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ভূ্নেো:  নর্ল্পশ্বর িারিি ছসরা গেোর নহল্পসল্পর্ এডগার অ্যা ি ছপা, ছোোঁপাসা, অ্ন্তি ছিেভ্ এর্াং রর্ীন্দ্রিাল্পের িাে 
েরা যায়। ছতেিই র্াাং া ছ াটগল্পের ছ খে নহল্পসল্পর্ অ্িযতে ছসরা ন ল্প ি—ল্পেল্পেন্দ্র নেে, তারাশঙ্কর র্ল্প্যাপাধ্যায়, 
শশ িাি্ এর্াং রু্দ্ধল্পের্ র্সু। এই সে  র্াাং া ছ াটগে ছ খেল্পের েল্পধ্য ছেল্পেন্দ্র নেে এেনট পৃেে স্থাি েখ  
েল্পরন ল্প ি, এ নর্ষল্পয় োল্পরা নিেত োো সনিে িয়। ছেল্পেন্দ্র নেল্পের গল্পে তাোঁর নর্ষয় নির্বািি, ছ খিী শশ ী এর্াং 
সর্বপনর েোশভ্নিল্পত স্বতন্ত্র আল্পর্েল্পির অ্নধ্োরী। 

আল্পেনরোর গে ছ খে এডগার অ্যা ি ছপা তাোঁর গল্পে শব্দ িয়ি এর্াং নর্ষয় র্র্বিা রীনতল্পত অ্সাসাধ্র্ 
েনতভ্ার স্বাক্ষর ছরল্পখল্প ি। ফ্রাল্পের ছ াটগেোর ছোোঁপাসা তাোঁর গল্পে তৎো ীি ফ্রাল্পের সোি ও অ্েবনিনতে িীর্ল্পির 
িািা নিে অ্ঙ্কি েল্পরল্প ি। ছোোঁপাসার গেিয়ি রীনতও অ্সাোিয। ছেল্পেন্দ্র নেে এই ছোোঁপাসার র্হু ছ াটগে র্াাং ায় 
অ্িুর্াে েল্পর নিিস্বতার পনরিয় নেল্পয়ল্প ি। রানশয়ার খযাতিাো গে ছ খে নহল্পসল্পর্ ছিেভ্ সেল্প র োল্প  পনরনিত। 
ছিেল্পভ্র নর্ষয় নির্বািি এর্াং নর্ষল্পয়র গভ্ীরতা তাোঁর গেল্পে অ্িয ছ খল্পের ছেল্পে আ ো স্থাল্পি িায়গা েল্পর নেল্পয়ল্প । 
নর্শ্ব গে ছ খেল্পের েরর্াল্পর যার েো িা র্ ল্প  অ্িযায় হল্পর্, নতনি হল্প ি আোল্পের নর্শ্বেনর্ রর্ীন্দ্রিাে িােুর। 
িীর্িল্পে ভ্াল্প াল্পর্ল্পস, িীর্িল্পর্াধ্ল্পে িাগ্রত েল্পর ছয সর্ ছ খা নতনি ন ল্পখল্প ি তার েল্পধ্য অ্িযতে হ —‘ল্পপাষ্টোস্টার’, 
োরু্ন ওয়া া’, ‘ ুনট’, ‘সুভ্া শহেনন্ত’ ইতযানে গে। রর্ীন্দ্রিাে তাোঁর ‘র্ষবাযাপি’ েনর্তায় ন ল্পখল্প ি— 

‘অ্ন্তল্পর অ্তৃনি রল্পর্   সাি েল্পর েল্পি হল্পর্ 
ছশষ হল্পয় হই  িা ছশষ।’ 

 
র্াাং া ছ াটগল্পের এই ধ্ারার সােবে উত্তরসূরী ন ল্প ি গেোর ছেল্পেন্দ্র নেে। ওিার ছ খা পল্প়েও অ্ন্তল্পর 

আরও অ্ল্পিে অ্িুভূ্নতর সাল্পে তীব্র অ্তৃনি র্া আরও নে ু িািার সৃ্পহা িন্ম ছিয়। ছেল্পেন্দ্র নেল্পের ছ খিী সম্পল্পেব 
র্ ল্পত ছগল্প  েেল্পেই র্ ল্পত হয়—‘ল্পেল্পেন্দ্র নেল্পের গল্পে নেওরীর র্া াই ছিই, নতনি শুধু্ এেনট পনরল্পর্শ সৃনষ্ট েল্পরি। 
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ছসই পনরল্পর্ল্পশর েল্পধ্য েিটা ছয ভ্াল্পর্ সনিয় হল্পয় ওল্পি, ছসটাই েল্পির সনিে পনরিয়। এই পনরল্পর্শ সৃনষ্টল্পতই তাোঁর 
অ্সাধ্ারর্ েৃনতত্ব।’ (ল্প াটগে ও ছেল্পেন্দ্র নেে, ের্ন্ধ সাংে ি, হীল্পরন্দ্রিাে েত্ত, ছে’ি পার্ন নশাং)। ছেল্পেন্দ্র নেে ন ল্প ি 
েল্পলা  ছগাষ্ঠীর ছ খেল্পের েল্পধ্য অ্িযতে েধ্াি। েল্পলা -ল্পেনন্দ্রে সানহতয আল্প্া িল্পে এেটা নর্ল্পরাল্পহর যুগ র্ল্প  
ধ্রা ছযল্পত পাল্পর। রর্ীন্দ্রিাল্পের নর্ল্পরাধ্ীতা েরাই এই যুল্পগর ধ্েব। রর্ীন্দ্রিাে এখাল্পি এেটা আইনডয়া র্া নসম্ব  োে। 
েিন ত রার্ীনন্দ্রে ধ্ারাল্পে ছভ্ল্পে-িুল্প়ে এে িতুি নেল্পির আগেি ধ্বনিত হল্পয়ন   এই সেল্পয়র ছ খেল্পের সানহতযেেব 
িুল্প়ে। ছসই সানহতযেল্পেব ছেে, েেৃনত, নিসগব োেল্প ও সর্ ছেল্পে ছর্নশ স্থাি িুল্প়ে ন   োিুষ। নর্শ্বযুল্পদ্ধর পরর্তবী 
সেল্পয়র সানহতয ভ্ার্িাল্পত উল্পি এল্পসন   োিুল্পষর োনহনি। এই োনহনি ছোল্পিা েেল্প াল্পের েেেো িয়। ছসই োনহনি 
ন   সাধ্ারর্ ছখল্পটখাওয়া োিুল্পষর ছরািিােিা। েধ্যনর্ত্ত োম্পতয, ছসনিল্পেি এর্াং োিনসেতার েন  । ছেল্পেন্দ্র নেে 
তাোঁর ‘োল্পি’ েনর্তায় ন ল্পখল্প ি౼ 

