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Abstract  
কাপর়ের ওপর   ূঁচ- ুরিার বু্নরন মযমন নক্সা তিতর হয মিমতন জীব্রনর ব্াস্তব্াতভজ্ঞিা মথরক জাি কথাব্ীরজই উপনযার র 
অব্যব্ গর়ে ওরে। মলখক িাূঁর প্রিযক্ষ এব্িং উপলব্ধ জীব্ন অতভজ্ঞিারক কারজ লাতগরয িাূঁর  ৃতির আধার তনমমাি কররন। 
আর তযতন মলাকাযি জীব্রনর প্রতিতি খুূঁতিনাতির অনুষরঙ্গ র নার র দ মখাূঁরজন িার কারে কখরনা কখরনা  ময অিীি-
ঐতিরহযর মখাল  মের়ে ব্িমমারনর আতিনায নিুন  তমধ রূরপ এর  দাূঁ়োয। িাই মলখকরকও ম ই প্রাচীন ঐতিহয রীতির 
কথকিায নিুনরের অনু ন্ধারন ব্যপ্ত হরি হয। আর যতদ মদিজ  িংসৃ্কতির িারন মলখক ঔপতনরব্তিক মানত কিার 
দা েরক অন্তর্মাি করর নিুন কথাব্ীজ তনমমারি িৎপর হন িখন িাূঁর মলখায মধযযুগীয উপাদান ময  ময এব্িং তব্ষযব্স্তুর 
ব্যঞ্জনায মুখয আধার হরয উেরব্ ম িাই মিা স্বাভাতব্ক। এ প্রব্রন্ধও এমনই একতি প্রয়াসসর তব্রেষিী পাে তিতর করার 
মচিা করা হরযরে। রামকুমার মুরখাপাধযারযর ‘ধনপতির ত িংহলযাত্রা’ আরলাচয প্রব্রন্ধর তব্রেতষিব্য তব্ষয। মলখক 
মঙ্গলকাতব্যক পতর র মথরক অরপক্ষাকৃি স্বল্পাসলাবচর্ ব্তিকখণ্ডসকই মব্রে মনন িাূঁর মলখার মপ্রতক্ষি রূরপ।  ওদাগর 
ধনপতি হরয ওরে উপতনরব্তিি মেিীর প্রতিতনতধ। িাূঁর চারপারির মদখা ব্াস্তব্িার মপ্রক্ষাপরিই মধযযুগীয  মাজ জীব্নরক 
প্রতিস্থাপন কররন। এ উপনযার  তিতন মচিা করররেন মানত ক ঔপতনরব্তিকিারক আর্াি করর িার নব্তনমমাি কররি যা 
শুধু মলখরকর মক্ষরত্রই নয পােরকর মক্ষরত্রও  মান প্ররযাজয। তকন্তু ম িা অিীি ঐতিহয মক ব্াদ তদরয নয। ব্রিং তিতিি 
প ব্ম ভাররির উন্নি তিল্প- িংসৃ্কতি তেল না- এই ধারিারক ন যাৎ করর তদরযই ঔপনযাত ক মধযযুগীয  মাজব্াস্তব্িার 
উপনযা াযরন আমারদর ঐতিরহযর প্রতি দৃতি মেরারি চান। িাই ধনপতির যাত্রাকথারক মকন্দ্র করর শুধু প্রাচীন ভাররির 
জনপদ-নদনদী-আহাররর প্রাচুযমই আমারদর  ামরন নব্ করলব্রর উরে আর  না ব্রিং ‘যাত্রা’ িব্দতিরক তর্রর মানব্ িথা 
মানরব্ির প্রািীর কথকিায জীব্রনর প্রাতপ্ত-অপ্রাতপ্ত  ুখ-দুুঃরখর গাথাও জীব্ন্ত হরয ওরে। মুক্ত উপ িংহার রচনা করর 
মঙ্গলকাতব্যক পতরিতি মথরক  রর এর  মলখক ধনপতির মরধয এক প্রতিব্াদী  ত্তার প িমিা তদরি চান মযখারন মদব্ী চণ্ডীর  
আরব্দনমযী প িম মানব্ী রূপতিই প্রাধানয মপরয যায তনুঃিঙ্কায। আর এভারব্ই  মযান্তররর ব্যঞ্জনায ভারিীয কথন-কথার 
পাে অিীি মথরক ব্িমমারন িার যাত্রা অব্যাহি রারখ। 
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Discussion  
ক. মলখক পতরতচতি : 

“দুগমা মণ্ডরপ কাূঁথা ম লাই কররি কররি বু্ত়ে তপত  আমারক রাজপুত্র রাজকনযারদর অরনক গল্প শুতনরযতেরলন। 
িাহ্মি র্ররর ব্ালযতব্ধব্া তপত  রাজপুত্র রাজকনযারদর মাে-মািং  ইিযাতদ একি আি পরদর মভারজর মভির তনরজর 
পেরের পুনরকা মপাস্ত, মমাচার র্ন্ট ইিযাতদ অব্লীলায ঢুতকরয তদি। রাজপুরত্রর পক্ষীরাজ মর্া়োর র্া  মথরক 
মব্ি খাতনক িুরল রাখরিা তনরজর রুগরনা ব্ােুরিার জনয। তপত র কথরন কাতরকুতর আমার অগময, তকন্তু মচিা মিা 
করা যায।”১ 

- তিয িাই। ম ই মচিাই তিতন করর চরলরেন কথা াতহরিযর নব্তনতমমি ধারায। কাূঁথার প্রতিতি মোূঁর়ে মযমন গরল্পর জন্ম 
হয, িাহ্মি র্ররর ব্ালয তব্ধব্া এক নারীর মগািা জীব্নাব্রিমও ময এরকম অ িংখয গরল্পর ব্ীজ েত়েরয থারক। িার আজন্ম 
িযাগ তিতিক্ষা, মভাগব্িী জীব্রনর প্রতি উদা  দ ররর দৃতিরি মচরয থাকা আ ক্ত তলপ্সা তকিংব্া প্রাপয জীব্রনর োূঁক-
মোকরগুরলারক ব্াস্তরব্ না হরলও কল্পনায ভতররয তদরযই ম ই কাতহতনর কথাব্ীজ গর়ে ওরে। মলখক আ রল ম ই তব্তক্ষপ্ত 
ব্ীজগুরলারকই কথরনর কাতরকুতররি মহীরুহ করর মিারলন। তিতনও িাই করর চরলরেন। গ্রারমর লাইরিতররি আশিিরব্র 
পাোভযা , তলখন প্ররচিা আর ম   রঙ্গ প্রিযক্ষ এব্িং উপলব্ধ প্রতিতি উপাদানরকই মানব্জীব্রনর পতরক্রমায  িংতেি করর 
মদওযার মরধযই তিতন  ৃতির ব্ীজ মখাূঁরজন। িাইরিা িাূঁর দৃতি ব্ারব্ার এক পদরক্ষপ এতগরয দু পদরক্ষপ তপতেরয মযরি 
চায। ব্ারব্ারই রামাযি গান, মন া গান, গাজন, ঝাূঁপান, পাূঁচালী কথকিায জীব্ন খুূঁরজ মেরর। মারঝ মারঝ ম ই আকাূঁ়ো 
তিিরব্র অনুষঙ্গ, িাূঁরক তর্রর থাকা প্রতিতি অখযাি অজ্ঞাি মানুষগুতল িাূঁর আখযানের চতরত্র তকিংব্া উপাদান তহর রব্ 
উপতস্থি হরযরে। তযতন অব্লীলায ব্লরি পাররন,  

