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Topic :` গল্পকার হবভূহযভূষণ বত্্োপাধ্োয় 

 ‘পথের পাাঁ চালী’র অমর স্রষ্টা বিভূবিভূষণ িথ্যাপাধ্যায় আজ থেথে এেথশা দশ িছর আথে 

োাঁ চড়াপাড়ার োথছ থ াষপাড়া-মুরাবিপুর গ্রাথম মািুলালথয় ২৮ ভাদ্র (১২ থেথেম্বর ১৮৯৪) জন্মগ্রহণ 

েথরবছথলন। বপিা মহান্ িথ্যাপাধ্যায় েেেিা েরথিন। এেজন েংসৃ্কি পবিি বহথেথিও বিবন 

খ্যাবি অজজ ন েথরবছথলন। পাাঁ চ ভাইথিাথনর মথধ্য বিভূবিভূষণ বছথলন েিার িড়। মা মৃণাবলনী িড় েষ্ট 

েথর স্বামী-েন্তানথদর মুথখ্ দুমুথ া ভাি িুথল বদথিন। মহান্ বছথলন উদােীন, থিড়াথিন, স্ত্রী মৃণাবলনী 

থদিী েংোর-িরুণীথে এোই থেথন েন্তানথদর রক্ষণাথিক্ষণ েথরথছন। ‘পথের পাাঁ চালী’র হবরহর এিং 

েিজজয়া চবরথে থলখ্থের মা-িািার আদল েহথজই থচনা যায়। শশশি থেথে অভাি অনেন আর 

দাবরথদ্রযর মথধ্য িড় হথলও বিভূবিভূষণ দাবরদ্রযথে েখ্নও অবভেম্পাি েথরনবন, িরং এথে পরম 

েম্পদ িথল েণয েথর িথলথছন : “Sadness বভন্ন জীিথন Profundity আথে না। Sadness জীিথনর 

এেো অমূলয উপেরণ।”  

                                ১                                                                                  

এছাড়া বিভূবিভূষণ শশশি থেথেই গ্রামিাংলার েিুজ, শযামল প্রেৃবিথে বনবিড়ভাথি ভাথলাথিথে 

বছথলন। িার োবহথিযর অনযিম উপাদান প্রেৃবি থপ্রম। প্রেৃবি েম্বথে িার এেো পূণজ আর েমগ্র 

অনুভূবি। ভাথলাম্, েু্র-অেু্র, আথলা-অেোর, রমণীয়িা-ভীষণিা েিবেছু বনথয় আমাথদর 

মহীয়েী পৃবেিী আর ধ্বরেী মািার থোথল থয োছপালা, িন-অরণয, নদ-নদী, পাহাড়-পিজি, েমুদ্র আর 

িনিােী মানুষ রথয়থছ থে েমথের প্রবি িার মথন এে েদাজাগ্রি অনুভূবি আর আন্, এে অপরূপ 



প্রীবিপূণজ দৃবষ্ট আর েহানুভূবিপূণজ হৃদথয়র থছাাঁ য়া পা ে অনুভি েথর। মূলি ঔপনযাবেে বহথেথি 

খ্যাবিমান হথলও িার থছােেথে রথয়থছ অোধ্ারণ দক্ষিার স্বাক্ষর। প্রায় দুথশা পাঁবচশটি েে বিবন 

বলথখ্থছন। এর েিই থয বশথোত্তীণজ হথয়থছ এমন েো িলা যাথি না। বেন্তু অোেজেিার মাপোঠি বদথয় 

থোথনা বশেীথে েমগ্রভাথি বিচার েরা েম্ভি, অনুবচিও িথে। বিভূবিভূষণ োেজে রথোত্তীণজ েে অথনে 

রচনা েথরথছন। িাথদর েংখ্যা থদড়থশার থচথয় বেছু থিবশ শি েম হথি না। 

 

        ২. বিভূবিভূষণ েেেমগ্র গ্রথের ভূবমোয় েমাথলাচে বজথিন্দ্রনাে চক্রিিী েেোর বিভূবিভূষণ 

