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Abstract 
Narayan Gangopadhyay is a poet, novelist, short story writer and literary critic. At one hand he has 

shown the society in his short stories, also the love and psychological conflicts of the men and women 

in the society have also come up as well. The author has been able to express what he has gained 

from his real life experience and feelings in his writings. In his story, nature and love become one. 

Not only the marital relationship but also the complexity of the relationship, emotional conflicts, 

doubts, has developed the story of breakup in the literature as well as the atmosphere of the new path 

has been created with these. He has shown his uniqueness in each short story. His story lacks the 

exuberance of romance, no familial-social tug of war, but the sharp appeal of the subject matter 

becomes resonant through his narrative quality. An underlying pity touches the reader’s heart with a 

silent but deep sparkling. The stories are coordinated in the thick weave of word-language-

description. The interweaving of emotions, reality, civility with the plot makes the short stories 

engaging, unique and rich in art, which are palatable to the inquisitive reader. The principal quality 

of the author is prominent in each of his easy-telling stories, the suffering, degradation, breakdown 

of values of contemporary society and individual– his short stories reveal the truth like the sharp 

sword in every subject. 

____________________________________________________ 

Discussion  
বাাংলা সারিঙ্িয নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যাঙ্য়র আরবভকাব ঊরনশ শিঙ্র্ চরিঙ্শর দ্শঙ্র্র উত্তাল সমঙ্য়। র্রবগুরুর েয়াণ, 
রদ্বিীয় রবশ্বযুঙ্ে ছগাটা রবঙ্শ্বর টালমাটাল অবস্থা, ইউঙ্রাঙ্পর নাৎসী বারিণীর আগ্রাসীনীরি, ভারিবঙ্ষক ‘ভারি াঙ্ া 
আঙ্দালঙ্নর’ ডার্ এবাং সবকপরর বাাংলা পঞ্চাঙ্শর মন্তন্তঙ্র সমগ্র বাাংলার সমাজ সারিঙ্িয সূরচি িঙ্য়ঙ্  এর্ ববপ্লরবর্ 
পররবিকন। সারিঙ্িযর সীমানা যা পূঙ্বক র ল রনরদ্কষ্ট পররসঙ্র সীমাবে, চরিঙ্শর দ্শঙ্র্ ছসই সীরমি পররসঙ্র ছদ্খা ছগল 
বযরি। চরিশ দ্শঙ্র্র পূঙ্বক রর্ ু ঔপনযারসঙ্র্র জীবন দৃ্রষ্টঙ্ি (ত্রয়ী বঙ্দযাপাধ্যায়) র্থা সারিঙ্িযর োঙ্ণর ধ্ারা বজায় 
র ল। মারনর্ বঙ্দযাপাধ্যায় িাাঁর সারিঙ্িয জীবঙ্নর জরটল গ্ররিঙ্র্ অঙ্েষণ, িাাঁরা শঙ্কঙ্রর সামন্তিন্ত্র ও রশেিঙ্ন্ত্রর 
দ্বারদর্ পটভূরমঙ্ি দ্াাঁর ঙ্য় রশেিঙ্ন্ত্রর জয় ছ াষনা, রবভূরিভূষণ শাশ্বি জীবন ছসৌদযকঙ্র্ সারিঙ্িয রচরাস্থায়ী রূঙ্প অঙ্কঙ্ন 
েয়াস বাাংলা র্থা সারিঙ্িয নিুন রদ্গন্ত উদ্ভারসি িঙ্য়র ল।  
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 রিরন র ঙ্লন এর্জন সমাজ সঙ্চিন রশেী। রশে সারিিযচচকার মাধ্যঙ্ম রিরন পালন র্ঙ্রঙ্ ন সামারজর্ দ্ারয়ত্ব। 
সামারজর্ মানুষ, িাাঁর মনস্তত্ত্ব, ভাঙ্লা – মদ, জীবনধ্ারন ও জীবনধ্ারনা বরাবরই র ল িাাঁর ছর্ৌিূিঙ্লর রবষয়। িার 
অঙ্নর্ ছ াটগঙ্ে মধ্যরবত্ত জীবঙ্নর ছেম দ্বারন্দ্বর্িা – মনস্তারত্ত্বর্ আরগর্ িুঙ্ট উঙ্েঙ্ । জীবঙ্নর েরি অপার ছর্ৌিূিল 
ও দ্ায়বেিা ছথঙ্র্ই রিরন রশে রচনায় েঙ্ণারদ্ি িঙ্য়ঙ্ ন। রিরন বঙ্লঙ্ ন –  

‘’বাাংলাঙ্দ্ঙ্শর মিস্ব্ঙ্ল আরম র লাম, সরিযর্াঙ্রর বাগালীঙ্র্ দু্ঙ্চাখ ভঙ্র ছদ্খবার সুঙ্যাগ আমার  ঙ্টঙ্ । 
বাবা গ্রামাঞ্চঙ্ল খাজনা আদ্ায় র্রঙ্ি ছগঙ্ ন, আরম িার সঙ্গ ছগর । ছদ্ঙ্খর , অঙ্নর্ সময় খাজনা আদ্ায় 
দূ্ঙ্র থার্, বুভুক্ষ রৃ্ষর্ঙ্র্ র্া ারীঙ্ি ছডঙ্র্ ছশঙ্ষ চাল – রদ্ঙ্য় রবদ্ায় র্রঙ্ি িঙ্য়ঙ্ , ছদ্ঙ্খর , এমন মানুষঙ্র্ 
ব ঙ্রর রিন মাস পযকন্ত যার ছখারার্ থাঙ্র্ – বার্ী ন’মাস ছস ছর্মন র্ঙ্র থাঙ্র্ িা স্বয়াং ভগবানও জাঙ্নননা; 
ছদ্ঙ্খর  সাাঁওিালঙ্দ্র – বুঙ্না শুঙ্য়াঙ্ররও অখাদ্য রাখা ওল ছসে র্ঙ্র রবনা লবঙ্ন ছখঙ্য় যাঙ্দ্র ছবঙ্চ থার্ঙ্ি 
িয়। রনঙ্জর ছচাঙ্খ না ছদ্খঙ্ল জানঙ্িও পারিাম না – ছসানার বাাংলার আসল ছচিারাটা র্ী?”১ 

 আমাঙ্দ্র বদ্নরদন জীবঙ্নর সিজ, স্বাভারবর্ মানরসর্ রবর্ারগুরলঙ্র্, নরনারীর মানরসর্ দ্বন্দ্বঙ্র্ রিরন ফ্রঙ্য়ড 
রনঙ্দ্করশি পঙ্থ রবঙ্েষণ র্ঙ্রনরন। এই র্ারঙ্ণ মারনর্ বঙ্দযাপাধ্যায়, জগদ্ীশগুি রর্াংবা ছেঙ্মন্দ্র রমঙ্ত্রর মঙ্িা 
মঙ্নাসমীক্ষার গিনিঙ্ল েঙ্বশ র্ঙ্রনরন। অধ্যাপর্ জগদ্ীশ ভট্টাচাযক বঙ্লঙ্ ন –  

‘’ছচিন – অবঙ্চিঙ্নর রচরন্তন সঙ্ঘাঙ্ির অিলান্ত গভীরিায় বযরি জীবঙ্নর আনদ ছবদ্নার উৎস সাধ্ঙ্নর 
িঙ্ল রশেঙ্লাঙ্র্র এর্ রিসয – জগঙ্ির দ্বার উদ্ ারটি িঙ্য়ঙ্  বঙ্ট, রর্ন্তু মার্কসীয় জীবনঙ্বাধ্ এ যুঙ্গর 
দৃ্রষ্টঙ্র্ই ছয এর্বাঙ্র বদ্ঙ্ল রদ্ঙ্য় ছগঙ্ । …এ যুঙ্গর রশঙ্েও বযরিরনষ্ঠ মনস্তত্ত্বর স্থান দ্খল র্ঙ্রঙ্  এর্ 
অরভনব মানসলীলা িার নাম ছদ্ওয়া ছযঙ্ি পাঙ্র ‘সমাজিারত্ত্বর্ মনস্তত্ত্ব’। …ছয সমাজ বচিঙ্নয যুগজীবন 
আঙ্দারলি বযারিমঙ্নর গভীঙ্রও িারই েরিিলন.”২  

িার র্ঙ্য়র্রট উঙ্িখঙ্যাগয গে আঙ্লাচনা র্ঙ্র এই মনস্তারত্ত্বর্ লক্ষঙ্নর েসারন র্িটা েরিিরলি িা আঙ্লাচনায় 
র্রা িল। 
 ‘রু্য়াশা’ গঙ্ে ছেৌঢ় রায়ঙ্চৌধু্রীর সাঙ্থ মঞ্জ নাঙ্ম যুবিী ছমঙ্য়রটর অববধ্ সম্পর্ক র ল। পািাঙ্  িারা চঙ্ল 
আঙ্স দ্াম্পিয জীবঙ্নর মুহুিক র্াটাঙ্ব বঙ্ল। রর্ন্তু ছসখাঙ্ন বরত্রশ নম্বর বাাংঙ্লায় রাি র্াটাঙ্ি রগঙ্য় মঙ্দ্র ছনশায় 
ভদ্রঙ্লার্ মঙ্ন র্ঙ্রর ঙ্লন ছমঙ্য়রট বুরি িাঙ্র্ ছিমন ভাঙ্লাবাঙ্স না।  টনাচঙ্ে ভদ্রঙ্লাঙ্র্র পাঙ্য় বনু্ধঙ্র্র গুরল ছলঙ্গ 
যায়। রর্ন্তু অিরসরলয়ারী িাসপািাঙ্লর ডািার অমূলয দ্ত্ত গুি িার রচরর্ৎসা র্রঙ্ি এঙ্ল ছমঙ্য়রট রনঙ্জঙ্র্ রম. 
রায়ঙ্চৌধু্রীর র্নযা রিসাঙ্ব পরররচি র্ঙ্রন। ভদ্রঙ্লার্ এই র্থা শুঙ্ন রনঙ্জর ভুল বুিঙ্ি ছপঙ্র বঙ্ল –  

‘’মঞ্জ, সরিযই আমার ভুল ভাঙল এিরদ্ঙ্ন। এই বদুঙ্র্র গুরল আমায় জারনঙ্য় রদ্ঙ্ল এবার আমার োয়রিঙ্ত্তর 
সময় িঙ্য়ঙ্ । এখন ছথঙ্র্ সরিযই িুরম আমার ছমঙ্য় – ছিামার ছর্ান ভাঙ্লা ছ ঙ্লর সঙ্গ রবঙ্য় ছদ্ব আরম 
ছযৌিুর্ ছদ্ব দ্শ িাজার টার্া। আরম রনঙ্জঙ্র্ বদ্লাব। ছিামার জীবনঙ্র্ও বদ্ঙ্ল ছদ্ব।”৩ 

রর্ন্তু মঞ্জ ছর্ান ভাঙ্লা ছ ঙ্লঙ্র্ রবঙ্য় র্ঙ্ররন। বরাং আর এর্ রিদুস্থানীয় সগী িঙ্য়র ল। ডািাঙ্রর রচন্তা রু্য়াশা চ্ছন্ন 
িঙ্য়র ল -  

‘’রায় ছচৌধু্রী রনঙ্জর ছমঙ্য় বঙ্ল ভাবঙ্ি শুরু র্ঙ্রঙ্ , িাঙ্ি মঞ্জর আত্মসম্মাঙ্ন ছর্াথায় ছয  া ছলঙ্গঙ্  
ছসইঙ্টই ছস ছর্ানমঙ্ি বুিঙ্ি পারল না।”৪ 

