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নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যাঙ্য়র ‘মহানন্দা’ : প্রবাহ ধ্ারায় নদী ও রাজনীতি
ড. হতরদাস মণ্ডল
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Abstract
Narayan Gangopadhyay is a famous name in Bengali literature. He was not only literary
writer, he was a real teacher. In the year 1918 a poet, novelist, essayist, short story writer Narayan Gangopadhyay was born at Baliadingi in Dinajpur, now in Bangladesh. In the
stories and novels that have been compiled in his twelve volumes published by Mitra and
Ghosh. In the novel 'Mahananda' (1951), there is a mention of the breakdown of the
Mahananda, as well as the author mentioning the condition of freedom movement
revolutionaries. It will be described in the novel what will be the plan of revolutionaries,
and in which direction they will run. As the river changes, so the revolutionaries need to
change the thinking. The novel has two parts. The first part is centered around Malda
district and its Jodhpur village. And most of the events of the second part are in Calcutta.
The main character of the novel created the narrative based on Nitish.
Key words: Mahananda, Narayan Gangopadhya, freedom movement, revolutionaries,
Malda, real teacher.

বাাংলা সাতহঙ্িযর আতদ তনদর্শন গিঙ্ক শুরু কঙ্র সবশকাঙ্লই বাাংলা সাতহঙ্িয, িিা ভারিীয় সাতহঙ্িয শ্রমজীবী
সাধ্ারণ মানুঙ্ের কিা বাঙ্র বাঙ্রই তিতিি হঙ্য়ঙ্ে। গকননা সমাঙ্জর একটা বঙ্ড়া অাংর্ এরাই। এরা গেঙ্ট োওয়া
অতি সাধ্ারণ মানুে। িাই মাতট, পাহাড় জল, জগঙ্লর সাঙ্িও এঙ্দর ঘতনষ্ঠিা গঙ্ড় ওঙ্ে। এই শ্রমজীবী মানুঙ্ের
একটা বঙ্ড়া অাংঙ্র্র জীবনঙ্ক তঘঙ্র িাঙ্ক নদী। িাঙ্ক তঘঙ্রই তনয়তিি হয় িাঙ্দর জীবন, প্রাকৃতিক সম্পদ এই
নদীর কুঙ্লই তবকতর্ি হঙ্য় ওঙ্ে িাঙ্দর সভযিা। আবার তবতভন্ন সমঙ্য় নদীঙ্কতিক মানবসভযিা ও ঐশ্বর্শ ধ্বাংসও
হঙ্য়ঙ্ে এই নদীর বুঙ্কই। নদীর একতট তনজস্বিা রঙ্য়ঙ্ে, রঙ্য়ঙ্ে এক রহসযময়ী রূপ। গস গবেঁঙ্ি িাকার গপ্ররণা
গর্মন, গিমতন ধ্বাংঙ্সর মঙ্িা ভয়ঙ্করও।
বাাংলা সাতহঙ্িয নদীঙ্কতিক উপনযাঙ্সর সাংেযাও এ পর্শন্ত একদম কম নয়। িারার্ঙ্কর বঙ্ন্দযাপাধ্যাঙ্য়র
‘কাতলন্দী’, ‘হােঁসুলীবােঁঙ্কর উপকিা’, তবভূতিভূেণ বঙ্ন্দযাপাধ্যাঙ্য়র ‘ইোমিী’, মাতনক বঙ্ন্দযাপাধ্যাঙ্য়র ‘পদ্মানদীর
মাতি’, সমঙ্রর্ বসুর ‘গগা’, অমঙ্রি গঘাঙ্ের ‘িরকাঙ্র্ম’, অদ্বৈি মল্লবমশঙ্ণর এর ‘তিিাস একতট নদীর নাম’,
প্রফুল্ল রাঙ্য়র ‘মাতট আর গনই’, ‘গকয়া পািার গনৌকা’, আব্দুল জব্বাঙ্রর ‘ইতলর্ মাতরর ির’, গবাতধ্সত্ত্ব মমঙ্ির
‘তিনুঙ্কর গপঙ্ট মুঙ্তা’, তিত্ত তসাংঙ্হর ‘ঈশ্বর পাটতন’, মঙ্নাজ বসুর ‘জলজগল’, বলরাম রাঙ্মর ‘মৎসযগন্ধা’,
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সঙ্রাজকুমার রায়ঙ্িৌধ্ুরীর ‘ময়ূরাক্ষী’, সুঙ্বাধ্ বসুর ‘পদ্মা প্রমত্তা নদী’, অতময়ভূেন মজুমদাঙ্রর ‘গড়শ্রীেন্ড’,
নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যাঙ্য়র ‘মহানন্দা’, গদঙ্বর্ রাঙ্য়র ‘তিস্তাপাঙ্রর বৃত্তান্ত’ প্রভৃতি।
নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যাঙ্য়র ( ১৯১৮ – ১৯৭০ ) ‘মহানন্দা’ (১৯৫১) উপনযাসতটর শুরু বিশমাঙ্নর নগর সভযিা
তবকাঙ্র্র সাঙ্ি সাঙ্ি মহানন্দার পূঙ্বশর প্রাঙ্ণাচ্ছলিা কীভাঙ্ব হাতরঙ্য় র্াঙ্চ্ছ, র্ঙ্ির কাঙ্ে বােঁধ্া পঙ্ড় কীভাঙ্ব গস
হাতড়ঙ্য় গফলঙ্ে িার গর্ৌবন গসই কিার মধ্য তদঙ্য়ই—
