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Abstract 
িাদু বলত্য মবাঝায় অ-সাধ্ািণ সাংঘটন, মভৌহযক বা হবজ্ঞান বোখোযীয মকাত্না ঘটনা। িাদুবাস্তববাত্দ ‘িাদু’ কথাহট 
িীবনিিসে অত্থজই আত্স, ভূত্যি আহবভজাব মলাকিত্নি অদৃশে িত্য় যাওয়া, অত্লৌহকক বোিাি, অ-সাধ্ািণ ক্ষম্যা, 
অদু্ভয আবি এ-সবই আনা িয় বাস্তবত্ক মবাঝাত্নাি িনে। িাদুি মখলা, িাদুকত্িি কািসাহি-িাদু বাস্তত্বি সত্ঙ্গ এি 
সম্পকজ মনই। বাস্তববাদ কথাসাহিত্যেি মক্ষত্ে িরুহি বোিাি। আি বাস্তববাত্দি সূত্ে আত্স িিাবাস্তববাত্দি কথা। 
িাদুবাস্তব এবাং িিাবাস্তব এ-দুত্টাই সাহিযে ও হশত্ল্পি আত্দালন হকন্তু িিাবাস্তব বাস্তব সাহিত্যেি প্রহয খড়গিস্ত, 
কািণ যা বুত্িজায়া সম্াত্িি ধ্ািণা, হকন্তু িাদুবাস্তব বাস্তবত্ক অবজ্ঞা কত্ি না। বাাংলা সাহিত্যে ম্োহিক হিয়াহলিত্ম্ি 
আত্লাচনা কিত্য মগত্লই স্মিত্ণ আত্স হকন্নি িাত্য়ি কথা। 

____________________________________________________ 

ভূমিকা : িৃহথবীি সাহিত্যেি ইহযিাত্স ম াট আকাত্িি গল্প অহয প্রাচীনকাল মথত্কই প্রচহলয। হকন্তু ‘ত্ াটগল্প’ নাম্ক 
হবত্শষ রূত্িি গল্প মলখা শুরু িয় ঊনহবাংশ শযাব্দীত্য। অসাংখে িহেকাি উদ্ভত্বি ফত্লই ম াটগত্ল্পি রূি ত্বিাহিয িয়। 
বাাংলায় প্রথম্ ম াটগল্প হলখত্য শুরু কত্িন স্বণজকুম্ািী মদবী। এি িি নত্গন্দ্রনাথ বসু। ম াটগত্ল্পি রূত্িি হববযজত্নি 
ইহযিাত্স প্রাক-িবীন্দ্র গল্প ধ্ািায় এই দু’িত্নি নাম্ সবজাত্ে উচ্চাযজ। িবীন্দ্রনাত্থি িাত্য ম াটগত্ল্পি ‘রূি’ একহট 
হবহশষ্টযা অিজন কিল। িবীন্দ্রনাত্থি সম্কাল মথত্কই বহু মলখক এই নবীন হশল্পরূিহটত্ক িহিচযজা কিত্য থাত্কন। 
ত্রেত্লাকেনাথ মু্ত্খািাধ্োয়, প্রভাযকুম্াি মু্ত্খািাধ্োয়, প্রম্থ মচৌধু্িী, শিৎচন্দ্র চত্টািাধ্োয়, যাাঁত্দি ম্ত্ধ্ে অনেযম্। হবশ 
শযত্কি প্রথম্ দুই দশক িযজন্ত সম্াত্ি ময সুহিহয ও ভািসাম্ে হ ল যাি প্রহযচ্ছহব মদহখ এই িাাঁচ ম াটগল্পকাত্িি 
ম্ত্ধ্ে।  
      হবশ শযত্কি যৃযীয় দশক মথত্ক ম াটগত্ল্পি হবষয় হিসাত্ব এল হবশ্বসম্ি-িূবজবযজী অথজননহযক ম্দা, হিহটশিাি 
হবত্িাধ্ী আত্দালন, ম্িন্তি, সাম্হিক আত্য়ািন, মিশহনাং, হসহভল সাপ্লাই, কাত্লাবািাি, কত্রাল, বনো, ম্ড়ক, 
োম্সম্াত্িি ভাঙন-িহনয সাম্াহিক অহিিযা, সম্ত্িাত্তি দাঙ্গা, মদশহবভাগ, িক্তাক্ত স্বাধ্ীনযা ও বাস্তুিািাি মরায-
িহনয হবিযজয়, মূ্লেত্বাত্ধ্ি অবনম্ন, বাস্তুিািা ও ধ্হষজযা নািীি কান্না , বাধ্ে িত্য় মবশোবৃহত্ত েিণ, ম্োসাি হিহনত্ক 
মযাগদান, কম্জত্ক্ষত্ে ম্হিলা কম্জীি সাংখো বৃহি ও যাি সুফল কুফল। যৃযীয় দশক মথত্ক স্বাধ্ীনযা িূবজবযজী কালিযজন্ত 
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আম্িা মিত্য়হ  ত্রশলিানদ মু্ত্খািাধ্োয়, মপ্রত্ম্ন্দ্র হম্ে, বুিত্দব বসু, প্রত্বাধ্ কুম্াি সানোল, অহচন্তেকুম্াি মসনগুপ্ত, 
যুবনাশ্ব, হবভূহযভূষণ মু্ত্খািাধ্োয়, প্রম্থনাথ হবশী, শিহদদু বত্দোিাধ্োয়, আশািূণজা গুপ্ত, গত্িন্দ্রকুম্াি হম্ে, ম্ত্নাি 
বসু, ভবানী মু্ত্খািাধ্োয়, অন্নদাশঙ্কি িায়, যািাশঙ্কি বত্দোিাধ্োয়, হবভূহযভূষণ বত্দোিাধ্োয়, িািত্শখি বসু, িগদীশ 
গুপ্ত, ম্াহনক বত্দোিাধ্োয়, সত্িািকুম্াি িায়ত্চৌধু্িী, সুত্বাধ্ মঘাষ প্রমু্খ গল্পকািত্ক। 
      স্বাধ্ীনযা িিবযজীকাত্ল আম্িা মিলাম্ মবশ হক ু নযুন মলখকত্ক। যাাঁত্দি ম্ত্ধ্ে সযীনাথ ভাদুিীি নাম্ সবজাত্ে 
উচ্চাযজ। 
“১৯৪৮ মথত্ক ১৯৬৪-ি ম্ত্ধ্ে যাাঁি সাযহট গত্ল্পি বই মবহিত্য়ত্ । ষাট–সত্তিটা গল্প হলত্খত্ ন সযীনাথ। সবগুহলই 
