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বাঙালির ভ াজন ও বাছলবচার : সমাজ ও সালিত্যে
ড.অল লজৎ গত্গাপাধ্োয়
অধ্োপক, বাাংিা লব াগ, নিাটা ভ াত্গন্দ্রনাথ মন্ডি স্মৃলয মিালবদ্োিয়, নিাটা, উত্তর চলিশ পরগণা
Abstract
Bengalees are very much foody. Also, the tradition of taking different types of food and
using different types of utensils in different class people of bengalee society is still going on.
The caste oriented discrimination in between Brahmins and Sudras is a serious social
problem that also affects their dining togetherly. Bengalee Vaishnabs and Bengalee
Muslims are also habituated in their own religious practice and process in taking food that
differs with each other. In real life and published works, the contextual believes and social
reform of Ishwar Gupta, Swami Vivekananda, Madhusudan Dutta, Rabindranath Tagore
and other has been accepted and established distinctly for a new thought.

“প্রায় অপরাহ্নত্বিায় ভ াজন সমাধ্া কলরয়া রামবাবু যৃলি ও প্রাচুত্ ের একটা সশব্দ উদ্গার ছালিয়া খন গাত্রাত্থান
কলরত্য ভগত্িন, যখন অচিা অত্নক কত্ে একটুখালন িালসয়া বলিি, লকন্তু জোঠামশাই, ভ লদ্ন জানত্য পারত্বন,
আজ আপনার জায ভগত্ছ, ভসলদ্ন লকন্তু রাগ করত্য পারত্বন না, যা বত্ি লদ্লি।” বিাই বাহুিে উদ্ধৃলযলট শরৎচন্দ্র
চত্টাপাধ্োয় লবরলচয ‘গৃিদ্াি’ উপনোত্সর ভচৌলরশ পলরত্েত্দ্র একলট অাংশ। অাংশলটর মত্ধ্ে অন্তযঃ দুলট লজলনস
অযেন্ত িক্ষণীয়। প্রথমলট িত্িা, রামবাবু এখাত্ন লচরপলরলচয ভ াজনলবিাসী বাঙালি চলরত্রর প্রলয ূ আর লিযীয়লট
িত্িা ব্রাহ্মণ অচিার গৃত্ি অন্নগ্রিত্ণর কথা জানাজালন িত্ি যাাঁর ধ্মেনাত্শর আশাংকা। এ দুলট প্রসগত্ক পাশাপালশ
ভরত্খ লবচার করত্িই আমার আত্িাচে প্রবন্ধ রচনার উত্েশেলট পলরস্কার িত্ব।
ঐলযিালসক যালিক ভদ্বীপ্রসাদ্ চত্টাপাধ্োয়ত্ক একবার ভকমলব্রজ লবশ্বলবদ্োিয় এক বছত্রর জনে আমন্ত্রণ
জালনত্য়লছি। ভদ্বীপ্রসাদ্ ভসই আমন্ত্রণ প্রযোখোন কত্রন। কারণ লিত্সত্ব লযলন জানান, “ভপাষাত্ব না মশাই, দুপুত্র
এক থাি মাত্ছর ভ াি- ায, ভিবু, িঙ্কা ডত্ি ভখত্য় ভকািবালিশ আাঁকত্ি দু’ঘণ্টা না ঘুমাত্ি আমার চত্ি না।”
বাঙালি এযটাই ভ াজনলপ্রয়! কলব ঈশ্বর গুিও বত্িলছত্িন, ‘ ায-মাছ ভখত্য় বাাঁত্চ বাগালি সকি/ ধ্াত্ন রা ূলম
যাই মাছ রা জি।’ কথায় আত্ছ ডাত্ি- াত্য বাঙালি অথবা মাত্ছ- াত্য বাঙালি। বাঙালি লচরকািই ভ াজনরলসক।
যার সাত্থ খাদ্ে-খাবার লনত্য় বাঙালির মত্ধ্ে ও সমগ্র বাাংিা জুত্িই ছলিত্য় আত্ছ কয না ছিা আর প্রবাদ্। ‘সবেঘত্ট
কাাঁঠালিকিা’, ‘ভ াত্ি- াত্ি-অম্বত্ি’, ‘আদ্ায়-কাাঁচকিায়’, ‘গাত্ছ কাাঁঠাি ভগাাঁত্ে ভযি’, ‘ জত্নর সত্গ ভখাাঁজ ভনই
ভ াজন ছলরশ জাত্য’, ‘মাত্ছর ভযত্ি মাছ াজা’, ‘শাক লদ্ত্য় মাছ ঢাকা’, ‘বুত্না ওি বাঘা ভযাঁযুি’ এমন অজস্র
নমুনা আত্ছ যার। বাঙালির ‘মাত্ছ- াত্য উৎপায’-এর শুরু কত্ব, যা সলঠক বিা মুশলকি। যত্ব দ্শ লক এগাত্রা
শযত্ক বাাংিার অনেযম প্রধ্ান স্মৃলযকার বত্দ্ব ট ছুত্ট এত্সলছত্িন বাঙালির, লবত্শষ কত্র বাঙালি ব্রাহ্মত্ণর
মাত্ছর থািা বাাঁচাত্য। আসত্র ভনত্ম বত্দ্ব ুত্িও শাক লদ্ত্য় মাছ ঢাকার পত্থ িাাঁত্টন লন। লযলন ভিাকাচার যথা
ভদ্শাচাত্রর ভমাক্ষম ুলি লদ্ত্য় বাঘা বাঘা অবাঙালি স্মৃলযকাত্রর মুখ বন্ধ কত্র লদ্ত্য় লছত্িন। বাঙালির মাছ খাওয়ার
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সপত্ক্ষ যাাঁর প্রধ্ান ুলি লছি— বাাংিার মালট, বাাংিার জি—বাঙালিত্ক ভ খাদ্ে সরবরাি কত্র, ভসটাই যার
স্বা ালবক আিা ।ে এমন আিা ে গ্রিণই যার স্বা ালবক ধ্মে। উত্েখে, বত্দ্ব ভসসময় শুধ্ু সাধ্ারণ বাঙালিরই নয়,
বরাং ব্রাহ্মত্ণরও মৎসোিারত্ক সমথেন কত্রলছত্িন। একসময় লবত্বকানত্ের জ্জেষ্ঠভ্রাযা মত্িন্দ্রনাথ দ্ত্ত যাাঁর
স্মৃলযকথায় উলনশ শযকীয় বাঙালির ভ াজনলবষয়ক নানা খুাঁলটনালট যথে যুত্ি ধ্ত্রলছত্িন। বাঙালির ভ াজত্নর সাত্থ
আর একলট সাংস্কারও দ্ীঘেলদ্ন ধ্ত্র বাঙালি সমাত্জ প্রচলিয আর যা িত্িা ভছাাঁয়াছুাঁলয়র বাছলবচার। শুধ্ু ভখত্িই ভযা
িত্ব না, লক াত্ব খাত্বন, ভকান্ পাত্র খাত্বন, লক াত্ব পলরত্বশন করত্বন—কযরকম বাছলবচার। এমলনত্যই
বাঙািীর শরীত্র ছলরশ জাত্যর রি লমত্িলমত্শ একাকার িত্য় ভগত্ছ। বাঙািীর রান্নার রকম-সকমও এক নয়।
কখনও কখনও খাাঁলট বাঙািী খানা ইসিামী সাংস্কৃলযর লমশ্রত্ণ িত্য় ভগত্ছ বাদ্শািী খানা। আবার কখনও িায়দ্রাবাদ্ী
বা ারত্যর অনোনে প্রত্দ্ত্শর খানা লদ্লবে উত্ঠ ভগত্ছ বাঙািীর ভিাঁত্সি িত্য় পাত্য। উত্টাটাও ঘত্টত্ছ। বাঙািীর
মত্ধ্েই ভযা ঘলট-বাঙাি, লিেু-মুসিমান, শাি-জ্বষ্ণব, লদ্লশ-লবলিলয, সাত্িব-লবলব-ভগািাম—কযরকত্মর লব াজন!
নানা ভগাষ্ঠীর নানা রকম আসন, নানা রকম বাসন, জ্যজস, রান্নার নানা ধ্রত্নর যলরকৎ। ভমাগি-আেগান-যুকেীপাঠান ভথত্ক শুরু কত্রন ইাংত্রজ বাদ্শা—নানা শাসক আর নানা ঘাত্টর জি ভখত্য় জি ভখত্য় বাঙািীর ভবাঁত্চ থাকা,
এলগত্য় চিা। জায-পায লনত্য় ছুৎমাগে বাঙালি সমাত্জ আত্গ ভথত্কই লছি, লকন্তু সমাত্জর বুত্ক কখনও কখনও ভসলট
প্রকট িত্য় পিত্যা পাংলিত্ াজত্ন। একসময় সাংস্কৃয যকেবাগীশরা পাংলিত্ াজত্নর ভক্ষত্র ‘আশ্রয় ভদ্াষ’-এর কথা
বিত্যন। স্পশেত্দ্াত্ষর মত্যাই লছি এই ‘আশ্রয় ভদ্াষ’। বণোশ্রত্মর কুেি লিসাত্বই ভ ন খাবার আসত্ন এই
ভছাাঁয়াছুাঁলয়র বািাইত্ক বণেলিেু সমাজ যথা উাঁচুজাত্যর ভিাত্করা অলয স যত্ন রক্ষা কত্র চিত্যন। ভষািশ শযাব্দীর
বাঙালি সমাজ ও সালিত্যের লদ্ত্ক যাকাত্ি এই যীব্র প্রলযলিয়াশীি বাছলবচাত্রর ছলবলট াঙার প্রত্চোও ভদ্খত্য
পাই। ‘জ্চযনে াগবয’ গ্রন্ি ভথত্ক জানা ায় নত্দ্র লনমাই-এর নগর ও বাজার পলরিমার কথা। নবিীত্প ভস সময়
ল ন্ন ল ন্ন জালযর আিয় লছি ল ন্ন ল ন্ন পািায়। লনমাই ব্রাহ্মণ সন্তান িত্িও জালয-লবচার করত্যন না। আর যাই লবনা
লনমন্ত্রত্ণ লনযোনেত্ক সাত্থ কত্র একবার লযলন িালজর িত্য়লছত্িন ভগাপ পািায়। যারপর স্বয়াং লনমাই যাত্দ্র সাত্থ
এক পাংলিত্য একসাত্থ বত্স দ্লধ্-দুগ্ধ সি ভ াজন কত্র ভ মন রসনা পলরযৃি কত্রলছত্িন ভযমনই এক িিমায়
াবযীয় সামালজক সাংস্কার ও জালযত্ দ্ত্কও দ্ূত্র সলরত্য় লদ্ত্য়লছত্িন। যত্ব এ সাংিান্ত আর এক করুণাঘন
কালিনীর লববরণও পাওয়া ায় মিাত্শ্বযা ভদ্বীর ‘বান’ গত্ে। এ গত্ের কালিনীলট ১৫১৩ সাত্ির। গত্ে আত্ছ
লনমাই সন্নোসী খন মাযাত্ক দ্শেন কত্র নীিাচত্ি লেরত্ছন যখন কাত্টায়ার পূবেস্িিীর লবত্তশািী ভপাযদ্ার আচা ে
