
BA Part II (General)  

ারঙ্ক 

নরযন্দ্রনাথ মভত্র 
একটি ভানুরলয জন্ম থথরক থফরে ঠা জীফন মফশ্বমৄদ্ধ, দাঙ্গা, থদরয স্বাধীনতা অরদারন, দুমবি ক্ষ, ভাভাযী, থদ 

বাগ – এফ জমেরে থাকরর তায ভরনয গঠন ফা থরখায থেক্ষাট থকভন রত ারয তায দৃষ্টান্ত নরযন্দ্রনাথ 

মভত্র। এআ ভানুলটিয জন্ম রেমছর ১৯১৬ ারর – েথভ মফশ্বমৄদ্ধ তখন চররছ। মকন্তু ভাজ ফা থদ ফা মফশ্ব 

টভূমভয অাত েমতমিোরক মযরে মরেয মূমতি  কীবারফ মনভি াণ কযরত ে, তাআ থদখাররন এআ ভানুলটি। এক 

াক্ষাৎকারয নরযন্দ্রনাথ মভত্র মনরজয থরখা ম্বরে ফরররছন ‘ভানুরলয স্খরন, তন, ত্রুটি ফশ্যআ অরছ। মকন্তু তা 

অভারদয গরফি য ফস্তু নে। থমখারন অভযা ভৎ মিভান, থখারন থমন অভারদয মথাথি  মযচে অরছ। ব্যমিগত 

জীফরনয মবজ্ঞতায থক্ষরত্র া অভারক অকলি ণ করয না। জীফরনয মঙ্কর থফা থেদাি মদরক অভায মনজস্ব 

ফাস্তফ মবজ্ঞতা থতভন মকছু থনআ। অভায থভজাজ থযাভামিক থৌদর্্ মফমেে। তাআ ভত্ত্বআ অভাে অকলি ণ করয 

থফম। থকান তারুণ্য ফা থমৌফরনয ংস্পি  অভায বাররা রারগ এফং বাররা রাগায সূত্র ধরয তারদয রঙ্গ অয 

ঘমনষ্ট রত চাআ। খ্যেীমতয ম্পকি  অভাে অনদ থদে। অমভ রচতনবারফ মরে থআ ম্পরকি য নুীরন 

কময। অভায কারছ থআ ম্পকি  একটি মে।’ (ধ্বমন/ থভ, ১৯৬৮) নরযন্দ্রনারথয গে ফা উন্যারয থেক্ষারট 

জমেরে অরছ ভকারীন জীফন, মকন্তু উস্থানাে এরকফারয মনজস্ব শরীরত থদমখরেরছন থআ জীফনরক।  

নরযন্দ্রনাথ মভরত্রয থফমযবাগ গরেয গণ্ডীআ ামযফামযক জীফন। থস্দ, থেভ, কতি ফেমনষ্ঠা এগুমর তাাঁয 

গরেয অখ্যান। ‘গে থরখায গে’-এ মতমন মররখরছন ‘মনরজয গেগুমরয কথা মতদূয ভরন রে অমভ থদখরত াআ 

ঘৃণা, মফরেল, ব্যঙ্গ, মফদ্রু, শফমযতা অভারক থরখাে েবৃত্ত করযমন। ফযং মফযীত মদরকয েীমত, থেভ, থৌার্দ্ি, 

থস্দ, শ্রদ্ধা, বাররাফাা, ামযফামযক গণ্ডীয মবযরত   ফাআরয ভানুরলয রঙ্গ ভানুরলয মফমচত্র ম্পকি , এরকয 

রঙ্গ রন্যয মভমরত ফায দুফি ায অকাঙ্ক্ষা ফাযফায অভায গরেয মফলে রে উরঠরছ।  

নরযন্দ্রনাথ মভরত্রয জন্ম রেমছর ১৯১৬ াররয ১৩আ জানুোময মফবি বাযরতয পমযদপুয থজরায (দৄনা 

ফাংরারদ) দযমফ গ্রারভ। তাাঁয মতা মছররন ভরন্দ্রনাথ মভত্র এফং ভা মফযাজফারা থদফী – তরফ ামরত রেরছন 