অত্প্রত্ম্ি গল্প। হবষয় ত্রবহচে, গঠন-ননিুণে, ঘটনা হবনোস, কাহিনী সাংিািন ও ভাষা-বেবিাত্ি সযীনাত্থি গল্পগুহল ময 
চম্ৎকাহিত্ত্বি সৃহষ্ট কত্ি যাত্ক এহড়ত্য় যাওয়া অসম্ভব।”১  
     িঞ্চাত্শি দশত্কি মশত্ষ ষাত্টি শুরুত্য বাাংলা ম াটগত্ল্প নযুন আত্দালন মদখা মগল, যাি মু্খিেরূত্ি প্রকাহশয 
িল ‘ত্ াটগল্প নযুন িীহয’। মস আত্দালত্ন মনযৃৃ্ত্ব হদত্য়হ ত্লন হবম্ল কি, বাাংলা ম াটগত্ল্প িালাবদত্লি সূচনা িত্য়হ ল 
হবম্ল কত্িি গত্ল্প। িত্ি যাাঁিা গল্প হলখত্লন ত্রসয়দ মু্িযবা হসিাি, ম্হয নদী, প্রফুল্ল িায়, অযীন বত্দোিাধ্োয়, 
হদত্বেদু িাহলয, দীত্িন্দ্রনাথ বত্দোিাধ্োয়, মদত্বশ িায়, শাংকি চত্টািাধ্োয়, প্রত্বাধ্বনু্ধ অহধ্কািী, সম্ীি িহক্ষয, আনদ 
বাগচী, বুিত্দব গুি, সত্যেন্দ্র আচাযজ, সম্ত্িশ ম্িুম্দাি, মিোহযম্জয় গত্ঙ্গািাধ্োয়, সম্ত্িশ দাশগুপ্ত প্রমু্খ অনেযম্। 
এাঁত্দি- “বেবধ্ান মকবল ম্ানহসকযায় নয়, ভাষায় ও আহঙ্গত্ক; মকবল িীবনদৃহষ্টত্য নয়, িীবত্নি নানা উিকিত্ণি 
অহভনব বেবিাত্ি।”২             
      সত্তি আহশি দশত্ক মযম্ন িাই মবশ হক ু নযুন গল্প মলখকত্ক মযম্হন িূবজবযজী গল্প মলখত্কিা প্রবলভাত্ব 
উিহিয। িূবজবযজী মলখক মগাষ্ঠীি ম্ত্ধ্ে মযম্ন আত্ ন ম্িাত্শ্বযা মদবী, অসীম্ িায়, ত্রসয়দ মু্িযবা হসিাি, মদত্বশ িায়, 
সযেহপ্রয় মঘাষ, যত্িাহবিয় মঘাষ, অভ্র িায়, অম্ত্লদু চক্রবযজী প্রমু্খ। মযম্হন নযুন মলখকত্দি ম্ত্ধ্ে আত্ ন ঝত্ড়শ্বি 
চত্টািাধ্োয়, সুিয মু্ত্খািাধ্োয়, আবুল বাসাি, অম্ি হম্ে, িাঘব বত্দোিাধ্োয়, নহলনী মবিা, হকন্নি িায়, নবারুণ 
ভটাচাযজ, অহভহিৎ মসন, িাম্কুম্াি মু্ত্খািাধ্োয়, িষজ দত্ত, বাণী বসু প্রমু্খ। “সত্তি-আহশি দশক মথত্কই বাাংলা ম াটগল্প 
বদলাত্য শুরু কত্ি। রূি, িীহয, ফম্জ, মটকহনক, দৃহষ্টভহঙ্গ, িীবন-হিজ্ঞাসা সবহক ুই বদত্ল মযত্য থাত্ক। নবীন প্রবীণ 
সব গল্পত্লখত্কি গত্ল্প এই হববযজন ধ্িা িড়ত্য থাত্ক।”৩ 
     িাদু বলত্য মবাঝায় অ-সাধ্ািণ সাংঘটন, মভৌহযক বা হবজ্ঞান বোখোযীয মকাত্না ঘটনা। িাদুবাস্তববাত্দ ‘িাদু’ 
কথাহট িীবনিিসে অত্থজই আত্স, ভূত্যি আহবভজাব মলাকিত্নি অদৃশে িত্য় যাওয়া, অত্লৌহকক বোিাি, অ-সাধ্ািণ 
ক্ষম্যা, অদু্ভয আবি এ-সবই আনা িয় বাস্তবত্ক মবাঝাত্নাি িনে। িাদুি মখলা, িাদুকত্িি কািসাহি-িাদু বাস্তত্বি 
সত্ঙ্গ এি সম্পকজ মনই। বাস্তববাদ কথাসাহিত্যেি মক্ষত্ে িরুহি বোিাি। আি বাস্তববাত্দি সূত্ে আত্স িিাবাস্তববাত্দি 
কথা। িাদুবাস্তব এবাং িিাবাস্তব এ-দুত্টাই সাহিযে ও হশত্ল্পি আত্দালন হকন্তু িিাবাস্তব বাস্তব সাহিত্যেি প্রহয খড়গিস্ত, 
কািণ যা বুত্িজায়া সম্াত্িি ধ্ািণা, হকন্তু িাদুবাস্তব বাস্তবত্ক অবজ্ঞা কত্ি না। বাাংলা সাহিত্যে ম্োহিক হিয়াহলিত্ম্ি 
আত্লাচনা কিত্য মগত্লই স্মিত্ণ আত্স হকন্নি িাত্য়ি কথা।   
 “লাহযন-আত্ম্হিকাি ম্োহিক-হিয়াহলিম্-িাদু-বাস্তবযা বাাংলা সাহিত্যে মিৌঁ বাি অত্নক আত্গ মথত্কই হযহন একাি 
যাাঁি হনত্িি ম্ত্যা কত্ি মগত্ ন বাাংলা গল্প উিনোত্স।”৪   
‘ত্িলচাকুত্ি–সৎ হনত্লজাভ বাবা হশহখত্য়হ ত্লন - মরাত্যি হবিিীত্য যািা সাাঁযাি কাত্ট, ম্ানুষ যাত্দিই ম্ত্ন িাত্খ।’ 
বাবাি কথা স্মিত্ণ মিত্খই হক হকন্নি িায় মরাত্যি হবিিীত্য সাাঁযাি কাটত্য শুরু কত্িন? নাহক িীবন যাাঁত্ক হশহখত্য়ত্  
মরাত্যি হবিিীত্য সাাঁযাি কাটা? হযহন হক আত্দৌ হবিিীত্য সাাঁযাি মকত্টত্ ন? নাহক আি িাাঁচহট গল্পকাত্িি ম্ত্যাই 
কাটা খাত্লই যাাঁি গহয?   