“মঙ্গলাতপত , দতখমাত , মিলু চক্রব্িমী, মেূঁতিরাতিরদর তনরয আমার গরল্পর জগৎ িারদর অব্লীলায আ া-যাওযা 
তেল রাজা রানীর গরল্প, িিকথায রামাযি গারন, কৃষ্ণ কথায। ...তকেু নাগতরক গল্পও আরে, তকন্তু ম  আ রল 
তনরজর তদরক মেরা, কমম মেরর যারদর  রঙ্গ ব্ ব্া  িারদর কথা ব্লা।”২ 

‘কমমরেরর’ যারদর  ারথ তদব্ারাত্র কািারি হয, িারদর কথা মিা চরলই আর  অনাযার । তকন্তু জীব্ন িরীতি ময 
ব্েরর মাল মব্াঝাই করর পাত়ে জমায গন্তরব্যর উরেরিয ম ই  ব্ উৎ  কথাই ময বভি তিতর করর মদয। ম ই মদিজ-
ঐতিরহযর তদরক মেরাই ময আ ল মেরা। মকননা এ দায ময জীব্ন তদরয তমতিরয মযরি হয।  রিযর কারে নিজানু মথরক 
ম ই দাযভাররকই িুরল ধররন তিতন িাূঁর মলখায। নগরর মথরকও যাূঁর কলম গ্রামীি ঐতিরহয খুূঁরজ মেরর িার  ৃজন 
তেকানা। এই নগর ব্াউল মানুষতিরই একতি ব্হুপতেি উপনযা  এ প্রব্রন্ধর আরলাচয তব্ষয। আর ম ই উতেি ‘নগর-ব্াউল’ 
মলাকতি আর মকউ নন, তিতন রামকুমার মুরখাপাধযায। রামাঙ্গরমাহন মুরখাপাধযায এব্িং কনকলিা মুরখাপাধযারযর  ুরযাগয 
পুত্র রামকুমাররর জন্ম ১৯৫৬  ারল কলকািায। যতদও তপিৃতনব্া  িযামব্াজার-ব্উব্াজার এলাকায তকন্তু তপিার মৃিুযর পর 
স্বাতভমানী মািার আগ্ররহ িারা তপিৃপুরুরষর তভরি ব্াূঁকু়োর মগতলযা গ্রারম ব্ ব্া  কররি শুরু কররন। হযরিা এই ত দ্ধান্তই 
রামকুমাররর হরয ওোর পথরক প্রিস্ত কররতেল। গ্রাম জীব্রনর  াতন্নধয িাূঁর পরব্িমী মলখক জীব্নরক নানাভারব্ অনুপ্রাতিি 
কররতেল। গ্রামীি সু্করল পাে গ্রহি  ম্পন্ন করর মব্লু়ে রামকৃষ্ণ তমিন তব্দযামতেনর ভতিম হন এব্িং পরর কলকািা 
তব্শ্বতব্দযালনয় ইিংররতজ  াতহরিয স্নািরকাত্তর পযমারয প়োর জনয ভতিম হন।  ম্ভব্ি ম ই  মযই িাূঁর মলখারলতখরও   ত্রপাি। 
িাূঁর প্রথম গল্প ‘মব্লুন’ যা পরর ‘তদিারী’ পতত্রকায প্রকাতিি হয। ১৯৮৪  ারল প্রকাতিি হয প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘মাদরল নিুন 
মব্াল’। িাূঁর প্রথম প্রকাতিি উপনযা  ‘চাররি প্রান্তরর’, (১৯৯৩)। িাো়োও ‘দুরখ মকও়ো’, ‘ভািা নীর়ের ডানা’ (১৯৯৭), 
‘তমতেরলর পরর’ (১৯৯৮), ‘ভব্দীয নঙ্গরচন্দ্র’ (২০০৬) ‘কথার কথা’ (২০০৮), ‘ধনপতির ত িংহলযাত্রা’ (২০১১) ইিযাতদ িাূঁর 
উরেখরযাগয উপনযা । িরব্ ‘ধনপতির ত িংহলযাত্রা’ উপনযা তি রামকুমাররর  ৃতিরচিনারক অনয মাত্রায প্রতিতিি করর। 
ইিংররতজ  াতহরিযর োত্র হওযার  ুব্ারদ ১৯৩৬  ারল কতব্কঙ্কন মুকুেরক তনরয মলখা  ুকুমার ম রনর একতি ইিংররতজ 
পানু্ডতলতপ  ম্পাদনার ভার িাূঁর ওপরর পরর। এব্িং িখন মথরকই মঙ্গলকারব্যর প্রতি আকষমি িাূঁর ক্রমাগি ব্া়েরি থারক। 
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মকননা উপরর উতেতখি উপনযা তি রচনার আরগই এই তব্ষয তনরয িাূঁর অনযানয মলখাগুরলা মক্ষত্র প্রস্তুতি তহর রব্ িাূঁরক 
 হাযিা কররনে। ১৪০৪-০৫ ব্ঙ্গারব্দ তলতখি ‘লহনা-খুেনা’ উপনযা  তকিংব্া ১৪০৯ ব্ঙ্গারব্দ ‘মদি’ পতত্রকায প্রকাতিি িাূঁর 
‘কাতলদহ’ গল্পতি এর অনযিম তনদিমন। শুধুমাত্র উপনযা  নয ‘পতরক্রমা’, ‘িাূঁখা’ ইিযাতদ গল্প গ্ররন্থরও রচতযিা তিতন। 
তিক্ষকিার  রঙ্গ জত়েি তেরলন তিতন। পুরুতলযা তব্দযাপীে, নররন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ তমিন ইিযাতদ প্রতিিারন অধযাপনার  ারথও 
যুক্ত তেরলন। ১৯৮৯  ারল  াতহিয অকারদতমরি মযাগদান এব্িং দীর্ম দুদিরকরও মব্তি  ময ধরর এই কমমরক্ষরত্রর  রঙ্গ 
 িংতেিিা বৃ্হত্তর ভারিব্রষমর  রঙ্গ িাূঁর  িংরযাগ   ত্ররক আরও দৃঢ় করর। এই  িংরযাগ-  ত্র িাূঁর তলখন তব্শ্বরক কিিা 
প্রভাতব্ি কররতেল এই অনুভব্রক প্রকাি কররি তগরয তিতন ব্রলন,  

“১৪১৪-মি ১৮তি ভাষায ৪৫তি গল্প তনরয প্রকাতিি হরযতেল ‘ভারিরজা়ো গল্পকথা’ এব্িং ১৪১৮রি ৫২তি ভাষায 
১২৮তি মলাকগল্প তনরয প্রকাতিি পায ‘ভারিরজা়ো কথনকথা’। ২৫তি ভাষায় ৬০জন কতব্র প্রায ৩০০তি কতব্িা 
তনরয এব্ার প্রকাতিি হল ‘ভারিরজা়ো কাব্যগাথা’। এই ত্রযীর মধয তদরয  ীমাব্দ্ধ ক্ষমিায আমার ভারিীয 
 াতহিয পতরক্রমা  ম্প িম হল।”৩ 

