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নদীকেন্দ্রিে উনযা দ্মানদীয ভান্দ্রঝ  ইছাভতী : এেন্দ্রি তুরনাভূরে অধযয়ন
ড. তন যায়
Ex-Post Doctorate Fellow, ICSSR, New Delhi, India
Abstract
Padmanadir Majhi and Ichhamati are the most significant river centric novels in Bengali literature.
The main subject matter of the both novels is the narrative of the society, life, life struggle and
livelihood problems on the people of the banks of rivers. But both novels are not same type or same
form. The first one is Regional novel and other is Epic novel. River is the important character of
Padmanadir Majhi, but on the other hand in Ichhamati, there is no significant role of river. So there
are some similarity and some differences in their form, plot, characters and styles. Therefore, to find
out this truth, the comparative analysis of two novels is important.

ৃন্দ্রথফীয প্রাচীন বযতাগুন্দ্ররয অন্দ্রধোাং গকে উকেকছ নদীকে কেি েকয, কমভন ন্দ্রন্ধু বযতা, কভকাকিন্দ্রভয়া বযতা
ইতযান্দ্রদ। এই বযতাগুন্দ্রর গকে োয কছকন নদীয বূন্দ্রভো অন্দ্রযীভ। শুধু তাই নয়, নদীকে কেি েকয ভানফ জীফকনয ন্দ্রফন্দ্রচত্র
রীরা উদ্ভান্দ্রত কয়কছ। এই নদী েখকনা কেভয়ী, েরযাণভয়ী, আফায েখকনা রুদ্ররূী, অন্দ্রনষ্টোযী। নদীয এই ৃন্দ্রষ্ট 
ধ্বাংরীরায ভকধয ভানুল কমভন তায ফযফান্দ্রযে জীফকনয প্রকয়াজন কভিায়, আফায কতভন্দ্রন অান্দ্রথিফ জীফকনয ান্দ্রি কভিাকত
ক্ষভ য়। তকফ শুধু ভাজ জীফকন নয়, ান্দ্রকতয নদীয এেিা গুরুত্বূণি বূন্দ্রভো আকছ। ফাাংরা ান্দ্রতয তায এেিা
উকেখকমাগয ন্দ্রনদিন।
ফাাংরা ান্দ্রকতয নদীয েথা এককছ একেফাকয চমিাকদয মুগ কথকে। দেতিা চান্দ্রিরাদ ৫ নাং চমিাকদ ধভিীয় তত্ত্বেথায
ভকধয অন্দ্রিত্ব প্রফাকে নদীয প্রফকয কে তুরনা েকয ফকরন্দ্রছকরন—‚বফণই গণ গম্ভীয কফকগেঁ ফাী’’। ভধযমুকগয ফাাংরা
