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সূিনো :  
রমেশিি ডসন িোাংলো সোচিমতযর এক অননয কথোসোচিচতযক। ডপশোে চতচন একজন কচিরোজ িমলও সোচিতয রিনোর 
প্রচত তোাঁর অতযন্ত অনুরোগ ককমশোর ডথমকই। চতচন লক্ষ কমরমেন িচিমশর দশমকর উত্তোলেে পচরচিচত, প্রথে চিশ্বযুদ্ধ 
পরিততীকোলীন যুমদ্ধর ক্ষতচিহ্ন, জোতীে ও আন্তজতোচতক ডক্ষমে অথতননচতক সাংকট ডথমক সৃচি িওেো অিলোিিো, ভোরমতর 
েোনুষমদর উপর চিচটশমদর িোচিমে ডদওেো ডশোষমের েোেো। এই সিচকেুই তোাঁর েমিয সোচিতয রিনোে চিপুল পচরেোমে 
প্রভোি ডেমলচেল। কচি ও কথোসোচিচতযক ডপ্রমেি চেে একসেে কচিতোর েমে চলমেমেন-  

“েোনুমষর েোমন িোই– 
ডগোটো েোনুমষর েোমন 

রক্ত, েোাংস, িোি ডেদ েজ্জো 
কু্ষিো, তৃষ্ণো, ডলোভ,কোে চিাংসো সমেত 

ডগোটো েোনুমষর েোমন।” 
ডপ্রমেি চেমের এই িযচক্তগত আত্মদশতন ডথমক ডগোটো েোনুমষর েোমন ডেোাঁজোর তোচগদ শুিুেোে তোাঁর কচিতো চকাংিো 
কথোসোচিমতযর েমিযই সীেোিদ্ধ থোমকচন, তোাঁর পূিতিততী, সেকোলীন ও পরিততীকোমলর অসাংেয ডলেমকরো েোনুমষর েোমন 
ডেোাঁজোর ডিিোে ডেমতমেন। জীিন-ডকচিক সোচিতয রিনোে েোনুমষর িলেোন জীিনমক নোনোভোমি েুচটমে তুমলমেন। আর 
এই েোনুমষর িলেোন জীিমনর সমে তোর কিচিেযেে জীচিকোর আমেোজন কমরমেন। তমি পচরচিচতই েোনুষমক িোিয 
কমর এক-একচট জীচিকোমক ডিমে চনমত। তোই জীিনমকচিক সোচিতয রিনোে ডলেমকরো সেকোলীন পচরচিচতর সমে 
সোেঞ্জসয িজোে ডরমে তোমদর জীচিকোমক সুের ভোমি রূপ ডদওেোর ডিিো কমরমেন। এইরকেই একচট জীচিকো-মকচিক 
জীিন পচরিমের গল্প িল রমেশিি ডসমনর ‘ড োমের চিতো’। এই গল্পচটমত ড োেমদর জীচিকো-মকচিক জীিন পচরিে 
পচরসু্ফচটত। চতচন িযচক্ত িো সেোমজর স্পিতো অচত কোমের ডথমক ডদমেমেন, িুমেমেন। আর এই অচভজ্ঞতোমক কোমজ 
লোচগমে চতচন সোচিতয রিনোে েমনোচনমিশ কমরমেন। তোাঁর গল্প চকাংিো উপনযোসগুচল যতেোচন আমিগ চনভতর, তোর ডথমক 
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ডিশী িোস্তি অচভজ্ঞতো চনভতর। তমি তোাঁর সোচিমতয অন্তযজ ডেেীর েোনুমষর কথোই ডিশী পচরেোমে েুমট উমেমে। এককথোে 
তোাঁর গল্প িো উপনযোসগুচল সোেচিক অন্তযজ ডেেীর েোনুমষর সেোজিযিিোর পূেতোে রূপ। আর এই সেোজিযিিোর 
পচরসু্ফটমন ড োে জোচতর পচরিে চনমে রচিত তোাঁর গল্পচট ‘ড োমের চিতো’। গল্পচট ‘েৃত ও অেৃত’ গল্পিমের অন্তভুতক্ত।   
            সৃচির আচদলমে েোনুমষর আচিভতোি যেন ঘমট থোমক, তেন ডথমকই েোনুমষরো তোমদর কু্ষিো চনিোরমের জনয 
