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Abstract 

সাম্প্রশ্চতক উপনযাস-সাশ্চহতয এবং মছাটগলে তারাশঙ্কর এক অননয প্রশ্চতভা । তারাশঙ্কলরর উপনযালস মহাকাশ্চবযক বযাশ্চি 

আলছ, আলছ জীবন-শ্চজজ্ঞাসার গভীরতা । শ্চবংশ শতলকর শ্চশেী হলযও তারাশঙ্কর ইশ্চতহযানুসরণ মেলক বশ্চিত হনশ্চন। 

আধু্শ্চনক হবার মকান শ্চবশ্চশষ্ট সাধ্না বা কামনা তাাঁ র মনই। উচ্চকণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যল াষণা বা রুগ্ন মানশ্চসকতা, মশৌশ্চিন মজদুশ্চর শ্চকংবা 

কারুসবকস্বতা মেলক শ্চতশ্চন সবকপ্রযলে শ্চনলজলক মুক্ত মরলিশ্চছললন । তবু বতক মান যুলগর তরঙ্গসঙ্কুলতা শ্চতশ্চন উপলশ্চি না কলর 

পালরনশ্চন । সমালজর ও জীবলনর সবকস্তলরর ক্ষশ্চযষু্ণতা তাাঁ র কালছ গভীর মবদনার বাতক া বহন কলর এলনলছ । শ্চবলেষণ 

অলপক্ষাও মগাটা প্রাণবন্ত মানুলষর সাহচাযকই তাাঁ র অশ্চধ্ক কাময । অবশ্চক্ষত বতক মান তাাঁ লক জীবনশ্চবলরাধ্ী না কলর জীবনসন্ধানী 

কলর তুলললছ । রালের রুক্ষভূশ্চমর স্পশক, শ্রমজীবী চশ্চরলত্রর ভাস্কযকশ্চনপুণ গঠন এবং সুতীব্র আত্মানুসন্ধান তাাঁ র উপনযাসলক 

দুলকভ শ্চশলোৎকষক শ্চদলযলছ । তারাশঙ্কলরর জীবন-দৃশ্চষ্টর একপ্রালন্ত জশ্চমদারী-প্রো, তার পূবক মগৌরলবর সৃ্মশ্চত এবং বতক মান 

ক্ষশ্চযষু্ণতার মবদনা শ্চনলয উপশ্চিত, অনযশ্চদলক যন্ত্র্সভযতার অপশ্চরহাযক আগমন সম্পলকক ও মলিক অলচতন নন । 

১৯৭০ সালল রশ্চচত “অশ্চভলনত্রী” তারাশঙ্কর বল্যাপাধ্যালযর সমালজর ও জীবলনর সবকস্তলরর ক্ষশ্চযষু্ণতার শ্চচত্রই ফুটিলয 

তুলললছন । গে নয, উপনযাস শ্চহসালবই “অশ্চভলনত্রী”-র পশ্চরচয । সমগ্র উপনযাসটি মূলত একটি চশ্চরত্রলক মকন্দ্র কলরই 

আবশ্চতক ত হলযলছ—বাপ্পা মবাস । মলিক শ্চনলজর মুি শ্চদলযই বাপ্পা মবালসর অশ্চভনয জীবলনর কাশ্চহনী শ্চববৃত কলরলছন এবং 

তাাঁ লক মকন্দ্র কলর অনযানয চশ্চরত্রগুশ্চলও ফুলট উলঠলছ । বাপ্পা মবাস একজন শ্চবিযাত অশ্চভলনতা নানা অলপরায ও যাত্রাপালায 

অতযন্ত দক্ষতার সলঙ্গ শ্চতশ্চন অশ্চভনয কলরলছন । লাভপুলরর মছাট মেন লাইলনর মেশন মাোলরর মছলল ই্ুভুষণ বা 

ই্ুরাণী যাত্রাদলল অশ্চভনলযর মসৌজলনয “বাপ্পা মবাস” নালম শ্চবিযাত হলয উলঠলছন । বাপ্পা মবাস পুরুষ নয, অশ্চভনয 

কলরলছন নারী চশ্চরলত্র । বাপ্পা মবালসর সলঙ্গ সাশ্চহশ্চতযলকর প্রেম আলাপ রবীন্দ্র সদলন “শ্চবদযাসাগর” পালায এক শ্চবধ্বা মমলযর 

চশ্চরলত্র অশ্চভনলযর সূলত্র । ২২-২৩ বছলরর শ্চবধ্বা মমলযর চশ্চরলত্র বাপ্পা মবাস এতই শ্চনিুাঁত অশ্চভনয কলরশ্চছললন ময সাশ্চহশ্চতযক 

মহাশয ধ্রলতই পালরনশ্চন-- “কণ্ঠস্বলর পযকন্ত পুরুষ সত্তার মকান আভাস মমলল না “। 

বাপ্পা মবালসর মুি শ্চদলয সমগ্র কাশ্চহনী পাঠলকর সামলন উপিাপন করললও স্বযং মলিক তারাশঙ্কর শ্চনলজই ময নাটলক 

অশ্চভনয কলরলছন, এমনশ্চক নারী চশ্চরলত্র, মস কোও জানা যায । আসল কো শুধু্ নাটক মলিা নয, নাটলক অশ্চভনলযর 

মক্ষলত্রও তাাঁ র উৎসাহ শ্চছল অসীম। তৎকালল পুরুষ শ্চশেীরা মশ্চহলা চশ্চরলত্র অশ্চভনয করলতন, এটা িুব আিলযকর শ্চছল না। 

বাপ্পা মবালসর মসৌজলনয আরও কতকগুশ্চল চশ্চরত্র মূতক  হলয উলঠলছ—সুরঞ্জন মচৌধু্রী, ভারত ম াষাল, মকষ্টশ্চবলনাদ, শ্চবশ্চন 

ওরলফ মাযারাণী । শ্চকন্তু একজন সােকক অশ্চভলনত্রী শ্চহসালব ই্ুভূষণ ওরলফ বাপ্পা মবাসই সকললক মটক্কা শ্চদলয মবশ্চরলয যান ।  

 

Keywords: তারাশঙ্কর-বাপ্পা মবাস-শ্চেলযটার-অশ্চভনয-নারীর পাটক -মাযারাণী 

 

Introduction 

বাংলা মছাট গলের জগলত শরৎ-পরবতী প্রশ্চতশ্চনশ্চধ্িানীয শ্চবলশষ নালমর মলধ্য তারাশঙ্কর বল্যাপাধ্যালযর (১৮৯৮-

১৯৭১) কো সল্হাতীতভালব উচ্চারণীয । কললাল-পলবকর তরুণ মলিক সাশ্চহশ্চতযকলদর মলিশ্চনলত সংশয ও 

অশ্চিরতা, চািলয ও নাগশ্চরক মলনাভাব, মনশ্চতবাদী ও নাশ্চস্তক দৃশ্চষ্টভশ্চঙ্গ, মরামাশ্চিক শ্চবলরাহ ও মদশজ সংসৃ্কশ্চতর 

