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Abstract  
সোয়ের বহুয়কৌনিক পীড়য়ি আবহোিকাল ধয়র প্রাতন্তক োিুয়েরা পদনপষ্ট হয়ে আসয় । প্রাকৃনিক নবপর্যয়ের আকনিক 
আঘাি ছসয়েয়ে িায়দরয়ক আরও এক ধাপ ভাঙয়ির েুয়ে এনগয়ে ছদে। প্রকৃনির নিনবড় আশ্রে িায়দরয়ক বিয আনদেিার 
সয়ে সভয সোয়ের ছশ্রনিকাঠায়োর ববযরিা ছেয়ক আড়াল কয়র ছরয়েয়  রু্গান্তরবযাপী। েীবি ধারয়ির অকৃনেে ছসৌেিয 
নিনেয়েয়  িায়দরয়ক। নকন্তু দানরয়যযর সয়ে সহবাস কয়রও প্রকৃনির রুয প্রভায়বর কায়  িারা অসহাে। আত্মীেিার 
হািোয়লও িায়ক বিীভূি করয়ি পায়রনি কেয়িাই। শুধু নির্যানিি হওোর োিনসক িনি ধারি কয়র ি ি  হওো 
প্রকৃনির কায়  পুিরাে আশ্রে ছেয়েয় । সাোনেক অনভঘায়ির পািাপানি প্রকৃনির অসহয়র্াগী স্বভায়বর এই ভেংকর 
অনভঘাি প্রান্তজনরক নপন য়ে রাোর ছেয়ে সহােক ভূনেকা পালি কয়র আসয়  বরাবর।   

  প্রাতন্তক োিুয়ের দুয়ভযাগ প্রাকৃনিক দুয়র্যায়গর িািা পালাবদয়ল। কেয়িা ছ ায়ড়া দুয়র্যায়গর আকনিক আঘাি, 
কেয়িা বা সােুনযক েয়লাচ্ছ্বাস, কেয়িা বিযা পনরনিনি, েরা পনরনিনি বা অনি বেযয়ির বলীোি ছেহারা সদা সন্ত্রস্ত কয়র 
রায়ে প্রাতন্তক োিুেেিয়ক। প্রকৃনির নিষু্ঠর িাসয়ি নবপর্যস্ত হে িায়দর েীবি। িষ্ট হে গতরব োিুেগুয়লার স্বাভানবক 
েীবির্াপয়ির নিশ্চেিা। পরােয়ের ভাব নিয়ে হাাঁ ু ছভয়ে পয়ড় গনরব োিুেগুয়লা। প্রাকৃনিক নবপর্যয়ে প্রবলভায়ব আহি 
হে প্রান্তজরনর েীবি ও েীনবকা। ভূনেসংলগ্ন োিুেগুয়লা প্রকৃনির কায়  আশ্রে েুাঁয়ে পাে িা । ফয়ল একনদয়ক ন ন্ন 
িায়দর বাসিায়ির নিরাপত্তা, অিযনদয়ক েীনবকার আশ্রে ুকু। েীনবকার অভায়ব অি য়ির সবযগ্রাসী প্রভাব আক্রেি কয়র 
অভাবী োিুেগুয়লায়ক। প্রাকৃনিক পীড়য়ির ফয়ল ছেরুদণ্ড ছভয়ে পয়ড় িায়দর। েীনবকার সন্ধায়ি োিুেগুয়লা ছেপা পাগল 
হয়ে ওয়ঠ। প্রাকৃনিক নবপর্যয়ে কেয়িা কেয়িা প্রয়োেিীেিা হারাে পুয়রায়িা েীনবকার গুরুত্ব। ফয়ল প্রান্তজরনর 
েীবিধারয়ির পয়ে তিনর হে িিুি সংক । েীবি নিবযায়হর দােভার গ্রহি করার েিয অয়িক সেেই িায়দরয়ক সয়র 
আসয়ি হে তিনিক িাপিার নবনু্দ ছেয়ক। েীবয়ির স্বচ্ছ িীনি ছেয়ক সয়র এয়স িারা অবেয়ের পে ধয়র হাাঁ য়ি বাধয 
হে। প্রকৃনির কায়  পরানেি হয়েও িারা েীবিয়ক প্রিযােযাি করয়ি পায়রনি। পুিরাে োিনসক নিভযরিার উপর ভর 
কয়র উয়ঠ দাাঁনড়য়েয় । িিুি কয়র নিেযাি করার স্বপ্ন ছদয়েয় । এই েীবি প্রিযািার নিকড় সন্ধায়ি অনি বাস্তব হয়ে আয়  
প্রাতন্তক োিুয়েরা। শুধুোে নবেেবস্তুয়ি িে, প্রাকরনিক নদক ছেয়কও প্রাকৃনিক নবপর্যে ও প্রাতন্তক েীবিয়ক আত্মীকরি 
কয়র স্বািয়ন্ত্রযর পনরেে নদয়েয় ি অনিল ঘড়াই। িাাঁর অসংেয গয়ের িােকরয়ি, ভাো নিেযায়ি বা উপো বযবহায়র এয়দর 
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ছর্ৌে ভূনেকা লেিীে। গয়ের আনেক গঠয়ি প্রকৃনি ঘন ি সঙ্কয় র েয়ধয নদয়ে প্রান্তজরনর েীবয়ির দুভযাগযয়ক রূপানেি 
কয়র িুয়লয় ি ছলেক।  
          অনিল ঘড়াইয়ের ছ ায় াগয়ে প্রাকৃনিক নবপর্যে একন  অিযিে নিোেক িনি। প্রাকৃনিক নবপর্যয়ে অনবিযস্ত 
হয়েয়  িায়দর েীবিীিনি। কেয়িা বা অসংলগ্ন হয়েয়  িায়দর েীবিয়কনিক নেন্তাভাবিা। প্রকৃনির কায়  পরানেি 
োিুেগুয়লা িবু কেয়িা কেয়িা অপরায়েে হয়ি ছেয়েয়  েীবিয়বায়ধ, েীবি পনরকেিাে। প্রাকৃনিক নবপর্যয়ের আকনিক 
আঘায়ি হিদনরয োিুেগুয়লার নবপন্ন পনরনিনির িািা ঘাি-প্রনিঘাি ধরা পয়ড়য়  অনিল ঘড়াইয়ের বহু ছ ায় াগয়ে।  

______________________________________________________ 

Discussion   
বাাংলা সাতিরিযর রাজপরে প্রাতন্তক মানুরষর প্ররবশতিত্র ল্পকানও নিুন ইতিিাস নয়। ‘তনম্নবগয’ অতিধায় প্রচ্ছন্ন প্রাতন্তক 
ধারণার িিযা উনতবাংশ শিাতির তিন্তাপ্রসূি িরলও িাতিক পতরিরয়র িমক সতররয় ল্পররে ব্রািয, অবরিতলি, অসৃ্পশয, ল্পশাতষি, 
বতিি, অন্তযজ, তপতিরয় পড়া মানুরষর পতরিয় প্রদারন বাাংলা সাতিিয বরাবর অগ্রসরমুেী। সাতিিযর সদরপে ধরর িারদর 
প্রিযক্ষ আতবিযাব অরনকরক্ষরত্রই অসাংকুলান িরলও; কেরনাই িারা প্রিযােযাি নয়। বাাংলা সাতিরিযর পতরমণ্ডরল সমাজ 
বাস্তবিার সুস্পষ্ট পতরিয় তনরয় িূসাংলগ্ন িরয় আরি প্রাতন্তক মানুষ। প্রািীন িারিীয় সমাজবযবস্থা ল্পেরকই উচ্চবরগযর 
সামাতজক ম য্াদা ও আতধপিয তিল উরচ্চ, তনম্নবগযতস্থি মানবরগাষ্ঠী ল্পসোরন বণযগি, গুণগি, জাতিগি, ল্পপশাগি বা তবত্তগি 
তদক ল্পেরক তিরকাল অবমাতনি ও অপাাংরেয়। প্রািীন ধমযগ্রন্থ ও শাস্ত্রগ্ররন্থ তনিুস্তররর মানুষরক সামাতজক গ্রিণর্াগযিার 
মরধয অতধকৃি না করার বহু তনদশযন পাওয়া ্ায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষতত্রয়, ববশয, শূদ্র্– বণযকাঠারমার তিতত্তরি এই ল্পেতণ তবিাজরন 
শূদ্র্রদররক তনিুিলার মানুষ তিরসরব দূরর সতররয় রাো িরিা সবযদা। ঋরেরদর (১০/৯০/৫০) পুরুষসূরে িিুেয বণযজাি 
মানুষ সম্পরকয বযােযা পাওয়া ্ায়। বযােযা অনু্ায়ী ব্রাহ্মরণর জন্ম আতদপুরুরষর মুে ল্পেরক, বাহু ল্পেরক ক্ষতত্ররয়র, ঊরু ল্পেরক 
ববশয এবাং পা ল্পেরক শূদ্র্রদর উৎপতত্ত িরয়রি। ল্পপৌরাতণক বযােযা–তবরেষরণই ্ারা ম য্াদালারির স্তরর উন্নীি িরি পাররতন, 
সামাতজক বযবস্থার বাস্ততবক পতরতস্থতিরি িারা ল্প্ সবযপ্রকারর বতিি ও ব্রািয তিরসরব পতরগতণি িরব ল্পস তবষয় সাংশয়ািীি। 
‘বাাংলা কোসাতিরিয ব্রািযসমাজ’ গ্ররন্থ ‘আ্য’ শরির তবপ্রিীপ অবস্থারন ‘ল্পেচ্ছ’ শিতটর বযােযাপ্রদান করররিন ড. সুরবাধ 
ল্পদবরসন– 

