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Abstract 
বিপর্যয়  ি এমন এক আকবিক ঘটনা র্া মানুসের স্বাভাবিক জীিনর্াত্রাসক োমবয়কভাসি িা দীঘযকাি র্সর স্তব্ধ কসর 
সদয়৷ বিপর্যসয়র অবভঘাত মানিেভযতায় বনসয় আসে মন্বির, দুবভযক্ষ, সদশভাগ, স্বার্ীনতারু্দ্ধ ও আসদািসনর সপ্রক্ষাপট৷ 
আি মানকাসির িাাংিাোব সতয বিপর্যস্ত জীিসনর অবভঘাতগুবি িাঙাবি জীিনসক ত্বরাবন্বত কসরসে৷ এই অবভঘাসতর 
প্রগাঢ় োপ পস়েসে অিস বিত প্রাবিক জনজীিসন৷ িাঙাবি োংসৃ্কবতর অিগযত প্রাবিক মানুেগুবির জীিসন সনসম আো 
প্রাতযব ক বিপর্যয়ও তা অবতক্রম করার অেম্ভি বজজীবিো শবির দ্বন্দ্বমূিকতা িতযমান িাাংিা োব সতয িযাপক  াসর 
প্রভাি বিস্তার কসরসে৷ এই বিপর্যস্ত প্রাবিক জীিন েমৃ্পবির বিত্র উসে এসেসে সেবিনা স াসেসনর সিখনীসত৷ নানামুখী 
োংকট, অবস্তত্ব ীনতা, ননরাশযিাদ ও তার সেসক মুবির আশায় জাবরত সেবিনা স াসেসনর উপনযােগুবি আমার আসিািয 
প্রিসের বিেয়৷ 

____________________________________________________ 

Discussion 
ভূবমকা : সেবিনা স াসেসনর সিখনীসত রসয়সে একবট িযি াবরক পবরবিবত োংিগ্ন জীিন েমৃ্পবি;সর্টা তার প্রবত 
সর্সকাসনা পােকসক আকবেযত কসর। িাাংিাসদসশর মানুে, ঐবত য, োংসৃ্কবত ও প্রাবিক জনসগাবি তাাঁর সিখার মূি 
উপজীিয। ঔপবনসিবশক শােন আমি সেসক িতযমান েময় পর্যি েকি িঞ্চনা, সেবর্ নিেময, অিদমন বিপর্যস্ত -বিধ্বস্ত-
সশাবেত মানুসের জীিসনর িািবিত্র স্থান সপসয়সে তাাঁর সিখায়।  
         বিাংশ শতসকর োট-েত্তর দশসকর আিজযাবতক মদা, নানামুখী অরাজকতা, অবস্থরতা ও সদসশর ঔপবনসিবশক 
জাাঁতাকসি বপষ্ট মানুসের ক্রসম বনিঃস্ব  সয় আোর পাশাপাবশ েমাজ জীিসনর নানামুখী োংকট ও বিপর্যয়, অবস্তত্ব ীনতা 
সিবখকার মসনাজগসতর প্রবতবনয়ত আঘাত স সনসে। জীিসনর এই েমস্ত ননরাশযিাদ ও তার সেসক মুবির আশা তাাঁর 
োব সতযর জারক রে  সয় উসেসে। তাাঁর উপনযাসের বিেয় একবদসক প্রকৃবতর দ্বারা বিপন্ন উপকূিীয় মানুসের 
জীিন,অনযবদসক মুবি োংগ্রাসমর েসে মর্যবিসত্তর আত্মোংকট, আিার ‘ির্যাপসদ’র পটভূবম আর িাাঁদসিসনর মত 
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ঐবত যােয়ী ঘটনার সপ্রক্ষাপসট তুসি র্সরসেন েমকািীন মানুসের রাবিক-োমাবজক োংকটসক েমাসজর ওপর ঘটা নানান 
বিপর্যয় অবভঘাতসক৷    
        জনপসদর মানুেসক সকন্দ্র কসর গস়ে উসেসে তাাঁর োব সতযর পবরমণ্ডি। উপকূিীয় প্রাবিক মানুসের জীিসনর 
বিপন্নতা সর্মন আসে তাাঁর রিনায়; সতমনই আসে রািীয় োংকসট বিপর্যস্ত মর্যবিত্ত োর্ারর্ মানুসের জীিনিৃত্ত। নুন 
ভাসতর জনয সর্ মানুেগুসিার জীিসনর রসয়সে আমৃতুয  া়েভাো পবরেম। সিবখকা তার সিখনীসত িারিার তুসি র্সরসেন 
সেই েি- 