যিই  ময তগরযরে মমৌতলক কথনরীতি এব্িং অতভনব্ তব্ষযশব্তচত্র রামকুমাররর মলখার জগৎরক  মৃদ্ধ করররে 
এব্িং পােক মহরল িাূঁর স্বািন্ত্র্যরক প্রতিতিি করররে। এর স্বীকৃতি স্বরূপ অরনক পুরস্কারর পুরসৃ্কি হরযরেন তিতন। ‘ম ারমন 
চে সৃ্মতি পুরস্কার’, ‘ব্তঙ্কমচন্দ্র সৃ্মতি পুরস্কার’, ‘িরৎচন্দ্র চরটাপাধযায সৃ্মতি পুরস্কার’, ‘গরজন্দ্রকুমার তমত্র িিব্াতষমকী স্মারক 
পুরস্কার’, ইিযাতদ তব্রিষ উরেখরযাগয। ২০১৩  ারল ‘ধনপতির ত িংহলযাত্রা’ উপনযা তির জনয ‘আনে পুরস্কার’-এ ভ তষি 
হন তিতন। তব্তভন্ন মদি ভ্রমরির  ুব্ারদ ভ্রমি-কাতহতনও রচনা কররন তিতন। ‘নিুন চীরন’ (২০০২) এব্িং ‘ওই ব্ািংলায’ 
(২০০৩) িাূঁর মলখা এ ধররনর দুতি ভ্রমিকাতহতন। 

 
ব্ালযকাল মথরকই গল্প শুরন গল্প ব্লার অথমাৎ  ৃতির  িংরেষিী গুিতি  হরজই আযও করর মেরলন রামকুমার। 

িাই তদব্াকররর তপত , হাূঁডু চক্রব্িমী, মিলু চক্রব্িমী তকিংব্া পাতরব্াতরক জীব্রন তনরজর মা এব্িং তদতদমা অনাযার ই িাূঁর 
মলখার র দ  িংগ্ররহ হরয ওরেন মনপথয মজাগানদার এব্িং িারদর কারেই কথন তিরল্পর দীক্ষায দীতক্ষি হরয ওরেন। িাূঁর 
রচনায মলাকাযি জীব্ন ও  িংসৃ্কতির প্রাধানয কথকিার হাতররয যাওযা পুররারনা রীতিরক তেতররয এরন মদি-জাতির ম ল 
ঐতিহয  ন্ধারন তব্রিষ ভ তমকা পালন কররনে।  াতহিয  ম্পরকম িাূঁর ধারিা িাূঁর মমৌতলকিারকই তচতিি করর, 

“মলখার পরব্ম মলখক যতদ িাত়েি হয িাহরল পােকও আরলাত়েি হরব্। আমার তব্শ্বা  এতি একতি তররল মর ।”৪ 
 
খ. তব্রেষি : 
এ প্রব্রন্ধর আরলাচয উপনযা  ‘ধনপতির ত িংহলযাত্রা’। ২০১৩  ারল এ উপনযার র জনয তিতন ‘আনে পুরস্কার’ লাভ 
কররন। শুধু িাই নয এ উপনযা  কথন-তিল্পী রামকুমাররর স্বািন্ত্র্যরকও মযমাদার আ রন প্রতিতিি করর। তব্ষযশব্তচত্র মথরক 
কথন-ভতঙ্গর অতভনব্ তিতল্পি প্রকাি ব্ািংলা  াতহরিয রামকুমার মুরখাপাধযাযরক একতি স্বিন্ত্র্ অব্স্থারন অতধতিি কররতেল, 
আরলাচয উপনযা তি এর যথাথম প্রমাি। এ উপনযার র তনতব়্ে আরলাচনায যাওযার আরগ মলখরকর অতভপ্রায  ম্পরকম মজরন 
মনওযা মযরি পারর,  

“আতম উপতনরব্ি-প ব্ম ব্ািংলার  রঙ্গ  ম্পকম গ়েরি মচরযতে এই উপনযার । গঙ্গার দু’ধারর ময জনপদগুরলা তেল 
িারদর নারমর  রঙ্গ প্রাচীন ভারিীয  ভযিার  ম্পকম তেল। হাতলিহর, নব্দ্বীপ, লতলিপুর, ইন্দ্রানী ইিযাতদ নারমর 
পুরাি ইতিহা  আমরা ভুরল তগরযতে। ঔপতনরব্তিক িা রন হাতররয তগরযরে প্রাচীন ব্ািংলা ও ব্ািাতলর অরনক 
পুরারনা খাব্ার। ধনপতি-মি ম ই যুগিারক আতম নিুন করর তনমমাি কররি মচরযতে। ভািরি মচরযতে আমারদর 
মানত ক ঔপতনরব্তিকিারক।”৫ 

উপরর উতেতখি মন্তব্যতির দুরিা অিংরির তদরক যতদ আমরা একিু তব্রিষ দৃতি তদই িাহরল  ম্প িমরূরপ না হরলও 
আমরা মলখরকর শুধু এরক্ষরত্রই নয, কলম-চারিার মনপথয উরেিযতিও আমারদর কারে স্পি হরয যায। কারি প্রতিতি 
উপনযা  হযরিা তভন্ন তব্ষযরক মকন্দ্র করর গর়ে ওরে তকন্তু িা গর়ে ওোর মনপথয কাতরগর তকন্তু ম ই একজনই। িাই িাূঁর 
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জীব্নরব্ারধর  িংজ্ঞাতি প্রতিতনযি ব্দরল যায না ব্রলই আমরা খুব্   ক্ষ্মভারব্ হরলও যতদ একজন মলখরকর রচনা-করমমর 
তনতব়্ে অব্রলাকন কতর, িাহরল ম  ব্ রচনা গ্রতন্থব্দ্ধ হরয আরে ময অদৃিয সুমিার ব্াূঁধরন িা উপলতব্ধ কররি পাতর। 
রামকুমার মুরখাপাধযারযর মক্ষরত্রও এই ধারিাতি মপাষি কররি চাইতে আমরা। আরলাচয উপনযা  রচনার মপেরন ময অতভপ্রায 
ব্যক্ত করররেন তিতন, িারি দুরিা কথার ওপর মজার তদরি চাই। প্রথমি উপতনরব্ি-প ব্ম ভাররির  িংসৃ্কতির  রঙ্গ পতরচয 
করারনা আর তদ্বিীযি মানত ক ঔপতনরব্তিকিারক মভরি িা মথরক মব্তররয আ ার প্রস্তুতি। এরক্ষরত্র আব্াররা ভীষিভারব্ 
প্রা তঙ্গক মরন হরে প্রাব্তন্ধক-মলখক মদরব্ি রায ঔপনযাত রকর তিল্প  িংকরির কথা ব্লরি তগরয ময অতভপ্রায ব্যক্ত 
কররতেরলন িা, - 

“ময মকারনা করলাতনর প্রজা তহরিরব্ করলাতনর মকারনা তিক্ষা িার ব্ারকযর তভিরর ভরর মদরব্ না। আতম এমন 
একজন ঔপনযাত রকর কথা ভাব্তে ময আজ ব্া আগামীকাল চাইরি পারর- ম  স্বাধীন, িার মলখা স্বাধীন ও ম ই 
মলখায তনতহি অথমও স্বাধীন।”৬ 

