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Abstract 
ভারতীে উপমহাদেদশর কালদবলার কথাকার ইসমত্  চুগতাই। বিতীে ববশ্ব ুে ও তৎপরবততী মেশভাগজবনত সমসমদের 
অবভঘাত অথতাৎ েমতদক মকন্দ্র কদর মানুদষর বববিন্নতা, োঙ্গা ও রাজনীবতর অবববমশ্রকাবরতাে মানুদষর প্রাণহিারক হদে 
ওঠা প্রভৃবত এই উপমহাদেদশর সমাজদক অবক্ষদে জীণত কদর মতাদল। সমদের েহন মথদক আপাত স্ববি মপদত মানুষ হদে 
ওদঠ আরও মববশ েমত-সাংস্কারবনভতর। এই অচলাবস্থাে অবতসবিে রূপ মনে মমৌলবাে। মমৌলবাে, বপতৃতন্ত্র পারস্পবরক 
সহাবস্থাদন মনুষযত্ব, নারীর আত্মববকাদশর পথদক কদর সীমাবে। এই েমতীে মমৌলবাদের ববরুদে কলম েদরবিদলন চুগতাই। 
নান্দবনক মূলযদবাে ও নারীবােী প্রবতবাে ও প্রবতদরাদের েৃবিদকাণ মথদক এদকর পর এক গল্প বলদেদিন চুগতাই। বতবন 
ববশ্বাস করদতন ম  শুেু নারীর অবেকার বনদে লড়াই নে, সমাজদক সুসমঞ্জসয করাটাই প্রকৃত লড়াই। তাাঁর ‘পববত্র কততবয’, 
‘দমৌলানা সাদহদবর অসুে’ এবাং ‘আবম বিলাম বনবতাক’ গল্প বতনবট অবলম্বদন স্পি হদেদি মমৌলবাদের বহাংস্র রূপ ও মনুষযদত্বর 
সাংকট। মমৌলবাদের চবচতত ববকাশ ববদেষদণ ও স্বরূপ উদ ঘাটদন তাবিক সাংদেষদণর পাশাপাবশ কালদবলার সমেদক 
প্রতযক্ষকৃত চুগতাইদের েুমতর সাহবসনী বযবিত্ব ও জীবনেৃবি অনুভদবর মেয বেদেই স্পি হদে উদঠদি সমসমে।কট্টর 
মানবসকতাে ও সনাতনী অহাংকাদর মমৌলবাে তার আচরদণর িম সম্প্রসারদণ বনদজর অবিত্ব জাবহর করদত েমত 
সম্প্রোেভুি মানুদষর ওপর চালাে নানান অবভসবি। বকন্তু জগদতর পবরবততনশীলতার েদমত  া বকিু অপবরবততনীে তা 
আসদল ধ্বাংদসর অবভমুেী। মমৌলবাে প্রকৃতপদক্ষ েদমতর মূলনীবত ও বনদেতশসমূদহর আপসহীন সাংরক্ষণ  া বাইদর মথদক 
আসা বা ঢুকদত চাওো অনয সামাবজক রীবতনীবত বা সমদের োববদক সরাসবর ববদরাবেতা কদর বা প্রাণঘাতী হদে উঠদতও 
বিো কদর না। বববিন্নতা, সাম্প্রোবেকতা, আবেপতযবাে—  া বকিু মমৌলবােী আচরণ; সাবহতয সৃবির মদেযই তার প্রবতবাে-
প্রবতদরাে প্রাণ পাে। প তদবক্ষণ শবির স্বাতন্ত্রয এবাং মূলযদবাদের জীবনেশতন চুগতাইদক বযবিবনরদপক্ষ বািববােী মলেক 
কদর তুদলবিল। তাই ম ৌনতাদক অবদলাকন কদরদিন বনদমতাহ-বযঙ্গপূণত মচতনা বেদে। চুগতাইদের জীবনেশতদন প্রবতদরােয 
হদেদি পবরদবশ-পবরবস্থবতর েুভতাদগয নারী বপতা বা স্বামী বা প্রাপ্তবেস্ক সিান মথদক বববিন্ন হদলই ম ন মাবলকানাহীন 
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মভাগযপণয ধ্বি স্বরূপ। অনযবেদক নারী কেদনা ভববতদবযর মোহাই অথবা আত্মগ্লাবনদত ভগ্নহৃেে হদে অথবা বযবিস্বাতদন্ত্রয 
আত্মহতযাে বােয হে। পুরুদষর প্রবৃবত্ততাবড়ত েুমতর আচরণদক বেকৃত কদরদিন চুগতাই। এইভাদবই আদলাচনাে উদমাবচত 
হদেদি চুগতাইদের গদল্পর মমৌবলক েৃবিভবঙ্গ। সাংেযালঘু-সাংেযাগুরুর আিঃসম্পদকতর কথা, মশাষক-দশাবষদতর সম্পকত, 
স্বােীনতা পরবততী োবরদ্র্যবিি ভারতবাসীর েুরবস্থার িবব চুগতাইদের গল্পগুবলর বনদটাল বেদন হদে উদঠদি কালদবলার 
অদমাঘ বাততা এবাং শাশ্বত জীবনদবে। 

______________________________________________________ 
Discussion 
১৯১৫ সাদলর ১৫ আগস্ট ভারদতর উত্তরপ্রদেদশর বাোেুদন ইসমত্ চুগতাই-এর জম। তদব তাাঁর বদড়া হদে ওঠা রাজস্থাদনর 
ম ােপুদর। েশ ভাই-দবাদনর মদেয ইসমত্ চুগতাই বিদলন নবম। তাাঁর বদড়া ভাই বমজতা আবজম মবগ চুগতাই উেুত সাবহদতযর 
অনযতম কথাকার রূদপ প্রবতবিত হদেবিদলন। চুগতাই সবসমে স্বীকার করদতন ম  তাাঁর বদড়া ভাই তার মলবেকা হদে 
ওঠার মপ্ররণাোতা বহদসদব কাজ কদরদিন। বকন্তু েুইজদনর জীবনােশত ও তৎসঞ্জাত গদল্পর ববষেবস্তু বিল সমূ্পণত ববপরীত 
মমরুর। চুগতাই অদনকটাই বনদজর মদতা কদর বদড়া হদেবিদলন। তাাঁর বদড়া বেবেরা  েন তাদের ‘ভাবী বর’ মকমন হদব 
তা বনদে আদলাচনাে বযি থাকত, তেন ইসমদতর মদন হত গাদি চদড় মপোরা োওো অদনক আনদন্দর অথবা বাবড়র 
পুরুষদের ববদের ম ৌতুক বনদে আদলাচনা মশানার মচদে মুরবগর বপিদন মেৌড়াদনা অদনক মজার। শশশদবর ওই বেনগুবল 
তাদক সাহা য কদরবিল উমুি মদনর একজন মানুষ হদত এবাং মসই প্রাণনা মথদকই অনযানয ভাইদের মদতা সু্কদল পড়দত 
 াওোর মজে শতবর হদেবিল। সু্কদল পড়দত পড়দতই মঘাড়াে চড়া, বনু্দক চালাদনা মশদেন ইসমত। বতবন  

