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অদ্বৈত মল্লবমমণ ও তততাস পারেে মার া সমাজ
ড. নীততশ দাস
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Abstract
Adwaita Mallabarman is one of the renowned novelists of modern Bengali Literature. In his
fiction, he focuses his attention to the village life. ‘Titash Ekti Nadir Nam’ is one of the best
novels in Bengali related with the life of the fisherman and others living largely based on
river. In the capitalist society it has been observed that the subaltern group works very hard
but they are very much under privileged and deprived of the minimum opportunities of life.
The middleman snatches away the profit from these poor men and they remain poor
throughout their lives and this way they carry the burden of debt from one generation to
other. Even then they have their own dreams, expectation from life, and struggle for
emancipation which has been portrayed in vividly in Adwaita Mallabarman’s writings.
In this paper, the main emphasis is being given on the way of living or life style of the
subaltern people. The analysis will be basically on how the subaltern space is being
deprived from other spaces. As they don’t spend their lives as the other classes of the people
do. They are considered as neglected and they are not allowed to enjoy their lives in full
swing. They are being stopped or hindered in some or other way. The objective of the study
is to make a critical analysis of the life style of the backward communities as portrayed by
the author largely based on his own experience (as the author himself belongs to the
backward and fishing community).
Keywords: Village life, Fisherman, Capitalist Society, Under Privileged, Deprived,
Subaltern.

‘তততাস একতট নদীে নাম’ এই কা জয়ী উপনযারসে ল খক অদ্বৈত মল্লবমমণ ১৯১৪ সার ে ১ া জানুয়াতে
অতবভক্ত তিপুো োরজযে ব্রাহ্মণবাতিয়া শহরেে লগাকণমগ্রারম (বতমমান বাাং ারদরশ) জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম গ্ন
লেরকই তাাঁে তততারসে সরে আতিক সম্পকম গরি উরেতি । তাাঁে মাে নাম সােদা, তপতা অধ্েচন্দ্র মল্লবমমণ লপশায়
তির ন একজন মৎসযজীবী। সমারজে তৎকা ীন ভদ্র বযতক্তো লগাকণমগ্রারমে মার াপািারক ব রতন ‘গাবে পািা’
এবাং যোসম্ভব তাো মার ারদে সাংসগম এতিরয় চ রতন। ব াবাহু য অদ্বৈত মল্লবমমণ সাতহতয েচনাে েসদ তততাস
তীরেে জনপদ লেরকই সাংগ্রহ করেতির ন। জীবরনে প্রায় প্রেম কুতি বিে ব্রাহ্মণবাতিয়াে লগাকণমঘারট অততবাতহত
করেন।
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অদ্বৈত মল্লবমমরণে পিাশুনাে সূিপাত ঘরট ব্রাহ্মণবাতিয়া মাইনে স্কু লেরক। তােপে ব্রাহ্মণবাতিয়া এম. ই.
স্কুর পাে লশষ করে তততন ব্রাহ্মণবাতিয়া এডওয়াডম হাইস্কুর ভততম হন। ১৯৩৩ সার অন্নদা হাইস্কু লেরক প্রেম
