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ভরয ফুয গল্প : ননম্নফগগী ংস্কৃনত
প্রীনতরতা যকায
কাযী অধযানকা, কনফ নজরুর ভানফদযার, সানাভুড়া, নিুযা, বাযত
Abstract
Samaresh basu was born a prominent Bengali writer who lived in 20th century. He was
born on 11th december 1924. In the twentieth century, the demand of the people of the
society, in the modern era of Bengali literature, to preserve the identity of the people of the
society, we have to look at Samaresh basu. Humanitarianism has earned him the distinct
place for the lower classes.
All the lower classes take the place of thoughts of Samaresh. It will be discussed indetail
later on how, Samaresh Bose has elaborated on issues related to low life, lifehood, culture,
harmony, politics , orthodoxy etc.

১.
সকারনা ভারজয নযকাঠারভা াধাযণত যাজনীনত, ভাজনীনত  অথগনীনতয ূরি ফাাঁধা। এই নফলগুনর
ভানুরলয ভাজজীফনরক ননন্ত্রণ করয। সমরতু ফযনি ভারজয অংনফরল তাই ফযনিয াভানজক নযচ গরড়
রঠ বালা, ভফা নচন্তা  ধভগান্তকযরণয ভরধয। আফায ভারজ ফযনিয আচযণনফনধ াভানজক  ভনস্তানিক ধযানধাযণায উয ননবগযীর। ফযনিয নযচরয অংনফরল এফং ভারজয ারথ ফযনিয ম্পকগ এক জনটর
অথগনননতক  াংস্কৃনতক প্রনিা জনড়ত। আয ংস্কৃনত আররাচনা কযরত শ্রনভক  কৃলক সশ্রনণয অথগনীনতয
নফরেলণ কযা অনধকতয জরুনয। কাযণ নি  সযারভয ভরতা বাযতফরলগ নফকনত উৎাদন ফযফস্থায প্ররাজনী
াভানজক কাঠারভা নররফ শ্রভনফবাজন  ফণগফযফস্থারক াজারনা । শ্রভনফবাজন  ফণগফযফস্থায নফরেলণ ননম্নফগগী
ইনতারক ফাদ নদর ম্ভফ ন।
ননম্নফরণগয উদ্বৃত্ত শ্রভরক আত্মাৎ উরমাগী ফযফস্থায উমুি সালণকাযী র উচ্চরশ্রনণ। আয শ্রভজীফী জনগণই
র ূদ্র ফা সেচ্ছ ফা ননম্নফগগ। প্রাচীন বাযরতয ভাজ গঠন  নফনযা নফরেলণ কযায সেরি সদফরদফতায আযাধনা,
নফজগাাঁথা, সফফা, অরংকায  আকৃনত ফণগনা ছাড়া আররাচনা অম্পূণগ। ঋরেদংনতা সথরক শুরু করয ফাংরা
বালায আনদ  ভধযমুগ অফনধ সদফতায ন্তুনিয নফধান উনিনিত। েভতা, নি, সৌমগ, ফীরমগয প্রঙ্গই প্রাচীন
বাযরতয ভাজফযফস্থায ভূর নবনত্ত। নকন্তু আধুননক নচন্তাবাফনা আথগ -াভানজক নফরেলণ ংস্কৃনতচচগা মগফনত ।
‘ব্রাহ্মণয বাফধাযা  আধুননক নন্দুভন’ এই ফইর এয উরিি যররছ। বাযরতয ংস্কৃনত  বযতায নফকারয ভূরর
যররছ কৃনল। কৃনলরকনিক ংস্কৃনতয ধাযক অনিক জানত। কাযণ অনিক জানতয অফস্থান মনদ সদনি তারর আাভ
অঞ্চর নদর তাযা বাযরত আর। সইফ অঞ্চরর এযা কৃনলকাজ কযত। আরমগযা মিন বাযরত এর তিন ুবয
দুনট অনামগ জানতয উনস্থনত নছর মথা—দ্রানফড়, অনিক। সদিা মা দ্রানফড়, অনিক এফং আমগ জানত ননরজরদয
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ংস্কৃনতয আদান-প্রদারন অাধাযণবারফ নভর মা। এই ংনভশ্রণ  নযফতগরনয রথই বাযরতয ংস্কৃনত গরড়
রঠ। ংস্কৃনত নক এই প্ররঙ্গ সগাার ারদায নরিরছন, ‘‘আরর ফাস্তফ  ভাননক ভস্ত কৃনত ফা ৃনি রইাই
ংস্কৃনত—ভানুরলয জীফন ংিারভয সভাট প্ররচিায এই নাভ।’’
প্রাচীন বাযরত অনিক জানত যর, ননযী  ানন্তনপ্র জানতরূর নযনচত। তাযা চনযিগত নদক সথরক অর,
উৎাীন, দৃঢ়তানফীন, ংগনতীন। অথগনননতক সেরি অনামগ অনিকরদয স্থান ননরম্ন। ফতগভারন অনামগরদয ফংধয
নররফ াাঁতার, ভুণ্ডা, বূনভজ, ফয, বীর প্রবৃনতরদয সফাঝা। ভারজ অনামগফংীযা ননম্নফরগগয অন্তবুগি।
ননম্নফগগী ংস্কৃনত ভূরত িাভযজীফনরক অফরম্বন করয ুনি রাব করযরছ। নকন্তু নফশ্বারনয পরর স্থানী ংস্কৃনতয
অরনক ভই নযফতগন ঘরট। াভানজক ম্পরকগয ারথ নফনবন্ন ভানুরলয অথগনননতক স্তরযয নযফতগন ঘরট।
ননম্নফরগগয ইনতা আররাচনা কযরত কযরত জীফরনয নবতয সথরক সফনযর আর ভাজনীনত  অথগনীনত।
ভাজনীনত  অথগনীনতই যাজনীনতয টবূনভ ততনয করয। আয অথগনীনত  ভাজনীনত ভারনই সরাকাচায,
সরাকংস্কৃনত, সরৌনকক জীফনফযফস্থা। সরাকংস্কৃনতয নকড় ছনড়র আরছ ননম্নফরগগয জীফন  ংস্কৃনতয ভরধয।
এছাড়া ভারজয উচ্চফরগগয জীফন  ংস্কৃনতূণগ ভননীরতায প্রবাফ ননণগর ননম্নফরগগয ংস্কৃনতরক ফাদ সদা ম্ভফ
ন। এই প্ররঙ্গ সগাার ারদারযয ভন্তফযনট িুফই উরিিরমাগয— ‘‘ংস্কৃনতয ভূরভন্ত্র সাক-জীফনননষ্ঠা, অথগাৎ
ফাস্তফরফাধ  ফাস্তফ জীফন দগন।’’
২.
