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Abstract
Rabindranath Tagore left no branch of Bengali literature unexplored. Almost every aspect of literature
was illuminated by his talent. He was a successful reformer in the branch of Bengali short story. Since his
childhood period he observed very well the humiliating position of women in the then social life.
Consequently he always tried to present the women folk in his stories with a position which they really
deserved. He always advocated the emancipation and empowerment of the women. He did not agree to
leave the fortune of women in the hands of fate. He was thoroughly against the engagement of the
womenfolk within the day –to – day domestic social life. We found multi – faced dimensions in Tagore’s
conception of women’s emancipation. Sometimes they made protest without uttering a single word;
sometimes they were courageous to protest. If we go through his stories – “Mahamaya”, “Shasti”,
“Didi”, “Badnam”, “Haimanti”, “Durasha”, we will found all heroines emancipating themselves with
their own entity. With the passage of time they all took the desirable role. On the other hand, Mahasweta
Debi was also uncompromising in the matter of women’s progress and emancipation. She revealed the
veil of shamelessness of our male dominated society. She tore all the masks from aristocrats to lower
class people. In her stories – “Bishalaxmir Ghar”, “Talak”, “Jamunabatir Ma”, “Shikar”,
“Standaynee”, all heroines affirmed their own indentity. However there is a bit of difference between
Tagore and Mahasweta Debi in the matter of women’s progress and emancipation. Both they believe that
women have come not to be humiliated and maligned their self. This article attempts to analyse and
epitomise Tagore’s and Mahasweta Debi’s conception of women’s progress and emancipation with the
help of their stories
Keywords: Woman, Right, Progress, Emancipation, Empowerment, Development

যফীন্দ্রনোথ শুধু ছম তফেকতফ তছল্পরন তোাআ ন, তততন ভোভতক ভোল্পজয একজন ানযতভ াঅদশফোদী াগ্রণী তচন্তোনোক তছল্পরন।
তফাং তোব্দীয শুরু ছথল্পক জোতী ভুতি াংগ্রোল্পভয ছম মশো শুরু  াঅভোল্পদয ছদল্পয াআততোল্প, ছাআ মুগতিক্ষল্পণ জোতী ছচতনোয
ানযতভ প্রতততনতধ তছল্পরন যফীন্দ্রনোথ। ছাআ জোতী ছচতনোয ফোণীরূ তদল্পত ছল্পযতছল্পরন ফল্পরাআ ফোাংরো োতল্পতযয ছাআ মুগ
‘যফীন্দ্রমুগ’ নোল্পভ খ্যোত। এাআ মুল্পগয টবূতভকো যফীন্দ্রনোল্পথয ছছোটগল্পে নোযীপ্রগততয তফলতট তকবোল্পফ প্রতপতরত ল্পল্পছ, তোয
উল্পেল্পখ্য োোোত ফতশভোন ভকোল্পর নোযীফীক্ষোয কথো এাআ প্রফল্পিয াতিষ্ট।
ঊনতফাং তোব্দীয নফজোগযল্পণয াঅল্পদোরল্পনয য তফাং তোব্দীয মুগতিক্ষল্পণ এল্প নোযীপ্রগততয াংগ্রোভ নতুন মশোল্প এল্পল্পছ।
যোভল্পভোন তফদযোোগল্পযয মুল্পগয ভোজাংস্কোযোল্পদোরল্পনয পল্পর নোযীয প্রতত োভোতজক দৃতষ্টবতঙ্গ াল্পনক প্রোতযত ল্পল্পছ। তীদো
প্রথো াঅাআনত তনতলদ্ধ ল্পল্পছ। তদুল্পদয তফধফোতফফো চোরু  ফোরযতফফো যদ োয ল্পথ। োভন্ততোতিক ভোজফযফস্থো কুাংস্কোয,
ধভশোিতো, োভোতজক ানযো-াতফচোয, নোযী-ুরুল্পলয ভল্পধয বফলভয প্রবৃতত তফলগুতর জনভোনল্প াঅল্পরোড়ন ৃতষ্ট কল্পযল্পছ। নোযীয ভল্পধয
একোাং তক্ষো  স্বোফরম্বল্পনয ল্পথ াগ্রণী বূতভকো তনল্পল্পছন। নোযীয তক্ষো  োভোতজক াতধকোল্পযয াংগ্রোল্পভ ফোাংরোয এফাং বোযল্পতয
তফতবন্ন াঞ্চল্পরয াগ্রণী ভতরোযো াংগতিত ল্পত শুরু কল্পযল্পছন। নোযীজোগযল্পণয ফো নোযীপ্রগততয এাআ োভোতজক তচহ্নোণ
যফীন্দ্রোতল্পতয প্রততপতরত ল্পত ছদখ্ো মো। যফীন্দ্রনোথ তোাঁয ‘ছছল্পরল্পফরো’য কথো ফল্পরল্পছন --‚াঅতভ জন্ম তনল্পতছরুভ ছল্পকল্পর করকোতো। ... ছভল্পল্পদয ফোাআল্পয মোো- াঅো তছর দযজো ফি োরতকল্পত
োাঁ ধযোল্পনো ািকোল্পয, গোতড় চড়ল্পত তছর বোযী রজ্জো। ... ঘল্পয ছমভন তোল্পদয দযজো ফি ছতভতন ফোাআল্পয
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ছফল্পযোফোয োরতকল্পত। ফড় ভোনুল্পলয তক-ফউল্পদয োরতকয উয াঅল্পযো একটো ঢোকো থোকত ছভোটো ছঘযোল্পটোল্পয।
ছদখ্ল্পত ত ছমন একটো চরতত ছগোযস্থোন।‛১
নোযীল্পদয জনয এাআ োল্পফকী ফযফস্থো  তফতধতনল্পলল্পধয তফরুল্পদ্ধ ফতরষ্ঠ প্রততফোদ ছঘোলণো কল্পযতছল্পরন তততন। তোাঁয ‘াআুল্পযো মোত্রীয ডোাআতয’
ল্পত্রয ভল্পধয তরল্পখ্ল্পছন --‚ছভল্পযো াঅনোয ছেযোণ হৃদতো ছথল্পক ুরুল্পলয ছফো কল্পয থোল্পক এফাং ুরুল্পলযো াঅনোয উদোয দুফশর
