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Abstract: 
বাংলা সািহেত  কান একিট িবেশষ জনেগা ীর জীবন িনেয় লখা উপন ােসর সংখ া কম নয়। আর সই ধারায় অৈ ত ম বমেণর 

'িততাস একিট নদীর নাম' উপন াসিটর কথা িবেশষভেবই উে েখর দািব রােখ। িততাস নদী থেক মাছ ধের জীিবকা িনবাহ করা 
একদল জেল-স দােয়র(মােলা সমাজ) জীবন িনেয় উপন াসিট িলেখেছন ঔপন ািসক। মােলােদর জীবেনর এক সামি ক চালিচ ই 

তুেল ধরা হেয়েছ এই উপন ােস। িতিট মােলা নরনারীর ব ি গত জীবন, তােদর গা ী-জীবেনর িনজ  সং িৃত ও ঐিতহ  এবং 

িততােসর উপর িনভরশীল মােলােদর জীবন ও জীিবকার পু ানপুু  পিরচয়ই ধরা পেড়েছ উপন াসিটর মেধ । আর মােলােদর 

জীবনকথা এই উপন াসিটর িনিবড় পাঠ িনেল আমরা সম  উপন ােসর মেধ  একটা িবষ তার ছায়ঁা তথা একটা ািজক সুর ফুেট 

উঠেত দিখ।যার মূেল রেয়েছ জীবেনর ত াশা ও াি র  িচরকালীন । আমােদর গেবষণার িবষয়ই হল, অৈ ত ম বমেণর 'িততাস 

একিট নদীর নাম' উপন ােস িকভােব জীবেনর এই ত াশা ও াি র াি ক পিট ধরা পেড়েছ, সিটর উপর আেলাকপাত 

করা।এে ে  িবষয়িটেক আমরা িদক থেক দখাবার চ া করব----- 

(ক) িতিট মােলা নরনারীর ব ি গত জীবন সে  এই ত াশা- াি র ে র িট। 
(খ) আ িলক উপন াস িহসােব একিট জনেগা ীর িনজ  সং িৃত ও জীিবকার সংকটেক িঘের গা ীজীবেনর ে  এই ত াশা-

াি র াি ক পিট। 
 
সূচক শ ঃ অৈ ত ম বমণ, িততাস একিট নদীর নাম, ত াশা ও াি র ,ব ি জীবন, গা ীজীবন 

 

জীবনেক িনেয়ই সািহেত র পথচলা। বহমান জীবন তার সমস াব ল াি ক প িনেয় উেঠ আেস উপন ােসর 

পাতায়। িক  যিদ  করা হয়, সই জীবন কােদর? তাহেল বলেতই হয়---তা যমন উ িবে র জীবন, যমন 

মধ িবে র জীবন, তমিনই তা আবার াি ক কান জনেগা ীর জীবনও। আর এখােনই বাংলা সািহেত  

আলাদাভােব  দািব কের আ িলক উপন াস; যখােন ঔপন ািসক একিট অ েলর িবেশষ কান 

জনেগা ীর জীবনেক উপন ােসর িবষয় িহসােব হণ কেরন। বাংলা সািহেত  িবেশষ কান একিট জনেগা ীর 

জীবন িনেয় লখা উপন াস িহসােব মািনক বে াপাধ ােয়র 'প া নদীর মািঝ', তারাশ র বে াপাধ ােয়র 

'হাঁ সুলী বােঁকর উপকথা', সমেরশ বসুর 'গ া' ইত ািদর কথা বলা যায়।আর সই ধারায় আলাদা মা া যাগ 

কেরেছ অৈ ত ম বমেণর 'িততাস একিট নদীর নাম' উপন াসিট। অৈ ত ম বমেণর কালীন জীবেনর  

কীিতই হল তারঁ এই উপন াস, যা বাংলা সািহেত  তারঁ িচরকালীন আসনিটেক সুিনিদ  কের িদেয়েছ।মলূত 

অিবভ  বাংলােদেশর ি পরুা জলার িততাস নদীর তীরবতী িন িব  জেল স দােয়র জীবনেক িনেয়ই 

উপন াসিট লখা হেয়েছ। য জেল স দায় স েক লখেকর বা ব অিভ তার জগৎটা িছল অেনক ব াপক, 
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কারণ অৈ ত ম বমণ িনেজ িছেলন ওই ণীভু ।যাইেহাক, উপন াসিটর িনিবড় পাঠ িনেল আমরা দিখ, 

কান একিট িবেশষ নায়ক চির  সৃি র িত লখক  দনিন; বরং সম  মােলাজীবেনর সামি ক 

িচ িটেকই িতিন আমােদর সামেন হািজর কেরেছন। সেরাজ বে াপাধ ায় তাই বেলেছন------ 

" লখক যন এখােন কান ব ি র কািহিনেক ধারণ করেত চান না। নদীর যমন িবেশেষর িত কান প পাত 

নই, কািহনীও তমিন এখােন িবেশষ িকছুর ঘােট বাধঁা নয়।"১ 

ব ত এই উপন াস মােলােদর জীবন পাচঁালী।আর িততাস তীরবতী মােলাজীবেনর য ছিব এই উপন ােস ধরা 
পেড়েছ, সখােন মােলােদর জীবেনর ছাট-খাট সুখ- ঃেখর বাইের িবিভ  চিরে র জীবনকথা সে  বার বার 

ঔপন ািসক দিখেয়েছন আমােদর জীবেনর ত াশা আর াি র িচর ন িটেক। মানুষ চায় এক আর 

বা েব হয় যন আর এক। িনয়িতর অ ুিল হলেন আমােদর জীবেনর সবিকছু  যন কমন ওলট পালট হেয় 

যায় চােখর সামেন। য েক আমরা ভতের ভতের  লালন কির তা ভেঙ চুরমার হেয় যায়, য তী া িনেয় 

অেপ া কের থােক মন--- তা আর  কাি ত াি েক  ছঁুেত পােরনা।আর তাই ত াশা আর াি র এই  

জিনত এক ক ণ ািজক সুর যন আমােদর বহমান জীবেনর আপাত আন মখুরতার অ রােল অনঃসিললা 
ফ ধারার মেতাই সদা বহমান। মানবজীবেনর ত াশা ও াি র সই িচরকালীন িটেকই শা ত 

জীবনভাবনার আেলােক লখক িবিভ  মােলা নরনারীর জীবনেক অবল ন কের তুেল ধেরেছন 

উপন ােস।অন িদেক উপন াসিট িনছক ব ি জীবেনর কািহিন নয়, বরং তা মােলােদর গা ীজীবেনর 

পেকই তুেল ধেরেছ। আর শষ পয  উপন াসিটেত ব ি  জীবনেক ছািড়েয় এই গা ী মােলাজীবেনর 

সংকটেকই বড় কের দিখেয়েছন ঔপন ািসক।িততােসর জল িকেয় যাওয়ােক িঘের িততাস িনভর 

মােলাস দােয়র অি ে র সমস া আর মােলােদর িনজ  সং িৃতর অব য়েক িঘেরই মলূত তির হেয়েছ এই 

সংকট।ফেল ত াশা ও াি র য  আমরা উপন াস জুেড় িবিভ  মােলা নরনারীর জীবেন ল  কির; তা 
মােলােদর গা ীজীবেনর ে ও সত  হেয় ওেঠ।অৈ ত ম বমেণর 'িততাস একিট নদীর নাম' উপন ােসর  