‘ননম্নফগগ’ ফা ‘Subaltern’ ব্দনট ভাকগরয সপ্রাররতানযরত রব্দয অনফকর ব্দ ন। সপ্রাররতানযরত ব্দনট
ুাঁনজতরন্ত্রয একনট সশ্রনণ। ননম্নফগগরক নচনরত  ভানুরলয স্ফুট অস্ফুট অধীনতায সচতনারক উরমাচন করয। কাযণ
ননম্নফগগ তায স্বযরক ভজুত যারি সরাক ইনতারয ভরধয। ননম্নফগগ ব্দনট উচ্চাযণ কযা ভারিই নফযীরত উচ্চফগগ-এয
অননফামগতারক প্রকা কযা। ননম্নফগগ-এয ননম্ন ব্দনট সকারনা সশ্রনণয অধীনতা, দীনতা, অাতারক প্রকা করয।
এজনযই ননম্নফগগ-এয ংস্কৃনত জীফনম্পৃি, ফস্তুংরগ্ন  ভানম্ভূত। াধাযণত ননম্নফরগগয ংস্কৃনতচচগা ফা ভননচচগা
ননজস্বতায ছাা দৃযভান। তারদয ংস্কৃনতচচগা নবত  উনযকাঠারভায ূি ধরয ন্ধানী ায থ িুফ রজই
ধযা মা। ংস্কৃনতয প্রধান ফিফযই মনদ জীফনংিারভ ব্রতী ফা প্রকৃনতরত অনস্তত্ব যোয প্ররচিা উন্ননত া
সফাঝা তারর নফ তরকয অরনক গল্পকায গবীযবারফ জীফনংিারভয গল্প যচনা ভগ্ন নছররন। তারদয ভরধয
ভরয ফু ররন ফাস্তফফাদী গল্পকায। নফ তরকয নদ্বতীাধগ অথগাৎ স্বাধীনতাূফগ আধুননক মুরগয ফাংরা ানরতয
ভারজয ননচুতরায ভানুরলয নযচ ন্ধান কযরর আভারদয দৃনিাত কযরত  তাযাঙ্কয ফরন্দযাাধযা, ভাননক
ফরন্দযাাধযা, নাযাণ গরঙ্গাাধযারয যচনায নদরক। ভরয ফুয সছারটাগরল্প ননম্নফগগী ভানুরলয প্রনত
ভাননফকতারফাধই তাাঁরক স্বতন্ত্র স্থারনয অনধকাযী করযরছ। এ নফলর রযাজ ফরন্দযাাধযারয ভূরযান
উরিিরমাগয—‘‘এই তাব্দীয চতুথগ দরক আভারদয অিরজযা ভাজফাস্তফতায সমফ তি ভনন নদর ভনীলা নদর
উরনি করযনছররন, তা ধীরয ধীরয এফং ভাকাররয যরথয টারন অননফামগবারফ র উরঠনছর আভারদয হৃদরয
াভিী। ভরয আভারদয উরনিয সই তফপ্লনফক নফরস্ফাযরণয মুরগয প্রথভ সরিক নন, নকন্তু একভাি সরিক
নমনন আভারদয ানরতয একটা নতুন নদগন্ত িুরর নদররন। স নদগন্তনট যাজনীনতয রার ভারর জ্বারা নদগন্ত ন,
জীফন-তযই তাাঁয রেয।’’
াধাযণ অরথগ ংস্কৃনত ফররত সফাঝা কাফয, কনফতা, গান, আচায অনুষ্ঠান ইতযানদরক। নকন্তু জীফনম্পৃি
মাফতী উকযণ, যীনত-নীনত, আচায-ফযফায, প্রাতযনক কামগকরা, সচতন অফরচতন ভরনয াভনিক উাদানরক
ংস্কৃনতয অন্তবুগি কযা মা। ভপস্বর রযয ননম্নফগগী ংস্কৃনতয অনস্তত্ব ননরূরন ভরযরয অনবজ্ঞতা নছর অগাধ।
এই অনবজ্ঞতা অনজগত ররছ তাাঁয জীফনমান  নযাশ্বগ সথরক। তাই ননম্নফগগীযা তারদয ভস্ত নকছু ননর
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ভরয ফুয বাফনা জাগা করয সন। তাাঁয গরল্পয জগৎ ননম্নফগগীরদয জীফনমািা ভৃদ্ধ। তাাঁয জীফরনয
ভরধযই নননত নছর গল্প যচনায যদ। তাাঁয নফনবন্ন গরল্প চাযারয নযরফরয রঙ্গ চাযারয ভানুল উরঠ
এররছ। এককথা ফরা মা, ননম্নফগগী জীফন, জীনফকা, ংস্কৃনত, ংস্কায, যাজনীনত, অথগনীনত ইতযানদ নফলরক
ননিুাঁতবারফ পুনটর তুররত াযা ভরয ফুয কৃনতত্ব।
৩.
ননম্নফগগী নটদম্পনতয জীফনমন্ত্রণা, ভযাদীণগ রড়াই ‘ানড়’ গরল্পয প্রনতাদয নফল। ননম্নফগগী নটদম্পনত
প্রচনরত ভাজফযফস্থায দ্বাযা সানলত। তাযা নফনবন্ন সা শ্ররভয নফননভর া সযাজগারয অক্লান্ত নযশ্রভী। প্রচণ্ড
অথগংকরট জজগনযত র স্বল্প া শুরায ায কযায কাজ তাযা ারত তুরর সন। জীফরনয ভূর কথা সফাঁরচ
থাকা। সফাঁরচ থাকায জনয তারদয প্রনতননত চরর রড়াই। রড়াই ভারন সচিা। ভানুরলয দুযফস্থায নযফতগনকাযী সচিা
 আথগ-াভানজক নফরেলণবুি আধুননরকাত্তয নচন্তাবাফনা আথগ-াভানজক নফরেলণ ংস্কৃনতচচগা মগফনত। তাই
গল্পকায ভরয ফু ‘ানড়’ গরল্পয আথগ-াভানজক অফস্থা নফরেলণ করযরছন আধুননরকাত্তয বাফনা। নটদম্পনতয
আথগ-াভানজক অফস্থাননট স্পি  সানায ভাকনড়য ফিরফয—‘‘সানায ভাকনড় ফরর, উই সম ারয উত্তরয সদিা
মা নউভনন্দয, তুররত রফ িারন। উননি জারনাারযয জনয উননি আনা ভজুনয।’’
৪.
ফাকরকনিক ংস্কৃনতরত ভাজ, ভ ইনতার ছড়ারনা, নছটারনা, এররারভররা, ংরগ্নীনতা জাগা া।
নফরল করয ননম্নফগগী চনযি ননর মিন গরল্পয কাননন নফরেনলত  তিন ভারজয সরাকাত নফশ্বা, নচহ্ন,
রেণ গারনয বালা রূ া। ননম্নফগগী ংস্কৃনতরত উচ্চফরগগয ভরতা াস্ত্রননবগযতা  আচায ফগস্বতায ূি ফজা
থারক না। সরাকাত নফশ্বারয নচহ্ন থারক ননম্নফরগগয ংস্কৃনত চচগা। ফাকরকনিক ংস্কৃনত চচগা আর গান ফা গীনতয
প্রঙ্গ। গান র ংস্কৃনত চচগায তাৎমগূণগ নযচ ফনকাযী ভাধযভ। ভরয ফুয ‘গুননন’ গরল্প ফাগদী জানতয
সছরর নকুড়, তাাঁয জানতয ংস্কৃনতয নযচ ননর ানজয ররছ। নকুড় তন্ত্র, ভন্ত্র, ফীকযরণয গুণ গারনয বালা
প্রকা করয এইবারফ—