ফৎরতো ছথল্পক স্ত্রীল্পরোল্পকয ছফো কল্পয থোল্পক। ছম ছদল্প স্ত্রীল্পরোল্পকযো ছাআ ছফো ো নো, ছকফর ছফো কল্পয, ছ
ছদল্প তোযো াভোতনত এফাং ছ ছদ রক্ষ্মীছোড়ো।‛২
োভন্ততোতিক ভোজফযফস্থো  োতযফোতযক ফযফস্থো নোযীল্পক ছম কত ফঞ্চনো য কযল্পত ল্পল্পছ, তোাঁয কতফতো গবীয
াংল্পফদনীরতোয ল্পঙ্গ তো প্রকোতত ল্পল্পছ। উল্পেখ্য, ‘রোতক’ কোফযগ্রল্পেয ভুতি পোাঁতক, তনষ্কৃতত, ভোল্পয ম্মোন, কোল্পরোল্পভল্প ীলশক
কতফতোগুতর। এাআ ফ কতফতোয ভল্পধযাআ নোযীল্পদয ম্বল্পি ািতফেো, কুাংস্কোয, িোদদ ধযোনধোযণোয ছফড়োজোর তছাঁল্পড় ফযতিভোনল্পফয
ছভোচল্পনয প্রফর াঅকোঙ্খো পুল্পট উল্পিল্পছ যফীন্দ্রনোল্পথয বোল্পফ, বোলো।
ভোজ-তযফোল্পয প্রোতযতক জীফল্পন তথো নোটকী াঅকতিকতো নোতযয দুবশোগয-দুদশোয কথো যফীন্দ্রনোল্পথয াল্পনক গল্পে াঅল্পছ।
এাআফ গল্পে ছভল্পযো ণপ্রথো, ফহুতফফো, ছকৌতরনয প্রবৃতত োভোতজক াতফধোল্পনয দ্বোযো তফল্পলবোল্পফ ীতড়ত ল্পল্পছ। তকন্তু যফীন্দ্রনোথ
নোযীয এাআ দুফশর রূল্পকাআ শুধুভোত্র তোাঁয যচনো স্থোন তদল্পত চোনতন। যফীন্দ্রনোল্পথয ছছোটগল্পেয ভল্পধয াঅভযো এভন তকছু ছছোটগল্পেয
িোন ছল্পতছ, ছমগুতরল্পত তততন নোযীল্পক ানয দৃতষ্ট ছথল্পক ছদখ্ল্পছন। ীড়ল্পনয প্রতততিো এখ্োল্পন নোযী ঘুল্পয দোাঁড়োল্পত ছচষ্টো কল্পযল্পছ।
এাআ ঘুল্পয দোাঁড়োল্পনো ল্পত োল্পয তনরুচ্চোয তল্পফ দৃঢ়, ল্পতোল্পয োল্পযয ান্তযোল্পর াঅফৃত নীযফ াঅত্মদোল্পন “ তকন্তু াঅত্মভশণ ন।
ল্পত োল্পয ফতরষ্ঠ ফযতিল্পেয এফাং কতৃশল্পেয াঅস্বোদ, াথফো যোতয তফল্পরো। এাআ যকভল্পপল্পযয কোযণ ঘটনোগত  তযতস্থততগত
োথশকয, মো ছাআ যভণীয স্ববোল্পফয ছভৌর বফতষ্টয। এাআ বফতচল্পত্রযয স্বরূ াঅভযো ছদখ্ল্পতোাআ “ ‘ভোভোো’, ‘োতি’, ‘তদতদ’, ‘ভোনবঞ্জন’,
‘দুযোো’, ‘বভন্তী’, ‘স্ত্রীযত্র’, ‘াতযতচতো’, ‘রোনম্বয’, ‘রযোফল্পযটতয’, ‘ফদনোভ’ প্রবৃতত গল্পে। এাআ গেগুতরল্পত নোযী ত্তোয
প্রততফোদী রূ াঅভযো প্রতযক্ষ ল্পত ছদতখ্। এাআ প্রততফোদী ত্তোয ছছল্পন তৎকোরীন নোযীয তচত্তভুতিয জনয ভোল্পজয প্রগততীর াাংল্পয
ছম বোফনো তো কোমশকয তছর। দু-একতট গে দৃষ্টোন্ত তল্পল্পফ াঅল্পরোচনো কযো ছমল্পত োল্পয।
‘ভোভোো’ গে তল্পল্পফ াতত উৎকৃষ্ট, াঅফোয এক তফল্পরোতনী নোযীয চতযত্র তচত্ররূল্প তো বোস্বয। গেতটয ঘটনো যফীন্দ্রনোথ
ভল্পয তল্পল্পফ ছফ খ্োতনকটো াতীল্পত চল্পর তগল্পল্পছন “ তখ্ন োল্পফযো ছযভ কুতিল্পত ফযফো কযল্পতো এফাং ছদল্প বোফ ছকৌতরনয
প্রথো প্রচতরত তছর। ভযণ চরল্পতো কখ্ল্পনো খ্ল্পনো। নোযীয উয ীড়ল্পনয এাআ তনদোরুণ তফল গল্পেয াঙ্গ, টবূতভ ভোত্র ন।
এাআবোল্পফ কোততনল্পক তছল্পন ছিল্পর ছনোয তফল্পরোী নোযীফযতিে এল্পকফোল্পয ছরতরোন তখ্ো জ্বল্পর উল্পিল্পছ। নোতকো ভোভোো োভোনয
ুল্পমোগ োো ভোত্র ভযল্পণয তচতোয াঅগুন ছথল্পক উল্পি এল্পল্পছ। ছমভন --‚যোজীফ তৎক্ষণোৎ তচতনল্পত োতযর, ছ ভোভোো, উচ্জতত স্বল্পয তজজ্ঞোো কতযর, ভোভোো তুতভ তচতো াআল্পত
উতিো াঅতোছ?’ ভোভোো কতর, যোাঁ। াঅতভ ছতোভোয কোল্পছ াঙ্গীকোয কতযোতছরোভ, ছতোভোয ঘল্পয াঅতফ। ছাআ
াঙীকোয োরন কতযল্পত াঅতোতছ। তকন্তু যোজীফ, াঅতভ তিক াঅতভ নোাআ াঅভোয ভি তযফতশন াআো তগোল্পছ।
ছকফর াঅতভ ভল্পন ভল্পন ছাআ ভোভোো াঅতছ। এখ্ল্পনো ফল্পরো, এখ্ল্পনো াঅভোয তচতো তপতযো মোাআল্পত োতযফ। াঅয
মতদ প্রততজ্ঞো কয, কখ্ল্পনো াঅভোয ছঘোভটো খ্ুতরল্পফ নো, াঅভোয ভুখ্ ছদতখ্ল্পফ নো তল্পফ াঅতভ ছতোভোয ঘল্পয থোতকল্পত
োতয।‛৩
ছ তোয প্রণীয ল্পঙ্গ চল্পর ছগল্পছ“াতফফোতত দম্পতত জীফন কোতটোল্পছ। াঅফোয ছম ভুূল্পতশ তোয দগ্ধভুখ্ প্রণী ছদখ্ল্পত ছল্পল্পছ তোয
ভল্পন ল্পল্পছ, এফোয ছপ্রতভক যোজীল্পফয ছপ্রল্পভ করুণোয স্পশ রোগল্পফ, াভতন ছ তোল্পক তযোগ কল্পয চল্পর ছগল্পছ। এাআ গেতটল্পত ভোভোো
তোয প্রণীয করুণোয োত্রী ল্প ফোাঁচল্পত চোতন। নোযীয াঅত্মম্মোন যক্ষো ভোভোো দুভশয, স্বতি। ছতোয তনল্পজয থ তনল্পজাআ খ্ুাঁল্পজ
তনল্পল্পছ। তোয এাআ একরো চরোয ল্পথয াআতঙ্গত যফীন্দ্রনোথ ছদতখ্ল্পতছল্পরন, তোয দূযদৃতষ্ট  তনযল্পক্ষ ভূরযোণ ল্পমোল্পগ।
‘োতি’ গল্পেয চদযো একতট গ্রোভয চোলীয“ফউ। তোয স্ববোল্পফ একটো স্বোধীনতচত্ততো তছর। াংোল্পযয প্রচতরত যীততনীততল্পত তোয ছাআ
স্ববোফ-চোঞ্চরযল্পক ফোাঁধো ছমত নো। পল্পর স্বোভীয ল্পঙ্গ তোয ম্পকশ ছপ্রভ  াতফেোল্প তভল্প তগল্পতছর। ঘটনোচল্পি ফড়জোল্পক তোয বোুয
যোল্পগয ভোথো খ্ুন কল্পয। ছাআ খ্ুল্পনয দো তোয স্বোভী চোতল্প তদর ফউল্পয উয। ফোাঁধো জন্তুয ভল্পতো চদযো তনল্পজয স্বোভীয কোছ ছথল্পক
এাআ াভোনুতলক াঅঘোল্পতয প্রততল্পোধ তনর। ছ ছাআ তভথযোল্পকাআ দৃঢ়বোল্পফ তোয স্বীকোল্পযোতিল্পত ভথশন কল্পয চরর-পোাঁতকোি মশন্ত
একটু টরর নো। চদযো ছল ভুূল্পতশ ফল্পরল্পছ--‚ছজরখ্োনো পোাঁতয ূল্পফশ দোরু ততবর োজশন চদযোল্পক তজজ্ঞোো কতযর,
‘কোোল্পক ছদতখ্ল্পত াআচ্ছো কল্পয?’
