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Abstract

Novel plays a vital role in the field of development of any literature as it brings the social
reality to the light. It’s a part of literature which acts as a mirror in the society of the
society. The living standard of the people, the business policy of a particular section of the
society, belief of the people of an area etc. are reflected in a novel. Thus it can be taken as
an important part of the literature.
After the independence of India, the people of our country hoped to live a better life. They
thought that the sufferings of Indians are over. They could then enjoy their fundamental
rights. Moreover the midnight lecture of our first prime minister of free Indian that the long
sufferings of Indian under the British are gone and all the problems of the country would be
solved wisely, made Indians hopeful that at least they did not need to stand in queue to get
their necessary things. But, unfortunately that did not happen in the liver of Indians. Their
sufferings remained same. It was just a hand over of monarchism from British to Indians.
As a result, many Indians leaders joint communist party. Samaresh Basu was also among
them. But he did not continue the party work for a longer time. Rather, he started to wake
the Indians up through his writings. The novel ‘Ganga’ was the outcome of that effort.
“Ganga’ written by Samaresh Basu in 1957 an important source to know about the people
who lived on the bank of Ganga River vat that time. In this novel the novelist Samaresh
Basu has brought the picture of fisherman. Their life-style, belief, business etc. are clearly
described in details. The central characters of the novel showed the commoners tried to
come out of their debts and live a happy life, but they could not do so due to the pressure of
higher section of the society. That is what I would like to discuss in my article.

লফ তরওয লারেয দরও, াাাল দু’ফঙরয বফলযরয়রঙ দু’লে নদীরওলিও উনযা অদ্বৈত ভল্লফভমরনয
‘লততা এওলে নদীয নাভ’ (১৯৫৬) এফাং ভরয ফুয ‘কঙ্গা’ (১৯৫৭)। দুই উনযারয ওুীরফ ফাগালর
ভারচয প্রান্তফাী ভৎচীলফযা। ফৃরেয ফাইরযয ভানুলগুলরয ভযারও বদঔায  ফযাঔযা ওযায দৃলিবলঙ্গ
বমভন দুলে উনযারয স্বতন্ত্র, বতভলন প্রাওৃলতও বফলরিযয অন্তযারর বরঔা দু’লে  ৃথওবারফ উজ্জ্বর।
আাতত লততা–কঙ্গায ভানুলগুলর এও নয়, নদী ৃথও, াংখারতয বঘাযা লবন্ন। তফু ভালনও
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ফরিযাাধযারয়য ‘দ্মানদীয ভালছ’ অদ্বৈত ভল্লফভমরনয ‘লততা, ভরয ফুয ‘কঙ্গা’ লওাংফা অয নদীউনযা াধরনয ‘কলন কাগ'- এগুলরয ভরধয স্বধরভময লওঙু ূত্র আরঙ। প্রথভত, ফগুলর যঘনাই বওারনা না