ান্দ্রকতয নদীয প্রে আকছ, কমভন শ্রীেৃষ্ণেীতিন োকফয যাধা  েৃকষ্ণয াক্ষাৎ ঘকিকছ নদীয িবূন্দ্রভোয়। কতভন্দ্রন বফষ্ণফ
দাফরীকত েৃকষ্ণয ফােঁী যাধাকে মভুনায তীকয কিকন একনকছ। আফায ভনাভেকর কফহুরায গাঙুকেয ফুকে কবরা বান্দ্রকয়
ইকিয বায় মায়ায প্রে আকছ। তকফ এগুন্দ্রর কোনিাই ন্দ্রযূণি নদী কেন্দ্রিে ান্দ্রতয ৃন্দ্রষ্ট নয়; এখাকন নদী এেন্দ্রি গন্দ্রতীর
প্রাকণয আথফা োরপ্রফাকয প্রতীে ভাত্র।
ফাাংরা ান্দ্রকতয মথাথি নদী কেন্দ্রিে ান্দ্রতয ফরকত মা কফাঝায় তা র—প্রভথনাথ ন্দ্রফীয ‘দ্মা’ (১৯৩৫),ভান্দ্রনে
ফক্যাাধযাকয়য ‘দ্মানদীয ভান্দ্রঝ’ (১৯৩৬),তাযাঙ্কয ফক্যাাধযাকয়য ‘োন্দ্রর্ী’ (১৯৪০)  ‘ােঁুন্দ্রর ফােঁকেয উেথা’
(১৯৪৭),ন্দ্রফবূন্দ্রতবূলণ ফক্যাাধযাকয়য ‘ইছাভতী’ (১৯৫০), অদ্বৈত ভেফভিকনয ‘ন্দ্রততা এেন্দ্রি নদীয নাভ’(১৯৫৬), ভকয
ফুয ‘গো’ (১৯৫৭) এফাং কদকফ যাকয়য ‘ন্দ্রতিা াকযয ফৃত্তাি’(১৯৮৮) ইতযান্দ্রদ।এই ফ উনযাগুন্দ্ররকত নদী াকেয ভানুকলয
ভাজ  জীফকনয েথা ফরা কর তায স্বরূ এে নয়।এই োযকণই নদী কেন্দ্রিে উনযাগুন্দ্ররয ভকধয তুরনাভূরে
আকরাচনায আফন্দ্রযেতা আকছ। ফতিভান প্রফকন্ধ আভায আকরাচনায ন্দ্রফলয় র নদীকেন্দ্রিে উনযা দ্মানদীয ভান্দ্রঝ-য কে
ইছাভতী-য তুরনাভূরে আকরাচনা। এই ধযকনয তুরনাভূরে আকরাচনায প্রকফকয ূকফি তুরনাভূরে ান্দ্রতয ম্পকেি দু’চায
েথা ফরা দযোয। ‘The Random House Dictionary of the English Language’ গ্রকে তুরনাভূরে ান্দ্রতয ম্পকেি
ফরা কয়কছ—“ The study of literatures of two or more national groups differing in cultural background
and, usually , in language can centrating on their relationship to and influences upon each other.”

১

অথিাৎ ান্দ্রকতয তুরনাভূরে ন্দ্রফকেলকণয ভূর উকেয র দুই ফা তায কফন্দ্র ন্দ্রবন্ন ন্দ্রবন্ন াাংস্কৃন্দ্রতে ন্দ্রযভণ্ডকর গকে ো ান্দ্রতয
উাদাকনয ভকধয তুরনাভূরে আকরাচনায ভাধযকভ তাকদয আিঃম্পেি এফাং স্বতন্ত্রতা ন্দ্রনণিয় েযা।২
ইছাভতী  দ্মানদীয ভান্দ্রঝ উনযাকয তুরনাভূরে আকরাচনা: ইছাভতী  দ্মানদীয ভান্দ্রঝ উনযাকয নাকভয কে ফাাংরায