জগৎরভামনী থদফীয থকারর। নফভ থশ্রমণরত োয ভে ফন্ধুরদয মনরে ‘অহ্বান’ মত্রকা এফং বাআরদয মনরে 

‘মুকুর’ মত্রকা েকা করযন। পমযদপুয যারজন্দ্র করররজ অআ.এ োয ভে নাযােণ গরঙ্গাাধ্যােরক মনরে 

‘জেমাত্রা’ এফং ন্য ফন্ধুরদয মনরে ‘মবায’ মত্রকা েকা করযন। ামযফামযক কীতি ন ংগীত াধনা নরযন্দ্র 

মভরত্রয ামতয াধনায মবমত্ত গরে মদরেমছর। ফঙ্গফাী করররজ থি নীমত মনরে োয ভে ১৯৩৬ ারর ‘থদ’ 

মত্রকাে ‘মূক’ নারভ তাাঁয একটি কমফতা েকামত ে এফং আ ফছরযআ ‘থদ’ মত্রকারতআ েকামত ে ‘মৃত্যয 

 জীফন’ থছাটগে। ১৯৪২ ারর ‘থদ’ মত্রকাে ‘মযফং’ নারভ একটি উন্যা েকামত ে, তরফ েথভ 

মুমিত উন্যা ‘দীপুঞ্জ’। নরযন্দ্রনাথ মভরত্রয েথভ থছাটগে গ্রন্থ ‘ভতর’। তাাঁয উরেখরমাগ্য থছাটগে ‘য’, 

‘ভারশ্বতা’, ‘এক থা দুধ’, ‘থডভাস্টায’, ‘ারঙ্ক’ আতযামদ। ‘ারঙ্ক’ থছাটগেটি েকামত রেমছর ১৩৮২ 

ফঙ্গারেয শজযষ্ঠ ভার। ‘াররঙ্ক’য েচ্ছদ এঁরকমছররন চীন্দ্রনাথ মফশ্বা এফং গেটি অাপূনি া থদফীরক উৎগি  

করযমছররন। যফতীরত এআ গেটিরক বাযত  ফাংরারদরয থমৌথ উরর্দ্ারগ ‘মুমিরমাদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট’ ‘ারঙ্ক’ 

নারভ চরমিরত্র রূ মদরেমছররন।  

গরেয মফলে মফরেলণ  
‘ারঙ্ক’ গেটি পুরত্রয মফরেরত থমৌত্যক াো এফং ফতি ভারন ব্যফহৃত একটি ারঙ্ক’ মফমি করয 

থপযৎ াোয টানারারেন মনরে থরখা। এআ টানারেরন উরঠ এররছ থদ বারগয মন্ত্রণা। ামকস্তারন (১৯৪৭-

৭১) মন্দুরদয ফফারয ংকট  মুরভানরদয তযাচায-লুঠাট-জররয দারভ জমভ-ফামে-অফাফ আতযামদ মকরন 



থনো – অফায ফং যম্পযাে মুরভানরদয ফদমভত থক্ষাব থথরক মন্দুরদয ফিস্ব দখর করয থনোয 

নুিামযত এক অগ্রান, অফায মন্দুরদয াত পুরুরলয মবরটয েমত মকরেয টান – এআ থটক্সট  থভটা থটক্সট 

মনরে ‘ারঙ্ক’ গরেয অখ্যান গরে উরঠরছ।  

‘ারঙ্ক’ গরেয থকরন্দ্র অরছ দুআ পুরুল – ম্পন্ন ব্রাহ্মণ যাজরভান যাে যরপ ধরাকতি া এফং ভকবুর। 

গরেয অখ্যান শুরু রেরছ একটি মরনভাটিক মচত্র মদরে – ভকবুর একটি মচঠি মনরে ধরাকতি া ফামেরত দুধ মদরত 

এররছ। ধরাকতি া তখন চাকযরক রঙ্গ মনরে মবরজ াট থভরর মদমচ্ছররন। মচঠিরত জর থররগরছ থদরখ ধরাকতি া, 

ভকবুররক মতযস্কায কযরত থারকন এভনমক ‘কুচক্কুআযা’ ফরর গারভদ কযরত থারকন। াভন্ততরন্ত্রয দাট  

