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Abstract 
 

Samaresh Basu is one of the renowned novelists of modern Bengali literature. Apart from 

Tarashankar and Manik Bandhopadhya, Samaresh Basu is the most versatile and popular 

among the modern novelists. His novel ‘Ganga’ written in the post-colonial period is proved 

to be a milestone in theme and treatment. It is one of the best novels in Bengali related with 

the life of the fisherman and others living beside river. In the capitalist society it has been 

observed that the subaltern group work very hard but they are very much under privileged 

and deprived of the minimum opportunities of life. The middleman snatches away the profit 

from these poor fishermen and they remain poor throughout their lives and this way carry the 

burden of loan from one generation to other. Even then they have their own dreams, 

expectation from life, and struggle for emancipation which has been portrayed in a befitting 

manner in this novel. Based on secondary data the paper aims to study role of Ganga River 

on life of fishermen as is explored in Samaresh Basu’s novel ‘Ganga’. 

 

ানতয াংস্কৃনতয নদরও াঅভযা মনদ দৃনি ননরে 

ওনয তারর দদঔরত াাআ ানরতযয এওটা নফার 

াাং ানধওায ওরয াঅরঙ ননম্নফকগীয় ঘনযত্র  নঘন্তা 

দঘতনা। াঅয ানতয দমরতু ভারচযাআ দগন 

তাাআ ভারচযাআ এওটা ফৃৎ চায়কা চুরে যরয়রঙ 

এাআ ননম্নফকগীয়যা । 

     ফতগভারন ননম্নফকগ ফররত াঅভারদয ভরন দম 

ধাযণায ৃনি য় তায ভূর নওন্তু এাআ প্রাকামগ চানত 

ভূ। এাআ প্রাকামগ ফা ানামগ চানতগুনরাআ 

যফতগীওারর ননম্নফকগ ফরর নযনঘনত রাব ওরযরঙ। 

     বাযরত ননম্নফরকগয াআনতা নঘন্তাঘঘগায এওনট 

স্বতন্ত্র  উজ্জ্বর ধাযা প্রঘনরত রয়রঙ কত দদে-

দুাআ দরও । ১৯৮২ ারর ‘াফরটানগ স্টানিচ’-

এয প্রথভ প্রওা, ১৯৮৩ ারর প্রথভ াফরটানগ 

স্টানিচ রেরন  কত ফারযা ফঙরয াঅট ঔণ্ড 

‘াফরটানগ স্টানিচ’ াংওরন প্রওানত য়ায 

খটনা এাআ াআনতা ঘঘগায ননযফনিন্ন প্রফা থনট 

নঘনিত ওরয। কত রনরযা ফঙরয জ্ঞারনন্দ্র ারণ্ড, 

দিনবি ানিগভযান, ানদ াঅনভন, দিনবি াঅনগল্ড, 

যণনচৎ গু প্রভুঔ করফলওরদয স্বওীয় দৃনিবঙ্গী  

নফরেলণী াআনতারফাধ এাআ ধাযানটরও ুি 

ওরযরঙ। াভযফাদী দাগননও াঅরন্তানন গ্রাভনয 

দগরন দম াফরটানগ ননিয ূত্রাত, তাযাআ নানা 

াফযাঔযাত াআনঙ্গত  ূরত্রয ভরয়ারমাকী 

নযভাচগন  নফরেলরণয ভরধয দথরও উরে াঅা 

ননম্নফরকগয াআনতা ঘঘগায এাআ ধাযানট, ননাঃরের 

নফফতগনীর াভানচও নফনযা  াভানচও 

ম্পরওগয চনটর  ফহুস্তয ফাস্তফতানটরও রতযয 

ারনও ওাঙাওানঙ ননরয় নকরয় ফযাঔযা ওযরত েভ 

রয়রঙ। 
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     াফরটানগ (ননম্নফকগ) াআাংরযনচ বালায় ব্দনট 

