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সাৰাংশ
The article is about Ken Kesey’s masterpiece One Flew over the Cuckoo’s Nest. The
book was written in 1959 and published in 1962. The article throws light on Ken
Kesey’s way of thinking regarding the way psychology and psychiatry were being
approached in America at that time. The article analyses the story of the novel as a study
of institutional processes and the human mind as well as the fine line between sanity
and insanity. The article highlights Ken Kesey’s hard work behind the writing of the
novel. Ken Kesey worked in the night shifts as an orderly at a mental hospital facility
in Menlo Park, California. There, he used to speak to the patients regularly and also
witnessed the workings of the institution. Kesey also voluntarily took psychoactive
drugs to understand the after-effects of various drugs administered to mental patients.
The article also studies the characters of the novel as symbols. Nurse Ratched
symbolises oppression and social control with Randle McMurphy as her foil.
McMurphy is no angel but he helps the institutional inmates to gain a broader
understanding of both their own psyche and of the way society has essentially made
them insane.
িীজশব্দ
Ken Kesey, One Flew over the Cuckoo’s Nest, human psychology, institutional
processes, mental health
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“ৱান বিউ ইষ্ট/ ৱান বিউ ৱৱষ্ট/ ৱান বিউ অভা দ্া কুকুজ ৱনষ্ট” - বিফ ব্ৰমদদ্দন শিিৱদত
আইতাকৰ মুখত শুনা এটি গানৰ বকয়ংদ্িৰ পৰা িাবি ৱলাৱা শহদি ৱকন ৱকবি’ৰ (Ken Kesey)
উপনযাস ৱান বিউ অভা দ্া কুকুজ ৱনষ্ট’ৰ (One Flew over the Cuckoo’s Nest) বিদৰানাম।
গানদ াৰ কথাবখবন এদনকুৱা ধৰণৰ: মািমৰীয়া বতদৰাতাজনীদয় হাহ বতবনজনী আবন গৰালত শথদি।
গৰালৰ পৰা বসহত পলাই যাি পাবৰি িুবল তাই সদপানদ া ভিা নাই। ৱসইদ া কাহাবনও সম্ভৱ ৱহাৱা নাই।
বপদি ৱনাদহাৱা-ৱনাপজা কথা এটি সম্ভৱ কবৰ হাহদকইজনীৰ এজনী পূদৱদৰ, এজনী পবিদমদৰ আৰু
এজনী কুবল িৰাইৰ িাহৰ ওপদৰবদ্ উবৰ গুবি গ’ল। কুবল িৰাইৰ িাহৰ ওপদৰবদ্ উবৰ ৱযাৱা কথাটিও
ভাবিিলগীয়া। কুবল িৰাইৰ বনজৰ িাহ নাথাদক। ইহদত কাউৰীৰ িাহত কণী পাদৰ আৰু িাহত থকা
কাউৰীৰ ৱপাৱাবলদিাৰক খুটিয়াই খুটিয়াই তললল ৱপলাই বদ্দয়। কাবিৎদহ তাদৰ ৱকাদনািা এ া কাউৰী