‘‘পেতা মানদতন না, মিদলদের সদঙ্গ স্বাভাববক স্বিন্দ বযবহাদরর পক্ষপাতী বিদলন, প্রশ্নহীন আনুগতয তাাঁর স্বভাদব 
বিল না, বাবার সম্ভবত সামানয সদেহ প্রশ্রে বিল।’’১  

 েন িাস নাইদন পদড়ন তেন চুগতাই-এর ববদের বযবস্থা হে, চুগতাই বনদজই পাত্রদক বচবঠ বলদে তাাঁর অসম্মবতর কথা 
জানান এবাং ববদে মভদে  াে। ১৯৩৬ সাদল োতক মশ্রবণর িাত্রী চুগতাই ভারদতর কবমউবনস্ট পাবটতর গণসাংগঠন মপ্রাদেবসভ 
রাইটাসত অযাদসাবসদেশদনর প্রথম সভাে ম াগ মেন। আবলগড় মুসবলম ইউবনভাবসতবট মথদক বব. এ., বব. এড. কদর মবাদম্বদত 
সু্কল ইন্সদপক দেস হদেবিদলন চুগতাই। ইউবনভাবসতবট মথদকই ম  মলোদলবে শুরু তা বভন্ন মাত্রা পাে আবলগদড়রই িাত্র 
শাবহে লবতদের সদঙ্গ মেো হওোর পর। শাবহে তেন মবাদম্ব টবকদজর বেবি গল্পকাদরর কাজ করদতন। চুগতাই-ও তেন 
মথদকই বচত্রনাটয বলেদত শুরু কদরন। আরও কদেক বির পদর ১৯৪১-এ বাবড়র অমদত এই শাবহেদকই ববদে কদরন 
চুগতাই।  

‘‘শাবহে সম্পদকত চুগতাই বলেদিন— ‘পুরুষরা মমদেদের মেবী বানাদত পাদর, তাদক মপ্রম বেদত পাদর, বকন্তু সমান 
ম তাো বেদত পাদর না। ...শাবহে আমাে তা বেদেবিল। তাই আমাদের ম ৌথ জীবনটা সুন্দর হদেবিল’।’’২ 

এই উপমহাদেদশর ববেযাত উেুত কথাবশল্পী ইসমত্  চুগতাই বিদলন বদরণয গল্পকার সাোত হাসান মাদটা ও কৃষণ 
চন্দদরর সমসামবেক। অথতাৎ, ভারতীে উপমহাদেদশর কালদবলার কথাকার চুগতাই। বিতীে ববশ্ব ুে ও ভারত তথা এই 
উপমহাদেদশর স্বােীনতা লাভদক মকন্দ্র কদর ম  ‘নরসাংহার’ ও বববিন্নতা তা আসদল ববশ্ববযাপী অথতননবতক, রাজননবতক ও 
জাবতববদিদষর ভোনক অবক্ষেজবনত এক মারণবযাবে। এই বযাবেদত আিাি হদেই উত্তর-পবিম ভারদতর মানুষ  ারা 
মূলত বহনু্দ-মুসলমান-বশে েদমত ববশ্বাসী তারা পরস্পর বববিন্ন শুেু নে, এদক অপদরর প্রাণহিারক হদে ওদঠ। অথচ প্রাে 
অেত সহস্র বির তারা পাশাপাবশ সহমমতীর মূলযদবাদে এক বনিরঙ্গ োমজীবন মকবন্দ্রক জীবনপ্রবাদহ অভযি হদেবিল। 
পারস্পবরক অববশ্বাস, ঘৃণা, ববকৃতমনা পীড়দনর আকাঙ্ক্ষা মথদকই জম মনে োঙ্গা, সদবতাপবর মেশভাগ। মুসবলম সম্প্রোে 
মদন কদর ম  বহনু্দর প্রভুদত্বর মগাাঁড়াবমর জনযই মেশভাগ। অনযবেদক বহনু্দরা মদন কদর ম  মুসলমানদের ‘জীবনাচাদর 
মনুষযত্বহীনতা’ ও েদমতর মগাাঁড়াবম মেশভাগ কদরদি। আর বশেেমতাবলম্বীরা আত্মস্বাতন্ত্রয বজাে রােদত পাবরপাবশ্বতক সববকিুদক 
তুি জ্ঞান কদর। মেশভাগ, অথতননবতক অবক্ষে, রাজনীবতর অবববমশ্রকাবরতা ও েমতীে ববদিষ উপমহাদেদশর সমাজদক কদর 
অবক্ষদে জীণত ও কুসাংস্কাদর আিন্ন। সমসমদের েহন মথদক বাাঁচদত উপমহাদেদশর মানুষ হদে ওদঠ আরও মববশ েমত ও 
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সাংস্কারবনভতর। এইরূপ অচলবস্থার সাংকদট অবত সবিে হদে ওদঠ মমৌলবাে।  
েমত ও বপতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্র পারস্পবরক সহাবস্থাদন সমাজ নামক অেৃশয অথচ জােমান প্রবতদবদশ সবার আদগ 

বনেন্ত্রণ কদর এবাং বনবেতি কদর নারীর স্বােীনতা ও আত্মববকাদশর পবরসীমা। কবব তসবলমা নাসবরদনর ‘শাসন’ কববতাে 
লক্ষণীে হে চুগতাইদের ভাবােদশতর প্রবতেলন :  

‘‘মানুষ মেদো, মানুষ মশাদনা চতুবেতদক বঘদর 
ওরা আমার সুদডাল বাহু, কবি মকদট মনদব 
ওরা আমার বজহ্বা মকদট উের মোঁদড় উপদড় মনদব মচাে 
কণ্ঠনালী মচদপ আমার বশরাে মেদব ববষ... 
... বনয মমাষ, সাপ ও শােুতদলর ভদে নে 
মানুষ হদে মানুষ ভদে মেৌদড় বেবর ঘর।’’ 