ব ি জীবন বনাম গা ী-জীবেনর এই ত াশা ও াি র ে র পিটেকই পযায় েম তুেল ধরার চ া করব 

আেলাচ  বে । 

(১) থেমই  জীবেনর এই ত াশা ও াি র  কীভােব িতিট মােলা নরনারীর ব ি গত জীবেন 

ধরা পেড়েছ, তা উপন াস অবল েন তুেল ধরা যেত পাের---- 

  এে ে  থেমই িকেশার আর অনে র মােয়র ািজক জীবেনর কথায় আসা যাক। ত াশা ও াি র  

এই ই নরনারীর জীবেন যভােব ল  করা যায়, তা এক ািজক সুের পাঠক দয়েক ভারা া  কের তােল। 
িকেশার মােলােদর ছেল, িক  িকেশােরর মেনর গড়নটা আর পাচঁটা মােলা পু ষেদর থেক আলাদা। 

িকেশােরর মেধ  ঔপন ািসক দিখেয়েছন এক রামাি ক স ােক। নদীর সােথ তার  স ক ধুই জীিবকার 

নয়---বরং নদীপেথ অজানার উে েশ  পািড় িদেত তার রামাি ক সৗ যিপয়াসী মন সবদাই ব াকুল। আর 

এইভােবই একিদন ব  ু সুবলেক সে  িনেয় মৎসিশকােরর জন  িততােসর জেল নৗকা ভািসেয় সুদেূরর 

উে েশ  পািড় দয় দয় িকেশার। মাছ ধরা নয়, বরং িনত  নতুেনর আহবােনই যন তার এই যা া। আর এই 

যা া পেথই কেদবপেুর বস  উৎসেবর িদন িকেশার খুেঁজ পায় তার ে র নািয়কােক। যিদও এই 

মৎসিশকােরর উে েশ  রওনা হবার আেগই তােদর পাড়ার মেয় বাস ীর সােথ তার িববাহ ি র হেয়িছল, িক  
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বাস ীেক িববাহ করেত চায়িন িকেশার। কারণ িকেশােরর মেত িববাহ তােকই করা যায়, যার সােথ কানিদন 

কান পিরচয় থােকনা----নতুন কের মন তােক িচনেব জানেব, তােতই মেনর সুখ।তাই য বাস ীর সােথ তার 

িনত িদেনর পিরচয়, তােক িববাহ করেত রািজ হয়না িকেশােরর রামাি ক মন।বরং ভীন গােঁয়র এই 

অপিরিচতার মেধ ই িকেশার খুেঁজ পায় তার মেনর মানুষেক। তােক িনেয়ই ঘর বাধঁার  দেখ িকেশার এবং 

ঈ েরর ই ায় তার স ত াশা পণূও হয়। কারণ ঐ ােমর মােলাসমাজ িকেশােরর সােথ মেয়িটর স কেক  

সামািজক  ীকৃিত দয়। িক  িবিধ যিদ বাম হয়, তেব সুখ বিুঝ কােছ এেসও দেূর সের যায়! িকেশােরর 

জীবেনও তাই ঘেটেছ। নতুন িববািহতা ীেক িনেয় নতুন সাংসািরক জীবেনর রিঙন   চােখ ভের িকেশার 

ােমর উে েশ  রওনা হেলও সই  মাঝপেথই ভেঙ খান খান হেয় গেছ। ডাকােতর দল মাঝরােত 

িকেশারেদর নৗকা থেক টাকা পয়সার সােথ অপহরণ কের িনেয় যায় তার সদ িববািহতা ীেক।ফেল য 

েক মেন মেন লালন কেরিছল িকেশার, এভােব তােক ভেঙ যেত দেখ সই আঘাত সহ  করেত পােরিন 

িকেশােরর কামল মন, ফেল িকেশার হেয় যায় স ূণ উ াদ। এখােনই িনয়িতর ছলনায় িকেশার হেয় পেড় 

এক ভাগ হত পু ষ। 

আর অন িদেক তার ী অথাৎ অনে র মােয়র জীবনটাও যন আগােগাড়া এেলােমেলা। িকেশােরর সােথ তার 

িববাহটুকুই হেয়িছল, িক  ামীর ঘের এেস সুেখ সংসার করা তার কপােল িছল না। তােক িনেয় তার িন ুর 

ভােগ র পিরহাস সত ই বড় মম দ! সিদন ডাকােতর ারা অপ ত হেয়ও শষপয  স ােণ বঁেচ িগেয় এক 

জেল পিরবাের আ য় পেয়িছল। িক  আমােদর মেন হয় তােক িনেয় তার িন ুর ভােগ র যন পিরহাস করার 

অেনক িকছুই বািক িছল সিদন; তাই তা মৃতু র মেুখামিুখ হেয়ও স ােণ বঁেচ যায়।কারণ এরপর তার 

ভাগ হত জীবেনর য পিরচয় আমরা পাই, তােত তার অি  জুেড় জেগ থেকেছ এক বল ম তৃ া----যার 

কান িনবৃি  নই।ব ত এই ঘটনার দীঘ িদন বােদ িকেশােরর ভালবাসার িচ  প অন েক সে  িনেয় 

একিদন স েরর ােম িফের আেস---- ত াশা একটাই, হািরেয় যাওয়া মেনর মানুেষর স ান। আমরা 
জািন িবে েদর মধ  িদেয়ই ম গাঢ়তা পায়, হািরেয় িফের পাওয়ার মেধ  মন এক নতুনে র াদ পায়। িক  

হািরেয় যাওয়া মানুষটা িকংবা যার জন  অেপ া কের থােক মন, সই মানুষটাই যিদ বদেল যায়----তেব আর 

তা বিুঝ হারােনা াি র আন  বহন কের না। অনে র মােয়র ে ও তাই ঘেটেছ। য মেনর মানুেষর স ােন 

দীঘ িদন পর অন েক সে  কের আবার স ামীর ােম িফের এেসিছল, তার সই ত াশা  ভে র য ণা 
হেয়ই িফের এেসেছ যখন স জানেত পাের ঐ ােমর পাগল িকেশারই তার সই হািরেয় যাওয়া ামী। তব ু 

অ েরর ভালবাসা আশা ছােড় না, বরং পাগল ামীেক সু  কের তালার সংক   নয় স মেন মেন। তাই তা 
সুবেলর বউেয়র সােথ কেথাপকথন কােল রিসকতার ঢেঙ বলা এই কথািট িক  অনে র মােয়র মেনর কথাই 

িছল----- 

"তুিম তা তার মেনর মানুষ িমলাইয়া িদেত পার না। 

তা পাির না! তেব চ া কইরা দখেত পাির, আিম িনেজ তার মেনর মানুষ হইেত পাির িকনা।"২ 

 িক  িকেশারেক মেনর মানুষ কের জীবেন পাওয়া আর  হেয় ওেঠ না এই ভািগনী নারীর--বরং িচরতের 

হারােতই হেয়েছ। কারণ দাল উৎসেবর িদন িকেশারেক রঙ মাখােত গেল পাগলািমর ঝােঁকই হাক িকংবা 
পবূ িৃতর িবকারবশত িকেশার অনে র মােয়র ওপর শারীিরক িনযাতন কের বেস। আর এই অব ায় পাগল 
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িকেশােরর হাত থেক অন র মােক বাচঁােত পাড়াপড়শীরা িকেশােরর ওপর অমানুিষক হার চালায়। য 

