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Abstract 
 
In this modernized world, scientific invention may breathe life into poetry and poetry, along with myth 
will recreate and redefine literature. Like the way, we collect myths; we create and intrude into myths 
as well. Language and the world consist of myths and finally it gives birth to life. 
                
Etymologically myth came from the Greek word 'muthos' which was later adopted by Latin. Though 
nowadays the word may signify something else, originally it used to refer to the combination of poetry 
and music. 
              
  If we consider myth to be an amalgamation of poetry and music, we can easily state that myth is an 
imaginative creation of an entire community. This creation is also a process of knowledge production 
which is explained through the various sensuous colours and forms of different experiences one 
gathers in one's life. In this process, language as well as the colours and forms change simultaneously 
and with them, the experiences are re-explained. Thus, the function of myth is to turn experience into 
knowledge and knowledge into colours and forms. The poet uses myth to achieve a universal truth, 
which is a general purpose of using myth in any form of verbal arts. Because, it is myth through which 
the deeper truth can express itself easily and it can expand the horizon beyond the day-to-day notion of 
beauty. The noted journalist and author, Italo Calvino from Italy opined, Myth is the hidden part of 
every story, the buried part the region that is still unexplored because there are as yet no words to 
enable us to get them. Myth is nourished silence as well as by words. 
 
The novel Hanshuli Banker Upakathaby Tara Shankar Bandyopadhyay, which is centred on Indian 
freedom movement, starts with a particular myth of a whistling sound of semi-divine origin that comes 
from the forest at night and frightens the kahars. The use of myth along with modernity makes the 
novel truly polyphonic. The author portrayed the ups and downs of the residents of an insignificant and 
remote village called 'banshbadi', whose lives revolved around the river kopai. He described how the 
local beliefs, local myths and folklores  were gradually changing and giving way to the modern lores 
and tales and creating a space for heteroglossia and  polyphony. In this context, I have cited few 
indigenous and foreign authors, not only to strengthen my points, but also to show how myth crosses 
the spatio-temporal boundaries. 
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ভারতীয় সাহিতয: হিথ, ঘাত-প্রহতঘাততর হিহনিমাতের িহুস্বর 

সারসংতে (Abstract in Bengali) 

অচকওয এআ ত্যাধুননও নফকে নফজ্ঞাকনয ননত্য-নতু্ন অনফষ্কায ওনফত্াকও ঞ্জীফনী নি দান ওকয এফং ওনফত্া নভকেয 
কমানকত্ায় ানত্যকও ুনননিভাণ  ুনঃংজ্ঞানয়ত্ ওকয। যমভননবাকফ অভযা নভে ংগ্ৰ ওনয অফায এওআবাকফ নভে তত্নয ওকয অভযা 
চাকেআ এয যবত্কয প্রকফ ওনয। বালা এফং এআ চকৎ ংায ভূরত্ঃ নভে-ৃষ্ট এফং ঘূডােরূক একদয নভেনিয়ায় অভযা চীফনকওআ 
ননভিাণ ওনয।নভেনতু্নবাকফ ওোানত্যকও তত্নয ওকয যওননা প্রকত্যওনি ৃনষ্ট নভে। অভযা যমভন নভে ংগ্ৰ ওনয যত্ভনন অফায নভে তত্নয 
এফং নভকেয ভকধয জ্ঞাকত্ ওঔকনাফা প্রকফ ওনয। বালা  চকৎিা নভকেয এফং এআ দুআকয়  নভরকন চীফন। 
 
নভে নগ্ৰও ব্দ ভুকো ( Muthos ) যেকও এককঙ। ম্ভফত্ অভযা এয অনদ েি কয রানত্ন নুলঙ্গ ' নভেু (Mythus ) কব্দ ানযকয় 
যপকরনঙ। ওনফত্া  ংকীকত্য নযূণি নভরকনয এও যয  চাদু এয ভকধয নননত্। 
 
অভযা মনদ নভেকও ওনফত্া  ংকীকত্য নভরন রূক ওল্পনা ওনয, ত্াকর এ ত্য অভাকদয স্বীওায ওযকত্ ফাধা যনআ, নভে কে এওনি 
ভগ্ৰ চানত্য ওল্পৃনষ্ট। এআ ওল্পৃনষ্টয ভকধয ভানুকলয জ্ঞান ওাচ ওকয,  জ্ঞানকও য ফযাঔযা ওকয কত্চ চীফত্ায়, ঙনফয রূক যকগ 
যফদনায় ংকফদনায নুবূনত্কত্। নবজ্ঞত্ায় যম  জ্ঞান যকয়কঙ, যআ জ্ঞানকও এভননবাকফ ফযাঔযা ওকয। একেকে বালা নফযত্ নযফনত্িত্ 
য়, বালায নযফত্িকনয কঙ্গ ঙনফ  যগ াল্টায়, ঙনফ  যকগয কঙ্গ ুয  ফযাঔযা নওঙু নতু্ন রূ ায়।নবজ্ঞত্াকও জ্ঞাকন, জ্ঞানকও ঙনফয 
ভধয নদকয় অয এও নবজ্ঞত্ায় ধাক্কা যদয়াআ নভকেয ওাচ । ুত্যাং ওনফ মঔন নভে ফযাফায ওকযন, ত্ঔন এও ফিচনীন ত্যকও রাব 
ওযকত্ ঘান, এভননও ওোানকত্যয ভকধয নভে ফিচনীনত্া প্রওা ায়। যওননা নভকেয ভকধয কবীয ত্য প্রওানত্ কত্ াকয 
চবাকফ।  এভননও যৌন্দমি ঙানডকয় এওিা নফার ঈরনিয  অওুরত্া এআ নভে তত্নয ওকয। এআ ওাযকণআ নভে ওানফযও দিন কয় 
কে।  আত্ানরয নফনষ্ট াংফানদও, ওোাননত্যও আিাকরা ওযারনবকনা ( ১৫ কটা ১৯২৩  -- ১৯ যকেম্বয ১৯৮৪ ) নভে ম্পকওি এওনি 
ঈনি ওকযনঙকরন -- Myth is the hidden part of every story, the buried part the region that is still unexplored because 

there are as yet no words to enable us to get them. Myth is nourished by silence as well as by words. 
 
ত্াযাঙ্ককযয ' াাঁুরী ফাাঁকওয ঈওো '( ১৯৪৭) স্বাধীনত্ায যপ্রোি, শুরুকত্আ নভকেয অনফবিাফ। যাকত্ খন চঙ্গকর ন ওায -- যদফত্া, 
মে নও যে, ওায, ওাাকযযা ন্ত্রস্ত। নভে  অধুননওত্ায় ঈনযানি কয় ঈকেকঙ ফহুকওৌনণকওয  ওণ্ঠস্বয। ফীযবূকভয এওনি নকনয গ্ৰাভ ' 
ফাাঁফানদ ' যও যওন্দ্র ওকয ননম্নফকি ভানুলকদয ননকয় যরঔও বাগা কডায নঘে ঙ্কন ওকযকঙন। ঈনযাক যদঔা মায়, যওাাআ নদীকও যওন্দ্র 
ওকয যম ফ ম্প্রদাকয়য ভানুকলয ফফা ত্াকদয যম যরাওনফো, ুযাণ, নভে নঙর যঔান যেকও যফনযকয় এক নতু্ন নফো অাঁওকড ধযকঙ 
এফং ফহুকওৌনণকওয কভও ৃনষ্ট কয়কঙ। অকরাঘনায ুনফধাকেি যদন  নফকদন ানকত্যয প্রঙ্গ একননঙ যিা যওফরভাে অভায ফিফযকও 
যচাযদায ওযায চনয নয় ফযং বাগা কডায নফননভিাকণয চককত্য নবন্ন ভকয়য স্বয  ওীবাকফ ঈকে এককঙ যআ নফলকয় অকরাওাত্ ওযায 
যঘষ্টা ওকযনঙ।  

ূঘও ব্দ (Keywords in Bengali):  যরাওনফো, নভে, বাগা কডা, ওল্পনা, চকৎ, ংস্কায, অধুননওত্া, ঈাদান, 
ওণ্ঠস্বয। 
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বূনভওা 
 
অভযা মনদ নফোনকত্যয ভাওাফয যেকও শুরু ওকয ভৎ যমফ ানত্য যকয়কঙ ত্ায নদকও ত্াওাআ, যদঔফ 
যম, ভৎ ানত্য যেকও নতু্ন নতু্ন ফককিয( Genre ),  নতু্ন নতু্ন খযানা, নতু্ন নতু্ন ফাাঁকওয ৃনষ্ট কয়কঙ। 
নেও যবাকফআ বাযকত্য দুনি ভাওাফয যাভায়ণ  ভাবাযত্ যেকও নভে  ফাস্তকফয কঙ্গ কঙ্গ ফককিয 
(Genre) ূোত্ কয়কঙ। অয এআ ফকি যত্া নযফত্িকনয দাযভুনঔ যওননা এগুনর যত্া আনত্াকত্ অশ্রয়। 
যাভায়ণ প্রকঙ্গ ফরা মায়, যাভ ীত্ায যেকে ভূর নভে র যরাও প্রঘনরত্ নফলয় এফং অমিবালী চনত্ায 
নফস্তাকযয কঙ্গ কঙ্গ স্থাননও  াভানচও নযনস্থনত্ নুমায়ী ওারক্রকভ নফফযণকত্  ফযাঔযাকত্ ােিওয 
অকযানত্ কত্ োকও। ভকন ওযা যমকত্ াকয, ফাল্মীনও য ভয় ব্রাহ্মণযফাদী অমি এরাওা ভধযকদক প্রঘনরত্ 
এভনআ যওাকনা এওনি রূও ওাননন অশ্রয় ওকয ংসৃ্কত্ বালায় যাভায়ণ যঘনা। যাভ ীত্া  নভকেয নফনবন্ন 
অঔযান ননশ্চয়আ নযানয স্থাকন যআ ভকয় প্রঘনরত্ নঙর। যমভন দযে চাত্ও  নয যওাকনা চাত্কওয 
ােকবকদয ফযাঔযাআ ত্াআ। অফায যদঔা মায়, েকখাকলয যঘনায় যাভ ীত্া নভকেয যম ঈকেঔ যকয়কঙ এফং 
যফত্িীওাকর যদােকয এআ নভকেয যম নয ওাননন  প্রঘনরত্ ত্ায ফযাঔযা এওআ। 
 
