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িব�ৃত সািহত	 ও িবভূিত ভূষেনর ইছামতী 
 
ড. ঊষা বা�রী  
িবভাগীয় �ধান, বাংলা িবভাগ 

রমা  দবী বাজলা মিহলা মহািবদ	ালয়, ঝাড়খ& 

 

 

 
কিব বেলেছন, ‘সৃি)র কাজ লুি+র সােথ চেল’। সািহত	ও এক ধরেনর সৃি)। এে1ে2 িব3 সৃি)র সে4 সািহত	 

সৃি)র িকছুটা িমল আেছ। সািহেত	রও একটা বড় অংশ কালে9ােত িনি:; হেয় যায়।অতীেতর ব= কিব ও 

সািহিত	েকর রচনা আজ িব�ৃিতর অ>কাের হািরেয়  গেছ। 

সািহেত	র একটা অংশ িচরকালীন।েয সািহত	 রেসা?ীণA, তােকই িচরBন বা িচরকালীন সািহত	 বলা 

হয়।মহাকিব কািলদােসর  মঘDত,Eমার সFব,অিভGান সEBলা ইত	ািদ িচরBন সািহেত	র উIকৃ) িনদশAন।  য সকল 

কিব সািহিত	ক  লােকা?র সৃি) �িতভার অিধকারী,তাঁেদর রচনা এককােল িব�ৃত �ায় হেলও কখেনা িবলু+ হয় না। 

কারণ পরবতL কােলর রিসক ও িবদM পাঠেকর কােছ তা সমাদর লাভ কের। 

আধুিনক বাংলা সািহেত	  মাইেকল মধুসূদন দ?  থেক �O আজ পজA B ব= কিব-সািহিত	ক আিবভূA ত 

হেয়েছন।িকQ তাঁেদর মেধ	 অিধকাংশই আজ িব�ৃত �ায় কিব-সািহিত	ক।েদখা যায়,এক কােল যাঁেদর রচনা অসাধারণ 

সমাদর লাভ কেরেছ, সাRিতক কােল তাঁেদর রচনা একমা2 গেবষক ছাড়া আর  কউ পেড় না। অথAাI তাঁেদর রচনা 

সমূহ গেবষেকর আেলাচনার িবষয় হেয়  থেক  গেছ। অেনক সময় Sুল ও িব3িবদ	ালেয়র পাঠ	সূচী বা িসেলবােস 

তাঁেদর নাম থােক। 

বিTমচেUর যুেগ প	ারীচাঁদ িম2 এবং রেমশ চU দ? ও খ	ািত লাভ কেরিছেলন।িকQ তাঁরা আজ িবVৃত �ায় 

 লখক।তারকনাথগে4াপাধ	ায়(XণAলতা), দােমাদর মুেখাপাধ	ায়(মৃZয়ী,িবমলা),XণA Eমারী  দবী(ে[হলতা),মিহলা কিব 

িগরীU  মািহনী দাসী,মান Eমারী বসু,কািমনী রায়,ি�য়ংবদা  দবী,েলিখকা সীতা  দবী,শাBা  দবী ,িন\পমা  দবী, 

অনুOপা  দবী, আশালতা িসংহ, �ভাবতী  দবী, সরXতী,  লখক ]2েলাক	নাথ মুেখাপাধ	ায়,  কদার নাথ বে^াপাধ	ায়, 

�ফু` Eমার সরকার, রাখাল দাস বে^াপাধ	ায়, বারীU নাথ দাশ �ভৃিত আজ িব�ৃত �ায় সািহিত	ক। 

ইদানীং সািহেত	র  1ে2 িব�ৃত �ায় শab �ায়  শানা যায়। এক কােল রিচত উপন	াস,নাটক,�ব> ও 

কিবতা পড়েত আধুিনক পাঠক সমাজ আcহী নয়। পাঠক সমােজর এই িবOপ মেনাভােবর িতনb কারণ হেত পাের  

(ক)সািহিত	ক মূেল	র অভাব। 

(খ)পাঠক সমােজর \িচর পিরবতA নঃ- 
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 লখক যখন পাঠেকর \িচ বা চািহদা অনুসাের কলম ধেরন,তখন তাঁেক তার মূল	 িদেত হয়।কারণ পাঠেকর 

