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Abstract

During 50’s to 80’s of 20th Century, ‘Kalkut’ (Samaresh Basu) was a prominent literary
figure in Bengali Literature, As he earned his livelihood by writing and wrote more than 40
literary pieces including those were written under the name 'Kalkut', the meaning of the
word 'Kalkut’ is "life taking poison', Samaresh and Kalkut were the same person its like two
personas are imbibed within one and writing in two different directions, going by the
popularity Kalkut was more appreciated by the readers than Samaresh’s writing, Kalkut
brought a great deal of diversity in respect of subject and plot of his writings and included
the experiences of rural life as well as urban life, He was deeply influenced by the
mythologies and the serenity of forestland felt strong compassion for forest life, Moreover
Kalkut was a story teller of carefree ‘Baul’ soul and his writings became the one string
instrument of a Baul soul,

ুনীর গাঙ্গুরী ‘কারকূট’কক হনবয় কবয়কহট কথা’ ফরবত হগবয় ফবরন, ‘কারকূট’ কতা একটা ছদ্মনাভ। কারকূবটয
একটা আরাদা ফযহিত্ব আবছ। তায যচনায বঙ্গীহট ভবয ফুয কথবক অবনকটা আরাদা। একই বঙ্গ দু’যকভ
করখা চাহরবয় মায়া ি, হকন্তু কারকূবটয করখা এক কথায় ফরা মায় অনফদয।’
কারকূট’ আভাবদয হিক এক দক আবগয করখক। আভযা মখন কবরবজ হি, তখনই হতহন উদীয়ভান তরুণ
করখক। ‘কদ’ হিকায় কারকূট নাবভ ধাযাফাহক উনযা ‘অভৃত কুবেয ন্াবন’ প্রকাবয যই তরুণ করখক
ভবয ফু বয় কগবরন প্রহতহিত াহহতযক।‛১ (গবঙ্গাাধযায়, ৃিা0 ১)
হতৃদত্ত নাভ ুযথনাথ ফু। ফন্ু কদফঙ্কয ভুবখাাধযায় ক নাভ ফদবর নাভ হদবরন ‘ভবয ফু’। তাযয
কথবক াহতযবেবি ‘ভবয’ নাবভই ুযথনাবথয থ চরা শুরু। কথা াহহতযক ভবয ফুযই ছদ্মনাভ
‘কারকূট’। ভবয  কারকূট একই ভানুল। একই কবয়বনয দুই হি। এ হি ভবয কতা  হি কারকূট। একই
ভবয় একই ফযহি একই করবভ দুই যকভ করখা হরবখ মাবেন। এটা যীহতভবতা আশ্চমযজনক! তযহজৎ কচৌধুযী
জানাবেন,

‚কারকূবটয ফয়াবন কই ভানফ-অবেলা, কই শুদ্ধ ভনুলযবত্বয নহজয খুুঁবজ কপযা ভূর প্রঙ্গ। কদখায দৃহিয,
উরহিয ঐকযূবি ভবয আয কারকূবটয করখা কম গবীবয কচাখ কযবখ ফব চবর -অনুবফ কযবত
াহয। আয এই কাযবণই দুই যচনায দুই ৃথক কণ্ঠস্বয ফাবজ -কভবন হনবত ফাবধ।‛২ (কচৌধুযী, ৃিা0 ১৮)
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একজন করখকবক তাুঁয করখনীয ভবধযই ধযা মায়। তাুঁয একটা ফাুঁধা গজ থাবক। কই ছক ধবযই অনুহভত য় কম
এটা এনায করখা, টা নায করখা। হকন্তু কারকূবটয করভ কখনই ভবযবয করভ ধবযহন ফা ভবযবয করখায
াতায় করভ ঘবলহন। ািক ভবর একথা স্বীকৃত কম ভবযবয করখায কথবক কারকূবটয করখনী াধাযণ
ািবকয কাবছ অবনক কফহ জনহপ্রয়। ‘কারকূট’ ছদ্মনাবভ ভবযবয কভাট করখা কভাবটই কভ নয়। প্রায় চহিহট
ফৃৎ কভযকাবেয স্রিা কথাকায কারকূট।
স্বনাবভয করখক মখন ছদ্মনাবভ করবখন তখন ককাথা না ককাথা একটা ঝুুঁহক কথবকই মায়। ফবথবক ফি প্রশ্ন,
ািক কীবাবফ কনবফ! এই প্রবঙ্গ ফরা মায়, এই হচন্তায অফান ঘহটবয় কারকূবটয যচনা (উনযা) এক স্বতন্ত্র
ধাযায় ফাাংরা উনযাবয জগবত গৃীত বয়বছ। ‘কারকূবটয যচনা’ হফলয়  বাফনায আহঙ্গবক ািবকয ভন
ককবিবছ। ভাবরাচক বযাজ ফবন্দযাাধযায় করখবকয অন্তযঙ্গ ফন্ুফান্ফবদয ভবধয প্রধান  অনযতভ। এই দ্বৈতত্তা
প্রবঙ্গ ফবরবছন, ‚অবনক ভয় ভবন য় কারকূট  ভবয কমন যস্পবযয হযূযক। হফহবন্ন জায়গায় ঘুবয
হপবয কম অহবজ্ঞতা ক অজযন কবযবছ ‘কারকূট’ হববফ তাবকই ক হফফৃত কবযবছ। আফায কই অহবজ্ঞতাবক
কল্পনায জাযক যব হভহবয়, হজজ্ঞাায় াহনত কবয উনযাব হযণত কবযবছ কম ক ‘ভবয’। করাকটা
দু’বাবগ হফবি হছর। এক ভবয াভাহজক  াহযফাহযক দাহয়ত্ব ম্পবকয বচতন, আবযকজন র ফাউর।
াভাহজক ভবয কম কত করাবকয দাহয়ত্ব হনত ফবর কল কযা মাবফ না। ...এটা কারকূট কবযহন। ক ভাবঝ ভবধযই
ারাবত চাইত-ফ কপবর, ফ কছবি।‛৩ (ফবন্দযাাধযায়, ৃিা0 ১৯) ভবয এফাং কারকূবটয ভবধয পাযাকটা
ককাথায়! তা স্পি কফাঝা মাবে। জীফন অহবজ্ঞতায়, করখায ধযবণ।
‚কায আজ্ঞায় কক ফা যাবখ নাভ। নাভ, কারকূট। অথয মায তীব্র হফল। ভবন কযবত াযহছ না, ককউ ভুবখ আুঁচর
কচব ফবরহছর কী না, কী নাবভয ছফফা! কববফহছরাভ আহভ। অহভয় অভৃত ুধা। হকছু এবরা না ভবন, এবরা কতা,
এবকফাবয াংায ছািা নাভ, ভা রার। আজ্ঞাটা কম কায, আহভ হনবজ জাহন না।‛৪ (কারকূট, ৃিা0 ৩৯)
ছদ্মনাবভয প্রবয়াজন তখনই য় মখন হনবজবক (হনবজবক নাভবক) আিার কযায প্রবয়াজন (ভয়) আব।
অবনকভয় অবনক হকছু ফরায থাবক অথচ ফযভবে ককথা ফরা দায় বয় বি। আফায, ভবনয কথা উজাি কবয
হদবর াহযাহশ্বযক হফদ ফািবত াবয। কাযণ ভুখ (হজব) কতা কথাহট ফবর খারা, হবতবয ঢুবক মাবফ। হকর চি
চাি কতা হিবকই য কযবত বফ। ক ঝুুঁহক কনয়া বীলণ ভাযাত্মক। তাই এই আিার-আফডার। কারকূট!
