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Abstract
One of the prominent writers of Bengali fiction after Rabindra Nath Tagore, Tarasankar
Bandyopadhyay basing his writings especially in his short stories depicted the social position of
men and women of those bygone days. He achieved vastness and grounder in literature as he could
set upon and place the male and female characters in their real perspectives. He dealt in his
writings, inter alia, the idea of plain living and high thinking which have become the real essence of
his literature. It is due to his real love towards humanity; Tarasankar could portray and define life
in its truest sense. It is found that writers of all ranks in those bygone days especially writers of
short stories, put less importance and bestowed less labour to women folk for the reason best known
to them, but the Tarasankar was exception to them. He was mainly preoccupied and concerned with
weal and woe, about dangers and difficulties of human life which surround people in their way of
life.
Since the birth of Bengali short story, the authors gave status to the individual form of women in a
different way. The realist artist Tarasankar is also of no exception. Tarasankar is a humanist artist
in the sense that he is always engaged with the feelings of happiness, sadness and danger of man.
So, in the writings of Tarasankar consisting of women’s faults, weaknesses, jealousies, angers,
forgivenesses, cruelties; love and violence; didn’t leave anything untouched. He didn’t take into
consideration of rights and wrongs or the good and bad regarding women. He pictured Radha’s
dusty life in his story. Among the women out there, finding just even a single rational mind is near to
impossible. Tarasankar gave place to the backward, neglected and deprived women of the society in
literature. In the nineteenth century, they didn’t have even a bit of concurrence with teachings and
learning. Therefore, there is no rational mind found among his women. Because of the absence of
logical love among them, they are ready to sacrifice anything for love. Love is affection, a
connection between the souls and minds of the male and female. Love is meant to be forever but its
attitude changes. As believes, behaviours, opinions and outlook of man changes, likewise love also
changes. Tarasankar’s short story is all about our world, house and family, how colourful then
turns up with the fragrance of love and their reflections. In order to reflect this love he didn’t show
any inhumanity towards the women instead he kept their complete dignity in his creation. The
women of his literature are illuminated through his life-style. It is due to real love towards
humanity, Tarasankar could portray the life in its true meaning almost in all his writings.
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জীফন রথয বাফুে বথে তাযাঙ্কয। বাফ দতা রূরয ভরধেই ঙ্গ খুুঁরজ দনয়। বাফুে তাযাঙ্করযয ত্তা তাই
নানা রূর ঠাুঁই বনরয়বছর াবতোঙ্গরন। দফ দীঘণভয় ধরয তাযাঙ্কয ফাাংরা েথা াবতেরে ভৃদ্ধ েরয
দযরখবছররন। তাুঁয ৃবিেরভণয ভরধে বছর বফারত্ব  বফবচত্র্ে। ভারজয ের স্তরযয ভানুল তাুঁয াবিরধে াবরতে
ঠাুঁই বনরয়রছ। বনরজ জবভদায ফাংরয ন্তান রয় বনচু স্তরযয ভানুরলয রঙ্গ দভরারভা েরযরছন। বভররছন
আউর-ফাউর, বফষ্ণফ, তাবিে, দফরদ- এইফ ভানুরলয রঙ্গ। ফাস্তরফ দদখা  দভরারভা েযা ফররই তাুঁয চবযত্র্গুবর
এত জীফন্ত। ভারজয বনচুস্তরযয ভানুলজনরে খুফ োছ দথরে দদরখ, অববজ্ঞতা ঞ্চয় েরয তারদযরে াবরতেয
বফলয়ীবূত েযাই তাযাঙ্করযয াবরতেয দভৌবরেতা এ েথা ফররত বিধা দনই।
ভাজরে আশ্রয় েরযই গরে উরঠ াবতেজগত। দ জগরতয েথা ফররত বগরয় ভারজয প্রধান চাবরোবি
ভানুল দতা এরই মায়। এই ভানুল আফায দু’বারগ বফবি— নাযী  ুরুল। প্রাচীনোর দথরেই নাযী  ুরুল
াবরতেয আবঙ্গনায় আবধতে বফস্তায েরয আরছ এেছত্র্বারফ। বেন্তু নাযী রে দই ত্তা, মায উবিবতরত
ুরুরলয ফেবিরত্বয বযোঠারভায় ূণণতা আরন। জন্মগত, েভণগত, দাগত দেরত্র্ নাযী, ুরুরলয দচারখ ফা
নাযীই নাযীয দচারখ ববি ভাত্র্া ায়। আয দভরয়রদয াভাবজে অফিারনয ভধে বদরয়ই স্পি য় ভারজয তথােবথত
প্রগবতয ফাস্তফতায ছবফ।
ঊনবফাং তাব্দীরত াশ্চাতে বাফধাযায প্রবারফ অনোনে বদেগুবরয রঙ্গ দভরয়রদয াভাবজে অফিারনয দেরত্র্
বফযাট বযফতণরনয ূচনা রয়বছর। ‘নাযীভুবি’ ফররত দম ব্দবটয রঙ্গ আভযা প্রবতবনয়ত বনরজয বাফনায জগরতয
বযফতণন আনরত চাইবছ, তায ববত প্রস্তুত রয়বছর অরনে আরগ দথরেই। ভারজয ফরচরয় ববছরয় ো
অফরবরত  ফবঞ্চত নাযীরদযরে বনরয় বচন্তা-বাফনায দেত্র্ প্রস্তুত রয়বছর াশ্চাতে বোয প্রবারফ। ধীরয ধীরয
নাযীযা বনরজয অফিান বনরয় চচণা েযরত শুরু েরয। তায উয ভারজ স্ত্রী বোয প্রায, নাযী  ুরুল উবয়রে
রচতন েরয তুরর। মবদ এয বফরে অরনরেই বছররন। নাযীযা আজ বনরজরদয অবধোয বনরয়, বনরজরদয
অফিান বনরয় রচতন রয়রছ, প্রবতফাদ েযরছ এয প্রবিয়া শুরু রয়রছ অরনে আরগ দথরেই। শুধু তাই নয়
াভাবজে  যাজননবতে অফিায াাাব নাযী াবরতেয ভাধেরভ এই আত্মপ্রবতষ্ঠায েথা দবরফরছ।
আফভান োর ধরয ভানফভারজ নাযী  ুরুরলয াংখো প্রায় ভান। বফববি দদর  বফববি ভারজ এই
াংখোয াভানে বেছু দযরপয ঘটরর দভাটাভুবট এয ভানুাত আশ্চমণজনে বারফ অবযফবতণত যরয়রছ। বেন্তু
বযণাভগত াভে থােরর ভারজ নাযীয গুণগত াভে এখন মণন্ত দোথা যবেত য়বন। নাযীয গুণগত ারভেয
প্ররে ভূর বূবভো থারে ভারজয। দ ভাজ ুরুলতি িাযা বযচাবরত। ুরুলতাবিে ভাজ ফেফিায় বফববি
াভাবজে অনুারন নাযী ফবিনী রয়রছ বচযোর। উচ্চবফত্ত দথরে শুরু েরয অন্তেজ স্তরযয নাযীরদয জীফনচমণায়
