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Abstract
Padmanadir Majhi is a treatise of the sorrows and happiness, troubles, helplessness and sexual
existence of the fishermen residing on the banks of Padma. The novelist Manik Bandhapadhyay
depicted a rational village picture of Bengal almost one hundred years ago. In this novel the hardship
of life in rough natural environment, and the exploitation of the fishermen and their wishes are
implicitly hidden. I, through this essay, want to highlight the self identification and social crisis of the
people belonging to the lower rank of the society.

প্রর্ম ঝবশ্বয়ুগের পর ারা পৃঝর্বীচুগে এও কভীর মূযগবাগের ংওি ৃঝি গয়ঝঙ। সই মূযগবাগের ংওি সর্গও
সবঝরগয় আার চনয বাংা ওর্াাঝগিয যারা যারা ওম েগরঝঙগন িাগদর মগেয অনযিম গন মাঝনও বগ্যাপােযায়।
বাংা াঝগিয ঝিঝন এওচন ঝবস্ময়ওর প্রঝিভা । িার কল্প  উপনযাগ সদঔা যায় লহুগর চীবগনর পালাপাঝল গ্রাময চীবগনর
নানা বাস্তব খিনা  মযার ওর্া সযঔাগন ঝিঝন অন্ত্যচ, শ্রমচীবী মানুগর োই  চীবন ংগ্রামগও ূক্ষভাগব পযথগবক্ষণ
ওগর ঝনপুন ঝলল্পীর নযায় চীবন্ত্ ওগর িুগ েগরগঙন। এমনই এওঝি উপনযা  পদ্মানদীর মাঝছ সযঔাগন প্রাঝন্ত্ও বা অন্ত্যচ
েীবর সশ্রঝণর মানুগর ুঔ-দুঃগঔর াঝ-ওান্নার ওর্া ফুগি উগেগঙ এবং স্পিভাগব োরা পগেগঙ সলঝণগঘিনা  ামাচমনস্তগের দৃঝিভঝি। অর্থাৎ িার মগন গয়গঙ ঝনঙও ঝলগল্পর চনয ঝলল্প নয়; ঝলল্প মানুগর চনয, ঝলল্প চীবগনর চনয যার
প্রঝিফন খগিগঙ পদ্মানদীর মাঝছ উপনযাগ। উপনযাগর প্লি রঘনার সক্ষগে ওল্পনার সর্গও বাস্তবিা সবাে সবঝল গুরুে
সপগয়গঙ। প্লগির ঝবওাল খগিগঙ পদ্মানদীর সপ্রক্ষাপগি, সযঔাগন সওিুপুর  িার ংগ্ন ওগয়ওঝি সঙাি সঙাি গ্রাগম ববাওাঝর
সচগগদর চীবগন ুঔ-দুঃঔ, পায়া-না পায়া,আন্-ঝবস্ময়-িালার বযঞ্জনার ঝঘে স্পি গয়গঙ । এই নদীগও সওন্দ্র ওগর
এঔানওার সবঝলরভাক মানু চীবন  চীঝবওা ঝনবথা ওগর। অর্থাৎ পদ্মায়  িাগদর সবেঁগঘ র্াওার এওমাে আশ্রয়; চীবনযাপগনর প্রোন গযাঝক। িাই এই উপনযাগও আমরা ‘ঝরভারগার’ ঝাগব ঝঘঝিি ওরগি পাঝর। অিএব ‚নদীর
