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Abstract 
উত্তর আধুনিক যুটগর গুরুত্বপূর্ত নদ্কগুনলর মটধয অিযর্ম হল নবশ্বায়ি। আনশর দ্শক শুরুর পর ছেটক প্রযুনি ও 
অেতনিনর্ক দু্নিয়ায় পনিম ছদ্শগুনলর সটে সটে আমাটদ্র ছদ্টশও নবপুল পনরবর্তি আসটর্ শুরু কটর। ছদ্শীয় অেতিীনর্, 
বযবসা-বানর্েয প্রভৃনর্ ছেটে ছযমি প্রনর্টযানগর্া মূলক মািনসকর্া তর্নর হটয়ন ল, নিক ছর্মনি মািুটষর মটধয বাসা 
ছবেঁটধন ল এক ছভাগবাদ্ী মািনসকর্া। পুেঁনেবাদ্ী-সাম্রােযবাদ্ী-কটপতাটর  শনির নবস্তাটরর সটে সটে ছভাগবাদ্ী সংসৃ্কনর্ 
মািুষটক বস্তুগর্ কামিা-বাসিার নদ্টক চানলর্ কটরন ল। ফটল েীবি হটয় উটিন ল যানিক, সমাে হটয় উটিন ল 
বাোর। এরকমই এক সমােেীবটি দ্ােঁনিটয় গেচচতা কটরন টলি স্বপ্নময় চক্রবর্তী। খুব স্বাভানবক ভাটবই র্ােঁর গটের 
মটধয এই যানিক েীবি ও বাোরটকনিক সমাে প্রনর্ফনলর্ হটয়ট । স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গটে নবশ্বায়টির এই নদ্কন  
রু্টল ধরার েিয আমরা র্ােঁর আনশ-িব্বইটয়র দ্শটকর পােঁচন  গেটক নিবতাচি কটরন । ‘নভনিও-ভগবাি-িকুলদ্ািা’, 
‘িরু্ি রান্না’, ‘আবেতিা হইটর্ ছভাগযপর্য’, ‘কাকায়ি’, ও ‘একন  সর্কতর্ামূলক রূপকো’ এই পােঁচন  গটের মধয নদ্টয় 
ছদ্খাটিা হটব সানহটর্য নবশ্বায়ি কীভাটব প্রভাব ছফটলট । আমরা যনদ্ গেগুনলর নদ্টক ছদ্নখ র্টব ছদ্খটবা ‘নভনিও-
ভগবাি-িকুলদ্ািা’ গটে নবশ্বায়ি কীভাটব মািুষটক ছভাগপ্রবর্ কটর রু্টলট  এবং র্ার ফল ছয কর্ ভয়াবহ হটর্ পাটর 
র্া অবিীর দু্ই ছ টলর পনরর্নর্ ছদ্টখ ছবাঝা যাটব। আবার ‘িরু্ি রান্না’ গটে ছদ্খটবা পনিমটদ্টশর সংসৃ্কনর্ কীভাটব 
আমাটদ্র ছদ্শীয় সংসৃ্কনর্টক নবনিন্ন করট । একই রান্নার িাম নদ্ি নদ্ি বদ্টল িরু্ি রান্না হটয় উিট  এবং র্া গ্রহটর্র 
েিয মািুষ নক রূপ মনরয়া র্া পনরষ্কার ছবাঝা যাটব পঞ্চার নচটকি মাঞু্চনরয়াি প্রস্তুনর্র ছরনসনপ নশখটর্ নগটয় মার ছখটয় 
হাসপার্াটল ভনর্তর ঘ িা ছেটক। ‘আবেতিা হইটর্ ছভাগযপর্য’ গটে মহানিটদ্তশটকর আগমটি পঞ্চািটির েঞ্জাটল 
পনরর্নর্র মটধয নদ্টয় গেকার ছদ্খাটলি নবশ্বায়টির প্রভাটব সাধারর্ মািুটষর ঘাটি চটি কীভাটব কটপতাটর  সংস্থা প্রসার 
লাভ কটর। ‘কাকায়ি’ ও ‘একন  সর্কতর্ামূলক রূপকো’ গে দু্ন র মটধয নবজ্ঞাটির অগ্রগনর্টক ছদ্খাটিা হটয়ট । 
আপার্দৃ্নিটর্ গেগুনল তবজ্ঞানিক ভাবিা প্রসূর্ হটলও গেকার এই গেগুনলর মটধয ভনবষযৎটক ধরটর্ ছচটয়ট ি। প্রেম 
গটে নমিঃ বাগনচ লযাবটর নরটর্ কাটকর পাকযি নিটয় নরসাচত, অিযনদ্টক নির্ীয় গটে যানিক পদ্ধনর্টর্ মািুটষর নিম 
ফুন টয় আগামী প্রেন্ম নিমতাটর্র ঘ িা নবজ্ঞাটির আশীবতাদ্ হটলও পশু-পানখ এমিনক মািুটষর েীবি যখি নবজ্ঞাি িারা 
চানলর্ হয় র্খি র্া আর আশীবতাদ্ োটক িা। আসটল ছভাগবাদ্ী মািনসকর্া মািুষটক এর্ গভীর ভাটব েনিটয় ধটরট  
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ছয র্ার ছেটক বেবিছয় আসা আে মািুটষর কাট  দু্নবতষহ হটয় উটিট । আর র্াই বাধয হটয় মািুষ ছযি নবশ্বায়টির 
কাট  নিটেটক সমনপতর্ কটর নদ্টয়ট । 

