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Abstract
In his novel Ganadevata Tarasankar Bandyopadhyay denotes Ganadevata as a social institution.
Hare he describes how a personal life was transformed into a community life centering a social
institution. ‘Chandimandap’, afterwards the community life and agrarian economy were dislocated
due to the emergence of the industrial economy and new social institution in the first half of the
twentieth century in Bengal. From this perspective, Tarasankar Bandyopadhyay’s Ganadevata may
be regarded as the discourse of social, economical, cultural and political past of Bengal people.
Here, Gonadevata is a social, economical, cultural and political memory. It is the memory of rural
life collected by the author. As the author was an inhabitant of Birbhum. So he vividly describes
the rural life of Birbhum. The core element of this novel is the social theory based on the economy.
He described how the self-sufficient village economy was destroyed and new towns were build up in
the period 1920-1930 A.D. Zamindari system deprived the general people. The new middle-class
people emerged and cast system was also transformed with the spread of commercialization and
dislocation of the rural economy. In this novel, Tarasankar Bandyopadhyay described the
environmental condition of rural Bengal. Besides, he believed that social system will be changed
through the revolution of general people. Describing the general people as God Tarasankar
Bandyopadhyay opens up a new aspect of historical writing.
Therefore, Tarasankar Bandyopadhyay can be regarded as a writer endowed with the historyconscious thinker. He did not enter into the womb of ancient history. He recorded the contemporary
history of his time. From this perspective he was not only a novelist but also a historian.
Key Words: Subaltern, Health and Hygiene, Historiography, Insurgency, Commercialization.

ানলনঢযও-ঐনঢলানও ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযাদয়ভ ভঘদাভ ফূমযায়দ সব পাদই সলাও দা সওদ, স্মভড ভাঔদঢ লদ ইনঢলা
নদপভভ ানলদঢয ঢাাঁভ স্থাদ নঙ্কফঘন্দ্র ঘদঞ্ঞাধাথযায়, ভীন্দ্রদাণ ঞাওুভ  যভৎঘন্দ্র ঘদঞ্ঞাধাথযাদয়ভ ধদভই। ঢদ এ নঘাভ ানলঢয
