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মধ্যববত্তের মাজ াঅত্তখয ও জজযাবিবরন্ন নন্দীর  ‘বাত্তরা ঘর এক াঈত্ত ান’ 

িরুণকাবি মন্ড 

কারী াধ্যাপক, বাাংা ববভাগ , রুনা কত্তজ, পবিমবঙ্গ, ভারি  

Abstract: 

 Jyotirindra Nandi is a reclusive author with a habit of pondering into loneliness. In his 

wonderful novel 'Baro Ghor Ek Uthon', he has been very objective and realistic in 

presenting depreciated and decayed chapters of Bengali lives during the Post World War II 

period. This novel is a documentation of poverty, unemployment, economic decadence, and 

disruptions in personal and familial relationships. Nature has gradually fled from this city 

of concretized forest; likewise, the inhabitants of this city too have gradually lost their 

benevolence of perception and freedom of thoughts. How much inhuman a group of 

individuals can be due to poverty has been reflected in this novel. The wheel of time gave 

birth to an age where there was but one struggle i.e. to survive. The middle class people of 

newly liberated Kolkata, learned to free themselves from the slough of reverence and 

gentility, and they took to protest and rebel being ignited by their poverty and hunger. 

Jyotirindra Nandi's 'Baro Ghor Ek Uthon' is an exceptional creation of Bengali Literature 

centred in this catastrophe. 
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জজযাবিবরন্দ নন্দী বহুপব ি জখক বছত্তন না। প্রাবিষ্ঠাবনক পবিকার জখক ওযশা ত্তেও পা ত্তকর বিক 

জেত্তক খুব একটা াডশা পানবন জকানওবিন। বনস্পৃ লীিিাাআ বিবন াঅজীবন জপত্তযশত্তছন। িাাঁর বাআত্তযশর 

কাটবি বছ কম। জখক বাত্তব াঅবেিক স্বচ্ছিাও িাাঁর ানাযশে জেত্তক জগত্তছ। প্রচবি াত্তেি িাাঁত্তক ফ 

জখক বা যাযশ না। কারণ, বাজার বযবস্থাযশ বাআত্তযশর কাটবি, বত্তখ জরাজগার িো াঅবেিক াফযাআ বলল্প 

ববচাত্তরর একমাি মানিণ্ড। াঅর জাআ ববচাত্তর জজযাবিবরন্ন নন্দী িাাঁর পূবিুরী মাবনক বত্তন্দযাপাধ্যাযশ ও 

জীবনানন্দ িাত্তলর মিাআ ডাা জফ। জজযাবিবরন্দ নন্দী বনাঃঙ্গ াঈিাীন স্বভাত্তবর জখক। প্রেম জেত্তকাআ 

জজযাবিবরন্ন নন্দী পা কনবন্দি জখ বছত্তন না। জখক জীবত্তনর শুরুত্তি িাাঁর জচাত্তখও স্বত্তিল গ ত্তনর স্বপ্ন 

বছ, জািীযশিাবাত্তির রাজননবিক াঅিলি বছ। প্রােবমক পত্তবি িাাআ জজযাবিবরন্ন নন্দী শুধ্ু পা কত্তির নযশ, 

লাক াআাংত্তরজত্তির জনক নজত্তরও পত্তডশ বগত্তযশবছত্ত। ১৯৩১ াত্ত মাি াঅ াত্তরা বছত্তরর িরুণ জজযাবিবরন্ন 

ন্ত্রাবািী াঅত্তন্দাত্তনর ত্তঙ্গ যুক্ত োকার াবভত্তযাত্তগ পুবত্তলর াত্তি জেফিার ন। চার মা পত্তর জজ 

জেত্তক ছাডশা জপত্তও এক বছর বাবডশত্তি ািরীণ োকত্তি যশ এবাং িাাঁর াবিযচচিার াঈপরও নজরিাবর করা 
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যশ। িাত্তিও জখাত্তবখ াবলয োমানবন। জজযাৎস্না রাযশ ছদ্মনাত্তম  ‘জানার বাাংা’ ও  ‘বাাংার বাণী’ পবিকাযশ 

জবল বকছু গল্প জত্তখন। িারপর এপাত্তর চত্ত াঅা, াঈদ ভ্রাত্তির মত্তিা ঘুত্তর জবডশাত্তনা, পি-পবিকাযশ 

বববচ্ছন্নভাত্তব চাকবর ও াঅশ্রত্তযশর জখাাঁজ করত্তি করত্তি একটু ধ্ীত্তর চ গবিত্তি বত্তখ চত্তন। াআবিমত্তধ্য যুদ্ধ, 

দুবভিক্ষ, িাঙ্গা, জিলভাগ, স্বাধ্ীনিা ত্তবিাপবর নাগবরক মধ্যববত্তের জীবন-জবটিা, স্বােি-বিস্বিা জখকত্তক 

কত্তর জিাত্ত বকছুটা পাযশনপর, পত্তর াবলয বিবন মধ্যববত্তের াঅবত্তিি ববন্দ ত্তযশ পত্তডশন। গি লিত্তকর 