লঠক করত্িন রান্নাপূজার আত্য়াজন করত্বন। লনমাই-ভয়র গমন পত্থ পত্ি আচাত্ ের গ্রাম। আচা ে ভচত্য়লছত্িন
একলদ্ত্নর জনে ইযর- দ্রজত্নর পাংলিত্ াজন কলরত্য়, ব্রাহ্মণ-চাাঁিাি-বাগদ্ীত্ক একসত্গ খাইত্য় লযলন লনমাইত্ক
সন্তুে করত্বন আর একইসত্গ লনত্জর নাম-ডাকও বািাত্বন। কারণ- ‘ভগৌরাঙ সন্নোসী নালক উাঁচুত্ক নীচু আর নীচুত্ক
উাঁচু করত্ব বত্ি ভিত্চ ভবিাত্ে।’ আচাত্ ের এই লসদ্ধাত্ন্ত সব ভথত্ক আশালিয িত্য়লছি গ্রাত্মর রূপসী বাগদ্ীলনর
ভছত্ি লচলনবাস বাগদ্ী। যার আশা লছি আচাত্ ের আত্য়াজত্ন একলদ্ত্নর জনে িত্িও যার বালির দ্াওয়ায় বত্স ায
খাওয়ার সুত্ াগ লমিত্ব। লকন্তু লচলনবাত্সর স্বপ্ন সেি িত্িা না। লনমাই ঠাকুর পূবেস্িিী না এত্স শালন্তপুর-কাত্টায়া
িত্য় কুমারিত্টর পথ ধ্রত্িন। লচলনবাত্সরও আর আচা ে বালিত্য বত্স গরম ায খাওয়া িত্িা না। পাংলিত্ াজত্নর
লদ্ন আচা ে যাত্দ্র সবাইত্ক দ্াওয়া ভথত্ক নালমত্য় লদ্ত্িন। গেলটর মত্ধ্ে লদ্ত্য় একলদ্ত্ক লিেু ধ্ত্মের সাংস্কার ও
অনেলদ্ত্ক পলযয উদ্ধাত্রর নাত্ম উিলবত্ত্তর িাং সবেস্ব বালিেক আত্য়াজন ও আিম্বত্ির করুণাঘন পলরণামী
বেঞ্জনাত্ক যুত্ি ধ্রা িত্য়ত্ছ।
জ্বষ্ণবীয় গুরুবাত্দ্ বিা িয় দ্ীক্ষা না লনত্ি মানুষ পলবর িয় না, যাই পূজা-পাবেন, জপ, যপ, ব্রয ইযোলদ্
ভ ত্কান ধ্মেীয় অনুষ্ঠান করার অলধ্কারও জন্মায় না। ভকননা, অদ্ীলক্ষয জ্বষ্ণব অপলবর থাত্ক। অপলবর মানুত্ষর পূজা
ভদ্বযারা গ্রিণ কত্রন না, আর ভস পূজায় ভকাত্না েি িা ও িয় না। জ্বষ্ণব গুরু শ্রীচরণ দ্াস ঠাকুর শাস্ত্রীয় উদ্ধৃলয
লদ্ত্য় দ্ীক্ষার আবশেকযা সম্পত্কে লিত্খত্ছনঃ
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অদ্ীলক্ষযাাং ভিাকানাাং ভদ্াষাং শৃণু বরানত্ন।
অন্নাং লবষ্ঠাসমাং যসে জিাং মূরসমাং স্মৃযম্।
াং কৃযাং যসে শ্রাদ্ধাং সিোং ালযিেত্ধ্াগলযম্।১ (যথালি মৎসে সূত্ি)
অথোৎ অদ্ীলক্ষয বেলের অন্ন লবষ্ঠার সমান, জি মূরযূিে। যািারা শ্রাদ্ধালদ্ ািা লকছু কত্র যািা সমস্তই বৃথা।
অনেলদ্ত্ক াাঁত্দ্র লনরন্তর ভচোর েত্ি ‘ভগৌিীয় জ্বষ্ণব ধ্মে’ একলট লবলশে ধ্মেীয় মযবাদ্রূত্প প্রলযলষ্ঠয িয়
বৃোবত্নর ভসই ছয় জ্চযনে অনুগয িপাষেৎ ভগাস্বামী রূত্প আজও লবখোয। এাঁরা িত্িন সনাযন ভগাস্বামী, যাাঁর
াই রূপ ভগাস্বামী, যাাঁত্দ্র ভ্রাযুষ্পুর জীব ভগাস্বামী, ভগাপাি ট ভগাস্বামী, রঘুনাথ ট ভগাস্বামী ও রঘুনাথ দ্াস
ভগাস্বামী। এই ভগাস্বামীত্দ্র মত্ধ্ে প্রথম পাাঁচজন লছত্িন ব্রাহ্মণ আর একমার রঘুনাথ দ্াস ভগাস্বামী লছত্িন শূদ্র। এই
ভগাস্বামীত্দ্র মত্ধ্ে ভগাপাি ট লছত্িন দ্ালক্ষণাত্যের ব্রাহ্মণ; লযলন কখনও বাাংিায় এত্সলছত্িন লক না যা জানা ায়
না। সম্ভবয সনাযন ভগাস্বামীর সািচত্ ে লযলন ভগৌিীয় জ্বষ্ণবত্দ্র স্মৃলযশাস্ত্র ‘শ্রীশ্রীিলর লি লবিাস’ রচনা কত্রন। এই
‘শ্রীশ্রীিলর লি লবিাস’ গ্রত্ন্ি জ্বষ্ণব ধ্ত্মের কমেকাণ্ড ও যাত্দ্র আচরণলবলধ্ লনলদ্েে লছি। এই গ্রত্ে ব্রাহ্মণ ও জ্বষ্ণব
গুরুর লবত্শষ অলধ্কারত্ক স্বীকৃলয ভদ্ওয়া িয়। লবধ্ান ভদ্ওয়া িয় ভ , ব্রাহ্মণ-জ্বষ্ণত্বরা শূদ্র-জ্বষ্ণবত্দ্র অন্ন গ্রিণ
করত্য পারত্বন না। ব্রাহ্মণত্ক দ্ান আসত্ি গবান লবষ্ণুত্কই দ্ান। যাই ব্রাহ্মণ-জ্বষ্ণবত্ক উপাত্দ্য় ভ াজন দ্রবোলদ্র
বেবস্থা কত্র লদ্ত্য িত্ব আর যাাঁরা স্বিত্স্ত, স্বপাত্ক রান্না কত্র যার ভসবা গ্রিণ করত্বন। ভপৌরালণক ব্রাহ্মনেবাদ্
অন্তেজ শূদ্রত্ক অস্পৃশে ভঘাষণা কত্রলছি, লকন্তু এই ভগৌিীয় জ্বষ্ণববাত্দ্ চণ্ডািত্দ্র দ্শেন করত্িও উিবত্ণের
জ্বষ্ণবত্দ্র মিাপাপ িত্যা, আর যাাঁরা সূত্ ের লদ্ত্ক যালকত্য় ভথত্ক াত্য ভসই চণ্ডাি দ্শেনজায মিাপাপ স্খািন
করত্য পাত্রন যার লবধ্ানও জ্বষ্ণবশাত্স্ত্র ভদ্ওয়া িত্য়লছি। এ সকি লবধ্ান ও আচরণলবলধ্গুলি লিেু ধ্ত্মের
বাছলবচারত্ক িমশঃ আত্রা জলটি কত্রত্ছ।
মুসিমান সমাত্জও এ সম্পলকেয নানা জলটিযা আত্ছ। মুসিমান সমাজ পালিয কুর-আন-শরীত্ের সুরা আি
আন-আত্মর ১১৮ ও ১১৯ নাং আয়াত্য বিা িয়, আোি বত্িত্ছন, "অয:পর ভ জন্তুর উপর আোির নাম উিালরয
িয়, যা ভথত্ক ক্ষণ কর লদ্ ভযামরা যাাঁর লবধ্ানসমূত্ি লবশ্বাসী িও। ভকান কারত্ণ ভযামরা এমন জন্তু ভথত্ক ক্ষণ
করত্ব না, ার উপর আোির নাম উিালরয িয়, অথচ আোহ্ ঐ সব জন্তুর লবশদ্ লববরণ লদ্ত্য়ত্ছন, ভ গুত্িাত্ক
ভযামাত্দ্র জত্নে িারাম কত্রত্ছন; লকন্তু ভসগুত্িাও ভযামাত্দ্র জত্নে িািাি, খন ভযামরা লনরুপায় িত্য় াও।
অত্নক ভিাক স্বীয় ভ্রান্ত প্রবৃলত্ত িারা না ভজত্ন লবপথগামী করত্য থাত্ক । আপনার প্রলযপািক সীমালযিমকারীত্দ্রত্ক
থাথেই জাত্নন। (৬: ১১৮-১১৯)" অথোৎ, আোির নাত্ম জবাই করা জন্তু খাওয়া িািাি। আবার আোির নাম
উিারণ কত্রও ভ সব জন্তু খাওয়া িারাম (ভ মন, শুকর) যা িািাি করা াত্ব না। লকন্তু লনরুপায় িত্য় ভখত্য িত্ি
যাও (ভ মন, শুকত্রর মাাংস) িািাি িত্য় াত্ব। এ কারত্ণ িারাম ও িািাি সম্পলকেয এক ধ্রত্নর লবভ্রালন্তও
কখনও কখনও মুসিমান সমাত্জ জ্যরী িয়। মাাংত্সর ভক্ষত্র এমন বোপার থাকত্িও মাত্ছর ভক্ষত্র লকন্তু ভযমনলট
ভনই। মাছ বাঙািী লিেু-মুসিমাত্নর সকত্িরই লপ্রয়। ভশানা ায়, মাছ লনত্য় ভমাগি সম্রাটত্দ্র মত্নও ভকাত্নারূপ
সাংস্কার লছি না। ভমাগি সম্রাট জািাগীর ভযা রুই মাছ ভবজায় পছে করত্যন। লযলন যার আত্মজীবনী ‘যুজুক’-এ
লিত্খ ভগত্ছন ভ , মািব ভথত্ক গুজরাত্ট ভ ত্য পত্থ সদ্োর রায়সান যাত্ক একটা বি রুই মাছ ভদ্ন। বহুলদ্ন পর
একলট াত্িা রুই ভপত্য় বাদ্শা এয খুলশ িন ভ , যখনই লযলন সদ্োরত্ক একলট উৎকৃে ভঘািা উপিার ভদ্ন।
প্রাচীন ারত্য ভগামাাংস খাও ার বহুি প্রচিন লছি। আলকেওিলজস্টরা ারযবত্ষের মালট খুাঁত্ড লবল ন্ন জা গা
ভথত্ক িাজার িাজার বছত্রর পুত্রাত্না লবল ন্ন প্রাণীর প্রচুর িাডত্গাড ভপত্ ত্ছন। যার মত্ধ্ে খুব ভবশী পাও া ায়
কাটা ও ভপাডাত্না গরুর িাড। এ ভথত্ক লনলিয াত্ব প্রমাণ ি ভ , প্রাচীন ারত্য ভগামাাংস ভকত্ট ও আগুত্ন
িলসত্ যা খাও ার ভরওয়াজ লছি। প্রাচীন লচলকৎসাশাস্ত্র ‘চরকসাংলিযা’য় (লিেপূবে ৪থে-৬ষ্ঠ শযক) গরু, মলিষ বা
শুত্য়াত্রর মাাংস প্রলযলদ্ন খাওয়া অনুলচয বিা িয়। লকন্তু ভসখাত্ন ভ্রুণ শলিশািী করার জনে গ েবযী মাত্য়ত্দ্র
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ভগামাাংস খাওয়ার উপত্দ্শও ভদ্ওয়া িয়। জ্বলদ্ক আচার-অনুষ্ঠাত্নর মূিেবান আকরগ্রে ‘কৃষ্ণ জুেত্বদ্ ব্রাহ্মণ’-এ
এমন অসাংখে অনুষ্ঠাত্নর উত্েখ রত্য়ত্ছ ভ গুত্িাত্য গরুর মাাংত্সর প্রত্য়াজন িত্যা। এমনলক ভকাত্না ভকাত্না
ভদ্বযার যুলের জনে কী ধ্রত্নর গরু বলি লদ্ত্য িত্ব, যারও পুঙ্খানুপুঙ্খ আত্িাচনা ভসখাত্ন আত্ছ। রাজসূয়,
