
Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-40 
Website: www.tirj.org.in, Page No.329-335 

___________________________________________________________________________ 

Page 329 of 335 

                                      Trisangam International Refereed Journal (TIRJ) 
                                      A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s                                
                                     Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 329–335 
                                     Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com 
                                     e ISSN : 2583 – 0848 (Online)  

                                  ____________________________________________________________ 

 

মধ্যবিত্ত ও বিম্ন মধ্যবিত্ত জীিনি জবিলতার িািা বিত্র : প্রেবিত 
সঞ্জীি িনটাপাধ্যানের রমযরিিা 
 
শুভঙ্কর রাে  
গনিষক, িাাংলা বিভাগ 
প্রগৌড়িঙ্গ বিশ্ববিদ্যালে  
ইনমল :  subhankar.roy84@yahoo.com   

______________________________________________________ 

Keyword 
মধ্যবিত্ত ও বিম্ন মধ্যবিনত্তর জীিি যন্ত্রিা, দ্াম্পতয কলহ, দ্াবরদ্রতার বিত্র, িততমাি সমানজর িাস্তবিক রূপ, িারীর বিবিত্র 
রূপ, মূলযনিাধ্, জীিিনিাধ্।  

______________________________________________________ 

Abstract 
সঞ্জীি িনটাপাধ্যানের রিিাগুবলনত সমানজর প্রিশ বকছু বিষে িারিার উনে আনস। মািুষ হাসনত িাে কারণ জীিি প্রেনক 
হাবস উনি যানে। বিনজর ভুল-ত্রুবি, বিনজর দু্িতলতা, দদ্িবিি জীিনির অবকবিৎকর তুেতাে ভরা বিনজর সমসযাগুবল 
প্রদ্নে হাসা। সমানজর জবিলতা যতই ঘিীভূত হনে আমানদ্র িাতক সত্ত্বাে রনসর িাবহদ্াও তীব্র প্রেনক তীব্রতর হনে। 
শুধু্মাত্র হাবসর প্রযাগাি বদ্নত বতবি কবিত প্রকানিা কাবহিীনক অিলম্বি কনরিবি। বিনশষ কনর মধ্যবিত্ত ও বিম্নবিনত্তর 
জীিনির িািা বিত্রনক বতবি সুিরভানি প্রদ্বেনেনছি। আসনল বতবি িাস্তনি বিনজর প্রিানে যা প্রদ্নেনছি তারই েবতফলি 
ঘবিনেনছি তাাঁর রিিাে। দ্াম্পতয কলহ প্রেনক শুরু কনর মূলযনিানধ্র বিত্র, দ্াবরদ্রতার েবতেবি, িততমাি সমানজর িাস্তবিক 
রূপ, িারী েগবতর সাাংঘাবতক রূপ, জীিিনিাধ্ সমগ্র বিষে বতবি পুঙ্খািুপুঙ্খ ভানি তাাঁর রিিাে তুনল ধ্নরনছি। েিন্ধবির 
মনধ্য এই বিষে সমূহগুবল তুনল ধ্রার প্রিষ্টা করা হনি। 

