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Abstract 

In the novels of Manik Bandyopadhyay, society has been manifested on the basis of Marxist 

thoughts. We know that one of the criteria of the discussion of sociology in literature is 

reality. This reality is actually socio-reality. Manik Bandyopadhyay, a writer of the Post-

Kallol era, revolted against the artificiality and mechanical attitude of the so-called 

gentlemen and engaged himself in such type of writing which was totally different from that 

of others. As a background he chose the then East Bengal, its people and environment. He 

has depicted the life of the common people of that area with great skill. Such a popular 

novel is ‘Padmanadir Majhi’ (1936). In this novel, the author has depicted the intimate 

relationship of the fishermen of the village Ketupur with the river Padma. Before the period 

we are talking about, the slum-life was reflected in Bengali literature, but the reality was 

missing. Manik Bandyopadhyay has described the slum-life with all reality. In the 

background of the regional novel the lifestyle, principles, habits, convention, culture, 

struggle and everything of the common people of the particular area have been highlighted. 

The author has also depicted the sensuality in the relationship of men and women with 

artistic reality. The struggle of the fishermen, pleasure and pain of having a son, the festival 

of Rathajatra, flood in the rainy season, the advent of autumn, the disaster caused by the 

storm, the flight of wild ducks after the winter, the festival of colour in the spring all these 

are pen pictures of the real life of the common people in the society. The women characters 

in the novel add to the perception of life and society. 
 

Keywords: Socio-reality, Regional, Padmariver, Fishermen, Perception of life.  
  

     াঅফভো া-ঝদভবধক্ষ এাআ ওণোঝো জচোবভভ বঙ্গ মোভ ফয় এববঙ। এওাআোবণ ফোদুবরভ াঝস্তত্ব ফোচ-

ঝদভবধক্ষ দয়। ‘াঝস্তত্ব’ যব্দঝঝ বঝত ঢোৎধবযলীদ দো লয় ঢব জ স্থোদ  ওোবমভ জেক্ষোধঝ মৃ্পক্ত লব। ফোদুর বঔদাআ 

োঝলঢয াঅবভ ধো ভোবঔ; ঢঔদাআ ঢোভ বঙ্গ এওাআপোব োফোঝচও াঝস্তত্ব ঝলবব ধোবয় ধো ঝফঝমবয় াঅঝপূযঢ লয় 

ঢোভ ফয়  ঢোভ ফোচ। এাআ োফোঝচও স্তভ ওঔদ েওঝঝঢ ঝঘভন্তদ; াঅোভ ওঔদ াবখোঝরঢ। ঝওন্তু জ াঅবঙ “ 

হৃতয় হৃতয় াংোতী োফোঝচও ধোঞবওভ াদুঝিৎু তৃঝিম্পোবঢভ েঢীক্ষোয়। েওৃঢধবক্ষ োঝলঢয ফোবদাআ 

হুরভঝঔও। ফোচঝজ্ঞোদী ফোচঝওোবযভ কঝঢ েওৃঝঢ ঝবেরবডভ জক্ষবে োঝলঢযবও গ্রলড ওবভদ াদযঢফ াঅওোভ 

রূবধ“ ‚োঝলবঢযভ ফোচঢোঝিও ঢোৎধবয িোবদভ জক্ষবে ওণোোঝলঢয বঘবয় ম্ভোদোফয় েঝঢবতদ। জতয-

ওোবমভ ৃলৎ জেবফ োাঁথো লয় াঈধদযোবভ খঝদোফূল; দোদো স্ববভভ দ্বন্দ্বফয়ঢোয়, দোদোফুঝঔ াংখোবঢ ঝঘঝিঢ লয় ঝপন্ন 
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ফবয়ভ ায়, াবদওঝোাআ েঢযক্ষকফয লবয় বঞ োফোঝচও ঝওোয  ঝঢযবদভ ফোথযবফ ঝঝপন্ন খোঢ-েঝঢখোঢফয় 

স্তভফূল।‛
১
  

 

     ফোঝদও ব্যোধোথযোবয়ভ াঈধদযোব ফূমঢ ফোচ ঝবেঝরঢ লবয়বঙ ফোওযীয় ঝঘন্তোূেবও ঝপঝি ওবভ। 

ফোচঝজ্ঞোদী োঝলবঢয দতদঝ্দঢো, োফূঝলও চীবদভ োথোভড ফযো, াংওঝ, ঝশ্বো-াংস্কোভ াআঢযোঝতভ ঘোাআবঢ 

জঝয ঝওঙু ঔুাঁবচ ধোদ। াঅবম োঝলবঢযভ াঅথোবভাআ ুপ্তপোব ঝভোচ ওবভ  - ফোচঝওোবযভ জফৌম েডঢোফূল। 

াঅভ োঝলবঢযভ ফোচঢবিভ াঅবমোঘদোভ াদযঢফ ফোধওোঝঞ লবমো োস্তঢো (Realism)। োস্তঢো ফোবদ ফোচ 

ওোঞোবফোভ স্থূম ঝঘেফোে দয়। োস্তোঝতঢো লবমো ঔুাঁঝঝদোঝঝ ডযদোভ ঢযঢোভ োাআবভ কড়ধড়ঢো ধঝভববয 

েঝঢঝদঝথত্বফূমও ঘঝভবেভ ঝশ্বস্ত াঈধস্থোধদো। ‘কড়ধড়ঢো ধঝভবয’ মবঢ এবঙ্গম ুঝছবয়বঙদ াঈৎধোঝতওো যঝক্তভ 

