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Abstract 

30
th 

of the last century, Tarashankar  Banerjee  shifted his focus of rural life. Kathasahityik 

Manik banarjee  focused on the complexities and intricacies of rural life. But in the post 

partition Bengali Literature, the In the modern Bengali Literature, the rural life, up to a 

certain extend got neglected focusing mainly on the urban life and its urban characters. In 

the rural life painted in the novels and short Stories of Kathasahityik Syed Mustafa Siraj 

found sea change from Predecessors. The rustic simplicity and maternal nature of 

Bibhutivusan Banerjee got little space into contemporary Bengali literature. Infact Politics 

got intermingled with the rustic life. Syed Mustafa Siraj displayed in his writings how 

politics affected the rustic life of lowers, Middle and upper class people in the society. This 

fact has been portrayed beautifully specially in the short stories of syed Mustafa siraj like 

‘Akkurer golpo’, ‘Dalim gacher jinnti’, ‘chobir Manush’, Srot’ ‘Rustom o Sohoraber 

britannto’, ‘Mati’, and ‘Gachti bolechilo’ etc . 
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    নফাফী াজনয াফান, াভন্ততন্ত্রপ্রথায ক্রভ াফরুসি, সিসট াজনয ূঘনায় ধনতজন্ত্রয উদ্ভফ  ফাাংরা 

াসজতে াঅধুসনওতায ূঘনা। উসন তজওয সিতীয়াধধ ছথজও ফাাংরা উনোজয উদ্ভফ জয়জঙ সসিত ফাগাসর 

ভধেসফজেয াত ধজয,মাাঁযা সঙজরন নকয ওরওাতায় ফফাওাযী। উসন তও ছথজও এজওফাজয স্বাধীনতায ভয় 

মধন্ত ওার র াসসতেও  ভাজরাঘও ছকাার ারদাজযয বালায় ‘সনজফসও ভধেসফজেয মুক ফা ‘ফাগাসর 

বদ্রজরাজওয মুক’।
১
 তাাআ ফসিভঘন্দ্র, যফীন্দ্রনাথ এফাং যৎঘজন্দ্রয াসজতে গ্রাভীণ ফা ল্লীভাজচয ওথা থাওজর 

তাজত- মথামথবাজফ ছাআ গ্রাভীণ রূকন্ধ ছনাআ। এাআ ভস্ত ওারচয়ী াসসতেওজদয াসজতে গ্রাভ শুধুভাত্র এওসট 

ঙায়া রূজ এজজঙ। াঅজর এাআ সসিত ভধেসফজেয ভধেসফে ুরব চীফনবাফনা  সঘন্তাবাফনায সদওসট প্রওাসত 

জয়জঙ ছঔাজন। স্বাধীনতা ূফধফতধীওাজর সতন ফজ্োাধোজয়য ভজধে সফবূসতবূলণ ফজ্োাধোয় এফাং তাযািয  

ফজ্োাধোজয়য াঅয ঔাসনওটা ভাসনও ফজ্োাধোজয়য ওথাাসজতে গ্রাভীণ চীফন ছফস ওজয উজে এর। সওন্তু 

সনজফসও ান যফতধীওাজর ফাাংরা ওথাাসজতে এাআ গ্রাভীণ ফা প্রান্তীয় চীফজনয ওথা ছফস ওজয ছদঔা ছকর। 

উেয উসনজফ জফধ নকযফাী ফাগাসর ভধেসফজেয নচয নকয ছথজও ঙসিজয় জিজঙ গ্রাভকজে। সওন্তু এাআ গ্রাভীণ 

চীফন উজে এজজঙ ছফসযবাক ছিজত্র ছদবাক  ছরঔজওয ছদঔা চীফন  াসবজ্ঞতায ূজফধয স্মৃসত রূজ। সওন্তু 

ঞ্চাজয দজওয ছজল ফা লাজটয দজওয প্রথভ সদজওয ানেতভ ওথাাসসতেও সয়দ ভুস্তাপা সযাজচয 
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ওথাাসজতে এাআ গ্রাভীণ চীফন াতেন্ত স্বাবাসফওবাজফাআ এজজঙ, মা সতসন াঅচীফন ছদজঔ এজজঙন। এাআ গ্রাভীণ 

চীফন সনজয় ছরঔা ছমন তাাঁয ওাজঙ দায়ফদ্ধস্বরূ ভজন জয়জঙ: 
 

ফাাংরা াসজতেয সফলয় াধুনা নকযজওসন্দ্রও। গ্রাজভয জঙ্গ সসিত ােজওয-মাাঁজদয ছফসযবাক নকযফাী, 

ছওাজনা ছমাকাজমাক াঅয ছনাআ। এজত াসজতেয ওতটা উন্নসত খজটজঙ চাসননা-সওন্তু সফার এওটা 

াঅত্মপ্রফঞ্চনা খজটজঙ। চনাংঔোয এও প্রওাণ্ডাাং গ্রাভফাী।স্বাধীনতায য ছথজও গ্রাজভ প্রঘণ্ড যওজভয 

