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Abstract 

Abhijit Sen is one of the prominent narrative writers in Contemporary 

Bengali literature. He is one who has stood ideologically against the 

inheritance of colonial model in the Bengali narrative world both in terms of 

form and content consciousness. Off and on, in his writings, Sen has 

criticized the trend of writing stories of love & sex only in Bengali fiction 

and pointed out that so called mainstream literature only depicts the life of 

growing middleclass and rich people, ignoring the struggle for existence of 

the common mass, their livelihood. Like Debesh Roy, Abhijit maintains the 

European model of novel is not useful for depicting the heterogeneity of the 
reality of life of the larger section of people. He says, like the Third World 

literature, our narrative is to stand politically and ideologically against neo-

colonial attack over the heterogeneous culture of marginalized mass and for 

this. The present day narrative should be emancipated from the domain of 

time-space contactless middleclass centric story writing, and it should take 

the way of re-evaluating & re-constructing of myth, folktales & traditions to 

represent the present day reality. Depiction of reality, in Sen’s idea is a 

protest against the traditional way of misrepresenting time & space. When 

we go through a narrative discourse of Abhijit Sen,we should be conscious 

about the narrative consciousness of the writer can be termed as post-

colonial and post-modern in Indian and Bengalee sense, otherwise, the reader 

may fail to find the path of entry in the narrative world of Sen, and also will 

not be able to understand the ideological protest against all kind of  

hegemony, be it in federal productive relation or in the domain of politics & 

culture.  

              We want to prepare a critical discourse on Abhijit Sen’s novel 

‘Megher Nodi’ from post-colonial and post-modern viewpoint of literary 

criticism.  

http://www.thecho.in/
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ভবভজৎ সননয যচনায প্রধান ফরম্বন 
াধাযণ ভানুল। তাাঁয ভকারীন ভকছু 
সরখক সমভন বগীযথ ভভশ্র, াধন 
চনটাাধযায় প্রভুনখয ভত ভবভজৎ 
সালণভূরক ভাজ ফযফস্থায কন ায 
ভানরাচক। সালণভূরক ফযফস্থা, থথাৎ 
ভানুনলয দ্বাযা ভানুনলয সালণ এআ 
ভফলয়ভি ভবভজনতয কথাাভনতয 
নানাবানফ উন  এননছ। একভদনক তাাঁয 
„যাজাি-ধভথাি‟ উন্যান সরখক 

চচতন্য অনন্দারননক গুরুত্বুণথ ফনর 
ভনন কনযনছন, সকননা সম সশ্রণীীন 
াভযতা প্রভতষ্ঠায রনে চচতন্যনদফ 
অনন্দারন গনে তনুরভছনরন তা 
ভবভজৎনক প্রাভণত কনযনছ। অফায 
ন্যভদনক „যহু চণ্ডানরয াে‟ উন্যান 

পুনি উন নছ সালনণয অনযক ভবন্পতয 
রূ। এআ উন্যাভিয একভদনক সমভন 
যনয়নছ অভধতযফাদী ভিয দ্বাযা যহুয 
দনরয উৎখাত য়ায কাভভন, 
ন্যভদনক পুনি উন নছ প্রফর ভিভান 
colonizer যা কীবানফ যহুয দনরয 

ংস্কৃভতনক গ্রা কযনছ তাযআ অখযান। 
নয়া-উভননফফানদয ংস্কৃভতয 
যাজনীভতনক ভবভজৎ এখানন নাফৃত 
কনয সদখাননায সচষ্টা কনযনছন। 
  ভবভজৎ সননয ভফভবন্প 
উন্যান সকাননা না সকাননাবানফ 
াভজয নয়নছ কৃভলজীফন। সরখক ফে 

দযনদয নঙ্গ কৃলক জীফননক তাাঁয 
যচনায় তুনর ধনযন। তাাঁয „রুদ যনঙয 
ূমথ‟ উন্যান ভতভন উদ্বাস্ত কৃলকনদয 

সম কন ায ংগ্রানভয কথা তুনর 
ধনযনছন, সআ ংগ্রাভ সকফর একভি 
ফাভে, উদ্বাস্তয নতুন ভ কানা ভকংফা 
রৃনফরায ন্পংস্থাননয ংগ্রাভ নয় ফযং 
এয ভনধযভদনয় তাযা ভননজনদয 
ভস্তত্বনকআ নতুনবানফ দাাঁে কযানত চায়, 
সম ভস্তত্ব যাজননভতক প্রভিয়ানত 
প্রতযাখযাত নয়নছ। তানদয ভনভদথষ্ট 
সকাননা স্থান সনআ। ূফথ াভকস্তানন ফা 
ফাংরানদন তাযা ভন্দু এআ যানধ 
অিান্ত য়, অফায বাযতফনলথ খণ্ড 
সদনয ভানুল য়া নত্ব ভননজয 
সদনআ ভচভিত য় উদ্বাস্ত নানভ। এআ 
জায়গানত তায সম অত্মভযচয় জথননয 
ংগ্রাভ, এনত একভদনক উন  অন 
কৃলকনদয াধাযণ জীফন, ন্যভদনক 
সতভভন একিা াংঘাভতক ভস্তনত্বয 
ঙ্কি অবাভত য়। ভবভজত এআ 
ভস্তনত্বয ংকনিয সগাো ধনয নাো 

সদফায সচষ্টা কনযনছন। এআবানফ 
ভবভজৎ সননয অয রৃভি যচনা 
„ফগথনেত্র‟ এফং „সদফাংী‟ সত কৃলক 

জীফননয নানা সপ্রভেত অনরাভকত 
নয়নছ সরখনকয ভফনল দৃভষ্টবভঙ্গয 
অনরানক। 
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 ভবভজৎ সননয যচনায প্রধান 
ফরম্বন নরা গ্রাভ। অয গ্রাভীন 
থথননভতক ভূর চফভষ্টয কৃভলনকন্ীকতা। 
তাআ সরখনকয গল্প-উন্যানয ভনধয 
প্রধানত াভন্ততাভিক উৎাদন ফযাফস্থায 
ভনধয কৃভলনকন্ীক জীফননয ফাস্তফ 
ফস্থা, কৃভলজীভফ ভানুল ফা 
কৃভলশ্রভভকনদয নানাবানফ ভনগৃভত 
য়ায কাভভন ফভনথত নয়নছ। অরাদা 
কনয ভবভজৎ সননয কনয়কভি 
উন্যানক কৃভলনকন্ীক উন্যা ফরা 
কষ্টকয। তফু গনফলণায স্বানথথ অভযা 
উন্যানয ভূর theme ফা ভফলনয়য 