ছদ্মনাভ! কফ, তবফ এভন নাভ ককন! মায অথয গযর। ািবকয তথা কশ্রাতায ককৌতূর য়।
১৯৫২ হিিাব্দ। য করকাতা কথবক হকছুটা দূবয। দ্বনাহট উকণ্ঠ। ভবয তখন যাজনীহতয বঙ্গ হিয়বাবফ
মুি। যাজয জুবি চরবছ কবাটযবঙ্গয কখরা। বফ হতৃহফবয়াগ ঘবটবছ ভবযবয। ঘাট কাভাবনা কবয ১২হদবনয হদন
ফযাযাকুবযয হল্পাঞ্চবরয য হদবয় ফাব কচব মাহেবরন। কভয় আবগয ককান এক ঘটনায ফদরা হনবত
কাংবেবয একটা হভহছর রাহিবাটা হনবয় ঝাুঁহবয় ির ফাবয উয। শুরু কযর কফধিক ভায। ুরুল-নাযী-হশুফয়স্ক কাউবক কছবি কথা নয়। ভবদয কঘাবয থাকা এক আিভণকাযী ভবযবক কটবন নাভাবতই ভবয হজবজ্ঞ
কবযহছর ‚কযা হুয়া?’ ধুহত াঞ্জাহফ নযািা ভাথায় হটহক, তায য এক জফান, ‘কযা হুয়া’-কতই ভুহি!‛৫ (কারকূট,
ৃিা0 ৪০) অফাঙাহর ফবর হনঘযাত ক মািায় ভবয যবে কবয়হছর। ভবয জানাবেন,

‚কই ঘটনাই তখন হরবখহছরাভ, ছদ্মনাবভয আিাবর হনবয়। ...কারকূবটয উদ্ভফ কই প্রথভ যাজননহতক
যচনায়, আয কই কল। অথযাৎ যাজননহতক কেবি। হনবজয নাবভয অথযটা তখবনা হনবজয কাবছ ধযা
বিহন। কাযণ কই করখাটা বুরবত কফী ভয় রাবগ হন।‛৬ (কারকূট, ৃিা0 ৪০-৪১)
কারকূবটয ‘কবাটদযণ’ যচনাহটবত যাজনীহতয এক চাা ুয হছর। তৎকারীন যাজনীহতভূরক করখা স্ববাফতই
আিার অফযোফী। কারকূবটয করবভ যাজননহতক করখা হববফ ‘কবাটদযণ’ই প্রথভ  কল করখা। ুযাণভবত
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ভুদ্রভন্থনকাবর কম রার উবিহছর, হফশ্বাংাযবক কই গযবরয দুস্প্রবাফ কথবক ফাুঁচাবত ভাবদফ তা ান কবযন,
নাভ য় নীরকণ্ঠ। ফতযভান ভবয় ভাজ যাজনীহতয কম কুহটর রূ, কম করুহলত ফাতাফযণ -এবন অনীয়
হযহিহতবত ভানুবলয ভবন হফশ্বাীনতায কম গযর (অহষ্ণুতা) উৎন্ন বে, ক গযর উদ্গীযবনয (বোববয
ফহিঃপ্রকা) কথবক ান কযাই (হনবজয অন্তবযই কযবখ) কশ্রয় ফবর কারকূট ভবন কবযবছন এফাং হফলাি গযর ান
(হফশ্বাবক অেুণ্ণ কযবখ) কবয কারকূট নীরকবণ্ঠয ভবতা বত কচবয়বছন। ‘কবাটদযণ’ যচনায ভবয় কম হফলাি
হযভের হতহন প্রতযেণ কবযহছবরন, কই অফিাবক ভাথায় কযবখই ভবযবয ‘কারকূট’ নাভ েণ। অহন হিকা’
কারকূবটয এক াোৎকায কছবহছর। কখাবন কারকূট জানাবেন, ‚তখন বফ কজর কথবক কফহযবয়হছ। ছদ্মনাবভয
খুফ দযকায হছর। কারকূট, রার, এটা খাহনকটা কমন আভায হনবজযই হবতবযয ফযাায।‛৭ (ফু, ৃিা0 )
ফুবঝ হনবত অুহফবধ য় না কম ভানুলটা হবতবযয একটা মন্ত্রণা কাজ কযহছর। ভন ভবধয এক অহিযতা হছর।
াক দবরয হফরুবদ্ধ করভ ধবযহছবরন তাই নাভবক কগান যাখা দযকায হছর। অবঙ্গ হফল হনবয় হতহন অভৃবতয
কখাুঁবজ ঘুবয হপবযবছন। তাুঁয ‘গাব অহচন াহখ’ যচনাবতই ভবযবয কারকূট বয় িায (নাভ েণ) উবিখ হতহন
হনবজই কবযবছন।

‚হকন্তু এভন নাভহট ককন? তা বর কম প্রাণহট খুবর কদখাবত য়। কদখবরই কফাঝা মাবফ, ফুক ববয আবছ
গযবর, আনাবক খুুঁবজ কপযা, আবর কতা া অভৃত া অভৃত! হফবল অঙ্গ জযজয, ককাথা া অভৃত!...