           সত্তত্িি দশত্কি মশষ হদত্ক িরুিী অবিা উত্ঠ যাওয়াি িি মিল মথত্ক মু্হক্ত মিত্য় হকন্নি িায় গল্প 
হলখত্য শুরু কত্িন। যত্ব যাাঁি অহধ্কাাংশ গল্পই প্রকাহশয িয় নত্য়ি দশত্ক।‘দিজত্ণ নীল’(২০০০),‘ম্ায়াযান’(১৯৯৮), 
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‘ম্িািাগহযক’(১৯৯৮), ‘কথাসাহিহযেক’(১৯৯৬) যাি অনেযম্। িাদুবাস্তবযায় মম্াড়া এই সব গল্প িাঠকত্ক মটত্ন হনত্য় 
যায় অনে এক অনুভূহযত্লাত্ক। এই গল্পগুহল সম্পত্কজ মলখত্কি বক্তবে- “িৃহথবীত্য মসই অত্থজ বাস্তব, সযে বলত্য হক ু 
মনই। গয কুহড় -বাইশ ব ি ধ্ত্িই এটা আম্াি ম্ত্ন িয়। আি যা বাস্তব, সযে, যত্েি হবচাত্ি প্রহযহষ্ঠয আগাম্ী 
কালই যা ম াঁড়া মঠাঙা।থাত্ক কল্প-ঐশ্বযজ। কল্পনা। হবিুল অহভজ্ঞযাি সত্ঙ্গ কল্পনাি যথাযথ হম্ত্শল ত্রযহি কত্ি হশল্প। 
হসত্নম্া, সঙ্গীয,হথত্য়টাি, হব, আাঁকাআাঁকা-সবত্ক্ষত্েই এহট মবাধ্িয় প্রত্যািে। আি ময সযে, দাশজহনক হবশ্বাস হনত্য় বাাঁহচ 
আগাম্ীকাল যা িীণজ িত্য় যায়।ফত্ল কল্পনা যা িত্লও িত্য িাত্ি 
এম্ন একটা হক ুত্ক বাহনত্য় মযালা।”৫  
যাাঁি গল্পগুহল ময বেহযক্রম্ী যা হযহন হনত্িই স্বীকাি কত্িত্ ন এইভাত্ব-“এই মযা গল্প। যাি শুরু মনই। মশষও না। 
দারুণ সাসত্িনস, টানটান মলখা। মবশ ঘন িম্াট প্লট। ফার্স্জ িাস ফার্স্জ নায়ক। িাইট ভাত্লা, সুদি মদখত্য। সািসী 
বুহিম্ান। গান িাত্ন, মযন িঞ্চাত্শি বাাংলা  হবি উত্তম্কুম্াি। মস িকম্হট আম্াি িয় না।”৬ 
সত্িাি বত্দোিাধ্োয় হলত্খত্ ন-“এখন যাাঁিা গল্প উিনোস হলত্খত্ ন মসই সম্স্ত অপ্রবীণ অথচ অযরুণ মলখকত্দি ম্ত্ধ্ে 
হকন্নি িায় আিন বেহক্ত স্বাযত্যে অননে।”৭  
হকন্নি িায় মলত্খন মকন? যাি উত্তত্ি হযহন িাহনত্য়ত্ ন- “মসই িাঁচাত্তি/হ য়াত্তি মথত্ক হলখত্য হলখত্য এিকম্ ম্ত্ন 
িত্য়ত্ -আসত্ল একিন মলখক যাাঁি ইচ্ছািূিণ, না-িাওয়া, স্বপ্ন সবহক ুই মম্ত্ল ধ্ত্িন গল্প-উিনোস-কহবযায়। যাাঁি 
িীবনযািন, গ্লাহন, হম্থোচাি -এ সবই মলখাি হবষয় িত্য় ওত্ঠ।”৮  
     হকন্নি িাত্য়ি প্রথম্ গল্পেন্থ ‘িথযাো’। ‘হকন্নি িাত্য়ি ম াটগল্প’ সাংকলত্ন মলখত্কি ভূহম্কায় গল্পকাি যাাঁি গল্প 
িচনাি উৎস সম্পত্কজ িাহনত্য়ত্ ন, ‘‘... ম্ানুষ প্রশ্ন কিত্য চায়। যাি সাম্ত্ন এক হচিকালীন হিজ্ঞাসা। িিসে হনত্য় 
দাাঁহড়ত্য় থাত্ক ম্িাকাশ, অনন্ত সম্য়, বহু যুত্গি প্রাচীন সব নক্ষেিা। মসই যািাি আত্লায়, মিাত্দ, মবাত্িি বাযাত্স 
িীবন কত্ি ম্ানুষ। আনদ িায়, হবষাত্দ ম াত্ব, আহ্লাত্দ মিাম্াহঞ্চয িত্য় ওত্ঠ। গল্প মযা এিকম্ই, কািণ যা িীবন 
হঘত্িই।ত্কন দুঃখ, মকন আনদ, মকন িন্ম, মকন মবাঁত্চ থাকা, মকন হনসত্গজি ম্ায়া, মকনই বা এখত্না নািীি রূিমু্গ্ধযায় 
হনত্িত্ক কখত্না কখত্না হবিন্ন কত্ি যুলত্য ইত্চ্ছ কত্ি - এই সব প্রশ্ন যহদ উসত্ক হদত্য িাহি হনত্িি মলখাত্লহখত্য 
– গত্ল্প, উিনোত্স, যািত্ল মবাধ্িয় মিত্ি ওঠা মগল, এম্নহট ম্ত্ন িয়।”    
      নানা সম্ত্য় হকন্নি িাঠকত্ক িাহনত্য়ত্ ন, মকবল প্রহযভা হদত্য়, আত্বগ হদত্য় মলখা িয় না। চাই অহভজ্ঞযা, 
হনিন্তি িড়াশনা, আি কল্পনাশহক্ত। ঐখাত্নই লুহকত্য় আত্  মলখত্কি মূ্ল হচন্তাভূহম্হট। কল্পনাশহক্ত ময কী চূড়ান্ত হশল্পরূি 
হনত্য িাত্ি যাি অসাধ্ািণ উদািিণ যাাঁি মলখা ‘ম্ায়াযান’, ‘কথাসাহিহযেক’, ‘দিজত্ণ নীল’ ইযোহদ গল্পগুহল। মলখক 
‘ম্ায়াযান’ গত্ল্প হবভূহযভূষণ ও িীবনানদ দুই প্রকৃহযত্প্রম্ীত্ক মৃ্যুেি বহু ব ি িি হফহিত্য় ঘাটহশলাি িত্থ সাংলািিয 
কত্িত্ ন। কী চম্ৎকাি, হবশ্বস্ত মসই সব সাংলাি। 
“যবু মযা আিনাি বাহড় আত্  ঘাটহশলায়। মগািালনগত্ি। মগািালনগত্িি বাহড় মযা মবশ ভাত্লাভাত্বই িাখা আত্ । 
হকন্তু আম্াি। মকাথায় বাহড়। মকাথায় ঘি। বত্স মলখাি িায়গা অহব্দ মনই হঠক ম্ত্যা। বাণী িাত্য়ি ঘি মদত্খ ম্ত্ন 
