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Abstract
The paper brings out the reflections of Bengali Hindu middle class food culture in the Byomkesh
Bakshi series of novels and stories composed by famous Bengali author Saradindu Bandyopadhyay
in the time period between the 1930s and 1960s. The detective stories of Byaomkeh Bakshi in its
process of investigation portrayed various socio-cultural aspects of Bengali middle class lives in the
mid-twentieth century. Bengali food habit including the breakfast, daily meal, and family gettogether menus – all were depicted in different contexts of the Byomkesh stories. The present article
explores the history of Bengali middle class food culture through the prism of Byomkesh Bakshi
stories.
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যদদন্দু ফন্দন্দযোোধযোয়-এয বফযোভন্দও ফক্সীয ওোদনীগুদর দফিং তন্দওয ফোগোরী ভোচ চীফন্দনয এও আিময প্রদতচ্ছদফ।
বকোন্দয়ন্দো কন্দেয বভোড়ন্দও ভোন্দচয নোনোদফধ দদও অূফয দক্ষতোয় পুদিন্দয় তুন্দরন্দঙন বরঔও। তো ব ওরওোতো ন্দযয বভন্দয
চীফন-ই বোও ফো উচ্চদফত্ত ফোঙ্গোরী ফোদড়য চীফনমোন। দফিং তন্দওয ভধযবোন্দকয োভোদচও  দদনদন্দন চীফন্দনয এও
অোধোযণ দদরর এই ওোদদনগুদর। চীফন্দনয ঘোরদঘন্দেয অনযতভ গুরুত্বূণয অঙ্গ দন্দন্দফ ফোঙ্গোরীয ঔোয়ো-দোয়ো ফো
ঔোদযোবযো অদনফোমযবোন্দফই এই কে গুদরন্দত প্রদতদফদিত ন্দয়ন্দঙ। বকোন্দয়ন্দো কন্দেয বযোভলযও উন্দত্তচনোয় ওোদি্দনয োঠও
য়ন্দতো ফযদো ন্দঘতনবোন্দফ বই ঔোদযদফফযণী দনন্দয় ভন্দনোন্দমোকী ন নো। দওন্তু ঔোদযোভগ্রী এফিং দযন্দফন্দনয ভন্দনোগ্রোী ফণযনো
অফযই তৎওোরীন ফোঙ্গোরী ঔোদযোবোন্দয এও অূফয দঘেোঙ্কণ ওন্দয। ফতযভোন প্রফন্ধদি বফযোভন্দও ফক্সীয কন্দেয ভোধযন্দভ বই
ফোঙ্গোরী ঔোদযোবোন্দয প্রদতপরন্দনয উয দফস্তোদযত আন্দরোঘনো ওযন্দফ।
বফযোভন্দও ফক্সীয কে উনযো গুদরয যঘনোওোর ১৯৩০ এয দও বথন্দও ১৯৬০ এয দও। ফোঙ্গোরী তথো বোযতফোী এই
ঘোয দও ধন্দয নোনোন গুরুত্বূণয খিনোয োক্ষী বথন্দওন্দঙ। দিতীয় দফশ্বমুদ্ধ বথন্দও শুরু ওন্দয স্বোধীন বোযন্দতয দফদফধ দযদিদতয
প্রঙ্গ বফযোভন্দও ফক্সীয ওোদনীগুদরন্দত িোন বন্দয়ন্দঙ। তন্দফ বওোন্দনো দযদিদতন্দতই যদদন্দু ফন্দন্দযোোধযোয় তোাঁয তযোন্দেলীন্দও
ুদর ফো যওোদয বকোন্দয়ন্দো দন্দন্দফ উিোদত ওন্দযন দন। বফযোভন্দও বমন ঔুফ দযদঘত ফোঙ্গোরী ভধযদফত্ত বদ্রন্দরোও। ুওভোয
বন যদদন্দু অভদনফো-এয বূদভওোয় দরন্দঔন্দঙন, ‚দিন্দিদিবদকদয তোয চীদফওোন্দথয নয় ন্দঔয, বঔয়োন্দরয। তোাঁয ঘদযন্দে ভনদস্বতো
 কোম্ভীময ঙোড়ো এভন দওঙুই বনই মোন্দত তোাঁন্দও ভোন স্তন্দযয ভোন ফয়ন্দয ফোঙ্গোরী বঙন্দরয বথন্দও স্বতন্ত্র ভন্দন য়‛1 । আয দঠও
এই ওোযন্দনই বফযোভন্দওন্দয দদনদন্দন অবযো, ঔোয়োদোয়ো, ফযোদিকত চীফন প্রবৃদত ফোঙ্গোরী ভধযদফত্ত বেদণয চীফনমোন বওই
ইদঙ্গত ওন্দয। আয তোযই ন্দঙ্গ অনুন্ধোন ফো তযোন্দেলণ এয ভয় বম ওর ফযোদিয ন্দঙ্গ বফযোভন্দওন্দয ফো তোাঁয ুহৃদ
অদচন্দতয দযঘয় খন্দি দফদবন্ন ওোদি্দনন্দত তোন্দদয ভোধযন্দভ ফোঙ্গোরী ভোচ চীফন্দনয দফদবন্ন দদওই প্রদতবোত ন্দত থোন্দও।