নদীয নাভ মুক্ত থােকর আকর দুন্দ্রি উনযা-ই র নদীয তীযফতিী অঞ্চকরয াধাযণ ভানুকলয জীফকনয োন্দ্রন্দ্রন। এয ভকধয
ভানুকলয ুখ-দুঃখ, আা-ন্দ্রনযাা, কপ্রভ-অকপ্রকভয েথা আকছ। দ্মানদীয ভান্দ্রঝ উনযাকয প্রধান উজীফয ন্দ্রফলয় র দ্মা
াকেয ধীফযকদয জীফন  জীন্দ্রফোয াংেকিয েথা, কতভন্দ্রন ইছাভতী উনযাক অন্দ্রফবক্ত ফাাংরায মকায কজরায নীর চালীকদয
াংেকিয েথা উকেন্দ্রখত কয়কছ। দ্মানদীয ভান্দ্রঝ’কত জীফন  জীন্দ্রফোয ভকধয ৈকেয েথা ফরা কয়কছ, কখাকন ইছাভতী’কত
নীরেয াকফ  তাকদয অন্দ্রধনি েভিচাযীকদয কে প্রজাকদয ন্দ্রফকযাধ এফাং ফােঁধার ন্দ্রনকয় প্রজাকদয ভকধয ভাযাভান্দ্রযয ন্দ্রচত্র পুকি
উকেকছ। তাই অন্নদাঙ্কয যায় ইছাভতী’কে আয এেিা নীরদিণ ফকর ভিফয েকযকছন।
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তন যায়
এই উনযা দুন্দ্রিয ূচনা  ভান্দ্রিকত যকয়কছ নদীয প্রে। দ্মানদীয ভান্দ্রঝ কমবাকফ শুরু কয়কছ তা র—‚ফলিায
ভাঝাভান্দ্রঝ। দ্মায় ইন্দ্রর ভাছ ধযায ভযশুভ চন্দ্ররয়াকছ‛ এফাং কল কে—‚ঘাকিয খান্দ্রনে তপাকত কাককনয প্রোণ্ড কনৌোন্দ্রি
কনাঙয েযা ন্দ্রছর। ….. েুকফয ন্দ্রনযকফ কনৌোয় উন্দ্রেয়া কগর।….. কে কগর েন্দ্ররা। , েন্দ্ররা চরুে কে। এো অতদূকয
েুকফয ান্দ্রে ন্দ্রদকত াযকফ না‛। ন্দ্রেে এেই বাকফ ইছাভতী উনযাকয শুরুকত এফাং ককল নদীয প্রে আকছ, কমভন, শুরুকতই
যকয়কছ---‚ইছাভতী এেন্দ্রি কছাি নদী। অিত মকায কজরায ভধয ন্দ্রদকয় এয কম অাং প্রফান্দ্রত, কিুেু‛ এফাং কল কে -‚কদয েকরয াভকন ন্দ্রদকয় ইছাভতীয জরধাযা চঞ্চরকফকগ ফকয় চকরকছ, গোাগয ান্দ্রযকয় ভাভুকদ্রয ন্দ্রদকে‛।
দুন্দ্রি উনযাকই আঞ্চন্দ্ররে েথযবালা  করােন্দ্রফশ্বা-াংস্কায, প্রথা, করাে-উৎফ ইতযান্দ্রদ নানা করাে ঐন্দ্রতয ারকনয প্রে
যকয়কছ। কমভন, দ্মানদীয ভান্দ্রঝ’কত যথমাত্রা, দুগিাূজা  কদার উৎফ উৎমাকনয প্রে আকছ, কতভন ইছাভতীকত দুগিাূজা,
কতকযয ারুন্দ্রন ইতযান্দ্রদ ারকনয প্রে যকয়কছ। অন্দ্রতপ্রােৃত ন্দ্রক্তয প্রন্দ্রত ন্দ্রফশ্বা-াংস্কায এই দুন্দ্রি উনযাক ফযক্ত কয়কছ। এ