“অজগর সাঙ্পর দু’দুঙ্টা ফােঁঙ্সর মঙ্িা দুঙ্টা গরল গকাম্পাতনর তিজ পঙ্ড়ঙ্ে। তহমালঙ্য়র গা গিঙ্ক গকঙ্ট
গকঙ্ট ওয়াগঙ্নর পর ওয়াগন ভতিশ করঙ্ে পািঙ্র, িারপর গসই পাির এঙ্ন গেঙ্লঙ্ে মহানন্দার জঙ্ল।
পাহাতড় নদীর উদ্দাম প্রাণর্তত বহুতদন ধ্ঙ্র গেঙ্ল সতরঙ্য় গদবার গিষ্টা কঙ্রঙ্ে গসই জগদ্দল, গফতনল গজশন
কঙ্র উঙ্েঙ্ে ক্ষুদ্র আঙ্রার্, ভয়াল র্ঙ্ব্দ জলিঙ্র ঘুতরঙ্য়ঙ্ে তনঙ্জর অিশহীন উন্মত্তিার মঙ্িা, িারপর
‘গেদায়’ আটঙ্ক পড়া বুঙ্না হািী গর্মন কঙ্র গপাে মাঙ্ন, গিমতন কঙ্র আত্মসমপশণ কঙ্রঙ্ে দুতবশনীি
মানুঙ্ের র্িতবদযার কাঙ্ে।” [নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায় রিনাবলী, তৈিীয় েণ্ড, তমি ও গঘাে পাবতলর্াসশ,
গকালকািা, প্রিম প্রকার্, ১৩৫৯, পৃ-১৬৩]
এোন গিঙ্ক উপনযাসতট অগ্রগতিঙ্ি নদীর অঙ্মাঘ প্রভাব ধ্রা পড়ঙ্ব এবাং নদী হঙ্য় িাকঙ্ব উপনযাসতটর মুেয
তবেয়, িার সঙ্গ আনুেতগক ঘটনা, িতরি িাকঙ্ব; গর্মনতট আমরা গদঙ্েতে মাতনক বঙ্ন্দযাপাধ্যাঙ্য়র ‘পদ্মানদীর
মাতি’, সমঙ্রর্ বসুর ‘গগা’, অদ্বদ্দি মল্লবমশঙ্ণর ‘তিিাস একতট নদীর নাম’, আব্দুল জব্বাঙ্রর ‘ইতলর্ মাতরর ির’
প্রভৃতি উপনযাঙ্স। এগুতল বাাংলা সাতহঙ্িযর নদীঙ্কতিকক আঞ্চতলক উপনযাস তহঙ্সঙ্ব স্বীকৃি। ‘আঞ্চতলক’ র্ব্দতট
এোঙ্ন প্রর্ুত হঙ্লও উপনযাসগুতল সবশজনীন। পূণশাগ জীবনঙ্ক ধ্ারণ কঙ্র মহত্তম তর্ল্প তহঙ্সঙ্ব এ ধ্ারার অঙ্নক
উপনযাস কাঙ্লাত্তীণশ মর্শাদায় প্রতিতষ্ঠি হঙ্ি গপঙ্রঙ্ে।
‘মহানন্দা’ উপনযাসতটর গক্ষঙ্ি এই নদীঙ্কতিক উপনযাঙ্সর ভাবনা তনঙ্য় এঙ্গাঙ্ি গগঙ্ল পােক তেক গসই স্বাদ
পাঙ্ব না। গকননা এতটঙ্ক তেক নদীঙ্কতিক আঞ্চতলক উপনযাস তহসাঙ্ব ধ্রা র্ায় না। িঙ্ব একিাও বলা র্াঙ্ব না
গর্ নদীর প্রভাব এোঙ্ন গনই। মহনন্দার প্রিযক্ষ প্রভাব উপনযাঙ্স না িাকঙ্লও উপনযাসতটর শুরু গিঙ্ক গর্ে পর্শন্ত
িার কিা রঙ্য়ঙ্ে। গলেক িুঙ্ল ধ্ঙ্রঙ্েন িার অিীি, বিশমান ও ভতবেযঙ্ির রূপতটঙ্ক। এোড়াও উপনযাসতটর
কুর্ীলবঙ্দর তবতভন্ন সমঙ্য়র মঙ্নর অবযত কিাগুতল নদীর পতরবিশঙ্নর বণশনার মধ্য তদঙ্য় গদতেঙ্য়ঙ্েন গর্ন তিঙ্ির
মঙ্িা। এবাং এটাও তেক মানব জীবঙ্নর পট পতরবিশন গর্ন নদীর পতরবিশঙ্নর মধ্য তদঙ্য় গলেক ধ্রঙ্ি গিঙ্য়ঙ্েন।
ইতিহাঙ্সর পতরতিি গগৌঙ্ড়র ইতিহাসঙ্ক তিতন গর্ন আর একটু তডঙ্টল তদঙ্য় মুসতলম র্াসন ও মিিনয গদঙ্বর
গগৌঙ্ড় আগমঙ্ন মবষ্ণব ধ্ঙ্মশর তবকার্ঙ্ক তিতিি করঙ্লন। ইতিহাসঙ্ক গলেক অতিরতিি কঙ্রনতন। মিিনযঙ্দঙ্বর
আগমন গর্ মুসতলম র্াসকঙ্দর তভি নতড়ঙ্য় তদঙ্য়তেল িা সবশজনতবতদি। নদীর গরাঙ্ির গতি অপ্রতিঙ্রাধ্য, িা
সবতকেুঙ্ক ভাতসঙ্য় তনঙ্য় র্ায়। এই উপমায় এোঙ্ন মিিঙ্নযর আগমঙ্নর তিি আেঁকঙ্লন গলেক—
“গসই পাগল আসঙ্ে গগৌঙ্ড়। মহানন্দা, ভাগীরিী, কাতলন্দী, ফুল্লরা আর টাঙঙ্নর জল িার প্রিীক্ষায় উঙ্ৈল
হঙ্য় উেঙ্ে। গহাঙ্সন র্াহ প্রমাদ গনঙ্লন, িােঁর তদতিজয়ী িঙ্লায়ার র্ত্রুঙ্ক হতটঙ্য় তদঙ্ি পাঙ্র তকন্তু
পাগলঙ্ক তিতন গেকাঙ্বন গকমন কঙ্র? তিতন পারঙ্লন না। মহাপ্রভুর পদপাঙ্ি গগৌড় ধ্নয হল, িতরিািশ হল
রামঙ্কতল, নগঙ্রর পঙ্ি পঙ্ি উেল নামকীিশঙ্নর কলঙ্রাল। গহাঙ্সন র্াঙ্হর গসনাবাতহনী িঙ্লায়ার ধ্ুঙ্লায়
গফঙ্ল তদঙ্ল, মূঢ় তবস্মঙ্য় সুলিান স্তব্ধ দৃতষ্টঙ্ি িাতকঙ্য় রইঙ্লন। মহানন্দা, টাঙন, ফুল্লরা, কাতলন্দীঙ্ি বান
ডাকল – গফেঁঙ্প ফুঙ্ল উেল আতদ ভাগীরিীর তনঙ্স্তজ মুমুেশ প্রবাহ।”[নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায় রিনাবলী, তৈিীয়
েণ্ড, তমি ও গঘাে পাবতলর্াসশ, গকালকািা, প্রিম প্রকার্, ১৩৫৯, পৃ-১৬৩]
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মিিনযঙ্দঙ্বর আতবভশাব গগৌড় ভূতমর বুঙ্ক তনঙ্য় এঙ্সতেল গর্ িরগ অতভঘাি িার প্রসার ঘঙ্টতেল
