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Abstract 
             কথাসালহলতেক আবু্দল জব্বারেে 'ইললশমালেে চে' উেিোরস পজরল-মালিরেে জীবরিে লিখুুঁত ছলব 
উেস্থালেত। লবরশষত ঐ সম্প্রোয় পকমিভারব লিরজরেে পেশারক অবলম্বি করে জীবিযােি করে তা লিরয় পশৌলখি 
কাবেলবলাস িয়, বোং বাস্তবঘলিষ্ঠতাে স্বারে এ উেিোস সমৃ্পি। কুসীেজীবীে েীড়রি েুেদশাগ্রস্ত জীবরিে কথা পতা 
েরয়ইরছ উেেন্তু সমাজতলিষ্ঠ গরবষরকে মরতা পলখক পেলখরয়রছি পকমিভারব বাংশগত পেশা পথরক উৎখাত হরয় 
যন্ত্রসভেতাে কোল গ্রারসে কারছ লিরজরেে সুঁরে লেরত বাধ্ে হরে ঐ পগাষ্ঠীে পলারকো। তরব লিোশারতই পশষ িয়, 
ঔেিোলসক পেলখরয়রছি কীভারব লিেীলড়ত মািুষ লিরজরেে পেণীস্বাথদবুলদ্ধরত একলিত হরয় কলিি প্রলতরোধ্ গরড়রছ 
অথদললপু্স মহাজিরেে লবরুরদ্ধ। লিলেদষ্ট পেশালগ্ন পমহিতী মািুষরেে জয় পশাষণমুলিে ইউর ালেয়াি জগৎরক মাল ে 
কাছাকালছ এরি পেরলরছ।  

____________________________________________________ 

Discussion 
                      আবু্দল জব্বাে লবেলচত ‘ইললশমালেে চে’ (১৯৬১) পজরল-মালিরেে জীবি লিরয় একল  প্রলতলিলধ্স্থািীয় 
েচিা। উেিোরসে ‘সলবিয় লিরবেি’ অাংরশ পলখক জালিরয়রছি যলেও এই লবরশষ সম্প্রোয়রক লিরয় তাুঁে েূবদসূেীরেে 
েচিা বাাংলা সালহতেরক সমৃদ্ধ করেরছ তবু যারেে জীবি ”হতাশা, েুেদশা, অতোচাে আে পশাষরণ মুমূষুদ”১ তারেে ভাবিায় 
জালেত হরয়ই স্বতঃপ্ররণালেত হরয় এ গ্ররেে েচিা। তরব আবু্দল জব্বাে সবরচরয় পবশী পজাে লেরয়রছি ধ্ীবে পেণীে 
ভারলা লাগারকই। আসরল যাুঁরেে জীবি লিরয় বৃত্তান্ত েচিা তাুঁোই সবরচরয় ভারলা বলরত োরেি তাুঁরেে 'জীবি কথায়' 
পকাথায় খাে েরয় পগরছ। লিক এই কথা াই পতা বরলরছ েতি তাে শহোগত পশৌলখি বনু্ধ প্রেীেরক “এই লিম্নরেণীে 
পলারকরেে... জীবরি জীবি পযাগ করে লমশরত বা এরেে জািরত োেলব পতা ! িইরল লিরজে মতলরব আে ওরেে লকছু 
েূে পথরক পজরি লখচুলড় োলকরয় পজরলরেে বাস্তব-জীবি বরল পছরড় লেলব, পকউ হয়রতা বা েুেস্কােও পেরব, আমো 
েরড় হাসরবা িা কাুঁেরবা, পভরব োরবা িা। উলঙ্গ আলেম জীবরিে লীলা-লিরকতি কলেসরি পযি পজরলরেে গ্রামরক।”২ 
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এে কােণ েতি বয়রস অল্প হরলও বুরি পগরছ এক গভীে সতেরক। হয়রতা এই আরধ্ক কল্পিা আে বাস্তরব পমশারমলশ 
আখোরি পলখক-োিরকে তৃলি ঘ রলও ধ্ীবে সমারজে পকারিা উিয়িই হরব িা। স্বতঃপ্ররণালেত হরয় মারলা সম্প্রোরয়ে 
