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Abstract 
Bibhutibhushan's writing is marked by a holistic appreciation of Nature in her affectionate pesonage 

and her relationship with the intricacies of human mind. Experiences enrich the mind of the men of 

letters. Their writings drink deep from both the wells of these experiences and their imagination. 

Bibhutibhushan created some dreamy and surreal settings for his works where his protagonists live 

in close proximity of Nature. Their friendship and harmony with Nature are unquestionable. His 

works dwell on the simple, daily, apparently insignificant experiences of common people. Many of 

his short stories focus on the lives of simple villagers amidst the lush flora and fauna of rural Bengal. 

These writings calm the mind of the reader. But he also, as a conscious observer of human condition, 

portrays the ambiguities of the social life of rural Bengal. 

              Bibhutibhushan has narrated in this story of a teenage married girl, who is also a mother, 

grown up amidst Nature, who is forced to take on the life of a prostitute under dire circumstances. 

This paper questions whether is it normal for a girl to accept prostitution as a job biding adeu to her 

past life? Can prostitution ever be a voluntary choice as a profession? 

Or, can morality have a place where the very physical existence is minimized to abject penury? 

This paper intends to create a space of discourse relating to these questions with a close analysis of 

Bibhutibhushan's short story "Bipod". 

____________________________________________________ 

Discussion  
টব ূটি ূষে প্রকৃটির কটব। প্রকৃটির সায়ে সায়ে এক অদু্ভি, অনাোস  টিয়ি, টনটবড় দক্ষিাে টিটন মানুয়ষর ছটব 
এঁয়কয়ছন। টব ূটি ূষয়ের মলখাে এক অদু্ভি আিয়পৌয়র জীবনয়বাধ্ োয়ক। মে জীবন ধ্ীর-টির েটিয়ি বয়ে িয়লয়ছ 
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িার টনজস্ব ছয়ে আর িারই িীয়র বয়স টব ূটি ূষে মেন মসই টনরটবটিন্ন বয়ে িলািুকু উপয় াে করয়ছন। এই মদখা 
িাঁয়ক,িাঁর মলখায়ক আরও সমৃদ্ধ কয়রয়ছ। টব ূটি ূষয়ের মলখা এয়িািাই বাস্তব, এয়িািাই টনয়জর মে পড়য়ি পড়য়ি 
পাঠয়কর ময়ন হে েয়ের িান-কাল-পাত্র এগুটলর মকানিাই মেন শুধু্মাত্র আর মলখার পািাে আিয়ক মনই। মেন 
আমায়দর আয়েপায়ের পটরটিিজয়নয়দর দদনটেনিায়কই বেণনা কয়রয়ছন টিটন। আসয়ল টব ূটি ূষে মকানটদন টনয়জর 
পাটরপাটবণকয়ক অটিক্রম কয়র োনটন। মসই কারয়েই িাঁর েুয়ের অনযানয মলখকয়দর ময়িা িারঁ মলখাে সমকাটলনিার 
অ াব রয়েয়ছ বয়ল অয়নয়ক ময়ন করয়লও আসয়ল টব ূটি ূষে  ীষে ায়ব সমকালীন। সমকাটলনিা মিা মকবলমাত্র 
নােটরক জীবয়নর বেণনাে সীমাবদ্ধ োয়কনা।টব ূটি ূষে িারঁ মলখাে গ্রামবাংলার প্রািযটহক িালটিয়ত্রর ছটব এয়ঁকয়ছন। 
আপািদৃটিয়ি গ্রায়মর জীবন েহয়রর জীবয়নর িুলনাে অয়নকিাই িটবর। টদন মেয়ক রাি হয়ে আবার পয়রর টদন- এ 
মেন টনজস্ব এক টনেয়মর ছয়ে বাঁধ্া। অয়নক মলখক এবং হেয়িা বা অয়নক পাঠয়কর কায়ছও িাই গ্রাময়কটিক 
জীবনোপয়নর টদনটলটপ একয়েয়ে ময়ন হয়ি পায়র আর মসখায়নই টব ূটি ূষয়ের মুন্সীোনা। এমন এক আশ্চেণ সহজ 
মময়ঠা সুয়রর মাোে মেষপেণি টিটন িাঁর পাঠকয়ক আটবি কয়র রায়খন মে েেয়েয়ষর পয়রও িার আয়বে একইরকম 
মেয়ক োে।  
            টব ূটি ূষয়ের অটধ্কাংে মলখায়িই মকটিে িটরত্র টহয়সয়ব উপিাটপি হয়েয়ছ পটিবাংলা। পটিবাংলা এবং 
পটিবাংলার সহজ- সরল মানুষ, িাঁয়দর সুখ-দুুঃখ-হাটস-কান্না টনয়ে উপাখযান রিনা কয়রটছয়লন টব ূটি ূষে। মসই 
উপাখযায়ন প্রকৃটি আর মানুষ এয়ক অপয়রর সায়ে এমন ায়ব টময়ে মেয়ছ মেন এয়ক অয়নযর প্রটিিটব। বযটি 
টব ূটি ূষয়ের সয়ি গ্রামবাংলার মোোয়োে অমটলন, আটিক মসই মোে এবং মলখক টব ূটি ূষেও এই টবষয়ে সমমনস্ক। 
গ্রায়মর মে সকল িটরত্রয়দর মকি কয়র টিটন সাটহিয রিনা করয়িন িাঁরা মেন মলখয়কর মেহস্পয়েণ, মাোে সাধ্ারে 
মেয়ক অসাধ্ারেয়ে উন্নীি হয়েয়ছ। ‘মছাি প্রাে’ - এর ‘মছাি মছাি দুুঃখ - কো’১ গুটলয়ক টিটন এয়িা টনপুে দক্ষিাে 
ফুটিয়ে িুলয়িন মে পড়য়ি পড়য়ি অয়নক সময়েই আমায়দর ময়ন হে আমরা মিা এ ায়ব  াটবনা;  াবয়ি পাটরনা। 
টব ূটি ূষয়ের মছািেেগুটল মেন এয়ককটি মটেমুয়িার ময়িা। প্রটিটি েয়ের মূল িটরত্রটি, মূল সুরটি আমায়দর ময়ন 
দীেণকালীন ছাপ মফয়ল রাখয়ি সমেণ হে। েে পায়ঠর পয়রও এক দীেণিােী মরে মেয়ক োে পাঠয়কর ময়নর ময়ধ্য। 
েহয়র োকয়লও গ্রামীে জীবন সম্বয়ে টব ূটি ূষে েয়েিই সয়িিন টছয়লন। টনয়জয়ক টিটন সারাজীবন গ্রায়মরই একজন 
ম য়বয়ছন এবং িাঁর মলখা েেগুটল মেন িার প্রকৃি উদাহরে। আরও  ায়লা কয়র টবষেটি মবাঝা োে েখন মদখা োে 
কাটহনীয়ি টব ূটি ূষয়ের প্রিযক্ষ উপটিটি রয়েয়ছ অেণাৎ টিটন টনয়জয়ক মসই েয়ের িটরত্র টহয়সয়ব উপিাপন কয়রয়ছন। 
মেমন - ‘টবপদ’, ‘ নু্ডলমামার বাটড়’, ‘আহ্বান’ ইিযাটদ েয়ে।  
           টব ূটি ূষয়ের সাটহিয মেন জীবন মেয়ক উয়ঠ আসা। িাঁর টনয়জর বযটিেি অট জ্ঞিা এবং সূক্ষ 
মানটবকিায়বায়ধ্র টময়েয়ল টনটমণি হয়িা প্রটিটি কাটহনী আর মসইকারয়েই প্রয়িযকটি কাটহনী স্বিন্ত্র। আমায়দর আয়লািয 
‘টবপদ’ েেটিও িার বযটিক্রম নে। গ্রামীে পটরয়বে এবং মসই পটরয়বয়ে মময়েয়দর জীবনোপয়নর এক দুুঃসহ কয়ির 
কাটহনী এই েেটি।   
‘টবপদ’ েেটিয়ি মলখক টনয়জর গ্রায়মর মময়ে হাজুর কো টলয়খয়ছন। একটি টববাটহিা টকয়োরী মময়ের মবঁয়ি োকা, 
িার জীবনধ্ারে প্রটিকূল পটরটিটির সমু্মখীন হয়ে কী ায়ব আক্ষটরক অয়েণই সমূ্পেণ টবপরীিমুখী এক জীবনসংগ্রায়ম 
পটরেি হয়ে মেয়ি পায়র মসই কাটহনী শুটনয়েয়ছন টিটন।    
            কাটহনীর শুরু একটি সকালয়বলার েিনা টদয়ে।য়লখক সাটহিযিিণাে সমূ্পেণ ময়নাটনয়বে কয়রয়ছন এমন 
সময়ে একটি অেবেসী মময়ে িার টেশুপুত্রটিয়ক টনয়ে উপটিি হে।য়লখক িাঁয়ক টিনয়ি না পারয়ল মময়েটি িাঁয়ক 
টনয়জর টপিৃপটরিে জানাে। মলখক টিনয়ি পায়রন এবং স্বা াটবক মসৌজনযবেিুঃ টকছু সাধ্ারে কুেল প্রশ্নও কয়রন। 
জানা োে মময়েটি কায়জর মখাঁয়জ এয়সয়ছ। এইখায়ন দুজয়নর কয়োপকেয়ন টবষেটি একিু পটরষ্কার হয়ব- 
 