বাজত্পয়, অশ্বত্মধ্—এসব বি বি ত্ে ভগা-িযো লছি অপলরিা ে। আি-ভবরুণী পারসে ভথত্ক ারত্য এত্স,
সাংস্কৃয লশত্খ, ারযবষে লনত্ লিত্খলছত্িন যাাঁর ‘যালরখ-আি-লিে’ বইলট। ভসই বইত্ র আটষলট অধ্োত্ লযলন
লিেুত্দ্র কাত্ছ ভকান মাাংস খাদ্ে লিত্সত্ব গণে ও ভকানটা অখাদ্ে যার একটা যালিকা লদ্ত্ ত্ছন। যাত্য গরু আত্ছ
লিেুত্দ্র অখাত্দ্ের যালিকা । আিত্বরুণী লিত্খত্ছন ভ ভসকাত্ি শূদ্ররা ভগামাাংস ভখয। ঐলযিালসক ভরালমিা
থাপার যাাঁর Early India বইলটর এক জা গা লিত্খত্ছন ভ ভগামাাংস খাও ার লনত্ষধ্ উাঁচু জালযত্দ্র মত্ধ্েই
সীমাবদ্ধ লছি। কাত্জই ভগামাাংস খাবার লনত্ষধ্াো স্মৃলযসালিত্যে থাকত্িও বোপারটা সমাত্জর সবত্ক্ষত্র বিবৎ লছি
না। একসময় ভবৌদ্ধধ্মে প্রাণীবধ্ ভথত্ক বহু পশুত্ক মুলি লদ্ত্ লছি। সারা ারযবত্ষে ভবৌদ্ধধ্ত্মে র প্রসার ও অলিাংসার
জনে ভস সময় প্রচুর মানুষ মাাংস খাও া ভথত্ক লবরয লছি। এটাও লছি ভগামাাংত্সর প্রচিন কত্ম াও ার একটা
অনেযম কারণ। ঐযত্র ব্রাহ্মণ, শযপথ ব্রাহ্মণ ও মনুস্মৃলযত্য ‘লপেপশু’ অথোৎ চাি ও ব লদ্ত্ জ্যরী পশুর মূলযে
বলি ভদ্ও ার কথা ভিখা আত্ছ। ত্ে পশুবলি কত্ম ভগত্ি যার সাত্থ ভগামাাংস খাও াও কত্ম আসাই স্বা ালবক,
লদ্ও এই লনত্ পলণ্ডযত্দ্র মত্ধ্ে মযাননকে আত্ছ। এছািা, প্রাচীন ও মধ্ে ুত্গ বাঙালির প্রধ্ান খাদ্ে বযেমান
সমত্য়র ময যখনও লছি ায, মাছ, মাাংস, শাক-সবলজ, দুধ্, দ্লধ্, ঘৃয, ক্ষীর ইযোলদ্। চাউি ভথত্ক প্রস্তুয নানা
প্রকার লপঠাও জনলপ্রয় ও মুখত্রাচক খাবার লছি। বাগালি ব্রাহ্মত্ণরা আলমষ ভখত্যন। যখন সকি প্রকার মাছও
পাওয়া ভ য। পূবেবত্গ ইলিশ ও শুাঁটলক মাছ খুব লপ্রয় খাবার লছি। যরকালরর মত্ধ্ে ভবগুন, িাউ, কুমিা, ল ত্গ,
কাাঁকত্রাি, কচু উৎপন্ন িত্যা। েত্ির মত্ধ্ে আম, কাাঁঠাি, কিা, যাি, ভপাঁত্প, নারত্কি, ইক্ষু পাওয়া ভ য। যত্ব
ডাত্ির কথা ভকাথাও বিা ভনই। দুধ্, নারত্কত্ির জি, ইক্ষুরস, যািরস ছািা মদ্ জাযীয় নানা প্রকার পানীয়ও
সুপ্রচলিয লছি। ায, গম, ইক্ষু, গুি, মধ্ু ও যািরস গাাঁলজত্য় নানা প্রকার মদ্ জ্যলর করা িত্যা। নানা অনুষ্ঠাত্ন মদ্
জাযীয় নানা প্রকাত্রর পানীয় পানও করা িত্যা। খাওয়া-দ্াওয়া ভশত্ষ মসিা ুি পান খাওয়ার রীলযও লছি।
কলবকঙ্কত্ণর ‘চন্ডীমগি’ কাত্বে কািত্কযুর ভ াজন বণেনায় অন্তেজ বাঙািীর (বোধ্) খাদ্ে বণেনা ভ মন পাওয়া ায়
ভযমলন কািত্কযুর গুজরাট নগর পত্তত্নর পর আিাত্র-লবিাত্র যার অসাম্প্রদ্ালয়ক সম্প্রীলযটুকুও ভচাত্খ পত্ি।
মধ্ে ুত্গর মগিকাবেগুত্িাত্য পঞ্চবেঞ্জন, দ্লক্ষণবেঞ্জন, পঞ্চাশ-বেঞ্জত্নর কথা বিা িত্য়ত্ছ। চাাঁদ্-সওদ্াগত্রর পত্নী
সনকার রান্না করা ‘পঞ্চাশ বেঞ্জন’-এ মধ্ে ুত্গর সওদ্াগরত্দ্র খাদ্ো োস সম্পত্কে ইলগয পাওয়া ায়। ভসখাত্ন
মাাংস অত্পক্ষা মাত্ছর বেঞ্জনই ভবলশ। সত্গ আত্ছ লবল ন্ন শাক-সবলজর যরকালর। গলরব জনসাধ্ারত্ণর জনে শাকসবলজ বা বিত্জার মাছই লছি প্রধ্ান খাদ্ে। পত্নত্রা, ভষাি ও আঠাত্রা শযত্কর লযনলট কাবেগ্রত্ে [চণ্ডীমগি
(১৫৫১), পদ্মপুরাণ (১৪৯৪) ও অন্নদ্ামগি (১৭০২)] ভদ্ওয়া বেঞ্জন লবত্েষণ কত্র ভদ্খা ায়, অল জায পলরবাত্রর
মত্যা গৃিস্থ পলরবাত্র বেঞ্জত্নর এয জ্বলচরে লছি না, যত্ব আলমষ ও লনরালমষ জাযীয় অত্নক বেঞ্জত্নর ভক্ষত্র লকছু
লমি লছি। ভদ্শজ শাক, সবলজ, েিমূি ও লনরালমষ বেঞ্জনই লছি সাধ্ারণ মানুত্ষর প্রাযেলিক খাবার। মুসিমানত্দ্র
লববাি, আলককা, ঈদুি আজিা বা ভকারবালনর ঈদ্ ইযোলদ্ অনুষ্ঠাত্ন গরু লকাংবা ছাগি জবাই করা িত্যা।
অবস্থাসম্পন্ন মুসিমান আলককা লকাংবা ভকারবালনর মাাংস গলরব ও আত্মীয়ত্দ্র মত্ধ্ে লবলি করত্যন। ‘মনসামগি’কার লবজয় গুি লছত্িন বলরশাত্ির মানুষ — যাাঁর রান্নায় পূবে বাাংিার মধ্ে ুত্গর রান্নার একটা ছলব পাওয়া াত্ব, া
অযেন্ত প্রাসলগক। লবজয়গুত্ির বণেনায়ঃ
‘মৎসে কালটয়া থুইি াগ াগ।
ভরালিয মৎসে লদ্য়া রাত্ন্ধ নিযার আগ
মাগুর মৎসে লদ্য়া রাত্ন্ধ লগমা গাছ গাছা।
াাঁজ কটু জ্যত্ি রাত্ন্ধ খরসুন মাছ
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ল যত্র মলরচ গুাঁত্িা বালিত্র জুিায় সুযা।
জ্যত্ি পাক কলরয়া রাত্ন্ধ লচাংলির মাথা
ালজি ভরালিয আর লচযত্ির ভকাি।
জ্ক মৎসে লদ্য়া রাত্ন্ধ মলরত্চর ভ াি ’
যালিকালট মূিযঃ ভসকাত্ির লিেুবালির রান্না— ভপাঁয়াজ, রসুন ও অনোনে অনুষগ ধ্রত্ি মুসলিমবালির জ্দ্নলেন
রান্নার সত্গ ার খুব একটা যোয ভনই। যদুপলর পলিমবত্গও অত্নকটা এ াত্বই রান্না করা িয়।একটা সময়
মুসলিমত্দ্র ‘ভনত্ি’ বিা িত্যা আর যাত্দ্র ভ ‘পোাঁজ’ অথোৎ ভপাঁয়াজ লপ্রয় লছি যাও জানা ায় মধ্ুসূদ্ত্নর প্রিসন
ভথত্কই (‘বুত্িা শালিত্কর ঘাত্ি ভরাাঁ’ দ্রেবে) । যত্ব ভপাঁয়াজ,রসুন আজ আর অেুৎ নয়। এখন ব্রাহ্মণ বালিত্যও
রান্না মুরগীর পাশাপালশ ভপাঁয়াজ,রসুন অত্েত্শ জায়গা কত্র লনত্য়ত্ছ।
ভবদ্ান্তপন্িী রাজা রামত্মািন রাত্য়র মত্ধ্ে ভকাত্না সাংকীণে ধ্মেীয় কুসাংস্কার লছি না। যাাঁর ভ মন সাংস্কার লছিনা
আিা ে লবচাত্র ভযমনই আিা ে সম্পলকেয াবযীয় সামালজক ভ্রান্ত ধ্ারণারও ঊত্বে লছত্িন লযলন। রামত্মািন প্রলযলদ্ন
প্রায় বাত্রা ভসর দুধ্ পান করত্যন। ভশানা ায় একবাত্র লযলন একলট আস্ত পাঠার মাাংসও ভখত্য পারত্যন। ১৮১৪
সাত্ি রামত্মািন কিকাযায় আত্সন ও লিেুধ্মে সাংস্কাত্র আত্মলনত্য়াগ কত্রন। কিকাযায় যাাঁর ভষাি বছত্রর
সাংগ্রাম ও সাংস্কারত্ক রাজা রামত্মািত্নর জীবত্নর অনেযম কমে ুগ বিা ভ ত্য পাত্র। নবজাগরত্ণর অগ্রদ্ূয
রামত্মািন সামালজক কুসাংস্কার ও ধ্মেীয় ভগাাঁিালমর লবরুত্দ্ধ িাত্য যুত্ি ভনন রণ-শৃগ। েত্ি স্বা ালবক াত্বই ভগাাঁিা
লিেু সমাত্জ যাাঁর অত্নক শির সৃলে িয়। একবার লযলন মধ্ু লদ্ত্য় রুলট ভখত্য ভখত্য বািক মিলষে ভদ্ত্বন্দ্রনাথ
ঠাকুরত্ক বত্িলছত্িনঃ ‘ভবরাদ্র (পারসে শত্ব্দ অথে ‘ াই’), আলম মধ্ু ও রুলট খালে, লকন্তু ভিাত্ক বত্ি আলম গরুর
মাাংস ভ াজন কত্র থালক।’ সামালজক কুৎসা, জীবত্নর উপর আিমণ একসময় সবলকছুই লনদ্ারুণ াত্ব সইত্য
িত্য়ত্ছ যাাঁত্ক। সমাত্জর মানুত্ষর পাশাপালশ আত্মীয়-স্বজনত্দ্র লবরুত্দ্ধও যাাঁত্ক সাংগ্রাম করত্য িত্য়লছি।
রামত্মািত্নর পুর রাধ্াপ্রসাত্দ্র লবত্য়র সময় যার লবরুদ্ধ-দ্ি ভসই লবত্য় াঙারও প্র ূয ভচো কত্র। এমনলক
রামত্মািনত্ক একঘত্র কত্র রাখার আত্য়াজনও করা িয়। লদ্ও এ কাত্জ যারা সম্পূণে যঃই বেথে িত্য়লছি। কখনও
কখনও এই কুচিীরা মুরলগর ডাক ডাকা ভথত্ক শুরু কত্র যাাঁর গৃিা েন্তত্র গরুর িাি প েন্ত ভেত্ি লদ্ত্য় ভ য।
এমনলক যাাঁর লবরুত্দ্ধ কুরুলচকর গানও রচনা কত্র সমাত্জর ঐ সকি প্রলযলিয়াশীি বেলিবগে। ভস গাত্নর াষা লছি
এমনঃ
‘সুরাই ভমত্ির কুি
(ভবটার) বালি খানাকুি,
ভবটা সবেনাত্শর মূি।
