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Abstract
The character of ‘Ghanada’ is an immortal creation of Premendra Mitra The author, film Director,
novelist, poet Premendra Mitra has shown his unique talent in creation such highly imaginative
stories of Ghanada. The reader remains attracted by the amusing situations which contain fun and
excitement as well as by author’s vast knowledge of even physics, biology, history, geography and of
political history of the world. Though written in the long past thirties, the adventures of Ghanada
have inevitable appeal to the modern readers as well.

প্রেমভে ফভমেয ফাাংরা কথা াফমতে েমফ প্রমভন নাটকী প্রতভফন আকফিক।মেমভে জীফনীকায শ্রীভফত ুফভতা
চক্রফর্ত্তীয আমরাচনা প্রথমক জানা মাা ফতফন ঢাকা জগন্নাত কমরমজ ইন্টাযফভফডমট ামন্স ড়ায ভ করকাতা এম
‘২৮নাং প্রগাফফন্দ প্রঘালার প্ররমনয’ প্রভ ফফড়মত থামকন।মই ভ ো ভস্ত প্রফাডতাযযাই ছুফটমত ফাফড়মত চমর প্রগমছন।খাফর
প্রভমঘয ঘমযয জানারা প্রগাোঁজা একটা প্রাষ্টকাডত প্ররখমকয ামত আম।ফচফটয ফফলফস্তু এক নফফফফাফতা নাযীয েফাী
স্বাভীমক প্ররখা াভানে কমকফট কথা,মা ামথ কময যাতাযাফত প্রেমভে প্ররমখ প্রপমরন দুফট প্রছাটগল্প ‘শুধু প্রকযানী’
‘প্রগানচাফযণী’।
এয যফততী অধো এক েরফিত ইফতা।এমকয য এক প্রছাটগমল্পয াংকরন প্রমভন েকাফত মমছ প্রতভফন কাফেগ্রন্থ
 উনো যচনামত ফতফন প্রযমখমছন স্বাতমযেয স্বাক্ষয।কমলামরয নতুন ধাযা যচনা শরীয ফতফন ফছমরন এক ভূখে
কাফযগয।অফবনফ ফফলফস্তু ুক্ষ্ম ভনস্তত্ব,নাটকীতা  চরফচে ুরব উস্থানা এফই তাোঁয যচনায অনেতভ শফফষ্টে ম ধযা
ড়র। এক জীফমন ফহু যকমভয জীফফকায মে ফযফচফতয ূমে কখমনা ফতফন স্কুর ভাটারায,ফফঞাপান প্ররখক, ফেকা
ম্পাদক, ফচে নাটেকায, অর ইফিা প্রযফডয অনুষ্ঠান ফযচারক, ফমনভা ফল্পী ইতোফদ ফফফবন্ন প্রায ফফফচে অফবঞাপতামক
কামজ রাফগমমছন তাোঁয প্ররখা। ফহুভূখী েফতবায অফধকাযী প্রেমভে ফকন্তু ফাযাংফায ফনমজমক বােমত বােমত এফগমমছন।
তাই ফফফচে ফফলই তাোঁয প্ররখা ঠাোঁই কময ফনমমছ। ফমনভা ফমল্প আমষ্টৃমষ্ঠ জফড়ত অফস্থা ‘ঘনাদা’ চফযে ৃফষ্ট প্রই ফহুভূখী
েফতবাধমযয নতুনমত্বয অমেলণ ফরা চমর।ডঃ চক্রফততী তাোঁয ‘প্রেমভে ফভে’ জীফনী গ্রন্থভারা ১৮প্রত ফরমখমছন ‘প্রেমভে ফভে
ফচযকারই ফশু  ফকমাযমদয জনে যফচত াফমতেয এক উৎাী ফনমফফদত  স্বাতেেম্পন রদ্ধ েফতষ্ঠ প্ররখক‛-প্রই
