Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
UGC Enlisted Serial No. 48666
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 98-105
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সীমাবদ্ধতার উত্তরণে লেখকমন : হররশংকর জেদাস
লদবণজযারত মণ্ডে
গণবষক, বাংো রবভাগ, বর্ধমান রবশ্বরবদযােয়
Abstract
During the period of post-independence a sudden revival broke in the Bengali literature
as well as Bangladesh literature. The context of fictions or short stories of that period
was greatly altered. The gaudiness and the ambitious city life were now removed from
the perspectives of the authors of that time. Rather they begin to produce a new genre
in literature concenning life and everyday struggles of so called forbidden class. Their
pleasures, pains, struggles everything becomes the subject of author’s pen. This genre
was again recreated in the writings of Dr. Harishankar Jaladas, whobelongs to a
fisherman family. Harishankar’s pen sketch the life of downtrodden, some of whom are
from among fisherfolks, some from among prostitutes and some others are the
‘harijon’ or ‘methors’. His writings become alive through the use of his local dialect
that defines the character as living being. We will analysis the ‘Jaladashir Golpo’ in
this essay.
Harishankar often takes his plots of the stories to the fisherfolks of Patenga village. He
has presented his eye-witnessed experience through these stories.
Throughout these stories a picture of unhappy married
life and as its inevitable
consequence extramarital affairs often take place. Even on the other hand we see the
strong attachment of husband & wife. Also we witness a inter-caste relationship between
a fastidious Brahmin and untouchable women from subaltern community. The same kind
of plot construction can be seen in others story, where relationship grow between
fisherwomen and high class hindus. A part from some of the stories are taken from the
perspective of the ‘war of liberty’ of 1971. It is true that, the stories of Dr. Jaladas
have no extension, rather they are bound with limitations. But even within
limitations he teacher the reader as to dream the dream of revival.
Key words: Regionalism, Religiosity, Insecurity between relationships, Versatility of
women characters, Limitations, Revival.

মূে প্রবন্ধ: ভারতবণষধর স্বার্ীনতা উত্তরকাণের বাংো কথাসারহণতয তথা, লিাটগণের জগণত লে রববতধন ঘণটরিে,
তার িাপ পণেরিে ওপার বাংোর সারহণতযও। এইসমণয়র সারহণতয নাগররক জীবণনর প্রাতযরহকতার বদণে
Volume- VII, Issue-I

July 2018

98

সীমাবদ্ধতার উত্তরণে লেখকমন: হররশংকর জেদাস

লদবণজযারত মণ্ডে

প্রারিকজীবন তথা, রনম্নবণগধর মানুণষর জীবণনর িরব রবণশষ গুরুত্ব লপণত থাণক। এই প্রসণে বণে রাখা ভাে লে,
কণলাণের কাে লথণকই ল াম, হারে, রনষাদ, বাগরদ, ককবতধ প্রভৃরত ব্রাতয লপশার মানুণষর োপনকথা সারহণতয
