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সংশিপ্তসার: মানব জীবননর সানে বযো অঙ্গাঙ্গঙ্গভানব জঙ্গ়িত এবং সসই বযো আপনানে আরও সু-বতৃ্তাোর 

এবং পঙ্গরপক্ক বযক্তি ঙ্গিসানব গন়ি উঠনত সিায়তা েনর। জীবননর উত্থান-পতন পঙ্গরচালনা েরনত ঙ্গতঙ্গন 

আরও সক্ষম িনয় ওনঠন। তনব সসই যন্ত্রণার মধ্য ঙ্গিনয় যাওয়া মানঙ্গসেতা মানুষনে েখননা েখননা সভনে 

সচৌঙ্গচর েনর সিই। আমরা সাধ্ারণত সিনখ োঙ্গে সয, মানুনষর জীবনন যখন ঙ্গবপি আনস তখন আোনে 

োনলা সমনের মনতা সভনস আনস ঙ্গেন্তু সযমনটা আোনে োনলা সমে ঙ্গচরস্থায়ী নয়; ঙ্গিননর সেনষ সমে 

সোোয় সযন পাঙ্গলনয় যায়, ঠঠে সতমঙ্গন মানুনষর জীবনন সয ঙ্গবপি আনস তা ও ঙ্গেন্তু ঙ্গেছু সমনয়র বযবধ্ানন 

ঙ্গনষ্পঙ্গত্ত িনয় যায় এবং মানুষ সস ঙ্গবপঙ্গত্ত সপঙ্গরনয় নতুন জীবন ঙ্গিনর পায়। মানব জীবননর গুরুত্বপূণ ণ ঙ্গবষয় 

ি'ল িুুঃখ বা ক্ষঙ্গতর সোনও এে পয ণানয় খুব সবঙ্গে আটনে না ঙ্গগনয় ঙ্গননজনে স্বাভাঙ্গবে অনভূুঙ্গতর মধ্য ঙ্গিনয় 

োজ েরার সময় সিওয়া। আসনল মানব জীবন সোন গাঙ্গণঙ্গতে বস্তু নয় বা মানুষ রাজনীঙ্গতর সখলার জনয 

ততঙ্গর িয় না। মানুনষর োনছ জীবন িল ঈশ্বনরর িান এবং এই িান অনন্তোনলর জনয নয় বরঞ্চ  ঙ্গবনেষ 

ঙ্গেছু সমনয়র জনয। এই ঙ্গবনেষ সময়নে উনেেয েনর মানুষ তার েনঠার প্রনচষ্টার মাধ্যনম তানির আপন 

লনক্ষয ধ্াঙ্গবত িনত োনে। আমার জনয, সমস্ত রাজননঙ্গতে েম ণসূঙ্গচ এবং ধ্মীয় মানুষনির উঙ্গচত মানুনষর 

সবেঁনচ োো এবং নযায়ঙ্গবচানরর িাবী উপলঙ্গি েরাননা। আঙ্গম বতণমান সমাজ বযবস্থার রূপান্তর োমনা েরঙ্গছ 

(সিবী, অঙ্গিগভণ ৮)। মিানশ্বতা সিবী ঙ্গননজ বা েঁনচা এবং অপরনে বা েঁচনত িাও সলাগান এর মাধ্যনম ঙ্গনঙ্গল ণপ্তভানব 

বযাখযা েনরনছন সয, জীবন ঙ্গিসানবর সোন সংখযা বা সোন  গণনা নয় বা এঠট সোন সগম ও নয়। এঠট 

আমানির প্রতযাোর সচনয় ব়ি ও আমানির েল্পনা সমৃদ্ধ। সাধ্ারণত ঙ্গবনবচনা প্রাঙ্গন্তে ও ঙ্গনম্নঙ্গবনত্তর েণ্ঠস্বর। 

ঙ্গতঙ্গন িৃtতার সানে সমানজর সচিারা পঙ্গরবতণন েরনত সচনয়ঙ্গছনলন এবং সমানজর প্রনতযনের অক্তস্তত্বনে 

সমান েনর তুনল ধ্রনত সচনয়ঙ্গছনলন। সবাই জীবন এেই রেম পায় ঙ্গেন্তু  তারা এমন এে সমানজ জন্মগ্রিণ 
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েনর যা তানির ভানগয পঙ্গরণত িয়। ঈশ্বর সবাইনে সমানভানব জীবন িান েনরন এবং শুধ্ু আমরা, মানুষ 

সেঙ্গণ, ধ্ম ণ এবং অে ণনীঙ্গতর নানম পেৃে িয়।  

মূল িব্দ: মিানশ্বতা সিবী, সমাজ বযবস্থা, িাঙ্গরদ্র, কু্ষধ্া, িুনীঙ্গত, নেোলবাি ইতযাঙ্গি। 

 ভূশমকা: আমরা যঙ্গি সমানজর ঙ্গিনে এেবার সচাখ বুলাই বা িৃঠষ্টপাত েনর তািনল সিখনত পাব সয সমাজ 

সমূ্পণ ণভানব িুনীঙ্গত ও েলুষতায় পঙ্গরপূণ ণ িনয় উনঠনছ। মানুষ অনে ণর ঙ্গপছনন ছুটনত ছুটনত এতটাই ঙ্গননচ 

সননম ঙ্গগনয়নছ সয, পশুর সেনেও ঙ্গনচ আচরণ েরনত ঙ্গিধ্ানবাধ্ েনর না। আমরা জাঙ্গন, বাে বানের মাংস খায় 

না ঙ্গেন্তু িুুঃনখর ঙ্গবষয় বতণমানন মানুষ মানুষনে িতযা েরনত ঙ্গবন্দমুাত্র ঙ্গপছপা িনে না। ঙ্গিননর-পর-ঙ্গিন 

মানুষ অননঙ্গতে, সলাভী, িুনীঙ্গতবাজ, ক্ষমতা ঙ্গপপাসু, অে ণঙ্গলপু্স এবং রি ঙ্গপপাসু িনয় উঠনছ। িাজার চুরাঙ্গের 

মা উপনযানসর পঙ্গেেৃৎ মিানশ্বতা সিবী িুুঃস্থ, ঙ্গনুঃস্ব, গঙ্গরব, অসিায়, প্রাঙ্গন্তে এবং ঙ্গনম্নঙ্গবত্ত জননগাষ্ঠীর 

েণ্ঠস্বর িনয় ওনঠন। ঙ্গতঙ্গন সেবলমাত্র এে িৃঠষ্টভঙ্গঙ্গই ঙ্গছনলন না, তনব ভারনতর ঙ্গনম্নঙ্গবত্ত এবং উনপঙ্গক্ষত 

জননগাষ্ঠীর িাঙ্গয়ত্বেীল প্রঙ্গতঙ্গনঙ্গধ্ ঙ্গছনলন। সিবী প্রবিা ঙ্গিবযনাে আইন এবং সামাক্তজে বযবস্থার রূপান্তর 

েরার সচষ্টা েনরন যা তানির িাঙ্গয়ত্ব সমূ্পণ ণ েরনত সক্ষম িয় না। সাধ্ারণ ও প্রাঙ্গন্তে মানুনষর চারপানে ঙ্গেনর 

আনছ েনয়েজন েক্তিোলী পুেঁক্তজপঙ্গত ক্ষমতাবান মানুষ। সলঙ্গখো, মিানশ্বতা সিবী প্রঙ্গতঙ্গিন আঠানরা েন্টা 

েনর ঙ্গলখনতন  তার েম ণজীবননর েীষ ণ সময়োনল এবং এর িুিণো সম্পনেণ জাঙ্গতনে আনলােপাত েরার 

সচষ্টা েনরঙ্গছনলন। গণতাঙ্গন্ত্রে-মুনখােধ্ারী তস্বরাচারী সরোনরর অধ্ীনন ভুিনভাগী মানুনষর জনয ঙ্গতঙ্গন এেঠট 

আওয়াজ িনয় িাঙ্গ়িনয় ঙ্গছনলন। সিবী, সাঙ্গমে বনন্দযাপাধ্যানয়র োনছ, "অনবধ্তা অবলম্বন েনর এবং সমানজ 