চুগতাইদের গদল্প বযদঙ্গর বভতর বেদে নারী এক বনোে ববষে। পুরুষ এোদন অতযাচারী প্রভু, নৃশাংস ও নারীর 
রাজননবতক শত্রু। সম্পবত্তর বযবিগত মাবলকানার উদ্ভব নারী-পুরুদষর শেবহক সম্পদকতর বাইদর অবিদত্বর সম্পদকত বযাপক 
পবরবততন আদন। প্রাচীন বমশদরর আইন অনুসাদর পুরুষ হত সম্পবত্তর মাবলক। ওই পুরুদষর মৃতুযর পর সম্পবত্তর মাবলকানা 
চদল ম ত স্ত্রীর পবরবাদরর সেসযদের তিাবোদন। তাই সম্পবত্ত মবহাত রুেদত মসোদন ভাই-দবাদনর মদেযও বববাহ প্রথা 
চালু কদরবিল রাজনয সম্প্রোে। এই ভারতবদষতও ম  মগা বলে মসোদন জবমজবরপ ও ভূবমসাংস্কার সবতত্র না হওোর েদল 
 ােব, বসবিোদের কাদি বেগিববিৃত ভূবমর অবেকার কুবক্ষগত হদে রদেদি। সম্পবত্তর মবেেল রুেদত ববেবা বউবেদক 
মেওদের বববাহরীবত স্পিত বহাল রদেদি। বযবি মাবলকানা বদল মেে নারী পুরুদষর সম্পবত্ত এবাং ঘদরর চার মেোদলর 
আবে জবমটুকুই তার ববচরণ মক্ষত্র। সদবতাপবর, পবরদবশ-পবরবস্থবতর েুভতাদগয নারী বপতা বা স্বামী বা প্রাপ্তবেস্ক সিান মথদক 
বববিন্ন হদে পড়দলই ম ন মাবলকানাহীন পদণয পবরণত হে এবাং তেনই পুরুষজাবতর একাাংশ ওই নারীদক বনদে কামকু্ষো 
বনবৃবত্তর তাড়নাে মত্ত হদে ওদঠ। অনযবেদক নারী কেদনা ভববতদবযর মোহাই বেদে আত্মগ্লাবনদত ভগ্নহৃেে হে নতুবা বযবি 
স্বাতদন্ত্রয আত্মহতযার পথ মবদি মনে। আবার, মকউ মকউ গবণকা বৃবত্তর পবরচদে মবাঁদচ থাকার আবতত, তার জীবনতৃষ্ণাদকই 
সুপ্রবতবিত কদর। পুরুষ তার মপৌরুদষর অহাংকারদক তৃপ্ত করদত  ুে কদরদি, সাম্রাজয েেল কদরদি, েুন কদরদি, োঙ্গা 
কদরদি এবাং তার সদঙ্গই নারীদক মভাগ করদত িাদড়বন। তার প্রবৃবত্ত তৃপ্ত হদেদি সবতাবেক তাদতই। এইসদবর ববরুদে 
কলম েদরবিদলন ইসমত্ চুগতাই।  

 েন ভারতবষত ববভাবজত হল, তেন চুগতাইদের বেস ৩২। বতবন মেেদলন মুসলমানদের জনয আলাো একবট 
রাষ্ট্র পাবকিাদনর জম হল। আত্মীেস্বজন, বিুবািব অদনদক পাবকিাদন চদল মগদলও চুগতাই  ানবন। বতবন ভারদত মথদকই 
নান্দবনক মূলযদবাে ও নারীবােী েৃবিদকাণ মথদক বলদে মগদিন এদকর পর এক গল্প। নারীবােী ভাবনার মদেযও বতবন নারী-
পুরুদষর বচরিন মপ্রমদক শাশ্বত মভদবদিন, জম হদেদি অতযি মদনারম মপ্রদমর গল্পগুবল। তাাঁর উচ্চকণ্ঠ, আদবগেীপ্ত মলেনী 
সমসমদের অবভঘাত রূপােদণ বপিপা হেবন। পুদরাদনা োরণা, সাংস্কারদক বেলাদনার জনয তাাঁর মদনাবল ও মানস মকৌশল 
বিল প্রবল। মুসবলম নারীদের ওপর বন তাতন, পেতাপ্রথা প্রভৃবত বহুববে ববতবকতত ববষদে বতবন বিদলন স্পিবিা ‘দবগুমবত 
মজাভান’ রচনার মেয বেদেই বতবন সাবহতয জগদত প্রদবশ কদরন। অপবরদমে প তদবক্ষণ শবি, বািবতার বনবরদে বনদজর 
পবরবার-পবরজনদের ববচার করা এবাং আদত্মাপলবির বনরদপক্ষতাে তা ভাষাবহ কদর মতালা, চুগতাইদের আদগ উেুত সাবহদতয 
ঘদটবন। তাাঁর এই প্রবতবাে প্রবতদরাদের পদথ সাক্ষী বহদসদব মপদেবিদলন মাদটা, রবশে জাহান, ওোদজো তাবাসসুম ও 
কুররাতুলাইন হােোদরর মদতা কথাবশল্পীদের; উেুত সাবহদতয প্রগবতবােী আদন্দালদনর সূচনা এইসমে মথদকই। ১৯৩২ সাদলর 
বডদসম্বর মাদস উেুত ভাষাে ‘অঙ্গাদর’ নামক একবট গল্প সাংকলদন মলেক বহদসদব উপবস্থত বিদলন সাজ্জাে জাবহর, আহদমে 
আবল, রবশে মজহান এবাং মমদহমুে জাের। ১৯৩৩-এর এবপ্রল মাদস ‘অঙ্গাদর’ গল্পেন্থবট একবট েমতসম্প্রোদের েমতববশ্বাসদক 
আঘাত মেওোর অবভদ াদগ বনবষে হে। এরপর মথদকই সমসমদের অবভঘাদত উেুত সাবহদতয মুিমদনর বা প্রগবতশীলতার 
চচতা শুরু হদে  াে।  

মমৌলবাে ‘পুরাতদনর পুনরাবৃবত্ত’ বা পূবতববোদন ববশ্বাসী। পূদবতর নযাে করবার ম  ববোন, তাই-ই পূবতববোন অথবা 

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-39 
Website: www.tirj.org.in, Page No.320-328 

___________________________________________________________________________ 

Page 323 of 328 

ইবতপূদবত  া ঘদটবন তা অসতয বা সতয নে।  া আদগ ঘদটবন বা নতুন  া বকিু তা পূদবতর মকাদনাবকিুর ‘নযাে’ নে বদলই 
তা অনযাে। তাই আববষ্কাদরর মঘারতর ববদরােী মমৌলবাে। পুরাতনদক বনবিত মভদব এক বনবিি বা রক্ষণশীল প্রথার জীবন 
অবতবাবহতকরদণ মমৌলবাে সদচি হে। অতীদতর নযাে অববকৃত জীবনপ্রবাহ বজাে রােদত মমৌলবাে মকাদনারকম ঝুাঁবক 
মনে না অথতাৎ তার বনদজর েুবতলতাও তার কাদি স্পি। কট্টর মানবসকতাে মমৌলবাে বনদজদক জেী ভাবদলও অথবা 
মমৌলবােী আচরদণর িমপ্রসারদণ মস বনদজদক সজীব মদন করদলও সমদের ববচাদর বা জগদতর পবরবততনশীলতার েদমত 
পবরবততনহীন এই প্রবাহ একবেন বনদজর ধ্বাংস মডদক আদন। অতীত মানুদষর কাদি সো বশক্ষণীে বকন্তু মানুষ সৃ্মবতবাহক 
জীব হওো সদিও তার অতীত আাঁকদড় জীবন চদল না। মমৌলবাদের তিগত স্বরূপ কবলম োদনর কথাে—  

‘‘দমৌলবাে একবট ববকৃত মানববক জীবননীবত। আদগ ম ভাদব সেল হওো বগদেবিল, পদর বঠক মতমনবট করবার 
ম  নীবত তাদক মমৌলবাে বদল। এ হল রবীন্দ্রনাদথর ভাষাে, ‘একই কদমতর পুনঃ পুনঃ আবৃবত্ত’র নীবত। এদক 
‘পুরাতদনর পুনরাবৃবত্ত’, ‘আচাদরর পুনরাবৃবত্ত’, ‘একই কদমতর পুনরাবৃবত্ত’ ইতযাবেও বলা হদে থাদক। মূদলর অনুগামী 
বদল, অথতাৎ মূলানুগ বদলই এর নাম মমৌলবাে।’’৩  

