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Abstract 
অভিভিৎ সেনের গনে ফুনট উনিন  প্রোভিক েোেুনের িীিেকথো, িভে ও িভে েংক্রোি িহুভিধ্ েেেযো, েোম্প্রদোভয়কতো, 
সদশিোগ, েরেোরীর পোরস্পভরক েম্পকয—অথযোৎ স োটগে রচেোর সেনত্র অভিভিৎ সেে সিন  ভেনয়ন ে চ েোে েেয়, 
ক্রেপভরিতযেোে েেোি ও েোেুনের িীিনের িহুভিধ্ আপোত অেোভিষৃ্কত ভদক। কোন র প্রিিেোেতোয় অভিভিৎ সেে 
িযভিিীিনে, আত্মগত দশযনে সর্েে িহুিোর ভেনিনক সিনেন ে, ভিক সতেেই কোন র ভেয়নেই তোাঁর রভচত স োটগনে 
এনেন  িহু পভরিতযে। আপোতিোনি সেয়ো  করন  আেরো সদেনত পোই, স েোভ ভের শুরুর পনিয অভিভিৎ সেে িভে ও 
িভে সকভিকতোর ঘটেোনক সকি কনর স োটগে রচেোয় ভেেগ্ন সথনকন ে। অতঃপর, সদশভিিোগ ও েোম্প্রদোভয়কতো 
িহু োংনশ িনয় উনিন  তোাঁর গনের েূ  উপিীিয ভিেয়, পোশোপোভশ েরেোরীর পোরস্পভরক েম্পকযনক সপ্রে ও সর্ৌেতোর 
ভেভরনে ভিচোর কনর স োটগে রচেোয় ব্রতী সথনকন ে স েক। 

িযভিিীিে ও চোকভরেূনত্র পভিেিনের িহুধ্োভিসৃ্তত অঞ্চন  স েনকর র্োতোর্োত, িেিোে, েোেুে িনের েনে 
িযভিগত ও সপশোগত কোরনণ সে োনেশো, অঞ্চ নিনদ প্রকৃভত ও পভরনিনশর ভিন্নতো, অঞ্চ  ভিনশনে প্রচভ ত স োককথো-
উপকথোর প্রভত স েনকর অদেয টোনের পভরচয় সেত্রভিনশনে ‘সেত্রেেীেো’য় রূপোিভরত িনয়ই িন্ম ভদনয়ন  একোভধ্ক 
স োটগনের।  
 আেন  পঞ্চোশ েোনটর দশনক িোং ো েোভিনতয িহুভিধ্ সর্েেস্ত ‘আনদো ে’ চন ভ   সেেোনে িোস্তনির, ি ো 
িোন ো িোিি সকোনেো পভরভিভত িো রি েোংনের েোেুনের, অেোভি  প্রকৃভতর, িোস্তনির েনে চভরনত্রর ও ঘটেোর েোরু্নিযর 
অিোি ভ  । েত্তর দশক সথনক রোিনেভতক অভিরতোর কোরনণই সিোক, অথিো ভিভিন্ন িেপ্রভতষ্ঠোনে চোকভর েূনত্র, িহু 
ভশভেত েোেুে পভিেিনের েূ  শির ক কোতো সথনক দূরিতযী সকোনেো েফঃস্ব  অথিো গ্রোনের ভদনক িোেোিভরত িে। 
েোগভরক ক্লোভিনক িুন , েোগভরকতোনক প্রশ্রয় েো ভদনয় গ্রোে ও গ্রোেিীিে েম্পনকয েতুে সথনক েতুেতর অভিজ্ঞতো 
আিরণ করনত থোনকে তোাঁরো। ফন  স্বিোিতই এাঁনদর গনে িোে পোয় েেনয়র, ইভতিোনের, িীিনের িহুভিধ্ সকো োি, 
ভরনপোভটযং-এর িভে, প্রচভ ত স োককথো, ভেথ ও পুরোনণর অেুেে, িোে-কো  ও পোনত্রর পোরস্পভরক েং গ্নতো ইতযোভদ। 
স্বিোিতই স োটগনে সেইেেয় ভফনর আেনত শুরু কনর একরকনের গনের আিি ও আনেি। অভিভিৎ সেে এই 
ধ্োরোনক পূিযিতযী এিং েেেোেভয়কনদর প্রিোনি সর্েে, ভিক সতেেই ভেিস্ব েোভিতযনিোনধ্ আত্তীকরণ কনরন ে। 
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 অভিভিৎ সেনের স োটগে িহুভিধ্ ভিেযোনে আন োচেো সর্োগয। আেরো আেোনদর েূ  প্রিনে অভিভিৎ সেনের 
স োটগনের কোভিভে ভিেযোনের ভশেতোৎপর্যেভিত ভদকভট পর্যোন োচেো করোর সচিো করি। 

____________________________________________________ 

Discussion 
অভিভিৎ সেনের স োটগেগুভ র সর্ একভট েূ  বিভশিয শুরুনতই আেোনদর সচোনে পনে, তো িন ো, স েনকর অভধ্কোংশ 
স োটগেই আয়তনে সিশ েুদীঘয, অনেকোংনশ উপেযোনেোপে। স েনকর ভেিস্ব উপ ভি এনেনত্র  েণীয়— 

“আেোর স েোর সিভশ অংশই আেোনদর গ্রোেোঞ্চ  অথিো েফস্ব  শিনরর েোেুেনক ভেনয়, আেোর চভরনত্রর প্রোয় 
েিোইই িভে আশ্রয়ী েোেুে। আর এই িভে আশ্রয়ী েোেুেনক শোেে, ভশেো-স্বোনিযর পভরনেিো, রোিনেভতক 
অিিো ইতযোভদ ভেনয় িযস্ত ভক ু েোেুে। িভে শোেে িভের সশোেণ িভের ভিভিন্ন স্বত্ব, কৃভে আশ্রয়ী েোেুনের 
র্োিতীয় সিোধ্ ভিশ্বোে, আনিগ অেুিূভত, আনপোে- েোই, ইভতিোে-ভকংিদভি এইেি িযোপোনরর প্রতযে এিং 
পনরোে অভিজ্ঞতো আেোর প্রোয় অিত একনশোভট গে উপেযোনে আন ।” ১  

ফন  স্বিোিতই গেগুভ  িনর ও িোনর অনেকোংনশ েুদীঘয। ভিক এই কোরনণই অভিভিৎ সেনের ‘সদিোংশী’, ‘িগযনেত্র’-
সক অনেনক স োটগনের িদন  উপেযোে িন ই েোেনত চোে। র্ভদও ‘সদিোংশী’ িো ‘িগযনেত্র’ স েনকর েোভিতয পনিযর 
শুরুর ভদনক স েো, তিুও কোভিভের দীঘযতো, স েনকর পরিতযী গেগুভ নতও েেোেিোনি পোওয়ো র্োয়। উদোিরণস্বরূপ 
‘ক োপোতো’, ‘েোেি সদনির সগৌরি’, ‘দীভঘ’ ইতযোভদ গনের েোে উনেে করো সর্নত পোনর। 
 অভিভিৎ সেনের স োটগনের কোভিভের এই দীঘযতোর কোরণ, স োটগনের একেুভেেতো েিযত্র রভেত িয় ভে, িহু 
স োটগনেই এক িো একোভধ্ক েুভেভদযি িিিয িো েতোদশয পভরসু্ফট করো িনয়ন  েুচোরুিোনি। আর ভেভদযি সকোনেো 
শব্দিনের সিেোিোন  আিি েো সথনক স োটগে রচেোয় ব্রতী থোকোর সচিো কনরন ে অভিভিৎ সেে। প্লট, েোিপ্লট, িহুভিধ্ 
চভরত্র, অেপুঙ্খ িণযেো ইতযোভদ সর্োনগ স েনকর িহু স োটগেই সকোনেো একভট েভণক েেনয়র িদন  সিভশরিোগ সেনত্রই 
ধ্নর সরনেন  এক দীঘয েেয়নক, এক দীঘয িীিেনক। একভট ভেভদযি চভরনত্রর উত্থোে-পতনে অভিভিৎ সেে ভিস্তোভরত 
কনরন ে সেই চভরনত্রর কনয়কভট প্রিন্মনক। স েনকর ভেনির িিিয— 

“ইদোভেং আভে আেোর গনের েনধ্য ভক ু ‘গে’-ও রোেনত চোই।  ে কনরভ  েোধ্োরণ পোিনকর গে পেোর 
স োাঁক সিশ ভক ুটো কনে সগন । এর একটো প্রধ্োে কোরণ িোং ো আধু্ভেক গনে ‘গে’-এর আকেযণ কনে ভগনয় 
একধ্রনের েভস্তনষ্কর িযোয়োেচচযোর পরীেো-ভেরীেো সিভশ গুরুত্ব সপনয়ন ।” ২  

