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Abstract 
  দ াটগে আধুহিক রু্গহজজ্ঞাসার ফস  িওোর কারবর্ স্বািাহেকিাবেই োাং া দ াটগবের প্রথম জন্ম গ্ন 

দথবক এর পরীক্ষা-হিরীক্ষামূ ক িািা কার্বক্রম স্বযন্ত্র হশেক া রূবপ এবক হেবশষ মর্বাো হেবেব । রেীন্দ্র পরেযবী োাং া 
কথাসাহিবযি হেবশষয দ াটগবের িুেবি শুধুমাি মবিারঞ্জিমূ ক হেষেই িে দসই সবঙ্গ যৎকা ীি আথবসামাহজক, 
রাজনিহযক পটপহরেযববির গহযধারাবক গ্রামীর্ যথা িাগহরক জীেবির িািা মািেবে হেিার কবর এর র্থার্থ হশেীয 
রূপ প্রেশববির দিস্টা করা িবেব । দেবেশ রাে হ ব ি দযমহি এক ইহযোিক সৃহষ্টশী  মািহসকযার অহধকারী দ খক। 
যাাঁর জন্ম ১৯৩৬, ১৭ই হিবসম্বর, েযবমাবি োাং াবেবশর পােিা দজ ার োগমারা গ্রাবম। হপযা হ ব ি হক্ষযীশিন্দ্র রাে, 
মাযা অপর্বা রাে। োাং া দ াটগবের হিমবার্ শশ ীবয হযহি এক স্বযন্ত্র রীহযর প্রেযবি কবরি। যাই যাাঁর অিিি দ াটগবের 
হেবশ্ব র্াবের পহরিে আব  যারা িাব ািাবেই জাবিি দ খক হিবসবে যাাঁর রিিাশহির আহিজাযিবক। 
           আব ািি প্রেন্ধ মবধি যাাঁর গেসমবগ্রর  েহট খবের হেহিন্ন সমেপবেবর কাহিিীগয শেহিিি, জীেবির হেহিন্ন 
পবেব যাাঁর মািসবপ্রক্ষাপট, হেবশষয সায ে র েেবস উত্তরেবঙ্গ এবস এখািকার িািা দেহর্র মািুবষর জীেিসাংগ্রাবমর 
োস্তে সম্ময আহযব দ খবকর মমবস্পশবী দ খিীর গুবর্ দর্িাবে প্রহযহেহম্বয িবেব , প্রেবন্ধ যারই সাংহক্ষপ্ত স্বরূপবক যুব  
ধরার দিস্টা করা িবেব । কথাসাহিবযির উপকরর্ হিেবািি করবয হগবে যাাঁর সাাংোহেকযার অহিজ্ঞযা যাবক প্রিূয 
সিােযা কবরব । যাই পহরবশবষ একথাই ে া র্াে দর্, হযস্তা িেী সাং গ্ন মািুবষর প্রহয অসীম েরেপূর্ব অিুিূহয, 
সাংসৃ্কহয মিস্কযা, প্রগহযশী  েুহিজীেী েৃহষ্টিঙ্গী প্রিৃহযর অিূযপূেব দম েন্ধবি দেবেশ রাবের সৃজিশী  দ াটগেগুহ  
েিাপক আব ািিা যথা জিহপ্রেযার শীষবহেনু্দ স্পশব কবরব । 