সফপ্লফ খজট ছকজঙ।তায াজনও সফসঘত্র বাগাকিা  রূান্তজযয াঅসভ ািী। তাাআ স্ববাফত াঅভায ছরঔও 

বূসভওায় এওটা গুরুতয দাসয়জেয প্রশ্ন জে। তা ওতটুওু ারন ওযজত ছজযসঙ।
২
  

 

     সয়দ ভুস্তাপা সযাচ ফারে  ছমৌফনওার ওাসটজয়জঙন ভুসধদাফাজদয ছঔাফাুয গ্রাজভ। এাআ ভজয় সতসন 

গ্রাজভয াধাযণ ভানুজলয ভজধে ছদজঔসঙজরন তাজদয চ যর রূ। ছম াঅদধ গ্রাভীণ ভাজচয রূ সতসন 

ছদজঔসঙজরন, াঅচ ছাআ গ্রাভীণ ভাচ যাচনীসতয প্রবাজফ ছল জয় মাজে। সতসন ছমৌফন ওাজর যাচনীসতজত মুক্ত 

জয়সঙজরন, তাাঁয সতা ছমাক সদজয়সঙজরন চাতীয়তাফাদী াঅজ্ারজন াঅয ছাআ ূজত্র ফাসিজত সফসবন্ন যাচননসতও 

ওভধীজদয মাতায়াত রিে ওজযসঙজরন। সওন্তু এাআ যাচনীসতয জঙ্গ ফতধভান যাচনীসতয তপাৎ রিে ওজযজঙন 

ঘযভবাজফ। এঔন ছরাজও যাচনীসত ওযজঙন ধনী য়ায চনে। গ্রাভচীফজনয রূান্তয ম্পজওধ ফরজত সকজয় সতসন এও 

ািাৎওাজয ফজরজঙন, ‚...এঔন াঅয ছ গ্রাভ ছনাআ। গ্রাভ ছল জয় মাজে ঞ্চাজয়ত ঢুজও। াঅচজও গ্রাজভ ছওান 

ভানলুজও াঅনভজন কান ওযজত শুসননা। এয ছঘজয় াাংখাসতও সও সওঙ ুজত াজয। াঅজক গ্রাজভ ছকজর, যাসত্রজফরায় 

কান কাাআজত কাাআজত ছরাজও ফাসি সপযজঙ - শুনজত ছতাভ। এঔন ছওউ কান কায়না, শুধ ুঞ্চাজয়সত াঅয দরাদসর’’।
৩
    

 

     ধভধ  যাচনীসত এজদয যরতাজও নষ্ট ওজয সদজয়জঙ। প্রমুসক্তসফদোয উন্নসত  তায ছদৌরজত সফজশ্বয ছওান ঔফয 

তাজদয ওাজঙ াচানা নয়। াতীজত ছমঔাজন যাচনীসত সঙর চনচীফজনয ফসযঙ্গ সদও। াঅচ যাচনীসত াধাযণ 

ভানুজলয াসি ভজ্জায ভজধে সভজ ছকজঙ। াসত দসযদ্র ভানুলজও এাআ যাচনীসতয চাজর চিাজত য়, তা না জর তাাঁয 

জি গ্রাজভ সটজও থাওা াজনও ভয় য়জতা ম্ভফ জয় জেনা। সয়দ ভুস্তাপা সযাজচয ছঙাটকল্পগুসরজত এাআ 

সঘত্রভারা ঔুাঁজচ ায়া মায়। লাজটয দও ছথজও াঅসয দজও ছরঔা ছঙাটকল্পগুসরজত স্বাধীনতা যফতধী উিাস্তু ফা 

ানুপ্রজফ ভো, ঞ্চাজয়তজওসন্দ্রও যাচনীসত এফাং বূসভভো ফা বূসভাংস্কায ছওসন্দ্রও যাচনীসত াঅয তায জঙ্গ 

জঙ্গ স্ু-ভুরভান যাচনীসতয প্রঙ্গ খুজয সপজয এজজঙ। 
 

     ূজফধ ওাংজগ্র যওাযজও গ্রাজভ এাআ াজধধজওয ছফস ফফাওাযী  াসসিত ছঔজট ঔায়া গ্রাভীণ ভানুল  

তাজদয চীফজনয ভোয সদজও ছওান গুরুে ফা নচয সদজত ছদঔা মায়সন। তায চনে যওাজযয িাযা এাআ গ্রাজভ ছওান 

যওাযী াংকেন কজি ছতারা য়সন াঅয গ্রাভীণ ভানুজলয চনসপ্রয়তা াচধন ওযজত াজযসন ছওান সদন। সওন্তু 

েয দজওয ছজলয সদজও িভতায় াঅায য ফাভফ্রন্ট যওাজযয উজদোজক উজল্লঔজমাকে দজি সজজফ 

সিভফজঙ্গ সত্রস্ত্রযীয় ঞ্চাজয়ত সনফধাঘন ানুসিত য় াঅয শুরু য় ঞ্চাজয়তজওসন্দ্রও যাচনীসত। ওভধূঘী সজজফ 

যওাজযয ফ ছথজও গুরুেূণধ দজি সঙর ‘াাজযন ফকধা’। ওৃসল চসভজত ওৃলজওয স্বে প্রসতসিত য় এফাং ফকধা 

