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Abstract: Comics is such a genre, from the very beginning that has subverted the relam of first degree reality, as a second 

degree of reality is created through the visual component of this genre. Unlike the word-written reality, this visual reality is not a 

factor of the reader’s imagination or concentration. This certain characteristics of comics has influenced it to create a own 

dimension of reality throughout times. Veteran artist Narayan Debnath also shaped his own version of reality, both visually and 

through the plot, while creating comics for Bengali chlidren periodicals. He has created such a world, where the idea of ‘child’ 

does not refrain from engaging with so-called adult matters — surely which is not common among his predecessors in Bengali 

visual-narrative scene. Children in his comics indulge into serious crimes as well as in ‘childlike’ mischieves. Whenever the 

country goes to war, Bnatul The Great, a character with enormous physical strength, also goes to teach the terrorists a lesson. But 

Bnatul is also a next-door superhero. So, the question arises, is there any basic structure present in the reality which Narayan 

Debnath created? How does this reality confront the first degree reality of the child reader? Are there any political position or 

ideas present behind that shaping of the reality? How is the power structure of the first degree reality is addressed in this version? 

These are some of the questions regarding Narayan Debnath’s reality in comics, whose answers are being searched in this paper. 

Index Terms -  Child, Young-adult, comics, Narayan Debnath, Reality.  

 

I. ভূজমকো 

 কমিে এিন এক সংরূপ, সূচনাকাল দেথকই পামেমব বাস্তবতার িথযে যা অন্তর্মাত র্মিথয় চথলথে। শব্দমনমিমত সামিথতের দচথয় শব্দ ও েৃথশের 
সমিলথন মনমিমত সংরূপ কমিে অথনক দবমশ কথর এই অন্তর্মাত র্িাথত সক্ষি। কারণ, শথব্দর পাশাপামশ দরখামিত েৃশেও যখন দকানও একমি 
ভাবপ্রকাথশর িাযেি মিথসথব কাজ কথর, িাথতগরি পামেমব বাস্তবতাথক ফ ুঁথে মভন্ন িাত্রার আথরকমি বাস্তবতা প্রতীয়িান িথয় ওথে — েৃশেিানতার জনেই 
তার অন্তর্মাতক্ষিতা পােথকর একাগ্রতা বা কল্পনাশমির উপর প থরাপ মর মনভমর কথর না। কমিথের এই মবথশষ ববমশষ্ট্েমির কারথণই িয়ত বারবার আিরা 
দেখব, বাস্তবতার িাত্রার মবমচত্র অমতক্রিণ কমিথে র্িথত দেখা মগথয়থে। দসই অমতক্রিণ কখনও িথয়থে কামিমনমভমিক, আবার কখনও তা েৃশেগত। 
বাংলা কমিথের দক্ষথত্রও নারায়ণ দেবনাে তাুঁর মনজস্ব বাস্তবতার মনিমাণ কথর মনথয়থেন। এথককিা যারাবামিক কমিথে তাুঁর এই বাস্তবতার মনিমাণ 
এথকরকথির। আিরা তাুঁর মনমিমত এই মবমভন্ন বাস্তবতার ত লনািূলক আথলাচনার িাযেথি মনযমারণ করব তাুঁর প্রস্তামবত সাযারণ বাস্তথবর প্রকৃমত। 

II. গবর্ষণো িদ্ধজত 

 তুলনোমূলক িোঠ-সমোবলোচনো িদ্ধজতবত নোরোয়ণ ঘদর্নোথ প্রণীত জর্জভন্ন কজমবের সমোবলোচনো করো িবয়বে। আলোদো আলোদো িজিকোয় প্রকোজিত 
কজমবের ঘেবি কী কী িজরর্তবন  টবে, তো-ও অনুসন্ধোন করো িবয়বে। শ্রী নোরোয়ণ ঘদর্নোবথর একজট র্যজিগত সোেোৎকোর এখোবন র্যর্হৃত িবয়বে, যো 
এই জনর্বন্ধর ঘলখক জনবিই জনবয়জেবলন।  

