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জন্মতফর্লে নাযাণ গর্গাাধযা : প্রগ ‘বফতালরক’ 

ড. ালবলজৎ চক্রফতেী  

কাযী াধযাক, ফাাংরা লফবাগ, কলযভগঞ্জ কর্রজ, কলযভগঞ্জ, াঅাভ  

Abstract 

Narayan Gangapadhya is one of the eminent writers in bengali literature in the 20th 

century. His popular novels are 'Upanibesh','Shilalipi' etc. He wrote not only novels but 

also a lot of short stories, essays and literature on children, drama etc. 
         

He wrote one of his novels "Baitalic" which is rarely criticized. In this novels he depicted a 

conflict between subalterns and elite class. This novel was written on the basis of North 

Bengal. The core theme of this novels is a conflict between subaltern named Ruhidas's 

society and elite society. The purpose of this research paper is to discuss on the conflict 

between a subaltern and elite society. 
 

(১) 

জীফন ও লৃি 

        রাালর্তযয একজন জনলপ্র কথাকায নাযাণ গর্গাাধযা। পালাকী নাভ তাযকনাথ গর্গাাধযা। ‘ুনন্দ’ 

ছদ্ম নার্ভ ‘পদ’ লিকা ধাযাফালক ‘নুন্দয জানোর’ যচনা কর্যন। লফাং তাব্দীয ১ভ দর্ক াথোৎ ১৯১৮ 

লিস্টার্ব্দ তাাঁয জন্ম। জন্মস্থান ফতেভান ফাাংরার্দর্য লদনাজুয পজরায ফালরাডাগীর্ত। ার তালযর্খয লনলযর্খ 

২০১৮ াআাংযালজ নাযাণ গর্গাাধযার্য জন্মতফাললেকী ফছয। জর্ন্ময ত ফছয পলযর্ এর্ও নাযাণ 

গর্গাাধযা াভয র্ াঅর্ছন তাাঁয ৃজনীর পরখনীয জনয। লফাং তাব্দীয ভাঝাভালঝ ভর্ নাযাণ 

গর্গাাধযার্য ঝণো করভ উায লদর্র্ছ ‘উলনর্ফ’ ‘ভন্ত্রভুখয’ ‘লরালরল’ ‘ালধাযা’ াআতযালদ জনলপ্র 

ঔনযালক প্রলতর্ফদন ভূ। 
 

     নাযাণ গর্গাাধযা ১৯৪১ লিস্টার্ব্দ করকাতা লফশ্বলফদযার পথর্ক ফাাংরা ালর্তয প্রথভ পেলণর্ত প্রথভ র্ 

এভ.এ.া কর্যন। এফাং যফতেীকার্র এাআ লফশ্বলফদযারর্ াধযানা পমাগ পদন। দীঘেলদন লতলন করকাতা 

লফশ্বলফদযারর্ াধযানা কর্যর্ছন। তৎকারীন ভর্য ফহু লফখযাত ি লিকা লতলন লরর্খর্ছন তায ভর্ধয 

উর্েখর্মাগয হ্ল। ‘লনফার্যয লচলি’, ‘লফলচিা’, ‘লযচ’, ‘ূফোা’, ‘পদ’ ‘চতুযগ’, ‘ভালক ফুভলত’, ‘াভৃত’, 

‘এক্ষণ’ াআতযালদ। ফড়র্দয জনয ালতয যচনা কযর্রও লশুালর্তয লতলন ভান বার্ফ করভ চালরর্র্ছন, তাাঁয 

‘পেলনদা’ লশুলকর্াযর্দয ভর্ধয পফ জনলপ্রতা রাব কর্যর্ছ। াঅজও পেলনদা লকর্াযর্দয ভর্ধয ভান জনলপ্র। 
 

     নাযাণ গর্গাাধযার্য গল্পগুর্রা ফাাংরা ালর্তযয এক াভয ৃলি। গর্ল্প লতলন ফহুভুখী প্রলতবায ছা পযর্খ 

পগর্ছন। লফর্ল কর্য ‘ফীতাং’ ‘নক্রচলযি’ াআতযালদ গর্ল্প তখনকায ভর্য ভার্জয নগ্নরূর্ক লতলন াির্কয 

াভর্ন লনর্ এর্র্ছন।  
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     গল্প লনর্ও াাধাযণ লকছু প্রফন্ গ্রন্থ লতলন যচনা কর্যর্ছন। তা পথর্ক ফাাংরা প্রফন্ ালর্তয তাাঁয গবীয 

ভননীরতায লযচ াওা মা। এাআ াভয কথাাললতযক ভাি ৫৩ ফছয ফর্ ৬ নর্বম্বয ১৯৭০ লিস্টার্ব্দ 

যর্রাক গভন কর্যন। 
 

নাযাণ গর্গাাধযার্য ৃলিকর্ভেয একলে তালরকা লনর্ে প্রদত্ত হ্ল: 
 

উনযা:- (১) ‘উলনর্ফ’-(লতন খন্ড) ১৯৪৪, (২) ‘ভন্ত্রভুখয’ (১৯৪৫), (৩) ‘স্বণেীতা’ (১৯৪৬), (৪) ‘ম্রাে ও 

পেিী’ (১৩৫১) (৫) ‘ূমোযথী’ (১৯৪৮) (৬) ‘বফতালরক’ (১৯৪৮) (৭) ‘ট্রলপ’ (১৯৪৯), (৮) ‘লফলদা’ (১৯৪৯), 