চবিল জেত্তক ের-াঅবল িলক পযিি নাগবরক মধ্যববত্তের যাপন বিযশার মত্তধ্যাআ নানা প্রকাত্তর স্বাধ্ীনোর 

ন্ান কত্তর জগত্তছন। এাআ কোবলল্পীত্তক বাবণবজযক ম ােবা প্রগবিলী জখক-পা কবন্ুরা নীরত্তব িাাঁত্তক 

াঈত্তপক্ষা কত্তর জগত্তছন। বনাঃঙ্গ জখক জচাত্তখর ামত্তন জিত্তখছন ত্তিাকুমার জঘা, নত্তরন্ননাে বমি, 

নারাযশণ গত্তঙ্গাপাধ্যাযশ জেত্তক ুনী গত্তঙ্গাপাধ্যাযশ পযিি াঅত্তরা াত্তনত্তকাআ াইিণীযশ পা ক ও খযাবি জপত্তযশ চত্ত 

জগত্তছন। মামবযশক ােবা িরুণ জখকরা াল্পমত্তযশ জনবপ্রযশিা জেত্তক বত্তডশা বত্তডশা পুরস্কাত্তরও ভূবি 

ত্তচ্ছন। বন্ু াগরমযশ জঘা িাাঁর প্রবিভাত্তক বচনত্তি জপত্তর িাাঁর জখাত্তক িীঘিবিন প্রশ্রযশ বিত্তযশ জগত্তছন। 
 

     ববাংল লিাব্দীর চাত্তরর িলক জেত্তক বাাংার রাজধ্ানী ককািার ওপর বিত্তযশ জগত্তছ াজাত্তরা দুত্তযিাত্তগর 

িরঙ্গ ববত্তক্ষাভ। ১৯৪২-এর পর ভারি ছাত্তডশা াঅত্তন্দান, ১৯৪৩-এর দুবভিক্ষ, ১৯৪৬-এর াম্প্রিাবযশক 

িাঙ্গা, ১৯৪৭-এর জিলভাত্তগর কারত্তণ ৃবি ওযশা াঈদ্বাস্তু মযা ক্ষমিাত্তক স্পলি কত্তরবছ প্রবভাত্তব। 

পাাঁত্তচর িলত্তক এাআ মস্ত ঘটনার াবভঘাি ককািাত্তক প্রিযক্ষ বা পত্তরাক্ষভাত্তব নাবডশত্তযশ জিযশ। ককািার 

নাগবরক জীবত্তনর মত্তধ্য এর জরখাপাি জিখা যাযশ। শুধ্ু িাাআ নযশ, ােিননবিক ও মাবনক জগত্তিও এর প্রভাব 

গভীর ভাত্তব প্রকাল জপত্তযশবছ। স্বাধ্ীনিা াঈেরকাত্ত ককািা জবল বকছু মযার ম্মুখীন যশ। জনাংখযা 

বৃবদ্ধর ত্তঙ্গ িা বমবত্তযশ ককািার কত্তবর বৃবদ্ধ ঘত্তটত্তছ। ককািা নগত্তরর ম্প্রারণ প্রােবমক পযিাত্তযশ 

ঘত্তটবছ ববেলাীত্তির াবভজাি পবি গত্তডশা জিাবার স্বাভাববক মাজববজ্ঞাত্তনর বনযশত্তম। লত্তরর জকাা 

জেত্তক খাবনক িূত্তর বনবরববব খুাঁজত্তি জচত্তযশবছত্তন িাাঁরা। ফি ককািার চাবরবিত্তক জন্ম বনত্তি োত্তক নিুন 

নিুন লরিব। পূবিবত্তঙ্গর লরণােিী এবাং ককািার াঅবেিক ববপযিস্ত মানুত্তর মাো জগাাঁজার জনয গত্তডশ 

াঈ ত্তি োত্তক ববস্ত। ককািার জীবত্তনর যাপন পদ্ধবি নিুন খাত্তি বাআত্তি শুরু কত্তর। ম্ভ্রম, ভদ্রিার াঅপাি 

জখা জছত্তডশ িয স্বাধ্ীন ককািার মধ্যববে জনিা জবিন জকব জপত্তটর জনয াংোমী যশ। 

এাআ ববপযিযশত্তক বনত্তযশ বাাংা ভাাযশ একাবধ্ক াবিয রবচি ত্তযশত্তছ। িার মত্তধ্যাআ ানযিম একবট বযবিক্রমী 

ৃবি জজযাবিবরন্ন নন্দীর  ‘বাত্তরা ঘর এক াঈত্ত ান’ াঈপনযা। এাআ াঈপনযাত্তর মধ্য বিত্তযশ ঔপনযাবক 

মকাীন বহুমাবিক মযাত্তক বচবিি কত্তরত্তছন। জখত্তকর জছাটগল্প, াঈপনযা ম্পত্তকি একবট বনজস্ব 

ধ্ারণা বছ— 

‘ ‘াঅবম মত্তন করিাম গল্গগুব  এক এক খণ্ড াআাঁট। াঅর াঈপনযা  একটা প্রকাণ্ড াআমারি। 

ুিরাাং াআাঁত্তটর পর াআাঁট গাাঁোর মিন াঅবম াঅমার গত্তল্পর চবরিগুব াবজত্তযশ জিব। জাআ ত্তঙ্গ 