“োর্ারর্ মানুসের োর্ারর্ কো র্াাঁরা টমটসম জুসত সদওয়া সঘা়োর মত মুসখ গাাঁজিা উব়েসয় অনিরত 
সোসট,র্াাঁসদর আবদ অসির  বদে সনই, র্াাঁরা দু'পাসয় ভর কসর বদগসির েীমানা সখাাঁসজ।” ১ 

ঊনবিাংশ শতাব্দীসত িাঙাবি েমাসজর সিশবকেু পট পবরিতযন িবক্ষত  য়৷ স্বাতন্ত্র্য সিতনা,অবর্কারসিার্ ও রাজননবতক 
বিিার্ারার সক্ষসত্র েূবিত  য় বনজস্ব পসের বদশা৷বিবটশ ভারসত ব দু মুেবিসমর বদ্বজাবত তসের বভবত্তসত িেভসের 
পবরকল্পনা করা  য়৷ রাজননবতক অবস্থরতার পাশাপাবশ নতবর  য় োম্প্রদাবয়কতা৷ োব সতয এর প্রভাি েুদূরপ্রোরী৷ 
 
       বদ্বতীয় বিশ্বরু্সদ্ধর অবস্থর রাজননবতক পবরমণ্ডি প্রাবিক জীিসন এক েিযগ্রােী োংকসটর োয়া বিস্তার কসরবেি। 
সততাবিসশর মন্বির মনুেযসত্বর িযাপক অিনমন ঘবটসয়সে। োতিবিসশর সদশভাসগর পর জন্ম  য় মুেবিম োংখযাগবরি 
রাি পাবকস্তান। র্মযবভবত্তক পূিয পাবকস্তান নতবর  ওয়ার পর িাাংিাসদসশর মানুে িাাঁিার জনয, বনসজসদর অবস্তত্বসক বটবকসয় 
রাখার তাবগসদ উদভ্রাি  সয় উসেবেি। ১৯৫২ োসির ভাো আসদািন িাঙাবি জাবতর জাবতর েত্তাসক নাব়েসয় বদসয়বেি। 
রািীয় ভাো উদুয করার তীি প্রবতিাদ স্বরূপ বমবেসি সর্াগদান কসরসে িাাংিার জন মানি। িাঙাবি েমাসজর উত্থান-
পতসনর আসিািযমান প্রবতচ্ছবি তুসি র্রসত বগসয় িাাংিার সিখকগর্ সিখার মুখয বিেয় ব সেসি বনিযািন কসরসেন 
সদশভাগ, উদ্বাস্তু েমেযা ও োম্প্রদাবয়ক দাো ইতযাবদ। 
       সেবিনা স াসেসনর কেসন ‘মানি জীিন সর্ন এক গুচ্ছ তাজা ফুসির মসতা বিকাশ িাভ কসরসে’৷ োংগ্রামী 
আসিখয তাাঁর কেসনর সমৌবিক উপাদান৷ তাাঁর েৃষ্ট অবর্কাাংশ িবরত্র োংগ্রামী ও োংসিদনশীি। সেবর্-োংগ্রাসমর উদ্দীপনা, 
সশাের্মুি েমাসজর স্বপ্ন তাাঁর কেনবিশ্বসক ঋদ্ধ কসর সতাসি। সিবখকার ভাোয়— 

