
 কালকূটটের পাটাচেতস  : ‘কবি তি মটোাভূমবম’
সবিতা মণ্ডল

অধ্াবপিকা, সংস্কৃত বিভূাগ
সটরাবনো  োাইডু  কটলন ফর্  উইটমো

োি-িাল বক রি ন্দ্রোাথ তানাথ তাঁর ‘ভূাষা ও ছন’ কবিতায় আবি-িাল বকর সংশয়ি রী বাচেটত্তে আপিো কবিটবিত্বে পত্য়  হটয় ওঠার জন্ার নন
োারি য় িার টক  স্মরর কটর বলটলিখেবছটলো-

                 “সসই সত্ যা রবাচেটি ত বম-
           ঘটটে যা তা সি সত্ োটহ। কবি, তি মটোাভূমবম
           রাটমর নোমসাো, অটযাধ্ার সাচেটয় সত্ সনটোা ।”

                                            (রি ন্দ্র-রাচেোািল , ষষ্ঠ লিখেণ্ড, পি্কৃ..২৬১)
কবির মটোাভূমবম শুধ  সাটোর স মাটকই অবতক্রম কটর োা,  তা কাটলর গণ্ড  সপিবরটয় কালাত ত এক বাচেরন্তো সত্টক লালো
কটর। অত ত-িতীমাো-ভূবিষ্যৎ সসই মটোাভূমবমটত একাকার হটয় যায়। রামায়র রাচেবয়তা িাল বক তাই আবি ও অোটন্তর কবি।

বিংশ শতটকর ব্বিত য়াটধী এ কাটলর কথাসাবহবত্ক সমটরশ িসু ওরটফ কালকূটে মাোসভ্রমটর সিবরটয় আবি কবির
মটোাভূমবমটত বিাচেরর করটত সাচেটয়টছো। ক্কৃবত্তেিাস  রামায়টরর সুিাটি আমরা সকটলই নাবো রত্াকটরর িাল বক হটয় ওঠার জন্ার
কাবহবো। রত্াকর িসু্ি্কৃবত্তে কটর সংসার বোিীাহ করটতো। একিা সিিবষী োারিটক হত্া করটত উি্ত হটল োারি তাটক পশ
কটরো,  তার এই োরহত্ানবোত পিাটপির ভূাগ সক সোটি?  রত্াকটরর স্পষ্ট নিাি,  িসু্ি্কৃবত্তে কটর বতবো যাটির ভূররটপিাষর
কটরো অথীাৎ তার িািা-মা ও স্  তানাথ তাঁর পিাটপির ভূাগ সোটি। োারি এই মন্তটি্ সংশয় পকাশ করটল রত্াকর এটক এটক িািা,
মা ও স্ র কাটছ পিাটপির ভূাগ তারা সোটি বকোা নাোটত াচোয়। পটত্টকই আপিো আপিো য বুক্তি সিবলিখেটয় পিাটপির ভূাগ বোটত
অস্ কার কটরো। তলিখেো রত্াকটরর চৈাচেতন হয়। অতয়। অতঃপির োারটির কাটছ রামমটরামমন্ত্রে ি ব্ত্রে দীক্ষিত হটয় ষাটে হানার িছর তপিস্যারত থাকারত
থাটকো ও বসবিদ্ধিলাভূ কটরো। তপিস্যারত থাকাকাটল িল টক আি্কৃত হটয়বছটলো িটল তানাথ তাঁর োাম হয় িাল বক। সরস্ত র িরপি ত্র রূটপি
অসাধারর কবিবিত্বেশবুক্তির অবধকার  হো এিং োারটির বোটিীটশ রামায়র রাচেোা কটরো।-  সিীনোজাত এই কাবহবোর মটধ্
অবতকথো িা অটলৌবককটবিত্বের সছানাথ তাঁয়া আটছ বোশ্চয়ই, বকন্তু িসু্ সথটক কবি হটয় ওঠার জন্ার মাোসযাত্রায় সয আটলাড়ো কাবোড়ন কাঙ্ক্ষিত বছল,
মাোবসক টোোাটপিাটড়ো ও ক্কৃতকমীনবোত বিটিটকর িংশটো ্ত্রে দীক্ষিতবি্ত্রে দীক্ষিত হৃিটয়র আবতী অবোিাযী বছল,  তার স্মরর ঘটটেবো।
কালকূটে িসু্ সথটক কবি হটয় ওঠার জন্ার ইবতহাসটক ো্কৃতাবতাত্ত্বিক-পি রাতাবতাত্ত্বিক ও পাক্কৃবতক পিটেভূমবমটত বিধ্কৃত কটর মোস্তাত্ত্বাবতাত্ত্বিক
বিট বিশ্লেষটর ‘অবধকতর সত্’ রূটপি উপিসাপিো কটরটছো। তা সমাি্তা (Possibility)  ও কাম্তা (Probability)  সমটত্র
ন িোসমি হটয় উটঠার জন্টছ।