ুরুরলয প্রবাফ খুফ গুরুতয। উবন তরে ইাংরযবজ বোয ভাধেরভ আধুবনে ভাজ ফেফিায ভুরখাভুবখ রয় আভযা
ফুঝরত াযরাভ নাযীয াভাবজে ভমণাদা প্রবতবষ্ঠত ফায প্ররয়াজন আরছ। ভারজয অরধণে অাং ফররই তায বনণণায়ে
েভতা প্রবতবষ্ঠত য়া আশু প্ররয়াজন। বফ তরে এর আভযা এই উরবিয বযে রত দরযবছ ভেেবারফ।
তাযাঙ্কয বনরজ ঊবন তেীয় বোয় ববেত বছররন। বতবন তাুঁয যচনায ভরধে নাগবযে ফৃত্ত দথরে ফহুদূরয
অফবিত নাযীয জীফন প্রণারী আভারদয াভরন উিান েরযরছন। এই এরাোবট বছর দরখরেয অফারে বযবচবত
ফীযবূভ। তাুঁয চবযত্র্যা এই এরাোয াভাবজে যীবতনীবত  প্রথা িাযা দাবলত  অবেস্ত বছর। উবন তেীয় বোদীোয রঙ্গ তারদয বফিুভাত্র্ াংশ্রফ বছর না। প্রতেে অববজ্ঞতায বফুর বফবচত্র্ে ম্ভায দথরেই তাযাঙ্কয তাুঁয
াবরতে ভাবট, ভানুল  জীফনরে বনখুুঁতবারফ তুরর ধরযরছন। তাই তাযাঙ্করযয াবরতে অথণ ননবতে, াভাবজে ফা
যাজননবতে বযফতণরনয গুরুত্ব দনই। তাুঁয রেে বছর ভাজ রতেয দচরয় জীফন রতেয রূায়ণ।
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তাযাঙ্কয তাুঁয দছাটগরে যারেয জীফন বচত্র্ অঙ্করনয ভধে বদরয় জীফরনয তেরে অরেলণ েরযরছন। জীফরনয
বফবচত্র্ েররযারর তাুঁয গেগুবর জীফন্ত রয় উরঠরছ। মবদ ভানফজীফরনয এই দোরারর দরখে বনরজরে াবযরয়
দপররনবন। েরয়েবট দছাটগরে তাযাঙ্কয দেন্দ্রীয় চবযত্র্ দাুঁে েবযরয় তাুঁ য জীফন অববজ্ঞতায ভারা দগুঁরথরছন।
ভানুরলয জীফরনয খণ্ড েুদ্র বচত্র্গুবর নানা যরঙ যবিত রয় বফবচত্র্ বচত্র্ট বতবয েরযরছ।
বফবচত্র্ নাযী চবযত্র্ অঙ্করন তাযাঙ্কয তাুঁয াববতেে জীফরনয প্রথভাফবধ বনুরণেয বযচয় বদরয়রছন। বতবন
বনরজয বাফনা েেনায ফরণণ চবযত্র্গুবররে অঙ্কন েরযন না ফররই তারদয অবধেতয জীফন্ত ফরর ভরন য়। াধাযণ
ভধেবফত্ত ফা ববেত নাযীয চবযত্র্াঙ্করন তাুঁয দফী আগ্র বছর না। বনম্নরশ্রবণয শ্রভজীফী নাযীয প্রবতই তাুঁয দরখনী
আত্মপ্রো েরযরছ। বেছু বেছু গরে তারদয বূবভো াভানে রর তারদয ভরধে প্রারণয দম আররা বতবন জ্বাবররয়
যাখরত ভথণ রয়রছন তা আভারদয াঠে ভরনয গবীরয ছা দযরখ দগরছ। আররা-ছায়ায ফহুফরণণ তাুঁয চবযত্র্ দফ
জবটর রয় উরঠরছ। আয শ্রভজীফী গ্রাভীণ নাযীযা প্রারণয  প্রেৃবতয জ আেলণরণ েভণভুখয রয় উরঠরছ।
ভধেবফত্ত, বনম্নবফত্ত নাযীরে জবেরয় বতবন দম ফৃৎ জীফরনয ছবফ এুঁরেরছন তারতই বতবন স্বতি ভমণাদা রাব েরযরছন।
জীফন ন্ধানী তাযাঙ্কয জীফন যেরে নানা রথ ন্ধান েযরত বগরয় অফেবয়ত ফতণভারনয ভরধে বনরজয
আাফাদী দৃবিারত জীফন বফরযাধী রয় রঠনবন। ফুবদ্ধয তীক্ষ্ণতায দচরয় হৃদয়ারফরগয আিাই তাুঁয দফব বছর। তাই
তাযাঙ্করযয বেধভণ আত য়বন। যারেয েভণীর ভানুরলয ভরধে বতবন তাুঁয জায়গা েরয বনরয়রছন। তাই যারেয
নানা দশ্রবণয নাযী, তারদয বালা  ফাচনববঙ্গয বফবিতা দরখরেয ভরনাজগরতয অবররত গবররত ভ্রভণ েরয,
থশ্রান্ত বথরেয ভরতা াবতোঙ্গরন বফশ্রাভ বনরয়রছ। আয তাই তাুঁয গে রয় উরঠরছ চবযরত্র্য বচত্র্ারা। তাুঁয
গরেয নাযীযা ুতুররয ভত অনে বনয়বিত নয় – স্ববনয়িরণয দচিায় উজ্জ্বর। যারেয াধাযণ নয-নাযীয বফশ্বা
াংস্কায, আচায আচযণ তথা জন্ম দথরে ভৃতুে মণন্ত জীফরনয ভস্ত বদে বতবন ুঙ্খানুুঙ্খ বারফ দদরখরছন এফাং
গরে তারে রূ বদরয়রছন। বফাং তাব্দীয প্রথভারধণ ফাাংরায গ্রাভ ভারজ, াভাবজে, অথণননবতে, যাজননবতে
ইতোবদ বদে দথরে দম বযফতণন ূবচত রয়বছর, তাযাঙ্কয দই বযফতণরনয েথা তাুঁয াবরতে তুরর ধরযরছন।
নাযী চবযত্র্ ৃবিয বদে দথরে তাযাঙ্কয অন্তেজ দশ্রবণয জীফনরে ফণরতাবারফ প্রো েরযরছন। তাুঁয বেছু বেছু
গরে নাযী  ুরুল চবযত্র্গুবর এরে অরনেয বযূযে। বেছু গরে নাযী তায ধভণ, াংস্কায ফ বফজণন বদরয়রছন
দপ্রভাস্পরদয জনে। নাযী চবযরত্র্য বফববি বদেগুবর তাুঁয গরে ূণণতা রাব েরযরছ। বেছু গরে নাযীয ার ুরুল 
নানা যেভ াংস্কারয আফদ্ধ। আফায বেছু গরে নাযীয অন্তয এে ভুূরতণ উজ্জ্বর। নাযী চবযত্র্গুবরয ভরধে দম
ফোেতা জবটরতা  আেলণণীয়তা দদখা মায় তাুঁয ুরুল চবযত্র্গুবরয ভরধে তা অরোেৃত েভ। তরফ তাযাঙ্করযয
প্রবতবনবধভূরে ুরুল চবযত্র্গুবর স্বে েথায় বচবত্র্ত  উজ্জ্বর। তাযাঙ্কয তাুঁয েথা াবরতে মারদযরে নায়ে ফা
নাবয়োয আরন ফবরয়রছন তাযা অন্তেজ ফা বনম্নফরগণয ভানুল। দফরদনী, চালাবুরলা, দদাোনদায, াঠারায বণ্ডত,
োভায-েুরভায, ঝুভুয নাবচরয় েবফয়ার, মাত্র্ায দফো অববরনত্র্ী, দফািভী, জনভজুয, ফাউর, োই ববখাযী। অফে
ার ার ভধেবফত্ত বদ্র ববেত ভাজ আরছ ধনী, দবযদ্র, আরছ নানা ভারয জবভদায। ুযাতন ভধেবফরত্তয
ভূরেরফাধ দথরে তাযাঙ্কয তাুঁয গরেয নাযীরে ভুি েযরত দরযরছন। মায পরর তায গরে দপ্রভ  বনবতেতায
ভো বনরয় খুফ বচন্তাবাফনা দনই, দনই নাযীয তীত্ব বনরয় দোন প্রে? বনম্নফরগণয ফন্ধনীন ভুিভরনয বাররাফাায়,
দনই দোন বফফা ফন্ধরনয প্রফণতা, নাযীয জীফরন বফরয়ই দম এেভাত্র্ রেে নয়, এই স্বতি বাফনা তায গরে
বযস্ফুট।
তাযাঙ্করযয বফখোত গে ‘দফরদনী’। এই গরে গেোয তাযাঙ্কয নাযী চবযরত্র্য ফীবৎ রূবটরে আভারদয
াভরন উবিত েরযরছন। চবযত্র্বট আরফগ  অনুবূবতয আবতরমে যঙ্গীন। তায চরায ফরায ছরি দফরজ রঠ
ফীবৎ  চঞ্চর নাযী ভূবতণবট। এই গেবট তাযাঙ্করযয যচনারে েরয তুরররছ স্বাতিেদীপ্ত  বফবচত্র্েভয়। ফীযবূরভয
এেবট ম্প্রদায় দফরদ। দফরদ ভারজয জীফন বনরয় তাযাঙ্কয বররখরছন নানা গে। দফরদ জীফরনয ুিয প্রো
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ঘরটরছ ‘দফরদনী’ গরে। দফরদয দভরয় যাবধো এই গরেয নাবয়ো, দফরদযা ধরভণ ভুরভান আচারয ুযা বিু।
জীবফোয় ফাবজেয া ধরয, া নাবচরয় গান েরয, ফাুঁদয ছাগর বনরয় দখরা দদখায়, দভরায় তাুঁফু খাবটরয় দেউ
দেউ ফাঘ বনরয় দখরা েরয।
দফরদনী যাবধোয বফরয় রয়বছর রতয ফছয ফয়র বফরদয রঙ্গ। বফদ ধীয প্রেৃবতয ভানুল। া, ফাুঁদয,
ছাগর ইতোবদরত তায আবি বছর না। দ দফরতয োজ েযত। যাবধো মখন া নাবচরয় গান গাইত বফদ ফাুঁব
ফাজাত। দ যাবধোয িীতদারয ভরতা বছর। দই বফদরে দছরে তায ভস্ত অথণ বনরয় যাবধো চরর আর ম্ভুয
োরছ। বঙ্গরফণণ উদ্দ্বত দৃবি েরঠায ফবরষ্ঠরদ ম্ভুরে দদরখ দফরদনীয বাররা দররগবছর। বদরে ম্ভু তায বফগত
দমৌফনা দফৌরে দছরে, যাবধোয রঙ্গ তাুঁফু ফাুঁরধ। এে গ্রাভ দথরে অনেগ্রারভ তাযা ফাবজ দদবখরয় দফোয়। েরয়ে
ফৎয য ম্ভু ফৃদ্ধ রর, ফাই ফছরযয যাবধো তখন বচযরমৌফনা। দ েঙ্কারীতরায দভরারতই প্রবতিন্দ্বী ফাবজেয
বেরিা দফরদরে দদরখ তাুঁয আেলণরণ রে। বেরিা ভানুলবট দফ,