\িচ কালeেম পিরবিতA ত হেত থােক।অেনক সময় সািহেত	র উপর পাঠেকর িবকৃত \িচর �ভাব পেড়।এ িবষেয় 

আমরা রায়fণাকর ভারতচেUর রচনা সমুেহর উে`খ করেত পাির।রবীUনাথ িলেখেছন, “মানুেষর কােনর কােছ 

সবAদাই যারা িভড় কের থােক,যােদর ফরমাস সবেচেয় চড়া গলায়,তােদর পােত  যাগান  দবার ভার িনেত  গেলই 

ঠকেত হেব”। -- (রবীU রচনাবলী-দশমখi) সািহেত	র পেথ সািহেত	 নবj পৃঃ-৪৮১) 

(গ)কnA ব	o সাRিতক পাঠক সমােজর গভীর ভাবিনp cqািদ পাঠ করার মত  ]ধযA এবং সমেয়র একাB অভাব। 

আধুিনক পাঠক সমােজর \িচ বদেলেছ । তাই তাঁরা পুেরােনা রচনাfিল পড়েত আcহী নন। িবদM এবং রসG পাঠেকর 

সংখ	াও খুব কম।তাই ব=  rp রচনা আজ িব�ৃত �ায় হেয় যােs। 

ইছামতী  

িবভূিত ভূষন বে^াপাধ	ায়(১৮৯৪-১৯৫০)রিচত  শষ উপন	াস ইছামতী (১৯৫০)।  ইছামতী ও তার পা3AবতL 

অwল িনেয় িতিন এই উপন	াস িলেখেছন। ইছামতীেক িনেয় িতন বা চার খেiর এিপকধমL উপন	াস রচনার অিভ�ায় 

তাঁর িছল। িকQ অসমেয় মৃতু	 হওয়ার ফেল তাঁর  সই সাধ পূণA হয়িন। ইছামতী নদীর তীের  লখক জেZিছেলন।বনগাঁর 

অBগAত বারাকপুর তাঁর িনেজর cাম।ইছামতী নদী নদীয়া ও যেশার  জলার  মধ	 িদেয় �বািহত হেয়েছ।ইছামতীর xই 

তীরবতL িবoীণA ভূখেiর সে4 তাঁর িছল অBেরর  যাগ। এই অwেলর cাম, জনপদ,মাঠ,ঘাট,নদী,অরণ	 �কৃিত সব 

তাঁর  চনা। ইছামতী উপন	ােস নদীর আশপােশর সাধারণ মানুেষর জীবন ও সমােজর �িতsিব িতিন এেঁকেছন। 

পেথর পাঁচালী,অপরািজত ও আরণ	েকর মত ইছামতীরও সািহত	মুল	 অসাধারণ।অথচ সাRিতক কােল 

ইছামতী একb িবVৃত �ায় উপন	াস।েয  দশকােলর পটভূিমকায় এই উপন	াসb রিচত হেয়েছ তার  থেক আজ 

আমরা Dের চেল এেসিছ।কালগত এই ব	বধােনর জন	ই সFবতঃ উপন	াসbর �িত পাঠেকর এই অনীহা। 

 উিনশ শতেকর মধ	ভােগর ইছামতী ও তার আশপােশর cাম জীবেনর পটভূিমকায় এই উপন	াস রিচত 

হেয়েছ।এই উপন	াস তIকালীন cাম জীবেনর ইিতহাস ।িবভূিত ভূষণ বেলেছন, “ সই সব বাণী,েসই সব ইিতহাস 

আমােদর আসল জাতীয় ইিতহাস।মূক জনগেনর ইিতহাস,রাজ রাজড়ােদর িবজয় কািহনী নয়”। -- (িবভূিত রচনাবলী-

তৃতীয় খi-ইছামতী পৃঃ-৫১৫)    

 কািহনীর �ারেF �কৃিত  �িমক  লখক এই ভূখেiর বণAনা িদেত িগেয় িলেখেছন,  “ইছামতীর  য অংশ 

নদীয়া ও যেশার  জলার মেধ	 অবিyত,েস অংশটুEর Oপ যাঁরা  দখবার সুেযাগ  পেয়েছন তাঁরা জােনন।িকQ তাঁরাই 

