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Abstract 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুল্পরর নাল্পিাল্পেল্পখর সল্পে সল্পে আিাল্পদর সািল্পন যে পমরচল্পয় মনল্পয় মিমন উজ্জ্বল হল্পয় ওল্পঠন িা অবিযই-  
মিেগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মিমন যে একজন িহৎ মচত্রমিেী িা বলাই বাহুলয। িল্পব এর বাইল্পরও িাাঁর এক অনযির 
পমরচয় মিমন গেকার ও পালাকার। এক সিয় িাাঁর এই পমরমচি রূপল্পক অমিক্রি কল্পর মনল্পজল্পক মিন্নির রূল্পপ 
প্রকাল্পির োত্রা শুরু কল্পরমিল্পলন, খামনকটা অসল্পচিন খািল্পখয়ামলর ধারায়। হয়ল্পিা আত্মপ্রকাি ও আত্ম-আমবষ্কাল্পরর 
এক অমনমিি আকুমিই মিল এর যনপল্পথয। যসই সল্পে সিসািময়ক বাস্তবিাল্পক স্বীকার কল্পর িানব যচিনার এক মনরন্তর 
প্রবহিানিার সল্পে মনল্পজল্পক েুক্ত করার প্রয়াসও মিল প্রচ্ছন্নিাল্পব। িথাকমথি মিেীসত্তা যথল্পক যচিনার ও দৃমির এক 
অমিনব প্রসারল্পণর চূড়ান্ত উদ্ঘাটন ঘল্পটমিল অবন ঠাকুল্পরর যিষ পল্পবের রচনা ‘খুদু্দর োত্রা’-এ। কচলর কোচে বিয়ম 
প্রকরণ ও কচ োরতো থোচক, ববপরীচত মোিুচের আচটে থোচক অবিয়বিত আিন্দ ও মুবির স্বোদ। এই মুবির স্বোচদর 
অিুসন্ধোিই বক তোঁচক তোবিচয় সববিচয়বিল? তোই কখিও বিচল্প কখিও সোবহচতয কখিও বো  ূিোন্ত অিুসন্ধোচির তোবগচদ 
বিল্প-সোবহতয-বোস্তচবর বমচিচল সতোলপোি কচরচিি বিচের সত্তোচক। তোঁর সত্তোর পরচত পরচত এই আিন্দ বপপোসো ও 
মুবির আকোঙ্ক্ষো বিল বচলই হয়চতো বতবি সকোথোও বথতু হচত পোচরি বি। তোঁর রঙ-তুবল ও কোবল-কলম  চলচি একই 
সোচথ। িববর েগচতও অিবরত স্তর পবরবতেি কচরচিি। সিোটচদর গল্প বলখচত বলখচত মচি পচি সগচি বিচের 
সিোটচবলো, যো প্রকোি করযিি ‘ঘচরোয়ো’, ‘চেোিোসোঁচকোর ধোচর’, ‘আপি কথো’-এ সৃ্মবত োরণোর মধযস্থতোয়।  
      একটো সিিো বিল তোঁর, হীচর সখোেঁো। বববভন্ন পোথর সাংগ্রহ কচর প্রচয়োেচি তোচক সভচঙ সদখচতি হীরো আচি 
বকিো। সসই সথচক শুরু  ুক োক । বিল্পী-চ োখ সোধোরচণর মচধয রূচপর অিুসন্ধোি করচত থোচক। হ োৎ একবদি সদখচলি 
বোবির সিচলরো িোটক করোর স ষ্টো  োলোচে, অচিক আচগ সলখো তোঁরই একটো িোটক ‘এসপোর ওসপোর’। ভীেণ উৎসোচহ 
সেচল সোেোচলি ‘িোটুচক ভোব’ বোদ বদচয় করচলি যোত্রো।  োকুরবোবিচত এক অবভিব যোত্রোপোলো অবভিীত হল। দোরুণ 
উৎসোচহ শুরু হল যোত্রো সলখোর পোলো। এবোর ববেয় বিবেো ি করচলি- ‘রোমোয়ণ’। বকন্তু কৃবত্তবোসী রোমোয়ণ সথচক সরোসবর 
পোলো করোয় সমসযো হল ‘পয়োচর’। বলখচলি পঁুবথ। এবোর সসই পঁুবথচক সোমচি সরচখই রোমোয়চণর গল্প বিচয় বলখচলি 
‘খুদু্দর যোত্রো’। এ যোত্রো অবভিব যোত্রো পোলো। এখচি পোতোয় পোতোয় সলখোর সচে সসঁচট বদচলি ববজ্ঞোপি, বববভন্ন িবব, 
বসগোচরচটর পযোচকট, সদিলোচয়র বোক্স, কোপচির টুকচরো,  কচলচটর সমোিক আচরো কত বক। এর আচগ বহু পোলো বতবি 

http://www.tirj.org.in/
http://www.tirj.org.in/
mailto:trisangamirj@gmail.com
mailto:somachowdhury267@gmail.com


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

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-1 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 1-9 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 2 of 9 

 

‘রোমোয়ণ’ কোবহবি অবলম্বচি বলচখবিচলি, বকন্তু এচেচত্র এমিভোচব উপস্থোবপত করচলি সকি? বতবি বক িতুি বকিুর 
সন্ধোচি বিচলি?  

____________________________________________________ 

Discussion 
“বিয়ম ও প্রকরণ এবাং তোর কচ োরতোই স োচট বিমেমভোচব কোচলর কোচে, আর মোিুচের আচটে অবিয়বিত 
আিন্দ ও মুবির স্বোদ এচস লোচগ।” ১  

এই আনন্দ ও মুবির অিুসন্ধোিই বক তোঁচক তোবিচয় সববিচয়বিল? তোই কখিও বিচল্প কখিও সোবহচতয, কখিও বো 
 ূিোন্ত অিুসন্ধোচির তোবগচদ বিল্প-সোবহতয-বোস্তবচক বমবলচয় বমবিচয় একোকোর করবোর সবপচরোয়ো স ষ্টোয় সতোলপোি 
কচরচিি বিচের সত্তোচক। বযবিেীবচি এমিই অবস্থরতো বিল তোঁর সবেদোই। মোচয়র বি ভয় বিল ‘এই সিচলটোর 
সলখোপিোও হল িো, ববেয়কমেও বিখল িো, বকিুই হল িো’। িবুও িাল্পয়র একটা িরসার জায়গা মিল- ‘রববর সচে 
আবিস, বচিো বিবিন্ত আবম’। এই আস্থো আচরকটু দৃঢ় হল, পোচয়র তলোর মোবট সবি একটু িি হল যখি মোচয়র এই 
সিচলর েিয বদবির দরবোর সথচক এল রূচপোর সমচেল, হচলি আটে সু্কচলর ভোইস বপ্রবিপোল। বলোই বোহুলয বতবি 
‘বিল্পো োযে অবিীন্দ্রিোথ  োকুর’।  
 