‘োিুল্পষর োল্পি িাই 
ছগাটা োিুল্পষর োল্পি। 

রক্ত োাংস হা়ে ছেে েজ্জা 
কু্ষধ্া তৃষ্ণা ছ াভ্ োে নহাংসা সল্পেত 

ছগাটা োিুল্পষর োল্পি িাই।’ 
র্হুো  পূল্পর্ব শর্ষ্ণর্ েনর্র েল্পে ধ্বনিত হল্পয়ন  —‘সর্ার উপল্পর োিুষ সতয তাহার উপল্পর িাই’౼এই র্ার্ীর সােবেতা 
ছেল্পেন্দ্র নেল্পের সানহতযেল্পেবর পল্পরাল্পত পল্পরাল্পত পাওয়া যায়। ছেল্পেন্দ্র নেল্পের ছ াটগল্পে ন   ছেেহীি ঝরঝল্পর েোশ 
ভ্নি র্ক্তল্পর্যর ছেনি তা, ভ্ার্ নর্হু তা তাোঁর ছ াটগল্পের েল্পধ্য ন   িা। নতনি গল্পের স্বে পনরসল্পর সাোিয র্ ল্পতি, 
নেন্তু পািেল্পের নিল্পয় িল্প  ছযল্পতি এে নর্স্তীর্ব োির্িগল্পত ছসখাল্পি পািল্পের ভ্ার্িা উনু্মক্ত আেল্পশ ডািা ছে ল্পত 
পাল্পর। “… যাল্পের েো ছেউ ছ ল্পখিা, যাল্পর িীর্ল্পির ছিাখ ধ্াোঁধ্াল্পিার  ়ো ন়ে ছিই, তাল্পের েো ছ খার এেটা তানগে’’ 
ছেল্পেন্দ্র নেল্পের েল্পির েল্পধ্য ন   র্ল্প  নতনি োর্ী েল্পরল্প ি, (‘গে ছ খার গে’)। এই নর্্ু ছেল্পেই ছেল্পেন্দ্র নেল্পের 
ছ াটগে তো সানহতয পল্পে যাো শুরু। রর্ীন্দ্রিাে র্ল্প ন ল্প ি— 

‘ল্পয আল্প  োনটর ো াোন ।’ 
রর্ীন্দ্রিাল্পের এই োেবিার সােবে ে াে  হল্প ি ছেল্পেন্দ্র নেে এর্াং োনিে র্ল্প্যাপাধ্যায়। োনিে র্ল্প্যাপাধ্যায় ছযেি 
গ্রাে ও শহর নিনর্বল্পশল্পষ োিুল্পষর েল্পির ছভ্তল্পর েল্পর্শ েল্পর ফ্রল্পয়নডয় েিস্তানত্বে নর্ল্পেষর্ েরল্পতি, ছতেিই ছেল্পেন্দ্র 
নেে তাোঁর ছ াটগেগু ল্পত শহর ও শহরতন র েো তুল্প  ধ্ল্পরল্প ি। তল্পর্ োনিে র্ল্প্যাপাধ্যাল্পয়র সাল্পে ছেল্পেন্দ্র নেল্পের 
নে ু পােবেয  ক্ষর্ীয়। োিুষল্পে, োিুল্পষর েিল্পে ছেল্পেন্দ্র নেে তাোঁর ছ াটগল্পে অ্ল্পিে ছর্নশ েল্পর আগল্প  ছরল্পখল্প ি, 
ছযখাল্পি োনিে র্ল্প্যাপাধ্যায় অ্ল্পিে ছর্নশ সাংগ্রানে। তাোঁর রিিার িনরেরা  ়োই েল্পর, পরািয় স্বীোর েল্পর িা। নেন্তু 
ছেল্পেন্দ্র নেল্পের ছ াটগল্পের িনরেগুন  অ্ল্পিে ছর্নশ সাধ্ারর্, ছযি র্াস্তল্পর্র িনরেগুল্প া  াপার অ্ক্ষল্পর উল্পি এল্পসল্প , 
তারা  ়োই েল্পর ভ্াগযল্পের্ীল্পে র্ে াল্পত পাল্পর, নেন্তু তরু্ও তারা র্াোঁল্পি, স্বপ্ন ছেল্পখ, স্বপ্ন সােবে হয় িা, তরু্ ছর্োঁল্পি োল্পে। 
ছেল্পেন্দ্র নেল্পের ‘শুধু্ ছেরািী’, ‘পুন্নাে’, ‘সাংসার সীোল্পন্ত’—সহ আরও অ্ল্পিে ছ াটগল্পে এই নর্ষয়নট ধ্রা পল্প়ে। এই 
সাধ্ারর্ িীর্িনশ ী সাধ্ারর্ পােপােীর সাধ্ারর্ ভ্াল্পর্ ছর্োঁল্পি োোই ছেল্পেন্দ্র নেল্পের ছ াটগেল্পে অ্সাধ্ারর্ল্পত্বর সীোিায় 
নিল্পয় নগল্পয়ন  । 
 

