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Abstract 
রর্ীন্দ্রিামের পর র্াাংলা কোসামিমতয মদ্ক পমরর্তবিকারী এক ক্রামিকামলর র্ার্ীমিল্পী প্রেমেন্দ্র মেে। জীর্মির 

িত সিস্র আিাভমঙ্গর কামিিী, মরক্ত হৃদ্ময়র দ্ীর্বতা, একমট োর্স্পন্দমির আশ্চযব উদ্ভাসি, জীর্ি েতযয় প্রেমক 
একেকার আিার্াদ্ী েি সর্ মেমলময় তাাঁর সামিমতযর মিল্পরীমত ও অেবনিমতক সাংকট ও সোজ পমরর্তবমির কালিমক্র 
উচ্চ, েধয ও মিম্নমর্ত্ত িাগমরক জীর্মির িািাকার, োমি, অোমির প্রদ্ালািলতা এেি চিপুমর্য মর্মেমষত িময়ম , যা 
আমলািয ের্মে আমলাকপাত করার প্রিস্টা করা িময়ম ।  

এই িাগমরক প্রিতিায় মতমি ‘প্র াট সুখ প্র াট র্যাো’র প্রয তত্ত্ব প্রসই দ্বামিকতামক অতযি সাংমর্দ্িিীল, কখমিা 
সাাংসামরক প্ররাোমিকতার কু্ষদ্র পমরসমর পৃেক স্বাতম্যয র্যাখযাময়ত কমরম ি। একমদ্মক রাজনিমতক ক্ষেতা, সাোমজক 
গমতিীলতা, শ্রমের মর্ভাজি প্রেমেন্দ্র মেমের র্হু প্রলখিীমক সেৃদ্ধ কমরম , অিযমদ্মক মিমটি ঔপমিমর্মিকতার্াদ্, র্ামিজয 
সম্প্রসারর্, িগর সৃমি র্া আধুমিক িগরায়মর্র ধযাি-ধারর্া গমে উঠমত োমক। এ েসমঙ্গ উমেখমযাগয প্রয মর্ি িতমকর 
মতমরমির দ্িক প্রেমক র্াাংলা সামিমতয িিমরর কো ১৯২৯ এ েকামিত ‘পমের পাাঁিালী’, ১৯৩১ এ েকামিত ‘চিতামল 
ঘূমর্ব’, ১৯৩৬ এ েকামিত ‘পুতুল িামির ইমতকো’র েমতা কালজয়ী উপিযামসর প্রেক্ষাপমট িাগমরক প্রিতিা িািা আমঙ্গমক 
সঞ্জাত িময়ম । ঔপমিমর্মিক িাসির্যার্স্থার পমরিীমলত রুমির আগেি, আত্মপমরিময়র সাংকট িাগমরক প্রিতিার রমে 
রমঞ্জত িময়ম  প্রলখমকর কালজয়ী সৃমিমত। 

প্রেমেন্দ্র মেে েধযমর্ত্ত জীর্িমক গুরুত্ব মদ্ময়ম মলি র্মলই িাগমরক প্রিতিা ও েিািগমরর সাংকট, যাম্কতা, 
েিস্তামত্ত্বকতা, মিকে প্রেমজ মর্মিন্ন িওয়ার সূেপাত, অেবনিমতক প্রিাষমর্র কাম  মর্কৃত েিুষযত্ব, মদ্বতীয় মর্শ্বযুদ্ধ পূর্ব 
অেবনিমতক অধঃপতি অতযি সূিারুভামর্ র্মর্বত িমত প্রদ্খা প্রগম । এরই োমে মতমি প্রদ্মখময়ম ি মকভামর্ োিুমষর 
স্বপ্ন, আিা, কল্পিা, প্রজমগ োমক। েিািগমর যম্র মিমেবাঘ প্রযেি সমতয, প্রতেমি োিুমষর উৎসাি প্রজমগ োকাও সমতয, 
এই দু্মট মিেই এখামি প্রলখক অতযি েেবস্পিবী আমর্দ্মি েকাি কমরম ি। েিািগমরর যাম্ক কলরর্, জমটলতা, 
আমলামকাজ্জ্বল জাাঁক-জেক, োিুমষর মর্মর্ক রু্মদ্ধ, অদ্েয উৎসাি েধযমর্ত্ত জীর্মির কোকার রূমপ তাই প্রলখক 
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জামিময়ম ি, প্রযি পাঠক দ্িবক তাাঁর সমঙ্গই িগর জীর্িমক েতযক্ষ করমত করমত এমগময় িলুক, প্রয েিািগমরর িতুমদ্বমক 
 মেময় ম মটময় আম  আকামির তলায় পৃমের্ীর েমতা অজস্র ক্ষত, আর্ার প্রয েিািগর কখমিা উমঠম  মেিামর, েমন্দমরর 
িূোয়, আর অভ্রমভদ্ী োসাদ্ মিখমর তারামদ্র মদ্মক, োেবিা েমতা োির্াত্মার। মতমি তাই তাাঁর সামিমতযক ধযাি-ধারর্ার 
েমধয একমদ্মক োিুষ ও অিযমদ্মক িগরমক উপজীর্য কমরম ি। েধযমর্মত্তর সাংকমট প্রযখামি প্ররাোমিকতা কু্ষদ্র মর্লামসতা 
োে, তরু্ও প্রসখামি োিুষ প্রর্াঁমি োকার আিা  ামেিা। এই ভার্িাই ‘পুন্নাে’, ‘শুধু প্রকরািী’, ‘িয়মতা’, ‘েিািগর’, 
‘সাংসার সীোমি’ েভৃমত গমল্প িগর সভযতার মভমত্তভূমে রিিা কমরম । 