উৎাই আমযা গবীযবামফ অনুবফ কযমরন মখন প্রদফন্ধু ফচর্ত্যঞ্জমনয ভৃতুেয ফকছুফদন ময করকাতা াম্প্রদাফক দাো
ফাধমর প্রেমভে জন্মবূফভ ফাযানীমত আশ্র প্রনন। প্রখামনই ফফঞাপামন আগ্র উদ্দীক ফাাংরা ফশু াফমতে গমড় প্রতারায জনে
দুই প্রমাগে মমাগীমক প্রম মান ভমনাযঞ্জন  ফক্ষতীে নাযাণ বট্টাচামতে এোঁমদয ই উৎাম যফচত র ‘ফোঁমমড়
ুযাণ’(১৯৩০) েকাফত র ‚যাভধনুয‛ াতা। এযয প্রেমভে অফচমযই ম মঠন ুধীযচে যকায ম্পাফদত ‘প্রভৌচাক’
ফেকায ফনফভত প্ররখক।
এই ূমেই ১৯৪৫ ফাাংরা ১৩৫২ ফোমেয প্রদফাফতে কুফটমযয ূজাাংখো ‘আরানা’ আফবতবাফ ঘটর ‘ঘনাদা’ যমপ
‘ঘনোভদাম’-য মায ম্পতমক কথা াফফতেক অন্নদাঙ্কয যাময ভূরোণ ‚ঘনাদায জনে তাোঁয স্রষ্টায নাভ ফচযস্তাী মফ।‛
েথভ গল্প ‘ভা’ ভূরত ফকমায ফকমাযীয জনে প্ররখা মর েকাময মে মে ফ ফী াঠমকয ভমধে াড়া মড় মা।
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‘ঘনাদায’-এমকয য এক কাফফন েকাফত মত থামক। অফে ‘ভা’ গল্প প্রথমক ‘ঘনাদা’ চযেফট ম্পূণততা রাব কমযফন
অন্তত েফতমফ যচনায প্রক্ষমে প্রেমভে প্রফ ফকছুটা ভ ফনমমছন, প্রই ুফফখোত ‘ফাার্ত্য নিয ফনভাফর নস্কয প্ররন’-এয
ফঠকানা ফা প্রভময মফতাচ্চতমর তায ফফা অথফা একভাে প্রভফাী ফফমযয কাছ প্রথমক ধায কময ফগামযট খাায
ফফখোত অবো ইতোফদ গমড় উমঠমছ আমস্ত আমস্ত, অথতাৎ ক্রভঃ ঘনাদায ফফুর ঐফতেভফিত ঐশ্বমত প্ররখক ভ ফনম
গমড়মছন।
অমনক ভ োথফভক ামঠয অনুবূফতমত এই গল্পগুফরমক ‘গুরগল্প’ উদ্দাভ কল্পনায উধা ক্ষফফস্তায ভমন  ফকন্তু
একটু গবীয অফবফনমফ কাময াঠ কযমর ফুমঝ ফনমত কষ্ট না প্ররখকমক কাফফন ফনভতাণ কযমত ফগম কত গবীয েস্তুফত
ফনমত মমছ। এক মক্ষ তামক তাোঁমক ফচনতা কযমত মমছ এফাময প্রকান শফঞাপাফনক ফফল ফা ূে অফরিন কময ফরখমফন
আফায ফফলফটয ভকারীন োফেকতা ফনম মমতষ্ট প্রখার যাখমত মমছ। একাধাময ফফমল একফট ফফলময উয
উমুক্ত তথে অনুন্ধান তাযয কাফফন ফটমক ুফনফদতষ্ট একফট প্রবৌগফরক স্থামন স্থান কময প্রই অঞ্চমরয ঐফতাফক গুরুত্ব
প্রমভন গমল্পয ছমর াঠমকয ামত তুমর ফদমতন প্রতভফন প্রই অঞ্চমরয ফফদ োকৃফতক তথে, বালা, খাদোভগ্রী, প্রালাক
ফযচ্ছদ, জনজীফন, াংস্কৃফত ফই আত অফত ফফশ্বস্তবামফ।
‘ঘনাদা’য ফাফনম ফাফনম ফনমজয ফাাদুফযয গল্পগুফরমত তাই প্রমফ তথে ফা তত্ব যমমছ তায প্রকানটাই ফানামনা ফা
প্ররখমকয স্বকমার উদ্ভাফফত ন, ফগুফরই ম্পূণত তে, শুধু ঘটনায ফফনোটাই প্রমটুকু উদ্ভাফফত, েকৃতমক্ষ তাোঁয ভস্ত