েনর্ ছেল্পেন্দ্র নেে তাোঁর ‘োল্পি’ েনর্তার োধ্যল্পে ছযেি িানিল্পয়ন ল্প ি ছয, তার ‘ল্পগাটা োিুল্পষর োল্পি িাই’, 
ছয ছোল্পিা সৃিিশী  েনর্ র্া সানহনতযল্পের এেিি ছগাটা োিুল্পষর অ্েব রু্ঝল্পত িায়, রূপ নিিল্পত িায়, ছোল্পিা েোর 
খনিত রূপ োরও োল্প ই োেয িয়। ছোল্পিা োিুল্পষর ছোল্পিা এেনট অ্াংশ িািল্প  সমূ্পর্ব োিুষনটল্পে ছোল্পিাভ্াল্পর্ই 
নর্িার েরা যাল্পর্ িা। সাো-োল্প া, ভ্াল্প া-ে্ নেল্প  এেিি োিুষ সমূ্পর্ব হয়। ছসখাল্পি োিুষনটর শুধু্ আল্প ানেত 
নেেনট ছেখর্ আর অ্ন্ধোর নেেনট উল্পপক্ষা েরর্, তাহল্প  ছতা নেল্পির পর রাল্পতর অ্নস্তত্বল্পে অ্স্বীোর েরা। ছেল্পেন্দ্র 
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নেে এই অ্ন্ধোর অ্াংশনটল্পে অ্স্বীোর েল্পরিনি। েেে নর্শ্বযুদ্ধ, ভ্ারল্পতর স্বাধ্ীিতা সাংগ্রাে, অ্সহল্পযাগ আল্প্া ি এই 
সেস্ত ঘটিায় সাধ্ারর্ নিম্ন-েধ্যনর্ত্ত োিুল্পষর িীর্ি েুুঃখ-েুেবশার অ্ন্ত ন   িা। ছেল্পেন্দ্র নেল্পের ছ াটগল্পে তাই আধু্নিে 
যন্ত্র সভ্যতার নর্ষয়র্স্তু ছেল্পে শহল্পরর নিনষদ্ধ গন র র্ারর্নর্তার সাংসার তৃষ্ণা—সর্টাই সু্র ভ্াল্পর্ উল্পি এল্পসল্প  ছোল্পিা 
রেে উপো অ্ াংোল্পরর আভ্রর্ িা পল্পরই। রর্ীন্দ্রিাে র্ল্প ন ল্প ি—‘সানহল্পতয আেরা সেগ্র োিুষল্পে েতযাশা েনর।’ 
নেন্তু সর্ সেল্পয় সেস্তটা পাওয়া সম্ভর্ হয় িা, তখি োিুল্পষর সেস্তটার েনতনিনধ্ স্বরূপ অ্াংশল্পে সানহল্পতয স্থাি ছেওয়া 
হয়। আেরা আসল্প  োে, ছিাধ্, ছ াভ্, ছোহ, োৎসযব সর্টা নেন ল্পয় এেটা সমূ্পর্ব অ্র্য়র্, তাই ছেল্পেন্দ্র নেল্পের 
ছ াটগল্পে নর্্ুল্পত নসনু্ধ েশবল্পির েল্পতা োিুল্পষর অ্ন্তর-র্ানহল্পরর পনরিয় পাওয়া যায়। সানহতয সেস্ত শাখার সাল্পে গিি 
ের্া ীল্পত ছ াটগে। আ াো িয় ছ াটগে ছ খার সেয় নর্ষয় র্া প্লট, েোশভ্নি ছযেি উপো, নিেেে, ভ্াষানর্িযাস, 
অ্ াংোর ইতযানের ওপর ছিার ছেওয়া হয়। ছ াটগল্পের ছেনক্ষল্পত ভ্ার্র্ােী েশবি, োেবসর্ােী েশবি, অ্নস্তর্ােী েশবি 
তুল্প  ধ্রা হয়। আর্ার পৃনের্ীর ছসরা ছ াটগেোর রর্ীন্দ্রিাে ও ট স্টয় েল্পতযল্পেই সানহল্পতয েি ল্পর্াধ্ল্পে িাগ্রত 
েল্পরল্প ি। ছেল্পেন্দ্র নেল্পের ছ াটগল্পের নর্িার েরল্পত ছগল্প  সর্ার েেল্পে র্ ল্পত হল্পর্ শেঘবয, েস্থ, উচ্চতা এর্াং গভ্ীরতার 
েো। ছেল্পেন্দ্র নেে গে ছ খা শুরু েল্পরল্প ি নর্শ্বযুল্পদ্ধর পরর্তবী সেল্পয়, এই সেয় অ্েবনিনতেভ্াল্পর্ োিুষ েুর্ব  হল্পয় 
পল্প়েল্প । এই সেল্পয়র গেগুন র ছেক্ষাপল্পট উল্পি এল্পসল্প  িীর্ল্পির ভ্াোল্পিারা িািা  নর্। ছেল্পেন্দ্র নেে যখি ছেল্পস 
োেল্পতি, তখি  ুনেল্পয় এেনট ছপাষ্টোডব পল্প়ে ছেল্প ন ল্প ি, ছযখাল্পি ছোল্পিা এে গ্রােয র্ধূ্ ন ল্পখন ল্প ি—‘আর জ্বর 
হয় িা’ এই পল্পের ওপর নভ্নত্ত েল্পর নতনি েুনট গে ন ল্পখন ল্প ি। ‘শুধু্ ছেরািী’ আর ‘ল্পগাপিিানরর্ী’। তাোঁর গল্পে ন   
েধ্যনর্ত্ত সোল্পির আনেবে সাংেট, ছরােযানিেতা। ছেল্পেন্দ্র নেে  াে িীর্ল্পি ন ল্প ি অ্ল্পেয়র্ােী নিন্তা ধ্ারার ছ খে। 
ইাংগার ছসাল্প র ছ খা র্ই পল্প়েল্প ি, ছর্ে পল্প়েল্প ি, উপনিষে পল্প়েল্প ি েখিও েখিও তাোঁর আধ্যানিে নিন্তার সাংল্পেত 
পাওয়া নগল্পয়ল্প , আর্ার োেবসর্ােী নিন্তা-ল্পিতিার েভ্ার্ও ছ খিীর েল্পধ্য আিেোশ েল্পরল্প । নেন্তু ছেল্পেন্দ্র নেল্পের 
ছ াটগেগুন  আল্প ািিা েরল্প  তার েল্পধ্য অ্নস্তর্ােী ছিতিার েোশ পাওয়া যায়। এই অ্নস্তর্ােী নিন্তার েভ্াল্পর্ই নতনি 
েযােুর ‘The Ontsider’ অ্িুর্াে েল্পরল্প ি। এই নিন্তাধ্ারার েভ্ার্ ছেখা যায় ছেল্পেন্দ্র নেল্পের অ্িযতি েধ্াি 
গেগুন ল্পত। ছেল্পেন্দ্র নেল্পের েল্পি অ্নস্তর্ােী েশবি েভ্ার্ নর্স্তার েল্পরন  , তার েোর্౼‘ছতল্প িাল্পপাতা আনর্ষ্কার’, ‘নর্েৃত 
কু্ষধ্ার োোঁল্পে’, ‘পুন্নাে’, ‘েহািগর’ র্া ‘ছস্টাভ্’ গেগুন । অ্ন্ধোর ছেল্পে আল্প ার উত্তরর্ অ্নস্তর্ােী সানহল্পতযর েূ । র্ া 
যায়—‘Existentislism is concereed with man's freedom, and because it aims to change is readers, 
to free them from illusion and to convert them, it foolws that it has always been thought of, 
with Justice, as a committed and practical Philosophy.’ [Existentislism by Mary Wornock, p. 
2] 

 
সানহতয সোল্পির েপবর্ ছতেিই েনতনট ছ খল্পের োনয়ত্ব সানহল্পতযর েনতনট অ্াংল্পশ সাোনিে নিে তুল্প  ধ্রার। 

অ্িযায়, অ্তযািার, েুসাংস্কার, অ্নশক্ষা িনিত অ্সাোনিে আিরর্ সর্ই েগনত সানহল্পতযর অ্ি। নিে এর নর্পরীল্পত হ  
‘পরগনত’ সানহতয। এই সেস্তটা হ  োিুল্পষর িিয নশে, আর্ার এর নর্রুল্পদ্ধ যাোঁরা রল্পয়ল্প ি তারা র্ল্প ি—নশল্পের িিয 
নশে, আস  েো র্ ল্পত ছগল্প  সোল্পির েনত েতবর্য পা ল্পির িিযই নশে সৃনষ্ট েরা উনিত। ১৯৩৬ সাল্প   ল্পণৌল্পত 
েুেী ছেেিাোঁল্পের সভ্াপনতল্পত্ব েনতনষ্ঠত হয় নিনখ  ভ্ারত েগনত ছ খে সাংঘ, সাংল্পঘর নিতীয় অ্নধ্ল্পর্শি ে োতায় হয় 
১৯৩৮ সাল্প । নডল্পসম্বর োল্পস ঐ অ্নধ্ল্পর্শল্পি রর্ীন্দ্রিাে এেনট ন নখত ভ্াষর্ পািাি। ওই অ্নধ্ল্পর্শল্পি সভ্াপনত েি ীর 
সেসয  া়ো হীল্পরন্দ্রিাে েুল্পখাপাধ্যায়, ছেল্পেন্দ্র নেে ও সের ছসি র্ক্তা নহল্পসল্পর্ উপনস্থত ন ল্প ি। এই েগনত ছ খে 
‘েযানসস্ট নর্ল্পরাধ্ী ছ খে ও নশেী সাংঘ’ িাল্পে পনরনিত হয়। এই সাংল্পঘর নিতীয় র্ানষবে সল্পে ল্পি সভ্াপনত েি ীর 
সভ্াপনত ন ল্প ি ছেল্পেন্দ্র নেে। ছেল্পেন্দ্র নেল্পের ছ খায় সরাসনর েেুযনিস্ট ছ খে ছযেি౼োনিে, সুোন্ত, নর্ষু্ণ ছে, 
সুভ্াষ েুল্পখাপাধ্যাল্পয়র েল্পতা উচ্চস্বল্পর িা হল্প ও সাোনিে োয়র্দ্ধতা পনর নক্ষত হল্পতা। েনর্ ছেল্পেন্দ্র নেল্পের েেে 
োল্পর্যর েনর্তায় ছসই োয়র্দ্ধতার নিে স্পষ্ট ভ্াল্পর্ েুল্পট ওল্পি। নতনি ছ ল্পখি— 
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‘ল্পহ েহরী, হাল্পিা অ্নস নিশার েরল্পে— 
যুগ যুগাল্পন্তর এই সনঞ্চত আোঁধ্ার ছেল্পট যাক  

ছর্েিার উষ্ণ রক্তধ্াল্পর।’ 
 