____________________________________________________ 

Discussion 
উত্তর আধুনিকর্ার পটবত পনিমী সংসৃ্কনর্র স্পটশত সব ছেটক উটেখটযাগয আটলাচয নবষয়গুনলর মটধয অিযর্ম হল 
নবশ্বায়ি। আনশর দ্শক শুরুর পর ছেটক প্রযুনি ও অেতনিনর্ক দু্নিয়ায় পনিম ছদ্শগুনলর সটে সটে আমাটদ্র ছদ্টশও 
নবপুল পনরবর্তি আসটর্ শুরু কটর। ছদ্শীয় অেতিীনর্, বযবসা-বানর্েয প্রভৃনর্ ছেটে ছযমি প্রনর্টযানগর্ামূলক মািনসকর্া 
তর্নর হটয়ন ল, নিক ছর্মনি মািুটষর মটধয বাসা ছবেঁটধন ল এক ছভাগবাদ্ী মািনসকর্া। পুেঁনেবাদ্ী-সাম্রােযবাদ্ী-কটপতাটর  
শনির নবস্তাটরর সটে সটে ছভাগবাদ্ী সংসৃ্কনর্ মািুষটক বস্তুগর্ কামিা-বাসিার নদ্টক চানলর্ কটরন ল এই নবশ্বায়ি। 
এখাটি বলা বাহুলয ছয, নবশ্বায়ি সমাে-অেতিীনর্-রােিীনর্-সংসৃ্কনর্টক  ানপটয় এখি সানহটর্যও প্রটবশ কটরট । বাংলা 
সানহটর্য আনশর দ্শটক উদ্ার অেতিীনর্র ফটল এক িরু্ি বােঁটকর সূচিা ঘট ন ল। এই পটবত ছয সমস্ত সানহনর্যক র্ােঁটদ্র 
সৃনিটক সচল ছরটখন টলি খুব স্বাভানবক ভাটবই র্ােঁটদ্র সানহটর্য এই নবশ্বায়টির  াপ পিটবই। এই সমস্ত সানহনর্যকটদ্র 
মটধয অিযর্ম হটলি স্বপ্নময় চক্রবর্তী। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর আনশ-িব্বইটয়র দ্শটকর গেগুনলর মটধয এই নবশ্বায়টির 
প্রভাব দ্ারুি ভাটব লের্ীয়। আমরা আমাটদ্র এই সংনেপ্ত পনরসটর আটলাচিার েিয স্বপ্নময় চক্রবর্তীর আনশ-িব্বইটয়র 
দ্শটকর পােঁচন  গে- ‘নভনিও-ভগবাি-িকুলদ্ািা’, ‘িরু্ি রান্না’, ‘আবেতিা হইটর্ ছভাগযপর্য’, ‘কাকায়ি’, ও ‘একন  
সর্কতর্ামূলক রূপকো’-টক নিবতাচি কটরন । সুর্রাং এখাটি বটল রাখা প্রটয়ােি ছয, আমাটদ্র মূল আটলাচিা এই 
গেগুনলর মটধযই আবদ্ধ োকটব।  
          
