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‘পল্লীসোজ’ উপনযাটসি নােকিণ ভাবনা 

 

সৃষ্টির ক্ষেত্রে নামকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূণণ ষ্টিষয়। ক্ষকননা নামকরত্রণর মধ্য ষ্টিত্রয়ই পাঠক প্রথম রচনার 
প্রষ্টত্ িৃষ্টি আকষণণ কত্ররন। ফত্রে সাষ্টিষ্টত্যকত্রক সিসময় সৃষ্টির নামকরণ ষ্টনত্রয় ভািত্রত্ িয়। মাত্া ক্ষেমন 
ষ্টনত্রের সন্তানত্রক একটি সঠিক, ত্াৎপেণপূণণ নাম ষ্টিত্রত্ চান ক্ষত্মষ্টন সাষ্টিষ্টত্যকও সত্রচত্ন থাত্রকন নামকরণ 
ষ্টনত্রয়। সাষ্টিত্রত্যর নামকরণ নানা ধ্রত্রনর িত্রয় থাত্রক –চষ্টরেত্রকষ্টিক, িযঞ্জনাধ্মী, ঘটনাপ্রধ্ান িা 
ষ্টিষয়ত্রকষ্টিক। আমরা শরৎচি চত্রটাপাধ্যাত্রয়র ‘পল্লীসমাে’ উপনযাত্রসর নামকরত্রণর সাথণকত্া ষ্টিচার 
কত্রর ষ্টনত্রত্ পাষ্টর। 

      শরৎচি ষ্টিশ শত্ত্রকর প্রথম অত্রধ্ণর পষ্টল্লেীিত্রনর একটি 
ছষ্টি এ উপনযাত্রস আঁকত্রত্ ক্ষচত্রয়ত্রছন। গ্রাম সম্পত্রকণ  শিত্ররর ক্ষোত্রকর ক্ষে ধ্ারণা ত্া ক্ষে কত্খাষ্টন ভুে 
এিং গ্রামেীিনত্রক িূর ক্ষথত্রক আমরা েত্টা সিে-সরে মত্রন কষ্টর ত্া ক্ষে ষ্টনছকই ভ্রান্তধ্ারণা ত্া 
ক্ষেখক ক্ষচাত্রখ আঙুে ষ্টিত্রয় ক্ষিষ্টখত্রয় ষ্টিত্রেন এ উপনযাত্রস। গ্রাম িেত্রত্ শুধু্ই ক্ষে ভাত্রো নয়, ক্ষসই সত্রে 
রত্রয়ত্রছ কপটত্া, কিাচার, ষ্টমথযাচার ও স্বাথণ ষ্টসষ্টির ক্ষচিা ত্া ক্ষেখক ক্ষিখাত্রেন। ক্ষত্মষ্টন রত্রয়ত্রছ ব্রাহ্মণ 
শাষ্টষত্ সমাে িযিস্থার এক অধ্ঃপষ্টত্ত্ ষ্টিক। এ উপনযাত্রস ক্ষেখক ষ্টত্নটি ষ্টিত্রক নের ষ্টিত্রয়ত্রছন – 
ষ্টিশ শত্ত্রকর গ্রামেীিত্রনর ষ্টচে, সমাে িযিস্থার ষ্টিিত্ণ ত্রনর ষ্টচে ও সমাে অননুত্রমাষ্টিত্ একটি সরে 
ষ্টনষ্পাপ ক্ষপ্রত্রমর ষ্টচে। এই পষ্টিে ক্ষপ্রত্রম পষ্টল্লর সমাে িযিস্থার চাত্রপ পত্রে কীভাত্রি ধ্বংস পত্রথ এষ্টিত্রয় 
ক্ষিে ত্া ক্ষেখক ক্ষিখাত্রেন। 

     এ উপনযাত্রসর ঘটনা িত্রে উত্রঠত্রছ ‘কঁয়াপুর’ নামক একটি গ্রামত্রক 
ক্ষকি কত্রর। একষ্টিত্রক আত্রছ ক্ষিণী ক্ষঘাষাত্রের মত্ সামন্তত্াষ্টিক েষ্টমিার অনযষ্টিত্রক রত্রমত্রশর মত্ 
প্রোিৎসেয নযায়পরায়ণ েষ্টমিার। আর এই িইু ক্ষেষ্টণর মত্রধ্য ক্ষথত্রক পৃি িত্রত্ িত্রয়ত্রছ রমাত্রক। একষ্টিত্রক 
আত্রছ ব্রাহ্মণয ক্ষেষ্টণর ক্ষশাষণ, অনযষ্টিত্রক মুসষ্টেমত্রির ষ্টনেস্ব ধ্যান ধ্ারণা ষ্টনত্রয় ক্ষিঁত্রচ থাকা। আসত্রে 
শরৎচি ক্ষস ক্ষশাষত্রণর ইষ্টত্িৃত্ত োনত্রত্ন। ফত্রে মুসষ্টেমত্রির প্রষ্টত্ ষ্টিন্দু ব্রাহ্মণ েষ্টমিারত্রির অত্যাচাত্ররর 



িষ্টেি ছষ্টি আঁকত্রত্ ষ্টত্ষ্টন ষ্টপছপা িন ষ্টন। রত্রমত্রশর ষ্টপতৃ্শািত্রক ক্ষকি কত্রর ধ্মণিাস, ক্ষিাষ্টিন্দ িােেুীত্রির 
আচারণ, ক্ষত্মষ্টন সামানয মাছ ষ্টনত্রয় ষ্টিিাি, রত্রমশত্রক ষ্টিনা ক্ষিাত্রষ ক্ষেত্রে পাঠাত্রনা, সামানয চােত্া িাছ 
ষ্টনত্রয় িুই পষ্টরিাত্ররর ষ্টিিাত্রির মধ্য ষ্টিত্রয় ষ্টনঃস্ব িত্রয় োওয়া – সিই পষ্টল্লেীিত্রনর এক ষ্টনষু্ঠর িাস্তি 
ষ্টচে। 

      এই ষ্টনষু্ঠরত্ার পাশাপাষ্টশ রত্রয়ত্রছ ষ্টিত্রিকসিণস্ব ও হৃিয়িান 
মানুত্রষর ষ্টচে। ষ্টিত্রেেরী োনত্রত্ন পষ্টল্লর এই ক্ষনাংরা েীিত্রনর ইষ্টত্িৃত্ত। ত্াই ষ্টত্ষ্টন রত্রমশত্রক িত্রেষ্টছত্রেন 
–“শুধু্ আত্রো ক্ষেত্রে ক্ষিত্রর, শুধু্ আত্রো ক্ষেত্রে ক্ষি। গ্রাত্রম গ্রাত্রম ক্ষোত্রক অন্ধকাত্রর কানা িত্রয় ক্ষিে। 
একিার শুধু্ ক্ষচাখ ক্ষমত্রে ক্ষিখিার শুধু্ উপায়টা কত্রর ক্ষি িািা।“ ক্ষস প্রত্রচিা চাষ্টেত্রয়ষ্টছে রত্রমশ। 
আঘাত্রত্ আঘাত্রত্ ক্ষসও ক্ষেন িুঝত্রত্ ষ্টশত্রখষ্টছে পষ্টল্লর আসে ষ্টচে কী, এিং পষ্টল্লেীিত্রনর সমসযা ক্ষকাথায়। 
সমাধ্াত্রনর পথ আষ্টিষ্কারও কত্ররষ্টছে, আিার কখত্রনা িযথণ িত্রয় পাোত্রত্ও ক্ষচত্রয়ষ্টছে। ষ্টকন্তু ষ্টিত্রেেরী 
োষ্টনত্রয় ষ্টিত্রয়ষ্টছত্রেন রত্রমত্রশর মত্ সন্তানরা না থাকত্রে পষ্টল্লর ষ্টচে পাল্টাত্রি না, ত্াই শরৎচি ক্ষশষ 
পেণন্ত রত্রমশত্রক গ্রাত্রমই ক্ষরত্রখ ষ্টিত্রয়ত্রছন। 