চদযো কতর ‘একফোয ভোল্পক ছদতখ্ল্পত চোাআ।’
ডোিোয কতর, ‘ছতোভোয স্বোভী ছতোভোল্পক ছদতখ্ল্পত চো, তোোল্পক তক ডোতকো াঅতনফ।’
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ড. প্রফীয প্রোভোতণক

চদযো কতর, ‚ভযণ--’‛৪
াঅোতবোল্পফ ভল্পন ল্পত োল্পয চদযো এক প্রততফোদীন চতযত্র, এ ছমন াতবভোল্পন াঅত্মনন। তকন্তু গবীয বোল্পফ ছদখ্ল্পর ছফোঝো মো
শুধু াতবভোন ভোনুলল্পক এত দৃঢ় কল্পয নো। াতবভোন, ঘৃণো, ছিোধ তভল্প তোল্পক একটো উন্মোদ প্রতযল্প ছৌাঁল্পছ তদর। তোযভল্পন গবীয
তফেো তছর তভথযোচোযী স্বোভীয ভল্পনয গবীল্পয তফল্পফল্পকয দাংন ছকোথো তনি াঅল্পছ। ছখ্োল্পন তোয এাআ দতশত াঅত্মনন াঅগুল্পনয
ভল্পতো জ্বরল্পত থোকল্পফ। াঅল্পর ছ ভৃতুযফযল্পণয ভল্পধয তদল্প তোয দীঘশ তজশনী প্রোতযত কল্পয তনযন্তয াতবল্পমোগ জোতনল্প ছগর।
প্রততফোল্পদয ছাআ উত্তোল্প দগ্ধ ল্পত থোল্পক ুরুল োতলত ভোজ ফযফস্থো, ছৌরুলল্পেয প্রতত নোযীয এাআ নীযফ ধীক্কোয ভধয তদল্প প্রকৃত
ল্পক্ষ নোযীয জোগযণ ঘল্পট এাআ গল্পে।
একাআবোল্পফ ‘বভন্তী’, ‘স্ত্রীযত্র’, ‘াতযতচত’, ‘রোনম্বয’ প্রবৃতত গল্পে যফীন্দ্রনোথ নোযী তফল্পরোল্পয নতুন রূ এাঁল্পকল্পছন।
াআততভল্পধয ভোল্পজ এল্পল্পছ তকছু তযফতশন। নফযবোফ-বোফনো তচন্তো ছচতনোয ল্পঙ্গ প্রথোতদ্ধ ুল্পযোল্পনো ধযোনধোযণোয াংঘোল্পতয ফোতোফযণ
তখ্ন চরল্পছ। ‘বভন্তী’ গল্পে াঅভযো াঅচোয-াঅচযল্পণয ভল্পধয প্রগততীর ধযোন-ধোযণোয উল্পন্মল ঘটল্পত ছদতখ্। বভন্তী
ানযগৃফধুল্পদয ভল্পতো েশুয োশুতড়য এল্পকফোল্পয ফোধয ন। বভন্তীল্পক ছচোখ্ তটতল্প াআোযো কতযো েোশুতড় ছকোন ভল্পত তভথযো কথো
ফরোল্পত োল্পযতন। বভন্তী ফশদো তয কথো ফল্পরল্পছ। বভন্তীয ১৭ ফছয ফল্প তফফো োল্পক ভোজ বোল্পরো ছচোল্পখ্ ছদল্পখ্তন। ছাআ
জনয বভন্তীয োশুতড় ফল্পরল্পছন“ ফ ১১ ফছয। বভন্তী এাআ তভথযো কথোয প্রততফোদ কল্পযল্পছন োশুতড় তোয করো-ছকৌর ফযথশ ফুল্পঝ
ছল্পল ফল্পরন, ছফোাআ ভোাআ ফল্পরল্পছন, বভন্তীয ফ ১১ ফছয। এাআ কথো ফরোল্পত বভী প্রততফোদ কল্পযল্পছন। বভন্তী ফল্পরল্পছন াঅভোয
ততো এ কথো ফরল্পতাআ োল্পযন নো। াঅভযো গল্পেয াবযন্তল্পয ছদখ্ল্পতোাআ --‚াঅতভ তোোয োতখ্োতন তুতরো ধতযো ফতররোভ, ‘বভ াঅভোয উয যোগ কতযল্পো নো। াঅতভ ছতোভোয ল্পতয কখ্ল্পনো
াঅঘোত কতযফ নো। াঅতভ ছম ছতোভোয ল্পতযয ফোাঁধল্পন ফোাঁধো। বভ তকছু নো ফতরো একটুখ্োতন োতর। ছ োত
তফধোতো মোোল্পক তদোল্পছন তোোয ছকোল্পনো কথো ফতরফোয দযকোয নোাআ।‛৫
বভন্তী ম্পল্পকশ াুয ধোযণো তছর ‘বভী’ উদোয ভোনতকতোয াঅধুতনক নোযী। াু উল্পেখ্ কল্পযল্পছন --‚এক ছতো বভয বোল্পরোফোোয ভল্পধয এভন একতট াঅকোল্পয তফিোয তছর ছম, াংকীণশ াঅতিয ভল্পধয ছ ভনল্পক
জড়োাআো যোতখ্ত নো, ছাআ বোল্পরোফোোয চোতযতদল্পকয বোতয একটো স্বোস্থযকয ো ফতত। তদ্বতী, যীক্ষোয জনয ছম
ফাআগুতর ড়োয প্রল্পোজন তোো বভয একল্পত্র তভতরো ড়ো াম্ভফ তছর নো।‛৬
প্রথভ ভোমুল্পদ্ধয াআউল্পযোল্প ুযল্পনো ভূরযল্পফোধ বোঙল্পত শুরু কল্পযল্পছ। ছখ্োল্পন াঅন্ন ল্প উল্পিল্পছ নোযীয াতধকোয তনল্প াংঘফদ্ধ
াংগ্রোভ। যোজননততক-ল্পচতন াঅল্পদোরন, ছভল্পল্পদয াথশননততক স্বম্ভযতো, ছদল্পয শুতচতো  বনততকতো তফলক ধযোনধোযণোয ঘল্পটল্পছ
াঅভূর তযফতশন। এাআ তযল্পপ্রতক্ষল্পত তততন তরল্পখ্তছল্পরন --‘রযোফল্পযটতয’ গল্পে ছোতনী  নীরো“ দুাআ াঅধুতনক নোযীল্পক াঅভযো ছরোভ। ছরখ্ক ছোতনীল্পক াোভোনয কল্পয তুল্পরল্পছন তোয
চোতযতত্রক স্খরল্পন, মো ছথল্পক ছপ্রৌঢ়ল্পে তোয উদ্দোয ছনাআ। ছোতনীয াঅধুতনক ভন, ো ম্পল্পকশ তোয তনাঃল্পকোচ ভল্পনোবোফ, াংস্কোল্পযয
ছফড়োজোল্পর তোল্পক ফোাঁধো মো নো। ছদ  ভন তফলল্প ছ ছকোন াংস্কোল্পযয ফফতশী ন। ‘রযোফল্পযটতয’ গল্পেয ভল্পধয তদল্প ছোতনী
চতযল্পত্রয উদোযতোল্পযো প্রগততীর তদকতটল্পক াঅভোল্পদয ম্মুল্পখ্ ধল্পযল্পছন। ছোতনী নোনো প্রততফিকতো  ফোাঁধো দূয কল্পয স্বোভীয স্বপ্নল্পক
যক্ষো কযো এফাং োভল্পনয তদল্পক এতগল্প মোোাআ তোয একভোত্র কোজ ফল্পর ভল্পনকল্পয। ছোতনী উল্পেখ্ কল্পযল্পছন --‚াঅতভ ভোল্পজয াঅাআন কোনুন বোতল্প তদল্পত োতয ছদল্পয টোল্পন ল্পড়। তকন্তু প্রোণ
ছগল্পর ছফাআভোতন কযল্পত োযফ নো। াঅভোয রযোফল্পযটতযয এক ো তোযো
খ্োল্পত োল্পযতন।‛৭
যফীন্দ্রনোথ াঅধুতনক জীফল্পনয জতটরতো, ভল্পনয তফতচত্র গততয াল্পিলণ কল্পযল্পছন ছোতনীয ভধয তদল্প। ছোতনী চতযল্পত্রয ভধয তদল্প
তততন নোযীভুতিয তনোন্ত াংগীত ফোতজল্প তদল্পরন। নোযীল্পক স্বতি ভূল্পরয ছৌাঁল্পছ তছল্পরন াঅধুতনক ভল্পয ছদোযল্পগোড়ো।
একথো তিক যফীন্দ্রোতল্পতয ফহুপ্রকোয নোযী উচ্চভমশোদোয াঅল্পন প্রতততষ্ঠত ল্পল্পছ। তফু োভন্ততোতিক ফযফস্থোয াফোন 
ধনতোতিক ফযফস্থোয উত্থোল্পনয ভল্পধয ছম াঅ যফীন্দ্রোতল্পতয তোয প্রততপরন ঘল্পটল্পছ। যফীন্দ্র োতল্পতয নোযীপ্রগততয ছক্ষত্র এাআ ধযল্পণয
একটো ভি োধল্পনয ভধযতদল্প োভোতজক বোযোভয যক্ষোয তযচ োো মো। তোাআ শ্রতভজীফী, স্বোফরম্বী, ভোজ ল্পচতন াংগ্রোভী
