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Abstract 
সমাজ সাম তয এবাং জীবন পারস্পামরক সম্পনকশ আবদ্ধ। সমাজ ও জীবননর প্রমতচ্ছমব অর্শাৎ বাস্তব উদা রি খ ুঁনজ 
পাওয়া যায় সাম নতয। তাই সাম তয পাঠ করনল সমসামময়ক সমাজ ও সমকালীন মান নের সম্পনকশ ধারিা করা যায়। 
মান ে সামামজক জীব, মান নের মননর ভাবনক সমাজ অমনবাযশভানব প্রভামবত কনর। ছসই প্রভাব শুভ  নত পানর অর্বা 
অশুভ। ছকার্াও তা প্রতযক্ষ আবার ছকার্াও প্রমতফমলত  য় পনরাক্ষভানব। আর মান নের মন ও বযমিত্ব গন়ে ওনঠ 
সমাজনক ছকন্দ্র কনরই। সমানজর বাধা মননেধ ধমশীয় অন র্াসন নীমত-মনয়ম সবমক  ই মান নের উপর মিয়ার্ীল। সাম নতয 
জীবননর স্পর্শ পাওয়া যায় তাইনতা সাম তযনক জীবন ও সমানজর দপশি বলা হয়। সাম তয  ল বযমির সনে সময় ও 
পমরসনরর মভতনর প্রমতমনয়ত ঘনট চলা গভীর সভাপমতর ফসল সাম তয রচনায় মপ নন ছকান উনের্য র্ানক মকনা এ 
মবেনয় মবতকশ র্াকনত পানর মকন্তু প্রনতযক ছলখনকরই লক্ষয র্ানক বযমির সনে মবম তশ জমটল সময় মমর্মিয়ানক বাঙময় 
কনর ছতালা। সময় ছযন ত  মবম তশ জমটল তাই একই সমনয়র মনধয নানা রকম মবভে ঘূিশাবতশ র্াকাটাই স্বাভামবক। 
একজন সাম মতযনকর চরম মসমদ্ধ তখনই ঘনট যখন মতমন বহুমামিক সমনয়র এই দ্বামিকতানক খ ব সূক্ষ্মভানব তার 
সাম তয কনমশর মভতর প্রনয়াগ করনত পানরন। তারার্ঙ্কর বন্যাপাধযায় তাুঁর গনল্প অতযন্ত দক্ষতার সনে বহুমামিক 
সমনয়র এই দ্বামিকতানক ফ মটনয় ছতালার পার্াপামর্ তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার মবমভন্ন মদক ছযমন ত নল ধনরন ন 
ছতমনই তার গভীর জীবনদর্শনমটও মূতশ  নয় উনঠন । কনলাল ছগাষ্ঠীর অন্তভ শি  ওয়া সনেও মতমন  ম নলন এক মভন্ন 
ধারার ছলখক। তাুঁর ছলখনীর মাধযনম সাধারি মান ে তর্াকমর্ত মামট ছঘুঁো মান নের মচি ছযমন ফ নট উঠল ছতমমন 
আবার ছদখা মমলল ‘জলসাঘর’– এর মবশ্বম্ভর রানয়র মনতা ক্ষময়ষ্ণ  জমমদানররও। এককর্ায় সমাজবাস্তবতার মচনির 
পার্াপামর্ তার মননজর জীবন দর্শননর অমভজ্ঞতায় রূপপ্রাপ্ত গল্পগুমল অননয কনর ত নলন  বাাংলা সাম তযনক। 
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Discussion 
প্রর্ম মবশ্বয দ্ধ মবপযশস্ত কনর মদনয়ম ল মবশ্বমবনবককক। এর অমভঘানত য গ য গ ধনর অপমরবতশনীয় ছয জীবননবাধ, 
মর্ল্পান সে, এককর্ায় মানব-সমানজর মর্ল্প ও সাংসৃ্কমতর ছয সাংজ্ঞা প্রচমলত ম ল তা তার কাযশকামরতার উপানন্ত ছপৌঁ ায়। 
এমনমক মান নের মূলযনবানধর মর্ক়ে সনমত টান পন়ে, ফলত িমর্ একা এবাং মনিঃসে  নয় ওনঠ মানবাত্মা,  নয় ওনঠ 
মিতাবস্তার উপনর আিা ীন। মঠক এই সমনয়ই একদল সাম মতযক ‘কনলাল’- ছক আশ্রয় কনর রাবীমন্দ্রক ইউনটামপয়ার 
জগৎ ছর্নক ছবমরনয় এনস জীবন ও বাস্তবতার বযর্শতা, মূলযনবানধর অবক্ষয়, অর্শবনমতক মনয়মতর অমভঘাত, ছবান মময়ান 
ভাবমবলাসী ছরামামিকতানক সাম নতয রূপ মদনত তৎপর  নয় উঠনলন। তাুঁরা ছচনয়ম নলন সাংস্কারম ি নত ন দৃমি, 
