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       মা আর বাবার সাথে োথে নিশ্চিশ্চিপুর গ্রাথমর ছ াট্ট এে বানিথে। ওরা ছেমি স্বচ্ছল পনরবাথরর ছ থলথমথে িে। 

ছিহাথেেই গ্রাথমর সহজ-সরল দনরদ্র পনরবাথরর সন্তাি। নেন্তু ো বথল েী আর দনসিপিার সীমা আথ ? 
 

নদনদ দরূ্ গা ছো দনসিপিাে এে িম্বর। আজ এর বার্াি ছেথে আম ছপথি আিা ছো োল ওর বানি ছেথে িারথেল- 

োর এসব িা েরথল ছেি চথলই িা। মা বেথে পাথরি ভথে েখথিা আবার ভাইটিথে নিথে লুনেথে লুনেথে ছপথি 

আিা ফলগুনল মজা েথর খাে দরূ্ গা। দু’ভাইথবাি ছখথল ছবিাে,  ুথি ছবিাে বথি-বা াঁদাথি। বথির িািা র্া , ফুল 

আনবষ্কারও োথদর ছিশা। এভাথবই বি হথে োথে ওরা। 
 

িািাথপাথিথির সংসাথর টিেমথো দুথবলা খাবার ছজাথি িা। বৃটির নদথি ফুথিা চাল নদথে জল র্নিথে র্াথে পথি। 

অিি সব ছমথেথদর মথো রংথবরথের ছখলিা, জামা-োপি পাে িা দরূ্ গা। এেই অবস্থা অপুরও। এজিি দরূ্ গা েখথিা-

সখথিা অথিির ছোথিা শ্চজনিস চুনর েথর পািা-প্রনেথবশীর র্ানলর্ালাজ সহি েথর, সাথে মাথের নপিুনি। এরই মথযি 

ছবথি উিথে োথে ওরা। ঘথি িািা মজার মজার ঘিিা।   

 

       র্থের ছেন্দ্রীে চনরত্র অপু এবং দুর্ গা। েনদও অপুথেই ছেশ্চন্দ্রে চনরত্র যরা হে । অপুর ছবথি ওিা নিশ্চিশ্চিপুর গ্রাথম । 

এখাথি োর ও োর নদনদর শশশব ছেথিথ  । োথদর  ুথি ছবিাথিা, গ্রাথমর বিথভাজি, ঝথির মথযি আম েুিাথিা । 

এ ািা োত্রা পালা, ও অবায আিথির  ুথি ছবিাথিা গ্রামমে । ো হেে শহথরর ছবিা ওিা ছ থল ছমথেরা নচন্তাও 

েরথে পারথব িা । আথমর আটি নদথে ছে বানশ বািাথিা োে ছসিাও হেে োরা েখিও ভাথবনি । এই সরলো ও 

গ্রাথমর জীবি ফুথি উথিথ  উপিিাথস । 
 

দুই ভাইথবাি গ্রামি সরলোে ছবথি উথি। দুর্ গা চঞ্চলপ্রাণ,  ুথি নফথর গ্রামমে ফল েুথিাথিা আর প্রেৃনের ছসৌিে গ 

আেন্ঠ পাি েরার উথেথশি। অপু বাবা মার বাযির্ে সন্তাি, পিাথলখাে ছবজাে আগ্রহ আর োর েেিার জর্ৎ 

সুনবশাল। েখথিা ছস ছপৌরানণে ছোদ্ধা ছো েখথিা বিবাথস নবোনিে দুুঃখী রাজপুত্র। বইথের প্রাে সবিা জথুিই 

অপু আর দুর্ গার সহথদারজাে ভালবাসার মযুর সম্পেগ অথেষণ েরা হথেথ । 

 

      অপুর চনরত্র আসথল র্থি উথিথ  এে নবস্মেের ভাথব । বলা োে োর ছচাথখ সব সমে ছেৌেুহল ছখলা েথর োথে । 

অপর নদথে োর নদনদ হথচ্ছ প্রেৃনের এেিা অংশ। োরা দু ভাই ছবাি নমথল ঘুথর ছবিাে গ্রাম । অপু সব জাের্াথেই 

নবস্মে ছখাথজ । োর োথ  সব নে ু িেুি, এে নশশুর োথ  পৃনেবী ছেমি টিে ছেমি । োর ছচাথখও েথি ছেথদ 

ওথি আবার আিথি ছহথস ওথি । বলা োে অপুর চনরথত্র আমরা এে শশশব ছদখথে পাই । 
 

 

দানরথদ্রর েরাল আঘাথে জজগনরে সাযারি মািুথষর জীবি- িিাোথিথদর ডাোনে, অপুথদর পনরবার দুইিা িাোর 

মানিগ্রাথমর জিি ছেি হাজার ব থরর প্রনেক্ষা অপু, দুর্ গা ও সব গজোর। র্থে ছরল র্ানি আর ছরললাইথির উপমা 

নদথে অপুর অেীেথে ছফথল উজ্জ্বল আর্ামীর নদথে আর্মি এবং ছবাথির ছশাথে োের হথে নপ ি নফথর ছদখা 

নফাঁ থে হথে োওো দুর্ গার সৃ্মনে। ছবাথির অপূণ গ শখগুথলাথে বাস্তবোে রূপ ছদোর জিি দানরথদ্রর নবরূথদ্ধ সংগ্রাথম 

অবেীি গ হে অপু।  
 