ভাবাযকত্য যেকে বাযত্মুদ্ধ ফা ওুরুকেে মুকদ্ধয ভূর নভেনি অকনেও নফঘাকয  নযফনত্িত্ ফরা মায়। 
যস্য যভৌনরও ােিওযমুি ফণিনাকত্ােকবদএকেকে নফযর,যমিুওু ােিওয অকঙ ত্াকত্ মুমুধান 
ঈচানত্গুনরয েফা মুদ্ধকেকেয প্রধান ওুীরফকদয বূনভওায় নফকল ােিওয যনআ। এফং াযস্পনযও ফস্থায 
ফণিনা প্রায় এওআ।েিাৎ এআ  নফলকয় যাভায়ণ অয ভাবাযকত্য ভূর নভে দুনিয গুণকত্ ােিওয 
ত্াৎমিূণি। ত্কফ এওো ত্য মুক  স্থাকনয নযফত্িকনয কঙ্গ কঙ্গ ফযাককণয ওাফযপ্রয়াক যকলয 
ওানননকত্ ফযাও এফং নফনঘে ংকমাচন  ভাকফ খকিকঙ। এগুনর ভূরত্ ৃেও, যমাকুেীন ফা নত্ 
ননের ংকমাক নভে, ঈওো, অঔযান, ঈাঔযান, ওল্পনা, নীনত্নো এফং ধকভিয াদকদক যওন্দ্রীয় নভে 
ওুরুকেে মুদ্ধকও নখকয যনঘত্। 
 

ত্াযাঙ্ককযয 'াাঁুরী ফাাঁকওয ঈওো'(১৯৪৭) স্বাধীনত্ায যপ্রোি, শুরুকত্আ নভকেয অনাককানা, নভে 
 অধুননওত্ায় ঈনযানি কয় ঈকেকঙ ননয। নিত্ীয় নফেমুকদ্ধয নওঙু অককয ভকয় ফীযবূকভয এওনি নকণয 
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গ্ৰাভ ফাাঁফানদ। ত্ায া নদকয় ফকয় মায় যওাাআ। ত্াযাঙ্ককযয যরঔায় এওিা স্বাবানফও  স্বত্:সূ্ফত্ি নফঘযণ 
যেে র যাঢ়বূনভ।একেকে যপ্রকভন্দ্র নভকেয ঈনি স্ভযণ ওযা যমকত্ াকয -- 'ফাংরাকদকয যবৌককানরও 
ভাননঘকে যাঢ়কদকয স্থান অকঙ  োওকফ। নওন্তু ানকত্য ত্াকও নফনেযত্া নদকয় যককঙন ত্াযাংওয'১( 
ত্াযাঙ্কয ংঔযা, যওাযও ানত্য নেওা, ৫৩)। এনি এওনি অঞ্চনরও ঈনযা। অঞ্চনরওত্ায কি ফিচনীনত্ায 
ফৃত্তয ফযঞ্জনা যম ত্াযাঙ্ককযয ানকত্য ভূর ওো, যিা যপ্রকভন্দ্র নভে ুন্দযবাকফ ফকরকঙন -- 'প্রনত্ভা ননাঁঔুত্ 
ওকয কনকওআ কডকত্ াকয, নওন্তু ত্ায ঘেুদানআ র অর। নল্পীয যআিাআ ফকঘকয় ফড যীো। ঘেুদান 
মোেি মনদ না য় ত্াকর প্রনত্ভা কডায ফ ফাাদূযী ফযফাদ কয় ত্া ভানিয নন্ডআ কয় োকও ভাে। যআ' 
ঘেুদান 'এয েভত্া মনদ না োওত্, ত্াকর যাঢ় যদ ননকয় ত্াযাঙ্কয মত্ নওঙু নরকঔ যককঙন ত্া এওনি 
নফকল ঞ্চর অয ভকয়য দনররধভিী নফফযকণয যফন ভূরয বাফীওাকর যত্ না'২ (ত্াযাঙ্কযংঔযা,৫৩ )। 

 
এআ যবৌকনরও িবূনভকত্ যরঔও দুনি ম্প্রদায়কও যাঔকঙন -- কাাঁকয়য ফাফুভাআযা এফং গ্ৰাকভয ঘানল, 

দককা, নানত্, যওার প্রবৃনত্ বয ম্প্রদায়। অয ওাাযাডা মাকদয ননম্নফকি ফরা যমকত্ াকয। ঈনযাক 
ংঔয ঘনযে অকঙ যমভন - ূঘাাঁদ, ফনয়াযী, ওযারী, প্রহ্লাদ, যকাীঘাাঁদ, যত্ন, ভন, যভ, যকভয স্ত্রী 
ওাকরাী আত্যানদ -- একদয প্রকত্যকওয নওঙু না নওঙু বূনভওা অকঙ। ফনয়াযী  ওযারী ঈনযাক ভুঔয 
বূনভওা ারন ওকযকঙ। এযা নানাযওভ ওুংস্কায ভাকন। ভাকচ প্রঘনরত্ যকয়কঙ যম, ংাকয রক্ষ্মী একরআ 
নানও ফ নেও কয় মায়, মনদ এিা ওাাকযযা ভাকন।  ফাফাোওুকযয ফান েিাৎ ঘন্দ্রকফাডা া ঈকোকন 
কড অকঙ, ওযারী যদকঔআ ফুও ঘাকড যওাঁকদ কে । ত্াআ য ফকর --' ককা ফাফা োওুয যকা ! কয অভায 
ফান যয !  কয নও কফ যয ! ায় ভা যয !৩ ( ফকন্দযা,৩৫ )। ঈনযাক রেনীয়, ভাআকত্া যখালকও ঘন্দনুয 
ওাযঔানা যেকও ত্ানডকয় নদকয়কঙ েঘ যআ ওাযঔানা কঙ্গ ত্ায ভাকয়য আনত্া চনডকয় যকয়কঙ। নত্ন ফঙয 
অকক ওযারীয  ফাফা মঔন ভাযা মায় ত্ঔন ওযারী যঙকর ভানুল যআ ত্ঔন যেকও াাঁুরী ফাাঁকওয ঈওো এও 
িুওকযা কল্প -- যকািা াাঁঘারীয ভকধয ওকয়ওিা ঙডা। এফ কনও নদকনয ুযকনা কল্প ; এঔন ঘকর অকঙ 
এফং ঘরকঙ। যআ ফ ঙডা ফরকত্ ফনয়াযীয ভকত্া ভাত্ব্বকযযা  রজ্জা ায়। ত্াআ ূঘাাঁদ ফকর --' অ: ত্ায় 
অফায রাচ নওকয?  ফকর যআ যফগুকন যওন ঔাডা? না ফংাফরীয ধাযা'৪ (ফকন্দযা:,৩৮)। 
 
ত্াযাঙ্কয নবজ্ঞত্ায নল্পী। যআ নবজ্ঞত্া ওাকচ রানককয় নত্নন একওফাকয প্রত্যে 'যাঢ়' ঞ্চরকও যফকঙ 
ননকয়নঙকরন। নত্নন যআ ঞ্চকরয ভানুল য়ায় ননচ বূনভকও যদকঔকঙন, নঘকনকঙন, বাকরাকফককঙন। ত্াআ 
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ফীযবূকভয 'যাঢ়' বূঔণ্ডনি ঈনযাকয যওন্দ্রনফনু্দ -- ত্ায অনদফাী ওাায, যফকদ, য াভ, ফীযফংী, 
ফাঈযী,ফাকদী, াাঁত্ার, ঘন্ডার,  াআনী প্রবৃনত্ ননম্নফককিয ভানুল গুনরয চীফননঘে ঙ্কন ওকযকঙন। ঈনযাক 
যমফ ভানুকলয ওো ফরা কয়কঙ ত্াযা ভাকচ ননঙকয় ডা ভানুল, অধুননও 'াফরিানি' ত্ত্ত্ব  নুমায়ী 
ননম্নফককিয অত্ায় ঘকর অক।  'াফরিানি'এয ফাংরা প্রনত্ব্দ 'ননম্নফকি'।  ১৯৮০ দকও ' াফরিানি ' 
ব্দনি বাযত্ীয় আনত্া নঘোয় এওনি ভুঔয স্থান নধওায ওকয ননকয়কঙ। ননন্মফককিয তফনষ্টয কত্ াকয  -- 
 
১) ভাকচ ননঙকয় ডা ভানুল।  
২) মাকদযকও ফভয় যওাকনা ধনী ফা প্রবাফারী ফযনি দনভকয় যাঔকত্ ঘায়।  
৩) একদয যওাকনা প্রনত্ফাকদয ওণ্ঠস্বয োকও না।  
 
ঞ্চাকয দকও পযান নঘোনফদ যযারাাঁ ফাত্ি ত্াাঁয 'নভকোরনচ' গ্ৰন্থনিকত্ নভে ত্কন্ত্রয ূক্ষ্ম নফঘায নফকেলণ 
ওকযকঙন। ত্াাঁয ভকত্, নভে ভাচকও যফাঁকধ যযকঔ াভানচও ঐওয  যম্পযাকও ধকয যাকঔ।যআ কঙ্গ 
ত্ীকত্য ুযাণ, নফো, ংস্কায আত্যানদকও স্বত্ন্ত্রবাকফ এনককয় ননকয় মায়। ভাকচয ভকধয নভকেয বাগা কডায 
প্রনক্রয়া ঘরকত্ োকও। নভে ফ ভয় নযফত্িকনয ওাযণ নভে ওঔকনা নননদিষ্ট চায়কায় যেকভ োকও না। 
 
'াাঁুরী ফাাঁকওয ঈওো' ঈনযাক নযানও ননকচআ নরকঔকঙন -- "াাঁুরী ফাাঁকওয যদ ওডা ধাকত্য ভানিয 
যদ। একদকয নদীয যঘকয় ভানিয কঙ্গ ভানুকলয রডাআ যফন। 'ঔযা' েিাৎ প্রঔয গ্ৰীষ্ম ঈেকর নদী শুনওকয় 
ভরুবূনভ কয় মায়, ধূ ধূ ওকয ফানর --এওাক ভাে এওাাঁিু কবীয চর যওাকনা ভকত্ ফকয় মায়।... ভানি ত্ঔন 
কয় কে ালাণ। খা মায় শুনওকয়,ভানি কযভ কয় কে অগুকন যাডা যরাায ভত্; যওাদার নও িাভনায় 
ওাকি না, যওা নদকর যওাদার িাভনাযআ ধায যফাঁকও মায়; কাাঁআনত্য ভত্ যম মন্ত্র য নদকয় যওা নদকর ত্কফ 
ঔাননওিা ওাকি নওন্তু প্রনত্ যওাক অগুকনয পুরনও নঙিকও কড। ঔার নফর ুওুয দীনখ  যঘৌনঘয কয় যপকি 
মায়। ফীযবূকভয এআ ভানিয নযঘয় ত্াযাঙ্ককযয নবজ্ঞত্ায় ায়া মায় যফত্িীওাকর। 'অভায ওাকরয 
ওো' য় ননকচয ূনত্ওাকৃ প্রকঙ্গ ত্াযাঙ্কয নরকঔকঙন, ভানিয যভকছ, ি ােুকয যাঙ্গাভানিয যদয়ার নদকয় 
কডা ঈত্তয দুয়াযী যওাোখয অচ িুি অকঙ।... খযঔাননয াভানয নযফত্িকনয চনয ফঙয ওকয়ও অকক 
ঔাননওিা যদয়ার বাগায প্রকয়াচন কয়নঙর, যওাদার, িাভনা, াফর ায ভানকর, যকল কাাঁআনত্ অনা র; 
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যদয়ার বাগর ফকি নওন্তু যনদন যম অগুকনয পুরনও ঙনডকয়নঙর কাাঁআনত্য অখাকত্, ত্া অচ অভায যঘাকঔ 
বাকঙ "৫( ভুকঔা:,৭৪ ) 
নভে যত্া ফহুস্তযীয় বাফনায ংনভশ্রণ। মনদ অনিওায ানকত্য নভকেয ওো বানফ যদঔফ যম, যরঔযঘঘিায অকক 
এআ ভাকদকয াংসৃ্কনত্ও ঐনত্কযয এওভাে ঈায় নঙর ফংানুক্রকভ যভৌনঔওবাকফ ফয়ানকও ধকয যাঔা। 
ত্াকদয আনেননয়া  রাআকফননয়া নাকভ দুনি চনককাষ্ঠীয নঙর। এআ দুনি ঙাডা াাযা ঈাকেয অনিওায় 
আঈকযাীয় অায অকক যরঔায নঙর না। যচনয ত্াকদয ুযা অঔযান এওনি নননদিষ্ট ঞ্চকর ীভাফদ্ধ যেকও 
মায়। ভকয়য কঙ্গ কঙ্গ ফদকর মায় ত্াকদয অেি াভানচও যপ্রোি। ফংানুক্রনভও যভৌনঔওবাকফ যমিা 
প্রঘরন নঙর যঔান যেকও কয অক। অকর অনিওায় ঞ্চর নবনত্তও ওত্তভ ফা যকাষ্ঠীগুনরয ভকধয 
াযস্পনযও দূযত্ব োওায় এফং নফজ্ঞাকনয প্রায না োওায পকর অনিওা নঙর ুকযা অঔযাকনয  ম্ভাফনাূণি 
বূনভ। 
 