নোযীযো তকন্তু যফীন্দ্রোতল্পতয ছতভনবোল্পফ স্থোন োতন। াঅজ যফীন্দ্রমুগ ফো নফজোগযণ ফো স্বোধীনতোয মুগ ছথল্পক াঅভযো াল্পনক এতগল্প
এল্পতছ। ভোল্পজয াথশননততক কোিোল্পভোয াঅাংতক াঅভূর তযফতশল্পনয ভধয তদল্প ভোল্পজ নোযীুরুল্পলয ভোন াতধকোল্পযয তবতত্ত
াল্পনকোাংল্প স্থোতত ল্পল্পছ। নোযীয ভোন াতধকোয, তক্ষো-াংস্কৃততয াতধকোয, স্বোধীনতোয াতধকোয াঅজ শুধু োাংতফধোতনক স্বীকৃততাআ
োতন, ফোিফ ভোল্পজয প্রল্পোজন তল্পল্পফ স্বীকৃতত ছল্পল্পছ াঅজল্পকয তদল্পন প্রগততীর তল্পে-োতল্পতয, ভোজ তযফতশল্পনয
াংগ্রোল্পভয ভোন াতধকোয, াঅত্মভমশোদো প্রততষ্ঠো াংগ্রোল্পভয নোযীয তি বূতভকো নোনোবোল্পফ প্রততপতরত ল্পচ্ছ। একথো াস্বীকোয কযোয
উো ছনাআ, নোযীয একোন্ত তনজস্ব ফোনাআ ল্প উিল্পত োল্পয নোযীফীক্ষোয প্রকৃত থ  প্রততষ্ঠো। তোাআ এাআ ল্পফশ ভকোরীন ছম নোযী
োিকৃতত তোয দু-একতট তফলল্প াঅল্পরোকোত কযোয ছচষ্টো কযল্পফো।
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তফাং তোব্দীয তদ্বতীোধশ ফো াঅয তকছুটো এতগল্প ছগল্পর ছদখ্ো মো কত ছম তফতচত্র োখ্ো প্রোখ্ো ছতড়ল্পল্পগল্পছ নোযীফীক্ষো,
তোযীভো-তযীভো ছনাআ। নোযীল্পচতনো ফতর তকাংফো নোযীোিকৃতত, ফহুস্বতযকতো  াল্পনকোতন্তকতো এখ্ন এয াতবজ্ঞোন। এাআ তল্পকাআ
ছভল্পযো ূফশফতশী তকগুতরয তুরনো াতজশত াতবজ্ঞতো  উরতিয তবতত্তল্পত, দ্রুত জীফন  জগল্পতয াঅতিতেক-নোদতনকজ্ঞোনতোত ক ূনশভূরযোল্পনয নতুন নতুন থ াঅতফষ্কোয কল্পয তনল্পরন। নোযীয নতুন াংজ্ঞো তনল্পজযোাআ বততয কল্পয তনল্পত চোাআতছল্পরন তোযো।
এাআ প্রল্পঙ্গ াঅোূণশোল্পদফী, োতফত্রী যো, ভোল্পেতো ছদফী, ুল্পরখ্ো োনযোর, ফোণী ফু, ুতচত্রো বট্টোচোমশ, ততরভো নোতযন, নফনীতো
ছদফল্পন, ভতেকো ছনগুপ্ত, ুতো বট্টোচোমশ প্রবৃতত ছরতখ্কোল্পদয নোভ উল্পেখ্ কযো ছমল্পত োল্পয।
ভোল্পেতো ছদফী ছভল্পল্পদয াআততোল্পক ৃথক কল্পয ছদখ্োল্পনোয প্রো কল্পযনতন। তোাঁয গল্পে থোল্পক ছভল্পল্পদয স্থোন। তোাআ একতট
ছভল্পযগে ছথল্পক তততন একতট ছশ্রতণয াআততোল্প ছৌাঁল্পছ ছমল্পত োল্পযন ানোোল্প। ‘তফোরোক্ষীয ঘয’ গেতট ছমভন। এ গল্পেয নোতকো
তফোরোক্ষী যল্পপ তফশু ফড় ঘল্পযয ছভল্প ল্প ছকোল্পনো তকছুাআ াঅন কল্পয োল্পত োতন ছকোল্পনোতদন। ভোনুল ল্পক শুধু ফযফোয কল্পযল্পছ
একতদল্পক, ানযতদল্পক গোরোগোতর কল্পযল্পছ। তফশু তকন্তু াঅত্মল্পচতন ছভল্প ন, ‘তফশুল্পক মোযো গোভছোয ভল্পতো ভুল্পড় ভুল্পড় কষ্ট ছদ, 
তোল্পদয জনযাআ জীফন ছদ। এটো য স্ববোফ।’ ুতযোাং তফশু ভোল্পজ তফতবন্নবোল্পফ প্রতোতযত । ছাআ প্রতোযণোয াআততোাআ একবোল্পফ
এল্পদল্পয াঅথশোভোতজক াআততোল্পয দতরর, মোয তবতয তদল্প ছশ্রতণ োযোল্পত োযোল্পত তফশু একতদন বোযল্পতয তনাঃস্ব দতযর-উফোীয
ছশ্রতণল্পত ছৌাঁল্পছ মো। এাআ গল্পেয াবযন্তল্পয ভোল্পেতো ছদফী ছদতখ্ল্পল্পছন --‚তফশুয ছচোখ্ জল্পর ছবল্পল্পগর। কত ফড় ভোল্পজয ভোনুল ছ এখ্ন। ছশ্রণী োযোল্পত োযোল্পত ছ এখ্ন বোল্পতয তনাঃস্ব
দতযর উফোীয ছশ্রণীল্পত ছোাঁল্পছ তগল্পল্পছ। তোয ছশ্রণী তোয ভোজ ফ ছচল্প ফড়, ফ ছচল্পল্পফত ছ ভোল্পজয
ক্ষভতো। তবখ্োযীয জোত ভোল্পন ছক?‛৮
ছরতখ্কো চূড়োন্ত ছেল তভতশ্রত কণ্ঠস্বল্পয ফল্পরন : ‘তোয ছশ্রণী তোয ভোজ ফল্পচল্প ফড়, ফল্পচল্প ছফত ছ ভোল্পজয ক্ষভতো।
তবতখ্তযয জোত ভোল্পয ছক?’ এাআ ছেল্পলয ভূল্পর াঅল্পছ যোজননততক ছফোধ। ছাআ যোজননততক ছফোধাআ তোাঁয গল্পেয তনন্তো। ছ যোজনীততল্পক
তততন াআততোল্প, ফতশভোল্পন, ুরুলতল্পি, যোষ্ট্রতল্পিয ফশত্র নোি কল্পযন। নোযীয উয যোষ্ট্রী াঅঘোল্পতয তীব্রতভ ছতফ যল্পল্পছ ‘ছরৌদী’
গল্পে। ধলশণ ফযোোযতট শুধু ছম ছৌরুলল্পেয তফকৃত প্রতীক ন, তো ছম যোল্পষ্ট্রয রজ্জো-এ কথো প্রকোতত ল্পল্পছ াোভোনয বোলো।
গেতট শুধু ছাআ যোষ্ট্রতি  ুরুলতিয গণধলশল্পণয ফণশনোয াোভোনযতোল্পতাআ াোধোযণ ল্পত োযল্পতো। তকন্তু তোয াোধোযণে াঅল্পযো
ছফত ছাআখ্োল্পনাআ, ছমখ্োল্পন ছরৌদী তোয নগ্ন যীযল্পকাআ াস্ত্র তল্পল্পফ ফযফোয কল্পয, োকতি ছখ্োল্পন ব ছল্পত ফোধয । এাআ
গেতটয ভল্পধয তদল্প প্রততফোল্পদয তফলতট ানযবোল্পফ াঅভোল্পদয ম্মুল্পখ্ উল্পি এল্পল্পছ। ছরৌদী প্রততফোদ কল্পযল্পছ জল্পরয ঘতট উুড়
কল্পয ছপল্পর তদল্প। াঅফোয ছভল্পল্পদয ফযফোয কযো োতড়তট দোাঁত তদল্প ছটল্পন ছটল্পন তছল্পড় ছপল্পর। তোয এাআ দুল্পফশোধয াঅচযল্পণয ভল্পধয
তদল্প প্রততফোদ ছোচ্চোতযত ল্পল্পছ।
‚ছজল্পর োগরঘতি ড়ল্পর ছমভন , ছুল্পটোছুতট ছরল্পগ মো এফাং ছনোনোক
তফতিত ল্প ছফতযল্প এল্প ছদল্পখ্ন ূল্পমশয প্রখ্য াঅল্পরো উরঙ্গ ছরৌদী ছোজো
ভোথো ছাঁল্পট তোয তদল্পক াঅল্পছ। িি োতস্ত্রযো তকছু তপোল্পত।
এটো? ফরল্পত তততন ছথল্পভ মোন।
ছরৌদী তোয োভল্পন এল্প দোাঁড়ো। উরঙ্গ। উরু  ছমোতনল্পকল্প চো চো যি।
িন দুতট ক্ষততফক্ষক এটো? তততন ধভকোল্পত মোন।
ছরৌদী াঅয কোল্পছ াঅল্প ... তো ছকভন ফোতনল্পল্পছ ছদখ্তফ নো?
কোড় কাআ য কোড়?
