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ভাননক ফন্দ্যাাধযান্দয ‘দ্মানদীয ভানঝ’: একনট নফন্দেলণাত্মক প্রনতন্দফদন
ড.ঙ্কয কয
ফাাংরা নফবাগ নফ. এাআচ. কন্দরজ, াউরী, ফযন্দটা, াঅাভ, বাযত
Abstract
Manik Bondopadhy is a famous novelist in creating novel in the Bengali literature. He
created a famous regional Bengali novel named ‘Padmanadir Manjhi’ which attracted not
only the readers but also the intellectuals. This novel is a landmark of the all the regional
novel in Bengali literature.
In this novel Manik Bondopadhy a draws a picture of ketupus village where most of the
people are fishermen. Very precisely he narrated their daily life style, and showed that they
always fight against their fate. And also explained the life of fishermen and their culture i.e
ritual, birth,death which is an essential part of regional novel.

ফাাংরা ানন্দতযয উনযা ৃনিয ধাযা ভাননক ফন্দ্াাধযা ানবনফ। ফনঙ্কন্দভয উনযান্দ যম াঅদশফান্দদয
াঅনতন্দযক এফাং ভানুলন্দক ানবজাত াআনতান্দয দুযন্দে স্থান কন্দয যদখায প্রফণতা নছর, নছর ঘটনায প্রাধানয, যখান
যথন্দক যফীন্দ্রনাথ ফাাংরা উনযান্দক ননন্দ এন্দনছন্দরন নফশ্বায ফাস্তফ নযনাযীয ভনস্তত্ত্ব প্রধান ূক্ষ্মতা। যফীন্দ্র
উনযান্দ তাাআ যদখা মা যফৌনিকতা, ান্দনক নযভান্দণ ঘটনা  চনযত্র ফাহুরয ফজশন কন্দয নফন্দেলণ প্রধান।
যৎচন্দন্দ্রয যরখনীন্দত যদনখ, নতনন ফাস্তফ উাদান গ্রণ কযন্দর  ুন্দযাুনয ফাস্তফধভশী যরখকনন। তাাঁয ভন্দধয
াঅদশফাদী যযাভানিকতা প্রকা যন্দন্দছ। নকন্ত্বু তা ন্দত্ত্ব যরখনীয গুন্দণ ছদ্মন্দফন্দয াঅড়ান্দর ফাস্তফ টবূনভকান্দক
জীফ কন্দয তুন্দরন্দছন। তাাআ তাাঁয যচনা যদনখ একনদন্দক ফাাংরায যমৌথ নযফায জীফন্দন নযনাযীয াযস্পনযক
র্ম্শন্দকয াঅন্দফগভ ানুবূনত,ানযনদন্দক নাযীয রারন প্রফৃনিগত এভন এক প্রকা মা াঅন্তনযক ানববাফকন্দে ুরুল
 নযফাযন্দক যকন্দ্রচুযনতয াত যথন্দক যক্ষা কন্দয।
এযয, নফবূনতবূলণ“ তাযাঙ্কয। নফবূনতবূলণ ফন্দ্াাধযান্দয উনযান্দয উাদান  নফলফস্তু যভান্দটাআ
চভকপ্রদ ন, ানত াধাযণ। তাাঁয উনযান্দয নফল ভানুল, প্রকৃনত  াধযাত্ম। দনক্ষণ ফাাংরায নদীভাতৃক গ্রাভ
জীফন্দনয যর, দনযদ্র ীনড়ত জীফন্দনয যম ছনফ নতনন এাঁন্দকন্দছন তান্দত াঅভযা ভুগ্ধ না ন্দ ানয না। নফবূনতবূলণ