অত াচার সহ  করেত না পের স মারা যায়। অনে র মােয়র সব থেক বড় য ণা এখােনই হয়েতা য, পাগল 

ামীেক সু  কের তুলেত িগেয় স িনেজই যন কারা ের তার মৃতু র কারণ হেয় দািঁড়েয়েছ। ফেল এই 

আঘাত সহ  করা স ব হয়িন অনে র মােয়র পে , তাই িকেশােরর মৃতু র িদন যেত না যেত স িনেজও 

মারা যায়। কেদবপেুরর এক বস  উৎসেবর িদন য েমর সূচনা হেয়িছল, আর এক বস  উৎসেবর িদেন 

এভােবই যন তার পিরসমাি । মানবজীবেন িনয়িতর ভাব য কতখািন িন ুর হেত পাের, এই ই ভাগ হত 

নরনারীর জীবনই তার সা  বহন কের। জীবন তােদর যন িকছুই িদেত পােরিন, বরং তােদর অ ের জািগেয় 

রেখেছ ধুই ত াশা আর াি র । এক বল ম তৃ া িনেয়ই যন এই ই নায়ক নািয়কা জীবন 

র ভূিম থেক িচরিবদায় িনেয়েছ। িবেশষত অনে র মােয়র ক ণ জীিবনকথা পাঠক দয়েক বিশ কের ছঁুেয় 

যায়। কারণ িকেশার তা তার ত াশার অপমৃতু র সােথ সােথ পাগল হেয় চতনা হািরেয়েছ, িক  অন র 

মােক বঁেচ থেক িনত  জীবেনর অপণূতার য ণােক বহন কের যেত হেয়েছ। তার জীবেনর কান ত াশাই 

পণূতা পায়িন, এমনিক ল  করার স এই উপন েসর অনা ী অ না----ঔপন ািসক তার কান নাম পয  

দনিন। আর এ সে  মেনা  একিট ব ব  তুেল ধেরেছন াবি ক ড. েমলা বে াপাধ ায়----- 

"যার কান মযাদা নই, যার ম িত া পায় না, য স ােনর পিরচয় িদেত পাের না, য ামীেক 

উ াগগািমতা থেক াভািবকতায় আনেত চেয়ও পাের না সমােজর িতকূলতায়, কী েয়াজন তার নােম ? 

'নাম' তা নামবাচক  একটা শ  নয়, যা উ ারণ কের কােরা সাড়া নওয়া যায়, স অেনক অেনক িকছু। 

নােমর সে  জিড়েয় থােক একটা জীবেনর ইিতহাস, তার উ ান, তার ভালবাসা, তার ব ি ে র িঠকানা, তার 

ি িত, তার াভািবক পিরণিত। কী আেছ অন র মােয়র?"৩ 

 সমােলাচেকর এই ব ব  থেকও আমরা অন র মােয়র অপণূ জীবেনর পিটেক বেুঝ িনেত পাির। িকেশার 

আর অন র মােয়র জীবেনর এই অপণূতার আখ ান, তােদর  ভাগ হত ক ণ জীবনকথা তাই ধ ু পাঠক 

দয়েক না , যন ভারা া  কের তােল িততােসর আকাশ বাতাসেকও।   

  আবার িকেশােরর জীবেনর এই অ ত ািশত িবপযয়েক িঘের ত াশা াি র আেরক  এই উপন ােস ল  

করা যায় িকেশােরর বৃ  িপতা-মাতার জীবেন।আমরা জািন, স ােনর সুেখই  িপতা মাতার সুখ। তাই তা সই 

মধ যুেগর বাংলা সািহত  'অ দাম ল' কােব ও দবী অ পণূার উে েশ  ঈ রী পাটনীর িচর ন াথনা--
'আমার স ান যন থােক েধ ভােত'। স ানেক মানুষ কের তালা যমন িপতা মাতার দািয় , তমিন উপযু  

বয়েস স ােনর িববাহ দওয়া, িবেশষত পু  স ােনর ে  তার িববাহ িদেয় তার সুখী সংসােরর ছিবটা দেখ 

যাবার ই া েত ক িপতা মাতারই মেনর সু  বাসনা প। িকেশােরর িপতা মাতাও তােদর িকেশােরর িববাহ 

িদেত চেয়িছল বাস ীর সােথ। মাছ ধরেত যাওয়া িকেশার বািড় িফের এেলই বাস ীর সােথ তার িববাহ হেব, 

এমনটাই যখন ি র হেয় আেছ-----িঠক তার মােঝই ঘেট গল এক িবপযয়।িকেশার বািড় িফের এল স ূণ 

পাগল অব ায়।ফেল িকেশােরর িববাহেক িঘের তার িপতা মাতার সম  ত াশা, সম   যন ভেঙ খান 

খান হেয় যায় এই ঘটনায়। িদন পের উৎসেবর আনে  য পিরবােরর মেত ওঠার কথা, এই আকি ক 

ঘটনা যন সই পিরবারিটেক এেকবাের ছ ছাড়া কের দয়। ধ ুতাই নয়, য বাস ীর তােদর ঘেরর বউ হেয় 

আসার কথা, এক রােত যন তােদর চােখর সামেনই তার িববাহ হেয় গল িকেশােররই ব  ু সুবেলর 
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সােথ।িনয়িতর িন ুর পিরহাস ছাড়া এেক আর িকছুই বলা চেল না। এ যন  িনেজেদর ে র  অপমৃতু েকই 

আেরা একবার ধ ুঅসহােয়র মেতা চেয় চেয় দখা। তাই লখক যখন বেলেছন---- 

"একিদন সুবলার সে  বাস ীর িববাহ হইয়া গল। সই এক রাত। আকােশ চাদঁ আেছ তারা আেছ। 

দীনবনােথর উঠােন কলাগােছর তলায় বাস ীেক সুবল হােত হাত িদেয় বউ কিরেতেছ। মেয়রা গীত গািহেতেছ 

লু িন িদেতেছ। জাের জাের বাজনা বািজেতেছ।এত জাের বািজেতেছ যন রামেকশেবর কােনর পদা 
িছঁিড়য়া যাইেব। একটা িটমিটেম আেলার সামেন রামেকশব তামাক টািনেতেছ। কার শে  বাজনার শ  

ঢািকবার চ া কিরেতেছ। তার পােশ বিুড় বিসয়া িঝমাইেতেছ।.........অেনক রাত অবিধ সই বাজনা চিলল। 

তারপর এক সময় উহাও িন  হইয়া গল।তখন বিুঝ িববাহবািড়র সকেলই ঘুমাইয়া পিড়য়ােছ। িক  বড়ুা 
বিুড়র চােখ স রােত আর ঘুম আিসল না।"৪ 

 তখন এই অংেশ  ভে র য ণায় ই অসহায় িপতা মাতার দীঘ াস আর অব  হাহাকার যন ফুেট ওেঠ। 
িবেশষত িনেজেদর জীবৎদশােতই স ােনর মৃতু র থেক মমাি ক ঘটনা  কান িপতা মাতার জীবেনই আর 

িকছু হেত পাের না। আর িনয়িতর িলখেন িকেশােরর িপতা মাতােক সই িন ুর অিভ তারও সা ী থাকেত 

