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Abstract
In fact the reasons behind the classification of man are not only race religion or caste. The most
significant issue is pecuniary condition. Financially poor people are generally treated as lower
class human being. They are not allowed right to take part in main stream of the society. They are
marginal people. It is found that such people often play the role in Bengali literature. The great
novelist Manik Bandyopadhyay created “Padmanadir mahji”. The life and struggle of fishermen are
endorsed there. Manik wrote the pathetic lifestyle of these kinds of people through Kuber etc. The
conflict between feudal system and capitalism has taken a great part in this novel. Due to poverty
the subaltern people are bound to accept capitalism, and so they become vagabond and cadaverous.
Through this essay I have tried to explain the actual feature of those fishermen which was narrated
by the novelist.

ভানুকল ভানুকল নফবাজকনয োযণ নককফ জানত-ধভত-ফকণতয াাান অথত অনযতভ। জীনফো ফা নফনবন্ন ফৃনর্ত্
অফরম্বনোযী ভানুকলয াভানজে অফস্থান নবন্ন কয় থাকে। আফায এই জীনফোয কঙ্গই জনিত আনথতে নফলয়নি; মা ভানুলকে
উচ্চনফর্ত্, ভধযনফর্ত্  ননম্ননফর্ত্ এবাকফ নিধানফবক্ত েকযকছ। আনথতে অঙ্গনত ভানুলকে অকনে ভয় ভাকজ দোনঠাা েকয
দতাকর। তাাঁযা কয় কি ভাকজয প্রানিেজন। তাাঁকদয নযশ্রকভয পরকবাগী য় ভাকজয অনয দুনি ম্প্রদায়, অথতাৎ
উচ্চনফর্ত্। ভাকজয প্রািফততী এই ের ভানুল অকনে ভয় ভাকজয ভূরকরাকতয ফাইকযই অফস্থান েকয। আনথতে দদনযই
তাাঁকদয অফস্থানগত ননযার্ত্াীনতায োযণ কয় দাাঁিায়। অকযয ভুখাকক্ষী কয় ফাাঁচািাই দমন তাাঁকদয জীফকনয ননয়ভ
নককফ ভানয েকয তাাঁযা। োনয়ে নযশ্রভই তাাঁকদয জীফকনয এেভাি ভূরধন। ভাকজয এই ের প্রানিে ভানুলকদয ননকয়
নফকল বাকফ মাাঁযা োজ েকযকছন তাাঁকদয ভকধয অনযতভ করন এই বাযকতযই গায়িী চক্রফততী নিবাে। েরনম্বয়া
নফশ্বনফদযারকয়য এই তানিে নাযীফাদী অধযানো নফকলবাকফ নফকশ্বয দুননয়ায় নযনচত তাাঁয ‘েযান দয াফঅরিাণত িীে’?