তাই পমরমিমষ একোই র্লা যায় কোসামিমতযক প্রেমেন্দ্র মেে তাাঁর আজীর্ি র্যাপী সামিতয সাধিায় ‘পুন্নাে’-
এ িাগমরক সাংগ্রাে, ‘িয়মতা’-প্রত সােিতাম্ক রূপ, িিমরর ভীমত, ‘সাংসার সীোি’-প্রতও িিমরর যাম্কতা, কলুষতা, 
‘প্রতমলিামপাতা আমর্ষ্কার’ এ িিরর্াসী যুর্মকর প্রেৌমখক সিািুভূমতর ঊমবব প্রেকী েূলযমর্াধ র্া েূলযমর্াধিীিতা, তার 
দ্বারা যামেিীর েতামরত িওয়ার মিেগুমল এত সাংমর্দ্িিীল ভামর্ েতযক্ষ গ্রািয িময়ম  যা মিঃসমন্দমি পাঠক দ্িবকমক 
ভামর্ময় প্রতামল ের্ে প্রিমষ একো র্লমল অতুযমক্ত িয়িা। 

____________________________________________________ 

ভূমেকা : েেে জীর্মির একমট কমর্তায় প্রেমেন্দ্র মেে র্যাক্ত কমরম মলি- 
        “একমট আকাঙ্ক্ষা শুধু 

প্রেমল প্ররমখ প্রগিু। 
আমজা যারা আমস মপম , 

অিাগত পৃমের্ীর ভ্রূি মিশু যত, 
তারা প্রযি পৃমের্ীমর এেি কমরয়া িামি প্রদ্মখ। 

.         .          . 
যারা আমজা জম লয় িাই, 

তািামদ্র প্রেে 
র্যেব িামি িয় প্রযি এেি কমরয়া 

.         .          . 
প্রদ্র্তার দ্বার প্রযি তািামদ্র তমর 

আমজকার েমতা প্ররাধ 
িামি কমর স্বােব অসঙ্গত, 
কপট িা প্রোি, ের্ঞ্চিা, 

মিাংসা, অেকার; 
                   পৃমের্ী সুন্দর িয় প্রযি।”১ (‘োেবিা’/েেো) 

 
র্াাংলা সামিমতয প্রেমেন্দ্র মেে মিঃসমন্দমি এক অমর্সাংর্াদ্ী ও র্যমতক্রেী েমতভা। রর্ীন্দ্র পরর্তবী সামিমতযকমদ্র 

েমধয মর্মিষত ঊিমর্াংি িতাব্দীর িমেি-পঞ্চাি দ্িমক মতমি র্াাংলা সামিমতযর ির্তে মিল্পরূপ প্র াটগমল্পর জগমত প্রয 
পরীক্ষােূলক গমর্ষর্া কমরি, তা তামক োয় প্রশ্রষ্ঠ গল্পকামরর অমভধায় ভূমষত কমর। প্রেমেন্দ্র মেমের পূমর্ব র্াাংলা 
প্র াটগল্পকারমদ্র েমধয িমরি প্রসিগুি, প্রেমেন্দ্র মেমের সেকালীি প্রলখকমদ্র েমধয জগদ্ীি গুি, চিলজািন্দ 
েুমখাপাধযায়, অমিিযকুোর প্রসিগুি, রু্দ্ধমদ্র্ র্সু, েমর্াধকুোর সািযালমদ্র েমতা েমেতযিা প্রলখকমদ্র রিিায় পাপ-
পুর্য প্রর্াধ, অপরাধ ের্র্তা, এ যুমগর চিরািয-িতািা, প্ররাোমিকতা, জমটল েিস্তমত্ত্বর আতববমির অিুরর্ি েমতবমিত 
িমত প্রিািা প্রগম । জীর্মির ভয়ঙ্কর তো জমটল মিেধমেবতা, মর্পযবয়, িতািা, েেিধমেবতা প্রযেি এ যুমগর সামিমতযমকরা 
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োধািয মদ্ময়ম ি, প্রতেমি পাশ্চাতয েভার্, মিল্পরীমতগত ির্ত্ব, যুমক্ত, েিিিীলতা, আমর্গ, আমতিযযিীি রু্মদ্ধদ্ীি 
জিজীর্মির েমত প্রলখকমগাষ্ঠীর এক মর্মিষ সেমর্দ্িা, সিািুভূমত র্মষবত িময়ম । িাগমরক তো জীর্মির েতযক্ষ 
উপলমি, গভীরতর অিুধযাি প্রেমেন্দ্র মেমের েমতা প্রলখক গল্প মিেবামর্, িমরে মির্বািমি র্া গঠমি, মর্মিষত েধযমর্ত্ত 
প্রেমক মিম্ন েধযমর্ত্ত প্রশ্রমর্র সাংকমট, র্হুোমেক মর্িযাস, ঔপমিমর্মিক জমটলতা, দ্বি তা প্রেমক অমতক্রাি িওয়া মদ্কগুমল 
প্রয আত্মমর্শ্বামসর সমঙ্গ মিেবার্ কমরম ি তা মিঃসমন্দমি েিাংসিীয়। উক্ত মর্ষয়গুমল মর্মর্িিা কমর তাাঁর মির্বামিত প্রর্ি 
কময়কমট গুরুত্বপূর্ব কামিিী আমলািয ের্মে আমলাকপাত করা িময়ম । 

