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 Abstract 

Bibhutibhushan Bondopadhyay is a prominent writer of Bengali literature. When India as well 

as Bengal was going through an uncony situation owing to the influence of World War-II 

Bibhutibhushan appeared with new quiet, natural plot of nature. ‘Pather Panchali’ is the first 

novel written by Bibhutibhushan. The novel ‘Ichamati’ is also widely appreciated by the  readers 

just like his first novel. Some part of this novel was published in the monthly magazine 

‘Abbhyuday’ and in the month of January, year 1950 it is published in the book form. In 

‘Ichhamati’ Bibhutibhushan Bondhopadhyay has described the quiet, natural landscape and also 

reflected the socio-economic situation of the villages of Bengal very artistically. 

বৃৎ ফাাংরা কথাাততয তফশ্বে ‘শ্বথয াাঁচারী’ তদশ্বে 

তফভূততভূলণ এয উন্যা লরখায মাত্রা শুরু। তাাঁয 

াততয সৃতিয ভশ্বে ‘শ্বথয াাঁচারীয’ ভশ্বতা 

‘াআছাভতী’ উন্যাটি াঠক ভাশ্বজয কাশ্বছ তফশ্বল 

ভাদৃত। উন্যাটিয তকছু াাং প্রথশ্বভ ‘াভ্যযদ্ভে’ 

নাশ্বভ একটি ভাতক তত্রকাে ধাযাফাতকবাশ্বফ প্রকাতত 

ফায য ১৯৫০ াশ্বরয জানুোতযশ্বত গ্রন্থকাশ্বয 

প্রকাতত ে। উন্যাটিয জন্য তফভূততভূলণ 

‘যফীন্দ্রপুযস্কায’ লশ্বেতছশ্বরন। ‘াআছাভতী’ উন্যাটি 

তফভূততভূলশ্বণয লল জীফশ্বন লরখা।  তফভূততভূলণ 

দীঘঘ দীন ধশ্বযাআ ‘াআছাভতী’ লরখায তযকল্পনা তাাঁয ভশ্বন 

লালণ কশ্বযতছশ্বরন। ‘স্মৃততয লযখা’ নাভক 

তদনতরতশ্বত তরশ্বখশ্বছন,  

 “ঠাণ্ডা জশ্বর নাাআশ্বত-নাাআশ্বত বাফতছরাভ ঐ 

াঅভাশ্বদয গ্রাশ্বভয াআছাভতী নদী। াঅতভ একটা 

ছতফ লফ ভশ্বন কযশ্বত াতয – এাআযকভ দ দ 

ফাতরোতি, াাি নে, ান্ত, লছাট তিগ্ধ 

াআচ্ছাভতীয দুাি বশ্বি লঝাশ্ব-লঝাশ্ব কত 

ফন কুসুভ, কত ফুশ্বর বযা লেঁটুফন গাছারা, 

গাঙাতরশ্বকয ফাা, বুজ তৃণাচ্ছাতদত ভাঠ। 

গাাঁশ্বে গাাঁশ্বে গ্রাশ্বভয ঘাট, াঅকন্দ ফুর। গত 

াাঁচত ফৎয ধশ্বয কত ফুর ঝশ্বয শ্বিশ্বছ 

কত াতখ, কত ফনশ্বঝা াঅশ্বছ মাশ্বচ্ছ, 

তিগ্ধ াটা – লরায গন্ধ ফায ে, 

লজশ্বরযা জার লপশ্বর, ধাশ্বয ধাশ্বয কত 

গৃশ্বেয ফািী। কত াত-কান্না লভরা। াঅজ 

াাঁচত ফছয ধশ্বয কত গৃে এর, কত 

ফৎশ্বযয শ্বয বৃদ্ধাফোে তায শ্মানমাত্রা 

’র ঐ ঠাণ্ডা জশ্বরয তকনাযাশ্বতাআ, ঐ 

ফাাঁফশ্বনয খাশ্বটয নীশ্বচাআ। ----------------

-----এশ্বদয গল্প তরখশ্বফা, নাভ শ্বফ 

াআছাভতী।” 

ব্যাযাকপুয গ্রাশ্বভয া তদশ্বে প্রফাতত াআছাভতীয 

দুাআতীশ্বয ফতত োন কযা ভানুশ্বলয সুখ-দুাঃখ, 
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ভাজজীফন এফাং নীরকুঠি  নীরচাল াংক্রান্ত নানা 