দানযন্দদ্রয ছনফ এাঁন্দকন্দছন নকন্তু তা ননন্দ নতনন নফন্দদ্রান্দয ুয যতান্দরননন। তাাঁয যর ততা  গবীয প্রকৃনতয যপ্রন্দভয
ান্তযান্দর নছর গনযফ  ননম্ননফিন্দদয প্রনত গবীয ভভেন্দফাধ।
াঅফায তাযাঙ্কন্দয যদনখ, নতনন যাজা ভানট  ভানুলন্দক ননন্দ নরখন্দত শুরু কন্দযন্দছন। উনযান্দয উাদান্দনয
জনয নতনন কখন ফযস্ত ননন। ফীযবূন্দভয গ্রান্দভ নতনন যম নযন্দফন্দ ফড় ন্দনছন্দরন, যাআ নযন্দফন্দকাআ তাাঁয গল্পউনযান্দ তুন্দর ধন্দযন্দছন। নতনন যদন্দখন্দছন দুনট নদক, একনদন্দক ‘চ্ছর জনভদানয নফস্তীণশ কৃনল যক্ষত্র, প্রাচীনকান্দরয
নক্ষা  ানবজাতয র্ম্ন্ন নযফায’। ানযনদন্দক ‘ভগ্র বাযন্দত ম্প্রানযত করায ফযফান্দ প্রচুয াথশ র্ম্ন্ন
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নযফায’। এাআ রড়াাআন্দ জনভদায যেনণয যাবফ  ফযফাী যেনণয নফজ, গ্রাভীণ কৃনলননবশয াথশনীনতয যাজ 
নল্পন্দকনন্দ্রক ন্দয াথশনীনতয প্রনতষ্ঠা। তাাঁয উনযান্দ এাআ দুাআ যেনণয াননফামশ দ্বন্দ্ব  নযণাভ নচনত্রত ন্দন্দছ।
ভাননক ফন্দ্যাান্দধযান্দয জন্ম ১৮১০ এফাং ভৃতুয ১৮৫৬ যত। ভাত্র াঁতানি-যছচনি ফছন্দযয স্বল্পজীনফ।
াঅর নাভ প্রন্দফাধচন্দ্র ফন্দ্যাাধযা। নকন্তু ভাননক ফন্দ্যাাধযা নান্দভাআ ভানধক নযনচত।
‘দ্মানদীয ভানঝ’ ভাননন্দকয এক াননয ৃনি। ফাাংরা াভানজক উনযান্দয াআনতান্দ এক নতুন নদা। ফস্তুত এাআ
উনযান্দাআ ফাাংরা ানতয ফশপ্রথভ একনট ানবনফ ৃনিয ম্ভাফনান্দক প্রতযক্ষ কযায ুন্দমাগ যগর। ‘নফনচত্রা’ নত্রকা
‚াতী ভাী’ গল্প নরন্দখ নতনন ফুঝন্দত াযন্দরন যম তাাঁয যরখায নি াঅন্দছ। এাআ গল্পাআ ভাননন্দকয উনযান্দয
জগন্দত প্রন্দফ কযায থ প্রস্ত কন্দয নদন্দন্দছ। ১৯৩৫ ান্দর যফয র প্রথভ দুনট উনযা ‘জননী’  ‘নদফাযানত্রয
কাফয’। যনদন যথন্দক ভৃতুয মশন্ত একটানা নফ ফছয নতনন নরন্দখ যগন্দছন।
ভাননক ফন্দ্যাাধযা নছন্দরন দুাঃখী াঅয াী যরখক নমনন জীফনন্দক ফাস্তফ টবূনভন্দত যদন্দখন্দছন। তাাআ
একজন ভান্দরাচক জাননন্দন্দছন, ‘‘... তাাঁয ভন্দতা দুাঃখী াঅয াী যরখক াঅভান্দদয ভন্দধয াঅয যনাআ।’’১ এাআ
নদীভাতৃক ূফশফন্দেয ন্দে তাাঁয নযচ নছর নননফড়  প্রতযক্ষ বান্দফ। দ্মাতীযফতশী যছন্দরন্দদয জীফনন্দক ঘননষ্ঠবান্দফ
যজন্দনন্দছন। নকন্তু ভগ্র ধীফয ভাজ এ উনযান্দয নাক ন। নাক একনট ক্ষুদ্র ধীফয নযফান্দযয কতশা কুন্দফয।
উনযান্দয টবূনভয নফস্তায ঘন্দটন্দছ যান্দন নভায ভনাদ্বীন্দ ফনত স্থান্দনয কানননন্দত।
