয। দতযই দতদন ফাংরা াদশ্বতযয দখার-নরশ্বচ ারশ্ব  দদশ্বশ্বছন। ফাংরা াদতয  

ভাশ্বজ ‘প্রান্ত্জশ্বনয খা’ দাশ্বফ আজীফন ভমবাদা াশ্বফন ভাশ্বেতা দদফী। ‘আযম্ভ ীভান্ত্ীন ভাদে’ দত্রো 

ভাশ্বেতা দদফীয প্রাশ্বণ দম েিাঘবযফাতবা তা ফতবভান আশ্বরাচনা প্রশ্বঙ্গ প্রদণধানশ্বমাগয: 
   

‚প্রান্ত্ফাীশ্বদয জীফন, মান  চরভানতাশ্বে দতদন এশ্বনদছশ্বরন ফাংরা াদশ্বতযয ভূরধাযা। 

ুশ্বখ-দুুঃশ্বখ, ফঞ্চনা-প্রদতশ্বযাশ্বধ তাশ্বদয াশ্ব দাাঁড়াশ্বনা দছর তাাঁয স্বদফশ্বফদচত দা  েতবফয। 

তাাঁয দীপ্র স্বয ফাযফায তুে েশ্বযশ্বছ প্রাদতষ্ঠাদনে দম্ভ  বফদযতা, জনবচতনয ঞ্চাদযত েশ্বযশ্বছ 

স্পধবা  প্রতয। আীন, ভুি দচন্ত্ে ভাশ্বেতা দদফীয প্রাশ্বণ আযম্ভ-য েিাঘবয।‛ 
১৭
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” ুশ্বখ-দুুঃশ্বখ, ফঞ্চনা-প্রদতশ্বযাশ্বধ জনভাশ্বজয াশ্ব দাাঁড়াশ্বনা এফং তাাঁশ্বদয জনয দেছু েযা তাাঁয বনদতে দাদত্ব 

ফশ্বর দতদন ভশ্বন েযশ্বতন। এশ্বন এেজন ভানুলশ্বে দেফর াদদতযে দাশ্বফ দফশ্বফচনা না েশ্বয, তাাঁশ্বে াভদগ্রেতায 

দবদত্তশ্বত দফশ্বফচনা েযাই ফযং বাশ্বরা। আয তাাঁয াদতযশ্বে দেফর াদতয দাশ্বফ না দদশ্বখ, এে া প্রদতফাদী 

রড়াইশ্বয ধাযাবালয দাশ্বফ, াদতয-ভাজ-ংস্কৃদতয দপ্রিাশ্ব  ঐদতাদে দৃদষ্ট দদশ্ব দদখশ্বর মথাথবয ভমবাদা 

দদা শ্বফ। দতদন দনশ্বজয দরখা ম্বশ্বন্ধ উশ্বেখ েশ্বযশ্বছন:   
 

‚আভায দরখাশ্বরদখয ফযাায দনশ্ব ফরশ্বত দগশ্বর, ত্তশ্বযয দে দছর আভায োশ্বছ খুফই 

গুরুত্বূণব। দ ভ আভায োজেভব দনশ্ব ‘ফ্রদিায’ দত্রো দেছু দরশ্বখদছরাভ। আভায 

োশ্বছ দচযোরই দরখাই অযাোন।‛ 
১৮ 

 
 

     ভাশ্বেতা দদফীয এোদধে গ্রশ্বন্থয ইংশ্বযদজ অনুফাদে গাত্রী চক্রফতবী দস্পবাে। তাাঁয ভশ্বত ” ভাশ্বেতা দদফী 

দফেদফখযাত দরখেশ্বদয শ্বঙ্গ তুরনা চশ্বর আশ্বন। তাাঁয গে, উনযা, প্রফশ্বন্ধয ভাধযশ্বভ দিভফঙ্গ তথা 

আদদফাীশ্বদয অজানা ইদতা াযা ৃদথফীয াদশ্বতয ম্মাদনত। তাাঁয গেগুদর ভূরযান েযশ্বর দদখা মা:  
 

ে. ভাশ্বেতা দদফী অন্ত্যজ চদযত্র দনভবাশ্বণয দিশ্বত্র অদিতী। ভাদ য াদন্নশ্বধয থাো ভানফী চদযত্র 