স্বঙ্দতর্কিার মধ্য তদঙ্য়। মহানন্দা উপনযাস িাই শুধ্ু নদীর ভাঙা গড়ার কিা নয়; নদীর সাঙ্ি সাঙ্ি ইাংঙ্রজ
র্াতসি গগৌড়ভূতমঙ্ি স্বাধ্ীনিা সাংগ্রামীঙ্দর কিাও।
উপনযাসতটঙ্ি দুঙ্টা অাংর্ রঙ্য়ঙ্ে। প্রিম দীঘশ অাংর্তট মালদহ গজলা ও িার গর্াধ্পুর গ্রামঙ্ক গকি কঙ্র। আর
তৈিীয় অাংঙ্র্র ঘটনাগুতলর গবতর্রভাগই গকালকািায়। উপনযাঙ্সর মূল িতরি নীিীর্ঙ্ক গকি কঙ্রই আেযানভাগ
তনতমশি। গস একতট রাজদ্বনতিক িতরি, গস্বঙ্দতর্ ভাবধ্ারা মকঙ্র্ার গিঙ্কই িার মঙ্ধ্য গজঙ্গঙ্ে। আর িার
রাজদ্বনতিক জীবঙ্নর পূণশিা তদঙ্য়ঙ্ে আঙ্রকতট অনযিম রাজদ্বনতিক িতরি অলকা। এর পার্াপাতর্ আঙ্রকতট
ভাবধ্ারা আেযাঙ্ন এঙ্সঙ্ে িা হল – নীিীঙ্র্র তপিা আতধ্পিযবাদী র্িীর্ গঘাঙ্ের তনষ্ঠাবান মবষ্ণব ধ্ঙ্মশর প্রতি
অনুরাগ। িঙ্ব র্িীঙ্র্র গক্ষঙ্ি মবষ্ণব রীতি-নীতি পালঙ্নর বাড়াবাতড়টা শুরু হঙ্য়ঙ্ে সঙ্িঙ্রা বের বয়সী নীিীঙ্র্র
গিঙ্রা বেঙ্রর তকঙ্র্ারী স্ত্রী মতল্লকাঙ্ক গরঙ্ে েুঙ্নর দায় গজঙ্ল র্াওয়ার পর গিঙ্ক। আসঙ্ল র্িীঙ্র্র সবতকেুই গর্
শুধ্ুমাি ভণ্ডাতম তেল িা নীিীঙ্র্র তফঙ্র আসাঙ্িই স্পষ্ট হয়। শুধ্ুমাি ধ্ঙ্মশর গদাহাই তদঙ্য় মতল্লকাঙ্ক গদবদাসী
কঙ্র রাোর ভাবনা গর্ শুধ্ুই অবদতমি ইচ্ছা পূরঙ্ণর ইতগি িা বুঙ্ি তনঙ্ি অসুতবধ্া হয় না পােঙ্কর। আর িারই
গোলসা হঙ্য় র্ায় র্েন আমরা গদতে মতল্লকা সন্তান সম্ভবা হঙ্ল হিার্ র্িীর্ গর্াধ্পুঙ্রর সমস্ত সম্পতত্ত তবতর কঙ্র
সুিাহাতটর বামঙ্দব গঘাঙ্ের মািবয়সী তবধ্বা গবাঙ্নর সঙ্গ কণ্ঠীবদল কঙ্র বৃন্দাবন বাসী হয়।
‘মহানন্দা’ উপনযাসতটঙ্ি কিাকার দুতট ধ্ারাঙ্ক একসাঙ্ি িুঙ্ল ধ্ঙ্রঙ্েন – ইতিহাস ও রাজনীতি। আর
ইতিহাস সূঙ্িই গগৌড়, মহানন্দা এঙ্সঙ্ে। িঙ্ব এই উপনযাঙ্সর সমগ্র তবিাঙ্র রাজনীতিই মুেয হঙ্য় গদো গদয়।
িঙ্ব গসতটও এক অঙ্িশ ইতিহাস বঙ্ট; মালদহ গজলার রাজদ্বনতিক আঙ্ন্দালনকারীঙ্দর অতলতেি ইতিহাস। গর্
ইতিহাস তবঙ্র্ে ভাঙ্ব তিতিি করঙ্লন নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায়। গকননা বাাংলা কিাসাতহঙ্িযর গর্ তবর্াল তবস্তৃতি
গসোঙ্ন উত্তরবগ ও গসোনকার মানুেঙ্ক তেক হািঙ্ড় হািঙ্ড় েুেঁজঙ্ি হয়। গরামাতিক, ঐতিহাতসক বাদ তদঙ্য়
আঞ্চতলক উপনযাসগুতলর মঙ্ধ্যও উত্তরবগঙ্ক তেক েুেঁঙ্জ পাওয়া র্াঙ্ব না। িঙ্ব বযতিরমও রঙ্য়ঙ্ে আর গর্ সমস্ত
কিাকার এই বযতিরম ঘতটঙ্য়তেঙ্লন এবাং িাঙ্দর সৃতষ্টঙ্ক তিরজীবী কঙ্র গরঙ্েঙ্েন, অতময়ভূেণ মজুমদার,
নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায়, অতভতজৎ গসন িাঙ্দর মঙ্ধ্য উঙ্ল্লেঙ্র্াগয। আর উত্তরবঙ্গর ‘গগৌড়ভূতম’গক তবঙ্র্ে কঙ্র
িুঙ্ল ধ্রঙ্লন নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায়। এোনকার গোঙ্টা গোঙ্টা অঞ্চল, মানুঙ্ের জীবনর্ািা, ঐতিহাতসক পতরিয়
সমস্ততকেুই তনপুণভাঙ্ব িুঙ্ল ধ্ঙ্রঙ্েন তিতন। ১৯৫১ সাঙ্ল প্রকাতর্ি আঙ্রকতট উপনযাস ‘লালমাতট’গিও তিতন িুঙ্ল
ধ্ঙ্রঙ্েন ‘বতরি’ ভূতমর কিা। উপনযাসতটর ‘কিামুে’ অাংঙ্র্ কিাকার আমাঙ্দর পতরিয় কতরঙ্য় গদন এই অঞ্চঙ্লর
সাঙ্ি—
“সভযিার শ্মর্ান এই বতরঙ্ন্দর মাে। একদা গগৌরবাতিি তেল জনপঙ্দ আর গলাকালঙ্য়; তবদযায় আর
সাংস্কৃতিঙ্ি; তর্ঙ্ল্প আর বাতণঙ্জয। গসতদঙ্নর গসই উজ্জ্বল প্রজ্ঞার তনদর্শঙ্নর মঙ্িা স্তব্ধ হঙ্য় দােঁতড়ঙ্য়
রুকুনপুঙ্রর অতিকায় তর্লাগতেি দীপাস্তম্ভ।.......একতদন এই নদীগুতলই তেল বাতণজযপি – িার
জীবনসরতণ। তকন্তু শুতকঙ্য় আসঙ্ে তদঙ্নর পর তদন। পতলমাতট পঙ্ড় গিশ র্িই ভরাট হঙ্য় উেঙ্ে – িিই
বনযার উচ্ছ্বাতসি জলধ্ারাঙ্ক েতড়ঙ্য় তদঙ্চ্ছ তদঙ্ক তদঙ্ক। অতভর্প্ত বতরঙ্ন্দর মাে গর্ন আত্মতবস্তার করঙ্ি
না গপঙ্র আত্মহিযা কঙ্র িঙ্লঙ্ে।”[নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায় রিনাবলী, িিুিশ েণ্ড, তমি ও গঘাে পাবতলর্াসশ,
গকালকািা, প্রিম প্রকার্, ১৩৫৯, পৃ-১৭৬]