উয ভবভি কনয ভকছু ভফবাজন কযায 
সচষ্টা কনযভছ। ভকন্তু এআ ভফবাজন 
ভনতান্তআ কৃভত্রভ। সকননা ভবভজৎ 
সননয ভস্ত যচনাআ কভ সফী 
কৃভলজীফন, কৃলকজীফন এফং সম 
সালণ-ৃঙ্খরা কৃলনকয জীফননক ভফন্প 
কনয তুনরনছ, ভূরত এআভস্ত 
ভফলয়ভবভিক। „সভনঘয নদী‟ 

উন্যাভিনত এবানফ কলৃক  

কৃভলজীফননয নানা সপ্রভেত ন  
এননছ। „সভনঘয নদী‟ উন্যাভি 

নানাকাযনণ কৃলক জীফননকন্ীক য়া 
নত্ব কৃলকজীফন, কৃভলনকন্ীক 
সালণফযফস্থা, সালনণয জাতাকানরয 
ফনথনায ভনধযআ ীভাফদ্ধ নয় থানক ভন। 
সফ কনয়কভি জভির ভফলয় ভবভজৎ 

এআ উন্যান স্পথ কনযনছন। পনর 
উন্যাভিয ফয়নফ চতযী নয়নছ সফ 
কনয়কভি তর (surface), প্রভতভি 
surface এ জীফনন ফাস্তনফয স্বরূ 

ভবন্প, অয ফগুভর একআ অখযাননয 
ানত্র উস্থাভত য়ায় „সভনঘয নদী‟ 

নানভয সছাট উন্যাভি উিযফনঙ্গয 
উদ্বাস্ত কৃলকজীফননয াদাভািা 
ফাস্তফভচত্রণ নয়আ থানক ভন, ফযং তা 
ভনয়য inner structure এ সম 

জিীর তিভূ ভফযাজভান তায 
ফগুনরানকআ ভচভিত কনযনছ। সদ-
কার ংরগ্ন জীফন ফাস্তনফয ফহুনযখায 
কািাকুভিনত এআ অখযান প্রকৃত প্রস্তানফ 
ফহুনযভখক ফাস্তনফয এক polyphony 

নয় উন নছ।  
 এআ উন্যান উিযফনঙ্গয 
সকাননা এক সজরা দনযয সজরা 
ভযলনদয একভি বায কামথভফফযণী 
যনয়নছ। ংভেপ্ত এআ কামথভফফযণীভি 
উন্যানয সেনত্র খুফ গুরুত্বূণথ এফং 
ফহুস্বভযক। ভিভফনঙ্গয উন্পয়ননয 

প্রভিয়ায় অভরাতাভিক কাজকনভথয 
স্বরূ, কৃভল ফযাফস্থায় ফযানঙ্কয বূভভকা, 
যাজননভতক ভিয বূভভকা, আতযাভদ 
নানা ভফলয় তযন্ত ফাস্তফতায নঙ্গ 
াভজয নয়নছ উন্যান। ভবভজৎ 
সদখানেন দরভত ভনভফথননল 
যাজননভতক ংস্কৃভত নয় নেনছ 
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দাভয়ত্বজ্ঞানীন। পরত সরাকবা, 
ভফধানবা আতযাভদনত জনগনণয 
উন্পয়ননয রনেয সম ভস্ত অআন এফং 
ভযকল্পনা গৃীত য়, তা ফাস্তফায়নন 
কায সতভন দায় সনআ। সজরায 
ভকুভা াক, ভমভন একজন 
দাভয়ত্বীর, স্থানীয় কভথকতথা; একভি 
ভনভদথষ্ট ঞ্চনরয উন্পয়ননয প্রধান চারক 
ভতভন। ভকন্তু ভতভনআ ঋণদান কভথূভচয 
ভাধযনভ যকাভয প্রকনল্পয ফাস্তফায়ননয 
জন্য, স্থানীয়বানফ নীভতভননদথনায জন্য 
সম ভভভিং য় তানত উভস্থত থাকায 
প্রনয়াজন সফাধ কনযননা। ভমভন 
যকানযয অভরা ভননফ সজরা 
প্রাননয প্রভতভনভধত্ব কনযন সআ 
সেুভি ভযাভজনেি রৃ-এক ভদন অনগ 
থ ফনযাধ সভাকাভফরা কযনত ভগনয় 
ভকছু বুর ভদ্ধান্ত ভননয়নছন এফং পরত 
ভতভন খাভনকিা রভিত নয় অনছন। 
তায এআ রিায কথা সকউ মভদ সকাননা 
বানফ সজনন সপনর এআ বনয় ভতভন এআ 
বা সথনক াভরনয় ফাাঁচনত চান। 

াভভগ্রক বানফ উন্পয়নন ফযাঙ্ক এয সম 
আভতফাচক বুভভকা যনয়নছ তা ফযাঙ্ক এয 
ভপাযনদয কথাফাতথায় ভযসু্ফি য় 
না। থথাৎ সকাননা নেআ সকাননা 
অন্তভযকতা সনআ। অয মাযা প্রকল্প 
ফাস্তফায়ননয জন্য কাজ কনয এযা সকউ 
বায় অহুত য় না। ভভভ ভভেত, 