ৱপাৱাবল উবৰ শগ, কুবল িৰাইৰ পৰা হাত সাবৰিলল সক্ষম হয়। মািমৰীয়া বতদৰাতাজনীৰ গৰালৰ পৰা
উবৰ যািলল সক্ষম ৱহাৱা, কুবল িৰাইৰ আক্ৰমণৰ পৰা হাত সাবৰ পলাই ৱযাৱা ৱসই অদ্ভুত, সাহসী
িৰাইজনীৰ কথাই ৱকন ৱকবিদয় এই উপনযাসখনত বলবখদি।
১৯৫৯ িনত ৱকন ৱকবিদয় এই

উপনযাসখন বলবখিলল আৰম্ভ কবৰবিল। ১৯৬২ িনত প্ৰকাি

ৱপাৱাৰ বপিত ৱসই সময়ত িহুদকইখন ৱদ্িত বকতাপখন বনবষদ্ধ কৰা শহবিল। িহুদতই ধাৰণা কবৰি
পাবৰবিল ৱয এই উপনযাসখদন মানবসক বিবকৎসালয় সমূহ আৰু তাৰ কাম-কাজৰ ওপৰত থকা
মানুহৰ বিশ্বাসৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ ৱপলাি। িাস্তৱত ৱসয়াই শহবিল। মানবসকভাদৱ সুস্থ আৰু অসুস্থৰ
মাজত িযৱধান ৱয িহুত সময়ত ৱকৱল এডাল িু বলৰ সমান - এই কথা আদমবৰকান বলখক ৱকন
ৱকবিদয় উপনযাসখনত সুন্দৰলক প্ৰমাণ কবৰ বদ্বিল। ৱকবিৰ বিন্তাগধুৰ উপনযাসখদন িহুদতা
স্পিশকাতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কবৰদি। মানবসক অসুস্থতাৰ গুবৰ আিলদত ক’ত? অনুভৱত, বিন্তাধাৰাত,
দ্ৃষ্টিভংগীত ৱন আিাৰ-িযৱহাৰত? অসুস্থৰ দ্ৃষ্টিত সুস্থদিাৰদহ আিলদত অসুস্থ ৱনবক? ৱন সুস্থদিাৰৰ
দ্ৃষ্টিত অসুস্থদিাৰ বিৰবদ্দনই অসুস্থ? বিবকৎসালয় এখনত মানবসকভাদৱ অসুস্থ িুবল ভিা মানুহজনক
সুস্থ কবৰিলল ৰখা হয়। বপদি বিবকৎসাৰ বিবভন্ন পযশায়ত ৱসই মানুহজনৰ বিন্তাধাৰা, দ্ৃষ্টিভংগী আৰু
হৃদ্য়ৰ বনসংগতাদিাধক িাদৰ িাদৰ ৱভঙু িাবল কৰা হয় ৱনবক? ৱকবিৰ বনদমশাহ পযশযদিক্ষদণ এই
উপনযাসখনত কদ াৰভাদৱ সমাদলািনা কবৰদি ৱসই সময়ৰ মানবসক বিবকৎসালয় সমূহৰ বিবভন্ন
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প্ৰবক্ৰয়া আৰু বিজ্ঞানসন্মত িুবল ভিা অদ্ৰকাৰী আৰু বিপদ্জনক পৰীক্ষা-বনৰীক্ষা।
উপনযাসখনত ৱকবিৰ ভাষা-বনিশািন আৰু িব্দ-িয়ন অতু লনীয়। ই সৰল আৰু কাবিযক নহয়।
িৰঞ্চ গধুৰ আৰু প্ৰতীবক। িহুসংখযক পা কৰ মদত এই উপনযাসখন িুবজিলল অবতিয় কঠিন।
বকতাপখনৰ কাবহনী, বিষয়িস্তু আৰু িবৰত্ৰদিাৰৰ দ্দৰই, ভাষাও সুপবৰকবিত আৰু ৱসইিাদিই কঠিন
আৰু বনৰাদৱগ। উপনযাসখনৰ বিষয়িস্তু সন্দভশ ত বিবভন্ন সাবহতয-উপাসক, সমাদলািদক বিবভন্ন
মতামত আগিঢ়াইদি। মানবসক সুস্থতা আৰু অসুস্থতা, নাৰীৰ িীতল দ্মন-নীবত আৰু পুৰুষৰ
ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ আৰু িযবি বিদিষৰ আত্ম-সন্মানদিাধ আৰু মনস্তত্ত্বৰ ওপৰত এটি প্ৰবক্ৰয়াৰ
প্ৰভাৱ ইতযাবদ্। ৱকবিৰ এই উপনযাসখদন প্ৰধানত বিদেষণ কবৰদি ৱকদনলক ৱকবতয়ািা িযবি বিদিষ
নলহ, সমাজ এখদনই িা প্ৰবক্ৰয়া এ াই মানবসকভাদৱ অসুস্থ শহ পদৰ আৰু বিন্তািীল মানুহবখবনক