বওারনা বারফ প্রতযক্ষ অলবজ্ঞতাযই পর, বওউই অলযলঘত লফলয় লনরয় বযাভালিওতায বওান পানু বতলয
ওরযনলন। ভালনও-অদ্বৈত-ভরয-াধন প্ররতযরওযই স্বীওারযালি এওথা ভথমন ওরয।
‘দ্মানদীয ভালছ’, ‘লততা এওলে নদীয নাভ’, ‘কঙ্গা’-লতনলে উনযারযই ওালরও বপ্রক্ষারে যরয়রঙ
ফাাংরায াভালচও লফফতমরনয ইলতারয এওো লফরল ফমলি। এরদর লনরফলও লিয আলফবমারফয
ূত্র ধরয উৎন্ন রয়রঙ ধনতরন্ত্রয ফীচ, মায অলবখারত আভারদয গ্রাভ ভারচয ঐলতযকত ম্পওম ভূরয
বাগন অলনফামম রয় উরেরঙ। তাযাঙ্করযয গ্রাভ ভাচরওলিও উনযাগুলররত ভারচয এই বাগরনয
লফরেলণ যরয়রঙ। ব্রাহ্মণ নযায়যত্নরদয লেরয় ভধযভরে রেন নতুন প্রবুলি- লঙরুার যরপ শ্রীলয
বখাল, আয ওাায নিন ওযারী রয় উেরঙ ধনতরন্ত্রয শ্রলভও। ভালনও-অদ্বৈত-ভরয লতনচরনই এই
ফমান্তযরও লঘলিত ওরযরঙন লনরচরদয ভরতা ওরয। প্রথভ দুচরনয যঘনায় ভাররা ধীফয ভারচয অপ্রলতষ্ঠা,
ওক্ষযঘুলত  প্রবাফই ভুঔয রয় উরেরঙ, আয ভরয ফুয যঘনায় ুুঁলচফাদী ভারচয অলবখারত লফন্ন
ভাররারদয ববতয বথরও আলধতযলফরযাধী প্রলতবাফাদরময স্বয লফরখাললত রয়রঙ স্পিবারফ। অরন্তফাী
ফরকময প্রতযাঔযারনয বালাগুররা আভযা ফকমনায়ও লফরারয বঘতনায়, ফিরফয লফরেলরণ াই।
ভরয ফুয েভ উনযা ‘কঙ্গা’, ১৩৬৩ াররয াযদীয় ‘চন্মবূলভ’ লত্রওায় প্রওালত রয়লঙর।
এওথা তয বম প্রঘণ্ড ফযস্ততায ভরধয ভরয ফুরও যঘনাো লরঔরত রয়লঙর। বওারনা তাৎক্ষলণও বাফনা
লঘন্তায পর এ উনযা নয়। ‘কঙ্গা’ উনযারয লফলয়ফস্তু বরঔরওয ফযাও অলবজ্ঞতায প্রতযক্ষ পর।
ঘলযত্রগুলর তাুঁয অলত লযলঘত। বম ভারচয কবম বথরও তারদয চন্ম তায রঙ্গ বরঔরওয কবীয বনওেয।
তারদয চীফরনয াোরায় লতলন ভরনারমাকী লনলফড় ােও। শুধু বওতাফী াে বনয়া নয়, ধীফয ভারচয
লদনমারনয প্রাণধাযরনয প্রাতযলওতায রঙ্গ তাুঁয আলিও বমাক লঙর। বচনয এই উনযারয উওযরণ 
প্রওযরণ এও অরদয় বমাকূত্র রচই স্থালত য়।
েভা ালডময আেলরও উনযাগুলরয আররাঘনা প্ররঙ্গ এও লফদগ্ধ ভাররাঘও ভন্তফয ওরযলঙররনঃ ‚
১
He digs them up by the roots with earth on them”
ফাস্তলফওই ভরয ফু এই উনযারয
ঘলযত্রগুলররও বমন তারদয ভারচয ভালে ঔুুঁরড় এরওফারয বওড়শুদ্ধ উরড় এরনলঙররন। ‘কঙ্গা’ উনযারদয
বূলভওায় ব ওথা বরঔরওয স্বীওৃলতরত ধযা রড়রঙ: ‚আয এওলে ওথা লফরলবারফই উরল্লরঔয প্ররয়াচন
আরঙ। উনযারয প্রথভ াংস্কযরন, বম ফ ভৎচীফী ফিুরদয লনওে আলভ আভায ঋণ স্বীওায ওরযলঙরাভ,
ফতমভান াংস্কযরণ তাুঁরদয নাভ উরল্লঔ ওযা উলঘত। তাুঁযা ররন, আতুরযয ভাররাাড়ায ওালতমও দা,
নরয দা এফাং ালররযয লনভাই অলধওাযী  তাুঁয লতা এফাং বচযষ্ঠ ভ্রাতা। এুঁরদয রঙ্গ অরনও লদন 
যালত্র আভায বওরেরঙ কঙ্গায ফুরও। এুঁরদয াাময ঙাড়া ‘কঙ্গা’ যঘনা ম্ভফ লঙর না।‛ ২ এয পরর অলনফামম
বারফই যঘনালেয দু’লে লফরলত্ব স্পি রয় রে- ললিয চীফনরফাধ  তথয াংগ্রারওয তথযলনষ্ঠা। এই দুই
লফরলত্ব লভররলভর ‘কঙ্গা’ রয় উরেরঙ এওাররয এওলে বশ্রি ভাচতালিও উনযা। ফায লযঘরয় এলে
এওলে লি পর উনযা, লওন্তু অন্তফৃমরে এলে ভৎচীফী ম্প্রদারয়য ভাচতালিও চীফনায়ন।