ভাগামগ্র গি চঝেগয় র্াগও িাগদর ভঝবিবয। ঝওন্তু ারা পৃঝর্বীর াোরন মানুগর সক্ষগে যা য়, সওিুপুগরর েীবরগদর
বরাগি সই এওই ঝঔন, িাগদর উপাঝচথি ফগর উপযুক্ত মূয পায় না ভয মানুগর পৃঝর্বীগি, িার ফগ সবেঁগঘ র্াওগি
ঝকগয় সয ংগ্রাম ওরগি য় িা প্রায়ই নাঝেগয় সদয় িাগদর অঝস্তে‛।১ িাই সকািা উপনযা চুগে এওঝি ঝবয় খুগর ঝফগর
এগগঙ িা  িাগদর অঝস্তে রক্ষার চনয ওগোর চীবন ংগ্রাম। উপনযাগর খিনা প্রবা ক্ষয ওরগ সদঔা যায় সওিুপুর
গ্রাগমর েীবরগদর এওিাই ঐশ্বযথ, এওিাই অংওার, এওিাই অংওার – সিা দাঝরগযযর। এই দাঝরযযিার গি ংগ্রাম ওগর
চীবগনর ঘোই  উিরাই পর্ সবগয় ঝওভাগব িারা ঝনগচগদর অঝস্তেগও ঝিঝওগয় সরগঔগঙ বা রাঔার সঘিা ঘাঝগয়গঙ িার
বণথনাই  উপনযাগর মূ ঝবয়।
১. পদ্মানদীর মাঝছ উপনযাগ েীবরগদর আত্ম-পঝরঘগয়র ওর্া : পদ্মানদীর মাঝছ উপনযাগ প্রান্ত্ীয় েীবর চনগকাষ্ঠীর আর্থামাঝচও চীবগনর ঝবঝঘে রূপ ফুগি উগেগঙ, যার মগেয েরা পগেগঙ িাগদর চাঝিকি, বৃঝিকি  ামাঝচও পঝরঘয়।
ামাগাঘও সকাপীনার্ রায় সঘৌেুরী মন্ত্বয ওগরগঙন- ‚…..সওিুপুগরর গ্রামীণ মাগচর ঝবঝভন্ন খিনা  ঝঘগের মেয ঝদগয় এই
সকাষ্ঠীচীবন আত্মপ্রওাল ওগরগঙ‛।২ পদ্মার নদীগি মাঙ েগর  মাঝছঝকঝর ওগর সবেঁগঘ র্াওার োই িাগদর চীবগনর এওমাে
ক্ষয। িারা সঘিা ওগর ংখবেভাগব এই োইগয় লাঝম গি। অর্থাৎ িাগদর বযঝক্তকি ংগ্রাম উগিাঝরি য় মঝিগি।
িাইগিা পদ্মার বুগও ঝদনরাি ওুগবর, কগণল  েনঞ্জগয়র মগিা মাঝছগদর সয ংগ্রাম িা মগ্র েীবর চাঝির চীবন-চীঝবওা
অচথগনর ংগ্রামগও ঝঘঝিি ওগর। সকািা উপনযাগ এই চীবন ংগ্রাগমর মগেয ফুগি উগেগঙ িাগদর আত্ম-পঝরঘয়  আর্থামাঝচও ংওগির ওর্া।
Volume-III, Issue-III

January 2015

5

পদ্মানদীর মাঝছ : এওঝি চনগকাষ্ঠীর আত্ম-পঝরঘয়  আর্থ-ামাঝচও ংওগির ইঝিওর্া
িপন রায়
১.১ সপলাকি ভাার পঝরঘয় : এই উপনযাগ পূবথবগির মাঝছমল্লারগদর সপলাকি ভাার পঝরঘয় পায়া যায়। সয ভাায় সওান
ওর্া সনই সওব আগঙ ওিওগুঝ িরিাঝয়ি লব্দ। এ ভাা পূবথবগির মাঝছরা ঙাো আর সওউ বুছগি পাগর না। এর াোরণ অর্থ