েম্পথেজ ও মন্তিয েথরথছন : “বিভূবিভূষথণর েমেক্ষ অেিা িার থচথয়ও বনপুণির েদযবশেী হয়থিা 

িাংলা োবহথিয আরও দু-এেজন ইথিামথধ্যই আবিভূজ ি হথয়থছন এিং ভবিষযথিও হথিন, বেন্তু িার 

পবরণি িয়থে রবচি েিজথেষ্ঠ পযজাথয়র েেগুথলাথি বিবন থয জািীয় রেেমৃবির পবরচয় বদথয়থছন ঠিে 

থেই থেণীর রেেৃবষ্ট আর থেউ েখ্নও েথরথছন িথল আমার জানা থনই এিং অদূর ভবিষযথি েরথি 

পারথিন এমন আশাও থপাষণ েবর না।” অেজাৎ ে ন পাবরপােয,  েনা-বিনযাে থেৌশল রচনাননপুণয 

িণজনার িণজাঢ্যিা প্রভৃবি িবহরঙ্গ টিি উৎেষজ িার েথে যিখ্াবন আথছ অনযানয েেোথরর রচনায়ও 

িিখ্াবন আথছ, িার থচথয় থিবশ োোও অেম্ভি নয়; বেন্তু জীিন-রূপেৃবষ্টথি এিং জীিন-রে    
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পবরথিশথন বিবন প্রবিদ্বন্দ্বীহীন, অননয।  Craftsmanহ বহথেথি, এমনবে বিশুি artist বহথেথিও, বিবন 

যি িড় রেস্রষ্টা বহথেথির িার থচথয় অথনে থিবশ িড় রথের রাথের অবধ্েিজ া বহথেথি বিবন অিুলনীয়, 

unique। এই জীিনরবেে বিভূবিভূষণথে পাওয়া যায় িার েথে। বিভূবিভূষণ মানুষথে ভাথলািােথিন। 

িার গ্রাথমর মানুষরা বছথলন িার োথছ পরমাত্মীথয়র মথিা। বিভূবিভূষথণর বদনবলবপর পিায় পািায় 

ছড়াথনা রথয়থছ এই ভাথলািাোর বনদশজন-“অথনেবদন পথর থোপালনেথরর হাথে বেথয়বছ। থেই আবিন 

মাথের পুথজার ছুটির পর আর আবেবন। েিাই ডাথে, েিাই িেথি িথল। মথহন্দ্র থেেরার থদাোন থেথে 

আরম্ভ েথর েিবজর থোলা পযজন্ত। হাথে েি  রামী ও চাবষ বজথেে েথর েথর এথলন িািু? ওথদর 

েেলথে থয েি ভাথলািাবে, েি ভাথলািাবে ওথদর এই েরল আত্মীয়িােুকু। ওথদর মুথখ্র বমষ্ট 

আলাপ।” (উবমজমুখ্র, পৃ. ৩৯) “োাঁ বচোো পুল পার হথয় খ্াবনেো এথেই এেো থলাথের েথঙ্গ আলাপ 

হথলা। িার িয়ে ষাে-িাষট্টি হথি, রঙো থিজায় োথলা, হাথি এেো থপােলা োাঁ থধ্ ছাবি। আবম িললুম- 

থোোয় যাথি থহ? থে িলথল, আথে দাদািািু, ষাাঁ ড়াথপািা  াকুরিলা যাি। িাবড় শাবন্তপুর থোাঁ োইপাড়া। 

থলােো িলথল, এেো বিবড় খ্ান দাদািািু। থিশ থলােো ওরেম থলাে আমার ভাথলা লাথে। এমন েি 

েো িথল যা োধ্ারণি শুবনথন।” এেেম অজস্র িণজনা িার বদনবলবপর পািায় পাওয়া যাথি। থোনও 