এই েনর্তার েল্পধ্য ছয সাোনিে োয়র্দ্ধতা ছেখা যায়, তা পরর্তবী সেল্পয় ছিাল্পখ পল্প়ে ছেল্পেন্দ্র নেল্পের 

ছ াটগল্পের েল্পধ্য। ছেল্পেন্দ্র নেল্পের ছ াটগে নিল্পয় আল্প ািিা েরল্পত ছগল্প  েেে ছয গেনটর েো েল্পি পল্প়ে ছসনট হ —
‘শুধু্ ছেরািী’। এই গল্পে ছেখা যায় খুর্ সাধ্ারর্ েু’িি োিুল্পষর ঘর র্াোঁধ্ার স্বপ্ন এর্াং আশাভ্ল্পির যন্ত্রর্া, তরু্ও িীর্ি 
শাশ্বত, তাই িীর্িধ্ারা ের্হোি। গল্পের সূিিাল্পতই এে অ্সাধ্ারর্ রূপেে—‘তখি পানখল্পের িী়ে র্াোঁধ্র্ার সেয়। 
িঞ্চ  পানখগুল্প া খল্প়ের েুনট, ছ োঁ়ো পা ে, শুেল্পিা ডা  েুল্পখ েল্পর উৎেনেত হল্পয় নেরল্প ।’ এই েল্পয়েনট  াইল্পির 
েল্পধ্য ছ খে িীর্ল্পির ছয অ্নর্রাে ধ্ারা সতত ের্হোি তার েো েুনটল্পয় তুল্প ল্প ি। পানখল্পের িী়ে র্াোঁধ্র্ার েল্পতা 
ছেরািী েম্পনত েু’িি ঘর ছর্োঁল্পধ্ন   নিতান্ত সাোোটা ভ্াল্পর্। ছেরািীর শযাে া স্ত্রী সাধ্ারর্ গরীর্ গৃহস্থ ঘল্পরর ছেল্পয়, 
নেন্তু ছস ন   েেতােয়ী ছেরািীনট ছরাি ছখল্পয় ছেল্পয় অ্নেল্পস ছযত, আর ছেল্পয়নট সারানেি ধ্ল্পর েহর গুর্ল্পতা, েখি 
তার স্বােী ঘল্পর নেরল্পর্।  ুনটর নেল্পি তারা সাধ্ারর্ আি্ আ াপ েল্পর সেয় োটায়। নিতান্ত তুচ্ছ েো ছযেি—
‘ল্পেল্পয়নট হয়ল্পতা নিোসা েল্পর—আচ্ছা েশা োরল্প  পাপ হয় ছতা?’ আর্ার েখিও ছ ল্প নট ছেল্পয়নটর ছখাোঁপায় ছগাল্প়ের 
ো া ি়োল্পিার িিয অ্নেস ছেল্পে ছহোঁল্পট র্ান়ে ছেল্পর। এভ্াল্পর্ই নিতান্ত সাধ্ারর্ভ্াল্পর্ ছেল্পট যানচ্ছ  সাধ্ারর্ েু’িি 
োিুল্পষর ছরািিােিা। হিাৎ শযাে া ছেল্পয়নটর জ্বর হয়, আর িল্পে িল্পে ছেল্পয়নট অ্সুস্থ হল্পয় পল্প়ে, নেন্তু উভ্য়ই 
নিখুোঁতভ্াল্পর্ অ্নভ্িয় েরল্পত োল্পে। ছ খল্পের ভ্াষায়—‘তারপর ঘরেন্না পাতর্ার ির্-ির্ েেিার গে েল্পর, ছেেি েল্পর 
ছ ল্প  োিুষ েরল্পর্, তার নে িাে রাখল্পর্, এইসর্।’ িীর্ল্পির েনত তীব্র আোঙ্খা, ির-িারীর স্বাভ্ানর্ে সাংসার তৃষ্ণা 
ধ্বনিত হয় গেনটর পল্পরাল্পত পল্পরাল্পত, নেন্তু নিয়নতর নিষু্ঠর আঘাল্পত ছেরািী েম্পনতর স্বপ্ন সনতয হয় িা। ছযেি সনতয 
হয়নি অ্ল্পঘার োস আর রিিীর স্বপ্ন। ‘সাংসার সীোন্ত’ গল্পে ছেল্পেন্দ্র নেে ভ্াগয নর়্েনম্বত েুইিি ির-িারীর নিে 
এোঁল্পেল্প ি। ছেহ পসানরিী নর্গত ছযৌর্িা রিিী খল্পের ছখাোঁি েরার িিয রাস্তার পাল্পশ েুনপ নিল্পয় োোঁন়েল্পয় োল্পে, ছসই 
রাত ন   অ্নর্শ্রান্ত ঝ়ে ও িল্প র রাত। হিাৎ রিিীর ঘল্পরর খল্পের হল্পয় ছ াল্পে ছিার অ্ল্পঘার োস। আসল্প  িুনর েল্পর 
পা াল্পিার িিয ছস রিিীর আশ্রয় ছিয়, নেন্তু সেল্পয়র সাল্পে সাল্পে ছস আশ্রয় ভ্াল্প ার্াসায় পনরর্ত হয়। নিে ভ্াল্প ার্াসার 
েো স্পষ্ট েল্পর ছেল্পেন্দ্র নেে ছোোও র্ল্প িনি। আসল্প  এে ের্  ঘর র্াোঁধ্র্ার ইল্পচ্ছ ছিল্পগ ওল্পি তাল্পের েল্পি। আসল্প  
পৃনের্ীল্পত েনতনট োিুষ নস্থনত িায়, িায় এেটু নেতু হল্পত। িীর্িল্পরাল্পত র্ল্পয় ছযল্পত ছযল্পত অ্ল্পঘার োস আর রিিী 
ছিল্পয়ন   নস্থনত, ছিল্পয়ন   সাংসার েরল্পত। আসল্প  ছেেপনঙ্ক  োনটল্পতও ছয ছেল্পের পঙ্কি ছোল্পট। ছেল্পেন্দ্র নেল্পের 
ভ্াষায়—‘গ্লানির েগাঢ় অ্ন্ধোল্পর যাহাল্পের অ্তীত ুি হইয়া নগয়াল্প , র্তবোি যাহাল্পের ছেেপনঙ্ক , তাহারাও ঘর র্াোঁনধ্ল্পত 
িায়, পৃনের্ীর ভ্াগযর্াি ির-িারীল্পের িীর্ি  ী ার অ্িুেরর্ েনরল্পত তাহাল্পেরও সাধ্ যায়। নেন্তু এখাল্পিও র্াে সাল্পধ্ 
নিয়নত। ভ্াল্পগযর নিষু্ঠর পনরহাল্পস অ্ল্পঘার ছশষর্াল্পরর েল্পতা িুনর েরল্পত নগল্পয় ধ্রা পল্প়ে ছিল্প  যায়, আর রিিী আিীর্ি 
ছসই আর্িবিােয় পনরল্পর্ল্পশ ছেল্পে অ্ল্পঘাল্পরর িিয েনতো েরল্পত োল্পে। এই েতীো ছযি শুধু্োে অ্ল্পঘাল্পর আর 
রিিীর েতীোেয় সেস্ত ির-িারীর। োতর েতযাশা, আন্তনরে েতীো, নেন্তু িীর্ি েখল্পিা নিয়ে ছেল্পি িল্প  িা, তাই 
তাল্পের ছেখা স্বপ্নগুল্প া আর সনতয হ  িা। আসল্প  এটাই র্াস্তর্তা। েেে নর্শ্বযুল্পদ্ধর পরর্তবী সেল্পয় ছ খা ছেল্পেন্দ্র 
নেল্পের ছ াটগেল্পত তাই ছেখা যায়, ছেেহীি ঝরঝল্পর অ্র্য়র্। অ্ ীে স্বল্পপ্নর োয়া োি  িা পন়েল্পয় তাোঁর ছ াটগেগুন  
হল্পয় ওল্পি অ্ল্পিে ছর্নশ র্াস্তর্ধ্েবী। 