____________________________________________________ 

Discussion 
                      োাং া কথাসাহিবযির এক হেপু  শেহিিিমে দপ্রক্ষাপবট হিজস্ব স্বচ্ছন্দ ও সাহিহযিক দক্ষবির োইবর েৃিত্তর 
সমাজ ও েিহিজীেবির অিিি দম েন্ধি ও রু্গ্মসত্তার আেবি, গিীর মমবস্পশবীযার সবঙ্গ হর্হি অসামািি দ খিীর গুবর্ 
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োাং া সাহিযিবক েহুেিাপ্ত আহঙ্গবক সমৃি কবরব ি হযহি িব ি দেবেশ রাে। সমাব ািবকর েৃহষ্টবয হর্হি েূরপাল্লার 
দিৌেির। েূরেীক্ষর্ র্বন্ত্রর েুই প্রাবেই ক্রমান্ববে র্ার েৃহষ্ট হিরীকৃয। দর্খাি দথবক হযহি অেব াকি কবরব ি দেশ-
কাব র প্রকৃয স্বরূপ, উচ্চহেত্ত দথবক মৃহত্তকা াহ য জীেি পহরক্রমা, কবরব ি সমাবজর িে দথবক সৎ মািুবষর মুবখাশ 
দটবি প্রকৃয মুবখর উবন্মািি, এমিহক হর্হি ইহযিাস ও পুরাবর্র আব াড়বি মািে মবির গিি অিিেবরর িািাহেধ 
হেক সমূিবক আবেগী মন্থবি উহিয কবরব ি। যাই োাং া সাহিযি যাাঁর মবযা দ খবকর সৃহষ্টর আব াে সযযই সমুজ্জ্ব  
দথবকব , র্া যাবক কথাসাহিহযিক রূবপ স্বযন্ত্র মর্বাোর উওরাহধকারী কবরব  একথা হিিঃসাংবকাবি ে া র্াে। 
 

 ১৯৪৩ সাব  পূেবোাং া দথবক িব  এবস হযহি যাাঁর প্রাবর্র শির জ পাইগুহড়বয সপহরোবর থাকবয শুরু 
কবরি। দর্খািকার হিস্তরঙ্গ জীেির্াপি, িাোগাি, হযস্তািেী, প্রাকৃহযক শেহিিি যাবক িীষর্ িাবে আকৃষ্ট করাে জীেবির 
প্রথম পবেবর অহধকাাংশ সমে হযহি এখাবিই কাটাি। কমবজীেবি জ পাইগুহড় আিন্দিন্দ্র কব বজ অধিাপিা কবরব ি। 
পরেযবী জীেি ক কাযাে অহযোহিয করব ও যাাঁর হৃেবে উওরেঙ্গ, জ পাইগুহড় শির সারাজীেি গিীরিাবে  াোপায 
কবরহ  । পাহরোহরক সাহিহযিক পহরমে  হেবশষ কবর হপযামি উবমশিন্দ্র রাে, োো েীবিশ রাবের সাহিযি প্রহযিাই 
যাবক সাহিযি জগবয অিুপ্রবেবশর দপ্ররর্া দজাগাে। ১৯৫৩ সাব  ‘হিহশগন্ধা’ গে হেবেই যাাঁর সাহিযি র্ািার সূিপায 
িে। গেহট জ পাইগুহড়র ‘জ াকব’ পহিকাে প্রকাহশয িে। আেজবাহযক োঙাহ  সাহিহযিক হিবসবে যাাঁর রহিয ‘হযস্তা 
পাবরর েৃত্তাে’ (১৯৮৮) উপিিাসহটর রিিা োাং া সাহিবযির িেীমাযৃক জীেবির েহু অিাব াহকয হেবকর উপর এমি 
সজাগ েৃহষ্ট হেবে হিহমবয িবেব  র্া যাবক ১৯৯০ সাব  সাহিযি অিাকাবিহম পুরস্কার এবি দেে। এ াড়াও যাাঁর অিিািি 
রিিার মবধি আব  ‘র্জাহয’, ‘মফস্বহ  েৃত্তাে’, ‘সমে অসমবের েৃত্তাে’, ‘ গি গান্ধার’, ‘সি আত্মীবের েৃত্তাে’, 
‘হশোেবির প্রহযবেেি’, ‘োঙ্গার প্রহযবেেি’, ‘খড়ার প্রহযবেেি’, ‘হযস্তাপুরার্’, ‘আহঙিা’, ‘ইহযিাবসর দ াকজি’, ‘উহচ্ছন্ন 
উচ্চারর্’, ‘একহট ইচ্ছামৃযুির প্রহযবেেি’ প্রিৃহয। প্রেন্ধ মবধি যাই কথাসাহিহযিক দেবেশ রাবের হেহিন্ন সৃহষ্টর মবধি 
দ াটগবের হেপু  সমািার দথবক হিেবাহিয কবেকহট দ াটগবের অয  জীেি অবন্বষর্বক হেবেষবর্ রাখা িবেব । 
 

