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আজ �য িবষয়� িন েয় আ েলাচনা কর েবা।
"আহবান" -  িবভ�  িতভ�ষণ ব ে��াপাধ �ায় ( ১৮৯৪-- ১৯৫০ )

পাঠ প ির িচ িত: 
=========

বাংলা সা িহ েত�র ই িতহা েস �কৃ িত ��ম ও অধ �া� েচতনায় সফল রচনা ৈশলীর কথা িশ�ী িহ েস েব ন ি�ত ও
সাথ�ক িশ�ী  িবভ�  িতভ�ষণ ব ে��াপাধ �ায়। তঁার গ � উপন �া েস সহানভু�  িতশীল অ�রদ ৃ� িদ েয় �যভা েব মানষু েক
�দ েখ েছন �তম িন �াম বাংলার �নস িগ�ক িচ�ল বণ�নাও খু ঁেজ পাই িশ� সুষমার অপ�পভা েষ�।  মানষু েক িত িন
�দ েখ েছন গভীর মম� েবাধ ও িন িব িড় ভা েলাবাসায়। তঁার গদ � কাব �ময় বণ�নাও িচ�েসৗ� েয� মন �ক েড় �নয়।

 "আহবান" গ� � িকভ�  িতভ�ষণ ব ে��াপাধ �ােয়র রচনাব িল �থ েক সংক িলত।     এ গ� �  উদার মান িবক স� েক� র
চমৎকার এক � গ�। মান ুেষর ��হ- মমতা- �ী িতর �য বঁাধন  তা ধন স� েদ নয় , �দ েয়র িন িবড় আ� িরকতার
� েশ�ই গ েড় ও েঠ।  ধনী-দ ির� িন েয় ��িণ িবভাজন ও �বষম � ব িভ� ধ েম�র মান ুেষর ম েধ� �য দরূ� সং�ার ও
�গঁাড়ািমর ফ েল গ েড় ও েঠ তাও ঘু েচ �য েত পা ের -- একা� ��হ ও উদার �দ েয়র আ� িরকতা ও মানবীয় দ ৃ�র
ফ েল। দা ির� �-পী িড়ত �া েমর মান ুেষর সহজ সরল জীবনধারার �িতফলনও  এই গ ে�র অন �তম উপজীব �।
গ ে�   �লখক দ ু� িভ� ধম� , বণ�  ও আ িথ�ক অব�া েন �ব েড়- ওঠা  চ ির ে�র ম েধ� সংকীণ�তা  ও সং�ারমু�
ম েনাভ ি�র �কাশ ঘ � েয় েছন। �ামীণ �লাকায়ত �া ি�ক জীবনধারা শা�ীয় ক েঠারতা �থ েক �য অ েনকটা মু�
�স-সত �ও এ গ ে� উ ে�া িচত হ েয় েছ।

িশখনফল:
=======

ক) সু�র পৃ িথবী গড়ার মান িসকতা গ েড় উঠ েব
খ) উদার মান িবক স� েক� র িবষয় ব �াখ �া কর েত পার েব।
গ) ধম�-বেণ�র  ঊ ে� � মানু েষর প িরচয় বণ�না কর েত পার েব।
ঘ) সংকীণ�তা ও সং�ারমু� দ ৃ�ভ ি� গ েড় উঠ েব।
ঙ)  মানব ��েমর তাৎপয�  উপল ি� কর েত পার েব।
চ) �� েহর টান মানুষ েক কীভা েব ধম�-ব েণ�র িব েভ েদর ঊ ে� � িন েয় যায় �স স� েক�   ব �াখ �া কর েত পার েব।

�লখক প ির িচ িত: 
============

জ� - মাত�লালয় মুরা িরপুর �াম চ ি�শ পরগনা, ১২ �স ে��র ১৮৯৪
ঔপন �া িসক, �পতৃক িনবাস- ব �ারাকপুর �াম , চ ি�শ পরগনা। 
িপতা:  মহান� ব ে��াপাধ �ায়
মাতা:  মৃণা িলনী �দবী



বাল � ও �ক েশার দা ির ে�◌ �র ম েধ� কা েট। িপতার �পশা িছল কথকতা ও �পৗর িহত �। �ানীয় বন�াম ��ল
�থ েক ১৯১৪ - �ত �থম িবভা েগ �ম �ক পাস। কলকাতা িরপন ক েল েজ ভ িত�  ১৯১৬ �ত এ ক েলজ হ েত
�থম িবভা েগ আই এ এবং ১৯১৮ - �ত িডি�ংশ েন িব এ িড ি� লাভ।
�থ েম �গৗরী �দবীর স ে� প িরণয় সূ ে� আব� (১৯১৮)।
�থম �ীর মৃত� �র �তইশ বছর  পর  ১৯৪০ এ রমা �দবী েক ি�তীয় প ে�র �ী িহ েস েব �হণ। 

