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প্রতিবাদী অনুঙ্গে প ৌরাতিও ঘতরঙ্গের  নুতনিমিাি  বািী বরু তনবিাতঘি উ নযা 
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Abstract 

In the novels of Bani basu, we saw different zoner. She always surprises us through her 

writing. Actually she cult all the characters of her fiction, with the compact reality.In this 

article we completely shown other side of her novels. In the novels like- ‘Kalinidi’, 

‘KhatraBadhu’, ‘Krishna’, ‘Krishno’, ‘Khatta’ all these novel characters’ were taken from 

‘Mahabharata’- and she just explaining her own strong opinion. Why we took these novels 

for that article? Why in that present situation we inculcate this ‘Legendry’ (Pouraanik) 

characters? Some untold stories were really in there? Nowadays we think about it deeply, 

because all kind of political and social hegemony occur everyday. Our Legendry books are 

so updated if we get into it, we really amazed. In every aspects of Bani Basu’s such novels 

we minutely analysis the whole introversion.  

Keywords:  Legendry characters, Socio –reality, Mankind, Womanhood, Psychological 

aspects.   
 

বািী বুর উ নযাঙ্গ ইতিা এবাং  ুরাঙ্গির প্রে প্রায়লই এঙ্গ  ঙ্গড়।  নযাতও পযন মঙ্গয়র পবড়াচা ট ঙ্গও 

অনায়াঙ্গই িাাঁর ওাততন স্থ  তরবতিিি ওঙ্গর তনঙ্গয় পযঙ্গি  াঙ্গরন।বািী বুর এই ইতিা,  ুরাি, মাওাঙ্গবযর প্রতি তনচস্ব 

ভাঙ্গাাকার এওতট ুস্পষ্ট  তরর রঙ্গয়ঙ্গঙ। ভারিবঙ্গির প্রাঘীন, ঐতিযলাী পকৌরঙ্গবাজ্জ্ব অিীঙ্গির নানান খটনাপ্রবাঙ্গও 

তিতন িাাঁর উ নযাঙ্গ তনতবিধ্ায় াংযুক্ত ওঙ্গরঙ্গঙন। 
 

     মাভারঙ্গির ওাততন গুতঙ্গও তিতন ম্পূিি রূঙ্গ  আচঙ্গওর দৃতষ্টঙ্গওাি পেঙ্গও- যুতক্ত ূিি িেয ঙ্গযাঙ্গক, মানতবও আদলিঙ্গও 

ামঙ্গন পরঙ্গঔ, তনরঙ্গ ক্ষ মঙ্গনাভাব তনঙ্গয় উ স্থাত ি ওঙ্গরঙ্গঙন। মাভারঙ্গির অতমি ঐেঙ্গযির িায় পয িেয, ঘতরে বা বা 

যায় খটনাগুত ঘা া  ঙ্গড় তকঙ্গয়তঙ িাঙ্গওই িুঙ্গ এঙ্গন নিুনভাঙ্গব উ স্থাত ি ওঙ্গরঙ্গঙন  নযাতও বািী বু।াধ্ারি অঙ্গেি 

‘ ুরাি’ পওাঙ্গনা ইতিা নয়। ইতিাঙ্গরই ওো  ুরাি তববৃি ওঙ্গর।  তরবিিনলী ইতিাঙ্গর ময় ক্রঙ্গমর তদ ঔাতনওটা 

ঙ্গ ুতওঙ্গয় োঙ্গও  ুরাঙ্গির মঙ্গধ্য। ভারিীয় পপ্রক্ষা ঙ্গট কি, প্রতিকি, বাংল, মন্বন্তর  বাংলানুঘতরি- এই  াাঁঘতট ক্ষি 

 ুরাঙ্গি  তরতক্ষি য়। রামায়ি এবাং মাভারি- এই মাওাবয দুতট  ুরাঙ্গির বিম্মি আদলি গ্রন্থ তঙ্গঙ্গব স্বীওৃি ঙ্গয় 

এঙ্গঙ্গঙ। ইতিা, ধ্মি, মাচনীতি, দদবযক্ষি, পাওকাো- এই মস্ত তওঙুর মন্বঙ্গয়ই  ুরাঙ্গির বযাতি।  নযাতও বািী 

বুর ওঙ্গম এই  ুরাঙ্গির অভযন্তঙ্গর ুতওঙ্গয় োওা প্রতিবাদী ঘতরে, অেবা প্রতিবাদী খটনাক্রম উঙ্গে এঙ্গঙ্গঙ তনচস্ব তক্রয়িা 

তনঙ্গয়।  

‚  ুরাি- ওোর ধ্মিই এই পয িা এওই বীচ পেঙ্গও “লিাব্দীর  র লিাব্দী প তরঙ্গয়, পভৌঙ্গকাতও ীমান্ত ঙাতড়ঙ্গয়- 

বহু তবতভন্ন ফু পফাটায়, অঙ্গনও তভন্ন-তভন্ন ফ ফতঙ্গয় পিাঙ্গ।‛ 
১ 
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     বািী বুর পঔা ‘ওাতন্দী’ উ নযাতট চানুয়াতর ২০১৬ তিস্টাঙ্গব্দ প্রওাল াভ ওঙ্গর।  ুরািন ভারিবঙ্গি চন্ম পনন এও 

নারী। ধ্ীবর ওূঙ্গ চন্ম য় ওাতন্দীর। ধ্ীবরওূঙ্গর দারাচার স্ত্রী ক্ষতেয় রাচ ুরুঙ্গর ঙ্গে তমতি ঙ্গ, চন্ম য় ওাতন্দী। 