মবেয়বস্তুর নত নত্ব, জীবননর সবমক  নক স্পি কনর বলার স্পমধশত দ িঃসা স। এই নত ননত্বর সন্ধানন তাাঁরা পাশ্চাতয 
মবমভন্ন দর্শন ও তে ছযমন, মসগম ণ্ড ফ্রনয়নের মননামবকলন তে এবাং মার্ক্শীয় দর্শননর দ্বারা প্রভামবতও  নয়ম নলন। এই 
ছলখকনগাষ্ঠীর অনযতম প নরাধা ম নলন অমচন্তযক মার ছসনগুপ্ত, ব দ্ধনদব বস  ও ছপ্রনমন্দ্র মমি প্রম খ। তনব মক   মক   
ছলখক আবার এই কনলাল ছগাষ্ঠীর অন্তভ শি  ওয়া সনেও মনজ জীবনদর্শন ও বাস্তব অমভজ্ঞতানক প্রকানর্র ববমচিময়তার 
কারনি  নয় উঠনলন এনদর ছর্নক এনকবানর স্বতন্ত্র এক পনর্র ধারক ও বা ক। তারার্ঙ্কর বন্যাপাধযায় ম নলন এই 
স্বতন্ত্র ধারারই অনযতম প্রধান ছলখক। মবর্ র্তনকর মতননর দর্নক তাুঁর আমবভশাব  য় বাাংলা সাম তয জগনত। এসময় 
নত ন নত ন ভাবনায় স্পম্ত  মচ্ছল ছগাটা ভারতবেশ। ইউনরাপীয় সাম নতযর প্রভানব নত ন জীবননবাধ এনদনর্র মচত্তমূনল 
না়ো মদনয়ন  ছগাটা র্তক জ ন়েই। ভারতীয় জীবনভাবনায় পাশ্চাতয জীবন ভাবনার প্রভাব তখন প্রতযক্ষভানব প়েনত 
শুরু কনরন । এর সনে সনে ১৯০৫ সানল স্বনদর্ী আন্ালননর উনেে, ১৯১৪-১৮ সানল প্রর্ম মবশ্বয দ্ধ, ১৯২১ সানল 
গান্ধী য নগর সূচনা, ১৯৩৯ সানল শুরু  ওয়া মদ্বতীয় মবশ্বয দ্ধ, ১৯৪৩ সানলর দ মভশক্ষ, ১৯৪৭ সানলর ছদর্ মবভাগ প্রভৃমত 
ঘটনা জাতীয় জীবননক প্রভামবত কনর, প্রভামবত কনর সমকালীন তরুি সাম তযকনদরও। ফলস্বরূপ তাাঁরা তাাঁছদর  
সাম তযনক মননয় এক মভন্ন পনর্ চলনত শুরু করকলন। ছযখানন ম ল পমরমচত প রাতননর মবরুনদ্ধ মবনরা , সস্তা 
ছরামামিকতা, উগ্র ছযৌননচতনা, মবেণ্ণতানবাধ, জীবননর অতৃমপ্তময়তা, ছপ্রমনক মননয় আধ মনক পরীক্ষা মনরীক্ষা প্রভৃমত। 
তনব এসমস্ত মক  ই তারার্ঙ্কনরর রচনানত উনঠ আনসমন।                         
বরাং অে–বে-কমলনের নগনর–প্রান্তনর র্ত র্ত সাম্রানজযর ভগ্ননর্নের পনরও যারা মচরকাল কাজ কনর তানদর জীবন 
তর্া মামট ছঘুঁো মান নের জীবননক ও তানদর জীবননর আমতশনক মতমন ত নল ধরনলন মামটর ব ক ছর্নক উনঠ এনসই। 
ক্ষময়ষ্ণ  পলীর দামররযলামিত, বযামধগ্রস্ত অখণ্ড মূমতশমট ছযমন বাস্তবাময়ত  নয় উঠনলা তাুঁর সাম নতয, মঠক ছতমমন 
সমাজবাস্তবতার মবমভন্ন মচিও মূতশ  নয় উঠনলা তাুঁর রচনার প্রতীমতর মাধযনম।              
                        তারার্ঙ্কর বন্যাপাধযায় জেগ্র ি কনরম নলন বীরভূনমর লাভপ র গ্রানমর এক ক্ষময়ষ্ণ  জমমদার 
পমরবানর। এমন এক সমন্ধক্ষনি তাুঁর জে  য় যখন একমদনক সামন্ততন্ত্র ও তার বা ক জমমদারী প্রর্া প্রায় মবল মপ্তর 
ম নখ, ছতমমন অপরমদনক ধনতন্ত্র তর্া বমিকতনন্ত্রর তা ম ল প্রমতষ্ঠা পবশ। এপ্রসনে মতমন বনলন ন– “আমার কাল ছসকাল 
আর একানলর সমন্ধক্ষনির কাল।” এই য গ-সমন্ধক্ষনি দাুঁম়েনয় মতমন অতীত ও বতশমাননক দ নচাখ ভনর ছদনখন ন; গ্রামীি 
সমাজ কীভানব পমরবমতশত  নচ্ছ, যন্ত্রসভযতা গ্রানমর কৃমেনক কীভানব গ্রাস করন  এবাং নবয বযবসায়ীর দ্বনি সামন্ততামন্ত্রক 
সমাজ কীভানব ধীনর ধীনর অবল মপ্তর পর্বা ী  নয় উঠন – তাও মতমন ছদনখন ন সতযরিা ঋমের মতই–  