বফযোভন্দওন্দয কে উনযোন্দ দফিং তন্দওয ফোঙ্গোরী ভধযদফত্ত বঙন্দরন্দদয দক্ষো  ওন্দভযয প্রন্দয়োচন্দন বভ ফো ন্দেন্দর
থোওো, বভন্দয চীফন্দন নতুন নতুন ফন্ধুয োন্দথ দযঘয় য়ো, দিভফন্দঙ্গয ফোইন্দযয ন্দয ফোঙ্গোরী  অফোঙ্গোরী িংস্কৃদত,
উচ্চদফত্ত ফোঙ্গোরী ফোদড়ন্দত ম্পদত্ত িংক্রোন্ত িন্দ্ব, ফোদড়য বঙন্দরয ওন্দরচ চীফন্দন যোচনীদতয িংস্পন্দয আো, ধনীকৃন্দ দফদবন্ন
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উরন্দক্ষয োদিযয ফো ববোচবোয আন্দয়োচন, দফদবন্ন উচ্চ-ভধযদফত্ত দযফোন্দযয ফযোদিয তো-চুয়োয বনোয় আি ন্দয় মোয়ো,
খন্দয খন্দয োঘও-বৃতযন্দদয উয ক্রভফধযভোন দনবযযীরতো, ইতযোদদ নোনোন োভোদচও দফদষ্ট্য ম্পন্দওয চোনন্দত োযো মোয়। আয
এপ্রন্দঙ্গই ফোযিংফোয উন্দঠ আন্দ ঔোদযদফরোী ফোঙ্গোরীয ঔোয়ো-দোয়োয ওথো। কৃি ফোদড়য চরঔোফোয, বভন্দয ঔোয়ো-দোয়ো
বথন্দও শুরু ওন্দয বযন্দস্তোযো-ঘো-এয বদোওোন দও বনই বঔোন্দন! বফযোভন্দওন্দয কে-উনযোন্দ ফোঙ্গোরীয ঔোদযোবোন্দয এই দফদবন্ন
দদও-এয প্রদতদফিন দফন্দেলণ ওযোই এই প্রফন্দন্ধয রক্ষয।
ফোঙ্গোরীয চরন্দমোকঃ প্রোতঃযো, চরঔোফোয, োন্ধযওোরীন চরন্দমোক - এই ব্দগুদর দনন্দফদও মুন্দকয ফোিংরো প্রফন্ধ 
োদন্দতয অদত দযদঘত। দফিং তন্দওয ফোঙ্গোরী ঔোদযোবোন্দয ইদতো যঘনো ওযন্দত বকন্দর চরঔোফোন্দযয প্রঙ্গ উত্থোদত নো
ন্দয়ই মোয় নো। িোিোয েীদতঘযণ যওোয তোাঁয ‘স্বোিযন্দোোন’(১৯১৪) গ্রন্দে ফন্দরন্দঙন, ‚গ্রীষ্মকাওোন্দর প্রোন্দত ৬িোয ভয়,
ীন্দত প্রোন্দত ৭িোয ভয় “মোোয বমরূ চুদিন্দফ ব বইরূ আোয ওযন্দফ। অথযোৎ্ দঘন্দড়, ভুদড়, ঘোরবোচো, ওরোইবোচো, ভুড়দও,
রুদি, ুদচ, রুদঘ  দভষ্ট্োন্ন ইতযোদদ প্রোতঃযোরূন্দ ফযফোয ওযো ওতযফয। প্রোতঃওোন্দরয চরন্দমোন্দকয িোযো বোলণ ইতযোদদ দক্রয়ো
ঙোড়ো ফন্ত ইতযোদদ বযোন্দকয দফল ন্দচ যীন্দয দক্রয়োফোন ন্দত োন্দয নো‛2 ।
তন্দফ উন্দদোফরী মতই থোওুও নো বওন, ফোঙ্গোরীয চরন্দমোক, দফন্দলতঃ হুন্দয ভধযদফত্ত ফোঙ্গোরীয চরঔোফোয দওন্তু এই
ভয় শুধুভোে ভুদড়, ভুড়দও, দঘড়ো-গুড়, অথফো পরোোন্দয ীভোফদ্ধ দঙর নো। ওঘুদয, বওও, যোদি, ওোিন্দরি “ এয ভন্দতো নতুন
নতুন ভুঔন্দযোঘও ফ ঔোদযোভগ্রী বম ফোঙ্গোরী ঔোদযতোদরওোয় প্রন্দফ ওন্দয দকন্দয়ন্দঙ তো বফ বোন্দরোই বফোছো মোয় বফযোভন্দওন্দয
কে বথন্দও। ১৯৩০এয দন্দওয ‘ীভন্তীযো’-য় তোই বদঔো মোয় বফযোভন্দওন্দও ‚অনযভনস্ক বোন্দফ ওঘুদযন্দত ওোভড়‛3 দদন্দত।
এই ওঘুদয-বওদিও চরন্দমোক ১৯৬০এয দন্দও অফযোত। ‘বফণীিংোয’ কন্দে এয প্রোয় বন্দলয দদন্দও দছল্লীয োন্দথ
দযঘোদযওোন্দও বদঔো মোয় বফযোভন্দও  অদচন্দতয চনয ওঘুদয-দনভদওয বেি োদচন্দয় আনন্দত4 ।
আচওোরওোয ভতই দিভ তঔন্দনো দঙর ফোঙ্গোরী চরঔোফোন্দযয এও অদযোময ঙ্গী। ‘দুকযযয’ উনযোন্দয উত্তযঔন্দেয
প্রথভ রোইন্দনই আন্দঙ ‚ এওদদন ওোদত্তযও ভোন্দয ওোরন্দফরো বফযোভন্দও  আদভ আভোন্দদয যোদযন বযোন্দিয ফোোয় দিিন্দমোন্দক ঘো োন বল ওদযয়ো ঔফন্দযয ওোকচ রইয়ো ফদয়োদঙরোভ‛5 । আফোয ‘অভৃন্দতয ভৃতুয’ কন্দে দফশ্বনোথ ভদল্লন্দওয
প্রোতঃযোন্দয বম ফণযণো আন্দঙ তোন্দত যন্দয়ন্দঙ ‚োউরুদি, ভোঔন,  অধযদদ্ধ দিভ‛এয উদিদত6 । রুভ নিয দুই কন্দেয
দনরুভো বোন্দিন্দর ভযোন্দনচোয দযঘি ফোফু য প্রোতঃযোন্দ ‚ঘো, বিোে ভোঔন  দুদি অধযন্দদ্ধ দিভ‛7 ।