ৃজশ্বনই তাাঁয আনুগতয রিয েযা মা। এ োযশ্বণই দফদযবাগ প্রধান  াদতয-পর চদযত্রগুশ্বরা 

আদদফাী দেদণ দথশ্বে উদ্ভুত। উদাযণ দাশ্বফ চণ্ডী, দভযী, দধৌরী প্রভুখ চদযশ্বত্রয েথা উশ্বেখ েযা 

মা।  

খ. ভাশ্বেতা দদফী ূক্ষ্ম ূক্ষ্ম দফল, ভযাশ্বে াভশ্বন দযশ্বখ ভাশ্বজয গবীশ্বয প্রশ্বফ েশ্বযশ্বছন। 

াভাদজে নানা দফল দনশ্ব োজ েশ্বযশ্বছন। মায প্রতযি প্রবাফ দদখা মা দছাশ্ব াগেগুদরশ্বত। 

এোযশ্বণই ফাংরা াদশ্বতয ভাশ্বেতা দদফীশ্বে অশ্বনশ্বেই ভাজতাদত্ত্বে দাশ্বফ দচদিত েশ্বয 

থাশ্বেন। আভাশ্বদয ফিফয তাাঁশ্বে দেফর ভাজতাদত্ত্বে না ফশ্বর, ভাজ-ভনস্তাদত্ত্বে দাশ্বফ দচদিত 

েযা অদধে ভুদচত। দেননা তাাঁয ভশ্বতা েশ্বয অন্ত্যজ ভাশ্বজয েণ্ঠস্বয খুফ েভ জনই অনুবফ 

েযশ্বত দশ্বযশ্বছ। ভাশ্বেতা দদফী, তাাঁয দছাশ্ব াগে তথা াদশ্বতয দনশ্বজয ভশ্বতা েশ্বয দনুঃস্বজশ্বনয 

চচবা েশ্বয দগশ্বছন।  

গ. ভাশ্বেতা দদফী দেফর এেজন ভাজতাদত্ত্বে ফা াদদতযে দাশ্বফ নন, ফযং এে া প্রদতষ্ঠান দাশ্বফ 

দযদচদত াশ্বফন ফাংরা াদতয তথা ভাশ্বজ। ুনীর গশ্বঙ্গাাধযা তাাঁয াদতয-দফল প্রশ্বঙ্গ 

ফরশ্বত দগশ্ব উশ্বেখ েশ্বযশ্বছন: ‚দতদন ফহু দফল দরশ্বখশ্বছন। দেন্তু দফশ্বল েশ্বয ইদানীং োশ্বর 

আদদফাী  জনজাদত মাযা ভাশ্বজ অফশ্বদরত ফশ্ব ই, াদশ্বতয উশ্বদিত দতদন তাাঁশ্বদয তুশ্বর 

ধশ্বযশ্বছন। .... আদভ তাাঁয াদতযেভব এফং ফযদিশ্বত্বয দফশ্বল অনুযাগী।‛ 
১৯
  “ এই অনুযাগ 

ধভবীতায িাশ্বত দমভন যশ্বশ্বছ াদতযেভব এফং ফযদিত্ব, দেে দতভদন যশ্বশ্বছ ভাশ্বেতায 

অনুচযফগব দনশ্ব ংগদেত দফশ্বল এে প্রদতশ্বফ। দম ংগদেত প্রদতশ্বফ দফার এে প্রদতষ্ঠাশ্বনয 

রূ ধাযণ েশ্বয, মা ভভ এফং উত্তয প্রজশ্বময ভাজশ্বফী এফং াদদতযেশ্বদয োশ্বছ 

অনুনেযনী দাশ্বফ দদখা দদ। ফাংরা ভাজ  াদতয যচনা তায প্রবাফ দদখা দদর।  

ঘ. ফাংরা াদশ্বতয াফ-অর ানবচচবায দতদনই প্রথভ েশ্বযশ্বছন এভন দেন্তু ন। তশ্বফ ফাংরা াদশ্বতয 

াফ-অর ানব ধাযা আশ্বযা তীব্র যদশ্মে া আশ্বরাে উজ্জ্বর শ্ব উের তাাঁয যচনা। দই বাফধাযা 