িাহরল ম ই স্বাধীন কথাগুরলা ব্লরি হরল স্বাধীন মরনর মানুষ হরি হরব্। এই ‘স্বাধীন মরনর মানুষ’ তব্রিষিতিরক 
যতদ  তেকভারব্ তব্রেষি করা যায, িাহরল তেক িার তব্পরীি মমরুরি অব্স্থান কররে ময ঔপতনরব্তিক মন ব্া মরনর 
ঔপতনরব্তিকিা- এই িব্দতির অথমও মব্াঝা যারব্। এই মরনর ঔপতনরব্তিকিার স্বরূপতিরক বু্ঝরি িার গর়ে ওোর 
মপ্রতক্ষিতি  ম্পরকম দু-চার কথা  িংরক্ষরপ ব্রল তনরি হয। আমরা তিতিি ঔপতনরব্তিক িতক্তর অধীন তেলাম দীর্মতদন। এব্িং 
ম ই ঔপতনরব্তিক িা নকারল রাজশনতিক-অথমশনতিক তব্কাি ধারারক মব্াঝার পািাপাতি আমারদর মব্ৌতদ্ধক তচন্তার জগৎও 
গর়ে উরেতেল।  মস্ত বু্তদ্ধজীব্ী, তিল্পী,  াতহতিযরকর তব্কাি র্রিতেল আ রল এই ঔপতনরব্তিক িা নামরলই। েরল ময 
ঔপতনরব্তিক মান  আমারদর তিল্প  িংসৃ্কতির  রঙ্গ  িংতেি হরয যায িা হরলা তিতিি প ব্ম ভাররি মকানও উন্নি  ািংসৃ্কতিক 
ঐতিহয তেল না। েরল রাজশনতিকভারব্ তিতিি ঔপতনরব্তিক িতক্তর কব্ল মথরক আমারদর মুতক্ত তমলরলও মনরন দীর্ম 
লাতলি এই তব্শ্বা  মথরক মুতক্ত মমরলতন। েরল করলাতনযাল িা রনর পরব্িমী  মরযও  ব্ার মরধযই এক ধররনর প্রিীরচযর 
অনুকরি সৃ্পহা িীিভারব্ মথরক যায। পাশ্চািয  ািংসৃ্কতিক আতধপিযব্াদী মানত কিার আনুগিয স্বীকার করর বেই তব্না 
প্ররেই। এই তব্নাপ্ররে আনুগিয স্বীকার করর মনওযার প্রব্িিারকই ঔপতনরব্তিক মন ব্া মরনর ঔপতনরব্তিকিা ব্রল 
আখযাতযি করা মযরি পারর। েরল ব্লরি তদ্বধা মনই “আর কিিা ইউররাপীয হওযা মগল িার মরধযই তনতহি হল 
আধুতনকিার তচন্তা।”৭ 
        েরল এ ময মথরকই আমরা আমারদর  াতহিয  িংসৃ্কতির তব্তভন্ন পযমারয তকেু আররাতপি ভাষারকই তনজস্ব ব্রল 
মাতনরয তনরযতে তনরজরদর ভাষা ভুরল তগরয। প্রাব্তন্ধক-মলখক মদরব্ি রায এই প্র রঙ্গই িাূঁর উপনযা   ম্পতকমি ভাব্নারক 
ব্যক্ত কররি তগরয ব্রলন,  

“ব্াক্ আর অরথমর মরধয ঔপতনরব্তিক িতক্ত ঢুরক পর়ে িারদর তব্তেন্নিা রু্তচরয তদরযরে। আমরা িখন মথরকই 
আমারদর তনরজরদর কাতহনীকার হওযার পতরচয হারারি শুরু কতর। আমরা ধরর তনলাম ঐ ভাষা ঐ মর্াষিার 
নামই উপনযা । ঐ ভাষা আর ঐ মর্াষিার মাঝখারনর োূঁক তদরয ‘অথম’ গরল মগল। ইিংররজরা আমারদর এই 
উপনযা  তিতখরযরে। আমরা আমারদর তনরজরদর হাতররয মেরলতে।”৮ 

আমারদরও ময একতি তনজস্ব কাতহতন তেল, কাতহতন ব্লার কথকিার ধরন তেল; পাূঁচাতল, িিকথা, িরজা, যাত্রা 
ইিযাতদ মাধযরম মোিা এব্িং দিমকরদর  রঙ্গ  রা তর মযাগারযারগর এব্িং কথকোকুররর তনজস্ব তচন্তার অন্তভভ ততক্তরি প্রতি 
ব্ারই তভন্ন কাতহতন তিতর হরিা। আর এভারব্ই  মকালীনিার ব্াস্তব্রূপরক িুরল ধররিন কথাকাররা। তকন্তু আমরা 
ঔপতনরব্তিক আমরল এ ব্ ধরনরক তব্সৃ্মি হরযতেলাম কারি ঔপতনরব্তিক আমরল আমারদর কারে ঔপতনরব্তিক প্রভুর 
মদখারনা পথই ‘মেিরের তিররাপা’ পায। এর ম ল কারিতিও ঐ ঔপতনরব্তিক মানত কিার মরধযই তনতহি। ঔপতনরব্তিক 
প্রভু তচরকালই উপতনরব্তিি মারন িারদর অধীনস্থরদর তনকৃি করর মদখারি চায তনরজরদর মেিরের মযমাদা তনরঙু্কি রাখরি।  

“ইিংররজরা এই ব্ কাতহতনর আতঙ্গরকর  রঙ্গ পতরতচি তেল না। আমরাও িাই আমারদর পতরচয ভুরল মযরি শুরু 
করলাম। গি দিরকর মাঝামাতঝ যখন তডররাতজযানরা ব্ািাতল-ভারিীয  িংসৃ্কতির দাতযে তনরি এতগরয আর ন, 
িখনই এই  মস্ত মদিী আতঙ্গক অব্যব্হারর নি হরয মযরি শুরু করর।”৯ 

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


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

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-02 
Website: www.tirj.org.in, Page No.12-20 

___________________________________________________________________________ 

Page 16 of 20 

         এই পাশ্চািয তনভমর  মারলাচনা পদ্ধতি,  াতহিয তনমমাি িাও একতদন নিুনভারব্ উনু্মক্ত কররি চাইল তনরজরক। 
েরল Textual criticism এব্িং Post structuralism যুরদ্ধাত্তর পতররব্রি নিুনভাব্নার উরেক কররতেল। মলখক-
তিল্পীরকও িাই নিুন অরথমর মখাূঁরজ মযরি হরলা। িাই এিতদন ময ব্ািাতলর  াতহিয- িংসৃ্কতি-কৃতি-ঐতিহয-ধমমাচরি-
মলাকাযি  িংস্কার ইিযাতদ তব্ষরয ইউররাপীয তচন্তাতব্রদর কথাই তেল মিষ কথা। প্রাচয িত্ত্বতব্দ এরডাযাদম  াঈদ ম ই 
প্রারচযর মানুষনদ্র ঔপতনরব্তিক মরনাজগরি অন্তর্মারির মাধযরম মকন্দ্রচুযতির কথা ব্লরলন। 

“েরল আধুতনক  মারলাচনা পদ্ধতির তব্রুরদ্ধই প্রথম অতভর্াি এব্িং ঔপতনরব্তিক মানত ক  িংস্কার মভরি নিুন 
মব্ারধ উজ্জীতব্ি হরি  ারা তব্শ্বরক প্রারিাদনা যুতগরযরেন।”১০ 

আরলাচয উপনযা  রচনার মপেরন  ুপ্ত অতভব্যতক্তর কথা ব্লরি তগরয মলখক ময কথাগুরলা ব্রলতেরলন িার তদ্বিীয 
উরেিযতি এরিাক্ষি আরলাচনায মব্াঝাব্ার  িংতক্ষপ্ত প্রযা  করা হরযরে। এব্িং প্রথম উরেিযতির মপেরন অন্ততনমতহি কারিতিও 
স্পি করা মগরে  ম্ভব্ি। ঔপনযাত ক রামকুমার আ রল চণ্ডী-পুরারির আরখতিক খনণ্ডর মচরয জনতপ্রযিার তদক মথরক 
িুলনাম লকভারব্ তনষ্প্রভ ব্তিকখনণ্ডর র্িনা-পরব্মই তনরজর মলখার েক খুূঁরজতেরলন ময কাররি িা হল ম ই উপতনরব্ি-প ব্ম 
ব্ািাতল  িংসৃ্কতির  রঙ্গ পরব্িমী প্রজরন্মর পতরতচতিকরিই নয শুধু, মদিজ ঐতিহয-ইতিহা  আতব্ষ্কারর তনজস্ব অতস্তে-
 িংসৃ্কতিরও অনু ন্ধান। উত্তর-আধুতনক তচন্তা-মচিনার ম ল অতিিরক ব্যান কররি তগরয প্রাব্তন্ধক  মারলাচক এজাজ 
ইউ ুেীও ব্রলতেরলন, 

