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A short discussion on the character Foyara and people related to her from Nabarun
Bhattacharyya’s short stories
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Abstract:
Nabarun Bhattacharyya has created different stories on similar themes. ‘Foyarar sei manushjon’, ‘Panchugopal’, ‘Foyarar
jonnya dushchinta’, ‘Mutual man’ - in all these stories, we find Foyara, a prostitute. In the first two stories, Foyara as a
character does not appear very significantly. The stories are centered on an anonymous short person (Bentelok) and a
rickshaw puller named Panchugopal respectively. The third story is about the narrator and Foyara’s life, their relationship
and love. Foyara is also mentioned in the fourth story; however, it is not clear that whether this Foyara is the same person as
mentioned in the former stories. Also in this story, Foyara and the narrator have a relationship and they want to have a family
together. In this way this four short stories are somehow combined to form a single novel. In this article we will discuss on
Foyara’s character and others mentioned in the stories. We will also emphasize on the vivid life style of the marginal
characters that asks for reader’s sympathy. Furthermore, we will try to find out whether Foyara is only symbolic or not.
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ভূ িমকা

ছাটগ কার িহেসেব নবা ণ ভ াচােযর আিবভাব ১৯৬৮ সােল।১ বতমান শতা ীর থম দশক পয এক
শি শালী কথাকার িহেসেবই িতিন বাংলা সািহেত র জগেত িবচরণ কের গেছন...গত শতা ীর ছয়-সােতর
দশেকর অি র রাজৈনিতক সময়-ই হাক বা আট-নেয়র দশক থেক
কের বতমান শতা ীেত নয়া
ঔপিনেবিশক শি র সমােজর িবিভ বেগর উপর চািপেয় দওয়া শাষণ – তাঁর সািহেত র িবষয় হেয়েছ
বােরবাের...১৯৯৬ সােল কািশত িনেজর ছাটগে র ভূ িমকায় তাই িতিন বেলিছেলন – “দিলত মিথত মানুষ
ও তােদর জীবেনর এক িবিচ ক ােলইেডাে ােপর মেধ আমার জীবন কাটেছ’’২ ...িবেশষ কের নয়া
ঔপিনেবিশক শি র এই কৗশলী শাষণেক লখক িচর ায়ী িহেসেব মানেত পােরন িন। এই অব া েক
পা ােত চেয়িছেলন। তাই লখেকর কথায় – “এ ব াপাের েয়াজনীয় চতনা তির করার ে সািহেত র
অবশ ই একটা িবিশ ভূ িমকা রেয়েছ।’’৩ গ হাক বা উপন াস – দিলত-িন বগ য়েদর জীবন, শাষেকর
িব ে নবা ণ ভ াচােযর সৃ চির েদর লড়াই- িতেরাধ আমােদর কােছ পরম অনুে রণার এবং সাম বাদী
ভাবনায় তাঁর সািহত মানুেষর মেতা বাঁচবার শি
জাগায়, তাই ২০১৪ সােল মৃতু র৪ পরও তাঁর সৃ
সািহেত র িত পাঠকমহেলর কৗতূ হল কম নয়, বতমােন তাঁর সািহিত ক দশন িনেয় চলেছ নানা
গেবষণাও...

উপাদানএবংগেবষণাপ িত
ধু গে র িবষয়ই নয়, নবা ণ ভ াচােযর গে র ভাষা( াং/ স ািশওেল -এর ব বহার) এবং গ বলার
ধরেনও আমরা ল কির – থাগত “অেভ স িলেক অ ীকার করার িতিনয়ত পরী া।’’৫ নবা ণ
ভ াচােযর কথাসািহত গভীরভােব অধ য়ন করেল একই িথেমর বশ িকছু রচনাও আমােদর চােখ পেড়
। যমন – ‘টয়’, ‘ম ােলাির’ বা ‘ বে র দাগ’; ‘ বিব- ক’ আর ‘পরািজত ও বিব- ক’। আবার
‘ ঘাতক’, ‘ নকেলস’, ‘৯৮৬৪৪’, ‘সাংহাইেত এক স া’ এই চার গ েক এক বেড়া গে র চার পব
বলেল অতু ি হয় না।৬ এরকমই একই িথেমর চার গ হল – ‘ ফায়ারার সই মানুষজন’, ‘পাঁচুেগাপাল’,
‘ ফায়ারার জন দুি া’,‘িমউচু য়াল ম ান’ – যা এই বে র মূল আেলািচত িবষয়। থম িতন গ গত
শতা ীর আেটর দশেকর মাঝামািঝ লখা এবং শষ উে িখত গ
এই শতা ীর এেকবাের
র িদেক
৭
রিচত। উ গ চার র মেধ পার িরক িনভরেযাগ তার স কসূ
তির হেয়েছ বারা না ফায়ারােক
ক কের। ধু তাই নয় গ চার র িথমাপট িমেল িমেশ এক স াব আখ ােনরও প পেয়েছ যন !
