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Discussion 
রবশ শতয়কি মশয়ষি রতন দ্শয়ক উ নযায়সি রবষে ও শশলীয়ত  রিবততন লক্ষ কিা যাে। এই সময়েি উ নযায়স মূলত 
সময়েি অরিিতা নানা ভায়ব ফুয়ে উয়েয়ে। ফয়ল আরিয়ক নানা ভায়ব বদ্ল হয়েয়ে। মসইিকম িন্ডসময়েি সামারজক 
বোন মেয়ক উয়ে আসা উ নযাস হল ২০০১ সায়লি বরিম  ুিষ্কাি প্রাপ্ত অমি রময়েি “অশ্বচরিত”। এই উ নযায়স 
সমে শুধুমাে বততমায়ন সীমাবদ্ধ না হয়ে ভরবষৎ অতীয়তি  রিচােক হয়ে উেয়ে। ফয়ল আমিা অনাোয়স িণ্ড ঘেনা 
গুরলয়ক সময়েি রচহ্নােক রহসায়ব বুয়ে রনয়ত  ারি। মসই সায়ে উয়ে আয়স রবরভন্ন জন সাংগ্রায়মি কো। ফয়ল  ূয়বতি 
উ নযায়সি সাংজ্ঞা আি োকয়ে না। উ নযায়সি শশলীি  রিবততন সম্বয়ে সমায়লাচক তয় াধীি ভট্টাচাযত বয়লয়েন— 

“এ সম্পয়কত রিমত নাই ময প্ররত াদ্য রবষে ও প্রকিে জুয়ে োকয়ব সমকালীন সমায়জি বোন। ঘেনা হয়ব 
এমন যায়ক সময়েি রচহ্নােক বয়ল আমিা অনাোয়স বুয়ে রনয়ত  ািব।’’ ১ 

             “অশ্বচরিত” উ নযায়স বুদ্ধ ূরেতমাি িায়ত সমুদ্র  ারি মহায়েল মারলয়কি মঘাোরে রনরুয়েশ হয়ে যাে। মসই 
সূে ধয়ি েন্দক ভানুচিে দ্াস ভ্রাম্রমান হয়ে মিাঁজাি মাধযয়ম নানা মানুয়ষি জীবন কো উয়ে এয়সয়ে। মসই সায়ে 
কর লাবস্তুি িাজকুমাি মগৌতম ও তাি সািেী, মঘাোি কো উয়ে এয়সয়ে। এ মযন আমায়দ্ি বততমান মেয়ক অতীত 
প্রাগগরতহারসক সময়ে রনয়ে যাে সায়ে সায়ে ভরবষৎও বাদ্ যাে না। আমায়দ্ি মাো বাস্তব জগয়ত রনয়ে যাে। উ নযায়সি 
প্রচ্ছদ্ য়ে আভারসত উ নযায়সি মূল ভাবনা–  

“কর লাবস্তুি িাজ ুয়েি মহারনষ্ক্রময়েি  ি শূনয ৃষ্ঠ মঘাো কন্থক আি শূনয হৃদ্ে সািেী েন্দক  াশা ারশ 
মবঁয়চরেল এতকাল। বুদ্ধ ূরেতমাি িায়ত মঘাোরে রনরুয়েয়শ মগল সািেীয়ক মফয়ল। সািেী মসই মঘাোয়ক িুঁজয়ত 
বয়িাসাগয়িি রমলনিয়ল মজয়গ ওো চিভূরময়ত, মযিায়ন  লাতক মঘাোিা যাে স্বপ্নতারেত হয়ে।” ২ 