ঝঢযবদভ জব স্তবভ োঝলবঢয স্থোঝধঢ ওোমঔণ্ডঝঝ ভবয়বঙ, জাআ ওোমঔণ্ড এাং ঢোভ ফবথযওোভ হুফুঔী োফোঝচও 

দ্বন্দ্বফূবলভ ওণো। জব দ্বন্দ্বফূবলভ াঈৎ ঝদঝলঢ াঅবঙ াঅঝণযও ওোঞোবফোভ, াঈৎধোতদ ম্পবওযভ জপঢভওোভ দ্বোঝন্দ্বওঢোয়। 

জওোবদো ভোচরদঝঢও ধক্ষধোঢ ওণোোঝলবঢযভ োস্তঢোভ ধবক্ষ ােবয়োচদীয়। জওোদ ধঝভঝস্থঝঢবঢ েওৃঢ  ম্ভোয 

যঝক্তফূল জবপোব ওোচ ওভবঙ, ঢোবও ঝরয়কঢ পোব বঝত েওোয ওবভদ, ঢোলবম জঔোবদাআ জমঔও এও াবণয 

ধক্ষধোঢী। এাআ ধক্ষধোঝঢত্ব ফোঝদও ব্যোধোথযোবয়ভ াঈধদযোব মক্ষ ওভো বোয়। ঢব ঝঢঝদ ঝযঝক্ষঢ ধঝভফণ্ডবমভ 

পদ্রচীবদভ াঅলোয়োয় ফোদুর লবয় পদ্রচীবদভ পণ্ডোঝফবও াঅচীদ ভতোস্ত ওভবঢ ধোবভদ ঝদ; লোভোবতভ ঙ্গী 

লবঢ জঘবয়বঙদ “ লবয়বঙদ। াঈধদযোবভ াঅবমোঘদোয় এাআ ফোচ োস্তঢো ঝস্তোঝভঢ েওোয ধোব।    
 

     াঈিভ-ওবলোম বুবকভ এওচদ ঝষ্ময় ৃঝিওোভী ওণোোঝলঝঢযও লবমদ ফোঝদও ব্যোধোথযোয় (১৯০৮ “ ১৯৫৬)। 

াঝঘন্তযওুফোভ জদগুপ্ত ঢোাঁবও ‘ওবলোবমভ ওুমথযদ’ বম ববোথদ ওবভবঙদ। াঅবম এাআ েঝঢপোভ ফবথযাআ ঝদঝলঢ 

ঝঙম ওবলোবমভ ফস্ত যঝক্ত  দঝযিয। ফোঝদবওভ জবৌবদভ াীফ ওল্পদোভ োবণ ঝফঝমঢ লবয়ঝঙম ঝযল্পীভ াংলঝঢ 

জোথ। ঢোাআ ঝঢঝদ াদোঝষ্কৃঢ ধবণ ধভীক্ষো-ঝদভীক্ষোভ াংওীডযঢোবও াগ্রোলয ওবভাআ াদোঝম ধতঘোভডোভ ঝমষ্ঠ ঝঘি 

ভোঔবমদ ঢোাঁভ ভঘদোয়। ফওোমীদ পযঢোভ ান্তাঃোভযূদয জতাঈঝময়ো রূধঝঝবও ববে ঢুবম থভবমদ ঝঢঝদ। বুঝক্তোতী 

ফদ, স্তুঝদষ্ঠো এাং াঝপজ্ঞঢোভ ঐশ্ববয ঝদবয় োঝলবঢয ঝপ্লবভ ৃঝি ওভবমদ ঝঢঝদ। ঝাংয যঢোব্দীবঢ াঈধদযো ভঘদোয় 

বোাঁভো জেষ্ঠত্ব াচযদ ওবভঝঙবমদ ঢোবতভ ফবথয াঈবলঔববোকয লবমদ ফোঝদও ব্যোধোথযোয়। পদ্র চীবদভ ওৃঝেফঢো  

বোঝিওঢোভ ঝরুবে ঝবদ্রোল ওবভ মূ্পডয ঝপন্ন স্বোবতভ ভঘদোয় ্রতঢী লবমদ। ঝঢঝদ চোঝদবয়বঙদ, পদ্র চীদবও 

পোবমোোবদ, পদ্র চদ-াআ ঢোভ াঅধদচদ, ঢোবতভ াঅযো-াঅওোঙ্ক্ষো-স্বপ্ন ফস্তাআ জবদ ঢোাঁভ াণঘ ঢোবতভ চীবদভ 

বোঝিওঢো, ওৃঝেফঢো, াংওীডযঢো, স্বোণযধভঢো, লীদঢো ঢোাঁবও পীরডপোব েঝঢোতী ওবভ জঢোবম। এাআ েঝঢোতী পোদো 

জণবওাআ ঝঢঝদ স্বঢি থোভোভ োঝলঢয ভঘদো ওভবঢ শুরু ওভবমদ। 
 

     ফোঝদও ব্যোধোথযোয় দোবফাআ ঝঢঝদ োাংমো োঝলবঢয ঝবযর ঔযোঝঢ াচযদ ওবভঝঙবমদ। াঅম দোফ েবোথওুফোভ 

ব্যোধোথযোয়, াযয চন্ম-ধঝিওোয় ঢোভ দোফ ঝঙম াথভঘন্দ্র। কল্প ভঘদোভ ফথয ঝতবয় োঝলঢয-চীদ শুরু ওভবম 

