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Abstract  
আসলািয নির্সে র্াাংলা োনিসতযর নতি নর্খ্যাত কথাোনিনতযক েতীিাথ ভাদুড়ী, মানিক র্সন্দযাপাধ্যায় ও নর্ভূনতভূেণ 
র্সন্দযাপাধ্যাসয়র পলখ্া ‘স াোঁড়াই িনরত মািে’, ‘পদ্মািদীর মানি’ ও ‘পুতুল িাসির ইনতকথা’, ‘পসথর পাোঁিানল’ উপিযাসে 
েমাসজর নর্নভন্ন পেণীর মািুে কীভাসর্ নিসজর জীনর্কা নিবর্াি করসে পেই নদকনট তুসল ধ্রার পিষ্টা করা িসয়সে। েমাসজ 
উচ্চ স্তর পথসক নিম্ন স্তর পর্বন্ত্ অর্নস্থত েকল মািুসের জীর্ি কীভাসর্ তাসদর নিসজসদর জীনর্কার েসে ওতসরাতভাসর্ 
জনড়সয় থাসক তার রমাণ আসলািয িার উপিযাসের পরসত পরসত লক্ষ করা র্ায়। রসতযক মািুসের জীর্সির পর্ রৃ্ি তা 
তার রৃ্নির পনরনধ্সতই আর্দ্ধ, পেই পনরনধ্ অনতক্রম কসর তারা পর্সত পাসর িা। েমাজ জীর্সির নর্নভন্ন আিার-অিুষ্ঠাি, 
রীনত-িীনত, পপাশাক-পনরচ্ছদ, ভাো-োংলাপ ইতযানদ নর্েয়গুনল অসিকটা নিভবর কসর থাসক েমাসজ অর্নস্থত মািুসের 
জীনর্কাসক পকন্দ্র কসর। েমাসজ র্ের্ােকারী তথাকনথত নিম্ন পেণীর মািুেসদর মসধ্য কু্ষদ্রতা-তুচ্ছতা অসিক পর্নশ। কারণ 
তারা পর্ জীনর্কাসক পর্সে পিয় তাসত তাসদর উপাজবি িয় অল্প। অথবনিনতক নদক পথসক দুর্বল িসল মািুসের মসির মসধ্য 
কু্ষদ্রতা র্াো র্াোঁধ্সর্ই। মািুে আসগ পপসট ভাত িায়, তার পসর ধ্সমবর কথা শুিসত িায়। ‘স াোঁড়াই িনরত মািে’-এ আমরা 
পদখ্সত পাই রু্ধ্নি নিসজর খ্াওয়া-পরার স্থায়ী আস্থািা খু্োঁজসত নগসয় একমাত্র পকাসলর েন্ত্ািসক পেসল পরসখ্ পুিঃনর্র্াি 
কসর পিয়। আর্ার মািুে িতুি কসর র্াোঁিসত নগসয় িতুি রৃ্নি গ্রিণ কসর থাসক ‘পদ্মািদীর মানি’ উপিযাসে কুসর্র িনরত্রসক 
পদখ্া র্ায় এই ভূনমকায়। কতবর্য অসিক েময় মািুেসক তানড়সয় নিসয় িসল এক রৃ্নি পথসক অিয রৃ্নিসত ‘পসথর পাোঁিানল’ 
উপিযাসে িনরিরসক আমরা পদনখ্ পকমি কসর পে এসকর পর এক পপশা র্দল কসর িসল শুধু্ োংোর িালাসিার জিয। 
‘পুতুল িাসির ইনতকথা’ উপিযাসে আমরা পদখ্সত পাই এক নদসক শশীর জীনর্কা শুধু্ তার জীর্িসক নস্থর কসর পেসলসে 
তা িয় অসিকটাই স্থনর্র কসর তুসলসে। অিয নদসক কুমুদ নিতয িতুি পপশাসত পিশাগ্রস্থ িসয় উসেসে। পকন্দ্রানতক শনি 