জায়গা কণর রনণয়রিে। লদশভাগ, স্বার্ীনতা আণদােণনর পণরও তথাকরথত প্রারিক মানুষণদর অবস্থান লে আমূে
পররবরতধত হণয়রিে, এমনটা নয়। রনম্নবণগধর মানুষণদর প্ররত ঘৃো ও অশ্রদ্ধা সণবধাপরর জারতগত সাম্প্রদারয়কতার র্ারা
রিে অবযাহত। রনম্নবণগধর সারহরতযক হররশংকর জেদাসও তাাঁর দীঘধজীবণন নানা বঞ্চনা, অবণহোর রশকার হণয়ণিন।
তাই অস্পৃশযতার লবোজাণে আটণক থাকা দরেত, তথা ব্রাতয মানুষণদর দীঘধরদণনর দীঘধশ্বাণসর পরররশরেত রূপদান
কণরণিন তাাঁর সারহতয।
উত্তর আর্ুরনকতার বাংো সারহণতযর অননয রূপকার সারহরতযক . হররশংকর জেদাস। ওপার বাংোর এই
সারহরতযক ১৯৫৫ রিস্টাণের ১২ অণটাবর চট্টগ্রাণমর উত্তর পণতো গ্রাণমর লজণেপরলণত জন্মগ্রহে কণরন। তাাঁর
জীবণনর কশশব ও ককণশাণরর অরর্কাংশ সময়টাই লকণটণি পণতোর লজণেপাোয় বা ককবতধ পাোণত। দুই মাইে
দূণরর এক পাঠশাোয় রতরন প্রাথরমক রশক্ষা োভ কণরন। বাবা েুরর্রির জেদাণসর স্বপ্নণক সাথধক কণর রতরন
স্কুেজীবণনর গরণ্ড পাে কণরন। পরবতধীকাণে চট্টগ্রাম কণেজ ও চট্টগ্রাম রবশ্বরবদযােয় লথণক বাংো রবষণয় পোণশানা
কণরন। বতধমাণন রতরন অর্যাপনা কণমধর সণে েুক্ত। নদীণকরিক লজণে জীবণনর উপর একারর্ক গণবষো কণরণিন,
রেণখণিন একারর্ক উপনযাস ও লিাণটাগে। রতরন শুর্ু কারহরন লেণখন রন, খুব কাি লথণক সমাজণক লদণখণিন।
তাই তাাঁর রচনাণত জীবনবাস্তবতা অণনকটা জায়গা কণর রনণয়ণি। সমাণজর রনম্নবণেধর ককবতধ সমাণজর রচরণচনা
িরবণক তুণে র্ণরণিন ‘জেপুত্র’, ‘লমাহনা’, ‘কমরব’, ‘একেবয’ প্রভৃরত উপনযাসগুরেণত।
অনয এক সারহরতযক অদ্বৈত মলবমধণের ‘রততাস একরট নদীর নাণম’ পাঠক লে জেজীবী সমাণজর িরব
লদণখণিন, লসই জেজীবণনর োপনরচত্রণক একুশ শতণকর নবাগত সারহরতযক হররশংকর জেদাস তাাঁর ‘জেদাসীর
গণে’ তুণে র্ণরণিন। েরদও ‘রততাস একরট নদীর নাম’ এ মাণোণদর জীবন রিে নদীণকরিক। রকন্তু নদীণকরিক
লজণেজীবণনর বাইণর লবররণয় হররশংকর জেদাস বাংোণদণশর সমুদ্রতীরবতধী লজণেসমাণজর কথাণক
রশরক্ষতজণনর ড্রইংরুণম স্থান কণর রদণয়ণিন। প্রািীয় লজণেসমাণজর নারীণদর িরব র্রা পণেণি ‘জেদাসীর গে’
সংকেণনর দশরট গণে। একরদণক আঞ্চরেকতা, অনযরদণক জীবন বাস্তবতা সমন্বণয় এই গেগুরে জীবি হণয়
উণঠণি। এই প্রসণে গ্রন্থপ্রকাণশর সম্পাদক রেণখণিন-- “লজণে দাম্পতযজীবন সমবায়ী। এ জীবণন নারী পুরুণষর
সমান অবদান। রকন্তু অনযানয সমাণজর মণতা লজণে নারীও বরঞ্চত-অবণহরেত। তাণদর মমধন্তুদ হাহাকার, রবপেধয়রবপন্নতার লবদনাজীেধ গৃহণকাণে গুমণর মণর। হররশংকর গ্রন্থস্থ দশরট গণে এই লজণেরনণদর জীবনকথা
শুরনণয়ণিন।”১
প্রথম গণের নাম ‘লকাটনা, োর আক্ষররক অথধ হে লে পুরুষ গুপ্তপ্রেণয় নারী-পুরুণষর রমেণন সহায়তা কণর।
গণের নামকরণের মর্যরদণয় লকাটনাবৃরত্তর কথা বো হণয়ণি। গণে লদখা োয়, মুরচর লিণে অণশাণকর বন্ধু হণয়ণি
‘লজণে পউো’ ক্ষীরণমাহন জেদাস। তারা দুজণন একই স্কুণে একই লশ্ররেণত পোণশানা কণর। সমাণজর জারতণভদ
প্রথার ভয়াবহতা স্কুণেও অবযাহত রিে। তাই লজণে বা মুরচর লিণে বণে প্রর্ান রশক্ষক চক্রবতধী মশাই বণে লদন—
“ক্লাণসর একবাণর লশষ লবণঞ্চ বসরব তুই, খবরদার সামণন বসার লচষ্টা করবী না কখণনা।”২ এই আর্ুরনক েুণগ
দাাঁরেণয় জারতণভদ প্রথার ভয়ঙ্করতার িরব এখাণন পাওয়া োয়। পরবতধীকাণে রশক্ষক ও সহপাঠীণদর কাণি স্কুণে
অণনক অরবচার ও গঞ্জনা সহয করণত হয়। এই বেধদ্ববষণমযর রশকার দুই ব্রাতযরকণশার অণশাক ও ক্ষীরণমাহণনর