“আ্য শরির তবপরীি শি িল ল্পেচ্ছ- এরা আতদম তনবাসী। এই ল্পেচ্ছ শিতটর অেয অসিয, অসজ্জন ও নীি বা 
িীন বযতে।”১ 

বণযােম বযবস্থায় ব্রাহ্মরণরা তিরলন সমারজর মূল অতধপতি। এিাড়াও সমারজর সূিীমুে তনণযীি িরয়তিল সুতবধারিাগী তবত্তবান 
মানুষ, পতরিালক-আমলা বা বযবসায়ী ল্পগাষ্ঠীর সম্ভ্রান্ত মানুষরদররক ল্পকন্দ্র করর। আ্যজাতি আগমরনর পূরবয অরণযসাংকুল 
িারিবরষয ্ ারা তিল প্রত্ন অতধবাসী, সাাঁওিাল, মুণ্ডা, ল্পকাল, িীল, ওাঁরাও প্রিৃতি আতদম অতদবাসী বা অনা য্ জাতির মানুরষরাই 
আ্য সিযিার সাংঘারি পরবিযীকারল তিতিি িয় অসিয, ববযর, ল্পেচ্ছ, দাস, ল্পেতণর মানুষ তিরসরব। ব্রাহ্মণয সমাজবযবস্থায় 
িারাই শূদ্র্ বা তনম্নবগয পতরিরয় অধীন জাতিরি পতরণি িয়। ্তদও প্রিতলি আরি, আতদপুরুরষর িরণজাি িরলও িারা 
ঘৃণয বা অবজ্ঞাি তিল না। কারণ, আতদপুরুষ মারত্রই িাাঁর সকল অঙ্গ পতবত্র। শূরদ্র্র ঔররস উচ্চবরণযর স্ত্রীর গরিয প্রতিরলামজ 
সন্তানই সামাতজক বযােযায় নীি বা ল্পেি জাতি তিরসরব তিতিি।  
          অধীনিার মানদণ্ড স্বিিঃই পতরবিযনশীল। ব্রাহ্মণয বযবস্থার বণযগি তবিাজরনর ল্পিৌকারঠই অনড় িরয় োরকতন 
অধীনিার সাংজ্ঞা। দতলি, ব্রািয, অন্তযজ, প্রাতন্তক - এই সব পতরিাষাগুরলাই পরবিযীকারল একাত্ম িরয় ওরঠ অেযননতিক ও 
সামাতজক বিনার প্রসরঙ্গ। জাতিগি বা বণযগি ল্পেতণ তবিারগর ঊরবয সমারজর বৃিদাাংশ মানুরষর সাধারণ পতরিয়, িারা 
তপতিরয় পড়া, িারা সমাজ কাঠারমার তনরি োকা জনজাতি। সমাজ-ইতিিারসর বাস্তবিা অনু্ায়ী দুতট ল্পমাটা রকরমর তবিাজন 
বরাবর আমারদর সমাজরক তবিতেকরণ করর ল্পররেরি- একতট উৎপাদনকারী ল্পেতণ, অনযতট অনুদপাদক ল্পেণী। উৎপাদনকারী 
ল্পেতণ তিরতদন সিযিার ররের িাকা সিল ল্পররেরি, পক্ষান্তরর িারাই ল্পশাতষি, তন য্াতিি িরয়রি কযাতপটাল কুতক্ষগি করর 
রাো অনুদপাদক ল্পেতণর কারি। কিৃযত্ব স্থাপন ও ক্ষমিা প্রদশযরনর তনষু্ঠর কষাঘাি অতনবা য্রূরপ ল্পনরম এরসরি িারদর 
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উপর। আধুতনক সমাজবযবস্থায় আতধপিযবাদী শাসন্রে তনগৃিীি িারা। সারপক্ষ তবিারর একতট বৃিৎ অাংরশর মানুষ 
অনুরূপিারব আতেযক, সামাতজক, সাাংসৃ্কতিক, রাজননতিক -সবতদক ল্পেরক অবদতমি, আতধপরিযর অধীন। মূল সমাজবযবস্থার 
গ্রিণর্াগযিা ল্পেরক তপতিরয় িারা ক্রমশ ল্পপৌঁরি ্ারচ্ছ প্রাতন্তক স্তরর। এই তপতিরয় োকা, অপাাংরেয়, বতিি মানুষগুরলাই 
প্রান্তজন ধারণায় অন্তিুযে িরয় ্ায়। আমারদর আরলািয প্রবরে অতনল ঘড়াইরয়র ল্পিারটাগরে এই প্রান্তজরনর সরঙ্গ প্রকৃতির 
অঙ্গাঙ্গী সম্পরকযর রূপররোতট উরন্মািরনর ল্পিষ্টা করা িরয়রি।  

১ 
প্রকৃনির ঘনিষ্ঠ পদোরি বাংলা সানহয়িয বহুপূবয ছেয়কই। কেয়িা নিিঃিয়ে, কেয়িা বা স্বয়ঘানেি গয়বয। এ কো বলয়ল 
অিুযনি হয়ব িা ছর্, প্রকৃনির ছকায়লই ভারিীে সভযিার েন্ম। অরিযািী োিুয়ের সয়ে প্রকৃনির সহেনেযিার নেন্তাপ্রিাি 
আধুনিককায়লও লেিীে োিুে ও প্রকৃনির আয়বগপূিয ছসৌহায়দযয। োিুে ও প্রকৃনির গভীর আনত্মক সম্পয়কযর কো বারংবার 
িানপি হয়েয়  বাংলাসানহয়িয। প্রাকৃনিক েগয়ির নবনবধ পনরবিযি োিুেয়ক প্রভানবি কয়রয়  িািাভায়ব। আোয়দর োদয, 
স্বািয, আোয়দর ভনবেযৎ প্রেন্ম– সবনক ুর নপ য়ি প্রাকৃনিক িনিগুনলর একন  বয়ড়া ভূনেকা রয়েয় ।  

“ববনদক েয়ন্ত্র োিবয়কনিক পনরয়বি ভাবিার উপনিনি লেয করা র্াে। সূর্য, েল, বািাস প্রকৃনির এই সকল 
উপাদািগুনলয়ক প্রেণ্ড িনি নহসায়ব কেিা করা হয়েয় । িারা বলিালী, উদার। নকন্তু কেয়িা কেয়িা ধ্বংসাত্মক।”২  