(৯) ‘লরালরল’ (১৯৪৯), (১০) ‘দঞ্চায’ (১৯৪৯), (১১) ‘রারভালে’ (১৯৫১), (১২) ভানন্দা (১৯৫১) (১৩) 

‘লনল মান’ (১৯৬০), (১৪) ‘বষ্মুতুর’ (১৩৬২), (১৫) ‘াভাফযায গান’ (১৯৬৫), (১৬) ন্যায যু (১৯৬৬), 

(১৭) ‘াতারকনযা’ (১৯৬৬), (১৮) ‘লনজেন লখয’ (১৯৬৮) (১৯) ‘তৃতী নন’ (১৯৬৯), (২০) ‘কাাঁর্চয দযজা’ 

(১৯৭০) (২১) ‘াঅর্রাকণো’ (১৯৭০) প্রবৃলত। 
 

গল্পগ্রন্থ:- ‘ফীতাঃ’ (১৯৪৫), ‘দাঃান’ (১৯৪৫), ‘বাঙাফন্দয’ (১৯৪৫), জন্মান্তয (১৯৪৬), পবাগফতী (১৯৪৭), 

‘কারাফদয’ (১৯৪৮), ‘পশ্বতকভর’ (১৯৫১), ‘গন্যাজ’ (১৯৫৫), ‘উফেী’ (১৯৫৬), ‘চাযভূলতে’ (১৯৫৭), ‘বালোরী’ 

(১৯৫৭), ‘রূভতী’ (১৯৫৯), ‘ার্য ভাথায ভলণ’ (১৯৫৯), ‘একলজলফন’ (১৯৫১), ‘ বক্ষণ’ (১৯৬১), ‘যার্তয 

ভুকুর’ (১৯৬৪)’, ‘লরাফতী’ (১৯৬৪), ‘ছাাতযী’ (১৯৬৬), ‘ফনর্জাৎস্না’ (১৯৬৯), ‘ঘূলণে’ (১৯৭১) ‘রক্ষ্মীয া’ 

(১৯৭৭), ‘ািাদী’ (১৯৭৯), ‘াঅর্রায যাত’ (১৯৮১)।  
 

লকর্ায গল্প: (১) ‘প্তকান্ড’ ১৯৪৮, (২) ‘ছুলেয াঅকা’ ১৯৫৬, (৩) ‘খুলয াওা’ ১৯৫৮, (৪) ‘গল্পফলর গল্প 

পার্না’ ১৯৬১, (৫) ‘যাঘর্ফয জমািা’ (১৯৬৩), (৬) ‘র্নারুরুয ভাকুদা’ ১৯৬৬, (৭) ‘কম্বর লনরুর্ে’ (১৯৬৭), 

(৮) ‘ঞ্চানর্নয াতী’ ১৯৬৪, (৯) ‘পেলনদায গল্প’ (১৯৬৮), (১০) ‘েরডাগায পেলনদা ১৯৭০, (১১) ‘পেলনদা লদ 

পগ্রে’ (১৯৭১), (১২) ‘ঘন্টাদায কাফুরকাকা’ ১৯৭২, (১৩) ‘াফযথে রক্ষযর্বদ’ (১৯৭৪), (১৪) ‘পেলনদা ও বুতুর্ড় 

কাভযা’ ১৯৮১, (১৫) ‘লক্রর্কোয পেলনদা’ ১৯৮৬, (১৬) ‘পেলনদায কান্ডকাযকানা’ (১৯৯০)।  
 

প্রফন্ গ্রন্থ: (১) ‘ালতয ও াললতযক’ (১৯৫৬), (২) ‘ালর্তয পছােগল্প’ (১৯৫৬), (৩) ‘ফাাংরা গল্প লফলচিা’  

(১৯৫৮), (৪) ‘কথার্কালফদ যফীন্ননাথ’ (১৯৬৬), ুনন্দয জানোর’; প্রথভ মো (১৯৬৬), ‘পছােগর্ল্পয ীভার্যখা’ 

(১৯৭০)। 
 

নােক:- ‘যাভর্ভান’, ‘বাড়ার্ে চাাআ’ ‘াঅগুন্তক’ ‘র্যয উকায কলযওনা’ ‘বীভফধ’, ‘ফার্যাবূত’। (ূি:- 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki)  
                                                                   

 

(২) 

প্রগ: বফতালরক 
 

     নাযাণ গর্গাাধযার্য বফলচিভ যচনালফর্শ্ব ‘বফতালরক’ (১৯৪৮) নানাকাযর্ণ াননয র্ উর্ির্ছ। মলদও এ 

উনযা ভার্রাকর্দয দৃলি পযকভ বার্ফ াঅকলেণ কর্যলন। একলনি ািক লার্ফ এাআ উনযা মখন ুনাঃাি 

কলয তখন লফলিত াআ, নাযাণ গর্গাাধযার্য তীক্ষ্ণ দৃলি কীবার্ফ ভার্জয এর্কর্ফর্য নীচু তরা থাকা ভুলচ-

ভার্জয ান্তর্ফেদনার্ক ধযায পচিা কর্যর্ছ, এাআ পবর্ফ। চলের্য দর্ক ালস্থয যাজননলতক ও াভালজক বাঙাগড়ায 

ডাভার্ডার লফর্ল কর্য ১৯৪৭ ার্রয পদবাগ ও স্বাধীনতারাব এফাং তায যফতেী ভর্ ৃি উদ্বাস্ত পরাতর্ক 