বযস্ত মবজাত যি তাাঁয থদর ফরে চরররছ। মনরজয পুত্র-পুত্রফদ-নামতনাতমন, েমতরফমযা কররআ থদ থেঁরে 

চরর মগরেরছ, অয রনক মন্দু চরর মারচ্ছ – এফ থদরখ মনরজয অমবজাতয, ং, অত্মভর্্ মাছদা থমন অয 

িবারফ অকরে যাখরত চান। থদবারগয য নত্যন যাষ্ট্র ামকস্তান এখন মুরভান ামত থদ। ফণি  মন্দুযা থদ 

ছােরত শুরু করযরছ, থকফর গযীফ নভঃশূরিযা রে থাকরছ। থম মুরভারনযা ধরাকতি ায ফামেরত কাজ করযরছ, 

অরদ-মফরদ াায্য মনরেরছ, ফভে ভামনরদয ম্মান মদরেরছ অজ তাযাআ যাষ্ট্র ক্ষভতায স্বাদ থরে মধকায 

রচতন রে রঠ। মন্দুরদয থদ ছােরত ফাধ্য করয। এআ সুরমারগ মুরভারনযা ামতরে থনে থফা জররয দরয 

মকরন থনে মন্দুরদয স্থাফয-স্থাফয মামকছু। মফবি ামকস্তান মুরভানরদয মুি থক্ষত্র, মন্দুরদয াত জরন্ময মবরট 

অজ ফধ্যভূমভ – োণ মনরে থদ ছাোআ মনফার্্ ময।  

থদ ছাোয এআ নত্যন অত্ম-অমফষ্কায ধরাকতি া জানরর বুঝরত চান না, ভানরত চান না। েলমি ফছরয 

থৌাঁরছ ফাস্তফ তয থজরন মতমন থদরয জর-ভাটি-গারছ মকে অকরে থল মনঃশ্বা থছরে এআ জন্মভূমভরতআ 

মৃত্যযয রয থমন ভাটিরত মভর মগরে পুনজি ন্ম চান। থছরর সুরযরনয (ডাকনাভ ফাবু) ভফেী এক থদফদারু গাছরক 

উরে করয ধরাকতি া ফরররছ ‘থতায মন্দু ামকস্তান নাআ। থরখাো মখা ত্যআ য আো মাউ নাআ। ত্যআ অভায 

ভরতাআ মবরটভাটি অকোআো যআমছ। থতায ভরতা অন অভায থকউ না, ংারয কাউ না।’  

ধরাকতি ায থছরর সুরযন থদবারগয ম্ভাব্য মযণমত বুরঝ করকাতাে চরর মগরেরছ। থখারন একটি ঘরযয 

ব্যফস্থা এফং চাকুমযয ংস্থান করযরছ। ফাযফায ফাফারক চরর অরত নুযধ কযরর ধরাকতি া মােমন – একফায 

শুদৄ মগরে থদরখ এরমছর। অজ তাাঁয পুত্রফদ ীভা মচঠি মররখরছ। মচঠিয স্তাক্ষয, থরখায ফোন এফ থমরকান 

মুহুযী রক্ষা থশ্রষ্ঠ। এআ গফি  কররয কারছ জাময কযরত অয ফরররছ ীভায ফারয ফামেয অমবজাতয। 

ীভায ঠাকুয-দা মম্বকা থঘাল এরাকায মমক্ষত  ভানী থরাক মছররন আতযামদ। রত্রয থরলয ং থথরকআ 

গরেয সূচনা। ীভা থছরররভরেরদয স্বাচ্ছরদযয জন্য মফরেরত থমৌত্যক াো ারঙ্ক – মায য ধরাকতি ায 

থকান মধকায থনআ এ থকফর ীভায – মফমি করয থি  াঠারত ফরররছ। ীভায মধকায েকা এফং থি  

চাো – এ থমন ধরাকতি ায রামরত ংকারয েচণ্ড ভান। থছরর-ফউভায থদ ছাোে দুঃখ থরেরছন, এফায 

মতমন থমন থৌরুলরে অঘাত থরে মফচমরত রে উরঠরছন। মফচমরত রে মতামত থফাধশূণ্য রে থমদনআ নগদ 