প্রফকেয জনয। এই াফঅরিাণত ফা প্রানিে জনজানত েী আকদৌ ননকজকদয েথািুেু ফরায অনধোয যাকখ?—এিা এেিা ফি
প্রশ্ন।
গায়িীকদফী ননকজই ফকরকছন দম না তাাঁযা ফরকত াকয না। আকর এই ভানুলগুকরায জীফকন না ায়ািাই দমন
স্বাবানফে কয় কি। তাই দতা ভাকজয ভূর দরাকত থাো ভানুলগুনর তাাঁকদয ইকে ভকতা ফযফায েকয।আনথতে দদনয
ভানুলকে দম েতিা অায় েকয দতাকর তা এই ব্রাতযজনকদয দদখকরই দফাঝা মায়। তাাঁকদয ননকয়ই দযদী দরখকেয বূনভোয়
গায়িীকদফী ছািা আভযা দকয়নছ ভাকশ্বতা দদফী, যণনজৎ গু, াথত চকটাাধযায়, দীক চক্রফততী প্রভুখকে। ভাকজয
অিংীদায কয় ভাকজয ধাকয থাো অফকনরত এই ের ভানুকলয েথা ফািংরা ানকতয দফ নেছু দক্ষকি পুকি উঠকত
দদকখনছ আভযা। দোকনা দোকনা ানতযোয তাাঁকদয ভানফপ্রীনতয ভুজ্জর াক্ষয দযকখ দগকছন একন নেছু চনযি তথা তাাঁকদয
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জীফনেথাকে স্থান নদকয়। ‘দ্মানদীয ভানঝ’ উনযাক ভাননে ফক্যাাধযায় দ্মানদীয ভাছ ধযফায ফৃনর্ত্গ্রণোযী ভানুকলয
জীফননচি াঠকেয াভকন প্রো েকযকছন।
ফাঙানরয কঙ্গ ভাছবাত েথািা দমন তকপ্রাতবাকফ জনিত। আভযা অনায়াকই এই ভাছবাত েথািা উচ্চাযণ েকয
দপনর। নেন্তু বাকতয াকত ভাছ, নফকল েকয ফলতায ভয় ইনর ভাছ দমাগাকত ভানঝকদয দম েত জীফনমুদ্ধ তা অকনে ভয়ই
আভাকদয জানা ম্ভফ য় না। ভাননে ফক্যাাধযায় তাাঁয তীক্ষ্ণ মতকফক্ষণনক্তগুকণ এই ভানঝকদযই জীফনোননন তুকর
ধকযকছন।
উনযানিয গবীকয প্রকফকয ূকফত রষ্টা ভাননে ফক্যাাধযায় (১৯০৮-১৯৫৬)-এয জীফনদৃনষ্ট ম্পকেত এেিু িষ্ট
য়া প্রকয়াজন। দমকোকনা দরখকেয দক্ষকিই এই নফলয়নি তয দম নতনন জীফনকে প্রতযক্ষ েকযকছন তাাঁয প্রবাফ তাাঁয ননজস্ব
ভকনাজগৎ গকি দতাকর। ভাননকেয দক্ষকি দদখা মায় নতনন প্রথভ জীফকন ফ্রকয়ড তাযয ভােতীয় দতকনয দ্বাযা প্রবানফত কয়
কিনছকরন। তাাঁয প্রথভ গল্প ‘অতীভানী’ প্রোনত কয়নছর ১৯২৮ াকর। প্রথভ উনযাদ্বয় ‘জননী’  ‘নদফাযানি োফয’
প্রোনত য় ১৯৩৫ াকর। আভাকদয আকরাচয ‘দ্মানদীয ভানঝ’ নঠে এয কযয ফছয প্রো রাব েকয। ঐ এেই ফছকয
অথতাৎ ১৯৩৬ –এ তাাঁয ‘তর নাকচয ইনতেথা’ প্রোনত। জীফকনয এই ভয় ভাননে নছকরন ফ্রকয়ডীয় ভনস্তি িংক্রাি
ভতফাকদ নফশ্বাী। ভানফভকনয ূক্ষস্তকযয রূোয নককফ এই ভয় আভযা রষ্টা ভাননেকে দকয় থানে। ভানফজীফকনয
