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অসীমা হালোর, সহকাবর অধ্যাপক, িলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিেযালয় 

asimahalder656@gmail.com 

 

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা উপন্যাসটি জ্যাতর্ ময়ী জেবীর রচন্া সংকলন্ গ্রন্থের প্রথর্ খন্থের দ্বিতীয় উপন্যাস। উপন্যাসটি 

জেচদ্বিন্থের োঙ্গা জথন্থক পরবতী এক যুগ। এই উপন্যান্থস বাংলা এবং পাঞ্জাব এক সন্থঙ্গ উপদ্বিত। জেে ভান্থগ ক্ষত দ্ববক্ষত 

এক ন্ারী ক্ষত দ্বন্রার্ন্থয়র আোয় দ্বেদ্বিন্থত চাকদ্বর দ্বন্ন্থয় চন্থল যায়। দ্বকন্তু জসখান্থন্ও জস অন্ুভব কন্থর দ্বন্্ভূন্থর্ জস পরবাদ্বস। 

জসখান্থন্ পাঞ্জান্থবর জর্ন্থয় আর বাংলার জর্ন্থয় সুতারার জবেন্ার জকান্ পাথ মকয জন্ই।  সুতারা বতমর্ান্থন্ ইদ্বতহান্থসর অধ্যাদ্বপকা। 

থান্থক দ্বেদ্বিন্থত। জন্ায়াখালীর জর্ন্থয় জস। জেে ভান্থগর োঙ্গায় তাাঁর পদ্বরবার চন্থল আন্থস জকালকাতায় দ্বকন্তু ভান্থগযর দ্বন্ষ্ঠুর 

পদ্বরহান্থস জস জথন্থক যায় ওপান্থর। জস আশ্রয় পায় এক র্ুসলর্ান্ পদ্বরবান্থর । তাই তার পদ্বরবান্থর জস ব্রাতয। পদ্বরবান্থরর জয 

জকান্ আন্ন্দ অন্ুষ্ঠান্থন্ তার উপদ্বিদ্বত সকলন্থক দ্ববচদ্বলত কন্থর, েঙ্কিত কন্থর জতান্থল । আত্মীয় বান্ধবরা একপ্রকার এদ্বিন্থয়ই 

চলন্থত চাই সুতারান্থক। ভূদ্বর্কা অংন্থে সুতারা সম্পন্থকম র্হান্থেতা জেবীর অন্ুভূদ্বত-  

র্ুসলর্ান্থন্ েুাঁ ন্থয়দ্বেল বন্থল সুতারা এক ্ীবন্ত কলি হন্থয় যায়। র্ুসলর্ান্ জয তান্থক বা াঁদ্বচন্থয়দ্বেল জসকথা জকউ বন্থল 

ন্া। তাাঁর বহু জলখায় বার বার জস কথা দ্বিন্থর দ্বিন্থর আন্থস, যুদ্ধ -জেেভাগ ইতযাদ্বে কান্থল জতা বন্থিই অন্য সর্ন্থয়ও, 

সর্া্ েে জেয় ন্ারীন্থকই।১  

 সুতারার ্ীবন্ যন্ত্রণার  ্ল্যান্ত েদ্বব এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা। উৎসগ ম পন্থে  জলদ্বখকা দ্বলন্থখন্থেন্- 

সকল যুন্থগর সকল জেন্থের  

অপর্াদ্বন্তা লাদ্বিতা ন্ারীন্থের উন্থেন্থেয।২  

সুতারা েত্ত দ্বেদ্বিন্থত হঙ্কিন্াপুর কন্থলন্থ্র ইদ্বতহান্থসর অধ্যাদ্বপকা । ইদ্বতহাস কখন্ েুুঃখী েুব মলন্থের  কথা জলন্থখন্া এ 

আন্থক্ষপ জযন্ প্রদ্বতটি পীদ্বিত ন্ারীর – সুতারাও র্ন্থন্ কন্থর েুুঃখী েুব মলন্থের কথাই বা জকাথায় ? ইদ্বতহান্থস জকান্খান্থন্ 

জলখা আন্থে? তার  র্ন্থন্ পন্থি-  
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অদ্বয় ইদ্বতবনৃ্থত্ত কথা ক্ষান্ত কর র্ুখর ভাষণ  

ওন্থগা দ্বর্থযার্য়ী ৩  

উপন্যাসটি কন্থয়কটি ভাগ রন্থয়ন্থে । আদ্বেপন্থব ম সুতারা দ্বিন্থর জগন্থে তার অতীন্থত -  

সুতারান্থের বাদ্বিন্থত কা্ করত রদ্বহর্ ও কদ্বরর্। েীর্ মদ্বেন্থন্র জলাক তারা। এরাই দ্ববোস র্াতক হন্থয় উঠল জসই  রান্থত। তখন্ 

আত্মীয় ন্য়, পিদ্বে ন্য়, বি হন্থয় উন্থঠদ্বেল দ্বহন্দ ুর্ুসলর্ান্ সম্পকম, োঙ্গায় ক্ষদ্বত হল সকন্থলর। সুতারার র্া, বাবা, দ্বেদ্বে 

দ্বন্ন্থখা া্ঁ  হল। রদ্বহর্ কদ্বরর্ জচন্া র্ান্ুষগুন্থলা হঠাৎ কন্থর অর্ান্ুষ হন্থয় জগল। জকান্রকন্থর্ জবাঁন্থচ জগল সুতারা । জস আশ্রয় 