উদোিরণস্বরূপ ‘সদিোংশী’, ‘িগযনেত্র’, ‘আইে শৃঙ্খ ো’, ‘েোেি সদনির সগৌরি’, ‘দীভঘ’, ‘ক োপোতো’ ইতযোভদ গনের উনেে 
করনত পোভর। ‘সদিোংশী’, ‘িগযনেত্র’ ও ‘দীভঘ’ একোভধ্ক প্রিনন্মর চভরনত্রর েেণ্বনয় তোর ভেভদযি অভিনে সপৌঁন ন । 
 
 ‘সদিোংশী’ গনে তোই সকি  িযভিেত্তোর স োকভিশ্বোনে আনরোভপত সদিোংশী েত্তোভটর দ্বন্দ্ব, িযভিক ট্রোনিভি 
পভরনিভশত িয়ভে। আিোর সকি েোত্র স োকোচোর-স োকভিশ্বোনে ভিশ্বোেী ভেভদযি সগোষ্ঠীর তথো ভেভদযি িূেিন র সকোনেো 
সকৌে িীিনের কোভিভেও একনপনশ িোনি িভণযত িয়ভে, ভেি িিিযনক ও েতোদশযনক ভিত রোেনত সশ্রভণেংগ্রোনের েনতো 
গুরুত্বপূণয তৃতীয় েোত্রোভটও রু্ি কনরন ে স েক। আর তোই গে র্েে পূণযিয়স্ক েোরিোে স োিোরনক ভদনয় শুরু িয়, 
তেে স েক েুনকৌশন  ‘সদিোংশী’-র আেোন  েোরিোে স োিোনরর িযভিপভরচয়নকও তুন  আনেে। ি ো সর্নত পোনর, 
ভশশু েোরিোে সথনক পভরণত েোরিোে িনয় সপৌঁ নেোর সেই দীঘয র্োত্রোপথনকও স েক িোভির কনরে গনের েনধ্য। 
সতেেই শুধু্েোত্র সকৌে িীিনের ঘটেো িো শুধু্েোত্র স োকভিশ্বোনের ঘটেোনক প্রোধ্োেয ভদন  ‘সদিোংশী’-র পভরণত িয়নতো 
অেযরকে িনতো। েোধ্োরণ সরোগ-অেুে িো— 

“র্ক্ষ্মো, িোাঁপোভে, কুষ্ঠর েনতো সরোগও সে েোভট-সধ্োয়ো ি  সেন  সেনর র্োনি, িেযো রেণী েিোেিতী িনি, পেু 
ভেনির পোনয় িোাঁটনি, অে এই পৃভথিীর আন ো, িৃে তো েি সদেনি, িুনি র্োওয়ো পুষ্কভরণী-িন  েোন  সকভ  
করনি, িোাঁিো গোই রোত দুপুনর িোক তু নি পোেো কোাঁভপনয়, সর্ গোইনয়র িো ুর েনর দুনধ্র অিোনি তোর েরো 
ও োনে দুনধ্র িোে িোকনি। েোপ, ভি ো, িূত-সপ্রত, েোদোর আর ভিনের কু-দৃভি সথনক রেো পোনি সকোন র 
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ভশশু, সপোয়োভত স্ত্রী স োক। েোয় সর্ েি  োউ-কুেনেো-ভেে  োাঁকোয় সকি  িোভ  আনে আর  নে েনর র্োয় সে-
েি গো ও ফ িোনর  োাঁকো সিনে সফ নত চোইনি।”৩ 

 এইেি প্রভতকোনরর িনদোিনস্তর েনধ্য গে অেযভদনক চোভ ত িনত পোরত, ভকন্তু সেতু িেযনণর আভিিযোি এিং সদিোংশীর 
কোন  তোর প্রভতকোর চোওয়ো, গেনক অেয পনথ চোভ ত কনর। আিোর এই গনেই বদতযোভরর েৃতুযর পনর তোর পুত্র 
ভিনেোনদর আভিিযোি গনে েতুে সেোে এনে সদয়। গনে সরোভিণী-িোফনরর িভে েংক্রোি েোে োভট উপকোভিভের েনতো 
থোকন ও তোর গুরুত্বও সকোনেো অংনশ কে েয়, সকোনেো অংনশ কে েয় সদিোংশী েোরিোে স োিোনরর তোর স্ত্রীর েনে 
ভেিৃত আ োনপর েুিূতযভটও। আর ভিক এ েেস্ত ভক ুর িোত ধ্নর গনে আনে িোরুণীিো ো। ফন  একোভধ্ক চভরত্র, একভট 
চভরনত্রর িহুেুেী অভস্তত্ব, একোভধ্ক উপকোভিভে, একোভধ্ক েম্ভোিেো সপভরনয় গনের এনকিোনর অভিনে, ধ্ভেযতো 
িোরুণীিো োনক আশ্রয় কনর গে সর্ সেরো সে োর অেনে, সর্ থোনের গভিনত শুরু িনয়ভ   সেই গভিনত এনেই সশে িয়। 
 ভিক এই  ভি অেযরকে িোনি আেরো সদেনত পোই ‘িগযনেত্র’ গনে। িভে িযিিোর ভচরোচভরত প্রথোভটনক 
সিো োনেোর িেযই কনয়ক পুরুনের িৃত্তোি অভিভিৎ সেে তুন  ধ্নরে। ‘েো ’ েম্প্রদোয়নক গনে উপিোভপত করনত পরপর 
িোম্ফো েো , আভস্তক েো , পরশুরোে েো  িোভির িয় গনে। এেেভক সিোতদোরনদর িংশোেুক্রভেক ধ্োরোভটনক স্পি করোর 
িেয শচীকোনির পোশোপোভশ তোর পুত্র ভিেয়নকও গনে িোভির কনরে স েক। এেেভক এই গনেই সেনট নেন্ট অভফেোর 
সথনক শুরু কনর শচীকোনির িভে সকেো রোেো , েুরেোকতযো রূনপ পুভ শ, পুভ নশর ধ্েযকোে েনেোিোনির ভশকোর েোভর, 
ে  চভরনত্রর েুশী ো েি একোভধ্ক উপচভরত্র এই গনে একই েনে পোওয়ো র্োয়। পোওয়ো র্োয় তৎকো ীে রোিনেভতক 
েেতোভ পু্স ও আদশযিোে রোিনেভতক কেযীেি ীর একোভধ্ক চভরত্র। িহু চভরত্রেয় এই গনে তোই স্বোিোভিক িোনি 
একোভধ্ক উপকোভিভেও গনে উনি গনের আয়তেনক েিনিই উপেযোনেোপে কনর তুন ন । ‘িগযনেত্র’ েোেকরনণর েনধ্যই 
‘িগযো িযিিো’ অভিধ্োভট  ুভকনয় থোনক আর অভিনে তো স্পি িয়। ি ো সর্নত পোনর, ‘িগযনেত্র’ গে তোই তৎকো ীে িগযো 
িযিিোর এক েোভিভতযক দভ   িনয় ওনি। গণেংগ্রোনের ও গণপ্রভতনরোনধ্র িোতযোনক তুন  ধ্রনত পরশুরোে প্রোক 
সপৌরোভণক ভিসৃ্তভত  োি কনর। েভত্রয় ভিেোশকোরী সর্ পরশুরোনের অভস্তত্ব আিিেোে কো  ধ্নর েেোনি িোভরত, সেই 
পরশুরোেই সর্ে ‘িগযনেত্র’ গনে সিোতদোর ভিেোনশর শপথ গ্রিণ কনর। 

শুধু্েোত্র সশ্রভণেংগ্রোনের এই অভিধ্োই অভিভিৎ সেনের গেগুভ নক উপেযোনেোপে কনর তুন ন  তোই একেোত্র 
েয়, ের-েোরীর িযভিগত েম্পকযনকও, ি ো িোন ো অেোভিষৃ্কত সে েি েম্পনকযর ভদক ভেণযনয়ও অভিভিৎ সেনের গে 
‘েোেিনদনির সগৌরি’ দীঘয কোভিভে-উপকোভিভের েংভেশ্রনণ তোর পভরণত ও েুভিত আকোর  োি কনরন । ভিধ্িো ভে ে 
ও তোর সেনয় েুন েোর ক ি েুের পভরভিভত ভদনয় এই গে শুরু িন ও সশেপর্যি গনের পভরণভত িতিোক কনর সদয় 
আেোনদর। িস্তুত এই গনেও ভে নের ‘ভিধ্িো’ িনয় ওিোর ঘটেো এক দীঘয আেযোনে পভরণত রূপ সপনয়ন । ভে নের 
দীঘয িোইশ ি নরর  েোই িভণযত িনয়ন  এই গনে। ভিক সতেেই েুন েোর িীিনেও পরপর পুরুনের আগেে সর্ 
সপ্রভেনত ঘনটন , তোর ভপ নেও  ুভকনয় থোনক এক দীঘয ইভতিোে। ‘েোেিনদনির সগৌরি’ ি নত েোধ্োরণত, সর্ৌে 
আনিদে েি ‘সদিিোি’-সক সিো োনেো িয়, সেই ধ্োরণোনক এক েমূ্পণয ভিন্ন আাঁচনে এাঁনকন ে অভিভিৎ সেে। ঘোত-
প্রভতঘোনতর েনতো এই গনেও ভে ে ও েুন েোনক সকি কনর তোনদর িীিনে একোভধ্ক ঘটেো ঘনটন । আর তোই 
সশেপর্যি এই গনের পভরণভতও িহু দীঘযতোনক সপভরনয় এক ভেভদযি সকিভিদুনত, ি ো িোন ো আ নে পনেন । 