সবেচেয় ভােলা কের উপলিz কেরন,যাঁরা অেনক িদন ধের বাস কেরেছন এ অwেল। ভগবােনর একb অপূবA িশ{ এর 

xই তীর,বনবনানীেত সবুজ,প1ী কাকলীেত মুখর। (পৃঃ ৫১৪) 

�কৃিতর বণAনা িদেত িগেয়  লখক তZয় হেয় যান। তাঁর বণAন ]নপুেণ	 cাম বাংলার �কৃিত আরও |),আরও 

লাবণ	ময় হেয় উেঠেছ। উি}-বাঁচড়া-]বঁিচ  ঝাপ বাঁশ,িনম,  সাঁদাল,Eঁচলতা,ধঁুধুল  কয়া, বEল, বনচটকা, নাটা-

কাঁটা,গাঙশািলেখর,লতািবতান বট অ3�থ িদেয়  ঘরা cাম বাংলার Oপ িতিন মমতাভরা �ি) িদেয় এেঁকেছন। 
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ইছামতী উপন	ােস ব= চিরে2র িভড়।কারণ এই উপন	ােস আেছ অেনকfিল পিরবােরর কািহনী। ইছামতীর 

�েল যারা বসবাস করেতা,যােদর সুখ-xঃেখর কথা  পােড়া িভেট fিলর জীণA �েপ �ৃিত হেয় িমেশ আেছ,  লখক 

তােদর কথাই বণAনা কেরেছন।এই চির2 fিল নানাধরেণর।এেদর  কউ সরল,েকউ Ebল,েকউ ধনী,েকউ দির�,েকউ 

ভােলা,েকউ ম^,েকউ অত	াচারী,েকউ বা অত	াচািরত। িনেমAাহ উদাসীন চির2ওআেছ পিত�তা রমণীর পাশাপািশ 

চির2হীনা নারীও আেছ। লখক চির2fিলেক  দেখেছন িনেমAাহ,Xs সরল �ি) িদেয়। অত	াচারী পু\ষ,চির2হীনা নারীও 

তাঁর সহানুভূিত  থেক বি�ত হয়িন।তাই ইছামতীর পু\ষ ও নারী চির2 ভােলা ম^ িদেয় গড়া।উপাদান এখােন 

যIসামান	, িকQ এই সামান	 উপাদান িনেয়  লখক একb অসামান	 উপন	াস িলেখেছন। উপন	ােস সাধারণতঃ 

নায়ক,নািয়কা থােক।িকQ এখােন  কান নায়ক,নািয়কা  নই।এই িদক িদেয় তারাশTেরর গণেদবতা উপন	ােসর সে4 

ইছামতীর তুলনা করা  যেত পাের। 

উপন	াসbর একb ঐিতহািসক পটভূিমকাও আেছ।নীলচাষ,নীলকর সােহবেদর অত	াচার এবং নীলিবে�াহ এ 

উপন	ােস অকb f\jপূণA yান লাভ কেরেছ। ইছামতীর তীের  মা`াহাbেত একb নীলEb yািপত হয়।ইংরাজ 

সােহবরা এই E�র সবAময় কতA া িছেলন।এই E�র বড় সােহব িছেলন িশ�ন এবং  ছাটসােহব  ডিভড।এই উপন	ােস 

কেয়কজন ম	ািজে�ট সােহব এবং িশ{ী  কাল�ওয়ািদA  c	া�েকও মােঝ মােঝ  দখা যায়। নীলE�র কমAচারীরাই 

সােহবেদর ইি4তমত এবং িনেজেদর মুনাফার কথা  ভেব �জােদর উপর নানা রকেমর অত	াচার করেতা। উপন	ােস 

 দওয়ান রাজারাম রায়,হরকালীসুর,আমীন �স� চ�িত,মু=রী িগরীশ-গদাধর �ভৃিতেক িনমAম ও �টেকৗশলী চির2 \েপ 

আঁকা হেয়েছ।   

নীলE�র কমAচারীরা সােহবেদর িনেদA শ অনুসাের দাদন িদেয় �জােদর িনেজেদর জিমেত নীলচােষ বাধ	 

করেতা।নীলচােষ �জােদর  কান লাভ িছল না কারণ দাদেনর টাকা বািক বেকয়া �ভৃিত  শাধ কের তােদর ভােগ	 

 বশী িকছু জুটেতা না ।নীলচােষ অসnত �জােদর পিরণিত হত ভয়াবহ।E�র  লাকজন চeাB কের �জােদর বাড়ী 