দারাচা পমঙ্গয়ঙ্গও প ঙ্গয় আনঙ্গন্দ আত্মারা ঙ্গয়  ঙ্গড়ন। পমঙ্গয়র চন্ম রয ম্পঙ্গওি তিতন অবকি তঙঙ্গন। তিতন তস্থর 

ওরঙ্গন পওান এও রাচ ুরু পযমন িার বাংঙ্গল  ুাঁঙ্গি তদঙ্গয়ঙ্গঙ তনঙ্গচর বীচ, তিতন রাচ ুরুঙ্গদর বাংঙ্গল  ুাঁঙ্গি পদঙ্গবন এই 

বীচ। পমঙ্গয়ঙ্গও তিতন  ৃতেবীর রাতন বার স্বপ্ন পদঔাঙ্গি শুরু ওরঙ্গন।  
 

     এওতদন  রালর মুতন, পঔয়া- ারা ার ওরঙ্গি তকঙ্গয় ওাতন্দীর ঙ্গে তমতি ঙ্গন। মৎযকন্া ওাতন্দী মুতনর পদয়া 

ুরতভার পমঙ্গঔ পযাচনকন্া ঙ্গন। নয় মা দল তদন  র ওাতন্দীর এও ন্তান চন্মায়। রালর মুতন বঙ্গন এই ন্তান 

ারাচীবন মাঙ্গয়র  াঙ্গল  াঙ্গল োওঙ্গবন।  
 

     ধ্ীবর ওুঙ্গর  রমাুন্দরী ওাতন্দীঙ্গও পদঔা মােই ভাঙ্গাঙ্গবঙ্গ পফঙ্গন তস্তনা ুঙ্গরর বৃদ্ধ রাচা লান্তনু। ভীষ্ম, দারাচার 

ওাঙ্গঙ এঙ্গ তববাঙ্গর প্রস্তাব তনঙ্গয় আঙ্গন। তিতন লিি ওতরঙ্গয় পনন- 
 

‚ অদূর ভতবযঙ্গি আমার পমঙ্গয়র পঙঙ্গ যতদ তাংান  ায় এওমাে িঙ্গবই এ তবঙ্গয় পদয়া যাঙ্গব, নইঙ্গ নয়।‛ 
২
 

 

     বুতদ্ধ ওঙ্গর পমঙ্গয়র চনয রাতন বার  ে ুকম ওঙ্গর পনন দারাচা। রাচবাংঙ্গল অনাযি রঙ্গক্তর প্রঙ্গবল ওরাঙ্গনার স্বপ্ন অতঘঙ্গরই 

 ূিি ওঙ্গর পফঙ্গন তিতন। 
 

     লান্তনুর ঙ্গে তববা  ওাতন্দীর। রাচ বাতড়র আদবওায়দা পলঔাঙ্গনা এমনতও তলক্ষাদীক্ষার বযবস্থা ওরা  িার চনয। 

িার নিুন নামওরি ওরা -িযবিী। মারাচা লান্তনুর রঙ্গ িযবিীর কঙ্গভি চন্ম াভ ওর এও রুগ্ন তলশু। নাম পদয়া 

 িার তবতঘেবীযি। পা বঙঙ্গরর দীখিােী ওনযা ওাতন্দী, ঙ্গির আোঙ্গরা বঙঙ্গরর িরুি যুবও পদবব্রঙ্গির াঘযি াভ ওরার 

আলায় উদগ্রীব ঙ্গয় উে। তওন্তু াংযমী ভীষ্ম পওাঙ্গনাতদনই িযবিীর এই ভাঙ্গাাকাঙ্গও প্রশ্রয় পদন তন। িযবিী প্রতিবাঙ্গদ 

কঙ্গচি উঙ্গেঙ্গঙ। বৃদ্ধ রাচার  ত্নী ওঙ্গর তনঙ্গয় এঙ্গ তঘরিঙ্গর পযন দমন ওরা ঙ্গয়ঙ্গঙ িযবিীর মস্ত ঘায়া  ায়াঙ্গও, মঙ্গনর 

তভিঙ্গর খুর াও ঔায়া মস্ত ইঙ্গেগুঙ্গাঙ্গও। প্রতিবাঙ্গদ কঙ্গচি উঙ্গেঙ্গঙন িযবিী।  
 

‚ পদবব্রি ব “ জ্জা পনই আ নার? আইঙ্গনর ওুতট কতি পলঔাঙ্গেন? নীতি পনই? আদলি পনই? 

ঔঔ ওঙ্গর পঙ্গ উে িযবিী। 

-নীতি? আদিল? 

এওচন স্বাধ্ীন অরিযওুমারীর াধ্, আলা ব ঘূিি ওঙ্গর বৃদ্ধ লওঙু্গনর াঙ্গি তনঙ্গচর পপ্রতমওাঙ্গও িুঙ্গ পদয়া 

পওাোওার নীতি? পওান আদলি ? ‛
৩
 

 

    পদবব্রি ভীষ্মঙ্গও- মস্ত তবধ্া, বঙ্গন্ধর উঙ্গদ্ধি উঙ্গে ভাঙ্গাবাা চাতনঙ্গয় তঙঙ্গন িযবিী। তওন্তু, পদবব্রি পই ওোয় রাতচ না 

য়াই িাঙ্গও ঘঙ্গ পযঙ্গি বঙ্গন িযবিী।তওঙুতদঙ্গনর মঙ্গধ্যই তবতঘেবীঙ্গযির চন্ম পদন িযবিী।তওন্তু ন্তানতট পবল রুগ্ন তঙ। 

অম্বা-অম্বাতওার ঙ্গে িার তববা পদয়া য়। স্বল্পায় ু তবতঘেবীযি মারা যান।রাচা লান্তনুর বাংল এঙ্গওবাঙ্গর পল ঙ্গয় পকঙ্গ, 