ফাদমাঘওদতভ নঘাদভ দয়, এ নঘাভ ধাঞদওভ নঘাভ, আভ সইচদয এই নঘাভ বণাণভ। মা াহুময ঢাভাযঙ্কভ
দ্যাধাথযাদয়ভ ভঘদাভ সবাকযঢফ নঘাভও লম এওাদমভ এং অদাকঢওাদমভ ভনও ধাঞও। ‚ঢাভ ানলদঢযভ দুই প্রথাদ
উধচীয- ফানঝ আভ ফাদুর‛১ ফানঝভ প্রনঢ ফফত্বদাথ এং ফাদুদরভ ফনলফা প্রঘাভ ঢাাঁভ ানলঢয ভঘদাভ প্রথাদ অদুপূনঢ 
উধমনি। আভ এই াফনিও অদুপূনঢ  উধমনিভ ফূদম আদঙ কপীভ ফাদ সপ্রফ।
ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় (১৮৯৮-১৯৭১) ঢাাঁভ ুতীখভ চীদদ ৭৫নঝভ সনয উধদযা ভঘদা ওদভদঙদ। এভ ফদথয
উদেঔদবাকয লম- ‘তীদাভ তাদ’(প্রণফ প্রওানযঢ উধদযা) ‘চঘঢামী খূডভী’, ‘দীমওণ্ঠ’, ‘থাত্রীদতঢা’, ‘্ীধদ ধাঞযামা’,
‘লাাঁুমীাাঁদওভ উধওণা’, ‘আদভাকয নদদওঢদ’, ‘ওামান্তভ’, ‘বনঢপঙ্গ’, ‘উত্তভায়ড’, ‘পূদধুদভভ লাঝ’, ‘ওামভানত্র’, ‘যণভ
দানয়ওা’, ‘প্তধতী’, ‘দানকদী ওদযাভ ওানলদী’, ‘কডদতঢা’ ইঢযানত।
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‘কডদতঢা’ উধদযানঝ ‚নংয যঢাব্দীভ প্রণফ অদথভভ াংমা ঢণা পাভঢীয় ানলদঢযভই এওঝা বুক-ধনভঘায়ও উধদযা।‛২
এই ুৃলৎ উধদযানঝ থাভাানলওপাদ ‘পাভঢরভ’ ধনত্রওায় ‘ঘণ্ডীফণ্ডধ’ দাদফ ১৩৪৭ ঙ্গাদব্দভ অিলায়ড ফা সণদও ১৩৪৮
ঙ্গাদব্দভ চঘত্র ফা ফয়ওাদম প্রওানযঢ লদয়নঙম। ‚১৩৪৯ ঙ্গাদব্দভ ২০সয ওানত্তভও কডদতঢা (ঘণ্ডীফণ্ডধ) দাফানঙ্কঢ লদয়
যনিভঞ্জদ সাফ ওঢৃভও িন্থাকাদভ প্রওানযঢ লয়।‛৩ ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযাদয়ভ প্রঢযক্ষ অদুপূনঢভ ফাথযদফ ‘কডদতঢা’
উধদযানঝ রূধানয়ঢ লদয়দঙ। নঢনদ কডদতঢা (ঘণ্ডীফণ্ডধ) উধদযানঝদও উৎকভ ওদভনঙদমদ দভাচ ওুফাভ ভায় সঘৌথুভী
ফলাযয়দও। উদেঔয কডদতঢা উধদযাদভ ধভঢভী ‘ধঞ্চিাফ’ অংযনঝ ১৩৫০ ঙ্গাদব্দ ফূম উধদযাদভ নলঢ বুি লদয়
ওযাঢায়দী ুও স্টম সণদও প্রওানযঢ লয়। উধদযানঝ দঢুদ ংস্কভড প্রওাযদাভ ফয় সমঔও প্রদয়াচদ ফদঢা ধনভথভদ 
ধনভফাচভদ ওদভনঙদমদ। ফি ‘কডদতঢা’ উধদযানঝদও সমঔও উৎকভ ওদভনঙদমদ। ঢাাঁভ ধভফ শ্রদ্ধাপাচদ শ্রীবুি সওতাভদাণ
দ্যাধাথযায়দও।
ুঢভাং, ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযাদয়ভ ভঘদাধনঞ্জদঢ ‘কডদতঢা’  ‘ধঞ্চিাফ’ দাদফ দুনঝ উধদযা ধায়া বায়। আদম
‚কডদতঢা  ধঞ্চিাফ, এওনঝ উধদযাদভ দুু্দঝা ঔণ্ড‛৪ এওনঝ ‘ঘণ্ডীফণ্ডধ’ অদযনঝ ‘ধঞ্চিাফ’, এই দুই অংদযভ াথাভড দাফ
‘কডদতঢা’। বনত ঘণ্ডীফণ্ডদধভ দাফওভড ওভা লদয়দঙ কডদতঢা, ঢণানধ কডদতঢা অংদযভ দয় ফদিভ দাফ। এই ফি
অংদযভ ফদথয সমঔদওভ ধনভওনিঢ কডদতঢাভ বণাণভ রূধ উদ্ভানঢ। উদেঔয ‘কডদতঢা উধদযাদ আথুনদও ঐনঢলানও
ঢাভাযঙ্কভ দ্াধাথযায়’ আদমাঘদাভ ধনভনথ ঘণ্ডীফণ্ডদধভ ফদথযই ীফাদ্ধ।
কডদতঢা উধদযাদ ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় ওামান্তদভভ এও দঢুদ সতঢাদও আালদ ওদভদঙদ। ‘কডদতঢা’য়