িত্যা, হলখবাি অবকাশ বা হনিজনযা িাই না। উিনোস হলখব ভাবহ । কয কী হলখবাি আত্ । আিা এই ঘিখানা যহদ 
মিযাম্। বাসাবাহড়ি িাত্শি ঘত্ি মসই ম্হিলা, যাি ঘত্ি হদনিায হুত্ল্লাড়। উিভাড়াহটয়া ম্হিলাি ঘত্ি িহটল 
‘িনসম্াগম্’ আি হৃদয়িীন হচৎকাি। মস যযণা আিনাত্ক মবাঝাত্য িািব না। যাাঁত্ক মযালাি িত্নে মপ্রত্ম্ন্দ্র হম্ে সঞ্জয় 
ভটাচাযজ, হুম্ায়ুন কহবি, সাহবেীপ্রসন্ন চত্টািাধ্োয়, যািাশঙ্কি বত্দোিাধ্োয়- সকত্লি সািাযে মচত্য়হ । মগািাল চন্দ্র িায় 
হনত্য় মগত্ ন উহকত্লি কাত্ ।”৯ ‘ম্ায়াযান’ সম্পত্কজ মলখক হলত্খত্ ন- ‘ম্ায়াযান মলখাি আত্গ মঘাি হ ল। এই ট্রান্স-
আচ্ছন্নযা না িত্লও হলখত্য িাহি না। িীবনানদ হবভূহযভূষণ একই িৃহথবীত্য মবাঁত্চত্ ন। একই অহিত্িত্ন শ্বাস 
হনত্য়ত্ ন। হকন্তু যাত্ক আম্িা বাস্তব বহল, মসই িটভূহম্ত্য ওাঁত্দি দু’িত্নি মদখা িয়হন। অন্তয হবভূহযবাবুি হদনহলহি 
বা িীবনানদ দাত্শি  াত্য়হিত্য মকাথাও যাি উত্ল্লখ মনই। আম্াি ম্ত্ন িত্য়হ ল এই দুই অনন্ত িত্থি যােীত্ক যহদ 
হম্হলত্য় হদত্য িাহি, যহদ িাহি। িাহননা মিত্িহ  হকনা যত্ব মচষ্টা কত্িহ ।”১০ 
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     বাস্তব মথত্ক কল্পনাি হদত্ক চত্ল যাওয়া হকাংবা অযীযচাহিযা হকন্নি িাত্য়ি এক ধ্িত্নি মনশা। এই ত্রবহশষ্টে যাাঁি 
প্রায় সম্স্ত িচনাত্যই, কী ম াটগল্প, কী উিনোত্স। ‘দিজত্ণ নীল’ গত্ল্প মদহখ- 
“মকালকাযা মথত্ক অম্ল সিকাি, আি কাত্টায়া মথত্ক বাবুল িায়ত্চৌধু্হি, সম্ীি িহিয আত্স মগায়াই োত্ম্ি নীলকুহঠ 
মদখত্য। সম্ীি আি অম্ল একই মকাম্পাহনত্য কাি কত্ি। নীলকুহঠ মদখাি আত্গ নীলকুহঠ এবাং নীলচাষ সম্পত্কজ 
িানত্য যািা আত্স অহনলবাবুি কাত্ । হকন্তু অনীলবাবু বাহড় মনই। অগযো অনীলবাবুি ভাই অধ্ীিবাবুি কাত্  নীত্লি 
গল্প মশাত্ন যািা। অনীলবাবু ম াটত্বলায় নীত্লি বড় বড় হচম্হন মদত্খত্ । দূি মথত্ক মদখা মযয দশ ফুট হচম্হন। 
সাত্িবিা ময বাহড়ত্য থাকত্যা মস বাহড় আি মনই, ম্াহটি সত্ঙ্গ হম্ত্শ মগত্ । এখন মসখাত্ন কলাবাগান। শুধু্ হসত্ম্ণ্ট 
বাাঁধ্াত্না একটা চাযাল আত্ । বড় বড় নীত্লি মচৌবাচ্চা মযখাত্ন নীল িচান ি’য। ম্াহটি ইাঁট ত্রযহিি মযম্ন  াাঁচ িয়, 
মযম্নই নীল ত্রযহিি  াাঁচ হ ল। এই সম্স্ত যথে সাংেত্িি িি যািা যায় নীলকুহঠ মদখত্য, নীলকুহঠি িাাঁহচত্ল ওত্ঠ 
যািা। িঠাৎ  ‘কালী প্রহযম্াি মখাত্ড়া কাঠাত্ম্াি িাশ মথত্ক িঠাৎই একটা মলাকত্ক মভত্স উঠত্য মদখল বাবুল। িাকা 
ম্াথা। সাম্ানে ঝুাঁত্ক িাাঁত্ট। িাত্য বাাঁত্শি লাহঠ।’ মলাকহট এত্স দাাঁড়ায় িাাঁহচত্লি সাম্ত্ন। ভাঙা গলায় হচৎকাি কত্ি ওত্ঠ 
‘িাাঁহচত্লি ওিি মযািা কািা?’ বাবুল বলল যািা কাত্টায়াি মলাক, নীলকুহঠ মদখত্য এত্সত্ । মলাকহট যাি িহিচয় হদল 
মস যারু মঘাষ, নীলদিজত্নি মযািাি। ম্ত্ি হগত্য়ও মস মবাঁত্চ আত্ । ‘নীলকুহঠি ভাঙা িাাঁহচত্ল বড় একটা িাহখ িত্য় 
উত্ড় নাম্ল যারু মঘাষ। যাি ওিি ম্াহড়ি দাাঁয িত্ড় যাওয়া ফাাঁকাটুকু আবািও স্পষ্ট মদখত্য িাত্চ্ছ সম্ীি িহিয। 
খািচা খািচা শাদাত্ট দাহড় মম্াড়া ভাঙা গাল। কত্ষি দু’িাশ হদত্য় আব া মফনা নাম্ত্ । বাাঁ িাত্য গাল বাহিত্য় ‘বু বু 
বু’ শব্দ কিত্  যারু মঘাষ। যাি  ান িাত্য িাকান বাাঁত্শি লাহঠ”।১১ এই ভাত্বই বাস্তত্বি সত্ঙ্গ কল্পনা হম্ত্শ যায় যাাঁি 
গত্ল্প।               
              শুরু মথত্কই শ্রম্শ্রাি যাাঁি মলখা। ‘আিও সাহিত্যেি িগত্য খাি াড়া সঙ্গীিীন হনিজন শ্রহম্ক ম্াে হযহন’। 
আি যাাঁি মকান মলখাই হপ্রহ টািহম্ন  নয়, নযুন ত্রযহি কিা হক ুটা আব া কুয়াশাম্য়, হক ুটা অহভজ্ঞযাি আশ্চযজ 
হম্ত্শল। ‘হযহন ময মগালগাল গল্প হলখত্য চান না যা িাত্ব ভাত্ব বহুবাি বুহঝত্য়ত্ ন।’ অত্িক্ষাকৃয নবীন মলখক হকন্নি 