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আেলাচ ব েত চার গ এবং ফায়ারা চির
পযােলাচনার পাশাপািশ ফায়ারার সে স ক ত
মানুষজন, এমনিক থম উে িখত গ র সই বঁেট লাক বা শষ উে িখত গে র িমউচু য়াল ম ান
চির ও আেলািচত হেব। ব েত ণস ীয় িবে ষণ এবং পাঠ িতি য়াবােদর িভি েত আমরা মূলত
এই চার গে র সমােজর িন বগ য়-অনােলািকত চির িলর মানিবকতােবাধ, সমাজসেচতনতা, জীবেন
েক থাকার লড়াই, তােদর ম- -ক না, জীবেনর িত ভােলাবাসা এই সজীব ণাবলী িল - যা সহেজই
পাঠকবেগর সহানুভূিত আদায় কের নয় তার িত িবেশষভােব আেলাকপাত করব ।এছাড়াও অনুস ােনর
য়াস থাকেব ফায়ারা কী কানও তীক চির নািক র মাংেসর নারী-ই...তার িতও।

পযােলাচনা
ক) ‘ ফায়ারারেসইমানুষজন’: আমােদর আেলাচ
ব েত পার িরক িনভরতার স কযু
উে িখত চার গে র মেধ থম গ – ‘ ফায়ারার সই মানুষজন’- ক যিদ এক স াব আখ ান বা বেড়া
গে র থম পব বা পিরে দ িহেসেব ধির (গ চার আখ ান বা বড় গে র মযাদা পেত পাের িক না তা এই
বে আমরা পের আেলাচনা করব) তাহেল এক কািহিন পাব। গ শষ হেয় গেলও কািহিনর রশ
থেকই যায়। গে র আবহ – চ বৃি । কথক এক দিশ মেদর ঠেক বেস পাঁইট খাে । মেদর ঠক র
কােছই এক বশ াখানা। কথেকর ভাষায় – “মেধ মেধ মােছর ঝাঁেকর মেতা এক দওয়াল ওপাের গিলেত
দাঁড়ােনা মেয় েলার হািস শানা যাি ল। ওখােন ফায়ারা বেল একটা মেয়েক আমার খুব ভােলা লােগ।’’৮
এইভােবই আেলাচ গ েত ফায়ারার থম সে র ারা ফায়ারার বৃি স ে ও আমরা ধারণা পেয়
যাই। এরপরই সই মেদর ঠেক এক বঁেট লােকর আিবভাব ঘেট। লাক বৃি র দ ন জমা জলেক ডাঙা
ভেব েনর জেল পেড় গেল, কথক লাক েক সহায়তা কের। ঠেকর মািলেকর ছেলেক ডেক চু ন আিনেয়
লাক র ত ােন তা লািগেয় দয়। গে র সামি ক অংেশ কথক এবং ফায়ারার সামান স ছাড়া গাটা
গ জুেড়ই এই বঁেট লাক র কথা রেয়েছ।
অ) লাক র বািড় বাড়াল, িত মােসর চার তািরেখ বতন পায়। মােসর ঐ িদনই স কবল
মদ পান কের।
আ) লাক র কথাবাতা অসংল ।কথক যখন তার ত ােন চু ন লািগেয় িদি ল তখন তার
কথা িল – “সবিকছু এইভােব সাইজ হেয় যায়। বুঝেলন?...মাইেনর িদন আমােক কউ ঠকােত পারেব না।
কমন সাইজ হেয় গল দখেলন? পেড় গলাম, আপিন তু েল িদেলন। িকছু ই পেড় থােক না। আিম না। খুকী
না। কউ না। সব সাইজ হেয় যায়।’’৯
ই) লাক র ী িবগত হেয়েছ এক বা দড় বছর আেগ। স ীেক খুব ভােলাবাসত। লক, দমদম,
ময়দান, যাদুঘর, দীঘা স ীেক িনেয় ঘুেরেছ – ৃ িতর রাম ন কেরেছ স কথেকর সােথ।কথকেক আবার
স পেকট থেক একটা রি েনর ধার ছঁ ড়া ব ােগ রাখা ময়লা ফেটা বর কের দখায়। স তার রাগা বউ
আর রাগা মেয়। - এই ৃ িতস লটু িনেয় স ঘুের বড়ায়...