______________________________________________________ 
Discussion 
িাাংলা সাবহনতযর সিযসািী সঞ্জীি িনটাপাধ্যাে। রমযরিিা বলনে তাাঁর সাবহতয জগনত েনিশ। বিবভন্ন সমসযাে জজতবরত 
মািুনষর মুনে হাবস প্রফািািার জিয কলম ধ্রনলি এক গুরুগম্ভীর বিষে বিনে আনলািিার জিয। িততমানি ডাক্তারিািুনদ্র 
মুনে োেশই প্রশািা যাে যবদ্ প্ররাগমুক্ত জীিি যাপি করনত িাি, যবদ্ আেু িাড়ানত িাি তাহনল মুনের হাবস িজাে রােুি। 
ডাক্তার িািুরা প্রতা িনলই োলাস। অপরবদ্নক হাজানরা সমসযা বিনে হাসনত পারা বক সহজ কাজ? লঘু িানল প্রলো এই 
প্রছাি প্রছাি রিিাগুবল হাবসর প্রমাড়নক জীিনির সি বকছুনক প্রদ্েনত প্রশোে। তাাঁর প্রলো পনড় মনি হে বতবি প্রলনেিবি, 
প্রযনিা ছবি এাঁনকনছি। প্রিানের সামনি মনি হে বিত্রকি প্রভনস, ওনে প্রযনিা িলবিত্র প্রদ্েবছ। আমানদ্র হাবসর প্রযাগাি বদ্নত 
বতবি প্রকানিা কবিত কাবহিীনক গ্রহণ কনরিবি। জীিি, বিনশষ কনর িাঙাবল মধ্যবিত্ত ও বিম্ন মধ্যবিনত্তর দদ্িবিি জীিনির 
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েুাঁবিিাবির অবকবিৎকরতা এিাং মূলযনিানধ্র বভবত্তনত বিনজরই দতরী সমসযার জানল জজতবরত মধ্যবিত্ত জীিিনক বতবি বতযতক 
দৃ্বষ্টনত প্রদ্নেনছি। রিীন্দ্রিাে িনলনছি সাবহনতযর সৃবষ্ট আিনির সৃবষ্ট। সাবহনতযর সাধ্িা আিিরস সৃবষ্ট, আর সাবহতয 
সাধ্িার সােতকতা -সমাজনক আিনির বদ্নক বিনে যাওো। সাবহতয আপিার সৃষ্ট আিনি বিনভার হনে োকনল িনলিা। 
সাবহনতয আত্মম্ভবরতা প্রদ্াষ েনিশ করনল সাবহতয কৃবত্তম হনিই, তার উন্নবত অসম্ভি। সাবহনতযর িরম সাধ্িা যুগধ্মত েকাশ 
করা, িতুি যুগ আিেি করা। যুগধ্মত েকাশ করনত হনল সাবহতযনক িাস্তনির সনঙ্গ আত্মীেতা করনত হনি, সাবহতযনক 
বশবিত-অবশবিত, িড়নলাক-দ্ীি, মধ্যবিত্ত প্রলাক সাধ্ারনণর সনঙ্গ িযিহার করনত হনি, বিবেনলর সাংস্রনি িা োকনল সাবহনতয 
িাস্তিতা আসনিিা। সমানজর বভন্ন বভন্ন মািুনষর বভন্ন বভন্ন বজবিনসর অভাি, মািুষ সুে দু্ুঃনের মনধ্য িা পড়নল সাবহনতয 
িাস্তিতা অসম্ভি। সাবহতয িাস্তিনক অিলম্বি কনরই রস সৃবষ্ট কনর। রস বজবিসিার একিা আলাদ্া আাঁধ্ার োকা িাই, প্রসই 
আাঁধ্ারিাই হনে িাস্তি। যুনগ যুনগ িাস্তি পবরিততি হনে আর তার সনঙ্গ সনঙ্গ সাবহতযরস পানে যানে। িাস্তনির মনধ্য 
একিা বিতযতা আনছ। আর এই বিতযতা আনছ িনলই প্রদ্শ-কাল-পাত্র অবতক্রম কনর অেতাৎ িাস্তিনক অবতক্রম কনর বিবভন্ন 
প্রদ্নশ বিবভন্ন েকার সাবহতয রনসর আস্বাদ্ি করনত পাবর আমরা। লতা িা োকনল পদ্ম প্রযমি ঢনল পড়নি বেক প্রতমিই 
িাস্তিনক অিলম্বি িা করনল সাবহনতযর প্রসৌিযত ফুনি উেনি িা। সাবহতয যবদ্ িাস্তিনক উনপিা কনর রস সৃবষ্ট করনত িাে 
তনি প্রস রস কাগনজর ফুনলর মত অলীক ও কৃবত্রম হনি। আসল ফুল কাগনজর গানছ প্রফানি িা জীিন্ত গানছ বিকবশত 
হে। জীিি গাছ হনে সাবহনতযর আসল িাস্তি। আর প্রসই গাছ তার প্রশকনড়র দ্বারা জাবরত অন্তরতম হৃদ্নের সনঙ্গ তাাঁর 
ঘবিষ্ঠ সম্পকত অিুি প্ররনেনছ। সমগ্র জাবতর হৃদ্ে প্রেনক তার রস সিার িা হনল সাবহনতযর েকৃত প্রসৌিযত প্রয ফুনি উেনি 
িা শুধু্ তাই িে সাবহতয জীিিীশবক্ত হনে বিরস গানছর মনতা পনড় রইনি। 