লনর্ ফাাংরা ালতয মখন যগভ তখন নাযাণ গর্গাাধযা লনেফগেী ভার্জয এর্কফার্য নীচুতরা থাকা ভুলচ 

ভাজর্ক লনর্ করভ ধযর্রন। শুধু ধযর্রন না তার্দয ান্তর্ফেদনার্ক তুর্র াঅনায পচিা কযর্রন। উচ্চফগেী 

https://bn.m.wikipedia.org/wiki
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ভানুলর্দয দ্বাযা াভালনত, াফর্লরত, লনগৃীত রুলদা ভার্জয ভভের্ফদনা ‘বফতালরক’ উনযার্য ভূর লফল। 

উনযার্য এর্কফায শুরুর্ত উনযার্য ঘেনায ভ ম্পর্কে পরখক ফর্রর্ছন,- 
 

‚ফাআর্য ঘেনাকার ১৯৩৪ ার। মখন ফাাংরায লফপ্লফ াঅর্ন্দারর্নয ভালপ্ত মুগ াঅয গণ-াঅর্ন্দারন 

াঅফায ূফোবা।।‛
১
 

 

     উনযার্য ‘ঘেনাকার্রয’ উর্েখ পথর্ক উনার্য ফাস্তফতায লদকলে লযস্ফুি র্র্ছ ফরা মা। লনছক কাললন 

যচনায জনয এ কাললন পম যলচত লন তা লযষ্কায। জাতার্তয দ্বর্ন্ধ জজেলযত ফাাংরায ভাজ জীফর্নয এক জীফন্ত 

প্রলতর্ফদন র্ উর্ির্ছ ‘বফতালরক’।  
 

     উত্তযফর্গয েবূলভকা যলচত এ উনযার্ বাযতী উভার্দর্য ভাজফযফস্থা দীঘেলদর্নয জাতার্তয 

গবীয াংকের্ক তুর্র ধর্যর্ছন ঔনযালক। লন্দু-ভার্জয এর্কফার্য নীচুতরা ান্তযজ রুলদা (ভুলচ) ভার্জয 

লনীড়র্নয ভভেস্পেী এক জীফনলচি ঔনযালর্কয লনুণ তুলরয োর্ন জীফন্ত র্ পুর্ে উর্ির্ছ। 
 

প্রলতর্ফদর্নয এর্কফার্য শুরুর্ত ফযঞ্জনাভ ফার্ন উনযার্য ভূর ুয ধলযর্ লদর্র্ছন পরখক- 
 

‚নযাড়া ভােো াআতস্তত পছা ধর্যর্ছ পানালর ফুর্জয, পর্রর্ছ র্লে, করাাআ, পছারা, ভেয। ীর্তয 

লফলন্ন ণূযতা এতফড় েীীন ভািখানায দীনতা ঢার্কলন ফযাং াঅর্যা প্রকে র্ উর্ির্ছ ভর্ন । 

বাঙাচুর্যা াঅর, ভালেয পছােফর্ড়া চাঙাড়, লফফণে ঘা, ভযা ভযা কলিকাযী াঅয েুকর্যা েুকর্যা পগারুয ার্ড় 

লফস্তীণে র্ াঅর্ছ শ্মার্নয াআলগত। উত্তয ফাাংরায াঅলদগন্ত এক পভর্রয ভাি। এর্রার্ভর্রা এাআ 

যলফর্যয েুকর্যাগুর্রায পছর্নয পকার্না জাগ পচিায াআলতা পনাআ।‛
২
 

 

     লচিধভেী এাআ ফণেনায ভর্ধয রুলকর্ যর্র্ছ গবীয ফযঞ্জনা। ‘াআলতা পনাআ’ াথচ এাআ াআলতাীন াআলতার্য 

প্রলতর্ফদন লতলন যচনা কর্যর্ছন। উচ্চফর্গেয লনীড়ন, উৎীড়ন, ফঞ্চনা, পালর্ণয এক করুণ াভালজক াআলতাীন 

াআলতা র্ ওর্ির্ছ ‘বফতালরক’। 
 

     গুরুর্ট্রলনাং া ভািায ফাংী যাভালণক ভর্ন্ন রুলদার্য নাভো মর্তাাআ লিক কর্য পদওায পচিা করুক না 

পকন ভর্র্ন্নয লজহ্বায াঅড়িতা াথফা দীঘেলদর্নয ুরুলানুক্রর্ভ রালরত াংস্কায প ছাড়র্ত যালজ ন। 

ঔনযালর্কয ফান- 
 

‚াঅর্গ লে-ল লদত, এখন কাাঁচা কাাঁচা াক্ষর্য পরর্খ েী ভলন্দয রুলদা। প্রাাআভাযী স্কুর্রয গুরুর্ট্রলনাং 

া ভািায ফাংী যাভালণক নাভ দস্তখত কযর্ত ললখর্র্ছ। ার্নক ফুলঝর্লছর ফাংী, ভলন্দয কার্যা 

নাভ  না, ওিা র্ফ ভর্ন্ন।  

শুর্ন চর্ে লগর্লছর ভলন্দয। ফর্রলছর, তুলভ াআো কী কলর্রন প ভািায? ফা লমো নাভ লদর্র, ওাআো 

ফদরাভু পকভন কলয? ালভ ভলন্দয াঅলছাং, ভলন্দয থালকফা চাল। ফার্য নাভ ছালড়ফা কলছ। পকভন 

ভানুলখানা প তুলভ?‛
৩
 

 