তবভারগ মাতিকুর শন পাশ করেন, যতদও এ তনরয় গরবষকরদে মরধ্য মতাদ্বনকয েরয়রি। পেবতমী পযমারয় তততন
কুতমল্লা তভরটাতেয়া কর রজ পিরত তগরয়তির ন। প্রেমাবস্থায় মার াজনরগাষ্ঠীে ল ারকো আতেমক সাহাযয করে
অদ্বৈরতে পিাশুনাে পেরক মসৃণ করে তু রত প্রয়াসী হরয়তির ন।
বা যকা লেরকই অদ্বৈরতে মরন পিাশুনাে প্রতত আগ্রহ লদখা যায়। স্কুর োকাকার তবতভন্ন ধ্েরণে কতবতা
ত রখ লদয়া পতিকায় িাতপরয় িাি-িািী, বন্ধু-বান্ধবরদে দৃতি আকষমণ কেরত সক্ষম হরয়তির ন। কতবতা িািাও
তততন গল্প প্রবন্ধ ত রখ নানা পুেস্কাে াভ করেন। একই সরে তততন তবতভন্ন ধ্েরণে তবতকম প্রততরযাতগতায়ও
অাংশগ্রহণ কেরতন। সমসামতয়ক সােমক সাতহতয করমমে মরধ্য জাতেগারনে খাত ফা’ে কো উরল্লখ কেরতই হয়।
উরল্লখয লয এ লক্ষরি তততন তপতাে পদানুসেণ করেন। অধ্েচরন্দ্রে মরধ্য লয তশল্পেরসে ধ্াো প্রবাতহত তি তা-ই
লযন অদ্বৈত মল্লবমমণ বহন করে তনরয় আরসন।
উচ্চতশক্ষাে জনয ১৯৩৩ সার কুতমল্লা শহরে অবতস্থত তভরটাতেয়া কর রজ ভততম হর ও আতেমক দূোবস্থাে জনয
অদ্বৈত মল্লবমমরণে পরক্ষ পিাশুনাে বযয় বহন কো সম্ভবপে হরয় উরেতন। তাই জীতবকাে সন্ধারন তততন ১৯৩৪ সার
ক কাতাে উরেরশয পাতি লদন। “ক কাতা এরস অদ্বৈত মল্লবমমণ প্রেরম লযাগ লদন ‘তিপুো তহতসাতধ্নী সভা’ে

মুখপাি ‘তিপুো’ পতিকাে সাাংবাতদক তহসারব। তততন সম্পাদনা ও সাাংবাতদকতাে কাজ একসরে কেরতন। ঐ সময়
তততন তাাঁে পিাশুনাে তনতবি পােরক লকন্দ্রাতয়ত করেন ল াকসাংস্কৃততরক মূ ভাবনায় লেরখ। সময় সমাজ ও প্রগততে
সরে তততন ল াকসাংস্কৃততরক তমতিত করেতির ন। ‘তিপুো’ পতিকায় তততন তিপুোরক তনরয় কতবতা ত রখতির ন।”১
এিািাও প্রেরম ‘নবশতক্ত’ পতিকাে সহ-সম্পাদক এবাং তকিুতদন পে ১৯৩৮ সার সম্পাদরকে দাতয়ত্ব পা ন করেন।
আর াচয পতিকা িািাও ‘লমাহাম্মদী’ ‘আজাদ’ প্রভৃতত পতিকাে সরে তাে লযাগারযাগ তি । ‘নবশতক্ত’ পতিকায়
ল খরকে স্বনারম ও লবনারম তকিু ল খা প্রকাতশত হয় যতদও লবনারম প্রকাতশত সব প্রবন্ধ উদ্ধাে কো সম্ভব হয়তন।
আবাে ‘লমাহাম্মদী’ পতিকারত যখন কাজ কেরতন লস সমরয়ই ১৩৫২ সার ে িাবণ লেরক মাঘ মারস অদ্বৈরতে
বহুচতচমত ‘তততাস একতট নদীে নাম’ উপনযাসতট সাততট সাংখযায় ধ্াোবাতহক ভারব প্রকাতশত হয়। লস পতিকারত
আর াচয উপনযাস িািাও অদ্বৈত মল্লবমমরণে আেও তকিু ল খা প্রকাতশত হয়। ‘চয়তনকা পাবত তসাং হাউস’ প্রকাশন
লেরক অদ্বৈরতে জীতবতকা ীন একমাি গ্রন্থ ‘ভােরতে তচতেিঃ পা ম বাকরক’ ১৯৪৩ সার প্রকাতশত হয়। ১৩৪৭
বোরে প্রকাতশত ‘দ রবাঁরধ্’ গ্ররন্থে সম্পাদনা করেন অদ্বৈত মল্লবমমণ এবাং আর াচয গ্ররন্থে মরধ্য ল খরকে
‘স্পশমরদাষ’ গল্পতট স্থান াভ করে। ‘লদশ’ পতিকাে সহকােী সম্পাদরকে কাজ অদ্বৈত মল্লবমমণ তনষ্ঠাে সরে পা ন
করেন।‘লদশ’ পতিকায় অদ্বৈত মল্লবমমরণে Irving Stone-এে (ভযান গরখে জীবন তনরয় ল খা) ‘Lust for Life’
–এে অনুবাদমূ ক উপনযাস ‘জীবনতৃষা’ ১৯ মাচম ১৯৪৯ লেরক ২০ লম ১৯৫০ প্রযমন্ত ধ্াোবাতহকভারব প্রকাতশত হয়।
লস সময় অদ্বৈত মল্লবমমরণে আেও তকিু ল খা ‘লদশ’-এ লবে হয়। ‘শাদাহাওয়া’ উপনযাসতট ‘লসানােতেী’ পতিকায়
১৩৫৫ বোরে শােদীয় সাংখযায় প্রকাতশত হয়। ১৩৭১-এে ববশাখ লেরক বচি সাংখযায় ‘চতুরকান’ পতিকায়