 ‘মযকাদ্া’ গঙ্ে এর্রট মুরচ সামারজর্ বযবধ্ান ভুঙ্ল রগঙ্য় এর্রট র্ঙ্লঙ্জর  াত্রীঙ্র্ মঙ্ন মঙ্ন ভাঙ্লাঙ্বঙ্স 
রনঙ্লও আত্মসম্মাঙ্ন আ াি রদ্ঙ্য় যখন িাঙ্র্ ছসই ছমঙ্য়রট মুরচ বঙ্ল ডার্ ছদ্য় িখন ছসই ভাঙ্লাবাসা ছেঙ্মর স্তঙ্র 
উন্নীি িঙ্লও এর্মুিূঙ্িক  দপিন  ঙ্ট। আোঙ্রা – উরনশ ব ঙ্রর এর্রট মুরচ র্ঙ্লজ ছিাঙ্েঙ্ল জুঙ্িা সারাঙ্ি এঙ্স 
এর্রট ছমঙ্য়ঙ্র্ মঙ্ন মঙ্ন ভাঙ্লাঙ্বঙ্স ছিঙ্ল। আঙ্স্ত আঙ্স্ত মুরচরটর মঙ্ন ছেঙ্মর উঙ্দ্রর্ িয়। র্ম মজুরীঙ্ি ছমঙ্য়রটর 
জুঙ্িা সাররঙ্য় রদ্ি। ছমঙ্য়রট পথ রদ্ঙ্য় যাবার সময় িাঙ্র্ ডার্ রদ্ঙ্য় দ্া  র্ররঙ্য় জুঙ্িা পারলশ র্ঙ্র রদ্ি। ছমঙ্য়রট 
পুঙ্জায় সময় পুরী ছব াঙ্ি যাঙ্ব শুঙ্ন মুরচও ভা ার টার্া ছজাগা  র্রঙ্ি থাঙ্র্, এমনরর্ িার ছপাশাঙ্র্র মঙ্ধ্যও ধ্রা 
প ঙ্ি থাঙ্র্ পররবিকন। ছযরদ্ন ছমঙ্য়রট ছিাঙ্েল ছথঙ্র্ িাঙ্র্ মুরচ বঙ্ল ছডঙ্র্ঙ্ , -  
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“ও িোৎ ছর্মন চমঙ্র্ উেল। এর্বাঙ্রর জনয িারর্ঙ্য় ছদ্খল আমার রদ্ঙ্র্। পরক্ষঙ্নই ছযন শুনঙ্িই পায়রন, 
এমরনভাঙ্ব মাথা রনচু র্ঙ্র িাঙ্ির র্াজটা র্ঙ্র ছযঙ্ি লাগল।’’৫ 

ছস রদ্নই িার আত্মসম্মাঙ্ন  া লাঙ্গ। অনযরদ্ন ছস রনঙ্জ রগঙ্য় ছদ্ািলা ছথঙ্র্ জুঙ্িা রনঙ্য় আসি, ছসরদ্ন ছস চার্র 
রদ্ঙ্য় জুঙ্িা রনঙ্চ পারেঙ্য় রদ্ঙ্ি বঙ্লঙ্  রর্ন্তু চার্র রদ্ঙ্য় ছমঙ্য়রট জুঙ্িা পাোঙ্লও মুরচ জুঙ্িা না সাররঙ্য় দু্ রদ্ন পর 
ছসই জুঙ্িা ছিরি পাোয়। িারপর এর্রদ্ন ছশানা যায় ছস মুরচর র্াজ ছ ঙ্  রদ্ঙ্য় ছদ্ঙ্শ চঙ্ল ছগঙ্ । এই গঙ্ে মুরচর 
মানস যন্ত্রনার রদ্র্টা লক্ষযনীয় িঙ্য় উঙ্েঙ্ । ছয ভাঙ্লাবাসা এিরদ্ন ধ্ঙ্র ছস রিল রিল র্ঙ্র মঙ্ন পুষ্ট র্ঙ্র িুলর ল, 
িোৎ এর্রদ্ঙ্নর সঙ্ম্বাধ্ঙ্ন িাঙ্ি েচন্ড আ াি আঙ্স।  

“আরম ওঙ্র্ ‘মুরচ – মুরচ’ বঙ্ল ছডঙ্র্র লাম িাই? ও রর্ আমার র্া  ছথঙ্র্ আরও রর্ ু ছবরশ আশা র্ঙ্রর ল? 
ও রর্ ছভঙ্বর ল, ওর মঙ্ধ্য ছথঙ্র্ আরম আঙ্রা ছর্াঙ্না ব  পররচয়ঙ্র্ আরবষ্কার র্রব?’’৬ 

এঙ্ক্ষঙ্ত্র সামারজর্ বযবধ্ান মুরচর অন্তঙ্রর আর্ষকনঙ্র্ েরিিি র্রঙ্ি পাঙ্ররন রের্ই, রর্ন্তু যাঙ্র্ ছস মঙ্ন মঙ্ন 
ভাঙ্লাঙ্বঙ্সর ল িার র্া  ছথঙ্র্ এই সঙ্ম্বাধ্ন ছস আসা র্ঙ্ররন।  
 ‘িাস’ গঙ্ে ছদ্খা যায় দ্াম্পিযজীবঙ্ন এর্রনষ্ঠিার অভাব। এখাঙ্ন দু্ই ভাইঙ্বান, ডািার অমূলয এবাং নরমিার 
িাস ছখলায় বযপর্ উৎসাি এবাং িারা পারদ্শকীও বঙ্ট। িঙ্ব এঙ্দ্র সাঙ্থ যারা বববারির্ সূঙ্ত্র আবে িঙ্য়ঙ্ , িারা 
রভন্ন েরৃ্্রির। রব এস রস পাশ র্ঙ্রও অমূঙ্লযর স্ত্রী ছরখা িাস ছখলঙ্ি ভয় পায়। অনযরদ্ঙ্র্ দ্শকঙ্নর অধ্যাপর্ অরসি 
স্ত্রীর (নরমিা) র্া  ছথঙ্র্ োয় রিরসৃ্কি িয়। গ্রীঙ্ের  ুরটঙ্ি অমূঙ্লযর রনমন্ত্রঙ্ন নরমিারা দ্ারজকরলাং যায়। শালবন ছ রা 
জায়গারট অরসঙ্ির দ্ারুণ পচ্ছদ িয়। এর্ দু্পুঙ্র অমূঙ্লযর নিুন ছেসরেপশন িার সুখভগ র্ঙ্র – 

“আঙ্র এসব জায়গায় দু্পুঙ্র  ুমাঙ্ল শরীর খারাপ র্ঙ্র, গা ভারর িঙ্য় যায়। িার চাইঙ্ি এঙ্সা এর্ বারজ 
িাস ছখলা যার্।’’৭  

এরপর রডসঙ্পন্সাররর র্াজ বযিীি সারাক্ষন চঙ্ল অমূঙ্লযর িাস ছখলা। িাঙ্সর যন্ত্রনায় অরসি র্লর্ািা রিরঙ্ি চায়। 
িাই দ্ারজকরলাং এর রিগ্ধ েরৃ্্রি অধ্যাপঙ্র্র র্াঙ্  ছর্ান সুখর্র বািকা বিন র্ঙ্র আঙ্ন না। এই সাংর্ঙ্ট িার সগী িয় 
ছরখা। সমবযাথীঙ্র্ ছপঙ্য় অরসঙ্ির মঙ্ন ছজঙ্গ ওঙ্ে েরিঙ্শাধ্সৃ্পিা, দু্ই- ভাই ছবানঙ্র্ ছখলায় িারাঙ্নার জনয ছস 
রবঙ্শষ ছর্ৌশল উদ্ভাবন র্ঙ্র এবাং এ র্াঙ্জ ছস ছরখাঙ্র্ সিঙ্যাগী রূঙ্প রনবকাচন র্ঙ্র। যার পররঙ্েরক্ষঙ্ি অরসি ছরখার 
দ্াপঙ্ট নরমিারা অস্বরস্তঙ্ি ভুগঙ্ি থাঙ্র্। এমনরর্ রনরষে চুররর আনঙ্দ ছরামারঞ্চি িয় নিুন জুরট। ছখলা ছশঙ্ষ 
অরসিরা জয় লাভ র্ঙ্র। 
 বািান্ন িাঙ্সর মঙ্ধ্য ছয এি আনদ র ল, িা অরসঙ্ির অজানা র ল। ছসই ছনশা িার জীবনঙ্র্ও গ্রাস র্রঙ্ । 
িাঙ্সর মাধ্যঙ্ম ছরখার সঙ্গ িার অন্তরগিা বৃরে পায়। পরস্ত্রীর ছসৌদঙ্যকর েরি আসি িয় –  

‘‘এই মারজকি দ্ীি ছমঙ্য়রটর পাঙ্শ অমূলয ছযন অঙ্নর্খারন সু্থল, ছর্মন ছযন ছবমানান। আর ছরখাও বঙ্ল, 
নরমিা ছর্মন ছমাটা িঙ্য় যাঙ্চ্ছ ছদ্ঙ্খঙ্ ন? …পঙ্  পঙ্   ুমাঙ্ব আর বাাংলা রসঙ্নমা ছদ্খঙ্ব, এ া া ছিা 
র্াজর্মক রর্ ু ছনই। …রর্ ুরদ্ন পঙ্  ছদ্খঙ্বন ছিঙ্লর রু্ঙ্পার মঙ্িা গর ঙ্য় গর ঙ্য় িাাঁটঙ্ ।’’৮  

অমূঙ্লযর অনুপরস্থরিঙ্ি ছরখা অরসিঙ্র্ বাইঙ্র ছব াঙ্নার েস্তাব ছদ্য়। পঙ্থর মাঙ্ি ছস ের্াশ র্ঙ্র স্বামীর উদ্াসীনিা 
এবাং র্মকবযস্তিার র্থা। েরৃ্্রির সারন্নঙ্ধ্য ছরখার ছর্ামল শরীর অরসঙ্ির র্াঙ্  অপারথকব ছসৌদঙ্যকর আধ্ার বঙ্ল মঙ্ন 
িয়। িরনার ধ্াঙ্র এর্রট েস্তরখঙ্ন্ডর উপর বঙ্স িারা পরস্পঙ্রর অঙ্নর্টা  রনষ্ট িয়। অর্স্মাৎ ছরখা রশউঙ্র ওঙ্ে। 
উভঙ্য় এিটাই র্া ার্ার  চঙ্ল আঙ্স ছয, অরসঙ্ির োন্ডা রনিঃশ্বাস লাঙ্গ িার ছদ্ঙ্ি। নিুন উপলরিঙ্ি দু্জন রনিঃশঙ্ে 
বার  ছিঙ্র। এসময় িাঙ্সর পযাঙ্র্ট দু্রট আগুঙ্ন পুর ঙ্য় ছদ্য়। গঙ্ের ছশষরট এরর্ম – 

‘‘দু্ পযাঙ্র্ট িাস পু ঙ্ি সময় লাঙ্গ। ছসইসঙ্গ বুঙ্র্র ছভিরটাও রধ্রর্রধ্রর্ র্ঙ্র পু ঙ্  ছরখার। িাপসা 
ছচাঙ্খ িারর্ঙ্য় ছদ্খঙ্ , েঙ্িযর্খানা িাস র্ী অদ্ভি ভাঙ্ব ছবঙ্র্ ছবঙ্র্ পুঙ্  যাঙ্চ্ছ – মঙ্ন িঙ্চ্ছ অসাংখয 
রর্উঙ্ট সাঙ্পর িনা।’’৯  

িাসগুঙ্লা ছযন ছর্উঙ্ট সাঙ্পর েিীর্ী িঙ্য় উঙ্েঙ্ , ছযগুঙ্লা অরবরাম রবষ উদ্গীরণ র্রঙ্ , দ্াংশন র্রঙ্ি চাইঙ্  
িাঙ্দ্র দ্াম্পিয সুখ, ি ন  র্ঙ্র রদ্ঙ্চ্ছ পররবার জীবন। ছরখা িাই েিযাবিকন র্ঙ্রঙ্  রনিকঞ্ঝাট দ্াম্পিয জীবঙ্ন। এ 
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গঙ্ে অরসি ছরখার জীবঙ্নর ধ্ারা উঙ্ে যাবার সুঙ্যাগ র ল এবাং ছসই ধ্রঙ্নরই পররঙ্বশ সৃরষ্ট িঙ্য়র ল। রর্ন্তু ছলখর্ 
িাাঁর ইরিঙ্চিনার র্ারঙ্ণ িাঙ্দ্র রবরৃ্ি্ োয় জীবনাচার ছথঙ্র্ রিররঙ্য় এঙ্নঙ্ ন সুস্থ জীবঙ্ন।  
 ‘লজ্জা’ গঙ্ে রিলজরিঙ্ি এম.এ শান্ত আত্মঙ্ভালা ছমধ্াবী  াত্র রবনয় দু্ঙ্গকশবাবুর ছমঙ্য় উজ্জ্বলাঙ্র্ প াি। 
প াঙ্শানার গন্ডীর বাইঙ্র র্খঙ্না ছবর ঙ্য় না এঙ্লও দু্ঙ্গকশবাবু এবাং রবনঙ্য়র মা উজ্জ্বলার সাঙ্থ িার রবঙ্য় ছদ্ঙ্বন 
বঙ্ল রস্থর র্ঙ্রন। রবঙ্য়র রদ্ন এরগঙ্য় এঙ্ল, রবনয় এই খবর ছজঙ্ন রর্ ুঙ্িই রবঙ্য় র্রঙ্ি রাজী িয় না। এরদ্ঙ্র্ পা ার 
ছ ঙ্লরা রমঙ্ল ছর্ৌশঙ্ল এর্ বৃে বর সারজঙ্য় পঙ্থ সাজাঙ্না বঙ্রর গার  আটঙ্র্ পরররস্থরি জরটল িঙ্য় ওঙ্ে ছয, ছশষ 
পযকন্ত রবনয় এই রবঙ্য়ঙ্ি সম্মি িয়। রর্ন্তু রবনয় রারজ িঙ্লও মানরসর্ দ্বন্দ্ব জজকররি উজ্জ্বলা  লনা র্ঙ্র, রমথযার আশ্রয় 
রনঙ্য়, িীন চোঙ্ন্তর মধ্য রদ্ঙ্য় রবঙ্য়র সাঙ্থ িার জীবন জর ঙ্য় রনঙ্ি চাইল না।  