িাত্য়ি গল্প, উিনোসগুত্লাি হবত্শষ আকষজণ হবষয়বস্তুি অহভনবত্ব। সচিাচি মযসব হবষয় হনত্য় হবত্শষ মকউ মলত্খন 
না-কািণ হলখত্ল বািাহি সাফত্লেি সম্ভাবনা কম্-হকন্নি িাত্য়ি আেি মযন মসগুহলি প্রহযই মবহশ।    
              সাংহম্শ্রন চহিে হনত্য় বহু মলখক বহু গল্প, উিনোস হলত্খত্ ন। যত্ব হকন্নি িাত্য়ি িচনা সাংখোয় অত্নক 
মবহশ এবাং মসগুহল খাাঁহট মু্সহলম্ চহিেত্ক হনত্য় মলখা।  মু্সহলম্ সম্াি, িীবন, ধ্ম্জীয় বোিাি, মগািন সম্সো, যাবযীয় 
হবষয় হনত্য় সূক্ষ বোখো, হনখুাঁয বণজনা আি অন্তত্িি দিদ মেত্ল চহিেগুত্লাি অঙ্কন-এ সবই মযন বুহঝত্য় মদয় হকন্নি 
িায় মু্সহলম্ সম্াত্িি হবশ্বস্ত প্রহযহনহধ্ হকাংবা মু্সহলম্ সম্াত্িি দিজণ। হকন্নি িাত্য়ি মলখাি আি একহট ত্রবহশষ্টে 
অহভজ্ঞযা। অহভজ্ঞযাত্ক হযহন যত্থষ্ট মূ্লে মদন। এইসব গল্প, উিনোত্সি হদত্ক যাকাত্লই মবাঝা যায় এ গল্পকাি, 
ঔিনোহসক অহভজ্ঞযাঋি। আি এইসব অহভজ্ঞযাত্ক হযহন যাাঁি মদখাি ধ্িত্ন ও কল্পনাি সাংিহযত্য বাাঁধ্ত্য চান। 
ম্াত্ঝ ম্ত্ধ্ে মসটা িয়ত্যা িয় না-অহভজ্ঞযা একটু মবহশ প্রশ্রয় িায়। হকন্তু যখন মসহট যাাঁি গল্প, উিনোস িয়, যখন যা 
এত্কবাত্িই যাাঁি গল্প হকাংবা উিনোস িত্য় ওত্ঠ। যাত্ক বলা িয় ‘হ কশন’। মসই িচনানশলীত্য যাাঁি হশল্পী-বেহক্তত্ত্বি 
 াি এম্নভাত্ব মু্হিয থাত্ক-বুঝত্য অসহবধ্া িয় না, এি মলখক হকন্নি িায়।  
              গত্ল্পি ম্ত্ধ্ে হদত্য় হযহন বুঝত্য মচত্য়ত্ ন ম্াকজস–এত্ঙ্গলস, মলহলন-স্তাহলন, ম্াও, মিা-হচ-হম্ন-ত্দি সত্ঙ্গ 
ফ্র্োনি ফোনন, িািবাটজ ম্াকুজইি, মিহি মদত্ি, মচ মগভািা, হফত্দল কাত্রাত্দি। িাশািাহশ বুঝত্য মচত্য়ত্ ন মবৌি দশজন, 
ত্রিন দশজন, সাাংখে দশজন, কহিল মু্হন ও চাবজাকিন্থীত্দি প্রসঙ্গ, ম্িাভািত্যি দুত্যজাধ্ন-সখা বস্তুবাদী চাবজাত্কি সত্ঙ্গ সত্ঙ্গ 
ধূ্যজ-চাবজাকত্দি প্রসঙ্গও। মবৌিধ্ত্ম্জি হনবজাণ, মবৌি শ্রম্ণ, অিজয, ভত্ন্তত্দি িীবন, ত্রিনত্দি প্রাত্য়ািত্বশন-খাবাি, িল-
সব বন্ধ কত্ি হনহশ্চযভাত্ব মস্বচ্ছা মৃ্যুেি হদত্ক ধ্ীত্ি ধ্ীত্ি এহগত্য় যাওয়া-যাাঁত্দি মশ্বযাম্বি, হদগম্বি সম্প্রদায়, ত্রিন-
মু্হনিা-এই সম্স্ত িীবনচচজাত্কই িানত্য মচত্য়ত্ ন হযহন। িীনযান, ম্িাযান, সিিযান, বজ্রযান মবৌিধ্ত্ম্জি নানা ধ্ািা-
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উিধ্ািাি সত্ঙ্গ সত্ঙ্গ মবৌি মদব-ত্দবী-বজ্রযািা, ত্রিত্িয়, িািীয, িণজশবিী, ম্ািীচী, িাঙু্গলী-মূ্লয এাঁিা বজ্রযানী মবৌিত্দি 
মদবী- মদবযা, যাাঁত্দি হবষত্য় িানত্য মচত্য়ত্ ন হবশত্দ। যাি হনযজাস ‘হনবজাণ’, ‘ত্বাহধ্সে’ প্রমু্খ গল্প। 
           হকন্নি িাত্য়ি অহধ্কাাংশ মলখা সাংখোলঘু সম্প্রদায়ত্ক হনত্য়, মবহশি ভাগটা মু্সহলম্ সম্প্রদাত্য়ি সম্সো 
সাংক্রান্ত। ‘মম্ঘিান’ গল্প (১৯৯৫) একহট মু্সহলম্ িহিবাত্িি কাহিহন। মম্ঘিান হবহবি িীবন কাহিহন উত্ঠ এত্সত্  
যািই স্বগয হচন্তায়, স্বত্প্ন-‘কাল মশষ িাত্য স্বত্প্ন আহসফত্ক মদখাি িি মম্ঘিান ম্ত্ন কিত্য িাত্ি মবাধ্ িয় ব ি 
িাঁহরেশ আত্গ যাি ম ত্লহট বাাঁশযলায় কবত্িি হনত্চ চত্ল মগহ ল।’ মশষিাত্য স্বপ্ন আি িাগিত্ণি ম্াত্ঝ আসা যাওয়া 
ম ত্লত্ক মযম্ন মদত্খ, মযম্হন মদত্খ যাি মসই িালযু মবাঁহিহটত্ক যাি নাম্ নহসব। মম্ঘিান হবহবি এ দীঘজ িীবত্নি 
কয কথা, কয ম্ান অহভম্ান লাঞ্ছনাি ঘটনা ম্ত্ন িত্ড়। যাি স্বাম্ী, ভাসুি ও মদওিত্দি কথা ম্ত্ন িত্ড়। মস কীভাত্ব 
প্রহৃয, লাহঞ্ছয ও ধ্হষজয িয় যাত্দি দ্বািা–যাও ম্ত্ন িত্ড়।         
মবৌি ও ত্রিন ধ্ম্জাবলম্বী ম্ানুত্ষি সম্সোও উত্ঠ এত্সত্  যাাঁি গত্ল্প। ‘হনবজাণ’ গত্ল্প বাঙাহল মবৌি সুকুম্াি বড়ুয়াি দাহব-
“ আম্িা বড়ুয়ািা, বাঙাহল বু হ র্স্িা মভহিম্াচ মনগত্লকত্ট । ...আম্িা-এই বাঙাহল বু হ র্স্িা মসভাত্ব মফহসহলহটি 