প্রকে শ্রীেুভায ফক্যাাধযাকয়য এেন্দ্রি ফক্তফয ্মরযণ কমাগয। ন্দ্রতন্দ্রন ফকরকছন—‚প্রফাভান নদী  যযভয় ভুকদ্রয ভকধয
মাাকদয জীফন আন্দ্রতফান্দ্রত য়, তাাকদয ভকন প্রােৃন্দ্রতে ন্দ্রফদ  অন্দ্রতপ্রােৃত অনুবফ কমন এেই অন্দ্রবজ্ঞতায ন্দ্রবতয  ফান্দ্রয
ন্দ্রদে ফন্দ্ররয়া প্রন্দ্রতবাত য়‛।৩
উনযা দুন্দ্রিকত ভোরীন গ্রাভয জীফকনয নানান ন্দ্রচত্র  তৎোরীন ভাজ ফযফস্থায নানা রূ পুু্কি উকেকছ। কমভন,
দ্মানদীয ভান্দ্রঝ’কত ন্দ্রফফাক েনযাণ (Bride Price) কনয়ায যীন্দ্রত েথা উকেখ আকছ। েুকফয তায কভকয় কগান্দ্রকে ফঙ্কুয
কে ন্দ্রফফা ন্দ্রদকয় ােঁচ েুন্দ্রে িাোয ণ ককয়ন্দ্রছর। তকফ ইছাভতী’কত ফহুত্নীভূরে েুরীন ন্দ্রফফা (Polygyny) প্রথায উকেখ
আকছ। যাজাযাভ তায ন্দ্রতন কফান ন্দ্রতরু, ন্দ্রফরু  ন্দ্রনরু’কে বফানী ফােঁেুকমযয কে ন্দ্রফফা ন্দ্রদকয়ন্দ্রছর। এছাো ইছাভতী উনযাক
ফণিকবদ প্রথায ন্দ্রযচয় ায়া মায়, তাই ব্রাহ্মণকদয অকনকেই ন্দ্রনম্ন ম্প্রদায়বুক্ত নারু াকরয ফান্দ্রেকত কবাজ কখকত মায়ন্দ্রন।
দ্মানদীয ভান্দ্রঝ  ইছাভতী দুন্দ্রি উনযা নদীকে কেি েকয গকে উেকর এই দুন্দ্রি উনযা ন্দ্রেন্তু এেই িাই ফা প্রেৃন্দ্রতয
নয়। দ্মানদীয ভান্দ্রঝ এেন্দ্রি আঞ্চন্দ্ররে উনযা কর তা াথিে আঞ্চন্দ্ররে উনযা নয়। তকফ আঞ্চন্দ্ররে উনযা য়ায
কক্ষকত্র কবৌকগান্দ্ররে ত্তায ন্দ্রফন্দ্রষ্ট প্রো  ূফিফকেয বালায েৃন্দ্রত্রভীন াংমত ফযফাকয করখে এেন্দ্রি ন্দ্রফশ্বাকমাগয িবূন্দ্রভ গকে
তুরকত ক্ষভ কয়কছ।৪ অনযন্দ্রদকে ইছাভতী এেন্দ্রি ভোন্দ্রফযে উনযা। শুধু ন্দ্রফারতায ন্দ্রদে কথকে নয়, ন্দ্রফবূু্ন্দ্রতবূলকণয
ন্দ্রতনন্দ্রি ভূখয ান্দ্রন্দ্রতযে বফন্দ্রষ্টয এখাকন ফযক্ত কয়কছ। কমভন, ইন্দ্রতা তথা ভাজ,প্রেৃন্দ্রত  ভাোর।৫ এখাকন উনযাকয
আকনে চন্দ্রযত্র  োন্দ্রন্দ্রন োকরয গহ্বকয ান্দ্রযকয় কগকর তা ভাোকফযয াংফাদ ফন েকয ন্দ্রনকয় কগকছ। এখাকনই ভাোন্দ্রফযে
উনযাকয াথিেতা।
দ্মানদীয ভান্দ্রঝ উনযাক ‘দ্মা নদী’ এেন্দ্রি ভুখয চন্দ্রযত্র রূক অন্দ্রঙ্কত কর ইছাভতী’কত কতভনন্দ্রি য়ন্দ্রন। োযণ দ্মায
