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Abstract 
Even though the tribal and tribal people living in the society are not compatible with the polite 

society, these people are the blossoming flowers of Mahasweta Devi’s pen. Mahasweta Devi is a 

painter of marginal public life. He carried the ‘Honorless Section’ of the society in his writings. He 

is a personality who has embellished his creation world with people from the Dalit and tribal sections 

of the society. Almost all parts of his works are full of slanders of backward people. He wrote a 

number of novels about mid-life sorrows and desires towards the early stages of his career as a writer, 

he opined – ‘Then I learned to write’. His own words – ‘I learned to write and write again’. 

He had to endure many hardships and pains to create the world of literary creation. Besides, 

many sacrifices have to be made. Intermingled with them over the years to get to know the tribe of 

society. Not only from the outside, he has visited the Dalit-tribes of the society. Mahasweta Devi 

became to them ‘Marangdai’ (Grandmother) and Mother. In return, he gave his identity. This is 

almost impossible for any writer to do. Naveen told Kishore in an interview that while working 

among the tribals, he broke the middle-class stereotypes, did not follow the so-called social norms, 

and lived his life independently. Once his work on tribals and his literary creation became one, the 

two can no longer be separated from his life. Writer Amar Dey said in this regard – “I think, we have 

to enter Mahasweta’s literature on this basis.” We do not know, never wanted to know, a large 

population of tribal society in India. Instead of being indifferent to them, I mocked and mocked them. 

They are repeatedly persecuted, oppressed, displaced and separated from the land. Even after the 

independence from the British era, the trend continues equally. We have to sit in a stupor after 

reading that history in Mahasweta’s story.’’ 

Mahasweta Devi writes about the backward classes of people in the society. He writes about 

neglected, oppressed, neglected, deprived classes. There is no doubt about it. The tendency to 
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submerge the mind and eyes further down beyond the middle class of the society is as if it is the right 

of his blood forever. 

This time we will enter into the discussion about how Mahasweta Devi has portrayed the 

lower class life in selected short stories written about the lower class people. A class of people are 

being exploited, abused, neglected, oppressed every moment. They are fighting all their lives just to 

survive. It is unimaginable how hard one has to struggle for a handful of rice and salt. In the story of 

Mahasweta Devi, the subject of ‘rice hunger’ has repeatedly appeared. No writer seems to have used 

the same subject so many times. This shows that in his rice-centered story, Anna-Bubhukshu people 

also made rice which is dedicated to the dead in the shrine. Where food is not acceptable according 

to Shastri’s rules, but the hungry people did not obey that rule. Some notable short stories in this 

regard are – ‘Bhat’, ‘Mother of the Evening Morning’, ‘Jatidhan’ etc. 

____________________________________________________ 

Discussion  
সমোল্পে বসবোসকোরী আনেবোসী, অল্পেবোসী মোিুল্পেরো ভদ্র সমোল্পের সোল্পে ছবমোিোি হল্পেও এই মোিুল্পেরোই মহোল্পেতো 
ছেবীর ছেখিী কুল্পের নবকনিত ফুে। মহোল্পেতো ছেবী প্রোনেক েিেীবল্পির নিত্রকোর। সমোল্পের ‘Honourless Section' 
ছক তোাঁর ছেখিীল্পত বহি কল্পরল্প ি। নতনি এমি একেি বযনিত্ব নিনি সমোল্পের েনেত ও উপেোনত ছেণীর মোিুেল্পের 
নেল্প়ে তোাঁর সৃনি েগতল্পক সুসনিত কল্পর গল্প়ে তুল্পেল্প ি। তোাঁর রিিোর প্রো়ে সমস্ত অংি েুল্প়েই রল্প়েল্প  নপন ল্প়ে প়েো 
মোিুেল্পের কল্পেোতোল্পি পূণগ। নতনি ছেখক েীবল্পির প্রেম পল্পবগর নেল্পক মধ্য েীবল্পির েুুঃখ-কি কোমিো-বোসিো নিল্প়ে নক ু 
সংখযক গে উপিযোস রিিো কল্পরন ল্পেি, ছস নবেল্প়ে নতনি অনভমত প্রকোি কল্পরল্প ি— 

‘‘তখি আনম নেখল্পত নিল্পখন েোম’। ওঁেই কথা— ‘আনম নেখল্পত নেখল্পত আবোর নেখল্পত নিল্পখন ।’’১ 
সোনহতয সৃনির েগৎ ততনর করল্পত তোল্পক বহু কি ও িন্ত্রণো সইল্পত হল্প়েল্প । এ ো়েো অল্পিক তযোগও স্বীকোর 