রঙ-তুবল ও কবল-কলম :  
ববচদিী গুরু হযোচভল সোচহচবর কোচি তোঁর কৃতজ্ঞতোর অন্ত সিই-  

“অমি কচর আমোয় যবদ িো সবোঝোচতি ভোরত বিযের গণাগুণ, তচব কয়লো বিযলম কয়লোই হয়চতো সথচক 
সযচতম, মচির ময়লো ঘু ত িো, স োখ  ুটত িো সদচির বিল্প-সসৌন্দচযের বদচক।” ২  

এই স োখ স োটো বিল্পীর সৃবষ্টকমে সম্পচকে বযবিমত বিল- 
“পোবরেোচতর মচতো বোতোচস দোঁবিচয় আকোচি  ুল স োটোচিো আবটেচের কোে, সুতরোাং তোর মি মোিুচের িরীর 
যচির বহচসব খোতোর সলখোর সচে এমি বক, বোস্তব েগচতর হোিহচদ্দর খবচরর সচে সমলোচিো মুিবকল।” ৩ 

সবতযই বক বোস্তবচক সমলোচিো মুিবকল বিল? আসচল এ বোস্তব, বোস্তচবর িকল। বতবি প্রকৃত বোস্তবচক অস্বীকোর করচত 
 োি বি। স চয়বিচলি সসই বোস্তবচক গ্রহণ কচর তোচক আত্মীকরচণর মোধযচম, কল্পিোর বমচিচল িতুি রূচপ প্রকোি 
করচত। রবীন্দ্রিোথ  োকুচরর মচত ‘সৃবষ্ট করো সকোচিো বকিুর মোচপর অচপেো কচর িো, সস হচে বিচেচক অেেি করো, 
বিচেচক প্রকোি করো।’ এই প্রকোচির সকোচিো কসরৎ অবি  োকুচরর মচধয বিল িো, এ সযি তোঁর এক সহেোত বববিষ্টয। 
তোই সদৌবহত্র সমোহিলোল গচেোপোধযোচয়র সলখক হওয়োর সপবল ইেো ও িখ যখি একবটমোত্র প্লচটর অভোচব অবিিয়তোর 
অবল গবলচত সঘোরোচ রো করচি তখিই দোদোমিোয় (অবি  োকুর) উপোয় বোতচল বদচলি, বলচলি- 

“এর েিয ভোববিস? সকি, স্বপ্ন সদবখস িো? স্বপ্নগুচলো বলচখ স ল , সদখবব গল্প আপবি এচস যোচব।” ৪  
ব ক এমিই গল্প হচত থোকল অবি  োকুচরর হোচত। তচব বযবি এই র িোর উৎসধোরোর মুখ খুচল বদচয়বিচলি বতবি 
হচলি ‘রববকো’। বচলবিচলি ‘চযমি কচর তুবম মুচখ গল্প কর সতমবি কচরই সলচখো’। ভরসোও বদচয়বিচলি ‘ভয় কী, 
আবমই সতো আবি।’ বযোস বলচখ স লচলি ‘িকুন্তলো’। একবট মোত্র সাংসৃ্কত িব্দ ‘পল্বচলর েল’ বিচয় খোবিক ব ন্তো তোরপরই 
‘িো থোক ’ বচল িব্দটো সরচখ বদচলি। আর সক পোয় ‘পটোপট কচর’ বলচখ সযচত লোগচলি- েীচরর পুতুল, রোেকোবহিী, 
ভূতপত রীর সদি, িোলক। একবদচক রঙ তুবল অিযবদচক কোবল-কলম। সৃবষ্টর সযি অন্ত সিই। সখয়োলী কল্পিোর বহচসব 
সমলো ভোর। এচকর বপচ  এক িবব এচস যোচে, আর বতরী হচে গল্পকথো।  
 
গল্প আচঁকি অবি  োকুর : 
• িদীতীচর সয বিববি বি বিল তোচত অচিক েীবেন্তু বিল। কত হোসঁ, কি বক, সোরোবদি খোচলর ধোচর ববচলর েচল 

ঘুচর সবিোত। কত সিোচটো সিোচটো পোবখ, কত বটয়োপোবখর ঝোঁক গোচির েোচল েোচল গোি গোইত, সকোটচর সকোটচর 
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বোসো বোঁধত। দচল দচল হবরণ, সিোচটো সিোচটো হবরণ বিশু, কুচির বচি, ধোচির সখচত, কব  ঘোচসর মোচ  সখলো 
করত। বসচন্ত সকোবকল গোইত, বেেোয় ময়ূর িো ত। (িকুন্তলো)  

• এমি সময় টোপুর-টুপুর বববষ্ট এল, িদীচত বোি এল, অমবি সসই সিচলর পোল, সসই কোচ র সদোলো, সসই ি-পণ 
কবি স চল, সকোন  ঘচরর সকোচণ ব চর সগল। পচথর মোচঝ তোচদর মোিগুচলো ব চল সকচি বিচল, সকোলো বযোচঙ 
বিপগুচলো সটচি বিচল, সখোকোবোবুরো বেপ্ত হচয় ঘচর এচলি, মো তপ্ত দুধ েুবিচয় সখচত বদচলি। (েীচরর পুতুল) 

• িারপর বমল যিাল্পনা- রাবল্পণর কাি যথল্পক পুষ্পক রথ যিা যকল্পড় মনল্পয় রািচন্দ্র অল্পোধযায় এল্পসল্পিন, ইন্দ্রদুযম্ন রথমট 
মনল্পয় োন আর মক, এিন সিয় সুমেযিািা এল্পস বল্পলল্পিন, ‘বাপু রাি ইন্দ্র বজ্জর যেল্পল আিার রথমট গুাঁল্পড়া কল্পরল্পচন, 
এখন পুষ্পক রথমট উমন মনল্পল আমি দু-যবলা অমপস কমর যকিন কল্পর। উমন রাজার যিল্পল ঘল্পর বল্পস থাকল্পল চল্পল, 
মকন্তু সকাল সল্পন্ধ আিাল্পক যে এই সারা পৃমথবী ঘুল্পর আল্পলা মদল্পয় যবড়াল্পি হয়, আমপস-গামড় নইল্পল আিার চলল্পব 
যকন?’ (িূিপত রীর যদি)  
সহে সরল ভোেোয় সিোচটো সিোচটো বোকযখণ্ড সোবেচয় বতবি িবব  ুবটচয় তুচলচিি। ‘িকুন্তলো’-চত তচপোবি, রোেো 
দুষ্মচন্তর রোেয, িকুন্তলোর যোত্রোপথ, প্রবতবট সেচত্র খুঁবটিোবট বণেনায় সাংবেপ্ত কোবহবিচক ববসৃ্তবত দোি করচলও, পিচত 
সগচল সকোথোও একচঘচয়বম লোচগ িো। ‘েীচরর পুতুল’-এ িিো-িবব-আেগুবব কল্পিো গচল্প বমচলবমচি একোকোর হচয় 
সগল। সসখোচিও সিোট সিোট বোকযখণ্ড, তচব এচত এচস সলচগচি সযি িন্দবদ্ধ িিোর বমবষ্টমধুর আচমে, মচি পচি 
যোয় সসই িিো - 