হেয়েছ।ব ত জীবেনর ত াশা- াি র িচরকালীন িটেকই যন অৈ ত ম বমণ তুেল ধেরেছন এই অংেশ 

স ােনর জীবেনর িবপযেক িঘের তার িপতা মাতার জীবেনর  অসহায়তা ও য ণার আবেহ। 

  এই উপন ােস অপণূতার আেরক আখ ান গেড় উেঠেছ বাস ী ও সুবেলর ভাগ হত জীবনেক িঘের।  িকেশার 

ও সুবেলর সােথ একসে ই বড় হেয়েছ বাস ী। এই ই মােলা ত ণই তােদর তঃ ূত াণ াচেুয ভিরেয় 

রেখিছল এই মােলা ত ণীর মন। যিদও বাস ীর মেনর বলতা িকছুটা িকেশােরর িত। এই অব ায় 

িকেশােরর সে  বাস ীর িববাহ ি র হয় ই পিরবােরর প  থেক। িক  িকেশােরর সােথ ঘর বাধঁা বাস ীর 

আর হেয় ওেঠ না। কারণ িববােহর আেগ িততােসর বেুক নৗকা ভািসেয় মাছ ধরেত যাওয়া িকেশার নতুন কের 

এক নারীর েম পেড় এবং তােক িববাহও কের। যিদও বািড় ফরার পেথ তােক হািরেয় পাগল অব ায় িফের 

আেস িকেশার, িক  াভািবক অব ায় িফের এেলও আর বাস ীেক ঘের নওয়া িববািহত িকেশােরর পে  

স ব হত না। বাস ীর জীবেন থম  ভে র য ণা এখােনই। িক  িন ুর ভােগ র পিরহাস তার জীবেন যন 

এখােনই  শষ হেয় যায় না। নতুন কের সুবেলর সােথ বাস ীর িববাহ ি র হয়, িক  এই িববাহও তােক 

কাি ত সুখ এেন িদেত পােরিন। কারণ িববােহর মা  কিদেনর মেধ ই মাছ ধরেত িগেয় াণ হারায় সুবল।ফেল  

শাখঁা িসঁ র খুইেয় বাস ীেক হেত হয় িবধবা। এ সে  - এক কথায় সুবেলর ভাগ হত জীবেনর কথা বলা 
আবশ ক। িকেশােরর সােথ বাস ীর িববাহ ি র হেলও সুবল বাস ীেক মেন মেন ভাল বাসত। তাই য মহূুেত 

স িকেশােরর কােছ জানেত পাের িকেশার বাস ীেক িববাহ করেত চায় না, সই মহূুত থেক সুবেলর মেন 

আশার স ার ঘেট। তাই উৎসােহর সােথ স িকেশােরর কােছ জানেত চায়----  

"সকল কথা িনয়া সুবল আনে  লাফাইয়া উিঠয়া বেল, 'দাদা। তা হইেল বাস ীের তুিম এখােনই পাইয়া 
গলা। অখন দেশর বাস ীের কার হােত তুইল া িদবা কও।' 

' তার হােত িদয়া িদলাম।' 

সুবেলর মেন একটা আশার রশ ন ন কিরয়া উেঠ।"৫ 
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বাস ীেক িনেয় নতুন কের ঘর বাধঁার  দেখ সুবল। ঈ েরর ই ায় তার সই  পণূও হয়। িক  তার 

িন ুর িনয়িত যন তােক সুেখর সুধাভা টুকু িণেকর জন  দখার সুেযাগটুকুই কের িদেয়েছ, তা পরখ করা 
আর তার ভােগ  ঘেট না। তাই তা নদীেত মাছ ধরেত িগেয় বল ঝেড়র মােঝ নদীর চের নেম  নৗকােক 

সামাল িদেত িগেয় স িনেজ নৗকা চাপা পেড় নৃশংস ভােব াণ হারায়।িনয়িতর িন ুর ছলনায় মানবভােগ র 

িনদা ণ পিরণিতরই সা  বহন কের সুবেলর জীবনকথা। আর বাস ীর মেতা অভািগনী নারী বিুঝ বাংলা 
সািহেত  খুব কমই আেছ। কুমারী বয়েস বাস ী মাঘম ল ত কেরেছ। আমরা জািন েত ক েতর পছেনই 

নারী মেনর কান না কান কামনা কাজ কের। আর মাঘম ল েতর ে  মলূত কুমারী নারীমেনর সুখী 
দা ত জীবেনর কামনাই িতফিলত হয়। িক  কুমারী বয়েসর সই ত পালন তার জীবেন কাি ত সুখ 

এেন িদেত পােরিন। - জন পু ষ বাস ীর জীবেন এেসেছ, িক  কউই বাস ীেক সুখী করেত পােরিন। 

মরীিচকা যমন তৃ াত পিথকেক ছলনা কের, বাস ীর জীবেনও সুখ তমিন তােক িনেয় ধুই ছলনা কেরেছ, 

তার তৃ া বািড়েয় িদেয়েছ,--------িক  িনবৃি  ঘটায়িন।আর এই িত  জীবন অিভ তা বাস ীর পু ষ 

সমােজর িত িব াসেকই ন  কের িদেয়েছ।তাই তা পাগল িকেশােরর িত অনে র মােক মু  হেত দেখ 

পু ষমানুষ স েক স তার মেনর িনদা ণ অিভ তার কথা জািনেয়েছ--- 

" পু ষ মানুষ িদয়া িক হইব। তারা বৃি র পািন- ফাটঁা, ঝরেলই শষ। তারা জায়ােরর জল। িতেলক মা  সুখ 

িদয়া নদীর বকু ইষ া নয়।" ৬ 

  সুবলেক িববাহ কের কান সুখ বাস ীর ভােগ  ঘেটিন----বরং যা জুেটেছ, তা হেলা 'সুবেলর বউ' এই 

নামটুকু। তাই আমােদর মেন হয় ঔপন ািসক যন বার বার এই ' সুবেলর বউ' নামিটেক ব বহার কের তার 

িবড়ি ত জীবেনর পিরচয়িটেকই আমােদর রণ কিরেয় িদেত চেয়েছন। আবার এই 'সুবলার বউ' নামকরেণর 

মেধ  বাস ীর জীবেনর য  অপণূতার িত আমােদর িবেশষভােব দৃি  আকষণ করােত চেয়েছন অধ াপক 

অিচ  িব াস, তা এ সে  তুেল ধরেত পাির---- 

" েমর য বািরধারায় বাস ী াত হেত চেয়িছল, িকেশােরর অন  িববাহ ও উ াদনায় সই ধারা ান থেক 

বাস ী বি ত হয়। স তৃ াত থেক যায়। সুবলার বউ নামকরেণর মেধ  বাস ীর অতৃ  তৃ ািটই পাঠেকর 

মেন জেগ থােক।"৭ 

  আসেল িকেশােরর িতই য বাস ীর মেনর বলতা িছল, তা আমরা আেগই বেলিছ। এই িকেশােরর সােথই 

ঘর বাধঁেত চেয়িছল বাস ী, 'িকেশােরর বউ' এই নামটাই হয়েতা িছল তার কাি ত; িক  ভােগ র পিরহােস 

স হেয় গল 'সুবেলর বউ'। য সুবলও আজ তার জীবেন নই; অথচ িনয়িতর পিরহােস তার নামটুকু 

িচরকােলর জন  তার জীবেনর সােথ অে দ  ভােব জিড়েয় গেছ। হািরেয় গেছ তার মা বাবার দওয়া বাস ী 
নাম। এইভােব জীবেনর িচরকালীন ত াশা ও াি র ই যন বড় হেয় উঠেত দখা বাস ীর জীবেন। আর 