ঘটনায তচত্র তরতফদ্ধ ‘াআছাভতী’ উন্যাশ্ব। 

  ‘াআচ্ছাভতী’ উন্যাশ্ব তফভূততভূলণ ভানুশ্বলয 

ততযকাশ্বযয াআততা তরখশ্বত লচশ্বেশ্বছন। লম াআততা 

যাজা-যাজিায জীফন কাততন নে। ভেগ-ভেগ ধশ্বয 

াধাযণ ভানুশ্বলয সুখ-দুাঃশ্বখয লম াতরতখত াআততা 

াআছাভতীয ভশ্বতা ফভান। তফভূততভূলণ তরখশ্বত 

লচশ্বেশ্বছন ল ফ াআততা। 

 “লাআ ফ ফাণী, লাআ ফ াআততা াঅভাশ্বদয 

াঅর জাতীে াআততা। ভক জনগশ্বণয 

াআততা, যাজা-যাজিাশ্বদয তফজে কাততন 

নে।” 

       ‘াআছাভতী’ উন্যাটি তফভূততভূলশ্বণয জন্ভূতভ  

ল্লী প্রকৃততয প্রতত াগাধ বাশ্বরাফাায তযচােক। 

‘াআছাভতী’ উন্যাশ্বয শ্বে দীনফন্ধু তভশ্বত্রয 

‘নীরদঘ ন’ নাটশ্বকয তকছুটা াদৃশ্য রতিত ে। 

সুাতততযক ান্নদাাংকয যাে ‘াআছাভতী’ উন্যা 

প্রশ্বে “তফভূততভূলণশ্বক লমভন লদশ্বখতছ” তনফশ্বন্ধ 

তরশ্বখশ্বছন ----- “তাাঁয লল উন্যা একপ্রকায 

কাভনাপুয। ফহুকাশ্বরয কাভনা জীফশ্বন  তশ্বল্প তযপূণঘ  

ে। বৃদ্ধ ফেশ্ব াংায প্রশ্বফ  পুত্ররাব। ল এক 

যভ উরতি। াততয তাশ্বক তততন াকা পশ্বরয 

ভশ্বতা লগারাে তুশ্বর লযশ্বখশ্বছন। তাছািা াআছাভতী 

নদীশ্বক তনশ্বে এতক উন্যা লরখা তাাঁয তচযতদশ্বনয 

স্বাদ। নদী এখাশ্বন জীফনপ্রফাশ্বয প্রতীক। কার 

প্রফাশ্বয প্রতীক। --------- তাছািা াআছাভতী াঅয 

একখানা নীরদঘ ন।” 

‘াআচ্ছাভতী’  ‘নীরদঘ ণ’ উন্যা দুটিয 

টভূতভ একাআ লভাল্লাাটি নীরকুটি। দীনফন্ধু তভত্র  

তফভূততভূলশ্বণয গ্রাশ্বভয কাশ্বছ এাআ লভাল্লাাটি। এাআ দুটি 

উন্যাশ্ব ঘটনা ‘চালীশ্বদয য নীরকয াশ্বফশ্বদয 

াতযাচায’। বাশ্বরা জতভশ্বত চাতলযা নীর চাল কযশ্বত 

যাজী না শ্বর নীরকয াশ্বফশ্বদয াতযাচায প্রতযি 

কশ্বযতছশ্বরন তাাআ তায উন্যাশ্ব াতযাচাশ্বযয তীব্রতা 

চযভবাশ্বফ প্রকাতত ান্যতদশ্বক তফভূততভূলণ জশ্বন্য 

াঅশ্বগাআ নীরকয াশ্বফযা বাযতফলঘ  লছশ্বি তাশ্বদয লদশ্ব 

তপশ্বয মান। তততন লভাল্লাাটীয ধ্বাংাফশ্বল লদশ্বখন  

গ্রাশ্বভয বৃদ্ধ-বৃদ্ধাশ্বদয ভৄখ লথশ্বক নীরকয াশ্বফশ্বদয 

কাততন শুশ্বনতছশ্বরন। তাাঁয উন্যাশ্ব ‘নীরদঘ শ্বনয’ 