থোনও েমাথলাচথের মথন এেো ধ্ারণা েথড় উথ থছ থয, বিভূবিভূষণ িথ্াপাধ্যাথয়র োবহিয েৃবষ্ট 

অবি থরামাবিে, িােিিাবিথরাধ্ী ও জীিনপলািে। বিভূবিভূষথণর েে উপনযাথের মনস্বী পা েমাথেই 



অিবহি আথছন এ অবভথযাথের বভবত্ত েি দুিজল। এই অপিাথদর বিরুথি েমাথলাচে বজথিন্দ্রনাে 

চক্রিিী থয মি বদথয়থছন িাথে যুবিেঙ্গি এিং যোেজ িথল থয থোনও বনরথপক্ষ পা ে থমথন বনথি 

িাধ্য। বিবন িথলথছন, “বিভূবিভূষথণর রচনায় আর যি বেছু থদাষত্রুটিই োে না থেন, থোোও বি্ুমাে 

অস্পষ্টিা থনই।  

                                   ৩ 

িার িিিয এিং মানবেেিা দুইই অিযন্ত েরল, ঋজু এিং েুস্পষ্ট। োথজই েবিযোর অনুেবেৎেু 

পা থের পথক্ষ িাথে িুঝথি না পারার থোনও যুবিযুি থহিু থনই।” থেউ আিার বিভূবিভূষথণর 

থলখ্ায় োমন্তিাবিেিা খু্াঁথজ থপথয়থছন। িাথদর অবভথযাে বিভূবিভূষথণর অবধ্োংশ েে-উপনযাথের 

নায়ে-নাবয়ো ব্রাহ্মণ, িো অবভজাি িণজবহ্ু। এ অবভথযাথের থে োরিত্তা থনই, িা িার েে পড়থলই 

থিাঝা যায়। বিভূবিভূষথণর েথে অন্তযজথেণী থযভাথি জীিন্ত হথয় ফুথে উথ থছ েমোলীন িাংলা েথে 

িার িুলনা খু্ি েমই পাওয়া যায়। িার ‘অোধ্ারণ’ েথের িােদী থমথয়টি, ‘আমার ছাে’ েথের েথণশ 

মুবচ, ‘বিপদ’ েথের পবিিা হাজু থেথে শুরু েথর অবধ্োংশ েে জুথড়ই রথয়থছ দাবরদ্রযবিষ্ট 

গ্রামিাংলার দুুঃখ্ী মানুথষর যযাবপি জীিন। এরা েবরি, দুথিলা থপেপুথর থখ্থি পায় না, অেচ হৃদয়-

ঐিথযজ এরা মহৎ, পরথে আপন েরথি এথদর জুবড় থনই। িস্তুিপথক্ষ বিভূবিভূষথণর থছােেথের বিরাে 

অংশ জুথড়ই রথয়থছ িাংলাথদথশর গ্রাময জনপদ আর িাঙাবল  থরায়া জীিথনর বচে। এই গ্রাময, অনাদৃি, 

অসৃ্পশয, অনবভজাি ব্রািযজথনরা থোনওরেম প্রোধ্ন ছাড়াই ধূ্বলমবলন পাথয় উথ  এথেথছন িার েে 

উপনযাথে। িাই িারা এি জীিন্ত, অেৃবেম, আন্তবরে। এরেম অজস্র েথের মথধ্য বিথশষভাথি উথেখ্ 

েরা যায় ‘আহ্বান’, ‘ফবের’, ‘আমার ছাে’, ‘রূপ-িাঙাল’, ‘িাবরে অথপরা পাটিজ ’র নাম। 

 

৩. আথেই উথেখ্ েরা হথয়থছ থয, বিভূবিভূষণ িার গ্রাথমর থলােজথনর েথঙ্গ খু্ি আন্তবরেভাথি 

বমশথিন, িারাও েখ্নও িাথে পর মথন েথরবন। এমবন এেজন জবমর েরািীর স্ত্রী। ‘আহ্বান’ েথে 