“সামন্ততন্ত্র বা জমমদারতনন্ত্রর সনে বযবসায়ীনদর দ্বি আমম দ নচাখ ভনর ছদনখম । ছস দ্বনির ধাক্কা ছখনয়ম । 
আমরাও ম লাম ক্ষ র জমমদার। ছস দ্বনি আমানদরও অাংর্ ম ল।” ১     

তারার্ঙ্কর বন্যাপাধযায় তাুঁর এই জীবন দর্শননক দারুিভানব ফ মটনয় ত নলন ন ‘জলসাঘর’ গনল্পর মাধযনম। ‘জলসাঘর’ 
গনল্প আমরা ছদমখ ছলখক সামন্ততনন্ত্রর প্রতীক ম নসনব মবশ্বম্ভর রায় এবাং নব উদূ্ভত ধনতনন্ত্রর প্রতীনক মম ম গাে মলর 
চমরিমটনক মূতশ কনর ত নলন ন। গনল্প ছদখা যায় – 

“মতন প রুে ধমরয়া রানয়রা কমরয়াম নলন সঞ্চয়। চত র্শ প রুে কমরয়াম নলন রাজত্ব। পঞ্চম ও েষ্ঠ প রুে 
কমরনলন ছভাগ ও ঋি। সপ্তম প রুে মবশ্বম্ভনরর আমনলই রায়বাম়ের লক্ষ্মী ছস ঋিসম নর তলাইয়া ছগনলন।” ২ 
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তনব এই ঋনির জানল জজশমরত  নয়ও পূবশপ রুনের আমভজাতযনক মবসজশন মদনত পানরনমন মবশ্বম্ভর রায়, বরাং – 
“অতীনতর সৃ্মমত তারকারামজর মত ব নকর আকানর্...” তাুঁর সবসময় মবরাজমান। উঠমত বমিকতনন্ত্রর প্রমতমনমধ মম নমর 
সনে অনর্শর প্রমতনযামগতায় নামার ক্ষমতা তাুঁর ছনই মঠকই মকন্তু আবার এই মম ম গাে লীর কান  মননজর বাংনর্র 
আমভজাতযনক  ারনত মদনতও মতমন নারাজ। তাই মম ম গাে লীর ছ নলর অন্নপ্রার্ননর মনমন্ত্রি ছযমন মতমন রক্ষা কনরন ন 
নানয়ব তারাপ্রসনন্নর  াত মদনয় কাুঁসার র্ালা ও মগমন পামঠনয় মঠক ছতমমন আবার মননজর আমভজানতযর পমরচয়নকও 
প্রকার্ কনরন ন তারাপ্রসন্ননক  ামতর মপনঠ চামপনয় পাঠাননার মনধয মদনয়। মম ম গাে লী মবমভন্নভানব মবশ্বম্ভরনক ছ য় 
প্রমতপন্ন করার ছচিা কনরন ন। কখনও রায়বাম়ের জরাজীিশ অবিা ছদনখ মতমন মন্তবয কনরন ন –  

