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Abstract 
খগেন্দ্রনাথ মিগের এিমি অতযন্ত জনমপ্রয় মিগ ার উপনযাস হল ‘গ াম্বল সর্দার’। চারমি খগে মে ক্ত এই গ্রন্থমির 
প্রিা িাল যথাক্রগি ১৯৩৭, ১৯৫৫, ১৯৭৫ ও ১৯৭৮ সাগল। গ্রন্থমি চলমিগের রূপ পায় ১৯৮৩ সাগল এোং ওই েছরই 
এমি Best Children Film মহসাগে National Award পায়। খগেন্দ্রনাথ মিগের ‘গ াম্বল সর্দার’– এি মিগ াগরর স্বপ্ন 
রর্খার িামহমন। মিগ ার েয়সীগর্র চঞ্চলতা, সজীেতা, িগনর নানান রোপন আঁমিে মিগি ছমের িগর্য ত গল র্গরগছন 
রলখি। র াম্বল নাগির এি িাতৃ-মপতৃ হারা মিগ ার, পাড়ার রছগলগর্র রস ‘সর্দার’। সিাগজর রেড়াজাল িপগি সাংসাগর 
িািা-িামিিার রচাখ এমড়গয় পামড় রর্য় রূ্রগর্গ  ইগেডানাগি  র িগর। উপনযাগসর পরগত পরগত মিগ ার িগনর 
নানা মর্ি উঁমি মর্গয়গছ। র াম্বগলর োমড় রছগড় হঠাৎ রেমরগয় এগস র্ ঃসাহমসি যাোর প্রমত রেগেই রগয়গছ মিগ ার 
েয়সীগর্র স্বপ্নউড়াগনর েল্পিথা। প্রমতমি অর্যাগয় এি এি সিসযার সম্ম খীন হগয় রস রযিন অম জ্ঞতার সঞ্চয় িগরগছ 
রতিনই সাহসী র াম্বল িখগনা  য় রপগয় মপমছগয় যায়মন তা সমতযই প্র াংসার রযােয। ঘিনাগুমল এগির পর এি 
মিগ ার েয়সীগর্র বেম ষ্ট্যগি ফ মিগয় ত গলগছ। শুর্ িাে র াম্বল নয়, র াম্বগলর এির্ল র্মসয েন্ধ রাও মিগ ার িগনর 
প্রমতমনমর্। েলা োহুলয এতগুগলা েছর পগরও সিান াগে ‘গ াম্বল সর্দার’ মিগ ার িগনর র্পদণ রূগপ মেগেমচত হয়। 

____________________________________________________ 

Discussion  
স যতার সূচনালগ্ন রথগিই ম শুিন ও তার মেমচে চলন, পৃথি আগলাচনার তথা েগেষণার মেষয় হগয় উগঠগছ। সামহতয 
জেগতও ম শুসামহতয এিমি পৃথি র্ারা মহগসগে মনগজর অমিত্ব জানান মর্গয়গছ আমর্লগগ্নই। এর মপছগনর িারণ 
অন সন্ধান িরগত রেগল রয র্ মি মেষয় সািগন আগস, তা হল- ি. িল্পনার জেগত ম শুিগনর অোর্ মেচরণ, যার ফগল 
োিে ও অোিগের িাগের সীিাগরখা এি প্রিার মনমিহ্ন হগয় যায়। খ. অজানাগি জানার, অগচনাগি রচনার এি 
সহজাত অর্িয রিৌতূহল, যা ম শুিনগি জন্মেত  াগেই িগর ত গল অযাডগ ঞ্চার মপ্রয়। োাংলা সামহগতযও এই 
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িানমসিতার প্রিা  র্ লদ  নয়। েহু মেম ষ্ট্ সামহমতযি ম শুিগনর এই মেগ ষত্বগি ফ মিগয় ত গলগছন মনগজগর্র িলগি। 
খগেন্দ্রনাথ মিে তাঁগর্র িগর্য অনযতি। প্রিাণ্ড রহসযিয় জেগত নানা রমিন স্বপ্ন সগে এি ইগেডানা– মিগ ার জেগতর 