ক্কৃবত্তেিাস  রামায়টর িাল বকর পিমিীোাম ‘রত্াকর’ হটলও কালকূটে তানাথ তাঁর ‘পাটাচেতস ’ উপিনাটস রত্াকর োামবটে িনীো
কটরটছো। িাস্তাত্ত্ববিকই োামবটের গভূ রতর সকাো ি্ঞ্জোা াচেবরটত্রর মটধ্ পিবরস্ টে োয়। অপিরবিটক ‘পাটাচেতস ’ োাটমর মটধ্ ঋবষ
পটাচেতার উত্তেরসমবরটবিত্বের সছানাথ তাঁয়া আটছ। পটাচেতা ভূ্কৃগু িংশ য় ম বো। ক্কৃবত্তেিাস রত্াকরটক াচে্িোপি ত্র িটল উটবনপুত্র বলে উল্লেলিখে কটরটছো। কালকূটে
পাটাচেতসটক াচে্িো সগাষ্ঠ র সন্তাো বহসাটি সিবলিখেটয়টছো। াচে্িটোরা ি রা িাবনটয় যাযািটরর মটতা ঘ টর ঘ টর মানুষটক গাো
শুবোটয় ন বিকানীো করটতা। সছটলটিলায় পাটাচেতস  ি রাও িানাটতো। বকন্তু গাো সগটয় অপিটরর মটোারঞ্জো কটর অবনীত
বভূ্ত্রে দীক্ষিাটষান্নে ন িো কাটোটত াচোোবো। বকরাতটির সংস্পটশী এটস চৈকটশাটরই বতবো াচে্িোটির ন বিকানীটোর পিথ ত্াগ কটর স্াধ ো
ন বিকার সনাো কটরো।

এই বকরাটতরা বকন্তু অোাযী িা এটিশ য় কাটলা রট রঙের মানুষ োয়। াচেণ্ড মঙ্গটল কালটকত র সয পিবরাচেয় আমরা পিাই, এরা
তার পিমিীসমবর োয়। পিালিখে  ও পিশু বশকার কটর তা বিবক্র কটর ন বিকানীো করা পাটাচেতটসর সহটযাগ  বকরাতটির ধমী োয়।
উপিনাটস ‘বকরাত’ শব্দবটে গ্কৃহ ত হটয়টছ ‘সকলট ’ সথটক। যারা হবরয় পি য়া সথটক আগত। এই হবরয় পি য়া হল একাটলর
ইউটরাপি। এ সিশ য় অোাযীটির মটতা এরা কাটলা রট রঙের মানুষ োয়। এরা ি ঘীাঙ্গ, সগৌরিরী, সপিবশিহুল শুক্তি সাচেহারার মানুষ।
এরা িসু্। রুক্তিপিাত ও ল ণ্ঠো এটির পধাো ন বিকা। অধীিগ্ধ ম্কৃগ,  ছাগ,  পি্ত্রে দীক্ষি  মাংস সলিখেটত অভূ্স্তাত্ত্ব। এটির সটঙ্গ বমটশ
ভূ্কৃগুিংশ য় বাহ্মর সন্তাো পাটাচেতস  িসু্ি্কৃবত্তেটক ন বিকা বহসাটি গ্রহর কটরটছো। শুধ  তাই োয়, হটয় উটঠার জন্টছো িলপিবত। তার
োাটম সমস্তাত্ত্ব নোপিি থর-থর কম্পমাো। অসাধারর ত ক্ষ্ণ ি বিদ্ধি ও আক্রমটরর সকৌশল। তার ব্ত্রে দীক্ষিপতার কাটছ ি বিদ্ধিমত্তো ও সকৌশল 
পিিট্ত্রে দীক্ষিটপি পিল পবতপি্ত্রে দীক্ষিও হার মাটো। তপিস্  ও ম বো-ঋবষরা পাটাচেতস টক ‘ভূ্কৃগুিংশ য় কুলাঙ্গার’ িটল অবভূবহত কটরো।

একিা এক ভ্রাম্মার রানা যটথষ্ট সসোাসামন্ত সটঙ্গ থাকা সটতাত্ত্বিও পাটাচেতস  ও তার গুবটেকটয়ক সঙ্গ র কাটছ পিরাবনত
হটয় তার সমস্তাত্ত্ব ধোরত্ পাটাচেতস টক অপিীর ক’সর তার কাটছ সকাতটর পাথীোা কটরবছটলো- “সহ পাটাচেতস , ত বম আমার এই
ভ্রাম্মার রাটন্র সমস্তাত্ত্ব ভূার োাও। রানার পিটরই মরামমন্ত্রে , সবাচেি ও সসোাপিবতর পিি সতামার থাকটি। সতামার িলিল বোটয় ত বম
আমার সটঙ্গ সযাগিাো কটরা।”(কালকূটে, ‘পাটাচেতস ’, পি্কৃ.৩৪)।



পাটাচেতস  রানার এই পস্তাত্ত্বাি পত্ালিখে্াো কটর নিাি বিটয়বছটলো- “আবম রানা হটত াচোই োা। রান-আজািাহ   একনো
পিিস ি্বুক্তিও হটত াচোই োা। আবম িসু্।........  আবম বিটিক িস্তুবটে ত্াগ কটরবছ। আমার পিাটপির ভূয় সোই। আবম ঈশ্বটর
বিশ্বাস  োই। আবম ম বো ঋবষটির সগাসষ্পি সথটক যা পিাই সিই বছবোটয় বোই। আমার কাটছ বাহ্মর ্ত্রে দীক্ষিবত্রয় সি সমাো। আবম
সকো একনো রানাজানুিাহ  হি? আবম কাটরার আটিশ পিালো করটত বশবলিখেবো। ........রানা যবি পনার শ্রটমর বিটত্তে িানাথ তাঁাচেটত
পিাটর, আবম িসু্ি্কৃবত্তে কটর সকো িানাথ তাঁাচেি োা।”(পিমটিীাুক্তি, পি্কৃ.৩৫)।