অস্বীকৃশ্চতমূলক মলনাভাব প্রাধ্ানয মপলযশ্চছল । এরই প্রশ্চতশ্চিযায ইশ্চতহালসর অলমা  শ্চনযলম মদিা শ্চদলযশ্চছললন 

মছাটগেকার তারাশঙ্কর । 
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কললাল-যুলগর শ্চবশ্চশষ্ট মলিকলগাষ্ঠীর—অশ্চচন্তযকুমার মসনগুি, বুদ্ধলদব 

বসু, মপ্রলমন্দ্র শ্চমত্র প্রমুলির মানশ্চসকতা ও সাশ্চহতযজীবন সম্পলকক  সংশয, 

শ্চবশ্বাসহীনতা মমলন মননশ্চন । কললাললর মলিকলদর সলঙ্গ তারাশঙ্কলরর 

একটা প্রধ্ান অশ্চমল এইিালন ময কললাললর বুশ্চদ্ধজীবী শ্চশশ্চক্ষত তরুলণরা 

পািাতয সাশ্চহতয ও জীবনভাবনা মেলক মপ্ররণা মপলযশ্চছললন । তারাশঙ্কর 

রালের গ্রামজীবন মেলকই উলঠ এলসশ্চছললন ।  

মসটাই শ্চছল তাাঁ র সাশ্চহতযচচক ার মপ্ররণাভূশ্চম । তারাশঙ্কর মনশ্চতবাদী নন, 

আপন স্বাতলন্ত্র্য মানবজীবন শ্চনলয কলরলছন নানা রকলমর পরীক্ষা । এই 

পরীক্ষায মানুলষর ওপর তাাঁ র শ্চবশ্বাস বড় হলয উলঠলছ, বড় হলযলছ 

মানবলপ্রম । তাই মদিা যায জীবলনর ও জীবনলপ্রলমর মূলীভূত রহসযলক 

বুঝলত শ্চগলয শ্চতশ্চন সভয-ভরজীবন ও তার মানুষগুশ্চললক আধ্ার শ্চহসালব 

সবকত্র গ্রহণ কলরনশ্চন, মনলম এলসলছন এলকবালর অশ্চশশ্চক্ষত অমাশ্চজক ত, 

আশ্চদম জজব কামনা-বাসনায ভরপুর জীবন-পশ্চরলবলশ, তার সলতয লাশ্চলত 

মানব-মানবীলদর শ্চভলর । 

তারাশঙ্কলরর সাশ্চহতয মচতনা প্রসলঙ্গ শ্চনতাই বসু “তারাশঙ্কলরর 

শ্চশশ্চেমানস” গ্রলে তারাশঙ্কলরর মানব হৃদলযর শ্চবলেষলণর অদ্ভূত প্রশ্চতভার 

কো তুলল ধ্লরলছন । তাাঁ র মলত, জীব শ্চহসালব মানুলষর হৃদলয কতগুশ্চল 

ময মমৌল প্রবৃশ্চত্ত আলছ, মযগুশ্চল মানব হৃদলযর শ্চনতযকাললর সঙ্গী, এই 

প্রবৃশ্চত্তগুশ্চলর রহসযময রূলপর সলঙ্গ তারাশঙ্কর পশ্চরশ্চচত হলত মচলযলছন । 

এই প্রচণ্ড জীবন-শ্চপপাসালক কশ্চব মমাশ্চহতলাল বলললছন “তাশ্চন্ত্র্ক রস-

দৃশ্চষ্ট”। মানুলষর জজবরূলপর আশ্চদমতম উৎসমূলি প্রলবলশর জনয 

তারাশঙ্কর মবপলরাযা অশ্চভযাত্রীর মলতা অগ্রসর হলযলছন, যার অনযতম 

প্রমাণ তাাঁ র “অশ্চভলনত্রী”। 

যশ্চদও তারাশঙ্কলরর সাশ্চহতয মচতনায মানুলষর বহু শ্চবশ্চচত্র জীবলনর 

আিযক-সু্র অশ্চভজ্ঞতার স্বাদ পশ্চরলবশলনর মক্ষলত্র শ্চশলে সুষমামশ্চণ্ডত 

উপিাপন রীশ্চতর শ্চদলক নজর আবশ্চশযকতা পাললন বযেক হলযলছন বলল 

মলন হয । ময কারলণ শ্রীকুমার বল্যাপাধ্যায বললত বাধ্য হলযলছন, 

“শ্চতশ্চন ততটা আটিক ে নলহন, যতটা জীবন রলসর রশ্চসক”। একইভালব 

কাজী আবু্দল ওদুদ মন্তবয কলরলছন, “তারাশঙ্কলরর হৃদযটি শ্চবশাল, শ্চকন্তু 

তাাঁ র দৃশ্চষ্ট মস তুলনায কম পশ্চরচ্ছন্ন”। অবশয সামশ্চগ্রকভালব এধ্রলনর 

অশ্চভমত গ্রহণীয নয, কারণ তাাঁ র শ্চবশ্চচত্র অশ্চভজ্ঞতা, শ্চবলশষত িাশ্চনক 

সংসৃ্কশ্চতর প্রশ্চত লুি পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানলক পশ্চরশীশ্চলত ও পশ্চরমাশ্চজক ত কলর 

শ্চতশ্চন বহু প্রেম মশ্রণীর গে রচনায হাত শ্চদলযলছন । 

সাম্প্রশ্চতক উপনযাস-সাশ্চহতয এবং মছাটগলে তারাশঙ্কর এক অননয 

প্রশ্চতভা । তারাশঙ্কলরর উপনযালস মহাকাশ্চবযক বযাশ্চি আলছ, আলছ জীবন-

শ্চজজ্ঞাসার গভীরতা । শ্চবংশ শতলকর শ্চশেী হলযও তারাশঙ্কর ইশ্চতহযানুসরণ 

মেলক বশ্চিত হনশ্চন। আধু্শ্চনক হবার মকান শ্চবশ্চশষ্ট সাধ্না বা কামনা তাাঁ র 

মনই । উচ্চকণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যল াষণা বা রুগ্ন মানশ্চসকতা, মশৌশ্চিন মজদুশ্চর শ্চকংবা 