বন্ধুত্ব গণে ওণঠ। ঘটনাচণক্র লদখা োয় লে, পোণশানায় ভাণো হওয়া সণেও একরদন ক্ষীরণমাহন কাউণক রকিু না
বণে রনরুণেশ হণয় োয়।
অনযরদণক রনণজর মুরচসোণক অগ্রাহয কণর লস অণশাক ‘দাস’ লথণক অণশাক ‘লচৌর্ুরী’লত পররবরতধত হণয়ণি,
লপণয়ণি স্কুণের রশক্ষকতাও। কায়স্থ বংণশর লমণয় কুসুমণক রবণয় কণর লস সমাণজসম্মাণনর পাত্র হণয় উণঠণি।
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আসণে অণশাক সমাণজর রনম্নবণগধর লিণে বণে হীনমনযতার রশকার হণয় রনণজর রশকণের টানণক উণপক্ষা
কণররিে। েরদও জেদাস সম্প্রদাণয়র লিণে ক্ষীরণমাহন রনণজর অরস্তণত্বর রবষণয় রিে সদাসণচতন। তাই অণশাণকর
পদরব পররবতধনণক লস লমণন রনণত পাণর রন। পররেরত অংণশ লদখা োয়, পুর ণনা বন্ধু ক্ষীরণমাহণনর সণে অণশাণকর
লদখা হণে অণশাক লিণেণবোর কথা লতাণে, আর জানণত চায় তার বারে িাোর কারে। ক্ষীরণমাহন স্মৃরতচারণে
রিণর োয় লসই অরভশপ্ত রদণন-- “লতামার মণন আণি রকনা জারন না। লেরদন লহ সযার লতামার পদবী রনণয় রে
তামাসা করণেন, লসরদন একটু আণগভাণগই স্কুে িুরট হণয় রগণয়রিে। পাোর কািাকারি লপৌাঁণি তুরম চণে লগণে
লতামার বারের রদণক। আরম পা বাোোম আমার ঘণরর রদণক। মা লতা ঘণর আণি। এরদক ওরদক তাকাোম। মাণক
লদখোম না। ঘণর বাাঁণশর দরজা আণর্া লখাো। আরম আনমণন ঘণর ঢুণক লগোম। ...তারকণয় লদখোম- ঘণরর
লভতর মা রবিানায় রচৎ হণয় শুণয় আণি। কাকা তার বুণকর উপর।”৩ রববাণহ অরনচ্ছুক কাকা লগৌরচাাঁদ লে,
ক্ষীরণমাহণনর বাবা শযামচাাঁদণক লকাণনা কাণজ সাহােয পেধি কণর না। তাই করঠন পররশ্রণম আর সাংসাররক চাণপ
শযামচাাঁদ অকাণেই হাররণয় লিণেণি তার লেৌবনণক। তার িেস্বরূপ ক্ষীরণমাহণনর মা রনণজর অবদরমত কামনাবাসনা চররতাথধ করণত লদওর লগৌরচাাঁণদর সণে শারীররক সম্পণকধ জরেণয় পণেণি। লজণে সম্প্রদাণয় ঘণট চো এই
স্বাভারবকতাণক লমণন রনণত পাণর রন স্কুণের এই লমর্ারব িাত্র ক্ষীরণমাহন। তাই কাকার প্ররত তার রাগ, ঘৃো েত না
তার লথণকও অণনক লবরশ ঘৃো ও রর্ক্কার জারনণয়ণি মাণয়র এই আচরেণক। লস রনণজও মণন কণর “লবশযার
লপাোর লকাটনা হওয়াই লতা স্বাভারবক এই র্ারোয় লস রনণজণক আবদ্ধ কণর লিণেণি।”৪ একরদণক এই অদ্ববর্
রমেণনর িরব, অনযরদণক রনণজর আত্মসম্মাণনর গ্লারন ক্ষীরণমাহনণক এই লকাটনাবৃরত্ত গ্রহে করণত বার্য কণরণি।
এইভাণব হররশংকর অতযি দক্ষতার সণে লজণেসমাণজর অদরমহণের পরকীয়া রমেণনর িরব িুরটণয়
তুণেণিন। েরদও গণের গঠনগত রদণক সিে হণত পাণরন রন। তবুও একজন লজণেপাোর সদসয রহসাণব রনণজর
পূবধ অরভজ্ঞতায় রচরণচনা পরররচত জেদাসীণদর লেৌন োপনরচত্রণক এই গণে তুণে র্ণরণিন।
পরবতধী গণের নাম ‘দইজযা বুইজযা’। চররত্রণকরিক নামকরে হণেও রভন্ন স্বাণদর এই গণে লেখক
স্বণদশণপ্রণমর পররচয় রদণয়ণিন। গণের লপ্রক্ষাপট বাংোণদণশর মুরক্তেুণদ্ধর সময়কাে। পারকস্থারন হানাদার বারহনী
ও রাজাকারণদর অতযাচাণর বণোপসাগণরর পণতোবাসী লজণেপাোর করুে কারহরন এই গণের রবষয়। পারকস্তারন
রমরেটাররর কযাণেন লমাণশধদ ও স্থানীয় লমাসাণহব রাজাকার বারহনীর কসনযণদর হাণত র্রষধত হয় লজণেপাোর
জগণমাহন জেদাণসর লমণয় পারুেবাো। পারুণের মা লতাতারােীণক রনশ্চুপ লজণেপাোর লমণয় বউরা সান্ত্বনা রদণয়
বণেণি—“চুপ গর, অ বরে চুপ গর। কেণঙ্কর কথা রবোপ গরর আর লনা িুনাইও। রহদু-মুসেমাণন জাইনণেয কেঙ্ক