‘সম্রাট ও গশ্রষ্ঠী’ উপনযাঙ্সর প্রাক্ সূিনাও একইরকম –“দুপুঙ্রর েরঙ্রৌদ্র বঙ্রিভূতমর রুক্ষ তরত
প্রাঙ্ন্তর গভির তদঙ্য় বাস-এ কঙ্র আসতেলাম।...তনতবড় তবন্নাঘাঙ্সর মধ্য তদঙ্য় কাঞ্চন নদীর নীল জল
গর্োঙ্ন এেঁঙ্ক গবেঁঙ্ক মহানন্দায় নামঙ্ি িঙ্লঙ্ে, গর্ে পর্শন্ত পিতট গসোঙ্ন এঙ্সই গিঙ্ম দােঁড়াল।” এই
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হতরদাস মণ্ডল

উপনযাসতটঙ্িও গর্মন বার বার মহানন্দার প্রসগ এঙ্সঙ্ে, গিমতন এঙ্সঙ্ে মালদঙ্হর তবতভন্ন অঞ্চঙ্লর
প্রসগ, এঙ্সঙ্ে মালদঙ্হর সাংস্কৃতি গম্ভীরা ও আলকাঙ্পর কিা।
এই আঞ্চতলকিার তিিঙ্ণর প্রতি গলেঙ্কর গর্ আকেশণ িা লক্ষ কঙ্র শ্রীকুমার বঙ্ন্দযাপাধ্যায় এই
উপনযাসগুতলর আঞ্চতলকিার প্রতি ইতগি কঙ্র বঙ্লঙ্েন—
“সম্রাট ও গশ্রষ্ঠী’, ‘মহানন্দা’ ও ‘লালমাতট’ উপনযাসিঙ্য় বগভূতমর প্রািীন ইতিহাস ও ভূিত্ত্ব, একতদঙ্ক
উহার গপৌরুেদৃপ্ত সাংস্কৃতি ও জনশ্রুতির মঙ্ধ্য সাংরতক্ষি তবরাট লালমাতটর প্রান্তর – কাতহতনর বাতহঙ্রর
পটভূতমকা অন্তর গপ্ররণার তবস্মৃিপ্রায় মূল উৎসরূঙ্প আতবভূশি হইয়াঙ্ে।”১
মহানন্দার উৎস গিঙ্ক িার অিীি বিশমাঙ্নর কিাই শুধ্ু গলেক গর্ানাঙ্ি িানতন, নদীর তববিশঙ্ন িার
পাশ্বশবিশী মানব জীবঙ্নর কিা িুঙ্ল ধ্রাই তেল িার মুেয উঙ্দ্দর্য। আর গস কারঙ্ণই আঙ্লািনার মূল তবেয়
হঙ্য়ঙ্ে গগৌড় ও গসোনকার জনজীবন। িঙ্ব এ ‘জনজীবন’ শুধ্ুই গগৌঙ্ড়র মানুে ও িাঙ্দর সাংস্কৃতির কিা
নয়। র্তদও গলেক এই জনজীবনঙ্ক বাঙ্র বাঙ্র মহানন্দার ধ্বাংঙ্সর সাঙ্ি িুলনা কঙ্র আফঙ্সাস
কঙ্রঙ্েন—
“মহানন্দাঙ্ক গকি কঙ্র র্ারা ঘর গবেঁঙ্ধ্তেল, র্ারা ভাঙ্লাঙ্বঙ্সতেল, ভাঙ্লায় মঙ্ন্দ নানা সুে -দুুঃঙ্ের ৈঙ্ে
র্ারা আঙ্লাতড়ি হঙ্য়তেল। উৎসঙ্বর বযসঙ্ন র্ারা তনিযসগী তেল, শ্মর্াঙ্নর পঙ্ি আজ িার সহর্ািী। মাঙ্ি
মাঙ্ি বনিাউঙ্য়র দীঘশ তনুঃশ্বতসি আকুলিায় তকঙ্সর একটা ইতগি পাওয়া র্ায় – স্পষ্ট কঙ্র বুিঙ্ি পারা
র্ায় না। মহানন্দা মঙ্র র্াঙ্চ্ছ – আর মঙ্র র্াঙ্চ্ছ গগৌড়বঙ্গর সাংস্কৃতি। আত্মহিযা আর অবক্ষয়।”[নারায়ণ
গঙ্গাপাধ্যায় রিনাবলী, তৈিীয় েণ্ড, তমি ও গঘাে পাবতলর্াসশ, গকালকািা, প্রিম প্রকার্, ১৩৫৯, পৃ-১৬২]
মহানন্দার এই অবস্থার সঙ্গ উপনযাঙ্সর নায়ক নীিীর্ঙ্ক িুঙ্ল ধ্ঙ্রঙ্েন নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায়। মর্র্ব িঙ্কই
বাতড়র পাঙ্র্র মহানন্দা নদীর সঙ্গ িার মঙ্নর তনতবর সম্পকশ। বেশায় নদীঙ্ি বান এঙ্ল িার মঙ্নর মঙ্ধ্যও গর্
ভাঙ্বর বান ডাঙ্ক। আবার নদীর দু’কূল প্লাতবি কঙ্র র্েন জঙ্লর গরািধ্ারা িারপার্ঙ্ক প্লাতবি কঙ্র িেন
নীিীঙ্র্র গিাে তদঙ্য়ও জল গতড়ঙ্য় পঙ্ড়। গ্রীঙ্ের েরায় র্েন নদীর শুতকঙ্য় গগঙ্ল, িার গরাি গিঙ্ম গগঙ্ল নদীর
জনয নীিীঙ্র্র হৃদয় গকেঁঙ্দ ওঙ্ে। এমনভাঙ্ব বাঙ্রা মাঙ্সই নদীর িলািঙ্লর সঙ্গ সগতিপূণশ কঙ্র নারায়ণ
গঙ্গাপাধ্যায় উপনযাঙ্সর গকিীয় িতরি নীিীর্ঙ্ক িুঙ্ল ধ্ঙ্রঙ্েন। িারা গর্ন এঙ্ক অপঙ্রর সহঙ্র্াগী সত্তা (Cobeing), নদীর সঙ্গ এক সুঙ্িায় বােঁধ্া িার জীবন।
সাতহিয শুধ্ু জীবঙ্নর প্রতিচ্ছতব নয় – জীবঙ্নর গস অনুঙ্প্ররণাও। িাই বলা হয় ‘Literature is the organ of
nation’- অিশাৎ সাতহিয জাতির মুেপাি। জাতিঙ্ক র্তদ জাগাঙ্ি হয়, িাহঙ্ল গস দাতয়ত্ব িার সাতহিয গ্রহণ করঙ্ব,
তবঙ্র্েভাঙ্ব কিাসাতহিয। গস দাতয়ত্ব অঙ্নকটাই নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায় গ্রহণ কঙ্রতেঙ্লন। তিতন ‘শুধ্ু প্রতিভাবানই
নন, সমসামতয়ক র্ুঙ্গর প্রতিতনতধ্স্থানীয়ও বঙ্ট। হোৎ-আঙ্লার-িলকাতনঙ্ি পােকতিত্তঙ্ক িতকি-তবতস্মি কঙ্র িােঁর
আতবভশাব নয়, িােঁর উদয়ািল তনুঃসগ মতহমায় নিুন নক্ষঙ্ির ধ্রুবঙ্জযাতিঙ্ি রমর্-ভাস্বর হঙ্য় উঙ্েঙ্ে।’২ স্বাধ্ীনিা