 রালর মুতি  িযবিীর ন্তান ওৃষ্ণ দব ায়নঙ্গও আহ্বান চানাঙ্গনা য়। িার রঙ্গ তিন ন্তান চন্ম াভ ওঙ্গর ধ্ৃিরাষ্ট্র,  াণু্ড 

এবাং তবদুর লান্তনুর মৃিুযর  র ওরুুবাংল পল ঙ্গয় পকঙ্গ শুরু য় ওৃষ্ণদ্বব ায়ঙ্গনর বাংল। ওঙ্গর অচাঙ্গন্তই অনাযি রঙ্গক্তর 

অনুপ্রঙ্গবল খঙ্গট যায় ক্ষতেয় রাচবাংঙ্গল। 
 

     ‘ওৃষ্ণ’ উ নযাতট প্রওাল াভ ওঙ্গর ২০১৬ তিস্টাঙ্গব্দ।  রালর মুতন িযবিীঙ্গও পদঔা মােই িার প্রতি িীব্র আওিি 

অনুভব ওঙ্গরন। িারা তমতি ঙ্গন এও তনচিন বীঙ্গ । তেও িার তওঙ ুমা  ঙ্গরই চন্ম াভ ওঙ্গরন ওষৃ্ণ। তওন্তু তলশু চন্মাঙ্গনার 

 রই ত িা  রালর িাঙ্গও তনঙ্গচর ওাঙ্গঙ রাঙ্গঔন। ত িার  তরঘযিায় মানু ঙ্গি োওঙ্গন ওৃষ্ণ। আশ্রঙ্গম দা-দাীঙ্গদর 

দাীনযিায় ওৃঙ্গষ্ণর দললব অতিক্রান্ত ঙ্গি াক।                                                                                                                                        
 

    উদা তলশুর মঙ্গন ারাতদন নানান প্রশ্ন এঙ্গ তভড় চমাঙ্গিা। পই  প্রশ্নগুতর উত্তর প তনরন্তর ঔুাঁঙ্গচ ঘঙ্গঙ। পওন িার মা 

িার ওাঙ্গঙ োঙ্গওন না? এই প্রশ্ন রাতর িার ত িাঙ্গও ওঙ্গর প।  রালর মুতন পঙঙ্গঙ্গও পবাছাঙ্গি  াঙ্গরনতন ওৃষ্ণ িার মাঙ্গয়র 

ওুমারী অবস্থার ন্তান। তওভাঙ্গব িার মা রাতন ঙ্গয়ঙ্গঙন অেঘ িার ত িা আশ্রঙ্গমর মুতন; খটনা গুঙ্গা তওঙুঙ্গিই পমাঙ্গি  াঙ্গর 

তন ওৃষ্ণ। ওৃষ্ণ দব ায়ঙ্গনর প্রতিবাদী ত্তাঙ্গও, পওউ দতমঙ্গয় রাঔঙ্গি  াঙ্গরনতন। ত িা  রালরঙ্গও তিতন বযেিীন ভাায় বঙ্গন, 

িাঙ্গও ান াঙ্গনর প্রঙ্গয়াচঙ্গনর ওো পওন িার মঙ্গন য়তন। এমতন এমতন বড় ঙ্গয়ই তও তিতন  রালঙ্গরর ত িৃ ুরুঙ্গর 
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ি িঙ্গন াকঙ্গবন ? যতদ িার মাঙ্গয়র ভতবিবয তঙ রাচবাংঙ্গলর রাতন য়া। িাঙ্গ িার ভতবযৎ ওী ঙ্গব ? ত িা যঔন বঙ্গন 

তিতন  ৃতেবী তবঔযাি ঙ্গবন আলা ওরা যায়। ওৃষ্ণ িঔন বঙ্গন “ 
 

‚ ত িা ত িা আ নার ওুৎতি, খৃতিি, অদ্ববধ্য  ুেঙ্গও আ তন বৃো এব অমৃিবািী পবাঙ্গ পস্তাও পদঙ্গবন না। প 

চাঙ্গন প ওী ? পও ? এও ঘতরেীন পচঙ্গতন আর এও ঘতরেীন মুতনর ক্ষিওাঙ্গমর ন্তান। িার পঘারায় মুঔেতবঙ্গি 

পই অাংযঙ্গমর ওশু্রীিা পঔা আঙ্গঙ।‛
৪
 

 

    এিটা স্পষ্ট ওঙ্গর তনঙ্গচর চন্মরঙ্গযর কভীর পকাওধ্াাঁধ্ায় আঙ্গাও পফা, তিযই পওাঙ্গনা াধ্ারি ঘতরঙ্গের  ঙ্গক্ষ ম্ভব 

নয়। নযাতও বািী বু ৃষ্ট ওৃষ্ণ দব ায়ঙ্গির ঘতরে এও অনয মাো াভ ওঙ্গরঙ্গঙ উ নযাতটঙ্গি। 

পরাা বাঙ্গিির বক্তবয এ প্রঙ্গে স্মরিীয়- 

“ Myth can reach everything , corrupt everything , and even the very act of refusing oneself 

to it. So that the more the language – object resists at first , the greater its final prostitution ; 

whoever here resists completely yields completely . ‛ 
৫
     

 

    ত িা  রালর, চানঙ্গিন  ুে তবঙ্গল ওাঙ্গচর চনয চঙ্গন্মঙ্গঙন। তনঙ্গচর অচাঙ্গন্তই ওৃষ্ণঙ্গও তিতন ‘বা রাবিার’ মঙ্গন 