“বাম়েটা কনর ছরনখন ন কী ঠাক রদা, ছমরামত করাননা দরকার ছয!” ৩ 
কখনও আবার তাুঁর লখ ননৌ ছর্নক আনা বাইজীনক অন ষ্ঠান ছর্নে মবদায় মদনয় বনলন ন–   

“...এখানন আমানদর রায়বাম়ে আন , একবার ঘ নর ছযও। মবশ্বম্ভর রায় সমঝদার আমীর ছলাক। গাওনা  য়নতা 
 নত পানর।” ৪ 

মকন্তু মক  নতই মবশ্বম্ভর রায় নবত স্বীকার কনরনমন তার কান । মননজর আমভজাতযনক ধনর রাখনত মগনয় মতমন বন্ধ 
জলসাঘনরর দরজানক প নরায় ছখানলন, সামর্থ্য না র্াকনলও আবার জ্বামলনয় ছতানলন ঝা়েলন্ঠননক, ছর্েবানরর মত 
আসর বসান বাইজী নাচ –গাননর। এমনমক বাইজীনদর বমর্ক্স মদনত মগনয় মতমন পরনলাকগতা রায় মগন্নীর  াতবার্ক্নক 
রূ্নয কনর ছফনলন মঠকই, মকন্তু তব ও তাুঁর মনন র্ানক এক র্ামন্তর প্রনলপ। মতমন মননজই বনল ওনঠন–  

 “রায়বাম়ের মযশাদা ক্ষ ণ্ণ  য় নাই।” ৫ 
 মননজর আমভজাতযনক বজায় রাখনত পারার উনত্তজনায় এবাং অপরমদনক স রার উগ্রতায় তাুঁর মনধয ছজনগ ওনঠ ছযৌবননর 
সৃ্মমত।  এরপনরই মতমন প্রর্নম জলসাঘনর মগনয় এসরাজ  ানত স নরর ঝঙ্কার ত লনলন, তারপনর ত ফাননক মননয়   নট 
চলনলন মানঠর পর মাঠ অমতিম কনর। মকন্তু ক স মমেম  গ্রানম যখন মতমন ছপৌঁ ানলন তখন তাুঁর পার্ মদনয় তরকামর 
ছবাঝাই গাম়ের দ ই আনরা ীর – 

“গাে লীবাব রা মকনন ছর্নক- ...খাজনা মদনয় লাভ মক   আর র্ানক না। স খ ম ল রায় রাজানদর আমনল–” ৬ 
 একর্া শুনন মতমন সনজানর ছঘা়োর লাগাম ছটনন ধরার মাধযনম ছযন মননজর ভাবতেয়তার উচ্ছ্বাসনক বাুঁধ মদনলন। 
এরপনরই মতমন রিাি ত ফাননক ছদনখ চমনক ওনঠন, মফনর আনসন বাস্তনবর কমঠন মামটনত। কানলর অবর্যম্ভাবী 
পমরিমতনক প্রমতনরাধ করার ক্ষমতা তাুঁর ছকন কারও ছনই, এসতয উপলমি কনর রিাি ত ফাননর মদনক তামকনয় মতমন 
বনল ওনঠন –  