উিয়রিে প্ররচষ্টারত সেলকাম পতা হরত োরেলি 'লততাস একল  িেীে িাম' উেিোরসে অিন্ত। েতিরেে পযৌথ 
প্ররচষ্টারত অবশে আশাে আরলা আরছ। 
          আমো মরি কলে আবু্দল জব্বারেে 'ইললশমালেে চে' উেিোরসে সাথদকতা প্রতেক্ষ বাচিতায়। লবষয়ল রক 
পখালতাই কো যাক্। মালিক বরন্দোোধ্োরয়ে 'েদ্মািেীে মালি' লকাংবা অমরেন্দ্র পঘারষে 'চেকারশম' উেিোরস ধ্ীবে 
সম্প্রোরয়ে উেে পশাষরণে ইলতবৃত্ত।আবু্দল জব্বারেে পলখাল রতও তাে বেলতক্রম পিই।তরব এক া সূক্ষ োথদকে েরয় 
পগরছ। লেউডাল বেবস্থা পথরক বা পমরজাবাবু অিন্ত তালুকোরেে পশাষণ পথরক েদ্মা িেীে পজরল-মালিরেে েক্ষা করেি 
পহারসি লমঞা, লকন্তু ষড়যরন্ত্রে কূ  চালল  বরড়া জল ল পসরক্ষরি। পহারসি লমঞা মূলধ্রিে সঞ্চরয় ও লবস্তারে পয 
পকৌশরলে েলেচয় লেরয়রছি পসল রত এক ''লিভুদল কোলে াললস্ট'”৩ মািলসকতাে েলেচয় পেরখরছি সমারলাচক সুলমতা 
চক্রবতদী তাুঁে 'পহারসি লময়া, ময়িা দ্বীে ও পলখরকে ইলঙ্গত'প্রবরন্ধ। গেীব কুরবে মালিে পয েুরবদাধ্ে লারগ পহারসিরক 
তাে কােণ লকন্তু লুলকরয় আরছ ঐ লবলশষ্ট মািলসকতায়। পহারসি লমঞাে মৃেু,লমিা বেবহারেও তাই পশষাবলধ্ পেহাই 
পমরল িা কুরবরেে, পযরতই হয় পসই ময়িাদ্বীরে। 'চেকারশম'এ কারশমরেে- লিবােণরেে হাত পথরক বাুঁচরত 'চেকারশম' 
দ্বীে আরেৌ সুখসমৃলদ্ধ আরি িা, পশষেযদন্ত লবশ শতরকে চলিরশে েশরকে কুল ল ঘূণদাবতদ তারেে লবধ্বস্ত করে পেয়। 
তরব পয প্রতেক্ষতায় পহারসি,লিবােণ সতে তাে পচরয়  মহাজি তেব-লে'ে লবরুরদ্ধ জয়িলি-হরেিরেে সাংগ্রাম অরিক 
পবশী প্রতেক্ষ সতে আবু্দল জব্বারেে আরলাচে উেিোসল রত। এই পশাষণবৃত্তারন্তে লববেণ অরিক া সমরগািীয় েূবদজ 
কথাকাে সমরেশ বসুে 'গঙ্গা' উেিোরসে সরঙ্গ। তাে পচরয়ও বড় কথা মালিক বরন্দোোধ্োরয়ে কুরবে, অমরেন্দ্র পঘারষে 
কারশম, অদ্বদ্বত মিবমদরণে ধ্ীবে সম্প্রোয় পশষাবলধ্ বাধ্ে হরয়রছ েুুঁলজ, আন্তজদালতক-পেশীয় েলেলস্থলত-কলিি যুগসরতেে 
কারছ অবিলমত হরত। তরব মরি োখরত হরব গণসালহতে পযমিভারব পশাষরকে েোজরয়-লিেীলড়তরেে পযৌথ উত্থারি 
সতে হরয় ওরি পতমিভারবই িতুি করে স্বপ্ন পেলখরয়রছ আবু্দল জব্বারেে 'ইললশমালেে চে' উেিোস। আবাে জয় পতা 
শুধু্ আলিক পযাগেল িয়, ভলবষেরতে সেল স্বরপ্নে মরধ্েও তাে বীজ লুলকরয় থারক-এই স্বরপ্নে কথাই েরয়রছ সমরেশ 
বসুে 'গঙ্গা' উেিোরসে পতুঁতরল লবলারসে সমুদ্রযািাে প্রসরঙ্গ। স্বপ্নসম্ভব  বাস্তবতায় পকাথাও পযি কাছাকালছ এরস যায় 
'গঙ্গা' ও 'ইললশমালেে চে' আখোি। 
          তরব লিক এই জায়গারতই এক া সমসো এরস হালজে হয়। প্রতেক্ষতাে সুস্পষ্ট বাচলিকতায় পকাথাও 