সধৌভানডও সওাদ সতঢা সদই, আদঙ- অনদরুদ্ধ, নকভীয, ধদ্ম, দুকভা, ধাঢু, শ্রীলনভ, সতু, বঢীদ, চকদ, ঢীয, নমু প্রফুঔ, এভা
সওউই সতঢা দয়, এভা ফাদুর। এভা আত্মদওনন্দ্রও এওও ফাদুর দয়, সকাষ্ঠীদওন্দ্রীও াফানচও ফাদুর। এই সকাষ্ঠীচীদদভ কডযনিদঢ সব সতঢাভ ভদণভ ঘাওা ঘদম ঢালাই কডদতঢা। ঘণ্ডীফণ্ডধ এই কডদতঢাভ নিল। ঢাই ফওামীদ সব সওাদ ফযাভ
ফাথাদদভ চদয ঢাভা ঘণ্ডীফণ্ডদধভ উধভ নদপভভযীম। ুঢভাং ঘণ্ডীফণ্ডদধভ ওাঞাদফা ঢভফাদ ধঞ্চাদয়ঢযস্থাদও প্রপানঢ
ওদভদঙ। এনতও নতদয় ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযাদয়ভ ‘কডদতঢা’ ধুভাদদা লদয় আথুনদও, আভ ঢাাঁভ নঘন্তাপাদা এও তূভতৃনি
ম্পন্ন ঐনঢলানদওভ ফদঢা।
পাভদঢ নিনঝয ধনদদনযও যাদওাদম সফঝওান, এমননদ সস্টাদ, সফইদ, ফুদদভা, ফ্রানি, সযাভ প্রফুঔ ইংদভচ
ুনদ্ধচীন  আফমাভা নঙদমদ পাভদঢভ প্রাঘীদ ফাচ যস্থা যাঔযাভ ধনণওৃৎ। এাঁভা প্রদঢযদওই পাভদঢ িাফীড ফাদচভ
অনিত্বদও স্বীওাভ ওদভদঙদ। ফুমঢ এাঁভা ‚াই ফদদ ওভদঢদ এই িাফীড ফাচ নঙম ননিন্ন এং স্বয়ং ম্পূডভ‛৫ কডদতঢা
উধদযাদভ ূঘদায় ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় স্বদতয চীদদভ সব নঘত্র এাঁদওদঙদ সনঝ স্বয়ংম্পূডভ িাফীড অণভদীনঢ, সব
অণভদীনঢভ উধভ ফি ফাচ-যস্থা প্রনঢনষ্ঠঢ নঙম। এভ ধাযাধানয নঢনদ িাফীড ফাদচভ স্বাঢন্ত্রঢা, চচফানদ প্রণা ইঢযানতভ
ওণা ঢুদম থদভ ধভঢভীওাদমভ ঐনঢলানওদতভ কপীভ পাদ প্রপানঢ ওদভদঙদ। অঢএ ঢাাঁভ নঘন্তাপাদা ানলনঢযও লদয়
ঐনঢলানও।
ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় ‘কডদতঢা’ উধদযাদ ১৯২০ এভ তযদওভ ীভপূদফভ কড চীদদভ ানভও নঘত্র এাঁদওদঙদ, ঢা
ধনদদনযও পাভদঢভ প্রনঢনঝ িাদফভই প্রনঢিন। এঔাদদ নঢনদ সতনঔদয়দঙদ- নঘভাঘনভঢ িাফীড যস্থাভ পাগদ, প্রণফ
নশ্ববুদদ্ধভ নদম নদঢযপ্রদয়াচদীয় দ্রদযভ তাফ ৃনদ্ধ, িাফীড ফাদুদরভ চীদ  চীনওাভ ধনভঢভদ, আথুনদও নযিায়দ,
দকভায়দ, ওৃনরভ ানডনচযওীওভড, অলদীয় ওভ ৃনদ্ধ এং ঢা আতাদয়ভ নদফভফ ফাদনওঢা, উদত্তচদালীদ ধেীচীদ, ওফভলীদ
ফদুরয ম্প্রতায়, তানভদ্রযঢা, সওাভত্ব, অলায়ঢা, চীদভ যীদভ খভ, নভি অঙ্গদ, অপা নিি ফাদুদরভ ফুঔ, ফলাফাভী, ফযাদমনভয়া,
ঋডপাভ, যীদভওায় অথভউমঙ্গ অজ্ঞ নযশুভ তম, ফাচ  যৃঙ্খমাভ পাগদ, দযচনফতাভ সশ্রডীভ উৎধনত্ত এং চনফতাভ-ফলাচদদতভ
অদযায় অঢযাঘাভ যানপঘাভ  সযারদ, ধুনময প্রযাদদভ চদনঢও অক্ষয়, সতয়াদম নধঞ সঞদও বায়া ভলাভা সশ্রনডভ
প্রনঢাত। এই নওঙুদও ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় কডদতঢায় স্থাদ নতদয় এওচদ অণভনদনঢও ঐনঢলানদওভ তানয়ত্ব ধামদ
ওদভদঙদ। এভ ফাথযদফ সমঔও ‚িাফীড চীদদভ সব লঢাযাভ ঙন ঢুদম থদভদঙদ ঢাদও ফণভদ ওভদঙ ইনঢলা ভঘদাভ দাদা
