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Abstract  

The Bengali culture bears a rich tradition of cultural heritage from Mediaval era to 

contemporary era of Twenty first century. In the early Twenty first century as one of the 

important and popular product of this rich cultural heritage is ‘Dhanapatir Sinhalyatra’ 

(2010), a famous novel authored by Ramgopal Mukhopadhyay. Kavi Kankan Mukunda 

wrote the famous poem ‘Chandimangal’ in the Sixteenth century. In ‘Dhanapatir 

Sinhalayatra’ the novelist Ramkumar Mukhopadhyay has illustrated the socio – cultural 

aspects in the ‘Banik Khanda’ very aptly. This novel which awarded the prestigious 

‘Ananda Award’ has explained the nature of trade and contemporary social and cultural 

aspects in a new and unique way. The author has depicted the rich culture from sixteenth 

century to the contemporary twenty first century in the light of ‘Mangala Kabya’. In other 

words, his novel has represents the Mangala Kabya in a new way in the twenty first 

century. The novelist Ramkumar Mukhopadhyay has represented the rituals, culture, 

conventions, and life – style. The rituals of worshipping the almighty God Goddess with 

fruits and floer as practiced in the mediaval era in the novel. Terms like ‘Sarpi ‘i.e, Ghee 

and ‘Palakari ‘that denotes ‘Patal ‘can also be seen here. Simultaneously, the novelist also 

mentioned the name of ‘Saptadinga ‘and various impediments of trade and business in this 

novel. In short, it may be argued that the novelist has represented a passed culture, society 

and era in a new way in the post – colonial era. The return of Dhanapati to Ujjayani from 

Gour and the Sinhalyatra are explored by the author very aptly. This novel is the 

representation of society, culture and literature of the twenty first Century and is a unique 

contribution to the Bengali Literature that claims uniqueness of its own. 

Key Words: Twenty first century, representation, socio- cultural heritage, cultural 

tradition, trade, society, post-colonial society. 
 

     িংস্কৃতি ব্দতটয ফযাওিা ফহুধাতফস্তৃি। এয অর্জ মুসক মুকান্তসয সয়সঙ তযফতিজি  তযফতধজি। াতিযসেত্র 

যম এয ফযাতিক্রভ নয় যওর্া ুধীভাসচ ুতযতঘি। ফািংরাবালায় যতঘি াতসিযয ভসধয ফাগাতর িংস্কৃতি 

যত্নদ্ীসয ভসিা প্রজ্জ্বতরি সয়সঙ অসনওসেসত্র। ফহু মুসকয যম্পযা ফাতি িংস্কৃতি াতসিযয ফৃসন্ত  প্রস্ফুতটি 

িদ্সরয ভসিাই যাতবি। যম যওাসনা বযিা, ভাসচয িংস্কৃতি ফাতি য় াতসিযয ভসধয। যন্ধন, ঔাদ্যাবযা, 

মানফান, যদ্তয় যরাওাঘাসযয ভসিা তফলয়গুতর াততিযও আঔযাসনয ভসধয স্থান ায়। িায ফযতিক্রভ নয় ঈশ্বয 

ফন্দনা, ঙ্গীি, নৃিযওরা, অতবসনয় তল্প প্রবৃতি। 
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এ প্রসঙ্গ বালাঘাসমজয ভন্তফয উসেঔসমাকয- 
 

      ‘বযিািরুয ুষ্প যমন িংস্কৃতি। ‘িংস্কৃতি’ এই ব্দতট বাযসি প্রমুক্ত ইি- ব্রাহ্মণ গ্রসে আভযা এই ‘িংস্কৃতি’ 

ব্দ াই- মায দ্বাযা যওান ফস্তু িংস্কৃি অর্জাৎ ভাতচজি ফা উন্নি য় িাা-ই ‘িংস্কৃতি’।
১
 

 

     এ যর্সও এতট তনতিি ওযা মায় যম, বাযিীয় ির্া ফাগাতরয ইতিাসয সঙ্গ িংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গীবাসফ চতিি। 

ফাগাতর িংস্কৃতিয তফতবন্ন উজ্জ্বর তদ্ও ধযা সিসঙ যাভওুভায ভুসঔাাধযাসয়য যরঔা ‘ধনতিয তিংরমাত্রা’ (২০১০) 

উনযাস। আধুতনও ফািংরা াতসিয ‘ঘণ্ডীভঙ্গর’ ওাসফযয ধনতি উাঔযান এ উনযাসয উচীফয। ওতফওঙ্কণ 

ভুওুন্দ যতঘি ‘ঘণ্ডীভঙ্গর’ অনুযসণ উনযাস উসে এসসঙ আতঙ্গসওয অতবনফত্ব। উনযাসয ূঘনায় আসঙ 

ভাইসওর ভধুূদ্সনয ওতফওঙ্কসণয প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জতরস্বরূ যতঘি সনসটয অিংতফসল। ‘ঘণ্ডীভঙ্গর’–এ আসঙ ৮ তট ারা 

তফবাচন। উনযাসয ৪৯-তট অধযায় তফলয়তবতিও নাভওযসণ তঘহ্নাতয়ি1 যমভন ‘যাচভীস ধনতি’, ‘ঔুেনায 

আিঙ্ক, রনায আনন্দ’। 
 

     ভাসরাঘও শ্রীওুভায ফসন্দাাধযায় ওতফওঙ্কসণয ‘ঘণ্ডীভঙ্গর’ প্রসঙ্গ ফসরতঙসরন-  ‘...ভুওুন্দযাসভয ‘ওতফওঙ্কণ-

ঘণ্ডী’যি স্ফুসটাজ্জ্বর ফাস্তফতঘসত্র, দ্েঘতযত্রাঙ্কসন, ওুর খটনাতন্নসফস,  সফজাতয, আঔযাতয়ওা  ঘতযসত্রয ভসধয 

এওতট ূক্ষ্ম  চীফন্ত ম্বন্ধস্থাসন, আভযা বতফলযৎওাসরয উনযাসয যফ ুস্পষ্ট ূফজাবা াইয়া র্াতও’।
২
 

 

     তনতিি অসর্জ এওাসরয নযাতও ওতফওঙ্কসণয যঘনায় ঔুুঁসচ ান ফাগাতর িংস্কৃতিয তঘযায়ি প্রবূি উাদ্ান। 

অতনফামজবাসফ ‘ধনতিয তিংরমাত্রা’ ািতিও ভসয় ফাগাতর িংস্কৃতিয াতযসয় মায়া মুকসও িুসর ধসয ােসওয 

াভসন। তফস্মৃি এও ভসয়য আঔযান আওৃষ্ট ওসয এমুসকয নযাতওসও। িাযই পরশ্রুতি এ উনযা। 
 

     বাকযতফিতম্বি, যিচস্বী, এওতনষ্ঠ ধনতিয ুরুলওায যওার্া যমন এওাওায সয় মায় এই উিার ভসয়য 

ফাতন্দাসদ্য ভসধয। িংস্কৃতিয রূান্তসয ভানুসলয ঘতযত্র গুরুত্বূণজ বূতভওা গ্রণ ওসয। ুসভরু ফজসিয সয যদ্ফী 

ঘণ্ডীয ঔীসঙ্গ ক্রীিায স্থান। উনযাসয ূঘনায় যরঔও যদ্তঔসয়সঙন যই স্থাসন ক্রীিাযি অফস্থায় ঘণ্ডীয স্মযসণ 

এসসঙ ঔুেনায ওর্া। 
 

     উনযাসয আঔযানসট ধনতিয যকৌিসদ্ মাত্রায তফফযণ যনই। যাতয এসসঙ িায তিংরমাত্রায প্রঙ্গ। 

অর্জাৎ উনযাসয নাভওযসণয িাr ম© এঔাসন ঔুুঁসচ ায়া মায়। িসফ যাচায মু্মসঔ উতস্থি য়ায য িাুঁয 

অনুসযাধ ভানসি ফাধয য় ধনতি। তওিংফদ্ন্তীয ভাধযসভ িংস্কৃতিয ফযাঔযা ওসযসঙন যরঔও। উনযাসয প্রর্সভ তিতন 

যদ্তঔসয়সঙন ধনতি তিংর যমসি অতনচু্ছও। তওন্তু যাচবাণ্ডাসযয চনয ঘন্দনওাে,ঘাভয,রফঙ্গ, সন্ধফ রফণ,ভতণযত্ন 

ইিযাতদ্ আনসি িাসও যাচতনসদ্©য যমসি সফ তিংরসদ্। কৃসয তিনভযায খটনা চাতনসয় তনস্তায যনই 

ফতণসওয। ফাগাতর িংস্কৃতিয এই তদ্ওতট তযস্ফুট য় যম, না ঘাইসর ফা অকাধ তফিারী সর যাচাজ্ঞাই 

যওাসরয ভানুসলয তনয়তি  তনয়ন্ত্রও। ঔুেনায অযণযভ্রভণ  ঙাকর ঘযাসনা তনসয় জ্ঞাতিসদ্য সঙ্গ তফসযাধ  

চাতিঘুযি য়ায ভযা ম্পসওজ চানায় ধনতি। ঔুেনা ইতিভসধয িীত্ব যীো তদ্সয়সঙ যচৌ-কৃস প্রসফ ওসয। 
 

     ফাগাতর িংস্কৃতিয অয এওতট তদ্ও এঔাসন যদ্ঔান যরঔও। য র তিয ত্নীপ্রীতি। অওুণ্ঠ ধনতি যাচাসও 

চানায় ‘যায়, যরাঘসনয চসর বাত। বাতফতন তপসয াফ ঔুেনাসও। ফুও ঘাসি ওাুঁতদ্। ঙুসট মাই যচৌ-কৃসয তদ্সও।’
৩
 

 

     ফহুত্নীও ভাসচ স্বাভীয স্ত্রীয প্রতি এই যপ্রভ  অকাধ আস্থা ােওসও ভুগ্ধ ওসয। িসফ যাচাজ্ঞা অটর। িাম্বুর, 