‘গুরগল্পই’ ছদ্মমফী ফক্ষাভূরক াফতে। ফফমনাদন আয ফক্ষাদান একই ভুদ্রা এফঠ-ফঠ। কাফফনয ূমে ম্পূণত
কাল্পফনক ঘটনাক্রমভ াঠক প্রমফ অজানা ফা অমচনা নতুন ে ফক নাভ ান প্রগুমরা ফকন্তু প্ররখমকয উফতয ভফস্তমেয উৎাদন
ন আমর প্রগুমরা তেই। কাফফন োপ্ত বূমগার ইফতাময তথে ফা তত্বগুফরয প্রক্ষমে একথাগুফর ভান োফেক। এ েমে
‘ভা’ গল্পফটমক উমলফখত জীফন ফফঞাপামনয তত্বটিফটয উমলখ কযা মা–
‚ফনফভাযা তীক্ষ্ণ উচ্চ অট্টাামে আভামদয স্তফিত কময আফায ফরমত রাগমরন, ফফশ্বা কযমত াযমছন না ফোাযটা,
প্রকভন? প্রকান বাফনা প্রনই, এক্ষুফন েতেক্ষ েভাণ আনামদয ফদফচ্ছ। ফকন্তু তায আমগ ফমর মাই শুনুন। ভায রারায যাাফনক
ফযফততমনয কথা মা ফমরফছরাভ, ভমন আমছ প্রতা? প্র ফযফততন আফভ ফতেই কমযফছ। ফডভ প্রথমক শুরু কময ভা মখন াভানে
জমরয প্রাকা ম থামক, তখন মতন্ত তায য নানা েফক্রা চাফরম ভায রারায এভন যাাফনক ফযফততন আফভ
ঘফটমফছ প্রম, াময ফফমলয প্রচম প্র রারা ভাযাত্মক ম উমঠমছ।‛ ‘ভা’। (৭ই আফশ্বন, ১৩৬৩)
‘প্রাকা’ গমল্প প্রেমভে এ ধযমনয যাাফনক ফযফততমনয েে প্রটমনমছন, এই ফফলফট ফকন্তু ফতেই জীফনফফঞাপানীমদয
গমফলণায ফফল। এ েমে ‘কাোঁচ  াোঁ গল্প দুফটয কথা প্রথমক যভাণু ফফঞাপামনয েমে জানমত াফয প্রম ভ প্রেমভে এই
দুফট গমল্প যভাণু প্রফাভায ইফতা তাোঁয ফকমায াঠক াফঠকায াভমন তুমর ধমযমছন প্রটা ফতেই অতোশ্চমত ফফল, কাযণ
আজমকয ‘তথেজামরয’ মুমগয মে প্রই প্রফতামযয কামরয ীফভত ঞাপামনয মুগমক গুফরম প্রপরমর বুর মফ। জাভতাফনয
যভাণু প্রফাভা ফনভতামণয েমচষ্টায ঘটনাফট ফিতী ফফশ্বমুমদ্ধয ভকায ঘটনা তা প্রমভন েভাফণত তে ‘কাোঁচ’ গমল্প নাৎফ মুফক
‘োমমনয’ ইউমযফনাভ প্রখাোঁজায তাড়না ুদূয ‘অোাংমগারা’ মাো এফাং প্রমল ঘনাদায ফুফদ্ধ ফমর যাফজত ফায কাফফন
ফতেই অনফদে। ফকাংফা াোঁ গমল্প আভযা াই‚ফররাভ প্রতা, শুধু একটা বাযী জমরয প্রখাোঁমজ। একফফ প্রম-জর এই াইমরামজন প্রফাভায মুমগ প্রফচমন াযাজীফন
াময উয া ফদম কাফটম প্রদা মাা। ড. কোফর োমণয ভাা তোগ কময এই ুদূয ফতব্বমত এম প্রম বাফয জমরয
এভন স্বাবাফফক এক গুপ্ত হ্রদ খুমজ প্রমমছন, ফম ফম চারান ফদমর মা একমা ফছময পুমযামফ না।‛ ‘াোঁ’, (৭ই
আফশ্বন, ১৮৮১ কাে)।
আফায ‘পুমটা’ গমল্প ভাূমনেয ‘প্রপাথত ডাইমভনন’-এয জফটর গফণত প্রক কময তুমরমছন উামদ কাফফন। েমপয
ফভমনাফস্কয জফটর গফণত কীবামফ ঘনাদামক ভুহুমততয ভমধে ো ভেরগ্রম প্রৌোঁমছ ফদমফছর তা আজমকয কফম্পউটায প্রগভ ক্লান্ত