রহসয রযন এি র্াঁর্াঁ। েহুর্ ি র্গর এই রহসযিয় জেগতর সন্ধান মর্গয়গছ খগেন্দ্রনাথ মিগের ‘গ াম্বল সর্দার’। চারমি 
খগণ্ড মে ক্ত ‘গ াম্বল সর্দার’ প্রিাম ত হয় যথাক্রগি ১৯৩৭, ১৯৫৫, ১৯৭৫ এোং ১৯৭৮ মিস্টাগে। অতযন্ত জনমপ্রয় এই 
গ্রন্থমি চলমিগের রূপ পায় ১৯৮৩ সাগল এোং ওই েছরই এমি National Award পায় Best Childern Film 
মহসাগে। গ্রন্থ ও চলমিে র্ ই রূগপই র াম্বগলর প্রাণেন্ত, সাহসী জীেন প্র াংমসত ও জনমপ্রয় হগয়মছল। েলা োহুলয 
এতগুগলা েছর পগরও সিান াগে ‘গ াম্বল সর্দার’ মিগ ার িগনর র্পদণ রূগপ মেগেমচত হয়। 

মিগ ার েয়গস নানা স্বপ্ন োসা োঁগর্ িগনর িমণগিাঠায়। েন্দী,  ৃঙ্খলা, রঘরাগিাপগি রূ্গর সমরগয় ি মক্ত রপগত 
চায় এই িন। চঞ্চলতা, সজীেতা, সরলতাগত  রপ র এি জীেনী মক্ত মিগ ারগর্র মঘগর রাগখ। অজানাগি জানা, 
স্বপ্নপূরণ, রিৌতূহল তাগর্র সার্ারণ বেম ষ্ট্য। মঠি এই রিিই এি মিগ ারগি রিন্দ্র িগর আেমতদত হয় ‘গ াম্বল 
সর্দার’- এর িামহমন। র াম্বল ওরগফ  ূগপন্দ্রনাথ চামি প্রাণেন্ত, সাহসী, মপতৃিাতৃহীন এি মিগ ার। র্ েদাপ গর িািা-
িামিিার অম  ােিগত্ব রেগড় উঠগছ। গ্রগন্থর প্রথগি র াম্বগলর সগে সগে এি র্মসযর্গলর িথাও পাওয়া যায়। র াম্বগলর 
সিেয়সী – িেরা, রফি  রাখাল, িানগি, রোগর্, পচা, রিাাংলা, মিগজন ও আরও অগনিগি মনগয় বতমর হগয়মছল তাগর্র 
রসই র্ল। র াম্বল মছল এই র্গলর সর্দার। এই এতগুগলা মিগ ার িন যমর্ এি জায়োয় মিমলত হয় তগে মিছ  
র্ ঃসাহমসি, সজীে ও সরল ঘিনার সােী পাঠি হগেনই তা েলা োহুলয। 

মিগ ার িগনর স্বপ্ন শুর্  রমিন হয় না তার সগে র্ ঃসাহমসিও েগি। রসই র্ ঃসাহগসর সগে মে ূমত ূষণ 
েগন্দযাপার্যাগয়র ‘চাঁগর্র পাহাড়’ এর  াংির ো রহগিন্দ্রি িার রাগয়র ‘যগির র্ন’ এর ি িার ও মেিলগর্র র্ ঃসাহগসর 
হয়গতা ত লনা হয় না। এিনমি িািাোে র তত্ত্বাের্াগন সন্তু ও রজাগজার অযাডগ ঞ্চারও এর সগে ত লনীয় নয়, মিন্তু 
অনােত মেপগর্র  য়ােহতাই রতা র্ ঃসাহমসিতার এিিাে িাপিামঠ হগত পাগর না। অজানাগি জানার, অগচনাগি 
রচনার, যার আ াস পাওয়া যায় তার নাোল রপগত  মেষযগতর  ােনা না র গে োঁমপগয় পড়াই র্ ঃসাহমসিতা। আর 
এই র্ ঃসাহমসিতায় োাংলা সামহগতযর মিগ ার চমরেরা মেগ ষ িি যায় না। লীলা িজ ির্াগরর ‘পমর্মপমসর েমিদোক্স’ 
