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Abstract 
Two things become clear from the title of the article. One, Manwantar or famine, two, some 
context of that in Bengali literature. Why is there a famine? In general we say famine means 
death of thousands of people without food. Because, there was not enough food stock. But 
Amartya Sen, in his book 'Poverty and Famines', has pointed out the gaps and loopholes in this 
argument. There he clearly says that stocking of food does not mean ownership of food or right 
to use it. Many times during the British era, the people of India had to face famine because of 
this lack of rights. But people may not have to be victims of such misery anywhere else like 
Bengal. The first of these deadly famines occurred in 1770. It was foreshadowed from 1769 and 
for the next three years till 1773 this famine devastated the people of Bengal. There is a vivid 
picture of this massacre in the beginning of Bankimchandra's novel 'Anandmath'. Exactly the 
same thing happened in the 19th century in the British Empire in a country other than India. 
Ireland is a country suffering from severe famine and depopulation. There are discussions of the 
situation in Ireland in Marx's Capital Volumes I and III and in a few scattered works. In the two 
colonies of the English in a gap of about seventy years, the famine in which the people were 
losing hope of life, the British used that famine to increase the amount of their profits. After a 
gap of about 173 years, the people of Bengal were gifted another nightmare. In 1943 i.e. 1350 
Bengal, the procession of nameless and identityless corpses on the streets. Caricatures of people, 
not people, were busy looking for ways to satisfy their hunger. The dead bodies lying on the 
road became a normal phenomenon in everyone's eyes. Alm-houses were opened in urban areas, 
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but they were very few compared to the starving population. Cholera was running parallel with 
it. This image is not only of the fifties. The picture of the famine of 1770 in Bankimchandra’s 
‘Anandamath’ was not very different. That picture of 1950 famine is featured in Vibhutibhushan 
Banerjee's novel 'Ashni Sanket' and in many writings of different writers. In addition, Is there 
no poem or story that have the shadow of these proverty and hunger? Observations about the 
causes of famines and how the image of society during the two famines was captured in 
literature, how that literature became a document of history are the primary points of our 
article. 

______________________________________________________ 
Discussion 

“আল্লার দু্ইন্যাে আর বাহি ন্াই তত্ার লাইগযা। সূরু্য দ্ীগল বািীয়ত্ দ্যাখ হক দ্শা অে এইবার।”১  
ত্বু খায়দ্ম সািয়স ভর কয়র সূর্য দ্ীঘল বাহিয়ত্ সাংসার পাত্ার স্বপ্ন তদ্য়খ। গ্রায়মর সকয়ল বয়ল এই বাহিয়ত্ বাস করয়ল 
হন্বযাংশ িয়ত্ িয়ব। হকন্তু খায়দ্ম থাকয়ত্ শুরু কয়র তসই বাহিয়ত্ই। আচমকা তকাথাে তর্ন্ ত্হলয়ে র্াে ত্ার সািসী বুক। 
সাত্ হদ্য়ন্র ময়যয ঘর দু্োর তভয়ে তস উয়ে র্াে অন্যত্র। তসই বাহি জয়লর দ্য়র হকয়ন্ তন্ে জেগুয়ন্র প্রহপত্ামি। 
উত্তরাহযকার সূয়ত্র জেগুন্ তসই সম্পহত্তর আি আন্ার মাহলক। হবরান্ এই বাহিয়ত্ দু্রুদু্রু বুয়ক তেয়ল তময়েয়দ্র হন্য়ে 
সাংসার পায়ত্ তস। সাময়ন্ তত্া অন্য তকান্ রাস্তা তন্ই। পঞ্চায়শর মন্বন্তর ভাহসয়ে হন্য়ে তগয়ে ত্ার দ্াাঁিাবার োাঁই। জেগুন্ 
ভায়ত্র লিাইয়ে তিয়র র্াওো পঞ্চায়শর বাাংলা। অয়ন্ক আশা ভরসা হন্য়ে জেগুন্রা গ্রাম তেয়ি শিয়র হগয়েহেল। শিয়রর 
গুদ্ামঘয়র চায়লর প্রাচুর্য, তিায়িয়লর খাবায়রর সমায়রাি ত্ায়দ্র শুকয়ন্া হজয়ভর বদ্ল ঘিায়ত্ পায়রহন্। ভায়ত্র জন্য 
বিয়লায়কর দ্রজাে মাথা েুকয়ত্ েুকয়ত্ অবসন্ন িয়ে আয়স শরীর। কুকুয়রর খাবার হেহন্য়ে হন্য়ত্ হগয়ে ক্ষত্হবক্ষত্ িে 
মনু্ষযত্ব। জীবন্-মৃতু্যর সীমান্াে দ্াাঁহিয়ে ত্ারা আবার শির তথয়ক গ্রায়ম হিয়র আয়স। সমস্ত বঞ্চন্া তচয়প তরয়খ, তবাঁয়ক 
র্াওো হশরদ্াাঁিা হন্য়ে জেগুন্রা আবার কাজ তখাাঁয়জ।  

“পঞ্চায়শর মন্বন্তয়র তিাাঁচি খাওো তদ্শ আবার িলয়ত্ িলয়ত্ দ্াাঁিাে লাহে ভর হদ্য়ে।”২  
বাাংলার বুয়ক এমন্ দু্ুঃস্বপ্ন এই প্রথম ন্ে। এর অয়ন্ক বের আয়গই সাম্রাজযবায়দ্র হন্পুণ েক অনু্র্ােী বাাংলার গ্রামগুহলয়ক 
যীয়র যীয়র শ্মশায়ন্ পহরণত্ করার প্রহিো শুরু িয়ে হগয়েহেল। পদ্হচহ্ন গ্রায়মর কলযাণীও তসহদ্ন্ স্বামী ময়িন্দ্রয়ক বয়লহেল—  

“আহম র্ত্হদ্ন্ পাহর চালাই, ত্ার পর তু্হম তময়েহি লইো সিয়র র্াও।”৩  
জেগুয়ন্র ময়ত্াই ত্ারও ময়ন্ িয়েহেল শিয়র তগয়ল িেয়ত্া বা বাাঁচার পথ পাওো র্ায়ব। গ্রায়ম ত্ায়দ্র তবাঁয়চ থাকা অসম্ভব। 
এরপর শিয়র র্াওোর পয়থ কলযাণী–ময়িন্দ্রয়ক কী কী প্রহত্বন্ধকত্ার ময়যয পিয়ত্ িয়েহেল ‘আন্ন্দমে’-এর পােকমায়ত্রই 
ত্া জান্া আয়ে। জেগুন্ও ত্ার দু্ই সন্তান্য়ক হন্য়ে তর্ ভায়ত্র লিাই শুরু কয়রহেল তসকথাও ‘সূর্য দ্ীঘল বাহি’র পােয়কর 
অজান্া ন্ে। এখায়ন্ তসই কাহিহন্গুহলয়ক অর্থা পল্লহবত্ ন্া কয়র বরাং তদ্য়খ তন্ওো র্াক হেোত্তয়রর মন্বন্তর আর পঞ্চায়শর 
মন্বন্তর– এই দু্ইয়ের ময়যয সময়ের হবপুল পাথযকয থাকা সয়েও তকান্ মাপকাহেয়ত্ কলযাণী আর জেগুন্ এক িয়ে র্াে। 
সময়ের দ্রুত্ পহরবত্যন্ মানু্য়ষর দ্াহরয়ের বদ্ল ঘিায়ত্ পায়রন্া। দ্াহরে, দু্হভযক্ষ আর মিামারীর তচিারা সবযয়দ্য়শ সবযকায়ল 
তবায িে একইরকম।  