কারুসবকস্বতা মেলক শ্চতশ্চন সবকপ্রযলে শ্চনলজলক মুক্ত মরলিশ্চছললন । তবু 

বতক মান যুলগর তরঙ্গসঙ্কুলতা শ্চতশ্চন উপলশ্চি না কলর পালরনশ্চন । সমালজর 

ও জীবলনর সবকস্তলরর ক্ষশ্চযষু্ণতা তাাঁ র কালছ গভীর মবদনার বাতক া বহন 

কলর এলনলছ । শ্চবলেষণ অলপক্ষাও মগাটা প্রাণবন্ত মানুলষর সাহচাযকই তাাঁ র 

অশ্চধ্ক কাময । অবশ্চক্ষত বতক মান তাাঁ লক জীবনশ্চবলরাধ্ী না কলর জীবনসন্ধানী 

কলর তুলললছ । রালের রুক্ষভূশ্চমর স্পশক, শ্রমজীবী চশ্চরলত্রর ভাস্কযকশ্চনপুণ 

গঠন এবং সুতীব্র আত্মানুসন্ধান তাাঁ র উপনযাসলক দুলকভ শ্চশলোৎকষক 

শ্চদলযলছ । তারাশঙ্কলরর জীবন-দৃশ্চষ্টর একপ্রালন্ত জশ্চমদারী-প্রো, তার পূবক 

মগৌরলবর সৃ্মশ্চত এবং বতক মান ক্ষশ্চযষু্ণতার মবদনা শ্চনলয উপশ্চিত, অনযশ্চদলক 

যন্ত্র্সভযতার অপশ্চরহাযক আগমন সম্পলকক ও মলিক অলচতন নন । 

১৯৭০ সালল রশ্চচত “অশ্চভলনত্রী” তারাশঙ্কর বল্যাপাধ্যালযর সমালজর ও 

জীবলনর সবকস্তলরর ক্ষশ্চযষু্ণতার শ্চচত্রই ফুটিলয তুলললছন । গে নয, 

উপনযাস শ্চহসালবই “অশ্চভলনত্রী”-র পশ্চরচয । সমগ্র উপনযাসটি মূলত 

একটি চশ্চরত্রলক মকন্দ্র কলরই আবশ্চতক ত হলযলছ—বাপ্পা মবাস । মলিক 

শ্চনলজর মুি শ্চদলযই বাপ্পা মবালসর অশ্চভনয জীবলনর কাশ্চহনী শ্চববৃত 

কলরলছন এবং তাাঁ লক মকন্দ্র কলর অনযানয চশ্চরত্রগুশ্চলও ফুলট উলঠলছ । 

মূল কাশ্চহনী শুরু হলযলছ বাপ্পা মবালসর কো শ্চদলযই—“এই শ্চবশ্চচত্র 

কাশ্চহনী শুনীলয মগল আমালক বাপ্পা মবাস ।………..” 

বাপ্পা মবাস একজন শ্চবিযাত অশ্চভলনতা নানা অলপরায ও যাত্রাপালায 

অতযন্ত দক্ষতার সলঙ্গ শ্চতশ্চন অশ্চভনয কলরলছন । লাভপুলরর মছাট মেন 

লাইলনর মেশন মাোলরর মছলল ই্ুভুষণ বা ই্ুরাণী যাত্রাদলল 

অশ্চভনলযর মসৌজলনয “বাপ্পা মবাস” নালম শ্চবিযাত হলয উলঠলছন । তাাঁ র 

শ্চনলজর পশ্চরচয প্রসলঙ্গ বাপ্পা মবাস বলললছন, “লাভপুর আমার বাশ্চড়, 

শ্চসউড়ী মজলার মহডলকাযাটক ার । মলধ্য আমদপুর মরলওলয জংশনও বলট 

আবার বড় বযবসার জাযগাও বলট ; দশ-বালরাটা মতলকল আলছ একটি 

মকাম্পাশ্চনর—বড় বড় মহাজনী গশ্চদ আলছ ; শ্চকন্তু এসব মেলকও 

আমদপুলরর মবশী নাম উলঠ যাওযা শ্চচশ্চন কললর জনয………”। যশ্চদও 

বাপ্পা মবাস পুরুষ নয, অশ্চভনয কলরলছন নারী চশ্চরলত্র । বাপ্পা মবালসর সলঙ্গ 

সাশ্চহশ্চতযলকর প্রেম আলাপ রবীন্দ্র সদলন “শ্চবদযাসাগর” পালায এক শ্চবধ্বা 

মমলযর চশ্চরলত্র অশ্চভনলযর সূলত্র । ২২-২৩ বছলরর শ্চবধ্বা মমলযর চশ্চরলত্র 

বাপ্পা মবাস এতই শ্চনিুাঁত অশ্চভনয কলরশ্চছললন ময সাশ্চহশ্চতযক মহাশয 

ধ্রলতই পালরনশ্চন-- “কণ্ঠস্বলর পযকন্ত পুরুষ সত্তার মকান আভাস মমলল 

না “। 

বাপ্পা মবালসর সলঙ্গ প্রেম সাক্ষালতর পর কালজর চালপ গেকার তাাঁ র কো 

ভুললই শ্চগলযলছন । কলযক বছর পর একবার গ্রালমর বাশ্চড়লত শ্চগলয 

আকশ্চস্মকভালবই বাপ্পা মবালসর সলঙ্গ শ্চিতীযবার সাক্ষাত হলয যায । 

আমদপুলর একটা একশ্চজশ্চবশন উপললক্ষ শ্চবিযাত যাত্রাদল এলসলছ । 

আমদপুর কতৃক পক্ষ তারাশঙ্করলক যাত্রা মদিার শ্চনমন্ত্র্ণ করললও শ্চতশ্চন 

যানশ্চন । অেচ পলররশ্চদন গ্রালমর কলযকজন উৎসাহী যুবক তালদর অিযাত 

গ্রালম যাত্রাদললক আমদপুর মেলক মফরার পলে এক রাত্রী যাত্রা গাওনা 

করার জনয একটি শ্চচঠি শ্চললি মদবার জনয গেকালরর শ্চনকট উপশ্চিত হয । 

শ্চচঠি শ্চললি মদবার পরপরই মসিালন উপশ্চিত হয “সু্র সুলবশ একটি 

তরুণ”—বাপ্পা মবাস । 

প্রেলম শ্চচনলত না পারললও উপশ্চিত িানীযলদর শ্চফসফাস কোয 

তারাশঙ্কর শ্চচনলত পরললন বাপ্পা মবাসলক । মবশ শ্চকছুটা সময শ্চনলযই ময 

বাপ্পা মবাস এলসশ্চছললন তা মবাঝা যায বাগালনর বাাঁ ধ্ালনা মবদীলত বসলত 

মদলি । ভাব জমালনার জনয বাপ্পা মবাস গেকালরর প্রেম জীবলনর কো, 

শ্চবলশষ কলর লাভপুলরর শ্চেলযটালর তারাশঙ্কলরর নারীভূশ্চমকায অশ্চভনয 

করার কো বললল মলিক অবাক হন । এমনশ্চক বাপ্পা মবাস শ্চনলজও 

তারাশঙ্কর অশ্চভশ্চনত “কণকাজুক লন” শ্চনযশ্চতর পাটক  এবং “মাটির  লর” মছাট 

মমলযর পাটক  কলরশ্চছললন । শ্চনলমলষ তারাশঙ্কলরর মলন পলড় যায—

“মসানার বালা পরা হাত । গালয মগরুযা রলের পাঞ্জাশ্চব, পরলন একিানা 
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মমলযলছললর চওড়া পাড় শাশ্চড় । হালত মুলি মপি, মচালি কাজল, 