ওগর অচানা। ঝবগল পঝরভাঝও অগর্থ এর বযবার য়। িওথ ওান  ঝবগল দদঝও ভঝিমা ঙাো এই ভাা উপঝি ওরা
যায় না। এঔাগন আঞ্চঝও উপভাার গি গি সবলঝওঙু সাওচ লগব্দর বযবার ক্ষয ওরা সকগঙ।

১.২ সপলাকি পঝরঘয় : ‘পদ্মানদীর মাঝছ’ উপনযাঝি এওঝি ঝবগল অঞ্চগর ববাওাঝর সচগগদর চীবন-চীঝবওার ংগ্রাগমর
ওাঝঝন। যাগদর ঝনগয় এই উপনযাগর প্লি িাগদর প্রোন চীঝবওা  য় পদ্মায় মাঙ েরা নিুবা পদ্মার বুগও সনৌওায় মাঝছঝকঝর
ওরা -- আর এিাই  িাগদর ঐঝিযবাী চীঝবওা। ঝনম্ন বগকথর ঝ্ু  সবল ঝওঙু মুমান পঝরবার ঝনগয় এই বৃঝিচীবী সকাষ্ঠী
কগে উগেগঙ। এগদর প্রোন চীঝবওা  পদ্মার নদী সর্গও মাঙ ংগ্র এবং সই মাঙগও স্থানীয় বাচাগর ঝবঝি ওরা। এঙাো
ওঔগনা ওঔগনা পগরর সনৌওায় মাঝছঝকঝর ওরা। িগব এই বৃঝি সওব পুরুগদর নয়, বাঝের সমগয়রা এই বৃঝির গি কভীর
ভাগব চঝেি। উপনযাগ িার পঝরঘয় পায়া যায়”‚পুরুগরা মাঙ েঝরয়া আগন, পাইওাঝর সওনাগবঘা ওগর, ঘুপঝে মার্ায়
ওঝরয়া বাঝে বাঝে মাঙ সযাকান সদয়া িাগদর ওাচ নয়,  ওাচিা সচগ পাোর সমগয়রা ন্ত্ান প্রগবর আগক-ঝপগঙ দ-এওিা
মা ঙাো বঙর ভঝরয়া ওঝরয়া যায়।‛
১.৩ ঝবশ্বা-ংস্কার : অঝিপ্রাওৃি লঝক্তর প্রঝি ঝবশ্বা, ভয়  আনুকিয সর্গও ঝবশ্বা-ংস্কার  সাওাঘাগরর চন্ম য়। পদ্মা
িীরবিথী মাঝছগদর চীবন এই োরণা সর্গও বযঝিিম নয়। ওাঝিি বস্তুগও ওাগঙ পায়া এবং অনাওাঝিিগও দূগর ঝরগয়
রাঔার চনয িারা নানা ঝবশ্বা-ংস্কার সমগন ঘগ। িাই এই উপনযাগ সদঔা সকগঙ চন্ম ংিান্ত্ ঝবশ্বাগর বলবিথী গয় মাা
আিুে খগর আশ্রয় ঝনগয়গঙ। এওিা মায় ঝঙ যঔন নদনদীবহু পূবথবাংায় বাঝেগি ন্ত্ান ভূঝমষ্ঠ ি এচনয বাঝেগি আেঁিুে
খর ঝনমথাণ ওরা ি। ঝওন্তু মাার আেঁিুে খর আর পােঁঘিা ভয মানুগর আেঁিুে খগরর মগিা নয়। মাার আেঁিুে খর ”‚ঝনঘু
দায়ার মাঝি চ শুঝয়া শুঝয়া ঔানিা বাগর অগযাকয ওঝরয়া ঝদয়াগঙ, িবু এইঔাগনর ঝভচা যােঁিগযেঁগি ঝবঙানায় নবচাি
ঝলশুগও ইয়া মাা ঝদবারাঝে যাপন ওঝরগব। উপায় ওী ? সয সনাংরা মানুগর চন্ম াগভর প্রঝিয়া ।‛ এগদর মাগচর সমগয়রা
ংাগর অমি গব বগ ‘সনই’ বা ‘না’ লগব্দর পঝরবগিথ ‘যােঁ’ ূঘও লব্দ বযবার ওগর, সযমন”কগণগলর সবৌগয়র মুঔ সর্গও