নফনচি গনতপ্রেৃনতয োকন নতনন ভনকেই দ্বানয়ত্বীর ফকর ভকন েকযকছন। ভাননে যফততীকত ভােতফাকদ দীনক্ষত ন। ১৯৪৪
াকর নতনন প্রথাভানপে েভুযননষ্ট ানিতয দয ন। ফ্রকয়ডীয় দভা োনিকয় ধীকয ধীকয াভযফাদী ভাননে আত্মপ্রো েকযন।
াধাযণ জনগকণয কঙ্গ প্রেৃত এোত্মতা অনুবফ েযকত দকযনছকরন এই ভয়ই নতনন। তাাঁয ভকনাজগকতয এরূ
নযফততকনয ছা এই ভয়োয যচনায় িষ্ট। দমভন উকেখ েযা মায় ‘দতন’, ‘প্রনতনফম্ব’ প্রবৃনত যচনা। এয যফততীকত অথতাৎ
‘াযাকনয নাতজাভাই’, ‘দছািফেুরুকযয মািী’ ইতযানদ যচনায় তাাঁয াভযফাদী তথা ভাজতানিে নচিাধাযায নযণত রূ
আভযা দকয় থানে। অকনকেয ভকত াভযফাদী দচতনায় ঋদ্ধ ভাননকেয দরখায ভান ূকফতয তুরনায় কি নগকয়নছর। আভযা
দই ের নফততকে না নগকয়ই ফ্রকয়ডীয় বাফনায় বানফত ভাননে ৃষ্ট ‘দ্মানদীয ভানঝ’য নননফি াকঠ ভকনাননকফ েযফ।
দরখকেয জীফনদৃনষ্ট প্রকঙ্গ ভাননে স্বয়িং দম ভিফযনি েকযনছকরন দনি এেিু উকেখ েযা মাে‘ননজস্ব এেিা জীফন দতন ছািা াননতযে য়া ম্ভফ নয়। এইজনয তাাঁয শুধু ফক ফক দরখায ফা প্রুপ
িংকাধন েযায শ্রভ নয় --- ফ ভয় ফতি জীফনকে দতন েযায নফযাভীন শ্রভ তাাঁকে চারাকত কফ’।১
ভাননে এভন এেনি ভকয়য রূোয নমনন যাধীনতা দথকে দদকয স্বাধীনতা দদকখকছন। যানিে দথকে াভানজে নানা
ারা-নযফততন ঘিকত দদকখকছন। দদ স্বাধীন কর নফবক্ত কয় দগকছ। এই িানাকাকিকনয োকরয রষ্টা ভাননকেয দরখায়
তাই ম্পকেতয িানাকাকিন দমন মুগ চানদা নককফই এককছ। ভানফভকনয যয উদঘািকন তাাঁয অনুনেৎা রক্ষনীয়।
ভাকজয ফতস্তকযয নতনন ানতযাকি ধযকত দচকয়কছন।
‘দ্মানদীয ভানঝ’ উনযানিকত দদখা মায় ভাকজয অননবজাত দনাত-ই দখকি খায়া দজকর ভানঝয জীফনচমতা।
উনযানি াঠকেয আেলতণ তথা দেৌতূর জানগকয় দতাকর ভূরত দই োযকণই। দ্মানদীয ভানঝকদয ননকজকদয জীফনকে
তুে েকয ‘ভাছধযা’ নাভে ভামজ্ঞ ভান েযফায দুুঃানে ফাস্তফ োনননই এখাকন উজীফয। এখাকন ভূর চনযি েুকফয।
েুকফকযয জীফকনয দই অযাডকবঞ্চায-ই াঠেকে ভুগ্ধ নফস্মকয় এই গ্রকেয নননফি াঠে কত াাময েকয। েুকফয ফা তাাঁয
ভকতা দজকর-ভানঝযা দম ভাকজয তযই প্রািজন তা উনযাকই দরখে িষ্ট েকযকছন। দখাকন দদনখ দজকরািা ফরকত
এেিা নঘনঞ্জ ফনস্ত। তাাঁকদয েুাঁকিঘকয দোকনা যেকভ ভাথা দগাাঁজািুেুই য়। মনদ দ ঘয ততিা ননযাদ তথা ননরুদ্রফ নয়।