িাস্তিনক অগ্রাহয কনর প্রসৌিযত সৃবষ্টর প্রিষ্টা িৃো। সমনের সানে সানে মািুনষর মি, বিন্তা-প্রিতিার পবরিততি ঘনি। 
সমাজনক উনপিা কনর প্রকাি সাবহবতযক িা বশিী তার সৃবষ্ট কমত করনত পানরি িা। সাবহনতযর প্রিনত্র প্রকাি ধ্রনির িাস্তিতা 
অিুসৃত হনি তা বিনে প্রদ্শ-কাল-পাত্রনভনদ্ িািারকম মত রনেনছ। সাবহবতযক িস্তুজগৎ প্রেনক উপকরণ সাংগ্রহ কনরি এিাং 
তার সনঙ্গ কিিা বমবশনে যেি সাবহনতয েবতফলি কনরি, তেবি সৃবষ্ট হে িাস্তিিাদ্ী সাবহতয। তাই সাবহবতযনকর দৃ্বষ্টনত 
িাস্তিতার পবরিততি ঘনি। গতকানলর িাস্তি পবরিবততত পবরবিবতনত িাবতল হনে আজ িতুি আরএক িতুি িাস্তনির সৃবষ্ট 
হনেনছ। সমাজ পবরিততনির ফনল মািুনষর জীিনি প্রয বিতযিতুি সমসযার সৃবষ্ট হনে প্রলেক তার বদ্নক বিনেষণাত্মক 
দৃ্বষ্টভবঙ্গ বিনে সমসযার প্রমাকানিলা কনরি। িাস্তিিাদ্ী সাবহবতযকরা বিশ্বাস করনতি সাবহনতযর বিষেিস্তু হনি িাস্তিজীিি 
বভবত্তক, সমসযা হনি সামাবজক ও অেতনিবতক কারণ এর সনঙ্গ সম্পবকতত, িবরত্র হনি সজীি োণিন্ত, প্রলেক হনিি জীিি 
সম্পনকত অবভজ্ঞ এিাং তার িণতিাে োকনি যোেততা। প্রয প্রকাি প্রলেনকর কানছ পােক মািুনষর মুবক্ত পনের বিনদ্তশ আশা 
কনরি। িস্তুিাদ্ী ও িাস্তিিাদ্ী প্রলেনকরা জীিনির দ্বন্দ্ব ও সাংকনির ছবি আাঁকনলও মুবক্তর পে বিনদ্তবশত কনরিবি। এই 
ধ্রনির িাস্তিিাদ্ী রা আেতসামাবজক িযিিার সমানলািক মাত্র। মযাবিম প্রগাবকত তাই এনদ্র বক্রবিকযাল বরোবলস্ট িনলনছি। 
সমানলািিামূলক িাস্তিতার সীমা অবতক্রনমর প্রিষ্টা প্রেনক আর এক ধ্রনির িাস্তিতার জন্ম। মযাবিম প্রগাবকতর পবরভাষাে 
তা হল সমাজতাবন্ত্রক িাস্তিতা। সমাজতাবন্ত্রক িাস্তিতার অেত হল সমাজিদ্নলর অঙ্গীকার বিনে িতুি বকছু গনড় প্রতালা। 
সাবহনতয সমাজিদ্ধ কানজর মািুনষরা িাি প্রপল, মহৎ মািুষনদ্র জােগা দ্েল করল প্রছাি প্রছাি মানপর সাধ্ারণ মািুষ। 
সমাজ িাস্তিতা মািি জাবতর অবধ্কার অজতি এিাং সাংরিনণর জিয অতন্দ্র েহরীর মনতা কাজ কনর যাে। সমাজ িাস্তিতা 
আমানদ্র এক িতুি ধ্রনির মািিতািানদ্র সনঙ্গ পবরিে করাে। সি ধ্রনির প্রশাষণ-িিিা এিাং িন্ধনির বিরুনদ্ধ প্রছাি-
িড় েবতবি মািুষ েবতিাদ্ী হনে উেনলা। উনেশয মািিাবধ্কার অজতি। আর এই সাংগ্রামী মািুনষরা হনলি মধ্যবিত্ত ও বিম্ন 
মধ্যবিত্ত মািুষ। বিযতাতি, কুসাংস্কার, ভন্ডাবম সি বকছুর বিরুনদ্ধ সাংগ্রামমুের হনে গনড় তুলনত িাে এক প্রশাষণমুক্ত সমাজ। 
কারণ তারা িুনেনছ তানদ্র িবিত এিাং বিযতাবতত হওোর প্রপছনি প্রকাি অনলৌবকক দদ্ি কাজ কনরিা, তারা সামাবজক ও 
অেতনিবতক অসানমযর বশকার। সমাজ িাস্তিতাসমৃদ্ধ সাবহনতয সমকালীি রীবতিীবত অেতনিবতক সাংঘাত সমানজ িযবক্ত 
স্বাধ্ীিতার পবরমাণ প্রলেনকর সমাজ সনিতিতা ইতযাবদ্র েবতফলি েুাঁনজ বিনত হে। আর এনদ্র েবতফলি বিভতর করনছ 
সাবহবতযনকর দৃ্বষ্টভবঙ্গর উপর। তাই সাবহবতযক প্রভনদ্ এর তারতময ঘনি। িযবক্ত ও সমানজর দ্বনন্দ্ব িযবক্ত মযতাদ্া ও স্বতন্ত্র 
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রিার েনে প্রলেনকর সহািুভূবত, এিাং বতবি দ্বনন্দ্বর সমাবি বকভানি ঘিানত িাি অেতাৎ সমসযার সমাধ্ানি প্রলেক এর 
দৃ্বষ্টভবঙ্গ বকরকম, তার উপর বিভতর করনছ একজি প্রলেক সমাজিাদ্ী বকিা, প্রসই বসদ্ধান্ত। এই দৃ্বষ্টভবঙ্গ প্রেনকই আমরা 
সঞ্জীি িনটাপাধ্যানের রমযরিিাগুবল আনলািিা কনর প্রদ্েনিা। 

িাাংলা সাবহনতযর প্রেষ্ঠ রমযরিিাকার বহনসনি সঞ্জীি িনটাপাধ্যানের িাম বিরস্মরণীে। তাাঁর রমযরিিাে প্রযমি হাবসর 
প্রভতনর লুবকনে রনেনছ প্রিদ্িা, মধ্যবিত্ত ও বিম্ন মধ্যবিত্ত জীিনির িািা সাংকনির বিত্র, স্বপ্ন-কিিা, বেক প্রতমবি ধ্রা পনড়নছ 
সমাজ িাস্তিতার বিত্রবিও। আসনল বতবি হাবসর ছনল সমাজনক িযঙ্গ বিদ্রুপ করনতও ছানড়িবি। িততমাি সমানজর িাস্তি 
রূপনক বতবি পুঙ্খািুপুঙ্খ ভানি লিয কনরনছি। আর প্রসই কারনণই তাাঁর রিিাে সমাজিাস্তিতার বিত্রবি অবত সুির ভানি 
ধ্রা পনড়নছ। এোনি আমরা সঞ্জীি িািুর কতকগুবল রমযরিিা আনলািিা কনর প্রদ্েি।  

‘মধু্’ রমযরিিার মনধ্য প্রলেক িততমাি সমাজ িাস্তিতার বিত্রবি অবত সুির ভানি উপিাবপত কনরনছি। প্রলেক 
েেনমই উনেে কনরনছি— 

“িবেনশ আগুি,পিানশ প্রসািার। বক হনলা? পৃবেিীনত এনস বক প্রপলুম? প্রিাে িাাঁধ্া কলুর িলনদ্র মনতা সাংসানরর 
ঘাবি প্রত ঘুনরই প্রগলুম, দু্ িার প্রফাাঁিা প্রতল যা প্রিনরাল তাহানতই বদ্ি কতক প্রতলাবি হল, এেি আর িেনসর 
সরনষনত প্রতল প্রিই। িাকা শুধু্ ঘুনরই িনলনছ। প্রোল ছাড়া আর বকছুই প্রির হনেিা। সিসমে একিা হাহাকার, 
জীিি আমার বিফনল প্রগল লাবগল িা প্রকাি কানজ।”১  