     রমা ও রত্রমত্রশর ক্ষপ্রমত্রক ক্ষকি কত্রর এ উপনযাত্রসর কাষ্টিষ্টন িেয় 
িত্রে উঠত্রেও ক্ষেখত্রকর মূে েেয ষ্টছে পষ্টল্লেীিত্রনর সমগ্ররূপ ফুটিত্রয় ক্ষত্াো। আর ক্ষস োোয় ক্ষেখক 
সফে ভাত্রি ত্া ষ্টচষ্টেত্ কত্ররত্রছন। সমাত্রোচক পষ্টরমে ক্ষিাস্বামীর মত্রত্ –“এই চষ্টরেগুষ্টে শুধু্ কঁয়াপুত্ররর 
নয়, সকে পল্লীসমাত্রের পটভূষ্টমত্রত্ই সত্য। ক্ষিণী ক্ষঘাষাে, মাষ্টস, ভভরি আচােণ, ক্ষিাষ্টিন্দ িােেুী, 
ধ্মণিাস, আকির প্রভৃষ্টত্ মানুষত্রক সকে গ্রাত্রমই ক্ষিখা োত্রি।“ শরৎচত্রির েে ষ্টছে পষ্টল্লেীিত্রনর total 
life এর ষ্টচে তু্ত্রে ধ্রা, ক্ষস িযাপাত্রর ষ্টত্ষ্টন ক্ষস সফে িত্রয়ত্রছন ত্া আর িোর অত্রপো রাত্রখ না। 
ক্ষসষ্টিক ক্ষথত্রক ‘পল্লীসমাে’ উপনযাত্রসর নামকরণ সাথণক ও ষ্টশল্পসম্মত্। 

 

উপনযাটসি নায়ক চডিত্র ডবচাি 

 

উ.-  মানুত্রষর েীিনত্রক ষ্টনত্রয়ই িত্রে ওত্রঠ উপনযাস। ক্ষস মানুষ ভাে –মন্দ উভয় প্রকারই িত্রত্ পাত্রর। 
উপনযাত্রসর নায়কই ঘটনা ষ্টনয়িক। ত্ত্রি িযষ্টি চষ্টরে অত্রপো ক্ষেখক কখনও ক্ষেষ্টণচষ্টরে, কখনও 
প্রকৃষ্টত্ত্রকও প্রাধ্ানয ক্ষিন। ঘটনার েটিে আিত্রত্ণ  থাত্রক নায়ক, ত্াঁত্রক ক্ষকি কত্ররই ঔপনযাষ্টসক ঘটনাত্রক 
ষ্টনষ্টিণি পষ্টরণষ্টত্র ষ্টিত্রক ষ্টনত্রয় োন। শরৎচত্রির ‘পল্লীসমাে’ উপনযাত্রসর নায়ক রত্রমশ। শরৎচি িে 
েি কত্রর এ চষ্টরেত্রক িত্রে তু্ত্রেত্রছন। 

      কঁয়াপুর গ্রাত্রমর ত্াষ্টরণী ক্ষঘাষাত্রের পুে রত্রমশ। ক্ষস িে 
িত্রয় উত্রঠত্রছ িাইত্রর। ষ্টপত্ার মৃতু্যত্রত্ ষ্টফত্ররত্রছ ষ্টনত্রের গ্রাত্রম। আধু্ষ্টনক, ষ্টশষ্টেত্, রুষ্টচশীে, আিশণ  ও 
ষ্টিত্রিকিান মানুষ রত্রমশ। ষ্টপতৃ্ োি ক্ষশষ কত্ররই ক্ষস শিত্রর ষ্টফত্রর ক্ষেত্রত্ ক্ষচত্রয়ষ্টছে ষ্টকন্তু গ্রাত্রমর 
সংকটেনক অিস্থা ক্ষিত্রখ ক্ষস আর ষ্টফত্রর ক্ষেত্রত্ পাত্ররষ্টন। েন্মভূষ্টমর প্রষ্টত্ এক অদু্ভত্ মায়া ত্াঁত্রক 



আঁকত্রে ধ্ত্ররষ্টছে। িো ভাে শরৎচি নায়কত্রক শির ক্ষথত্রক গ্রাত্রম ষ্টনত্রয় এত্রস  এ উপনযাত্রসর োোপত্রথর 
অষ্টভমুখ খুত্রে ষ্টিত্রেন। 

    রত্রমশ প্রথত্রম এত্রসই গ্রাত্রমর উন্নষ্টত্ কত্রল্প ষ্টনত্রেত্রক উৎসিণ কত্ররষ্টছত্রেন। 

ষ্টকন্তু কাে শুরু কত্ররই ক্ষিখত্রত্ ক্ষপত্রেন প্রকৃত্ সমসযা ক্ষকাথায়। গ্রাম িাংোর ক্ষসই অন্ধকার ষ্টচে ক্ষিত্রখ 
মত্রন মত্রন িযষ্টথত্ িত্রয়ত্রছন –“িা ভিিান ! ক্ষকাথায় ক্ষসই চষ্টরে ? ক্ষকাথায় ক্ষসই েীিন্ত ধ্মণ আমাত্রির 
এই সমস্ত প্রাচীন ষ্টনভৃত্ গ্রামগুষ্টেত্রত্ ?” পষ্টল্লর এই অধ্ঃপষ্টত্ত্ ষ্টচে ক্ষিত্রখ ক্ষস পাোত্রত্ ক্ষচত্রয়ষ্টছে ষ্টকন্তু 
ষ্টিত্রেেরীর কথায় আর পাোত্রনা িয় ষ্টন। এক পত্ররাপকারী ষ্টিত্রিকিান িণ িয়সত্তা ষ্টনত্রয় ক্ষস গ্রাত্রমর 
উন্নষ্টত্কত্রল্প ঝাষ্টপত্রয় পত্রেত্রছ। নানা আঘাত্ এত্রেও ক্ষস েত্রে অষ্টিচে ক্ষথত্রকত্রছ, ক্ষকননা ক্ষস োত্রন গ্রাত্রমর 
উন্নষ্টত্ই ত্াঁর একমাে ধ্রুি েেস্থে। ফত্রে িািা ক্ষিণীর সত্রে খণ্ড েুি করত্রত্ও ক্ষস ষ্টপছপা িয়ষ্টন। 
ক্ষত্মষ্টন গ্রাময মাত্ব্বর ধ্মণিাস, ক্ষিাষ্টিন্দ িােেুীত্রিরও ক্ষস উপেুি ষ্টশো ষ্টিত্রয়ত্রছ। 