ধ্াোবাতহক ভারব প্রকাতশত হয় ‘োঙামাতট’ উপনযাসতট। পেবতমীকার এই দুতট উপনযাসই ‘প্রায় সম্প্রতত’ গ্রন্থ তহরসরব
প্রকাতশত হয়। তাাঁে মৃতুযে পে িীরদবীপ্রসাদ লঘারষে সম্পাদনায় প্রকাতশত হয় তাাঁে তনবমাতচত প্রবরন্ধে একতট সাংক ন
গ্রন্থ, ‘বােমাসী গান ও অনযানয’ নাম তদরয়। ‘তততাস একতট নদীে নাম’ উপনযাসতট প্রেম গ্রন্থাকারে পুাঁতেঘে লেরক
১৯৫৬ তিস্টারে প্রকাতশত হয়। তততন েচনা করেরিন অরনক প্রবন্ধ, লিাটগল্প, কতবতা ও উপনযাস। তকন্তু পােক
হৃদরয় তততন আসন করে তনরয়রিন এই বহুচতচমত উপনযাস ‘তততাস একতট নদীে নাম’ –এে জনযই। এখারন আমো
উরল্লখ কেরত পাতে আর াচয উপনযাসতট তাাঁে লিষ্ঠ েচনা কােণ এই মহৎ সৃতিে সরে জতিরয় আরি তাাঁে জীবন।
বশশব লেরক তততাস নদীে তীরে াত ত হরয়রিন তততন, লসই নদীে অপরূপ মতহমা এবাং তাে তীেবতমী মানুরষে
বাস্তব জীবনরক স্বভাবতই তনখুাঁত ভারব তুর ধ্রেরিন এই উপনযারস।
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মাতনক বর্যাপাধ্যায় বাাং া সাতহরতয প্রেম নদীরকতন্দ্রক উপনযাস েচনায় ব্রতী হরয়তির ন। তাাঁে জনতপ্রয় ও
বহুচতচমত উপনযাস ‘পদ্মানদীে মাতি’ প্রকাতশত হয় ১৯৩৬ তিস্টারে। তাে তেক এগারো বৎসে পে তাোশঙ্কে
বর্যাপাধ্যায় েচনা করেন ‘হাাঁসু ীবাাঁরকে উপকো’। অেমাৎ লয সাতহতযধ্াোে সূিপাত মাতনক বর্যাপাধ্যারয়ে
মাধ্যরম শুরু হরয়তি লসই সাতহতযধ্াোয় আেও সাংরযাজন কের ন তাোশঙ্কে বর্যাপাধ্যায়, অমরেন্দ্র লঘাষ,
অদ্বৈত মল্লবমমণ, সমরেশ বসু আেও অরনক সাতহততযরকো।
উপনযারসে শুরুরতই ল খক নদীে সরে জীবরনে তু না করেরিন। নদী লযভারব ভাঙা-গিাে মধ্যতদরয়
ক্ষস্থর উপনীত হয় মানুষও লসভারব ভাঙরত ভাঙরত গিরত গিরত তনরজে জীবন তনমমাণ করে এতগরয় চর ।
কা প্রবাহ-জ প্রবাহ এবাং মানুরষে জীবন প্রবারহে এক দাশমতনক তত্ত্বরকই সামরন লেরখ ল খক আর াচয
উপনযারসে পতেকাোরমা বততে করেরিন। অদ্বৈত মল্লবমমরণে েচনাদ্বশ ীরত নদী লকন্দ্রীয় চতেি রূরপ ধ্ো তদরয়রি।
আর াচয উপনযারস ল খক অতযন্ত দক্ষতাে সরে মার ারদে সমাজজীবনরক তচতিত করেরিন। তততাস নদীে লকার
াত ত পাত ত এই জনজীবন তততাস পারেে সাংস্কৃততরত পুি। মার ারদে অতীত, বতমমান ও ভতবষযৎ তততারসে
উপে তনভমেশী । ল খক তনরজ মার া সমারজে অন্তভুমক্ত বর মার ারদে আাঁরতে কোরক হৃদয় তদরয় অনুধ্াবন
করে জ্ঞারনে পতেতধ্রক ল খনীে মাধ্যরম স্বতিঃস্ফুতমভারব প্রকাশ করেরিন। আে লসজনযই তবশ শতরকে এক
বযততক্রমী সৃতি হরয়রি ‘তততাস একতট নদীে নাম’ উপনযাসতট।
লমঘনা বা পদ্মাে সরে তততারসে স্বভারবে তু না কো নযায়সেত নয়। বি বি নদীরত লযভারব তুফারনে
প্ররকাপ োরক লস তু নায় তততাস এরকবারে তুফারনে প্ররকাপ মুক্ত। আে লসজনয কা ববশাখীে তদরনও মার াো
তততাস নদীে বুরক মাি ধ্েরত লগর ও পতেবারেে মানুরষো তনতিন্ত মরন োকরত পারে। মার া পতেবারেে
ল াকজন ভারব,-“তততারসে বুরক িি-তুফারনে োরতও স্বামী-পুিরদে পাোইয়া ভয় করে না। বউো মরন করে

স্বামীো তারদে বাহুে বাাঁধ্রনই আরি, মারয়ো ভারব লির ো তেক মারয়েই বুরক মাো এ াইয়া তদয়া শান্তমরন
মািভো জা গুটাইরতরি।”২
তততাস নদীে সরে মার ারদে জীবরনে বাাঁধ্ন একসূরি গাাঁো। জরন্মে পে লেরকই মার াো নদীরক লদরখ