কারকূট ছািা, আভায আয কী নাভ বত াবয?‛৮ (কারকূট, ৃিা0 ৪০)
কদ’ হিকায ম্পাদক াগযভয় কঘাল এফাং দপ্তযীয হফখযাত ফযহি কানাইরার যকাবযয বমাহগতায়
আনন্দফাজায হিকায় কুেবভরায হযবাটয করখায কাবজ কবয় হতহন এবরন এরাফাদ। কহফ অরুণ হভবিয কাবছ।
‘কারকূট’ নাবভ হরখবত কচবয় াগযভয় কঘালবক ফরবরন, ‚মহদ আভায হফলফাী প্রাবণয অভৃত ন্াবনয ককাথা কদ
হিকাবত একটু হফস্তৃত কবয করখফায অনুভহত কবয কদন।‛৯ (কারকূট, ৃিা0 ৪৮) এযয কানাইরার যকাবযয
কাবন াগযফাফু কথাটা ািবর ফবরন, ‚হরখুন আহন। মত তািাতাহি আযে কযবত াবযন, তাই করুন। ছদ্মনাবভ
হরখবত চান? তাই হরখুন।‛১০ (কারকূট, ৃিা0 ৪৮)
ফয, এই অবয় ফাণী কানায য ‚শুরু র মািা, ‘অভৃত কুবেয ন্াবন’। কারকূট তাুঁয নাবভয াংজ্ঞাথয খুুঁবজ
াবে।‛১১ (কারকূট, ৃিা0 ৪৯)
বযাজ ফবন্দযাাধযায় কারকূবটয করখাগুবরাবক কবয়কহট মযাবয় বাগ কবযবছন, ‚কারকূট যচনা ভে’কক
কশ্রণী হফচাবয হতনহট বাবগ বাগ কযা মায়। এক, তীথয হযিভা, মথা, ‘অভৃত কুবেয ন্াবন’, ‘হনজযন দ্বকবত’
প্রবৃহত। দুই, জানদ অহবজ্ঞতা, ‘স্বণয হখয প্রাঙ্গবণ’, ‘আযফ াগবযয জর করানা’ প্রবৃহত। হতন, হফহচবিয ন্ান,
মথা, ‘ভন চবরা ফবন’, ‘ফবনয বঙ্গ কখরা।‛১২ (ফবন্দযাাধযায়, ৃিা0 ঘ)
‘কদ’ হিকায় ধাযাফাহকবাবফ ‘অভৃত কুবেয ন্াবন’ প্রকাহত বত থাকবর করখাহট ািক ভবর খুফ
েণবমাগয য়। এযয ১৯৫৪য নববম্বয ভাব ‘কফঙ্গর াফহরায’ কথবক প্রথভ ফই আকাবয কফয য়। খুফ
তািাতাহি ‘অভৃত কুবেয ন্াবন’য প্রথভ ভূদ্রণ কল বয় কগবর হৈতীয় ভূদ্রণকাবর উনযাহটয শুরুয শুরুবতই
কারকূট ‘হফহচি’ নাবভয এই াংবমাজনী করবখন।

‚অবনক হফহচবিয ভবধয ভানুবলয কচবয় হফহচি কতা আয ককানহদন হকছু কদহখহন। ক হফহচবিয ভবধযই
আভায অরূবয দযন ঘবটবছ। ফ ভানুলই একজন নন। আয একজন আবছন তাুঁয ভবধয। একজন হমহন
কাজ কবযন1 ফাুঁচফায জনয গরদঘভয হদফাহনহ। হমহন আায দ্বভথুন ন্তানারবনয ভান কতযবফয ফযাৃত
প্রায় ফযেণ, এই জহটর াংাবয মাুঁয অবনক াংয়, বয় প্রহত বদ। অহফশ্বা, বন্দ, হফফাদ এইফ
হনবয় কম ভানুল, তাুঁয ভবধয আবছন আয একজন- হতহন কহফ, াহহতযক, ািক, হল্পী, গায়ক, বাফুক।
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এককথায় হমহন যহাু।... ভানুবলয এই অনুবূহতয তীব্রেবণ ক ফি একরা। এ একাকীবত্বয কফদনা মত
গবীয, আনন্দ কতভহন তীব্র।‛১৩ (কারকূট, ৃিা0 ৭)
ফযবাযতীয় কভরায প্রাঙ্গবন যহচত ‘অভৃত কুবেয ন্াবন’ (১৯৫৪ হিিাব্দ) উনযাহটবত করখক কৌুঁবছবছন
প্রয়াবগয কুেবভরাবত। ‘ভাভানবফয াগযতীবয’ এবই কারকূবটয প্রকৃত ভবনাফাঞ্ছা ূণয বয়বছ। ‚রে রে ভানুল
মহদ ধভযান্ য়, তবফ খুুঁবজই কদহখ না ককন, রে ভবনয ককান কচাবখ যাবনা আবছ কই িুহর!‛১৪ (কারকূট, ৃিা0
১২) এই একটা আে কফাধ কহয এবই বি। কারকূবটয এববছ। তাই হতহন কভরাভুখী বয়বছন। ‚ধভযান্ হকনা
জাহনবন। তবফ ভানুল কদখবত মাহে। আভাবদয ফ হকছুবত াধ হভটবত াবয! াধ কভবট না ভানুল কদবখ, ভানুল
কচবখ! ভানুবলয কচবয় হফহচি এ াংাবয আয কী আবছ?‛১৫ (কারকূট, ৃিা0 ১২-১৩) াযা বাযতফলয কথবক কত
যকবভয ভানুবলয আগভ ঘবটবছ এই কুেবভরায়। কত ত ধবভযয ভানুল1 ফাউর, দ্বফষ্ণফ, তন্ত্রাধক, নাযী ুরুল
াধাযণ ভানুল ফ এব হভবরবছ হভরনবভরায়। ফহু ধবভযয ফহু ভানুল এববছন ধভয কযবত। আয কারকূট এববছন
ভানুল কদখবত। হফহবন্ন ভানুবলয ভাবঝ হতহন হনবজবকই কমন খুুঁবজ হপবযবছন। অভৃবতয ন্ান কযা শুধু প্রয়াবগয
কুবেই নয়, ভবনয কুবে। ফাউবরয ুবয তাই কারকূট ফবরন,
‚আহভ একহদন কদহখরাভ না তাবয/ আভায ঘবযয কাবছ আযীনগয এক িী ফত কবয।’... গানখাহন কম