ওঙ্গরঙ্গঙন।ওৃষ্ণ অেিাৎ মামুতন পবদবযাঙ্গর নাম বিে ঙতড়ঙ্গয়  ড়ঙ্গি াক। ত িা  রালর পঙঙ্গঙ্গও তববা ওরার ওো বঙ্গন, 

পঔাঙ্গন ওৃষ্ণ অও ঙ্গট চাতনঙ্গয় পদন, যতদ পওাঙ্গনা ওনযা িাঙ্গও তনঙ্গচর ইোয় তববা ওরার ওঙ্গর পক্ষঙ্গে মি প্রওাল ওঙ্গর 

িঙ্গবই প তববা ওরঙ্গব। তমঙ্গেযর আশ্রয় তনঙ্গয় পওাঙ্গনা ম্পওি কঙ্গড় উেওু পটা ঘানতন ওৃষ্ণ। 
 

    ওৃষ্ণ দব ায়নঙ্গও িার মািা পেঙ্গও  াোঙ্গন তস্তনা ুঙ্গর। াঁতঘল বঙঙ্গরর  পবতল ময় অতিক্রান্ত বার  র। মািৃীন 

তদনরাতেঙ্গও প অনায়াঙ্গ পমঙ্গন তনঙ্গয় ঘঙ্গি তলঙ্গঔ যাবার  র, এই মািৃ আহ্বাঙ্গন ওৃষ্ণ তবঘতি নন।  
 

    িযবিী িার  ুে প্রেঙ্গম তঘোেদ এবাং  ঙ্গর তবতঘেবীযি মারা যায়ার ফঙ্গ, তস্তনা ুর রাচ ুরী অরাচও ঙ্গয়  ঙ্গড়। ওৃষ্ণ 

দব ায়নঙ্গও তবতঘেবীঙ্গযির স্ত্রী-পদর লূনয পওাঙ্গ ন্তান আনয়ঙ্গনর উঙ্গেঙ্গলযই ওৃষ্ণ দব ায়নঙ্গও পেঙ্গও আঙ্গনন িযবিী।  
 

   কভীর রাঙ্গে অতম্বওার ঙ্গে ওরুুবাংঙ্গলর বাংলধ্রঙ্গও আনার চনয ওৃষ্ণঙ্গও বাধ্য ঙ্গয়ই তমতি ঙ্গি য়। রাতন অতম্বওা িার, 

 ূিি পঘাঔ পমঙ্গ ওৃঙ্গষ্ণর ওাঙ্গঙ আত্মম িন ওরঙ্গি  ারঙ্গন না। রাতন অম্বাতওার ঙ্গে অতনো ঙ্গে তমতি ঙ্গি য় ওৃষ্ণ 

দব ায়নঙ্গও। লযযায়  াাংশুবিি ঙ্গয় যান রাতন।ওৃষ্ণ দব ায়ন ঘূড়ান্ত ওষ্ট প ঙ্গয়ঙ্গঙন চীবঙ্গন, তওন্তু এই যন্ত্রিা িার প ৌরুত্বঙ্গও 

াতিি ওঙ্গরঙ্গঙ। িাই তিতন প্রতিবাঙ্গদ পাচ্চার ঙ্গয়ঙ্গঙন। িযবিী, পঙঙ্গঙ্গও লান্ত ওরার পঘষ্টা ওঙ্গরন। এও  তরশ্রমী দাী- 

ওৃষ্ণঙ্গও লান্ত ওরার পঘষ্টা ওঙ্গরন। দাীর আহ্বাঙ্গন াড়া পদন ওৃষ্ণ। দাীর পবায় পযন িৃি ন তিতন। তেও পযমন বুদ্ধঙ্গদব 

বুর নাটঙ্গও ‘অনাম্নী অেনা’-পও বঙ্গি শুঙ্গনতঙ “ 
 

  ‚ তবরাট-ভাতর- অ তরঙ্গময়- প্রায় অয। 

তওন্তু িবু, 

রাতে যঔন বঙ্গঘঙ্গয় স্তদ্ধ অন্ওার বঙ্গঘঙ্গয় কভীর, 

ঙ্গয় উেঙ্গন এমন অতনবিঘনীয় পওাম, এমন অন্তীনভাঙ্গব 

তনভিার, 

পয রাতেঙ্গলঙ্গ, ঊার  ূবিক্ষঙ্গি আমার মঙ্গন ’পা 

শুধ্ু িাাঁর তনোঙ্গর ফুৎওাঙ্গর আতম কতভিিী।‛ 
৬ 

 

ওৃষ্ণ দব ায়ন মুগ্ধ ঙ্গয়তঙঙ্গন  দাীর যঙ্গত্ন, আ যায়ঙ্গন।ত িা  রালঙ্গরর মৃিুযর ঔবর আঙ্গ। দব ায়ন, ত িৃারা ন। তওঙুতদন 

 রই িার চবাত মুতনর ওনযা ত ঞ্জার ঙ্গে তববা য়। 
 

   রাচবাতড় পেঙ্গও আবার োও আঙ্গ ওৃঙ্গষ্ণর উঙ্গেঙ্গলয,  ুেঙ্গদর আলীবিাদ ওরার চনয। দব ায়ন আনন্দ যঙ্গে াতম ঙ্গয় 

তওন্তু ক্ষতেয় ওুঙ্গর অ দােিিাঙ্গও িুঙ্গ ধ্ঙ্গরঙ্গঙন। দুতট রাচ ুঙ্গের মঙ্গধ্য এওচন চন্মান্, অনযচন  াণু্ডর বঙ্গিির  রুগ্ন। 