উরিশেমূলকতা এরস হালজে হয় িা পতা? এে েরক্ষ পজাোরলা যুলি আবু্দল জব্বারেে বইল  উৎসলগদত হরয়রছ ধ্ীবেরেে 
উরিরশেই। তাহরল পতা উরিশেমূলকতা হালজে হরতই োরে। আমো এে প্রতুেত্তরে এক া কথাই বলরবা আবু্দল জব্বাে 
পশাষরণে মোলিরেরস্টা িয়, উেিোস ললরখরছি। পয কথা পলখরকে উেিোরসে চলেি েতি তাে বনু্ধ প্রেীেরক বরললছল 
পসই োলয়ত্ব লিরয়ই পতা ঔেিোলসক কলম ধ্রেরছি। ধ্াে কো কৃলিমতায় পসই জীবিরক লচিরত পগরল পয পশৌলখি 
মজেুলে হরব পস া পলখরকে অজািা লছল িা। তাই সাবধ্ািবাণী উচ্চালেত হরয়লছল েতরিে করে ''তারত তুই তৃলি 
োলব, োিক-োলিকাে েরি আগুি ধ্েরব বর , লকন্তু আমারেে কী হরব তারত?''৪ পসই লবলশষ্ট ভাবিা পথরকই আবু্দল 
জব্বারেে এই উেিোস েচিা।রসই পচিাে সূরিই পলখক পকন্দ্রীয় চলেি জয়িলিরক লিরয় এক বাস্তরবে আখোি পলরখি, 
পসখারি জয়িলিে 'পছা খা  মহাজি' হরয় ওিারক আমো বালিরয় পতালা বরল পেরগ লেরত োলে িা। উেিোস পতা 'েচা 
কথা' পসইসূরিই বলরত োলে উেিোরসালচত অলিবাযদতায় সাথদক হরয় ওরি জয়িলিে লববতদরিে েথরেখাল ।  
         'ইললশমালেে চে' উেিোসল ে শুরুরতই পলখক ইললশমালেে চরেে মািুরষে েলেচয় লেরয়রছি। গাব গারছে 
লভড় এবাং তালতা ও বাুঁশিী বাুঁরশে িারড়ে মারি িাুঁক-বলন্দ পজরলরেে বালড়। জাল শুরকাবাে ভাো। জারল গারবে কষ 
পেওয়াে গামলা বসারিা বালড়ে সামরি। পচাঙা-পখালায় ছাওয়া হুমলড়-খাওয়া কুুঁরড়ঘে। ভাঙা েুর া পিৌকা উরে আরছ 
সাোবাে প্রতীক্ষায়। সাো গাুঁরয় 'শুকল ' মারছে তীব্র গন্ধ। ইললরশে মেশুরম োড়া মাত করে ভাজা ইললরশে গন্ধ। 
েুরুরষো তখি যায় গারঙ। পপ্রৌঢ়া আে বুরড়াো যায় ইললরশে বাজো মাথায় লিরয় 'োজােী' হরয় গরে-হার -বাজারে। 
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পজরলরেে এই পভৌগললক অবস্থািল  স্পষ্ট করে লেরয়ই পলখক স্থািীয় মহাজিরেে কথা বরলি। পসখারি পলখরকে 
সুলচলন্তত মন্তবে ''মহাজিরেে কথা আলাো। তারক লেরত হয় সবলকছু। মাছ,  াকা, মাি, ইজ্জত, মায় জীবি েযদন্ত।''৫ 
েশ-বারো া জাল আে  পিৌকা খা রছ যারেে, মাছ লিরয় ভাগ-বাুঁর ায়াো তারেে লিজস্ব লিয়রম চরল। মারছে মলজদে 
মাললক পজরলো িয়, তাই তারেে ভারগেে উেে ভলবষেত পছরড় লেরয়ই চলরত হয়। মাছ পবশী হরল ভারলা িইরল আশায় 
আশায় মহাজরিে পোকারি চরল যায় ঘরেে সব ততজসেি; সঙ্গী হয় মােণান্তক সব জলবালহত পোরগো। উেিোরসে 
সূচিারতই জয়িলিে আরক্ষে ''শালা, মহাজি তেব-লে চাচাে পবৌরয়ে কারছ পমাে গয়িাগুরলা কড়ালে বন্ধরক সব 