  রত্রমশ ষ্টছে প্রোিৎসেয এক মানুষ। ফত্রে ষ্টনত্রে ক্ষোকসান স্বীকার কত্রর ক্ষেমন পুকত্ররর 
েে ক্ষছত্রে ষ্টিত্রয়ত্রছ ক্ষত্মষ্টন ক্ষিণীমাধ্ি ত্া িাধ্া ষ্টিত্রে ত্ার ষ্টিরুত্রিও প্রষ্টত্িািী িত্রয়ত্রছ। ষ্টশোর প্রষ্টত্ 
ত্াঁর িভীর িৃষ্টি। ফত্রে সু্কে ক্ষস ষ্টনত্রেই ভত্ষ্টর কত্রর ষ্টিত্রয়ত্রছ। গ্রাত্রমর রাস্তা সংস্কাত্ররর েনয গ্রাত্রমর 
মানুষত্রির অথণ সািােয প্রাথণনা কত্ররষ্টছ ঠিকই, ষ্টকন্তু িযথণ িত্রয় ক্ষস ষ্টনত্রেই ত্া কত্রর ষ্টিত্রয়ত্রছ। গ্রাত্রমর 
মুসষ্টেম প্রোত্রির ক্ষস িরি ষ্টিত্রয় ভাত্রোত্রিত্রসত্রছ। ত্াই মুসষ্টেম প্রোরা ষ্টিচাত্ররর েনয আর আিােত্রত্ 
োয় ষ্টন, িেিািু রত্রমত্রশর কথাত্রকই ষ্টশত্ররাধ্ােণ িত্রে ক্ষমত্রন ষ্টনত্রয়ত্রছ। ক্ষত্মষ্টন দ্বাষ্টরক ক্ষচৌধু্রীর মৃত্ত্রিি 
সৎকাত্ররর েনয ষ্টনত্রেই িাত্ িাষ্টেত্রয় ষ্টিত্রয়ত্রছ। এইসমস্ত মিৎ কত্রমণ ত্াঁত্রক িাত্রেিাত্রে আঘাত্ ক্ষপত্রত্ 
িত্রয়ত্রছ, আর ত্ার মধ্য ষ্টিত্রয়ই ক্ষস উপেষ্টি কত্ররত্রছ পষ্টল্লর প্রকৃত্ ষ্টচে। 

 এই সমস্ত কাত্রে িারিার িাধ্া এত্রসত্রছ। ক্ষস িাধ্ার সমু্মখীন িত্রয় ক্ষস পাোত্রত্ ক্ষচত্রয়ত্রছ, ষ্টকন্তু 
ষ্টিত্রেেরীর কথায় ক্ষশষ পেণন্ত গ্রাত্রমই ক্ষথত্রকত্রছ-“ত্রত্ামার আত্রিশত্রকই মাথায় তু্ত্রে ষ্টনোম েযাঠাইমা। মষ্টর 
এখাত্রন ক্ষসও ক্ষের ভাত্রো ষ্টকন্তু িুভণ ািা গ্রামত্রক ক্ষছত্রে আর ক্ষকাথাও ক্ষেত্রত্ চাইি না।“ ক্ষস শুধু্ হৃিয়িাণই 
নয় ক্ষসই সত্রে িষ্টেি পুরুষ, ফত্রে োঠিিাষ্টেত্রত্ও আকিরত্রক ক্ষস আিত্ কত্ররত্রছ।  

 এই সমস্ত পষ্টরচত্রয়র আোত্রেও রত্রমত্রশর এক পষ্টরচয় আত্রছ ক্ষস িে ক্ষপ্রষ্টমকসত্তা। ক্ষস ভাত্রোিাসত্ 
রমাত্রক, রমাও সমান ভাত্রোিাসত্ ত্াঁত্রক। ষ্টকন্তু গ্রাময কিাচাত্রর ক্ষস ক্ষপ্রম পষ্টরণষ্টত্ পায়ষ্টন, ত্ত্রি 
েিাত্রিাধ্ অটে ষ্টছে। উপনযাত্রসর িশম পষ্টরত্রেত্রি রত্রমশ ও রমা ত্ারত্রকেত্রর ষ্টমষ্টেত্ িত্রয়ষ্টছে, ত্ার 
এক হৃিয়গ্রািী ষ্টচে ঔপনযাষ্টসক এঁত্রকত্রছন। োর মধ্য ষ্টিত্রয় রত্রমত্রশর ভাত্রোিাসা িযি িত্রয়ত্রছ –“এমন 
কত্রর আমাত্রক ক্ষকউ কখত্রনা ক্ষখত্রত্ িত্রেষ্টন, এত্ েত্ন কত্রর আমাত্রক ক্ষকউ ক্ষকানষ্টিন খাওয়ায়ষ্টন। খাওয়ার 
মত্রধ্য ক্ষে এত্ আনন্দ আত্রছ, আে ক্ষত্ামার কাছ ক্ষথত্রক এই প্রথম োনোম রমা।“ রত্রমশই এ উপনযাত্রসর 
ঘটনা ষ্টনয়িক। পষ্টল্লর সমস্ত ঘটনা ঘত্রটত্রছ রত্রমত্রশর সামত্রন। ক্ষস সমস্ত ঘটনায় রত্রমত্রশর প্রষ্টত্ষ্টিয়া িা 
কমণিেত্া ক্ষেমন প্রমাষ্টণত্ িত্রয়ত্রছ ক্ষত্মষ্টন সমস্ত ঘটনাত্রক ক্ষকি কত্রর পষ্টল্লর মানুত্রষর রত্রমশত্রক েোত্রনা  
িা আঘাত্ করা – এ সি ঘটনার মধ্য ষ্টিত্রয়ই কাষ্টিষ্টন এষ্টিত্রয় ক্ষিত্রছ পষ্টরণষ্টত্র ষ্টিত্রক। সিষ্টিক ক্ষথত্রকই 
ষ্টিচার কত্রর িো োয় রত্রমশ এ উপনযাত্রসর নায়ক িা ঘটনা ষ্টনয়িক।   



 

ডবটেেিী বা জযাঠাইো চডিত্র 

 

শরৎ সাষ্টিত্রত্যর মূে েে িাংোত্রিত্রশর সমাে েীিন ও পষ্টরিার েীিন। িাঙাষ্টে েীিন ও পষ্টরিাত্ররর 
ভাঙা-িো, নযায়পরয়ানত্া, আিশণিাি ও ষ্টিচুযষ্টত্র মধ্য ষ্টিত্রয়ই ষ্টত্ষ্টন কাষ্টিষ্টন িেয় িত্রে তু্েত্রত্ 
ভাত্রোিাত্রসন। ক্ষসই কাষ্টিষ্টনর মধ্য ক্ষেমন েটিে স্বাথণষ্টসষ্টি মানুষ থাত্রক ক্ষত্মষ্টন আিশণ পরায়ণ রমণীও 
থাত্রক। ষ্টিত্রেেরী ক্ষত্মনই এক আিশণিািী, সমাে সত্রচত্ন ও  একষ্টনষ্ঠ মষ্টিো। ষ্টেষ্টন সমস্ত কিাচাত্ররর 
উত্রধ্বণ সমাত্রের প্রকৃত্ সত্য ক্ষকাথায় ত্া ক্ষিষ্টখত্রয় ষ্টিত্রয়ত্রছন। 