ঝঢঝদ ঝবযর ঔযোঝঢ াচযদ ওবভঝঙবমদ াঈধদযো ভঘদোয়। োঝলবঢযভ জক্ষে ঝলবব জবঙ ঝদবয়ঝঙবমদ ধূযবঙ্গভ 

ধঝভবয। াআ াঞ্চবমভ োথোভড ফোদুবরভ চীদ-ঝঘেবও াধূয তক্ষঢোয় নুঝঝবয় ঢুবমবঙদ। এাআভওফাআ এওঝঝ 

চদঝেয় াঈধদযো ‘ধদ্মোদতীভ ফোঝছ’ (১৯৩৬)। জেঝডঝঘোবভভ ঝতও জণবও ঝঘোভ ওভবম োথোভডপোব এবও াঅঞ্চঝমও 

াঈধদযো াঅঔযোয় ঝঘঝিঢ ওভো লয়। াঅঞ্চঝমও াঈধদযোবভ জেক্ষোধবঝ ঝবযর াঞ্চবমভ চীদবোেো, ভীঝঢ-দীঝঢ, 

াঅঘোভ-যলোভ, াংস্কোভ-াংস্কৃঝঢ জাআ াঞ্চবমভ ফোদুবরভ াংগ্রোফ ঢুবম থভো লয়। ঢোাআ স্বোপোঝওপোবাআ  ঢোবঢ 

দকভচীবদভ জণবও গ্রোফচীবদভাআ েোথোদয জঝয ওবভ মঝক্ষঢ লয়। াঅবমোঘয ‘ধদ্মোদতীভ ফোঝছ’ াঈধদযোব াঅফভো 

জওঢুধুভ দোবফ এও গ্রোবফভ াঈবলঔ ধোাআ বোবও জওন্দ্র ওবভ াঈধদযোবভ কঝঢঝঝথ এঝকবয়বঙ। জওঢুধুভ ঙোড়ো াঅভ 

াবদও গ্রোবফভ দোফ এববঙ, জাআ গ্রোফগুঝমবও জওন্দ্র ওবভ জাআ াঞ্চবমভ জচবমফোঝছবতভ চীদবোেো, ো, 

াংস্কোভ, াংস্কৃঝঢ ঢুবম থবভবঙদ ধদযোঝও। তীখয োঢঝঝ ধঝভবেত থবভ ধদযোঝও এাআ জওঢুধুভ  ঢোভ াংমগ্ন 
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গ্রোফচীদ এাং জাআ াঞ্চবমভ জচবমফোঝছবতভ চীবদভ ঙঝ ঢোাঁভ ওমবফভ ভঝগদ ওোঝমবঢ াঙ্কদ ওবভবঙদ। াঅফভো 

াঈধদযোবভ কপীবভ ঝকবয় জাআ ফস্ত ঙঝ াংগ্রল ওবভ াঅবমোঘদোয় েৃি ল জব গ্রোফচীবদভ ঙঝ  জচবমচীবদভ 

াংগ্রোফবও ঢো ওঢঝো ধঝভস্ফুঝ ওবভবঙ।  
 

     জচবমধোড়োভ াঝথওোাংয ধুরুর ফোঙ থভোভ চদয োঝড়ভ োাআবভ ণোবও ভোঝেবমো। ঢোবতভ খবভ ণোবও াঈ, জঙবম“

জফবয়ভো। এাআ াঈধদযোবভ াদযঢফ ঘঝভে ওুবভ ভোঝেবমো াআঝমবযভ ফভশুবফ ফোঙ থভবঢ ঝকবয়ঝঙম। ঢোভ োঝড়বঢ স্ত্রী 

ফোমো, জঙবমবফবয় জকোধী-মঔো-ঘণ্ডী াঅভ ঝধঝ। ওুববভভ স্ত্রী ফোমো ঝদঝযবস ন্তোদ ে ওবভ। োভোভোঢ জচবক ধদ্মোয় 

ফোঙ থভোভ ধভ াুস্থ যভীভ ঝদবয় ওুবভ বঔদ োঝড় ঝনভঝঙম ঢঔদ ঢোবও শুদবঢ লম ঢোভ েঝঢবযী দওুম তোবভ 

কো জ্বোমোবদো ওণো। দওুম ওুবভবও বম াঅফোবতভ ধোাঁঝঘ ঝকবয়ঝঙম জতবঔ এব মম ওুববভভ খবভ ভোচধুিুভ 

এববঙ। এভধভাআ যয়ঢোবদভ লোঝ জলব ধঝভলো ওবভ বম– “ঢুাআ জঢো জতঝঔ ওোমোওঝুষ্ঠ ওঝুভ, জকোভোঘোাঁত াঅাআম 

জওোয়োদ জণাআওো? খবভ জঢো ণোও দো ভোাআবঢ, ঝওঙু ওদ বোয় দো োধু।‛
২
  জচবমধোড়োভ এাআ কঝভ ফোদুবরভো লোঝ 

ঞোট্টো ঢোফোযোভ ফথয ঝতবয় জাঁবঘ ণোওোভ ভত ঔুাঁবচ ধোয়। ঝওন্তু এাআ লোঝ ঞোট্টো ঢোফোযো ওঔদ ওুরুঝঘধূডয লবয় বঞ। 