দনন্দফদও মুন্দকয আন্দক োউরুদিয োন্দথ ফোঙ্গোরীয দযঘয় বতভন দঙর নো। তন্দফ অন্দনন্দও আফোয োউরুদি বও প্রোঘীন
বোযন্দত ঔোদযতোদরওোয় ুদযদঘত ওন্দুক্ক নোভও রুদিয োন্দথ ‚অদবন্ন‛ ফন্দর ভন্দন ওন্দযন্দঙন এই মুন্দক8 । এই োউরুদিন্দও
বওি ওন্দয দওঙু দওঙু দিধো িন্দ্ব থোওন্দর ক্রভঃ োউরুদি ফোঙ্গোরী ফোদড়ন্দত দনন্দচয িোন ওন্দয দনন্দত থোন্দও। ১৯৩৭ এ প্রোপ্ত
দযিংঔযোন অনুমোয়ী বদঔো মোয় বম োউরুদি প্রস্তুতওোযও িংিো বোযন্দত, দফন্দলতঃ ওরওোতোয় বভয় ঔুফ বফী নো থোওন্দর
স্বোধীনতো যফতযী ভন্দয় এই িংঔযোদি ক্রভঃ ফৃদদ্ধ োয়9 । উচ্চ  ভধযদফত্ত ফোঙ্গোরীয ওোন্দঙ তোয ভোদয থয দন্দন্দফ
বনোত ওভ দঙর নো। বফযোভন্দওন্দয ওোদদনন্দত এই ফিন্দফযয ভথযন োয়ো মোয়। ‘বফণীিংোয’-এ অুি বফণীভোধফ ফোফু বও
প্রোতঃযোন্দ ঘো এয ন্দঙ্গ বভদদনীয োন্দত দতযী ওযো োউরুদি বিোে বঔন্দত বদঔো মোয় 1 0 । দঘেন্দঘোয-এ অুি বফযোভন্দওন্দও
স্ত্রী তযফতী িোিোন্দযয যোভযোনুমোয়ী িোদরন্দভয য, ভুকযীয ুরুয়ো য োোোদ োউরুদি বিোে ই বঔন্দত বদন1 1 ।
ওরওোতো ন্দয স্বোধীনতো যফতযী ভন্দয় বফ দওঙু ভধযদফত্ত দযফোন্দযই োঘও, বৃতয, দযন্দফও প্রভুঔ দনতযওভয-োয়ও
দযঘোযও ফো দযঘোদযওো দনন্দয়োদচত থোওন্দতন। বফযোভন্দওন্দয দনন্দচয কৃন্দয ুদিযোভ, ‘চোরুয ওোাঁিো’ কন্দেয নওুর এভনই
দওঙু ঘদযে। প্রোতঃযো প্রস্তুত  দযন্দফন্দনয ওোন্দচ এন্দদয উয দযফোন্দযয দনবযযীরতো বঘোন্দঔ ড়োয ভন্দতো। আয তোই
ুদিযোভ শুধু ফোচোয দকন্দয় ঔোদযোভগ্রী বম দওন্দন আন্দন তোই নয়, অদতদথ এন্দর ঘো  চরঔোফোয দতযী ওন্দয1 2 ; আফোয
‘চোরুয ওোাঁিো’ কন্দেয নওুর কৃওতযো বদফোীন্দলয চনয দনতযনতুন প্রোতঃযো দতযী ওন্দয, ওঔন্দনো ‚রুদঘবোচো, আরুয দভ,
ফোড়ীন্দত দতযী ন্দন্দ‛1 3 , বতো আফোয ওঔন্দনো ুয, বিোে, যোরোি1 4 । তোন্দয আড্ডোয় এভনই নোনোন বরোবনীয়
ভুঔন্দযোঘও চরঔোফোয দতযী ওন্দয আন্দন ‘ওন্দন ওদফ ওোদরদো’-এয বভোদনী। বভোদনী ওঔন্দনো ফোনোন্দচ্ছ ‚কযভ কযভ
ওোিন্দরি‛, আফোয ওঔন্দনো আনন্দঙ ‚ভুকযীয ফ্রোই‛1 5 । চুয়োয অন্দথযয প্রন্দরোবন, নোযীয আওলযণ , উোন্দদয় ভনভুগ্ধওয ঔোন্দদযয
োতঙোদন “ ফ দভন্দরদভন্দ এওোওোয ন্দয় মোন্দচ্ছ।
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ঈোনী বঘৌধুযী

ওোদনীয প্রন্দয়োচন্দন মঔনই যদদন্দু ফন্দন্দযোোধযোয় বফযোভন্দও  অদচতন্দও ওরওোতোয ফোইন্দয দনন্দয় বকন্দঙন তঔন
ঔোফোন্দযয দওঙু দওঙু দযফতযন্দনয দদন্দও বঔয়োর বযন্দঔন্দঙন। ১৯৩৩ োন্দর বরঔো ‘বঘোযোফোদর’ বত দওোন্দয যনো য়োয আন্দক
বম প্রোতঃযো তোন্দত যন্দয়ন্দঙ বওও। এই কন্দেই ন্দযয দদন্দও ফোযোন্দোয় বিদফর বঘয়োয বন্দত ঘো , ওঘুদয, োঔীয ভোিংন্দয
ওোিন্দরি  দিন্দভয ভন্দরি োচোন্দনো ন্দয়ন্দঙ চরঔোফোন্দয1 6 । দরযন্দয আফোয ভোফোন্দরশ্বন্দযয যোদদ্র বোন্দিন্দরয
চরঔোফোয ওদপ  যোদি 1 7 । ‘ফদিতঙ্গ’ ওোদনীন্দত োিনোয় ুদর অদপোয ুযন্দয োন্দেয ফোড়ীন্দত আড্ডোয়
োন্ধযওোরীন চরন্দমোন্দকয বভনু ‚ঘো, ওোফুদর ভিন্দযয খুখনী, ভন্দনন্দযয রোড্ডু  কয়োয তোভোও‛1 8 । আন্দর যদদন্দু
ফন্দন্দযোোধযোয় দনন্দচয চীফন্দন বফ ঔোদনওিো ভয় ওরওোতোয ফোইন্দয দঙন্দরন ওরওোতোয ফোইন্দযয দফদবন্ন ন্দযয প্রঘদরত
ঔোন্দদযয িন্দন্ধ ভযও ধোযণো দঙর তোাঁয, বিোই প্রদতপদরত ন্দয়ন্দঙ তোয যঘনোয়।
ঘো-বপ্রভী ফোঙ্গোরীঃ
‚বোও নো বওফর
শুধু এও ওো ঘো
আভোয নয়ন্দন
ফুদনত স্বন তো!