             মসই  লাতক মঘাো িুঁজয়ত িুঁজয়ত ভানু চয়ল যাে লােকানিায়স অনন্ত নুনমািাি কায়ে । কোে বয়ল, 
নুন না রদ্রল নুন  ারবরন। লবে মায়ন শ্রম। সািারদ্ন মিায়দ্ মিায়দ্  ুয়ে  ুয়ে সুময়দ্রি লবে বাি কয়ি এয়ন মসই সয়ি 
রনয়জি মদ্য়হি নুন রমরশয়ে তয়বই অেত মিাজগাি হে।  ূরেতমা -অমাবসযাে মজাোয়িি জল লােকানিাস অবরধ আয়স, 
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মসই মনানাজল ধয়ি িািা হে বে বে গয়তত মকননা শীয়তি সমে সুময়দ্রি জল লবয়ে ভািী হে। এই ভায়ব তায়দ্ি 
জীবন -জীরবকা অরতবারহত হে। অলিাি ুয়িি লবেমািায়দ্ি অয়নয়কিই জরম আয়ে, লবেো তায়দ্ি কায়ে অরতরিক্ত 
আে। মসই জরমেুকুও মনই অনয়ন্তি। মশষ  যতন্ত অভায়বি তােনাে অনন্ত মহায়েয়লি  ঞ্চম োকুয়িি প্রয়িাচনাে রনয়জি 
একমাে মময়ে কুরন্তয়ক মপ্রম মদ্নারনি কায়ে মবঁয়চ মদ্ে। দ্ারিদ্রতাি সুয়যাগ রনয়ে  ঞ্চম োকুি তায়দ্ি প্রতারিত কয়ি। 
কলকাতা শহয়ি কুরন্তয়ক মদ্িয়ত এয়স ভানুি রনয়জি স্ত্রী ফুলিারন ও মিাকাি কো ময়ন  য়ি যাে। এ মযন ভানুদ্াসয়ক 
রনয়জি অতীয়তি মুয়িামুরি দ্াঁে কিাে। মশষ যতন্ত কুরন্তয়ক তাি মা-বাবা রফয়ি  াইরন। এিায়ন হতাশাি আয়লা মদ্িা 
মগলও  িবততীয়ত অনয়ন্তি স্ত্রী সিস্বতীি সন্তান ধািয়েি মাধযয়ম ঔ নযারসক আশাি আয়লা মদ্রিয়েয়েন।    
             ১৯৮২ সায়ল “রশলারদ্তয”  রেকাে “রবভ্রম” নায়ম প্রকারশত উ নযায়স তাঁি এই উ নযায়সি বীজ রনরহত 
িয়েয়ে। যাি রবষেবস্তু রেল সমুদ্রতীি ও রনরুরেষ্ট মঘাো। মলিক এক সাক্ষাৎকায়ি জানায়চ্ছন ১৯৮০ সায়ল কমতসূয়ে 
তায়ক প্রাে একবেি একরে মহােয়ল একা োকয়ত হে। মসই সমে ভানুদ্াস নায়ম একজন মলাক তাি মঘাো অনুসোন 
কয়ি মবোরচ্ছল। রতরনও মায়ে িুঁজয়ত মবোয়তন। রকন্তু ১৯৯৮ সায়ল বুদ্ধ ূরেতমাি িায়ত ম ািিায়ন  িমােু মবামাি 
সফলভায়ব  িীক্ষা কিায়না হে। িাষ্ট্রীে প্রভুিা এয়ক “Buddha Smiles” বয়ল অরভরহত কয়িয়েন। মািে মক্ষ োস্ত্র 
 িীক্ষাি মাধযয়ম যুয়দ্ধি বাতাবিে সৃরষ্ট কিা “রবভ্রম”  াণু্ডরলর য়ক “অশ্বচরিত”-এ  রিেত কয়ি। এ সম্পয়কত বয়লয়েন- 

“রবভ্রম’ রনয়ে আরম রনয়জই রবভ্রয়ম রেলাম তাই এরেয়ক মলায়ে আনয়ত  ারিরন।। ১৯৯৮-এ  িমানু রবয়ফািে 
হে। ভািত এবাং  ারকস্তান দু্ই মদ্য়শি িাষ্ট্রনােয়কিা মিলনাি ময়তা  াঁচরে আি সাতরে  িমােু মবামা ফারেয়ে 
রনয়জয়দ্ি জারহি কিয়লন। মযন এ  াোি মাস্তান  াঁচরে মবামা মফলল। মাস ল মদ্িাল, ও  াোি তা মদ্য়ি 
সাতরে মবামা ফারেয়ে মাস ল মদ্িাল।’’ ৩ 

                 অশ্ব মঘায়ষি “বুদ্ধচরিত” মেয়ক িাজকুমাি মগৌতয়মি মঘাো কন্থক আি সািেী েন্দক বাস্তব ও 
অবাস্তয়বি সমে ও  রিসীমা রময়শ যাে এই আিযায়ন। উ নযায়সি প্রেয়ম বলা হে–  