ভরয ফুয ‘কঙ্গা’ উনযারও অলবলনরফ ওারয ঔলতরয় বদঔা বমরত ারয, এই বরঔা তায বওান
বওান ফাহু লদরয় আভারদয োনরঙ আচ।
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কঙ্গায েবূলভ, তায ঘলযরত্রযা প্রলতষ্ঠালনও লক্ষায় ললক্ষত ভধযলফে বদ্রররাও ফাগালর ােরওয
অলযলঘত, এই অলযঘরয়য পরর এওো আওলমণ বতা বতলয য়ই। অলপ্রলঘরতয নানা ঔুুঁলেনালে লফফযণ
কঙ্গারও এওো াযস্বত ভমমাদা বদয়। এয ফাইরয ‘কঙ্গা’ উনযারদয েবূলভ ওারচয়ী ফায দুলে বচাড়াররা
উাদান আরঙ ফরর আভযা ভরন ওলয। এঔারন ফলণমত ভারচয ভানুরলযা অনাকলযও স্থানীয় অথমদ্বনলতও
ফযফস্থায অন্তকমত-উৎাদন ম্পরওময বম ফ লযফতমন ভানুল প্রলতরফী ফা ম্পওমরও াররে বদয় তায
প্রওা এঔারন বফ ওভ। দীখমলদন ধরয এওই ধাযায় ফরয় মারে ভাঙভাযারদয চীফন, এও মুক বথরও আয
এও মুরক তাই তায আরফদন এওই যওভ।
এই অলযফতমনীয়তা এফাং প্রওৃলত াংর্নততা বতলয ওরয চীফনদমন। এ বরঔায বওরি আরঙ এও নদী
আয তায বচায়ায বাুঁো, ফভানতা ফা স্ববারফয অলনলদমিতা লদরয় চীফরনয প্রলতরূ রয় রে। এবারফ
প্রাতযলওতায এওো ঊর্ধ্মায়ণ খরে মায় এই উনযার, ভাঙভাযারদয লদনমারনয ঔুুঁলেনালে প্রালযত অথম
বরয় মায়। আভযা ভরন ওলয, এ উনযার ফরঘরয় গুরুত্বূণম প্রতীও রয় উরেরঙ ভাঙ আয ভানুরলয
ম্পওম। ােও রক্ষ ওযরফন, ভীনঘক্ষুয ঙলফ ফায ফায লপরয আর এঔারন। ভারঙয বঘাঔ োণ্ডা, লনষ্পরও,
লনয়লতয ভত, বম ভাঙরও বভরয ফাুঁরঘ এ উনযারয ঘলযত্রযা, তারদযই ারত ভাঙরদয ভৃতুয লনলদমি রয়
যরয়রঙ।
ভরয ফু তাুঁয ‘কঙ্গা’ উনযার বরাওচীফরনয বম ফ উাদান ফযফায ওরযরঙন, বমভনবরাওলফশ্বা, াংস্কায, বরাওচীফনঘমমা, বরাওউৎফ  বরাওঙ্গীত1 এফ বফলিযগুররা প্রধানত বরাও
ঐলতরযয লফলঘত্র লযঘয় রূর এ উনযার স্থান বরয়রঙ। এঔারন াধাযণবারফ বরাওাংস্কৃলতরও
চনভানরয বফলিযরূরই প্রওালত রত বদঔা মায় । ললিরূর ভরয ফুয এওোই ওৃলতত্ব বম
ভাচতালিও বফলিযগুররারও লতলন উনযারয অফয়রফয রঙ্গ এভনবারফ লভলররয় লদরয়রঙন, উনযারয
রক্ষ বায রয় রেলন এফ তথয, ফযাং উনযালেরও লিুলভ খরযয ওরয তুরররঙ। ভলি চীফরনয
ভাচতালিও বফলিয অরনও ভয় প্রলতলনলধস্থানীয় ঘলযরত্রয ( বমভন বতুঁতরর লফরা) আঘায আঘযরণ
প্রলতপলরত।
উনযালেয বওিীয় ঘলযত্র বতুঁতরর লফরা এয ওথাই ধযা মাও। লফরা এওগুুঁরয় যর প্রওৃলতয ভানুল।
এওগুুঁরয়লভ তায ফযলিকত ঘালযলত্রও বফলিয রর তা এওান্তবারফ তারদয চনরকাষ্ঠীয চীফন ইলতারয
রঙ্গ ম্পওমমুি। এ প্ররঙ্গ ভরয ফু ভাররায়ারদয লফশ্বা াংস্কারযয ওথালে মরত্ন উনযারয ভরধয
স্থান লদরয়রঙন।
‚ই বম ফরর না, ছাররা আয ভাররা, দুই বাই। এও ভারয়য ন্তান, চন্ম লনরর বকফারনয করায় ভারা
বথরও। বও ওরযরঙ আয াুঁলচুুঁলথয তি-তাল্লা। কাুঁরয় খরযয বরাও ফরর, বারন  কাুঁরয় খরযয বরাও।
তা দুই বাই-ই, বকফারনয লফরধরন রয়রঙ ভাঙভাযা। ভা ভনায ফৃোরন্তয ভরধয আরঙ দুই বাইরয়য
ওথা।‛৩
এই চালতফৃোরন্তয রঙ্গ মুি রয়রঙ ভাররারদয লতত য়ায ওাললন গুরুয ওথা অভানয ওযাই মায
ভূর ওথা। ভাররা খরযয বঙরর লফরা গুরু ভারন না, ফা ঔুরড়া ভারন না। এবারফই প্রঘলরত বরাওলফশ্বারয
আদরর নায়রওয রূ পুরে রে।