• টোপুর টুপুর বৃবষ্ট পচি / িচদ এল বোি,  
• সখোকো সগল মোি ধরচত / েীর িদীর কুচল 

বিপ বিচয় সগল সকোলো বযোচঙ / মোি বিচয় সগল ব চল। 
• সখোকি সখোকি েোচক মোয় / সখোকি সগল কোচদর িোচয়, 

সখোকি সসোিো ঘচর আয় / তপ্ত দুধ েুবিচয় যোয়। 
‘িূিপত রীর যদি’-এর যেল্পত্রও পৃমথবীর িামটল্পি পা, অথচ যকান যকান োল্পন যকাথায় যকাথায় সমূ্পণে যচিনা মনল্পয় িন 
উল্পড় ঘুল্পর যিল্পস যবড়াল্পচ্ছ, িার মঠক-মঠকানা যনই। িানুষ-যদবিা-পশু-পামখ-িূি মিল্পল মিল্পি একাকার। যেখাল্পন আজগুমব 
কেনার অন্ত যনই। বাগদাদ, আরব যথল্পক মদেী, অল্পোধযা মকিুই বাদ োয়মন। হারুন-অল-রমসদ, িাজাহান, সূমেযিািা, 
হনুিান, ইন্দ্রদুযম্ন, রািচন্দ্র, যক যনই? িাাঁর কেনা মবলাল্পস সব একসাল্পথ একজায়গায় অদূ্ভি িমহিায় প্রকাি যপল্পয়ল্পি। 
এখাল্পনও িাষা অমি সহজ সরল। িল্পব সরল বাল্পকযর সল্পে জমটল যেৌমগক বাল্পকযর উপমিমি লে করা যগল। 
“যসমদন আষাঢ় িাল্পসর পূমণেিা। রাি িখন গিীর। রাজপুল্পর সবাই ঘুমিল্পয় পল্পড়ল্পি। আল্পলা মনমবল্পয় গান থামিল্পয় মসদ্ধাথে ডাকল্পলন- 
‘িন্দক, আমোর সঘোিো বিচয় এচসো’। বসদ্ধোচথের  রচণর দোস িন্দক, কন্ঠক সঘোিোচক সসোিোর সোে পবরচয় অচধেক রোচত রোেপুচর 
বিচয় এল। বসদ্ধোথে সসই সঘোিোয়  চি  চল সগচলি- অিোমো িদীর পোচর। বপিচি অন্ধকোচর ক্রচম বমবলচয় সগল-কবপলোবস্তুর রোেপুরী, 
সোমচি সদখো সগল- পূবণেমোর আচলোয় আচলোময় পথ।” (নালক) ‘িোলক’-এ বোচকয বকিুটো ভোেো ও ভোবগত গোম্ভীযে প্রকোি 
সপল। হয়চতো সগৌতমবুচদ্ধর িোন্ত-বিগ্ধ অবয়ব কোবহবির উপর িোয়োপোত কচরচি বচলই এই বিগ্ধ-সাংযম। আচগর গল্প 
সথচক এ এক অিয স্বোচদর গল্প। তচব কথোয় িবব আঁকোর প্রবণতো এখোচিও অেুণ্ণ রচয়চি। তোই সূক্ষ্ম বণেিোয় তৎকোলীি 
‘কবপলোবস্তু’ সথচক শুরু কচর অঞ্জিো িদী তীরস্থ উরোইল বচির এবাং সসইসচে তৎকোলীি সমোে ও মোিুচের যথোথে িবব 
বতবি এঁচক বদচলি। “...মহোরোচের কোচলো সঘোিোবট তীচরর মচতো িুচট সববরচয় ঝচির মত সকিোর বদচক িুচট আসচত লোগল- 
বপিচি তোর িত-িত ভীল-কোচরো হোচত বিম, কোচরো হোচত বো তীর ধিুক। মহোরোণী সদখচলি, কোচলো সঘোিোর মুখ সথচক িোদো স িো 
 োবরবদচক মুচিোর মচতো ঝচি পিচি, তোর বুচকর মোঝ সথচক রচির ধোরো রোস্তোর ধূচলোয় িবিচয় িবিচয় যোচে...” (রাজকামহনী) 
‘রোেকোবহিী’-চত ভোেোগোম্ভীযে ও সরলতোর বমচিল ঘচটচি। একবদচক রোেপুত সথচক শুরু কচর ভীল সমস্ত মোিুচের 
সোমোবেক আ োর বব োর ও মিস্তত্ব সযমি স্পষ্ট কচরচিি অিযবদচক তোচদর সপ্রম-ভোচলোবোসো, বীরত্ব, সিহ, মমতো, 
প্রবতজ্ঞো, সততো, ববশ্বোস, অববশ্বোস, ববশ্বোসঘোতকতোর সযি ধোরোবোবহক রোেপুত ঘরোণোর িববর বসবরে।  
 

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


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

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-1 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 1-9 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 4 of 9 

 

িন যকন িার? 
দু-মিন বিল্পরর যহরল্পেল্পর মলখল্পলন ‘ঘল্পরায়া’, ‘যজাড়াসাাঁল্পকার ধাল্পর’, ‘আপন কথা’। এবার মিমন অনয অবনঠাকুর, সৃমির 
িামগল্পদ বাস্তবল্পক দুল্পচাখ িল্পর যদল্পখ, িল্পনর গহল্পন গ্রহণ ও লালন কল্পর কেনার রল্পে মিমিল্পয় প্রকাি করল্পি লাগল্পলন। 
এবার মিমন শুধুই আমটেস্ট নন, োর কাজ যকবল ‘পামরজাল্পির িল্পিাবািাল্পস দাাঁমড়ল্পয় আকাল্পি েুল যোটাল্পনা’; বরং 
‘বাস্তব জগল্পির হাড়হদ্দ’-যক মিমিল্পয় মনল্পলন। মিমন মনল্পজই স্বীকার করল্পলন- ‘চকবল দূর সথচক েগৎটোচক সদচখ  লোর 
অবস্থোটো কখি সয সপবরচয় সগলোম তো মচি সিই।’ এবোর সৃ্মবতর ঘচর েচম থোকো সসই অবত সোধোরণ বোস্তব েগৎ বভি 
করল তোরঁ সলখোয়- পদ্মদোসী, তোর দুধ েুচিোবোর িন্দ, দুচধর ধোরোর িব্দ, সোইচলোচির রোচত ঝচির দোপট, পোচির বোটো-
বপতচলর েোবচরর ঝন ঝন  িব্দ, সসইসচে সবহস, সকো মযোি, বিরুচমথর, িন্দ রোস, সগোববন্দ সখোঁিো, বভবস্ত, মুচট, 
উচিচবহোরো, স ৌবকদোর, েোক-চপয়োদো সব্বোই। ‘দবেচণর বোরোন্দো’-এ এচকবোচর সিচের বদচক সমোহিলোল গচেোপোধযোয় 
সৃ্মবত োরণো কচরবিচলি তোঁর ববচদি সথচক ব চর সদখো সেোিোসোঁচকোর দোদোমিোচয়র বোবির। 