ঈ) লাক র মেয় খুকী। স আবার বাবা। কথক তােক তড়কা
খেয় যেত বলেল স জানায়
১০
– “খুকী ছাড়া আিম খাব না। না ভাই আিম িগেয় ভাত ফাটাব।” – বুঝেত অসুিবধা হয় না স ােনর িত
তার পরম ভােলাবাসা ।
এইভােবই বঁেট লাক র জীবেনর ািজিড আমােদর দয়েক িব কের।অন িদেক কথক চির ও এই গে
ায়
হেয় যায় আমােদর কােছ। বঁেট লাক কথকেকর পশা িজে স করেল কথক জানায় – “আিম
কির ফায়ারা।…ওই এ েপাট ইমেপাট।”১১ বা নাম জানেত চাইেল কথক যা জবাব দয় – “আমার নােম
লােক পুিলশ পােষ।নাই আর জানেলন।”১২ তােত আমােদর বুঝেত অসুিবধা হয় না স সাংঘািতক দািগ
কেসর আসামী বা সমাজিবেরাধী।পেরর মােসর গাড়ােতই স িবিড়/ ব ল পুিলেশর হােত ধরাও পের, িক
এক অেচনা বঁেট লােকর িত গে র কথেকর সবা- লাক র দুঃেখ সমব থী হওয়া বা জহর, কােশম, পেরশ,
িবেনাদেক িদেয় তড়কা
এবং খুকীর জেন িমি সহ ন াবার িরকশায় তু েল দওয়া আমােদর কথেকর িত
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ভােলালাগা তির কের।এইভােবই এই গে গ কার সমােজর অনােলািকত মানুষদু র উপর আেলা ফেল
আমােদর িচিনেয় িদেয়েছন জীবন এবং মানেবর িত তােদর ভােলাবাসার সজীব সু র িদক িলেক…
খ) ‘পাঁচুেগাপাল’:আেগর পব/পিরে দ/বা গ – ‘ ফায়ারার সই মানুষজন’ যাই বিল না কন সখােন
কেয়ক িবষয় অ
থেক যায় – বঁেট লাক র সােথ আর কথেকর কানও িদন দখা হল িকনা, গে র
কথেকর পিরচয়, বা তার সােথ ফায়ারার স ক কেতাটা অ গিত পল... শষ িবষয় দু অবশ পরবত
পব/পিরে দ/বা গ – ‘পাঁচুেগাপাল’-এও অ
থােক।এই গ েত লখেকর এক ভােলাবাসার মানুষ
কলকাতার িরকশা চালক পাঁচুেগাপােলর কািহিন িববৃত হেয়েছ।আর এই পাঁচুেগাপােলর পােশর ােমর মেয়
হল আেগর গে র সই ফায়ারা।আর এই সে -ই কথক পাঠকেদর জািনেয় িদেয়েছ – “অ কািশত থা ক
ফায়ারা ও লখেকর স ক।’’১৩ এইভােবই পূেবর গ /পেবর সােথ এই গে র একটা স ক তির করেত
চেয়েছন নবা ণ ভ াচায।
এই গে র ক ীয় চির পাঁচুেগাপাল িনরীহ কৃ িতর লাক।ঠা েরর নােম িরকসা চালায় ,কাউেক
খারাপ ভাষায় কথা বা িমেথ কথাও স বেল না।রাত শষ হেত না হেতই ভার চারেট থেক তার আর তার
ী মৗিরর িতিদেনর জীবেনর লড়াই
হেয় যায়।পাঁচুেগাপােলর ী ডালকেল কাজ কের।আপাত িনরীহঈ র িব াসী-অিত সাধারণ এই িরকশা চালক পাঁচুেগাপােলর জীবেন আবার গাপন কেয়ক অ াডেভ ার
আেছ, যা ায়
পকথার মেতা – আর সই কারেণ গে র কথক তােক ভােলাবােস- াও
কের।গে বণ তপাঁচুেগাপােলর জীবন সং া কেয়ক ঘটনারপিরচয়িদেলচির আরওপির ারহেব অ) পাঁচুেগাপাল ায় স েরর দশক থেকই রাজৈনিতক িবশৃ ল পিরেবশ-খুন এইসব িকছু র সা ী।বা
সাধারণ কােনা াইেম খুন – যা কখনও আবার পিল কাল কস হেয় যায় – এইসব িকছু ই পাঁচুেগাপাল নজর
কের যায়।গ কােরর ভাষায় – “পাঁচুেগাপােলর এই িসিভক কােরজ আেছ।”১৪ স এই ধরেনর খুেন কেসর
মৃতেদেহর সােথ শােনও গেছ ব বার।