এই আত্মপত্য়  কণ্ঠস্র ইবঙ্গত কটর কত বোমীম হটত পিাটর এই িসু্ পাটাচেতস । তানাথ তাঁতানাথ তাঁর পিবরাচেয় সোিার আটগ
পাটাচেতটসর সিশ-কাটলর একটো বহসাি বোটয় সোওয়া যাক। এই িসু্ পাটাচেতস , সগাত্র োাম যানাথ তাঁর িাল বক, উত্তেরকাটল বতবোই
হটিো আবিকবি -  রামায়টরর রাচেবয়তা। পাাচে ো ভূারটতর ইবতহাস ব খ্রিষ্ট পিমিীাব্দ পিযীন্ত সপিৌনাথ তাঁছাটত পিাটর োা। আটলকনান্ডারের ভাডুাটরর
ভূারত আক্রমর বকংিা সমগাবসবোটসর বিিরর সথটক ব খ্রিষ্টপিমিী ৪০৩ অটব্দ মহাপিদ্ম োটনর রান্াবভূটষক পিযীন্ত এগুটোা যায়।
তারপির পি রাটর িবরীত তথ্সমত্র ধটর অত ত ইবতহাস বোমীার কটর বোটত হয়। সকটল একমত হি এমো োয়, তি  বিশ্বাটস ভূর
কটরই একটো মানতা সপিটয় যায়। সমটরশ িসু ওরটফ কালকূটে সপিৌরাবরক ভূারটতর মান ইবতহাটসর পিাঠার জন্ িাটোর পয়াস
সপিটয়টছো।
 মহাভূারটত পিঞ্চপিাণ্ডি ও স ৌপিি  স্টগীর উটর্গের উদ্দেটগের উদ্দেশ্যে মহাপসাটোর পিটথ যাত্রা কটরবছটলো। সসই পিটথর মধ্এবশয়ায়
এটসবছটলো। আর ইলাি্কৃতিটষীর সিটাচেটয় রমর য় সাো বছল চৈিকুণ্ঠ, সযলিখোটো পি র ও পাজটিিতা বহ্মা, বিষ  িাস করটতো।
সসই চৈিকুণ্ঠ িতীমাটো রাবশয়ার সাইটিবরয়া অঞ্চল। এই ইলাি্কৃতিটষীর শাসো কতীা হটলো ইন্দ্র। বহ্মাপি ত্র সায়ম ি মনুর সোত্কৃটবিত্বে
মাোি নাবত ইলাি্কৃতিষী সছটড় িব্ত্রে দীক্ষিটর ভূারতিটষী সোটম এটসবছটলো। এই ঘটেোার সমথীটো কালকূটে সিবলিখেটয়টছো উত্তেরকুরু তথা
উত্তের ইউটরাটপির িহু নায়গায় আযী সংস্কৃবতর বাচেহ্ন আনও িতীমাো। সসলিখোটো অশ্বটমধযটজর বোিশীো সমটল। ইউটরাটপির সিশ
বলথ বোয়ার োি  ‘সোম োা’,  ‘তাব্’,  ‘সশ্রািবত’,  ‘পিিমটষ’,  ‘োি ীটি’,  ইত্াবি োি  ভূারতিটষী একই োাটম বাচেবহ্নত হটয়টছ-
সোম োা>যম োা, তাব্>তাব্, সশ্রািবত>সরস্ত , পিি্কৃটষ>পিটয়াষ , োি ীটি>োমীিা। যা পমার কটর ঐবতটিহ্যের সমটত্র ভূারত য় োি র
একই োামকরর কটরটছো। অপিরবিটক গঙ্গা োামবটে একান্তই ভূারত য়। সগর রানা গঙ্গাটক লিখোল সকটটে বহমালয় সথটক োাবমটয়
আোটত াচেটলটছো। ষাটে হানার শ্রবমক সসই কমীযটজ সাবমল হটয়বছল। পনা সসকাটল পি ত্র রূটপিই বিটিবাচেত হত। অিটশটষ পিানাথ তাঁাচে
পি রুটষর সাধোায় সম্পমরী হল সসই কান। ভূগ রথ গঙ্গাটক সম ট র সটঙ্গ বমবশটয় বিটলো। সময়টো বছল ২৮৩৩ ব খ্রিষ্টপিমিীাব্দ অথীাৎ
এলিখেো সথটক ৪৮৫০ িছর আটগ। সসই বিোবটে বছল সপিৌষসংক্রাবন্ত। সাগর স্নাটোর শুভূ লগ্ন। সসই ষাটে হানার শ্রবমটকর
উত্তেরসমবরবিত্বে িহো কটর উত্তের ভূারত সথটক ল্ত্রে দীক্ষি ল্ত্রে দীক্ষি মানুষ সপিৌষ সংক্রাবন্তটত গঙ্গাসাগর স্নাটোর নন ছ টটে আটসো। বকন্তু যম োা ,
সরস্ত , তাব্, োমীিা োি র োামকরটর আটছ ইলাি্কৃতিষী সথটক আসা মানুটষর স্ম্কৃবত।