এর িথি রখািা মর্মর্িার িাগছ েল্প শুগন রয াগে রোগয়ন্দার িত খ ঁগজ রের িগরমছল এিগ া েছগরর হামরগয় যাওয়া 
েমিদ োক্সগি, তাগি র্ ঃসাহমসিতা েলগতই হয়। আোর  ীগষদন্দ  ি গখাপার্যাগয়র অদ্ভ ত গড় মসমরগজর প্রথি উপনযাস 
‘িগনাজগর্র অদ্ভ ত োমড়’গত শুর্ িাে এিমি প রগনা ছমের উপর মন দর িগর িগনাজ রয াগে প মল , রোগয়ন্দা ও 
ডািাতগর্র োর্া রপমরগয় হমরণেগড়র রাজি িারগি খ ঁগজ রের িগর রাজা-রামনর িাগছ মফমরগয় রর্য়, তা মিগ ার িগনর 
অযাডগ ঞ্চার মপ্রয়তাগিই ত গল র্গর। পূেদাপর োাংলা সামহগতয মিগ ার চমরগের এই র্ ঃসাহমসিতাগিই স্পষ্ট্ াগে ত গল 
র্গরগছন খগেন্দ্রনাথ মিে। োমড় রছগড়  মেষযগতর মচন্তা না িগর শুর্ িাে মনগজর স্বপ্নগি লে িগর র াম্বল রয াগে 
এমেগয় মেগয়গছ, তা মিগ ার িগনর িল্পনার উড়ান এোং রসই িল্পনাগি োিোয়গনর প্রেল আিাঙ্ক্ষাগি স স্পষ্ট্  াগে 
ফ মিগয় রতাগল। র াম্বল স্বপ্ন রর্গখ িািানের যাওয়ার, রসখাগন মেগয় রস িাজ ম খগে, যন্ত্র োনাগে। এিমর্ন হয়গতা 
রিািরোমড়, য দ্ধ জাহাজ ো এগরাগেনও োমনগয় রফলগে। মিগ ার িগনর ি মক্তর স্বার্ পাওয়ার ইো অতযন্ত প্রেল হয়। 
এই ইোর তাড়নায় র াম্বল অজানা অগচনার রর্গ  পামড় রর্য় োমড়গত িাউগি মিছ  না েগল হঠাৎ িগর। সিগ্র গ্রগন্থ 
র াম্বগলর রয যাোর িথা েমণদত হগয়গছ তা অতযন্ত র্ ঃসাহমসি। মে ূমত ূষণ েগন্দযাপার্যাগয়র ‘হীরািামনি জ্বগল’ 
উপনযাগস স  ীগলর র্ ঃসাহমসি রহসযগ র্ র াম্বগলর িািানের যাোর িগতাই ররািাঞ্চির এি যাো। অজানা-অগচনা 
জায়োয় উগে যহীন াগে রেমরগয় পড়া এ রযন মিগ ারগর্র পগেই সম্ভে। মিগ ার র াম্বগলর জেৎ রর্খার সার্, পথ 
চলার ইো আিাগর্র স িান্ত  ট্টাচাগযদর ‘আঠাগরা েছর েয়স’ িমেতামিগি োরোর িগন িমরগয় রর্য় – ‘এ েয়স রজগনা 
 ীরু, িাপ রুষ নয়/ পথ চলগত এ েয়স যায় না রথগি,/ এ েয়গস তাই রনই রিাগনা সাং য়-’১। তগে এই জেৎ রর্খার 
ইো ও পথ চলা সেসিয় িসৃণ হয় না। মিগ ারগর্র িগনর উড়াগনর পগথ আগস োর্া, প্রমতঘাত। এই োর্া প্রমতমনয়ত 
আসগত থাগি অম  ােি তথা সিাগজর মর্ি রথগি। তাঁরা িখনই রিগন মনগত পাগরন না মিগ ারগর্র মে ৃঙ্খল, 
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স্বার্ীনগচতা িগনা াে। তাই তারঁা তাগর্র রেঁগর্ রফলগত চান িড়া ম িগল। ‘গ াম্বল সর্দার’ গ্রগন্থও এই রৃ্ষ্ট্ান্ত ফ গি 
উগঠগছ– ‘...এিমর্ন রছগলগর্র মনগয় পাড়ায় িহা বহ-চচ প’গড় রেল। েযাপারিা রয র াগন রস-ই প্রথগি অোক  হয়; 