ফয়ল োিবয়কনিক পনরয়বি ভাবিাে িেি ছদো ছদে োিুে ও প্রকৃনির নবয়রাধী প্রকাি। পনরয়বয়ির নবপর্যে ঘ য়ল 
োিুয়ের ছবাঁয়ে োকার পয়ে কষ্টসাধয হয়ে ওয়ঠ। প্রকৃনি িেি প্রভুত্ব িাসি কয়র দ্বারি েিোনির উপয়র। একনদয়ক দ্রুি 
নিোেি অিযনদয়ক প্রকৃনির উপর োিুয়ের প্রভুত্ব করার অদেয বাসিা ছেয়ক প্রকৃনির অনস্তত্ব ছর্েি সংক াপন্ন, ছিেনি 
প্রকৃনির নবরুদ্ধ পদধ্বনিও সন্ত্রস্ত কয়র ছিায়ল সংলগ্ন োিবোনিয়ক। প্রকৃনি িেি ভোল, ভীেি। প্রকৃনির সয়ে োিুয়ের 
সােঞ্জসযপূিয সম্পয়কযর নিকয়ড়  াি পয়ড়। নবপন্ন োিুে প্রকৃনির ছকায়ল আশ্রয়ের সন্ধায়ি প্রানেযি হয়েও িেি প্রিযােযাি।  
প্রকৃনি োিুেয়ক নবিোপন্ন কয়রয় , িার ভায়বর উয়ন্মে ঘন য়েয় । নকন্তু ছর্সব োিুয়ের েীবিপ্রিালী নবিযস্ত হে প্রকৃনির 
নিনবড় নিেগ্নিাে, প্রকৃনি িায়দর কায়  সবযস্বপ্রধাি। প্রকৃনির প্রশ্রে, িার রুেিা, রুযিাই ছস ছশ্রনির োিুয়ের েীবয়ির 
প্রিযে আয়লেয তিনর কয়র স্বহয়স্ত। নবয়িেি, সোয়ের েূলয়রাি ছেয়ক ন ন্ন হয়ে োকা েিোনির নিেস্ব েহায়দি নিনেযি 
হে প্রকৃনির একাত্ম নিভযরিাে। প্রকৃনির ছঘরায় ায়পই িায়দর তদিনন্দি আয়োেি। বাংলা সানহয়িয নিম্নবয়গযর কোকার 
েহায়েিা ছদবী ছেয়ক শুরু কয়র ছদয়বি রাে,  য়ড়ের েয়টাপাধযাে, িনলিী ছবরা প্রেুয়ের সানহয়িযর েূল উপেীবযই োন র 
গন্ধ আর ঘােলানিি নিম্নবয়গযর অসহাে েুেচ্ছনব। এই সয়িযর প্রনিফলি পাওো র্াে আনির দিয়কর প্রানন্তক ছলেক 
অনিল ঘড়াইয়ের কোসানহয়িযও। গ্রােীি সোয়ের হিদনরয োিুয়ের কনঠি েীবি বাস্তবিাই িাাঁর গয়ের বুনিোদয়ক 
সুদৃঢ়ভায়ব প্রনিনষ্ঠি কয়রয় । গয়ের ছপ্রোপ  নহসায়ব নিনি িুয়ল ধয়রয় ি িদীো ও ছেনদিীপুর ছেলার িািনবয়িে। িদীো 
ছেলার কালীগঞ্জ, হা গা া, অিন্তপুর, ছদবগ্রাে সহ ছেনদিীপুয়রর অন্তযে োিুয়ের দুনবযেহ েীবয়ির কোনেে স্পনন্দি হয়েয়  
িাাঁর সানহয়িয।  ছর্সব োন য়ঘাঁো োিুয়ের েীবিগঠয়ির োলনেে নিধযানরি হয়েয়  প্রকৃনির েনেযোিায়ি। গ্রীয়ের শুরুয়ি 
কেিও ভোল েরার প্রাবয়লয,  ড়– াপয় র আিয়ঙ্ক, কেিও বাদলার দুয়র্যাগ বা বিযার নবভীনেকাে গ্রােেীবয়ির 
সংয়বদিিীল অবিায়ির কো প্রনিনবনিি হয়েয়  িাাঁর সানহিয-সাম্রায়েয। প্রান্তজরনর প্রনিনদয়ির ছবাঁয়ে োকার সপয়ে 
প্রকৃনি–পনরয়বয়ির ভূনেকার অনিবার্যিা নিয়ে উচ্চানরি হয়েয়  অনিল ঘড়াইয়ের একানধক গে-উপিযাস। ‘য়কা াল’, 
‘ন য়ঙফুল’, ‘নবলভাি’, ‘ছপাকাপাবযি’, ‘বীে’, ‘হাি’, ‘েরি’, ‘েরার আকাি’, ‘ইনলি’, ‘নপাঁপয়ড়র েীবি’, ‘ঠাই’, ‘লু’, ‘ঠুিনক’, 
‘ছকালভরা’ ইিযানদ গয়ে একনদয়ক প্রাতন্তক োিুয়ের ছিলহীি লম্ফর সলয়ির েয়িা প্রনিনিেি ছবাঁয়ে োকা, অিযনদয়ক 
প্রকৃনির প্রচ্ছাোে িায়দর েীবয়ির রূপয়রো ভাোেে হয়ে উয়ঠয় । প্রকৃনি ছসয়েয়ে কেয়িা উদারহস্ত হয়লও কেয়িা বা 
করালগ্রস্ত নবভীনেকােে। নবনভন্ন গয়ের আয়লােিাসূয়ে প্রকৃনির এই নবরূপ আেরয়ির সংলাপ নবয়েেিাকায়র নলনপবদ্ধ করার 
ছেষ্টা করা হয়েয় । 

“আবহোিকাল ছেয়ক এয়দয়ি প্রাকৃনিক দুয়র্যাগ হয়ে আসয়  নকন্তু প্রাকৃনিক দুয়র্যায়গর কারি সম্পয়কয োিুয়ের 
েয়ধয ছিেি সয়েিিিা গয়ড় ওয়ঠনি। নবি িিয়কর ছিেনদয়ক এয়স নবনভন্ন গয়বেিা সংিা কিৃযক পনরোনলি 
িদন্ত প্রনিয়বদয়ি স্পষ্ট হয়েয়  ছর্, োিবসৃষ্ট অয়িক কারয়ি তবনেক েলবােুর পনরবিযি ঘ য় । েলবােু 
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পনরবিযিেনিি সেসযা ছকায়িা একন  ছদয়ির আঞ্চনলক সেসযা িে। েূলি, নিয়োন্নি ছদিগুয়লার অনিোোে 
কাবযি নিিঃসরি, নগ্রিহাউস প্রনিনক্রোে ভূপৃয়ষ্ঠর উষ্ণিা বৃনদ্ধর ফয়ল ছেরু অঞ্চয়ল দ্রুি বরফ গয়ল সেুয পৃয়ষ্ঠর 
উচ্চিা ছবয়ড় র্ায়চ্ছ। ফয়ল িৃিীে নবয়ের ছদিগুয়লাই প্রাকৃনিক দুয়র্যায়গর সবয়েয়ে ছবনি  ুাঁনকয়ি রয়েয় ।”৩  