 
নিয়নতর্াে ছেল্পেন্দ্র নেল্পের ছ াটগল্পে গভ্ীর েভ্ার্ নর্স্তার েল্পরল্প । ‘পুন্নাে’ গেনট ছসই নিয়নতর্াল্পের সােবে 

েন  । নিয়নতর সাল্পে  ়োই েরা সহি িয়, এে েোয় অ্সম্ভর্। তাই এই গল্পে নিয়নতর নর্রুল্পদ্ধ ছসািাসুনি  ়োই 
েল্পর িয় র্রাং িুনর, িুয়ািুনর েল্পর নিয়নতল্পে োোঁনে নেল্পয় ছর্োঁল্পি োোর ছেৌশ  র্ল্প়ো হল্পয় উল্পিল্প । ‘পুন্নাে’ গল্পে  ন ত-
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এর পীন়েত পুেল্পে র্াোঁিাল্পিার িিয তাল্পে িািা েন্ েরল্পত হয়। পুেল্পে হাওয়া র্ে  েরার িিয অ্িযে নিল্পয় ছযল্পত 
হয়। ছযখাল্পি তাল্পের পনরিয় হয় েনতল্পর্শী নশশু টুিুর সাল্পে। টুিুর পাল্পশ ছেল্পে  ন ল্পতর নিল্পির সন্তাল্পির স্বভ্াল্পর্র 
েেযবতা, স্বােবপরতা নিষু্ঠরভ্াল্পর্ ছিাল্পখ পল্প়ে। এতনেি তার সন্তাি তাল্পে এর্াং তার স্ত্রীল্পে অ্তযািার েরত, নেন্তু র্াইল্পর 
এল্পস ছস েনতল্পর্শী নশশু টুিুল্পে অ্তযািার েরল্পত শুরু েল্পর।  ন ত  ক্ষ েল্পর তার ছ ল্প র েল্পধ্য রল্পয়ল্প  ের্  
ঈষবাপরায়র্তা, ের্  নহাংসা ছিষ। ছশল্পষ ছেখা যায়, ছরাল্পগ ভূ্ল্পগ টুিু োরা যায়, আর িীিেিা ছখাো অ্েবাৎ  ন ল্পতর 
ছ ল্প  সুস্থ হল্পয় ওল্পি।  ন ল্পতর েল্পে ছযি ছেল্পেন্দ্র নেে আতবিাে েল্পর ওল্পিি—‘টুিু েল্পর ছগ  আর আোল্পের ছ ল্প  
ছর্োঁল্পি উি —আশ্চযব িয়  নর্? আোল্পের ছ ল্প র েত আল্পরা ছোনট ছোনট ছ ল্প  র্াোঁিল্পর্, র়্ে হল্পর্, ছরষাল্পরনষ োরাোনর 
োটাোনট েল্পর পৃনের্ীল্পে সরগরে েল্পর রাখল্পর্; িইল্প  আোল্পের এত ছিষ্টা এত েষ্ট স্বীোর ছয রৃ্ো  নর্।’ এখাল্পিই 
িীর্ল্পির আস  সতয উদ ঘানটত হয়। টুিু এর্াং ছখাো এখাল্পি েতীে র্া নসম্ব  োে। সোল্পির েুই ধ্রল্পির োিুল্পষর 
েনতনিনধ্ স্বরূপ। সোল্পির এে ছশ্রনর্ নিরো  ছশানষত হল্পত হল্পত নেন ল্পয় যায়, আর অ্িয ছশ্রনর্ রু্ে নিনতল্পয় ছর্োঁল্পি 
োল্পে। ছেল্পেন্দ্র নেল্পের ‘পুন্নাে’ গেনট তাোঁর অ্িযতে েনতনিনধ্ স্থািীয় গে। এই গেনটল্পত আসল্প  েধ্যনর্ত্ত ছশ্রনর্র 
োনররযিাত েিিনিয়ার েো ছ খা আল্প । গল্পের েেি ভ্নিনটও আ াো। ‘অ্সুখ আর নে ুল্পতই সাল্পর িা’ নেল্পয় গেনট 
শুরু, ছযি েল্পি হয়౼েত আল্পগর ছেল্পে গে শুিল্পত শুিল্পত হিাৎ তার অ্সুল্পখর েো িািল্পত পার াে আেরা। ছেল্পেন্দ্র 
নেল্পের ছ াটগল্পের েোশভ্নিও স্বতন্ত্র। ‘পুন্নাে’ গল্পে নশশুনটর ছিাখ ছর্াঝাল্পত নগল্পয় ছ খে র্ল্প ল্প ি—‘নশশুর ছিাখ ছস 
িয়—িীর্ল্পির সেস্ত নর্র  নর্স্বাে পাল্পে িুেুে নেল্পয় নতক্ত েুল্পখ ছোি রৃ্দ্ধ ছযি ছস ছিাখল্পে আশ্রয় েল্পরল্প । শুধু্ এই 
অ্সহায় োতরটুেু নশশুর।’ 

গে ছ খার ও গে র্ ার েল্পধ্য ছয েুেীয়ািা েরোর তা ছেল্পেন্দ্র নেল্পের েল্পধ্য পুল্পরা োোয় ন  । ‘হয়ল্পতা’ 
গেনটর সূিিাল্পতই গল্পের পনরর্নত র্ল্প  ছেওয়া হল্পয়ল্প । তরু্ও সেস্ত গে িুল্প়ে োল্পে ঘিল্পঘার রহসযেয়তা আর টািটাি 
উল্পত্তিিা। ‘হয়ল্পতা’ গেনটর সূল্পে ছেল্পেন্দ্র নেে তাোঁর ‘িািা রল্পে ছর্ািা’ সৃ্মনত েোয় িানিল্পয়ল্প ি ছয,  াো যাওয়ার পল্পে 
সূোপুট ছেল্পে গযাল্পন্তনরয়ার পল্পে নতনি এেনট অ্সোি ছসতু পার হল্পয়ন ল্প ি। ছসই সৃ্মনত ছেল্পেই তাোঁর এই ‘হয়ল্পতা’ 
গল্পের র্য়ি, ছসই সেয় ছেল্পেন্দ্র নেে  াোর িগন্নাে েল্প ল্পির  াে ন ল্প ি। 

 
‘হয়ল্পতা’ গল্পের েল্পধ্য ছয রহসযেয়তা, োির্ েল্পির গহীি ছগাপি অ্ন্ধোল্পর ছয সে  িা র্ া েো োল্পে তা 