এেঠট জ্বলন্ত সচনিরা রূনপ উদ্ঘাঠটত িয়। ঙ্গতঙ্গন আঙ্গিবাসীনির অঙ্গধ্োর ও ক্ষমতায়ননর জনয সমানজ 

ছঙ্গ়িনয় পন়ি এবং ঙ্গতঙ্গন তার জীবননে ঙ্গনম্ন সেণীর মানুনষর জনয উৎসগ ণ েনর সিন।  ঙ্গতঙ্গন ঙ্গবনেষ েনর 

(সলাধ্া এবং েবর) পক্তিমবঙ্গ, ঙ্গবিার, মধ্য প্রনিে এবং ছঙ্গত্তেগ়ি রানজযর এেঠট পঙ্গরঙ্গচত মুখ িনয় ওনঠন। 

ঙ্গতঙ্গন প্রেংঙ্গসত িন তার প্রাণবন্ত সঙ্গিষু্ণতা েক্তিোলী োসননর ঙ্গবনরাঙ্গধ্তা েরার জনয। ঙ্গেন্তু িুুঃনখর ঙ্গবষয় 

তৎোলীন পুরুষ সলখনেরা এই সািসী োজ েরনত ভয় পান। ঙ্গতঙ্গন উপজাঙ্গতনির ঙ্গবঙ্গক্ষপ্ত ঙ্গচন্তার িাল ধ্নর 

ওনঠন এবং পঙ্গরঙ্গস্থঙ্গতর িলািল ঙ্গিসানব তানে নেোলবািী রূনপ ঙ্গচঙ্গিত েনরন। মিানশ্বতা সিবী প্রোে 

েরনলন সামন্ততাঙ্গন্ত্রে বযবস্থা যা সাধ্ারণত ঙ্গছল উপজাঙ্গত ঙ্গবনরাধ্ী, নারী ঙ্গবনরাধ্ী, িঙ্গরদ্র ঙ্গবনরাধ্ী এবং ক্ষমতা 

ঙ্গবনরাধ্ী। ঙ্গতঙ্গন উপজাঙ্গতর েণ্ঠস্বর ঙ্গিসানব পঙ্গরঙ্গচঙ্গত লাভ েনরন। তা েঁর উপনযাস 1084র মা ঙ্গেছুটা আলািা, 

এই উপনযানস ঙ্গতঙ্গন সেবল সব ণিারা সেণীর িুিণোর ঙ্গবষনয়ই েো বনলনঙ্গন, তনব তোেঙ্গেত উচ্চ-সেণীর 

সমানজর সানে সম্পঙ্গেণত সামাক্তজে সমসযাগুঙ্গল তার সলখনীর মাধ্যনম তুনল ধ্নরনছন যা সাধ্ারণ মানুনষর 

োনছ এেঠট অজানা ঙ্গবষয় ঙ্গছল। বতণমান অধ্যয়ননর লক্ষয িল সলখে িারা 1084-র মা উপনযানস 

উত্থাঙ্গপত সমস্ত সামাক্তজে সমসযাগুঙ্গল অনেষণ েরা ।  
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ক) অধঃপশতত সমাশ্বজর তীব্র সমাশ্বলাচন্া 

মিানশ্বতা সিবী তা েঁর উপনযাস িাজার চুরাঙ্গের মা এর মাধ্যনম ঙ্গনম্ন সেণীর মানুষনির েো তুনল ধ্নরনছন। 

ঙ্গতঙ্গন িৃtতার সানে বনলন সয, "আঙ্গম সরানধ্ ঙ্গবশ্বাস েঙ্গর, নযাযয সঙ্গিংসতায়, এবং আঙ্গম আমার সলখনীর 

মাধ্যনম সরোনরর বব ণরতার মুনখােঠট তুনল ধ্রার সচষ্টা েঙ্গর” (সিবী, ঙ্গতি মৃঙ্গত্তো িে)। আমরা যঙ্গি 

ভানলাভানব পয ণানলাচনা েঙ্গর তািনল সিখনত পাব সয ভারতবনষ ণর িুঠট ঙ্গিে রনয়নছ আনলাচনা েরার জনয। 

যো, ঐ সমস্ত মানুষ যারা েিনর ঙ্গবলাসবহুল সুনখ স্বােনন্দ জীবনযাপন েনরন এবং  অপরঠট ি'ল িাঙ্গরদ্রয, 

কু্ষধ্ার, সবোরনত্বর জ্বালা ঙ্গননয় সমানজ সংগ্রামী জীবন যাপন েনর। 1970 সানলর 17 এ জানুয়ারীর সেষ 

রানত এেঠট সিান সবনজ ওনঠ এবং সসখান সেনে জানা যায় সয ব্রতী  পুঙ্গলে এনোউন্টানর ঙ্গনিত িনয়নছন। 

েলঠট সুজাতা, ব্রঙ্গতর মা ঙ্গরঙ্গসভ েনরনছন। তা েঁর  পুত্রনে সনাি েরার জনয তানে োন্তপুরম সযনত 

বনলনছন। ঙ্গিবযনাে চযাটাজী ঙ্গমঙ্গিয়া সেনে ব্রঙ্গতর মৃতুযর রিসয সগাপন েরনত পুঙ্গলেনে েুষ সিয়। ঙ্গতঙ্গন এবং 

তা েঁর ব়ি সছনল সজযাঙ্গত লজ্জাই রক্তিম বণ ণ ধ্ারণ েনরন। তারা তানির ভুয়া প্রঙ্গতপঙ্গত্ত বা েঁচানত সসখানন যায় না। 

ঙ্গিবযনাে চযাটাক্তজণ তানে তার গাঙ্গ়ি সনওয়ার অনুমঙ্গত সিনঙ্গন এই সভনব সয সলানেরা তার গাঙ্গ়িঠট ঙ্গচননত 

সপনর যানব এবং তিন্ত শুরু েরনব। পঙ্গরবানরর সিসযরা সছনল বা ভাইনয়র মৃতুয ঙ্গননয় মাো োমানঙ্গন; তারা 

বরং ঙ্গমেযা সামাক্তজে অবস্থা সম্পনেণ উঙ্গিি ঙ্গছল। এঠট ভানলাবাসা ও জীবননর েূনযতাময় ঙ্গিেগুনলা ঙ্গননয় 

আনলাচনা েনরনছ এবং সগাপনন েুষ গ্রিণোরী সরোরী েম ণচারীর আসল সচিারা িুনট উনঠনছ। এই সমস্ত 

খলনায়নেরা সব ণিা প্রনচষ্টারত  ঙ্গছল মূলত ব্রঙ্গতর নামঠট লুঙ্গেনয় রাখার জনয। এই সরোরী েম ণচারীরা 

িানপন্থী পুেঁক্তজবািীনির ক্ষমতায়নন গুরুত্বপূণ ণ ভূঙ্গমো পালন েনর। এরা ক্ষমতার সানে সখনলন এবং 

ঙ্গনপীঙ্গ়িতনির উপর তানির আঙ্গধ্পতয ঙ্গবস্তার েনরন। উপনযাঙ্গসে মিানশ্বতা সিবী  প্রশ্নগুঙ্গল এইভানব 

উত্থাপন েনর: অননে যবুেনে িতযা েরা িনয়নছ, অননেনে োরাবন্দী েরা িনয়নছ, েীভানব আপঙ্গন এনত 

প্রনবে েরনত পানরন, আপঙ্গন ঙ্গেভানব আত্মতৃঙ্গপ্ত সপনত পানরন , আপঙ্গন েীভানব আপনার পূজা, 

সাংসৃ্কঙ্গতে উৎসব, েঙ্গবতা উৎসব এবং  ঙ্গিল্ম সি অনযানয উৎসব চাঙ্গলনয় সযনত পানরন?  