 

মির্বামিত কামিিীর অভযিমর েমর্মির পূমর্ব মর্ি িতমকর েেে মদ্মকর ইস্ট ইমিয়া প্রকাম্পামির র্ামিমজযক 
র্ন্দর রূমপ কলকাতা েিািগমরর জম, োিীি আদ্িব, সোজ র্যর্স্থা প্রেমক ির্তে উত্তরমর্র পমে িতুি আত্মমর্শ্বামস 
েিািগমরর জীর্ি সমৃ্পক্ত ইমতরৃ্ত্ত, জিজীর্মির মদ্ি যাপমির গ্লামি, জমটলতা প্রেমক কদ্বেতা েভৃমত িাগমরক জীর্মির 
িালমিে প্রেমেন্দ্র মেমের প্রলখিীমত আত্মেকাি কমরম  র্ারম্বার। এেিমক ঊিমর্াংি িতাব্দীমত মর্শ্বযুমদ্ধাত্তর পৃমের্ীমত 
িাগমরক জীর্মির দ্ামরদ্রয, চর্মিেয, দ্বি, জমটলতা, েমিামর্কলি তত্ত্ব প্রলখমকর অমভজ্ঞতার জগৎমক একামধকর্ার 
পমরপূর্বতা মদ্ময়ম । 

“Theযgrowthযofযindustrialismযinযtheযnineteenthযcentury,যandযtheযeconomicযnecessitiesয
that drew people to the city, brought about a new mood reflected in the literature of the 
time”২ 

মর্খযাত সোজমর্জ্ঞািী ডায়ািা প্রেমস্টা েযককরমেমকর উক্ত উদৃ্ধমতমট প্রেমেন্দ্র মেমের মিল্পসৃমির প্রক্ষমে 
একািভামর্ োসমঙ্গক। রর্ীন্দ্রিাে তাাঁর ‘মতিসঙ্গী’র কামিিী সেূমি,য ‘স্ত্রীর পে’,য ‘পয়লা িম্বর’যেভৃমত গমল্প র্া েেে 
প্রিৌধুরীর ‘িারইয়ারী-কো’র গল্পগুমল প্রেমেন্দ্র মেমের সামিতয জীর্মি িাগমরক প্রেক্ষাপট সৃজমি মর্মিষ ভূমেকা মিময়ম । 
প্রেমেন্দ্র মেে কমোল প্রগামষ্ঠর চর্মিিয অিুযায়ী েধযমর্ত্ত, মিম্ন-েধযমর্ত্ত, অিযজ জীর্মি িাগমরক প্রেক্ষাপট মিমিত করমত 
েয়াসী িময়ম মলি। এমদ্র েমধয ‘পুন্নাে’,য‘িয়মতা’,য‘প্রস্টাভ’,য‘প্রতমলিামপাতা আমর্ষ্কার’,য‘মর্কৃত কু্ষধার োাঁমদ্’,য‘সাংসার 
সীোমি’,য‘সাংক্রামি’,য‘সতয-মেেযা’,য‘সাপ’,য‘েিািগর’,য‘শুধু প্রকরািী’,যেভৃমত অজস্র মিে কামিিী তাাঁর িাগমরক জীর্ি 
সেৃদ্ধ সৃমিমক তরামিত কমরম । 
 

