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Abstract 
The geographical and the environmental backgrounds are of paramount concern in the postmodern literary criticism. The 

local color creates the verisimilitude to present the issues of socio-political concern. Ramkumar Mukhopadhyay, one of 

the most popular and acclaimed novelists of the present Day Bengali literature, is among the few to meticulously give 

voice to the ecological concerns. This paper attempts to gauze the extent to which the ecological concerns are delineated 

in three of his novels – Charone Prantore (1993), Vanga Nirer Dana (1997), and Kathar Katha (2008) by delving deep for 

the ecological issues in these novels. These novels are selected to mark the specio-temporal dislocation of true 

environmentalist writing. The fractured time frames often resurface, disintegrate and often regenerate themselves in the 

broader matrix of interrelated issues. Tripartite time merges into one linear whole. Nature is at a flux and defies the fixed 

conceptual boundaries. Village goatherd Bishu in Charane Prantore, transforms into a food seller and through him the 

pastoral is seen rapidly changing. The young ornithologist Disha Chowdhury of Vanga Nirer Dana, through her apparent 

futile search for the endangered Bengal Florican, unveils the utmost importance of the animal rights, the government and 

public negligence to the ecological crisis and the necessity for the fight for environmental protection. Kathar Katha is at 

core an amazingly original text of Ecofeminism. I have read the texts as reflection of the environmental issues that 

transcend the boundaries of time and space and become universal. The interconnected changes of environment, Cultural 

and human society are the focus of this research paper. 

____________________________________________________ 

Discussion 
            "রিকাল এোং রিখলাখকর যে কথা োাংলা কথাোরিখর্য প্রাে িাররখে রগখেরিল র্া ন্রু্ন্ কখর েযেহৃর্ 
িখে। ...রেশ্বজুখে আধু্রন্কর্া র্ত্ত্ব রন্খে যে পররমাে প্রশ্ন, র্ার অাংশীদ্ার আমাখদ্র প্রজখের কথাকাররাও। যে 
'আধু্রন্কর্া' প্রশ্রে রদ্খেরিল শুধু্ই োস্তের্াখক, র্াখক আমার েমখের কথাোরির্য অরর্ক্রম করখর্ চাইখি।"১ রন্খজর 
কাখলর কথাকারখদ্র োরির্যরচন্া েম্পখকত এমন্ মন্তেয কখরখিন্ একাখলর প্র যার্ কথাোরিরর্যক রামকুমার মুখ াপাধ্যাে 
(১৯৫৬)। যোঝা োখে যে র্াাঁর েমখের োরিখর্য রর্ন্রি কালখক একই েখে সমিমবষ্ট করার  ইরের্ রর্রন্ রদ্খর্ 
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চাইখিন্। আর একথাও েুরঝখে রদ্খর্ চাইখিন্ যে, র্াাঁর প্রজখের কথাকাররা 'আধু্রন্কতা'র সঙ্গে বাস্তবতার 
সিার্যঙ্গবার্কতা অমতক্রিণ প্রয়াঙ্গস মিপ্ত। তঙ্গব এই বাস্তবতাঙ্গক অমতক্রিণ িাঙ্গন ককানও কল্পঙ্গিাক মনিযাণ নয়। বাস্তবতার 
িঙ্গর্ে কর্ তাৎক্ষমণকতার িাত্রা রঙ্গয়ঙ্গে কসই িাত্রায় জীবন পর্যঙ্গবক্ষঙ্গণ মনমবষ্ট না হঙ্গয় অতীত ঐমতহে, বতযিান পমরস্থমত 
এবং ভমবষ্েৎ মজজ্ঞাসা রূপায়ঙ্গণর প্রমত কজার। অতীঙ্গতর মিঙ্গক র্াত্রা িাঙ্গন এখাঙ্গন ইমতহাস-আশ্রয়ী ককানও আখোন-
পমরকল্পনা নয়, মকংবা অনাগত কাঙ্গির পটভূমি-অবিমিত কামহমন রচনাও নয়, বরং মত্রকাি সঙ্গচতনতা। ফঙ্গি  কামহমন-
আশ্রঙ্গয় সাম্প্রমতক, অর্চ প্রমত পঙ্গি পঙ্গি সিঙ্গয়র মিিুখী প্রসারিানতাঙ্গক পাঠঙ্গকর কাঙ্গে কপৌঁঙ্গে মিঙ্গত কর্ন এ-কাঙ্গির 
কর্াসামহমতেঙ্গকরা সিা তৎপর। রািকুিার িুঙ্গখাপার্োঙ্গয়র 'আিাঙ্গির' সবযনাঙ্গি মচমিত এই ববমিষ্টে তাাঁর মনঙ্গজর কক্ষঙ্গত্রও 
সিানভাঙ্গব প্রঙ্গর্াজে—এ-কর্া বিার অঙ্গপক্ষা রাঙ্গখ না। আরম তাাঁর কিখা 'চারখে-প্রান্তখর', 'ভাঙা ন্ীখের ডান্া' ও 'কথার 
কথা'- এই উপন্যাে-িেখক মনবযাচন কঙ্গরমে কসই ববমিঙ্গষ্টের অঙ্গেষ্ঙ্গণই। এঙ্গক্ষঙ্গত্র আিার মনবযাচন তাাঁর কসই উপনোসগুমি 
কর্খাঙ্গন প্রকাি রঙ্গয়ঙ্গে পমরঙ্গবিভাবনা। ককন তাাঁর পমরঙ্গবিভাবনা-আশ্রয়ী উপনোসগুমি এ-কক্ষঙ্গত্র আিরা মনবযাচন কঙ্গর 
মনিাি তার কারণ হি পমরঙ্গবিভাবনা মবষ্য়মট স্বয়ং মত্রকাি-স্পিযী, সভেতার অতীত-বতযিান ও ভমবষ্েত মচন্তা কসখাঙ্গন 
ওতঙ্গপ্রাতভাঙ্গব  জমিত।    