“এতি ঐতিরহযর প্রতি  াদামািা মরাি মাত্র নয, তনতশ্চিভারব্ িাৎপযমমতণ্ডি ইতিহা  মচিনার  ারাৎ ারও। শুধুমাত্র 
অিীরির তদরক মেরা নয, অিীরির আরলারক ব্িমমানরক পুনগমেন। যা অিীিরক  মকালীন মব্ারধ ত ক্ত করর।”১১ 

এব্ার উপনযার র তদরক তেরর মদখা মযরি পারর। ঔপনযাত ক ব্তিকখনণ্ডর ম ল র্িনার  ম্প িম অিংি গ্রহি 
কররনতন। িাূঁর তনব্মাতচি অিংিতি হরলা ব্তিকখনণ্ডর প্রথম অিংিতি। অথমাৎ  ওদাগর ধনপতির ত িংহলযাত্রার প্রস্তুতি মথরক 
 ওদাগররর ত িংহরল ব্তেদিা পযমন্ত। আব্ার এিাও  িয, মব্তিরভাগ মক্ষরত্র একারলর  াতহতিযকগি তমথ-পুরারির ভািা 
গ়োয ময নব্তনমমাি কররন ঔপনযাত ক রামকুমাররর ম িা অতভরপ্রি তেল না। মকননা িাূঁর উরেিয তেল তভন্ন। তিতন র্িনা 
তকিংব্া চতররত্রর পতরব্িমন র্তিরয িারক  মকালীনিার  রঙ্গ যুক্ত কররি চানতন। ব্রিং মচরযতেরলন ইতিহা -ঐতিরহযর পুররনা 
অব্যরব্ই ভাব্নার নিুনে ব্া মমৌতলকিারক িুরল ধররি। যিস্বী  মারলাচক  ুতমিা চক্রব্িমীর কথা ধার কররই ব্তল ময 
মহাভাররির ব্যা রদরব্র ব্র-পুি  ঞ্জরযর প্রিযক্ষ দিমরনর তদব্যদৃতির মরিা ঔপনযাত ক রামকুমারও “মুকুরের কাব্য  ামরন 
মররখ করযক িিাব্দীর দ রে মথরক তেরর মদরখতেরলন মধযযুরগর ব্ািংলা ও ব্ািাতলরক।”১২ 

এই  মরয দাূঁত়েরয পঞ্চদি-মষা়েি িিরকর ব্ািংলা ও ব্ািাতল িার র্র-ব্াত়ে, আহার ব্াতিজয, কৃতি,  িংস্কার 
ইিযাতদ রাজার  রঙ্গ প্রজার,  াধারি মানুরষর  রঙ্গ অপর মানুরষর  ম্পকম, নদ-নদী, হাি-গঞ্জ-প্রকৃতি-মলাকাযি জীব্ন-
গীিব্াদয  রমি পিতচরত্রর মরিা িাূঁর মলখায উদ্ভাত ি হরয উরেতেল। এ উপনযার র ম ল অতভতনরব্ি তব্েুগুরলারক যতদ 
 ুত্রাতযি করা যায ব্যতক্তগি পারের তনতররখ, িাহরল এভারব্ মদখারনা মযরি পারর, 

ক) প্রাচীন ও মধযযুরগর ব্ািাতলর মনৌ-ব্াতিরজযর প্রভ ি তব্স্তার। 
খ) প্রাচীন যুরগর তব্সৃ্মি অথচ  মৃদ্ধ জনপদ-নদ-নদী-স্থারনর পতরতচতিকরি। 
গ) মলাকাযি  িংসৃ্কতির পুনরুদ্ধার। 
র্)  ভযিার তব্কারি  মস্ত প্রতিক লিার তব্রুরদ্ধ মানব্ ত্তার জযযাত্রার ইতিহার র অব্যাহি ধারা। 
ি)  রব্মাপতর ভারিীযে মব্ারধর তব্কারি ব্ািংলার আথম- ামাতজক  ািংসৃ্কতিক মচিনার তব্স্তার। 
 াতহরিয প্রাতন্তক এব্িং এো়ো অনযানয ব্রগমর মরধয  িংকরির অব্স্থান তনরয আলাপচারীিায রামকুমার জাতনরযরেন 

যতদও  াতহরিয প্রাতন্তক ব্রগমর উরে আ ািা একতি তব্রিষ  মরযর তনতশ্চি চাতহদা তেল তকন্তু  িংিয  িংকরির মধয তদরয 
 ব্াইরকই মযরি হয জীব্রনর আব্রিম। িাই মিা িাূঁর মলখায অব্স্থাপরন্নর কথাও উরে আর । 

“মযমন আমার ভব্দীয নঙ্গর চন্দ্র-উপনযার র নঙ্গর চন্দ্র অব্স্থাপন্ন চাতষ। আর ‘ধনপতির ত িংহলযাত্রা’য মিা 
 প্ততডঙ্গা মভর  চরলরে ধন- ম্পরদ প িম হরয। ‘চন্ডীমঙ্গল’ এর কালরকিু উপাখযান মব্তি জনতপ্রয হরলও আতম 
ধনপতির উপাখযান মব্রেতে নদী  মুে মব্রয, তব্পদ ঙু্কল জলযাত্রার কথা মভরব্।”১৩ 

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


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

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-02 
Website: www.tirj.org.in, Page No.12-20 

___________________________________________________________________________ 

Page 17 of 20 

িাহরল মব্াঝাই যারে ব্হুপতেি কাতহতন তনরয অনাযার  জনতপ্রযিা অজমন এব্িং স্বীকৃতি কুর়োরনার আকাঙ্ক্ষা িাূঁর 
তেলনা। প ব্ম তনধমাতরি উরেিযরক  ামরন মররখ তিতন এতগরয তগরযতেরলন। 

প্রাচীন ভাররির এই ব্াতিজয  ম্পরকম জানা যায ঐতিহাত ক তিতন এব্িং মারকমারপারলার ভ্রমিবৃ্ত্তারন্ত। ভারিীয 
ব্তিকক ল মনৌচালনায দক্ষিার পতরচয তদরযরেন। ো-তহরযরনর মন্তব্যানু ারর  ব্মাতধক দুরিার মব্তি যাত্রী ব্হরনর ক্ষমিা 
তনরয ভারিীয জাহাজ চলাচল করি। ব্তিকরদর কিব্হুল ব্াতিজয যাত্রার েতব্ও তব্তভন্ন গ্রন্থ মযমন- ‘তমতলে পঞ্চ ্মহা’, 
‘দিকুমার চতরি’ ইিযাতদ উরেখরযাগয গ্ররন্থ পাওযা যায। ম কারলর ভারিব্রষমর প্রধান দুতি ব্াতিজয ব্ের তহর রব্ ‘চম্পা’ 
আর ‘িাম্রতলতপ্ত’ নারমরও উরেখ পাওযা যায। 