‘প্রর্িােী র্ন্দর’যগল্পগ্রমের অিগবত ‘পুন্নাে’যগল্পমটর িােকরর্ প্রেমকই এেি এক র্যঞ্জিা পাওয়া যায়, যা প্রেমক 
র্হু মর্ষয় ইমঙ্গমত েমতেমলত িয়। ‘পুন্নাে’য িােকরর্মট প্রযি এক িরমকর েমতমর্ম্ব রূমপ র্যক্ত িময়ম । প্রযখামি 
পুেিীিতা র্া িরক য্র্ার রূপক িব্দ রূমপ ‘পুন্নাে’-এর র্যর্িার িময়ম । একমট জািাজ ডমকর মিমসর্ রক্ষক রূমপ 
লমলত িােক এক পুরুমষর পমরিয় পাওয়া যায়। যার িার র্ মরর মিশুপুে সর্বদ্া অসুস্থতার কারমর্ িারীমরক ও 
োিমসক োয় সর্মদ্ক প্রেমক মর্পযবস্ত। যুদ্ধ মর্বস্ত ভারমতর এক দু্দ্বিাগ্রস্থ, মর্বস্ততার েমতরূপ এই মর্কৃত চিিমর্র 
মিশুমট। িগর জীর্মির তীি অেবনিমতক চদ্িয, আপি মিশুপুেমক ভমর্ষযমতর িাগমরক রূমপ েমতমষ্ঠত করার তামগমদ্ 
মিমজর সর্বস্ব তযাগ কমর র্াাঁমিময় রাখার েমিষ্ঠায় দ্ীমিিারা িময় পমরমিমষ িুমরর েমতা অপরামধ মিমজমক র্াধয করার 
েধয মদ্ময় এক অসিায় মপতার আত্মসেপবমর্র আমতব, অর্াধ স্বােবপরতা, মদ্বতীয় মর্শ্বযুদ্ধ পূর্ব পটভূমেকায় োিুমষর 
েূলযমর্াধিীিতা, িতািা, আমত্মক সাংকট, আপি অসুস্থ পুমের অসাংলগ্ন আিরর্ লমলত ও তার স্ত্রী  মর্র েমতা ির-
িারীর েধয মদ্ময় প্রলখক িাগমরক দূ্দ্বিার এক অিযরকে মর্ষাদ্ ঘি োোমক পাঠমকর হৃদ্য় দ্পবমর্ অতযি েেবস্পিবী 
আমর্দ্মি অমঙ্কত করমত সক্ষে িময়ম ি। 

এেিই এক পটভূমেমত রমিত ‘িয়মতা’যগল্পমটমত আম  িাগমরক জীর্মির িির প্রকমন্দ্রক পমরমর্মি এক দূ্মযবাগ 
র্র্বিার েধয মদ্ময় েকামিত জীর্মির অমভির্ ইমঙ্গতধমেবতা। গল্প েমধয এক স্থামি পমের ধামর গযাস র্ামত গুমলার মিষ্প্রভ 
িওয়া, প্রিি মদ্ময় প্রোলামিা অধব সোি কামঠর প্রসতু, েমিে ও লার্মর্যর উমেিযিীি ভামর্ িিমর ঘুমর প্ররোমিার প্রয 
মিে, এসর্ েসমঙ্গর েধয মদ্ময় মর্ি িতমকর েেে মদ্মক গমে ওঠা দ্মক্ষর্ কলকাতার অধব েেস্বল-অধব িিমরর এক 
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অভূতপূর্ব সেিয় লক্ষয করা যায়। িাগমরক জীর্ি ও অিযমদ্মক োির্ েমির অসাংগমঠত মিে, মপমসোর িকুমির দৃ্মি, 
স্বােীর সমন্দি, োধুরীর দু্মজ্ঞবয় স্বভার্ এক ক্ষময়ষু্ণ সাতেিলা র্ামের েধয মদ্ময় সাম্রাজযর্াদ্ী আগ্রাসি ও িতুি ধযি-
ধারর্ার ের্তবমির মস্থরমিেমক িািা মিেকমল্পর েধয মদ্ময় প্রলখক র্াস্তর্ োমটমত ভূমেষ্ঠ কমরম ি। 

 

‘সাংক্রামি’,যও ‘সতযমেেযা’যগল্প দু্মটর েমধযও কলকাতার প্রেস জীর্মির র্হু মর্মিে োিুমষর, মর্মভন্ন র্য়সী 
পুরুমষর, মর্মভন্ন আত্মািুসোি পাওয়া যায়। প্রকউ সরকামর িাকুমরজীমর্, প্রকউ েধযমর্ত্ত প্রকরািী, প্রকউ র্া িাকুমরর জিয 
িমিয িময় প্রখাাঁজা োিুষ, প্রকউ পঠিরত, ঠাকুর, িাকর, রাাঁধুমি কত মর্মিে েিুষয জীর্মির লীলায় মিোময়ত। 

 

“িীমি প্রেমসর মে তার মিতয মিয়মেত কলি র্ামধময়ম  ঠাকুমরর সমঙ্গ। পামির সীমটর প্রেৌঢ় মখটমখমট ভদ্রমলাক 
তাাঁর িাাঁপামির একমঘময় একটািা কামিমত কাি োলাপালা কমর তুমলম ি। তারই োাঁমক োাঁমক, পামির ঘমরর  ামের 
জযামেমত েুখস্থ করার িব্দ, প্রেমসর প্রপ মি  াইগাদ্ায় একপাল কামকর প্রকালামিাল ও মিমি কু্রদ্ধা মে র্াসি প্রকাসমির 
উপর গাময়র োল োোয় তামদ্র করুি ধাতর্ আতবিাদ্ এমস প্রপৌঁ মিল।”৩ 