ভশ্বতা নীরকয াশ্বফশ্বদয কাতনী তফস্তৃতবাশ্বফ ফতণঘ ত 

নে। নয-নাযীয লপ্রভ-প্রীতত, গ্রাশ্বভয তফতবন্ন উৎফ 

ানুষ্ঠান, তীথঘ  মাত্রায ফণঘ না, গৃশ্বেয সুখ-দুাঃখ তভতিত 

জীফনশ্বরখ্য, গ্রাম্য-ডাকাশ্বতয কাততন, াঅোতিকতা  

তনগঘ প্রীতত প্রভৃতত দৃকাত ে ‘াআছাভতী’ উন্যাশ্ব। 

তফভূততভূলণ  তদনতরতশ্বত ফশ্বরশ্বছন ----- 

 “জগশ্বত াাংখ্য াঅনশ্বন্দয বাণ্ডায উন্ুক্ত 

াঅশ্বছ। গাছারা, ফুর, াতখ, উদায, ভাঠঘাঠ, ভে, 

নিত্র, ন্ধযা, লজযাৎিাযাতত্র, াস্ত সূশ্বমঘ য াঅশ্বরাে যাঙা 

নদীতীয, াঅশ্বরাকভেী উদায শূন্য – এফ লথশ্বক 

এভন ফ তফপুর, াব্যক্ত, াঅনন্দ, ানশ্বন্তয উদায 

ভতভা প্রাশ্বণ াঅশ্বত াশ্বয --- স্র ফৎয ধশ্বয তুচ্ছ 

জাগততক ফস্তু তনশ্বে ভত্ত থাকশ্বর ল তফযাট াীভ, 

ান্ত উল্লাশ্বয াতস্তত্ব ম্বশ্বন্ধাআ লকাশ্বনা জ্ঞান ল াঁছে 

না। জগশ্বতয তকযা তনযানব্বাআ জন লরাক ঐ 

াঅনশ্বন্দয াতস্তত্ব ম্বশ্বন্ধ ভতুযতদন মঘ ন্ত ানতবজ্ঞাআ 

লথশ্বক মাে – তফলঘ জীফী শ্বর াে না। 

াততযকাশ্বযয কাজ শ্বচ্ছ এাআ াঅনশ্বন্দয ফাতঘ া 

ফঘ াধাযশ্বণয প্রাশ্বণ লাাঁশ্বছ লদো।” 

 তফভূততভূলশ্বণয এ বাফনায াথঘ ক প্রকা 

ঘশ্বটশ্বছ প্রথভ  গল্প ‘উশ্বতিতা’ লথশ্বক াঅযম্ভ কশ্বয 

ললশ্বফঘ  লরখা ‘াআছাভতীশ্বত’। ‘াআছাভতী’ উন্যা 

নদীাংতিি ভানফ জীফশ্বনয সুখ-দুাঃশ্বখয কাততনয শ্বে 

প্রকৃততয ভশ্বনাগ্রাী দৃশ্যশ্বক উোন কশ্বযশ্বছন। 

উন্যাটিয প্রাযশ্বম্ভাআ তফভূততভূলণ  ফণঘ না তদশ্বেশ্বছন 

াআছাভতীয তীতযফতী াঞ্চর গুতরশ্বত বগফাশ্বনয াপূফঘ  

সৃতি প্রকৃততয ভশ্বনায প্রচ্ছদ। াআচ্ছাভতীয দুাআতীশ্বয 

ফনফনানীশ্বত বুশ্বজয ভাশ্বযা, িী-কাকরীশ্বত ভৄখয।  

 “লন কা কশ্বয চশ্বর লম চাাঁদুতিোয ঘাট মঘ ন্ত 

– লদখশ্বত াশ্বফ দুধাশ্বয রশ্বত ভাদায গাশ্বছয 

রারফুর, জরজ ফশ্বন্যবুশ্বিায লঝা, ানায দাভ, বুশ্বনা 
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ততৎল্লা রতায ল শ্বদ ফুশ্বরয লাবা, লকাথা উচাঁ  