পগল।''৬ তবু ইললরশে মেশুরমে প্রথম মাছল  পয মহাজিরকই লেরত  হরব এ া জয়িলি পভারল িা, লহরসরবে কােচুলে 
তাে ধ্ারত পিই। 
         তরব তেব-লে'ে মরতা মহাজরিো পকারিামরতই লবশ্বাস কেরত চায় িা পজরলরেে। লিরজ িািালবধ্ ধূ্তদ 
কােবারে অথদ পোজগাে কেরলও তাে বলরত বারধ্ িা ''পলারকে ইমাি পিই... েুলিয়াে সব শালা পচাে।''৭ জয়িলি 
স্পষ্ট কথা পলাক, অেবাে সহে কো তাে বাে বা তাে কারোে পিই। পস োগতকরে মহাজিরক স্মেণ কলেরয় লেরত 
পভারল িা তাে বারেে জলম-জাল-পিৌকা সবই অিোয়ভারব গ্রাস করেরছ তেব-লে। অবশে এরত লকছুই যায় আরস িা 
মহাজরিে, তাে ভাুঁড়ারে িািা পচাোই েরথ মূলধ্ি জরম োহাড় হরয় পগরছ। বন্ধকীে কােবারে পস েুরলরেুঁরে উরিরছ। 
তাই মহাজরিে বলরত পকারিা অসুলবধ্াই হয় িা '' াকা থাকরল পতাে পকারলে বউরক পকরড় লিরয় পগরলও লকছু কেরত 
োেলবলি।''৮ এমি মহাজি িামাজ েড়রলও পস পয শয়তারিে সহচে পস লবষরয় জয়িলি, কািাই বা হরেরিে লদ্বমত 
পিই। িলকরয় পখরতও তেব-লে জুলড়হীি। প্রায় লিেক্ষে মািুষগুরলা মহাজরিে পোকারি েলেলস্থলতে চারে েরড় অধ্মণদ, 
আে পসই সুরযাগ ারকই বেবহাে করে বালক  াকাে অি লিরজে মরতা বালড়রয় পিয় মহাজি।োওিা আোরয় কাবুললে 
মরতা পস ক্ষমাহীি। পজরলরেে জীবরি পস পযি সাক্ষাৎ কালান্তক যম। 
          লিরজরেে মাছ লবক্রীে বোোরে জয়িলিো সজাগ। েেী পমছুিীে ইলঙ্গতেূণদ বেবহারেও জয়িলিে খুব পয 
েলেবতদি হয় এমি িয়। ইললরশে মেশুরম েয়লা ধ্ো মাছরক পস পমরয়মািুরষে েয়লা পযৌবরিে সরঙ্গই তুলিা করে। 
এরত যলে পকউ তারক ' োকাে লেরচশ' বরল তারতও তাে েুঃখ পিই। তাে বারেে আমরল পয মাছ েড়রতা, মািুরষে 
োরে েলেয়াে মারছরেে বাড়বৃলদ্ধ করমরছ বরল পয মত জয়িলিে মা বরল পসল  ভাববাে অবকাশ পিই জয়িলিে পিশাে 
'সাোোলি'ে পেৌলরত। তরব মারছে লবষরয় তাে সতকদতা প্রবল, পকাথাও পবশী মাছ পেরল লিরজে পিৌকাে পলাক ছাড়া 
কাউরক বলরত পস োজী িয়। মাছ লবক্রীে বোোরে বোোেীরেে কারছ পকমিভারব খুচরো 'োজােী'ো লবলকরয় পগরছ পস 
কথাও তাো জারি। তরব েেীে মরতা খুচরো 'োজােী'ো পয করতা া ধূ্তদ পস া জারি জয়িলিো। তাই তারেে পচারখে 
জরল পমছুরড়ো পভারল িা। পের ে োয়ই পোজগারেে বড় োয়, পসখারি েয়া পেখারিা মারি পয লিরজে পের  লিরজ ছুলে 
মাো পস া তাো খুব ভারলা পবারি। 
          জয়িলিে মারয়ো গল্প বরল েুোরিা কারলে, পয কারলে সরঙ্গ োলেদ্রে জলড়রয় আরছ একথা পযমি সতে পতমলি 
সতে মাছমাোরেে বীেরত্বে ইলতহাস। লসনু্ধে শ্বশুরেে েলেয়ায় েক্ষা োওয়াে ইলতবৃত্ত পমরয়ো পশারি। তরব এই পজরলরেে 