     ফাংী ভািায মর্তাাআ নতুন লদর্নয াঅর্রা লনর্ াঅায পচিা করুক না পকন ুরুলানুক্রর্ভ রালরত াংস্কায 

ভলন্দয ছাড়র্ত ার্য না, ফরা বার ছাড়ায া া না। পমভন লছর পতভন থাকাাআ পমন তায ররাে লরখন“ ‚ালভ 

ভলন্দয াঅলছ, ভলন্দয থালকফা চাল।‛ প পভর্ন লনর্র্ছ, এোাআ পমন তায লনলত। তায াঅযও একলে ফান 

এক্থাযাআ ভথেন কর্য- 
   

‚ভলন্দয াঅফায ফরর্র, তাাআ কলছু;   ভন চলরর্ছ ওাআ যকভোাআ চলরফা দাও।‛ 
৪
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     এাআ ফানো মলদও যস্বতী ুর্জা লনর্ ফাংীভািার্যয চার্য লযর্প্রলক্ষর্ত কযা তফুও াপ্রালগক ন। 

উচ্চফর্ণেয ফাাঁধাধযা লনর্ভ চরাাআ পমন লনেফর্গেয ভানুর্লয ার্ভাঘ লনলত। ভলন্দয জার্ন- 
 

‚নাক ঝার্ভরা ফাড়াাআ লক পাদার্র্ফ।‚
৫
       

 

     ‘জরচর নালর্তয’ পছর্র ফাংী যাভালণক ার ছাড়ায াি ন পকননা প পতা ার্নক পরখাড়া লর্খর্ছ। 

‚ফাংী ফরর্র াঅলভ পতা ার্নক পরখাড়া পর্খলছ।‛
৬
 এাআ ফাংী ভুলচর্দয গ্রার্ভয স্কুর্রয ভািায। প শুধু ভুলচর্দয 

ফাচ্চার্দয ড়া না, এাআ ান্তযজর্দয জীফর্ন লযফেতর্নয ূমে ওিার্ত চা। প স্কুর্র যস্বতী ুর্জা কযর্ত  

উর্যাগী । এাআ কথাো মখন ভুলচাড়ায ফর্চর্ লফচক্ষণ ‘লোআ’ জানা ভলন্দর্যয কার্ন ফাংীভািায তুরর, 

তখভ ভলন্দয লনর্জয কানর্কও পমন লফশ্বা কযর্ত াযর্র না। উৎকলিত বার্ফ ফাংীর্ক প লজজ্ঞাা কর্য- 
 

 ‚কী ূজা কলযফা কলছ?  

-যস্বতী ূজা। 

- ার্য ফা! াআফ পখার তুভায পকন বল্   

ভািায?‛
৭ 

 

     াঅভযা রক্ষয কযরাভ ভলন্দর্যয ভর্নয লবতর্য জভাে ফাাঁধা বর্ক। তায হৃদ াঅৎর্ক উর্ির্ছ াভালজক ফাাঁধা 

লনর্লর্ধয কথা পবর্ফ ুর্জা পতা ব্রাহ্মর্ণয একছি ালধকায। ‚াআ ফ পখার’ কযাাআ ভলন্দর্যয ভর্তা ান্তযজর্দয 

উলচত ন। ‘াআ ফ পখার তুভায পকর্ন বর ভািায’ ার্নকো লফদ্রুর্য ভর্তা এাআ ফাকয উচ্চালযত র্রা’ 

ভর্ন্দর্যয কর্ি। ান্তযজ ভুলচর্দয ুর্জায কথা বাফাাআ উলচত ন। এোাআ ভনুফাদী লন্দুার্েয লরখন। ভলন্দয জার্ন 

তাযা ান্তযজ াশুলচ তাযা িাকযু পদফতায ুর্জা পকানবার্ফাআ কযর্ত ার্য না, এোাআ াভালজক লফধান। এভনলক 

ভুলচর্দয ুর্জাও ব্রাক্ষণযা কর্য না। পকননা তাযা ান্তযজ াশুলচ। ফাংীয কু্ষযধায মুলিয যাাঁর্চ ভলন্দয ুর্জায কথা 

ভানর্রও তায ভর্ন তখনও লদ্বধা ুর্জাো কযর্ফ পক?  
 

-‘থার্কা প ভািায ফাংীর্ক ফাাঁধা লদর্র ভলন্দযাঃ 

 তুলভ পঢয লনলখচ, লমো কলফা লো পতা র্ফ। 

লকন্তু ুজা পক কলযর্ফ? 

-পকন ূর্জা পম কর্য?  

-পকন ফাম্ ন্ ? “ভলন্দয ম্লানবার্ফ ার: াআফার্য াভাক তুলভ াাাআর্রন প ভািায। ফাম্ নর্ক লচন নাাআ। 

উাযা ভুলচয ূজা কলযফা াঅলর্ফ “ এভন ভানুল ন। কলফা পগর্র গালর লদ তাড়াাআ লদর্ফ।‛ 
৮ 

 
 

     ভলন্দর্যয ম্লানবার্ফ াায ভর্ধয তায গবীয ভভের্ফদনা ধযা র্ড়র্ছ। ব্রাহ্মণযফাদী ভাজফযফস্থা ব্রাহ্মর্ণযা 

ভুলচয ূজা মেন্ত কযর্ত াঅর্ না। ূজায কথা ফরর্র গালর খার্ফ। ান্তযজ পেলণয ভানুর্লয ভর্ন পম মন্ত্রনা তা ভূতে 