ননকফনও াকন ননকচকদয ংসৃ্কনত্  ওৃনষ্ট প্রচানত্কও যকৌযফানিত্ ওযায রকেয ঈচ্চফণি ম্প্রদাকয়য াদা 
ঘাভডায ভানুকলযা াচাযফায এওোআ ফকর এককঙ যম, াশ্চাত্য ংস্পকিয অককআ এআ  ভাকদকয যওাকনা 
ংসৃ্কনত্ নঙর না। এআ ফভাননাওয ওো স্বকদফাীয ভকন ত্ীব্র প্রনত্নক্রয়া তত্নয ওকয, পরস্বরূ 
াননত্যওযা প্রভাণ ওকযন যম, ত্াকদয ভাতৃ্ নতৃ্বূনভ যওাকনানদনআ ংসৃ্কনত্ীন নঙর না। যচনয নঘনুয়া অকঘকফ 
প্রতু্যত্তকয  চানাকরন --"  মুকযাীয়কদয যেকওআ ওৃনষ্টয ওো প্রেভফায চানকঙ অনিওা ত্া নয়।  নযনঘকত্য 
াকত্ যদ ভানুকলয ভান।  ফভাননা যেকও ভনুলযত্ব, ভাননফওত্াকও নপনযকয় অনকরন যঘনয়ত্াযা ত্াাঁকদয 
ৃনষ্ট ওৃনত্কত্। ননকফনও াকন ঘাা কড মায়া স্বকদকয আনত্া ঈদখািকন  যদফাীয কঙ্গ ফৃত্ 
করন যরঔও নল্পীযা। স্ট্যানকরন ভওাকঙ্গ ' ন ট্রায়ার পয ভাআ ওানি  ' ঈনযাক যনর যযাক  এয 
ননকফনওযকনয ঐনত্ানও অঔযান যানাকরন অভাকদয " ৬ ( যন নং, ৮১ )। 
 
'াাঁুরী ফাাঁকওয ঈওো' ঈনযা যরঔও ঔুফ কঘত্ন দৃনষ্টবনঙ্গকত্ নল্পরূ ননভিাণ ওকযকঙন। ঈৎকি কে 
ওনফকঔয ওানরদা যাকয়য ঈকেকয নরকঔকঙন --  যঔানওায ভানি ভানুল ত্াকদয ভ্রং বালা - অনায 
ুনযনঘত্। যাঢ় ঞ্চকরয যাঢ়ী ঈবালা ঈনযাক কনওাংকআ চুকড অকঙ। াাঁুরী ফাাঁকওয ভানুকলযা ফকর ও) 
'যগ' যও ফকর 'গ', 'যাভ' যও ফকর 'অভ',  'যচনী' যও ফকর 'চনী', 'যীনত্ওযণ' যও ফকর 'আত্ওযণ' ঔ) 
'যাকভাননয়া' যও ফযর 'অরুনভনন', 'যারুনভননয়াভ' যও ফকর 'এনানভনর'।ওাাকযযা অফায বীলণ যনওত্ায 
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ভানুল। মঔন যওাকনা ভননফ যফন চি াওায় ত্ঔন ত্াকও যা Code নাভ যদয় যমভন, াওু ভণ্ডর, যভািা কর 
' যকদা ভন্ডর। এভননও ত্াযা মঔন যওাকনা নওঙুকত্ প্রংা ওকয ত্ঔন ফকর 'ফাা ফাা'। 
ওাাযকদয ভকধয মঔন ছকডা য় ত্ঔন এওনদকন োকভ না নদকনয য নদন ঘরকত্ োকও। ত্াকদয ভকধয 
কানরকারাচ,  ছকডাছানি ননত্যনদকনয ফযাায, এআ ংসৃ্কনত্ ুরুলানুক্রকভ ঘকর অকঙ। ূঘাাঁদ  যমকতু্ ফয়ক 
ফিকশ্রষ্ঠা ত্াআ য এওিু ভন্ত্র চ চাকন। নয়ান াাঁাননকত্ বুককঙ, ূঘাাঁদ ত্াকও এওিা ভাদুনর যদকফ মাকত্ ত্া 
যেকও ভুি য়। এআ নফো ফত্িভান ভাচ ফযফস্থা যকয়কঙ নওন্তু অধুননও বযত্ায ওাঙাওানঙ এক নভকেত্ 
চককত্য প্রনত্রূ  তত্নয ওযায েভত্া ক্রভ হ্রা ায়। াাঁুরী ফাাঁকওয নদন ঘকর যককর যানে যনকভ অক - 
এআ যানেয কঙ্গ চাগর ঘন্ননুকযয যানে কনও ত্পাৎ। াাঁুরী ফাাঁকওয ওাাকযযা যওকযানকনয ন ফা যেকর 
ওত্িা োওুকযয নাভ ননকয় চিরা ানওকয় ফক। যঙকর যঙাওযাযা য ার ফানচকয় ওঔন ধভিযাকচয যফারান, 
ওঔন কায় ভনায কান াাঁঘানর,  ওানত্িও যেকও ভাখ পাল্গুন মিে ীত্ -- ত্ঔন কান ফাচনায অয 
নছনভকয় অক যওননা ধান ওািায পর যত্ারায ভয়।  তঘে ভাক নতু্ন ওকয যখাঁিুকান, ংক্রানেয যকলয 
নদকও ফক কাচন, যফারাকনয কাকনয ারা। ওাাযকদয ওাকঙ করৌনওও যদফকদফীয ওোআ কয় ঈকেকঙ 
এওভাে ত্য -- এিা মুক মুক ধকয ঘকর অায় নভে নফোক নযণত্ কয়কঙ। অিকৌকযকদয যরাওায়ত্ 
যখাঁিুকাকনয যচায নত্যআ যফন। যচনয ফনয়াযী দাাঁনডকয় যাকন – 
 
"ায় ওনরওাকর, ওত্আ যদঔাকর 
যদফত্ায ফান ুকড ভ' র ওাকর, ত্া ভাযকর যাঔাকর। 
 ত্ায নফঘায র না ফাফা, তু্নভ নফঘায ওয। 
নত্ ফড ফানডর মাযা, ত্াকদয যবকগ াকডা" ৭( ফকন্দযা:,  ৮৯ ) 
 
ওাাকযযা এ নফো ওকয যম, প্রেভ প্রেভ মঔন ঈেকফ ত্ায যবাক নদকত্ কফ ফাফাোওুকযয োকন। যমঔাকন 
োওকফ ভুকনদ্ধ, ফযফনি নদ্ধ অয এও যফাত্র ভদ। যওাাআ নদী এফং াাঁুরী ফাাঁকওয প্রওৃনত্য কঙ্গ ত্যে 
যশ্রনণয এত্িাআ এওাত্মত্া। ওাাকযযা ত্াকদয প্রাঘীন ংস্কায  নফো ননকয়আ কড অকঙ। এ চকৎ, অরাদা 
চকৎ। ত্াকদয ঐনত্য, ত্াকদয ন্ধনফো, ত্াকদয যীনত্নীনত্ অদফ ওায়দা, ত্াকদয ংস্কায ননকয় কডা এআ 
চকৎ; যমঔাকন অধুননও বযত্ায অকরা এক যৌঁঙায়নন। এআ অনদভ দ্ধনত্কত্ চীফন ধাযণওাযী  েযচ 
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ওাায চীফকন এওনদন বযত্ায অকরা এক যৌঁঙার। অকরা একন নদর ওাাযকদয যঙকর ত্ো 
অধুননওত্ায প্রত্ীও ওযারী। 
 
াাঁুরী ফাাঁকওয ঈওো, ওাাকদয চীফনওো। যআ চীফন -- ভানুল, প্রওৃনত্,  নফনধয নফধান, অঘায-নফঘায, 
ধভিংস্কায,  নভে নদকয় যকাডা। এআ ঈনযা ঈওো, না আনত্া যআ ননকয় িন্দ্ব অকঙ ---"আা আনত্া 
নক, ঈওো। আায চীফনমাো নত্প্রাওৃকত্য খন ওুকনরওাভনন্ডত্ ; যৌযানণও ওল্পনা, করৌনওও ংস্কায  
নফো, প্রাঘীন নওংফদনে  অঔযান, দয ত্ীকত্য খিনা প্রনত্পনরত্ চীফন দিন -- এ ভস্তআ প্রাত্যনও 
চীফকনয যকেযকে, কবীযবাকফ নুপ্রনফষ্ট । াাঁুরী ফাাঁকওয ওাাযকদয চীফন দিন নযফত্িনীয় বাকফ 
নস্থযীওৃত্ -- ওাাযকদয চীফকনয মাা নওঙু ফযনত্ক্রভ  নফমিয়, মাা নওঙু অওনস্ভও  াধাযণ ফআ 
যদফরীরা, দৃয -- নিয দুকফিাধয নবপ্রায় আকত্ ঈৎনেপ্ত।. . . ীনত্য ফৃদ্ধা ূঘাাঁদ এআ তদফনিয 
নধওানযণী  ফযাঔযােী;  াাঁুরী ফাাঁকওয চন্ম ফৃত্তাে, ঈায ত্ীত্ ওাননন, ঈায তওকায  প্রেভ যমৌফকনয 
ভস্ত ঈদ্ভি ওল্পনা নত্প্রাওৃত্ নবজ্ঞত্া াযকরৌনওও চকৎ আকত্ বযাকত্ প্রনত্নি ধ্বনন স্পি, যদফত্ায 
যযাল  প্রাাকদয প্রনত্নি ননদিন ত্াায সৃ্ভনত্য ঐনত্ানও অাঁধাকয ঔন্ড ভগ্ৰত্ায়  প্রেভ নুবূনত্ কাঢ় 
ফণিকরা নফস্ভযণীয়বাকফ যনেত্। যআ এআ ম্প্রদাকয়য Prophet ফা অধযাত্মকরাকওয নত্ যমাকাকমাক 
যোয যতু্ "৮ ( নং  যন,  ১৫১ )। 
 