    কঁয়াপুর গ্রাত্রমর েষ্টমিার ক্ষিণী ক্ষঘাষাত্রের মা ষ্টিত্রেেরী, সম্পত্রকণ  ক্ষস 
রত্রমত্রশর েযাঠাইমা। রূপ গুত্রণ ক্ষস সুন্দরী ক্ষত্মষ্টন কত্ণ ত্রিযও ক্ষস আিশণ িাঙাষ্টে নারী। রত্রমত্রশর িণণনায় 
_”আেও ক্ষসই কাঁচা ক্ষসানার িণণ। একষ্টিন ক্ষে রূত্রপর খযাষ্টত্ এ অঞ্চত্রে প্রষ্টসি ষ্টছে, আেও ক্ষসই 
অষ্টনন্দয ক্ষসৌন্দেণ ত্াঁিার ষ্টনত্রটাে পষ্টরপূণণ ক্ষিিটিত্রক িেণ ন কষ্টরয়া িূত্রর োইত্রত্ পাত্রর নাই।“ রত্রমশ ষ্টপতৃ্োি 
ক্ষশষ কত্রর শিত্রর ষ্টফত্রর ক্ষেত্রত্ ক্ষচত্রয়ষ্টছে ষ্টকন্তু ষ্টিত্রেেরীর কথায় আর ষ্টফত্রর োয় ষ্টন। ক্ষত্মষ্টন রত্রমশ 
ষ্টপতৃ্োত্রির সমস্ত িাষ্টয়ত্ব তু্ত্রে ষ্টিত্রয়ষ্টছে েযাঠাইমার িাত্রত্ই। ক্ষকননা ক্ষস োনত্রত্া গ্রাময মাত্ব্বরত্রির 
একমাে ষ্টিত্রেেরীই ষ্টশো ষ্টিত্রত্ পাত্ররন। অনযষ্টিত্রক ক্ষিাষ্টিন্দ িােষু্টেরও মত্রন িত্রয়ষ্টছে –“িাঁত্রয়র মত্রধ্য 
িেষ্টিন্নী ঠাক রুত্রণর মত্রত্া মানুষও ষ্টক আর আত্রছ ? না িত্রি ? ... িাঁত্রয় েষ্টি েেী থাত্রকন ত্ ক্ষস 

ক্ষত্ামার মা।“ 

     ষ্টিত্রেেরী চষ্টরত্রে একষ্টিত্রক সন্তান িাৎসেয অনযষ্টিত্রক এক আিশণ 
পরায়ণ মষ্টিোর সত্তা ফুত্রট উত্রঠত্রছ। ইষ্টত্পূত্রিণই আমরা রিীিনাত্রথর ‘ত্রিারা’ উপনযাত্রস আনন্দময়ীর এক 
অপূিণ মাতৃ্সত্তা ফুত্রট উঠত্রত্ ক্ষিষ্টখ। ক্ষসই আনন্দময়ীর প্রষ্টত্ছষ্টি আমরা ক্ষিখত্রত্ পাই ষ্টিত্রেেরী চষ্টরত্রে। 
ক্ষস ভনষ্টত্ক ষ্টিক ক্ষথত্রক নযায় সংিত্ িত্রেও ষ্টনত্রের ক্ষছত্রের ষ্টিরুত্রি ক্ষেত্রত্ পাত্ররষ্টন। ক্ষকান মষ্টিোর পত্রেই 
ক্ষস োো সম্ভি নয়। এখাত্রনই ক্ষস আিশণ িেনারী। ত্াই রত্রমশত্রক োষ্টনত্রয়ত্রছ –“ ক্ষত্ামার োনা উষ্টচৎ 
ষ্টছে রত্রমশ ক্ষে আমার সন্তাত্রনর ষ্টিরুত্রি আষ্টম ক্ষেত্রত্ পারত্রিা না।“ আিার এই ষ্টিত্রেেরীই সন্তাত্রনর 
আচারত্রণ অষ্টত্ষ্ঠ িত্রয় কাশী চত্রে ক্ষেত্রত্ ক্ষচত্রয়ত্রছ। মত্রন রত্রয়ত্রছ ধ্মণভয় –“এখাত্রন েষ্টি মষ্টর রত্রমশ, ক্ষিণী 
আমার মুত্রখ আগুইন ক্ষিত্রি। ক্ষস িত্রে ত্ ক্ষকানমত্রত্ই মুষ্টি পাি না।“  

   ক্ষত্মষ্টন রত্রমত্রশর চষ্টরে িঠত্রনও ষ্টিত্রেেরীর ভূষ্টমকাও কম নয়। ষ্টিত্রেেরী না 

থাকত্রে রত্রমশ িয়ত্ ক্ষস গ্রাত্রম থাকত্রত্ পারত্রত্া না। ক্ষত্মষ্টন িাষ্টেকা রমাত্রকও সমস্ত ষ্টিপি ক্ষথত্রক আিত্রে 
ক্ষরত্রখষ্টছত্রেন ষ্টিত্রেেরী। ষ্টত্ষ্টন শুধু্ রমা ও রত্রমত্রশর পরামশণ িাত্াই নয় ষ্টিপত্রির সেী ও আত্মেিণার 
অংশভািী। ত্াই রমার অসুত্রখ সিত্রচত্রয় উষ্টদ্বগ্ন ত্াঁত্রকই ক্ষিখায় –“রমাত্রক ষ্টত্ষ্টন কনযার মত্ই ক্ষেি 
কষ্টরত্রত্ন, ক্ষসখাত্রন ক্ষকান ফাঁষ্টক ষ্টছে না ; ত্াই ক্ষস অত্যন্ত ক্ষেিই রমার সম্বত্রন্ধ ত্াঁিার সত্যিৃষ্টিত্রক 



অসামানযরূত্রপ ত্ীক্ষ্ন কষ্টরয়া ষ্টিত্রত্ষ্টছে।“ ক্ষত্মষ্টন রত্রমত্রশর প্রষ্টত্ রমার আঘাত্রত্র ষ্টিত্ররাধ্ীত্াও ষ্টত্ষ্টন 
কত্ররত্রছন। ষ্টত্ষ্টন নারী িত্রয় রমার েিণা উপেষ্টি কত্ররষ্টছত্রেন, ফত্রে রত্রমত্রশর ওপর সমস্ত অষ্টভমান িূর 
করত্রত্ িত্রেষ্টছত্রেন। 

     শরৎচি িে েি কত্রর িত্রে তু্ত্রেত্রছন এই ষ্টিত্রেেরীত্রক। রমা 
ও রত্রমত্রশর দ্বন্দ্ব সমাত্রসর মাঝখাত্রন ষ্টিত্রেেরী না থাকত্রে কাষ্টিষ্টন িয়ত্ অনয পত্রথ ক্ষেত্রত্ পারত্রত্া। ষ্টকন্তু 
এই িুই চষ্টরত্রের মত্রধ্য িন্ধনত্রসতু্ িত্রে ক্ষত্াোর কাত্রে ক্ষেখক ক্ষেমন ষ্টিত্রেেরীত্রক িযিিার কত্ররত্রছন 
ক্ষত্মষ্টন কাষ্টিষ্টনর ক্ষে িষ্টত্ময়ত্া ত্া দ্রুত্ চাত্রে ধ্াষ্টিত্ িত্রত্ও ক্ষস সিায়ক। গ্রাম িেত্রত্ শুধু্ই ক্ষে 
খারাপ নয়, এখাত্রনও ক্ষে আিশণিান মানুষ আত্রছ ত্ার পষ্টরচয় ষ্টিত্রেেরী।। ত্াই সমাত্রোচক সুত্রিাধ্ 
ক্ষসনগুপ্ত িত্রেত্রছন –“ত্াঁিার ক্ষকান আচারত্রণর মত্রধ্য সাংসাষ্টরক সঙ্কীণণত্ার ক্ষেশমাে পষ্টরেষ্টেত্ িয় না। 
..... আিশণ রমণীর পত্রে োিা সকে ষ্টিক ষ্টিয়া িাঞ্ছনীয় ত্ািা ক্ষেন ষ্টত্ষ্টন অষ্টত্ স্বেত্রন্দ কষ্টরয়া 
ষ্টিয়াত্রছন।“ 