ওাঁ যৎসৎ বত্ি ভবটা
বালনত্য়ত্ছ ইস্কুি।
ও ভস ভজত্যর দ্ো
করত্ি রো, মজাত্ি লযন কুি।।’
প্রলযত্বশী, আত্মীয়-স্বজত্নর এত্যা অযোচার সিে করার পরও রামত্মািত্নর ভকান ভিখায় কাত্রা প্রলয ভকাত্না
লবত্িষ েুত্ট ওত্ঠলন। কারণ লযলন লছত্িন খুবই জ্ধ্ েেশীি ও প্রগলযপন্িী একজন মানুষ।
এবাত্র উনলবাংশ শযত্ক আসা াক। সারদ্ানত্ের ভিখা ‘শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ িীিাপ্রসগ’ গ্রন্িলটর পাঠত্করা জাত্নন
ভ একসময় রাণী রাসমলণর ভদ্ওয়া অন্নগ্রিত্নও আপলত্ত লছি রামকৃষ্ণত্দ্ত্বর। পত্র যা চত্ি ায়। আর
মত্িন্দ্রনাত্থর স্মৃলযকথায় জানা ায় আত্রা ভবশলকছু যথে। উনলবাংশ শযত্ক নানা ভশ্রলণ আর বত্ণে রা কিকাযার
মানুত্ষরাও জায াবার ত্য় এত্ক অপত্রর সাত্থ একসত্গ বত্স ভখত্যন না। লকন্তু পরবযেীত্য লশমত্ি পািার
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পরমিাংস মিাশত্য়র (রামকৃষ্ণ পরমিাংস) রামচন্দ্র দ্ত্ত্তর বালিত্য াযায়াত্যর পর ভথত্কই নালক অবস্িা বদ্িাত্য
শুরু কত্র। দ্লক্ষত্ণশ্বত্রর পূজারী পরমিাংস মশাই প্রায়শঃই আসত্যন রামচত্ন্দ্রর বালিত্য। প্রথম প্রথম কিকাত্তাইয়া
বাবুরা ভ ত্বলছত্িন যাত্ক লনত্য় যারা রলসকযা আর আত্মাদ্ করত্বন, লকন্তু কত্য়কবার আসা- াওয়ার সুবাত্দ্ যাাঁর
প্রলয কাত্রাও আর ভযমন অবোর াব রইি না। বরাং পরমিাংস মশাই দ্ত্ত বালিত্য এত্িই দ্ত্তবালির ছাত্দ্ বসত্য
িাগি খাওয়া-দ্াওয়ার মস্ত আসর। লবনা ভনমন্তত্ন্ন ব্রাহ্মণ-কায়স্ি, ভমত্য়-পুরুষ সত্ময নানা জাত্যর ভিাত্করা
ভসখাত্ন পলরযৃলি সিকাত্র িুলচ-যরকালর ভখত্যন। উলনশ শযত্কর আলশর দ্শত্ক যা ভ মন সাংস্কাত্রর আগি
ভ ত্গলছি ভযমনই বাঙািীর খাওয়া-দ্াওয়ার লবচাত্র জ্বপ্ললবক পলরবযেন আনত্য যা লছি এক অবাক করার মত্যাই
ঘটনা। এ প্রসত্গ মত্িন্দ্রনাথ দ্ত্ত্তর ভিখা ‘শ্রীশ্রী রামকৃত্ষ্ণর অনুধ্োন’ গ্রন্িলটও ঐলযিালসক যথেল লত্তক প্রশাংসার দ্াবী
রাত্খ।
ঈশ্বর গুি সাত্িব-ভমমত্দ্র খাদ্েপ্রীলয ও মদ্োসলি লনত্য় অত্নক কলবযা লিত্খত্ছন। লবত্বকানেও এককাত্ি
ঈশ্বর গুত্ির কলবযা পছে করত্যন। ঈশ্বর গুত্ির রচনায় আত্রা া জানা ায় যা িত্িা, কিকাযার অল জায
সাত্িব পািায় খন অল জায সাত্িবরা ইাংরাজী নববত্ষের অনুষ্ঠান পািন করত্যন যখন ভসখাত্ন ারযীয় যথা
বাঙািীত্দ্র প্রত্বশালধ্কার থাকত্যা না। অথোৎ এখনকার ইাংরাজী বষেত্শত্ষর বা বষেশুরুর পাকেস্ট্রীত্টর রায যখন লছি
এক অবাস্তব ও অসম্ভব কেনার লবষয়। বাঙালিরা লচরকািই লছি ভপৌষ-উৎসব বা লপত্ঠ-পুলিত্য অ েস্ত। চপকাটত্িট, ভকক-ওমত্িট-এর মত্যা সাত্িবী খানা যখন বাঙািীত্দ্র কাত্ছ স্বপ্নই লছি। সাত্িবী ভিাত্টত্ি াওয়া লকম্বা
কলিত্নিাি েুড িোলবত্ট অ েস্ত িওয়া বাঙািীত্দ্র সাংখো লছি িাত্য ভগানা। অবশে পূবেবত্গ ভ সব ইাংত্রজ
লসল লিয়ান কমেসূত্র নানা ভজিা শিত্র কালটত্য়ত্ছন, বাঙালিত্দ্র মত্যা মাছই লছি যাত্দ্র প্রধ্ান ভ াজে। ‘লেশ
অোন্ড লচপস’ খাওয়া ভসই সব সাত্িবরা বাঙািীর লপ্রয় মাছত্কই যখন লনরাপদ্ ও সুি খাদ্ে লিত্সত্ব ভদ্ত্খত্ছন।
শুধ্ু রাত্য বা দুপুত্র নয়। পূবেবত্গর মেস্বত্ি কমেরয সাত্িবরা সকাত্ির নাস্তাত্যও প্রচুর মাছ ভখত্যন। ঈশ্বর গুিও
ভযা সাত্িবত্দ্র এই মৎসত্ াজন সম্পত্কে রলসকযা কত্র বত্িত্ছনঃ ‘লডস ত্র লকস িয় লমলস বাবা য/লপস কত্র
মুত্খ লদ্ত্য় লকস খায় কয।’ অনেলদ্ত্ক মধ্ুসূদ্ত্নর মত্যা ভনলট খন ইাংত্রজী াষায় পালন্ডযে অজেন কত্র িীেধ্মে
গ্রিণ করত্িন, যখন বাঙািী সমাত্জ ভর-ভর রব উত্ঠলছি। লকন্তু যাই বত্ি মধ্ুসূদ্ত্নর লবত্দ্শ ারা লকম্বা মাাংস
অথবা মদ্োসলিত্য ভকাত্না াাঁটা পত্িলন। একথা সযে ভ , লবিালয মদ্ে পান উলনশ শযকীয় লশলক্ষয বাঙািী এবাং
সাত্িবত্দ্র মত্ধ্েই সীমাবদ্ধ লছি। টু-পাইস ভিাত্টত্ির কনত্সপশন্ আত্রা পত্র এত্সত্ছ। টু-পাইস ভিাত্টত্ি শহুত্র
গরীব-গুত্বো মানুত্ষরা খাওয়া-দ্াওয়া করত্যন। উনলবাংশ শযত্কর কিকাযা শিত্র এখনকার বোত্ঙর ছাযার মত্যা
েুড স্টি বা চটজিলদ্ খাবাত্রর ভদ্াকান যখন গলজত্য় ওত্ঠ লন। ভসখান বিত্জার মাত্রায়ারী ভদ্াকাত্নর সরবৎ অথবা
ভদ্শী ময়রার ভদ্াকাত্ন ছানায় প্রস্তুয লচলন ও গুত্ির লমলে পাওয়া ভ য। অলধ্কাাংশ ভক্ষত্রই গ্রাম ভথত্ক কিকাযা
শিত্র কাত্জ-কত্ে আসা ভিত্টা মানুত্ষরা ভকাাঁচত্ি কত্র মুিলক-সত্েশ, মুলি-বাযাসা বা খই-কদ্মা সত্গ লনত্য়
আসত্যন। কখনও জনবহুি ভস্টশত্নর পাত্শ, কখনও রাস্তার ভমাত্ি বা গত্ির মাত্ঠর লনলরলবলি ছায়ায় বত্স মধ্োহ্ন
ভ াজন সারত্যন যারা।
ইাংত্রজত্দ্র সাত্থ খাবার ভখত্ অযীত্য জায নে কত্র সামালজক বদ্নাত্মর াগীদ্ার ভযা অত্নত্কই
িত্ লছত্িন। যাাঁর মত্ধ্ে আপাদ্মস্তক সাত্িবী ভকযাদুরস্ত মাইত্কি মধ্ুসূদ্ন দ্ত্ত লছত্িন অনেযম। ইাংত্রজত্দ্র
মত্যাই মাাংস ও মদ্েপ্রীলয লছি যাাঁর। িীে ধ্মে গ্রিণ, িীোন নারী লববাি, কািাপালন পার িত্য় মান্দ্রাত্জ গমন, মাাংস
ও মদ্েপ্রীলয প্র ৃলয অনাচাত্রর কারত্ণ লপযা জানকীনাত্থরও লবরাগ াজন িত্য়লছত্িন লযলন। যত্ব উলনশ শযত্ক
মধ্ুসূদ্ত্নর নোয় ভ সকি কৃযলবদ্ে বাঙািীরা লবিায গমন কত্রলছত্িন ভস ভদ্ত্শর সাত্িবরা যাাঁত্দ্র সলিয
ভমিাত্মশা লকম্বা পান-ভ াজত্ন ভকাত্না ছুাঁৎমাগে রাখত্যন না। লিেুধ্ত্মে মাাংস ক্ষণ স্বীকৃয িত্িও অোদ্শ ও
উনলবাংশ শযত্কর বাাংিায় লনরালমষ ভ াজনত্কই অগ্রালধ্কার ভদ্ও া িত্যা। লদ্ও আিাত্রর বোপাত্রও দ্লক্ষণ
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ারত্যর ব্রাহ্মণত্দ্র সত্গ কাশ্মীর ও বাাংিার ব্রাহ্মণত্দ্র আজ আর ভকাত্না লমি ভনই। দ্লক্ষণ ারত্যর ব্রাহ্মণরা
লনরালমষাশী এবাং কাশ্মীর ও বাাংিার ব্রাহ্মণরা আলমষালশ। আবার আিাত্রর বোপাত্র দ্লক্ষণ ারত্যর ব্রাহ্মণত্দ্র সাত্থ
গুজরাটী, মাত্িায়ারীভবলনয় ,াা এবাং জ্জন প্র ৃলয অব্রাহ্মণত্দ্র অত্নক লবষত্য় লমি আত্ছ। অসবণে ভ াজন এবাং
অসবণে লববািও একসময় লিেুত্দ্র পলবর ধ্মেময ও লবশ্বাত্সর সম্পূণে লবত্রাধ্ী লছি। লবত্বকানত্ের ‘প্রাচে ও
পািাযে’ বইলট পিত্ি জানা ায় লবত্বকানেও খুবই খাদ্ে রলসক লছত্িন। লবত্দ্ত্শ থাকাকািীন খাদ্ে-খাদ্ালদ্র
লবষত্য় লযলন খুব ভবলশ লনয়ম মানত্যন না। ভছাত্টাত্বিায় নত্রন্দ্রনাথ নানা জাত্যর আিাদ্া হুাঁত্কায় মুখ লদ্ত্য় ভদ্খত্য
ভচত্য়লছত্িন জায কী াত্ব ায়! ভসই লবত্বকানে ভদ্লশ-লবত্দ্শী আিাত্র ভ সাংকীণেযা ভদ্খাত্বন না যা বিাই
বাহুিে। লশষে শরিন্দ্র চিবযেী একবার যাাঁত্ক লজোসা কত্রলছত্িন, মাাংস খাওয়া উলচয লক না? স্বামীজী যার উত্তত্র
বত্িলছত্িন, ‘খুব খালব বাবা! যাত্য া পাপ িত্ব যা আমার।’ শরিন্দ্র চিবযেীত্ক লবত্বকানে বাঙাি বিত্যন।