ওযারী, ওাাযকদয ধভি ংস্কাকয অখাত্ একনকঙ, ংসৃ্কনত্কত্ একনকঙ নযফত্িন।  যালকওয নযাকয়য প্রনত্ফাদ 
ওকযকঙ য।  ঈওোয়, আনত্াক মুকােওাযী নযফত্িন খকিকঙ। ওাায ংসৃ্কনত্কত্  নযফত্িন । ওযারী 
ানঔয কঙ্গ 'াগা' এভনআ নযফত্িন ূনঘত্ ওযর। ওাাযাডা ঈওোয় ফকযয াচ জ্জায় ওযারী ওনরমুকক 
একনকঙ। প্রফীনকদয ভকত্, 'এত্িা বাকরা নয়'। ম্ভফত্ ফকনায়াযী এয যওাকনা নফনত্ ওকযনন, ওাকরাী 
খনিত্ দুফিরত্ায চনয  ফযং নয়াকনয খয যবকগ যওাযারীয খয ফাকনায চনয, য ভাকরানঘত্ কয়কঙ। ত্কফ 
ূঘাাঁকদয অকে নয়াকনয ভাকয়য কানরকারাচ শুকন, ত্ায ভকন য় - ওযারী ওত্িায ফাননিকও যভকয নযায় 
ওকযকঙ -- অয ত্ঔনআ ত্ায কয় ওত্িায ওাকঙ েভা প্রােিনা ওকয নওন্তু ানস্ত নদকত্ াযয না।  দু্ভত্ 
প্রনক্রয়ায় য ফুছকত্ াকয, ওত্িা ত্ায ঈয কু্রি ননন। নননশ্চত্ ভকন নফকয়য অকয এক যদকঔ, যওাকরয 
ফুনড ূঘাাঁদ, এওাকরয নফকয়য অয চনভকয়কঙ। 
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এআ ংস্কায গ্ৰাভয ভানুকলয ভকন ফাা যফাঁকধনঙর। ুত্যাং ননেত্ ওাাযকদয ভকধয এআ ংস্কায ঔুফ 
স্বাবানফওবাকফআ প্রনত্পনরত্ কত্ যদঔা মায়। ূঘাাঁকদয ভুকঔ যানা মায় -- াাঁুরী ফাাঁকওয যওাকরয যবৌনত্ও 
যরাকওয আনত্ওো। 
নওন্তু মঔন ত্াযা যওারকও নত্ক্রভ ওকয এওার েিাৎ অধুননও মুকক অায কঙ্গ কঙ্গ ত্াকদয ফ 
নওঙুকত্আ নযফত্িকনয রূ রেয ওযা মায়। এআ মুক নযফত্িকনয পকর েযচ ওাায ওুকরয প্রাঘীনা ূঘাাঁদ 
যমন নন্দান কয় কে।  ত্ায নফো নওঙু ওকভনন নওন্তু এ মুককয ভানুকলয ভকন যম কন্দ খনীবূত্ -- ত্া 
ূঘাাঁকদয ফিকফয প্রভানণত্ -- ভানুকলয অধযানত্মও চীফকনয ভকত্া একত্ যমন নযফত্িন খকিকঙ। এঔন বূত্ 
কর ঘন্ননুকযয যঙাওযাফাফযা ফনু্দও ননকয় াাযা নদকয় যীো ওকয যদঔকত্ অকফ। 
 
েযচ যশ্রনণয ভানুলকদয ননকয় যরঔা ঈনযাগুনরয ভকধয 'নত্ত্া এওনি নদীয নাভ' ঈনযানি এওিু স্বাত্ন্ত্র 
দানফ ওকয। ফাংরা ানকত্য েযচ ধীফয ভাকরাকদয ননকয় যম ওর ঈনযা যরঔা কয়কঙ ত্ায ভকধয 'নত্ত্া 
এওনি নদীয নাভ' ঈনযানি নযত্ভ। াাঁুরী ফাাঁকও যমভন, নত্ত্াক এওনি নফকল ঞ্চকরয চীফন নঘে 
ধযা কড। ভানুকলয নফো, অঘায-ফযফায, ঐনত্য এগুনর যত্া এওিা ভয় নভে নফোক নযণত্ য়। 
ভকয়য কঙ্গ কঙ্গ নভে নফোকয নযফত্িন খকি। ভাকরাকদয নত্ত্াকও ননকয় যম নফোক ির ফাাঁধকত্া যআ 
নফোক পাির ধকয এফং ত্াযা নতু্ন যওাকনা  নফোকও অাঁওকড ধযকত্ ঘাআকঙ যমঔাকন যককর ত্াযা যফাঁকঘ 
োওায নধওায ায়। 
 
নগ্ৰও ুযাকণ যভনি নাকভ এও যদফীয ঈকেঔ ায়া মায়। ত্ায ওাননন ংনেপ্ত এফং ওরুণ। য নচযু় এয 
প্রেভ স্ত্রী এফং ত্ায ওাননী নযভানপ্ত খকি মঔন নচযু় ত্াকও ঈদযস্থ ওকয। নযনদকও 'যভনি' ব্দনি 
এওনি াধাযণ নফকলযদ ফকি, এফং ত্ায ধভি ফুনদ্ধভত্তা েফা তফলনয়ও জ্ঞান। ফযফানযও চীফকন এয ভূরয 
নযীভ। চীফকনয নবন্নধভিী নক্রয়াওকভি 'যভনি' দযওায য়। যওাকনা ভয় নানফকওয নফদযায় ওানযককযয 
নকল্প েফা মুদ্ধ ঘারনায় ত্ায স্থান যমভন স্বীওৃত্, যত্ভন ঙরঘাতু্নযকত্। নওন্তু নচযু় িাযা ঈদযস্থ যদফীয 
কঙ্গ চীফকনয ননশ্চয়ত্ায ভকধয াপরয চিন ওযায প্রাজ্ঞত্ায এও নননফড যমাক অকঙ। যমকতু্ নচযু় 
যভনিকও চভ ওকয যপকরকঙন যকতু্ য যদফ এফং শুকদয ভকধয ফকঘকয় ফুনদ্ধভান এফং দূযদিী। 
প্রঙ্গক্রকভ ফরা মায়, ঔুফ ঙ্গত্ ওাযকণআ ফীকযন্দ্র ঘক্রফত্িী ফকরকঙন -- "এওনি ফআ এও ফা এওানধও ফযনিয 
ওাকঙ নবন্নাে কয় কে যম কেি; এফং আনত্া যত্া অকর his knowledge of history এভন নয় যমন 
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আনত্া নাভও নননদিষ্ট যওাকনা নফদযা নঘযত্কয ননধিানযত্ কয় অকঙ যওাো,  ভুঔস্থ ওকয ননকরআ ত্া স্বত্আ 
নযণত্ কয় মাকফ জ্ঞাকন। . . . নফনবন্ন ফস্থান ম্ভফ মা নফনবন্ন নদওকও  ঈকন্মানঘত্ ওকয"৯ ( নংকন, ১৫)।  
স্বাবানফওবাকফআ প্রশ্ন কে, নভেরনচ নও আনত্াকয ভকত্াআ ভানফনফদযা মা ফযনি নফককল নযফত্িনীর?  
অভায ভকন য়,  ভাচত্ত্ত্ব, যাচনীনত্ আনত্া  নভেরনচ এও ধযকণয ানয হ্বপি এয ( Sapir Whorf ) 
'বানলও অকনেওত্া'  ত্কত্ত্বয ( Theory of Linguistic relativity ) ভকত্া যওাকনা ত্কত্ত্বয অত্ায় কড। 
 
এওনি নশুয ভকধয নুবূনত্য নফস্ভকয় যম কল্প ওাননন তত্নয য় ত্ায ভকধয অদি ত্য অকঙ; ওানফযও নত্যআ 
দািননও নত্যআ। নমনন নভে তত্নয ওকযন ওনফত্ায়, কল্প ফা ওানননকত্আ, অয যম কড, এআ দুআকয়য ভকধয 
এওচন নান্দননও নবজ্ঞত্াকও প্রওা ওকয, অয এওচন নবজ্ঞত্াকও ঈরনি ওকয অনন্দ ায়। অদি 
ত্য এওভাে জ্ঞাকনয কেআ ায়া ম্ভফ। এআ জ্ঞাকন ভকনয ফ নওঙুআ অকঙ এওযঙ্গ চনডত্; আননস্ট্ংট 
স্বজ্ঞাকফাকধ নভনরত্ কয় এও কয় ঈকয ঈেকত্ োকও, শুধু ফুনদ্ধ নদকয় জ্ঞাকনয ত্ত্ত্ব প্রনত্ষ্ঠা নয়। 
 