ারফস্ত্র, রে ভুদ্রা, অশ্ব, ফভজ এফিং ওাটাতয গ্রসণয ভাধযসভ ধনতিসও মাত্রায চনয প্রস্তুি সি য়। ফাগাতর িংস্কৃতিয 

এই তনসয়াক প্রর্াতট রেণীয়। শুবওসভজ কভসনয চনয িাম্বুরদ্ান  িায সঙ্গ আনুলতঙ্গও দ্রফযাতদ্ দ্ান। ধনতিয 

কৃপ্রীতি ফাগাতরয তঘযওারীন কৃপ্রীতিয সঙ্গ তফচতিি। ভধুেযা চীফসনয ুসঔয আশ্রয় িযাক ওসয রফণাক্ত ফাতযসি 
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যওই ফা ঘায় ফাতণসচয যমসি? তনসচয ফজস্ব প্রিযসণজয ভাধযসভ ধনতিয আন্ততযও অতবরাল- ‘...শুধু আভাসও 

তপতযসয় দ্া উচাতন নকয’।
৪
 

 

     তদ্বিীয় অধযায় ‘ঔুেনায আিঙ্ক, রনায আনন্দ’- যি যদ্ঔা মায় ফতণও ধনতিয যাত, অনুযাক, প্রওৃতি প্রবৃতি 

তফঘায। িংস্কৃতিয এওতট অনয তযভণ্ডর উন্মুক্ত য় ােসওয াভসন। যরঔও চানান, ধনতি ‘তভর্ুন যাতয ওাযসণ 

প্রওৃতি-অনুযক্ত।‘
৫
 

 

     স্বাভীয তিংরকভসনয িংফাসদ্ ঔুেনা ত্রস্ত। ূফজভসয়য স্মৃতি িায ওাসঙ চীফ। য অন্তঃত্ত্বা। আিতিবসয িায 

প্রার্জনা ধনতি যমন তিংর না মায়। তওন্তু িংস্কৃতিয তনভজভিা ফসিা ওতেন। এ যিা চীতফওাকি িংস্কৃতিচতনি ফাধযিা। 

তি প্রফাস অর্ঘ ত্নী কব©ফিী। এ িংফাসদ্ ুনযায় িায িীসত্বয প্রতি প্রশ্ন উেসি াসয আঙ্কা ঔেুনায। স্ত্রীয 

প্রতি, তনসচয বাফী ন্তাসনয প্রতি ওি©ফযীর ধনতি যরসঔ সন্দবঞ্জন ত্র। য সত্র িায তিংরমাত্রা  

ঔুেনায িীসত্বয প্রভাণ। 
 

     এ প্রসঙ্গ উসেঔয প্রাফতন্ধসওয ভন্তফয-‘ুরুসলযা ফহুকাভী সর নাযীসদ্য িীসত্বয ফযাাসয িাযা ওসোয 

তঙর’।
৬
 

 

     রনা ধনতিসও প্রসফাধ যদ্য়। দ্ূযসদ্স ফাতণসচয না যকসর ফতণসওয যা যিা তনযর্জও। াাক্রীিা আয 

াযাফি ঙ্গ যম িৎওারীন ফাগাতর িংস্কৃতিয দু’তট গুরুত্বূণজ অঙ্গ তঙর িা যফাছা মায় রনায ওর্ায়। য স্বাভীসও 

া যচাকায় যফাস কভসনয চনয। ওতফওঙ্কণ ষৃ্ট রনায উতক্ত এযওভ-‘বার ইর াধু চায় তিংর নকসয’।
৭
 

ঔুেনায প্রতি াধুয প্রীতি রনায যোসবয ওাযণ। 
 

     িৃিীয় অধযায় ‘দ্তেণ াটসন সদ্ফসজ্ঞয তনসলধ’। সদ্ফজ্ঞ ঔতিফজ্র ঔাুঁসও ডাও াোসনায ভসধযা ফাগাতর িংস্কৃতিয 

অননযিা প্রওা ায়। খসযয ভানুল ঘায় িায স্বচন যমন তফদ্ান্ন না য়। যই শুবাওাঙ্ক্ষায ওাযসণ সদ্ফসজ্ঞয ওাসঙ 

মাত্রায তিতর্ চানসি ঘায়া। তওন্তু কণসওয বতফলযিফাণী ফসিা রূঢ়। িাুঁয ফাণীসি রুষ্ট ধনতি। অভাতনি কণসওয 

াস িৎওারীন ফাগাতর িংস্কৃতিয তওঙু রূতঘত্র ধযা সি। ধনী ফযতক্তয যম তফলয়গুতরসি অনীা য িংক্রান্ত 

চীফনমাসনয া যদ্য় কণও। য তঘৎওৃি ওসণ্ঠ চানায়- ‘াকসয ডুফুও ািিযী যদ্ভাও,তসয বাগুও ািভতন 

ফাচ, দু-তিসন যওান্দর ওরুও তনিযতদ্ন, তবটায় খুখু ঘরুও যচািায় যচািায় আয যফাদ্ার ভীসনয যছার-ছার-ঘচ্চতি 

ঔা তদ্ন-যাতত্র’।
৮
 

 

     উচ্চতফসিয অফস্থা যর্সও ভািন যম াধুয অতঘসয খটসফ যতট ভঙ্গর ওাসফযয ধাযানুযসণ ফুতছসয় যদ্ন 

যরঔও। িসফ এ যর্সও স্পষ্ট য় ধনতিয আন িায প্রতি অকাধ আস্থায তফলয়তট। 
 

     সযয অধযায় ‘প্ততডগা উসিারন’-এ যদ্ঔা মায় াধু ধনতিয সিৃও তডগাগুতরসও। যদ্ফাযাধনায তঘত্র ফাগাতরয 

ূচায িংস্কৃতিসও িুসর ধসয। চরসদ্ফিা ফরুসণয উসেসয তনসফতদ্ি য় ূচা। ভধুওয, দুকজাফয, ঙ্খঘূি,ঘন্দ্রার, 

যঙাসটাভুতে, গুয়াসযতঔ  নাটারায তফফযসণ িৎওারীন ফাগাতর িংস্কৃতিয রূসযঔা পুসট সে। চরমান তনভজাসণ 

িংস্কৃতিয প্রসয়াক যদ্ঔা মায়। ধনতিয ভৃতদ্ধয প্রিীও এই তডগাগুতর। 
 

     যািীৎ অধযায় ‘তফতনভয়দ্রফয িংগ্র’- যি ায়া মায় যাভায়সণয প্রঙ্গ। তিংসর যাভযাচয স্থাসনয য য 

যাচয ঔযািনাভা। যঔাসন ফাতণসচয যমসি সর  প্রসয়াচনীয় দ্রফযাতদ্ িংগ্র ওসয আনসি সর ঘাই উমুক্ত 

তফতনভয় দ্রফয। যখাটও, তযণ, াযাফি প্রবৃতি চীফ  নাযসওর, শুণ্ঠ, তুঁদুয তফতবন্ন দ্রফয িংগ্রসয চনয যখালও 

যখালণা ওসয উচাতন নকসয। তফতনভয়দ্রফয আযসণয এই প্রর্ায ভসধয ুষু্ঠ িংস্কৃতিভনস্কিায তযঘয় যভসর। যস্বচ্ছায় 

নকযফাী িায দ্রফয যনৌওায় যযসঔ মাসফ। যপযি মাত্রায় িায অবীষ্ট ফস্তু য িংগ্র ওযসফ দ্াকসযয ওাসঙ। 
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াযাফসিয প্রসঙ্গ যরঔও প্রফাসদ্য উসেঔ ওসযসঙন। াযাফসিয ফা  ওর্সন কৃস রক্ষ্মীয আফা, ফ©চসনয 

ভঙ্গর। এ প্রসঙ্গ তিংরিংস্কৃতিয তযঘয় ান ােও। 
 

     ‘িযণী ূচা’ অধযাসয় আস ধনতিয আযাধয যদ্ফিা তসফয প্রঙ্গ। ফাতণচযিযী গুতরয াসর সতফও প্রিীও 

ধনতিয আযাধযসও ােসওয াভসন প্রওা ওসয। িংস্কৃতিয এ এও অনফদ্য প্রওা। 
 

     ফস্তুি, ফযতক্তয আযাধয িায তনিযওসভ©য ভসধয র্াসও ভাতি। ফতণওফধূসদ্য যনৌওাূচায দ্ৃযতট ফসিা 

ভসনাযভ। যনৌওাূচায যীতিয ভসধয ওরাকাসঙয যঔারায় তনতভজি যনৌওায় যর, ুাতয,ওরা,ওুর প্রবৃতি তদ্সয় ূচায 

উঘায াচাসনায ওর্া ফরা সয়সঙ। ূফজফঙ্গীয়সদ্য ভসধয রক্ষ্মীূচায ভয় ওরাকাসঙয ফাতণচযিযী তনভজাণ ওসয 

ফাতণসচযয াপরয ওাভনা ওযা য়। যরাওিংস্কৃতিয অরূিায় দ্ৃযতট ার্জও।  
 

     ুরুল-নাযী প্রসবসদ্য িংস্কৃতি যওাসরয ভাসচ তঙর িা স্পষ্ট ওসযসঙন যরঔও। ওাযণ াধু ফন্দসয ফা 

নদ্ীওূসর কতণওাকভসনয ুসমাক যসর ‘যঔদ্ ওসয ওী সফ ঔুেনা-রনায!...দু-ফারায ফ যাতত্র ীিা, াতফত্রী,  

দ্ভয়ন্তীয। যঔাসন ভস্ত ওাভ  ওাভনায ভুসঔ নাকসফতি’।
৯
 

 

     ভওয-িংক্রাতন্ত াফজসণয িুু যবরায কভনর্ই যিা দ্তেণ াটসনয মাত্রার্। য সর্ ঘাুঁািরা, যওাগযফন্দ, 