“মুহুঙ্িক মঙ্র ছগল উজ্জ্বলা। ছশষ পযকন্ত এইভাঙ্বই িাঙ্র্ ছপঙ্ি িল রবনয়ঙ্র্? এমরন  লনা রদ্ঙ্য়, এমরন 
রমথযার ছভিঙ্র? সর্ঙ্ল রমঙ্ল এর্টা িীন চোন্ত র্ঙ্র িাঙ্র্ জর ঙ্য় রদ্ঙ্ল রবনঙ্য়র জীবঙ্ন? এ লজ্জা ছস 
ছর্াথায় রাখঙ্ব?”১০  

এই লজ্জার িাি ছথঙ্র্ বাাঁচঙ্ি ছস আত্মিনঙ্নর পথঙ্র্ ছবঙ্  ছনয় –   
“মৃিুযর শূণযিায় রনঙ্জঙ্র্ ছ ঙ্য় রদ্ঙ্য় ছশষবাঙ্র মঙ্িা উজ্জ্বলা বলঙ্ল, র িঃ- র িঃ- র িঃ।”১১ 

 ‘জীবানু’ গঙ্ের ডািার সারদ্া েসাঙ্দ্র জীবঙ্ন এর্রদ্ন ছরামান্স র ল। েযার্রটস, লযাবঙ্রটরী আর ছেরমর্া 
গ্লারডসঙ্র্ রনঙ্য় সারদ্া েসাদ্ র্ামনা র্ঙ্রর ঙ্লন এর্রট পররপূণক সুখী জীবন। রু্মারী গ্লারডঙ্সর ছচাঙ্খ রিরন ছদ্ঙ্খর ঙ্লন 
সমুদ্র পাঙ্রর নীরলমা, ছদ্ঙ্ি ছদ্ঙ্খর ঙ্লন আেঙ্সর িুষার আর রঙ্ি ইউঙ্রাঙ্পর জাগ্রি ছযৌবন। রর্ন্তু – 

“রনঙ্জ ছবশ বুিঙ্ি পারর ঙ্লন শরীঙ্রর মঙ্ধ্য এমন এর্টা রর্ ু  ঙ্টঙ্  যা সাধ্ারণ ক্লারন্ত নয়, িার চাইঙ্িও 
আরও ছবরশ রর্ ু।”১২  

সুইজারলযাঙ্ন্ড এঙ্স রিরন জানঙ্ি পাঙ্রন  াঙ্ র রনঙ্চ ছমরুদ্ঙ্ন্ড যখন ধ্রা পঙ্  রটউমার রু্ঙ্লারসস, িখন সারদ্া 
েসাঙ্দ্র জীবঙ্নর সব স্বপ্ন মুঙ্  যায়। েযার্রটস, লযাবঙ্রটরী িার র্াঙ্  রমথযা িঙ্য় যায়। ইাংরলশ চযাঙ্নঙ্লর নীল জঙ্ল 
রূপসী গ্লারডঙ্সর নীল ছচাখ যায় ডুঙ্ব। অঙ্স্ত্রাপচরাঙ্রর পর – 

“সারদ্া েসাদ্ উেঙ্ি পাঙ্রন না। র্াাঁধ্ আর গলার মািামারি অঙ্নর্টা জায়গার িা  এঙ্র্বাঙ্র ছর্ঙ্ট বাদ্ 
রদ্ঙ্ি িঙ্য়ঙ্ , উঙ্ে দ্া াঙ্ি ছগঙ্লই মাথাটা ছপ ঙ্নর রদ্ঙ্র্ ছভঙ্গ প ঙ্ি চায়। …ইচ্ছামঙ্িা মাথাটা ছ ারাবার 
উপায় পযকন্ত ছনই – রব ানায় এর্ই ভাঙ্ব রচি িঙ্য় পঙ্  থার্াই িঙ্চ্ছ িার বদ্নরদন জীবন। মুঙ্খর সামঙ্ন 
স্প্ীাংঙ্য়র আয়না রিট র্রা রঙ্য়ঙ্ , চারররদ্ঙ্র্ দৃ্শয ছদ্খবার জঙ্নয আয়নাটাঙ্র্ রিরন ছযরদ্র্ ইচ্ছা ছ ারাঙ্ি 
পাঙ্রন। সাদ্া ছচাঙ্খ সিজ ভাঙ্ব জগৎঙ্র্ ছদ্খবার অরধ্র্ার ছথঙ্র্ রিরন বরঞ্চি।”১৩ 

বযথক পগুজীবঙ্ন সারদ্া েসাদ্ পত্র-পরত্রর্া এঙ্লই ছখাাঁঙ্জন এমন এই ববজ্ঞারনর্ িথয যা িার  াঙ্ র র্াটা িা ঙ্র্ 
নিুন র্ঙ্র ছজা া লাগাঙ্ি পাঙ্র। জীবঙ্ন রিরন ছচঙ্য়র ঙ্লন সূযকাঙ্লার্ েদ্ীি উজ্জ্বল এর্রট পররপূণক বাাঁচাঙ্র্। আ াি 
– বযাথা – দু্িঃখ- র্ষ্ট- যন্ত্রনা – গ্লারনর মধ্য রদ্ঙ্য় র্ামনা র্ঙ্রর ঙ্লন সমস্ত রর্ ুর ঊঙ্ধ্ক ছয জীবন সত্ত্বা, িাঙ্র্ই। িা 
যখন িল না, িখন রিরন বৃরষ্ট, রু্য়াশা, বরিগলা শীিল িনকা আর পাইন- ছদ্ওদ্াঙ্রর মমকরিা রনঙ্য় পািা ী েরৃ্র্ির 
উন্মত্ত উদ্ার ছেঙ্মর মঙ্ধ্য রিরন আশ্রয় খুাঁঙ্জঙ্ ন। রিরন ছর্ানর্াঙ্ল ঈশ্বর মাঙ্ননরন এমনরর্ েরিরু্ল পরররস্থরিঙ্িও 
না।  

“বস্তুবাদ্ী রিসাঙ্ব রিরন জাঙ্নন, ঈশ্বর – র্েনা মানুঙ্ষর অজ্ঞান অবুরের পররণাম, জন্মান্তরবাদ্ আষাঙ্ঢ় গঙ্ের 
চাইঙ্ি এর্টু ছবরশ মুখঙ্রাচর্ মাত্র। িবু সারদ্া েসাঙ্দ্র আিকনাদ্ র্ঙ্র উেঙ্ি ইচ্ছা র্ঙ্র, …যরদ্ ঈশ্বর 
নাঙ্মর ছর্উ থাঙ্র্া, িঙ্ব ছি ঈশ্বর, রবচার র্ঙ্রা, উোর র্ঙ্রা আমাঙ্র্, আমার জীবন আমাঙ্র্ রিররঙ্য় 
দ্াও।”১৪ 

িাই রনঙ্জর পগুত্বময় জীবঙ্ন আশ্রয় না ছপঙ্য় িাাঁর বাাংঙ্লার বারাদায় ছযৌবঙ্নাজ্জ্বল স্বাস্থযবান পািা ী দ্ম্পরির উপরস্থরি 
িাাঁর অন্তঙ্রর সুি বাসনাঙ্র্ জাগ্রি র্ঙ্র। ছযৌবঙ্ন বযথক পরারজি সারদ্া েসাদ্ পািা ী দ্ম্পরিঙ্র্ িার ঙ্য় রদ্ঙ্য়ও শারন্ত 
পানরন। িাঙ্দ্র দ্াাঁ াবার জায়গায় রিনাইল, লাইঙ্জাল ছস্প্ র্ঙ্র জীবানুমি র্রঙ্ি চার্রঙ্র্ বলঙ্লন। আসঙ্ল –  
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‘‘সারদ্া েসাদ্ বাাঁচঙ্ি চান। রর্ন্তু সরিযই র্াঙ্র্ ভয় র্ঙ্রন রিরন? ওঙ্দ্র জামার্াপঙ্ র বযার্ঙ্টররয়াঙ্র্, না 
ওঙ্দ্র পাথুঙ্র শরীঙ্রর রশরায় রশরায় রঙ্ি রঙ্ি েবািমান ছযৌবনঙ্র্? জীবনঙ্র্, না জীবানুঙ্র্?”১৫  

রিরন ভয় র্ঙ্রন জীবানুঙ্র্, ভয় র্ঙ্রন মৃিুযঙ্র্। 
 “বনিুলসী’ এর্রট ছরামারির্ গে। এই গঙ্ের নায়র্ রঞ্জঙ্নর জীবঙ্ন েথম নারয়র্া িুরী ছমঙ্য়র ছবঙ্শ এঙ্স 
ছদ্খা রদ্ঙ্য়র ল বনিুলসীর বঙ্ন। বনিুলসীর বঙ্ন এই মানরবর্ ছেঙ্ম আরবভকাব বাাংলাঙ্দ্ঙ্শর পা াগাাঁঙ্য় অপরুপ বনকনা, 
মাে-  াট, আবাররি রদ্গন্ত, ধ্াঙ্নর ছক্ষি, বনিুলশীর িা , শরঙ্ির ছসানা ি াঙ্না আর্াশ, মরা নদ্ী, ছটরলগ্রাঙ্মর 
িাঙ্র রিঙ্ঙ আর বুঙ্না রটয়ার নাচ, র্াশ িুঙ্লর সমঙ্রাি, রঙ ছবঙ্ঙর েজাপরি সব রমঙ্ল গঙ্ের পররঙ্বশ ছরামারির্ 
িঙ্য় উঙ্েঙ্ – 

“আমার েথম নারয়র্া ছদ্খা রদ্ঙ্য় ছসই ছয িাররয়া ছগল, িারপর আর ছর্াঙ্নারদ্ন ছস রিঙ্র আঙ্সরন।”১৬   
বনু্ধঙ্দ্র সাঙ্থ রশর্াঙ্রর সন্ধাঙ্ন নায়র্ ছবর ঙ্য় পঙ্ র ল, ছযখাঙ্ন ছলখর্ বনিুলসীর সন্ধাঙ্ন র ল বযাপ্ৃি–  

“আর্াঙ্শ  ার ঙ্য় ছগল সািরঙ্ঙর রবরচত্র রর্রণঙ্রখা। িাঙ্সর রডঙ্মর মঙ্িা চযাপ্টা এর্টা রবরাট রঙ্ির ছ াপ 
রবঙ্লর জল আর সবুজ বনান্তঙ্র্ মায়াময় র্ঙ্র িুলল। ছসই সূঙ্যকাদ্য় আরম র্খঙ্না ভুলঙ্ি পারব না - ছসই 
সূঙ্যকর আঙ্লায় বন িুলসীর গন্ধ র ল।”১৭ 

েরৃ্্রির মাঙ্ি ছলখর্ আরবষ্কার র্ঙ্র বনিুলসী রূপ পূণকঙ্যৌবন সাাঁওিাল ছমঙ্য়ঙ্র্। সবকগ্রাসী ছেম নায়ঙ্র্র সমস্ত 
ছচিনাঙ্র্ আচ্ছন্ন র্ঙ্র ছিঙ্ল। িঙ্ল বনিুলসীর ডাাঁটা-পািার স্পশক ও র্টু গন্ধর ছভিঙ্র আরদ্মিার আস্বাদ্ন লাভ 
র্ঙ্র ছসখান ছথঙ্র্ ছবররঙ্য় আসার ছচষ্টা র্ঙ্রও িার সবকগ্রাসী কু্ষধ্া ছথঙ্র্ নায়র্ রনষৃ্করি পায়রন –  