ঘর,ধােনর  গালা পুিড়েয় িদত । অপারগ �জােদর  E�র  গাদাম ঘের বা  কান অ>কার আেলাবাতাসহীন সংকীণA ঘের 

আব� কের রাখা হেতা।এছাড়া চাষীেদর উপর হত অকথ	 অত	াচার।E�র ভাড়ােট  লেঠলরা নীলচাষ িবেরাধী অবাধ	 

�জােদর অেনক সময় খুন করেতা। নীলকরেদর শ	ামচাঁদ নামক চাবুক সবAদাই �জােদর িপেঠ পড়ার জন	 ��ত 

থাকেতা ।অেনক সময় �জােক িমথ	া সা1ী িদেত বাধ	 করা হেতা।সা1ী িদেত রািজ না হেল তােকও কেঠার শািo 

 পেত হত ।জালজুয়াচুির,�তারণা এবং উIপীড়েনর মাধ	েম বাংলােদেশ নীলচােষর ধারা অব	াহত িছল ।ইছামতীেত 

 দখা যায় নীলE�র  দওয়ান রাজারাম রায় ও  ছাট সােহব রাহাতুনপুর cাম আfেন পুিড়েয় ছারখার কের  দন ।চাষী 

নীলচােষ আপি? জািনেয় িছল- এই িছল তােদর অপরাধ।সরল পেরাপকারী রামকানাই কিবরাজ নীল করেদর িমথ	া 

মামলায় সা1ী িদেত রািজ হন িন।এই অপরােধ E�র  লােকরা তাঁেক শািo িদেয়েছ। 

ইছামতী উপন	ােস নীলচাষ,নীলকেরর অত	াচার এবং  শেষ নীলচােষর িব\ে� �জােদর িবে�ােহর কথাও 

বলা হেয়েছ।কািহনীেত  দখা যায় নীলচােষর িব\ে�  িনপীিড়ত �জারা ঐক	ব� হেয়েছ।িছহির সদA ার বড়সােহব 

িশপটনেক |) ভাষায় বেলেছ, “ মােদর ঘের ভাত  নই পরেণ বoর  নই ঐ নীিলর জিন	 ।মা কালীর িদিব	 িনেয় 

 মারা বিলিচ,নীল আর  বানেবা না . . . ধান করেবা”।  (পৃঃ ৬৫১) 
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িশপটন সােহব তােক পাঁচেশা টাকা বকিশশ িদেয় নীলচােষ বাধা না িদেত অনুেরাধ কেরেছন।িকQ তাঁর কথায় 

কাজ হেলা না । িছহরী বেলেছ,- “ মার একার কথায় িকছু হেব না ।মুই আপনাের বলিছ �নুন,েতেরাখানা গাঁেয়র  লাক 

একoের হেয়  জাট পািকেয়েছ” । (পৃঃ ৬৫১) 

বলা বা=ল	 ব=জায়গায় নীলচােষর িব\ে� চাষীরা  জাটব� হেয়িছল।  জলায় �জাবগA  1েপ উেঠেছ,তারা 

নীেলর দাদন আর  নেব না।সেতেরাটা নীলE� িবপ�। cােম cােম �জােদর সভা হেs,পwােয়I ]বঠক বসেচ 

 মৗজায় নীেলর জিম  ভে4 �জারা ডাঁটা শাক আর িতল বুনেছ।  (পৃঃ ৬৫২) 

নীলকর সােহবরাও �জােদর আইন িদেয় জa করার জন	 ষড়য� করেতা। দাদেনর খাতা পিরবি?A ত কের 

তারা ম	ািজে�েটর সামেন উপিyত করেতা। “দাদন খাতা অিত দরকারী দিলল।সমo �জার bপসই িনেয় অেনক যে� 

এই খাতা ]তির করা হয়।Xয়ং ম	ািজে�ট এেস এই দাদন খাতা পরী1া কের থােকন ।অিধকাংশ E�েত দাদন খাতা 

xখানা কের রাখা থােক।ম	ািজে�টেক আসল খাতাখানা  দখােনা হয় না ”। (পৃঃ ৬৫২-৫৩)  