   ষ্টিত্রেেরীর মত্রধ্য মাতৃ্ত্রেি ভরপুর। ত্াই ক্ষিণীত্রক ধ্ত্রর ষ্টনত্রয় ক্ষিত্রে ক্ষস েত্ষ্টিেত্ 
িত্রয়ত্রছ। ক্ষকননা িাঙষ্টে রমণী কখত্রনাই সন্তানত্রক িেণ ন করত্রত্ পাত্রর না, পাত্রর ষ্টন ষ্টিত্রেেরীও। ত্ত্রি 
এই েিণাও ক্ষস সিয করত্রত্ পাত্রর ষ্টন। সমস্ত েিণা ক্ষথত্রক রো ক্ষপত্রত্ ক্ষস কাশী োওয়ার ষ্টসিান্ত 
ষ্টনত্রয়ত্রছ। সত্রে ষ্টনত্রয় ক্ষিত্রছ রমাত্রক। এমষ্টন রমার ওপর রত্রমত্রশর সমস্ত অষ্টভমাত্রনর উৎসমূেও ক্ষভত্রঙ 
ষ্টিত্রয় ক্ষিত্রছ। ক্ষকননা ষ্টত্ষ্টন োত্রনন এখন ক্ষথত্রক রত্রমশত্রক একাই এই গ্রাত্রম থাকত্রত্ িত্রি। ফত্রে ক্ষেন 
ক্ষকান সংশত্রয়র িীে মত্রন না থাত্রক। ক্ষত্মষ্টন আিশণ ষ্টশো ষ্টত্ষ্টন ষ্টিত্রয়ত্রছন রমা ও রত্রমশত্রক। ষ্টনত্রের 
সন্তানত্রক আিশণষ্টনষ্ঠভাত্রি িত্রে না তু্েত্রত্ পারার েিণা ক্ষেন ষ্টত্ষ্টন পুষ্টষত্রয় ষ্টিত্রয়ত্রছন রমা ও রত্রমত্রশর 
চষ্টরে িঠত্রনর মধ্য ষ্টিত্রয়। আসত্রে নায়ক-নাষ্টয়কার পাত্রশও উপনযাত্রস এমন ষ্টকছু চষ্টরত্রের প্রত্রয়ােন িয় 
ো পাঠত্রকর মন েয় কত্রর ক্ষনয়। ষ্টিত্রেেরী ক্ষত্মনই এক নারী চষ্টরে। 

 

আশাপণূণা মদ্বীি ‘প্রাণাডধটক ু’ গটেি শচীনাথ চডিত্র 

 

আশাপূণণা ক্ষিিীর ‘প্রাণাষ্টধ্কাসু’ িত্রল্প এক মধ্যষ্টিত্ত ষ্টপত্ার করুণ আত্ণ নাত্রির ষ্টচে অষ্টঙ্কত্ িত্রয়ত্রছ। িত্রল্পর 
শুরুত্রত্ই ক্ষিখা োয় শচীনাথ িভীর রাত্রত্ প্রায় ক্ষচত্নািীন িত্রয় িাষ্টে ষ্টফত্ররত্রছ থানা ক্ষথত্রক। থানায় 
িেত্রছত্রের মৃত্ত্রিি ষ্টচষ্টিত্ কত্রর ক্ষস ষ্টফত্ররত্রছ। আর িেত্রছত্রের মৃতু্যর েনয মূেিায়ী ক্ষছাটত্রছত্রে। শচীনাথ 
ক্ষছাটত্রছত্রের োষ্টমত্রনর েনয পুষ্টেত্রশর কাত্রছ আত্রিিন কত্ররষ্টছে িত্রট, ষ্টকন্তু ক্ষস আত্রিিন খাষ্টরে িত্রয় 
ক্ষিত্রছ। শচীকাত্রন্তর মত্রন ক্ষিাো ষ্টিত্রয়ত্রছ এই সংিাি িাষ্টেত্রত্ োনাত্রি কী কত্রর। ক্ষত্মষ্টন রত্রয়ত্রছ ক্ষোকচার 
ও েুধ্ার োোয় দ্বগ্ধ এক ষ্টপত্ার ষ্টচে। 

      িাষ্টে ষ্টফত্রর শচীনাত্রথর অধ্ণত্রচত্ন এক ছষ্টি আমরা 
ক্ষিষ্টখ। ক্ষস প্রচণ্ড তৃ্ষ্ণাত্ণ । ষ্টকন্তু এই পষ্টরষ্টস্তত্রত্ ঠাণ্ডা েেপান ঠিক িত্রি ষ্টক না এই সংকত্রট ক্ষস ভুিত্রছ। 



ত্াঁর মত্রন িত্রয়ত্রছ ক্ষকউ এত্রস েষ্টি েে ষ্টিত্রয় ক্ষেত্ ত্িু নয় িত্, ষ্টনত্রেই েে ষ্টনত্রয় ক্ষনওয়া িয়ত্ উষ্টচত্ 
িত্রি না। ষ্টকন্তু মানুত্রষর তৃ্ষ্ণার কাত্রছ ক্ষোকাচাত্ররর মূেয কত্টুক ! ফত্রে একসময় ফটিত্রকর কাছ ক্ষথত্রক 
েত্রের ক্ষিাত্ে ষ্টছষ্টনত্রয় ক্ষনয় –“প্রায় ওর িাত্ ক্ষথত্রক ষ্টছষ্টনত্রয় ষ্টনত্রেন শচীনাথ ঠাণ্ডা কনকত্রন ক্ষসই েত্রের 
ক্ষিাত্েটা। েেটা নামত্রত্ োিত্রো একটা মরুভূষ্টমর সেক ষ্টিত্রয় –সি ঠাণ্ডা করত্রত্ করত্রত্।“ এরপর 
ক্ষস িাষ্টের খির ক্ষনয়। ষ্টকন্তু ফটিত্রকর কাত্রছ ক্ষশাত্রন স্ত্রী সামানয েেও স্পশণ কত্রর ষ্টন। ষ্টনত্রের এই 
আচারত্রণর েনয এিার ক্ষস ষ্টনত্রেই েষ্টিত্ –“শচীনাত্রথর ষ্টনত্রেত্রক খুি েুদ্র অধ্ম িীনিীন মত্রন িত্রো।“ 