 স্বাধীিযা পরেযবী কহমউহিস্ট মযােবশব হেশ্বাসী দ খক রূবপ হযহি জ পাইগুহড় দজ া ও যার পাশ্ববেযবী 
অঞ্চব র রাজোংশী মািুষ, িা েহমকবের কহিি জীেি সাংগ্রাম, অরর্িিারী জীেজন্তুর প্রহয অকৃহিম আকষবর্ সি 
িেীমাযৃক জীেি হিবির হেহেধ দপ্রক্ষাপটবক যাাঁর দ াটগবের আেক্ষ মূহযব হিমবাবর্র উপকরর্ রূবপ হিেবািি কবরহ ব ি। 
খিাযিামা সাহিযি পবি যাাঁর সৃহষ্ট দসিাবে মূ িাহেয িা িব ও হযহি সাহিবযির প্রহয আেহরক প্রীহযর কারবর্ হিশু্চপ 
হিিৃবয যাাঁর সৃহষ্টবক িে িে আহঙ্গবক হিমবার্ কবর দগব ি। কাহিিীর পহরেবযব হযহি জীেবির অিিি ও েহুমাহিক জহট  
োস্তেযাবক যুব  ধরবয অহধক প্রোসী হ ব ি। যাাঁর দ াটগেগুহ র মবধি যৎকা ীি রাজনিহযক েীক্ষর্, অেিজ মািুবষর 
জীেিহজজ্ঞাসার োর্ীরূপ, িাষা, পহরবেশ, িহরি িাি  াি কবর হিবেব । এমিহক স্বাধীিযা পরেযবী জীেবি িো 
অথবনিহযক মািেবের প্রহযিাপি, হেশ্বােবির স্বযিঃসূ্ফযব প্রিাে দসসমেকার মািুবষর জীেিবক িািা িাবে প্রিাহেয 
কবর। এসক  হেকগুহ ই দেবেশ রাবের দ াটগবে মূ  হির্বাস রূবপ কাজ কবরব । 
 

 দ াটগবের মবধি ‘গেসমগ্র’ যাাঁর অিিযম গেগ্রন্থ। এ াড়াও যাাঁর িারহট গে সাংক বির মবধি আব  ‘দেবেশ 
রাবের গে’ (১৯৬৯), ‘েুইেশক’ (১৯৮২), ‘দেবেশ রাবের দ াটগে’ (১৯৮৮), ‘সৃ্মহয িীি হেসৃ্ময িীি’ (১৯৯১)। এই 
িারহট গবন্থ িহিশহট গে িাি দপবেব । এমিহক যাাঁর েৃিত্তর গবের সমসামহেক িািা দপ্রক্ষাপট ও সমেবিযিাবক 
হেিার কবর হিহমবয িবেব  ‘দেবেশ রাে গে সমগ্র’-এর ‘ েহট খে’। প্রথম খবে ১৯৯৫-১৯৬১ সাব র কা পবেব রহিয। 
এই গেসমূবি িাি পাে দসসমেকার সামাহজক পহরেযবি, িাহরহেবক প্রোহিয িেজাগরবর্র উনু্মি পহরবেবশ োহিয 
আধুহিকযার স্পশব সি মািেেরেী িািা শেহিিিমে প্রহযহেম্ব। প্রথম পবেবর ‘গেসমগ্র’-এর মবধি িাি দপবেব  ‘িাড়কাটা’, 
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‘িাহগিীর উপবমে’, ‘আহিক গহয ও মাঝখাবির েড়জা’, ‘েুপুর’, ‘শামুক’, ‘েহিশ আঙুব ’, ‘জ ধর েিািাজবীর মৃযুি’, 
‘সৃ্মহযজীহে’, ‘পা’, ‘ক কাযা ও দগাপা ’, ‘কা রাবযর দে াে’, ‘অসুখ’ প্রিৃহয গে। 
 