“- মলাক? না, মলাক মিা আয়ছ েেলা-মবৌ। আর মলায়কর দরকার মনই মিা। 
- মকন? োকয়ব মক? 
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- আটমই োকিাম। আপনার মাইয়ন লােয়ব না,আমায়দর দুয়িা মখয়ি মদয়বন। 
- মকন, মিামার বশুরবাটড়?”২   
 

মময়েটি টনরুত্তর োয়ক। মলখকও টবয়েষ আগ্রহ মবাধ্ কয়রননা। িাঁর ময়ন হে –  
 

“অিেি হািামায়ি আমার দরকার টক? মলখার মদটর হইো োইয়িয়ছ। মসাজাসুটজ বটললাম - না, মলায়কর 
এখন দরকার মনই আমার।”৩ 
 

একটি প্রাে টকয়োরী মময়ে টনয়জর সিানয়ক টনয়ে মকন কায়জর মখাঁয়জ এয়সটছল, অয়েণর পটরবয়িণ মকনই বা মস শুধু্মাত্র 
খায়দযর সংিান মিয়েটছল! মলখয়কর ময়ন সামানয মকৌিূহয়লর উয়েক হয়লও বশুরবাটড়র প্রসয়ি মস সমূ্পেণ টনশু্চপ োকাে 
মলখকও ঐ প্রসয়ি কো বাড়ায়ি িানটন। আমরা েটদ একািই ধ্য়র টনই মে, কনযাসমা একটি মময়েয়ক এয়কবায়রই 
প্রােটমক আলায়প আরও বযটিেি প্রশ্ন কয়র মলখক টবড়টম্বি করয়ি িানটন অেবা সামটগ্রক ায়ব টবষেটিয়ক িাঁর 
‘রুটিসম্মি নে’ বা ‘মময়েটল’ ময়ন হয়েটছল িবুও ‘হািামা’ েব্দটির প্রয়োয়ে মকাোও মেন ময়ন হে মময়েটির সয়ি সয়ি 
মলখক টনয়জয়কও টবড়টম্বি করয়ি িানটন।  
হাজু গ্রায়মর েৃহি বাটড়গুটল মেয়ক ট ক্ষা কয়র, মিয়ে - টিয়ি িাল সংগ্রহ কয়র কু্ষটন্নবৃটত্ত কয়র। বাঙাটলয়দর ‘বায়রা মায়স 
মিয়রা পাবণে’ এবং গ্রামবাংলার েয়র েয়র টবট ন্ন উৎসব - অনুষ্ঠান, ব্রি ইিযাটদর আয়োজন প্রােেই হয়ে োয়ক। 
এরকমই এক পাবণয়ের টদয়ন হাজুর সায়ে মলখয়কর টিিীেবার সাক্ষাৎ হে। অক্ষে-িৃিীোর পুয়জার টদয়ন গ্রায়মর 
রােবাটড়য়ি কলসী-উৎসেণ উপলয়ক্ষ হাজু ট ক্ষা কয়র িাল এবং টকছু ফল মজাোড় কয়রটছল। এই টিিীে সাক্ষাৎকারটির 
একিু টবয়েষে রয়েয়ছ। মে সমে মলখক িায়ক মদয়খটছয়লন মস প্রসায়দ পাওো ফল খাটিল। মলখয়কর টনয়জর কোে– 
 

“রায়েয়দর বাটহয়র েয়রর দপঠাে বটসো মসই মময়েটি হাউহাউ কটরো একিুকরা িরমুজ খাইয়িয়ছ। মে ায়ব 
মস িরমুয়জর িুকরাটি ধ্টরো কামড় মাটরয়িয়ছ, ‘হাউহাউ’ কোটি সুষু্ঠ ায়ব মসয়ক্ষয়ত্র প্রয়োজয এবং ঐ কোিাই 
আমার ময়ন আটসল।”৪ 
 