“রেল  রক্ষিাজ, হয়ে মগল কন্থক। রেল ভানুচিে, ভানু দ্াস হয়ে মগল েন্দক।” ৪  
ঔ নযারসক অমি রমে আমায়দ্ি সমে ও সমায়জি ময অাংশ আমিা মদ্িয়ত  াই না তা আমায়দ্ি মদ্িান। রবশ্ব ঁুরজবাদ্ 
রনয়জয়দ্ি সুরবধায়েত মানুয়ষি কায়ে েদ্মসতয শতরি কয়ি, আমায়দ্ি মচাি বে কয়ি মদ্ে তা মলিক রনরুয়েশ মঘাোি 
অনুসোয়নি মাধযয়ম উ িার ত কয়িন। অয়শ্বি মিাঁজ কিয়ত কিয়ত ভানুদ্াস চয়ল আয়স মীিয়গাদ্াি মগৌিয়মাহন 
মদ্িরি ও তাি স্ত্রী মকারকলাি কায়ে। মদ্িরিয়ত অয়শ্বি েরব মদ্য়ি তাি ময়ন হে মকারকলা তাি অশ্বয়ক কুহক কয়িয়ে। 
 িবততীয়ত তাঁি ভুল মভয়ি যাে। মকারকলা বধূয়ক আচ্ছন্ন কয়ি মঘাোরে তায়ক রদ্য়ে েরব আঁরকয়ে রনয়েয়ে মদ্িরিি 
উ ি, রনয়জি মবগবান রূ রে প্ররতরষ্ঠত কয়িয়ে, যায়ত মকউ না ধিয়ত  ায়ি মঘাোরে  ালায়চ্ছ। মনুষযতি প্রােী ধিয়ত 
 ায়ি প্রকৃরতয়ত মকাোে কী হয়চ্ছ।  ৃরেবীি আকাশ, মারে ,নদ্ী, সাগি, অেকাি,মজাৎস্না যা রকেু ভগবান রদ্য়েরেল 
মঘাোরেি জনয তাি কায়ে এক মুহূয়তত সব রবষমে হয়ে ওয়েয়ে। মস বুেয়ত  ায়ি চাঁয়দ্ি আয়লায়ত তাি কায়ে মরুভূরমি 
মতজরিেতা মভয়স এয়সরেল তাই মস  ারলয়েয়ে, আি মস  ালায়নাি সূেরে মিয়ি মগয়ে মকারকলাি মদ্িরিয়ত।      
             ভানুদ্াস রেল একজন সামানয জুেরময়লি শ্ররমক। সমুদ্র রেল তাঁি বে রপ্রে। কািিানা বে হয়ে যাবাি 
 ি ভানুদ্াস শ্রী রত মাইরতি মঘাোি একজন তত্ত্বাবধােক রুয়  রনযুক্ত হে। মস শ্রী রত মাইরতি মঘাোয়ক কন্থক আি 
রনয়জয়ক েন্দক বয়ল  রিচে মদ্ে। তািই কল্পনাি সূয়ে উয়ে এয়সয়ে আোই হাজাি বেি আয়গি মহরষত মগৌতয়মি 
 রিবাি - রিজন মেয়ে যাওাোি কারহনী। তাি সায়ে উয়ে এয়সয়ে তাি কন্থক ও েন্দয়কি ইরতবৃও। অশ্বচরিত শুরু 
হয়ে্য়ে “বুদ্ধচরিত”-এি অষ্টম সয়গতি চতুদ্তশ মলাক রদ্য়ে।  ুনিাে কুমাি রফয়ি এয়সয়েন মভয়ব িায়জযি নািীিা সকল 
গবাক্ষিায়ি সময়বত হয়েরেয়লন। রকন্তু অশ্বয়ক শূনয ৃয়ষ্ঠ রফয়িয়ে মদ্য়ি তািঁা গবাক্ষ রুদ্ধ কয়ি আবাি উগচৈঃস্বয়ি রবলা  
কিয়ত লাগয়লন। এই ঘেনারে ভানু দ্ায়সি মাধযয়ম উ নযায়স বযবহৃত হয়েয়ে। এ সম্পয়কত মলিক “েন্দক আি কন্থয়কি 
কো” প্রবয়ে বয়লয়েন-  

“ভানুচিে রনয়জি  রিচে মদ্ে েন্দক বয়ল। বয়ল মবোে হািায়না মঘাোরে কন্থক। …মস মযন বৃদ্ধ প্রর তামহ। 
আিও  ূবত ুরুয়ষি মকউ। এ উ নযায়স প্রাচীন ভািত এয়সয়ে ভানুদ্ায়সি সৃ্মরতয়ত।’’ ৫ 
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            ম ািিায়ন  িমানু মবামা  িীক্ষামূলক  িীক্ষা কিা হে বুদ্ধ ূরেতমাি িায়ত, আি মঘাোরে মসই রদ্নই 
রনরুয়েশ হয়ে যাে। িাষ্ট্রপ্রভুিা এই ঘেনায়ক Buddha smiles বয়লন। কর লাবস্তুি িাজ ুে মগৌতম মৃতুযি ময়ধয রদ্য়ে 
জীবয়নি মায়ন িুঁজয়ত মচয়েরেয়লন। তাঁিই নায়ম মািোস্ত্র শতরি কয়ি িাষ্ট্রয়নতািা রনয়জয়দ্ি জারহি কিয়ত মচয়েয়ে। এ 
সম্পয়কত ভানুি ময়ন হে— 

