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Abstract  
িানুষ বনটর্টক ও বনটর্র েবরবাটরর সিসযটির র্ীবন অবিবাবহি করার র্টনয প্রটয়ার্নীয় অথ ুসাংিহ করটি যা কটর 
থাটক ছস াই হল বৃবত্ত বা ছেশা। বাাংলা সাবহটিযর আবি যুগ ছথটক শুরু কটর বিুিান যুগ েযুন্ত্ রবিি সাবহটিযর বববভন্ন 
শাখায় িবরদ্র অন্ত্যর্ িানুষটির বববভন্ন ছেশার সটঙ্গ যুক্ত ত্থাকটি ছিখা ছগট । কাটলর বববিটুনর সটঙ্গ সটঙ্গ িাটির ছেশাগি 
বিক ছথটকও বববিত্রয ছিখা যায়। কথাসাবহটিযর ধ্ারায় রবীন্দ্রনাথ, শরৎিন্দ্র, িারাশঙ্কর, বশলর্ানন্দ, অবিন্ত্যকুিার ছসাংগুপ্ত, 
ছপ্রটিন্দ্র বিত্র প্রিুটখর েরবিুী সিটয় আববভভ ুি সুটবাধ্ ছ াষ, িহাটেিা ছিবী, রিােি ছিৌধু্রী, ভগীরথ বিে, বসকি রবিি, 
অবনল  িাই প্রিুখ কথাসাবহবিযটকর হাটি অবঙ্কি অন্ত্যর্ িানুষটির বৃবত্তগি ছিটত্র বববিত্রয ছিখা ছগল অটনক ছববশ। 
ছসটিটত্র ছযিন েবিিা বৃবত্তর িটিা হীন র্ীববকা, িুধ্ োন কবরটয় সাংসার িালাটনা, বববভন্ন অনুষ্ঠাটন ছকেঁটি অথু উোরু্ন, 
বােঁির ছিটর অথু উোরু্ন বা কাক ছিটর অথু উোর্ুটনর িাধ্যটি সাংসার িালাটি ছিখা যায়। এরকিই একব  গে ভগীরথ 
বিটের ‘সুবিনী’ যার ছকন্দ্রববনু্দটি স্থান ছেটয়ট  অটনযর হটয় গাবলগালার্ কটর অথু উোরু্টনর িটিা একব  বববিত্র ছেশা। 
র্ীবটনর ছশষ েযুাটয় উেবস্থি হটয় সুবিনী বাউবরর গলায় কযন্সার ছরাটগ আক্রান্ত্ হওয়ার িটিা িিুাবন্ত্ক েবরণবির বিত্র 
অবঙ্কি হটয়ট  গেব টি। একই সটঙ্গ িাটি অববভক্ত ছিবিনীেুটরর এক া প্রিযন্ত্ এলাকায় গেকাটরর র্ন্মিহণ এবাং 
সরকাবর আবধ্কাবরক বহসাটব সাধ্ারণ িানুটষর সটঙ্গ ছযাগাটযাগ স্থােটনর ফটল লব্ধ অবভজ্ঞিার প্রবিফলন  ট ট ।   
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Discussion  
বাাংলা সাবহটিযর র্ন্মলগ্ন ছথটক অন্ত্যর্ িানুষটির বববভন্ন ছেশার সটঙ্গ যুক্ত থাকটি ছিখা ছগট । আবি যুটগ রবিি ‘িযুােি’ 
ছথটক শুরু কটর ‘শ্রীকৃষ্ণকীিনু’, ‘িনসািঙ্গল’, ‘িণ্ডীিঙ্গল’, ‘অন্নিািঙ্গল’ ইিযাবি কাটবযর অন্ত্যর্ িানুটষরা একাবধ্ক 
বনম্নিাটনর ছেশার সটঙ্গ যুক্ত ছথটক  বনটর্টির সাংসার িাবলটয় ছগট । আধু্বনক যুটগ উেবস্থি হটয় িানুটষর র্ীবনযােটনর 
ধ্রন অটনক া োটে যাওয়ায় র্ীববকা ছিটত্র বক ু বক ু েবরবিুন   টি ছিখা যায়। আধু্বনক বাাংলা সাবহটিযর অন্ত্গুি 
বববভন্ন ধ্ারার সটঙ্গ সটঙ্গ ছ াট াগটের ধ্ারাটিও ছসই সকল ছেশা প্রবিফবলি হটি ছিখা যায়। রবীন্দ্রনাথ, শরৎিন্দ্র, 
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িারাশঙ্কর, বশলর্ানন্দ, অবিন্ত্যকুিার ছসাংগুপ্ত, ছপ্রটিন্দ্র বিত্র প্রিুটখর একাবধ্ক গটে বনম্নটেবণর িানুষটির বববিত্র র্ীববকার 
েবরিয় োওয়া যায়।  
          েরবিুী সিটয় সুটবাধ্ ছ াষ, িহাটেিা ছিবী, রিােি ছিৌধু্রী, ভগীরথ বিে, বসকি রবিি, অবনল  িাই প্রিুখ 
কথাসাবহবিযটকর হাটি অবঙ্কি অন্ত্যর্ িানুষটির বৃবত্তগি ছিটত্র বববিত্র ছিখা ছগল অটনক ছববশ। ছসটিটত্র ছযিন েবিিা 
বৃবত্তর িটিা হীন র্ীববকা (সুটবাধ্ ছ াটষর ‘েরশুরাটির কুঠার’), িুধ্ োন কবরটয় সাংসার িালাটনা (িহাটেিা ছিবীর 
‘স্তনিাবয়নী’, ‘যটশািিী’), বববভন্ন অনুষ্ঠাটন ছকেঁটি অথু উোরু্ন (িহাটেিা ছিবীর ‘রুিালী’), অটনযর হটয় গাবলগালার্ কটর 
অথু উোরু্ন (ভগীরথ বিটের ‘সুবিনী’), কাক ছিটর অথু উোরু্ন (অবনল  িাই’র ‘কাকিারা’) বা বােঁির ছিটর অথু উোরু্ন 
(রিােি ছিৌধু্রীর ‘িানুষ অিানুটষর গে’) কটর সাংসার িালাটি ছিখা যায়। ছযটহিু, আিাটির আটলািয গটবষণােটত্রর িভল 
ছকন্দ্রববনু্দ ভগীরথ বিটের ‘সুবিনী’ গে, িাই অনযানয কথাসাবহবিযকটির গেগুবলর ববশি েবরিটয় অবিীণু হওয়া া 
বনষ্প্রটয়ার্ন বটল িটন কবর। িটব, িভল আটলািনায় অবিীণু হওয়ার েভটবু ভগীরথ বিটের বযবক্তগি র্ীবন ও সাবহিয 
সম্পটকু বক ু কথা বলা অিযন্ত্  প্রটয়ার্ন বটল িটন কবর।  