        ‘নবশ্বায়ি’ কী? এই প্রশ্ন আে যর্ িা প্রাসনেক, র্ার ছেটক ছবনশ আটলানচর্ নবষয় হল নবশ্বায়ি ভাটলা িা নক 
খারাপ? আসটল নবশ্বায়ি একন  প্রনক্রয়া, যা সমগ্র নবশ্বেুটি মর্াদ্শত নহটসটব এটক গ্রহর্টযাগয কটর ছর্ালার েিয একন  
নক্রয়াশীল মুিবানর্টেযর দ্শতি। ইউটরাপীয় ছদ্শগুনলর সটে সটে আমাটদ্র ছদ্টশও এই দ্শতটির প্রভাব পিটর্ শুরু 
কটরন ল প্রায় স্বাধীির্ার পর ছেটকই। নকন্তু এই প্রভাব ছোর কদ্টম আটস আনশর দ্শটকর সূচিা ছেটক। আমরা 
আটগই বটলন , প্রযুনিবিভভর ও পুেঁনেবাদ্ী-সাম্রােযবাদ্ী-কটপতাটর  শনির নবস্তাটরর সটে সটে ছভাগবাদ্ী সংসৃ্কনর্ মািুষটক 
বস্তুগর্ কামিা-বাসিার নদ্টক চানলর্ কটরন ল। ফটল প্রযুনি যুটগর ধাবমাি েীবিটচর্িা এবং উটেশযহীি ছভাগপ্রবর্ 
আত্মটকনিক অনস্তটত্বর যির্া বাটর বাটর মািুষটক নবভ্রান্ত কটরন ল। ফটল মািুষ নবমূঢ় উদ্ভ্রান্ত েীবটির নশকার হটয়ট  
প্রনর্নিয়র্। এই নবশ্বায়টির উটেশয সম্পটকত নবনশি প্রাবনিক িীটলাৎপল বসু োনিটয়ট ি-   

“নবশ্বায়টির উটেশয ন ল প্রাচুটযত পূর্ত িাগনরক ছকিগুনল এবং দু্িঃস্থ অেতিীনর্সম্পন্ন ছদ্শগুনলর পিাৎপ্রটদ্টশর 
সহাবস্থাি। এই সমীভবটি োকটব িা শানন্ত, যা িাণ্ডাযুদ্ধ সমাপটি আসটব বটল মটি হটয়ন ল; অেতনিনর্ক 
সমর্া, যা সারা নবটশ্বর অেতনিনর্ক উন্ননর্র সটে োকা উনচর্ ন ল; এবং েকটব িা বযনিগর্ ও ছগাষ্ঠীগর্ 
েীবটির উন্নয়ি, যা বাস্তবানয়র্ করা সব ছদ্টশরই নমনলর্ লেয। নবশ্বায়ি এমিই এক ঐকয যার নভনত্ত 
আন্তেতানর্ক সহটযানগর্ায় ছিই, আট  অনবটবচক এক িীনর্টর্ যা নপন টয় পিা বযনি ও ছদ্শগুনলটক যাবর্ীয় 
কমতকাটণ্ডর বাইটর ছিটল নদ্টয় উন্নর্ ছদ্শগুনলর সুনবধা নিনির্ কটর।” ১ 

উি মন্তবয ছেটক এক া ইনের্ পাওয়া যাটি ছয নবশ্বায়টির প্রকৃর্ স্বরূপ কী ন ল। র্টব অেতিীনর্ বা রােিীনর্র প্রসে 
ছ টি আমরা যনদ্ মািুটষর অবস্থািটক ছদ্খটর্ ছচিা কনর র্টব সানহটর্যর মটধয ফুট  ওিা মািুটষর ছসই নবমূঢ় উদ্ভ্রান্ত 
েীবটির  নবটক খুেঁটে পাটবা। এখি স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উি পােঁচন  গটের মটধয নবশ্বায়টির ফটল মািুটষর অবস্থািটক 
আটলাচিার ছচিা করটবা।  
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        আমরা আমাটদ্র এই আটলাচিায় প্রেম গে নহটসটব নিটয়ন  ‘নভনিও-ভগবাি-িকুলদ্ািা’ গেন টক। গেন  শুরু 
হটয়ট  অবিী ও প্রনর্মার দ্াম্পর্য েীবটির তদ্িনিি ঘ িার মটধয নদ্টয়। দু্ই সন্তাি নিটয় এই ব্রাহ্মর্ দ্ম্পনর্র সংসার 
চলন ল  ািা ানির মটধয নদ্টয়ই। র্টব নবশ্বায়টির প্রভাটব সৃি ছভাগনবলানসর্ার স্পি আভাস নদ্টয়ট ি গেকার এই 
গটে। গটে নভনিও ছগম, লযাক টম নলপনিক, ন নভ, নসটিমা, মযানগ,  টমট া সস, নসিটেন ক শানি, ছরনিও, ছপ্রসার 
কুকার, গযাস নসনলন্ডার, ইিিলটমটে ধার ছশাধ প্রভৃনর্ প্রসে বারংবার এটসট । আপার্ দৃ্নিটর্ এই উপাদ্ািগুনল 
তদ্িনিি গৃহকটমতর উপাদ্াি মটি হটলও এগুনল নকন্তু সবই নবশ্বায়টির ফসল। যা মািুষটক ছভাগবাদ্ী মািনসকর্ার 
নদ্টক ধানবর্ কটর চটলট । গটের ছপ্রোপ  তর্নর হটয়ট  প্রনর্মার ন নভ ছদ্খার ছিশাটক ছকি কটর। এই ছিশাটক 
ছকি কটরই কখটিা কখটিা অবিী-প্রনর্মার দ্াম্পর্য েীবটি কলহ তর্নর হটয়ট , কখটিা আবার ন নভ ছদ্খার েিয 
প্রনর্মা ছগট  অটিযর বানিটর্। নকন্তু এই ছভাগ-নবলানসর্ার মটধযও মািুষ নিটের সম্মাি খুেঁেটর্ ছচটয়ন ল। নবশ্বায়টির 
প্রেম পটবতও মািুষ নিটের আত্মমযতাদ্াটবাধটক োগ্রর্ ছরটখন ল। র্াই গেকার আমাটদ্র োিাি-  