ন্দ্রফন্দ্রবন্ন রূ এই উনযাকয ধীফযকদয জীফন  জীন্দ্রফো ন্দ্রযচান্দ্ররত েকযকছ। ন্দ্রফুর দ্মা মখন েৃণ য় তখন ভান্দ্রঝকদয জীফকন
দূদিা কনকভ আক, আফায ইন্দ্ররকয ভযশুকভ তাকদয জীফকন ন্দ্রেছুিা স্বন্দ্রি অথফা জীন্দ্রফো অজিকনয এেন্দ্রি ন্দ্রনবিযকমাগয ভাধযভ
কয় কে। আথিাৎ দ্মা নদী এই উনযাকয চন্দ্রযত্র, োন্দ্রন্দ্রন  গন্দ্রতকে ন্দ্রিয় বাকফ প্রবান্দ্রফত েকযকছ। অনযন্দ্রদকে ইছাভতী নদী
ন্দ্রিয়বাকফ এই উনযাকয োন্দ্রন্দ্রনয গন্দ্রত ফা কোন চন্দ্রযত্রকে প্রবান্দ্রফত ফা ন্দ্রযফতিন েকযন্দ্রন। ইছাভতীকত ােঁতাকযয দৃয, ভুক্ত
ায়ায ঘিনা ভাকঝ ভাকঝ ন্দ্রফকল কোন াত্রাত্রীয জীফকন ফা গ্রাকভয ভানুকলয জীফকন চাঞ্চকরযয ৃন্দ্রষ্ট েযকর তা দুন্দ্রদন কয
ন্দ্রিন্দ্রভত কয় কগকছ, স্থায়ী কোন স্বাক্ষয যাকখন্দ্রন।৬ দ্মানদীয ভান্দ্রঝ উনযাক েুকফকযয জীফন ন্দ্রযফতিকনয কক্ষকত্র দ্মায েৃণতা
 উোভতা এেিা ফে বূন্দ্রভো ারন েযকর ইছাভতী’কত ফকচকয় ন্দ্রযফতিনীর চন্দ্রযত্র নারু াকরয জীফকনয কে ইছাভতীয
কোন ম্পেি কনই।মন্দ্রদ নারু াকরয এই ন্দ্রযফতিন ভূরত অফস্থায ন্দ্রযফতিন, চান্দ্রযন্দ্রত্রে নয়। অথিাৎ ইছাভতী উনযাকয
চন্দ্রযত্রগুন্দ্ররয কে ইছাভতী নদীয কতভন কোন বূন্দ্রভো রক্ষয েযা মায় না।
দ্মানদীয ভান্দ্রঝ উনযাক ধীফয ভান্দ্রঝকদয দুঃান্দ্রে জীফনমাত্রা, ঈলিা-ন্দ্রফকৈল, স্বাথিযতা, ন্দ্রনন্দ্রলদ্ধ কপ্রভ, দনজ্বারা ফই
দ্মা নদীয কপ্রক্ষাকি অন্দ্রঙ্কত কয়কছ। ককক্ষকত্র ইছাভতী উনযাক ইছাভতী নদী কেফর এেন্দ্রি গন্দ্রতীর প্রাকণয প্রতীে কয়
উকেকছ। েখকনা তা আভাকদয জান্দ্রতয াভান্দ্রজে চূণি ইন্দ্রতাকয াক্ষী, আফায েখকনা এেিা ন্দ্রনযিয োরপ্রফাকয প্রতীে রূক
প্রন্দ্রতবান্দ্রত কয়কছ।
ইছাভতী উনযাক এেন্দ্রদকে কমভন ত দন্দ্রযদ্র ভানুকলয ছন্দ্রফ আকছ, কতভন্দ্রন ণিেুন্দ্রেকয ফফাোযী কদকফাভ ভানুকলয
েথা আকছ, কমখাকন উচ্চ আদিফাকদয েথা স্পষ্ট। কমভন, বফানী ফােঁেুকমযয ভত াধাযণ ভানুল উচ্চ আদিফাকদয জনয
কদকফাভ চন্দ্রযত্র কয় উকেকছ। ন্দ্রেন্তু দ্মানদীয ভান্দ্রঝ উনযাক ত দন্দ্রযদ্র ভানুকলয েথা থােকর উচ্চ আদিফাদ ফা কদকফাভ
