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বই িনেয় আলাপ : িবপুল দােসর উপন�াস-- সরমার স�িত
ক� হকজড়ােনা এক শ�ধারা 
অ��ক� মার িসকদার

উপন�ােসর ন�ােরটর িতনজন—একজন সবজা�া
কথক, ি�তীয়জন নায়ক র�পলাল, ত� তীয়জন
র�পলােলর বাবা পরমান� িসংহ, িযিন ভাি� িসং বেলই
�বিশ পিরিচত। এই ভাি� িসং �ধ�  িনেজর নােম িচি�ত
ভাি� িসং �জােতর মািলক নয়, দাপেট �স সব
�জাতদােরর বাপ। আেগ বাদািম �ঘাড়ার িপেঠ চেড়
দািপেয় �বড়াত, পের সপ�াঘােত �ঘাড়া মারা �গেল
সাইেকেল চরিক মাের। এই �দাদ� ��তাপ রাজবংশী,
�জাতদােরর ইে� কের সবার �জাতজিম দখল কের িনেত
এবং এই �ভাগী পুর�ষ ব� নারী সে�াগ কের জীবেন।
জিমর িসিলং হেয় যাওয়ায় তার �জাত �ছােটা হেয় �গেছ,
তব�  �বনােম তার অেনক জিম। শহের তার ওষ� েধর
�দাকান। জ�র আওয়াজ এই মানুেষর। এই উপন�াস

একিদেক ভাি� িসং-এর উ�ানপতেনর কািহিন, আর �সই কািহিনর সে� জিড়েয় �গেছ তার পু�
র�পলােলর গ�।

ভাি� িসং-এর �জােত নত� ন জনপদ গেড় উেঠেছ। এই উপন�াস �সই জনপদ গেড় ওঠারও গ�। এই গ�
আমরা নানান �দেশর সািহেত� অেনকবার পড়ার সুেযাগ �পেয়িছ। মা� দুেটার কথা এখােন উে�খ
করিছ। �যমন অিময় চ�বতী� র ‘ইিতহাস’ কিবতা। ‘�নব�রঙা শাট�  পরা এক� মানুষ’ আরও দুজনেক
�ডেক আেন, �ােমর প�ন হয়। এক ফ�া�িরেক �ক� কের পের �াম আরও বড় হয়। আরও অেনক পের
নদীেত বঁাধ িদেল ইটবঁাধা ব� �াম এক� শহের �গ�েথ থাকেব ব� �লাক। এই �াম/তাহেল উেঠ যােব।
আবার বসিনয়ার সােড় িতন শতা�ীর এক �িনক উপন�াস িলেখেছন ইেভা আনি� িদনা নদীর ওপেরর
এক �সত� েক অবল�ন কের। এক মহা-উিজেরর উেদ�ােগ ও খরেচ প�াচ বছর ধের এই �সত�  িন�ম�ত
হেয়িছল। সােড় িতনশ বছর পের �থম মহায� ে�র সময় এই �সত� েক মৃত� �দ� �দওয়া হয় �যন।
শ��ৈসন�বািহনী যােত অ�সর হেত না পাের, তাই িডনামাইট িদেয় উিড়েয় �দওয়া হল �সত� । মধ�বতী�
সমেয়র ি�নানদীর দু’পােরর জনপেদর কািহিন িনেয় এই উপন�াস। ভাি� িসং �জােতও গেড় উেঠেছ
শহর, �দশভােগর পর উ�া� মানুেষরা এেস নানা �াে�র জন এেস বািড়ঘর করেত �র� কেরেছ। তার
আেলা বশ�ার মেতা িব� কের নত� ন শহেরর মােঝ এক ট� কেরা পুরেনা ভাি� িসং �জাতেক। পােশর
�মবধ�মান �ফ� �নগর এই শহেরর সে� িমেল িগেয়েছ। শহর আ�মণ কের হলুদ সেষ�েখত,
ডাউিকনদীর টলটেল জল। নত� ন শহেরর বজ�  নদী িদেয় বেয় িগেয় নদীেক �মাগত দূিষত কের। ভাি�
িসং-এর উ�রািধকারী তার �ছেল র�পলােলর বসতবািড় িকেন িনেত চায় �ছােটােবলার ব��  িবজনলাল। 