গ্রোে-েেোি ও েফঃস্বন র িহু সপশোর, ভিভিধ্ ধ্নেযর েোেুনের আেোনগোেো অভিভিৎ সেনের গনে প্রোয়শই  ে 
করো র্োয়। অভিভিৎ সেনের গনের েূ  চভরত্র অনেকোংনশ গ্রোে ও েফঃস্বন র িোভেদো। সেত্রেেীেোনক গনে িোাঁই ভদনত 
ভগনয় অনেকোংনশই অভিভিৎ সেে সকোনেো সকোনেো গনের েূ  চভরত্র িনয় ওনিে। গে এভগনয় চন  উত্তে পুরুনের কথে 
রীভত অেুেরণ কনর। এনেনত্র অভিভিৎ সেনের স্ব-ভিনরোধ্ী িিিয— 

“ভেনিনক ভেনয় স েো েোনেই সতো ‘আভে’। এই অিংনক এেোিোর সকোে উপোয় সেই, অথচ এেোনত সতো 
প্রোণপনণই চোই। এই কোরনণই পোরতপনে উত্তে পুরুনে সকোে স েো ভ ভে েো। সকে ভ ভে, এ ভেনয় সকোে তত্ত্ব 
েোেো কভর েো কেনেো।”৪ 
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র্ভদও আেরো সদেনত সপনয়ভ , অভিভিৎ সেনের িহু গেই এই উত্তে পুরুনের কথে রীভতনত গনে উনিন । তোর েনধ্য 
‘ঋভের শ্রোি’, ‘ভচ োভে েোনয়র গে’, ‘ভস্ফংকে’, ‘েোইদোর এেে-তেে’, ‘েোেুনের েম্পকয’, ‘েদীর েনধ্য শির’, ‘ফোল্গুভে 
রোনতর পো ো’, ‘আটনশো ি র আনগর একভদে’, ‘েোেুনের সরেোভচত্র’, ‘ ভেদর ভফনর আেনি’, ‘ক োপোতো’, ‘ভশ োভ ভপ-
তোম্রশোেে’, ‘কোক’, ‘তৃতীয় সপ্রভেক’ ইতযোভদ গে উনেেনর্োগয। র্ভদও উত্তে পুরুনের িয়োনে স েো এই েেস্ত গেগুভ র 
অভধ্কোংশ সেনত্রই গনের ‘আভে’ চভরত্রভট গনের েূ  চভরত্র েয়। গনের েনধ্য সথনকও গেকথক একভট ভেভদযি দূরনত্ব 
অিিোে কনরে সেেোনে। সকিীয় চভরনত্রর িদন  এই েেস্ত গেগুভ নত ‘আভে’র অিিোে অভধ্কোংশ সেনত্রই একিে 
গেকথনকর িূভেকো ভেনয়ন  েোত্র। 
 উত্তে পুরুনের িয়োনে স েো সিশভক ু গনে আিোর দুিে িিোর উপভিভত পভর ভেত িনয়ন  অনেক েেয়। 
‘ভস্ফংকে’, ‘েোেুনের েম্পকয’, ‘ ভেদর ভফনর আেনি’—এই গেগুভ নত দুিে উত্তে পুরুনের িিোর দৃভিনকোণ সথনক 
গে িভণযত িনয়ন । 
 
 ‘ভস্ফংকে’ গনে েুরঞ্জে ও আেোতীর কোভিভেনক গেভটর েূ  িরনকি ভিনেনি আেরো ভিনিচেো করনত পোভর। 
সর্েোনে গে শুরু িওয়োর েেয় সর্ কথকনক, অথযোৎ সর্ উত্তে পুরুনের ‘আভে’ সক আেরো গে উপিোপক ভিনেনি পোই, 
পরিতযীকোন  গে উপিোপক ভিনেনি আেরো আর তোনক েো সপনয় িরং েুাঁনি পোই েুরঞ্জেনক। ‘ভস্ফংকে’ তোই শুরু িয় 
এইিোনি— 

“এেে একটো িোয়গোয় েুরঞ্জনের েনে এত ি র পনর আিোর সদেো িনি, িোভিভে। আেোর িোয়রো ভেেয  ভি 
ভি ভে-র ইভঞ্জভেয়োর। সিশ িেেে অভফেোর।…” ৫ 

 আর তোরপর গনের েনধ্য েুরঞ্জে েতুে গে িো েূ  গে শুরু কনর এইিোনি— 
“সেোিো িনয় িনে েুরঞ্জে ি  , আভে িোভে সতোেোর েনের েনধ্য একটো প্রশ্ন আন । এতভদে পনর এই িয়নে 
ি নতও আেোর আর সকোেও আপভত্ত সেই। তনি সশোনেো।”৬  

এইিোনি উত্তে পুরুনের ‘আভে’সক িিযে কনর, পুনরো গেভট িনয় ওনি েুরঞ্জনের িিিয এিং এনকিোনর সশনে আেরো 
আিোর েুাঁনি পোই গে শুরুর কথকনক— 

“েুরঞ্জে তোর কথো িে কনর ভচত িনয় শুনয় পে । আভে উনি র্ন্ত্রটোর কোন  ভগনয় িে িনয় র্োওয়ো কযোনেটটো 
সির কনর র্থোিোনে রোে োে। পোনশই সগোয়ো  পোেোর গোনের আর একটো কযোনেট ভ  । আভে সেই কযোনেটেোেো 
র্নন্ত্র চোপো োে।…” ৭ 

 অথযোৎ, গনের প্রথনে এিং শুরুনত গে কথনকর িূভেকোভট অনেকোংনশ গনের সশ্রোতোর েনতো। 
 
 ‘েোেুনের েম্পকয’ গেভটনতও এই আভেক িযিহৃত িনয়ন । এই গনেও উত্তে পুরুনের ‘আভে’, ভেরঞ্জে এিং 
পভতত একভট আড্ডোয় ভেভ ত িয়। আর গে শুরু িয় এইিোনি— 
“কথোটো িভি  রনির েম্পকয কত গোঢ় এই ভেনয়। আেোনদর েনধ্য ভেরঞ্জে একটু ভেভেক। …পভতনতর অভিজ্ঞতোয় অনেক গে, 
আর সে ি তও িে িো । পভতত রনির েম্পনকযর গোঢ়নত্বর কথো ি নত শুরু কর । ভকন্তু সশেপর্যি ওই একটো েোত্রোনতই িোাঁধ্ো 
থোকনি আেোর এেে েনে িভি  েো। সেটো একটো ভিভচত্র েোেুেনদর গে িনয় উিনত  োগ । আেরো েিোই পভতনতর গেটো েুি 
েে ভদনয় শুেনত  োগ োে।”৮ 

 

 অতঃপর ‘েোেুনের েম্পকয’ েোেক েূ  গনের েেস্তটোই পভতনতর দৃভিনকোণ সথনক িভণযত িয়। পভতত েূ  গেকথনকর 
িূভেকো পো ে কনর। আর গে সশনে সফর একিোর উত্তে পুরুনের ‘আভে’, ভেরঞ্জেনক আেরো েুাঁনি পোই। গনের 
সশেোংনশ তোই শুরুর গেকথক, উত্তে পুরুনের ‘আভে’ ভফনর আনে এিোনি— 
“এিোনি পভততনক আভে একটো সিকো সদওয়োর েত েেথযে কর োে। সকেেো পভতনতর েত েোেুে র্ভদ আনরো কনে র্োয়, তোিন  
পৃভথিী িেিোনের আনরো অনর্োগয িনয় র্োনি। সে র্োই সিোক, পভতনতর গেটো ভ   একটো পভরপূণয েোেভিক েম্পনকযর গে।”৯ 
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 ‘ ভেদর ভফনর আেনি’ গনেও দুিে উত্তে পুরুনের িয়োে িযিহৃত িনয়ন । এ গনেও একিে কথক গে 
শুরু কনর এিোনি— 