কথাসাবহবিযক ভগীরথ বিে ১৯৪৭ সাটল ছফব্রুয়াবর িাটস অববভক্ত ছিবিনীেুর ছর্লার ছকবশয়াবি ব্লটকর সােঁিরােুর 
িাটি র্ন্মিহণ কটরন। িােঁর বেিা রাধ্াশযাি বিে এবাং িািা ব টলন িারুলিা ছিবী। প্রাথবিক ও িাধ্যবিক স্তটরর েরাশুনা 
সিাপ্ত করার ের বিবন উচ্চ বশিা অর্ুটনর র্টনয কলকািায় েিােুণ কটরন। আশুটিাষ কটলর্ ছথটক স্নািক বিবি লাভ 
করার েটর ভভ টগাল ববষটয় স্নািটকাত্তর বিবি অরু্টনর র্টনয কলকািা ববেববিযালটয় ভবিু হন। প্রিযন্ত্ এলাকার িানুষ 
হটয়ও বিবন প্রবিকভ লিার কাট  কখটনা িাথা নি কটরনবন। এি এ োশ করার ের বনটর্র ছযাগযিায় ১৯৭৪ সাটল 
বযারাকেুটরর একব  ববিযালটয় বশিকিার িাকবরটি ছযাগিান কটরন। ছসই ব রই বিবন বসবভল সাবভুস েরীিায় সফল 
হটয় প্রথটি বব বি ও, িারের কাটলক্টর এবাং ছশটষ ছিেুব  িযাবর্টেট র েটি ছযাগিান করটি সিি হন। ছেশাগি বিক 
ছথটক ব টলন একর্ন সরকাবর কিুী। ছসই সুবাটি প্রিযন্ত্ স্থাটন গিন ও ছসই সকল স্থাটনর আবিবাসী-হবরর্ন িানুষটির 
কা াকাব  ছেৌঁ াটনার ছসৌভাগয লাভ কটরন বিবন। িােঁর ছববশরভাগ উেনযাস ও ছ াট াগটের ছকন্দ্রববনু্দ অন্ত্যর্ সম্প্রিাটয়র 
র্ীবন ও সাংসৃ্কবি।   