মলখক খুব সয়িিন ায়ব এই েব্দটি প্রয়োে কয়রটছয়লন। সাধ্ারেিুঃ মাত্রাটিটরি কু্ষধ্া মবাঝায়ি অেবা িীব্র টক্ষয়দর 
মুয়খ মকান মানুষ েখন খাবার খাে িখন মসই িীব্রিা মবাঝায়নার জনয অয়নকসমে এই ‘হাউহাউ কয়র খাওো’ কোটি 
বযবহার করা হয়ে োয়ক। মলখক হাজুর খাওো মদয়খ, িার কু্ষধ্ার িীব্রিা মদয়খ এই েব্দটি বযবহার কয়রটছয়লন। টিটন 
বুঝয়ি মপয়রটছয়লন হাজুর অটধ্কাংে টদনই অধ্ণাহায়র টকংবা অনাহায়র কায়ি। টকছুিা মকৌিূহয়লর বয়েই টিটন হাজুর 
সম্বয়ে মখাঁজখবর কয়র িার পাটরবাটরক এবং অেণননটিক পটরটিটি জানয়ি মপয়রটছয়লন। মময়েটির বায়পর বাটড়র 
অবিা মকানটদনই খুব একিা  ায়লা টছয়লানা, বাবার মৃিুযর পয়র আরও দুদণোর সমু্মখীন হয়েয়ছ িারা। আর অনযটদয়ক 
স্বামীর অবিাও এয়িািাই খারাপ মে দুয়বলা সামানয অেণ সংিায়নর বযবিা করাও িায়দর জনয অসম্ভব। মসই কারয়ে 
হাজুর স্বামী টনয়জর স্ত্রী ও দু-বছয়রর টেশু পুত্রটিয়ক িার বায়পর বাটড় মরয়খ মেয়ছ। টনিাি অপারে হয়ে টনয়জর ও 
টনয়জর সিায়নর খাবায়রর মজাোয়ড়র বযবিা হাজুয়কই করয়ি হে আর মবটের াে মক্ষয়ত্রই ট ক্ষাবৃটত্ত বযিীি অনয মকান 
টিিীে উপাে মস মদখয়ি পােনা। অবেয িার আরও একিা কারে হল গ্রামীে অেণনীটিয়ি খুব অবিাপন্ন েৃহি না হয়ল 
বাটড়য়ি একাটধ্ক কায়জর মলাক রাখার িল টছয়লানা িাই কাজ খুয়ঁজও হাজু িার মায়ের ময়িা ‘টঝ-বৃটত্ত’ পােটন। 
           কাটহনী েি এটেয়েয়ছ িি হাজুর িটরয়ত্রর অনযানয টদকগুটল মলখয়কর সাময়ন উয়ঠ এয়সয়ছ। গ্রায়ম হাজুর 
‘মিার’ অপবাদ জুয়িয়ছ। টিটন অবাক টবস্ময়ে প্রকৃি সিয জানয়ি মিয়ে কারে অনুসোন করয়ল িারঁ সাময়ন উয়ঠ 
এয়সয়ছ এক রূঢ় বাস্তব। মে বাটড়য়ি হাজু কাজ করয়িা মসই বাটড়য়ি মস িাল-দুধ্ ইিযাটদ খাবার টজটনস িুটর 
করয়িা।েেলা-মবৌ বয়ল,  
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“- আর বড্ড খাইখাই- মকবল খায়বা আর খায়বা।”৫   
 

হাজুর কু্ষধ্ায়বাধ্য়ক েেলা-মবৌয়ের ‘হাটির মখারাক’-র সায়ে িুলনীে ময়ন হয়েয়ছ।  
            িুটরর করার কারে মজয়ন মলখক আরও টবটস্মি হয়েয়ছন। সামানয খায়দযর জনয একটি মময়েয়ক এই ায়ব 
প্রটিটনেি মহনিা হয়ি হে মজয়ন িাঁর দোর উয়েক হে। টিটন িারপর মেয়ক মময়েটি সামেণয অনুোেী নানা ায়ব 
সাহােয করয়িন। টকন্তু দীেণকালীন মকান সমসযার সমাধ্ান মিা এই ায়ব হয়ি পায়রনা, হেও টন। িাই মলখয়কর সামানয 
সাহায়েয হাজুর অন্নসংিায়নর মক্ষয়ত্র সামটেক সুরাহা হয়লও িােী মকান সমাধ্ান হেটন।    
            টকছুটদন পয়র আয়রকটি েিনা েয়ি। গ্রায়মর মধু্ িক্রবিণী হাজুর একমাত্র সম্বল েটিটি মকয়ড় টনয়েয়ছন 
এবং শুধু্ িাইই নে; টিটন হাজুয়ক মময়রওয়ছন।য়লখক এই েিনাটি মজয়ন অিযি কু্রদ্ধ হয়ে ওয়ঠন। িারঁ কো মেয়কই 
পাঠক জানয়ি পায়রন মলখক গ্রায়মর একজন ‘মািব্বর’ এবং ‘পিীমিল সটমটির মসয়ক্রিারী’ অেণাৎ গ্রায়ম িারঁ েয়েিই 
প্র াব-প্রটিপটত্ত রয়েয়ছ। মসই অটধ্কারবয়লই টিটন মধু্ িক্রবিণীয়ক হাজুর েটিটি টফটরয়ে টদয়ি বয়লন। ‘মময়েমানুয়ষর 
োয়ে হাি মিালা’ - িাঁর কায়ছ ‘ইিয়রর ময়িা কান্ড’। আর হাজুয়কও  টবষযয়ি মকানটদন মধু্ িক্রবিণীর বাটড়য়ি ট ক্ষা 
করয়ি মেয়ি বারন কয়রন। টকন্তু মধু্ িক্রবিণী টঠক টক কারয়ে এই ধ্রয়ের আিরে কয়রটছয়লন? মলখয়কর প্রয়শ্নর 
উত্তয়র টিটন বয়লয়ছন,  
 