আঙ্ন্দালন, গদর্ভাগ, দুতভশক্ষ আর মহার্ুঙ্ের পটভূতমঙ্ি িােঁর তবকার্। সাম্রাজযবাদী অপর্াসন, র্ুঙ্ের িাণ্ডব,
কাঙ্লাবাজাতর, মুদ্রাতিতি, িাতরতদঙ্ক তনরন্ন মানুঙ্ের হাহাকার গিাঙ্ে গদো এইসব ঘটনারাই গর্ন জীবন্ত তিিণ
নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যাঙ্য়র উপনযাস। তিতন গর্ শুধ্ুই সাতহতিযক তেঙ্লন, িা নয়। রাজদ্বনতিক আঙ্ন্দালঙ্নর প্রতিও তিতন
আকেশণ অনুভব কঙ্রতেঙ্লন স্কুল জীবন গিঙ্কই। শুধ্ু আকেশণই নয় ‘গদর্ঙ্ক স্বাধ্ীন করঙ্ি তবপ্লবীঙ্দর নানা ভাঙ্ব
সাহার্য করঙ্িন পঙ্নঙ্রা বেঙ্রর এক তকঙ্র্ার। অনুর্ীলন সতমতিঙ্ি র্ুত িাকায় পুতলঙ্র্র হাঙ্ি ধ্রা পঙ্ড়
হাজিবাসও করঙ্ি হঙ্য়তেল িাঙ্ক।’৩ দাদা গর্ের বঙ্ন্দযাপাধ্যাঙ্য়র গস তবেয় তনঙ্য় বঙ্লঙ্েন—
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“গদঙ্র্র স্বাধ্ীনিা আঙ্ন্দালঙ্নর প্রতি স্কুলজীবন গিঙ্কই নারায়ঙ্ণর িীি আকেশণ তেল – তবঙ্র্ে কঙ্র
তবপ্লবী আঙ্ন্দালঙ্নর প্রতি। িাই আতম র্েন তবপ্লবী দঙ্ল গর্াগ তদলাম, িেন গস কিা িার কাঙ্ে লুতকঙ্য়
রাোর গকানও প্রশ্নই তেল না। আমার এ কাঙ্জ িােঁর পূণশ সমিশন তেল। র্তদও নারায়ণ তনয়মমঙ্িা আমাঙ্দর
দঙ্লর কেঙ্না সদসয হয়তন, িা হঙ্লও দঙ্লর জনয কেঙ্না গকানও কাজ করঙ্ি ও আপতত্ত কঙ্রতন। এর
মঙ্ধ্য অঙ্নক কাজ র্ঙ্িষ্ট তবপজ্জনক তেল। গর্মন, অস্ত্র ইিযাতদ লুতকঙ্য় রাো বা এক জায়গা গিঙ্ক অনয
জায়গায় তনঙ্য় র্াওয়া, তিতেপি, গব-আইতন বই ইিযাতদ গপৌেঁঙ্ে গদওয়া।” একিার সিযিা নারায়ণ
গঙ্গাপাধ্যাঙ্য়র প্রবন্ধ ‘তর্ল্পীর স্বাধ্ীনিা’গি স্পষ্ট। আসঙ্ল র্ুগঙ্ক উঙ্পক্ষা কাঙ্রা ৈারাই সম্ভব নয়;
প্রিযঙ্ক্ষ অিবা পঙ্রাঙ্ক্ষ িার প্রভাব পরঙ্বই। গস সমঙ্য় বাাংলাঙ্দঙ্র্র অঙ্নক সাতহতিযক কলম
ধ্ঙ্রতেঙ্লন গদঙ্র্র সমসযা িুঙ্ল ধ্রঙ্ি, সাধ্ারণ মানুেঙ্ক জাগরূক করঙ্ি। নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যাঙ্য়র
কিায় –“বাাংলাঙ্দঙ্র্র আরও অঙ্নক গলেঙ্কর মঙ্িাই আতমও কলম ধ্ঙ্রতেলাম পরাধ্ীন ভারিবঙ্েশর
দুুঃেহন অতি র্িণার মঙ্ধ্য। আতম িেন স্কুঙ্লর োি। তির্ সাঙ্লর সিযাগ্রহ গদঙ্েতে, গদঙ্েতে িট্টগ্রাঙ্মর
তবঙ্িারণ। পঙ্ড়তে রবীিনাঙ্ির মনঙ্বদয, নজরুঙ্লর কতবিা, বাঙ্জয়াপ্ত গদঙ্র্র ডাক, ফােঁতসর সঙ্িযন,
আমাঙ্দর হাঙ্ি ঘুঙ্রঙ্ে তবজয়লাল িঙ্ট্টাপাধ্যাঙ্য়র সবশহারাঙ্দর গান, তবমল গসঙ্নর ফুলিুতর, গপ্ররণা
তদঙ্চ্ছ ভূঙ্পিতকঙ্র্ার রতক্ষি রাঙ্য়র গবণু পতিকা, কাঙ্ন বাজঙ্ে প্রভািঙ্মাহন বঙ্ন্দযাপাধ্যাঙ্য়র গসই
আির্শ পাংততগুঙ্লা : ‘দারুণ গদবিার ডাক র্ারা গপল িার আগুন লাতগয়াঙ্ে সুঙ্ের ঘঙ্র।’ গস তদঙ্নর
বালক মঙ্ন িেন একতট মাি সাংকল্পই আগুঙ্নর অক্ষঙ্র গলো হঙ্য় তগঙ্য়তেল। র্তদ কলম ধ্রঙ্ি হয়,
িঙ্ব িা গদঙ্র্র জনয; র্তদ তলেঙ্ি হয় িঙ্ব স্বাধ্ীনিার সাংগ্রামঙ্ক এতগঙ্য় গদবার জনয।”৪
িাই ‘মহানন্দা’ উপনযাঙ্স আমরা গদতে গগৌড়ভূতমর সাধ্ারণ জনজীবঙ্নর কিা তদঙ্য় উপনযাঙ্সর শুরু হঙ্লও
ধ্ীঙ্র ধ্ীঙ্র িা রাজদ্বনতিক গমার তনঙ্য়ঙ্ে। উগ্র রাজদ্বনতিক আঙ্ন্দালন, রাজদ্বনতিক মঙ্িা তবঙ্রাধ্ এোঙ্ন গনই। িঙ্ব
পরাধ্ীনিার গ্লাতন ও স্বঙ্দতর্কিার গর্ আগুন সাধ্ারণ মানুঙ্ের মঙ্ধ্য জ্বলতেল নীিীঙ্র্র কমশকাঙ্ণ্ডর মধ্য তদঙ্য়ই িা
প্রিুট। গদঙ্র্র জনয জীবন গদওয়ার মধ্য তদঙ্য় ইতিহাস রিনার গর্ স্বাদ িা মাি সঙ্িঙ্রা বের বয়ঙ্স গস উপলতব্ধ
কঙ্রতেল। িঙ্ব নীিীর্ একাই এোঙ্ন রাজদ্বনতিক িতরি নয়; িাঙ্ক পূণশিা তদঙ্য়ঙ্ে অলকা। আবার অলকাঙ্ক দীপ্ত
কঙ্রঙ্ে বীণা।
গজল গিঙ্ক তফঙ্র এঙ্স অঙ্নক রাজবন্দী স্বাভাতবক জীবন শুরু করঙ্লও, নীিীর্ িা পাঙ্রতন। গদঙ্র্র জনয,
দঙ্র্র জনয তকেু একটা করার গনর্া িাঙ্ক িাতড়য় তনঙ্য় গবতড়ঙ্য়ঙ্ে। কাজ একটা শুরু করঙ্ি হঙ্ব, তকন্তু কীভাঙ্ব?
