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Abstract 
For last three decades in the last century modernist sensibility were changing rapidly as the 

Indian life was opening up to the post modernist tendencies. As a result, Bengali novels were 

undergoing metamorphic changes. Bengali novelists started to look beyond the established 

example of novels. Amar Mitra, one of the tactful narrators of this tim  ্   reconstructed history and 

tradition in his novels. He introduced the magic present inside the reality and the new dimension 

of myth from the womb of historical part. In the novel ‘Aswacharita’ (1979) the rhythm of time 

and space is entirely distorted when adherence of empty back horse and the charioteer after the 

great departure of Siddartha, the prime of Kapilabastu, is connected with the nuclear bombing in 

Pakistan on the day of Buddha Purnima and this creates a diverse implication of 

multidimensional time.  

উন্যায়য তফল ও শরী তনয় নানা ভয় নানা 

যীক্ষা তনযীক্ষা য়য়ছ। তফয়লতঃ, তফ তয়কয শল 

ততন দক শথয়ক এআ প্রফণতা বৃতি শয়য়ছ। কাযণ 

ফরাফাহুল্য শম, ভ মখন চুড়ান্ত তিয তখন 

স্বাবাতফকবায়ফআ শআ তিয ভয়ক অত্ধি কযয়ত 

তগয় ঔন্যাতকয়দয গ্রণ কযয়ত য়য়ছ তবন্ন তবন্ন 

থ ও ায়থ। তাআ পূফব -তনধব াতযত উন্যায়য ংজ্ঞা 

অজ অয মথামথ থাকয়ছ না। তয়ফ একটি মথাথব  

উন্যায়য শক্ষয়ে শম তফলটি তযফতব নী, তা 

অজয়কয তফতষ্ট তাতিক তয়াধীয বট্টাচায়মব য বালা 

ফরা মা --------- 

“......এ ম্পয়কব  ম্ভফত তিভত নাআ শম 

প্রততাদ্য তফল ও প্রকযণ জুয়ড় থাকয়ফ 

ভকারীন ভায়জয ফান। এআ ফায়ন অয়রা 

ড়য়ফ চাযতদক শথয়ক। তবু ফতব ভান তনছক 

ফতব ভান থাকয়ফ না উন্যায়, য় উঠয়ফ 

বতফলৎ তীয়তয ন্দবব । ঘটনা য়ফ এভন 

মায়ক ভয়য তচহ্নাক ফয়র অভযা নাায় 

বুয়ঝ তনয়ত াযফ।”  

(পৃঃ ১৩২-১৩৩/অখ্যায়নয স্বযান্তয) 

       ২০০১ ায়রয ফতিভ পুযস্কাযজী ভয 

তভয়েয ‘শ্বচতযত’ (১৯৯৯) নাভক উন্যাটি 

ভায়রাচক কতথত এআ ফাকযগুতর মথাথব  তনদব ন। 

খণ্ডভয়য াভাতজক ফান শথয়ক উয়ঠ অা 

তচহ্নাকগুতর শমভন অখ্যায়ন িান খুঁ য়জ শন, শতভতন 

শম ভ তীত ফতব ভান ছুঁ আয় বতফলৎ মব ন্ত তফস্তৃত 

শআ ভাভয়য সুযটিও অখ্যানটি অত্ধি কয়য। 

বুিপূতণব ভায যায়ত াতযয় মাওা এক শায়টরওারায 

শঘাড়ায নুন্ধায়নয সূয়ে উয়ঠ অয় তফতবন্ন ভানুয়লয 

জীফন কথা, অয় ফতব ভান শথয়ক আততা য় 

প্রাগগততাতক ভয়য কথা, ফাদ মা না বতফলৎও। 

প্রত্দকথা, অতদকল্প, তকংফদন্তী, ধ্রুদী াততয, কল্পনা, 
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প্রতীক ফ গ্রতথত য় মা উন্যাটিয শকায়ল 

শকায়ল। উন্যাটিয প্রচ্ছদয়ট অবা শদওা  

খণ্ডভ ও ভাভয়য এআ তিযারা ম্বয়ন্ধ ---- 

 “কতরাফস্তুয যাজপুয়েয ভাতনষ্ক্রভয়ণয য 

শূন্যপৃষ্ঠ শঘাড়া কন্থক অয শূন্য হৃদ াযথী 

ছন্দক াাাত শেঁয়চতছর এতকার। 

বুিপূতণব ভায যায়ত শঘাড়াটি তনরুয়েয় শগর 

াযথীয়ক শপয়র। াযথী শআ শঘাড়ায়ক খুঁ জয়ত 

খুঁ জয়ত চয়র মা তকংফদন্তীয জাাজঘাটা শথয়ক 

যয়কট উৎয়ক্ষন শকয়ে, শখান শথয়ক 

সুফণব য়যখা অয ফয়গাাগয়যয তভরনিয়র 

শজয়গ ওঠা চযভূতভয়ত, শমখায়ন রাতক 

শঘাড়াযা মা স্বপ্নতাতড়ত য়। শূন্যপৃষ্ঠ শআ 

শ্ব শমন শ্বয়ভয়ধয শঘাড়া, তায়ক নুযণ 

কযয়ছ তনঃব্দ তযাকাযী, তনশু্চয়। তনরুতেষ্ট 

শআ শঘাড়া ততক্রভ কয়য বাযতফলব , শতজতি 

ফাতায় ঢাকা ভরুপ্রান্তয, নদীতীয যণ্য, 

াাড়। ‘শ্বচতযত’ শআ তফযর শগায়েয ধ্রুদী 

উন্যা মায চারতচে ভকারীন এআ বাযতফলব । 

এআ উন্যা জীফন এফং মৃত্যযয। শপ্রয়ভয এফং 

য়প্রয়ভয। ভয তভে তাুঁয উন্যায় 

ভকায়রয কথা ফয়রন, তচযকায়রয কথা 

ফয়রন। এআ উন্যায় তফন্ন এআ উভায়দ 

তায ছাা শপয়রয়ছ দীঘব ।”  
(শ্বচতযত/প্রচ্ছদট)  

       ততন তফাতি পৃষ্ঠায এআ তফারকায 

উন্যাটিয ফীজ ১৯৮২ ায়র তরতখত অয়যকটি 

উন্যায় যয় শগয়ছ। ‘তরাতদতয’ তেকা ‘তফভ্রভ’ 