“ভশেক েনে নে সর্োগ ভদনত সেভদেীপুর র্োভি োে। িোওেো সেশনে িনেো িওয়ো ভিভিন্ন সি োর ভশেকনদর 
েনধ্য িিোৎ ভিশ্বভিদযো নয়র েিপোিী অনশোক-অভেেোর েোনথ সদেো িনয় সগ । তোরো এেে স্বোেী-স্ত্রী।”১০  

িোওেো সেশনে িিোৎ একিে অনশোক ও অভেেোনক প্রণোে কনর, ভেনিনক তোনদর পূিযিনন্মর েিোে িন  স্বীকোর করন  
গেশুরুর গেকথক র্নথি আির্য িয়। তেে অনশোক েূ  গে শুরু কনর। গে শুরুর আনগর সেৌতোতভট গেকথনকর 
দৃভিিভেনত িভণযত িয় এিোনি— 

“িোনত েেয় অনেক ভ  । অনশোক গে শুরু কর । ভক ুেনণর েনধ্য িোওেো সেশনের িোিোর িোিোর স োনকর 
িযস্ততো, ক্রেোগত গোভের আেো র্োওয়ো, েোইনক্রোনফোনের দুনিযোধ্য ভেনদযশ, িকোর, পুভ শ, ভেতযর্োত্রী, ভিেোভর েি 
সর্ে সিোিিোভির েত আেোর সচোনের এিং কোনের েোেনে সথনক ভেভ নয় সগ । িোস্তি িনয় উিনত  োগ  
অনশোনকর গনের চভরত্রগুন ো, সেইেি চভরত্রনক ধ্নর সরনেন  সর্ প্রকৃভত—েদী েো ো আকোশ আর িোতোে।”১১  
 

ক্রেশ অনশোক দোভয়ত্ব সেয় েূ  গেভট ি োর এিং ‘ ভেদর ভফনর আেনি’ গেভটর েূ  চোভ কোশভি ভিনেনি অনশোকনকই 
আেরো েুাঁনি পোই। গে শুরুর কথক ধ্ীনর ধ্ীনর এই গনেও সশ্রোতোর িূভেকো পো ে করনত শুরু কনর। 
 অভিভিৎ সেে, কোনিই শুধু্েোত্র ‘অিং’ ভিেিযনের িেযই উত্তে পুরুনের িয়োনে ভ েনত চোেেো তো অনেকোংনশ 
েভতয িন ও আেরো সদেনত পোই, উত্তে পুরুনের িয়োে, ভিনশে কনর সর্ েি গনে দুিে উত্তে পুরুনের কথক িযিহৃত 
িনয়ন , সেেোনে েুাঁনি পোওয়ো সগন  সিশ ভক ু আপোত স্পশযকোতর ভিেয়। আেরো েুাঁনি সপনয়ভ  আপোত অন ৌভকক 
সকোনেো ঘটেো। স োকভিশ্বোে িোভরত ভক ু েত ও ভিশ্বোেও প্রভতভষ্ঠত িনয়ন  গেগুভ র েনধ্য। সেেোনে প্রভতভট গে শুরুর 
কথক, পোিনকর েনতোই শুধু্েোত্র সশ্রোতো িো িভিেযৎ পেুয়োর িূভেকো ভেনয়ন । কোনিই, েূ  গে র্েে গনেরই অেযতে 
একভট চভরনত্রর েোধ্যনে িভণযত িনয়ন  তেে, উত্তে পুরুনের ‘আভে’, িো প্রভতভট গে শুরুর গেকথক, িো অভিভিৎ সেনের 
ভেিস্ব সকোনেো দোয়িোর সেই গেগুভ র ভিশ্বোেনর্োগযতোর সেনত্র। ভিক এিেযই শুধু্েোত্র একিে উত্তে পুরুনের দৃভিনকোনণ 
স েো গেগুভ , এেেভক দুিে উত্তে পুরুনের দৃভিনকোনণ স েো গেগুভ নতও অভিভিৎ সেে সকোথোও ‘পূণয েিযজ্ঞ’ িো 
অনেকোংনশ ‘েম্পোদক েু ি েিযজ্ঞ’ দৃভিনকোণ িযিিোর কনরে ভে।  

কোভিভের প্রনয়োিনে অভিভিৎ সেনের সিভশরিোগ গনেরই একভট পূিযপট েূ  গনের আিিনক গভত দোে 
কনরন । গনের েংকট, সেই পূিযপনটর সকোনেো এক িো একোভধ্ক ঘটেোনক সকি কনর ক্রেশ আকভিক পভরণভত 
সপনয়ন । ফন  গনে, অনেক েেয় কোভিভে অংনশ েোটকীয়তো পভর ভেত িয়। ‘সদিোংশী’ গনের শুরুনত সেতু িেযনের 
েধ্য ভদনয় এই েোটকীয়তো শুরু িনয় অনি এই েোটকীয়তো িোরুণীিো োনক সকি কনর পভরণভত সপনত শুরু কনর, সশে 
পর্যি র্ো েোরিোে স োিোনরর অভিে পভরণভতনক ইভেতিি কনর তুন ন । আিোর েোরিোনের পভরণভত  ুভকনয় থোনক 
গনের একদে শুরুনত েোরিোনের ভশশু িয়নেই, র্েে ভিরোে ও েোেনেনরর েনধ্য সদিোংশী ভিেয়ক  েোই-এর শুরু 
িনয়ভ  । পুিযপনটর এই অভস্তত্ব ‘িগযনেত্র’, ‘কোক’ ‘েোেুনের ভপ ে ভদক’, ‘দীভঘ’, ‘ব্রোহ্মণয’ ইতযোভদ গনেও েুেয িূভেকো 
পো ে কনরন । 

‘িগযনেত্র’ গনে তোই েুপ্রোচীে েো  েম্প্রদোনয়র সিোতদোনরর প্রভত আেুগতয প্রকোশ সপনয়ন  দীঘয দুই প্রিনন্মর 
ভিসৃ্তত পভরচনয়। িোম্ফো েো  সথনক শুরু িনয় আভস্তক েোন র প্রিন্ম সপভরনয় পরশুরোনের েোন র আেন  সে আেুগনতয 
তীব্র ভিনরোধ্ সদেো সদয়। আর সে ভিনরোধ্ প্রকট িনয় ওনি পূিয প্রিনন্মর অভতশয় আেুগনতযর কোরনণ। িগযো সকভিক 
এই েুদীঘয গনের েূ  সপ্রেোপনটর আেোন  তোই কেনেোই িোম্ফো েো  ও আভস্তক েোন র প্রশ্নিীে আেুগতযনক অস্বীকোর 
করো র্োয় েো। 

‘কোক’ গনেও ‘দোেেশোয়’-এর সর্ গে িভণযত িনয়ন  সেই গনের ভপ নেও একভট পূিয সপ্রেোপট, দোেো ভিধ্বস্ত 
এক দুভেযিোর পভরভিভত কোি কনর সগন  েেোনে। ি ো সর্নত পোনর, গনে উভেভেত দোেেশোয়, েোভেক িোই, েোভের, 
িোনিদ, রোেোভদ েিোর পভরণভতর সর্ গে সদশিোনগর িহু ি র পর আেরো িোেনত পোভর, তোর ভপ নের ইভতিোে িহু 
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ি র আনগই সপ্রোভথত ভ   গনের েনধ্যই। আর তোই সশেপর্যি সগোাঁেো ও ধ্েযোে েুে েোে িোনিনদর িন্ম রিেয  ুভকনয় 
থোনক এক ভিদু রেণীর েোতৃ িিনর।   

 
‘েোেুনের ভপ ে ভদক’ গনেও ভিক িোনিনদর ভিপরীত প্রভতিভি েুাঁনি পোই, গনের চভরত্র আেনদর েনধ্য। সর্ 

আেদ ক্রেশ সগোাঁেো ও ধ্েযোে ভিদুনত পভরণত িয়। সেই আেনদর পূিয সপ্রভেত ভিনেনি উনি আনে রোভধ্কোর িিিয— 
“এরপর সে সথনে সথনে প্রনতযকভট কথো পৃথক পৃথক কনর উচ্চোরণ কর । এই চযোেেোর িোপ িই  পঞ্চোশ-
েোট-েত্তরিেো েোে ভেভ টোভরর একিেো, আর সে একিেো সর্ সক তো আভেও কিোর পোরনেো েো!” ১২  

অথযোৎ আেনদর িন্ম রিেয অেোিৃত করোর িেযই েূ  গেভট গনে উনিন । 
‘দীভঘ’ গনেও িহু প্রিনন্মর এই দীঘয েূত্রতোনকই গনের েূ  সপ্রেোপট ভিনেনি তুন  ধ্নরন ে অভিভিৎ সেে। 