“হযাঁ দাদা, এক ো মময়রটি টঠকই। রাে সামলায়ি পাটর টন, ও আস্ত মিার একটি।”৬  
 

িাঁয়দর বাটড়য়ি ট ক্ষা করয়ি টেয়ে লঙ্কাোছ মেয়ক মপাোিাক কাঁিাপাকা লঙ্কা টনয়জর মকাঁিয়ড়  য়রয়ছ মস আবার আয়েও 
একটদন পাকা মপঁয়প ম য়ি টনয়েটছল – এই হল হাজুর িুটরর নমুনা; োর জনয িায়ক মার অবটধ্ মখয়ি হয়েয়ছ, 
অপমাটনি - লাটিি হয়ি হয়েয়ছ।    
             এরপয়র এয়সয়ছ পঞ্চায়ের মন্বির। মদেজুয়ড় িীব্র আকাল। োঁয়দর সামানযিম সিটি রয়েয়ছ িাঁরা 
মকানক্রয়ম টনয়জয়দর অন্নসংিায়নর বযবিা কয়রয়ছন। পটরটিটি এয়িাখাটন দুুঃসহ হয়ে উয়ঠটছল মে মানুষ বাধ্য হয়েটছল 
টনমণম হয়ে উঠয়ি। অসহাে ট কু্ষকয়ক মুটিট ক্ষা মদওোও মেন মসইসমে টবলাটসিার নামাির। এরকম দুদণোর সময়েও 
হাজু টনেটমি িার মছয়লটিয়ক মকায়ল টনয়ে ট ক্ষা কয়র মবড়ায়িা। মলখক িাঁয়ক টনয়জর বাটড়য়ি প্রসাদ খাওোর টনমন্ত্রে 
করয়ল মস সানয়ে উপটিি হে। দীেণটদয়নর উপবাসী, অ ুি মানুষ অয়নকটদন পয়র কু্ষটন্নবৃটত্তর সুয়োে মপয়ল েিিা 
আনে পাে হাজুও মসরকম আনে মপয়েটছল মলখয়কর কোে। হাজুয়দর প্রটিয়বেী হটরদাস দবরােীর কাছ মেয়ক মলখক 
জানয়ি পায়রন িার বশুরবাটড় না োওোর প্রকৃি কারে। মসখায়নও ‘মপিুক’, ‘মিার’ প্র ৃটি  বদনাম জুয়িয়ছ িার। 
কারে টকন্তু মসই েুটরয়ে টফটরয়ে একই। খাবার টজটনস িুটর, লুটকয়ে খাবার খাওো এইিুকুই িার অপরাধ্। সামানয 
খাবার খাওোর কারয়ে ‘মিার’ অপবাদ মদওোর েিনাটি মলখয়ক স্বা াটবক ায়বই অবাক কয়রটছল। িয়ব এও জানা োে 
হাজুর স্বামী-বশুরকুয়লর অেণননটিক অবিা  ায়লা নে িাই এই েিনাটিয়ক মকি কয়র িারা টনয়জর স্ত্রী-সিানয়ক মরয়খ 
োে, টফটরয়ে টনয়ে োওোর টবষয়ে মকান উয়দযাে মনে না আর হাজুও টফয়র োওোর বযাপায়র মকান আগ্রহ মদখাে না।  
           এরপয়র মবে টকছুটদন মলখয়কর সয়ি হাজুর মকায়না রকম মদখা - সাক্ষাৎ হেনা। হঠাৎ একটদন িার এক 
প্রটিয়বটেনী মারফৎ মলখক জানয়ি পায়রন হাজু ‘বনোয়ঁে নাম টলটখয়েয়ছ’। এই নাম মলখায়নার টবষেটি সম্বয়ে মলখক 
টনয়জই জাটনয়েয়ছন,  
 