রাজনীবতর অবভোদন ‘দমৌলবাে’ শব্দবটদক বযােযা কদর বলা হদেদি ম  মকানও েদমতর অিগতত মসইসব মূলনীবত ও 
বনদেতশসমূদহর আপসহীন সাংরক্ষণ, ম গুবলর বভবত্তদত মসই েমত গদড় উদঠদি এবাং বাইদর মথদক অনয মকানও সামাবজক ও 
শনবতক রীবতনীবত সঞ্চাদরর ববদরাবেতা করা। প্রকৃতপদক্ষ এ এক অনি অিকাদরর মদেয ঝাাঁপ মেওোর মানস-প্রস্তুবত! 
বিনহীন এইরূপ অসীম স্বােীনতাদক শনরাজযবাে বদল।  

ববশুে জ্ঞানহীন বা মচতনারবহত মানুষ মমৌলবােী হদত বােয; মকন-না মমৌলবাে মানুষদক ‘অববদশদষ মেেদত’ বােয 
কদর। প্রাচীন ভারদত শ্রম-ববভাজন কদরই সাোরদণর অজ্ঞাদন শতবর হদেবিল জাবত-ববভাজন, মগাত্র-ববভাজন। শ্রম-ববভাজন 
হদল জ্ঞানও ববভাবজত হদব, তেন মানুষদক ‘পশু’ বানাদত সুববো হদব; পক্ষািদর মমৌলবাদের হাত শি হদব—মানুষ 
‘ববদশদষ’ মেোর শবি হারাদব। আত্মাবভমাদন মেমত্ত মমৌলবাে বচরাভযাদসর গবিদত আবে কদর মানুষদক ‘পশু’দত পবরণত 
কদর। তেন মস আর প্রশ্ন কদর না, মকবল ‘অববদশদষ মেদে’। িদম মস ‘উত্তম পশু’ (‘দ  বনতয বনতয েুগতাপূজা বশবপূজা, 
ববষু্ণপূজা অবশযই কবরো থাদক তাহাদক উত্তম পশু কদহ’ দ্র্. বঙ্গীে শব্দদকাষ : হ. চ. বদন্দযাপােযাে)-দত পবরণত হে। মস 
একই রুবটদন জীবন অবতবাবহত করদত থাদক।৪  বেও মমৌলবাে বা প্রাবতিাবনক েমতাচরণ আইনবসে! আসদল এই পৃবথবীর 
(মানুষ সৃি জগৎ) অবিদত্বর সদঙ্গ গভীরভাদব সম্পকত ুি বচরিন মানববক জীবননীবত,  াদক ‘নযাচারাল পারদেকশান’ বা 
‘স্বাভাববক ববশুবে’ নীবত বলা হে। মমৌলবাদের ববকৃত জীবননীবতর ববপরীদত ‘স্বাভাববক ববশুবে’ অনুসরণ কদরই মানুষ 
পশুকুদলর মদেয মশ্রিত্ব অজতন কদরদি। প্রাসবঙ্গকভাদবই স্বাভাববক ববশুেতাে পূবতববোন অস্বীকার করা না হদলও বযবি 
মানুদষর স্বােীনতাও স্বীকৃত হে এবাং মানুদষর বযবিস্বাতন্ত্রয পূবতববোনদক নব ববোদন পবরণত কদর। এইভাদবই মানুষ প্রকৃত 
সুন্দদরর টাদন এদগাদত থাদক বা সভযতার অেগবত হে—  

‘‘সতযম-বশবম্-সুন্দরদমর এই চিবটদক মমৌলবাে চলদত মেে না। নবববোন উদ্ভদবর সুদ াগ স্বরূপ ম  স্বােীনতা, 
তাদক মস েবত কদর। বনজ নতুন উপাে আববষ্কাদরর পথ মস রুে কদর। ...বনতয নতুন জ্ঞাদনর সাং ুবিদক এইভাদব 
আটদক রােদল মানুদষর জ্ঞাদনর বেদকর মগাড়াটা কাটা পদড়। আর ‘জ্ঞাদনর বেদকর মগাড়াটা কাটা পবড়দলই কদমতর 
বেদক ডালপালা আপবনই শুকাইো  াে, তেন আর মববশ বকিু কবরদত হে না, শূদদ্র্র (মানুদষর) মাথা আপবনই 
নত হইো ব্রাহ্মদণর (দমৌলবােীর) পেব্রদজ আবসো মঠদক।’ (রবীন্দ্রনাথ ও কালাির)।’’৫ 

অতএব, একই কদমতর পুনরাবৃবত্তমূলক মমৌলবােী জীবন নীবত সভযতার অেগবতর অিরাে। সুতরাাং মমৌলবাে 
মকবলমাত্র েমত-সম্প্রোদের েমতীে মমৌলবােদকই মবাঝাে না। মেদশ-কাদল সবতত্র ‘পূবত ববোনই চূড়াি’ মঘাষণাই মমৌলবাদের 
শাসন শতবর কদর। সমাজ-সাংসাদর পুরুষতন্ত্র, আিজতাবতকতাে উে সাম্রাজযবাে ও অি জাতীেতাদবাে ইতযাবে কলবিত 
কদর মানবেমতদক তাই ববশুেবােী জীবননীবত-ই পাদর মানুষ ও তার সমাজদক জাডযেমত মথদক মুবি বেদত এবাং বযবির 
আত্মগত েমত ববশুে জগৎ সৃবি করদত পাদর। পূবতববোন মথদক নবববোন বা মমৌলবাে মথদক ববশুবেবাে, আবার ববশুবেবাদের 
মমৌলবােী হদে পড়ার সম্ভাবনা, তারপর আবার নবববোন— এইভাদবই আমাদের ‘একাণতব’ বা ‘সামাবজক ববগ বযাাং’-এর 
বেদক এবগদে চলা। ববশ শতদকর প্রথমাদেত বিতীে ববশ্ব ুে-সমকাদল ববশ্ববযাপী  ুেজবনত সন্ত্রাস ও উে জাতীেতাবাদের 
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মমৌলবােী আোসন মেদে আইনস্টাইদনর পেদক্ষপ বিল এইরকম— ‘‘১৯৩২ সাদল ৩০ জুলাই একবট বচবঠদত আইনস্টাইন 
ফ্রদেদডর কাদি একবট রাষ্ট্র সবম্মলন গদড় মতালার  কথা উত্থাপন কদরবিদলন। বতবন বলদেবিদলন ম ,  ুে-ববদরাে বি 
করদত হদল আিজতাবতক সম্মবতিদম এমন একবট অবতরাবষ্ট্রক সাংস্থা গদড় তুলদত হদব  ার মেযস্থতা সব রাষ্ট্র মানয করদব। 
এই বচবঠ  েন আইনস্টাইন মলদেন তেনও পারমানববক অস্ত্র অদনক েূদর। এই বচবঠর অদনক কাল পদর,  ুে মশদষ 
শ্মশাদনর শাবির বেদন ১৯৪৮ সাদল আইনস্টাইন আবার মসই আদগর অবভমতই বযি করদলন :  

‘‘There is only path to peace and security : The path of super national organizations…’’৬ 