যল্পছ নো োয। তছাঁল্পড় ছপল্পরল্পছ।
ছরৌদীয কোল্পরো যীয াঅয কোল্পছ াঅল্প। ... কোড় কী ল্পফ, কোড়? ছরাংটো
কযল্পত োতয, কোড় যোতফ ছকভন কল্পয? ভযদ তু?‛৯
াযতদল্পক ভোল্পেতো ছদফীয ‘তোরোক’, গেতটয ভল্পধয তদল্প কুরুল্পভয প্রততফোদ াঅভোল্পদয োভল্পন উল্পি এল্পল্পছ। এাআ গল্পেকুরুভ
খ্ুফ কষ্ট কল্পয াংোযতটল্পক দোাঁড় কতযল্পতছর। াংোযতট মখ্ন চ্ছরতোয তদল্পক এতগল্প মো, তখ্নাআ একতদন কুরুভল্পক তোয স্বোভী
তোরোক তদর। াঅযোদ দল্পশ ফরর,
‚ছতোল্পয াঅতভ তোরোক তদরোভ,
‘তোরোক তদল্পর’
‘তদরোভ।’
াঅযোদ ছচাঁতচল্প ফরর, ‘তোরোক’, তোরোক! তোরোক!’
‘াআ তুতভ কী কযল্পর ছগো?’
কুতর ভূচ্ছশো ছগর।‛১০
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াঅভোল্পদয এাআ ভোজ ফযফস্থো ছভল্পল্পদয খ্ুফ ল্পজাআ ছম তযতযোগ কযো মো তো এাআ গল্পেয ভল্পধয তদল্প ছরতখ্কো াঅভোল্পদয
োভল্পন তুল্পর ধল্পযল্পছন। কুরুভ ছকোন তদন াঅযোদল্পক াম্মোন, াভমশোদো কল্পযতন। ফশদো তোয প্রাংো ভুল্পখ্ ছরল্পগাআ থোকত।
াযতদল্পক কুরুভ ছকোনতদন তফল্পথ তযচোতরত তন। ফশদো ছ তনল্পজয স্বোভী  ন্তোনল্পক োধযভল্পতো রোরন-োরন কল্পয এল্পল্পছ।
তফফোল্পয প্রথভ তদল্পক াঅযোল্পদয াঅতথশক াফস্থো খ্োযো থোকো ল্প  তকছুটো াতবভোন ভল্পনয তবতল্পয থোকল্পর যফতশীল্পত তোল্পদয
াংোল্পয ুল্পখ্য ান্ত তছর নো। তো াল্পনল্পকযাআ ভল্পন তাংোয কোযণ ল্প দোাঁতড়ল্পতছর। াঅযোল্পদয িোৎ তনভশভ চতযত্র কুরুল্পভয োভল্পন
উতস্থত োল্পত প্রোথতভকবোল্পফ কুরুভ প্রফর ধোক্কো খ্ো। যফতশীকোল্পর াঅযোদ তনল্পজ ানুতপ্ত এাআ ঘটনোয জনয। াযতদল্পক
কুরুল্পভয তনল্পজয োল্পত বততয াংোযতটয জনয কুরুল্পভয ভল্পন াঅঘোত কল্পয। াঅযোদ মখ্ন ুনযো কুরুভল্পক তনকো কযোয প্রিোফ
োিো, তখ্ন কুরুভ তীব্রবোল্পফ এাআ তনকো প্রথোয তফরুল্পদ্ধ তফল্পরো ছঘোলণো কল্পয। কুরুল্পভয এাআ তফল্পরো শুধুভোত্র তনকো প্রথোয
তফরুল্পদ্ধাআ ন, একাআ ল্পঙ্গ ঘুণধযো চো গরো ভোজ ফযফস্থোয তফরুল্পদ্ধ। তোাআ গল্পে ছদখ্ো মো --‚কুতরয ছচোল্পখ্ জর এর। োযো ফরর, ‘তনছ’। তল্পফ াঅয তক। ক-কুতড় টোকোয ভোভরো। াঅফোয তনল্প ফুক
কুরুভ। গোাঁল্পয াআযপোন ভন্ডর যোতজ াঅল্পছ। ফফোল্পয ক যোত কোটল্পর ছয াআযপোন কুতরল্পক তোরোক ছদল্পফ। তখ্ন
াঅযোদ তোল্পক তফল্প কল্পয তনল্প মোল্পফ ঘল্পয। কুতর শুল্পন তছ তছ তছ কল্পয উির। াঁতত্র ফছল্পযয তফফোতত জীফল্পন
একফোয ানয কোল্পযো তদল্পক চোতন কুতর। ছছল্পরল্পক োভল্পন যোল্পগ ছফোনোাআল্পদয বোত তদল্পল্পছ। াঅজ এাআ ফল্প
োতো ফছল্পযয ছছল্পরয োভল্পন ছ এাআ কোজ কযল্পফ?‛১১
এাআ ‘তোরোক’ গল্পেয ভল্পধয কুরুভ তোরোক প্রথোয তফরুল্পদ্ধ ছোচ্চোয ল্পাআ ছথল্পভ থোল্পকনতন, াঅভযো ছদখ্ল্পত োাআ কুরুল্পভয ভল্পধয
তফকে তচন্তোবোফনোয উল্পন্মল ঘল্পটল্পছ, এাআ ভযো ছথল্পক ভুতি োফোয জনয। তফকে তচন্তোয ভল্পধয তদল্প তোল্পদয ভযোয ভোধোল্পনয
থল্পকাআ ভোল্পেতো ছদফী তোাঁয গল্পেয ভল্পধয তুল্পর ধল্পযল্পছন। ছরতখ্কোয কৃততে এখ্োল্পনাআ ছম, াততক্ষত ভুতরভ ভোল্পজয ততছল্প ড়ো
এক নোযী তোল্পফ কুরুল্পভয প্রততফোদ এফাং তফকে ল্পথয ভধয তদল্প ভযোয ছভোকোতফরো কযোয ো াঅভোল্পদয দৃতষ্ট াঅকলশণ কল্পয।
কুরুভ চতযত্রতটয ভল্পধয প্রগততীর তচন্তোধোযোয ছো স্পষ্ট।
ভোল্পেতো ছদফীয তফখ্যোত ছছোটগে ‘মভুনোফতীয ভো’ (১৩৭৯) গল্পেয ভল্পধয তদল্প াথশননততক  োভোতজক ছোলল্পণয তীব্রতভ
তনভশভ রূ পুল্পট উল্পিল্পছ। ভোজফযফস্থো ছোতলত এফাং ছোলকল্পদয বফযীতয তচত্র উল্পি এল্পল্পছ। এাআ ভোজ ফযফস্থো গযীফ ো
াযোধ তোয উল্পেখ্ এখ্োল্পন যল্পল্পছ। মভুনোফতী, মভুনোফতীয ভো, ফোফো এযো কল্পরাআ গযীফ োয কোযল্পণ তিক ভল্পতো ছখ্ল্পত োনো।
তনল্পজল্পদয একভোত্র কনযো মভুনোফতীল্পক াুতষ্টজতনত কোযল্পণ াকোল্পর ৃতথফী ছথল্পক চল্পর ছমল্পত । ধনফোদী ফযফস্থো এাআ ভোল্পজয
কোল্পছ এযো ছফোঝো ল্প দোাঁড়ো। এাআ ভোল্পজয ছচোল্পখ্ এযো পোরতু। এল্পদয জনযাআ ধনফোদী ভোল্পজয যোিোঘোট ছযররোাআন ফশত্র
াতযষ্কোয। এল্পদয জনযাআ ছক.এভ.তড.এ ছক ুদযবোল্পফ োজোল্পনো মো নো, ছকোথো াঅফোয পুটোতগুতর ছনোাংযো থোল্পক। এল্পদয
কোযল্পণাআ ধনফোদী ভোজ াুখ্ী। ছরতখ্কো ুদযবোল্পফ তোল্পযাআ গল্পেয ভল্পধয ছদতখ্ল্পল্পছন ভিতকছু থোকো ল্পে এযো তিকভল্পতো
খ্োফোয  লুধ তচতকৎো ছকোন তকছুাআ এল্পদয জনয ন। মো াঅল্পছ তো ছকফরভোত্র ফড়ল্পরোকল্পদয জনয। এাআ গল্পেয ভল্পধয তদল্প াঅয