ঘরেে পলারকোই পেরখ োত ি' াে পভাুঁ বারজ যখি কােখািায় তখি েরল েরল োরতে কারজে পলারকো পছার  
হুড়মুলড়রয়। পজরলোড়াে পজায়াি পছরল-পছাকোো প্রায় সবাই চরল যায় োড়া পিুঁল রয়। জাত-বেবসা তুরল লেরয়রছ 
অরিরক। লকছু যাো আরছ তাো গ্রারম গ্রারম ঘুরে আধ্া-বখোয় েুকুে-খাল-লবরলে চুরিােুুঁল -চাুঁো-পমৌেলা ধ্রে পবড়ায়। 
পখেলা আে োুঁলে জালই সম্বল তারেে। তাে উেে গারঙ িামরত পগরল চাই সাহস, বুরকে বল, পোরেবৃলষ্টরত ল রক 
থাকাে তধ্যদ। আে সবরচরয় বড় চালহো হল পিৌকা-জাল- াকােয়সাে।  াকা পিই মািুরষে পয জমায় পিৌকা পিরব। 
জয়িলিে মরতা পলারকেও অভাব যারেে উেে কুসীেজীবী মহাজরিো ভেসা করে পিৌকা-জাল ছাড়রত োরে। পজরলো 
সবাই জারি পয তেব-লে েঞ্চারশে মন্বন্তরে এক-পেড় মণ ধ্ারিে বেরল একলবরঘ-পেড়লবরঘ জলম লললখরয় লিরয়রছ। 
েুললরশে ভরয় েুরশা মণ চাল-ডাল েুকুরে েুলবরয় পস িষ্ট করেরছ তবু অভুিরক পেয়লি। গলেরবে গলায় ো তুরলই তাে 
 াকাে ভাণ্ডাে। পজরলো কী কেরব? তেতৃক বেবসায় পসই জুলুমবারজে অতোচাে পথরক পেহাই পেরতই তাো সরে পগরছ 
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কােখািাে কারজ। অথদাৎ পেশাগত জগরত েলেবতদরিে মাধ্েরম অথদদ্বিলতক ভুবরি পয েলেবতদি আসরছ তাে এক া 
ইলঙ্গত পলখক লেরয় োখরলি। জয়িলিে মরতা পলারকো তবু েুোরিা পেশারতই সাংলগ্ন থারক। যলেও তেব-লে'ে মুরখে 
উেরে ''বাে আে পছরল এক লয় চাচা। যুগ পেলর  গোরচ।''৯ এমি কথা বলাে লহম্মত অিে কারোে পিই। কািাইো 
লিরজরেে সবদিারশে লবলিমরয়ও মহাজরিে চা ুকালেতারত বেস্ত। মহাজরিে ''পমরয়মিরক িোাংর া করে কােড় খুরল 
পিরবা। বড্ড মাি-এজ্জৎ...। শালা পছা রলারকে আবাে মাি-এজ্জৎ।''১০ এই কেযদ উলিরতও কািাইরেে ঘুম ভারঙ িা, 
বোং স্বজালতে সরঙ্গ পবইমালি করে তাো পখাসারমারে বেস্ত থারক। এই হল পজরলরেে মহাজি আে তারেে জীবরিে 
ইলতবৃত্ত। 
          তরব অিে মহাজি তালেণীরক লিরয় বৃত্তল  অিেেকম। তেব-লে পয অতোচাে চালায় তাে হাত পথরক বাুঁচরতই 
জয়িলিো তালেণীে লেরক পিাুঁরক। এই বৃত্তল  েরে লবলশষ্ট হরয় উিরব তালেণীে েুি েতরিে প্রভারব। েতি তাে 
িাগলেক বনু্ধ প্রেীেরক পজরলজীবি লিরয় পশৌলখি েুঃখলবলাস কেরত বােণ করেলছল, লকন্তু পসও প্রথরম তাে অিুসরন্ধয় 
েরথে সন্ধাি োয়লি। লশলক্ষত েতি লিরজরক প্রশ্ন করে সলতেই লক তাে প্রারণ ভারলাবাসা আরছ ঐ গেীবগুরবদা মািুষগুললে 
জিে? সব ুকুই ভন্ডালম িয়রতা েলঙি শরখে চশমা েরড়? িা লক বইেড়া োজিীলতে পিশা? োজিীলত পয েুিদীলতবাজরেে 