 নক্তন্দনী সসই অসা়ি/েুমন্ত সমানজর ঙ্গবরুনদ্ধ অঙ্গভনযাগ তুলল। ঙ্গতঙ্গন বনলন সয তারা না তানির মিৎ উনেেয 

বুঝনত সপনরনছ না তানির তযাগ স্বীোর েনরনছ। তানির তযাগ সম্পনেণ জানার পঙ্গরবনতণ বরং তারা এমনঙ্গে 

তানির প্রনচষ্টা ভুনল ঙ্গগনয়নছ। এই সমস্ত প্রশ্ন উত্তরিীন। এই সমস্ত প্রশ্ন সোতার মনন আোত িানন। তানির 

এই তোেঙ্গেত নেোল আনন্দালন বযে ণ িয় তনব তারা এখনও নতুন যুনগর আোয় রনয়নছ। এঠট প্রোে েনর 

সয, সমানজর এেনেণীর মানুষ অঙ্গধ্োনরর জনয ল়িাই েরনছ, রি ঝরানে ও ঙ্গননজর জীবননে ঙ্গবঙ্গলনয় 

ঙ্গিনয়নছ এবং এেই সমানজর অপর সেণীর মানুষ ইনানির তযাগ- ঙ্গতঙ্গতক্ষা সম্পনেণ সমূ্পণ ণভানব অজ্ঞতার 

পঙ্গরচয় ঙ্গিনয়নছ। সনব ণাপঙ্গর এই মিৎ  সংগ্রামনে ঙ্গচরতনর ঙ্গনমূ ণল েরার জনয ঙ্গেছু সলাে তানির আপ্রাণ 

প্রনচষ্টা চাঙ্গলনয়নছন।  
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               ধ্ীমান রায়: আপনার স্ত্রী বালাইনয়র সানে. . . . অঙ্গমত; বালাই আমার োক্তজন/খু়িতুত ভাই এবং এে 

বনু্ধও। আপঙ্গন ঙ্গে তার সম্পেণ/সংনযাগগুঙ্গল সম্বনন্ধ জাননন? আপঙ্গন যঙ্গি তার পে অনুসরণ েনরন. . . . 

ধ্ীমান রায় সযার, আপঙ্গন সঙ্গতযই এেজন উিারমনা মননর মানুষ (119) ।  

উপনযানস বুনজণায়া মুক্তির নানম অপ্রােৃঙ্গতে সম্পনেণর সবাঝায় ভরপুর এবং পারস্পঙ্গরে আগ্রনি বযঙ্গতবযস্ত। 

ঙ্গিবযনাে সুস্পষ্টভানব সুজাতার সানে ঙ্গববািবন্ধনন আবদ্ধ িনয়নছন, তনব তার সানে সম্পেণ রনয়নছ তারই এে 

অঙ্গিনসর মদু্রা সলখে এর সানে। অনযনত্র নীপা অঙ্গমনতর সানে সুস্পষ্টভানব ঙ্গববাঙ্গিত ঙ্গেন্তু বালাইনয়র সানে 

সম্পেণযুি। এইভানব সপ্রম ও ঙ্গববািনে তারা অননঙ্গতেতায় পঙ্গরণত েনরনছ। ঙ্গবনশ্বর জনয এই সলানেরা 

অঙ্গভজাত, ঙ্গেন্তু আমরা যঙ্গি এনিরনে ভানলাভানব পয ণানলাচনা েঙ্গর সিঙ্গখ তািনল আমরা সিখব তারা 

ঙ্গনরাপত্তািীনতা, অননঙ্গতেতা এবং অস্পষ্টতায় পঙ্গরপূণ ণ।  

1084-র মা উপনযাসঠট এমন েটনায় পূণ ণ সযখানন আমরা পুরুষতাঙ্গন্ত্রে সমানজ মঙ্গিলানির উনিগ এবং 

সবিনা অনুভব েরনত পাঙ্গর। সমানজর সামনন তানে পূজা সিওয়া িয় এবং সমান অঙ্গধ্োর ও অবস্থার েো 

বলা িয় ঙ্গেন্তু বাস্তনব তার অক্তস্তত্ব, মতামত,  িুুঃখ-েষ্ট-সবিনা এগুঙ্গল সোননা আনলাচনার ঙ্গবষয় িনয় উনঠ 

না। সস িনয় যায় নীরবতা,  তধ্য ণ, এবং তযানগর প্রঙ্গতমূঙ্গত ণ। সমস্ত ঙ্গেছু ভুল ঙ্গিসানব গ্রিণ েনর তানে সসরা 

েনযা, সসরা স্ত্রী এবং সেষ পয ণন্ত সসরা মা বানাননা িয়। সয সমস্ত মঙ্গিলা গুঙ্গল এঠট েরনত বযে ণ িন তানির 

প্রত্নতাক্তিে এবং অপ্রচঙ্গলত ঙ্গিসানব ঙ্গবনবচনা েরা িয়।  

সুজাতা এবং নক্তন্দনীর সানে এে তবঠনে ঙ্গতঙ্গন সজুাতানে আনক্তন্দয়া সম্পনেণ জাঙ্গননয়ঙ্গছনলন এবং ঙ্গনতু তানে 

পঙ্গরচয় েনরঙ্গছনলন এেজন ঙ্গবঙ্গেষ্ট  পঙ্গরেমী েমী ঙ্গিসানব। ঙ্গেন্তু আসনল ঙ্গতঙ্গন ঙ্গছনলন এেজন পুঙ্গলে 

গুপ্তচর। নক্তন্দনী বুঝনত পারল আনক্তন্দয়া ঙ্গমেনঠটনত এেঠট ঙ্গবনেষ উনেনেয যুি িনয়নছ, আর সসই ঙ্গবনেষ 

উনেেযঠট িনলা ঙ্গবশ্বাসোতেতার উনেেয (75)। আনক্তন্দয়া ঙ্গছনলন সমানজর এে  িুমুখী ঙ্গতল ঙ্গযঙ্গন তানির 

ঙ্গমেনন বনু্ধ ও সিচর িনয় এনসঙ্গছনলন ঙ্গেন্তু আসনল তানির মৃতুযর োরণ ঙ্গছল ঙ্গতঙ্গনই। ঙ্গতঙ্গন ঙ্গছনলন 

সামন্তবািী সম্প্রিানয়র সনঙ্গ জঙ্গ়িত ঙ্গযঙ্গন  সচনয়ঙ্গছনলন তানির আনন্দালননর োখা-প্রোখা গুনলানে উপন়ি 

সিলনত। িরূিৃঠষ্ট ও ঙ্গবশ্বানসর সানে িুঠট মুনখামুঙ্গখ সমাজ এবং িুঠট মুনখামুঙ্গখ সলানের সানে চারঙ্গিনে, এই 

পােঁচঠট বনু্ধ এবং অনযানয নেোল-সগঙ্গরলানির সানে এই িনলর পনক্ষ ল়িাই েরা িনয়ঙ্গছল ।  

খ) সামাজজক বাস্তুচুযততার কারর্   

উপনযাসঠট নেোল আনন্দালনন ব্রঙ্গতর মৃতুযর সংবাি ঙ্গিনয় শুরু িয় এবং সত্তনরর িেে ও এর জনয স্মরণীয় 

িনয় আনছ। সলানেরা জঙ্গমিার এবং আমলানির ঙ্গবরুনদ্ধ ল়িাই েরঙ্গছল।  যারা সাধ্ারণ এবং অসিায় 

মানুষনে সোষণ েরঙ্গছনলন, ঙ্গেন্তু উপর সেনে ব্রতী সে নেোল বাঙ্গননয় ঙ্গছনলন উচ্চনেণীর সম্প্রিায়। 

এখানন সলখে ঙ্গননজই প্রতযক্ষিেী  প্রমান;  তাই ঙ্গতঙ্গন নেোল আনন্দালননর োরণ ও সক্ষানভর েো 
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স্পষ্টভানব  জাঙ্গননয়নছন। সযনিতু এই আনন্দালনঠট রাজননঙ্গতে রূপ সনই সসনিতু তৎোলীন সরোর 

ঙ্গবনরাধ্ীনির উত্থাঙ্গপত আওয়াজ সে িমন েরার জনয েসাইনত পঙ্গরণত িয়।  

আমরা যঙ্গি ভারনতর ইঙ্গতিাস লক্ষয েঙ্গর তনব আমরা সিখনত পানবা সয  উপজাঙ্গত এবং অস্পেৃয জাঙ্গতর প্রঙ্গত 