এফং ভধযভফি সশ্রণীয কৃলক ফনরআ এআ 
বাগুভরনত অভিণ ায়, ভকন্তু াধাযণ 
কৃলনকয প্রভতভনভধ সআ বায় োক 
ায় না। এখানন এআ বায 
প্রভতনফদননয ভাধযনভ ভবভজনতয করভ 
সমন এআ প্রশ্ন তুরনত চায়, তানর 
ভতযকানযয উন্পয়ন নফ ভক কনয? 
ভবভজনতয একভি চফভষ্টয র ভতভন 
ভননজ যাভয ভানজয ফা system এয 
ভানরাচনা কনযন না, ভকন্তু 
ভনযনেতায অোনর সথনক ভতভন 
ঘিনানক এভন বানফ তুনর ধনযন মানত 
প্রকৃত ফাস্তফ ছভফিা উন  অন, এফং 
া ক ন্তত ভানরাচনা কযফায 
জায়গায় স াঁনছ মান। া নকয  
সচতনানক এআবানফ ভবভজৎ অঘাত 
কনযন। 
 ন্যভদনক এআ উন্যান উন  
এননছ যকানযয রৃফথরতায সুনমাগ 
ভননয় NGO (Non-government 

organization) ফা সফযকাযী 
ংস্থাগুভরয ফােফােন্ত নয়  া রূ। 

নয়া উভননফফাদী ভফশ্বায়ন মা প্রায় 
৮০/৯০ এয দনক জন্ধ রাব কনযনছ 
এফং এয য সথনকআ াযা ৃভথফীনত 
এআ NGO য একিা ভফনল বুভভকা 
সচানখ েনছ। এআ ংস্থাগুভরয প্রধান 
কাজ নে নানাবানফ f und সজাগাে 
কনয তথাকভথত উন্পয়ননয উনেনে 
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এভগনয় অা। ভকন্তু এয ানথ এগুনরায 
একভি ফযাফাভয়ক রেয থানক। মায 
ভকছু অভযা সনয়ভছ অধুভনক ভকছু 
সরখকনদয যচনায়। এযকভআ একিা 
রেয কভয বগীযথ ভভনশ্রয „অেকাভ ‟ 

উন্যান। এআ উন্যান সদখা সগনছ 
সম „আস্ট নয়স্ট সপাক পাউনণ্ডন‟ 
নাভক অনভভযকান এক NGO, মা 

সরাকংস্কৃভতয চচথা, প্রায, গনফলণা 
আতযাভদ ভননয় কাজ কনয এফং তা 
কযনত ভগনয় সআ ঞ্চনরয গনফলক 
যাজীফনক তায দারার ফা অেকাভ নত 
ভযণত কনয।  অত্মপ্রভতষ্ঠায সভান 
ভধযভফি যাজীফ িভ নয় ন  
পাউনণ্ডননয স্থানীয় কভথকতথা। বগীযথ 
ভভশ্র রেয কনযনছন অনভভযকান 
ংস্থাভিয কভথনক র। গ্রানভয জ 
যর সভনয়নদয নাচ, গান সদভখনয়, 
তানদয নানা stage সদয়ায নানভ এযা 
সকাভি িাকা সযাজগায কযনছ। বগীযথ 
এবানফআ নাফৃত কনযনছন NGO য 
সনভতফাচক বুভভকা। „সভনঘয নদী‟ 

উন্যান ভবভজৎ খুফ ারকাবানফ 
এআ NGO ভূনয বূভভকায য একিা 
নন্দনয বাফ ফযি কনযনছন। সকননা 
ভফশ্বভফদযারনয়য ভেক সজযাভতভথয় 
যানয়য চাকভয সছনে ভদনয় NGO সত 
মিু য়া এফং ভভনভয ভত একজন 
উনদযাগী, ভযশ্রভী ভানুলনক তায 

কভথকানণ্ড াভভর কযায জন্য এত 
উৎা সদখাননায ভনধয সকাথা সমন 
যনয়নছ একিা স্বানথথয সচাযািান। 
ভভনভয ানথ তায ভাষ্টানযয 
কনথাকথননয একিা ং এখানন 
উদ্ধৃত কযা সমনত ানয,  

“মভদ ভতযকানযয কাজ কযনত 

চা, গ্রাভীণ ভানুনলয মথাথথ 
উন্পয়ননয কাজ কযনত চা, 
অভানদয নঙ্গ সমাগ 
সদ।......নস্বোনফা সকউ 
কযনত ফরনছ না সতাভানক। তুভভ 
মা কযছ তাআ কয, সমখানন 
কযছ, সখাননআ কয। ভকন্তু 
অভানদয নঙ্গ ংঘফদ্ধ নয় 
কয। তুভভ এন.ভজ. কয। িাকায 
বাফ নফ না।াযা ৃভথফী 
এআফ কানজয জন্য িাকা 
ভদনে। আদাভনং অভানদয যকায 
 সফযকাভয ংগ ননক নানা 
উন্পয়ননয কানজ ংগ্রণ কযায 
জন্য োকনছ। এন.ভজ.যা 

ৃভথফীনত যাষ্ট্র  যাজনীভতয 
ভফকল্প ভি ভানফ ভাথা তুনর 
দাাঁভেনয়নছ। ভস্ত ৃভথফীয ভস্ত 
যকনভয ভঙ্গরআ অভানদয 
কাভয।” ১ 
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এবানফআ কৃভলনেনত্র ুাঁভজয 
প্রনফ ঘিনছ, াভন্তফানদয ভনধয ুভজাঁয 
নুপ্রনফ ঘিনছ। এআ ুাঁভজয নুপ্রনফ 
কৃলকনদয জন্য এক নতুন ভস্যায ৃভষ্ট 
কযনত ানয। এয পনর সম কৃলনকযা 
ভযশ্রভ কনয উৎাদন কযনফ, তাযা 
তানদয উৎাভদত পর ভননজযা 
ফাজাযজাত কযনত াযনফ না,  তা 
NGOয ভাধযনভ ফাজাযজাত নফ মায 
পনর রাব নফ এআ ংস্থাগুভরযআ। 
থথাৎ নতুন যকনভয একিা প্রজা 
সালনণয, কৃলক সালনণয ফযাফস্থা 
অনছ এআ NGOয মত্রতত্র গভজনয় 
 ায ভনধয ভদনয়, ভবভজৎ সন স্পষ্ট 
বানফ না নর আভঙ্গনতয ভাধযনভ এআ 
সালনণয ফযাাযিানক া নকয াভনন 
তুনরনছন।   
 „সভনঘয নদী‟ উন্যাভি রৄধুআ 

কৃলনকয জীফননয ভযক উন্যা ভাত্র 
নয়, এআ উন্যান সম ভংবাগ ভানুল 
উন  এননছ তাযা প্রধানত ফঙ্গবালী 
ফাঙাভর চভযত্র মাযা প্রায় ফাআ নে 