দকনশার প্রেনক শুরু কনর িাধ্তকয পযতন্ত জীিনির িািা রনঙর ছবি এোনি স্পষ্টভানি তুনল ধ্নরনছি রমযরিিাকার। িততমাি 
সমানজর প্রয বিত্র প্রসিাই বতবি প্রদ্োনত প্রিনেনছি ‘মধু্’ রমযরিিার মনধ্য বদ্নে। ছাত্রজীিি প্রযমি তার ভানলা কানিবি বেক 
প্রতমবি বিিাবহত জীিনির িািাবদ্ক ও সমসযাে পবরপূণত। পরীিার ফল ভানলা হনল অবভভািনকরা মাোে তুনল রানে– 

“আমার প্রসািার িাাঁদ্ আমার হীনরর িুকনরা। পরীিার আনগ েুি কবদ্ি বঘ,দু্ধ্, বডম,ছািা, িরম পাক, কড়া পাক। 
আর ফল োরাপ হনল ওিা একিা অপদ্ােত ষাাঁনড়র িাদ্। ওর প্রপছনি েরি করা মানি ভনে বঘ ঢালা। প্রগািা 
সাংসানর বিষন্ন সািাইনের প্রপৌঁ-এর দ্বারা আর বক হনি। ...প্রতামার ভবিষযৎ বরিািািা প্রেলাগাড়ী িালানিা।”২  

পড়ানশািার বদ্কবি োরাপ হনলও প্রেনমর বদ্ক প্রেনক একদ্ম পাকা প্রেনলাোড়। প্রমনের বদ্নক আড়নিানে তাকানিা 
প্রেনক শুরু কনর প্রেমপত্র প্রলোনলবেনতও পিু। কাাঁোনলর রনসর মত প্রেনমর রস ঘিিীল। একসমে প্রেনম িযেত হনে যাে। 
প্রেম বক যাবিনল প্রমনল সহসা উদ্ে হে সহনযাগ প্রপনল। যা অসুনের যা পেয–  

“ছানদ্র আলনস,হানত গাবলি; িুলিুল িে,কানক ককতশ ধ্ববি; বদ্লনক বদ্ল প্রস বিকলা প্রপি বিকলা বদ্লনস/দহ 
প্রতনর বতরকা দপকাি অজীজ।”৩  

জীিনির এই পযতােিা কািনত প্রিবশ বদ্ি প্রদ্বর হেিা। প্রেনমর ভূত প্রছনড় যাে। বপতার অিসর, মানের প্রগাঁনিিাত, প্রিানির 
বিনের িেস প্রপবরনে যাওো, িারপাশ প্রেনক প্রিনপ ধ্নর সাংসানরর মাোজাল। িনু্ধিান্ধিরা সিাই যেি সিবদ্নক কানজ যুক্ত 
হনে পনড় তেিই জ্ঞাি প্রিত্র েুনল যাে। মনি হে সাংসার এক কারোিা। তেি প্রেম িে, উপাজতি িবরত্র িে অেত। অেত 
আর পদ্ প্রদ্নেই এবগনে আনস বিিাহ। বিিানহর কতকগুবল বজবিসপনত্রর শহীদ্ প্রঘাড় সওোরী লাগাম হানত উপবিত হে 
এক জীিি সবঙ্গিী। েেনম মৃদু্কনে মানস মানস ভযলুম িড়নত িড়নত প্রশনষ বিরিােী লাউডবস্পকার। এ প্রয এক 
হান্টারওোবল। প্রেমপনত্রর িদ্নল িানপর িাবড় প্রেনক পত্র–  

“িাকা পাোও। প্রোকার ফুড বকিনত হনি। িুবড়র প্রমনের মুনে ভাত| প্রসািার প্রিালক িা বদ্নল প্রেবস্টজ পাাংিার। 
...আমার বক প্রলানক প্রতামানকই ছযা ছযা করনি। িলনি প্রিনকা িউ।”৪  

অিযবদ্নক গভতধ্াবরণী মানের বিবকৎসার অভাি, বপতার পবরধ্ানির কাপড়নিাপড় তানদ্র আহার বিহার প্রকািবকছুই 
পাো বদ্নে পারনছি িা। বিনজর জিয শুধু্ এক প্রগলাস জল। একবদ্নক বপতার হাহাকার – 

“হাে েভু একিু িাড়াও! এই আমার জীিনির পুরস্কার। প্রছাঁড়া লুবঙ্গ, ফুনিা প্রগবঞ্জ, িুি ছাড়া তরকাবর, ষাি িাকা 
প্রকবজ গুনমা গন্ধওোলা িা,আর হৃদ্ে িে এত িড় একিা ইসবকবমক হািত।”৫  

অিযবদ্নক বিনজর হাহাকার–  
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“হাই েভু একিু িাড়াও। প্রছাট একিা েনমাশি। িাজার দ্নরর সনঙ্গ পাো বদ্নে পারবছিা আর। পাবের ছািা হল 
এরপর প্রপািা হনি,তানদ্র অসুে, আহার, বিহার, বশিা,প্রেম,সাংসানর সন্তাি। এই মাোিী সাংসানরর একই িক্র। 
সাংসানরর বতিনি বজবিস িানড়- িেস প্রদ্িা আর বিবি। আর িাবড়র দু্বিন্তা, কততিয।”৬  

প্রয দ্রজা বদ্নে জীিি বিবলনে একিার মৃতুযর োঙ্গনণ প্রপৌঁছাে প্রসোনি দ্াাঁবড়নে োকনল প্রদ্ো যানি বমবছল িলনছ - মাো 
িাপড়ানত িাপড়ানত হাহাকার করনত করনত।  