িমন ও অতযাচার স্বাধ্ীনতার সুিীে ণোল ধ্নরই সক্তরয় ঙ্গছল। েক্তি এবং অনে ণর সানে উচ্চ বনণ ণর সলােরা 

নীনচর বনণ ণর সলােনির োসন েনর সগনছ ঙ্গচরোল। িাঙ্গরদ্র ও কু্ষধ্ার ঙ্গেোর িওয়ার োরনণ যখন তানির 

ঙ্গপ্রয়জননির জীবন রক্ষার পয ণাপ্ত সংস্থান ঙ্গছল না তখন তারা অঙ্গনোপূব ণে এগুঙ্গল ঙ্গবক্তর েরার জনয প্রস্তুত 

িনয় ওনঠ। এঠট ঙ্গছল প্রধ্ানত এেঠট ঙ্গবনক্ষাভ সযঠট োঠটনয় উঠনত আজও ক্ষমতাসীন ঙ্গেোরীরা অক্ষম। এঠট 

এখনও এে বা অনযরেম ভানব চলনত োনে। ঙ্গবভি েরা  ঙ্গবঙ্গধ্ িল ঙ্গব্রঠটে োসেনির িারা পঙ্গরচাঙ্গলত 

এেঠট সূত্র যা পরবতী সমনয় িস্তান্তঙ্গরত িনয়ঙ্গছল  তৎোলীন ঙ্গবিযমান জঙ্গমিার এবং তানির সমে ণনোরী 

সরোর োনছ।  

মিানশ্বতা সিবী তার িৃঠষ্ট ঙ্গনবদ্ধ েনরনছন মূলত ভারতীয় উপজাঙ্গত সম্প্রিানয়র প্রঙ্গত। ঙ্গতঙ্গন রাজননঙ্গতে, 

অে ণননঙ্গতে এবং সামাক্তজে োজেনম ণর অগ্রগঙ্গতর জনয তার জীবননে উৎসগ ণ েনরনছন। ঙ্গতঙ্গন  উপজাঙ্গত 

সম্প্রিানয়র অগ্রগঙ্গতর জনয ও তার ঙ্গননজর চঙ্গরত্র ঠটনে ভারনতর ভুিনভাগী/ঙ্গনপীঙ্গ়িত িে ণে ঙ্গিসানব ঙ্গচঙ্গিত 

েনরনছন। ঙ্গতঙ্গন আমানিরনে সনচতন েনর আনরা বনলনছন সয এঠট এোঙ্গবংে েতাব্দীর ঙ্গিনে ধ্াঙ্গবত মান 

(সিবী,েল্পনার মানঙ্গচত্র, এোিে)। ঙ্গতঙ্গন ঙ্গলনখঙ্গছনলন আঙ্গিবাসী সম্প্রিানয়র মানুনষর স্বাধ্ীনতা এবং সবেঁনচ 

োোর অঙ্গধ্োনরর জনয। ঙ্গতঙ্গন সচনয়ঙ্গছনলন ঙ্গনপীঙ্গ়িত, পিিঙ্গলত, অতযাচাঙ্গরত,  এবং  উপজাঙ্গতনির জনয 

ইঙ্গতিাসনে নতুন েনর ঙ্গলখনত। ঙ্গতঙ্গন সমানজর মূল ধ্ারার সেণীর সলােনির ঙ্গচঙ্গিত েনর বনলঙ্গছনলন, জাঙ্গতর 

স্বাধ্ীনতা সংগ্রানমর  ইঙ্গতিানস এবং এর আনগও  উপজাঙ্গত সেণীর উপঙ্গস্থঙ্গত উনেখ েরনত। আমরা যঙ্গি 

লক্ষয েঙ্গর তািনল সিখব সাঙ্গিনতয সেবল প্রধ্ান সেণীর মানুষনির স্বাধ্ীনতা সংগ্রানমর েো উনেখ েরা িয় 

ঙ্গেন্তু ঙ্গনপীঙ্গ়িত এবং অবনিঙ্গলত উপজাঙ্গত সেণীর মানুষনির ইোেৃতভানব স্বাধ্ীনতা সংগ্রানমর ইঙ্গতিাস 

সেনে এবং ঐঙ্গতিাঙ্গসে রচনাগুঙ্গল সেনে তানির অংেগ্রিণ ও ঙ্গবপুল পঙ্গরমানণ রিপানতর োঙ্গিনী এঙ্গ়িনয় 

যাওয়া িয়। ঙ্গতঙ্গন সগাটা জাঙ্গতর মানুষনির বুঝানত সচনয়ঙ্গছনলন সয, উপজাঙ্গতনির িারা স্বাধ্ীনতার সংগ্রাম ও 

সোন অংনে েম ঙ্গছলনা। ঙ্গতঙ্গন বনলনছন স্বাধ্ীনতা সংগ্রানমর ইঙ্গতিানস উপজাঙ্গতনির অংেগ্রিনণর েো 

সামননর সরানতর মানুষ েখননাই প্রেংসা েনরন ঙ্গন। তাই ঙ্গতঙ্গন প্রধ্ান সেণীর মানুষনির োনছ আনবিন 

েনরঙ্গছনলন, ঙ্গনপীঙ্গ়িত উপজাঙ্গত সেণীর মানুষনির স্বাধ্ীনতা সংগ্রানমর ইঙ্গতিানসর পাতায় তানির নাম, 

অংেগ্রিণ  ও অবিাননর েো উনেখ েরনত।  

মিানশ্বতা সিবী সিেনে সতেণ েনর বনলঙ্গছনলন, সমোলীন োসে সমাজ েতৃ ণে নেৃংসতা চাঙ্গলনয় অসিায় 

িুুঃস্থ মানুষনির মনধ্য ঙ্গবনদ্রানির বীজ বপন না েরনত। ঙ্গতঙ্গন ঙ্গবশ্বাস েরনতন সয নেোলরা স্বঙ্গনঙ্গম ণত নয়। 

তানিরনে এই স্থানন সপৌৌঁনছনছন এে ঙ্গবনেষ েক্তি। তানির ঙ্গনজস্ব আগ্রাসী জন্মগত মানঙ্গসেতা রমে 

সনঙ্গতবাচে েক্তিগুঙ্গল িারা প্রঙ্গেঙ্গক্ষত িনয়ঙ্গছল। সসই সনঙ্গতবাচে েক্তির প্রধ্ান উৎস িল সামন্তবািী বযবস্থা যা 

তানির স্বাভাঙ্গবে ঙ্গচন্তাভাবনা িঙূ্গষত েনর এবং সমানজ চরম েণৃার সৃঠষ্ট েনর। ঙ্গতঙ্গন এই আনন্দালননর 
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সামাক্তজে প্রভাব তুনল ধ্নরন এবং মানঙ্গবে িৃঠষ্টভঙ্গঙ্গ সি বাস্তবতা উপস্থাপন েনরন। এখানন ঙ্গতঙ্গন 1970-

র িেনে পক্তিমবনঙ্গ নেোল আনন্দালন গন়ি সতালা এবং এর ঙ্গবস্তানরর জনয সমানজর ভূঙ্গমো ও সরোরী 

োয ণেলানপর উপর প্রশ্ন ঙ্গচি সরনখনছন। 

গ) অর্ ণন্ীশত, সংসৃ্কশত এবং সামাজজক দেশর্শবন্যাস 

 উপনযাসঠটনত মিানশ্বতা সিবী ঙ্গতনঠট বাঙ্গ়ির পঙ্গরচয় েঙ্গরনয় ঙ্গিনয়নছন এবং তানির ঙ্গবঙ্গভন্ন সংসৃ্কঙ্গত, অবস্থান, 

অে ণনীঙ্গত এবং সসখানন বসবাসোরী মঙ্গিলানির ঙ্গবঙ্গভন্ন নীঙ্গত উপস্থাপন েনরনছন। এখানন ঙ্গতনঠট খুব ঙ্গবখযাত 

চঙ্গরত্র রনয়নছ এবং তারা িনলন সুজাতা, সসামরু মা এবং নক্তন্দনী। তৎোলীন সমনয় পাঙ্গরবাঙ্গরে োঠানমা এবং 