ইলাি্কৃতিষী যা আমাটির স্গী তা আসটল মধ্ এবশয়ার পিমিী ত বকীসাো। সসলিখোটোই বছল সিিতা নাবতর িাস। ত বকীটির
সাচেহারা, গাটয়র র রঙে, শর টরর গঠার জন্টোর সটঙ্গ সিিতাটির আিটলর হুিহু বমল পিাওয়া যায়। হনরত মহম্মটির আবিভূীাটির পির
অথীাৎ আন সথটক ২৬৩৯ িছর আটগ ইলাি্কৃতিটষীর পিতো ঘটটে। ইলাি্কৃতিটষীর যা বকছ  ঐশ্বযী তার সিবশর ভূাগটোই ধারর কটর
আটছ ভূারতিষী। একিা মনুর সোত্কৃটবিত্বে িব্ত্রে দীক্ষির বহমালয় অবতক্রম কটর বিন্াাচেটলর স মাোায় এটস তারা ঠার জন্ানাথ তাঁই বোটয়বছল, যারা
নাবতটত হল মানুষ। এরা ইলাি্কৃতিটষীর রানা ইটন্দ্রর িগের উদ্দেশ্যেতা সমটোই ভূারতিটষী িসিাস করত। বকন্তু স্ায়ম ি মনুর পি ত্র সির
ইটন্দ্রর িগের উদ্দেশ্যেতা অস্ কার কটরো। তলিখেো সথটকই ভূারতিটষী অরানকতার শুরু। কটয়কপি রুষ ধটর াচেটল সসই অরানকতা।
অতয়। অতঃপির পি্কৃথ  ভূারতিটষীর শাসোভূার গ্রহর কটরো। তার োামানুসাটর ভূারতিষী পি্কৃবথি র সমথীক হটয় ওটঠার জন্। 

পি রাটর অন্তর ্ত্রে দীক্ষি োাটম একবটে নায়গার সনাো সমটল। এই অন্তর ্ত্রে দীক্ষি হল কাশ্ম টরর পিাবমর উপিত্কা সংলগ্ন একবটে
অঞ্চল। এলিখোটো কুটির নাবতর িাস। এই কুটির নাবত ো্কৃত্ ও সঙ্গ তপিরায়র এিং য িদ্ধিবিশারিও িটটে। অন্তর ট্ত্রে দীক্ষি অপির একবটে
োগর  আটছ সযলিখোটো গনিী নাবতর িাস। অন্তর ট্ত্রে দীক্ষির কাটছ িাহ্ল ক োাটম একবটে সিশ আটছ সযলিখোটো িাহ কটির িাস।
অন্তর ট্ত্রে দীক্ষির িব্ত্রে দীক্ষির-পিবশ্চটম ভূমিীটলাক। বহমালটয়র উত্তেটর মাোস সটরাির, তারপিটর বোষধিষী। বহমালটয়র পিািীত্ অঞ্চটল অটোক
সছাটে সছাটে রান্। তাটির একবটে বকম্প রুষিষী। সাটোর এই ি্াব্ একসমটত্র িানাথ তাঁধা পিটড়টছ। পাটাচেতটসর িসু্ি্কৃবত্তে ও
আটত্মাপিলবব্ধির সমটত্র। 

পাটাচেতস  ভূারতিটষীর উত্তের পিবশ্চম হবরয পি য়া সথটক আগত বকরাত সগাষ্ঠ র কনা ছায়াটক ভূাটলাটিটস বিিাহ
কটরবছটলো। বকরাত য িকটির বোটয়ই গটড় ত টলবছটলো িসু্িল। হটয় উটঠার জন্বছটলো িসু্পিবত। ল ণ্ঠো কটর ধোসম্পটি ভূবরটয়
বিটত সাচেটয়বছটলো তার বপয়তমাটক। বপিতা-মাতার ভূরর সপিাষটরর সকাো লিখে নাথ তাঁত রাটলিখেোবো। পি টত্রর অবনীত ধটো সুটলিখে বিো যাপিো
কটরটছো। ি রা িাবনটয় গাো সগটয় উপিানীটোর নাত ি্িসা পিবরত্াগ কটর সুলিখে  গ্কৃহটকার গটড় ত টলটছো। পবতিারই ল ণ্ঠো
কটর সয ধোরত্ সংগ্রহ করটতো,  সমস্তাত্ত্ব িসু্টির মটধ্ তা সমাো ভূাটগ ভূাগ কটর পটত্টক গ্কৃটহ পত্ািতীো করটতো।
বপয়নোটির সসই ধোসম্পি িাো কটর কটয়কবিটোর মটধ্ আিার অরর্মটধ্ নটড়া হটতো। োত ো অবভূযাটোর পিবরকল্পোা হত।
তারপির সসই লট্ত্রে দীক্ষি্ সঘাড়া ছ বটেটয় বিটতো। এভূাটিই াচেলটতা পাটাচেতটসর িসু্ন িো।

কালকূটে পাটাচেতস  উপিনাটস তার িসু্ি্কৃবত্তের কটয়কবটে ি্কৃষ্টান্ত ত টল ধটরটছো। সসই সটঙ্গ িসু্ি্কৃবত্তের িাইটর কটঠার জন্ার
বোষ্ঠ রতা ও অন্তরটঙ্গ অসহায় কারুর্ পাটাচেতস টক ্বিাবতস্কে দ্বান্দ্বিক াচেবরটত্র রূপিান্তবরত কটরটছ। গঙ্গার সিটশ এক সকাবটেপিবত সওিাগর



পিমিীসাগর পিাবড় বিটয় কাগের উদ্দেশ্যেপি য় সিটশর িহু ধোরত্ বোটয় িাবড় বফরবছল। পি টত্রর বিিাহ বিটয় িরপির বহসাটি কনার িাবড়
সথটক সপিটয়বছল বিস্তাত্ত্বর ম  া। একবিো পাটাচেতস  তার িলিল বোটয় ঝানাথ তাঁবপিটয় পিটড়বছল সওিাগটড়র িাবড়টত। সশস্ পহর রা িাধা
বিটত এটস পাটাচেতটসর ব্ত্রে দীক্ষিপতা ও সকৌশল  অস্াচোলোায় সকটলই ম্কৃত ্ম টলিখে পিবতত হটয়বছল। োিিম্পবতর শয়োকট্ত্রে দীক্ষি পটিশ
কটর পাটাচেতস  হাত িাবড়টয় িটলবছল- “িাও, সম িায় অলংকার আমার হাটত ত টল িাও। গ্কৃটহ যতম  া আটছ, সি আমাটক
িাও।”(পিমটিীাুক্তি, পি্কৃষ্ঠা.৩৯)।