িযবিী দব ায়নঙ্গও,  ুনরায় রাতনঙ্গদর ন্তানবিী ওরার ওো উচ্চারি ওরঙ্গ ওৃষ্ণ বঙ্গন- 

‚ আতম এঔন তববাতি কৃস্থ, এব আতম আর  ারব না, মা  ওরুন আমাঙ্গও ! ‛
৭
 

মামুতন পবদবযা বিদা উন্নিতলর। তবে,  তিি এই মানুতট ঙ্গিযর চনয আওু।  
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‚ বযাঙ্গর চীবন, উ তি, আন্তর- াংখাি বই িাাঁঙ্গও ধ্ীঙ্গর ধ্ীঙ্গর মৎ ৃতষ্টর স্রষ্টায়  তরিি ওঙ্গরতঙ, িাই 

 ােঙ্গওর  ঙ্গক্ষ িাাঁর চীবন বা ৃতষ্ট পওানটারই প্রতি াড়া পদয়া চ য় না- এি মৎ, এি দুরূ, এি 

ঐেযিবান মাওাঙ্গবয াড়া পদয়া প চঙ্গনয বহু মমিযন্ত্রিা, পবাধ্  পবাতধ্র বহু যািনাময় স্তর প তরঙ্গয় িঙ্গবই 

ম্ভব।‛
৮
 

 

মাভারি স্রষ্টা পবদবযা অেিাৎ ওষৃ্ণ দব ায়ন প্রতিবাঙ্গদ, প্রতিঙ্গরাঙ্গধ্ পয চীবনযা ন ওঙ্গরঙ্গঙন, িাই-ই িাঙ্গও আচ তক্রয় 

ঘতরে রূঙ্গ  অমর ওঙ্গর পরঙ্গঔঙ্গঙ।  

 

    বািী বুর অ র এও উ নযা ‘ক্ষত্তা’ প্রওাল াভ ওঙ্গর ২০১৭ তিস্টাঙ্গব্দ। এই উ নযাঙ্গ স্থান প ঙ্গয়তঙ মাভারঙ্গির 

আঙ্গরা এও অননয ঘতরে তবদুর।  
 

    রাচম্পওিীন, ওৃষ্ণ দব ায়ন   রী দাীর ন্তান ঙ্গন তবদুর। পঙাটঙ্গবা পেঙ্গওই ধ্ীর, তস্থর, প্রাে ঘতরঙ্গের অতধ্ওারী 

তঙঙ্গন তবদুর।প পঙাট্টঙ্গবা পেঙ্গওই দুই দাদাঙ্গও আকঙ্গ পরঙ্গঔঙ্গঙ। ধ্ীর, তস্থর, প্রাে তবদুঙ্গরর পওাঙ্গনাতদনই পওাঙ্গনা তওঙুর 

চনযই অতভঙ্গযাক তঙ না।ন্তান ধ্ারঙ্গি অক্ষম রাচা  াণু্ড, িাঙ্গও পেঙ্গও  াোঙ্গ; ওুতন্তর ঙ্গে তমতি ন তিতন।তওন্তু, তনচ 

ন্তাঙ্গনর চনয ত িৃঙ্গত্বর দাতব  যিন্ত চানানতন তিতন। তবদুরঙ্গও তনঙ্গয়  াণু্ডর মঙ্গন াংলয় পদঔা পকঙ্গঙ িার ন্তানঙ্গও প তঙতনঙ্গয় 

পনঙ্গব তওনা, তওন্তু তবদুর িার বন্ুঙ্গত্বর ীমা পওাঙ্গনাতদন ঙ্ঘন ওঙ্গরনতন। যুতধ্তিরঙ্গও গুি তবদযা পলঔাঙ্গনার ময় তিতন িার 

 ুেঙ্গও আাদা ওঙ্গর তনঙ্গচর ওাঙ্গঙ োঙ্গওনতন। ত িৃীন  াণ্ডবঙ্গদর ঙায়ার মঙ্গিাই তখঙ্গর রাঔঙ্গিন তবদুর।  
 

     ুঙ্গের মুঔ পেঙ্গও পওাঙ্গনাতদন তবদুর শুনঙ্গি  ানতন ত িা োও। ‘িাি’ বঙ্গ োওঙ্গ তিতন আচীবন ত িার ওাযি ওঙ্গর 

পকঙ্গঙন।ক্ষত্তার  ুেই পল  যিন্ত তাংাঙ্গন আীন ন।তবদুর রাচা নন, তওন্তু তস্তনা ুঙ্গরর রাচকৃঙ্গর ুদক্ষ  তরঘাও 

তঙ্গঙ্গব তিতন আচ স্মরিীয়।  
 

    বািী বুর পঔা ‘ক্ষেবধ্ূ’ উ নযাতট ২০১৭ তিস্টাঙ্গব্দ প্রওাতলি য়। ক্ষতেয় ওূঙ্গর তিন বধ্ূঙ্গও তনঙ্গয়ই এই উ নযাঙ্গর 

ওাততনবৃত্ত রতঘি ঙ্গয়ঙ্গঙ। প্রেঙ্গমই কান্ারীর ওো উঙ্গযযঔ ওঙ্গরঙ্গঙন  নযাতও। এও গুরুত্ব ূিি প্রঙ্গের উত্থা ঙ্গনর মধ্য তদঙ্গয় 

উ নযাতট শুরু ঙ্গয়ঙ্গঙ। পযঔাঙ্গন পকাটা মাভারি  াে ওরঙ্গ এওবার ওুরুওুঙ্গর পচযি বধ্ূর নাম ঔুাঁঙ্গচ  ায়া যায় তন।  
 

‚ ঙ্গিযর তও পভাঙ্গব পওান নাম োঙ্গও? োঙ্গও য়ঙ্গিা চাতিনাম; কান্ারী, ওুতন্ত, মাদ্রী। তওন্তু িার পবতল ওী 