(২) 
         ইদ্ান্ীাং কাখলর োাংলা োরির্যাখলাচন্াে পররখেশভােন্া অর্যন্ত গুরুত্ব পাখে। আমাখদ্র এই আখলাচন্ােূখি 
পররখেশভােন্া েম্পখকত োধ্ারে ধ্ারো প্রথখমই উপস্থাপন্ রেখশষ জরুরর িখে পখে। এ-েযাপাখর আরম যে-গ্রন্থরিখক 
মূলর্ অেলম্বন্ কখররি র্া-িল করের্া ন্ন্দী চক্রের্তীর যল া 'োাংলা োরিখর্য পররখেশখচর্ন্া :রেীন্দ্রন্াথ রেভূরর্ভুষে 
জীেন্ান্ন্দ'।পাশ্চাখর্য পররখেশভােন্াককমিক কর্ সামহতোঙ্গিাচনা তা 'ইখকারক্ররিরেজম' বঙ্গি মচমিত। ইখকারক্ররিরেজম- 
শব্দরি প্রথম উইরলোম রাকার্ত ১৯৭৮ রিস্টাখব্দ 'Literature and Ecology: An Experiment in Ecocriticism'- 
প্রেখে েযেিার কখরন্। পরবতযী সিঙ্গয় 'ইখকারক্ররিরেজম' োরির্যাখলাচন্ার যেখি রেখশষ প্রভাে রেস্তার কখর।  ১৯৯২ 
রিস্টাখব্দ Association for the Study of Literature and Environment- ন্ামক একরি োংস্থা প্ররর্রির্ িে। 
এ ান্ যথখকই  প্রকারশর্ িে ISLE- Interdisciplinary studies in Literature and Environment -ন্াখম 
গখেষোধ্মতী পরিকারি। ইঙ্গকামক্রমটক মহসাঙ্গব উঙ্গেখঙ্গর্াগে নাি হি গ্লট কফমি, িঙ্গরন্স বুঙ্গয়ি, কেগ গারার্য প্রিুখ। ককান 
র্রঙ্গনর সামহতেকঙ্গিযর পমরঙ্গবিভাবনািূিক পাঠ কনওয়া কর্ঙ্গত পাঙ্গর কস-সম্পঙ্গকয জানাঙ্গত মগঙ্গয় আঙ্গিাচঙ্গকর 
িন্তবে,"খেেে োরিখর্য রেপন্ন পররখেশ, প্রকৃরর্- পররখেখশর স্তে-স্তুরর্, পররখেখশর গুরুত্ব রেখশষ ভাখে উপস্থারপর্ িে- 
যেেে োরির্য পররখেশোদ্ী পাঠ দ্ারে কখর।"২ এই রেখশষ দৃ্রিখকাে যথখকই রামকুমার মুখ াপাধ্যাখের উপন্যাে িেীখক 
যদ্ া িখেখি। পররখেশোদ্ী পাঠ আেখল উপন্যাখের প্রচরলর্ োরির্য রচন্তার ধ্ারো যথখক যেররখে পররখেশ ও রেজ্ঞাখন্র 
েম্পকত, রশল্পীর শুভখোধ্ ও আধু্রন্ক মানু্খষর আগ্রােী মখন্ােৃরির পররচােক িখে ওখঠ।  
                পররখেশ-রেজ্ঞাখন্ পররখেশ েলখর্ যোঝাে "খে েে েজীে, ো রেজ্ঞাখন্র পররভাষাে biotic রকাংো 
রন্জতীে ো জে ো রেজ্ঞাখন্র পররভাষাে abiotic উপাদ্ান্, মানু্খষর চাররদ্খক িরেখে আখি এোং যেগুরল মানু্খষর যোঁখচ 
থাকাখক েেেমখেই প্রভারের্ ো রন্েরির্ করখি-র্াখদ্রই োরেতক েমোে।"৩ পররখেশখক োধ্ারের্ দু্ই ভাখগ ভাগ 
করা োে- যভৌর্ পররখেশ(Physical Environment) এোং োমারজক পররখেশ( Social Environment)।  যভৌর্ 
পররখেশ আোর জজে ও অজজে পররখেখশর েমন্বখে গরঠর্। "আমাখদ্র এই মান্ে জীেখন্র েখে আদ্ান্-প্রদ্াখন্র ঘরন্ি 
েম্পকত রখেখি জজে এোং অজজে পররখেখশর। আোর যে যকাখন্াও জজে পররখেশ োংগঠখন্, অজজে পররখেখশর থাখক 
মস্ত েে ভূরমকা।"৪ এ াখন্ই োস্তুর্িগর্ ভারোময কথারি(Ecological balance) পূেতর্া পাে। েুর্রাাং পররখেশগর্ 
পররের্তন্ মান্েজীেখন্র পররের্তন্ েূরচর্ কখর এর ফল স্বরূপ পররেরর্তর্ িে েমাজ ও োংসৃ্করর্। এই আখলাচন্া পখি 
র্াই পররখেশভােন্া ও পররের্তমান্র্া একই েখে স্থান্ যপখেখি। 
                  কমবতা নন্দী চক্রবতযীর আঙ্গিাচনা-সূঙ্গত্র জানঙ্গত পামর ইখকারক্ররিক যকি যোপার র্াাঁর 'The Idea 
of Nature' এ প্রকৃরর্খক রর্ন্ভাখে েযা যা কখরখিন্। রর্রন্ প্রকৃরর্খক জেরচিযমে ও েদ্া পররের্তমান্ েলখর্ যচখেখিন্ 
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অরধ্রেদ্যা োংক্রান্ত ধ্ারো (Meta Physical Concept) যথখক। আর র্াাঁর েস্তুোদ্ী ধ্ারো (Realist concept) অনু্োেী 
প্রকৃরর্ ও জীেন্ জেজ্ঞারন্ক দৃ্রিখকাে যথখক েযা যার্ িখেখি প্রাকৃরর্ক ন্ান্া রন্েম-ন্ীরর্র েূখি। রর্রন্ স্থান্গর্ ধ্ারো 
(Lay or Surface Concept) যথখক প্রকৃরর্র চােুষ জগর্খক গুরুত্ব রদ্খেখিন্। ো েন্ভূরম, ভূ ণ্ড রচি ও গ্রাম 
জীেখন্র েখে জরের্। মানু্খষর ন্ান্ান্ কােতকলাখপর ফখল এই জগর্ েরর্গ্রস্ত িখে চখলখি। রকন্তু মানু্ষ যে 
েখচর্ন্র্াখোধ্ যথখক, মান্রেক আখেদ্ন্ যথখক প্রকৃরর্খক োেখোগয করখর্ চাে, প্রকৃরর্র যকাখল রফখর যেখর্ চাে, 
প্রকৃরর্খক রো করখর্ চাে-র্া আোর অরধ্রেদ্যা োংক্রান্ত ধ্ারোর েখে েম্পরকতর্। অন্যরদ্খক প্রকৃরর্র রেন্রি, দূ্ষে, 
োরিক প্রখোখগর েখথে েযেিার-এই রেষেগুরল জেজ্ঞারন্কভাখে প্রকৃরর্খক রচখন্ রন্খর্ যশ াে ও মানু্ষখক েখচর্ন্ কখর 
যর্াখল। ো েস্তুোদ্ী ধ্ারোর েখে ওর্খপ্রার্ ভাখে জরের্। "অথতাৎ প্রকৃরর্ েম্পরকতর্ রর্ন্ ধ্ারোর োংখোখগই পররখেশ 
যচর্ন্ার প্রকৃরর্ আকার লাভ কখরখি।"৫ এখর্া যভৌর্ পররখেখশর ইখকারক্ররিক েযা যা। আর োরক থাকল োমারজক 
পররখেশ ো োাংসৃ্করর্ক পররখেশ। রকন্তু প্রকৃরর্ ও োংসৃ্করর্ও পরস্পর েম্পরকতর্। ক খন্া প্রকৃরর্ োংসৃ্করর্ রন্েরির্। 
"েমাজ রেের্তখন্র ধ্ারা পখথ োংসৃ্করর্ ক খন্া প্রকৃরর্র েিােক, ক খন্া রেখরাধ্ী, ক খন্া পারস্পররক রন্ভতরশীল। 
ইখকারক্ররিকরা র্াই আখলাচন্াে মানু্খষর েখে পররখেখশর েম্পকত যোঝাখর্ রগখে প্রকৃরর্ ও োংসৃ্করর্র েম্পকত েূিরি 
োমখন্ এখন্খিন্।"৬ রামকুমার মুখ াপাধ্যাখের উপন্যাখেও প্রকৃরর্ ও েমাখজর এই যমলেেন্, এই পররের্তখন্র পদ্রচহ্ন 
ের্তমান্ আখি। 
               রামকুমার মুখ াপাধ্যাে এ রেষখে একমর্ রিখলন্ যে "...জীেখন্র জেরচিয, োমরজক ন্ান্া রেন্যাে, 
প্রাকৃরর্ক রেরভন্ন রূপ কথা োরির্যখক রেস্তার ও গভীরর্া যদ্ে।"৭ এই রেশ্বাে রন্খে কলম ধ্খররিখলন্ েখলই র্াাঁর রর্ন্রি 
উপন্যাখে প্রকৃরর্ ভােন্ার রর্ন্রি ধ্রন্ ের্তমান্।  