করল্পত বোধ্য হল্পত হল্প়েল্প । সমোল্পের উপেোনতল্পক েোিোর েিয ব ল্পরর পর ব র তোল্পের সোল্পে নমল্পিল্প ি। ছকবেমোত্র 
বনহেগগৎ ছেল্পক িো ছেল্পখ, নতনি সমোল্পের েনেত-উপেোনত এল্পের অন্দরমহল্পে গমি কল্পরল্প ি। মহোল্পেতো ছেবী তোল্পের 
কোল্প  হল্প়ে উল্পেল্প ি ‘মোরোংেোঈ' (ব়েনেনে) এবং মো। এর নবনিম়ে নতনি নিল্পের পনরি়ে নমনেল্প়ে নেল্প়েল্প ি। ছি ছকোল্পিো 
ছেখল্পকর পল্পে এটো করো প্রো়ে অসম্ভব বযোপোর। িবীি নকল্পিোরল্পক ছেও়েো এক সোেোৎকোল্পর েোনিল্প়েল্প ি উপেোনতল্পের 
মল্পধ্য কোে করল্পত করল্পত নতনি মধ্যনবত্ত সুেভ ধ্োরণো গুনে ছভল্পে ছফল্পেল্প ি, তেোকনেত সোমোনেক নি়েম পদ্ধনত মোল্পিি 
িো, নিল্পের মল্পতো কল্পর স্বোধ্ীিভোল্পব েীবি িোপি কল্পরি। একসম়ে উপেোনতল্পের নিল্প়ে তোাঁর কোে ও সোনহতয সৃনি 
একোকোর হল্প়ে ছগল্প , এ েুনটল্পক আর তোর েীবি ছেল্পক পৃেক করো িো়ে িো। এ নবেল্প়ে সোনহনতযক অমর ছে বল্পেল্প ি— 

“আমোর মল্পি হ়ে, এই সূত্র ধ্ল্পরই আমোল্পের মহোল্পেতোর সোনহল্পতয প্রল্পবি করল্পত হল্পব। ভোরল্পতর এক বৃহৎ 
েিল্পগোষ্ঠী উপেোনত সমোেল্পক আমরো েোনিিো, কখল্পিো েোিল্পত িোইনি। বরং ওল্পের প্রনত উেোসীি ছেল্পক নবদ্রুপ 
ও তোনিেয কল্পরন । ওরো বোরবোর নিিগোনতত, নিপীন়েত, আে়েিুযত আর ভূনম ছেল্পক নবনিন্ন হল্প়েল্প । নিনটি 
আমে ছেল্পক স্বোধ্ীিতোর পরও ছসই ধ্োরো সমোি ভোল্পব িল্পেল্প । মহোল্পেতোর কোনহিীল্পত ছসই ইনতহোস পল্প়ে 
আমোল্পের স্তব্ধ ভোল্পব বল্পস েোকল্পত হ়ে।”২  

আমরো কেো়ে বনে, ছকোি নেল্পির সূিিোল্পতই ছবোঝো িো়ে নেিনট ছকমি িোল্পব। নেক ছতমনি মহোল্পেতো ছেবীর 
বোেয ও ছকৌল্পিোল্পরর নেল্পক তোকোল্পেই এর নক ুটো উপেনব্ধ করল্পত পোনর। তোাঁর ছবোি ছসোমো মুল্পখোপোধ্যোল্প়ের ছেখো ছেল্পক 
(ছকোরক, মহোল্পেতো) েোিো িো়ে। ছ ল্পেল্পবেো ছেল্পকই সমোল্পের তেোকনেত নিম্ন ছেণীর মোিুল্পের সল্পে ছমিোর এক প্রবণতো 
মহোল্পেতোর ন ে। নপতোর বেনে িোকনরর সুবোল্পে নবনভন্ন স্থোল্পি নবনভন্ন মোিুল্পের সল্পে ছমেোল্পমিোর একটো সুল্পিোগ তোর 
ঘল্পটন ে এবং ছসই সুল্পিোগল্পক নতনি িেোিেভোল্পব কোল্পে েোনগল্প়েন ল্পেি। একেো নিুঃসল্পন্দল্পহ বেো িো়ে ছি, আনেবোসী 
েীবল্পির সল্পে িুি হল্প়ে নতনি নবনভন্ন গে, উপিযোস নেল্পখন ল্পেি তো শুধু্ গে ি়ে েীবল্পির প্রকৃত সতয ঘটিো। ছিমি- 
‘অপোল্পরিি বসোই টুডু’, ‘নগনরবোেো’, ‘ছেৌপেী’, ‘ভোত’, ‘আনেম’, ‘েুধ্ো’, ‘স্তিযেোন়েিী’, ‘ম়েিোমনত’, ‘অেবো একনট 
অল্পেৌনকক কোনহিী’, ‘রুেোেী’, ‘িুি’, ‘ছবহুেো’, ‘নব ি’, ‘বোল্প়েি’, প্রভৃনত গল্পের মত অল্পিক গে সরোসনর বোস্তব ছপ্রেোপট 

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


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

Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-13 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 131-138 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 133 of 138 

 

ছেল্পক উল্পে এল্পসল্প । ছিমি- অনত অে অল্পেগর নবনিমল্প়ে আত্মনবক্র়েকোরী েোসপ্রেোল্পক অবেম্বি কল্পর রনিত হল্প়েল্প  
‘আনের’, ‘ম়েিোমনত’, 'অেবো একনট অল্পেৌনকক কোনহিী’। সতীদাহ প্রথাবক অিলম্বন কবে নযযনতম মজুবেে দাবি 
অিলম্ববন েবিত হবয়বে ‘অপোল্পরিি বসোই টুডু ’। ছেহ বযবসোল্পক অবেম্বল্পি রনিত হল্প়েল্প   ‘নগনরবোেো’। নভি রোল্পেয িোরী  