আসরি। লযরহতু তততাস নদী তারদে লখাোক লযাগায় তাই নদীরক তনরয় তারদে আশা, আকাঙ্ক্ষা, উেীপনা
লকারনাতদন লশষ হয় না। নদী িািা মার ারদে অবস্থা জ তবহীন মারিে মরতা। ঔপনযাতসরকে ভাষায়,-“তারদে

তদরন োরতে সােী বত রত এই নদী। এই মরনে অত রত গত রত তারদে অবাধ্ পে-চ া। এে নাতি-নক্ষি তারদে
নখদপমরণ। কারজই লরারতে একটুখাতন আি তটতপয়াই বুতিরত পারে লকাোয় এে বযাতধ্ ঢুতকয়ারি। বুতিরত পারে এে
বুরকে কারিই কারিই লকাোও খুব বি একটা চে ভাতসরতরি।”৩
তততাস নদীে গুরুত্ব লসভারব ইততহাসকারেে দৃতি আকষমণ কেরত সক্ষম হয়তন। কােণ তাে লনই লকারনা
ইততহাস, তততাস তীরে লমাগ -পাোরনে মহােরণে লনই লকারনা তচহ্ন, মগরদে েক্তক্ষয়ী সাংগ্রারমে েক্তেতিত
দারগে তিরট এরস পরিতন, বৃতটশ স্থাপরতযে লকারনা লসৌধ্ বুক ফুত রয় জয় পতাকারক কা জয়ী করে োখরত
অসমেম। অেমাৎ নদীে মরধ্যও অপাাংরক্তয় অবরহত ত তততাস নদী। আে অবরহত ত নদীে তচেঅবরহত ত বাতস্া হ
মার াো। তততাস নদী লযখারন ধ্নুরকে মরতা বাাঁক ধ্রেরি লসখান লেরকই গ্রাম শুরু হরয়রি, আে গ্রারমে দতক্ষণ
পািারতই মার ারদে বাস। তচিকে লযভারব তুত ে টারন েরঙে কারুকারযম তনরজে সব তচন্তাধ্াোরক তচরিে মরধ্য
বাস্তবাতয়ত করেন, অদ্বৈত মল্লবমমণও লসভারব তনরজে আরিাপ তিরক পুঙ্খানুপুঙ্খরূরপ মার াসমারজে মাধ্যরম
মমমবযোরক ভদ্র সমারজে কারি তুর ধ্রেরিন। মার ারদে আচাে-আচেণ, তবশ্বাস-সাংস্কাে, লপাষাক-পতেচ্ছদ,
উৎসব-অনুষ্ঠান, তক্রয়া-কমম, ক্রীিা-ভাষা লকারনাতকিুই তাাঁে দৃতি এতিরয় যায়তন। তততারসে ঘারট লনৌকা বাাঁধ্া,
মাতটরত জা িিারনা, উোরনে লকারণ গারবে মটতক, ঘরে ঘরে চেতক, লটরকা, তকত -সূতা কাটাে, জা লবানাে
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সেিাম –এসব হ মার ারদে সম্পতি, মার ারদে পতেচয়, মার ারদে লগৌেব, মার ারদে অতস্তত্ব –আে তারক
তনরয়ই তারদে সাংসাে গরি ওরে। কোয় বর বারো মারস লতরো পাবমণ, মার াো তনরজে আচাে অনুষ্ঠান,
সাংস্কৃততরক যোসম্ভব লমরন চর । সাংস্কৃতত জাততে লমরুদণ্ড, তনরজে সাংস্কৃততে তবসজমন মারন জাততে অতস্তরত্বে সাংকট।
মার াো তনরজে সাংস্কৃততরক ধ্রে োখাে আপ্রাণ প্রয়াস করে। উপনযারস আরি লয মাঘমারসে লশরষ মার া ঘরেে
কুমােীো মাঘ মণ্ডর ে ব্রত পা ন করে। যতদও মার া পতেবারেে কুমােীো অেক্ষণীয়া হওয়াে সুরযাগ পায় না।
কােণ মার া লমরয়রদে পুতু লখ াে বন্ধরন যতত পোে পূরবমই পাতেবাতেক বন্ধরনে লযাগসূরি তােতময ঘরট। তবুও
মাঘমণ্ডর ে ব্রত পা রন তারদে আগ্রহ লকারনাতদন করম না।
জীবরনে চেমতম সতয মৃতুয –মার াো মৃতুযরক ভয় করে না, আে মার ারদে জীবনরক আিা করে মেণ
সবসময় হাত বাতিরয় োরক। মার াজীবরন মৃতুযে হাতিাতন আমো ‘গো’ উপনযারসও লদখরত পাই। সমরেশ বসু
‘গো’ উপনযারস মার ারদে জীবনতচি এাঁরকরিন আে অদ্বৈত মল্লবমমণও মার ারদে জীবনতচিরক তচতিত করেরিন,
তকন্তু উভয় উপনযারসে মার া সম্প্রদারয়ে মরধ্য সাদৃরশযে সরে সরে তকিুটা ববসাদৃশযও পতে তক্ষত হয়। তততাস
পারেে তচিায়রন অদ্বৈত মল্লবমমণ লযন হৃদয় উজাি করে তনরজে বযতক্তজীবরনে অতভজ্ঞতারক কারজ াতগরয় তচিরক
প্রাণচঞ্চ করে তুর রিন। মার াজীবন জ রক িািা বাাঁরচ না, তারদে জীতবকা, তারদে অতস্তত্ব সবতকিুই জর ে