ওাফযকও এআ নককফ কণয ওযকর ফ ওাফযআ নভে প্রানণত্, এফং নভে প্রানণত্ ওনফত্াআ ওানফযও দিকনয স্থান 
যকত্ াকয। ত্া য অি ংনিয যফীন্দ্রনাকেয েুদ্র কাকনয রূ যাও েফা াাঁঘকা ৃষ্ঠায ওাননন যাও, 
প্রকত্যকওয ভকধযআ নভে ককড কে। নভকেয কঙ্গ চনডকয় োকও রূওোয স্বপ্ন এফং যরকচকন্ডয ওাননন  
আনত্াভুনঔত্া এআ নত্ননিয ঈৎনত্ত পযান্টান যেকও। পযান্টান ফযনিকত্ স্বকপ্নয ঙনফ। স্বকপ্নয ঙনফ ফকরআ 
ফাস্তফ চকৎ যেকও ানরকয় মায়, ওঔকনা ানযকয় মায়। পযান্টানয স্বপ্ন মঔন ধাযণা ায়,  বাফনায় ফক, ধভিীয় 
যফাকধয কঙ্গ এওত্া রাব ওযকত্ োকও ক্রভ এফং প্রত্ীকওয অকরা দুরকত্ োকও ফস্তু  ওল্পনায ঘাযধাকয, 
ত্ঔনআ ফিচনীনত্া  ফযানপ্তয নদকও এককায়। নভকেয ভধয একওেয চককত্য নফবা ায়া মায়, এআ ওাযকণআ 
নভে প্রাঘীন ভাওাফয, ুযাণ, ঈননলদ ধভিীয় ওাননন নওংফদনেয ভকধয রুনওকয় োকও। নভকেয ভকধয ওাননন, 
ওানননয ংকওত্, খিনায ত্াৎমি এফং ব্দ  ঙনফয প্রত্ীও নভক অকঙ। নভে ুযাকনা  ওাননন ফরয়কও 
অভাকদয যঘাকঔয াভকন স্ভযণ ওনযকয় যদয়। যাভায়ণ, ভাবাযত্,  ওযান্টাযকফনয যির, চাত্ও, অযফয যচনী 
এফং নওংফদনে আত্যানদয ভকধয নভকেয প্রবাফ রেয ওযা মায়। ভানুকলয ওল্পনা মঔন স্বকি ভত্িয াত্ার এওকঙ্গ 
খুকয যফডায়, যকেকে তদফনি  নফেচনীন খিনা ভানুলকও নফার ওকয যত্াকর, ভাওাকফযয ভকধয এআ 
নফেচাকনত্ও যফাকধয নস্তকত্বয চনযআ নভে যঔাকন ােিও কয় কে। 
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ভধুূদন যমভনবাকফ নভেকও ফযফায ওকযকঙন, যফীন্দ্রনাে অফায যআ দ্ধনত্ ফযফায ওকযননন। ভধুূদকনয 
নভকেয ওাননন  ঘনযকেয প্রায় ফ নওঙু ননকয় এওনি ূণি ফয়ফ ঙনফ ককড তু্কর যকাকন ংকীকত্য ত্াৎমি 
ঈভায ঙনফকত্ পুনিকয় তু্করকঙন। ভধুূদন যভখনাকদয ভকত্া ফকডা  ভাওাফয যঘনায় য যকল এওনি ভাে 
ফাকওযয ংনিকত্ এওনি ঈৎকপ্রোয় ভগ্ৰ ওাকফযয ভূর নফলয়ফস্তু  যানুবূনত্ ঘভনওকয় নদকয়কঙন' নফনচি 
প্রনত্ভা যমন দভী নদফক'১০( যায়, ২৩ )।  প্রনত্ভা নফচিকনয ওাননীয যবত্কয ভগ্ৰ চানত্য যফদনা  শ্রু, 
ধভিীয়  নুবূনত্য কূঢ়ত্া  নফো, ইেয  ভানুকলয কঙ্গ ম্পওি, ভানুকলয ভকধয যদফত্াকও াযাফায ওান্না, 
এআ ওান্নায় ভানুকলয যাকচয় নি  অওাঙ্খায় নফেকফাধ এওকঙ্গ ঈদ্ভানত্ কয় কে।  যফীন্দ্রনাে 
ুঙ্খানুুগঔ ফণিনায় মান না, নযােি কনও ভয় নুনস্থত্ োকও, এওনি ভাে কব্দয ননকদিক নুলঙ্গ 
োনরকয় ভকনাভকত্া নভে তত্নয ওযকত্ োকওন। 
 
যফীন্দ্রনাকেয কয কনকওআ নভকেয ফযফায ওকযকঙন ওাকফয। নওন্তু এআ ফিগ্ৰাী ফযাওত্ায েুধা ওাকফযয 
ভকধয যনআ। যফীন্দ্রনাে মঔন চীনফত্ নঙকরন ত্ঔন নিকচন্দ্ররার েীকযাদপ্রাদ নভে  ফযফায ওকযকঙন নেওআ 
নওন্তু ত্াাঁকদয নভে  ফিচনীনত্া ায়নন, ুযাকণয ভকত্া প্রাঘীন সূ্ত কয় অকঙ। ভন্মে যায় ওংকয ভকধয 
মুককাকমাকী বাফনা যভাকত্ যঘষ্টা ওকযকঙন, যমভন ওকযকঙন মানভনী যায় ত্াাঁয ঙনফয ভকধয। ানকত্যয যেকও 
নঘকে নভেকও ত্াাঁয যযাভানন্টওত্ায যকয অয ূণি  ঈন্নত্ ওকয তু্করকঙন ফনীন্দ্রনাে। ফনীন্দ্রনাে  
নন্দরাকরয ঙনফ মনদ অভযা ফনীন্দ্রনাকেয ঙনফ মনদ অভযা াাান যানঔ যদঔফ যম, দুচকনয যেকে নভকেয 
ফযাফায নবন্নবাকফআ। নল্পী তু্নরয ংওন যফাকধয ত্ীব্রত্ায় ফনীন্দ্রনাে সূ্থর ফস্তকও অগুকনয যকান ভধুয 
অকরায় দৃয যকয ভুূকত্ি রূােনযত্ ওযকত্ াকযন। নওন্তু নন্দরাকরয অাঁওা নঘকে পকভিয নেও চননত্ 
ওৃনত্ত্ব অকঙ, ঙনফয স্পষ্টত্া ঙানডকয় ঔুফ উকধ্বি অনাফা ঈেকত্ াকয না। ানকত্যয নভেকও যদঔকত্ কর 
নন্দরাকরয নঘকেয ভত্ যদঔা দযওায। 
 
ফন্ধযা  ঈফিযা এআ নভেকও বানগকয়আ এনরয়ি 'কডাচনভ' যঘনা ওকযকঙন ভগ্ৰ আঈকযাীয় ভাচ 
িবূনভওায়।  ঈফিযা নিয প্রত্ীওরূক ত্াআ ফৃনষ্ট, চর, ভাঙ, ভুদ্র, নদী অক; এয নফযীত্ ঙনফকত্ পুকি 
কে ােয, ভরুবূনভ  কযয নবড। যাাঁ - চন যাি 'অনাফা' ওাকফয নবমাকনয ভধয নদযয় ভানুকলয 
েকযয দভয মাোকওআ নফার যদকওাকরআ ভরুবূনভয প্রােকয াাকড নদীয যস্মাকত্য য নদকয় প্রত্ীনওত্ 
ওযকত্ ঘাআকঙন। োফও অভাকদয হৃদকয়য, কাকঙয ফুচ াত্ায ননকঘ যম দাাঁনডকয় অকঙ প্রাকণয ফুচ 
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যফদনায ভকত্া। এযআ নযরূ চকয়কয 'আঈনরন', াঈকন্ডয 'ওাকন্টাযচ' এফং র বাকরনযয 'াক' 
নবাক ওনফত্ায়। 
ফুদ্ধকদফ ফু 'ত্স্বী  ত্যনঙ্গনী' নািকও ঊলযৃকঙ্গয নভেকও যপ্রভ  কপ্রকভয ভকধয নয-নাযীয নভরকন 
পানিিনরনি ওান্ট ফা ঈফিযা নিকওআ প্রওা ওযকত্ যঘকয়কঙন। নাফৃনষ্ট যদক যম চর যনকভ এর  ঊলযৃকঙ্গয 
দািকণ, যআ চর ৃনেফীকও যূণি ওকয তু্করকঙ চাদুনিয এওাত্মত্ায়। অওাকয যম চর যনকভ অক 
ভানিকত্ ওরুণা ধাযায়, যআ তৃ্ষ্ণায  চরআ নত্ত্ায হৃদকয় যপ্রকভয ভকত্া ফনলিত্ কয়কঙ ঊলযৃকঙ্গয ভুগ্ধ 
দৃনষ্টকত্ চাদুয অকরাকত্। নাযী ঙাডা ৃনেফীকত্ যওাকনা ভানুকলয ভুনিয ম্ভাফনা যনআ, ংস্পিীন ঊনল নাযীয 
যঘাকঔয অকরায় যপ্রকভয স্পকি ূণি র, এআ ূণিত্ায ভকধয ত্ায াধনা; মত্নদন নাযীয হৃদকয়য এআ যফদনায 
কন্ধ ায়নন, ত্ত্নদন য ূণি য়নন। অকর, ফুদ্ধকদফ ফু ফৃনষ্টকও এআ দুআ ঈাকয় অকরায় ত্াৎমিভনণ্ডত্ 
ওকযকঙন। মনদ নভকেয ভকধয িকয় , এনরয়ি, যফীন্দ্রনাে  রকযন্স ত্কপ্রাত্বাকফ চনডকয় অকঙ, নফকল 
ওকয যফীন্দ্রনাকেয 'প্রনত্ত্া'য হুফহু ধ্বনন যানা মায় ংনিয ভকধয, ত্ফু ফুদ্ধকদফ ফু অধুননওত্ায যপ্রোিকও 
কঙ্গ ননকয় নত্নন ভাবাযকত্য ওানননকও কেিয ত্াৎমি নদকয়কঙন। ফুদ্ধকদফ ফু এনরয়কিয  নুওযকণ 
যওাযা একন ধভিীয় যফাকধয কঙ্গ নভেকও ংকমাক ওযকত্ ঘাআকঙন। 
 
অধুননও ফাংরা ওনফত্ায় যদন  নফকদন নভকেয ফযফায প্রঘুয। নফষু্ণ যদ'য ওনফত্ায় নভকেয ফযফায  
এনদকও ীলিস্থানীয়  ঐেমিভয়। এয কয নভকেয ফযফায চীফন দিকনয ত্ানককদ যওাকনা না যওাকনাবাকফ 
ফযফায ওকযকঙন। ফাংরায় ফহু প্রঘনরত্ নভে যফহুরা, োওুযভায ছুনর আত্যানদ। অনভ নফো ওনয, এওাকরয 
ফ ওনফআ যওাকনা না যওাকনা প্রওাকয যফহুরাকও নভকেয ংকওত্রূক ওাকচ রানককয়কঙন ওনফত্ায়। চীফনানন্দ 
যফহুরাকও যদকঔকঙন ফাংরা প্রওৃনত্য রূকৌন্দকমিয নিগ্ধ রূভয়ত্ায় নফবাকয় – 
 
" . . .  যফহুরা এওনদন কাগুকডয চকর যবরা ননকয় -- 
ওৃষ্ণা িাদীয যচাৎিা মঔন ভনযয়া যককঙ নদীয ঘযায় -- 
যানানর ধাকনয াক ংঔয েত্থ ফি যদকঔনঙর, ায়, 
যাভায নযভ কান শুকননঙর, -- এওনদন ভযায় নককয় 
নঙন্ন ঔঞ্জনায ভকত্া মঔন য যনকঘনঙর আকন্দ্রয বায়, 
ফাংরায নদী ভাে বাাঁিপুর খুগুকযয ভকত্া ত্ায যওাঁকদনঙর ায় "১১ ( যায়, ২৬ )। 
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চাভিান কীনত্নািযওায ফাককনয ত্াাঁয  ওাফযনািয ংকীকত্য ুকযয াাকময াংকওনত্ও বালায় এওনি চানত্য 
নভকেয ভধয নদকয় এওনি যদকয ভগ্ৰ ভানুকলয অা-অওাঙ্ক্ষাকও রূানয়ত্ ওযকত্ যঘকয়নঙকরন ভকঞ্চ। নত্নন 
যঘকয়নঙকরন নভকেয কঙ্গ চানত্ ফা যপাও এফং নল্পকও এওকঙ্গ ম্পনওিত্ ওযকত্। নগ্ৰও ট্রযাকচন য যেকে 
যদঔা মায়, নগ্ৰও নভকেয নফলয়  অনত্মও রূ নল্পভয় প্রওাক প্রত্যে। যিা নঘযওাকরয চনয ত্য যওননা 
এআ নভে কে ওনফয অদি ফস্তু।  এআ ফস্তু স্বকদীয়, এওিা চানত্য নাভীন ওনফত্া। ঈন্নত্ ংসৃ্কনত্য নফকল 
মুককয ভৎ ওনফযা মুক মুক ধকয এআফ নভে নতু্নবাকফ ফযফায ওকযন। নফোয়ন  অধুননওত্া যপ্রোকি 
ভকয়য কঙ্গ কঙ্গ ফনওঙু নতু্নবাকফ বাফনানঘোকও ত্বযানিত্ ওযকঙ। যগুনর নতু্নবাকফ অভযা ানকত্য 
ফযফায ওযনঙ। আকয়ি মঔন অআনয যরাওানকত্যয ভকধয চানত্য প্রাণ স্পন্দন ঔুাঁচকত্ ঘান, শুনকত্ ান, 
ত্াকও ওাকফয প্রওা ওযকত্ যঘষ্টা ওকযন, ত্ঔন ওনফ এআ অনদভ নঘেওল্পকওআ নভকেয ভকধয এফং 
যরাওানকত্যয কল্প ওনফত্ায় ধযকত্ যঘকয়কঙন। নত্নন ত্াাঁয ওনফত্ায় নঘযেন ত্য যদঔকত্ ান চানত্কত্ ত্তা 
প্রনত্ষ্ঠায ভাধযকভ। 
 