ইছামতীেত  দখা যায়,িবে�াহী �জারা  জাটব� হেয় নীলE�র অত	াচারী  দওয়ান রাজারাম রায়েক খুন 

কের।  ইছামতী উপন	ােস নীলিবে�ােহর ইিতহাস বণAনা কের  লখক বেলেছন, “নীল িবে�াহ িতন  জলায় সমান 

দাপেট চলেলা।সার উইিলয়ম  c সব  দেখ িগেয়  য িরেপাটA  পাঠােলন,নীলকরেদর ইিতহােস  স একখানা িবখ	াত 

দিলল।িতন  জলার ব= নীলE� উেঠ  গল এর xবছেরর মেধ	।েবিশর ভাগ নীলকর সােহব E� িবিe কের িকংবা 

এেদশী  কান বড়  লাকেক ইজারা িদেয় সাগর পািড় িদেল” (পৃঃ ৬৯৬) 

এই উপন	ােস অেনকfিল কািহনী একে2 একb পিরণিতর অিভমুেখ এিগেয়  গেছ।এfিলর মেধ	 

উে`খেযাগ	 হল রাজারাম রােয়র পািরবািরক িচ2,িতন �ী ও এক িশ�সBানেক িনেয় ভবানী বাঁড়ুেয	র সাংসািরক 

িচ2,নালুপােলর কািহনী,আমীন �স� চ�িতর ও অৈবধ �ণেয় আস�া িনoািরণীর কািহনী ।এ ছাড়াও অেনক 1ু� 1ু� 

কািহনী আেছ । নীলE�র বড়সােহব িস�ন এবং গয়া  মেমর মধুর স�কA bও  লখক তুেল ধেরেছন। 

 দওয়ান রাজারাম রােয়র চির2b ভােলামে^ গড়া।েদওয়ান িহসােব িনpুর হেলও পািরবািরক জীবেন িতিন 

কতA ব	 পরায়ণ Xামী ও  [হময় �াতা ।বড় সােহব এবং  ছাট সােহব চির2 xbও জীবB হেয় উেঠেছ।বড় সােহব 

 eাধী,েছাটসােহব মাতাল,উদারেচতা িচ2কার সােহেবর চির2bও িনখঁুতভােব িচি2ত।আমীন �স� চeব?Lর চির2b 

X{  রখায় উ�ল হেয় উেঠেছ। ব	ি�গত জীবেন  স িছল অসুখী। �থেম একb  বাবা  মেয়েক  স িবেয় 

কেরিছল।েবাবা হেলও বউb তােক খুব ভােলা বাসেতা।সBান �সব করেত িগেয়  স মারা যায়। ি�তীয় পে1র �ী িছল 

বড়েলােকর  মেয় ও অহংকারী। Xামীর সে4 স�কA  িছ� কের  স বােপর বািড়েত চেল যায়।তাই �টেকৗশলী ও ধূতA  

এই চির2bর অBের একb শূণ	তােবাধ িছল। গয়া  মেমর মেনর মানুষ বড় সােহব।তার অBের দয়া মায়া আেছ। 

এই উপন	ােস এক একb চির2েক িনেয় এক একb Xত� কািহনী গেড় উেঠেছ।চির2 িচ2েন  লখক  কাথাও 

সংযম বা পিরিমিত  বাধ হারান িন।িতন �ীেক িনেয় ভবানী বাঁড়ুেয	র সংসারb  কৗতুক�দ।গ{ –ব�র চমIকািরj  নই 

তবুও এর মেধ	  কৗতুক রস সwািরত হেয়েছ।Xামীেক িনেয় িতন  বান বা �ীর মেন  কান �� বা সংঘাত সৃি) হয়িন। 
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িতলু,িবলু ও নীলুর মেধ	 িতলু বা িতেলা?মা  লখেকর সহানুভূিত  বিশ  পেয়েছ ।ভবানী বাঁড়ুেয	 সI,ধািমAক ও 

আ েভালা পু\ষ। িশ�  খাকার চিরে2 িশ� মনo¡ সু^র ভােব পির¢ুট হেয়েছ। 

নালুপােলর কািহনী এ উপন	ােস f\jপূণA yান  পেয়েছ।দির� নালু পিরrম কের  শেষ বড়  লাক 

হেয়েছ। লখক বেলেছন,নালু পাল আর  সই নালু পাল  নই ,অবyা িফিরেয়  ফেলেছ ব	বসা করেত করেত।বড়েলাক 