‘‘নফ ঠাকুরযয াথয ঘরল
সগৌযী সছারট তকরার।
ফাাঁী ফাজা সকি ফর,
আারনয ফউ ছুরট আর।
আনভ বূরতয ভাথায নঘরু ননর,
নছটা নদরাভ অভুরকয গার।’’
ভারজ ননম্নফগগী তানন্ত্রকযা ফাকরকনিক ংস্কৃনতয রঙ্গ জনড়ত। তারদয ংস্কৃনত নফরেলরণ ফাকরকনিক
ংস্কৃনতয ভাধযভরক অস্বীকায কযা মা না।
ানরতযয ৃজনীরতা ংস্কৃনতয রঙ্গ ম্পৃি। ননম্নফগগী ংস্কৃনতয রঙ্গ গরল্পয নফলফস্তুয ামুজয সযরিই
ভরয ফু গরল্পয ননম্নফগগী চনযি ৃনি করযন। ‘এভারগায’ গল্পনট ননম্নফগগী ভানুলরদযই কাননন। গরল্পয
সগাযা িুফই দনযদ্র নযফারযয দয। স আইনরক অস্বীকায করয, জীফন ফাাঁচারনায তানগরদ চুনযয কারজ নরপ্ত ।
সগাযায জীনফকা রড়াইরয ভৃতুযস্পগী অনবজ্ঞতা  জীফনমন্ত্রনা গারনয বালা প্রকা া এইবারফ—

‘‘চার চুররা সনই সফচারররয
আনভ সমাগাই চার।’’
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সগাযায প্রনতফাদ ছরন্দ আফদ্ধ—

‘‘সম ফরর আভারক ারা
তায সফারনরয নদফ ভারা।’’
ভরযরয ননম্নফগগী ংস্কৃনত চচগায আরযকনট উরিিরমাগয গল্প র ‘অকারফৃনি’। আররাচয গরল্প ননম্নফগগ
ফররত নাযীজানতরক সফাঝারনা ররছ। নাযীয জরময মন্ত্রণায রঙ্গ দানযদ্রয জুরড় নগর জীফন দুনফগল র উরঠ।
দুনফগলতাই ‘অকারফৃনি’ গরল্পয গারন ফযঞ্জনাভ র উরঠ—
(ক) ‘‘ভারগা, জভ সভা নদনর এ ভারয সভর করয,