দুফযাচুয, ফধজভান,কঙ্গাুয, ানাতট, সফদ্যুয, তত্রসফণী- প্রবৃতি স্থাসনয নাভ ায়া মায়। ভনাভঙ্গসরয 

প্রসঙ্গাসেসঔয ভাধযসভ যরঔও চানান ভওারীন এসয়াফিীসদ্য প্রতিজ্ঞায ওর্া। িাযা প্রতিজ্ঞাফদ্ধ িাসদ্য যদ্ভন 

শুতঘ যাঔায চনয। দুকজাফয যনৌওায় দুকজতিনাতনী দুকজায তঘত্র িৎওারীন ভসয় দুকজাূচা  িায চনতপ্রয়িায তফলয়তট 

স্মযণ ওযায়।  
 

     প্রতিতট তডগায ৃর্ওবাসফ ৃর্ও ফন্দনায সঙ্গ ূচসনয যসল ওুরুসযাতি ুফণজখট স্থান  কণতি যদ্সফয 

ূচা ওসযন। মাত্রায আসয়াচন য় ম্পূণজ।  
 

     সযয অধযায় ‘ঔুেনায ঘণ্ডীূচা’- যি ঔুেনা স্বাভীয ঐওাতন্তও ভঙ্গরাওাঙ্ক্ষায় এওাগ্রিায সঙ্গ ঘণ্ডীূচা ওসয। 

ূচায উওযণ ফুচ আম্রেফ, তদ্খর দ্ূফজা, ওুভওুভ,ওস্তুযী, প্রূন  ুাতয। যলািসাঘাসয প্রদ্ি য় যদ্ফীয 

সনসফদ্য। ঔুেনায ওাভনা স্বাভীয ফজাত্মও ভঙ্গর। যৌযাতণও িংস্কৃতিয তফফযণ তদ্সয়সঙন নযাতও। যদ্ফী ঘণ্ডী প্রওৃি 

অসর্জ ভাভায়া। ঔুেনায প্রার্জনা যই যদ্ফীয ওাসঙ স্বাভীয ওরযাণাসর্জ। ধনতিয ওাসঙ ঔুেনায ূচায ওর্া চানায় 

রনা। য বাসফ ঔুেনা ডাতওনীতফদ্যায ভন্ত্র সি অঘজনা ওযসঙ। এতট প্রাঘীন বাযিীয় িংস্কৃতিয অন্তকজি । গ্রাভীণ 

এরাওা এঔন এই ভযা যর্সও ভুক্ত নয়।  ডাতওনী সন্দস এওু িসও দ্াুঁতিসয় অসনওসও চীফন্ত দ্গ্ধ সি 

য় অর্ফা সি য় গ্রাভঙািা। িাযাঙ্কয ফসন্দযাাধযাসয়য ‘ডাইনী’ কসল্পয ওর্া প্রঙ্গক্রসভ উসেঔ ওযা মায়।  
 

     ‘াধুয যওা, ঔুেনায তফনয়’ অধযাসয় ধনতি কু্রদ্ধ। সফ ধনতিয ত্নী স্ত্রীসদ্ফিায ূচনযি। এ তফলয়তট াধুয 

ওাসঙ অনীয়। রনা উr পুে। িায রেয াতধি সয়সঙ। ধনতি ূচাকৃস প্রসফসয ভয় ঔুেনায অরূ 

নৃিযওরায় ভুগ্ধ য়। নৃসিযয বতঙ্গ, ভুদ্রা, িার, ভাত্রা ফই িংস্কৃতিয তযঘায়ও। রনা ভুগ্ধ াধুসও ফাস্তসফ যপযায়। 

াধু ‘ঘণ্ডীভঙ্গর’এয ধনতিয ভসিাই ওট্টয সফ। য যদ্ফীয ূচায় অম্মি। িায ভন্তফয উসেঔয-‘...আতভ ধনতি 

দ্াকয, িুই তওনা িায ধাসভ ূতচ স্ত্রীতরঙ্গ যদ্ফিা?’
১০

 
 

     ুরুলিাতন্ত্রওিায এ এও অসভাখ কফজ। াধু ঔুেনায যপ্রতভও তি সর িায প্রর্ভ তযঘয় য ুরুল। স্ত্রীসদ্ফিা 

িায অনঘজনীয়া। িায আিঙ্ক মতদ্ য এয পসর চাতিঘুযি য়! তিৃশ্রাসদ্ধয ভয়ওারীন জ্ঞাতি-ফন্ধুসদ্য অভাসনয 

ওর্া াধু স্মযসণ আসন ঔুেনায।  
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     ঔুেনা স্পষ্টবালায় চানায়-  ‘আতভ যিা আন ইসচ্ছয় ফসন যঙতর-যাঔাতর ওতযতন।  তঙর িায আধা-ওট 

প্রফন্ধফঘন, আধা আভায ওারতরঔন’।
১১

 ঔুেনায অদ্ৃষ্টতফশ্বা ফাগাতর িংস্কৃতিয তনয়তিফাদ্সও স্মযণ ওযায় 

ােওসদ্য।  
 

     নাযীসত্বয নফতফবায় তফবাফিী যভণী দ্ৃপ্তওসণ্ঠ চানায় িায রাঞ্ছনায চনয য তনসচ দ্ায়ী নয়। িায আসেসাতক্ত 

রেণীয়-  ‘যম-ওসভজ আভায এওভাত্র অতধওায যই াওওভজ যিা আতভ তনস্পৃ ম্পন্ন ওসযতঙ, নার্’।
১২

 
 

    এওু িসওয নাযীয স্বাধীনিা তও য অসর্জ ফজাত্মও? প্রশ্ন চাকসি াসয ােসওয ভসন।  

 স্মযসণ আস যফীন্দ্রফাণী- 

‘যভণী যিা 

সচই অন্তযফাতনী1 িংসকাসন 

র্াসও আনাসি1 যও িাসয যদ্তঔসি ায়, 

হৃদ্সয়য প্রতিতফম্ব যদ্সয যাবায় 

প্রওা না ায় মতদ্’।
১৩

 
 

     ঔুেনায মুতক্তূণজ িওজ দ্াকসযয যৌরুসল আখাি াসন। রুষ্ট াধুয দ্াখাসি ঔসিয তফিা  যদ্ফীয ভঙ্গরখট 

বূরুতণ্ঠি।  
 

     ‘দ্াকসযয প্রতি ঘণ্ডী যভ ওুতিা। ধনতিওৃি অভান িাুঁসও আি ওসয। ঔুেনায তনমজািসন তিতন দুঃতঔনী। 

িাুঁয যযাল চকিঘযাঘয ফযাপ্ত সয় প্রওতটি য়। দ্মাফিীয ভীস অতবসমাক জ্ঞান ওসযন তিতন। দ্সজ চানান-

‘তত্রবুফন যদ্ঔুও অফরা নয় নাযী, দুফজরা নয় স্ত্রী-তরঙ্গ যদ্ফিা ঘণ্ডী’।
১৪

 
 

     ‘ঘণ্ডীয প্রতি দ্মায উসদ্’- এ দ্মাফিী অবয়াসও মুতক্ত যদ্ন। ঔুেনায সফধফয িাসও দুঃঔওসষ্ট চচজতযি ওযসফ 

ধযাধাসভ এ তফলয়তট ফুতছসয় ফসরন দ্মাফিী। ইতিভসধয ঔুেনায তফিাফন্ধসন ঘণ্ডী াভতয়ওবাসফ ান্ত ন।  
 

     ‘ধনতিয তডগাখাটায় কভন’ অধযাসয় ঔুেনায দুবজাফনা এও এও ওসয িয য়। াধুয মাত্রা যম অমাত্রায যতট 

প্রিীয়ভান য়। শুরু য় যাুঁঘট রাকা যর্সও। ফায়সয ওণ্ঠ, নীয ফৃোঔা, যমাতকনীয অসধজও রাউ তবো- এফ 

াধুয মাত্রাসর্য অশুব তদ্ওগুতরয তঘহ্নায়ও। ফাগাতর িংস্কৃতিয ভসধয এফ তফলয়গুতর ুতযতঘি। ফিু ঘণ্ডীদ্া যতঘি 

‘শ্রীওৃষ্ণওীিজন’ গ্রসে ফাগাতর িংস্কৃতিয এই তদ্ওগুতরয উসেঔ ায়া মায়। দ্াী দুফরা াধুসও অনুযসণয সর্ 

এফ রে ওসয ওু ছাসও তদ্সয় প্রতিওাসযয ফযফস্থা ওযাসনায ওর্া বাসফ। এতট ফাগাতর িংস্কৃতিয অনযিভ অঙ্গ। 

যওাসনা গুরুত্বূণজ শুবানুষ্ঠাসনয ূসফজ াতন্ত-স্বস্তযয়ন- যাভ ফাগাতর িংস্কৃতিয সঙ্গ ম্পতওজি। িসফ াধু এসফয 

সয তনতফজওায। িায ঘাতযতত্রও দ্ার্ঢজয এসি পুসট সে।  
 

     ধনতিয স্মৃতিঘাযণায় উচাতনয প্রওৃতি  ভ্রভযায িট যমন নফায়ভান সম সে। াধু তফবক্ত। িায ভসনাবাসফ 

িংস্কৃতিভনস্কিায তযতঘতি যভসর। নযাতও ফসরন- ‘ধনতি ওাভনা ওসযসঙ ওল্পিরু। ফন্দনা ওসযসঙ তফসও 

ওল্পিরু তসসফ। িায ওাসঙ ওাভনায় যভসর শুদ্ধ ভন, প্রন্নতঘি, াফন তফসফও এফিং তিওয হৃদ্য়’।
১৫

 িংস্কৃতিয 

ভূরভন্ত্র ূি ভসনাবাসফ তনতি। 
 

     ‘যনৌওাসযাণ’ অধযাসয় ধনতি নদ্ীূচা ওসয। স্মযণ ওসয প্ততলজসও। িাযয চর- অঞ্জতর প্রদ্ান ওসয 