ঔন্দয়য যন্দঙ্গন্দত
ঢোদরয়ো দুগ্ধ োদো
দঘদন ব দভরোত
ওঔন্দনো ফো দদত আদো!1 9 ‛
প্রন্দফোধ ফন্দন্দযোোধযোন্দয়য ‘ঘো’ ওদফতোয এই রোইনগুদরয ভোধযন্দভ ঘো এয বম ভোোত্ম্য পুন্দি উন্দঠন্দঙ তো আন্দযো এওফোয
বচোযোন্দরোবোন্দফ প্রওোদত য় বফযোভন্দওন্দয কেগুদরয ভন্দধয। দফিং তোব্দীয ভধযবোন্দক ফোঙ্গোরীয ঘো বপ্রভ দওরূ ভোেোয় দঙর
তো বফোছো মোয় এিো বদন্দঔ বম বরঔও অদধওোিং কন্দেই তোাঁয তযোন্দেলীন্দও ঘো োন্দনয ুন্দমোক ওন্দয দদন্দয়ন্দঙন। তো ব
‘অদিফোণ’ কন্দেয ওোন্দর খুভ বথন্দও উন্দঠই বফযোভন্দও অদচন্দতয ‚দঘযন্তন অবযোভন্দতো‛2 0 এওোন্দথ ঘো ঔোয়োই বোও ফো
‘ভিমভনোও’ কন্দেয তযোন্দেলন্দণ বফন্দযোন্দনোয আন্দকয দফন্দওর ৪বিয ভন্দয়য ঘো োন2 1 ।
দফিং তন্দওয প্রথভ বোন্দক আফোয এই ঘো-বও দনন্দয় োফধোনফোণীয অন্ত দঙর নো। ফোঙ্গোরী িোিোয ওদফযোচন্দদয বরঔোন্দে
আয স্বোিয, স্বোিয ভোঘোয, ইতযোদদ ে দেওোয় দনয়দভত বোন্দফ ঘো বও দখন্দয নোনোন ঙ্কো, ঘো-এয অওোদযতো দফলয়ও নোনোদফধ
তথযোদদ দযন্দফদত ন্দতো। ওদফযোচ ইন্দুবূলণ বন ‘ফোঙ্গোরীয ঔোদয’ গ্রন্দে দরন্দঔন্দঙন, ‚প্রতুযন্দল ঘো-বফন দযোওদিীনতোয
অনযতভ ওোযণ। ঘো এয ঔোদয দন্দন্দফ বওোন্দনো ভূরয নোই, অথঘ অওোদযতো মন্দথষ্ট্। প্রোন্দত ঘো-এয দযফন্দতয ঈলদুষ্ণ চন্দর
োদতন্দরফুয য দভদন্দয় োন ওযন্দর ওন্দরই উওোয োন্দফন।2 2 ‛ ১৯৪২ োন্দর িোিোয বমোন্দকিনোথ দভে প্রন্দফদওো
‘কোযিযদফজ্ঞোন  স্বোিযদফদধ’ নোভও বম গ্রে প্রওো ওন্দযন তোন্দত ফরো ন্দয়ন্দঙ, ‚ঘো এয ভন্দধয ঔোন্দদযয উন্দমোকী দওঙুই
বনই‛2 3 । দফঔযোত ফোঙ্গোরী যোয়নদফদ আঘোময প্রপুল্ল ঘি যোয় ঘো োন বও দফলোন্দনয ভতুরয ফন্দর উন্দল্লঔ ওন্দযদঙন্দরন। দওন্তু
এতফ োফধোনফোণী ন্দে ফোঙ্গোরী ফোড়ীন্দত ঘো ন্দয় উন্দঠদঙর যভ আন, ঘো-এয দফজ্ঞোন্দন এওদো ফহুর প্রঘোদযত ব্দিয়
‚ঘুভুন্দও ঘভও‛-এয চনদপ্রয়তোয ভতই। অদতদথ অবযথযনোয় ঘো-এয গুরুত্ব দঙর অদযীভ। ‘আদভল  দনযোদভল আোয’ গ্রন্দেয
বরদঔওো ঠোওুযদযফোন্দযয ওনযো প্রজ্ঞোুন্দযী বদফী দরন্দঔন্দঙন, ‚ওন্দরই অদত তৃদপ্তয দত ঘো োন ওদযয়ো থোন্দও। ূন্দফয অ্দতদথ
ফো আকন্তুওন্দও এও ফোদি কযভ দুধ দও এও বকরো দভদেয োনো দদয়ো অবযথযনো ওযোয যীদত দঙর। দওন্তু আধুদনওওোন্দর ব িন্দর
এও বয়োরো ঘো োন ওযোন্দত োদযন্দর বরোন্দও বমন বফী তৃদপ্ত রোব ওন্দয‛2 4 । ‘ভদণভেন’ কন্দে মঔন বফযোভন্দও ভদনওোয
যভয় যওোন্দযয ফোড়ীন্দত দকন্দয়ন্দঙন, কৃওতযো ুেফধূন্দও আন্দদ বদন তোাঁন্দদয ঘো বদয়োয2 5 । বফযোভন্দও ‘উিংোয’
ওোদনীন্দত ফীন্দযনফোফুয অবযথযনোয় ঘো-এয ফযোফিোই ওযন্দত ফন্দরন। ‚ফীন্দযনফোফুয অবযথযনো ওযন্দত ঘোইন্দর ঘো এয আন্দয়োচন
ঘোই; ঘো িন্দন্ধ তোাঁোয এভন এওিো অওুন্ঠ উদোযতো আন্দঙ বম তুচ্ছ ভয়-অভন্দয়য দঘন্তো উোন্দও ঙ্কুদঘত ওযন্দত োন্দয
নো‛2 6 ।