রথি  ারঙ্ক মফমি কযরত উর্দ্ত ররন।  

ারঙ্ক মফমিয এআ সুরমাগ ধরাকতি ায কাভরা-মকলান, দুরধয থমাগানকাযী মুরভান ভকবুর াত ফামেরে 

থদে। ঘরয জভা যাখা ঞ্চা টাকা মদরে নগরদ ভকবুর মকরন থনে ারঙ্কখানা। থম মুরভারনয দুরফরায খাফায 

থজাটান ংকরটয, মায ঘরয রজ্জায ফরেয ংকট – থআ ভকবুর ফ ঞ্চে মদরে মকরন থনে ারঙ্ক। মন্দুয 

ম্পমত্ত এবারফআ জররয দারভ মকরনরছ মুরভারনযা। ভকবুররয ফউ পরতভা ংারযয কথা ফরর ফাধা মদরর এআ 

ারঙ্ক থকনা-থক ভকবুর ফরররছ ‘পুরুরলয তযাজ’। এখান থথরকআ অাত একটি গরে শতময রেরছ অবযন্তযীণ 

থভটা থটক্সট।  

ারঙ্ক মনরে ভকবুর চরর থগরর এফং ভানমক মস্থযতা মপরয এরর ধরাকতি া থবরফরছ মতমন একআ 

কযররন ! মতমন থতা ‘ভাটিরত বাত থখররন। ভাটি থখররন’। না, না একাজ ঠিক েমন। ধরাকতি া ারঙ্ক মপরয 



থরত ভকবুররক থডরক াঠাররন। ভকবুর অর না। ধাক্কা থখর তাাঁয মভকা। মতমন মনরজআ ামজয ররন 

ভকবুররয ফামেরত। থদখররন ভকবুররয ফামেরত ফিত্রআ ছমেরে অরছ দামযরিযয ছা। না, না এফামেরত ারঙ্ক 

থাকরত ারয না। এআ ারংরকয রঙ্গ জমেরে অরছ তাাঁয থছরর-ফউভায জীফরনয রনক ভদৄয মদন, তাাঁয ফংরয 

অমবজাতয – এআ ারঙ্ক উদ্ধায কযরতআ রফ। ধরাকতি া, ভকবুররক অয থফম াাঁচ টাকা থি াৎ ঞ্চান্ন টাকা 

মদরে ারঙ্ক থপযৎ মদরত ফরররন। মকন্তু না মন্দুয এআ ম্পমত্ত াতছাো কযা মারফ না, এরতা মুরভারনয জে 

– ারঙ্ক মকছুরতআ াতছাো কযা মারফ না।  

ভকবুররয জাতযামবভানরক, মুরভারনয ধভি যাষ্ট্ররক পুযারনা গণতরন্ত্র মফশ্বাী ফা াভন্ততরন্ত্র মফশ্বাী 

ধরাকতি া বুঝরত চাে না। মনযী েমতরফম নভঃশূিরদয  ছদ্মরফী-থরাবী মুরভানরদয মদরে ামরম বা ফমরে 

ভকবুররক চা মদরে ধরাকতি া তাাঁয ারঙ্ক থপযৎ মনরত উর্দ্ত ে। বাে থচৌমকদায আোকুফ াক্ষী থদে থম 

ধরাকতি া মনরজ ঞ্চা টাকায মফমনভরে এআ ারঙ্ক ভকবুররক মফমি করযরছ। কর মুরভান রথি য মূল্যরক 

গুরুে মদরেরছ, থকউ ধরাকতি ায নুবফরক বুঝরত চােমন। করর দাভ কভ মদরেরছ ফরর জানাে – মকন্তু ভকবুর 

স্পষ্ট ফরর থদে মি থমভন দাভ থতভন, তায মা মি মছর থ থতভমন ঞ্চা টাকা দাভ মদরেরছ। ভকবুর অয 

থকান টাকা থদরফ না, ারঙ্ক থপযৎ থদরফ না – ামরম বায ভত থ ভানরফ না। কর মুরভান চরর থগরর 

যৎ ীর ফরররছ - ‘ফ থভঞাআ একরজাট আরছ থফাঝররন ধরাকতি া ! তরর তরর কররযআ াে অরছ। নআরর 

ভকবুর থরখয াধ্য মক অনায মুরখয রয ফরর থম, মফচায ভানফ না। চু কআযা থারকন ধরাকতি া, আো মােন, 