(৩) 
'চারখে- প্রান্তখর': মমতস্পশতী যগাপগাথা 
রামকুমার মুখ াপাধ্যাে র্াাঁর প্রথম প্রকারশর্ উপন্যাে- 'চারখে-প্রান্তখর'(১৯৯৩)-খর্ পিভূরম কখরখিন্ োাঁকুোর প্রর্যন্ত 
গ্রামাঞ্চলখক। জেপুর যথখক দূ্খর অেরস্থর্ মারলো গ্রাখমর রেের্তখন্র কারিরন্ রখেখি উপন্যাখের পার্াে, ক খন্া এই 
পিভূরম আোর প্রোররর্ রেিাখরর প্রর্যন্ত গ্রামাঞ্চখল। "'চারখে-প্রান্তখর' স্বাধ্ীন্র্া-উির ভারর্েখষত গ্রাম ও গ্রামীে 
মানু্খষর জীেন্োিাগর্  পররের্তন্ ও অপররের্তখন্র ন্রথ।"৮ েুর্রাাং যোঝা োখে 'চারখে- প্রান্তখর' গ্রামখকরন্দ্রক 
পররের্তখন্র উখে খোগয উপস্থাপন্। পাশ্চার্য োরিখর্য যগাপগাথা ো গ্রামজীেন্খকরন্দ্রক োরির্য(Pastoral) এর রেখশষ 
অেদ্ান্ রখেখি। আর োরির্য আখলাচকরা পররখেশ যচর্ন্ার উৎে রন্েতখে এই যগাপগাথাগুরলর উপর েখথি গুরুত্ব 
রদ্খেরিখলন্। পযাখস্টারাল একরি লযারিন্ শব্দ োর আেররক অথত যমষপালক প্রোররর্ অথত রা াল। এর পাশাপারশ দু্রি 
োরির্য পররভাষা ইখকারক্ররিকরা একই েখে রেচার কখরন্- Idyll ও Boukolos। যিখলরন্ক েুখগ পাশ্চার্য োরির্য 
আখলাচন্ার যেখি গ্রাম ও শিখরর পাথতকযখর া অর্যন্ত স্পিরূখপ ধ্রা পখে পযাখস্টারাখল। অথতাৎ গ্রামখকরন্দ্রক যগাপগাথার 
রন্দ্শতন্ স্বরূপ ইখকারক্ররিকরা পযাখস্টারালখক ন্রু্ন্ কখর রেচার করখর্ শুরু কখরন্। "we can set out three 
orientations of pastoral in terms of time; The elegy looks back to vanished past with a sense 
of nostalgia; The idyll celebrates a beautiful present; the utopia looks forwards to a redeemed 
future."৯ রামকুমার মুখ াপাধ্যাখের 'চারখে-প্রান্তখর'-র প্রেদ্ রচি-"ঘাখের মখর্া ঘন্ েেুখজর যভর্র যথখক িাখর্ 
লারঠ ধ্রা এক  রা াখলর িরে ররভাখেত ফুখি ওখঠ।"১০ এই রা াল িল- ন্ােক চররি রেশু। যগা-পররচেতা র্ার েৃরি। 
গ্রামখকরন্দ্রক জীেন্চেতার এক জন্ৈঃশরব্দক পররের্তখন্র োেী যে। র্ার জে আর রেশুর মাখের অর্ীর্ ঐরর্িয যঘরা 
সৃ্মরর্র জগখর্ প্রকৃরর্র েু  োরন্খধ্যর িরে ধ্রা  আখি। রেশুর যেখে ওঠাে আখি প্রকৃরর্ ও পররখেখশর জন্ৈঃশরব্দক 
পররের্তন্ রকন্তু ের্তমাখন্র প্রাকৃরর্ক েু ানু্ভূরর্। আর র্ার শির জীেখন্র পা োোখন্ার মধ্য রদ্খেই যঘারষর্ িখে োে 
প্রাকৃরর্ক োরন্ধ্য েরঞ্চর্ এক উখেশযিীন্ অরন্রদ্তি েিমান্ ভরেষযখর্র। 'চারখে-প্রান্তখর'- র্াই রামকুমার মুখ াপাধ্যাখের 
উপন্যাখের ইরর্িাখে প্রথম অনু্রের র্ পযাখস্টারাল। এও এক যগাপগাথা, রা াল-রেশুর গ্রামখকরন্দ্রক জীেন্ অরভজ্ঞর্ার 
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কথা।'চারখে-প্রান্তখর' উপন্যাখে প্রকৃরর্র একরি রেরাি কযান্ভাে রখেখি। কযালাইখডাখস্কাখপ যচা  রা খল এই 
কযান্ভাখেই স্পি িে যিাখিা যিাখিা অনু্ষেগুরল। উপন্যােরি শুরু িখেখি শীর্কালীন্ পররখেশ েেতন্ার মধ্য রদ্খে- 
"চারষরা পালা আন্খর্ চখলখি জেপুখরর েখন্। শাখলর পার্া ঝরা  শুরু িে যিমখন্ত। যেই পার্া ঝখর চখল োরা শীর্। 
দ্শ িাকাে এক গারে পার্া।"১১  এ াখন্ জীেন্-জীরেকা, েমে-স্থান্ আর োংস্থান্ যেন্ একই েখে গাাঁথা িখে যগল। এই 
গ্রন্থখন্ যগাপোলক রেশুর েু -দু্ৈঃখ র কারিরন্ এ ান্ যথখকই যেন্ ঔপন্যারেক  েুন্খর্ শুরু কখরখিন্। রেশু যেই পখথই 
গরু রন্খে এরগখে োে। উখঠ আখে দু্ই ধ্াখরর পখথর ভূপ্রাকৃরর্ক জেরচিয,  াদ্য-  াদ্ক েম্পকত। এ উপন্যাখে রামী 
িুখর্াররন্র পুকুর োস্তুর্খির চরমর্ম রন্দ্শতন্। পুকুখরর পােগুরল যেল, পাকুে, োেলা, ডুমুর, রন্ম, চালর্া ও োাঁশ 
ঝাখে ঢাকা। গাখি পার  োো োাঁখধ্। যকািখর থাখক যশাঁখ া- রচরর্, রাখর্ ডাখল থাখক যজান্ারক, গাখির রন্খচ গরু, িাগল 
আর যন্উল, পুকুখর থাখক পদ্মপার্া। "রামীর েমোেিা যেন্ একিা রেসৃ্তর্ যগাচারে ভূরম। োেরর্ েুরেখধ্ মাথাে পার্ার 
আোদ্ন্, গাখির েেুজ ঢলঢখল পার্া, পুকুখরর জল। যেন্ একিা প্রাকৃরর্ক মুক্তাঞ্চল। মুক্ত জীেখন্র িাখন্ গরু-
িাগলগুখলা রেশুর ডাখকর প্রর্ীো কখর।"১২ েুর্রাাং উপন্যাখের স্থান্গর্ ধ্ারোর েখে প্রকৃরর্ যেন্ ওর্খপ্রার্ভাখে 
জরেখে আখি। শাখলর পার্া ঝখর পো ো জীেজগখর্র প্রাকৃরর্ক োেস্থান্ পুকুর ও পুকুর পাে- এই রেষেগুরলখর্ 
স্পিভাখে প্রকারশর্ িে প্রকৃরর্ চচতার েস্তুোদ্ী ধ্ারোরি। জেজ্ঞারন্ক রেখেষখের আখলাখকও রামী িুখর্াররন্খক রচখন্ 
যন্ওো োে। রকন্তু এই পুকুরও েহুরদ্ন্ োংস্কার ন্া িখে অগভীর রুরি যোঁকার র্াওোর মর্ েুখজ এখেখি। েুর্রাাং 
প্রাকৃরর্ক পররের্তখন্র েূচন্া শুরু িখে যগখি। রেশুর জেকারলক চারে যেি িল- পাল পুকুর। পাল পুকুখর রেরভন্ন পার র 
োো। রকন্তু প্রাকৃরর্ক কারে আর মানু্খষর রক্রো কলাপ ধ্বাংে কখর যদ্ে রামী িুখর্াররন্র প্রাকৃরর্ক মুক্তাঞ্চলখক। 
রামীর পাখে যশান্া োে পাকা জাম গাখি কুেুল মারার শব্দ। েক, রিখে মািরাঙা, রফখঙ রদ্ক-যেরদ্ক উখে োে। যন্উলরা 
রামী যথখক কাাঁকররাস্তা যপররখে মাখঠ ন্াখম। র্ার কারে যমােলরা এই েম্পরির মারলক,"পুকুরপাখের গাি যথখক 
েখোকিাখক ঘর করার জন্য রেন্া িাকাে গাি রদ্খর্ িখে। যশখষ রঠক িখেখি ঘখরর কাঠ োদ্ রদ্খে োরক িাকাে পুকুর 
যোজাখন্া িখে। মাখঠর মারি দ্াম যন্ই। পুকুখরর পাে যকখিও মারি পাওো োখে। িাকা েলখর্ মারি কািার আর 
যফলার। েুখজাখন্া পুকুর ভাগ িখে আধ্াআরধ্। গাখির যে োেরর্ িাকা র্াও অখধ্তক অখধ্তক।"১৩  অথতাৎ পুকুর েুজাখন্া, 
মারি কািা আর গাি কািা- রর্ন্ যেখিই মানু্খষর কােতকলাখপ প্রাকৃরর্ক েম্পখদ্র রেন্রির ইরের্ ের্তমান্। আর এই 
ফখলই শুরু িখে প্রাকৃরর্ক পররের্তন্। মানু্খষর এই অশুভ েুরির পাশাপারশই েিােস্থান্ কখর শুভেুরি, যে ইরের্ 
রখেখি- পালপুকুর কািাখন্ার মধ্য রদ্খে। রকন্তু পুকুর কািাখন্ার ফখল পুকুখরর পাাঁখক ঘাে চখল োে মারির রন্খচ। েষতা 
ন্া পেখল যেই ঘাে আর গজাখে ন্া। েুর্রাাং প্রাকৃরর্ক রেন্রির কারখে পররের্তন্ েূরচর্ িে রেশুর েৃরিখর্। রেশুর 
যগাচারখের যেি কখম আোর রেকল্প রিোখে যে িখরর চখক রগখে ২ যকরজ মিখরর ঘুগরন্ রেরক্র কখর আখে। েুর্রাাং 
প্রাকৃরর্ক পররের্তখন্র েখে েখে েূরচর্ িে জীরেকার পররের্তন্। প্রাকৃরর্ক েম্পখদ্র রেন্রির িার্ যথখক প্রকৃরর্খক 
রো করার এই যে পররকল্পন্া র্া আোর প্রকৃরর্চচতার অরধ্রেদ্যা োংক্রান্ত ধ্ারোরিখক মখন্ কররখে যদ্ে। উপন্যাখের 