বচুত্তযশলত্তনর িরজা জানা জুত্তডশ জিব, ঘটনার বাঁবডশ োকত্তব বারান্দা োকত্তব। িার ওপর স্টাাআত্তর 

পত্তস্তারা পডশত্তব এবাং িারপর ভাার রাং।’’
১
 

িাাঁর প্রেম বিনবট াঈপনযা  ‘ূযিমুখী’,  ‘মীরার দুপুর’,  ‘বাত্তরা ঘর এক াঈত্ত ান’-এর বভবেত্তি রত্তযশ জগত্তছ 

িাাঁরাআ জখা একবট গত্তল্পর াআাঁট  ‘িাবরণীর বাবডশ-বি’।  ‘বাত্তরা ঘর এক াঈত্ত ান’ াঈপনযাত্তর জত্তন্মর বপছত্তনও 

রত্তযশত্তছ এরকমাআ প্রিযক্ষ াবভজ্ঞিা। পাবরবাবরক ূি জেত্তক জানা যাযশ, িাাঁর জমত্তযশর যখন চার বছর বযশ, 

িখন একবিন স্ত্রীত্তক এত্ত বত্তন, জবঘবরযশার একবট ববস্তত্তি বগত্তযশ োকত্তি চান বলখবার জনয। জাআ 
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ববস্তত্তি বছ এগাত্তরাবট ঘর, একবট কমন াঈ ান। ববস্তবাীত্তির মত্তধ্য জকাঈ কাজ করত্তিন জিাকাত্তন, জকাঈ 

াঅবার বছত্তন নাি, জববলরভাগ মানুাআ এত্তবছত্তন পূবিবঙ্গ জেত্তক। এাআ মস্ত মানুত্তির প্রািযবক 

জীবনযািার প্রিযক্ষ াবভজ্ঞিা জেত্তকাআ ঔপনযাবক াঈপনযাত্তর রি জপত্তযশবছত্তন। 
 

    ‘বাত্তরা ঘর এক াঈত্ত ান’ াঈপনযাত্তর মূ প্লট াঅবেিক ববপযিযশ। বলবনাে বি জেট বমাযশান বযাত্তের 

মযাত্তনজার। বযাঙ্ক জফ কত্তর িার চাকবর যাযশ। জক গুপ্ত মাত্তচিন্ট ফাত্তমির জমাটা জবিত্তনর কমিচারী। বাাআত্তযশর 

বনজস্ব জিাকান বছ বাজাত্তর জিনার িাত্তযশ িা বববক্রি। াম এক ছাাঁটাাআ কমিচারী, ভুবনবাবু বডশবাজাত্তরর 

জিাকাত্তনর মাবক বছত্তন বকন্তু াঅজ বনাঃস্ব। বাত্তরা ঘত্তরর পুরুত্তির মি নারীরারও বনত্তজত্তির রূপাির 

ঘটাযশ। নািনবৃি বা নম্রিা, নলীিা বজিন কত্তর াঅবেিক াঈপাত্তযশ িারা পুরুত্তর মােিক ত্তযশ াঈ ত্তি 

চাযশ। িারা জববডশত্তযশ পত্তর বববভন্ন কত্তমি; রুবচ বলবক্ষকা, কমা নাি, বীবে বাচ্চার াঅযশা, প্রীবি জটবত্তফান 

াপাত্তরটর। এাআ াঈপনযাত্তর জপ্রক্ষাপত্তট জিলববভাগ, স্বাধ্ীনিা প্রাবপ্তর পরবিিীকাত্ত াবক্ষবযশি জীবত্তনর 

পবরচযশ পাওযশা যাযশ। নিুন নিুন জীববকা, নিুন জশ্রবণববনযা াঈপনযাত্ত এত্তকর পর এক ভাঙন এত্তনত্তছ। 
 

    ববশ্বযুদ্ধ পরবিিী মত্তযশ বাাংা কোাবত্তিয জকন্নীযশ ববযশ ত্তযশ াঈত্ত বছ মধ্যববে মত্তনাববত্তেণ। 

মত্তযশর পবঙ্ক জরাত্তি জিখা বিত্তযশবছ াদ্ভুি পিন। ননবিক াঅিলি ও মূযত্তবাত্তধ্র দ্রুি াবনবি ঘটত্তি 

োত্তক। নযাযশ ও ানযাযশ, পাপ ও পুণয, ধ্মি ও াধ্মি, শুভ ও াশুভ, ভাত্তা ও মন্দ াআিযাবির মধ্যবিিী িূরত্ব 

ঘুত্তচ জযত্তি োত্তক। একটার পর একটা াংকত্তট াঅক্রাি জীবনও িখন িার যাবিীযশ কাযিকরী ক্ষমিা ম্পণূি 

াবরত্তযশ বনছক এক প্রন ও ববভ্রত্তমর পিনবচহ্ন ত্তযশ াঈত্ত ত্তছ। চাবরবিত্তক শুধ্ু াবক্ষযশ াঅর াবক্ষযশ। বাত্তরা 