জোনো মো ছম যোষ্ট্রল্পনতোযো ছবোল্পটয ভ ছকোন তকছুয প্রততশ্রুতত তদল্পত ফোদ যোল্পখ্ন নো। এল্পদয জনয ফড় ফড় প্রততশ্রুততয ফনযো ফাআল্প
ছদন। গল্পেয াবযন্তল্পয াঅভযো ছদখ্ল্পত োাআ --‚ছদোল্পর, রোাআটল্পষ্ট এত ছতফ, এক কথো? ুখ্ী তিভফঙ্গ গল্পড় ছদফ। মুগ ূমশ তুতভ। ভোজফোল্পদয ল্পথ দ্রুত
াগ্রয ো? গযীফ টোফোয হুভতক?‛১২
এাআ গল্পেয ভল্পধয নীযফ প্রততফোদ এফাং একফুক বযো ছফদনো তনল্প ৃতথফীল্পত তোযো াফস্থোন কল্পয। তোাআ গল্পেয ছল্পল াঅভযো ছদতখ্
--‚য ভল্পতো ভোনুলগুল্পরোল্পক ছপল্পর তদল্পত নো োযল্পর এ য, এ জীফন, এ ছদ, তকছু ুদয ল্পফ নো। যো াঅল্পছ
ফল্পরাআ কল্পরয কোল্পজয ল্পথ এত ফোাঁধো। ভল্পন  য ভল্পতো ভোনুলগুল্পরোয জল্পনয এখ্তন ছকোন, জরুতয ফযফস্থো
ছনো দযকোয। এত বফজ্ঞোতনক, এত তযকেনো, এত গযো, এত ছচম্বোয, ফযফস্থো তক  নো?‛১৩
ভোল্পেতো ছদফীয াঅয একতট তফখ্যোত গে ‘তকোয’। এাআ গেতটয ভল্পধয াঅতদফোী ভতরো তবকনীয উয াতযোচোয কযো ল্পল্পছ
শুধুভোত্র তোাআ ন তবকনী প্রতোতযত ল্পল্পছ তফল্পদী ফোফুয কোছ ছথল্পক। এাআ তবকনীয গল্পবশ জন্ম  ছভযীয। ছভযী াঅতদফোী ভোল্পজয
ভল্পধয জন্মগ্রণ কযল্পর ভল্পন  নো ছভযী াঅতদফোী মুফতী। কোযণ ছভযী ছমভন ছদখ্ল্পত ুদয, ছতভন ুদয গোাঁল্পয যাং ছতভতন রম্বো।
তফখ্যোত এাআ ছছোটগেতটয ভল্পধয একোতধক নোযী-ুরুল্পলয চতযত্র থোকল্পর ছভযী তোল্পদয ভল্পধয ানযতভ। ছভযী প্রথভ ছথল্পক তোয
োভোতজক াফস্থো ম্পল্পকশ ল্পচতন। ছভযীয কথোফোতশো এফাং কোজকল্পভশ ফযতি -ফুতদ্ধভত্তোয তযচ োো মো। প্রোদজীয ফোতড় থোকো
াফস্থোল্পতাআ ছভযী ছতোযী ফোজোয োেশফতশী জনভোজ এফাং ফনোঞ্চর তোয নখ্দল্পণশ। তবকনীল্পক তফল্পয প্রততশ্রুতত তদল্প াল্পষ্ট্রতরো মুফক
ছম প্রতোতযত কল্পযতছর ছ াতবজ্ঞতো ছভযী ভল্পভশ ভল্পভশ উরতি কল্পযল্পছ। াঅতদফোী ভোজ ছথল্পক ছভযীল্পক গ্রণ কযোয ভোনতকতো
ছদখ্োতন। ছভযী ফোধয ল্প জোতরভল্পক প্রণী তোল্পফ ছফল্পছ তনল্পতছ। জোতরভ তফল্প কযল্পফ এাআ ল্পতশ ছ জোতরভল্পক কোল্পছ াঅল্পত
তদল্পল্পছ। াঅতদফোী ভোজ ছভযীয গোাঁল্পয যাং ম্পল্পকশ তবন্ন ধোযণো ছোলণ কযত। ছভযীল্পক াঅতদফোত ভোজ বোল্পরোফোল্পর ছকোথো
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ড. প্রফীয প্রোভোতণক

ছমন একতট ম্পল্পকশয ভল্পধয প্রোচীয ফো ছদোর তছর ফল্পর াঅভোল্পদয ভল্পন ল্পল্পছ। াল্পনল্পকাআ ছভযী প্রণী ল্পত ছচল্পল্পছ। তকন্তু ছভযী
প্রতযোখ্যোন কল্পযল্পছ। ছভযী উন্নত বয ভোল্পজ ফো কযোয স্বপ্ন ছদল্পখ্ল্পছ। ছ ভল্পন কল্পয ভোল্পজ ছথল্পক ছভযী উন্নত জীফন মোন কযল্পত
োযল্পফ নো। ছমভন--‚াঁযো ভোল্পয ছভল্প, ছদখ্ল্পত ানযযকভ, রম্বো ছফত। তোাআ জোল্পত য জল্পনয ছছল্পর ছভল্পরতন। াঅতদফোী
মুফকল্পদয কোল্পছ ছভযীয গোাঁল্পয যাং একটো প্রততল্পযোল্পধয ছদোর। ছছল্পর ছদল্পখ্তছল্পরন প্রোদ তগন্নী। াঁল্পদয ভোরীয
ছছল্পর। ফল্পরতছল্পরন, এখ্োল্পনাআ থোকতফ। তবকনী ফল্পতশ মো। ছভযী ফল্পর, ‘নো। ভো জী ফল্পরল্পছ তোয কোল্পজয ছরোক
ফোাঁধো থোকল্পফ ফল্পর।’
ঘল্পয ছদল্পফ?
ছঝোতড়।
ছছল্পরটো বোল্পরো।
নো, ছঝোতড়ল্পত থোকফ, ঘোল্পটো খ্োফ, ভযদ ভদ খ্োল্পফ, ছতর-োফোন োফ নো, পশো কোড় যফ নো াভন জীফন চোাআ
নো। ছভযী যোজী তন। গ্রোভভোল্পজ  স্বীকৃত। ছভল্পযো য জনয োরো োফশল্পণ নোচল্পত াতদ্বতী। তোাআ ফল্পর
ল্পদয জীফন কোটোল্পত চো নো। প্রণী ল্পত ছচল্পল্পছ, ফহুফোয ফহুজন। ছভযী দো তুল্পর ছদতখ্ল্পল্পছ। তোযো ফোাআল্পযয
ভোনুল। তবকতনয ভল্পতো, তোল্পক ছল্পট ফোচ্চো তনল্প যো োরোল্পফ নো, ছক কথো তদল্পতোল্পয।‛১৪
উল্পযোি কল্পথোকথল্পনয ভধয তদল্প ছভযী চতযল্পত্রয প্রগততীর তচন্তো বোফনোয তযচ াঅভোল্পদয োভল্পন উল্পি াঅল্প। ছভযী কোয
কোল্পছ করুণোয োত্রী তোল্পফ থোকল্পত ছদ কল্পযনো। তফনো োতযশ্রোতভল্পক তোল্পক াল্পনল্পক খ্ুী কযল্পত চোাআল্পর ছ তোল্পদয দোনল্পক
প্রতযোখ্যোন কল্পয। ছমভন কল্পযাআ ছোক ছ তনল্পজ তযশ্রভ কল্পয ো উোজশন কযল্পফ। ছ ছাআ াতজশত োল্পতাআ াংোয গড়ল্পত চো।
তীরদোয  তোয ভল্পতো াল্পনল্পকাআ ছভযীল্পক খ্ুী কযোয জনয উল্পঢৌকন তদল্পত চোাআল্পর, ছভযী শুধু প্রতযোখ্যোনাআ কল্পয নো, তীব্রবোলো
তীরদোযল্পক বৎনশো কল্পযল্পছ, বতফলযল্পত ছমন এাআযকভ কোজ নো কল্পয তো ফল্পর তদল্পল্পছ। প্রোদ তগন্নী ছভযীয জীফন  তফফো তনল্প
প্রশ্ন কযল্পর ছভযীয কল্পথোকথল্পন তোয তচন্তোবোফনোয ভল্পধয প্রগততীরতোয তযচ পুল্পট ল্পি। ছমভন--‚গযীফ ভোনুল্পলয কথো শুল্পন াঅতন োদী তদল্প ছদল্পফন? যোভ যোভ? ভুরভোল্পনয ল্পঙ্গ? াঅতভ োদী ছদফ? ছকন?