 যাাঁর ‘গেসমগ্র’ হিযীে খবে ১৯৬২-১৯৬৭ সাব র সমেপবেবর কাহিিী িাি াি কবরব । সাাংগিহিক 
রাজিীহযর অহিোর্বযাে দেবশর মািুবষর হিেয পহরেযবিশী  শেিহন্দি জীেবির িািা ঘায-প্রহযঘাবযর কাহিিী, ১৯৬২ 
সাব র িারয ও িীবির েিাপক সাংঘষব, কহমউহিস্ট পাহটব দিবঙ র্াওো, েনু্ধ েীবপন্দ্রিাথ েবন্দিাপাধিাবের মািহসক স্বািি 
অেক্ষে জহিয প্রহযবেশ এই সমবে রহিয গে সমূি দর্মি—‘ক্ষে ও যার প্রহযকার’, ‘হিরস্ত্রীকরর্ দকি’, ‘উিাস্তু’, ‘মৃয 
জাংশি ও হেপজ্জিক ঘাট’, ‘েূঘবটিা ও যার প্রহযকার’, ‘মবযবর পা’, ‘ক কাযা’, ‘রু্রু্ৎসু’, ‘েখ ’, ‘হযি পুরুবষর 
উপাখিাি’, ‘অপিােিা’, ‘একহট েহ   হিি’, ‘হম ি হপোসী’, ‘ধর্বা’, ‘অিাসি’ প্রিৃহয কাহিিীর িােেস্তু হিমবার্ কবর 
জীেবির গিীর দথবক গিীরযর েিঞ্জিা সৃহষ্ট করবয সক্ষম িবেব । 

 কহমউহিস্ট আবন্দা বির এক উত্তপ্ত পটিূহমবয দেবেশ রাবের ‘গেসমগ্র’ যৃযীে খবের রিিা। ১৯৬৭ সাব  
পহশ্চমেবঙ্গর রাজিীহযবয সেবপ্রথম রু্িফ্রন্ট ক্ষমযাে অহধহিয িে, োমপন্থীবের অেূরেহশবযার কারবর্ র্া দিবঙ হগবে 
১৯৬৯ সাব  পুিিঃপ্রহযহিয িে। হকন্তু রাজনিহযক িাবে যাবের আত্মক ি, রাজনিহযক ক্ষমযার দমরুকরবর্র ফব  
যাবের অিিেরীর্ ক ি ১৯৭৭ সা  পর্বে রাজনিহযক দপ্রক্ষাপবট একপর্বাবে জহট যা সৃহষ্ট কবর। আর এই উত্তা  
সামাহজক দপ্রক্ষাপবট হিহমবয িে ‘কবেেখািা’, ‘অনিহযিাহসক’, ‘ঢাহকরা ঢাক োজাে খাব  হেব ’, ‘রাহখ পূহর্বমার রায’, 
‘মািুষরযি’, ‘সাবপর সবঙ্গ সিোস’, ‘জহরপ’, ‘রবির অসুখ’, ‘মূহযবর মািুষ’ প্রিৃহয। ‘গেসমগ্র’ িযুথব খে অথবাৎ ১৯৭৮-
১৯৮৫ সাব র সমেপবেবর কাহিিী হিবে হিহমবয িে। এই সমে হযহি খুে দেহশ গে দ বখিহি। যাাঁর ‘োবরামাস’, 
‘প্রহযক্ষর্’ পহিকাে সাাংোহেকযার কমবজীেবি েিস্তযা, ‘পহরিে’ ও ‘কা াের’ পহিকার সবঙ্গ সাংরু্হি, উপিিাস রিিাে 
অহধক মবিাবর্াগী িওোর কারবর্ দ াটগে রিিার দক্ষবি সীমােিযা দেখা র্াে। এই সমে পবেব রহিয িে ‘উবচ্ছবের 
পর’, ‘দজাযজহম’, ‘সাইবলাবির দিাখ’, ‘দর্ৌেি দে া’, ‘মািহিবির োইবর’, ‘মুবখর সযিহমথিা’, ‘জন্মপ্রজন্ম’ প্রিৃহয। 
 