হওয়ার সে4 সে4 নালু পােলর চািরি2ক পরব?A নেক  লখক সু^র ভােব ফুbেয় তুেলেছন।গৃহবধূ িনoািরণীর চির2b 

X{  রখায় জীবB হেয় উেঠেছ। িনoািরনী চিরে2 এক িবে�ািহনী নারীেক  দখা যায়।Xামীর ভােলাবাসা  স 

পায়িন,েপেয়েছ �ধু লা�না।তাই  স cােমর যুবক  গািব^ রােয়র সে4 অৈবধ  �েম িল+ হেয়েছ।  স মুি�র আন^ 

চায়,তাই  স িতলুেক বেলেছ, “  ঢঁিকেত পাড় িদেত িগেয়  কামের বাত ধরবার মত হেয়েছ।এত কেরও মন পাবার 

 জা  নই কােরা।েকন আিম থাকেবা অমন 3�রবাড়ী  ? (পৃঃ ৭০৬)   

রামকানাই কিবরােজর চির2 িচ2েণও  লখেকর ]নপুণ	 এবং মানব চির2 স�েকA  গভীর অিভGতার পিরচয় 

পাওয়া যায়।কিবরাজ দির� হেলও সIচিরে2র মানুষ।কেঠার শািo পাওয়া সে¡ও িতিন িমথ	া সা1ী  দনিন। 

 ছাট  ছাট চির2fিল িনঁখুত ভােব আঁকা। িহিম,তুলসী,ময়না,সুবাসী, আ�াকালী, ফিনচeবতL,চUচাটুেয	,ভজা 

মুিচ,হলধর,অেঘার,রামু সদA ার রিসক মি`ক �ভৃিত চির2 X{ কথায় জীবB হেয় উেঠেছ।  লেঠল ডাকাত,খুনী চির2 

িচ2েণও িতিন িছেলন িস�হo। 

িবভূিত ভূষণ জীবন সেচতন িশ{ী। তাঁর �কৃিত  রামাি¦ক হেলও িতিন জীবনেক Dের সিরেয় রােখন 

িন।জীবেনর গভীের িতিন ডুব িদেয়েছন।তাই তাঁর রচনায় সাধারণ মানুেষর জীবেনর সুখ-xখঃ,আন^- বদনার উsল 

�কাশ । ঊণিবংশ শতাaীর মধ	ভােগর বা4ালী সমােজর Oপ িতিন এই উপন	ােস |§ ভােব তুেল ধেরেছন। 

 কৗলীণ	 �থা ও তার ভয়বহ Oপ এ উপন	ােস  দখা যায়।Eলীন কন	ার িববাহ  দওয়া এ সমােজ িছল ক�ন 

ব	াপার। Eলীন কন	ােদর তুলনায় পাে2র সংখ	া িছল কম। তাই অেনক সময় Eলীন বৃে�র সে4 িপতা কন	ার িববাহ 

িদেতন।েকৗলীন	 �থার সু2 ধের ব=িববাহ �থাও ভয়াবহ আকার ধারণ কেরিছল। অিধকাংশ Eলীন কন	া িবেয়র পের 

বােপর বািড়েত থাকেতা।িবভূিতভূষেনর পেথর পাঁচালীর ইি^র ঠাকOণ তার িনদশAন। 

ইছামতী উপন	ােসর রাজারাম রােয়র িপিস িছেলন Eিলন কন	া।চি`শ বছর বয়েস এক বৃ� পাে2র হােত 

তাঁেক সমপAণ করা হয়। 3�রবাড়ীেত সতীেনর  ছেল  মেয়রা তাঁেক মারধর করেতা।Xামী মারা যাওয়ার পের তাঁেক 

বাড়ী  থেক তািড়েয়  দয়।এই উপন	ােসই রাজারাম রায় ভবানী বাঁড়ুেয	র সে4 তাঁর িতন  বােনর একসে4 িবেয়  দন। 

পণ-�থার �চলন িছল।অেনক সময় অেথAর িবিনমেয় বাপ তাঁর  মেয়েক িবeী কের িদেতন।িনoািরণীর বাপ 

তােক ৭৫ টাকার িবিনমেয় িবeী কের  দন । “বাবা অেনক টাকা পণ  পেয়  rাি2য় ঘের  মেয়েক িবeী কেরিছেলন-