তযািন সতা ফরনর না সগা, আফাগী আনভ অফরা,
আজ মযাতই সকন কাাঁনদ না ভা, (তফু) প্রাণ মারয চা,
তায গরারত যাফ আনভ ভারা।’’
(ি) ‘‘ভুরিয ছাা জররয তরর, ভরনয ছাা সদনি না ,
আভায ভরনয ছাা সতাভায চরকরত,
া, সাড়া ভন এত ঢানক এত চান রবা অঙ্গ উদাভ করয,
তফু সঘাভটা ঢাকা রড় না সভায ভরনরত।’’
ুররাচনায গান ফযঞ্জনাভ, গারনয ব্দ গবীয বাফনাূণগ, গাঢ়। তাাঁয নাযী জীফরনয তয কথা উরঠ এররছ
ংনিদ্বর। বূরত আয নধুয ভাঝিারন ুররাচনায উনস্থনত  তাাঁয ভরনয বারফয প্রকা ঘরটরছ গারনয বালা—
‘‘প্রাণ মারয চা, তায গরারত যাফ আনভ ভারা।’’ এই রাইরন ুররাচনায ভরনয বাফনায অনবফযনিয ূি ধযা
ড়র জীফরনয অনন্তভ ররগ্ন। ভরনয গনতনফনধ, রূরয সকারনা যকভ ছাায উনস্থনত না থাকা রি এয প্রকা
নফনচি। সচাি সমন ুররাচনায ভরনয কথা প্রকা করয। বূরতরয সচারি ভরনয ছাা ুররাচনা সদিরত ানচ্ছর না।
নকন্তু অফররল ভৃতুযয ছাা তায জীফরন চরর আর। ুররাচনায ভরনয বাফনা, অনুবূনত সচর যািরত চাইরর
সচর যািরত ারযনন। তাই গারনয বালা ফযি — ‘‘তফু সঘাভটা ঢাকা রড় না সভায ভরনরত।’’
‘ননভাইরয সদতযাগ’ গরল্পয নফল র ননম্নফরগগয ংস্কৃনত। ননভাইরয সদতযারগয মন্ত্রণা, জীফনংিাভ তায
ংস্কৃনতয রঙ্গ জুরড় সগরছ। ননভাই ছাড়া ননম্নফগগী জনভারজয নযচ গরল্পয প্রথরভই াা মা— ‘‘এ সমন
সই ফনযায জরর সবর মাা িড়কুরটায ভরতা। সকাথা সঠরক, সকাথা রড় সরজ রচ মা তায সকান নঠক
নঠকানা সনই।’’ গরল্প ফগাযা, উদ্বাস্তু  া ম্বরীন ভানুরলয ন্ধান সভরর। সদবাগ, দাঙ্গা, রুটাট ইতযানদ
কুৎনৎ রূ ভারজয ননম্নফরগগয জীফনরক ারে সদ। যাতাযানত ভানুল নছন্ন-নফনচ্ছন্ন র নফনবন্ন জাগা চরর
মা। ূফগফরঙ্গয ননভাই সতভনন সদ সছরড় নিভফরঙ্গ চরর আর। ননভাইয ভা নছর না। ভাতৃাযা ননভাইয নযনচত
ভানুল যাপত সি, ফুরড়া কতগা, ভনু, সযানাযা  আন্না ফাইরক সছরড় আায মন্ত্রণা ভরয ফুয ‘ননভাইরয
সদতযাগ’ গরল্প ফড় অনাা বনঙ্গরত উরঠ আর। ভরয ফুয ননম্নফগগ সচতনায আররাচনা প্রানঙ্গকবারফ
কাররচতনায উরিি সফন করয যররছ নকন্তু স কাররচতনা সদরচতনাযই অনবভুিী। এই সদরচতনাই ননভাইরয
গারন বালা সররছ—

‘‘ভারগা কনরত যাণ মা
ভুরি নান ফানযা,
সানায নরদ আাঁধায করয
ননভাইচান্দ চরর মা।’’
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সগাার ারদারযয ‘ংস্কৃনতয নফশ্বরূ’ িরে ংস্কৃনতয ংজ্ঞা তফজ্ঞাননক দৃনিরকাণ সথরক সদা ররছ—
‘‘ভানুরলয জীফন ংিারভয ফা প্রকৃনতয উয অনধকায নফস্তারযয সভাট প্ররচিাই ংস্কৃনত; আয ংস্কৃনতয ভূর নবনত্ত
অতযন্ত ফাস্তফ—জীনফকা প্রা জাত কযা। কথাটা তাই নযষ্কায-জীনফকায প্রার ভানুল সমভন অিয 
ংস্কৃনতয নযফধগন ঘরট, নযফজগন , তাায নযফতগন চরর।’’ ননম্নফরগগয কভগংস্কৃনতয অনুলরঙ্গয প্রভাণ ‘সজাায
বাাঁটা’ গরল্প সভরর। জীনফকায ারথ জনড়ত ভানুরলয জীফনীনি। এই জীফনীনি নদরই ভানুরলয ম্পকগ ততনয
। এই জীফনীনিয ফররই ‘সজাায বাাঁটা’ গরল্প ভরয ফুয ফণগনা রার ানড় যা দুনট কানভন একরঙ্গ
সগর উঠর:

‘‘ই আর সগা ই আর রার বযা টানর
ঘরয আভায ছা গুরভা
নভনর রড় শুনড় িানা
সফরা না সমরত আনভ রাব কযফ িানর।’’
শ্রনভক, ভজুয, ছন্নছাড়া ভানুল ফাই আরয রথ সদৌড়া। প্ররতযকনদন নদনভজুযযা কাজ া না। কাজ ফা
জীনফকা ররা তারদয প্রাণ। অস্থাী জীনফকায কাযরণ তারদয জীফন অস্থাী ছন্নছাড়া। শ্রনভকরদয জীফরন চানযনদরক
অন্ধকায আফায আররা। কাজ না থাকরর অন্ধকায আয কাজ থাকরর আররা। জীফন মন্ত্রণা  তাা তারদয প্রনত
ভুূরতগয ঙ্গী। শ্রনভকযা কাজ করয আনন্দ া। কাজই শ্রনভকরদয ুি -দুুঃরিয স্তয নফনযা করয। শ্রনভক জীফরনয
এই চযভ ফাস্তফতা  ননম্নফগগী কভগংস্কৃনতয নযচ তকরারয গান জুরড় যররছ—

‘‘ফাফুারফ সগা, সট বরযনন,
কাজ কনযর া সদ, েুধা ভরযনন।
সদি আভায শুকরনা ফুক, ছাাঁরয সতল সভরটনন,
ফকারর যীরর সভায যং রারগনন।’’
সতবাগা আরন্দারন ননম্নফগগী যাজনীনতয নতুন অধযারয ূচনা করযনছর, এয ছা নল্প ংস্কৃনতরত রড়।
ভরয ফুয ‘প্রনতরযাধ’ গরল্পয টবূনভ ররা নফিযাত সতবাগা আরন্দারন। আকার  অবারফয নদরন ফন্দুরকয
গুনররত ননত কৃলরকয ংিাভ  সতবাগা আরন্দাররন প্রানণত ভানুরলয নতুন জরময কথা ফরর ‘প্রনতরযাধ’ গল্পনট।
ফাংরায কৃলরকয নচযকারীন সালণ  দুনফগল অনন মন্ত্রণা ননরই এই গরল্পয ুফররয গান—