নভকেয ফযফাকয এওাকরয প্রায় ওকরআ ওকযকঙন ওনফত্ায়, ঈনযা এফং নািকও। নওন্তু এনরকয়কিয 
নভকেযফযফায নযকদয যেকও স্বত্ন্ত্র। যঔাকন ওাননন খিনা ঘনযকেয ঐওয ফা ংরগ্নত্া যনআ।  নত্নন যম নভে 
ফযফায ওকযন, ত্ায কঙ্গ কনও নভে মুি ওকযন, একত্ নভকেয ওাননন অরাদা য়, তফনঘে অক নওন্তু ফ 
নভকেয েননিনত্ ত্াৎমিকও  ঐওযূকে আনঙ্গত্ফ ওকয যত্াকরন। পরত্  ভকন য় নভেগুনর বাগা, িুওকযা, 
নফনেন্ন।  নওন্তু নত্নন বাগা নফনেন্ন নঘেওল্পগুনরকও ানচকয় ত্ায ভধয যেকও ভূর ত্যকও ঈদ্ধানযকত্ ওযকত্ 
যঘকয়কঙন। এনরয়কিয কডাচনভয ভূর নভে ঈনদ্ভদ চীফকনয ফন্ধযা  ঈফিযত্ায নভে, মায াকে যাক ানন, 
অনত্ত  ননয নভক যককঙ। ভৃতু্য  ুনচিন্ম নভক যককঙ এওকঙ্গ এফং ভস্ত ৃনেফীয নভে এয ভকধয 
মুি, পকর নফকে ঈনদ্ভদ চীফকনয ফিচনীনত্া রেনীয়। এআ ঈনদ্ভদ চীফকনয নভকেয কঙ্গ নিকযনয়া  যানর 
যগ্ৰআকরয নভে চুকড যদয়া কয়কঙ। দাকেয 'ন বাআন ওকভন ' যত্ নযকওয ন্ধওায যেকও ুনরুজ্জীফকনয 
ভধয নদকয় স্বকিীয় অকরায ঈত্তযকণ ওাননন। এঔাকন ভৃকত্য  ুনরুজ্জীফকনয ঔৃষ্টীয় ওানননয নুলঙ্গ অকঙ। 
এআ নফনঘেত্ায চনযআ নভকেয ফযফায ম্বকন্ধ নফভ্রানে অভাকদয ঘভনওত্ ওকয। নফনঘে নভকেয কঙ্গ নত্নন 
ফিদাআ েভ কয়কঙন এওাকরয ভানুকলয চীফন  ওাননন, ফাস্তফ য  নযকফ  ুনওকয় নদকত্। এনরয়ি 
একত্ািা চনিরবাকফ ত্াাঁয ওাকফয যদনঔকয়কঙন মা চকয় ত্াাঁয 'আঈনরন' গ্ৰকন্থ যদঔাকত্ াকযনন নওন্তু 
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এনরয়কিয ওাকঙ 'আঈনরন' অদি নককফ ঈদ্ভানত্ নঙর। মনদ যনর ত্াাঁয যাক ানন ওাকফয এত্িা 
চনিরবাকফ না কর ফত্িভাকনয কঙ্গ নগ্ৰকয ত্ীত্ নভে  প্রাঘীন ওাফয আনত্াকও এওকঙ্গ মুি ওকয 
তফনঘেয   নফস্তায অনকত্ যকযকঙন। এঔাকন এনরয়কিয 'কডাচনভ' য কঙ্গ াদৃয ওভ নয়। 
 
এনরয়কিয 'কডাচনভ' ওাকফযয নভে ফৃনষ্ট  যভখ। ভস্ত ওাব্ম ককড ঈকেকঙ ফৃনষ্ট নভকেয নযওল্পনায়। ৃনষ্ট  
ুনচিন্ম ধ্বংকয য প্রওৃনত্  চীফকন যমভন ত্য, যত্ভনন চীফে ভানফ চীফকন ভানুকলয হৃদকয়। 
ঊতু্ঘকক্রয ভকত্া প্রওৃনত্য  ধ্বং  ৃনষ্টয রীরা নদনযানেয ভকত্া ঈেকঙ নাভকঙ। ভানুকলয ফন্ধযা চীফকনয ভয় 
ফৃনষ্টয অনফবিাফ কয় ুনচিন্ম য়   ৃনষ্টয নঘযেনত্া ননকয় অক, যচনয ােুকয াাকডয ফুকও চকরয 
ধ্বনন,  ভরুবূনভ ফুকওয ঈয নাআনিংকককরয কান এওকঙ্গ যানাকত্ যঘকয়কঙন ওনফ। এনরয়ি ত্াাঁয 'কডাচনভ' 
ওাকফয  ত্াযয াধনায ওো ফকরকঙন। অভায নঙকন শুওকনা কডাচনভ, নওন্তু অনভ ত্ীকয ফক ভাঙ 
ধযকত্ ঘাআনঙ, ভাকঙয কঙ্গ ঈফিযা ৃনষ্টকও যভরাকত্ ঘাআনঙ। এগুনরয চনয দযওায াধনা  ভননীর নঘো। 
এআ ওনফত্ায শুরুকত্আ নভকেয অকভন, এআ নভকেয কঙ্গ ধভিীয় ুনরুজ্জীফন চনডত্ – 
 
April is the Cruellest month, breeding 
Lilacs out of the dead land, mixing 
Memory and desire, Stirring 
Dull roots with spring rain. 
 

কনকওযআ ভকন কফ, যাক াননকয নভে গ্ৰীীয়, ত্া নয়। এনি নপননীয়। ঈনদ্ভদ যদফত্া ভানিয ঈফিযা নিয 
কঙ্গ এয যমাক। যাক ানন ত্াাঁয ূকফিয ঈনদ্ভদ যদফত্া যাকরআন  যভািকও ননফিানত্ ওকয নদকয়কঙন ত্াাঁয 
ফযাওত্ায়  প্রাযয। চানা মায়, কাঙ যেকও ত্াাঁয চন্ম এফং ত্াাঁয ভা ননকচকও কাকঙ রূােনযত্ ওকয 
নদকয়কঙন। এভননও যাক ানন এত্িাআ ুন্দয যম, ত্াাঁয যৌন্দকমি অকিানদকত্ ভুগ্ধ। ত্াাঁকও এওনি ফাকে ফন্ধ 
ওকয যযকঔ ভানিয ননকঘয যদফী যকিকপাকনয ওাকঙ যযকঔ যদন, এ ত্ি নঙর যকিকপাকন ঔুকর যদঔযফনা না 
ফাকেয নবত্কয ওী অকঙ, নওন্তু যওৌতূ্রফত্ যকিকপাকন ফােনি ঔুকর যদকঔ যাক াননকয যৌন্দমি ভুগ্ধ কয় 
মায়। এফং অকিানদকত্কও ফােনি নদকত্ স্বীওায ওকযন। এনি যল মিে িকন্দ্ব যৌঁঙায়, ভাধাকনয চনয দুআ 
যদফী নচঈকয ওাকঙ অকন। নচঈকয ননকদিক ঙ- ভা যাক ানন ভানিয ঈকয এফং ঙ- ভা ননকঘ 
োওকফন। যাক াননকও যদকঔ অকিানদকত্ এত্িাআ নফয কয় কডন যম, যল মিে ত্ায যপ্রকভ কড 
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মান। যাক ানন ফকেকও যফন নওাকয অনন্দ যকত্ন,  যচনয অকিানদকত্কও নওাকয যমকত্ ফাযণ 
ওকযনঙকরন নওন্তু যল মিে নওায ওযকত্ নককয়আ ফনয বারুও ত্াাঁকও যভকয যপকর। 
 
নফোনকত্য যশ্রষ্ঠ ট্রাকচন  এআ ভুূকত্ি ফরা যমকত্ াকয 'আনদকৌ' যও। নেফক আনদকৌকয যাচকত্ব াযা 
যদক ভাভাযী, ভৃতু্য, শুষ্কত্া, প্রাণীন ফন্ধযা চীফন, য য় না। নাযী কবিধাযকণ ফযেি, ফৃনষ্ট যনআ, ঘানযনদকও 
শুধু ভৃতু্য ঙনডযয় অকঙ। েুি ছড, অকন্দানরত্ য। যকও ূনয ওকয যদফায চনয েকযয নফফণি যদফত্া 
ভস্ত ভানুকলয ঈয ভূঙিায ভত্ন ঙডাকনা। নমনন ন্ধওায াত্াকরয যদফত্া এআ ভাভাযীয প্রাক্কাকর নত্নন 
মন্ত্রণায় াাওায ওযকঙন এফং নফরা ওকয ঘানযনদকও খুকয যফডাকেন। নওন্তু চীফকনয ধাাঁধায যয যওাোয় 
যল কফ, স্বককিয যকান ে যওাোয় ?  ভস্ত নেফ অচ ভরুবূনভ, যওাো প্রাকণয স্পি যনআ। একফযআ 
যওাকনা ভাধান যনআ, ঈত্তয যনআ । ভানুকলয বাকরাফাা, যি নওঙুআ যনআ, অকঙ শুধু েীন নচজ্ঞাা। 
 
আনদকৌ ননকচয াকআ নেফ প্রকদকও ভরুবূনভ তত্নয ওকযকঙ, ভাকয়য কঙ্গ স্বাভী নককফ ফাক, 
ভাত্ায ককবি ননকচয োকনয ঈৎাদকন, ননকচয নত্াকও ত্যা। আনদকৌ যম যদক চন্মগ্ৰণ ওকয য যদ 
যেকও ননফিানত্, ননকচয যদক নপকয এককঙ চানা নযঘয়  যয ন্ধওায ননকয়, নতৃ্ত্যায াক 
ননকচয াত্কও ওরুনলত্ ওকযকঙ এফং ননকচয যীয  অত্মা ওকযকঙ ননকচয ভাকয়য কঙ্গ যমৌনঙ্গকভ। ননকচয 
বাআ  বনকনী কয়কঙ ুেওনযা। আনদকৌক দ্ধত্য  ংওায নফেননয়কভয ওাঙ যেকও এক দূকয নযকয় 
ননকয় যককঙ। 
 