 ো ে েোাঁইনয়র ‘িন র উপর পোভে, েো পোভের উপর ি ’ এই েুরই প্রভতধ্বভেত িনয়ন  এই গনে। আর তোই িোভতনত 
েুে েোে েভ  ুরনদর দীভঘর েোে সকে ‘েী ু সঘোেোন র দীভঘ’ তোর ইভতিোেই িভণযত িনয়ন । ভিদু েুে েোনের েম্প্রীভত 
ও েোম্প্রদোভয়ক ভিনরোধ্ একই েনে প্রভতফভ ত িনয়ন  এই গনের দীঘয পূিযপট ভিনেনি। 

পূিযপনটর অভস্তত্ব ‘ব্রোহ্মণয’ গনেও প্রকোরোিনর িতযেোে। ‘ব্রোহ্মণয’ শব্দ ও তোর িোতযোভিেোেনক সেেোত্মক িভেনত 
িযিিোর করোর িেয েভচনকতো ও সকতকীর িন্ম রিেয গনে ভিস্তোর  োি কনরন । আর সেভটর পোশোপোভশ েিোনদি 
সিৌভেক, তোর স্ত্রী ও তোর পভরিোনরর সদি-ভদ্বনি িভি গেভটনত ভিন্ন েোত্রো সর্োগ কনরন ।  
 িযভিগত অভিজ্ঞতো সর্িোনি অভিভিৎ সেনের গনে িোাঁই সপনয়ন , ভিক সেিোনিই িযভিগত অভিজ্ঞতোর েনেই 
গনের কোভিভেনক এভগনয় ভেনয় র্োওয়োর িেয সিশ ভক ু গনে ভচভির িযিিোর উনেেনর্োগয িূভেকো পো ে কনরন । 
উদোিরণস্বরূপ, ‘িগযনেত্র’ গনে প্রথে ভচভির উনেনে গে শুরু িয়, ি ো িোন ো গে গভত  োি কনর আর ভদ্বতীয় ভচভিনত 
এই গনের প্রথেোনধ্যর েুেয চভরত্র আভস্তক েোন র েৃতুয ঘনট, গনের েংকটকো  ঘভেনয় উিনত শুরু কনর। দুই ভচভির 
িিিয গেনক গভত দোে কনরন  একথো সর্েে অেস্বীকোর্য, ভিক সতেেই ভচভির েধ্য ভদনয় কোভিভে এিং চভরনত্রর একভট 
েুস্পি ভিেযোে েৃভি করনত সপনরন ে অভিভিৎ সেে। দুভট ভচভির পোরস্পভরক প্রনয়োগ এনেনত্র  েণীয়। প্রথে ভচভির 
িয়োে ভেম্নরূপ— 

“শ্রনিয় দোদো, 
িয়গুরু িোভেনিে। িোিো আগোেী ১৭ ফোল্গুে শভেিোর বিকোন র েটনর কোভশয়োভে র্োইনিে। িভেিেো েংক্রোি 
ভক ু কোিকেয আন । আপভে অথিো পরশুরোে সর্ সকি একিে সঘোেো  ইয়ো েটর-রোস্তোয় িোভির থোভকনিে। 
আেরো সকি েনে র্োইনতভ  েো। িোিোর শরীর ভিনশে িোন ো র্োইনতন  েো, সেই কোরনণই এই অভগ্রে েংিোদ 
প্রদোে। আশো কভর গুরুকৃপোয় কুশন  আন ে। িয়গুরু— 

ভিেয়”১৩ 

 
উি ভচভি সথনক কনয়কভট ভিভেে আেোনদর কোন  স্পি িনয় ওনি—শচীকোনির আগেে িোতযো, শচীকোনির 

স ন  ভিনেনি ভিেনয়র পভরচয়, ‘িয়গুরু’ েনবোধ্নে এক ভিনশে েম্প্রদোনয়র অভস্তত্ব, সঘোেো ভেনয় অিিোে করোর ভেনদযনশ 
পরশুরোনের আেুগতয ইতযোভদ। ভদ্বতীয় ভচভিভট শচীকোি ও তোর পভরিোনরর ইিো, সগোপনে িভে ভিভক্রর ঘটেো এিং 
কেনিভশ প্রিুত্ব ফ োনেোর ভেনদযশিোিী িনয় ওনি, িভেিেোর ভিনেনির সেনত্র, তোর সিোগ দেন র সেনত্র ও পূিযিতযী 
ভিনরোি দেনের সেনত্র সর্ কোরচুভপ করো িনয়ভ  , তোও স্পি িনয় ওনি এই ভচভিনতই। ঘটেোর কো োেুক্রভেক উনেেও 
ভদ্বতীয় ভচভিনত পোওয়ো র্োয়। সর্েে, ফোল্গুনের ১৭ তোভরনে শচীকোনির আগেে এিং ভদ্বতীয় ভচভিনত আেরো সর্ তোভরে 
পোই, তো িন ো বিযনষ্ঠর ১০ তোভরে। অথযোৎ ঘটেোক্রে সর্ ভতেেোনের সিভশ তো স্পি িনয় ওনি। ভদ্বতীয় ভচভিভটর িয়োে 
এই রকে— 

“শ্রনিয় দোদো, 
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িয়গুরু িোভেনিে। আশো কভর গুরকৃপোয় কুশন  আন ে। গত ১০ বিযষ্ঠ শভেিোর আেোনদর দঃ কোভশয়োভে 
সেৌিোর ১০৭৮ ও ১০৭৯ দোগ দুইভট শ্রী রোেো  েরকোনরর ভেকট িোিো ভিক্রয় কভরয়োন ে। েোেোপুভর িু োরনত 
সর্ দুেঃিেক ঘটেো ঘভটয়োভ   তোিোনত আেরো ভকংিো িোিো িভেিেো রোেো আর েুভিনিচেো েনে কভরনতভ  েো, 
সকে েো আপভে ও িোিো উিনয়ই িৃি িইয়োন ে। আপেোনদর অিতযেোনে িভট তো িোভেনি িই কভেনি েো। 
িোভক দোগ দুইভট আপেোরো আপোতত পূনিযকোর শনতযই সিোগদে  কভরনত থোকুে। আশো কভর িভের দে  
 ইনত রোেো  িোিুর সকোনেো সিগ পোইনত িইনি েো। িয়গুরু—           
                                                                                           ভিেয়”১৪  

 
‘ব্রোহ্মণয’ গনেও এই রকেই ভচভির উনেে পোওয়ো র্োয়, সর্ ভচভি েভচনকতো ও সকতকীর েনধ্য প্রিোি সফন । ব্রোহ্মনণর 
স্ত্রী ভিেোনি সকতকীর সর্ পভরচয় তো েেযোৎ কনর ভদনত চোওয়োই পত্রনপ্ররনকর একেোত্র উনেশয— 

“একেোেো ভচভি এনেন  সকতকীর েোনে। েোনের ভচভি। …অনচেো পোকো িোনতর স েো। …েভচনকতোনক েনবোধ্ে 
কনর স েো ভচভি অথচ ভিকোেোয় সকতকীর েোে! িনেক েনিোেকুেোর ভেত্র র্থোভিভিত েেোে পুরঃের ভেনিদে 
কনরন  সর্ েী কে  সঘোে র্োর কেযোনক সে ভিিোি কনরন , আনদও িেীয় কোয়ি কু ীে সশ্রষ্ঠ সঘোে সগোষ্ঠীর 
স োক েয়। এই িযভি পুিযতে রোিশোভি সি োর পত্নীত ো থোেোর সিোয়ো েোভর গ্রোনের েদনগোপ িংনশোদ্ভি।”১৫  

ভিক এইরকে ভচভি দশ-িোনরো ভদে আনগ সপনয়ভ   েভচনকতো। ফন  স্পিতই সিো ো র্োয়, উি গনে েংকটকো  ঘভেনয় 
তু নত ভচভিনক অনেকেোভে আশ্রয়স্বরূপ স্বীকোর কনরন ে অভিভিৎ সেে। 
 
 িোস্তনির েোভটনত দোাঁভেনয় অভিভিৎ সেে তোাঁর গেগুভ  রচেো কনরন ে—একথো েতয সেনে ভেনয় আেরো ি নত 
পোভর অেুপুঙ্খ ভিিরণ রচেোনত অভিভিৎ সেে ভিভিন্ন সেনত্র Detailing-এর প্রনয়োগ ঘভটনয়ন ে। সেেোনে ভচভির 
পোশোপোভশ দভ  , আভধ্ আইে, িভে সরকিয েংক্রোি ভিভিন্ন পিভত, িভের অিিো, িভের দোগ েবর, েোি েেেো ভরনপোটয 
প্রোয় সকোনেো ভক ুই িোদ সদেভে স েক। ‘িগযনেত্র’ গনে আেরো তোই একই েনে আভধ্য়োভর স্বত্ব েভথিি িওয়োর 
পোশোপোভশ িভের দোগ েবনরর ভিিরণ পোই এিোনি— 