ওুবভ ভোঝেবমো োঝড়বঢ ণোবও দো বম ঢোভ ন্তোদ ভোচধুবেভ ফবঢো লব দো এ ঝরবয় ফোমোবও ব্বলভ জতোমোয় 

দুঝমবয়বঙ েণফ দওুম তো, াঅভ ওুববভভ ফবদ ব্ল চোঝকবয়বঙ।  
 

     ফোদ-চীদ  ফোদ-েওৃঝঢভ জকোধদ ভলবযভ াঅঝষ্কোভ এাং ঢোভ ধুঙ্খোদুধুঙ্খ ঝবেরড  ডযদোভ ফোথযবফ 

ঝঢঝদ জব বঢযভ দগ্ন ফূঝঢয ধোঞবওভ োফবদ াঈধস্থোঝধঢ ওবভবঙদ, োাংমো াঈধদযোবভ জক্ষবে ঢো মূ্পডয াঝপদ। 

ফোদ-ফোদীভ মজ্জোভ েোঘীভ জপবগ ঝতবয় ঢোবতভ ফবদভ দচঝও োদো-ওোফদোভ াদোৃঢ েওোয খঝঝবয় ঝঢঝদ ঢোাঁভ 

োস্তুমপ ঝযল্প-পোদোভ ধঝভঘয় জতদ। এ েবঙ্গ ফবদ ধবড় াঅচলোভ াআমোফ এভ ওণো“ ‚‘ধদ্মোদতীভ ফোঝছ’ 

(১৯৩৬) চদঝেয়ঢোভ ঝতও জণবও ঝবযরপোব াঈবলঔববোকয। ঢভঙ্গ-ঙ্কুম চীবদভ থোভোয় ওুবভ ফোঝছ, জলোবদ 

ঝফজো েফুঔ ঘঝভবেভ স্ফুভড এাং াংখোঢ-াংওুম থীভ ধলীভ ডযদো ঝবযরপোব োস্তফৃে লবয়বঙ।‛
৩
  

 

     ‘ধদ্মোদতীভ ফোঝছ’ াঈধদযোবাআ ঢোাঁভ াঈঝিি ঘঝভেগুঝম াঅফোবতভ োফবদ থভো ধবড়বঙ। জব ওম ্রতোঢযচীদ  

চীদথোভড ঢোাঁবও েঢযোঝযঢ জমোবওভ াঝপফুঔী ওবভঝঙবমো, ঢোভ ূেধোঢ এঔোদ জণবওাআ। ঝদঝযি জযোঝরঢ ফোদুর েোয় 

ধশুচীদ বোধদ ওবভবঙ, ঢোবতভ চীদঘবযো ঝদয়ঝিঢ লবে এঔোদ জণবওাআ। জঔয়োমী ধদ্মো, াঈতোী ধদ্মো, দুাঃঔ-ুবঔ 

ঝদভবধক্ষ ধদ্মো এবতভ চীদবও াঝদঝিঢ ওবভ ঢুবমবঙ াঅোভ ওঔদ াঅদ্ ঝতবয়বঙ। জওঢুধুভ জণবও ওবয়ও 

জরোয তূবভ জোদোঔোঝম গ্রোবফ চঝফতোভবতভ োঝড়বঢ ভবণভ াঈৎ লয়। এাআ জওঢুধুভ জণবও জচবমধোড়োভ োঝ্োভো 

জদৌওোয় ওবভ, াদযোদয চোয়কো জণবও হু ফোদুর ধোবয় জলাঁবঝ, ুমধী জণবও জদৌওোয় ওবভ াবদও ফোদুর এাআ জফমোয় 

াঅব। জফমোয় েণফ  জযর ঝতদ েঘণ্ড ঝপড় লয়। ফোবছভ ঝতদগুঝম এওঝু ঝছঝফবয় ধবড়। ওোধবড়ভ জতোওোদ, 

ফবদোলোঝভভ জতোওোদ, ফোঝঝভ জঔমদোভ জতোওোদ, ঔোোবভভ জতোওোদ জঢো ব “ াঅভ এওঝতবও জকোরু ঙোকম ঝঝর লয়, 

ওোাঁঞোম-াঅদোভবভ জতোওোদ ব। জফবয়ভো যঔ ওবভ যোাঁঔো  ওোাঁবঘভ ঘুঝড় ধবভ। জঙবমবতভ জওোফবভ দঢুদ খুদঝ 

জাঁবথ জতয়। জওাঈ জওাঈ াঈবতভ চদয এওঔোদো ধোঙোধোড় যোঝড়, জঙবমবফবয়বতভ চদয ঝওঙু জঔমদো, ঔোোভ  

াংোবভভ চদয তভওোঝভ ঝচঝদ ঝওবদ ঝদবয় োঝড় বোয়। ওুবভ, কবডয, ঝথু, জলোবদ ঝফয়ো, থদিয় “ এভো োাআ 

জফমোয় ঝকবয়ঝঙম। ঝথু জফমো জণবও এও ধয়ো ঔভঘ দো ওবভ ঝঢদঝঝ তোক থভো েওোণ্ড নচঝম াঅফ, এওঝো ঢুমঢুবম 

ধোওো াঅস্ত ঔোচো ওোাঁঞোম, জভ ঝঢবদও এওবঙ্গ ঘোম-টোম-ঔুত াঅভ ঔোঝভ এওঝো ফোণো ঝদবয় এবঝঙম। এপোবাআ 