ফকমায ফকমাযীমদয ভান আকলতণ কযমফ তা ফরাই ফাহুরে।
প্রেমভেয দা অনুন্ধানী ভন ইফতা, বূমগার, যাণফফদো, দাথতফফদো, োণীফফদো ইতেফদয অফত জফটর ফফলমক
অননে দক্ষতায কাফফন প্রভাড়মক উস্থান কমযমছন। ফকন্তু এই প্রম উস্থামনয ফফলফট তায মে আদেন্ত জফড়ম প্রযমখমছন
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এক অনফদে ভজা  শফঠকী গমল্পয চার। গত তােীয ৬০-এয দমকয নষ্টারফজক ফযমফময স্বাদ এই কাফফনগুফরয প্রক্ষমে
জীফন্ত ম উমঠমছ। েফাী চাকুযীজীফী নানান ফী প্রভ প্রফাডতাযমদয প্রমৌথ জীফমনয ছফফফট প্রেমভে অাধাযণ ভুফন্সানা
ফন কমযমছন। প্রখানকায ছফফফট কমকফট গমল্পয ফবমন প্রথমক প্রছমন ফনমর াই‚ঘনাদা এমকফাময ফোক্রঝম্প ফদম থারায উয দুফতাহু প্রভমর ধময াোঁ-াোঁ কময উঠমরন যাভবুজ প্রনাত আভামদয প্রভময
অমনক ুমযামনা ঠাকুয, তাই, নইমর আয প্রকউ মর প্রফাধ  গাভরা-টাভরা উমে মড় খাফায ঘময একটা প্রকমরঙ্কাফয
ফাোঁফধম প্রপরত। যাভবুজ ঘনাদামক প্রচমন। তাই শুধু এক া ফফছম ফগম। ফাোঁামতয ফাোঁফট ফামনা থারাটা ফচমন প্রবরফক
ফামজয ভমতা অদ্ভূত কাদা াভমর ফনম ফরমর, ‘ফক ইমরা ফাফু, ভামছয প্রঝার খাইমফন না’। ভাছ (১৯৬৩)।
আফায ‘াোঁ’ গমল্প ভপস্বরী ফাফুমদয প্রভযীফতয ফযচ প্রভমর- ‘খাা-দাা প্রফ বারই মফছর। ভপস্বমর মামদয
ফাফড় তামদয করোমণ শুক্রফায যামতয খাাটা আজকার এই যকফভই । শুক্রফামযয য ফনফায াপ ফরমডমত তাোঁযা
কার কার ফাড়ী মান আয ফপমযন প্রই প্রাভফায কামর। যফফফামযয ভোটটায অবাফ শুক্রফামযয যামেয প্রবাজ ফদমই
তাোঁযা তাই উর্ত্র কময প্রনন। ‘াোঁ’ (৯ই আফশ্বন, ১৮৮১ কাে)
দীঘতফদন চরফচ্চে ফমল্পয মে জফড়ত থাকা এই কাফফনগুফরয েফতমফ ফনভতাণ, খুোঁফটনাফট ফফলময ফডমটফরাং-এ প্রেমভে
প্রম খুফফ জাগ ফছমরন তা আভযা কাফফন ূমে উরফি কযমত াফয।
‚এক ামত ফস্তর আয এক ামত টচতটা ফনম ঘয প্রথমক প্রফফযম কামঠয ফাফড়টায ফছন ফদমক ফগম দাোঁড়ারাভ।
কৃষ্ণমক্ষয প্তভী ফক অষ্টভীয রারমচ চাোঁদ তখন াামড়য ভাথা আয খাফনকটা উমঠ এমমছ। চাযফদমক প্রকভন একটা
ছভছমভ বুতুময আছা অন্ধকায। আফভ প্রখানটা দাোঁফড়মফছরাভ প্রখানটা প্রই চাোঁমদয আমরায ছাামতই অন্ধকায আমযা
গাঢ়।‛ ‘ছূচ’(৭ই প্রপব্রুমযী, ১৯৬৩)।
আফায, ‚ধযমত মর ফাচ্চা প্রগফযরাই ধযফায প্রচষ্টা কযমত । ফাচ্চা প্রগফযরামক একা-একা াা ফকন্তু ক্ত। প্রছাট প্রছাট
ফযফাময বাগ ম প্রগফযরাযা দরফদ্ধ মই ফদমনয প্রফরা গামছয পর ভূর প্রখম প্রফড়া। যামে ধাফড় গফড়রা প্রকান গামছয