“েোি সেনে েরকোভর স োক িন , এই িভে কোর? সেৌিো দভেণ কোভশয়োভে, দোগ—সচোনেোর িোটো ভতেনশো 
 োভিশ, ভতেনশো উেভত্রশ, ভতেনশো— 
সকউ একিে উনি িন , ই েোভট িোভে আভধ্ চভে। 
—সতোেোর েোে? 
—পোভত েো িেে। 
—েোভ নকর েোে? 
—সগোপো  েরকোর। 
—িভের পভরেোণ? 
—ই দোনগ ভতে ভিঘো, উ দোনগ আেোই ভিঘো আর উটো— 
আভধ্য়োভর স্বত্ব েভথিি িয়। এইিোনিই িয়।”১৬  
 

দভ ন র উনেেও এই গনে পোওয়ো র্োয় এিোনি—  
“—উি িেোিভেনত আেোর সর্ স্বত্ব-স্বোেীত্ব ভ   তোিো অদয িইনত রভিত িইয়ো তৎেেস্ত আপেোর প্রভতিভতযেী। 
আপভে উি েম্পভত্তনত আেোর র্োিতীয় িোয়ী স্বত্বিোে ও েোভ ক দে কোর িইয়ো িভেদোর সেনরস্তোয় চভ ত 
েোে েোভরনি ভেি েোে িোরী করতঃ ভেধ্যোভরত রোিস্বোভদ আদোনয় দোে ভিক্রয়োভদ র্োিতীয় িস্তোির করনণর 
েেতোর েভিত পুত্র সপৌত্রোভদ প্রিৃভত ি োভিভেি ওয়োভরশগণ ক্রনে পরে েুনে সিোগ দে  কভরনত থোকুে। 
তোিোনত আভে ভকংিো আেোর ওয়োভরশগণ কোিোনরো সকোনেো ওির চভ নি েো, কভরন ও তোিো অগ্রোিয িইনি। 
উি সিোতিেো েমূ্পণয ভেদযোয় ও উনু্মি অিিোয় ভেি দেন  আন । কোিোনরো ভেকট দোয়িি িো িস্তোির আভদ 
সকোনেো কোর্যয কভর েোই, কভরয়ো থোভকন  প্রকোনশয আইেত দিেীয় িইনি।” ১৭ 
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‘আইে-শৃঙ্খ ো’ গনে টুই োর চোনের িভের অিিোর ভিিরণ পোই এিোনি— 

“েিযোকৃভত এই ধ্োে গো গুন ো পোকনত শুরু করোর পনরও পোশকোভি  োনে, ভকন্তু িন র অিোনি 
এেোনে েি রকে িৃভি িে। …েদীর পোনের এই িভেগুন ো প্রোয় েিই আভধ্ িভে। টুই োরো আভধ্ স্বনত্ব এগুন ো 
আিোদ করত। এতভদে এেোনে িনতো পোট এিং েোেোেয ভক ু আেে ধ্োে। ধ্োনের সথনক পোটই  োিিেক। 
পভ নত ভেেোে েরচ  োনগ কে, ি  িনে থোনক েো িন  েুভিধ্োও িনট …তোর পঞ্চোশ শতক িগযো িভেনত 
আ ুর গো  একটো েিুি দ্বীনপর েনতো অঘ্রোনণর িোওয়ো আর আন োয়   ে  করনত থোক । পনেনরো-ভিশ 
টোকো েরচ কনর সে েদর শিনরর কো োকোভ  একটো অঞ্চন  সদনে আনে আ ুর েনধ্য ভেশ্র-চোে ভিেোনি পটন র 
 তোও িেোনেো র্োয়। দুঃেোিেী টুই ো পটন র  তোও িেোন ো েোভর েোভর।”১৮  

পোশোপোভশ ‘েীেোি’, ‘িদভ  সিোয়োনের ভিভি’, ‘েোইদোর এেে-তেে’ ইতযোভদ গনে েীেোি েংক্রোি িহুভিধ্ েভতয়োে ও 
ভেনদযশ আেোনদর সচোনে পনে। 

 
 ভচভির পোশোপোভশ গোে ও কভিতোর িযিিোরও অভিভিৎ সেনের সিশ ভক ু গনে পোওয়ো র্োয়। উদোিরণ স্বরূপ 
‘ ভেদর ভফনর আেনি’ গনে েেেোর িোেোে গোে দীঘয েেয় ধ্নর গনে এক েুভেভদযি আিি বতভরনত গুরুত্বপূণয িূভেকো 
পো ে কনরন । েোনপ কোটো এক শিনদিনক র্েে কে  েোধু্ আর তোর অেুগতরো িোাঁচোনেোর সচিো কনর, তেে এই গোে 
ঘুনর ভফনর সেই অন ৌভকক পভরনিশনক আরও অন ৌভককতোয় আিন্ন কনর রোনে। তোই সশেপর্যি অনশোকও ‘আনর 
ভচয়োও েো আনর সি—/ভচয়োও ভচয়োও, চোদর পুনত্রনর/িংক ভচয়োও ভচয়োও’ এই গোনের েনে র্েে ধু্য়ো পদ ভিেোনি ‘িন  
িোভে  সর ও সেোর েয়নের তোরো—িোভে  সর’ গীত িয় তেে সে-ও এক অেযরকে অেুিনির েোেী িনয় ওনি। কে  
েোধু্র এেি কেযকোনি সে েোভে  েো িন ও, এই গোনের টোনে সে সেোিোিন্ন িনয় পনে। অনশোনকর তৎকো ীে েনের 
অিিো সিো োনত এই গোে গুরুত্বপূণয িনয় ওনি তেে। আেরো অনশোকনক েুাঁনি পোই, সেই েদীর পোনে এইিোনি—
“গোয়কনদর “িন  িোভে  সর ও সেোর েয়নের তোরো—িোভে  সর—”র ধু্য়ো সেঘ ো িোতোনে পোক সেনয় সেনয় সর্ে 
আেোনক  েয কনরই সধ্নয় আেনত  োগ । আভে সর্ে সেই েদী পোনে, সে অনেেভগযক পভরেিন  এনকিোনর িদী িনয় 
সগ োে। আিোনর—কোনদর েয়নের তোরো এিোনি েুেভিত িনয় সিনে এনেন  এত িে ি পথ। …অেকোনরর ভিতনরর 
চোরভদনকর িোভেঘর, গো পো ো  ুাঁনয়, সেঘোিন্ন আকোশ, িোতোনের আরযতো সেনে, আনরো আনরো দূনরর গ্রোে িেপনদর 
ভদনক “েয়নের তোরো িোভে  সর”  ভেনয় র্োনি। িগনতর র্ত িতোশো, কোন্নো আর িযথো, র্ত িোিোকোর, েো পোওয়ো এিং আক্রোি 
িওয়োর আতঙ্ক, আভধ্নিৌভতক আর আভধ্নদভিক র্ত েি দুঃে আর শঙ্কো, িগনতর র্ত অেে —এইেি ভক ু সথনক সরিোই পোিোর 
িেয এই ভেেগয সর্ে এক প্রোথযেো েিোর আনয়োিে কনরন ।” ১৯  ‘সেত্রপো ’ গনেও  ভেদনরর িোেরঘর প্রেে ভফনর এনেন  
ভশ দোনরর আিৃভত্তর েোধ্যনে। 
 ‘সদিোংশী’ গনেও ভিক এিোনিই ভিভিন্ন িোদযর্নন্ত্রর েেোনিশ এক অেয পভরনিশ েৃভি কনর ভিেিভরর ভেভদযি 
থোনে। সেেোনেও ভিেিভরর িদেো গোয় ভিরোে। ভিেিভরর িদেো অংশ ভতে পোক ঘুনর ভিরোে গোয়— 

“একেোভে পুষ্কভে চোভরেোভে ঘোট, 
তোিোনত িভন্ম  পেনেরই পোত । 
পেে  য়, পেে  য়, পেেকুনেোরী 
িোপ েোও েোে তুন  িয় ভিেিভর—”২০ 

 
আিোর সেতু িেযণ র্েে সদিোংশী েোরিোে স োিোনরর কোন  সিোতদোর বদতযোভর কতৃযক িভের িিরদে  ভেনয় ভিচোর 
চোইনত আনে, তেে সদিোংশী েোরিোে স োিোরও উিু িনয় িেো সেতুর েোথোয় িোত ভদনয় এক ভচরোচভরত েুনর েন্ত্র 
আওেোয়— 