আণরা বারেণবা।”৫ এর লথণক স্পষ্ট হয় লজণে সম্প্রদাণয়র অবস্থান, তাণদর সণে লেমন রহদুণদর সম্পকধ লনই,
লতমরন মুসেমান সমাণজও তার ব্রাতয। তাই মুরক্তেুণদ্ধর ভয়াে রদণনও রহদু-মুসেমানণদর মণতা তারা উপকূে
লিণে লেণত পাণরনা। কাণমর তােনায় লমাণশধদ ও রাজাকার বারহনী পুনরায় পারুেণক গের্ষধে করণত লগণে
প্ররতবাদী চররত্র দইজযা বুইজযার হাণত তার প্রাে োয়।
এইভাণব আদণত পাগে বণে পরররচত এক বৃদ্ধ জেদাণসর প্ররতবাদী সত্তার জাগরে ঘণটণি, একসময় সমুণদ্রর
খণো বাতাস োর সুণখর সংসারণক রিন্ন-রবরচ্ছন্ন কণর রদণয়ণি। সংসারহারা এই মানুষরট পারুণের উপর ঘণট
োওয়া অতযাচারণক লজণেপাোর অনযণদর মণতা মুখ বুণজ লমণন লনয়রন, প্ররতবাণদ লসাচ্চার হণয়ণি। আর েখন
রনণজণদর অবস্থান রবষণয় সণচতন হণয় রাজাকারণদর বণেণি—“...হামরা লোক রহদু না। জাইেযািার, জাইেযা
আণমারা।”৬ এই উরক্তর মর্য রদণয় রহদুসমাণজর কাি লথণক পাওয়া দীঘধরদণনর বঞ্চনার রবরুণদ্ধ প্ররতবাদ উচ্চাররত
হণয়ণি। তাই লকবে পারুেবাোর র্ষধকণদর রবরুণদ্ধ নয়, জেদাসণদর রবপেধণয়র মাণে দাাঁরেণয়ও আসণে
সমাজবযবস্থার রবরুণদ্ধ প্ররতবাদ কণরণি।
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অর্যাপক সুরবমে গণোপার্যাণয়র মণতা জাতযারভমান উচ্চবণেধর ব্রাহ্মণের কজরবক চারহদাণক লকি কণর লেখা
হণয়ণি ‘সুরবমেবাবু’ গেরট। অরববারহত এই অর্যাপক সমাণজর লচাণখ উচ্চরশরক্ষত হণেও লকৌেীনযভাবনায় লস তাাঁর
বাবা হররচরেণকও িারপণয় োয়। িণক বাাঁর্া জীবন আর, উচ্চবণেধর সংস্কার-কুসংস্কাণরর জাণে লস রনণজণক
রনমরিত কণর রাণখ। রনণজর মন, প্রাে, শরীরণক উণপক্ষা কণর লেৌবণনর প্রািেণে এণস দাাঁরেণয় তাাঁর আরদম
কজরবক প্রবৃরত্ত মাথাচাো লদয়। আর তাই রনণজর লেৌনকামনা চররতাথধ করার জনয পররচাররকা, তথা লজণেসমাণজর
লমণয় মােরতর সণে শারীররক সম্পণকধ রেপ্ত হয়। লে সুরবমণের মণন র্মধ ও বেধণভদ রিে প্রবে, লসই সুরবমে
জেদাসী মােতীর কামনার দাস হণয় উণঠণি। গেকাণরর ভাষায়— “সকাণে বাজাণর রগণয় সুরবমেবাবু কক মাি
রকণন এণনণিন। হাত মুখ র্ুণয় রবিানায় লোগাসণন বণস আণিন রতরন। দরজার পাণশ বারাদায় মাি কু টণি মােরত।
রবিানা লথণক তাণক লদখা োণচ্ছ। মাি কুটণত কুটণত বুণকর আাঁচে সণর লগণি মােরতর। টুটিাটা ব্লাউজ লভদ কণর
ান পাণশর পুষ্ট স্তনরট লবররণয় আসণত চাইণি তার। বাম পাণশর স্তনরট মােরতর বাাঁ হাাঁটুণত চাপা পণে আণি।
সুরবমে তারকণয় তারকণয় লদখণিন।”৭ শারীররক সম্পণকধ রেপ্ত হবার রঠক পূবধ মুহূণতধ মােরত বণেণি—“কণরন রক,
কণরন রক িার? ...আপরন শুদ্ধ ব্রাহ্মে িার, আরম সামানয জেদাসী।”৮
‘সুরবমেবাবু’ গে পাঠ করণত রগণয় চেধাপদ কাহ্নুপাণদর এই চরেরট স্মরণে আণস-- “নগর বারহণর ল ারি
লতাণহারর কুরেআ। / লিাই লিাই জাহ লসা ব্রাহ্ম নারেয়া।।”৯ এই গণের মর্যরদণয় হররশংকর জাণতর ধ্বজার্ারী
উচ্চণশ্ররের মানুষ োরা, জাণতর অরভমাণনর রনম্নবণগধর মানুষণদর অবণহো কণর, তাণদর মুখশ খুণে রদণয়ণিন।
একই সণে মানুণষর স্বাভারবকতাণক গুরুত্ব রদণয় কজরবক প্রবৃরত্তর জয়গান লগণয়ণিন। নারী ও পুরুণষর পরস্পণরর
আকষধেণক রতরন অগ্রাহয করণত পাণরন রন। তাই সারহরতযক হররশংকর সুরবমণের চররণত্রর অদণর ুব রদণয় তার
লম্নর অবণচতণন েুরকণয় থাকা অবদরমত কামনা, বাসনার স্ফুরে ঘরটণয়ণিন। োর িণে সুরবমে চররত্ররট বাস্তবসম্মত
হণয় উণঠণি।
বাংোণদণশর উত্তর পণতোর লজণেপাোর জেদাসীণদর করুে জীবণনর িরব র্রা পণেণি ‘দুরখনী’ গেরটণত।