“চেোিোসোঁচকো-বোবির বসঁবিচত ঝোঁট পচি িো। বচিো বচিো অন্ধকোর ঘচরর সকোচণ সকোচণ েোিলো-দরেোর  োঁচক 
 োঁচক ধুচলো েচমচি। সদয়োচল  ুিকোম সিই। সেোিোসোঁচকো-বোবির স হোরোই বদচল সগচি।” ৫ 

 শুধু বদলোয়বি সসই আন্তবরক স্পিে। তোই তোঁর কোমোচিো স োস্ত গোচল দোদোমিোচয়র দুবদি িো কোমোচিো খস খচস গোচলর 
ঘেো মচির সসোয়োবস্ত ব বরচয়বিল ‘পুরোচিো সেোিোসোঁচকোচতই ব চর এচসবি’। বকন্তু অবি  োকুর েোিচতি ‘চেোিোসোঁচকোর 
মচি ভোঙি ধচরচি’। একবদচক েবমদোবর আচয়র অবস্থরতো, আয় হ্রোস বযয় বৃবদ্ধ, বিতীয় ববশ্বযুচদ্ধর বোেোর, আথে-সোমোবেক 
সেচত্র টোলমোটোল অবস্থো, তোরই পবরচপ্রবেচত সম্পচকের বোঁধি আলগো হওয়োর তীক্ষ্ণ অিুভূবত, বিদোদো গগচিন্দ্রিোচথর 
মৃতুয, সমেদোদোর িোরীবরক দুবেলতো, রববকোর ব রববদোয়, সেোিোসোঁচকোর বোবি বববক্রর তোবগদ প্রবলতর হচত থোকো, 
লোইচেবরর তোক সথচক বই  ুবর অথেোৎ ‘চেোিোসোঁচকোর সরস্বতীর ঘচর বসঁদ’ পিো।  চল সমস্ত বই বববক্রর বসদ্ধোন্ত, 
কণচকন্দ্রিোথ বোবি িোিচলি, তোরপর একবদি বতিতলো িূিিোি কচর অিযত্র  চল সগচলি সমচরন্দ্রিোথ। একসময় 
িোচদর গোচয়র সলোহোর বিক ভোঙচত বগচয় ধরো পিল সচন্তোে  োকর, সযি ‘বোবির পোঁেরগুচলোচক উপচি বিচে আর 
বোবিটো যিণোয় কোতরোচে’। 
    িাাঁর িন-পামখটাও মঠক এিনই েন্ত্রণায় কািরামচ্ছল। এরপরই বরানগল্পরর গুপ্তমনবাল্পস অবন ঠাকুর িারাক্রান্ত হৃদল্পয় 
চলল্পলন। বলল্পলন, ‘চললুি যলাকচেুর আড়াল্পল বনালল্পয় গুপ্ত মনবাস করল্পি’। গুপ্ত মনবাল্পস োওয়ার সিয় মিমন 
বল্পলমিল্পলন, ‘দ্বারকানাল্পথর ঘমড়টাল্পক মনল্পয় োস েত্ন কল্পর। িাল্পলা কল্পর সাবধাল্পন বসাস ওটাল্পক, ওটা জযান্ত ঘমড়’। 
আসল্পল শুধু সিয় নয়, সৃ্মমিল্পকও মিমন সল্পে মনল্পি যচল্পয়মিল্পলন। িাই বাসা যথল্পক যরলগামড় যদল্পখ ‘বামড়িুল্পখা গামড়’-র 
অধীর আকাঙ্ক্ষার এক চাপা যবদনায় উল্পদ্বল হল্পি থাল্পক হৃদয়, ো প্রকাি যপল ‘িামস’-যি। ‘আপন কথা’ যথল্পক ‘িামস’, 
শুধু িারাক্রান্ত হৃদয়ল্পক খামনকটা িুমক্ত যদওয়ার প্রয়াস, সৃ্মমিচারণার িধযিিায়।  
 
রে-যরখা, িমবর কথা :  
বামড়ল্পিই যপল্পয়মিল্পলন িমব আাঁকার বািাবরণ- প্রথম বদচক বোবো, সেযোবত কোকো। পচর দোদো, সমেদো, বিরুদো, সতযদোদো- 
প্রচতযচকই রীবতমত বিখচতি ও আঁকচতি, িল্পব সিোট্ট ‘অবি’ শুধু সদখচতি দূর সথচক। তোরঁ আয়চত্ব বিল সকবল 
সিোচটোবপবসমোর ঘর। আর ‘প্রকৃবত’ তোঁর েিয সয িবব সোবেচয় সরচখচি, যো বতবি সকোন্নগচরর বোগোিবোবিচত যোওয়োর 
সময় সদখচতি, তো অবোচধ আগ্রহভচর আপি সোমগ্রী কযর মচির সগোপি মবণচকো োয় সরচখ বদচতি। একবদি তোই 
এঁচকও স লচলি ‘চকোন্নগচরর কুঁচিঘর’। তোরপর আর থোচমিবি সকবল মোচঝ মোচঝ একটু অবকোি বিচয়বিচলি। বতবি 
বিচে স্বীকোর কচরবিচলি ‘আমোর প্রথম বিল্প বিেোর মোেোর’ সাংসৃ্কত কচলচের ‘অিুকূল’ সয বিবখচয়বিল লক্ষ্মী-সরস্বিী 
আঁকচত। এরপর সবি বকিু সময় সকচটচি। একসময় আপন যখয়াল্পল স্বপ্নপ্রয়াল্পণর িমব আাঁকল্পলন। যিল্পজািার উৎসাল্পহ 
কুিুদ যচৌধুরীর িধযিিায় যিখার বল্পন্দাবস্ত হল আটেসু্কল্পলর িাইস মপ্রমিপাল মগলামডে সাল্পহল্পবর কাল্পিই। মিমন েত্ন কল্পর 
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যিখাল্পলন পযাল্পস্টল ও যিলরল্পের কাজ। ি’িাল্পসই সব যিখা সিাপ্ত কল্পর বামড়ল্পিই সু্টমডল্পয়া ‘যোঁল্পদ’ বসল্পলন। ‘রমবকা’-
র উৎসাল্পহ আাঁকল্পলন মচত্রােদার িমব।  
     আর পযাল্পস্টল িাল্পলা লাগল না। ইংল্পরজ আমটেস্ট মস.এল.পািাল্পরর কাল্পি তিলমচত্র মিখল্পলন। মকন্তু গুরু ‘অযানাটমি 
স্টামড’ করল্পি মগল্পয় যজার কল্পর িড়ার িাথা আাঁকাল্পল অবন ঠাকুর বামড় মেরল্পলন ১০৬ মডমগ্র জ্বর মনল্পয়। সব শুল্পন িা 
যসবাল্পরর িল্পিা আাঁকায় দাাঁমড় টানল্পলন বলল্পলন ‘কাজ যনই আর িমব আাঁকায়’। মকিুকাল িমব আাঁকা বন্ধ হল।   
     এবার জলরল্পের পালা। িার কাল্পি অনুিমি মনল্পয় আবার িাাঁর কাল্পিই িমিে হল্পলন। এবার লযান্ডল্পস্কপ আবটেে, 
তোই ঘোচি ইচেল বগচল রচঙর বোক্স বিচয় সঘোরোঘুবর। মুচেচরর বহু দৃিয বন্দী হল কযোিভোচস। বকন্তু মচির তৃবপ্ত বমটচি 
িো বকিুচতই। মিভরোর বযবস্থো অব চরই হল- সিোটদোদোমিোয় িচগন্দ্রিোথ  োকুচরর িববর সখোঁে করচত করচত হ োৎই 
‘বমচসস মোবটেি সেল’-এর তোঁচক পো োচিো আইবরি সমলবের সবি বকিু বচিো বচিো িবব, যো বিল অপূবে সুন্দর। ইবতমচধয 
ভগ্নীপবত সিচেন্দ্রভূেচণর কোচি উপহোর সপচলি বদিীর এক পোবিেয়োি িববর বই। রববকো ও বদচলি বকিু রবব বমেোর 
আঁকো িবব। একবদচক পুরোতি ইউচরোপীয়োি আটে অিযবদচক পুরোতি ভোরতীয় আটে- স োখ খুচল সগল তোঁর। আঁকোর 
ববেয় বিচয় ধন্দ কোবটচয় বদচয় রববকো বলচলি ‘ববষ্ণব পদোবলী’ পচি িবব আঁকচত। শুরু হল প্রথম সদিী ধরচণর িবব 
‘শুলোবভসোর’। বকন্তু হতোি হচলি সমমসোচহব রোবধকোচক সদচখ। ‘চদিী সটকবিক’ বিখচত সেচমর বমবি ‘পবি’-চক ধচর 
বিখচলি িববচত সসোিো লোগোি। তোরপর সব সটকবিক বিচখ আঁকচলি ববষ্ণব পদোবলী বসবরে। তোরপর সবতোল 
পঞ্চববাংিবত। আর থোমো িয়। এবোর এবগচয় যোওয়ো। আত্মিৃমপ্তর কথা বলল্পি মগল্পয় বলল্পলন- 