“আসয়ল কন্থক মতা জানত মৃতুযয়ক জে কিয়ত মবরিয়েয়েন কুমাি, িাজ ুে মৃতুযয়ক রনৈঃয়শষ কিয়ত তাঁি 
অশ্বরেয়ক শূনয  ৃষ্ঠ কয়ি মিয়ি রগয়েরেয়লন, এিন মিয়েি োো মদ্য়ি মস রক কুমায়িি সোয়ন মগল, তা না 
হয়ল মগল মকাোে, এ-মিয়ে রক কুমায়িিও রনস্তাি মনই?’’৬   

              ভািতবয়ষত গেতন্ত্র িার ত হয়েরেল মানুয়ষি কলযায়েি জনয, রকন্তু বহু বেি ম রিয়ে মগলও িাদ্য- বস্ত্র- 
বাসিায়নি মত গুরুত্ব ূেত রবষেগুয়লা অবয়হরলত হে। মসিায়ন ক্ষমতাশীল মনতািা বুয়দ্ধি রনবতাে লাভয়ক রনয়জয়দ্ি 
বযরক্তস্বায়েত বযবহাি কয়িন। তাইয়তা কুমায়িিও রনস্তাি মনই।  িমােু মবামাি  িীক্ষা দু্ই সম্প্রদ্ােয়ক রনয়জয়দ্ি  িয়েি 
প্ররত ঘৃোয়ক আিও মবরশ জাগ্রত কয়ি মতালা হে। ভানু দ্াস কন্থয়কি মিাজঁ কিয়ত কিয়ত ভীমা ুয়িি নায়েব িামচয়েি 
কায়ে আয়স। মসিায়ন এয়স মহা াে ুি, মদ্- াল, কুসমাে জরম অরধগ্রহয়েি করুে কারহনী মশায়ন।  ঁেরএশ বেি আয়গ 
এই অঞ্চলগুয়লায়ত একসায়ে জরম মনওো হেরন, রবয়শষ কয়ি প্ররতিক্ষা দ্প্তি এমনরে কিয়ত  ায়ি। তাই মদ্- ায়লি 
ময সব জরম রেল বারলোরে এিন তা কৃরষয়যাগয হয়ে উয়েয়ে। উ নযায়স বলা হে— 

“ ঁেরেশ বেয়ি মবশ কয়েকরে নািয়কলকুি শতরি হয়ে রগয়েরেল মদ্- াল-এি অাংয়শ। ওরে রেল চাষা াো। 
যািা মকায়নারদ্ন রনজস্ব জরমি মুি দ্যায়িরন তািা জরম ম য়েরেল ওিায়ন।” ৭  

একায়লি মকোবয়ন আি বনযগুয়ে এিন তায়দ্ি ঘিবারে, ধানজরম, তিমুয়জি মক্ষত, রচনাবাদ্াম মক্ষত, নািয়কল বন, 
 ায়নি বিজ, কাজুবাদ্ায়মি হাল্কা বন গয়ে উয়েয়ে। তািা জরমি রলজ রনয়ত মচয়েরেল রকন্তু তা নামািুি হয়ে যাে। 
সিকাি  ক্ষ তায়দ্ি উয়চ্ছদ্ কিয়ত এয়ল সাংঘষত বায়ধ। তায়দ্ি ফসল নষ্ট হয়ে যাে। মসই ঘেনাি  ি  ুরলশ িায়ত 
রফয়ি এয়স তায়দ্ি উ ি  াশরবক অতযাচাি কয়ি।              
ঔ নযারসয়কি ভাষাে-  

“মসো রেল ফাল্গুয়নি মশষ। িায়ত শীত  য়ে, রদ্য়ন গিম। ধানমাে িা িা। তিমুজ ফয়লরেল বারলজরময়ত। 
িুব বে হেরন তিয়না।তবু মক্ষত  াহািাে রেল রকেু মানুষ।  ুরলশ ঢুকল বে বে েচত হায়ত। সয়ি মলাক 
রেল। তািা ধষতয়েি িকম জায়ন।  ুরলশ রনয়জ ধষতে কয়িরন। তািা কয়িরেল। তয়ব তায়দ্ি রভতয়ি মেন 
মেয়সি  ুরলশ রেল রক না মক জায়ন? সমস্ত িাত ধয়ি তেনে কয়ি  ুরলশ সব রকেু। িুব সাজায়না গ্রাম রেল 
িাস মদ্- াল ! সমস্ত িাত মত্ত হারতি ময়তা তািা মভয়িরেল সব রকেু।” ৮ 