এখাণন ‘দুরখনী’ শেরট লদযাতক অথধ োভ কণরণি। একরদণক স্ত্রী অনিবাো, অনযরদণক মা অনিবাোর দুুঃখ লেমন
র্রা পণেণি, লতমরন মনণমাহণনর স্ত্রী লরারহনী জেদাণসর করুে পররেরত গেরটণক ত্বরারন্বত কণরণি। গণে লদখা
োয় লে, মনণমাহণনর বাবা লকষ্টপদ আর পাাঁচজন জেদাণসর মণতা আরথধক সমসযার সম্মুখীন হণয় অনযত্র কাজ
করণত োয়। এখাণন জেদাসণদর পুরণনা জীরবকাণত বদণের িরব েক্ষয করা োয়। ঘটনাচণক্র স্ত্রী অনিবাোণক
পররতযাগ কণর লস রবর্বা লকতরকবাোর সণে সংসার বাাঁর্ণত লচণয় বণে-- “বউত জ্বাোইঅস লচাদারনর রে। এখন
ো, লতার োং অে েই রদন কা া গই।”১০ স্ত্রী-পুত্র থাকা সণেও অনযত্র সংসার পাতার ঘটনা উচ্চরবত্ত সমাণজ
অপরার্ হণেও রনম্নবণগধর জেদাণসর কাণি এই জাতীয় ঘটনা লকান নতুন নয়।
অনযরদণক লকষ্টপদ জেদাস হণেও সমণয়র সণে সণে তার আরথধক উন্নরত হণয়ণি। “এখন লস বহোর। একরট
লনৌকা ও চার-পাাঁচরট রবরহরদজাণের মারেক। কুরমরার সমুণদ্র রকষ্টপদর রতন-চাররট রবরহরদজাে হরদম পাতাণনা
থাণক। রকষ্টপদর ঘণর রতনরতনরট লোয়ান লিণে। তাণদর সাহাণেয লস ঘরণদার-সংসার সবই নতুন কণর
সারজণয়ণি।”১১ এইভাণব লকষ্টপদর মণতা অণনক জেদাসই দীঘধরদণনর দাররদ্রতা কারটণয় স্বচ্ছে জীবন গণে
তুেণত সমথধ হণয়ণি, লসই িরবও র্রা পণেণি। আবার বাস্তণব সমুদ্র উপকূণে মাি র্রণত রগণয় প্রাকৃরতক দুণেধাণগর
িণে অণনণকই প্রাে হারায়। রঠক লতমরন কাোবাাঁরশর সণে মাি র্রণত রগণয় জণে ুণব মারা োয় মণনাণমাহনও।
এই গণের বুণনাট দুণবধাে হণেও স্থানীয় আঞ্চরেক ভাষার বযবহাণর গেরট সাথধক হণয় উণঠণি। এই গণে
অনিবাোর স্ত্রী ও মা সোএ তীব্র েন্ত্রো পাশাপারশ লপণয় হারাণনার বযাকুেতা প্রবে হণয় উণঠণি। েরদও লসইরদক
লথণক গেকার মণনাণমাহণনর স্ত্রীর হাহাকারণক তুণে র্ণরন রন। এইভাণব গেরট অনিবাোর মণতা জেদাসী
নারীর রচরকােীন দুুঃণখর কারহরন হণয় উণঠণি।
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সমকােীন দাম্পতয সম্পণকধর টানাণপাণেন ও রববাহ রবরহভূধত সম্পকধণক লকি কণর গণে উণঠণি ‘লঢণণ্ডরর’
গেরট। চণট্টাগ্রাণমর এই আঞ্চরেক শণের অথধ অসামারজক লকাণনা কণমধর জনয মাথা মুররণয় লঘাে লঢণে জুণতার
মাো পরেণয় গ্রাম পররক্রমা করার মণতা অপদস্ত করার এক রীরত। আর্ুরনক েুণগ দাাঁরেণয় আজও ককবতধ সমাণজ
এই রবণশষ রীরতর প্রচেন আণি। এই গণে লদখা োয় রাইণগাপাে ও তার স্ত্রী েক্ষীবাো অসুখী দাম্পতযজীবন।
েগোর পাশাপারশ স্বামী-স্ত্রীর মণর্য অশ্লীে ভাষায় গারেগাোজ লদবার রীরত লজণে সমাণজর কাণি খুব সার্ারে
ঘটনা। তাই েক্ষ্মীবাো সহজভাণবই স্বামীর উণেণশয বণেণি— “আাঁই খানরক লনা, লতাাঁয়ার বউ। খানরক অইণে
লবশযাপাোত থাইকত্তাম। বউত লব া আাঁর হণে িুইণত্তা। তুাঁইও োইতা মাণে মইণর্য।”১২
এইভাণব পরকীয়া
সম্পকধণক লকি কণর স্বামী-স্ত্রীর মণর্য উত্তপ্ত বাকয রবরনময় হণয় থাণক। ‘ভাউসযা লকাঁএো’ এই রাইণগাপােও এই
লজণেপাোর অস্থায়ী বারসদা হণেও বতধমাণন লস বহোর রহসাণব লবশ অথধ লরাজগার কণরণি, রকন্তু লজণেসমাণজ
সদধাণরর মণতা সম্মান োভ করণত পাণর রন। আর তাই উপারজধত অথধ সংসাণর না রদণয় রসবাোর দাররদ্র ও
লেৌবনমর্ু োণভর জনয রববাহ বরহভূধত সম্পণকধ রেপ্ত হণয় পণেণি। গভীর রাণত েক্ষ্মীবাো গ্রাণমর লগারবদ সদধাণরর
সহায়তায় হাণত নাণত র্ণর রাইগপাে ও রসবাোণক। সকণের সামণন স্বামীর মুণখাশ খুণে লদবার মর্যরদণয়