সলানা সকগঙ ‘ঘা বােন্ত্’। আবার ক্ষ্মীবাগর অর্থাৎ বৃস্পঝি বাগর সয ওাউগও ঘা ঝদগি সনই স ংস্কার িারা সমগন ঘগ।
ওারণ িাগদর োরণা এগি খাগরর ক্ষ্মী বাইগর ঘগ যাগব। িগব ঝ্ু  মুমান এওগি বা ওরগ িাগদর মগেয েমথ
ম্পগওথ সকােঁো ঝবশ্বা আগঙ , সযমন সওান মুমান বযঝক্ত বাঝের সওান পাগে চ সঔগ িগব িা শুে ওরগি গব। সাগন
ঝময়া চ ঔাবার পর সকাঝপ যা ওগরঝঙ। আবার কগণগলর বউ উুপী আঝমনুঝির সমগয়গও ঙুেঁগি সনই সযগন ঙুেঁগয়ঝঙ। অঝি
প্রাওৃি খিনার াি সর্গও রক্ষা পায়ার চনয িাগদর মগেয চাদ ংাগরর প্রঝি ঝবশ্বা ঝঙ। এরই প্রঝিফন খগিগঙ ছেবৃঝি বগের চনয খগর খগর সমগয়গদর উোগন ঝপেঁঝে সপগি সদয়া ংস্কার পাগন। এর উগিলয  বৃঝির সদবিাগও ন্তুি ওরা।
ওারণ ঝবশ্বা-ংস্কাগরর মূ ওর্া  শুভাশুগভাগবাে  ঐঝও ওামনা াভ। এই োরণার প্রঝিফন খগিগঙ ছগের ওব সর্গও
ওুগবগরর মুঝক্তর চনয ওঝপার মানদ ওরার মােযগম। এঔাগন ‘ঝরুি’ প্রর্ার ওর্া বা গয়গঙ। সদবিার র্াগন ঝকগয় ফ
বািাা ঙাোগনার প্রর্া  ঝরুি।
১.৪ ঝববা রীঝি : পদ্মানদীর মাঝছ উপনযাগ ওুগবরগদর মাগচ ঝববাগ ওনযাপণ (Bride Price) সনয়ার রীঝি প্রঘঝি
আগঙ। ওুগবর িার সমগয় সকাঝপগও বঙ্কুর গি ঝববা ঝদগয় পােঁঘ ওুঝে িাওার পণ সপগয়ঝঙ। এঙাো সকাঝপর ঝববাগর ময় ঝ্ু
েগমথর রীঝি অনুযায়ী ‘কাগয় ুদ’ নামও সাওাঘার পাগনর প্রর্ার পঝরঘয় পায়া যায়।
১.৫ সাওউৎব : এই উপনযাগ সচগ পাোর মাঝছগদর মগেয রর্যাো, দকথাপূচা  সদা উৎব উৎযাপগনর পঝরঘয় সমগ।
িারা রর্যাো উপগক্ষয দ সবেঁগে রগর্র সমায় যায়, বউরা সমা সর্গও া পাঙা পাে লাঝে সওগন। শুেু িাই নয়,নিুন
ওাগঘর ঘুঝে এবং ওাে  ওাগঘর পুেঁঝির মাাগি বাঝের বউরা ণবরূগপ সগচ গে। সঙাি সঙাি সঙগ সমগয়রা মাঝির পুিু ঝনগয়
এবং বােঁঝল বাঝচগয় আন্ উপগভাক ওগর। এঙাো িারা সমা সর্গও নানা েরগনর সভাচযপণয ঝওগন আগন। সওিুপুগর দকথাপুচা
না গ পূচার আন্ ঝওন্তু সর্গম র্াগওনা। দকথাপুচাগও উপক্ষয ওগর সঙগ-বুগো ওগই গ্রাগম গ্রাগম োওুর সদঔগি সবর
য়, সওউ সওউ িাঝে সঔগয় মািাঝম ওগর”ঝনম্ন সশ্রঝণর মানুগর এ এও আনগ্র বঝুঃপ্রওাল। এওই রওম ভাগব িাগদর সদা
উৎগব সমগি উেগি সদঔা যায়। সচগ পাোগি রং সওনার পয়া না র্াওগ ওাদা ঝনগয় রং সঔগি িাগদর আুঝবো য়