“অবিী ছরনিটয়া া সারাটর্ নদ্টয়ন ল ছবশ নক ুনদ্ি হল। অটিযর বানি ন নভ ছদ্খটর্ ছগটল ভেরটলাটকর ইজ্জর্ 
োটক িা। ইজ্জর্ই ছর্া আসল।”২ 

       র্টব ‘ইজ্জর্’ রোর ছচিা হটলও এই ছভাগপ্রবর্র্াটক মািুষ অবদ্নমর্ কটর রাখটর্ পাটরনি। আর এই প্রবর্র্া 
মািুষটক ছকাি পনরর্নর্র নদ্টক নিটয় ছযটর্ পাটর র্া স্বপ্নময় চক্রবর্তীর এই গটে বর্তমাি। গেকার আমাটদ্র ছদ্খাটলি 
প্রনর্মার এই ছভাগবাসিা কীভাটব র্ার ছকাটলর ছ টলন টক ছকটি নিটয়ট , ছকটি নিটয়ট  পােতর িাি হার্ন টক। 
নবশ্বায়টির ফসল ন নভর ছিশায় মত্ত প্রনর্মা র্ার দু্ই সন্তািটক ঘটর নশকল বি কটর অটিযর বানিটর্ ন নভ ছদ্খটর্ 
যায়।  

“প্রনর্মা ছিাটভ ভার্ চানপটয় ওটদ্র ঘটর ছরটখ বাইটর ছেটক নশক ল ছ টি ও বানি ছগন ল ন নভ ছদ্খটর্। 
ছ া  াটক নিটচ শুটয় ছরটখন ল, ওর কােঁোয় আগুি ধটর নগটয়ন ল। বি া বােঁচাটর্ নগটয়ন ল। ওর হার্ আর 
মুখ পুটি যায়। ওর নচৎকাটরই বাইটর নশকল খুটল...”৩  

আসটল এই বাসিা বা পনরর্নর্ শুধু প্রনর্মার িয়, নবশ্বায়ি পরবর্তী প্রনর্ন  মািুটষর েীবটি এরূপ বাসিার ফটল 
প্রনর্নিয়র্ পনরর্নর্ ঘ ট । মািুষ র্া বুঝটর্ও পারট  নকন্তু মািুষ উদ্ভ্রান্ত। প্রযুনির ছবিাোটল মািুষ ছয ভাটব বােঁধা 
পটিট  ছসই বােঁধি ন েঁটি ছবনিটয় আসার েমর্া মািুষ আেও অেতি করটর্ পারট  িা।  
 
          ‘িরু্ি রান্না’ গেন ও সমস্থািীয়। নবশ্বায়ি পরবর্তী মািুটষর নবমূঢ় আত্মবিজ্ঞাসার নপ টি ধানবর্ হটয় আবানির্ 
এক পনরর্নর্র গে। গটের মূল নদ্কন  ছদ্খাটিা হটয়ট  নবশ্বায়টির প্রভাটব সাধারর্ রান্নার িামগুনল কীভাটব নদ্টির 
পর নদ্ি পািার্য সংসৃ্কনর্টক অিুসরর্ কটর বদ্টল যাটি। গটের শুরুটর্ই নশবুর মনর্হানর ছদ্াকাটি লাগাটিা একন  
ছপািাটর ছলখা– ল ানরর ন নক , ফ্ল্যা  ভািা, নববাটহর বানি ভািা ও রান্নার হালুইকটরর সিাি পাওয়া যায়, অেতাৎ 
নবজ্ঞাপি িারা মািুটষর কাট  ছপৌঁট  যাওয়া। এই নবজ্ঞাপিও এক অটেত নবশ্বায়টির ফল। র্া ািা গটে কনম্পউ ার িারা 
নববাহ বযবস্থা ছেটক ফািফুি, নফশ নফোর, কর্তফ্ল্াওয়ার, মাঞু্চনরয়াটির মর্ আধুনিক িািাি খাবাটরর উটেখ পাই। 
গেকার গটে একন  নববাহ বানির ছমিু কাটিতর বর্তিা নদ্টয়ট ি, যা আমাটদ্র আটলাচয আটলাচিার ছেটে খুবই 
প্রাসনেক। মনর্লাটলর েবানিটর্ গেকার ছমিু কািত পটিি-  