নায়ভ একটি উন্যায় প্রকাতত য়তছর, মায 

তফলফস্তু তছর মুদ্রতীয অয একটি তনরুতেষ্ট শঘাড়া। 

একটি াক্ষাৎকায়য তততন জাতনয়য়ছন শম কভব সূয়ে দীঘব  

প্রা একফছয ১৯৮০ ায়র তাুঁয়ক থাকয়ত । শআ 

ভ শ শায়টয়র তততন তছয়রন শআ শায়টরওারায 

শঘাড়া াতযয় মা। বানুদা নায়ভয একটি শরাক শআ 

শঘাড়ায শখাুঁজ কয়য শফড়াতচ্ছর, শরখক তনয়জও ভায়ঝ 

ভায়ঝ তায য়গ শফতযয় ড়য়তন। তকন্তু ‘তফভ্রভ’শক 

তনয় অখ্যানকায়যয একটু তিধা তছর তাআ দীঘব তদন 

উন্যাটি দুআ ভরায়টয তবতয প্রকায়য য়ক্ষা যয় 

মা। য়তা এবায়ফআ যয় শমত। তকন্তু ১৯৯৮ ায়র 

ঘয়ট মা একটা ফয়ড়া ঘটনা। ঘটনাটি তছর বুিপূতণব ভায 

যায়ত শাখযায়ন যভাণু শফাভায পর যীক্ষা এফং 

শআ ঘটনায়ক শকে কয়য দতক্ষণন্থী শগাুঁড়া 

জাতীতাফাদ উস য়ক শদওায শচষ্টা, ক্ষভতাীন 

যাজগনততক শগাষ্টীয ম্পূণব  তনয়জয়দয স্বায়থব । শরখকয়ক 

এ ঘটনা নাড়া তদয়তছর প্রচণ্ড। এআ ঘটনা ‘তফভ্রভ’শক 

কীবায়ফ ‘শ্বচতযত’-এ তযণত কযর তা জাতনয় 

শরখক এবায়ফ ----- 

 “তফভ্রভ’ তনয় অতভ তনয়জআ তফভ্রয়ভ তছরাভ তাআ 

এটিয়ক দুআ ভরায়ট অনয়ত াতযতন। ...অতভ 

ভায়ঝ ভয়ে ছাা ংটি শনয়ড়য়চয়ড় শদখতাভ। 

কীবায়ফ শরখাটি ম্পূণব  কয়য শতারা মা। 

১৯৯৮-এ যভাণু তফয়ফাযণ । বাযত এফং 

াতকস্তান দুআ শদয়য যাষ্ট্রনাকযা শখরনায 

ভয়তা াুঁচটি অয াতটি যভাণু শফাভা পাটিয় 

তনয়জয়দয জাতয কযয়রন। শমন এ াড়ায 

ভাস্তান াুঁচটি শফাভা শপরর। ভাল্  শদখার, ও 

াড়ায তা শদয়খ াতটি শফাভা পাটিয় ভাস র 

শদখার। ‘শ্বচতযত’ শরখা শুরু কতয শআ শভ-

ভায়।”(পৃঃ ৩৩৫/মৃতয়রাক/ভাচব  ২০০৩) 

      অঠায়যা ফছয অয়গয শআ রাতক শঘাড়ায 

য়গ তভয় শগর ভাভতক ঘটনা, অয তায়ক 

শরখক উিাতত কযয়রন ভাভয়য কাঠায়ভায়ত। 

শআ ভ ‘ধ্রুফপুে’ শরখায জয়ন্য ংস্কৃত াতয়তযয 

েন কয়যতছয়রন কথাকায। শ্ব শঘায়লয 

‘বুিচতযত’ শথয়ক যাজকুভায শগৌতয়ভয শঘাড়া কন্থক 

অয াযথী ছন্দক চয়র এর অখ্যায়ন। ফাস্তফ ও 

যাফাস্তফ তভয় তগয় ভ ও তযয়যয ীভানা, 

ভূয়গার ও আততায়য কাুঁটাতায়যয শফড়া শবয়ঙ তদর। 

ফাস্তয়ফয তনতদব ষ্ট তযয শবয়ঙ তদর আেজার ----- 
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 “তছর তক্ষযাজ, য় শগর কন্থক। তছর 

বানুচযণ, বানুদা য় শগর ছন্দক।” (পৃঃ 

১/শ্বচতযত) 

       ঔনাতক শকফরভাে মথাপ্রাপ্ত ভয়য 

তরতকায নন। তাুঁয কাজ শমবায়ফ াধাযণ ভানুয়লয 

াভয়ন প্রতীভান য়চ্ছ তায়ক তরতফি কযাও ন। 

ঔন্যাতক অভায়দয শদতখয় শদন ভ ও ভায়জয 

এআ তদকটা, মা অভযা শদতখতন ফা শদখয়রও শআ 

শদখা যয়য়ছ একয়দদতব তায ভুর। শময়ত্য, য়নক 

শক্ষয়েআ প্রতা, তফশ্বপুুঁ তজফাদ তনয়জয়দয সুতফধায়থব  

ছদ্মতয শতযী কয়য, পয়র য়নকয়ক্ষয়েআ শআ 

ছদ্মভাা ভুয়র থাকায ম্ভাফনাযয় মা। দ্রষ্টাচক্ষু 

ম্পন্ন ৎ ঔন্যাতয়কয কাজ ভয়য ভয়ে থাকা 

আতত ও শনতত াঠয়কয াভয়ন ত্যয়র ধযা। মুখ শথয়ক 

তফজ্ঞায়নয মুয়খা খয়র শদওা। ভয তভে একজন 

মথাথব  ঔন্যাতক তয়য়ফ তাআ কয়যন। জীফন শম ফহু 

তফপ্রতীয়য অশ্চমব  ভাায তা জানান তততন তাুঁয 

াঠকয়দয। শায়টরওারা শ্রীতত ভাআততয তনরুতেষ্ট 

শঘাড়ায নুন্ধায়নয প্রায় অতফষ্কৃত য়ত থায়ক 

জীফয়নয নানা তদক, উদ ঘাটিত য়ত থায়ক ভয়য 

নানা তফবগ।   

 ফন্ধ য় মাওা াটকয়রয শ্রতভক শঘাড়াটিয 

তিাফধাক বানুদা শঘাড়াটিয শখাুঁয়জ ঘুযয়ত থায়ক 

নানা জাগা, শআ জাগায ভানুলগুয়রা উয়ঠ অয় 

অখ্যায়ন এআ নুন্ধায়নয সূয়ে উয়ঠ অয় নানা তথ্য। 

বানুদা শম তছর তনতান্তআ এক জুটতভয়রয শ্রতভক, শ 

নানা ভানুয়লয জীফন শদখয়ত শদখয়ত অয শআ 

তথ্যগুয়রায়ক জুড়য়ত জুড়য়ত শমন য় ওয়ঠ দাব তনক। 

শ তনয়জয়ক ফয়র ছন্দক অয শ্রীতত ভাআততয 

শঘাড়াটিয়ক ফয়র কন্থক। তায কল্পনায সূয়ে অখ্যায়ন 

গ্রতথত  শআ ভাভানয়ফয কথা তমতন অড়াআ াজায 

ফছয অয়গ ফব  ভানয়ফয তচয াতন্ত, তচয অনয়ন্দয থ 

ন্ধান কযায উয়েয়ে তযাগ কয়যতছয়রন তযফায 

তযজন, তংান যাজয। ‘শ্বচতযত’ শুরু য়য়ছ 

‘বুিচতযত’-এয ষ্টভয়গব য চত্যদব শলাক তদয়। 

কুভায তপয়য এয়য়ছন শবয়ফ ন নাযীযা জানারা তদয় 

ফাআয়য তাতকয় শূন্যপৃষ্ঠ শঘাড়ায়ক তপয়য অয়ত শদয়খ 

জানারা ফন্ধ কয়য তফরা কযয়ত রাগর। এআ থব  

ম্বতরত শলাকটি ‘শ্বচতযত’ –এয প্রাযয়ম্ভ ব্যফহৃত 

য়রও, তা অখ্যানবাগ শথয়ক অরাদাআ যয় শমত মতদ 

না বানুদায়য ভােয়ভ তা তৎকারীন 

ভয়ায়মাগীবায়ফ ব্যফহৃত ত। শরখক তফলটিয়ক 

তফস্তৃত কয়য জানান ----- 

 “বানুচযণ তনয়জয তযচ শদ ছন্দক ফয়র। 

ফয়র শফড়া াযায়না শঘাড়াটি কন্থক। ... 

উন্যায় শ একটি ফন্ধ কাযখানায শ্রতভক। ... 