তিৃুরুলসও। ফাগাতর িংস্কৃতিয অনুুঙ্ক্ষ তফফযণ ায়া মায় এঔাসন।  
 

     ধনতি ওূসর এসর  রনা  ঔুেনা িাসও তফদ্ায় যদ্য়। ভধযমুসকয নাযী ঔুেনা ভধযমুকীয় ফাগাতর িংস্কৃতিসও 

যভসন ঘসরসঙ তেওই। নাযীসত্বয তযূণ©িা িাসও উিীণজ ওসযসঙ যশ্রষ্ঠসত্ব। এ প্রসঙ্গ ওৃিী ভাসরাঘও ফসরসঙন- 
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‘যফহুরা ঘতযসত্রয আত্মপ্রিযসয়য যম তদ্ও িাায ঘতযত্রসও এওতট তফসলত্ব দ্ান ওতযয়াতঙর, ঔুেনায ঘতযত্র যই 

আত্মপ্রিযসয়য তক্তসি তক্তারী তঙর’।
১৬

 
 

     আত্মীয়- তযচসনয তফনাভ স্মযণ ওযায ভসধয যভয় ভাসচ তফূচায প্রাধানয ম্পসওজ চানা মায়। ফিজভান 

ভসয় যদ্ঔা মায় মাত্রায ূসফজ দুকজানাভ স্মযণ। দ্াকসযয কভসনয য ঔুেনাসও যফষ্টন ওসয এসয়াস্ত্রীযা কৃাসন 

তপতযসয় তনসয় মায়। এতট তনাওাসর ওুদ্ৃতষ্ট যর্সও অন্তঃত্ত্বা নাযীসও যেসণয এওতট িংস্কৃতি।  
 

     এ প্রসঙ্গ প্রঔযাি ভাসরাঘসওয ভন্তফয উসেঔ ওযা মায়-‘ভঙ্গরওাফযগুতরসও আচ যম অফস্থায় াতচ্ছ িায ভসধয 

ওিটা কাসয়সনয প্রসে আসঙ িা চানফায উায় যনই। ির্াত ওতফওঙ্কসণয ওাফয িসর এটুওু যফাছা মায় ওতফ 

মর্াম্ভফ অফান্তয তফলয়সও ফচ©ন ওসযসঙন’।
১৭

 
 

     ািতিও ওাসরয নযাতও যই তফলয়সও মঔন নফয ওর্ারূ যদ্ন িঔন িায ভসধয ফাগাতর িংস্কৃতিয াযাসনা 

অর্ঘ তঘযন্তনী ওর্া পুসট সে আনা যর্সও।  
 

     ‘তডগা দ্জসন প্রিীো’ অধযাসয় ফাগাতর িংস্কৃতিয অন্তকজি াধবেণ অনুষ্ঠাসনয উসেঔ ায়া মায়। যভসর 

যৌলিংক্রাতন্তয ভসাr সফয উসেঔ। শুসওয প্রসতরওায় আস ওভসর ওাতভনী প্রঙ্গ। ভ্রভযায চসর ধনতিয 

প্ততডগা দ্জনাসর্জ কাবী, যকাফr দ্র  মায় ভগ্র েী। দ্াকসযয ফাতণচযমাত্রায াপরয ওাভনা ওসয িাযা। 

দ্তধওয ফসর- 
 

     ‘িীর্জমাত্রা, যর্মাত্রা, ফমাত্রা- ফ ভসফি মাত্রায দ্সযণু ভার্ায় তনসয়া’।
১৮ 

 

 
    ফাগাতর িংস্কৃতিয াশ্বি অতবফযতক্ত এই িংস্কৃতিভনস্কিায সঙ্গ তফচতিি। ভ্রভযায দুই িসট য উসে তভষ্টান্ন 

তফিযণ যর্সও আযম্ভ ওসয উৎফ ঘসর। এ আনন্দ িংস্কৃতিয ভূসর তনতি। অসযয যৌবাসকয ঈলজা নয়1 শুবওাভনা  

আনন্দ প্রাতপ্তই এয তফসলত্ব।  
 

     উরূসওয যাভসজ ফাউর িায ঙ্গীি িংসাধন ওসয কায়- ‘ব্রহ্ম আভায ন্ধযাযাসি ফি কাসি নদ্ীওূসর’।
১৯

 
 

     ভানুসলয নশ্বয যদ্ নদ্ীয ওূসর তঘিাফতহ্নসি দ্া য়। অনযতদ্সও চীফসনয প্রাতন্তও সফজ অতন্তভ ভসয় ভানফভসন 

আস ব্রহ্মসঘিনা। দ্জনওর্ায় ম্পৃক্ত কীতিতট িুসর ধসয িংস্কৃতিয যভরফন্ধনসও। রারনকীতিয ভসধয যই এওই 

ুসযয ভূঙজনা যদ্ঔা মায়-‘তিযততনয িীয-ধাসয ভীনরূস াুঁই তফায ওসয’।
২০

 

 

     ধনতিয মাত্রা এফিং মাত্রার্ ফই যমন এয ভাধযসভ অনয ভাত্রা ায়। এ মাত্রা যিা অনন্ত অতবভুঔী। ফাতযও 

আফযসণয সঙ্গ অন্ততনজতি িাৎমজ র্াসও রুতওসয়।  
 

     ঞ্চদ্ অধযায় ‘ওাণ্ডাতযয আিঙ্ক’- যি মভঘিুদ্জী ব্রসিয উসেঔ ায়া মায়। যঘাে াও িংগ্র, যন্ধন, যবাচন 

 ন্ধযায় তিৃুরুসলয উসেস ঘিুদ্জ প্রদ্ী প্রজ্জ্বরন- ফাগাতর িংস্কৃতিয ুযািনী তদ্ন স্মযসণ আসন। যভন্তঋিুসি 

অঘ্রাণন্ধযায় ওাণ্ডায ফুঢ়ন ন্ধান ওসয ভৃকতযা নেত্র। মাত্রাসর্ নেত্র যদ্সঔ তদ্ওতনণজসয়য িংস্কৃতি চনতপ্রয় তঙর 

িৎওারীন ভাসচ।  
 

     ‘াধুয রনাদ্জন’ অধযাসয় ধনতিয ভসন উতদ্ি য় রনায ভুঔভণ্ডর। রনায প্রতি অতফঘাসয াধু অনুিপ্ত। 

কৃস ত্নী এসন কৃাতন্ত বঙ্গ ওসযসঙ াধু স্বয়িং এই যফাসধ য ীতিি য়। নদ্ীচসরয যরাসিয ভসধয ফান 

নেত্রুসঞ্জয যবস ঘরায উসেঔ ায়া মায়। 
 

     ‘নাটারা’ অধযাসয়য ঙ্গীিতট উসেঔয-  

‘আভায ফাতিি যকসরয ভাতছ 
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ফসি যদ্ফ যিা 

চরান যম ওযসি তদ্ফা 

তঘওন ধাসনয ঘূিা’
২১

 
 

     ‘ভয়ভনতিং কীতিওা’-য ভসধয ায়া মায় এই ধযসণয কান। অর্জাৎ ভধযমুকীয় ফাগাতর িংস্কৃতিয অঙ্গ এই 

ঙ্গীি, ঔাদ্যাবযা, চীফনমাত্রা িায তযঘয় ায়া মায় এ কাসন। নাটারা তডগা যঙ্গসওৌিুসও আচ্ছন্ন, আফায 

দুঔচাকাতনয়া ঙ্গীসিয উৎস্থর। 
 

     নাইয়া-কাফয,াইও,ওাণ্ডায  ধনতি ঘসর ফাতণসচয। কৃসয নাযীযা র্াসও অনন্ত প্রিীোয়। এতট এও 

িংস্কৃতি। সনযফাততনয যনাযা ভৃিুয তনতিি যচসন যদ্যোসর্জ মুদ্ধ ওসয আধুতনও মুসক। যভয় চীতফওায ওাযসণ 

ভানুল কৃিযাকী, প্রফাী সি ফাধয য়। ভযভী নযাতও ফসরন- 
 

     ‘িতটনীয যমভন ওূর বাসগ যিভন নাযীয ফুও বাসগ, নাইয়া, যয। য বাগসনয ধ্বতন চাসক না, য বাগসনয 

বূতভসবদ্ ঘসে সি না, য বাগসনয আখাি রাসক না অনয ওাসযা যদ্স িাই িংাসয এি ুঔ’।
২২

 
 

     নাযীয ভভজমন্ত্রণা যালণ  তফযতফধুয অফস্থায় তদ্নাতিাি ওযা এও ওৃচ্ছ্রাধসনয িংস্কৃতি। িৎওারীন ভয় 

যমাকাসমাসকয তফলয়তট এওাসরয ভসিা উন্নি সয় সেতন।  
 

     ফাউসরয ঙ্গীসি চীফসনয তঘযায়ি ওাভনায প্রতিরূ- 
 

‘িুই মা না যয ভন াতঔ িুই তপযা আই, 

সয শুও-াতয নাসভ াতঔ আয় হৃতদ্ তঞ্জযায়’।
২৩ 

 

প্রতিিুরনায় উসেঔয রারনকীতি- 
 

‘ঔাুঁঘায তবিয অতঘন াতঔ ওভসন আস মায়, 

ধযসি াযসর ভসনাসফতি তদ্সিভ াতঔয ায়’।
২৪

 
 

     যফিজী অধযায় ‘ডাতসন রতরিুয ফাসভসি ইন্দ্রাণী’। এ অধযাসয় দ্তধতফসক্রিা, রফণতফসক্রিা, ভািংতফসক্রিা 

তফতফধ ওভজিংস্কৃতিয ভানুসলয যদ্ঔা যভসর।  
 

     যন্ধনওাযী তণ্ডি যমফ ঔাদ্যদ্রফয প্রস্তুি ওসয িায ভসধয ফাগাতরয ভধযমুকীয় ঔাদ্য-িংস্কৃতিয তযঘয় ায়া 