অবথয রারন কগবয়হছবরন, ফরবত কগবর একহদক কথবক আভায কই অবথযই স্মযণ। আবর কতা আযী নগযহট
তাুঁয আন কদ। িীহট বরন তাুঁয াধক ত্তা। ... হকন্তু আহভ কতা আয াধক না। অতএফ ফহর, নাবভয আিাবর
কথবক হনবজবক ফযি কযা কথাটা কতভন মুতই রাগবছ না। ফযাং, আভায আযীনগয মহদ য় জগত  জগতজন,
তাবদয ভবধয আভায িী ত্তাহটবক ন্ানই নাবভয আিাবর ঘুবয কপযা।‛১৬ (কারকূট, ৃিা0 ৩৯) উনযাব হতন
কার হগবয় এক কাবর কিকা ফৃবদ্ধয মুফতী ফউ যাভায ভন ভবধয কফদনা কারকূটবক বাহফবয়বছ। ‘ভা কখবগা ফরা’
অথযাৎ ফরযাভ  রক্ষ্মীদাীয গাবনয কথা  ুয, তাবদয অহস্তত্ব হটহকবক যাখায কাহহন। বূতানন্দ এফাং তাুঁয হঙ্গনী
দ্ববযফীয টক-ঝার-হভহি ম্পকয, তন্ত্র াধনায প্রকৃহত ুরুল তবেয আবা উনযাব ায়া মায়। কারকূট কদখবরন
তীবথয আা ভানুলগুবরায হফহচি বহি। নযাীয কাবছ জানবরন, কপ্রভ কী হজহন! গৃী  ন্নযাীয াথযকয
ককাথায়! তীবথয আা াহধকা যাভাদাীহজ (ইহন আবগ ভহনয়াফাঈ হছবরন, বি দীো কনন) অতীত জীফবনয ুখদুিঃখভয় কথা কারকূটবক ফবরন। এযকভ এভন কত ভানুল আবছন ফা এববছন এই কভরায় মাবদয কথা কারকূবটয
কানা য়হন। করখক কদখবছন, যভ ুরুলবক ায়ায আায় ভানুল ছুটবছ। জাহত ফণয ধভয হনহফযববল কারকূবটয
কাবছ হফহচি এই ভানুলই বয় উবিবছ বাযততীথয।
ককন্দুহরয জয়বদবফয কভরাবক ককন্ন কবয ‘খুবুঁ জ হপহয কই ভানুবল’ কছাট্ট একহট যচনা। এই করখাযই ফি বাযান
‘ককাথায় াবফা তাবয’। অাধাযণ এই উনযাখাহনয নাভ শুবনই কফাঝা মায় কারকূবটয ফাউর বাফনায কদয।
কভরায় আগত ফাউর-পহকযবদয ভুবখ কারকূট শুবনবছ ন্নযাী গৃী ফাউরবদয চযভ দাহযবদ্রযয কথা, হববে কবয
হদন মাবনয কথা, তাবদয ধভয  ইহতাবয কথা। ‘অভাফযায় চাুঁবদয উদয়’- এই উনযাহট ফাউর গাবনয নাবভ
বর ভূর তেহট তন্ত্র াধনায উবযই প্রাধানয কবয়বছ। কাভরূ কাভাখযায় কম তন্ত্র াধনা তাহন্ত্রকযা কবয থাবকন।
তবফ অভাফযায় চাুঁবদয উদয় কী প্রকাবয েফ! উনযাবয হফি ভা ফবরবছন কারকূটবক,
‚...একটা তে আবছ, তেটা জানা থাকা চাই। ...বাে ব্রহ্মাবেয একটা তে আবছ। ...এই বােই কম ব্রহ্মাে, তা
কফাঝাফায একটা তে আবছ, কই তে কম াবধ ক তা ফুঝবত াবয। ফাই াবয না।... এভনই াধনা, মা াধবর
অভাফযায় চাুঁবদয উদয় য়।‛১৭ (কারকূট, ৃিা0 ১৩৭৬) াধনায কাবর াধক হভহরত য় প্রকৃহতয (নাযী) বঙ্গ।
এটাই র াধনা বথয গুপ্ত হুঁহি। এই হভরবন হফন্দুধাযণ অহত প্রবয়াজনীয়। উনযাহটবত াহফিী ভা, জগত ভা,
প্রাণবতাল ফাফায ভবতা প্রবৃহত চহযবিয আনাবগানায় তন্ত্র াধনায খুুঁহটনাহট হফলয়ভূ কারকূট ফযি কবযবছন।
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প্রয়াগ কথবক মািা এফাবয হিবফণী ঙ্গবভয হদবক। ফাাংরায হুগরী কজরায হিবফণী। ‘ভুি কফণীয উজাবন’। এরূ
নাভকযবণয হজজ্ঞাা কারকূটই হনযন কবযবছন। ‚গঙ্গা যস্বতীয ঙ্গভ...। হকছুটা দহেবণ কগবর মভুনায ভযা গাঙ
কদখা মায়। হিবফণীয ঙ্গভ হনিঃবন্দব এখাবন গুপ্ত নন, কমভন আবছন প্রয়াগ ঙ্গবভ। প্রয়াগ বরা গুপ্ত কফণী।
ফাঙরায হিবফণী ভুি কফণী। তায অহফহয ফযাখযা আবছ। প্রয়াবগ হতন ধাযায হভরন ঘবটবছ, এখাবন এব
ছািাছাহি। এখাবন এব হতন কনযায হতন হদবক ৃথক ধাযায় মািা।‛১৮ (কারকূট, ৃিা0 ২২৫৪) এখাবন হতহন যাভা
েযাায াোৎ কবয়বছন। ক অনাথ কছবরবভবয়বদয ভানুল কবযবছ। তাবদয হফবয় থা হদবয়বছ। ক অবথয যাভা
েযাা হতা না বয় হতা। এখন ফ কছবি-ছুবি াধনবজবন হনবজবক খুুঁজবছন। উনযাব গঙ্গা  মভুনা নাবভয
নাযী চহযবিয ৈাযা কারকূট প্রবাহফত বয়বছ। মভুনায কথায় ‘হনবজবক হচনবত াহযহন, তাুঁবক হচনফ ককভন কবয?