‘‘এভন ভা ভন্বন্তয জরম সদনি নাই।
ভারয ফুরকয ন্তান ভরয, এক সপাাঁটা দুধ নাই।
নছটার কাটাররয বাত রইা ভারুরত ঝগড়া।
ন্তারনরয পাাঁনক নদা, করয চা অরন্নয ফিযা।’’
তৎকারীন কৃলরকয দুযফস্থা নফরফচনায জনয ইংরযজ যকায বূনভ যাজস্ব কনভন ফনরনছর। গযীফ চানল 
বাগচানলয রড়াইরয ইনতা ননর ‘প্রনতরযাধ’ সমন ফস্তুননষ্ঠ তথযভৃদ্ধ প্রভাণমুি একনট উরিিরমাগয গল্প।
তাছাড়া গল্পনট আভারদয সদরয ফাকরকনিক ংস্কৃনত  যাজনননতক প্ররঙ্গয নযচফাী। তাই ুফর এই গরল্প
ফযনিকতায রঙ্গ যাজনীনত, জনংিাভ  জনগরণয অন্তরফগদনা ননর গান গা—

‘‘শুন সগা সদফাী, শুন ভন নদা,
কনরত যাণ কারন্দ, কারন্দ আকুর না।
যাজা যাজা মুদ্ধ ইর, ভইর উরুিড়,
আন টাকা ভন চাউর ইর, ফাড়র ধারনয দয
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শুকনা ঘরয তদরতযয ভরতা াাঁ কইযা যইরছ,
ানন সদায সরাক নাই ফ ভযণ মযা রইরছ।’’
ভকাররয ংকট গারনয বালা উরঠ এররছ—

‘‘এিন ভা ভন্বন্তয জরম সদনি নাই।
ভারয ফুরকয ন্তান ভরয, এক সপাাঁটা দুধ নাই।
নছটার কাটাররয বাত রইা ভারুরত ঝগড়া।
ন্তারনরয পাাঁনক নদা, করয চা অরন্নয ফিযা।’’
ানরতযয প্রচনরত প্রথা  ফভান সরাতরক া কানটর ভরয ফু ননরজরক প্রনতষ্ঠা করযন। দাঙ্গায টবূনভ
ননর তাাঁয াড়া জাগারনা গল্প ররা ‘আদাফ’। এই গরল্প সথরকই ভরযরয প্রনতফাদ শুরু। আভারদয সদরয
িাদযাবারফয রঙ্গ কৃনিভ ফস্ত্রংকট সদিা নদরনছর। কৃনিভবারফ ৃি ফস্ত্র ংকরটয নগ্নরূ ুফর িায গারনয
ফুনররত শুনরত াই—

‘‘সনারটয সগাছা ফারন্ধ সগাঁরজ াইা সচাযা ফযাাযী,
 নয ভাথা িা, নছা ভারযা এভন আড়তদানযয।
যারটয জ্বারা সারা ভরয, ফস্ত্র জ্বারা ভা সদ গরা দনড়,
া{রয সট কাাঁাইা, দাাঁত সদিাইা, ার ডযাকযা সচাযাকাযফানয।’’
ভরযরয প্রনতফারদয বালা জীফনানবজ্ঞতা ননবগয; কল্পজগরতয ন। ফাস্তফ অনবজ্ঞতা  সতবাগা আরন্দাররনয
জনযই তাাঁয গরল্পয দানফ, প্রনতজ্ঞা  প্রনতফারদয বালা রূ িুফই উদ্দীনাভ—