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উনযারয শুরুরতই আরঙ লনফাযণ ভাররায ভুদ্র মাত্রায ওথা, বল ভুরদ্র মাত্রায ওথা এফাং অরদফতা
লফলরয় বরাওাংস্কারযয উরল্লঔ। লফরারয য লনফাযণ এতফায ভুদ্র ভাঙ ধযরত লকরয়লঙর বম তায নাভ
রয় লকরয়লঙর ‘াইদায’, আয তায বাই াুঁঘু লফশ্বা ওযত বম তায দাদা ‘গুনীন’ লঙর ব চররয ওাযালচ
ফুছত, ফরনয ওাযালচ ফুছত। ‚োরনয ভযশুরভ দ-লফ কণ্ডা বচরর-ভাররা চুলেরয় লত্র-ঘলল্ললে বনৌওা
আয ো-লােলে চার লনরয়, ব ওররয রয় দমালয ওরয দলক্ষরণ লনরয় বমত ভাঙ ধযরত।‛৪ লওন্তু বই
ভানুল এওলদন আয লপযর না, তায বই না বপযায রঙ্গ চলড়রয় আরঙ আয এও বরাওাংস্কায।
লনফাযণ ভাররায ভুঔ লদরয়ই বই বরাওাংস্কারযয স্বরূ ফযি রয়রঙ। লনফাযণ তায বাইরও ললঔরয়রঙঃ
‚ঔরফাদ্দায, ডাঙ্গায লদরও বঘাঔ বপযারন। ডাঙ্গায তুও ফড় তুও।‛৫
বরঔরওয ফাস্তফরফাধ অতযন্ত কবীয লঙর ফররই বচরররদয এই বরাওলফশ্বা, অলতপ্রাওৃরত লফশ্বা ‘কঙ্গা’
উনযার এত চ, স্বাবালফও  অওৃলত্রভরূর পুরে উেরত বরযরঙ। বওারনা ফালনরয় বতারা ওিনা ূরত্র
তারদয চীফনওাললন মলদ লতলন বকুঁরথ তুররত ঘাইরঙন, তারর তা ত অলফশ্বায  অলযণত। বরঔরওয
লনরচয ভুরঔয ফণমনা এ প্ররঙ্গ বানা মাও।
‚আলভ মঔন আতুরয থাওতাভ তঔন কঙ্গায ধারয ভাররাাড়া ফরর বম এরাওাো লঙর, বঔারন প্রায়ই
বমতাভ। বঔারন আভায অরনও ফিু লঙর। তারদয ফালড়রত লকরয় ঔায়া-দায়া, আড্ডা ভাযা- এফ
ওযতাভ। ফলমায ভযশুরভ যা ভাঙ ধযত। এইবারফ রদয রঙ্গ থাওরত থাওরতই ালরকরয ওরয়ওলে
ভৎচীফী লযফারযয রঙ্গ আভায লযঘয় য়। যা ঘলি যকনায ূফমলদও বথরও এররঙ। আলভ রদয
রঙ্গ াানাফাদ অেরর ঘরর বকরাভ এফাং রয আয দলক্ষরণ এরওফারয ভুরদ্রয লদরও ঘরর বকরাভ।
রদয রঙ্গ বথরও আভায এওো লফলঘত্র অলবজ্ঞতা র।‛৬
বরাওলফশ্বারয বম ঙলফ পুরে উরেরঙ তা বম ফমাধাযরণয লফশ্বারমাকয এভন ওথা ফররনলন বরঔও,
লওন্তু লফরল ম্প্রদারয়য ভানুরলয রক্ষ তা অলযামম। তাই বচররযা মঔন ভাঙ ধরয নদী অথফা াকরয
তারদয বফৌ লফলনদ্র যাত চারক‚ তওম ঘক্ষু তায চারক ভুদ্র... দলক্ষণ যারয়য ারয, না ফনলফলফ আুঁঘরর চারক তায বঘাঔ, তায লফলনদ্র
আিা ভাথা বওরে ভারঙয বদফতা বঔাওা োওুরযয ারয়। ফরর, ব দলক্ষণযায়, বতাভায ঔাড়া নচয দূরয
যারঔা। ভা ফনলফলফ ভাঙভাযায াফরয বতাভায দৃলি লদনা। বঔাওা োওুয, চার বরয ভাঙ দা।‛৭
এঔারন বম বরাওলফশ্বা বম আলতম পুরে উরেরঙ তায রঙ্গ বরাওলফশ্বারয ম্পওম ুকবীয। ‘কঙ্গা’
উনযার বরাও চীফন ঘমমায লযলধ অতযন্ত ফযাও  কবীয। বরঔও এই প্রফাভান বরাওাংস্কৃলতরও তুরর
ধযরত বঘরয়লঙররন এওলে লফরল ম্প্রদারয়য চীফনর্চ্মায রূলঘত্ররণ। তা বদঔা মায় উনযালেরত বওারনা
লযরেদ লফবাচন বনই। ওযা য়লন বওারনা লযরেরদয নাভওযণ। এয ওাযণলে ভরয ফু লনরচই
ফযাঔযা ওরযরঙন‚ এযওভ ওালনীরও লযরেরদ বাক ওযরর এয ভানুলগুলর তারদয চাও এফাং নদী ফ েুওরযা রয়
মায়।‛৮
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বওফর নদীয ধাযায ভরতা স্বেি কলতরত ওাললন এলকরয় ঘরররঙ আন কলতরত। বমঔারন লনফাযণ,
াুঁঘু, লফরা, ফীয, অনন্ত, যলও, দালভনী প্রবৃলত ঘলযত্রগুররা বমভন বরাওঘলযত্ররূর কণয, বতভলন এরদয