তমিন সুবল এই উপন ােসর আেরক হতভাগ  পু ষ, সখু যার িচর অধরাই থেক গেছ। 

অন িদেক এই উপন ােস বাস ীর জীবেনই ত াশা ও াি র আেরক , আেরক দালাচলতা ধরা পেড়েছ 

তার মাতৃ দেয়র আশা আকা ােক  িঘের। েত ক নারীই যমন একটা সু র সংসােরর  দেখ, তমিন স 

তার নারী জীবেনর সাথকতা খুেঁজ পেত চায় আপন স ােনর মেধ । িবেশষত একজন িবধবার িনঃস  নারী 
জীবেন বাচঁার একমা  অবল নই তার স ান। স িদক থেক িকেশােরর ী তথা অনে র মােয়র জীবেন 
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একটা সা না িছল। িক  সুবেলর সে   িদেনর িববািহত জীবন বাস ীেক তার মাতৃ দেয়র সই আকা া 
চিরতাথতা করার সুেযাগ কের িদেত পােরিন। এই অব ায় অন েক িঘেরই সুবেলর বউ তথা বাস ীর সু  

জননীস া যন কােশর পথ খুেঁজ পায়। তাই অনে র যােত ক  না হয়, তার জন  িনেজর মা বাবার সােথ 

িদনরাত অশাি  কেরও স অন  ও তার মােক সাহায  কেরেছ। মলূত অন েক িঘেরই সুবেলর বউ আর 

অনে র মা'র মেধ  সখীে র স ক গেড় ওেঠ।এমনিক আমরা দিখ, অনে র মােয়র মৃতু  হেল, এই সুবেলর 

বউই িনেজ দািঁড়েয় থেক মােয়র া ািদর কাজ অন েক িদেয় কিরেয়েছ। আসেল অন  সুবেলর বউেক মাসী 
বেল ডাকেলও স অনে র ি তীয় মা প এবং সই মােয়র দািয় ই স িচরকাল পালন কেরেছ। িক  শষ 

পয  িনেজর কােছ অন েক ধের রাখেত পােরিন স----- আর এখােনই তার মাতৃ দেয়র য ণা। কারণ 

সুবেলর মৃতু র পর িবধবা বাস ীেক আবার সই আেগর মেতাই মা বাবার সংসােরই িফের আসেত হেয়েছ।তাই 

িনত িদন মা বাবার সে  ঝগড়াঝািঁট কের স ানসম অন েক িনেজর কােছ রাখা তার পে  স ব হয় না। 

এে ে  সুবেলর বউ পিরি িতর িশকার, তাই বাধ  হেয়ই একিদন স অন েক গাল ম  কের তািড়েয় দয়। 
িক  অন  সিদন তার এই মাসীর ধ ু মেুখর কথাটুকুই েনিছল, ভতেরর মাতৃ দেয়র য ণাটা দখেত 

পায়িন ---- তেব পাঠেকর পে  তা বেুঝ নওয়া মশুিকল হয়িন। আর তাই তা দীঘ িদন পের নৗকার বাইচ 

খলার িদেন অন েক আবার খুেঁজ পেয় তােক বেুক জিড়েয় ধরার জন  ব াকুল হেয় ওঠা বাস ীর মাতৃ দেয়র 

পিরচয়টুকু ঔপন ািসক আমােদর কােছ যথাথই তুেল ধেরেছন---- 

"মাসী ডােক আকৃ  হইয়া সুবলার বউ চিকেত ঘাড় িফরাইয়া দিখল, তারপর স উ াম হইয়া বিলয়া উিঠল , 

অন ? আমার অন ! 

ই নৗকার বাতা লাগােনা িছল। লাফাইয়া স এ নৗকােত আিসয়া উিঠল এবং অন র িদেক ই হাত 

বাড়াইয়া িদল। মাসী মাসী বিলয়া অন ও হাত বাড়াইল। দিখল, মাসীর ই চােখ অ র বন া বিহয়ােছ।"৮ 

  দীঘ সময় পর দেূর থাকা স ানেক কােছ পেল যমন একজন মােয়র আ ােদর শষ থােক না, অন েক িফের 

পেয় সুবেলর বউেয়র মেনর অব াও তাই। ধুমা  পিরি িতর িশকার হেয়ই য একিদন স শত  য ণা 
সে ও তা গাপন কের অন েক দেূর সিরেয় িদেয়িছল, আজেকর এই দৃশ ই যন স সা  বহন কের। িক  

এরপরই য তার মাতৃস ােক এক কিঠন কেঠার বা েবর মেুখামিুখ দাড়ঁােত হেব, তা যন ভাবেতই পােরিন 

সুবেলর বউ। বতমান আ য়দা ী উদয়তারার েরাচনায় অন  পেূবর কথা রণ কের(অন েক সুবেলর 

বউেয়র তািড়েয় দবার ঘটনা) িন ুর ব বহাের িফিরেয় িদেয়েছ তার িত  সুবেলর বউ তথা তার মাসীর হ 

ভালবাসার সম  আবদার ও আেবদনেক। ফেল অন েক িঘের সুবেলর মাতৃস া যন এক মূ েত তার 

দাড়ঁােনার িভ ুভূিমিটেক হািরেয় এক বল অি ে র সংকেটর মেুখামিুখ হেয়েছ----- 

"তুইও িক আমার পর হইয়া গিল অন ।' 

--আপন তা কান কােল নই মাসী। মার সই তুিম। মা যতিদন িছল, তামার কােছ আমার আদরও ততিদনই 

িছল। মা মিরয়া গল, স আদেরা একিদন হাট- বাজােরর মতই ভা ীয়া পিড়ল। 

ভাি য়া পিড়ল! িক কিরয়া তুই  বিুঝিল য, ভাি য়া পিড়ল?"৯ 
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   য অন েক িনেজর ছেলর মেতা ভালেবেসেছ এই স ানহীনা রমণী, যার জন  একিদন িনেজর মা বাবার 

সে  পয  িববাদ করেতও ছােড়িন; সই অনে র এই দয়িবদারক, বইমােনর মেতা কথা- বাতায় আজ আর 

িনেজেক ি র রাখেত পােরিন সুবেলর বউ।তার মাতৃস া অনে র এই িন ুর ব বহাের িতহত হেয় মারমখুী 
হেয় ওেঠ অনে র িত। িক  অনে র উপর য অিধকার তার একিদন িছল, সই অিধকার য আর আজ নই 

তার, একথা যন বেুজ উঠেত পােরিন সুবেলর বউ। তাই অনে র গােয় হাত তালার পা া জবাব িহেসেব 

উদয়তারার দলবল ঝািঁপেয় পেড় তার ওপর। কউই বঝুেত চায়লনা সুবেলর বউেয়র মাতৃ দেয়র য ণার 

িদকিট-----না উদয়তারা, আর না অন  িনেজ। উদয়তারার দলবেলর অমানুিষক হাের সিদন দহ ও মেন 

একরাশ য ণার বাঝা িনেয় কান েম বািড় িফের এেসিছল স। অনে র বউ স েক ঔপন ািসক বেলেছন-
--- 

" ছেলেবলায় মা বাবা তােক অত  ভালবািসত। কানিদন তারা তার গােয় হাত তােল নাই। মােলােদর পাড়ার 

মেয়েত মেয়েত ঝগড়া হয়, গালাগািল কের। িক  পাড়ার পাচঁজেনর কউ কানিদন তার িত কটুবাক  