ঘো এয প্রন্দঙ্গ ১৯৫৫ োন্দরয ‘আদদভ দযু’ উনযোন্দয ওথো নো ফরন্দরই নয়। এই ওোদনীন্দত ঘো-বও দও দও ন্দমোন্দক
আন্দযো স্বোদু ফো উোন্দদয় ওন্দয বতোরো মোয় তোয আন্দরোঘনো আন্দঙ। ননীফোরোন্দদফী মঔন চোদনন্দয়ন্দঙন বম ঘোন্দয় বদয়োয দুধ
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বনই, তঔন বফযোভন্দওন্দয যোভয ‚দুন্দধয ফদন্দর বরফুয য ঘরন্দত োন্দয‛2 7 । তন্দফ ফযোদধও আন্দরোঘনো বদঔো বকন্দঙ
আদোকন্ধী ঘো এয ফযোোন্দয। আদোয য দদন্দয় ঘো বঔন্দর যীয ঘোঙ্গো ন্দয় উঠন্দফ এভনতয অদবভত বোনো বকন্দঙ বওষ্ট্ফোফুয ভুন্দঔ।
‚ঘো এয চরো‛2 8 এই ব্দফন্ধদিয ফযোফোয ন্দয়ন্দঙ বফযোভন্দওন্দয কন্দে। ‘দঘেন্দঘোয’ ওোদনীন্দত োাঁতোর যকণোয এওদি
ন্দয কণযভোনয এও ফোঙ্গোরীয ফোড়ীন্দত ঘো-োদিয ফো ঘো “চরো য আন্দয়োচন বঘোন্দঔ ড়োয ভন্দতো2 9 । বেন্দনয অন্দক্ষোয় ফন্দ
থোওো মোেীন্দদয ঘো োন্দনয ুন্দমোক ওন্দয বদয়োয চনযই দফদবন্ন বেন্দন দঙর ঘো এয ের। ‘অভৃন্দতয ভৃতুয’ কন্দে এভনই এও
েন্দর ঘো বঔন্দত বদঔো মোয় বফযোভন্দওন্দদয3 0 । অথযোৎ ফোঙ্গোরীয বযোচওোয চীফন্দন নোনোন ভুহুন্দতযয োথী ন্দয় উঠদঙর ঘো,
ওোন্দরয খুভ বথন্দও ঠো বথন্দও অদতদথ অবযথযনো মযন্তয ঘো ন্দয় উঠদঙর চীফন্দনয অদফন্দচ্ছদয অঙ্গ।
যওভোদয ঔোন্দদযয আন্দয়োচনঃ
‚দীো আচ নওুন্দরয োোন্দময অন্দনও যওভ ঔোফোয দতযী ওন্দযদঙরঃ দঘিংড়ী ভোন্দঙয
ওোিন্দরি, দগ-এয ওঘুদয, িোন্দরয ছোরফড়ো, যোগোরুয ুদর, চভোি ক্ষীন্দযয ফযদপ
ইতযোদদ।3 1 ‛
‘চোরুয ওোাঁিো’-য এই ঔোদযতোদরওোয ভতই আন্দযো ফহু যওভোদয ঔোন্দদযয আন্দয়োচন ন্দত বদঔো বকন্দঙ বফযোভন্দওন্দয
অযোয কে-উনযোন্দ। প্রফন্দন্ধয এই অিংন্দ ফোঙ্গোরীয ঔোফোন্দযয বই দফদঘেয দনন্দয়ই আন্দরোঘনো ওযো ন্দফ। ফোঙ্গোরীয ভধযোি
ফো দনন্দবোন্দচয তোদরওো বম ফযদোই নোনোদফধ ঔোন্দদযয ভোোযন্দওই প্রদতপদরত ওন্দয বওথো নতুন ওন্দয ফরোয অন্দক্ষো যোন্দঔ
নো। বফযোভন্দওন্দয কন্দে বই ফিন্দফযযই ুনযোফৃদত্ত ন্দত বদদঔ। আয তোই কন্দেয বই ঔোদযতোদরওোয় বঘোঔ বযন্দঔ দও দও
ঔোফোয দফিং তন্দওয ভধযবোন্দকয ভয়ওোন্দর ফোঙ্গোরী ভধযদফত্ত ভন্দর অদধওতয চনদপ্রয় দঙর তোয ধোযণো োয়ো বমন্দত োন্দয।
যওভোদয ঔোফোন্দযয ওথোয় ‘বফণীিংোয’ ওোদনীয আন্দরোঘনো অতযন্ত প্রোদঙ্গও। বফণীভোধফ ফোফু তোাঁয ঔোন্দদয দফলদক্রয়োয ঔফয
চোনন্দত বন্দয ওনযো  ুেফধুয ওোঙ বথন্দও যোন্নোয দোদয়ত্ব দযন্দয় বনন এফিং ঔোঘোওয বভখযোচন্দও দনন্দদয বদন ীঘ্রই তোাঁয
স্ত্রীন্দও যোন্নোফোন্নোয ওোন্দচয দনদভন্দত্ত দনন্দয় আোয। বইওয়দদন্দনয চনয আোত বম ফন্দন্দোফন্দস্তয ওথো ফন্দরদঙন্দরন তোন্দত এও রিো
তোদরওো বদঔন্দত োয়ো মোয় মোন্দও বরঔও ‘োদেও’ আোয ফন্দরন্দঙন। বই তোদরওোয় দই, ওড়োোন্দওয ন্দন্দ, োউরুদি,