“আেটকর িা ক : শুভ নববাহ 
কানহিী, িা যকার ও পনরচালিা : শ্রী মধুসূদ্ি সাহা 

প্রটযােিা : বাহাদু্র কযা ারার 
সম্পাদ্িা : মটিাে িাকুর 

ও 
ছহমন্ত িাকুর 
চনরে রূপায়টর্ 

নবখযার্ িায়ক ফ্রাটয়ি রাইস 
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িানয়কা নচটকি মাঞু্চনরয়াি 
সহিায়ক রাধাবেনভ 
খলিায়ক বা ারফ্রাই 
উদ্াস বাউল সযালাি 

অনর্নে নশেী মা -কানলয়া 
হাসযটকৌরু্টক প্লানিক চা নি 

ও 
পােঁপর 

সুনমি গায়ক রােটভাগ 
নমনি গানয়কা প্রার্হরা 
সেীটর্ আইসনক্রম 
পপসেীটর্ পাি 

অিযািয পাশ্বত চনরটে ছলবু, িুি, েল।”৪ 
ছবাঝা যাটি ছভােি র্ানলকার সমস্ত রান্নাগুনলই পনিম ছদ্টশর সংসৃ্কনর্। পঞ্চা িাকুটরর মটর্া সাধারর্ রােঁধুনির কাট  
এই রান্না গুনল িরু্ি হটলও অপনরনচর্ িয়। ‘নচটকি মাঞু্চনরয়াি’ রান্না প্রসটে পঞ্চা িাকুর োিায়-  

‘কািা ছ টলর িাম পদ্মটলাচি ? মাংটসর পাটকািার এমি খ ম  িাম ছরটখট  ছকি?’৫  
অেতাৎ, খুব সাধারর্ রান্নাগুনল িাম-পনরচয় পনরবর্তি কটর নবনভন্ন ছকনমকযাল (কর্তফ্ল্াওয়ার) নমনশটয় তর্নর হটি িরু্ি 
রান্না। বহু ছচিা কটরও পঞ্চা িাকুর ‘নচটকি মাঞু্চনরয়াি’ রান্নার ছচিা করটলও র্া ফুটল িা ওিার েিয ছস হর্াশ হয়। 
ভ্রান্ত েীবি নেজ্ঞাসার নপ ু নপ ু নগটয় আধুনিক রােঁধুনি নমিুটির রান্না ছদ্টখ ‘নচটকি মাঞু্চনরয়াি’এর ছরনসনপ ছশখার ছচিা 
কটর। গটের ছশটষ গেকার পঞ্চাটক হাসপার্াটল পািায়। আমাটদ্র বুটঝ নিটর্ আর আসুনবধা হয়িা ছয, নবশ্বায়টির 
সটে পাো নদ্টর্ নগটয় মার ছখটয় হাসপার্াটল ভনর্ত পঞ্চা। গটে একন  সূক্ষ্ম ইনের্ নদ্টয়ট ি গেকার, নবশ্বায়ি পূটবত 
যা ন ল অনর্ সাধারর্ ও পনরনচর্, নবশ্বায়ি পরবর্তী সময় গুনলটর্ র্া নদ্টির পর নদ্ি হটয় উিট  েন ল ও অপনরনচর্। 
এই েন লর্া ও অপনরনচনর্র সটে বাোর অেতিীনর্ ছযি সমান্তরাটল েনির্।   
 