আো মােন। মখন থমমুন তখন থতমুন।’  

ারঙ্ক মপরয থরত ধরাকতি া মফমবন্ন লেমন্ত্র করযরছ। মফরদয ভরধ্য ভকবুর মনরজয আভান মনরে 

ারঙ্ক অগরর থযরখরছ। বারফয মদরন তায েী পরতভারক ফাংরারদরয এক ভভতাভেী, থস্দ ফৎর জননী 

রূর থদখা মাে, ফাযফায থ ভকবুররক বুমঝরেরছ ারঙ্ক থপযৎ মদরে ংারয ভান মদরত। পরতভা ফরররছ থম 

থছরররভরে মনরে ংায কখন মক মফদ ে, এফ কযা তায ঠিক না। মকন্তু ফদমভত ক্ষভতা, দীঘি মদরনয রামরত 

স্বপ্ন অজ স্বাধীন থদর ারত থরে ভকবুর মক করয এআ মন্দুয ারঙ্ক থপযৎ থদে। ভকবুর ফরররছ এআ ারঙ্ক 

র ‘পুরুরলয তযাজ’ অয ন্তারনয কথা থবরফ পরতভা ফরররছ ন্তানরদয দুরফরা খাোয ব্যফস্থা কযররআ ে 

পুরুলে – ভা এফং ফাফা দুজরনয থদখা দুযকভ।  

অথি ক ংকরটয মদরন ক্ষুব্ধ ধরাকতি া দুরধয থমাগান ফে করযরছ। াোয ন্যযা দুরধয থমাগান থনেমন। 

াে ভকবুর একভে ফাধ্য রে থগারু, মডমঙ থনৌকা মফমি করয মদরেরছ। এআ থআ থগারু মতন ফায ফািা মদরে 

ভকবুররয ংারযয ার টানমছর। থআ থগারু, মডমঙ মফমি করয ভকবুর মকছু টাকা তায ফউরেয ারত মদরেরছ অয 

একটা পুযারনা থছাউ থদো থনৌকা মকরনরছ। থনৌকা বোে খাটিরে মকছুমদন ংায চরর। ভকবুর থনৌকা বাোে 

করেক মদরনয জন্য ফাআরয থগরর েমতমদন কাময বান করয ফাক াতা থনোয মছরাে ভকবুররয ফামে 

এররছ। পরতভা েথভ মদরনআ ারঙ্ক থপযরতয েস্তাফ খামযজ করয মদরেরছ। মকন্তু ভন ভারনমন, তাআ ধরাকতি া 

থযাজ ফাক াতা মনরত এর লুমকরে ারঙ্ক থদরখ থগরছ। থখাাঁচা থখরে ফাঘ থমভন মক্ষপ্ত রে রঠ ধরাকতি া 

থতভমন পমদ করয ভকবুররয থনৌকা চুময কমযরেরছ।  

ারঙ্ক মকনরত ফিস্ব ঞ্চে খুআরে, ারঙ্ক থপযৎ না থদোে লেমরন্ত্রয মকায রে ফিস্ব ামযরে অজ 

ভকবুর াে। ন্যমদরক ধরাকতি া জ্বয। যি অভাাে য্যাােী রে রে। ডািায যাভি  থদে থছরররক ত্র 

মররখ থদর অায জন্য। মকন্তু ধরাকতি া জানাে এখন না, থছররয একটা েরভান অরছ এখন ছুটি মনরর ক্ষমত 

রফ। থছররয ভঙ্গর থচরে থছরররক সুস্থতায কথা জানােমন। এভে চাকয কালু জানাে অতাজমে ারঙ্ক 

মকরন মনরচ্ছ। কালু মথরেটায থদখরত থগরর বৃমষ্ট ভাথাে মনরে জ্বয গারে ধরাকতি া ভকবুররয ফামে ামজয রেরছ। 

ভকবুর াত ধরয তায ভমনফরক ঘরয মনরত চাে। গা স্পি  করয থদরখ জ্বরয গা পুরে মারচ্ছ। ফউ পরতভা অররা 