প্রাকৃনিক নবপর্যে িািারূয়প পৃনেবীর বুয়ক ছিয়ে আয়স। কেয়িা অনি বেযয়ির ফয়ল বিযা রূয়প ছদো ছদে। কেয়িা বা 
প্রবল িাণ্ডয়বর সয়ে গগি ছভদ কয়র ভেংকর সােুনযক উচ্ছ্বাস রূয়প সবনক ু ি ি  কয়র ছদে। ‘য়কা াল’ গেন  অসহাে 
দনরয োিুয়ের সােুনযক আিয়ঙ্কর নির্যাস নিয়ে উয়ঠ এয়সয় । ভরা ছকা ায়ল সেুয রােসীে িনিয়ি ভোিক হয়ে ওয়ঠ। 
সেুয়যর ছিািা উচ্ছ্বাস িািীে োিুয়ের ছোয়ের েয়ল এয়স সংরু্ি হে। নবি ফু  ছেউয়ের আকায়র সােুনযক আয়ক্রাি 
ছবাল্ডায়রর বাাঁধ ছভয়ঙ েুয়ক পয়ড় গ্রােেীবয়ির কাাঁো বুয়ক। ছেয়ির পর ছেি, ছভড়ী, ঘর ছভয়স র্াে সােুনযক িাণ্ডয়বর 
অসহিীে পীড়য়ি। এেিই এক অোবসযার ভরা ছকা ায়ল ছিািােল ছেয়ে ছপ  ছফালা দীিুর লাি পাওো ছগল ‘য়কা াল’ 
গয়ে।  
          ‘ছপাকাপাবযি’ গয়ে পাওো র্াে অিুরূপ সােুনযক প্রসে। ঊিপঞ্চাি সায়লর ভেংকর  য়ড়র িৃনিোরি পুিবযার 
সন্ত্রস্ত কয়র িুয়লয়  হলা বুয়ড়ায়ক। সােুনযক েলস্ফীনির প্রাবয়লয েল ঘুঘয়রার েয়িা ছভয়স নগয়েন ল অসংেয ছগারু  াগল। 
হুরেুনড়য়ে ছভয়ঙ পয়ড়ন ল বহু ছেয়  বানড়র কাাঁো িরীর। গ্রায়ের পর গ্রায়ের এই শ্মিািনেে আেও েেযানন্তক নিহরি হয়ে 
ছেয়গ আয়  হলা বুয়ড়ার েগয়ে। ছ ায়ড়া দুয়র্যায়গর অনভজ্ঞিাে সংয়বদিিীল হয়ে আয়  ‘ইনলি’ গেন । সােুনযক িনির 
বীভৎসিা উপকূলীে োিুয়ের েয়ি আিয়ঙ্কর কম্পি ছিায়ল সবযদা। নবয়িেি, অোবসযা-পূনিযো, ভরা ছকা াল, েরা ছকা ায়লর 
েয়িা নবয়িে নিনেগুয়লায়ি সেুয হয়ে ওয়ঠ নবভীেি। আকনিক  য়ড়র স্বরর্য়ন্ত্র সােুনযক এলাকা হয়ে ওয়ঠ স্পিযকাির। 
এইরকে একন   য়ড়র রায়ি ছরিুর বাবার হানরয়ে র্াওোর অনভজ্ঞিা ধারি কয়র আয়  ‘ইনলি’ গেন । েরার আিয়ঙ্ক 
অনির হয়ে আয়  ‘বীে’ গেন । বৃনষ্টর অভাব আর শুকয়িা ে েয়  আকায়ির ভাবেূনিয গ্রােবাসীর কায়  ছঘােিা কয়র নদয়ে 
র্াে েরার পূবযকালীি আভাস। িীব্র দাবদায়হ পুড়য়ি োয়ক ছ াপেেল, গা পালা। পুড়য়ি োয়ক গনরব োিুেগুয়লার েি ও 
োিনসকিা। োদয আর েয়লর অভায়ব অনিষ্ঠ োিুেেয়ির পাগলপ্রাে পনরিনির করুি অবিা ধরা পয়ড়য়  ‘বীে’ গয়ে।  
          প্রকৃনির নবয়রানধিার নিদারুি অনভজ্ঞিা নিষ্কানিি আয়  ‘েরার আকাি’ গয়ে। গয়ে বৃনষ্ট-বাদলার অিুপনিনির 
সুয়র্ায়গ রাগী ছেোে নিয়ে োনরনদয়ক দাপয়  ছবড়ায়চ্ছ লু বািাস। গরে বািায়স অনির গ্রােবাসী। আনেযক অি য়ির 
দুনশ্চন্তাে েুেয়ড় পয়ড়য়  গনরব োিুেগুয়লা। এভায়ব ভূনেনিভযর দনরয েিোনির উপর প্রকৃনির গ্রীেকালীি িাসয়ি সােী 
হয়ে োয়ক ‘লু’, ‘ঠুিনক’ ও ‘হাি’ গেন । 

২ 
প্রাকৃনিক দুয়র্যাগ ছোকানবলা করার েয়িা ছকািও প্রস্তুনি োয়ক িা িৃিীে নবয়ের অনধকাংি ছদিগুনলর। প্রাকৃনিক দুয়র্যাগ 
ছসয়েয়ে হয়ে ওয়ঠ একন  ভোবহ োিনবক সেসযা। প্রাকৃনিক দুয়র্যাগ কবনলি অঞ্চলগুনলয়ি েিপদ ছবাঁয়ে োয়ক অনস্তয়ত্বর 
িীব্র সংক  নিয়ে। বিযা, েরা ভূনেকম্প, েহাোরীর েয়িা প্রাকৃনিক ঘ িার রুয ছরায়ের কায়  োিুয়ের েীবি িেি নিিান্ত 
অসহাে, নবপন্ন, আিয। প্রকৃনির ধ্বংসলীলার োরির্য়জ্ঞ ধ্বংসস্তুয়প পনরিি হে ঘরবানড়, গা পালা, ছেি-োোর সহ 
োিুয়ের র্াবিীে বসবাসয়র্াগয নবিযাস। নবপর্যস্ত হে োিুয়ের ছবাঁয়ে োকার প্রিালী। অগনিি প্রাি হানরয়ে র্াে দুয়র্যায়গর 
প্রলেঙ্কর ভূনেকাে। দানরযযসীোর িীয়ে র্ায়দর অবিাি ছস-সব েিপয়দর কায়  প্রাকৃনিক দুয়র্যাগ েস্ত এক অনভিায়পর 
েয়িা। অনস্তয়ত্বর সঙ্কয় র পয়ে একন  অনিনরি সংয়র্ােি। িায়দর সবযাত্মক নিিঃস্ব েীবয়ি নবপন্নিার োোয়ক আরও 
একধাপ প্রক  কয়র ছিায়ল। লে লে োিুয়ের েীবি ধারাবানহক অন্বে ছেয়ক সয়র এয়স প্রাকৃনিক আগ্রাসয়ি নিনিষ্ট 
হে। সােুনযক েয়লাচ্ছ্বায়সর বুবুেু েনরয়ের অিযিে প্রনিনিনধ হয়ে আয়  ‘য়কা াল’ গেন । এই প্রাকৃনিক অনভঘায়ি 
প্রবলভায়ব আহি হয়েয়  প্রাতন্তক োিুয়ের েীবয়ির স্বাভানবক গনি। পম্পার বাবার েৃিুযর পািাপানি দুভযায়গযর করাল  াো 
ছিয়ে এয়সয়  ছিপায়লর সেসযাবহুল েীবয়িও। সেুয়যর প্রবল েয়লাচ্ছ্বায়স ছভয়স ছগয়  িার ছ াট ছদাকাি। সাোিয পুাঁনেসহ 
ছদাকায়ির র্াবিীে সম্পদ িষ্ট হওোে ছেরুদণ্ড ছভয়ে পয়ড়য়  ছিপায়লর েয়িাবয়লর। ফয়ল একনদয়ক পম্পার নবধবা োয়ের 
লড়াই দানরয়যর নবরুয়দ্ধ, অিযনদয়ক ছিপায়লর েীবিসংক  তিনর হয়েয়  েীনবকাসংগ্রহ ও নদিানিপাি নঘয়র। েুব 
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স্বাভানবকভায়বই ন ন্নেূল ছিপায়লর পনরেেপে তিনর হয়েয়  ঠক, ছোয়চ্চার নহয়সয়ব। রুনে ছরােগায়রর আিাে পানলয়ে 
পানলয়ে ছবড়ায়ি হে িায়ক। রিয়েয়কা েহােয়ির হাি ছেয়ক নিিনত্ত ছেয়ল িা ছিপায়লর েয়িা প্রাতন্তক অসহাে োিুেয়দর। 
ঠক–য়োয়চ্চার ছিপালয়ক সয়র আসয়ি হে েীবয়ির স্বচ্ছ িীনি ছেয়ক। সংসার নিবযায়হর দােভার গ্রহি করয়ি হে িার 
সরলেনি সন্তািয়কও। েীবয়ির িানগয়দ ছেোলীয়ক ন ন্নেূল হয়ে পানড় নদয়ি হে  দূর িহয়রর অোিা আিয়ঙ্কর নঠকািাে।  
ভায়গযর করুি পনরিনি নিয়ে উদ্ভানসি হয়েয়  ‘ইনলি’ গেন ও।  য়ড়র দুনবযপায়ক ছরিুর বাবার হানরয়ে র্াওোর অপরায়ধ 
ছরিুয়দর সংসার েুে েুবয়ড় পয়ড়য়  নেরকায়লর েিয। িারীনরক অেেিার ভারী ওেি ছ য়ি ছ য়ি অনববানহি ছরিুয়ক 
সেুযলগ্নী হয়ে োকয়ি হে েীনবকার সন্ধায়ি। নবকলাে ছরিুয়ক পৃনেবীর র্াবিীে প্রনিকূলিার নবরুয়দ্ধ লড়াই কয়র একাই 
উদ্দীপ্ত োকয়ি হে নবধবা োিার অসহাে সংসায়র।  
         ‘নবলভাি’ গয়ে এয়স ছদো ছগল প্রকৃনির ছেোলী েনরয়ের কায়  দনরয োিুয়ের ছিােিীে পরােে।  ািা োরনদি 
ধয়র প্রাকৃনিক দুনবযপায়কর ফলস্বরূপ গনরব োিুেগুয়লা হানরয়েয়  বাসিায়ির নিরাপত্তা, েীনবকার আশ্রে ুকুও। নবপর্যয়ের 
প্রভাব ুকু কান য়ে বাদলার কায়  একোে অবলিি নভোবৃনত্ত হয়লও ছসোয়িও তিরািয।  ািা োরনদি বুবুেু োকার র্ন্ত্রিা 
িায়ক ক্রোগি দগ্ধ কয়র। শ্রায়দ্ধর নবলভাি িার কায়  হয়ে ওয়ঠ একোে লেযবস্তু। এয়েয়ে প্রাসনেক সুকুোরী ভটাোয়র্যর 
একন  প্রশ্ন–  