“ভ ল ছবটা, ছতারও ভ ল, আমারও ভ ল। লজ্জা মক, ছবটা ত ফান! ওঠ ওঠ।” ৭ 
মবশ্বম্ভর রায় মফনর আনসন জলসাঘনরর মদনক। উুঁমক মদনয় ছদখনলন ঘর জনরূ্নয , শুধ  আন  –    

 “নমা ! ছকবল তাুঁ ার নন , সাত রানয়র ছমা  ওই ঘনর জমময়া আন ।” ৮ 
সনে সনে সচমকত  নয় ওনঠন মতমন, ছজনগ ওনঠ তাুঁর অন্তরাত্মা। ভীতাতশ কনে অনন্তনক ছেনক বলনলন – 

“বামত মনমবনয় ছদ, বামত মনমবনয় ছদ–জলসাঘনরর দরজা বন্ধ কর -জলসাঘনরর” ৯ 

 
           এই গনল্পর মনধয মদনয় তারার্ঙ্কর বন্যাপাধযায় একমদনক ছযমন বাাংলার গ্রামজীবননর এক অনামবষৃ্কত 
ম নলর রুদ্ধদ্বারনক উদঘাটন করনলন, মঠক ছতমমন অপরমদনক মননজর জীবন দর্শননকও সমাজ বাস্তবতার সনে মমমর্নয় 
দারুিভানব উপিামপতও করনলন। তারার্ঙ্কনরর সমকানল জমমদার প্রর্ার অবসান  নয় ধনতনন্ত্রর সূচনা  নয়ম ল। তাুঁর 
জেভূমম রাঢ় বাাংলানতও ছসই সামামজক মববতশননর ছ াুঁয়া ছলনগম ল। রানঢ়র মামটনত জমমদার ছশ্রমি তানদর আমধপতয 
বজায় রাখনত ছচনয়ন , বমিকনশ্রমির আমবভশাব তারা স জভানব গ্র ি কনরমন। মকন্তু কানলর মনয়নম জমমদারী প্রর্া িমর্ 
মবলীয়মান  নয় যামচ্ছল। তারার্ঙ্কর ম নলন এই ক্ষময়ষ্ণ  জমমদারতনন্ত্রর ক্ষ র এক জমমদার। জমমদার ছশ্রমির আমভজাতয 
মতমন ছদনখন ন এবাং ছসই আমভজাতয মটমকনয় রাখনত না পারার কিও তাুঁর মনধয ম ল। ছসই জীবনদর্শন এবাং তৎকালীন 
সমাজ বাস্তবতানকই মতমন ‘জলসাঘর’ গনল্পর প্রতীমতনত ধরনত ছচনয়ন ন। মবশ্বম্ভর রায়- ছযন তারার্ঙ্কনররই  প্রমতমূমতশ। 
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সামন্ততামন্ত্রক বযবিার মভমত্ত মূনল ঘ ি ধনরন  এই ধ্রুবসতযমট তারার্ঙ্কনরর অজানা ম ল না, তব ও অতীনতর সৃ্মমতবহুল 
ছগৌরনবাজ্জ্বল মদকগুমল ছলখকনক আন্ মদত, আবার জমমদারনদর চামরমিক ত্রুমটগুমলর জনয মতমন ছবদনাও অন ভব 
করনতন। এ প্রসনে মতমন মননজ বনলন ন–  

“...নস কালনক আমম শ্রদ্ধা কমর, প্রিাম কমর, তার মম মার কান  আমম নতমস্তক। তার ত্রুমট মবচ যমত, অপরাধ, 
তার স্খলন, আমম সবই জামন আমার বপতৃক চমরনির ত্রুমটর মত।” ১০ 