েয়াগ কের নাই। পাড়ার মেধ  তার িনেজর একটা মযাদা িছল।"১০ 

   িক  আজ আর সই মযাদা যন স ধের রাখেত পারলনা, কারণ যভােব উদয়তারার দলবেলর কােছ 

সবসমে  স লাি ত হেয়েছ , তােত ল া আর অপমােন কােরার কােছ মখু দখােনার অব া থােক না 
তার। ধুমা  স ানে েহ অন েক ভালেবেস য এতখািন দাম তােক িদেত হেব , তা যন ে ও কান িদন 

ভাবেত পােরিন এই স ানহীনা রমণী।  দেহ মেন চ  য ণা িনেয় সিদন রােত যখন িনেজর মােক জিড়েয় 

সুবেলর বউ এক পরম শাি েত মেন মেন ভেবেছ--- 

"শরীেরর ব থায় মােঝ মােঝ ঘুম ভাে , আবার ঘুম আেস। এই চতন অবেচতেনর ফােঁক ফােঁক কবলই তার 

মেন হইেত থােক সংসাের কবল মা-ই সত  আর িকছু না"।১১ 

 -- তখন এই কথার মেধ  একিদেক যমন তার এই ঃসমেয় িনেজর মােয়র ওপর একা  িনভরতার িদকিট 

ধরা পেড়, তমিন তার মাতৃস ার অিভমানী ক রিটও এখােন । আসেল এই পৃিথবীেত মা-ই একমা  

সত ; আর তার জন  স ানেক গেভ ধারণ করেত হয়। অন েক সুবেলর বউ িনেজর গেভ ধারণ কেরিন। তাই 

তা অন েক িনেজর স ােনর মেতা ভালেবেস, তার জন  শত িবপি  মাথায় িনেয়ও স ধুই তার মাসী হেয়ই 

থেক গেছ----মা হেয় উঠেত পােরিন। যিদ পারত, তেব আজ উদয়তারার কথায় অন  তার মাতৃস ার িনঃ াথ 

আেবদনেক এভােব ঢ়তার সােথ িফিরেয় িদেত পারত না। সুবেলর বউেয়র মাতৃ দেয়র এই অিভমানী সুরিটই 

এখােন যন ধরা পেড়। আর এইভােব সম  উপন াস জুেড় অন েক িঘের সুবেলর বউেয়র মাতৃ দেয় জেগ 

থেকেছ এক িচর অতৃি , ত াশা- াি র িনর র ------যার কান িনবৃি  নই।তাই তা মৃতু র িঠক আেগর 

মহূুেত যখন অনে র িববােহর ছিব ে র মেতাই ভেস এেসেছ তার মেনাজগেত, তখন তার িচ ার িবষয় 

হেয়েছ--অনে র িববােহর িদন ক তার মােয়র আসন নেব।আর এে ে ও সই একই দালাচলতা তথা 
অিন য়তা জাত  ধরা পেড়েছ, কারণ থেম তার িনেজর কথা মেন এেলও পর েণই অনে র মােয়র দািব 

িনেয় ভেস উেঠেছ উদয়তারা, রমরু মােয়র মখু। 

অন িদেক ত াশা াি র আেরক  এই উপন ােস  আমরা ল  কির অন বালার িচরবি ত উেপি ত 

জীবেন। অন েক ভালেবেস সারাজীবন অেপ া কের থেকেছ এই নারী, িক  তার সই ত াশা কানিদনই 
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পণূতা পায়িন। ছাটেবলায় অনে র সােথ তার এক িন াপ েমর স ক গেড় ওেঠ, যিদও েমর প 

উপলপি র মেতা মেনর গড়ন তােদর জেনির হয়েতা িছলনা সিদন। তােদর নােমর মেধ ও এক অ ুত িমল--

-যা তােদর জেনর জীবন স েক সৃি কতার কান ভ ইি ত বেলই মেন হয় পাঠেকর কােছ। অন বালার 

পিরবার থেক অ েক জামাই করার কথাও ওেঠ, যা অন বালার কথা থেকই জানা যায়।িক  তােদর জেনর 

এই িন াপ স ক, যার একটা সু র পিরণিতর  ত াশা পাঠক দেয় তির হেয়িছল র িদেক------তা 
কান পিরণিত পায়িন। বরং এক পে র(অন বালার) ত াশা িনেয় পথ চেয় থাকার মেধ ই যন তার 

পিরসমাি । অন  পড়া নার সূে  শহের চেল যায়। যাবার আেগ স অন বালােক কথা িদেয় যায় য, একিদন 

স আবার তার কােছ িফরেব আর সিদন অন বালা যা বলেব, অন  তাই নেব।অনে র দওয়া এই 

কথােকই স ল কের সারা জীবন তার জন  পথ চেয় থেকেছ অন বালা। অথচ অন  তার দওয়া এই কথা 
রােখিন। আমরা দেখিছ অনে র অেপ ায় মােলাসমােজ কতখািন আ ািন ও লা না িনেয় িদন কাটােত 

হেয়েছ অন বালােক।েলখেকর কথায়----- 

"িদনিদনই তােক একটু একটু কিরয়া বড় দখায়। শেষ মা খুিড়মােদর চােখও দৃি কটু হইয়া পিড়ল। তার 

চাইেত ছাট মেয়রা দিখয়া মােঝ মােঝ ছড়া কােট, 'অন বালা ঘেরর পালা, তাের িনেয় িবষম ালা।"১২ 

 মােলা সমােজ তার বয়সী মেয়রা যখন এেক এেক  ামীর ঘের চেল যােছ,  তখন াম সমােজর শত লা না 
আর অপমান মখু বেুজ সহ  কেরও িববােহর জন  আসা সব স েক িফিরেয় িদেয়েছ স। কারণ অন েক ভুেল 

আর কােরা সােথ ঘরবাধঁা তার পে  স ব নয়।অথচ যার জন  তার এই তী া, শহের িগেয় বাব ু বেন যাওয়া 
সই অনে র আজ মেনই পেড়না তার সই ছাটেবলার সাথী অন বালােক। তাই তা বনমালীর হাত িদেয় 

উদয়তারা ও সুবেলর বই তথা তার মাসীর জন  কাপড় িকেন পািঠেয় িদেলও অন  বালার কথা আজ  

একবােরর জন  মেনও পেড়িন অন র। আমরা দেখিছ, কতখািন আ হ আর ত াশা িনেয় অন বালা 
বনমালী দাদার কােছ জানেত চেয়েছ, শহর থেক তার অন  তার জন ও কাপড় িকেন পািঠেয়েছ িকনা।িক  

বনমালী দাদার কাছ থেক য কিঠন সত  স েনেছ তােত অন েক িঘের তার সব  ভেঙ গেছ, অন র 

জন  তার  এই পথ চেয় থাকার অথহীনতাই  হেয় উেঠেছ। অন বালার জীবেনর ত াশা আর াি র 

 এখােনই।মানুষ আশা কের থােক এক, িক  বা েব হয় যন আর এক। য যার জন  অেপ া কের , স 

তার কথা মেন রােখনা। মানবজীবেনর সই িচর ন ত াশা আর াি র িবেরাধই যন সত  হেয়েছ 

অন বালার জীবেন। 

  (২)এবার মােলােদর গা ীজীবেনর ে  এই ত াশা ও াি র  িকভােব ধরা পেড়েছ, সই 

সে  আেলাকপাত করা যাক---- 

 ব ত 'িততাস একিট নদীর নাম' যমন একিট নদী কি ক উপন াস, তমিন একিট  আ িলক উপন াসও 

বেট। আর আ িলক উপন ােসর অন তম ল ণ হেলা--local colour ক ফুিটেয় তালা। একিট জনেগা ীর 