III. নোরোয়ণ ঘদর্নোবথর কজমবে ‘র্োস্তর্’-এর জনমবোণ 

 বাুঁি থলর গথল্প আিরা দেখথত পাই, বাুঁি ল এিন এক চমরত্র, যার গাথয় গুমল দবািা ে মর মকে ই লাথগ না। দয দকাথনা আর্াথতই দস অনািত। এই 
মবথশষ ক্ষিতাবথল বলীয়ান িথয় বাুঁি ল অপরাযী যরথত নাথি, নাথি য দ্ধথক্ষথত্র। য থদ্ধ বাুঁি ল দবশ কথয়কবার মগথয়থে। ১৯৬৫ সাথল ভারত পামকস্তান য দ্ধ, 
১৯৭১-এর ি মিয দ্ধ মকংবা আথরা পথর িওয়া অপাথরশন মবজয়, কামগমল য থদ্ধ আিরা বাুঁি লথক অংশ মনথত দেমখ। য থদ্ধ লেবার বাুঁি থলর মকে  মনজস্ব েক 
আথে। প্রায় প্রমতমি য থদ্ধই বাুঁি ল শত্রুপথক্ষর দগালাথকই আবার তাথের মেথক মফমরথয় দেয়, দসই দগালা তাথেরই আর্াত কথর। মকন্তু, দসই মবথফারথণ 
কাথরা িৃত ে নারায়ণ দেবনাে দেখান না, দেখান শত্রুথসনার কাপে মেুঁথে যাথে, তারা আিত, ভয়াতম িথয় পামলথয় যাথে। মকন্তু, এই েক দলখক মনথজই 
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অথনক জায়গায় দভথে দেন। ১৯৬৫-এর য থদ্ধ বাুঁি লথক দেমখ দপথরাল িোিার মনথয় শত্রুপথক্ষর র্াুঁমিথত ঢ থক পেথত, দেমখ পোিন িোি গোর িথতা ত থল 
তাথের িািলা করথত।১ অেচ, এখাথনও কাথরা িৃত ে দেখা যায় না। শুকতারার সম্পােকিণ্ডলীর কাথে মতমন যখন বাুঁি লথক একািথরর ি মিয থদ্ধ নামিথয় 
দেওয়ার প্রস্তাব পান,২, তাুঁর প্রােমিক উথেথগর জায়গা িয় অনে রাথের মবরুথদ্ধ বাুঁি লথক মভমেথয় দেওয়া আইনমবরুদ্ধ িথব মকনা। ‘মশশু’র দয যারণা মতমন 
মনথজ অনোনে দলখায় বতমর করথবন, তার সথে য থদ্ধ সরাসমর অংশগ্রিণথক তখনই দিলাথনা যায়, যখন ব মি, বাস্তথবর প্রতেক্ষতা দেথক মশশুথক সমরথয় 
রাখথত মতমন চানমন। অেচ, য থদ্ধ সরাসমর পক্ষ দনওয়ার িথযে মেথয় মিংসার প্রমত দয প্রকাশে সিেমথনর নমজর মতমন পােথকর সািথন ত থল যরথবন, তা 
শুয  বাুঁি থলর কমিথেই মনমিমত নারায়ণী অমতরঞ্জথনর িাত্রাথবাযথক লঙ্ঘন কথর। আিরা দেমখ, একািথরর য থদ্ধর কমিথে প্রমত পাতায় েমবর সংখো কথি 
চারমি িথয় যায়।৩ স্বাভামবকভাথবই এর ফথল প্রমতমি দখাথপ িান থষর দচিারা ও র্িনাবলী িাথপ অথনকিাই বে িথয় যায়, ত লনািূলক বে আকার মনথয় 
দেখা দেয় য থদ্ধর ধ্বংসলীলাও। এই গথল্প ধ্বংথসর তীব্রতা অনোনে গথল্পর ত লনায়, এিনমক বাুঁি থলর অনোনে য থদ্ধর গথল্পর ত লনায় অথনক দবমশ। এই 
গথল্প দলখক সরাসমর িৃত ে দেখান। আিরা দেমখ বাুঁি থলর গাথয় দলথগ দফরত যাওয়া গুমল এক খানথসনাথক িাুঁিরা কথর মেথে, এই প্রেি এবং দশষবার 
মতমন রিপাত আুঁথকন। এই গথল্পই আিরা দেমখ মব্রজ দভথে শত্রুপথক্ষর িোি নেীথত পথে যাথে। এই ধ্বংথসর  েমবর তীব্রতা বাুঁি থলর অনোনে য থদ্ধর 
গথল্পর ত লনায় অথনক দবমশ।  

 বাুঁি ল দযখাথন োথক, দসখানকার ভূ-রাজননমতক পমরচয় মনিমাথণ নারায়ণ দেবনাে মকে  পৃেক উপাোনথক একত্র কথরন। বাি ুঁথলর শিথরর 
কাথেই জেল, নেী, পািােও রথয়থে, আবার আমেবাসীরাও দসখাথন কাোকামে োথক।৪ এই জেথল এিনমক বার্ও োকথত দেখমে আিরা। োকথত দেখমে 
ভূত। ভূথতথের জামরজ মরও অবশে বাুঁি থলর কাথে খাথি না। একিা গথল্প দেমখ এক ভূথতর লম্বা মজভ মেথয়ই বাুঁি ল তাথক দবুঁথয দফথল।৫ বাি থলর গথল্প 
ভূথতরা কখথনাই উপকারী দচিারায় যরা দেয় না।  

 বাুঁি থলর গথল্প দযসব অপরাযীথক আিরা দেমখ, তারা সিকালথক ভীষণভাথব যারণ কথর। একিা গথল্প ে জন অপরাযীথক আথলাচনা করথত দেমখ 
তাথের অস্ত্র মনথয়, একজন বথল, তার অস্ত্র দস দপথয়থে প রুমলয়া দেথক।৬ আিাথের িথন পথে যায় প রুমলয়ায় অস্ত্রবষমথণর কো। আবার একিা গথল্প 
ভজা-গজা এক কারখানার যিমর্িী শ্রমিকথের সািাযোথেম চাুঁো ত থল তা মেথয় ফ মতম করার পমরকল্পনা কথর।৭ শ্রমিকরা যিমর্ি ত থল মনথত চায়, কারণ 
যিমর্থি দেথশর ক্ষমত িথে --- এরকি একমি বিবে দলখক শ্রমিকথের ি থখ বমসথয় দেন। শ্রমিক আথদালন, মকংবা বৃিির অথেম প্রতেক্ষ রাজনীমতর 
দেথকই একযরথির শামন্তকািী েূরত্ব বজায় রাখা িযেমবথির দশ্রমণঅবস্থান — কাথজই, যিমর্ি তো শ্রমিক আথদালন সম্পথকম দবািাপোয় দলখক দয 
মনথজর িযেমবি রাজনীমতমবি খ অবস্থানথক অমতক্রি কথরন না, তা স্পষ্ট্ িথয় ওথে। এবার, এই যিমর্ি ত থল দনওয়ার খবর দপথয় ভজা-গজা তা 
আিকাথত যায় এবং বাুঁি থলর িাথত নাকাল িয়। দলখথকর দশ্রমণগত অবস্থান দপমরথয়ও একিা এিন বাস্তথবর েমব আিাথের কাথে স্পষ্ট্ িথয় ওথে, দযখাথন 
শ্রমিকথের স্বােম দকউ দেথখ না, শ্রমিকরা দবাথে মিথসথব বেবহৃত িয়। 