ববশুে জীবনভাবনা ও মানবমুবির প্রাণনা মথদকই এমন বিবয উৎসাবরত হে। বববিন্নতা, সাম্প্রোবেকতা, আবেপতযবাে 
 েন মমৌলবাদের প্রশ্রদে মনুষযত্বহীনতার বজবগর মতাদল তেন বশল্পী-সাবহবতযক-ববিজ্জনদের োে ও োবেত্ব  াে মবদড় এবাং 
সাবহতয সৃবির মদেযই তাাঁদের প্রবতবাে ও প্রবতদরাে প্রাণ পাে। প্রাসবঙ্গকভাদবই স্মরদণ আদস উেুত সাবহদতযর অনযতম 
কথাকার ইসমত্ চুগতাইদের নাম। আইনস্টাইন কবথত ববশ্বশাবির বাততা  া মেশ-কাদলর গবি িাবড়দে মানুদষর কলযাদণই 
বনদোবজত এবাং সকল মমৌলবাে ববদরােী, তা-ই চুগতাইদের বববভন্ন গদল্পর ববষেবস্তুর পটভূবমকাে সাংবেি মথদক আিজতাবতক 
স্বীকৃবত মপদেদি।  

ইসমত্ চুগতাই বনদজদক সবসমে বািববােী মলবেকা বদল োবব করদতন। সমসমদের মপ্রমঘবটত আদবগঘন 
মরামাবটক উপনযাস তাাঁর কাদি বিল হাসযকর। প্রগবতশীল বশববদরর চুগতাই বিদলন ‘ইস লাহ  পসন্দ’। সামাবজক শবষময 
ববদশষত নারীর প্রবত পুরুষতদন্ত্রর অনযাে বা মমৌলবাদের একাবেপতয বনদে বলেদত বগদে চুগতাই পাঠকদের উদেদশ ববদশষ 
বাততা মরদেদিন প্রবতবট গদল্পই। আবার তাাঁর গদল্পর সজীবতা ও প্রাণেমত তা তাাঁর নারীসত্তা ও পুরুদষর নযাে মুি 
জীবন াপন— শিত ভাবােশতজাত। সাোত মহাদসন মাদটা তাাঁর গল্প সম্পদকত বদলবিদলন,  

‘‘ইসমদতর নারীসত্তা এবাং পুরুষ প্রকৃবতর মাদঝ আজব েরদনর মজে ও অসাংগবত ববেযমান। হেদতা মপ্রদম হাবুডুবু 
োদিন বকন্তু প্রকাদশয অনীহা প্রকাশ কদর চদলদিন। চুদমার জনয হেদতা মন আকুবত জানাদি বকন্তু চুদমার বেদল 
মস গাদল সুাঁই চাবলদে বেদে মজা মেেদবন।’’৭  

১৯৩৯ সাদল নাটক ‘োসাবে’ (‘The troublemaker’) রচনার মেয বেদে চুগতাইদের সাবহতয জীবদনর সূচনা হে, ‘সাবক’ 
(Saqi) পবত্রকার জনয। ১৯৩৮-এ তাাঁর প্রথম মিাদটাগল্প ‘কাবের’ প্রকাশ পাে। ওই সমে পরপর মলদেন ‘দগলা’, ‘বচপন’, 
‘েীত’ প্রভৃবত। ১৯৪১ সাদল ‘কলযাণ’ ও ১৯৪২ সাদল ‘কদটন’ নামক েুবট গল্পেন্থও প্রকাশ পাে। ১৯৪২-এ ‘আোব-ই-
লবতে’ সামবেক পবত্রকাে প্রকাবশত ‘লাহাে’ (‘দলপ’) গল্পবট চুগতাইদক  ুগপৎ জনবপ্রেতা ও সমাদলাচনার মদেয মেদল 
মেে। সমাদলাচক বদলদিন চুগতাইদের ‘লাহাে’ উেুত মিাদটাগদল্পর জগদত একবট ‘দব্রক থ্র’। গল্পবট নারীর সমকাম বা 
‘দলসববোবনজম্’ বনদে মলো। গল্পবট অেীলতার োদে অবভ ুি হে;  বেও ববপরীদত গল্পবট মাজনুম মগারেপুর, কৃষাণ চন্দর 
এবাং সাোত হাসান মাদটা-র িারা সমবথতত হদেবিল। চুগতাইও কেদনা ভীত হনবন।  

পুরুষতন্ত্র ও মমৌলবাদের ‘বহজাে’দক বিাঁদড় বিন্নবভন্ন কদর বেদেদিন চুগতাই। নারী-পুরুদষর ম ৌনতা বনদে বতবন 
প্রকাশয মত প্রকাশ কদরন। মেযববত্ত, ববেবা, মবশযা ও প্রাবিক মবহলাদের জীবনকথা বলেদত বগদে চুগতাই মবহলাদের 
মগাপন আকাঙ্ক্ষার কথা বলেদত মভাদলনবন। বহুদক্ষদত্র উচ্চববত্ত ও মেযববদত্তর আেশত-লজ্জা-নীবত-নীরবতার আিরণ েুদল 
বেদে তাদের আকাঙ্ক্ষার মুবি ঘবটদেদিন। অনযবেদক বনম্নববত্ত নারীরা তাাঁর গদল্প মগাপন আকাঙ্ক্ষা প্রকাদশ বিোহীন। 
সদবতাপবর, বহনু্দ-মুসলমানদের মদেয ম  বচরাচবরত ঘৃণার বহুচবচতত জীবনদবে তাদক বযঙ্গ কদরদিন বনবলতপ্ত স্বভাদব এবাং েমতীে 
মগাাঁড়াবমর অিঃবস্থত অিঃসারশূনযতা প্রকাশ কদরদিন বশদল্পর বযবিবনরদপক্ষ চচতার অকুদতাভদে—  

‘‘আমার কলম মকান বশল্পীর তুবল নে বরাং সাোরণ কযাদমরা।  া প্রকৃত বািবতাদক বচত্রাবেত কদর। কলম আমার 
হাদত অসহাে, কারণ আমার মন এদক আিন্ন কদর মেদল। আমার মন আর কলদমর মাদঝ মকানবকিুই বাো 
হদত পাদর না... সাইদকালবজ এবাং মমবডদকল মকাদসত ম সব বই বনবেতি থাদক, চাইদল মলাদক তাদকও অেীল 
বলদত পাদর।’’৮  

এমন ভাবনা মথদকই জম মনে ‘লাহাে’ (‘দলপ’) গল্পবট। নারীর সমকাম মতা পুরুষতাবন্ত্রক সমাজচকু্ষর মগাপদন আকাঙ্ক্ষা 
বনবৃবত্তর পথ মাত্র, মসই পুরুষতন্ত্র ‘লাহাে’ গল্পবটর মশষ কদেকবট বাকয ও ‘আবশক’-এর মদতা কদেকবট শদব্দর জনয 
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অেীলতার োদে ১৯৪৪-এ চুগতাইদক পাবকিাদনর লাদহাদর আোলদতর মুদোমুবে োাঁড় করাে।  
প্রকৃতপদক্ষ, ম ৌনতার বযাপাদর মহনস্থা করা (বনবষে করণ) এবাং ববপরীদত মহনস্থার মানযতা (রাষ্ট্রদক মুচদলকা 