প্রােৃনতে দুকমতাকগয নোয তাাঁকদয নফকলবাকফ কত য়। োরবফাখীয প্রফর দাি, ফলতায জকরয দফনকনফ চার, প্রফর
ীকতয থাফা দোকনানি দথকেই তাাঁযা ভুক্ত নয়। নানান অতৃনি  অপ্রানিকত তাাঁকদয জীফন োকি দরখে তাই ফকরকছন --‘জীফকনয স্বাদ এখাকন শুধু ক্ষুধা  নাায়, োভ  ভভতায়, স্বাথত  ঙ্কীণততায় আয দদী ভকদ। তাকরয য
গাাঁনজয়া দম ভদ য়, ক্ষুধায অন্ন নচয়া দম ভদ য়। ঈশ্বয থাকেন ই গ্রাকভ, বদ্রেীকত। এখাকন তাাঁাকে খুাঁনজয়া
ায়া মাইকফ না’। ২
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আকর ানফতেবাকফ ফঞ্চনাই একদয জীফকনয স্বাবানফে প্রানি; তাই একদয দোকনা চানদা দনই। অথফা ননকজকদয
অপ্রানিিাই তাাঁকদয প্রায ফকর তাাঁযা ভকন েকয। এভননে ফতনক্তভান  ফতিাতা ঈশ্বয তাাঁকদয জনয অনুনস্থত। ঈশ্বয
বদ্রেীয অনধফাী, এই বকদ্রতয ািায় নতনন আকন না। অথতাৎ শুধুভাি ভাকজয উচ্চনফর্ত্-ভধযনফকর্ত্য দ্বাযা নয়, ঈশ্বকযয
দ্বাযা তাাঁযা প্রািজকন নযণত য়। তাই কদয ভাকজয ভূরকরাকতয ধাকযই জীফন ননফতা েযকত য়।
এই উনযাকয োননন ননতািই দছাকিা। দেন্দ্রীয় চনযি েুকফয। দ্মাতীযফততী েীতুুয গ্রাকভ তাাঁয ঘয। দ্মায় ইনর ভাছ ধকয
দ নযফাযকে যক্ষা েকয। অকনে ভয়ই নযশ্রকভয উমুক্ত ভূরয দতা ায়ই না ফযিং ফঞ্চনাযই নোয য়। েুকফকযয ঙ্গু স্ত্রী
ভারা।
এেনি েনযা  দুনি ুি ননকয় তাাঁকদয িংায। েনযা দগাী  দুই দছকর রখা  চন্ডী। ভারা আফায িানম্ভফা।
েুকফকযয এেকঘকয় জীফকন ফণতভয়তা ফা দফনচিয আকন যানরো েনরা। দেতুুয গ্রাভনি দভজেততায অধীন। তাাঁয নাভ অনি
তারুেদায। দজকরািায় মাযা দু-এে নফঘা জনভ যাকখ তাাঁযা দভজেততাকেই খাজনা দদয়। েুকফয দম দনৌকোনি ননকয় ভাছ ধকয
দনি ধনঞ্জয় এয। ভাছ ধযফায জারনি তাাঁয। এই দনৌকোয় আয এেজন ভানঝ আকছ –মায নাভ গকন। ধনঞ্জয় জার 
দনৌোয ভানরে ফকর দ শুধু দনৌোয ার ধকয ফক থাকে। প্রনত যাকত মত ভাছ কঠ তাাঁয অকধতে বাগ তাযই প্রায। ফানে
অকধতে েুকফয  গকণ দকয় থাকে। দানযদ্রয, ীভাফদ্ধতা ননকয় তাাঁকদয জীফন এেযেভ চরনছর। নেন্তু গ্রাকভ নেছুনদন মাফৎ
এে যযভয় ভানুকলয আনফবতাফ ঘকিকছ। মায নাভ দাকন নভয়া। তাাঁয ফানি দনায়াখানর। তাাঁয ভধুয েৃনিভ ফযফাকয  াকজ
তাাঁয অিয দমভন অনুবফ েযা মায় না, ফয়িা নঠে ধযা মায় না। তাাঁয দছাকিাখাকিা দতর চনচতত দদ। াাঁিু মতি রম্বা াঞ্জানফ