“োদযাভাব কি আিয়ঙ্কর হয়ল োদযয়ক ব্রহ্ম বলয়ি হে?”৪   

োদযলায়ভর প্রয়লাভয়ি বাদলা আসয়ল হয়ে ওয়ঠ হর ছঘায়ের অিরীরী আত্মার প্রকাি। 
          প্রাকৃনিক ছরাে ভিীভূি কয়র নদয়ি পায়র গনরব োিুয়ের প্রািযনহক নিরিায়ক। ‘েরার আকাি’ িার উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত হয়ে আয় । বৃনষ্ট-বাদয়লর অভায়ব প্রকৃনির ছেোে িেি ফিা ছিালা েনরস সাপ। প্রকৃনির নবে দাাঁয়ি ধরিী গভযবিী 
হবার সুয়র্াগ পায়চ্ছ িা। ফয়ল িুিা োনির েয়িা ভূনেসংলগ্ন োিুয়েরা কােহারা হয়ে নবভ্রানন্তয়ি পয়ড় র্াে। পনরনেি 
েীনবকানিভযর হয়ে েীবিধারি আর সম্ভবপর হয়চ্ছ িা িুিা োনির কায় । েীনবকার অভায়ব অভাব অি য়ি প্রবলভায়ব 
আক্রান্ত িুিা-িঙ্খীর সংসার। র্ার অনিবার্য পনরিনিয়ি অি য়ির গলা ন য়প হিযা করার সৃ্পহাে পাগল কুকুয়র কােড়ায়িা 
েরা শুয়োরও লেযবস্তু হয়ে দাাঁড়াে িুিা োনির কায় । 
          ‘বীে’ গয়েও লেয করা র্াে প্রাকৃনিক ছরায়ের আশ্চর্য প্রনিফলি। একোস র্াবৎ েরার রুযয়রায়ে অনিষ্ঠ গ্রায়ের 
সাধারি োিুয়েরা। োন  ছফয়  ছেৌনের। একয়ফাাঁ া বৃনষ্টর েিয োনরনদয়ক হাহাকার। প্রয়োেিীেিা হানরয়েয়  ভূনেনিভযর 
েীনবকার গুরুত্ব। েীনবকার অভায়ব িষ্ট হয়েয়  োিনবক সম্পয়কযর সূক্ষ্মিা। ছসৌেয়িযর অভায়ব োিুেগুয়লা সব ছেপা 
পাগল। োঠফা া োন র বুয়ক ফসয়লর আশ্রে নেলয়  িা। ফয়ল সবযগ্রাসী অভাব প্রবলভায়ব আক্রেি করয়  এই অভাবী 
োিুেগুয়লায়ক। দানরযযসবযস্ব হয়ে ছকায়িারকয়ে নদিানিপাি করয়ি োয়ক িারা।  
          ‘হাি’ গয়েও দানরয়যযর েল িােকত্ব সবযানধকার নবসৃ্তি কয়র আয় । েরার েরশুয়ে প্রেনলি েীনবকার পে রুদ্ধ 
হয়ে র্াে অয়িকয়েয়েই। িাই কােহারা োেুরয়ক স্বভূনে ছ য়ড় উৎোি হয়ি হয়েয়  রুনের সন্ধায়ি। ি-োয়সর ভরা 
ছপাোনি বউ ও কনে নিশুয়ক উপরু্ি আশ্রে নদয়ি ছস অেে। সংসারন ন্ন োেুয়রর অভায়ব ভু ারীর দানরযযেুেী প্রািযনহক 
নদি কায়  নভনেনরর েয়িা। ছেি ছেয়ক উয়ড় আসা দু’একন  কলার ছোলা, নক ছঠাঙার ছকািাে ছলয়গ োকা বানস েুনড়র 
সন্ধায়ি ছোে ছপয়ি রায়ে ভু ারী। ভু ারী-োেুয়রর েয়িা োিুেয়দর এই পনরিনির পশ্চাৎপয়  অবলীলাে দাাঁনড়য়ে োয়ক 
প্রকৃনিঘন ি কুেয়ক্রর ভূনেকা।  

৩ 
অবেে িয়ের আনভধানিক অেয ‘েেপ্রানপ্ত’। সাোনেক সূেয়ক িীনি-বিনিকিার দুয়র্যাগ ও দুিযীনি ছেয়কই এই অবেয়ের 
সূেিা। সিিা, িযাে, নবোস, ভায়লাবাসা, কিযবয নিষ্ঠা, তধর্য, নিষ্টাোর, ছসৌেিযয়বাধ, নিেোিুবনিযিা, পারস্পনরক েেত্বয়বাধ 
বা কলযািয়বাধ ইিযানদ োিনবক ও তিনিক গুিাবনলর অভাব ও অধিঃপিয়ি নেনিি হে সাোনেক অবেে। সাোনেক 
অবেয়ের িািা উপসগয িাি নবয়িয়ে সোে কাঠায়োর নভন্ন-রূপ আেযবযবিা, রােবিনিক অবিা বা নিোবযবিার 
েূলযয়বাধয়কও নিনদযষ্ট কয়র ছিায়ল। অনিল ঘড়াই িাাঁর ছ ায় াগয়ে প্রান্তজরনর কো বলয়ি নগয়ে িায়দর সাোনেক ও বযনি-
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পনরসয়র লেিীে এই নবেুযনির োিনেে িুয়ল ধয়রয় ি। নবয়িেি প্রাকৃনিক অনভিায়পর প্রনিফলস্বরূপ র্েি আদিযহীিিার 
ইনেি প্রাতন্তক োিুেয়ক নবপেগােী কয়র িুলয়ি োে, সাোনেক েূলযয়বায়ধর োিদণ্ড িেি নিিান্ত দুবযল নহসায়ব প্রনিপন্ন 
হে, তিনিক অবেয়ের নভনত্তন য়ক  েেবুি কয়র ছিায়ল। 
         প্রসেি, উয়েে করা ছর্য়ি পায়র ‘ন য়ঙফুল’ গেন র কো। বিযাপীনড়ি আয়িযর নেি সবযায়ে ধারি কয়র ধেযা 
প্রােনেকভায়ব নিভযরিীল হয়েন ল কলকািার নরনলফবাবুয়দর উপয়র। নকন্তু িূিযিার বুয়ক ভানসয়ে নদয়ে একসেে িারা 
নদনবয িহরেুেী হয়ল নভোবৃনত্তই হয়ে ওয়ঠ ধেযার কায়  একোে অবলিি। পরািয়রর নভোবৃনত্ত অিুর্ােী নভোর ইনিহাস 
অনি প্রােীি। বহু েুনধি োিুে নভোে পাওো োয়দয েীবিধারি করয়িি। সুকুোরী ভটাোর্য বয়লি–  

“নভোনর সব ছদয়িই, অন্তি প্রােীিকায়ল ন ল িয়ব এয়দয়ি সুপ্রােীি কাল ছেয়কই অন্ননভো িািা ধরয়ির িায়ের 
সেেযি ছপয়েন ল।”৫  