প্রাফাদয উধাতাদ‛৬
কডদতঢা অথযয়দদ ফদদ লয় অনদরুদ্ধ, নকভীয  ধাঢুভ ফদদ সব সক্ষাপ ৃনি লদয়নঙম ঢা সণদও নদদ্রাদলভ ৃনি লদঢ
ধাভঢ, এং এই নদদ্রাল লদম ঢা লঢ উচ্চনত্ত সশ্রডীভ নরুদদ্ধ ওাফাভ, ঙুদঢাভ, ফুনঘ, দানধদঢভ নদদ্রাল। অণভাৎ ধুাঁনচাদতভ
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নরুদদ্ধ শ্রনফও সশ্রডীভ নদদ্রাল। আভ এই নদদ্রাল খঝদম সনঝ লঢ উধদযাদভ সওন্দ্রীয় খঝদা। সদক্ষদত্র উধদযাদভ দায়ও
লদঢদ অনদরুদ্ধ ওফভওাভ। নওন্তু ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় ঢা ওদভদনদ। ওাভড, ‘কডদতঢা’ এওদায়ওদত্বভ উধদযা দয় ইলা
হুদায়ওদত্বভ উধদযা। এওওণায় মা বায় ফি কডনপ্লদভ ফদথয নতদয় ফাচ যস্থাভ আফূম ধনভঢভদ খঝদ এওণা
ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় নশ্বা ওভদঢদ। ঢাাঁভ এই নঘন্তাপাদা অযযই এওচদ ফাওভীয় ঐনঢলানদওভ নঘন্তাপাদা।
ফ্রাদিভ আদাম সকাষ্ঠীভ ঐনঢলানও নানতভদা্ ব্রুদতম  ফাওভব্লঔ অঢীঢ ফাদচভ চীদ অদুন্ধাদদ ঔাতযপাদভ গুরুত্ব
ঢুদম থদভনঙদমদ। ফ্রাদিভ ফাচ  ংস্কৃনঢদঢ ঔাদতযভ ঢাৎধবভ উধমনি ওদভনঙদমদ। এওনঝ ঔাতযধদয ওীপাদ ইনঢলাদভ
কনঢদও প্রপানঢ ওদভ ঢাভ প্রফাড সফদম নটনদ নফদচ ভনঘঢ sweetness and power : The place of Sugar in
Modern History িদন্থ। অদুরূধ ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় ঢাাঁভ কডদতঢা উধদযাদ িাফয ফাদুদরভ ঔাতযাপা আদমাঘদা
ওদভ ইনঢলাদভ কনঢদও প্রপানঢ ওদভদঙদ- ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযাদয়ভ পারায়- ‚খভদুয়াভ ধনভস্কাদভভ ধভ আলাদবভভ যস্থা
ওনভদঢ লইদ। কঢ ন্ধযাভ ানপাঢই ইলাদতভ ওদমভ ঔাতয সঙাঝদঙদমদতভ ফুনি সতয়া লয়; নওন্তু পাঢ া ফুনি ই দস্ট
লইয়া নকয়াদঙ।‛৭
উধদযাদ অনলং অলদবাক আদ্ামদ  আইদ অফাদয আদ্ামদদভ ভাচনদনঢও নতওনঝ আদমানঘঢ লদয়দঙ। এই
আদমাঘদায় ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় ইনঢলাদভ নরয়দও ভানভ উধদযাদভ সফৌমউধাতাদ রূদধ যলাভ ওদভদঙদ। সতু
সখার ১৫ ফা ওাভাাদভ ধভ ফুনি মাপ ওদভদঙ উধদযাদভ এই অংদযভ রূধায়দদ সমঔও ঢাাঁভ নদদচভ চীদদভ ভাচনদনঢও
আদ্ামদদ চনিদয় ধিাভ খঝদাভ অনপজ্ঞঢাভ ালাবয নদদয়দঙদ। ওাভড এই ফদয় নঢনদ অলদবাক আদ্ামদদ চনিদয়
ধদি ওাভারুদ্ধ লদ। আাভ বঢীদ ঘনভত্রনঝভ ফদথয ফওামীদ ভাচনদনঢও নঘন্তাথাভাভ ঙন ধায়া বায়। ১৯২৪ নরিঃ নদযর
ক্ষফঢাদম ইংদভচ ভওাভ ‘আঝও আইদ’ প্রঢভদ ওদভ। এই আঝও আইদদ ্ীবুও বঢীদ। স নপ্লী নওন্তু অনথওাংয
সক্ষদত্র প্রাঘীদ প্রঘনমঢ নঘন্তাথাভায় নশ্বাী। নযওামীধুদভ ঢাাঁভ অস্থায়ী া লদম এই িাদফভ প্রনঢ ঢাাঁভ ফফত্বদাথ কপীভ।
ওাভড এঔাদওাভ ফাদুদরভ নযক্ষা দা ণাওদম এওঝা প্রাঘীদ চীদভ ংস্কৃনঢ আদঙ। এই প্রঘনমঢ ফূমযদাথ ফৃদ্ধ চীদথাভা