নভঃূদ্র ম্প্রদায়বুি। এআ নভঃূদ্রযা 
অভানদয ফাঙাভর ভন্দু ভানজ ফাাঁ-
সফনতয কাজ কনয, ভৎ চাল কনয, 
সকউ অফায কৃভলজীফী, ফরা বানরা 
কৃভলশ্রভভক। থথাৎ এনদয সাগুভরয 
সকানিাআ সতভন থথকযী নয়। 
ন্যভদনক ূদ্র ফনগথয ভনধয এযা 

ভনভন্দত  ভনচু ফস্থানন ফা কনয। 
আভতা সথনক জানা মায় মখন ধনভথয 
ভবভিনত সদবাগ য় তখন নভঃূদ্র 
ভানজয ভকংফদন্তী সনতা সমানগন্ ভণ্ডর 
াভকস্তাননক ভথথন কনযন। এিা সমন, 
সম ভন্দু Identity তানক াযাজীফন 
ম্মান কনযনছ, তায ভফরুনদ্ধ এক 
ধযনণয প্রভতফাদ। ভকন্তু এনত সম তায 
জানতয খুফ উন্পয়ন নয়ভছর তা নয়, 
ফযং ফযাভি সমানগন ভণ্ডনরয ভকছু রাব 
নয়ভছর, তা ভতয। ভতভন িভআ 
একিা যাজননভতক ভযভস্থভতয িীেনক 
এ ভযণত নয়ভছনরন, উিযকানর ভতভন 
াভকস্তাননয ভিী নয়ভছনরন। 
উন্যান সমানগন্ ভণ্ডনরয প্রঙ্গ 
অনছ। মাআনাক, এআ নভঃূদ্র জানতয 
সরানকযা খুফ ভযশ্রভী এফং স্ববাফতআ 
এনদয ভনধয সোব সিাধ ভকছুিা সফী। 
ভূরত ভযশ্রনভয মথানমাগয ভূরয না 
ায়ায়আ তানদয ভনধয এআ সিানধয 
জন্ধ নয়নছ। এযা তযন্ত ঐকযফদ্ধ 
জাভত। অয এআ জাভতয একজন 

সদনফাভ ফযাভি নরন সদনফন ভফশ্বা। 
সদনফন ভফশ্বা উদ্ধাস্ত নভঃূদ্র ভানজয 
সনতা। ূফথাভকস্তান সথনক ফথাযা নয় 
অা স্বজাতীয় সরানকনদয 
ুনঃপ্রভতষ্ঠান, তানদয ভননয় জনদ 
গ ন, তানদয ন্পংস্থান, তানদয নতুন 
সদন নতুন বানফ ভথতু কযাআ জীফননয 
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একভাত্র প্রধান উনেে রূন গ্রণ 
কনযনছন সদনফন ভফশ্বা। ভভনভয ানথ 
সুস্থ সদনফন ভফশ্বানয অনরাচনায় 
যনয়নছ এয প্রভাণ, 

“সম ফ ভানুল দণ্ডকাযণয, 

অন্দাভান ভকংফা অানভ াভযনয় 
সগনছ, অভানদয সগাষ্ঠীয ফ 
ভানুল, ফাআনক খুাঁনজ ভননয় 
অফ। এখানন তানদয ঘয কনয 
সদফ, জভভ কনয সদফ।”

২ 

         সদনফন ভফশ্বা মথাথথ নথথআ 
একজন সগাষ্ঠী নায়ক। তাাঁনক কনর 
ভফশ্বা কনয, শ্রদ্ধা কনয, ভানন। ভতভন 
স্কুর গ ন কনযনছন। তাাঁয সগাষ্ঠীয 
সরানকযা মানত োরৄনা কযনত ানয, 
মানত ৃভথফীয নঙ্গ ভযভচত নত ানয 
এআ সচষ্টািা ভতভন কনযনছন। মভদ এিা 
খুফ ভযষ্কায না সম এআ ভস্ত কাজ 
কযায জন্য উদযনভয ানথ সম নথথয 
প্রনয়াজন য়, তা উদ্বাস্ত সদনফন ভফশ্বা 
সকাথা সথনক সজাগাে কনযভছনরন? তনফ 
উন্যা সথনক একথা নুভান কযা 

মায় সম ম্ভফত ভতভন নভঃূদ্র ভানজয 
ভফিারী ভযফানযযআ সরাক ভছনরন। 
অয সআ ানথ সরাকভিয ভনধয 
ফযভিগত প্রভতষ্ঠারানবয সরাবিা ভছর 
ভকছু কভ। রৄধু এিা নয়, এয াাাভ 
ফযাভিজীফনন ভতভন ভকছু নুান 
সভনন চরনতন। ভনম্ননশ্রণীয ভন্দু ভানজ 

সম নতা, সম ন ম্পকথ, নফধ ম্পকথ 
আতযাভদ ভননয় এতিা স্পথকাতয সনআ, 
মতিা তথাকভথত উচ্চফগথীয়নদয ভনধয 
যনয়নছ। এয প্রভাণ অভযা তাযাঙ্কনযয 
ভফভবন্প উন্যানয ভনধয সনয়ভছ। 
ভকন্তু সদনফন ভফশ্বা এনকফানযআ 
ভউভযিান ভানভকতায সরাক ভছনরন। 
ভতভন তাাঁয সশ্রণীয উন্পয়ননয জন্য 
ভননজনক মথাম্ভফ এ ভস্ত ফযাায 
সথনক দূনয যাখায সচষ্টা কনযনছন, এফং 
ুত্র ভভভনক এআ যাভথআ 
ভদনয়নছন। 
 ভভভ সদনফন ভফশ্বানয মথাথথ 
উিযাভধকাযী। স ভস্ত ভানুলনক 
ভননজয ানথ ভননয় চরনত সচনয়নছ। স 
যাজননভতক সনতা নত চায়ভন। স 
একজন নতুন entrepreneur, স 
সদনফক নয়। তাআ স ভাস্টাযনক 
ফনর, 