‚দজায়ান ুরুল, ছয় বপরটয অবধে রম্বা, যীরযয প্রবত
অফয়ফবট ফর এফাং দৃে দদবখরর দচাখ জুোইয়া
মায়।‛১
বেরষ্ঠারে দদরখ যাবধোয ফৃদ্ধ ম্ভুরে আয বাররা রাগায েথা নয়। তারদয তাফুরত বছর জীণণ দালারে জযাজীণণ
ফারঘয দখরা। আয ারই বেরিা দফরদয তাফুরত ফর শুয বাংস্র রুদ্ধ গজণন। যাবধো  ম্ভু তারদয প্রবতিন্দ্বী
বেরিারে জব্দ েযায জনে বঠে েযর যারত বেরিায তাফুবট দেরযাবন বদরয় আগুন জ্বাবররয় দদরফ। অভারন যাবধো
জ্বরর উঠর। গবীয বনীরথ দভরাটা মখন ান্ত স্তি তখন দদরাইটা চুররয দখাুঁায় গুরজা-দেবযবরনয বটন বনরয়
আগুন রাগারত দফবযরয় ের। যীৃরয ভরতা ফুি দুঁরট বেরিা দফরদয তাফুরত দৌুঁরছ য ুরুলাবর রূ দদরখ
অফাে রয় দগর।