িটব, িােঁর সাবহিয রিনার সভত্রোি সু্কল-কটলর্র  াত্রর্ীবন ছথটকই। ১৯৬৬ সাটল আশুটিাষ কটলটর্ একব  
গে ছলখার প্রবিটযাবগয়িায় বিবন বিিীয় স্থান অবধ্কার কটরব টলন। এরের বিবন ‘নবকটলাল’, ‘িধু্েণুী’, ‘ববিুকা’, ‘অনুষু্টে’ 
ইিযাবি েবত্রকায় ছলখাটলবখ িাবলটয় যান এবাং একর্ন র্নবপ্রয় ছলখক বহসাটব বনটর্টক িুটল ধ্রটি সিি হন। িােঁর 
ছলখা প্রথি গেিন্থ ‘র্াইটগনবসয়া ও অনযানয গে’ প্রকাবশি হয় ১৯৮৩ সাটল। এর কটয়ক ব র ের ১৯৯০ সাটল প্রিা 
েবত্রকার িাধ্যটি প্রকাবশি হয় িােঁর প্রথি উেনযাস ‘অন্ত্গিু নীলটরাি’। এ ািাও িােঁর উটলখটযাগয উেনযাস ‘িস্কর’ 
(১৯৯২), ‘আিকাবঠ’ (১৯৯৩), ‘র্ানগুরু’ (১৯৯৫), ‘িৃগয়া’ (১৯৯৬-২০০০) ইিযাবি। ছসগুবলটি বিবন অন্ত্যর্ িবরদ্র বনম্নববত্ত 
িানুষটির র্ীববকা েবরবিুটনর ইবঙ্গি িান কটরট ন।  

কথাসাবহবিযক ভগীরথ বিে “সত্তর িশটকর ছসই বশেী, বযবন গে-উেনযাটসর ববষয় বনবুািনটক ছযিন গুরুত্ব 
বিটয়ব টলন, ছিিবন িােঁটির সাবহটিয এটনট ন শােি সিযটক এবাং র্ীবনটবাটধ্র গভীরিাটক। বিবন িটন কটরন, এই 
িৃবষ্টভবঙ্গর উৎটস ব ল সত্তটরর িশটকর িাকুসীয় র্ীবন িশুন ও বািেন্থী সাংসৃ্কবি।’’১ িােঁর কথাসাবহটিয বালয ও 
বকটশারকাটলর লব্ধ বববিত্র অবভজ্ঞিা, বববভন্ন স্থান ভ্রিণসভটত্র অবরু্ি অবভজ্ঞিা, সরকাবর আবধ্কাবরক বহসাটব প্রিযন্ত্ অঞ্চটল 
গিন ও আবিবাসী র্নর্ীবটনর সাংস্পশুর্াি অবভজ্ঞিার প্রবিফলন   টি ছিখা যায়। িােঁর ‘িস্কর’(১৯৯২) উেনযাটস 
আবিবাসী যুবক ছগািুর ভক্তা বনটর্র ছিৌযুবৃবত্ত েবরহার কটর কৃবষকাটযু িটনাবনটবশ কটর এবাং ‘আিকাবঠ’(১৯৯৩) উেনযাটস 
অধ্যােক গটবষক রার্ীটবর ছলাকসাংসৃ্কবির উোিান সাংিটহর িধ্য বিটয় বােঁকুিা ছর্লার গর্াবশিভল িাটির আবিবাসী 
র্নর্ীবটনর িটধ্য প্রিবলি আবিবাসী সাংসৃ্কবিটক অসাধ্ারণভাটব িুটল ধ্রা হটয়ট । এ ািাও িােঁর িশ ব র ধ্টর গটবষণার 
িধ্য বিটয় োেঁি খটণ্ড রবিি র্নবপ্রয় উেনযাস ‘িৃগয়া’ (১৯৯৬-২০০০)। উেনযাসব র িভল ছকন্দ্রববনু্দ অন্ত্যর্ িানুষটির ওের 
সািন্ত্িাবিক ছশাষণ-েীিন।      
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উেনযাটসর িটিা িােঁর একাবধ্ক ছ াট াগটেও অন্ত্যর্ িানুষটির বববিত্র র্ীববকা এবাং র্ীববকা েবরবিুটনর বিত্র 
খুেঁটর্ োওয়া যায়। িােঁর ‘ইন্দরযাগ’ (১৯৮৫) গটে বশিািীিার উন্নবিটি ওিা-গুবণনটির র্ীববকা সাংক  িুটল ধ্রা হটয়ট । 
এ ািা, িােঁর ‘িৃবষ্ট’ (১৯৯৮) গটে েঞ্চাটয়টির বনটিুটশ র্নবপ্রয় িটিের লুহারটক ওিাবৃবত্ত েবরহার কটর ববকে র্ীববকার 
সন্ধাটন ছবর হটি ছিখা যায়। একইভাটব, একর্ন অন্ত্যর্ িবহলার এক বববিত্র র্ীববকার েবরিয় িুটল ধ্রা হটয়ট  িােঁর 
‘সুবিনী’ (১৯৯২) গটে। আটলািয গটবষণােটত্র আিরাটক ছসই বববিত্র র্ীববকাব র অনুসন্ধাটন অবিীণু হটি হটব।   