১৮৩ র্ম পররখেখদ্ গাি লাগাখন্ার কথা আখি। ১৯৬১ োখল রাজার গাাঁ সু্কখল পারলর্ প্রথম েন্মখিাৎেখের উখে  
আখি। এই প্রাকৃরর্ক পররের্তখন্র ফখল এক েমে জর্রর িখেরিল মারলোর োজার। রেশুর মাখের সৃ্মরর্খর্ "ের্তমান্ ও 
অর্ীর্, োস্তে ও কল্পন্া যমশাখন্া রমশ্র স্তর"১৪ -এ যে পররের্তখন্র ইরর্িাে আখি।  ান্ পাাঁখচক যদ্াকান্ আর িািচালা 
যথখক মারলোর োজার গখে ওখঠ। অন্যরদ্খক এককাখল এই মারলো যথখক রেরেন্ন িখেরিল 'ন্ে েৃন্দােন্'। ো মারলোর 
একরি পাো- যোিম পাো, রেখন্দেন্ী। রেখন্দেন্ী েহু পররের্তখন্র ইরর্িাে রখেখি। ১৯২০-২১ যথখক ১৯৫৩-৫৪-র 
োখলর ন্কশাখর্ মারলোর যকাথাও রেখন্দেন্ী রিল ন্া। "আজখকর রেখন্দেন্ী র্ ন্ একিা েন্পুকুর। েদু্ যগাাঁোইখের 
রন্খজর।"১৫ েদু্ যগাাঁোই অরন্ল কুনু্ডর যমখের যপ্রখম পখে ে ন্ েমাজ রেরেন্ন িে র্ ন্ েন্পুকুখরর ন্াম িল-'ন্ে 
েৃন্দােন্', রদ্খন্ রদ্খন্ র্া েৃন্দােন্ী িখে ওখঠ। রকন্তু মারলোর োজাখরর অেস্থান্ ও যদ্াকান্ পাঠ, রেদ্যালে, েুথ, পারিত 
অরফে- এেখের কারখে রেখন্দেন্ীর মারলো মু ীন্র্া র্ার অেস্থান্খক ন্ি কখর একরি গাাঁ যথখক পাোখর্ পররের্ কখর। 
এইভাখেই োমারজক পররের্তখন্র েূচন্া িে। এই ভাখেই পররখেশ ,েমাজ ও োংসৃ্করর্ একই েূখি োধ্া পখে োে। 
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(৪) 
ভাঙা ন্ীখের ডান্া: েস্তুর অখন্বষখে োস্তুন্ারীোখদ্র রচিে 
োাঁকুোর যোন্ামু ী অঞ্চলখক যকন্দ্র কখর ডাখেররর ফখমত যল া 'ভাঙা ন্ীখের ডান্া'(১৯৯৭)- উপন্যাখে িােদ্রাোদ্ যথখক 
আো রদ্শা যচৌধু্রী ন্াখম এক র্রুেীর একখজাো রেরল যলোর যলাররকযান্ পার র েোন্ িল যল ার রেষে। 
আখমররকান্খদ্র আরিতখকল যথখক রেরল এোং রেপন্ন যলোর যলাররকযান্ প্রজারর্র োেস্থাখন্র কথা জান্খর্ পারা োে-
"পলাশপুখরর একরদ্খক শাখলর েন্ অন্য রদ্খক দ্ারখকশ্বর ন্দ্ী। ন্ান্া প্রজারর্র পার  যমখল এ অঞ্চখল।"১৬ অথতাৎ 
উপন্যাখের প্রাকৃরর্ক স্থান্গর্ ধ্ারো স্পিরূখপ প্রকারশর্। এই পলাশপুখরর যভৌখগারলক অেস্থান্ ইউরন্ক। "ন্দ্ী আর 
েখন্র মাখঝ রেসৃ্তর্ লালমারির ভূ ণ্ড- এক আশ্চেত প্রাকৃরর্ক রেন্যাে।"১৭ যপাকামাকে, গািপালা, মানু্ষজখন্র আশ্চেত 
েিােস্থান্ এ াখন্ আখি। রদ্শা যচৌধু্রী কারমন্ীোলা োরলকা রেদ্যালখের পরিকা মারফর্ জান্খর্ পাখর স্বেতপুখরর জেল 
যকখি েের্ গোর ইরর্িাখের কারিরন্। েুর্রাাং এও এক ধ্রখের প্রাকৃরর্ক েম্পখদ্র রেন্রি। মানু্খষর জদ্ন্রন্দন্ 
কােতকলাপই এর মূল কারে। এর ফখলই যদ্ া োে প্রাকৃরর্ক পররের্তন্ র্থা োংসৃ্করর্গর্ পররেরর্তন্। প্রকৃরর্ চচতার 
স্থান্গর্ ধ্ারোর রদ্ক যথখক রেখেষে করখল েলা োে- পলাশপুর পশু- পার র প্রাকৃরর্ক োেস্থান্। রকন্তু যেই োেস্থাখন্ই 
োেিীন্ িখে পখেখি েন্জপ্রােী। রদ্শা যচৌধু্রী েির-পাঁচাির েিখরর একজন্ যমাষচারখকর কাি যথখক র্ার অরভজ্ঞর্ার 
কথা শুখন্খি। "যেখর্াখশাখলর েখন্ যদ্উলরির ভেশাংকর মেলখক োঘ মারখর্ যদ্খ খি। োাঁওর্ালখদ্র রশকার-পরে 
যদ্খ খি। রঘু ডাকার্খক পুরলখশর গুরলখর্ মরখর্ যদ্খ খি। েখন্র পিন্দ্ারী ইাংখরজখদ্র িার্ যথখক ভেশাংকর মেলখক 
রন্খর্ যদ্খ খি। মেলখদ্র েন্ েরকাখর চখল যেখর্ যদ্খ খি। োওোর আখগ মাি োর্খি রাখর্ েখন্র অখধ্তক গাি রেরক্র 
িখর্ যদ্খ খি। রডখজল রদ্খে েন্ যপাোখন্ার আগুন্ যদ্খ খি। ফখরস্ট অরফে িওো যদ্খ খি।"১৮ প্রাকৃরর্ক পররের্তখন্র 
ো চরমর্ম দৃ্িান্ত। এখেন্ Materialist Ecofeminisim -এর প্রকৃি উদ্ািরে। পাশ্চার্য োরির্য চচতাে স্বীকৃর্ যে 
"Ecofeminism as materialist is another common dimension of ecofeminism. A materialist view 
connects some institutions such as labor, power, and properly as the source of domination 
over women and nature."১৯ এ াখন্ও েম্পদ্ শরক্তর দ্খে মদ্মি যদ্উলরির ভেশাংকর মেল েম্প্রদ্াে। েন্জ 
পশু-পার র ির্যাকান্ড, েন্ যপাোখন্া- েেরকিুর মধ্য রদ্খে প্রকৃরর্র প্ররর্ নৃ্শাংে অর্যাচাখর দৃ্িান্ত রখেখি। আর যেই 
মেলখদ্রই অন্য আর এক প্ররর্রন্রধ্ েুশান্ত মেল পার  মারার রিাংস্র য লাে যমখর্ উখঠখি। রদ্শা যচৌধু্রীর স্বপ্ন রিল 
যলোর যলাররকযান্খক র্ার ভাঙা ন্ীখে য াাঁজা, যলাররকযান্খক রন্খে েুখি োওো। যেই স্বখপ্নর ইরর্ যিখন্খি েুশান্ত মেল। 
েুি জখের অরন্তম মুিূখর্ত রদ্শা যচৌধু্রীখক িারখর্ িখেখি। র্ার ইরের্ স্পি। েুশান্ত মেল রদ্শা যচৌধু্রীখক গালাগাল 
কখরখি- "ওই মারগিাই শিখর রগখে র্ারর্খেখি। ওখক যদ্খ  িােে।"২০ এর রপিখন্ একমাি কারে েুশান্ত মেখলর 
রেলারের্া।- "পার  মাখর দু্জন্া। েুশান্ত মেল আর পচাই োগ। মেলরা মাখর চাখলর রচন্তা ন্াই েখল, পচাইরা মাখর 
চাখলর যোগান্ ন্াই েখল।"২১  অথতাৎ দু্রি দৃ্রিখকাে যথখক প্রকৃরর্র উপর যশাষখের িরেরি এ াখন্ স্পি। েুশান্ত মেখলর 
শ  আর পচাই োখগর আকাখলর েমে যথখক  াখদ্যর যোগান্ রিোখে পার মারা। কারে দু্রি আলাদ্া িখলও পুরুষর্ারিক 
প্রকৃরর্ যশাষখের ইরের্রি এ াখন্ স্পি। J.Adams েখলখিন্ -"Manhood is constructed in our culture in 
part by access to meat-eating and control of other bodies, whether it's women or animals".২২ 
অথতাৎ েন্যপ্রােী ির্যাকরা ো পার  মারা- রেষেগুরল চখল আখে মাাংে আিরখের করার যেখি কারে উপন্যাখে র্ার 
ইরের্ আখি। রদ্শা যচৌধু্রী যেই কথা স্বেতপুখরর যচোরমযান্খক জারন্খে প্ররর্োদ্ কখরখি- "স্বেতপুখরর িাখি প্ররর্ মাখে 
শখে শখে পার  রেরক্রর কথা েরল। ফাাঁদ্ যপখর্ পার  ধ্রার কথা রু্রল। গাখি জাল যপখর্ এক েখেে রেশ-রর্ররশিা 
পার  রন্মূতল িওোর কথাও এল। দু্-চারজখন্র জীরেকার কথা োদ্ রদ্খল েেই মুখ র স্বাদ্। এিাো েীরত্ব যদ্ াখন্াও 
আখি। েনু্দক রদ্খে রন্রীি পার  মারখি।"২৩ েুর্রাাং এই যেখি vegetarian ecofeminism- এর একরি রদ্গন্ত 
উখোরচর্ িখে োে। যমাখির উপর উপন্যােরির গভীর রেখেষখে প্রকৃরর্র প্ররর্ যশাষখের িরেরি  ুে স্পি। আর র্ার 
মূখল রখেখি মানু্খষরই কােতকলাপ। ফখল পররেরর্তর্ িখে েমাজ। র্াই রদ্শা যচৌধু্রীখক যলাররকযাখন্র য াাঁজ করখর্ 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-II, Issue-I, January2022, tirj/January22/article-3 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 1-8 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 6 of 8 