বাঙািরা স্ব াবযঃই খাদ্েলপ্রয় িন, শরিন্দ্রও ভযমনলট লছত্িন। শরৎচত্ন্দ্রর আর এক প্রত্ের উত্তত্র স্বালমজী জানান
ভ , ওত্দ্ত্শ লগত্য় লযলন সাত্িবত্দ্র মত্যাই আলমষ খাবার-দ্াবার ভখত্যন। এ লবষত্য় গান্ধীর সাত্থও লবত্বকানত্ের
এক স্পে পাথেকে আত্ছ। লবত্দ্ত্শর খাদ্েরীলয সম্পত্কে বিত্য লগত্য় যাাঁর ‘প্রাচে ও পািাযে’ গ্রত্ন্ি স্বালমজী জানান,
“এ সকি ভদ্ত্শই লডনারটা প্রধ্ান খাদ্ে। ধ্নী িত্ি যার েরাসী রাাঁধ্ুনী এবাং েরাসী চাি।....থাি বদ্িাবার সত্গ
কাাঁটা চামচ সব বদ্িাত্ে।” লবত্বকানত্ের বণেনা অনু ায়ী, ভসখানকার খাদ্ে যালিকায় লছি প্রথত্ম ভনানা মাছ বা
মাত্ছর লডম—যারপর একটা েি। কখনও মাাংত্সর একটা যরকালর ও কাাঁচা সবলজ ভদ্ওয়া িত্যা। কখনও আরণে
মাাংস, মৃগ-পক্ষোলদ্, যারপর লমোন্ন ও ভশত্ষ কুিলে জাযীয় আিা ে সিত্ াত্গ মধ্ুত্রণ সমাপত্য়ৎ করা িত্যা।
লবত্বকানে সাত্িবত্দ্র ভদ্ত্শ লগত্য় ওত্দ্র খাওয়া-দ্াওয়া ভ মন রি কত্রলছত্িন ভযমনই রি কত্রলছত্িন
ভ াজনপত্বের সাত্িবী ভকযা-কায়দ্াও। সাত্িবত্দ্র সত্গ খাবার ভটলবত্ি একাসত্ন বত্স খাওয়ার আদ্ব-কায়দ্ায় ুি
করত্ি ভ সাত্িবরা ঠাটা করত্য ছািত্ব না আর ভনলট ত্দ্র বাাঁকা ভচাত্খ ভদ্খত্ব একথা লযলন লবিক্ষণ জানত্যন।
সাত্িবত্দ্র কাত্ছ অবশে জায-পাত্যর ভথত্কও এইসব আনুষ্ঠালনকযাগুলি ভবশী গুরুত্বপণে লছি। লবত্বকানে
সাত্িবত্দ্র এই ভকযা রি করার লবষত্য় যাত্দ্র শুধ্ু ভটক্কাই ভদ্ন লন, পাশাপালশ দ্াদ্া মত্িন্দ্রনাথ লবত্িত্য ভগত্ি
নত্রন্দ্রনাথ যাাঁত্ক কাাঁটা-চামচ ধ্রা ভথত্ক শুরু কত্র সকি ভটলবি মোনাসে ভশখান। শঙ্করীপ্রসাদ্ বসু -র ‘সিাসে
লবত্বকানে’ বইত্য আত্ছ আর একলট ঘটনার কথা। একবার এক ভগামাযা রক্ষাকারী সলমলয জ্যলর িত্য়লছি। যারা
লবত্বকানত্ের কাত্ছ এত্সলছত্িন এ লবষত্য় যাাঁর সমথেন িাত্ র আশায়। স্বামীজী সব শুত্ন নালক বত্িলছত্িন ভ ,
মানবমাযাত্দ্র রক্ষা করার নাম ভনই, ভগা-মাযাত্দ্র লনত্য় য মাথা বেথা। এ ভথত্কই ভবা া ায় মত্যর লদ্ক লদ্ত্য়
লবত্বকানে ভ মন স্পেবাদ্ী লছত্িন ভযমনই খাদ্ে-খাদ্োলদ্ লবষত্য় সকি ন্ড সাংকীণেযার ঊত্বে লছি যাাঁর মন।
অনেলদ্ত্ক রামকৃষ্ণানেত্ক ভিখা পরাবিীর একলট পত্র স্বামী লবত্বকানে ভিত্খনঃ “আমাত্দ্র লক আর ধ্মে?
আমাত্দ্র ‘ছুাঁৎমাগে, খালি ‘আমায় ছুাঁত্য়া না, আমায় ছুাঁত্য়া না।’ ভি িলর! ভ ভদ্ত্শর বি বি মাথাগুত্িা আজ দু-িাজার
বৎসর খালি লবচার করত্ছ—ডান িাত্য খাব, লক বাম িাত্য, ডান লদ্ক ভথত্ক জি ভনব, লক বাম লদ্ক ভথত্ক এবাং েট্
েট্ স্বািা, িাাং িুাং হুাঁ হুাঁ কত্র, যাত্দ্র অত্ধ্াগলয িত্ব না ভযা কার িত্ব?” স্পেযঃই এই কথাগুলির মাধ্েত্ম
লবত্বকানে ভযাযাপালখর মত্যা শাস্ত্রলবদ্ো মুখস্িকারী ভসইসব পলন্ডযত্দ্র যথাকলথয আচার ও আচরণলবলধ্র মূত্ি
আঘায করত্য ভচত্য়ত্ছন।
লবত্বকানে স্বত্দ্ত্শ ও লবত্দ্ত্শ খাওয়া-দ্াওয়ার ভক্ষত্র যটা লবত্দ্লশয়ানাত্ক গ্রিণ কত্রলছত্িন লনরালমষাশী
গালন্ধজী লঠক যযটাই ভদ্শজ লছত্িন। দ্লক্ষণ আলিকায় থাকাকািীন গালন্ধজীর লনরালমষ চাি ও মদ্েপান লবত্রাধ্ী
জীবন- াপনই যাাঁর গাাঁলধ্লগলরর অনেযম িক্ষণ লছি। যত্ব লবিান ভ সবের ই পূলজয িন লবত্বকানে ও গান্ধী—
উ ত্য়র জীবনাদ্শেই যার প্রমাণ। খাদ্ো োস রীলযর ভকাত্না প্র াবই যাাঁত্দ্র জীবনাদ্ত্শে ভকাত্না ছাপ ভেত্ি লন। শুধ্ু
যাই নয়, সযীশচন্দ্র দ্াশগুত্ির একলট ভিখা ভথত্ক জানা ায়, একবার গান্ধীর আিত্মদ্াবাত্দ্র আশ্রত্ম অন্তেজ
পলরবাত্রর সন্তান দুদ্া াই ঠাাঁই পাওয়ায় মগনিাি আশ্রত্মর জনে অনুদ্ান ভদ্ওয়া বন্ধ কত্রন। অনুদ্ান বন্ধ বা কুত্য়া
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ভথত্ক জি ভযািা বন্ধ িত্িও গান্ধী ভকাত্না লকছুর সাত্থই আপস কত্রন লন বরাং যখন লযলন অন্তেজত্দ্র পািায় লগত্য়
থাকত্বন বত্ি জানান। িলরজনত্দ্র সাত্থ একসত্গ ভ াজত্ন বত্স গান্ধী ভযমনই সমান পলরযৃৃ্ি ভ মন সাাঁওযাি
পািায় লগত্য় ভ াজত্ন যৃি ঈশ্বরচন্দ্র লবদ্োসাগর। দ্লক্ষণ আলিকায় লগত্য় ভ গান্ধী একদ্া বণেলবত্িত্ষর লশকার
িত্য়লছত্িন যাাঁর আচরত্ণর মত্ধ্ে লদ্ত্য় লযলন ভ ন যার লবরুদ্ধাচারণ করত্যই ভদ্ত্শর অন্তেজ কাত্িা মানুষগুলিত্ক
বুক ভটত্ন লনত্য ভচত্য়ত্ছন।
আমরা জালন, রবীন্দ্রনাথ যথা ভজািাসাাঁত্কার ঠাকুর পলরবাত্রর সদ্সেরা সকত্িই লছত্িন ‘পীরািী’ সম্প্রদ্াত্য়র।
সািস কত্র পীরালি ব্রাহ্মত্ণর কনো লববাি কত্রলছত্িন ঠাকুর বাংত্শর ভকাত্না এক পূবেপুরুষ। ড. ভগািাম
সাকিাত্য়ত্নর ‘বাাংিাত্দ্ত্শর সূেী সাধ্ক’ বই ভথত্ক জানা ায়, পয়গ্রাম-কসবায় উৎপলত্ত িয় এই প্রখোয ‘পীরািী’
সম্প্রদ্াত্য়র। ত্শার অঞ্চত্ির এক ব্রাহ্মণ ইসিাম ধ্মে গ্রিণ করত্ি যার নাম িয় মুিেদ্ যাত্ির বা পীর আিী
মুিেদ্ যাত্ির। এই পীর আিী এ ভদ্ত্শর বহু অমুসিমান নর-নারীত্ক ইসিাম ধ্ত্মে দ্ীক্ষা ভদ্ন বত্ি পরবযেীত্য
যাত্দ্রত্ক বিা িয় ‘পীর আিী’ অথবা ‘পীত্রিী’ মুসিমান। ভসকাত্ি ভ বাংত্শর ভিাত্করা এমন মুসিমান িয,
যাত্দ্র লিেু আত্মীয়ত্দ্র মত্য যারা সমাজচুেয িয। যাত্দ্র কখনও পীরািী ব্রাহ্মণ আবার কখনও বা পীরািী কায়স্থ
আখোয় অল লিয করা িত্যা। পীরািী লিেু-মুসিমাত্নরা এ াত্বই ছলিত্য় পত্িলছি এত্দ্ত্শ। পীরািীত্দ্র মত্ধ্ে বহু
লিেু রীলয প্রচলিয লছি। যার মত্ধ্ে এক প্রচলিয রীলযত্ক ঠাটা কত্র বিা িত্যাঃ ‘ভমাসিমাত্নর ভগাস্ত- াত্য/ জায
ভগি ভযার পত্থ পত্থ/ ও-ভর ও পীত্রিী বামণ।’ এ প্রসত্গই ‘িাজার বছত্রর বাঙািী সাংস্কৃলয’ গ্রত্ন্ি ভগািাম
মুরলশদ্ও ভিত্খন ভ , মুসিমানত্দ্র সাংস্পত্শে এত্স অত্নক ব্রাহ্মণ ও লিেু জায খুইত্য় ধ্মোন্তলরয িত্য়লছত্িন।
একবার জায ভখায়াত্নার পর যাত্দ্র ভকউ ভকউ মুসিমানও িত্য়লছত্িন। ব্রাহ্মণত্দ্র মত্ধ্ে এমন পলযয ব্রাহ্মণ বত্ি
াাঁরা পলরলচয িন যাাঁরাই লছত্িন পীরািী ব্রাহ্মণ। এমনই এক ব্রাহ্মত্ণর রত্য়াদ্শ অধ্স্তন পুরুষ লছত্িন রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর। পীরািী ব্রাহ্মণত্দ্র লবষত্য় একলট গেও চািু আত্ছ এবাং যা িত্িা, রমজাত্নর সমত্য় এই ব্রাহ্মণরা পীর
আিীর সামত্ন বত্স খান এবাং দ্াবী কত্রন ভ , যার ভরাজা নে িত্য়ত্ছ। যাাঁরা ুলি ভদ্লখত্য় বত্িন ভ , ঘ্রাত্ণ
অধ্েত্ াজন, অযএব যাত্দ্র খাবাত্রর গত্ন্ধ পীর আিীর অত্ধ্েক ভ াজন িত্য়ত্ছ। লকছুলদ্ন পর পীর আিী এই
ব্রাহ্মণত্দ্র লনমন্ত্রণ কত্রন। এবাত্র লযলন যাত্দ্র সামত্ন বত্স ভগামাাংস খান এবাং কামত্দ্ব ও জয়ত্দ্ব সমত্ক্ষ দ্াবী
কত্রন ভ , ভ ত্িযু ঘ্রাত্ণ অধ্েত্ াজন, সুযরাাং যাত্দ্রও জায নে িত্য়ত্ছ। এই গে সযে ঐলযিালসক গে লকনা, যা
বিা ায় না। লকন্তু এর মত্ধ্ে এক গ ীর সযে িুলকত্য় আত্ছ এবাং যা িত্িা, খাদ্ে সাংিান্ত লকছু যুে কারত্ণ সম্পূণে