‚বেরিায েুবঠন ুশ্রী ভুরখ বে া। উঃ ফুেখানা বে
চো, ারতয দীগুরা বে বনরটার।‛২
উন্মত্ত দফরদনী ভুূরতণ উন্মত্ত আরফরগ বেরিায ফর ফুরেয উয ঝাুঁবরয় ের। বেরিা দজরগ উরঠ েীণ
নাযীতনুখাবন ফর আবরঙ্গরন আফদ্ধ েযর। দরল দফরদনীয মুবিরত যা দুজরনই দদান্তযী য়ায োভনায় তাফু
দথরে দফবযরয় ের। বেরিা ফরর,

‚দদান্তয? ই তাুঁফু টাফু
মাে যো। উ ই ম্ভু বররফ। তুবভ উয়ায যাবধরে বরফা
উয়ারে দাভ বদফা না?‛৩
মাফায আরগ যাবধো আগুন রাবগরয় বদরয় মায় ম্ভুয তাুঁফুরত। বখর বখর েরয দর ফরর,

‚ভরুে ফুো ুেো।‛৪
তাযাঙ্কয দফরদনী চবযরত্র্ অঙ্করনয ভধে বদরয় জীফরনয ফরচরয় ফে ঐশ্বমণ দমৌফরনয জয় দঘালণা েরযরছন।
দমৌফরনয অবিয উন্মাদনায় দ বনরজরে বিয যাখরত ারযবন। ভরয় ভরয় জীফনঙ্গী ারবটরয় বনরয়রছ। দফরদ
যভনীয মামাফযত্ব দমভন ভনরে েরয তুরররছ েবঠন বনভণভ  বনযাি, বঠে দতভবন দমৌফরনয যভ চাবদায়
দপ্রভরে েরয স্ববারফ মামাফয। এরেয য এে জীফনঙ্গীরে াররট দ জীফন ঐশ্বমণরে দবাগ েরযরছ।
প্রফৃবত্তবটরে তৃপ্ত েযায জনে দম দোন ন্থা অফরম্বরন দ বিধা েরয না। এ ধযরনয যেভয়ী নাযী চবযত্র্ অঙ্করন
তাযাঙ্করযয জুবে দভরা বায।
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তাযাঙ্করযয তাুঁয দছাটগরেয ীবভত বযরয দম াাংাবযে ছবফ আভারদয উায বদরয়রছন তা ফাাংরা
াবরতে দুরণব। নাযী চবযত্র্ যে বযা। এই যেভয় নাযী চবযত্র্ অঙ্করন বফবচত্র্ রূা াাংাবযে টবূবভ 
অতুরনীয় বূবভো দনয়। তাই াংারয নাযীরে েখন দদখা মায় তোরগয ভবভায় ভবভাবেত, স্বাভী ন্তান দফায়
বনরফবদত প্রাণ। য আন েররে আনায ভরতা দান েরয দে, ভায়া  দপ্রভ। বনজ স্বাথণ ভুূরতণ তোগ েরয
অরযয জনে ফণস্ব অোতরয দান েযরত ারয, বনরজয ুখ াবন্ত বফবররয় বদরয় ীভাীন দুঃখ মিণা ফন
েযরত ারয। াংারয তাই নাযী েখন ভায়াবফনী আফায অনেবদরে ধ্বাং োভনায় েখন নাযী যােুী। দেউ
আফায আধুবনেতায দছাুঁয়ায় বফরাবনী, বফরা ফানারে চবযতাথণ েরয তাযা ফ ম্পেণবটরে তুে েযরত ারয।
এে াাংাবযে টবূবভোয় তাযাঙ্কয তাুঁয ‘তাবযণীভাবঝ’ গেবট অঙ্কন েরযরছন। দমখারন স্বাভী  স্ত্রীয
বাররাফাায ফন্ধন প্রগাে য়া রে তাবযণী ভাবঝ বুরর মায় ুখীয বারফাা। জীফধরভণয োরছ প্রাণই ফরচরয়
বপ্রয়, দেফর ভানুরলয নয়, ফ জীরফয দেরত্র্ এটা তে। তাযাঙ্করযয ফহুপ্রাংবত গে ‘তাবযণী ভাবঝ’ প্ররঙ্গ এই
উবিবটয তেতা অনস্বীোমণ। মবদ দই রঙ্গ উরঠ আর জ, যর, অববেত গ্রাভে ফধুয াাংাবযে ছবফ।
বনন্তান ‘তাবযণী ভাবঝ’  তায স্ত্রী ‘ুখী’ – তেই ুখী বছর। স্বাভীয দুঃরখ স্ত্রী দুঃখী, স্বাভীয ুরখ স্ত্রী ুখী।
স্বাভীই যভণীয ফণস্ব। অরাংোয, ধভণ, ম্মান গফণ ফ বেছু। প্রাচীন োর দথরে াংায  স্বাভী ম্পরেণ আভারদয
ভরন দম বাযতীয়ত্ব দফাধ গরে উরঠরছ তা গেবটরত অতেন্ত দৃেবারফ দপ্রাবথত। বাযতীয় যভণীরদয োরছ ধভণ, অথণ,
োভ, দভাে র স্বাভী। তাযাঙ্করযয ‘তাবযণী ভাবঝ’ গরে ুখী এভনই এে বতপ্রাণা যভণী।
ভয়ূযােীয বয়াফ ফনোয় দম বদন ভস্ত গ্রাভ ডুরফ দগর, দ বদন বেন্তু প্রাণবরয় গ্রাভফাীরদয রঙ্গ গ্রাভ দছরে
মায় বন। দায়ায উয এে াটু জরর চাররয ফাুঁ ধরয তাবযণীয জনে দাুঁবেরয়বছর,