অে ণননঙ্গতে প্রভাবগুঙ্গল এেজন মানুনষর স্বতন্ত্রতার সংজ্ঞা সিয়। এই উপনযানস ঙ্গতনজন মঙ্গিলার স্ব-িাবী 

এবং স্বাধ্ীনতার স্তরনরানমর মাধ্যনম তানির স্বতন্ত্রতার েো বণ ণনা েরা িনয়নছ। এই উপনযানস সব ণঙ্গনম্ন স্তনর 

রনয়নছ সসামুর মা, সনব ণানচ্চ স্তনর নক্তন্দনী এবং মধ্যবতী স্তনর সুজাতা। ঙ্গিবযনাে  ও তার পঙ্গরবানরর ঙ্গনম ণম 

অতযাচানরর িারা সসামুর মা অসিায়, এবং ঙ্গননজনে বযে ণ ঙ্গিনসনব সিঙ্গখনয়নছন।  সসামুর সবান ও সুজাতার 

োনছ পরাক্তজত িয়।  তার সরাধ্ িারা আনরাঙ্গপত েক্তির প্রঙ্গত সুজাতানির ঙ্গনজস্ব সেৌতুে প্রঙ্গতনরানধ্র আরও 

এেঠট সংস্করণ ঙ্গবিযমান। নক্তন্দনী িনলন এমন এেজন বযক্তি ঙ্গযঙ্গন সুজাতার সেখার প্রঙ্গত আগ্রি ও ঙ্গে 

ঙ্গসদ্ধান্ত সনয়া উঙ্গচত সস সম্পনেণ অবগত। ঙ্গতঙ্গন িনলন এমন এেজন বঙ্গলষ্ঠ মঙ্গিলা ঙ্গযঙ্গন ঙ্গননজই ঙ্গননজর 

ঙ্গসদ্ধান্ত সনওয়ার ক্ষমতা রানখন।   

সিবী আমানির সয বাসভবনঠট সিঙ্গখনয়নছন তার এেঠট পুঙ্খানুপুঙ্খ  ঙ্গববরণ সিন। সসামুর মা রামোেল 

বাঙ্গ়িনত োেনতন এবং তার ছানি েযাওলা ও লতাপাতা যুি অননে গাছ ঙ্গছল। ঙ্গতঙ্গন ভাঙ্গা সিওয়াল গুনলা সে 

োঠ ঙ্গিনয় জঙ্গ়িনয় রাখনতন। ঙ্গতঙ্গন  সুজাতার অবস্থান সেনে সামাক্তজে ও ভূসংস্থাঙ্গনেভানব উভয়নক্ষনত্রই 

িনূর অবস্থান েরনতন। নক্তন্দনী সামাক্তজে, সাংসৃ্কঙ্গতে এবং  ভূসংস্থাঙ্গনে ভানব সুজাতার প্রঙ্গতনবেী। সসামুর 

মানয়র বাঙ্গ়িনত সুজাতার  ঙ্গনরাপত্তার সুরক্ষা  এবং অঙ্গনিয়তা লক্ষয েরা যায়। পক্ষান্তনর নক্তন্দনীর বাঙ্গ়িনত 

ঙ্গনরাপত্তািীনতা এবং অঙ্গনিয়তা সেনে আশ্বাস পায়। সোোও সুজাতা সামাক্তজেভানব ঙ্গননজনে নক্তন্দনীর 

োনছ খুেঁনজ সপনয়নছ। এই পাে ণেয গুঙ্গল মঙ্গিলা গুঙ্গলর মনধ্য িারাননার প্রঙ্গতক্তরয়া সিখায়। নক্তন্দনী তার িৃঠষ্ট  ও 

তার সপ্রঙ্গমে ব্রাঙ্গতনে িাঙ্গরনয় সিনল, তনব সস িৃঢ় প্রঙ্গতজ্ঞাবদ্ধ িই এবং রানগ, সরানধ্, আগুনন সস পঙ্গরপূণ ণ 

িনয় ওনঠ। সস উঙ্গিি, অসমূ্পণ ণ ও অঙ্গস্থর  এবং সস চাই না োউনে োঙ্গন্তনত রাখনত। অপরঙ্গিনে সসামুর 

মানে অসিায় বনল মনন িনয়ঙ্গছল এবং সসামুর মতুৃযনে তার ভানগযর পঙ্গরণঙ্গত ঙ্গিনসনব গ্রিণ েনর ঙ্গননয়ঙ্গছল। 

ঙ্গেন্তু অনযঙ্গিনে, সুজাতা ঙ্গছল উভনয়র সংঙ্গমেণ; ঙ্গিবযনাে ও তার পঙ্গরবানরর োরনণ ঙ্গতঙ্গন ঙ্গছনলন অসিায়। 

ঙ্গতঙ্গন পঙ্গরবানরর োনরা সামনন তার ঙ্গপ্রয় পুনত্রর জনয ো েঁিনত পানরন না।  অনযঙ্গিনে, ঙ্গতঙ্গন তার পুত্রনে 

সঠঠেভানব জানার এে অঙ্গবক্তেন্ন যাত্রায় রনয়নছন এবং ঙ্গতঙ্গন তার পুত্র সয পে অনুসরণ েরনতা এবং সয পে  

তানে তার পঙ্গরবার-পঙ্গরজননির সেনে িনূর সঙ্গরনয় ঙ্গননয় যায় সস ক্তজঙ্গনসটা ও খঙ্গতনয় সিখনছন।  
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 মিানশ্বতা সিবী স্পষ্টভানব আমানির সমানজর প্রঙ্গতঠট সেঙ্গণর মনধ্য ঙ্গপতা-মাতা এবং সন্তাননর সম্পেণ সম্বনন্ধ 

উপলঙ্গি েরান। সুজাতার সখা েঁজ তানে সসামরু মানয়র োনছ ঙ্গননয় যায় সযখানন সস ঙ্গবষয়ঠট জনলর মত 

পঙ্গরস্কার ও পুনরাপুঙ্গরভানব জাননত পানর। আমরা জাঙ্গন তানির বাঙ্গ়ি গ্রানমর এে ঙ্গেক্তি বক্তস্তনত ঙ্গছল এবং 

সসখানন ঙ্গগনয় ব্রাতী েন্টার পর েন্টা সময় োটানতা। সসামুর বাবা-মা সসামুর িৃঠষ্টভঙ্গঙ্গ সম্বনন্ধ এবং সসামু সয 

এেঠট আনন্দালনন অংেগ্রিণ েনরনছ সস সম্পনেণ সনচতন ঙ্গছল। শুধ্ু তাই নয়, সসামুর এই আনন্দালনন 

অংেগ্রিণ েরাটানে তারা এে েদ্ধার নজনর সিখনতা। তনব অনযঙ্গিনে, িুভণাগযবেত উচ্চঙ্গবত্ত সেণীর সছনল 

সমনয়নির জনয না তানির ঙ্গপতা-মাতার োনছ ঙ্গবনেষ সোন সময় োনে, না তানির প্রঙ্গত ঙ্গবনেষভানব সনচতন 

িয়। বরঞ্চ মা-বাবার ভালবাসা ঙ্গবিীন জীবন োটানত তানিরনে বাধ্য েরাই তানিরই ঙ্গপতামাতা। সম্ভবত, 

ব্রাতী তার বাঙ্গ়ির মান ময ণািা এবং আচার-আচরণ ও তার ঙ্গননজর আচার-আচরণ সয এনে অপনরর 

ঙ্গবপরীতমুখী  এই সতযঠট সম্পনেণ সস অবগত ঙ্গছনলন।   

সবনচনয় গুরুত্বপূণ ণ ও েনঠার বাস্তব ঙ্গবষয় িল সমানজর সমস্ত সেঙ্গণর মঙ্গিলানির অবস্থা এেই। তারা 

সমানজর িারা পুতুল ঙ্গিসানব লাঙ্গলত পাঙ্গলত িয় এবং তানিরনে বােরুদ্ধ, সিনেীল, সন্তান প্ররবণ ও তার 