িনজ  সং িৃতেক তুেল ধের এই উপন াস, যার সােথ ঐ জনেগা ীর থােক নাড়ীর যাগ----তােদর ঐক ব  

জীবেনর ব ন তােদর িনজ  সং িৃত। আর সই সং িৃতেক নতুন কােলর করাল াস থেক র া করাই 

তােদর জীবেনর ত প। িক  কােলর াতেক ঠিকেয় রাখা কােরা পে ই স ব নয়। আর তাই ত াশা 
াি র  আেরক মা া পেয়েছ এই উপন ােস কােলর ােত মােলােদর িনজ  সং িৃতর সংকটেক িঘের। 
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এ সে  আমােদর মেন পেড় যায় তারাশ েরর 'হাসঁলুী বােঁকর উপকথা' উপন াসিটর কথা। বেনায়ারী 
কাহারেদর িনজ  সং িৃতেক নতুন কােলর শ ের সভ তার াস থেক র া করার আ াণ চ া কেরও শষ 

পয  স হেয়েছ এক পরািজত সিনক। তাই উপন াি র আেবদন অন  যাই থাক, কাহারেদর িনজ তােক 

র ার জন  বেনায়ারীর সং াম ও ব থতােক িঘের ত াশা াি র  জিনত এক ক ণ ািজক সুরই 

উপন ােসর অি ম আেবদন িহসােব ধরা িদেয়েছ। িঠক একই কথা বলা যায় 'িততাস একিট নদীর নাম' 

উপন াস সে ও। মােলােদর িনজ  সং িৃতেক র া করার জন  বাস ী ও মাহেনর সং াম ও ব থতাও এক 

ত াশা আর াি র াি ক সুরেকই আমােদর কােছ তুেল ধের। মােলােদর িনজ  সং িৃত বলেত িছল 

ভাটয়ািল গান, কীতন গান ভিৃত লাক সংগীত। িক  কােলর ােত বাইের থেক আসা চটুল যা াগান সই 

সং িৃতর ওপর মশ থাবা বসােত  কের, তােদর গা ীব  জীবেনর একতােক ভেঙ দয়। এই অব ায় 

দেল দেল মােলা ছেলরা যাতাগােনর অিভনেয় নাম লখায়, মেয় পু েষরা িভড় কের সই নতুন কােলর যা া 
গােনর আসের। চােখর সামেন মােলােদর িনজ  সং িৃতর এই সংকটেক চেয় চেয় দখা স ব হয় না বাস ী 
আর মাহেনর পে । তাই াণপণ চ া কেরেছ তারা মােলাসমাজেক এই অপসং িৃতর ােত ভেস যাবার 

হাত থেক র া করেত। ওিদেক যখন সারা রাত যা া গােনর আসর বেসেছ মােলা পাড়ােতই; তখন মাহেনর 

ঘের তারা মােলােদর িনজ  লাকগােনর আসর বিসেয় িৃতর ভা ার থেক বাছা বাছা গান পিরেবশন কের 

মােলােদরেক তােদর ঐিতহ  রণ কিরেয় িদেত চেয়েছ। াথিমক ভােব তারা সফলও হেয়েছ; িক  শষ র া 
আর হেয় ওেঠ না। আবার বাধঁ ভাঙা জেলর মেতাই দেল দেল মােলা নারী পু ষ সই যা ার আসেরর িদেকই 

ঝুেঁকেছ। বাস ী ও মাহেনর িমিলত সং াম  পােরিন মােলা সং িৃতর এই ভাঙনেক খেত। তাই বেনায়ারীর 

মেতাই মােলা সং িৃতর ধারক ও বাহক এই ই সিনেকর ব থতােক িঘের তােদর অি  জুেড় ধুই যন 

জেগ থেকেছ এক ত াশা ও াি র । যার পিরচয় ঔপন ািসক মা  িতনিট বােক  ফুিটেয় তুেলেছন। দেল 

দেল মােলারা যখন কােলাবরেণ বািড়র যা ার আসের িদেক চেলেছ, তখন------ 

"মা  ইিট নরনারী গল না। তারা সুবলার বউ আর মাহন। অপমােন সুবলার বউ িবছানায় পিড়য়া রিহল, 

আর বড় ঃেখ মাহেলর ই চাখ ফািটয়া জল আিসেত লািগল।"১৩ 

  সেবাপির উপন ােসর শেষ মােলােদর গা ীজীবেনর ত াশা ও াি র  আেরক মা া পেয়েছ 

িততােসর জল িকেয় িগেয় তার বেুক চর জেগ ওঠার ঘটনােক িঘের। আমােদর মেন হয়, িততাস িনভর 

মােলাস দােয়র জীবন িনেয় লখা এই' উপন ােসর অন তম মলূ সংকট, ত াশা াি র মলূ িবেরাধ 

এখােনই। আমরা দেখিছ িততােসর উপর মােলােদর িনভরতা কতখািন, িবেশষত উপন ােসর থম খে র 

'িততাস একিট নদীর নাম' অধ ােয়ই তার পিরচয় িদেয়েছন ঔপন ািসক। মােয়র মেতাই িততােসর উপর 

মােলােদর িনভরশীলতা। তাই িততাস নদীেত মাছ ধরেত যাওয়া স ান িকংবা ামীর জন  ি া কেরনা 
কান মােলা জননী িকংবা মােলােদর বউ। কারণ িততাস মােয়র মেতাই তােদর র া করেব বেল তােদর িব াস। 

ধ ু তাই নয়, এেতা গল বািড়র মেয়েদর িততােসর উপর িনভরশীলতার কথা। অন িদেক মােয়র মেতাই 

িততাস মােলােদর মেুখ অ ও তুেল ধের। কারণ িততাস থেক মাছ ধের জীিবকা িনবাহ কের মােলা স দায়। 
তাই মােলা পু ষেদর িততাসেক িনেয় গেবর শষ নই। িবজয় নােমর আেরকিট য নদীর কথা এই অধ ােয় 

আেছ, সই িবজয় কখেনা কখেনা িকেয় িগেয় তার উপর িনভরশীল জেল স দােয়র জীবনেক অিত  কের 

তােল----- 
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" স সব গােঁয় তারা দিখয়ােছ, চে র খরায় নদী কত িন ণ হয়। একিদক িদয়া জল খায় আর একিদক 

িদয়া মােছরা দমব  হবার আশ ায় নাক জাগাইয়া হাপঁায়। মােছেদর মত জেলেদরও তখন দমব  হইেত 

থােক"।১৪ 

 িক  িততাস কখেনাই িবজয় নদীর মেতা  এেকবাের িনঃ  হেয় িগেয় তার উপর িনভরশীল মােলােদর জীবনেক 

সংকেটর মেুখামিুখ ঠেল দয়িন। িততােসর বেুক অেনক জল, িততােসর তীেরর মােলারা তাই বড় বড় জাল 

ফেল কত রকেমর মাছ ধরেত পাের।েযখােন িবজেয়র বেুক িতন কাণা ঠলা জালই িঠক মেতা ডােব না( য য 