অয়র বানুদায়য স্মৃতত এআ বযতায স্মৃতত। 

তায ফ অড়াআ াজায ফছয। শ শমন বৃি 

প্রততাভ। অযও পূফবপুরুয়লয শকউ। এ 

উন্যায় প্রাচীন বাযত এয়য়ছ বানুদায়য 

স্মৃততয়ত।”  

               (ছন্দক অয কন্থয়কয কথা/সুন্দয শফাখ ১৪০৭)  

      তকন্তু এ অখ্যান শকফর স্মৃততয অখ্যান য়ও 

থায়ক না, ভাভয়য শরায়ত খণ্ডভয়য 

উরখণ্ডটিয়ক শধৌত কয়য। বুয়িয প্রগ তযন্ত 

প্রাতগক য় য়ড় মখন যভাণু শফাভায যীক্ষামূরক 

তফয়ফাযণ ঘটায়না  বুিপূতণব ভায যায়ত। অয 

যাষ্ট্রপ্রভুযা যভাণু প্রকয়ল্পয াপল্যয়ক তচতহ্নত কয়য 

Buddha Smiles ফয়র। শম ভাভানফ মৃত্যযয ন্ত 

খুঁ জয়ত শচয়তছয়রন, তাুঁয জন্ ও তনফব াণ রায়বয তদন 

এফং তাুঁয নাভ ব্যফহৃত  ভাযণ ময়জ্ঞয যীক্ষয়ণয 

তদন ও নাভ তয়য়ফ। ক্ষীযাজ কন্থকও ারা 

শতদন। বানু তায দীঘব  ভান ও শবৌয়গাতরক মাোয 

তবজ্ঞতা শথয়ক ফয়র মা ---- 

 “ফরয়ত ফরয়ত অচভকা থায়ভ, শথয়ভ শময়ত 

তায কণ্ঠ য়ত শজয়গ ওয়ঠ ন্য এক স্বয। 

অয়র কন্থক শতা জানয়তা মৃত্যযয়ক জ কযয়ত 

শফতযয়য়ছন কুভায, যাজপুে মৃত্যযয়ক তনঃয়ল 

কযয়ত তাুঁয শ্বটিয়ক শূন্যপৃষ্ঠ কয়য শযয়খ 

তগয়তছয়রন, এখন ভযয়ণয ছাা শদয়খ শ তক 
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কুভায়যয ন্ধায়ন শগর, তা না য়র শকাথা, এ 

ভযয়ণ তক কুভায়যযও তনস্তায শনআ?”  

(পৃঃ ২০৯/শ্বচতযত) 

     ততযআ শতা কুভায়যযও তনস্তায শনআ, তাআ শতা 

তাুঁয নাভ এবায়ফ ব্যফহৃত  দতক্ষণন্থী ক্ষভতাীন 

প্রভুয়দয ায়ত। ছতড়য় ড়য়ত থায়ক মৄয়িয 

ফাতাফযণ। ছতড়য় শদওা  াম্প্রদাতক তফল। 

 বাযতফয়লব  গণতন্ত্র িাতত য়তছর এক 

কল্যাণকাভী যাষ্ট্র তনভব ায়ণয রয়ক্ষয। স্বাধীনতা এফং 

গণতন্ত্র প্রততষ্ঠায তকছতদয়নয ভয়েআ এক ক্রান্তদী কতফ 

তরয়খতছয়রন--- 

    “তকন্তু শআ শুব যাষ্ট্র শঢয দূয়য অজ। 

     চাতযতদয়ক তফকরাগ ন্ধ তবড়---রীক প্রান। 

     ভন্বন্তয শল য়র পুনযা নফ ভন্বন্তয; 

     মৄি শল য় শগয়র নত্যন মৄয়িয নান্দীয়যার; 

     ভানুয়লয রারায শল শনআ;”  

  (এআ ফ তদনযাতে/জীফনানন্দ দায়য শশ্রষ্ঠ কতফতা / পৃঃ ১১০)  

      য়নক ফছয শতযয় তগয়ও এআ ফিায খফ 

তযফতব ন তন। দাতযদ্রয, শফকাযত্ব, তক্ষা, তশুমৃত্যয, 

তশুশ্রভ শকায়নাটিআ এখন মব ন্ত শদ শথয়ক ম্পূণব  

দূযীকযণ ম্ভফ তন। রিা শগয়র শমভন ফাআ 

যাফণ য় মা, শতভতন শমন শমআ ক্ষভতা ফয়ছ শআ 

তনয়জয অয়খয শগাছায়ত ব্যস্ত য় য়ড়য়ছ। শদয়য 

অাভয জনাধাযয়ণয কথা বাফায ভ তায়দয 

শকাথা। মখন াধাযণ ভানুল তনয়জয়দয ভস্যা তনয় 

শাচ্চায য় প্রততফাদ কয়য তখনআ শকায়না না 

শকায়নাবায়ফ শআ সুি অয়ন্দারনয়ক প্রততত কযায 

শচষ্টা কযা । তটরায ফয়রতছয়রন,  

“Vehemence, passion, fanaticism, these 

are great magnitude forces which along 

attract the great masses.”  

(ত্যতর শথয়ক শফয়নট/পৃঃ ৪৭)  

প্রতা শআ প্রচণ্ডতা, অয়ফগ অয ধভী উন্াদনায়ক 

কায়জ রাগা ভানুয়লয শফাধয়ক দতভয় যাখায জয়ন্য। 

তাআ কখয়না ীভায়ন্ত শফয়ধ মাওা মৄি, কখয়না যভাণু 

শফাভায যীক্ষা অফায কখয়না তবন্ন ধভব াফরম্বী দুআ 

ক্ষয়ক াম্প্রদাতকতায সুড়সুতড় তদয় শক্ষতয় শতায়র 

ভানুয়লয দৃতষ্ট জীফন ভস্যায শথয়ক ন্যতদয়ক তপতযয় 

শদওা । জাতীতাফায়দয শলাগান শতায়র কী য়ত 

ায়য তাও শতা অভায়দয ায়ত করয়ভ যীক্ষা কয়য 

শদতখয় শগয়ছন তটরায-মুয়াতরনীয ভয়তা পযাতস্টযা। 

তবু অভযা ভুতর, পাুঁয়দ া তদআ, কাযণ --- 

 “Men are not wise when they hear the 

call of Nationalism.” (তয়দফ/পৃঃ ৭৬) 

       অয একথা শতা জানাআ শম দুফবরতভ জাগায়কআ 

প্রততক্ষ তনয়জয সুতফধা নুমাী ব্যফায কয়য। 

একতদয়ক জীফন মায়নয য়ত্যক কুকী অভায়দয 

অয়াজন, ন্যতদয়ক শালণ শদয়খ তফতষ্ট পযাত 

তাতিক জাুঁ ফতদ্ররায তাুঁয “Call Memories” – এ 

তরয়খয়ছন ----  

 “Anyway we are condemned to social 

coma, political come, and historical 

coma.  We are condemned to an 

anaesthetized disappearance, to a fading 

away under anaesthesia.” (Cool 

Memories / Page – 6)  

      এআ উচ্চাযণ নব্বআ-এয দয়কয বাযতফলব  ম্বয়ন্ধ 

মথামথ। আততা : তফছানা মৃতপ্রা মুগ্ধা ন্তঃত্তায 

ভতন’ (পৃঃ ৭৬৪ / অকা যাত / কাব্যংগ্র)। অয 

শবাটফাক্স কায়ভ যাখায জয়ন্য চরয়ছ নানা যাজগনততক 

শখরা। একতদয়ক শদী ংস্কৃততয িজা ফন কযায 

নায়ভ য়চ্ছ স্বয়দত জাগযণ ভঞ্চ অয ন্যতদয়ক 

যাষ্ট্রাত্ত শক্ষেগুতরয শফযকাতযকযণ অয তফয়দত 

রতিকাযীয়দয শডয়ক এয়ন পুুঁ তজফাদ ও না 

উতনয়ফফায়দয জয়ন্য শক্ষে প্রস্তুত কযা চরয়ছ। 

অফায পুুঁ তজফাদ ও াভন্ততয়ন্ত্রয তফতচে াফিানয়ক 

অয়ুধ তয়য়ফ ব্যফায কয়য ছতড়য় শদওা য়চ্ছ 

ধভব ান্ধতা, শভৌরফায়দয তফল।  

 তাআ কখয়না কাযতগর, কখয়না ‘বুয়িয াত’ 

অড়ার কয়য তক্ষা, পুতষ্ট, দাতযদ্রয, শফকাযি। 

ভস্যা অয়যা গীন য় মখন এ য়ফয উয 
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চাায়না  াম্প্রদাতক যঙ। মখন শততয  জ 

ভীকযণ যভাণু শফাভা যীক্ষা = প্রততয়ফত (মুতরভ) 