আ) ফায়ারােক স িবনা পয়সায় িরকশায় বিসেয় হাওয়া-ও খাওয়ােত িনেয় যায়। ফায়ারার সােথ
তার ব ু
বশ সাহেসর।তার ীেকও স ব াপারটা বেলেছ।
ই) এই পাঁচুেগাপাল-ই আবার বপেরায়া রাজনীিতর সােথ িনেজেক জিড়েয় ফেলিছল।িবেশষ এক
কােজর জেন স কথেকর চনা এক লােকর বািড়েত িরকশার িসেটর তলায় গামছায় জিড়েয় এক দিশ
িরভলভার িনেয় িগেয়িছল।পাঁচুেগাপাল চেয়িছল এই ব ক
ু গেজ উঠেব গিরেবর ােথ ।
ঈ) মজা ভিড়েত বামা বাঁধার কারবাের মেছাকালীর হােত বামা ফেট গেল, পাঁচুেগাপাল খবর
পেয় দাকান থেক দিশ মদ হািতেয় তা মছকালীর মুেখ ঢেল াণ বাঁিচেয় তু ৎপ মিতে র পিরচয়
রেখিছল।
উ) িবিভ নতােদর বঠেক িস া অনুযায়ী সমাজিবেরাধী কমসূিচ চলার ফেল এক চালাই
িব য়কারী ছেল ধরা পের। সই অপরােধ ছেল েক
শেন উল কের পটান হি ল।পাঁচুেগাপাল
ছেল েক বাঁচােনার জন এলাকার নতােদর কােছ যায় – সই নতারাই িক পাঁিচেল পা ঝু িলেয় বেস
চালাই খাি ল।
উপেরর ঘটনা িলর িনিরেখ সহেজই বাঝা যাে পাঁচুেগাপাল চিরে র ইিতবাচকিদক িল।উ িব বড়েলাকেদর মেতা াথপর স নয়।মানুেষর িত ভােলাবাসা-সমােজর িত তার এক দািয় েবাধ
আেছ।অেনক পড়ােশানা জানা িশি তেদরও এই সজীব ণ থােক না।
তেব, পাঁচুেগাপাল স ীয় য ঘটনা আমােদর চমৎকৃ ত কের তা হল কথকেক বলা তার মৃতু ই া
সং া িবষয় –“একটা খাল আেছ।কানাখাল হেলও তােত জল টলটল করত।মাছ হত।এখন তার গাটা জল
ন , কােলা।তার দুপাড় িদেয় িবরাট চালাই তিরর কারখানা গমগম করেছ।মািলক আেছ, পুিলশ আেস।পুিলশ
আেস, অেনক লাক কাজ কের।… চালাই এখন ক াপচার করেছ বাজার।…ওই কানাখােল িডি ল
করারপর বািতল নানারকম িজিনস ফলা হয়।খােলর জল এখন কােলা হেয় গেছ।ওপের িবেষর সর
ভােস। সই ন জেল সূেযর ছায়া হেণর মেতা দখায়।”১৫ পাঁচুেগাপাল একিদন সই খােলর পােড় দাঁিড়েয়
নাংরা ফলেত বারণ করেব।তােক ধের মািলেকর কােছ িনেয় যাওয়া হেল মািলক জানেত চাইেব স
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চালাইেয়র কারখানায় কাজ চায় িকনা।পাঁচুেগাপাল ভ ােটর জালায় থান ইট মারেব।এরপর ওখানকার
লাকজন পাঁচুেগাপালেক িপ েয় মের ফলেব…এইভােবই পাঁচুেগাপাল মরেত চায়। ব ত পাঁচুেগাপােলর এই
চাওয়া দূিষত পিরেবশ বাঁচােনার জন এক ব ি গত আে ালনও।আপাত িনরীহ এই পাঁচুেগাপােলর মেধ
ব ি গত িবে ারণ ঘটাবার এক স াবনা আেছ।এই িবে ারণ স এখন না ঘটােলও সই স াবনার িবষয়
গ কার িক পাঠকেদর জিনেয় িদেয়েছন। এইভােবই এই গে ও সমােজর এক াি ক মানব এবং জীবেনর
উপর আেলা ফেলেছন গ কার।
গ) ‘ ফায়ারারজন দুি
া’:এই পব বা গে এেস ফায়ারা এবং লখক সং া সম অ
তা িল
হেয় যায়।পূেবর আেলািচত গে ফায়ারা-র উে খ িছল।কথক জািনেয়েছনও ফায়ারার গ িলেখ ফায়ারেক
তার সভ সমােজ পিরিচিত দােনর য়ােসর কথা।আর এই গে র
েতই কথক পাঠকেক জানাে ন –
“ ফায়ারার কথা এর আেগ দুেটা গে আিম র েয়িছ।িক
বিশ কউ জানেত পােরিন।…গ দুেটা
১৬