 

এখে জান্খর্ িে োাঁকুো যজলার  রা-ঝরার ইরর্িাখের কথা। োেরর্ চাল ও চাখলর িাখন্র রিোে করখর্ িে র্াখক। 
যেখর্াখশাখলর েখন্র ভাঙা-গোর কারিরন্ জান্খর্ িে, জান্খর্ িে মুথা ঘাখের পুরেখে  াওোর ইরর্িাে, গািিীন্ িখে 
েখন্র ডাঙা িওোর ইরর্িাে। র্েু মানু্খষর শুভেুরি ঘখি। প্রকৃরর্ ভােন্ার অরধ্রেদ্যা োংক্রান্ত ধ্ারোরিও গুরুত্ব পাে। 
রদ্শা যচৌধু্রী মানু্খষর এই গুপ্ত রেশ্বেুখির কথা জান্খর্ যপখর মাধ্েী মুমুত ও পচাই োগখদ্র েখচর্ন্ কখর র্ারাও 
'মাইন্র ট্রােল' েৃরি কখর করমরি ফমতড কখর-"মাইন্র ট্রােল। আইরজখিশন্ অি রড এম অরফে- শুরিাং োডতে 
যপ্রারিরেখিড। করমরি ফমতড। যেখক্রিাররে মাধ্েী মুমুত এন্ড পচাই োগ।"২৪ এ াখন্ এখেই প্রকৃরর্ চচতার যেখি অরধ্রেদ্যা 
োংক্রান্ত ধ্ারো, েস্তুোদ্ী ধ্ারো ও স্থান্গর্ ধ্ারো উপন্যােরিখর্ প্রকাখশর পররপূেতর্া লাভ কখর। 