“এয়দয়ে নাম মলখায়না বয়ল মবেযাবৃটত্ত অবলম্বন করায়ক।”৭ 
 

হাজুর এয়হন পটরেটিয়ি টিটন টবটস্মি হয়েয়ছন, দুুঃটখিও হয়েয়ছন। 
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‘টবপদ’ েয়ের মূল িটরত্র হাজু নায়মর এই মময়েটি। হাজুর িটরত্রটিয়ক বুঝয়ি মেয়ল িার জীবয়নর প্রটিটি পেণােয়ক 
জানয়ি হয়ব। টব ূটি ূষে সােণক মছাি েেকার আর েেিয়লই টিটন হাজুর জীবয়নর দুটি পেণােয়ক এই েয়ে িান 
টদয়েয়ছন। হাজুর জীবয়নর টিিীে পেণােটি প্রধ্ানিুঃ আমায়দর আয়লািনার মকিটবেুয়ি রয়েয়ছ। টিিীেয়ক  ায়লা  ায়ব 
জানয়ি মেয়ল,বুঝয়ি হয়ল প্রেময়ক আরও টবেয়দ জানা অয়নক মবটে প্রয়োজন। মসই উয়েয়েযই আমরা েয়ের প্রেম 
অংেটির টবস্তাটরি আয়লািনা কয়রটছ।  
            হাজুর জীবয়নর প্রেম পেণােটিয়ি িায়ক আমরা টনিয অ াব - অনিয়নর ময়ধ্য টদন কািায়ি মদয়খটছ। 
একটি মষাল - সয়িয়রা বছয়রর অেবেসী মময়ে োর টনয়জর টকয়োরীয়বলা িখনও অটিবাটহি হেটন মস ঐ বেয়স 
একটি দুবছয়রর টেশুপুয়ত্রর জননী, স্বামীপটরিযিা। েটদও এটি মে সময়ের েে মসই সময়ে খুব কমবেয়সই মময়েয়দর 
টবয়ে মদওো হয়িা এবং িারা খুব িাড়ািাটড় ে ণবিী হয়ে পড়য়িা। টকন্তু মবটের াে পটরবায়রই ে ণবিী মায়ের েত্ন 
অেবা সিান প্রসয়বর পরবিণী সময়েও প্রসূটির েয়ত্নর টদয়ক টবয়েষ লক্ষয োকয়িা না। গ্রামীে পটরয়বয়ে এসব 
টিিা াবনাও টবয়েষ টছয়লানা। িার উপয়র হাজুর টপিৃকুল ও পটিকুল উ ে টদয়কই আটেণক অবিা এিখাটন দুবণল টছল 
মে, মকানক্রয়ম টদনোপনিুকু িাঁয়দর কায়ছ সারসিয; দুয়বলা মপি  য়র খাওোর বযবিা করা িাঁয়দর কায়ছ অকেনীে। 
স্বামী িাই টনয়জর টববাটহি স্ত্রীয়ক মায়ের কায়ছ মরয়খ দােমুি হয়েয়ছ আর মময়েটি মেয়হিু টববাটহিা হয়েও স্বামী 
পটরিযিা িাই িার মাও িার মকান দাটেে টনয়ি িানটন। িয়ব এই প্রসয়ি বলয়ি হে, হাজুর টবধ্বা মা অয়নযর বাটড়য়ি 
পটরিাটরকার কাজ কয়র আরও দুটি মছািয়ছাি সিানয়ক প্রটিপালন করয়ছন িাই িার পয়ক্ষ আরও দুজয়নর খাওোপরার 
দাটেে মনওো েয়েি কিকর। উপাোির না মদয়খ িাই টিটন হাজুয়ক িার টনয়জর বযবিািুকু করার পরামেণ টদয়েয়ছন।  
            গ্রামীে অেণনীটির একটি স্পি ছটব ফুয়ি উয়ঠয়ছ এই েেটিয়ি। রীটিমি স্বিল অবিা না োকয়ল মকান 
বাটড়য়ি একাটধ্ক ‘কায়জর মলাক’ রাখা সম্ভবপর হেনা মসইকারয়েই মলখক কাজ খুঁজয়ি আসা হাজুয়ক কায়জ রাখয়ি 
পায়রনটন। মময়েটি অসহাে হয়ে মেষ পেণি ট ক্ষাবৃটত্ত অবলম্বন কয়রয়ছ টকন্তু গ্রামীে সংসৃ্কটিয়ি অেণসাহােয করার মেয়ক 
খাদযেবয ইিযাটদ দায়নর িল মবটে। এই েেটিয়ি মে অংেটি বারবার,বারবার েুয়র টফয়র এয়সয়ছ মসটি হল ‘টখয়দ’। 
হাজু এবং হাজুর ‘কু্ষধ্ায়বাধ্’, িার শুধু্মাত্র একিু খাবায়রর জনয উিবৃটত্ত গ্রহে - এই েয়ের পাঠক টহয়সয়ব আমায়দর 
মেন এক অদু্ভি উলি সয়িযর মুয়খামুটখ দাঁড় কটরয়ে মদে। সামানয এক মুয়ঠা িাল বা পাকা মপঁয়প অেবা এয়কবায়রই 
অটকটঞ্চৎকর ‘মপাোিাক লঙ্কা’ ো গ্রামবাংলার প্রটিটি েয়রর উয়ঠায়ন এমটন হয়ে োয়ক – এইিুকু টজটনস মনওোর জনয 
মময়েটিয়ক ‘মিার’ অপবাদ মপয়ি হয়েয়ছ। টখয়দর জ্বালাে মময়েটি িাল, দুধ্ ো মপয়েয়ছ িাই মখয়েয়ছ; রান্না করা  াি 
নে এয়কবায়রই কাঁিা িাল মখয়েয়ছ মস। টখয়দর িাড়নাে একরকম বাধ্য হয়ে মস এইকাজ কয়রয়ছ একো মবাঝা োে। 
েয়ের মকাোও টকন্তু হাজু খাবার টজটনস ছাড়া অনয মকান টজটনস িুটর কয়রয়ছ এমন উয়িখ মনই োর অেণ হাজু স্ব ায়ব 
মিার নে, মস শুধু্ টখয়দ সহয করয়ি পায়রনা।খাবায়রর প্রসি উঠয়লই িার মুয়খ লজ্জামাখা হাটস ফুয়ি ওয়ঠ। মকাোও 
কায়রা বাটড়য়ি পালাপাবণয়ে খাবার সুয়োে মপয়ল হাজু মসই সুয়োে হািছাড়া কয়রনা কখয়না এবং না করািাই িার কায়ছ 
স্বা াটবক কারে োয়ক প্রটিটনেি খাবায়রর সোন করয়ি হে িার কায়ছ এ ধ্রয়ের সুয়োে হািছাড়া করা মায়ন 
টবলাটসিার নামাির।  
           আমায়দর সমায়জ মময়েয়দর সম্বয়ে মবে টকছু প্রিটলি ধ্ারো আয়ছ।এই ধ্ারোগুটল আয়েও মেমন টছল 
বিণমায়নও একই ায়ব আয়ছ। হযা,ঁ িার রূপ বা িীব্রিা হেয়িা টকছুিা কয়ময়ছ টকন্তু সমায়জর বুয়ক িায়দর উপটিটি 
আজও রীটিমি বদ্ধমূল হয়ে রয়েয়ছ। অসংখয প্রিটলি ধ্ারোর ময়ধ্য একটি হল, মময়েয়দর টখয়দ মপয়ি মনই। খুব মছাট্ট 
মবলা মেয়ক একটি মময়েয়ক িার মা ও পটরবায়রর অনযানয মটহলা সদয়সযরা এই টেক্ষাই টদয়ে োয়কন মে, মময়ে হয়ে 
জয়েয়ছ মায়নই িার টখয়দ সমবেসী একটি মছয়লর মেয়ক কম হয়ি হয়ব। রান্নাের মেয়ক িার জনয মেিুকু বরাে করা 
হয়ব মসিা টনয়েই িায়ক িুি োকয়ি হয়ব। মেয়কায়না  ায়লা, পুটিকর খায়দয প্রেম অটধ্কার বাটড়র পুরুয়ষর। সবার 
খাওো হয়ল িারপয়র মেিুকু উটিি, অবটেি পয়ড় োকয়ব িাই টদয়ে কু্ষধ্াটনবৃটত্ত করয়বন েয়রর বউ-টঝরা। এরকম 
টনেমই বহুকাল বাটড়র অেরমহয়ল িয়ল আসয়ছ। ‘টখয়দ সহয করা’, ‘টখয়দর কো না বলা’ - এগুটল লক্ষ্মীমি নারীর 
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লক্ষ্মে আর ‘টনয়জর পিেমি খাবার খাওো বা মখয়ি িাওো’, ‘েখন খুটে টদয়নর মেয়কায়না সময়ে খাওো’ – এগুয়লা 
হল অলক্ষ্মীর উদাহরে। কোয়িই আয়ছ ‘মময়েমানুয়ষর মবটে মলা   ায়লা নে’। অবাক লায়ে মানুষ পদবািয হয়েও, 
‘মনুষয’ রূয়প েেয হয়লও মময়েরা মসই ‘মময়েমানুষ’ই মেয়ক োে। সমায়জর মিায়খ পুয়রাপুটর মানুষ মবাধ্হে িারা হয়ে 
উঠয়ি পায়রটন আজও।  
           মবিাটর হাজু টনয়জর টখয়দর মবাধ্িায়ক কম করয়ি পায়রটন,পায়রটন খাবার টজটনয়সর প্রটি টনয়জর 
আকষণে,মলা য়ক সংেি করয়ি আর িাই এই সমায়জর িোকটেি সুস য নােটরয়করা িায়ক ‘মিার’ অপবাদ টদয়েয়ছ। 
বারবার প্রয়শ্নর পয়রও েখন মলখক মকান সদুত্তর পানটন িখন টনয়জই অবাক হয়েয়ছন মে, বাটড়র মবৌ হাঁটড় মেয়ক  াি 
খাওোর ময়িা সামানয কারেটি এই সমায়জ অপরাধ্ বয়ল েনয হে এবং মময়েটিয়ক িার স্বামী পটরিযাে কয়র। লেুপায়প 
গুরুদয়ণ্ডর প্রকৃি উদাহরে এই েিনাটি। 
হাজুর জীবয়নর টিিীে পেণায়ে মদখা োে হাজু পটিিাপিীয়ি নাম টলটখয়েয়ছ।এই ায়ব জীবন অটিবাটহি কয়র মস। 
‘মবেযা’, ‘মদহপোটরটন’৮ মস। মলখক িার পটরটিি, একদা মখলার সিী বেুকনযার এয়হন অধ্ুঃপিয়ন খুব দুুঃটখি 
হয়েটছয়লন। েিনািয়ক্র মহকুমা েহয়র কায়জর সূয়ত্র টেয়ে হাজুর সায়ে মলখয়কর আবার মদখা হে। মস সাদয়র 
‘জযাঠামোই’ সয়ম্বাধ্য়ন িাঁয়ক মেয়ক পটরিে টদয়লও মলখক িাঁয়ক টিনয়ি পায়রনটন। হাজু টকন্তু খুব সহজ, স্বা াটবক 
স্বয়র টনয়জর বিণমান পটরিে জানাে মে মস ‘েহয়রর নিী’ হয়ে রয়েয়ছ। হাজুর ঐ বিবযটিয়ি মলখয়কর ময়ন হয়েটছল- 
 