নোনো িরমের জীচিকোমক ডিমে চনমেমে। আর এই জীচিকোর েিয চদমেই সেি েোনুমষর সিতদো ডিাঁমি থোকোর প্রেোস। 
তমি শ্মশোভূচেমত িোসিোমনর জোেগো কতচর কমর, দোি কোমযতর েিয চদমেও ডয জীচিকো চনিতোি করো যোে, ডসটো িেত 
িোাংলো সোচিমতয চিরল। ‘ড োমের চিতো’ গল্পচটমত এইরকেই দু’জন ড োে সম্প্রদোমের জীচিকো-মকচিক জীিন পচরিে 
চদমেমেন ডলেক।  
            জনিসচতর ডথমক দূমর জলরোচশর েোেেমন শুষ্ক প্রোেিীন েোদোমরর চভটো শ্মশোভূচেমত দু’জন ড োে 
সম্প্রদোমের েোনুষ িোরু ও িদমনর িসিোস। ডযেোমন দশ েোইল দূর ডথমকও েোনুমষরো েিো ডপোিোমত আমস। ডলেক 
শুরুমতই ডসই শ্মশোভূচের িেতনো চদমেমেন- “চভটোর উপর পোতোিীন েৃতপ্রোে গোেগুচল চিকলোে কুষ্ঠীর েমতো দোাঁিোইেো 
আমে। এেোমন ওেোমন েিোন রচিেোমে কেলো, অদ্ধতদগ্ধ অচি ও েোনুমষর েোথোর েুচল।” এই চভটো ডযেন “প্রকৃচতর 
একটো অচনেে”, ডতেচন েোনি সভয সেোমজর িোইমর িোরু ও িদমনর িসিোস। িোরু ও িদন শ্মশোমনর আমশ পোমশ 
সিোর পচরচিত। চকন্তু ডকোথোে তোমদর িোচিঘর, ডকোথো ডথমক তোরো এমসমে তো সিোর অজোনো। গমল্প আেরো ডদচে 
“যেদূমতর েমতো আকোশ ডথমক িইমত তোরো এই শ্মশোমনর িুমক আচিভূতত িইেোচেল েিোর-কোে ডজোগোইিোর জমনয। 
আজ চিশ িৎসর তোমদর এই অচিকোমর ডকি িস্তমক্ষপ কমর নোই। তোরোও চিমলর েমিয ডপোমিো চভটো িইমত গোে কোচটেো 
আচনেো েৃতমদর সৎকোমরর িযিিো কচরেো চদেোমে।” সেোজ সাংসোর সিচকেুই তোমদর পরস্পরমক চনমেই। েোদোমরর 
চভটোে তোরো একচট কুাঁমি ঘর ডিাঁমি থোমক। িোইমরর জগৎ তোমদর কোমে অথতিীন। “জীচিত েোনুমষর কন্ঠস্বর অমপক্ষো 
েৃতমদিই ডযন প্রোেিন্ত। তোরোই তোমদর জীচিকো। পরস্পমরর সমেও তোরো িি একটো কথো িমল নো, িোমস আরও কে। 
ডকোন্ েৃতমদি চকরূমপ পুচিল, ডকোনটোর িোি কতেোচন শক্ত এই-ই তোমদর আমলোিয চিষে।” 
             িোরু ও িদমনর কোমে দুভতোগয-ক্রমে দুচদন ডথমক েিো ডপোিোমত ডকউ আমসচন। এেনচক িোাঁচিমতও তোমদর 
িোল চেল নো। েোনিসেোমজর কোমে েৃতুয েোমন দুুঃমের, ডিদনোর। চকন্তু জীচিকোর কোরমেও পোমে যোে েোনুমষর 
জীিনদশতন। তোই িোরু ও িদমনর কোমে েৃতুয অথত অনযরকে। তোমদর কোমে েোনুমষর েৃতুয নো িওেোটো অতযন্ত দুভতোমগযর। 
কোরে েিো ডপোিোর েমিয চদমেই তোমদর প্রচতচদমনর আিোমযতর প্রমেোজনীে অন্নটুকু ডজোগোি িমে যোে। িদন তোই 
শূকমরর েমতো অিযক্ত স্বমর িমল ওমে- “েোই, এ রোমজয দুচদমনর েমিয এক ডিটোও েরল নো। েোনুষগুমলো চদন চদন ডযন 
অের িমে উমেমে।” এইসেে চিিোতো ডযন তোমদর প্রোথতনো শুনমলন। েিযরোমে একচট যুিক শ্মশোমন এমস িোরু ও 