বিরেয়িছল িলটল ম াগািজেন।” অথাৎ এখেনা পয আেলািচত গ িতন র মেধ িব তার স কসূ
এইভােবই আবারও তির হেয় যায়।এই পেব গে র কথক চির
আরও
।িনেজর স ে কথক জানাে ন
– “ কােনা আ
েক… চ ার হােত হকড়বাজ আিম েকও আঁকেত হে না।”১৭‘ হকড়’ শ র অথ হল –
বদমােয়শ, অভ , দমাক, মজাজ বা গাঁয়ার।১৮ এই কথেকর পূেবর নানা কারবার এবং বতমান পশাও এই
গ থেক আমরা জানেত পারিছ – “এখন আর শেনর পােশ তালা আদায় কির না। চালাই বা ট াবেলেটর
ব বসার লাইেস িদই না।কাি বা ফেরেনর বামাল সা াই কির না।ডাকািতর গািড় চালাবার উলেটাপালটা
কস িনই না।(মেন রাখেত হেব িনজ পশা স ে
থম গে র বঁেট লাক েক দওয়া কথেকর সই উি
–
“আিম কির ফায়ারা।…ওই এ েপাট ইমেপাট।” – এই সে তাই কথেকর বলা ‘ ফায়ারা’ শ র
অ িনিহত অথ -ও অেনকটা পির ার হেয় যাে ।) মওকা বুেঝ একটা িডেজল ট াি লিড়েয়িছ।সকােল
কড়কেড় দড়েশা টাকা িনই।… কােনা ঝু টঝােমলা নই।১৯ একদা দাপুেট এই ি িমনাল কথেকর বেয়েসর
সােথ সােথ ভয় বৃি পেয়েছ।এই ভয় ফায়ারার জন ।কথেকর কথায় – “ ফায়ারা বশ া িক স যিদ মের
যায় আিম পুেরা িনলাম হেয় যাব।”২০ বা ফায়ারা স ে কথেকর এই কথা – “ওর হািস, ওর কথা, খুঁজেত
খুঁজেত হা াক কের দওয়া ওর শরীর সব আমার িনেজর।”২১ এই পব বা গ
কের দয় কথক এবং
ফায়ারার স ক েকও। ফায়ারার অসুখ।আেমিরকান জাহাজীরা ফাওয়ারােদর পাড়ায় আসার পর থেকই
ফায়ারার অসুখ। ফায়ারার রাগ মুি র জন কথক বড় ডা ার-ও দখাে ।ব ত আমােদর আেলািচত
থম গে র মৃত ীর জন বঁেট লাকটার সই য ণা আর এই কথেকর ফায়ারার স াব মৃতু ভয়, অ েরর
বদনা ায় এক হেয় যায়। লাক র বদনাও কথকেক িব কেরিছল।
পূেবর পব বা গ িলেত কথক জািনেয়িছেলন – “ ফায়ারােদর হািসেত বাসটা উে যত।”২২ বা এই
গে ই কথক জানাে ন – “ ফায়ারা যখন ঠমক িদেয় গিলর মুেখ এেস দাঁড়াত তখন িরকসায় বউ-পােশ
ভ রেলােকরা হাঁদা বেন গরেম যত।বােস, লিড়েত টু কটাক ঠেক যত।”২৩ আর অসুেখর পের ফায়ারার
এখন – “…গাল ঢু েক যাে । চাখ বেস যাে
কাটেরর তলায়।িথিতেয়যাে েফায়ারা।পাঁজর,
২৪
ক ােঠেলেবেরাে । ঠাঁট কেনােমেরযাে ।চু লউেঠযাে ।’’
আবার গে
ফায়ারা স ীয় কথেকর
অনুভূিত বা েপর বণনা িল –
অ) “ য কােনা রােতর চেয় ওর চােখর কাজল আমার দখা সব থেক পািলশ করা অ কার।”২৫
আ) “রেঙর আেলা পড়েল ফায়ারাও রঙ ধের।আেলার ঁেড়া ওেড়।পাউডােরর মেতা।”২৬
এক শি ক উ তায় উ ীণ হেয় যায়।কথক ফায়ারােক কবল পিততার চােখই দেখ িন বা শরীরসব কের
পেত চায় িন। প ন হেয় গেলও পরম মমতায় পােশ থেকেছ, বা ডা ার দিখেয় ফরার সময় পাশ থেক
ফায়ারার পুেরােনা প আিব ােরর চ া কেরেছ।
ফায়ারা কবল বারা না না, আ য় দা ীও।অেনক পা র ক াডার িল খেয় ,কখেনা বা কথকও
িপেঠ বামা ফাটা অব ায় ফায়ারার ঘের আ য় পেয়েছ; সাহচযও পেয়েছ তারা ফায়ারার।এইভােবই
আপাত দৃি েত বশ া বা ি িমনাল দু চিরে র পেজ ভ িদক িলর উপর লখক নবা ণ ভ াচায আেলাক