তরা াাড়া থামক, আয ফাচ্চা আয প্রভম গফযরাযা গামছয উয ডার ারা ফদম ভাচায ভত ফাা ঘুমভা। প্রকান যকমভ
প্রকান ফাচ্চা প্রকাথা একফায প্রছাটমক না ড়মর তামক ধযাটাই কফঠন।‛ ‘ভাছ’ (৭ই আফশ্বন, ১৩৬৩)।
এই দুফট উদ্ধৃফতয াভানে ফযয প্রথমকই আভযা ফঝুমত াফয প্ররখক ফকবামফ ফণতনায ুক্ষ্মাফতূক্ষ্ম প্রভাচমড় কাফফনমক
জীফন্ত কময তুমরমছন।
শুধু ফণতনাই ন ‘াংরা’ ৃফষ্টয ভধে ফদম প্রেমভে ‘ঘনাদা’-কাফফন প্রক জীফন্ত  োণফন্ত কময তুমরমছন। ফফয, ফফু,
প্রগৌয  গল্পকথক ফনমজ এই কাফফনয াশ্বত চফযে মই প্রকফর থামকফন, কাফফন প্রক আকলতণী স্বাদু কময প্রতারামত তামদয
অফদান মমথষ্ট।
‚ফক মমছ, ঘনাদা!‛ ‚ফক মমছ!‛ ঘনাদা প্রমন আাভীয ফদমক যকাযী প্রকাোঁুফরয ভমতা তাফকম প্রপমট ড়মরন,
‚এখামন দু-দি এম ফতাভ। তা ফন্ধ কযমত চা।‛ ‚ফমরন ফক, ঘনাদা!‛ আভযা ফতেই আকা প্রথমক ফড়। ‚আফন
ফফায জনেই প্রতা এত আমাজন।‛ ফরমর ফফু। ‚ফমনাাযী এখুফন এর ফমর।‛ প্রগৌমযয ইফেত। ‚াত না ুড়মর প্রপযত‛আফভ প্রই ইফেত একটু প্রভাটা কময ফদরাভ। ‚এমকফাময ফাদাী ফঙাযা।‛ ফফয প্রাজাফাাংরা ফোখো কময ফদর, ‚ামতয
ভুমঠা ধমযনা‛। ‘ভাফছ’ (৭ই পাল্গুন, ১৮৮৬ কাে)।
জামতয ফফচাময অফেই প্রেমভে ফভমেয ‘ঘনাদায’ কাফফনগুফরমক ফফশ্বাফমতেয ফফখোত কল্পফফঞাপামনয কাফফনগুফরয
ামথ এক াংফক্তমত প্রপরা চমর না। তমফ ফতফন প্রম ভূখে উমদ্দে ফনম এ কাফফনগুফর যচনা কমযফছমরন প্রই ঞাপানযামজেয
ফফফচে াংফাদ তা ইফতাই প্রাক বূমগার ফকাংফা ফফঞাপামনয প্রভরফন্ধমন এেডমবঞ্চামযয ভনমরাবা প্রযাভাঞ্চকয ফণতনায গুমণ ভুগ্ধ
কমযমছ াঠক াধাযণমক, আয প্রই ঐফতেই ফাাংরা াফমতে নতুন নতুন ৃফষ্টয িফনা উমক ফদমমছ। তেফজৎ-এয
প্রোমপয ঙ্কু, ুনীর গমোাধোময কাকাফাফু ফা ীমলতন্দুয নানান কল্পফফঞাপামনয কাাফন স্বামদ গমন্ধ ফযমফনা ফবন্নতয
মর তামদয াফফতেক অনুমেযনা প্রম প্রেমভে ফভমেয তুভুর জনফে ‘ঘনাদাই’ তা ফরমর প্রফাধ  বুর মফ না।
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তথেূে :
১। ঘনাদা ভগ্র, প্রেমভে ফভে (১ভ খি) আনন্দ াফফমরমকন ২০০০
২। ঘনাদা ভগ্র (২ খি) আনন্দ াফফফরমকন ২০০১ ফডঃ
৩। ঘনাদা ভগ্র (৩ খি) আনন্দ াফফমরমকন ২০০১ ফডঃ
৪। ফাাংরা াফতে ফযচ ড.াথত চমট্টাাধো
৫। ফাাংরা াফমতেয ইফতা: ৪থত খি ড. ুকুভায প্রন
৬। ‘প্রেমভে ফভে’ জীফনী গ্রন্থ ভার-১৮ : ড. ুফভতা চক্রফর্ত্তী
৭। ফাাংরা াফমতেয ভগ্র ইফতা: ড. প্রক্ষে গুপ্ত
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