র্ারর্ার কাজ কসরসে তার জীর্সি। 
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Discussion   
োনিতযসক র্লা িয় েমাসজর দপবণ নর্সশে, কারণ র্খ্ি পকাসিা পলখ্ক পকাসিা কানিনি রিিা কসরি তখ্ি নতনি তাোঁর 
পানরপানশ্ববক পনরসর্শ ও র্যনি জীর্িসক আেয় কসরই োনিতয রিিা কসর থাসকি। মািুে পর্সিতু েমাজর্দ্ধ জীর্ তাই 
েমাসজ র্ের্াে ও জীর্িধ্ারসণর জিয তাসক পকাসিা িা পকাসিা পপশার উপর নিভবর করসতই িয়। আর এই কারসণ র্খ্ি 
পকাসিা েমাজসকনন্দ্রক োনিতয আমাসদর োমসি আসে, পেখ্াসি ওই েমাসজ অর্নস্থত মািুেগুনলর রীনত-িীনত, আিার-
অিুষ্ঠাি এই েসর্র েসে মািুেগুনলর জীনর্কার নদকনটও স্পষ্ট িসয় ওসে েূক্ষ্ম নকাংর্া সূ্থল ভাসর্। এই জীনর্কা র্া পপশা 
পকর্ল মাত্র বদিনন্দি জীর্সির রসয়াজি পমটায় িা, জীনর্কার মধ্য নদসয় একনট মািুসের শারীনরক ও মািনেক জীর্সিরও 
নর্কাশ ঘসট থাসক। আর জীনর্কার মধ্য নদসয়ই পকাসিা মািুে র্া রৃ্িির অসথব েমাসজর অথবনিনতক নদকনটসকও নর্িার 
নর্সেেণ করা র্ায়। এই নির্সে নতি জি নর্খ্যাত কথাোনিনতযসকর নির্বানিত উপিযাসের োসপসক্ষ নর্েয়নট উপস্থাপি করর্ার 
পিষ্টা কসরনে— 
 

 ‘স াোঁড়াই িনরত মািে’ : েতীিাথ ভাদুড়ী 
োধ্ারণ মািুে দুসর্লা দুমুসো অন্ন োংস্থাসির জিয িািা রকম কাজ কসর থাসক। জীর্সি শুধু্ অন্ন-র্স্ত্র–র্ােস্থাসির জিয 
মািুে পখ্াোঁসজ নকেু স্থায়ী উপাজবসির পন্থা। মসির গনতর েসে র্নদ তার জীনর্কা একাত্ব িসয় থাসক তািসল পে কাজ িয় 
আিন্দদায়ক। নকন্তু জীর্সির র্েুর পসথ িলসত নগসয় মািুে র্াধ্য িসয় এমি কাসজ নলপ্ত িয় র্ার েসে তার মসির পকাি 
োংসর্াগ থাসক িা। রামিনরত মািসের অিুকরসণ ঔপিযানেক েতীিাথ ভাদুড়ী তাোঁর উপিযাসের িামকরণ কসরি– ‘স াোঁড়াই 
িনরত মািে’। রামায়সণর রাম িনরসত্রর মসতা আমরা এই উপিযাসে প াোঁড়াই িনরসত্রর নর্র্তবিশীলতা পর্মি লক্ষ কসর থানক, 
পতমিই তার জীর্সি ঘসট র্াওয়া িািা ঘটিাগুনলর েসে অর্নিত িসয় থানক। রামায়সণর নর্নভন্ন কাসে পর্মি নর্নভন্ন কানিনির 
পনরিয় পপসয় থানক পতমনি এই রিিাসত আমরা প াোঁড়াইসয়র জীর্সি ঘসট র্াওয়া নর্নভন্ন ঘটিা নর্নভন্ন কাসে র্নণবত িসত 