র্ উির্ছ এখার্ন ওযা লন্দু র্ও লন্দু ন। লন্দু ধর্ভেয ুর্জা াফেণ কযা তার্দয এলিার্য র্ড় না। 

লন্দুধর্ভেয ফণের্বদ প্রথায এক ফাস্তফ কুৎলত লদক পচার্খ াঅঙুর লদর্ ঔনযালক াঅভার্দয পদখার্রন। ভলন্দর্যয 

ফার্ন পগাো ান্তযজ পেলণয ভভের্ফদনা ফাণীরূ রাব কর্যর্ছ। ব্রাহ্মণযতালন্ত্রক ভাজফযফস্থা াফর্লরত 

ব্রাতযজনর্দয কিস্বয ধযা র্ড়র্ছ উনযার্য ফার্ন। ফস্ততাঃ ূজার্ক পকন্ন কর্য উনযার্ দ্বালন্ধক াংঘাত বতযী 

। পল মেন্ত প্রাণ লদর্ত  ভুলচ ভার্জয পমার্গন ও ভলন্দযর্ক।  
 

    ব্রাহ্মণযতর্ন্ত্রয প্রতার্য কথা ভর্ন কর্য ভলন্দয রু্জায কথা যালয াস্বীকায কর্য। ব্রাহ্মণযফাদী ভাজ 

ফযফস্থা ান্তযজযা কতেুক ব্রাতয ভলর্ন্নয কথায ভর্ধয পুর্ে ওর্ি এাআ ছলফ- 
 

-‚াভযা উর্ফয ভর্ধয নাাআ। পতা কারীূজা -  
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লবনগার্য যকায ভার্য নাভত াংকল্প কলযফা  

রার্গ ওাআ াভার্দয  ূজা-ফাস্ । পপয পম ূজা  

কলয লর্তা ভদ াঅয ো , এক ফাভহ্ ন  

াঅয কী কার্ভ নালগর্ফ।‛
৯
   

  

     লনের্েলণয ভানুলর্দয াভালজক ফঞ্চনায ছলফ পুর্ে ওর্ির্ছ এখার্ন। মুগ মুগ ধর্য বাযতফলে তথা ফাাংরার্দর্ 

এাআ াভালজক বফলর্ভযয ধাযা চর্র াঅর্ছ। এাআ াভালজক বফলর্ভযয কথা, ফঞ্চনায কথা, াভার্নয কথা যফীন্ননাথ 

‘গীতাঞ্জলরয’ ‘দবোগা পদ’ কলফতা উর্েখ কর্যর্ছন “ 
 

‚প পভায দবোগা পদ, মার্দয কর্যছ াভান,  

াভার্ন র্ত র্ফ তাার্দয ফায ভান। 

ভানুর্লয ালধকার্য ফলঞ্চত কর্যছ মার্য 

ম্মুর্খ দাাঁড়ার্ পযর্খ তফু পকার্র দাও নাাআ স্থান,  

াভার্ন র্ত র্ফ তাার্দয ফায ভান।‛
১০

(২০ াঅলাঢ় ১৩১৭)  
 

     যফীন্ননাথ উলেি পম নীচুতরায ভানুল তা াঅয ফরায ার্ক্ষা যার্খ না। তাব্দীয য তাব্দী ধর্য চণ্ডার, ভুলচ, 

পভথয, পডাভ, ফয এাআ ভস্ত ান্তযজ পেলণয ভানুর্লযা াফর্লরত র্ াঅর্ছ। ফাাংরা ালর্তযয প্রথভ লনদেন 

চমোর্দও তায উর্েখ াাআ। ‘নগয ফালর্যয পডাম্বী পতাাঁযী কুলো’ এাআ চমো তায াঅবা াওা মা। াঅধুলনক 

কার্রয উনযা লল্পী নাযাণ গর্গাাধযার্য ‘বফতালরক’ উনযার্ও নীচুতরায ভানুর্লয জীফনলচি লচিালত 

র্র্ছ। ান্তযজ ভুলচ ভার্জয ান্তর্যয দন বালারূ পর্র্ছ এাআ উনযার্। 
 

     পম ভর্ নাযাণ এাআ প্রলতর্ফদন যচনা কর্যর্ছন প ভর্ তা পভার্োআ জ লছর না। লফর্ল কর্য মখন 

খলণ্ডত স্বাধীনতা এফাং স্বাধীনতা যফতেী লছন্নলফলছন্ন দাআ ার্যয ভাজ জীফন। প ভর্ কথাাললতযকর্দয াতছালন 

লদলির যাজননলতক ফা াভালজক বাঙাগড়ায প্রলতর্ফদন যচনা কযায। পাআ ভ পফলয বাগ জনলপ্র াললতযকযা 

মখন এাআ োরভাোর লযলস্থলত লনর্ করভ ধর্যর্ছন তখন নাযাণ গর্গাাধযা লবন্নধভেী াঅখযান যচনা কযর্রন। 

এাআ াঅখযার্ন াভালজক ফণে-াংঘার্তয ফীবৎ রূর্ক াঅভার্দয াভর্ন তুর্র ধযর্রন। 
 

     উচ্চফগেী ভার্জয পফাঁর্ধ পদওা াংস্কার্য রালরত র্ত র্ত লনেফগেী ভার্জয ভানুর্লয ধাযণা ফদ্ধভূর র্ 