জীফনটা কবরয একযকভ নয়।’১৯ (কারকূট, ৃিা0 ২৩৪৫) এযয কারকূট চবরবছন ডভুযদবয বথ। এ মািায
নাভ ‘চবরা ভন রূনগবয’। উনযাব ভানুবলয ফহু রূবয ভবধয অরূবয রীরাবক খুুঁজবত আেী বয়বছন
কারকূট। ককাথায় খুুঁবজবছন! বথ-ঘাবট, োবভ-গবঞ্জ, মবি-তবি। কারকূবটয ভবন প্রশ্ন উুঁহক হদবয়বছ, ‘রূবয এই
ধাযাফাহক গহতভয়তায ভবধয অরূবয রূ ককভন?’ াংাবযয াধাযণ ভানুলবক হতহন দ্বফযাগী বত কদবখবছন।
হুগরীয শ্রীুয োবভ কগারক দা ফাফাজীয াহন্নবধয হতহন দ্বফষ্ণফধবভযয তেকথা শুবনবছন। করযাণীয কঘালািায়
তীভাবয়য কভরাবত কতযাবজা ম্প্রদাবয়য উবিখ যবয়বছ ‘ককাথায় ক জন আবছ’ উনযাহটবত। এই কভরায়
মািাকাবর কারকূবটয ঙ্গী হছবরন কারবুঁচা (হফনয় কঘাল)। ধবভযয নাবভ বোহভয হদকটা করখক কদহখবয়বছন। ফন্যা
কভবয়বদয গুরুযা গুরুপ্রাদীয নাভ কবয ুণযপর কদন। ফন্যা কভবয়যা নাহক কই প্রাদীযই কাভনা কবয। কারকূবটয
এবত ভন ববয না। ক অফয খুুঁবজ কফিায় কই জনবক। ‘কম কখাুঁবজ আন ঘবয’ উনযাহটবত ফযদাকান্ত ভজুভদায
 মুফতী রছভীয না ফরা হৃদয় ম্পবকযয ভবধয অায়তা উরহি কবযন। ফযদাকান্তয কথায় াংাবয ককউ
হনবজবক কখাুঁবজ, ককউ কখাুঁবজ ঈশ্বযবক। কম হনবজবক কখাুঁবজ জগত াংায তাুঁয াবনই কচবয় থাবক। আবর
হনবজবক কখাুঁজায অথয হনবজয হবতবযয অন্কাযবক কখাুঁজা। এই জ কথাহট যবয়বছ এখাবন। যাজগীয  কনাবরয
ঘটনা অফরম্ববন উনযা ‘ফাণীধ্বহন কফণুফবন’। ভাঘ ভাবয ীত। কনাবরয তযাই অঞ্চর। উবেয যাবভয হফফা
উৎফবক ককন্ন কবয কম উৎফ য় কই তীবথয াহভর ন কারকূট। উনযাহট ম্পবকয ভাবরাচক বযাজ
ফবন্দযাাধযায় ভন্তফয কবযন, ‚ফস্তুত ‘ফাণীধ্বহন কফণুফবন’ কারকূবটয কহফ ত্তায হযচয়বক ফন কযবছ। অতীবতয
স্বপ্ন কুবরীয ভাঝখাবন হনহায়া ভানুবলয ভবতা ভাবঝ ভাবঝ করখক ঘুবয কফহিবয়বছন। ... মা ফতযভান
কথাাহবতয দুরযব। ... জনকুবযয ধীরুভায়া ফৃত্ত কথবক যাজগৃবয কানাহতয়া ফৃত্ত মযন্ত একটা খযবস্রাত কবতবয
ফবয় চবরবছ।‛২০ (ফবন্দযাাধযায়, ৃিা0 খ) বট্টাচাময ভাই, হকবাযী ফারা ধীরুভায়া, ফাস্তফ এফাং কল্পনায হভববর
গিা কানাহতয়ায কাহহনবত কফণুফন ধ্বহনত বয়বছ। কারকূট ছুবটবছন কানুবযয হযয ছবিয কভরায়। ভানুবলয
কানুবযয এই কভরায় হতহন ডুফ হদবয় ‘ণযবূবভ ুণযস্নান’ কবযবছন। প্রশ্ন জাবগ, উনযাবয নাভহট এভন ককন!