ভোঔন, ভোযভোন্দরি, দিন্দনয দুধ, আঙ্গুয, আন্দর ভস্তদওঙুই উদল্লদঔত ন্দয়ন্দঙ 3 2 । এপ্রন্দঙ্গ উন্দল্লঔয, দিন্দনয দুধ-এয
চনদপ্রয়তো ফোঙ্গোরী ঔোদযোবোন্দ এন্দওফোন্দযই দফিং তন্দওয দফলয়। উদন তন্দওয বলোন্দধয  দফিং তন্দওয ূঘনোয় দিন্দনয দুধ
দনন্দয় ফোঙ্গোরী বদ্রন্দরোওন্দদয ভন্দধয মতই ভতোন্তয থোওুও নো বওন ক্রন্দভ ববচোর চর-দভদেত দুন্দধয আদধন্দওয করু-ঙোকন্দরয দুধ
অন্দক্ষো অন্দনন্দওই দিন্দনয দুধন্দও দনযোদ ফন্দর বফন্দঙ দনন্দয়দঙন্দরন; এদি দফ্রন্দচ থোওন্দর অদধও দদন ফযোফোন্দযোন্দমোকী থোওত
ফন্দর এয ঘোদদো ফৃদদ্ধ োয়।
যওভোদয ঔোফোন্দযয ফণযণোয় এও অননয ভোেো িংমুি ওন্দযদঙর বফযোভন্দও-এয দফদবন্ন কন্দে ওরওোতো ন্দযয ফোইন্দযয
দফদবন্ন অঞ্চন্দরয কনযভোণয ফযোদিয ফোদড়ন্দত আন্দয়োদচত ববোন্দচয দনভন্ত্রণ। এযওভই দনভন্ত্রন্দনয প্রন্দঙ্গ ‘ফদিতঙ্গ’“বত োিনোয়
ুদর অদপোয ুযন্দয োন্দেয ফোদড়ন্দত ‚ভুকযীয ওোশ্মীযী বওোভযো‛3 3 িদরত দনন্দবোন্দচয ওথো ন্দঠ ; মদদ অয এওদি
দনভন্ত্রণ এন্দ মোয়োয় বই ওোশ্মীদয বওোভযোয দনভন্ত্রণ যক্ষো ওযো আয ন্দয় ন্দঠ দন বফযোভন্দওন্দয। বম দনভন্ত্রণদি যক্ষো ওযন্দত
তোন্দদয বমন্দত ন্দয়দঙর বদি দঙর োিনোয কণযভোনয চদভদোয দীনোযোয়ণ দিং-এয ফোড়ীয দনন্দবোন্দচয দনভন্ত্রণ। র-খন্দয
বিদফর বন্দত, ওরওোতোয ‘দফরোতী বোন্দির বথন্দও োঘও - দযন্দফও’ আদনন্দয় বম দফুর ‘যোচওীয়’ আন্দয়োচন্দনয3 4 উন্দল্লঔ
োয়ো মোয় তোন্দত বফোছো মোয় বম ওরওোতোয ফোইন্দয ধনী দযফোন্দযয ভন্দধয এই ধযন্দনয ববোচ-এয প্রঘরন-এয ভন্দধয ওন্দরয
ন্দঙ্গ ওুর দফদনভন্দয়য উন্দেন্দয  ম্পদ-ঐশ্বময প্রদযন্দনয ফোনো দভন্দরদভন্দ এওোওোয ন্দয় দঙর। এযওভই অয এও
ববোচবোয উন্দল্লঔ আন্দঙ ‘দঘেন্দঘোয’ ওোদদনন্দত। বই আন্দয়োচন ম্পন্দওয ফরো ন্দয়ন্দঙ‚ইদতভন্দধয ওন্দয়ওচন বৃতয ফোড়ীয দবতয ইন্দত ফড় ফড় বে-বত ওদযয়ো নোনোদফধ ঔোদযোনীয় আদনয়ো বিদফর গুদরয উয যোদঔন্দত দঙর; ঘো, বওও, ন্দন্দ, োড়বোচো, িোরভুি
ইতযোদদ।‛3 5
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বৃতয িোযো ঔোদয আনীত ন্দর এইভস্ত ফড় ববোচবোয় প্রথো দঙর বম কৃওেযী দনন্দচ অদতদথন্দদযন্দও ঔোদয দযন্দফন
ওযন্দতন অদধওোিং ভন্দয়। বৃতয িোযো দযন্দফন অন্দনওন্দক্ষন্দেই অম্মোনচনও ফন্দর দফন্দফদঘত ত। এই কন্দে তোই বদঔো বকন্দঙ
কৃওতযোয বভন্দয় যচনী অদতদথন্দদয ঔোদয দযন্দফন ওন্দযন্দঙন দনন্দচ3 6 ।
ঔোন্দদযয আন্দয়োচন দনন্দয় মঔন ওথো ন্দচ্ছ তঔন যোন্নোয  যোন্নোখন্দযয যঞ্জোন্দভয উন্দল্লঔ বম থোওন্দফ তো ফরোয অন্দক্ষো যোন্দঔ
নো। দনন্দফদও মুন্দকয দিতীয়োন্দধযয ফোঙ্গোরী যোন্নোয চকন্দত এভনই এও দযদঘত যঞ্জোন্দভয নোভ ইওদভও ওুওোয। ইন্দুভোধফ
ভদল্লন্দওয দতযী এই ওুওোয ফোঙ্গোরী বাঁন্দন্দর দফন্দলতঃ ফোঙ্গোরী ুরুন্দলয যোন্নোয এও অনফদয ঙ্গী ন্দয় উন্দঠদঙর। বরঔও