“এমন সুয়র মস মেয়ষর কোটি বটলল, মেন জীবয়নর পরম সােণকিা লা  কটরোয়ছ এবং মসজনয মস েবণ 
অনু ব কয়র।”৯ 
 

হাজু মলখকয়ক একরকম মজার কয়রই টনয়জর নিুন েৃহিালী মদখায়ি উৎসুক হয়ে ওয়ঠ। টনরুৎসাহী মলখক ধ্ীয়র ধ্ীয়র 
গ্রাময মময়েটির বারবার অনুয়রায়ধ্ আগ্রহী হয়ে ওয়ঠন। হাজুর সারলযমাখা আবদায়র একরকম বাধ্য হয়েই মলখক িার 
েয়র ম ায়কন। মাঝাটর মায়পর একটি মছাি ের, িিায়পায়ষর উপয়র পটরষ্কার িাদর মপয়ি রাখা, একটি জলয়িৌটকর 
উপয়র সামানয কয়েকটি টপিল - কাঁসার বাসন আরও টকছু আনুষটিক টজটনসপত্র, একটি কৃয়ের ছটব এছাড়াও েুটে-
িবলা, হুয়ঁকা, িামাক - টিয়ক ইিযাটদ নানারকম প্রয়োজনীে বা িুলনাে কম প্রয়োজনীে টজটনস টদয়েই হাজু িার নিুন 
সংসার সাটজয়ে টনয়েয়ছ। মলখক কোে কোে মজয়নয়ছন এই েয়রর  াড়া সায়ড় সাি িাকা। বহু অনুয়রাধ্ - উপয়রায়ধ্র 
পয়র মলখকয়ক সামানয জলয়োে করায়ি রাটজ কয়র মস। টনয়জর মকনা মপোলাে িা বাটনয়ে খাওোে িাঁয়ক। একজন 
মদহ পোটরটনর েয়র বয়স খাদযগ্রহয়ে প্রােটমক  ায়ব িীব্র টববটমষা অনু ব কয়রয়ছন মলখক টকন্তু িাঁর োবিীে 
সয়ঙ্কাি,েৃো হাজুর সারয়লযর সাময়ন ম য়স মেয়ছ। হাজুর বযবহার, িারঁ কো মদয়খ টিটন উপলটি করয়ি মপয়রয়ছন 
আসল সিয। 
            টনয়জর মবয়ঁি োকািাই েখন প্রয়শ্নর মুয়খ এয়স দাঁড়াে িখন মবটের াে মানুয়ষর কায়ছ নযােনীটি, টঠক - 
 ুল সব টকছু টময়েয হয়ে োে। সব টকছুর উরয়দ্ধ িখন জীবনধ্ারেই সিয হয়ে দাড়ঁাে। গ্রায়মর পটরয়বয়ে হাজু হেয়িা 
মকানক্রয়ম দাসীবৃটত্ত কয়র টনয়জর সিান এবং টনয়জর মবঁয়ি োকািুকু িাটলয়ে টনয়ি পারয়িা টকন্তু বাধ্ সাধ্ল দুটি টবষে। 
প্রেমিুঃ হাজুর কু্ষধ্ায়বাধ্। টখয়দ সহয করয়ি না মপয়র মায়ঝমায়ঝই মস িুটর করয়িা। মলায়ক িায়ক ‘মিার’ অপবাদ 
টদয়লও মস স্ব ায়বর মিার নে; অ ায়বর মিার। কারে খাবার ছাড়া িায়ক আমরা অনযটকছু িুটর করয়ি মদটখটন। সরল 
হাজু বুঝয়ি পায়রটন ‘মময়েমানুষ’ হয়ে ‘টখয়দ পাওো’ আর ‘খাবার টজটনস িুটর করা’ গুরুির অপরাধ্। িুটর অবেযই 
অপরাধ্ এবং মকান িােী সমাধ্ান না হওোে হাজুর িুটরর অ যাস ক্রমেুঃ মবয়ড় োটিল উপাোির না মপয়েই মস 
মবেযাবৃটত্ত মবঁয়ি মনে। টিিীেিুঃ পঞ্চায়ের মন্বির। মে িীব্র খাদযা াব, খাদযকি মসই সমে বাংলায়দে প্রিযক্ষ কয়রটছল 
িার মমণন্তুদ উয়িখ বহু কটব - সাটহটিযক কয়রয়ছন। স্বেং টব ূটি ূষয়ের ‘অেটন সংয়কি’-এই এর হৃদেটবদারী জলি 
উদাহরে রয়েয়ছ। অসংখয মানুষ একমুয়ঠা িায়লর জনয হাহাকার কয়রয়ছ। মসখায়ন হটর কাপাটলর মছাি মবৌয়ের িটরত্রটি 
রয়েয়ছ। মে টখয়দর জ্বালাে অয়নযর পুরুয়ষর সায়ে মেৌন-সম্পয়কণ টলপ্ত হে। গ্রায়মর মপাড়া-েদু িায়ক সাধ্যময়িা িায়লর 
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মোোন মদে টবটনময়ে মময়েটি িার সায়ে োরীটরক সম্পকণ কয়র। অনি-মবৌয়ের টিরস্কায়রর সাময়ন দাঁটড়য়ে মছাি মবৌ 
অবলীলাে উচ্চারে কয়র জীবয়নর নগ্ন সিয-  
 

“-বয়লা মে িুটম বামুন-টদটদ।য়িামার মুয়খর টদয়ক মিয়ে আটম এিটদন জবাব টদই টন। আর পাটর মন না মখয়ে- 
না মখয়েই েটদ মলাম, িয়ব টকয়সর টক? আটম মকায়না কো শুনয়বা - িটল বামুনটদ, পাপ হয়ে নরয়ক পয়ি 
মরয়বা মসও  ায়লা।”১০  
 

হাজুয়ক হেয়িা মেষ পেণি মবেযাবৃটত্ত টনয়ি হয়িানা। মকানরকয়ম মিয়ে - টিয়ি হেয়িা মস জীবন িাটলয়ে টনি টকন্তু 
এই সবণগ্রাসী মন্বির বহু মানুয়ষর জীবন ও স্বয়ের সায়ে সায়ে একটি টনিাি সাধ্ারে গ্রামযবাটলকার জীবনধ্ারয়ের 
পেটিয়ক হঠাৎ কয়রই পটঙ্কল কয়র িুয়লটছল। সমায়লািক এই প্রসয়ি বয়লয়ছন- 
 