জপল তদ্বর্্ঙু্কেন্ কাকার বাদ্বিন্থত। োঙ্গা, জেেভাগ সম্পকমন্থক দ্বেন্ন কন্থর জেয়। জকবল খুন্থন্াখুদ্বন্ ন্য়, সবন্থচন্থয় জবদ্বে ক্ষদ্বত 

গ্রি হল জর্ন্থয়রা, লুঠ হন্থয় যায় তান্থের ‘ইজ্জত’। 

সাদ্বকন্ার র্া তদ্বর্্ঙু্কেন্ন্থক  উন্থেেয কন্থর বন্থল-  

জতার্ান্থের জেে ভাগ চাই, ঝগিা করন্থব কর , আর্ান্থের জর্ন্থয়ন্থের র্ান্ ইজ্জত েরীর দ্বন্ন্থয় এ লািন্া 

জকন্? এদ্বক জতার্ান্থের ধ্র্ ম বন্থল? জকারান্থন্ আন্থে? জতার্রা এত সব দ্বেদ্বক্ষত  গা াঁন্থয়র উদ্বকল জর্াক্তার 

র্াস্টার- জকউ কারুন্থক দ্বকেু বলে ন্া জকন্? দ্বেুঃ দ্বেুঃ’’ এই দ্বধ্ক্কার সাদ্বকন্ার র্ান্থয়র সর্গ্র সর্ান্থ্র প্রদ্বত। 

জর্ন্থয়ন্থের আব্রুর জকান্ ধ্র্ ম হয় ন্া, ্াতও হয়ন্া.৪  

পদৃ্বথবীর সব মে জর্ন্থয়রা লাদ্বিত হন্থয়ন্থে । জর্ন্থয়ন্থের লািন্ার কথা বলন্থত দ্বগন্থয় রক্তাক্ত হন্থয়ন্থেন্ জলদ্বখকা। রক্তাক্ত র্ন্ দ্বন্ন্থয় 

বযক্ত কন্থরন্থেন্ –  

আর্ার র্ন্থন্ হন্থয়ন্থে যদ্বে  দ্বসনু্ধভরা রন্থক্তর কাদ্বলন্থত র্হাকান্থলর ইদ্বতহান্থসর পাতায় সতযই যদ্বে সরস্বতী 

আর্ান্থের ওই লািন্া ও জবেন্ার ইদ্বতহাস দ্বলখন্থতন্, তাহন্থলও এই অপর্ান্থন্র েুুঃন্থখর জবেন্ার রক্তাক্ত 

কাদ্বহন্ী দ্বলন্থখ সর্াপ্ত করন্থত পারন্থতন্ ন্া। আর এখন্ও স্ত্রী পন্থব মর সর্াদ্বপ্ত হয়দ্বন্। জেষ কথার জেষ হয়দ্বন্। 

ন্ারীর অবযক্ত র্ন্থন্র লািন্া আ্ও অন্াবতৃ হয়দ্বন্।৫  

 যখন্ই র্ান্ুন্থষ র্ান্ুন্থষ সংর্ষ ম হন্থয়ন্থে তখন্ই পুরুন্থষ পুরুন্থষ খুন্থন্াখুদ্বন্ কন্থরন্থে দ্বকন্তু জরহাই জেয়দ্বন্ জর্ন্থয়ন্থের। জর্ন্থয়রা 

দ্বেকার হন্থয়ন্থে। এই োঙ্গাও তার বযদ্বতক্রর্ ন্য়। তদ্বর্্ সান্থহব  দ্বচন্তা কন্থর – ‘জর্ন্থয়ন্থের দ্বন্ন্থয় জক কন্থব িান্ািাদ্বন্ জোঁিান্থেদ্বর 

কন্থরদ্বন্’।   

োঙ্গা জেে, গ্রার্ন্থক দ্ববধ্বি কন্থর আর দ্বিগুণ দ্ববধ্বি কন্থর ন্ারী র্ন্ন্থক সুতারাও বযদ্বতক্রর্ী ন্য়। সুতারা র্ুসলর্ান্থন্র র্ন্থর 

আদ্বশ্রতা’ এিাই বি দ্ববষয় হন্থয় উন্থঠ তার োোন্থের কান্থে। তখন্ তার জবাঁন্থচ থাকা জগৌণ হন্থয় যায়। সুতারাও বুঝন্থত পান্থর ন্া-  

েরীন্থর র্ন্থন্ জযন্ দ্বক একিা দ্ববপয ময় র্ন্থি জগন্থে জসিা তার ্ান্া জন্ই। একিা আশ্চয ম প্রচে আতি অথবা 

অন্য দ্বকেু জযন্ তার অঙ্কিত্বন্থক  জেহ র্ন্ন্থক জথাঁতন্থল দ্বপষ্ট কন্থর দ্বেন্থয়ন্থে।৬  
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একটি োঙ্গা -রন্থক্তর সম্পকমন্থক দ্বেন্ন কন্থর জেয়। জবাঁন্থচ থান্থক “র্ুসলর্ান্থন্ জো াঁয়া র্ুসলর্ান্থন্র অন্ন খাওয়া জর্ন্থয়র’’ পদ্বরচয়। 

তাই সুতারার পদ্বরবার সুতারান্থক বাদ্বি দ্বিদ্বরন্থয় দ্বন্ন্থত চায় ন্া।   

সুতারান্থক জকালকাতায় দ্বেন্থয় আসন্থত জচন্থয়ন্থে তদ্বর্্ সান্থহব।  সুতারার ্ন্য উদ্বিগ্ন হয় সাদ্বকন্ার র্া। কারণ সাদ্বকন্ার র্া 