“জ্ঞানটা সমূ্পণক ছলাপ িঙ্য় যাওয়ার আঙ্গ মঙ্ন িল, এইখাঙ্ন মঙ্র যাব আরম, পঙ্চ গঙ্ল আমার ছদ্িটা 
এখানর্ার মারটঙ্ি রমঙ্শ যাঙ্ব। িারপর আমার শরীঙ্রর সাঙ্র এখাঙ্ন মাথা িুলঙ্ব আঙ্রা সঙ্িজ, আঙ্রা 
রনষু্টর, আঙ্রা এর্রাশ বন- িুলসী, রনরিহ্ন র্ঙ্র ওরা আমাঙ্র্ গ্রাস র্রঙ্ব, আত্মসাৎ র্ঙ্র ছনঙ্ব–।”১৮ 

বনু্ধরা এঙ্স িাঙ্র্ রক্ষা না র্রঙ্ল েরৃ্্রি নারয়র্ার এই ঊণকনাভ ছেম ছথঙ্র্ ছস রর্ ুঙ্িই রক্ষা ছপঙ্িা না। বনিুলসীর 
বঙ্নর অপরূপ বণকনা, বনবারলর্ার আরবভকাব ও রবদ্ায় এবাং েরৃ্্রি ছেঙ্মর সবকগ্রাসী রূপ আিযক ছরামারির্ পররঙ্বঙ্শর 
মধ্য রদ্ঙ্য় গঙ্ে িুঙ্ল ধ্রা িঙ্য়ঙ্ ।  
 নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যাঙ্য়র ‘িররঙ্নর রঙ’ গঙ্ে পাওয়া যায় েীরিরিগ্ধ পাররবাররর্ আবি। এ গঙ্ের ছর্ন্দ্রীয় চররত্র 
অরনঙ্লর স্ত্রী। যক্ষাঙ্রাঙ্গ আোন্ত এ নারীঙ্র্ রাখা িয় শালবন পররঙ্বরষ্টি এর্রট বাাংঙ্লাঙ্ি। স্ত্রীর অরন্তম রদ্নগুঙ্লা 
শারন্তঙ্ি অরিবারিি র্রবার সর্ল বঙ্দাবস্ত র্ঙ্রঙ্  অরনল। িার ছবান নদাও সবকদ্া ছবৌরদ্র ছসবায় রনঙ্য়ারজি থাঙ্র্। 
সর্াঙ্ল ধূ্পর্ারে জ্বালাঙ্নার সময় নদার র্াঙ্  ছবৌরদ্ বারাদায় যাওয়ার আবদ্ার র্ঙ্র এবাং বঙ্ল –  

“আরম মরব না, দু্ রদ্ঙ্নর ধ্াক্কা যখন সামঙ্ল উঙ্ের  – আর মরব না। ছদ্রখস, এর্ মাঙ্সর মঙ্ধ্যই আবার 
আঙ্গর্ার শরীর রিঙ্র পাব আরম আবার বযাডরমিন ছখলব ছিাঙ্দ্র সঙ্গ। ছিার দ্াদ্ার জঙ্নযই দু্িঃখ িঙ্চ্ছ 
আমার। রদ্রবয আর এর্টা রবঙ্য় র্রার চান্স পারচ্ছঙ্লন – এর্টুর জনয িঙ্স্ক ছগল।”১৯ 

পৃরথবীর সব রর্ ু উপঙ্ভাগ র্রঙ্ি চায় অরনঙ্লর স্ত্রী। র্লর্ািায় রিঙ্র যাওয়ার জনয ছস বযারু্ল িঙ্য় ওঙ্ে। 
স্বামীর সাঙ্থ ছর্না র্াটা র্রঙ্ি চায়, সাাংসাররর্ খুনসুরট রনঙ্য় মগ্ন থার্ঙ্ি চায়। ছিঙ্ির দু্ই পুঙ্ত্রর জনয ভাবনার ছশষ 
ছনই। নদার ছচিারার মঙ্ধ্য ছস েিযক্ষ র্ঙ্র রনঙ্জর যুবিী বয়ঙ্সর রূপশ্রী। নদা রজঙ্ির সম্পঙ্র্কর মাঙ্ি ছস অনুভব 
র্ঙ্র েথম ছেঙ্মর স্পদন। ননঙ্দ্র আসন্ন রবঙ্য়র সানাই ছস উপঙ্ভাগ র্ঙ্র র্েনায়। ছবৌরদ্র অসাংলগ্ন আচরঙ্নর 
ছেরক্ষঙ্ি নদা দ্াদ্াঙ্র্ সির্ক র্ঙ্র –  

“রটরবর লাে ছেঙ্জ ওটা জীবঙ্নর আশ্রয় অরনলদ্া রািটাও ছবাধ্ িয় র্াটঙ্ব না।”২০ 
সাংসাঙ্রর েরি মানুঙ্ষর সুিীব্র আর্াক্ষা – ছলখর্ মৃিুযপথযাত্রী নারীর দৃ্রষ্টঙ্র্ান ছথঙ্র্ উপস্থাপন র্ঙ্রঙ্ ন।  
 ‘িয়ঙ্িা’ গেরট সুঙ্দ্ব ও মঞ্জশ্রীর রববাি ও রববাি পরবিকী রবঙ্চ্ছঙ্দ্র গে। ভাঙ্লাঙ্বঙ্স রবঙ্য় র্রঙ্লও দু্জঙ্নর 
বযবধ্াঙ্নর র্ারঙ্ণ অেরদ্ঙ্ন িাঙ্দ্র সাংসাঙ্র ভাঙন ধ্ঙ্র। পররনাম স্বরূপ মঞ্জ ‘নাভকাস ছব্রর্ ডাউঙ্ন’ আোন্ত িয় এবাং 
সুঙ্দ্ব আত্মিিযার ভাবনায় ভারবি িয়। সাংর্ট ছথঙ্র্ উত্তরঙ্ণর জনয িারা আইঙ্নর শরনাপন্ন িয়। রবঙ্চ্ছঙ্দ্র  া প্ত্র 
রনঙ্য় িারা আদ্ালি োগন িযাগ র্ঙ্র।  
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োয়  য় ব র পর চলন্ত ছেঙ্ন োিন এই দ্ম্পরির সাক্ষাৎ িয়। রডঙ্ভাঙ্সকর পরও মঞ্জশ্রীর র্পাঙ্ল ছশাভা পায় রসদু্ঙ্রর 
মস্ত ছিাটা। সুঙ্দ্র ছবাঙ্ি, মঞ্জশ্রীর রবশ্বাস ও সাংস্কারঙ্র্। আদ্ালঙ্ি সম্পঙ্র্কর ইরি  টঙ্লও, িার র্াঙ্  এ রবঙ্য় জন্ম 
– জন্মান্তঙ্রর বন্ধন। অসুস্থ রপিার জনয মঞ্জ িারঙ্র্শ্বঙ্র পুঙ্জা রদ্ঙ্ি এঙ্সর ল। িঙ্ব শুধু্ বাবা নয়, স্বামীর জনযও ছস 
ছদ্বিার র্াঙ্  র্লযান োথকনা র্ঙ্রঙ্ । শযাও ািুরলঙ্ি ছেন থামঙ্ল মঞ্জ ছনঙ্ম পঙ্ । র্ারণ, এ অঞ্চঙ্লই ছস চার্রর 
র্ঙ্র। িার রবদ্াঙ্য় সুঙ্দ্ব মানরসর্ যন্ত্রনা অনুভব র্ঙ্র স্ত্রীঙ্র্ বলঙ্ি িার ইচ্ছা র্ঙ্র –  

“িুরম রবঙ্য় র্ঙ্ি পাঙ্রারন আরমও না- িয়ঙ্িা, িয়ঙ্িা   ব র আঙ্গর সাপটা মঙ্র ছগঙ্  এিরদ্ঙ্ন, িয়ঙ্িা 
আজ আমরা দু্জঙ্ন রমঙ্ল ছসই ভুঙ্লর মূলটাঙ্র্ খুঙ্জ ছবর র্রঙ্ি পারর।”২১  

সমাজ সাংস্কার ভুঙ্ল দু্জঙ্ন রববািবন্ধঙ্ন আবে িঙ্লও িারা সুখী িয়রন। িঙ্ব রবঙ্চ্ছঙ্দ্র পর িারা স্বর্ীয়িা ও 
আত্মমযকাদ্া বজায় রাখঙ্ি ছপঙ্রঙ্ । রমলঙ্নর সম্ভাবনা বিরী িঙ্লও মঞ্জ পূবকবিকী অবস্থাঙ্ন েিযাবিকন র্রঙ্ি চায়রন। 
মূলি নারী–পুরুঙ্ষর মনস্তত্ব সম্বঙ্ন্ধ সুঙ্দ্র মঞ্জশ্রীর দৃ্রষ্টভগী বরাবরই পৃথর্। িাঙ্দ্র উরিই িার সাক্ষর বিন র্ঙ্র 
চঙ্লঙ্ ।  

“সুঙ্দ্ব : রমঙ্থযটা পুরুঙ্ষর উপর রদ্ঙ্য় যাওয়াটাই ভাঙ্লা, মঞ্জ। িারা ছটরররললঙ্নর জামার মঙ্িা ওয়াশ অযান্ড 
উইয়ার। রর্ন্তু ছমঙ্য়ঙ্দ্র রনঙ্দর রঙটা পার্া – সিয – রমঙ্থযর যাচাই ছসখাঙ্ন অবান্তর।”২২ 

 
মঞ্জশ্রী :  

র্) ‘’অঙ্ভযস বদ্লাঙ্ি ছমঙ্য়ঙ্দ্র সময় লাঙ্গ। আঙ্রা যরদ্ ছসটা সাংস্কাঙ্রর সঙ্গ জর ঙ্য় যায়।‘’২৩  
খ) “র্পাঙ্লর রসাঁদু্র রনঙ্য় বাঙালী ছমঙ্য়রা োট্টা র্ঙ্র না।‘’২৪ 

জীবঙ্নর সব রিিিা ও গ্লারনর ছভিঙ্র রদ্বধ্াদ্বন্দ্ব রবজার ি সুঙ্দ্ঙ্বর র্াঙ্  শুভ মুহুিকরট েস্ফরটি পদ্মর মঙ্ি িঙ্য় রইল, 
উভঙ্য়র রমলন আর সম্ভব িল না। রমলঙ্নর পররঙ্বশ বিরী িঙ্য়ও সুঙ্যাগ িাি া া িঙ্য় যায়। এই গে িাই ছরামারির্। 
 “িাাঁস” গঙ্ে জলসা গ্রাঙ্মর েরৃ্র্ি যথা – আরদ্ – রদ্গন্ত মাে, রনবকাধ্ আর্াশ, োবগরিিারসর্ অশ্বত্থবঙ্টর 
জ াজর , সাদ্া আর্াঙ্শর সীমাঙ্ন্ত িুটন্ত পদ্মর্রলর মঙ্িা েথম সূযক অপরুপ োরৃ্্রির্ পররঙ্বশ সৃরষ্ট র্ঙ্র গঙ্ে 
ছরামারির্ উপাদ্ান বিন র্ঙ্র এঙ্নঙ্ । েরৃ্্রির মাঙ্ি বুঙ্না িাঙ্সর রূঙ্পর মঙ্ধ্য আঙ্  অপূকবঙ্ত্বর বযঞ্জনা। রর্ন্তু 
বীঙ্রশ্বর েরৃ্্রির সারন্নধ্য নয় বরাং িাস রশর্াঙ্রর লঙ্ক্ষয উপরস্থি িঙ্য়ঙ্  জলসা গ্রাঙ্ম।  

“মাপ র্রঙ্ি িঙ্ব ভাই, ওসব র্াবয ছনই আমার মগঙ্জ। আরম ছেি বস্তুিারন্ত্রর্।”২৫ 

িাইঙ্িা বীঙ্রশ্বর চীঙ্ন িাাঁস রশর্ার র্ঙ্রও লালসার রশর্াঙ্রর উদ্দাম ছনশা ছযন িারই জীবঙ্ন অবলীলােঙ্ম মণীষা 
রমত্র, ছশাভনা চেবিকী, সুরমা রায়ঙ্র্ ছপ ঙ্ন ছিঙ্ল ছদ্য়। রজঙ্ির র্থায় –  

“এ এর্ অদ্ভি ছখলা বীঙ্রশ্বঙ্রর, অমানুরষর্ আনদ। িাঙ্ির মুঙ্োয় রদ্নর্ির্ নারচঙ্য়  ুঙ্য় ছদ্ওয়া ছর্ও া 
পঙ্থর র্াদ্ার মঙ্ধ্য। আবার নিুন পুিুঙ্লর পালা পঙ্র।”২৬ 