“আবম ভাসিািাবে সেই েি দবরদ্র মানুসের কো র্ারা বনরির সখসত সখসত পাাংশুসট  সয় সগসে। র্াসদর বভন্ন 
আদি  াবরসয় র্ায়,র্ারা এসকর সভতর অসনক।” ২ 

      িযবিগতভাসি সিবখকার সপা়ে খাওয়া  তদবরদ্র, অিস বিত মানুে গুসিাসক জানার গভীর আকেযর্িশত আমার 
উি প্রিে বিেয়বট বনিযািন। িাাংিাসদসশর েমাজ ও অবগ্নগভযময় রাজননবতক পটবিত্র, স্বসদশ ও স্বজাবতর বিপর্যস্ত 
জীিননাসটযর উত্থান-পতসনর িাস্তি রূপবিসত্রর োিিীি প্রকাশ সেবিনা স াসেসনর উপনযােসক অননয মাত্রা দান কসরসে। 
আসিািয প্রিসে বিপর্যস্ত প্রাবিক জীিনর্াপন আসিািনা প্রেসে সেবিনা স াসেসনর সর্ েমস্ত উপনযাে বনিযািন কসরবে 
সেগুবি  ি 'জসিাচ্ছ্বাে’, ‘নীি ময়ূসরর সর্ৌিন’, ‘িাাঁদসিসন’, ‘সপাকামাকস়ের ঘরিেবত’, ‘কাে-কয়িার েবি’, ‘ঘুমকাতুসর 
ঈশ্বর’ এিাং ‘সোনাবি ডুমুর’।  
ঔপনযাবেক তাাঁর উপনযাে জগসত পদাপযর্ কসরন 'জসিাচ্ছ্বাে' (১৯৭২) উপনযাসের মসর্য বদসয়। উপনযােবট িাাংিার 
নদীসকবন্দ্রক গ্রামীর্ েমাসজর িাস্তি দবিি। েমজীিী মানুসের জীিন িিযা ও বনম্নবিত্ত সখসট খাওয়া মানুসের োংগ্রামী 
জীিনবিত্র মুখয  সয় উসেসে এখাসন। দবক্ষর্ িাাংিার মানুেগুসিা সর্ন দাবরসদ্রযর গভীর অমাবনশার জ্বিি প্রবতমূবতয। 
সিবখকার ির্যনায়—  

“বিিাসে অতৃপ্ত রমর্ীর মত দবক্ষর্ িাাংিার মুখ—িয়স্ক রমর্ীর অবভজ্ঞতার মত দবক্ষর্ িাাংিার হৃদয়—
সিপসরায়া র্েযসর্ বিপর্যস্ত রমর্ীর মত দবক্ষর্ িাাংিার শরীর।” ৩ 