‚দতাভায জনেই দাুঁবেরয় আবছ। দোথা খুুঁরজ দফোরত
ফর দদবখ?‛৫
ভয়ূযােীয গনুবটয়া ঘারটয দখয়া াযাারযয ভাবঝ তাবযণী। নদীয রঙ্গ তায ম্পেণ বনবফে। ভয়ূযােী াযা
ফৎয জনীন ধূ ধূ ফাবর বনরয় রে থারে। বেন্তু ফলণায জরর রয় রঠ বয়ঙ্কযী। ভারঝ ভারঝ ফণগ্রাী ফনোয় দর
রঠ যােুীয ভরতা। তাবযণী শুধু ভাবঝ নয়, নদীয ফুরে দেউ ডুফরত ফরর তারে তুরর আরন াতারুয টুতায়।
প্রবতদারন মা ুযস্কায ায় তা বদরয় তায স্ত্রী ুখীরে াবজরয় তুরর আরযা দফব ুখী েযরত চায়। ুখীয প্রবত তায
বারফাায ীভা দনই। ুখী য়রতা ন্তান বদরত ারযবন তরফ বদরয়রছ অগাধ বারফাা আয বনবণযতা। দ েথা
বনবদ্ধণধায় স্বীোয েরয তাবযণী,

‚ুখী ফে বার দয দেরর, ফে বার। উ না থােরর
আভায ‘াবেয ররারট দডারভয দুগগবত’ য় বাই।‛৬
ফেব দরয় অহ্লাবদত তাবযণী আেণ্ঠ ভদোন েরয ফােী দপরয, দযজায় অরোযত স্ত্রীী্রে দদরখ গান ধরয,

‚দরা তুন রয়রছ দদর পাুঁবদ ররতয আভদাবন।‛৭
স্বাভী-স্ত্রীয াাংাবযে দাবযরদ্রে দপ্রভ বছর ভস্ত অবাফ অনটনরে ছাবরয়। নাযীয গনায প্রবত আবি
বচযবদরনয। দই গনা ুখী নীযরফ বফবি েরযরছ াংায মাত্র্া বনফণা েযায জনে, এয জনে স্বাভীরে দোনবদনই
এেবট েথা ফররবন। াংাযী ভানুল বররফ স্বাভীয ফ যেভ ত্রুবটরে দ প্রশ্রয় বদরয়রছ।
দাবযদ্রে প্রােৃবতে বফমণয় তাবযণী  ুখীয যভ প্রাবন্তয ুখ নীে দবরঙ্গ বদরর বাঙরত ারযনবন তারদয
হৃদয় ফন্ধন। তাবযণীয দমাগে ধবভণনী রূর ুখী ুরযা গরে ফতণভান। ুখী তাবযণীয জীফরনয ুরখয ভধুবাণ্ড। দ
দেফর স্বাভী দাাবগনী নয়, স্বাভীয প্রবত এোন্ত বফশ্বা যায়ণ  বনবণযীরা যভণী। নাযীয ধভণ মবদ যো ফা নীে
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যচনা েযা য়, তারর ুখী তাই েরযরছ। দম আশ্রয় চায় ুরুরলয বিয োরছ, মায য দাুঁবেরয় দ যো েযরফ
নীে। এই আশ্রয় দদফায েভতা ুরুরলয ভরধে োভনা েরয নাযী – ুখী েরযরছ।
ভয়ূযােী ফনোয় যােুী রূ ধাযণ েযরর নদী আয বূবভ এে রয় মায়। ভানুরলযা ঘয দছরে বনযাদ আশ্ররয়য
ন্ধারন দফয য়। তাবযণী ুখীরে বরঠ বনরয় বনযাদ আশ্ররয়য ন্ধারন দফবযরয় রে। যারতয অন্ধোরয থ বুর
েরয খযরস্রাতা ভয়ূযােীয ফুরে এর রে। ভয়ূযােী ররে যােুী রূ ধাযণ েযরর, তাবযণী ুখীরে ফরর,

‚বঠ দছরে আভায দোভরযয োে ধরয দবর
থাে।‛৮
প্রফর বনবণযতায় ুখী তাই েরযবছর। ভয়ূযােীয বফদ ঙ্কুর বযবিবতরত এই ভয় তাবযণী তায প্রাণবপ্রয়
ুখীরে দডরে আশ্বা বদরয় ফররবছর,

‚বয় েী আবভ দতায, রঙ্গ যইবছ।‛৯
বেন্তু বনয়বতয োরছ ভানুল ফে অায়। নদীয ফুরে ইবতূরফণ দে ভাবঝয চযভ যীো শুরু রয় দগরছ।
এেবদরে বপ্রয়তভা স্ত্রী অযবদরে বনরজয প্রাণ যোয তাবগদ। ভস্ত বি বদরয় তাবযণী জর দঠরায দচিা েরয ফেথণ
য়। ভয়ূযােীয তযঙ্গ দমন তাবযণীয শ্বারযাধ েরয দদয়। জীফন ভৃতুেয বন্ধিরর দাুঁবেরয় দে ভভতা ফ বেছুই
প্রফৃবত্তয উোর বনঃররল বফরুপ্ত রয় মায়। প্রাণ ভানুরলয োরছ েত বপ্রয় তা তাবযণীয আচযরণই প্রো ায়,