দু্হভযক্ষ িে তকন্? সাযারণ অয়থয আমরা বয়ল থাহক দু্হভযক্ষ মায়ন্ই িাজার িাজার মানু্য়ষর ন্া তখয়ত্ তপয়ে মরা। 
তকন্? ন্া, খায়দ্যর র্য়থষ্ট মজুত্ হেল ন্া ত্াই। এই যরয়ণর রু্হিয়ত্ খুব সিয়জই আমরা আকৃষ্ট িই। হকন্তু এই রু্হির িাাঁক 
ও িাাঁহক যহরয়ে হদ্য়েয়েন্ অমত্যয তসন্, ত্াাঁর ‘Poverty and Famines’ গ্রয়ে। তসখায়ন্ হত্হন্ স্পষ্টত্ই বয়লয়েন্ খায়দ্যর 
মজুত্ থাকা মায়ন্ই খায়দ্যর স্বত্ব অথযাৎ বযবিায়রর অহযকার থাকা ন্ে। হিহিশ জামান্াে একাহযকবার ভারয়ত্র মানু্ষয়ক 
এই অহযকারিীন্ত্ার জন্যই দু্হভযয়ক্ষর কবয়ল পিয়ত্ িয়েয়ে। হকন্তু বাাংলার মত্ এমন্ দু্রবস্থার হশকার আর তকাথাও িেত্ 
মানু্ষয়ক িয়ত্ িেহন্। প্রাণঘাত্ী এই দু্হভযক্ষগুহলর প্রথমহি িে ১৭৭০ সায়ল। ১৭৬৯ তথয়কই এর পূবযাভাষ পাওো র্াহিল 
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এবাং পরবত্যী আরও হত্ন্ বের যয়র ১৭৭৩ পর্যন্ত এই দু্হভযক্ষ বাাংলার মানু্ষয়ক হবপর্যস্ত কয়র তু্য়লহেল। এই গণিত্যা, লুে, 
দ্াহরয়ের উজ্জ্বল েহব রয়েয়ে বহিমচয়ন্দ্রর ‘আন্ন্দমে’ উপন্যায়সর শুরুয়ত্। বহিমচন্দ্র ঐহত্িাহসক উপন্যাস হলখয়ত্ হগয়ে 
বারবার ইহত্িাসয়ক লঙ্ঘন্ কয়রয়েন্ এরকম র্ত্ই অহভয়র্াগ থাক ন্া তকন্ ত্াাঁর হবরুয়ে এই একহি তক্ষয়ত্র হত্হন্ 
অপ্রহত্য়রাযয। বাাংলার ইহত্িায়সর পহরকহিত্, কলিমে পয়বযর  দ্হলল িয়ে আয়ে এই উপন্যাসহি। হেোত্তয়রর মন্বন্তয়রর 
এমন্ হন্রয়পক্ষ উপস্থাপন্া বাাংলার আর তকান্ সাহিহত্যয়কর পয়ক্ষ করা সম্ভব িয়েয়ে হকন্া ত্া হন্য়ে সয়ন্দয়ির অবকাশ 
আয়ে।  