আঘায-আঘযণ, চীফন  চীলফওায াধাযণ লযঘরয়য ভরধযই বরাওচীফনঘমমায উাদান লঘলিত।
ভৎচীফীরদয চীফনই যরয়রঙ ভরয ফুয ‘কঙ্গা’ উনযারয বওরি। ‘দ্মানদীয ভালছ’ এফাং ‘লততা
এওলে নদীয নাভ’ – এ ভালনও  অদ্বৈত ভাররা ধীফয চীফরনয বপ্রক্ষারে আলথমও অফওাোরভা  াাংস্কৃলতও
লযওাোরভায় ফমান্তরযয বম ূত্রায়ন ওরযরঙন ‘কঙ্গা’ উনযার। ফাচায লনয়লন্ত্রত ুুঁলচফাদী অথমনীলতরত
ভাররা ভারচয অফস্থা  অফস্থান লঘলিত ওরযরঙন লতলন। চররয উয ফরঘরয় বফল শ্রভ মারদয,
ইলররয ভযশুরভ প্রঘুয উাচমরনয য ও’ভা বেুরয বঔরত ায় না তাযা, বনৌওা ফাুঁধা রড় ভাচরনয
ওারঙ। নতুন ওরয ভুঘররওা লদরয় বনৌওা ঙালড়রয় লনরত য় আলারে। অম্বুফালঘয যই ইলররয বঔাুঁরচ না
বাারত য় কঙ্গায়। ধরলততা ফীযুরযয ভাররা। আলারে মায় কঙ্গায়, তাযয ওালতমরওয ‘ঘওুি-ভুওুি’
বরয খরয বপরয। তাযয উেরযয ফাতার আর, ভুদ্র মাত্রায ডাও। অগ্রায়ণ বথরও ঘাযভা ভুরদ্র
ওালেরয় ‘াই’ লপরয খরয আর। বঘত্রভা ররা বঘাত বোোয ভয়- এ ভয় চর ওরভ মায়ায বঘত্র
ভন্বন্তয শুরু য়। ভাঙ বভরর না, তঔন তাযা ওাড় ঙালরয় কাচরনয ন্নযাী রয় বখারয। অরনরও
ওুওারচ বভরত রে।
এই ররা ভাররা চীফরনয ারতাভালভ। নারভভাত্র স্বাধীন ভৎযচীফী, আরর এযা ভাচন আয
াইওাযরদয দাদন ঔায়া শ্রলভও ভাত্র। দাদন ভারন ুুঁলচয লফলনরয়াক, তা বথরও লপরয এর ভাচনরও
ওলড় বদয়া- লফলনরয়াক ওযা ুুঁলচয ভুনাপা-ফযফায বালায ‘লযোনম’ । আয ভাছঔারন অবুি শ্রলভও। ফাাংরায
াভন্ত ফযফস্থায় এবারফই ক্রভ ুুঁলচয এই ঘারয ভরধয ভাররারদয বঘারঔ আরঙ স্বপ্ন, আরঙ অধীন চীফন
বথরও ভুলি, ফড় লওঙু ওযায আওাঙ্ক্ষা। উনযারয প্রধান ঘলযত্র লফরারয ভরধয ব আওাঙ্ক্ষাযই ভুঙমনা:
‘আভায প্রারণ ুঔ নাই ব
ফড় উথালর াথালর আভায ফুও।‛৯
ুলঔলফীন আিায এই ঙেপোলন, উৎীলড়ত বঘতনায আতমনাদ, স্বপ্ন বদঔা স্বপ্নবরঙ্গয ৈরে আওীণম
‘কঙ্গা’ উনযা। ১০ ওরোয ফাস্তফতায উয আধালযত এই উনযারয লফরারও মঔন রূওথায নায়ও
লররফ ফযাঔযা ওযা য়, তঔন ওথাওারযয অলবপ্রায়রওই লফওৃত, অফগুলিত ওযা য়।
এবারফ দুঃরঔ, ওরি আয াংগ্রারভ, ওরর আয বওারারর বচরররদয চীফন ওারে। দুঃরঔয
ফাযভাযায় ওঔন ফা ুরঔয স্পম রারক। তাই বরাওঘমমায ফণমনায় বরাও উৎরফয উরল্লঔ বদঔা মায়।
কঙ্গায ফুরও মাযা ভাঙ ধরয চীলফওা উাচমন ওরয তাযা প্রলত ফঙরযই াচায উৎফ ওরয। এই ফমচনীন
কঙ্গাূরচায় ফাই ঘাুঁদা বদয়- মারও ফরর ‘াচবাো’। তঔন আফায কঙ্গায ারড় বচরররদয বভরা ফর
মায়।
চার, ভাঙ, বনৌওা, চীলফওা াংক্রান্ত ফহু লফলঘত্র তথয এই উনযারয ওাললন ওায়ায় লভর আরঙ। চার
বপররত লকরয় চররয নীরঘ চার বফলররয় লকরয় বওভন ওরয বচরররদয ফমনা বডরও আরন, কঙ্গায় মঔন
ভাঙ ধযা রড় না তঔন বচরাযা বওভন ওরয ভা কঙ্গায ওারঙ রতয লদরয় রড় থারও ফা নররয োরন প্রবৃলত
নানা লফলরয়য ফণমনা ায়া মায়। অম্বুফাঘীয লদরন চার বপরা ফা ভাঙ ধযা য় না, বওননা বচররযা লফশ্বা
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ওরয অম্বুফাঘীয চরর অনাকত ওাররয রক্ষণ বদঔা মায়, ধলযত্রী ভা ঋতুফতী ন। এ লফশ্বা শুধু কঙ্গায
ভাঙভাযারদয নয়, বাযরতয ভৎচীলফরদয ওররয বক্ষরত্রই প্ররমাচয।