োন)— এই েুইদের মদেয কা তকরী ভূবমকা মনে লজ্জাদবাে,  া বযবিদক বনেন্ত্রণ করার জনয  দথি। পুরুষতদন্ত্রর এই 
মকৌশদলর মবৌবেক চাতু ত বুঝদত না মপদর নারী হে সবতাবেক ম ৌনলাবিত এবাং বযবভচারী নাদম কলবিত। মানুদষর 
মকৌমজীবদন বযবিমাবলকানার জমলদগ্নই নারী-পুরুদষর ম ৌন ভাবনাে অসম বযবহার সৃবি হদেদি। বযবির মাবলকানা সাংরক্ষণ 
করদতই মসবেন নারীর বহুগাবমতা বনবষে হে। পরবততীকাদল এদক নবথবে কদর পােবররা বা চাচতগুবল। তাদের সুদর সুদর 
মমলাদত মেদেবি মার্ক্তীেপন্থীদের। ম ৌনতার সুষম বযবহার বলদত মার্ক্তীেপন্থীরা বদলন ম  : ম ৌনতাও বযবিমাবলকানার 
অাংশ অতএব এদক মভাদগর অাংশ বহদসদবই মেো উবচত। এইভাদবই বহুকাদলর ম ৌনতার অবেবমত চচতা এবাং পুরুষতদন্ত্রর 
এক পাবক্ষক মদনাকদল্প ম ৌনতা হদেদি োাঁচাববন্দ কু্ষোতত পশু। ম  প্রাে মগাটা সমাজদকই বগদল মেলদত  াে। এই কা তকারণ 
সূদত্রই মমদে-পাচার, বশশু বনেহ, মচারাকারবার, মবশযাগাবি ইতযাবে সামাবজক অনাচার ও ভদ্র্সমাজকৃত নিাবম স্খলদনর পথ 
বনবমতত হদেদি। ভারতীে সমাদজর এই চাবরত্রয ইসমত্ চুগতাইদের গল্পগুবলদত ভীষণ প্রাসবঙ্গক—  

‘‘আবম ক্ষীণ কদণ্ঠ বললাম, ‘পৃবথবীটাও মনাাংরাদত ভবতত, মসগুদলা তুদল আনার বক প্রদোজন? বললাম, তুদল আনা 
হদল তদবই মসটা েৃবিদগাচর হে, আর মানুষ মসটা পবরষ্কার করার প্রদোজন মবাে কদর’ ববচারক হাসদলন।’’৯  

চুগতাই ববশ্বাস করদতন ম  একজন নারী বহদসদব শুেু নারীর অবেকার বনদে লড়াই  দথি নে, সমাজটাদক সুসমঞ্জসয 
করাটাই প্রকৃত লড়াই। তাই চুগতাইদের গদল্প মুেয হদে ওদঠ— 

‘‘সমি েমতই হদলা ঈশ্বদরর োন, সমে মানবতার সম্পে হদলা েমত (চুগতাইদের গল্প ‘পববত্র কততবয’), ...েমতীে 
কুসাংস্কাদরর বনন্দা করদত হদব (‘দমৌলানা সাদহদবর অসুে’) মতমনই, মগািীবেতার মপিদন ম  বনরাপত্তাহীনতা 
কাজ কদর, তাদক মচাদে আেুল বেদে মেবেদে বেদত হদব (‘আবম বিলাম বনবতাক’)।’’১০  

উন্নত মানবসকতা ও অসীম শে ত চুগতাইদক বনমতম হদত বশবেদেবিল।  
চুগতাইদের একবট ববেযাত এবাং বহু সমাদলাবচত গল্প ‘মুকেস েজত’ (‘পববত্র কততবয’)। মমৌলবী বসবেবক সাদহব 

মমদে শাবমনার ববদের আদোজদন েুব বযি বিদলন। শাবমনা ববএসবস পাশ কদর আরও পড়াদশানার ইদি থাকদলও বাবার 
েমকাবনদত ববদেদত রাবজ হে। বকন্তু ববদের আদগর বেন মস বিু তুষার বত্রদবেীদক ‘বসবভল মযাদরজ’ কদর মনে। এই েবর 
বসবেবক সাদহদবর কাদন মপৌঁিদতই তাাঁর মমৌলবাদের োাঁত-নে মববরদে পদড়। ম  বসবেবক সাদহব পবরবচত বিদলন ইমানোর, 
পরেমতসবহষু্ণ মানুষ বহদসদব বতবন-ই বনদজর মমদে-জামাইদক একইসদঙ্গ েুন কদর মেলদত চাইদলন, সদঙ্গ বিদলন তার 
মবগম— শাবমনার মা। অনযবেদক তুষাদরর বাবা মিদল-দবৌমাদক গঙ্গা োন কবরদে, বহনু্দ মদত েুমোম কদর ববদে মেন। 
মশঠজীও েুব েমতপ্রাণ বযবি। চুগতাই েমতপ্রাণ বসবেবকর অবস্থান বযােযা কদরন বযঙ্গ-ববদ্রুদপ—  

‘‘এেন তার ববশ্বাস জদমদি ম  এটা বহনু্দদেরই মেশ। পাবকিান মথদক তাাঁর জনয কত ভাদলা ভাদলা চাকবরর 
অোর এদসবিল। বনদজর মজদের বদশ  ানবন, েুব প্রগবতশীল ভাবসাব করদতন, বলদতন, ‘আবম বনদজর মেশ 
মিদড় ম দত পারব না। ম  মাবটদত জম বনদেবি মসোদনই কবর হদব এই কামনা কবর’।’’১১  

বসবেবক এলাহাবাদে বগদে মপৌঁিান তুষাদরর বাবা মশঠজীর কাদি। ববনম্রভাদব বসবেবক পরেমতসবহষু্ণতা ও সবতেমত সমন্বদের 
ভাব মেবেদে, সকল বহনু্দ রীবত-দরওোদজ অাংশ বনদে মশষদমশ মমদে-জামাইদক বনদজর বাবড়দত বববাহপরবততী অনুিাদন 
বনদে  াওোর আদবেন কদরন। মশঠজী ‘বকাং মমকার’ নাদম সুপবরবচত থাকদলও বসবেবক সাদহদবর ‘ভান’-এর সতয অনুোবন 
করদত পাদরনবন। বসবেবকর বাবড়দত এদস তুষারদক মুসলমান হওোর কথা বলদল মস আকাশ মথদক পদড়। আর মমদে 
শাবমনা বদল ম  মস আর মুসলমান হদব না। চুগতাইদের অসাোরণ বণতনাে শতবর হে এক ‘বসবরও কবমক’ আবহ। তুষার 
অবস্থা বুদঝ মুসলমান হদত রাবজ হদে  াে এবাং অদনক কদি শাবমনাদকও রাবজ করাে। বেবির সব কাগদজ নব েম্পবতর 
পুনববতবাদহর সাংবাে িববসহ প্রকাশ মপল। পদরর বেন তুষার-শাবমনার মবাদম্ব হদে ইাংলযান্ড রওনা হওোর কথা। মহাদটদল 
তাদের থাকার বযবস্থা হদেবিল।  থাসমদে মমদে-জামাইদক ববোে জানাদনার জনয বসবেবক ও মবগম মবশ বনবিি মদন 
মহাদটদল  ান। মহাদটদলর কাউটার িাকত তাদের জানাে ম  তুষার-শাবমনা মসোদন মনই এবাং মরদে মগদি একবট বচবঠ। 
বচবঠদত তুষার  া বলদেবিল তার মূলকথা হল ম  তারা আর এলাহাবাদেও বেরদি না, কারণ মসোদনও ‘একজন পেলা 
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নম্বদরর মজবে বাপ’ আর ‘দচাদের জদল প্লাববত মা’ রদেদিন এবাং তাদের ‘দপ্রদমর ববরুদে োাঁবড়দে রদেদিন’ শাবমনা 
বলদেবিল, ‘আবম বাবাদক (দশঠবজ) বদল বেদেবি, আপবনও শুদন রােুন, আমাদের মকানও ববদশষ েমত মনই। সমি েমতই হল 
ঈশ্বদরর োন। সমে মানবতার সম্পে হল েমত।’ শাবমনা তার আব্বাদক স্পি কদর বেদেবিল ম  ‘আপবন আমাদের বনদে 
 দথি তামাশা কদরদিন। োরুণ ভাদলা বাবা-মা আপনারা, সিানদের  েন ইদি ম  মকানও তাদল সাং-এর নাচ নাচান।’ 
এরপর ইসমত্ চুগতাই-এর সম্প্রোে ববদরােী অবস্থাদনর বযােযা বনষ্প্রদোজন।  