 

কলকাতার প্রেসর্ামের এই জীর্ি লীলামিে েতযক্ষ করমত করমত িাগমরক কলরর্ েুখমরত েমতরূপ, র্ামলগঞ্জ, 
প্রর্িালার িতুি উত্থাি, গমে ওঠা প্ররলমস্টিি, প্র াট-র্ে কলকারখািা, মিল্পাঞ্চল, ির্ জাগমরত উদ্ীয়োি এক সোজ 
সভযতার সমু্মমখ দ্িায়োি করায়। প্রলখক প্রেমেন্দ্র মেে প্রসই সকল মদ্কগুমল তাাঁর মর্রমিত প্র াটগমল্প যোেবই েযবাদ্া 
মদ্ময়ম ি প্রযেি ‘ ুমট’যিােক একগমল্প িাগমরক মিে েজ্জ্বমলত িময়ম  মঠক এভামর্ই- 
 

“প্রর্িালার মদ্ক প্রেমক এমস োমেরিামটর প্রপামলর িোইটুকু উমঠই মঠক প্রপামলর োোোমে েকেমক সুদৃ্িয 
সম্ভ্রাি প্রিিারার প্রোটরটা প্রেমে প্রগল। েিাির্ারু্ প্রভতমরর গমদ্মত আরাে কমর প্রিলাি মদ্ময় র্মস সােমির সীমটর মপমঠ 
পা দু্মট তুমল িতুি মিমির কারখািার েসযমে্কযমট পেম মলি। ... অের্া প্রস্টিি প্রেমক প্রদ্খা যায়, কাটা খামলর ওপামর 
কুমল পুরুষ ও রের্ীরা প্রেজামরর ওপর প্রেমক কাটা োমট িুর্মে কমর খামলর ধামর র্ময় মিময় যামি। ... মিজবি প্রস্টিি 
িঠাৎ সরগরে িময় উমঠম । র্ামলগঞ্জ প্রেমক প্রেি আসম  রু্মে।”৪ 

 

প্রলখমকর র্র্বিায় প্রসকামলর িগর কলকাতার একমট র্াস্তর্সম্মত েমতমিমের র্র্বিা পাওয়া যায়- 
“েকেমক সম্ভ্রাি দ্ীঘবমদ্ি প্রোটরমটর েত তাাঁরও প্রিিারায়, প্রর্িভূষায় ও েমি একমট সিজ সেৃমদ্ধর  াপ আম  মকন্তু 
তার সমঙ্গ আম  প্রোটমরর য্ মিমেবত প্রদ্মির কামঠিয। ...প্রিিারা তাাঁর মঠক অমভজাত র্লা যায় িা মকন্তু অপযবাি অেব ও 
ক্ষেতার  াপ তামত অতযি স্পস্ট।”৫ 
 

এই গমল্প েিাি র্ারু্ িােক এক আকমিক ভামর্ ধমি র্যমক্তর সাক্ষামতর েধয মদ্ময় তাাঁর পমরর্মতবত জীর্ি 
রূপ পাঠমকর সমু্মমখ এক িতুিতর সোজ মিমে েমতভামসত কমর প্রদ্য়। দ্মক্ষর্ কলকাতার গঙ্গার খামলর পাে প্রঘমষ 
গমে ওঠা িুি-সুরমকর র্ামে, িািা জীমর্কার প্র াট-র্ে োমপর োিুষ, িঠাৎ কমর জম িওয়া অমভজাত প্রশ্রমর্, একমদ্মক 
র্হু জীমর্কািীল োিুষ, অিযমদ্মক গ্রাে িিমরর পমরর্মতবত পমরমর্মি কেব সোিী োিুমষর িগর কলকাতায় আগেি, 
িীমতিীি র্যর্সা, অসৎপমে অেব উপাজবি, কামলা েূলধি, কাাঁিা পয়সার র্যর্িার প্রস সেয়কার জীর্ি দ্মলল প্রেমেন্দ্র 
মেমের ‘প্রপার্াঘাট প্রপমরময়’যপ্র াটগল্পমটর ভার্র্স্তুমক প্রকন্দ্র কমর আর্মতবত িময়ম । েেে মর্শ্বযুদ্ধ পরর্তবী জীর্মি কাাঁিা 
অেবই প্রয একেকার োিুমষর সাোমজক েযবাদ্ার োপকামঠ তা প্রযি আমলািয কামিিীর েমতমট  মে  মে অিুরমর্ত 
িময়ম । 

 