ঘর এক াঈত্ত ান াঈপনযাত্ত জজযাবিবরন্ন নন্দী মূি এাআ াবক্ষযশজাি পিনবচত্তহ্নর াঅত্তপা প্রবণিাত্তকাআ 

ধ্ারণ করত্তন। প্রেম ও বদ্বিীযশ ববশ্বযুত্তদ্ধর াঈৎত্তকবন্নক াঈন্মািনাযশ জগাটা ববশ্বােিনীবি িত্ত িত্ত জভত্তঙ 

পত্তডশবছ। একবিত্তক ভযশাব ােিননবিক মন্দা, ানযবিত্তক ক্রমবধ্িমান মদু্রাস্ফীবি— এাআ দুাআত্তযশর বমবশ্রি 

প্রভাত্তব নাগবরক মানুত্তর জীবত্তন এক ধ্রত্তনর বৃৎ াংকট জনত্তম এত্তবছ। াধ্ারণি নাগবরক জীবত্তন 

ববাকারী প্রত্তিযকবট মানুাআ চাযশ ামাবজক াঅবভজািয। এাআ াঅপাি ামাবজক াঅবভজািয স্থাযশী ােিনীবি 

বযবস্থা ছাডশা জকাত্তনামত্তিাআ ম্ভবপর নযশ। 
 

   জভত্তঙ পডশা ােিননবিক বযবস্থাযশ, জাআ চমান মযশবাস্তত্তব বত্তচত্তযশ জববল দুষ্প্রাপয ও দুিভ ত্তযশ াঈ  

চাকবর। এর ফত্ত চাকবরপ্রােিী বলবক্ষি ও মধ্যববে জশ্রবণ ভীণভাত্তব ক্ষবিেস্ত ন। ববভ্রত্তমর াদ্ভুি বাস্তবিাযশ 

ক্রমলাআ মূযত্তবাত্তধ্র াবক্ষযশ শুরু ত্তযশ জগ। বত্তচত্তযশ বত্তডশা কো— এক ধ্রত্তনর াঅত্মত্তকবন্নক 

মূযত্তবাধ্ীন মানবকিা মাজজীবত্তনর বিস্তত্তর ক্রামক বযাবধ্র মত্তিা ছবডশত্তযশ পডশ। জভত্তঙ পডশা 

ােিননবিক বযবস্থাযশ, জাআ মযশ, জাআ চমান মযশ বাস্তত্তব। 
 

    শুধ্ুমাি চাকবর প্রােিী াঈচ্চবলবক্ষি মধ্যববেরাাআ স্বপ্নভঙ্গজবনি িালাযশ াঅক্রাি  না— জাআ ত্তঙ্গ 

চাকবররি স্বচ্ছ মধ্যববেত্তির ামত্তনও  াৎ কত্তর ববপি ঘবনত্তযশ াঈ । ােিননবিক মন্দার কারত্তণ এত্তকর 

পর এক মাত্তচিন্ট জকাম্পাবন বন্ ত্তযশ জগ, এত্তকর পর এক বযাত্তঙ্কর ভরাডুবব ঘত্তট জগ। ফত্ত যারা 

বনরুবদ্বত্তে চাকবর করবছ—  াৎাআ চাকবর চত্ত জগ িাত্তির। ামাবজক াঅবভজাত্তিযর নাগবরক াঈচ্চিা জেত্তক 

বনত্তচ জনত্তম াঅত্তি বাধ্য  িারা। চাকবর না পাওযশার জীবন একরকম, বকন্তু চাকবর জপত্তযশও ারাত্তনা 

াঅরও ভযশঙ্কর। ফি এাআ মধ্যববে জশ্রবণ একবিত্তক জযমন এ জন াঅকবিক ভাগযববপযিযশত্তক মন জেত্তক 

এত্তকবাত্তর জমত্তন বনত্তি পারবছ না, ানযবিত্তক জিমনাআ নিবর করা াঅপাি াঈচ্চালার জখালটাত্তক বছাঁত্তডশ 

ানযকত্তর মাত্তঝ জনত্তম এত্ত জযমন জিমনভাত্তব জীবন কাটাত্তিও পারবছ না। িাছাডশা এিবিন ধ্ত্তর 
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চাকবর করার ুবাত্তি িারা জযভাত্তব বনত্তজত্তির একটা াঅত্মত্তকবন্নক বববচ্ছন্ন মাত্তজর াঙ্গীভূি কত্তর 

বনত্তযশবছ, জাআ বববচ্ছন্নিা জবাধ্ জেত্তকও বকন্তু িারা বকছুত্তিাআ বনত্তজত্তির মুক্ত করত্তি পারবছ না। 
 

    ‘বাত্তরা ঘর এক াঈত্ত ান’ াঈপনযাবটত্তক ববচার করবার মযশ এর মত্তধ্য োকা দ্বন্ধবটত্তক াঅববষ্কার করা 