অসাোরণ প তদবক্ষণশবি, বনদমতাহ েৃবিভবঙ্গ এবাং প্রগাঢ় ববদেষণী ক্ষমতা বনদে ইসমত্ চুগতাই উপলবি কদরবিদলন 
েমত ও রাজনীবতর পারস্পবরক মবাঝাপড়া, েমত অবেকাাংদশ সুববোবােীদের ববচরণ মক্ষত্র এবাং সাোরণ মানুদষর বযবিদত্বর 
ববকাশ-সম্ভাবনাদক অিকাদর ববসজতন বেদে  ুগ ুগ েদর মকবল সাংস্কার-কুসাংস্কাদর জীণত একটা অিকূপ সমাজ গড়াই লক্ষয। 
এমন ভাবনা মথদকই চুগতাই বলদেবিদলন ‘তীসরা মেৌরা’ (‘দমৌলবব সাদহদবর অসুে’)। প্রথমবার  েন মমৌলবব সাদহব মৃগী 
মরাদগ আিাি হন তেন মমৌলবাইদনর রাদতর ঘুম উদড় বগদেবিল, কারণ—  

‘‘পাবকিাদন  াবারও আর উপাে বিল না, মসোদন তালা পদড় বগদেবিল। ওবেদক একজদনর মববশ স্ত্রী করার 
মক্ষদত্রও বনদষোজ্ঞা জাবর হদেবিল, অেদমতর আর বকিু বাবক বিল না। ববদে শাবে বেদে মমৌলবব ম  েুদটা পেসা 
মরাজগার করদবন তাও বি হদে বগদেবিল।”১২  

 াই মহাক, মমৌলববর সমবযথীদের মদেয জুদতা বভবজদে মমৌলববদক মশাকাদনা মথদক শুরু কদর েুবলর অপাদরশদনর মদেয 
মকানটা মববশ কা তকরী— এমন ববষদে তকত জদম উদঠবিল েুব। জননক বমউবনবসপযাল মচোরমযাদন বচ্চন সাদহব আসাদত 
‘দমৌলবব রোকৎ-এর বেদটর মূলয’ কদেকগুণ  াে মবদড়, বচ্চন সাদহব বাবড়দতই হাসপাতাদলর সকল বদন্দাবি কদর মেন। 
এক সপ্তাদহর মদেযই নতুন বাবড়দত মমৌলববদের স্থানাির হল। বমউবনবসপযাবলবটর ভূবমকাে েবদরর কাগদজ মলো হল ম  
একজন েমতপ্রাণ েবরদ্র্ মমৌলববর এমন মেেভাদল মবাঝা  াে ম  সাোরণ মানুষ কত ভাদলা অবস্থাে রদেদি। মমৌলবব 
সাদহদবর বিতীেবার বেদটর সমে বচ্চন সাদহব বনবতাচদনর কাদজ বযি হদে পড়দলও বতবন গদড় বেদলন ‘দমৌলবব রোকৎ 
কবমবট’ এবাং বসীর বমঞা মসই সুদ াদগ বনদজর নাদমর মশষাাংশ উবড়দে বেদে জুদড় বনদলন ‘আহমে োরুবক’। এতবেদনও 
মকন মমৌলববদক পদ্মশ্রী মেতাব মেওো হেবন, এমন আদলাচনা শুরু হল ‘দমৌলবব কবমবট’র বাৎসবরক শবঠদক এবাং সকদলই 
মমৌলববদক সন্তুি করদত বযি হদে পদড়বিল। বচ্চন সাদহব ও রোকৎ কবমবট ‘রোকৎ মড’ আদোজন করল, বেিস্টার 
এদন জলসা আর কবব সদম্মলন কদর কবমবটর ‘লাদল লাল হদে  াবার সম্ভাবনা’র স্বপ্ন মেেদত শুরু কদরবিল। েুইবার 
‘বেদটর’ পর মমৌলববর মচহারা উজ্জ্বল হদত শুরু কদরবিল। মমৌলবাইনও সকদলর পীড়াপীবড়দত সাজদগাজ করা শুরু 
কদরবিদলন এবাং ‘বহজাব’ তযাগ করদলন। মমৌলবব সাদহব অদনক পরীক্ষা বনরীক্ষার পর ‘পান করা’ শুরু কদরবিদলন এবাং 
মমৌলববর বহু অনুদরাদের পর মমৌলবাইনও গ্লাস মুদে মঠবকদে মঠাাঁট এাঁদটা করদতন। তারপর মমৌলবাইন মমৌলববর িাবির 
সুদ াদগ বনদজই অনুিাদন মঞ্চ অলাংকৃত করদত অভযি হদে পদড়বিদলন। মমৌলবাইদনর বনজস্ব একটা ‘দপাবজশন’ শতবর 
হদে বগদেবিল। এসদবর পদরও উেুত ভাষার প্রবত অবদহলার কারদণ বমবিল বমবটাং কদর আরও মানুদষর সমথতন পাওো শুরু 
হল। মমৌলবাইনও মসই সূদত্র ‘পেলা নম্বর উেুত জানা মবহলা’ বহদসদব পবরবচত হদত পারদলন। তারপর বচ্চন সাদহবও 
‘বমবনস্টার’ হদে বদসবিদলন। মস েু’হাদত টাকা মরাজগার করবিদলন এবাং তার কথার মেলাপও বেন বেন বাড়দত শুরু 
কদরবিল। মমৌলবব সাদহব হা-হুতাশ করদতন। মমৌলবাইন অবশয মমদের ববদের জনয বযি হদে পদড়ন। মস মমৌলবব সাদহদবর 
তৃতীে ‘বেদটর’ প্রতীক্ষাে বেন গুনবিদলন, তাহদল আিার কৃপাে েুমোম কদর মমদের ববদে বেদত পাদরন! বকন্তু তৃতীে 
‘বেদটর’ কথা শুনদলই মমৌলবব সাদহদবর বনশ্বাস ম ন বি হদে ম ত— ‘তৃতীে পক্ষ আর তৃতীেবাদরর োক্কা কাদরারই সে 
না।’ 