 ুনেল্পয় আল্প । ফ্রল্পয়ড োির্ েল্পির ন নর্ল্প়ো র্া অ্র্ল্পিতি েল্পির েো র্ল্প ন ল্প ি। আোল্পের ছিতি েি এর্াং অ্ল্পিতি 
েল্পির অ্নতনরক্ত আর এেনট েহ  অ্র্ল্পিতি েি। আোল্পের েল্পির িািা অ্র্েনেত ইল্পচ্ছ, পাওয়া িা পাওয়া স্থাি েল্পর 
ছিয় অ্র্ল্পিতি েল্পির অ্্ল্পর। ছসই েল্পির আল্প া-আোঁধ্ারী নেল্পশ আল্প  গেনটর পল্পরাল্পত পল্পরাল্পত flash back রীনতল্পত 
গে শুরু হয়। েেল্পেই ছিাল্পখ পল্প়ে ক্ষল্পয় যাওয়া সাত েহ া র্ান়ে। ছিািা ধ্রা ইোঁট, পুরল্পিা োল্পির পাোঁিল্পর অ্শরীরা 
ছযি নেস  নেস  েল্পর েো র্ ল্প । এই র্ান়েল্পত নর্ল্পয় হল্পয় আল্পস  ার্র্য। স্বােী  া়ো  ার্ল্পর্যর সাংসাল্পর রল্পয়ল্প  এে 
অ্পূর্ব সু্রী েনহ া এর্াং  ার্ল্পর্যর নপনসশাশুন়ে। ছসই নপনস-শাশুন়েল্পে ছেল্পখ  ার্র্য েেল্পে নশউল্পর উল্পিন  , োরর্ 
‘শেুনির েল্পতা শীর্ব র্ীভ্ৎস েুল্পখর োিা এেনট ছিাল্পখর ভ্য়াংের েৃনষ্ট নেয়া েূনতবেতী িরা ছযি তাহাল্পে নর্দ্ধ েনরল্পতল্প ।’ 
রর্ীন্দ্রিাল্পের ‘িীনশল্পে’, ‘েঙ্কা ’, ‘েুরাশা’ গল্পের েল্পতা গা  ে ল্পে রহসয নঘল্পর আল্প  নেন্তু এখাল্পি ছোল্পিা ছভ্ৌনতে 
ঘটিার েো ছিই, তল্পর্ েোশভ্নি অ্ল্পিেটা অ্ল্প ৌনেে ঘটিার েো েল্পি েনরল্পয় ছেয়। ‘হয়ল্পতা’ গল্পের নে ুটা ছর্াঝা 
যায়, আর নে ুটা ছযি েুল্পভ্বেয পেবার েল্পতা ছর্নষ্টত হল্পয় োল্পে। গল্পে  ার্র্যর স্বােী েনহে েখল্পিা তাল্পে ভ্াল্প াল্পর্ল্পস 
রু্ল্পে িন়েল্পয় ছিয়, আর্ার েখল্পিা তার উপল্পর নক্ষি হল্পয় উন্মল্পত্তর েল্পতা র্যর্হার েল্পর। অ্িযনেল্পে সু্রী োধু্রীর 
র্যর্হারও তাল্পে অ্র্াে েল্পরন  । এেি অ্র্স্থায় এেনেি েনহে তাল্পে র্ল্প  ছস েুনক্ত িায়, ছস িতুি েল্পর র্াোঁিল্পত িায়, 
েনহল্পের েরুর্ আনতব౼‘তুনে িািিা  ার্র্য, র্াধ্া, রল্পক্তর ছভ্তর েল্পতা নর্ষ িল্পে আল্প । নেন্তু এ নর্ষ ছেল্পে অ্নে েুক্ত 
হর্ই, শুধু্ যনে ছতাোর ভ্াল্প ার্াসা পাই’। েনহে  ার্র্যল্পে নিল্পয় ঝ়ে িল্প র রাল্পত নিরুল্পেল্পশর সন্ধাল্পি ছর্নরল্পয় পল্প়ে, 
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আসল্প  ছস ছর্র হয় ির্িল্পন্মর আশায়। এরপর ছেখা যায়, ছপা  পার হওয়ার সেয় েনহে  ার্র্যল্পে িীল্পি ছিল্প  ছেয় 
নেন্তু ছরন াং এ োপ়ে আটল্পে োল্পে এর্াং পেিারী ছ খল্পের সহায়তায় ছস িীর্ি নেল্পর পায়। 

 
অ্নস্তর্ােী েশবল্পির নতিনট স্তর, যোিল্পে౼অ্িুভূ্নত স্তর, শিনতে স্তর এর্াং ধ্েবীয় স্তর। অ্িুভূ্নত স্তল্পর সােনয়ে 

স্খ ি ঘটল্প  শিনতে স্তর এর্াং ধ্েবীয় স্তর ক্ষনতগ্রস্থ হয়। েনহে, োধু্রী ছেল্পয়নটর েনত আসক্ত ন   এর্াং তার পেস্খ ি 
ঘল্পটন  । ছসই োরল্পর্, তার েল্পধ্য িীনতল্পর্াধ্ িাগ্রত হয়নি। ছেল্পেন্দ্র নেল্পের ছ াটগে র্াস্তল্পর্র োনটল্পে আশ্রয় েল্পর 
রনিত হয়, তাই তাোঁর গল্পে র্াস্তর্ধ্েবীতা ছোোও  নিত হয় িা। আোল্পের র্াস্তর্ সোল্পি এেি অ্ল্পিে অ্সুস্থ োিনসে 
নর্েৃনতসহ েনহল্পের েল্পতা োিুষ র্াস েল্পর, আোল্পের আল্পশপাল্পশর ছসই োিুষগুল্প ার েনতনিনধ্ রূল্পপ েনহেল্পে অ্ঙ্কি 
েল্পরল্প ি ছ খে। 

 
িারী-পুরুল্পষর সাাংসানরে সম্পল্পেবর রসায়ি সর্সেয় ছেল্পেন্দ্র নেল্পের অ্তযন্ত নেয় নর্ষয় ন  । এেনেল্পে ির-