পোিোর অবেম্বল্পি  ‘ছেৌ েতী’, ইতযোনে গেই পোেকল্পক ছিোল্পখ আেুে নেল্প়ে ছেনখল্প়ে ছে়ে বতগমোি ভোরতবল্পেগর প্রকৃত অবস্থো 
নেক ছকোি েো়েগো়ে েোাঁন়েল্প়ে আল্প । এক কেো়ে নতনি স্ব়েং ছিোল্পখ িো ছেল্পখল্প ি অেল্পর িো নবেোস কল্পরল্প ি তোই কেল্পমর 
আাঁিল্প়ে বযি কল্পরল্প ি।তোাঁর কোল্প  কমগেীবি ও সোনহতয ছকোিও আেোেো নবে়ে ি়ে। এই কোরল্পণ মহোল্পেব হোাঁসেো িখি 
প্রশ্ন কল্পরন ল্পেি— 

“আপনি মূেত সোনহনতযক। এত নক ু করল্প ি ছতো সোনহতয কখি কল্পরি?”৩ 
তখি এর উত্তর নতনি বেল্পত ছপল্পরন ল্পেি— 

“এই গুল্পেোই ছতো সোনহতয। এই গুল্পেোল্পক বোে নেল্প়ে কী সোনহতয করল্পবো? সমোেল্পসবো আর সোনহতযল্পসবোল্পত 
ফোরোক নক ু ছিই।”৪ 

মহোল্পেতো ছেবী ছেল্পখি সমোল্পে নপন ল্প়ে প়েো মোিুে বগগল্পের নিল্প়ে। নতনি ছেল্পখি অবল্পহনেত, নিিগোনতত, উল্পপনেত, বনিত 
ছেণীল্পক নিল্প়ে। এ নবেল্প়ে ছকোি সল্পন্দল্পহর েো়েগো ছিই। সমোল্পের মধ্যনবত্ত ছেণীর গনি ছপনরল্প়ে আল্পরো নিল্পির নেল্পক মি 
ও ছিোখল্পক নিমনিত করোর প্রবণতোনট ছিি তোর বংি পরস্পরো নির রল্পির অনধ্কোর। 
          এবোল্পর আমরো মহোল্পেতো ছেবীর নিম্নবগগী়ে মোিুেল্পের নিল্প়ে ছেখো নিবগোনিত ছ োটগল্পে নকভোল্পব নিম্নবগগী়ে েীবি 
তুল্পে ধ্ল্পরল্প ি ছস নবেল্প়ে আল্পেোিিো়ে প্রল্পবি করব। একল্পেণীর মোিুে প্রনত মুহূল্পতগ ছিোনেত, েোনিত, অবল্পহনেত, 
অতযোিোনরত হল্পি। শুধু্মোত্র ছবাঁল্পি েোকোর েিযই তোরো সোরো েীবি ে়েোই কল্পর িল্পেল্প । েুমুল্পেো ভোল্পতর েিয, িুল্পির েিয 
নক কনেি সংগ্রোম করল্পত হ়ে তো কেিোতীত। মহোল্পেতো ছেবীর গল্পে ‘ভোল্পতর নখল্পে' নবে়েনট বোরবোর ঘুল্পর নফল্পর ছেখো 
নেল্প়েল্প । এরূপ একই নবে়ে আর ছকোি ছেখক ছবোধ্ হ়ে এতবোর বযবহোর কল্পরিনি। এল্পত ছেখো িো়ে তোাঁর ভোত ছকনিক 
গল্পে অন্ন-বুভুেু মোিুল্পেরো অন্ন করো়েও কল্পরল্প  িো ধ্মগস্থোল্পি মৃল্পতর উল্পেল্পিয নিল্পবনেত। ছিখোল্পি অন্ন িোস্ত্রীর নবধ্োল্পি 
গ্রহণল্পিোগয ি়ে, নকন্তু েুধ্োতগ মোিুে ছসই নবধ্োি মোল্পিনি। এ নবেল্প়ে নবল্পিে উল্পেখল্পিোগয কনট ছ োট গে হে- ‘ভোত', 
‘সোাঁঝ সকোল্পের মো,' ‘েোনতধ্োি' প্রভৃনত।  

ছ োটগল্পে নিম্নবল্পগগর রূপল্পরখো :  
ভোত :  
ভোত গল্পে এক ধ্িিোেী সংসোর আর এক নির নিরন্ন মোিুল্পের অবিযম্ভোবী অবুঝ সংঘোল্পতর কোনহিী বনণগত হল্প়েল্প । এক 
ধ্িিোেী পনরবোল্পরর কতগো কযোন্সোর আক্রোে। নতনি মৃতুয পেিোত্রী একনেল্পক নিনকৎসো অপরনেল্পক তোনন্ত্রল্পকর ছহোম েুল্পটোই 
িেল্প  এক তোল্পে কতগোল্পক বোাঁিোল্পিোর তোনগল্পে। বল্প়েো বোন়ের বল্প়েো সংসোর হও়েোর েরুি অল্পিক কোে। উিব িোই়েো 
িোল্পম সবগস্বোে হও়েো এবং অল্পিকনেি ভোত িো খোও়েো একনট মোিুেল্পক সহো়েতোকোরী নহল্পসল্পব নিল্প়ে আল্পস এ বোন়ের 
পনরিোনরকো বোনসিী। ধ্িিোেী বোন়েল্পত বোেো ছেল্পক আল্পস হল্পরক-রকম িোে। অল্পিকনেি িো খোও়েো উিল্পবর ছিোল্পখ ও 
কোল্পি ঘো নেল্পত েোল্পক ছসই রকমোনর িোল্পের েবণনবেোস িোম মোেোগুনে, ‘নঝল্পেিোে িোল্পের ভোত নিরোনমে ডোে তরকোনরর 
সল্পে। রোমিোে িোল্পের ভোত মোল্প র সল্পে। ব়েবোবু কিক পোনি িোে  ো়েো খোি িো, ছমল্পেো আর ছ োটর েিয বোল্পরো মোস 
পদ্মেোনে িোে রোন্নো হ়ে। বোমুি-িোকর-নঝল্পের েল্পিয ছমোটো সোপটো িোে।’৫ 