পদনখ্। পলখ্ক নর্িাসরর এক নর্সশে অঞ্চসলর অন্ত্যজ পেণীর জীর্িসক তুসল ধ্সরসেি। কানিনির মূল পকন্দ্র িাসভনল পরগণার 
অন্ত্গবত তাৎমাসটালা। এই পটালার পলাসকসদর জীর্ি েম্পসকব ধ্ারণা খু্র্ই েরল ও স্পষ্ট। তারা র্সল—   

“সরাজা, পরাজগার, রামায়ণ, এই নিসয়ই পলাসকর জীর্ি।”১ 
এই গ্রাসমর পলাসকরা নর্পসদ-আপসদ, অেুসখ্-নর্েুসখ্ পনরত্রাসণর জিয পরাজার কাসে েুসট র্ায়। জীনর্কা অজবসির জিয তারা 
পর্সে নিসয়সে ঘরানম এর্াং কুোঁসয়ার র্ানল পতালার মসতা কাজ। ধ্সমবর নদক পথসক এরা রামায়ণসক নর্সশে ভাসর্ মািয কসর। 
তাই রামায়সণর রু্নল রসতযক পুরুসের মুসখ্ মুসখ্ উচ্চানরত িয়, নর্সশে কসর গ্রাসমর পমাড়লসদর। এসদর েমাসজ রসতযক 
েমেযার মীমাাংো িসতা এই পঞ্চাসয়নতসত। নর্সয়র েময় কিযা পক্ষসক পণ পদওয়ার রীনত নেল। েমাসজ িারীরা নেল 
অসিকটাই স্বাধ্ীি। নর্ধ্র্া িারীরাও পুিরায় নর্সয় করসত পারসতা েমাসজর অিুমনত নিসয়। প াোঁড়াই-এর মা রু্ধ্িীও বর্ধ্সর্যর 
পসর পুিঃনর্র্াি কসর র্ারু্লালসক। বর্ধ্র্যকাসল রু্ধ্িী র্েবাকাসল র্করিটটার মাে পথসক ঘাে পকসট পটৌসি নর্নক্র কসর, 
অঘ্রাি মাসে ধ্াি পকসট, মাঘ মাসে রু্সিাকুল, োল্গুি বিত্র মাসে নশমূল তুসলা আর কনি আম নর্নক্র কসর পপট িালায়। 
কানতবক অঘ্রাি মাসে তাৎমা পুরুেসদর পরাজগার নকেুটা অনিনিত িসয় পসড়, তাই তাৎমা পমসয়রা ধ্াি কাটসত র্ায়।   
          এই উপিযাসের পকন্দ্রীয় িনরত্র প াোঁড়াইসক পদখ্সল আমরা রু্িসত পারর্ মািুে কী কসর জীর্সির নভন্ন নভন্ন েমসয় 
নভন্ন নভন্ন উপাসয় তাৎমাসটালার মািুে জীর্ি ধ্ারণ কসর থাসক। পোট পর্লায় প াোঁড়াই পর্ৌকা র্াওয়ার েসে নভক্ষা কসর। 
নভক্ষারৃ্নি েম্মািজিক িয় তাই পে নভক্ষা পেসড় ধ্াঙড়সদর েসে রাস্তা বতনরর কাজ করসত র্ায়। রানময়ার েসে নর্সয়র 
পসর প াোঁড়াই পগারুর গানড় কসর মাল িালাসির কাজ কসর। পশসে প াোঁড়াই তাৎমাসটালা পেসড় নর্েকো গ্রাসম নগসয় কৃনে 
কাসজ নিরু্ি িসয় র্ায়। জীর্ি ধ্ারসণর জিয জীনর্কার পর্ একান্ত্ রসয়াজি তা আমরা পর্শ ভাসলা ভাসর্ রু্িসত পানর। এ 
োড়াও জীনর্কার মধ্য নদসয় মািনেকতারও পর্ পনরর্তবি িয় তাও পদখ্সত পাই। নভক্ষারৃ্নির পথসক মানট কাটা েম্মাসির 