 বাুঁি থলর গথল্প েমবর যরথন মকে  মবথশষত্ব লক্ষ করা যায়। প্রেিমেককার বাুঁি থল েমবর যরণ অথনকিা নারায়ণ দেবনাথের ‘পােপূরণ’ মসমরথজর 
েমবর িথতা --- মবথশষত বাুঁি ল োো অনোনে চমরথত্রর দচিারায়, দিৌমখক অমভবেমিথত দরখার বেবিার অথনকিা ভাোথচারা। এই ভাোথচারা দরখা অথনক 
দবশী েৃঢ় িথে ১৯৭০-এর সিয় দেথক, সবার অমভবেমি ও দচিারাই দগািা দগািা কথর আুঁকা িথে।  

 বাুঁি থলর বাস্তথবর মনিমাথণ মবজ্ঞাথনর মকে  প্রােমিক মনয়থির সীিা দলখক মনথজর িথতা কথর কি-দবমশ কথর দনন। বাুঁি ল ফ ুঁ মেথয় ফ িবল 
দখলথত পাথর, পা মেথয় দখলথত দগথলই বল দফথি যায়।৮ মক্রথকি বল দিথর বাুঁি ল এতেূর আকাথশ পামেথয় মেথত পাথর, দযখাথন বথলর চারপাথশ বরফ 
জথি মগথয় অথনক বে এক দগালা িথয় তা দফরত আথস।৯ বামেথত আগুন লাগথল বাুঁি ল তা ফ ুঁ মেথয় মনমভথয় দেয়। আবার আিরা দেমখ, ফ িন্ত 
আলকাতরা দিথখ বাুঁি ল ে য মেথয় চান কথর পমরষ্কার িথে।১০ উিপামখর পালক মেথয় ডানা বতমর কথর মেথয় তার সািাথযে উেথতও দেমখ বাুঁি লথক।১১ 

এভাথব দয বাস্তব নারায়ণ দেবনাে বাুঁি থলর গথল্প বতমর কথরন, তার অমভি খ একিাই --- বাুঁি থলর ক্ষিতার অসীিতাথক বারবার প্রমতষ্ঠা করা।  

 নারায়ণ দেবনাথের আথরকিা স্বাতন্ত্র্ে তাুঁর কমিথে মবমভন্ন ধ্বমনর বেবিার। িান থষর আতমনাে, মবমভন্ন সংর্থষমর শব্দ, র্ ুঁমষ খাওয়ার শব্দ --- 
এসবই খ ব যথের সথে উথেখ কথর মেথয়থেন দলখক। অথনক সিথয়ই সংলাথপর বেথল এইসব ধ্বমনর বেবিার িথে। আথরা দকউ দরথগ দগথল দযিন 
“গর র র ” শব্দ করথে, মকংবা দকাথনা মকে  পেথল “েোি” শব্দ িথে, মবথফারথণর শব্দও িথে “েোি”, আবার বাুঁি ল যখন েমের ফাুঁস ে থে 
এথরাথেনথক যরথে, তখনও এথরাথেন চালথকর আতমনাে অমি “আুঁইইই” শথব্দ দশানাথেন দলখক। পথরর মেথক এইসব শথব্দর বেবিার ও রকিথফর 
আথরা বােথত দেখব। দযিন, বাুঁি থলর একিা গথল্প দেখব, বাুঁি থলর ে ুঁথে দেওয়া আো একেল কথয়েীর উপথর এথস পোয় তারা যোক্রথি "গ্লাব" ও 
"আগ্লহ " শব্দ উচ্চারণ করথে।১২ এইযরথনর ধ্বমনর বেবিাথর কমিথের একিা পৃেক সাউন্ডথেপ নারায়ণ দেবনাে বতমর করথেন। এই সাউণ্ডথেপ আিরা 
তাুঁর সব কমিথেই পাথবা, এিা তাুঁর অনেতি পমরচায়ক একিা ববমশষ্ট্ে। 

 িাুঁোথভাুঁোর কমিথেও আিরা বাুঁি থলর িথতা আুঁকার যরথনর পমরবতমন দেখথত পাই। িাুঁোথভাুঁোর প্রেি দয কমিেমি দবথরাথে শুকতারার 
১৩৬৯ শ্রাবণ সংখোয়১৩, দসখাথন দেখব েমবথত খ ব স্পষ্ট্ মডথিমলং দনই, েমব অথনক দবমশ সাথজমিভ, দরখাও বাুঁি থলর প্রেি মেককার েমবর িথতা 
ভাোভাো। িাুঁোথভাুঁোর দচিারাথতও একিা মবথশষ ভাষা লক্ষে করা যায়। িাুঁোথভাুঁোর দচিারা আথরা পালিাথে ১৯৬৪-দত এথস, আবার পাল্টাথে ১৯৭১-
এ এথস। ’৭১-এ এথস আিরা দেখব েমবথত মডথিমলং বােথে, দরখা অথনক েৃঢ় িথে।  