“চাকযী কভযভন, একথা ভ ক নয় 

স্যায। া কযায য সফ 
ভকছুভদননয চাকয খুাঁনজভছ। 

কযফায ভত উমিু চাকভয াআ 
ভন। অয অভভ ভ ক গ্রাভ 
উন্পয়ননয কাজ কযভছ না স্যায। 
গ্রাভাঞ্চনর সম ফ কানজ য়া 
অনছ, সআ ফ কাজ অনানদয 
কাচ সথনক সখা ভফদযাফুভদ্ধ ভদনয় 
রৄরু কনযভছ। মভদ পর আ 
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ননক ভানুল উকৃত নফ। 
অভায সযাজগায নফ। 
সস্বোনফক য়ায ভনতা সতা 
াভযফাভযক ফস্থা অভায নয় 
স্যায।”

৩  

        এআ কাজ, এআ সচষ্টা কযনত 
ভগনয় স তায সগাভষ্ঠয এফং সগাভষ্ঠয 
ফাআনযয সফ ভকছু ভানুনলয 
কভথংস্থাননয ফযফস্থা কনয ভননয়নছ। ভকন্তু 
যকাভয রারভপতায ফাাঁধন সম কীবানফ 
ভভনভয ভত ভানুনলয ভযশ্রভী 
কভথকাণ্ডনক ননকভয় ভফপর কনয 
ভদনত ানয এয প্রভাণ যনয়নছ „সভনঘয 
নদী‟ উন্যান। ভভভ তায ভস্যা 

ভননয় প্রনতযকিা ফযাঙ্ক এ সগনছ। ফযাঙ্ক 
এয ভনয়ভ ভনত ভাছ ভাযায ভয় র 
পাল্গুন ভা, তাআ প্রফর খযায় চজযষ্ঠ 
ভানআ জনরয বানফ ভাছ ভযনত রৄরু 
কযনর ভাছ তনুর ভফভি কযা চরনফ 
না। এভদনক ভভনভয িাকা ফাভক নয 
অনছ ফযাফাদাযনদয কানছ, তানক 
িাকা ভদনত নফ নননকয। এভন 

ফস্থায় ফাস্তনফয নঙ্গ এনকফানয 
ম্পকথীন াভাভজক, যাজননভতক  
প্রাভনক ফযাফস্থায চান ভভভ াভযনয় 
সপরনছ তায অত্মভফশ্বা। উৎাদননয 
ৃঙ্খরায় িভআ ঘুণ ধযনছ মথাথথ 
ফযাফস্থানায বানফ। ভভভ তায 
শ্রভভকনদয িাকা ভদনত াযনছ না, 

ফযাফাদাযযা তায ানা িাকা ভদনে 
না, ন্যভদনক ফযাঙ্ক এয ভকভস্তনত স 
ভননজআ ভদনত াযনছ না। চানয ভনধয 
অনছ ভভভ। এআ চািা ৃভষ্ট নয়নছ 
ভূরত মথাথথ ভযকল্পনায বানফ। 
উন্যানয ভভভিংিা এখানন খুফ জরুযী। 
সরখক প্রথনভআ ফনরনছন সম „বা না 
ফনর ভভভিং ফরা বানরা‟। বায ভনধয 

একিা ফে ফযাায থানক থথাৎ বায় 
প্রচুয ভানুনলয ংগ্রনণয ফযাায 
থানক। অয ভভভিং ভুভষ্টনভয় ভকছু 
ভানুনলয মাভিক উভস্থভত  তনতাভধক 
মাভিক এজযান্োয ভনধযআ ীভাফদ্ধ 
থানক। 
 ভূরত কৃলক জীফননয ভস্যা 
ংকি, ভযকল্পনাভফীন উন্পয়ন এফং 
এআ ভযকল্পনাভফীন উন্পয়ননয পনর 
ভফভবন্প কাজকভথ গ্রাভাঞ্চনর কীবানফ নষ্ট 
নয় মানে, এয ফণথনা যনয়নছ 
উন্যাভিনত। জনজীফননয নঙ্গ 
একফানযআ ম্পকথীন যাজননভতক 
কতথাফযাভিযা কীবানফ কাগনজ নত্র 

উন্পয়ণ কনয ভননেন এফং মায পনর 
ভভনভয ভত কভথনদযাভী ভানুনলয 
কভথমজ্ঞ ভফপনর মানে সালনণয ভনধয 
নয ভভনভয ভত উদযভী ভানুল, 
ভভেত সছনর চা াভরানত াযনছ 
না উন্যাভিয এভি একভি প্রধান 
ভফলয়। অয এআ ভফলয়ভিয উন্যান 
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দাে কযাননায সেনত্র একভি ভস্যায 
ভদক রূন সদখা ভদনয়নছ সম নতা। এআ 
সম নতা এননছ একভি ধলথনণয ঘিনা, 
একভি ভযভস্থভতগত প্রভিয়ায ভধয 
ভদনয়। এআ ঘিনাভিয ফণথনা কযনত ভগনয় 
সরখক ফনরনছন কীবানফ সফদনাতথ 
তিােন্প ভভনভয খুনর যাখা ানিথয 
নকি সথনক িাকা চুভযয কযায সরানব 
ঘনয স ানক সাভরয়ানদয সভনয় উিযা, 
সম ভভনভয খাভাে ফাভেযআ এক ভ নক 
ভঝ ফা কভথচাযী। িাকািা ভননত স 
ংনকাচ কযনছ, বয় ানে, অয এআ 
ফনযআ সজনগ সগনছ ভভভ। সজনগ স 
সচায ধনযনছ। সচায ধযনত ভগনয় াভান্য 
ভফদ্ধস্ত নয়নছ উিযায সাাক। অয 
এয যআ ঘিনছ ভভনভয কতৃথক 
উিযানক ধলথনণয ঘিনা। এআ ঘিনানক 
উন্যানয প্রায় প্রধান রূন সদখানেন 
সরখক। এিা ভক এনকফানযআ 
উনেেীন সবনফ? ভবভজৎ সননয 
যচনায় সদখা সগনছ সম ভস্যানক একভি 
ন্যভাত্রা সদয়ায জন্য সরখক ফযফায 