“মন্বিয়রর ১৯৪৩ টনুঃসয়েয়হ িাঁর জীবয়নর পরম ভ্রমেবযস্ত বছরগুটলর একটি। টকন্তু এই িেয মেয়ক এমন 
মকান টসদ্ধায়ি মপৌঁছয়না আমার উয়েেয নে মে, সামাটজক সয়িিনিাে টব ূটি ূষে টছয়লন এয়কবায়র টরি। 
িয়ব মকানটদনই টিটন সময়গ্রর সান্ত্বনা খুঁজবার অট লায়ষ টনয়জর অপটরটিি মকান জীবন প্রবাহয়ক, টনয়জর 
নাোয়লর বাইয়রর মকায়না িত্ত্ব, আদেণয়ক সাটহয়িযর টবষে বানায়ি িানটন।আর জীবয়নর মেষ দেয়ক এমটন 
হল িাঁর মদয়ের অবিা মে, ‘টব ূটি ূষয়ের আবালয মিনা গ্রায়মর মময়েবউয়ক মপয়ির টখয়দে জ্বলয়ি জ্বলয়ি 
েহর - কলকািাে আসয়ি হল - লড়াই নাটক মপয়ির টখয়দর আর েরীরময়নর ইমায়নর।”১১ 

 
হাজুর কায়ছ টনিযটদয়নর েন্ত্রোয় ায়ের মেয়ক এই পেটি প্রেস্ত বয়ল ময়ন হয়েটছল। িার মকানরকম ময়নায়বদনা অেবা 
পাপয়বায়ধ্র উয়িখ টকন্তু মলখক েয়ে একবায়রর জনযও কয়রনটন বরং বারবার টিটন িার মুয়খর অনাটবল হাটস, িার 
আনে - িৃটপ্তর কো বয়লয়ছন। হাজুর জীবয়নর এই পেণায়ে মকান খাদযা াব মনই। উপরন্তু মস জানাে দুয়বলা িা না 
মখয়ল মস কাজ করয়ি পায়রনা, মদাকায়নর বহুধ্রয়নর সুখাদয মখয়ে মখয়ে িার অরুটি হয়েয়ছ। খাবায়রর মকান টিিা না 
োকাে, কি না োকাে মস টনয়জর টেশুপুত্রটিয়ক টনয়জর কায়ছ এয়ন রাখার মনি কয়রয়ছ। গ্রায়মর মে সব মলায়করা 
েহয়রর টনটষদ্ধ পটিয়ি আয়স, িায়দর ময়ধ্য কায়রা কায়রা হাি টদয়ে হাজু মায়ের জনয কাপড়-িাকা ইিযাটদ পাটঠয়ে মদে 
টকন্তু মস সরল- টনরক্ষর বয়ল, িার মখাঁজ মনওোর মকান উপাে না োকাে সহয়জই িায়ক ঠকায়না োে। বড় অদু্ভি 
লায়ে মানুয়ষর এই হৃদেহীনিা,এই হীনপ্রবৃটত্ত। মলখক ম য়বটছয়লন হাজুয়ক োসন কয়র অট  াবয়কর দাটেে পালন 
করয়বন। টকন্তু জীবন বড় টবস্মেকর।  ুয়োদেণী মলখয়কর টিিাজাল টছন্ন হয়ে োে হাজুর বাস্তবিার সাময়ন। টিটন 
বুঝয়ি পায়রন জীবয়নর সিয। কায়ক টিরস্কার করয়বন টিটন? টনয়জই অনু ব কয়রয়ছ মস কো –  
 

“মে কখয়না ম াে কয়র নাই, িাহায়ক িযাে কয়রা মে বয়ল মস পরম টহনিষী সাধু্ হইয়ি পায়র, টকন্তু মস জ্ঞানী 
নে।”১২  
 