কপালল কুমকুলমর টিপ……মুি মদলি মলনাহাশ্চরণী একজন তরুণী 

বললই মলন হলযশ্চছল ।“ 

পাটক  মস দারুন কলরশ্চছল । মযমন শ্চনযশ্চত মতমশ্চন ওই মাটির  লরর পাটক  । 

যশ্চদও বাপ্পা মবালসর মসশ্চদন ভাললা মললগশ্চছল মাটির  লর তারাশঙ্কলরর 

বড় জামাই-এর পাটক  । ১৯৪১ সালল  লট যাওযার মসশ্চদলনর শ্চেলযটার 

জীবলনর কো বাপ্পা মবাস নতুন কলর মলন কশ্চরলয শ্চদলযলছন । ১৯৬৮ 

সাললর সাম্প্রশ্চতক কালল তারাশঙ্কর মস সব কো ভুললই মগলছন । দী ক 

মরাতপ্রবালহ ই্ুভূষলণর মলতা একটি মছললর মকাোয মকান শ্চদগন্তলর 

মভলস লাগার কো ; শ্চকন্তু বাপ্পা মবাস এতশ্চদন পর কোটা মলন কশ্চরলয 

মদয । বলাবাহুলয, বাপ্পা মবাস ও তাাঁ র দলবল অতযন্ত দক্ষতার সলঙ্গই 

পাকা মেজ োকা অশ্চডলটাশ্চরযালম অশ্চভনয কলরশ্চছললন । এই গ্রালম এতই 

সমাদর মপলযশ্চছললন ময তারাশঙ্করলক কৃতজ্ঞতা জানালত শ্চগলয মসিালনই 

োকার আবদার জাশ্চনলয শ্চছললন । মসই আবদার অবশয মঞু্জর হলযশ্চছল । 

কো সূলত্রই বাপ্পা মবাসলক শ্চতশ্চন শ্চজলজ্ঞস কলরশ্চছললন ময শ্চবরলহ 

মগালাপীর পাটক  কলরলছ শ্চকনা । উত্তলর বাপ্পা মবাস জাশ্চনলয শ্চছললন, 

মগালাপীর পাটক টাই তাাঁ র জীবলনর প্রেম পাটক  । শ্চকন্তু ই্ুভূষণ মবাস শ্চক 

কলর বাপ্পা মবাস হললন তার উত্তলর জানায, ঐশ্চতহাশ্চসক "বাপ্পা রাও" 

নাটক অশ্চভনয কলর এতই জনশ্চপ্রযতা লাভ কলরশ্চছললন ময মলালকর মুলি 

মুলি ই্ুভূষলণর নাম পশ্চরবতীত হলয "বাপ্পা মবাস" ছশ্চড়লয পলড় । 

আললাচনার মলধ্য শ্চদলযই জবকুণ্ঠপুর গ্রালমর কো ওলঠ, মযিালন বাপ্পা 

মবাস একটা সময অশ্চতবাশ্চহত কলরলছন । জবকুণ্ঠপুলরর মচৌধু্রীবাবুলদর 

সলঙ্গ আলালপর সূলত্র মসিালনই বড়বাবু সুরঞ্জন মচৌধু্রী বাপ্পা মবাসলক 

ভারতবাবুর বাশ্চড়লত চাকশ্চরর বযবিা কলর মদন। মসশ্চদন ভারতবাবুলক 

(ভারতচন্দ্র ম াষাল) মদলি বাপ্পা মবাস অবাক হলয মগশ্চছল, "কাাঁ চাপাকা 

চুল, লাললচ মগৌর গালযর রে, মছাটিাট মরাগা মানুষ । একিানা পা হাাঁ টুর 

নীলচ মেলক কাটা......।" শ্চতশ্চন অতযন্ত আন্তশ্চরকতার সলঙ্গ বললশ্চছললন --

"আচ্ছা, তুশ্চমই ই্ুভূষণ? আশ্চম স্বলদলশর দাদা । " এই ভারতবাবুর 

বাশ্চড়লতই বাপ্পা মবালসর আলাপ হলযশ্চছল সমূ্পণক নতুন একটি পশ্চরবালরর 

সলঙ্গ, যার গে বাপ্পা মবাসই আমালদর শুশ্চনলযলছন । এিালনই বাপ্পা মবাস 

ভারতবাবুর মবালনর কো মজলনলছন । শ্চবশ্চন বা শ্চবলনাশ্চদনীর সলঙ্গ প্রেম 

সাক্ষালতর প্রসলঙ্গ বাপ্পা বলললছন --"এই ছশ্চবটা আমার জীবলন অক্ষয 

হলয রলয মগলছ । ওই লাল রলের জশ্চম কষকলষ নীলাভ কালাপাড় শাশ্চড় 

পরা একটি মমলয, কাাঁ লি কলসী, শ্চসাঁশ্চেলত শ্চসাঁদুর, পশ্চরপূণকা মযৌবনা, একটু 

দী কাঙ্গী, শ্চপলঠ এক রাশ্চশ চুল ।" 