“তখি বক আর িববর েিয ভোবব, স োখ বুেচলই িবব আবম সদখচত পোই— তোর রূপ, তোর সরখো, মোয় প্রচতযক 
রচঙর সিে পযেন্ত। তখি সয আমোর কী অবস্থো সবোঝোব বক সতোমোয়। িববচত আমোর তখি মিপ্রোণ ভরপুর। 
হোত লোগোচতই এক একখোিো িবব হচয় যোচে।” ৬ 

সসই সময় যোচত বববলবত আচটের সিোঁয়ো িো লোচগ তোই বববলবত িববর কোগে পিো বন্ধ বদচলি ‘বদিরোত সকবল এসরোে 
বোেোই, িবব আঁবক’।  
       ব ক সসই সময় কলকোতোয় সপ্লগ সদখো বদল। ভবগিী বিচববদতো, রবীন্দ্রিোথ  োকুর, অবি  োকুর ও দলবল বমচল 
 োঁদো তুচল সপ্লগ হোসপোতোল খুলচলি। বকন্তু দুভেোগয সসই সপ্লগই সকচি বিল তোরঁ সিোট্ট সমচয়বটচক-  

“ি-দি বিচরর সমচয়বট আমোর টুক কচর  চল সগল; বুকটো সভচঙ সগল। বকিুচত আর মি যোয় িো।”৭  
 চল সগচলি স ৌরবের একটো বোবিচত। সসই সময় সমচেোমোর (জ্ঞোিদোিবন্দিী সদবী) কোচি যোওয়ো আসোর সূচত্র আলোপ 
হল হযোচভল সোচহচবর সচে বতবি বলচলি—“You do your work, Your work is your only medicine”. 
িারপরই অবন ঠাকুর হল্পলন আটেসু্কল্পলর িাইস মপ্রমিপাল। প্রথি মদন চার-পাাঁচখামন িমব সম্বল আটেগযালামর যদখল্পি 
মগল্পয় অমি সাধারণ িমব অসাধারণ হল্পয় িার কাল্পি যদখা মদল হযাল্পিল সাল্পহল্পবর যদওয়া ‘আিিী কাচ’ মদল্পয়। হিবাক  
হল্পয় যগল্পলন িমবল্পি অপার ‘ঐশ্বেে’ যদল্পখ। মকন্তু আমবষ্কার করল্পলন এল্পি ‘িাব’-এর অিাব। এবার মিমন খুাঁল্পজ যপল্পলন 
িাাঁর কাজ-   

“ঐশ্বযে সপলুম, কী কচর তোর বযবহোর তো েোিলুম, এবোর িববচত ভোব বদচত হচব।”৮  
বোবি ব চর আঁকচলি ‘িোেোহোচির মৃতুয’। সমচয়র মৃতুযর যত সবদিো বুচক বিল সব সেচল বদচয় সসই িবব আঁকচলি। 
বদিীর দরবোর বদল রুচপোর সমচেল, ‘কাংচগ্রস ইন্ডোবিয়োল একবেববিোি’ সথচক এল সসোিোর সমচেল, আচরো বতি  োরচট 
সমচেল এল এই িববর েিয।  
     এর পচরর পবে ‘মোেোবর’ পবে। প্রথম িোত্র সপচলি সুচরি গোেুবল। তোরপর িন্দলোল। গুরু ও দুই বিেযর তখি 
 চলচি িবব আঁকোর ঝি। রেিী পবণ্ডত রোমোয়ণ-মহোভোরত সিোিোি আর তোরঁো িবব আঁচকি।  োরবদচক সোিো পচি সগল, 
খুচল সগল ‘ওবরচয়ন্টোল আটে সসোসোইবট’। তচব আচটে বযথেতো, দুুঃখ, অতৃবপ্ত ব রকোল বিল তোর মচি, আবোর মোেোচরর 
দোবয়ত্ব পোলিও কচরচিি। তচব শুধু আঁকো িয় ভোরত বিচল্পর   েো করচত বগচয় িাাঁর ও দোদো গগচিন্দ্রিোচথর প্রচ ষ্টোয় 
এখোি সথচকই হল ভোরতীয় আসবোচবর  লি। যোই সহোক একবদচক িতুিত্ব অিয বদচক স্বোতচিযর তোবগচদ  চলবিল িবব 
আঁকোর স্তর উন্নয়ি। ইউচরোপীয় বমবিচয় োচরর ধোরোয় রোধোকৃষ্ণ বসবরে বদচয় শুরু, হযোচভল সোচহচবর সোহ চযে রোেপুত 

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


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

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-1 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 1-9 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 6 of 9 

 