 ১৯৮৭-১৯৯৪ সাব র সমেপবেব রহিয িে ‘গেসমগ্র’-এর পঞ্চম খে। েেস েৃহির সবঙ্গ সবঙ্গ দ খবকর 
েৃহষ্টিঙ্গীগয পহরেযবি, উপিিাস মিস্কযাবক হযহি এই পবেবর কাহিিীবয  হিহিয কবরব ি। ১৯৯০-১৯৯৪ এর মবধি 
হযহি খুেই কম সাংখিক গে রিিা কবরি। এই সমেকার গেগুহ র মবধি ‘সৃ্মহয িীি হেসৃ্মহয িীি’, ‘স্ববেশ হেবেশ’, 
‘েৃহষ্ট েে ’, ‘স্বপ্ন জাগরবর্র ব্রয’, ‘এই উপকথার েুই আরম্ভ’, ‘জীেিািবন্দর মুখ’, ‘ব ব রা দখ া কবর’, ‘আহমষ 
হিরাহমষ’, ‘আত্মসবিযিযার ফাাঁক দফাাঁকর’ প্রিৃহয। দ খক মবির সেবাহধক আশা-আকাঙ্ক্ষার পহরযৃহপ্তর হিহরবখ 
গেসমগ্র-এর সেববশষ খেহট হযহি ১৯৯৫-১৯৯৮ এর সমেকাব  প্রকাশ কবরি। দর্খাবি িাি পাে ‘োহিজি র্ািারই 
এক ধরর্’, ‘স্বর্ব েুগবার উপাখিাি’, ‘োো গীযাব র দশষ র্ািা’, ‘গান্ধারীর দিাখ’, ‘শব্দ যত্ত্ব হিবে’, ‘উহড়ো ’ প্রিৃহয। র্া 
আগয প্রজবন্মর কাব  অিিযম সাহিহযিক উপকরর্ রূবপ সমােৃয িবেব । 
 

 যাই জীেবির হেহিন্ন সমেকাব  রহিয দ াটগে গুহ  দর্ি যাাঁর সমগ্র জীেি অহিজ্ঞযার ফস  িবে হেরাহজয 
িবেব । এই কাহিিী গুহ র মবধি হযহি যাাঁর অহিজ্ঞযা ব্ধ জীেিবোধ, সমাবজর সেবস্তবরর জিগর্ হেবশষ কবর অেিজ 
দেহর্র জীেিসাংগ্রাম, যাবের পাহরোহরক, োম্পযি সম্পবকবর িািা অহিঘায, দপ্রমিীিযা, কাম, দক্রাধ, দ াি- া সা, 
ধমবীে জীেি, শিযা, প্রেঞ্চিা, িোহম প্রিৃহয িািা ঘায-প্রহযঘাবযর দজাোর সমৃি িবে কাহিিীর িািা অহিমুখবক 
গহযমেযা প্রোি কবরব ি। এমিই একহট কাহিিী ি  ‘েূঘবটিা ও যার প্রহযকার’ গবে হযহি অেিজ দিাম জীেবির 
েৃশিপবট আেীোসী কৃষক আকা ুর দেি েূঘবটিাে মমবাহেক মৃযুির মধি হেবে দ খক জীেবির একপ্রকার অহস্তত্বিীি, 
হিমবম সমাবজর আযবহিৎকারবক কবেকহট হজজ্ঞাসাে যুব  ধবরব ি। দযমহি ‘অসাংরক্ষর্’ গবেও উওর োাং ার দমধােী 
হকবশার রামসাই েসুমাযাহরর েৃহষ্টবয দ খক সমগ্র দেবশর হেপু  হেস্তার, শেহিবিির হেহেধ হেবকর পহরিে, িারযেবষবর 
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প্রােীে জিসাধারবর্র সুিু িহেষিবয আত্মপ্রহযিার আস্বাবস কাহিিীর ইহযবরখা দঘাহষয কবর পািক হিত্তবক িে েৃহষ্টর 
আব াবক িযুি িাবে িাহেবেব ি। 