এদনকুৱা প্ৰবক্ৰয়া এ াই ৱকদনলক মানবসকভাদৱ অসুস্থ সজায়। উপনযাসখনৰ আ াইতলক সুন্দৰ বদ্িদ া
হ’ল ইয়াত সবন্নবিষ্ট শহ থকা ৱকবিৰ বনজৰ অবভজ্ঞতা। ৱষ্টনদফাডশ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিক্ষাথীী শহ থকা
সময়দিাৱাত ৱকবিদয় মদনাবিজ্ঞানৰ বিক্ষাথীী বৰক মদভলক লগ পাইবিল। বৰক মদভদল ৱকবিক
“ৱভদ ৰান্ি হবস্প াল ইন ৱমনল’ পাকশ’ৰ কাম-কাজ, পৰীক্ষা-বনৰীক্ষা আৰু তাত িযৱহৃত দ্ৰৱসমূহৰ
বিষদয় ভাবঙ-পাবত শকবিল। ৱকবিদয় ৱমনল’ পাকশত বনিাৰ সহায়কাৰী বহিাদপ কাম আৰম্ভ কবৰবিল
আৰু িহু সময়ত িহুত পৰীক্ষা-বনৰীক্ষাদতা বনদজই আগিাবঢ় ‘বগবনবপগ’ৰ ভূ বমকা শলবিল।
হবস্পতালত থকা আিাসীসমূহৰ লগত ৱকবিদয় প্ৰাদয়ই কথা পাবতবিল। এই সঘন কদথাপকথদন ৱকবিৰ
মনত িহুদতা নতু ন বিন্তাৰ উদেক ঘ াইবিল। উপনযাসখনৰ ৱৰদেল ৱপট্ৰিক ৱমকমাৰ্ফিৰ দ্দৰ বিশ্বাস
কবৰবিল ৱয এই মানুহবখবন আিলদত মানবসকভাদৱ অসুস্থ নহয় িৰঞ্চ সমাজৰ বিবভন্ন নীবত-বনয়মৰ
দ্বাৰা অৱদ্বমত; এওদলাকৰ অসুস্থতা এখন সমাদজ জাবপ বদ্য়া অসুস্থতা।
বদ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বপিত আদমবৰকাৰ মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বিবকৎসালয় সমূদহ মানবসক ৱৰাগৰ
বিবকৎসা পদ্ধবত বহিাদপ ‘institutionalisation’ত ৱজাৰ বদ্বিল। সৰল অথশত একাবধক মানবসক
ৱৰাগীক একলদগ ৰাবখ এদক পদ্ধবতদৰ বিবকৎসা কৰা। ৱসই সময়ত মানবসকভাদৱ অসুস্থ িুবল ভিা
মানুহৰ সংখযাও হ াদত প্ৰিু ৰ পবৰমাদণ িৃবদ্ধ পাইবিল। এই মানুহবখবনৰ ওপৰত বিবভন্ন পৰীক্ষা-বনৰীক্ষা
শহবিল। নতু ন নতু ন বিবভন্ন দ্ৰদৱ ৱকদনলক মানুহৰ মানবসকতাত প্ৰভাৱ ৱপলায় - এই সম্পদকশ জাবনিলল
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বগবনবপগ বহিাদপ ৱলাৱা এই মানুহবখবনৰ ওপৰত বিবভন্ন দ্ৰৱ প্ৰদয়াগ শহবিল। এিিৰ ৱমনল’ পাকশৰ
মানবসক ৱৰাগৰ বিবকৎসালয়ত কাম কৰা ৱকবিদয় বনদজই বিবভন্ন সময়ত ৱসই দ্ৰৱদিাৰ ৱসৱন
কবৰবিল। বপিলল psychedelic movementৰ িা কটীয়া বহিাদপও ৱকবিদয় বিবভন্ন সময়ত বিবভন্ন
িবিিালী দ্ৰৱ ৱসৱন কবৰবিল। ৱকবিদয় অনুভৱ কবৰবিল ৱয এই দ্ৰৱসমূদহ মানুহৰ মগজুত
একধৰণৰ িায়াময় পবৰদিি (mental fog) এ াৰ সৃষ্টি কদৰ আৰু িহুত ৱৰাগীদয় বপিলল এই আদিিৰ
পৰা বনদজই ওলাই আবহি বনবিিাদৰ িা ওলাই আবহিলল অপাৰগ হয়। এই ৱৰাগীসকলক সহজদত
মানবসকভাদৱ দ্মন কবৰ ৰাদখ বিবকৎসালয়ৰ বিবভন্ন কমশকতশ াসকদল। ৱৰাগীসকলৰ দ্ুিশল অংিত
আঘাত কবৰ বসহতক দ্মন কবৰ ৰখাদ া এ া পদ্ধবতত পবৰণত হয়। সুস্থ শহ বিবকৎসালয়ৰ পৰা ওলাই
ৱযাৱাদ া আৰু কাদৰা উদেিয শহ নাথাদক। একধৰণৰ িায়ামগ্নতাৰ আদিিত থকা ৱৰাগীসকদল