াঅাআন াংজাসধত জয় ফকধাদায উজেদ ফন্ধ ওযা য়। সওন্তু ঞ্চাজয়ত সনফধাঘজন এওাসধওফায াপরে— 
 

এওাআ জঙ্গ ফধত্র, সফজলত গ্রাভাঞ্চজর, স স াঅাআ(এভ) ওভধীযা ঘযভ দাট ছদঔাজত থাজওন। এাআ 

নজফাদ্ভুত যাচননসতও এসরটযাাআ জয় জেন দণ্ডভুজণ্ডয ওতধা। এরাওায় এরাওায় তাাঁযাাআ ন ভাচচীফজনয 

সনয়ন্ত্রা এফাং িানীয়ুসর  প্রান ঘরজত থাজও তাজদযাআ সনজদধজ। শুধু িভতাফানাআ নয়, তাাঁযা সফেফান 

জত থাজওন। গ্রাভাঞ্চজর ছদঔা ছমজত থাজও ছম, এরাওায দাুজট যাচননসতও ওভধীসট সনতান্ত াদাভাটা 

চীফন মান ওযজতন ১৯৭৭ াজর, দ ফঙজযয ভজধে সতসন াওা দারান ছপজরজঙ াাআজওর ছঙজি স্কুটায 

ফা ছভাটযফাাআও ঘিজঙন।
৪
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     গ্রাভীণ ভাজচয এাআ রূান্তজয যাচননসতও প্রবাজফয সদওসট ছম ঘযভবাজফ সক্রয়াীর ছথজওসঙর তায প্রতেি রূ 

সয়দ ভুস্তাপা সযাজচয ছঙাটকল্পগুসরজত ছদঔজত ায়া মায়। ‘ঙসফয ভানুল’ কজল্প সাংায যাচনীসতজত ভজনায 

দা যাসচত জয়জঙ। ানাসদয ভজতা ভানুজলযা যাচনীসত  দরজও ওাজচ রাসকজয় ওীবাজফ ছাজিা  ঔা চসভ 

দঔর ওজয তায সঘত্র উজে এজজঙ। এাআ ভজনায দা ছমাদ্ধা জত সকজয় জয়সঙজরন ছনাত এও সওজঘনফয়। তাযয 

মুদ্ধ পুসযজয় ছকজর, ‚ঘালী ভচযু সনজয় যাচনীসতয মজুদ্ধ নাজভন...ফায দুাআ এভ এর এ জত সকজয় ছজয বূত ন। 

ছলফায াফে সনদধর প্রাথধী সঙজরন। তাযয বাগঘযু, জ্বাসরজয় ছদয়া, ‘সাংায যাচনীসত’ এফাং থার্ধ সর্সগ্র ছধারাাআ 

এফাং ছচর।‛
৫
  াজনও জয  সতসন াঅফায গ্রাজভ  সপজয াঅজর, গ্রাভজনতা প্রজদোত  াঅনাসদ াঅিা ওযজত 

থাজও। য়জতা ভজনায দা ুনযায় যাচননসতও াংকেন কজি তুরজফ, তাজদযজও ওযজফ যাসচত। সওন্তু তাাঁয াঅয 

গ্রাজভ থাওা য়না। ওাযন গ্রাভজনতাযা এঔন াঅউটাাআর্াযজদয াঅয াোরাউ ওজযসন। ‘কাঙটা ফজরসঙর’ কজল্প ছনা-

ভোন-রোজেয কাঙ সনজয় সফজযাধী দজরয যাচনীসতয াাাস স্ু-ভুরভান যাচনীসতয প্রঙ্গ এজজঙ। কাজঙয 

ভর্  ভর্  ভর্  ব্দ ভায ভায ভায জয় জে এওভয়, ‚ল্লা, যণহুিায, ক্রভাকত ছফাভা ফারুজদয ওট ুকন্ধ। ছধাাঁয়া।‛
৬
 

ধজভধ ধজভধ এাআ রিাাআ প্রজঙ্গ ছরঔও ফজরজঙন, এটা ধজভধয রিাাআ নয় তা ‘যাচনীসতযাআ রিাাআ’।
৭
 গ্রাভীণ ভানুল াঅচ 

াজ্ঞ  চসটরতা ভুক্ত নয়। াযা ছদজ ৃসথফীজত সও যাচনীসত ঘরজঙ াঅচ তাজদয ওাজন াস্পষ্টবাজফ জর 

াঅজঙ। ‘োটরায’ কজল্প গ্রাভীণ ভানুজলয এাআ ফধস্ব যাচননসতও ছঘতনায াাাস যজয়জঙ যাচননসতও দরাদসরয 

সঘত্র। বূসভীন ফা উিাস্তু ভোয ওথা প্রজঙ্গ াঞ্চর প্রধান ফচরুয যভান াঅাআনযিও ছও ফজরন, ‚ফরজফন 

বুসভীন। ফরনু োয। সওন্তু সবজট সঙর। খয সঙর। ফ ছফজঘ ঔা চায়কায় খয তরুর। এঔন মসদ োজত মাাআ, 