কথাসাবহবিযক ভগীরথ বিে বনটর্ একব  প্রিযন্ত্ এলাকার িানুষ হওয়ার সুবাটি বনম্নটেবণর ও বনম্নবৃবত্তর িানুষটির 
র্ীবনািরণ খুব কা  ছথটক উেলবব্ধ করার সুু্টযাগ োন। সরকাবর আবধ্কাবরক বহসাটব কার্ করার ফটল হাবি, বাউবর, 
ছিাি, বাগবি, শবর, কুবিু, সােঁওিাল, িুন্ডা ইিযাবি সম্প্রিাটয়র আবথুক ও সািাবর্ক সিসযাটক আন্ত্বরকিা ও সহানুভভ বির 
সটঙ্গ উেলবব্ধ কটরট ন। অটনকসিয় িাটির সিসযা ছি াটনার র্টনযও এবগটয় ছগট ন। ছসই সকল িানুষ বনটর্টির ছে  
িালাটনার র্টনয নানা প্রকার বনম্নিাটনর বৃবত্তর সটঙ্গ যুক্ত। বনম্নিাটনর সটঙ্গ সটঙ্গ অটনকসিয় ছসগুবল হটয় ওটঠ বববিত্র 
প্রকৃবির। এরকিই এক বববিত্র র্ীববকা হল গাবলগালার্ কটর অথু উোরু্ন। িুই েটির িাটিলায় অটথুর বববনিটয় 
একেটির হটয় গাবলগালার্ কটর ববেিটক েরাস্ত করার ছেশায় সুিি ’সুবিনী’ গটের সুবিনী বাউবর।   

গেকার আটলািয গেব টি ছিা  োেঁিব  েবরটেটির িধ্য বিটয় একর্ন িবরদ্র অন্ত্যর্ িবহলার র্ীবটনর যিণািয় 
কাবহবন েবরটবশন কটরট ন। গটের ছকন্দ্রীয় িবরত্র সুবিনী বাউবর োিার স্বািী েবরিযক্তা একর্ন ষা  ব টরর বৃদ্ধা। প্রথি 
েবরটেটি গেকার োঠকটির সািটন িােঁর েবরিয় বিটি বগটয় বটলট ন -  

“বটয়স কি হল না বুবির। কিেটি বিন-কুবি। িাথার িুল সব শটনর িটিা সািা। িুটখর িািিা ছকােঁকিাটনা, 
বিিটস। শরীটরর হটরক বির্াইটনর উবিগুটলা ক্রিশ হাবরটয় যাটে িািিার ভােঁটর্। ছিাখিুব ও ঢুটক ছগট  
ছকা টর। অনবরি গলা ফা াবার েটি বটয়স া ছববশই। অনয ছকউ হটল ছহবিটয় েিি  বি াক বাটি। বকন্তু এ 
হল, সুবিনী বাউবর।’’২  

কুরুটিটত্রর িাটঠ যুবিী ছিটয়রাও িার সটঙ্গ োলা বিটি োটর না এিনই গলার ছর্ার। িা ািা িার ভাণ্ডাটর গাবলগালাটর্র 
উেটযাগী শটের সাংখযা অনযটির ছথটক অটনক ছববশ। িটব, িার েসাটরর ছিটত্র বিিুাটন প্রধ্ান বাধ্া িার রুগ্ন শরীর। 
িার ছকাির ছথটক বনম্নাঙ্গ েযুন্ত্ অসাি হটয় ছগট । হােঁ াহােঁব  করটিও োটর না। িাই, ববেিটক শাটয়স্তা করার র্টনয 
িাটক ভযাটন কটর বনটয় ছযটি হয়, আবার কার্ হটয় যাওয়ার ের বাবি ছেৌঁট ও বিটি হয়। িার িুেবির োটশই রটয়ট  
এক া িীব । গেকার সুবিনীর বনিঃসঙ্গিাটক ফুব টয় ছিালার র্টনয বলটখট ন –  

“িীব  া বিই বনিঃসঙ্গ। বিরকালই। বঠক সুবিনীর িিন। ছসই কারটণই বুবি, এই িীব র োিব টি এটস বসটল 
িটনর িটধ্য এক ধ্রটনর একাত্মিা ছবাধ্ কটর সুবিনী।’’৩  