‘‘আভায িুরনয দানা কইটা রভু ভানন না হুকুভদানয,
কনরজায িুরনয যদা প্রাণ ফাচাভু তয-মুরগয কদানয।’’
৫.
ভানুরলয তদনক সকৌর  নযশ্রভ সম ংস্কৃনতয ভাধযরভ প্রকা া তারকই অঙ্গবনঙ্গরকনিক ংস্কৃনত ফরা ।
নাচ  গান ছাড়া অনযানয নানা ধযরনয অঙ্গবনঙ্গরকনিক আচায-আচযণ ংস্কৃনতয অন্তবুগি। অরনক ভ ননম্নফরগগয
জীফন  জীনফকায একভাি অফরম্বন র উরঠ অঙ্গবনঙ্গয করা সকৌরগুনর। ভরয ফু অঙ্গবনঙ্গরকনিক
ংস্কৃনতয রঙ্গ জনড়র থাকা ননম্নফগগী ভানুরলয চনযি নফরেলণ করয ‘নযযাে’ গল্পনট যচনা করযন। ‘নযযাে’
গরল্পয তাযক  নভননতয জীনফকায একভাি থ নছর নযযােরয অনবন কযা। গরল্প িাভ ফাংরায সভরা, সভরা
তাাঁফু রানগর নযযােরয অনবনরয উস্থানা ভরয ফু নফশ্বস্তবারফ করযরছন। িাভ ফাংরা অরনরকই নফনবন্ন
অনবনরক সা নররফ িণ করয। ‘নযযাে’ গরল্পয ফণগনা অঙ্গবনঙ্গরকনিক ংস্কৃনতয জীফন্ত রূ প্রনতপনরত
ররছ। প্রথভ দৃরয—‘‘ঠাৎ নযযাে নচৎকায করয জনতায নদরক ছুরট আরত চাইর। আয াত া ফাাঁধা। স
আরত াযরছ না, তাই আরযা সজারয সজারয নচৎকায কযরছ। সই ভর একটা গরায স্বয সানা সগর, কীরয
যাে, সতায নিরদ সররছ।’’
‘নযযাে’ গরল্পয নদ্বতী দৃরয অনয একনট অনবন শুরু —‘‘নযযাে নচৎকায করয ম্মনত জানারতই
একনট জযান্ত ভুযগী এর তায ারতয াভরন ড়র। ভুযগীটা নচৎকায করয উঠর, নকন্তু ভুূরতগ তারক নছাঁরড় চাভড়া
ছানড়র রার দগদরগ ভাং দাাঁত নদর নছাঁড়রত রাগর যাে আয সই রঙ্গই গজগন।’’
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৬.
অতীতকার সথরক টনরল্পয উরিি ানরতয াা মা। ননম্নফগগীযা এই নরল্পয ারথ জনড়ত। ভরয
নফফতগরনয ধাযা, নফনবন্ন জনজানতয আচায-আচযণ, ধভগী উািযান  ংস্কৃনতয ধাযক নারফ টুাযা
টনল্পরক ফাাঁনচর যািায প্রা করয। অঙ্কননরিনরকনিক ংস্কৃনত ফররত টুারদয দ্বাযা াজারনা সদার নচি,
টনচি, ছনফ আাঁকা প্রবৃনতরক ননরদগ করয। ভরয ফুয নকছু গরল্প টনরল্পয ন্ধান াা মা। তাাঁয ‘সল
সভরা’ গরল্পয সভান নচিকরযয জীনফকা িণ করয। স নফনবন্ন সভরারত ভানটয াাঁনড়, যায য ছনফ এাঁরক
নজননি নফনি করয। ছনফ আাঁকায নফলনট ংস্কৃনতয রঙ্গ ফভই ংমুি। নকন্তু আথগ -াভানজক ভমগাদা াফায
জনয সভান ননরজয জীনফকারক এক জাগা ধরয যািরত ারযনন। তাই াাঁনড় যা নফনি কযায জনয নফনবন্ন জাগা
ঘুরয সফনড়র ংস্কৃনতরক প্রনতকুরতা সথরক যো করয,—‘‘সগারা িনড় ভানটয সাাঁচ সদা ভানটয াাঁনড় আয
ফানগুররারক একািনচরত্ত যনঙন তুনরয নচিাঙ্কন করয চররনছর সভান, সজৌরু ফাড়াফায িানতরয াভরন ভাদুয
সরত ছনড়র সযরিনছর—নকছু যনঙন কারচয চুনড়।’’
টনল্প প্রধানত দু-ধযরনয। প্রথভত, রম্বা কারড় আাঁকা ছনফ সযার করয যািা  আয নদ্বতীত, সচাি নল্প ফা
আই আটগ। টনরল্পয নবনত্ত ‘সচাি নল্প’ ফা আই আটগরক সফাঝা। কাযণ এিান সথরকই টনরল্পয ূচনা। ‘সল
সভরা’ গরল্পয নচিকয সভান াযা ফছয রটয যা ফানা। রটয যা নফনি করয অথগ উাজগন করয।
রাুয, সকাগড়, জুয প্রবৃনত অঞ্চরর সভান যা নফনি করয। ‘সল সভরা’-য সভান টুা, াাঁনড়, যা
ছনফ এাঁরক নফনি কযায ভরধযই ননম্নফরগগয ংস্কৃনত ভনস্কতায ন্ধান সভরর।
ফাংরায ংস্কৃনতয ঐনতয নারফ টনরল্পয অফদান অনস্বীকামগ। ফাংরায আথগ-াভানজক বাযাভয নি ায
পরর গযীফ টনল্পীযা সযাজগারযয তানগরদ যভুিী র, করকাতায আরার এযা ফফা শুরু করয।
টনরল্পয ধাযারক তাযাই নতুনবারফ উস্থানত করয। কাড় সছরড় এযা আটগরায  জরযঙ ফযফায করয
সদফরদফীয ছনফ আাঁকা শুরু করয। ধীরয ধীরয সদফরদফীয ছনফয নযফরতগ ভরারমাগী নফল তারদয তুনরয টারন
ছনফ র উরঠ। ননম্নফগগী ভানুরলয তদননন্দন জীফন  জীনফকায তফনচিযভতা টনরল্পয বাণ্ডাযরক ভৃদ্ধ করয।
‘সল সভরা’ গরল্প ননম্নফগগী সভারনয ারত কাভারযয কাভাযারা, চানলয জনভ ননড়ারনা, সঢাঁনকারা ইতযানদ ছনফ
যঙ তুনরয টারন যনঙন র উরঠ, গরল্পয ফণগনা এযকভ—‘‘কত সম অংিযা ট-ভানটয ফারনয গার। ফাদ মানন
অনানদ কাভারযয কাভাযারা, ঘরযয নঠ, ফাফুরদয জনভরত ভানু সি আয অনফরারয ননরযন সদা ভানট কাটায
ছনফ। িাাঁদু ননয সঢাঁনক ঘরযয ট উঠরছ াাঁচরা ানড়টায যা। নকন্তু নক ফগনা! িাাঁদু ননয সছররয ফউরয