াশ্বি প্রাচীন ফট-ােশ্বেয ছাোবযা উলুটি-ফাাঁচিা বৈঁতচ 

লঝা, ফাাঁঝাি, গাঙাতরশ্বখয গতঘ , সুকুভায 

রতাতফতান। গাশ্বঙয াশ্বি লরাশ্বকয ফতত কভ, শুদৄাআ 

দূফঘ াঘাশ্বয বুজ চযভূতভ, শুদৄাআ লখা ফাতরয ঘাট, ফন 

কুসুশ্বভ বততঘ  লঝা, তফে-কাকরী-ভৄখয ফনান্তথরী। 

গ্রাশ্বভয ঘাশ্বট লকাথা দু’দখানা তডতঙ লন কা ফাাঁধা 

যশ্বেশ্বছ। কতচৎ উচাঁ  তভর গাশ্বছয আঁকাফাাঁকা শুকশ্বনা 

ডাশ্বর কুতন ফশ্ব াঅশ্বছ ভতধথ াফোে – ঠিক 

লমন চীনা তচত্রকাশ্বযয াতিত ছতফ। -----------” 

 প্রকৃততয এভন ানুপুঙ্খ ফণঘ না ান্য লকাথা 

াো ততযাআ দুরঘ ব। উন্যাশ্বয প্রথশ্বভ নালুার 

ান-সুপুতযয লভাঠ ভাথাে কশ্বয াশ্বট চশ্বরশ্বছ। 

তফশ্বকরশ্বফরা তপশ্বঙ াতখ ফাফরা গাশ্বছয ফুশ্বর 

বততঘ ডাশ্বর ফশ্ব াঅশ্বছ নীলুার সুপুতযয লভাট নাতভশ্বে 

তফিাভ লনে ফনতত তিগ্ধ ছাো তফার ফটগাশ্বছয নীশ্বচ। 

এখাশ্বন প্রকৃততাআ শ্বে শ্বঠ তথক জশ্বনয তচযন্তন 

তনযাদ াঅিেের। এছািা উন্যাশ্ব াআচ্ছাভতীয 

তীশ্বয াাঁচশ্বাতায ফাাঁশ্বিয ধাশ্বয লরখক লকাল োতদঘ  

গ্রাণ্ট াশ্বশ্বফয ভ্রভশ্বণয দৃশ্বশ্যয লম ফণঘ না তদশ্বেশ্বছন 

তাশ্বত গ্রাভ ফাাংরায নেন ভশ্বনায প্রকৃততয রূশ্বকাআ 

উোন কশ্বযশ্বছন তফভূততভূলণ। গ্রাণ্ট াশ্বফ লদখশ্বত 

ান----- 

 “ফন্ধনীন উদা ভাশ্বঠয ফুর বততঘ  লাাঁদাতর 

গাশ্বছয রূ, ফুর লপাটা ফন লঝাশ্ব াঅজান 

ফন-িীয কাকরী।” 