জলসার আিযক ছরামারির্ পররঙ্বঙ্শ িাাঁস আর নারয়র্া মঞ্জ দ্ত্ত এর্ার্ার িঙ্য় ছগঙ্ । মঞ্জ দ্ত্তঙ্র্ পাওয়ার আর্াঙ্খা 
লালশর িাাঁঙ্সর রশর্াঙ্রর সমিুল েিীরর্ িঙ্য় দ্াাঁর ঙ্য়ঙ্  - 

“মঞ্জ দ্ত্ত ও লালশঙ্রর মঙ্িা ছবগ রদ্ঙ্চ্ছ িাঙ্র্, রপ ঙ্ল রপ ঙ্ল যাঙ্চ্ছ িাঙ্ির মুঙ্ো ছথঙ্র্।”২৭ 
রর্ন্তু ছশষপযকন্ত লালশর িাাঁঙ্সর রশর্ার র্রঙ্ি পাঙ্ররন বীঙ্রশ্বর।  াসবঙ্নর মঙ্ধ্য পথ িাররঙ্য় মুখ থুবঙ্  পঙ্  থাঙ্র্ -  

“ াসবঙ্নর মঙ্ধ্য মুখ থুবঙ্  পঙ্  থার্া বীঙ্রশ্বঙ্রর ছদ্িটাঙ্র্ র ঙ্র সারারাি নাচঙ্ি থার্ল আঙ্লয়া - িাাঁঙ্সর 
ডার্ েিঙ্রর পর েির ধ্ঙ্র ছেি অন্ধর্ারটাঙ্র্ মুখর র্ঙ্র রাখল মঞ্জ দ্ঙ্ত্তর উচ্ছ্বরলি িারসর মঙ্িা।”২৮ 

 নারী পুরুঙ্ষর সাাংসাররর্ জীবঙ্নর মূল রভরত্ত িঙ্চ্ছ রবশ্বাস ও রনভকরিা – এমন বিঙ্বযর েরিচ্ছরব পাই 
‘র্ান্ডারী’ গঙ্ে। মধ্যবয়সী অরখল ছ াঙ্ষর সঙ্গ রবঙ্য় িয় যুবিী অলর্ার। শুধু্ বয়ঙ্সর িারিময নয়, দ্রির্ গেন এবাং 
চারররত্রর্ আচরঙ্ণও িাঙ্দ্র বযবধ্ান র ল রবস্তর। িাঙ্দ্র দ্াম্পিয জীবন ছর্ানরদ্নই সুখর্র িয়রন। অরখল ছ াষ 
ছর্ানরদ্ন িার স্ত্রীর র্া  ছথঙ্র্ ভাঙ্লাবাসা পায়রন। িার রনঙ্গ্রার মঙ্িা গাঙ্য়র রঙ, চযাপটা ছোট, সাদ্া মাঙ্বকঙ্লর মঙ্িা 
ছেঙ্ল ছবররঙ্য় আসা ছচাখ িয়ঙ্িা অলর্ার ভাঙ্লা লাঙ্গরন। অরখল ভাঙ্লা িুটবল এর্রদ্ন ছখলঙ্লও বিকমাঙ্ন িার শরীঙ্র 
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চরবক জঙ্মঙ্ । ছচিারা িঙ্য়ঙ্  িুটবঙ্লর মঙ্িা ছগাল। আই. এ ক্লাঙ্স ছস রিনবার ছিল র্ঙ্রঙ্ । এবাং সিাঙ্ি অন্তি 
রিনরদ্ন ছস ক্লাব ছথঙ্র্ মািাল িঙ্য় ছিঙ্র। শুভদৃ্রষ্টর সময় িাঙ্র্ ছদ্ঙ্খই অলর্া আিঙ্ঙ্ক ছচাখ বুঙ্জ এবাং িুলশযযার 
রাঙ্ি এর্ টুর্ঙ্রা র্াঙ্ের ছভিঙ্র োনসঞ্চার র্রঙ্ি বযথক েয়াস র্ঙ্রর ল অরখল ছ াষ। টার্া, র্াঙ্ের বযবসা, চাঙ্য়র 
ছব্রার্ারর, বার , গার  সব থার্া সঙ্ত্ত্বও অলর্ার মনঙ্র্ এসব রদ্ঙ্য় ছস ভররঙ্য় রদ্ঙ্ি পাঙ্ররন। এমনরর্ চার িাজার 
টার্ার িীঙ্রর আঙরট রদ্ঙ্য়ও ছস অলর্াঙ্র্ সন্তুষ্ট র্রঙ্ি পাঙ্ররন। ছস বুঙ্িঙ্  – 

“টার্া রদ্ঙ্য় ছপশাদ্ারী ছেম রর্নঙ্ি পাওয়া যায়, িয়ঙ্িা রু্রূপ রু্শ্রীিা সঙ্ত্ত্বও সুদরী পরস্ত্রীর অনুগ্রিদৃ্রষ্ট 
লাভ র্ঙ্র চঙ্ল, রর্ন্তু রনঙ্জর স্ত্রীঙ্র্ জয় র্রা যায়না।”২৯  

অরখঙ্লর বার ঙ্ি থাঙ্র্ িারই জ্ঞারি ভাই েিাপ। অরখঙ্লর র্াঙ্ের র্ারখানা পররচালনা র্ঙ্র ছস। রমরষ্ট 
গাঙ্নর গলা আর ভাঙ্লা ছটরনস ছখঙ্লায়ার েিাঙ্পর সুশ্রী ছচিারা আর বয়স রত্রশ ব র িঙ্লও অলর্া িাঙ্র্ ছদ্বর 
রিসাঙ্বই ছদ্ঙ্খঙ্ । দ্াম্পিযজীবঙ্ন স্বামীর সঙ্গ দূ্রত্ব সঙ্ত্ত্বও অলর্া েিাপঙ্র্ এর ঙ্য় চঙ্ল। অরখঙ্লর মঙ্নাযন্ত্রনা 
ছসখাঙ্নই – 

“সঙ্দি র্রঙ্ি পারঙ্ল আত্মদ্িন র ল, আত্মিৃরি র ল ছসই সঙ্গ। এর্টা িুচ্ছিম উপলক্ষ ছপঙ্লও রনঙ্জঙ্র্ 
ভয়ঙ্কর মূরিকঙ্ি ছস ের্াশ র্রঙ্ি পারি, এর্ মুিূঙ্িক অলর্ার র্াঙ্  েমান র্রঙ্ি পারি - আর রর্ ু না 
থার্ঙ্লও িার এর্টা ছপৌরুষ আঙ্ , যা আরদ্ম, যা অরবশ্বাসয রর্ঙ্মর রনষূ্ঠর।”৩০ 

 এর্রদ্ন অলর্া ও েিাপঙ্র্ রনঙ্য় অরখল রজপ ছযাঙ্গ ছব াঙ্ি যায় । পািার  রাস্তায় এর্টু অসাবধ্ানিার 
র্ারঙ্ণ  টঙ্ি পাঙ্র অবধ্াররি মৃিুয। দ্ী করদ্ঙ্নর ড্রাইরভাংঙ্য়র অরভজ্ঞিা থার্ঙ্লও অরখল এর্রদ্ন ‘পৃরথবীর সমারি‘ 
 টাঙ্ি চায়। মধ্যরাস্তায় গার  চালাঙ্নার দ্ারয়ত্ব ছনয় েিাপ। রর্ ুক্ষন পর েচন্ড িাাঁরু্রনঙ্ি রজপরট ডানরদ্ঙ্র্র পািাঙ্  
আটঙ্র্ যায়। এমন পরররস্থরিঙ্ি স্বামীঙ্র্ অলর্া বঙ্ল –  

“িখনই বঙ্লর লুম, ও আনা ীর িাঙ্ি গার  রদ্ঙ্য়ানা! খারল ছটরনস ছখলঙ্ি পারঙ্ল আর গান গাইঙ্লই রর্ সব 
পারা যায় সাংসাঙ্র?”৩১ 

অরখঙ্লর র্াঙ্লা িািরট ধ্ঙ্র ছস জানায় –  
“িুরম  া া র্াউঙ্র্ আমার ভরসা ছনই – র্ারুঙ্র্ রবশ্বাস ছনই। িুরমই গার  চালাও, ছিামার িাঙ্ি রেয়াররাং 
থার্ঙ্ল ছর্ান পথঙ্র্ই আমার ভয় র্ঙ্র না।”৩২ 

সাংসার যাত্রার আ াই ব র পর অরখল রনঙ্জর অজাঙ্ন্ত িঙ্য় যায় স্ত্রীর সরিযর্াঙ্রর র্ান্ডারী। এ েসঙ্গ সমাঙ্লাচর্ 
অরুন রু্মার মুঙ্খাপাধ্যাঙ্য়র বিবয স্মরণঙ্যাগয –  

“ছেম র্ী? অলস মুহুঙ্িকর রবলাস, না, রনরাপত্তা ও জীবঙ্নর সুদৃ্ঢ় আশ্রয়? এই িীক্ষ্ণ েঙ্ে নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায় 
পাের্ঙ্র্ সচরর্ি র্ঙ্র ছিাঙ্লন।”৩৩ 

 ছয ছর্ান পরররস্থরিঙ্ি রনঙ্জঙ্র্ মারনঙ্য় ছনওয়ার নামই সাংসার ধ্মক – ‘েরিপক্ষ’ গঙ্ে ছবািাঙ্না িঙ্য়ঙ্ । এ 
গঙ্ের েধ্ান চররত্র ইদুভূষন। রবশ্বরবদ্যালয় জীবন ছথঙ্র্ ছস ছররডওঙ্ি গান র্ঙ্র। এরপর িার র্ঙ্য়র্রট ছরর্ডক 
বাজাঙ্র আঙ্স। ছররডওঙ্ি সিরশেী রশখার সাঙ্থ পররচয় ও পরবিকীঙ্ি িারা রববাি বন্ধঙ্ন আবে িয়। রশেীসত্ত্বা  া া 
আর ও রর্ ু রবষঙ্য় িাঙ্দ্র সাযুজয রঙ্য়ঙ্ ।  

“দু্জঙ্নই র্াঙ্য়ি, দু্জঙ্নই মধ্যরবত্ত এবাং আঙ্রা ব  ছযাগাঙ্যাগ - বহুর্াল ছদ্শ া া িঙ্লও দু্জঙ্নরই আরদ্ 
বার  বররশাঙ্ল। ছর্ান পক্ষ ছথঙ্র্ই আপরত্তর ছর্াঙ্না র্ারণ  টল না। বরাং সবাই খুরশ িঙ্য় বলঙ্লন, 
রাজঙ্যাটর্!”৩৪ 

রবঙ্য়র পর ইদুভুষণ েচুর গাঙ্নর রটউশারন র্ঙ্র। এ া  ছরর্ঙ্ডকর রয়যারলরট, ছররডওর অনুষ্ঠান এবাং রসঙ্নমার ছপ্ল- 
বযার্ ছথঙ্র্ ছস যঙ্থষ্ট আয় র্ঙ্র। স্ত্রী পরামশক অনুযায়ী বদ্বি – সাংগীঙ্ির েস্তাব রনঙ্য় ইদু ভূষন যায় গ্রাঙ্মাঙ্িান 
ছর্াম্পারনঙ্ি রর্ন্তু ডুঙ্য়ট গাঙ্নর ছক্ষঙ্ত্র ছর্াম্পারন আপরত্ত র্ঙ্র। ইদুর ছরর্ঙ্ডক আগ্রিী িঙ্লও, িারা রশখার জনয 
রবরনঙ্য়াগ র্রঙ্ি চায় না। পররদ্ন ছথঙ্র্ চঙ্ল ছমঙ্য়রটর সাংগীি চচকা। এর্জন ব  ওস্তাঙ্দ্র র্া  ছথঙ্র্ ছস দু্ ব র 
েরশক্ষন ছনয়। িঙ্ব ইদু জাঙ্ন রশখার ‘নযার্ থার্ঙ্লও টযাঙ্লি ছনই’। সরস্বিী পূজায় ইদুভূষন রবরভন্ন অনুষ্ঠাঙ্ন গান 
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গায়। রর্ন্তু ছর্াথাও আমন্ত্রন না ছপঙ্য় রশখা অসরিষু্ণ িঙ্য় ওঙ্ে। এইসব আঙ্য়াজঙ্ন ছস ইদুঙ্র্ িার নাম েস্তাব র্রঙ্ি 
বঙ্ল এবাং এর অনযাথা  টঙ্ল অঙ্িিুর্ সঙ্দি র্ঙ্র –  