শদয়য তফরুয়ি তি ঞ্চ = শদয়প্রভ = তন্দুয়ত্বয 

পুনরুত্থান = মুরভান তফয়যাতধতা। এ য়ফয তফরুয়ি 

য়চতন বুতিজীফী তয়য়ফ ভয তভয়েয াতততযক 

প্রততফাদ ‘শ্বচতযত’। তততন জানান ----- 

 “শম দম্ভ প্রকা শয়তছর তখন, তায তফযীয়ত 

শম দম্ভ শদতখয়য়ছ প্রততয়ফী শদয়য াককুর, 

তায়ত দুআ শদয়য াধাযণ ভানুল তিত, 

বীত। তাযয শতা দীঘবিাী এক দাগা এয় 

তায শচাযা অয়যা বানক য় উঠর। দাগা 

ন, এক ম্প্রদায়য প্রতত ংখ্যাগুরুয বীলণ 

তংরতা প্রদব ন। পযাতফাদ ক্রভ শছয় 

শপয়রয়ছ অভায এআ ফাভূতভয়ক। তায তফরুয়িআ 

শতা কথা ফয়রয়ছ ‘শ্বচতযত’।” (পৃঃ ৪২১ / 

মৃতয়রাক / তফয়ল ংখ্যা ২০০৩ (৯৭)) 

      এবায়ফ অখ্যানটিয়ত ছাা শপয়র যাজগনততক 

ভ। অয তাআ ভায়রাচক শুবভ ভণ্ডর মখন 

‘ভয তভয়েয গদ্য ও গয়দ্যয দা’ প্রফয়ন্ধ ‘শ্বচতযত’ 

–শক যাজগনততক উন্যা তয়য়ফ অখ্যাতত কয়যন, 

তখন অভযা তা স্বীকায কয়য তনআ। অভযা জাতন 

প্রততটি য়নকাথব য়দ্যাতক উন্যায়আ যাজগনততক ভ 

কভয়ফত তায ছা শপয়র। তকন্তু ‘শ্বচতযত’ –এ 

যাজগনততক ভ শকফরভাে তায ছাা শপয়রয়ছ 

ফরয়রআ শফাধ  ফরা ম্পূণব  না। এ অখ্যায়নয 

ভােয়ভ ভয তভে বযতায য়ক্ষ থাকা যাজনীততয 

য় বযতায তফয়ক্ষ থাকা যাজনীততয তফরুয়ি 

ংগ্রায়ভ শনয়ভ য়ড়ন। 

কন্থয়কয শখাুঁয়জ চরয়ত চরয়ত বানু ওযয়প ছন্দক 

শদয়খ াভতক প্রয়াজয়ন তধগ্রণ কয়যয়ছ যকায 

ভাােপুয, শদার, কুভাড়–এয জতভ। তকছ ভানুল 

ফাস্তুচুযত য়য়ছ, জতভ াতযয়য়ছ এভনতক প্রততফাদ 

কযায পয়র আজ্জত াতযয়য়ছ। সুবদ্রা শতভতন একটি 

ভানুল, শম তবটা, ংায আজ্জত াতযয় ক্ষতণয়কয 

অশ্র শয়য়ছ শ্রীতত ভাআতত খাভায়য নায়ফ 

যাভচয়েয ভতভব তা। বানু ও যাভচয়েয য়গ তায 

কয়থাকথন য় ওয়ঠ গবীয যাজগনততক শচতনা 

তনষ্ণাত ---- 

 “শভায়দয ফ শগর, শভাযা শতা বাযয়তয রক।  

 তা শতা ফয়ট। বানু ভথব ন কয়য। 

 বাযয়তয রক, তবু শভায়দয ধান, ান, ফ 

তরয় শভায়দয উয়চ্ছদ কতযতছরা।  

 বানু ফরর, আযকভ । 

 কী ? 

 ভানুয়লয জতভ শন গযয়ভন। 

 শকয়ন শন? সুবদ্রা অচভকা তচৎকায কয়য 

ওয়ঠ, শকয়ন শন ক শদতখ বানুফাবু, অকা-

পুড়ায়না শভায়দয কী রাব?  

     বানু অত্ধযক্ষা কযয়ত ায়য না। ততয শকন শন 

যকায? কী  এয়ত তনয়জ শমন যকায়যয য়ক্ষ 

কথা ফরতছর। য়ক্ষ শতা কথা অয়ছ। ওআ যয়কট কয়য 

যকায শফাভা াঠায়ফ ত্রুয শদয়। ত্রুয শদ 

শকানটা? াতকস্তান য়ফ। চীন য়ফ। বাযত ছাড়া ফআ 

বাযয়তয ত্রু। তায ভায়ন বাযয়তয শরাক ছাড়া ফাআ 

বাযয়তয শরায়কয ত্রু। তাআ ফা কী কয়য ? 

বাযয়তয শরায়কয তবতয়যআ কত ত্রুতা, কত 

তাতন! এআ শম ফয় অয়ছ সুবদ্রা, এয়ক নষ্ট কয়যয়ছ 

শক? ধ্বং কয়যয়ছ শক? ঠিকাদায়যয শরাক। শ তক 

ন্য শদয়য শরাক?” (পৃঃ ১১৯ / শ্বচতযত) 

 তযন্ত য়চতনবায়ফ কথাকায শআ াধাযণ 

ভীকযণটিয়ক শমন বাঙয়ত চাআয়ছন শমখায়ন শদয়প্রভ 

শথয়ক শৌুঁয়ছ মা াম্প্রদাতক তফয়যাতধতা ফা াভতযক 

তিবৃতি ভায়ন শদ মৃি ওায জ ি কলা 

। অয শম যাজগনততক চক্রান্ত এভন বাফয়ত াধাযণ 

ভানুলয়ক প্রয়যাতচত কয়য তায তফরুয়ি তততন দাুঁড়ান, 

তাুঁয াতণত শরখনী তনয়।  

 ত্তয-যফতী শরখয়কযা অখ্যায়ন কাততনয 

ফাুঁধাধযা ছাুঁয়চ তনয়জয়দয রুি যায়খন না শমভন, শতভতন 

একভাতেক অখ্যানও তাুঁয়দয তন্বষ্ট ন। ভয তভে 

তায ব্যততক্রভ নন। ‘শ্বচতযত’ উন্যাটিয়ক শকফর 
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ভাে ‘যাজগনততক উন্যা’ তয়য়ফ শদখয়র 