উনযান্দয প্রে  িনত ননন্দ নতনন ফায ফায দুাঃানক যীক্ষা কন্দযন।‚ফাস্তফ জীফনন্দক তাাঁয নযন্দফ
ন্দভত তুন্দর ধযন্দত যচন্দন্দছন ফন্দরাআ যযাভানিকতা নযতযাগ কন্দয নতনন ফস্তুফাদন্দক, নফজ্ঞান দৃনিন্দত ভানফ জীফন্দন
াথশনননতক নিা-প্রনিান্দক-ভাকশফাদন্দক গ্রণ কন্দযন‛২। াবযস্ত জীফন মাত্রায ৃঙ্খন্দরয ভন্দধয ন, দুদশভনী ভানফ
প্রফান্দয ভন্দধয নতনন যমন জীফন্দনয যয ন্ধান কন্দযন্দছন যমখান্দন ভানুল জীফন প্রফান্দয ন্দে ািা নদন্দ চরন্দত
নগন্দ ুযন্দনা নফশ্বা  াঅেন্দক যপন্দর মা। এয াঅন্দগ তাাঁয ভন্দতা দুাঃাী যরখক ত াঅয যদখা মানন, নমনন
ভানফ জীফন্দনয জনটরতা  গবীযতা ান্দেলন্দণ দা জাগ্রত।
ভাজ  ভানুন্দলয রূঢ়  ননষ্ঠুয তযন্দক ফযকন্দভয াঅড়ার-াঅফডার যথন্দক ভুি কন্দয ননযান্দফগ ননষ্ঠা প্রকা
কযা ভাননন্দকয ৃনিনিয ানযতভ ভূর যপ্রযণা। ঐশ্বনযক  াঅধযানত্মক বাফান্দফগ নদন্দ ভানফ জীফন্দনয ভযা 
দুাঃখন্দক যকাথা রঘু কযন্দত নন তাাঁয। জীফন্দনয নফলান কন্দয যমন নীরকণ্ঠ যরখক। জীফন্দনয যেদ, নিানভ,
তানন, চারানক, ঠকানযতা, স্বাথশযতা, যরাব নতনন গবীয বান্দফ উরনি কন্দযন্দছন এফাং জীফন্দনয যম নফল ননন্দজ
ান কন্দযন তা যথন্দকাআ উৎানযত ন্দন্দছ তাাঁয যরখা। যমন াাঁন্দকয ভধয যথন্দক পুন্দট ঠা ন্দদ্ময ঘ্রাণ।
ভাননন্দকয াঅন্দগ ফাাংরা গল্প“ কথাানতয াশ্বশচনযত্র  াশ্বশ ঘটনায ূত্র ধন্দয েভজীনফ ভানুন্দলয াঅত্মপ্রকা
ঘন্দটনছর। নকন্তু এাআ প্রথভ এাআ যেনণয ভানুন্দলয জীফন ননন্দ ানতয যনচত র, মায যকন্দ্রী চনযত্রযা কন্দরাআ
দ্মাতীন্দযয ভানঝ ম্প্রদা  এয ভস্ত ঘটনাাআ তান্দদয জীফন ননবশয। ফাাংরা নদীফৃনিক উনযান্দয াঞ্চর নবনিক
প্রথভ উন্দিখন্দমাগয উদাযণ ভাননক ফন্দ্যাাধযান্দয ‘দ্মানদীয ভানঝ’ এফাং এয গনতধাযা নফস্তৃত ন্দন্দছ ভন্দয
ফুয ‘গো’  ানদ্বত ভিাফভশন্দণয ‘নততা একনট নদীয নাভ’ উনযান্দয ভন্দধয।
‘দ্মানদীয ভানঝ’ উনযা“ াননতনফস্তানযত াংঘাত ফাক, ননন্দটার, াংত তায াঅনেক াফফ। াথচ ান্তীন
প্রান্দণয ফহুভুখী নফস্তায এাআ স্বল্পাতন যচনান্দক নদন্দন্দছ ফহুভানত্রক াঅন্দফদন। য াঅন্দফদন কখন্দনা ভান্দজয
বফলযন্দভয নফরুন্দি ক্ষুদ্র প্রনতফাদ কখন্দনা বারু“ ননষ্ঠুয প্রকৃনত ায জনটর নাংস্র উষ্ণশ্বা, কখন্দনা ঝড়  নফননিয
রুদ্রবীলণ যনত্র নননক্ষপ্ত ানিস্ফুনরে।
ভাননক ফন্দ্যাাধযা ফাস্তফফাদী যরখক। নতনন জীফনন্দক প্রতযক্ষ কন্দযন্দছন, ভানফ জীফন্দনয াতর যন্দযয
গবীন্দয ঝাাঁ নদন্দন্দছন। ফাস্তফ জীফন্দনয ন্দে নননফড় বান্দফ নযনচত নছন্দরন ফন্দরাআ তাাঁয ান্দতয চনযত্রগুন্দরা এবান্দফ