পগর্ছ পম তার্দয জন্ম দতর্র থাকায জনয র্র্ছ। তথাকলথত উচ্চফগেীর্দয দতর্র থাকাাআ তার্দয লনলত। 

রুলদা াড়ায তথাকলথত ফর্চর্ ললক্ষত পছর্র পমার্গন। প ‘াঅরকার্য’ গান ফাাঁধর্ত ার্য। প মখন স্কুর্রয 

ভািায ফাংী যাভালণর্কয কার্ছ জানর্ত াযর্র তার্দয গ্রার্ভয সু্কর্র যস্বতী ুর্জা র্ফ, তখন তায প্রলতলক্রা,- 

উনযালর্কয ফার্ন এবার্ফ ফযি র্র্ছ:-    
 

‚-   খার্ন যস্বতী ূজা র্ফ  

লফস্ফালযত পচার্খ পমার্গন তালকর্ যাআর:  

কী ূজা র্ফ কলর্রন? 

- যস্বতী। 

- াআো পপয পকভন কথা? চাভার্যয গাাঁর্ ূজা?  

- পকন চাভাযও পতা ভানুল। 

পমার্গন ফরর্র, ভানুল ফা ার্য,  

লকন্ত ফাভহ্ ন কাথ্  ত নর্। াভযা ফাভহ্ ন কার্থয  

জুতায তরা।‛
১১ 
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     এাআ ধাযণা শুধু পমার্গর্নয ন। পগাো ান্তযজ পেলণয ভানুর্লযাাআ ভর্ন কর্য তাযা ‘ফাভহ্ ন কার্থয জুতায তরা’ 

াথোৎ ‘দলরত’।  
 

     লফাং তাব্দীয তৃতী দর্ক ভধযমুগী ফণেনফলযর্ভয গুলে পকর্ে ভার্জ াভালজক উদাযতা াঅায কথা লছর, 

লকন্তু তা াঅর্লন ‘বফতালরক’ উনযা তায জ্বরন্ত উদাযণ। ফাংী যাভালণর্কয ভর্তা পকান পকান স্বল্পললক্ষত 

ভানুর্লয প্রার্ ভধযমুগী ফণেফাদী জাডযতা লঢর ড়র্র উচ্চফগেী ভার্জ তখন লফরূ প্রলতক্রা পদখা পদ। 

উচ্চফর্ণেয জলভদার্যয নার্য চট্টযাজ াঅয দার্যাগায কর্থাকথর্নাআ এাআ লফরূ প্রলতলক্রায স্পি াআলগত াওা 

মা- 
 

‚দার্যাগা লফলিত র্ ফরর, জার্নন না? াঅনার্দযাআ যফ। 

যশু পফাধহ্ যস্বতী ূজা। ওলদর্ক পকাথা একো ূর্জা র্ছ  

তাযাআ াঅর্াজন। 

-যস্বতী ূর্জা?  ও:...  

-মতফ কাণ্ড! “ লফযি উর্ত্তলজত গরা চট্টযাজ ফরর্রন এাআ ভুলচ ারাযা াঅজকার পমন ভাথা চর্ড় 

ফর্র্ছ। না ভার্ন পদফতার্ক না বলি াঅর্ছ ব্রাহ্মর্ণ। এভন াঅস্পদো পম যস্বতী ূর্জা কযর্ত চা। ওাআ 

চাভায ালেয াযাভজাদার্দয একেু লক্ষা পদওা দযকায। 

- হুাঁ 
- চট্টযাজ চর্ে লগর্ ফরর্রন। মলদ লতযাআ ূর্জায ধািার্ভা কর্য তার্র এভন পধারাাআর্য ফযফস্থা কযফ 

পম, পকানলদন বুরর্ফ না।‛ 
১২ 

 

     কযর্রনও তাাআ। রুলদাযা ফাংী যাভালণর্কয উৎার্ যস্বতী ুর্জা কযর্র তার্দয উয চট্টযার্জয 

াভানলফক লনমোতন পনর্ভ াঅর্। যস্বতী ুর্জায লদর্ন ভুলচাড়ায ফাাআ  মখন উৎর্ফয াঅনর্ন্দ উর্দ্বর লিক তখন 

নার্য চট্টযাজ দার্যাগার্ক র্গ লনর্ কাছালযর্ত পডর্ক ািান রুাআদা াড়ায ভাতব্বয ভলন্দয রুলদার্ক। 

দঘণ্টা য মখন প লপর্য এর্রা তখন তায াফস্থা ঔনযালর্কয ফার্ন এবার্ফ তুর্র ধযা র্র্ছ- 
 

‚দার্যাগায দরোয র্গ প্রা দঘন্টা র্য লপযর  

ভলন্দয / নার্ক খত লদর্ উর্ড় পগর্ছ নার্কয ছার,  

লর্ি জরু্তায দাগ রার েকের্ক র্ াঅর্ছ। াভলক উৎার্  

-মতখালন পপাঁর্ উর্িলছর, লিক পাআ লযভার্ণাআ পপাঁর্ পগর্ছ াফরীরাক্রর্ভ। লতয কথাাআ ফর্রলছর 

চট্টযাজ ভুলচয উমুি জাগা র্ি জুর্তায তরা, ফাড়াফালড় কযর্র মা হ্ পো ুর্খয াফস্থা ন। চর্ভে 

এফাং ভর্ভে কথাো এখন বার্রাবার্ফাআ ানুবফ কর্যর্ছ ভলন্দয।‛
১৩

  
 