িাগমরক জীর্ি জমটলতার আমরা এক অিযরকে ঘূর্বার্তব র্মর্বত িময়ম  ‘কুয়ািায়’যগল্পমটর েধয মদ্ময়। ‘উত্তর 
কলকাতার এক পামকব দ্ি র্ র আমগ ঘমট যাওয়া এক আত্মিতযার প্রেক্ষাপট উমমামিত িময়ম  আমলািয কামিিীমত। 
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একজি মর্ধর্া িারীর অকাল চর্ধর্য য্র্া, িগর কলকাতার এক োিীি মর্িাল র্ামের প্রিমসল ম ল যার সেস্ত জগৎ। 
প্রয র্ামের জীর্ব েমতমট প্রকার্ ম ল অস্তমেত জীর্মির মিি সম্বমলত। প্রয সরো িমরমির সমঙ্গ প্রর্মরময় িতুি ভামর্ প্রর্াঁমি 
োকার স্বপ্ন প্রদ্মখম ল, প্রসই েুমক্তর পে তামক িমরমির মর্শ্বাস ঘাতকতায় জীর্মির জমটল প্রেমক জমটলতর জীর্ি 
সমতযর সমু্মমখ দ্াে কমরময় আত্মিতযার পে প্রর্ম  মিমত র্াধয কমর। িাগমরক কুমটলতার িাগপাি তাই প্রেময়মটমক 
আত্মিতযার পেমক প্রর্ম  মিমত র্াধয কমরম । িাগমরক জমটলতার মর্ভীমষকায় প্রয অমিক মদ্ি আমগই েমি েমি মিমজমক 
েৃত র্মল প্রঘাষর্া কমরম , প্রস শুধুোে চদ্মিক েুমক্তর আস্বাদ্মি আত্মিতযা কমর। স্বােবপরতা, মর্শ্বাস ঘাতকতা সরোর 
মর্রােিীি মজজ্ঞাসামক কুয়ািায় ভরা িগরী প্রযি মর্ষেয় কমর তুমল েৃতুয েুমখ প্রঠমল প্রদ্য়; কামিিী প্রিমষ প্রলখক এ কোই 
েোর্ কমর প্রদ্য়। 

 

‘রামের  ায়ায়’যও ‘িৃঙ্খল’যগল্পমটর েমধযও োির্ েমির িািা েরৃ্মত্ত র্াঙ্ময় রূপ প্রপময়ম । িাগমরক জীর্মির 
সাংকীর্বতা, সীোর্দ্ধতা, মর্কৃত োিমসকতার জম প্রদ্য়। ‘িৃঙ্খল’যগমল্প ভূপমতর জীর্ি সম্পমকব মর্তৃষ্ণা, অশ্রদ্ধা, অমর্শ্বাস, 
মিষু্ঠরতা, িাগমরক জমটলতা প্রেমক উদূ্ভত একমট োিুমষর মর্কৃত সত্তার পমরিয় প্রদ্য়, ভূপমত প্রযি তামদ্রই েমতভূ স্থািীয় 
এক িমরমের সাক্ষয র্িি কমর। এেিমক দ্াম্পতয জীর্মি এক অসােঞ্জসয, অমর্শ্বাস ক্রেি তার স্ত্রী মর্িমতর সিজ-
সরল প্রেেেয় জীর্িমক গ্রাস কমর। “প্রেে িয়, তািার প্রিময় তীি, তািার প্রিময় গভীর উমাদ্িােয় মর্মদ্বষ ও মর্তৃষ্ণার 
িৃঙ্খমল তািারা পরস্পমরর সমিত আর্দ্ধ িময় পমে।”৬ 

 

‘প্রস্টাভ’য গল্পমটও একমট েেস্বল িিমরর প্রেক্ষাপমট মিমেবত িাগমরক জীর্মির িািা উত্থাি পতমির 
প্রদ্ালািলতামক উপজীর্য কমরম । মিমক্ষতা ও উজ্জ্বল িারী র্যমক্তমত্বর অমধকারী েমেকা, িিীভূষমর্র েধযমর্ত্ত জীর্মির 
িািা সাংকীর্বতামক মিক্ষার আমলায় প্রস আমলামকত িময় অমতক্রে করমত সক্ষে িময়ম । প্রয িামরমেক স্পস্টতা ও 
ঔজ্জ্বলয তার েমধয প্রলখক প্রেমেন্দ্র মেে মিাঁপুর্ ভামর্ অমঙ্কত কমরম ি তামত িারীর মিক্ষাগত োিমসকতা, উন্নত জীর্ি 
ের্ালীর সূিিামক ইমঙ্গমত রু্মেময় মদ্ময়ম । 

 

‘সাপ’যগল্পমটর েমধযও দ্াম্পতয সম্পমকবর অিরামল িাগমরক পটমিে পমরসু্ফট িমত প্রদ্খা যায়। কলকাতা ও 
তার পাশ্ববর্তবী গঙ্গার ধার প্রঘমষ চতমর কলকারখািা ও প্রসই কেবস্থলমক প্রকন্দ্র কমর গমে ওঠা শ্রমেক প্রশ্রমর্, তামদ্র 
জীর্মির সকল অভার্-অমভমযাগ, মিতয চিমেমত্তযক সাংগ্রাে, জীর্ি রক্ষার তামগদ্ প্রসখামি এতটাই ের্ল প্রয মিমজর 
আত্মপমরিয়, রুমি, িামিদ্া, মিক্ষা প্রকািটাই েুখয রূমপ মির্বীত িয়মি। এই গমল্প প্রলখক একমদ্মক ির্জাতক সোমজ 
উমেমির েমতা োিুষমক সােমি প্ররমখ অিযমদ্মক অনর্ধ ের্য় কামিিীর ভার্র্স্তুমক মিেবার্ কমর িাগমরক চর্মিমিয 
েমতেমলত কমরম ি। 