স াত কেরেছন।সমােজর চােখ এরা াত - াি ক, িক এরাই সমাজেক আেলা দখােত পাের।
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ঘ)‘িমউচু য়াল ম ান’:পূেবর িতন গে র মেতা এই গ েতও িনভরতার সূ
ফায়ারা এবং গে র
কথকেক ক কের গেড় উঠেলও এই গে র ফায়ারা এবং কথক িক আমােদর পূব আেলািচত িতন
গে র ফায়ারা এবং কথক নয়।আলাদা ব ি ।তেব, গে র পটভূ িম এবং চির রা সামািজক অব ান
অনুযায়ী এক িণর হওয়ায় এই গ ও আমরা আেলাচনা করব। ‘িমউচু য়াল ম ান’ গ েত একজন
িমউচু য়াল ম ান রেয়েছ, আর একজন গে র কথক – য ফায়ারােক ভােলাবােস... সও আবার িমউচু য়াল
ম ান হেত চায়। িমউচু য়াল ম ান কােনা নাম নয় এ একটা পদ বা উপািধ। দূের কােছ িমিলেয় িতন
াক
মেদর ঠক আেছ। মেদর ঠক িতন র মেধ দু পেড়েছ কলকাতা পুিলশ এবং অপর পেড়েছ ব ল
পুিলেশর থানায়। এেদর মেধ এক েত আবার কলকাতা এবং ব ল উভয় থানার পুিলশ-ই রড কের।
“এবার আসেব িমউচু য়াল ম ান – িতন ঠেকরই এক িমউচু য়াল ম ান...পুিলসেক ঠেকর নােম কস িদেত
হয়। এসব গভরেমে র িনয়ম...এইসব কস য খােব স ক? স হল িমউচু য়াল ম ান। অবশ ওখােনই বল
িদেয় ছাড়াবার ব ব াও থােক...িমউচু য়াল ম ান পার কস পােব স র টাকা। আর সইসে য কােনা ঠেক
দুেবলা চালাই ি ।”২৭ এই গে র বতমান য িমউচু য়াল ম ান স দরজা জানলায় রং করায় খুব দ িছল।
এক দুঘটনায় স জখম হেয় হাসপাতােল ভিত থাকেল, বািড় িফের স জানেত পাের তার ী এক বাস
ক া ােরর সােথ পািলেয় গেছ। এেহন িবপযেয়র কােলই স িমউচু য়াল ম ােনর কাজ পায়। অন িদেক এই
িমউচু য়াল ম ানেক সবদা নজের রােখ গে র কথক। স বুঝেত পেরেছ ভাঙা পা আর পট পুের দুেবলা
চালাই খেয় কউ বাঁচেত পাের না। তাই কথক িমউচু য়াল ম ােনর সােথ সােথ থােক...িমউচু য়াল ম ান মারা
গেল স যিদ এই কাজটা পায়। িমউচু য়াল ম ােনর পািলেয় যাওয়া ীর বতমান ামী সই ক া ার এক
ব ি সহ ীর রেখ যাওয়া গয়নার লােভ িমউচু য়াল ম ানেক আ মণ করেত এেল কথক- মাগলাই তােক
র া কের। ‘িমউচু য়াল ম ান’ গে র এই কথক িনিদ ভােব কােনা কাজ কের না। “একেবলা হয়েতা কােনা
াইভােরর সে বাঁেটায়ারা কের িরকসা চািলেয় িনলাম।...ক াটািরর দাকান, রং-এর দাকান, অ ািসেডর
দাম, ডু ম তিরর কারখানা, িহ ু হােটল, সা ার ঠক, ডকেরটার, ু টার- মাটর সাইেকেলর গ ােরজ,
বাঁেশর গালা, সলুন, িবউ পালার, চীেন র ু ের – খুচখাচ িকছু না িকছু জুেট যায়।”২৮ কথেকর খাওয়া
দাওয়ার ভাবনা নই, রােত স মসিজেদর বারা া, াবঘর বা মু ার গ ােরেজর কােনা গািড়র িভতের
ঘুেমায়। িক কথেকর তাও একটাই িচ া – “সামেনর বছর বা তার পেরর বছর বা তার সামেনর কােনা
একটা িদেন ফায়ারা আর আমার যিদ িবেয়টা হেয়ই যায় তাহেল এভােব তা আর চলেত পাের না। বউ িনেয়
কউ ােবর ঘের শায়?”২৯ তাই িমউচু য়াল ম ােনর যা যা আেছ তারও সইসব লাগেব। ব ত ফায়ারােক