     াঅভার্দয ফুঝর্ত ফালক যাআর না,   পজা কযায াযার্ধ রুলদা ভার্জয প্রলতলনলধ ভলন্দযর্ক উৎীলড়ত র্ত 

র্রা। এপ্রর্গ যফীন্ননাথ িাকুর্যয একলে ফিফয প্রালগকর্ফার্ধ উদ্ধৃত র্রা।- 
 

‚রালথ ঝাাঁো ফলের্ণয ভর্ধযও তাাঁযা স্বধভে যক্ষা কযর্ত কুলন্টত  না। তাযা পম পকান কার্র ম্মার্নয দালফ 

কর্যলন, াওলন তাযা পকফর ূদ্রধভে াতযন্ত লফশুদ্ধবার্ফ যক্ষা কর্যাআ কৃতাথে ভর্ন কর্যর্ছ। াঅজ মলদ তাযা 

লফর্দী লক্ষা ভার্ঝ ভার্ঝ াঅত্মলফিৃত  তর্ফ ভাজলত তার্দয স্পধো ম্পর্কে াঅর্ক্রা প্রকা 

কর্য।‛
১৪
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(৩) 

 

     ‘বফতালরক’ উনযার্ লনমোলতত ান্তযজর্দয কর্ি ক্ষীণ প্রলতফাদ ধ্বলনত র্র্ছ। ফাংীযাভালণর্কয প্রর্চিা 

ভূক ভুর্খ প্রলতফার্দয গান উর্ির্ছ। রুলদা ভার্জয নতুন কলফার পমার্গর্নয ‘াঅরকা গান’ তাাআ পল মেন্ত 

প্রলতফার্দয গান র্ ওর্ি। ুর্জা উরর্ক্ষ ফাংীযাভালণক াঅরকা গার্নয াঅয ফা। পখার্ন গান ধর্য 

পমার্গন-. 

‚ভাজন যি পচালা  

জলভদায পপাাঁ ভনা 

দার্যাগা পম রার্েয ছাওার  

পভার্দয বর কার।‛
১৫

 
 

     এ গান পমার্গর্নয লনর্জয পরখা গান ‘এ গার্ন ধ্বলনত র্র্ছ উচ্চফগেী ভানুর্লয লনমোতর্নয কথা। শুধু পালণ 

াঅয লনমোতর্নয কথা ফর্রাআ পমার্গন পথর্ভ মালন। প্রলতফাদ ধ্বলনত র্র্ছ গার্নয যফতেী কলরর্ত- 
 

‚ফাাঁচায নার্ভ লফলভ জ্বারা  

যাণ বর ঝারাারা  

ওাআ লতনো ারাক ভালয পখদাও 

ঘুচুক এ জঞ্জার-।‛
১৬ 

 

     স্পিতাআ লফর্দ্রার্য যু। ওযা পজর্গ ওর্ির্ছ। ান্তযজর্দয জালগর্ তুর্রর্ছ ‘বফতালরক’ পমার্গন। প জনয তার্ক 

চযভ ভূরয লদর্ত র্রা। তায পরস্বরূ াতকড়া ড়র পমার্গর্নয ার্ত। ভায ড়র পমার্গর্নয ওয:- 
 

‚পমার্গর্নয ভুর্খয ওয লাংর লক্ষপ্ত দার্যাগায লকর চড় র্ড়র্ছ, ফোর্গ ড়র্ছ চট্টযার্জয রালথয য 

রালথ। পমার্গন তখন াঅয গান গাাআর্ত াযর্ছ না, ভুখ লদর্ পগাাঁ পগাাঁ কর্য মন্ত্রণায কাতয পগাঙালনয ভর্তা 

াদ্ভুত াঅওাজ পফযর্ি একো। নাক াঅয গরায া লদর্ তায গলড়র্ গলড়র্ ড়র্ছ যর্িয ধাযা। 

পমার্গন তফু থাভর্ত চা না- াগর র্ পগর নালক?‛
১৭

 
 

     কীবার্ফ থাভর্ফ পমার্গন? তায পতা াগর র্ মাফাযাআ কথা। ফহুলদর্নয জভার্না পক্ষাব াঅয াভান ফাাঁধ পবর্ঙ 

পফলযর্ াঅর্ত চা। নীচুতরা জর্ন্মর্ছ ফর্র ফায ফায াভালনত র্র্ছ। ভানুর্লয ভমোদা ালন তা প। ফাংী 

যাভালনক পমার্গনর্ক তায লনজস্ব ত্ত্বায ার্থ লযচ কলযর্ লদর্র্ছ। পচাখ খুর্র পগর্ছ পমাগার্নয। পম এখন াঅয 

ভুখ ফুর্ঝ থাকর্ফ পকন? তাাআ ভার্য জনয ঔলধ াঅনর্ত লগর্ ডািার্যয পকাােোর্য াভার্নয ফদরা াল্টা লদর্ 

এর্র্ছ পমার্গন, ডািার্যয ঘর্য জর পখর্ত চাাআর্র ডািার্যয ািাদফলেী মুফতী পভর্ পমার্গনর্ক জর লদর্ত 