ও সমোগল সপইবন্টাং ঘরোণোয় মিবিচবি, েোপোিী বিল্পীচদর আগমচি পবরববতেত হল বিল্প-বিলীর, আঁকচলি ওমর বখয়োম 
বসবরে। পুরী সথচক ব রচলি িিুি ধোরো বিচয়, তচব এ তোঁর এচকবোচর বিেস্ব ওয়োি পদ্ধবত। এবোর িতুি য াাঁক চলল 
পযাল্পস্টল যপাল্পেট, িারপল্পরই আরবয রজনী মসমরজ। যিল্পলল্পদর বল্পলমিল্পলন- ‘এই ধচর বদচয় সগলুম, আমোর েীবচির 
সব-বকিু অবভজ্ঞতো এচতই পোচব’। তোঁর উপলবিচত বিল্পীর েীবি ‘শুধু উেোি ভোঁটোর সখলো’; তোই এতকোচলর প্রোবপ্তর 
বহচসব সমলোচত বগচয় সদখচলি- ‘এতকোল  লোর পচর বকবিস সপলুম আবম বতি রচঙর বতি স োঁটো মধু’। 
 
 ুক - োক  গচিি কুটুম-কোটোম :    
এক-সময় বিল্পীর হ োৎ আর মোথোর কোে করচত ইেো হল িো। তোর স চয় বরাং মচির কোে আর হোচতর কোে অচিক 
সেয় মচি হল। একটো হোচতর কোে খুঁচে বোরও করচলি সযখোচি মোথোচক সতমি কষ্ট বদচত হল িো- 

“পুতুল গিচতও আমোর কষ্ট হয় িো। সযখোচি হোত স োখ আর মি কোে কচর। অিয আর বকিু 
ভোবচতও ইেো কচর িো।” ৯ 

তোঁর এই খোমচখয়োলী সদচখ রববকো বলচতি ‘অবি একটো পোগলো’। অবি  োকুর বিচেও অবিয তো অস্বীকোর কচরিবি— 
‘একবদি হয়চতো পোগলই হচয় সযতুম, সকবল পুতুল আমোচক বোঁব চয় সরচখচি। এই বিচয়ই সকোচিোরকচম ভুচল থোবক’। 
এই ভুচল থোকো ও ভুবলয়ো রোখোর আচরো একটো পদ্ধবত বিল, তো হল ‘হীচর সখোঁেো’। বববভন্ন পোথর খুঁচে সাংগ্রহ কচর 
তোচক ধুচয় প্রচয়োেচি সভচঙ সদখচতি হীরো আচি বকিো। তোই খুট-খুট  ুক - োক  তোরঁ  লিই। এও এক িতুি সখলো 
িতুি সঝোঁক। আর সসই সঝোঁচকই এল ‘কুটুম-কোটোম’। তচব সমোহিলোল গচেোপোধযোয় তোঁর ‘দবেচণর বোরন্দো’-এ বচলচিি- 

“অচিচকর ধোরণো দোদোমিোয় সিে বয়চস টুকচরো টোকরো িুবি-পোথর, কোব -কুবট, েোল-পোলো সোবেচয় কুটুম 
কোটোম বোিোচত শুরু কচরবিচলি। শুরু বকন্তু বতবি সিে বয়চস কচরি বি, কচর বিচলি বহু আচগ। এই সয 
পোথরগুবল কোটচতি সোেোচতি এ সবই কুটুম-কোটোম।” ১০  

আসচল বদি-েণ সদচখ সকোচিো সত্তোর েোগরি ঘচট িো। কখি কীভোচব মচির মচধয সস অচল্প-অচল্প সেচগ ওচ  তো 
আমরো সখয়োল কবর িো।  মক লোচগ তোর পূণে েোগরচণ। বকন্তু তবুও আমরো তোর সোমবগ্রক সত্তোচক খণ্ড খণ্ড কচর বব োর 
করচত  োই। সবোধ হয় বিল্পীও তোঁর সৃবষ্টর একচঘচয়বম সথচক মুবি সপচত স চয়বিচলি। তোই িতুিির বদচক যোত্রোর 
প্রবণতো সদখো বদযয়মিল।    
 
যোত্রোপোলো-পুবঁথর সমলো : 
রববকো-চক বচলবিচলি িবব আঁকোয় ‘বেব কোলবট ওভোরকোম’ করোর সয আিন্দ তো বতবি আর পোি িো, তোই িবব আঁকো 
সিচি বদচয়চিি। আবোর েসীমউদ্দীিচক বচলমিল্পলি, ‘িবব আঁকো আসচি িো কী কচর সময় কোটোই’। আসচল িতুি বকিু 
করোর তোবগদ অিুভব কচরবিচলি। রোণী  চন্দর কোচি সরচখবিচলি আিয বিবয- ‘আবম সতো ববল আবম পবরপূণেতো পোইবি 
তোর আচগই বয়চসর পবরপূণেিা এচস সগচি। তোই েিতো সিই, বচস বচস সখলিো গবি।’ একবদচক মোথোচক ববেোম 
সদওয়োর বোসিোয় ‘কুটুম-কোটোম’ কচর  লো, অিযবদচক গগচিন্দ্রিোথ ও বিচের িী-র অসুস্থতো তোঁচক সবদিোহত ও হতোি 
কচরবিল। একই সচে সৃবষ্টকচমে অপূণেতো তোঁচক সভতচর সভতচর অসবহষু্ণ কচর তুচলবিল- ‘এত করলুম, কী লোভ হচলো 
তোচত?’  
     এই লোচভর অঙ্ক সমলোচত বগচয়ই একবদি স োচখ পিল বোবির সিচলরো তোঁরই সলখো একখোিো পুচরোচিো িোটক মঞ্চস্থ 
করার স ষ্টো করচি, িোম ‘এস পোর-ওস পোর’। মচি পচি যোয় তোঁর সলখো সসই বিবসদোগর, রোসধোরী, রঙচবরঙ, সিোয়োর 
বকবস্ত- সব িোবটকোর কথো। সিচলচদর উৎসোচহ িোটকবটচক িতুি রূপ বদচলি, হল ‘এস পোর ওস পোর’ পোলো। তোঁর বিবয- 
‘িোটুচক ভোবটো উবিচয় বদলুম। খোঁবট যোত্রোর িোঁচদ সেচল বদচয়বি এবোর’।  োকুর বোবিচত লোগল িতুি ধোরোর হোওয়ো। এই 
িতুি ধোরোয় বইসবি বচলই সবোধহয় বতবি িতুি িতুি কোরণ সদখোবেচলি। উচদ্দিয িবব আঁকোয় ববরবত; সময়টো ১৯৩০ 
বি: যিাহনলাল বল্পলমিল্পলন- 
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“এস পোর ওস পোর’ পোলো সোে হল। এ এক অবভিব পোলো। দোদোমিোয় বলচলি, িোটযোবভিচয়র সোরবস্তু আববষ্কোর 
কচর স চলবি আমরো। এ িোিো িয়। সদখো যোক এই পচথ  চল আর বকিু পোওয়ো যোয় বকিো’। এই বচল 
দোদোমিোয় যোত্রো সলখোয় মি বদচলি। িবব আঁকো এচকবোচরই বন্ধ হচয় সগল। এ সময় সবোধ হয় আট-দি বির 
িবব আঁচকি বি। তুবল কোগে সিোঁি বি একবোরও।” ১১  