এই আত্মতজজ্ঞাসা, ‘তকেু একটা করবার আকুলিা সমস্ত মিিনযঙ্ক পীতড়ি কঙ্র িুঙ্লঙ্ে, অিি কী করা গর্ঙ্ি পাঙ্র
িার গকানও উত্তর তমলঙ্ে না মঙ্নর কাঙ্ে। বাঙ্রা বের ধ্ঙ্র গর্ র্ততটা তিল তিল কঙ্র গনপঙ্িয সতঞ্চি হঙ্য়ঙ্ে’,
িা িার কাঙ্ে অন্ধকার গবাবা গেউঙ্য়র মঙ্িা মঙ্ন হঙ্য়ঙ্ে। এোঙ্ন নীিীঙ্র্র তিন্তা-গিিনাঙ্ক তদর্া তদঙ্ি, িার
জীবঙ্নর পি তিতনঙ্য় তদঙ্ি গলেক উপতস্থি করঙ্লন অলকাঙ্ক। িঙ্ব এোঙ্ন একইসাঙ্ি গলেক গদোঙ্লন স্বঙ্দতর্
আঙ্ন্দালঙ্ন নারীর ভূতমকাও। সময় পাঙ্েঙ্ে, পতরবিশন হঙ্চ্ছ নারীর ভূতমকাও। গ্রাম বাাংলার গমঙ্য়রাও আর গকানও
তবেঙ্য় তপতেঙ্য় গনই। নীিীঙ্র্র পুঙ্রাঙ্না ধ্ারণার ভুল ধ্তরঙ্য় তদঙ্য়ঙ্ে অলকা – “সূঙ্র্শর আঙ্লা র্েন পঙ্ড় িেন
সকঙ্লর গিাঙ্েই পঙ্ড়। গমঙ্য়রা এমন তক অপরাধ্ কঙ্রঙ্ে গর্ ওঙ্দর তিরকাঙ্লর জনয অন্ধকাঙ্রর বাতসন্দা বঙ্ল
ধ্ঙ্র গনঙ্বন? পৃতিবী র্তদ বদঙ্ল িাঙ্ক িাহঙ্ল গমঙ্য়ঙ্দর গক্ষঙ্িও িা বদঙ্লঙ্ে। অন্তি গসটাই আর্া করঙ্বন।”
বাঙ্রা বের আঙ্গর গর্ সমাজ িা এেন পতরবিশন হঙ্য়ঙ্ে এবাং গ্রাম বাঙলাঙ্িও গর্ িার গেউ এঙ্স গলঙ্গঙ্ে।
পতরবিশঙ্নর ডাঙ্ক গমঙ্য়রাও সাড়া তদঙ্য়ঙ্ে। অলকার কিায় নীিীঙ্র্র িা’ই উপলতব্ধ ঘঙ্টঙ্ে—
“অিীঙ্ি একটা র্ুগ তেল – গস র্ুগ রূপকিার, গস র্ুগ গপ্রঙ্মর; গস র্ুগ তবদযার সঙ্গ সঙ্গ গমঙ্য়ঙ্দর
কাঙ্লা গিাঙ্ে ঘতনঙ্য় আনি ইাংঙ্রতজ কতবিার স্বপ্ন, গস র্ুঙ্গ গমঙ্য়ঙ্দর িনুশ্রী দুতলঙ্য় তদি সুইনবাঙ্ণশর
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কতবিার েন্দ, অতলভপি মমশতরি োয়াবীতির িলা তদঙ্য় গস র্ুঙ্গর মন িীিশ র্ািা করি পযাগান ভাস্কঙ্র্শর
গম্ভীর উদার মতহমায় তবমতণ্ডি গভনাঙ্সর গদবায়িঙ্ন। গস র্ুঙ্গর রাসায়তনক পরর্-পাির মিতর করঙ্ি
গিঙ্য়তেঙ্লন – িােঁঙ্দর মবজ্ঞাতনক ভানা প্রতিফতলি হঙ্য়তেল গপ্রঙ্মর গভিঙ্র, িােঁরা বঙ্লতেঙ্লন এই গপ্রম
গলাহার গড়া মনঙ্ক গসানা কঙ্র গদয়। আজ িার তবপরীি প্রতিতরয়া শুরু হঙ্য়ঙ্ে। আজ তবদযা গমঙ্য়ঙ্দর
গিাঙ্ে শুধ্ু স্বপ্ন আঙ্নতন, এঙ্নঙ্ে দীতপ্ত; আজঙ্কর মন গভনাঙ্সর মতন্দঙ্র অঘশয সাতজঙ্য় অগ্রসর হয়তন ;
গমৌসুতম ফুঙ্লর গকয়ারী সাজাঙ্না তনভৃি তনরুতৈি অযাশ ফঙ্ির পি োতড়ঙ্য় গস গনঙ্ম আসঙ্ে সাংবাদ
মুেতরি পীিগলা গরৌদ্রদগ্ধ রাজপঙ্ি, আজঙ্কর পরর্পাির গলাহাঙ্ক গসানা নয়, একোনা উজ্জ্বল িঙ্লায়ার।
অলকার মঙ্ধ্যও তক আঙ্ে গস িঙ্লায়াঙ্রর ইতগি?”[নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায় রিনাবলী, তৈিীয় েণ্ড, তমি ও
গঘাে পাবতলর্াসশ, গকালকািা, প্রিম প্রকার্, ১৩৫৯, পৃ-১৭৮]
কীভাঙ্ব গদর্ঙ্ক গদেঙ্ি হয়, গদর্ গসবার কাঙ্জর শুরুর ইতগি বয়ঙ্স অঙ্নক গোঙ্টা অলকার কাে গিঙ্ক গস
জ্ঞান নীিীর্ গপঙ্য়ঙ্ে। বৃহত্তর গদর্ গোঙ্টা গোঙ্টা সমাজঙ্ক গকি কঙ্রই গঙ্ড় ওঙ্ে এবাং গদর্ঙ্ক তেক কঙ্র বুিঙ্ি
হঙ্ল তনঙ্জর সমাজঙ্ক আঙ্গ তিনঙ্ি হঙ্ব, অনযঙ্ক গবািার আঙ্গ তনঙ্জঙ্ক তেক বুিঙ্ি হঙ্ব। এই তর্ক্ষা লাভ করায়
তনঙ্জর মািৃভূতমঙ্ক গর্াধ্পুর গিঙ্কই নীিীর্ তনঙ্জর কাজ শুরু কঙ্রঙ্ে। সাফলযও গপঙ্য়তেল। গ্রাঙ্মর তকঙ্র্ার
গেঙ্লঙ্মঙ্য়রা িাঙ্ক িাঙ্দর প্রতিতনতধ্ কঙ্রঙ্ে। সুভাঙ্ের দল িাঙ্ক ‘জাগরণী সাংঙ্ঘ’র সাঙ্ি র্ুত কঙ্রঙ্ে। র্া
গিঙ্য়তেল নীিীর্, গদঙ্র্র গসবা িার িলা গস এোন িঙ্কই শুরু করঙ্ি গিঙ্য়ঙ্ে। লাইঙ্িরী প্রতিষ্ঠা, নাইট স্কুল গঙ্ড়
একটা আদর্শ গ্রাঙ্মর প্রতিষ্ঠা কঙ্র গদঙ্র্র গসবা করঙ্ি গিঙ্য়ঙ্ে। তকন্তু এভাঙ্বও গর্ প্রকৃি অঙ্িশ গদঙ্র্র গসবার