িী ু িবলশ া ব র অটনযর হটয় গলা ফা াটি বগটয় িার গলায় ছিখা বিটয়ট  এক ধ্রটনর সুিীব্র যিণা। িাটি িটধ্য িাটক 
ঔষধ্ বকনটিও হটে। গলার যিণার সটঙ্গ সটঙ্গ িার িানবসক যিণাও কি নয়। িটন ছিখা বিটয়ট  োে-েুণযটবাধ্। িাই 
ছস িটন িটন ভাটব –  

“িুবনয়ার কি ছলাক কি বক ু কটর ছে  িালাটে, সুবিনী ছকন ধ্রল অিন ছবয়ািা লাইন? িানুষটক বাখান 
বিটয় ছেট র ভাি ছর্াগাি করা, এ ছহন বৃবত্ত িাটক ছক ছশখাল!’’৪   

বিিীয় েবরটেটি সুবিনীর সৃ্মবিিারণার িধ্য বিটয় উটঠ এটসট  একর্ন িািয বাবলকা ছথটক গাবলগালাটর্র 
িাধ্যটি অথু উোর্ুটনর িটিা বববিত্র ছেশায় প্রটবটশর বববিত্র কাবহবন। বালযকাল ছথটক ছস বি হটয় উটঠট  বাউবর োিার 
এিন এক েবরটবটশ ছযখাটন কলহ ব ল এক া বনিযননবিবত্তক বযাোর।  াগটল গা  খাওয়া বা গাট র িাল ভাঙা বা কারও 
বাবির সািটন ছকান বাচ্চা প্ররাব করা– এরকি সািানয বযাোর বনটয় প্রবিটবশীটির িটধ্য িুিুল লিাই ছলটগই থাকি। 
লিাইটয় ছয েি যি ছববশ অশ্লীল গালাগাবল বিটি োরি, র্য়ী হি িারাই। ছসই সটঙ্গ ব ল উদ্ভ  অঙ্গভবঙ্গ। এরককি 
বখবস্ত ছখউটির লিাইটয় একসিয় সুনাি অর্ুন কটরব ল সুবিনীর ছিটর্া খুিী রাধ্ী বাউবর এবাং েুষ্করা বাউবরর িা 
এটলাটকশী বাউবর। প্রবিটবশীটির িটধ্য এরকি লিাই শুরু হটলই িারা সুববধ্ািটিা িুই েটি যগিান কটর বনটর্টির 
কৃবিটত্বর েবরিয় বিি। িী ু সিয় ধ্টর গলা ফা াবার কারটণ িাটির গলা শুবকটয় ছযি। িাই, িাটি িটধ্যই র্ল ছযাগান 
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ছিওয়ার র্টনয  ব টি র্ল বনটয় িােঁবিটয় থাকি সুবিনী। ফটল, ছসই অে বয়স ছথটকই ছস বখবস্ত শুটন আসায় িার 
ভান্ডাটরও বববভন্ন প্রকার অশ্লীল শে সবঞ্চি হটয় আসব ল। িাটি িটধ্য ছস বনটর্ও ছিটর্া খুবির হটয় আসটর ছযাগিান 
করি। একসিয় ছস বখবস্তটি ছিটর্া খুবি ও েুষ্করা বাউবরটকও অবিক্রি কটর িটল যায়। কটয়কব র েটর, ছস একবিন 
ছিটর্া খুবির ববরুটদ্ধ যুটদ্ধ অবিীণু হটয় সকলটক িাক লাবগটয় ছিয়। অনযানযটির ছথটক বখবস্তটি ছস ব ল এক ু আলািা 
ছগাটত্রর। ছস  িা ছকট  ছকট  বখবস্ত ছিওয়ার ছিটত্র অনযানযটির ছথটক অটনক ছববশ সুিি ব ল। এটলাটিটলা  িা ছথটক 
েয়ার ও বত্রেিী  ন্দযুক্ত  িা– ছকান াটিই ছস বেব টয় থাকি না। গেকার িার ছসই কৃবিটত্বর এিন বক ু নিুনা িুটল 
ধ্টরট ন যা সবিযই প্রশাংসাটযাগয। িার কটে উচ্চাবরি – 
 
েয়ার  টন্দর বখবস্ত –        

“খালিুয়ী, ভািারখাকী বিস নাই ক লাফ।  
আিার বাে ি ভাটলা িানুষ, (িুয়ার) ছবধ্া বােটক িাক।।’’৫   

বত্রেিী  টন্দর বখবস্ত -    
“ওটর িযািা হাবি           িুয়ার িভটখ লাবথ  
            ির িুই েুইটিয আগুটন। 
অটর খালিুয়ী,            ির ির িুই 
           খাক িুয়াটক শযাল শাগুটন।।’’৬ 