‚মিণায় তাবযণী জর খাভচাইয়া ধবযরত রাবগর।
যভুূরতণ াত বের ুখীয গরায়। দুই ারত প্রফর
আরিার দ ুখীয গরা দলণ েবযয়া ধবযর। দ
তাায উন্মত্ত বীলণ আরিা। ারতয ভুবঠরতই তাায
ভস্ত বি ুবিত ইয়া উবঠয়ারছ। দম বফুর বাযটা
াথরযয ভত টারন তাারে অতরর টাবনয়া রইয়া
চবরয়াবছর, দটা খবয়া দগর, রঙ্গ রঙ্গ দ জররয
উরয বাবয়া উবঠর।‛১০
দপ্রভ  আত্মযোয িরন্দ্ব তাবযণী দল মণন্ত ুখীরে গরা বটর তো েরয বনরজ ফাুঁচায থ খুুঁরজ ায়।
আত্মযোয আবদভ প্রফৃবত্তয ারত দপ্ররভয যাজরয় ঘরটরছ।
স্বাভীয প্রবত এোন্ত বফশ্বা যায়ণ  বনবণযীরা যভণী ুখী এত ফে বফরদয ভরধে বনরুবিগভনা বছর। দেননা
ুখী জানত মায উয বনবণয েরয আরছ, দই ফেবি তায স্বাভী তাবযণী, ভয়ূযােীয ফনোয ফরচরয় ফে ত্র্াতা। বেন্তু
দই দপ্ররভ ভানবফে চায়া ায়ায অবধোয তুে রয় দগরছ স্বাভীয ারত তায অায় ভৃতুেরত।
গরেয বনযেয গ্রাভে যভণীয াংারয েরোণবচন্তায়, দফাযায়ণতায ছবফ আভারদয ভনরে আেি েরয
যাখরর দল মণন্ত তায বযণবত আভারদয ভনরে বাযািান্ত েরয তুরর। ভৎ স্রিায েরভবটরে তাই বচরন বনরত
অুবফধা য় না।
চবযত্র্ ৃবিয জনে তাযাঙ্কয ফাাংরা েথাাবরতে অননে ফেবিত্ব। োযণ চবযত্র্ এফাং ভুরখয বালা দুই-ই বতবন তায
অববজ্ঞতা দথরে উদ্ধায েরযরছন। অফেথণ ফণণনায় এে এেবট চবযত্র্রে জীফন্ত েরয দতারায োরজ তায দেতা
অাভানে।
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দীঘণ াবতে জীফরন তাযাঙ্কয নানা যেভ বফবচত্র্েূণণ গে বররখরছন। তাই তাুঁয ফহুগরে জবটর ভনস্তে ম্পি
যেভয়ী প্রেৃবতয অনুগাভী নাযী চবযরত্র্য ন্ধান ায়া মায়। তাুঁয ৃি াবতে জগরতয নাযীযা আভারদয বদনবিন
অববজ্ঞতায অন্তগণত রয় দমন নূতন নূতন উরবি উরিাধরনয ায়ে। শুধু দপ্রভ  জীফরনয িরন্দ্ব নয়, জীফরনয
অথণননবতে দপ্রবেরত দু-ভুরঠা দখরয় রয জীফন ধাযরণয তাবগরদ দম বনষ্ঠুয বযণবতয বদরে দ্রুত ধাবফত য় এ
ধযরনয গে দরখে আভারদযরে উায বদরয়রছন।
‘শ্মারনয রথ’ গরে এে অফিাি েৃলে বযফায দাবযরদ্রেয বনভণভ োঘারত বযণবতয বদরে অগ্রয
রয়রছ। দই রঙ্গ উরঠ এররছ এে ফবঞ্চত নাযীয অায় জীফন োববন।
দুববণেীবেত গ্রারভয প্রবতবনবধ দগাষ্ঠ। বচযবদন তায এভন বছর না। দগারষ্ঠয ফারয আভরর দগারা বযা ধান,
দগায়ার বযা গাই, ুেুয বযা ভাছ ফই বছর। বেন্তু এখন আয গ্রারভয ুশ্রী দনই, ল্লীয ঐশ্বমণ মা বেছু ফই বছর।
বেন্তু দ শ্রী আয নাই, ফ বগয়ারছ।

‚থাবেরফ বে েবযয়া? ল্লীয শ্রীই দম বগয়ারছ। ভূর ভাযরর
পুর ফাুঁবচরফ বে েবযয়া?‛১১
দাবভনী বাররা ঘরযয দভরয়, বেয়াবছর বাররা ঘরয। বেন্তু দবযদ্র চালী দগাষ্ঠ দবযরদ্রয োঘারত ফতণভারন
এতটাই জজণবযত দম, রুগ্ন ন্তারনয ভুরখ দম খাফায তুরর বদরত ারয না। এই বনরয় স্বাভী-স্ত্রীয ভধুয বারফাায
ম্পরেণ পাটর ধরয। অথচ ুরখয াংারয দুজরনয াযস্পবযে ম্পেণ েতই বাররা বছর, বছর ভধুয।

‚স্বাভী েত বারফাবয়ারছ, দ েত ফাবয়ারছ েত চায়া,
েত ায়া, দ ফুবঝ অন্তীন ফবরয়া ভরন ইয়ারছ।‛১২
এখন দগাষ্ঠ প্রফর ইো রে দাবভনীরে বাররা বেছু বদরত ারয না। দাবভনী  স্বাভীয আবথণে অনটরনয েথা
দবরফ বেছু না চায়ায় দ বনরজই স্ত্রীয জনে আামণ াভগ্রী বেরন আরন। বেন্তু দাবভনী তা বনরজ না দখরয় স্বাভীরে
খায়ারর দগারষ্ঠয ‘দোরব দুঃরখ অন্তয ভবযয়া দপনাইয়া রঠ।’ অনেবদরে দগাষ্ঠ ভুরখয আায ায গাদায় দপরর
বদরর দাবভনীয ভরন য়, ‘আভারেই দপবরয়া বদর’। হৃদরয়য অবগ্নদার স্বাভী-স্ত্রী দুজরনই বতরর বতরর দগ্ধ রয়
মাবের। দই রঙ্গ দাবভনীয এে অাবন্ত এর জুরটবছর প্রবতরফী ফারোথী ুফর দা।
দাবভনী ানুবূবতীর, ম্ভ্রভীরা, বতববি যায়ণা, ন্তান ফাৎরেভয়ী এে আত্মরচতন নাযী। যস্ত্রী ফরর
দ ফারোথী ুফররে এবেরয় চরর। এেভয় দুজরনয প্রীবতয ম্পেণ গবীয বছর। এখন ুফররে দদখরর দ
ভাথায় োে দদয়, ভৃদু েরণ্ঠ েথা ফরর। ুফর ফুরঝ দনয় দাবভনী এখন য রয় দগরছ। ুফর গান দগরয় ববো
দচরয় জীবফো বনফণা েযরত েযরত ভাজন রয় দগরছ। দাবভনী  দগাষ্ঠ বযফারযয বফরদ ুফর নানাবারফ াামে
েরয। দাবভনীয ভরন তাই ফভয় এেটা বয়-োজ েরয, ফণস্ব বদয়া আন য়ায ফা আন েযায ুরমাগ ফুবঝ
ুফর বনরত চাইরছ। ত দবযদ্র, বদনেীবেত ল্লীজীফরন অায় নাযী এই বরয়যই বোয য়। অুি ভৃতায়
দছররবটরে েবফযাজ দদখারনায জনে দ ুফররয োরছ মায়, োযণ দগাষ্ঠ এেটু আরগই দোথায় চরর দগরছ,
‘তাভারেয দনায় দবায ইয়া স্ত্রী-ুত্র্ বুবরয়া ফবয়া আরছ।’ দাবভনী তায ারতয চুবেয ফদরর ুফররয োরছ দুরটা
টাো ধায চায়,