“উভি  িনেোেভত, উভি  ধ্নেো, 
র্োিোনত িই  ভিেিোণ িনেো। 
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ভিেিোণ ভিেটোে, পোতোর কভ িোিোে, 
ভধ্ভক ভধ্ভক কনর িোণ অভগ্নেেোে। 
অভগ্ননত জ্বন  িোণ িোভির অির 
ভিিভ র অে কোাঁনপ থর থর। 
েো রোেো েোইনয় কোাঁটো  োভেনয় সফন  কোাঁটো, 
উঠ  উঠ  িোরো ভিে কোন ো কোন ো সফোাঁটো। 
উঠ  ভিে িোনে, উঠ  ভিে েোনে, 
উঠ  ভিে শতু্তনরর িভত্তশ সেোকোেপুনর।।”২১ 
 

আর এই েন্ত্র শুনে সকাঁনপ সকাঁনপ উিভ   সেতু িেযণ, স্তব্ধ িনয়ভ   অেয েি েোেুে। িস্তুত এই েনন্ত্রর েোধ্যনেই সদিোংশী 
েরোেভর, ভক ুটো ভেনির অিোনিই বদতযোভরর ভিরুনি একক শভি ভিেোনি প্রভতস্পধ্যী িূভেকো গ্রিণ কনর। ভিক একই 
আচোর ও ভিশ্বোনের েন্ত্র ‘িোইে’ গনে েয়ে িোভে েিোে সশোনক উন্মোভদেী দোভ র েোেনে উন্মনত্তর েনতো আওেোয় 
এিোনি— 

“আউর গোভ  গুয়ো তোর ভচর  ভচর  পোত  
েুই কেযো গুয়ো আভেেু িজ্রোঘোত। 
গুয়ো পোনেৎ আেোভগেী, 
গুয়োর উপর চভেয়ো আভে  সচৌেট  িোভকেী।”২২ 

 
‘ভস্ফংকে’ গনেও েুরঞ্জে শুধু্েোত্র েনদর সেশোনতই আকৃি িনয় পনে েো, েনদর পোশোপোভশ প্রভতেো িেুয়োর 

সগোয়ো  পোেোর গোেও তোনক আকৃি কনর। গনের েূ  কোভিভে, র্ো আেরো েুরঞ্জনের েুে সথনক শুভে, তো শুরু িওয়োর 
আনগর পভরনিশভট বতভর করনত েুরোর পোশোপোভশ এই েুনররও র্নথি গুরুত্বপূণয িূভেকো রনয়ন । ভিনশেত ‘র্ভদ িেু 
র্োিোর চোও ঘোনের গোে ো থুইয়ো র্োও সর’ গোেভটর েূত্র ধ্নরই েুরঞ্জে গে শুরু কনর। আর গনের সশনে তোই আিোরও 
ধ্বভেত িনয় ওনি প্রভতেো িেুয়োর েুনর ো কণ্ঠ—“েুরঞ্জে তোর কথো িে কনর ভচত িনয় শুনয় পে , আভে উনি র্ন্ত্রটোর 
কোন  ভগনয় িে িনয় র্োওয়ো কযোনেটটো সির কনর র্থোিোনে রোে োে। পোনশর সগোয়ো  পোেোর গোনের একটো কযোনেট 
ভ  । আভে কযোনেটেোেো র্নন্ত্র চোপো োে। কনয়ক েুিূতয পনর প্রভতেো িেুয়োর অেিদয কণ্ঠ  ংকোর ভদনয় উি — 

েভর সি েভর সি েভর সি শযোে 
শয়নে স্বপনে সতোেোর েোে—”২৩ 

 
 আিোর ‘সদিোত্মতত্ত্ব’ গনে গেকথক, িোউ  আেেোয় সগনয় ওনি ‘আেোর সগোাঁেোই ভিনে দরভদ কোাঁয় আন , কোও 
েোই কোও েোই সর’। এই গনেই সেোেোেভণ দোেীর কনণ্ঠ গীত িয় গেকথনকর সশেোনেো  ো ে েোাঁইনয়র গোে ‘আিোনরো 
সেোকোনের েোন  জ্ব ন  এক রূনপর িোভত—এ িে আিি কুদরভত।’ িস্তুত  ো ে েোাঁইনয়র এই গোেই ‘সদিোত্মতত্ত্ব’ 
গনের েূ  প্রভতপোদয ভিেয় ভিেোনি ভচভিত িনয় ওনি সেোেোেভণ দোেীর িীিনে। 
 ‘িগযনেত্র’ গনে চক্রোিকোভরণী েুশী ো, েোভরনক র্েে সেেোেকোর পুভ নশর শর্যোেভেেী িওয়োর প্রস্তোি সদয়, 
তেে তোর আনগ েুশী ো অথযপূণয িোভে সিনে, েোভরর ভচিুক ধ্নর, ভেনির শরীনর ভিনেো  তুন  অথযপূণয চটু  গোে গোয়। 
বিশোে ও েোভরর েোংেোভরক অিোিনক প্রকট কনর তু নতই েুশী োর এই গোে অথযিি িনয় ওনি। েুশী ো ‘েী দপযণ’ 
েোটনকর পদী েয়রোেীনক েনে কভরনয় সদয় অনেকোংনশ। েুশী ো গোয়— 

“েোক িোংরোর িযোটোটো চেু ফড কোর েোভতটো 
সেোক  িু ো ু শনতর েোেু ভদয়ো। 
তেেও েো কই ং তুই সর— 

সেোটো চোউ  েোই েো, েরু চোউন র সেেোয় সিোেোয় েোই? 
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িোভে ভগয়ো সদনেোং েুই, চতুরোভ  কর ু তুই, 
ঘনরোত  ভকেো েুভদ কুেোও েোই।”২৪ 

 
গোনের পোশোপোভশ কোভিভে ভিেযোনে অভিভিৎ সেে দু-একভট স োটগনে কভিতোর আশ্রয় ভেনয়ন ে। উদোিরণ 

স্বরূপ, ‘িগযনেত্র’ গনে তোরোপদর েোেনে শশোঙ্ক ভেনির স েো সর্ দীঘয কভিতোভট আিৃভত্ত কনর, সে কভিতোর একভদনক 
সর্েে থোনক ভিত্তশো ী েম্প্রদোনয়র অর্োভচত প্রতযোশোর অেযোর্য দোভি, ভিক সতেেই ফুনট ওনি শশোনঙ্কর েনতো, তোরোপদর 
েনতো একভেষ্ঠ েৎ রোিনেভতক কেযীর েোেোেয প্রোভি ও তীব্র িতোশো। দীঘয কভিতোভটর প্রথেোংশ সশে িওয়োর পর শশোঙ্ক 
সেনের  ঘু িভেনত প্রোভি-অপ্রোভির  ুভ েোভে সর্ে উপুে কনর সদয় আর ভচভেনয় তৎকো ীে সশ্রভণেংগ্রোনের ভিতনর 
 ুভকনয় থোকো ঘুণনপোকোভটনক। শশোঙ্ক আিৃভত্ত কনর— 

“আেোর িেয রোেন  সতোেোর ইিোেোেো, 
শুনয়োর সপোেো,  োগ  সপোেো, 
কুভটরভশে, েিোে িোণী। 

সিোনটর িোক্স— 
অভচনরই িোনত সদনি স্বগয আভে। 
আভে র্োি সেংভট পনর চোেেো কন , 

েভের েীনচ গযোনের ভিনে উনদোে গোনয়। 
িোওয়ো উিন  সতোেোর পোন । 
উিোে িন  আেোর শুধু্ 

গুণই টোেো 
গুণই টোেো।”২৫ 

 

এেনির পোশোপোভশ কোভিভে িণযনে অভিভিৎ সেনের অেুপুঙ্খ ভিিরণ গেগুভ নত আ োদো েোত্রো সর্োগ কনরন । 
‘সদিোংশী’ গনে সেরো সে োর থোনের ভিিরণ পোওয়ো র্োয় এিোনি— 

“ভিেিভর থোনের েোেনে সগোির-স পো সেরোর সচৌিভে। েো েোনে ভেনটো  একটো ক োগোন র সগোেো শি কনর 
েোভটর েনধ্য িেোনেো। চোরপোনশ িোাঁনশর েুাঁভট,  ো  েুনতোয় আেপোতোর  ো র। ক োগোন র েোেনে ফু পেনি 
েভিত ঘট। সেো োর ফু , েোভটর পঞ্চেোগ, অিেোগ। টুকনরো টুকনরো পনট  েীদনরর েিোর্োত্রো, সেতো সধ্োপোভে, 
েো -কুটভে স্ত্রী স োনকর েোভর এিং এ-েনির উপনর েেেোর েুে, তোরও উপনর েোনপর েুকুট। েোভটর েরোয় 
ধূ্প, ভোঁদুর, পোভত গোন র েুনথো, কোন ো কচুর গো , পোনটর েিুি চোরো।”২৬ 
 