কঙ্গায ফুরও মাযা ভাঙ ধরয তারদয চীফন াংগ্রারভয এওলে ফড় উদান র ঙ্গীত। কান বকরয় তাযা
ভাঙ ধরয। কান লি বদয়, আনি আয বপ্রযণা দান ওরয।‘ কঙ্গা’ উনযার তাই পুরে রে
বরাওঙ্গীরতয বালা। লফরা কান কায়‚ োনাঙাুঁলদ বেরন ঘলর, াথালর বরারওয ফুও ব
ই আরড়য খুলণমচরর বদঔফ বতাভায ভুঔ,
ফড় উথালর াথালর আভায ফুও।‛১১
-ওায ভুঔ বদঔরফ লফরা? বওন উথার াথার ওরয তায ফুও? ললভয চরনয? মত কান কায় তা শুনরর
এফ প্রশ্নই চাকরফই। লওন্তু তা বতা আয ভাচতালিও নয়, তার উনযালেয লিতি, তায াথমওতায
ঘালফওালে।
ভাঙধযা বচরর মাযা, তাযা শ্রলভও- ওরোয শ্রভ লদরয় নদী বথরও চীফওায যদ বচাকাড় ওরয। এযা
বলে- ফুরচমায়া শ্রলভও বশ্রলণ। এই শ্রলভও বশ্রলণযাই, াইওায ভাচন, আড়তদায  ঘারওদাযরদয রঙ্গ
দযওলাওললরত ারয। তারদয শ্রভ, লওন্তু শ্ররভয ভুনাপা ায় অনয ভানুল- মাযা শ্রভ বদয় না। পরর এরদীয়
বে- ফুরচমায়া শ্রলভও অলস্তত্ব াংওেভয় রয় রে। তফু এরদয বা এভন বনা, াংায চীফন বমন
বনৌওায রঙ্গই ফাুঁধা। ললভরও লফরা ফরর,
‚বনৌওায াংায, বমঔারন বযাচ ফালত লদরত রফ লতফলড় জ্বাররত রফ, ফর বঔরত রফ। অিওারয
এওোনা বনৌওা বপরর যাঔা মারফ না।‛১২
ভরয ফু ভাঙভাযারদয চীফন ওথায় বা  বনারও যিভাাংর ভজ্জায ভত ম্পওম লনলদমি ওরয ‘
কঙ্গা1 উনযার এই বারফ যীক্ষায় ফররঙন শ্রলভও বশ্রলণয ভানুলরদয লনরয়।
লওন্তু ভযা বতলয য় ভরয ফুয লনরচয ফয়ারনই। কঙ্গানদীরও লতলন লনঙও নদী লররফ বদরঔন না,
এও ধযরনয বযাভালিও দামলনওতায় আঙন্ন বরঔরওয কঙ্গা, এওলে াক্ষাৎওারয বওথা ফরররঙন ভরয
ফু:
‚কঙ্গা আভারও বীলণ বারফ প্রবালফত ওরয। বই বওরাযওার বথরওই কঙ্গারও আলভ অনযবারফ
বদরঔ এরলঙ। কঙ্গা আভায আয এও অলস্তত্ব –।‛১৩
‘কঙ্গা’ এঔারন ফস্তুরূর নয়, এয উয আরযা রে দামলনওতা। দামলনওতা ভধযলফে অফস্থান বথরও,
তাই বযাভালিও। ভাঙভাযারদয রঙ্গ নদীফরক্ষ বফড়ারনা তারর লও অযাডরবোয ? বমভন লফরারয ললভ?
অযাডরবোরযয ভায়া / বনা ওালেরয়ই লফরা বলমমন্ত ভুরদ্র বমরত াযর।
অযাডরবোযই বাও, তফু নদী নারায েরাগ্রালপ, ধীফয চীফরনয ালযবাললও ব্দ লতয়ালদ ‘কঙ্গা’য
ববৌরকালরও ফণমনাকত লফশ্বারমাকযতা দান ওরযরঙ, এরত রি বনই। লফশ্বারমাকযতা ফকমচীফরনয
ঙলফরত বররকরঙ। প্রশ্ন র ভরয ফু লও ঙলফই আুঁওররন, নালও ভাঙভাযায বঘতনা, বাফাদরময
চকৎরও ধরযরঙন, ধযরত বরযরঙন?
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ভাঙভাযারদয বোরেভ-েযাফু-লফশ্বা- াংস্কারযয বরাওায়ত ভস্ত অনুুঙ্খ লনরয় উনযার ালচয রয়রঙ
াুঁঘু, মায দৃলিরওাণরও বরঔও ফযফায ওরযরঙন ফরঘরয় বফল ভয়। আয এই লফশ্বারয চকৎ বথরও
বফলযরয় আরত ঘায় লফরা। এই বফলযরয় আরত ঘায়া লও ফকম বথরও ফযলিয লদরও রয আা।
বওৌভ ফাস্তফতা বথরও অলনরওত আধুলনওতায়, লনচ অলবজ্ঞারন।
আভারদয ভরন য়, লফরারয বক্রাধ ফযলিয লদরও রয আা নয়। াুঁঘুয লঘন্তায়, াংস্কারয বমভন
যরয়রঙ ভাররা ভারচয দীখমওার কত বরাওায়ত লভথ এয প্রবাফ , আরঙ বলত্নয ধযা, বূতরপ্রত, বতভলন
াুঁলচুলতয অরভাখ ফাণীয ূরত্র ব চকরত ঢুরও রড়রঙ ব্রাহ্মণযফাদী বাফাদম। ভাররারদয চর অঘর
য়ায যয ায়া মারে বম বরাওওথায় বই কি অনুমায়ী ভাররায চর অঘর য় ব্রাহ্মণ গুরুয চর