এর্র ডািায তায পভর্র্ক পমার্গর্নয পছাাঁাছুল পথর্ক দূর্য থাকর্ত ফরর্রন“ 
 

‚ডািায িাৎ গর্জে উির্রন।  

পবর্ঙ ড়র্রন ফার্জয াঅওার্জয ভর্তা  

-ার্ত জর পঢর্র পদ ওয।   

ও ফযাো ভুলচ, ঘলে পছাাঁর্ফ পকভন কর্য 

- ভুলচ? “ পভর্লে এলগর্ াঅলছর,  

র্গ র্গ ললছর্ পগর লতন া।‛
১৮
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     ভানফ ধর্ভেয চযভ াভান র্ত এখার্ন পদখরাভ াঅভযা। ভুলচ পমন ভানুল ন। তার্দযর্ক ছুাঁর্ত পনাআ। ফর্ণেয 

াঅলবজার্তয একর্েলণয ভানুল এবার্ফ মুগ মুগ ধর্য াভান কর্যর্ছ ান্তযজর্েলণয ভানুলর্দয। নতুন ভ ভাগত 

পকাযর্ণ পমার্গন ও াভালনত র্ ভুখ ফুর্জ য না কর্য াল্টা াভার্নয র্থ াাঁের— 
 

‚াঅয ললছর্ পগর পমার্গনও। তীব্র গরা ফরর্র বেয পরার্কয পছাাঁা জর াভযা খাাআনা ফাফু, জালত মা, 

-তায র্যাআ পাজা উর্ল্টা লদর্ক ভুখ ঘুলযর্ দ্রুত াাঁের্ত শুরু কযর্র।‛ 
১৯ 

 

     উচ্চফগেীর্দয গার্র পচপ্টাঘাত কর্য লনেফগেীযা পম পরার্তয লফযীর্ত াাঁের্ত শুরু কর্যর্ছ এখার্ন তায স্পি 

াআলগত াওা পগর। ভাজ লযফতের্নয াঅবা ূলচত র্রা পমন। যফীন্ননাথ কলথত ‚র্তক তাব্দী ধর্য নার্ভ 

লর্য াম্মার্নয‛ জ্বারা ফন কর্য চরলছর তাযা এফায উর্ল্টা লদর্ক াাঁের্ত শুরু কযর। পমার্গন তার্দয প্রলতলনলধ।  
 

     উনযার্য ভালপ্ত লফন্দুর্ত এর্ নতুন লদর্নয ূফোবা াওা পগর। পমার্গন াঅয ভলন্দর্যয াঅত্মতযার্গয 

ভধয লদর্ ান্তযজর্দয ভর্ন া ঞ্চায র্রা- ভুলিয াঅকাঙ্ক্ষা পদখা লছর। ভলন্দর্যয ভাথা রালিয াঅঘাত 

রার্গ।  
 

‚াঅয চড়াৎ কর্য পপর্ে পগর খুলরো, খালনকো যি ছুর্ে লগর্ পদফী প্রলতভায শুভ্রতায ওর্য রার্রয পছা 

ধলযর্ লদর্রা।‛
২০  

 

     পদফী প্রলতভায ওয যি র্ড় পম দাগ রাগর্রা প দাগ ার্নকাথের্দযাতক। াঅয এাআ ভস্ত ঘেনা দূর্য দাাঁলড়র্ 

মের্ফক্ষণ কযলছর াযাণ, পও ফলঞ্চত, াফর্লরত ফর্গেয একজন, প লকন্ত ব পর্ ালরর্ পগর না ফযঞ্চ 

াঅগাভী লদর্নয জনয লি ঞ্চ কযর, উনযালর্কয ফার্ন-  
 

‚...ব পর্ ারালন, নর্ড়লন এক াও। প াযাণ  

তায গরা গান পনাআ, প শুধু পঢার ফাজার্ত ার্য। 

প পঢার্রয ছাউলন প লনর্জয ার্ত পাাঁলর্র্ছ। 

এফায নতুন কর্য ঢার্ক ছাউলন পদর্ফ প পম গান গাাআর্ত ার্যলন, 

পঢার্রয ফুলরর্ত তার্ক প ভুখলযত  

কর্য তুর্রর্ফ। উারু্দয ঘয পবর্ঙ পদফায জনয ন  

নতুন কর্য াঅফায তার্দয ঘয গর্ড় পতারফায জনয।‛
২১ 

 

     নতুন লদর্নয স্পি াআলগত াওা পগর। ভার্জয এর্কফার্য নীচুতরায ভানুর্লযা পজর্গ ওিায যদ পর্ পগর্ছ, 

এফায তাাঁযা নতুন কর্য ফাাঁচর্ত লখর্ফ, এাআ াঅা লনর্ উনযার্য াঅাত ভালপ্ত ূলচত । 
 

     ‘বফতালরক’ উনযা ফাাংরা ালতযয এক উজ্জ্বর াণ্ডলুরল। এাআ উনযার্ ান্তযজ ভুলচর্দয জীফর্নয চারলচি 

ধযা র্ড়র্ছ। তার্দয লনজস্ব পরাকাত জীফন, তার্দয াংসৃ্কলত, তার্দয প্রলতলদর্নয ালকান্নায জীফন, তার্দয পপ্রভ, 

বারফাা, াওা নাাওা, তার্দয াযস্পলযক ম্পকে, যীলত-নীলত, াঅচায াঅচযণ ভস্ত লকছুাআ উর্ি এর্র্ছ 

াফরীর বার্ফ। র্ফোলয লচিালত র্র্ছ উচ্চফগে ও লনেফর্গেয দ্বালন্ধক াংঘাত। ফাাংরা ালর্তযয উনযালফর্শ্ব 

নাযাণ গর্গাাধার্য ‘বফতালরক’ লনাঃর্ন্দর্ কারজী ওায দাফী যার্খ।  
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