অত্ ৌলিক াত্ব ভসকাত্ি অত্নক লিেু জায খুইত্য় মুসিমান িত্য বাধ্ে িত্য়লছত্িন। রবীন্দ্র জীবনীকার প্র াযকুমার
মুত্খাপাধ্োত্য়র ‘রবীন্দ্রজীবনী’ গ্রন্িলটত্যও উপত্রাি ঘটনালটর লববরণ পাওয়া ায়।
রবীন্দ্রনাথ যাাঁর জীবেশায় অত্নক সময়ই লবত্দ্ত্শ কালটত্য়লছত্িন। যাাঁর ভিখা ‘য়ুত্রাপ প্রবাসীর পর’ ভথত্ক
এমন অত্নক বণেনাই পাওয়া ায়। এমনই একলট বণেনাঃ “সাত্ি আটটার কত্ম আমাত্দ্র লবছানা ভথত্ক ওঠা িয় না,
ছ-টার সময় লবছানা ভথত্ক উঠত্ি এখানকার ভিাত্করা আি ে িয়। যারপত্র উত্ঠই আলম ভরাজ ঠাণ্ডা জত্ি স্নান
কলর। এত্দ্ত্শ াত্ক স্নান বত্ি, আলম ভস-রকম স্নাত্নর লবিম্বনা কলর ভন। আলম মাথায় জি ভঢত্ি স্নান কলর, গরম
জি নয়-- এখানকার এই বরত্ের মত্যা ঠাণ্ডা জি। ন-টার সময় আমাত্দ্র খাবার আত্স। এখানকার ন-টা আর
ভসখানকার ছ-টা সমান। আমাত্দ্র আর-একলট খাওয়া ভদ্িটার সময়, ভসইলটই প্রধ্ান খাওয়া-- মধ্োহ্নত্ াজন।
মত্ধ্ে একবার চা রুলট প্র ৃলয আত্স, যার পত্র রায আটটার সময় আর-একলট সুপ্রশস্ত ভ াজত্নর আয়াজন িত্য়
থাত্ক; এইরকম আমাত্দ্র লদ্ত্নর প্রধ্ান লব াগগুলি খাওয়া লনত্য়।” [য়ুত্রাপ প্রবাসীর পর, যৃযীয় পর, রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর] ঐ গ্রত্ন্িরই আর এক স্িাত্ন ভদ্লখ কলব বিত্ছনঃ “এখাত্ন িাত্র িাত্র মত্দ্র ভদ্াকান। আলম রাস্তায় ভবত্রাত্ি
জুত্যার ভদ্াকান, দ্রলজর ভদ্াকান, মাাংত্সর ভদ্াকান, ভখিনার ভদ্াকান পত্দ্ পত্দ্ ভদ্খত্য পাই লকন্তু বইত্য়র ভদ্াকান
প্রায় ভদ্খত্য পাই ভন।” [য়ুত্রাপ প্রবাসীর পর, লিযীয় পর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] বিাবাহুিে লবত্দ্ত্শ খাওয়া-দ্াওয়ার ভ
পলরত্বশ রবীন্দ্রনাথ ভপত্য়লছত্িন যা যাাঁত্ক মালনত্য় লনত্য িত্য়লছি। এ লবষত্য় কলব ভকান বাছলবচার কত্রন লন।
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রবীন্দ্রনাত্থর িাত্য গিা শালন্তলনত্কযত্ন অবশে ব্রাহ্মণ ছার অব্রাহ্মণত্ক প্রণাম করত্বন লক না, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মত্ণ
একাসত্ন বত্স খাত্বন লক না, অব্রাহ্মত্ণর িাত্য ব্রাহ্মণ খাত্বন লক না—এ প্রেগুলি উঠত্যা। এ ছািাও আশ্রলমক
জীবত্ন জাত্যর বাছলবচার লবষয়ক আত্রা একলট লববরণ ভমত্ি িলরচরণ বত্েোপাধ্োত্য়র ভিখা ‘রবীন্দ্রনাত্থর কথা’
গ্রন্িলটত্য। িলরচরত্ণর াষায়ঃ “একলদ্ন সকত্ির খাওয়ার পত্র শুলনিাম, একলট অস্পৃশে জালযর বািত্কর
ভকাত্নাপ্রকার সাংস্পত্শে অবলশে অন্নবেঞ্জন দ্ূলষয িইয়াত্ছ।.... .... আমরা দুগ্ধালদ্ খাইয়া মধ্োহ্নত্ াজন ভশষ কলরয়া
স্বস্িাত্ন আলসিাম।” এ ভথত্কই ভবা া ায় পীর আিীর গন্ধত্দ্াত্ষর নোয় খাত্দ্ের স্পশেত্দ্াত্ষও জাত্যর লবচার চত্ি
এবাং জায ায়! আলদ্ ব্রাহ্মসমাত্জর ভবদ্ীত্য অব্রাহ্মণ আচাত্ ের বসা উলচয লকনা এই লনত্য় লবত্রাধ্লটও পালকত্য়
উত্ঠলছি ১৯১১ িীোত্ব্দ। রবীন্দ্রনাথ যখন লছত্িন যিত্বালধ্নীর সম্পাদ্ক। ২১ জ্জেষ্ঠ ১৩৩৮, রবীন্দ্রনাথ
ভিমন্তবািাত্দ্বীত্ক লিত্খত্ছনঃ “জ্বষ্ণব ভ খাত্ন ভবােম নয় ভসখাত্ন আলমও জ্বষ্ণব, খৃোন ভ খাত্ন ভখোন্ নয়
ভসখাত্ন আলমও খৃোন।” ভিমন্তবািা যাাঁর পুত্জা আিা লবশ্বাস লদ্ত্য় ভঘরা জগৎলটর পক্ষ লনত্য় আলব ূেয িত্য় এবাং
অনুপম রচনানশিীর মধ্ে লদ্ত্য় রবীন্দ্রনাত্থর প্রশান্ত মনলটত্ক ধ্াক্কা লদ্ত্য ভপত্রলছত্িন। জলমদ্ালর ভদ্খাত্শানার জনে
রবীন্দ্রনাথ খন পদ্মায় পলরভ্রমণ করত্যন যখন যাাঁর পূবেবত্গর কৃষক-প্রজাত্দ্র অলধ্কাাংশই লছি মুসিমান, এমন লক
যাাঁর ভনৌকার মাল লটও। রবীন্দ্রনাথ যাাঁর ‘লছন্নপর’-এর একস্িাত্ন পদ্মাবত্ক্ষর এক লনজেন রাত্র লনত্জত্ক িালরত্য়
ভেিার ভরামালিক বণেনায় বত্ি ওত্ঠনঃ “লনঃশব্দ রালর, ক্ষীণচন্দ্রাত্িাক, লনজেন লনস্তব্ধ শূনে চর, দ্ূত্র গেুত্রর
চিনশীি একলট িন্ঠত্নর আত্িা, মাত্ মাত্ এক এক লদ্ক ভথত্ক কাযর কত্ন্ঠর আহ্বান এবাং চযুলদ্েত্ক যার উদ্াস
প্রলযবলন—মাত্ মাত্ আমার উত্ন্মষ এবাং পরমূহুত্যেই সুগ ীর জ্নরাশে... ...।” এই ‘চিনশীি িন্ঠন’-লট িত্িা
গেুত্রর িাত্যর িন্ঠন। এরই সত্গ অনে একলট পত্র স্ত্রী মৃনালিনী ভদ্বীত্ক কলব লিখত্ছনঃ “ল ত্জ বাদ্িার বাযাস
লদ্ত্য়ত্ছ, সূ ে প্রায় অস্তলময। ... ... গেুর লমঞা ভনৌত্কার লপছন লদ্ত্ক একলট ভছাট উনুন জ্বালিত্য় কী একটা
রন্ধনকাত্ ে লন ুি আত্ছ। মাত্ মাত্ লঘত্য় াজার লচিলবি শব্দ িত্ে এবাং নাসারত্ে একটা সুস্বাদু গন্ধও
আসত্ছ।” এ লববরণ ভথত্কও ভবা া ায়, কলবর অসাম্প্রদ্ালয়ক মত্নর অল বেলি। যাাঁর ‘ভিাকলিয’ সি অত্নক
প্রবত্ন্ধই রবীন্দ্রনাথ সামালজক ভিাকাচার সি নানা ভক্ষত্র লিেু-মুসিমান জালয লবরুদ্ধযার লবপত্ক্ষ সওয়াি
কত্রত্ছন। যত্ব রবীন্দ্র শ্রীত্ক্ষর শালন্তলনত্কযত্ন লনয়ত্মর বাছলবচার থাকত্িও যাাঁর রচনার সব ভক্ষত্র অবশে লযলন
এই সামেবাদ্ী লনয়মগুলিত্ক একইরকম াত্ব বজায় রাখত্য পাত্রন লন। যাাঁর ‘অচিায়যন’ নাটত্ক ভদ্লখ পঞ্চক
আবালসক লবদ্োিত্য়র পাাঁলচি লডলঙত্য় বাইত্র চত্ি ায়। ব্রাযেত্দ্র পািায় লগত্য় খাদ্েগ্রিত্ণও যার আপলত্ত ভনই।
‘ভগারা’ উপনোত্সর ভশত্ষও ভদ্লখ ভগারা আনেময়ীর ারযবষেত্ক লচনত্য পাত্র, যযলদ্ত্ন যার খাওয়া-দ্াওয়ার
বাছলবচার অন্তলিেয িত্য়ত্ছ। অনোয়কারী ব্রাহ্মত্ণর বালিত্য জিপান করত্য াবার পত্থ বাাঁক লনত্য় ভগারা লেত্র এি
ভসই নালপত্যর বালিত্যই, ারা স্বামী স্ত্রী লবপন্ন মুসিমান বািক যলমজত্ক আশ্রয় লদ্ত্য়ত্ছ, পািন কত্রত্ছ
সন্তানত্স্নত্ি। রবীন্দ্রনাথ যাাঁর রচনায় মাত্ছর ভ কয প্রসগ ভ এত্নত্ছন যা বত্ি ভশষ করা াত্ব না। যাাঁর
উপনোত্স, ছিায়, কলবযায়, ছলবত্য আর লচলঠপত্র মাত্ছর প্রসগ এত্সত্ছ। যাাঁর কলবযায় ‘দ্াত্মাদ্র ভশঠ লক’র সত্গ
‘ভ টলক’ভক লযলন লমলিত্য় লদ্ত্য়ত্ছন। ‘লচযি’ মাছত্ক বত্িত্ছন, লমঠাই গজার ভছাট াই। ‘ভনৌকাডুলব’ভয ভখত্য বত্স
মাত্ছর মুত্িা ভদ্ত্খ রত্মশ কালিদ্াস আউত্ি বত্ি, ‘স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মলযভ্রম নয়, এ ভ রুই মাত্ছর মুত্িা বত্ি
ভরালিয ভমসের উত্তমাগ।’ অত্নত্ক মত্ন কত্রন, রবীন্দ্রনাথ এখাত্ন স্বয়াং রত্মত্শর জবানীত্য যাাঁর আপন বাঙািী
হৃদ্ত্য়র উচ্ছ্বাসই প্রকাশ কত্রত্ছন। এসব ভথত্কই ভবা া ায়, ব্রাহ্ম পলরবাত্র জন্ম িত্িও মাছ লনত্য় রবীন্দ্রনাত্থর
মত্ন ভকাত্নারূপ সাংস্কার লছি না। রবীন্দ্রনাত্থর পাশাপালশ নজরুত্ির কলবযাত্যও ভদ্লখ খাদ্ে-খাদ্ালদ্র উপমায় ভসই
জাত্যর বািাই দ্ূর করার ভচো। কলব বত্িনঃ ‘জাত্যর নাত্ম বজ্জালয সব জায-জালিয়াৎ ভখিছ জুয়া,/ছুাঁত্ি ভযার
জায াত্ব? জায ভছত্ির িাত্যর নয়ত্যা ভমায়া।/হুাঁত্কার জি আর াত্যর িাাঁলি াব্লি এত্যই জালযর