     আে শচীনাত্রথর মত্রন সংশয় কী কত্রর স্ত্রীত্রক সন্তান খুত্রনর কথা 
োনাত্রি। শচীনাত্রথর অিত্রচত্ন ষ্টিত্রে ক্ষসই সি প্রসে উত্রঠ আত্রস। পাঠক ষ্টিসাত্রিও আমরা ক্ষসই খুত্রনর 
ইষ্টত্িাস োনত্রত্ পাষ্টর। কখনও মত্রন িত্রয়ত্রছ সন্তানত্রির ষ্টনত্রের আয়ত্রে রাখত্রত্ না পারার েনযই আে 
এমন পষ্টরণষ্টত্ ঘত্রটত্রছ। কখনও মত্রন িত্রয়ত্রছ ক্ষে সময় ও সমাত্রে ত্াঁরা এখন থাত্রক ক্ষসখাত্রন সন্তানত্রির 
আয়ত্রে রাখার আর ক্ষকান ক্ষকৌশে ক্ষনই। আে ক্ষস সন্তানিীন ষ্টপত্া। সিাই িযস্ত স্ত্রীত্রক ষ্টনত্রয়। ক্ষসও ক্ষে 
িযষ্টথত্ ক্ষসষ্টিত্রক কারও নের ক্ষনই। আসত্রে হৃিত্রয়র িভীর ত্েত্রিত্রশ ক্ষত্া ক্ষপৌঁছাত্রনা অনয মানুত্রষর পত্রে 
সম্ভি নয়। ক্ষত্মষ্টন শচীনাত্রথর মত্রন পত্রেত্রছ েুধ্ার কথা। আসত্রে মানুষটার ক্ষপত্রট প্রচণ্ড েুধ্া ষ্টকন্তু এই 
পষ্টরষ্টস্তষ্টত্ত্রত্ খাওয়া উষ্টচত্ িত্রি ষ্টক না এই ষ্টচন্তায় ক্ষস ষ্টনমগ্ন –“আশ্চেণ ! শচীনাথ কী পাথত্রর িো 
? শচীনাত্রথর একটা ক্ষছত্রে খুন িত্রয় মত্রিণ রত্রয়ত্রছ। আর িাষ্টক ক্ষছত্রেটা ক্ষসই খুত্রনর আসামী িত্রয় িােত্রত্ 
রত্রয়ত্রছ, অথচ শচীনাথ ষ্টক না ফটিত্রকর খাওয়ার কথা ষ্টচন্তা করত্রছন ? ক্ষে ফটিক িাষ্টের একটা 
ক্ষছাঁো চাকর ভি নয়।“ 

       স্ত্রী আে েেপান কত্ররষ্টন। এ ষ্টিষত্রয় শচীনাত্রথর 
নানা কথা িোর ইো থাকত্রেও ক্ষস ষ্টনত্রেত্রক সামত্রে ষ্টনত্রয়ত্রছ। স্ত্রী আে ষ্টিছানায় শুত্রয় আত্রছ। ভয়ংকর 
িুঘণটনা ঘটত্রেও ভিষ্টন্দন েীিত্রনর ক্ষে ক্ষকান ষ্টকছু ক্ষথত্রম থাত্রক না ত্া ক্ষস ক্ষিাঝাত্রত্ চায়। ষ্টকন্ত ত্াঁর 
ক্ষচাত্রখর সামত্রন আত্রির রাষ্টের সমস্ত ঘটনা ছষ্টির মত্ ক্ষভত্রস ওত্রঠ। আে ক্ষস স্ত্রীত্রক সান্ত্বনা ক্ষিয় –
“িেত্রিা না ক্ষকন ? েে ক্ষত্া ক্ষখত্রত্ই িত্রি ! এরপর ক্ষচত্রয় ক্ষখত্রত্ িত্রি। মরুভূষ্টমর িাষ্টেত্রত্ ক্ষভত্রটা 
ভষ্টত্ণ  িত্রয় োত্রি না ?” শচীনাথ পূত্রিণ স্ত্রীত্রক  ‘প্রাণাষ্টধ্ত্রকসু’ িত্রে ষ্টচঠি ষ্টেখত্রেও আে সি সত্রম্বাধ্ন 
িাষ্টরত্রয় ক্ষফত্রেত্রছ। আসত্রে ক্ষেৌিন িাষ্টরত্রয় ক্ষিত্রছ। িত্রল্পর ক্ষশত্রষ এক ষ্টনমণম সত্রত্যর মুত্রখামুষ্টখ িত্রত্ িত্রয়ত্রছ 
ত্াঁত্রক। স্ত্রী মৃত্ সন্তাত্রনর খুষ্টনত্রক ক্ষিখত্রত্ ক্ষচত্রয়ত্রছ। ক্ষস এ প্রসে িারিার এষ্টেত্রয় ক্ষেত্রত্ ক্ষচত্রয়ত্রছ –“অত্রনক 
ক্ষিত্রখত্রছা ত্াত্রক “। ক্ষশত্রষ স্ত্রীর কথায় স্বীকার করত্রত্ িয় সন্তাত্রনর প্রকৃত্ খুষ্টন ক্ষক। িত্রল্পর শুরু ক্ষথত্রক 
ক্ষশষ পেণন্ত এক আত্মদ্বগ্ধ নায়ক শচীনাথ। সন্তান িারাত্রনার েিণাত্রক ক্ষস িুত্রক ক্ষচত্রপ ষ্টনত্রেই পুত্রেত্রছ। 
ত্াঁর সান্ত্বনার ক্ষকান োয়িা ক্ষনই। এক ট্র্যাষ্টেক ষ্টপত্ার করুণ ষ্টচে ত্াঁর মত্রধ্য আমরা ক্ষিখত্রত্ পাই।  

 

‘জাডলয়াত’ গটে সেয় সোটজি প্রডতচ্ছডব 

 



উ.-ত্রেষ্টখকা আশাপূণণা ক্ষিিী ষ্টিশ শত্ত্রকর এক ষ্টিত্রশষ সমত্রয়র এক মধ্যষ্টিত্ত সংসাত্ররর ভাঙািোর 
কাষ্টিষ্টন রচনা করত্রত্ ক্ষচত্রয়ত্রছন ‘োষ্টেয়াত্’ িত্রল্প। ক্ষসই সময় ষ্টছে সমাে েীিত্রন প্রিে ক্ষেউ ক্ষখোত্রনা 
এক মাত্াে সময়। একষ্টিত্রক পষ্টরিাত্ররর রেণশীেত্া অনযষ্টিত্রক নতু্ন প্রেত্রন্মর উেঙৃ্খেত্া, ক্ষিত্রপায়ারা 
মত্রনাভাি। কাত্রের ত্রণীত্রত্ নিীনই িারিার েয় োভ কত্রর। আসত্রে সমত্রয়র ক্ষরাত্ত্রক অস্বীকার করা 
ক্ষকান সাষ্টিষ্টত্যত্রকর পত্রেই সম্ভি নয়। ত্াই কাত্রের ধ্মণ অনুসাত্রর ক্ষেষ্টখকাত্রকও ক্ষসই ক্ষরাত্ত্রকই ফুটিত্রয় 
তু্েত্রত্ িত্রয়ত্রছ। 