িবজনলাল হিরেদব চ�বতী� র �ছেল। হিরেদব পূব�-পািক�ান �থেক উ�া� হেয় এখােন এেস অি�ে�র
লড়াই করেছ। �া�ণ�-অহংকাের গ�ব�ত হিরেদব জানায়, যারা �কানও িদন �চােখর িদেক তািকেয় কথা
বলত না, �সই �শেখরা যখন বারা�ায় উেঠ �মাড়ায় বেস, তখন অি�� টেল যায়। িক� এেতও িশ�া
হয়িন হিরেদেবর, এখােন এেসও �স ঘ�ণা কের রাজবংশীেদর, �িত� কথায় িব�েপ জজ� িরত কের। যখন
�স �দেশ �ফেল আসা ধােনর ছড়ার ’সরসর শ�’, তার সুগে�র �ৃিত �রাম�ন কের, তখন তার জন�
মায়া হয়, িক� যখন �স রাজবংশীেদর মানুষ বেলই গণ� কের না, তখন �ভাবতই র�পলােলর ঘ�ণা তার
�াপ� হয়। উধাসুর বাজনা �নেত �নেত হিরেদেবর পাগল পাগল লােগ, মেন জােগ �দেশ �শানা
�লাকগােনর �ৃিত। িক� �সই �ৃিত এই অহংকারী মানুষেক ি�� কের �তােল। �স উধাসুর সাির�া �ভেঙ
�দয়। হিরেদব র�পলালেক ইংেরিজেত �� কের—‘র�পলাল, ত� িম �কাথা হইেত আিসয়াছ?' �স জােন না
র�পলাল এক �াচীন সভ�তার ধারাবািহকতায় আিবভ� � ত। র�পলাল তার উৎস জানেত �চেয় রাত �জেগ
কত ইিতহাস-ব�র�ি� পেড়েছ, �স �জেনেছ িচন-বাম�া হেয় জলপাই�িড়-�কাচিবহােরর এক মে�ালেয়ড
ধারায় তার জ�। হিরেদেবর �িত সি�ত ঘ�ণায় �স তার �জাতদার বােপর ব�ুক িনেয় হিরেদবেক হত�া
করেত যায়। ব�ুকসহ ধরা পেড় র�পলাল সশ� পুিলশবািহনীর হােত। এই বািহনী �পে�া-উৎসেব মুখর
�ফ� �নগের ��িরত হেয়িছল ন�শালপ�ীেদর দমেনর জন�। �জাতদার ভাি� িসং-এর ‘�ছায়া’ বেল
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এেত সদস�তা: ম�ব��িল �পা� কর�ন (Atom)

Labels: অ��ক� মার িসকদার, বই িনেয় আলাপ, িবপুল দাস 

র�পলােলর মেনর গভীের ল�া িছল। মােয়র �িত বাবার ব�বহাের, দুদ� া� বাবার নানা অপকেম� তার
মেন �ািন িছল। �সই �ািন তাড়নায় র�পলাল িভেড়িছল নকশালপ�ীেদর দেল। িগিরবালার স�ান
সুের�রী। িগিরবালা িছল তার মােয়র �দেশর �লাক, খাস-পিরচািরকা। র�পলাল তােক মািস বেল
ডাকত। �ক জােন, সুের�রী ভাি� িসং-এর ঔরসজাত র�পলােলর �বমাে�য় �বান, অথবা নয় সুের�রী
�বান �যন �ণিয়নী। �সই সুের�রী খ�ন হেয় যায়। ভাি� িসং �জাত বেল পৃিথবীেত আর িকছ�  থােক না।
ডাউিকনদী দূিষত হেয় যায়। সব��হারা র�পলাল। 

িবনােশর মারণ-বীজ সব�� িবরাজমান। কািনব� িড়র সে� �দখা করেত যাওয়া িনেয় গে�র �র�। এই
কািনব� িড়র ভাি� িসং-এর জৈনক �া�ন �যৗনসি�নী। �স আসেল ব� িড় নয়, অ�। �যন কািন মনসা
�স। তার অেলৗিকক শি�। �স উড়েত পাের। একপাল সরমার স�িত, সবেচেয় তার আ�াবহ দাস।
িহং� কােলা একদল ক� ক� র। কািনব� িড় ‘�যন ল�েকা� কােলা ক� ক� রেদর শাসেনর অিধকার িনেয়
কািলদহ �থেক উেঠ এেসেছ।’ �য কািনব� িড় িবষ ঢােল, �স মনসা বেলই এই উপন�ােস িবষহিরর গান,
চ�ধেরর গান �িনত হয়। িনয়িত একটা িছ� �রেখ �দয়। �সই ব� িদেয় মৃত� �, িবনাশ �েবশ কের। �সই
মৃত� �র কথা, িবনােশর 

অবশ��ািবতার কথা িলিখত হয় এই চমৎকার উপন�ােস। অন�িদেক �ােণর লাবণ�ও �খলা কের।
আবার �সই লাবণ�েক আ�মণ কের মৃত� �, অ�ঘ�াত ঘটায়। দুদ� া� ভাি� িসং-এর িপ�থিলর িদেক
স�প�েণ কাল এিগেয় আেস, সরমার স�িতরা এিগেয় আেস। �াণ ফ� েট উঠেছ, ভাইটাল �ফােস�র তী�তা,
অন�িদেক ভাি�র ঘেরর ফ� েটা িদেয় কালসপ� ঢ� কেছ, তার মাথার ওপর কালপ�ীর ছায়া। িক� তা সে�ও
‘লীলাময় মু�ায় ��� �ত হেয় উঠেছ জীবনকমল’। 

�নস�গ�ক-অেলৗিককেক জড়ােনা এই উপন�াস িনতা� বা�বতার �রেক ছািড়েয় যায়। �বক� �পুর অরণ�
�থেক ঝঁােকঝঁােক �য়া উেড় আেস। গাঢ় সব�জগ� ইি�য়ময়তায় িব�ল কের �দয়। একিদেক বহমান
নদী, চর, অরণ�, ফেলভরা �খেতর সুষমা, অন�িদেক অেলৗিকেকর ক� হক এই গ� -�িতমােক তার
চালিচে�র িবরল �সৗ�েয� মি�ত কের।
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