প্রকৃবতর আঘাসত আঘাসত ওসদর িুক পাোসর্ পবরর্ত  সয়সে৷ বিপসদ ওসদর িুক কাাঁসপ না।ওরা মৃতুযর েসে ি়োই 
কসর জীিনশবি আ রর্ কসর৷তাই নদীর জি ওসদর জীিসনর ম াকরাি আিার বিপসদ সশাসকর োিনা আর জীবিকার 
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উপায়৷প্রবতবনয়ত জীিনসক ভাো-গ়োর সখিায় মত্ত দবক্ষর্ িাাংিার মানুে গুবি। সিবখকা তাই তাসদর সক িসিসেন 
‘ঝস়ো জীিসনর পাবখ’।  
        দশম সেসক দ্বাদশ বিস্টাসব্দর মসর্য ‘ির্যাপদ’ রিনা কাসির পটভূবমসত রবিত ‘নীি ময়ূসরর সর্ৌিন’ (১৯৮২) 
পােসকর োমসন উসন্মাবিত কসর এক নতুন জগৎ৷ স্বােযপর ক্ষমতাসিাভী িাহ্মর্ েম্প্রদায় বনম্নসেবর্র মানুেগুবিসক 
পদদবিত কসর রাখার পক্ষপাতী বেি। ির্যার কবি েমাসজর কবিত্বগুর্ েমাসজর উাঁিু তিার মানুেগুসিার কাসে আস্পর্যা 
িসি মসন  ওয়ায় রাজতসন্ত্র্র আ়োসি িাহ্মর্ সেবর্র অিযজসেবর্সক সশাের্-বনপী়েসন জজযবরত কসর। পদ রিনা 
অপরাসর্ই কাহ্নপাদসক প্রিন্ড শারীবরক ও মানবেক অতযািার ে য করসত  য়। সশে পর্যি  াত দুবট  াবরসয় তাসক 
অপরাসর্ িরম মূিয বদসত  য়। উচ্চবিত্ত সেবর্র অতযািার ে য করসত করসত একেময় কাহ্নপাসদর মসর্য প্রবতিাসদর 
আগুন জ্বসি ওসে। সেই আগুন েব়েসয় পস়ে েমগ্র েমাসজর মসর্য। উপনযােবটসত িাাংিাসদসশর মুবিরু্সদ্ধর েময় কাসির 
উত্তপ্ত পবরবস্থবত বিত্র ফুসট উসেসে। িাাংিাসক মাতৃভাো ব সেসি প্রবতবিত ও স্বার্ীন িাাংিাসদশ গেসনর োংগ্রামী বিত্র 
সেবিনা স াসেন দশম- দ্বাদশ শতসকর ‘ির্যাপদ’-এর রূপসক অঙ্কন কসরসেন। কাহ্নর জাতীয় ঐবত য প্রবতিার 
আকাঙ্ক্ষাসক তুসি র্সর সিবখকা িসিসেন— 

“ও প্রিিভাসি অনুভি কসর সর্ িাহ্মর্ পবণ্ডতসদর রাশভাবর োংসৃ্কত ভাোর পাশাপাবশ ওর সিৌবকক ভাোসক 
িাাঁবিসয় রাখসত  সি,এ ভাোসতই কো িসি ওর মত শত শত জন।” ৪ 

         উপনযাসের সশসে কাহ্নপাদ আর 'ির্যাপসদ'র পদকতযা োসক না, সে  সয় ওসে বিপন্ন জাবতর অগ্রর্ী পবেক। 
রাজার শােন-সশাের্-বনপী়েন-অতযািাসর বনম্নিসর্যর অিযজ ও মানুেরা বদসশ ারা। কাহ্নপা'র গান তাসদর কাসে িাাঁিার 
সপ্ররর্া সজাগায়। সেবিনা স াসেন এভাসি তাাঁর উপনযাসে সেকাসির কাব বনসক পুনবনযমযার্ কসরসেন।  
পূিযিাাংিার শ র ও গ্রাম অঞ্চসির োর্ারর্ মানুসের জীিন োংগ্রাম ও জীিসনর আদশয সক সকন্দ্র কসর সেবিনা স াসেসনর 
কেন জগৎ বনবমযত৷বিশ শতসকর মর্যিতযী েমসয়র এক দবরদ্র বনপীব়েত িবঞ্চত মানুসের োংগ্রাসমর কাব বন তাাঁর 
‘িাাঁদসিসন’ (১৯৮৪) উপনযােবট৷ িাাঁসদর অদময ো েী প্রবতিাদী সিতনা েমাসজর অশুভ শবিসক প্রবত ত করসত েক্ষম 
 সয়সে।  
বিশ শতকীয় িাাংিাসদসশ োমাবজক ও প্রাকৃবতক প্রবতকূিতায় দবরদ্র কৃেক েম্প্রদায়সক সশাের্ করার জঘনয সখিায় 
সমসত উসেবেি জবমদার সেবর্র েুবির্াসভাগী ব াংস্র মানুসের দি। এইরকম পবরসিসশ িাাঁসদর মত এক প্রবতিাদী ো েী 
িবরত্র বনমযার্ কসর সিবখকা  তাশার মসর্য আশার আসিা সদবখসয়সেন।িাাঁসদর একক প্রবতসশার্ সৃ্প া ও একক োংগ্রাম 
উপনযােবটসত রূপ িাভ কসরসে৷ এখাসন িাাঁসদর সঘাের্া— 