কম�জীবন:  িশ�ততাই ক ের েছন
ক)  �গ িল �জলার জা�ীপাড়া ��  েল
খ)  �সানাপুর হ িরনা িভ ��  েল
গ)  কলকাতা �খলাৎচ� �মেমা ির েয়ল ��  েল  ও 
ঘ)  ব �ারাকপু েরর িনকটবত� �গাপালনগর ��  েল

শরৎচ ে�র পরবত�কা েল বাঙা িল ঔপন �া িসক েদর ম েধ� িবভ�  িতভ�ষ েণর জন ি�য়তা  অনন � িছল।  বাংলা
উপন �া েসর গতানগু িতকতার ম েধ� তঁার �মৗ িলকতা ও সরস নবীনতা এক িব�য়কর ঘটনা। �কৃ িতর অপার
�সৗ�য� ও �াম বাংলার সাধারণ মান ুেষর জীবনাচরেণর সজীব ও িন�খুত িচ� তঁার  উপন �া েস  �ম েল। 
�কৃ িত ও মানব জীবন েক অ িব ি�� অখ� স�ায় ধারণ ক ের েছন তঁার সা িহ েত� । তঁার রচনায় তাই �কৃ িত  �ধু
�াকৃ িতক বণ�নায় পয�ব িসত নয় , এর ম েধ� র েয় েছ গভীর জীবনদ ৃ�। িবভ�  িতভ�ষ েণর ভাষা মধরু ও কাব �িন�।
গী িতক িবর ব �ি�� সা েপ ে� দ ৃ�ভ ি� তঁার �ছাটগ ে�র ম েধ� প ির�� ট।

রচনাব িল :
উপন �াস-
--------------
`প েথর পঁাচালী`   (১৯২৯)
`অপরা িজত  (১৯৩১)
`দ ৃ� �দীপ` ( ১৯৩৫ )
`আরণ �ক`  (১৯৩৮)
`আদশ� িহ� ু�হা েটল` (১৯৪০) 
`�দবযান`  ( ১৯৪৪)
`ইছামতী`  ( ১৯৪৯ )
 
�ছাট গ� সং�হ:  
--------------------
�মঘমা�ার  (১৯৩১)
�মৗরীফুল  (১৯৩২)
যা�াবদল  (১৯৩৪)
িক�র দল  (১৯৩৮)

আ�জীবনীমূলক রচনা:  `তৃণা�ুর`  (১৯৪৩)
প েথর পঁাচালী  ও অপরা িজত   িবভ�  িতভ�ষ েণর ��� কী িত�   ও বাংলা সা িহ েত�র এক অমূল � স�দ। `প েথর
পঁাচালী` ই ংের িজ ও ফরা িস ভাষায় অনূ িদত হ েয় �কা িশত।  `ইছামতী` উপন �া েসর জন � "রবী�-পুর�ার"
লাভ ( মর েণা�র)  
মৃত�◌ �  :  ঘাটশীলা,  ১ �স ে��র ১৯৫০  (  ১৫  কা িত�ক  ১৩৫৭ )
-- - - - - - - - - - - - -



   
উ�ীপক

কাজ �শ েষ বা িড় িফর িছ েলন িদন মজরু �করামত। হঠাৎ �দখ েত পান মৃত�ায় এক � িশ� প েথর ধা ের
প েড় আ েছ। পরম যে� িত িন িশ� � েক ঘ ের ত� েল আ েনন । িন েজর �ছ েল - �ম েয় িন েয় অভা েবর সংসা ের
�ী �থ েম খা িনকটা আপ ি� কর েলও িশ� �র অব�া �দ েখ িত িনও বুেক জ িড় েয় ধ েরন-- বড়  কর েত
থা েকন িন েজর স�ান প িরচেয়।

ক) বা িড় েত এ েল �গাপাল �কাথায় �খত?
খ) বু িড় �কন �গাপাল েক কাফ েনর কাপড় িক েন িদ েত ব েল?
গ) �করামত দ� িতর মধ � িদ েয় "আহবান" গ ে�র �কান িব েশষ িদক �র ই ি�ত র েয় েছ? ব �াখ �া ক েরা।
ঘ) `উ� িব েশষ িদক �ই  অনু ে�দ ও "আহবান" গ ে�র মূল উপজীব � `-- িব ে�ষণ ক েরা।

ক) বা িড় েত এ েল �গাপাল খু েড়া মশা েয়র বা িড় েত �খত।

খ) ব ুিড় িন েজ েক অসহায় �ভ েব �গাপাল েক কাফ েনর কাপড় িক েন িদ েত ব েল।

অ েন�র গল�হ হ েয় ব ুিড় জীবনধারণর ক ের। িন েজর �কান আপনজন না থাকায় ব ৃিড় িন েজ েক অসহায়  ভা েব।
�গাপাল েক �স স�ানত�ল � ম েন ক ের আদর ক ের। তাই �স ম ের  যাওয়ার পর  �গাপা েলর কা েছ কাফ েনর কাপড়
দা িব ক ের। 