নফরলবারফ ফযফহৃত য় াভনযও াংকেরনয 

দেরত্র। ‘াফরটানগ’ ব্দনটয প্রওৃত াথগ াভনযও 

াংকেরনয াধস্তন ওভগী। াআাংরযনচরত এয ভাথগও 

ব্দ ‘াফনিগরনট’ াথগাৎ াধীন। াআতানরয 

ওনভউননস্ট দনতা াঅরন্তানন গ্রাভন তাাঁয 

‘ওাযাকারযয দনাট ফাআ’ দত িনভনযাণ্ট দেনণয 

নফযীত দেনণ নররফ াফরটানগ ব্দনটয প্ররয়াক 

ওরযরঙন । ‚গ্রাভন াফরটানগ ব্দনট ওঔরনা 

প্রররটানযয়যাট এয প্রনতব্দ রূর ফযফায 

ওরযরঙন , াঅফায ওঔরনা ফা শুধ ুনল্পেনভও নয়, 

াভানচও নফফতগরনয দম দওারনা স্তরযাআ 

প্রবুত্ব/াধীনতায ম্পওগনযার ওতৃগত্বওাযী নিয 

নফযীত দকাষ্ঠী নররফ ব্দনট প্ররয়াক 

ওরযরঙন।‛
১ 

     
ম্প্রনতওারর বাযতফরলগয ভাচ  াআনতা 

ননরয় াঅররাঘনায দেরত্র ‘াফরটানগ’ দেনণয 

ধাযণানটরও নতুনবারফ উনিত ওযা রয়রঙ। 

যণনচৎ গু এয ফাাংরা প্রনতব্দ ওরযরঙন 

‘ননম্নফকগ’। গ্রাভনয াআনঙ্গতগুনররও ানুযণ ওরযাআ 

এাআ ননম্নফকগ ধাযণানটয উদ্ভফ । নওন্তু তায প্ররয়াক  

নফস্তায ওযা রয়রঙ বাযতফরলগয ভাচ  

াআনতারয দেরত্র। উচ্চফকগ  ননম্নফকগ এয াংজ্ঞা 

ননণগয় ওযা রয়রঙ াভানচও ম্পরওগয দাআ 

ভতরর দমঔারন েভতাাআ র ভূর ওথা। দমঔারন 

প্রবুত্ব/ াধীনতায এও নফনি ওাোরভায ভরধয 

াভানচও ম্পওগনট ফাাঁধা থারও। াঅফায উচ্চফকগ / 

ননম্নফকগ ব্দ দুনটরও াও দেনণ / ানত দেনণয 

প্রনতব্দ নররফ ফ দেরত্র ফযফায ওযা ঘরর 

না। 

      ধভগরও াঅেয় ওরয ফাাংরা ানরতযয ূঘনা 

খটরর ননম্নফরকগয ভানুরলয উনিনত দঔারন 

রেয ওযায ভরতা । ধভগরওনন্দ্রও ানরতয 

নফরলত াঅনদ মুক দথরও ভধযমুক মগন্ত , ফাাংরা 

ানরতযয ভরধয ননম্নফরকগয ভানুল দওারনা না 

দওারনা বারফ উরে এররঙ। তৎওারীন ভাচ 

নযরফর ননম্নফরকগয চীফন ধাযায দম নঘত্র ায়া 

মায় তায নফরল গুরুত্ব াঅরঙ। ফাাংরা ানরতযয 

াঅনদ ননদগন ঘমগারদয ভরধয দমভন াঅভযা 

ননম্নফরকগয ভানুলচনরও দদঔরত াাআ দতভনন 

াঅধুননও রফগয প্রায় ফ ধযরনয ানরতযাআ উরে 

এররঙ এাআ ননম্নফরকগয ভাচবুি ভানুরলযা। 

এঔারন দৃনি ননরে ওযফ াঅভারদয াঅররাঘয 

ভরয ফুয ফহু ঘনঘগত ‘কঙ্গা’ উনযার নওবারফ 

উরে এররঙ ননম্নফকগীয় ভাচ। 

     যফীরন্দ্রাত্তয ফাাংরা উনযারয চকরত 

ানযতভ প্রঔযাত নযানও ভরয ফু। 

তাযাঙ্কয  ভাননও ফর্যাাধযারয়য য নতাঁননাআ 

ফরঘরয় বফনঘত্রূণগ  চননপ্রয় দরঔও । তাাঁয 

‘কঙ্গা’ উনযানট ফাাংরা ানরতযয চকরত নফরল 

িান ানধওায ওরয াঅরঙ। ১৯৮০ ারর এাআ 

উনযারয চনয ভরয ফুরও ‘াঅন্ 

ুযস্কারয’ োননত ওযা য় । ফাাংরা ানরতযয 

নদীরওনন্দ্রও উনযা ধাযায াথগও াংরমাচন 

‘কঙ্গা’ । ভৎযচীফীরদয এওনট নফস্তৃত  ননঔুাঁত 

নঘত্র নফধৃত াঅরঙ এাআ ‘কঙ্গা’ উনযার। এাআ 

উনযারয ওুীরফ ফাগানর ভারচয প্রান্তফাী 

ভাঙভাযা । 

     ‘কঙ্গায চর াোৎ বকফতীয। এত নফস্তায 

তুনভ দওাথায় ারফ । বকফতীয চরর ভাঙ ভাযরফ , 

তুনভ ভাঙভাযা, তায ঔাচনা দনরফ ভানুরল । নফর 

ফররা, ফাে ফররা, তুনভ ননরচয ারত করোনন। 

নওন্তু তায প্রাণী দথরও খা ওঘুনযানা, ফনওঙুয 

ঔফযদানয ওযরফ তুনভ। কাগ-নফর-ফারে দম প্রাণ 

দদরফ াঅয দনরফ, তায রয দতাভায াঅাআন 

ঔাটারত ঘা ভানুল রয়। ঔাচনা ধরযা, টযাওরা 

ধরযা। ভাঙ তুনভ ঙারোনন। নওন্তু বাত না নদরয় 

তুনভ নওর ভাযায দকাাঁাাআ। ওীর দতাভায ও? না, 

তুনভ চভা ননরয়ঙ, দদরয তুনভ যাচা রয়ঙ। 

     দম দদৌরত তুনভ দানন, াঅভায ফা-

নতারভায দওৌর ঔানটরয় মারও াাআ, তায 

রয দতাভায ঔফযদানয। ননমগাতন ওযরফ তুনভ 

দওন? না,াঅনভ ভাঙভানয । দতাভায নি াঅয 

ফে , তুনভ াঅভারও ভারযা।’’
২
 

     মুক মুকান্তয দথরও ঘরর াঅা দালও  

দানলরতয ম্পওগ ভরয ফুয ‘কঙ্গা’ উনযার 

ু্যবারফ পুরট উরেরঙ। এও ওথায় ফররত 

দকরর ভারচ মাযা দুকগ, াাাংরিয় তাযাাআ 

ফনিত, ননীনেত। দরঔও াতযন্ত ফাস্তফ 

ানবজ্ঞতায রঙ্গ ননম্নফকগীয় ভাঙভাযারদয 

ভাচচীফনরও নঘনত্রত ওরযঙন াঅররাঘয ‘কঙ্গা’ 