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াঠন্দকয ান্তন্দযয ান্তাঃস্থর মশন্ত স্পন্ত ন্দ ন্দঠ। নতায চাকনয জীফন্দন নানা স্থান্দন ফদনর ায ুফান্দদ
ভাননন্দকয নানা াঞ্চর যদখায ুন্দমাগ ঘন্দট“ দভকা, ভনলাদর, টাোাআর, ব্রাহ্মণন্দফনড়া, যভনদনীুয, কাাঁনথ, ফাাঁকুড়া,
প্রবৃনত। কখন্দনা ভানঝন্দদয ন্দোঁ যভরা, যভা, ন্দে তান্দদয ন্দে াঅরাচানযতা“ এবান্দফাআ তাাঁয উনযান্দয
উকযণ ন্দ ন্দঠ ফাস্তফ ননবশয। ভাননক জাননন্দন্দছন, উনযান্দয নবনি ফাস্তফতা। ‘‘উনযান্দ ফাস্তন্দফয যক্ষত্র 
াঅয ফযাক প্রানযত –ান্দনক যকন্দভয ান্দনক ভানুলন্দক তান্দদয ফাস্তফ জীফন  নযন্দফ ভন্দত যটন্দন এন্দন
কাননন পাাঁদন্দত ।’’৩ নফন্দদন দুননা যথন্দক উাদান াঅযণ কন্দয ভানফ চনযত্র গন্দড় যতান্দরননন। ক্ষনণক যথন্দক
নচযাত মশন্ত ফ নফলন্দাআ প্রতযন্দক্ষাআ প্রতযন্দক্ষয াঅড়ান্দরয জীফন্দনয জনটরতায তাৎমশ াঅনফষ্কায কন্দযন্দছন। তাাআ
ফাস্তফন্দক র্ম্ূণশরূন্দ পুনটন্দ যতারায জনযাআ দ্মাতীযফতশী ভানঝন্দদয জীফন মাত্রান্দক ানন্দতয উজীফয কন্দযন।
নননফড় ভন্দফদনা, ভনভশতা এন্দকয ভন্দধয াঅন্দযক ভানুলন্দক এক ভন্দনয নবতন্দয ুপ্ত াঅন্দযক ভন খুাঁন্দজ যফয
কযায ন্ধান কন্দযন্দছন। যম ভস্ত ভানুন্দলয নযচ যালক ফা যানলত ফন্দর ন, েনভক ফা ভানরক ফন্দর ন ফযাং
ভানুল ফন্দর। তাাআ যান্দন নভায ভন্দতা যরাক যম নপন নপন্দন াতরা াঞ্জানফ, নূন্দয যভন্দন্ রাগা, রারন্দচ দাাঁনড়য
পাাঁন্দক নপক কন্দয যন্দ যজন্দর াড়ায াথশাৎ দ্মাতীযফতশী যকতুয ভান্দজয ফ গনযফ যজন্দরন্দক খু যান্দখ, যালণ
কন্দয, যবতন্দয যবতন্দয াঅনপন্দভয ফযফা কন্দয যান্দন নভা। তায গনযফ যথন্দক ধনী ায কাননন াীভ যন্দয
ঢাকা মা াঅভান্দদয নচিন্দক নফনিত কন্দয। েীকুভায ফন্দ্যাাধযান্দয বালা“ ‘একটা যযভ যরাক এাআ যান্দন
নভা। ফানড়তায যনাাখানর াঞ্চন্দর। প্রথভ মখন য যকতুন্দয াঅনানছর যন্দন নছর একটা যছাঁড়া রুনে, ভাথা এক
ঝাাঁক রুক্ষ চুর“ ঘলা নদন্দর গান্দ খনড় উঠত। যজন্দর াড়া ননফাী ভুরভান ভানঝ জন্দযয ফানড়ন্দত াঅে রাআানছর,
জন্দযয যনৌকা বফঠা ফানত।’৪
াথচ াঅজ য নফি ফান প্রবু। এাআ যম যান্দন নভঞা গনযফ যথন্দক ধনী ন্দন্দছ“ য থ যাজা ন, ফাাঁকা াভৃণ
থ। যালণ  ানযান্দয যগান উান্দ যম তায থ প্রস্ত যখান্দন তায কাজ কাযফান্দযয ফণশনা দু-একনট
াংন্দকতভ যযখা জাননন্দন্দছন“ ‚এাআ ফ ুন্দখয ফযফস্থা য যম নক উান্দ কনযন্দন্দছ গ্রান্দভয যরাক নঠক ানুভান