িাই না মকান। চাকহিত্য হিিাত্ভজশান মকাটা বাড়ান দিকাি। ...এই ময বড় ভত্ন্ত ম্ািা মগত্লন। যাাঁি িাহথজব শিীি 
এযহদন িাখা হ ল হবত্শষ যত্ে। যািিি আি ময দাি-সাংস্কাি িত্ব, যাি মকান খবি মদয় না হম্হ য়া। ...আম্িা-
মবৌিিা এখনও মভাত্টি বোত্লনহসাং ফোকটাি িত্য িাহি হন বত্লই হক এই মনগহলত্িহন্স?’১২ 
            িটুয়াত্দি সম্সো হনত্য় গল্প হলত্খত্ ন হকন্নি িায়। গত্ল্পি নাম্ ‘উিম্িাত্দশ’।  ‘হিদু নাত্ম্ি সত্ঙ্গ সত্ঙ্গ 
মু্সলম্াহন নাম্ একটা িাখত্য িয়। আম্িা িটুয়া হশল্পী।’ মযম্ন সুত্লম্ান শুকত্দব, িাত্ধ্শোম্-িহিম্যুল্লা, িাত্বদ-হবষু্ণিদ, 
ওসম্ান-দুখুশোম্, িুম্মন-গুরুিদ, ইসম্াইন-বনম্ালী, বািাি-িহঞ্জয, যািম্িম্মদ-ননীত্গািাল, িাত্বদ আহল-আনদ, 
ত্রিগুন-কািল, খাযুন-লক্ষ্মী, িক্ষাম্হণ খাত্লদা - মম্হদনীিুত্িি নয়া োত্ম্ি প্রহযহট নািী িুরুত্ষি দুহট কত্ি নাম্, অবশেই 
যা িীহবকাি প্রত্য়ািত্ন। কািণ িুরুত্ষিা িায় ‘িট মদহখত্য় গান শুহনত্য় ... ‘হখযান’ কিত্ল চাল- াল িায়, খাবাি, হক ু 
নগদ িয়সা।’ আি নািীিা ‘দূি গাাঁত্য় আলযা-হসাঁদুি-চুহড়, মদশলাই-হবহড় হনত্য় হনত্য় মিৌঁত্  যায়।’ িটুয়ািা মু্সহলম্ত্দি 
ম্সহিত্দ মযত্য িাত্ি না অথচ মৃ্যুেি িি কবত্ি যায়। শুত্য়াি খায় না, মগা ম্াাংস খায়। ভগবাত্নি  হব আাঁত্ক, গান 
বাাঁত্ধ্। হিদু, মু্সলম্ান, সাাঁওযাল-সকত্লি সত্ঙ্গই ম ত্ল মম্ত্য়ত্দি হববাি িয়। ত্রচে, ভাি ম্াত্স হবত্য় বাদ, সুন্নয কিা 
বাধ্েযামূ্লক। আসত্ল হশল্পীি মকান িায িয় না, িয় না মকাত্না ধ্ম্জও। একসম্য় গত্ল্পি নায়ক িাত্ধ্শোত্ম্ি ম্ত্ন িয় 
‘ইদাহনাং কাহিনীি মঘাত্িি মভযি মথত্ক মবহিত্য় মস ম্াত্ঝ-ম্াত্ঝই হনত্িত্ক প্রশ্ন কিত্য চায়-আসত্ল আহম্ হক িাত্ধ্শোম্, 
নাহক িহিম্যুল্লা।’ আি এই প্রত্শ্নি উত্তি মস হনত্িই মবি কত্ি। যাই গত্ল্প হযনবাি বলত্য শুহন ‘আম্িা হশল্পী’, ‘আহম্ 
হশল্পী’, ‘আম্িা হশল্পী’। হনত্িি হঠকানা মলখাি সম্য় মলত্খ ‘িাত্ধ্শোম্ হচেকি োম্ নয়া থানা হিাংলা মিলা মম্হদনীিুি।’  
যাি একম্াে িহিচয় মস হচেকি। 
          হকন্নি িাত্য়ি ময প্রকৃহয মপ্রম্ যাত্ক মপ্রম্ না বত্ল সত্চযনযা বলাই ভাত্লা। ‘এই হবষত্য় হযহন মবাধ্িয় 
বযজম্ান বাাংলা সাহিত্যে িািাত্িি ম্াস্তুত্লি ম্ত্যা সঙ্গীিীন, একক।’ িহলহথত্নি অহযহিক্ত বেবিাি ও যাি কুফল হনত্য় 
যাাঁি গল্প ‘অনত্ন্তি িাহখ’। িহলিোক যাত্দি হনত্িি সম্সো হনত্িই বেক্ত কত্িত্  – ‘খবত্িি কাগি, এম্হন কাগত্িি 
মঠাঙা িত্চ। শালিাযা িত্চ। ম্াহটত্য হম্ত্শ যায়। আম্িা মযা সিত্ি িহচ না। আম্িা এবাি মকাথায় যায় অনন্তবাবু?’ 
সম্াধ্াত্নি িথ ও বত্লত্  িহলিোক-‘না মিাড়াত্ল মম্হশত্ন েুহকত্য় নযুন কত্ি হক্রর্স্াল না বানাত্ল মযা আম্াত্দি-’ 
সুত্কৌশত্ল হযহন ‘িচনশীল’(Degradable) এবাং ‘িচনশীল নয়’(Non-degradable) এম্ন দুই প্রকাি বস্তুি অহস্তত্ব ও 
যাত্দি বেবিাত্িি সুফল কুফল যুত্ল ধ্ত্িত্ ন। এই সম্স্ত হবষয় হনত্য় হযহন ময প্রথম্ হলত্খত্ ন যা নয়, যত্ব যাাঁি 
প্রকাশভহঙ্গ অহভনব। বোখো বা বণজনা না কত্ি িহল িোত্কি মু্খ হদত্য়ই কথাগুহল বহলত্য় হনত্য়ত্ ন।  
         হকন্নি িাত্য়ি গদে সাাংবাহদক গত্দেি ম্ত্যা বণজনা হনভজি। হ ত্টহলাং হযহন খুব ি দ কত্িন। ‘দিজত্ণ নীল’ 
গত্ল্প-  
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‘‘চা মখত্য মখত্য বাবুল বলল, নীল হবত্িাি িত্য়ত্  ১৮৫৯-৬০। ধ্রুন আি মথত্ক একত্শা চহল্লশ ব ি আত্গ। ...বাাংলাি 
কৃষক অযোচািী সাত্য়ব নীলকিত্দি হবরুত্ি হবত্িাি কত্ি। ...চাত্য়ি কাি মঠাাঁত্ট  ুাঁইত্য় বাবুল বলল, যাই বলুন না 
মকন, অহবভক্ত বত্ঙ্গি যত্শাি আি নদীয়া হ ল নীল হবত্িাত্িি মূ্ল মকন্দ্র।ঐ অঞ্চত্ল বহু নীলকুহঠ হ ল এক সম্য়। হ ল 
কুহঠয়ালত্দি অযোচাি। মিাি কত্ি নীল চাত্ষ বাধ্ে কিা ি’য চাষীত্দি। নীল দিজত্ণি মলখক দীনবনু্ধ হম্ত্েি িন্ম 