 যৎকাশ্বরয াঅগভশ্বন াঅউধাশ্বনয লিত 

পর কাটায জন্য শূণ্য শ্বি াঅশ্বছ। ততৎল্লায লুদ 

ফুর ফশ্বন ফশ্বন ফুশ্বট াঅশ্বছ। উন্যাশ্বয নােক বফানী 

ফাাঁড়ুয্যশ্বক প্রকৃততয এাআ ভৄক্ত প্রাযতা াঅকৃি কশ্বয। 

ভত্রী, তনলু, তফলুয যতকতাে বফানীয ভন াপ্রন্ন শ্বর 

ফা াঅোি াধনায জন্য ল ফ ভোআ াঅিে লনে 

প্রকৃতত ভাশ্বেয লকাশ্বর। বফানী তনলু-তফলুশ্বদয যতকতায 

য ফাতি লথশ্বক লফতিশ্বে লম তনভৃত ছাোবযা ফটতরাে 

এশ্ব ফশ্ব ল গাশ্বছ দূয দূযান্ত লথশ্বক মামাফয াতখ 

াভকূট, াাঁ, ততল্ল, তচর কুন এশ্ব ফাা ফাাঁশ্বধ। 

উন্যাশ্ব বফানী মখন তাাঁয লখাকাশ্বক ভৄিতক 

খাোশ্বনায জন্য তনশ্বে মাতচ্ছশ্বরন লন াঁকা কশ্বয, এখাশ্বন 

তফভূততভূলণ ফলঘ ায াআছাভতীয তীশ্বযয প্রকৃততয লম ফণঘ না 

তদশ্বেশ্বছন তা াতযন্ত ভশ্বনাগ্রাী। 

 যাভকানাাআ কতফযাশ্বজয গ্রশ্বয চাযাশ্ব 

প্রকৃততয ারূ দৃশ্য লদখা মাে। গ্রীষ্মকাশ্বর ঘশ্বযয 

লছশ্বন লাাঁদাতর গাশ্বছ ফুর লদারশ্বত থাশ্বক। 

তফশ্বকরশ্বফরা গুরু যাভকানাাআ াঅয তষ্য তনভাাআ চক্রফতী 

মখন ােেনযত তখন ফাাঁফশ্বন ততিাং ততিাং কশ্বয 

তপশ্বঙ াতখ ডাকশ্বত থাশ্বক। এছািা াআছাভতীয জশ্বর 

তনস্তাতযণীয াফগান দৃশ্বশ্য তফভূততভূলণ  গ্রাভফাাংরায 

ান্ত প্রকৃততয ভশ্বনাশ্বভান রূশ্বক এঁশ্বকশ্বছন, লমখাশ্বন  

“কূশ্বর-কূশ্বর বযা বাশ্বেয নদী, ততৎল্লায ফি 

ফি লুদ ফুর লঝাাঁশ্বয ভাথা াঅশ্বরা কশ্বযশ্বছ, 

াশ্বযয চশ্বয াদা কাশ্বয গুচ্ছ দুরশ্বছ 

লানারী াোে, নীর ফনকরভীয ফুশ্বর লছশ্বে 

তগশ্বেশ্বছ াাআফাফরা াঅয লেঁশ্বে ঝাাঁকায জের, 

জশ্বরয ধাশ্বয ফনকচয ফুশ্বরয তল ----------

------” 

 প্রাকৃততক উাদাশ্বনয তনতফি তফন্যাশ্ব ভগ্র 

‘াআছাভতী’ উন্যাটি তফভূততভূলশ্বণয তনগঘ প্রীততয 

মথাথঘ  তযচে ফন কশ্বয। তযশ্বশ্বল নাযােণ 

গশ্বোাোে এয বালাে ফরা মাে --- “াঅিাতত 

প্রাতন্তশ্বত এক করুণায তিগ্ধতাে ফাাংরাাতশ্বতয 

তফভূততভূলণ  ব্যতক্তত্ব স্পি তচতিত ভৄশ্বেয ভাঝখাশ্বন 

তাাঁয দ্বীটিশ্বক লদখশ্বত এফাং তচনশ্বত ভ্যর ে না। তাাঁয 

াতস্তফাদী জগশ্বত প্রশ্বফ কযশ্বত াযশ্বর, তাাঁয াঅযণ্যক 

োনশ্বরাশ্বক ভগ্ন শ্বত াযশ্বর এখশ্বনা এভন াতন্ত াঅয 

ান্ত্বনা লভশ্বর মায ন্ধান ান্যত্র দুরঘ ব।” 

 ‘াআছাভতী’ উন্যাশ্ব ঊনতফাং তাব্দীয লল 

বাশ্বগয ল্লীফাাংরায ভাজজীফন  াঅথঘ াভাতজক 

াফোয তনখাঁ ত তচত্র াো মাে। তৎকারীন ভাশ্বজ 

পুরুলযা িাশুনা কযশ্বর লভশ্বেশ্বদয জীফন াতিায 

ান্ধকাশ্বয াঅচ্ছন্ন তছর। লভশ্বেযা ল ফদৄ ফা কন্যা লমাআ 
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ন না লকন তাাঁয ঘয গৃোরীয কাজকশ্বভঘ াআ তদনযাতত্র 