ধ্বংদ স নক্ষুি। বঢীদ স্বদতযদও পাদমাাদ এং স্বদতদযভ উন্ননঢ ঘাই, নওন্তু প্রাঘীদ ঐনঢলযদও ধ্বং ওদভ দয়। বঢীদ
বঢঝা দা নপ্লী ঢাভ সণদও সনয ফাচদী  হৃতয়াদ ধুরুর নলাদ সমঔও ঢাাঁদও ঢুদম থদভদঙদ। ওাভড উধদযাদভ দাফ
কডদতঢা। এঔাদদ ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় ানলনঢযদওভ ধাযাধানয ঐনঢলানদওভ পূনফওা বণাবঢপাদ ধামদ ওদভদঙদ।
সমঔদওভ এই ধদভভ আদমাঘদা ধভঢভীওাদমভ ঐনঢলানওদতভ ওাদঙ ফুঔয উধাতাদ (Primary source) এভ পূনফওা ধামদ
ওদভদঙ।
ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় কডদতঢা উধদযাদ স্বদতয সপ্রফ  স্বাদতনযওঢাভ এও দ নতকন্ত উদমাঘদ ওদভদঙদ। সতুভ
চাঢীয়ঢাাতী নঘন্তাপাদা  ঘণ্ডীফণ্ডদধভ প্রনঢ কপীভ শ্রদ্ধা ঢাাঁভ অফনমদ সতযদপ্রদফভই ানফম। অদযনতদও অনদরুদ্ধ  ধাঢু
অন্ন-সভাচকাদভভ সঔাাঁদচ যলদভ ঘদম নকদয় ধুদভায় িাদফ ননদভ আা। ঢাদতভ িাদফভ প্রনঢ কপীভ ফফত্বদাদথভ ধনভঘয় লদ
ওদভ। এভ ধাযাধানয নদতযী যাদওভ অঢযাঘাভ সণদও সতু, চকদ, বঢীদদতভ াাঁঘাদদাভ চদয দুকভাভ াদধ ওাফিাদদাভ
অনপদয় অণা সতু, অনদরুদদ্ধভ সচম বাত্রা। এও দয চাঢীয়ঢাাতী নঘন্তাপাদাভ নলভপ্রওায। আাভ এই ধদভ ংযাদুক্রনফও
সকাভ শ্রদফভ নদভানথঢা ওভা, প্রচাস্বত্ব আইদ ধনভঢভদদভ ফাদনওঢা, স্বভাচ-পাদা  চাঢীয় ওংদিদভ ভাচদীনঢভ
ননপন্ননতও, াংমাদতদযভ িাফীড চদংকঞদ  প্রচানফনঢভ উত্থাদ, ফলাচদী ওাভাদভভ নরুদদ্ধ প্রনঢাত, দভাধভী ভলাভা
াগামী চানঢভ ফুিওাফী ফাদনওঢাভ নঘত্র অঙ্কদদভ ফাথযদফ চাঢীয় ভাচদীনঢভ এও ৃলত্তভ সপ্রক্ষাধঝ সমঔও আথুনদও
ঐনঢলানওদতভ নদওঝ উদ্ভানঢ ওদভদঙদ।
ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযাদয়ভ সবাক ফানঝ  ফাদুদরভ দঙ্গ। াংমাদতদযভ ফানঝ  ফাদুদরভ দঙ্গ ঢাভ সওাদ নপন্নঢা নঙমদা।
ঢাাঁভ ানলদঢযভ ম্পত নদদচভ সঘাদঔ সতঔা ঢয, নদদচভ অন্তদভ উধমি ঢয। এই নঘাদভ ঢাাঁভ ানলঢয ভঘদাভ ফূম মক্ষয
প্রঢযক্ষ ঢযদও ানলদঢযভ দঢয ধনভডঢ ওভাভ ইনঢলা। সই চদয সব নদযর অঞ্চদমভ ফানঝ-ফাদুদরভ দঙ্গ ঢাভাযঙ্কভ
দ্যাধাথযাদয়ভ এওাত্মঢা সই অঞ্চদমভ ফানঝ-ফাদুর ঢাাঁভ ভঘদায় প্রাথাদয সধদয়দঙ। ঢাই আথুনদও ানলনঢযও ফাদমাঘওভা
ঢাাঁভ ভঘদাদও আঞ্চনমও ভঘদা নলাদ নঘনিঢ ওদভদঙদ, স্থূম নঘাদভ  ানলনঢযও আঞ্চনমও, ঢদ ূক্ষ্ণ নঘাদভ সওাদ
ানলঢযই আঞ্চনমও দয়।  ভঘদায় আঞ্চনমওঢাভ সফ্রদফ াাঁথা লদয় এফদ ঢযদও উৎখানঝঢ ওদভ সব ঢয অঞ্চম নদযদরভ
দয়, ভদতদযভ ঢয। আঞ্চনমও চীদদভ ঘানওানঝ নদদয় কডদতঢায় সমঔও উমুি ওদভদঙদ এও ভযানধ ুতূভপ্রাভী
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কডদতঢা উধদযাদ আথুনদও ঐনঢলানও ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায়