গ ও ঘ স ংেক িতক উ�র
---------------------------------

গ)  �করামত দ� িতর মধ � িদ েয় "আহবান" গ ে� �গাপাল ও ব ুিড়র ��হ-মমতার িদক � ব িণ�ত হ েয় েছ। 

মান ুেষর �� েহ-মমতা-ও �ী িতর �য বঁাধন তা ধন স� েদর �চ েয় �দ েয়র স�েক� টাই  �ধান। ধনী -দ ির ে�◌ �র
��িণ িবভাজন , িব িভ� ধ েম�র মান ুেষর ম া েঝর েয �বষম � ও দরূ� উদার মান িবকতা ও আ� িরকতায় তা ঘু েচ যায়।

আহবান গ ে� জ িমর করা িতর �ী  থা েক   এক পাতা েনা �ম েয়র কা েছ , তারও �কউ �নই।  �গাপাল এক িদন �া েম
এ েল আমবাগা েনর �ভতর  িদ েয় বাজা ের যাওয়ার সময় ব ুিড়র স ে� তার প িরচয় , ব ুিড় েক িকছ�  পয়সা িদ েয় চ েল
যায়। পর িদন সকা েল ব ুিড়ও লা � ভর িদ েয় �গাপা েলর জন � পাকা আম িন েয় হা িজর হয়।  এভা েব  এক িদন
কঁাচকলা, ক িচ শসার জা িল , পা িত �লবু্

িন েয় �ায় �িত িদন ব ুিড় �� েহর টা েন আ েস। উ�ীপ েকর �করাম ত দ� িতর �বলায়ও একই কথা । িদন �শ েষ
িদনমজুর �করামত বা িড় �ফরার সময় মৃত�ায়  িশ� েক �দ েখ তার মায়া জা েগ, বা িড় েত িন েয় আ েস , িন েজরও
অভাব তারপরও িশ�র �িত মায়া মমতার �য জাগরণ ঘ েট �করামত দ� িতর মধ � িদ েয় "আহব ান" গ ে�র এ
িদক �র �িত ই ি�ত পাওয়া যায়।

ঘ) �করামত দ� িতর মধ � িদ েয় "আহবান" গ ে�র �গাপাল ও ব ুিড়র ��হ-মমতার িব েশষ িদক �র ই ি�ত পাওয়া
যায়। কা েজই উ� িব েশষ িদক �ই অন ুে�দ ও "আহবান" গ ে�র মূল উপজীব � - ম�ব �� যথাযথ।

আমা েদর সমা েজ নানান �ব◌ � আ েছ ধম�য় �গঁাড়া িম ��িণ িব েভদ �থা এসব মান ুেষর মা েঝ দরূ� �ত ির ক ের ।  এ
সব দরূ� ঘুচ েব উদার �দয় ও আ� িরকতার মধ � িদ েয়। �স কথাই িবধতৃ এখা েন।

উ�ীপ েক ব িণ�ত �করামত একজন িদনমজুর । �ী �ছ েল �ম েয় িন েয় তার অভা েবর সংসার। এক িদন িত িন কা জ



�শ েষ বা িড় �ফরার সময় প েথর ধা ের মৃত�ায় এক � িশ� েক �� েহর টা েন ঘ ের ত�  েল আ েনন । তার �ীও �থ েম
ইপ ি� জা িন েয় পর� েণই িশ� �র �িত মায়ায় কাতরতা �কাশ ক েরন ।ব ুেক জ িড় েয় �নন।  অভাব অনট েনর
ম েধ�ও িনজ স�া েনর ম েতা বড় কর েত থা েকন।

উ ে� িখত আ েলাচনা ও  িবচার িব ে�ষ েণ �বাঝা যায় উ�ীপক ও গ ে�র চ ির ে� িবষয় �র উপজীব � কাছাকা িছ।
গ ে� জ িমর করা িতর অসহায় ব�ৃা �ী িন েজর ধম� আর অভা েবর ঊ ে� � উ েঠ �গাপা েলর স ে� �� েহর ব� েন
ইব� হ েয় প েড় েছ। উ�ীপ েকর অভাব�� �করামত দ� িতর মা েঝও তাউ �দখা যায়।  "যা েদর ননু আন েত পা�া
ফুরায়" অব�া  �সখা েন কু িড় েয় পাওয়া িশ�র য� িন েত তারা কসুর কর েছন না । তািব িবল েত পা ির উ� িব েশষ
িদক �ই অন ুে�দ ও "আহবান"  গ ে�র মূল উপজীব �।` , 

#��_� েহল
#িবশ_অ ে�াবর_২০২০
#�েয়াজ েন:   ০১৭১২ ৬১৮১৬৯