ই্ুভূষণ তো বাপ্পা মবালসর কোলতই ভারতবাবুর পশ্চরবালরর কো 

শ্চবস্তাশ্চরত জানা যায । ভারতবাবু ও স্বলদশবাবু দুই ভাই, তাাঁ লদর ঠিক 

মালঝই মবান শ্চবলনাশ্চদনীর অবিান । তাাঁ লদর শ্চপতা শ্চছললন গশ্চরব সু্কল 

মাোর, শ্চকন্তু অশ্চতমাত্রায স্বলদশী । মদলশর প্রশ্চত ভাললাবাসার টালনই 

শ্চতশ্চন মছলললমলযলদর নাম মরলিলছন । মমলয শ্চবলনাশ্চদনীলক শ্চবলয 

শ্চদলযলছন জবকুণ্ঠপুলরর শ্চেলযটারলপ্রমী মগালপলনর সলঙ্গ । লম্বা দশাসই 

মচহারা, মগাললগাল মচাি, ককক শ কন্ঠস্বর ও দুদক ান্ত মচহারার মগালপন 

শ্চভলললনর পাটক  করত, যার জনয শ্চবশ্চন কাাঁ দত। তলব অশ্চভনয করললও 

মগালপন বধ্কমালন চাকশ্চর করত । শ্চকন্তু এই চাকশ্চরর সূলত্রই মগালপন 

বধ্কমালনর মহাজনটুলীর এক বারবশ্চনতার পালায পলড় মশষ হলয যায । দুই 

শ্চবধ্বা মশ্চহলার বযাংলক রািা টাকা মচক জাল কলর মগালপন তুলল মনয । 

পলর শ্চবষযটি জানাজাশ্চন হলত মগাপনলক পুশ্চললশ ধ্লর, শ্চবশ্চনর কপাল 

মপালড়, ম াষাল মাোরও মসটা সহয করলত না মপলর প্রাণ হারান । 

গে বলয চলল তার আপন মবলগ । ভারত ম াষাললর জীবলনর মমার  ুশ্চরলয 

মদয এই আকশ্চস্মক োলজশ্চড । মবালনর ভাগয শ্চবপযকয, শ্চপতার মৃতুয তালক 

স্বাভাশ্চবকভালবই জবকুণ্ঠপুলর মটলন আলন । মসিালনই বড় বাবুর মসৌজলনয 

সু্কলল চাকশ্চর মপললন ভারত ম াষাল । শ্চতশ্চন ভাললা গান গাইলত 

পারলতন, তাাঁ র গান শুলনই বড় বাবু মুগ্ধ হলয চাকশ্চর শ্চদলযশ্চছললন । এই 

চাকশ্চর যশ্চদও মটলকশ্চন । মাোশ্চরর পাশাপাশ্চশ ভারতবাবু বড় বাবুর চালপ 

পলড় শ্চেলযটালর গান গাইলতন, স্বলদশী গান । মাোশ্চর মগললও বড় বাবু 

তাাঁ র শ্চনলজর অশ্চফলসই মহডক্লালকক র চাকশ্চর শ্চদললন । 

বড় বাবু সুরঞ্জন মচৌধু্রী শ্চনলজই শ্চললিলছন "শ্চবজশ্চযনী" নাটক এবং নাটকটি 

মিি করলবন বলল শ্চির কলরলছন । মশলষ রাযবাহাদুলরর মসৌজলনয 

শ্চিলজন্দ্রলাল রালযর নাটক "শ্চবরহ" প্রেম শ্চদন এবং বড়বাবুর "শ্চবজশ্চযনী" 

শ্চিতীয শ্চদন শ্চেলযটালর মিি করার শ্চসদ্ধান্ত গৃহীত হয । শ্চকন্তু শ্চফলমল পাটক  

করার জনয কলকাতার এলমচার শ্চেলযটালর শ্চফলমল পাটক  িযাত শ্চসধু্বাবু 

হঠাৎ পলাযন করলল সকললর মাোয বাজ পলড় । এই আসন্ন শ্চবপদ মেলক 

তাাঁ লদর উদ্ধার করললন ভারত বাবু । শ্চতশ্চন শ্চফলমল পাটক  ও মমলযশ্চল গলায 

গান কলর মদলবন জানান, শ্চকন্তু নাচ করলত পারলবন না । মশলষ বড়বাবুর 

মচষ্টায ভারতবাবুর নাচ মশিা এবং তা শ্চেলযটালর উপিাপন করা সম্ভব 

হয । শ্চকন্তু মলি নাচ করার সময একটা মপলরক ভারতবাবুর পালয 

ফুলটশ্চছল । প্রেলম আমল না শ্চদললও বযালণ্ডজ মবাঁলধ্ আবার নাচ কলরলছন, 

শ্চশলিলছনও । শ্চকন্তু তাাঁ র পা পলর এতটাই শ্চবষাক্ত হলয ওলঠ ময 

ভারতবাবুলক শুধু্ প্রাণ বাাঁ চালতই ওই পা মকলট  

বাদ শ্চদলত হয । বড়বাবু এরপলরও ভারতবাবুলক তাাঁ র শ্চেলযটালরর সলঙ্গ 

যুক্ত রািার মচষ্টা চাশ্চললয শ্চগলযলছন । 

ভারতবাবুর কো ছাড়াও বাপ্পা মবালসর মুি শ্চদলয আরও একটি চশ্চরত্র মূতক  

হলয ফুলট উলঠলছ--মকষ্টশ্চবলনাদ । এই মকষ্টশ্চবলনাদই জবকুণ্ঠপুর মেলক 

মভলস আসা বাপ্পা মবাসলক মেুর শা-র যাত্রার দলল আশ্রয শ্চদলযশ্চছললন । 

কৃষ্ণশ্চবলনাদ, শ্চযশ্চন মকষ্টশ্চবলনাদ নালমই মবশ্চশ পশ্চরশ্চচত শ্চছললন । 

মকষ্টশ্চবলনাদ শ্চছললন মসকাললর যাত্রা দললর অজুক ন । মলাকটা এমশ্চন ভাললা 

হললও তাাঁ র মদাষও কম শ্চছল না । বাপ্পা মবালসর কোয বলা যায, "একটা 

মদাষ শ্চছল --মার হালতর মদাষ । হঠাৎ মারলত আরম্ভ করত । মদলহ শশ্চক্ত 

শ্চছল ; ডন জবঠকীও করত । তলব মদ মিলতা মতা " । আবার যাত্রা দলল 

মমলযলদর অশ্চভনয করার বযাপালর শ্চতশ্চন ম ারতর শ্চবলরাধ্ী শ্চছললন । 

মকষ্টশ্চবলনাদ এক সময বললশ্চছললন, "মমলযরা পাটক  করলতই পালর না । 

ওলদর যা শ্চকছু পাটক  তা সাধ্ারণ জীবন । সবই ওলদর পাটক  । ভাইলফাাঁ টা 

মদয তাও পাটক  কলর, ফুলসযযায আলস মসও পাটক  কলর.......।" শ্চকন্তু এই 

মকষ্টশ্চবলনাদবাবুই মেুর শা-র গলণশ অলপরায "বাপ্পারাও" নাটকটি 

এলনশ্চছললন । নাটলক মছাট বাপ্পার চশ্চরলত্র ই্ুভূষণলক পাটক  শ্চদলযশ্চছললন । 

যাত্রায ই্ুভূষলণর সাফলয মদলি উচ্ছশ্চসত হলয মিাদ মকষ্টশ্চবলনাদই 

"বাপ্পা রাও." পলর "বাপ্পা মবাস" নাম শ্চদলযশ্চছললন । মসই মেলকই 

“ই্ুভূষণ” হলয মগললন "বাপ্পা মবাস"। 

বাপ্পা মবাস নামকরণ করললও মকষ্টশ্চবলনাদ মমলয চশ্চরলত্রর বাইলর পুরুষ 

চশ্চরলত্র বাপ্পালক অশ্চভনয করলত শ্চনলষধ্ কলরন । মকষ্টশ্চবলনাদ বললতন, 
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"তুই শালা একচশ্চলশ বছলর ময শ্চদন পা শ্চদশ্চব পটাশ্চসযাম সাইনাইড মিলয 