কনযনছন সম নতানক। সম নতা, 
সম নদৃনেয ফণথনা এগুভরয ফণথনায় 
সরখক আভঙ্গনত ভফশ্বাী নন, ভফফযনণ 
ভফশ্বাী। থচ ভফফযনণয ভনধয এভন 
একধযনণয বাভলক ংমভ থানক সম দীঘথ 
ফণথনা নে তা ণথগ্রাভপয স্তনয 
সাাঁছায় না। এ সরখনকয একিা 

যচনায সক র। এআ কাভ, সম নতা, 
এফনক এতিা ফণথনা না কযনর 
সরখনকয উন্যানয ভল্পভভদ্ধ ঘিত 
ফনর অভযা ভফশ্বা কভয। তনফ 
সম নতায এআ ভতকভথত প্রঙ্গ সম 
সরখনকয যচনায রৃফথরতা তা ফরা মায় 
না। সকননা তা কখনআ নয় ন  না। 
 ভবভজৎ সন ভভভনক 
ফযভিচভযত্র ভানফ গনে সতারায 
প্রনয়াজনন, ভভভ সম সদফতা নয় একথা 
স্পষ্টবানফ ফুভঝনয় সতারায প্রনয়াজনন, 
ভভনভয সম অয াাঁচিা াধাযণ 
ভানুনলয ভতআ চাভদা যনয়নছ তা 
সদখাননায জন্য ভভনভয এআ কাজভিনক 
একধযননয মভুিগ্রাহ্যতায সদয়ায সচষ্টা 
কনযনছন। সরখক এক দু্ভত মভুি 
ভদনয়নছন এখানন। ভতভন ফনরনছন 
ভভনভয াযা জীফন ধনয ভনম্ননশ্রণীয 
ভানুল নয় থাকায মিণায কথা- 

“ভস্ত ৃভথফীয ভফরুনদ্ধ তায 

প্রভতনানধয অকাঙ্খা াযা 
জীফন ধনয ফাঙাভরক উচ্চফনণথয 

কাচ সথনক ায়া তায ূক্ষ্ম  
স্থূর ঘৃণা, স্কুর সথনক 
ভফশ্বভফদযারয় মথন্ত দীঘথ মাত্রানথ 
ংযেণ সুভফধায জন্য ায়া 
সেল, ভান, সিাধ, ভফগত 
ভতনভানয সম ন মাত্রানথ 
ংযেণ সুভফধায জন্য 
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িভফধথভান খযা  উিীভফত 
দাফদা তায যীয  ভনন এভন 
এক ভফভচত্র অরনকভভ ৃভষ্ট কযর 
মা তায জাগ্রত সচতনানক, তায 
অত্মাননক এফং সদনফন 
ভফশ্বানক মুথদস্ত কনয সপরর। 
তায ভননজনক ভনন র 
সস্বোচানযয ভধকায জথন কযা 
এক প্রফর ফযাভবচাভয।”

৪
  

  
এখানন সমন উন্যানয কথক 

তাাঁয নায়নকয যো কযায জন্যআ এভন 
মভুিজার যচনা কনযনছন। এখানন 
অনযকভি প্রনঙ্গয উনেখ অনত 
ানয। ভভনভয ভত কাজফথস্ব ভানুনলয 
সনারী ভভরায ফাভেনত মায়া সকন? 
এআ ঘিনাভি অনর যফতথী ঘিনাভিনক 
ভফশ্বানমাগয কনয গনে সতারায জন্যআ 
উন্যান এননছ। এআ অধা সদফতা, 
অধা ফতায ভভভ সম যিভাংনয 
সদানল গুনণ ভভনর একভি ভানুল তাআ 
সমন সরখক এখানন সদখানত চাআনছন। 

তাআন ফনু্ন গুআন্দুয ানথ উভস্থত য় 
সআ সনারী ভভরায ঘনয। সআ 
ভভরায ভদনক অকৃষ্ট নয় ভভভ মখন 
তায কানছ সমনত গ্রয য়, তখন স 
অয়নায় সদখনত ায় সদনফন ভফশ্বানয 
প্রভতেভফ। এ রৄধুআ সদনফন ভফশ্বানয 
প্রভতেভফ নয়, এ সদনফন ভফশ্বানয 

ভো, ংস্কায, দাভয়ত্বনফাধ। সদনফন 
ভফশ্বা তানক ভভখনয়নছন, ভাজ 
সনতানক াধাযণ ভানুনলয ভত চরনর 
নফ না, তাআ মখনআ ফাাঁধাধযা ভনয়নভয 
ফাআনয একিু উনিজনা, একিু 
নফধতায ভদনক ভানুনলয প্রানণয 
স্বাবাভফক সঝাাঁকফত গ্রয নয়নছ 
ভভভ, তখনআ তায াভনন তজথনী তনুর 
াভজয নয়নছন সদনফন ভফশ্বা। এ 
তাযআ ভফনফক দংননয প্রভতেভফ। 

সরখক ভভভ চভযত্র যচনায 
সেনত্র নুুঙ্খ ফণথনায ভধয ভদনয় 
ফাযফায এিাআ প্রভাণ কযনত সচনয়নছন 
সম, স সকাননা আউনিাভয়া ফা রীক-
ফাস্তফ-স্বপ্নভয় চভযত্র নয়, স ভানুল। 
ভভভ ভচি রৃফথর এক মফুক, মায 
রৃফথরতায একভি ভফনল ভদক অনছ। 
নাযীয স্তননয প্রভত তায প্রফর অগ্র 
াযাজীফনন, তায উয ত্নীয 
গবথাফস্থায় তায ানথ স্বাবাভফক দূযত্ব, 
াযাভদননয ভযশ্রনভ ভফভ্রান্ত ফস্থা, 
তন্ােন্প ফস্থায় তায স্বনপ্নয ফণথনা 

এভস্ত ভকছুয ভনধযআ যনয়নছ সম নতায 
নুঙ্গ। ফ ভভভরনয় সদনফন ভফশ্বা 
যাবূত নয়নছন। এখানন প্রশ্ন জানগ 
তানর ভক ভবভজৎ সননয উনেে 
রৄধুভাত্র এআ ধলথনণয ঘিনাভিনক ভথথন 
কযায ভনধযআ ীভাফদ্ধ? উন্যাভি 
নচতন া নকয দৃভষ্টনত েনর সদখা 
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মায়, সগািা ফযাাযভি ভবভজৎ ফযাফায 
কনযনছন ন্য একভি উনেনে, ন্য 
একভি ফযাায উন্যান ভননয় অায 
জন্য।  