ঋহষ বাময়দ্ব খাদ্যাভায়ব কুকুয়রর ন্াহিভুাঁহি তখয়ে প্রাণরক্ষা কয়রহেয়লন্। ‘আন্ন্দমে’-এর কলযাণী তদ্য়খহেল হখয়দ্র 
জ্বালাে মানু্ষ মানু্য়ষর মাাংস তখয়ত্ উয়দ্যাগী। কলযাণীর গায়ের অলাংকার ডাকায়ত্রা খুয়ল হন্য়েয়ে, হকন্তু একজন্ ত্ারই 
ময়যয বয়ল ওয়ে তসান্া রূয়পাে হখয়দ্ হমিয়ব ন্া। চাল চাই। জন্িীন্ চহির অন্ধকায়র ক্লান্ত কলযাণী তকান্ মানু্ষ তদ্খয়ত্ তপল 
ন্া, র্ায়দ্র তদ্খল ত্ারা তর্ন্ কু্ষযার অন্ধকার জয়ম জয়ম গয়ি ওো মানু্য়ষর প্রহত্মূহত্য মাত্র। ত্ারা কলযাণীর হশশুকন্যায়ক 
পুহিয়ে তখয়ত্ চাইল ত্খন্। তকন্? সুজলা, সুিলা গ্রামবাাংলা িোৎ রূপকথার ন্রখাদ্য়ক পহরণত্ িল তকন্? হেোত্তয়রর 
মন্ত্বন্তয়রর হশকয়ির তখাাঁজ করয়ল তদ্খা র্াে, ১৭৬৫ সায়ল এলািাবাদ্ চুহির মাযযয়ম রাজস্ব আদ্ায়ের ক্ষমত্া মুঘল সম্রাি 
হিত্ীে শাি আলয়মর িাত্ তথয়ক চয়ল এল ইস্ট ইহিো তকাম্পাহন্র িায়ত্। ইাংয়রজরা এই রাজস্ব আদ্ায়ের তলাক তভালায়ন্া 
ন্ামও হদ্য়লন্ – ন্জরান্া। আর তসই সয়ে মুঘল আময়লর রাজস্ব বাবদ্ ১০ -১৫ শত্াাংয়শর িারয়ক রাত্ারাহত্ বাহিয়ে কয়র 
তু্লয়লন্ পঞ্চাশ শত্াাংশ। অয়থযর এই িাত্ বদ্য়লর সাংবাদ্ হকন্তু বাাংলার কৃষয়কর কায়ে তপৌঁোেহন্। ত্াাঁরা ন্বায়বর ন্ায়মই 
পািাি প্রমাণ রাজস্ব হদ্য়ে তর্য়ত্ লাগয়লন্। তসকায়ল বাাংলার কৃষয়কর জীবয়ন্ িলয়ন্র ঘািহত্ ন্তু্ন্ হকেু হেল ন্া। আর 
হেক তসই কারয়ণই রাজস্ব দ্ায়ন্র পরও উিৃত্ত িসল সঞ্চে করা হেল ত্াাঁয়দ্র জীবয়ন্র অপহরিার্য অে। হকন্তু হবপুল িায়র 
রাজস্ব বৃহের িয়ল এই সহঞ্চত্ উিৃয়ত্তর পহরমাণও উয়ল্লখয়র্াগয ভায়ব কয়ম তগল। িয়ল ১৭৬৮ সায়ল র্খন্ িসয়লর ঘািহত্ 
তদ্খা হদ্ল, ত্খন্ এই সহঞ্চত্ িসয়লর হন্রাপদ্ আশ্রেহি ত্াাঁয়দ্র আর রইল ন্া। এর উপর রু্ি িল ১৭৬৯ এর অন্াবৃহষ্ট। 
এই অবস্থাই ত্ীি রূপ তপল ১৭৭০-এ। মুঘল শাসকয়দ্র তথয়ক ক্ষমত্া দ্খয়লর পর ইাংয়রজরা তদ্শ জুয়ি অথযকরী িসল 
উৎপাদ্য়ন্র উপর বাযযত্ামূলক িয়ত্াো জাহর কয়র। বলা বাহুলয, এর একমাত্র কারণ হেল রপ্তাহন্। এত্হদ্ন্ তর্ সব কৃষকরা 
যান্ বা অন্যান্য িসল চাষ করয়ত্ন্, বাযয িয়ে ত্াাঁরা ন্ীল, তপাস্ত এসব চাষ শুরু করয়লন্। িয়ল দু্হভযয়ক্ষর সমে হন্য়জয়দ্র 
সহঞ্চত্ খায়দ্যর ভরসা আর রইল ন্া। ইাংয়রজ প্রভু ত্াাঁর স্বভাব অনু্র্ােী এয়দ্য়শর কৃষয়কর কথা ভাবয়লন্ ন্া। ত্ায়দ্র জন্য 
তকান্রকম ত্রায়ণর বযবস্থা িল ন্া, উয়ে ত্াাঁরা দু্হভযয়ক্ষর ভরা মরশুয়ম কর বাহিয়ে তর্ মুন্ািা কয়রহেয়লন্ ১৭৭১ সায়ল, 
১৭৬৮ সায়লর মুন্ািায়ক ত্া অবলীলাে োহপয়ে তগল। হেক একই ঘিন্া ঘয়িহেল উহন্শ শত্য়ক হিহিশ সাম্রায়জয ভারত্ 
োিা আর একহি তদ্য়শ। ভোবি দু্হভযক্ষ ও জন্সাংখযা হ্রায়সর সমসযাে জজযহরত্ তসই তদ্শহি আোলযযাি। মাকযয়সর ‘কযাহপিাল’ 
গ্রয়ের প্রথম ও তৃ্ত্ীে খয়ে এবাং হবহক্ষপ্ত হকেু রচন্াে আোলযযায়ির পহরহস্থহত্র আয়লাচন্া আয়ে। তসই প্রসয়ে মাকযস বণযন্া 
তদ্ন্ কীভায়ব ১৮৪৬ সায়ল দ্শ লক্ষ তলাক মারা তগয়লও আোলযযায়ির সম্পয়দ্র ঘািহত্ িেহন্। পয়রর কুহি বের যয়র 
আোলযযায়ির কু্ষযাত্াহিত্ মানু্ষ তদ্শত্যাগী িয়েয়ে প্রহত্ বেয়র। ত্ায়ত্ আোলযযায়ির লাভই িয়েয়ে। মাহন্ অডযায়র হবয়দ্হশ 
মুো এয়সয়ে তদ্শত্যাগী িত্ভাগযয়দ্র আত্মীে স্বজয়ন্র কায়ে। প্রহত্ বের র্ত্ আইহরশ জন্মাত্ ত্ার তচয়ে তবহশ তদ্শত্যাগী 
িত্, িয়ল তমাি জন্সাংখযা কয়ম র্াওোর সয়ে সয়ে আবাদ্ী জহম পহরণত্ িে তগাচারণ ভূহময়ত্। ইাংলযায়ি পশুপালন্ বািার 
সয়ে সয়ে কৃহষজাত্ সবুজ িসয়লর উৎপাদ্ন্ বায়ি, হকন্তু আোলযযায়ির তক্ষয়ত্র ত্া িেন্া। আবাহদ্ জহম পহরণত্ িে পশুচারণ 
তক্ষয়ত্র আর জলাজাংলা জহম, তর্খায়ন্ হকেুই িত্ ন্া, তসখায়ন্ মুমুষুয তোি ও মাঝাহর কৃষক আলু িহলয়ে তবাঁয়চ থাকার 
প্রাণান্তকর তচষ্টা কয়র বাজায়রর প্রহত্য়র্াহগত্ার চাবুক তখয়ত্ তখয়ত্।৪ প্রাে সত্তর বেয়রর বযবযায়ন্ ইাংয়রয়জর দু্হি উপহন্য়বয়শ 
মানু্ষ তর্ দু্হভযয়ক্ষর ময়যয পয়ি জীবয়ন্র আশা তখাোয়ত্ বয়সহেল, তসই দু্হভযক্ষয়কই িাহত্োর কয়র ইাংয়রজ বাহিয়ে তু্য়লহেল 
ত্ার মুন্ািার পহরমাণ। পাশাপাহশ একথা ভাবয়লও অবাক িয়ত্ িে তর্ ইাংলয়ি তেগ মিামাহরয়ত্ এবাং বাাংলাে হেোত্তয়রর 
মন্বন্তয়র দু্ই তদ্য়শর জন্সাংখযার প্রাে সমান্ অাংশই হন্হিহ্ন িয়ে তগয়লও, পহরণায়ম ইাংলয়ি র্খন্ সামন্ত খামার প্রথার 
ক্ষেপ্রাহপ্ত ঘয়ি ত্খন্ বাাংলায়দ্য়শ পয়রর তদ্িশ’ বের যয়র হচরস্থােী বয়ন্দাবয়স্তর তমহক সামন্তপ্রথাই কায়েম িয়ে বয়স। 
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কারণ বাাংলার মানু্য়ষর জন্য ত্খন্ থাবা উাঁহচয়ে বয়সহেল ১৯৪৩ সাল। ‘হেোত্তয়রর মন্বন্তর’ আসয়ল ‘পঞ্চায়শর মন্বন্তর’ এর 
পূবযাভাষ এয়ন্ হদ্য়েহেল। প্রাে ১৭৩ বেয়রর বযবযায়ন্ ইাংয়রজ প্রভুর কায়ে বাাংলার মানু্ষ উপিার তপল আরও এক দু্ুঃস্বপ্ন।  