কনযা উনঠন্দত ান্দয না। ননতয নতুন উান্দ য ান্দথশাাজশন কন্দয। যনৌকা রাআা য ত দ্মায ভাছ ধনযন্দত যগর“
যগর য নতয কাযণ মাানট কন্দরাআ যদনখন্দত াাআর, নকন্তু দ্মায যকান খান্দন যম ভাছ ধনযর ভাছ নফনিাআ ফা
কনযর যকান ফ্ন্দয, কান্দযা তাা যচান্দখ নড়র না। তাায যনৌকায ভানঝন্দদয নজজ্ঞাা কনযা একটা গল্প ভাত্র যানা
যগর যম, যম ফ্ন্দয তাাযা ভাছ নফি কনযান্দছ যখান্দন যনৌকা মাতাাত কনযন্দত না নক াত াঅট নদন ভ
রান্দগ। তাযয কন্দকনদন ন্দতা যান্দন গ্রান্দভাআ ফনন্দ থান্দক। এন্দকফান্দয নকছুাআ কন্দয না। ঠাৎ একনদন য
উধা াআা মা। ন্দনন্দযা নদন এক ভা াঅয তাায যদখা যভন্দর না। াঅনফবশাফ তাায ঘন্দট ঠাৎ এফাং নকছুনদন য
দুন্দা, গরু ছাগর চারান রাআা মা কনর“কাতা।‛৫
এবান্দফ াথশ উাজশন্দনয যয ান্ধকান্দযয াঅড়ান্দরয ধনতন্দেয াঅর যালক রূনট াআনেতভ যম এক ভন্দ
যকতুন্দযয ধীফযন্দদয ন্দে জীফন  জীনফকায কাজ শুরু কন্দযনছর, কারিন্দভ য ন্দ উন্দঠন্দছ এক নফন্দল েনত
র্ম্ন্ন যযভ ুরুল মায গনত-নফনধ যজন্দরন্দদয কান্দছ ফহুরাাংন্দ াজ্ঞাত। ফলশায ভযশুন্দভ াআনরভান্দছয করযান্দণ
যজন্দরন্দদয জীফন্দন াভনক স্বচ্ছরতা যদখা নদন্দর ফছন্দযয ফানক নদনগুন্দরান্দত তান্দদয জীফন ফাাঁধা থান্দক াঅনথশক
ানটন  নানা দুাঃখ কি। যান্দন নভায াতা এাআ দনযদ্র যছন্দরন্দদয জীফন মাত্রা ননফশা কযা জ ন্দ ন্দঠ।
তখন যান্দন নভা ন্দ ন্দঠ তান্দদয প্রবু। দনযদ্র াা ভানুল ধনতন্দেয াথশ যখাাঁজায াফয া না কাযণ ফাাঁচায
তানগন্দদ তাযা নদনযাত ফযস্ত ন্দ থান্দক। তাাআ যান্দন নভঞা ধীফযন্দদয কান্দছ যযভ ভানুল- জীফন মুন্দি
জযাজন্দয এন্দকফান্দয াংন্দমাগ স্থন্দর তাযা ফা কন্দয, নভত্র ফরন্দত তান্দদয যকউ যনাআ ‚... তাায গবীয  দুন্দজ্ঞশ
ভতরফ াাঁনন্দরয াঅন্দাজন াঅযম্ভ কনযন্দর যজন্দর াড়া এভন যক নাাআ তাান্দক নকছু ফনরন্দত ান্দয। ফনরন্দত
ত ান্দয। ফন্দরনা শুধু এাআজনয যম ফরা ননযথশক তান্দত যকান্দনা রাব  না। মা য ঘটা ভস্তাআ স্বাবানফক 
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াফযম্ভাফী।‛৬ যান্দন নভঞায ভন্দধয ধনতন্দেয  যালণতন্দেয বঙ্কয রূনট নযস্ফূট। নকন্তু তা ন্দত্ত্ব যরখক এাআ
দূযন্ত যযভ যালক যান্দনন্দক তাাঁয ান্তন্দযয দযদ নদন্দ পুনটন্দ তুন্দরন্দছন ভানুল নন্দন্দফ যখান্দন তায যবতয
ুপ্ত থান্দক এক উদাীন ফাউর। এক ভুান্দপয বফযাগী। তাাআ ফরা মা, ভাননক ফন্দ্যাাধযা মত ফড় কনভউননি,