িাবহৰৰ পৃবথৱীখনক ভয় কৰা হয়।
ৱকন ৱকবিৰ উপনযাসখনৰ অনযতম িবৰত্ৰ বিফ ব্ৰমদদ্দন কাবহনীদ া িণশনা কবৰদি আৰু
উপনযাসখন আৰম্ভ শহদি বিফ ব্ৰমদদ্দন হবস্পদ লৰ ৱকা া এ া িাফা কবৰ থকা অৱস্থাত। বিফ ব্ৰমদদ্ন
অদৰগ’ন িাইকাট্ৰিক হবস্পদ লৰ এজন ৱৰাগী। ৱতও দ্হ িিৰ ধবৰ এই হবস্পদ লখনত আদি। ব্ৰমদদ্নৰ
ৱিমাৰ শহদি আনৰ ওপৰত অিাস্তৱ অবিশ্বাস, ভ্ৰম আৰু কািবনক িত্ৰুৰ পৰা অহৰহ ভয়। ব্ৰমদদ্দন
কলা আৰু ৱিািা ৱহাৱাৰ অবভনয় কবৰ থাদক। িয় ফু সাত ইবঞ্চ ওখ প্ৰকাে মানুহজদন অনিৰদত
আিা কবৰ থাদক ৱকাদনও ৱযন ৱতওক ৱনদদ্দখ িা গুৰুত্ব বনবদ্দয়। ৱতও ৱযন অনিৰদত অদ্ৃিয শহ
থাদক। হবস্পদ লখনত দ্ুই ধৰণৰ মানবসক ৱৰাগী আদি। ৱগাদ ই বখবন ৱৰাগীদয় পুৰুষ। একধৰণৰ
মানবসক ৱৰাগীক নামকৰন কৰা শহদি ‘এবকউ ্ি’ (acutes) িুবল। এই ৱৰাগীসমূহৰ ভাল ৱহাৱাৰ আিা
আদি। আন একধৰণৰ ৱৰাগীক ৱকাৱা শহদি ‘ক্ৰবনক্ি’ (chronics) িুবল। এইসকলৰ ভাল ৱহাৱাৰ
ৱকাদনা আিা নাই। এইসকল ৱৰাগীক ব্ৰমদদ্দন ‘পািবল’ ৱিাৰৰ লগত বৰজাইদি। এই সকদলাদিাৰ
ৱৰাগীৰ শুবদ্ধকৰণৰ দ্াবয়ত্বত আদি নািশ ৱৰ দিদ্। এসময়ত শসনয বিভাগত নািশৰ কাম কৰা ৱৰ দিদ্ৰ
কাম-কাজ আৰু নীবত-বনয়মদিাৰ কদ াৰ আৰু যাবিক। অনুভৱ আৰু অনুকম্পাৰ ৱক্ষত্ৰত ৱতও
িৰফৰ দ্দৰ িীতল। খমখমীয়া িগা ইউবনফমশ এদযাদৰদৰ ৱতও বনজদক সযতদনদৰ আৱবৰ ৰাদখ।
আৱৰণৰ বভতৰৰ আিল নাৰীগৰাকীক িুবজ ৱপাৱাৰ সাধয কাদৰা নাই। শদ্বনক সমূহীয়া আদলািনা48

ক্ষেত্ৰ আৰু সংস্কৃতি, অসম

খণ্ড ১ | সংখযা ১ ২০২১

িক্ৰত নািশ ৱৰ দিদদ্ ‘এবকউ ্ি’ বিলাকৰ ৱৰাগী সমূহক ইদ া-বসদ াৰ দ্ুিশল অংিত আঘাত কবৰিলল
ৱকৌিদলদৰ উি ায়। অতীতৰ ৱকাদনা লাজ লগা ঘ নাক াবন আবন, সমজুৱালক আদলািনা কবৰ
ৱৰ দিদদ্ বযদকাদনা ৱৰাগীৰ ৰং িাই। ৱকাদনা ৱৰাগীদয় বনয়ম নামাবনদল িা বিদোহ আৰম্ভ কবৰদল নািশ
ৱৰ দিদ্ৰ আদদ্িত ৱসই ৱৰাগীক িাবস্ত বহিাদপ ‘ইদলক্ট্ৰ শ্ব’ক ট্ৰি দমণ্ট’ বদ্য়া হয়। পবৰবস্থবত সাংঘাটিক
শহ গ’ৱল ৱকবতয়ািা আনবক ৱলি’ ’মী (lobotomy) পযশন্ত কৰায়। যবদ্ও দ্ুদয়া া পৰীক্ষাই ইবতমদধয
বিবকৎসা-বিজ্ঞানত বিফল আৰু বিপদ্জনক িুবল প্ৰমাবণত শহদি।
নািশ ৱৰ দিদ্ৰ এই গৰাললল ৱপদন্দল ন ৱকশ ফামশৰ পৰা পঠিয়াই বদ্য়া শহদি ৰঙািু বলয়া, জুৱাৰী,
অবস্থৰ, া ু ভৰ্তি িৰীৰৰ অবধকাৰী ৱৰদন্দল ৱপট্ৰিক ৱমকমাৰ্ফিক। ৱমকমাৰ্ফিৰ মদত, িযৱহাৰজবনত
সমসযাৰ অজুহাত শল, সশ্ৰম কাৰািাসৰ পৰা িাবিিলল ৱমকমাৰ্ফিদয় পাগলাবমৰ অবভনয় কবৰ এই
হবস্পদ ললল আৰামত বদ্ন ক াি আবহদি। বিফ ব্ৰমদদ্দন ভদয় ভদয় অনুভৱ কদৰ ৱমকমাৰ্ফিকৰ
মাজত বিদোহৰ স্ফুবলংগ এটি

আদি। ‘এবকউ ্ি’ আৰু ‘ক্ৰবনক্ি’ ৱিাৰৰ সুকীয়া ৱকা াত শহ-হাল্লা