পাওয়ার জন কথেকর িমউচু য়াল ম ান হওয়ার য বাসনা বা ব মুখী কেম িল থেক জীবনধারেণর য়াস
তা িনজ অি
বাঁিচেয় রাখবার জন -জীবেন েক থাকার লড়াইেয়র-ই নামা র। পূেবর আেলািচত
গ িলর চির বা
াপেটর মেতা এই গ র
াপট এবং চির -ও এক। এরাও সমােজর াি ক চির ই। তাই পূেবর আেলািচত গে র ফায়ারা বা কথক এই গে আলাদা হেলও সামািজক াি কতায়, জীবেনর
িত ভােলাবাসায় এরা সকেলই এক িণর...তােদর জীবেনর লড়াই বা নানা প এবং িবিচ জীিবকার উপর
আেলা ফেলেছন গ কার এইভােবই।

মূল ায়ন
এই ব েত আমরা এেতা ণ নবা ণ ভ াচােযর লখা একই িথেমর চার গ ‘ ফায়ারার সই
মানুষজন’, ‘পাঁচুেগাপাল’, ‘ ফায়ারার জন দুি া’, ‘িমউচু য়াল ম ান’-এর কািহিন এবং চির িলর
পযােলাচনায় রত িছলাম। মূল আেলাচনায় আমরা ছয় চিরে র কথা বেলিছ। চির িলর বিশ িল
সংে েপ আরও একবার দেখ নেবা আমরা।
অ) থম িতন গে র কথক চির – ি িমনাল, জীবেনর িত এবং মানেবর িত ভােলাবাসা বল। স
জীবেন যা দু ম কেরেছ তা সবই জীবেন িনজ অি
বাঁিচেয় রাখবার জেন । ফায়ারার িত তার
ভােলাবাসা অপার।
আ) বঁেট লাক – এই লাক র মৃত ীর িত ভােলাবাসা বল, বাবা মেয় খুকীেকও স ভােলাবােস,
মেয়র জেন ই স িনেজেক বাঁিচেয় রেখেছ।
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ই) পাঁচুেগাপাল – আেলািচত চার গে র মেধ পাঁচুেগাপাল সবােপ া আকষণীয় চির । ীর িত,
ফায়ারার িত, মানেবর িত, সমাজ-পিরেবেশর িত তার ভােলাবাসা আমােদর মু না কের পাের না।
ঈ) িমউচু য়াল ম ান এবং ‘িমউচু য়াল ম ান’ গে র কথক – এই দু চিরে র যা িকছু কম, সবই জীবেন েক
থাকার জন । এই গে র কথকও ফায়ারােক জীবেন পেত চায়।
ব ত এই চার গে র চির িলর েত েকরই জীবেনর িত-মানেবর িত বা িমকার- ীর িত
ভােলাবাসা বল। তাই গ চার র মূল িথম যিদ আমরা ভােলাবাসা বিল বাধহয় অতু ি হেব না। আর
চার গে র পার িরক িনভরতার কে রেয়েছ ফায়ারা। আর থম িতন গে র কথক-ই হাক বা
‘িমউচু য়াল ম ান’ গে র কথক িকংবা পাঁচুেগাপাল েত েকই ফায়ারােক ভােলাবােস। এই ভােলাবাসা ধুই
শরীরী নয়। তাই এই কারেণই আমােদর মেন হেয়েছ ফায়ারা ম-ভােলাবাসা- রামা - -ক নার এক
তীক চির । জীবেন েক থাকার জন অি
র ার লড়াই-এ সম
াি ক-দিলত মানুষেদর এক
অনুে রণা।
এই ব র শেষ আমরা আরও এক কথা বলেত চাই এই সমিথেমর চার গ িমেলিমেশ এক
ছােটা আখ ােনর মযাদা পেত-ই পাের। পিততা পি - দশী মেদর ঠক-কলকাতার রং বাজেদর এলাকার
মেতা শহেরর া ীয় অ েলর মানুেষরা গে র মূল চির হেয় উেঠেছ। গ বলার ধরন-গে র ভাষা-চির
সেবেতই লখক াত তার পিরচয় িদেয়েছন।
পিরেশেষ আমােদর ব ব এই য, আমরা যিদ এক
গিতশীল সমােজর
দিখ তাহেল মানুেষর
িত শাষণ নয় মানুষেক মানুেষর মেতা মযাদা িদেত হেব। শািষত বা আপাত িনরীহ মানুষ-ও িক
আকি ক িবে ারণ ঘটাবার মতা রােখ। পাঁচুেগাপােলর মেতা েত ক নীরব শািষেতর বুেকর খাঁচায়
এক ঘুম িরভলভার পাষা আেছ, যা শাষক জােন না। তাই য কানও পযায়ই হাক না কন শাষেণর