তাাঁয যকণ। ফানি দতনয েকয নদ্বতীয় স্ত্রীকে ননকয় ের ুকখয িংায। তাাঁয েরতা দোন কথ প্রাি তাাঁয োন দেউ জাকন
না। তাাঁয দনা দনায়াখানরয নদকে ভুকদ্রয ভকধয এেিা দছাি দ্বীক প্রজা ফনকয় জনভদাযী স্থান েযা। আয এই দনাকে
ফাস্তফানয়ত েযকত আনথতে দুদতাগ্রস্ত ভানুলগুনরকেই দ ননফতাচন েকযকছ। মাাঁকদয শ্রকভয ভূকরয ঐ জঙ্গরােীণত ফনয শুানখূণত
জনভানফীন স্থাননিকে ভানুকলয ফফাকয উকমাগী েকয দনয়া মাকফ। ফুবুক্ষ ভানুলগুনরকে নানাবাকফ দরাব দদনখকয় এা
নদকয় ঐ দ্বীক াচায েকয নদকত উকদযাগী দাকন নভয়া। েুকফয ফা দজকরািায দেউই ঐ ‘ভয়নাদ্বীক’ দমকত চায় না; তাাঁযা
বীতগ্রস্ত। দাকন নভয়া োকযা প্রনত ফর প্রকয়াগ েকয না। তকফ অায় ভানুলগুনরয নফকদ অথত  যাভত নদকয় তাাঁকদয
স্বেৃত আিে েযফায দেৌরনি দ যি েকযনছর। েুকফয তাাঁয োকছ অথতাাময ননকয় এফিং তাাঁয দনৌোয় ভানঝয োজ ননকয়
তাাঁয োকছ এেযেভ দেনাই কয় নগকয়নছর। তাই নফনা দদাকল চুনযয দাকয় জনিকয় িা  দজকর মায়ায উক্রভ কর েুকফয
মখন উদ্ভাি, তখন নভয়ায এে েথাকতই দেতুুয দথকে ভয়নাদ্বীকয উকেক ানি দদয় েু কফয, তাাঁয নতুন অনধফাক নঙ্গনী
য় যানরো েনরা।
োনননফস্তু নককফ দতভন দোকনা নফারত্ব এই উনযাকয দনই। নেন্তু এই াভানয োননননিকেই ভাোনফযে
দদযাতনায় ভূতত েকয তুকরকছন ভাননে। আনথতে দীনতা ভানুলকে নেবাকফ নফনবন্ন ননীিন  ফঞ্চনায নোয েকয দতাকরতাযই
োননন এই দ্মানদীয ভানঝ। ননকজকদয োযকণ োনয়ে শ্রভকেই ভূরধন েকয তাাঁযা স্বাবানফে ফাাঁচকত চায়। নেন্তু দুবদতকফয
ভকতা তাাঁকদয জীফকন দাকন নভয়ায আনফবতাফ। জনভদাযী র্ত্কনয ফানায় ভাননেবাকফ দমন দ উন্মাদগ্রস্ত। ননযী অায়
ভানুলগুনরয ফতনা াধকন এতিুেু অনুকাচনা দনই। তাই ভানুকলয ফফাকয অনুমুক্ত ভয়নাদ্বীক এই তদনযদ্র
ভানুলগুনরকে চারান েযকত তাাঁয ছকরয অবাফ য় না। ভাকজয এই ের প্রািফততী ভানুল নঠে দমন ততিা ভানুল নয় মতিা
ম্পন্ন ভানুলকদয দক্ষকি েথািা খাকি। তাাঁকদয নদকয় অনায়াকই তাই ম্পন্ন ভানুল পযভা খানিকয় ননকত াকয। আফায
ননকজয দোকনা এোি ফযনক্তগত ইকেকে ূযণ েযকত দমন এই ম্প্রদায়নিকে অনায়াকই োকজ রাগাকনা মায়। যাুয
নযফায দেতুুয গ্রাভ দথকে ভয়নাদ্বীক স্থানািনযত য়ায োননন াঠেকে স্তব্ধ েকয দদয় ভুূকততয জনয। দমখাকন দদনখ