 ১৯৪৩ অথযাৎ ১৩৫০ এর বাাংলাে রাস্তাঘায়ি ন্ামিীন্ তগাত্রিীন্ মৃত্য়দ্য়ির হমহেল। মানু্ষ ন্ে, মানু্য়ষর বযেহচত্র 
ত্খন্ শুযু হখয়দ্ তমিায়ন্ার উপাে খুাঁজয়ত্ বযস্ত। তত্ত্াহল্লয়শর তগািার হদ্ক তথয়কই তভয়স আসহেল ইহত্উহত্ অস্পষ্ট 
খবরগুয়লা। গ্রাম বাাংলাে তলায়কর কষ্ট বািয়ে, চুহর ডাকাহত্ বািয়ে, লুেপায়ের ঘিন্া ঘিয়ে। তিব্রুোহর তথয়ক জুন্ মাস 
আসয়ত্ ন্া আসয়ত্ তগািা বাাংলাে েহিয়ে পয়িয়ে আকায়লর োো। মাদ্ারীপুর, ন্ারােণগঞ্জ, বহরশাল, ন্ায়িার, কুহমল্লা তকান্ 
স্থান্ই বাদ্ র্ােহন্ তসহদ্ন্ সাংবাদ্পয়ত্রর তথয়ক। তত্ত্াহল্লশ িাকা মণ চাল তসহদ্ন্ তবয়ি পাঁেত্াহল্লশ িাকা। ত্া সাযারণ 
মানু্য়ষর িেক্ষমত্ার এয়কবায়র বাইয়র। পয়থ ঘায়ি অন্ািায়র পয়ি থাকা মৃত্য়দ্ি ত্খন্ সকয়লর তচায়খই স্বাভাহবক ঘিন্া 
িয়ে উেয়ত্ থায়ক। শিরাঞ্চয়ল লেরখান্া তখালা িল, হকন্তু কু্ষযাথয জন্সাংখযার তু্লন্াে ত্া হন্ত্ান্তই স্বি। সয়ে পাল্লা হদ্য়ে 
চলয়ে কয়লরা। এ হচত্র শুযু পঞ্চায়শর মন্বন্তয়রর ন্ে। হেোত্তয়রর মন্বন্তয়রর তর্ েহব বহিমচন্দ্র ত্াাঁর আন্ন্দমে উপন্যায়স 
তু্য়ল যয়রয়েন্ ত্া এর তথয়ক তত্া খুব একিা আলাদ্া ন্ে।  

“ইত্র ও বয়ন্যরা কুকু্কর, ইনু্দর, হবিাল খাইয়ত্ লাহগল। অয়ন্য়ক পলাইল, র্ািারা পলাইল, ত্ািারা হবয়দ্য়শ হগো 
অন্ািায়র মহরল। র্ািারা পলাইল ন্া, ত্ািারা অখাদ্য খাইো, ন্া খাইো, তরায়গ পহিো প্রাণত্যাগ কহরয়ত্ লাহগল। 
গৃয়ি গৃয়ি বসয়ন্ত মহরয়ত্ লাহগল। তক কািায়ক জল তদ্ে, তক কািায়ক স্পশয কয়র।”৫  

পঞ্চায়শর মন্বন্তয়রর পিভূহম রহচত্ িয়েহেল তসই ১৯৪১ সায়লই। বলা চয়ল ১৯৩৯ এর তসয়েম্বয়র জামযাহন্ র্খন্ তপালযাি 
আিমণ কয়র ত্খন্ই। হিয়িন্ এবাং ফ্রান্স র্খন্ জামযাহন্র হবরুয়ে রু্ে তঘাষণা কয়র ত্খন্ হন্য়জর অজায়ন্তই ভারত্ও রু্য়ে 
জহিয়ে পয়ি। বৃিত্তম উপহন্য়বশ ভারয়ত্র শ্রম ও সম্পদ্ এত্হদ্ন্ হিয়িন্ সাম্রাজয লালয়ন্র কায়জ লাহগয়েহেল, এবার তথয়ক 
ত্া লাগল সাম্রাজয রক্ষাে। পহিম দু্হন্োে জামযান্ ন্াৎহসবাহিন্ী তর্মন্ হবদু্যত্য়বয়গ এহগয়ে র্াহিল এয়ককহি তদ্য়শর ওপর 
হদ্য়ে, পূয়বয জাপাহন্ তসন্াবাহিন্ীও তত্মন্ই দ্রুত্ তবয়গ এহগয়ে আসহেল। তরেুয়ন্র পত্ন্ ১৯৪২ সায়লর ১০ মাচয। সুত্রাাং 
বমযা তথয়ক চাল আমদ্াহন্ বন্ধ। তসকারয়ণ হকেুিা ঘািহত্। এই হবোহল্লয়শই আউশ এবাং আমন্ যায়ন্র উৎপাদ্ন্ স্বাভাহবয়কর 
তু্লন্াে হকেুিা কম িল। তমহদ্ন্ীপুর ও তগািা দ্হক্ষণবয়ে হবধ্বাংসী ঝি, বন্যা পহরহস্থহত্য়ক জহিল কয়র তু্লল। হকন্তু তদ্খা 
র্াে ১৯৪১-এর তু্লন্াে ১৯৪৩-এ মাথাহপেু খায়দ্যর সম্বল হেল শত্করা ন্ে ভাগ তবহশ। কারণ ১৯৪০-৪১-এর তচয়ে হবঘা 
প্রহত্ তবহশ উৎপাদ্ন্ িয়েহেল, ত্া োিা গম আমদ্াহন্ও তবহশ হেল। ত্বু দু্হভযক্ষ। কারণ সসন্যয়দ্র জন্য গয়ি তত্ালা মজুত্ 
ভাোয়র তসসমে বাাংলার তবহশর ভাগ িসল গহিত্ হেল। িয়ল তখালা বাজার চায়লর দ্াম আকাশয়োাঁো । ১৯৪২ সায়লর 
হডয়সম্বয়র চায়লর পাইকাহর দ্র হেল মণ প্রহত্ ১৩ তথয়ক ১৪ িাকা। ১৯৪৩ এর মায়চয ত্া দ্াাঁিাে ২১ িাকাে, তম মায়স ৩০ 
িাকা, আগয়স্ট ৩৭ িাকা। শুযু চাল ন্ে হচহন্, তকয়রাহসন্, কাপয়িরও অভাব উত্তয়রাত্তর বািয়ত্ থায়ক। ন্ারােণ গেপাযযায়ের 
‘দু্ুঃশাসন্’ গি ময়ন্ পিয়ব। এই আকায়লর হদ্য়ন্ কাপয়ির বযবসােী তদ্বীদ্াস তকান্ গ্রামবাসীর কাত্র আত্যন্ায়দ্ সািা 
তদ্ে ন্া। রাত্য়ভার র্াত্রা তদ্য়খ তিরার পয়থ লক্ষ্মণ মুহচর বাহি র্াে তস তমরামত্ করয়ত্ তদ্ওো জুয়ত্া তিরত্ আন্য়ত্। 
আর হেক ত্খন্ই তস মুয়খামুহখ িে তষািশী একহি তময়ের র্ার গায়ে কাপয়ির তোাঁোিুকুও তন্ই। র্ারাই ত্ার কায়ে কাপয়ির 
তখাাঁয়জ হগয়েহেল কাউয়ক তস কাপি তদ্েহন্, চিা দ্ায়ম হবহির সুয়র্ায়গর আশাে। ফ্ল্যাশবযায়ক চয়ল র্াে তদ্বীদ্াস। ত্ার 
ময়ন্ িয়ত্ থায়ক— 