লালন পালন এবং ঙ্গপতৃতন্ত্র অনুসরণ েরনত বাধ্য েরা িয়।   এই সমস্ত পুতুলময় নারী গুঙ্গলনে ধ্ম ণনীঙ্গত, 

সামাক্তজেতা ও তনঙ্গতেতার নানম অনযানয নারীনির িারা সোষণ িনত এবং অনযানয মঙ্গিলা গুঙ্গলনে সোষণ 

েরনত সেখাননা িয়। মঙ্গিলানির ভাগয সব ণত্রই এেই োনে। এই উপনযানসর এেজন উচ্চঙ্গবত্ত সেণীর চঙ্গরত্র 

নক্তন্দনী, যানে তার ঙ্গচন্তাভাবনা ও মত প্রোনের জনয েনঠার ভানব ঙ্গনয ণাতন েরা িয় এবং তানে এে জীবন্ত 

লানে পঙ্গরণত েরা িয়। এই উপনযানস সুজাতা িনলন এেজন মধ্যঙ্গবত্ত সেণীর মঙ্গিলা, যার সানে তার বাঙ্গে 

পঙ্গরবানরর মতািনে ণর পাে ণেয রনয়নছ। তাই সস তার পঙ্গরবানরর সানে সোনরেম যুক্তি তনেণ না ঙ্গগনয় নিীর 

প্রবানির মত চলনত োনে এবং ঙ্গননজ ঙ্গননজই আভযন্তরীণ েষ্ট উপনভাগ েরনত োনে। সমুর মা িনলন 

ঙ্গনপীঙ্গ়িত, অবনিঙ্গলত, পিিঙ্গলত ও িাঙ্গরনদ্রযর এে চরমতম উিািরণ যার োনছ কু্ষধ্া জীবননর সচনয় অননে 

ব়ি।  

  ঘ) ন্ায়শ্বকর আত্ম-উপলশি  

িাজার চুরাঙ্গের মা উপনযানসর সুজাতা তার সছনলর তনঙ্গতে যুক্তি খুেঁনজ সপনত তানে প্রায় িু বছর অনপক্ষা 

েরনত িয়। যখন ঙ্গতঙ্গন তা েঁর পুনত্রর সানে এেক্তত্রত িয় তখন তার পুনত্রর ঙ্গবনেষ ঙ্গেছু রিসযময় ঙ্গিে জাননত 

পানর। রাজননঙ্গতে জীবনন অে ণননঙ্গতে বঞ্চনা এবং সোষণ তার জীবন পঙ্গরঙ্গস্থঙ্গতর অবস্থাননে অনচতন েনর 

সতানল। সুজাতা ব্রঙ্গতর মনধ্য ঙ্গবনদ্রাি বা আনন্দালননর বীজ পঙ্গরলঙ্গক্ষত েনরন এবং ঙ্গতঙ্গন তার িুনীঙ্গতবাজ 

স্বামীর ঙ্গবরুনদ্ধ অঙ্গভনযাগ সপাষণ েনরন। তার মৃত সছনলর সানে তার অনযানয সছনল এবং তানির স্ত্রী ও বনু্ধ-

বান্ধনবর েঙ্গনষ্ঠতা সিনখ ঙ্গতঙ্গন  মম ণািত িন এবং স্পষ্টভানব ক্ষঙ্গত অনুভব েনর। এে িৃঠষ্টনোণ সেনে যঙ্গি 

আমরা আনলাচনা েঙ্গর তািনল সিখনত পাব সয, সস তার সছনলনে খুেঁনজ সপনত সক্ষম িনয়নছন। সস ঙ্গননজ 

ঙ্গননজনে সান্ত্বনা ঙ্গিনয়নছন যখন তার সছনলর রিসযময় মৃতুযর ঙ্গেছু উদ্ভট রিসয সজনননছ যা তার েল্পনার 

বাইনর ঙ্গছল। এই  সমস্ত রিসযগুঙ্গল উিোঠটত েনর সস ঙ্গননজনে এেঠট মুিমনা নারী ঙ্গিনসনব আমানির 
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সামনন উপস্থাঙ্গপত েনরনছন। সুজাতা তার জীবননর সবে ঙ্গেছুঙ্গিন ব্রাতীর সন্ধানন োঠটনয়নছন এবং ঙ্গবঙ্গভন্ন 

সলানের সানে সংনযাগ স্থাপন েনর সস তার ল়িাইনে চাঙ্গলনয় সগনছন। ব্রতীর মৃতুযর োরণ ঙ্গিনসনব তা েঁর 

অনযানয মানুনষর সানে সয সম্পেণ ঙ্গছল সসই জাঙ্গলয়াঙ্গতর সম্পেণগুনলানে আমানির সামনন উপস্থাপন 

েনরন।  

সুতরাং এঠট এেঠট ঐঙ্গতিযবািী, উচ্চ-মধ্যঙ্গবত্ত সেণীর মঙ্গিলা এবং েঙ্গল্পত মা সুজাতার গল্প ঙ্গযঙ্গন এেঙ্গিন খুব 

সোনল ওনঠন এবং তার ঙ্গপ্রয় সছনলর মৃতনিি পুঙ্গলে েবাগানর পন়ি রনয়নছ এ সম্পনেণ জাননত পানরন। 

ঙ্গতঙ্গন তার ঙ্গপ্রয় সছনলর আেৃঙ্গত ঙ্গবিীন লাে সিনখ োন্নায় সভনে পন়িন এবং তার সছনলর ১০৮৪ নম্বর লাে 

সিনখ ঙ্গতঙ্গন বুঝনত পানরন সয ঙ্গে পঙ্গরমান ব্রাতীর প্রঙ্গত নেৃংস অতযাচার েরা িনয়নছ ঙ্গিবযনাে ও তার 

পঙ্গরবানরর িারা।  

সুজাতার বাঙ্গ়িনত তার অবমাননার ঙ্গবষয়ঠট স্পষ্টভানব প্রমাঙ্গণত িয়, যখন তানে ঙ্গববাি ঠঠে েরার সময় তার 

পরামে ণ না ঙ্গননয় তার েঙ্গনষ্ঠ েনযা তুঙ্গলর ঙ্গববানির  ঙ্গিন , তাঙ্গরখ ও সময় ঠঠে েরা িয়। আমরা আরও 

সিনখঙ্গছ সয ব্রঙ্গতর মৃতুয ও জন্ম বাঙ্গষ ণেী সে তারা সমূ্পণ ণভানব এঙ্গ়িনয় সগনছন। সুজাতা ও তার পঙ্গরবানরর মনধ্য 

এে ঙ্গবোল আোনরর িাটল পঙ্গরলঙ্গক্ষত েরা িয়। তারা এেই পঙ্গরবানরর মনধ্য বাস েরনলও তানির 

মানঙ্গসেতা ও ঙ্গচন্তাধ্ারার মনধ্য ঙ্গভন্নতা সিখা যায়। তুঙ্গলর সানে েনোপেেননর সময় ঙ্গতঙ্গন তার এোেীত্ব 

প্রোে েনরনছন এবং বনলন তারাও তানে নাঙ্গে ঙ্গবপরীত ঙ্গেঙ্গবনর সিনল ঙ্গিনয়ঙ্গছল। যঙ্গি ব্রঙ্গত সজযাঙ্গতর মনতা 

িত অেবা নীপার স্বামী অঙ্গমনতর মনতা  মাতাল িনতা ঙ্গেংবা টঙ্গনর মনতা েনঠার জাঙ্গলয়াঙ্গত ধ্ান্দাবাজ িত বা 

বাবার মনতা মদু্রাক্ষরনির ঙ্গপছনন সিৌ়িানিৌঙ্গ়ি েরনতা তািনল সস তানির ঙ্গেঙ্গবনর অন্তভুণি িনত  পারত (31)।  

সুজাতা তার পঙ্গরবানরর সিসযনির ভন্ডাঙ্গমপূণ ণ  জীবন  তুনল ধ্নরন। ওই সমস্ত সলাে যারা ব্রঙ্গত ও সুজাতার  