বত্তচত্তযশ জরুবর াঈপনযাবট মূি চবরিপ্রধ্ান। বাত্তরাবট পবরবার এবাং পবরবাত্তরর বাাআত্তর একাবধ্ক পুরু ও 

নারী চবরিত্তক বনবিিি াঈত্তেলয বনত্তযশ জখক বচবিি কত্তরত্তছন। এাআ মস্ত চবরত্তির জশ্রবণ াবস্থান এক নযশ, 

বকন্তু প্রধ্ান চবরিগুব কত্তাআ জকাত্তনা না জকাত্তনা ক্রাাআবত্ত ভুগত্তছ। বনবিিি একবটমাি জচারা নযশ, 

একাবধ্ক াংকট এাআ চবরিত্তির বঘত্তর ধ্ত্তরত্তছ প্রবি মুূত্তিি। াঈপনযাবট চবরিপ্রধ্ান নযশ, মযাপ্রধ্ান বা 

জযত্তি পাত্তর। জখক জশ্রবণত্তচিনার জচনা াবস্থান জেত্তক জববরত্তযশ এত্ত নিুন ভাত্তব মাজত্তক ধ্রত্তি 

জচত্তযশত্তছন, াঈপনযাত্তর বববভন্ন পবরবার ও জাআ পবরবাত্তরর মানুত্তর জীবনচযিার মত্তধ্য বিত্তযশ জখক মধ্যববে 

জীবত্তনর ােিননবিক াবস্থান, পাবরবাবরক মূযত্তবাধ্, নারীর াবস্থান জিবখত্তযশত্তছন। ােিননবিক ববপযিত্তযশর 

ফত্ত স্বাধ্ীনিা াঈের বাাংাযশ জনত্তম াঅত্ত গভীর ববপযিযশ, ফি মধ্যববে চাকুবরজীবী ও কমিজীবী মানুত্তর 

জীবত্তন জনত্তম াঅত্ত ছাাঁটাাআত্তযশর াঅঘাি। রািারাবি জশ্রবণচুযি ত্তযশ পত্তডশন প্রচুর মানু। এরাআ ত্তঙ্গ বছ 

পূবিবত্তঙ্গ জেত্তক াঅা বছন্নমূ মানুত্তর ি। িাাঁরাও িাাঁত্তির জফত্ত াঅা স্বচ্ছিাত্তক াবরত্তযশ মাো জগাাঁজবার 

 াাঁাআ খুাঁজবছত্তন নিুন জিত্তল। বনত্তজত্তির জীবত্তনর যাবপি মুূিিগুত্তা বনত্তজত্তির কাত্তছাআ দুাঃস্বপ্ন ত্তযশ যাযশ 

িাাঁত্তির। এাআ দুত্তযিাত্তগর প্রবিবনবধ্ত্ব করত্তি জিবখ বাত্তরা ঘত্তরর ক াবধ্বাীত্তকাআ। জকাঈ জখাযশাযশ বযাত্তঙ্কর 

মযাত্তনজাত্তরর চাকবর, জকাঈ ারাযশ পিমযিািা। জকাঈবা বনত্তজর চাু বযবা জছত্তডশ জফবরওযশাা ত্তি বাধ্য যশ। 

জকাঈবা জিলভাত্তগর ফত্ত এত্তিত্তল াঅশ্রত্তযশর ন্াত্তন াঅত্ত। মানুত্তর ানযিম প্রধ্ান মূ চাবিা মাো 

জগাাঁজবার  াাঁাআ জজাটাত্তি িাাআ কত্তক াঅশ্রযশ বনত্তি যশ ববস্তত্তি। এাআ ােিননবিক াংকত্তটর বণিনা বিত্তি 

জখক বলবনােত্তক াঅপািিভাত্তব কেত্তকর ভূবমকাযশ াবজর কবরত্তযশত্তছন। মূি িাাঁর জচাখ বিত্তযশাআ এাআ 

াঈপনযা পা ত্তকর কাত্তছ জীবি ত্তযশ ওত্ত । াঈপনযাত্তর শুরুত্তি বলবনাত্তের জবাবনটা এ প্রত্তঙ্গ াঈত্তিখ 

করবার মত্তিা। রুবচ বলবনােত্তক পোল টাকা বিত্তি পাত্তর এমন বন্ু না োকার কারণ বজজ্ঞাা করত্ত 

বলবনাে জানাযশ— 

‘ ‘বছ, যত্তব বি জেট বমাযশান বযাত্তঙ্কর মযাত্তনজার বছাম, রুবচ! িা ািবডশ াঅটিা বাবডশটার 

বযাঙ্কটাাআ যখন ডুব, জাত্তকর জচাত্তখ াবরত্তযশ জগ, াঅবম মাি দু’পি দু’াত্তি ও একবট ক্ষুদ্র 

মস্তকবববলি মানু ত্তযশ কী কত্তর াঅর বনু্ত্তির কাত্তছ াঅিত্তরর  ‘বলবু’ ত্তযশ ানিকা পবরবচি োকব 

াঅলা কত্তরা।’’
২ 

স্বাধ্ীনিা পরবিিী বাাংার এাআ ােিননবিক ঙ্কত্তটর ফত্ত ৃবি যশ িীব্র জবকার মযা। মস্ত মাজত্তক ো 