উনযার । ভরয ফ ুএাআ ভাঙভাযা ভানুলরদয 

রঙ্গ দভরারভা ওরযরঙন, তারদয দনৌরওায় 

ারনওনদন ওানটরয়রঙন, ভৎযচীফী ভানুলরদয 
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ওাঙ দথরও নফনবন্ন তথয াংগ্র ওরযরঙন, তারদয 

চীফরনয নানা নদও ম্বরে নতনন প্রতযে ানবজ্ঞতা 

রাব ওরযরঙন। তাাআ ভাঙভাযারদয চীনফওা 

াংিারনয নফনবন্ন ানবজ্ঞতা, ভাঙভাযারদয ভাঙ 

ধযায নানা উওযণ, তারদয ওথয বালা, রযয 

ানবজ্ঞতা, দওাথায় নওবারফ ভাঙ ধযরত য় তায 

নফফযণ, নফনবন্ন ধযরণয দনৌরওায ফণগনা াঅনদ 

ভরয ফ ু ঔুফ ু্যবারফ নঘনত্রত ওরযরঙন 

‘কঙ্গা’ উনযার। েীওুভায ফর্যাাধযায় এ 

ম্পরওগ ানবভত ফযি ওরযরঙন “ ‘এওনট নফরল 

ািররয ভৎযচীফী ম্প্রদারয়য চীফনমাত্রায 

এরূ ননঔুাঁত প্রনতিনফ  ান্তকূগঢ় দপ্রযণা ফাাংরা 

উনযারয ানযত্র দুরগব । দরঔও শুধ ু উারদয 

চীফনমাত্রায ফনগখটনাাআ নঘনত্রত ওরযন নাাআ, 

উারদয ভুরঔয বালা, ান্তরযয াধগস্ফুুট নঘন্তা  

াঅরফরকয স্প্ন, উারদয চীফনরফারধয ভস্ত 

প্রারদালােওায াস্পিতা  যযখন নেত্রদীনি 

াঅভারদয ননওট াূফগ দেতায নত উদখানটত 

ওনযয়ারঙন।’
৩ 

     ‘কঙ্গা’ উনযারয দওরন্দ্র যরয়রঙ ননম্নফকগীয় 

প্রানন্তওানয়ত ভাঙভাযারদয চীফন। দরঔরওয ভরত, 

‘ভৎযচীফীরদয ভাঙধযায এওটা নফরল ভযশুভী 

মায়া াঅারও দওন্দ্র ওরযাআ দকাটা ওাননী করে 

উরেরঙ।’ ভরয ফু ুাঁনচফাদী ভাচফযফিায় 

ভাররা-ভারচয াঅনথগও াফিা  াফিানরও 

নঘনত্রত ওরযরঙন। ভাঙভাযাযা ফরঘরয় দফন 

নযেভ ওরয, তথান াআনররয ভযশুরভ প্রঘযু 

উাচগরনয য ও’ভা দট বরয দঔরত ায় না 

তাযা, দলমগন্ত ফাধয রয় ভাচনরদয ওারঙ 

দনৌরওা ফাাঁধা নদরত য়। নতুন ওরয ভুঘররওা 

নদরয় দনৌরওা ঙানেরয় াঅনরত য় াঅলারঢ় । 

      ‘কঙ্গা’ উনযারয ভরধয এওনদরও যরয়রঙ 

নদীয রঙ্গ চোরনা ভাঙভাযারদয চীফরনয 

ঐনতয-াংস্কায াঅয াযনদরও ভানট  চরর 

চীফরনয াংগ্রাভ, নফশ্বা-বারফাা, খৃণা  

তাায নঘত্র। ভাররা চানতয াথগও উত্তযযূী 

নফরা। দ তায ওভগ টুতায়, ার  ানযারয়য 

প্রনতফারদয ভধযনদরয় তা প্রভান ওরযরঙ। াঅরর 

ভাঙভাযাযা শুধু নারভ ভাত্র স্বাধীন, প্রওৃতরে 

তাযা ভাচন  াাআওাযরদয দাদন ঔায়া েনভও 

ভাত্র। ভৎযচীফীযা েভ ওরয াঅয ভাচরনযা খরয 

ফর ুাঁনচয ভুনাপা াচগন ওরয। ারনও দেরত্র 

েনভওরও াবুি থাওরত য়। তথান তাযা 

ভাচরনয ঋরণয ওফর দথরও দওারনানদন ভুনি 

ায় না। এত ঘারয ভরধয দথরও ভাররারদয 

দঘারঔ াঅরঙ স্বপ্ন, াঅরঙ াঅধীন চীফন দথরও 

ভুনিয াঅওাগো । উনযারয নায়ও নফরারয 

ভরধয তায প্রনতপরন দদঔরত াাআ- 

             ‘াঅভায প্রারণ ুঔ নাাআ দ  

             ফে উথানর াথানর াঅভায ফুও।’ 