খুব  বশী টাকা,পঁচা?র টাকা।েখাঁড়া Xামীর সে4  স খাপ খাইেয় চলেত পাের িন  কােনা িদন ,শা�ড়ীর সে4ও নয়”। 

(পৃঃ ৭৭৪) 
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অ|ৃশ	তা,জািতেভদ �থা �ভৃিত িছল। চ&ীম&েপর িচ2ও এ উপন	ােস আেছ। ইছামতীর কািহনী মqর 

গিতেত িবিচ2 ধারায় �বািহত হেয়েছ।উপন	ােসর ভাষা Xs,সরল,অনাড়¨র,  “নালু পােলর �া©ণ  ভাজেনর িদন 

দেল দেল �া©ণ আসেত লাগেলা  ছাট  ছাট  ছেলেমেয়র হাত ধের।বড় উেঠােনর সািময়ানার তলায় সকেলর জায়গা 

ধরেলা না। ‘দীয়তাং’ ‘ভুজ	তাং’ ব	াপার চলেলা। গাওয়া িঘেয় ভাজা লুিচ আর িচিন এক এক �া©েণ যা টানেল! 

 দখবার মেতা  হােলা �শ	টা।কখেনা এ অwেল এত বৃহত ও এত উ«েrণীর  ভাজ  কউ  দয় িন।েয যত পাের  পট 

ভের গরম লুিচ,মালপুয়া,িচিন আর নারেকােলর রসকরা  দওয়া  হােলা –তার সে4 িছল ]বE¬ পুেরর  সানা 

 গায়ািলনীর �েকা দই । (পৃঃ ৭৯৯) 

িবভূিত ভূষণ �কৃিত সেচতন িশ{ী,সামান	 �কৃিতর Oপও তাঁর কােছ অসামান	 হেয় ধরা িদেয়েছ।ইছামতী 

উপন	ােস সবA2 �কৃিতেক  দখা যায়। িনoািরণী  বৗ ঘড়া বুেক িদেয় আরােম ইছামতীেত সাঁতার কাটেছ।তার বণAনা 

িদেত িগেয়  লখক বেলেছন, “ঘড়া বুেক িদেয় সাঁতার  দওয়ার আরাম  য িক,যারা কখেনা তা আXাদ কেরিন তােদর 

িনoািরনী  বাঝােব এর মমA? তুিম চেলছ জেলর  9ােত নীত হেয় ভাbর িদেক,পােশ পােশ চেলেছ কচুির পানার 

ফুল,েটাপাদানার দাম,েতলEচা লতার টুকটুেক পাকা ফল সবুেজর আড়াল  থেক িক মারেছ গাঙশািলখ পানা-

 শওলার দােম িক® িক® করেছ –িক আন^!মুি�র আন^। (পৃঃ ৭০১) 

উপন	াসbর ইছামতী নামকরণও ইি4ত বহ ।উপন	ােসর �থেম ইি4তময়তার  য আভাস আেছ তা |) 

হেয়েছ উপন	ােসর  শেষ।নদীর জলধারা মহাসমুে� িগেয়  মেশ।খiকালসীমার মেধ	 মানুেষর  য জীবন �বাহ-তা 

একিদন মহাকােলর গেভA  হািরেয় যায়। 

 লখক বেলেছন, “ইছামতীর �েল �েল ভরা ঢল ঢল Oেপ  সই অজানা মহাসমুে�র তীর হীন অসীমতার 

X¯  দখেত পায়  কউ  কউ-কত যাওয়া আসার অতীত ইিতহাস মাখােনা ঐসব মাঠ,ঐ সব িনজA ন িভেটর িঢিপ-কত 

লু+ হেয় যাওয়া মােয়র হািস ওেত অ�শ	  রখায় আঁকা। আকােশর �থম তারাb তার খবর রােখ হয়েতা। . . . ওেদর 

সকেলর সামেন িদেয় ইছামতীর জলধারা চwলেবেগ বেয় চেলেছ বড়  লানা গােঙর িদেক,  সখান  থেক  মাহানা 

 পিরেয়, রায়ম4ল  পিরেয়, গ4াসাগর  পিরেয় মহাসমুে�র িদেক। . . . (পৃঃ ৭৯৬) 
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