‘ ভেদর ভফনর আেনি’ গনে িোেেোে েোদোনের অেুপুঙ্খ ভিিরণ ভফনর ভফনর আনে এিোনি— 
“েদীর পোে সথনক অিত িোত পনেনরো দূনর একেোেো ক োর সি ো েদীনত সপোাঁতো একটো েুাঁনটোর েনে িোাঁধ্ো। 
েুি েুদর কনর েোিোনেো িেেে একেোেো সি ো। দূনরর সথনকই সিো ো র্োভি  কভচ ক োর গো  সকনট একটোর 
উপনর আর একটো এরকে িোি  কনর িোাঁনশ সগাঁনথ এই সি ো বতরী করো িনয়ন । সি োর চোরভদক ভঘনর 
সেো ো, কোগি এিং কোপনের ভচত্রেয় পযোনে । রভেে কোগনির ভশক  এিং ভেশোনে সেনি সি ো েোেো   ে  
করভ  । সি ো েোেো েুাঁভটনক সকি কনর িোওয়ো এিং সেউনয়র সদো োয় ক্রেোগত ঘুরভ  । পযোনেন  গ্রোেয 
পটুয়োর িোনত আাঁকো  ভি িো পট। িাঁভট পোনয়র ভেনচ সরনে েোভর ভদনয় িেো েো  কুটভে স্ত্রী স োকনদর উপনর 
ভ প ধ্নর েদীর পোনে িনে থোকো সগোদো, র্োর ভ নপ আটনকন  ভিরোট েো । তোরও উপনর িংেোেেো, অিেোগ-
েুকুট িূভেতো সদিী ভিেিভর।”২৭ 
 

 িোওয়ো এিং িন র টোনে সি ো ঘুরনতই, তোনত সদেো র্োয় অেয ভচত্র— 
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“স োিোর িোেনরর ঘনরর অিযিনরর দৃশয।  েোই েপযোঘোনত েুেূেুয। েেকো এিং অেযোেয 
অিঃপুভরকোরো পোেো, িন র  োভর ইতযোভদ ভেনয় তোনক পভরচর্যোরত। একপোনশ সিহু ো। েোপ র্ত্রতত্র, ফণী 
এিং ফণো ভিিীে, ভচত্রভিভচত্র। এর উপনরর পযোনেন   ভেদর ক োর সি োয় সিনে র্োনি। েিোর উপনর 
পূিযোেুরূপ অিেোগ িূভেতো িংেোেেো সদিী। সি োর েোনথ ও পোনয়র ভদনক ভচনত্র সদিী দোাঁভেনয়। ি ুদ, েিুি, 
 ো  এিং েী  রে চেো িোনি িযিিোর করো িনয়ন  পনট। এনকিোনর ভেনচর ভদনক  ভি এিং সি োর েো েোনে 
েোভেকটো ফোাঁকো িোয়গো আন । সেেোে সথনক একভট স্ত্রী স োনকর েুনের একপোশ, চু , একনিোেো আ তো েোেো 
পোনয়র অভস্তত্ব স্পি দৃশযেোে।”২৮  

 
অভিভিৎ সেনের এই অেুপুঙ্খ িণযেো অনেকোংনশ  োয়ো ভির দৃশয ভেেযোনণর েনতো, ি ো িোন ো ভচত্রেোনটযর েনতো 

িনয় ওনি অনেক িোয়গোয়। ‘েোেিনদনির সগৌরি’ গনের সশেোংশ আেোনদর এই িিিযনকই প্রেোণ কনর। সশেোংনশ তোই 
অভিভিৎ সেে গে ভ েনত ভ েনতই আেোনদর সদভেনয় সদে— 

“ঘনরর ভিক েো েোনে েুন েো একটো পুটুভ র েনতো িনয় িনে ভ   সর্েে িোনি ভিক োে ভিেোভররো িনে 
থোনক। তোনক সদেোভি ও ভিক োে িো নকর েনতো। তোর েিযোে পুনে সগন , েোথোর চু ও। গোনয় সকোথোও 
কোন ো কোিযনের স োপ, সকোথোও েোদোনট পোউিোনরর। েমূ্পণয উ ে সে। শুধু্ তোর েুেটো অভিকৃত। সে সরিোর 
ভদনক তোভকনয় িন্তুর েনতো িনেভ  । সরিোর ভিস্ফোভরত সচোনের ভদনক তোভকনয় সে িিোৎ একটো ধ্েক ভদনয় 
উি , ‘িোাঁ—কনর সদেভ ে কী? আ েো সথনক একটো কোপে সদ!’ তোর িীিনের সর্ে একটো কোিই িোভক ভ  । 
আ েো সথনক একটো কোপে তুন  সরিো সকোেও েনত তোর গোনয়র উপনর সফন  ভদনয় িোইনর সিভরনয় এ ।”২৯ 
 

 োয়ো ভির এই দৃশয ভেেযোনণর েনতোই গনে ওনি ‘রিেনতর সফনরশতো’ গনের শুরুর অংশভট এিোনি— 
“ঘুে সিনে র্োিোর পর শোভি প্রথনে ভির করনত পোর  েো সর্ সে সকোথোয় আন । একটু পনর সে অিশয িু   
সর্ সে ঘনরই আন । 
ভকন্তু ঘর সর্ে ঘর েয়। 
েী  আন োয় ঘরেোেো অপরূপ িনয় উনিন । 
আর িোভর শীত  এিং েুগেী চোরপোশ। 
ঘনরর ভতে িোনগর দুিোগ স নে িোভক এক অংনশ আেোআভে কোপে টোেোনেো। 
সে সেই কোপে েোেো সদনে পোনশ শুনয় থোকো তোর ঘুেি স্বোেী েোেুনদর ভদনক তোকো । 
েী  ভেভি গুাঁনেো গুাঁনেো আন ো  েোনি শোভে েোেো। 
সেই আন ো সফর  ভেনয় পেন  েোেুনদর েুনে। 
ঘুনের েনধ্য তোর ভেরীি  বোনট েুেেোেো এেে িোভর সেোিেয়। িোভর করুণ।”৩০ 
 

‘েোভটর িোভে’ গনেও এই দৃশয ভেেযোণ আকৃি কনর আেোনদর। ভচত্রেোনটযর আিোে পোওয়ো র্োয় এিোনি— 
“অেকোর এিং অপ্রশস্ত প্রনকোষ্ঠ। একটো েোত্র দরিো। িোেো োর েনতো একটো সফোকর আন  উপনরর ভদনক। 
সেই সফোকর ভদনয়ই েোেোেয আন ো আেন । 
সগোভি ো  সেই ঘনর েৃতুযশর্যোয় শুনয় আন । একটো তিনপোনের উপর প্রচুর অনগো োন ো এিং সেোংরো কোাঁথো। 
আর িোভ শ অথিো িোভ নশর েনতো সদেনত অথচ সিশ শি একধ্রনের িস্তু। ওইেি িোভ নশর সিকো ভদনয় 
সগোভি োন র ঊধ্যোে েোভেকটো সেোিো রোেোর সচিো িনয়ন । সগোভি োন র সচিোরোয় েৃতুযর পূিয েণ প্রকট, ভকন্তু 
তোর সচতেো এিং ভিচোরিুভি এেেও সিশ পভরষ্কোর। এেে তোর সচোনের দৃভি অভেভদযি ভকন্তু কু্রি। 
িোইনর সিনরোিোর দরিোর েোেনে ভিতনরর ভদনক সগোভি োন র িে স ন  িোের দোাঁভেনয় আন । তোর সচোনের 
দৃভি েীনচর ভদনক, িোনপর কু্রি সচোনের ভদনক েয়। ঘনরর সিতনর আনরকিে েোেুেও আন । সর্ৌিে এেেও 
র্োয়ভে এেে একিে স্ত্রীন োক সগোভি োন র পোনয়র কোন  তিনপোনের উপরই িনে আন । তোর েোে কোেনশোরী 
িো কোনেশ্বরী।”৩১  
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     ফন  কোভিভে ভিেযোে রীভতনত অভিভিৎ সেে আশ্রয় কনরন ে েোভিতয ভশেরূপ ও রীভতর একোভধ্ক উপকরণনক। 
ফন  কেনিভশ একই ভিেয় ভেনয় ভ েন ও, িিিয প্রকোনশ কেেও কেেও তীব্র রোিনেভতক েতোদশয প্রভতষ্ঠো সপন ও, 
কেনেোই সেগুভ নক আনরোভপত ি ো চন  েো। ভেিস্ব গেরীভতনত েোংিোভদনকর সিোিো সথনক িোেযকোনরর আংরোেো, 
এেেভক চ ভচ্চত্র ভেনদযশনকর েনতো ভচত্রেোটযধ্েযী কোভিভে ভিেযোনেও অভিভিৎ সেে তোর গেগুভ নক েচ  রোনেে। তোর 
ফন  প্রভতভট গনের পভরণোে, েোেকরণ সথনক শুরু কনর গনের সশে র্ভতভচিভট পর্যি অথযিি িনয় ওনি। 
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