যায খলে লনরয় বদয়লন ফরর। এই কি ওায বতলয ওযা? লনঃরির তারদয,মাযা াুঁলচরত লনদান বদয়, এ
ফঙয বাকফতী কঙ্গা ওত ভাঙ বদরফন? লফরা াুঁলচরও অলফশ্বা ওরয, বওননা কি লনভমাতা, বাফাদরময
লনয়ন্তা ব্রাহ্মণ বতা আয শুধু াুঁলচই লরঔরঙন না, মাচন বঙরড় ঔাুঁলে ভাচন রয়রঙন, রয়রঙন ভারঙয
আড়তদায। ুরযারনা উৎাদন ম্পওম ববরগ মারে, আরঙ নতুন ম্পওম, ব্রাহ্মণ োওুয এঔন ভলিরযয
ূচাযী ভাত্র নন, তায রঙ্গ লফরারয বক্রতা-লফরক্রতা ম্পওম। এই লফরা, রযয ফাচায, তায ঙরঘাতুলয
ফলওঙুই লঘরনরঙ। এই অলবজ্ঞতা বথরওই ব বচরনরঙ ত্রুরও লভত্ররও, লডরওাম, বাফাদম ওাযা বতলয
ওরয, বওন বতলয ওরয? য়রতা আভারদয লফরেলরণয বালায় নয়, লনরচয ভত ওরয। অলবজ্ঞতায লক্ষাই
বতা চীফরনয ফড় লক্ষা। াুঁঘুয ভরতা ভুদ্রমাত্রায অলবজ্ঞতা য়ত তায বনই, বনই ফড় লফরদয রঙ্গ
রড়াইরয়য লক্ষা, লওন্তু ভানুল ব লঘরনরঙ বফলই, লঘরনরঙ, বচরনরঙ লরেরভয পাুঁলওোরও। তায
ডাওাফুরওা স্ববাফ তারও ভুঔয ওরয তুরররঙ। দূয বথরও েঘম ফুলররয় মঔন ফযাযাওুরযয কঙ্গাফরক্ষয
ডাওাতধযা প্রযীরদয ওাচ বল য়, তঔন বই পাুঁলওোরওই ব ফযঙ্গ ওরয। ‚ রয় বকর বকা বদঔা- োয
ওযরতই াযরর না, ফর ফর ঔালর কপরা ওযা ায।‛১৪
এই এওই পাুঁলও াুঁলচুলথয বক্ষরত্র। লঞ্জওায ওথাভরতা চরর থাওরফ ভাঙ, লফশ্বা ওরয না লফরা।
ব ফরর, ‚ াুঁলচুলথয ওথা ঙাড়ান বদ। ফ ফাচায কযভ ওযা ওথা।‛১৫ াুঁঘুয মুলি তারর লও ‘ভাগনা
ভাগনা’ বরঔা রে? লফরারয উেয , ‚ভাগানা রফ বওন? ভারঙয বঘ’লও াুঁলচ লফলিয ওভ য়? – মা
আরফ তা আভারদয চারর আরফ াুঁলচ লরঔরর আরফ, না লরঔরর আরফ। - বওান লদন বদঔরাভ
না বম াুঁলচ এরওফারয অফযখ ওথা লররঔরঙ।‛১৬
লফরা শ্মারনয াধুফাফারও অন্তমমাভী ফরর ভারন না, ফযাং উা ওরয। ঔনায ফঘন- লেওলেলওয
আলধরবৌলতও চকরতয লফপ্রতীর দাুঁড়ারয় ব, োওুরযয লনরলধ আয বলফলযৈাণীয বতায়ািা না ওরয
ফাযাংফায ব ভুদ্র মাত্রায দৃে অলবরা ফযি ওরয। প্রশ্ন ররা াুঁলচ-ঔনা লেওলেলওয ফাইরয আা লফরারয
বক্ষরত্র স্বাবালফও না লও াংস্কাযভুি, ওলভউলনি বরঔরওয আরযা? মলদ ফলর আরযা, তারর ভানরত য়,
মথাপ্রাপ্ত অফস্থান ম্পরওম প্রশ্ন বচরকরঙ াুঁঘুয স্বকতলঘন্তায়:
‚াংারযয মাফৎ চর, ফই বকফতীয। এত লফস্তায তুলভ বওাথায় ারয বকৈতীয চরর ভাঙ ভাযরফ,
তুলভ ভাঙভাযা, তায ঔাচনা বনরফ ভানুল। লফর ফররা ফাড় ফররা, তুলভ লনরচয ারত করড়ালন। লওন্তু তায
প্রাণী বথরও খা ওঘুলযানা, ফলওঙুয ঔফযদালয ওযরফ তুলভ। কাগ-লফর-ফারড় বম প্রাণ বদরফ আয বনরফ,
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তায রয বতাভায আইন ঔাোরত ঘা ভানুল রয়। ঔাচনা ধযা, েযাওরা ধরযা। লওঙু বাত না লদরয় উলভ
লওর ভাযায বকাুঁাই। লওর বতাভায বাও? না, তুলভ চভা লনরয়ঙ, বদরয তুলভ যাচা রয়ঙ।‛১৭
াুঁঘুয ব প্রশ্ন লওর বতাভায ও? বথরও মায় অনুর্চ্ায, উেয প্রচন্ম তারওই বার্চ্ায ওরয বতারর। ভয়
আয আলথমও লযরযয লৈফাঘলনওতায়, এবারফই াুঁঘু বথরও লফরা আরাদা রয় মায়, বমভন ফরনায়ালয আয
ওযারী । ফারনায়াযী-ওযালর ৈরেয ঙায়াাত খরেরঙ াুঁঘু- লফরারয াংখারত, এওথা ফরর বওউ বওউ