     ুরঔয চনয াঅত্মায ফযাওুরতা, উৎীনেত 

দঘতনায াঅতগনাদ, স্বপ্ন দদঔা  স্বপ্নবরঙ্গয দ্বরে 

াঅওীণগ ‘কঙ্গা’ উনযা । শুধু ভাচন াঅেতদায 

নয়, াাআওানয ফা াধাযণ ঔুঘরযা দেতারদয 

ারত নানাবারফ প্রতানেত য় দচরর ভানছযা । 

এঔারন াঅভযা পরেনী দানভনী ফা াঅতযফারায 

ওথা উরেঔ ওযরত ানয । উনযার উরেনঔত 

াঅরঙ, ‘াাআরওয ভাচরনয চাত দনাআ । দভরয় 

ুরুল দনাআ তায । দ াযরর দতাভারও দঙরে ওথা 

ওাআরফ না ।তফু দানভনী, ননফাযণ  াাঁঘুয প্রনত, 

ননভ নফরারয প্রনত দয়াদানেণয দদনঔরয়রঙ তারত 

পরেনীরদয স্বাবানফও প্রওৃনত ারো দপ্ররভয 

টানাআ দফন ওাচ ওরযরঙ।  

     দচরর চীফরন নদীরও বয় ওযা ঘরর না। এাআ 

ভাঙভাযারদয প্রধান ত্রু র াভন্ত ভাচন, 

হুরয রনিওাযী াঅয ু্যফরনয িাওাত । তায 

উয যরয়রঙ ভধযস্বত্বরবাকী পরে াাআওারযযা । 

াদ্বদ্বত ভেফভগণ নততা ারযয ভাঙভাযারদয 

ভাচচীফরনয নঘত্ররও নঘনত্রত ওরযরঙন ‘নততা 

এওনট নদীয নাভ’ উনযার । নততা ারযয 

ভাররা ম্প্রদারয়য রঙ্গ নঙর াদ্বদ্বত ভেফভগরণয 

াঅনত্মও ম্পওগ। ননম্নফরকগয এাআ াভনগ্রও 

চীফনরও, ানুবূনতীর হৃদয় ননরয়, তারদয ওাঙ 

দথরও নয়, তারদযাআ এওচন রয় উরনি 

ওরযরঙন ভাররাম্প্রদায়বুি দরঔও াদ্বদ্বত 

ভেফভগণ। তাাআ নততা ারযয ভাররা ভারচয 

রঙ্গ ভরয ফুয ‘কঙ্গা’য ভাঙভাযা ভারচয 

ভরধয াথগওয নযরনেত য় । এঔারন াঅভারদয 

ভরন প্রশ্ন চারক এাআ ননকৃীত াফিায ভরধয দথরও 

ননম্নফকগীয় ভানুল দম বালায় ওথা ফরররঙ, দমবারফ 

প্রনতষ্ঠানরও দদরঔরঙ এফাং ফণগনা ওরযরঙ তা 

ওতঔানন ভরয ফুয ননরচয াঅয ওতঔানন 

ভরয ফুয াঅরযানত। ভরন য় 

দেনণকতাথগরওযয চনযাআ ভরয ফুয রে 
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য়রতা ুরযাুনযবারফ ননম্নফকগীয়রদয দঘতনাফৃরত্ত 