 মস িায়ত সমস্ত  ল্লীো বািবরনতা  ল্লীি ময়তা মভয়ব বয়সরেল  ুরলশ- রেয়কদ্ায়িি মলায়কিা।  াণ্ডব কুমায়িি স্ত্রী সুভদ্রা 
উ ি মসই িায়ত তািা  াশরবক অতযাচাি চালাে। মশষ  যতন্ত সুভদ্রা “মদ্- াল িক্ষা সরমরত”ি কায়ে রনয়জি উ ি ঘয়ে 
যাওো অতযাচায়িি কো বয়ল। এি ি তাি স্বামী  াণ্ডব কুমাি তায়ক মেয়ে মদ্ে। নায়েব িামচে ভানুদ্াসয়ক বয়ল— 

“রতন রতনবাি ধরিরেলা উহায়ি। …. ুলুশ করহরেলা যরদ্ মশািয়গাল তুয়ল সুভদ িা, আবাি উহায়ি নষ্ট করিয়ব, 
তিুন সুভদ িা চু  করি িরহলা।” ৯ 

 তািা জানত তায়দ্ি অবয়িাধয়ক নািীি উ ি অতযাচাি কয়ি দ্মায়না যায়ব। তাই তািা এই  ে মবয়ে মনে।  শ্রী রতয়ক 
লুরকয়ে সুভদ্রায়ক নায়েব িামচে আশ্রে রদ্য়েয়ে। ভানুি কায়ে তাি বসবায়সি যুরক্ত িাো কয়িয়ে। মহামাে ুি, মদ্-
 াল, কুসমাে গ্রায়মি রদ্য়কি জ্বলন্ত আকাশ বদ্য়ল রদ্য়েয়ে িামচেয়ক।   
              সিকাি প্রকয়ল্পি জনয ময মকায়না সমে জরম অরধগ্রহে কিয়ত  ায়ি। এ সব অঞ্চয়ল িয়কে উৎয়ক্ষ য়েি 
জনয জরম মনওো হয়েয়ে। মদ্য়শি উন্নেয়নি জনয প্রাকৃরতক ভািসাময রবয়েি প্ররতবাদ্ এ উ নযায়স মলিক কয়িয়েন। 
মূলত ওরেশযাি বায়লশ্বয়ি িয়কে উৎয়ক্ষ ে মকে কিাি কো বলা হে। সাধািে মানুষ জায়নই না মকন জরম তায়দ্ি 
মেয়ক মনওো হয়চ্ছ। মলিক এিায়ন মদ্িায়ত চাইয়েন মদ্য়শি শরক্ত বৃরদ্ধ হওো মায়ন মদ্য়শি সামরগ্রক উন্নরত নে। 
ঔ নযারসয়কি ভাষাে— 
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“ওই িয়কয়ে কয়ি সিকাি মবামা  াোয়ব শত্রুি মদ্য়শ। শত্রুি মদ্শ মকান ো?  ারকস্তান হয়ব। চীন হয়ব। 
ভািত োো সবই ভািয়তি শত্রু। তাি মায়ন ভািয়তি মলাক োো সবাই ভািয়তি মলায়কি শত্রু। তাই বা কী 
কয়ি হে? ভািয়তি মলায়কি রভতয়িই কত শত্রুতা, কত শেতারন! এই ময বয়স আয়ে সুভদ্রা, এয়ক নষ্ট 
কয়িয়ে মক? ধ্বাংস কয়িয়ে মক? রেয়কদ্ায়িি মলাক। মস রক অনয মদ্য়শি মলাক?” আবাি সুভদ্রা যিন বয়ল 
“মকয়ন নে কহ মদ্রি ভানুবাবু, আকাশ  ুোয়নাে মমায়দ্ি কী লাভ? ১০  