“রু্য়গর দু্ুঃশাসন্ হন্লযজ্জ পাশব িায়ত্ বস্ত্রিরণ কয়রয়ে ত্ার, ত্ার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদ্ায়ক হন্ষু্ঠর উপিায়স 
তময়ল হদ্য়েয়ে তলালুপ পৃহথবীর সাময়ন্।”৬   

তত্ত্াহল্লয়শর এই মিাদু্হভযয়ক্ষর কয়েকহি লক্ষয়ণর কথা বয়লয়েন্ অমত্যয তসন্।৭ প্রথমত্, দু্হভযক্ষহি হেল সরকাহর 
বযে বৃহের িারা চাহলত্ এক মুোস্ফীহত্র পহরহস্থহত্র সমসামহেক এবাং সমায়জর হবহভন্ন অাংয়শর তক্ষয়ত্র হবহন্মে স্বত্ব ও 
অন্যান্য স্বত্ব এবাং মাহলকান্াগুহলর কাোয়মা হবহভন্ন িওোে এই স্ফীহত্কালীন্ দ্শা কারও কারও পয়ক্ষ তডয়ক এয়ন্হেল 
তপৌষমাস, আবার লক্ষ লক্ষ মানু্ষয়ক তেয়ল হদ্য়েহেল সবযন্ায়শর হদ্য়ক। হিত্ীেত্, দু্হভযক্ষহির প্রভাব আরও তজারাল িয়েহেল 
শহিশালী িািকাবাহজ ও মজুত্দ্াহরর িয়ল। এই প্রহিোগুহলর সাবযজন্ীন্ প্রভাব সম্পয়কয জ্ঞান্ত্ বা অজ্ঞান্ত্ সমূ্পণয 
উদ্াসীন্ হকেু বযহি কতৃ্যক এগুহল তসসময়ের বাাংলাে স্থাহেত্ব পাে শুযুমাত্র আহথযক মুন্ািার উয়েয়শয। এই িািকাবাহজ ও 
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মজুত্দ্াহরয়ত্ উৎসাি জুহগয়েহেল প্রশাসহন্ক হবশৃঙ্খলা। এর িয়ল প্রচুর পহরমাণ খাদ্য শসয তু্য়ল তন্ওো িয়েহেল বাজার 
তথয়ক। এই মান্বসৃষ্ট ঘািহত্য়ত্ অনু্ঘিয়কর কাজ কয়রহেল অন্যান্য প্রয়দ্শ তথয়ক বাাংলাে দ্ান্াশসয ও চায়লর আমদ্াহন্র 
ওপর সরকারী হন্য়ষযাজ্ঞা। সয়বযাপহর, বাাংলার এই মিাদু্হভযক্ষ র্া অন্তত্ হত্রশ তথয়ক চহল্লশ লক্ষ তলায়কর প্রাণিাহন্র কারণ 
িয়েহেল, মূলত্ হেল একহি গ্রামহভহত্তক ঘিন্া। শিরাঞ্চলগুহল, হবয়শষ কয়র কলকাত্া, হবহবয ভতু্যহক পুষ্ট বন্টন্ প্রকয়ির 
িারা বািয়ত্ থাকা খাদ্যদ্াম তথয়ক পুয়রাপুহর সুরহক্ষত্ থাকাে, শিয়রর অহযবাসীরা দু্হভযক্ষহিয়ক তদ্য়খহেল মূলত্ গ্রাম তথয়ক 
হন্ুঃস্ব মানু্ষজয়ন্র আগমন্প্রবায়ির আকায়র। ন্ারােণ গয়োপাযযায়ের ‘িাি’ গয়ির চাকহরপ্রাথযী রু্বকহিয়ক ময়ন্ পয়ি। 
চাকহরর সুপাহরশ হন্য়ত্ তস হগয়েহেল রাসহবিারী এহভহন্উ-এ রােবািাদু্য়রর বাহিয়ত্। যন্ী রােবািাদু্য়রর বাহিয়ত্ ঢুয়ক 
তকাথাও তকান্ অস্বাভাহবকত্ার হচহ্ন তদ্য়খহন্ তস। গ্রযাহিয়ফ্ল্ারাে তঘরা ময়ন্ারম বাহিহির একিু দূ্য়রই ময়ন্ািরপুকুর পাকয। 
আপাত্ত্ ময়ন্াির ন্ে ,কারণ বুভুকু্ষ মানু্য়ষর আত্যন্াদ্ সমস্ত পাকযহিয়ক মুখহরত্ কয়র তরয়খয়ে। “ন্গরীর হন্মযল স্ফহিক 
জয়ল তজাোয়রর িায়ন্ তভয়স আসা একরাশ দু্গযন্ধ আবজযন্া। চীৎকার করয়ে, কলি করয়ে, পরস্পয়রর মাথা তথয়ক উকুন্ 
বােয়ে, জায়ন্াোয়রর ময়ত্া ঝুাঁয়ক পয়ি কায়লা হজভ হদ্য়ে খায়ি িাইয়েয়ন্টর মেলা জল”৮ আর চার তদ্ওোয়লর হন্হিে 
হন্রাপদ্ তঘরায়িায়প বয়স রােবািাদু্য়রর ময়ন্ িে,  

“পায়কযর ওই তডসহিচুযিগুয়লার জ্বালাে রায়ত্ আর ঘুয়মায়ন্া র্াে ন্া। তবায িে খাবার দ্াবার হকেু হময়লয়ে ত্াই 
এই চীৎকার। তখয়ত্ ন্া তপয়ল চীৎকার করয়ব, তখয়ত্ তপয়লও ত্াই।”৯  