াততফাতত ত। লভশ্বেশ্বদয িাশুনাশ্বক সুনজশ্বয লদখা 

ত না তকন্তু তকছু-তকছু পুরুলশ্বদয ঐকাতন্তক প্রশ্বচিাে 

নাযীযা তিাজঘ ন কযশ্বত াশ্বয। উন্যাশ্বয নােক 

বফানী ফাাঁড়ুশ্বয্যয ভশ্বে লদখা মাে স্ত্রীতিাে প্রফর 

াঅগ্র। িাশুনাে াঅগ্র লদখশ্বত লশ্বে বফানী ফাাঁড়ুশ্বয্য 

স্ত্রী ততলুশ্বক তিা তদশ্বত শুরু কশ্বযন। িাশুনাে 

উৎাতত কশ্বয তুরশ্বত ততলুশ্বক করকাতায লভশ্বেশ্বদয 

িফায জন্য লফথুন াশ্বশ্বফয স্কুশ্বরয কথা ফশ্বরন। স্ত্রী 

তফলু তনলুয িাশুনায প্রতত লকাশ্বনা াঅগ্র না থাকাে 

তাশ্বদয উৎাতত কযশ্বত বফানী ফশ্বরন ---- 

“লভশ্বেশ্বদয লরখািা লখায দযকায, শুদৄ কাাঁঠার 

লখশ্বর ভানফ জীফন বৃথাে চশ্বর মাশ্বফ। না লদখশ্বর তকছু, 

না বুঝশ্বর তকছু।”  

 ল ভে পুরুলযা গ্রাভ ফাাংরায ‘ভনাভের’, 

‘চণ্ডীভের’, ‘তফােণ’, ‘যাভােণ’, ‘ভাবাযত’ 