সঔ আলাাদ সওনভফ

নঘভন্তদ চীদ। এঔাদদই আদঙ এওচদ ঐনঢলানও নলাদ, ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযাদয়ভ সশ্রষ্ঠত্ব। ওাভড ানলদঢযভ ফদথয নঢনদ
চীদদভ স্প্দ ঔুাঁদচদঙদ, চীদদও পাদমাদদদঙদ, চীদদভ ন্ধাদ ওদভদঙদ। এপ্রদঙ্গ ঐনঢলানদওভ তানয়ত্ব প্রদঙ্গ
সলদভী নধদভদ দমদঙদ- ‚আনফ ধুভাঢত্ত্বনত দই, ধুভাঢানত্ত্বও উধাতাদ ঔুাঁদচ সিাই দা। আনফ ঐনঢলানও, চীদদভ ন্ধাদ
ওনভ, চীদদও পাদমাান‛৮
কডদতঢা উধদযাদ ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় দুকভা  ধদদ্মভ ঘনভত্র অঙ্কদদ এওচদ প্রওৃঢ দাভীাতী ঐনঢলানও নলাদ
অঢীডভ লদয়দঙদ। ঢাাঁভ সমঔদীদঢ দুকভা এও যনিত্বফয়ী দাভী স স্বাথীদদঘঢা, ীভঙ্গদা, তানয়ত্ব  ওঢভযধভায়ডা, ফাচদী,
ফাদচভ ঘানমওাযনি। নিনঝয প্রযাদ সণদও শ্রীলনভ, ধাঢু, অনদরুদ্ধ ঢাাঁভ অঙ্গুনমদলমদদ ঘদম। প্রম সঢচনস্বদী নদদচভ
সবাকযঢা  তক্ষঢায় অদযদও স আধদ ওদভ সদয়। সমঔদওভ পারায়- ‚দুকভা ঢুরাদম  ফনভনঘওা দুই-ই, স ধারাদী, নশ্বা
খানঢদী, ফায়ানদী‛৯ এভ ধাযাধানয অনদরুদদ্ধভ অঢভফাদদ ধদ্ম সবপাদ াংানভও তানয়ত্ব ধামদ ওদভদঙ, বঢীদদভ সা-বত্ন
ওদভদঙ এং উনচ্চংদি  সকাভাদও নদয়ন্ত্রড ওদভদঙ, দভাধভী ঘণ্ডীফণ্ডদধ ধুচা নতদঢ নকদয় সব ঘভফ দ্ধভদঢভ ধনভঘয়
নতদয়দঙ, ঢা সতদঔ ফদদ লয় দুকভা  ধদ্মা দুচদদই ধুডভ প্রওানযঢ উদ্ভানঢ প্রম যনিত্বফয়ী দাভী।
কডদতঢা’য় সমঔও সতনঔদয়দঙদ াম্রাচযাতী নরঘক্ষু নওপাদ নদম্নদকভভ ফাদুর অণভাৎ ওাফাভ, ঙুদঢাভ, ফুনঘ, দানধঢ,
অস্পৃযয, ভলাভা সশ্রডীভ উধভ নদনক্ষপ্ত লদয়দঙ। উতালভড প্রদঙ্গ ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় দুকভাধুদভভ স্বদাফথদয নত্রধুভা নং
এভ ওণা দমদঙদ। নদম্নকভ ফাদুদরভ অলায়ঢা, তানভদ্রযঢা, অপা অদঝদ, ধেীচীদদভ দুিঃঔ ওান্নাভ ফফভস্পযভী যাঔযাভ ফদথয
নতদয় চদকডদও সতঢা ওদভ নদম্নদকভভ (Subaltern) ঐনঢলানওদতভ ধণদও অদদও আদকই প্রযস্থ ওদভদঙদ। নপ্লদভ ফয়
নদম্নকভ ঐওযদ্ধ লয়। ‚সই প্রনঢাদতভ ঘূিান্ত, ভাঙ্গীদ, দাঢদ  াভনত্রও রূধ ওৃরও নদদ্রাল‛১০ সনঝ কডদতঢা
উধদযাদ ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় প্রফাড ওদভ ইনঢলা দাফও নতযাযৃঙ্খমাভ অদদও আদকই দ রূধান্তভ খনঝদয়দঙদ।
উতালভড প্রদঙ্গ মা বায় অনদরুদদ্ধভ শ্রীলনভভ াকাদ দি ওভাভ অওধঝ স্বীওাদভানি চনফতাভঢদন্ত্রভ নরুদদ্ধ নদম্নদকভভ
স্বঢিঃস্ফূঢভ প্রনঢাত।
‚কডদতঢা উধদযানঝ এওনঝ নদনতভি অঞ্চদমভ এওনঝ নদনতভি ফয়ওাদমভ ওানলদী‛১১ এই উধদযাদ আদমানঘঢ লদয়দঙ
িাফীড াংমাভ সমাওংস্কৃনঢভ ননপন্ন নতম। সখাঁঝু কাদ, াউমকাদ, ওনকাদ ইঢযানতভ ফাথযদফ সই বুদকভ িাফীড াংমাভ
ঐনঢলানও ঘনভত্র থভা ধদিদঙ। এভ ধাযাধানয িাফীড াংমাভ াভফাযা ডভদাভ ফাথযদফ কডদতঢা এও চীন্ত তনমদম