মনরে অর। এফায মুরখামুমখ দাাঁমেরে ‘দুআ মৄরগয দুআ ারঙ্করেমভক, দুআ জারতয দুআ ারঙ্করেমভক, ধরা অয 



কারা – দুআ যরঙয দুআ ারঙ্করেমভক রক তামকরে যআর যস্পরযয মদরক’। এক ারঙ্ক থেমভক খুাঁ রজরছ 

ফং-অমবজাতয-স্মৃমত, অরযকজন থচরেরছ দমভত মধকায। মকন্তু অজরকয ভকবুর ারে মগরেরছ, থ বুরঝরছ 

াররঙ্কয রঙ্গ কী জমেরে থারক। ভকবুর এফায স্ব-আচ্ছাে ারঙ্ক থপযৎ মদরত চাে। মকন্তু ধরাকতি া থদরখ 

াররঙ্ক শুরে অরছ ভকবুররয থছরর-থভরে। ধরাকতি ায থচারখ এআ মশু অয থকউ না তায গৃরদফতা যাধা-

থগামফদ। ‘অআজ অয অভায থচৌরদারা খামর না। অআজ থচৌরদারায য অরযা দুআজনরয থদখরাভ – থদখরাভ 

অভায যাধা-থগামফদরয।’ ধরাকতি া অয ারঙ্ক মপরয থরত চাে না। ধরাকতি া, ভকবুররক ফরর তারক ফামে 

থৌাঁরছ মদরত।    

‘ারঙ্ক’ গরেয থরল একটা ভৎ নুবফ াো থগর। গেকায কররভয অচরে থমন দুআ ধরভি য 

ভন্বরেয এক ছমফ এঁরক মদররন।  

‘ারঙ্ক’ গেটিরক মবন্ন একটি থেক্ষণ মফন্দু থথরক োয েস্তাফ মদরেরছন কথাামমতযক াধন 

চরিাাধ্যাে। তায ারঠ ‘অখ্যানটিয পুনঃ পুনঃ ারঠয ভধ্য মদরে একটি থভটা থটক্সট্ -এয (Meta Text) 

োন থরে মাআ, থমখারন এআ উভারদরয দুআ ফাঙামর ম্প্রদারেয মফফতি রনয ঐমতামক একটি রতযয থখাাঁজ 

াো মাে। মমদ অভযা ‘ারঙ্ক’ গেটিরক ধরাকতি ায থকন্দ্রমফন্দু থথরক মযরে, ভকবুর থখ  তায েী পমতভা 

মফমফয থচাখ মদরে মযমস্থমত গরে মরঠ মনআ, থফাধ রফ ফণি  মন্দুরদয থচারখ মত ট্রযামজকআ থাক না থকন, থদবাগ 

ংখ্যাগমযষ্ঠ মুমরভ জনজীফরনয রক্ষ অীফি াদ। জমভ  জমভদামযয দারট মৄগমৄগ ধরয ফণি মন্দুয কারছ গমযফ 

মুরভান েদাে থামলত রেরছ। াভন্ততামন্ত্রক কৃমলমবমত্তক ভারজ মফপুর থম কৃমলশ্রমভক – কররআ োে গমযফ 

মুরভান ফা নভঃশূি। পরর থশ্রমণ ংঘাত ঐমতামক বারফআ ফণি   ধভি  মফরেরল রূান্তমযত রেমছর ফাংরাে। 

াভামজক  থি ননমতক বারফ মৄগমৄগ ধরয ফঞ্চনায মকায রে থম মফপুর ংখ্যক মমছরে ো ম্প্রদাে সৃমষ্ট 

রেমছর – তারদয ভরধ্য থকারনা ভধ্যমফত্ত থশ্রমণ গরে উঠরত ারযমন। মে গরে উঠফায তখন েশ্নআ রঠনা। 

ভূমভয মধকায থথরক ব্যফা-ফামণজয-থদাকানদাময – ফ মকছুআ মছর ফণি মন্দু ফা েংখ্যক মবজ্ঞতা 

মুমরভরদয ারত। মফর্দ্া-বুমদ্ধ, থি   অআরনয থজারয ফণি মন্দু  জমভদাযরদয কারছ াধাযণ েজাযা ঐমতামক 

থালরণয মকায। এটা উত্তযামধকায সূরত্র ফার থাকত। তাআ ফঙ্গবরঙ্গয ভধ্যমদরে ১৯০৫ াররআ মুমরভ 