 িাুঁোথভাুঁোয় অথনকবার আিরা ভূত দেখথত পাই। িাুঁোথভাোর ভূথতর ে মি যরন আথে — উপকারী ভূত ও অপকারী ভূত। একিা গথল্প আিরা 
দেমখ বৃমষ্ট্থত িাুঁোথভাুঁো একিা বামেথত আশ্রয় মনথয়থে, দসখাথন দয বৃদ্ধ ভূত োথকন, মতমন িাুঁোথভাুঁোথক িনিথতা খাবার এথন খাওয়াথেন। িাুঁোথভাুঁো 
যখন তাুঁর ভূত পমরচয় জানথত দপথর পালায়, তখন মতমন লম্বা িাত বামেথয় খাবাথরর োলা এমগথয় োথকন।১৪ মকন্তু দবমশরভাগ গথল্পই ভূত এিন উপকারী 
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নয়, তারা িয় িাে চ মর কথর খায়, মকংবা িাো ফামিথয় মর্ল  দবর কথর মনথত চায়। এসব অপকারী ভূথতথের িাত দেথক দভাুঁোর ব মদ্ধথতই বারবার ে জথন 
উদ্ধার পায়। এই ভূথতরা রািনাথি ভয় দপথয় পালায় কখনও, আবার কখনও দভাুঁো এিন মকে  খাইথয় দেয় যাথত ভূথতথের দপি খারাপ িয় — দযিন 
কোির অথয়ল বা লিাবািা। ভূথতথের িথযেও আিরা িান থষর সিাথজর িথতা নানা স্তরথভে দেখথত পাই। ভূথতর রাজাও এিনমক একিা গথল্প আথসন, 
মযমন এককাথল গুমপবার্াথক বর দেওয়ার কো উথেখ কথরন১৫। এোো িািথো, ব্রহ্মেমতে, েন্ধকািা, দিথো ভূত ইতোমে রকিথফর দেখা যায়। এই 
ভূথতথের খাবাথরর বণমনাও মকে  মকে  পাওয়া যায় --- িান থষর রি, িাোর মর্ল , ইুঁে র দপাো, িান থষর িাংস দপাো ইতোমে।১৬ নথেফথেথত ভূথতর উথেখ 
বারবার আথস, মকন্তু দসখাথন একবারও ভূথতর অমস্তত্ব প্রিামণত িয় না। নথেফথেথক দেখা যায় ষে কথর কাউথক ভূথতর দেখাথত, মকংবা ভূথতর ভয়থক 
দকাথনা ব জরুমক যরার কাথজ বেবিার করথত। দয ‘মকথশার ভারতী’ পমত্রকায় নথে-ফথে প্রকামশত িত, দসমি দর্ামষতভাথব ববজ্ঞামনক দচতনার প্রসাথর 
ব্রতী দেথকথে। কাথজই, ভূতথক প্রতেক্ষ বাস্তবতার শমরক মিথসথব নথে-ফথেথত দেখা যায়না, বরং দযথকানও দভৌমতক বোপাথরর দপেথনই দয িান থষর 
উথেশে বা আরসামজ মকংবা দেফ কল্পনা োথক, এথিন একমি সথতের কাোথিা এখাথন স্পষ্ট্ িথয় ওথে।  

 িাুঁোথভাুঁোয় আিরা প মলশথক বারবার নাকাল িথত দেমখ। িাুঁোথভাুঁো দবশীরভাগ সিথয়ই প মলশথক অমনোকৃত আর্াত কথর দফথল। কখনও 
তাথের গাথয় রে মেথয় দেয়, কখনও বল মেথয় আর্াত কথর। প মলথশর এই ভূমিকা আিরা নথেফথের গথল্পও দেখব। নথেফথের একিা গথল্প দেখব 
প মলশ কমিশনার এথস বল দখলা মনথয় আপমি জানাথেন, তাুঁর বামের জানলার কাুঁচ দভথে যাথে বল দলথগ।১৭ দখলথত মগথয় এভাথব প মলথশর বা 
প্রমতথবশীথের মবরাগভাজন িওয়ার একিা েক িাুঁোথভাুঁো আর নথেফথে --- ে থিা মসমরথজই আথে। আিরা বারবার দেমখ, মশশু বা মকথশাথরর দখলার 
উপয ি িাে দনই। তারা বারবার রাস্তায় দখলথত যায়, আর নানারকি দগালিাল পাকায়। বাচ্চাথের দখলার জায়গার অভাথবর কো নারায়ণ দেবনাে 
বারবার বলথেন। পিলচাুঁে েে িোমজমশয়ান মসমরথজর একিা গথল্প১৮ দেমখ, একিা জায়গায় কারখানার জথনে গামের গোথরজ করার কো, মকন্তু পিলচাুঁথের 
জাে থত দসখাথন প্রথবশ করািাত্র সবার িথন দখলার ইথে িথে। আইসমক্রি মবথক্রতা মবথনপয়সায় আইমিি মেথেন, এক রাকওয়ালা বামল দফথল 
দবলাভূমি বতমর কথর মেথেন, ে ই মবথরাযী দনতা োতা মেথয় মক্রথকি দখলথত দনথি পেথেন। দশথষ সকথল মিথল ওখাথন একিা পাকম বামনথয় মেথেন। 
কলকাতা-িাওোর িথতা শিথর বাচ্চাথের দখলার িাে ক্রিশ কথি যাওয়ার কো মবংশ শতথকর চত েম পাথে অথনক গল্প-উপনোথসই পাওয়া যায়। 
জনসংখো বৃমদ্ধ ও নগরায়থণর সাুঁোমশচাথপর প্রতেক্ষ ফল মিথসথব এই সিসো উদূ্ভত িথয়থে, যার প্রাভব সিকালীন মশশু-মকথশাথরর উপথরও পথেথে। 
নারায়ণ দেবনাে মশশুথের মবমভন্ন সিসোর িথতা এিাথকও দখয়াল কথরথেন। 