এমন বযতক্ত পয শুধ্ু িাঙ্গওই পবাছায় এমন এওটা ‘নাম’ িাঙ্গও তদঙ্গি ঙ্গব !প পিা ক্ষেবধ্ূ, িার তও আাদা 

বযতক্তত্ব আঙ্গঙ? আঙ্গঙ আাদা পওান বক্তবয ? ‛
৯
 

 

    ভীষ্ম, চন্মান্  াে অেিাৎ ধ্ৃিরাঙ্গষ্ট্রর চনয  ােী ঔুাঁচঙ্গি তকঙ্গয়তঙঙ্গন কান্ার রাঙ্গচয; যুদ্ধাঙ্গচ তজ্জি ঙ্গয়।কান্ার 

রাচওনযা কান্ারী, ত িার মুঙ্গঔ ওরুুওুঙ্গর ওো শুঙ্গন তববাঙ্গ ম্মতি চানান।  
 

‚ “ পভঙ্গবতঙ। আর পিা পওান উ ায় পনই ত িা। ক্ষতেয়ওনযা িার স্বঙ্গদলঙ্গও বাাঁঘাঙ্গি, স্বােিিযাক  ুঔিযাক ওরঙ্গি 

ভয়  ায় না ত িা।‛ 
১০

 
 

রূঙ্গ , গুঙ্গি অননযা  াাড়ী পমঙ্গয় কান্ারী। েশুর কৃঙ্গ প্রঙ্গবল ওরঙ্গন িার অিুনীয় পঘাঔ দুতট ওা ঙ্গড় পবাঁঙ্গধ্।  ি 

ওঙ্গরতঙঙ্গন অন্ স্বামীঙ্গও পওাঙ্গনাতদন অতিক্রম ওরঙ্গবন না। প্রতিো পেঙ্গও পওাঙ্গনাতদন ঙ্গর আঙ্গবন না স্পষ্ট চাতনঙ্গয় পদন 

কান্ারী। 
 

    বীর ুরু ধ্ৃিরাঙ্গষ্ট্রর ওাঙ্গঙ তনঙ্গচঙ্গও তওঙুঙ্গিই মত িি ওরঙ্গি  ারতঙঙ্গন না কান্ারী। ভুঙ্গি  ারতঙঙ্গন না এই 

ম্পঙ্গওির মূঙ্গ রঙ্গয়ঙ্গঙ ভয়।  ঙ্গর াংযুক্ত য় খৃিা।এওঙ্গচাড়া ুনয়ন স্বামীর চনয উৎকি ওঙ্গরঙ্গঙন- এওো িার মঙ্গন 

অতমওা ৃতষ্ট ওঙ্গর।ওঙ্গ িাঙ্গও ‘মািী’ ম্মাঙ্গন ভূতি ওঙ্গরন। ‘মািী’ ঙ্গয় োওবার পাভ াংবরি ওরঙ্গি  াঙ্গরন তন 

কান্ারী। অন্ বঙ্গরর িুনায় প পবল উচ্চ য়ঙ্গিা এওো মঙ্গন বাা পকাঁঙ্গড় বঙ্গতঙ িার। িঙ্গব ধ্ীঙ্গর ধ্ীঙ্গর কান্ারী বুছঙ্গি 

 াঙ্গরন ধ্ৃিরাষ্ট্র এওচন ভীি, পাভী, অায় মানু।ধ্ৃিরাষ্ট্রঙ্গও, কান্ারী স্বাভাতবওভাঙ্গব গ্রি-ই ওরঙ্গি  ারঙ্গন না।  
 

   রাচার এওমাে ওনযা কান্ারী আদঙ্গর মানু ঙ্গয়ঙ্গঙন। পঙাট পেঙ্গওই তিতন পভঙ্গবঙ্গঙন, িার স্বঙ্গপ্নর  ুরু তবলা , মানুভব, 

তবরাট হৃদঙ্গয়র অতধ্ওারী ঙ্গবন।তওন্তু, যাঙ্গও স্বামী তঙ্গঙ্গব প ঙ্গন তিতন তঙঙ্গন বাইঙ্গর এবাং তভিঙ্গর ম্পূিি অন্।কান্ারী, 

এও পস্বো আঙ্গরাত ি ঙদ্ম চীবন যা ন ওঙ্গরঙ্গঙন। তনঙ্গচর ন্তান তঙ্গঙ্গব যাঙ্গদর গ্রি ওঙ্গরঙ্গঙন, িাঙ্গদর চীবঙ্গন িার 
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পওাঙ্গনা প্রভাব-ই পনই। স্বামীর ঙ্গে তববাঙ্গর প্রেম তদন পেঙ্গওই তঙ  াাড় প্রমাি দুরত্ব। াংাঙ্গরর তদঙ্গও পওাঙ্গনাতদন 

িাতওঙ্গয় পদঙ্গঔনতন তিতন।  
 

    বািী বু মাভারঙ্গির কান্ারী ঘতরেতটঙ্গও বাস্তঙ্গবর মাতটঙ্গি দাাঁড় ওতরঙ্গয়ঙ্গঙন। িাাঁঙ্গও মানুভব ওঙ্গর কঙ্গড় পিাার পওাঙ্গনা 

বানা-ই  নযাতঙ্গওর তঙ না।ুনয়নী,  রমাুন্দরী কান্ারী অল্প বয়ঙ্গ পক্রাঙ্গধ্র বলবিিী ঙ্গয় ঘূড়ান্ত পঔদ পেঙ্গওই 