তারপর  য়ঙ্কর ররগে ওগঠ; েগল– “গছগলগুগলার িমঠন  ামি র্রিার; রর্ শুদ্ধ জ্বালাগল!” িতদারা তাই রছগলগর্র মেচাগর 
েগসগছন।’’২ অন রূপ াগে র াম্বগলরও স্বপ্নপূরগণর পগথ োর্া হগয় উগঠগছ তার অম  ােি ও সিাজ। রেীন্দ্রনাগথর 
‘গছগলিা’ িমেতায় রছগলিাও মঠি র াম্বগলর িগতা। তার  রীগর রিাগনা ঘৃণা রনই, িগন রিাগনা  য় রনই। শুর্  অর্িয 
এি প্রাণ মক্ত মনগয় এমেগয় চগলগছ, িৃত য য়ও তাগি স্প দ িরগত পাগর না। জানার ইো তার প্রেল– ‘ও মিছ  রাখগত 
চায় না, শুর্  রর্খগত চায়,/ িী আগছ ম তগর।’৩ র াম্বগলর িগতাই সিাগজর োর্া মছল তার িাগছ প্রেল, মিন্তু আর্গপ 
এই োর্া রছগলমির ম তগরর িনিাগি পমরেতদন িরগত পাগর না– ‘েমক্সগর্র ফগলর োোন, রসখাগন ল মিগয় যায় জন্তুর 
িগতা।/ িার রখগয়গছ মেির, জাি রখগয়গছ আগরা অগনি রেম ।’৪     

মিগ ার িন শুর্  র্ ঃসাহমসি রমিন স্বগপ্নর জাল রোগন না, তার আগরিমি মর্ি হল অপমরণত, সে জ-সরল 
এিিা িন, রযখাগন রিাগনা রলা  লালসা থাগি না। র াম্বগলর িন অতযন্ত অপমরণত তাই োমড় রথগি চগল যাওয়ার 
সিয় তার িগনর রিাগণ রিাগনা মচন্তা আগস না রয, রস আশ্রয় রিাথায় পাগে, িী খাগে! এিনমি র াম্বগলর িাগছ রিাগনা 
িািা পয়সাও মছল না। অপমরণত, সহজ-সরল র াম্বল না রজগনই রেগন উগঠ পগড়। মিন্তু রসমি   ল রেন। মেপরীতোিী 
রেগনর মিমিি মছল না তার িাগছ। রচিাগরর হাত োঁচার জনয রস দ্রুত পগরর রস্ট গন নািগত চায়, মিন্তু রেগনর েমতর 
জনয রস নািগত পাগর না। তখন ইমিন ড্রাই াগরর ওপর তার খ ে রাে হয়। র াম্বগলর িগন হয়– ‘গলািিা অিিদা, 
জাগন না, মিছ ই জাগন না। খ ে সম্ভে ড্রাই ার পাঁউরুমি খাগে; আর ফায়ারিযান োমড় চালাগে! এসে রলাগির  ামি 
হওয়া উমচত।’৫ মিগ ার িগনর এই সহজ-সরল  ােনা পাঠিগর্র হাসগত োর্য িগর। র াম্বগলর িগন রলা  লালসার 
রিাগনা জায়ো রনই। ‘ে মড়র োমড়’  ীষদি অাংগ  ে মড়র সগে র াম্বগলর রর্খা হয়। ে মড় এিা থাগি, সাতি গল তার 
রিউ রনই। ে মড় েগল– ‘ত ই আিার িাগছই থাি িমণ। এই োমড়-ঘর, ঐ প ি রিা আিার। মেগঘ র্ ই রর্গনা জমিও 
আগছ, সে রতাগর রর্ে, ে েমল?’৬ মিন্তু রলা  লালসাহীন র াম্বল রতা এসে চায় না। তার র্ ’গচাগখ জড়াগনা স্বপ্ন। রস 
িািানেরী যাগে, যগন্ত্রর িাজ ম খগে। ে মড়র সম্পমি মনগয় মনগজগি রেঁগর্ রাখার রিাগনা ইোয় র াম্বগলর রনই। মিগ ার 