িতম কলর শ্চদশ্চব শ্চনলজলক । মতার আর মমলয সাজবার বযস োকলব না । 

মতালক আর মকউ মনলব না।" আসল কো, বাপ্পা মবালসর কালছ অশ্চভনলয 

মহলর শ্চগলয মকষ্টশ্চবলনাদ মক্ষলপ শ্চগলযলছন । তাই মেজ মেলক শ্চগ্রনরুলম 

শ্চফলর এলস সটান চড় কশ্চষলয শ্চছললন বাপ্পার গালল । অেচ এই 

মকষ্টশ্চবলনাদই বাপ্পা মবাসলক িুব মস্নহ করলতন, তাাঁ লক ভাললা োকার 

পরামশক শ্চদলতন- "মদ শ্চসগালরট িাস মন । মমলয সাজবার মচহারা নষ্ট 

হলব, গালনর গলা যালব । মমলযলদর পালটক ই মতার একলসললন্স । 

মমলযলদর পাটক  ছাড়া পুরুলষর পালটক  কদাচ নাশ্চমস মন । মমলয দলল যাস 

মন ।……. আর এই একলশাটা টাকা তুই মন, মপাোশ্চপলস একটা 

একাউি পত্তন কশ্চরস । তালত শ্চকছু শ্চকছু জশ্চমলয রাশ্চিস । এটা মতালক 

চড় মারার দাম আশ্চম শ্চদশ্চচ্ছ না ।...." মেুর শা-র গলণশ অলপরা মেলক 

মকষ্টশ্চবলনাদ শ্চনলজলক সশ্চরলয শ্চনলযশ্চছললন বাপ্পা মবালসর সলঙ্গ 

প্রশ্চতলযাশ্চগতায মহলর শ্চগলয । "মকষ্টশ্চবলনাদ কিনও পাটক  করলত শ্চগলয 

হালর শ্চন, মতার কালছ হারলাম।" 