‚এই আভায দানায োুঁেন, দতাভায ারয় বে ভাারন্তা
 দুরটা বনরয় আভারে দুরটা টাো দা দছররটা ফুবঝ
ফাুঁরচ না।‛১৩
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েবফরযজ দদখারনায জনে ধায েযা টাো দুফৃণত্ত ভাজন গ্রা েরয বনরয়রছ। টাো না বদরর উায় দনই। োযণ
দাদন দাধ েযরত না াযায় োফুবরয়ারা দগাষ্ঠরে ফরররছ,

‚ঘবট-ফাবট ফাধা দা, না থারে বযফারযয াুঁখা খােু
দফচ। দ দতা আভায দদখফায েথা নয়, আভায টাো
চাই-টাো দা।‛১৪
দাবভনীরে ফরর—

‚তফু তুভ আরা, তুভরো বররয় মারফ।‛১৫
দু-টাো না দদফায জনে দগাষ্ঠ দাবভনীয োতয অনুরযাধ উরো েযরত ফাধে রয়বছর। জীফরনয বতিতায় ফরর
দপররবছর, ‘ভরুে দছরর’। ুত্র্রাোতুযা অায় দাবভনীয ভস্ত বফশ্ব াংাযটা দমন তখন বফলভয় ভরন রয়বছর।
এভতাফিায় দাবভনীয অুি ুত্র্রে ান্ত্বনা দদয়া ছাো দোন ম্বর বছর না। ুফর তখন দগারষ্ঠয বযফাযরে
নানাবারফ াামে েরযরছ, দছররয জনে ডািায এরনরছ। দাবভনী ুফররয ফ বেছুরতই ারয গন্ধ দরয়রছ। বেন্তু
বযবিবত দাবভনীরে অায় েরয দপরররছ। দগাষ্ঠ ুফররে ে েযরত ারয না, তায জনে ুফররয বেছু
াংরোচ বছর। ুফর ফায অরগাচরয দাবভনীয জনে এে দজাো াখা েুরবঙ্গরত তুরর যাখরর দাবভনী দবরফ দনয়
দগাষ্ঠ দফাধ য় তায জরনে অবাফ অনটরনয াংারয েি েরয াখা দজাগাে েরযরছ। বনরুায় স্বাভীবটয জনে এে
ভুূরতণ দাবভনীয ভন দয় রয় মায়। দাবভনী ভরনয আনরি াখা দজাো ারত তুরর দনয়। এয ভরধে ভৃতুেয রঙ্গ
রোই েযরত েযরত এেভাত্র্ ন্তান ভাযা দগরর ভৃতুে দারেয উয দাবভনীয অনে দাে ফে রয় রঠ,

‚দগাষ্ঠ উন্মারদয ভত বচৎোয েবযয়া েবর – যােুী
তুই আভায দছরর দখবর, দতায ারই আভায দছরর
দগর। ফণনাী দছররয দচরয় দতায ুফর ফে র, এে
দজাো াুঁখা দফব র—?‛১৬
ঘৃণায় বফস্মরয় দাবভনী স্তবম্ভত রয় দগর। ুত্র্রাোতুয অায় দাবভনীয াংায স্বাভী ফই দমন বফরল বযণত
রয় দগর। বনরফণাধ স্বাভীয প্রবত দাবভনীয তীব্র অববভান ুফররয প্রবত ঘৃণা তারে ালাণী ভূবতণরত রূান্তবযত েযর।
দাবভনী চবযরত্র্য ার তাযাঙ্কয ুফর  দগাষ্ঠ চবযত্র্রে ুরমাগ ন্ধানী  বনরফণাধ রূর অঙ্কন েরযরছন। দাবযদ্রে 
বনষ্ঠুয ুরুরলয োরছ তবাবগনী দাবভনী এরেফারযই অায়। এখারন তাযাঙ্কয ফেবি চবযত্র্বটরে দশ্রবণ চবযরত্র্
রূান্তবযত েরযরছন।

‚নাযী চায় জীফরনয ের দুঃরখ অভারন দাবযরদ্রে
জীফরনয ের ঘাত প্রবতঘারত ুরুরলয রঙ্গ থাবেয়া
তাুঁারে ফাুঁচাইয়া যাবখরত – এইখারনই দ অনুবফ েরয
তাায জীফরনয দুরণব ভূরে – ইাই তায জীফরনয
গফণ।‛১৭
তাযাঙ্করযয ‘শ্মারনয রথ’ গরেয নাযী চবযত্র্ দাবভনী জীফরনয এই দুরণবভূরে দথরে ফবঞ্চত। দাবযরদ্রেয
োঘারত জজণবযত দাবভনী উায়ন্তয না দদরখ চাযাীয দরবরান বজহ্বায াত দথরে নাযীত্বরে যো েযরত বীত
েুযবঙ্গনীয ভরতাই তীব্র গবতরত ছুরট বগরয়, ভান ভমণাদা বুরর বগরয় ুফররে ফররবছর,

‚ভাারন্তা আভারে ফাুঁচা।‛১৮
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ুফর দাবভনীরে অবয় বদরর নাযীরদ স্পরণ তায ফুরেয ববতযটা দতারাে েরয উরঠরছ। জবভদারযয
ানা টাো ুফর দাঢ েরয বদরর দাবভনী এয ভরধে ারয ছা দদখরত দরয়রছ। দাবভনীয ভরন রয়রছ, দ
দমন ুফররয োরছ বফবি রয় দগর।
আবথণে অনটরন জজণবযত রায়ন ভরনাফৃবত্ত ম্পি স্বাভীয উয দ দোরনা বযাই েযরত ারযবন। দাবভনী
বীত য় োযণ ুফর তারদয জনে এত েরযরছ বফবনভরয় মবদ বেছু দাবফ েরয। এই টাো দাধ দদয়ায ফোারয
স্বাভীয উয দোরনা বযাই দ েযরত ারযবন। দাবভনী বনরজরে বফবররয় বদরত চায় না, অথচ যারতয অন্ধোরয
ুফর দাবভনীরে দবাগ েরয।
ুফররয আোঙ্ক্ষায় দাবভনী নীযরফ অবনো রে বনরজরে বফবররয় দদয়। এযয দাবভনী রজ্জায় ঘৃণায়
াথরযয ভরতা ফর থারে। বনরজরে দরােচেুয অন্তযারর যাখায দচিা েরয। দগাষ্ঠ এর দাবভনীরে গ্রারভ ফনো
আায াংফাদ বদরর, দাবভনী দীঘণশ্বা দপরর তাই ফরর,