‘মযাে চুপ রহা’ (‘আবম বিলাম বনবতাক’) গদল্প চুগতাই বনদজই একবট চবরত্ররূদপ উপবস্থত। আজদমর শরীে মথদক 
মেরার পদথ চুগতাইদের আলাপ হে েুই সহ াত্রী মেন াত্রী মবহলার সদঙ্গ। বতনজদনর কদথাপকথদন মকাদনা কাবহবন নে, 
মেশ-কাদলর কথার মদেযই িমশ স্পি হদে  াে সমসমদের অবভঘাত। প্রথমবেদক চুগতাই বিদলন মকবল মশ্রাতা, বকিুক্ষণ 
পর তাদের আলাদপ ম াগ মেন। স্বােীন ভারদতর পটভূবমদত উদ ঘাবটত হদত শুরু কদর সাংেযালঘু-সাংেযাগুরুর আিঃসম্পদকতর 
কথা, সাংেযালঘুদের প্রবত সরকাদরর কততবয, সাংেযালঘুদের েুরবস্থা, মশাষক-দশাবষদতর সম্পকত, উপবনদবশ পরবততী জীবদন 
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ইাংলযান্ড ও আদমবরকার সাোরণ মানুষদের অবস্থা ও সাংকট, আদমবরকা-বভদেতনাদমর  ুে প্রসঙ্গ, তাদের জীবন াত্রার সদঙ্গ 
আমাদের তুলনা প্রভৃবত। তাদের সাংলাপ বিল এইরকম— 

‘‘...‘ া মহাক, সাংেযলঘুদের জনয কবমশন  েন বসাদনা হদেদি, তেন—’ 
... ‘এই জনয ম  তাদের অবেকার রক্ষা হদি না। তাদের ওপর জুলুম হদি, মরাজগার মনই, োবরদ্র্য, অসুে, অবশক্ষা...’ 
... ‘তারাই মতা এদেদশ সাংেযাে মববশ, আর তুবম বলদিা সাংেযালঘুদের ওপর কবমশন বদসদি।’ 
... ‘বকন্তু ওরা ওবেদক জনতা সরকাদরর কথা বদল আপদশাশ করা শুরু কদরবিদলন।’ 
   ‘তাহদলও ভে মেোে। আমাদক অবশয অদনক কথা বদলবিল, এই হদব ওই হদব। রামরাজয হদব।’ 
 ...‘সাংেযালঘু মতা আসদল মাবলকরাই। তাদের রাজত্ব। ওদের বাাঁচাবার জনযই কবমশন বসদি।’ 
 ...‘েুব দ্রুত সববকিু ঘদট  াদি না! সঞ্চে বাড়দি, নতুন নতুন কারোনা মোলা হদি, েযাক্টবর চলদি।’ 
 ...‘দলাদক পলদক তুবড় মমদর মকাবটপবত হদত চাইদি। প্রথদম বৃবটশ বিল, তারা লুঠদতা...’ 
 ...‘তাহদল ইউদরাপ আদমবরকার মলাকজন কী কদর উন্নবত করদি?’ 
 ...‘এই বনদোদের ববদে করবারও অবেকার বিল না, শুেু বাচ্চার জম বেদে ম দত হদতা,  াদের মাবলদকর মবজত অনু ােী  
   মকনাদবচা চলত।’ 
 ...‘হাে আিা, আদমবরকার মসনাবাবহনীর মিদলগুদলা বক পাগল নাবক?’ ‘হযাাঁ, এই পাগলরাই আদমবরকার সব শবির মূদল।’ 
 ...‘টাকার জনয ওরা বনদজদের মা-দবানদক প তি মবদচ মেে।’ 
...‘পৃবথবীদত আজ অববে মকানও লড়াই-ই আসদল েদমতর জনয লড়া হেবন, সবগুদলাদতই জবম জােগা েেলটাই মূল লক্ষয  

             বিল।’ 
 ...‘ঈশ্বর এই জুলুমবাজদের কিাে রদেদিন। তাাঁর মসবজে মবন্দদরর বমনাদর মসানার কলসগুদলা কারা ববসদেদি?’’১২ 
এরপর চুগতাই জানদত পারদলন ওদের খ্বাজার েরগাে মানত করার কথা আর বনদজর সম্পদকত স্বীকার করদলন 

এক অকপট সতয—  
‘‘আমার স্বদগতর েুদের নেী আর মহাঘত মহদলর শে মনই। তাই হেত বনদজর বশল্প ক্ষমতাদকও বববি করদত পাবর 
না।’’১৩ 

কবমশন ববসদে সাংেযালঘুদের আদেৌ বকিু হদব বক-না, এবযাপাদর সহ াত্রী েুই মবহলা বিদলন ভীষণ সবন্দগ্ধ। 
চুগতাই বনজ ববশ্বাস মথদক তাদের মবাঝাবিদলন, বচে কমান্ডার লবতে, বচে জাবস্টস বহোদেতুিা, মমৌলানা আজাে প্রমুে 
বযবিদত্বর উত্থাদনর কথা। প্রকৃতপদক্ষ সাংেযালঘুর প্রকৃত উন্নেন না ঘটদল ও অবেকার প্রবতবিত না হদল তাদের বববিন্নতা 
মবাে কাদট না। গদল্পর মশষাাংদশ ঘদট মগল এক নাটকীে েৃশয! মপ্রম বসাং চুগতাইদক ‘আবট’ সদম্বােন কদর সলমা-র মোাঁজ 
চাইবিল। পবম্প (দপ্রম বসাং) চদল মগদল ‘আমার সহ াবত্রণীরা সবন্দগ্ধ মচাদে আমাে মেেদত লাগদলন।’ একজন প্রশ্ন করল 
‘আপবন বশে?’ এবাং ‘আবম বুঝদত পারলাম না বনদজর বঠক কী পবরচে মেব। আবম জানালা বেদে বাইদরর বেদক তাবকদে 
রইলাম।’ 

একো মরবডও পাবকিাদনর কদেক বমবনদটর সাক্ষাৎকাদর চুগতাই বদলবিদলন, বতবন এদসদিন এমন এক পবরবার 
মথদক ম োদন বহনু্দ, মুসবলম, বিস্টান সবাই শাবিদত বসবাস কদর। বতবন শুেু মকারান-ই পদড়ন না, একইরকম মোলা 
মদনাভাব বনদে গীতা আর বাইদবলও পদড়ন। বতবন শাদমতা হাো বশোদসর বপতৃতাবন্ত্রক ববশ্বাসদক প্রতযােযান কদরদিন। 
লজ্জাদক বতবন নারীর অলাংকার বদলদিন এবাং পুরুষদের মসৌন্দদ তর জনয তাদের প্রশাংসাও কদরদিন। বতবন এই মানবসকতা 
বনদেই সকল মমৌলবাদের ববরুদে োাঁবড়দেবিদলন। ‘নারী মচাংবগস োন’-এর মদতা বতবন উেুত সাবহদতযর  ুেদক্ষদত্রর এক 
অননয বকাংবেবি।  
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