প্রতিবাদী ঙ্গয়তঙঙ্গন। তনঙ্গচর দৃলয চকঙ্গির মঙ্গধ্যই তিতন এও লক্ত প্রাঘীর িুঙ্গ তদঙ্গয়তঙঙ্গন।পই পচঙ্গদর বঙ্গল ৃষ্ট আড়া 

িার চীবনটাঙ্গও তনষ্প্রাি ওঙ্গর তদঙ্গয়তঙ। 
 

    পভাচরাচার ওনযা ওুন্তী। বাযওা পেঙ্গও  ৃোর উ র অন্দর  তরঘানার ভার নযস্ত ঙ্গয়তঙ।িাই বয়ঙ্গর িুনায় তিতন 

ঔুব পবতল অতভেিা ঞ্চয় ওঙ্গরতঙঙ্গন। ৃোর স্বয়াংবর ভায় তবতধ্ অনুযায়ী তনমতন্ত্রি ন রাচা  াণু্ড। ওনযা পস্বোয় মাা  তরঙ্গয় 

পদন রাচাঙ্গও। ধ্ুমধ্াম ওঙ্গর তববা ভা অনুতিি য়।রাচা  াণু্ডঙ্গও ওুতন্ত ভাঙ্গাঙ্গবঙ্গ পফঙ্গন। রাচার  াণু্ডরিাঙ্গও চন্মকি 

ত্রুতট পভঙ্গব তনঙ্গচঙ্গও প্রাি ঙ্গি বুতছঙ্গয়তঙঙ্গন  ৃো।এওতদন োৎ ওুন্তী চানঙ্গি  ারঙ্গন ভীষ্ম,  াণু্ডর আঙ্গরওতট তববা পদঙ্গবন। 

তিতন মমিাি ন। পওন িার তওঙুতদন মাে তববাঙ্গর  রই  ত্নী আনা ঙ্গে “এই প্রশ্ন তিতন িযবিীর উঙ্গেঙ্গলয ঙুাঁঙ্গড় পদন। 

য়ি এঔাঙ্গনই ক্ষেবধ্ূঙ্গদর অায়ত্ব গুত ঔুব পবতল পঘাঙ্গঔ  ঙ্গড়। ওঔঙ্গনা িাঙ্গদর স্বামীঙ্গদর অেিাৎ রাচাঙ্গদর রাচদ্বনতিও বন্ুত্ব 

বাড়াঙ্গি তববা ওরঙ্গিই য়, এই যুতক্ত শুতনঙ্গয়ই লান্ত রাঔা য়। 
 

‚ এঔাঙ্গন ঔাত বীরত্ব, প্রতিো, িীত্ব, উবিরিা-এই ব গুঙ্গির দাম। মানুঙ্গর স্বাভাতবও বুতদ্ধ, ওাণ্ডোন, হৃদয়বৃতত্ত 

 আঙ্গবঙ্গকর পওান দাম পনই।‛ 
১১

 
 

রাচা  াণু্ডঙ্গও বযেিীন ওঙ্গে ওুন্তী বঙ্গঙ্গঙন তিতন িাঙ্গও  ত্নী তঙ্গঙ্গব গ্রি ওঙ্গরনতন। এই ওো পওান ভদ্ররমিী তনঙ্গচর মুঙ্গঔ 

বঙ্গি  াঙ্গরন? পওন িাাঁর তবিীয় তববাঙ্গর প্রঙ্গয়াচন  ড়ঙ্গঙ? এই মস্ত প্রশ্নবাঙ্গির ামঙ্গন পযন পবাবা ঙ্গয় যান  াণু্ডরাচ।  
 

    ওুন্তীর চীবন, াংগ্রাঙ্গমর মধ্য তদঙ্গয়ই ধ্াবমান। দূবিাা ঋতঙ্গও ম্পূিি পবা প্রদান ওরঙ্গি তকঙ্গয় ওিিঙ্গও কঙ্গভি ধ্ারি ওরা, 

িাঙ্গও পাওঘক্ষুর অন্তরাঙ্গ পরঙ্গঔ ভাতঙ্গয় পদয়া। তববাঙ্গর  রই চানঙ্গি  ারঙ্গন স্বামী প ৌরুীন। মাদ্রীর ঙ্গে স্বামীঙ্গও 

ভাক ওঙ্গর পনয়া। স্বামী  াণু্ড  মাদ্রীর পদাবঙ্গল   ুেঙ্গদর তনঙ্গয় তস্তনা ুঙ্গর, বনবা ওাতটঙ্গয় তফঙ্গর এঙ্গ অতনিয়িার 

তদঙ্গও  া বাড়াঙ্গনার া পদতঔঙ্গয়ঙ্গঙন ওুন্তী। চীবঙ্গনর পওাঙ্গনা অবস্থাঙ্গিই ার পমঙ্গন ত ঙ- া নতন তিতন। কান্ারী, ওুন্তী, 

মাদ্রী-এই তিন ক্ষেবধ্ূ-ই তনঙ্গচঙ্গদর অবস্থাঙ্গন অতবঘ পেঙ্গও পযঙ্গওাঙ্গনা প্রতিওূ  তরতস্থতির তবরুঙ্গদ্ধ-ই পমাওাতবা ওঙ্গরঙ্গঙন। 
 

    বািী বুর পঔা ‘ াঞ্চাওনযা ওৃষ্ণা’ উ নযাতট প্রওাতলি য় চানুয়াতর ২০১৮ তিস্টাঙ্গব্দ।এই উ নযাঙ্গ  াঞ্চাত, পদ্রৌ দী, 

ওৃষ্ণা নাঙ্গম মাভারঙ্গির অতি  তরতঘি এও নারীর চীবঙ্গনর ওাততন তবধ্ৃি ঙ্গয়ঙ্গঙ। মাভারিওার ঔুব ওম নারী ঘতরঙ্গের 