্ান্থন্-আর জগন্থল দ্বক জন্ন্থব ওরা । ‘আদ্বর্ ভাবদ্বে দ্বন্ন্থয় জতা যান্থব, তা ভান্থলাই দ্বকন্তু ওরা ওন্থক র্ন্থর জন্ন্থব জতা ? জতার্ান্থের 

দ্বক র্ন্থন্ হয় ? আর্ান্থের র্ন্থর এতদ্বেন্ থাকা জর্ন্থয়”৭। টঠকান্া হীন্ সুতারা। োোরা তান্থক জিরান্থত কুণ্ঠান্থবাধ্ কন্থর আবার 

তদ্বর্্ উঙ্কেন্থন্র বাদ্বিন্থতও তার আশ্রয় দ্বন্রাপে ন্য়।    

তদ্বর্্ সান্থহব অদ্বভজ্ঞ র্ান্ুষ। দ্বতদ্বন্ বুন্থঝন্থেন্ “দ্বচরকাল ঐ চলল। রা্ায় রা্ায় যুদ্ধ হয় উলুখন্থির প্রাণ যায়। জর্ন্থয়ন্থের 

দ্বন্ন্থয় দ্বচরকাল এই করন্থে জলাক। তদ্বর্্ সান্থহন্থবর অন্ুন্থরান্থধ্ সুতারার োো সুতারান্থক দ্বন্ন্থয় এন্থলন্ তার েশুর বাদ্বিন্থত। 

োোর েশুর বাদ্বিন্থত শুরু হল সুতারার লািন্া। তদ্বর্্ সান্থহন্থবর বাদ্বির আদ্বশ্রতা ন্া ্াদ্বন্ কত দ্বক কন্থর জবদ্বরন্থয়ন্থে, আর 

দ্বক তার ্াত ধ্র্ ম ব্ায় আন্থে-এই আেিায় সন্ন্থতর োশুদ্বর র্া সব মো েঙ্কিত থাকন্থতন্। আর সুতারার অবিা –  

োোর েশুর বাদ্বিন্থত জস জকাথায় থাকন্থব দ্বক করন্থব জভন্থব পায়ন্া। রুটি জবলার কান্থ্ হাত লাগান্থত জগন্থল 

র্াউই র্ান্থয়র ঝিার ও চাপা গলার অপর্ান্ অতিুকু জর্ন্থয় সুতারান্থক দ্ববদ্ধ কন্থর।–  

জতান্থের আন্থক্কলন্থক বদ্বলহাদ্বর যাই- এতদ্বেন্ ধ্ন্থর র্ুসলর্ান্থন্র র্ন্থর পন্থিদ্বেল। এক আধ্দ্বেন্ ন্য় েয়র্ান্থসর 

ওপর তান্থত দ্বক আর জর্ন্থয়র্ান্ুন্থষর ্াত ্ন্ম থান্থক। বাদ্বির কতমার জবান্ ‘জোি’ সুতারান্থক জরয়াত কন্থরদ্বন্ 

কারন্- ও জয র্ুসলর্ান্থন্র র্ন্থর বাস কন্থর এন্থলা’ । দ্ববভার দ্বপদ্বসর্া আরও একধ্াপ এদ্বগন্থয় সুতারান্থক 

অসম্া্ন্  কন্থর- েুাঁ দ্বিন্থক আন্ন্থত বলল জক ? থাকন্থতা জসখান্থন্ই। যা হয় হন্থতা। যখন্ ওর কপান্থল এর্ন্ 

র্িন্া হলই। আকোর এর্ন্ জর্ন্থয়রা ওন্থেন্থে পন্থি থাকন্থে। জক আর দ্বন্ন্থ্র র্র ওন্থের এন্থন্ জন্াংরা 

করন্থব।৮   

বাংলান্থেন্থের বহু জর্ন্থয়র কপান্থল এই েুন্থভমাগ জন্ন্থর্ এন্থসদ্বেল ইদ্বতহাস তার জখা া্ঁ  রান্থখদ্বন্। সর্ান্থ্ অপাংন্থক্তয় সুতারা। 

তান্থক দ্বন্ন্থয় সকল আত্মীয়রাই দ্ববিদ্বিত। সুতারার োোর েশুর অর্ূলযবাবুর জচান্থখ ধ্রা পন্থি সুতারার দ্ববধ্বি - লাদ্বিত 

্ীবন্থন্র েদ্বব। তার র্ন্থন্র র্ন্থধ্য রু্রপাক খায় জেে স্বাধ্ীন্ হল, জেে ভাগ হল লাভ কার হল। অর্ূলযবাবুর জেহ সুতারার 

্ীবন্ জযন্ বেন্থল জেয়। অর্ূলযবাবুর ভগ্নীপদ্বত সুতারার একিা ‘ভান্থলা বযবিা কন্থর’। জকন্ন্া সুতারার র্ন্থতা জর্ন্থয়ন্থের ্ন্য 

এই সর্া্ ন্য়। তাই তান্থক জবাদ্ব্মং এ রাখার বযবিা পাকা হল। সুতারার জবাদ্ব্মং ্ীবন্ন্থকই সকন্থল আন্ন্থন্দর সন্থঙ্গ গ্রহণ 