১৮৩০। ম্ািা যান ১৮৭৩ এ। ম্াে মযযাহল্লশ ব ি মবাঁত্চ হ ত্লন। যাি িন্ম নদীয়াি মচৌত্বহড়য়ায়। প্রথম্ চাকহি কিত্যন 
 াকহবভাত্গ।িত্ি ইর্স্ ইহিয়া মিলওত্য়ি ইনসত্িক্টি।’’১৩ এই ভাত্বই িাযাি িি িাযা বণজনা হদত্য় চত্লন হকন্নি িায় 
প্রহযহট গত্ল্প।‘হনবজাণ’ গত্ল্প বড় ভন্ত ম্ািা মগত্ । সাাংবাহদক ম্ানস িায় মগত্  মস সম্পহকজয যথে সাংেি কিত্য। এই 
গত্ল্প বড় ভন্ত সম্পত্কজ মযম্ন হ ত্টত্ল বহু যথে মম্ত্ল মযম্হন মবৌি ধ্ম্জ ও যাি সম্সো হনত্য় বহু যথে মম্ত্ল।  
 
‘‘িলুদ ম্লাত্টি চহট বই। এক হবঘত্দি অত্ধ্জক িত্ব লম্বায়। মষালহট িাযা আত্  মম্াট।  
প্রথম্ িাযায় মলখা-হযহন ১৯০১ সাত্লি ২৭ মশ িুলাই বযজম্ান বাাংলাত্দত্শি চটোম্ মিলাি ফহটক  হড় থানাি ধ্ম্জিুি 
োত্ম্ি এক সম্ভ্রান্ত মবৌি িহিবাি িন্মেিণ কত্িন। হযহন হিযাম্াযাি প্রথম্ সন্তান। ‘... ১৯৩৮ সাত্ল চটোম্ মবৌি 
সহম্হযি আহ্বাত্ন িহটয়া থানাি সাযবাহড়য়া োত্ম্ অনুহষ্ঠয িয় ‘ত্বৌি ম্িাসভা’। মসই সভায় যাাঁত্ক সভািহয হনবজাচন 
কিা িয়। এই সভায় হযহন সভািহয রূত্ি এক গুরুত্ব িূণজ অহভভাষণ িাঠ কত্িন। িড়ত্য িড়ত্যই ম্ানস কাত্নি 
িাত্শ আবািও ম্ঞ্চ মথত্ক ম্াইত্ক মভত্স আসা কথা শুনত্য মিল। ‘১৯৫৬ সাত্ল হবশ্ববোিী ম্িাসম্াত্িাত্ি ২৫০০ বুি 
িয়ন্তী শুরু িয়। ভািত্যও এি মেউ এত্স লাত্গ। এই সম্য় ভািত্যি সাংহবধ্ান প্রত্ণযা  াঃ হব আি আত্ম্বদকত্িি 
মনযৃৃ্ত্ত্ব অন্তেি মশ্রণীি ম্ানুষ দত্ল দত্ল মবৌি ধ্ম্জ েিণ কত্িন। ম্িািহবি বড় ভত্ন্ত এই সম্ত্য় নবদীহক্ষয এই সব 
মবৌিত্দি মবৌি ধ্ত্ম্জি আচাি-আচিণ হশক্ষা মদয়াি িত্নে ম্িািাষ্ট্র ও ম্ধ্েপ্রত্দত্শি মবৌি অধু্েহষয সম্স্ত অঞ্চল সফি 
কত্ি নবে মবৌিত্দি মবৌি আচাি অনুষ্ঠান মশখান। যখনই নবে মবৌিত্দি সত্ঙ্গ বাঙাহল মবৌিত্দি আহিকত্যাগ ত্রযহি 
িয়, যাাঁি উত্দোত্গ। অত্নকত্ক উিসম্পদাও হযহন মদন।’... ম্ানস ভত্ন্ত হবনয়শ্রীি মদয়া ম্িািহবত্িি িীবন িড়ত্য 
িড়ত্য মদখত্য মিল ১৯৩৮ সাত্ল চটোম্ মিলাি িহটয়াি সাযবাহড়য়ায় ময ধ্ম্জসভা িয় যাত্য ম্িািহবি বত্লহ ত্লন, 
‘ ভািয... িািনীহযত্য, হশত্ল্প, বাহণত্িে, সাহিত্যে সত্বজািহি শাহন্তত্য িহিিূণজ িইয়াহ ল যখন, যখন ভািয সাম্রািে মবৌি 
দশজন, িৃহথবীি কাত্  ভািয শ্রিাভািন মবৌি আদত্শজি িনে। মবৌি সভেযাি িনে। 
“...ত্বৌি ভািত্যি িযত্নি সত্ঙ্গ সত্ঙ্গ ভািত্যি মশৌযজ বীযজ মগল, স্বাধ্ীনযা মগল, অননকে ও অসাম্ানেযায় ভািয শযধ্া 
হবভক্ত িইল। দুদজশাি অবহধ্ িহিল না। ...এই ধ্ত্ম্জিই প্রভাত্ব একহদন বৃিত্তি ভািয িহিকল্পনা বাস্তত্ব িহিণয 
িইয়াহ ল। ত্রম্েী, করুণা ও মু্হদযা িল মবৌিত্দি িীবনাদশজ।”১৪ ‘হনবজাণ’ গত্ল্প বািাত্িি বণজনা হদত্চ্ছন যাও কয 
হনাঁখুযভাত্ব- “িহববাত্িি সকাল সাত্ড় দশটা। ভিা বািাি। প্রচুি হভড়। বািাত্ি কম্লাত্লবু এত্সত্ । শীত্যি সবহি –
নযুন আলু বাদ হদত্য় ফুলকহি, বাাঁধ্াকহি, গািি, সবুি সবুি নযুন হসম্, শুধু্ শীয মনই। িাস্তাি গাত্য় ফুট িাত্থি 
ওিি  াল  াড়ান-ত্েস  িয়লাি। লালত্চ ঠোঙ, বুক, মিট-সব আলাদা আলাদা হিস কত্ি অোত্কায়হিয়াম্ মচিািাি 
বাত্িি মভযি। ফাইবাি গ্লাত্সি মচৌত্কা ম্ত্যা বাি। যাি মভযি হচত্কত্নি টুকত্িা। ম্াহ , ধু্ত্লা িড়ত্ব না।”১৫  
 
হকন্নি িাত্য়ি গল্প উিনোস গুহলি হবত্শষ আকষজণ হবষয় বস্তুি অহভনবত্ব। সচিাচি ময সব হবষয় হনত্য় হবত্শষ মকউ 
মলত্খন না-কািণ হলখত্ল বািাহি সাফত্লেি সম্ভাবনা কম্-হকন্নি িাত্য়ি আেি মযন মসগুহলি প্রহযই মবহশ। 
ধ্ম্জসাংকট(১৯৯২) এক ম্াঝ বয়হস মু্সহলম্ চাকুহিিীবীি একহট ভয়াযজ হদত্নি কাহিহন। ম্নিুি িাসান ফ্লাশবোত্ক মগত্  
১৯৬৪-৯০। 
ফ্লোশবোক-১ 
১৯৬৪ সাত্ল ‘িিিয বাল’ হনত্য় দাঙ্গা 
ফ্লোশবোক-২ 
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১৯৯১ সাত্ল উিসাগিীয় যুি 