বযতক্ত  তরতঘতিঙ্গও গুরুত্ব তদঙ্গয়তঙঙ্গন; ‘ওৃষ্ণা’ এই নামতট ঘতরেতটর বযতক্ত  তরতঘতির বাও ঙ্গয় উঙ্গেতঙ।  
 

    ওৃষ্ণার তববাঙ্গর চনয আঙ্গয়াতচি স্বয়াংবর ভায় বিঙ্গশ্রি বীর অচুিন আঙ্গন। তিতন োার চঙ্গ প্রতিতবম্ব পদঙ্গঔ, মাঙ্গঙর 

পঘাঔ ক্ষ ওঙ্গর লরন্ান ওঙ্গর ক্ষযঙ্গভদ ওরঙ্গি ক্ষম ঙ্গন। ওষৃ্ণা স্বামীরূঙ্গ  বরি ওঙ্গর তনঙ্গন অচুিনঙ্গও।  অচুিঙ্গনর ঙ্গে 

িার কৃঙ্গ যাো ওরঙ্গন ওৃষ্ণা।এওতট ওুতটঙ্গরর ামঙ্গন এঙ্গ দাাঁড়াঙ্গন িারা। অচুিন িার মাঙ্গও চানাঙ্গন, তিতন ‘তভক্ষা’ 

এঙ্গনঙ্গঙন। তভক্ষা? এই লব্দবন্ শুঙ্গনই ওৃষ্ণা ঘমঙ্গও যান।‘প তও তভক্ষাি ?’ এই প্রশ্ন িার মঙ্গন দানা বাাঁঙ্গধ্। প পিা বীযিি 

বঙ্গই তনঙ্গচঙ্গও চানি। ওুতটঙ্গরর পভির পেঙ্গও মািা ওনু্তী বঙ্গন, ‘ভাক ওঙ্গর না’- তেও িার ঙ্গরই মািৃ আো তলঙ্গরাধ্াযি 

পমঙ্গন ওৃষ্ণাঙ্গও  ঞ্চ াণ্ডব স্ত্রী তঙ্গঙ্গব াভ ওরঙ্গন। মািা ওুন্তী বঙ্গন, যা এঙ্গনঙ বাই তমঙ্গ পভাক ওঙ্গরা। িাঙ্গ এঔন 

আবার তভক্ষাটা তওঙ্গর? িঙ্গব তও  াঞ্চাী তভক্ষাি? তনঙ্গচঙ্গও প বীযিি বঙ্গই চানি। িাঙ্গ এঙ্গদর এঙ্গিা রয 

তওঙ্গর? এই প্রশ্নগুত পদ্রৌ দীর তনচস্ব অতস্তঙ্গত্বর ঙ্গে ম্পৃক্ত।  ঞ্চ ািঙ্গবর  ত্নী  তরঘঙ্গয়ই ীমাবদ্ধ ঙ্গয়  ড় ওৃষ্ণার 

চীবন।  াঞ্চাী স্পষ্ট ভাায় মঙ্গনর ভাব বযক্ত ওঙ্গরঙ্গঙন-  
 

‚ চাতন, পাঙ্গও বঙ্গব  াঞ্চাী পিা  াাঁঘ  াাঁঘতট  তি প ঙ্গয়ঙ্গঙ। প পিা স্বাধ্ীনই, িাঙ্গদর বঙ্গ তদ, এটা িার 

ইঙ্গেয় য়তন, এটা িার স্বাধ্ীনিার তঘহ্ন নয়, বরাং উ ায়ীন  রাধ্ীনিার ওঙ্কতঘহ্ন।‛ 
১২

 
 

     াণ্ডবঙ্গদর দাতয়ত্ববান পচযি ুে যুতধ্তির, দূযিক্রীড়ায় বিস্ব বাতচ রাঔঙ্গন। পঔাঙ্গন স্ত্রী পদ্রৌ দী বাদ পকঙ্গন না।এও 

অ রূ া,  রমাুন্দরী রাচওুমারী অচুিনঙ্গও তববা ওঙ্গর বাতও ভাইঙ্গদরঙ্গও পমঙ্গন তনঙ্গন। চীবঙ্গনর মস্ত ওতেন াংগ্রাঙ্গম 

এওা পাঁঙ্গট পকঙ্গঙন।তিতন প্রওৃি বীরােনা। িাাঁর তনচস্ব মিামি তিতন ুস্পষ্ট ভাায় যুতধ্তির, অচুিন ওঙ্গওই চাতনঙ্গয়ঙ্গঙন। 
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িাাঁর ঘরমিম ক্লীব স্বামীঙ্গদর মস্ত মাভারি  ােও ভৎিনা ওঙ্গরঙ্গঙন। ওৃষ্ণা, িাাঁর উজ্জ্বিম বযতক্তত্ব তনঙ্গয় দা ভাস্বর ঙ্গয় 

রঙ্গয় পকঙ্গঙন। 
 

     ুরাঙ্গির এঙ্গন নবতনমিাি আমাঙ্গদর ঘমৎওৃি ওঙ্গর। নযাতও বািী বু রাচা, রাচত্ব, যুদ্ধ এইব ঘড়া রঙ্গগর আড়াঙ্গ 

ুতওঙ্গয় োওা ঔাতনওটা অবঙ্গতি বা স্বল্প আঙ্গাতঘি- ঘতরে, খটনা, মানতবও আদলি  িাঙ্গদর প্রতিবাদী ওাযিওাঙ্গ র পয 

অনু ুঙ্খ ন্ান তদঙ্গয়ঙ্গঙন িা আমাঙ্গদর তিযই তবতস্মি ওঙ্গর। 
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