অখ্যানটিয ন্যান্য ভাো অভায়দয নজয এতড়য় 

মাওায ম্ভাফনা যয় মা। শমবায়ফ নানা ভানুয়লয 

জীফনচতযত ভয তভে এআ অখ্যায়ন এয়নয়ছন, তায়দয 

য়গও শতা জতড়য় অয়ছ নানা জীফনভস্যা। 

ভায়জয ফাস্তফ মুখ ও মুয়খা অয ফ তভতরয় 

ভকারীন বাযতফলব । বানু তায মাো য়থ ছুঁ আয় 

ছুঁ আয় শগয়ছ কত ংখ্য ভানুলয়ক, তায়দয শছাট ফয়ড়া 

কাততন এয়য়ছ অখ্যায়ন, অফায তাযা াতযয় শগয়ছ। 

শ্রীতত ভাআতত, বাযতী শচৌদৄযী, ভদৄতভতা ভাআতত, কুতন্ত, 

নন্ত নুনভাযা, যস্বতী, ঞ্চভ ঠাকুয, শপ্রভ ভদনাতন, 

শকাতকরা, শগৌযয়ভান, তফযাভ ঊলা, শেদতযক, যী, 

শফগা, যাভচে, সুবদ্রা, াণ্ডফকুভায, নয়গন তগতয, 

তী তগতয, সুয়যন কুণ্ডু, তফষ্ণুদ াতয --- কত 

ভানুল অয তায়দয কাততন, অয এআ কাততনগুয়রায 

ভােয়ভ প্রকা শয়য়ছ যাষ্ট্রী প্রতায়য শচাযা, 

য়থব য ভ ফন্টয়নয কুপর, পুরুলতয়ন্ত্রয তফপ্রতীয় 

প্রাতন্তকাতত নাযীয ফিান। অথব -যাজগনততক ও 

াভাতজক ফাস্তফতা কীবায়ফ ব্যতি-তযযয়ক দুভয়ড় 

মুচয়ড় শদ তা এআ জীফনগুতর েন কযয়র অভায়দয 

কায়ছ খফ স্পষ্ট য় ওয়ঠ। 

 গণতয়ন্ত্রয াপয়ল্যয একটি তব  র 

তফচাযব্যফিা, ান তফবাগ অয প্রণনকাযী তযলদ 

এয়ক য়যয কায়জ স্তয়ক্ষ না কয়য যস্পয়যয 

য়মাতগতা স্ব স্ব কামব  ম্পন্ন কযয়ফ। তকন্তু 

বাযতফয়লব য জনগয়ণয দুবব াগ্য র, এআ শদ পৃতথফীয 

ফব বৃৎ গণতাতন্ত্রক যাষ্ট্র ওা য়ত্বও গণতয়ন্ত্রয 

পরতায প্রাথতভক য়তব য য়নকগুতর এখায়ন 

মথামথবায়ফ াতরত না। ক্ষভতাীন দয়রয ঙ্গুতর 

তনয়দব য় পুতর কাজ কয়য, কখয়না ফা থব ফান 

ব্যতিয়দয তনয়দব য়। অফায পুতরয়য কুকয়ভব য াজা 

৯৯.৯৯ তাং শক্ষয়েআ না। পয়র াধাযণ 

শরায়কয য়ক্ষ পুতর তফবীতলকা য় দাুঁড়া প্রা 

শক্ষয়েআ। যকাতয জতভ তধগ্রয়ণয ভ পুতরত 

তযাচায কী বানক য়ত ায়য তা অভযা তকছতদন 

অয়গআ প্রতযক্ষ কয়যতছ রারগয়ড়। ‘শ্বচতযত’-এ 

ওতড়ষ্যায ফাতরাার শক্ষণাস্ত্র উৎয়ক্ষণ শকে গয়ড় 

শতারায জয়ন্য জতভ তধগ্রয়ণয এক নৃং তচে পৄটিয় 

শতায়রয়ছন ভয তভে শদার গ্রায়ভয কাততনয 

ভােয়ভ, সুবদ্রায কাততনয ভােয়ভ। 

 পঁতে ফছয অয়গ ভাােপুয, শদার, 

কুভাড়-এয জতভ যকাতয প্রয়াজয়ন তধগ্রয়ণয 

শনাটি শদওা । তকন্তু তখন শফ জতভয খাতনকটা 

তনয় ফাতকটা বতফষ্যয়ত শনওায য়ক্ষা যয় মা। 

দীঘব  ভয়য ব্যফধায়ন শখানকায ফাীন্দাযা শবয়ফতছর 

যকায শনয়ফ না জতভ, শকায়না কাযয়ণ পূয়ফব য তিান্ত 

ফাততর য়য়ছ। তকন্তু পঁতে ফছয য়য অফায শনাটি 

ড়র। মাযা জতভয ক্ষততপূযণ অয়গ শনতন, তাযা 

তনয়ত ায়য তাও জাতনয় শদওা র। থচ পঁতে 

ফছয অয়গ শম জতভ ফাতরাতড়, নাফাদী জতভ তছর, তা 

কৃতলজতভয়ত তযণত য়য়ছ। এককায়রয শকাফন অয 

ফন্যগুয়ে বততব  জতভয়ত রাগায়না য়য়ছ ধান, ান, 

তযমুজ, তচয়নফাদাভ, নাযয়কর গাছ। তাযা শফ 

কয়কফায যকাতয শআ খা জতভ তরজ শনওায 

জয়ন্যও অয়ফদন কয়য, তকন্তু তা নাভভঞ্জুয । 

শযতবতনউ তপায ফয়র, তায়দয উয়চ্ছদ মখন কযা 

য়চ্ছ না তখন তরজ শনওায প্রয়াজন কী? তকন্তু মখন 

উয়চ্ছয়দয শনাটি এর, তখন অয ভ তছর না। 

শদায়রয শরাক তনয়জয়দয তযশ্রয়ভয পর, ভাথা 

শগাুঁজায ঠাুঁআ ফাুঁচায়নায জন্য ায়বব ায দরয়ক তায়দয 

কায়জ ফাধা তদর। 

 “থানায পুতর শচাখ যাতঙয় নাযয়কয়রয কাতদ 

শবয়ঙ তযমুয়জয শখত তছনছ কয়য, 

তচয়নফাদাভ শক্ষত ভাতড়য় দখর তনয়ত রাগর। 

জতভ মখন যকায়যয, তখন জতভয পয়র 

শতা যকাযী শরায়কয তধকায। গ্রায়ভয ভানুল 

রাঠি শাঠা তনয় তাড়া কযর ায়বব ায দর 

অয পুতরয়ক। পুতর াভতক ারায়রও, 

যাতত্তয়য শয়জ গুয়জ এর গ্রায়ভ। ফন্দুক উঁতচয় 

ঘয়য ঘয়য টচব  ভাযয়ত রাগর। ছন্দ ভয়তা 
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শভয়ভানুল খুঁ জয়ত রাগর। - পুতর জানত, 

পুরুলগুয়রা ব শয়ত ায়য তায়দয ঘয়যয 

শভয়য়দয শফ-অব্রু কয়য তদর। তকন্তু শফাব্রু 

ততযআ পুতর কয়যতছর তকনা শভয়য়দয, ধলব ণ 

কয়যতছর তকনা পুতর এফং কাুঁটাতায ফায়নায 

ঠিয়কদায়যয ভাস্তান ফাতনী শ কথা ফরায 

ভয়তা শকউ তছর না। শকান শভয় তায 

রাঞ্চনায কথা ফয়র? ফয়র না, ফরয়ত ায়য 

না ফয়রআ ধলব ণ, রাঞ্চনাআ পুতরয়য ায়তয 

ফয়চয় ফয়ড়া স্ত্র।” (পৃঃ ১০৪ / 

শ্বচতযত) 

         শভয়য়দয শতা ফরাআ  ‘বুক পায়ট তবু মুখ 

শপায়ট না’ অয তায উয ধতলব তা শভয়য়দয াভাতজক 

গ্রণয়মাগ্যতা শনআ ফয়রআ শভয়যা রা্ছনা য কয়য 

মা। তবু সুবদ্রায ভয়তা দু-একজন মুখ শখায়র। তকন্তু 

শমখায়ন দুষ্কৃততকাযীযা স্বং পুতরয়য শরাক ফা তায়দয 

ভদতপুষ্ট তখন তফচায শকাথা? ভানফাতধকায তভততয 

প্রয়চষ্টায য়যও য়থব য ায়ত তফতকয় মাওা স্বাভীয 

য়মাতগতা এফং লড়ময়ন্ত্র শদালী শতা াতস্ত শরআ 

না, উযন্তু এফায দপা দপা চয়র তায উয ধলব ণ। 

 “-শলফায পুলুয়, থানা। - পুলু কততছরা, 

মতদ শপয শাযয়গার ত্যয়র সুভ দ্রা, অফায 

উায়ক নষ্ট কতযয়ফ উাযা, তখন সুভ দ্রা চু 

কতয যতরা।” (পৃঃ ১১৬ / শ্বচতযত) 