িন োর্াহীন াগে তার স্বগপ্নর মর্গি ছ গি যায়। রিাগনা পামথদে স খ, সম্পমি তাগি আিগি রাখগত পাগর না। র াম্বলও 
রতিমন খ ে সহগজই রলা গি জয় িগর এমেগয় রযগত রপগরমছল।  

মিগ ার েয়গসর সেগচগয় েড় বেম ষ্ট্য রিৌতূহল, রযগহত  অগচনা জেগতর নানা স্বপ্ন ঘ গর রেড়ায় চারপাগ , 
রসই অগচনা-অজানাগি মনগয় জানার রিৌতূহল থাগি প্রেল। মিগ ার র াম্বগলর িগর্যও রিৌতূহল মছল অপমরসীি। গ্রগন্থ 
রর্খা যায় পােলাপাড়া ও র্রোোমড়র রহসয সম্পগিদ, গুি ঘগরর সতযতা মনগয় তার িগন নানা প্রশ্ন র্ানা োঁগর্। তাঁর 
মিগ ার িগনর প্রশ্ন– ‘পড়াশুগনা! পড়াশুগনা! পড়াশুগনা! এ রয ছাই মি? তাগর্র র্ েদাপ গরর োজাগর েড় েড় রর্ািানর্ার 
আগছ। ররল রস্ট গনর র্াগর েড় েড় পাগির আড়ৎ আগছ। আড়তর্াগররাও ওইসে রর্ািানর্ারগর্র িগতা রলখাপড়া 
জাগন না। তাগর্র র্ামড় র্ামড় রছগলরা তার সগে ইস্ক গল পগড়; মিন্তু এিমর্নও পড়া পাগর না! ওরা মি এ জগনয োমড়গতও 
র্িি খায়?’৭  মিগ ার র াম্বগলর িগনও প্রগশ্নর জাল ছমড়গয় আগছ এোং রস ওই জাল র র্ িগর োরোর অগচনা-
অজানার িাগছ রপৌঁগছ রযগত চায়। র াম্বগলর জানার রিৌতূহল ও তার জনয নানা র্মসযপনা রিাথাও রযন  রৎচগন্দ্রর 
‘শ্রীিাগন্ত’র ইন্দ্রনাথগি োরোর িগন িরায়। ে ীর রাগের অম যান রথগি রযখাগন  ূগতর  গয় রিউ যায় না রস 
জায়োয় ঘ গর রেড়াগনা এিন নানা র্ ঃসাহমসি িাগজর পমরিল্পনা িগর ইন্দ্রনাথ। শুর্  পমরিল্পনা নয় োিোময়ত িগর 
রস োরোর পাঠিেেদগি চিৎিৃত িগর।  

মিগ ার িন েড় আগেেপ্রেণ। মপতৃিাতৃহীন র াম্বগলর িগর্যও আগেে েড় িাজ িগর। র াম্বল যখন োমড় 
রছগড় চগল যায় রািায় রর্খা হয় পদ্মমর্মর্র সগে। পদ্মমর্মর্র সগে িথা েগল তার রচাখ ছলছল িগর ওগঠ। ‘ে মড়র 
োমড়’গত ে মড়গি রছগড় চগল এগলও পগথ নানা সিয় র াম্বগলর িগন পগড় ে মড়র  াগলাোসা ও রেগহর িথা। এিা 
ে মড়র জনয িন রিিন িরা র াম্বগলর নরি িগনর িথাগিই ত গল র্গর। এছাড়া রিাোরি আমলর িথা শুগন র াম্বগলর 
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িৃত িা-োোর িথা িগন পগড়, িখগনা নেিীর িন রিিগনর মর্গন র াম্বগলর িনিাও খারাপ হগয় যায়। র্মসয র াম্বগলর 
স প্ত রিািল ফ গলর িগতা িনিা রযন োগর োগর র্রা রর্য় পাঠিগর্র িাগছ। 

মিগ ার েয়সীগর্র রনতৃত্বগোর্ ও মনগজগি সেদগুগণ গুণামিত প্রিাণ িরার ইো থাগি প্রেল। য গদ্ধ রসনাপমত 
হওয়া রথগি মনগজর র্মসযর্লগি পমরচালনা আোর তার র্ ঃসাহমসি যাোয় অনয জায়োয় অনয পাড়ায় রছগলগর্র সগে 