প্রথভত এআ ঘিনাভি দযকায 
একভি ভস্যানক ভচিীত কযায জন্য। 
উিযা ধভলথত না নয় ন্য সকাননা সভনয় 
ধভলথত নর ফযাাযিা এভন দাাঁোত না। 
সভনয়ভি সাভরয়ানদয য়া দযকায, 
সভনয়ভি যাজফংীনদয য়া দযকায, 
সকননা উিযফনঙ্গয কাভতাুভয 
অনন্দারননক অখযাননয িননািন তুনর 
অননত নফ, সচষ্টা কযনত নফ তায 
মথাথথ স্বরূ ন্নাননয। এআ দায় ভাজ-
নচতন সরখক ভবভজৎ সননয। াযা 
উিয-ূফথাঞ্চনর গত ভত্র-চভে ফছনযয 
প্রধান ভস্যা র Identity ফা 
ভস্তনত্বয ন্নান। প্রনতযকিা সছাি সছাি 
জননগাষ্ঠী তায ভস্তত্বনক ুনরুদ্ধায 
কযনত চাআনছ, এফং মখন সদখনছ সম 
তায ংস্কৃভত, তায স্বাতিয, তায বালা, 
তায অত্মভযচয় সকাননা না সকাননা 

বানফ অিান্ত নে প্রভতনফী 
েভতাারী ভিয দ্বাযা, তখন তাযা 
স্বতি যাজয চাআনছ, স্বতি ঞ্চর 
চাআনছ, কখন চাআনছ সগািা যাষ্ট্র। 
ভেভাা, ভায, ভযয়াং, চাকভা কনরআ 
থথাৎ উিয-ূফথবাযনতয ভফভচত্র 
জননগাষ্ঠী অত্মভযচয় ুনরুদ্ধানযয জন্য 

স্ত্র অনন্দারননয ভদনক মানে, মানে 
ভফভেন্পতাফাদী অনন্দারননয ভদনক। এআ 
অনন্দারননয প্রভিয়া, এআ জাভতগ ননয 
প্রভিয়া post-colonial জাভত গ ননয 
প্রভিয়া রূন ভচভিত নত ানয। এআ 
উিয ূফথ বাযনতয জাভত গ ননয 
প্রভিয়ায় সকাচ ফা যাজফংীযা ভনজস্ব 
ভবজ্ঞান ফা অত্মভযচনয়য ন্নানন 
ব্রভত নয়নছন। অিাসু (All Assam 

Koch Rajbansi Students Union) 

অভানদয ভিভ অানভয এক প্রফর 
ভিভান ছাত্র ংগ ন। এআ ংগ নআ 
ভিভফনঙ্গ কাভতাুভয নানভ খযাত। 
সকাকোঝায ঞ্চর  সগায়ারাোয 
একিা ং ভননয়, ফাংরানদনয যংুয 
সথনক ভফানযয ুভণথয়া মথন্ত এফং সগািা 
উিযফঙ্গ জুনে ফযাক ানয 
যাজফংীনদয ফা। এআ যাজফংীযা 
অানভয ভফভবন্প ঞ্চনর ভভয়া, 
অফায ভভরগুভেনত-সকাচভফানয-
ভদনাজুনয-ভারদানত ভননজয ফাভেনত, 
স্ববূভভনত তাযা ফাঙাভর ভযচনয় ফা 

কনয। থচ তাযা সভাঙ্গরনয়ে, অয 
ফাঙাভর নে ভেক ভভভশ্রত জননগাষ্ঠী। 
এআ কাভতাুভয অনন্দারনভিনক এক 
ন্য ভাত্রা সদফায জন্য ঘিনাভিনক তুনর 
অনা নয়নছ উন্যান। প্রথনভ এআ 
সাভরয়ানদয সভনয়য ধলথনণয ফণথনা, 
তাযয ব্রনজন যানয়য ফৃিান্ত। কত কত 
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ফাঙাভর ভানুল আউভনয়ননয নানভ কাজ 
কনয না, ভকন্তু ভফচায নর চাকভয মায় 
সকফর যাজফংী ব্রনজন যানয়য। ভতভন 
সদখানেন যাজফংীযা ভনমথাভতত। 
ভবভজৎ তাআ ফনর সকান জাভত-সগাষ্ঠীয 
ভফেন্পতানক ভথথন কনযন না, ভকন্তু এআ 
অনন্দারননয সপ্রভেতভি যচনায় তুনর 
ধনয ভতভন সদখানত চাআনছন সম 
স্পথকাতয ভনয় একভি াধাযণ 
ঘিনা, একজন ুরুনলয দ্বাযা নাযী 
ভনমথাতন ভাত্র নয় থানক না, ফযং নয় 
মায় ফাঙাভর ুরুনলয দ্বাযা যাজফংী 
নাযীয উয অিভণ। যাজফংী ভাজ 
তাআ ফন্ন োনক, যাস্তা ফনযাধ কনয, 
ভফনদ্রা কনয। এআ বানফ গত ভফ 
ফৎয ধনয চরনত থাকা যাজফংীনদয 
স্বতি সকাচ যানজযয জন্য অনন্দারননয 
ছভফ উন  অন উন্যান। এআ ভফলয়ভি 
উন্যান স্থান ায়ায় এভি সকফর 
কৃলক জীফন ভবভিকতায ভনধয ীভাফদ্ধ 
নয় থানক ভন, সনয়নছ নতুন ভাত্রা। 
উন্যান মিু নয়নছ ফাস্তফতায 

অনযকভি তর, স ভভনভয স রুনল 
ভুগ্ধ নয়ভছর, ভকন্তু ভভভ মখন তানক 
ভস্ত ভি ভদনয় সচন ধযনরা, তখন 
সভনয়ভিয ভুখ সথনক একভি অতথ 
ভচৎকায (ভভনভয মা „ীৎকায‟ ফনর 