 

িাগমরক জীর্মির মরক্ত, িূিয, িতাি হৃদ্ময়র অিযব্র্ার বমি, খালামসমদ্র জীর্ি জমটলতার র্াস্তর্ মিে 
‘মিিীে িগরী’,য‘কলকাতার আরর্য রজিী’,য‘কল্পিায়’যকামিিী গুমলমত অসীে চিপুমর্য েসু্ফমটত িময়ম । এ েসমঙ্গ ‘মর্কৃত 
কু্ষধার োাঁমদ্’,য‘প্রিৌরঙ্গী’প্রত সামির্মদ্র প্রেলা এক্সমজমর্িি, জুয়া প্রখলার মর্মভন্ন মিমের পািাপামি পমততা িারীর অসিায়তা 
র্ারর্ার সোমজর রক্তিকু্ষর চদ্বতরূপমক েশ্নর্ামর্ জজবমরত কমরম । মঠক প্রসভামর্ই ‘সাংসার সীোমি’যগমল্প দ্মরদ্র পমততা 
রজিীর প্রেদ্াক্ত পমঙ্কল জীর্ি ও িতুি ভামর্ জীর্ি চতরীর তামগমদ্ মিেবে পমরর্মত েকৃতপমক্ষ পাঠমকর হৃদ্য়মক 
মর্মিত কমরম । 

“িিমরর এক োমির প্রয রাস্তামটমত আোমদ্র গল্প শুরু িইমর্ সাধারর্ অর্স্থামতই তািামত িলা দ্ায়। গরুর 
গামের ও প্রোটর লমরর িাকায় তািার প্রয িাল িইয়া োমক তািা র্র্বিা করা কমঠি। মদ্িরামতর অমর্শ্রাি রৃ্মিমত তািার 
আরও শ্রী মেমরয়াম , পামির িদ্বোর সমিত তািামক আর পৃেক কমরয়া মিমির্ার উপায় িাই। 
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রাস্তামটর িাে িাই র্মললাে- দু্ই পামশ্ববর প্রয কুৎমসত প্রখালা ও মটমির িামল  াওয়া খুপমরগুমল তািার প্রিাভার্ধবি 
কমরয়াম , তািামদ্র প্রিিারা িইমতই রাস্তামটর পমরিয় মেমলমর্।”৭ এ েসমঙ্গ উমেখয িাগমরক জীর্মির পমরসমর গরুর 
গামে প্রেমক শুরু কমর প্রোটর গামে, লমের প্রয সিার্স্থাি তা েকৃত অমেব গমল্পর উদৃ্ধমত প্রেমক প্রস সেয়কার তেযমিমের 
সাক্ষয প্রদ্য়। 

 

‘প্রতমলিামপাতা আমর্ষ্কার’যগল্পমটও িগর েধাি েধযমর্ত্ত োিুমষর ক্ষমর্ক সুখ মকাংর্া র্লা প্রযমত পামর মিতািই 
দ্ায়র্দ্ধতািীি মদ্বধা মর্ভক্ত অিঃকরমর্র েকৃত স্বরূপমক উমমামিত কমরম । োির্ হৃদ্ময়র িািা সূক্ষ্ম ও েিুষয মিত্ত 
েরৃ্মত্ত গুমল জাগ্রত িমলও স্বােবামিষী োিমসকতার কারমর্ প্রিষ পযবি জয়ী িমত পামর িা। যার েোর্ পাওয়া যায় 
গ্রামের একমট প্রেময় যামেিীমক মর্র্ামির েস্তার্ মদ্ময় প্রিষ পযবি প্রসই েমতশ্রুমত পালি িা করা এক িিমরর যুর্মকর 
কৃতকমেবর েধয মদ্ময়। 

িাগমরক তেয মিমের এক রৃ্িত্তর পমরিয় উদৃ্ধত িময়ম  ‘েিািগর’যগমল্পর েধয মদ্ময়। যার েূল মর্ষয় ম ল 
ঔপমিমর্মিক মিিা-প্রিতিা ও িগরায়র্। প্রযখামি আমেবক অিটমি েিুষযমত্বর মর্কৃত রূপ, স্বল্প আিা-কল্পিার জাগরর্, 
তামদ্র েতযািার মর্লুমি সর্ মেমলময় প্রলখক প্রস সেয়কার দু্মট মিে এখামি উপ্পস্থামপত কমরম ি। েেেত, েিািগমরর 
পমে পমে যাম্ক িব্দিাদ্, িমব্দর আমধকয র্া কলরর্ েুখমরত মিে, মদ্বতীয়ত, েসস্ত আমলামকাজ্জ্বল োিুমষর রু্মদ্ধদ্ীি, 
অদ্েয উৎসািী মক ু েতযািার র্যামি। প্রেমেন্দ্র মেে েিািগমরর অন্দর ও র্ামিমরর মিে র্র্বিায় জামিময়ম ি- 