এ মযন আমায়দ্ি মচায়ি আিুল রদ্য়ে মদ্রিয়ে মদ্ে ক্ষমতাধি মানুয়ষিা সবসমে দু্বতলয়দ্ি উ ি রনয়জয়দ্ি ক্ষমতা জারহি 
কয়ি, রবয়শষ কয়ি নািীয়দ্ি উ ি।তাই মতা সুভদ্রাি ময়ন প্রশ্ন মজয়গয়ে এই অয়স্ত্রি  িীক্ষা শুধুমাে শত্রু মদ্শয়ক 
 িারজত কিাি জনয। 
               সরতয মতা আমায়দ্ি ভাবাে এ সব রক আয়দ্ৌ আমায়দ্ি উন্নরতি জনয? সত্তি  িবততী মলিক উ নযায়সি 
 ুিয়না ধাঁয়চ রনয়জয়দ্ি মবঁয়ধ িািয়ত চান না। অশ্বচরিত উ নযায়স তাই ফুয়ে উয়েয়ে। মদ্য়শি উন্নরতি নাম কয়ি সাধিে 
মানুয়ষি উ ি অতযাচাি রবরুয়দ্ধ প্ররতবাদ্ কয়িয়েন। সাম্প্রদ্ারেকতাি বীজ যিন মদ্য়শি যুব শরক্তয়ক গ্রাস কয়ি তিন 
তা রবধ্বাংসী রূ  মনে তাি প্রতীক সতীশ রগরি। অধত-উন্মাদ্ সতীশ তাি র তায়ক রশক্ষা মদ্বাি জনয রবষ রদ্য়ে হতযা 
কয়ি মঘােনয়ক। যাি গয়ভত রেল কন্থয়কি সন্তান। মস রবশ্বাস কয়ি যুদ্ধ না হয়ল মদ্য়শি তো মানুয়ষি উন্নরত সম্ভব নে 
। মস ঘুরেোি মৃতুয কািে রহসায়ব বয়ল দ্ািাে কত মানুষ মািা মগয়ে। সতীয়শি কায়ে ময়ন হে মঘাোি মৃতুয “ইো 
একো প্রতীকী”। আি সতীয়শি র তা নয়গন এি ময়ধয ইরতহায়সি োো াত মদ্িয়ত  ান- 

“এ মতা ঘুেী মরিয়ে, দ্ািাে মানুষ রক কম মরিয়ে, আবাি মানুষ মািাি ইরিত রহলা ঘুেীোি মিে, কতিারন 
মিাষ, কতিারন রহাংসা মাোি রভতয়ি ঢুরক রগইয়ে কয়হা মদ্রি, রদ্না রদ্না তা আিও বােয়ব ভানুবাবু, যত 
অভাব তত রহাংসা, অভাবী মানুয়ষি রভতি রহাংসা জাগায়নাি মিলা চরলয়ে।” ১১ 

              ঔ নযারসক অমি রমে  ঁুরজবাদ্ ও সামন্ততারন্ত্রক মশাষয়েি রবরুয়দ্ধ অশ্বচরিত উ নযায়স তুয়ল ধয়িয়েন। 
কািরগল যুদ্ধ, বুয়দ্ধি হারসি িািা সিকাি অ ুরষ্ট, দ্ারিদ্রয, মবকািত্বয়ক আোল কয়ি তাি রবরুয়দ্ধ প্ররতবাদ্ মলিক 
কয়িয়েন। সমকালীন ভািতবয়ষতি চালরচে-এি মুি ও মুয়িাশ রচএ তুয়ল ধয়িয়েন। ভানু রনয়িাঁজ কন্থয়ক মিাঁজাি 
যাো য়ে শ্রী রত মাইরত, মধুরমতা মাইরত, ভািতী মচৌধুিী,  ঞ্চম োকুি, অনন্ত নুনমািা, সিস্বতী, কুরন্ত, মকারকলা, 
মগৌিয়মাহন, রশবিাম, উষা, মেদ্রিক,  রি,  মবাংগা,  িামচে,  সুভদ্রা,  াণ্ডব কুমাি, মপ্রম মদ্নারন প্রমুি মানুয়ষি 
জীবন যাোি মাধযয়ম িাষ্ট্রীে প্রতায় ি মচহািা, অয়েতি অসম বন্টন তাি কুফল তুয়ল ধয়িয়েন। জীবনায়ন্দি ভাষাে- 

“মানুয়ষিা বাি-বাি  ৃরেবীি আেুয়ত জয়ন্ময়ে; 
নব-নব ইরতহাস শসকয়ত রভয়েয়ে; 
তবুও মকাোে মসই অরনবতচনীে 