“আবম বনিঃসশে  ই না …আমার পর্য অবনিঃসশবেত৷ …আজু মৃর্ারা আমাসক ভয় পায়৷আবম শাবর্ত েুবর  সয় 
তাসদর সমদিহুি িুসক আমূি সোঁবর্সয় র্াই। িাাঁদ েওদাগর মনোসক বদসয়বেি কস়ে আেুি বদসয় পূসজা৷ 
কস়েসত আমার বিশ্বাে সনই৷আবম িাই মুনু্ড।বিবচ্ছন্ন র়্ে সেসক গি গবিসয় সিবরসয় আো রসি কীবতযনাশা পবি 
সফসি সর্ উিযরা ভূবম নতবর করসি আবম সেখাসন ফেি ফিাসিা।” ৫  

         ‘সপাকামাকস়ের ঘরিেবত’ (১৯৮৬) উপনযাসের নিবশষ্টয- বনিু তিার মানুে ও তাসদর পবরিার েম্পসকয 
সিখসকর অবভজ্ঞতা ও ে মবমযতা আর েি বমবিসয় জীিসনর প্রবত অেীকাসরর বিশ্বস্ততা।দবক্ষর্ পূিয িাাংিার েমুদ্রসিবষ্টত 
জনজীিসনর জবটি তরে এই উপনযাসের মূি উপজীিয৷ নাফ নদী তীরিতযী র্ীির েম্প্রদাসয়র নদনবদন জীিসনর িাস্তি 
সিখবিত্র এবট। এখানকার মানুেসদর জীিসনর আনদ-সিদনা, দাবরদ্র োংগ্রাম, েমেযা আসদাবিত  ীন জীিনিৃবত্তসক 
বশবল্পত রূসপ ফুবটসয় তুসিসেন সিবখকা। সপাকামাকস়ের মত সিাঁসি োকার অনুভূবত ীন অবস্তত্ব ীন জীিন র্ন্ত্র্র্া এিাং 
সেই জীিন র্ন্ত্র্র্া সক অবতক্রম কসর নতুন মানবিক মূিযসিাসর্ িাাঁিার সপ্ররর্া োবিযকভাসি উপনযাসের োংগ্রামশীি দবরদ্র 
মানুেগুসিার জীিন োংগ্রামসক তুসি র্রা  সয়সে। সশাের্ পী়েসন দবিত বপষ্ট মানুেগুবির সপাকামাকস়ের সখািে সেস়ে 
সিবরসয় আেসত সিসয়সে। তাসদর স্বপ্নময় এই ি়োইসয় আত্মপ্রবতিার ি়োই। এই ি়োইসয়র দৃষ্টাি— 