 
      তারার্ঙ্কর তাুঁর গনল্প পমরবতশমান সময়-কাল-অর্শনীমতর পমরনপ্রমক্ষনত ক্ষময়ষ্ণ  জমমদারনদর মচিমটনক বযি করার 
পার্াপামর্ জমমদারনদর চামরমিক ত্রুমটগুমলনকও দারুি ভানব রূপাময়ত কনরন ন। এর মনধয উনলখনযাগয  ল– ‘রায়বাম়ে’, 
‘রাখাল বাুঁ়ে নজ্জ’ প্রভৃমত গল্প। মতমন মূলত ম নলন পলী বাাংলার কর্ানকামবদ। তাই তাুঁর গনল্প সমানজর উচ্চমবনত্তর মান ে 
ছযমন– ‘জমমদার’,(‘সম রমন্থন’, ‘জলসাঘর’, ‘রায়বাম়ে’, ‘রাখাল বাুঁ়ে নজ্জ’ প্রভৃমত), ‘ম াজন’ (‘নরানতর ক নটা’, ‘নচানখর 
ভ ল’, ‘শ্মশ্মাননর পনর্’ প্রভৃমত), ‘পমণ্ডত’ (‘পমণ্ডত মর্াই’, ‘মপতাপ ি’, ‘ মরপমণ্ডনতর কাম নী’ প্রভৃমত), ‘উমকল’, ‘আনলা-
আুঁধামর’, ‘ইমত াস’ প্রভৃমত। ‘অধযাপক’ (‘স খনী়ে’, ‘দীপার ছপ্রম’ প্রভৃমত) প্রম নখর কর্া ছযমন এনসন , ছতমনই উনঠ 
এনসন  ‘ম মচ’, ‘আনলা-আুঁধামর’, ‘মমস্ত্রী’, ‘িলপদ্ম’, ‘ইমারত’, ‘এক পর্লা বৃমি’, ‘মামঝ’, ‘তামরিী মামঝ’, ‘কমল মামঝর 
গল্প’, ‘নবনদ’, ‘নবনদনী’, ‘নারী ও নামগনী’, ‘নবনদর ছমনয়’, ‘পট য়া’, ‘কামনধন ’, ‘রাঙামদমদ’, প্রভৃমত সমানজর মনম্নমবত্ত 
অন্তযজ ছশ্রমির মান নের জীবননর কর্াও। তারার্ঙ্কর তাুঁর মবমভন্ন গনল্প এই মনম্নমবত্ত অন্তযজ ছশ্রমির মান নের জীবনমচিনক 
বাস্তবসম্মতভানব ত নল ধরনলন তাুঁর ছদখা রানঢ়র মান নের জীবনান যায়ী। রানঢ়র ছচৌ েীনত ব্ী, অমর্মক্ষত, মনরক্ষর, 
ক সাংস্কারাচ্ছন্ন, সীমা ীন দামরনরয পীম়েত, আমদমতায় পূিশ অন্তযজ ছশ্রমির মান ে, যারা মবমক্ষপ্তভানব ফমসনলর মত 
 ম়েনয়ম ল তানদরনকই মতমন সজীবতা দান করনলন তাুঁর ছলখনীর মাধযনম বাাংলা সাম নতযর আমঙনায়। তারার্ঙ্কর ছস 
জীবননক কা  ছর্নক ছদনখম নলন, ছদনখম নলন তার মবমভন্ন ঘাত-প্রমতঘাতনকও। এপ্রসনে মতমন বনলন ন – 

 “এনদনর্র মান েনক জানার একটা অ াংকার ম ল। ...এনদর সনে মান ে ম নসনব পমরচনয়র একটা ব়ে স নযাগ 
আমার  নয়ম ল। ...তাই আমম এনদর কর্া মলমখ। এনদর কর্া মলখবার অমধকার আমার আন ।” ১১ 

ফলত ছসই সব নী়ে ারা, লক্ষয ারা,  ন্ন া়োর দল, যানদর জীবন ছকবল আমদম প্রবৃমত্তর উোম উলানস মত্ত ছসই সব 
মনম্নমবত্ত অন্তযজ ছশ্রমির মান ে, যারা সৃমির আমদ ছর্নকই দ জশয়, দ িঃসা সী, বনয, ববশর, উোম, আমধনভৌমতনক যারা দৃঢ় 
মবশ্বাসী, তা া়ো ছগাষ্ঠীবদ্ধতা, সামানযনতই পূিশতা, ছযৌন-আকাঙ্খা, ঝগ়ো, মববাদ, সরলতা, মদযাসবি, মবনবক ীনতা 
যানদর জীবননর আনরক নাম, তানদর কর্ায় বাস্তবসম্মতভানব ত নল ধরনলন পাঠনকর সামনন। প্রবৃমত্ততাম়েত মনয়মতই 
 ল এনদর জীবননর সম্বল। এ প্রসনে ‘তামরিী মামঝ’ গল্পমট উনলখনযাগয। এই গনল্প আমরা গন মটয়া ঘানটর যািী 
পারাপারকারী ছোঙার মামঝ ‘তামরিী’-র ছদখা ছপনয়ম । ময়ূরাক্ষী নদীনক ছকন্দ্র কনরই তাুঁর যািী পারাপানরর কাজ 
সম্পন্ন  য়। এক কর্ায় তামরিীর –  
                  “ছপনটর ভাত ওই ময়ূরাক্ষীর ছদৌলনত।” ১২ 
ব নরর অমধকাাংর্ সময় ময়ূরাক্ষী মরুভূমমর মত র্ানক মকন্তু বেশার প্রারনম্ভ ছসই ময়ূরাক্ষীই  নয় ওনঠ –    