মায়। যফগুন, ওুভসিা,ওঘু,ওাুঁঘওরা, চসন ডাুঁটা, যফর্ুয়া াও, টর প্রবৃতি ফতচয নাসভাসেঔ ওসযসঙন যরঔও। 

যফর্ুয়া াওবাচা, ুক্তা, তখসয় বাচা টর, ওািরা ভাসঙয যছার, যিুঁিুর সমাসক যারভাসঙয অম্বর ফাগাতরয 

ঔাদ্যিংস্কৃতিয তযঘায়ও। তিং, তচসয প্রবৃতি ভরা ফযফাসযয উসেঔ যভসর।  
 

এ প্রসঙ্গ প্রঔযাি ভাসরাঘসওয ভন্তফয উসেঔয- 
 

     ‘তফসল, ভঙ্গরওাসফযয তবিয যনা  ফানা এভন এওতট ভাত্রা রাব ওসযসঙ যম এ যমন সয় উসেসঙ 

ফাগাতরয ািংস্কৃতিও তযঘয়’।
২৫

 
 

    অঘ্রাণ ভাস ওাতিজওূচায উসেঔ ায়া মায়। যওাসর ওাতি©ও ূচায প্রঘরন তঙর যতট চানা মায়।  
 

     ‘অচয়মাত্রা’ অধযাসয় অচয়নসদ্য দ্তেণিসট তফফাসাr সফয তঘত্র অঙ্কন ওসযসঙন নযাতও। ধানওাটায 

দ্ৃসযয াসর্ যরঔও তফতবন্ন য যমভন মফ, ওিাই, যঔাতয, ভুুতয, তিত ইিযাতদ্য উসেঔ ওসযসঙন। রক্ষ্মীূচা, 

যামাত্রা, ইিু ূচা প্রবৃতি ূচনিংস্কৃতিয প্রঙ্গ এসসঙ উনযাস। অর্জাৎ কভনসর্ অঘ্রাণভাসয ভয় ওীবাসফ 
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অতিক্রান্ত সচ্ছ িায তযঘয় ুসওৌসর তদ্সয়সঙন যরঔও। বাকীযর্ী-অচয় ঙ্গভস্থসর ধনতিয তফনাভ স্মযণ 

িংস্কৃতিয তযঘায়ও। অচাতনি তফতি যর্সও ভুতক্তয আায় বক্ত ধনতি অতফ অর্জাৎ অভঙ্গরসও দ্ূয ওযসি ঘায়।  
 

     ‘নদ্ী-িংগ্রাসভ ধনতি’ অধযাসয় নদ্ীমাত্রায ভসধয ফায়সয ওসণ্ঠ ওা-ওা যসফ পুসট সে চীফনদ্জসনয তঘত্র। 

ভানুসলয তযঘয়, িায ওভজ, িায তফলয়-ন্ধাসনয দ্জন িংস্কৃতিভনস্কিায তযঘয়ফাী।  
 

     এ অধযাসয় ায়া মায় যদ্ফী দুকজা, রক্ষ্মী, যস্বিী, াতফত্রী, যাধা-এ ঞ্চসদ্ফীয আযাধনাওর্া। এ যর্সও 

প্রিীয়ভান য় যম, সফতদ্ও িংস্কৃতিম্ভূিা যদ্ফী ধনতিয ূচনীয়া। তওন্তু যরৌতওও িংস্কৃতিম্ভূিা যদ্ফী ঘণ্ডী িায ওাসঙ 

অূচযা।  
 

     ‘নয় দ্ীয়া, নয় দ্বী’ অধযাসয় কঙ্গা আনয়ন ফৃিাসন্ত যভসর যৌযাতণও িংস্কৃতিয প্রসঙ্গ। চরসরাসি অতিক্রান্ত য় 

স্থানভূ। ভঙ্গরিংস্কৃতিয ওর্া উসেঔ ওসযন নযাতও-‘ওঔসনা স্বসন যদ্ঔা যদ্য় যদ্ফী, ওঔসনা চাকযসণ যদ্ঔা 

যদ্য় যদ্ফ’।
২৬

 
 

     স্বপ্নাসদ্সয ভাধযসভ ভধযমুসক সিা ভঙ্গরওাফয যঘনা। এ যই রুপ্ত িংস্কৃতিয অঙ্গ। আভরওী, যীিওী, তনভ, 

যফর প্রবৃতি ফৃসেয উসেঔ যভসর এ অধযাসয়।  
 

     ‘বাকীযর্ী যরাসি তনতমাত্রা’ অধযাসয় নেসত্রয কতিতফতধভাতপও যনৌওা ঘারায় ওাণ্ডায। নেসত্রয শুবাফস্থান িযীয 

কতিসও দ্রুি ওযসফ- এই ওল্পনায় য হৃষ্ট। যওাদ্াতরয়া  াতরসযয য িযণী ঘসর তত্রসফণীয উসেসয।  
 

     ‘ভুক্তসফণী’ অধযাসয় প্রিীি য় যম, যনৌফয এসসঙ তত্রসফণীসি। শুওাতযয প্রসতরওা ভধযমুকীয় ফািংরা াতসিয 

এসসঙ তপসয তপসয। ধনতি যকৌসি শুওাতযয ুফণজতঞ্জয তনভজাণাসর্জ তকসয়তঙর। আযাওান যাচবায অনূতদ্ি ওাফয 

‘দ্মাফিী’-যি ায়া মায় শুওাতঔয উসেঔ। অর্জাৎ এ িংস্কৃতি ফািংরা  ফাগাতরয অন্তবুজক্ত। কঙ্গা-মভুনা-যস্বিী 

ত্রয়ী নদ্ীয ঙ্গসভ ুণযিীর্জ তত্রসফণী। িীর্জান্ন গ্রণ ওসয ধনতি  িায িযীয সমাকীযা। তত্রসফণীসি াযসরৌতওও 

তক্রয়া ঔযাি ফাগাতর ভাসচ। ােও যই িীসর্জয উসেঔ ান এ উনযাস।  
 

     ‘অনুাভ প্তগ্রাভ’ অধযাসয় প্তগ্রাসভয িসট দ্ূয- দ্ূযাসন্তয দ্াকযসদ্য াসর্ আরা খসট ধনতিয। িাসদ্য 

সঙ্গ চীতফওাকি াদৃ্য আসঙ িায। ঘসর ওর্ারা। প্তগ্রাভফাী ধনতিয ফান্ধফদ্র তভষ্টান্ন াোয় তডগায চনয। এ 

র ফাগাতরয তঘযন্তন আতিসর্য়িা িংস্কৃতি। দ্ূযিক্রীিায় যি ফতণওসদ্য প্রসঙ্গাসেসঔয ভাধযসভ যরঔও সফেওতপ্রয় 

ফাগাতরয িংস্কৃতিসও ভসন ওতযসয় যদ্ন।  
 

     ‘ভকযায সর্’ অধযাসয় তনভাইিীর্জ খাট সি যনৌফসযয সর্। ঔিদ্ দ্জসন নভন ওসয নাতফওদ্র। যভ 

ুসণযয িংস্কৃতিসেত্র এতট। সফষ্ণফীয় আঔযান স্মযসণ তনিযানন্দিনয় ফীযবসদ্রয চয় যখালণা ওসয িাযা। বাকীযর্ীিসট 

ধনতি ভৃৎতফ তনভজাণ ওাসয অঘজনা ওসয আযাসধযয। ফযঞ্জসনয প্রর্ভ দ্ ভতজি য় অতিসদ্সফয উসেস। 

িংস্কৃতিয এই ুঙ্ক্ষানুুঙ্ক্ষ তদ্ওগুতর পুসট উসেসঙ উনযাস।  
 

     ধযণীসি ঘক্রিীর্জ নাসভ ঔযাি স্থাসন স্নান ওযসর ুুসত্রয চন্ম য়। িংস্কৃতিয এই তফশ্বা আচ ভানুসলয ভসন 

তফদ্যাভান। িাই যদ্ফাঘজনা, ূচা, ভানতও ইিযাতদ্ ম্পন্ন ওসয ভানুল।  
 

     এ প্রসঙ্গ উসেঔয নযাতসওয স্বীয় অতবভি- ‘াতরয, নফদ্বী, রতরিুয, ইন্দ্রাণী ইিযাতদ্ নাসভয ুযাণ 

ইতিাস আভযা বুসর তকসয়তঙ। তনসফতও াসন াতযসয় তকসয়সঙ প্রাঘীন ফািংরা  ফাগাতরয অসনও ুযসনা 

ঔাফায। ধনতি-যি যই মুকটাসও আতভ নিুন ওসয তনভজাণ ওযসি যঘসয়তঙ’।
২৭

 
 

    এই িংস্কৃতি ফাগাতরয এওান্ত তনচস্ব। যই তফস্মৃি মুসকয িংস্কৃতিই যিা ‘ধনতিয তিংরমাত্র’-য উচীফয। 
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     ভধযযাতত্রয নদ্ীফুসও ঘসর প্ততডগা। তফতবন্ন স্থাসনয যরৌতওও িংস্কৃতিয ওর্া উসেঔ ওসযসঙন যরঔও। প্ততডগায 

মাত্রাসর্য স্মৃতিসও স্মযসণ যযসঔ এওাসরয প্রাফতন্ধও ফসরন, উনযাস ‘যরাওশ্রুতি  যরাওস্মৃতিয ফযফায 

ফণজনাসও অরঙ্কৃি ওসযসঙ’।
২৮ 

 
 

     উিয অধযায় ‘দ্মাফিী ওাস বকফিী’-যি যদ্ফী ঘণ্ডী ধনতিয চনয প্রাওৃতিও দুসমজাসকয ফািাফযণ তনভজাণ 

ওসযন যদ্ফযাসচয ায়িায়।  
 

     ‘নদ্-নদ্ীয ভকযা কভন’ অধযাসয় ঘতণ্ডওায তনসদ্জস নদ্-নদ্ীযা ভসফিবাসফ আস ধনতিয ফাতণচযমাত্রা ণ্ড 