কন্থরন্থে তাই গরন্থর্র েুটিন্থত বাদ্বি জিরা হয়ন্া সুতারার, তার র্ন্থতা আরও জর্ন্থয়ন্থের যারা জেেতযাগী, দ্ববপয মি, পলাতক 

আশ্রয়চুযত অন্াথ। জবাদ্ব্মং এ জরন্থখই সুতারার োোরা তান্থক ভদ্বতম করায় স্কটিে চাচম -এ। এখান্থন্ বণ ম্ াত কুন্থলর প্রশ্ন 

্বাবদ্বেদ্বহর দ্ববিিন্া কর্।  

জবৌদ্বের জবান্থন্র দ্ববন্থয়র দ্বন্র্ন্ত্রণ পায় সুতারা। দ্বন্র্ন্ত্রণ পন্থে ন্ার্ জলখা সুতারা েত্ত। সুতারা জভন্থবদ্বেল ওর অদ্বভভাবক আত্মীয় 

জন্ই। ও দ্বন্ন্থ্র ন্ান্থর্ই বুঙ্কঝ পদ্বরদ্বচত হন্থব। দ্ববন্থয় বাদ্বিন্থত ন্ান্াভান্থব লাদ্বিত হয় সুতারা। দ্বন্র্দ্বন্ত্রত র্দ্বহলারা জকউ জকউ 

বলন্থত লাগল-  
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 ও দ্ববভার জসই ন্ন্ে! জয পাদ্বকিান্থন্ পন্থিদ্বেল কতদ্বেন্’। ‘ দ্বক হন্থব ভাই ওর? জক দ্বন্ন্থয় এল? দ্বক কন্থর দ্বেল ভাই এতদ্বেন্ 

র্ুসলর্ান্থন্র র্ন্থর?৯  

পাদ্বকিান্থন্ র্ুসলর্ান্থন্র র্ন্থর থাকার অপরান্থধ্ দ্বন্র্দ্বন্ত্রত’ সুতারার পঙঙ্কক্তন্থত  খাবার অন্ুর্দ্বত জর্ন্থল ন্া। ‘একর্ন্থর’ খাওয়ার 

বযবিা হয়  তার। সুতারা জযন্ এক দ্বভন্ গ্রন্থহর ্ীব, একেল বষীয়ান্ র্দ্বহলা পদ্বরন্থবটষ্টত হন্থয় ‘আন্ত’ হন্থয় তান্থক জখন্থত 

হল। সর্ি অপর্ান্ জর্ন্থন্ দ্বন্ন্থয় ‘জচান্থরর’ র্ন্থতা দ্ববন্থয়বাদ্বি জথন্থক দ্বিন্থর জযন্থত হল জবাদ্ব্মং এ। জয বঙ্গন্থেে একসর্য় দ্বেল 

সকন্থলর তা আ্ হন্থয় যায় পাদ্বকিান্, সুতারাও হন্থয় যায় পাদ্বকিান্থন্ পন্থি থাকা জর্ন্থয়, তাও আবার র্ুসলর্ান্থন্র র্ন্থর।  

সুতারা চাকদ্বর পায় কন্থলন্থ্। দ্বেদ্বির যাজ্ঞন্থসন্ী কন্থলন্থ্ চাকদ্বর দ্বন্ন্থয় থান্থক কন্থল্ আবাসন্থন্। কন্থলন্থ্র ন্ার্ প্রসন্থঙ্গ 

সুতারার র্ন্থন্ হন্থয়ন্থে- ‘ যাজ্ঞন্থসন্ী’ কন্থল্। সীতা ন্য় জকন্? সুতারা দ্বন্দ্বল মপ্ত জহন্থস ভান্থব। তবু জবে গালভরা ন্ার্। যাজ্ঞন্থসন্ী’ 

কন্থল্। র্ন্থন্ হয় জর্ন্থয়রা েৃপ্ত জরৌপেীর র্ন্থতা। দ্বকন্তু কতেরূ তারা হন্থত পারন্থব? পান্থর?১০  সুতারা দ্বন্ন্থ্র ্ীবন্ দ্বেন্থয় 

বুন্থঝন্থে সর্ান্থ্ জর্ন্থয়ন্থের িান্ জকাথায়। জসও একিা সুন্দর ন্ীন্থির স্বপ্ন জেন্থখ। কন্থলন্থ্র আবাসন্থন্ আশ্রয় জপন্থয় সুতারার 

অন্ুভূদ্বত-  

ন্া, র্র ন্য়, বাদ্বি ন্য়, গৃহিালী ন্য়, ন্ারীর জেহ, কল্পন্া, র্ধু্র স্ব্ন্ ন্ীি জতা ন্য়ই। দ্বকন্তু দ্বন্ন্থ্র র্র 

দ্বন্ন্থ্র অ্মন্থন্ অঙ্ক্মত দ্বন্ন্থ্র একিা িান্। জসিা ন্ীি দ্বক? এতদ্বেন্থন্ এিুকু জস জবে বুঝন্থে র্র তার 

্িুন্থব ন্া।১১  

জসকথা জস ্ান্থন্। দ্বকন্তু আপাতত োোন্থের আর িাকা দ্বেন্থত হন্থব ন্া। এবং ভাবন্থতও হন্থব ন্া তার কথা। তন্থব জস দ্বক স্বাধ্ীন্ 

হন্থয় জগল? জর্ন্থয়রা দ্বক স্বাধ্ীন্ হয়? জকউ দ্বক আর ভান্থব তার ্ন্য? ভাবন্থল দ্বক ভাবন্থতন্ তারা? দ্বকন্তু এ সুতারার অন্থন্ক 