দৌাঁঙারনা ম্ভফ য়নন । এ প্ররঙ্গ াঅভযা এঔারন 

ানযানয নদীরওনন্দ্রও উনযারয ওথা াঅররাঘনা 

ওযরত ানয। ভারচয ননাঁঘুতরায ভানুলরও ননরয় 

দরঔা ভাননও ফর্যাাধযারয়য এও চননপ্রয় 

নদীরওনন্দ্রও উনযা ‘দ্মানদীয ভানছ’। এাআ 

উনযারয ভরধয দরঔও াধীন ফরকগয ননকৃীত 

াফিানরও াাধাযণ দেতায় নঘনত্রত ওরযরঙন। 

দচরর াোয নফফযণ নদরত নকরয় নযানও 

ফরররঙন, ‚িারনয াবাফ এ চকরত নাাআ । তফু 

ভাথা গুাঁনচফায োাঁাআ এরদয াআটুওুাআ। ভতর 

বূনভরত বূস্বাভীয ানধওায নফস্তৃত াআয়া াঅরঙ, 

তাারও দেনরয়া দচরর াোয নযয ফানেরত 

ায় না। এওনট ওুরেয াঅনারঘ ওানারঘ তাযাআ 

ননধগানযত ওভ ঔাচনায চনভটুওুরত াঅরযওনট ওুরে 

উনেরত ায়। ুরুলানুেরভ এাআ প্রথা ঘনরয়া 

াঅনরতরঙ।‛
৪ 

এঔারন ভাননও ফর্যাাধযায় 

উচ্চফরকগয ‘ায’ নররফ ননম্নফরকগয প্রতযাঔযাত 

চকৎরও তুরর ধরযরঙন। তাাঁয ভরত ভরয়য 

নযফতগরনয রঙ্গ রঙ্গ প্রওৃনত  ভানুরলয 

নানানফধ নযফতগন খটরর নওন্তু ানযফনতগত 

থারও ারন্তফাীফরকগয াফিান; ‚দচরর াোয 

খরয খরয নশুয ে্ন দওাননদন ফে য় না । 

েুধা তৃষ্ণায দদফতা, ান ওান্নায দদফতা, ােওায 

াঅত্মায দদফতা, াআারদয ূচা দওাননদন াঙ্গ য় 

না।‛
৫
 

     ভারচয প্রনতিনফ ানরতযয ভরধয 

প্রনতপনরত য় । াঅয ননম্নফকগীয়যা দমরতু 

ভারচয াঙ্গ তাাআ তারদযরও ফাদ নদরয় ানতয 

যঘনা ম্ভফ নয়। ননম্নফকগীয় দঘতনায াে োরনয 

দেরত্র াঅরযওনট নদীরওনন্দ্রও উনযা 

তাযাঙ্করযয ‘াাঁুরী ফাাঁরওয উওথা’ এওনট 

ম্ভাফনাভয় প্রনতরফদন। াাঁুরী ফাাঁরওয ওূরর করে 

ো ওাাযরদয ভাচচীফনরও দরঔও ু্যবারফ 

তুরর ধরযরঙন। নতাঁনন াাঁুরী ফাাঁরওয ওাাযরদয 

দদরঔনঙররন াতযন্ত ওাঙ দথরও। ফাাঁফাদীয 

ওাারযযা দরকা দচাতদাযরদয বূনভদা । 

ওাাযরদয ভরধয এ ধযরণয ধাযণা নঙর দম মাযা 

ূণযাত্মা-‘ওারারুদু্দ’ তারদয ‘নঙনি’ ওযররন 

‘ফাম্ভন’, দরকা প্রবৃনত উচ্চফরণগয ভানুলরূর 

াঅয মাযা ূফগচরে া ওরযরঙ তারদয 

াোররন ওাায ফাননরয় । ব্রাহ্মণযফরকগয কো যীনত 

নীনত ওাারযযা নফনা নদ্বধায় দভরন দনয় । ফাফুরদয 

ারনওরত ননরয় মারফ, বৃরতযয ওাচ ওযরফ, চনভ 

ঘাল ওযরফ ওাারযযা, ওাায ওনযাযা রফ 

ফাফুরদয দবারকয ফস্তু “ এ র ভারচয ফাস্তফ 

তয।  

      ভরয ‘কঙ্গা’ উনযার  কঙ্গা নদীয রঙ্গ 

ভাঙভাযারদয চীফন াঙ্গাঙ্গীবারফ চনেত । াঅলারঢ় 

নতুন ওরয ভুঘররওা নদরয় দনৌরওা ঙানেরয় 

াঅনরত য় ভাচরনয ওাঙ দথরও এফাং াম্বুফানঘয 

যাআ াআনররয দঔাাঁরচ দনৌরওা বাারত য়। 

ধরনততা , দতাঁতুনরয়া, াযাুর, ুরযারঔাাঁেকানঙ, 

পতুরোুয, পনযদওানে, ফীযুয তাফৎ ূফগ দনেণ 

নদরওয বওফতগ , নননওযী , ঘুনুযী , ভাররা প্রবৃনত 

ভৎযচীফীযা দনানা চররয ঔার, নফর, ায রয় 

নভরে চররয উরদ্দরয কঙ্গায় মায় । ওাযণ তারদয 

ওারঙ কঙ্গাাআ াকনতয কনত । ভাঙভাযারদয বাত 

ওাে ফাাঁধা াঅরঙ কঙ্গায ওারঙ । তাাআ মায দনৌওা 

দনাআ, তাযা ভাচরনয ওাঙ দথরও দনৌওা বাো 

ননরয় ফলগায় ানে দদয় । ওাযণ “‘কঙ্গাাআ দদরফ 

াত বরয না নদরর ভযণ।’ 