নাঙ্ম, তবপ্লঙ্বর নাঙ্ম গজাড়ািাতল তদঙ্য় কাজ িালাঙ্না।
অলকার সাঙ্ি নীিীঙ্র্র কঙ্িাপকিঙ্ন গদর্ সম্পতকশি ভাবনা এক অনয মািা গপঙ্য়ঙ্ে। আসঙ্ল অধ্যাপক
নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায় িােঁর ভাবনাঙ্কই অলকার মধ্য তদঙ্য় প্রকার্ কঙ্রঙ্েন। সমগ্র ভারিভূতমর তবপ্লবী র্ুবকঙ্দর
সতেক পি গদোঙ্ি গিঙ্য়ঙ্েন এোঙ্ন তিতন। গ্রাঙ্মর স্কুঙ্লর োি গফডাঙ্রর্ঙ্নর গসঙ্রটাতর অলকার তবপ্লবী
রাজনীতির সমাঙ্লািনায় ঔপনযাতসক নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যাঙ্য়র সঙ্িিন রাজদ্বনতিক দর্শঙ্নর োপ লক্ষ করা র্ায়। শুধ্ু
তনঙ্জর গ্রাম উন্নয়ঙ্ন বযস্ত নীিীর্ঙ্ক গস বঙ্লে –“ভারিবেশঙ্ক বাদ তদঙ্য় গর্াধ্পুর স্বাধ্ীন হঙ্ি পাঙ্র না। িতল্লর্
গকাতট মানুঙ্ের তহসাব না গরঙ্ে তিন হাজার মানুঙ্ের গভিঙ্র তবপ্লব অসম্ভব। গর্ কাঙ্জর মধ্য তদঙ্য় গজঙ্ল
তগঙ্য়তেঙ্লন আপনারা, িার পতরণতিও গিা আপনারা গিাঙ্েই গদঙ্েঙ্েন। তবপ্লঙ্বর গপেঙ্ন অঙ্নকোতন সাংগেন িাই।
সব সমসযার মূল গসোঙ্নই আঙ্ে।”
ঔপনযাতসক শুধ্ু নীিীঙ্র্র কিাই বঙ্লনতন। সমগ্র উপনযাঙ্স স্বঙ্দর্ী আঙ্ন্দালঙ্নর সতেক পন্থার সন্ধান কঙ্রঙ্েন।
নীিীঙ্র্র সহঙ্র্াো, র্ারা িার সাঙ্ি গজঙ্ল বন্দী গিঙ্কঙ্ে, িাঙ্দর মঙ্ধ্য একজন প্রকার্ দঙ্ত্তর কিায় গলেক সমগ্র
তবপ্লবীঙ্দর একতট সামতগ্রক তিি িুঙ্ল ধ্রঙ্ি গিঙ্য়ঙ্েন—
“রাজবন্দী প্রকার্ দত্ত নয়, বযাঙ্ঙ্কর গকরাতন, নীল োঙ্ম গবৌঙ্ক তিতে গলো প্রকার্ দত্ত, গর্ আজ ‘লালতবপ্লবীঙ্দর উৎপাঙ্ি প্রায় িালাপালা হঙ্য় উঙ্েঙ্ে – এটাই গর্ন স্বাভাতবক পতরণাম।”[নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায়
রিনাবলী, তৈিীয় েণ্ড, তমি ও গঘাে পাবতলর্াসশ, গকালকািা, প্রিম প্রকার্, ১৩৫৯, পৃ-২৯২]
তবপ্লবীরা গকান রাজদ্বনতিক পন্থা অবলম্বন করঙ্ব, িাঙ্দর সতেক পি গকানতট এ প্রশ্ন শুধ্ু নীিীঙ্র্র নয়; সব
তবপ্লবীঙ্দরই এই প্রশ্নতট তেল। িাই গজঙ্ল বঙ্স পড়াশুনা কঙ্র নীিীর্ বুিঙ্ি গপঙ্রঙ্ে আঙ্গর মঙ্িা িলঙ্ল এেন
আর হঙ্ব না। তনঙ্জঙ্দর কার্শ পেতির পতরবিশন করঙ্ি হঙ্ব। গকননা সময়-সমাজ অতবরি পতরবিশনর্ীল। নিুন
সমঙ্য় নিুন ভাবনা তনঙ্য় এঙ্গাঙ্ি হঙ্ব। িাই এেন আর ‘তিনঙ্ট সাঙ্হবঙ্ক সাবাড় কঙ্র আরও গিতির্টা গডঙ্ক
আনা হঙ্ব মাি। িাঙ্ি না গমঙ্ল গদঙ্র্র গলাঙ্কর সহানুভূতি, না পাওয়া র্ায় সহায়িা। সুিরাাং গবর্ বঙ্ড়া কঙ্র
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আরম্ভ করা দরকার। সমস্ত মানুঙ্ের হাঙ্ি হাতিয়ার িুঙ্ল গদয়া িাই, তিনঙ্ট তরভলভার আর দুঙ্টা তপস্তঙ্লর কাজ
নয়।’
গ্রাম িঙ্ক আঙ্ন্দালঙ্নর মধ্য তদঙ্য় পতরবিশঙ্নর স্বপ্ন গদেঙ্লও গ্রাম গেঙ্ড় িঙ্ল গর্ঙ্ি হয় একসময় নীিীর্ঙ্ক।
এই পতরবিশঙ্নর ইতগঙ্িও মহানন্দার প্রভাব গলেক উঙ্ল্লে কঙ্রন। মহানন্দা গেঙ্ড় িঙ্ল গগঙ্লও ‘মহানন্দার মঙ্িা
আবার িাঙ্ক েুেঁঙ্জ তনঙ্ি হঙ্ব গকানও অতনবার্শ তহমালঙ্য়র উোরতর্ের, গকানও বরফগলা কুর্ীনদীর পাহারভাঙা
নীল প্রবাহ।’ নদীর গিী িাঙ্ক বােঁতিঙ্য় রাঙ্ে এবাং মানুঙ্ের গক্ষঙ্িও এতটই তির সিয। আর নীিীঙ্র্র জীবঙ্নর গর্
উঙ্দ্দর্য গসোঙ্ন গিঙ্ম িাকার অবকার্ গনই। গস তকেু করঙ্ি িায়। গকননা গজল গিঙ্ক গবতরঙ্য় গর্ নিুন জীবন ও
ভাবনা গস লাভ কঙ্রঙ্ে িাঙ্ক অনযানয সাধ্ারণ মানুঙ্ের মঙ্িা কঙ্র হারাঙ্ি িায় না। িাই গকালকািায় কতমউতনস্ট
পাতটশর কমশী তহমাাংশু র্েন িাঙ্ক িাঙ্দর আঙ্ন্দালঙ্ন গর্াগ তদঙ্ি বঙ্ল, তকেুটা তৈধ্া িাকঙ্লও নীিীর্ সাতমল হয়