 জীেি হজজ্ঞাসার অিিি প্রহযফ ি স্বরূপ ‘মৃয জাংশি ও হেপজ্জিক ঘাট’ গেহটও এবক্ষবি অিিযম হেবেষবর্র 
োহে রাবখ। প্রােীে উত্তরেবঙ্গর রাজোংশী জিজাহযবক অযিে কা  দথবক প্রযিক্ষ কবর দ খক গেহট রিিা কবরি। 
এখাবি জ পাইগুহড় আসার জিি একমাি জ পথ োবিবশ ঘাট হেবে ধুপগুহড়, িিাাংড়াোন্ধা, দমখ ীগঞ্জ,  াটাগুহড়র 
অহধোসীরা েহু কবষ্ট সাংবর্াগসাধি ও শেিহন্দি জীেি জীহেকা হিেবাি কবর সাংসাবরর প্রবোজি দমটাি। রাজোংশী 
আহেোসী িােুই এর মবযা দ ব র মধি হেবে দ খক কহিি জীেবির আত্মরক্ষার িািা সাংগ্রামশী  পটহিিবক িািা 
েৃবশির সমািাবর এিাবেই যুব  ধবরব ি। দ খক এখাবি দেহখবেব ি জীেিধারবর্র যাহগবে এখাবি হিেয পহরেযবিশী  
জীেি-জীহেকার ক্রমপহরেযববির ধারাপ্রোিবক। র্াবের প্রহযহিহধ রূবপ িােুই যাই হেহিন্ন সমবে িুহিেি িবে প্রে  
কবষ্ট অন্নসাংিাি কবর। গবে রাের্ ও উিার হসাং িামক েুহট দিৌকার মাহঝবের জীেি পহরক্রমা ও প্রহযবর্াহগযামূ ক 
মবিািােও হেবশষ  ক্ষির্ীে। হযস্তা িেীবয দ াক পারাপাবরর মধি হেবে র্ারা প্রে   ড়াই কবর অথবনিহযক মািেবের 
সামঞ্জসি রক্ষা কবর িব । গবের িহরবিরা দর্ি যারই প্রহযহিহধ। 
 

 ‘রাহখ পূহর্বমার রায’ গবে রথু দ ািাবরর মধি হেবে দ খক সাংগ্রামশী , সৎ, পহরেম, সিজ-সর  একহট 
প্রহযমূহযব হিমবার্ কবর পািবকর সহন্নকবট উপহিয কবরব ি। কৃহষ জহম রক্ষাবথব র্ার প্রার্যিাগ, রাজনিহযক ঘূর্বােবযব 
জহড়বে র্াওো কাহিিীবয হিন্ন স্বাবের উবত্তজিা সৃহষ্ট কবরব । েুধারুর খুবির জিি হমবথি িাবে যাবক ফাাঁসাবিা িব  
দস রাহখপূহর্বমার হেি ঝাোর কাপড় িাবয দেবধ আকণ্ঠ মেিপ অেিাে হযস্তার জব  যহ বে র্াওোর েৃশিপবটর মধি 
হেবে দ খক সমাবজর েুবক পর্বেুস্ত সৎ মািুবষর অহস্তবত্বর সাংকটবক মমবাহেক পটহিবি হিহিয কবরব ি। ‘অনিহযিাহসক’ 
গবের িাহসন্দীর, ‘িাড়কাটা’ গবের িািকু কািার েুহট িহরবির মবধিও দ খক সিজ-সর  জীেি ির্বার মাবঝই দর্ 
প্রকৃয সুবখর অহস্তত্ব হেেিমাি দসই হেকবক ইহঙ্গযাহেয কবরব ি। যাই দ খক দেবেশ রাে স্বীে অহিজ্ঞযার যুহ বয 
গেগুহ র মবধি জীেি ঋি দর্ হিিাঙ্কি কবরব ি যাবয হযস্তা সাং গ্ন মািুবষর অহস্তত্ব রক্ষার সাংগ্রাম দর্মি জীেে 
িবেব , দযমহি দ খক সাধারর্ মািুবষর প্রেৃহত্তগয িািা শেহশষ্টিবক জীেে কবরব ি। 
 

  সমাজোস্তেযা, িহরবির মিস্তাহত্ত্বকযার পাশাপাহশ দেবেশ রাে রিসিােৃয কাহিিী হিমবাবর্ও স্বকীেযা 
দেহখবেব ি। দর্মি— ‘হিরস্ত্রীকরর্ দকি’ গেহট একহট উৎকহণ্ঠয আেবি দেবির একহট কামড়াবয কবেকহট িহরবির 
উপহিহয ও ক্রমপর্বাবে ঘবট র্াওো িািা রিসিােৃয ঘটিা কাহিিীর দরামাঞ্চবক কবেক গুর্ েৃহি কবর পািকবক দকৌযুি ী 
কবরব । দ খক খাহিকটা রিবসির োযােরবর্ই েব ব ি— ঘন্টার পর ঘন্টা অন্ধকাবর দথবক র্ারা একটা েড় গাহড়র 
সবঙ্গ সাং গ্ন িবে পবথ দেহরবেহ  । যারা আত্মরক্ষার আরাম ও স্বহস্ত এোং িযিাকারীর হেষাে ও গ্লাহিবয আবরা এক 
মািুষ িবে গেবেি দপৌব হ  । হকন্তু মািুষগুহ  েেব  র্াওোে গেেি ও আর হির থাবকহি। 
 