     কনযা পুেত্রির ক্ষিত্রপায়ারা মত্রনাভাি ক্ষথত্রক সান্ত্বনা ত্াঁত্রির িূত্রর 
সষ্টেত্রয় রাখার ক্ষচি কত্ররষ্টছত্রেন। ষ্টকন্তু েুত্রির রুষ্টচর কাত্রছ িার ক্ষমত্রনত্রছন। আসত্রে ত্া সম্ভি ষ্টছে না। 
পুে কনযাত্রির ষ্টত্ষ্টন শাসন কত্ররষ্টছত্রেন, ষ্টকন্তু ক্ষকান োভ িয়ষ্টন। আসত্রে েুত্রির ক্ষেত্রে পষ্টরিষ্টত্ণ ত্ 
েীিনত্রিাধ্ই ষ্টছে সত্য। ত্াই িুেিুে চত্রে ক্ষিত্রে সান্ত্বনা িত্রেত্রছ –“আমাত্রক পেণন্ত না োষ্টনত্রয় তু্ই এত্রত্া 
িূর এত্রিাষ্টি ! আষ্টম ক্ষত্ার িাত্রপর মত্রত্া ক্ষিাঁয়ার আেিুত্রঝা নই, আমার কাত্রছ িযি করত্রে, ক্ষত্ার 
সাপও মরত্রত্া, োঠিও ভাঙত্রত্া না।“ ক্ষত্মষ্টন ষ্টত্ষ্টন সন্তানত্রকও সািধ্ান কত্ররষ্টছত্রেন –“কত্রেে ক্ষফরত্ 
এখান ক্ষসখান ঘুষ্টরস ক্ষকন ? একিার িাষ্টে এত্রস ক্ষখত্রয়ত্রটত্রয় ক্ষত্া ক্ষেত্রত্ পাষ্টরস িািা ! আড্ডা িত্রো, 
না শরীর িত্রো ?” 

     িুেিুে সীতু্রা সমত্রয়রই প্রষ্টত্ষ্টনষ্টধ্। সমত্রয়র োঁত্াকাত্রে িে িত্রয় 
ওঠা েুত্রির প্রষ্টত্ষ্টিম্ব। িুেিুে প্রথম ক্ষথকই আধু্ষ্টনক নারী। কত্রেে পাষ্টেত্রয় ষ্টসত্রনমা ক্ষিখা, ক্ষপ্রম, আড্ডা 
সত্রিত্রত্ই ক্ষস িে। িাষ্টেত্রত্ ক্ষিষ্টর কত্রর আসার েনয ত্াঁর ক্ষকান অনুত্রশাচনা িা ভয় ক্ষনই। এমনষ্টক এই 
সি িষ্টিত্ কত্রমণর েনয ক্ষস ষ্টপত্ামাত্াত্রকও ক্ষত্ায়াক্কা কত্রর না। ফত্রে ক্ষপ্রষ্টমত্রকর সত্রেই িাষ্টের িেণ ার 
কাত্রছ এত্রস উপষ্টস্থত্ িত্রত্ পাত্রর। ষ্টপত্া প্রষ্টত্িাি ও চাত্রপটাঘাত্ করত্রে ক্ষসও ষ্টফষ্টরত্রয় ষ্টিত্রয়ত্রছ – “ওত্রক 
আষ্টম ষ্টিত্রয় করত্রিা।“ ক্ষপ্রষ্টমকাত্রক সত্রে সত্রে ক্ষফান কত্রর িত্রেত্রছ –“এখুষ্টন এত্রস আমাত্রক এখান ক্ষথত্রক 
ষ্টনত্রয় োও।“ ক্ষসই ক্ষে িাষ্টে ক্ষথত্রক চত্রে ক্ষিে আর ক্ষকানষ্টিন িাষ্টেত্রত্ ক্ষফত্রর ষ্টন। ষ্টপত্াও ক্ষখাঁে ক্ষনয় 
ষ্টন, কনযাও সমত্রিিনা োনায় ষ্টন। আর এই ঘটনাত্রক ক্ষেষ্টখকা চমৎকার ভাত্রি িণণনা করত্রেন –“িাপ 
ক্ষমত্রয়ত্রক ক্ষে ওেত্রনর চেটা ক্ষমত্ররষ্টছত্রেন, ক্ষমত্রয় ত্ার চতু্গুণণ ওেত্রনর চে িাপত্রক ষ্টফষ্টরত্রয় ষ্টিত্রো।“ 

     পুে সীতু্ও িত্রয়ত্রছ উেঙৃ্খে। ষ্টপত্ামাত্াত্রক ক্ষস ক্ষত্মন পাত্তা ক্ষিয় 
না। সকাত্রে িাষ্টে ক্ষথত্রক ক্ষির িত্রয় েখন ইো ক্ষফত্রর। কত্রেত্রের নাম কত্রর ক্ষস ইো মত্ ঘুত্রর ক্ষিোয়। 
কত্রেে োওয়া অত্রনকষ্টিন িন্ধ ত্িুও ষ্টপত্ামাত্ার কাত্রছ ক্ষস কত্রেত্রের নাম ভাষ্টঙত্রয় ষ্টিষ্টিয ঘুত্রর ক্ষিোত্রে 
–“কত্রেে আিার োত্রে ক্ষক ? কত্রেে –ফত্রেে োই ষ্টন।“ আসত্রে সীতু্রা েুত্রির ফে। েুত্রির ভয়ংকর 
আত্ণ ানাি গ্রাস কত্ররত্রছ সীতু্ত্রির। ফত্রে ষ্টপত্ামাত্াত্রির ক্ষস ক্ষত্মন গ্রািয কত্রর না। ক্ষেষ্টখকাও সীতু্র চষ্টরে 
সম্পত্রকণ  আমাত্রির েষ্টনত্রয়ত্রছন –“সাংসাষ্টরক ষ্টিষ্টধ্ –ষ্টনত্রষধ্ নীষ্টত্ ষ্টনয়ম এ সত্রির ধ্ার ধ্াত্রর না সীতু্। 
সীতু্র নীষ্টত্ ো ইত্রে করত্রি, ক্ষকাত্রনা ভকষ্টফয়ত্রত্র উত্তর ক্ষিত্রি না। ক্ষেরা করত্রত্ এত্রে এমন একটি 
ক্ষমােম িুষ্টে শুষ্টনত্রয় ক্ষিত্রি ক্ষে, িু’িার আর ক্ষেরা করত্রত্ িত্রি না।“ পষ্টরণষ্টত্ত্রত্ ো ঘটার ত্াই ঘত্রটত্রছ। 
সীতু্ত্রক পুষ্টেশ ধ্ত্রর ষ্টনত্রয় ক্ষিত্রছ। আসত্রে ক্ষসই নক শাে আত্রন্দােনকােীন সময়টাই ষ্টছে েুি সমাত্রের 



পত্রে এক আত্মঘাত্ী সময়। ক্ষস সমত্রয়র ষ্টিভীষ্টষকা ক্ষথত্রক েুি সমাত্রের িাঁচা ভয়ংকর ষ্টছে , ফত্রে 
িাঁত্রচ ষ্টন সীতু্রাও। 

 

‘বৃত্ত’ গটেি হডিসাধন 

 