“িনলনছ বপতামহ, বপতা, পুত্র, তসযপুত্র। েজনন্মর পর েজন্ম। এক দু্োনর েনিশ অিয দু্োনর বিষ্ক্রমণ। অবভজ্ঞতা 
মধু্র বিনেষণ।”৭  

আসনল প্রলেনকর জীিনির েবতবি পযতানে অেতাৎ ছাত্রজীিি প্রেনক শুরু কনর িাধ্তকয পযতন্ত জীিি প্রযি বতক্ততাে পবরণত 
হনে প্রগনছ। তাই জীিি কেনিাই মধু্মে হনে ওনেি। মধু্মে জীিনির পবরিনতত বতক্ততাই ভনর উনেনছ জীিি। তাই প্রলেক 
িযঙ্গ কনর রিিাবির িাম বদ্নেনছি ‘মধু্’। আসনল রিিাবির বশনরািাম ‘মধু্’ হনলও মধু্ শনের মনধ্য লুবকনে রনেনছ িাস্তি 
সমাজ জীিি, যার মনধ্য লুবকনে রনেনছ মধ্যবিত্ত ও বিম্ন মধ্যবিনত্তর জীিিযন্ত্রণার িািা বিত্র। আসনল বতবি মজাদ্ার 
আলাপিাবরতার মনধ্য বদ্নে িাস্তি সমানজর বিত্রবি েুি সুির ভানি তুনল ধ্নরনছি ‘মধু্’ রমযরিিাে।  

‘ছত্রপবত’ রমযরিিাে বতবি সমানজর বিবভন্ন প্রেণীর মািুনষর বভন্ন বভন্ন িাবরবত্রক দিবশষ্টযগুবল একিা ছাতার মাধ্যনম 
তুনল ধ্নরনছি। ছাতার প্রযমি বিবভন্ন েকারনভদ্ রনেনছ বেক প্রতমবি িততমাি সমানজর মািুনষর বভন্ন বভন্ন িাবরবত্রক দিবশষ্টয 
বিদ্যমাি। প্রলেনকর ভাষাে- 

“ছাতাে ছাতাে ইন্টারলক হে, বশনঙ বশাং লাগানিা গরুর মত বকছুিণ স্তব্ধ হনে োনক। দু্ই িীরই িলনত োনক 
আে প্রদ্বে প্রতার বহম্মত কত!”৮  

এোনিই িততমাি সমানজর বিত্রবি উজ্জ্বল। আধু্বিক সমানজর িাস্তি রূপ প্রেনক বতবি ‘লাইনসন্স’ রিিার মনধ্য বদ্নে তুনল 
ধ্নরনছি। আনগ পুরুষশাবসত সমানজ সি বকছু মুে িুনজ সহয করত মবহলারা। বকন্তু িততমাি সমানজ তানদ্রও িাি সমাি। 
প্রলেক একিু িযঙ্গ কনরই িনলনছি– 

“আিনেন্ড অযালনসবশোনির মত, আিনেন্ড স্বামী সাংসানরর এক মহা সমসযা। স্বামীনদ্র একিা প্রেবিাং কযাম্প োকা 
উবিত। প্রযমি বশিক হনত প্রগনল বিবি পাস করনত হে, প্রসরকম স্বামী হনত প্রগনল বি.এস পাস করনত হনি। 
বি.এস মানি- প্রেইন্ড স্বামী।”৯  

সাংসানরর যািতীে কাজকমত স্ত্রীর সনঙ্গ সি ভাগ কনর বিনত হনি। এই কাজ প্রয স্বামীরা করনত পারনি তারাই ভানলা োকনি 
আর প্রসিার িযবতক্রম ঘিনলই হনি অিেত। লাইনসন্স ছাড়া প্রযমি গাবড় িালানিা যাে িা, প্রসরকম লাইনসন্স ছাড়া সাংসার 
গাবড়র ড্রাইভার হওো যােিা। আধু্বিক দৃ্বষ্টভবঙ্গনত প্রলেক সাংসানরর স্বামী-স্ত্রীনক দু্ই সতীনির সনঙ্গ তুলিা করনত 
ছানড়িবি। আধু্বিক সমানজ জে-পরাজনের জীিি যুনদ্ধ হারানিা যােিা িা হার স্বীকার কনরি িা স্ত্রীরা। কারণ পরাবজত 
করার পিপাবত অস্ত্রবি বিনের রানতই তার হানত তুনল প্রদ্ি স্বামী। প্রলেক একিু বভন্ন দৃ্বষ্টনত িনলনছি– 

“আমরা পুরুনষরা প্রসনজগুনজ িুনিাি করা ধু্বত-পাঞ্জাবি পনর, গাাঁিছড়া প্রিাঁনধ্ তানক আদ্র কনর শাাঁে িাজানত 
িাজানত সারা পাড়ানক জািাি বদ্নে বিনে আবস। ...োল প্রকনি কুবমর িে,জীিিিৃনত্ত আিা হল স্ত্রী।”১০  