 মক্তর লড়াইগয় মনগজগি প্রিাণ িগর র াম্বল। পরামজত হগয় মফগর এগল মনগজর সর্দার মহসাগে রিাগনা নাি থািগে না 
– এই অহমিিা িাজ িগর তার িগর্য। অনযমর্গি সাতঁার জানায় েেদগোর্ িরগলও রঘাড়া চালাগত রস জাগননা। র াম্বল 
এর জনয আপগসাস িরগত থাগি। মিগ ার র াম্বলগর্র র্ারণা, জেগত এিন রিাগনা িাজ থািগে না, যা তারা পাগর 
না। এর পা াপাম  মিছ  অগলৌমিি মচন্তাও রর্খা রর্য় মিগ ারগর্র িগর্য। গ্রগন্থ মিগ ার র াম্বল নীলিণ্ঠ পামখগি 
োরোর প্রণাি িগর। প্রচমলত আগছ নীলিণ্ঠ পামখ ইোপূরণ িগর। রসই র্ারণার েগ  র াম্বল িগন িগন েগল রযন রস 
র্রা না পগড়। িািার িাগছ র্রা পড়ার  গয় রস এইসে অগলৌমিি মচন্তা িরগত থাগি। 

মিগ ারগর্র মচন্তা- ােনায় অগনি সিয় িজার িল্পনা আগস। গ্রগন্থ র াম্বল মিছ  চমরগের মনখ তঁ  ারীমরি 
েণদনা মর্গে, যা অতযন্ত িজার্ার। ব্রগজন  ট্টাচাগযদর হামস রর্গখ র াম্বগলর িগন হগে– ‘উমন যখন হাগসন িগন হয় 
এিিা মহগপাপগিিাস হাঁ িগর আগছ।’৮ চরিামর্প গরর রহডিাস্টাগরর েণদনা প্রসগে র াম্বল  াগে– ‘ঐ নারগিাল-ি গখা 
রলািিা এখানিার স্ক গলর রহডিাস্টার?’৯ আোর আে গলর  াইগপাগি রর্গখ র াম্বগলর িগন হয়– ‘তার ি খখানা রচৌগিা, 
িাথািা সািগন মপছগন লম্বা খগড়-ছাওয়া োাংলা ঘগরর চাগলর িগতা,’১০। র াম্বগলর উপিাগুমল েড়ই অদ্ভ র্ ও হাসযির। 
পূণদেয়স্ক িান গষর এিন  ােনা িখগনাই হগে না, এ স্পষ্ট্তই মিগ ার িগনর মচন্তা। 

র্ ঃসাহমসি, রিৌতূহলী, িজার্ার, সহজসরল, লালসাহীন এোং োর্াহীন প্রাণেন্ত রূপ মিগ ারগর্র অমতপমরমচত 
মর্ি। মিগ ারসামহতয মহসাগে এই প্রমতমি মর্ি রলখি স চারু াগে পাঠিগি উপহার মর্গয়গছন। এইসে ছাড়াও, গ্রগন্থর 
সেগচগয় আিষদনীয় ও অম নে মর্ি হল র াম্বগলর রচাখ মর্গয় পাঠগির পল্লীোাংলা ভ্রিণ, তার েন্ধ, রূপ, লামলিা 
উপগ াে িরা। মিগ ার র াম্বল যখন পল্লীর্ দন িরগছ রসখাগন শুর্  প্রিৃমতর রূপি গ্ধতা নয়, রযন আরও মেগ ষ মিছ  
র াম্বলগি মর্গয় েমলগয় মনগত চাইগছন রলখি। ‘ াল িডািায়’  ীষদি অাংগ  র াম্বগলর রচাখ মর্গয় পাঠিগি রলখি 
রর্খাগেন– ‘গিেল মর্গি মর্গি জগল  রা আিাগর্র রেত; র্াগনর িমচ ম ষ ও পাতাগুগলা োতাগস রখলা িরগছ।’১১ 

এখাগন  ষয  যািলা োাংলার রূগপর সগে সগে রযন মিগ ার িগনর মেগ্ধতা, স্বেতাগি ফ মিগয় ত গলগছন। োতাস ও 
িাঠ সেমিমলগয় রযন এি অসীি ি মক্তর স্বার্, মিগ ারিগনর রিৌতূহলী রচাখ অগচনা, অজানাগি িন  গর গ্রহণ িরগছ। 