     ফলগায ভযশুভ ওানটরয় ভৎযচীফীযা খরয 

নপরয, টারনয ভয় াঅফায মাত্রা ওরয ভুরেয 

উরদ্দরয । দঔান দথরও দওউ দপরয াঅফায দওউ 

দপরয না । খরয খরয তারদয এত াবাফ দম 

ভুরে না নকরয় তারদয দওান উায় দনাআ । ভুে 

ফা কঙ্গা দথরও ভাঙভাযাযা মা দযাচকায ওরয তায 

দফনয বাকাআ ঘরর মায় ভাচরনয ঔাতায়। 

পরস্বরূ তারদয চীফরন াবাফ দওারনানদন দূয 

য় না । দকাষ্ঠীফদ্ধ ভাঙ ভাযা ভাররাযা নানা নফশ্বা 

াংস্কারযয ফফতগী। ুরুলানুেরভ তাযা এফ 

দভরন াঅরঙ। নওন্তু উনযারয নায়ও নফরা 

মুনিীন নফশ্বা াংস্কাযরও ভারন না। ানযনদরও 

ভাঙভাযারদয দটারটভ-টযাফ-ুনফশ্বা- াংস্কারযয 

দরাওায়ত ভস্ত ানুুঙ্খ ননরয় ানচয রয়রঙ াাঁঘ ু

এফাং দরঔও াাঁঘুয দৃনিরওানরও ফযফায ওরযরঙন 

ফরঘরয় দফন। উনযারয নায়ও নফরা নওন্তু 

দাআ নফশ্বারয চকৎ দথরও দফনযরয় াঅরত ঘায় । 

এঔারন াঅভারদয ভরন প্রশ্ন াঅর এাআ দফনযরয় 

াঅরত ঘায়া নও ফকগ দথরও ফযনিয নদরও রয 

াঅা? দওৌভ ফাস্তফতা দথরও াননরওত 

াঅধুননওতায়, ননচ ানবজ্ঞারন? ভাঙভাযারদয 

চীফরনয দওারনা ননশ্চয়তা দনাআ, দম দওারনা ভুূরতগ 
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তারদয নফদ খননরয় াঅর। তারদয চীফন, 