আসনল িততমাি সমানজর বিত্রবি বতবি েুি কাছ প্রেনক প্রদ্নেনছি আর তাই তাাঁর রিিাে তারই েবতফলি ঘবিনেনছি। 
িততমাি সমানজ িারী জাবত িাকযুনদ্ধ পিু আর প্রসই কারনণ প্রপনর ওো দু্ষ্কর। কারণ উবকল মনর স্ত্রী হে। প্রযমি েের 
সৃ্মবতশবক্ত প্রতমবি আগুতনমন্ট করার িমতা। মধ্যবিত্ত ও বিম্ন মধ্যবিনত্তর জীিিনকও বতবি অবত সুির ভানি ‘অপরাবজতা’ 
রিিার মনধ্য প্রদ্বেনেনছি। িততমাি সমানজ সাংসানর একমাত্র শাবন্ত িজাে রাোর প্রকৌশল হল িারী অেতাৎ স্ত্রীনক ভে করা। 
কারণ পুরুনষরা িাইনরর জীি আর িারীরা সাংসানরর। কোই িনল িানঘর সনঙ্গ বিিাদ্ কনর জঙ্গনল িাস করা যাে িা। 
জীিি রবশক প্রলেক ‘কৃপামেী’ রিিাে তারই েবতফলি ঘবিনেনছি। ‘প্রেলা’ রিিাবির মনধ্য মধ্যবিত্ত জীিনির করুণ 
কাবহিী বিত্র লিয করা যাে। রিিার েেনমই প্রলেক উনেে কনরনছি ধ্িুনকর মনতা উাঁিু হনে োকা একবি প্রসতু। প্রলেক 
প্রসই প্ররল লাইনির ধ্ানর একিা প্রছাট কুাঁনড় ঘনরর িণতিা বদ্নেনছি। প্রলেনকর ভাষাে– 

“েুপবরর মাোর উপর ভাঙানিারা বিি সাবজনে ছাদ্। েনড়র িাতানস বিি যানত পাো প্রমলনত িা পানর তার জিয 
অজস্র পােরেণ্ড িাপাি। েুপবরর যা উিতা,তানত একজি মািুষ প্রকািরকনম দ্াাঁড়ানত পানর। শুধু্মাত্র একবি 
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েনিশপে আনছ। আনলা-িাতাস প্রঢাকার প্রকাি পে প্রিই। আিার প্রসই েনিশ পনেই প্রকমি ব্রীনজর প্ররবলাং িপনক 
ওোিামা।”১১  

ঘনরর িণতিা প্রদ্নেই প্রিাো যাে দ্াবরনদ্রযর িরমতম রূপবি। তিুও সাইিনপন্টার ও তার স্ত্রী অবত সুনে সাংসার জীিিযাত্রা 
অবতিাবহত করবছনলি। একসমে তারা দু্জনিই কাছ প্রেনক অিসর প্রিি িেনসর তারতনমযর কারনণ। প্রদ্শিাসীর মনধ্য 
দ্াবরনদ্রযর ছাপ োকনলও মনি তার প্রকাি স্পশত প্রিই। এেি িযস্ত পৃবেিীর বদ্নক বপছি বফনর সুেী দ্ম্পবত লুডু প্রেলাে মত্ত 
োনক। আসনল মধ্যবিত্ত জীিনি দ্াবরনদ্রযর ছাপ োকনলও তানদ্র মনি বকন্তু দ্াবরনদ্রযর ছাপ প্রফলনত পানরবি। ‘জ্বালা’ 
রিিাবির মনধ্যও প্রলেক মধ্যবিত্ত জীিনির িািা সাংকি ও সমসযার বিত্রনক সুিরভানি প্রদ্বেনেনছি। অনিক েকানরর 
জ্বালার মনধ্য প্রপনির জ্বালা সিনিনে িড় জালা। মািুষ যত বশবিত সভয আর বিত্তশালী হনি ততই প্রস েকৃবত বিমুে হনি। 
মািুনষর এই েজাবতর তলাে আর এক জাবত আনছ, যানদ্র সাংেযা অনিক- এরাই হনলি মধ্যবিত্ত ও বিম্ন মধ্যবিত্ত প্রেণী। 
প্রলেক এর ভাষাে–  

“এই মধ্যবিত্ত সমানজর েযানকার-মযানকার োে প্রভার প্রেনকই শুরু হনি। পবরিানরর পািি িবড় প্রেনে শযযা তযাগ। 
িনির িযাগ হানত পানে িো িবি।”১২  

িাজানরর পবরনিশ প্রমানিও স্বািযকর িে। মধ্যবিনত্তর িাজার মানি আিজতিাে ভরাকাদ্া েকেনক একিা অপবরছন্ন পবরনি। 
প্রসই পবরনিনশই প্রপনির দ্ানে মধ্যবিত্ত মািুষ িনস আনছি গানে গা লাবগনে। প্রসোনিই িনস বিনক্রতা পরমািনি িানে 
িুমুক বদ্নেি। পিা মানছর গন্ধ প্রযনিা আতনরর গন্ধ। আসনল সিই হনে িাকা। িাকার জিযই মািুষ লাশকািা ঘনর পিা 
মরা প্রসলাই কনর ঘুগবি প্রেনত পানর। কারণ প্রপনির জ্বালা বিরসনির একমাত্র সহাে িাকা। আর এই প্রপি এমি একিা 
বজবিস যার সম্পনকত িলনত বগনে কািয কনর িলা হনেনছ– ‘শরীনরর িাম মহাশে যা সওযানি তাই সে’। মধ্যবিত্ত জীিনি 
আে িুনে িযে করনত হে। যানদ্র িাকার প্রজার আনছ তারা সকানল প্রহবি প্রব্রকফাস্ট করনিি। ফনলর রস প্রেনক শুরু কনর 
ডিল বডম, োন্ডা দু্নধ্ ভুটার িুরমুর, কলা কবফ ইতযাবদ্। বিম্নবিত্ত মািুনষর অনেতর অভাি প্রসই কারনণ প্রহবভ প্রব্রকফানস্টর 
িদ্নল প্রজানি োই পবরিানরর বিনভতজাল গালাগাল। প্রভানরর আনলাে স্পষ্ট হনে ফুনি ওনে সাংসানরর অভা। আজকাল 
ডাক্তারিািুনদ্র েনের উত্তনর বিম্নবিনত্তর জিাি হনে দ্াাঁড়াে প্রলেনকর ভাষাে–  