ছিৌেিী  টন্দর বখবস্ত –                
“অটর িাইটর্া-কাকী 
শুন ছর ভািারখাকী, 
িুয়াটক আিার কুস্থাটন রাবখ 
িুয়ার িুটখ আবি রু্িিা-কাঠ র্ােঁবক।’’৭ 

 
বখবস্ত িারার এরূে িিিাই সুবিনীটক একবিন রাধ্ী খুবির ববরুটদ্ধ লিাইটয় র্য়লাভ করটি সাহাযয কটর। িার 

কীবিুর কথা িারবিটক  বিটয় েটি। এরই িটধ্য  ুব িুিা িাটির বনিাই বাউবরর সটঙ্গ িার ববটয় হটয় যায়। বকন্তু, ভাটগযর 
বনষু্ঠর েবরহাটস স্বািীটক সন্ত্ান িাটনর অিিিার কারটণ স্বািীর হাটি প্রহৃি ও ববিাবিি হটয় বেিৃগৃটহ বসবাস করটি 
বাধ্য হয়। একই সটঙ্গ িার গাবলগালাটর্ অশ্লীলিার সীিা লবিি হওয়ার কারটণ ভদ্র সিাটর্র কাট  হটয় যায় অসৃ্পশয। 
সকটলই িাটক োশ কাব টয় িলার ছিষ্টা কটর –  

“কাটর্ই ছে  িলটি িায় না সুবিনীর। ছস িাটঠ  াট  ছগাবর কুটিায়,  ুেঁট  ছিয়, বযাটি। বকন্তু িাটি কটর বক ু 
হয় না। প্রায় বিনই অনাহাটর কাট  ওেঁর; শরীটরর িািিা বিিটস হটয় আটস; িু-ছিাখ গটিু ঢুটক যায়।’’৮   

অথুাৎ িার িুটখর ভাষা িার র্ীববকা অর্ুটনর ছিটত্র একধ্রটনর সাংক  বিবর কটর।  
 
িৃিীয় েবরটেটি িাই ছিখা যায়, সুবিনী ছেট র িাটয় বাধ্য হটয়ট  বিবহর িত্ত নাটি একর্ন ছনিার স্মরণােন্ন 

হটি। বিবন সটব োব ু ছথটক ববহষৃ্কি হটয় ববটরাধ্ী িটল ছযাগিান কটরট ন। বনম্ন সম্প্রিাটয়র কাট  বনটর্র বফল্ড বািাটনার 
র্টনয বিবন কটয়কর্ন িবহলা সহ সুবিনীটক সটঙ্গ বনটয় উেবস্থি হন ববষু্টেুর ব্লক অবফটস। বনটর্টির অবধ্কার আিাটয়র 
র্টনয িারা বব.বি.ও সাটহবটক আধ্  ণ্টা ধ্টর অশ্লীল ভাষায় বখবস্ত িারটি থাটক। বব.বি.ও সাটহব বনটর্র িান বােঁিাটনার 
র্টনয প্রটিযকটক িু’টকবর্ কটর আ া বিটয় ববিায় বিটি িাইটল িারা িার ছকবর্ কটর ছিটয় বটস। ছসই েবরিাটণ আ া 
ছিওয়া িােঁর েটি সম্ভব নয়। ছস া ছবািাটনার ছিষ্টা করটি বগটয় অিবি গণযিানয িানুষ া প্রায় ছকেঁটি ছফটলন। প্রথি 
সাফটলযর  বিন কটয়ক েটর সুবিনী আবার বিবহর িটত্তর িাধ্যটি উেবস্থি হয় ব্লক অবফটস। এবাটর ছস সটিি প্রায় র্না 
েঞ্চাশ বাউবর ছিটয়। নানাপ্রকার বখবস্ত ছিটরও িাত্র এক ছকবর্ কটর আ া বনটয় বফটর আসটি বাধ্য হয়।  
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বখবস্ত ছিটর আরও বক ু আিাটয়র আশায় সুবিনী আবার একবিন বিবহর িটত্তর বাবিটি উেবস্থি হটয় বব. বি. ও. 
অবফটস যাওয়ার ইো প্রকাশ কটর। বকন্তু িা আর সম্ভব নয়। কারণ, এর েভটবুর   নায় িােঁটক ছিফিার করা হটয়ব ল। 
ছস সুবিনীটক ছ াট া ভাই েেু িটত্তর হটয় কার্ করার েরািশু ছিয়। প্রবিটবশী সটন্ত্াষ িাটসর ছ টলরা িাটি িটধ্যই 
িােঁর ভাইটয়র েবি ফািু ছথটক ষােঁিা-িুরবগ িুবর কটর ছখটয় ছফটল। িাই, িাটির বাবির োটশ িােঁবিটয় সুবিনীটক এিন 
বাখান বিটি হটব যাটি আটগর বিটন হাবরটয় যাওয়া ষােঁিা-িুরবগ া বফটর োওয়া যায়। সফল হটল ছস োবরেবিক োটব 
িু’ াকা। োবরেবিটকর বববনিটয় গাবল ছিওয়ার ছিটত্র –  