োিিম্পবত হাহাকার কটর উটঠার জন্বছল। পাটরর অবধক বপয় স্রীম  া ও অলংকার আনাথ তাঁকটড় ধটরবছল, বকছ টতই পাটাচেতটসর
হাটত ত টল বিটত পিাটরবো। পাটাচেতস  অট্টহাস্যারত থাক কটর উটঠার জন্বছল- তারা নাটো োা পাটাচেতস  কলিখেটোা শমন হাটত সফটর োা। পাটাচেতস 
ধারাটলা কুঠার জন্ার বিটয় সওিাগর পি টত্রর িাম হাতবটে কানাথ তাঁধ সথটক োাবমটয় বিটয়বছল। তলিখেো রুক্তিাপ্ল ত স্াম টক নবড়টয় ধটর োিিধম
আতী কথায় িটল – ‘‘হত্া কটরা োা িসু্। আন আমাটির বিিাটহর বিো। স্াম র সটঙ্গ আমার এই পথম রাবত্রিাস। ত বম
এত বোমীম ি ঝটত পিাবর বো।”(পিমটিীাুক্তি, পি্কৃষ্ঠা.৩৯)। এই অট্টহাস্যারত থাক পবতধ্ববোত হটয় সসবিো তাটকই ি বঝ ি্ঙ্গ কটরবছল। তার
বোষ্ঠ র, বোমীম কটঠার জন্ারতার অন্তরাটল সকামল হৃিয়টক ি্বথত কটরবছল সসই অট্টহাস্যারত থাক।

পাচে র ধোরত্ ল ণ্ঠো কটর পাটাচেতস  তার িলিল বোটয় োগরোটে টির গ্কৃটহ উপিবসত হটয়বছল। পাটাচেতটসর সহটযাগ রা
যলিখেো সুরা-োার টত মশগুল, তলিখেো পাটাচেতস  রানোতীক র গ্কৃটহ অপিযীা্ মি্পিাটো অনমোস হটয় সযটত সাচেটয়বছল। রানোতীক র
ছলা-কলা, কটোট্ত্রে দীক্ষি ও শর টরর সগাপিো স্পটশী ও পাটাচেতসটক কামত্ কটর ত লটত পিারল োা। োিিধমর সসই আবতী তার সমগ্র
সত্তোটক অবধকার কটরবছল। সয হাত রাবত্রর পথম পহটর সসই োিিধমটক আির কটরবছল, বাচেরবিটোর নন সসই হাতবটেটক তার
স্াম র কানাথ তাঁধ সথটক বছষান্নে কটর বিটয়টছো। বতবো বকছ টতই সমটো বোটত পিারটছো োা। অন্তটর তার অসিহ্যে যরামমন্ত্রেরা। মাধ্ব  পিাো কটর
সসই যরামমন্ত্রেরার হাত সথটক ম বুক্তি সপিটত পাটাচেতস  জাো হারাটত সাচেটয়বছল।

পাটাচেতস  যলিখেোই সকাো অবভূযাটো সগটছ, তার ত ক্ষ্ণ সমধা, সকৌশল  পিিট্ত্রে দীক্ষিপি ও িবলষ্ঠ সিহভূবঙ্গ তার সঙ্গ টির উর্গের উদ্দে ্
কটর ভূয়ঙ্কর কটর ত টলটছ। িসু্ পাটাচেতস -ই তলিখেো বোষ্ঠ র হটয় ওটঠার জন্, রুক্তিপিাত ঘটোটত তার হাত কানাথ তাঁটপি োা। পবতটরাধ এটল
আটরা বোমীম,  আটরা ভূয়ঙ্কর সস। অথাচে পবতবটে অবভূযাটোর সশটষই তার অদ্ভ ত ভূািান্তর আটস। তমসার ত টর অরর্মাটঝ
সঙ্গ টির মটধ্ সথটকও সস বিব বিচ্ছিষান্নে, অন এক নগটতর মানুষ। ক্কৃতকটমীর নন অনুটশাাচেোায় মো ভূটর যায়। 

একিা ভূমিীটলাটক অবভূযাো াচোবলটয় পাচে র ধোরত্ ল ঠার জন্ কটর বফটর এটসটছ। সসলিখোটো রুক্তিপিাত ঘটোটত হয়বো। একিার
এক ঋবষটক হত্া করটত উি্ত হটয়বছটলো তলিখেো সসই ঋবষ তাটক পশ কটরবছটলো – ‘সতামার এই পিাটপির ভূাগ সক সোটি?’
পাটাচেতস  বিশ্বাস করটতো, বতবো িসু্ি্কৃবত্তে কটর তার বপিতামাতা ও স্ র ভূররটপিাষর কটরো, সুতরাং তারাও এই পিাটপির ভূাগ
সোটি। ঋবষ নাবোটয় সিো,  োা তারা সকউ তার পিাটপির ভূাগ সোটি োা। সসই োারি য় ঋবষ িটলবছটলো − “ত বম আমাটক
এলিখেোই হত্া করটত পিাটরা। বকন্তু যা সত্, আবম তাই িটলবছ। সতামার মটো সটনহ থাকটল তার বোরসো কটর বফটর এটসা।
আবম সতামার নন অটপি্ত্রে দীক্ষিা করি। সতামার হাটত পার বিটয় আবমও সনটো যাি, বাচেরকাল আবম একটো বমথ্া ধাররা আর
বিশ্বাস সপিাষর কটর এটসবছ।”(পিমটিীাুক্তি, পি্কৃ.৪৪)।