কাজ। আর্ার পগারুর গানড় কসর মাল নিসয় র্াওয়ার কাসজ িািা পলাসকর, িািা গ্রাসমর, িািা রকসমর মািুসের েসে আলাপ 
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িসয় প াোঁড়াই জগতসক জািসত রু্িসত নশসখ্সে। কৃনেকাজ ও রাজনিনতক পক্ষসত্র পিসম প াোঁড়াইসয়র ভার্ধ্ারা অিযািয 
তাৎমাসদর পথসক নভন্ন রকৃনতর িসয় পগসে। 
 

‘পদ্মা িদীর মানি’ : মানিক র্সন্দাপাধ্যায়  
তনটিীর তীসরর েসে মিুসেযর িীসড়র েম্পকব েুরািীি কাল পথসক। নেেু িদীসক পকন্দ্র কসর পর্মি নেেু েভযতা গসড় 
উসেনেল, পতমনি ট্রাইনগ্রে-ইউসেনটে ও িীল িদসক পকন্দ্র কসর গসড় উসেনেল িািা রািীি েভযতা। মািুে র্তই উন্নত 
িসয়সে ততই পে িদীসক কাসজ লানগসয়সে িািা ভাসর্। জসলর অপর িাম জীর্ি, এটা শুধু্ পাসির জিয র্লা িয়; রৃ্িির 
পক্ষসত্র জল অথবাৎ িদী র্াতায়াত ও জীনর্কা অজবসির পক্ষসত্রও এক র্যাপক ভূনমকা পালি কসর থাসক। এই িদীমাতৃক 
রৃ্নিজীর্ী পগাষ্ঠীর জীর্ির্াত্রা নিসয় মানিক র্সন্দাপাধ্যাসয়র পলখ্া ‘পদ্মা িদীর মানি’ উপিযাে। এখ্াসি আমরা পদ্মা িদীর 
তীসর অর্নস্থত পকতুপুর িামক ধ্ীর্র পল্লীর উসল্লখ্ পাই। পদ্মাতীসরর এই পজসল মানিসদর মাে ধ্রা, মাে পতালা ও পণযদ্রর্য 
রূসপ র্াজাসর নর্নক্র করা, তাসদর জল-জীর্ি, পিৌসকা, জাল, মাে ধ্রার পকৌশল, গ্রাময জীর্ির্াত্রা কলি-নর্র্াদ, জন্ম-মৃতুয, 
উৎের্-োংস্কার ইতযানদ নর্েসয়র নর্র্রণ পাওয়া য়ায়। উপিযাসের রথসম পলখ্ক তাোঁর িায়কসক পদনখ্সয়সেি নিসিষ্ট, অেিায়, 
অদৃসষ্টর নিজবীর্ ক্রীড়িক রূসপ, েিকমবীর েসে দুআিা িারআিা ভাসগ মজুনর পখ্সট র্ার জীনর্কা িসল। র্েবায় োরা রাত 
পজসগ তারা ইনলশ মাে ধ্সর নিসজর শরীসরর ক্লানন্ত্সক উসপক্ষা কসর। কারণ র্েবা পশে িসলই নর্পুলা পদ্মা তার মীি 
েন্ত্ািসদর নিসজর অতল গভীসর লুনকসয় পেসল। নকন্তু োরা রাত পজসগ মাে ধ্সরও তাসদর আনথবক পকাসিা উন্ননত িয়নি। 
র্নদ েকসলরই পর্নশ মাে ওসে তািসল পভাসর পদর্ীগঞ্জ র্াজাসর মাসের দাম কসম র্াসর্। দানরদ্রয, পরাগ-র্যানধ্ এসদর জীর্সির 
নিতয েেী। অভাসর্র কারসণই িয়সতা এসদর মািনেকতা অসিকটা নিম্ন রকৃনতর। উপিযাসের িায়ক কুসর্রও মাে ধ্সর 
র্েবায়, অিয েমসয় মানিনগনর কসর পদ্মাসত। কুসর্সরর মসি পদ্মা োড়া আর অিয পকাসিা ভার্িা আসে িা। কুসর্র একনদি 