মনতা আিে ণ ও ঙ্গনষ্ঠাবান  িয় তারা বাঙ্গ়ির সিসযনির িারা উনপক্ষা, িরূত্ব  এবং অবনিলা অনভুব েনরন। 

সুজাতা ও ব্রঙ্গত উভনয়ই তারা তানির বাঙ্গ়ির আভযন্তঙ্গরন অবস্থা িারা সন্তুষ্ট ঙ্গছনলন না। আমরা যঙ্গি এই 

উপনযাসঠট ঙ্গবনেষণ েঙ্গর তািনল সিখনত পাব সুজাতা তার পঙ্গরবানরর িারা অনযৌক্তিে তবষমযতার ঙ্গেোর। 

সুজাতার মনন িয় এেজন মা ঙ্গিসানব ঙ্গতঙ্গন  বযে ণ িনয়নছন এবং ঙ্গতঙ্গন ব্রতী ও তার িৃঠষ্ট, ঙ্গচন্তাভাবনানে বুঝনত 

অক্ষম িনয়নছ। এর িনল ঙ্গতঙ্গন ঙ্গিননর-পর-ঙ্গিন ক্ষীণ িনয় ওনঠন এবং তার মিামূলযবান জীবননে ঙ্গবলীন 

েনর ঙ্গিনয়নছন। ঙ্গতঙ্গন তার সছনলর প্রেৃত ল়িাই এর োরণ জানার জনয মঙ্গরয়া িনয় উনঠনছন। এই উনেেয 

ঙ্গননয় সস সসামুর মা এবং নক্তন্দনীর সানে সাক্ষাৎ েনরন এবং সুজাতা তার ক্ষঙ্গতর ঙ্গিেঠট সুস্পষ্টভানব তুনল 

ধ্নরন এবং বনলন এ ল়িাই সোননা সছাটনমানটা ল়িাই নয়, এ ল়িাই িল এে েঠঠন ল়িাই। 

 সসামুর মানয়র সানে েনোপেেননর সময় ঙ্গতঙ্গন তার পুত্র ব্রতীর সানে তার অন্তরঙ্গ বনু্ধত্ব এবং ভানলাবাসার 

সম্পনেণর েো স্মরণ েনরন। লুিু সখলার সময় তারা তানির তিনক্তন্দন জীবননর সব সছাট-ব়ি েটনার েো 

আনলাচনা েরত। ব্রতী তার বাবা এবং মুদ্রাক্ষরনে আননন্দর সানে তানির সম্পনেণর  েো আেক্তস্মেভানব 

ইঙ্গঙ্গত সিয়, ঙ্গেন্তু ঙ্গতঙ্গন এঠটনে এমন সূক্ষ্ম সংনবিনেীলতা ও নম্রভানব উনেখ েনরনছন যানত তানির 
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অসন্তুষ্ট না েরা যায়। তার মানয়র েপানলর পাে সেনে এে গুে চুলনে সঙ্গরনয় সিওয়ার েটনা অবেযই 

এেঠট ভানলাবাসার সম্পনেণর ইঙ্গঙ্গত সিয়। এেঠট সুখ ও োঙ্গন্তনত ভরা পঙ্গরবারনে িঠাৎ এেঠট সিান েনলর 

িারা তছনছ েনর সিয় এবং এই সিাননর মাধ্যনম এেঠট মারাত্মে ঙ্গবশ্বাসোতেতার খবর তানির োনন 

সপৌৌঁনছ সিয়। িাসযরসাত্মে, ভানলাবাসাপরায়ণ, আিে ণবান এবং সপ্রমময়ী এেঠট সছনল িঠাৎ েনর এেঠট 

েম ণময় মানুনষ রূপান্তঙ্গরত িনয়নছ। এঠট িাসযের ও ঙ্গবদ্রুপাত্মে সয সুজাতা তার পুনত্রর মাধ্যনম  তৎোলীন 

সমনয় উপনচপ়িা নেোল আনন্দালননর সানে সংনযাগ েরনত বযে ণ িনয়নছ।  আমরা সাধ্ারণ িৃঠষ্টনত 

আনলাচনা েরনল সিখনত পাব এেজন সিজ, সরল, ও ঙ্গবশ্বাসী মা তার সছনলর প্রঙ্গত যনেষ্ট আস্থা ও ঙ্গবশ্বাস 

রানখন। ঙ্গতঙ্গন তার সছনলর োছ সেনে এই আো েনরন সয ঙ্গনিয়ই তার সছনল তার মানয়র োনছ তার সমস্ত 

সগাপনীয়তার েো স্বীোর েরনবন এবং তার মননে িালো েনর েলুষতা মুি েরনবন। ঙ্গতঙ্গন ঙ্গননজনে 

ঙ্গবশ্বাসই েরনত পানরন না সয, তার সছনল এতব়ি এেঠট ঙ্গবোল আনন্দালনন অংেগ্রিণ েরনত পানরন 

সযখানন েনর পঙ্গরপক্ক এবং সেৌেলগতভানব অতযন্ত  িক্ষ  িওয়া অতযাবেযে। ঙ্গতঙ্গন অতযন্ত অন্তুঃসিা, 

এবং ঙ্গননজনে বঙ্গিঙ্গব ণশ্ব সেনে অননে িনূর রানখন। এই বাঙ্গিযে ঙ্গবনশ্বর প্রঙ্গত উিাসীন এবং উিাস ও অসা়ি 

মননাভাব তানে অজ্ঞতার জগনত সঠনল সিই, ঙ্গবনেষ েনর তা েঁর পুনত্রর রমবধ্ ণমান নেোলবানির প্রঙ্গত 

সঝা েঁে সম্পনেণ অসনচতন িনয় ওনঠ, যঙ্গিও ঙ্গতঙ্গন তানে আন্তঙ্গরেতার সানে ভানলাবাসনতন তার পনরও যঙ্গি 

আমরা সিঙ্গখ তািনল সিখনত পাব ঙ্গতঙ্গন এেঠট স্বাে ণপর এবং বস্তু সম্পন্ন মানুষ ঙ্গিনসনব তার পঙ্গরবানরর োনছ 

পঙ্গরগঙ্গণত িয়। অতএব, তার পুনত্রর মিৎ উনেেযনে এবং সমানজর প্রঙ্গত পুনত্রর প্রঙ্গতশ্রুঙ্গত ও অঙ্গীোরনে  

বুঝনত তার িীে ণ সময় সলনগ যায়। সস সেবল তার মানয়র সুরক্ষার জনয সংগ্রাম েনরন ঙ্গন বরঞ্চ ঙ্গতঙ্গন সগাটা 

সমানজর ঐ সমস্ত মানুনষর সুরক্ষার জনয সংগ্রাম েনরনছন যারা নেৃংসতার ঙ্গেোর িন। এই মিৎ প্রনচষ্টানে 

সিল েরনত তার ঙ্গননজর জীবন উৎসগ ণ েরনত িনব। তাছা়িা তার সিেমীর জীবন রক্ষায়, ঙ্গননজর জীবন 

উৎসগ ণ েরনত িনব। সুজাতা নক্তন্দনীর োনছ ভ্রমন েনরনছ এবং সসই ভ্রমণ সেনে সুস্পষ্টভানব জাননত 

সপনরনছ তার প্রাণঙ্গপ্রয় পুনত্রর আনন্দালনন অংেগ্রিণ সংরান্ত  িৃঠষ্টভঙ্গঙ্গ ও গঙ্গত পদ্ধঙ্গত সম্পনেণ।  

তা েঁর ঙ্গচন্তাভাবনার ঙ্গিগন্তঠট নক্তন্দনীর োনছ গভীর িুুঃনখর স্বীেৃঙ্গত স্বরূপ  আত্ম-সোনের মাধ্যনম সংস্কার 

সাঙ্গধ্ত িয় । ঙ্গতঙ্গন আনন্দালন ও ঙ্গবপ্লনবর বযে ণতার যোযে োরণ ঙ্গেনখন ও আত্ম অনুভব েনরন। আরও যঙ্গি 

আমরা বযাপারটানে পঙ্গরলঙ্গক্ষত েঙ্গর তািনল সিখনত পাব নক্তন্দনী উিাসীন সমানজর প্রঙ্গত তা েঁর অসন্তুঠষ্ট 