সবন থল সোচহচবর সিচলচক িাাঁর িবব আঁকো সিচি সদওয়োর কোরণ মহল্পসল্পব বল্পলমিল্পলন- 
‘চদখলুম িবব-টবব বকিু িয়। সিচলমোিুবে। গভীরতর রচসর সন্ধোচি সিচমবি। িোিো রকম িব্দ বোবেচয় বোবেচয় 
সদখবি বক রকম ব ত্র  ুচট ওচ  মচির মচধয।’ ১২  

এক সময় উৎসোবহত হচয় ওচ ি সবন থল সোচহচবর সিচলচক যোত্রো সিোিোচিোর ইেোয়। বকন্তু তোচত বোধো পচি। তোরপর 
আর সেোিোসোঁচকোয় যোত্রো অবভিীত হয় বি। বকন্তু তোঁর যোত্রো সলখো থোচমবি। বলখচলি ‘উিি ন্ডী পোলো’, ‘মউর িোচলর 
পোলো’, ‘গেকেচপর পোলো’, ‘ভূতপত্রীর যোত্রো’, ‘লম্বকণে পোলো’, ‘ঋবে যোত্রো’ আরও কত।  
     এরপর শুরু হল রোমোয়চণর গল্পগুবলচক বিচয় একটোর পর একটো যোত্রো সলখো। বকন্তু কৃবত্তবোসী রোমোয়ণ সথচক সলখো 
যোত্রো ব ক সযি বিচেরই পিন্দ হবেল িো, মি খুঁত-খুতঁ করবিল। কোরণ খুঁেচত খুঁেচত সদখচলি সমসযো হল ‘পয়োর’-
এ। এবোর শুরু হল পঁুবথ সলখোর পোলো। েসীমুদ্দীচির কোি সথচক বহনু্দ মুসবলম সাংসৃ্কবতর উপোদোি সাংগ্রহ করচত 
লোগচলি। কববগোি, েোবরগোি সসই সচে সমচিোবোেোর, িতুিবোেোর সথচক পঁুবথ সাংগ্রহ কচর এচি উচ্চসোমোবেক 
মোিবসকতো িোবিচয় অবত তুেচক আকুলভোচব গ্রহণ করচলি প্রকোি করচলি তোঁর  োঁইবুচরোর পঁুবথ, হিুমোচির পঁুবথ, 
মোরুবত পঁুবথ, েয়রাসমর পঁুবথ-চত। এবোর এই পঁুবথগুবলচক সোমচি সরচখ মচির মচতো রোমোয়ণ যোত্রো বলখচলি। ‘আেকোল 
এক এক সমচয় আবম আিযে হচয় যোই তুে বেবিচসও কত সব সদখচত পোই। এ স োখ আমোর আচগ সকোথোয় বিল?’ 
এ স োখ সস স োখ িয়, এ স োখ সোমবগ্রক মুবির আকোঙ্ক্ষোয়  ক  ক  করচি। রবীন্দ্রবলয় অবতক্রোন্ত অিয আিন্দময় মুবির 
পথ অিুসন্ধোচির স ষ্টোয় িোটযধোরোর মুবি ঘটোচলি যোত্রোপোলোয়, মঞ্চমুবিও ঘটোচলি, তো সমোহিলোচলর সৃ্মবত োরণোয় স্পষ্ট। 
দোদোমিোয় বচলবিচলি- ‘যোরো যোত্রো সদখচত আসচব তোচদর দচল সটচি সি, তচব সতো েমচব যোত্রো।’ 
 