কনপলার র্ানড়সত নগসয় অেুস্থ িসয় পসড়নেল কারণ—    

“পদ্মা িদীর কুল োনড়য়া দশ মাইল তোসত িনলয়া আনেয়াসে পে, মি পকমি কনরসতসে তার। পদ্মার র্াতাে 
গাসয় িা লানগসল, পকতুপুসরর পমসো গে িা শুোঁনকসল পে েুস্থ িইসর্ িা।”২  

        পেই কুসর্র কনপলার জিয পদ্মাসক পেসড়, মানিনগনর পেসড় িসল র্ায় ময়িা দ্বীসপ। পেখ্াসি নগসয় কৃনে কাজ করসত 
িসর্ পজসিও কুসর্র িসল র্ায়। কনপলার েসে িতুি জীর্ি েূিিা করসত নগসয় কুসর্র িতুি পপশা কৃনে কাসজ নিরু্ি িসতও 
নদ্বধ্া পর্াধ্ কসরনি। জীর্সির েসে তাল নমনলসয় কুসর্র জীর্ি ধ্ারসণর জিয িতুি জীনর্কাসক স্বীকার কসর পিয়।  
 

‘পুতুল িাসির ইনতকথা’ : মানিক র্সন্দযাপাধ্যায় 
পুতুল একনট নিজবীর্ র্স্তু র্া পদখ্সত অনর্কল মািুসের মসতা। নকন্তু এই নিজবীর্ পুতুলসক মািুে মসিারঞ্জসির একনট োমগ্রী 
নিসেসর্ র্যর্িার কসর থাসক। পুতুসলর িাি পদখ্সল মসি িয় পেটা পর্ি একনট জীর্ন্ত্ দৃশয, নকন্তু এই দৃসশযর পিপসথয থাসক 
অিয এক র্যনির অনভেনে। এই োংোসর েমূ্পণব জীর্জগৎ পেই পুতুসলর মসতাই। মািুে ভাসর্ পে নিসজ েমস্ত কাজ করসে 
নকন্তু তার নপেসি পর্ নিয়নতর িাত আসে তা পকউ রু্িসত পাসর িা। র্াস্তর্ জীর্সি মািুে পর্ েমস্ত কাজ-কমব কসর থাসক, 
পেই কাসর্বর েসে মসির এক দ্বন্দ্ব িলসত থাসক পর্নশর ভাগ েময়। মািুসের এই মি ও মনস্তসের মসধ্য পর্ দ্বন্দ্ব তা নিরন্ত্ি। 
পেই দ্বন্দ্বলীলার মাসি মািুসের নর্নর্ধ্ নর্িরণসকই ঔপিযানেক তাোঁর উপিযাসের পরসত পরসত তুসল ধ্সরসেি। মানিক 
র্সন্দযাপাধ্যাসয়র পলখ্া ‘পুতুল িাসির ইনতকথা’ উপিযাসের মসধ্য আমরা গাওনদয়া িামক পোট একনট গ্রাসমর পনরিয় পাই। 
পেই গ্রাসম শশী কলকাতা পমনিসকল কসলজ পথসক িািানর পসড় আসে। এই শশী িনরসত্রর স্পষ্ট দুনট ভাগ আসে—   

“এক নদসক তািার মসধ্য পর্মি কল্পিা, ভার্াসর্গ ও রেসর্াসধ্র অভার্ পিই, অিযনদসক পতমনি োধ্ারণ োাংোনরক 
রু্নদ্ধ ও েম্পনির রনত মমতাও তািার র্সথষ্ট।”৩   

শশীর এই ভার্রর্ণ ও কল্পিারর্ণ নদকনট পগাপি ও মূক। োধ্ারণত শশীর রু্নদ্ধ, োংর্ম ও নিোনর্ নদকটার পনরিয় 
েকসল পপসয় থাসক। িািার নিোসর্ শশী পরাগীর পের্া করসত পকাসিা ত্রুনট রাসখ্ িা। কলকাতা পথসক গ্রাসম িািানর 