ভৃগুকে, পািল,  ুপারা ইিযাতদ ব্ের মথরক ভারিীয ব্তিকরদর ত িংহল, মরাম প্রভৃতি মদরি ব্াতিজয উরেরি 
যাত্রার কথা মিানা যায। আযম  ভযিার তব্স্তারকারল গঙ্গার অব্ব্াতহকা অঞ্চল িাম্রতলপ্ত এব্িং চম্পা নগনরর নাম উরে আ রি 
মদখা যায। ম কারল জাহাজ তনমমাি পদ্ধতিরি মলাহার মপরররকর পতরব্রিম নাতররকল দত়ের ব্যব্হাররর কথা জানা যায। 
আমরা আরলাচয উপনযার ও মদতখ রাজার তনরদমরি যখন ধনপতির ত িংহল পািরন যাত্রা প্রায অব্ধাতরি ‘মধুকর’, ‘দুগমাব্র’, 
‘িঙ্কচ ়ে’, ‘চন্দ্রপাল’, ‘মোরিামুেী’, ‘গুযাররতখ’ ও ‘নািিালা’- এই  প্ততডিার উরত্তালন তনতশ্চি হয। প্রতিতি তডিার তনমমাি 
তিলী এব্িং তনমমারি ব্যব্হৃি কারের নানা রূরপর ব্িমনা ররযরে। প্রতিতি তডিা তব্তভন্ন েরব্য প িম হরয ওরে এব্িং এরদর 
তব্রিষেও তভন্ন। গাম্ভীর এব্িং ডহ দারু তনতমমি জলযান ‘দুগমাব্র’  ওদাগররর তডিা। এই নারমর প্রতিতি অক্ষর তব্নযার  
একতি তব্শ্বা  জত়েি। 

“দুগমার দ-কারর তদনয নাি, উ-কারর তব্ঘ্ন নাি, র-কারর মরাগ নাি, গ-কারর পাপ 
নাি, ও আ-কারর ভয িত্রু নাি-দুগমাস্মররি  াগর পথ তনরাপদ।”১৪ 

গাব্ররদর জনয তনধমাতরি ময জলযানতি িা হরলা নািিালা। এই অতনরদমিয যাত্রাপরথও যারি জীব্রন রঙ্গ-মকৌিুক 
ব্জায থারক, িার প্রস্তুতি। মনৌকা ময ব্ তব্তনময েরব্য ভরর ওরে িা  িংগ্রহ করর ব্ািংলার মানুষ। িারি মযমন ররযরে 
প্রাচীন ব্ািংলার তব্তভন্ন আহার-েব্য, মিমতন ররযরে নানা জারির পাতখ ি য ইিযাতদ। 

“উজাতন নগরব্া ী, েরা ভ্রমরায চরলা।  প্ততডিা ভররা আপন পরি।”১৫ 
আহাযম েরব্যর মরধয পলাঙু্গ, মকালকে, ভোিক, হতরো, লব্ঙ্গ, নাতররকল, আম্রাব্িম, পক্ষীক রল থুত়েমারা, ম িা, 

মনিা ইিযাতদ পারাব্ি,  াতলকা, পািলা, রতিভ রা ইিযাতদ নানাজারির পাতখর ব্িমনা ররযরে। অথমাৎ জীব্নধাররির মক্ষরত্র 
আহাযম মথরক িৃঙ্গার এব্িং প্রতিরষধক  ব্ ধররনর তব্তনময েরব্য ভরর ওরে ধনপতির তডিা প্তক। এ ব্ দৃরিয এক  মৃদ্ধ 
জনপরদর যাপরনর েতব্ই েুরি উরেরে। ম   রঙ্গ  প্ততডিার অতিক্রান্ত পরথ আমারদর পতরচয র্রি তব্তভন্ন প্রাচীন গ্রাম-
জনপরদর  রঙ্গ মযমন ‘ডাতহরন লতলিপুর ব্ারমরি ইন্দ্রানী’। ভ্রমরা-অজয-ভাগীরথী-দারমাদর-মগাদাব্রীর যাত্রা মিরষ 
 াগর ঙ্গরম উপনীি ধনপতির ব্াতিজযিরী। এব্ার যাত্রার পথ আরও প্রিস্ত এব্িং তব্পদ ঙু্কল। নদীপরথ যাত্রাকারল ধনপতির 
তডিা এরক ত্ররক মপতররয যায ডুমরা, ব্াতলযা, নিুনগাূঁও, দুমদা, চামকরা ইিযাতদ জনপদ। শুধু প্রাচীন েরব্যর ব্িমনা নয 
রন্ধনতিরল্পর মক্ষরত্রও অরনক প্রাচীন রান্নার পরদর  রঙ্গ আমারদর পতরচয র্রি। এিতকেুর পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্িমনা  ম্ভব্ নয 
মকননা  তিয অরথমই এ উপনযা তি শুধু অতনতদমি এক অতভযাত্রীর তনতদমি গন্তরব্যর উরেরিয যাত্রাই নয; উপনযা তির কথকিার 
ময েমমরক আত্তীকৃি করর এতগরয মগরে িারকও কথাযাত্রা ব্লা মযরি পারর। এরিও ররযরে হাজাররা ব্াূঁক মেরা, আব্ার 
ম ই ব্াূঁক মথরকই জন্ম তনরযরে আররা নিুন কথাব্ীজ। এ মযন মকানও এক তব্েু মথরক শুরু করর ক্রমাগি কথার আরও 
বৃ্ত্ত-উপবৃ্ত্ত-িাখাবৃ্রত্ত েত়েরয যাওযা, তেরর আ ার ভাব্নািাই অম লক; শুধু চশররব্তি -  ামরনর গন্তরব্য মপৌঁোরনার প্রযা । 
ভারিীয উপনীষদীয দিমনও মিা িাই ব্রল। মপেরন মেরল যাওযা পথ এব্িং  ময দুরিাই মযন যাত্রা পরথ অন্তরায তিতর 
করর। 

এক অরথম কী অতনরদমিয জীব্রনর যাত্রাপরথর েতব্ েুতিরয মিারলন তন ঔপনযাত ক ধনপতির যাত্রাপরি একজন 
দক্ষ পিুযা তিল্পীর মরিা! ‘মযরি নাতহ তদব্ িবু্ মযরি তদরি হয’ এিাই ময জীব্রনর ধ্রুব্  িয। ধনপতিও কররজার়ে উজানী 
নগররর িান্ত গৃহরকাি তভরক্ষ মচরযতেল রাজিতক্ত ব্া তনযন্ত্র্রকর কারে। তকন্তু ম িা র্রি বে। কারি তনযন্ত্র্ক অথমাৎ রাজার 
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আকাঙ্ক্ষার প্রাতপ্তই ময মিষ কথা িাই প্রজনের পর প্রজন্ম ধরর চলরি থারক এই যাওযা আ ার পালা। প্রথরম জযপতি 
দত্ত পরর িার পুত্র ধনপতির পালা। যাত্রাকারল এরকর পর এক অতভনব্ ম ৌেরযম মযমন আতব্ি হয ধনপতির মন মিমতন 
তব্পদ ঙু্কলিারকও মপতররয যায ম । জীব্রনর পথ ময কু ুমরকামল নয। এই দািমতনক ব্ীক্ষািুকুও এই উপনযার র তভন্ন 
 িংরযাজন। 

আমরা উপনযার  েত়েরয তেতিরয থাকা এমন তকেু দৃরিযর মুরখামুতখ হই মযখারন আমরা মদতখ মানরব্ির তকেু 
প্রািীর করথাপকথরন এই পাতথমব্ মানব্ জীব্রনর  ুখ-দুুঃখ- িংরাগ-মপ্রম-র্যাগ-তব্রেদ-তব্রহ-মৃিুযর প্র ঙ্গ উরে এর রে। দু 
একতি দৃিান্ত মনওযা মযরি পারর। 