ভুরভোন ছতো োতদ কযল্পফ ফল্পরল্পছ। াঅনোয বোাআ ছতো যোখ্ল্পত ছচল্পতছর।‛১৫
‘তকোয’ গল্পেয ভল্পধয তদল্প ভোল্পেতো ছদফী ছভযীয ভল্পধয প্রততফোদ এফাং প্রগততীর বোফনোয তযচ পুতটল্প তুল্পরল্পছন। ছভযী
াঅতদফোীল্পদয ফোৎতযক উৎফ তকোল্পযয তদল্পন ছ ছফল্পছ তনল্পল্পছ জীফল্পনয ফোধোদোনকোযী ভোনুলতটল্পক (তীরদোযল্পক) তকোল্পযয
ফস্তু তোল্পফ। খ্ুফ ফুতদ্ধভোল্পনয ল্পঙ্গ তীরদোল্পযয াতযোচোল্পযয োত ছথল্পক ছ তনল্পজল্পক যক্ষো কল্পযল্পছন। তীরদোল্পযয ল্পঙ্গ
ফোকতফতণ্ডোয ভল্পধয নো তগল্প ছকৌর াফরম্বন কল্পয এাআ ভযোয ভোধোন কল্পয। জোতরল্পভয োত ধল্পয এাআ গ্রোভ ছছল্পড় তচযতল্পয চল্পর
মো, নতুন জীফন গড়ল্পফ ফল্পর।
াঅফোয ‘িনদোতনী’ গল্পেয ভল্পধয ছদখ্ো মো মল্পোদো গযীফ ব্রোহ্মল্পণয ফউ। াঅতথশক ানটল্পনয জনয গ্রোল্পভয ফড়ল্পরোল্পকয ন্তোনল্পদয
তনল্পজয ফুল্পকয দুধ খ্োো এফাং তোল্পদয ভোনুল কয। দুল্পফরো দুভুল্পটো াল্পন্নয জনয তোল্পক ফড় ফোফুল্পদয ন্তোনল্পদয তদল্পক তোতকল্প
ন্তোন ধোযণো কযল্পত ল্পতো। নোনোযকভ বোগয তফড়ম্বনো, ফোাঁধো াততিোন্ত কল্পয জীফন মুল্পদ্ধ জী ফোয প্রতযোো মল্পোদোয ভল্পধয
তযরতক্ষত কয মো। মল্পোদোল্পক মখ্ন দুযোল্পযোগয ফযোতধ গ্রো কযল্পত ফল্পল্পছ তখ্ন োোতোল্পরয মযো শুল্প শুল্প তোয ভল্পন
ল্পল্পছ--‚ছ ছতো তফোংোযল্পক দুধ তদল্পল্পছ, তল্পফ ছ তক একো একো ভযল্পত োল্পয? ছম ডোিোয ছযোজ ছদখ্ল্পছ ছ, ছম য
ভুল্পখ্য চোদয ছটল্পন ছদল্পফ ছ, ছম ল্পক ট্রতরল্পত তুরল্পফ ছ, ছম ল্পক শ্মোল্পন নোভোল্পফ ছ, ছম ল্পক চুতেল্পত ছদল্পফ
ছ ছডোভ, ফোাআ তোয দুধ ছছল্পর। তফোংোযল্পক দুল্পধ োরল্পর মল্পোদো ল্পত । তনফশোিল্পফ একরো ভযল্পত ,
ভুল্পখ্ জর তদল্পত ছকউ থোল্পক নো।‛১৬
াঅভোল্পদয ফোাংরো োতল্পতযয ফশ কতনষ্ঠ ন্তোন ফল্পর ছছোটগে তযতচত। যফীন্দ্রনোল্পথয োত ধল্পযাআ ফোাংরো ছছোট গল্পেয াঅতফবশোফ
ঘল্পট। যফীন্দ্রনোল্পথয োল্পত তফাং তোব্দীয ছল প্রোল্পন্ত ফোাংরো ছছোট গল্পেয উল্পন্মল ঘল্পট। াযতদল্পক ভোল্পেতো ছদফীয ছছোটগেকোয
তোল্পফ াঅতফবশোফ ঘল্পট ফোাংরো ছছোট গল্পেয প্রো াধশতোব্দী াততিোন্ত োয ল্পয। ফোাংরো ছছোটগল্পেয ছক্ষল্পত্র ভোল্পেতো ছদফীয
াঅতফবশোফ ঘল্পট স্বোধীনতো যফতশীকোল্পর। স্বোবোতফক বোল্পফাআ দুজন ছছোটগেকোয ভল্পয ফযফধোন প্রো ৬০-৭০ ফছল্পযয।
তব্রতট োনোধীন বোযতফল্পলশ যফীন্দ্রনোথ মখ্ন ছছোল্পটোগে ছরখ্ো শুরু কল্পযতছল্পরন ুদীঘশকোর ফযোী চল্পর াঅো োভোতজক
াথশননততক ছম ফযফস্থো তছর, তো ল্পরো োভন্ততোতিক ভোজ ফযফস্থো। এাআ চো-গরো োভন্ততোতিক ফযফস্থোয বগ্নোফল্পল্পলয ভল্পধয তোাঁয
াঅতফবশোফ। ছকোথো াঅফোয জতভদোযী োন ফযফস্থো চোরু তছর এাআ ভোজ ফযফস্থো। স্বোবোতফকবোল্পফাআ নোযীল্পদয ভমশোদো  ম্মোন ছদো
এাআ ফযফস্থোয ভল্পধয তছর নো। যফীন্দ্রনোল্পথয ভোজ জীফন ম্পল্পকশ াতবজ্ঞতো তছর ুগবীয। ভোল্পজয নোনো ঘোত-প্রততঘোত াতবজ্ঞতো
াজশন কল্পয তোাঁয ছরখ্ো ছছোটগেগুতরয ভল্পধয নোযী ভল্পনয ছকোথো ূক্ষ্ম ছকোথো াঅফোয স্পষ্ট প্রগতত বোফনো উল্পি এল্পল্পছ। নোযী
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ড. প্রফীয প্রোভোতণক

ছকোথো াতযোচোয নীযল্পফ য কল্পযল্পছ, োভোতজক ফিল্পনয জনয। ছকোথো াঅফোয নীযফতোয ভল্পধয োভোতজক াতযোচোয নো ভোনোয
বোফনোল্পক পুতটল্প তুল্পরল্পছন। ছকোন ছকোন গল্পেয ভল্পধয গল্পেয ভল্পধয াঅফোয নোযীয বোফনো প্রগততীর, উদোয ভোনতকতো
তযরতক্ষত কযো মো। যফীন্দ্রনোথ প্রো োাঁচ দক ধল্পয ফোাংরো োতল্পতযয তফতবন্ন োখ্ো াফোধ চরোল্পপযো কল্পযল্পছন। ভোনুল্পলয কোছোকোতছ
ছথল্পক গবীযবোল্পফ ানুধোফন নো কযল্পর তততন এাআ ধযল্পণয ভোজ ফোিফ তচত্র তুল্পর ধযল্পত োযল্পতন নো। ভোল্পজয নোনো তদক ছথল্পক
নোযীল্পক গবীযবোল্পফ ানুধোফন কযল্পরাআ োতল্পতয তো তুল্পর ধযো ম্ভফ। তোাঁয তফতবন্ন ছছোটগল্পেয ভল্পধয ছমভন ভোভোো, ছোস্টভোস্টোয,
োতি, ছদনোোনো, স্ত্রীযত্র, বভন্তী, রযোফল্পযটতয নোতযয প্রগততীর তচন্তোধোযোয প্রকো াঅভযো ছল্পতছ। োভন্ততোতিক ফযফস্থো ছমভন
বোল্পফ নোযীল্পক ছোলণ  তনীড়ল্পনয তকোয ল্পত  োোোত ুরুলতোতিকতো নোযীয ভমশোদো, ম্মোন াতধকোয ফতকছুল্পকাআ
ম্পূণশবোল্পফ স্বীকৃত ছদো  নো। কোযণ এাআ ফযফস্থো নোযীল্পক চোয ছদোল্পরয ভল্পধয াঅফদ্ধ কল্পয যোখ্ো , তোয কোজ  দোতে
ফরল্পত শুধু ন্তোন উৎোদন কযো ন্তোন-স্বোভী  ানযোনযল্পদয ছফো মত্ন কযো। তক্ষোয জগল্পত প্রল্পফ তছর তনতলদ্ধ, ছকোথো াঅফোয
তক্ষোয াঅল্পরো ছৌাঁছল্পর তোল্পদয াংোল্পয াঅফদ্ধ থোকল্পত ল্পতো।
ভোল্পেতো ছদফী স্বোধীনতো যফতশীকোল্পর ফোাংরো ছছোল্পটোগেকোযল্পদয ভল্পধয ানযতভ। স্বোধীনতোয ূল্পফশ ১৯৩৯ োল্পর ‘যাংভোর’