সাহিত্য আর ইহত্িায়সর সাথযক তমলবন্ধন্ এখায়ন্ই। বুভুকু্ষ মানু্য়ষর জীবয়ন্র ইহত্িাস আির্য হন্পুণত্াে সাহিয়ত্যর পাত্াে 
তগাঁয়থ তরয়খয়েন্ বাাংলার সাহিহত্যকরা। পাশাপাহশ, হেোত্তয়রর মন্বন্তয়রর প্রবণত্া একিু আলাদ্া িয়ে যরা পয়ি এই প্রসয়ে। 
ত্খন্ রােবািাদু্য়রর মত্ শিয়রর হবত্তশালী বা তদ্বীদ্ায়সর মত্ গ্রামীণ যন্ী বযবসােী দু্হভযয়ক্ষর করাল গ্রাস তথয়ক মুি হেল। 
‘আন্ন্দমে’ এর ময়িন্দ্র হকন্তু যন্ী গৃিস্থ, তমায়িই সিাে সম্বলিীন্ কৃষক ন্ে। উপরন্তু ত্াাঁর বাহিয়ত্ গহিত্ আয়ে পূবযপুরুয়ষর 
প্রভূত্ সম্পহত্ত। হকন্তু ত্াই বয়ল তস গা বাাঁহচয়ে থাকয়ত্ পায়রহন্। ত্ার পহরবারও ধ্বাংয়সর হকন্ারাে এয়স দ্াাঁহিয়েহেল। স্ত্রী 
কন্যার িাত্ যয়র অন্ধকার পয়থ িাহরয়ে র্াওো োিা আর তকান্ উপাে হেল ন্া ত্ার সাময়ন্। পঞ্চায়শর মন্বন্তর বিয়লায়কর 
গায়ে আাঁচ লাগয়ত্ তদ্েহন্। দু্ই তক্ষয়ত্রই গ্রাম তথয়ক শিয়র এয়সয়ে মানু্ষ বাাঁচার আশাে, হকন্তু হিত্ীে দু্হভযক্ষহি বিয়লায়কর 
েহোংরুয়ম প্রয়বশ করয়ত্ পায়রহন্। এমন্হক গ্রামবাাংলার জন্সাযারয়ণর হভত্য়রও সকল তগাষ্ঠী দু্হভযয়ক্ষর িয়ল সমান্ভায়ব 
প্রভাহবত্ িেহন্। অমত্যয তসন্ তদ্হখয়েয়েন্, বাাংলার দু্হভযয়ক্ষ গ্রামবাাংলার ময়যয সবয়থয়ক তবহশ ক্ষহত্গ্রস্ত িয়েহেল কৃহষ-শ্রহমক, 
মৎসযজীবী, পহরবিন্কমযী, িস্তহশিী এবাং অন্যান্য তক্ষয়ত্রর শ্রহমকরা। একথা পঞ্চায়শও সহত্য, হেোত্তয়রও। আবারও হিয়র 
তর্য়ত্ িয়ব ‘আন্ন্দমে’-এ। উপন্যায়সর শুরু িয়ি জন্মান্বিীন্ গ্রায়মর বণযন্া হদ্য়ে।  

“বাজায়র তদ্াকান্ বন্ধ, তদ্াকান্দ্ার তকাথাে পলাইোয়ে ত্ার হেকান্া ন্াই। ত্ন্তুবাে ত্াাঁত্ বন্ধ কহরো গৃিপ্রায়ন্ত 
পহিো কাাঁহদ্য়ত্য়ে, বযবসােী বযবসা ভুহলো হশশু তিায়ি কহরো কাাঁহদ্য়ত্য়ে। দ্াত্ারা দ্ান্ বন্ধ কহরোয়ে, অযযাপয়ক 
তিাল বন্ধ কহরোয়ে, হশশুও বুহঝ আর সািস কহরো কাাঁয়দ্ ন্া।”১০  

সমে পাোয়ন্ার সয়ে সয়ে দু্হভযয়ক্ষর কারণ পাোয়লা, হকন্তু জীবয়ন্র ধ্বাংয়সর েহব খুব তবহশ বদ্লাল ন্া। ঢাকা তজলার 
তোট্ট গ্রাম রণো। কাাঁচা চামিা, তবত্ আর বাাঁয়শর কাজই হেল ত্ায়দ্র মূল তপশা। তসই সয়ে ঢাক ও সান্াই বাহজয়েও তবশ 
খাহন্কিা তরাজগার করত্ ত্ারা। তসই অঞ্চয়ল চায়লর দ্াম তবয়ি দ্াাঁহিয়েহেল প্রহত্ মণ একশ িাকা। এরপয়রই তসই গ্রামহি 
যীয়র যীয়র হন্হিহ্ন িয়ত্ থায়ক। তরাজগায়রর সমস্ত উপাে বন্ধ িয়ত্ থায়ক। প্রহত্ হভয়িে গহজয়ে ওয়ে জেল। ন্ামকরা ঢাক 
সান্াই ত্বলা বাহজয়েরা অন্ািায়র প্রাণ হদ্য়েয়ে, তসই সয়ে হচর অবলুহপ্তর পয়থ এহগয়ে তগয়ে বাাংলার হন্জস্ব সাংসৃ্কহত্র 
তোিখাি অনু্ষেগুহলও।১১ হবিমপুয়রর প্রহসে ও প্রাচীন্ তমলা শ্রীন্গয়রর রথর্াত্রা। হচত্তপ্রসাদ্ হলখয়েন্, আকায়লর সমে 
র্খন্ হত্হন্ তমলাে হগয়েহেয়লন্, তদ্য়খহেয়লন্ কুয়মার, ত্াাঁহত্, মাহঝ তকউই আর হন্য়জর তপশাে তন্ই। খায়দ্যর লিাইয়ের 
সয়ে ত্খন্ও পুয়রাদ্য়ম চলয়ে বসয়ন্তর প্রয়কাপ। আরও লজ্জাজন্ক ইহত্িায়সর মুয়খামুহখ দ্াাঁি কহরয়ে হদ্য়েয়েন্ ভবান্ী 
তসন্।১২  