“আনজ্ঞ প্রোবিি প্রভারনিলা পাাঁবিনল িনস প্রকাাঁকর প্রকা ডাক প্রসািাই আর ফল-ফুল প্রদ্াল োে গানছর ডানল। প্রপনি 
প্রিনি আিার মনতা িাাঁবদ্র প্রজার প্রিই ডাগদ্ারসাি। জ্বালা বিনে প্রিাঁনি োকাই আমানদ্র অভযাস।”১৩  

আিার আমরা ‘পাাঁো-পাবে’ রিিার মনধ্যও প্রসই একই বিত্র লি কবর। মধ্যবিত্ত িাঙাবল জীিনি স্বপ্নিাই সি। বদ্িা স্বপ্ন আর 
বিদ্রার স্বপ্ন। মধ্যবিত্ত িাঙাবল স্বপ্ন প্রদ্নে িনলই এেনিা প্রিাঁনি আনছ। মধ্যবিত্ত পবরিানরর এক যুিতী প্রমনের বিনের েসঙ্গবি 
প্রলেক িণতিা কনরনছি সুিরভানি। প্রমনেবির বিিাহ বদ্নত িা পারাে তানদ্র মনির মনধ্য এক দু্বিন্তার ছাপ লি কনরনছি। 
প্রলেনকর ভাষাে– 

“দু্জনিরই িুনল পাক ধ্নরনছ। প্রদ্নহ মধ্য িেস, মুনে িাধ্তকয। কপানল দু্বিন্তোর িবল প্রযনিা েভাত সনরািনর 
িাতানসর বহনোল।”১৪  

দ্াাঁত একিা সাাংঘাবতক বজবিস। মাবড় ফুাঁনড় আপিা আপবি গজাে। প্রছনল প্রিলাে ওোর সমে একিার জ্বালানি, 
তারপর মধ্যিেনস এনলানমনলাভানি গজানল বিনের সমে বিপদ্ বিনশষ কনর প্রমনেনদ্র পনি। পানত্রর অবভভািকরা যবদ্ 
িালাক হে তাহনল একিু হাসনত িলনি হানসানতা মা! দ্াাঁনতরও উত্তরাবধ্কার আনছ। িততমাি বিজ্ঞানির যুনগ দ্ন্ত বিবকৎসাে 
প্রফবসওলবজর মাধ্যনম শুধু্ দ্াাঁত উপড়ানিা িা গতত প্রিাোনিা িে প্রগািা মুনের ভূনগাল পবরিততি কনর বদ্নত পানর দ্ন্ত 
বিবকৎসকরা। জগনতর সামনি একিা সুির মুে তুনল ধ্রার জিয কত কষ্ট স্বীকার। এযুনগ মািুনষর মি প্রদ্োর প্রলাক প্রিই 
-রূপিাই সি। যার অেত আনছ প্রস তনতা এইসমস্ত কাজ করানি আর যার অেত প্রিই প্রস সারাজীিি দ্াাঁত বেবিনে মরনি। 
প্রলেনকর ভাষাে– 

“প্রযসি প্রমনের মাবড় উাঁিু, তারা ভীষণ ভানলামািুষ হে। সামনির দু্নিা দ্াাঁনত ফাাঁক োকনল ধ্াবমতক হে। হে ঈশ্বর 
বিশ্বাসী। প্রছাি প্রছাি োস দ্াাঁত হনল মািুষ অহাংকারী আত্মনকবন্দ্রক হে, বিষু্ঠর হে।”১৫  
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আসনল দ্াাঁত হল শেতাি। দ্াাঁত বিনে প্রভাগাবন্ত হেবি এমি প্রলাক পাওো যানিিা িলনলই িনল। বতি রকনমর শূনলর 
েসঙ্গও বতবি িানিি। বপত্তশূল, অম্লশূল, দ্ন্তশূল। িযাো এর কানছ প্রছনলমািুষ। প্রব্রি প্রসন্টানর প্রসাজা প্রযনিা শূনলর প্রোাঁিা। 
আর প্রসোি প্রেনক উত্তরনণর একমাত্র পে স্বমূনল দ্াাঁনতর উৎপািি। আর প্রস উৎপািিও প্রয মধু্র িে -যন্ত্রণাদ্ােক। প্রলেক 
িণতিা কনরনছি – 

“দ্ন্তবিদ্নদ্র ঘনর োনক বড্রল প্রমবশি। গলাে যত্ন কনর প্রিাঁনধ্ প্রদ্নিি এক িযাবপ, প্রযনিা বশশুনক দু্ধ্ োওোনিা 
হনি। মাোিানক প্রপছনি প্রহবলনে প্রদ্নিি অদূ্নর, িলনিি প্রিশ িনড়া কনর হাাঁ করুণ। সূিগ্র প্রফাাঁড়ক আর ফাড়ক 
যন্ত্র প্রিনম আসনি উপদ্রুত দ্াাঁনতর স্পশতকাতর ভূবমনত। শলাকা ঘুরনি বকরবকর শনে গভীর প্রেনক গভীরতরহনি 
দ্াাঁনতর গতত। বশউনর উেনত োগনি প্রগািা শরীর। মনি হনত োগনি দ্াাঁত প্রকি হে? প্রসই গনতত বিবকৎসক ঢালনিি 
গবলত ধ্াতু। ...েবতবি উৎপািনির পর তরল পেয।”১৬  