কত্তর িীব্র িালা। মধ্যববে নামক মানবকিার মত্তধ্যও ঘত্তট যাযশ স্পি দুবট জশ্রবণববভাগ— একবট 

াঈচ্চমধ্যববে, ানযবট বনম্নমধ্যববে। বাস্থাত্তনর াভাব, দুবভিক্ষ, জবকার মযা াঅর িার ত্তঙ্গ ভা-মন্দ, 

াআির-ভদ্র, বলবক্ষি-াবলবক্ষি ববকছু বমত্ত বগত্তযশ নিবর চবছ এক জগাবখচুবডশ মাজবযবস্থা। এাআ 

াঈপনযাত্তর মত্তধ্য জখক জাআ বমশ্রত্তণরাআ প্রবিফন ঘবটত্তযশত্তছন। 
 

    ‘বাত্তরা ঘর এক াঈত্ত ান’ াঈপনযাত্ত াঅধ্ুবনক জীবত্তনর দুাআ প্রবিভূ জিখা যাযশ— চারু রাযশ ও ববস্তর মাবক 

পাবরজাি। চারু রাযশ বত্তনমার নারী চাযশ। জিলভাগ িাত্তক াাযয কত্তর। ানযবিত্তক পাবরজাি াঈেরাবধ্কার 

ূত্তি বপিার প্রচুর ম্পবে পাযশ। জ মত্তযশর ত্তঙ্গ িা বমবত্তযশ ববস্ত জভত্তঙ াঅবান জিাত্ত। বলবনাে 

গত্তল্পর নাযশক, গত্তল্পর কেক, গত্তল্পর চাবকালবক্ত। বলবনাে বি জেট বমাযশান বযাত্তঙ্ক চাকুবর করি। 
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চাকরী চত্ত যাওযশার পর স্ত্রীর জরাজগার একল টাকা মাাআত্তনত্তি জবত্তঘাটার ববস্তত্তি চত্ত াঅত্ত। বলবনাে 

জবকারত্ব জ্বাাযশ বচবিি নযশ, কারণ জ জাত্তন এক মযশ ভদ্রস্ত চাকবর াঅবার পাত্তব িাাআ পুরত্তনা পবরচযশত্তক 

বার ামত্তন ধ্ত্তর। াঈপনযাত্ত পিিাপ্রো প্রবিক ত্তযশ িাাঁবডশত্তযশত্তছ, ববস্তত্তি কারুর ঘত্তর পিিা বছ না, একমযশ 

বলবনাত্তের পিিাও ফুবটফাটা ত্তযশ যাযশ বাাআত্তরর জখা খুত্ত যাযশ। জবকার ত্তযশও বলবনাে গাত্তযশ াওযশা 

াবগত্তযশ ঘুত্তর জবডশাযশ, চাবকরর জচিা কত্তর না এমনবক বটাঈলন পবডশত্তযশ াঈপাজিত্তনর কোও ভাত্তব না। 

বলবনাত্তের স্ত্রী স্কু বলবক্ষকা। বকন্তু বন্ুর কাত্তছ ঝুবর ঝুবর বমেযা কো বত্ত টাকা ধ্ার করত্তি ববত্তবত্তক বাত্তধ্ 

না। ববধ্ু মাস্টারত্তক জ ঘৃণা কত্তর বকন্তু ববস্তর মাবক পাবরজািত্তক জিাাত্তমাি কত্তর। পাবরত্তজর স্ত্রী িীবপ্ত 

িাত্তক  ‘ববস্তর জাক’ বত্ত বলবনাত্তের কান া যশ ােচ িীবপ্তত্তক রাত্তির স্বপ্ন জিত্তখ। বলবনাত্তের 

াধ্াঃপিন জখক াঅত্তস্ত াঅত্তস্ত এাঁত্তকত্তছন। বযবা াঅর রাজননবিক াঅশ্রত্তযশ ককািাযশ গত্তডশ ও া নিুন বাবু 

ম্প্রিাত্তযশর প্রবিবনবধ্ ত্তন পাবরজাি। কাত্ত র বযবার ত্তঙ্গ জ নিুন এক বযবা খুত্তত্তছ। াঅশ্রযশীন 

মানুত্তির াঅশ্রত্তযশর বববনমত্তযশ াঈপাজিত্তনর এক াবভনব পন্থা। কাত্তরা ঘত্তরর ানটত্তনর পাত্তল পবরবাত্তরর 

নবভবত্তক িুত্ত ধ্ত্তর জখক জজযাবিবরন্ন নন্দী জশ্রবণনববচিযত্তক স্পি কত্তরত্তছন, মধ্যববে মানুত্তর জীবত্তন 

বনত্তজর জেত্তক াঈাঁচুত্তি োকা ধ্নীত্তির প্রবি জয ানুরাগ োত্তক িা পাবরজাত্তির প্রবি ববস্তর একাবধ্ক মানুত্তর 