জবমর েরািীর স্ত্রীর থচহারার িণজনা থলখ্ে এভাথি বদথয়থছন; ‘আমোথছর ছায়ায় এেটি িৃিার থচহারা 

ভারিচন্দ্র িবণজি জরিীথিবশনী অন্নপূণজার মথিা, থোন িফাৎ থনই ডান হাথি নবড়  ুে  ুে েরথি 

েরথি থিাধ্ হয় িা িাজাথরর বদথে চথলথছ। এ ধ্রথনর িুবড়থে থদথখ্ আমার িড় মায়া হয়Ñ নারী রূথপর 

এে অপূিজ পবরণবি।’ এই জবমর েরািীর থিৌথে বিবন অমর েথর থরথখ্থছন ‘আহ্বান’ েথে। 

বিভূবিভূষথণর েে েংগ্রথহর মথধ্য থিা িথেই, েমগ্র িাংলা োবহথিয ‘আহ্বান’ এর মথিা েে খু্ি থিবশ 

থলখ্া হয়বন। বহ্ু-মুেলমান ঐথেযর এে অপরূপ ভাষয এ েে। েহজ-েরল আখ্যানভাে েংিবলি এ 

েথের অোধ্ারণত্ব এর অন্তবনজবহি মানবিে রে। বিভূবিভূষথণর অথনে েথের মথিা এ েথেরও িােি 

বভবত্ত রথয়থছ। দুুঃখ্ী, অেহায়, িৃিা যার বিনকূথল থেউ থনই এে নািনী ছাড়া। িাও নািজামাই িুবড়থে 

থখ্থি পরথি থদয় না। িুবড় থোনরেথম বদন আথন বদন খ্ায় েথর চালায়। িিু এেোথল থে েম্পন্ন 



েৃহথের স্ত্রী বছলÑএ েো বেছুথিই ভুলথি পাথর না িথল েে থলখ্থের জনযই প্রায়ই থে হাথি েথর 

এো ওো বনথয় আথে। এই থেথহর দান গ্রহণ েরথি প্রায়ই কুবিি হথয় পথড়ন থলখ্ে। োরণ গ্রাথম 

নানারেম থলােজন-উপরন্তু থলখ্ে ব্রাহ্মণিংশীয় েন্তান, িুবড় মুেলমান, মাথঝ মাথঝ েথ ার িযিহার 

েথর থলখ্থের মন অনুিাথপ ভওথর উথ থছ। ‘িুবড় বেন্তু এ অিথহলা োথয় মাখ্ল না আথদৌ। প্রবিবদন 

েোল হথি না হথিই থে এথে জুেথি। অ থোপাল, এই দুথো েবচ শোর জাবল থমার োথছর- এই নযাও। 

নুন বদথয় খ্াও বদবন থমার োথমন।’ িৃিার থেথহর েথম্বাধ্থন মািৃথেহ শিধ্াথর উৎোবরি। িৃিা অেুে 

হথয় পড়থল থলখ্ে িাথে থদখ্থি থেথল িুবড় আিদার েথর িথলবছল: থোপাল, যবদ মবর, আমার 

োফথনর োপড় িুই বেন বদে।  

 

  ৪. ‘রূথপা-িাঙাল’ েথেও পাই এমবন এে চবরে থয আপনার জীিন বদথয় রক্ষা েথরথছ প্রচুর বিষয়-

েম্পবত্ত। “আমার ছাে” েথের েথণশ মুবচও বিভূবিভূষথণর স্বগ্রাথমর এে িােি চবরে। বদনবলবপথি 

বিভূবিভূষণ েথণশথে িণজনা েথরথছন, বনরীহ, োধু্, েরল প্রেৃবির মানুষ িথল। মূখ্জ েথণশ মুবচথে 

বশবক্ষি েথর থিালার পুথরা দাবয়ত্ব বনথয়বছথলন বিভূবিভূষণ। 

                                        ৪ 

 

 এই েঠিন েমজ েম্ভি হথয়বছল েথণথশরই ঐোবন্তে আগ্রহ এিং বনষ্ঠার োরথণ।           থলখ্থের থচষ্টায় 