াজাসচন াসট ফরজফ...োয, এভন ওজয াোর্সভসনজেন ঘজরনা’ ’’।
৮
 

 

     ‘ছরাত’ কল্পসটজত গ্রাজভ প্রবাজতয ভজতা যাচননসতও ছনতাজদয াঅথধাভাসচও রূান্তজযয সঘত্র ছদঔা ছকজঙ। 

কঙ্গাধয গ্রাজভয ফাসিয ঘাসফ সদজয় জয সকজয়সঙজরন তাাঁযাআ ফারেওাজরয ফনু্ধ াঅশুজতাজলয ুত্র প্রবাজতয াজত। 

াজনও সদন য গ্রাজভ সপজয এজ সতসন ছদজঔন ছম তাাঁয সনজচয ফাসিজত খাাঁসট ছফাঁজধজঙ ভস্তান গুণ্ডায দর াঅয 

যজয়জঙ ক্লাফখজযয াাআনজফার্ধ। প্রবাত স্কুর সিও,তায াজথ াজথ ওজযন যাচনীসত। দুাআ দজরয দরাদসর, ছবাজটয 

ভুজঔ াঙ্গাভা, াাআকান  ছফাভ ভাযায ঔফয াঅচ ুযাতন। প্রবাত ঞ্চাজয়ত ছবাজট সচজতজঙ। ফুছজত ফাসও থাজওনা 

ছম ভস্তান গুো কঙ্গাধজযয ফাসিজত াঅশ্রয় সনজয়জঙ তা প্রবাজতয যাচননসতও ুসফধায চনোআ। যাচনীসত ওজযাআ প্রবাত 

াঅচ াথধননসতও সদও সদজয় াজনও দূয এসকজয় ছকজঙ। প্রবাজতয সতা ছওানভজত এওতরা ফাসি ফানাজত 

ছজযসঙজরন তা াঅফায জরস্তাযা ওযজত াজযনসন। এঔন তাাঁয ছঙজর ছদাতরা খয ওজযজঙ, জরস্তাযাজতা ফজটাআ 

খজয যগ ওজযজঙ। গ্রাজভ থাওজত জর এওচন ফেসক্তজও ছম ছওান এও যাচননসতও দজরয জতাআ জফ,সনযজি 

থাওজর ঘরজফনা ছাআ ওথা প্রবাজতয ওথায় ধযা জিজঙ , ‚াঅসন গ্রাজভ থাওজফন ফরসঙজরন। থাওজর াঅনাজও 

য় এদজর নয় দজর ঢওুজতাআ জফ।সনযজিতা এঔন ছানায াথযফাসট।’ ছ াট্টাস াজত রাকর।‘কাজয় এওটা 

দজরয ঙাপ্পা না িজর দুাআ দরাআ াঅনাজও জ্ ওযজফ। এ দর ধজযাআ ছনজফ াঅসন দজরয ছরাও এফাং দর 

ধজয ছনজফাআ াঅসন এদজরয ছরাও। মাজফন ছওাথায়?‛
৯ 
ছল মধন্ত ভস্তান গুো  যাচননসতও িভতায ছচাজয সনজচয 

ফাসি সপজয ায়না কঙ্গাধজযয ভজতা ফেসক্তযা।  
 

     ভাওধফাদী যাচনীসতজত ছাআভজয় সসিত ভধেসফে এাআধযজনয সিওযা ধনী  িভতাারী ছশ্রসণজত সযণত 

জয়সঙর-- এাআ ফাস্তফ সঘজত্রয প্রসতপরন তাাঁয াঅয াজনও কজল্প উজে এজজঙ। ছমভন ‘এওসট ানুন্ধান’ কজল্প 

প্রাথসভও সিও সফফুয যভাজনয সতা সঙর বূসভীন ছঔতভচুয। সতসন প্রথভ ছথজওাআ ওসভউসনস্ট যাচনীসতয জঙ্গ 

মুক্ত সঙজরন। সিজওয ঘাওসয ছজয় যাচনীসতয ভধে সদজয়াআ সতসন ধীজয ধীজয উচ্চ ছশ্রসণজত াসধসিত জয়সঙজরন। 

তাাঁয ভস্তান গুণ্ডাজদয এওসট দর সঙর। এাআ দর তাাঁজও যাচননসতও ফা ছম ছওান ওাজচ াামে ওযজতা।   
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     ‘রুস্তভ  ছাযাজফয ফৃোন্ত’ কল্পসট ছরঔও াআযাজনয ছৌযাসণও ওাসসন  ঘসযজত্রয ানুলজঙ্গ কজি তুজরজঙন। 

াআযাজনয ছৌযাসণও এও ফীজযয নাভ রুস্তভ। এাআ রুস্তভ না ছচজন সনজচয ছঙজর ছাযাজফয জঙ্গ রু্জয়র রজি 

সনজচয ছঙজরজও ছভজয ছপজরসঙজরন। স্বাধীনতায যফতধী ওাজর ফাাংরায গ্রাভাঞ্চজর াাংঔে নাটওীয় খটনা খজটজঙ-