 খাবার নারায়ণ দেবনাথের প্রায় সব কমিথেই খ ব গুরুত্বপূণম। বাুঁি থলর খাবাথরর পমরিান অথনক দবমশ --- দস গািলা দেথক মবমরয়ামন খায়, 
দযমেন তার দপি ভরা, দসমেনও দস এক ডজন মডি মেথয় অিথলি দখথয় প্রাতরাশ কথর। ভজা-গজা বারবার বাুঁি থলর খাবার ল মকথয় মকংবা দখথয় দফলার 
দচষ্ট্া কথর। খাবার মনথয় েন্দ্ব বারবার মফথর এথসথে নারায়ণ দেবনাথের দলখায়। িাুঁোথভাুঁোথতও আিরা িাুঁো ও দভাুঁোর িথযে খাবার মনথয় িারািামর, 
িগো, খাবার সমরথয় দফলা, দকথে দনওয়া ইতোমে দেথখমে। নথে ফথেও দেখমে দকল্ট র দেথক খাবার ল মকথয় রাখথে, মকংবা স পাথরর আনা খাবার চ মর 
করথে, ে য চ মর করথে দকল্ট । দয সব খাবার মনথয় এইসব েন্দ্ব, তার দকাথনািাই সাযারণ খাবার নয়। মবমরয়ামন, চপ কািথলি, আইসমক্রি, েই, সথদশ, 
দকক --- এইসব খাবাথরর কো বারবার আথস। িাুঁোথভাুঁো শুরু িয় ১৯৬২-দত, বাুঁি ল ১৯৬৫ আর নথে ফথে ১৯৬৯-এ। ষাথির েশথক পমিিবথে তীব্র 
খােোভাব চলথে, খােে আথদালথন িান ষ গুমল দখথয় িথরথে। এই পমরমস্থমতথত আিরা দয নারায়ণ দেবনাথের মশশু-মকথশার চমরত্রথের এিন সব খাবার 
মনথয় এত িাো র্ািাথত দেমখ, যা আিাথের িযেমবথির বেনমদন খােেতামলকায় আথস না। বাস্তব পমরমস্থথত অস্বীকার কথর নারায়ণ দেবনাে এিন এক 
বাস্তব মনথজ বতমর কথরন, দযখাথন দলাভনীয় সব খাবার প্রচ র পমরিাথণ রথয়থে, এবং গথল্পর দশথষ কখনও বাুঁি ল, কখনও দভাুঁো, কখনও নথেফথে দসসব 
খাবার আনদ কথর খাথে।  

 নারায়ণ দেবনাথের নানা গথল্প আিরা মবমভন্ন অদ্ভ ত যন্ত্র্পামতর সন্ধান পাই। কখথনা দসসব অস্ত্র মিথসথব বেবহৃত িয়, কখনও বা অনে দকাথনা 
কাথজ। দযিন, বাুঁি ল ও ভক্কারাস র গথল্প১৯ আিরা দেমখ, খ ব বে ও স ুঁচাথলা এক িাত মে বাুঁি লথক িারথত বেবহৃত িথে, যার নাি িিাত মে। নারায়ণ 
দেবনাে কামরগমরর নানা মনেশমন মবমভন্ন গথল্প রাখথেন। বাুঁি লথক আিরা দেমখ মনথজর সাইথকল মনথজ বামনথয় মনথত। িাুঁোথভাুঁো বারবার কাথের 
মবমভন্নরকথির গামে বানায়। এিা-ওিা জ থে নানা যন্ত্র্পামত বামনথয় মনথতও দেমখ িাুঁোথভাুঁোথক --- দযিন ওয়ামশং দিমশথনর অংশ খ থল িাুঁো িিাকাথশ 
যাওয়ার যন্ত্র্ বানায়।২০ ব েথিরাং বানাথত দেমখ িাুঁোথভাুঁোথক। মপথসিশাইথক দেমখ একিা এিন যন্ত্র্ বেবিার করথত, যা মেথয় েূথরর মজমনস কাথে মনথয় 
আসা যায় মনথজ স্থান পমরবতমন না কথরই।২১ নারায়ণ দেবনাথের অথনক গথল্প আিরা এরকি িান থষর পমরশ্রি কিাথনার মবমভন্ন যথন্ত্র্র বেবিার দেখব --- 
মকন্তু দসই বেবিাথরর ফল কখথনাই খ ব একিা স খকর িথত দেমখ না আিরা। আিরা দেমখ, কখনও িাুঁো, কখনও দকল্ট  দসসব যন্ত্র্ মনথয় নানা দগালিাল 
পাকাথে। এই েন্দ্বসূথত্রর উপথর মভমি কথর একিা দগািা কমিে মসমরজ আথে নারায়ণ দেবনাথের --- ‘ডানমপথি খাুঁে  আর তার দকমিকোল োে ’। 
দসখাথন োে  নানারকি যন্ত্র্ মকংবা পোেম আমবষ্কার কথরন, যাথের অথনকগুমলরই িূল উপথযামগতা শ্রিলার্থব। অেচ খাুঁে  দসসব মনথয় দগালিাল পাকায়। 
চিজলমে জথি যাওয়া মসথিে মনথয় দস মবমভন্ন িান থষর উপথর অতোচার কথর, দশথষ মনথজ জব্দ িয়।২২ নারায়ণ দেবনাে দয বাস্তব মনিমাণ করথেন, 
দসখাথন এইসব অদ্ভ ত যন্ত্র্ ও পোেম আথে বথি, মকন্তু তাথের বেবিাথরর ফল খ ব স্পষ্ট্ভাথবই দলখক ব মিথয় মেথেন। দসসব বেবিার করথত মগথয় 
দগালিাল পাকথে, িান ষ নাকাল িথে।  