েক্ষ্মীবাোর প্ররতণশার্স্পৃহার রনবৃরত্ত ঘণট, এটা রঠক। একইসণে স্ত্রী রহসাণব স্বামীর অপমাণনর আগুণন জ্বেণত থাণক
তার েক্ষ্মীবাোর নারীমন।
এই গণে রদনমজুর লথণক বহোর হণয় ওঠা রাইণগাপাে, লে একসময় সমাজ লথণক সম্মান আশা কণররিে।
ঘটনাচণক্র লসই রাইণগাপাে রনণজর কমধণদাণষ সমাণজর কাণি চরম অসম্মান োভ কণরণি। রববাহ বরহভূধত সম্পকধ
রকভাণব দাম্পতয সম্পণকধ রবশ্বাণসর লসতুণক লভণে রদণত পাণর তার িরভ এখাণন স্পষ্ট হণয় ওণঠ। পাশাপারশ স্বামীর
লঢণেররপ্রথাণক লচাণখর সামণন লদখার েন্ত্রো লথণক মুরক্তর জনয লস দরজায় রখে রদণয় লকাঁণদণি। তাই লসবাপরায়ে,
পরবত্রতা েক্ষ্মীবাোর দাম্পতযজীবণনর অসহায়, রবধ্বস্ত করুে পররেরত গেরটণক সাথধক কণর তুণেণি।
মুরক্তেুণদ্ধর পঠভূরমণত লেখা নাম শীষধক গে হে ‘একজন জেদাসীর গে’রট। এই গণে লদখা োয়,
লদশণপ্রণম জাগ্রত জগৎহরর জেদাস গভীর রাণত কেধিুেী নদী লপররণয় লদণশর কাণজ োত্রা কণর। ঘটনাচণক্র
খানণসনাণদর হাণত তার মৃতুয হয়। অনযরদণক তার স্ত্রী সরোবাো স্বামীর আশায় রদন গুনণত থাণক। লচৌরত্রশ বির
র্ণর স্বামীর সুখস্মৃরতণক সেী কণর আজ লসই সুদরী সরোবাো পাগে হণয় লগণি। লস লকবেই বেণত থাণক—
“তাইণে আাঁর লসায়ারম মণর নাই। গুরে োগার পর আণন্ন েরদ বাাঁরচ থাইকণত্ত পাণরন, তাইণে আাঁর লসায়ারমও বাাঁরচ
আণি। তাইণন বাাঁরচ আণি। লপাোর বাপ বাাঁরচ আণি।”১৩ অভাগী জেদাসী সরোবাো ককবতধসম্প্রদাণয়র প্রচরেত
রীরত লমণন ‘সাো’ করণত পারণতা, রকন্তু তা কণর রন। স্বামীর প্ররত শ্রদ্ধা, ভােবাসা আর প্রবে রবশ্বাণসর উপর ভ্র
কণর লস রদন কারটণয় রদণয়ণি। গণের লশণষ স্বামীর আগমণের আশায় লথণক লথণক সরেবাোর রপচুরট ঢাকা লচাখ
রচরতণর বুণজ োয়। করুেরণসর এই গণে প্রািবগধীয় সমাণজ লকবে রববাহ বরহভূধত সম্পকধই নয়, দৃঢ় লপ্রণমর
সম্পণকধর িরবও প্রকাশ পায়। লসররদক লথণক হররশংকণরর এই গেরট ককবতধসমাণজর দুরখনী এক নারীর রচরকােীন
লপ্রণমর গে হণয় উণঠণি।
সম্পূেধ নাটকীয় ও রভন্ন স্বাণদর গে ‘চরেদাসী’। এই গণে ককবতধ নারী চরেদাসীর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও
স্বামীভরক্তর অিরাণে েুরকণয় থাকা এক অন্ধকারময় অতীণতর কথা বো হণয়ণি। স্বামী হারার্ন জেদাস ও
সুখণমাহনণক রনণয় তার সুণখর সংসার। লেৌবনকাণে হারার্ণনর সণে লপ্রণমর পূণবধ সার্ন বহোণরর শাো আজোর
সণে তার শারীররক সম্পণকধ চরে গভধবতধী হণয় পণে। একরদণক আজোর কামুক লচাখ, অনযরদণক হারার্ণনর গান
চরণের মণনর ৈন্দ্ব বারেণয় লতাণে। ঘটনাচণক্র হারার্ণনর সণে রবণয় হয় চরেদাসীর।
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লদবণজযারত মণ্ডে

দীঘধরদন পর সিান োণভর বাসনা জাণগ হারার্ন ও চরণের মণন। চরে জানায়— “আাঁইণতা লকাণনা লটবণেট
মায়াবারে লনা খাই। অইণে এতরদণন লনা অইণতা না?”১৪ গভধরনণরার্ক ওষুণর্র বযবহার লজণেপাোর অরশরক্ষত
এই নারীর কাণি পরররচত ঘটনা। ওোর তারবজ, মাদুরের সংস্কারণক উণপক্ষা কণর আর্ুরনকমনস্ক এই নারী তার
স্বামীর াক্তারর পরীক্ষা কণর জানণত পাণর, স্বামী হারার্ন জন্ম লথণকই রপতা হণত অক্ষম। এই করঠন সতয জানার
পণর হারার্ন রক রসদ্ধাি রনণত পাণর লসই কথা লভণব রচিারন্বত চরেদাসী। নারীর মনস্তারেক টানাণপাণেণনর
পাশাপারশ ককবতধসমাণজ আপাত সুখী দাম্পতয সম্পণকধর রপিণনর ইরতহাস লে রক হণত পাণর তারও একটা আভাস
রদণেন গেকার হররশংকর জেদাস।