িারীর ছেে এর্াং অ্িযনেল্পে িারী-পুরুল্পষর সাংসার তৃষ্ণা। ‘শৃঙ্খ ’ গেনটল্পত ছেখা যায় ভূ্পনত এর্াং নর্িনতর োম্পতয 
সম্পল্পেবর সাতোহি। আসল্প  ‘শৃঙ্খ ’ গল্পের োধ্যল্পে ছ খে ছর্াঝাল্পত ছিল্পয়ল্প ি, োিুষ আসল্প  সাোনিে িীর্, তাই 
সেস্ত অ্সুনর্ধ্া, অ্নিচ্ছা োো সল্পেও এের্ার যনে েুনট োর্ োম্পতয শৃঙ্খল্প  আর্দ্ধ হল্পয় যায়, তল্পর্ তা ন ন্ন েরা শুধু্ 
েনিি িয় এেেোর অ্সম্ভর্ হল্পয় োোঁ়োয়। তখি েুনট োিুল্পষর োল্পঝ োল্পে অ্েৃশয োিীর, শুধু্োে সহার্স্থাি। এই 
গেনট পল্প়ে আোল্পের েল্পি নর্স্ময় িাল্পগ ছয, ছেল্পেন্দ্র নেে োিনসেভ্াল্পর্ েতটা আধু্নিে ন ল্প ি। আেরা র্তবোি 
সোল্পি ছেনখ, োম্পতয সম্পল্পেব পারস্পনরে শানন্তপূর্ব সহার্স্থাি ছতেিই ভূ্পনত ও নর্িনত সহার্স্থাল্পি ন   সেল্পঝাতা 
েল্পর। নিম্ননর্ত্ত পনরর্াল্পরর ছেল্পয় নর্িনত, ছস উপািবিক্ষে সুপুরুষ ভূ্নপনতল্পে নর্র্াহ েল্পর। নেন্তু েু সজ্জার রাত ছেল্পেই 
ভূ্পনতর েল্পধ্য নর্েৃত োিনসেতার ইনিত পায়। এরপর ধ্ীল্পর ধ্ীল্পর ভূ্পনতর অ্স্বাভ্ানর্েতা নর্িনতর োল্প  আরও স্পষ্ট 
হল্পয় ওল্পি। নর্িনত সন্তাি সম্ভর্া হল্প , আগত সন্তাল্পির েো ছভ্ল্পর্ ছস ভ্য় পায়, তখি ছস েৃতুয োেিা েরল্পত শুরু 
েল্পর। এরপর ছেখা যায় ছয, নর্িনত েৃত সন্তাি েসর্ েল্পর র্ান়ে নেল্পর আল্পস। নে ুনেি পর এেনেি হিাৎ ভূ্পনত 
নর্িনতল্পে নিল্পয় র্াল্পয়াল্পস্কাপ ছেখল্পত যায় এর্াং নর্িনতল্পে ছরল্পখ র্ান়ে নেল্পস আল্পস। নেন্তু নর্িনত এোই র্ান়ে নেল্পর 
আল্পস। তখি ভূ্পনত র্ল্প ন  —‘িা সর্ই ছভ্ল্পর্ন  াে। েল্পির ছঘন্নায় তুনে িাও নেরল্পত পার, ছসইল্পটর ওপর ছিার নেল্পয় 
ভু্  েল্পরন  াে।’ নর্িনত সাংসাল্পরর শৃঙ্খ  োটাল্পত পাল্পরনি িিয নেল্পর এল্পসন  , নেন্তু ছসই নেল্পর আসার েল্পধ্য ছোল্পিা 
ভ্া ার্াসা ন   িা। এেই  াল্পের নিল্পি, এেই ঘল্পর, এে নর্ ািায় এেি শত শত ির-িারী র্াস েল্পর যারা সাংসার 
তৃষ্ণা রু্ল্পে নিল্পয় ছর্োঁল্পি োল্পে, নেন্তু ভ্াল্প ার্াসার পােনট শূিয হল্পয় পল্প়ে োল্পে। ভূ্পনত ন   নর্েৃত োিনসেতার অ্নধ্োরী 
আর এেই সাল্পে সল্প্হ পরায়র্, এই িনরেনটর সাল্পে ‘হয়ল্পতা’ গল্পের েনহল্পের োিনসেতা তু িা েরা যায়। েনহেও 
ন   ভূ্পনতর েল্পতা সল্প্হর্ানতে এর্াং নর্েৃত োিনসেতার অ্নধ্োরী, ছযই োিনসেতা তাল্পের োম্পতয িীর্ল্পি নর্ষেয় 
েল্পর ছতাল্প । ছেল্পেন্দ্র নেে ছযেি ন ল্প ি ছ াটগে ছ খে, ছতেিই নতনি ন ল্প ি এেিি েনর্। নতনি তার ‘ল্পের্তার 
িন্ম হ ’ েনর্তায় ন ল্পখল্প ি౼ 

‘আি নর্েৃত কু্ষধ্ার োল্পে র্্ী ছোর ভ্গর্াি, 
োোঁল্পে ছোনট োর ছোল্প  অ্ন্নহীি ভ্গর্াি ছোর, 

আর োোঁল্পে পাতেীর রু্ল্পে 
ভ্গর্াি ছেল্পের োো !’ 

োিুল্পষর িীর্ল্পি কু্ষধ্া নর্নিেভ্াল্পর্ ছেখা ছেয়। েখল্পিা তা ছপল্পটর কু্ষধ্া রূল্পপ আর্ার েখল্পিা শরীল্পরর কু্ষধ্া রূল্পপ, আর্ার 
েল্পির কু্ষধ্াল্পেও অ্স্বীোর েরা যায় িা। এই গল্পে এেিি ছেহপসারীনি ছর্গুল্পির কু্ষধ্ার েো তুল্প  ধ্রা হল্পয়ল্প । 
তারাশঙ্কল্পরর ‘ল্পর্ল্পেিী’ এর্াং োনিে র্ল্প্যাপাধ্যাল্পয়র ‘োনগনতহানসে’ গল্পে ছযেি ‘perverted sex’ এর েো র্ া 
হল্পয়ল্প , ছতেিই এই গেনটল্পতও ছর্গুল্পির সোি রক্ষার তানগে, ছপট িা াল্পিার তানগে ছিাল্পখ পল্প়ে। ছেল্পেন্দ্র নেে এর 
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আল্পগও ‘সাংসার-সীোন্ত’ গল্পে ছেহপসানরিী রিিীর েো র্ল্প ন ল্প ি, নেন্তু ছসখাল্পি ন   নর্গত ছযৌর্িা রিিীর সাংসার 
তৃষ্ণা। শরীল্পরর নখল্পের ছেল্পে ছসখাল্পি র্ল্প়ো হল্পয় োোঁ়োয় সাংসার েরার নখল্পে। ‘নর্েৃত কু্ষধ্ার োোঁল্পে’ গল্পে ছর্গুি খল্পের 
ধ্রার িিয রাল্পতর অ্ন্ধোল্পর ছয সে  পদ্ধনত অ্র্ ম্বি েল্পরল্প , তা হয়ল্পতা তোেনেত সুনখ নশনক্ষত োিুল্পষর ছিাল্পখ 
 জ্জার উল্পরে ঘটায় নেন্তু ছেহপসানরিীল্পের িীর্ল্পি এটাই এেোে র্াস্তর্। ছ খে অ্পূর্ব ভ্াষায় ছর্গুল্পির খল্পের ছিাগা়ে 
েরার র্যেবতাল্পে েোশ েল্পরল্প ি—‘অ্সাংখয উৎসর্েত্ত োিুল্পষর ছো াহল্প র সল্পি েূল্পরর র্যাল্পির অ্পনরসু্ফট সুর ধ্ারার 
োধু্যব ও সেস্ত আি্ সোল্পরাল্পহর উপর অ্ত  গভ্ীর আোল্পশর নিগ্ধ িক্ষেখনিত রহসযার্রর্ সেস্তই ছর্গুল্পির েুনট  
পেোন্ত িীর্ল্পির নিতয অ্র্ল্পহ ার েরল্পিপ়ো েল্পির োল্প  সমূ্পর্ব র্যেব হল্পয় ছগ ।’ এই র্যেবতার হাহাোর পািল্পের 
ছিাল্পখও ি  আল্পি। ছর্গুল্পির খল্পের ধ্রার েল্পিষ্টাল্পে তাই vulgar sex র্ল্প  ছেখা যায় িা, েল্পির ছোল্পিা ছোোয় 
ছযি সহািুভূ্নতর উল্পরে ঘটায়। ‘েহািগর’ গেনটল্পতও এই এেই সুর ধ্বনিত হয়। নর্শ্বযুদ্ধ পরর্তবী িাগনরে সভ্যতার 
নর্ষর্াল্পে ে ুনষত হল্পয় উল্পিল্প  েহািগর ে োতা। ে োতার অ্ন্ধোর গন র অ্ন্ধোরাচ্ছন্ন িগল্পতর র্াস্তর্নিে েুল্পট 
উল্পিল্প  ‘েহািগর’ গল্পের েনতনট অ্াংল্পশ। নশশু রতি এর্াং তার নেনে িপ া েহািগল্পরর অ্ল্পিে র্াস্তর্ িনরল্পের েনতনিনধ্ 
স্থািীয় িনরে। রতল্পির নেনে েহািাগনরে ছরাল্পত ছভ্ল্পস নগল্পয়ন  , রতি েিনস্থর েল্পর এল্পসল্প  নেনেল্পে ছস খুোঁল্পি ছর্র 
েরল্পর্ই। ছিৌো ছপািাঘাল্পট ছপৌঁ াল্পিার পর সর্াই র্যস্ত হল্পয় প়েল্প  রতি উল্পটানডনির উল্পেল্পশয ছর্নরল্পয় পল্প়ে, পল্পে 
নেনে র্ল্প  এেনট ছেল্পয়ল্পে ভু্  েল্পর পল্প়ে ছসই ছেল্পয়নটর োধ্যল্পেই রতি নেনে িপ াল্পে খুোঁল্পি পায়। িপ া ও তার 
ভ্াই-এর অ্শ্রুনসক্ত নে ি হয়, যনেও এই নে ি ক্ষর্স্থায়ী, িপ া রতিল্পে িািায় ছয, তার নেল্পর যাওয়া অ্সম্ভর্, 
ছযেিটা িানিল্পয়ন   সাংসার-সীোল্পন্তর রিিী অ্ল্পঘার োসল্পে। আসল্প  সোল্পির নিনষদ্ধপলীল্পত এের্ার েল্পর্শ েরল্প , 
ছসখাি ছেল্পে েুনক্তর পে নিরতল্পর র্ন্ধ হল্পয় যায়, রতি যতই েনতো েরুে ছয—‘র়্ে হল্পয় আনে ছতাোয় নিল্পয় যার্ 
নেনে, োরুর েো শুির্ িা।’ যন্ত্রসভ্যতার আধু্নিেতার নর্ষাক্ত গ়ে  আোল্পের সোল্পির এই সে  িারীল্পের পাি 
েরল্পত হল্পয়ল্প । ছর্নশরভ্াগ সেয়ই অ্ভ্াল্পর্র তা়েিায় পনরনস্থনতর নশক্ষার হল্পয় িারীল্পের পনততা হল্পত হল্পয়ল্প । এই 
সে  পনততা িারীল্পের েনত ছেল্পেন্দ্র নেল্পের সহািুভূ্নত  ক্ষ েরা যায়। এই সহািুভূ্নতর েোশ পাওয়া যায়౼‘নর্েৃত 
কু্ষধ্ার োোঁল্পে’, ‘সাংসার সীোল্পন্ত’, ‘ জ্জা’, ‘সাগর সিে’ গল্পে। ছেহপসানরিীল্পের েনত তাোঁর সহািুভূ্নত নতনি িানিল্পয়ন ল্প ি 
তাোঁর এেনট েনর্তায়— 