জালেক তীতােসর পােরর মােলারা জাল বেলই মেন কের না)। ফেল িবজেয়র তীেরর মােলােদর মেতা তােদরেক 

ঠলা জাল ঘােড় কের াম ামা ের খানা ডাবা খুেঁজ  আনা আর দশ পয়সার মারলা ধরার জন  হেন  হেয় 

ঘুরেত হয় না।িততাস তার স ানেদর কখেনা এমন কিঠন সংকেটর মেধ  ফেলিন।তাই িততােসর তীেরর 

মােলােদরেক িবজেয়র তীেরর জেলেদর স েক ঃখ কের বলেত শানা যায় --- 

"িবজনার পােরর মােলা ি  বড় অভাগা র ভাই, বড় অভাগা।" ১৫ 

িক  িবজেয়র তীেরর জেলেদর জীবেনর ভাগ  য তােদর জীবেনর ে ও সত  হেয় উঠেব, একথা িততাস 

পােড়র মােলারা ে ও যন ক না কেরিন। উপন ােসর শেষ সই িততােসর জল িকেয় িগেয় তার বেুক চর 

জেগ ওঠার দৃশ িট যন মােলােদর কােছ এক ঃ ে র রাি র মেতাই মেন হেয়েছ।কারণ মােলারা চােষর কাজ 

জােন না, জলই তােদর জীবন। আর তাই সই জল িকেয় যাবার অথ তােদর জীবেনর বাচঁার একমা  পথিটই 

ব  হেয় যাওয়া।তাই সম  উপন াস জুেড় িততাসেক িঘের মােলােদর য ত াশা, তা যন উপন ােসর শেষ 

এক চূড়া  সংকেটরই মেুখামিুখ দািঁড়েয়ছ। কােলর াতই এখােন যন িন ুর িনয়িতর প িনেয় সত  হেয় 

উেঠেছ মােলােদর জীবেন।  অধ াপক অিচ  িব ােসর ভাষায়----- 

"আশ◌্বাস, আ া, মাতৃ , শাি  ও ে র য নীড় িততােসর ারি ক খে  গেড় তালা হয়, সই নীড়ই তা 
উপন ােসর অি েম পৗেঁছ খান খান হেয় ভেঙ যায়। তখন জেলর বদেল জেগ থােক তৃ া, ে র বদেল জােগ 

অ কার।"১৬ 

  উপন ােস শষ পযােয় িততােসর িনঃ  হেয় ওঠা বা তার বেুক তৃ া জেগ থাকা তা ধ ুমা  িততােসর উপর 

িনভরশীল মােলাস দােয়র অথৈনিতক িনরাপ ার িবপ তােক িচি ত কেরনা; বরং িততাসেক িনেয় সম  

উপন ােস মােলােদর য গব, য িনভরশীলতা, য  ত াশা----- সই ত াশারই িবপ তােক িচি ত কের দয়। 

 কােজই একথা বলাই যায় য, অৈ ত ম বমণ তারঁ 'িততাস একিট নদীর নাম' উপন ােস  মােলাজীবেনর 

আধাের  মানব জীবেনর ত াশা ও াি র িচরকালীন িটেকই যন প িদেত চেয়েছন। মািণক 

বে াপাধ ায় তারঁ 'পতুুল নােচর ইিতকথা' উপন ােস দিখেয়েছন মানব জীবেন িনয়িতর ভূিমকােক। মানুষ 

চায় এক , আর হয় আর এক। কান এক অদৃশ  শি র অ ুিল হলেন যন আমােদর জীবন িনয়ি ত হয়, 

আমরা িনেজেদর ই া মেতা জীবনেক পিরচািলত করেত পািরনা। জীবন র ভূিমেত আমরা েত েকই যন 

এক একটা পতুুল, যােক আড়াল থেক িনেজর মেতা কের চালনা কের অন  একজন। তােক িনয়িতই হয়েতা 
নাম দওয়া চেল। িঠক একই কথা যন বলা চেল অৈ ত ম বমেণর 'িততাস একিট নদীর নাম' উপন াস 

সে ও। এই উপন ােসর বিশরভাগ চির , স কেক িঘের তির হেয়েছ একধরেনর অতৃি -------
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অপণূতার আখ ান। উপন ােসর শেষ িততােসর িকেয় যাওয়া যমন একিদেক মােলােদর আশা আকা ার 

সংকট সৃি  কেরেছ, তির কেরেছ তােদর অথৈনিতক িনরাপ ার সংকট----- তমিন িততােসর এই িকেয় িগেয় 

িনঃ  হেয় ওঠার আর এক তীিক তাৎপযও যন আমরা উপলি  করেত পাির। ব ত িততােসর সােথ 

মােলােদর জীবেনর এক অ ুত িমল দিখেয়েছন অৈ ত ম বমণ। িততােসর বেুক যমন একিদন অেনক জল 

িছল িক  শষপয  তা িকেয় িগেয় ধুই তৃ ােক জািগেয় রােখ;  েত ক মােলা নরনারীর জীবেনও িছল 

অেনক আশাআকা া, অেনক ত াশা-----যা িততােসর জেলর মেতাই শষপয  িকেয় িগেয় জেগ থেকেছ 

ধুই তৃ া।আসেল িততাস এখােন মােলােদর ভােগ রই তীক প। িততােসর বেুক আজ য শনূ তা, তা 
তা েত ক মােলা নরনারীর জীবেনই আমরা ল  কেরিছ এবং যা আমােদর বে র আেলাচনার িবষয়ও বেট। 

উপনাসিটর েটর িদেক তাকােল দখা যায়, এই উপন ািট আর পাচঁটা উপন ােসর থেক িকছু ত ।এই 

উপন ােস চারিট খ  আেছ এবং িতিট খে  আবার িট কের অধ ায়। আর এই অধ ায় িলও যন ত  এক 

একিট উপন ােসর মেতা, যােদর মেধ  আপাতভােব যন কান সংেযাগ নই বেল মেন হয়। িক  জীবেনর 

ত াশা াি র য িচর ন িটেক ঔপন ািসক িবিভ  মােলা নর-নারীর জীবেন দিখেয়েছন, সই জিনত 

ািজক সুরই যন উপন াসিটর আপাত িবি  কািহিনধারা ও আপাত স কহীন চির িলেক এক সূে  

বঁেধ িদেয়েছ।কারণ উপন াসিটর ায় েত কিট চির ই ভােগ র িশকার, েত েকরই অি  জুেড় চাওয়া 
পাওয়ার িটেকই বড় হেয় উঠেত আমরা দিখ। ফেল এখােনই উপন াসিটর েটর িবিশ তা। তেব আেগই 

আেলাচনা সূে  আমরা বেলিছ, এই উপন াস ব ি  মােলাজীবেনর কথা নয়। শষপয  উপন াসিট 

ব ি জীবনেক অিত ম কের সম  মােলাজীবেনর তথা সমি  জীবেনরই ত াশা আর াি র েক তুেল 

ধেরেছ। আর মােলােদর সং িৃতর অব য় ও িততােসর বেুকর জল িকেয় যাওয়ার স েক িঘেরই তির 

হেয়েছ এই । এখােনই উপন াসিটর িবিশ তা।তাই 'িততাস একিট নদীর নাম' যন মানব জীবেনর 

িচরকালীন ত াশা ও াি র ে রই আেরক নাম। স  যমন ব ি  জীবেনর, তমিন গা ী জীবেনরও 

বেট। 
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