ভানুকলয েথা কনই। এখাকন কাকন ন্দ্রভয়া কযাোযী ন্দ্রেন্তু কদকফাভ চন্দ্রযকত্র উত্তীণি কত াকযন্দ্রন। োযণ তায ফ উোকযয
ভকধয এেিা স্বাথি আকছ।এ প্রকে শ্রীেুভায ফক্যাাধযাকয়য এেিা ভিফয তুকরধযা মায়। তায ভকত ‚উনযান্দ্রিয ফিকশ্রষ্ঠ গুণ
ইকতকছ ইায ম্পূণি রূক ন্দ্রনম্নকশ্রণী অধুযন্দ্রলত গ্রাভযজীফকনয ন্দ্রচত্রাঙ্ককন ূক্ষ্ম  ন্দ্রনখুেঁত ন্দ্রযন্দ্রভত কফাধ, ইায াংেীণি ন্দ্রযন্দ্রধয
ভকধয নাতন ভানফ প্রফৃন্দ্রত্তগুন্দ্ররয ক্ষুদ্র  ভৃদু উচ্ছ্বাকয মথামথ ীভা ন্দ্রনকদি। এই ধীফয েীয জীফনমাত্রায় ন্দ্রন্দ্রক্ষত
অন্দ্রবজাকতযয ভান্দ্রজিত রূন্দ্রচ  উচ্চ আদিফাকদয ছায়াভাত্র য় নাই। এই কশ্রণীয এেভাত্র প্রন্দ্রতন্দ্রনন্দ্রধ কভজফাফুয েথা ভাকঝ কানা
কগকর , ন্দ্রতন্দ্রন ন্দ্রেন্তু ফযাফযই মফন্দ্রনোয অিযাকর‛।৭
ইছাভতী’কত নদীয দুাকেয প্রােৃন্দ্রতে কৌ্কমিয ফণিনা ফাযফায থােকর দ্মানদীয ভান্দ্রঝ’কত তা আনুুন্দ্রস্থত। োযণ
দ্মানদীয ভান্দ্রঝ’য োন্দ্রন্দ্রনয কপ্রক্ষাকি যকয়কছ ধীফযকদয দুন্দ্রফিল জীফকনয ধাযাফান্দ্রে ঘিনা। কমখাকন করখকেয প্রােৃন্দ্রতে
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নদীকেন্দ্রিে উনযা দ্মানদীয ভান্দ্রঝ  ইছাভতী : এেন্দ্রি তুরনাভূরে অধযয়ন
তন যায়
কৌ্মি ফণিনায কোন অফো ন্দ্রছর না। তকফ এই কপ্রক্ষাকি প্রােৃন্দ্রতে কৌ্কমিয ফণিনা থােকর তা অন্দ্রত কযাভান্দ্রিেতায কদাকল
দুষ্ট ত; গকেয ফািফতা কযাভান্দ্রিেতায় ধাভা চাা কে কমত।
দ্মাাকেয কজকরকদয আবাফকফাধ ইছাভতী উনযাকয ভত নয়। দ্মানদীয ভান্দ্রঝ’য চন্দ্রযত্রযা তাকদয আবাফকফাধ কথকে
েখকনাই কফন্দ্রযকয় আকত াকযন্দ্রন। এখাকন ভান্দ্রঝযা তাকদয ফৃন্দ্রত্তগত ন্দ্রযচয় কছকে ভয়নাৈীকয যযভয় জগকত প্রকফ েযকত
ফাধয কয়কছ। ইছাভতী’য কক্ষকত্র এভনন্দ্রি য়ন্দ্রন। এখাকন নীরেয াকফকদয তকনয পকর প্রজাযা নীর চাল েযা কথকে ভুন্দ্রক্ত
ককয়কছ। তাই স্বাবান্দ্রফেবাকফই চন্দ্রযত্রগুন্দ্ররয ভকধয আথি-াভান্দ্রজে অফস্থায ন্দ্রযফতিন কয়কছ।