বয়স হন্থয়ন্থে। েতাব্দীর পর েতাব্দী যুগ যুগান্তন্থরর বয়স তার জেহ র্ন্থন্ রন্থক্তর সন্থঙ্গ দ্বর্ন্থে জগন্থে। সব কান্থলর সব যুন্থগর 

ইদ্বতহান্থসর জলখায়-সতয, জক্রতা, িাপর এবং কদ্বলযুন্থগ জস বয়স দ্বর্ন্থে জগন্থে। দ্বর্ন্থে যান্থে। অকারন্থণ লাদ্বিতা, উৎপীদ্বিতা, 

উন্থপদ্বক্ষতা, পদ্বরতযক্তা ন্ারীর সবকান্থলর জর্ন্থয়ন্থের প্রদ্বতদ্বন্দ্বধ্ হন্থয় উঠন্থে জযন্ জস র্ন্থন্ র্ন্থন্।  

একা সুতারা। দ্বন্ন্থ্র ভাইঙ্কঝর দ্ববন্থয়র খবর পায় দ্ববন্থয়র েুদ্বেন্ আন্থগ। আসন্থল সুতারান্থক ইন্থে কন্থরই ্ান্ান্থন্া হয়। যান্থত 

জস আসন্থত ন্া পান্থর। তবুও সুতারার র্ন্ জকর্ন্ কন্থর ওন্থঠ। আপন্ র্ান্ুষন্থের কান্থে পাবার ্ন্য জস জভতন্থর জভতন্থর 

েিিি কন্থর দ্বকন্তু পরক্ষন্থণই র্ন্থন্ পন্থি যায় শুভার দ্ববন্থয়ন্থত তার লািন্ার কথা। সাতান্ন সান্থল জেন্থি আসা আত্মীয় 

পদ্বর্ন্ন্থের কান্থে যাবার তাদ্বগে অন্ুভব করন্থলও সুতারা ্ান্থন্ জসখান্থন্ তার আবাহন্ জন্ই। তাই বাঙলা ভাষা ভুলন্থত বসা 

সুতারা দ্বন্ন্থ্র ভাইঙ্কঝর দ্ববন্থয়ন্থত ন্য়, আদ্বতথয গ্রহণ কন্থর এক পাঞ্জাদ্বব দ্ববন্থয়ন্থত। জসখান্থন্ আর্দ্বন্ত্রত জবদ্বেরভাগই জেে 

দ্ববভান্থগর ‘বদ্বল’ উিাস্তু। সুতারা এন্থের সন্থঙ্গ একাত্মতা অন্ুভব কন্থর- 

তারা বাঙাদ্বলর র্ন্থতা িান্হীন্ র্ান্হীন্ র্াতৃভূদ্বর্চুযত। তারাও অবর্াদ্বন্ত আত্ম্ন্চুযত হন্থয়ন্থে দ্বক? অসহায় 

অপহৃত অতযাচাদ্বরত ন্ারীন্থের জেন্থিই জিন্থলই এন্থসন্থে দ্বক? দ্বেিীর ‘রা্কাদ্বহন্ীর’ ইদ্বতহাস দ্বন্িব্ধ। 

ইদ্বতহান্থসর জেবতা জসখান্থন্ র্ূক হন্থয় আন্থেন্। বদ্বধ্রও বুঙ্কঝ।১২  
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সুতারা অদ্বববাদ্বহতা। তার দ্ববন্থয়র কথা এন্থগায় ন্া। তার োোরা এবযাপান্থর আগ্রহ জেখায় ন্া। তবুও জযিুকু দ্ববন্থয়র জচষ্টা হয় 

জসখান্থন্ জেন্থল পন্থক্ষর জলাক ্ান্ায়-  

জসই জর্ন্থয় জয অতদ্বেন্ একলা র্ুসলর্ান্থন্র বাদ্বি পন্থিদ্বেল। ভাইরা আন্থন্দ্বন্। এখন্ও কান্থে রান্থখদ্বন্। জবাদ্ব্মং এ দ্বেল। 

একলাটি থান্থক। এখন্ দ্ববন্থেন্থে চাকদ্বর দ্বন্ন্থয় জগন্থে। জসই জর্ন্থয়!’। তার দ্ববন্থয়র সিন্ধ জভন্থঙ যায়। সকন্থল বযি হন্থয় 

পন্থি দ্বন্ন্থ্র সংসার বা াঁচান্থত। সন্ন্থতর োশুদ্বিও আর পাাঁচ্ন্থন্র জথন্থক আলাো ন্য় দ্বতদ্বন্ও বন্থলন্- ‘ও জর্ন্থয়র 

দ্ববন্থয়র আরও জচষ্টা করন্থল জতার্ান্থের জর্ন্থয়রও আর দ্ববন্থয় হন্থব ন্া। খারাপ ন্ার্ রন্থি যান্থব বংন্থের। আর সন্তন্থক 

ওসব জবাকাদ্বর্ কন্থর কতমবয করার জচষ্টা করন্থত বারণ কন্থরা। তার কপান্থল যা হবার হন্থয় জগন্থে। জস কপাল আর 

দ্বিরন্থব ন্া। দ্বন্ন্থ্র ‘র্র’ রন্থক্ষ করন্থত হন্থব জতা জতার্ান্থের। জস জবান্ দ্ববন্থেন্থে আন্থে তাই থাক।
১৩  