তায যচন্দ ফড় নল্পী  স্রিা। এাআ স্রিা ভাননক ফন্দ্যাাধযা যান্দন্দনয চনযন্দত্রয ভাত্রান্দক এ ূন্দত্র ফানড়ন্দ
নদন্দন্দছন।
ফাাআন্দযয নদক যথন্দক যান্দননভা াভানক, যজন্দরন্দদয দুাঃন্দখ, নফন্দদ ফা প্রকৃনতয নফমশন্দ য াান্দমযয াত
ফানড়ন্দ নদন্দত দা প্রস্তুত। াঅফায য নতুন ৃনিয জনয ফযাকুর ন্দ ন্দঠ। তান্দক ানস্থয কন্দয যতান্দর নফৃনিয স্বপ্ন।
য স্বপ্ন যদন্দখ … দূয ৃনথফীয ান্দয ধন ভাননক দ্বী ্ী, যনাাখানর যনযন্দ ভনা দ্বীন্দয। এ উনযান্দয
ভনাদ্বী ভানন্দফয এক ফহু াঅকানঙ্খত যযযুযী যমন ৃনথফীয ভানুন্দলয নচযকান্দরয প্রকৃনত জ কন্দয নফবযতা
গঠন্দনয ছাা তায ভন্দধয। উনযান্দয বালা “ ‚কন্দর ানববূত াআা যান্দন। যান্দন্দনয ভুন্দখ, ভনাদ্বীন্দয কথা
কুন্দফয কখন্দনা যান্দন নাাআ, াঅজ যান্দন ফনরন্দত থান্দক  দ্বীনটয জনয তায কত দযদ। নীরান্দভ দ্বীনট নকননফায
য খান্দন জনদ ফান্দনায স্বপ্ন যদনখন্দতন্দছ য … কত াথশ  ভ যম ফয কনযান্দছ দ্বীন্দয নছন্দন।
ভানাদ্বীন্দয যনা াাআা না ফনন্দর াঅজ যতা য ফড়ন্দরাক …..।’’৭ যালক যান্দন নভঞায যবতন্দযয যাআ ুপ্ত
কনফ যান্দন, ভানুল যান্দনন্দক াঅনফষ্কায কন্দযন্দছন কনফ। যম ভানুল মুন্দগ মুন্দগ ফন যকন্দট ফত গন্দড়ন্দছ, াঅনদভ ফনয
াযণয বয জনন্দদ নযণত কন্দযন্দছ যাআ স্রিা ভানফ িায প্রতীক যান্দন। উনযানক এ ূন্দত্র তায যবতন্দযয
ৃজন কুরী কনফভনন্দক প্রকান্দয এন্দনন্দছন গনযফ ভানঝ কুন্দফন্দযয ঘন্দয ঘুনভন্দ যাত কানটন্দন্দছন। যবান্দয ঠায য “
‚এখন ফৃনি নাাআ, নকন্তু যভন্দঘ যভন্দঘ প্রবান্দতয রূ াস্বাবানফক থভথন্দভ। যান্দন একফায ভুখ তুন্দর াঅকান্দয নদন্দক
তাকাাআর। াআা াঅিা নাভান্দনা াঅকান্দয তন্দর কী দীনা এাআ ৃনথফী। যান্দন্দনয ভন্দনয যকান্দন একনট স্বাবানফক কনফে
নছর, জীফন্দন নবন্ন াফস্থা নড়ন্দর ন্দতা য কন্দকনট গীনতকা যচনা কনযত …. পুটা চারায ননন্দচ চাটাাআন্দয
নফছানা যাতটা কাটাাআা াঅজ যান্দন্দনয ভন্দন গান বানা াঅনন্দতন্দছ।’’৮
তায উদা বযা গান যমন জীফন্দনয স্র যেদন্দক াানযত কন্দয। একনদন্দক তান্দত যমভন াঅন্দছ াজায
ফছন্দযয ঘুভন্ত যচতনাীন যানলন্দতয প্রনত জাগফায াঅহ্বান ানযনদন্দক তান্দত যন্দন্দছ এক ননযফনধ ুদূন্দযয উদা
কযা বানটানর টান মা ফ ূনযতা রুিতান্দক যছন্দন যপন্দর াঅন্দরায থ যদখা। এাআ গাননট যমন দ্মানদীয ভানঝ
এক উনযান্দয এক ধ্রুফদ–
‚াঅাঁধায যাাআন্দত াঅভান জনভন
পাযাক কাআযযা যথা
যফানধু কত ঘুভাাআফা।