           নবশ্বায়টির আর একন  নদ্ক হটলা কটপতাটর  শনির নবস্তার। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘আবেতিা হইটর্ ছভাগযপর্য’ 
গটের মটধয এই শনির কো ছিপটেয বনর্তর্ হটয়ট । এই গটে গেকার পঞ্চািি িামক এক অনর্ সাধারর্, প্রোগর্ 
নশো ছেটক দূ্টর অবনস্থর্, পরীোলব্ধ মিভাবাপন্ন-আনবষ্কাটরর ছিশায় মত্ত ও আইিিাইি ছপ্রমী এক যুবটকর প্রসে 
নিটয় এটসট ি। ছস সবতদ্া মটি কটরট  ছযটকাটিা আনবষ্কারই অযাকনসটিে। নিউ টির অনভকষত ছেটক অযানেবাটয়ান টকর 
আনবস্কার র্ার কাট  অযাকনসটিে বটল মটি হটয়ট । ফটল ‘পঞ্চািিও একন  অযাকনসটিটের অটপোয় থাকটর্ লাগল’। 
উপনরউি দু্ন  গটের মটর্া এই গটেও ছ নলনভশি, ছ পটরকিতার, ওয়ানশং ছমনশি, নিশ অযাটেিা, গ্লনস পটিতাগ্রানফর 
বই প্রভৃনর্ নবশ্বায়টির নবনভন্ন উপাদ্াটির উেখ রটয়ট । নকন্তু গটের অনভমুখ নিনদ্তি করা হটয়ট  মহানিটদ্তশকটদ্র মর্ 
মািুষটদ্র সামটি এটি। বহু পনরশ্রম ও নিটের অনভজ্ঞর্ালব্ধ মি নিটয় পঞ্চািি কলকার্া শহটরর আিাটচ-কািাটচ 
োকা আবেতিা ছেটক যখি আনবষ্কাটরর নদ্টক এনগটয়ট  র্খিই োবা বনসটয়ট  মহানিটদ্তশক। এই মহানিটদ্তশটকর 
উত্থাটির সটে সটেই পঞ্চািি ছযি নমনলটয় ছগট । র্াই গেকার আটেটপর সটে নলখটলি-  

“আর পঞ্চািি–পনলমাটরর েঞ্জাটলর র্লায়, চটকাটলট র রাংর্া, ছ েঁিা ছমাো-গ্লাভস-নরং-িা বলু্ট নসনলকি 
নচপস -এর নভর্টর নিিঃশটে েঞ্জাল হটয় ছগল।”৬ 

            বলটর্ আসুনবধা ছিই ছয, এই মহানিটদ্তশটকর মর্ মািুষরাই হটলা কটপতাটর  শনির প্রনর্ভু। যাটদ্র কাট  
পঞ্চািটির মটর্া সাধারর্ মািুটষর পাত্তা হয় িা। পঞ্চািটির মটর্া মািুটষর তর্নর করা নসেঁনি নদ্টয়ই মহানিটদ্তশটকর 
মর্ মািুষ আকাশ  ুেঁটয় ছদ্খার স্বপ্ন ছদ্টখ। নবশ্ব অেতিীনর্র ছপ্রনেটর্ ছদ্খটল উন্নর্ ছদ্শ গুনলর উত্থাি উন্নবিশীল 
ছদ্শগুনলর নসেঁনি পটেই যা নবশ্বায়ি িারা সৃি র্া আর বলার অটপো রাটখ িা।  
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           ‘কাকায়ি’ ও ‘একন  সর্কতর্ামূলক রূপকো’ গে দু্ন র মটধয নবজ্ঞাটির অগ্রগনর্টক ছদ্খাটিা হটয়ট । 
‘কাকায়ি’ গটে কাক িামক পেীন টক নিটয় নমিঃ বাগনচ র্ােঁর লযাবটর নরটর্ নরসাটচত মগ্ন। কাটকর পাকযি নিটয় র্ােঁর 
নরসাচত। আর এই কাটকর ‘সাপ্লাই’-এর েিয নমিঃ বাগনচটক নবজ্ঞাপি নদ্টর্ হয়, নবজ্ঞাপটির মাধযটম এটস ছোট  একদ্ল 
‘দ্ালাল’। গেকার নলখটলি- 

“নমিঃ বাগনচ বহুল প্রচানরর্ বাংলা কাগটে েযান্ত কাক চাই নবজ্ঞাপি নদ্টয়ন টলি। নচনিপে এটসন ল। ছবনশর 
ভাগই দ্ালাল। দ্ালাল নিিঃ প্রিঃ কো া ছলখা হয়নি নবজ্ঞাপটি। দ্ালালরা ছভটবন ল ছবাধ হয় ছমা া ছকাটিা 
দ্ােঁও। ফটরটি কাক যাটব।” ৭ 

 
             এখাটি ‘সাপ্লাই’, ‘নবজ্ঞাপি’, ‘দ্ালাল’ প্রভৃনর্ প্রসে গুনল নবশ্বায়টির ফটলই ছয সৃি র্া বলার অটপো 
রাটখ িা। নবজ্ঞাটির বর্তিার সটে সটে গেকার এই গটে আরও কটয়কন  নবষয় সূক্ষ্ম চাটল েুটি নদ্টয়ট ি। ছযমি- 
‘ট কটিালনে’ প্রসে, ‘নসস ট ম’ প্রসে, মািসবাবুর নসটমটের সটে মান  নমনশটয় মুিাফা অেতি, ‘পনলনেি বযাটগ’র প্রসে 
এবং সটবতাপনর কাটকর শরীর নদ্টয় বযািনমেি ছখলার শাট ল কক  প্রস্তুর্। গেকার োিায়-  