“িুরম ছিা ইচ্ছা র্রঙ্লই আমার র্থাটাও ওঙ্দ্র বলঙ্ি পারঙ্ি। …ওঙ্দ্র িয়ঙ্িা ছখয়াল িয়রন। িয়ঙ্িা ওরা 
জাঙ্নই না, আরম এ বা ীঙ্ি থারর্। রর্ন্তু িুরমই ছিা ছসটা ওঙ্দ্র মঙ্ন র্ররঙ্য় রদ্ঙ্ি পারঙ্ি …িুরমও চাওনা 
ছয ছলাঙ্র্ আমাঙ্র্ জানুর্। িুরম ভাঙ্বা ছররডও আমাঙ্র্ রন র্ দ্য়া র্ঙ্র ছোগ্রাম ছদ্য় আর গাঙ্নর আসঙ্র 
আসঙ্বন অমুর্ ছদ্বী, িমুর্ শ্রীমরি িাঙ্দ্র মািখাঙ্ন আমাঙ্র্ রনঙ্য় ছগঙ্ল ছিামার রসালাঙ্পও ছিা রর্ ু 
অসুরবধ্া িঙ্ব।”৩৫ 

সাাংসাররর্ শারন্ত বজায় রাখঙ্ি ইদুভূষণ আঙ্য়াজর্ঙ্দ্র র্াঙ্  স্ত্রীর েরিভা িুঙ্ল ধ্ঙ্র। যারা রবনাপয়সায় রশেী ছখাাঁঙ্জ 
িারা খুরশ িঙ্লও, অনযরা আপরত্ত র্ঙ্র। এরপর শুধু্ গাঙ্নর আবদ্ার নয়, রশখা সম্মানীও দ্াবী র্ঙ্র। ইদুভূশণ বাধ্য 
িঙ্য় স্ত্রীর সঙ্গ অরভনয় র্ঙ্র, রনঙ্জর উপাজকন ছথঙ্র্ ছস স্ত্রীঙ্র্ র্খঙ্না রত্রশ র্খঙ্না পঞ্চাশ টার্া রদ্ঙ্ি থাঙ্র্। ছস 
জাঙ্ন, অঙ্থকর েরি রশখার ছর্ান ছলাভ ছনই, রশেী রিসাঙ্ব স্বীরৃ্্রি ছপঙ্লই ছস খুরশ। রর্ন্তু এই নাটঙ্র্র যবরনর্া  ঙ্ট 
যখন এর্রট ব  জলসা ছথঙ্র্ ছিরার পঙ্থ রর্ ু িারা শুনঙ্ি পায় –  

“পয়সা রদ্ঙ্য় এইসব রশখা রির্াঙ্র্ ছর্ন ছয আঙ্ন – পাগল – ছর্ পয়সা রদ্ঙ্য়ঙ্  রশখাঙ্র্? ইদুবাবুঙ্র্ 
আনঙ্ি ছগঙ্ল ওই এর্ জ্বালা। ছর্বল ইনরসে র্ঙ্রন স্ত্রীর জঙ্নয – বঙ্লন, রর্ ু রদ্ঙ্ি িঙ্ব না। শুধু্ দু্ – 
এর্টা গান।”৩৬  

এই মন্তঙ্বয রশখা ছযমন ছভঙ্গ পঙ্ , অনযরদ্ঙ্র্ ইদুও িাঙ্র্ সমঙ্বদ্না জানাঙ্নার ভাষা িাররঙ্য় ছিঙ্ল। স্বামী 
– স্ত্রীর সমঅবস্থান ছয সাংসার জীবনঙ্র্ রবপযকস্ত র্ঙ্র– এ উপলরি নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যাঙ্য়র র ল। বনু্ধ ছবযামঙ্র্শ 
মুঙ্খাপাধ্যায়ঙ্র্ রিরন বঙ্লন –  

“এই সাংসার জীবনই দ্যাখ – এর্  াঙ্দ্র নীঙ্চ রবপরীিধ্মকী মানরসর্িা রনঙ্য় আত্মসঙ্চিন দু্রট মানুষ থার্ঙ্ি 
পাঙ্রনা। খযারির রব ম্বানায় এর ছথঙ্র্ ছলাঙ্র্র পররত্রাঙ্নর উপায় ছনই। িা  া া আমার মঙ্ন িয়– ঙ্রর ছবৌ, 
‘ছবৌ’ িঙ্য় থার্ঙ্লই সাংসাঙ্র শারন্ত বজায় থাঙ্র্।”৩৭ 

‘েরিপক্ষ’ গঙ্ে ইদুভূষণ সাংসার সুরক্ষায় সাংগীি িযাগ র্ঙ্র। র্ারণ গাঙ্নর ছচঙ্য় ছস স্ত্রীঙ্র্ ছবরশ ভাঙ্লাবাঙ্স। 
গান দু্জঙ্নর মািখাঙ্ন েরিপক্ষ িঙ্য় উেুর্, দ্জুনঙ্র্ রবরচ্ছন্ন ও রবরেষ্ট র্ঙ্র রদ্র্ – এরট ইদু মানঙ্ি পাঙ্ররন। িাই 
িারঙ্মারনয়াম, িানপুরা, িবলা রবরে র্ঙ্র ছস এর্রট মঙ্নািারর ছদ্ার্ান ছদ্য়, রশখাও ছবঙ্  ছনয় রশক্ষর্িার ছপশা। 
এভাঙ্ব পারস্পররর্ ছবািাপ ার মাধ্যঙ্ম এ রশেী জুরটর দ্াম্পিয বন্ধন অটুট থাঙ্র্। 
 ভাঙ্লাবাসার সম্পঙ্র্কর মাঙ্ি অরভমাঙ্নর শি োচীর থার্ঙ্লও, ছিি ছসখাঙ্ন রনরঙ্কল – এই সিয রবভারসি 
িঙ্য়ঙ্  ‘পুরাঙ্না’ গঙ্ে। শিঙ্রর এর্জন েরসে অযাডঙ্ভাঙ্র্ট সুখময়। দ্শকনাথকীঙ্দ্র আইরন সিায়িা েদ্ান রিরন গভীর 
রাি পযকন্ত বযস্ত থাঙ্র্ন। এর্রদ্ন সন্তানঙ্দ্র োরু্মার ছর্াঙ্ল গে শুনঙ্ি ছদ্ঙ্খ সুখময়ও আগ্রিী িঙ্য় ওঙ্েন। রত্রশ ব র 
পর মাঙ্য়র িারাঙ্না গঙ্ে রিরন রিঙ্র পান িারাঙ্না বশশব। ইরিমঙ্ধ্য মাঙ্য়র শরীঙ্র এঙ্সঙ্  নানা পররবিকন। র্পাঙ্লর 
রসিঃদু্র, িাঙ্ির শাাঁখা িযাগ র্ঙ্র রিরন বরণ র্ঙ্রঙ্ ন ববধ্বয দ্শা। অথচ িার মঙ্ধ্য ছথঙ্র্ ছগঙ্  রূপর্থার অনন্ত 
ছযৌবনা ছমঙ্য়রট। 
এমনই এর্ আঙ্বগখন মুহুঙ্িক সুখমঙ্য়র সামঙ্ন দ্াাঁ ায় িার স্ত্রী েরিমা। স্বামী – সন্তানঙ্দ্র ছরঙ্খ ছস রগঙ্য়র ল বান্ধবীর 
জন্মরদ্ঙ্নর অনুষ্ঠাঙ্ন। দ্ারম শার  এবাং সুগরন্ধর ছজৌলুস ছস েদ্শকন র্ঙ্র রনঙ্জর আরভজািযঙ্র্। মাঙ্য়র পাঙ্শ স্বামীর 
এই রশশু আচরণ িার ভাঙ্লা লাঙ্গরন। িাই ছস বঙ্ল বঙ্স –  

“ছবশ ছিা, র্াল এর্টা রূঙ্পার রিনুর্ – বারট রর্ঙ্ন ছদ্ব, মা আবার ছর্াঙ্ল র্ঙ্র দু্ধ্ খাওয়াঙ্বন। আবার 
ছচাখ ব  ব  র্ঙ্র শুনঙ্ব পুরাঙ্না রূপর্থার গে এর্ িলর্ ছিঙ্স উঙ্েই গম্ভীর িয় েরিমাl সরিয রর্ 
পাগলারম িঙ্চ্ছ বঙ্লা ছিা? আসবার সময় ছদ্ঙ্খ এলাম সাি – আটজন ছলার্ বঙ্স রঙ্য়ঙ্  রনঙ্জর  ঙ্র। আর 
িুরম এখাঙ্ন-”৩৮  

এমনরর্ োরু্মার র্াঙ্  সন্তানরা  ুমাঙ্লও, অযত্ন িঙ্য়ঙ্  ছভঙ্ব েরিমা গৃির্মকীঙ্দ্র রিরস্কার র্ঙ্র। এই  টনার পঙ্  
সুখমঙ্য় েচন্ড জ্বর িঙ্লও, ডািার, ইনঙ্জর্শন এবাং আইস পযাঙ্ডও িার অসুস্থিা সাঙ্র না। বৃো মািা উরদ্বগ্নবশি 
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সন্তাঙ্নর শরীর সম্পঙ্র্ক জানঙ্ি চায়। রর্ন্তু িার উপরস্থরি বা আগ্রি পুত্রবধূ্র অসিয মঙ্ন িঙ্য়ঙ্ । রবররির সুঙ্র 
শাশুর ঙ্র্ জানায় – 

“আপরন ছর্ন রমথযা  ুর  ুর র্রঙ্ ন মা? বুঙ্ া মানুষ – রাি িঙ্য়ঙ্ , শুঙ্য় প ুন। আরম ছিা আর ই।।”৩৯ 
এর্সময় সুখমঙ্য়র অবস্থার অবনরি িঙ্ল, েরিমা শাশুর র শরণাপন্ন িয়। পুত্রবধু্ ছভঙ্ঙ প ঙ্ল, মা িাঙ্র্ স্বান্তনা 
ছদ্ন। মাঙ্য়র িাঙ্ির স্পঙ্শক সুখময় অঙ্চিন অবস্থায়ও সা া ছদ্য়। ওরদ্ঙ্র্ এর্টানা উঙ্ত্তজনা-উৎর্ন্ঠায় ক্লান্ত েরিমা 
 ুরমঙ্য় পঙ্ । ছভাঙ্র ছস ছদ্ঙ্খ –  

“মাঙ্য়র ছর্াঙ্ল মাথা ছরঙ্খ রনরিঙ্ন্ত  ুঙ্মাঙ্চ্ছ সুখময়, এর্খানা িাি রদ্ঙ্য় মাঙ্য়র ছর্াম  জর ঙ্য় ছরঙ্খঙ্  
রশশুর মঙ্িা – ছযন িার  ুঙ্মর ছ াঙ্র মা উঙ্ে পারলঙ্য় না যান। মা ও  ুমন্ত, খাঙ্টর ছপ ঙ্ন ছিলান রদ্ঙ্য় 
র্খন এরলঙ্য় ছগঙ্ ন গভীর  ুঙ্ম, এর্টুর্ঙ্রা িৃরির িারস জর ঙ্য় আঙ্  িার ছোঙ্টর ছর্ানায়। পুঙ্রাঙ্না মাঙ্য়র 
ছর্াঙ্ল পুঙ্রাঙ্না রূপর্থা শুনঙ্ি শুনঙ্ি বুরি  ুরমঙ্য় পঙ্ ঙ্  আট ব ঙ্রর ছ ঙ্লরট। েরিমা িাঙ্দ্র  ুম ভাঙাল 
না। অনারধ্র্ারীর সাংঙ্র্াচ রনঙ্য় পা রটঙ্প রটঙ্প সঙ্র এল খাঙ্ির পাশ ছথঙ্র্।”৪০  