পাটাচেতস  বফটর আসার পবতশ্রুবত বিটয় গ্কৃটহ পত্ািতীো কটরবছল। সিলিখেল, তার বপিতামাতা দুপি টরর লিখোিার োা সলিখেটয়
মাধ্ব  পিাো করটছ। পাটাচেতটসর বনজাসা: ‘সতামরা এলিখেো ও মাধ্ব   পিাো করছ? লিখোটি োা?’ বপিতার নিাি:− ‘লিখোি। লিখোিার বক
ফ বরটয় যাটি। ..........আমরা পাটাচেতটসর বপিতামাতা,  আমটির বকটসর অভূাি?’ পাটাচেতটসর িসু্ি্কৃবত্তের উপিানীটোর পাাচে টযী
বপিতামাতা ভূ্কৃগুন ঐবতিহ্যে ও াচে্িো য় ন িোন বিকা ভূ টল অলস ও সভূাগসিীস্ হটয় উটঠার জন্টছ। পাটাচেতটসর সসৌভূাটগ্র ভূাগ গ্রহর
করটলও িািা-মা স্  সকউ-ই তার পিাটপির ভূাগ গ্রহর করটত াচোয় বো। িরং পি ত্রটক শুবোটয়টছ,− ি্কৃিদ্ধি বপিতামাতাটক পিালো করা
তার কতীি্, সসই কতীটি্ ি্থী হটল তার পিাপি হটি। োা সলিখেটয় ম্কৃত ্িরটরর নন িািা-মা তাটক অবভূশম্পাত সিটি।- এ সকাো
উভূয় সঙ্কটটে পিড়টলো পাটাচেতস । পিাটপির হাত সথটক তার  ম বুক্তির পিথ বক! পিাটপির সকান্  গহ্বটর তবলটয় যাট বিচ্ছিো বতবো? িািা-
মার বিক সথটক ম লিখে বফবরটয় পিরমবপয়া স্  ছায়ার বিটক অগ্রসর হটলো। সস সতা তার সাধ্ব  স্ , সসবক তার োরক-পিটথর
সহযাত্র  হটি!  তার সশষ আশাটোও দুমটড় ম াচেটড় সভূট রঙে সগল। স্ র ভূররটপিাষর সতা স্াম র কতীি্। এটত পিাটপির ভূাগ
সোওয়ার পসঙ্গ আটস বক কটর? সংসাটর সকউ কাটরা পিাটপির ভূাগ  হয় োা। বক বোমীম এই সত্ িার । বধক এই সংসার। এত
বিটোর পত্য় সভূট রঙে লিখোো লিখোলিখোো হটয় সগল। তার সমগ্র সত্তো ন টড় সকিলই আবতী – ‘পিাটপির এই একলা ন িোটো বোটয় আবম
বক করি? সকমো কটর এর সথটক ম বুক্তি পিাি? আবম িসু্ি্কৃবত্তে ছাড়া আর বকছ  নাবো োা?’ (পিমটিীাুক্তি, পি্কৃ.৫৪)।

সসই ম বুক্তি পিটথর সনাো সপিটত পাটাচেতস  সসই ঋবষর উটর্গের উদ্দেটগের উদ্দেশ্যে যাত্রা কটরো। বপিছটো পিটড় রইল তার সংসার, িািা-মা,
স্ , বপয় সঘাড়া, অস্ সমস্তাত্ত্ব বকছ । কপিিীকশমন পাটাচেতস  ম বুক্তি পিটথর সনাটো পিবশ্চম বিটক ভূমিটলীাটক যাত্রা করটলো। সযলিখোটো
সসই ঋবষর সটঙ্গ সা্ত্রে দীক্ষিাৎ হটয়বছল। সরামক সিটশর এক িবরটকর সহায়তায় পিবশ্চমসাগর সপিবরটয় একমাটস ভূমিটলীাটক
সপিৌনাথ তাঁছাটলো। বকন্তু সসলিখোটো সকউই পাটাচেতসটক ঋবষর সনাো বিটত পিারল োা। পি োরায় বতবো মৎস্যারত থাকন ি টির সহায়তায়
পিবশ্চমসাগর সপিবরটয় ভূারতিটষী আটসো। বহমালটয়র উপিটর অটোকগুবল রান্। এক শরটত পাটাচেতস  বকম্প রুষিটষী সপিৌনাথ তাঁছাো।
সসলিখোটো োারি িংশ য় সসই ঋবষর সা্ত্রে দীক্ষিাৎ সপিটয় তার পিাটয় ল বটেটয় পিটড়ো। পাটাচেতটসর ্ত্রে দীক্ষি র কণ্ঠস্র, সকটশ পিাক ধটরটছ,
মাথায় নটো। পাটাচেতস  তাটক পিবরাচেয় োা বিটল ঋবষ তাটক বাচেোটতই পিারটতো োা। পাটাচেতস  ঋবষর কাটছ পিাপি ম বুক্তির উপিায়