“েি মানুেসক একই িাাঁর্সন সিাঁসর্,েুখ-দুিঃখ,আনদ-সিদনা, ভাসিািাো- মমতার এক সমা নায় এসে মাসিক 
নতুন শা পবর দ্বীপ গ়েসি।” ৬ 
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         সকবন্দ্রয় িবরত্র মাসিক সদসখ তার বনসজর জীিন, েমবষ্টর জীিন ও পবরসিশসক৷সরাব ো শরর্ােযীসদর উপসিপ়ো 
বভস়ে শা পবর দ্বীপ অঞ্চসির অিস্থা করুর্ ও সশািনীয়  সয় ওসে। দবক্ষর্ িট্টগ্রাসমর সজসি জিদােসদর প্রাি িেীয় 
ভাোর িযি াসর সপাকামাকস়ের মত জীিনর্াপনসক সিবখকা জীিি কসর ফুবটসয় তুসিসেন। 
িা েবমকসদর জীিনবিসত্রর পটভূবমসত রবিত সশাবেত বনম্নবিত্ত প্রািীয় েমাসজর বিত্র সিবখকার সিখনীর েজীিতায় 
মমযস্পশযী রূপ িাভ কসরসে ‘কাে কয়িার েবি’ (২০০১) উপনযাসে। উদ্ধযতন কতৃযপসক্ষর সশাের্ ও পুবিবশ বনর্যাতন 
েবমকসদর নাসজ াি কসর সতাসি। উপনযাসের একবদসক রসয়সে মৃতুয অনযবদসক  ারাসনা পবরিয় খুাঁসজ সফরা এক 
রু্দ্ধবশশুর জীিনবিত্র৷কু্ষর্ার পী়েসন বিপর্যস্ত বেন্নমূি সেবর্র মরসর্র পসে এবগসয় র্াওয়ার ঘটনা কাব বনসক হৃদয়বিদারক 
কসর তুসিসে। মাতৃভূবম সেসক তুসি আনা িা েবমকসদর  া়েভাো পবরেম, িা িাগাসনর পুাঁবজ িা়োসনার সক্ষসত্র র্াসদর 
অিদান েিসিসয় সিবশ সেই অর্যা ারী, অনা ারী মানুেগুসিা েম্পসকয সিখসকর মিিয— 

“আকাসর মানুে  সিও তারা বেি দুবভযক্ষ পীব়েত, খরা-আক্রাি অঞ্চসির প্রার্ী …ওসদর েম্বি বেি েম আর 
এই েসমর পুাঁবজর কারসর্ ওরা আজীিন কাসজর েসে িুবিিদ্ধ বেি। …ওসদর সকান মুবি বেি না।” ৭ 

          আরু্বনক েভযতার েুসর্াগ-েুবির্া সেসক িবঞ্চত মানুেগুবির জীিনর্ারসর্র মসর্য সিদনাতয কান্না ঝসর পস়েসে৷ 
অে ায় মানুেগুবির জীিসন পবরিতযসনর সজায়ার বনসয় আসে দুিাি র্ার জন্ম মুবিরু্সদ্ধর েময় সকান এক েবমক মাসয়র 
গসভয৷ পূিযিাাংিার বেসিট অঞ্চসির িা েবমকসদর ওপর অতযািার শতাব্দীরও সিবশ েময় র্সর িসি আেসে। তাসদর 
জীিন বিপর্যস্ত কসর তুসিবেি িাগাসনর মাবিকরা। মাবিক সেবর্র মসত— 

“এসদর এমন একটা গাবর্বতক  াসর মজুবর সদওয়া স াক র্াসত কসর এরা শুরু্ সখসয়-পস়ে সিাঁসি োকসত পাসর 
এিাং অনাগত ভবিেযসতর আশঙ্কায় অবিরাম শরীসরর সশে বিদু েম বিবনসয়াগ কসরও কাজ কসর সর্সত পাসর।” 
৮ 

‘ঘুমকাতুসর ঈশ্বর’ (২০০৪) উপনযােবট নদীভাো মানুসের জীিনাসিখয। এখাসন িযবির সিসয় েমবষ্ট ি়ে। েমগ্র উপনযাে 
জুস়ে রসয়সে নদীর িসর িেিােকারী মানুেসদর কো র্াসদর জীিসন সকাসনা উসিখসর্াগয ঘটনা সনই। তারা সজাতদারসদর 
বনর্যাতসন পস়ে র্াওয়া ঘসরর োমসন দাাঁব়েসয় োসক বনবিযকাসর।  
         নদনয পীব়েত িরিােীসদর জীিন নদীর ভােসন তবিসয় র্ায়। রাজনীবতর কাসিা োয়া তাসদর জীিনসক আরও 
দুবিযে  কসর সতাসি৷ পুবিসশর অতযািাসর পুরুে মানুেরা গ্রামো়ো  সত িার্য  য়। স্বােযাসন্বেী েমাজপবতরা প্রািীয় 
মানুেগুবির জীিনসক দাব়েপািায় সরসখ বনসজসদর পসকট সিাঝাই কসর। গ্রাসমর অবশবক্ষত নারী েমাসজর পাশাপাবশ 
শ সরর নারীসদর ওপর অকেয অতযািার ও বনর্যাতসনর বিত্র উপনযাসের কাব বনসক োিিীি কসর তুসিসে। সশােক 
সেবর্র অতযািার ও পী়েসন জজযবরত বিপর্যস্ত মানুেগুবির প্রবতবনবর্ িৃদ্ধা শুকজাসনর মুসখ আমরা শুনসত পাই— 