কবৰ, অবস্থৰভাদি ঘূবৰ ফুৰা ৱমকমাৰ্ফিদয় কয় মানুহ িাগবৰ ফুৰা বিলৰ দ্দৰ হ’ি লাদগ যাদত ৱিলুলৱ
নগদজ। ৱমকমাৰ্ফিৰ কথাবখবনৰ অথশ আবিল স্থবিৰতা আৰু পবৰিতশ নহীনতাই মানুহৰ সাহস,
সৃষ্টিিীলতা আৰু বিন্তাক দ্ুিশল কবৰ ৱতাদল। ৱমকমাৰ্ফিৰ কথা-িতৰা আৰু িযবিত্বই িহুত বদ্নৰ
মূৰত ব্ৰমদদ্নৰ মাজত এটি ৱিদলগ অনুভৱ জগায়। প্ৰথমদ া সমূহীয়া আদলািনা-িক্ৰৰ অবভজ্ঞতাৰ
বপিত ৱমকমাৰ্ফিদয় আিাসীসকলক কয় ৱয নািশ ৱৰ দিদ্ এগৰাকী ধুৰন্ধৰ, কুটিল, বনষ্ঠু ৰ মবহলা।
আন ৱৰাগী সমূদহ ৱমকমাৰ্ফিক সকীয়াই বদ্দয় ৱয নািশ ৱৰ দিদ্ৰ পৰা দ্ূৰত থকাই মঙ্গল; হবস্পতালত
থকা সকদলাদৱই নািশ ৱৰ দিদ্ৰ কথা শুবনিলল িাধয। নািশ ৱৰ দিদ্ক অৱমাননা কৰাৰ সাহস কাদৰা
নাই। আনবক হবস্পতালৰ বিবকৎসক জনদৰা নাই। ৱমকমাৰ্ফিদয় সকদলা ৱৰাগীৰ লগত িাজী লগাই ৱয
এসপ্তাহৰ বভতৰত ৱতও নািশ ৱৰ দিদ্ক পাগলৰ দ্দৰ বিঞবৰিলল িাধয কবৰ বদ্ি। িাকী ৱৰাগী সকদল
দ্ৃঢ়তাদৰ ক’ৱল ৱয ৱমকমাৰ্ফি িাজীত হাবৰিই। নািশ ৱৰ দিদ্ৰ িীতলতা ৱকাদনও ভাবঙি ৱনাৱাদৰ।
প্ৰথমদত নািশ ৱৰ দিদ্ আৰু ৱমকমাৰ্ফিৰ মাজৰ কাবজয়াদিাৰ িাকীদিাৰৰ কাৰদণ ৱকৱল
মদনাৰঞ্জন আবিল। বকন্তু বপিলল ৱমকমাৰ্ফিৰ বিদোদহ আন বখবনদকা িু দললগ। ‘ৱৰ্ল্শ বিবৰজ’ আৰম্ভ
ৱহাৱাৰ আগমুহূতশত ৱমকমাৰ্ফিদয় নািশ ৱৰ দিদ্ৰ পৰা ‘ৱৰ্ল্শ বিবৰজ’ িািলল অনুমবত বিিাবৰদল।
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বযসময়ত অনুষ্ঠানদ া িবল থাদক, ৱসই সময়ত ৱাডশৰ আিাসী সকদল িাফাই কাম কৰাৰ পিশ আৰম্ভ
হয়। গবতদক নািশ ৱৰ দিদদ্ টিবভ ৱিাৱাৰ অনুমবত বনবদ্দল। িন্ধ টিবভৰ উদ্ং স্ক্ৰীণখন আগত শল
ৱমকমাৰ্ফি িবহ থাবকল। এজন এজনলক িাকীদিাৰ আিাসী আবহ ৱমকমাৰ্ফিৰ লগত িবহল আৰু
সমূহীয়া বিদোহ ৱঘাষণা কবৰদল। নািশ ৱৰ দিদ্ৰ শধযশযৰ িান্ধ বিবগ গ’ল আৰু ৱতও বিঞবৰিলল ধবৰদল।
ব্ৰমদদ্দন লক্ষয কবৰদল ৱয ৱসই সময়ত িাবহৰৰ মানুহ এজদন আিাসীবখবনৰ লগদত নািশ ৱৰ দিদ্দকা
মানবসক বিকাৰগ্ৰস্ত িুবলদয়ই ভাবিি।
এদনকুৱা সৰু-ডাঙৰ বিজয়ৰ মালা বপবন্ধ ৱমকমাৰ্ফি আত্মবিশ্বাসী শহ উঠিল। ৱাডশৰ িাকীদিাৰ
আিাসীদয় আিা কবৰদল নািশ ৱৰ দিদদ্ ৱমকমাৰ্ফিৰ পৰা পবৰত্ৰাণ পািলল ৱতওক ৱিদলগ ৱাডশলল
স্থানান্তবৰত কবৰি। আিাসীসকলৰ বিন্তাৰ সূতাডালৰ পাক খুি সহদজই িুবজি পৰা নািশ ৱৰ দিদদ্ বপদি
এই কাম নকবৰদল। ৱতও মদন মদন বিন্তা কবৰ থাবকল ৱকবতয়া ৱতও আিাসীসকলৰ আগত এই কথা
প্ৰমাণ কবৰি পাবৰি ৱয ৱমকমাৰ্ফিও িাকীদিাৰৰ দ্দৰই এজন কাপুৰুষ। ৱমকমাৰ্ফি িাকীদিাৰৰ ৱৰাগীৰ
কাৰদণ এজন দ্লপবত শহ উঠিল। ঠিক এইবখবন সময়দত ঘ নাক্ৰদম ৱমকমাৰ্ফিদয় আবৱষ্কাৰ কবৰদল