ধনভডঢ লদয়দঙ। আাভ এই উধদযাদভ ফাথযদফ সমঔও াংমাভ ধুচা ধাভড, নযক্ষা, থফভ, সতদতী (মক্ষী, অন্নধূডভা, দুকভা,
রষ্ঠী, ওামী, নয, সপামাদাণ)  প্রণফ নশ্ববুদদ্ধভ ধভঢভীওাদম পাভঢীয় ফাচ যস্থায় ডভপ্রণা  চানঢদপতপ্রণাভ সব আফূম
ধনভঢভদ ইঢযানত আদমাঘদাভ ফাথযদফ ংস্কৃনঢভ নতওনঝ সমঔও উদমানঘঢ ওদভদঙদ। নমস্বরূধ কডদতঢা এও ঐনঢলানও
িদন্থ ধনভডঢ লদয়দঙ।
ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযাদয়ভ কডদতঢা উধদযাদ নল্ু-ফুনমফ ম্প্রীনঢভ ওণা ু্ভপাদ নুনঝদয় ঢুদমদঙদ। এওচদ
নল্ু-ানলনঢযদওভ চীদদ নল্ু ংস্কৃনঢভ অনপজ্ঞঢা ণাওা স্বাপানও। নওন্তু নচাঢীয় ংস্কৃনঢভ সৌ্বভয িলড ওভাভ চদয ঘাই
এও উতাভ তৃনিপনঙ্গ। ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় ঢাভ অনথওাভী নঙদমদ। নঢনদ চানঢ, থফভ, ডভ, নদনভদযদর ওম সশ্রডীভ ফাদুরদও
ফগুরুত্ব নতদয় ানলদঢয স্থাদ নতদয়দঙদ। ধাশ্চাঢয নযক্ষায় নযনক্ষঢ ফাদুদরভ ফঢ নঢনদ চজ্ঞানদও তৃনিপনঙ্গ দা নদদয় ফঢাপভা
তৃনিদঢ ঢাদতভ ফি চীদ রূধ সতঔাভ সঘিা ওদভদঙদ এই ূত্র থদভ এদদঙ ‚ফদু নফজা, ঔাদমও াদয়, সকামাফ সফজ্জা‛১২
প্রফুদঔভ দাফ। এঔাদদ ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় এওচদ ানলনঢযও লদয় এওচদ থফভনদভদধক্ষ  উতাভ ফদদাপাাধন্ন
ঐনঢলানদওভ পূনফওা ধামদ ওদভদঙদ।
কডদতঢা উধদযাদ ফাচ, অণভদীনঢ, ভাচদীনঢ, ংস্কৃনঢ আদমানঘঢ লাভ ধাযাধানয িাফীড াংমাভ ধনভদদযভ নতওনঝ
আদমানঘঢ লদয়দঙ। সফখ সফদুভ আওায, ফুি াঢা, ৃনি, ছি-ছঞ্ঝাঝ, চযাদঔভ নিপ্রলভ, নতকন্ত নস্ফানভঢ ঔাাঁ ঔাাঁ ফাঞ,
ফয়ুভাক্ষীভ দযায় প্লানঢ যযদক্ষঢ, রভাভ চম খদ সফখ, ফানঝভ সাতা কন্ধ, সদা খা সণদও ননঘত্র ৃক্ষ-ৃক্ষানত, ইঢযানত
আদমাঘদাভ ফাথযদফ ধনভদয সও উধদযাদ ঞাাঁই নতদয় ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় এওচদ ধনভদযাতী ঐনঢলানও
(Environmental Historian) রূদধ আনপূভঢ লদয়দঙদ।
আথুনদও ইনঢলা ভঘদাভ উধাতাদ নলাদ (Oral source) া সফৌনঔও উধাতাদ ঔুই গুরুত্বধূডভ। নওন্তু উদেঔয আচ
সণদও প্রায় ধাঁঘাত্তভ ঙভ ধূদভ ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় কডদতঢা উধদযা ভঘদায় সফৌনঔও উধাতাদ সও সফৌম উধাতাদ রূদধ
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যলাভ ওদভদঙদ। সমঔদওভ পারায়- ‚নযঢমাভ যাধাভঝা সপৌনঢও যাধাভ। সওাদ ধুত্রলাভা সওাদ সযাওাঢভ ফাদয়ভ অনভাফ
ওান্নায় নঘনমঢ লইয়া দানও ঢালাভ ফৃঢ ধুদত্রভ সধঢাত্মা নদঢয ন্ধযায় ফাদয়ভ ওাদঙ আনয়া ণাদও। অন্ধওাভ খদভভ ফদথয
ঢাাঁলাভ ফা ঔাাভ ভানঔয়া সতয়, আদ ধানঢয়া ভাদঔ, সধঢাত্মা আনয়া সই খদভ নয়া ফাদয়ভ দঙ্গ ওণাাঢভা দম। সই