সঘাভটা িা ভূনত্তগিানন সম উাঁনক ভাযরছ যায রট।’’
৭.
ফস্তুরকনিক ংস্কৃনত অরনক ুযারনা। সভৌমগ আভররয আরগ িুফ সফন ফস্তুরকনিক নল্পকরভগয ন্ধান াা না
সগরর কুলাণ আভরর ভানটয  সব্রারঞ্জয ততনয অরনক ফস্তুয ন্ধান সভরর সমভন— আনা, ফানত, সাড়া ভানটয
নকা  ভূনতগ ইতযানদ। যফতগী ভর াা মা সাড়া ভানটয নকা  ভূনতগ ইতযানদ। যফতগী ভর াা মা
সাড়া ভানটয নকা  ভূনতগ। এই ংস্কৃনতই আধুননক মুরগয ভানুরলয নল্পকভগ, উৎানদত ফস্তু, আফাফিানদ
ননভগারণয রঙ্গ নভর সগরছ।
ভরয ফুয ‘ানযনী’ গল্পনট ফস্তুরকনিক ংস্কৃনতয উয নবনত্ত করয সরিা। এই গরল্প ুষ্পরতা কাড়
নদর ুতুর ততনয করয, সেরনয কাভড়া কানয করয। কাড় নদর নফনবন্ন নজননরয নকা ফানারনায কাজ
ুষ্পরতায ভরতা ফহু ননম্নফগগী নযফারযয আরয উৎ। আধুননক মুরগ ফস্তুরকনিক ংস্কৃনতয উত্তরযাত্তয শ্রীফৃনদ্ধ
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ঘটরছ। ‘ানযনী’ গরল্প ভরয ংস্কৃনতয শ্রীফৃনদ্ধয ূিরক ধরযরছন এইবারফ— ‘‘ুষ্পয ারত তিন সছাট সছাট
করকটা নযাকড়ায ুতুর জুরজুর করয নুররা সদারারচ্ছ। আয একটা চাা রু সভররী গরা; আভায ননরজয
ারতয ততনয, নযকড়া আয তুরলয ততনয, তায উয যং কযা। দাভ দু-আনা করয...,’’
৮.
িাভীণ জীফরন সভরা ননম্নফরগগয নফরনাদরনয অনযতভ সকি। িাভীণ সভরায াজজ্জা, যঞ্জাভই সরাকংস্কৃনতয
নযচরক ফন করয চরররছ প্রাচীনকার সথরক। সভরায ফণগনা ভরয ফুয একানধক গরল্প যররছ। সভরা শুধু
ংস্কৃনতয নযচ ননর আর না, সভরায উরে কার, আরাজরনয নানান তরথযয রঙ্গ ননম্নফগগী জনজীফরনয
ােয ফন করয। ‘নযযাে’ গরল্পয সভরায ফণগনা অঞ্চরনবনত্তক সরাকংস্কৃনতয উৎকরলগয নযচ যররছ—
‘‘গতকার সথরক সেরনয ারয যাধাকান্ত জীউয ভারঠ, ভরঠয প্রনতষ্ঠাতা যভানন্দ ঠাকুরযয জমনতনথ উৎফ শুরু
ররছ। ভাঘী ূনণগভা সই নতনথ। তায এিরনা করকনদন সদযী আরছ। বিযা উৎফ শুরু করয সদ আরগই। সই
উররে প্রনত ফছযই সভরা। নদরন নদরন সভরা ফড়ই রচ্ছ। িাফায আয ভরনাাযী সদাকারনয রঙ্গ আরস্ত আরস্ত
নানান্ জাদু আয াকগারয দর আজকার নবড় করয।’’
মািা, জরা  নানা নফরনাদনরকনিক অনুষ্ঠারনয রঙ্গ ননম্নফগগীযা মুি। মািা, জরা শ্রভজীফী ভানুরলয
নফরনাদরনয জাগা ফরা মা। মািাারা  জরা করয ননম্নফগগীযা ননরজরদয ফিফযরক ফায াভরন কীবারফ
তুরর ধরয ভরয ফু যনচত ‘জরা’ গল্পনট এয প্রকৃি উদাযণ। সদিা মা জরা নযরফরনয ভধয নদর
শ্রনভকরদয আনরন্দয সঘারয সযরি তারদয ছাাঁটাইরয ফযফস্থা কযা । ধরভগয নারভ ভন্ত্রভুগ্ধ করয যািায জনয
জরায গাকযা ‘যঘুনত যাজাযাভ’ গান গা। নকন্তু শ্রনভকরদয ভাজ-ারনয নফরে গাকযা গান সগর সির
আফায প্রনতফাদ করয—‘‘গারকযা সমন সির আরছ। ফাফু যঘুনাথ যা সঢারক নটরছ, ফাফুারফ গান কযরছ, আয
ফাই সদাাযনক সটরন চরররছ-‘যঘুনত যাঘফ যাজাযাভ’!... অরচতন সিা অফস্থা ভঞ্চ কাাঁনর ফাই সগর
চরররছ।’’ অরচতন সিা অফস্থাই ররা অন্ধকারযয আড়ারর থাকা াকরশ্রনণয আত্মযোয ফা স্বাথগযোয নফরুরদ্ধ
প্রনতফাদ।
সরাকভারজয নফচাযফযফস্থায মাযা অংীদায, সমভন ঞ্চারত ভাতবয, সভাড়র, দগায এরদয প্রনত ভরয
ফুয জাগ দৃনি নছর। ভরযরয ‘ঞ্চারত’ গরল্পয ননম্নফগগী কুননতরক িারভয ভাতবযযা নফচায করয ভাজচূযত
করযরছ। উচ্চফগগীরদয দ্বাযা গনঠত সরাকংগঠন কুননতয অনস্তত্বরক নফন্ন করয সতারর। এযকভ ধাযা ভারজয
ফগিই ফভান। ননম্নফগগী ভাজ  ংস্কৃনতয উয সরাকভাজ  সরাকংগঠরনয অরনক প্রবাফ থারক।
৯.
ননম্নফরগগয ংস্কৃনতয প্রকা ানরতযয বালা প্ররারগ । ব্দচন, ংরার উচ্চফরগগয রঙ্গ ননম্নফরগগয
স্বাতন্ত্রয যররছ। উচ্চফরগগয বালা থারক নযীনরত, ভানজগত ংত রূ, আয ননম্নফরগগয কথযফুনর  ংরার
াা মা সরাকভারজয জীফনাচারযয বালা। ভরয ফুয নফনবন্ন গরল্প ফাস্তফম্মত রব্দয ফযফারযয ভধয
নদর ননম্নফরগগয বালায াভানজক স্তয, সশ্রনণ, ফৃনত্ত  নররঙ্গয নবন্নতারক সদনিররছন।
(ক) ‘‘ুরুলনট নচৎকায করয ফররর, সঠরর থাক্। সজারয সঠরর থাক্। িফযদায ইধারয আনরন।’’
(ানড়)
(ি) ‘‘আয ুরুলনট বীলণ নিনস্ত করয ফররছ, চু চু কানভরন জারনাায। তুই আভায সালয রর ডাঙা
উরঠ আজ সতারক সঠনঙর আধভযা কযতাভ।’’ (ানড়)
Volume-III, Issue-VIII