নকন্তু,  
“রায়ে অেযবিনিক বযবিা এেি কেয়িাই ন ল িা র্ায়ি রাে ছেয়ক েুনধয়ির েুধা নিবারয়ির দাে বহি করা 
হয়ব। িাই র্ার েনে ছিই, ছর্ ভাগোনে সাোিয েনেয়ি েেুর োয়  ছর্, ছস দুবযৎসয়র োদয ছপি িা, বাধয হি 
নভো করয়ি। িাই ছপিাদার নভেুক  াড়াও নবয়িে নবয়িে পনরনিনিয়ি নিয়ের শ্রে নবনক্র কয়রও নেয়দ নে ি 
িা বহু িোকনেি ‘নিম্নবয়গযর’ োিুয়ের।”৬  

েীবিরোর রু্দ্ধসাে গ্রহি করয়ি নগয়ে সিিা রোর ধেযয়বাধ ছেয়ক সয়র আসয়ি বাধয হে ছস। ছভকধারী তবষ্ণব ছসয়ে 
ো-নসোরা, নকংবা েুয়ঠা ভরনি োল বা পরয়ির ছ াঁড়া ফুলপযান্ট আদায়ের লয়েয ধেযা িেি তিনিক অবেয়ের পে ধয়র 
হাাঁ য়ি শুরু কয়রয় । অি য়ির প্রভাবিালী নবেরয়ি নবনচ্ছন্নিা ছিয়ে আয়স িার পানরবানরক বৃয়ত্তও। কারি, ন ন্নেূল হয়ে 
ধেযার েী িেি অনিনদযষ্টকায়লর েিয সম্ভ্রান্ত দাদার আশ্রয়ে।  
          অবেয়ের পনরেে নিয়ে উয়ঠ এয়সয়  ‘য়কা াল’ গেন ও। সােুনযক েয়লাচ্ছ্বায়স ছিপায়লর েীনবকা ধারয়ির সবযস্ব 
সহাে ুকু ছোো ছগয় । প্রকৃনির অসহয়র্াগী স্বভায়বর ভেংকর অনভঘায়ির পািাপানি সাোনেক অনভঘায়িও আেীবি 
নির্যানিি হে প্রান্তজরনরা। েহােয়ির ছিােিিীনি োে এাঁ ুনলর েয়িা ছলয়গ োয়ক িায়দর গায়ে। রিনেৎ গুহ বয়লি,  

“ঔপনিয়বনিক সোয়ের অেযবিনিক েীবয়ি উচ্চবগয ও নিম্নবয়গযর েয়ধয প্রভু ও অধীয়ির সম্পকযন  ছর্ নবনিষ্টরূয়প 
প্রক  হে িা ছিােক ছিানেয়ির সম্পকয।”৭  

ফয়ল, েহােয়ির ভয়ে সবযদা পানলয়ে ছবড়ায়িা ছিপালয়ক সয়র আসয়ি হে তিনিক িাপিার নবনু্দ ছেয়ক।      
তিনিকিার েরে বযিযে নিয়ে উয়ঠ এয়সয়  ‘হাি’ গেন । েরা পনরনিনিয়ি তিনর হওো কেযহীিিা ও অভাব অনভয়র্ায়গর 
দুয়র্যাগ ছোকানবলা করার েিয েী–সন্তািয়ক নিিঃসহাে ছরয়েই োেুর কায়ের সন্ধায়ি পানড় ছদে দূরয়দয়ি। স্বােীর অভায়ব 
ভু ারীর সংসায়র েয়ল েূড়ান্ত তদয়িযর উপযব। একেুয়ঠা োবায়রর েিয   ফ  করয়ি োয়ক ভু ারীর ছ াট ছ য়ল। দীঘয 
উপবায়সর েুধািয িরীর ভু ারী পূরি করয়ি োে িার বহুকয়ষ্ট সংগ্রহ করা নবেকেু নদয়ে। েীবয়ির  ুাঁনকর বদয়লও বুবুেু 
ছপ  েহািত্রু হয়ে ওয়ঠ িার কায় । নকন্তু ছ াট গুলাপ আশু নেয়দ পূরয়ির অনিনরি আগ্রহ আর ছকৌিূহয়লর বিবিযী হয়ে 
ভু ারীর অিুপনিনিয়িই িষ্ট কয়র ছফয়ল উিায়ি বসায়িা নসদ্ধ নবেকেু। দীঘয প্রিযানিি োয়দযর িষ্ট পনরিনি ভু ারীয়ক 
তিনিক নবপর্যয়ের নদয়ক নিয়ে র্াে েুহূয়িয। েূড়ান্ত অোিনবকিার পনরেয়ে ভু ারী সয়ক্রায়ধ হিি কয়র িার োিৃত্ব। 
ছসৌেিযয়বাধ বা েেত্বয়বায়ধর সনহষু্ণিা হানরয়ে ভু ারী োিনবক গুিাবনলর তিনিক অবিাি ছেয়ক সয়র আয়স। হযাাঁেকা  ায়ি 
গুলাপয়ক িূয়িয িুয়ল ছেয় ে আ য়ড় োয়র প্রেয়ে। গুলায়পর ছ াট বুয়ক েয়ড় বয়স েুয়লর েুনঠ ধয়র  াাঁকায়ি োয়ক 
বীভৎসভায়ব। িারপর দলা দলা  াইোো কেুিাক গুাঁয়ে নদয়ি োয়ক গুলায়পর িায়ক–েুয়ে। এই নিষু্ঠর অিযাোয়রর অনিবার্য 
পনরিনিয়ি সােয হয়ে োয়ক গুলায়পর েুধািয নিের ছদহ। দানরয়যযর অনিোনর গনরব োিুেগুয়লায়ক কেয়িা কেয়িা এভায়ব 
েূলযয়বায়ধর স্তর ছেয়ক িানেয়ে আয়ি বহুগুি। 
         প্রাকৃনিক নবপর্যয়ের প্রবল অিযাোর িীনির ফয়ল সহিিীলিা, নিষ্টাোর বা ছসৌেিযয়বাধ সয়র আসার দৃষ্টান্ত হয়ে 
আয়  ‘নবলভাি’ ও ‘বীে’ গেন । েীনবকার অভায়ব নবিষ্ট হয়েয়  গ্রােবাসীর পারস্পনরক ছসৌেিয। ভাো োলাঘয়রর েয়িা 
োিুয়ের ছেোে এেি নিনরনে। ছকউ আর দোর ছোয়ে ছদয়ে িা। উয়ে হাোর গণ্ডা কো ছিািাে। নোঁনেয়ে ছিয়ড় োরয়ি 
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আয়স ছকউ ছকউ। প্রাকৃনিক নবপর্যয়ের ফলশ্রুনিরূপ এই অবেয়ের ছেহারা িােী িা হয়লও িার সােনেক নিনিও নিম্নবয়গযর 
োিুেয়ক প্রবলরূয়প অসহিীে কয়র ছিায়ল। ‘নবলভাি’ ও ‘বীে’ গেন  এই প্রনিয়বদয়ির সপয়েই দৃষ্টান্ত িাপি কয়র স্ব 
েনহোে উজ্জ্বল হয়ে আয় ।  

৪ 
“প্রাকৃনিক দুয়র্যাগ শুধু ছর্ োিুেয়ক সম্পদহীি, নিিঃস্ব, উদ্বাস্তু কয়র িা িে, অসহাে, আনদে অবিাে নিয়ে র্াে। 
ধ্বংসসূ্তয়প নিিঃস্ব, সিলহীি োিুে আবার উয়ঠ দাাঁড়াে, বাাঁোর স্বপ্ন ছদয়ে। এ াই োিুয়ের অপরায়েে এক োিনবক 
িনি।”৮  