মা া িনর র বাড়েত থাকেল বুেলট িক িনগত হেবই। নবা েণর সািহত পােঠর িবে ারেণর য ঝুঁ িক তা
পাঠক িক একিদন নেবই ।

ঋণ

নবা ণ ভ াচােযর
গ
ে রাজীব চৗধুরীর লখা ‘নবা ণ ভ াচােযর
গ ’ িশেরানামাি ত
আেলাচনা থেক আমরা িবেশষভােব ঋণী। আর এই ব র সংি সার ইংেরিজ ভাষায় অনুবাদ কের
দওয়ার জন বালুরঘাট কেলেজর (দি ণ িদনাজপুর, পি মব , ভারত।) বাটািন িবভােগর েজ ফল
অয়ন দােসর িনকট আমরা কৃ ত ।

তথ সূ

১। ১৯৬৮ সােল পিরচয়পি কায় নবা ণ ভ াচােযর থম গ ‘ভাসান’ কািশত হেয়িছল।
২। নবা ণ ভ াচায, ‘ভূ িমকা’ ,নবা ণ ভ াচােযর ছাটগ , ১৯৯৬, কলকাতাঃ িত ণ পাবিলেকশন
াইেভট িলিমেটড, পৃ া ৯।
৩। তেদব।
৪। ২০১৪ সােলর ৩১ জুলাই নবা ণ ভ াচােযর মৃতু হয়।
৫। রাজীব চৗধুরী, ‘নবা ণ ভ াচােযর
’,
গ ,২০১০, কলকাতাঃ দ’জ, পৃ া ৯।
৬। রাজীব চৗধুরী, ‘নবা ণ ভ াচােযর
গ ’,
গ , ২০১০, কলকাতাঃ দ’জ, পৃ া ১২-১৩।
৭। ‘পাঁচুেগাপাল’ ১৯৮৫ সােল স াহপি কায় কািশত হেয়িছল। ‘ ফায়ারার সই মানুষজন’-ও একই সমেয়
লখা। ১৯৮৬ সােল মা- ত কািশত হেয়িছল ‘ ফায়ারার জন দুি া’ গ । উ িতন গ ই ১৯৯৬
সােল কািশত ‘নবা ণ ভ াচােযর ছাটগ ’ সংকলন
েত ান পায়। আর ‘িমউচু য়াল ম ান কািশত
হেয়িছল ২০০১ সােল কালা র -এ।
৮। নবা ণ ভ াচায,‘ ফায়ারার সই মানুষজন’,নবা ণ ভ াচােযর ছাটগ , ১৯৯৬, কলকাতাঃ িত ণ
পাবিলেকশন াইেভট িলিমেটড, পৃ া ৪৪।
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৯। তেদব।
১০। নবা ণ ভ াচায,‘ ফায়ারার সই মানুষজন’,নবা ণ ভ াচােযর ছাটগ ,১৯৯৬, কলকাতাঃ িত ণ
পাবিলেকশন াইেভট িলিমেটড, পৃ া ৪৭।
১১। তেদব।
১২। নবা ণ ভ াচায,‘ ফায়ারার সই মানুষজন’,নবা ণ ভ াচােযর ছাটগ , ১৯৯৬, কলকাতাঃ িত ণ
পাবিলেকশন াইেভট িলিমেটড, পৃ া ৪৮।
১৩। নবা ণ ভ াচায,‘পাঁচুেগাপাল’,
গ , ২০১০, কলকাতাঃ দ’জ, পৃ া ৮৯।
১৪। তেদব।
১৫। নবা ণ ভ াচায,‘পাঁচুেগাপাল’,
গ , ২০১০, কলকাতাঃ দ’জ, পৃ া ৯৩।
১৬। নবা ণ ভ াচায,‘ ফায়ারার জন দুি া’,
গ , ২০১০, কলকাতাঃ দ’জ, পৃ া ১১০।
১৭। তেদব।
১৮। অ বসু, বাংলা াং সমী া ও অিভধান, ২০১২, কলকাতাঃ প ািপরাস, পৃ া ৪৪৪।
১৯। নবা ণ ভ াচায,‘ ফায়ারার জন দুি া’,
গ , ২০১০, কলকাতাঃ দ’জ, পৃ া ১১০।
২০। তেদব।
২১। তেদব।
২২। নবা ণ ভ াচায,‘ ফায়ারার সই মানুষজন’,নবা ণ ভ াচােযর ছাটগ , ১৯৯৬, কলকাতাঃ িত ণ
পাবিলেকশন াইেভট িলিমেটড, পৃ া ৪৫।
২৩। নবা ণ ভ াচায,‘ ফায়ারার জন দুি া’,
গ , ২০১০, কলকাতাঃ দ’জ, পৃ া ১১১।
২৪। তেদব।
২৫। নবা ণ ভ াচায,‘ ফায়ারার জন দুি া’,
গ , ২০১০, কলকাতাঃ দ’জ, পৃ া ১১০।
২৬। নবা ণ ভ াচায,‘ ফায়ারার জন দুি া’,
গ , ২০১০, কলকাতাঃ দ’জ, পৃ া ১১১।
২৭। নবা ণ ভ াচায,‘িমউচু য়াল ম ান’,
গ , ২০১০, কলকাতাঃ দ’জ, পৃ া ২০৭।
২৮। তেদব।
২৯। নবা ণ ভ াচায,‘িমউচু য়াল ম ান’,
গ , ২০১০, কলকাতাঃ দ’জ, পৃ া ২০৮।