কেো ন ে কোেল্পিরোই করোর পর উিব ছখল্পত পোল্পব। নকন্তু িতেণ িজ্ঞ িেল্পব ততেণ বোন়ের ছকউ নক ু 
ছখল্পত পোরল্পব িো। এই নবধ্োি ছেি তোনন্ত্রক িোহ্মণ। ওনেল্পক নখল্পের জ্বোেো তুল্পে উেল্পত েোল্পক উিল্পবর। িজ্ঞ ছিে হও়েোর 
নেক আগ মুহূল্পতগই মৃতুয পেিোত্রী কতগো পরল্পেোকগমি কল্পর। তখি িোল্পস্ত্রর নবধ্োি েোনর কল্পর তোনন্ত্রক বল্পেি অল্পিৌি 
বোন়েল্পত িো নক ু খোবোর রোন্নো করো হল্প়েল্প , সমস্ত ছফল্পে নেল্পত হল্পব। অনিনেত উিব িখি বুঝল্পত পোল্পর রোন্নো করো সব 
ভোত ছফল্পে নেল্পত হল্পব তখি তোর ছভতল্পরর েুধ্োতগ আত্মো আহত ও বোধ্োর কোল্পমোল্পটর মত ছস নহংস্র হল্প়ে ওল্পে। নবিোে 
নপতল্পের অন্নপোত্রনট নিল্প়ে ছস  ুল্পট িল্পে সকল্পের হোল্পতর বোইল্পর ছেিল্পি— 
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“বল্পস, ও খোবে খোবে ভোত খো়ে। তোল্পত হোত ঢুনকল্প়ে নেল্পত ছস স্বগগ সুখ পো়ে ভোল্পতর স্পল্পিগ। িনু্ননির মো 
কখল্পিো তোল্পক এমি সুখ নেল্পত পোল্পরনি। ছখল্পত ছখল্পত তোর ছি কী হ়ে। মুখ ডুনবল্প়ে নেল্প়ে খো়ে। ভোত, শুধু্ 
ভোত। বোেোর ভোত। বোেোর ভোত ছখল্পে তল্পব ছতো ছস আসে বোেোটোর ছখোাঁে নিঘগোত পোল্পব উিব। আল্পরো ভোত 
ছখল্প়ে নি। িনু্ননিল্পর! তুইও খো, িুনু্ননির মো খোও, ছ োট ছখোকো খো, আমোর মল্পধ্য বল্পস ছতোরোও খো। এবোর েে 
খোই, েে! তোরপর আল্পরো ভোত। ছভোল্পরর ছটল্পি ছিইল্পপ বল্পস ছসোেো কযোনিং িোনি। ভোত ছপল্পট পল্প়েল্পি এখি 
ঝোিনি ছি কযোনিং হল্প়ে ছেিঘল্পর ছঝল্পত হল্পব। উিব হোন়েনট েোপল্পট, কোিো়ে মোেো  ুাঁইল্প়ে ঘুনমল্প়ে পল্প়ে।”৬ 

ছস- ছসই রহসয ে়েোল্পিো অন্নসত্র, অল্পেখো িোল্পের বোেোনটর সন্ধোি করল্পত ছিল্প়েন ে, তোর আর করো হল্প়ে ওল্পেিো। ছপতল্পের 
অন্ন পোত্রনট িুনর করোর অপরোল্পধ্ ছসই স্থোল্পিই তোল্পক ধ্ল্পর ছফল্পে— 

“মোরল্পত মোরল্পত উিবল্পক ওরো েোিো়ে নিল্প়ে িো়ে। আসে বোেোটোর ছখোাঁে করো হ়ে িো আর উিল্পবর। ছস 
বোেোটো ব়ে বোন়েল্পত ছেল্পক িো়ে অিে হল্প়ে।”৭  

ধ্িিোেী পনরবোল্পরর বল্প়েো মোেোর মোিুল্পেরো সোমোিয ভোল্পতর হোন়ে িুনর করোর অপরোল্পধ্ তোল্পক েোিো়ে ধ্ল্পর নিল্প়ে 
িো়ে। অেি তোর ভোল্পতর অভোব নখল্পের জ্বোেো ছকোল্পিোনটই ছসখোল্পি অপরোধ্ মুি করল্পত েো়েগো পো়েনি। এখোল্পি ছকোি 
পেই অপরপেল্পক নেকমল্পতো বুঝল্পত পোল্পরিো। খুব সোধ্োরণ ভোল্পবই মহোল্পেতো ছেবীর ছ োটগল্পে ভোল্পতর নেম একনট 
পুিরোবৃনত্ত নেম হল্প়ে েোাঁ়েো়ে। এমি তেি নবে়ে নিল্প়ে দ্রুপেী নেম নবে সোনহল্পতয আর মল্পি হ়ে নিতী়েনট ছিই। 
সোাঁঝসকোল্পের মো :  
ভোত ছকল্পি আরও েুনট গে হল্পেো ‘সোাঁঝসকোল্পের মো' ও ‘েোেুধ্োি’। ‘সাঁঝসকাবলে মা' গল্পে েিোসই ও নিল্পবগোধ্ এক 
িুবক সোধ্ি কোল্পন্দোনর  ,ভীেণ অভোল্পবর মল্পধ্য বল্প়েো হল্প়ে ওেো সোধ্ল্পির ছপল্পটর নখল্পের আগুি ছিি কখল্পিো ছিল্পভিো। মো  