এ কল্প তাযাআ এওসট। ারু সঙর ছাযাজফয যাচনীসতজত র্ান াত।সওন্তু এঔন ারু সফজযাধী দজর মুক্ত জয়জঙ। 

ছাযাজফয সফজযাধী দর ারুয াজথ াংখজলধ ছাযাজফয সতায ভৃতুে জয়জঙ। ছরাওফর াঅয াথধফর মা 

যাচনীসতজত প্রজয়াচন ছ দুাআ-াআ ছাযাজফয সঙর। তাাআ ছ জয় উজেসঙর সঘওনুজযয গ্রাভজনতা। ছ এঔন াঅয 

গ্রাভজনতা নয়, ছদজনতা। তায িভতা াঅয ছফজিজঙ। ছাযাফ এঔন বারাআ াঅজঙন, সফজফওজফাজধ াঅচ ছম ছ 

ীসিত তা সওন্তু নয়। প্রাঘীন পাসধ ওাজফেয নায়ও না ছচজন সনজচয ুত্রজও তো ওজযসঙর সওন্তু াঅচজওয ছাযাফ 

জয়জঙ সতৃঘ্ন। এাআ কজল্পাআ ভাওধফাদী যাচনীসতয প্রসত সফরূ ভজনাবাফ ছদঔা সকজয়জঙ তথাওসথত াঅযাপ ফা 

ঔানদাসন ভুরভানজদয। তাজদয ওাজঙ এাআ যাচননসতও দর ছমন শুধু ঘালাবুজলা ভানুলজদয। তাাআ যফতধীওাজর এও 

দর ছঙজি সদজয় মঔন সসিত ভধেসফে ারু ভাওধফাদী যাচননসতও দজর ছমাক সদজয়জঙ, তঔন রুণা  রুণায ভা 

এাআ ধযজনয ভজনাবাফ ছদসঔজয়জঙ। এাআ যাচনীসতয প্রসত সফরূ ভজনাবাফ শুধু াঅযাপ ফা ঔানদাসন ভুরভানজদয 

ছিজত্র নয়, ছাআ ভজয় াভসগ্রওবাজফ ওর ভুরভানজদয সদও ছথজও ঐ ধযজনয ভজনাবাফ ছদঔা সকজয়সঙর। তাাআ 

সফজযাধী দজরয ছাাযাফ এরাওায াঅজরভ ছভৌরানাজদয  সনজয় ভুরভান ভাজচ এাআ যাচননসতও দজরয সফরুজদ্ধ 

তীি াপ্রঘায ঘাসরজয়সঙর। এাআ যাচননসতও দর ছতা াঅল্লাহ -ছঔাদা ভাজননা। তাযচনে ছাাযাজফয জি এাআ 

যাচননসতও দর ছথজও ভুরভান ভাচজও সযজয় াঅনায ওাচসট চ জয়জঙ।   
 

     ‘র্াসরভ কাজঙয সচনসট’ কজল্প ভুরভান ভাজচয সচন সফশ্বাজয প্রঙ্গ ফাজয ফাজয এজর ুজযা কল্পসটজত 

যজয়জঙ গ্রাভীণ যাচনীসতয টবূসভ। দুকধাযসচ সনদধরপ্রাথধী।সতসন যাচনীসত ওজযন ভন্ত্রী ফায চনে নয়, ‚ছবাজট না 

ছকজর ভাে ফাাঁঘান ওসেন য়’’।
১০

 যাচননসতও দজরয ায়তায় সতসন ছবজস্টর্ চসভ াঅত্মাৎ ওজযন। সদরফাাজযয 

সতা ছচযাত সভচধায এওজা সফজখ চসভ ছবজস্টর্ ফজর এাআবাজফ দঔর ওজযজঙন। শুধু তাাআ নয় নাসজযয ভজতা 

ছালা গুণ্ডাজও সদজয় তাাঁজও তো ওসযজয়জঙন। এফাজযয ছবাজট ছচযাত সভচধায সসিতা ছভজয় সদরফাায ফাধা জয় 

দাসিজয়জঙ। সদরফাায জযন ভাস্টাজযয জয় ছবাজটয প্রঘাজয ছনজভজঙ। এাআ ওাাঁটাজও যাজনায চনে তো নয়, 

ছওৌজর ওাচ াসর ওজযজঙন। নাসজযয াজথ সদরফাাজযয এওটা ম্পওধ সতযী ওযজত উৎা সদজয় নাসযজও 

ঔুন ওজযজঙন সতসন। ছবাজটয ভুজঔ রা িা,ঔুন য়া এভন ছওান ফি ফোায নয়,তজফ নাসজযয ঔুজনয খটনায় 

ছদালী াফস্তে র সদরফাায, ‚ঔফয য় সভসটাংগুরাজন,জযন ভাস্টায সভচধায ছফসটজও সদজয় নাসযজও ছটজন এজন ঔতভ 

ওজযজঙ। সভচধায ছফসটজও সদজয় নাসযজও ছটজন ঔতভ ওজযজঙ। সভচধায ছফসট ছটা সঙর। ািী সবযফ?‛
১১

 