ময মকষ্টশ্চবলনাদ একসময বাপ্পালক বললশ্চছললন ময পুরুষ চশ্চরলত্র বাপ্পালক 

মানালব না, মসই মকষ্টশ্চবলনাদই গলণশ অলপরা মছলড় যাওযার ঠিক আট 

বছর পলরই বাপ্পালক শ্চদলয পুরুলষর পাটক  কশ্চরলয শ্চছললন । এই আট 

বছলরর মলধ্য এ দল ও দল মস দলল বাল র মলতা  ুরলত  ুরলত 

অবলশলষ মমাশ্চহনী অলপরালত এলসলছ ফাাঁ লদ পলড় মগলছ । এই মমাশ্চহনী 

অলপরার মাশ্চলক শ্চছললন মাযারাণী বা মাযাশ্চবনী । এই মাযারাণীরলক 

বাজালর বলা হলতা "রাক্ষসী মাযা"। আকশ্চস্মক ভালবই একশ্চদন মিালার 

চাল পাড়ার একটি মদহ মকনালবচার বাজালর মাযারাণীর আশ্চবভক াব  লটশ্চছল 

। মসিালন পা শ্চদলযই মস জয কলরশ্চছল সারা বাজার । মকষ্টশ্চবলনালদর 

মলতা িলেরলদর িপ্পলর পড়লতও মদশ্চর হযশ্চন । জননক এক বাবুর মারফৎ 

মাযারাণীর সলঙ্গ মকষ্টশ্চবলনালদর সাক্ষাৎ হলযশ্চছল । মসই বাবুটি অবশয 

মাযার িপ্পর মেলক মবশ্চরলয আসলত চাইশ্চছললন, তাই মকষ্টশ্চবলনালদর 

হালত মছলড় শ্চদলয শ্চনলজ সলর পড়ললন । তাাঁ র আলগ একটা শ্চেলযটার 

িাপন কলর যান মাযারাণীর অধ্ীলন । 

এই মাযারাণী চশ্চরত্রলক তারাশঙ্কর এমনভালব উপিাপন কলরলছন ময যাত্রা 

জগলতর সুশ্চনপুন অশ্চভলনতা (অশ্চভলনত্রী) বাপ্পা মবাস পযকন্ত ম াল মিলয 

শ্চগলযলছন । শ্চকন্তু মকষ্টশ্চবলনালদর অশ্চভনয জীবন মশলষর শ্চদলক এতটা 

িারাপ হলয উলঠশ্চছল ময শ্চতশ্চন মিাদ বাপ্পা মবালসর স্মরণ শ্চনলত বাধ্য হন । 

ঝশ্চরযার যাত্রার আসর মস সমলয িুবই প্রশ্চষদ্ধ শ্চছল, রাজালদর অলেল 

পযসা । মসিালনই দুশ্চদন ধ্লর মাযাবতী অলপরার পর পর দুই শ্চদন গাওনা 

মগললও তৃতীয গাওনার শ্চদন শ্চবভ্রাট মদিা মদয । অশ্চভনয ও মপাশাক 

িারাপ হওযায কতুযশ্চক্তর মজলর অলনক শ্চশেী দল মছলড় পলাযন কলরন । 

তাই মান ও প্রাণ বাাঁ চালত মকষ্টশ্চবলনাদ ছুলট এলসলছন মডানক অলপরার 

মযালনজালরর কালছ । মসিালনই বাপ্পা মবালসর সলঙ্গ তাাঁ র মদিা । এযাত্রায 

বাপ্পা মবাস তাাঁ লক উদ্ধার কলর মদন এবং আট বছর পূলবকর চড় মারার 

অদৃশয মশাধ্ মতাললন । 

গলের মশলষর শ্চদলক তারাশঙ্কর এমন নাটকীয ভালব বাপ্পা মবালসর কাশ্চহনী 

অবতারণা কলরলছন, যা মকবল পাঠকলকই নয তারাশঙ্কর শ্চনলজই ম াল 

মিলয মগলছন । ভারত ম াষাল বা ভারতবাবুর একমাত্র মবান শ্চবশ্চন বা 

শ্চবলনাশ্চদনী চশ্চরত্রটি প্রেম মেলকই মগাললমলল শ্চছল বলল বাপ্পা মবালসর মলন 

হলযশ্চছল । প্রেম সাক্ষালত ই্ুভূষণ শ্চবশ্চনলক সদযস্নাত অবিায মদলি 

মমাশ্চহত হলয যায । শ্চবশ্চন শ্চববাশ্চহত হললও মস ময সুিী শ্চছল না তা কারও 

অশ্চবশ্চদত শ্চছল না । শ্চবশ্চন বাপ্পা মবালসর মচলয বযলস বড় শ্চছল, তাই এক 

প্রকার ভয জশ্চড়লয শ্চছল বাপ্পা মবালসর মদহমলন । মস িুব একটা কো 

বলত না শ্চবশ্চনর সলঙ্গ । শ্চবশ্চনর স্বামী মগালপন টাকা চুশ্চরর অপরালধ্ মজলল 

মগলল শ্চবশ্চন যলেষ্ট শক মিলয শ্চছল । তাাঁ র শ্চনকট জীবন অসহয হলয 

উলঠশ্চছল । আনমলন শ্চবশ্চন ভাললালবলস শ্চছল বাপ্পা মবাসলক, শ্চকন্তু বললত 

পালর শ্চন । পলর একশ্চদন যাত্রার মশলষ ভারতবাবু বাপ্পা মবাসলক একাই 

বাশ্চড় শ্চফলর যাওযার কো বললন । এই  টনা বাপ্পা মবালসর জীবলন পশ্চিমী 

ঝঞ্ঝা বলয আলন । রালত বাপ্পা মবাস ভারতবাবুর বাশ্চড়লত শ্চফলর শ্চনলজর 

কলক্ষ শ্চবশ্চনলক মগালাপীর সালজ কাাঁ লি কলসী শ্চনলয, বাপ্পা মবাস ময ভালব 

মগালাপী মসলজ অশ্চভনয করলতন, মসই একই ভশ্চঙ্গমায মহলস গান 

করলত মদলি --"মহলস নাও দু শ্চদন বই মতা নয " । এক লহমায 

ই্ুভূষণ তো বাপ্পা মবাস বুলঝ শ্চনললন, শ্চবশ্চন তালকই ভাললাবালস । ভলয 

পাশ্চললয এলসশ্চছল মসই রালতই জবকুণ্ঠপুর মেলক । 

ভুলল মযলত মচলযশ্চছল বাপ্পা মবাস, হযাাঁ  মস শ্চবশ্চনলক ভুললই মযলত মচলয 

যাত্রা জগলতই শ্চনলজলক আরও মবশ্চশ কলর জশ্চড়লয মফলল । 

মকষ্টশ্চবলনালদর সংস্পলশক নতুন জীবন শুরু কলর । শ্চকন্তু মস শ্চক মপলরশ্চছল 

শ্চবশ্চনলক ভুলল মযলত? না পালর শ্চন। এক অবযক্ত যন্ত্র্নায বালর বালরই ছট 

ফট কলরলছ । এই মকষ্টশ্চবলনালদর মসৌজলনযই বাপ্পার মদিা হলয যায 

মাযাশ্চবনী বা মাযাবতীর সলঙ্গ । প্রেম মদিালতই বাপ্পা মবাস মাযারাণীর 

মলধ্য শ্চবশ্চনলক িুাঁলজ পায । যশ্চদও শ্চবশ্চনলক মাযারাণীর সলঙ্গ মমলালত পালর 

না । শ্চকন্তু বালর বালরই তাাঁ র মলন হলযলছ, "মচনা । বড্ড মচনা ।.....এ 

মক? এ মক? এ মক?" । অেচ রশ্চতর পালটক  মসলজ োকা মাযা উত্তর 

শ্চদলযলছ, "তলব আপনালক মতা আশ্চম শ্চচশ্চন ।.....আপনার সামলন দাাঁ ড়ালত 

পারব মতা?" রশ্চতর পাটক  বাপ্পা মবাস আলগ কলরলছ, তাই মস সবটাই 

জালন । শ্চকন্তু মকন জাশ্চন না মকষ্টশ্চবলনালদর িুব সল্হ হলচ্ছ ময রশ্চতর 

পালটক  োকা মাযা হযলতা বাপ্পালক শ্চনলজর কালছ মটলন আনলত পালর । 

তাই মতা মকষ্টশ্চবলনাদ সতকক  কলর বাপ্পালক, "ওই জাযগাটায সাবধ্ান 

মহাস বাপ্পা । ওিানটা মাগী িুব ভাললা কলর মর । কাাঁ লদ, বযাকুল দৃশ্চষ্টলত 

তাকায, শ্চমনশ্চত কলর ।..." 

শ্চকন্তু না, মস ভুল মাযা কলর শ্চন । যশ্চদও প্রদুম্ম মবলশ োকা বাপ্পালক কালছ 

মপলয রশ্চত শ্চনলজলক হাশ্চরলয মফলল, "মযন শ্চপ্রয মলনাহরলণ তাাঁ র সবকশ্চবধ্ 

আযুলধ্ সশ্চিত হলয মস একটির পর একটি প্রলযাগ করলছ ।.......কাাঁ লি 

কলসী শ্চনলয অে মহলল দাাঁ শ্চড়লয, হঠাৎ মদহিানায মস শ্চহললাল জাশ্চগলয 

তুলল ।" শ্চচনলত পালর বাপ্পা মবাস । মাযাও আলগর শ্চবশ্চনরূলপই বাপ্পার 

শ্চনকট শ্চনলজলক ধ্রা মদয, "যশ্চদ মদিা না কর -- তলব মসবার মশ্চরশ্চন, 

এবার মরব ।" মরলত অবশয শ্চবশ্চন শ্চগলযশ্চছল, শ্চকন্তু মপযারা মাোর শ্চবশ্চনলক 

উদ্ধার কলর নতুন জীবন মদয । পলর মসিান মেলকই শ্চবশ্চন মাযারানী নালম 

মকষ্টশ্চবলনালদর হালত পলর । িুলল বলস মাযাবতী অলপরা, প্রেলম যলেষ্ট 

সুনাম জাগাললও মশষ রক্ষা করলত পালরশ্চন । একশ্চদলক মাযালক পাওযার 

তীব্র আকুশ্চত অনযশ্চদলক মাযার বাপ্পালক শ্চফলর পাওযার শ্চনরন্তর কামনা 

এমন ি্ সৃশ্চষ্ট কলর ময মাযাবতী অলপরা মুি েুবলড় পলড় । বাপ্পা মবালসর 

কোয--"আট বছর এ দল ও দল করার পর হঠাৎ মকষ্টশ্চবলনাদ পড়ল " । 

 মকষ্টশ্চবলনালদর পতলন যাত্রা দললর সকলল আিযক হললও আসল কারণ 

ময মাযা মসটা আর মকউ না বুঝুক বাপ্পা মবাস ঠিকই বুলঝশ্চছল । তাই 
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মকষ্টশ্চবলনাদলক তুললত বাপ্পা ঝশ্চরযার গাওনায শ্চনলজলক উঝাড় কলর মদয 

। শ্চকন্তু মাযা রূশ্চপণী শ্চবশ্চন তাাঁ র হারালনা শ্চপ্রযতমলক আর হারালত চাযশ্চন, 

মস শ্চনলজই বলল,--“মে হলয যাক, তারপর হলব মবাঝাপড়া । বুলঝছ ?” 

তাই শ্চনলয উভলযর মলধ্য গন্ডলগাল । গাওনা মশলষ কলকাতায শ্চফলর 

মগললও মকষ্টশ্চবলনাদ মাযালক ধ্লর রািলত পালরশ্চন । তীব্র শ্চনযকাতন ও 

প্রহার কলর মাযালক এবং অলপরা মভলে শ্চদলয কাশী চলল যায । আর 

মাযা ওরলফ শ্চবশ্চন তাাঁ র শ্চপ্রযতলমর জনয অলপক্ষায োলক ।.... হযাাঁ  মশষ 

পযকন্ত বাপ্পা মবাস ওরলফ ই্ুভূষলণর সলঙ্গ শ্চবশ্চনর মদিা হয, উভলয 

উভযলক কালছ পায, সােকক  হয তাাঁ লদর অশ্চভনয, পূণক হয "অশ্চভলনত্রী" 