“সুবিনীর হাটি-খবি হল ঐ বিনই। ছস সটন্ত্াষ িাটসর বাবির বিটক িুখ কটর েবরোব  বসল বিবহর িত্তর 
উটঠাটন। িারের শুরু হল েযােঁিাল, ‘কুন খালিুয়া আিার িুরবগ া বলবল ছর? কুন ভািারখাকী বস া রােঁধ্বল ছর? 
কুন িা-টিইগযারা ছখবল ছর? অটর, িুয়ািযার সক্কটলর িুটখ হাবগ ছর’ এই িটি িুরবগ াটক ববষ্ঠা, ছগািাাংস, ইিযাবি 
বটল প্রবিেন্ন কটর ক্রিশ এটগাটি থাটক সুবিনী।’’৯   

িার বখবস্তর ফল বিলল হাটিনাটি। িুেুর নাগাি িুবর যাওয়া িুরবগ াটক িটর ছবিাটি ছিখা ছগল বিবহর িটত্তর উটঠাটন। 
প্রথি ছরার্গাটরর িু’ াকা ছেটয় ছস িহানটন্দ বাবি বফটর। িার খযাবি িারবিটক  বিটয় েটি। িটব, কাটলর বববিটুনর 
সটঙ্গ সটঙ্গ িানুষ যি উন্নি ও িাবরু্ি েটথ এবগটয় ছগট , গাবলগালার্ িাটির কাট  িিই অসম্মাটনর বযাোর হটয় উটঠট । 
যবিও - 

“িার সটঙ্গ সটঙ্গ সকল িানুষ এ াও র্াটন গালাগাবলর আলািা এক িিিা আট , িানুষটক শাটয়স্তা করবার। 
িাই বনটর্ ছস েটথ না বগটয় উেযুক্ত বযবক্তর অটেষণ কটরট । আর এ ভাবনাটিই র্ীববকা ছেটয়ট  সুবিনী।’’১০  

বিটনর ের বিন এলাকায় িার সুনাি বৃবদ্ধ ছেটি থাটক। কারও বাবি ছথটক িুরবগ বা  াগল বা হােঁস হাবরটয় ছগটলই িারা 
িার কাট   ুট  আটস। র্নবপ্রয়িার সটঙ্গ োলা বিটয় িার োবরেবিকও বািটি থাটক। কারণ, বখবস্ত বিটয় িুহভ টিুর িটধ্য 
বাবুটির িান-সম্মান শুটষ বনটি ছস অিযন্ত্ িি। আর – 

“সুবিনী িাকটি বসটলা, অথি হারাটনা িাটলর হবিস বিলল না, এিন া বি এক া  ট বন র্ীবটন।’’১১    
এভাটব বিন িলটি িলটি একসিয় ছস ষা  ব টরর বৃদ্ধা হটয় ওটঠ। বকন্তু, িী ুবিন ধ্টর গলা ফা াটি বগটয় একসিয় 
িার গলায় যিণা শুরু হয়। রাবত্রটবলা  ুি আটস না ছসই যিণায়। বকন্তু, এই বয়টসও গলা না ফাব টয় িার ছকান উোয় 
ছনই। কারণ, এই সাংসাটর িাটক ছিখার ছয ছকউ ছনই ছস া ছস র্াটন।    

 
িিুথু েবরটেটি ছিখা ছগট  কুিুি কাইবি নাটি একর্ন বযবক্তর হারাটনা খাবস াগল েুনরুদ্ধাটরর র্টনয িালু 

কাইবির ববরুটদ্ধ সুবিনীটক যুটদ্ধ অবিীণু হটি। গেকার অবশয িার েভবু প্রস্তুবির বিত্র গটের প্রথি েবরটেটির সভিনায় 
িুটল ধ্টরট ন। ছসখাটন কুিুি কাইবি সুবিনীর সটঙ্গ ির কষাকবষটি বযস্ত। সুবিনীর িাবব েটনটরা  াকা আর বিবন বিটি 
িান িশ  াকা। ছশষ েযুন্ত্ বাটরা  াকায় রফা হয়। এক া র্লেভণু  ব  োটশ নাবিটয় রাখার ের ছস কুিুটির উটঠান ছথটক 
িালু কাইবির বাবির বিটক এক িৃবষ্টটি িাবকটয় থাটক। অিযন্ত্ ববিিণিার সটঙ্গ ওটির গবিবববধ্ যািাই কটর ছস িাকটি 
শুরু কটর —  