 গণতাতন্ত্রক ান ব্যফিা শমখায়ন জনগয়ণয 

িাযা, জনগয়ণয জন্য, জনগয়ণয যকায, শমখায়ন 

যকাতয কায়জয জন্য গৃীন  কত ভানুল, ধতলব ত 

 কত নাযী --- তায তয়ফ শক যায়খ? কখয়না 

াভতযক প্রয়াজয়ন, কখয়না ফয়ড়া কাযখানা শখারায 

জয়ন্য, শতা কখয়না নদী ফাুঁধ শততযয নায়ভ শদয়য 

তফতবন্ন িায়ন যকায জতভ তধগ্রণ কয়য অয তায 

শনয়থ্যয কাততন, স্বীকায কযায উা শনআ শম, 

কভয়ফত এআ-আ। শম শকায়না প্রততফাদী কণ্ঠয়ক চু 

কযায়নায জয়ন্য পুতরয়য াধাযণ উা র, নাযী 

য়র ধলব ণ অয পুরুল য়র শফধড়ক ভায। প্রাভআ 

যক্ষক বক্ষয়কয ভূতভকা ফতীণব  । ভয তভে এআ 

তফলটিয়ক অয়যা তফস্তৃত কয়যয়ছন ২০০১ ায়র 

প্রকাতত ‘তনরুতেয়ষ্টয উাখ্যান’ উন্যায়। পুতরত 

তযাচায়যয কায়রা ো ছাড়াও শদার, ফাতরমুণ্ডায 

জতভ তধগ্রয়ণয কাততনয়ত অয়যা একটি উয়িখয়মাগ্য 

তফল র, শম শদয়য য়ধব ক-এয শচয়ও শফত ভানুল 

পুতষ্টয়ত শবায়গ, এক বৃৎ ংখ্যক শরাক দুয়ফরা শট 

পুয়য শখয়ত া না শখায়ন জতভয পর দুায় 

ভাতড়য় তছনছ কয়য শদওা  াভতযক স্ত্রস্ত্র 

যীক্ষা তনযীক্ষায উয়েয়ে।  

 এআ অখ্যায়ন যাষ্ট্রী অতধতযফাদী প্রতায়য 

তফরুয়ি এক শাচ্চায প্রততফাদ তনঃয়ন্দয়। উন্নয়নয 

নায়ভ প্রাকৃততক তযয়ফয়য বাযাম্য নষ্ট কযা থফা 

ভানুয়লয অতথব ক বাযাম্য নষ্ট কযায তফরুয়ি কথাতল্পী 

ভয তভয়েয শাচ্চায প্রততফাদ ‘শ্বচতযত’। যভাণু 

শফাভায ভয়তা তফধ্বংী স্ত্র তনয় শছয়রয়খরায তফয়ক্ষ 

শমভন শতল্পক প্রততফাদ শতভতন যায়ষ্ট্রয পযাতফাদী 

চতযয়েয তফরুয়ি কথা ফয়র এ অখ্যান। তী তগতযয 

ভয়তা চতযয়েয ভােয়ভ ভয তভে যাজগনততক ভয়য 

একটা তচে পৄটিয় শতায়রন, মখন ক্ষভতাীন দয়রয 

উস কাতনয়ত দতক্ষণন্থী উগ্র জাতীতাফাদ মৄফভাজয়ক 

গ্রা কযয়ছ। ছতড়য় ড়য়ছ াম্প্রদাতকতায তফল। 

প্রাচীন আততায়ক স্বীকায কয়য শম ক্ষভতাীন দর 

তনজস্ব তনতভব ত আততা ছতড়য় তদতচ্ছর ফায ভয়ে 

তাযআ শমন প্রতততনতধ তী। তকন্নয যা ‘ফাতরঘতড়’ 

নাভক উন্যাটিয়ত শদতখয়য়ছন কীবায়ফ একটু একটু 

কয়য ফদয়র শদওা য়চ্ছ তয আততা। কাী 

ফাযাণী তন্দুয়দয তীথব িান। তায়ক গয়ড় শতারায 

মুরভান নফাফয়দয ফদান শভৌরফাদীয়দয জভ না, 

তাআ আততা ফদয়র শদওায প্রতক্রা শুরু  অয়রও 

শতা তাআ তচ্ছর। স্কুয়রয আততায়য ফআ ফদয়র 

মাতচ্ছর। তফয়ফকফান বুতিজীতফযা তক তা শদয়খ এফং 

বুয়ঝও ন্ধ শয়জ ফয় থাকয়ত ায়যন! তাুঁযা শতা 

জায়নন ন্ধ য়রও প্রর ফন্ধ  না। তাআ তাুঁযা 

তাুঁয়দয াততযকৃততয ভােয়ভ শচষ্টা কয়যন 
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জনাধাযয়ণয সুপ্ত শফাধ জাগ্রত কযয়ত। তিতধী নয়গন 

তগতযয শছয়র য়ধব ান্াদ তী তগতয ংক্রাতভত  

াম্প্রদাতকযাত তফয়ল। শ তায ততায়ক তক্ষা 

শদওায জয়ন্য তযা কয়য তনয়দব াল ঘুড়ীয়ক, শমটিয গয়বব  

কন্থক জন্ তদয়তছর ন্তান। শ তফশ্বা কয়য, মৄি না 

য়র উা শনআ, ভানুয়লয ভযা দযকায, ভযণ চাআ। শ 

ফদয়র তদয়ত চা আততা। শ কন্থক অয নয়গন 

তগতযয ঘুতড়য ন্তান শঘাটয়নয পূফবপুরুয়লয শদয় শকান 

শদয়য শঘাড়ায যি শখাুঁয়জ না, শ ফয়র শকায়না 

রূকথায ক্ষীযায়জয উত্তযপুরুল শঘাটন। শ কন্থয়কয 

াতযয় মাওায ব্যাখ্যা শদ তায ভয়তা কয়য। 

য়ধব ান্াদ তী ফয়র ----- 

“... া বগফান, তআ ঘুড়ায়য ত্যতভ খুঁ তজ 

শফড়াচ্ছ, ত্যতভ ধযতত াযতন, ত ঘুড়া কুথা 

শগর, আয়তা াস্কায ঘটনা, ত্যভায য়শ্বয ডানা 

পৄটি তগআয়ছ।” (পৃঃ ২৮৮ / শ্বচতযত) 

      শঘাড়ায তযা শম শকফর একটি প্রাণীয তনধন ন, 

তা কথাকায ফাযফায আতগত কয়যয়ছন। তী তগতয 

একফায ফয়রয়ছ ‘আটা প্রতীকী’। অয তায ততা নয়গন 

তগতয শকফর ফতব ভান ন, তীয়তয ছাা শদয়খন এফ 

ঘটনায ভয়ে। তততন ফয়রন ---- 

“... আততা মতদ জানয়ত ত্যতভ, শটয শয়ত কী 

আতছরা একতদন এয়তা ঘুড়ী ভতযয়ছ, দাগা 

ভানুল তক কভ ভতযয়ছ, অফায ভানুল ভাযায 

আতগত তছরা ঘুড়ীটিয ভযণ, কতখাতন শযাল 

কতখাতন তংা ভাথায তবতয ঢুতক তগআয়ছ কয়া 

শদতখ, তদনাতদনা তা অয়যা ফাড়য়ফ বানুফাবু, মত 

বাফ তত তংা, বাফী ভানুয়লয তবতয 

তংা জাগায়নায শখরা চতরয়ছ।” (পৃঃ ২৯২) 

      তকন্তু নগয পুড়য়র শতা শদফার যক্ষা া না। 

তংা, াম্প্রদাতকতায তফল মায ছতড়য় তদয়চ্ছ 

চাতযতদয়ক, তাযা শম শআ তফল শথয়ক যক্ষা ায়ফ তাও 

শতা । ভয তভে শমন এআ জ কথাটাআ অফায 

অভায়দয ভয়ন কতযয় তদয়ত চান তীয়য সুিতায 

ভােয়ভ ----- 

“... ারা শভাযা কী কাণ্ড কযতছ জানতন, শফাভা 

পাটর তরা, অয়যা কত কী য়ফ, শদ চচব া 

য়চ্ছ, ঘুড়ীটায়য ভাযা তরা, অয়গ য়মািযা 

তকণ্ড তরা ...। ফরয়ত ফরয়ত শট শচয় ফয় 

য়ড় তী তগতয। গ্যায়য ব্যথা, এক ঘটি াতন 

তরয় এ বানুফাবু। দুটি শচাখ ফীত য় 

শফতযয় য়ড়য়ছ প্রা। তজব শফতযয় য়ড়য়ছ 

তীয়য।” (পৃঃ ২৯৫/ শ্বচতযত) 