নখকদয তািনায় যাু, তাাঁয স্ত্রী  িানকদয ননকয় নভয়ায যাভকত ভয়নাদ্বীক মায়। দখাকন তাাঁকদয জনয অকক্ষা েকযনছর
নননিত ভৃতুয। দই ভৃতুয যাুয স্ত্রী  িানকদয গ্রা েকয। এেভাি জীনফত যাু দেতুুয প্রতযাফততন েকয দই স্থাকনয
বয়াফতা ম্পকেত ফণতনা েকযকছ দম- ফাঘ নিং দতা ফকিই আকযা বয়াফ অনবজ্ঞতা দখানোয। এেিু উদ্ধায েনয --‘-েী নাই ভয়নাদ্বীক ে? া মা আকছ এে এেিা আস্ত ভাইনকলয নগরা খায়! যাইকত ুভু্ুকযয েুভীয ডাঙায়
উঠযা আইযা ভাইনকলকয িাইনা ননয়া মায় – ফনরকত ফনরকত ভুখ খুনরয়া মায় যাুয, আয শুননকত শুননকত াাঁ ইয়া
মায় তাায দশ্রাতাকদয ভুখগুনর। দাকন নভয়ায ভুয়নাদ্বী এভন বীলণ স্থান দিা?৩
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এভননে ননকজয স্বপ্ন ভয়নাদ্বীকে এেনি জনকদ গঠন েযকত ভনযয়া দাকন নভয়া ঐ অঞ্চকর মাাঁকদয চারান েকয
তাাঁকদয নদকয় অভানুনলে নযশ্রভ েনযকয় দনয়। তাই যাু নপকয একর তাাঁয দম ফণতনা আভযা াই তাকত তাাঁকে আয ভনুলযফৎ
ভকন য় না‘যাুয ভাথায় ফি ফি চুর জি ফাাঁনধয়া নগয়াকছ, ফতাকঙ্গ অকনেগুনর ক্ষকতয নচহ্ন, েকয়েনি ঘা এখন বার েনযয়া
শুোয় নাই। দুনি া-ই তাায াাঁিুয োছ ইকত দগািানর মতি দপারা। গাকয়য চাভিা দমন তাায আরগা ইয়া
শুোইয়া ক্ত  োকরা ইয়া উনঠয়ানছর, এখন ফৃনষ্টয জকর নবনজয়া নবজা জুতায চাভিায ভত যাাঁৎকাঁকত
দদখাইকতকছ’.৪
এেনি ভানুকলয এই নযণনত আভাকদয আতনঙ্কত েকয দতাকর।
দাকন নভয়া এখাকন ধনতকিয প্রনতবূ কয় এককছ। াভিতানিে ভাজফযফস্থায় অবযস্ত ননকফনদত দজকর ভাকজ এই
ধনতকিয আঘাত এক দরকগকছ। ধন  শ্রকভয উকযই ধনতকিয প্রনতষ্ঠা। ধন নভয়ায যকয়কছ নেন্তু শ্রভ নেবাকফ ায়া মাকফ
দই নককফ িা তায েযায়র্ত্। েুকফযকে চতুয ফুদ্ধ ফকর ভয়নাদ্বীক াঠাকত ক্ষভ কয়কছ দাকন নভয়া। ধনতিই
এখাকন নফকলবাকফ নক্রয়। েুকফয তাই অায়বাকফই এই তকিয োকছ আত্ম ভতণ েকযকছ।
াভিতানিে ভাকজয প্রািফাী ভানুল েুকফকযয েথাফাততা আচযকণ দই ভাকজযই ভূরযকফাধ দদখা মায়। দমভন্সিী
ভারা তাাঁকে তাাঁকদয দভকয় দগাীকে নফফা মুগর েতিা ম্মত দই জানকত চাইকর নফযক্ত েুকফয ফকরকছ ---‘তা শুইনা দতায
োভ েী? ভাইয়া দরাে চু ভাইযা থাে। দারা নফয়াকনয
“তা শুইনা দতায োভ েী? ভাইয়া দরাে চু ভাইযা থাে। দারা নফয়াকনয রাইয়া নযনথনভকত আইছ, নফয়া দারা
মত ায – যা েয দেন দয’?৫