আোর, ‘...েি উড়গছ, োাংমচল ঘ রপাি মর্গে।’১২ েি, োাংমচল এখাগন শুর্  োাংলার মচরপমরমচত অন ষে নয় এ রযন 
মিগ ার িগনর স্বার্ীনতা, ি মক্তর প্রতীি। এই প্রসগে ড. ে মর্রাি র্া  েগলগছন– ‘...রেীন্দ্রনাথ ও মে ূমত ূষণগি োর্ 
মর্গল োাংলার পল্লীগ্রাগির মনসেদ ও িান গষর এত চিৎিার ছমে ফ মিগয় ত লগত আর িাউগি রর্খমছ এিন িগন পগড় 
না।’১৩ স্ব ােতই প্রশ্ন ওগঠ, এিমি মিগ ার সামহগতয পল্লীপ্রিৃমতর এিন স মনপ ণ মেিৃত েণদনা রিন? তা শুর্ িাে 
গ্রািোাংলার রূপি েদ্ধতা? না, তা নয়। প্রিৃমত হল  ৃঙ্খলহীন, সে জ প্রাণেন্ত ও স্বার্ীন। মনগজর মনয়গি রস েগয় চগল। 
পামখ, োছ, প্রিৃমতর নানা অন ষে সেই  ৃঙ্খলি ক্ত। মঠি রযন মিগ ারগর্র িগতা প্রিৃমতর এই েন্ধনহীন রীমত মিগ ার 
িগনর প্রমতেমে। 
 ‘গ াম্বল সর্দার’ গ্রন্থমি মিগ ার র াম্বলগি মনগয় আেমতদত হগলও রলখি মিন্তু মিগ ারগর্র িন, বেম ষ্ট্য ও 
িাযদিলাপ রোোগত মেগয় শুর্ িাে র াম্বগলর িথা েগলগছন তা নয়। র াম্বগলর এি র্মসযর্গলর িথা গ্রগন্থ পাওয়া যায়। 
তাগর্র িাযদিলাপও মিগ ারিনগি ফ মিগয় ত লগত সাহাযয িগরগছ। িজ রগর্র মডমি ড মেগয় অপরার্ী হওয়া রথগি শুরু 
িগর মেোগর্র সিয় ‘নারর্ নারর্’ েগল মেোর্ না িমিগয় োমড়গয় রর্ওয়ার িত রছগলিান ষী, এিনমি পাঠ ালার ঘিনা 
রথগিও প্রাগণােল, সহজ সরল মিগ ারগর্র িনিগত্ত্বর মর্িমিই উগঠ আগস। গ্রগন্থ র াম্বল ও তার র্লেল মিগ ার 
েয়গসর প্রতীি। তাগর্র র্ ঃসাহমসিতা, র্মসযপনা, সজীেতা ও রিৌতূহল এই গ্রগন্থর প্রর্ান উপজীেয। পাঠিেেদ গ্রন্থমি 
পগড় মনগজগর্র মিগ ার েয়গস মফগর যায়, মিল খ ঁগজ পায় নানা খ ঁমিনামির সগে। ড. ে মর্রাি র্া  ‘গ াম্বল সর্দার’ 
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সম্পমিদত িন্তেযমি খ ে সহগজই সিগ্র গ্রন্থমিগি অন র্ােন িরগত সাহাযয িরগে - ‘এমি েহুিাল রথগিই োাংলার 
মিগ ারগর্র অন্তগর প্রমতমিত। আর, রসিাগল যাঁরা মিগ ার মছগলন এোং আজ রপ্রৌঢ়গত্বর সীিায় পা মর্গয়গছন তারঁাও 
এই অপূেদ রলখামির সৃ্মমত অন্তগর মনিয়ই েহন িরগছন। ...গ াম্বল সর্দার যখন আমি প্রথি পমড় তখন ঐ চমরেমির 
সগে মনগজর এিিা মিল খ ঁগজ রপগয়মছ এোং আিার িগন হয় সে মিগ ার-মিগ ারীই এই মিল অন  ে িরগে, েইমি 
এিন স চারু রীমতগতই রলখা।’১৪ 
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