িশ্বতন এছািা কখন এ কাব্যগুতর ারাকাশ্বয গাো 

শ্বর শুনশ্বতন। তখন গ্রাভ ফাাংরাে লফদ-উতনলশ্বদয 

চচঘ া ত না। তশ্বফ দু-একজন ব্যততক্রভী পুরুলশ্বদয 

লদখশ্বত াো মাে যাভকানাাআ কতফযাশ্বজয ভশ্বতা। 

তততন তাাঁয ছাত্রশ্বদয াস্ত্র ম্পশ্বকঘ  তিা তদশ্বতন। তখন 

মঘ ন্তাআ গ্রাভফাাংরায ভানুশ্বলয াাংস্কৃততক জীফন 

লরাককাব্য ফা কাততনয ভশ্বে ীতভত তছর। 

 তৎকারীন গ্রাভফাাংরায াতধকাাং লরাকাআ 

কৃতলজীফী তছর। তফভূততভূলণ  ফশ্বরশ্বছন – “চন্দ্র 

চাটুশ্বয্যঘ গ্রাশ্বভয াঅয একজন ভাতব্বয লরাক। ত্তয-

ফাাত্তয তফশ্বঘ ব্রশ্বমাত্তয জতভয াঅে লথশ্বক বাশ্বরাবাশ্বফাআ 

াংায চশ্বর মাে।” এছািা পণী চক্রফতী, নীরভতণ 

ভাদ্দায, ভযাতর ভণ্ডর, প্রভৃততযা ম্পন্ন গৃে। 

তাাঁশ্বদয ফাতিশ্বত লকউ চাকুযীজীফী নে। তদশ্বনয লফরা 

তাযা চালাফাশ্বদয লদখাশুনা কশ্বযন এফাং ন্ধযাকাশ্বর 

চণ্ডীভণ্ডশ্ব নানা তফলশ্বে াঅশ্বরাচনা  তা, দাফা লখশ্বর 

ভে াততফাতত কশ্বযন। যাজযাশ্বভয ভশ্বতা তনষু্ঠয 

নীরকুটিয লদোনশ্বদয লদখা মাে মাযা প্রজাীিন, খন, 

তনজস্বাথঘ  ততদ্ধয জন্য তনতদ্ধঘধাে প্রজাশ্বদয ঘয-ফাতি 

জ্বাতরশ্বে তদশ্বত তদ্ধস্ত এছািা নীরকুঠিয াঅভীন প্রন্ন 

চক্রফতীয ভশ্বতা তকছু ব্যতক্তশ্বদয লচাশ্বখ শ্বি মাাঁযা 

তনশ্বজয িভতায াব্যফায কশ্বয। ান্যতদশ্বক 

নালুাশ্বরয ভশ্বতা দতযে, কভঘ তনষ্ঠ ব্যতক্তশ্বদয লদখা 

মাে। াঅফায লদখা মাে ততলুয ভশ্বতা তকছু ততবক্ত 

যােণা নাযী  তনস্তাতযণীয ভশ্বতা কুরফদৄ, লম প্রচতরত 

াংস্কায তথা প্রচতরত াতযাচাশ্বযয তফরুশ্বদ্ধ প্রততফাদ 

কশ্বয। 

 গ্রাভফাাংরাে তফতবন্ন ানুষ্ঠান শ্বত লদখা মাে। 

গ্রাশ্বভয লরাশ্বকযা এক াশ্বন্যয শ্বমাতগতাে উৎফগুতর 

সুন্দযবাশ্বফ তযচাতরত কশ্বয। লকান উৎফ উরশ্বিয 

ােভত গ্রাশ্বভয ভানুলশ্বদয তনভন্ত্রণ কশ্বয ভ্যতযশ্ববাজন 

কযাশ্বনা ে।  উন্যাশ্ব লদখা মাে বফানী ফাড়ুশ্বয্য তায 

পুশ্বত্রয জন্তদশ্বন গ্রাশ্বভয লরাশ্বকশ্বদয ভ্যতযশ্ববাজন কযান। 

এছািা বােভাশ্ব ‘লতশ্বযয ালুতন’, নাশ্বভ তাৎমঘ পূণঘ  

নাযীশ্বদয উৎফ গ্রাভ ফাাংরাে শ্বে থাশ্বক। লতদন 

ফহুপ্রাচীন তজউতর  কদভ গাশ্বছয নীশ্বচ ফনশ্ববাজশ্বন 

তভতরত ে গ্রাশ্বভয নাযীযা। ফািী লথশ্বক লম মায 

ােভত খাোয তজতনল তনশ্বে াঅশ্ব। াঅয লখাশ্বন 

কশ্বর াঅদান-প্রদাশ্বনয ভােশ্বভ কশ্বর একশ্বে 

খাে। উন্যাশ্ব লদখা মাে তনলুাশ্বরয স্ত্রী তুরী, 

বফানী ফাড়ূশ্বয্যয স্ত্রী ততলু-তফলু এছািা তনস্তাতযণী  গ্রাভ 

ান্যান্য নাযীযা একশ্বত্র ফনশ্ববাজন কশ্বয। তফভূততভূলণ 

গ্রাভ ফাাংরায ভাজ জীফন ছািা তযফতঘ ভান 

াথঘ ননততক জীফশ্বনয তনখাঁ ত তচত্র উোন কশ্বযশ্বছন 

াঅশ্বরাচয উন্যাশ্ব। উন্যাটিশ্বত লদখা মাে নালুার 

ভাভায ফািীশ্বত ভাভীশ্বদয াফশ্বরাে ফি শ্বেশ্বছ। ল 

তাাঁয ভাীশ্বদয কাছ লথশ্বক ভাত্র শ্বতশ্বযা টাকা তনশ্বে 

াঅযম্ভ কশ্বযতছর ান-সুপুতযয ব্যফা। এখাশ্বন ধীশ্বয-

ধীশ্বয ব্যফা ভৄখীনতায াঅবা াো মাে। 

 নালুাশ্বরয লদাকাশ্বন একটি লভশ্বে দু’োয 

লতর াঅয নুন তকনশ্বত াঅশ্ব। াঅশ্বযকটি লভশ্বে োয 

ফদশ্বর ল কতি লনশ্বফ। ল ভে ো কতিয দুটিযাআ 

প্রচরন তছর। লভশ্বেটি কতি তনশ্বত চাে কাযণ 

ফাাআপুশ্বযয াশ্বট ল াক-তি তকনশ্বফ। তখন এক 
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োয ফদশ্বর ২০টি কতি াো মাে। নালুাশ্বরয 