মত্তধ্য প্রমাবণি ত্তযশত্তছ। 
 

    ‘বাত্তরা ঘর এক াঈত্ত ান’ াঈপনযাত্ত এাআ মূযত্তবাধ্ীন াঅত্তপা প্রবণিার ছাপ পত্তডশত্তছ নানাভাত্তব, নানা 

বিক বিত্তযশ। এাআ মূযত্তবাধ্ীন াঅত্তপা প্রবণিার মূ কারণ ভাঙা ােিনীবি। মযশ াংকট এবাং মাজ 

াংকত্তটর ব ক জাযশগাত্তিাআ জখক গভীর াবভত্তনবলী িৃবি জরত্তখত্তছন। চমান মকাত্তর এাআ জপ্রবক্ষত্তি 

বলবনাে বনত্তজও জযমন চাকবর ারাত্তনা এক ডুবি মানু, জিমনাআ ববস্তর ানয ব মানুগুত্তাও একাআ রকম 

ডুবি মানু। পাাঁচু ভাদুডশী িার জুত্তনর ওপর মযাাজ বিবনক খুত্ত বত্তত্তছ; জাআ মযাাজ বিবনত্তকর জনাাংরা 

পাাঁত্তক ববধ্ু মাস্টার িার দুাআ জমত্তযশ মিা ও াধ্নাত্তক জরাজগাত্তরর াঅলা বনববিকারবচত্তে মপিণ কত্তর বত্ত 

াঅত্তছন। রত্তমল িার ভাাআ বক্ষিীলত্তক বিত্তযশ চা জিাকান িো জরস্টুত্তরন্ট খুত্ত নানারকম জচারাকারবার চাু 

কত্তর বিত্তযশত্তছ াঅর জাআ জচারাকারবাত্তরর ানবধ্ পাপকত্তমি াবনচ্ছা ত্তেও একটু একটু কত্তর জবডশত্তযশ জগত্তছ 

ত্তরত্তটা স্কুত্ত পডশা জববব। াংার ও বাস্তত্তবর বনষু্ঠর প্রত্তযশাজত্তনর কাত্তছাআ বনত্তজত্তক বব বিত্তি জ বাধ্য 

ত্তযশত্তছ। এাআ াবস্থাযশ ডাক্তাত্তরর জমত্তযশ ুনীবির জটবত্তফান াবফত্ত চাকবরর াআত্তচ্ছর কো জানত্তি জপত্তর িার 

মা প্রভািকণা প্রীবির মাত্তক বত্তন— 

‘ ‘াবফত্তর কীবিি শুনত্তি াঅর বাবক াঅত্তছ বকছু। িযাত্তল োকত্তি জববাক শুত্তনবছ। এখাত্তন াঅাআযা জিা 

জিখবছ। কযান াঅমার ভাত্তির াাঁবডশত্তি বক  াণ্ডা পত্তডশত্তছ জয জপত্তটর মাাআযশাত্তক জবলযা বানামু।’’
৩
 

 

   পুরু জাক বা নারী, মধ্যববে মানবকিা যখন বমি ত্তযশ জচত্তপ বত্ত োত্তক বুত্তকর ওপর, িখন এমন 

ভাত্তবাআ নারীত্তক জিত্তখ িারা। াঅত্ত নারীর কমিজীবনত্তক স্বীকৃবিবিত্তি জয মানবকিা াত্তগ জটাাআ এখত্তনা 

নিবর যশবন স্বাধ্ীনিাাঈের বাঙাব জীবত্তন। ােিননবিক জাাঁিাকত্ত বপি মধ্যববে যখন বনত্তজর াঅবেিক 

ভববিবযত্তক স্পি জিখত্তি পারবছ িখন বাধ্য ত্তযশাআ বনত্তজর াবস্থান জেত্তক ত্তর াঅবছ। িাাআ বাবডশর 

জমত্তযশরা এাআ মযশ কারখানাযশ কাজ করত্তি যাবচ্ছ। এাআ াঈপনযাত্ত জগবি কারখানার াঈত্তিখ রত্তযশত্তছ 

একাবধ্কবার। জাআ জগবি কারখানার ববস্তর জমত্তযশ বাঈত্তির াঅনার জনয জ কখত্তনা বযবার কত্তর রত্তমলত্তক, 

রত্তমল খুন ত্তযশ যাবার পর বাাআত্তক। াঈপনযাত্তর মে াঅখযাত্তন বলবনাে িাাআ জকানওভাত্তবাআ াঅমাত্তির মন 

ও মানবকিাত্তক এিটুকুও াঈন্নি কত্তর না, এিটুকুও মৃদ্ধও কত্তর না। াঈপনযাত্তর মে াঅখযান ববত্তেণ 
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করত্ত াঅমরা াঅত্ত দুত্তটা বলবনােত্তক জিখত্তি পাব। একজন বাাআত্তরর বলবনাে এবাং াঅত্তরকজন াবলযাআ 

জভিত্তরর। বাাআত্তরর বলবনাে বলবক্ষি, ুত্তযাগন্ানী এবাং একািভাত্তবাআ াঅত্মখু াবভাী। জভিত্তরর 