জান,/যাইত্যা ভবকুব, করলি ভযারা এক জালযত্ক একশ’-খান।’ নজরুত্ির অনোনে অত্নক কলবযাত্যই এই
সাম্প্রদ্ালয়ক বাছলবচার দ্ূরীকরত্ণর প্রত্চো আত্ছ। িরপ্রসাদ্ শাস্ত্রীর ‘ভবত্নর ভমত্য়’ উপনোত্সর শুরুত্যই আত্ছ সায
Volume-III, Issue-IV

January 2017

9

বাঙালির ভ াজন ও বাছলবচার : সমাজ ও সালিত্যে

ড.অল লজৎ গত্গাপাধ্োয়

গাাঁত্য়র পুকুত্রর মাছ ধ্রার এক লবশাি বণেনা। রাজার গুরু িুইপাদ্ মাত্ছর ভযি, ভপলট ভখত্য পছে কত্রন। যাই
ঘটা কত্র জাি ভেত্ি শত্য় শত্য় মাছ ধ্লরত্য় াজা, চিলি, ভছচকা, বলি— এসব রাাঁধ্াত্িন। গুরু িুইপাদ্ ভখত্য়ভদ্ত্য় লশষেত্ক আশীবোদ্ করত্িন, ‘ভযামার ধ্ত্মে মলয ভিাক।’ রাজগুরু িত্িও িুইপাত্দ্র মৎস ভ াজত্ন ভকাত্না
সাংস্কার লছি না, বরাং এ ভিন আত্য়াজত্ন লযলন সালযশয় প্রীযই িত্য়লছত্িন।
বণেপ্রথা বা বণেনবষমে আজও লিেুধ্ত্মের সবত্চত্য় ভবদ্নাদ্ায়ক অধ্োয়। িাজার বছত্ররও ভবশী সময় ধ্ত্র এই
লবষবাত্ষ্প দ্গ্ধ িত্ে লিেু সমাজ। বণেত্শ্রষ্ঠ লিেু যথা ব্রাহ্মণত্দ্র মত্ধ্ে এই প্রথা এখনও প্রবি। যথাকলথয উিবত্ণের
লিেুরা এখনও লনম্নবত্ণের লিেুত্দ্র ঘৃণার ভচাত্খ ভদ্ত্খ। যত্ব প্রাচীনকাত্ি উিবত্ণের মত্ধ্েও নানাযর প্রত্ দ্ লছি।
মনুস্মৃলয ৩।১০৯-এ স্পে বিা িত্য়ত্ছ ভ ব্রাহ্মণ ভ াজত্নর জনে স্বীয় কুি ভগাত্রর পলরচয় প্রদ্ান করা াত্ব না। কুি
িা িয়। অযএব মনুস্মৃলয অনুসাত্রব ’উদ্গীণেত্ াজী‘ ও ভগাত্রর পলরচয় প্রদ্ান কত্র ভ াজন করত্ি যাত্ক ,ভ
ব্রাহ্মণ বা উি জালয লনজ ভগার ও বাংত্শর পলরচয় লদ্ত্য় লনত্জত্ক উিবগেীয় বত্ি প্রলযষ্ঠার দ্াবী অথবা প্রযোশা
কত্রন লযলন অবশেই লযরস্কার ভ াগে। উত্পন্দ্রনাথ বত্েোপাধ্োয় যাাঁর ‘জাত্যর লবিম্বনা’ গ্রত্ে বত্িত্ছনঃ
“স্মৃলযশাস্ত্রত্ক এখন রান্নাঘত্রর িাাঁলিকুাঁলির শাস্ত্র বলিত্িই চত্ি। রন্ধনটা ভ ব্রাহ্মত্ণর একটা লবত্শষ কা েে একথা
ভসকাত্ির ধ্েেশাস্ত্রকাত্ররা লিলখত্য ুলিয়া লগয়ালছত্িন। আমাত্দ্র একাত্ির পলণ্ডয মিাশত্য়রা ভস ুিটা সাংত্শাধ্ন
কলরয়া িইয়াত্ছন। এখন ‘বামুন ঠাকুর’ অত্থে রাাঁধ্ুলন। আজকাি ব্রাহ্মণ ল ন্ন অনে জাত্যর ায খাইত্ি আমাত্দ্র
ঠাকুর মিাশয়ত্দ্র এক যাি ভগাবর খাইয়া ভস ায িজম কলরত্য িয়। লকন্তু ভসকাত্ি ব্রাহ্মণত্দ্র এযটা অজীণে িয়
নাই। ক্ষলরয় বা জ্বত্শের অত্ন্নর ভযা কথাই নাই; অত্নক শূত্দ্রর িাত্যর াযও যাাঁিারা লনলিেবাত্দ্ িজম কলরত্যন।
যাাঁিাত্দ্র জাযলট ভ যািাত্য মারা াইয, এরূপ ভকানও প্রমাণ পাওয়া ায় না। আজকাি আিার লবষত্য় ল লন য
বত্িা ‘ছুৎমাগেী’, লযলন যয বত্িা পলণ্ডয।” অনেলদ্ত্ক জ্বলদ্ক শাস্ত্রানু ায়ী, শূদ্রগণ অস্পৃশে। মৎসলশকারী ধ্ীবর ও
জ্কবত্যেের স্পশে করা জি অস্পৃশে। শুাঁলির িাত্যর মদ্ে পান করত্ি জায ায় না অথচ জি পান করত্ি জায ায়।
ারযীয় ইলযিাত্সও ভদ্খা ায়, িালি বা ভমথর শুত্য়ার ক্ষণ করত্িও যারা অস্পৃশে, লকন্তু লিেু রাজপুত্যরা অত্নক
ভক্ষত্র শূত্য়ার ক্ষণ কত্রও উিত্শ্রলণর লিেু। শূত্দ্রর িাত্যর জি অচি লকন্তু রাজণেবত্গের ভসামরস প্রস্তুলযর জনে
শূদ্রগণই লছি একমার অবিম্বন। ভসামরস প্রস্তুলযর লবলনমত্য় প্রাচীনকাত্ি শুদ্রগণত্ক একলট বাছুর ও ভদ্ওয়া িয; লকন্তু
ভসামরস প্রদ্ানপূবেক ঐ শূদ্রদ্ি লকছুদ্ূর াওয়ার পর পলথমত্ধ্ে চত্পটাঘায সি প্রদ্ত্ত বাছুরলট ভকত্িও ভনওয়া িয।
লকন্তু আজও যপেণ ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ভশত্ষ ব্রাহ্মণত্দ্র েি, পান, সুপালর, গামছা, চাি ও ধ্ূপ ভদ্ওয়া িয়। কখনও য
পত্র ভকত্ি ভনওয়া িয় না। ভকাথাও ভকাথাও ব্রাহ্মণত্দ্র শ্রাদ্ধালদ্ ভশত্ষ অত্ঢি পান-ভ াজনও করাত্না ি । পালখর
ভবত্শ পূবেপুরুষ এবাং ব্রাহ্মত্ণরা ভ াজন করত্ি যত্বই কৃযাথে বেলির পলরবাত্রর অনোনে সদ্সেরা অন্ন-জি গ্রিণ
করত্য পারত্বন এমন ধ্ারণা আজও সমাজ-মানত্স বেি, অথচ উি ভশ্রণীর লিেুবািীত্য লনন্মবত্ণের লিেুত্দ্র
( াত্দ্র মূিয লদ্নল লত্তক কাজ বা জন খাটার জনে লনত্য়াগ করা িয়) খাওয়া দ্াওয়ার জনে আজও থািা-বালট
আিাদ্া কত্র রাখা িয়। যাত্দ্র জিও ভদ্ওয়া িয় আিাদ্া গ্লাত্স এবাং খাওয়া ভশত্ষ যাত্দ্রত্কই যাত্দ্র বেবহৃয
থািা বাসন ধ্ুত্য় লদ্ত্য় ভ ত্য বিা িয়। ১৯১৯ সাত্ি পাশ িয় গ নেত্মি অব্ ইলন্ডয়া অোক্ট। ভসখাত্ন বাাংিার আইন
স ার জনে একজন দ্লিয ভশ্রলণর প্রলযলনলধ্ রাখার লবধ্ান করা িয়। একসময় নমঃশুদ্র ভশ্রলণর মানুত্ষর মত্ধ্ে এই
‘দ্লিয’ বা ‘বহুজন’ শব্দত্কই সত্চযন াত্ব বেবিার ও লবস্তৃয কত্রলছত্িন দ্লিয-গুরু গুরুচাাঁদ্। যাাঁর একলট
কলবযাত্যও গুরুচাাঁদ্ বত্িত্ছনঃ
নমঃশুদ্রকূত্ি জন্ম িত্য়ত্ছ আমার।
যবু বলি আলম নলি নত্মার একার।।
দ্লিয পীলিয ারা দুঃত্খ কাত্ট কাি।
ছুাঁসত্ন ছুাঁসত্ন বত্ি য জিচি।।
লশক্ষা িারা দ্ীক্ষা িারা ঘত্র নালি ধ্ন।
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এইসব জালন আলম আপনার জন।। (গুরুচাাঁদ্ চলরয, ১৪৪)
এ ভথত্কই ভবা া ায় নমঃশুদ্র সম্প্রদ্াত্য়র প্রলয এই অেুৎ অল বেলি কাটাত্য িলরচাাঁদ্ গুরুচাাঁদ্ কযটা
সমলপেযপ্রাণ লছত্িন। আসত্ি অস্পৃশেযার অজুিাত্য ভ প্রকার ঘৃণা উিবত্ণেরা কত্র থাত্ক যা ভিৌলকক লবলধ্ত্য
ভকাথাও পাওয়া ায় না। যার ভকাত্না জ্বোলনক ুলিও ভনই। া আত্ছ যা িি অিাংকারপ্রসূয এক ভদ্শাচারমার।
শাত্স্ত্রর ঊত্ধ্ে অবলস্িয ভ মানলবকযা যা অলনবা ে াত্বই এখনও অত্নক ভক্ষত্রই কা েকর িয় না।
এ লবষত্য় আত্রা লকছুটা সালিযোত্িাচনা প্রাসলগক। লিেুধ্ত্মের ভছাাঁয়াছুাঁলয়র সাংস্কার অথবা বালযক লনত্য়
শরৎচত্ন্দ্রর ভিখা একালধ্ক উপনোস ও গে আত্ছ। এখাত্ন ভযমনই দু-একলটর উত্েখ করা ায়। ‘চলররিীন’
উপনোত্সর একস্িাত্ন ভিখক শরৎচত্ন্দ্রর াষায়ঃ “লযলনও আজ বাটী লছত্িন না। আলস াই একজত্নর লনকত্ট
ভমাক্ষদ্া ও লবধ্ুর লববরণ, এবাং ভসই সত্গ আর ািা লকছু সমস্তটুকু শুলন া ভিাধ্ ত্র উপত্র উলঠত্যলছত্িন, িঠাৎ
সেুত্খই রাশীকৃয এাঁত্টাকাাঁটা ভদ্লখ া লস্থর িই া দ্াডাইত্িন। সম্প্রলয প্র াত্গ মাথা মুডাই া আলস া যািার বাচ—
লবচাত্রর অন্ত লছি না।” এর আর এক স্পে উত্েখ আত্ছ শরৎচত্ন্দ্রর ‘পেীসমাজ’ উপনোত্স। ‘পেীসমাজ’
উপনোত্স রত্মত্শর লপযৃশ্রাদ্ধ উপিত্ক্ষ ব্রাহ্মণকূত্ির লনেেজ্জযা, ইযরসুি গালিগািাজ ও ভকােত্ির কথা
সকত্িরই জানাৃ্। এই প্রসত্গই ভিখক খন বত্িনঃ “ভগালবে আগুন িইয়া কলিি, ঘত্র াও না ট্চা । ভ জত্নে
ছুত্ট এত্সলছত্ি—গুলেবগে লমত্ি ভখত্ি, বাাঁধ্ত্ি, আর ভকন? ক্ষীরত্মািন পরশু ভখও, আজ আর িত্ব না। এখন াও
আমাত্দ্র ভঢর কাজ আত্ছ।” (“পেীসমাজ”, শরৎচন্দ্র) যখন উিবত্গের মানুত্ষর ভিািুপযা ও ভপটুত্ক স্ব াব