চষ্টরে ক্ষেষ্টখকার েীিনিশণন ও েীিনিীণার ভািসত্য িিন কত্রর। ক্ষেষ্টখকার েীিনত্রিাত্রধ্র এক ষ্টনিশণন 
ফুত্রট ওত্রঠ চষ্টরত্রের মধ্য ষ্টিত্রয়। আসত্রে ক্ষেষ্টখকা কী িেত্রত্ চান চষ্টরে ত্াই িিন কত্রর চত্রে। ক্ষেষ্টখকা 
আশাপূণণা ক্ষিিীর ‘িৃত্ত’ িত্রল্পর অনযত্ম চষ্টরে িষ্টরসাধ্ন। ক্ষস সু্কে ষ্টশেক। ত্াঁর েীিত্রনর ইো ষ্টছে 
এক সমূ্পণণ পষ্টরিার িত্রে ক্ষত্াো, ক্ষেখাত্রন ষ্টকছুরই অভাি থাকত্রি না, ত্া ক্ষস ক্ষপত্ররত্রছ। 

 িষ্টরসাধ্ন সমূ্পণণ িৃিস্থ িত্রে ো ক্ষিাঝায় ত্াই। ষ্টকছুই ষ্টকনত্রত্ িয় না ত্াঁত্রক-“এক পয়সার ষ্টঘ 
িাইত্রর ক্ষথত্রক ষ্টকষ্টন না। টাটকা মাখন, টাটকা ষ্টঘ ।“ ত্ত্রি ক্ষস সৎ। ো ষ্টকছু কত্ররত্রছন সৎ পত্রথই। 
ক্ষস িুিাত্রর ষ্টিএ পাস কত্রর একটি সু্কত্রে ষ্টশেকত্া কত্ররন। ক্ষেষ্টখকাও োষ্টনত্রয়ত্রছন –“ো ষ্টকছু ক্ষরােিার 
কত্ররত্রছন ক্ষখাো পত্রথ, ক্ষচারাপত্রথর কারিার ক্ষনই।“ সিা ষ্টিনয়ী ও আত্মত্রভাো মানুষ ক্ষস। িষ্টরসাধ্ত্রনর 
অিৎকার িেত্রত্ ষ্টকছু ক্ষনই। ষ্টকন্তু প্রশ্ন িে সামানয ক্ষিত্ন ষ্টত্ষ্টন এই িাষ্টে , পুকর, ক্ষিায়াে, খামার 
িাষ্টে, ডাত্রয়ষ্টর কী কত্রর কত্ররত্রছন। ত্াঁর উন্নষ্টত্র ষ্টপছত্রন রত্রয়ত্রছ পষ্টরেম ও সিাত্রচিা –“িাষ্টে করত্রত্ 
কীভাত্রি ষ্টত্ষ্টন ইঁট না ষ্টকত্রন পাঁো পুষ্টেত্রয় ইঁট কষ্টরত্রয়ত্রছন, চুন না ষ্টকত্রন ঘুটিং পুষ্টেত্রয় চুন কষ্টরত্রয়ত্রছন, 
আর কীভাত্রি ক্ষরাত্রি েত্রে েরের িত্রয় ষ্টমস্ত্রীত্রির সত্রে ক্ষখত্রট ষ্টপত্রট ত্ত্রি এইটি কত্রর তু্ষ্টেত্রয়ত্রছন।“ 

   িষ্টরসাধ্ত্রনর এই েত্রে িাত্ ষ্টমষ্টেত্রয়ত্রছন স্ত্রীও। স্ত্রীর ক্ষসানা ষ্টিষ্টি কত্রর িত্রে 
তু্ত্রেত্রছন খামারিাষ্টে ও পুকর। পাঁচ ক্ষছত্রেত্রমত্রয়র একটির ষ্টিিািও ষ্টিত্রয়ত্রছন। ত্াঁর েীিত্রন প্রাষ্টপ্ত িত্রে 
ষ্টকছু ক্ষনই। আত্রছ কমণপ্রত্রচিা ও সাধ্না। এই সাধ্নার িত্রেই ক্ষস সি অসাধ্য সাধ্ন কত্ররত্রছন –“খাটা 
চাই। আরামত্রক িারাম না করত্রত্ পারত্রে আর সংসাত্ররর শ্রীিৃষ্টি িয় না। ত্া ভাই ক্ষত্ামাত্রির শুত্রভোয় 
ষ্টিন্নীটিও এটা খুি িুঝত্রত্ ষ্টশত্রখত্রছন। রাত্ চারত্রট ক্ষথত্রক রাত্ িাত্ররাটা পেণন্ত খাটষ্টছ িুটি মানুষ !” 
ষ্টনত্রের কমণেেত্রক ক্ষস ঘুষ্টরত্রয় ঘুষ্টরত্রয় ক্ষিষ্টখত্রয়ত্রছ িনু্ধত্রক। িষ্টরসাধ্ত্রনর এই কমণেে ক্ষিত্রখ মুগ্ধ িত্রয়ত্রছ 
ষ্টশিানন্দ। ক্ষেষ্টখকার ভাষায় মাকেসা ক্ষেমন োে িাষ্টেত্রয় োয় িষ্টরসাধ্নও ক্ষত্মষ্টন এত্রকর পর এক 
কমণেে িৃষ্টি কত্রর চত্রেত্রছ। আর ত্া ক্ষিত্রখ ষ্টিষ্টিত্ িত্রয়ত্রছ ষ্টশিানন্দ –“িে ষ্টক িষ্টরসাধ্ন ! তু্ষ্টম ক্ষে 
ত্ািি করত্রে ! িমশই চমৎকৃত্ িত্রয় োষ্টে। পুকত্রর মাছ পেণন্ত ! ষ্টশখত্রে ক্ষকাথায় এত্ ?”  

 অষ্টত্ষ্টথ আপযায়ত্রনও ক্ষস িে। স্বামী স্ত্রী ষ্টমত্রে ষ্টশিানন্দত্রক ক্ষোে কত্রর িহু খাইত্রয়ত্রছ। শুধু্ত্াই 
নয় িনু্ধর িাষ্টের েনয িহু ষ্টেষ্টনস ষ্টিত্রয় ষ্টিত্রয়ত্রছ ো শিত্রর পাওয়া োয় না। ষ্টনত্রেই থষ্টে িিন কত্রর 
ষ্টনত্রয় ক্ষিত্রছ রাস্তা পেণন্ত। এমনষ্টক সিে সরে ভাত্রি িত্রেত্রছ –“ত্রত্ামার আপষ্টত্তর োোয় ষ্টকছুই ষ্টিত্রত্ 
পারোম নাই ভাই। অষ্টিষ্টশয কত্রর একষ্টিন ষ্টিন্নীত্রক আর ক্ষছত্রেত্রমত্রয়ত্রক ষ্টনত্রয় আসত্রত্ িত্রি।“ ক্ষস ষ্টনেস্ব 



ষ্টিোত্রসই অটে। কখত্রনাই িনু্ধত্রক আঘাত্ কত্রর ষ্টন িত্রট, ত্ত্রি উপত্রিশ ষ্টিত্রত্ও ছাত্রে ষ্টন –“এত্রত্াষ্টিন 
অন্তত্ একটু েষ্টম ষ্টকত্রন ক্ষফো উষ্টচত্ ষ্টছে ক্ষত্ামার। মাথা ক্ষিাঁেিার একটু আেয় থাকা িরকার।“ 
িষ্টরসাধ্ন এক ষ্টিত্রিকিান ও আত্মষ্টনি মানুষ। ক্ষস সারােীিন শুধু্ সংসারই গুষ্টছত্রয় ক্ষিত্রছ। ক্ষস ক্ষচিায় 
ক্ষস সফে িত্রয়ত্রছ।  

 

 

 