ওযায অতবপ্রাসয়। কঙ্গায ডাসও ািা তদ্সয় প্রফাতি য় আসভাদ্য। এসক্তশ্বয যদ্উর, ফাুঁওুিা যায়-যও অতিক্রভ ওসয 

য। যওাাইসয়য কতিসর্ সি ওঙ্কারীিরা। য যদ্ফীয অভাসনয ওর্া শুসন যফসক ফসয় ঘসর।  
 

     ওুভসিা,টর,াও,সফগুন,ঔাভ-আরু, ফযফতট তফতবন্ন প্রচাতিয যরফু ফৃসে তফদ্যভান। িাযা চরভি য় এই 

প্লাফসন। ভাঙযাগা, ানসওৌতি, ঙ্খতঘর, ায নদ্ীওূসর আস।  
 

     এই প্রসঙ্গ যরঔও উসেঔ ওসযসঙন ভুওুন্দ ঘক্রফিজী যতঘি ‘ঘণ্ডীভঙ্গর’ ওাসফযয যঘনাওাসরয প্রঙ্গ। যরঔও 

চানান ‘যম-ফ ওভজীন ফারও গুরুকৃস ‘াসও য য যফদ্’ ওযি িাযা ুুঁতর্ যপসর ভানসন্দ ঘসর যযাতি-ওাির-

তঘির তঘতঙ্গিা ধযসি’।
২৯

 
 

     ভঙ্গরিংস্কৃতিয উসেঔ এবাসফই উসে আস এ উনযাস। িাতযঔ  তনখজসেয দ্বাযা তিতর্ তনণজসয়য তফলয়তট চানা 

মায় উনযাস। ২৯ য যৌল িাতযসঔ িংক্রাতন্তয উৎসফয ওর্া, ভওযস্নাসনয প্রঙ্গ এসনসঙন যরঔও।  
 

     ‘ডুফুডুফু প্ততডগা’ অধযাসয় প্তিযীয ডুফন্ত অফস্থায দ্ৃয যদ্ঔা মায়। যদ্ফীয যওাস ধনতিয এই দুযফস্থা যওর্া 

তডগায ওসর স্মযণ ওসয। শুসওয প্রসতরওা এ প্ররয়ওাসর যতঘি য়। প্রাওৃতিও দুসমজাসকয আক্রভসণ ন্ত্রস্ত 

নাতফওদ্র তফনাভ স্মযণ ওসয।  
 

     ‘ঙয় তনষ্পসদ্য অিরমাত্রা’ অধযাসয় াধু  যনৌওাসযাীসদ্য ভসফি তফনাভ স্মযসণ নদ্ীসরাি আসরাতিি। ঘণ্ডী 

উবয়ঙ্কসট সিন। তিতন ফসরন- ‘তনিযতদ্ন াধু শুদ্ধভতিসি শুতিয ূচা ওসয, িাই িায ‘তফ’ ডাসও এি 

স্বযাকভ’।
৩০

  
  

     দ্মাফিীয যাভসজ তডগাগুতরয তনভজ্জনফজ ভাধা সর অন্নযেও যঘও ভঙ্গরঘণ্ডীয তনসফদ্ন যাসঔ-‘এই 

ধযণীসি যিাভায ধযান  ূচা মঔন প্রতিষ্ঠা াসফ তদ্নতটসও তনযন্ন যওাসযা য যদ্ফী’।
৩১ 

 

     ভঙ্গরঘণ্ডী ব্রি ারসন অন্নসবাচন য ওাযসণ তনতলদ্ধ। লি তডগায তনভজ্জসন াধু িা  বসিাদ্যভ। য ছাুঁ 

তদ্সয় আত্মনসনয র্ যফসঙ তনসর ফৃদ্ধ ওাণ্ডায ফুঢ়ন িাসও যো ওসয। ধনতিয প্রাণযোয ভাধযসভ যম্পযায 

ঐতিয যো ওসয ওাণ্ডায। এই িংস্কৃতি য ধনতিয তিায ওার যর্সও যো ওসয আসঙ। এ তফশ্বা, বযা  

ওিজফযযায়ণিা িংস্কৃতিয পর।  
 

     ‘এওা বাস দুকজাফয’ অধযাসয় দ্াকয  নাতফওদ্র তঘন্তাভি। দুখজটনায ওফসর সি ঙয় তডগা যািসর। এঔন 

কন্তসফযয াসন আািবাসফ িাওাসনা ঙািা উায় তও! 
 

     ‘িংসওিভাধফ প্রদ্তেণ’ অধযাসয় ভাধফ-যদ্উসর ূচা অজণ ওসয দ্াকয। অশ্বর্ব ফৃসে ব্রহ্ম-তফষু্ণ-নাযায়সণয 

তনফা। দ্াকয এওাগ্রতঘসি ূচা ওসয যঔাসন। প্ররসয়য য এ ভঙ্গরাওাঙ্ক্ষা াধুয ওাসঙ প্রিযাতি। যদ্উসরয 

কাসত্র ভাধসফয দ্াফিায রূ অতি অরূ  দ্ৃতষ্টনন্দন। তঘত্রিংস্কৃতিয এই ফাগাতরয়ানায রূ যরঔও এঔাসন িুসর 

ধসযসঙন। ূচায ভসধয ধনতি স্মৃতিঘাযণ ওসয িায স্বচনতযফৃি উচাতন নকসযয। এই কৃটান, খযভুঔীনিা 

ফাগাতরয এওান্ত তনচস্ব। খসযায়া চীফসনয িৃতপ্ত ধনতি যওাযসণ তফস্মযণ ওযসি অভর্জ।  
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     ‘নীরাঘর মাত্রা’ অধযাসয় দুকজাফয িংস্কায ওযা য়। এঔাসন ায়া মায় দুকজাফসযয মাত্রা ূঘনায় নাতফওদ্সরয 

দুকজনাভ স্মযণ। ধনতি স্মযণ ওসয আযাধয ভাসদ্ফসও। ওদ্রী যদ্ফাতনী এও নাযী তদ্ফাফাসন উঘায অজণ 

ওসয কৃফাতনী তফফাতিাসদ্য াধফয ফচায় যাঔায চনয। এ ভঙ্গরওাভনা ফাগাতর িংস্কৃতিয তনচস্ব সফতষ্টয। চযা 

ফসযয তিযতফদ্ধ শ্রীওৃসষ্ণয কিপ্রাণ য়ায আঔযান যরঔও এঔাসন উসেঔ ওসযসঙন। য প্রসঙ্গ এসসঙ 

‘শ্রীভদূ্ৎবকফিকীিা’-য াযওর্া। আত্মা অভয এফিং অতফনাী। যদ্ তফনষ্ট য়, তওন্তু আত্মা অভৃিসরাওফাী।  
 

     শ্রীসেত্র ুযীসি প্রসফসয ূসফজ নীরভাধফ তফগ্র  চকন্নাসর্য দ্ারুতফগ্রসয আঔযান নিুনবাসফ যঘনা ওসযন 

নযাতও। শ্রীসেসত্রয ওৃষ্ণ-ফরযাভ-ুবদ্রা ভূতিজ অম্পূণজ র্াওায তফলয়তট ফযাঔযা ওসযন যরঔও। তওিংফদ্ন্তী  

ুণযকার্ায ভাসফস অধযায়তট সয়সঙ উসবাকয। শ্রীসেসত্রয িংস্কৃতিয অিযন্ত তফতষ্টিাফাী। নীরাঘসরয িীসয 

অফিযসণয ূসফজ চকন্নার্ফন্দনা ওসয াধু  নাতফওদ্র। যওাসনা ুণযসেসত্র অফিযসণয ূসফজ এই শুব আঘায 

ফাগাতর িংস্কৃতিয অন্তক©ি।  
 

     ‘চকন্নার্ধাসভ ধনতি’ অধযাসয় ধনতি শ্রীসেসত্র ূচা ওসয চকন্নার্তফগ্র। তওন্তু ভসনাসফদ্নায় শ্রান্ত িায 

যদ্ভন। যম প্রাণগুতর লিতডগায সঙ্গ তরসর কিপ্রাণ র িাসদ্য প্রিযাফিজসনয উায় যিা যনই। দ্াকয িায 

দ্াতয়ত্ব ূতিজসি ফযার্জ। এ গ্লাতন দুসভজাঘয। রক্ষ্মীফন্দনায় শ্রীসেত্র ভুঔতযি। নফদ্ম্পতিয বাফী ুসঔয চনয শুসবচ্ছা 

জ্ঞান ফাগাতর িংস্কৃতিয অঙ্গ। উনযাস িাযই ঙায়াাি। তনম্নফকজীয় ভানুসলয চীফনমাসনয তঘত্র যম যর ুসঔয 

আবা আসন1 িাসি ােসওয ভসন সি দুঃতঔনী ঔুেনায ওর্া। উনযাসয কীসি িাযই যযঔাাি- 
 

     ‘যভায ভসনয দুসঔয ওর্া ফতর যকা ওাাসয/খসযয ভানু ফি ওসয যওান নাতকতনয খসয’। 
৩২

 
 

     সযয অধযায় ‘ূণজঘসন্দ্র াকযমাত্রা’। ওাণ্ডায ফুঢ়ন াকযচসরয ওম্পন-উিসযার যদ্সঔ াকযভেন ফৃন্তান্ত 

যানায় নাতফওসদ্য।  
 

     চসরৌওাদ্ অতিক্রভ’ অধযাসয় ধনতিয স্মৃতিঘাযণ ফসিা ভভজস্পজী। াযাফিক্রীিা, ভুওুন্দ-ভাধফ-ওিংাতয প্রভুঔ 

ফান্ধসফয সঙ্গ ভসফি আনন্দ উদ্ৎমাসনয স্মৃতি িায হৃদ্য় ওতম্পি ওসয। শ্রীওৃসষ্ণয তফতফধ নাভ এ প্রসঙ্গ 