রত্মত্শর মত্যা আমাত্দ্রও িজ্জায় মাথা ভিাঁট কলরত্য় ভদ্য়। আবার ঐ একই উপনোত্স গরীব দ্ীনু সম্পত্কে ভিখক
বত্িনঃ “দ্ীনু রত্মত্শর লদ্ত্ক চালিয়া লনত্জই বলিি, না বাবা, ভগালবে সযেকথাই বত্িত্চ। আলম বি গরীব, ভস কথা
সবাই জাত্ন। ওাঁত্দ্র ময আমার জলম-জমা-চাষ-বাস লকছুই ভনই। একরকম ভচত্য়-লচত্ন্ত ল ত্ক্ষ-লসত্ক্ষ কত্রই
আমাত্দ্র লদ্ন চত্ি। াি লজলনস ভছত্ি-লপত্িত্দ্র লকত্ন খাওয়াবার ক্ষমযা য গবান ভদ্নলন—যাই বি ঘত্র
কাজকমে িত্ি ওরা ভখত্য় বাাঁত্চ। লকন্তু মত্ন ক’ভরা না বাবা, যালরণীদ্াদ্া ভবাঁত্চ থাকত্য লযলন আমাত্দ্র খাওয়াত্য বি
ািবাসত্যন। যাই, আলম ভযামাত্ক লনিয় বিলচ বাবা, আমরা ভ আশ লমলটত্য় ভখত্য় ভগিুম, লযলন ওপর ভথত্ক
ভদ্ত্খ খুলশই িত্য়ত্চন।” এখাত্ন সরিমনা দ্ীনুর বাসনাত্ক জায-পায অথবা ভিা ভকাত্না লকছু লদ্ত্য়ই বোখো করা
ায় না। মনুষেত্বই ভসখাত্ন বি কথা। আধ্ুলনক কাত্ির ভিখক যারাশাংকর বত্েোপাধ্োত্য়র কথাসালিত্যে ভ মন
বাাংিার আঞ্চলিক ও ভিাকায়য জীবন েুত্ট উত্ঠত্ছ ভযমনই ভসই জীবনত্ক লঘত্র প্রলযেলিয িত্য়ত্ছ নানা লবশ্বাস,
প্রথা ও সাংস্কার। যাাঁর ভিখা ‘িাাঁসুিী বাাঁত্কর উপকথা’ উপনোত্স বত্নায়ারী মাইত্যা ভঘাত্ষত্দ্র এাঁত্টাকাটা, উলেে
খাওয়াত্ক উিবত্গের মানুত্ষর গত্ি ভদ্ওয়া ধ্মেীয় লবধ্ান বত্ি ভমত্ন লনত্িও করািী স্পে াষায় যার প্রলযবাদ্
কত্রত্ছ। ব্রাহ্মণে ধ্ত্মের প্রযীক কযোবাবার বািন অজগর সাপত্ক করািীর পুলিত্য় মারার মত্ধ্ে লদ্ত্য়ও ভসই অনা ে
ভকৌম স েযার প্রলয যাাঁর প্রেন্ন সমথেন ও শ্রদ্ধাত্কই ুত্গর দ্াবী লিত্সত্ব ভসািার কত্র যুত্িত্ছন যারাশাংকর।
ভদ্শ াত্গর পর উিাস্তু জীবত্ন পূবেবাাংিা ভথত্ক এপার বাাংিায় ঠাাঁই ভনওয়া মানুষত্দ্র বস্তীত্য, িগরখানায় খাওয়াদ্াওয়া ও আত্মীয়যা করত্য িত্য়ত্ছ ধ্নী-লনধ্েন সি সকি জাত্যর সাত্থই। দুলদ্েত্ন ভসখাত্ন এক মানুত্ষর সাত্থ আর
এক মানুত্ষর ভকাত্না ধ্মেীয় অথবা সামালজক যোৎ লছি না। উপরন্তু যা লছি এক লমশ্র সাংস্কৃলয। ময়মনলসাংত্ি এক
ুগ আত্গও গৃিত্স্থর বালির আলঙনায় ভদ্খা লমিত্যা বকেুি গাত্ছর। ভ াজন রলসক বাঙালির প্রলযলট ঘত্র লবল ন্ন
খাদ্ে উপকরত্ণর মাত্ খাবাত্র লবত্শষ মারা ভ াগ করত্যা বকেুত্ির বিা বা াজা বকেুি। ভদ্শ াত্গর একালধ্ক
গত্েও এত্সত্ছ এই বকেুত্ির কথা। ভগৌরলকত্শার ভঘাত্ষর ‘প্রলযত্বশী’ উপনোত্সর ভশত্ষ ভদ্লখ মুসলিম লিত্গর
ডাকা লডত্রক্ট অোকশাত্নর দ্রুণ অলমযা আর শালমম পোরাগত্ন লমিত্য পাত্র না আর যাত্ির যার ব্রাহ্মণ বন্ধুত্ক
ভগামাাংস খাওয়াত্নায় যাত্িত্রর দ্ালদ্ যাত্িরত্ক খিমত্পটা কত্র। ভদ্শ াগ ও দ্াগা সম্পলকেয আর একলট
উত্েখত্ াগে উপনোস িত্িা প্রেুে রাত্য়র ‘ভকয়াপাযার ভনৌকা’। এ উপনোসলটত্য ঔপনোলসক বাস্তব াত্ব েুলটত্য়
যুত্িত্ছন যৎকািীন পূবেপালকস্তান যোগ করত্য বাধ্ে িওয়া ও পলিমবাাংিায় আশ্রয় ভনওয়া শরণাথেী মানুষত্দ্র
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অমানুলষক কে। ভদ্শ াত্গর পর ওপার বাাংিার বাঙাত্িরা এপার বাাংিার ঘলটত্দ্র কাত্ছ কী াত্ব যালেত্িের লশকার
িত্য়লছি যাও লনপুণ াত্ব েুত্ট উত্ঠত্ছ এ উপনোত্স। এ লবষত্য় প্রাসলগক ও চমৎকার অসাম্প্রদ্ালয়ক এক লদ্ক
যুত্ি ধ্ত্রত্ছন প্রাবলন্ধক ও সমাত্িাচক অশ্রুকুমার লসকদ্ার যাাঁর প্রবত্ন্ধ। যাাঁর াষায় উিাস্তু জীবত্নর বণেনালট এমনঃ
“লস্টমাত্র-ভেত্ন একসত্গ ভ ত্য ভ ত্য, ভস্টশত্নর প্লোটেত্মে লপণ্ড পালকত্য় থাকত্য থাকত্য, কোম্পজীবত্নর
সবেজনীনযায় ভ ত্ঙ ভগি খাদ্ো োত্সর, ভছাাঁয়াছুাঁলয়র, জায-পাত্যর অত্নক সাংস্কার। কত্িালনগুলিত্য ছলরশ জাত্যর
একর বসবাত্স, ওঠায়-বসায়, সাংগঠত্ন-সাংগ্রাত্ম ভ ত্ঙ ভ ত্য িাগি ভ দ্ আর সাংস্কাত্রর ভবিাজাি।” অদ্ভুয িত্িও
এত্ক এক ধ্রুব সযে বত্িই আমাত্দ্র ভমত্ন লনত্য িয়।
সযেলজৎ-লপযা সুকুমার রাত্য়র ‘খাই খাই’ গ্রন্িলটর প্রেদ্ প্রসগ লদ্ত্য় আত্িাচে লবষয়লটত্য ইলয টানা ভ ত্য
পাত্র। সুকুমার রাত্য়র ভিখা ও সযেলজৎ রাত্য়র আাঁকা এ গ্রত্ন্ির ভগাটা প্রেদ্ জুত্িই পাংলি ভ াজনরয মানুষত্দ্র
ভদ্খাত্না িত্য়ত্ছ। সাধ্ারণযঃ গ্রামাঞ্চত্ি এখনও মালটত্য বত্স এমন পায ভপত্ি ভ াজত্নর দ্ৃশে ভদ্খা ায়। এখাত্ন
ভসকাত্ির ভযমনই একলট দ্ৃশেত্ক যুত্ি ধ্রা িত্য়ত্ছ। একটু খুাঁলটত্য় িক্ষে করত্িই ভবা া াত্ব, ভ াজনরয
অ োগযত্দ্র প্রত্যেত্কর ভ াজনকািীন আদ্ব-কায়দ্া অথবা Attitude এখাত্ন আিাদ্া আিাদ্া। কাত্রা সাত্থই
ভ ন কাত্রা লমি ভনই। প্রথম সালরত্য বত্স একজন খাইত্য় পলরত্বশনকারীত্ক ভ ন ডাকত্ছ আর বিত্ছ- ‘এই
এলদ্ত্ক এত্সা'। অথোৎ ভস আত্রা মন্ডা-ভমঠাই (খাদ্ে বস্তু) ভনত্ব। ঐ সালরত্যই অনে দুজন ভ াজনরয বেলি ভ ন
পলরত্বশনকারীত্ক বিত্ছন- ‘থাক্ থাক্ আর লদ্ও না'। আবার লিযীয় সালরর লচত্র পাশাপালশ বসা দুজন ভ াজনকারী
এত্ক-অপত্রর প্রলয উত্েশে কত্র পলরত্বশনকারীত্ক ভ ন বিত্ছন- ‘আিা ওত্ক দ্াও অথবা না...না...এত্ক দ্াও'।
যৃযীয় সালরর পাশাপালশ দুজত্নর উলঠ..উলঠ কত্রও ভ ন মন আর উঠত্ছ না। এর মত্ধ্ে ভছাট জন বি জনত্ক ওঠার
জনে ভখাাঁচাত্ে, কারণ যার ভপট আাঁইঢাই। চযুথে সালরর লচত্র পাশাপালশ দুজন ভখত্য ভখত্য লনত্জত্দ্র মত্ধ্ে
কথাবাযো বিত্ছ, অনোনেরা খাওয়ায় বেস্ত। এ সালরত্য লটলকধ্ারী ব্রাহ্মণত্দ্র ভসবায় বেস্ত একজন পলরত্বশনকারী িাাঁটু
মুত্ি বত্স আত্রা ভবশী লদ্ত্য চাইত্ছ ও পলরযৃি ভ াজনকারীরা- ‘থাক্ থাক্' বত্িই চত্িত্ছ। পঞ্চম সালরর (সম্ভবযঃ
ভশষ সালর) লচত্র রত্য়ত্ছন গৃিকযো স্বয়াং। লযলন সকিত্ক ভজািিত্স্ত আপোয়ণ কত্র চত্িত্ছন আর ভ াজনকারীত্দ্র
দ্ি যাাঁর আপোয়ত্ণর প্রশাংসা করত্ছ। প্রলযলট অনুষ্ঠান বালিত্যই থাত্ক লকছু লনেুত্কর দ্ি। এখাত্নও এই কুচুত্ট
লনেুকত্দ্র মত্ধ্ে দুজন রত্য়ত্ছ ঐ সালরর এত্কবাত্র ভশত্ষ। সব লমলিত্য় প্রেত্দ্র ভগাটাটা জুত্ি পাাঁচটা সালরত্য
খাই-খাই এর এই মিািম্বত্রর আত্য়াজন সাাংঘালযক জ্ব লক! যত্ব এই প্রেত্দ্ একটা লজলনস িক্ষণীয়। যা িত্িা,
এখাত্ন ব্রাহ্মণ ভথত্ক শুরু কত্র নানা জালযর ভিাত্করা একসাত্থ পাংলিত্ াজত্ন রয। যাত্দ্র মত্ধ্ে ভকাত্না ভছাাঁয়াছুাঁলয়
অথবা জাত্যর বািাই ভনই। এ ভ ন এক অসাম্প্রদ্ালয়ক সেীিন। এখন নানা জায়গায় লপত্ঠ-পুলি উৎসব, মৎস
উৎসব ভথত্ক শুরু কত্র নানা ধ্রত্ণর খাদ্েত্মিা বা লমত্িাত্নাৎসব অনুলষ্ঠয িয়। এগুত্িার মাধ্েত্মও জাত্যর বািাই
প্রায় পুত্রাপুলর মুত্ছ লগত্য় ধ্ীত্র ধ্ীত্র মানব সম্প্রীলযর আবিই উত্ন্মালচয িত্য় উঠত্ছ।
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৮. মনুসাংলিযা, সুত্রন্দ্রচন্দ্র বত্েোপাধ্োয়
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