ৱয বনজ ইচ্ছামদত হবস্পতালত ভৰ্তি ৱহাৱা ৱৰাগীসকদলদহ বনজ ইচ্ছা অনুসবৰ তাৰ পৰা ওলাই যাি
পাদৰ। িাকীদিাৰ ৱৰাগী এই ৱক্ষত্ৰত ৱাডশৰ কমশকতশ াসকলৰ অনুগ্ৰহৰ পাত্ৰ। ৱমকমাৰ্ফিদয় ভয় খাদল।
ৱতও অনুভৱ কবৰদল হবস্পতালৰ পৰা ওলাই যািলল ৱতও নািশ ৱৰ দিদ্ৰ মন জয় কবৰিই লাবগি। তাৰ
িাবহদৰ ৱিদলগ উপায় নাই। ৱমকমাৰ্ফিদয় বিদোহ এবৰ নািশ ৱৰ দিদ্ৰ বযদকাদনা কথা মাবনিলল ধবৰদল।
বপদি এইবখবন সময়ললদক ৱমকমাৰ্ফি ইবতমদধয িাকীদিাৰ ৱৰাগীৰ আদ্িশ স্বৰূপ, বিদোহৰ নায়ক শহ
উঠিবিল। ৱতওৰ নতু ন ৰূদপ আিাসীসকলক বদ্িহাৰা কবৰি ধবৰদল। নািশ ৱৰ দিদ্ৰ লগত লগা
কাবজয়া এখনত ৱমকমাৰ্ফি ৱযবতয়া বিজবৱক নামৰ ৱৰাগীজনৰ লগত বথয় নহ’ল, হতািাত ভু বগ
বিজবৱদক আত্মহতযা কবৰদল। বিজবৱকৰ আত্মহতযাই ৱমকমাৰ্ফিক অনুভৱ কৰাদল আন
ৱৰাগীসকলৰ সুখ, দ্ুখ আৰু আত্মবিশ্বাসৰ দ্াবয়ত্ব এবতয়া ৱতওৰ কাে-কাৰখানাৰ ওপৰত বনভশ ৰ
কবৰদি। ইদলক্ট্ৰ’ শ্বক ৱথৰাবপৰ কঠিন সতয বনজ িকুদৰ ৱদ্খাৰ বপিত ৱমকমাৰ্ফিৰ ভয় লাবগি ধবৰদল।
হবস্পতালৰ কমশকতশ াসকলৰ ক্ষমতাক ৱতও নুই কবৰি ৱনাৱাৰা হ’ল। আন ৱৰাগীসকলৰ প্ৰবত থকা
দ্াবয়ত্বৰ অনুভৱ আৰু ৱতওৰ বনজৰ জীৱনৰ প্ৰবত মায়া - এই দ্ুই া বিন্তাই ৱমকমাৰ্ফিক ক্ৰমান্বদয়
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মানবসকভাদৱ দ্ুিশল কবৰ ৱপলাদল। বপদি অবিদৰই ৱমকমাৰ্ফিদয় দ্হজন আিাসীক লগত শল মাি
মাবৰিলল ৱযাৱাৰ বসদ্ধান্ত ল’ৱল। এই যাত্ৰাত ৱমকমাৰ্ফিদয় বসহতক িাবহৰৰ পৃবথৱীখনৰ অৱদহলাক
আওকাণ কবৰি বিকাদল। ৱমকমাৰ্ফিৰ সহায় ৱনাদহাৱালক ৱযবতয়া বসহদত বনদজ বনদজ ডাঙৰ ডাঙৰ
মািদিাৰ ধবৰিলল আৰম্ভ কবৰদল, পুনৰ এিাৰ বসহদত বনজৰ সাহস, িবি আৰু পুৰুষত্বৰ উমান পাদল।
এই সময়দতই বিবল বিবি

নামৰ ৱকাদনাবদ্দন নাৰীৰ

সংস্পিশলল নহা এজন ৱৰাগীৰ কাৰদণ

ৱমকমাৰ্ফিদয় ৱতওৰ নাৰী িন্ধু এজনীক ঠিক কবৰদল।
হবস্পতালৰ বভতৰত ৱমকমাৰ্ফিদয় পুনৰ বিদোহৰ সূিনা কবৰদল। আন এজন ৱৰাগীক িিািলল
ৱতও নািশ ৱৰ দিদ্ৰ সহায়কাৰী বতবনজন ৱৰাগীৰ লগত ঘুবিয়াঘুবিত বলপ্ত হ’ল। এইিাৰ ৱতওৰ এই
কাযশযত বিফ ব্ৰমদদ্দন ৱতওক সহায় কবৰদল। নািশ ৱৰ দিদ্ৰ আদদ্িত বিফ ব্ৰমদদ্ন আৰু ৱমকমাৰ্ফিক
ইদলক্ট্ৰ’ শ্বক ৱথৰাবপ বদ্য়া হ’ল। বপিত ৱমকমাৰ্ফিদয় ৱদ্খুৱাদল ইদলক্ট্ৰ’ শ্বক ৱথৰাবপদয় ৱতওৰ এদকা
কবৰি পৰা নাই। আিাসীসকলৰ মাজত ৱতওৰ জনবপ্ৰয়তা িৃবদ্ধ পাদল। বকন্তু ইদলক্ট্ৰ’ শ্বক ৱথৰাবপদয়
ভাবগ িূ ৰমাৰ কৰা ৱমকমাৰ্ফিৰ বিধ্বস্ত ৰূপদ া নািশ ৱৰ দিদদ্ আিাসীসকলৰ আগত উদ্ঙাই বদ্দল।
আন ৱৰাগী সকদল ৱমকমাৰ্ফিক পলাই যািলল ৱজাৰ কবৰদল। বপদি ৱসইবদ্নদ াদতই ৱমকমাৰ্ফিৰ নাৰী
িন্ধুগৰাকীদয় বিবল বিবি ক লগ কবৰিলল অহা কথা। ৱমকমাৰ্ফিদয় বিবল বিবি ক হতাি কবৰি