ত্াআকযনয়া এআ দৃয যদকঔকঙন, যচকনকঙন, নওন্তু এআ ভৃতু্য  ত্ন যেকও ফাাঁঘাফায ে ত্াাঁয চানা নঙর না। 
ত্াআ ত্াাঁয জ্ঞান বানয যফাছায ভকত্া যওননা এআ জ্ঞান যওাকনা ওাকচ অক না। েঘ যচায ওযা কে 
আনদকৌ এয জ্ঞানকও প্রওা ওযফায চনয ওাযণ নফকেয অাঁধায ঈকন্মানঘত্ কয় কে। ত্াকত্ ভানুল  চকৎ 
নবপ্ত ভকন য়। এআ নবা যেকও ভুনিয ে যনআ। এআ নবা যেকও ভুনিয চনয ইেকযয ওাকঙ 
প্রােিনা ওকযকঙন। যকািা নেফফাীকও আনদকৌ া  যাকধআ দূনলত্ ওকযকঙ। 
 
অনেককাকন নািকও ত্াআকযনয়া যআ এওআ ওো ফকরকঙন যক্রনকও। ভানুকলয দ্ধত্য  এওগুাঁকয়নভ, 
ংওায ভানুকলয যফাধ  ধাযণাকও ত্যা ওকয। যআ ে নদকয়আ ভানুকলয ধ্বং অকঙ, ত্াআ ভানুলকও নফনম্র 
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কত্ কফ, শ্রদ্ধা ওযকত্ নঔকত্ কফ। এআ ওাযকণআ ভানুকলয ধাযণা  যফাধকও প্রানযত্ ওযা অফযও ফকর 
অভায ভকন য়। ভানুকলয বুকরয ানস্ত যদফায চনয বকফাকনয ধ্বংওাযী াত্ দ্রুত্ যনকভ অক।যচনয 
যক্রন ফকরন -- অনভ ভকন ভকন বয় াআ  ; এিাআ ফকঘকয় যশ্রষ্ঠ ঈায় এওচকনয চীফকনয ভধয নদকয় যদঔা 
যম ননয়ভ প্রনত্নষ্ঠত্ অকঙ ; এআ ননয়ভকও রঙ্ঘন ওযকত্ াকয না; আনদকৌ  যক্রন ত্াাঁকদয চীফকন এআ 
ননয়ভ রঙ্ঘন ওকযনঙকরন ফকরআ,  ত্াাঁকদয চীফন নবপ্ত, ত্াাঁকদয যফাঁকঘ োওায ভকধযআ ধ্বং যনকভ এককঙ। 
অনেককাকন নািও যওাযাকয ভকত্াআ, ত্াআকযনয়াকয ফাণীয ভকত্াআ, এনরয়ি 'কডাচনভ'- য ভকধয ভুনিয 
কেয ঈায় যদকঔকঙন ভানুকলয হৃদকয়য ংমভ, দয়াযভকধয, ঈননলকদয ঈনিয ভকধয। এঔাকনআ নগ্ৰও  
বাযত্ীয় বযত্া  ংসৃ্কনত্য নভরন। 
 
' অনেককাকন ' এফং ' যাচা আনদাঈ ' নািকও ত্াআকযনয়া ন্ধ বনফলযিিা,  নত্নন েকযয অকরা 
যেকর ফনওঙু যদকঔন, চাকনন, যফাকছন। ত্াাঁয যফাকধ নত্নওার এও কয় যককঙ। নত্নন যওাকনা যদকয যাচায 
ধীন নয়, যাকাকরা  নচঈকয বি, স্বাধীন। অকযওনি ওানননকত্ অকঙ ত্াআকযনয়া এওনদন দুনি 
াকয ঙ্গভ যদঔকত্ ান এফং রানে নদকয় ত্া প্রায ওযায কঙ্গ কঙ্গ নত্নন নাযী কয় মান। এআ নফো 
ত্াকদয নঙর এফং অকস্ত অকস্ত নভে নফোক নযণত্ য়। মনদ ফত্িভান ভকয় নওঙুিা কর হ্রা যকয়কঙ। 
ত্াআকযনয়া নওঙুনদন কয এওআ দৃয যদঔকত্ ান, নত্নন এফায ুরুকল রূােনযত্ ন। ুত্যাং ত্াাঁয যদক 
এওআ কঙ্গ নাযী  ুরুল নফযাচ ওযকঙ,  ত্াকদয দুচকনযআ নবজ্ঞত্া ত্ায যীকয।  নি  নিভান 
এওাত্ম। নচঈচ  যযায ভধয নফফাদ ফাকধ, যমৌনঙ্গকভ নাযী  ুরুকলয ভকধয যও ফকঘকয় অনন্দ ায়, ত্াআ 
যযনয়াকও ভধযস্থত্া ওযকত্ ফরকর নত্নন ফকরন, নাযী যমৌনঙ্গকভ যফন অনন্দ ায়। এআ ওো শুকন যাকক  
যক্রাকধ যযা ত্াাঁকও ন্ধ ওকয যদন। েনত্ূযণ স্বরূ নচঈ ত্াাঁকও দীখি চীফন  বনফলযিাণীয নি ভিণ 
ওকযন। 
 
নভেরনচ এফং যপাও যওাকনা যদকয নওডকও ফুছকত্ াাময ওকয। ভানুকলয ভকধয যরাওংস্কায, যরাওনফো 
আত্যানদ মঔন কনওনদন ধকয চন্মায় ত্া এওিা ভয় নভে নফোক নযণত্ য়। এআ নফো ওঔকনা স্থায়ী নয়, 
নযফত্িনীর। ফাংরায াাান মনদ প্রনত্কফন যাকচযয নদকও ত্াওাআ যদঔকফা যম, নফ নফাকযয ফিানধও 
ূনচত্ যদফত্া। নফাকয ঙি ূচা প্রধান  ত্যে চননপ্রয় যরাও ঈৎফ। যৌযানণও  যরাওত্ানত্ত্বও 
ফযাঔযানুমায়ী ঙি যফ ফত্িভাকন অধুননওত্ায অোদকন ানরত্ য়। ঙি যফ েিাৎ ূমিূচায ধাযা 
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ুপ্রাঘীন। যরাওনফো র যম, ঙি যকফ ূমি ূচায যনফফায ঈফাক োওা, যাভ ওযা এফং রফন ঙাডা 
ঔাদয গ্ৰণ ওযকর াভুনি খকি। নওংফদনে নুাকয ঙি ব্রত্ যদফী ারন ওকযনঙকরন, মায ােী নঙকরন 
ূমিদী। ত্াআ ূমি ূচায নুলকঙ্গ যদফী বকফত্ী ফা ঙেী ভাত্ায ূচা প্রঘনরত্। লষ্ঠী নত্নেকত্ এআ যফ 
নুনষ্ঠত্ য় ফকর যদফী বকফত্ীকও লষ্ঠীভাত্া ফা লষ্ঠীকদফী রূক কণয ওযা কয় োকও। ওাযণ ুে ওাভনা  এআ 
ব্রকত্য নযত্ভ ঈকেয। লষ্ঠী ব্রত্ ফা ূমি ূচা যাচস্থান, গুচযাি এফং ভাযাকেয 'ভাখ প্তভী', 'যে প্তভী', 
'ঘরা প্তভী' এফং 'ুে প্তভী' নাকভ নবনত্। নশ্চভফকঙ্গ এআ ূমিূচা 'আতু্ব্রত্' নাকভ নযনঘত্। যভনীযা 
এআ ব্রকত্য অকয়াচন ওযায ঈকেয র, ুে োকনয ভঙ্গর ওাভনা, ুে রাব, ধনধানয  ুঔ-ভৃনদ্ধরাব। 
ভূরত্ এনি  নফাকযয প্রধান ঈৎফ। এঙাডা নফাকযয নফ ূচা, ীত্রা ূচা, ভাখ ভন্ডকরয ব্রত্, নচন য়া, 
ফাযভাা আত্যানদ ঈৎফ রেয ওযা মায়। 
 
নভারয় বাযত্ীয় ংসৃ্কনত্য প্রনত্বূ। এআ  ফিত্ভারায চনককাষ্ঠীয যরাওানত্য  ংসৃ্কনত্ ননঃকন্দক 
কনযভাভয়। বাযকত্য নযত্ভ াফিত্য যাচয র নভাঘর প্রকদ। নভারকয় ফহু চানত্য ংনভশ্রকণ এও ভুন্নত্ 
যরাওানত্য  ংসৃ্কনত্ ককড ঈকেকঙ। ত্কফ এওো ত্য যম, নভারয় ভূরত্ নযফযআ অরয়। যচনয এআ 
যাকচযয ননু্দকদয প্রধান ঈায করন নফ। এঔাকন নফনবন্ন যরাওকদফকদফী যদঔা মায় - ভাু, ভনভক, 
ফুর াং, তফচনাে প্রবৃনত্। ঔানওায নধফাীযা নকফয কযআ নিূচা প্রাঘীনওার যেকও ওকয অকঙ। 
নফকও ননকয় ত্াকদয নফো, ংসৃ্কনত্ ফআ ককড ঈকেকঙ। এআ নফো ত্াকদয চীফকন নভকে নযণত্ কয়কঙ। 
এঙাডা এআ যাকচয নফনবন্ন ঈচানত্য ফফা এফং ত্াকদয ননচস্ব যদফকদফী যকয়কঙ যমভন কেী ঈচানত্কদয 
প্রধান যদফত্া - তওরংক, ওুর ঈত্যওায ভরানা গ্ৰাকভয এওঙে যদফত্া করন - চাভরু। াঙ্গীয ঈচানত্কদয 
চাগ্ৰত্ যদফী করন - নভংখর, ভন্ডী যচরায ঘকঘযাি ভওুভা নধফাীকদয ূনচত্ যদফত্া করন - ওাভরু নাক, 
ওুরুয বয়াত্ ঞ্চকরয প্রনদ্ধ যদফত্া করন নাক ভণক ায। 
 
' াাঁুরী ফাাঁকওয ঈওো ' য ওাাকযযা নভকেয ভকধয ফফা ওকয। ত্াকদয তদননন্দন চীফকনয প্রনত্নি ভুূত্ি 
ফাফা োওুকযয নভে িাযা ননয়নন্ত্রত্। যআ নভে ক্রকভ যবকগ ডকত্ শুরু ওকয। ঈনযাকয শুরুকত্আ ওযারী 
ফাফাোওুকযয ফান ঘন্দ্রকফাডা ানি যভকয যপরায খিনায ভধয নদকয় নভে বাগকফয ধাযা রেয ওযা মায়। 
অরকফযয ওাভুযয নফঔযাত্ ঈনযা ' নভে প নদ ননপা ' -এ যদফত্াযা ননপাকও নঘযওার এওিা ােয 
াাকডয ঘূডায় ঈোকনায ানস্ত যদন, যমঔান যেকও ােযিা ননকচয বকযআ অফায ননকঘ কড মাকফ। এঔাকন 
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নগ্ৰও ুযাকণয কল্প যদঔা মায়। যাভাকযয ন নকত্ অকঙ, নবকদ অকঙ। নচঈকয যঘকয় ননকচকও যফন 
ঘারাও যবকফ ননপা ঘারানও ওযকত্ নককয়নঙর। ত্াআ ত্ায চীফকন নবকপ্ত নযণত্ য়। ওাভুয ওী 
ঘভৎওাযবাকফ নগ্ৰও ুযাণ ওাননন ননকয় ুযাকনা এফং অধুননওত্ায কঙ্গ নতু্ন ওানননয ফযাঔযা ওযকরন। 
যরঔও ফকরকঙন, ননপা মঔন ােয যেকর যত্াকর, ত্ঔন য ানভুকঔ যআ ওাচিা ওকয, এওিু অকক ওী 
খকিনঙর, এওিু কয ওী খিকফ, এিা ত্ায বাফনাকত্ যনআ । 
 