“সদসশ বক বিিার-আিার আসে র্ারা সদশ িািায় তারা বনসজরা ঘুমায়, ঘুসমর িযাঘাত  য় না,তাসদর শাবিসত 
সকউ বোঁদ কাটসত পাসর না, বকন্তু তারা িক্ষ িক্ষ মানুসের ঘুম নষ্ট কসর সদশ িািাসনার ভান কসর।” ৯ 

          বনম্নবিত্ত প্রািীয় সেবর্র নারী-পুরুসের ভাসিািাো বমবেত গভীর আশািাদী জীিনবিত্র তুসি র্সর উপনযােবটর 
মর্যাদা অননযতর  সয়সে৷ ঔপনযাবেক সশাবেত বনপীব়েত িবঞ্চত বিপর্যস্ত প্রািীয় মানুেগুবির জীিসনর িাস্তি বিত্র পােসকর 
োমসন উপস্থাবপত কসরসেন৷ সপা়ে খাওয়া মানুেগুসিা েি বিপর্যয় সক অবতক্রম কসর জীিসন িাাঁিার রেদ েঞ্চসয়র 
সিষ্টায় উদগ্রীি সেই দৃশয ির্যনা কসরসেন এখাসন।  
          উত্তপ্ত রাজননবতক পটভূবমসত রবিত ‘সোনাবি ডুমুর’ (২০১২) উপনযাসে বিশ শতসকর দাো, সদশভাগ, 
পঞ্চাসশর মন্বির, ভাো আসদািসনর এসকর পর এক অসমাঘ বিপর্যসয়র বিত্র বিবত্রত  সয়সে। র্ার ফিস্বরুপ বরবফউবজ 
েম্প্রদাসয়র মানুেগুবির প্রার্ ওিাগত  য়। স্বসদসশ পরিােী মত সিাঁসি োকা মানুেগুসিাসক রাজননবতক িক্রাসি জজযবরত 
কসর সতািার দৃশয সদখসত পাওয়া র্ায় অবময়নাে ও েুসিার্নাসের পবরিাসর। বভসটমাবট  ারাসনা এই পবরিারবটর 
অবনবিত জীিন র্াপসনর বিত্র সিবখকার সিখনীসত অনিদয  সয় উসেসে।  
          সেিবিসশর দাোর পাশাপাবশ সিৌেবট্টর দাোর এক মমযাবিক ইবত াে দবিি এই উপনযাে৷সকবন্দ্রয় িবরত্র 
অবনসমসের সিাসখ প্রশ্ন জাসগ— 
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“আবম র্খন একা োবক তখন আমার মসন  য় আমরা বনজ সদসশই বরবফউবজ। নইসি েিাই আমাসদর 
োংখযািঘু িসি সকন?” ১০  

বদ্বজাবত তসের বভবত্তসত র্মযবভবত্তক বকেু স্বােযাসন্বেী মানুসের দ্বারা মনুেযসত্বর িরম অিমাননার িূ়োি পর্যায় উপনযােবটর 
মুখয বিেয় িিা র্ায়৷ বিপর্যয় পীব়েত মানুেগুসিার জীিসন আতসঙ্কর েঞ্চার কসরসে এই অিমাননা ৷ েম্পবত্ত আইন বিশ 
শতসকর িাঙাবি জীিনসক দুবিযে  কসর তুসিবেি,সেই োংগ্রাম উসে এসেসে এখাসন৷দাো সর্ বরবফউবজ জীিনর্াত্রার 
প্রতযক্ষ কারর্ তার উসিখ পাওয়া র্ায় মন্মেনাে এর উবিসত—  