অবভিব যোত্রো, খুদু্দর িো অবি  োকুচরর?  
বাষমট যথল্পক বাহাত্তর িমব আাঁকায় মবরাি মদল্পয় যে খািল্পখয়ালীল্পক একিাত্র পাল্পথয় কল্পর চল্পলমিল্পলন যখািল্পিজাল্পজ যসই 
োত্রারই এক অিূিপূবে মনল্পদিেন ‘খুমদরাি লীলা’ বা ‘খুদু্দর োত্রা’। মকন্ত্র এ এল্পকবাল্পর অনয রূপ-রস-িাবনা মনল্পয় যদখা 
মদল। অমি সাধারণল্পক মদল্পলন মবল্পিষ রূপ, যে রূপ বাস্তল্পবর হাড়হল্পদ্দর সল্পে মিল্পলমিল্পি একাকার হল্পয় সৃমি করল এক 
উদ্ভট রল্পসর উৎসার। পািায় পািায় শুধু যলখা নয় িার সল্পে যসল্পট মদল্পয়ল্পিন কাগজ যথল্পক কাটা মবজ্ঞাপন, মবমিন্ন 
িমব, মসল্পগল্পরল্পটর পযাল্পকট, যদিলাইল্পয়র বাল্পের যিল্পয়র িুখ, চকল্পলল্পটর যিাড়ক, কাপল্পড়র টুকল্পরা, গয়নার মডজাইন। 
মসল্পনিার হযান্ডমবল, পমিকার পািা। এ খািাই যবাধ হয় জসীিুদ্দীন যদল্পখমিল্পলন, ‘ঠাকুরবামড়র আমেনা’-যি িা উল্পেখ 
কল্পরমিল্পলন- ‘অবিীন্দ্রিোথ অচিকগুবল খবচরর কোগে লইয়ো কোবঁ  বদচয় অবত সোবধোচি িববগুবল কোবটয়ো লইচতচিি। 
কতরকচমর ববজ্ঞোপচির িবব- সসগুবল কোবটয়ো কোবটয়ো যোত্রোর পোণু্ডবলবপর এখোচি ওখোচি আ ো বদয়ো আটকোইয়ো 
লইচতচিি।’ এচকবোচর সূ িোচতই রবীন্দ্রধোরোয় িচব্দর কোটোকোবটচত গচিিমূবতে গচি তুলচলও এরপর আর কোটোকুবট 
সখলো িয়, এবোর সকচট সকচট সসচট সদওয়ো সখলো। রোম  চলচিি বচি ‘চহবলচি দুবলচি সযি অচযোধযোর আকোি’ পোচিই 
আটো হল কোগেকোটো িবব। তোচত সদখো যোচে, আগুি জ্বলচি, ধ্বাংসসূ্তপ আর বি বি কচর সলখো DANTE’S INFERNO, 
SOULS IN HELL. ‘রািসীিাল্পক কটক উত্তমরল’- বলল্পি পাল্পি মদল্পলন জগন্নাল্পথর রল্পথর িমব। রাল্পির খড়ি মনল্পয় 
িরত মেরল্পি পাল্পি লটল্পক মদল্পলন সার যদওয়া জুল্পিা আর পাল্পি মবজ্ঞাপন Radu & Co. 75/A College St. ‘সুপেণখার 
নািাকত্তেন’ পাল্পি রাখল্পলন মক্রল্পির যকৌট হাল্পি আয়নার সািল্পন এক িাবনারত মবকট িূমিে, ওপল্পর  যলখা- ‘ ুবর কচরও 
মোখচত ইচে যোয়’। সুপেণখার সাজল্পগাল্পজর কথায় উল্পঠ এল ‘সাবান বুলমেল্পরাজ’, তোচত িবব লোগোচিো হল সতোয়োচল 
হোচত এক িোরীমূবতে, পোচি সলখো ‘সোবোি ও গরম েচলও সলোমকূচপর বভতর ময়লো পবরষ্কোর হয় িো, সতোয়োচল িোরো 
পরীেো কবরয়ো সদখুি’। ‘সীতো হরণ’ িবব লোগোচলি বহবন্দ িবব ‘বহন্দ সকসরী’-র ববজ্ঞোপি সযখোচি সঘোি-সওয়োর এক 
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বোহোদুচরর িবব রচয়চি। লঙ্কোকোচণ্ডর শুরুচত সোবটচয় বদচলি পবঞ্জকোর পোতো সথচক সকচট সিওয়ো ‘লঙ্কো’ ও ‘অবতবৃহৎ 
লোল মূলো’। কবচন্ধর বণেিোয় সকোলোচের কোে। এভোচবই বোাংলো িববর েগচত সকোলোচের আববভেোব ঘটোচলি। এখোচিও 
সসই মুবি, মচির ও বিচল্পর। রবীন্দ্রিোথই তোঁর সব ক মুলযোয়ি কচরবিচলি, তোই বলচখবিচলি অবিীন্দ্রিোথচক- ‘এরকম 
ববশুদ্ধ পোগলোবমর কোরুবিল্প আর কোচরো কলম সথচক সবচরোবোর সেো সিই’। আসচল সবতযই সতো, এটো পোগলোচমো িয় 
বরাং খুব সচ তি কোরুবিল্প। এখোচি কচয়কবট ববেয় লেিীয়- িতুচির আকোঙ্ক্ষোয় অবি  োকুর িখি আকুল। অিবরত 
বদলোচেি দৃবষ্টভেী। কখিও িববচত  মে বদলোচেি, কখিও রূচপর েিয রূপচক বদলোচেি। কখিও বো পোলোয় ঘবিচয় 
তুলচিি এচলোচমচলো িব্দকল্প। তোঁর স্বীকোচরোবি ‘কল্পিোর বহবেবরয়ো হচয়চি’। তচব কল্পিো িয়, অবত সোধোরণ বোস্তবচক 
গ্রহণ কচরচিি আগ্রহভচর। খচণ্ডর পবরবচতে সমগ্রচক গ্রহণ, এই সূচত্রই ঘচটচি স তিোর প্রসোরণ। সযখোচি ধরো সদয় 
বোবণেয-বিভের এক আপোত আধুবিক আরষ্ঠ সমোে। সসই কচ োর সমোেচক সহচেই সমচি বিচেি। কোরণ ববশ্বেগচতর 
সচে একোত্ম হওয়োর বোসিোয় তখি বতবি আত্ম-আববষ্কোচর সিচমচিি। যসই কারল্পণই প্রমিমনয়ি বিচের বলয় বিচেই 
অবতক্রম কচর প্রসোরণ ঘটোমচ্ছল্পলি আপি সত্তোর। তোই প্রথোবসদ্ধ সুন্দর বচল মনমদেি বিবেো িচকই শুধু গ্রহণ করচলি 
িো। বরাং এই পৃবথবীচত যো সযমিভোচব আচি তোচক ব ক সসইভোচবই স্বীকোর করচলি। সুন্দরচক বিচয়ই বিল্পীর কোরবোর। 
বকন্তু অসুন্দরচকও সয সুন্দর কচর সতোলো যোয় তোর প্রমোণ রোখচলি মিমন। বিল্পী িথো পোলোকোচরর মচি ভোঙোগিোর সখলো 
 লবিল। সসই সচে সমোচের ভোঙোগিোচক আধুবিক মিচি গ্রহণ কচর, আত্মীকৃত কচর তোচক প্রকোি করচলি। 
গতোিুগবতক ধোরোয় বববভন্ন স্রষ্টোর মচতো বতবি ‘পুরোণ’-চক িতুি বযোখযো িোরো ববচেেণ করযলন বি। বরাং পুরোণ-চক 
সমসোমবয়ক বোস্তচবর সচে বমবলচয় সিওয়োর স ষ্টোযকই প্রাধানয মদল্পলন। সযমি সুপেণখোর িোিোকতেচি তোর প্রসোধচির 
বণেিো কচরচিি। সযখোচি িোরীর ব রন্তি যপ্রমিকা সত্তোচকই বতবি তুচল ধচরযলি, বোস্তচবর সোচথ বমবলচয় তোচক প্রবতষ্ঠো 
বদযলি। এ সযি ব রন্তিতোচকই আববষ্কোর করো। এরকমই আত্ম-আববষ্কোচরর সিিো তোঁচক সপচয় বচসবিল। তোঁর  চমের 
পোলোবদল সযি বিচের ‘হচয় ও োর’ অসবহষু্ণতোরই প্রকোি। ব ত্রবিল্পী হচয়ই সথচক সযচতি হয়ল্পিা, হয়ল্পিা মিমন তোঁর 
‘আবম’-যিই গণ্ডীবদ্ধ হচয় সযচতন  বকন্তু বোরবোর সসই ‘আবম’-র প্রকরণ পবরবতেি- সযি প্রবতবোরই গুবট সকচট সববিচয় 
পরো প্রেোপবত, যোর রচঙর বোহোর রূচপর িটো বোরবোর দৃবষ্ট আকেেণ কচর। আর যবদ তো িো হত তচব ‘আবম’  ুবরচয় 
সযত। িাই ‘আমি’ যথল্পক ‘আমি’-র উত্তরল্পণ িথা অনন্ত ‘আমি’-র যখাাঁল্পজ অবন ঠাকুল্পরর এই োত্রা। এ োত্রা যেন খুদু্দর 
নয় অবন ঠাকুল্পরর মনল্পজর অনয যকাথাও, অনয যকানখাল্পন োত্রা।  
 
পাঠককুল্পলর োত্রা :  
প্রশ্ন জাল্পগ এ োত্রা শুধুই মক অবন ঠাকুল্পরর োত্রা? নামক সিগ্র পাঠককুল িারই হাি ধল্পর এক নিুন পল্পথ োত্রা 
করল্পলন, যে অনাস্বামদি িুমক্তর আস্বাদ মিমন মদল্পলন যসই িুমক্ত মক সামহিয জগল্পির নিুন পল্পথর মনিানা যদয় না? 
কেনার সল্পে বাস্তবল্পক, বাস্তল্পবর িল্পিা কল্পরই গ্রহণ করার সাহস এবং যসই সাহল্পসই খণ্ড অমিক্রান্ত সিগ্রিাল্পক দু-হাি 
বামড়ল্পয় আন্তমরকিাল্পব গ্রহন করবার উৎসাহ এ যিা িাাঁরই দান। এই খুদু্দর োত্রা যিষ পেেন্ত অবন ঠাকুল্পরর হাি ধল্পর 
‘খুমদরাি লীলাল্পক’ পাল্পথয় কল্পর আসল্পল িা এক অমিনব উত্তরল্পণর সন্ধাল্পন পাঠককুল্পলর োত্রা।  
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