না। সমগয় মরদ এগও অপরগও কাগয় ওাদা াঝকগয় সদয়”এিাই গা িাগদর ভাবাার রং। ওুগবর ওঝপাগও চঝেগয় েগর
এই ভাবাার রং াঝকগয়ঝঙ।
১.৬ সাওঔাদয  পাণীয় : পদ্মানদীর মাঝছ উপনযাগ ওুগবরগদর মাগচ এওিা ঝবগল সাওঔাদয ‘বযানুন’ রােঁোর পঝরঘয়
পায়া যায়। এই বযানুন ঔাঝর মার্া ওুঝঘগয় িার গি সি, মঝরঘ  অনযানয উপওরণ গযাগক দিঝর য়। িাগদর মগেয
সাও পাণীয় বগি িাগর র ঝদগয় িাঝে এবং ভাি পঝঘগয় এও প্রওার মদ দিঝরর পঝরঘয় সমগ।
১.৭ সাওে : ওুগবরগদর মাগচ সবল ঝওঙু সাওে বযবাগরর পঝরঘয় সমগ। লরীগরর সওান স্থাগন বযার্া সপগ িারা
ঘুন আর ুদ ঝমঝলগয় ঐ স্থাগন সগপ সদয়। আবার বযার্া ওমাগি িামাও পািার বযবার ওগর।
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পদ্মানদীর মাঝছ : এওঝি চনগকাষ্ঠীর আত্ম-পঝরঘয়  আর্থ-ামাঝচও ংওগির ইঝিওর্া
িপন রায়
উপগরাক্ত আগাঘনা সর্গও এওর্া বাা যায় পদ্মানদীর মাঝছ উপনযাঝি এওঝি অন্ত্যচ সাওায়ি চীবগনর আত্মওাঝনী।
এঔাগন সচগ  মাঝছগদর সকাষ্ঠী চীবগনর বাস্তব ঝঘগের ার্থও রূপায়ন খগেগঙ। উপনযাগর প্রর্ম ঝদগও ওগয়ওচন ঝমগ
ংখবে ভাগব উিা পদ্মার বক্ষ সর্গও মাঙ েরার সয প্রগঘিা, িারপর িাগদর বঝঞ্চি য়ার সয ওর্া, িাগদর ুঔ-দুঃঔ, দদথলা,
িালা, িাগদর ঝবশ্বা-ংস্কার, আঘার-আঘরণ এবং স্বভাব বঝওঙু উপনযাগ সযভাগব উগল্লঝঔি গয়গঙ িা সদগঔ মগন মগন
য় সকািা উপনযািাই িাগদর সকাষ্ঠী চীবগনর উপওর্া ; িাগদর বংল পরম্পরায় বগয় আা ঐঝিগযর এও প্রত্ন ঝনদলথন।

২. আর্থ-ামাঝচও ংওি : সওিুপুর, ঘরডাগা  ময়নাদ্বীগপর েীবরগদর দদনঝ্ন চীবগনর নানা িানাগপাগেন  দুঃঔ- দদথলার
এও ার্থও রূপঝঘে  পদ্মানদীর মাঝছ উপনযা। এঔাগন িাগদর চীবগনর নানা ংওগির ওর্া উগল্লঝঔি গয়গঙ। ময়নাদ্বীপ
সর্গও রাুর পাঝগয় আার খিনাগও সওন্দ্র ওগর সওিুপুগরর মাঝছগদর মগেয অঝস্তে রক্ষার এওিা কভীর ংওি সদঔা সকগঙ।
পীিম মাঝছর খগর ঝবঘার ভায় ওুগবর, আঝমনুঝি, নওু, রাুগও সদগঔ মগন গয়গঙ ওগই অনযাগয়র ঝবরুগে প্রঝিবাদী ঝওন্তু
আর্থ-ামাঝচও িানাগপাগেগনর ঘাগপ বাই ভীরু  ঝনরুপায়। িগব বঞ্চনা য়া এগদর চীবগনর এওিা প্রর্া-- আর এই বঞ্চনা