ছ ল্পের ভোত ছিোগোি ছেও়েোর েিয েোকুরোনির ছভক ধ্ল্পর হি েনট তোর  েনট েোকুরোনি। ভিল্পের কো  ছেল্পক তোর িোও়েো 
ন ে প়েসো ি়ে, কনর ি়ে, শুধু্ এক পোনে িোে। সোরোনেি ছিল্পে সন্ধযো ছবেো েোকুরোনি হল্প়ে ছিত সোধ্ল্পির মো অেগোৎ এক 
েুধ্োতগ সেোল্পির মো। েনট েোকুরোনি ছসল্পে ছি িোে ছস সি়ে করত মো হল্প়ে ছস িোল্পের ভোত তোর সেোিল্পক রোন্নো কল্পর 
খোও়েোত।েনট েোকুরোনি ছখত এক ছ োট্ট বোচ্চোর মল্পতো। রোন্নো করো খোবোল্পরর ছবনি অংি ছখত তোর েুধ্োতগ সেোি সোধ্ি। 
েনট েোকুরোিী অল্পিকনেি ধ্ল্পর এভোল্পব খোও়েোর েিয ছস অসুস্থ হল্প়ে পল্প়েন ে। তোরপর তন়েঘন়ে কল্পর পো়েোর সবোই 
সোধ্ি কোল্পন্দোনরর মোল্পক হোসপোতোল্পে ভনতগ করল্পে— 

“নতি নেল্পির নেি ডোিোর েনটর ছরোগ ধ্রল্পত পোরে েনটে ছরোগ ব়ে ছ োাঁ়েোল্পি। আেও ভোরত ভূনমল্পত তোর 
নিনকৎসো ছবল্পরো়েনি ছকোি। এ ছরোল্পগর িোম অিোহোর। িো ছখল্প়ে িো ছখল্প়ে খুেকুাঁল্প়েো সোধ্িল্পক খোইল্প়ে েনট 
েোকুরোনির িোরী শুনকল্প়ে নগল্প়েন ে।”৮ 

হেোৎ একনেি সোধ্ি কোল্পন্দোনরর মো েনট েোকুরোনি মোরো িো়ে। মোল্প়ের েোল্পদ্ধর সমস্ত িোে নেল্প়েন ে সোধ্ি। নকন্তু েোদ্ধ 
িোনে ছিল্পে পুল্পরোনহল্পতর পোওিো িোে গুনে নিল্পের গোম ো়ে ছবাঁল্পধ্ িুল্পবোিোেো বল্পে গোেোগোনে নেল্প়ে ছস ছসখোি ছেল্পক 
পোনেল্প়ে আল্পস। তোরপর বনু্ধ বেরোম িখি বল্পে—  

“আল্পর ও  রোল্পের িোে ছর, ছতোর ছখল্পত িোই।”৯ 
তখি সোধ্ি ছস কেো কোল্পি ছি়ে িো। কোরণ তোর কোল্প — 

“ভোল্পতর গন্ধ বল্প়েো ভোল্পেো গন্ধ। ভোল্পতর গল্পন্ধ সোধ্ি তোর মোল্পক খুাঁল্পে পো়ে। িতনেি ভোত রোধ্ল্পব সোধ্ি, তপ্ত 
ভোত খোল্পব, ততনেি ওাঁর কোল্প , সোাঁঝ সকোল্পের মো বোাঁধ্ো েোকল্পব।”১০ 

তোই বেো িো়ে, এই গল্পে মহোল্পেতো ছেবী ভোল্পতর েুধ্োর ছি জ্বোেো, তোর করুণ নিত্র সোধ্ি কোল্পন্দোনরর মধ্য নেল্প়ে ফুনটল্প়ে 
তুল্পেল্প ি। এখোল্পি মল্পি হল্প়েল্প  ছিি নিরন্ন মোিুল্পের কোল্প  একমোত্র িোস্ত্র েুধ্োর নিরোসি, ধ্মগিোস্ত্র ি়ে।  
 
েোতুধ্োি :  
মহোল্পেতো ছেবীর আল্পরকনট ভোত নবে়েক উল্পেখল্পিোগয গে হল্পেো, ‘েোেুধ্োি’। এখাবন উবেখয সাজুয়া বতওে এক বিশাল 
আকৃবত দদহ এিাং অমানুবস কু্ষধাতত মানুষ। যা মহাবশ্বতা দদিীে দিবশেভাগ গবে ফুবে উবেবে। আে এই বিশাল আকৃবত 
দদহ ও বিপুল কু্ষদা বনবয় এই সমস্ত মানুবষো দযন সমস্ত রকম উপবোসী েিসমোল্পের প্রতীনক প্রনতনিনধ্। সোেু়েো 
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রোেল্পসর মত ছিল্পতো বল্পে িোহ্মণ পুল্পরোনহতরো তোাঁর িোম নেল্প়েন ে েোেুধ্োি অেগোৎ রোেস। ছস িোমনটল্পক প ন্দই কল্পরন ে। 
এরপর ছসই একনেি ছস একনেি বিযোর েল্পে ছভল্পস িল্পে ছগল্প  এবং মোরো ছগল্প , একনেি জ্ঞোনতরো এই সংবোে ছপল্প়ে 
তোর কুেপুত্তেী েোহ কল্পর েোদ্ধ কল্পর। তোল্পের মহোেি রোমনসনে জ্ঞোনত ছভোেল্পির িোে ছে়ে নকন্তু ওইনেিই েীনবত সোেু়েো 
গভীর রোল্পত নফল্পর আল্পস। ছগোষ্ঠীর মোেো মোতং প্রধ্োি ছস সম়ে বল্পে সব িোে নফনরল্প়ে নেল্পত হল্পব এর কোরণ িোে ছেও়েো 
হল্প়েন ে েোল্পদ্ধর েিয। তখিই সোেু়েো নস্থর কল্পর ছফল্পে ছস িোল্পের বস্তো নিল্প়ে অল্পিক েূল্পর িল্পে িোল্পব। নক ু কল্পর ছফল্পে 
ছস িোল্পের বস্তো নিল্প়ে অল্পিক েূল্পর িল্পে িোল্পব। ছগোষ্ঠী প্রধ্োি মোতং বল্পে ওল্পে— 