স্ব য়নি সফলতা-নবীনতা-শুভ্র মানরবকতাি মভাি?’’ ১২ 
             আিযায়নি মশয়ষ এয়স সময়েি রনরিয়ি মনুষযতি অশ্বই মুিয হয়ে উয়েয়ে। কন্থয়কি কারহনী আমিা তাি 
মুি মেয়কই শুনয়ত  াই। শবশায়িি প্রচণ্ড মিায়দ্ি  ি এক  শলা বৃরষ্ট আি  ূরেতমাি মজাৎস্না-স্নাত আকাশ তাি ময়ন 
রবভ্রম জারগয়েরেল। একই রদ্য়ন দু্ই ঋতু তাি ময়ন ভ্রান্ত ধািো সৃরষ্ট কয়ি, তাি মেয়ক মস মবিয়ত  ায়িনা। মশয়ষ ভুল 
বুেয়ত ম য়ি মস মফয়ি দ্ীঘাি  য়ে। রকন্তু এবাি  ে ভুল হে। জন য়দ্ ম ৌঁয়ে মস মভয়বরেল রেক গন্তয়বয ম ৌঁোয়ত 
 ািয়ব। রেক মসই সমে রকেু যুদ্ধবাজ মানুষ তায়ক অশ্বয়মধ যয়জ্ঞি মঘাো বা যবয়নি মঘাো ভাবয়ত োয়ক। তায়দ্ি 
মচায়ি যুয়দ্ধি মলরলহান রশিা জ্বলজ্বল কিয়ত োয়ক। তায়দ্ি হাত মেয়ক বাঁচাি জনয মস েুেয়ত েুেয়ত োয়ক। মস হেত 
েুেয়ত েুেয়ত ম ািিায়নি মরুভূরময়ত ম ৌঁয়ে যাে। তাি গায়েি মিাম িয়স  েয়ত োয়ক, মকশি  ুচ্ছ  ুয়ে োই হয়ত 
োয়ক। মস উেয়ত মচয়েরেল রকন্তু তাি রজভ মবরিয়ে আয়স মতজরিে বাতায়স। মস ধিয়ত  ায়ি কায়লা আগুয়নি সমুয়দ্র 
মস ঘুি াক িায়চ্ছ। মশষবায়িি ময়তা মদ্ৌেয়ত রগয়ে উয়ে  য়ে যাে বারলি সমুয়দ্র, ময সমুয়দ্র জল মনই। অে মচাি 
রদ্য়ে মফাঁো মফাঁো জল মবয়িায়ত োয়ক, এই রহয়িাসীমাে ওই জল বযতীত আি মকাোও জয়লি রচহ্ন মনই। এ সম্পয়কত 
সমায়লাচক তয় াধীি ভট্টাচাযত মলয়িন – 
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"উ নযায়স সমারপ্ত রবহীন উ সাংহায়ি অে মঘাো মযন হয়ে ওয়ে মকেীে কুশীলব। মহাসমে ও িণ্ড সময়েি 
বযবধান মুয়ে যাওোয়ত ভাষাে েরেয়ে  য়ে  িাবচয়নি দু্যরত। …আমায়দ্ি ঘুমন্ত রবয়বকয়ক  যতন্তয়ক জারগয়ে 
মদ্ে অশ্বচরিত-এি মকেীে আয়ধে, তাৎ যত ূেত ভায়ব উ নযায়সি মানুয়ষিা সয়ি যাে ম েয়ন। মযন বেন 
রশয়ল্পি  রিসি ময়ঞ্চ রূ ান্তরিত এবাং  াদ্প্রদ্ীয় ি সমস্ত আয়লা মকেীভূত হয়েয়ে ভূয়গাল ও ইরতহায়সি 
রবরভন্ন  রিসয়ি কন্থয়কি উ ি।” ১৩ 

              প্রকৃরত মযমন মিে ফাদঁ্ শতরি কয়ি মতমরন মানুষও অয়নযি রবনায়শি জনয মািোস্ত্র শতরি কয়ি। মসই 
অস্ত্র মানব সভযতাি শত্রু হয়ে ওয়ে। ১৯৪৫-এ রহয়িারশমা-নাগাসারকয়ত মািোস্ত্র রনয়ক্ষ  মানব সভযতাি  য়ক্ষ অরভশা  
হয়ে উয়েয়ে। জীবয়ন সামারজক, িাজগনরতক নানা ধিয়নি সমযসা োকয়লও তাি মেয়ক উওিয়েি আকাঙ্ক্ষাও োয়ক। 
মৃতুয মশাক ভিা এই  ৃরেবীয়ত মানুষ বায়ি বায়ি রফয়ি আসয়ত চাে। মঘাোরে রনয়জি ভুল বুয়েও রফিয়ত  ায়িরন, তাি 
মচাি অে হয়ে রগয়েরেল। মস অে হয়ে মগয়ে তবু চলা োমােরন। তাি ময়ন  েরেল আরশ্বয়নি কো, কাশফুয়লি কো, 
মময়ঘি কো, মজাৎস্নাি কো, রগরিমশায়েি ঘুেীরেি কো। তাি অনুভয়ব মজয়গ ওয়ে অতীত ইরতহাস-  

“শুধু তাি মাোি রভতয়ি বুদ্ধয়দ্য়বি ময়তা মপ্রমমে চাঁদ্ রেল। আয়লা রেল। চাঁদ্ আি আয়লাি সৃ্মরত রেল। 
সমুদ্র রেল, বাতাস রেল, সবুজ তৃেভূরম রেল। রেল মসই িাজ ুে যাি মাোে মাোে চলত মসানারল িয়েি 
মমঘ, মশ্বতকবুতি উেত ময-মময়ঘ, মসই মময়ঘি রদ্নগুরল সৃ্মরতয়ত আয়ে। কন্থক ময়ি মযয়ত মযয়ত উয়ে দ্াঁোয়ত 
চাইয়ে।”১৪  