নাোটত াচোইটল ঋবষ িলটলো – ‘ত বম সতামার স্সাটো বফটর যাটি।... সটত্র শবুক্তি একিার যলিখেো নাগ্রত হটয়টছ, সসই শবুক্তিই
সতামার সকল অনকার নগতটক অটলাবকত করটি।’ (পিমটিীাুক্তি, পি্কৃ.৬০)।
বতবো স্ সিিটলাক ভ্রমটরর অবভূজতা সথটক আটরা িটলো- “ঈশ্বর সতামার মধ্ বিটয় সকাটোা বিটশষ অবভূপায়টক পকাশ
করটত ই বিচ্ছিা কটরটছো। অনথায় এই শবুক্তি নাগ্রত হটতা োা।”(পিমটিীাুক্তি, পি্কৃ.৬০)।

 পাটাচেতস -এর মটো পিাপিটিাধ ও পিাপিম বুক্তির সাধোা সমগ্র সত্তোটক অবধকার কটরটছ। োারি য় ঋবষর বোটিীশ মটতা
পাটাচেতস  বহমালয় সথটক িব্ত্রে দীক্ষির-পিবশ্চটম সোটম আটস, তমসার ত টর; সযলিখোটো সঙ্গ টির সস ত্াগ কটরবছল। পিবরবাচেত নায়গায়
সপিৌনাথ তাঁটছ বপয়নটোর স্ম্কৃবত তাটক ি্বথত কটর সতাটল। তাটক সিটলিখে ছায়ার মটো বক পবতবক্রয়া হটি তা সভূটি সস আকুল হল।
বকন্তু বকরাতপিবনপুত্র বলে উল্লে টত সপিৌনাথ তাঁটছ সিলিখেল তার বপিতা শাবয়ত অিসায় সুরা পিাো কটর মাতাটক পহার করটছ। তার বপয়তমা স্  ছায়া
অন পি রুটষর আবলঙ্গটো আিিদ্ধি। পাটাচেতসটক সিটলিখেও ছায়া তাটক বাচেোটত পিারল োা। উপিরন্তু সময় োষ্ট োা কটর তার পি রুষ
সঙ্গ টক বোটয় তার ঘটরর মটধ্ াচেটল সগল। পাটাচেতটসর হৃিটয় সিটন উঠার জন্ল এক করুর আবতী। তার বিশ্বাস, সপম, সস্নহ −
সমস্তাত্ত্ব বকছ  বোয়। অতঃটশবষত হটয় এক অতল অনকাটর তবলটয় সগল সস। পিল কাষান্নোয় সভূট রঙে পিড়ল পাটাচেতস  − “সহ োারি িংশ য়
ঋবষ, সকাো অনকার নগটতর আটলা ত বম আমায় সিলিখোটল? এত গভূ র অনকাটর সয আবম আর কলিখেোও পিবড়বো। ......... পভূ 
সকো িটল িাওবো, আবম সযো কলিখেোও এলিখোটো োা আবস।”(পিমটিীাুক্তি, পি্কৃ.৬৭)। 

সসই ঋবষ পি োরায় সিলিখো বিটলো পাটাচেতসটক। সত্ ষ্টা ঋবষ পাটাচেতসটক িলটলো,− “অনকার বিি রী কটর সয মহত 
দুয়। অতঃলিখে,  তাই সতামাটক আ বিচ্ছিষান্নে কটর সরটলিখেটছ। ম বুক্তি আসষান্নে। আটলা অিমটর। অরটর্ িা োি টত োা,  সস নন্ম বোট বিচ্ছি সতামার
বভূতটর। একিার সাচেটয় সিটলিখো পাটাচেতস , একিার বোটনর বভূতটর ি্াটলিখো।”(পিমটিীাুক্তি, পি্কৃ.৬৮)।

ক্রটম আত্মিশীো ঘটেটত থাটক পাটাচেতটসর। স্লেিাুক্তি ন িটোর গ্লাবো ক্রটম ম টছ সযটত থাটক। যতিার বতবো চৈপিশাবাচেক
উবনপুত্র বলে উল্লোটস ো্কৃশংসভূাটি োরহত্া াচোবলটয় িসু্ি্কৃবত্তে কটরো,  ততিার পাটাচেতস  বফটর এটস বিষণ্ণ হটয়টছো,  পক্কৃবতর সকাটল
আত্মসমপিীর কটরটছো- সিিঋবষটক িটলটছো সস কথা – “িসু্ি্কৃবত্তেটত যলিখেোই ্লোন্ত সিাধ কটরবছ, সকো নাবোোা পক্কৃবত আমাটক
তার পবত আকষীর কটরটছ। নগটতর এই সসৌনযী োা থাকটল,  সকিল রটুক্তির মটধ্ আবম অটোককাল আটগই আত্মহত্া
করতাম।”১২ (পিমটিীাুক্তি, পি্কৃ.৬৯)