“আনম কোল্পরও নক ু বেল্পবো িো। নকন্তু কোেটো ছকমি হল্পেো বে? শুনদ্ধ হল্পেো িো, েোহ হে, ছেও- ছেবতোর নবল্পে 
প়েনব।”১১  

এর উত্তল্পর েোতধ্োি বল্পে— 
“প়েল্পে প়েে। ছপল্পট ভোত রল্পে বুল্প়েো; সকে ছেবতোর নরে ছবরেো িো়ে।”১২ 

এই ভোল্পবই নিরকোল্পের উজ্জ্বে মোিুে রূল্পপ েোতুধ্োি সোেু়েো এক অিিয িনরত্র হল্প়ে ওল্পে। মহোল্পেতো ছেবীও 
এই ভোল্পবই বোর বোর নবনভন্ন গল্পের মল্পধ্য নেল্প়ে বেল্পত ছিল্প়েল্প ি, প্রল্প়েোেি মৃল্পতর ি়ে, েীনবল্পের। মহোল্পেতো ছেবী 
এইভোল্পবই অতযে সহল্পে ধ্মগিোস্ত্র নবধ্োল্পির অসোরতো প্রনতষ্ঠো কল্পরি। তোাঁর ছেখো়ে। সমোল্পের ধ্মগী়ে িোিো কুসংস্কোর 
ছরোল্পধ্ তোাঁর ছেখো একোনধ্ক উপিযোসল্পক ও গেল্পক কোল্পে েোগোল্পিো ছিল্পত পোল্পর এবং নবনভন্ন প্রিোর মূেক উল্পেল্পিয কোল্পে 
েোগোল্পিো ছিল্পত পোল্পর তো রিিো সমূহল্পক। নকন্তু একেো বেো ছিল্পতই পোল্পর এমি সনেিো িোসকল্পগোষ্ঠীর আল্প  বল্পে ধ্ল্পর 
ছি়েো িো়ে িো। ‘েোতুধ্োি’ গল্পে আমরো ছেনখ েুধ্োর জ্বোেো নিরোসল্পি সোেু়েো নতওর এর কোল্প  সমোল্পের ছকোি সোমোনেক 
রীনতিীনত বোধ্ো নেল্পত পোল্পরনি। সোেু়েো িনরল্পত্রর মল্পধ্য নেল্প়ে সমোল্পের পনতত েল্পির আাঁল্পতর কেো তুল্পে ধ্ল্পরল্প ি। 

 
স্তিযেোন়েিী :  
মহোল্পেতো ছেবী এই গল্পে ছেনখল্প়েল্প ি একেি সহে সরে স্বহৃে়ে রমণীল্পক। প্রিংসো়ে ভনরল্প়ে নেল্প়ে পনরবোর সমোে ও 
সংসোর তোল্পক নকভোল্পব নিুঃস্ব কল্পর বযবহোর কল্পরল্প  এবং প্রল্প়েোেি ফুনরল্প়ে ছগল্পে তোল্পক রোস্তো়ে ছফল্পে নেল্প়েল্প , ছসই 
করুণ নিত্রনটই আল্পেোিয গল্পে ফুল্পট উল্পেল্প । এই গল্পে আমরো ছেনখ িল্পিোেোল্পক তোর স্বোমী কোেোনে এবং সমোে সংসোর 
নিল্পেল্পের সুনবধ্োল্পেগ বযবহোর কল্পরল্প । িল্পিোেো িতনেি িোরীনরকভোল্পব সেম ন ে ততনেি তোর নিল্পের কুন়েেি সেোি 
ও হোেেোর বোন়ের নতনরিেি সব নমনেল্প়ে পিোি েি সেোল্পির েুধ্-মো হল্প়ে ছরোেগোর কল্পর সংসোর িোনেল্প়েল্প । বোহবো 
নহল্পসল্পব সমোে তোাঁল্পক ‘ছেবী' বল্পে আখযোন়েত কল্পরল্প । শুধু্ তোই ি়ে তোল্পক ছবি ছতো়েোেও কল্পরল্প । নকন্তু সমোে সনতয 
নক তোল্পক প্রকৃত সম্মোল্পির আসল্পি বনসল্প়েন ে? িনে তোই হল্পতো তোহল্পে তোর অেম অবস্থো়ে সমোে তোল্পক েূল্পর ছেল্পে 
নেত িো। গল্পে ছেখল্পত পোই, িল্পিোেো িখি ছিে কযোন্সোল্পর আক্রোে হল্প়ে মৃতুযর পল্পে ধ্োনবত হ়ে তখি সমোে, স্বোমী, 
েুধ্-সেোল্পিরোও তোল্পক েূল্পর ছেল্পে ছে়ে। শুধু্ তোই ি়ে, স্বোমী কোেোেীও িল্পিোেোর পনরবল্পতগ ছগোেোনপল্পক েীবি সেী রূল্পপ 
কোল্প  ছটল্পি ছি়ে। ছমোটকেো িল্পিোেোল্পক প্রল্পতযল্পকই নিল্পেল্পের স্বোল্পেগর েিয সুল্পকৌিল্পে বযবহোর কল্পরন ে। সমোে সংসোল্পরর 
েিয নিল্পেল্পক নবনেল্প়ে নেল্প়েও নির অবধ্োনরত মৃতুয িখি এল্পেো তখি ভোগযহীিো িল্পিোেোর নিল্পের বল্পে কোউল্পক ছপে িো। 
এ নবেল্প়ে ছেখল্পকর বযেনমনেত উনি— 