উপে তনভমেশী । সমারজে তোকতেত ভদ্রনামধ্ােী বযতক্তো হয়রতা মার ারদে ভার া াগা, ম্ াগা, দুিঃখ, দুদমশা,
মার াজীবরনে তাৎপযম তেকমরতা হৃদয়েম কেরত পােরব না। ভারগযে উপে তনভমে করে মার ারদে জীবন, তাই
তারদে জীবরনে সাংশয় লকারনাতদন লশষ হয় না। তববাহ লযভারব তারদে মরন সুরখে স্বপ্নরক লদা াতয়ত করে,
তববারহে পতেণাম বা পতেণতত লসভারব দুিঃরখে লবািা তনরয় আরস। জন্ম-মৃতুযে প্রততৈতিতায় জন্মরকই লসখারন হাে
মানরত হয়। প্রতততনয়ত এখারন মাো যায় নবজাতক তশশুো, -“তখন তাে মূ উপিাইয়া পতিয়া না যাইয়া উপায়

তক? লসরূপ ফর ে জরনযও মানুরষে লক্ষাভ নাই। লসেকম তরুে জরনযও মানুরষে লোদন নাই।”৪
তততাস পারেে মানুরষে (যা দাতম্ভক মানুরষে কারি যৎসামানয তকন্তু মানবতাে তবচারে মহৎ) মরধ্য লনই অরেমে
প্রততস্পধ্মা, লনই শতক্ত সামরেমযে প্রততৈতিতা, লনই বাংশ কুর ে অহাংকাে, লনই নাম যরশে আিাতভমান। আরি
সাধ্ােণ মানুরষে অসাধ্ােণ লপ্রম-প্রীতত-ভা বাসাে তনতবি বন্ধন। যতদও তহাংসা, ঘৃণা, তবরৈষ, জীঘাাংসা তারদে হৃদয়
লেরক তচেতরে তনবমাতপত হরত পারেতন। তোতপ তাো মানবতাে জয়গারন তপ সুরজে মত সমাজরক আর া লদতখরয়
তনরজো অন্ধকারে তনমতিত হরয় জীবন অততবাতহত করে। নদীে সরে মার ারদে আতিক সম্পকম। জতম া-কাতদেউদয়তাো-অনন্তবা া-অনরন্তে সম্পকম লযন গ্রতেত হরয় যায় নদীে সরে। নদীে গততময়তা আে অনরন্তে চঞ্চ মন
একই ধ্াোয় প্রবাতহত। বসরন্তে বাতাস শুধ্ু নদীে জ রক এরস ধ্াক্কা মারে না, হৃদয় বসরন্তে সমীেরণ তকরশারেে
মনও লদা াতয়ত হরয় তাক তধ্ন, তাক তধ্ন কেরত োরক। নদীে মরতা তাে বুকও লনরচ ওরে। তাে সরে নদীে মরধ্য
সূরযমে লসানা ী আভা তকরশারেে উন্মনা আনর্ে েঙরক আেও প্রগাি করে তুর । মার ারদে তনয়ম নীতত আচাে
অনুসারে তকরশাে শুকরদব পুরেে এক লমরয়রক তবরয় করে। তকন্তু দাম্পতয জীবরনে সুখ লভাগ তবধ্াতা হয়রতা তাে
কপার ল রখতন। শুকরদবপুে লেরক লফোে পরে লস নবতববাতহতা বধ্ূরক হাতেরয় পাগ হরয় যায়।
তােপে অদ্বৈত মল্লবমমণ ‘নয়াবসত’ খরণ্ড চাে বিে পরেে কাতহতনরক তুর ধ্রেরিন। এখারন আমো উরল্লখ
কেরত পাতে ‘পরেে পাাঁচা ী’-ে অপুে মরধ্য লযভারব তবভূততভূষরণে প্রততচ্ছতবরক লদখরত পাই লসভারব ‘তততাস
একতট নদীে নাম’ উপনযারস অনন্ত চতেরিে মধ্যতদরয় ল খক তনজ সিারকই উরন্মাতচত করেরিন। প্রেরম লনৌকারত
উরে অনন্ত আজ লযন আিহাো। মার াে লির তহরসরব গাঙ লদখাে, নদীে বুরক মাি মাোে, োত লজরগ নদীরত
লভরস লভরস ঘুরে লবিারনাে শখ লযন তাে স্বভাবতসদ্ধ অতধ্কাে। মারয়ে সরে অনন্ত মার াপািায় এরস যখন
আস্তানা গাি তখন মার াসম্প্রদায় তারদেরক স্বাদরে গ্রহণ করে তন । মার াো তনরজরদে উরদযারগ জে লকরট
তভরটে বযবস্থা করে নতুন ঘে বততে করে তদ । কোকারেে ভাষায়, -“এ গাাঁরয় একজন নূতন বাতস্া আতসয়ারি,
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খবেটা যাোই পাই তাোই খুতশ হই । মার াপািাে সবরচরয় লয ধ্নী তি , তােই তগতন্ন কার াে মা লির রদে
বত য়া একখানা লপািা তভতট কমদারম িাতিয়া তদ , লির রমরয়ো বহ বচ কতেয়া তাে আগািা সাফ কতে , তােপে
পািাে পাাঁচজরন তমত য়া তাে উপে একখানা ঘে তুত য়া তদ ।”৫