“প্রয েিািগর  মেময় আম  আকামির তলায় পৃমের্ীর ক্ষমতর েমতা, আর্ার প্রয েিািগর উমঠম  মেিামর 
েমন্দরিূোয়, আর অভ্রমভদ্ী োসাদ্-মিখমর তারামদ্র মদ্মক, োেবিার েমতা োির্াত্মার। আোর সমঙ্গ এমসা েিািগমরর 
পমে, প্রয পে জমটল দু্র্বল োিুমষর জীর্িধারার েমতা, প্রয পে অেকার, োিুমষর েমির অরমর্যর েমতা, আর প্রয পে 
েিস্ত, আমলামকাজ্জ্বল, োিুমষর রু্মদ্ধ, অদ্েয উৎসামির েমতা।”৮ 

প্রলখমকর পমরভাষায় মতমি এই মর্মেষমর্র েমধয প্রয ভয়ার্ি তো জীর্মির েিাকামর্যক মর্সৃ্তমত েদ্াি কমরম ি 
তা আমরা স্পস্টতা প্রপময়ম  এইভামর্- 

“প্রয সঙ্গীমতর োমে োকমর্ উমত্তমজত জিতার সমম্মমলত পদ্বমি... আর োকমর্ োি পমেমকর পমের উপর 
মদ্ময় পা প্রটমি মিময় যাওয়ার আওয়াজ, েধযরামে প্রয প্রয পমেক িমলম  অমিমদ্বি আশ্রময়র প্রখাাঁমজ। কমঠি ধাতু ও ইমটাঁর 
প্রেমে লক্ষ জীর্মির সূে মিময় েিািগর রু্িম  প্রয মর্িাল সূমিমিে, প্রযখামি প্রখই যামি মিমশ্চত িময় িামরময়, উমঠম  
জমেময় িতুি সুমতার সমঙ্গ অকিাৎ সিসা যামি ম াঁমে- প্রসই মর্িাল দু্মর্বাধ মিমের অিুর্াদ্ োকমর্ প্রস সঙ্গীমত। ... 
আমে শুধু েিািগমরর একটুখামি গল্প র্লমত পামর- েিািগমরর েিাকামর্যর একটুখামি ভগ্নাাংি, তার কামিিী-সেুমদ্রর 
দু্-একমট প্রেউ।”৯ 

এেিমক পুমরামিা ভাো খাট, ইটমখালা, িামলর আেত, প্রকমঠাপমট, পাজাটামল, ইট, সুরমক, র্ামল, আর্ার 
অিযোমি সদ্াগরী জািামজর আমিপামি প্রজমল মডমে, প্রখয়া প্রিৌকা, মস্টোর, লঞ্চ, েিািগমরর েমতমিেমক মিমেবত 
কমরম । েিািগমর র্হু োিুষ প্রযেি তামদ্র স্বপ্ন গমে প্রতামল, প্রতেমি আর্ার মিরতমর িামরময়ও যায়। 

 

তাই পমরমিমষ একোই র্লা যায় প্রয, আমলািয ের্মে প্রলখক প্রেমেন্দ্র মেে তাাঁর র্হু মর্মিে সৃমির সম্ভার 
প্রেমক িাগমরক জীর্ির্ীক্ষার ইমতরৃ্ত্ত অঙ্কমর্ তো র্হু র্যাপক পটভূমেমত জীর্মির প্রয ঘি সমন্নমর্ি ও র্াস্তর্গ্রািয মিেমক 
েমতেমলত কমরম ি, প্রযভামর্ োিমর্ক সম্পমকবর উপর পরীক্ষা মিরীক্ষা িামলময়ম ি, তা তাাঁর চর্মিেযেয় সৃমিমক গভীর, 
িমেবাি জীর্ি দৃ্মিমত েমতমর্মম্বত কমরম , একো েতযক্ষ েোমর্ উদ্ভামসত িময়ম । যা প্রস সেয়কার আধুমিক অো 
পমরর্তবিিীল জীর্িরৃ্ত্তমক মিঃসাংিময় উমুক্ত কমরম  একো র্লমল অতযমক্ত িয় িা। তাই প্রলকমকর এেিই এক 
ভার্িার েধয মদ্ময়ই আগােীর িতুি আশ্বামস ের্ে প্রিমষ র্লা যায়- 
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“েিািগমরর পমে ধুমলা, আকামি প্রধাাঁয়া, র্াতামস রু্মে মর্ষ। আোমদ্র আিা এখামি কখমিা-কখমিা পূর্ব িয়। 
যা খুাঁমজ তা প্রেমল। তরু্ র্হুমদ্মির কােিার েলও প্রকেি একটু মর্স্বাদ্ লামগ। েিািগর সর্-মক ুমক দ্াগী কমর প্রদ্য়, 
সােবকতামকও প্রদ্য় একটু মর্মষময়।”১০ 
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