াঅাআনযিওযা সভচধায ছভজয়জও ছগ্রিায ওযজত এজ রিে ওযজরন ছম, ছ উজোজনয র্াসরভ কাঙসটজও ওুসজয় 

ওাটজঙ। ুতযাাং সচনসট এফায িান সযফতধন ওযজত ফাধে জফ। সয়দ ভুস্তাপা সযাচ এাআ কজল্প ছদসঔজয়জঙন ছম 

ঔাযা সচন ফা ভ্ সচন নয়, যাচননসতও ঘক্রান্তাআ সভচধায ছভজয় সদরফাাজযয ঘসযজত্রয সনয়াভও জয় উজেজঙ। 
 

     ‘নফাফনস্নী’ কল্পসট নফাফফাসিয ওনো সফব্বু ছফকজভয ওাসসন। তায সতা সনাঃম্বর াফিায় ভাযা মান াঅয তায 

ঘাঘা সনজচয সবজটটুওু ছফজঘ সদজয়জঙন নফাফফাসিয ঘাওয চাাাংকীয াোনজও। এাআ চাাাংকীয াোন ঘাভিায 

ফেফা ওজয ফতধভাজন জয় উজেজঙ ধনী। শুধু তাাআ নয় ছ ফতধভাজন জযয ফি ফি ভস্তান  ছঘরাঘাভুোয ছনতা। 

াসপাযযা ছটরজভন্ট সয-ছঘসওাংাআজয় এজর এাআ চাাাংকীয াোন ওাকচ ত্র সদজয় সবজটয দাসফ তুরজত ছঘজয়জঙ। 

সওন্তু কল্পওথও ছটরজভন্ট য-ছঘসওাংজয়য এওচন াসপায সজজফ সফব্বু ছফকভজও াঅশ্বা ছদন ছম সবজট ছথজও 

তাজদয উজেদ ওযা জফনা। ওাযন দঔরদাসয ফা সমসন ফযাফয ছবাক ওজয াঅজঙন সতসনাআ জফন াঅাআন ানুাজয 

সবজটয ভাসরও। তাাআ চাাাংকীয াোন সবজটয দাসফ সনজয় কল্পওথজওয ওাজঙ এজর তাজও াো না সদজয় তাসিজয় 

ছদন। সওন্তু যাচননসতও দজরয ছনতা  সভউসনসোসরসটয ছঘয়াযভোন ছাআ চাাাংকীজযয দাসফ সনজয় কল্পওথজওয 

ওাজঙ াঅজন। ওাযন সফব্বু াজাসচন াসটয াজথ থাজও াঅয তাঙািা তাাঁয ওথায়: 
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 িাদায এওটা ওথা ফসর, চাাাংকীয াোন াঅভায র্ানাত ফরজত াজযন।এাআ জয তাফৎ ভস্তান য 

ছঘরাঘাভুো। তায য য ছঙজর পসযদ “পসযজদয নাভ াঅসন ছাজননসন,পসযদ াঅভাজদয যাচননসতও 

দজরয াআয়াং সরর্ায। জওাআ াভজনয  াআজরওজন াঅভাজদয াসট দাাঁি ওযাজে।জওায়াসরপাজয়র্ ছঙজর,-

াধাযণ ছমাকেতা াঅজঙ।ফাফা গুো জত াজয ছঙজর ছতা তা নয়। তাঙািা িাদায ভুসরভ প্রধান এরাওা-

ওাজচাআ পসযদ াসনফামধ, এফাং ছমজতু পসযজদয ফাফা জে চাাাংকীয াোন,তাজও াঅভযা াগ্রাে ওযজত 

াসয ছন। 
১২ 

 
 

     তাাআ যাচননসতও দর  যাচননসতও ছনতাজদয ওাজঙ াঅাআন য় যাস্ত, ৎ, তেফাদী  াী কল্প ওথও ন 

যাসচত। সনজচয সফজফজওয ওাঙ ছথজও দূজয াসরজয় ছফিাজনা ঙািা াঅয সওঙু ওযায থাজওনা তাাঁয। এঙািা তাাঁয 

‘কাফু ছফাঁজঘ াঅজঙ’, ‘দসিজণয চানারা  ওাটা ভুণ্ডুয কল্প’  ‘ওাসঞ্চ, ফদন এফাং ফাাঁওায কল্প’ প্রবৃসত কজল্প 

যাচননসতও দর, ভস্তান গুণ্ডা  তাজদয দাট এফাং ঔুজনাঔুসনয সঘত্র উজে এজজঙ। এাআধযজনয কল্পগুসরজত 

ভওাজরয নওার যাচনীসতয সঘত্র উজে এজজঙ। নওার যাচনীসতয সঘত্র উজে এজজঙ তাাঁয ‘কাচনতরা’ 

কল্পসটজত। কাচনতরায় কাচন উৎফজও ছওন্দ্র ওজয সফসঘত্র ভানুজলয চীফন  তাজদয চীফন যে ছমভন উজে 