ফান্দ নফনফ ডাাআন্দন যারা
াকার এর যযা
নভা কত ঘুভাাআফা।’’৯
দ্মাতীন্দযয যকতুয গ্রান্দভ যম ধীযফ ম্প্রদান্দয ফা, কুন্দফয ভানঝ তান্দদযাআ একজন। দ্মা এাআ উনযান্দয
এক যযভ চনযত্র ন্দ দাাঁনড়ন্দন্দছ। এাআ নদী চনযত্র কুন্দফয চনযন্দত্রয নফকান্দ াক াআান্দছ। য ফনরষ্ঠ ুরুল।
তায ন্তান্দনয ভন্দধয রখা  চণ্ডী এখন নশু। তায স্ত্রী ভারা েু। তায জীফন্দন যন্দন্দছ এক স্থাী নফলণ্ণতা। তায যপ্রভ
 ান্দপ্রভ ননন্দ য দ্মা প্রবানফত এক যখারী চনযত্র।
এাআ যজন্দর ম্প্রদান্দয ভন্দধয যন্দন্দছ নানা নীচতা, াংকীণশতা। াভানজক নদক যথন্দক যথন্দক এযা যমভন ব্রাতয
যতভনন াথশনননতক নদক যথন্দক এযা াা। কুন্দফয  ানযানয যজন্দর যমভন“ গন্দণ, ধনঞ্জ, যাু প্রবৃনতয ভন্দতা
াাংস্কৃত াঅনদভ  াা প্রাণী। াবুি নফননদ্র যান্দত যদফীগন্দঞ্জয উজান্দন দ্মা াআনর ধযন্দত ধযন্দত যছাঁড়া যনাংনট
Volume-II, Issue-VI

May 2016

4

ভাননক ফন্দ্যাাধযান্দয ‘দ্মানদীয ভানঝ’ :

ঙ্কয কয

যা গনযফতভ গনযফতায ফর যদন্দ ভন্দন যনন্দভ াঅন্দ নুব্জ োনন্ত। উদান্ত নযেভ কন্দয ঠকন্দত । ধনঞ্জ খুড়া
চায াআনরন্দক ‘দুাআ যা াত ঞ্চা খান’ ফন্দর চারা। তান্দত যানলত ফনরষ্ঠ কুন্দফয োন্ত, োন্ততয  “‚ঘুন্দভ 
োনন্তন্দত কুন্দফন্দযয যচাখ দুনট ফুনঝা াঅনন্দত চা। গনযন্দফয ভন্দধয য গনযফ, যছাটন্দরান্দকয ভন্দধয াঅন্দযা যফন
যছাটন্দরাক। এভন বান্দফ থান্দক ফনঞ্চত কনযফায ানধকাযটা তাাআ প্রথায ভন্দতা াভানজক  ধভশ “ র্ম্কশী দটা
ননন্দভয ভন্দতা, ান্দঙ্কান্দচ গ্রণ কনযান্দছ।’’১০
ভান্দজয উচ্চফন্দণশয ভানুল, ুনর প্রান প্রবৃনত কান্দনভ স্বান্দথশয নফরুন্দি াংগ্রাভ কযায চনযন্দত্রয ফনরষ্ঠতা 
া তায যনাআ। য জান্দন যম, াম্রাজযফাদী াকদন্দরয  যফন ুাঁনজনতন্দদয নভনরত নিয নফরুন্দি দাাঁনড়ন্দ য
ুস্থবান্দফ যফাঁন্দচ থাকায দানফ প্রনতনষ্ঠত কযন্দত াযন্দফ না। ফযাং নভথযা, চুনয  যজন্দরয াত যথন্দক ফাাঁচায তানগন্দদ য
তায দুনট াা নশু ন্তান  েু স্ত্রী ভারান্দক যপন্দর যযন্দখ মুফতী যানরকা কনরান্দক ননন্দ যান্দন নভঞায
ভনাদ্বীন্দ ফফা কযফায জনয চন্দর মা। কুন্দফযন্দদয যজন্দর াড়ায দুনফশ জীফন দানযন্দদ্র তাা নেি।
দ্মানদীয ভানঝন্দদয ফীবৎ যনাাংযা াবুি াধশবুি জীফন্দনয ফণশ না ন্দযাক্ষ ভাজ বফলন্দভযয নফরুন্দি যরখন্দকয
গবীয উষ্মা পুন্দট উন্দঠন্দছ। ‚যজন্দর াড়ায ঘন্দয নশুয ি্ন যকান্দনা নদন ফন্ধ  না। ক্ষুধা “ তৃষ্ণায যদফতা, ান