অনয আর একরট সামারজক গে হে ‘প্ররতণশার্’। নামকরে বযঞ্জনার্মধী হণেও মুরক্তেুণদ্ধর লপ্ররক্ষণত লেখা এই
গণে স্বার্ীনতা পরবতধীকাণে পররবাণর নারীর করুে কারহরন বরেধত হণয়ণি। প্রর্ান চররত্র মার্ুরী। প্রচরেত
ককবতধসমাণজর বাইণর লবররণয় মার্ুরীর বাবা রশরক্ষত রহদুসমাণজর নামকরে বযবহার কণরণি আবার ‘জেদাস’
হণয়ও তারা বাবা সুইপাণরর কাজ কণর। সামারজক লঘরাণটাণপর বাইণর লবররণয় মার্ুরী হণয় ওণঠ আর্ুরনক মনস্ক ও
রশরক্ষত। ঘটনাচণক্র রাষ্ট্রদ্বনরতক কারণে পাকণসনাণদর অতযাচাণরর হাত লথণক মার্ুরীণক উদ্ধার করণত রববাহ লদওয়া
হয় চাকুররজীবী পাণত্রর সণে। গণের পররেরত অংণশ লদখা োয়, েম্পট-মাতাে স্বামী আর অতযাচারী শাশুরের
করাে গ্রাণস প্রাে হারায় মার্ুরী।
এই গণে লদখা োয়, জেদাসরা দীঘধরদণনর প্রচরেত সংস্কাণরর বাইণর লবররণয় বৃহৎ জীবণনর সণে রনণজণদর
েুক্ত করণত লপণরণি। অনযরদণক মার্ুরীর স্বামী রবরচত্রবীণেধর মণতা চাকুররজীবী জেদাসণদর উৎশৃঙ্খে জীবনোত্রার
িরবও র্রা পণেণি। তণব সব িারপণয় লগণি মৃত লমণয়র কাণি তার বাবার স্বীকাররক্ত— “আমাণক মাি কণর লদণর
মা আমাণর ক্ষমা কণর লদ।”১৫ তাই এরট সামারজক লবোজাে রিন্ন কণরও জীবন সংগ্রাণম লহণর োওয়া এক বাবার
গে হণয় উণঠণি।
আবার ‘দুোরর এবং কণয়কজন’ গণে ককবতধসম্প্রদাণয়র লমণয় দুোরর, লে লজণেপাোর বাইণর এণস রনণজর
মণতা কণর জীবন কাটাণত লচণয়রিে, তার করুে পররেরত এই গণের রবষয়। মণহশখারে সংেে গ্রাণমর লমণয়
গারণমন্টস লকাম্পারনণত চাকরর করণত রগণয় কায়স্থ বংশীয় শযাম দণত্তর সণে প্রণোভণনর রশকার হয়। অিুঃসো
দুোরর শযাম দণত্তর ৈারা প্রতাররত হণয় পাগে হণয় োয়। পণর শহুণর পুরুণষর ৈারা একারর্কবার র্ষধণের রশকার
হয়। পাগরে দুোরর রনণজ লবশযাবৃরত্তর মর্যরদণয় রনণজর সিানণক বণো করণত চায়। এখাণন তাাঁর মাতৃণত্বর গভীর
আকুরত েক্ষনীয়। ঘটনাচণক্র এক অর্যাপক এই রনমধমতার রবরুণদ্ধ রুণখ দাাঁোণত লগণে তাাঁণকও এোকা িােণত হয়।
এই গণের প্লট লজণেপাো লথণক পররবরতধত হণয় শহণরর ফ্ল্যাণট এণসণি। একজন ককবতধ নারী শহুণর সমাণজ
বেধদ্ববষণমযর রশকার লেমন হণয়ণি লতমরন, নানান বঞ্চনা, প্রতারো, োেসার রশকার হণয় দুোররর মণতা লবশযাবৃরত্ত
গ্রহে করণত বার্য হয়। দুোররর মর্য রদণয় আর্ুরনক ককবতধনারীণদর ক্রুে পররেরতর িরবণক গেকার অসার্ারে
দক্ষতার সণে উপস্থারপত কণরণিন।
ঐরতহারসক পররমণ্ডণে লেখা গে ‘লমাহনা’ গেরটর রবষয় ককবতধরাজা ভীমণসণনর সণে পাে রাজাণদর েুদ্ধ
এবং এই গণের পররেরতণত রবশ্বাসঘাতক লসনাপরত চেণকর মস্তক লিদণনর কথা বো হণয়ণি। ভীম পাণের
সহণোদ্ধা চেক পাে রাজাণদর রবরুণদ্ধ েুদ্ধ কণরন। পণর পাে রাজাণদর সণে সহণোরগতা কণর ক্ষমতা োণভর
আশায় বণরিভূরমর সূেধ ভীমণক সবংণশ রনর্ন কণর পাে রাজার লসনাপরত হণয় ওণঠন। ঘটনাচণক্র বারােনা পলীণত
লমাহনার হাণত চেণকর মৃতুয হয়।
ককবতধসমাজ জীবন রনণয় গণবষো করণত রগণয় হররশঙ্কর অণনক অতীত কথা শুণনণিন, আর তাই লসই অতীত
কথাণক আপনমণনর মার্ুরী রমরশণয় রনমধাে কণরণিন এই গেরট। এখাণন বারােনাণদর আচার-আচরণের টুকণরা
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িরব পাওয়া োয়। রনণজর শরীণরর উপর চেণকর অতযাচারণক সহয করণত পারণেও তার রবশ্বাসঘাতকতাণক লমণন
রনণত পাণর রন। হতযার পূণবধ লমাহনা তাই বণেণি— “লতার আসে পুরস্কারটা রনয়া োণর চেক। লতাণর এই পুরস্কার
লদওয়ার জনয আরম পারেণয় োয় নাই। অর্ীর আগ্রহ রনয়া লতার জনয অণপক্ষা কররি।”১৬ লসইরদক লথণক লমাহনার