ফাংরা াদশ্বতয ফযেবাশ্বফ প্রবাফ দপরশ্বরা। মায পশ্বর যফতবী ভশ্ব দফদবন্ন দরখে এই 

অনাশ্বরাদেত অঞ্চরশ্বে দফশ্বল গুরুশ্বত্বয াশ্বথ দফশ্বফচনা েশ্বয দবন্ন ুশ্বযয াদতয ধাযায প্রো 

েযশ্বরা, মা ফাংরা াদশ্বতযয প্রথাদনষ্ঠ এে া গড়শ্বনয তন ঘদ শ্ব নফ বাফনায ঞ্চায েযশ্বরা। 

মায োণ্ডাযী দাশ্বফ আভযা এই ভাশ্বেতা দদফীশ্বে দচদিত েযশ্বত াদয।  



ভাশ্বেতা দদফীয দছাশ্ব াগশ্বে অন্ত্যজ  আদদফাী ভাজ  ংসৃ্কদতয দযয : দনফবাদচত গেশ্বেদিে দফশ্বেলণ       যাশ্বজ খান   ুজেুভায ভণ্ডর 
 

Volume- VI, Issue-I                                                    July 2017 27 

ঙ. ভাজশ্বফী দাশ্বফ দতদন ফাস্তশ্বফ মা দদশ্বখশ্বছন তা াদতয-দে দাশ্বফ প্রো দশ্বশ্বছ। আফায 

দতদন ভাশ্বজয দম ভযাগুদর উরদি েশ্বযশ্বছন, দগুদরয ভাধান েযশ্বত দচশ্বশ্বছন এফং অশ্বনে 

দিশ্বত্র তা ভাধান েশ্বযশ্বছন। এোযশ্বণ াদদতযে ত্ত্বা এফং ভাজশ্বফী ত্ত্বায মথাথব ংফন্ধন 

ঘশ্ব শ্বছ ভাশ্বেতা দদফীয জীফশ্বন। তাাঁয ৃজনী দশ্বেয এে া প্রাশ্বাদগে দদে যশ্বশ্বছ। অশ্বনে 

দিশ্বত্র তা উশ্বিযভুখীন। তশ্বফ াদতযয দফফদজবত ন। াদতয-গুণ েখশ্বনা িুন্ন দন। এেদদশ্বে 

াদতয দে, অনযদদশ্বে ভাজ-ংস্কৃদতয দপ্রদিশ্বত তাাঁয ৃজনী দশ্বেয এে া প্রাশ্বাদগে দদশ্বেয 

প্রো “ ভাশ্বেতা দদফীয াদশ্বতয দবন্ন ভাত্রা দমাগ েশ্বযশ্বছ।  দদদে দথশ্বে দফচায েযশ্বর ফাংরা 

ভাজ  াদশ্বতযয ফাড়দত ানা ভাশ্বেতা দদফী এফং ফাংরা াদশ্বতযয ইদতাশ্ব দতদন অদিতী 

ভাজশ্বফী াদদতযে।  
 

     াভদগ্রে আশ্বরাচনায দফচাশ্বয আভযা ফরশ্বত াদয ” তাাঁয যদচত গেগুদরশ্বত দতদন উি িভতাীর দিয 

দফরুশ্বি, দনুঃস্বজশ্বনয শ্ব েরভ ধশ্বযশ্বছন, অন্ত্যজ প্রদতফাদী চদযত্র ৃজন েশ্বযশ্বছন। দদী াভন্ত্তাদযে তথা 

প্রবুত্বারী ভাজ ফযফিায দালশ্বণয প্রদতোদত রূ দাশ্বফ প্রাদন্ত্ে জনশ্বগাষ্ঠীয দাদলত েণ্ঠস্বযশ্বে প্রো 

েশ্বযশ্বছন। তাাঁয দরখা শ্ব উশ্বেশ্বছ অন্ত্যজ দেদণয ঐদতাদে দদরর। াদতযচচবায ভান্ত্যাশ্বর দতদন যচনা েশ্বযশ্বছন 

জনফৃত্ত অশ্বেলশ্বণয দফেে ইদতা। এশ্বন এেজন উিভাশ্বগবয াদদতযে তথা ভাজ দযদদ ভানুলশ্বে আভযা গত 

ফছশ্বযই (২০১৬) াদযশ্বদছ।  
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