অনযানয কভরায় ভানুল মায় তীবথযয উবেবয, হকন্তু এই কভরায আবয়াজন শুধুভাি হজহন ককনাবফচায জনয।
শুাহখ, গাছারা, অরাংকায কথবক মাফতীয় াভেী ফহকছু ণয য় এই বূহভবত। উনযাব হাং ফাাদুযজীয
ভানহক অন্তৈযন্ধ, রাহঞ্ছত কুুবভয মন্ত্রণা, বথয কখাুঁবজ থ াযা এক ফারক ফননন্দন ঝা প্রবৃহতয উহিহত
উজ্বর। ফাস্তফ ভাবজয টবূহভবত োভীণ ভানুবলয কফ হকছু ুখ দুিঃবখয ছহফ ায়া কগবছ ‘ঘবযয কাবছ
আযীনগয’ উনযাব। স্বাভী হযতযিা যাণীহদয জীফবন াভাহজক হচিফাী হদকহট উদ্ভাহত বয়বছ। হতহন এখাবন
ভযাহট কদহখবয়বছন, ভযা কথবক উত্তযবণয হদ ফাতবর কদনহন। োভীণ ভানুবলয জীফনমািা, াংস্কৃহত 
করাকাংস্কৃহতয হদকহট কারকূট খুফ জ যরবাবফ কদহখবয়বছন। কারকূবটয হফফাগী ভন ছুবট কগবছ ুযীয ‘হনজযন
দ্বকবত’। ‘ভানুল নাবভয ভবদ আভায ফিই তৃষ্ণা। আকন্ঠ ান কবয আহভ কনা কবযহছ।’ জগন্নাথ কদবফয ভহন্দবযয
হল্পকরায় হতহন জীফবনয আা আকাঙ্ক্ষায প্রহতেহফ কদবখবছন। হযচয় য় কখহ, কারাচাুঁদ, হফন্দু, ভহভ, হনহখর
 কযণুয বঙ্গ। ঐহতাহক কপ্রোট, ভুবদ্রয ফণযনা, ককাণাযবকয ূমযভহন্দবযয ফণযনা হদবর ভানুবলয হৃদবয়
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ভুবদ্রয কম কঢউ কারকূট প্রতযেণ কবযবছন তা প্রাংনীয়। এক দ্বফজ্ঞাহনক গবফলণাগাযবক ককন্ন কবয গবি উবিবছ
‘ধযান জ্ঞান কপ্রভ’-এয প্লট। জ্ঞাবনয হাা কভটাবত গবফলণাগাবয আা ড0 হড, কক, কঘাল, ড0 অহভত দ্বভি, হযাচয
কপবরা হযণ প্রবৃহত ভানুলজবনয ভবধয কথবক কারকূবটয জীফনবক উববাগ কযায ফাঞ্ছা প্রকাহত বয়বছ।
‘ভ্রভণ-হফরাী কারকূবটয ডানায় মখনই কাুঁন রাগত হতহন তখনই ঘয-াংায, হযজন- হযবফ কছবি
কফহযবয় িবতন। তাুঁয এই আনফ কফহযবয় িা, তে হজজ্ঞাু, ুণাবরাবাতুয ফা জ্ঞানাবেলীবদয ভবতা হফবল
ককাবনা উবেয ফা অহবজ্ঞতা আযবণয উরে হছর না। ককন হতহন ফাযাংফায ঘবযয ফন্ন কছবি কফহযবয় বিবছন,
কীবাবফ তাুঁয হল্পীত্তায় জহিবয় হছর ভাজ  াংায ম্পবকয অহনিঃবল হনযাহি, নাযী ফা প্রকৃহতয কাবছ ককন
হতহন জীফবন কখন িায়ী হিকানা খুুঁবজ ানহন...। কারকূবটয ভ্রভণ-হফরা এভন একটা তে-তারা হঘবয, মায
ককন্ন হফন্দুবত থাবক ভানুল।‛২১ (ফু, ৃিা0 ৩) ‘স্বণয হখয প্রাঙ্গবণ’ দাহজযহরাং ভ্রভবণয স্মৃহতকথা হনবয় করখা।
াাবিয হনগযতা কারকূটবক কটবনবছ। কাঞ্চনজঙ্ঘায ফণযনা অহববূত কবযবছ। যবভ ফাফু, কাকহরয াচময হতহন
উববাগ কবযবছন। হনবগযয বঙ্গ হতহন াহযাহশ্বযক নযনাযীবদয আচায আচযবণয প্রহত জাগ হছবরন। শ্রীভন্ত,
রহরতা, শুববন্দু, কপ্রভফতী, ুহভতা, হফবফক  ুফীয প্রভুখ চহযবিয ম্পকযগুবরা ািকবক বাহফবয় কতাবর। ফযবতয
কৌন্দময কারকূটবক আফায আকলযণ কবযবছ। ‘Queens of the Himalaya’য আকলযণ কারকূটবক কটবন হনবয়
হগবয়বছ ‘তুলায হাংবয দতবর’। এখাবন শুধুভাি ফযবতয ভহভাবতই হতহন ীভাফদ্ধ থাবকনহন। করভ ঘবলবছন
ফযতফাী ভানুলগুহরয জীফন জীহফকাবত। কভজয কঘালার, তায কফান কুন্দনহন্দনীয বঙ্গ কারকূবটয আরা য়।
হফরা দ্বফববফয ভবধয হদন কাটাবর কুন্দনহন্দনীয জীফবনয ট্রাবজহড, তায অন্তবযয গ্লাহনয হদকহট দ্রিা কারকূ বটয
নজয কথবক ফাদ বিহন। ‘আযফ াগবযয জর করানা’  ‘অভৃত হফবলয াবি’ উনযা দুহট প্রায় ভধভযী মযাবয়
করখা। করখবকয ফবম্ব (ভুম্বাই)  হদিী মািায কথন যবয়বছ। ভূর চহযবি থাকা কগায়ায কভবয় হরজা এফাং হদহিয
কভবয় যহঞ্জতা হযজহবয জীফবন কম ফযথযতায করানাজর ফাযাংফায ঝাটা হদবয় ফহকছু তছনছ কবয হদবয় মাবে কই