(৫) 
কথার কথা: কালচারাল ইখকালরজ 
পাইন্ েন্ আর রঝাঁরঝাঁর ডাখক পররপূেত উির-পূেত ভারখর্র অেরমো,  ারে, রমখজা, জেরন্তো, ন্াগা ও যোখরা েেুখদ্র 
কাখি যশান্া গখল্পর েীজ রদ্খে রামকুমার মুখ াপাধ্যাে জর্রর কখররিখলন্ র্াাঁর 'কথার কথা'(২০০৮) উপন্যােরি। "কথার 
কথা পেখর্ পেখর্ এক মুিূখর্ত মন্ চখল োে প্রকৃরর্- পররখেখশর গিন্ েেুখজর মরধ্য াখন্।"২৫  এ উপন্যাখেও প্রকৃরর্ 
চচতার স্থান্গর্ ধ্ারোরি স্পি। এই অঞ্চখল প্রচরলর্ ন্ান্ান্ যলাককথাখক আশ্রে কখর 'কথার কথা' র এক একরি গল্প 
ররচর্ িখেখি। গখল্পর মখধ্য উখঠ এখেখি উির- পূেত ভারখর্র মানু্ষজখন্র চাষ-োে পিরর্, র্াখদ্র োংসৃ্করর্, পািারে 
ভূপ্রকৃরর্, ন্দ্-ন্দ্ীর উৎে কথা, যে ান্কার জীে-জন্তু, জীেন্ ও জীরেকার ন্ান্ান্ কথা। রকন্তু আধু্রন্ক েভযর্ার ঘার্-
প্ররর্ঘার্ ওই োংসৃ্করর্খকও অরেকৃর্ থাকখর্ যদ্েরন্, এখেখি পররের্তন্- োমারজক ও োাংসৃ্করর্ক পররের্তন্। 'খঘাখরা 
আর েুখন্া'- গখল্প ররখোর োিাপখথর েেতন্াে প্রকৃরর্র অপরূপ যেৌন্দেত প্রকারশর্ িখেখি- "চারপাখশ োাঁশ আর পাইন্ 
গাখির েন্। যেশ অেকার।... মখন্ িে মারিখর্ গরেখে চলা ন্দ্ীখক যকউ যলখজ ধ্খর মাথার ওপর ঝুরলখে রদ্খেখি। 
আম যঝাখল-জাম যঝাখল, েূেত যঝাখল- চাাঁদ্ যঝাখল, এক ান্া ন্দ্ীও ঝুলখি মাথা েরাের।"২৬ এই ধ্রখের প্রাকৃরর্ক 
যেৌন্দখেতর পাশাপারশ ঔপন্যারেক 'যঘাখরা আর েুখন্া'-র ন্ামকরখে রেরভন্ন প্রােীর প্রাধ্ান্য রদ্খেখিন্ অজাখন্তই। 
জামাইোরে যথখক যফরার পখথ ররখো একরি ঘন্ েখন্র কাখি িুকররর রভর্র যথখক যের কখর যফখল- োঘ, রোংি, িারর্ 
ভালুক আর িররেখক আর িুকরর োরেখর্ এখে  ুলখল যে ান্ যথখক যেররখে আখে গরু যমাষ িাগল যভো মুররগ। 
আোর 'খচাখ র জল'- গখল্প িররে রশকাখরর কথা আখি। লাপালাং ন্াখম যেই িররখের রক্ত ঝেতার জখল রমখশ েখে চখল 
এক েন্ যথখক অন্য েখন্। লাপালাং আর র্ার মা পররের্ িে দু্রি জল উৎখে-খে ান্ যথখক জর্রর িে ন্ে ন্দ্ী। 
দু্পাখশর য র্ ভখর ওখঠ ফেখল, গখে উঠল রৃ্েভূরম আর েন্। এইভাখে প্রকৃরর্র  েৃিৎ যপ্রোপি ও েন্যপ্রােী ির্যার 
কথা গখল্পর রভর্র উখঠ এখেখি। শুধু্ প্রােী ির্যা ন্ে 'উৎেে'- গখল্প জুম চাখষর যে েেতন্া রখেখি যে াখন্ও রখেখি 
প্রাকৃরর্ক েম্পখদ্র রেন্রির ইরের্। "েন্ যকখি জুম োন্াখন্ার কাজ চখল। গাখির পার  আকাখশ ওখে। শীখর্র োপ 
রেরক্ত িখে পাশ যফখর। যন্উল ইরর্উরর্ চাে। উদ্খেোল  ারন্ক দূ্খর িুখি রগখে যপিন্ রফখর যদ্খ । কাঠখেোরল 
রচৎকাখর োংোর জাগাে।"২৭ োস্তুর্খির উৎ াখর্র িরেরি এ াখন্ স্পি এোং র্া ঘখিখি মানু্খষর কােতকলাখপর ফখলই। 
আোর জুম চাষ িখে যগখল মানু্ষজন্ ঘখর যফখর, শুরু িে উৎেে, আন্খন্দর রদ্ন্। যলাকোংসৃ্করর্র রেখশষজ্ঞরা রমখজা 
উৎেখের কথা মখন্ পরেখে রদ্খে যলাকোংগীখর্ রমখজাজারর্র আন্তজতারর্ক অেদ্াখন্র কথা েখলখিন্। অথতাৎ প্রকৃরর্ যে 
োংসৃ্করর্র উপর রন্ভতরশীল র্া প্রমারের্। 'দ্া-কািা' -গখল্প দ্া জর্ররর জন্য শান্ যদ্ওোর উপেুক্ত পাথর যমখল ন্া। 
অেখশখষ পাথর যমখল োাঁখশর েখন্র পাখশ যঝারার ধ্াখর। যলাকজন্ আন্খন্দ যমখর্ উখঠ পািাখে পুখজা যদ্ে। পাথর 
আন্খর্ রগখে আোর োস্তুর্খির ভারোময ন্ি িে। রেখশষজ্ঞরা এখকই রশল্পােখন্র প্রোর েখলখিন্। এর ফখল ন্ি িখে 
প্রাকৃরর্ক জগৎ। আেখল "পররখেশ যকরন্দ্রকর্া রমখজা যলাককারিরন্র একরি রেরশি উপাদ্ান্।"২৮ আর যেই উপাদ্ান্খকই 
যচাখ  আঙুল রদ্খে যদ্র খে রদ্খেখিন্ ঔপন্যারেক। 'উৎেে'- গখল্প যেৌকুরর্র উখে  আখি রেরন্ গান্  ুাঁখজ যেোন্, "মখন্ 
িে যকাখন্া েন্খদ্েী"২৯ । 'যচাখ র জল'- গখল্প উ যলই রশলঙ, -এর কথা আখি। অথতাৎ েন্জেলখক যদ্েী রূখপ কল্পন্া 
কখর পুখজা করার মখধ্য Spiritual ecofeninism -এর েযাপাররি স্পি িখে। 'েূখেতাদ্ে'- গখল্পও েূেতখক যদ্েী েখল 
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কল্পন্া করা িখেখি।  ারেেমাজ মারৃ্র্ারিক র্াই এ াখন্ েূেত যদ্েী িখেখিন্। গল্পরিখর্ রশলখঙর নৃ্র্য উৎেখের কথাও 
আখি। যে াখন্ প্রকৃরর্ জগখর্র েমস্ত প্রােী উৎেখে রমরলর্ িখেখি। এই  ারে উৎেে ধ্মত রন্রখপে ও েেতজন্ীন্। এই 
আধু্রন্ক োর্তিুকু েহুরদ্খন্র যলাককথাে গাাঁথা িখে যগখি। গখল্প োঘ, রোংি, িারর্ েমর্ার দ্ে রন্খে েূখেতর মান্ ভাঙাখর্ 
রগখেরিল, র্াই েূেতখদ্েীর মান্ ভাখঙরন্। এখেখি Materlistic ecofeminism- এর েযাপাররি চখল আেখি। আেখল 
'কথার কথা'- র গল্পগুরল প্রকৃরর্ যকরন্দ্রকর্া িল- Spiritual/ Cultural ecofeminism -এর উদ্ািরে। Carolyn 
Merchant েখলখিন্- cultural ecofeminism, "celebrates the relationship between women and 
nature through the revival at ancient rituals centered on goddess worship, the moon, animals, 
and the female reproductive system."৩০ আেখল 'কথার কথা'- র গল্পগুরলখর্ Cultural ecology - র িরেরি 
স্পি। উির পূেত ভারখর্র মানু্ষজখন্র জীেন্- জীরেকা, োংসৃ্করর্- েমস্ত রকিু এই যলাকগল্পগুরলর আধ্াখর উখঠ এখেখি 
র্ারই েখে পররখেরশর্ িখেখি আধু্রন্ক েভযর্ার ঘার্-প্ররর্ঘাখর্র আখলাখক যেই িরের পররের্তন্মূলক রেখেষে। 
যলাককথা িখলও র্াই যেগুরল েেকাখলরই প্ররর্রন্রধ্ত্ব করখি। ঔপন্যারেক রেশ্বােও করখর্ন্- "আমার মখন্ িে 
'একাল-ওকাল' আমরা েরল রঠকই রকন্তু প্রখর্যক কাখলর যভর্র যেকাখলরই একরি রেকল্প, যে ের্ প্রারন্তকই যিাক, 
জর্রর িে। র্খে একরি েুখগর রেখশষ রকিু লেে রচরহ্নর্ করখর্ িখল োধ্ারেীকরে করখর্ই িে।"৩১ 