ভধ্যমফত্ত – ংখ্যাে মাযা মতাভান্য, তৎকারীন অরদারনরক বাররা বারফ থদরখমন। ১৯৪৭ তারদয েতযাায 

মেতীে ভস্ত সুরমাগ। মনরজরদয অআরডমিটিয স্বরপ্ন তারদয বৃৎ ং ামকস্তান োটা থদাো করযমছর। ফাঙামর 

মুরভানরদয ভরধ্য ভধ্যমফত্ত থশ্রমণয মফকা, মফর্দ্াচচি া, চাকময-ফাকময এফং জমভদাময থালণ (ফণি মন্দুরদয থালণ)-

এয ফান ঘটরফ থদবারগয ভরধ্য – এ ফাস্তফতয তারদয থচারখ ঐমতামকতয। ভকবুর থরখয মা অমথি ক 

ফস্থা, ারঙ্ক মকনফায খ তায থাকায কথা নে। ঐমতামকবারফ, ফরচতরন, ফণি ঘৃণা, থশ্রমণ ঘৃণা  মাফতীে 

রাঞ্ছনায মরফ-মনরকল চুরকাফায জন্যআ ধরাকতি ায থকারনা ম্পমত্ত মনজ মধকারয কব্জা কযায ভরধ্য, ব্যমি ভকবুর 

থমন মকছু মযভাণ তৃমপ্ত নুবফ করযমছর। এআ থভটা-থটক্সরট তারদয স্বপ্নবরঙ্গয আমঙ্গত অরছ। ামকস্তান রে 

ভাকবুররদয াভামজক  অমথি ক ফস্থারনয থকারনা ফদর েমন। ফণি মন্দুযা দরর দরর ারয চরর মগরে, থম 

েফর াভামজক শূন্যতা সৃমষ্ট রেমছর, রুমজ থযাজগারযয পুযরনা যাস্তা ফে রে, নত্যন মকছু েফতি রনয থম বাফ 

থদখা মদমচ্ছর, থ-জাাঁতাকর থথরক ভকবুরযা থফরযারত ারযমন। ভরন ে, এআ থক্ষাব  স্বপ্নবরঙ্গয ভরধ্যআ ১৯৭১-

এয ফাংরারদ সৃমষ্টয ফীজ লুমকরে অরছ।  

ারঙ্কটি একটি েতীক। টা ধরাকতি ায মযফারযয ম্পমত্ত। টা মনরজয চারাে থটরন মনরে, ভকবুর 

কতি ায দাট  মধকারযয ঐমতামক থক্ষাব, ঘৃণা থভটারত থচরেরছ। তায ীেীত ত্তা থমন থজাোরযয মিরত 

মকছুটা নাকডরা মদরত থরযরছ বুরোরক। নআরর, তায ভরতা া-ঘরয গমযরফয াররঙ্ক েন থতা মদফাস্বপ্ন। 

থদবাগ, ামকস্তারনয জন্ম ভকবুররক এ-সুরমাগ করয মদরেরছ। েী পরতভা স্বাভীয ফরচতরনয এআ থফদনাটুকু 

ধযরত ারয না। স্বাভীয নত্যন খ, তা মনরে ধরাকতি ায রঙ্গ ম্পরকি য ফনমত, এভন মক ভভি ামন্তক মকছু ঘটফায 



অঙ্কাে পরতভা মফচমরত ে। তায কারছ ব্যাাযটা জটির থফাধ ে। থ আমতারয তযরক যর থাজাবারফ 

বুঝরত চাে। ‘পরতভা থমদন মফযি রে ব্লর, ‘অআচ্ছা, ত্যমভ মক। থকমুন ধাযায ভানুল ত্যমভ। এ মমদ এক মফঘা 

জমভ আত, থফাঝতাভ ফছয ফছয পর থদরফ। এ মমদ একটা গাআ আত, থফাঝতাভ ফছয ফছয দুধ থদরফ ; একটা 

গাছ মমদ আত, থফাঝতাভ ফছয ফছয পর থদরফ। মকন্তু একখানা শুকরনা ভযা কাঠ, তা ত্যমভ ঘরয যাআখ্যা ভযরত 