“িল্পিোেো ঈের স্বরূনপিী... িল্পিোেোর মৃতুয ঈেল্পরর মৃতুয। এ সংসোল্পর মোিুে ঈের ছসল্পে বসল্পে তোল্পক সকল্পে 
তযোগ কল্পর এবং তোল্পক সতত একেো মরল্পত হ়ে।”১৩ 

এমি ভীেণ বোস্তব পনরনস্থনতর সোমল্পি েোাঁ়ে কনরল্প়ে ছিি ছেখক বল্পেল্প ি—  
“নবে সংসোরল্পক েুল্পধ্ পোেল্পে িল্পিোেো হল্পত হ়ে। নিবগোন্ধল্পব একেো মরল্পত হ়ে, মুল্পখ েে নেল্পত ছকউ েোল্পক 
িো।”১৪ 

পুরুে িোনসত সমোল্পে িোরীর অবস্থোি সকে সমল্প়েই প্রোনেক। পুরুে নিল্পের প্রল্প়েোেল্পি িোরীল্পক ছিমি ছতো়েোে কল্পর, 
বযবহোর কল্পর, ছতমনি প্রল্প়েোেি ফুল্পরোল্পে তোাঁল্পক  ুাঁল্প়ে ছফেল্পতও নিধ্ো কল্পর িো। তোই নিত্র তেোকনেত নিনেত-অনিনেত, 
উচ্চ, নিে উভ়ে সমোল্পের ছেল্পত্র একই রকম ছস নিত্রই নতনি নিনব়ে অিুভূনতল্পত এই গল্পে নবল্পেেণ কল্পরল্প ি। 
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রুেোেী :  
রুেোেী গল্পে আমরো ছেনখ সমোল্পের কনেি আেগ-সোমোনেক পটভূনমল্পত ছবাঁল্পি েোকোর ে়েোই । িনিিরী েোল্পত গেু, টোহোর 
গ্রোল্পমর বোনসন্দো। গ্রোল্পমর অিয সবোর মল্পতো িনিিরীর েীবিটোও ছকল্পটল্প  অসহিী়ে েোনরল্পদ্র। কল্প়েক ব ল্পর এল্পকর পর 
এক মোরো িো়ে েো, িোশুন়ে, ভোসুর, স্বোমী এবং তোরপর মোরো িো়ে একমোত্র ছ ল্পে বুধু়্েো, ছ ল্পে হোরো হও়েোর পল্পর ছ ল্পের 
বউ পোনেল্প়ে িো়ে। নকন্তু ছপল্পটর েোল্প়ে, এত মৃতুযর পল্পরও শুধু্মোত্র িোনত হোল্পরো়েোল্পক বোাঁিোল্পত বযস্ত েোকোর কোরল্পণ িনিিরীর 
কোাঁেো হল্প়ে ওল্পেনি। এমিনক হোল্পতর পোাঁি একমোত্র িোনত হোল্পরো়েো পোনেল্প়ে িল্পে ছগল্পেও ছস কোাঁল্পেনি। অবল্পিল্পে এই 
িোরীল্পক ভোল্পগযর পনরহোল্পস প্রিুর কোাঁেল্পত হ়ে। ছি কোন্নো ন ে স্বোমী, িোশুন়ে, ভোসুর, েো, বুধু়্েো হোরোল্পিোর েিয ি়ে, ছস 
কোন্নোই তোল্পক কোাঁেল্পত হল্প়েন ে রুনট রুনের প্রল্প়েোেল্পি। ছস পরবতগীকোল্পে হল্প়ে ছরোল্পিবোনে ছপিোেোর রুেোেী অেগোৎ 
ছপিোেোর ভোল্পব কোাঁনেল্প়ে। সমোল্পে মোনেক মহোেিল্পের ছকউ বো কোরো মোরো ছগল্পে কোেোর ছেোল্পকর অভোব ঘটত, ছসই 
কোরল্পণই রুেোনেরো অল্পেগর নবনিমল্প়ে এই কোেনট কল্পর েোকত। এর কোরণ নহল্পসল্পব উল্পেখয ছেোকপ্রিনেত সংস্কোর অিুসোল্পর 
িনে মৃল্পতর েিয ছকউ িো কোাঁল্পে তল্পব তোর আত্মো স্বল্পগগ নগল্প়েও িোনে পো়ে িো। এমিনক ছিেকৃল্পতয ছি মোনেক বো মহোেি 
িত ছবনি রুেোেী এল্পি কোাঁেোল্পত পোরল্পব, সমোল্পে তোর মোি তত বো়েল্পব। সোল্পধ্যর বোইল্পর খরিো হল্পেও সমোল্পের মোনেক 
ছেণী তো তুল্পে ছি়ে ছধ্োনব, েুসোে, গেু, ছকোেল্পের মোেো ছভল্পে। 