িদনমক  োকমত লোগমলন। যুিকচটর ডকোমল একচট েৃত চশশু। চনমজর ডেি পুত্তচলমক ডস একোই ডপোিোমত এমসমে। 
ডলোকচট জোচতমত পদ্মরোজ। ডলোকচটর িোচির কোমে ডজমল, ডকোি, যুগী, ভুাঁইেোলী জোচতর েোনুমষরো থোকমলও, ডকউই 
পদ্মরোমজর েৃত চশশুচটমক স্পশত করমত রোচজ িেচন। তোই ডলোকচট শ্মশোমন একোই ডনৌকো িমি এমসমে পুমের প্রচত ডশষ 
কততিয সম্পোদন করমত। প্রথমে প্রমেোজনীে অমথতর চিচনেমে িোরু ও িদন চশশুচটমক ডপোিোমত রোচজ নো িমলও, ডশমষ 
এক টোকোর চিচনেমে এিাং পোাঁি চদমনর েমিয চিতো জ্বোলোমনোর কোে িোিদ আর এক টোকো চদমে যোওেোর শমতত তোরো েরো 
চশশুচটমক ডপোিোমত রোচজ িমে যোে।  
            এরপর িদন িোরুমক এক টোকো ও আমগর চকেু কমেন চদমে তোিোতোচি িোল চনমে আসমত িমল। িোরু 
িদমনর কথোেমতো তোিোতোচি িোল চকমন চনমে আসমত যোে। কোরে চশশুচটমক ডপোিোর জ্বলন্ত আগুমন িোল ডসদ্ধ কমর 
তোমদর দুজনমক ডেমত িমি। এচদমক িোরু িমল ডগমল িদন একোই চশশুচটমক ডপোিোমত থোমক। অমনক সেে ডপচরমে 
যোে। চিতোর জ্বলন্ত আগুন চনমভ যোে, িোরু তিুও চেমর আমস নো। কু্ষিোতত িমে িদন িোরুর উমেমশয গোচল চদমত থোমক। 
“চপঞ্জরোিদ্ধ কু্ষচিত চিাংস্র পশুর েমতো িদন েমিয েমিয চনস্ফলো গজতন কচরমত থোমক।” এরপর িীমর িীমর চিমকমলর 
চদমক িদন ক্লোচন্ত অনুভি করমত থোমক, িোরুর উপর ক্রেশ রোগ কমে ডযমত থোমক িদমনর। িরাং িোরুর জনয িদমনর 
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চিন্তো িমত থোমক। চভটোর চিচভন্ন প্রোমন্ত চগমে িোরুর উমেমশয চিৎকোর করমত থোমক। চকন্তু িোরুর ডকোমনো সোিো পোে নো 
িদন, িরাং তোর সি চিৎকোর িোতোমসর সমে চেমশ যোে। এরপমরর চদন একদল ভদ্রমলোক ডনৌকোে কমর একচট 
স্ত্রীমলোমকর শি ডদি চনমে আসমলন। ডসই ডনৌকোে িদন িোরুর উমেমশয ডেোাঁজ করমত ডিচিমে যোে। ঘণ্টোেোমনক পমর 
িদন পোচতেোর চিল ডথমক িোরুর েৃতমদি িিন কমর আমস। িোরুর সপতদাংশমন েৃতুয িমেমে। ডনৌকোমত ডসই সমে চনমে 
এমসমে ডসর দমশক লোল ডেোটো িোল এিাং কমেকটো কই েোে। িোরু িোল ও কই েোে চকমন ডনওেোর পর চেমর আসমত 
পোমরচন। িরাং তোর চেমর আসোর আমগই েৃতুয িমেমে। গমল্প ডদেো যোে– “কই েোেগুচল িোরুর ডদমির দুিোর জোেগো 
েোইেো ডেচলেোমে, পোচেমত ডেোকরোইেো শিচটমক ক্ষতচিক্ষত কচরেোমে।” 
          সমের সোথী িোরুর েৃতমদি িিন কমর চনমে আসোর পমরও িদমনর েমিয ডকোমনো চিত্ত িোঞ্চলয ডনই। িরাং 
িোরুর চিতো সোচজমে িদন ডসই আগুমন িোল ও েোে ডসদ্ধ করমত উদযত িে। তমি ডলেক গমল্পর ডশমষ িদমনর েোনচিক 