ঢোভো ঝদবচবতভ জতঔবঢ াপযো ওবভঝঙম এাং এভ ফবথযাআ ঢোাঁভো চীবদভ ভত ঔুাঁবচ জদয়। 
 

     ‘ধদ্মোদতীভ ফোঝছ’-ভ জব গ্রোফচীদ জাআ গ্রোফচীবদভ ঘঝভেগুঝম ুঔ-দুাঃবঔ ধোযোধোঝয ণোওবম জওাঈ ওোাঈবও 

াঅঝণযও োলোববযভ লোঢ োঝড়বয় জতয় দো ওোভড ঢোভো াঅঝণযও ঝতও জণবও াঢঝো াঈন্নঢ দয়। এওফোে জলোবদ ঝফয়ো  

াদন্ত ঢোমুওতোভ ঙোড়ো জওাঈ ড়বমোও দয়। এাআ দুচবদভ ফবথয াঅোভ এওফোে জলোবদ ঝফয়োাআ ওমবও োভ াঅবক 

োলোববযভ লোঢ োঝড়বয় জতয়। এওঝতদ ওুববভভ বঙ্গ জলোবদ ঝফয়ো ওুববভভ পোগো খবভ এব াঈঞবমো। জলোবদ 
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ঝফয়োবও ওুবভ ঢোভ পোগো খবভ বঢ জতয়। ঘোঝোাআবয়ভ ধভ ব জলোবদ জকোঝধবও াঅতভ ওবভ জটবও বম– 

“ঝধয়ো চোদোয় ঝঝচোদ, ধোঝদ ঝতো দো? জকোঝধ খঝঝবঢ চম াঅঝদয়ো ঝতবম াঅমবকোবঙ ফুবঔ ঠোঝময়ো খঝঝঝো তোয়োভ 

েোন্তবতবয ভোঝঔম। খবভভ ঘোম োঝলয়ো জব চবমভ থোভো ধঝড়বঢঝঙম াঅাঁচমো পঝভয়ো জাআ চম থঝভয়ো খঝঝভ কোবয় 

ঠোঝময়ো ঠোঝময়ো খঝঝঝো জকোঝধ ওঝভয়ো মাআম শুে।‛
৪
  াণযোৎ ঝল্ু-ফুমফোদ ধোযোধোঝয ো ওভবম এফদঝও জলোবদ 

ঝফয়ো ঝল্ুবতভ োলোবয ওভবম ফোদুবরভ ফদ জণবও াংস্কোভ ঘবম বোয় ঝদ। ঢব গ্রোবফ ঝল্ু-ফুমফোবদভ থফয ববঢোাআ 

ধৃণও জলোও ঢোবতভ ঝতদবোধবদ জওোদ ধোণযওয জদাআ ‘ওবমাআ ঢোলোভো ফপোব থবফযভ জঘবয় এও ড় াথফয ধোমদ 

ওবভ“ তোঝভদ্রয’। এাআ তোঝভবদ্রযভ াথবফযাআ খুফন্ত াঝঢঝণ জলোবদ ঝফয়োভ যোক জণবও ওুবভ বৎোফোদয ঔুঘবভো ধয়ো 

ঘুঝভ ওবভ। াঅভ জফবয় জকোঝধ জাআ ঘুঝভ জতবঔ জনমবম, লচোঢ দীঝঢবোবথ ঢোভ ফবদ লয় এওঝো পয়োদও যোধোভ 

খবঝ জকম। এাআ খঝদো ফোচ-োস্তঢোভ ধঝপূঝফবও ঝশ্বোববোকয ওভোভ েবয়োচবদাআ এঔোবদ ঝডযঢ লবয়বঙ। 
 

     ফোঙথভোভ াংগ্রোফ, ধুেমোবপভ াঅদ্বতদো, ভবণভ াঈৎ, রযোভ দযো, যভবঢভ াঅকফদ, াঅঝশ্ববদভ ছবড়ভ 

ঝধবযয়, যীবঢভ ধভ ুবদো লোাঁবভ ছোাঁওবাঁবথ াঈবড় বোয়ো, বন্ত জতোম-াঈৎ “ ফয় েোবল এাআ াঈধদযোব জবদ 

এব বোয় ফোচ-োস্তঢোভ েঝঢেঝ। এ েবঙ্গ ফোবমোঘও বমদ“ ‚‘ধদ্মোদতীভ ফোঝছ’ জঢ “ াংযধভম্পভোকঢ 

যোঔো-েযোঔোঝস্তোভী বঘঢদ দযঝণমযফয় ওোঝলদীভ ফন্থভঢো জদাআ। জওঢুগ্রোবফভ ফোঝমদযফয় তঝভদ্র চীবদভ োস্তঢোবও 

ঝশ্বোববোকয ওবভ জঢোবমদ জমঔও, াঅোভ াদন্তেোঝলদী ধদ্মোভ জরোঢ ঝতবয় জাআ ফোঝমদয, জাআ োস্তঢোবওাআ জবদ 

ঝঢঝদ াইরৎ ধঝভফোবড ফুবঙ ঝতবয় বোদ।‛
৫
 াঈধদযোবভ ধঞ্চফ ধঝভবেবত বঔদ ওোমরযোঔী ছড় শুরু লয় ঢোভ বঙ্গ 

ঝঝঝধ ঝঝঝধ ঝৃি, বড়ো বড়ো কোঙ ফড়ফড় যবব্দ ফঝবও জচবমধোড়োভ াবথযও খবভভ ঘোম জপবগ ধড়বমো, ফুবদ্রভ ফবঢো 