চীফন-ভযরণয দদাটানায় ফ্ী। চীফরন ঘরায 

রথ াঅরঙ িাগায ারদফতা, াঅরঙ িরথ  

চররথয িাওাত,  াঅরঙ ভযশুভ ানুমায়ী 

ভারঙয াঅওার-মা ভাঙভাযারদয রথয নবঔানযরত 

নযণত ওরয। তায উনয ফররয দালণ, 

াতযাঘায  উৎীেন। দনযে ভাঙভাযারদয 

এবারফাআ চীফন াংগ্রারভ নটরও থাওরত য়। 

প্রওৃনতয প্রনতওূরতায রঙ্গ মুদ্ধ ওরয তারদয 

ফাাঁঘরত য়। নফরারয নতা ননফাযণ াাআদাযরও 

চীফরন প্রনতওূরতায রঙ্গ রোাআ ওরয াচানা 

যরযয াতরর ননরচয চীফনরও নফচগন নদরত 

দদনঔ । ভাররারদয ভস্ত াংস্কায দভরন াঅোরযা 

কণ্ডা দনৌওায ‘াফয’, দওুনে দচরর ননরয় দ 

দফনযরয়নঙর ভুেমাত্রায় । নওন্তু এাআ মাত্রাাআ তায 

ওার রয় দাাঁোয় , দ াঅয নপরয াঅরত 

ারযনন। ননফাযরণয যযচনও ভৃতুয তায স্ত্রীয 

চীফনরও ঙােওায ওরয দদয়।  

     ননফাযরণয দঙরর নফরা শুধু ননফাযরণয াঅদর 

ননরয় চোয়নন, তায ভরধয াঅরঙ ফাফায ভরতা 

নি  া । নফরা াংস্কাযভুি ভন ননরয় 

প্রনতফাদ ওযরত চারন । এাআ প্রনতফাদ শুধু প্রওৃনতয 

নফরুরদ্ধ নয়, ওুাংস্কারযয নফরুরদ্ধ, ভারচয 

ানযারয়য নফরুরদ্ধ, াতযাঘাযীয নফরুরদ্ধ। তায 

নফযীরত াাঁঘুয ভরধয যরয়রঙ নঘযাকত াংস্কায। 

তায নঘন্তায়, াংস্কারয দমভন যরয়রঙ ভাররা 

ভারচয দীখগওারকত দরাওায়ত নভথ-এয প্রবাফ, 

াঅরঙ দনিয ধযা, বুতরপ্রত, দতভনন াাঁনচুনথয 

ারভাখ ফাণীয ূরত্র দ চকরত ঢুরও রেরঙ 

ব্রাহ্মণযফাদী বাফাদগ। ভরয ফু দরাওওথায 

ভাধযরভ তুরর ধরযরঙন ভাররারদয চর-াঘর 

য়ায যয। এঔারন ফণগদ্বফলরভযয প্রঙ্গনট 

দরঔও ঔুফ ু্যবারফ তুরর ধরযরঙন। উচ্চফরণগয 

দ্বাযা ননয়নন্ত্রত াাঁনচ ুনথরও নফশ্বা ওরয না 

নফরা। তায ভরত ব্রাহ্মরণযা শুধু াাঁনচাআ যঘনা 

ওরযন না, তাযা এঔন মাচন দঙরে ঔাাঁনট ভাচন 

রয়রঙন, এভননও রয়রঙন ভারঙয াঅেতদায। 

াঅধুননও ভাচ ফযফিায দখযারটার রুনওরয় থাওা 

ত্রু নভত্ররদয দ বারবারফাআ নঘনরত ারয। ব্রাহ্মণ 

োওুরযযা শুধু ভন্রযয ুচানয রয় োন্ত ননন 

তাযা এঔন ভারঙয াঅেতদায, তাাআ নফরারয 

রঙ্গ তারদয দেতা-নফরেতায ম্পওগ। মনদ 

নফরারয ফয় ওভ, াাঁঘুয ভত াংারযয এতটা 

ানবজ্ঞতা দনাআ, দনাআ ফে নফরদয রঙ্গ রোাআ-

এয নো, নওন্তু ভানুল দ বারবারফাআ নঘনরত 

ারয, এফাং তারদয পাাঁনওরও ফুছরত ারয । 

াাঁনচ ুনথয দেরত্র তায প্রনতফাদী ত্তারও াঅভযা 

দদঔরত াাআ। তায ভরত, ‘াাঁনচ ুনথয ওথা ঙাোন 

দদ । ফ ফাচায কযভ ওথা।’ াাঁঘু মঔন াাঁনচ 

ুনথয স্বরে ানরন ওযরত নকরয় ফরর ‘ভাগনা 

ভাগনা’ দরঔা রি? তঔন নফরা তায উত্তয 

দদয়,- ‘ভাগনা রফ দওন? ভারঙয দঘ’ নও াাঁনচ 

নফনিয ওভ য়? …….মা াঅরফ তা াঅভায 

চারর াঅরফ াাঁনচ নরঔরর াঅরফ, না 

নরঔরর াঅরফ। ………দওাননদন ত 

দদঔরাভ না দম াাঁনচ এরওফারয াফযত্থ ওথা 

নরঔরঙ।’
৬ 

     শ্মারনয াধুফাফারও ফাাআ ান্তচগাভী ফরর 

ভানরর নফরা নওন্তু তা ভানরত যানচ নয় এফাং 

তারও ননরয় নানা উা ওরয। নফরা নঘযাঘনযত 

নফশ্বারও উরো ওরয ভুে মাত্রায চনয উৎওু 

রয় থারও। াঅভারদয ভরন প্রশ্ন াঅর, এফ 

ােনফশ্বা, ওুাংস্কারযয ফাাআরয দফনযরয় াঅা 

নফরারয দেরত্র স্বাবানফও নানও াংস্কাযভুি 

দরঔরওয াঅরযা? মনদ ফনর াঅরযা, তারর 

ভানরত য়, মথাপ্রাি াফিান ম্পরওগ ননম্নফরকগয 

প্রশ্ন দতারা ভারত্রাআ তায উয দরঔরওয 

বাফাদরগয াঅরযা। াাঁঘুয ভরধয প্রনতফারদয দম 

েীণ ুয, দাআ ুযরওাআ চীফন্ত ওরয দতারর 

নফরা। এঔারন াঅভযা উরেঔ ওযরত ানয 

তাযাঙ্করযয ‘াাঁুরী ফাাঁরওয উওথা’-য 

ফরনায়াযী এফাং ওযারীয ভরধয দম ধযরণয াংখাত, 

দ ধযরণয াংখারতয প্রনতপরন দদঔরত াাআ াাঁঘ ু

াঅয নফরারয ভরধয। ফরনায়াযী ুরযারনা 

ঐনতযরও ধরয যাঔায াঅপ্রাণ দঘিা ওরয পর 

য়নন। াঅয াাঁঘু নফরারয াংখাত দতা বাফাদরগয 

াংখাত । 

      ননম্নফরকগয ভানুল তারদয ননচস্ব প্রথা াংস্কায 

ানুমায়ী ঘররত ফাধয। দম দওারনা ম্প্রদারয়য 

ভানুরলযাআ এওটা ননচস্বতা াঅরঙ “ দটা তায ধভগ-

ঐনতয-প্রথা-াংস্কায-াংস্কৃনতরও ননরয় করে রে 

এফাং ননচস্ব চায়কাটা ভানুরলয ফ দথরও 

স্পগওাতয দুফগরতায চায়কা। ভারচয উাঁঘুতরায 

ভানুরলযা াঅধুননও মুরকয বযতায ফাতগারও 
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রচাআ শুনরত ায় নওন্তু ননঘ ু তরায ভানুরলযা 