পশষ আখড়া এ া পস জারি। লকন্তু িারছাড় প্রশ্ন পথরক পস পেহাই োয় িা তাহরল লক োজিীলত কেরত হরল স্বারথদে 
খালতরে সতে-িোয়-বুলদ্ধ-লবরবক সবই লবসজদি লেরত হরব? এমি োজিীলত লক সম্ভব পয িীলতে দ্বাো মািুষ অন্তত 
শালন্তরত বাুঁচরত োরে? োজিীলত মারিই েল, আে েল মারিই েলােলল; আবাে পযৌথ-উিলত চাইরল েল ছাড়া গলত 
পিই। সুতোাং এ পযি এক পগালক ধ্াুঁধ্া, পযখারি ''কীরস মািুরষে সুখ হয়, কলোণ হয়''১১ এ প্রশ্ন সমাধ্ািহীিভারব 
পজরগই থারক। তরব পসৌভাগে এইখারিই পয পস তাে পেশরপ্রলমক বনু্ধ প্রেীরেে মরতা বেলিগত পপ্রমলবলাসী হরয় যায়লি। 
লিরজে ভাবিারক প্ররয়াগ কেরত ঘুুঁল  লহরসরব পবরছ লিরত পচরয়রছ জয়িলি পজরল এবাং তাে পেশাে জগৎল রক। মূলহীি 
পযমি েুল হয় িা, পতমলি েতরিে বাংশবৃত্তান্তল ও এরক্ষরি লক্ষণীয়। সৎেরথ পথরক পোজগারেে ধ্ান্ধা কোে কথা 
তালেণী মহাজি সগরবদ প্রচাে করে সকরলে কারছ। তরব তাে েুি েতি মহরে লেতারকও ছালেরয় পগল। পসই 
অলতক্রমরণে ইলতহাসল  পয তালেক িয় সামািে পজরল পথরক েু-পিৌকাে মাললক হরয় ওিা জয়িলিে জীবিই তাে েরক্ষ 
সবরচরয় বড় প্রমাণ। 
          েতরিে সবরচরয় বড় কৃলতত্ব এইখারিই পয পস পজরলরেে েুঃখ-কষ্টরক কোরলে পোষ বরল মািরত োজী 
িয়। পস পমাক্ষম জায়গা ারতই প্রশ্ন পতারল ''পতামো এরতা খার া-হাড়ভাঙ্গা েলেেম করো োতলেি, তবু পতামারেে েুঃখ 
পঘারচ িা পকি?''১২ অবশে শুধু্ েুঃখ পঘাচা িয়, ইললশমালেে চরে েু'পবলা ভাত পজার  এমি ঘরেে সন্ধািও েুরূহ। এ 
পথরক পেহাই পেরতই েতি জয়িলিরক বুলদ্ধ পেয় ''পজা  বাুঁরধ্া''। পজরলরেে পোজগারেে েরথে বড় কাুঁ া পয মারছে 
োরমে বখো লিরয় মহাজিরেে ধূ্তদেিা পস া খুব সহরজ েতি জয়িলিরক পবািায় ''ধ্রো, কুলড় াকাে মাছ হরলা। জাল 
পিৌকাওয়ালা মহাজি করতা োরে, িা, পিৌকাে এক বখো, জারলে পেড় বখো অথদাৎ আোই বখো; পস পকমি পজাচু্চলে 
ভারব লিরে, িা, পমা   াকা পথরক আরগই আরিক আে লসলক, মারি েশ  াকা আে োুঁরচে অরধ্দক আড়াই অথদাৎ সারড় 
বারো  াকা পকর  লিরে। থাকরছ... সারড় সাত  াকা এবাে েু'জি োুঁলড় আে মালিে বখো। যলে সমাি সমািও পেয় 
তাহরল োরে  মাি আড়াই  াকা করে। এ া লক লিক?''১৩ লিক পয িয় পস পতা জয়িলিো জারি, লকন্তু এরতই তাো 
অভেস্ত। যলেও এই লিয়রম তারেে জীবরি পকারিালেিই সুখ-শালন্ত আরসলি,তবু তাো গতেন্তেহীি; পকিিা ইললরশে 
মেশুম বারে অিেসমরয় মহাজরিে পোকারি পেিা বা বন্ধক পেরখই জীবি চরল- পসইসব তাো পশাধ্ কেরব পকমি 
করে? এে উত্তে পযি েরোরক্ষ েতি অিেভারব পেয় “কুলড়  াকাই যলে োও, করো সমাি সমাি ছ' বখো- সমস্ত া। 