‚আয েত দদবয?‛১৯

দাবযরদ্রেয ুরমাগ বনরয় ুফর দাবভনীয ফণস্ব রুঠ েরযরছ, তাই দাবভনীয োরছ ভৃতুেই দশ্রয়। ফনোয াংফারদ
দাবভনী তাই খুী রয়রছ। এেবদরে প্রবতদান অনেবদরে তীত্ব এই দুইরয়য ভবভায় দাবভনী চবযত্র্বট উজ্জ্বর রয়
উরঠরছ।
বযফতণনভান োর প্রফার দাুঁবেরয় তাযাঙ্কয মতটা বদরয়রছন তা বতেই বফস্ময়েয। ভানুরলয ভনরে ম্পূণণ
অস্বীোয েযায াধে স্রিায বছর না এটাই অরনে গরে প্রভাবণত রয়রছ। তাযাঙ্কয শুধু নাযীয ফাইরযয আদর
ফা দখারটারে দদরখনবন, তায দবতরয নাযীয দম ত্তা ছটপট েযত তারে ূে দৃবিরত মণরফেণ েরযরছন। বেন্তু
াংেটদীণণ ভানুরলয মাফতীয় অন্তঃায দ বদন দল রয় মাফায উিভ রয়বছর, তাুঁয যচনায় তায বেছু প্রভাণ
ায়া মায়।
াংারযয ফাইরয আফজণনায ভরধে আফজণনায ভরত রে থাো দশ্রবণয েথা ফররত বগরয় বেছুই তাুঁয দৃবি এবেরয়
মায়বন। দ েথা স্বীোয েরয তাযাঙ্কয আভায োররয েথায় বররখরছন,

‚এরদয দৃবিরত দবদন দদফতায দবাগ নি ত এরদয
রঙ্গ এেটা রম্বা খে বে দবেয াংস্পরণ স্পণ দদাল
রর প্রাপ্ত ফয়রস্কযা োন েরযরছন। এরদয ফাস্তুরত এযা
শুধু ফা েযাফাযই অবধোযী বছর, বূবভরত দোরনা
অবধোযই বছর না। ... যা আন্তবযে বারফ বফশ্বা
েরযরছ ীনেুরর জন্মাযারধ যা তেই অস্পৃে।
যফতণীোরর মখন ভাজ দফায ব্রত বনরয় তারদয
ফুঝরত দচরয়বছ দম, অস্পেতা ভানুরলয ৃবি, বফধাতায
নয়, তখন যা বউরয উরঠরছ, আভারদয রিরয
চরে দদরখরছ।‛২০
তাযাঙ্কয এই ভাজ ফববূণত অাংর আররা দপরররছন। াবরতে এই নফধাযায় তাযাঙ্করযয স্বাতিে তাুঁয
অববজ্ঞতায দভৌবরেতায়, বযরফরয প্রবত আন্তবযেতা আবিরত আয ানুবূবতরত। তাযাঙ্কয তাই বনবদ্ধণধায়
ফরররছন,

‚আবভ তারদয জাবন – রদয আত্মীয় আবভ / উোযী
নয়, েৃতজ্ঞতা বাজন নয়, বাররাফাায জন।‛২১
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তাযাঙ্করযয গে ভারা বফার ফনস্পবতয ভরতা। ফনস্পবতয দমভন বফরল ত্র্ ল্লফ দচারখ রে না – বঠে দতভবন
তাযাঙ্করযয গরে ভানুরলয জীফন ধাযরণয দম াংগ্রাভ তারে ছাুঁবরয় উরঠরছ দরখরেয অনাি দৃবি। গরে নাযীয বফবচত্র্
যে প্রেবটত রর প্রায় নাযী চবযত্র্, বতেোরযয যিভাাংরয জীফরদর ভানফধরভণয াযবজরতয িরন্দ্ব বযূণণ।
গ্রন্থঋণ :
১। অধোে বট্টাচামণ জগদী; ম্পাদনা ‘তাযাঙ্করযয গেগুে’ (প্রথভ খণ্ড); াবতে াংদ, প্রথভ প্রো – ১৯৭৫,
েরোতা-০৯
২। অধোে বট্টাচামণ জগদী; ম্পাদনা ‘তাযাঙ্করযয গেগুে’ (বিতীয় খণ্ড); াবতে াংদ, প্রথভ প্রো – ১৯৭৬,
েরোতা-০৯
৩। গুপ্ত দেত্র্; তাযাঙ্কয অনুন্ধান ৯৮; াবতে প্রো; প্রথভ াংস্কযণ, ১৯৯৮, েরোতা-০৯
৪। ফরিোাধোয় তাযাঙ্কয; আযাভ োররয েথা; তাযাঙ্কয যচনাফরী (১০ভ খণ্ড), বভত্র্  দঘাল াফবরাণ প্রাঃবরঃ,
প্তভ ভুদ্রণ, বফাখ, ১৪১৩
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১১। অধোে বট্টাচামণ জগদী; ম্পাদনা, ‘তাযাঙ্করযয গেগুে’ (প্রথভ খণ্ড), াবতে াংদ, (‘শ্মারনয রথ’), ৃঃ
৮২
১২। তরদফ; ৃঃ ৮২
১৩। তরদফ; ৃঃ ৮২
১৪। তরদফ; ৃঃ ৮৪
১৫। তরদফ; ৃঃ ৮১
১৬। তরদফ; ৃঃ ৮৮
১৭। যায়রচৌধুযী দগাবোনাথ; দুই বফশ্বমুরদ্ধয ভধেোরীন ফাাংরা েথা াবতে; দদ’জ াফবরবাং; ৃঃ ১২৫
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