ইছাভতী উনযাকয ভৃতুযকচতনা দ্মানদীয ভত তীব্র নয়। দ্মানদীয ভান্দ্রঝ’কত কাকন ন্দ্রভয়ায ভয়ানাৈী কমন এে অদৃয
ন্দ্রনয়ন্দ্রতয ভত কফ েকয়েন্দ্রি চন্দ্রযকত্রয ফিনাা ট্র্যাকজন্দ্রড ৃন্দ্রষ্ট েকযকছ। এই ৈী ভায়াফী, যযভয় -- জীফন না ভৃতুয তা কেউ
জাকন না। তকফ ইছাভতী’কত বফানী, ন্দ্রতরু  ন্দ্রনিান্দ্রযণীয োভি-েুন্দ্রভকযয বয়কে উকক্ষা েকয জকর ােঁতায োিায ভকধয কোন
ভৃতুযকচতনায ছা ধযা কে না।
আকরাচয দুন্দ্রি উনযাকয চন্দ্রযত্রগুন্দ্ররয ভকধয তুরনা েযকর কদখা মায় দ্মানদীয ভান্দ্রঝ ’কত নায়ে র েুকফয, ন্দ্রেন্তু বফানী
ইছাভতী’কত নায়ে কয় উেকত াকযন্দ্রন। োযণ তায ন্দ্রিয়তা উনযাকয শুরু কথকে কল মিি অনযানয চন্দ্রযকত্রয ন্দ্রফন্দ্রচত্র
হ্রদয়ৈকেয গ্রন্দ্রে উকমাচন েকয ঘাতপ্রন্দ্রতঘাকতয ভধয ন্দ্রদকয় োন্দ্রন্দ্রনয অন্দ্রনফামি ন্দ্রযণন্দ্রতয ন্দ্রদকে ন্দ্রনকয় কমকত াকযন্দ্রন। আফায
অদ্বফধ কপ্রকভয কক্ষকত্র েন্দ্ররা  ন্দ্রনিান্দ্রযণীকে াাান্দ্র দােঁে েযাকনা মায় না। োযণ ন্দ্রফবূন্দ্রতবূলণ কদগত কপ্রভকে আন্দ্রিে কপ্রভ
রূক কদখকত কচকয়কছন। কই োযকণ ন্দ্রনিান্দ্রযণীয অদ্বফধ কপ্রকভয ভকধয কোন ফ্রকয়ন্দ্রডয় কমৌন কচতনা কনই। তায এই অদ্বফধ কপ্রভ
এককছ স্বাভীয বার না ফাা  শ্বশুয ফান্দ্রেকত অভমিাদায োযণ কথকে। অনযন্দ্রদকে েন্দ্ররায অদ্বফধ কপ্রকভয ভকধয যকয়কছ
েুকফকযয প্রন্দ্রত তীব্র আেলিণ  আন্দ্রক্ত। েুকফকযয ভকধয এই আন্দ্রদভ প্রফৃন্দ্রত্তয উদ্মাদনা রক্ষয েযা মায়। আকর েন্দ্ররায
কমৌফনদীি যীয কদকখ েুকফকযয ভকন কবক উকেকছ দ্মায উকৈর রূ ৮ ---‚কদ কমন উথন্দ্ররয়া উন্দ্রেয়াকছ েন্দ্ররায, ফলিায
দ্মায ভত‛।
ইছাভতী উনযাক করখে নদীয কম রূন্দ্রচত্র এেঁকেকছন তা দ্মানদীয ভান্দ্রঝ কথকে অকনে কফন্দ্র ফণিনাভূরে। োযণ ইছাভতীয
ধাকযই ন্দ্রতন্দ্রন ফে কয়কছন এফাং জীফকনয অকনে ভয় অন্দ্রতফান্দ্রত েকযকছন। পকর ন্দ্রতন্দ্রন ইছাভতীয রূ  কৌ্মি কমবাকফ
কদখায ুকমাগ ককয়কছন ভান্দ্রনে ফক্যাাধযাকয়য কক্ষকত্র তা য়ন্দ্রন। একক্ষকত্র ন্দ্রফবূন্দ্রতবূলকণয েৃন্দ্রতত্ব ভান্দ্রনে ফক্যাাধযাকয়য