  দ খবকর ‘মবযবর পা’ িামক আবরা একহট কাহিিীবয হযহি দপৌরাহর্ক পহরমেব  জো-হেজো, পােবযী, িন্দী, 
িৃঙ্গী, হশে, হিিগুপ্ত, ইন্দ্রবেে ও র্মেূবযর মবযা েহু িহরবির হিিশা াে মাহজবয উপিাপিা ও োস্তেগ্রািি পটিূহমবয 
যুব  ধবর হিহিয কবরব ি িারযেবষবর দশাহষয সমাজ, েুবজবাো আহধপযি, সমাবজর সেবস্তবর ি বয থাকা হেবরাবির 
োযবামূ ক আযবিােবক। যাাঁর হেরহিয ‘উিাস্তু’, ‘ক কাযা’ গে েুহটবযও িাগহরক জীেবির প্রহযস্পধবী উচ্চাকাঙ্ক্ষার েীজ 
উপ্ত িবয দেখা র্াে। ‘রু্রু্ৎসু’ গবের কাহিিীবয িােক মর্ীবন্দ্রর আপায শাে রূবপর অেরাব  দ খক  ড়াইবের েীজবক 
সবিযিিাবে উনু্মি করবয সক্ষম িবেব ি। মর্ীবন্দ্রর আত্মহিিবরযা, জীেি প্রোবির িািা  বি েইবয থাকা শীয  
রু্বির মিস্কযা এখাবি স্পশবকাযর িাবে প্রকাহশয িবেব । এমিহক যাাঁর ‘েখ ’, ‘কু্ষধাে জন্ম-মৃযুি’ গেেুহটর মবধিও 
উত্তরেবঙ্গর জ পাইগুহড় পাশ্ববেযবী পািাড়পুর, রাংধামাহ , ধূপগুহড় ঔপহিবেহশক দশাষবর্র হশকাবর সাধারর্ োস্তুিারা 
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মািুবষর জীেি সাংগ্রাবমর হিিপবট ক্ষমযাশা ী মািুবষর েহরবরর মুবখর গ্রাস দকবড় দিওোর প্রেঞ্চিা, িাহরহেবক হেিৎস 
কু্ষধার হিি, মৃযুি, িািাকাবরর প্রহযধ্বহিবয মুখহরয েৃশি প্রাসহঙ্গক িাবে প্রহযিায িবেব ।  

    যাই পহরবশবষ একথাই ে া র্াে দর্, দেবেশ রাে েযবমাি শযাব্দীর এক েিহযক্রমী কথাহশেী রূবপ োাং া 
সাহিবযি হিন্ন মািা সাংবর্াজি কবরব ি। োাং া িাষা ও কথাসাহিবযি েহু দমৌহ ক সৃহষ্টর েীজ, ঔপহিবেহশক সমাজ ও 
কমবজীেবি হেবশষয সাাংোহেকযার সূি ধবর গিীর জীেি যৃষ্ণা, যাাঁর হিজস্ব প্রহযিা ও আত্মহজজ্ঞাসা অিুসন্ধাবির 
হেষে রূবপ পহরগহর্য িবেব । যাাঁর জীেবির অহধকাাংশ সমে হেবশষয শশশে, কমবজীেি উত্তরেঙ্গ অধুিহষয িাবি 
অহযোহিয িওোর কারবর্ স্বিােযই এখািকার হিহেবোেী সিজ সর  িেীমাযৃক মািুষবক হযহি অযিে কা  দথবক 
পর্ববেক্ষর্ কবরব ি। ফব  যাাঁর েৃহষ্টর হিসৃ্পিযা ও মািহেক আবেেবি কাহিিীগুহ  দর্ জীেি সমৃি ও োস্তেমৃহত্তকার 
িরম শীয  স্পশব দপবেব  যাবযই দসগুহ  িবে উবিব  িহরি, কাহিিী, িাষাগয হেহিমবাবর্ সুসাংেি। র্া কথাসাহিহযিক 
হিবসবে দেবেশ রাবের মবযা হশেীবক প্রিূয খিাহযর হশখবর উন্নীয কবরব । 
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