“অটর গু খাউকার িল, িুয়ািযার বক বইলব বল, 
হাবি লয়, ছ ািা লয়, িুইরবল এক  াগল ; 
অটর  াগল লয় ছস গুটির লযাি, খা—খা—খা—। 
অটর  াগল লয় ছস বকনা বা ুর, খা—খা—খা--।’’১২ 

গাবল বিটি বিটি একসিয় প্রবল ছবটগ কাশটি শুরু কটর ছস। ছসই কাবশ ছকানও ভাটব আর থািটি িায় না। কাবশর 
সটঙ্গ গলার যিণা। শারীবরক ও িানবসক বিক ছথটক িিববিি হটয় যায় ছস।  
 

গেকার এটকবাটর ছশষ েবরটেটি সুবিনীর র্ীবটনর েবরণবি এবাং িৃিুযর েভটবু িার অনুটশািনার বিত্র িুটল 
ধ্টরট ন। িাক্তার ছিখাটনার ের িার গলায় কযানসার ধ্রা েটি। ছস া একপ্রকার িুরাটরাগয বযাবধ্। এটকবাটর ছশষ ছেটর্ 
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ধ্রা েটিট । ফটল িার িাক ছিওয়ার র্ীববকা বিরকাটলর র্টনয বন্ধ হটয় যায়। িটব ছশষ বয়টসও িার িাবহিায় ভা া 
েটিবন। িাটি িাটি বাবুভায়ারা িার িুেবির বাইটর ছথটক িাক ছিওয়ার বরাি বিটি এটলও ছস িােঁটির আহ্বাটন সািা 
বিটি োটর না। ফটল – 

“বিনরাি শুটয় শুটয় আকাশ-োিাল ভাটব সুবিনী। কি বক ু   না, িৃশয, কি সৃ্মবি একসাটথ বভি কটর আটস। 
ছ টলটবলার কথা িটন েটি।’’১৩  

ছ টলটবলায় কথটকর িুখ ছথটক ছশানা রািায়ণ ও রাধ্াকৃষ্ণলীলার গান সৃ্মবিটি ছভটস ওটঠ। িটন িটন ছগটয় িটল– 
“িার ছ ইটি ছি’টর িারী 
বভিটর আট ন শযািাসুন্দরী।’’১৪ 

অনযটির ছশানাটি িাইটলও িা আর সম্ভব হটয় ওটঠ না। এি সুন্দর েি বােঁধ্ার িিিা থাকটলও সারার্ীবন ছস কুকথায় 
বটল ছগল। িটন িটন ছসকথা ছভটব বশউটর ওটঠ ছস। 
 

আটলািনার অবন্ত্ি েযুাটয় উেবস্থি হটয় বলা ছযটি োটর, বাাংলা সাবহটিযর একব  প্রবিবনবধ্ স্থানীয় গে ‘সুবিনী’। 
িািয গাবলগালার্টক ছকন্দ্র কটর ছয এিন এক া ছ াট াগে ছলখা যায়, িা ছবাধ্ হয় প্রথি প্রিাণ কটরন কথাসাবহবিযক 
ভগীরথ বিে। িািাঞ্চটল সুবিনীর িটিা িবরত্র হাটিশাই নর্টর েটি, যারা প্রবিটবশীটির সটঙ্গ িাটিিটধ্যই অশ্লীল 
গালাগাবলটি বলপ্ত হয়। বকন্তু, এ াটক ছেশা বহসাটব ছিবখটয় গটে িা েবরটবশন করা একিাত্র ভগীরথ বিটের েটিই 
সম্ভব। কারণ, েভটবু কখটনা এিন ছেশার গে আিাটির নর্টর আটসবন। অন্ত্যর্ িানুষটির িুটখর ভাষাটক অিযন্ত্ সুিিিার 
সটঙ্গ কথাসাবহটিয প্রটয়াগ কটর বনটর্র কৃবিটত্বর েবরিয় বিটি সিি হটয়ট ন বিবন।   
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৬.   সুটশাভন িুটখাোধ্যায়, প্রাক-আধু্বনক বাাংলা সাবহটিয অন্ত্যর্ র্ীবন, করুণা প্রকাশনী, কলকািা, ১৪১৩   
৭.   ছসাহারাব ছহাটসন, বাাংলা ছ া গটে ব্রািযর্ীবন, করুণা প্রকাশনী, কলকািা, ২০০৪  

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