“মানু্ষ তগারু তবহচল, লােল তজাোল তবহচল, বীজযান্ খাইো তিহলল, ঘরবািী তবহচল। ত্ারপর তময়ে তবহচয়ত্ 
আরম্ভ কহরল, ত্ারপর তেয়ল তবহচয়ত্ আরম্ভ কহরল, ত্ারপর স্ত্রী তবহচয়ত্ আরম্ভ কহরল।”১৩  
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একথা আন্ন্দমে প্রয়ণত্ার কায়ে আমরা আয়গই শুয়ন্হে। এেহব হেোত্তয়রর। পঞ্চায়শর েহবও অদু্ভত্ ভায়ব হময়ল র্াে এর 
সয়ে। ভবান্ী তসন্ হলখয়েন্ চট্টগ্রায়ম ত্খন্ তময়ে হবহির বযবসা। পািািত্হল তস্টশয়ন্র কায়ে বাজায়র এয়স তদ্খয়লন্ হত্হন্ 
প্রয়ত্যকহি পল্লীই প্রাে অবাহরত্ তর্ৌন্াচায়রর ত্ীথযয়ক্ষয়ত্র পহরণত্ িয়েয়ে। দু্হভযয়ক্ষ তময়েয়দ্র আশ্রে তগয়ে, আব্রু তগয়ে। র্ারা 
অন্ািায়র ময়রয়ে, ত্ায়দ্র জীবন্ রু্ে তসখায়ন্ই তশষ িয়েয়ে। র্ারা ময়রহন্ ত্ারা অয়ন্য়কই এই রাস্তাে বাাঁচার উপাে খুাঁজয়ত্ 
মহরো। তময়ে হবহির তবশ কয়েকহি কদ্র্য কাহিহন্ তু্য়ল যয়রয়েন্ হত্হন্ ত্াাঁর তলখাে। তবাঝা র্াে খায়দ্যর আকাল বাাংলার 
সভযত্া সমায়জর তমরুদ্ি তভয়ে হদ্য়েয়ে। মানু্ষ ত্খন্ বাাঁচার আশাে হিয়র তগয়ে আহদ্ম ববযরত্ার কায়ে। ন্ারীর হবপন্নত্া 
ও অসিােত্ার ন্তু্ন্ মাত্রার তখাাঁজ পাওো র্াে এই প্রসেহির আয়লাচন্াে। আহথযক, সামাহজক ভােন্ ত্খন্ মযযহবত্ত শুহচত্া 
ও ন্ীহত্য়বায়যর হদ্য়ক বাহিয়ে হদ্য়েয়ে ‘অয়টাপায়সর পহিল বাহু’। এই অহভঘাত্য়ক তকন্দ্র কয়রই মুয়ে র্াহিল একান্নবত্যী 
পহরবায়রর ঐকয। তচায়খর সাময়ন্ তময়েয়দ্র জগৎ বদ্য়ল র্াহিল অত্যন্ত দ্রুত্ গহত্য়ত্। িাকার প্রয়োজয়ন্, বাাঁচার প্রয়োজয়ন্ 
তময়েয়দ্র অন্দয়রর তঘরায়িাপ তথয়ক তবহরয়ে আসার প্রবণত্া মন্বন্তয়রর আর একহি অত্যন্ত গুরুত্বপূণয লক্ষণ। অহচন্তযকুমার 
তসন্গুয়প্তর ‘র্াে র্হদ্ র্াক’ উপন্যায়সর তসবা দু্হভযয়ক্ষর হদ্য়ন্ স্বামী সুজন্য়ক বাাঁচায়ন্ার জন্য বাহরহযয়ক হন্য়জর শরীর হবহি 
করয়ত্ কুহিত্ ন্ে। বাহরহযর শত্ প্রয়লাভন্, সবহকেু উজাি কয়র ত্ায়ক পাওোর তলাভ, লালসায়ক তু্ি কয়রও অয়ন্ান্যপাে 
তসবা স্বীকার কয়র তন্ে ভায়লাবাসািীন্ শরীয়রর সম্পকয। ত্ার সত্ীয়ত্বর সাংস্কার অন্যরূপ হন্য়েহেল। সুজন্ও তসহদ্ন্ তসবায়ক 
তিরােহন্। পুরয়ন্া সামাহজক হবহযহন্য়ষয অগ্রািয কয়র সমূ্পণয ন্তু্ন্ রু্য়গর উপরু্ি অনু্সাশয়ন্র িারা চাহলত্ িয়ে তস বয়লয়ে 
সন্তান্ কখন্ও অববয িে ন্া। এই ন্তু্ন্ সময়ের কথা আয়ে ত্ারাশাংকর বয়ন্দযাপাযযায়ের ‘মন্ত্বন্তর’ উপন্যায়স। এই 
উপন্যাসহির পিভূহম সম্পয়কয বলয়ত্ হগয়ে তসই সময়ের প্রাঞ্জল হববরণ হদ্য়েয়েন্ হত্হন্,  

“ঝি জল োবন্ দু্হভযক্ষ মিামাহর অবযািত্ গহত্য়ত্ বাাংলার সমাজজীবন্য়ক হবপর্যস্ত কয়র হদ্য়েয়ে। আজ বাাংলার 
হচত্রহশিীর ময়ডল িয়ে উয়েয়ে– ন্রকিাল, গহলত্ শব, ত্ার চাহরপায়শ্বয কু্ষযাত্য মাাংস ভুক কুকুর তশোল শকুন্; 
সাহিহত্যয়কর দৃ্হষ্টর সমু্মখ তথয়ক হচরন্তন্ মান্বত্ার মিাপ্রকাশ আজ স্তব্ধ িয়ে তগয়ে। হন্েক জীবন্ ত্ািন্াে মা 
তকায়লর তেয়লয়ক তিয়ল পালায়ি, মানু্ষ সন্তান্য়ক িত্যা করয়ে, স্ত্রী কন্যা ভগ্নী হবহি করয়ে মানু্ষ, ন্ারী হন্য়জয়ক 
হবহি করয়ে।”১৪  

এই হবষেগুহল কাজ কয়রয়ে ‘মন্বন্তর’ উপন্যায়সর তপ্রক্ষাপি হিয়সয়ব। তদ্বপ্রসায়দ্র ভায়ষয যরা পয়িয়ে দু্হদ্যয়ন্র তসই হচত্র।  
“কত্ সায কত্ আশা হন্য়ে এরা সব এখায়ন্ এয়স আপন্ কমযয়ক্ষত্র সত্হর কয়র হন্য়ে জীবয়ন্র বীজ বপন্ কয়রহেল, 
কারও বীজ িয়ত্ অিুর িয়েহেল, অিুর িয়ত্ তময়লহেল পাত্া – কারও কারও জীবন্ ত্রীয়ত্ িুল যয়রহেল, 
িলভায়র সমৃে িয়েহেল কত্ জীবন্ত্রু, সব তভয়েচুয়র ওলি পালি কয়র হদ্য়ে তগল কাল রু্ে। আবার কত্ 
হন্রন্ন এই মৃতু্যভেয়ক তু্ি কয়র েুয়ি আসয়ে কলকাত্াে, দু্য়িা উহিয়ষ্টর প্রত্যাশাে।”১৫  

তগাপাল িালদ্ায়রর ত্রেী উপন্যাস ‘পঞ্চায়শর পথ’, ‘য়ত্য়রায়শা পঞ্চাশ’, ‘ঊন্পঞ্চাশী’, হবভূহত্ভূষয়ণর ‘অশহন্ সাংয়কত্’ 
বযহত্য়রয়ক এই সময়ের স্পষ্ট হচত্র পাওো অসম্ভব। বাদ্ রাখা র্ায়ব ন্া সুয়বায তঘায়ষর ‘হত্লাঞ্জহল’-তক, তর্খায়ন্ রয়েয়ে 
মিাদু্হভযয়ক্ষর বেয়র ন্ারীর হবপন্নত্ার অন্য এক মাত্রা। মা ত্ার অপুহষ্টয়ত্ তভাগা হশশুয়ক বন্ধক রায়খ আর এক ন্ারীর 
কায়ে। তসই িাকাে হন্য়জ তখয়ে প্রাণরক্ষা কয়র। আর তসই ন্ারীহিও অপুষ্ট হশশুহিয়ক তদ্হখয়ে হভয়ক্ষ কয়র। জীবয়ন্র এই 
হন্ষু্ঠর বাস্তবত্ার সাময়ন্ পােকয়ক দ্াাঁি কহরয়েয়েন্ হত্হন্। সাহিত্য কীভায়ব সময়ের দ্হলল িয়ে ওয়ে, বহিমচয়ন্দ্রর তলখন্ী 
তসই পথ তদ্হখয়ে হদ্য়েহেল। তসই পয়থর উত্তরাহযকায়রর মান্ তরয়খয়েন্ বাাংলার সাহিহত্যকরা। অসাংখয গি,উপন্যায়স তকান্ 
আবরণ ন্া তরয়খ মানু্য়ষর কথা বয়লয়েন্ ত্াাঁরা। তপাি খাওো জীবয়ন্র গি ইহত্িায়স থায়ক ন্া। ইহত্িায়সর এ এক অদু্ভত্ 
মূক বহযর অবস্থান্। বাাংলার সাহিহত্যকরা তসই তপাি খাওো জীবন্য়ক যয়র তরয়খয়েন্, ভুলয়ত্ তদ্ন্হন্ আমায়দ্র অত্ীত্য়ক 
, আমায়দ্র হশকয়ির অবমান্ন্ায়ক। ত্াই হেোত্তর তিাক বা পঞ্চাশ – বাাংলার দু্হদ্যয়ন্র চালহচত্র তপয়ত্ তগয়ল হশিী 
সাহিহত্যকয়দ্র শরণাপন্ন িয়ত্ই িে।  