  এই গঙ্ে েরিমা নাগররর্ অরভরুরচর বাইঙ্র, বযরিগি জীবনবৃঙ্ত্তর বাইঙ্র রর্ ু ভাবঙ্ি চায়রন। স্বামীর উপর 
ও ছস ছর্বল অরধ্র্ার েঙ্য়াগ র্রঙ্ি ছচঙ্য়ঙ্ । মা – ছ ঙ্লর ছিঙ্ির সম্পর্ক ছস ছবাঙ্িরন। িঙ্ব ছলখর্ এই গঙ্ের 
চারলর্া শরি েরিমার র্াঙ্  ছদ্নরন, মাঙ্য়র মযকাদ্া রিরন এই গঙ্ে েরিষ্ঠা র্ঙ্রঙ্ ন। ছর্বল স্বামী স্ত্রী নয়, পুঙ্রা 
পররবাঙ্রর রমরলি সমেঙ্য় রর্ভাঙ্ব সুখী জীবনযাপন সম্ভব – িার অপূবক রনঙ্দ্কশনা আঙ্  এই গঙ্ে।  
 স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পঙ্র্কর ছক্ষঙ্ত্র েধ্ানিম অন্তরায় িল সঙ্দিগ্রস্থিা, ‘অমঙ্নানীিা’ এমনই এর্রট গে। গঙ্ে 
ছলাঙ্র্ঙ্নর স্ত্রী মরনর্া গ্রযাজুঙ্য়ট এবাং রূপসী। এমন গুনী স্ত্রী ছপঙ্য় ছলাঙ্র্ন রনঙ্জঙ্র্ ধ্নয মঙ্ন র্ঙ্র। নববধূ্র 
আরিঙ্য়িায় মুগ্ধ িয় ছলাঙ্র্ঙ্নর বনু্ধ সুঙ্খদু। রবদ্ায় ছবলায় অরিরথর মাধ্যঙ্ম জানা যায় –মরনর্ার সঙ্গ রবঙ্য়র র্থাবািকা 
িঙ্য়র ল দু্লাল ছচৌধু্্রীর। দু্লাল িাঙ্দ্র এর্ সিপােী। যরদ্ও এই রববাঙ্ির দু্লাঙ্লর সম্মরি র লনা। পঙ্র দু্লাল ছচৌধু্রী 
অযারিঙ্ডঙ্ি মারা যায়। রবঙ্য়র দু্ই মাঙ্সর মঙ্ধ্য অবশয মরনর্ার সম্বঙ্ন্ধ ছর্ান অরভঙ্যাগ ছলাঙ্র্ন পায়রন । মরনর্া 
ছর্বল িার রূঙ্প নয়, ছিি- ছসবা ও ভাঙ্লাবাসায় ভঙ্র রদ্ঙ্য়র ল ছলাঙ্র্নঙ্র্। সুঙ্খদুর িঙ্থয ছলাঙ্র্ন রবব্রি ছবাধ্ 
র্ঙ্র। িার পযকঙ্বক্ষঙ্ন দু্লাল ছমাঙ্টও ‘সুপার মযান’ নয়। রব এ পাশ র্ঙ্র মামার সুপাররঙ্শ এর্রট ছ াট চার্রর পায়। 
এই িথয ছজঙ্ন ছলাঙ্র্ন সবরর্ ুঙ্ি আগ্রি িাররঙ্য় ছিঙ্ল। িার অরনন্দ্রা ও কু্ষধ্ামাদ শুরু িয়। দু্লাঙ্লর উপর এর্টা 
অন্ধ আঙ্োশ রমর  রমর  ছলাঙ্র্নঙ্র্ রচরন্তি র্ঙ্র ছিাঙ্ল। দু্লাঙ্লর মঙ্ধ্য ছস ছর্ান আরটকেঙ্র্ খুাঁঙ্জ পায়রন। ছলাঙ্র্ন 
ছভঙ্বঙ্ , মরনর্ার মঙ্িা সুদরী রবদূ্ষী স্ত্রীর র্াঙ্  দু্লাল ব ই ছবমানান। ছশষ পযকন্ত সিয  টনারট জানার ছর্ৌিুিঙ্ল 
ছলাঙ্র্ন মরনর্াঙ্র্ দু্লাল সম্পঙ্র্ক রজজ্ঞাসা র্ঙ্র। মরনর্া িাঙ্ি রাগ র্ঙ্ররন। এমনরর্ দু্লাঙ্লর মৃিুয সাংবাঙ্দ্ ছর্ান 
উৎর্ন্ঠাও ের্াশ র্ঙ্ররন। মরনর্ার মঙ্ি– 

“এ অপমান বাঙালী নারীঙ্র্ ছিা সইঙ্িই িয়। আরম ছিা এমন অসাধ্ারণ রর্ ু নই।”৪১ 
ছলাঙ্র্ন বারবার দু্লাঙ্লর অরস্তত্বঙ্র্ অস্বীর্ার র্রঙ্ি চাইঙ্লও, পাঙ্র না । স্ত্রীঙ্র্ র ঙ্র ছস নিুন ভাবনায় জর ঙ্য় পঙ্ । 
িার মঙ্ন িয়, মরনর্ার জীবঙ্ন িয়ঙ্িা ভয়ানর্ ছর্ান ইরিিাস আঙ্  – যা ছর্বল জানি দু্লাল ছচৌধু্র্ী। সিয উদ্ াটঙ্নর 
জনয ছস রনরদ্রি স্ত্রীঙ্র্  ুম ছথঙ্র্ জারগঙ্য় ছজরা র্ঙ্র ছস। ছশষ পযকন্ত ছলাঙ্র্ন বুিঙ্ি পাঙ্র িার মানরসর্ সমসযা –  

“এর্টা দু্রাঙ্রাগয রনষু্টর বযারধ্র র্ীট িার হৃৎরপঙ্ন্ড বাসা ছবাঁঙ্ধ্ঙ্ । এরপর ছথঙ্র্ রদ্ঙ্নর পর রদ্ন ছসই 
বীজানুরা িাঙ্র্ রিঙ্ল রিঙ্ল ছখঙ্য় চলঙ্ব, ছস আর বাাঁচঙ্ি পারঙ্ব না – িাাঁর আর পররত্রাণ ছনই।”৪২ 

এর্ অজানা শরি ছলাঙ্র্নঙ্র্ দু্লাল – মরনর্া ছর্রন্দ্রর্ ভাবনায় িার ি র্ঙ্র। মানরসর্ রবর্াঙ্র দ্বগ্ধ ছলাঙ্র্ঙ্নর র্াঙ্  
 ুমন্ত স্ত্রীর রনিঃশ্বাস রবষাি মঙ্ন িয় –  

“ ঙ্রর ছভিঙ্র ছর্াথায় এর্টা লুর্াঙ্না সাপ এর্টানা িুাঁঙ্স চঙ্লঙ্ – রর্ন্তু ছসটাঙ্র্ ছদ্খঙ্ি পাওয়ার ছর্ান 
উপায় ছনই।”৪৩ 

ছলাঙ্র্ন ছয ভাঙ্ব সঙ্দঙ্ির জাঙ্ল জর ঙ্য় পঙ্ ঙ্ , িা ছথঙ্র্ িার রনস্তার ছনই। দু্লাল ছচৌধু্্রীর অরস্তঙ্ত্বর র্থা 
ছলাঙ্র্ঙ্নর মঙ্ন এমন বেমূল ধ্ারনার সৃরষ্ট র্ঙ্রর ল যা ছর্ানরদ্ন িার মন ছথঙ্র্ মুঙ্  যায়রন।  
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‘ছসই পারখটা’ গঙ্ে দ্াম্পিয সম্পঙ্র্কর সীমারিন টানাঙ্পাঙ্ ন শেরূপ পায়। রববাি রবঙ্চ্ছঙ্দ্র চার ব র পর 
সঞ্জীব মুখাজকী িার োিন স্ত্রী সুনদার গৃঙ্ি উপরস্থি িয়। সুনদা এর্রট সু্কঙ্লর অযারসেযাি ছিড রমঙ্েস, দু্গকম পািার  
এলার্ায় নিুন রের্ানায় সঞ্জীবঙ্র্ ছদ্ঙ্খ ছস আিযক িয়। রিমশীিল রাঙ্ি সুনদার দ্রজায় সঞ্জীবঙ্র্ ছদ্ঙ্খ ছস অবার্ 
িয়। সুনদার  ঙ্র শীি ছথঙ্র্ বাাঁচঙ্ি সঞ্জীব  ঙ্র দ্রজা বন্ধ র্রঙ্ি উদ্যি িঙ্ল সুনদা আপরত্ত জানায়। অিীঙ্ি বন্ধ 
র্ঙ্র িাঙ্দ্র আলাপচাররিা সমাঙ্জর দৃ্রষ্টঙ্ি অসগি র লনা। রর্ন্তু এখন িা সম্ভব নয়। অঙ্নর্ক্ষন ছমৌনভাঙ্বর পর 
সঞ্জীব িাঙ্র্ ‘নরদনী’ নাঙ্ম সঙ্ম্বাধ্ন র্রঙ্ল ছস েরিবাদ্ র্ঙ্র। রবঙ্য়র পর এ নাঙ্ম স্ত্রীঙ্র্ ডার্ঙ্লও বিকমান পরররস্থরিঙ্ি 
সুনদার র্াঙ্  এরট আপরত্তর্র মঙ্ন িয়।  
         সুনদার রবচাঙ্র, সঞ্জীব চু ান্ত অপরাধ্ী। মিস্বঙ্ল চার্ররর্াঙ্ল নীিাররর্া নাঙ্মর এর্ ছমঙ্য়ঙ্র্ রবনা পাররশ্ররমঙ্র্ 
প াঙ্িা সঞ্জীব। সামরয়র্ আঙ্বগ ও উঙ্ত্তজনায় ছস ছমঙ্য়রটঙ্র্ রবঙ্য় র্ঙ্র। রর্ন্তু নীিাররর্া সব ছজঙ্ন আত্মিিযা র্ঙ্র, 
সুনদা িাঙ্র্ রডঙ্ভাসক ছদ্য় এবাং রবচাঙ্র সঞ্জীঙ্বর ছজল িয়। বিকমাঙ্ন ছস সরর্ারর চার্ররর অঙ্যাগয, িার শারীররর্ 
অবস্থাও ছশাচনীয়। ছবসরর্ারী র্াঙ্জর মাধ্যঙ্ম ছস পুনরায় রনঙ্জর জীবন নিুন র্ঙ্র শুরু র্রঙ্ি চায়। রর্ন্তু সুনদা 
িা অনুঙ্মাদ্ন না র্ঙ্র িুঙ্ল ধ্ঙ্র িার অিীঙ্ি অপরাঙ্ধ্র র্থা।  

“িুরম ছবাধ্ িয় ছভঙ্বর ঙ্ল ছেরনাং ছথঙ্র্ আর আরম রিঙ্র আসব না? আর রিঙ্রও যরদ্ আরস দু্ পাঙ্শ দু্ই 
যুগলমূরিক রনঙ্য় িুরম রসাংিাসঙ্ন বসঙ্ব? আর রাঙ্ত্র দু্ই মরিষীর এর্জন ছিামার মাথা রটঙ্প ছদ্ঙ্ব, দু্ নম্বর 
পদ্ঙ্সবা র্রঙ্ি থার্ঙ্ব?”৪৪ 

এি অপমাঙ্নর পরও সঞ্জীব ‘রু্রু্ঙ্রর মঙ্িা রু্ন্ডলী পারর্ঙ্য়’ বঙ্স থাঙ্র্। অসিয রবঙ্দ্বষ – রবিৃষ্ণার আডাঙ্ল োিন 
স্বামীর রুগ্ন ও দ্াররদ্রবযঞ্জর্ ছচিারায় সুনদার হৃদ্য় রর্ ুটা নমনীয় িঙ্লও পরক্ষঙ্ন ছস রমথযা অঙ্স্ত্র িাঙ্র্ জজকররি র্ঙ্র 
- 

“আমার স্বামীর ছিরবার সময় িঙ্য় ছগঙ্ , রিরন র্াঙ্ ই এর্রট বার ঙ্ি িাস ছখলঙ্ি ছগঙ্ ন। িার রিঙ্র 
আসার আঙ্গই আপনার চঙ্ল যাওয়া উরচি।”৪৫ 

এ র্থা শুঙ্ন সঞ্জীব গৃিিযাগ র্ঙ্র। স্ত্রীর জীবন িার র্ারঙ্ণ নিুন র্ঙ্র জরটল ছিার্ িা ছস চায়রন। পািার  রাস্তায় 
িুষারচ্ছন্নিা, আর্াশ ছথঙ্র্ বরষকি িঙ্চ্ছ রবঙ্রাধ্- রবরূপিা ভুঙ্ল সুনদা অর্স্মাৎ িাঙ্র্ রনবৃত্ত র্রার জনয  ুঙ্ট ডার্ঙ্ি 
থাঙ্র্। িিক্ষঙ্ন বরঙ্ির মঙ্ধ্য সঞ্জীব পঙ্ , সুনদাও রবপুল আিকনাঙ্দ্ ছসরদ্ঙ্র্  ুঙ্ট যায়।  
স্ত্রী থার্া সঙ্ত্তও সঞ্জীব রদ্বিীয় রববাি র ল সুনদার র্াঙ্  অবমাননার্র। এজনয োিন স্বামীর েরি সুনদার রূঢ় 
আচরণ অিযন্ত স্বাভারবর্। রর্ন্তু ছশষ পযকন্ত ছস স্বামীর আত্ম অনুঙ্শাচনাঙ্র্ বুিঙ্ি সক্ষম িঙ্য়ঙ্ ।  