ঝধুম জঠাঈ ঢুবম ধদ্মো াঅঙবড় ধড়বমো জওঢুধুবভ। জচবমধোড়োভ ৃে  দোভীভো লোলোওোভ ওবভ ভোঢ ওোঝোবমো, 

জঙবমবফবয়ভো জওাঈ জওাঈ গুফবভ গুফবভ ওোাঁতবঢ শুরু ওভবমো ঢঔদ জফবয়ভো ছবড়ভ জতঢোবও াঈবঞোবদ ঝধাঁঝড় জধবঢ 

োভ চদয াঅহ্বোদ ওবভবঙ াণযোৎ যোন্ত ওভবঢ ঘোাআবঙ। এভ ফবথয গ্রোফয জফবয়বতভ াংস্কোভ ঔুাঁবচ ধোয়ো বোয়। 
 

     ধদ্মোদতীবও ধঝপূঝফ ওবভ ধদযোঝও এওঝঝ ধঝভেন্ন স্থোঝদওঢো ঝতবয়বঙদ। ধদ্মোভ ঢীবভ জওঢুধুভ াণযোৎ জবঔোবদ 

ওুবভ, কবডয, দওুম, লীরু, াঅঝফনু্নঝি, ভোু, ঝথু, ফুভোঝভ, াদুওূম, বুকম, েীঢফ াঅভ াবদবও ো ওবভ। ঢব 

জওঢুধুবভভ ধুবভোঝো চুবড় এবতভ ো দয়, ঢোভ জচবমধোড়োয়, জমঔবওভ ডযদোয়– “ধুঝতবও গ্রোবফভ োঝলবভ 

জচবমধোড়ো। ঘোঝভঝতবও নোাঁওো চোয়কোভ ান্ত দোাআ। ঝওন্তু জচবমধোড়োভ োঝড়গুঝম কোবয় কোবয় জখাঁঝরয়ো চফোঝ োাঁঝথয়ো 

াঅবঙ। েণফ জতঝঔবম ফবদ লয় এ ুঝছ ঢোলোবতভ াদোযযও াংওীডযঢো াঈন্মুক্ত াঈতোভ ধৃঝণীবঢ তঝভদ্র ফোদুরগুঝম 

ঝদবচবতভ েঞ্চদো ওঝভবঢবঙ। ঢোভধভ পোঝয়ো জতঝঔবম যোধোভঝো ুঝছবঢ ধোভো বোয়। স্থোবদভ াপো এ চকবঢ দোাআ। 

ঢু ফোণো গুাঁঝচোভ ঞোাঁাআ এবতভ াআঝুওুাআ।‛
৬
 এপোবাআ এভো জখাঁরোবখাঁঝর ওবভ চীদ াঝঢোঝলঢ ওবভ। ঢোাআ 

জচবমধোড়োভ খবভ খবভ ঝযশুভ ওোন্নো জওোদঝতদ ি লয় দো। জাঁবঘ ণোওো দয়, ঝঝবও ণোওোঝোাআ এঔোবদ ঘযোবমি লবয় 

তোাঁড়োয়। চীবদভ স্বোত এঔোবদ কু্ষথো-ঝধধোোয়, ওোফ-ফফঢোয়, স্বোণয-াংওীডযঢোয় াঅভ জতঝয ফবত। ধদ্মো াঅভ ধদ্মোভ 

ঔোবম এভো ফোঙ থবভ, জাআ ফোঙ ছোাঁওোয় ওবভ জফবয়ভো গ্রোবফ গ্রোবফ খুবভ ঝঝর ওবভ। তোঝভদ্রয এবতভ েথোদ ফযো। 

ওবমভ ওোবঙাআ এভো জযোরবডভ  েঢোভডোভ ধোে। জচবমধোড়োভ এাআ ঘঝভেগুঝমভ ফবথয ওুবভবও েঝঢঝদঝথ জেঝডভ 

ঘঝভে ওভো লবয়বঙ এঔোবদ। ঢোভ তৃঝিবঢাআ ওোঝলঝদ জতবঔবঙদ জমঔও। জমঔবওভ ডযদোয় জচবম-ফোঝছবতভ ঝদবয় 

জওঢুধুভ গ্রোফঝঝভ জচবমধোড়ো চীন্ত লবয় াঈবঞবঙ।  
 

     ধদ্মো-ঝদপযভ জচবমফোঝছবতভ চীদবোেো চীদথোভড ফোচ-োস্তঢোবও নুঝঝবয় ঢুবমবঙদ জমঔও। এোভ এাআ 

াঈধদযোবভ দোভী ঘঝভেগুঝমভ ফোথযবফ ধঝভস্ফুঝ চীদবোবথভ স্বরূধ াঈদ খোঝদ ওভো জববঢ ধোবভ। জচবম-ফোঝছবতভ 

েঝঢঝদঝথ স্থোদীয় ঘঝভে ওুবভ। ঢোভ স্ত্রী ফোমো াঅচন্ম ধঙ্গু। ওুববভভ যযোঝমওো ওঝধমো এাআ াঈধদযোবভ াঅবদওঝো াাংয 

চুবড় াঅবঙ। ওুববভভ ঝদস্তভঙ্গ তোম্পঢয চীবদ েণফ জঠাঈ জঢোবম ওঝধমো। ওুবভ-ওঝধমোভ জেফ াঈধদযবভ এওঝো 