কান্নায যদফতা, াঅত্মায যদফতা, াআান্দদয ূজা যকান্দনা নদন াে  না …’১১ াঅন্দ, যযাগ, াঅন্দ যাক। জন্দন্ময
াবযথশনা এখান্দন গম্ভীয। ননরুৎফ, নফলণ্ণ।
াথচ তায যবতয প্রান্দণয বযুয ঐশ্বমশ। তায কাছ যথন্দক চার কজশ না ননন্দ গন্দণ ীরু যজঠায কান্দছ যগন্দছ শুন্দন
কুন্দফয যীনত ভন্দতা ধভক নদন্দ ন্দঠ “ ‘গনযফ ফাআরযা দুগা চাউর কজশ যদন্দনয ভন্দতা গনযফ াঅনভ না, জাাআনা
থুাআ।’১২
কুন্দফয নাভটায ভন্দধয প্রানণক স্প্ন  ঐশ্বন্দমশয াআনেত স্পি। নকন্তু দুবশাগয  দুজশ তায প্রফর যৌরুলন্দক ফাধা
যদ। াদানধা যভাটা ফুনিয কুন্দফয দুবশাগযন্দক যবন্দঙ যপরায ফানা কযন্দর াতৃপ্ত াঅতশনান্দদয ভন্দতা নঘন্দয যান্দখ
তান্দক, াঅঘাত কন্দয ভাজ  নযন্দফ। যম ভনাদ্বীন্দ নগন্দ যাু ফশাযা ন্দন্দছ। যম ভনাদ্বীন্দয নাভ শুনন্দর
বন্দ াঅতন্দঙ্ক াঅাঁৎন্দক উঠন্দত যম, য ভনাদ্বীন্দ াঅজ তান্দক যমন্দতাআ । নননত যমন তান্দক ভনাদ্বীন্দ ননন্দ
মাায াঅন্দফদন জানা। কনরা কুন্দফয র্ম্শন্দক ফ্রন্দডী াফদনভত কাভনায রক্ষণ স্পি। ানযনদন্দক কনরায াত
ধন্দয ুদূয ভনা“দ্বীন্দ মাায ভন্দধয নদন্দ নচযকান্দরয ভানুন্দলয জীফনান্দেলণ ফড় ন্দ ন্দঠন্দছ। তাাআ উনযান্দয
যল ভুহুতশ এাআ জীফনান্দেলন্দণযাআ প্রতীক। ‚ঘান্দটয খাননক তপান্দত যান্দন্দনয প্রকাণ্ড যনৌকানট যনাঙয কযা নছর।
একজন ভানঝ ঘুভাাআানছর যনৌকা। কুন্দফয নীযন্দফ যনৌকা উনঠা যগর। ন্দে যগর কনরা, ছাআন্দয ভন্দধয নগা
ফনর য। কুন্দফযন্দক ডানকা কনর, াঅভান্দয ননফা ভানঝ রন্দগ?
, কনরা চরুক ন্দে। একা াতদূন্দয কুন্দফয ানড় নদন্দত ানযন্দফ না।‛ ১৩
দ্মানদীয ভানঝ ভানুন্দলয ান্দত, প্রকৃনতয ান্দত ভানুন্দলয যালণ ফঞ্চনায ননযান্দফগ কাননন যমভন যতভনন াঅফায
দু-চাযনট তুনরয টান্দন এত ফযঞ্জনা যন্দন্দছ এক ননযফনধ ভুদ্র প্রফান্দয দধ্বনন, এক ভুদ্র েন্দভ ধাফভান নদীয
যফনন্দনফ াআনতফৃনি যম ননযনতকা দুন্দজশ, ননষ্ঠুয, নাংস্র াথচ কার-প্রফাীনন গন্দে।
‚কাউানচরা ানখগুনর িভাগত জন্দর ঝাাঁাাআা নড়ন্দতন্দছ। ফন্দকযা এখন একক নকাযী, ন্ধযা ঝাাঁক ফাাঁনধন্দফ
নিভায। যনৌকা, বাভান কচুনযানা, াঅকান্দয ানখ  যভঘ বানা চনরান্দছ ….. তফু নদী ছাড়া ফাআ ফাহুরয।
াঅকান্দয যনঙন যভঘ  বাভান ানখ, বাঙন ধযা তীন্দয শুভ্র কা  যাভর তরু। নদীয ফুন্দক জীফন্দনয ঞ্চারন,
এফ নকছুাআ মনদ না থান্দক, শুধু এাআ নফার একানবভুখী জরন্দস্রাত দ্মায ভানঝ বারফানন্দফ াযাজীফন।‛১৪
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