শ্রতমক আঙ্ন্দালঙ্ন। তকেুটা মঙ্ির তমল না হঙ্লও গর্ গকানও রূঙ্প গর্ একটা সূিনা িাই। নীিীর্ বঙ্ল—
“গিামাঙ্দর দঙ্ল িঙ্ল এলাম। কিদূর িলঙ্ি পারঙ্বা জাতন না, হয়ঙ্িা পািশকযও িঙ্ক র্াঙ্ব দৃষ্টভতগর।
তকন্তু গসটা বঙ্ড়া নয়। লড়াই র্েন শুরু হঙ্য় গগঙ্ে িেন ভারঙ্ি র্াসনিি কী হঙ্ব, িা তনঙ্য় ভাবনা না
কঙ্র পঙ্ি গনঙ্ম লড়াই সবঙ্িঙ্য় গবতর্ দরকাতর।”[নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায় রিনাবলী, তৈিীয় েণ্ড, তমি ও
গঘাে পাবতলর্াসশ, গকালকািা, প্রিম প্রকার্, ১৩৫৯, পৃ-৩৪৫]
উপনযাসতটঙ্ি রাজদ্বনতিক িরমপতন্থ ও নরমপন্থী দুই ধ্রঙ্ণর ভাবনার প্রকার্ ঘতটঙ্য়ঙ্েন গলেক। দুবের বক্সার
গজঙ্ল সাংঙ্র্াতধ্ি গফৌজদাতর মামলায় বন্দী িাকাকালীন নীিীঙ্র্র অনযানয বন্দীঙ্দর তিন্তাধ্ারার সঙ্গ পতরিয় ঘঙ্ট।
গস সময় পঙ্বশ রাজদ্বনতিক তিন্তাধ্ারাও পতরবিশন ঘঙ্ট। নীিীঙ্র্রও তিন্তাধ্ারার পতরবিশন হয়। িঙ্জনদার
স্টাতডসাঙ্কশঙ্ল িার পতরিয় ঘঙ্ট গলতনতনজঙ্মর সাঙ্ি। অনযানয বন্দীঙ্দর কিা িাঙ্ক উদ্দীপ্ত কঙ্র। তবশ্ববযাপী র্েন
পতরবিশঙ্নর ডাক িেন তিন্তাধ্ারা পতরবিশন সমঙ্য়র দাবী হঙ্য় ওঙ্ে। র্িীন বঙ্ল ‘গিাে দুঙ্টা এবার গোঙ্লা। এ
র্ুঙ্গও তনতহতলজম িলঙ্ব না। ওই ফলস্ তহঙ্রা তড-ভযাঙ্লরা আর তসনতফন তনঙ্য় এেন আর মািা ঘাতমঙ্য়া না।
দযাঙ্ো পৃতিবী গকানতদঙ্ক এঙ্গাঙ্চ্ছ।’
স্টাতডসাঙ্কশঙ্ল নীিীর্ এবাং অনযানযঙ্দর আঙ্লািনা িলঙ্ি িাঙ্ক। মীরাট েড়র্ি মামলায় গবামা তপস্তঙ্লর অভাব
িাঙ্দর তবন্দুমাি আকৃষ্ট কঙ্রতন। গর্ রুর্ তবপ্লঙ্বর গিিনাঙ্ক িারা জালালাবাঙ্দর সঙ্গ একাত্ম কঙ্র গদেি,
গসোঙ্ন গদেল িার ধ্মশ আলাদা, িার রূপ স্বিি। অঙ্নক িকশ-তবিঙ্কশ তবরুে দঙ্লর গনিা হল নীিীর্। দীঘশঙ্ময়াতদ
পতরকল্পনার তবপ্লঙ্বর র্ান্ত পতরঙ্বর্ িাঙ্ক উদ্দীপ্ত কঙ্র না। িাই নীিীঙ্র্র বার বার মঙ্ন হঙ্য়ঙ্ে—
“অি প্রতলটাঙ্রয়টপ্রীতি িার গনই; র্ুতত আর িঙ্িযর ভাঙ্র আকীণশ ওই তনরাতমে তবপ্লব িার আর পেন্দ হয়
না। গবামার তফউঙ্জর মঙ্িা িার রত তবঙ্িারঙ্ণর জনয অঙ্পক্ষা কঙ্র আঙ্ে – পলার্ীর মাঙ্ে গর্ভাঙ্ব
ইাংঙ্রজ প্রিম পা বাতড়ঙ্য়তেল, তেক গসই ভাঙ্বই িাঙ্ক ইাংতলর্ িযাঙ্নল পার কঙ্র তদঙ্ি হঙ্ব।
গসার্যাতলজম? হােঁ-ও কিাটায় আপতত্ত গনই, ওটা গসও িায়। তকন্তু ক্লাইঙ্ভর উত্তরাতধ্কারীঙ্দর আঙ্গ তবদায়
কঙ্রা, ওসব ভাঙ্লা ভাঙ্লা কিা িারপঙ্র তবিার করা র্াঙ্ব।” [নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায় রিনাবলী, তৈিীয় েণ্ড,
তমি ও গঘাে পাবতলর্াসশ, গকালকািা, প্রিম প্রকার্, ১৩৫৯, পৃ-২০৫]
এই নীিীঙ্র্র ভাবনারই আবার পতরবিশন গদো র্ায় গজল গিঙ্ক মুততর পর। তনঙ্জর গ্রাম উন্নয়ঙ্নর মধ্য তদঙ্য়
সমাজ পতরবিশঙ্নর িার প্রয়াস। র্তদও িার প্রঙ্িষ্টা সফল হয়তন। িাই উপনযাঙ্সর গর্ঙ্ের অাংঙ্র্ আমরা আবার
গদতে কতমউতনস্ট পাতটশঙ্ি গর্াগ গদয় নীিীর্। িঙ্ব শুধ্ু গর্ একটা শুরু িাইতেল গস শুধ্ুমাি িাই নয় এোঙ্ন
আঙ্রকতট মনস্তাতত্ত্বক তদক কাজ কঙ্রঙ্ে। একতদঙ্ক স্ত্রী মতল্লকাঙ্ক গপঙ্য়ও না পাওয়া, অনযতদঙ্ক তপিার ভণ্ডাতম।
অলকাঙ্ক ধ্ীঙ্র ধ্ীঙ্র ভাঙ্লালাগঙ্ি িাঙ্লও গস ভাঙ্লালাগার অবদমঙ্ন িার মানতসক ৈে। এই পতরতস্থতিঙ্ি
Volume- VII, Issue-I

July 2018

16

নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যাঙ্য়র ‘মহানন্দা’ : প্রবাহ ধ্ারায় নদী ও রাজনীতি

হতরদাস মণ্ডল

কতমউতনস্ট পাতটশঙ্ি গর্াগ তদঙ্য় গস অলকাঙ্ক গপঙ্য়ঙ্ে, অলকাও িাঙ্ক গ্রহণ কঙ্রঙ্ে। পুঙ্রাঙ্নাঙ্ক তপেঙ্ন গফঙ্ল
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