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করসত এসে তার ভাসলা লাসগ িা। ক্রমশ এই নর্েণ্ণতাসক কানটসয় ওসে শশী। কলকাতার আদপ–কায়দার রসয়াজিীয় 
অাংশটুকু পরসখ্ র্ানকটা মি পথসক মুসে পেসল পে। িািাসরর কাজ শুধু্ নিনকৎো করা িয়, পরাগীর পের্া করাও র্লা র্ায়। 
শশীর মসধ্যও আমরা পে নদকটা পদখ্সত পাই– পেি-নদর ও মনতর নিনকৎো করার েময়। এই িািানর কসর পে নিসজও 
নকেু উপাজবি কসর থাসক। তাই র্ানক টাকা আদাসয়র জিয র্ােুসদর্ র্াোঁড়ুসজযসক র্সল–  

“র্ার্া র্লনেসলি, কতর্ার পতা র্াোঁড়ুসে র্ানড় পগনল শশী, পয়ো কনড় নদসচ্ছ নকেু ? দুসটা একটা কসলর টাকা িা 
নদসল পতা নর্পসদ পনড় কাকা।”৪ 

টাকার নিসের্ করসলও শশীর মসধ্য মাির্তাসর্াধ্ মুসে র্ায়নি, তাই র্ােুসদর্ র্খ্ি র্ানড় পেসড় িসল র্ানচ্ছল তখ্ি শশী পর্ 
টাকাগুনলর নিোর্ নদসয়নেল তাসত ভুসতার নিনকৎোর পকাসিা টাকা ধ্সরনি; কারণ ভুসতাসক পে র্াোঁিাসত পাসরনি। শশীর 
কল্পিা জুসড় রসয়সে রৃ্িৎ পৃনথর্ী, তাই পে নর্সদশ র্াত্রা করসত পিসয়নেল। নকন্তু পশে পর্বন্ত্ শশীর আর নর্সদশ র্াত্রা িয় 
িা। শশীসক এই গ্রাসমর মসধ্যই শশীিািার িসয় পথসক পর্সত িয়। এখ্াসি শশীর জীনর্কা মসির নর্েণ্ণতার মসধ্য নদসয় 
এক র্ানিকতায় পনরণত িসয়সে।  
         অিযনদসক আমরা কুমুদসক পদখ্সত পাই পর্ নিসজর ইসচ্ছ মসতা কাজ কসর থাসক, নিয়সমর পকাসিা শৃঙ্খলা তার 
মসধ্য পিই। র্ানড় পথসক তানড়সয় পদওয়ার পসর পে িাকনর পিয়। নকন্তু একনদি অন্ত্র অনেসে র্াওয়ার জিয িাকনরও িসল 
র্ায় তার। িাকনর র্াওয়ার পসর কুমুদ নর্সিানদিী অসপরাসত র্াত্রা করসত আরম্ভ কসর। র্াত্রা দল পেসড় নকেু নদি নথসয়টার 
কসর। আর্ার কখ্সিা নিেমবা িসয় র্সে পথসক ধ্ার কসর নদি কাটায়। জীর্িসক উপসভাগ কসর জীর্িধ্ারসণর িািা পন্থা 
পর্সে পিয়। এক মুি পানখ্র মসতা উসড় পর্ড়াসত িায় পে পকাসিা নকেুর নিন্ত্া িা কসর। 
 

‘পসথর পাোঁিানল’ : নর্ভূনতভূেণ র্সন্দযাপাধ্যায় 
পাোঁিানলকার তাোঁর পাোঁিানল মসধ্য পকাি এক ঘটিাসক দীঘব ও নর্শদভাসর্ র্ণবিা কসর থাসকি। পাোঁিানলর মসধ্য আমরা পর্মি 
একনট দীঘব কানিনির র্ণবিা পপসয় থানক পতমনি পেখ্াসি থাসক েসন্দর এক পদালা, র্া আমাসদর মুগ্ধ কসর পতাসল। নর্ভূনতভূেণ 