েীবমি েথয়েটি ইংথরবজ শব্দ বলথখ্ েথণশ দাদা মহামুখ্ী। েরল, োধ্ারণ চাষী েথণশ মুবচর েথঙ্গ িহুবদন 

পর থলখ্থের থদখ্া হথল থলখ্ে থদথখ্ন েথণশ িৃি হথয় থেথছ, োমানয কুাঁ থজাও। িিু িার 

বশক্ষাগ্রহথণর সৃ্পহা এিেুকুও েথমবন। েেটি থশষ েথরথছন বিভূবিভূষণ এভাথি “বে শিষবয়ে উন্নবির 

বদে থেথে। বে ইংথরবজ বশক্ষার বদে থেথে েথণশ দাদা োরাজীিন প্রেম থোপাথনই রথয় থেল িথে, 

বেন্তু আমার দৃঢ় বিিাে ওর মথধ্য এমন বেছু বছল যার োহাথযয ও েি থোপান অবিক্রম েথর। আমাথদর 

অথনেথে অবিক্রম েথর অথনে উঁচুথি থপৌাঁথছবছল।” মানুথষর বভিরোর অবিনাশী, শািি গুণািলীর 

েোন েথরথছন বিভূবিভূষণ।  

 

   ৫. মহৎ মানুষ হথি হথল মানবেেিায় উদু্বি হথি হয় িার জথনয থোন েৃবেম োধ্না িা বশক্ষার 

প্রথয়াজন হয় না। েুনীবিকুমার চথটাপাধ্যায় বিভূবিভূষথণর মূলযায়ন েরথি বেথয় িথলথছন-

“বিভূবিভূষথণর থলখ্ায়, েোয়-িুবঝথয় িলা যায় না এমন এেো বজবনে আথছ যা আমাথদর মথনর 

েভীথর বেথয় থপৌাঁছায়, আমাথদর জাবেথয় থিাথল, আর আমাথদর মথনর অিথচিনায় থিাথল, আর 



আমাথদর মথনর অিথচিনায় আবদম যুে থেথে থয প্রেৃবির েথঙ্গ োযুথজযর এেো অিযি আোক্সক্ষা 

আথছ। থেইথে বজইথয় থিাথল। বিভূবিভূষণ বনথজও বিিাে েরথিন মানুথষর িযোহি আত্মার আকুবি- 

থেোই আেল বজবনে। বিবন বিিাে েরথিন it is the prayer, the music, the song fo the human 

soul, ïay teller of tales হওয়া িাাঁ র োথছ মুখ্য বছল না। মানুথষর প্রাথণর েো ফুটিথয় িুলথি হথি 

িযঞ্জনা বদথয়, অনুভূবি বদথয়, হৃদয় বদথয়।” 

                                     ৫ 

 িাই থিা, িাাঁ র েথে শািি মানুথষর থমলা-থয মানুষ মঙ্গলোমী, েলযাণোমী যািিীয় শুভ বচন্তার 

ধ্ারে, উপােে। শিিথষজর দ্বারপ্রাথন্ত এথেও বিভূবিভূষণ িাংলার হাবরথয় যাওয়া েমে মূলযথিাথধ্র 

প্রিীে হথয় ওথ ন। িাাঁ র থদখ্া গ্রামিাংলার দুুঃখ্-দুদজ শা-দাবরদ্রয-হাহাোর বেছুই অিলুপ্ত হথয় যায়বন। 

‘পথের পাাঁ চালী’র অপু-দুেজার মথিা শি বশশু এখ্নও-গুড়থেই েিথচথয় বমবষ্ট িথল জাথন। িলা যায়, 

বিভূবিভূষণ এখ্নও িার প্রােবঙ্গেিা হারায়বন। শািি িাঙাবলর হারাথনা মূলযথিাধ্ বফথর পািার জথনযই 

আমাথদর িার িার িাাঁ র োথছ বফথর থযথি হথি। 
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