চা কযান ?’ ধরাকতি ায ারঙ্কটি পরতভায কারছ মনছক ভযা কাঠ অয ভকবুররয কারছ ঐ কারঠ জভা অরছ ফণি , 

ধভি , থশ্রমণ ম্পরকি য ঐমতামক মনরেলণ  ীনভন্যতায মফরুরদ্ধ থগান  েতযক্ষবারফ ত্তায েমতফাদ।  

‘ভকবুর মস্থয দৃমষ্টরত েীয মদরক তাকার, মকন্তু যাগ না করয অরত অরত থস্দরকাভর স্বরয ফরর, 

যামখ থম কযান ভাগী, তা ত্যআ বুঝমফনা। ভাআো ভানুল আো জন্মাআমছ, তা থতায থফাঝফায কথা না।  অভায কারছ 

ভযা কাঠ নারয পমত, বাময তাজা মজমন,  অভায পুরুরলয তযাজ।’ পরতভা ফরর ‘এতআ মমদ তযাজ, ফাআয  

ফামেয মথকযা, চাকময-ফাকময থজাটাআো অন। শুমন এখন থতা অভারগা ামকস্তান। অভারগা থভারভারনয যাজে। 

এখন অভযা না খাআো ভযফ কযান ?’ ভকবুর থ থখাাঁজ-খফয মনরে থদরখরছ, থরখা জারন না, ো জারন না – 

তারক থক থদরফ চাকময ? েীয কথাে যভ দুঃরখ, যভ শফযারগ্য ভকবুর শুকরনা থঠাাঁরট একটু খামন াস্ল, ‘গযীরফয 

মন্দুস্থান নাআ, ামকস্থান নাআ, থকফর এক থগাযস্থান অরছ।’  

নরযন্দ্রনাথ গরে জারন্তআ গুরুেপূণি  ফিব্য থভটা-থটক্সট্  ধরয ত্যরর ধরযরছন। মন্দুস্থান, ামকস্তান, 

ফাংরারদ – শুদৄ নাভ মদরে থদ মযচে থম গরে উরঠরছ, অরর থদরয ংজ্ঞা কী ? শুদৄ মক থকান ম্প্রদারেয 

ভরধ্য নত্যন নত্যন স্বপ্নসৃমষ্ট এফং ক্ষভতায জারর তা নাকচ করয থদো ? থম-ত্তা ভকবুররদয ভরতা ভানুরলয 

ফরচতরন মফমূতি  রে নানাবারফ েকারয থ থখাাঁরজ, তায সুস্থ মফকা ঘটফায দামেে থতা যারষ্ট্রয। থবদ, শফলম্য, 

মনীেন মুি একটি ভাজ, থমখারন ব্যমিয অনদ  মুমি এফং থগাষ্ঠী  ম্প্রদারেয নানা শফমচরত্রযয ভরধ্য 

াংস্কৃমতক ঐকয গরে রঠ – তাআ-আ মথামথ থদ। বুমদ্ধভান, মণ্ডত, যাজনীমতকযা এআ ংজ্ঞারক থম-বারফআ 

মচমিত কযরত চাক, ভকবুর-পরতভারদয ভরতা কুীরফযা জীফরনয মবজ্ঞতায ভধ্য মদরেআ েকৃত ংজ্ঞা মনণি ে 

কযরত ারয। থদ  ভারজয ংজ্ঞা মনণি েআ বযতায আমতা। াধাযণ ভানুরলয মবজ্ঞতায মনমযরখ ংজ্ঞা 

মনণি ে। থদ খমণ্ডত রচ্ছ – নত্যন নত্যন নাভ সৃমষ্ট রচ্ছ – াধাযণ ভানুরলয অকাঙ্খায ংজ্ঞা মক অভযা – 

ফাঙামর মনণি ে কযরত থরযমছ ? অজ যাষ্ট্র, েরদ, ভাজ নানা খরণ্ড মফবাজরনয ভধ্য মদরে াধাযণ ভানুরলয 

মথামথ কামঙ্খত ংজ্ঞাটিয ঐমতামক তয ‘ারঙ্ক’য থভটা-থটক্সটআ অভারদয কারছ ত্যরর ধরযরছ।             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