 শ্রম  শ্রগমর মূয ঝনগয়। িাই িাগদর চীবগন এি ংওি। ওারণ শ্রমচীবী মানুগর প্রোন ম্পদই  শ্রম। এই ওারগণই
ওুগবগরর মি শ্রমচীবী মানুগও লরীর অুস্থিার মগেয মাঙ েরগি সযগি য়। লরীর র্াও আর যাও িা ঝনগয় িার ওগনা মার্া
বযার্া সনই।
িাগদর অবস্থা এিিাই ংওিময় সযঔাগন অন্ন , বস্ত্র  বাস্থান এই ঝিনঝি সমৌ ঘাঝদা সমিাগি ঝমঝম সঔগি য়। িাই
‚সচগ পাোর খগর খগর ঝলশুর ি্ন সওানঝদন বে য় না। ক্ষুোিৃষ্ণার সদবিা, াঝওান্নার সদবিা, অেওার আত্মার সদবিা ,
ইাগদর পূচা সওানঝদন াি য় না‛। শুেু িাই নয় ছে, বৃঝি  লীগির াি সর্গও সরায় পায়ার মগিা বাকৃ িাগদর
ওাগরার সনই। িাগদর চীবন এিিাই দূঝবথ সযঔাগন চন্ম, সরাক  সলাগওর অঝভবযঝক্ত প্রায় এওই রওম। িাগদর চীবন সওব
ক্ষুো, ঝপপাা, ওাম, মমিা, স্বার্থ , স্বার্থপরিা  সদঝল মগদর মগেয ীমাবে।
উপনযাগর খিনা প্রবা ঝবগেণ ওরগ সদঔা যায় আঝর্থও দরবস্থার ওারগণ মাঝছগদর চীবন ি-পাি গয় সকগঙ।
আঝর্থও অনািগনর ওারগণ ওুগবর সযৌর্ ভাগব ংকৃীি মাগঙর ভাক সর্গও সকাপগন মাঙ ঝরগয় সলিবাবুগও ঝবঝি ওগরগঙ,
সাগন ঝময়ার পগওি সর্গও পয়া ঘুঝর ওগরগঙ। িগব ওুগবগরর এই স্বভাব সপলাকি নয়, আর্থ-ামাঝচও পঝরঝস্থঝির ঘাগপ
ঝনয়ন্ত্রনীন এও আঝদম প্রবৃঝির(গাভ) বঝুঃপ্রওাল। ওুগবগরর আঝর্থও অবস্থা এিিাই ঔারাপ সয বৃঝির ময় খগরর ঘা ফুগিা
গয় চ পগে। ঔগের অভাগব খগরর ঘা সঙগি পাগরনা। আগ স সচগ পাোর কঝরগবর মগেয কঝরব। অনাাগরর ওারগণই
রাুর মগিা যুবগও খর ঙাো গয় ময়নাদ্বীগপ সযগি গয়গঙ এবং স্ত্রী, পুে  ওনযা ারা গয় এও অঝনঝিি চীবগন প্রগবল
ওগরগঙ। পরবঝিথগি অগর্থর ওারগণ সকাঝপগও ভাগাগবগ ওাগঙ সপগি পাগরঝন। উপনযাগর আর বাঝও ঘঝরেগুঝর
অঝেওাংলগওই এওই রওম আর্থ-ামাঝচও সপ্রক্ষাপগির গি ংগ্রাম ওরগি গয়গঙ। িাগদর মগেয চীবন োরগণর রদ
ংগ্র  চীঝবওার অঝনিয়িা স্পিভাগব ফুগি উগেগঙ।
এই উপনযাগ সচগ মাঝছগদর সপলাকি চীবগনর কভীর ংওি ক্ষয ওরা সকগঙ। ওুগবর, রাু  আঝমনুঝির মগিা মাঝছরা
িাগদর চাি সপলা িযাক ওগর ময়নাদ্বীগপ ববা ওরগি সকগঙ। অর্থাৎ িাগদর সপলাকি পঝরঘয় পঝরবঝিথি গয়গঙ, যা িাগদর