ফ্লোশবোক-৩ 
১৯৬৫ সাত্ল ভািয িাহকিান যুি 
ফ্লোশবোক-৪ 
১৯৯০ সাত্ল মসাহভত্য়য ইউহনয়ত্নি িযন 
ফ্লোশবোক-৫ 
িাম্ম্হদত্িি িনে ইট িত্ড়া 
ফ্লোশবোক-৬ 
সু্কল মপ্রম্- ‘আম্াি িীবত্নও মযা অত্নক অিম্ান আত্ । বোচ মম্ট মশ্রষ্ঠা মসন আম্াি মিাল না শুধু্ই আম্াি নাম্হট 
ম্নিুি িাসান বত্ল-আহম্ মযা হনত্িি নাম্ ভাাঁড়াত্য িাহিহন। 
অহভম্ান-১ 
মু্সহলম্ িত্লই হবিদ- আম্িা মগাম্াাংস খায়, যাই নাহক আম্াত্দি শিীত্িি গিম্ মবহশ। সন্তান অত্নক, বুহি কম্, হিদু 
 াড়া ইহুহদ, খ্রী ষ্টান িাও মযা মগা-ম্াাংস খান। কই যাত্দি মবলায় মযা এম্ন কথা বত্লন না।  
অহভম্ান-২ 
হবশ্বহবদোলত্য়ি কথা- মসই ইউহনভাহসজহটত্য কোহণ্টত্ন মশ্রষ্ঠাি সাম্ত্ন, মস মযন কয ব ি আত্গ-ত্যাম্াত্ক মদত্খ ম্ত্ন িয় 
না মযা যুহম্ মু্সলম্ান- এিকম্ মকান অিম্ান যহদ আম্াত্ক ফুাঁত্ড় মফত্ল।  
আত্ক্ষি-১ 
রী এবাং বান্ধবীত্ক হনত্য়- ‘আহম্ মযা নাহসফািও, মশ্রষ্ঠািও। ভািযবষজ মকন এম্ন িয় না। ... মকন ত্রগিক আি সবুত্িি 
অকািণ িক্তক্ষয়ী যিিায় আম্িা মম্ত্য থাহক? এত্য হক মদশ থাত্ক। থাকত্ব।  
আত্ক্ষি-২ 
ওিা আম্িা’ি মভদ িত্য়ই মগত্ -ত্দয়াত্ল হবজ্ঞািত্ন যযই মলখা মিাক না মকন, ...ওিা িািল না আম্িাও মযা িাহিহন। 
‘ওিা’, ‘আম্িা’ আিও ভুলত্য িাহিহন। সব হম্হলত্য় আম্াত্দি মযা িল না...। 
আি হিদু মু্সহলত্ম্ি সম্প্রীহযি অভাব, মু্সহলম্ মম্ৌলবাদীত্দি িত্য়ত্  ফত্যায়া, মযম্হন কটি হিদুবাদীত্দিও িত্য়ত্  
ঘৃণা। অথচ একহদন হিদু মু্সহলম্ হম্ত্ল কত্িত্  দুগজািুত্িা। বধ্জম্ান মিলাি সমু্িগত্ড়ি দুগজািুত্িা কিত্  এক মু্সহলম্ 
িহিবাি সায িুরুষ ধ্ত্ি। হকন্তু আি মসই িুত্িাত্য আি যািা অাংশেিণ কিত্  না। এই ঘটনা হনত্য় হকন্নি িায় 
হলখত্লন ‘ধ্ম্জ’ (২০০০) গল্পহট।  
সমু্িগত্ড়ি িািা িহঞ্জয ভটঠাকুি এবাং নদীয়াি িািা িাম্কৃষ্ণত্ক নবাব মু্হশজদকুহল খাাঁ একবাি মেপ্তাি কত্িন কি না 
মদওয়াি অিিাত্ধ্।  হুম্হক মদন, যহদ হনহদজষ্ট হদত্নি ম্ত্ধ্ে সম্স্ত প্রািে হম্হটত্য় মদওয়া না িয়, যািত্ল যাত্দি ধ্ম্জান্তহিয 
কিা িত্ব। মসই মশষ হদত্ন সূযজাত্স্তি আত্গই সমু্িগত্ড়ি িািাি মদওয়ান সম্স্ত অথজ মযাগাি কত্ি এত্ন উিহিয িন। 
হকন্তু নদীয়াি িািা িাত্িনহন। যখন িািা িহঞ্জয ভটঠাকুি সািাত্যেি িায বাহড়ত্য় মদন যাি প্রহয। সম্স্ত অথজ হদত্য় 
মদন নদীয়াি িািা িাম্কৃষ্ণত্ক। এি ফত্ল হনত্িি ধ্ম্জ অকু্ষন্ন মিত্খ িািা িাম্কৃষ্ণ  াড়া মিত্লও, িািা ভটঠাকুি িত্য় 
যান আযািাি খান। একিন মু্সলম্ান িত্য়  াড়া মিত্লও িািা িহঞ্জয ভটঠাকুি িত্য় যান আযািাি খান। মু্সলম্ান 
িত্য় মগত্লও ভটঠাকুি ওিত্ফ আযািাি খান হকন্তু বন্ধ কত্িনহন যাাঁত্দি িাহিবাহিক দুগজািুত্িাহটত্ক। ...এি িি ধ্ত্ি 
িত্য় চত্লত্  মসই দুগজািুত্িা। আযািাি খাত্নি বাংশধ্ি সহলল খান এবাং যাি আিীয়-িহিিত্নিা িিবযজী কাত্ল সহক্রয় 
অাংশ েিণ না কিত্লও সম্স্ত িকম্ সিত্যাহগযাি িায বাহড়ত্য় মদন। আি মসই দুগজািুত্িাি অহস্তত্ব হবিন্ন, 
সাম্প্রদাহয়কযাি হবষবাত্স্প কলুহষয। 
     এইভাত্বই হবিুল হবষত্য়ি সম্ভাি হনত্য় শুধু্ নত্য়ি দশত্ক নয়, আিও হকন্নি িায় যাাঁি ম াট গত্ল্পি  াহল সাহিত্য় 
চত্লত্ ন। যাাঁি হনত্িি মলখা সম্পত্কজ স্বম্ন্তবে হদত্য়ই আত্লাচনাি ইহয টানলাম্- ‘িীবন মযা হন কই এক যাো ম্াে। 
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...যত্ব দশজনিীন, দাশজহনক হিজ্ঞাসা হবিীন, হন কই আজ্ঞাবি িীবন-ত্সও মযা ভাি-ত্বাঝা শুধু্। দলযয, দলদাসত্ব যখন 
োস কত্ি ম্নুষেত্বত্ক,ম্ানুষ যখন মু্হক্তি দিিা খুাঁত্ি মফত্িন।সত্চযন ম্ানুষ হঠক হনত্িি িাস্তা খুাঁত্ি মনন।আম্াি মসই 
মখাাঁি প্রহক্রয়া চত্লত্  আিও।চলত্ব সাড়া িীবন,ত্গাটা িনম্ ভি।’১৬   
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