প্রকৃনির কায়  বারবার পদিস্ত হয়েও এই োিনসক ও োিনবক নিভযরিার উপর ভর কয়রই েীবি প্রিযািার ছসিু নিেযাি 
কয়রয়  অনিল ঘড়াইয়ের ছ ায় াগয়ের ছভয়ে পড়া েনরেগুনল। ছিে সলয়ি ুকু নিয়ভ র্াওোর আয়গও োিয়কর েয়িা িারা 
েীবিপ্রােযী হয়েয়  বারংবার। িািানবধ প্রনিকূলিার কায়  পরানেি হয়েও েীবিয়ক প্রিযােযাি করয়ি পায়রনি। বাাঁোর 
স্বয়প্ন েনরো হয়ে প্রস্তুি হয়েয়  েীবিেুোয়পেী নিভযরিার েিয।  
প্রেয়েই, অনিবার্যরূয়প প্রাসনেক হয়ে ওয়ঠ ‘ন য়ঙফুল’ গেন । ‘ন য়ঙফুল’ িােন  গয়ে হয়ে উয়ঠয়  অসাধারি প্রিীকী। 
ছকায়িা সম্ভ্রান্ত পনরবায়রর সর্য়ে লাগায়িা ছিৌনেি ফুল িে, নিিান্ত সাধারি োয়ির একন  ফুল ন য়ঙফুল। নকন্তু গয়ে ছবড়ার 
গা ছঘাঁয়ে ছবয়ড় ওঠা হলুদ হলুদ ন য়ঙফুলগুনল প্রাতন্তক োিুয়ের ছোয়ের িারাে ছবাঁয়ে োকা স্বয়প্নর নদগন্তভূনে রূয়প উদ্ভানসি 
হয়েয় । বিযাকবনলি ধেযা নবয়ভার হয়েয়  কঙ্কালগ্রস্ত লিার পনরবয়িয লকলনকয়ে ছবয়ড় ওঠা ন য়ঙলিা ও ন য়ঙফুয়লর 
স্বয়প্ন। উদ্বাস্তু ধেযার কায়  ছদাদুলযোি ন য়ঙফুয়লর স্বপ্ন এক অপরায়েে োিনসক সম্পয়দর প্রিীকী হয়ে উয়ঠয় । গ্রায়ে 
প্রিযাবিযি কয়র এই োিনসক নিভযরিার উপর অবলিি কয়রই পুিরাে ছবাঁয়ে োকার আয়োেি করয়ব ধেযা। 
          েীবি প্রিযািার দুদযান্ত ইচ্ছািনি নিয়ে উয়ঠ এয়সয়  ‘নবলভাি’ গেন । প্রাকৃনিক দুয়র্যায়গর ভোিক প্রভাব 
কান য়ে ওঠার পর র্েি োিুয়ের েি ও ছেোে নিনরয়ে, োিুয়ের ছবাঁয়ে োকার ভরসা ুকুও আশ্রেহীি; িেিও োর নদয়ির 
িা-োওো বাদলা পাগল নেয়দ পূরয়ির স্বয়প্ন েিগুল। নবপেীক বাদলা একনদয়ক পুিনলয়ক নিয়ে রেিা করয়ি োে সুেগৃহ, 
অিযনদয়ক ছপ্রনেকার ছেৌনলক দানব পূরয়ি অনভর্ােী। নেয়দ িােক প্রবৃনত্ত ও ছর্ৌিনেলিাত্মক প্রবৃনত্তর অিুয়প্ররিাে বাদলা 
প্রবলরূয়প আকানিি। হর ছঘায়ের শ্রায়দ্ধর নবলভািও িার কায়  হয়ে ওয়ঠ পরে আরাধয বস্তু। হর ছঘায়ের আত্মায়ক 
প্রয়দে সেয়ি ফুয়লর েয়িা ছগা া ছগা া ভাি, ছলাভিীে োয় র েুয়ড়া সহ িািা বযঞ্জিপূিয োলা া হয়ে ওয়ঠ বাদলার েীবয়ির 
োনলকািনি। ছবয়িিলাে ভূয়ির েয়িা লুনকয়ে োকা েুধািয িরীর া েীবি প্রিযািার নিকড় সন্ধায়ি নিয়েয়ক েেৎকাররূয়প 
সংর্ি কয়র নিয়েয় । োলা া এনগয়ে নদয়েয়  ছপ্রনেকার েুধানিবৃনত্তর দানব পূরয়ি।  

“কেযকায়ণ্ডর রু্য়গ সংনহিাব্রাহ্ময়ি সকল ছদবিার কায়  নবনভন্ন ভাোে বহু প্রােযিা আয়  োয়দর েয়িয; 
পনরসংেযািগিভায়ব ছদেয়ল অিয ছকায়িা কােয বস্তুর েয়িযই অি প্রােযিা ছিই। অিএব োদযাভাব সোয়ের একন  
িানে ও বযাপক অবিা।”৯ 

ফয়ল েুধানিবৃনত্তর দানব পূরয়ি বাদলা িেি উদ্দীপ্ত এক োদুকর।  
অোিনবক িনির েূড়ান্ত পনরেে নিয়ে ‘হাি’ গেন  উয়ঠ এয়লও দূরাগি স্বপ্ন নিেযায়ি উজ্জ্বল হয়ে আয়  েেৎকারভায়ব। 
ছক্রায়ধর বিবিযী হয়ে ভু ারী িার সন্তািয়ক িৃিংসভায়ব হিযা কয়রয় । নকন্তু অপরাধয়বায়ধ দগ্ধ ভু ারী নবসেযি নদয়েয়  
িার হািদুয় া। গুলাপয়ক সন্তািরূয়প নফয়র পাওোর প্রিযািাে িার োিৃত্ব উজ্জীনবি হয়ে উয়ঠয় । ভু ারীর ছোয়ে স্বয়প্নর 
ন নলক। অপিযয়েয়হ ভু ারী উবযরা করয়ি ছেয়েয়  িার গভযগৃহ।  
         ‘েরি’ গেন  আশ্চর্য স্বািয়ন্ত্রযর দানব নিয়ে উয়ঠ এয়সয় । েড়য়কর প্রনিকূলিাে োিুয়ের েীবিনবিযাস র্েি 
অসংলগ্ন, অসংর্ি; ভাগাড়েীবী েরি িেি ছসই প্রনিকূলিার সুনবধা গ্রহি করয়ি ছেয়েয় । গ্রীয়ের েরায়বলাে ভাগাড় 
অবলিি কয়র ছবাঁয়ে োকা একপ্রকার অসম্ভব। নবপন্ন েরি িাই েড়য়কর েয়িা অপ্রিযানিি নবপর্যয়ের প্রিযািী হয়ে ছবাঁয়ে 
োয়ক। বেযাকায়ল বিযা পনরনিনি তিনর হয়ল বা ছরায়গর প্রাদুভযাব ঘ য়ল েড়য়কর সম্ভাবিা ছবয়ড় র্াে। এই দুয়র্যায়গর সুয়র্াগ 
গ্রহয়িই েরি দানরয়যযর েুধািয গহ্বর পূরি করার অনভলায়ে উনু্মে। 
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‘বীে’ গয়ে ছদো র্াে  ুনিোর িান্ত ছোয়ে সবুে স্বয়প্নর আাঁনকবুনক। েরাকালীি রুষ্ট প্রকৃনির নবরুদ্ধোনরিােও  ুনিো, 
গনেো স্বপ্ন ছদয়েয়  ফলিিীলা পৃনেবীর। বেযার সানন্নধয ছেয়ে উনু্মে োিুেগুয়লা আগােী সচ্ছল েীবয়ির পনরকেিা বুিি 
করয়ি ছেয়েয় । এই প্রিযািার নিকয়ড়ই অনি বাস্তব অনিল ঘড়াইয়ের ছ ায় াগয়ের অিযািয েনরেরা। 

৫ 
স্বিন্ত্র প্রাকরনিক দীনপ্ত নিয়ে বাংলা সানহয়িয র্াাঁরা উয়ঠ এয়সয় ি অনিল ঘড়াই িাাঁয়দর েয়ধয অিযিে। প্রান্তজরনর েীবয়ির 
আয়ধেয়ক নিনি ধারি করয় ি িাাঁর সানহয়িয। িায়দর েীবি বৃত্তায়ন্তর অন্তয়ভযদী পর্যয়বেিই িাাঁর গয়ের েূল প্রনিপাদয 
নবেে। গেনলেি বা উপিযাস রেিা িাাঁর কায়  আকনিক আয়বয়গর প্রকাি িে। গয়ের আনেক নিেযায়ির ছেয়েও নিনি 
প্রান্তজরনর েীবিধারিয়ক আত্মীকরি কয়র প্রস্তুনির নদয়ক এনগয়েয় ি। ছলেয়কর বযনি েীবি-পনরসর অিুসন্ধাি করয়ল 
ছদো র্াে, োনিগি পনরেয়ে নিনি নিয়েও ন য়লি হানড় সম্প্রদােভুি। ছদয়বি রায়ের ভাোে বলয়ি হে,  