(৬) 
          আেখল কথাোরির্য েমখের প্ররর্রন্রধ্ত্ব কখর। রকন্তু যশ্রি োরির্য র্া-ই, ো েমখোিীেত। আর কালখক 
োধ্ারেীকরে কখর ে ন্ যেই েমখের কর্কগুরল জেরশিযখক রচরহ্নর্ করখর্ পারর র্ ন্ই পররের্তখন্র মািারি েে িখে 
যদ্ া যদ্ে। পররের্তন্ও যর্া  এখকোখর োরধ্র্ িে ন্া। পররের্তখন্র মখধ্যও থাখক রেের্তন্, উন্নেন্ ও প্রগরর্র 
ধ্ারোগুরল। র্ািাো পররের্তখন্রও ন্ান্ারকম প্রকারখভদ্ রখেখি- োমারজক, প্রাকৃরর্ক, ও োাংসৃ্করর্ক পররের্তন্। এই 
েেগুরলই এখক অপখরর েখে েম্পরকতর্। শব্দোং যার পরররমর্ েেখন্ এই আখলাচন্ার েে রদ্কগুরলখক ধ্রা যগল ন্া 
আমরা শুধু্মাি এই আখলাচন্াে প্রাকৃরর্ক ও োাংসৃ্করর্ক পররের্তন্গুরল োংখেখপ রু্খল ধ্রার যচিা কখররি। রেষেরি 
রন্খে রেসৃ্তর্ আখলাচন্ার অেকাশ অেশযই আখি। র্খে একথা স্বীকৃর্ ও প্ররর্রির্ যে রামকুমার মুখ াপাধ্যাখের উপন্যাে 
ন্েেুখগর ভাষয। েেন্ ও েোন্ দু্ইরদ্খকই রামকুমার েখচর্ন্ রশল্পী, ভাঙা- গোই র্াাঁর ন্রু্ন্ য লা, োখর্ আখি ঐরর্খিযর 
েেন্ ও েমখের উিরে। প্রকৃরর্ যচর্ন্াে রর্রন্ রেখশষ েখচর্ন্ আর "েমে ও েমাখজর এই পররেরর্তর্ যপ্ররেখর্ 
মানু্ষজখন্র েু -দু্ৈঃখ র কথা"৩২- যকই রর্রন্ কখরখিন্ র্াাঁর উপন্যােগুরলর েেকাখলর েেখদ্খশর কথার কথা। 
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মরেক যদ্োররর্ মরেক), পূখেতাক্ত, পৃ.-১৬  