লদাকাশ্বনয ম্মুশ্বখয যাস্তা তদশ্বে একটি লভশ্বে াক তনশ্বে 

লমশ্বত লদশ্বখ নালুার ছ’কিা তদশ্বত চাাআশ্বর লভশ্বেটি 

যাতজ েতন। তাযয দতফরুতদ্দ রাউ তনশ্বে লমশ্বত লদশ্বখ 

রাউশ্বেয দাভ তজশ্বজ্ঞ কযাে জানশ্বত াশ্বয দু’ো 

এক একটা। ললমঘ ন্ত দযাদতয কশ্বয এক ো াাঁচ 

কিাে দুশ্বটা রাউ তকশ্বন লনে নালুার। বৃদ্ধ তযনাতত 

রাউশ্বেয দাভ শুশ্বন ফশ্বর লভাল্লাাটিয াশ্বট এধযশ্বনয 

রাউ ল জনন াশ্বশ্বফয াঅভশ্বর ছ’কিা তদশ্বে 

তকশ্বনশ্বছ। এছািা তযনাতত জানাে ােঘনাথ লঘাশ্বলয 

ফি লছশ্বরয ফউবাশ্বতয এক টাকা দাশ্বভ নানা ধযশ্বনয 

একগাতি াকতি াঅশ্ব। একথায লপ্রতিশ্বত াকুয 

লজশ্বর দীঘঘ  তনাঃো লপশ্বর ফশ্বর ---  

“না। ভানুশ্বলয খাফায তদন চশ্বর মাশ্বচ্ছ, াঅয 

খাশ্বফ তক? এাআ ফাাআপুশ্বযয দুধ তছর টযাকাে 

ফাাআ লয চতব্ব লয। এখন াঅঠাশ্বযা 

লশ্বযয লফত লকউ তদশ্বত চাে না।” 

 াকুয ভাতঝয লছশ্বর ফি ভাছ ধশ্বযতছর, ল 

ভাছটি তফতক্র কশ্বয াশ্বি ততন টাকাে। মাযা ভাছটি 

তকশ্বনশ্বছ কশ্বরাআ াসুখী। লকননা াকুয ভাতঝশ্বক এযা 

লফত ঠকাশ্বত াশ্বযতন। এাআ ভাশ্বছয দাভ াশ্বট মা তায 

লথশ্বক কভ লশ্বেশ্বছ াঅনা াঅশ্বটক। উন্যাশ্ব এফ 

ফণঘ নায ভেতদশ্বে তৎকারীন গ্রাভফাাংরায তনতয 

প্রশ্বোজনীে তজতনল শ্বত্রয দাভ ম্পশ্বকঘ  তকছুটা ধাযণা 

কযা লমশ্বত াশ্বয। 

 গ্রাভফাাংরায কশ্বরাআ কৃতলতনবঘ য। গ্রাশ্বভয দু-

একজন চাকুযীজীফী যশ্বেশ্বছ। রূচাাঁদ ভৄখশ্বয্যয ফি 

লছশ্বর মতীন। ল ভাাআশ্বন াে ৫.০০ (াাঁচ) টাকা। 

াঅয যাজাযাশ্বভয দূয ম্পশ্বকঘ  বাাআশ্বা মু্ভযাে াঅভৄটি 

লকাম্পানীশ্বত চাকুযী কশ্বয। মতদ তাাঁয ভাাআশ্বন কত 

জানা মােতন। ল ভে গ্রাভ ফাাংরাে গৃে ছািা রা 

লশ্বক ফা াধযভৄতচ নাশ্বভ তকছু দসুয ডাকাতশ্বদয লদখশ্বত 

াো মাে মাযা গ্রাশ্বভয ধনীব্যতক্তশ্বদয ফাতি লুঠ কশ্বয 

প্রাপ্ত াশ্বথঘ য তফতনভশ্বে ান্ন লমাগাে। তাযা খন, ডাকাতত 

কশ্বয লজশ্বর মাে। লখাশ্বনাআ বার থাশ্বক তাযা। লকননা 

লখাশ্বন বাশ্বতয তচন্তাভৄক্ত। াধযভৄতচ ফশ্বরন ----  

“লগযাশ্বভ মা লদখতছ, চাশ্বরয কাঠা দু’াঅনা দ 

ো। তাশ্বত াঅয তকছুতদন গাযশ্বদ থাকতর 

শ্বতা বার। খাশ্বফা লকভন কশ্বয াত 

াঅক্রাচাশ্বরয বাত? লছশ্বর-তশ্বরশ্বয ফা তক 

খাোশ্বফা।” 

 কাশ্বরয তযফতঘ শ্বনয শ্বে-শ্বে গ্রাভ ফাাংরায 

াথঘ ননততক জীফশ্বন ভৄো ব্যফাশ্বযয তযফতঘ ন এর। 

পূশ্বফঘ য ভশ্বতা াশ্বট াঅয কতি চরশ্বছ না। ততলু স্বাভী 

বফানী ফাাঁড়ুয্যশ্বক ফরশ্বছ--- “াঅজকার াঅফায কতি 

চরশ্বচ না াশ্বট। ফশ্বর, তাভায ো দা।” 

 এবাশ্বফ ‘াআছাভতী’ উশ্বন্যাশ্ব তফভূততভূলণ  

গ্রাভফাাংরায প্রশ্বতযক রূশ্বক তাাঁয তুতরকায কুরীটাশ্বন 

এঁশ্বকশ্বছন। 
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