অদভ দাদা স্থাদ লইদঢ সমাওচদ আনয়া আধদ আধদ সভাক দুিঃঔ অপা অনপদবাক সধঢাত্মাভ ওাদঙ নদদতদ ওদভ।
সধঢাত্মা সদভ প্রনঢওাদভভ উধায় ওনভয়া সতয়।‛১৩
উদনংয যঢাব্দীভ সযরাদথভ  নংয যঢাব্দীভ প্রণফাদথভ পাভঢ ইনঢলাদ যভীভঘঘভা  স্বাস্থযনজ্ঞাদ ম্পদওভ সব দদঘঢদাভ
চািঢ লদয়নঙম ঢাভ ননিঢিঃ নভড আদঙ কডদতঢা উধদযাদ। ুস্থস্বাস্থয এং যভীভ ঘঘভাভ চদয ফাফনয়ও ওাদম
ওুুফধুভ, আদমধুদভ ওৃরওদতভ ফদথয ওুনিমিাই সও ঘনমঢ পারায় আফুনঢভ মিাই মা লঢ “ ঢাভাযঙ্কদভভ পারায় ‚আফুনঢভ
মিাই নল্ু-ফুনমফ দুই ম্প্রতাদয়ভই ফাদভাদলভ ি। ঘাদরভ ধূদভ ঘারীভা সাথ লয় যনি ধভীক্ষা ওদভ‛১৪ এভ ধাযাধাযী
ধাদীয় চদমভ ংস্থাদ, ধুষ্কনভদী ধনভষ্কাভ, ওুদয়া ঔদদ, প্রচাভ স্বাস্থয ম্পদওভ চনফতাদভভ তানয়ত্ব  ওঢভয ইঢযানত আদমাঘদা
ওদভ সমঔও আথুনদও ইনঢলা ঘঘভাদও াভদপৌফ রূধ তাদ ওদভদঙদ।
আথুনদও ওাদম কডযনি, চদকদ, কডঢন্ত্র এই ওণাগুনমভ ফদথয ভাচনদনঢও যঞ্জদা আদঙ। নওন্তু ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায়
‘কডদতঢা’ মদঢ বা ুনছদয়দঙদ ঢা লম াফানচও প্রনঢষ্ঠাদ। কডদতঢা’য় নঢনদ সতনঔদয়দঙদ ঘণ্ডীফণ্ডধদও আশ্রয় ওদভ
যনিচীদ সকাষ্ঠীচীদদ ধনভডঢ লদয়দঙ। ঘণ্ডীফণ্ডধ আনশ্রঢ সকাষ্ঠী চীদ এং সকাষ্ঠীচীদদভ নময়, উি যনি স্বাঢদন্ত্রভ
উদ্ভ, যলভ সওন্দ্রীও দঢুদ াফানচও প্রনঢষ্ঠাদদভ আনপভা। িাফীদদভ অণভদীনঢভ ধনভদঢভ নযি নপনত্তও অণভদীনঢভ প্রাথাদয
নংয যঢাব্দীভ প্রণফাদথভভ াগামী চীদদভ বুকান্তদভভ এও ইনঢলা থভা ধদিদঙ কডদতঢা ধনভওিদায়। এই নঘাদভ
কডদতঢা ‚পাভঢদরভভ িাফয ফাদচভ াফানচও অণভনদনঢও এং ভাচনদনঢও ইনঢলাদভ পারয‛১৫ এং ‚কডদতঢা এই
ভাদেভ ফলাওায‛১৬ নংয যঢাব্দীভ প্রণফাদথভভ াগামীভ চীদ সাচা দয়, াাঁওা দয়, নত্রপূচাওৃনঢ। ভাচদীনঢ, অণভদীনঢ 
ফাচ এই নত্রপূদচভ নঢদনঝ াহু। কডদতঢা উধদযাদ অনথওাংয ঘনভত্র নত্রপূচাওৃনঢ। এঔাদদ ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযাদয়ভ
ইনঢলা সঘঢদাভ মক্ষড প্রফানডঢ।
এওণা প্রফানডঢ ঢয ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায় নংয যঢাব্দীভ এও নঘন্তাযীম ইনঢলা সাথ ম্পন্ন সমঔও, নঢনদ প্রাঘীদ
ইনঢলাদভ সওাদ খঝদাভ কদপভ প্রদয ওদভ কডদতঢা উধদযানঝ সমদঔদনদ। নঢনদ ঢাাঁু্ভ ফ-াফনয়ও ওাদমভ ফদথয
ইনঢলাদভ ধতযব্দ শুদদঢ সধদয়দঙদ এং ঢা ভঘদাভ ফাথযদফ স্থায়ী ওদভ সভদঔদঙদ। ঢাই, ঢভফাদ ওাদম সওম ানলদঢযভ
ইনঢলা সমঔও ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায়দও স্মভড ওভদদ দা। সব ওম আথুনদও ঐনঢলানদওভা নংয যঢাব্দীভ াগামীভ
আণভ-াফানচও, ভাচনদনঢও, থফভনদনঢও, াংস্কৃনঢও ইনঢলা নমঔদদ ঢালাভা প্রদঢযদওই ঢাভাযঙ্কভ দ্যাধাথযায়দও স্মভড
ওভদদ সওণা মাভ অদধক্ষা ভাদঔ দা।
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