দ্াাঁত োকনল তা প্রযমি প্রভাগানিই, মধ্যবিত্ত পবরিানর অনেতর অভাি ঘিনল মািবসক যন্ত্রিা িাড়নিই। যানদ্র অেত আনছ তারা 
িতুি দ্াাঁনতর সাবর লাবগনে হাসনত োকনি আর যানদ্র অেত প্রিই তানদ্র মুে শূিয অিিাে রনে যানি। আসনল মধ্যবিত্ত ও 
বিম্নবিত্ত জীিনির িরম সাংকিমে অিিার বিত্রবি ‘দ্াাঁত’ রিিাে সুিরভানি িযঙ্গ কনর িনলনছি। ‘মশাবর’ রিিাবির মনধ্যও 
দ্াবরনদ্রর িরমতনমা রূপবি বিদ্যমাি। রিিাবির মনধ্য অবরিম ও তার স্ত্রীর একিা মশাবর প্রকিার কাবহিী পাই। তারা প্ররাজ 
রানত স্বপ্ন প্রদ্নে একিা িতুি েলমনল মশাবর প্রকিার। িতুি মশাবর প্রকিার আনগ অবরিম ও আরবত িারিার িািারকম 
উপানে তানদ্র পুরাতি মশাবর তাবল বদ্নত োনক আর তানদ্র দদ্িবিি জীিিযাত্রা অবতিাবহত হনত োনক। আর বিতযবদ্ি 
তারা একিা িতুি মশাবরর স্বপ্ন িুিনছ। প্রলেনকর ভাষাে– 

“আবম প্রজনগ প্রজনগ গভীর রানতর মশাবর, প্রশষ রানতর মশাবর, প্রভানরর মশাবর প্রদ্েলুম |মনি হনলা প্রযনিা স্বপ্নরা 
ঘরমে পােিাবর করনছ।”১৭  

আিার ‘জুতা’ রিিাবির মনধ্যও মধ্যবিনত্তর িরম সাংকনির বিত্র িততমাি। জুতা প্রকিা প্রেনক শুরু কনর প্রশষ পযতন্ত এক 
গভীর বিন্তার মনধ্য বদ্নে এবগনেনছ কেক। প্রলেনকর কোে– 

“এনতা দ্াম বদ্নে আমার একনজাড়া জুনতা প্রকিা উবিত হনি বক িা? আসনল আবম তেি আমার এই প্রকিার 
িযাপানর একিা প্রজারানলা দিবতক সমেতি েুাঁজবছলাম।”১৮  

আসনল একনজাড়া জুনতা বকনি প্রছাি হনি বক িনড়া হনি এই দু্বিন্তা একমাত্র মধ্যবিত্ত জীিনিই ঘনি োনক। বিত্তিাি 
মািুনষর পনি এিা একিা সাধ্ারণ িযাপার বকন্তু মধ্যবিত্ত ও বিম্নমধ্যবিনত্তর পনি প্রসিা অসম্ভি হনে দ্াাঁড়াে।  

আসনল সঞ্জীিিািু তীক্ষ্ণ দৃ্বষ্টনত তাাঁর রমযরিিার মনধ্য আমানদ্র োতযবহক জীিনির বিবভন্ন অসাংগবত, িািা সমসযা 
ও জবিল জীিিনক বতবি সুির ভানি েতযি কনরনছি। তাাঁর রমযরিিাে তারই েবতফলি ঘবিনেনছি। তীক্ষ্ণ রসনিানধ্র 
সনঙ্গ তীব্র প্রেনষর েনোগ কনরনছি। তাাঁর ব্ল্যাক বহউমানরর বিকি িাাংলা সাবহনতয এই মুহূনতত অন্তত প্রকউ প্রিই। পূিতসুরীনদ্র 
ধ্রনল বতবি এক িা হনলও অবদ্বতীে প্রতা িনিই। িততমাি েজনন্মর এেিও প্রকউ তাাঁর পানশ প্রপৌঁছানত পানরিবি। পাাঁি 
দ্শনকরও প্রিবশ সমে বতবি একাই রাজত্ব কনর িনলনছি। পােক তাাঁর সাবহতয ও রসনিানধ্ িারিার সমৃদ্ধ হনেনছ কারণ 
বতবি প্রকানিা প্রকানিা কবিত কাবহিীনক তাাঁর রিিাে িাি প্রদ্িবি। িাস্তনি প্রিানের সামনি যাবকছু প্রদ্নেনছি তারই েবতফলি 
ঘবিনেনছি তাাঁর সাবহনতয। প্রসই কারনণ তাাঁর রিিাগুবল সকল পােনকর হৃদ্নে েুি সহনজই জােগা কনর বিনেনছ। বতবি 
বিনজই িনলনছি প্রয, সাবহতয যবদ্ কিিাশ্রীত হে তাহনল প্রসিা গি হে-সাবহতয িে। আসনল সাবহতয হে িাস্তিনক প্রকন্দ্র 
কনরই। িাস্তনির সি েুাঁবিিাবির েনোগ ঘবিনেনছি তাাঁর রিিাে। প্রসই কারনণই তাাঁর রিিা হনে উনেনছ সমস্ত মািুনষর 
কানছ এক সঞ্জীিবি মন্ত্র। 
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     প্রলি, কলকাতা, েেম সাংস্করণ, প্রসনেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ৭৭ 

http://www.tirj.org.in/