প্রোে েনরনছন। এটা সঙ্গতয সবিনািায়ে সয সবঙ্গেরভাগ উচ্চস্তনরর মানষুগুনলা ঙ্গনম্নস্তনরর মানুষনির বযো, 

সবিনা, ও তানির যন্ত্রণার  প্রঙ্গত উিাসীন এবং খুব েম ঙ্গচঙ্গন্তত। ঐ সমস্ত মিান বযক্তিনির যোনযাগয সম্মান ও 

স্বীেৃঙ্গত সিওয়া িয় না যারা এই অসমতার ঙ্গবরুনদ্ধ েো বলনত ঙ্গগনয় ঙ্গবনদ্রানি েিীি িনয়নছন। অবনেনষ 

সুজাতা তার সছনল ব্রতীর অোল মৃতুযর িনল পুনরা ঙ্গবষয়ঠট বুঝনত পানর এবং সমুনদ্ররময় সোে, চূ়িান্ত 

ক্ষঙ্গত এবং অসিনীয় বযো গ্রিণ েনর। ঙ্গতঙ্গন িৃঢ়ভানব ঙ্গবশ্বাস েনরন সয শুধ্ুমাত্র তৎোলীন সমানজর আইন-

োনুন বা ঙ্গনয়মাবলী না মানার োরনণ তার পুত্র, ব্রঙ্গতনে অপরাধ্ী ঙ্গিসানব ঙ্গচঙ্গিত েরা যায় না। 
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উপসংহার 

উপনরাি আনলাচনার পঙ্গরনপ্রঙ্গক্ষনত আমরা এেো বলনত পাঙ্গর সয, উপনযানস আত্মসন্তুঠষ্ট ঙ্গবসজণনোরী, 

মানবঙ্গিনতষী এবং সমাজনে ঙ্গননয় ঙ্গচঙ্গন্তত বযাক্তিনির ঙ্গবনদ্রািী ঙ্গিসানব ঙ্গচঙ্গিত েরা িনয়নছ। শুধ্ু তাই নয় 

তানির েনঠার ও ঙ্গনম ণমভানব োক্তস্ত প্রিান েরা এবং সেনষ নেৃংস ভানব িতযা েরা িনয়নছ। এই উপনযানসর 

মাধ্যনম উপনযাঙ্গসে মিানশ্বতা সিবী আমানিরনে এে ঙ্গবনেষ বাতণা ঙ্গিনয়নছন সয, সযমন গানছর পাতা সোননা 

এে ঙ্গবনেষ সমনয় সমূ্পণ ণভানব পঙ্গতত িনয় যায় এবং আবার সোন এে সমনয় নতুনভানব গক্তজনয় ওনঠ। ঠঠে 

সতমঙ্গন মানুনষর জীবনন উত্থান-পতন সলনগই োনে; উত্থান-পতন এঠট এেঠট সামঙ্গয়ে সমনয়র জনয মাত্র। 

ঙ্গতঙ্গন আমানির আরও অনুভব েঙ্গরনয়নছন সয, মানুনষর োজ িনে িনল পঙ্গরপূণ ণ গাছনেই ঙ্গিলনছা়িা; তারা 

েখননাই িল ঙ্গবিীন গাছনে ঙ্গিল সছান়ি না। এই উপনযানস ব্রাতী িনলন  িনল পঙ্গরপূণ ণ গানছর মত যানে 

চারঙ্গিে সেনে ঙ্গিল সছা়িা িনয়নছ িুুঃখ, েষ্ট, জ্বালা ও যন্ত্রণা ঙ্গিনয় এবং অঙ্গন্তম লনি সস তস্বরাচারীনির িানতর 

ঙ্গেোনর পঙ্গরণত িনয়নছ। ঙ্গেল্পী সগাগী সনরাজ  পাল  এই ঙ্গনম ণম, নেৃংস  অতযাচারনে গণতনন্ত্রর েরীনর এেঠট 

েযান্সারজঙ্গনত সরানগর বকৃ্তদ্ধ ঙ্গিনসনব আখযাঙ্গয়ত েনরনছন। নেোলনির ঙ্গবনদ্রাি সে িমন েরার জনয রাজয 

সরোর খলনায়েনির সম্মানন মঙ্গিমাঙ্গেত েনর এবং তানির পনিান্নঙ্গত েঠটনয় তানির এই  তোেঙ্গেত 

বীরত্বপূণ ণ ভূঙ্গমোর েো স্বন ণাক্ষনর ঙ্গলনখ রানখন। ঐ সমস্ত সলােনির জনয মৃতুযই এেমাত্র োক্তস্ত যারা 

সরোনরর বযবস্থাপনার প্রঙ্গত ঙ্গবশ্বাস স্থাপন েনরন না এবং সািঙ্গসেতার সানে সরোনরর ঙ্গবরুনদ্ধ প্রশ্ন 

উত্থাপন েনরন।  ব্রাতীর মৃতুযর পনর সুজাতার জীবন এনেবানর েূনযতায় পঙ্গরপূণ ণ িনয় ওনঠ, নতুন েনর  

আর োরও জনয তার বা েঁচার মনতা ইো সনই। উপনযানসর সেষ লনি আমরা এেঠট পঙ্গরবঙ্গতণত সুজাতার সানে 

সাক্ষাৎ েঙ্গর ঙ্গযঙ্গন আরও আত্ম-আশ্বাসপ্রাপ্ত, তনঙ্গতেভানব আত্মঙ্গবশ্বাসী এবং রাজননঙ্গতেভানব সংনবিনেীল। 

ঙ্গতঙ্গন অননে ঙ্গেছু ঙ্গবচার ঙ্গবনেষণ েরার পর ঙ্গসদ্ধান্ত সনন, সয বাঙ্গ়িনত ব্রতী োঙ্গন্ত অনুভব েনরঙ্গন সস বাঙ্গ়িনত 

োো তার অনুউঙ্গচত; তাই সস ঙ্গচরতনর তার বাঙ্গ়ি সছন়ি চনল সগনছন। ব্রাতীর মনধ্য তার আত্মার সিেমীর 

সন্ধান সপনয় ঙ্গতঙ্গন ঙ্গিবযনাে এবং তার ক্ষঙ্গয়ষু্ণ মান বযবস্থার ঙ্গিনে ঙ্গিনর যান। এই উনিনগর সানে সুজাতা 

িুরানরাগয বযাঙ্গধ্ আঙ্গন্ত্রে সরানগর মত তার েরীরনে ঙ্গচরতনর ঙ্গবনষ্ট েনর সিনলনছ এবং সস চরম মানঙ্গসে 

যন্ত্রণার ঙ্গেোর িনয় পন়িনছ। ঙ্গতঙ্গন এই ঙ্গবনেষ িুগ ণন্ধঠটনে আর মাঙ্গননয় ঙ্গননত পারনবন না সেননা এ ঙ্গবনেষ 

িুগ ণন্ধঠটই তানে পরাজনয়র মালা পঙ্গরনয় ঙ্গিনয়নছ। এই ঙ্গবনেষ  উপনযাসঠট এেঠট ফ্ল্যাে বযাে ঙ্গিনয় শুরু িয় 

সযখানন এেজন মানয়র প্রসব সবিনার েো বলা িনয়নছ এবং উপনযাঙ্গসে এই উপনযাসঠট সেষ েনরন 

আঙ্গন্ত্রে সরানগর মনতা িুরানরাগয বযাঙ্গধ্র  যন্ত্রণার বণ ণনার মাধ্যনম। মঙ্গিলা ঙ্গিনসনব সুজাতানে তার ঙ্গননজরই 

বযো-সবিনা িুুঃখ েষ্ট ও যন্ত্রণা আত্ম সখা েঁনজ ধ্াঙ্গবত েনরন। উপনযাঙ্গসে সুজাতার জীবন যাত্রার সেষ পঙ্গরণঙ্গত 

ঙ্গিনসনব এেঠট সরাগাগ্রস্থ অনঙ্গর যন্ত্রণানে প্রতীে ঙ্গিনসনব বযবহৃত েনরনছন। 
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