এবাে তা পথরক েু' বখো োও জাল-পিৌকাে জরিে মহাজিরক- বালক তাে আধ্-বখো োও এক-বখো পথরক পভরঙ। 
তাে গোরলা আড়াই বখো। এবাে লিক মালি-যাে োলয়রত্ব থাকরব জাল-পিৌকা-- পেড় বখো। বালক েু' বখো েু'জি 
োুঁলড়ে। এই হরলা আসল লহরসব। ...েোরখা, মহাজরিে কমরলা লকিা।''১৪ 
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           জয়িলিো জারি েতরিে লহসাব। তাো বগদাচাষীে জলমে েসরলে লতি ভারগে একভাগ প্রালিে কথা পয 
আইরি েলেণত হরয়রছ পস াও জারি। লকন্তু পস আইি বাস্তরব েলেণত হরত োরেলি জলম ও চালষে েলেমাণ বেস্তািুোলতক 
বরলই। অভাবী পলারকো পের ে োরয় পয পকারিা শরতদ োজী হরয় যায়; আে এইভারবই েুুঁলজেলতে মূলধ্ি উত্তরোত্তে 
পবরড়ই চরল এবাং অিেলেরক হাভারত পলারকো আে গেীব হয়। েতি পজাে পেয় সুস্থভারব পখরয়-েরে বাুঁচাে অলধ্কারেে 
উেে। তাই পস বরল '' পয লিয়রম সব মািুষ সুরখ থাকরত োরে পসই াই িোযে আইি।''১৫ েতি, জয়িলিরক উিীলেত 
করে লিরজে পোজগারেে  াকাে লহরসব অিেরেেরক বুলিরয় পেবাে জিে।জয়িলি ভয় োয় অিে কােরণ, যলে মহাজি 
জাল-পিৌকা িা পেয় লহরসব চাইরল? আে োুঁলড়-মালিো বরড়াই গেীব এরত যলে তারেে মহাজরিে পোকাি পথরক ধ্াে 
োওয়া বন্ধ হরয় যায় তরব আত্মহতো ছাড়া েথ পকাথায়? েতি কষ্ট সহে করেও লড়াই জালে োখরত বরল এবাং েুই 
মহাজি বিাম পজরল সম্প্রোরয়ে ভলবষেৎ লিরয় তাে তুরখাড় যুলি ''েু'জরিে স্বারথদে মুখ পচরয় পতা আে সারড় েরিরো 
আিা মািুষ িোযে প্রােে পছরড় লেরয় একরবলা একসরন্ধ পখরয় এরতা করষ্ট বাুঁচরত োরে িা।''১৬ আগুি লিরয় পখলরত 
শুরু করেরছ জয়িলি। তরব পস েরেশ, হরেি,েয়েলি প্রভৃলত পজরলরক পশষেযদন্ত পয পবািারত পেরেরছ েয়েলিে উলিই 
তাে প্রমাণ ''েু' চাে  াকা পবশী োই পস পতা পমারেেই লাভ! আে মুরিাবলন্দ করে পচারখে সামরি অরতা  াকা তুরল 
পলয় পমারেে জারি কষ্ট হয়রি? তবুও পতা পমারেে পচাে মরি করে।''১৭ অন্তত এই উলিল  প্রমাণ করে পেয় লিেীলড়ত 
মািুষ লিরজরেে পমহিতী স্বাথদেক্ষা কেরত লগরয়ই একরজা  হবাে কথা ভাবরছ।  
          পজরলো পযৌথভারব লিরজরেে োবীরত বহাল থারক। ইললরশে ভো মেশুরম এমিভারব পিৌকা-জাল অবেবহৃত 
হরয় েরড় থাকরত পেরখ তেব-লে বা তালেণী- েুই মহাজি-ই হাহাকাে করে ওরি। তেব-লে পমজাজ পেলখরয়, ধ্মক 
শুলিরয়ও লবরশষ লাভবাি হরত োরে িা। তাে বালড়রত পজরল-মালিরেে তবিক েলপ্রসূ হয় িা। সকল োুঁলড়-মালিো 
জাল তুরল লেরয় যায় মহাজরিে ঘরে। এরতা া আশা তেব-লে করেলি। পস পবারি শুধু্ জয়িলিে বুলদ্ধরতই পজরলো 