       অয এও শতা তয, াুঁচজন দাগাফাজ য়র 

াুঁচ জন থায়ক দাগাতফয়যাধী, শুব বুতিম্পন্ন 

শরায়কয তফযীয়ত তচযকার শথয়ক মা তকছ শুব 

বুতিম্পন্ন শরাক, তাআ শতা পৃতথফী অজও ফায়মাগ্য। 

তাআ তীয়য ভয়তা মাযা যভাণূ শফাভায তফয়ফাযয়ণয 

পয়র কন্থয়কয ডানা শফতযয় শ উয়ড় শগয়ছ-ধযয়ণয 

সুতফধাফাদী গল্প শফায়ন, ভানুলয়ক ভুর য়থ চাতরত কয়য 

তায়দয তফযীয়ত শকাতকরা জানায়ত চা অর 

কাততনটা তায দৃতষ্টয ভােয়ভ। শকাতকরা তল্পী। শ 

প্রথয়ভ শম শঘাড়ায ছতফ ভদযতিয়ত এঁয়কতছর তা শদয়খ 

বানুয ভয়ন য়তছর এআ তায কন্থক। তকন্তু শটি তফতক্র 

য় মা করকাতা। বানুয নুয়যায়ধ শ অফায 

আঁকয়ত ফয়। তকন্তু শম শঘাড়ায ছতফ প্রথয়ভ শ 

এঁয়কতছর য়জআ, তা এফায অয য়ত চা না। শ 

শুয়ন শাখযায়নয কথা, তয়যাতভা নাগাাতকয কথা। 

শ জানয়ত ায়য শাখযায়ন যভাণু শফাভা পাটিয় 

চত্যতদব য়ক শম শতজতষ্ক্র তফলফাষ্প ছতড়য় শদওা র, 

তা শদয় তি বৃতিয জন্য। তকন্তু শ বুঝয়ত ায়য না 

শদ মতদ ভানুল তনয় , তায়র শয়ট বাত না 

থাকয়র কী কয়য তি ফায়ড়। ফয়য়ল শ আঁয়ক। 

এফায অয অতশ্বয়নয নীর অকায়য চারতচয়ে শকয 

শপারায়না াদা শঘাড়া ন, এফায পৃতথফীয বুক শপয়ট 

কায়রা শধাুঁআা উয়ঠ মায়চ্ছ অকা মব ন্ত অয শঘাড়া তা 

শথয়ক ফাুঁচায শচষ্টা ারায়চ্ছ। শঘাড়াটায শচাখ 

তফয়ফাতযত, নাাযন্ধ্র পৄয়র উয়ঠয়ছ, শকযপুি ঘায়ড়য 

উয দাুঁতড়য় শগয়ছ। কথা তছর শ্রীতত এআ ভগযতিটি 

তকয়ন শনয়ফ, তকন্তু শ শতা তনরআ না, উযন্তু শ 
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জানয়ত চাআর এভনটা শকন। অতধতযফায়দয 

পৃষ্টয়ালক শ্রীততয ভয়ত এভনটা আঁকা ঠিক তন। 

তকন্তু শকাতকরা জায়ন এটাআ তয, জায়ন সুবদ্রাও অয 

শকফর জানা ন, এ শতা তায প্রতযক্ষ তবজ্ঞতা। রূঢ় 

তয মখন তায নখদন্ত তনয় প্রকাতত র তখন 

শ্রীতত ব শয় মা। ভাায চাদয শমন য়য শময়ত 

থায়ক, শকাতকরায প্রতত শভা অয থায়ক না। সুবদ্রায়ক 

শ শম ক্ষভতা যাভচয়েয য়গ শময়ত না তদয় 

তনয়জয মুয়ঠা শযয়খতছর শআ ক্ষভতাও ঠাৎ কয়য শমন 

শ খুঁ য়জ া না। শ যায়ষ্ট্রয তফরুিাচায কযায ক্ষভতা 

যায়খ না, এ তয ফরায ফা জানায়নায া শ কয়য 

না। তকন্তু শকাতকরা শ া যায়খ। শ ফয়র ----- 

“...... এটি তরয় ত্যভায শগৌযদাদা ায়ট ায়ট 

ঘুযয়ফ, না তফয়কাক, রক  শকন রাআতছর 

ংতখযাজ।” (পৃঃ ৩২৭-৩২৮ / শ্বচতযত) 