ভনন নয়ভছর) ফযাভতত অয সকান 
অয়াজআ সফনযার না, এফং তায য 

সথনক সগািা উন্যান জুনে সভনয়ভি 
সফাফা নয়আ থাকর। উন্যানয 
যাান  উন  অনরা ভনম্নফনগথয 
ধভলথতা সভনয়য ভবনমাগ সানফায কান 
অভানদয বয যানষ্ট্রয অজ চতভয 
য়ভন। উিযানক সকনন্ সযনখ 
অখযানভিয একভি নাযীনচতনাফাদী বাষ্য 
যচনা কযা ম্ভফ। ন্যভদনক ভভনভয 
স্ত্রী ভভনভারায প্রঙ্গভি এখানন উন  
অনত ানয, উিযা ভভেত, 
অভদফাী সভনয়। ভকন্তু ভভনভারা ত 
ভভেত, যানজযয ভেক ভনমুভিয 
যীোয় স উিথীণথ নয়নছ 
বানরাবানফআ। ধলথক, ভফশ্বাঘাতক 
স্বাভীয ানথ অয থাকনত াযনফ না 
ফনর স্কুনর চাকভয ভননয় দূনয সকাথা 
চনর মাফায কথা ফনর ভভনভারা। ভকন্তু 
যভহুুনতথআ সুজাতা ভদভদভভনয ভুনখ, 

“তা ছাো সতানদয সছনর অনছ। 

তায কানছ বভফষ্যনত জফাফভদভ 
কযনত নত ানয।”৫      

এআ াভান্য কথায় স দনভ 

মায় সকন। নাযীয এআ ফদভন অনর 
ুরুলতাভিক ভানজয ফহুভুখী 
সালনণযআ পর। 
        মাআনাক, ভভনভয সক 
ভনস্পভি য় ম্ভফত দ-নননযা াজায 
িাকায়। ভকন্তু একথা জানা ফাকী সথনক 
মায় সম, উিযা ভক অনদ  বয় 



প্রতিধ্বনতি the Echo 
ISSN: 2278-5264 

Volume-I                                            Issue –I, July 2012                                         24 

 

সনয়ভছর, স অনদ  ভক সচনয়ভছর? 
অভানদয ভানজ প্রাভন্তক নাযীয ফস্থান 
সকাথায়? তাাঁনক ভননয় যাজনীভত য়, 
যাস্তা ফনযাধ য়, তানক সকন্ কনযআ 
চতুথথ ফনগথয কভথচাযী ভানজয সনতা 
নয় ন , তানক ভননয় ভফার ফিৃতা 
য়, ভকন্তু সভনয়ভিয অয়াজ অয সানা 
মায় না, সভনয়ভিয ভুখ অয সদখা মায় 
না। নানান যকনভয ফাতথায ভনধয ভদনয় 
সালণভূরক ভানজয নানা নাচাযনক 
নাফৃত কযায সচষ্টা কনযনছন সরখক 
তাাঁয এআ „সভনঘয নদী‟ উন্যান। 

উন্যা সছাট ভযনয ফাস্তফতায 
একিা ফহুভাভত্রক ছভফ নয় উন নছ। 
এখাননআ ভবভজনতয াথথকতা। 
ভবভজৎ একিা গনল্প সকফর ভননিার 
গল্পআ ফনরন না, সকননা রৄধুভাত্র 
কাভভন গ্রন্থনা তাাঁয উনেে নয়। ভতভন 
সআ গল্পভি কামথকাযণ ূনত্র সগাঁনথ তাাঁয 
একিা ভনভদথষ্ট ভযণভত দান তাাঁয দায় 
নয়। তাআ কাভভনয সনল ভভভ-
ভভনভারা ভক র তা জানা মায় না, 

মভদ ভফচানযয ফাণী নীযনফ ভনবৃনত 
কাাঁনদ, থথাৎ সাভরয়া সভনয়ভি উমিু 
ভফচায ায় না, এভন আভঙ্গনত ায়া 
মায়। ভকন্তু গল্পভি সল কযায দাভয়ত্ব 
সরখক সনন না।  
        „সভনঘয নদী‟ সক উন্যা না 

ফনর একিা ফে গল্পআ ফরা সমনত 

ানয। ভকছু ভকছু narration দীঘথ তাআ 
অকানয ভকছুিা ফে নয়নছ। একভদনক 
কাভতাুভয অনন্দারন, একভদনক প্রাভন্তক 
নাযীয ফস্থান, াাাভ ভানজ 
ভধযভফি নাযীয ফস্থান এআবানফ নানা 
ভদক সথনক ফাস্তফতায নানা ভাত্রা এআ 
উন্যাভিনত ধযা নযনছ। অভযা 
সদনখভছ সম ভবভজৎ সকফর কাভভনআ 
ফনরনছন না, ফযং কাভভনয ন্তফথয়নন 
সদ-কানরয মথাথথ ফাস্তফতানকআ 
প্রভতভফভম্বত কনযনছন। সরখক তাাঁয 
যচনায় ভনয়য ন্তথফতৃ ফাস্তফতায কর 
ভাত্রানকআ নাফৃত কযায সচষ্টা কনযন। 
তযন্ত ভয় নচতন সরখক ভতভন। তাাঁয 
যচনায উজীফয ভফলয় র ভানুনলয 
দ্বাযা ভানুনলয সালণ। এআ ভফলয়িানকআ 
অভযা সফাঝায সচষ্টা কযফ অভানদয 
গনফলণায ভধয ভদনয়। ফাস্তফতা ম্বনন্ন 
সরখনকয ভনজস্ব ভকছু ফিফয অনছ। 
ফাস্তফ কীবানফ ভনভভথত য়, তথাকভথত 
অধুভনক াভভতযনকযা ফাস্তফনক কীবানফ 
ভনভথাণ কনযন। তাাঁয কানছ ফাস্তফ ভানন 

জস্র খুাঁভিনাভি ঘিনায ভাায। সশ্রণী 
ভবভিক ভানজ একনতুন ফাস্তফতায 
প্রচায কনযন ভবভজৎ সন। অয তাাঁয 
এআ ফাস্তফম্বন্নীয় বাফনায াথথক 
উদাযণ র তাাঁয „সভনঘয নদী‟ 

উন্যা। 
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