সটিযই মিা, সয়ব বাঁিয়ি টেয়খয়ছ মে মময়েটিয়ক িায়ক মিা জােটিক বাস্তবিাই বাধ্য কয়রয়ছ এই পে মবয়ছ টনয়ি।আর 
িার প্রটি অকারন রূঢ়িা মদখা িােটন মলখয়কর মন।  
           মলখক সমস্ত টকছু মদয়খ শুয়ন টনয়জ উপলটি কয়রয়ছন মে, জীবয়নর টনেম সবার জনয সমান নে। োর 
সাময়ন জীবন মে ায়ব এয়স উপটিি হে িায়ক মসই ায়ব মাটনয়ে টনয়ে িলয়ি হে। গ্রায়ম একবায়রই দাটরেযসীমার 
টনয়ি বাস করা মময়েটি আজ খুব সামানয হয়লও নিুন ায়ব মবঁয়ি োকার স্বে মদখয়ছ। সুখ নে; স্বিল জীবয়নর মুখ 
মদয়খয়ছ মস। একজন নারীর জীবয়নর সাধ্ারে ায়ব টিনটি পেণাে – কনযা – জাো - জননী। হাজুর জীবয়নও এই টিনটি 
পেণাে রয়েয়ছ।িার ময়ধ্য কনযা ও জননী এই দুটি প্রধ্ান হয়ে উয়ঠয়ছ। টনয়জর ‘জাো’ পটরিেটি হাজু িার জীবয়নর 
প্রেম ায়েই মফয়ল এয়সয়ছ কারে িার স্বামী িায়ক ও িার সিানয়ক িযাে কয়রয়ছ। মে কারয়েই মহাক িার স্বামী 
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দাটেে পালয়ন অপারে; িায়ক টনয়জয়কই দুজয়নর দাটেে টনয়ি হয়েয়ছ। মসজনয িার এই টদকটি সম্বয়ে টবয়েষ টকছু 
জানা োে না। টকন্তু একজন মা এবং একজন মময়ে টহয়সয়ব এই দুটি টদয়কই মস দাটেে পালয়নর মিিা কয়রয়ছ িার 
টনয়জর ময়িা কয়র। স্বা াটবক একিা প্রশ্ন উঠয়িই পায়র একজন মবেযার কায়জর মকান দনটিকিা আয়ছ টক? টকন্তু 
িার উত্তয়র বলা োে, মময়েটি মবেযা হয়েয়ছ টঠকই, মেিুকু স্বিলিার মুখ মস বিণমায়ন মদয়খয়ছ সবিাই িার মদয়হর 
টবটনময়ে টকন্তু অবিার পটরবিণয়ন মস টকন্তু টনয়জর অিীি  ুয়ল আিয়কটিক হয়ে োেটন। প্রেয়ম টনয়জর সিানয়ক 
টনয়জর কায়ছ এয়ন রাখয়ি িােটন। হযাঁ, মকান মা িাইয়বনা টনয়জর সিানয়ক এরকম অসুি পটরয়বয়ে মরয়খ বড় করয়ি 
টকন্তু মা বয়লই সবার উপয়র িার কায়ছ টনয়জর সিায়নর  ায়লা োকার টবষেটি বড় হয়ে ওয়ঠ। খাবার কি মনই বয়লই 
হাজু টনয়জর মছয়লয়ক িার কায়ছ এয়ন রাখয়ি মিয়েয়ছ। অনযটদয়ক টনয়জর মায়ের দুুঃখ - দুদণো কমায়নার জনয মস িার 
গ্রায়মর মলায়কয়দর (োরা িার কায়ছ আয়স) হাি টদয়ে সাধ্যমি িাকা পাটঠয়ে মদে। মলখক িার মায়ের কায়ছ টেয়ে 
জানয়ি পায়রন হাজুর পাঠায়না এর আয়ের মকান িাকাই িার মা পােটন িাই টিটনও হাজুর নাম না কয়রই িাকা টদয়ে 
মদন। কারে িারঁ কায়ছ টনয়জর সম্মায়ন প্রশ্ন বড় হয়ে উয়ঠটছল।   
          টব ূটি ূষে েয়ের নাম টদয়েয়ছন ‘টবপদ’। েেটি পড়য়ি পড়য়ি পাঠয়কর ময়ন হে প্রকৃি টবপদ মকানটি? 
টকয়সর কো বলয়ি মিয়েয়ছন টিটন? গ্রাময পটরয়বয়ে বসবাস করার কারয়ে মলখক িারঁ আজেলাটলি সংস্কার িযাে 
করয়ি পায়রনটন। একটি অসহাে, সাহােযপ্রােণী মময়ের সম্বয়ে প্রেম আলায়প টিটন টবয়েষ মখাঁজ-খবর টনয়ি িানটন বরং 
টবষেটিয়ক িারঁ ‘হািামা’ ময়ন হয়েয়ছ কারে মসই মুহূয়িণ িাঁর মলখাে টবঘ্ন েিটছয়লা। গ্রায়মর পিীমিল সটমটির 
মসয়ক্রিাটর হওো সয়ত্ত্বও টিটন মকান িােী সমাধ্ান করয়ি পায়রনটন হেয়িা গ্রামীে অেণনীটি এর কারে। আবার 
আয়রকটি টবষে গ্রায়মরই একটি মময়ে মবেযাপিীয়ি টেয়ে নাম টলটখয়েয়ছ টিটন মলাকমারফৎ খবর মপয়েয়ছন এর মেয়ক 
ময়ন হে গ্রায়মর দদনটেন জীবনোত্রা সম্বয়ে মলখয়কর টবয়েষ মকৌিূহল বা আগ্রহ টছল না। টনয়জর বাবার বেুিানীে 
বয়লই হাজু টকন্তু মলখকয়ক ‘জযাঠামোই’ সয়ম্বাধ্ন কয়রয়ছ; শুধু্ িাইই নে মস মলখকয়ক টনয়জর অট  াবয়কর িান 
টদয়েয়ছ। 
           সাধ্ারেিুঃ একরকম অনয়নযাপাে হয়ে পটিিাবৃটত্ত মনে মে মময়েরা িায়দর সমায়জর প্রটি, সংসায়রর প্রটি 
একিা স্বা াটবক মক্রাধ্-মক্ষা  োয়ক। বাটকয়দর ময়িাই সুি-স্বা াটবক জীবন না পাওোর বঞ্চনায়বাধ্ োয়ক অেি হাজুর 
টকন্তু মসরকম মকান মক্ষা  বা অট মান মনই কায়রা প্রটি। মস অনাোস অটধ্কারয়বায়ধ্ মলখয়কর উপয়র মজার কয়রয়ছ, 
অনুয়রাধ্ কয়রয়ছ মলখক মেন সমে - সুয়োে মি িার কুেল মজয়ন োন। অন্নবয়স্ত্রর টনরির েন্ত্রো মেয়ক মুটি পাওোর 
জনয মদহয়ক পেয করা িার সহজ ময়ন হয়েয়ছ। এখায়ন মস স্বাধ্ীন; িায়ক টনয়জর ইয়িমি খাবার মখয়ি মকউ বাধ্া 
মদওোর মনই। টনয়জর ‘মদহটবক্রী’-র অয়েণ মস টনয়জর  ায়লা োকা টকয়নয়ছ। একটদন টখয়দর জ্বালাে কাঁিা িাল মখয়ি 
বাধ্য হওো মময়েটি আজ টনয়জর অট  াবকসম মলখকয়ক আপযােন করার জনয বযস্ত হয়ে উয়ঠয়ছ। পটিিােৃয়হ বয়স 
খাবার মখয়ি মলখয়কর রুটিয়ি বাধ্য়লও টিটন হাজুর সারয়লযর কারয়ে মখয়েয়ছন টঠকই টকন্তু িারঁ ময়নর ময়ধ্য মকাোও 
মেন মসই সংস্কার রয়েই মেয়ছ। মেকারয়ে হাজুর কিাটজণি িাকা অয়নযরা ঠটকয়ে টনয়ি, হাজুর অসহাো দটরে মা মসই 
সাহােয পায়িন না মজয়নও টনয়জর সম্মান হারায়নার  য়ে, মলাকলজ্জার  য়ে টিটন মেষ পেণি সটিযিুকু কাউয়ক বয়লন 
টন। সটিযই মিা টবপদ টক? হাজুর ময়িা মময়ে মে টখয়দ সহয করয়ি পায়রনা নাটক হাজুর মবেযাপিীয়ি নাম মলখায়নায়ক 
টবপদ বয়লয়ছন মলখক? একজন মময়ের এয়হন েৃেয মপো মবয়ছ মনওোয়ক িাঁর টবপদ ময়ন হয়েয়ছ। কারে সমায়জর 
মানুষয়দর প্রয়োজয়নই আটদমিম এই মপো আজও বিণমান অেি টনয়জর পটরটিি মকউ এই মপোে এয়ল আমরা িার 
সায়ে পটরিয়ের সুয়িািুকু মকয়ি মফলয়ি দুবার  াটবনা; এখায়নও মলখক িাঁর বযটিক্রম নন। িাই হাজুর সায়ে পটরিে 
িাঁর অস্বটস্তর কারে হয়ে দাঁটড়য়েয়ছ, টবড়টম্বি কয়রয়ছ িাঁয়ক। ো মলখয়কর কায়ছ টবপয়দর নামাির। নাটক হাজুয়দর মি 
মময়েয়দর অবিার জনয সমাজ দােী? সমায়জর টনেমিাই হাজুয়দর সাময়ন ‘টবপদ’ হয়ে দাঁটড়য়ে বাধ্য কয়র িাঁয়দর 
পটিিাবৃটত্ত মবয়ছ টনয়ি। এরকম অয়নক প্রশ্ন অনু ূটিপ্রবে পাঠয়কর সাময়ন মরয়খয়ছন টব ূটি ূষে আর জীবনয়বায়ধ্র 
টিরিন প্রয়শ্ন বারবার মানুয়ষর মবঁয়ি োকার সুিীব্র ইিাই জেী হে।         
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