ফরোইঘোাঁদ ভুন্দঔোোধযোয় (ফনপুর) তোাঁয আত্ম্চীফনীন্দত দরন্দঔন্দঙন ফউফোচোয িীন্দিয িোয়ভে বফোদিযিং োউন্দ থোওোওোরীন
ইওদভও ওুওোয দওবোন্দফ তোাঁয যোন্নোফোন্নোয দনতয ঙ্গী ন্দয় দকন্দয়দঙর।
‚আদভ এওদি বঙোি ইওদভও ওুওোয ফোইফোয চনয এওদি বঙোি েযোে এফিং এওদি
বিদফর দওদনয়ো বপদররোভ। যীক্ষো ওদযয়ো বদদঔরোভ ইওদভন্দও বোত  ভোিং ুদদ্ধ
ইন্দত প্রোয় দুই-খণ্টো ভয় এফিং দতন আউন্স বওন্দযোদন বতর রোন্দক। বফোদিযিং এয
ঘোওয বযোচ ভোিং, তদয-তযওোদয দওদনয়ো আদনত। দওঙু গুড়ো ভরো, দখ, বতর,
এওদি বঙোি ওড়ো, ঔুনদত এফিং এওদি বঙোি প্রোইভো বেোব দওদনরোভ। বেোন্দব
ভরো বোদচয়ো দদধ ন্দমোন্দক ভোিংিো দওদঞ্চত ওদলয়ো রইয়ো তোোয য ইওদভন্দও
ঘড়োইতোভ। ববোন্দয ৭িোয আন্দকই ইওদভও দঠও ওদযয়ো চুন্দয়র রযোন্দম্প োন্দড়-দতন
আউন্স বতর দদয়ো রযোম্পদি জ্বোদরয়ো ইওদভও ঘড়োইয়ো ওন্দরন্দচ ঘদরয়ো মোইতোভ।
... বফোদিযিং এ দপদযতোভ বফরো ১২ িো নোকোদ। বদদঔতোভ চুন্দয়র রযোন্দম্পয আন্দরো
দনদবয়ো দকয়োন্দঙ। ইওদভন্দও কযভ ভোিং বোত প্রস্তুত ইয়ো অন্দক্ষো ওদযন্দতন্দঙ3 7 ‛
বফযোভন্দও ফক্সীয উনযো ‘দুকযযয’বত যোন্নোয োচ-যঞ্জোন্দভয ভন্দধয যন্দয়ন্দঙ বই ইওদভও ওুওোয। তযোন্দেলন্দণয
তোদকন্দদ বফযোভন্দও  অদচত মঔন দুন্দকয থোওন্দত বকন্দরন তোন্দদয ন্দঙ্গ তঔন দফঙোনো ফোক্স, ঘোর, িোর আনোচ ঙোড়ো দঙর
এওদি ইওদভও ওুওোয। এফিং বই ওুওোন্দয যোন্নো য়ো ঔোফোন্দযয দুদযোন্ত প্রিংো বোনো বকন্দঙ বরঔন্দওয বরঔনীন্দত। ‚খন্দয দকয়ো
আোন্দয ফদরোভ। ইওদভও ওুওোন্দয যোাঁধো দঔঘুদড় এফিং ভোিং বম এভন অভৃততুরয ইন্দত োন্দয তোো চোনো দঙর নো। তোয উয
ীতোযোভ ভন্দরি বোদচয়োন্দঙ। গুরুন্দবোচন ইয়ো বকর‛।3 8 ইওদভও ওুওোয ঙোড়ো বেোব  দফ্রচ- বম ফোঙ্গোরী চীফন্দন
ঔোদয আন্দয়োচন্দনয গুরুত্বূণয অন্দঙ্গ দযণত ন্দয়ন্দঙ তো যদদন্দু ফন্দন্দযোোধযোন্দয়য এই োদতযৃদষ্ট্ বথন্দও ধোযণো ওযো মোয়।
‘বফণীিংোয’ এ বফযোভন্দও বফণীভোধফ  বভখযোচ ঔুন্দনয তদন্দন্ত এন্দ দফ্রন্দচ থোওো ঔোদযোভগ্রী মযন্দফক্ষণ ওন্দযন্দঙন। এফিং
বদন্দঔন্দঙন বম দফ্রন্দচ ‚নোনো চোন্দতয পরভূর, োদয োদয দিভ ভোঙ, ভোিং, দুন্দধয বফোতর আন্দঙ‛3 9 ।
বোন্দির-বযন্দস্তোযোঃ বোন্দিন্দরয ঔোয়োদোয়োয দফলয়দি দনন্দফদও মুন্দকয বলবোন্দক ওরওোতোয ঘোরদঘন্দে এও নফতভ
িংন্দমোচন ফরো ঘন্দর। ফোঙ্গোরী ভধযদফত্ত বরঔও, দঘদওৎও ভন্দর এই বোন্দিন্দরয ঔোয়ো দনন্দয় দফুর ভোন্দরোঘনোয ছড়
উঠন্দর এই বোন্দির-বযন্দস্তোযোয োতঙোদন ফোঙ্গোরী ওঔনই ুন্দযোুদয অস্বীওোয ওযন্দত োন্দয দন। তোই বভন্দয ফোদন্দো
ওরওোতোয মুফম্প্রদোয়, ওন্দরচঙোে, বথন্দও শুরু ওন্দয কৃি ফোঙ্গোরী ভধযদফত্তন্দও বোন্দিন্দর ফো বযন্দস্তোযোয় ঔোদয গ্রণ ওযন্দত