পক্কৃবতই স্কৃবষ্টর মমল সপররা। পক্কৃবতর পবত গভূ র আকষীর একিা ম বো-ঋবষটির সিি রাচেোায় উ্বি িদ্ধি কটরবছল। এই
পক্কৃবতই অবাচেটর পাটাচেতটসর কটণ্ঠ সংগ টতর নন্ম সিটি। পিরম দুয়। অতঃলিখেই হটি তার উৎস। ‘দুয়। অতঃলিখেই পিরম পাব্র সসাপিাো’- সসই
সসাপিাো সিটয় পাটাচেতস  ইবতহাটসর আব রঙেোায় এটস পিটড়টছ। বকন্তু সয সংগ ত তার হৃিয় মন্থো কটর উটঠার জন্ আসটত াচোইটছ তার
ভূাষা পাটাচেতস  নাটোো োা। পাক্কৃত ভূাষা সাবহত্ পকাটশর উপিটযাগ  হটয় ওটঠার জন্বো। অথাচে সিিভূাষা বতবো নাটোো োা। সিি
কলিখেটোা পিটড়োবো। এক অনাোা বিস্ময় তার বোটনর মটধ্। তার সত্তোর গভূ র সথটক উটঠার জন্ এল সয বিস্ময়− “আবম নাবো োা,
আমার মটধ্ ক  ঘটেটছ। আবম কলিখেোও তপিস্যারত থাকা কবরবো,  সিিভূাষা নাবো োা। তটি আমার বভূতটর এলিখেোও ত ষার বহম
অনকাটরর স্তাত্ত্বব্ধিতা, অথাচে তা কানাথ তাঁপিটছ এিং তার মটধ্ একবটে আোনধ্ববোর তাল শুোটত পিাব বিচ্ছি। বক ঘটেটত াচেটলটছ, আবম বোটন
বকছ  নাবোোা। সকিল সয দুয়। অতঃলিখে আমাটক বিক্কৃত ও মরটরর ফানাথ তাঁটি সটেটো বোটয় যাব বিচ্ছিল, সসই দুয়। অতঃলিখেটত আবম অম্কৃটতর স্াি সপিটত
াচোই। আবম শুটোবছ, দুয়। অতঃলিখেই মানুষটক মহৎ কটর। অথাচে মহৎ আবম হটত াচোই বো। পিমরী মাোিতা আমার সাধোা। মহৎ হওয়ার
সথটক, মাোটির পিমরীতাই কবঠার জন্ো, যা দুয়। অতঃলিখেটক গ্লাবোর অনকার সথটক সির কটর বোটয় আটস, তাটক অম্কৃটতর স্াটি ভূবরটয় বিটত
াচোয়।”(পিমটিীাুক্তি, পি্কৃ.৭৪)

এই পিরম দুয়। অতঃলিখেই একবিো অকস্মাৎ স্কৃবষ্টর উৎসম লিখে লিখে টল বিল। ি্কৃ্ত্রে দীক্ষিডুাটল চৈমথ োরত সক্রৌঞ্চ-টক্রৌঞ্চ র ি্কৃগের উদ্দেশ্যে একাগ্রবাচেটত্তে
উপিটভূাগ করবছটলো পাটাচেতস । হঠার জন্াৎ এক সুত ক্ষ্ণ ত র ছ টটে এটস সক্রৌঞ্চটক বিিদ্ধি করল। আহত সক্রৌটঞ্চর মরর যরামমন্ত্রেরা আর
সক্রৌঞ্চ র অসহায় আতীোাটির ত ব পবতবক্রয়ায় পাটাচেতটসর হৃিয় বিি রী কটর উচ্চারিত হল-�াবরত হল-

“ মা বোষাি পবতষ্ঠাং বিত্বেমগময়। অতঃ শাশ্বত য়। অতঃ সমায়। অতঃ।
    যৎ সক্রৌঞ্চবমথ োাটিকমিধ য়। অতঃ কামটমাবহতম ।।”(িাল বক, ‘রামায়রম ’, পি্কৃ.৯)।

আত্মসবসম্বিৎ বফটর সপিটয় পাটাচেতটসর আত্মবনজাসা-  বক উচ্চারিত হল-�ারর করলাম আবম!  এ বক ভূাষা !  ক  অথী!  সক িটল সিটি
আমাটক?  বতবো স্মরর করটলো সসই ঋবষটক। সসই িার  শুটো ঋবষ এটস নবড়টয় ধরটলো পাটাচেতসটক। -  “পাটাচেতস !
পাটাচেতস , ত বম সিি ভূাষায় অনুষ্ট পি ছটন স বিশ্লোকছন িার  উচ্চারিত হল-�ারর কটরছ।।”(পিমটিীাুক্তি, পি্কৃ.৭৭)। িহু রমর টক স্াম  বিব বিচ্ছিষান্নো
কটর সয অনুটশাাচেোায় পাটাচেতস  িগ্ধ হটয়টছ,  বোটনর বপয়তমা পিত্ টক পিরপি রুটষর কণ্ঠলগ্না সিটলিখে সয সিিোায় বাচেত্তে বিি রী
হটয়টছ,  সসই সিিোা সক্রৌঞ্চ  বিরটহ িার  রূপি লাভূ কটরটছ। এভূাটিই িসু্ পাটাচেতটসর অন্তরাত্মা সথটক নন্ম বোটয়টছ।
ভূারতিটষীর আবি কবি িাল বক। তার মটোাভূমবমটত লাবলত হটয়টছ ভূারতিটষীর আবি মহাকাি্ রামায়র।
  
সহায়ক গ্রন্থপিবঞ্জ
১. রি ন্দ্র-রাচেোািল , ষষ্ঠ লিখেণ্ড, সাধীশতিষী সং, কলকাতা, পিবশ্চমিঙ্গ িাংলা আকাটিবম, ২০১৩ ব খ্রিসাব্দ। 
২. কালকূটে, ‘পাটাচেতস ’, কলকাতা, সি’ন, ১৪২৩ িঙ্গাব্দ।



৩. িাল বক, ‘রামায়রম ’, ১ম লিখেণ্ড,  াচেক্রিতী , ধ্াটোশোারায়র (সম্পাবিত), কলকাতা, বোউ লাইটে, ১৯৯৬ ব খ্রিসাব্দ।