বাপ্পা মবালসর জীবন । 

তারাশঙ্কলরর “অশ্চভলনত্রী” উপনযাসটি শ্চবলেষলণ স্বাভাশ্চবকভালবই আমরা 

মদিলত পাই, ই্ুভূষণ ওরলফ বাপ্পা মবাস নারী চশ্চরলত্র অশ্চভনলযর 

মসৌজলনয একজন কৃশ্চত অশ্চভলনত্রী হলয উলঠলছন । শ্চকন্তু সমগ্র কাশ্চহনীলত 

বাপ্পা মবাস ছাড়াও আমরা আরও শ্চকছু চশ্চরত্রলক নারীর পাটক  করলত 

মদলিশ্চছ, মযমন- ভারতকুমার ম াষাল । ভারতবাবু সুরঞ্জন মচৌধু্রীর 

সুরঞ্জন অলপরায অতযন্ত দক্ষতার সলঙ্গই নারী চশ্চরলত্র অশ্চভনয কলরলছন । 

কলকাতার এলমচার শ্চেলযটালর শ্চফলমল পাটক  িযাত শ্চসধু্বাবুও কলরলছন 

নারীর পাটক  । পুরুষ হলযও নারীর চশ্চরলত্র অশ্চভনলযর সূলত্র “অশ্চভলনত্রী” 

হলয ওঠার সুলযাগ অলনলকরই শ্চছল । মশষ পযকন্ত নানান বাধ্া শ্চবপশ্চত্ত 

অশ্চতিম কলর এক আদশক অশ্চভলনত্রী হলয উলঠলছন ই্ুভূষণ—বাপ্পা 

মবাস । অেচ সামানয গান গাওযার মসৌজলনয শ্চবশ্চন ময অসাধ্ারণ অশ্চভনয 

করলত পারলব মস কো বাপ্পা কিলনাই ভাবলত পালরশ্চন । ভাগয শ্চবপযকলযর 

পর বৃহত্তর জীবলনর হাতছাশ্চন শ্চবশ্চন উলপক্ষা করলত পালরশ্চন । তাই ডযান্স 

মাোর মপযারা মাোলরর সলঙ্গ পাশ্চললয যাওযার মলতা দুুঃসাহস শ্চবশ্চন 

মদিালত পালর । পলর শ্চবশ্চন নাম পশ্চরবতক ন কলর “মাযারানী” নালম 

মাযাবতী অলপরায অশ্চভনয শুরু কলর । মকষ্টশ্চবলনাদ মাযালক শ্চনলজ মভাগ 

করলত মচলয বযেক হয । ঝশ্চরযার শ্চবিযাত যাত্রার আসলর বাপ্পালক কালছ 

পাওযার সুলযাগ কালজ লাগায মাযা । মকষ্টশ্চবলনাদলক হারালত মাযা 

জীবলনর মসরা অশ্চভনয কলর, তাাঁ র এমন অশ্চভনয মদলি স্বযং মকষ্টশ্চবলনাদ 

ধ্ল্ পলড় যায—“মযমন িুশী হলচ্ছ মতমশ্চন পাটক  কলর যাচ্ছ—ভাবলছা 

শ্চক ?” এর উত্তলর মাযা যা বললশ্চছল,--“শ্চক ভাবলবা । মযমন আসলছ 

মতমশ্চন করশ্চছ । তুশ্চম এমন ষাাঁ লড়র মত মচাঁ চালল মকন ? এমন পাগললর 

মত হাসলল মকন?” মশষ পযকন্ত শ্চবশ্চনর জয হলযশ্চছল “অশ্চভলনত্রী” 

রূলপই, শ্চকন্তু বাপ্পার জনয হারালত হয অশ্চভনয জীবন । 

বাপ্পা মবালসর মুি শ্চদলয সমগ্র কাশ্চহনী পাঠলকর সামলন উপিাপন করললও 

স্বযং মলিক তারাশঙ্কর শ্চনলজই ময নাটলক অশ্চভনয কলরলছন, এমনশ্চক 

নারী চশ্চরলত্র, মস কোও জানা যায । আসল কো শুধু্ নাটক মলিা নয, 

নাটলক অশ্চভনলযর মক্ষলত্রও তাাঁ র উৎসাহ শ্চছল অসীম। তৎকালল পুরুষ 

শ্চশেীরা মশ্চহলা চশ্চরলত্র অশ্চভনয করলতন, এটা িুব আিলযকর শ্চছল না। তলব 

তারাশঙ্কর শুধু্ নারী চশ্চরলত্রই নয, ‘কণকাজুক ন’, ‘শ্চচরকুমার সভা’, 

‘বশীকরণ’, ‘জবকুলণ্ঠর িাতা’ ইতযাশ্চদ নাটলক পুরুষ চশ্চরলত্র অশ্চভনয 

কলরও প্রশংসা মপলযশ্চছললন। ‘আমার সাশ্চহতযজীবন’ রচনায তারাশঙ্কর 

শ্চললিলছন, ‘আজ বশ্চল আমার সাশ্চহশ্চতযক জীবলন এই রঙ্গমলির সাহাযয 

পশ্চরমালণ সামানয হললও দুুঃসমলযর পাওনা শ্চহসালব অসামানয। মসশ্চদন 

রঙ্গমলির এই সাহাযয না মপলল সাধ্নার অকৃশ্চত্রম শ্চনষ্ঠা সলেও আমার 

জীবলন এ সাফলয অজক ন সম্ভবপর হত না।’ 

কোসাশ্চহলতযর মক্ষলত্র িযাশ্চতর চূড়ায উঠললও নাটকলক সব সময মলনর 

কাছাকাশ্চছই মরলিশ্চছললন তারাশঙ্কর বল্যাপাধ্যায। নাটলকর প্রশ্চত অকৃশ্চত্রম 

ভালবাসা না োকলল এমন উচ্চারণ অসম্ভব । তারাশঙ্কর বল্যাপাধ্যাযলক 

অশ্চধ্কাংশ বাোশ্চল ঔপনযাশ্চসক বললই জালনন। ‘কাললা যশ্চদ ম্ তলব 

মকশ পাশ্চকলল কা্ মকলন’-র মলতা কলযকটি গান শ্চলিললও মুিযত 

কোসাশ্চহশ্চতযক শ্চহলসলবই শ্চতশ্চন বাোশ্চলর কালছ পশ্চরশ্চচত। শ্চকন্তু এই মলিক 

ময মছাটলবলায নাটযকার হলত মচলযশ্চছললন, মস তেয অলনলকর কালছই 

মতমন পশ্চরশ্চচত নয। নাটক মলিা শ্চদলযই সাশ্চহলতযর জগলত পা রালিন 

তারাশঙ্কর। ‘ইশ্চতহাস ও সাশ্চহতয’ প্রবলন্ধ শ্চতশ্চন শ্চললিলছন, ‘...অশ্চভনয 

ভাললা লালগ, নাটক রচনা কশ্চর। মস রচনা অবশয তিন solitary 

pride-এর সাশ্চমল আমার কালছ। মলধ্য মলধ্য জমজমাট নাটযমলি 

অশ্চভনয কশ্চর…..।’ + 
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