তত্রকো প্রথভ ছরখ্ো শুরু কল্পযন। ভোল্পেতো ছদফী ভোনুল্পলয জীফনল্পক তফতবন্ন দৃতষ্টল্পকোণ ছথল্পক ছদল্পখ্তছল্পরন। াঅতদফোী জনভোজ এফাং
ফনোঞ্চল্পর তনল্পজ তদল্পনয য তদন তোল্পদয ল্পঙ্গ ফফো কল্পযল্পছন। তোল্পদয ল্পঙ্গ ফফো কল্পযল্পছন। তোল্পদয জীফন মিণো-দুখ্াঃ কল্পষ্টয
াাংীদোয ল্পল্পছন স্বোধীনতোয যফতশীকোল্পর াঅভোল্পদয ছদল্পয জোতী যকোয জতভদোযতল্পিয াফোন ঘটোল্পনোয ছচষ্টো কল্পযন এফাং
ঞ্চোল্পত ফযফস্থো চোরু কল্পযন। ায তদল্পক স্বোধীনতোয ল্পঙ্গ ল্পঙ্গ ছদবোগ, উদ্বোস্তু ভযো, খ্োদযাংকট প্রবৃতত তীব্র াঅকোয ধোযণ
কল্পয। স্বোধীন বোযতফল্পলশ তক্ষোয াঅল্পরো প্রল্পফ কযল্পত থোকল্পরো ধীল্পয ধীল্পয, এভতফস্থো াঅথশ োভোতজক কোিোল্পভোয ভল্পধয ছম ছশ্রতণগত
াফস্থোন  ূল্পফশকোয ভল্পতো ফজো তছর নো। ভল্পেতো ছদফীয তফখ্যোত ছছোটগেগুতরয ভল্পধয তফোরোক্ষীয ঘয, তোরোক, তকোয, ছরৌদী,
মভুনোফতীয ভো প্রবৃতত উল্পেখ্ল্পমোগয। াঅভযো রক্ষয কতয এাআ গেগুতরয ভল্পধয নোযীচতযত্র, তফোরোক্ষী ছথল্পক কুরুভ, ছভযী, ছরোদী,
মল্পোদো, মভুনোফতীয ভো প্রল্পতযল্পকযাআ ভল্পধয প্রগতত বোফনোয তযচ ছরতখ্কো উল্পেখ্ কল্পযল্পছন। ‘তোরোক’ গল্পেয ভল্পধয াঅভযো ছদতখ্
ছম ভুরভোন ভোল্পজ কত ল্পজ স্বোভী-স্ত্রীয ভল্পধয তফল্পচ্ছদ ঘটোল্পনো মো। তফল্পচ্ছদ ঘটোয য উবল্পয ভল্পধযাআ ভোনতক মিণো শুরু ।
কুরুভল্পক গ্রণ কযল্পত ল্পর ুনযো ানয একজন ুরুল্পলয ল্পঙ্গ োদী কযল্পতল্পফ, তোযয কুরুভল্পক াঅফোয তনকো কযল্পত
োযল্পফ। এাআ ধভশী োনল্পক কুরুভ ছকোনভল্পতাআ ভোনল্পত চোাআ নো, াযতদল্পক াঅযোদল্পক ছোড়ল্পত চো নো, এাআ ভোজল্পক
প্রতযোখ্যোন কল্পয ল্পয নতুনবোল্পফ জীফন গল্পড় ছতোরোয াঙ্গীকোল্পয াঅফদ্ধ । এখ্োল্পন াঅভযো ছদখ্ল্পত োাআ স্বোভীয প্রতত তোয
বোল্পরোফোো, এাআ জনয ভোজল্পক যোতয উল্পক্ষো কযোয ক্ষভতো তোয ছনাআ, তোাআ ছল্পল ল্পয নতুন জীফন গড়োয জনয োতরল্প মো।
ততছল্প ড়ো ভুতরভ ভোল্পজয নোযী কুরুল্পভয াঅত্মপ্রততষ্ঠোয োোোত প্রগততীর তচন্তোধোযো তোয ভল্পধয াঅভযো ছদখ্ল্পত োাআ।
াঅফোয াঅতদফোী ভোল্পজয জীফন মিনোয তচত্র-ছতফ পুতটল্প তুল্পরল্পছন ভোল্পেতো ছদফী ‘তকোয’ গল্পেয ভল্পধয তদল্প। াঅতদফোী
ভোল্পজয ছভল্প ছভযীয জন্ম াআততো এফাং তোয গোাঁল্পয যাং ঐ ভোল্পজয ছচোল্পখ্ এফাং ানযোনযল্পদয ছচোল্পখ্ াআলশোয কোযণ। ছকোন োত্রাআ
ছভযী গ্রণ কযল্পত যোজী ন। াঅফোয একপ্রকোয ফোধয ল্প ভুতরভ ন্তোন জোতরভ তোল্পক গ্রণ কযল্পত াআচ্ছুক এফাং ছভযীল্পক তনল্প
ানযত্র নতুন ভোল্পজ ফো কযল্পত যোজী।
ছকোনযকভ ছরোব রোরো ছনাআ ছভযীয ভল্পধয। ফোফুল্পদয উল্পটৌকন প্রতযোখ্যোন কল্পযন। ফোৎতযক ানুষ্ঠোল্পনয তদল্পন ছমবোল্পফ কোভোতুয
তীরদোয তাংল্পক তকোল্পযয ফস্তু তোল্পফ ৃতথফী ছথল্পক তযল্প তদল্পল্পছ, তো তোয উন্নত ফুতদ্ধয তযচ ফন কল্পয। ছরতখ্কো
ছদতখ্ল্পল্পছন ছভযী ছছোটল্পফরো ছথল্পক প্রগততীর ধযোন-ধোযণোয ভল্পধয তচ্ছর। এাআ ভোজ তোল্পক ফোধয কতযল্পল্পছ ানযত্র োতরল্প ছমল্পত।
এাআ ভোজ তোল্পক গ্রণ কল্পয নো উযন্তু ভোল্পরোচনো কযল্পত তছো তন। াঅতদফোী জনভোল্পজয াততক্ষত একজন ছভল্প ছভযী
প্রোদজীয ফোাংল্পরোয কোল্পছ তফতবন্ন ফোজোয ঘোট-য তযিভো কল্পযল্পছ, কখ্ন ছভল, ছবড়ো, গরু োরন কল্পযল্পছন, াঅফোয ফোফুল্পদয
ফোগোল্পনয োফু তফতি কল্পযল্পছ, স্বোবোতফকবোল্পফাআ ছভযী এাআ ভোজ ম্পল্পকশ মল্পথষ্ঠ জ্ঞোন াজশন কল্পযতছর। এাআ াতবজ্ঞতোাআ তোল্পক তক্ষো
তদল্পতছর। এাআ ভোজ তোয ল্পক্ষ তিক জোগো ন। াততক্ষত াঅয এক তবোতগনী নোযী মল্পোদোয কোতনী তনল্প ‘িনদোতনী’ ছছোট
গেতট। এাআ গেতটয ভল্পধয াঅভযো ভোল্পেতো ছদফী ছদতখ্োল্পছন, মল্পোদো তকবোল্পফ াল্পযয ন্তোল্পনয ছফো কযল্পত তগল্প তোয জীফল্পন
কত দুাঃখ্ কষ্ট ছনল্পভ এল্পল্পছ। মল্পোদো োোতোল্পর মযো শুল্প তোয ভল্পন ল্পল্পছ এাআ ডোিোয ফোফু তোয ফুল্পকয দুধ ছখ্ল্প ভোনুল
ল্পল্পছ, একভল্প তোয ভল্পন ল্পল্পছ। এ ছমন তফেভোতো ৃতথফীয কল্পরয ন্তোল্পনয ভোতো তততন। এাআ ছম তনল্পজয জীফন তফতরল্প তদল্প
াল্পযয ন্তোন ভোনুল কযল্পত কযল্পততোয ভল্পন ধোযণো ল্পল্পছ তফেজননী তততন ৃতথফীয কর ন্তোনাআ তোয এাআ তফেজননী ো
দুস্কয। ভোল্পেতো ছদফীয ছছোটগল্পেয এখ্োল্পনাআ োথশকতোয চূড়োন্ত তনদশন াঅভোল্পদয োভল্পন। নোযীত্তোয োভোতজক তনভশোণ একতদন ল্প
এল্পল্পছ ছমবোল্পফ ছখ্োল্পন ুরুলাআ তছর তোয তনিক তি। তোাআ ফতশভোন ভল্প াংল্পমোগ বোফনো নোযীয তনজস্ব ছরখ্ো, তনজস্ব
োিকৃতত, তনজস্ব তফল্পেলণ াতযন্ত জরুযী একতট তফল।
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