 পশুথের সাথে িান থষর সিাবস্থাথনর সম্পকমথক বারবার দেমখথয়থেন নারায়ণ দেবনাে। তাুঁর আকা অথনক পশুই িানূথষর দচথয় দবমশ ব মদ্ধ যথর। 
উোিরণ মিথসথব বলা যায়, বাুঁি থলর ক ক র দভথো --- দস অথনক গথল্পই ভজা গজার কূিব মদ্ধ যথর দফথল ও তাথের মবষি নাকাল কথর। শুুঁিমক-ি িমকর 
একিা গথল্পও আিরা দেমখ, তাথের দপাষা ক ক র ব থোথক তাথের বাবা মপকমনথক মনথয় দযথত চান না। তখন শুুঁিমক-ি িমক ব থোর দকথনথলর নীথচ চাকা 
লামগথয় তাথের গামের দপেথন দবুঁথয দনয় ও ব থোথক মনথয় যায় মপকমনথক।২৩ পশুথের মনথয় আলাো কথর কমিে কথরথেন নারায়ণ দেবনাে --- ‘ব মদ্ধিান 
ক ক র’ ও ‘বািাে র দবোল’। দসখাথনও আিরা বারবার দেমখ পশুরা িান থষর দেথক নূেন নয়, বরং ব মদ্ধর লোইথত িান ষই দিথর যাথে পশুর কাথে। এখন, 
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এই িাথরর একিা েক আথে। দসইসব িান ষথকই আিরা িারথত দেমখ, যারা পশুথের নানাভাথব নাকাল কথর। দযিন, শুকতারার ফাল্গুন ১৩৮৯ সংখোয় 
আিরা দেমখ, বািাে র দবোল পাথকমর দবথে বথস র্ থিামেল, এক প মলশ তার দলজ ঢ মকথয় দেয় চিজলমে জথি যাওয়া দকাথনা মিশ্রথণর মডব্বায়। বািাে র 
দসই মডব্বািা প মলথশর িাোথতই আোে দিথর ভাথে।২৪ মনথজর বতমর করা বাস্তবতায় পশুথের িথযে এভাথব মবমবয িানমবক ববমশষ্ট্ে আথরাপ কথরন 
নারায়ণ দেবনাে, তাথের িানবায়থনর িাযেথি জায়গা কথর দেন মশশুর সিিমিমতার জগথত। এই িানবায়ন মবমশষ্ট্ িথয় ওথে বািাে র দবোথলর কমিথে। 
বািাে থরর চামরমত্রক ববমশষ্ট্ে দেথক এিা স্পষ্ট্, নারায়ণ দেবনাথের ‘মশশু’র দয যারণা, বািাে র দবোল দসই যারণা দেথকই জন্ম মনথয়থে। তার দযিন 
অথনক ব মদ্ধ, যারা তাথক নাকাল কথর তাথেরও দস দযিন নাকাল কথর, দতিনই অথনক সিয় দস মনথজই ে ষ্ট্ মি করথত মগথয় মবপথে পথে। অেমাৎ, 
নারায়ণ দেবনাে আবার একবার দকবল দকাথনা মবথশষ অোথজন্ডা মনথয় কমিে আুঁথকন না, বরং মতমন বশশথবর নানারকি উপাোনথক একত্র করথত চান। 
মতমন দযিন ে ষ্ট্ মি দেখান, বথোথের িাথত মশশুর অনেমক শামস্ত পাওয়াও দেখান। তাুঁর মনথজর বতমর বাস্তথব মশশু কখনও দজথত, কখনও িাথর, ে ষ্ট্ মির 
শামস্ত কখনও পায়, আবার কখনও ে ষ্ট্  ব মদ্ধ কাথজ লামগথয় মজথতও যায় --- আর এই দজতা িারার িাথি প্রমতবার মজথত যায় বশশব। একিা মনমেমষ্ট্ 
সিয়মচহ্ন যারণ কথরও নারায়ণ দেবনাথের বাস্তব তাই মচরকালীন বশশথবর মক্রোভূমি িথয় োুঁমেথয় োথক। 

IV. উিসংিোর 

 'রাজনীমত' শব্দমি একমি মবথশষ অথেম ব থিথেন নারায়ণ দেবনাে। সাযারণ শহুথর িযেমবি বাোমল দয অথেম রাজনীমত দবাথি --- রাজনীমত 
িাথনই দকাথনা েলথক প্রকাশে সিেমন করা ও দসই েথলর কিমসূমচথত প্রতেক্ষ দযাগ দেওয়া। আিজনতা এই অথেমই রাজনীমত দবাথি, এই অথেমই মকে  
িান থষর দপশা তাথের কাথে 'রাজনীমত করা', এই অথেমই তারা আপন সন্তানথের বারণ কথর রাজনীমত করথত। অেচ, রাজনীমতর এই মবথশষ 
অেমসংথকাচন দতা স্বয়মূ্ভ নয়, তা একমি মনমেমষ্ট্ রাজননমতক প্রমক্রয়ার ফসল। নারায়ণ দেবনাে দশ্রমণগত অবস্থাথনর কারথণ দসই প্রমক্রয়ায় মনমিমত 
িতােশমথক এোথত পাথরনমন, বারবার তাই আিাথের মতমন সাক্ষাৎকাথর বথলথেন, তার দলখায় রাজনীমতর কো দনই। অেচ, তাুঁর সামিতে আিযমভাথব 
'রাজনীমত' শব্দমির এই মবথশষ অেমসংথকাচনথক অস্বীকার কথর। তাুঁর দলখায় রাজনীমত আথে, এবং তা আথে এই অেমসংথকাচন র্িবার দচথয়ও প্রােমিক 
অথেম --- মতমন বারবার দলখায়, েমবথত ক্ষিতার মবরুথদ্ধ কো বথলন। বাুঁি ল, প্রশাসথনর প্রমত যার প্রশ্নিীন আন গতে, এিনমক তার গথল্পও বারবার আিরা 
প মলথশর, প্রশাসথনর এিন দচিারা দেমখ, এিনভাথব তাথের বেথের মবষয় িথয় উেথত দেমখ --- দয আিাথের িথন িয়, দনিাত মশশুসামিতে না িথল এসব 
মনথয় িইচই পথে দযত।  