‘ইনর্মটধয হাোর া কাক মটর ছগট , র্াটর্ পােঁচহাোর শাট ল কক  তর্নর হটয়ট ।’৮  
ভাবটর্ অবাক লাটগ যখি ছদ্নখ, নবশ্বায়টির দ্াপ  ছেটক মািুটষর সটে সটে পশুপেীরও ছরহাই ছিই। গটবষর্াগাটর 
একনদ্টক মািুটষর আটমাদ্ ও অিযনদ্টক ছভাগবাসিার প্রবল ইিায় ছযি নবশ্বায়টির গনর্টক সচল কটর ছরটখট ।   
            ‘একন  সর্কতর্ামূলক রূপকো’ গেন টর্ মািুষ ছযি যিদ্াটস পনরর্র্ হটয়ট । নবশ্বায়টির সব নক ুটক 
 ানপটয় গেকার নবজ্ঞাটির অগ্রগনর্টক এই গটে এক চূিান্ত পযতাটয় ছপৌঁট  নদ্টয়ট ি। গটে গেকার নিটয় এটসট ি 
‘মািুটষর নিটম র্া ছদ্বার যি’র প্রসে। নবশ্বায়টির ফটল প্রযুনি ছয কখি মারাত্মক আকার ধারর্ কটর র্া এই গটে 
আটলানচর্ হটয়ট । প্রযুনির এই মারাত্মক অবস্থা প্রসটে গেকার নিটেই োনিটয়ট ি-  

“এক া সময় আমার মটি হটয়ট  প্রযুনি-মস্তানি মািুষটক যিদ্াস বািায়। ছয প্রনক্রয়া ভূনমদ্াস কটর, ছসই 
প্রনক্রয়ারই প্রলনির্  ক মািুষটক যিদ্াস বািায়।” ৯ 

 
          গেকার গটের শুরুই কটরট ি নবশ্বায়টির ফটল মািুটষর ছভাগপ্রবর্ মািনসকর্া নদ্টয়। রূপকোর রাো-
রািীর গটের মটর্া কটরই গেকার শুরু কটরট ি র্ােঁর গে-  

“এক ছয আট  ছলাক। ওর এক া ফ্ল্যা  আট । ন নভ-নভনসআর-নভনসনপ আট , ওয়ানশং ছমনশি আট , কিতটলস 
ছফাি আট , ভযাকুয়াম নিিার আট , এক া সু্ক ার আট , গানি ছিই বটল দু্িঃখ আট , আর আট  এক া বউ। 
বউ বি দু্িঃখী। ...ওর ছকাটিা বাচ্চা ছিই।” ১০   

 
          মািুটষর প্রানপ্তর আশা ছযি ছশষ হটর্ চায় িা। গটের সূচিায় ছসই ইনের্ বহি কটর চটলট । র্টব সমগ্র 
গটের অনভমুখ নিনমতর্ হটয়ট  ‘মািুটষর নিটম র্া ছদ্বার যি’ ছক ছকি কটর। নবপাশার সন্তাটির চানহদ্া ছম াটর্ র্ােঁর 
স্বামী এই যি নকিটর্ চায়। এই যটির সুনবধা সম্পবকভ োনিটয়ট ি প্রখযার্ মনহলা পনেকার সম্পানদ্কা বিিা ছঘাষ।  

“ছ টলরা নদ্নবয ছকাটিা কি ি িা কটর বাবা হটয় ছযর্, আর ছমটয়রা কযানর কটর মরর্। এবার ছমটয়টদ্র 
মুনি। ছপ  ফুনলটয় ঘটর বটস েকটর্ হটব িা।...টশটষর নদ্িগুটলাটর্ ছমটয়রা ছসকস  এিেয় কটর পারর্ িা। 
এবাটর পারটব। ছমকানিকাল ইিকুটবশি ওটয়লকামি।” ১১  