এজজঙ কজল্প, ছতভসন নওার াঅজ্ারনওাযী সজজফ ছফাযজচ ভাজয়য চাভাাআজয়য প্রঙ্গসট এজজঙ। 

কাচনতরায় মঔন ফাাআ কাচন উৎফজও ছওন্দ্র ওজয ছভজত উজেজঙ, তঔন স. াঅয .স .এপ এয দর গ্রাজভ ানা 

সদজয়জঙ নওার াঅজ্ারনওাযী ছফাযজচ ভাজয়য হুজয চাভাাআজও ধযজত।  সতসন তাাঁয প্রজতেওসট কজল্প সফসঘত্র 

ঘসযত্র  ফৃেয ভজয়য ওথা তুজর ধজযজঙন। ছঔাজন এাআবাজফ াম্প্রদাসয়ও দাঙ্গা, ছদবাক ফা নওার 

াঅজ্ারজনয প্রঙ্গসট ঔুফ াল্কাবাজফ সতসন তাাঁয কল্পগুসরজত উিাসত ওজযজঙন। তাাঁয উজিে এঔাজন এাআধযজনয 

খটনাগুসর কজল্পয ঘসযজত্রয ছিজত্র ওজতাটুওু প্রবাসফত ওজয তা ছদঔান। এাআধযজনয খটনায ূণধ সঘত্র উিান তাাঁয 

এজিজত্র   উজিে নয়। এাআবাজফ ‘কাফু ছফাঁজঘ াঅজঙ’, ‘দসিজণয চানারা এফাং ওাটা ভুণ্ডুয কল্প’, এফাং ‘ওাসঞ্চ, ফদন 

এফাং ফাাঁওায কল্প’ প্রবৃসত কল্পজত নওার াঅজ্ারজনয প্রঙ্গ এজজঙ কজল্পয ঘসযত্র প্রজঙ্গ। 
 

     াধাযণ গ্রাভীণ ভানুজলয যাচননসতও ছঘতনা ওতটা তায সযঘয় যজয়জঙ ‘াকু্রজযয কল্প’ নাভও কজল্প াকু্রজযয 

প্রজশ্ন- ‚াআস্জয কান্ধী ফজিা,না এসি ফি?
১৩  

তাাআ গ্রাজভয ছরাজওযা াঅচ তত াজ্ঞ নয়। সনযিয ছরাজওযা াঅচ 

ছদ  যাষ্ট্রনীসত সনজয় ভাথা খাভায়। এভন ওী যাচননসতও ছনতা জয় জে। তজফ াকু্র তা য়সন। াঅফায ঞ্চাজয়জত 

াকু্রজযয ভজতা ভানুজলযা াভানে াামেটুওু ায়না। এয াাাস কজল্প যজয়জঙ চসভয ফকধাদাসয  ছচাতদায 

ছরজেরজদয জঙ্গ াংখলধ। ‘ানুপ্রজফ’ কজল্প উিাস্তু তথা সফন্ন ভানুলজও সনজয় যাচনীসতয ওথা উজে এজজঙ। ভস্য 

ভসচদ সনভধাণ সনজয় স্ু-ভুরভান যাচনীসতয প্রঙ্গ যজয়জঙ।  ভস্য ভসচদ সনভধাণ সনজয় স্ু-ভুরভান 

যাচননসতও সযজফ সতযী জয়জঙ ছবজস্টর্ রোে-ছও ছওন্দ্র ওজয। উিাস্তু তথা সফন্ন ভানুলজও সনজয় যাচনীসতয ওথা 

উজে এজজঙ কজল্প প্রতেিবাজফ:  
 

ছফায যজত দ্মায বাগজন দু-দ কাাঁজয়য ছরাও উিাস্তু র। দজয এভাজচধসি সফেও ফর। ত্রাণভন্ত্রী 

এজরন। ছাজিা ঔাচসভয তাসরওা দাসঔর র। ছচরা সযলজদয বাসতয ভাথায় যায়ুজযয সতন এওয 

ঢুজওসঙর। াঅগুর যাঔজতাআ বাগন এরাওায াঞ্চরপ্রধানযা াআাআ ওজয উেজরন। টা ছতা যাঢ় 

এসযয়ায।াজনও দূয।জফাসটধয প্রধানযা াআঘাআজয়য ভজধে প্লোওার্ধ নািায ভজতা ধ্বসন সদজরন, 

ানুপ্রজফওাযী। ানুপ্রজফওাযী।ত্রাণভন্ত্রী ধভও সদজরন, ঘু ওরুন। সফন্ন ভানুল সনজয় যাচনীসত াঅভযা 

ওসযনা। যায়ুজযয সফ সর্ -য সদজও তাওাজর সতসন নম্ভ্রবাজফ ফরজরন, পোসভসরপ্রসত াাঁঘ ওাো মজথষ্ট 

োয। এাআ সতন এওয এওটা ছজর্ও োয। যাাচাসনয সর্জা। তাঙািা ওসভউনোর ছফজধসঙর –- বসফলেজত 

ফাাঁধজত াজয।
১৪ 
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     ুতযাাং াঅয ছাআ  যফীন্দ্রনাথ সফবূসতবূলজণয ঙায়া ুসনসফি ান্ত গ্রাভ ছনাআ। গ্রাভীণ ভানুল  তাাঁজদয চীফন াঅচ 