 একইভাথব আিরা দেমখ, মশশুসামিতে বলথত এতমেথনর প্রচমলত দযসব যারণা বাংলা সামিথতে মেল, একমেথক দজোিশাইস লভ এক অবস্থান 
দেথক মশশুথক উপথেশভাথর জজমমরত করা, অনেমেথক চাুঁে-তারা-ফ ল-পামখিয় 'অপাপমবদ্ধ' মশশুর জগথতর মনিমাণ --- নারায়ণ দেবনাে এই ে ই যারার 
বাইথর োুঁমেথয়মেথলন। তাুঁর মশশুরা শুয ই দয ে ষ্ট্  তা নয়, তারা পাকা অপরাযীর িথতা অপরায কথর অথনক জায়গায়, এবং দসসব োপা িয় শুকতারার 
িথতা পমত্রকায় --- জরুমর অবস্থার সিথয়ও দয পমত্রকা "Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's 
Monthly Magazine vide No. 321(9)-T. B. C. (dated 14th August, 1971, 2B-20G/71)"।২৫ এই পমত্রকাথতই মশশুথের ইে থল পাোথনার গল্প 
দযিন রথয়থে বাুঁি থলর, দতিনই ইে লথক নাকচ করবার মকে  গল্পও জায়গা দপথয়থে। আর ভথর রথয়থে িাুঁো দভাুঁোর ে ষ্ট্ মি --- দসসব গথল্পর দশথষ মজথত 
যাওয়া দভাুঁো অমি দয দয পন্থায় দজথত, দসসব দয অমভভাবথকরা মশশুথের খ ব একিা অন সরথণ বাযে করথবন, এিন নয়। নথে ফথের গথল্পও এিন এক 
মশক্ষকথক দেমখ, মযমন আেশম মশক্ষক দতা ননই, বরং নানারকি অসততায় ে ষ্ট্। তািথল সরকার মনযমামরত মশশুপােে পমত্রকায় এিন েকভাো গল্প কীভাথব 
স্থান দপল? মশশুথের ভমবষেথতর স নাগমরক, কিমী কথর দতালবার োময়ত্ব মনথয় প্রকামশত িথয়থে দয পমত্রকা, তা কীভাথব নথে-ফথেথক সিে করল? 
কীভাথব তা েীর্মকাল জনপ্রয়তার শীথষম রইল? এর উির খ ুঁজথত আিাথের আবার নারায়ণ দেবনাে এবং তাুঁর রাজনীমতথবাথযর কাথে মফরথত িথব। যতই 
মতমন প মলথশর ভ ুঁমে আর অকিমণেতাথক বেে করুন, প্রশাসনথক নাকাল িথত দেখান, বৃিির অথেম দকাথনা রাজননমতক িতােথশমর শমরক মতমন মেথলন না। 
দয িতােশম মনমেমষ্ট্ অবস্থান মনথত দশখায়, নারায়ণ দেবনাে দসই িতােশম মনথয় ভাববার প্রথয়াজনই দবায কথরনমন। বাুঁি থল তাই প মলশথক িাজার বেে করা 
িথলও দসনাবামিনীথক অতেন্ত িযমাোর আসথন বসাথনা িয়, বাুঁি ল য থদ্ধ দেশ এবং দসনাবামিনীর আজ্ঞাবি িথয় উেথত মেযাথবায কথর না। দযভাথব বারবার 
মবপরীত পক্ষথক নাকাল িথত দেখাথনা িয়, মবপরীত পক্ষথক সন্ত্র্াসবােী, িানাোর মিথসথব োমগথয় দেওয়া িয় এবং দসইসূথত্র বাুঁি থলর িাথত তাথের 
ধ্বংসপ্রামি জাথয়জ কথর দতালা িয়, এথত এি ক  স্পষ্ট্ িথয় ওথে, একিা মনমেমষ্ট্ জাতীয়তাবােী ভাবােশম দেথক নারায়ণ দেবনাে য দ্ধথক দেখথেন।  