“ ...রাক্ষসীর মত ভয়ঙ্করী। দ ই পানশ্বশ চার- পাুঁচ মাইল গাঢ় মপেলবিশ জলনরানত পমরবযাপ্ত কমরয়া মবপ ল 
ছরানত ছস তখন    মটয়া চনল।” ১৩ 

 
গনল্পর নায়ক তামরিী মামঝও  নয় উনঠন  এই নদীরই সন্তান। তার –  

 “...জনলর র্রীল, ছরানদ টান ধনর, জল ছপনলই ছফানল।” ১৪ 
শুধ মাি পারাপার নয় জনল মনমজ্জমান মান েনক উদ্ধার করনতও বতবন ছয অমদ্বতীয় তার পমরচয়ও আমরা এই গল্প 
ছর্নক ছপনয়ম । তামরিীর ‘তামরিী’ নামমট ছযন অক্ষনর অক্ষনর  নয় উনঠন  সার্শক। প্রকৃমতরূমপনী মনয়মতর কান  মান ের 
অস ায়তানবাধ দারুিভানব প্রকামর্ত এই গনল্প। সাংসানর আপন বলনত তামরিীর আন  একমটমাি মান ে – তাুঁর স্ত্রী 
স খী। পরম মনভশরতায় স খী তামরিীনক আুঁকন়ে আন । স নখ দ িঃনখ দম্পমতর জীবন চনল যামচ্ছল ছবর্। অবনর্নে এল 
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এক চরমতম ম  ূতশ। ময়ূরাক্ষীনত এল বনযা। ছসই বনযার জনল সব মক   ছগল ছভনস। বনযার জল ছর্নক ছর াই পায়মন 
তামরিীর বাম়েও। এই অবিায় স খীনক মপনঠ মননয় তামরিী ঝাুঁমপনয় প়েনলা বনযার জনল। অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর ময়ূরাক্ষীর 
জনলর ঘূমিশনত পাক ছখনত ছখনত অতনল তমলনয় ছযনত লাগনলা দ জনন। তামরিী পার্ কাটাননার ছচিা করল, মকন্তু বযর্শ 
 ল স খীর নাগপানর্র মত বাুঁধননর কারনি। এমনমক–  

“স খীর কমঠন বন্ধনন তামরিীর ছদ ও ছযন অসা়ে  ইয়া আমসনতন । ব নকর মনধয হৃৎমপণ্ড ছযন 
ফামটয়া ছগল।” ১৫ 

ছস তখন ছচিা করনলা বন্ধন মর্মর্ল করার মকন্তু স খী তাুঁনক –  
“ ...আরও ছজানর জ়োইয়া ধমরল। বাতাস–বাতাস! যন্ত্রিায় তামরিী জল খামচাইয়া ধমরনত লামগল।” ১৬   

এই ভয়ঙ্কর অবিা ছর্নক বাুঁচনত তামরিী তখন উেত্ত ভীেি আনিানর্র সনে স খীর গলা দ ’ ানত মটনপ ধরনলা। স খীর 
ছদ  িমর্ অসা়ে  নয় মৃত যর মদনক এমগনয় ছগল। স খীর দৃঢ়বন্ধন মর্মর্ল  ল–  