সত্তোচট সুের ভোমি উপিোপন কমরমেন- “দূমর আকোমশর িুমকর পোচত উচিমতমে। কিকোলী সূযত চিতোর উপর েোমগর 
ডগোলো ঢোচলেো চদেোমে। চিতোর আগুন ও সূমযতর আমলোে েোদোমরর চভটো একটো লোল আভো িোরে কচরল। চিতোর চদমক 
িোচিেো িোচিেো িদমনর ডিোে চদেো জল গিোইেো পচিমত লোচগল।” 
            প্রথে পুরুমষ রচিত গল্পচটর িেতনোে ডলেক িোস্তিতোমক অকু্ষণ্ণ ডরমে কোচিনী রিনো কমরমেন। িোস্তিতোমক 
অচতক্রে কমর ডযেন ভোিোলুতোমক আেে ডযেন ডদনচন, ডতেচন চশল্পীসুলভ ভোিনো চনমে গল্পচট পচরমিশন কমরমেন। 
জীচিকো-মকচিক দুচট ড োে সম্প্রদোমের েোনুমষর জীিন চনমে ডলেো গল্পচটমত েূলত চতন চদমনর ঘটনো পচরমিচশত 
িমেমে। গল্পচটর শুরুমতই ডলেক সরোসচর ভোমি িোরু ও িদমনর জীিন ও জীচিকোর পচরিে চদমে কোচিনী িেতনোে 
সেোন্তরোল ভোমি এচগমে ডগমেন। গল্পচটর পটভূচে যচদও শ্মশোমনর, তিুও ডলেক ডসেোমন শ্মশোমনর পটভূচে চিসৃ্ততভোমি 
িেতনো কমর অচতপ্রোকৃত আিমির সৃচি কমরনচন। কোরে ডলেক জোমনন শ্মশোন শুিুেোে েৃতমদি সৎকোমরর িোনভূচে িমত 
পোমর নো, জীচিকো িো িোসিোমনর জোেগোও িমত পোমর। তোই ডদেো যোে িোরু ও িদমনর জীিমন েৃতুযমক চঘমরই তোমদর 
জীচিকো চনিতোি করমত িে। তোরো েোদোমরর চভটো শ্মশোমন িোসো ডিাঁমি িসিোস কমর, আিোর চিমলর েমিয ডপোমিো চভটো 
ডথমক গোে ডকমট এমন েৃতমদি সৎকোমরর িযিিো কমর। যচদও তোমদর এই জীিন-যোপন ও জীচিকো েোনি সেোমজর 
কোমে আচদে চিমসমি পচরচিত।  
        েোনিসভযতোর শুরু ডথমকই েোনুষ তোর চনমজর অচস্তত্বমক চটচকমে রোেমত প্রকৃচতর সমে সাংিোে করমত িমেমে। 
যচদও েোনিসেোজ আজ অমনকটোই উন্নত পযতোমে ডপৌঁমে ডগমে। চকন্তু গমল্প উপিোচপত িোরু ও িদমনর জীিমন প্রকৃচতর 
সমে সাংিোে ডযন অমনকটোই আচদেলমের। শ্মশোমনর েমিয িসিোস কমর েৃতমদি সৎকোর কমর; কেমনো চিল ডথমক 
েোে িমর তোরো প্রচতচদমনর আিোমযতর িযিিো কমর থোমক। তোমদর নো আমে অনয কোরও সম্পচত্তর চদমক ডলোভ, িরাং 
চনমজর িল, িুচদ্ধ ও পচরেমে যতটুকু প্রকৃচত ডথমক উপোজতন করো যোে, ততটুকু চনমেই তোরো সন্তুি। সেোজ-সাংসোর 
তোমদর দুজনমক চনমেই। িোইমরর জগৎ তোমদর কোমে অথতিীন। জীচিত েোনুমষর কণ্ঠস্বর তোমদর কোমে প্রোেিন্ত নে, 
েৃতমদিই তোমদর প্রোেিন্ত। তোমদর এই জীিন-যোপন ও জীচিকো পদ্ধচত সভযসেোমজর কোমে পোশচিক চিমসমিই পচরচিত। 
গমল্পর েমিযও ডলেক তোমদর পোশচিকতোর পচরিে চদমেমেন। “েৃতমদমির অস্বোভোচিকতো েমিয েমিয তোমদর িোচসর 