কথকে আকনে কফন্দ্র। তকফ দ্মানদীয ভান্দ্রঝ’কত োন্দ্রন্দ্রন মততা ন্দ্রনকিার, ুাভঞ্জয ইছাভতী’কত ততিা নয়, ফযাং ন্দ্রেছুিা
একরাকভকরা।ইছাভতীকত প্রােৃন্দ্রতে কৌ্কমিয ফণিনায আন্দ্রতময ভূর োন্দ্রন্দ্রনকে ফহু স্থাকন থভকে ন্দ্রদকয়কছ।
োরকচতনায ন্দ্রদে কথকে ন্দ্রফচায েযকর কদখা মায় ইছাভতী উনযাকয ঘিনা প্রফা, চন্দ্রযত্র অতীত কথকে ভোকরয গন্দ্রণ্ড
কন্দ্রযকয় অনাগত বন্দ্রফলযকতয ন্দ্রদকে এন্দ্রগকয় চকরকছ। ককক্ষকত্র দ্মানদীয ভান্দ্রঝ ভোকরয গন্দ্রণ্ড কথকে কফন্দ্রযকয় আকত াকযন্দ্রন
ফযাং আকযা অতীকতয ন্দ্রদকে ন্দ্রন্দ্রছকয় কগকছ। ইছাভতী উনযাক ন্দ্রনিান্দ্রযণী এে ন্দ্রফকদ্রাী নাযী। ক প্রচন্দ্ররত াভাজ ফযফস্থায গন্দ্রণ্ড
কথকে কফন্দ্রযকয় এক ফযন্দ্রক্ত স্বাধীনতা প্রন্দ্রতষ্ঠায ভাধযকভ নতুন মুকগয প্রন্দ্রতষ্ঠা েযকত কচকয়কছ। এেই যেভ বাকফ বফানী াংস্কায
ভুক্ত ভন ন্দ্রনকয় নাযীয স্বাধীনতা প্রকে ফকরকছ—‚এ ফ ফদকর মাকফ ন্দ্রতরু, থােকফ না, কন্দ্রদন আকছ। ঐ কখােন মন্দ্রদ ফােঁকচ,
য কফৌকে ন্দ্রনকয়  াাান্দ্র কেঁকি কফোকফ এ গােঁকয়য কথ---কেউ ন্দ্রেছু ভকন েযকফ না’’। দ্মানদীয ভান্দ্রঝ উনযাক এভন
াংস্কাযভুক্ত চন্দ্রযত্র কচাকখ কেনা। েন্দ্ররা তায ঘয কছকে েুকফকযয কে মাত্রা েকযকছ শুধুভাত্র আন্দ্রদভ প্রফৃন্দ্রত্ত  তীব্র আেলিকণয
িাকন, তা েখকনাই প্রচন্দ্ররত ভাজ ফযফস্থা  াংস্কাকযয গন্দ্রণ্ড অন্দ্রতিাি েযকত াকযন্দ্রন।
ফককল এই দুন্দ্রি উনযাকয তুরনাভূরে আকরাচনায ন্দ্রযকপ্রন্দ্রক্ষকত এেথা ফরা মায়—দুন্দ্রি উনযাই ফাাংরায নদী াকেয
াধাযণ ভানুকলয আথি-াভান্দ্রজে ইন্দ্রতাকে ফন েকয চকরকছ। ফাাংরায ন্দ্রফকল দুন্দ্রি অঞ্চকরয ভানুকলয েথয বালা  াংস্কৃন্দ্রতয
ঐন্দ্রতকযয ন্দ্রযচয় এই উনযা দুন্দ্রিকত পুকি উকেকছ এফাং এখাকন নদীয প্রফাভানতায কে ভানুকলয জীফন ধাযা  াভান্দ্রজে
ন্দ্রযফতিন ন্দ্রভকরন্দ্রভক এোোয কয় কগকছ। এই োযকণ নদী কয় উকেকছ ান্দ্রতয ৃন্দ্রষ্টয যদ।
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*****
Volume-I, Issue-IV

January 2015

10