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-II, Issue-I, January2022, tirj/January22/article-3 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 1-8 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 8 of 8 

 

৯। Garrard, Greg : Ecocriticism, Ecocriticism, Taylor & Francis e- Library, 2004, p. 37  

১০। মুখ াপাধ্যাে, রামকুমার : 'রর্ন্ উপন্যাখের রর্ন্ গল্প', উপন্যাে েমগ্র ১, রমি ও যঘাষ, কলকার্া, প্রথম প্রকাশ: 
জেশা  ১৪২৩  
১১। মুখ াপাধ্যাে, রামকুমার : 'চারখে-প্রান্তখর', উপন্যাে েমগ্র ১, রমি ও যঘাষ, পূখেতাক্ত, পৃ.- ১৭ 
১২। পূখেতাক্ত, পৃ.- ২৩ 
১৩। পূখেতাক্ত, পৃ.- ৫৭ 
১৪। পূখেতাক্ত, পৃ.- ৩২ 
১৫। পূখেতাক্ত, পৃ.- ৩৩ 
১৬। মুখ াপাধ্যাে, রামকুমার : 'ভাঙা ন্ীখের ডান্া', উপন্যাে েমগ্র ১, পূখেতাক্ত, পৃ.- ১১৮ 
১৭। পূখেতাক্ত, পৃ.- ১২৫ 
১৮। পূখেতাক্ত, পৃ.- ১৬২ 
১৯। Ecofeminism- Wikipedia, https://en.m wikipedia.org viewed on 12.10.2020 at 8:31 P.M 

২০। মুখ াপাধ্যাে, রামকুমার : 'ভাঙা ন্ীখের ডান্া', পূখেতাক্ত, পৃ.- ১৯০ 
২১। পূখেতাক্ত, পৃ.- ১৬৩ 
২২। Adams, Carol. J: "Do Feminists Need to Liberate Animals, Too?" Retrieved 2019-04-30, Ecofeminism- Wikipedia, 
পূখেতাক্ত  
২৩। মুখ াপাধ্যাে, রামকুমার : 'ভাঙা ন্ীখের ডান্া', পূখেতাক্ত, পৃ.- ১৫৯ 
২৪। পূখেতাক্ত, পৃ.- ২০১ 
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