 আসথল নারায়ণ দেবনাে ভােথত দকাথনামেনই চানমন। মনয়থির প্রমত আন গতে বারবার তাুঁর দলখায় ভােবার উপক্রি িয়, অেচ দসই ভােন 
মেক আিথক দেন দলখক। মকন্তু, এও সিানভাথব সমতে, ভজা-গজা তাথের প্রবলতি প্রমতপক্ষ বাুঁি লথক নাকাল করার দচষ্ট্ায় কখথনা িাল োথে না। 
বারবার দিথর ভূত িথয়ও তারা নত ন উেেথি মফথর আথস। একইভাথব িাল োথে না দকল্ট , দশাযরায় না িাুঁো, মশক্ষা িয় না খাুঁে র। যারা মনয়ি ভােথত 
চায়, তাথের দশাযরাথনার দকাথনা অথলৌমকক সিাযান দলখক দেন না, বরং মনয়ি ভােথত না দেওয়ার সীিাবদ্ধতার িথযে দেথকও আেথত দসসব 
মনয়িভেকারীথক দকাথনামেন িারথত দেখান না দলখক: তাথের বারবার মফথর আসা আেথত কখথনা িার না িানার সামিল। মনয়ি দভথে েত্রখান কথর 
দেওয়া নারায়ণ দেবনাথের উথেশে মেল না, তাুঁর দশ্রমণগত অবস্থান তাুঁথক তা করথতও মেথতা না। িযেমবথির মনমেমষ্ট্ নীমতথবাথযর সথে সংর্াত িথলই দয 
দলখা বন্ধ িথয় দযথত পাথর, তার উোিরণ শুুঁিমক-ি িমক। কাথজই, এথকবাথর মচৎকার কথর মনয়ি না দভথে নারায়ণ দেবনাে এিন দকৌশথল যাবতীয় 
মনয়ি, শীলতা, ভবেতাথক আক্রিণ করথলন, মশশু-মকথশাথরর বতমিান আর ভমবষেত মনথয় প্রশ্ন ত লথলন, মশশু-মকথশাথরর িথযেকার মিংসাথক সমরথয় 
রাখথলন না --- যাথত সরাসমর প্রশ্ন না উেথত পাথর, অেচ মশশু-মকথশাথরর িথন সিগ্র েমবিা স্পষ্ট্ িথয় ওথে। মশশুর, মকথশাথরর পৃেক দকাথনা কাল্পমনক 
জগত মনিমাথনর ভণ্ডামি মতমন কথরনমন --- বরং তারা দয বাস্তথবর অংশ, দয বাস্তব তাথের দচতনাথতও যরা দেয়, তাথক মকে িা ওথলািপাথলাি কথর এিন 
এক মনিমাণ র্িাথলন, যা দনিাত মশশুসামিতে বথল অপাংথিয় কথর না রাখথল িযেমবি সামিথতের পােকথের ভামর অস মবথয। একই কারথণ, িাুঁো-দভাুঁো, 
বাুঁি ল, নথে-ফথের িথতা প্রচামরত িল না পিলচাুঁে েে িোমজমশয়ান --- তাথত খ ব স্পষ্ট্ কথর রাজননমতক দনতাথের ভণ্ডামির কো বলা আথে, আর তাুঁর 
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মবপরীথত িানবতাবােী সিাযান দেওয়ার দচষ্ট্া করথত দেখা যাথে দলখকথক --- দসই সিাযান আসথে িোমজথকর িাযেথি। অেমাৎ, দলখক প্রকারান্তথর 
স্বীকার কথর মনথেন, বাস্তথব রাজননমতক দনতাথের ভণ্ডামি তাুঁথক পীমেত কথর বথি, মকন্তু তার দকাথনা বাস্তব সিাযান, রাজননমতক সিাযান তাুঁর জানা 
দনই, সিাযাথনর জথনে োরস্থ িথত িথে িোমজথকর। সিাযান দেওয়া দলখথকর কাজ মকনা, এ মবষথয় েীর্ম মবতকম চলথত পাথর, মকন্তু সিসোথক দেমখথয় 
প্রশ্ন দতালা দয দলখথকর অনেতি কতমবে, এথত দকাথনা মেিত দনই। এই প্রশ্নগুথলা মশশুসামিথতে দতালবার ে ুঃসািথসই মক পিলচাুঁথের িথতা চমরত্র 
পমত্রকার আন কূলে দপল না? এই প্রশ্ন দতালবার িথযেই মনথজর দশ্রমণগত িতােশম, িযেমবিতা দপমরথয় দলখক অনেতি সফল অন্তর্মাতমি র্িাথলন বাংলা 
মশশু-মকথশার সামিথতে --- দশথষ দয মনয়ি ভাো পথে না কখথনাই, এই েমব দেখথত দেখথত আর মনয়ি ভাোয় প্রবৃি চমরত্রথের িাল না োেথত দেখথত 
দেখথত পােক িয়থতা একমেন প্রশ্ন কথর বসথব মনয়থির এই অিলতাথক --- আর এই প্রথশ্নর পূবমাভাস মবদ িাত্র পাথবন না অমভভাবক, মযমন সরকার-
মনযমামরত পমত্রকা মকথন মেথেন মশশুথক। বশশব ও বকথশাথরর সথে সমৃ্পি জগথত দয ক্ষিতাকাোথিা মবেেিান, নারায়ণ দেবনাে দখাে দসই 
ক্ষিতাকাোথিামিথত বারংবার অন্তর্মাত র্িাথবন — বারংবার নাকাল িথব এুঁচথেপক্ক মবরমিকর োো, কো মশক্ষক, িথিথলর স পামরথেথন্ডে, রাশভামর 
আত্মীয়। এভাথবই নারায়ণ দেবনাে িথয় উেথবন বাংলা মশশুসামিথতের অনেতি সফল দগমরলাথযাদ্ধা।  

V. কৃতজ্ঞতো স্বীকোর 

 প্রথবমই কৃতজ্ঞতো িোনোই শ্রী নোরোয়ণ ঘদর্নোথবক, সোেোৎকোবরর িনয আমোয় সময় র্রোদ্দ কবরবেন জতজন সোনবে। িোিিোজি কৃতজ্ঞতো িোনোই 
জর্শ্বজর্দযোলবয়র জিেক ও সিিোঠীবদর, তোাঁবদর সোিোযয েোড়ো এই কোিজট সম্ভর্ িত নো। 
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১৭. নারায়ণ দেবনাে, নথে আর ফথের নানান কীমতম নবি পবম, কলকাতা: পত্রভারতী, দফব্রুয়ামর ১৯৮৪, পৃ. ২৩। 

১৮. নারায়ণ দেবনাে, নারায়ণ দেবনাে কমিে সিগ্র প্রেি খণ্ড, স. দেবাশীষ দেব ও শান্তন  দর্াষ, কলকাতা: লালিামি, জান য়ামর ২০১১, পৃ. ১৬১। 

১৯. নারায়ণ দেবনাে, বাুঁি ল মে দগ্রি ১৭, কলকাতা: দেব সামিতে ক িীর (প্রাুঃ) মলমিথিড, প্রকাশকাল অন মেমখত, পৃ. ১-৩২।  
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২০. নারায়ণ দেবনাে, িাুঁো দভাুঁো সিগ্র, কলকাতা: দেব সামিতে ক িীর (প্রাুঃ) মলমিথিড, জ লাই ২০১১, পৃ. ৩০০। 

২১. নারায়ণ দেবনাে, িাুঁো দভাুঁো সিগ্র, কলকাতা: দেব সামিতে ক িীর (প্রাুঃ) মলমিথিড, জ লাই ২০১১, পৃ. ৩৭৯। 

২২. নারায়ণ দেবনাে, নারায়ণ দেবনাে কমিে সিগ্র মেতীয় খণ্ড, স. চণ্ডী লামিমে ও শান্তন  দর্াষ, কলকাতা: লালিামি, অথটাবর ২০১১, পৃ. ১৪১। 

২৩. নারায়ণ দেবনাে, নারায়ণ দেবনাে কমিে সিগ্র প্রেি খণ্ড, স. দেবাশীষ দেব ও শান্তন  দর্াষ, কলকাতা: লালিামি, জান য়ামর ২০১১, পৃ. ১৫০। 

২৪. নারায়ণ দেবনাে, নারায়ণ দেবনাে কমিে সিগ্র প্রেি খণ্ড, স. দেবাশীষ দেব ও শান্তন  দর্াষ, কলকাতা: লালিামি, জান য়ামর ২০১১, পৃ. ৬১। 

২৫. সূমচপত্র, শুকতারা, শ্রাবণ ১৩৮০, কলকাতা। 
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