ওতফওঙ্কণ ুসওৌসর ফযাফায ওসযসঙন ধনতিয ফান্ধফসদ্য নাভওযসণ। য প্রঙ্গ উনযাস উস্থাতি ওসযসঙন 

যরঔও। এ প্রসঙ্গ উসেঔয নযাতসওয যৌন্দমজভতণ্ডি ভন্তফয- 
 

     ‘ভ্রভযায কৃী যরাি সি এই চরতধমাত্রা যমন ভািৃসক্রাি সি তযব্রাচসওয চকৎতফায’।
৩৩

 

ওাণ্ডায ফুঢ়সনয দ্ে যনৌঘারনায় ওুসর চসরৌওাদ্ ায য় িাযা। 
 

     উিয অধযায় ‘ঙ্খদ্বীস ধনতি’-যি ঙ্খদ্বীসয অবূিূফজ যৌন্দসমজ ভুগ্ধ তডগায ওসর। প্রাওৃতিও যৌন্দসমজয 

ুফণজবূতভ ঙ্খদ্বীসয অননযিায় ভুগ্ধ ধনতি ওািয য় ঔুেনায চনয। ুঔী নয়ন দু’তট আসযা ুঔী সি ঘায় প্রফাস 

ত্নীভুঔ দ্জসনয ভাধযসভ।  
 

     ‘তদ্কৎভ্রান্ত দুকজাফয’ অধযাসয় আফায়া প্রতিওূরিা ৃতষ্ট ওসয। এওদ্র শুশুও দুকজাফসযয আসক মায় ঘিওিরায 

তফনৃসিয যমাকদ্ান ওযায বতঙ্গভায়। এ দ্ৃয ফাগাতরয ঘিওূচায িংস্কৃতিয প্রঙ্গ ভসন আসন।  
 

     ‘জদ্স দ্াকয’-অধযাসয় ওযভুতনয দুই স্ত্রী  িাসদ্য ন্তানসদ্য প্রঙ্গ এসনসঙন যরঔও। ভনাভঙ্গসরয 

আঔযাসন রতঔন্দযসও ওারনাতকনীয দ্িংনিংক্রান্ত তফলয়তট এ অধযাসয় উসেতঔি সয়সঙ। ওদ্রুিনয়সদ্য নাভ উসেঔ 

ওসযসঙন যরঔও।  

     ‘যাসভয চাঙ্গার’-এ যাভওর্ায ইতিা এসনসঙন নযাতও। ীিা উদ্ধাসয চাঙ্গার তনভজাসণয তযওল্পনায 

াপসরযয ওাততন যরঔও অাধাযণ োয় ফযক্ত ওসযসঙন। শ্রীযাভঘসন্দ্রয  তফূচসনয ওর্া স্মযণ ওসয তফবক্ত 

াধু। য আন্ততযও অনুনসয় চানায় তিংর যর্সও প্রিযাফিজন ওাসর শ্রীযাভ প্রতিতষ্ঠি তফতরসঙ্গয আযাধনা ওসযসফ।  
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     ‘আিঔান’ অধযাসয় যাভায়ণ প্রঙ্গ ুনফজায ধ্বতনি য় শুওাতযয যুঁয়াতরসি- 
 

‘ওর গুসণয ধাভ   বানু-ফিংস যাচা যাভ 

যওাদ্ণ্ড ধসযন যখুভতণ 

যাভ  যকর ফন  ীিা সয দ্ানন 

যাভায়সণ এই ওর্া শুতন’।
৩৪

 
 

     যফিজী অধযাসয়য নাভ ‘ওভসর ওাতভনী’। অভাফযায তদ্ন এও ঙ্খতঘসরয অভৃিুয খসট দুকজাফসয। তঙ্কি 

নাতফওদ্র ির্া ধনতি। শুবতঘহ্নায়সওয প্রয়াণ ফসিা অভঙ্গরূঘও। তনীর্সফরায় দ্মাফিীয যাভসজ যদ্ফী ঘতণ্ডওা 

দুকজাফসযয মাত্রাসর্ ধনতিসও যদ্ঔান ওভসরওাতভনী রূ। অবয়া-তনতেপ্ত ওাভসয াধু অচঘিনয। তওন্তু িংজ্ঞা 

তপযসর ধনতিয প্রর্ভ ফাওয- ‘...ই যদ্ঔ ঘিুঃলতষ্ট ওভসর যাচনতন্দনী াস ঙ্কচ ফসন’।
৩৫

 
   

     ভায়াচাসর ফীবূি াধুসও ওাণ্ডায ফাযণ ওসয এ তফলসয় তঘন্তা ওযসি। তিংরযাসচয ওসোযিায ওর্া স্মযণ 

ওতযসয় তদ্সয় ভঙ্গরতঘন্তও ওাণ্ডায দ্াকযসও চানায় আািি এ তফলসয় তফস্মৃি সি। তওন্তু প্রওৃতি অনুযক্ত ধনতি 

স্ববাফিই ওাভািজ। ঘণ্ডীয অরূ যৌন্দম© িায ফানায অতি প্রজ্জ্বতরি ওসয। যদ্ফীয অতনন্দযুন্দয ওাতন্তভৃদ্ধ এই 

রূ ‘ঘণ্ডীভঙ্গর’ ওাসফয উসেতঔি। এ প্রসঙ্গ ভাসরাঘসওয ভন্তফয উসেঔয- ‘যৌযাতণও ঘণ্ডী এফিং ভুওুন্দযাসভয 

ঘণ্ডীসি মসর্ষ্ট ার্জওয রেয ওযা মায়। ভুওুন্দযাসভয অবয়াঘণ্ডী অসনওািংস যরৌতওও’।
৩৬

 
 

যরৌতওও রূস দ্ীতপ্তভয়ী যদ্ফীয যৌন্দমজ- সম্মাতি দ্াকয ওভসরওাতভনীয ঙ্গপ্রার্জী। 
 

     ‘রঙ্কািীসয দুকজাফয’ অধযাসয় তিংসর অফিযণ ওসয াধু তফনাভ স্মযণওাসয। তফল্বফৃসেয িরায় াধু 

ধযানভি। তওন্তু যওাটাসরয সঙ্গ ফাদ্যবাণ্ড  চনভাকসভয তফলয় তনসয় িওজ ফাসধ াধুয। িায াতযসিাতলসওয ফযফস্থা 

য়ায় য তভষ্টবালসণ তিংসর স্বাকি চানয় াধুসও।  
 

     ‘াধুয যাচবা কভন’ অধযাসয় যাচভীস ধনতি তনসফদ্ন ওসয িায তিংর আকভসনয যিু। যাচতন্নধাসন 

যবট যাঔায ভাধযসভ িংস্কৃতিয তযঘয় যভসর। তফতনভয় দ্রফযভূসয নাভ য চানায় যাচাসও। তফতনভসয় ম্মি ন 

নৃতি। তওঙু সয াধুসও ুনযায় যডসও াোসনা য় যাচবায়। যম মাত্রায় ফায়সয ওওজ ওণ্ঠ, ৃকাসরয দ্র 

প্রবৃতি অভঙ্গরূঘও তঘহ্ন যদ্ঔা মায়।  
 

     ব্রাহ্মসণয প্রসশ্নয উিসয ওভসরওাতভনীয ওর্া স্মযণ ওসয াধু। িায মাত্রাসর্ তিংসরয ওাতরয়দ্স এই 

অরূা চরওুভাযীয ওর্া শুসন যাচা যাকি ন। রঙ্কাদ্বীসয ফাতণচয মাসি াধুয ওল্পওর্সন তফতিি না য় য 

তফলসয় িওজ ওযসর াধু দ্ৃঢ় র্াসও িায ফয়াসন। য প্রতিজ্ঞাসত্র যরসঔ ওভসরওাতভনীয ফাস্ততফওিায ওর্া। 

ফাস্তফিা প্রভাণ ওযসি ফযর্জ সর ১২ ফঙসযয ফতন্দদ্া যস্বচ্ছায় ওযায প্রতিজ্ঞা ওসয ধনতি। যাচা চানান, 

ওভসরওাতভনী িয সর তিংসরয অধজযাচত্ব আয যাচতিংান াধুয প্রায সফ।  
 

     সযয অধযায় ‘রঙ্কাফাীয যত্নভারা মাত্রা’-যি নৃতি ারফাসনয যাচসত্ব ভাভাসযা ঘসর ওাতরয়দ্-যি 

ওভসরওাতভনী দ্জসনয প্রস্তুতি। যই উরসে প্রওৃতি যর্সও ভানফ ওসর প্রস্তুি য় এ যন অবূিূফজ দ্ৃয ঘােুল 

ওযসি। িায এওতট অিং উসেঔয-‘ি তনাসও ুয যিাসর ফাদ্যওাযদ্র ওাতরয়দ্সয চসর, ওুভাযী ওভরদ্সর/কচ 

তকসর উকাসয অঙ্গনা’।
৩৭

 
 

     তিংরদ্বীফাীযা যত্নভারা যিুফসন্ধ ঘসর যই দ্ৃয অফসরাওসন। যঘও  ঘীয তযতি যমাকীয ওসর্াওর্সন 

উদ্খাতটি য় চীফনিয। যমাকীয ভন্তফয উসেঔয- ‘ওাতরয়দ্ নয় য, চকৎফাীয ঘূিান্ত কন্তফয র ঔজণ।‘
৩৮ 

 

     চীফসনয ঘযভ প্রার্জীি ফস্তু রূস যম তক্ত  দ্সম্ভয রীরা ঘসরসঙ িাসি তনীীীফকওায এই যমাকী। ূসফজ ফাউসরয 

ঙ্গীসি যই িসত্ত্বয প্রওা। প্রওৃতি স্ববাফি রীরাভয়ী। িাসও ফীবূি ওযসি ঘাইসর পর তফযীি পসর।  



‘ধনতিয তিংরমাত্রা’ উনযাস ভঙ্গরওাতফযও প্রঙ্গ অনুন্ধান                 তিয়া ঘযাটাচজী 
 