লশাষক-লশাতষরতে সম্পরকমে মরধ্য দুবমর ো তকভারব লচৌতেফা আক্রমরণ নারজহা হয় তাে ইতেত পাই আমো
আর াচয উপনযারস। মধ্যসত্ত্বরভাগী দা ার ে েক্তচক্ষুরক মার াো ফাাঁতক তদরত পারে না। সমারজে উচ্চবগমীয় অরেম
ব ীয়ান মানুষরদে তবরুরদ্ধ মাো তুর দাাঁিারনাে ক্ষমতা মার ারদে লনই। গ্রাম লেরক মাি তকরন শহরে তগরয় তা
তবতক্র কের ভাে তপিু দু’আনা করে জতমদারেে ল াকরক মাশু তদরত হয় মার ারদে। তচেকার ে লশাষণ েীততে
সমরয়ে পতেবতমরনে সরে সরে শুধ্ু কায়া পতেবতমন হয়, স্বভাবতসদ্ধ চতেরিে লকারনা লহেরফে হয় না। একই সরে
সমারজে িুৎমারগমে বযাপােতটও ঔপনযাতসরকে দৃতি এতিরয় যায়তন,-“তামসীে বারপে কারন এসক কো

ঢুতকরততি না। লস তনরজে কো ভাতবরততি । এই ববেরক তাে কোও উতেরব। মরন মরন লস তনরজরক অপোধ্ী তস্থে
কতেয়া োতখ । সতযই ত, পািাে মরধ্য ঐকয োখা ও পািাে স্বােম লদখাই সবমারগ্র কতমবয। তাো আমাে লক? তাো
মার ারদে ঘরে লনয় না, মার াো লকারনা তজতনস িুাঁইর লস তজতনস তাো অপতবি মরন করে। পূজা-পাবমরণ মার াো
তারদে বাতিে প্রসাদ খাইর এাঁরটা পাতা তনরজ লফত য়া আসরত হয়। লস পাতা ওো লিাাঁয় না, জাত যাইরব। এো
মার ারদে কত ঘৃণা করে। মার াো ল খাপিা জারন না, তারদে মত ধ্ুতত-চাদে পতেয়া জুতা পারয় তদয়া লবিায় না।
তকন্তু তাই বত য়া তক তাো লিাাঁওয়ােও অরযাগয? মার াো মার া বত য়া তক মানুষ নরহ।”৬
স্কুর ে সরে মার া সমারজে আকষমরণে লচরয় তবকষমরণে মািাই লযন সুদৃঢ়। মার া সন্তারনো লকারনাতদন
স্কুর ে মুখ লদরখ না, বা লদখর ও লবতশদূে অগ্রসে হরত পারে না। পাতেবাতেক অভাব-অনটন, সাাংসাতেক দুবম তা,
সামাতজক দায়বদ্ধতাে অভাব, সরবমাপতে তনরজে ভার া-মর্ে তবচারে অজ্ঞতা স্কুর ে সরে তনরজরদে বন্ধনরক
ধ্ীরে ধ্ীরে তশতে করে এরকবারে তনতিন্ন করে লদয়। স্কুর ে নাম শুনর ই বর উরে,-“আে ইস্কু । মার াো
পু রক বাাঁরচনা, তাো তদব ইস্কু ।” যতদও স্কুর ে সরে তারদে অতহনকু সম্পকম তকন্তু মার ারদে লকৌম সাংস্কৃতত
তনরজরদে মরধ্য ধ্রে োখাে আপ্রাণ লচষ্ঠা করে। োমপ্রসাদ-বাহারুল্লা সবাই তমর জাতেগারনে আসে জতমরয় বীরেে
নাচ নাচত। এসব গারনে মাধ্যরম তাো আিতৃতি পায়, এবাং নাগতেক সভযতাে কা দ্ববশাখী িি লেরক তনরজরদে
সাংস্কৃততরক বাাঁচারনাে বযেম প্রয়াস করে।
ব্রাহ্মণযবাদী ভাবাদরশমে আস স্বরূপরক অদ্বৈত মল্লবমমণ তাাঁে বক রমে মরধ্য ফুতটরয় লতা াে লচষ্ঠা করেরিন।
উপনযারস লদখরত পাই বুরুজ বচি ববশারখে লেৌরদ্রে তারপ দগ্ধ হরয় তপপাসাকাতে অবস্থায় এতদক ওতদক তাতকরয়
লকারনা নদী, না াে সন্ধান না লপরয় অসহায় অবস্থায় পতেকাে পতেচ্ছন্ন এক ঘরে তগরয় উপতস্থত হয়। লসই ঘরেে
কনযাে কাি লেরক জ গ্রহণ কোে পে বুরুজ জানরত পারে লস ঘে ব্রাহ্মরণে নয়, এক ভুাঁইমা ীে- তখন লস তনরজে
কৃতকরমমে জনয তব াপ শুরু করে। ঔপনযাতসরকে মরত,-“তপপাসাকাতে বুরুজ-জ খাইয়া শান্ত হইয়া, তজগাস করে

তুতম লকান্ জারতে মাইয়া, (বর ) জারত আমো গন্ধভুাঁইমা ী। বুরুরজে জাতত লগ , হায়, হায়, ব্রাহ্মণ বুরুরজে জাতত
লগ । আরগ পতেচয় তজজ্ঞাসা না কতেয়া যাে হারতে জ লস পান কতে , লস ত ব্রাহ্মরণে লমরয় নয়। লস লিাট
জারতে লমরয় –আিাি খাইয়া বুরুরজ কার্, তপিাি খাইয়া বুরুরজ কার্, জাতত লগ ভুাঁইমাত য়াে ঘরে। বুরুরজে