বলবনাে ববস্তর জেত্তকও জনাাংরা মানবকিার। 
 

    াঅধ্ুবনক মধ্যববে মাত্তজর বত্তডশা মমিবযাবধ্ ম্ভবি িার াঅত্তপাপ্রবণিা। াঅত্ত যখন ািত্তিাক জেত্তক 

ািবজিজ্ঞাা ত্তর যাযশ। মানু িখন াঅর বকছুত্তিাআ ঘত্তরর াঅর বাাআত্তরর ামবেক ববনবিত্তি াঅপন 

মত্তনাধ্ত্তমির িীক্ষ্ণিা বিত্তযশ যাচাাআ করত্তি পাত্তর না। মত্তনাধ্ত্তমির িীক্ষ্ণিাও াপহৃি ত্তযশ যাযশ। িালা, াংলযশ, 

াববশ্বা, স্বপ্নভঙ্গ এব বমত্তবমত্তল এমন এক জনবিবাচক াবস্তত্ব ও াবস্থান িখন নিবর ত্তযশ যাযশ, যা জেত্তক 

জবর ত্তযশ াঅাটাও ািযি কব ন।  ‘বাত্তরা ঘর এক াঈত্ত ান’ াঈপনযাত্ত এমনাআ ািবজিজ্ঞাাীন পবরবযপ্ত 

ববন্দলাা রত্তযশত্তছ বকন্তু জাআ ববন্দলাা জেত্তক জবর ত্তযশ াঅার পে ও পবরক্রমা জনাআ জকাোও। জীবত্তনর 

ভাাঁত্তজ ভাাঁত্তজ িাাআ িীক্ষ্ণিার াভাত্তব, াআচ্ছালবক্তর াভাত্তব, এমনবক ািবজিজ্ঞাার াভাত্তব মযশা জত্তমত্তছ, 

ক্রমাগি মযশা এত্তত্তছ। এাআ স্তরীভূি মযশাাআ াঅত্ত াঅত্তপাপ্রবণিা। মূযত্তবাত্তধ্র এাআ াবক্ষত্তযশ 

াঅত্মমপিণ কত্তরত্তছ াম ািার বকাংবা ববধ্ু মাস্টাত্তররা। পুরুত্তির এত্তন ববত্তবচনাীন ববনবির ভযশাব 

াঅঘাি ামাত্তি বগত্তযশ জলপযিি এাআ মযশার মত্তধ্যাআ এত্ত িাাঁডশাত্তি বাধ্য ত্তযশত্তছ প্রীবি, বীবে, বকরণ, 

ুরুবচর মত্তিা নারীরা। ফত্ত বিিাআ শুধ্ু াঅত্তপা াঅর াঅত্তপা। জছাট জছাট জীবনযন্ত্রণার কামডশ মস্ত 

াঈপনযাত্ত ছডশাত্তনা োকত্তও এাআ জীবনযন্ত্রণাত্তক াঙ্গীভূি কত্তর বলবনাে াঅত্মমীক্ষাত্তিও রি যশবন। ফত্ত 

একমযশ মধ্যববের াঅত্তপাপ্রবণিার মত্তধ্যাআ িার এক াদ্ভুি ভরাডুবব ঘত্তট যাযশ এবাং বত্তচত্তযশ বত্তডশা কো 

ভামান াবস্থাযশ এাআ ভরাডবুবত্তক জ জমত্তনও জনযশ াঅপাি এক দুত্তবিাধ্য স্বাভাববকিা প্রাণপত্তণ বজাযশ 

জরত্তখাআ। শুধ্ু বলবনাে জকন, কম জববল াঈপনযাত্তর পুরু ও নারী প্রাযশ ব চবরিাআ বাধ্য ভামান ক্ষযীন 

ভরাডুবব জিখত্তবন বত্তাআ জখক াঈপনযাত্ত বাত্তরা জকববন বববলি জাাত্তজর প্রিীকী িৃলয াংত্তযাজন 

কত্তরত্তছন। মধ্যববে বনত্তজর বনত্তজর ােিননবিক জশ্রবণববনযাত্তক মানত্তি জকাত্তনাবিনাআ রাবজ বছ না। জফত্ত 

াঅা মযশ াঅর নিুন াবনবিি ভববযৎত্তক বমবত্তযশ জয ক্ষণভঙ্গুর বিিমান স্বাধ্ীনিা াঈের ভারত্তি জখা 

ত্তযশবছ এাআ জীবি কেকিা। মানুত্তর াআত্তচ্ছ এবাং াত্তধ্যর মত্তধ্য জয প্রব ববপ্রিীপ াবস্থান, জাআ 

িূরত্বটাত্তকাআ জজযাবিবরন্ন নন্দী বাত্তরা ঘত্তরর বিবি াঈ াত্তন নাবমত্তযশ এত্তনত্তছন। জকাত্তনা এক চবরি নযশ, 

জকাত্তনা াঅািা মিািলি নযশ জখক মধ্যববত্তের ামবেক জচারাটাত্তক বচিবলল্পীর মত্তিা চাবপত্তযশ বিত্তযশত্তছন 

পা ত্তকর ামত্তন। 
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