দ্বন্ন্থ্র র্র রক্ষা করন্থত দ্বতদ্বন্ আরও বন্থলন্- 

 …..অন্াচারী, জর্ন্থলে র্ন্থর থাকা জর্ন্থয়, আন্ার েরকার দ্বক দ্বেল? তার কপান্থল যা হবার তা হন্থয়ই দ্বেল। জসখান্থন্ই 

পন্থি থাকত। জস জেন্থের এর্ন্ কত জর্ন্থয় পন্থি আন্থে। আর এতদ্বেন্ ওন্থের র্ন্থর থাকা জর্ন্থয়র ্াত- ধ্র্ ম দ্বক আর 

দ্বকেু আন্থে? দ্বক জখন্থয়ন্থে ন্া জখন্থয়ন্থে! দ্বক হন্থয়দ্বেল! যার কথা জকউ দ্বকেু ্ান্থন্ ন্া।– র্ুসলর্ান্থন্র র্ন্থর জস আর 

দ্বহন্দরু র্ন্থতা জতা দ্বেল ন্া।১৪  

তদ্বর্্ সান্থহন্থবর জর্ন্থয় সাদ্বকন্া তান্থের বাদ্বির বউ হবার প্রিাব জেয় সুতারান্থক। িব্ধ সুতারা ্বাব জেয়-‘ভাই আদ্বর্ 

জসদ্বেন্থন্র কথা, আর্ার বাবা র্া দ্বেদ্বের কথা ভুলন্থবা দ্বক কন্থর’।১৫  

োদ্বন্ত জখা াঁন্থ্ সুতারা। পাদ্বি জেয় তীন্থথ মর পন্থথ-  

সুতারার দ্বকন্তু ভঙ্কক্ত ন্য়, অন্ধ পুণয আকাঙ্ক্ষাও ন্য়- ইহন্থলাক-পরন্থলান্থকর ভাবন্া ন্য়। শুধু্ এক পলাতক র্ন্থন্র, 

আতুর দ্বন্ুঃসঙ্গ র্ন্থন্র অ্ান্া অন্থচন্া সঙ্গদ্বলপ্সা তান্থক তীন্থথ মর পন্থথ আহ্বান্ করন্থলা। দ্বক জযন্ এক দ্ববকষ মণ, জযন্ 

কার কাে জথন্থক, পালান্থন্ার আকাঙ্ক্ষা। এ পলায়ন্ যারা ওন্থক চায় ন্া তান্থের কাে জথন্থক জযর্ন্,যারা চায় তান্থের 

কাে জথন্থকও বুঙ্কঝ।১৬  

হৃষীন্থকে এর পন্থথ পন্থথ র্হাভারন্থতর গল্প সুতারান্থক ভাবায়-  র্হাপ্রিান্থন্র পন্থথ জরৌপেীর প্রথন্থর্ই জেহতযাগ। 

র্হাভারতকার তার ্ন্য দ্ববলাপ কন্থরন্দ্বন্। এর্ন্দ্বক পঞ্চ পােবরাও তান্থের জপ্রয়সী, পরর্ সদ্বঙ্গন্ীর ্ন্য দ্ববলাপ কন্থরন্দ্বন্। 

….পাাঁচ্ন্থন্র েে দ্ববন্দ ুবযাকুল অশ্রু জসই ভায মা সখী জপ্রয়সী দ্বপ্রয়তর্ার র্ুন্থখর ওপর পন্থিদ্বেল দ্বকন্া তাও বন্থলন্দ্বন্। ….স্ত্রী 

পন্থব মর জোকাতম ন্ারীন্থের উন্মত্ত প্রলাপ র্য় দ্ববলাপ র্হাভারন্থত আন্থে দ্বকন্তু বযাসন্থেব এখান্থন্ ন্ীরব।  

উপন্যাস শুরুন্থতই ‘আর্ার কথা” দ্বেন্থরান্ান্থর্ জলদ্বখকা সর্ান্থ্র দ্বেন্থক প্রশ্নবাণ দ্বন্ন্থক্ষপ কন্থরন্থেন্-   

র্হাভারন্থতর পর জকান্ জেন্থের জকান্থন্া ইদ্বতহান্থসর পাতায় ‘স্ত্রী পব ম’ ন্ান্থর্ জকান্  পদ্বরন্থেে  বা অধ্যায় আন্থে দ্বকন্া 

আর্ার ্ান্া জন্ই। ‘স্ত্রী পব ম’ জলখার সাহস জকান্থন্া  পুরুন্থষর জন্ই, এর্ন্দ্বক জবেবযাসও পান্থরন্দ্বন্ একথা বন্থল 
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কষার্াত কন্থরন্থেন্  সর্গ্র পুরুষ ্াদ্বতন্থক। দ্বতদ্বন্ প্রশ্ন জরন্থখন্থেন্ পুরুষ ্াদ্বতর কান্থে-  জকান্ কাদ্বল ভূ্ম পে 

জসকথা পুরুষ কদ্বব দ্বলখন্থবন্? জস কাদ্বল কাগ্ জলখন্ীর আ্ও পদৃ্বথবীন্থত সৃটষ্ট হয়দ্বন্।  র্হাকদ্বব হন্থলও পুরুষ, 

কাপুরুন্থষর ন্ারীন্থেন্থহর ওপর জসই অতযাচান্থরর বব মর লািন্ার কাদ্বহন্ী দ্বলখন্থত পান্থরন্ ন্া। লজ্জা দ্বধ্ক্কান্থর তাাঁর 