“দনলিেীবিই দনলি ছলেকয়দর একান্ত নিেস্ব, আর ছকায়িা ছলেকয়ক ছিা দনলয়ির েীবি কা ায়ি হেনি– এই 
নিেস্বিার ছবাধ ছেয়ক, নিয়ের েীবিয়ক িনেবদ্ধ করার দাে ছেয়ক, আর এর এই েীবির্াপয়ির কো াই িার 
অনভজ্ঞিার সারাৎসার এই প্রিীনি ছেয়ক, আর এর োইয়ি নিেস্ব িার আর নক ু ছিই এই অিুভব ছেয়ক দনলি 
ছলেক আত্মিৃনিয়কই িাাঁর প্রধাি প্রকরি কয়র িুয়লয় ি।”১০  

এ াড়াও কেযসূয়ে অনিল ঘড়াই প্রাতন্তক অঞ্চয়লর িািা প্রান্ত  ুাঁয়ে ছগয় ি নবনভন্ন সেয়ে। ফয়ল অন্তযে েীবয়ির 
সোেবাস্তবিা শুধু িাাঁর গে-উপিযায়সর নবেেবস্তু অনধকার কয়রনি, প্রাকরনিক নদক ছেয়কও ছলেক িায়ক সবযানধকার দাি 
কয়রয় ি। েুব স্বাভানবকবায়বই অনিল ঘড়াইয়ের ছ ায় াগয়ের তিনেক নবিযায়স প্রয়বিানধকার লাভ কয়রয়  প্রান্তজরনর 
েীবিবাস্তবিাে োেোি সেসযার িািানদক। অনিল ঘড়াই ছর্ প্রানন্তক, অন্তযে োিুয়ের কো িুয়ল ধয়রয় ি িাাঁর সানহয়িয, 
প্রকৃনি পনরয়বি ও োিুেসংলগ্ন প্রনিয়বিই ছসোয়ি প্রধাি হয়ে উয়ঠয় । ছসয়েয়ে গয়ের েনরে সৃনষ্ট, িায়দর বযবহৃি ভাো, 
উপো বযবহার সবযিায়ি প্রকৃনি-পনরয়বয়ির প্রিযে প্রভাব লেিীে। নবয়িেি এই দনরয ছশ্রনির োিুেয়ক প্রবলভায়ব পরু্যদস্ত 
হয়ি হয়েয়  প্রাকৃনিক িনির বলিালী প্রকায়ির কায় । িাই গয়ের অবেব সৃনষ্টয়ি সহোিভায়ব অনধকার লাভ কয়রয়  
প্রাকৃনিক িনির প্রসে-অিুসে। নবয়িেি গয়ের িােকরয়িই ছদো র্াে িার একচ্ছে অনধকার।   
          প্রসেি, আসা র্াক ‘য়কা াল’ গয়ের অিুেয়ে। গেকার িােকরয়িই নিনদযষ্ট কয়র নদয়লি প্রাকৃনিক িনির 
বাস্তবিা। সেুযিীরবিযী অঞ্চয়লর োিুয়ের কায়  ভরা ছকা াল, েরা ছকা ায়লর েয়িা নিনেগুনল রীনিেয়িা ভীনিেিক। এই 
নবয়িে নিনেগুয়লায়িই প্রাকৃনিক িনির অকৃপিিা বীভৎস আকার ধারি করয়ি পায়র। লেিীে, ছকা ায়লর নবয়িে েয়িই 
গয়ে প্রাি হানরয়েয়  পম্পার বাবা। গয়ের পনরিনির নদয়ক লেয ছরয়ে বলা র্াে, প্রিীকী ভাোে ছকা াল দনরয েীবয়ির 
নবপর্যেয়কই নেনিি করয়ি ছেয়েয় । ছেোলীর েেযানন্তক পনরিনিয়ি িার বাবা ছিপায়লর প্রনিনক্রো নবয়িে দৃনষ্ট আকেযি 
কয়র। ছেয়ের েৃিুযর ছিায়ক আ য়ড় পয়ড়য়  িার অিুভূনিিীল হৃদে। ছসোয়িও ছদো র্াে প্রাকৃনিক িনির প্রিীকী 
প্রকাি— 

“এক া ছ নলগ্রাে হায়ি নিয়ে েরের কয়র কাাঁয়প ছিপাল। ছবাল্ডায়রর গার্যওোল ছভয়ে র্ায়চ্ছ ছেউয়ে ছেউয়ে। 
ফা ল ধয়রয়  পুরয়িা বাাঁয়ধ। অেবসযার ছকা ায়ল ছিপায়লর দু-য়োয়ে দুয় া সেুয।”১১  

গয়ের ছকিীে েনরে ছেোলীর িােকরিও নবয়িে িাৎপয়র্যর দানবদার। এ ছর্ি প্রকৃনিরই ছেোলী রূপ। র্ায়ক প্রকৃনিন ন্ন 
কয়র িহয়রর ই –কাঠ-পােয়র বাাঁধয়ি নগয়ে েূড়ান্ত ঘ িান  ঘয়  ছগল। উপো বযবহায়রও গয়ের অিযে এয়সয়  প্রকৃনির 
প্রসে। পম্পায়ক বাাঁধার েিয িার ো প্রােিই বয়লয়  -  

“োিুয়ের েীবি ফুাঁয়স ওঠা সেুয িে। ছেয়েোিুে ছিা বেযার িদীর েয়িা, িায়ক বাাঁধ িা নদয়ল সব ভানসয়ে 
ছদে।”১২  

গয়ের গনিবৃনদ্ধর সয়ে সয়ে এভায়ব ছদো র্াে প্রাকৃনিক িনি ও োিুয়ের সহাবিাি। 
          ‘লু’ গয়ের ছেয়েও ছদো র্াে িােকরি নিবযােয়ি ছলেক প্রাকৃনিক দুনবযপায়কর স্বরূপয়কই প্রাধািয নদয়েয় ি। লু 
িেন  প্রাকৃনিক নিষু্ঠরিার প্রনিনিনধ নহসায়ব র্িোনি উয়ঠ এয়সয়  িার ছেয়েও দানরযযিার আগ্রাসী ভূনেকা আর প্রান্তজরনর 
েীবয়ির দুভযাগযয়কই প্রনিপাদয কয়র ছিায়ল। অসহাে োিুেগুয়লার ক্রোগি েুে েুবয়ড় পড়ার অবিািয়কই প্রকৃনিঘন ি 
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সঙ্কয় র োধযয়ে রূপানেি করয়ি ছেয়েয় ি ছলেক। িাই, ভাোরীনি নিেযায়ি, উপো বযবহায়র গ্রীেকালীি অনিরিা প্রকায়ির 
েধয নদয়ে নিম্নবগযীে েীবয়ির দুনবযপাকয়ক িুয়ল ধরার পািাপানি আনেক গঠয়িও স্বািয়ন্ত্রযর পনরেে নদয়েয় ি ছলেক।  
উয়েে করা ছর্য়ি পায়র ‘েরার আকাি’ গেন র কো। এয়েয়েও ছলেক প্রকৃনির নবপর্যেকালীি অবিায়ক িােকরয়ির 
অনিবার্য আেুধ নহসায়ব বযবহার কয়রয় ি। প্রাতন্তক োিুয়ের ছবাঁয়ে োকা া েরার আকায়ির েয়িাই প্রনিকূল। িায়দর এই 
প্রনিকূল র্াপিয়ক পনরয়বয়ির প্রিীকী িরীয়রর েধয নদয়ে রূপানেি কয়রয় ি ছলেক। কাঠায়োগি নবিযায়স প্রয়োগ কয়রয় ি 
েরার আকায়ির িািা প্রসে। নিেসয়েিি ছলেক অনিল ঘড়াইয়ের এই অিিয িনিেত্তার পনরেে পাওো র্াে িাাঁর প্রকৃনি 
প্রসে েনড়ি অিযািয ছ ায় াগেগুনলয়িও। 
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৩.   ল্পদবরসন সুরবাধ, বাাংলা কোসাতিরিয ব্রািযসমাজ, কলকািা : পুস্তক তবপতণ, প্রেম প্রকাশ, জানুয়াতর ১৯৯৯ 
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