এমি লসদ্ধান্ত লিরত োরে িা। তালেণী মহাজি লহরসরব সৎ হরলও এই কােসালজে মূরল পয ঘরেে শত্রু লবভীষণ লহরসরব 
েতি আরছ তা জারি। এইখারিই পেলখ আেি আেি স্বারথদ যখিই  াি েরড় তখি ভদ্রতাে সাজারিা মুরখাশ া 
মহাজিরেে খুরল যায়, এই জায়গারত তারেে প্ররভে পকাথায়? তরব তালেণীে মরধ্ে তাে স্ত্রী সুি লবরবকল রক জালগরয় 
লেরত চায় ধ্রমদে পোহাই লেরয় ''ভগবারিে বেরল তুলমই পযি ওরেে বাুঁরচ্চ পড়রখচ''১৮ তখি তাে মহাজিী পমজাজল  
েুিোয় পখালরস ঢুরক লগরয় জালগরয় পেয় এক েয়াবাি েুরুষরক- যাে মাধ্েরম তাে মহাজিী ইরগা াই প্রকােন্তরে আোম 
পখাুঁরজ, তাই তােই েলশ্রুলতরত পেলখ  িক িরড়রছ তালেণী মহাজরিে। তােই আে বৃহৎ েলােল হল মালিরেে োবীরক 
মািেতা জািারিা। আসরল পশাষণমুলিে আগুিল  পয পেরলরছ তাে হাত পথরক প্রকােন্তরে পেহাই পেরত তাে এই েথ 
ছাড়া আে কী-ই বা উোয় লছল? অিেলেরক পশাষরণ পয িগ্ন পসই তেব-লে শত হাঙ্গামা করেও মালিরেে লেরয় পিৌকা 
চালারত োরেলি। বখোে আরন্দালরিে েলেণলত একেরক্ষ সেলই হয়। অবশে এরত পয পজরল-মালিরেে সমূ্পণদ েুঃখ 
ঘুচরব এমি িয়, যলে সকরলে লিরজে জাল-পিৌকা হয় তরবই তা েূে হরত োরে। অবশে এতলেরিে প্রচললত প্রথারক 
তাো পয ভাঙরত োেরলা পস াও কম বড় প্রালি িয়। ইসু্কল গড়রত তেব-লেে োিরক আমো পছা  কেরবা িা, লকন্তু 
এ াও মরি োখরবা এই োি স্বতঃসূ্ফতদ িয়, ঈষদাকাতে।  
         জয়িলি, হরেি প্রমুখ পজরলে মারছে সন্ধারি উেলে পোজগারেে তালগরে সমুদ্রযািাে েীঘদকালীি অিুেলস্থলতরক 
কারজ লাগায় তেব-লে। হরেরিে েত্নী লসনু্ধে খুরিে মূরলও ঐ েুষ্ট মহাজি। েুললশ প্রশাসি লিরজে হারতে মুরিায় 
পেরখও পশষেযদন্ত োগল হরেরিে হারত খুি হয় পস। পশষেযদন্ত শালন্ত িারম ধ্ীবে োড়ায়। রূেকথাে গরল্পে মরতাই 
আমো পেলখ োুঁচজি পলাক আে েুর া পিৌকা লিরয় জয়িলি কু্ষদ্র মহাজি হরয় বরসরছ।এক সামািে পমছুরড় পথরক 
মহাজি মযদাোয় উত্তীণদ হওয়ারত অরিরকই এই েলেণলতরক অলবশ্বারসে পচারখ পেখরত োরেি। তরব আমো জালি পলখক 
'সলবিয় লিরবেি' অাংরশ বরললছরলি ধ্ীবে পেণীে জীবরিে লিখাে উেস্থােিই তাুঁে কালিত। তরকদে খালতরে বলা 
পযরতই োেরত আসল পসািায় 'খাে' লমশরল তরবই যলে তা মজবুত হয় তাহরল উেিোরসে মরতা বালিরয় পতালা 
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লশল্পকরমদ লশল্পীে অন্তত পসই স্বাধ্ীিতা ুকু প্রােে যারত আসল আে 'খাে' লমলশরয় লশল্পকমদল রক মািবজীবরিে 
প্রলতলিলধ্স্থািীয় আশাবােী বয়াি লহসারব গরড় পতালা যায়। 
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