          ছবাঝা যাটি উত্তর আধুনিকর্ার হাওয়া মািুটষর মটধয কর্ া র্ীব্র ভাটব প্রভাব ছফটলন ল। মারৃ্ত্ব ছেটক, 
গভতধারর্ ছেটক নবরর্ োকার েিয মািুষ যিটক বযবহার কটরট ি। ছসই সটে নিটেও হটয় উটিট ি যানিক। শুধু 
এখাটিই সীমাবদ্ধ োটক িা, পুরুটষর ‘স্পামত’ সংগ্রটহর েিয গটে ‘স্পামত বযাঙ্ক’-এর প্রসে এটসট । যানিক পদ্ধনর্টর্ 
নবপাশার সন্তাটির চানহদ্া ছম াটর্ নবপাশার কাট  ‘পনলন নসয়াটির স্পামত’, ‘একেি ছফমাস নক্রটক  ছপ্লয়াটরর স্পামত’ 
প্রভৃনর্ ‘স্পামত’ চটয়স করার প্রস্তাব রাখা হটয়ট । মািুষ ছযি সনর্যই যিদ্াটস পনরর্র্ হটয়ট । পানখর নিটম র্া ছদ্বার 
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তবজ্ঞানিক পদ্ধনর্র সটে সামঞ্জসয ছরটখ গেকার মািুটষর নিটম র্া ছদ্বার কোটক রু্টল এটিট ি। গেকার এই গটে 
ছযি ভনবষযটর্র নদ্টক িের নদ্টয়ট ি। নবশ্বায়টির মারাত্মক প্রভাটব আমাটদ্র আগামী প্রেন্ম ছযটকাটিা পুেঁনেপনর্ 
ছকাম্পানির ছহফােটর্ চটল যাটি র্ার ছযি আগাম ইনের্ নদ্টয়ট ি গেকার এই গটে।  

“পাটশর ঘটর ইটকবািা আর বিসাইটয়র ফােঁটক ফােঁটক, রনিি আটলার যটে, মানল্টিযাশািাল ছকাম্পানির 
ছহফােটর্ মািুটষর নিম। আগামী প্রেন্ম।” ১২ 

            নবজ্ঞাটির অসীম সাফলয মািুষটক হয়টর্া অটিক নক ু এটি নদ্টয়ট  নকন্তু নবশ্বায়টির র্ািিায় যখি নবজ্ঞাি 
পনরচানলর্ হটর্ শুরু কটরট  র্খিই মািুটষর দু্য়াটর সবতিাটশর কিা ছিটিট । অবটচর্ি মািুষ বুটঝও িা ছবাঝার 
ছচিা কটর প্রনর্নিয়র্ নবশ্বায়িটক েনিটয় ধরট । কঙ্কি ভট্টাচাযত র্ােঁর ‘নবশ্বায়ি এবং নবজ্ঞাি’ প্রবটি এই সবতিাশ প্রসটে 
োনিটয়ট ি-   

“নবশ্বায়ি এক ছেপা ষােঁটির মটর্া শুধু নবশ্ব অেতিীনর্টর্ আক্রমি কটরনি র্া সারা পৃনেবীর নবজ্ঞাি 
গটবষর্াগাটর ঢুটক পটিট । এরকম নবশ্বায়ি আমরা চাই িা।” ১৩  

 
            নবশ্ব অেতিীনর্র উদ্ারীকরর্ ও প্রযুনির পাগলাটমাটক ছকি কটর আনশ-িব্বইটয়র দ্শটক অটিক 
কোসানহনর্যক গে-উপিযাস রচিা কটরট ি। নকন্তু স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গেগুনল ছযি এক ু আলাদ্া। গেকার র্ােঁর 
গেগুনলর মটধয একনদ্টক ছযমি এই উত্তর আধুনিকর্ার কারবে সৃি নবশ্বায়টির ফটল মািুটষর অবস্থািটক নচনির্ 
কটরট ি, নিক অিযনদ্টক এই অনর্ আধুনিকর্াটক ছযি ছখােঁচাও নদ্টয়ট ি। আমাটদ্র নিবতাচি করা পােঁচন  গটে পােঁচন  
নবটশষ নদ্কটক ছদ্খাটিা হটয়ট । গেগুনলটর্ উবিনখর্ আধুনিক সরঞ্জাম যা নবশ্বায়টির ফসল এবং এর মধয নদ্টয় 
মািুটষর ছভাগপ্রবর্র্াটক রু্টল ধরা হটয়ট । এই ছভাগপ্রবর্র্া প্রযুনি যুটগর ধাবমাি েীবিটচর্িা এবং উটেশযহীি 
আত্মটকনিক অনস্তটত্বর যির্া ছয কীভাটব মািুষটক নবভ্রান্ত কটর চটলট  র্া পনরষ্কার ভাটব আটলাচিা করা হটয়ট  
গেগুনলর মটধয নদ্টয়। পুেঁনেবাদ্ী, সাম্রােযবাদ্ী, কটপতাটর  শনির নবস্তাটরর প্রসেও এটসট  আমাটদ্র আটলাচয গেগুনলর 
মটধয। সটবতাপনর বলা যায় ছয, স্বপ্নময় চক্রবর্তী র্ােঁর আনশ-িব্বইটয়র দ্শটকর গভীর উপলনব্ধ নদ্টয় গেগুনলর নবষয় 
নিবতাচি কটরট ি। যার ফটল নবশ্বায়টির হার্ ানিটক নর্নি উটপো করটর্ পাটরিনি।  
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