এইরূপ হৃে়ে নবেোনরত প্রিেি বযবস্থোর অিয কোরও সুনবধ্ো ছহোক িো ছহোক িনিিরীল্পের মল্পতো হতেনরদ্র 
রুেোেীল্পের েোভ হল্পতো এবং বোাঁিোর রস ছপল্পতো তোরো। নকন্তু প্রশ্ন হে এই অন্নহীি মোিুে গুল্পেো রুেোেী রূল্পপ বোাঁল্পি ছকি? 
ছকমি কল্পর অেগ সোমোনেক সমোে বযবস্থো়ে এরো বোাঁিোর ে়েোই কল্পর ছসটো ছেখল্পতই গেকোর মহোল্পেতো ছেবী এই কোনহিীর 
উপস্থোপি কল্পরল্প ি। নতনি বল্পেল্প ি—  

“েুেি নিসৃ্পহ কনেি গেো়ে বেে, বুধু়্েোল্পক মো! ছি কোন্নো তুই বুধু্ঢ়েোর েিয কোাঁনেসনি, তো কোাঁেল্পত বেন  িো 
ছতোল্পক। এ হল্পেো রুনের কোন্নো ছেখনব, ছিমি কল্পর গম কোনটস, মোনট বল্প়ে নিস, ছতমনি কল্পর কোাঁেল্পতও 
পোরন স।”১৫ 

মহোল্পেতো ছেবীর এই গেনট ছকোিও কোেনিক গে ি়ে। নতনি সনতয ঘটিো অিুসরল্পণই গেনট রিিো কল্পরল্প ি। 
গল্পের উৎস নবেল্প়ে মহোল্পেতো ছেবী বল্পেল্প ি— 

“তখি আনম পোেোল্পমৌল্পত। ব র বোর-ছিোল্পেোর ছ ল্পে ছমল্প়েরো আসত আমোর কোল্প । ছি ছমল্প়েনট আমোর কোল্প  
কোে করত ছস ওল্পের েিয নখিুন়ে রোাঁধ্ত। একনেি তোরো এল্পেো, সল্পে তোল্পের ছমল্প়েরো। তোরো আনেবোসী। ছস 
বেে- মো, ওল্পের কোে ছসল্পর আসল্পত নতিল্পট হল্পব। তখি এল্পের ছখল্পত নেনব। বেেোম ছকি? ছস বেে ছকউ 
একেি মোরো ছগল্প । ওখোল্পি ওরো কোাঁেল্পত িোল্পব, িো কোাঁেল্পে আত্মো স্বল্পগগ িোল্পব িো। এই ঘটিোর সল্পে আর 
একটো ঘটিো মল্পি প়েে। কেকোতো়ে কোিী নমনত্তল্পরর ঘোট। নিনির ভোেু়েী মোরো ছগল্প ি আনম আর নবেি 
ছগেোম। ছসনেি ছকোিও এক ধ্িী মোল্প়েো়েোরী মোরো ছগল্প ি। ছেল্পখন েোম ছসখোল্পিও অল্পিক মনহেো কোাঁেল্প ি। 
ওর েিয আপি ছকউ কোাঁেোর ছিই। ভো়েো কল্পর এল্পি কোাঁেোল্পত হল্পেো, এই েৃিযটো মল্পি ন ে। তোরপর পোেোল্পমৌ 
এর ঘটিো। শুরু হল্পেো অল্পেেণ। তোরপর? ছস ছতো ইনতহোস।”১৬ 

এই গল্পের সূত্র ধ্ল্পর বেো িো়ে ছি সমোল্পের হল্প়ে সোমোনেক সতযতো রেো করোই ন ে এই সমস্ত রুেোেীল্পের আসে ধ্মগ 
এবং সতয। নবনিমল্প়ে তোল্পের স্থোি ন ে বরোবরই মহোেি ছেণীর পেতল্পে। ছসখোল্পি ছপল্পটর নখল্পের কোল্প  সবনক ু হোর 
ছমল্পি িো়ে। 

তোই পনরল্পিল্পে বেো িো়ে ছি প্রেোগত গে ছেখোর পনরল্পবিল্পক েূল্পর সনরল্প়ে সমোল্পের বনিত মোিুল্পের 
হৃে়েনবেোরক কেো মহোল্পেতো ছেবী তোর ছ োট গল্পে ছিভোল্পব তুল্পে ধ্ল্পরল্প ি। তো নভন্নমোত্রো েোি কল্পরল্প  বোংেো সোনহতয 
েগল্পতর ছ োট গেল্পক। ছি বোস্তব নিত্র আমরো অিয ছকোি গেকোল্পরর গল্পে এই রূপ নবসৃ্ততভোল্পব পোই িো। তোই সমোল্পের 
পনতত বনিত মোিুল্পের ইনতহোস েোিল্পত হল্পে মহোল্পেতো ছেবীর ছ োট গে অধ্য়েি আবিযক। 
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