জলখন্ী অদ্বভভূত র্ূক িব্ধ হন্থয় যায়। তাই পুরুষ কদ্বব জসকথা জলন্থখন্দ্বন্।  

কাপুরুষ জতা ইদ্বতহাস জলন্থখ ন্া। ন্ারী কদ্বব ন্ারী কদ্বব র্হাকদ্বব জন্ই। থাকন্থলও দ্বন্ন্থ্ন্থের র্ান্,লজ্জা র্য মাো, সম্ভ্রর্ 

হাদ্বন্র কথা দ্বলখন্থত পারন্থতন্ ন্া । জস ভাষা আ্ও পদৃ্বথবীন্থত সৃটষ্ট হয়দ্বন্।  

তাই স্ত্রী পন্থব মর জকান্ ইদ্বতহাসই জকাথাও জন্ই।১৭  

এই তীন্থথ মর পন্থথই সুতারার র্ন্থন্ জপ্রর্ সম্পন্থকম প্রশ্ন জ্ন্থগন্থে। সর্গ্র উপন্যাস ্নু্থি সুতারার ্ীবন্ যন্ত্রণার েদ্ববই েদ্বিন্থয় 

রন্থয়ন্থে। তবুও র্হাভারন্থতর র্াদ্বরর জপ্রন্থর্র কথা, জরৌপেীর জপ্রন্থর্র কথা জস ভাবন্থত থান্থক। দ্বকন্তু জস জপ্রর্ জকর্ন্ জস ্ান্থন্ 

ন্া। সুতারার ্ীবন্থন্ও জপ্রর্ এন্থলা হঠাৎই। সতুারার জবৌদ্বের ভাই প্রন্থর্াে অকস্মাৎ হাঙ্ক্র হল তান্থের জহান্থস্টন্থল। সুতারান্থক 

দ্বন্ন্থয় প্রন্থর্াে জবিান্থত যায় কুেদ্বসয়াবান্থগ। এই প্রথর্ জলদ্বখকা সুতারার জপ্রন্থর্র পদ্বরন্থবে রচন্া কন্থরন্থেন্- যদ্বেও জস পদ্বরন্থবে 

বন্থঙ্গর র্ত উজ্জ্বল ন্য়-  

আকান্থে রন্থঙর উৎসব কর্, ধূ্সর- বসন্া সন্ধযা। ‘জসান্ার আাঁচল খসা’ গান্থঙ্গয় কদ্ববর সন্ধযা ন্য়। এ সন্ধযার গম্ভীর 

িব্ধ ধূ্সর জচহারা। আাঁচল ধূ্লায় ধূ্সর। আকান্থের রন্থঙর উপর জসান্ায় উজ্জ্বল ন্য়।১৮  

ধূ্সর সন্ধযান্থতই সুতারার ্ীবন্থন্ বন্থয় দ্বন্ন্থয় এল অ্ান্া িুন্থলর র্ৃেু গন্ধ-  

েীন্থতর িুল গা াঁো- জগালান্থপর জর্লা জেষ হয়দ্বন্। গরন্থর্র চান্থর্দ্বল, জবল, যুাঁই, র্দ্বিকাও জেখা জেয়দ্বন্ বাগান্থন্ 

তখন্ও। দ্বকন্তু জকাথায় জযন্ দ্বভন্থ্র্াটির দ্বেগ্ধ গন্ধ, জসা াঁো জসা াঁো গন্ধ, আর জক্রািন্ পাতার উগ্রগন্ধ-সহ 

জকান্ ন্া জেখা অ্ান্া িুন্থলর র্ৃেুগন্ধ বাগান্থন্ জভন্থস আসন্থে।১৯   

অ্ান্া িুন্থলর র্ৃেু গন্থন্ধর র্তই সুতারার ধূ্সর ্ীবন্থন্ জপ্রন্থর্র বাতমা বন্থয় আন্থন্ প্রন্থর্াে। প্রন্থর্ান্থের সুতারান্থক দ্ববন্থয়র 

প্রিান্থব সুতারা র্াবন্থি যায়। তার র্ন্থন্র র্ন্থধ্য উথাল পাথাল কন্থর অ্স্র প্রশ্ন। জস বুঝন্থত পান্থরন্া জকান্িা সদ্বতয। প্রন্থর্াে 

দ্ববন্থয়র বযাপান্থর সুতারার র্ত ্ান্ন্থত চাইন্থল সুতারার জচাখ দ্বেন্থয় দ্বন্ুঃেন্থব্দ ্ল ঝন্থর। ন্ীরন্থব জচান্থখর ্ল র্ুন্থে জস বন্থল-  

‘আদ্বর্’? আর্ার জতা জকউই জন্ই আদ্বর্ ্ান্তার্। আদ্বর্ জকান্ কথাই দ্বন্ন্থ্র ্ন্য ভাদ্ববদ্বন্। তখন্ জতা জোি 

দ্বেলার্। বি হন্থয়ও দ্বকেু ভাবার সাহস কদ্বরদ্বন্। আদ্বর্ ্ান্তার্ আর্ার পদৃ্বথবীন্থত জকউ জন্ই।২০  

প্রন্থর্ান্থের র্ান্থয়র এ দ্ববন্থয়ন্থত র্ত জন্ই জ্ন্থন্ সুতারা িব্ধ হন্থয় যায় । প্রন্থর্াে আেি কন্থর র্ান্থয়র র্ত জস করান্থব। তবুও 