“কথায কথায রাতত্র ব্ার়ে। গরপা কথা িিক্ষরি তনোয মব্ ামাল। মস্তক মদারল ব্াূঁিতর মািন েিীর মরিা। গাতভ 
নদী জরলর তহমতন্তক গাঢ়িার কথা ভুরল ভ্রমরার িীরর মপৌষ িংক্রাতন্তর মরহাৎ রব্র কথা ব্রল। গারের পক বখ 
গ্রহ রাবির েল মের়ে আকারির িারকা মগারন। মখরির লাঙ্গলা হলধররর পত্নীর পতরব্রিম তনজ  হধতমমনীর  াধ 
ভক্ষরির তদন মগারন। দতধকর দতধভান্ডগুতল বৃ্ক্ষিরল মররখ দতধত্থ বৃ্রক্ষ চর়ে কতপরদর  রঙ্গ রামচরন্দ্রর ত িংহল 
যাত্রার গসপা মজার়ে। িখনই দ রর জারগ আরলাকমালা। ম  আরলা ভ্রমরার মরারি ভার , মদাল খায, ব্রয তনরয 
আর  ধনপতির ত িংহলযাত্রার ব্ািমা এক জনপদ মথরক আর এক জনপরদ। মনভারনা তপতদম আব্ার জালায ব্উ 
তঝরা, গাতভ মগািালা মের়ে ব্াইরর আর , গারের পক বখ নিুন মজানাক গাূঁরথ মগামরয, তিকার  ন্ধানী িাদুমল থমরক 
দাূঁ়োয, তিব্া ভ্রমরার মরারির মকরযাল ধ্বতন মিারন, মীন  ুব্া  মনয তডিা দারু গাম্ভীর, ডহু, পন , তপযারলর।”১৬ 

ধনপতির ত িংহলযাত্রা এখারন প্রিীকী হরয উরেরে। একতদরক এ যাত্রা মযন মরহাৎ রব্র ব্ািমা ব্রয আরন। 
 ওদাগর তেরর এরল িার  ারথ আ রব্ তব্ত্ত-তব্ভব্- মৃতদ্ধর পািাপাতি  ুরখর আনরের  ুপব্ন। এই শুভক্ষণতিরক  ব্াই 
মুখর করর রাখরি চায। ঔপতনরব্তিক  মযপ্রব্ারহ যখন আমরা তনরজরদর  িংসৃ্কতিরক ভুরল তগরয প্রিীরচযর অনুকরিরকই 
একমাত্র  ভযিার মানদণ্ড তহর রব্ স্বীকৃতি তদরয চরলতে িখন পুররনা মদিজ ঐতিরহযর পুনরুদ্ধারর ঔপনযাত ক মযন 
 ািংসৃ্কতিক আতধপরিযর অন্ততনমতহি অথমরক এভারব্ই অন্তর্মাি কররি চান এব্িং আমারদর মচিনারক জাতগরয িুলরি চান 
মদিজ ঐতিরহযর তদরক দৃতি তেতররয তদরয। ধনপতির ত িংহলযাত্রার ব্ািমা মযমন জনপদ মথরক জনপরদ ব্রয তনরয যাওযার 
দায ব্হন করর মানুষ-মানরব্ির প্রািী, এমনতক প্রাকৃতিক প্রতিতি উপকরি; আমারদর মিকর়ের কথারকও ময এভারব্ 
প্রজরন্মর পর প্রজন্ম ধরর ব্রয তনরয যাওযার দায আমারদরই। িাই এ উপনযার র শুরু মথরক মিষ পযমন্ত মলাক িংসৃ্কতির 
হাজাররা প্র ঙ্গ জত়েরয ররযরে। তচূঁ়ো, দই, মেতন, রৃ্রি ভাজা পলাকত়ে, মুগ  প, তজরা  ন্তলরন ব্াগযান -  াত়ে কচু ও খাম-
আলুর ব্যঞ্জন ইিযাতদ েলাহার এব্িং নানা ব্যঞ্জরনর কথা ব্রলরেন মলখক। কু়েঙ্গ (হতরি), মািঙ্গ (হাতি), িরকু্ষ (মনকর়ে 
ব্ার্) ইিযাতদ ব্ািংলার পশুর কথা মযমন ররযরে মিমন উলুক, চেনা, তপক, থুত়েমারা, তিখতরযা, মন ুখা, মদাষল ইিযাতদ 
পাতখরও উরেখ করররেন। শুধু িাই নয ব্ািংলার ঐতিহযরক ধরর মররখরে ময ব্ বৃ্ক্ষরাতজ - মযমন কালতচি, আিতয, মাকে 
বৃ্ক্ষ, দতধত্থ বৃ্ক্ষ, কামরাঙ্গা বৃ্ক্ষ; ময ব্ েুল মযমন ভ তম চম্পা, তব্ র ালা, ব্াক না নাগরকির, স্বিমযুতথকা এব্িং েল মযমন 
মাকে, রম্ভা, কদলী, িাব্া ইিযাতদর উরেখও ররযরে। মলাক াতহরিযর স্বিমভান্ডাররক প িম করররে ময ব্ ধাূঁধা প্রব্াদ ইিযাতদ 
ম ই ধাূঁধার ব্যব্হাররও ব্ািংলার মলাক জীব্রনর ঐতহক েতব্ উরে এর রে। মলাকতব্শ্বার র  ব্যব্হারও লক্ষনীয। আমরা মদতখ 
 িংস্কারর তব্শ্বা ী গিক খত়েব্জ্র খাূঁরক যাত্রাপরথর শুভাশুভ তব্চারর ধনপতিরক এ মরয যাত্রা কররি তনরষধ কররি।  ব্রিরষ 
উরেখ কররি হয গারনর কথা। নদীমািৃক অঞ্চরলর প্রতিতি জীব্রনর পররি পররি জত়েরয থারক নদী-জরলর ব্াস্তব্িা। 
ক ল ভািা নদী আর মন ভািা োরীর অব্স্থান ময প্রায এক। িাই মিা এই মব্দনার মিাকািম  ুরর মব্রজ উরেরে তচরতব্রতহনী 
নারীর দুুঃরখর ব্ারমা যা। 

“ম ানার িরী ররির ব্াদাম তদযাে উ়োইযা / প ব্াতল ব্ািার  ব্াদাম উর়ে রইযা রইযা। / রি মদতখযা এই অভাগী 
কারে র্ারি ব্ইযা / ম াূঁরির িারন কলত  আমার মগলরর ভাত যা / আই  আই   ুজন নাইযা, কলত  মদও 
ধতরযা। / কী ধন লইযা যাব্ র্রর ি নয আমার তহযা।”১৭ 
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স্বামীহীন নারীর খ়েকুরিার মরিা আূঁকর়ে থাকা আেযিুকুও ময েুতররয যায, িাইরিা  াহাযযকারী  ুজরনর কারে 
এই কাির অনুররাধব্ািী। তকিংব্া অতনিয জীব্রনর কথা উরে আর  ব্াউতলর গারনর  ুরর। ‘িুই যা  না মর মন পাতখ িুই 
তের যা আয়, / ওরর শুক-সাতর নারম পাতখ আয হৃতদ তপতঞ্জরায।’ 

মানুষ জারন এ পাতথমব্ জীব্রন একতদন অন্তকাল আ রব্ই তকন্তু এই তনিুর  িযরক মমরন তনরযও জীব্রনর  মস্ত 
আিা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিরযাতগিা মপ্রম কাম িৃষ্ণা এই জাগতিক চাতহদাগুরলা মানুরষর জীব্নরক স্বাভাতব্ক েরে ধরর রারখ। 
ব্রিং ব্লা ভারলা ভুতলরয রারখ তনিুর  রিযর মুরখামুতখ হরি। 