ফুঔয ঝতও। ধদ্মোভ দোবয়ভ ফবঢোাআ ওঝধমো জপব এবঝঙম ওুববভভ াংোবভ। স্বোফীভ েঝঢ ঝরূধঢো জণবও, স্বোফীভ 
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জেফ দো ধোয়োভ চদয জ ওুববভভ ঝতবও াঅওৃি লয় ঝদ; ঢু জ াঅওরযবডভ চোম ঝস্তোভ ওবভবঙ– “াঅঝশ্ববদভ 

েম ছবড় জচবমধোড়োভ পীরড ক্ষঝঢ লয়। ওুববভভ খভ জপবগ বোয়। এাআ খভ জপবগ বোয়ো জবদ াবদওঝো 

কৃলতোবলভ ফঝলবফভ খভ ধুবড় বোোভ ফবঢোাআ াআঝঙ্গঢল। তূবভ ফোমোভ তোম্পঢযবেবফভ জ খভ ছড় জপবগ জতয়। দঢুদ 

ওবভ জ খভ দঢঝভ লয়। ঝওন্তু জাআ দঢুদ খবভ ঢোবতভ তোম্পঢয জেবফভ জাআ াঅবমো াঅভ েবয ওবভ ঝদ।‛
৭
 

এভধবভাআ জতঔো বোয় ওঝধমো দোদো ঙমোওমোয় জোয় ববে ওুবভবও াঝভোফ াঅওরযড ওবভ ঘবম। াঈতোলভড স্বরূধ 

মো জববঢ ধোবভ জকোঝধভ ধো পোগোভ ওণো। এাআফয় ওঝধমো েোড ঝতবয় োভ জো বে ওবভ। জকোঝধবও ঝদবয় 

াঅঝফদোঝড়ভ লোধোঢোবম বোয়। োাআ ঘবম এবম ওঝধমো ঝওঙুবঢাআ াঅব দো। ঝবওবম জওোদ জদৌওো দো ধোয়োয় 

ওুবভ-ওঝধমো এওবে ভোঝে বোধদ ওবভ। ওুববভভ ওণোফবঢো ওঝধমো ঝফণযো মবঢ াস্বীওৃঢ লবম ওুবভ জপববঙ– 

“মুও! ধুরুর ফোদুর ওুবভ, ওী পয় ঢোভ? ওঝধমোভ ঢযোঝতঢোভ নম বঝত জওল জপোবক পুঝকব ওঝধমোাআ!‛
৮
  

 

     ‘ধদ্মোদতীভ ফোঝছ’ জঢ ওঝধমোভ যভীভ জলঝমবয় দুাআ-ঘোভঝঝ ঢীক্ষ্ণ োওয োড জঙোড়ো, ভলযোঝয়ঢ যব্দযয়, ফোমোভ 

ধঙ্গুঢো, জেবফভ ঘমেঝক্তঝলীদঢোবও তূবভ ঝভবয় ওুবভবও াঅওৃি ওভবঢ োলোবয ওবভবঙ। াঈতোলভডস্বরূধ– “ঢোফুও 

জনাআমো াঅাআঙ ফোঝছ। ওুবভ দোঝফয়ো াঅঝয়ো ঢোফোবওভ তমোঝো গ্রলড ওবভ। বম, ঔোঝোবভ ফবঢো লোঝ ওযোদ 

ওঝধমো, াঅাঁাআ? ওঝধমো বম, টভোাআঝঙমো, ল? াঅবভ ধুরুর! ঢোভধভ বম, াঅফোবভ ঝদো ফোঝছ মবক?‛
৯
 জকোঝধ পোবমো 

লবয় াঈঞবম ফোমোভ ফবদ াঅযোভ াঅবমো াঈাঁঝও জতয়। ধঙ্গুবত্বভ াঝপযোধ জণবও ফুঝক্তভ াঅওোঙ্ক্ষোয় জ াঅেোড জঘিো 

ওবভ। এওঝতদ ওোাঈবও ঝওঙু দো চোঝদবয় জফচোুভ জদৌওোয় ওবভ াঅঝফদোঝড়ভ লোধোঢোবম ঝদবচভ ধো ঝো জতঝঔবয় 

াঅব। াঅভ এাআ াংোত ওুববভভ চীদঝোবও ঝস্বোত ওবভ জতয়। ফোমো োঝড়বঢ ঝনবভ এবম াঈপবয়ভ ফবথয ঢী্রত 

ওমল লয়। ওুবভ ঝলঢোঝলঢ জ্ঞোদযূদয লবয় চমন্ত ওমবও ফোমোভ কোবয় ঙুাঁবড় ফোবভ। জওোবমভ ঝযশু ল ফোমোভ যভীবভভ 

চোয়কোয় চোয়কোয় ধুবড় বোয়। ধোড়োভ জমোবও ঢোফোযো জতঔবঢ বঔদ াঈবঞোবদ ঝপড় ওবভ ঢঔদ ওুবভ ঝবৎ ঝনবভ 

জধবয় ঢোভ ঝদবচভ ওোধড় এবদ জতয় এাং াঈবঞোবদভ জমোওচদবতভ ঢোঝড়বয় জতয়। ওুববভভ তোম্পঢয-চীবদভ জব 

ঙঝ ধদযোঝও ঢুবম থবভবঙদ, ফোচ-োস্তঢোয় ঢো জবফদ াওৃঝেফ জঢফদাআ জমোওোয়ঢ দোভী-চীবদভ ধঝভঘোয়ও 