ােও ভাকেআ ফুছকত্ াকযন ননপা অভাযদয েিীন নায়ও। ত্ায অনি অয ননমিাত্কনয ভধয নদকয় 
নত্নন নায়ও। যদফত্াকদয প্রনত্ ত্ায ফজ্ঞা, ত্ায ভৃতু্যখৃণা, ত্ায চীফকনয অনি, ত্ায ফণিনীয় েিীন 
ানস্তয ওাযণ কয়নঙর।  প্রফকন্ধ অকরাঘনায় ' াাঁুরী ফাাঁকওয ঈওো ' যত্ যম যপ্রোি যনঘত্ কয়কঙ  
যঔাকন এওযওভ বাকফ যরাওচীফন  নভে নঘোনয়ত্ ওকযকঙন। অফায াাান যদন  নফকদন ানকত্যয  
অকরাঘনাকত্ অযএওযওভ বাকফ নভকেয বাগা কডায  ওযায প্রনক্রয়া যদঔা মায় ভকয়য কঙ্গ কঙ্গ নযফত্িন 
কত্। এঔাকন নতু্ন নতু্ন ফককিয ( Genre ) ূোত্ খিকঙ যওননা নযানও ত্াযাঙ্কয ফকন্দযাাধযায় 
এওযওভ বাকফ নভকেয ঈস্থানা পুনিকয় তু্করকঙন যঔান যেকও অফায যফীন্দ্রনাে, অযফযযচনী, ভাআকওর 
ভধুূদন, যেনয়য, নভল্টন, এনরয়ি আত্যানদ এাঁযা  নভেকও নানাযওভ বাকফ ফাস্তফানয়ত্ ওকযকঙন। এফং এাঁযা 
প্রকত্যকওআ ননচস্ব খিনায় স্বত্ন্ত্র। নভকেয কঙ্গ যত্া ভানুকলয যরাওংসৃ্কনত্, নফো, অঘায-ফযফায ফআ 
েবূিি। এাঁকদয নভে োওকঙ নওন্তু ভকয়য যপ্রোি নুমায়ী ফদকর মাকে। অযফযযচনী, ওযান্টাযকফনয 
যির, য ওাকভযকন নফনবন্ন ওেও নফনবন্ন বাকফআ কল্প ফরকঙ, অঔযান যওৌর ( Narrative Technic ) 
তত্নয কে। এঔাকন যযারাাঁ ফাকত্িয ' েযােৃগঔর ' ( Intertextuality )এযওো ফরা যমকত্ াকয 
যওননা এওিা াে ( Text ) তত্নয য় কনণত্ াকেয কমাকক এফং ফহু ােংসৃ্কনত্ যেকও। যওাকনা াে 
নননদিষ্ট এফং স্বয়ংমূ্পণি নয়। াকে ( Text ) অধুননওত্ায প্রবাফ ডায় নফো,  ংসৃ্কনত্ ফদকর নককয় নভকেয 
ফহুকওৌনণও ওণ্ঠস্বকযয ভাায খকিকঙ। প্রানঙ্গওবাকফ ফাঔনত্কনয '  ায়ারনচও আভানচকনন ' ফা ' াংরানও 
ওল্পনায ' ওো। ভানুকল ভানুকল ওীবাকফ অদান-প্রদান য়, এওচন ভানুল ফা ভানুলককাষ্ঠী ওীবাকফ ননকচকদয 
বাফনা, যফদনা, অকফক চানাকত্ াকয ত্াযআ ত্ত্ত্ব এআ ংরাফাদ ফা  ায়াকরানচচভ। এআ ৃনেফীকত্ ভানুকলয 
যওাকনা ঈচ্চাযণ নন:ঙ্গ নয়, ূফিাযীন নয়। 
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নবনচৎ যন ত্াাঁয 'নভে  যরাওাঘায ম্ভাফনা' প্রফকন্ধ নত্নন ফকরকঙন -- 'াধাযণ বাকফ ফরকত্ যককর নভে ফা 
যরাওওোয ফহুভানেও ফযফায অভাকদয ানকত্য এঔকনা ঔুফআ নতু্ন। ত্তয দকওয 'গ্ৰাকভ ঘকরা' ফযাাযিা 
নয কনও নওঙুয ভকত্া নল্প-ানকত্য এওিা রি ারি ওকযকঙ ভকন য়।.  .  . পকর নয 
ভাধযভগুকরায ভকত্া কল্প-ঈনযাক এওিা ফরম্বন অভযা ঔুাঁচকত্ যদকঔনঙ মা নেও আঈকযাীয় নয়'।  
ঈনযা, ওনফত্ায নবত্য নদকয় তত্নয য় নতু্ন নভে, মা ককড ঈেকত্ াাময ওকয তৃ্ত্ীয় নফকেয ননকফনও 
ফাস্তফত্া। যরঔকও নভেকও তত্নয ওকযন য এওনি নভেকও ূে নককফ ফযফায ওকয। অয এআ দুনিয 
নভকেয ভকধয যমাককতু্ ককড যত্ারায চনয যরঔও চাদুফাস্তফত্ায প্রকয়াক খিান। যমভন যদঔা মায়, রানত্ন 
অকভনযওায যনাকফর নফচয়ী ভাযওিকয ' ননঃঙ্গত্ায এও ফঙয ' ঈনযাক করৌনওও নফোকয ভাধযকভ 
নভকেয াভানয প্রকয়াক খিান এফং চাদু ফাস্তফত্ায নতু্ন নদকে যযঔা ঙ্কন ওযকরন। নবনচৎ যকনয 'যহু 
ঘণ্ডাকরয াড' ঈনযাকয ুকযা ওাননননিআ এভনবাকফ ফনণিত্ য়, যমন যওাকনা রূওো ফা যরাওওোয কল্প। 
ওাননননি  শুরু য় রুনফননয চফাননকত্, ত্ঔন যশ্রাত্া নঙর ত্ায নানত্ ানযফা। রুনফননয ওানননকত্ ক্রকভ 
নওংফদনে  আনত্া নভক যমকত্ োকও। যহু অয দনুয কঙ্গ যদঔা কয় মায় ীকত্ভ  চানভকযয।  
নওংফদনে ঘনযকেয কঙ্গ আনত্াকয ঘনযেকদয। নফচাত্ নশুকও যদকঔ ীকত্ভ মঔন ফকর কে 'যহু যহু', 
ত্ঔন আনত্া নওংফদনে কয় ঈেকত্ োকও। একেকে ফাঔনত্কনয 'নরকপানন' য রূ রেয ওযা মায়। 'নর' 
েিাৎ 'ফহু', 'যপানন' য ঈৎক অকঙ 'যপান' েিাৎ  'ধ্বনন' ফা 'স্বয'। েিাৎ ঈনযা র এওনি ফহু 
স্বযঙ্গনত্ভুরও নল্প -- যমঔাকন ফহু স্বাধীন  নভনশ্রত্ ওন্ঠস্বযযয ভাায খকি এফং ঈনযাক প্রানেও 
ভানুকলয ওণ্ঠস্বযআ এও এওনি স্বয়ংমূ্পণি ং। 
 
নভে েিাৎ খনীবূত্ নস্তকত্বয ন্ধান, চীফকনয নফনবন্ন স্তকয ঈনীত্ য়ায প্রয়া, নানানা গ্ৰনন্থকত্ 
চনচীফনকও ফাাঁধা, দুআ নফযীত্াত্মও ত্কন্ত্রয ভধযস্থত্া ওযায প্রকঘষ্টা। এবাকফ য়কত্া নফনবন্ন স্থাকন নফনবন্ন 
ওাকচয ভকধয নতু্ন এও যশ্রনণয নভে অনফসৃ্কত্ কফ মা চীফনকও ুনরুজ্জীনফত্ ওযকফ। নভে ওী ফযাায,  
যওাোয় ফনস্থত্, ভানফ চীফকনয ভাননঘকে যভািাভুনি যওাোয় ত্ায স্থান। এআফ ননকয় নানান যরাও নানান 
বনঙ্গকত্ অাঁওকত্ বাকরাফাকন। এঔাকন মা অাঁওা র এিা এওিা ধযণ। মাাঁকদয ঙন্দ করা না ত্াাঁযা ননশ্চয়আ 
নযবাকফ এাঁকও যদঔাকফন । নওন্তু বাফকত্ বাকরা রাকক যম, ত্া কত্ত্ব এওআ ৃনেফীয ভাননঘে অভযা নানান 
যীনত্কত্ অাঁওনঙ। এআ যম, বাফকত্ বাকরা রাকক এয ভাকন নও এআ যম অনভ ননঙওআ 'ৃনেফীিা এয' এযওভ 
এওিা দুভিয নভকেয নওায?  প্রশ্ন ঈকে, ৃনেফী ওী ত্াকর এও নয় ? নানা ভুননয নানা ভত্ করআ ওী চকৎ 
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িুওকযা িুওকযা কয় মায়?  এত্ ফড কমৌনিও ওো ফরায মুনি যওঈ যওঈ যদয় মা ত্া চানন। নওন্তু মাাঁযা 
এফ ফকরন ত্াাঁযা ওী ওঔকনা যবকফ যদকঔকঙন , মুনি ননকচআ এওিা নভে নওনা ? 

 
 
 
 
 
সূত্রনির্দে শ (References in Bengali)  

 

 “তারালঙ্কর সংখ্যা ”। ককারক সাহিতয হিকা ।ককাতা িইতিা ২০১৮, িুদ্রে।  

িত্যাাধযায়, তারালঙ্কর। িাাঁসুী িাাঁতকর উকথা । ককাতা: কিঙ্গ ািহলাসম, ১৩৫৪। িুদ্রে।  

িুতখ্াাধযায়, িানতিন্দ্র। উনযাতসর যৎহকহিৎ । ককাতা: িঙ্গীয় সাহিতয সংসদ, ২০১০। িুদ্রে।  

হসংি, উদয় নারায়ে এিং অঞ্জন কসন (সম্পাদনা। হিথ সাহিতয সংসৃ্কহত । ককাতা: গ্রন্থায় ািহলাসম, ১৯৯১।  

রায়, িাহেমক। কহিতার হিথ । ককাতা: ুস্তক হিহে, ১৯৮৮। িুদ্রে।  
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