অথতাৎ নাযীয শুধুভাি িাকনয জন্ম দদয়া নবন্ন ভাকজ আয দোন বূনভো দনই। তাাঁকদয ফযনক্তভমতাদা ঐ
ভাজফযফস্থায় স্বীেৃত নছর না। াভিতানিে ভাজফযফস্থা ফা েৃনলনবনর্ত্ে বযতায় নাযীকে নফকলবাকফ দতাননন েকয তাাঁয
িাননিয নতৃনযচকয়য ুননিয়তাদাকনয প্রফণতানি দদখা নদকয়নছর। এ াভিতকিযই চক্রাি। উনযাক আভযা দদনখ
নাযী দম ুরুকলয দবাকগয াভগ্রী ভাি। আফায রারা নভকি দগকরই অনয নাযীকত আনক্ত দমন ঐ ভাজ স্বেৃত। তাই দতা
েুকফয অায় স্ত্রী ভারাকে গবতফতী অফস্থাকত অনায়াক অফকরা েকয যানরো েনরায প্রনত দপ্রভানুবূনতকত আন্রাব
েকযকছ।
এই উনযাক ভাকজয প্রািজকনয জীফনেথা ফনণতত তা আভযা দদখরাভ। তকফ ভধযনফর্ত্ ভাননেতায অনধোযী ভাননে
এখাকন আত্মপ্রো েকয দপকরকছন। েুকফকযয দভকয় দগাীয আঘাকতয োযকণ তাাঁকে ভেুভা য আনভনফানিয যোযী
াাতাকর ভনরা য়াকডত বনতত েযা য়। তাাঁয য ঘিনাক্রকভ দভকয়কে কযয নদন আফায দদখকত আা অতদূয দথকে
(ঘণ্টা নতকনকেয থ)। অুনফধা নফফাচনা েকয তাাঁযা দুজকনই এেিা দাকিকর যাত োিাকত ফাধয য়। এই ঘিনায় েনরায
প্রথভ দথকেই দদখা মায় আগ্র অনধে নছর।
যফততীকত তাাঁয ভকধয এ ননকয় নেছুিা রজ্জাকফাধ োজ েকযকছ। নেন্তু েুকফকযয ভকধয দদখা মায় প্রথভাফনধ ভাননে
অনস্থযতা। তাাঁয ভকধয াকফাধ োজ েকয। এই াকফাধ ঐ অিযজ ভাকজয কক্ষ নঠে স্বাবানফে নয় ফযিং নেছুিা
আকযানত। এখাকনই তাাঁয ভকধয ভধযনফকর্ত্য ভাননেতা পুকি উকঠকছ। এই ূকি ফরা মায় উনযানিয আঞ্চনরেতায ধভত
নেছুিা ক্ষুন্ন কয়কছ। ম্পূণত তাাঁকদয ভন  জীফনকে নতনন ননখুাঁতবাকফ আাঁেকত ক্ষভ ননন।
এইিুেু ফাদ নদকর ‘দ্মানদীয ভানঝ’ দনযদ্র – অায় – ননস্তযঙ্গ জীফকন অবযস্ত দজকর ভানঝকদয প্রায় জীফিনচি।
নফকলত ূর্ব্তঙ্গীয় ভধুয উবালা কমাকগ নযকফনত য়ায় তা অনধেতয ফাস্তফম্মত কয়কছ। উদাযণ স্বরূ ফরা মায়‚আাঁতুি ইকত ক্ষীণস্বকয ভারা ফনরর, আ দগা মাই না, শুইনা মা। চারা নদয়া নন ঘকয জর কিকছ? ছনগুকরা
রইয়া মা, নফছানায তকর ছন দদন না দদন ভান। ভারায ভুকখ এভন ননুঃস্বাথত উনক্ত প্রায় দানা মায় না।
েুকফকযয ভুগ্ধ য়া উনচত নছর নেন্তু তাাঁয নযফকতত দ নফযক্ত ইয়াই ফনরর, নেকয়য ভান! ছন না াইতা নবজা
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নবকত দান মায়? যঙ্গ েইযা োভ নাই, চু ভাইযা থাে। চারায রাইগা ছন রাকগ আইনা রভু। দাকন নভয়া না