জাতত তগয়ারি। লস তক কতেরব? না লগ প্রবারস না লগ লদরশ তফতেয়া, লযখারন তাহাে জাতত নি হই , লসখারনই
লস েতহয়া লগ , আে বত য়া তদ –সরেে যত সেীয়া ভাই, কইও খবে মা বারপে োাঁই জাতত লগ ভুাঁইমাত য়াে
ঘরে।”৭
মার ারদে কারি উচ্চবরণমে ব্রাহ্মণ কারয়রতো গুরুরদব তু য, সমারজে তদকদশমক। মার াো বুিরত পারে বামুন
কারয়রতো তশতক্ষত ল াক, মার ারদে লচরয় তারদে জ্ঞান বুতদ্ধ লবতশ। দুবমর ে প্রতত সবর ে তচোচতেত আগ্রাসরনে
এখারনও লকারনা লহেরফে হয় না। তনম্নবগমীয় মার ারদে শারয়স্তা কোে জনয উচ্চবরণমে বামুন কারয়রতো তবতভন্ন
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ধ্েরণে লটাপ তদরয় তপিোবদ্ধ কোে কূটরকৌশ েচনা করে। তামসীে বারপে ঘরে উচ্চবরণমে ল ারকো লয ভারব
আড্ডা জমায়, আসর তারদে আক্রমরণে ক্ষবস্তু তি মার ারদে লকৌম সাংস্কৃতত। মার াো অনরনযাপায় হরয়
কারয়রতে লদাকান লেরক তজতনস আরন, আে লদনাে দারয় ধ্ীরে ধ্ীরে সুরদে জার জতিরয় পরি। বামুন কারয়রতো
ষিযন্ত্র করে মার ারদে তবরয়-শাতদরত টাকা ধ্াে লদয়, আে মার াোও তচেতরে বশীভূত হরয় দাসরত্বে লবতিরক
গ ায় জতিরয় োরখ। মার ারদে কারি বামুন কারয়রতে বাণী মারনই ব্রহ্মাে ল খ। যতদও মার ারদে মরধ্য বাসন্তীে
মরতা দু-একজন তবরোধ্ কোে বযেম প্রয়াস করে, তকন্তু তাে পতেণাম হয় আেও ভয়ঙ্কে। বামুন কারয়রতো সবাই
তমর সতম্মত ত প্ররচষ্ঠায় মার ারদে জে কোে প্রয়াস আেও তীব্রতে করে তু । ‘লসতদন হইরত মার াপািাে
আকারশ একখণ্ড কা লমঘ ভাতসয়া োতক । লকউ জাতন না তাে িায়া কা ক্ররম কতখাতন আতরঙ্কে তবষয় হইয়া
দাাঁিাইরব।’ মার ারদে ঐকযবদ্ধতাই তারদে েক্ষা কবচ তি , লযতদন তারত ফাট লদখা তদ লসতদন হরতই শুরু হ
তারদে দুিঃসমরয়ে সূিপাত। আরগ তারদে মরধ্য ব্ররজে মত দৃঢ় ঐকয তি , মার াো তনরজরদে লকৌম সাংস্কৃততে
সুদৃঢ় গাাঁেুতনে ক্ষণ লেখাে মরধ্য সঙ্ঘবদ্ধ তি । সমারজে উচ্চবরণমে ল ারকো যািাদর ে মাধ্যরম লসই ঐরকয
ফাট ধ্তেরয় লদয় –“যািাদর ে যাো পাণ্ডা, তাো অরেম ও বুতদ্ধরত মার ারদে লচরয় অরনক বি। তাো অরনক শতক্ত

োরখ। তকন্তু এক সরে সবমশতক্ত প্ররয়াগ না কতেয়া, অরল্প অরল্প প্ররয়াগ কতেরত াতগ । লযতদন তবরোরধ্ে সূিপাত
হইয়াতি তাে পরেে তদন তাো তামসীে বারপে বাতিরত আেও জাাঁতকয়া বতস । এততদন তি শুধ্ু তব া, এবাে
আতস হােমতনয়াম, বাাঁতশ ও লবহা া। গীতাতভনরয়ে ততন েকরমে ততনটা বই আতস । আরগ লকউ নামও শুরন নাই
এমতন একটা পা াে তাত ম লদওয়া শুরু হই । তামসীে বাপ আরগ লসনাপতত সাতজত, তারক লদওয়া হই োজাে
পাে। জানাইয়া তদ মার াপািাে লির রদে তাো সখীে পাে তদরব। অতভভাবরকো লির রদে যািাদর লযাগ তদরত
তনরষধ্ কতে । তাো তবতি খায়, ঘাি-কাটা কতেয়া চু িাাঁরট, গুরুজরনে সামরন লব াহাজ কো বর । োকুে লদবতাে
গান িাতিয়া পেঘারট সখীে গারন টান লদয়, এরত তারদে স্বভাবচতেি খাোপ হইয়া যায়।”৮
রূরপ-েরস-গরন্ধ ভেপুে তি মার া সাংস্কৃতত। তকন্তু লসই সমৃদ্ধ ভাণ্ডােও লযন তবষাক্ত কীরটে দাংশরন ধ্ীরে ধ্ীরে
তনিঃরশতষত হরয় যায়। পূজা-পাবমরণ, জন্ম-মৃতুয-তববারহ জীবরন চ াে পরে মার াো তনরজরদে সাংস্কৃততরক মানয
করে চ ত। মার া িািা অনয লকউ এ সাংস্কৃততে তভতে প্ররবশ কেরত পােত না। যািাগারনে দ মার ারদে