“সেিবিসশর দাোয় ও িািা-মা-োকুরদা-োকুরমা-কাকা-বপবের রসি ডুসি বগসয়বেি। তারপর সিাঁসি ওসে। 
সিৌেবট্টর দাোয় আবম রাস্তার দু'পাসশ জ্বসি োকা দাও দাও আগুসনর মসর্য বদসয় পার  সচ্ছ।” ১১  

           িাাংিার নারী জীিসনও এই সদশভাগ ও দাো বনসয় আসে িরম বিপর্যয়। উপনযাসে প্রবতভা, প্রবমিা, প্রভািতী, 
বমনবত রানী কুনু্ড ইতযাবদ নারীসদর জীিনর্ারা এই িরম বিপর্যসয়র উজ্জ্বি বনদশযন। বনজ ভাসগযর কো সভসি বমনবত 
িসিসে— 

“ইে ওর জীিসন র্বদ সেিবিসশর দাো না োকসতা! র্বদ জীিন এমনই েুদর োকত েিটা েময় র্সর।” ১২ 
নারী বনগ্রস র বদকবট সিবখকার সিখনীসত প্রাবিক মানুসের জীিনসক অসনক স্পষ্টতর কসর তুসিসে৷ সেবিনা স াসেসনর 
কিম মানি জীিসনর িাস্তি েমেযা গুসিাসক ইবেত কসর৷ িাাংিাসদসশর প্রাবিক আঞ্চবিক মানুেসদর জীিন োংগ্রাসমর 
বিত্র স্বনযাক্ষসর প্রবতফবিত  সয়সে তাাঁর সিখায়৷ স্বসদশ ও স্বজাবতর জীিননাসটযর উত্থান-পতসনর িাস্তি বিত্র ফুসট উসেসে 
সেবিনা স াসেসনর কেনবিসশ্ব৷ তাাঁর রিনায় জীিন মাসঝমসর্য ঊবমযমুখরতাই উদ্দাম  সয় ওসে। বনিুর বনয়বত বি়েবম্বত 
অে ায় বনম্নবিত্ত প্রাবিক মানুে এক মুসো ভাসতর জনয  া াকার ও বিপর্যসয়র অসমাঘ আঘাত এক হৃদয়বিদারক 
সপ্রক্ষাপট গস়ে তুসিসে।  
 
উপোং ার : িাাংিা োব সতযর ইবত াসে সেবিনা স াসেন এমন একজন সিবখকা র্াাঁর কিসম উসে এসেসে প্রাক- 
স্বার্ীনতা, স্বার্ীনতা েমকািীন ও স্বার্ীনতা-উত্তর েমাসজর িাস্তি বিত্র। িেভে, স্বসদশী আসদািন ও সদশভাগ, মুবিরু্দ্ধ, 
সেিবিশ ও সিৌেবট্টর দাো িাাংিার েমাজ জীিসন বনসয় আসে অসমাঘ বিপর্যসয়র অবভঘাত। 'বিপর্যসয়র অবভঘাসত িাাংিা 
োব তয'আসিািনা প্রেসে িাাংিাসদসশর স্বনামর্নযা কোোব বতযক সেবিনা স াসেসনর আসিািনা অবনিার্যতার দাবি রাসখ। 
তাাঁর েমাজিাদী বিিা-সিতনা, বিসেের্াত্মক আত্মবজজ্ঞাো বশসল্পর পরসশ িযবতক্রমর্মযীতা িাাংিা পােকেমাজসক গভীর 
ভাসি আকৃষ্ট কসর তা িিার অসপক্ষা রাসখ না৷ 
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