জীফন ভযায় ফহণযত বয়বছ এই দুই উনযাব। ‘হঞ্জবয অহচন াহখ’ উনযাহটয ভূর হফলয় ‘দগ্ধশুি’ মা ভূরত
কজযাহতলাবেয একহট আবরাচয হদক। এই জাতক ভাবজয হফহি ফযহি, প্রহতবাধয য়ায বঙ্গ বঙ্গ যবজাগুণী
বফন। অনঙ্গবভান গবঙ্গাাধযায় এই দ্বফহবিয ভুজ্বর। ঘবয েী থাকা বে হকবয দুহনযফায আকলযবন
অনঙ্গবভান ফাযাংফায হততারবয় মায় ক কাহহন হযবফহত বয়বছ।

‚আহভ াংাবযয কফিাজাবরয ভবধয কথবক বথয ডাবক ািা না হদবয় াহয না। াহখ কমভন কূরায়
কছবি দূবযয আকাব উবি মায়, বথয ডাক কই যকভই আভায ভবনয াখায় কাুঁন ধহযবয় কদয়। এবক
ককউ মহদ জীফনবক পাুঁহক কদয়া ফবর, রাতক ফরবত চায়, ফরুক হগবয়। আহভ জাহন, জীফবন ককাথা
পাুঁহক হদবয় াংায কথবক ভুহি ায়া মায় না। াংায কথবক াহরবয় হগবয় জীফবন ককউ ককাবনা ভৎ
কাজ কযবত কবযবছ ফবর ভবন কহয না। ...কই বথয ডাবক আহভ ঘয হফফাগী দ্বফযাগী না, হফার
জীফবনয অঙ্গবন, হনবজবক আয এক যকবভয আহফষ্কায। হনবজবকই নতুন কবয খুুঁবজ কপযা।‛২২ (কারকূট,
ৃিা0 ২৪৬১)
কৌযাহণক কাহহন অফরম্ববন কারকূট হরবখবছন কফ কতকগুহর উনযা। কৃষ্ণুি াবম্বয কুিবযাবগয কফবর
িা এফাং কই কযাবগয কাযবণ ফযহিজীফবন ায়া আঘাতগুহর কথবক হনযন্তয উত্তযবণয প্রয়াই ‘াম্ব’ উনযাবয
ভূর কাহহন। ১৯৮০কত ‘াম্ব’য জনযই কারকূট াহতয অকাবদভী ুযস্কায ান। কুন্তীয অাভানয জীফন কাহহন
হনবয় কারকূট হরখবরন ‘ৃথা’। ‘আভায ন্াবনয রেয এক যাণীয ইহতাবয থ’। াভাহজক যীহতনীহতবক রঙ্ঘন
কবয একজন নাযী তায দাহয়ত্ববফাধ  আত্মম্মান হনবয় হকবাবফ জীফন অহতফাহত কযবত াবযন, ৃথায কই
জীফনবক ভস্ত যকবভয ুখ দুিঃবখয উবধ্বয কযবখ কারকূট আকুহত প্রকা কবযবছন। েুনাথ চিফতযী জাহনবয়বছন,
‘এই র দুিঃবখয যীক আবযক হচযদুিঃহখনী ভানফীবক অহবফাদন জানাবনায প্রহতবফদন’। দুয যত্নাকবযয ফাল্মীহকবত্ব
Volume-II, Issue-XI

December 2016

42

কারকূট  ফাাংরা াহতয

শ্রীতভ ভজুভদায

কৌুঁছবনায অাধয াধবনয প্রবচিায কথা হযবফহত বয়বছ ‘প্রাবচত’ উনযাব। প্রাবচত, হমহন যাভায়ণ
কাহহনয প্রথভ যচহয়তা। উনযব স্রিায হনজস্ব উরহি এফাং কই উরহিয পবর হফশ্বচযাচযবক নতুন রূব কচনা
অাধাযণ বালাহবল্প উহিহখত বয়বছ। এছািা ‘মুবদ্ধয কল কনাহত’কত ককৌযফ  ােফবদয যাজননহতক ৈন্ধ,
কই বঙ্গ কুরুবেবিয মুবদ্ধয যণবকৌর কারকূট হনূণ করখনীবত অঙ্কন কবযবছন। কদ্রাণাচাবমযয ুি অশ্বত্থাভাই
এই উনযাবয নায়ক। দ্বচতনয ভাপ্রবুয জীফবনয হতনহট মযায়বক ‘কপ্রভ হনতয’ (ফারযরীরা), অহনতয াংায
(ভধযরীরা)  ‘প্রবু কায াবত কতাভায যি’ (অন্তযরীরা) হনবয় করখা ‘কজযাহতভযয় শ্রী দ্বচতনয’।
হফহচবিয ন্ান অথযাৎ িাৎ কবয কফহযবয় িা। ‘াযাবয় কই ভানুবল’ কারকূবটয হিক এভনই এক যচনা।
‚কদ কথবক কদান্তবয হতহন াহি হদবয়বছন- কডবকবছ তাুঁবক াাি, কডবকবছ ভুদ্র, নদী। গবন অথফা গীবনজহটর অযবণয ফা ভানুবলয কভরায় হতহন ছুবট কগবছন। থ তাবক ফায ফায ফাউবরয একতাযা ফাহজবয় ডাক হদবয়বছহতহন অধীয থ াগর হথবকয ভবতা ঘবযয দযজায় চাহফ হদবয় কফহযবয় বিবছন- আবযক চাহফ হদবয় খুবরবছন
আবযক দযজা। হনবয় চবর কগবছন অনয জগবত। হকন্তু ক ফই কদ কথবক কদব মািা- এ-গাুঁ কথবক হবন গাুঁবয়
চরা। ‘াযাবয় কই ভানুবল কই হদক কথবক ফরা মায় কার কথবক াহযবয় মায়া অনয এক কাবরয মািা।‛২৩
(ফবন্দযাাধযায়, ৃিা0 ঘ) হশ্চভফবঙ্গয এবকফাবয হশ্চভ প্রাবন্ত এক হশুবফরায ঘটনা কপ্রৌঢ়কাবর স্মৃহত চাহযত