র্সন্দযাপাধ্যাসয়র পলখ্া ‘পসথর পাোঁিানল’ উপিযােনটও এক রকার পাোঁিানল। এই উপিযাসে পলখ্ক এক র্যনি জীর্সির পথ 
িলার র্ণবিা নদসয়সেি নর্শদভাসর্। জীর্সি িলার পসথ মািুে কসতা নক পর্ কসর থাসক তার এক জীর্ন্ত্ নিত্র ঔপিযানেক 
তাোঁর কলম নদসয় অঙ্কি কসরসেি। উপিযাসের মসধ্য ঔপিযানেক ের্ স্থাসির র্ণবিা করসলও পেই র্ণবিা িল ‘To the 
point’ । নতনি নেক ততটুকুই পদনখ্সয়সেি র্তটুকু তাোঁর রসয়াজি র্সল মসি িসয় নেল এই উপিযাে রিিাসত। মািুসের 
এই জীর্ি েনতয পর্ি এক পথ িলা, পর্ পসথ কসতা পনথসকর েসে আলাপ িয় আর্ার তাসদর পেসল িসল পর্সত িয়। 
উপিযাসের মসধ্যও আমরা এই পথ িলার নদকনট লক্ষ কসর থানক। আসলািয উপিযাসের রধ্াি িনরত্র িনরির, পে নিম্ননর্ি 
একনট পনরর্াসরর এক রধ্াি।  

“িনরির োধ্ারণ অর্স্থার গৃিস্থ, বপতৃবক আমসলর োমািয জনমজমার আয় ও দু-িার ঘর নশেয পের্সকর র্ানেবক 
রণামীর র্সন্দার্স্ত িইসত োদানেধ্া ভাসর্ োংোর িালাইয়া থাসক।”৫ 

পর্ৌর্সি িনরির পনিম পদসশ অসিক নদি কানটসয়সে নিনিসন্ত্ র্াধ্ািীিভাসর্। নর্র্াসির দশ র্ের পসর িনরির পেসল-সমসয়র 
নপতা, এখ্ি পে মধ্যর্য়েী পুসরাদস্তুর োংোরী। োংোর িালাসিার জিয এখ্ি িনরির অন্নদা রাসয়র কাসে পগামস্তার কাজ 
কসর আট টাকা মাইসিসত। এখ্ি পে গ্রাসম গ্রাসম ঘুসর খ্াজিা আদায় কসর, বপতৃবক আমসলর নশেযসদর ঘর েোি কসর 
গুরুনগনর কসর। এখ্ি তার েসে আসগকার পেই অর্াধ্ গনত, মুি রাণ, ভর্ঘুসর িনরিসরর পকাসিা নমল পিই। এখ্ি িনরির 
েমূ্পণব রূসপ োাংোনরক িাগপাসশ আর্দ্ধ, এখ্াি পথসক মুি িওয়া আর তার পসক্ষ েম্ভর্ িয়। পর্মি কসর পিাক োংোর 
তাসক িালাসতই িসর্। িনরিসরর আনথবক অর্স্থা পর্ ভাসলা িয় তার রমাণ পেসলর কমদানম পখ্লিা, পরসির পেোঁড়া ধু্নত, 
ধ্ার ও পদিার র্িসর স্পষ্ট। িনরির োংোসর স্বচ্ছলতা আিসত িায় তাই পে র্ানড় পথসক পর্নরসয় রথসম গয়াড়ী কৃষ্ণিগর 
র্ায় পেখ্াসি পথসক কৃষ্ণিগসরর কাসে এক গ্রাসম এক মিাজসির র্ানড়সত নিতয গৃি পদর্তার পূজা করসত িসল র্ায়। 
অভাসর্র কারসণ িনরিসরর কিযা দুগবা নর্িা নিনকৎোয় মারা র্ায়। জীর্সির দানরদ্রযসক দূর করার জিয িনরির বর্শাখ্ মাসের 