‘িন্ম র্ হয়ত ছস 
ছোি উনেব  ল্প্ােয়ী ছেিশীষব সাগল্পরর তীল্পর 

ডুর্ারীর ঘল্পর। 
নোংর্া ছোি িীর্ব ঘল্পর ছোন্ রৃ্দ্ধ িগরীর িগর্য পলীল্পত। 

েীন্ ছোন্ পল্পের িটীর ছোল্প ।’ 
(নেল্পর আনস যনে েেো) 

সোল্পির যারা পনতত, যারা অ্র্ল্পহন ত তাল্পের েনত তীব্র সেল্পর্েিা আসল্প  তীব্র োির্ ছেল্পের সােবে েনতে ি। 
‘সাগর সিে’ গল্পে ছেখা যায়, োির্ ছেল্পের ও োিনর্েতার উজ্জ্ব  নিেশবি। সাগর িাি েরার উল্পেল্পশয েুখানিব 
পনরর্াল্পরর নর্ধ্র্া র্ল্প়ো র্উ ছিৌো েল্পর সিল্পে যাো েরন  , ছসই ছিৌোয় অ্ল্পিে ছ াল্পের সাল্পে যােী নহল্পসল্পর্ 
েল্পয়েিি র্ারর্নর্তা উপনস্থত ন  । এেি অ্র্স্থায় হিাৎ এেনট েহািিী ছিৌো এল্পস প়োয় যােী ছর্াঝাই ছিৌো উল্পট 
ছগ । িানরনেল্পে নর্পযবল্পয়র সৃনষ্ট হ । হিাৎ োক্ষীয়র্ী ছেখল্পত পায় ছয, ছর্শযাল্পের এেরনত্ত ছেল্পয় র্াতাসী ছিৌোর হা  
ধ্ল্পর র্াোঁিার ছিষ্টা েরল্প । োক্ষায়র্ী িল্প  ঝাোঁনপল্পয় পল্প়ে ছেল্পয়নটল্পে রক্ষা েল্পর। সেল্প র ধ্ারর্া হয় র্াতাসী োক্ষায়র্ীর 
ছেল্পয়, নেন্তু োক্ষায়র্ী র্ার র্ার তা অ্স্বীোর েল্পর। এরপর ঘটিািল্পে র্াতাসীর জ্বল্পর আিান্ত হওয়া, হাসপাতাল্প  ভ্নতব 
হওয়া এর্াং অ্র্ল্পশল্পষ র্াতাসীর েৃতুয। এই েীঘব পে ি ল্পত নগল্পয় ধ্ীল্পর ধ্ীল্পর োক্ষায়র্ীর োিনসে পনরর্তবি ঘল্পট যায়। 
োক্ষায়র্ী ছযই ছর্শযা েিযাল্পে ঘৃর্া েরত, গল্পের ছশল্পষ এল্পস ছসই ছর্শযা েিযা র্াতাসীর ো হল্পয় ওল্পি। এখাল্পিই 
োির্তার সােবেতা, এখাল্পিই োিুল্পষর উত্তরর্। সােবে হল্পয় ওল্পি েনর্র র্ার্ী— 
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‘সর্ার উপল্পর োিুষ সতয, তাহার উপর িাই।’ 
 
ছেল্পেন্দ্র নেল্পের অ্ল্পিে ছ াটগল্পের নশে সেুল্পর ডুর্ নেল্পয় নে ু নির্বানিত ছ াটগে আল্প ািিা েল্পর হয়ল্পতা 

নর্্ুল্পত নসনু্ধ েশবি েরা ছগ । োির্ল্পেে এর্াং পনততা িারীল্পের েনত সহািুভূ্নত এই গেগুন র েধ্াি নর্ষয়র্স্তু। 
নর্শ্বযুল্পদ্ধর পরর্তবী সেল্পয় যখি েিুষযত্ব ধু্ন ধূ্সনরত, িাগনরে সভ্যতার নর্ষর্াল্পে োিুষ যখি তুচ্ছানততুচ্ছ েীটসে 
নিয়োর্, তখি ছেল্পেন্দ্র নেে তাোঁর ছ াটগল্পে োির্ল্পেে এর্াং সোল্পির অ্র্ল্পহন ত ছশ্রনর্ল্পে স্থাি নেল্পয়ল্প ি। তাোঁর গে 
রু্ঝল্পত ছগল্প  োিুষল্পে রু্ঝল্পত হল্পর্। ে য় নর্ধ্াতা, েনর্তায় ছেল্পেন্দ্র নেে র্ল্প ল্প ি— 

‘ে ল্পয়র আগেিী িািল্পত, 
োিুল্পষর ছিাল্পখর নেল্পে তাোও, 
ছতাোর পাল্পশ যারা আল্প  তাল্পের 

নিতয েুল্পর্ া যাল্পের ছেখ , তাল্পেরও। 
আোশ সেুর নে পৃনের্ীর রু্ল্পে িয়। 
েখল্পিা ছগািল্পর েখল্পিা অ্ল্পগািল্পর— 

ো ান্তল্পরর ভ্য়ঙ্কর ভূ্নেো 
রনিত হল্পচ্ছ োিুল্পষরই েল্পির গহল্পর্।’ 
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