বয়বছ ‘ভন কভযাভবতয আায়’। কমখাবন রুে ভাহটয হযি িাবন ভানুবলয জীফন ঙ্কবটয কযাজনাভচা করখবকয
করবভ পুবট বি।
ফাাংরা াহবতয অযবণযয কচতনা হফবূহতবূলণ ফবন্দযাাধযাবয়য ভবতা কারকূটবক আকলযণ কবযবছ। ক অবথয
অযণয ককহন্নক যচনায় কারকূটবক হকন্তু হফবূহতবূলবণয কমাগয উত্তযাহধকাযী ফরা মাবফ না। তবফ কারকূট হরবখবছন
হতনহট উনযা, অযণযবক উজীফয কবয। ‘ভন চবর ফবন’, ‘ফবনয বঙ্গ কখরা’ এফাং ‘কপ্রভ নাবভ ফন’- এই হতনহট
যচনাবক হট্ররহজ ফরা চবর। এই হট্ররহজ উৎগয কবযবছন, ‘স্বগযতিঃ হফবূহতবূলবণ ফবন্দযাাধযাবয়য স্মযবণ- মাুঁয
দহচহ্ন ধবয ফবনয ভনবক স্পয কযবত কচবয়হছ।’ লাবটয দক, হফায উহিলযায ফডযায এরাকা। ফন্ু যাভ ফুয
বঙ্গ হগবয়বছন জযাইবকরায়। কখাবন জঙ্গবর জঙ্গবর কঘাযা। জঙ্গবরয অহধফাীবদয বঙ্গ থাকায অহবজ্ঞতা করখক
অজযন কবযবছন। হুবয ফা োবভয কথবক অযবণযয জীফনমািা ককাথায় কতটা ৃথক, আচায হফচায াংস্কাবয তাযা
কতটা হফশ্বাী! হতু, ুযহতয়া  তৃহপ্ত কবৌহভবকয াহন্নবধয কারকূবটয করবভ জযাইবকরা, এবদরফা 
থরবকাফাবদয টবূহভবতই যহচত বয়বছ এই হট্ররহজ।
ঞ্চাবয দক কথবক আহয দক মযন্ত কারকূবটয কম মািা (ভান ভ্রভণ) কখাবন হতহন শুধু ভানুলবকই
কদবখ হগবয়বছন। বাযতফবলযয হফহবন্ন প্রাবন্ত ছুবট হগবয়বছন। ফাদ বিহন ককাথা! অযণয, াাি, নদী, ভুদ্র।
এভনহক কল্পনায ভাধযবভ ুযাণবথ াুঁটা হদবয়বছন। কারকূট জানাবেন, ‚তেতারা মা হকছু ভানুলবক চাই। কমকাবর জ্ঞাবন বথ কফহযবয়হছরাভ, ভানুল হছর আভায রেয। কাযণ, ভানুবলযই ৃি একটা ীভাফদ্ধতায ভবধয মখন
াুঁহবয় উবিহছরাভ, তখন অনয ভানুবলয ন্াবন ভন ফযাকুর বয়হছর। তায বঙ্গ অহফহযই হনগয, কবৌগহরক
হযফতযবনয প্রকৃহতয হফস্ময়কয কখয়ার, ইহতাবয বাঙাগিায হফহচি ঘটনাফরী আভায আশ্রয়‛।২৪ (কারকূট, ৃিা0
৩২৩৯) ‘কারকূট যচনা ভবে’ উত্তভ ুরুবল ফহণযত কথাকায কারকূট হনবজই একহট চহযবি হযণত বয়বছন ািক
তায িবনয হফববাযতায় কইবট কখয়ারই কবযনহন। যাজনীহতয কম করুলতা কথবক হনবজবক হযবয় হনবয়
কারকূবটয উদ্ভফ বয়হছর কখাবন কারকূট নাবভয যচনাগুহর কমন শুধু হনবজবকই খুুঁবজ কবত বচি বয়বছ।
‘জনভ অফহধ াভ রূ কনাযরু/ নয়ন না হতযহত কবর’ হফদযাহতয এই বদয ভাধুময পুবট উবিবছ কারকূট
ভানব। ভবয কথবক ম্পূণয বয এব হনজস্ব এক জগত ৃহি কযবরন কারকূট। কম জগবত এক অন্তযঙ্গ
জীফনবফাধ আবছ। ফাাংরা াহবতযয দযফাবয তাই ভবযবয কথবক কারকূট কফহ জনহপ্রয়তা কবয়বছ। তাুঁয যর
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ভন, গযরীন কচাখ ভন ককবিবছ। কারকূট কাবরয হথক, তাই কতা জ যর অনািম্বয এক জীফনবথয হথক
বত কবযবছ। মািাবথ ক্লাহন্তয হনান উহিবয় কারকূট ফবরবছন,

‚কভঘ মায় গরবত, ঝয ঝয ঝযবত। আহভ মাই ুধায ন্াবন। তীব্র হফল আভায নাভ -কারকূট। গযর
আভায ধভনীবত। কই কহফতায ভবতা ফরবত ইবে কবয, ‘হচয ুহখজন ভ্রবভ হক কখন/ ফযথীয কফদনা
ফুহঝবত াবয?/ হক মাতনা হফবল, ফুহঝবফ ক হকব/ কবু আীহফবল দাংবহন মাবয?’ আভায কদৌিঝাুঁ
ছুবটাছুহট মাই ফর, কই কাযবণ। ভহয কম। জ্বহর কম। তাই আহভ ভ্রহভ ুধায ন্াবন। ফাুঁচবত কক না চায়?
ভানুল কতা ফহুত দূয, টা জীবফয ধভয। বত াহয কারকূট। তা ফবর অভৃবতয ন্াবন মাবফা না। এই
আকণ্ঠ হফল হনবয় ফাুঁচফ ককভন কবয?‛২৫ (কারকূট, ৃিা0 ৩৫৩৭)
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