েইনছর খি নদফ‛?৬
াঠকেয দেৌতূরী আেলতণ দতযী েকযকছ ঐ ের প্রািজকনয জীফকনয দুুঃানে িংগ্রাকভয নচি। এই নচি
আভাকদয ফি দফন নযনচত নয়। ফযিং ফরা মায় যা আভাকদয োকছয দেউ নয় যা থাকে ধাকয। এেথা ফরায
দেনপয়ৎিুেু দদয়া প্রকয়াজন ভকন েনয আকর দ্মা্ীয ভানঝ এেনি নফকল জনকগাষ্ঠীয জীফননচি। তাাঁযা দজকর ভানঝ।
দানযদ্রয তাাঁকদয ননতযঙ্গী। োনননকত ভূরত েুকফয  তাাঁয নযফাকযয নচিই দেন্দ্রীয় আেলতণ। েুকফয, তাাঁয স্ত্রী ভারা, যানরো
েনরা  তাাঁকদয এোনধে িান। তকফ তাাঁকদয নঘকয দযকখকছ আকযা নেছু চনযি। দ্মানদীয ভানঝকদয দগাষ্ঠীফদ্ধ জীফন এফিং
দই জীফকনয বাঙন – উননকফ গঠকনয এে ট্র্যানজে নযণনত এই উনযাকয নফলয়ফস্তু। ভানঝকদয ননতযনদকনয জীফকন
দুুঃখ-দানযদ্রয-তাা দম দচতনা জানগকয়নছর তা দথকে নযফততকনয দচষ্টা েুকফয তথা অনয দজকরযা েযকত দচকয়নছর –
দখাকন দাকন নভয়া এেনি নতুন ভাননে গঠন ননকয় উনস্থত য়। তাাঁয উননকফ গঠকনয অনফচর বাফনা এই তাাগ্রস্ত
ভানুলগুনরয জীফনকে চযভ ফতনাকয কথ ননকয় দগকছ। তাাঁযা নযণত কয়কছ ফতাযায়। ভাকজয ভূরকরাকতয ধাকয থাো
ভানঝ ম্প্রদাকয়য স্বপ্নবকঙ্গয এে ইনতানে ট্র্যাকজনড এই উনযা। আকর েুকফযকদয মািা এে উননকফ দথকে আয
এে উননকফক। দজকরকদয দচতনায জগকত প্রথভ উননকফ অায় ননরুায়ত্বয জন্ম নদকয়নছর মা স্থনফয কয় কিনছর,
দাকন নভয়ায উননকফ তাাঁয দথকে চর কর তা অনত বয়ঙ্কয। ফনযশ্বাকদ বযা। মনদ দাকন নভয়া দচতকনযয
অিংরগ্নতায়, ফদ্ধতায় দজকরািাযই এেজন; নেন্তু দ অথতফানকদয কঙ্গ দভক না। তাাঁয রক্ষয নীরাকভ জনভ নেকন উননকফ
তথা াম্ম্রাজয গকি দতারা। দম াম্ম্রাজয থােকফ না দোন জানতগত দবদাকবদ। আফায ভাজ নননলদ্ধ দপ্রভ স্খাকন প্রশ্রয়
াকফ। তাই েুকফয  েনরা ানি দদয় দই তস্কুর জঙ্গরােীণত ভয়নাদ্বীক। আকর তাাঁযা এে অেোয দথকে দঘাযতয
অেোকযয নদকে মায়। দাকন নভয়া ভানুলগুনরয ীভাীন দানযদ্রযজননত দুফতরতাকেই োকজ রাগায়। নযক্ত ননুঃস্ব ভানুলগুনরয
ফতাযা য়ায থ প্রস্ত েকয। এই ননদারুণ ট্র্যাকজনডই উনযানিয ভূর প্রনতাদয – মা প্রোক রষ্টা মথাথতই পর।
োননননি দ্মানদীয দজকর ভানঝ ফা ই নফকল প্রানিে জনকগাষ্ঠীয জীফনবালয। মা াঠকেয নফকল েরুণায উকদ্রে ঘিায়।
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