ফরররঙন এ াংখাত ফযলিকত, ঐলতয আয ঐলতয বাগায াংখাত নয়। বওন নয়? াুঁঘু -লফরারয াংখাত
বতা বাফাদরময াংখাত। াুঁঘুরত প্রলতষ্ঠান আনুকতয, লফরার প্রতযাঔযারনয প্রয়া।
লফরারয ভুদ্র মাত্রায নানান যওরভয দামলনও ফযাঔযা রয়রঙ। চদ্বনও ভাররাঘরওয ওারঙ এ উনযা
বঙরররদয ওাললনই নয়, এও ভামাত্রায ওাললন। লনঃরির বযাভালিও ভামাত্রায ওথাই ফররঙন লতলন।
এভন লনযন্তয প্রফভানতায় লনরচয লফশ্বারযওথা ফরররঙন। বরঔও ফরররঙন লতলন বই প্রফাভান
বরারতয মাত্রী। মথাথমই ফরররঙন এওচন প্রাফলিও, এ ররা ভরয ফুয ােওোয প্রলতলক্রয়া, প্রথভ
প্রওারয ১৭ ফঙরযয য। আভযা ফলর, এ প্রলতলক্রয়া ভধযলফে স্ববারফয, ফাস্তফরও াংরওরত লনরয় মায়া
তায স্ববাফ বফলও। লফরারয ক্ষ বথরও ভুদ্র বমরত ঘায়ায অস্বাবালফওত্ব লওঙু বনই। ব লনফাযণ
াইদারযয বঙরর, যরি তায ভুরদ্রয বনা, ফারয ভরতাই ব বকাুঁইয়ায, লনফাযণ মাত্রারত্র ওে বদরঔ
ফররলঙর, এযচনয মায়া আেওারত ারয না। ‘ফাুঁরয ভরতা’ বদঔরত লফরা , বই ভরতা বকাুঁয়ায। ব
চারন এওফায ভুদ্র বমরত াযরর ভাচরনয ঋণ বথরও ভুলি বরর বরত ারয। অধীন, লনকৃীত,
ঋণগ্রস্ত চীফন বথরও ভুলি বতা ভস্ত আওলমণ বথরও ফড়। এই ভুলিয োরনই বতা ললভয োন ঙাড়ান মায়।
ললভয ালন্নরধয লফরারয ফযলিত্ব যঘনায বক্ষরত্র বরঔরওয বাফদম যগ ঘলড়রয়রঙ লফরারয কারয়, তাই
এঔারন লফরারয ওথাফাতমা ওৃলত্রভ বেরও। তথাল, লফরারয বক্রাধ, লফরারয প্রলতলক্রয়া, লফরারয স্বরপ্ন
লনম্নফরকমযই বদ্রারঘতনা, ভমমদা অচমনাওাঙ্ক্ষা। এই আওাঙ্ক্ষা ফযলিকত নয়, ফকমকত, লফরা, ওযারীযই ভত
নতুন প্রচরন্ময ফকমনায়ও, ওযারীযই ভত ব অথমনীলতয এওো রূান্তরযয রফম এর দাুঁলড়রয়রঙ।
ক্রালন্তওারর অলস্থযতা স্বপ্ন, এতলদনওায অধীনতায অবযা বথরও বফলযরয় আায ওারাাালড় উগ্রতা,
ওযারীয ভত তায ভরধয। তাই ফরর ব ফকমাংস্কৃলতঘুযত য়লন। শুধু তায বওৌভরঘতনায উয বথরও
ব্রাহ্মণযফাদী আোদনোরও লযরয় ফুও লঘলতরয় দাুঁড়ারত বঘরয়রঙ। উনযারয বরল বদলঔ, ব াকরয
বকরঙ, তরফ এওা নয়, বওৌভদরলত রয়ই, আোরযা কন্ডা বনৌওা াফয ওরযরঙ যাইভঙ্গররয বভানায়। এ
মাত্রা অলনরদময ভামাত্রা নয়, ভাঙভাযায াকরয মায়া, ফড় লনলদমি ববৌরকালরও লঘরি, বরঔও লও তা স্পি
ওরযনলন?
ফকম বথরও ফযলিয লদরও বকরঙ লফরা- এই মমরফক্ষরণয রঙ্গ, ুতযাাং আভযা এওভত রত ালয না।
কঙ্গায লফরা মথাথম অরথমই ফকমনায়ও, তায ভরধয লদরয় বশ্রলণ ফকম রালিত ভারচয অন্তফাীফরকময লনচস্ব
উর্চ্াযণ, প্রলতবাফাদরময স্বয বনঃরব্দয ঘক্রান্ত বলযরয় স্পি শ্রুত রয়রঙ। এই প্রলতবাফাদরময দমরণ
মথাথমবারফই লফলম্বত রয়রঙ, অলধলতফরকময আলথমও  বনলতও চকৎ - মা প্রলতলষ্ঠত লভথযায উয, বালরণয
উয, ারয উয। লনলফমওি প্রবুরত্বয লফরুরদ্ধ দাুঁড়ারনা লফরা াকয বথরও লপরয লও বযাই ারফ তায
চীফরনয জ্বারা, অধীনতায গ্লালন বথরও? লনশ্চয়ই না, তফু এই দাুঁড়ারনারতই ব অননয, ভধযলফরেয
আওালভতায লফযীত এই ফলরষ্ঠতায চনযই লফরা, ওযালররও ভরন ওলযরয় বদয়। মলদ ােও চারনন,
Volume-III, Issue-VIII

September 2017

18

ভরয ফুয কঙ্গা উনযার ভৎচীফী ম্প্রদায়

ঙালরওুজ্জাভান
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