সাংস্কৃততরক কুোোঘাত করে। পতেণামস্বরূপ মার া লির ো হুকা লিরি তসগারেট ধ্ে , গুরুজনরদে প্রততও লতমন
িদ্ধা ভতক্ত লনই, লোজগারেে তদরক লকারনা লখয়া লনই। উচ্চবরগমে বযতবচাে দৃতিকটু হওয়া সরত্ত্বও মার ারদে
প্রততবাদ কোে লকারনা সাহস লনই। নতুরনে চটরক মার াো তনরজে ইিত আবরু তবসজমন তদ । তাে উপতে ল ান
লকাম্পাতনে চক্রবৃতদ্ধ সুরদে লবািা লশাধ্ কেরত কেরত মার া সমারজে লমরুদণ্ড এরকবারে লভরে লগ । মার াো
সবমস্ব হাতেরয় পরে বরস মৃতুযে অরপক্ষায় তদন গুণরত োরক।
তততারসে বুরক লজরগ ওো চে তনরয় মার ারদে মরধ্য তববারদে সৃতি হয়। োমপ্রসাদ তনরজে বাতিে লসাজাসুতজ
লজরগ ওো চেরক দখর আনাে জনয িাাঁতপরয় পরি। শুধ্ু োমপ্রসাদই নয় কেমআত বর্আত প্রভৃতত ভূতমহীন
চাষাও এরসতি তকন্তু কারো ভারগয একটুকরোও মাতট আরসতন। তততারসে বুরক লজরগ ওো চেরক তাোই আয়রি
আনরত সক্ষম হয় যাো প্রচুে মাতটে সত্ত্বাতধ্কােী, যাো ব বান, যাো অেমশা ী। আে তততাস নদী শুতকরয় যাওয়াে
সরে সরে মার ারদে অবস্থা এরকবারে জ িািা মারিে মত হয়। লখরত না লপরয় মার াো শুধ্ু মৃতুযে অরপক্ষায়
আরি। মার ারদে দুদমশাে কাতহতন বযক্ত কেরত তগরয় কোকারেে হৃদয়তবদােক বক্তবয,-“অরনক মার া পতেবাে

গ্রাম িাতিয়া চত য়া তগয়ারি। যাো আরগই তগয়ারি তাো ঘেদুয়াে তজতনসপি লনৌকারত লবািাই কতেয়া ইয়া
তগয়ারি। যাো পরে তগয়ারি তাো ঘেদুয়াে তজতনসপি লফত য়াই তগয়ারি। তাো লকাোয় লগ যাহাো েতহয়া তগয়ারি
তাো জাতনরতও পাতে না। তাো কতক তগয়ারি ধ্ান কাটায়, কতক তগয়ারি বি নদীে পারে। লসখারন বি ল ারকো
মাি ধ্োে বি েকরমে আরয়াজন কতেয়ারি। মার াো লযখারন খাইরত পাইরব আে নদীরত তারদে হইয়া মাি
ধ্তেয়া তদরব।
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যাো দ াদত কতেয়াতি , মাি ধ্ো বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বাজারে পার ো তারদে দয়া কতেয়া কাজ তদয়া তদ ,
শহে হইরত তারদে জনয মার ে বস্তা ঘারি কতেয়া লদাকারন আতনয়া তদরব আে লোজ-চাে আনা কতেয়া পাইরব।
লসই সব বস্তা বতহরত বতহরত তারদে লকামে ভাতেয়া তগয়ারি, তাো এখন লবাঁকা হইয়া পতিয়ারি। কাজ কতেরত না
পাতেয়া তাো এখন লকব মতেবাে অরপক্ষায় আরি।”৯ তরব একো তনিঃসর্রহ ব া লযরত পারে লজর সমারজে
তচিায়রণ অনযানয ঔপনযাতসরকে কারুকাযম লমাটামুতট একই। বাংশানুক্ররম যাো তচে াতঞ্চত, অবরহত ত, উৎপীতিত,
লশাতষত, বতঞ্চত, দুবম , তনরুপায়, অখযাত, উরপতক্ষত, ব্রাহ্মণযবাদী সমাজবযবস্থাে যাাঁতাকর যাো তনরেতষত,
লকারনাতদন স্বচ্ছ তাে লবাধ্ যারদে মরধ্য জন্মায়তন –এই তনম্নবগমীয় মার া সমারজে মরধ্য বনততকতারবারধ্ে আশা
কো অনযায়। অদ্বৈত মল্লবমমণ বযতক্তগত অতভজ্ঞতারক কারজ াতগরয়, হৃদরয়ে মমমবযোরক উজাি করে, অশ্রুজর
তসক্ত করে লজর রদে জীবনযািা বণমনায় প্রয়াসী হরয়তির ন। তাই সবতদক তদরয় তবচাে কের , উপনযারসে গেন
বশ ীে মাপকাতেরক একতদরক লেরখ আমো একো দাবী করে ব রত পাতে তাাঁে তচতিত চতেি ও সমাজজীবরনে
বাস্তবায়রন তততন মৃত মানুরষে মরধ্যও প্রাণেরসে সিীবনী ধ্াোরক প্রবাতহত কেরত সক্ষম হরয়রিন।
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