সবহদ্ক রু্য়গ মানু্ষ সব তপয়েহের তদ্য়শ থাকত্ এমন্ একহি কিকথা আমায়দ্র সমায়জ চালু আয়ে। কিকথাই, 
কারণ সহত্যই ত্াই িয়ল তবদ্ উপহন্ষয়দ্ এমন্ভায়ব অন্নয়ক িহ্ম রূয়প তদ্খার কথা বলা িত্ হক? অয়ন্নর অভাব তসই রু্য়গর 
িাহ্মণ চোল হন্হবযয়শয়ষ সমস্ত মানু্য়ষর জীবয়ন্রই বিমান্ সত্য হেল, আর ত্াই এত্ প্রাথযন্া। ‘অন্ন আহদ্ত্য, অন্ন মরুদ্গণ, 
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অন্ন গভয’, ‘আমায়দ্র পথ তর্ন্ সুগম ও অন্নরু্ি িে’, ‘য়র্ন্ অয়ন্নর ওপয়র আমায়দ্র অহযকার থায়ক, তর্ন্ অয়ন্নর সবয়চয়ে 
হন্কয়ি থাকয়ত্ পাহর তবদ্ উপহন্ষয়দ্র এই হশক্ষা আসয়ল অয়ন্নর অভাবয়বায তথয়কই জাত্। চর্যাপয়দ্র কহবও শুহন্য়েয়েন্ 
জীবন্ যারয়ণর জন্য প্রয়োজন্ীে রসয়দ্র সাংস্থান্ করয়ত্ ন্া পারা হবষণ্ণ মানু্য়ষর কথা – 

“িালত্ তমার ঘর ন্াহি পিয়বষী/িাাঁিীত্ ভাত্ ন্াহি হন্হত্ আয়বশী।”১৬ 
চিীমেয়লর কহব িুল্লরার জবাহন্য়ত্ তসই সময়ের সামাহজক ও আহথযক মাপকাহেয়ত্ অয়ন্ক হন্য়চ থাকা 

বযাযজীবয়ন্র দ্াহরয়ের কথা শুহন্য়েয়েন্। অন্নদ্ামেয়লর কহব রাজবন্হত্ক সামাহজক হবশৃঙ্খলার ময়যয দ্াাঁহিয়ে কাবযরচন্াকায়ল 
ঈশ্বরী পািন্ীর মত্ সাযারণ গ্রামীণ মাহঝর তচায়খ এাঁয়ক হদ্য়েহেয়লন্ ভহবষযয়ত্র স্বপ্ন। ত্ার তসই স্বপ্নই রূপ তপয়েহেল তদ্বী 
অন্নপূণযার কায়ে কাত্র প্রাথযন্াে– ‘আমার সন্তান্ তর্ন্ থায়ক দু্য়য ভায়ত্’। তসই সময়ের দ্ীঘয বযবযায়ন্ হবশ শত্য়কর মন্বন্তর 
কবহলত্ কহব তলয়খন্,   

“মায়গা এত্ ডাহক হখয়দ্র তদ্বত্ািায়ক/য়বহশ ন্ে, তর্ন্ দু্’য়বলা দু্’মুয়ো নু্ন্-মাখা ভাত্ রায়খ।”১৭  
তদ্বত্ারা হক ডাক শুয়ন্য়েন্? বাাংলার মানু্য়ষর ভায়ত্র খহন্র সন্ধায়ন্ র্াত্রার হক তশষ িয়েয়ে? শাসয়কর কারচুহপয়ত্ র্খন্ 
লক্ষ লক্ষ প্রান্তজন্ প্রাণ িাহরয়েয়ে ত্খন্ তকাথাে তথয়কয়ে তদ্য়শর তদ্বত্ারা ?  হেোত্তর বা পঞ্চায়শর মন্বন্তর তদ্বত্ায়দ্র 
তসই চরম উদ্াসীন্ত্ায়ক প্রমাণ কয়র, তদ্য়শর দ্েমুয়ের কত্যায়দ্র বযথযত্ায়ক তচায়খ আেুল হদ্য়ে তদ্হখয়ে তদ্ে। আর তশষ 
পর্যন্ত হবশ শত্য়কর কু্ষযাত্য, মন্বন্তর পীহিত্ মানু্য়ষর উপলহব্ধয়ক হমহলয়ে তদ্ে চর্যাপয়দ্র কহবর অনু্ভয়বর সয়ে –  

“য়জা তসা বুযী তসৌ হন্বুযী। তজা তসা তচৌর তসৌ দু্ষাযী।।” ১৮  
র্ার শুভ বুহে আয়ে , তস আসয়ল তবাকা। তর্ আসয়ল তচার , তসই দ্ায়রাগা। মূলযয়বায হবপর্যস্ত িয়ল সমায়জ এমন্ অঘিন্ই 
সত্য িয়ে দ্াাঁিাে। ইাংয়রজ শাসয়ন্ বারবার গ্রামবাাংলার দু্হভযয়ক্ষ োরখার িয়ে র্াওো মানু্য়ষর আহত্মক উচ্চারণ িেত্ এই 
কথাক’হিই। এখায়ন্ই হন্য়জর মাাংয়স হন্য়জর শত্রু িয়ে ওো চর্যাপয়দ্র তময়েহি আর কলযাণীর হশশুকন্যা এক িয়ে র্াে। 
িুল্লরার সয়ে এক িয়ে র্াে জেগুন্। তগািা গ্রামবাাংলা িয়ে ওয়ে তর্ন্ এক সূর্য দ্ীঘল তদ্শ।   
 
ত্থযসূত্র : 

১.       ইসিাক, আবু, সূর্য দ্ীঘল বািী, হচরােত্ প্রকাশন্ী : কলকাত্া ১৯৯২, পৃ. ১০ 
২.  ত্য়দ্ব, পৃ. ৯ 
৩. চয়ট্টাপাযযাে, বহিমচন্দ্র, আন্ন্দমে, উপন্যাসসমগ্র, কাহমন্ী প্রকাশন্ী : কলকাত্া ১৯৮৬, পৃ. ৬৯২ 
৪. মাকযস, কালয, কযাহপিাল, তৃ্ত্ীে খে, ময়স্কা : ১৯৫৯, পৃ. ৬১১    
৫. চয়ট্টাপাযযাে, বহিমচন্দ্র, আন্ন্দমে, উপন্যাসসমগ্র, কাহমন্ী প্রকাশন্ী : কলকাত্া ১৯৮৬, পৃ. ৬৯১ 
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