উমদ্রক কমর িমট চকন্তু ডস িোচস চিাংস্র জোমনোেোমরর কু্রদ্ধ গজতমনর েমতো চিকট।” আিোর শ্মশোমন েরো নো আসোর জনয 
“িদন শূকমরর েত অিযক্ত শব্দ কচরেো িচলল, েোই, এ চতন ভুিমন রোমজয দুচদমনর েমিয এক ডিটোও েরল নো।” িোল 
চকনমত চগমে িোরুর চেমর নো আসোর জনয “চপঞ্জরোিদ্ধ কু্ষচিত চিাংস্র পশুর েমতো িদন েমিয েমিয চনস্ফলো গজতন কচরমত 
থোমক।” আিোরও গমল্প ডদেো যোে িদন িোরুর েৃতমদমির সমে কইেোে ও িোল িিন কমর চনমে আসোর পর িোল ও 
কইেোেগুচল িোরুর চিতোর আগুমন িোচপমে চদমে চনমজর উদরপূচততর আমেোজন কমরমেন।  
        িোরু ও িদমনর েমিয পোশচিকতোর পচরিে েুমট উেমলও তোরোও ডয েোনুষ, েোনিমগোষ্ঠীর অন্তভুতক্ত। তোমদরও 
ডয হৃদে আমে। ডসই হৃদে ডথমক েোনচিক সত্তোচট উমমোচিত করমত ডলেক ভুমল যোনচন। তোই ডদেো যোে িোরু চকনমত 
চগমে চেমর নো আসোর জনয িদমনর চিন্তো িমত থোমক। ডসই চিন্তো ডথমক িদন িোরুর উমেমশয ডেোাঁজ করমত ডিচিমে 
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যোওেো। ডশমষ েৃতমদি িিন কমর চনমে আসোর পর িোরুর চিতো সোচজমে ডনওেো। এরপর “চিতোর ডিোাঁেো সোমপর কুণ্ডলী 
পোকোইেো আকোমশ উচেমত লোচগল। িমেত তোর একটো নীল আভো। দীঘত চিশ িৎসর িচরেো িদন েোনুষ ডপোিোইেো 
আচসেোমে, চকন্তু এ ডিোাঁেো জীিমন আর কেমনো ডদমেন নোই।” িদনমক তোই ডদেো যোে, “চিতোর আগুন সূমযতর আমলোে 
েোদোমরর চভটো একটো লোল আভো িোরে কচরল। চিতোর চদমক িোচিেো িোচিেো িদমনর ডিোে চদেো জল গিোইেো পচিমত 
লোচগল।”  

গল্পচট শুরু িমেমে িোরু ও িদন দুজমনর শ্মশোমন জীিন ও জীচিকোর পচরিে চদমে। চকন্তু গমল্পর ডশমষও 
আমে দুজমনর কথোই। তোরেমিয একজন চিতোে শোচেত, অনযজন তোর সৎকোমর রত। প্রকৃচতমক জে কমর েোনুষ ডিাঁমি 
থোমক, চকন্তু কেমনো কেমনো প্রকৃচতর কোমেও েোনুষ অসিোে। িোরুর িোল চকনমত চগমে সোমপর কোেমি েৃতুয িওেোটো 
ডযন প্রকৃচতর কোমে অসিোে। প্রকৃচতর পুনরোিৃচত্ত ঘমট থোমক, চকন্তু েোনিজীিমনর উত্থোন-পতমনর সমে প্রকৃচতর ডকোমনো 
সম্পকত ডনই। প্রকৃচত েোনিজীিমনর প্রমেোজমন পটভূচে রূমপ ডযেন প্রচতষ্ঠো পোে, ডতেচন েোনিজীিন ডথমক চিচিন্ন িমে 
যোে। এইভোমি সিচদক চেচলমে গল্পচট চিমেষন করমল ডদেো যোে িোরু ও িদন নোমে দুজন ড োে জোচতর জীিন ও 
জীচিকো ডযেন পোেমকর হৃদেমক স্পশত কমরমে, ডতেচন িোাংলো ডেোটগমল্পর িোরোে ড োে জোচতর জীচিকো-মকচিক রিনো 
‘ড োমের চিতো’ গল্পচট স্বতন্ত্র েযতোদোে িোন  ডপমেমে।  
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