রথম নদসক নিনিনন্দপুর পথসক র্াে উনেসয় কাশী র্াত্রা কসর েপনরর্াসর। কাশীসত নগসয় িনরিসরর জীর্সি আর্ার এক 
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িতুি অধ্যাসয়র েূিিা িয়। কাশীসত এসে িনরির কসয়কনট মনন্দসর নিতয পুরাণ পাসের কাজ পর্াগাড় কসর এর্াং নর্সকসল 
দশাশ্বসমধ্ ঘাসট র্সে পুরাণ পাে কসর অথব উপাজবি কসর। এর পসর িনরির ঘাসট কথকতা গাইসত থাসক। এভাসর্ িসল 
পর্শ নকেু র্ের। তারপর এমনি কসর নদি কাটার মসধ্যই একনদি িনরিসরর মৃতুয িয়। িনরিসরর মৃতুযর পসর স্ত্রী ের্বজয়া 
এক ধ্িী পনরর্াসর রাোঁধু্নির কাসজ নিরু্ি িসয় র্ায় শুধু্ দুসর্লা দুসটা অন্ন োংস্থাসির জিয। েমাসজর এক স্থাি পথসক অিয 
স্থাসি মািুে অিায়াসে পপৌঁসে পর্সত পাসর শুধু্ মাত্র জীর্িধ্ারসণর জিয। োংোর িালাসিার জিয পর্ৌর্ি র্য়সের পেই উদ্দাম 
অর্াধ্ িনরির কখ্সিা গুরুনগনর, কখ্সিা পগামস্তার কাজ, কখ্সিা পূজাপাে কসর পশসে বপতৃক নভটা পেসড় কাশী নগসয় ঘাসট 
কথকতা গাইসতও নদ্বধ্া পর্াধ্ কসরনি। েমাসজ মািুসের মর্বাদার মািদেও িসয় থাসক মািুসের জীনর্কা র্া পপশা। র্খ্ি 
িনরির নিনিনন্দপুসর গুরু ব্রাহ্মণ, তখ্ি েমাজ ও পলাসকর পিাসখ্ তুচ্ছ িসয় র্ায়নি িনরির ও ের্বজয়া দনরদ্র িওয়ার েসেও।  
আর র্খ্ি ের্বজয়া রাোঁধু্নি তখ্ি পে ব্রাহ্মসণর স্ত্রী িসয়ও একজি পনরিানরকা মাত্র।       
         পকর্ল মাত্র জীর্িধ্ারসণর জিযই মািুেসক িািা জীনর্কার উপসর নিভবর কসর থাকসত িয়। রসতযক রৃ্নির মসধ্য 
পর্মি পাথবকয থাসক পতমনি োমানজক মর্বাদাও নিধ্বানরত িয় এই রৃ্নিসক পকন্দ্র কসর। মািুে কখ্সিা পস্বচ্ছায় কখ্সিা 
অনিচ্ছায় কখ্সিা র্া র্াধ্য িসয় কাজ কসর থাসক শুধু্ মাত্র নকেু েুখ্ ও অন্ন োংস্থাসির জিয। তাই এ কথা র্লা পর্সতই 
পাসর– জসলর েসে জীর্সির পর্মি েম্পকব, পতমনি েম্পকব জীর্সির েসে জীনর্কার।  
         আসলািয িারনট উপিযাসে জীর্ি ও জীনর্কার পারস্পনরক অন্বসয়র নদকনট পর্মি স্পষ্টরূসপ র্যি িসয়সে, পতমনি 
িনরসত্রর োমানজক অর্স্থাি নকাংর্া মর্বাদা কীভাসর্ নস্থনরকৃত িয় এই এই েূসত্র তাও পদনখ্সয়সেি নতি পলখ্ক।  
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