নুখুবজদল। বনিাৰ সহায়কাৰীক ৱঘাি বদ্ ৱমকমাৰ্ফিদয় ৱতওৰ নাৰীিন্ধুক হবস্পতালত ৱসাদমাৱায় আৰু
ৱাডশত ৱসই বনিা সৰু-সুৰা এটি উৎসৱৰ আদয়াজন হ’ল। বিবল বিবিদ ৱমকমাৰ্ফিৰ িান্ধৱীৰ লগত
সময় ক াই থাদকাদত, িাকীদিাৰ আিাসীদয় পহৰা বদ্দল আৰু মাবৰজুৱানা ৱসৱন কবৰ সময় ক াদল।
এজন ৱৰাগীদয় ৱমকমাৰ্ফিক পলাই যািলল পুনৰ ৱজাৰ বদ্দল বকন্তু িাৰীবৰকভাদৱ দ্ুিশল শহ পৰা
ৱমকমাৰ্ফি ৱসানকাদল ৱ াপবনত ঢবল পবৰল।
বপিবদ্না পুৱা িহু ৱদ্বৰললদক ৱকাদনা সাৰ ৱনাদপাৱাত, হবস্পতালৰ কমশকতশ া সকদল ৱাডশত ৱহাৱা
আগবনিাৰ ঘ নাদিাৰৰ বিষদয় গম পাদল। নািশ ৱৰ দিদদ্ বিবল বিবি ক ৱতওৰ নাৰী সংগৰ লগত
ৱকা াত শুই থকা অৱস্থাত ধৰা ৱপলাদল। বিবল বিবি ক ৱযবতয়া নািশ ৱৰ দিদদ্ ৱতওৰ মাকক মাবত
আবনি িুবল ভয় খুৱাদল, লাজ-অপমানত ক’ি ৱনাৱাৰা শহ বিবলদয় ওিৰদত ৱপাৱা ৱিাকা সৰঞ্জাম
এটিদৰ বনজৰ বডবঙ কাটি বদ্দল। নািশ ৱৰ দিদদ্ বিবলৰ মৃতুযৰ িাদি দ্ায়ী ৱমকমাৰ্ফিৰ বিন্তাহীন কাম51
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কাজদিাৰ িুবল বিঞবৰি ধবৰদল। খঙত এদকা নাই শহ ৱমকমাৰ্ফিদয় নািশ ৱৰ দিদ্ৰ কাদপাৰ ফাবল,
ৱতওৰ বডবঙত ৱিপা মাবৰ ধবৰদল। প্ৰায় দ্হজন মানুদহ

না-আদজাৰা কবৰদহ ৱমকমাৰ্ফিক নািশ

ৱৰ দিদ্ৰ পৰা আতৰািলল সক্ষম হ’ল। নািশ ৱৰ দিদ্ৰ আদদ্িত এইিাৰ ৱমকমাৰ্ফিৰ লি’ ’মী কৰা
হ’ল। ৱতওৰ মগজুৰ আগফালৰ অংি এটি কাটি বদ্য়া হ’ল। ৱমকমাৰ্ফি ৱাডশলল ঘূবৰ আবহল। বপদি
এইদিবল ৱতও, বিফ ব্ৰমদদ্নৰ ভাষাত এটি পািবলদহ মাদথান। বিন্তা কৰাৰ ক্ষমতা, ভালদ্দৰ িলাফুৰাৰ ক্ষমতা ৱতও ৱহৰুৱাই ৱপলাইদি। িহুবদ্নৰ বিবকৎসাৰ অন্তত নািশ ৱৰ দিদদ্ও পুনৰ হবস্পতালৰ
দ্াবয়ত্ব গ্ৰহণ কবৰদল। ৱৰাগীসকলৰ আগত প্ৰায় বিিসনা হ’িলগীয়া ৱহাৱা, মৃতুযৰ দ্ুৱাৰদ্বলৰ পৰা ঘূবৰ
অহা নািশ ৱৰ দিদ্ৰ কণ্ঠ আৰু কাম-কাজত আগৰ কতৃশ ত্ব নাথাবকল। বিফ ব্ৰমদদ্নৰ দ্দৰ, ৱকাদনািা
ৱৰাগী কাষলল আবহদলই ৱতও উিপ খাই উ া হ’ল। ৱমকমাৰ্ফিৰ সাহদসদৰ সাহসী শহ উ া
আিাসীসকদলও ৱতওৰ অবস্তত্বক আনায়াদস উলাই কবৰি পৰা হ’ল। এদন সময়দতই বিফ ব্ৰমদদ্দন
এবনিা হবস্পতালৰ বখবৰকী ভাবঙ, হবস্পতালৰ পৰা পলাই যায়। ৱমকমাৰ্ফিৰ সহায়ত বনজৰ বভতৰৰ
সাহস আৰু আত্মবিশ্বাসৰ উমান ৱপাৱা ব্ৰমদদ্দন িাবহৰৰ পৃবথৱীখনৰ মুখামুবখ ৱহাৱাৰ বসদ্ধান্ত লয়।
বপদি ৱযাৱাৰ আগমুহূতশত ৱতও ৱমকমাৰ্ফিৰ হতযা কদৰ আৰু আবহিলগীয়া বদ্নদিাৰত নািশ ৱৰ দিদ্ৰ
হাতত পািলগীয়া কষ্ট আৰু অপমানদিাৰৰপৰা ৱতওক বিৰবদ্নৰ িাদি মুবি বদ্ যায়।
ৱকন ৱকবিৰ উপনযাস ৱান বিউ অভা দ্া কুকুজ ৱনষ্ট’ৰ ৱৰদন্দল ৱপট্ৰিক ৱমকমাৰ্ফিক ভাল িা