“...নসটা খমসয়া ছগল। সনে সনে ছস জনলর উপনর ভামসয়া উমঠল।” ১৭  
আর এই পমরিানমর মধয মদনয়ই আত্মরক্ষার আমদম প্রবৃমত্তর  ানত মান নের ছপ্রমমনভশরতা চরমভানব পরাভূত  নয়ন । 
ছয তামরিী তাুঁর স্ত্রী স খীনক এত ভানলাবাসনতা, ছসই ছর্ে পযশন্ত মননজর অমস্তত্বনক বজায় রাখনত তানক  তযা করনত 
ক মেত  ল না। মান নের আমত্মক ছপ্রনমর পরাজয় ঘটল প্রবৃমত্তর কান । প্রবৃমত্তই  নয় উঠনলা এখানন মান নের মনয়মত।      
                                 
             বাাংলা কর্াসাম নতয তারার্ঙ্কর বন্যাপাধযায় তাুঁর স্বতন্ত্র বযমিত্ব, জীবন দর্শন ও ছমধার কারনি এক 
উজ্জ্বল িান অমধকার কনর আন ন। স র ভাঙা গ়োর মনধয মদনয় তাুঁর সাম তযজীবন  নয় উনঠন  সমৃদ্ধ। ঔপনযামসক 
ম নসনব ছযমন তাুঁর খযামত গগনচ ম্বী ছতমমন ছ াটগনল্পর সৃজনভূমমনতও তাুঁর প্রমতভার দ যমত সমানভানব মবচ্ছ মরত  নয়ন । 
জীবন বৃত্তনক ধরার ঐকামন্তকতায় স্বানদর মবপ ল ববমচনিযর োমল সামজনয় উপিামপত  নয়ন  তাুঁর গল্পগুমল। পাপ, প িয, 
ছপ্রম, ঘৃিা, ক মটলতা – মানবজীবননর সমস্তমদক ও প্রবৃমত্তর মনধয জীবনরস, সন্ধানী দৃমির সমগ্রতা, বাাংলার গ্রামীি 
সাংসৃ্কমতর পটভূমমনত রাঢ় অঞ্চনলর জনপদ- জীবন যািার মবমচি  ্, আমদম জীবনানবনগর প্রচণ্ডতা, সামন্ততনন্ত্রর 
ক্ষময়ষ্ণ তা ও তার সনে নবয উদূ্ভত র্মির সাংঘাত, জমমদার, ছবনদ, সাপ ন়ে, ববষ্ণব-ববষ্ণবী, কা ার, বাগদী প্রভৃমত মবমচি 
বনিশর, মবমচি মবনত্তর মান নের মভ়ে, ছসইসনে প্রনতযক চমরনির স্বতন্ত্রতা- এসমস্ত মক  ই তারার্ঙ্কনরর গনল্প 
মর্ল্পসার্শকভানব রূপাময়ত  নয়ন । গনল্পর পটভূমম এবাং চমরিনক মবমচিভানব উপিাপনন তাুঁনক সা াযয কনরন  তাুঁর 
গভীর জীবনদর্শন। জমমদার বাংনর্ জেগ্র ি করনলও রানঢ়র ছলাকজ জীবননক জানার আগ্র  ম ল তাুঁর মনধয প্রবল। 
ছসই আগ্রন র বর্বতশী  নয়ই মতমন পযশনবক্ষি কনরম নলন তানদর মবমচি জীবননক, সমৃ্পি  নয় উনঠম নলন তানদর 
স খ-দ িঃখ,  ামস-কান্না, ছে -মমতা, অভাব-অমভনযাগ, মবশ্বাস-সাংস্কানরর সনে। আর তারই মনখ ুঁত মচি মতমন 
বাস্তবসম্মতভানব পমরনবর্ন কনরন ন তাুঁর গনল্পর কাম মন ও চমরনির মবর্াল কযানভানসর মাধযনম।                    
এককর্ায় তাুঁর গল্পগুমল  নয় উনঠন  সমাজ বাস্তবতা ও গভীর জীবনদর্শননর এক অনযতম ফসল। তানত মতমন শুধ  
একজন কর্াকারই নন, অধ নাতন বাঙামল জীবন ও সাধনার ছশ্রষ্ঠ ভােযকাররূনপও প্রমতভাত।                    
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