বঝ। 
 

     জমোওোয়ঢ চীবদভ জব ফস্ত জঘদো ফোদুবরভ ওোঝলঝদ ভঘদোভ জেভডো ফোঝদও ব্যোধোথযোয় জধবয়বঙদ, ঢোবতভ 

েণফ ধঝভধূডয োস্ত রূধোয়ড খঝঝবয়বঙদ ‘ধদ্মোদতীভ ফোঝছ’ জঢ। এ েবঙ্গ ফোবমোঘও ঝমবঔবঙদ“ ‚ধূযবঙ্গভ 

‘ঝদম্নবেঝড-াথুযঝরঢ গ্রোফয চীদ’ “ ঝদঢোন্ত োথোভড ফোদুবরভ েোঢযঝলও চীবদভ ুঔদুাঃঔ  াঅযো-াঅওোঙ্ক্ষোভ ঙঝ  

ধুযঙ্গোীভ াওৃঝেফ স্বোপোঝও ওণযপোরোভ ফোথযবফ চীন্ত লবয় াঈঞম োঝলবঢযভ ধৃষ্ঠোয়।‛
১০

  লয়বঢো ফোঝদও 

োব্যোধোথযোয় জঘবয়ঝঙবমদ জমোওোয়ঢ ফোদুবরভ চীদ-াংগ্রোবফভ ওোঝলঝদ ভঘদো ওভবঢ ঝওন্তু জযর ধবযন্ত জলোবদ ঝফয়ো 

 ঢোাঁভ ফয়দোদ্বীধ াঈধদযোঝঝবও দঢুদ ফোেো এবদ জতয়। ুঝফঢো ঘরঢযীভ ওণোয়“ ‚... ‘ফয়দোদ্বীধ’ েওৃঢধবক্ষ এওঝঝ 

েঢীও-ঝঢয ঝঢযাআ োস্তবভ জওোবদো ঝদচযদ দ্বীধ দয়। থদঢিোতীভ ধুাঁঝচভ মঝগ্ন, াঈৎধোতবদভ ৃঝে  মপযোাংবযভ 

াঝথওোভ দোদো ফোথযফ যলোভ ওবভ খঝবঢ ধোবভ। জওোণো ওমওোভঔোদো, জওোণো ওৃঝর-ধডয, জওোণো চদভিওধডয “

ধেঝঢ েওৃঢধবক্ষ এওাআ, ঝওন্তু াঈৎধোতদ াঅমোতো াঅমোতো।‛
১১

 াঈধদযোব াঅফভো জতবঔঝঙ এওাআভওফপোব জমোপ 

জতঝঔবয়, ঝধবত জনবম দভ-দোভী াংগ্রল ওবভ ফয়দোদ্বীবধ ঝদবয় াঅব াঅভ ঢোভো োথয লয়। ওুবভ বঔদ ঝদরুধোয় 

লবয় জলোববদভ ওোবঙ েোডধবড জোছোবদোভ জঘিো ওবভ জ ঘুঝভ ওবভ ঝদ ঢঔদ ঝওঙুক্ষড ঘুধ ওবভ জলোবদ বম -  

‘‘ফয়দোদ্বীঝধ বোো ওুঝভ? ঘুঝভ াঅঝফ োফোম ঝতফু।’’
১২

  ঢঔদ াঅভ ঝওঙুাআ ওভোভ ণোবও দো ওুববভভ। ওঝধমো ঘুঝধঘুঝধ 

ওুবভবও জচম ঔোঝোভ ওণো বম, ঢঔদ ওুবভ বম– “জলোবদ ঝফয়ো দ্বীঝধ াঅফোবভ ঝদাআ ওঝধমো। এওোভ জচম 

ঔোাআঝো ধোভ ধোফু দো। ঝনভো াঅোভ জচম ঔোঝোাআ।‛
১৩

 াবযবর ওুববভভ ঙ্গ জতয় ওঝধমো। ওুবভ চোবদ দুঝতদ 

ধবভাআ ঢোাঁভ জফবয়-চোফোাআ এব াঈঞব এাআ ফয়দোদ্বীবধ। জঔোবদ দঢুদ ন্তোদবতভ চন্ম লব াঅভ ঢোভোাআ 

ফয়দোদ্বীবধভ দঢুদ োঝ্ো লবয় াঈঞব। ফয়দোদ্বীধ এভ যোাঁঢযোাঁবঢ ধঝভববয  াঅভ এও চীদবোথ  ফোচ-

োস্তঢোভ ধঝভঘয় ঝতবয় বোদ জমঔও বো োফন্তঢি জণবও থদঢবিভ ঝতবও ধৃঝণীভ বোেোবও াআঝঙ্গঢ ওবভ।  
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১৪১২, ধৃাঃ ১২ “ ১৩  

৭. ‘ফোঝদও ব্যোধোথযোয় ধুদাঃধোঞ’, ম্পোতদো ঢবধোথীভ পট্টোঘোবয, ঙ্গীয় োঝলঢয াংত, েণফ েওোয ওমওোঢো 

াআবফমো, ২০১১, ধৃাঃ ২০১ 

৮. ‘ধদ্মোদতীভ ফোঝছ’, ফোঝদও ব্যোধোথযোয়, জঙ্গম ধোঝমযোয েোাঃ ঝমাঃ, ধঞ্চঝোংযিফ াংবযোঝথঢ ফুদ্রড, দযোঔ 
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