September 2017

8

ভরয ফুয গল্প : ননম্নফগগী ংস্কৃনত

প্রীনতরতা যকায

যাঢ়ী উবালায প্ররাগ যররছ ‘ানড়’ গরল্প। সমভন-ইধারয, কানভরন ইতযানদ। ভরয ফুয ‘ানা ফাউযীয
কথকতা’ গরল্প ানায ভুরিয বালা ফঙ্গারী উবালায প্ররাগ করযরছন। ফঙ্গারী বালায তফনিয অনুমাী
অতীতকাররয নিায রঙ্গ নঞথগক অফয নারফ ‘নাই’ ফর। অনতনযি ‘ই’ কায  ‘ম’ পরায ফযফায ফঙ্গারী
বালা সদিা মা।
(ক) ‘‘সদনি নাই। এত ফনর ররা, াাঁটা সভাল িাা ররা, তানড় চুই সবইযা সগর রদীয জররয
ভতন, আনভ সদনি নাই।’’
(ি) ‘‘আনভ বারতয ধান্দা নপনয, ুরুল ভানুল কতেণ ঘরয থাকরফ। নকন্তু আভায ভারটা আন কথা
শুনা ফউরক। ফরর, এত ফড় সজাান, সমাফতী ফউ, তায াউনয ুানভয সকরন এত দুুঃিক।’’
এিারন ‘শুনা’, ‘সমাফতী’ দুনট রব্দ ফঙ্গারীয তফনিয নফদযভান। ‘’ কায  ‘উ’ কারযয প্রফণতা সফন প্রকনটত।
উত্তযফঙ্গ, দনেণ-নিভ প্রান্তফরঙ্গ নকছু নকছু ঝাড়িণ্ডী উবালায প্ররাগ রেয কযা মা— ‘‘গাভছা সঝরড় ফরর,
মারফক সকরন নাই? যীররটা ভন্দ, ভনটা বাররা ন। চররন, সকরন মারফক নাই?’’ নিারদ ‘ক’ এয ফযফায
যররছ : সমভন– মারফক। করভগয রঙ্গ ‘সটা’ ব্দাং মুি ায প্রফণতা সদিা মা : সমভন– যীররটা। ফাংরায
যাঢ় অঞ্চররয বালা ব্দ ফযফায ভরয ফুয ‘নিাঁচাকফারা ভাচায’ গরল্প মথাথগবারফ রেয কযা মা—‘‘আাঁ একইা নদরফ নাই? সযকা সমন নফলভ সির, তাযরযই ঠাৎ ডাক সছরড় সকাঁরদ উঠর, অই আভায না সতায ার
ধযা কযনচ, ভরয মাফক গা। ফররই নিাঁচাকফারায নদরক ঝাাঁ নদর, আয আছরড় ড়র য ারয কারছ, সতায া
ধযা কযনচ, উ টাকায আদা না সররয ভরয মাফক গা।’’
ভরয গরল্প মুি ফযঞ্জরনয নযফরতগ স্বযফরণগয আগভন, ভাপ্রাণ ফরণগয নযফরতগ অল্পপ্রাণ ফরণগয ফযফায
করযরছন। সমভন–প্রকা > সযকা, আধা > আদা ইতযানদ।
‘নকভনর’ গরল্প সফচরনয ভুরি ননন্দনভনশ্রত ফাংরায াথগক প্ররাগ ররছ। এছাড়া সফচরনয ভুরি সঠট ননন্দয
প্ররাগ রেয কযায ভরতা। সফচন কনভউননে নঠক কী সফাঝারত নগর ফরর—‘‘টাইভ মফ আ মার গা, িানন্তকাযী
ফ সা মাগা একদম্ নঠক স তফ কাভননস্ ফন মা গা।’’ ‘নকভনর’ গরল্প ফরনাাযীয কথা সগাযিুযী ননন্দয
ফযফায ুস্পি সমভন— ‘‘আরয তু সতা ফরনাাযী কাায কা সরড়কা নন, কাাঁার াফ ফনরক আইরান অযা ?
নরিানড় নন জানত, আরয সগাযেুযকা চুা, চুনতা ফরনাাযী নাদন, ইফ তু ফদনয কযাা চড়াা, অযাাঁ কাাঁার
সচাযাা?’’ এছাড়া সঠট ননন্দয মথাথগ প্ররারগ ভরযরয ‘ঞ্চারত’ গল্পনট সরাকবালা নোয সেরি গুরুত্বূণগ।
নফ তরকয দুই, নতন  চারযয দক জুরড় ফাংরা সছারটাগরল্প ম্প্রানযত ররছ ফাঙানর জীফন। গল্পকাযযা
িাভ  য জীফন ম্পরকগ অনবজ্ঞ ররছন ননম্নফগগীরদয জীফন প্রতযে করয। গল্পকায ভরয ফুয নজয
সফনয বাগ ভ য-িারভয প্রানন্তক নযরয। তাই প্রানন্তক নযরযয ংস্কৃনত, স্বাধীনতায রড়াই, ভামুদ্ধ,
অথগনীনতয নফমগ দাঙ্গা  দুনবগে তাাঁয সফনযবাগ গল্প জুরড় আরছ। ভামুদ্ধ, অথগনীনত ফাঙানর জীফরনয ফগি
নযফতগন এরনরছ। নযফনতগত জীফন, নল্প  ংস্কৃনতয নচহ্ন ভরয ফুয গল্পকথা িাভীণ ংস্কৃ নতয
রূরযিারক আভযা িুাঁরজ াই।
‘‘ফস্তুম্পদ জানতয ংস্কৃনত নফকারয অনযতভ প্রধান উকযণ, আয ভান ম্পদ ংস্কৃনতয রুদ্ধদ্বায িুরফায
চানফকানঠ।’’ ংস্কৃনত নফকারয অনযতভ উকযরণয ারথ, ননম্নফগগীরদয সমাগূি িুফই গবীয। আধুননক ফাঙারী
ংস্কৃনতয বাফগত নবনত্ত ফুনদ্ধ  হৃদরয ভুনিয উয ননবগয করয। তাই নফ তরকয সছারটাগল্পকায ভরয ফু
তাাঁয গরল্প ননম্নফগগী ংস্কৃনতয ফস্তুগত  বাফগত ভুনিয প্রফারকই উরনি করযরছন।
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