এফ দথরও ফনিত। ারনও দেরত্র মকু 

নযফতগরনয রঙ্গ রঙ্গ চীনফওা াংিারনয চনয 

বয ভারচয রঙ্গ তারদয দমাকারমাক খরট। 

পরর হুরয চীফরনয রঙ্গ এওটা টারভাটার 

দদাটানায ম্পওগ করে রে। নতুন প্রচরেয ভানুল 

তায নফরোী দঘতনায ফীচ ফুরও ননরয় এরদয 

ভরধয দথরও দফনযরয় াঅরত ঘায়। নফরারয 

ভরধয াঅভযা দাআ ভরনাবাফ দদঔরত াাআ।  

     নফনবন্ন ভাররাঘও নফরারয ভুে মাত্রায 

দাগননও ফযাঔযা ওরযরঙন। ‘কঙ্গা’ উনযারয 

াঅররাঘনা প্ররঙ্গ াথগপ্রনতভ উরেঔ ওরযরঙন দম 

এ উনযা দচরররদয ওানননাআ নয়, এও 

ভামাত্রায ওাননন। নতনন ননাঃরের এঔারন 

দযাভযানিও ভামাত্রায ওথা ফরররঙন। াঅনথগও 

াফিায ওথা নঘন্তা ওযরর নফরারয রে ভুরে 

ানে দদয়াাআ স্বাবানফও। দ ননফাযণ াাআদারযয 

দঙরর, নতায ভত তায যরি নঙর ভুরে 

মায়ায তীব্র াঅওাগো, ননফাযরণয ভরতাাআ দ 

দকাাঁয়ায, ননফাযণ মাত্রারথ ওি দদরঔ 

ফররনঙর, এয চনয মায়া াঅটওারত ারয না। 

রফগানয নফরারয ধাযণা নঙর এও ফায ভুরে 

দমরত াযরর ভাচরনয ঋরণয ওফর দথরও ভুনি 

দরর দরত ারয । দাআ ননকৃীত চীফন দথরও 

ভুনিয স্বাদ তায এওান্ত ওাভয। দচনয দ ননভয 

ানন্নধযরও উরো ওযরত নদ্বধা ওরয না। নফরা 

াধীনতায ওফর দথরও ভুি য়ায চনয াঅপ্রাণ 

দঘিা ওরযরঙ। দ দওৌভরঘতনায উয দথরও 

ব্রাহ্মণযফাদী াঅিাদনটারও নযরয় ফুও নঘনতরয় 

দাাঁোরত দঘরয়রঙ । ভাচরনয ওফর দথরও ভুনি 

ায়ায চনয তায ভন ঙটপট ওযরত থারও। তাাআ 

দল মগন্ত দদঔরত াাআ নফরা ভুরে ানে 

নদরয়রঙ, তরফ এওা নয়, দওৌভদরনত রয়াআ, 

াঅোরযা কণ্ডা দনৌওা াফয ওরযরঙ যাাআভঙ্গররয 

দভানায় । ুতযাাং ফররত ানয এ মাত্রা াননরদগয 

ভামাত্রা নয়। 

     ভাররাঘও এাআ ভন্তফয ওরযরঙন দম নফরা 

ফকগ দথরও ফযনিয নদরও রয দকরঙ তায রঙ্গ 

এওভত রত ানয না। াঅভযা ফররত ানয নফরা 

মথাথগ ারথগাআ ফকগ নায়ও, তায ভরধয নদরয় দেনণ-

ফকগ-ফণগ উরনেত ভারচয ারন্তফাী ফরকগয 

ননচস্ব উচ্চাযণ, প্রনতবাফাদরগয স্বয বনাঃরব্দয 

ঘোন্ত দনযরয় স্পি রয় পুরট রেরঙ। দদফানল 

বট্টাঘারমগয ভরত, ‘নননফগওল্প প্রবুরত্বয নফরুরদ্ধ 

দাাঁোরনা নফরা াকয দথরও নপরয নও দযাাআ 

ারফ তায চীফরনয জ্বারা, াধীনতায গ্লানন দথরও? 

ননশ্চয়াআ না, তফু, এাআ দাাঁোরনারতাআ দ াননয, 

ভধযনফরত্তয াঅওানভতায নফযীত এাআ 

ফনরষ্ঠতায চনযাআ নফরা, ওযারীরও ভরন ওনযরয় 

দদয়। মনদ ােও চারনন, দম ােও 

ভাচনফদযায ঙাত্র, নফরারয নযণনত ওযারীয 

ভরতাাআ স্বপ্নবরঙ্গয াআাযায় দল রফ। দেনণনফবি 

ভারচয এাআ ররা ফাস্তফতা।’
৭ 

     ভরয ফু এাআ ননম্নফকগীয় ভানুলরদয রঙ্গ 

এওাত্ম রয় তারদয চীফরনয নফনবন্ন নদও ম্পরওগ 

প্রতযে ানবজ্ঞতা রাব ওরযরঙন। তাাআ ননম্নফকগীয় 

ভৎযচীফীরদয ভাচ চীফরনয নঘত্র ু্যবারফ 

পরুট উরেরঙ তাাঁয ‘কঙ্গা’ উনযার। ফাাংরা 

ানরতয ননম্নফকগীয় ভাঙভাযারদয ননরয় দরঔা 

উনযারয ভরধয ানযতভ ‘কঙ্গা’ । ভরয ফযু 

দরঔায ভরধয পুরট রেরঙ বফনঘত্রভয় 

ফযনিচীফরনয প্রনতপরন। ি. ননভাাআ 

ফর্যাাধযারয়য ভরত, ‘তাাঁয চীফনটাাআ নঙর এও 

াদু্ভদ চনটর খটনা ফহুর উনযারয ভত। 

ভানুরলয রঙ্গ দভরারভা দমভন তাাঁয দনা, 

দতভনন দাআ ভানুলরও ননরয় দরঔাাআ রয় উের 

তাাঁয এওভাত্র দা। াঅয দ ভানুল ভূরত ভারচ 

াাাংরিয়, ব্রাতয, নওন্তু চীফনযর বযুয, 

প্রনতফাদ, প্রনতরযাধ উচ্চওণ্ঠ, দুাঃাী ানবমাত্রায় 

ননাঃঙ্ক। চীফন গ্ররেয নফফণগ উরনেত ৃষ্ঠাগুনরযাআ 

নতাঁনন নঙররন নননফে ভরনারমাকী ােও। এাআ তাাঁয 

ওথা ানরতয নবে ওরযরঙ দচরর, ভাররা, 

ফনস্তফাী, ওাযঔানায েনভও, দনযে নদনভচুয 

ানযণীয দর, ভারচয ািুত, ান্তযচ 

ম্প্রদায়।’
৮ 
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