ছর্বল দ্াম্পিয সমসযা নয়, বরাং িা ছথঙ্র্ উত্তরঙ্ণর গে ‘ধ্স’। এ গঙ্ে স্বামী – স্ত্রী দু্ই রবপরীি স্বভাঙ্বর 
চররত্র।  াত্রাবাস্থায় রর্রণ ছলখাঙ্র্ প দ র্রঙ্লও, ছস ভবঙ্িাষঙ্র্ রবঙ্য়র রসোন্ত ছনয়। এজনয দু্জন ছররজরে অরিঙ্সর 
শরনাপন্ন িয়। এখাঙ্ন এঙ্সও জ িা অরিেম র্রঙ্ি পাঙ্রনা ভবঙ্িাষ। রবঙ্য়র পর রর্রন ছলখা মানরসর্ দৃ্ঢ়িার 
সাক্ষর রাঙ্খ। রবঙ্য়র পর ভবঙ্িাষ এর্রট ভাঙ্লা চার্রর পায়, রর্রণঙ্লখাও গালকস সু্কঙ্লর অযারসেযাি ছিডরমরেস পঙ্দ্ 
ছযাগ ছদ্য়। ব র রিন পর ভবঙ্িাষ চার্রর িারাঙ্ল সৃরষ্ট িয় সাংর্ট। মযকাদ্ার অভাঙ্ব ছস রনঙ্জঙ্র্ রবপন্ন ছবাধ্ র্ঙ্র। 
বদ্নরদন খরঙ্চর জনয ছস স্ত্রীর উপর রনভকরশীল িঙ্য় ওঙ্ে। পরাশ্রয়ী জীবনযাপঙ্ন আত্মদ্গ্ধ ভবঙ্িাষ নাভকাস ছব্রর্ডাউঙ্ন 
আোন্ত িয়।  
ভবঙ্িাঙ্ষর অসুস্থিায় রর্রণঙ্লখা র্িকবযপালঙ্ন েরট র্ঙ্ররন। বার  ভা া, সািারির্ ছরশন,  ুরটর রদ্ঙ্ন উত্তম আিাঙ্রর 
বঙ্দাবস্ত – সব রর্ ু চঙ্ল যথারনয়ঙ্ম। দু্ঙ্টার পররবঙ্িক ছস পাাঁচটা রটউশরন র্ঙ্র। জীবনযুঙ্ের এসব খবর র ল স্বামীর 
অজানা। ভবঙ্িাঙ্ষর আপরত্ত সঙ্ত্ত্বও রর্রণঙ্লখা িার রচরর্ৎসা চারলঙ্য় যায়। ডািার িাঙ্র্ বায়ু পররবিকঙ্নর পরামশক 
ছদ্য়। িাই সাধ্যানুযায়ী অথকসাংগ্রি র্ঙ্র রর্রণঙ্লখা স্বামীঙ্র্ রনঙ্য় দ্ারজকরলাং যায়।  
          দ্ারজকরলাং–এ োিন সিপারে ররঞ্জঙ্ির সঙ্গ রর্রণঙ্লখার ছদ্খা িয়। ছস িাইঙ্র্াঙ্টকর অযাডঙ্ভাঙ্র্ট, অবর্াশ 
র্াটাঙ্ি ছস এখাঙ্ন এঙ্সঙ্ । এর্রট ছরঙ্স্তারায় দ্ী করদ্ন পর উভঙ্য়র আলাপ িয়। রর্রণঙ্লখার দৃ্রষ্টঙ্ি ররঞ্জি অঙ্নর্টা 
পালঙ্ট ছগঙ্ । বাাংলা রবভাঙ্গর লাজুর্ ছ ঙ্লরটর সাঙ্থ এখন আর ছর্ান রমল ছনই। র্ঙ্লজ জীবঙ্ন রর্রণঙ্লখাঙ্র্ 
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ছেমরনঙ্বদ্ন র্রঙ্ি রগঙ্য়ও ছস বযথক িঙ্য়ঙ্ । বিকমাঙ্ন ছস রবলাসী – জীবঙ্ন অভযস্থ িঙ্য়ঙ্ । দু্জঙ্ন এর্সাঙ্থ টাইগার 
রিল ছদ্খার রসোন্ত ছনয়, রস্থর িয় ছভার চারঙ্টয় িঙ্ব িাঙ্দ্র যাত্রা এবাং ররঞ্জি িার আঙ্গই গার  রনঙ্য় আসঙ্ব লাঙ্ডন 
লা ছরাঙ্ড।  
          এমনরর্ স্বামীঙ্র্ ছস টাইগার রিঙ্ল রনঙ্য় ছযঙ্ি চায়। রর্ন্তু ভবঙ্িাষ ছর্ানভাঙ্বই উৎসারিি িয় না। এমনরর্ 
ররঞ্জঙ্ির সঙ্গ স্ত্রীর গৃিিযাঙ্গর মঙ্ধ্য ছয রু্ৎরসি রচন্তা রঙ্য়ঙ্ , িা রনঙ্য়ও ছস উরদ্বগ্ন নয়। স্বামীর রনসৃ্পিিা িাঙ্র্ র্ষ্ট 
ছদ্য়। রর্রণঙ্লখা ররঞ্জঙ্ির জনয অঙ্পক্ষা র্ঙ্রও বাইঙ্রর অন্ধর্ার পররঙ্বঙ্শ ররঞ্জিঙ্র্ রবশ্বাস র্ঙ্র না। স্বামীর ছলঙ্পর 
ছভির ছস আশ্রয় ছনয়। ব র দু্ই পর ভবঙ্িাষ িাঙ্র্ জর ঙ্য় ধ্ঙ্র। দু্রদ্ন ইঙ্চ্ছ র্ঙ্র ছস এর ঙ্য় চঙ্ল দ্ারজকরলাং–এর 
পথ াট, অনযরদ্ঙ্র্ ভবঙ্িাঙ্ষর মঙ্ধ্য ছদ্খা যায় পররবিকন, বযারিগি র্াজ ছস এর্াই সম্পন্ন র্ঙ্র।  
দু্রদ্ন পর ররঞ্জি িাঙ্দ্র  ঙ্র উপরস্থি িয়। বাইঙ্র িখন এর্টানা বৃরষ্ট। োরৃ্র্ির্ দু্ঙ্যকাঙ্গর পটভূরমঙ্ি ছস বনয শরির 
নযায় আরবভূকি িয়। আর্রস্মর্ ভূ-খঙ্ন্ড দু্ঙ্ল ওঙ্ে িাঙ্দ্র  র। ভূরমধ্ঙ্সর আশঙ্কায় ররঞ্জি  র ছথঙ্র্ ছবররঙ্য় ছগঙ্লও, 
ছবরশদূ্র ছযঙ্ি পাঙ্রনা। মুিূঙ্িক রনরিহ্ন িঙ্য় যায় দু্রদ্ঙ্র্র পথঙ্রখা। সিসা ছভঙ্স আঙ্স রর্রণঙ্লখার রচৎর্ার – 
‘আমাঙ্র্ ছিাঙ্লা, আমাঙ্র্ ছিাঙ্লা এখান ছথঙ্র্। আরম এখঙ্না ছবঙ্চ আর ।‘ রর্রণঙ্লখার বাচার আরু্রিঙ্র্ অগ্রািয 
র্ঙ্র রনঙ্জ বাাঁচঙ্ি বযস্ত িঙ্য় ওঙ্ে ররঞ্জি। অথচ এিরদ্ন যাঙ্র্ ছস মৃি োয় ছভঙ্বর ল, ছসই ভবঙ্িাষ ‘দ্ানবীয় শরিঙ্ি’ 
অপসারণ র্ঙ্র ভগ্নবার র ধ্বাংসসূ্তপ। ভবঙ্িাঙ্ষর র্ঙ্মকাঙ্দ্যাম ছদ্ঙ্খ ররঞ্জি লজ্জা পায় ও আত্মঙ্গাপন র্ঙ্র। িার মঙ্ন 
িয় –  

“এর্টা আর্রস্মর্ আঙ্বগ নয়। এর্টা উন্মাত্তিা নয়, এ শরির মঙ্ধ্য অঙ্নর্ েিীক্ষা, অঙ্নর্ সাংযম, অঙ্নর্ 
রনিঃশে েস্তুরি। িার মৃিুয িয়রন শুধু্ আত্মের্াঙ্শর জনয এর্টা উপলঙ্ক্ষযর েঙ্য়াজন র ল। জ িা র ল র্রেন 
– িাই িার আবরণ ভাঙাবার জনয েঙ্য়াজন িল এমন এর্ ভয়াবি চরম মুহুঙ্িকর।”৪৬ 

ছর্বল ভবঙ্িাষ নয়, নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যাঙ্য়র গঙ্ের অরধ্র্াাংশ পুরুষ ‘রু্র্ঙ্  থার্া চররত্র’ – ছর্ান না ছর্ান চাঙ্পর 
রশর্ার িারা। এবাং আর্রস্মর্ ছর্ান  টনার ছেরক্ষঙ্ি িাঙ্দ্র জাগরণ  ঙ্ট। গেগুরল গিানুগরির্ জীবনযাপঙ্নর রবরুঙ্ে 
েরিবাদ্ বঙ্লই মঙ্ন িয়। 
          শুধু্ নর-নারী ছেম নয়, িাঙ্দ্র দ্াম্পিয সম্পঙ্র্কর রূপায়ঙ্ণ নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায় র ঙ্লন বাস্তবাবাদ্ী। অবক্ষয় 
সমাঙ্জ দ্াম্পিযজীবনও ছস সমসযা সঙ্কল িঙ্য় ওঙ্ে রিরন িার গঙ্ে েদ্শকন র্ঙ্রঙ্ ন। দ্াম্পিয জীবঙ্নর সুিীক্ষন 
রবঙ্েষন র্রঙ্ি রগঙ্য় ছলখর্ ছরামারির্ বরজকি, ভাবানুিামি, রনঙ্মকাি দৃ্রষ্টর পররচয় রদ্ঙ্য়ঙ্ ন। এখাঙ্নই রিরন 
আধু্রনর্িার দ্ারব রাঙ্খন। সাাংসাররর্ পররমন্ডঙ্ল সঙ্দি, অরবশ্বাস, র্লি, অথকরলপ্সা দু্রট মানব োনঙ্র্ রর্ভাঙ্ব 
রনিঃঙ্শরষি র্ঙ্র ছলখর্ িা যুরি সাংগি ভাঙ্ব উপস্থাপন র্ঙ্রঙ্ ন। অধ্যাপর্ জগদ্ীশ ভট্টাচাযক বঙ্লঙ্ ন–  

“রবগি যুঙ্গ িুঙ্য়ড েদ্রশকি মিিঃসমীক্ষঙ্নর পিায় সারিঙ্িয জীবন রিসয উঙ্ন্মাচঙ্নর রীরি অরি েঙ্য়াঙ্গ ছযন 
রনঙ্জঙ্র্ রনিঃঙ্শরষি র্ঙ্রঙ্ । িা া া ছচিন- অবঙ্চিঙ্নর রচরন্তন সাং াঙ্ির অিলান্ত গভীরিায় বযরি 
জীবঙ্নর আনদ ছবদ্নায় উৎস সাধ্ঙ্নর িঙ্ল রশেঙ্লাঙ্র্র এর্ রিসয মিঙ্লর দ্বার উদ্ ারটি িঙ্য়ঙ্  বঙ্ট, 
…এযুঙ্গর দৃ্রষ্ট বযারি ছর্রন্দ্রর্িার গন্ডী অরিেম র্ঙ্র সমরষ্ট জীবঙ্নর রবপুল হৃৎস্পদঙ্নর ছক্ষঙ্ত্র েসাররি। 
এ যুঙ্গর রশঙ্েও বযরিরনষ্ঠ মনস্তঙ্ত্ত্বর স্থান দ্খল র্ঙ্রঙ্  এর্ অরভনব মানসলীলা িার নাম ছদ্ওয়া ছযঙ্ি 
পাঙ্র ‘সমাজিারত্ত্বর্ মনস্তত্ব’। এ যুঙ্গর রশেী িাই মঙ্নর মঙ্ধ্য িরলঙ্য় রগঙ্য়ও অন্তমূকখী নয়, বরিমূকখী। ছয 
সমাজ বচিঙ্নয যুগজীবন আঙ্দারলি, বযরি মঙ্নর গভীঙ্রও িারই েরিিলন।”৪৭  

ছলখঙ্র্র গঙ্ে ছেম ও মনস্তারত্ত্বর্ দ্বঙ্ন্দ্বর পররস্ফটন অনবদ্য রূঙ্প ধ্রা পঙ্ ঙ্ । 
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