কণে লদশণপ্রণমর লে জয়গান ধ্বরনত হণয়ণি হণয়ণি, তা বো লেণত পাণর।
‘লজণের পউো’ বণে পরররচত হররশংকণরর এই গেগুরেত তীক্ষ্ণ জীবনঅরভজ্ঞতার িসে। চট্টগ্রাণমর আঞ্চরেক
ভাষার বযবহাণর দক্ষতার পররচয় রদণয়ণিন রতরন। গণে চররত্রগুণো বাস্তব ও অবাস্তণবর রসায়ণন সৃরষ্ট হণয়ও হণয়
উণঠণি রক্তমাংণসর চররত্র। গণের পররণবশ, পরররস্থরত ও লপ্ররক্ষত েণথষ্ট আকষধেীয়। লেখণকর রচনার রবণশশত্ব
এই লে, রচনার লশষভাণগ পাঠণকর লচতনায় কুঠারঘাত কণর চররত্রগুরেণক সম্পূেধ পররেরত রদণয়ণিন। নদী, সমুদ্র,
ব্রাতযজণনর জীবন তাাঁর খুব রপ্রয় রবষয়। ‘ককবতধ জীবণনর রূপকার’ এই সারহরতযক লকবে জেদাসণদর জীবনণক
তুণে র্ণরনরন, ইরতহাণসর পথ লবণয় রতরন জেদাণসর অণন্বষে কণরণিন।
হররশঙ্কণরর গণের লপ্রক্ষাপট সার্ারেত পণতোর লজণেপাো। দীঘধজীবণন লচাণখর সামণন লদখা নানান টুকণরা
ঘটনাণক আর্ুরনক ভাবনায় রূপারয়ত কণরণি। ‘লকাটনা’, ‘দুরখনী’, ‘লঢণেরর’ বা ‘চরেদাসী’র মণতা গণের রভরত্তভূরম
লজণেপাো। এই গেগুরেণত দাম্পতয সম্পণকধর টানাণপাণেনণক লকি কণর রববাহ বরহভূধত সম্পণকধর িরব পাওয়া
োয়। আবার পরতণপ্রণমর চরম রনদশধন পাওয়া োয় ‘একজন জেদাসীর গণে’র সরোবাো চররণত্রর মর্যরদণয়।
েরদও ‘সুরবমেবাবু’ গণে ব্রাহ্মে-জেদাণসর অসমবণেধর সম্পণকধর কথা বো হণয়ণি। লজণেসমাণজর লমণয়রা
রনণজর পররবাণরর আিুঃসম্পণকধর রীরতণক লভণে ব্রাহ্মে সম্প্রদাণয়র সণে সম্পকধ স্থাপন কণরণি। এই একই িরব
পাওয়া োয় ‘দুোরর এবং কণয়কজন’ গণে লেখাণন জেদাসীর সণে কায়ণস্থর সম্পকধ গণে উণঠণি, েরদও তা
পররেরত পায় রন।
আবার ‘দুইজযা বুইজযা’ ও ‘প্ররতণশার্’ গণের লপ্রক্ষাপট হণয় উণঠণি একাত্তণরর মুরক্তেুদ্ধ। এই সমকাণে
লসনাবারহনীর নৃশংস অতযাচাণরর িরব এই গেগুরেণত পাওয়া োয়। অরস্থর সমণয়র লপ্ররক্ষণত লেখা ‘প্ররতণশার্’
গণে লেখক উত্তরণের স্বপ্ন লদরখণয়ণিন। লে লজণেসম্প্রদায় রহদু-মুসেমান সমাণজর কাণি অবণহরেত রিে তারাই
একসময় রহদুয়ানাণক মণন প্রাণে গ্রহে কণরণি। মার্ুরীর নামকরণের মর্যরদণয় তার আভাস পাওয়া োয়। আবার
সমুণদ্র মাি র্রা এই জেদাণসরা লজণেপাোর বাইণর রগণয় কমধ কণরণি, লসণক্ষণত্র তাণদর জীবণন বংশানুক্ররমক
জীরবকার উত্তরেও লেমন ঘণটণি লতমরন, আরথধক স্বচ্ছেতার িরবও লজণেসমাণজর েক্ষয করা োয়। এমনরক দুোররর
মণতা লজণেসমাণজর লমণয়রা শহণরর পণথ পা বারেণয়ণি অথধ লরাজগাণরর আশায়। এখাণন লকাথাও লে রেে বা
বেধরবণভদণক লেখকমন উণপক্ষা কণরণিন।
এটা রঠক লে, হররশঙ্কর জেদাস তাাঁর গে বা উপনযাণস বযারপ্ত লনই। বরং সীমাবদ্ধতা অণনকটা জায়গা কণর
রনণয়ণি। তাই ককবতধ সমাজবৃণত্তর বাইণর সম্পূেধভাণব লবররণয় লেণত পাণরন রন। লসণক্ষণত্র তাাঁর রচনায়
আঞ্চরেকতার িল্গুর্ারা বহমান। লজণেপাো ও লসখাণনর অবণহরেত মানুণষর জীবনণক উণপক্ষা করণত পাণরনরন।
তাই বাণরবাণরই রনণজর রশকণের টানণক অনুভব কণরণিন। শুর্ু তাই নয়, ককবতধসম্প্রদাণয়র অদণরর কথা বেণত
রগণয় তাণদর জীবণনর অরনশ্চয়তা, সমসযা, টানাণপাণেণনর কথা হয়ণতা লবরশ লদরখণয়ণিন। রকন্তু তা সণেও বতধমান
আর্ুরনক সমণয়র সণে সামঞ্জসয লরণখ ককবতধসমাণজর উত্তরণের প্রণচষ্টাণক পাঠকসমাণজর কাণি উপস্থারপত
কণরণিন। তাই লেখকমন সীমাবদ্ধতার মণর্য দাাঁরেণয়ও পাঠকণক উত্তরণের স্বপ্ন লদরখণয়ণিন।
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