ৱিয়াৰ সূত্ৰদৰ িণশনা কবৰি ৱনাৱাবৰ। ৱমকমাৰ্ফি জুৱাৰী, মাৰ-বপ ত অভযস্ত, আনবক বতদৰাতা এজনীক
ৱিয়া িযৱহাৰ কৰাৰ অবভদযাগদতা অবভযুি (যবদ্ওিা এই অবভদযাগ সিা িুবল প্ৰমাবণত নহ’ল)।
আদমবৰকান শসনয-িাবহনীত সফলতাদৰ কমশ প্ৰদ্িশন কৰা ৱমকমাৰ্ফি ৱকৱল বনজৰ পৰম্পৰাবিদৰাধী
(non-conformist) স্বভাৱৰ কাৰদণই শসনয-িাবহনীৰ পৰা সন্মানহীনভাদৱ ওলাই আবহিলগীয়া শহবিল।
ৱমকমাৰ্ফিৰ মাজৰ এই এ া বিদোহৰ স্ফুবলংগই ৱতওক য’ৱত ত’ৱত িহুিাৰ বিপদ্ত ৱপলাইদি। অদৰগ’ন
িাইকাট্ৰিক হবস্পতালদ া ৱতও বিপদ্ত পবৰদি বকন্তু এইিাৰ ৱতওৰ বিপদ্ আন িহুদকইজনৰ কাৰদণ
মুবিৰ পথ শহ পবৰদি। ৱমকমাৰ্ফি পাগলাবম (madness) আৰু মহানতা (greatness)ৰ এটি অদ্ভুত
বমশ্ৰণ। ৱকন ৱকবিৰ এই অদ্ভুত নায়কৰ পৰাক্ৰদম হহুৱায়, কন্দুৱায় আৰু অবভভূ ত কদৰ।
উপনযাসখনৰ আন এটি িবৰত্ৰ নািশ ৱৰ দিদ্ ৱকৱল মানবসকভাদৱ অসুস্থ, যাবিক, িীতল এটি
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প্ৰবক্ৰয়াদৰই প্ৰতীক নহয়, নািশ ৱৰ দিদ্ৰ মাজত প্ৰবতফবলত শহদি নাৰীৰ স্বাথশপৰ, ৱকৌিলী দ্মন নীবত।
উপনযাসখনৰ ৱিবিভাগ িবৰত্ৰই নাৰীৰ এই ৱকৌিলৰ আগত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰাৰ অবভজ্ঞতাৰ কথা
িাদৰ িাদৰ সুৱবৰদি। বিফ ব্ৰমদদ্দন মনত ৱপলাইদি ৱকদনলক গাওখনৰ মুবখয়াল িয় ফু সাত ইবঞ্চ ওখ
ৱতওৰ ৱদ্উতাক ঘৰত মাকৰ আগত এ া িাওনা শহ পবৰবিল। বিবল বিবি ক মাদক উিাহ ৱনাদপাৱালক
মৰদমদৰ আৱবৰ ধবৰ থাবকল; যাৰ ফলত ৱতও কাহাবনও মানবসকভাদৱ স্বাধীন এজন যুৱকলল পবৰণত
নহ’ল।
ৱমাখবন মৰাৰ আগদত বকতাপখনৰ কাবহনীভাগক শল বকিু মান সমাদলািকৰ মনত উদ্য় ৱহাৱা
এটি প্ৰশ্নৰ প্ৰবত দ্ৃষ্টিপাত কৰা যাওক। বকতাপখনৰ কাবহনীভাগত ঘ া প্ৰবতদ া ঘ নাই সিাদন? ৱন
কাবহনী িণশনা কদৰাতাজনৰ কিনাদহ মাদথা এয়া? কাবহনীদ া িণশনা কবৰদি বিফ ব্ৰমদদ্দন। ব্ৰমদদ্নৰ
ৱিমাৰদ া শহদি কািবনক িত্ৰুৰ পৰা অহৰহ ভয় আৰু ভ্ৰম। এ া িব্দত বিজ’ৱেবনয়া। ব্ৰমদদ্দন প্ৰায়
সকদলা মানুহদক এখন কুৱলীৰ আৱৰণৰ মাজত ৱদ্দখ। যাৰ অথশ ব্ৰমদদ্নৰ বিন্তািবি দ্ুিশল,
কুৱলীময়। ব্ৰমদদ্দন িণশনা কৰা কাবহনী এ া বকমান দ্ূৰ বিশ্বাসদযাগয? সাবহতযৰ জনবপ্ৰয় ৱকৌিল ‘এ
ু ইষ্ট ইন দ্া ৱ ল’ (a twist in the tale)ৰ অষ্পষ্ট অথি ৱকৌিলী প্ৰদয়াদগ উপনযাসখনক মনস্তাবত্ত্বক
উপনযাসৰ এটি বিদিষ স্তৰলল শল শগদি। উপনযাসখনৰ বযদ া কাবহনী, বযদকই া িবৰত্ৰই আমাৰ অন্তৰ
ৱজাকাবৰ শগদি, ৱসয়া যবদ্ ৱকৱল ব্ৰমদদ্নৰ ভ্ৰম, আমাৰ কবৰিই লগা িা আদি বক? আপুবন বক কবৰি?
উপনযাসখন পঢ়ক আৰু বনদজই উপলবি কৰক।
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