ুজযাুসয যাচনীসতয িাযা সনয়সন্ত্রত। ছবাট ফা িভতায রিাাআজয় সফসবন্ন ভজয় ঘজর ঔুজনাঔুসন  ভাযাভাসয। গ্রাভীণ 

এাআ যাচনীসতয িাযা াঅদধ ফেসক্তয চীফন য় াংওুসঘত, সনচ ম্পসে ছথজও াজনও ভয় জত য় সফতাসিত। 

ানেসদজও যাচননসতও দজরয াজথ মুক্ত ছথজও াজনজও য় সফযাট ম্পসে ািভতায াসধওাযী। সয়দ ভুস্তাপা 

সযাজচয উজযাক্ত াঅজরাসঘত ছঙাটকল্পগুসরজত এাআ সঘত্রগুসরয াাাস সভজরজঙ াঅয াজনও সঘত্র।  

 

 

 

উজল্লঔসে:  
 

১। ছকাার ারদায, ফাগরা াসজতেয রূ-ছযঔা (সিতীয় ঔণ্ড), ারুণা প্রওানী, ৭ মুকরসওজায দা ছরন  

ওরওাতা ৬, লি ভুদ্রণ-ভাখ , ১৪১৯, ৃিা ৪। 

২। সয়দ ভুস্তাপা সযাচ, সনফধাসত ফৃজি পুজট াঅসঙ, ঐওে সত্রওা, ম্পাদও ছকৌযীাংওয যওায, সফফুয, 

সিভ ছভসদনীুয, ৭২১১০১, সয়দ ভুস্তাপা সযাচ াংঔো, াজটাফয ২০১৩, ৃিা ৪৫। 

৩। াসন্ে ছৌযজবয িাযা ািাৎওায, সয়দ ভুস্তাপা সযাজচয ভুজঔাভুসঔ, ঐওে সত্রওা, প্রাগুক্ত, ৃিা ৪৩৫। 

৪। াভর ওুভায ভুজঔাাধোয়, ফাগাসর যাচনীসতয ঞ্চা ফঙয (১৯৪৭-১৯৯৭), এ ভুঔাচধী াোে ছওাম্পানী 

প্রাাআজবট সরসভজটর্, ২ ফসিভ ঘোটাচধী ষ্ট্রীট, ওসরওাতা-৭০০০৭৩, প্রথভ প্রওা ফাআজভরা ১৯৯৯, ৃিা ১৩৪-

১৩৫। 

৫। সয়দ ভুস্তাপা সযাচ, ঙসফয ভানুল, কল্প ভগ্র (৩য় ঔণ্ড), ওরুণা প্রওানী, ১৮এ, ছটভায ছরন, ওরওাতা-৯,   

প্রথভ প্রওা সর্জম্বয ১৯৯৪, ৃিা ১৬৬। 

৬। সয়দ ভুস্তাপা সযাচ, কাঙটা ফজরসঙর, (৩য় ঔণ্ড), প্রাগুক্ত, ৃিা ১৮৪। 

৭। াসভত বট্টাঘামধ (ািাৎওায), ছভৌরফাদ  ম্প্রীসত প্রজঙ্গ সয়দ ভুস্তাপা সযাচ, সদফাযাসত্রয ওাফে, ম্পাদও    

াঅসপপ পুয়াদ, ২৯/৩ শ্রীজকাার ভসল্লও ছরন, ওরওাতা ৭০০০১২,  ছভৌরফাদ  ম্প্রীসত াংঔো,  চানুয়াসয-   

ভাঘধ  এসপ্রর-চুন ২০০২, ৃিা ৪১৫। 

৮। সয়দ ভুস্তাপা সযাচ, োটরায, কল্প ভগ্র (৩য় ঔণ্ড), প্রাগুক্ত, ৃিা ১৯৮। 

৯। সয়দ ভুস্তাপা সযাচ, ছরাত, কল্প ভগ্র (৩য় ঔণ্ড), প্রাগুক্ত, ৃিা ২২৯। 

১০। সয়দ ভুস্তাপা সযাচ, র্াসরভ কাজঙয সচনসট, কল্প ভগ্র (৫ভ ঔণ্ড), ওরুণা প্রওানী, প্রাগুক্ত, প্রথভ প্রওা     

ওরওাতা ফাআজভরা চানুয়াসয ২০০২, ৃিা ৩০। 

১১। তজদফ, ৃিা ৩৯। 

১২। সয়দ ভুস্তাপা সযাচ, নফাফনস্নী ,কল্প ভগ্র(৫ভ ঔণ্ড), প্রাগুক্ত, ৃিা ৩৩। 

১৩। সয়দ ভুস্তাপা সযাচ, াকু্রজযয কল্প (৩য় ঔণ্ড), প্রাগুক্ত, ৃিা ২৮৩। 

১৪। সয়দ ভুস্তাপা সযাচ, ানুপ্রজফ,  কল্প ভগ্র (৪থ ঔণ্ড), ওরুণা প্রওানী, প্রাগুক্ত, প্রথভ প্রওা সর্জম্বয     

১৯৯৬, ৃিা ৭।  

 
 