বদঔো মোয় ওঔন্দনো দনঙও নতুন নতুন ঔোফোন্দযয স্বোদ গ্রন্দণয আগ্রন্দ আফোয ওঔন্দনো অদযদঘত ন্দয দযফোয-দযচনন্দদয
বথন্দও দূন্দয দদনদন্দন চীফনমোন্দনয প্রদক্রয়োয় ফোধয ন্দয়। এযওভই বোন্দিন্দরয ঔোয়োদোয়োয অবযোন্দয দফফযণ োয়ো মোয়
‘চোরুয ওোাঁিো’ উনযোন্দ, বমঔোন্দন উচ্চ-ভধযভ বেণীয দদক্ষত মুফও ুচন দভে তোাঁয এওোওী চীফন্দন বোন্দিন্দর ঔোয়োন্দওই
বফন্দঙ দনন্দয়ন্দঙন।
‚ুচন বোন্দিন্দরই ঔোয়। তোয ফোোয় যোন্নোয আন্দয়োচন বনই। দওন্তু বযোচ এওই বোন্দিন্দর ঔোয় নো,
মঔন মো ঔোফোয ইচ্ছো য় তঔন বই যওভ বোন্দিন্দর ঔোয়। ওঔন্দনো ফো দভষ্ট্োন্ন বদোওোন্দন দকন্দয়
দই-ন্দন্দ বঔন্দয় বি বযোয়।‛4 0
বফযোভন্দও ফক্সী  অদচত বও এভদন এও বোন্দিন্দর প্রন্দফ ওযন্দত বদঔো বকন্দঙ ১৯৫৫ োন্দরয ‘আদদভ দযু’ কন্দে।
যদদন্দু ফন্দন্দযোোধযোন্দয়য দনাঁঔুত ফণযণোয় ঙদফয ভন্দতো পুন্দি ন্দঠ বই বোন্দির বমঔোন্দন দাঁদড় দদন্দয় উন্দয উন্দঠ বদোতরোয়
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যদদন্দু ফন্দন্দযোোধযোয়-এয বফযোভন্দও ফক্সীয ওোদনীন্দত ফোগোদরয ঔোদযোবোন্দয প্রদতপরন

ঈোনী বঘৌধুযী

ভযোন্দনচোন্দযয োক্ষোত বভন্দর, আয বদঔো মোয় বঙোি বঙোি ওুঠুদযন্দত বিদফর বন্দত বঔন্দত ফোয আন্দয়োচন। ওোদদনয অনযতভ
প্রধোন ঘদযে বওষ্ট্ফোফু বও এই বোন্দিরদিন্দতই ‘যোচদও’ ঔোদযগ্রন্দণ প্রফৃত্ত ন্দত বদঔো মোয়।
‚দযোয পোাঁও দদয়ো বদঔো মোইন্দতন্দঙ বওষ্ট্ফোফু এওোওী আোয ওদযন্দতন্দঙন। তোোয োভন্দন
বশ্বতফস্ত্রোফৃত বিদফন্দরয উয অন্দনওগুদর বেন্দি যোচদও ঔোদযদ্রফয োচোন্দনো। এওদি বেন্দি
আস্ত বযোে ভুকযী উত্তোনোদ অফিোয় দফযোচ ওদযন্দতন্দঙ। োন্দ এওদি বফোতর।‛4 1
বোন্দিন্দরয এই ঔোয়োদোয়োয ফণযণোয ভোধযন্দভ বফযোভন্দওন্দয ওোদদনয ভোধযন্দভ ফোঙ্গোরী ঔোদযোবোন্দয দঘেোঙ্কন আয
প্রোণফন্ত ন্দয় উন্দঠন্দঙ। বফোছো মোয় ফোঙ্গোরীয ঔোদযোবোন্দয ঐদতয ফো নতুনত্ব বওোন্দনো দওঙুই ওোদদনওোন্দযয দৃদষ্ট্ এড়োয় দন।
দযন্দন্দলঃ দযন্দন্দল এওথো ফরো মোয় বম দফিং তন্দওয ভধযবোন্দকয ফোঙ্গোরীয ঔোদযোবোন্দয দফফযণ বমওর োদন্দতযয ভধয
দদন্দয় প্রদতপদরত ন্দয়ন্দঙ তোয ভন্দধয যদদন্দু ফন্দন্দযোোধযোন্দয়য বফযোভন্দওন্দয যঘনোগুদর অনযতভ। বযোচওোয চরঔোফোন্দয
ফোঙ্গোরী ভধযদফত্ত ফোড়ীন্দত দও ঔোয়ো বোত, অদতদথন্দফো-য় দও ধযন্দনয ঔোফোয দযন্দফদত বোত, ঘো-োন্দনয প্রদত আগ্র দওবোন্দফ
ফোড়দঙর, - এই ভস্তই এই ওোদদনগুদরন্দত অতযন্ত দনুণবোন্দফ অথঘ কন্দেয কদতন্দও দফন্দুভোে দফরদিত ফো ফোধোপ্রোপ্ত নো ওন্দয
ফদণযত ন্দয়ন্দঙ। ফোঙ্গোরীয ঔোদযোবোন্দয ইদতো যঘনোয় দফদবন্ন ঐদতোদও উোদোন্দনয োোোদ োদদতযও উোদোন্দনয ভন্দধয
এই বফযোভন্দওন্দয কে-উনযোন্দয গুরুত্ব ওঔনই উন্দক্ষণীয় নয়।
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