বৃঝিকি পঝরঘগয়র এও ংওিময় অেযায়।এওই গি ামাঝচও চীবগনর নানান ংওি এই উপনযাগ ঝঘঝেি গয়গঙ। কঝরগবর
খগর পুে ন্ত্ান চন্মাগনার মগিা আন্ অন্নাভাগবর িােনায় ঘাপা পগেগঙ। শুেু িাই নয়, অন্ন  আগর্থর অভাগব িাগদর মগেয
ঝংা, স্বার্থপরিা  ংওীণথিা সবাে মার্া ঘাো ঝদগয় উগেগঙ। পারস্পঝরও ঝংার ওরগণ ওুগবগরর ফথা সঙগগও সদগঔ নওু
গ্রাগমর মগেয ওুগবগরর বউ-এর গি সমচবাবুর এওিা অববে ম্পগওথর খিনা দিঝর ওরার সঘিা ওগরগঙ। িগব এওর্া িয না
গ আঝদম প্রবৃঝির উদ্মাদনা ওুগবগরর পাঝরবাঝরও চীবগন এও কভীর ংওি ৃঝি ওগরগঙ িাগি সওান গ্ সনই।
ওুগবগরর চীবগন এই আঝদম প্রবৃঝির গি ংখাগির অনযিম ওারণ ”ওঝপার প্রঝি ওুগবগরর িীব্র আওািা বা আঝক্ত।
এওঝদগও পদ্মার উিা রূগপর মগিা ওঝপার উিাম সযৌবন আর অনযঝদগও অায় পিু মাার প্রঝি ভাগাবাা “ এই দই
ওামনা  ওিথবয সবাগের মগেয ওুগবর সওানিাগও সবগঙ সনগব িা ঝনগয় িার মগেয মনস্তাঝিও ংখাি দিঝর গয়গঙ। ওাঝঝনর
পঝরণঝিগি সদঔা সকগঙ ওুগবগরর আদ (Id) অং (Ego) দ্বারা পঝরঘাঝি গয়গঙ। িার দনঝিওিা বা আঝেলাস্তার (Super
Ego) পরাচয় খগিগঙ। ময়নাদ্বীগপর রয িাগদর চীবগন এওঝি অনযিম ংওিময় অেযায়। ওারণ এই ময়নাদ্বীপ  মৃিুয 
বনয চীবগনর গি ংগ্রাম ওগর সবেঁগঘ র্াওার সল আশ্রয়। এই সদাাঘঝঘিিা সর্গও িারা অগনগওই সবঝরগয় আগি পাগরঝন।
বগলগ এওর্াই বা যায় পদ্মানদীর মাঝছ উপনযাঝি পূবথবগির পদ্মাপাগরর ওগয়ওঝি সঙাি সঙাি গ্রাগমর বৃঝিচীবী েীবর
সকাষ্ঠীর ামাঝচও ঐঝিয  সকাষ্ঠী চীবগনর নানা মযার এও প্রমাঝণও দঝ। শ্রীওুমার বগ্যাপােযায় িার ‘বি াঝগিযর
উপনযাগর োরা’ গ্রগে বগগঙন”‚ এই উপনযাঝির বথগশ্রষ্ঠ গুন ইগিগঙ ইায় ম্পূণথরূগপ ঝনম্নগশ্রণী অেুযঝি গ্রাম চীবগনর
ঝঘোঙ্কগন ূক্ষ  ঝনঔুেঁি পঝরঝমি সবাে, ইায় ংওীণথ পঝরঝের মগেয নািন মানব প্রবৃঝিগুঝর ক্ষুয মৃদ উচ্ছ্বাগর যর্াযর্ ীমা
ঝনগদথল’’। উপনযাগর প্রর্ম ঝদগও এই সকাষ্ঠী চীবগনর ঙায়া প্রকাঢ় গ িমুঃল িা সকাষ্ঠী সর্গও বযঝিগি রূপান্ত্ঝরি গয়গঙ।
িগব ওুগবগরর পাঝরবাঝরও চীবন পি যিই ঝবস্তৃি সাও না সওন িা ওঔগনাই সকাষ্ঠী চীবগনর ঙায়া সর্গও সবঝরগয় আগি
পাগরঝন।
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