Volume- VII, Issue-II                                                    October 2018        65 

 

     ‘না ওভর না ওাতভনী’ অধযাসয় তিংরযাসচয িযণীগুতর াতযফদ্ধবাসফ ঘসর। তন্ধুসখাটও, িংযাচ, যওওাফরী, 

ভওযমান প্রবৃতি তডগাগুতরয নাভ। দুকজাফয ঘসর এই িযণীসশ্রতণয াসর্। ফৃদ্ধ ওাণ্ডাযহৃদ্য় অচাতনি ঙ্কায় ত্রস্ত। য 

যমন ফুছসি াসয এই মাত্রায অাযিা। িাই যনৌওায কতি ধীযসফক ওযসি য প্রয়াী। তওন্তু িায আঙ্কা িয ওসয 

ওাতরয়দ্ ভেন ওসয ন্ধান যভসর না ওভসরওাতভনীয।  
 

     ‘তডগা রুণ্ঠন’ অধযাসয় ধনতিয প্রতি ুনফজায প্রশ্ন ওযসর য চানায় ওাণ্ডায ফুঢ়ন যদ্সঔসঙ ওভসরওাতভনী। 

নৃতিয আজ্ঞায় তন্ধুম্মুসঔ তভর্যাওর্সন অাযক ফৃদ্ধ িয ফসর। য যিা তনচ নয়সন প্রিযে ওসযতন য দ্ৃয। 

যদ্ালাসযা ওসয না ধনতিসও। িায ফাযণ রঙ্ঘসনয পর বুকসি ধনতিসওই। তওন্তু ুত্রিুরয াধুয ফতন্দদ্া িায 

ওাসঙ অনীয়। িফু য তভর্যাওর্সন অনবযস্ত। এ এও ভান িংস্কৃতি1 তফশ্বা   সিযয িংস্কৃতি। যাচাসদ্স 

রুতণ্ঠি য় দুকজাফয। ধনতিীন দুকজাফয ওাণ্ডায তপসয ঘসর উচাতনয াসন। এ প্রসঙ্গ এওাসরয ভাসরাঘও 

ফসরন- 
 

     ‘এঔাসন ধনতি ফাতণচযমাত্রায ভসধয প্রতিপতরি সয়সঙ অসভাখ তনয়সভয ফন্ধসন আফদ্ধ এও ট্রাতচও ঘতযসত্রয 

যফদ্নাভয় তযণতিয তদ্সও মাত্রা’।
৩৯

 এই তনয়তিফাদ্ ফাগাতর িংস্কৃতিয অঙ্গ।  
 

     সযয অধযায় ‘ফতন্দাসর ধনতি’- যি ফতন্দারায বয়াফ তযসফ ফতণ©ি ওযায য চযিী ব্রাহ্মণীয যফস 

অবয়া যদ্ঔা যদ্ন দ্তণ্ডি ধনতিসও। তওন্তু ব্রাহ্মণী ওসরয অরসেয যর্সও মান ভায়া প্রবাসফ।ূফজাফস্থায় প্রিযাফিজসন 

আগ্রী সর ধনতি িাুঁয ূচা ওরুও এই স্বপ্নাসদ্ যদ্ফী ধনতিসও যদ্ন। তওন্তু অটর ণ াধুয-‘ভসোওুয তবন্ন 

অনয যও নাত চাতন’।
৪০

 
 

     যযালফঘসনয ভাধযসভ ধনতিসও ন্ত্রস্ত ওযসি ঘাইসর িায অতবফযতক্ত তনবজয়। য ওাযসণ ফতধয ফা ভূও  য়ায 

ওর্ায় অতফঘর াধু। নযাতসওয ভন্তসফয পুসট সে ধনতিয নফরূ- 
 

     ‘ধনতি ফসর, ফাও&তক্ত যসণয ূসফজ ফরফ এওতটই ওর্া, িরূ ঘণ্ডীয যশ্রষ্ঠ রূতট র ওভসর ওাতভনী। 

অধয যমন ক্ক তফতম্বওাপর, ফদ্ন যদ্-ইন্দু, আুঁতঔ ওুযঙ্গসরাঘন।...এ-রূ ূচয সফ যওভসন?’
৪১

  
 

     যদ্ফী  াধুয ওাতভনী  ওাঞ্চন বাফনাসও তধক্কায চানান। তওন্তু যদ্ফীয বয়ার রূ দ্জসনয ূসফজ তনতদ্রি য় 

ধনতি। ঘণ্ডীফাতয স্থাসন ফা অবয়া ূচসন অতবরুতঘ যনই িায।  
 

এও যেসত্র প্রাতঙ্গও ভসন য় এওতট ওতফিা  িায অনুফাদ্- 
 

‘অফ না যযাসয়সঙ্গ ভ ঔুী যও তরসয় 

কভ ত ওাতপ যায় তচন্দকী যও তরসয়। 

যমা সভুঁ চঔভ যদ্সও যঙাি কয়া 

ভ িি&যি যসুঁ উী যও তরসয়’। 
 

প্রাফতন্ধও ফরসঙন-মতদ্ উদুজ কচসরয যসর বালান্তয ওতয িা সর, 
 

‘ওাুঁদ্ফনা আয ুসঔয চনয 

দুঃঔই অসনও, এ চীফসনয চনয। 

ফযর্া তদ্সয় যম ঘসর যকর 

যইরাভ যফুঁসঘ িাযই চনয।’
৪২ 

 
 

     এ ুরুলওায ধনতিয এওান্ত তনচস্ব। য নিভস্তসও যভসন যনয়তন যদ্ফী ঘণ্ডীয ওর্া। স্বীয় তদ্ধাসন্ত অটর াধুয 

এই ফতন্দত্বসিই উনযাসয ইতি খতটসয়সঙন যরঔও। ূফজায যওাসনা নফ ম্ভাফনায ইতঙ্গি যদ্নতন াধুয ঘতযত্র 
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ম্পসওজ। অতন্তভ অধযায় ‘কীিভয় রঙ্কা দ্বী’। এ অধযাসয় ঋিুঘসক্রয তযফিজন এফিং তিংরীয় িংস্কৃতিয ঔণ্ডতঘত্র 

পুতটসয় িুসরসঙন যরঔও। ধনতিয ফতন্দত্ব ফতন্দাসরয ফাইসযয চীফনসও ওসযতন প্রবাতফি। এ অধযাসয় ধনতিয 

ওর্া উসেঔ ওসযনতন যরঔও।  প্রওৃতিয ট তযফিজসনয সঙ্গ াযদ্ীয়া ভয় আন্ন। দ্বীফাীযা চরধাযা ফন্ধসনয 

দ্বাযা অঘজনা ওসয ভসসয। অওারসফাধসনয ূচায় প্রতিভা তনভজাসণ যি তল্পী। যদ্ফীসস্তয অসস্ত্রয চনয ঔড়্গ তনভজাণ 

ওসয যরৌওায। িায কীতি উসেঔয- 
 

‘ফদ্ন ঈলৎসভসর    ওুঞ্জয উকাসয তকসর 

চাকযসণ স্বন প্রওায’।
৪৩

 
 

     তিংরীয় িংস্কৃতিয ভসধয ফাগাতর িংস্কৃতিয অসদ্ঔা এই ওভসরওাতভনী রূসয ভাধুমজ সয়সঙ ভসফি। িাযই 

পরশ্রুতি তনম্নফকজীয়  ভানুসলয কাসন, ওর্ায়  আসরাঘনায় ওভসরওাতভনীয প্রঙ্গ।  
 

এ প্রসঙ্গ উসেঔসমাকয ওৃিী ভাসরাঘসওয ভন্তফয- 
 

     ‘চািীয় চীফসনয উৎওলজ ধভজ, ভাচসফাধ  াতিযরূী যম তত্রধাযায উয তফসলবাসফ তনবজযীর, উাযাই 

িংস্কৃতিয ভূসর যতঞ্চসনয প্রধান যিু’।
৪৪

 
 

     ফাগাতর িংস্কৃতিয ফহু তফযর এফিং তওঙু ুরব তঘত্রতফতঘত্র উাদ্ান ঙতিসয় আসঙ ভগ্র উনযাস। াতিয 

ভানফবযিায প্রাঘীন সফতষ্টযসও প্রতিতফতম্বি ওযায সঙ্গ পুতটসয় যিাসর ভানুসলয ভাচভনস্কিা। যই উসেয 

অসনওঔাতন ূণজ সয়সঙ দ্ীখজ এ উনযাস। অসনও াতযসয় মায়া ব্দ যমভন- রাওতি অসর্জ টর, ঘরদ্র ফৃে 

অসর্জ অশ্বর্ব কাঙ, তজ অসর্জ তখ ইিযাতদ্ এ উনযাসয ব্দকি ম্পদ্। ধনতিয মাত্রায় যমন ােও ঙ্গী সয় মান 

তনসচয অচাসন্ত। দ্াকসযয উচাতননকয যর্সও ফাধয সয় ফাতণসচযয উসেস কভন ফাগাতরয নস্ট্যারতচয়াসও 

ফাতিসয় যিাসর। রনা-ঔুেনায তফযফযর্া ােওতঘসি চাকায় ানুবূতি। ওভসরওাতভনী রূসয তফফযসণ ভুগ্ধ 

ােসওা যমন ভনিেুসি দ্জন ওসযন যই স্বওতল্পি অতনন্দযওাতন্ত। চীফনঙসন্দয ুসয ুসযরা উনযা1 ভূঙজনাভয় 

িায বালা ির্া আতঙ্গও। এওাসরয ফাগাতর ােও এ উনযাস যচনয ফাগাতর িংস্কৃতিসও আসযওফায আন ওসয 

যনফায ুসমাক ান। ভঙ্গরওাফযীয় ফাগাতর িংস্কৃতিয তফস্মৃি আঔযান এ উনযাস ােসওয ওাসঙ ধযা যদ্য় নিুন 

বাসফ, নিুন াসচ।  
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