            আজ আমায়দ্ি মচায়িি সাময়ন রবশ্ব কয়িানা মহামারি, তারলবান শাসন,  ঁুরজ রতয়দ্ি শস্বিাচারিতা মদ্িয়ত 
 ারচ্ছ। মসই সব মদ্য়িও আমিা শ্রী রি্ি ময়তা মূক ও বরধি। শ্রী রত শুধুমাে রনয়জি মদ্েয়শা রবঘা সম্পরত্তি োকাি 
কো ভায়ব তায়ত মকান মময়েমানুষ ধরষতত হয়লা, লাইয়ন মগয়লা, গলাে দ্রে রদ্য়ে আত্মহতযা কিল তাি মিাঁজ মস িায়ি 
না। মসই সায়ে জরমও আি বাচঁায়ত চাে না। কািে মস জায়ন আি মবরশরদ্ন দ্রললরবহীন জরম মভাগ দ্িল কিয়ত 
 ািয়ব না। চারষিা মসইসব জরময়ত রনয়জি অরধকাি বুয়ে মনয়ব। অনযরদ্য়ক শ্রী রতি প্রয়িাচনাে িামচে সুভদ্রায়ক 
সামারজক স্বীকৃরত না রদ্য়ে তায়ক শ্রী রতি কায়ে মিয়ি যাে। মসই িায়ত সুভদ্রা মহায়েল তযাগ কয়ি। আবাি মগৌিয়মাহন 
তাি রদ্রদ্ ঊষাি সয়ন্দাহ ও জামাইবাবু রশবিায়মি মকারকলাি প্ররত মলালু তাি জনয মকারকলায়ক তযাগ কয়ি। সুভদ্রা ও 
মকারকলা মশষ যতন্ত সব রকেু মুি বঁুয়জ সহয কয়িরন। মদ্িরিয়ত আকঁা মঘাোি রচে সুভদ্রা -মকারকলায়ক সাহস জুরগয়েয়ে। 
এভায়ব তািা  ুরুষতয়ন্ত্রি মশাষক শ্রী রত -রশবিায়মি রবরুয়দ্ধ প্ররতবাদ্ কয়ি। রনয়জয়দ্ি কাঁয়ধ তুয়ল মনে সয়তযি 
জেধব্জা।                             
            আয়লাচনাি  রিসমারপ্তয়ত এয়স আমিা বলয়ত  ারি বহুকাল ধয়ি শাসক সম্প্রদ্াে তায়দ্ি মভাে বযায়িি  
িাজনীরতি জনয মানুয়ষ মানুয়ষ রবয়ভদ্ সৃরষ্ট কয়ি চয়লয়ে। আি ভািয়তি মত সুবৃহৎ গেতারন্ত্রক শাসন বযবিাে 
রশক্ষা,স্বািয, দ্ারিদ্র, মবকািত্ব, রশশু শ্রম , রশশু মৃতুয উয় রক্ষত হে। আি অয়স্ত্রি  িীক্ষাি মাধযয়ম জাতীেতাবাদ্য়ক 
উসয়ক মদ্ওো হে।  ঁুরজবাদ্ ও সামন্ততয়ন্ত্রি রবষবাে সব রকেু মবসিকারিকিে কয়ি রদ্য়চ্ছ। আি মসই সায়ে মমৌলবাদ্ 
আি সাম্প্রদ্ারেকতা েরেয়ে  েয়ে। তাই সুভদ্রা, মকারকলাি মত নািীিা মশষ যতন্ত সাংগ্রায়মি  ে মবয়ে মনে। বততমান- 
অতীত -ভরবষৎ চক্রাকাি  য়েি মাধযয়ম ভানুচিয়েি সায়ে  রিরচত হওো নানা মানুয়ষি মাধযয়ম আমায়দ্ি সাময়ন 
 য়িাক্ষভায়ব রবশ্ব ঁুরজবায়দ্ি রচে তুয়ল ধয়িন। “অশ্বচরিত” রবিল মগায়েি ধ্রু দ্ী উ নযাস যাি চালরচে সমকালীন 
এই ভািতবষত। এই উ নযাস জীবন ও মৃতুযি, মপ্রয়মি-অপ্রয়মি। রচিকায়লি কো বলয়ত রগয়ে কোসারহতযক অমি 
রমে চারিরদ্য়ক মিয়েি রবষাক্ত বাতায়সি ময়ধযও বাঁচাি  আয়লা মদ্িান।  
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