িাো়ো ঐতহক জীব্রন মানুরষর  রঙ্গ মানুরষর  ম্পরকমর ময ব্হুমাতত্রক তব্নযা  িাও লক্ষনীয। িা ক ক্ষমিার 
মকরন্দ্র তযতন আরেন িার  রঙ্গ অধীনস্থরদর  ম্পকম ময মকব্ল হুকুম িাতমল করার ম িা উপনযার র শুরুরিই রাজার  রঙ্গ 
ধনপতির  াক্ষারি স্পি হরয উরেরে। িাো়ো ধনপতির যাত্রারক মকন্দ্র করর পতরতচি-অপতরতচির ররক্তর- ম্পরকমর, দ র-
 ম্পরকমর ময েেময তব্স্তার আমরা মদতখ িা ময অতিতথ ব্ৎ ল ব্ািংলার একান্ত তনজস্ব  ম্পদ। ঔপনযাত ক ব্ািংলার তনজস্ব 
 িংসৃ্কতিরক িার  মস্ত অতভব্যতক্ত হ িুরল এরনরেন। এ মযন এক রথম জাতির উত্তরাতধকার   রত্র ম ই পরম্পরারক ব্হন 
করর তনরয চলা। এরক্ষরত্র প্র ঙ্গ তভন্ন হরলও মননগি ভাব্নার ব্াহক তহর রব্  াদৃিয ব্হন করররে এমন একতি উদৃ্ধতির 
উরেখ প্রা তঙ্গক মরন হরে। ব্ািাতলর ইতিহা কার েীহাররঞ্জন রায িাূঁর গ্ররন্থর তনরব্দন অিংরি ব্রলতেরলন, - 

“আমার ব্ািলারদি ও ব্ািাতল জাতি প্রাচীন পুূঁতথর পািায নাই, রাজকীয তলতপমালাযও নাই, ম -মদি ও জাতি 
আমার মচারখর  মু্মরখ ও হৃদরযর মরধয তব্সৃ্তি ও তব্চরমান। প্রাচীন অিীি আতজকার  দয ব্িমমারনর মরিাই 
আমার কারে  িয ও জীব্ন্ত। ম ই  িয জীব্ন্ত অিীিরক আতম ধতররি চাতহযাতে এই গ্ররন্থ, মৃরির কঙ্কালরক 
নয।”১৮ 

উপনযার র   চনা এব্িং  মাতপ্ত ম ল অন্তব্মস্তুরক িাৎপযমপ িম করর িুলরি অরনকিাই গুরুেপ িম ভ তমকা পালন করর। 
আরলাচয ‘ধনপতির ত িংহলযাত্রা’ উপনযার র নামকররির মরধযই একতি অতনরদমিয যাত্রার কথা ররযরে। িাই আক্ষতরক অরথম 
এখারন মকানও তমলন ব্া িথাকতথি  মাতপ্ত আিা করা যায না। যাত্রার গতিপথিাই অতভরপ্রি, গন্তরব্যর স্থাযী তেকানা নয। 
িাই আমারদরও মরন প্রে জারগ মকনই ব্া ঔপনযাত ক এমন একতি অপ িমিা তনরয  মাতপ্তর মরখা িানরলন? িার একতি 
কারি মিা তনতশ্চিই যাত্রা পরথর ব্িমানাই মলখরকর আকাতঙ্খি তব্ষয তেল তকন্তু িারি মঙ্গল-কতব্র অতভরপ্রি  িয প িমিা 
মপল কী? ব্তিক মেরির দ্বারা অনাযম নারী মদব্িার প জার মাধযরম স্বীকৃতিদান- এিাই মিা ম ল কারব্যর তনতহিাথম তেল। 
তকন্তু মঙ্গলকারব্যর পুররারনা োূঁরচ নিুন  মরযর কথাকার মানুরষর মভিররর অপ্রতিররাধয কামনা-ব্া না প্রতিব্ারদর 
আকাঙ্ক্ষাতিরকই ব্র়ো করর মদখারি চাইরলন। উপনযার র এরকব্ারর মিষমুহ রিমও ধনপতি  ওদাগররক আমরা মদখলাম 
মদব্ীর মাযায ম  ত িংহলরাজরক কমরলকাতমনী রূপ মদখারি অ মথম হরলা; েরল িার কপারল ময রাজররারষ ব্তেদিা 
র্িরব্ এিাই স্বাভাতব্ক। তকন্তু ম ই তব্পরদর মুহ রিমও তকন্তু ম  এই ত দ্ধারন্ত অন়ে রইল মদব্ীর কমরলকাতমনী রূপই 
 ব্রচরয মমাহময। এখারনই িার মানতব্ক আরব্দরনর তচত্র েুরি ওরে। প্রকৃতির আশ্চযম  ৃতি মানুষই একমাত্র প্রকৃতির 
রহ যরক জানার অদময পি করররে এব্িং  িংগ্রাম করররে  মস্ত প্রতিক লিার তব্রুরদ্ধ। এ উপনযার  আমরা মদতখ ধনপতির 
 িংগ্রামী প্রতিব্াদী  ত্তারক। যতদও িার এই  িংগ্রাম তনষ্ফলা তেল তকন্তু অব্িযই প্রিিং নীয।  

“ধনপতি ব্রল, ব্াক্ িতক্ত হরি এর প রব্ম ব্লরব্া একতিই কথা, িিরূপা চণ্ডীর মেি রূপতি হরলা কমরল কাতমনী। 
অধর মযন পক্ক তব্তিকােল, ব্দন িরদ-ইেু, আূঁতখ কুরঙ্গরলাচন, কী নযনাতভরাম দুই কুচতগতর, তনতব়্ে তনিি। 
এরূপ প জয হরব্ মকমরন?”১৯ 

এখাসে ধ্েপবর্র দৃ্বিসর্ চণ্ডীর দদ্বী মবহমার বদ্সল বচর নমাহময়ী মােবী রূপবির প্রকাি ঘসিসে। ম লকারব্য 
মযখারন  ব্মগুিাতিি পুত্র শ্রীমরন্তর আগমন র্রি তপিার ব্েীরমাচরন এব্িং মদব্ীর অতভপ্রারযই  ব্তকেুর শুভ  মাপন র্রি। 
তকন্তু এখারন ঔপনযাত ক এক দীর্ম প্রিীক্ষায উপনযার র ইতি িারনন। আমরা মদতখ  ব্মদা পতরব্তিমি  ময মথরম থারক 
না। ঋিুচরক্রর পতরব্িমরন ত িংহল মদি আব্ারও পত্র-পুরে  ুরিাতভি। অথমাৎ  ু ময এব্িং দুুঃ ময একতি অপরতির 
পতরপ রক। মকানও তকেুই স্থাযী নয। িাই তব্পরদ ধীর-তস্থর মথরক অব্স্থার মমাকাতব্লা করর যাওযািাই যথাথম মানুরষর 
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লক্ষি। এভারব্ই মভাগ-িযাগ-দৃঢ়িা-মাযা-মপ্রম-কামনা-তব্রহ-তব্রেদ-তমলন  ব্ ভারব্রই  রম্মলক প্রকারি উপনযার র 
কথাব্ীজ ভারিীযরের অখণ্ডিার মব্াধরকই ধারি করর এতগরয চরল। এ  ম্পরকম তিতন ব্রলরেন, 

“ভারিীয কথনকথার কাল ীমা তত্রকালতব্সৃ্তি, চলাচল তত্ররলাকব্যাপ্ত। কি না চতরত্র িারি মদব্রদব্ী নারী-পুরুষ 
মথরক অজর পশুপাতখ ভ ি-মপত্নী তদিযদানব। তক তব্তচত্রযময িার পিভ তম- মুে, পাহা়ে, িৃিভ তম, মরু প্রান্তর, 
দীপ, অরিয। ভারিীয কথনকথার পাে মযন এই মদিরকই আতব্ষ্কার করা,  ুদ র অিীি মথরক এই ব্িমমারনও।”২০ 
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