সুতারা বুঝন্থত পান্থরন্া জস দ্বক স্বপ্ন জেখন্থে ন্া সতয-  

আো ভরসা, দ্বন্ভমরতা? যার কথা জস জসই েুদ্বেমন্থন্র পর জথন্থক ভুন্থল দ্বগন্থয়দ্বেল। েুুঃস্বন্থপ্নর ভান্থর চাপা রু্র্ন্ত 

র্ান্ুন্থষর র্ন্থতা রুদ্ধোন্থস জস এই েীর্ মপথ, বান্থরা বেন্থরর েীর্ মপথ জযন্ জহাঁন্থি জহাঁন্থি একলা এন্থসন্থে। জকউ 
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তান্থক আো জেয়দ্বন্। সন্থঙ্গ জকউ দ্বেল ন্া তার। জকউ আোস জেয়দ্বন্। কান্থে জযন্থত বন্থলদ্বন্। সকন্থল তান্থক 

জেন্থখ ভয় জপন্থয়ন্থে। তান্থের দ্বকন্থসর ভয়? তারও জকন্ জস ভয়?২১   

ভন্থয় ভীত সুতারান্থক প্রন্থর্াে কথা জেয়-‘আদ্বর্ জতার্ার সব ভার দ্বন্লার্ সুতারা’। এ জযন্ সুতারার ্ীবন্থন্ এক জর্ার লাগা 

স্বপ্ন। হন্থস্টন্থল দ্বিন্থর অবসন্ন সুতারার অসংলগ্ন ভাবন্া-  

এ জযন্ দ্বক হল আ্। দ্বক হল এিা! তার জকান্ অভাবন্থবাধ্ অসুদ্ববধ্ান্থবাধ্ র্ন্থন্ দ্বেল দ্বক? র্ন্থন্ পন্থি ন্া। 

দ্বকন্তু জস জতা দ্বন্ন্থ্র োয়ভার দ্বন্ন্থ্ই বহন্ কন্থরন্থে ৪/৫ বের ধ্ন্থর। জস স্বাধ্ীন্। কর্ মন্থক্ষন্থে সম্াদ্বন্ত। 

প্রন্থয়া্ন্ও জকান্ দ্বকেুর আর আন্থে তার-জস কথা জস ভান্থবদ্বন্।২২  

ভাবন্থত জস ভরসা কন্থরদ্বন্। জপ্রর্-দ্বববাহ- সংসার ্ীবন্ জস ্ান্থন্ ন্া। োঙ্গায় ক্ষতদ্ববক্ষত এক দ্বকন্থোরী র্ুসলর্ান্থন্র র্ন্থর 

আশ্রয় জপন্থয়দ্বেল। জসই অপরান্থধ্ তার আপন্্ন্থন্রা তান্থক র্ন্ জথন্থক গ্রহণ করন্থত পান্থরন্া। সর্ান্থ্র জোহাই দ্বেন্থয় তান্থক 

আপন্্ন্থন্রা পাটঠন্থয় জেয় জবাদ্ব্মং এ। জলখাপিা দ্বেন্থখ কন্থলন্থ্র চাকদ্বর দ্বন্ন্থয় চন্থল যায় দ্বেদ্বিন্থত। পদ্বরবান্থরর শুভ অন্ুষ্ঠান্থন্ 

্াক পায় ন্া জস। বারবার স্মরণ করান্থন্া হন্থয়ন্থে সুতারান্থক, জস দ্বেল র্ুসলর্ান্থন্র আদ্বশ্রতা। জবেন্ায় ক্ষতদ্ববক্ষত যন্ত্রণায় 

দ্ববদ্ধ সুতারা জবন্থে দ্বন্ন্থয়দ্বেল একাকীন্থত্বর পথ। সুতারার ্ীবন্ যন্ত্রণার কথা বলন্থত জলদ্বখকা বার বার তুন্থল এন্থন্ন্থেন্ সীতা, 

জরৌপেীর কথা। জপ্রর্, ভান্থলাবাসা বঙ্কঞ্চতা সুতারা যখন্ জবন্থে দ্বন্ন্থয়দ্বেল একাকী ্ীবন্ তখন্ই তার ্ীবন্থন্ হাঙ্ক্র হল 

প্রন্থর্াে। সুতারার সারা ্ীবন্থন্র ভার গ্রহণ কন্থর জস। র্ন্থন্র সর্ি দ্বিধ্া, িন্দ্ব সদ্বরন্থয় সুতারা গ্রহণ কন্থর প্রন্থর্ােন্থক। তার 

এতদ্বেন্থন্র ভার আ্ লার্ব হল।  আ্ সুতারা বুঝন্থত পারল এতদ্বেন্ জস েুুঃস্বপ্নন্থলান্থকর পন্থথ চলদ্বেল। তবুও তার র্ন্থন্ 

প্রশ্ন তার েুুঃস্বন্থপ্নর যাো পথ দ্বক জেষ হন্থয় জগল। এই সুখস্বপ্ন সুতারা জেষ করন্থত ভয় পায়। আোস, আশ্রয়, সঙ্গ, জপ্রর্, 

র্র্তা এই অদ্বন্ব মচন্ীয় আশ্চয ম ঙ্ক্দ্বন্স জক সঙ্গী কন্থর সুতারা এক দ্বন্ভমার ্গন্থত প্রন্থবে করল।   
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