       অয সুবদ্রা া া ‘ভদযতিয উয আঁকা 

শদয়খ’ থফা শকাতকয়রয শদয়খ। যাভচে ায়যতন 

শ্রীততয তফরুিাচযণ কযায তকন্তু এফায সুবদ্রা কয়য। 

শ চয়র মা যায়তয ন্ধকায়য শ্রীততয শায়টর 

শছয়ড়। এবায়ফ শঘাতলত  অতধতযফায়দয তফরুয়ি 

প্রততফাদ। শকাতকরা য়যাা কয়য না দতক্ষণন্থী উগ্র 

জাতীতাফায়দয শনা উন্াদ ভানুলয়দয। শ শস্বচ্ছা 

কাুঁয়ধ ত্যয়র শন তয কথয়নয দাতত্ব। সুবদ্রা পুরুলতন্ত্র 

অয পুতরত তযাচায়যয মাুঁতাকয়র তনয়ষ্পতলত য়ত 

য়তও ঘুয়য দাুঁড়ায়ত চা ফাযফায। শল মব ন্ত শ 

বায়রাফাায ফন্ধন শথয়ক ছাড়া অয শকায়না ফাুঁধয়ন 

ফাুঁধা থাকয়ত চাতন। তাআ শ শফতযয় মা জানায 

উয়েয়ে। 

ভযণ ছতড়য় ড়য়ছ চত্যতদব য়ক। ফাতা বায়ছ 

ভযয়ণয গন্ধ। তাআ ফয়র জীফন তক শথয়ভ থাকয়ত 

ায়য! তাআ কুতন্ত তফতক্র য় মাওায যও তায ফাফা 

ভা অফায স্বপ্ন শদয়খ, অফায ন্তায়নয অগভন ংফায়দ 

ততযত , ংায াজা। দুঃভয় ফয় ভয়য 

মথাথব  স্বরূ উদ ঘাটন কয়যও ভানুলয়ক তনযাায শঘায়য 

তনভতজ্জত না কয়য কথাকায শদখান অায অয়রা। 

তততন তাুঁয এ উন্যায় তফশ্বব্যাপ্ত উষ্ণান, মুয়দ্রয 

শতর গাদ, যভাণুয শতজতষ্ক্রতায কথা ফয়রন, ফয়রন 

াম্প্রদাতক দাগায কথাও, তকন্তু অায তকযণ যয় 

মা।  

অখ্যায়নয অাত উংায়য এয় ফ 

ভানুলয়ক তযয় তদয় ভনুয়ষ্যতয শ্বআ য় উয়ঠয়ছ 

প্রধান অকল্প। এফায কন্থয়কয কাততন শরাভ 

কন্থয়কযআ জফাতনয়ত। শফায়খয প্রচণ্ড শযায়দয য 

এক রা বৃতষ্ট অয পূতণব ভায শজযাৎস্না-স্নাত অকা 

তায ভয়ন তফভ্রভ জাতগয়তছর। একআ তদয়ন দুআ ঋত্য 

শতযয় মাওায তফভ্রভ তায়ক শঘাড়া তছর না। ভুর 

বুঝয়ত শয়য শ শপয়য দীঘায য়থ। তকন্তু থ ভুর 

র এফায। জনয়দ শৌুঁয়ছ শ তনতশ্চন্ত য়তছর, এফায 

শকায়না না শকায়নাবায়ফ শৌুঁয়ছ মায়ফ গন্তয়ব্য। তকন্তু 

তায শছয়ন জুটর তকছ মৄিফাজ ভানুল। মায়দয শচায়খ 

শ শ্বয়ভয়ধয শঘাড়া থফা মফয়নয শঘাড়া। তয়ফ মাআ 

শাক না ফে এফং মৄয়িয জুাত। তায়দয াত 

শথয়ক ফাুঁচায জয়ন্য শ ছটয়ত থায়ক। ছটয়ত ছটয়ত শ 

য়তা ফা শৌুঁয়ছ মা ভরুভূতভয়ত --- শাখযায়ন। শ 

ন্ধ য় মা, তায গায়য শযাভ খয় ড়য়ত থায়ক, 

শকয-পুচ্ছ ঝয়য শময়ত থায়ক। যি শফয়যায়ত থায়ক 

নাক মুখ তদয়। ন্ধ দুয়চাখ তদয় ঝয়য ড়য়ত থায়ক 

জর। অখ্যায়নয এআ ভাতপ্ত ংটুকু ম্বয়ন্ধ তাতিক 

ভায়রাচক তয়াধীয বট্টাচামব  শরয়খন ---  

“উন্যায় ভাতপ্ত তফীন উংায়য ন্ধ 

শঘাড়া শমন য় ওয়ঠ শকেী কুীরফ। 

ভাভ ও খণ্ড-ভয়য ব্যফধান মুয়ছ মাওায়ত 

বালা ছতড়য় য়ড় যাফাচয়নয দুযতত। শফতদক 

মৄগ এফং তয়যাতভা-শাখযায়নয তিফর তভয়র 

তভয় এককায য় মা। ফায়নয শল াুঁচটি 

পৃষ্ঠা শমন উন্যা নাভক তল্প ভােয়ভয ম্পূণব  

তফতনভব ায়ণয দৃষ্টান্ত। অভায়দয ঘুভন্ত তফয়ফকয়ক 

মব ন্ত জাতগয় শদ শ্বচতযত-এয শকেী 

অয়ধ, তাৎমব পূণব  বায়ফ উন্যায়য ভানুয়লযা 

য়য মা শছয়ন। শমন ফন তয়ল্পয তযয 
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ভয়ঞ্চ রূান্ততযত এফং াদপ্রদীয়য ভস্ত অয়রা 

শকেীভূত য়য়ছ ভূয়গার ও আততায়য তফতবন্ন 

তযয়য উতিত কন্থয়কয উয। অত্ধতফস্মৃত 

ভয়য দা তায গায়য চাভড়ায়ক ঝরয় শদ। 

কায়রা বৃতষ্ট ঝয়য য়ড় শআ কায়রা শভঘ শথয়ক 

মা “এখয়না ভাথায শবতয়য ফন কয়য চয়রয়ছ 

ভানুল, তয়যাতভায ভানুল” (পৃঃ ৩৪১)। তায 

ন্ধ শচায়খয জর ছাড়া ন্য শকাথাও জর তছর 

না। অত্ধতফস্মৃততয ন্ধকায ভস্ত তকছয়ক 

কায়রা কয়য তদয়রও ভয এআ অশ্চমব  নফদ্য 

মুি উংায়য শাুঁয়ছয়ছন শম ন্ধ শঘাড়া তবু 

শজযাৎস্না, অতশ্বন ও কাপৄয়রয কথা বায়ফ।” 

(পৃঃ ১৪১ / অখ্যায়নয স্বযান্তয)    

      শ ন্ধ য় শগয়ছ তবু তায চরা ফন্ধ তন। 

প্রাগগততাতক কার শথয়ক তায চরা শতজতষ্ক্র 

তফলফায়ষ্প বযা এআ ভ য় বতফষ্যয়তয তদয়ক। 

শজয়গ থায়ক উত্তযয়ণয অকাঙ্খা। অথব -যাজগনততক 

শালণ, ানাতজক নানা ংকট, যায়ষ্ট্রয পযাতফাদী 

চতযে তফতবন্নবায়ফ ভানুয়লয জীফয়ন শততয কযয়ছ 

ংকট। মৃত্যয-তংা-শায়ক বযা এআ পৃতথফীয়ত শেঁয়চ 

থাকাও এক ভস্যা। তকন্তু তা য়ত্বও কী ভাা এআ 

পৃতথফীয়ত। জন্ জন্ান্তয়য ভানুল তপয়য অয়ত চা এআ 

ধতযেীয বুয়কআ। অয শজয়ন্যআ শফাধ  ভস্ত 

য়ন্দ, তফশ্বা, অত্ধনয়নয শতজতষ্ক্র শতযয়ও 

ন্ধ শঘাড়ায নুবফ শথয়ক শজয়গ ওঠা অয়রা ---   

“শুদৄ তায ভাথায তবতয়য বুিয়দয়ফয ভয়তা 

শপ্রভভ চাুঁদ তছর। অয়রা তছর, চাুঁদ অয 

অয়রায স্মৃতত তছর। মুদ্র তছর, ফাতা তছর, 

বুজ তৃণভুতভ তছর। তছর শআ যাজপুে মায 

ভাথা ভাথা চরত শানাতর যয়ঙয শভঘ, শশ্বত 

কবুতয উড়ত শম শভয়ঘ, শআ শভয়ঘয তদনগুতর 

স্মৃততয়ত অয়ছ।” (পৃঃ ৩৪২ / শ্বচতযত) 

       জীফয়নয নততক্রম্য বতফষ্যৎ মৃত্যয। জীফয়নয 

তবতয়যও মৃত্যয, সুতযাং মৃত্যযয তবতয়যও মৃত্যযআ। 

প্রকৃতত শমভন মৃত্যযয পাুঁদ শততয কয়য, ভানুল শতভতন 

য়ন্যয জয়ন্য ভযণ পাুঁদ শতযী কযয়ত তগয় তনয়জয 

জয়ন্যআ ফানা তফনাক স্ত্র। তফশ্বমৄি ও তয়যাতভা-

নাগাাতকয তংরতা শদয়খ জীফনানন্দ দা তরয়খতছয়রন  

---- 

     “দুশ্চয মুদ্র তঘয়য ফতধয ফিী – আতস্ততঃ – 

 তনসৃ্প ভূখণ্ড তনয়  

এক-এক জন 

অজ এআ পৃতথফীয  

স্তূীকৃত-ন্ধ-তনফব ান্ধফ  

শরাায কট বযা অতফষ্ট ভানফ।”  

(পৃঃ ৫১৩/ কাব্য ংগ্র) 

 

এখন শচায়খয াভয়ন ঘয়ট চয়রয়ছ আযাক-

ফতনা-শচয়চতনা-য়মাো-কাযতগর অয অভযা এ 

ফ তকছ শদয়খও প্রয়তযয়ক ফা কযতছ শফাকা ফাক্স, 

তফশ্বজার অয প্রমৄতি মৃি তনজস্ব তনসৃ্প ভূখয়ণ্ড। 

তাআ শদতখ শ্রীতত তনয়জয ঘয়যয ন্ধকায শকাণা 

সুযক্ষা শখাুঁয়জ, থফা শদয়খ-শুয়ন বুয়ঝও না শদখা, না 

শানা অয না শফাঝায বান কয়য। তকন্তু ফাআ শতা 

শ্রীততয ভয়তা ন্ধ য় প্রর ফন্ধ কযায শফাকাতভয়ত 

তফশ্বাী ন। তকছ তকছ ভানুল শতা জায়ন ায়যন 

শটতফয়র াতত শযাগীয ভয়তা ধীয়য ধীয়য ভাসুষুতপ্তয 

শদাযয়গাড়া শাুঁছায়নায শচয় ----- 
“…. better to feel ourselves dying, 

even in the convulsions of terrorism, 

than to disappear like ectoplasms 

which no one, even desensitized, will 

want to conjure up later to give 

themselves a fright.”  (Coll 

Memories / Page – 4) 

তাআ শতা শদতখ ক্ষয় শল য় মাওায শচয় 

ংগ্রাভয়কআ শফয়ছ তনয়য়ছ সুবদ্রা, শকাতকরা। তাআ শতা 

মৃত্যযয ভায়ঝ দাুঁতড়য়ও স্বপ্ন শদয়খ অয়রায অয ভয়য 

শময়ত শময়তও শচষ্টা কয়য উয়ঠ দাুঁড়ায়নায। অয তাআ 

শতা কতফ ফয়রন, “ভানুয়লয মৃত্যয য়র তবুও ভানফ 

শথয়ক মা” (পৃঃ ১২১ / জীফনানন্দ দায়য শশ্রষ্ঠ 

কতফতা) থফা ---- 
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“পৃতথফীয পুযয়না শ থ 

মুয়ছ শপয়র শযখা তায ---  

তকন্তু এআ স্বয়প্নয জগৎ  

তচযতদন য !  

ভয়য াত এয় মুয়ছ শপয়র অয ফ --- 

নক্ষয়েযা অয়রা শল !” 

 (পৃঃ ৪১ / স্বয়প্নয াত / শশ্রষ্ঠ কতফতা) 
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