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Abstract  
একজে ছলখক র্োাঁর ভোবেোল্পক ছে কোটিটের মধয টদল্পয় প্রকোশ কল্পরে, র্োর মল্পধযই সময় রল্পয়ল্প । ছলখক শুদ্ধ অেুভল্পবর 
দ্বোরো সময়ল্পক উপলটি কল্পরে। আসল্পল টর্টে সময়ল্পক টেল্পয় একপ্রকোর ছখলো কল্পরে। সোটিল্পর্য সময় একটট ছমৌটলক 
র্ত্ত্ব রূল্পপ কোজ কল্পর। প্রল্পর্যকটট ছলখো একটট সময়ল্পক অবলম্বে কল্পরই শুরু িয়, র্ল্পব ছসটো র্োর প্রকৃর্ সময় েোও 
িল্পর্ পোল্পর। প্রবিমোে সমল্পয়র প্রভোব ঐ ছলখোর সল্পি টমল্পলটমল্পশ একোকোর িল্পয় েোয়। কোটিটের টবষয় ও চটরল্পির েোেো 
ঘোর্-প্রটর্ঘোল্পর্র সল্পি সমল্পয়র সম্পকত টেটবড়র্র। এ কোরল্পণই বোস্তটবক ছকোল্পেো ঘটেোর ছপ্রটির্ আল্পলোচেো করল্পর্ 
করল্পর্ই ছলখক কখল্পেো র্োর অর্ীর্, ভটবষযৎ প্রসল্পি টিল্পর েোে। পোঠক ছসই টবষয়ল্পক আবোর টভন্ন সমল্পয়র দপতল্পণ পল্পড় 
বো টবচোর কল্পর।  
বোাংলো সোটিল্পর্যর গল্পের ভুবল্পে একটট প্রটর্টির্ েোম স্বপ্নময় চক্রবর্তী। র্োাঁর গেপোল্পঠ মোেটবকর্ো এবাং মূলযল্পবোল্পধর 
টবষয়টট পোঠল্পকর মেল্পক েোড়ো ছদয়। টর্টে এই সমল্পয়র ছদল্পশর নেরোজয এবাং গভীর অন্ধকোরল্পক খুব কো  ছেল্পক 
ছদল্পখল্প ে বল্পলই, র্োাঁর গল্পের টবষয় ভোবেোয় সমল্পয়র সাংকটগুল্পলো প্রোধোেয ছপল্পয়ল্প । েোেো সেসযোর মল্পধযও টর্টে মোেুষল্পক 
র্োর স্বমটিমোয় আটবষ্কোর করল্পর্ সল্পচি িল্পয়ল্প ে। টর্টে চোরপোল্পশর েোেো জটটলর্োর পোশোপোটশ মোেুল্পষর প্রটর্বোদল্পক 
ছলখোর মধয টদল্পয় রু্ল্পল ধল্পরল্প ে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী মূলর্ সময় ও জীবল্পের ছমলবন্ধল্পে গল্পের প্লট ও চটরিগুল্পলোল্পক 
টেমতোণ কল্পরে। টর্টে ইটর্বোচক দৃটিভটিল্পর্ মোেুল্পষর ভোষোয় জীবল্পের সর্র্োল্পক রু্ল্পল ধল্পরে। গণমোেুল্পষর নচর্েযল্পক 
উদ্ভোটসর্ করল্পর্ িল্পল সুস্থ সাংসৃ্কটর্ চচতোর প্রল্পয়োজে। র্োই টর্টে কলম িোল্পর্ একটদল্পক সোটির্য রচেো কল্পরল্প ে ও 
অেযটদল্পক টর্টে ছসই চচতোর ধোরোটটল্পক বিে কল্পর চল্পলল্প ে।  
টর্টে জীবেল্পক ছে সাংগ্রোল্পমর ছভর্র ছেল্পক অেুধোবে কল্পরল্প ে, টঠক ছসই জোয়গো ছেল্পকই টর্টে কলম ধল্পরল্প ে। এ 
জেযই টর্টে সময় ও জীবেল্পক এর্টো কো  ছেল্পক ছদল্পখল্প ে। আবোর কখল্পেো কখল্পেো টর্টে সাংগ্রোমী, প্রটর্বোদী সত্তোর 
বোইল্পর টগল্পয়ও একজে টশেী রূল্পপ টেল্পজল্পক প্রকোশ কল্পরল্প ে। র্োাঁর সময়জ্ঞোে ও অেুভূটর্র র্ীব্র প্রল্পচিোয় সোটিল্পর্য 
(টবল্পশষর্ ছ োল্পটোগল্পে) অল্পেক েরু্ে ভোবেোর জন্ম টদল্পয়ল্প । রোজেীটর্র ছলোগোল্পের সূ্থলধমতল্পক িোটর্য়োর েো কল্পরও টর্টে 
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মোেুল্পষর চোটিদো ও দোটবল্পক ছলখোয় রু্ল্পল ধরল্পলে। টর্টে মোেুল্পষর েোপে প্রণোলী, প্রটর্বোদ ও প্রটর্ল্পরোল্পধর ভোষোল্পক 
অবলম্বে কল্পর টবশুদ্ধ সোটির্য সৃজে করল্পলে। এই কোরল্পণই র্োাঁর ছলখো পোঠকল্পক আকষতণ কল্পর। এখোল্পে স্বপ্নময় 
চক্রবর্তীর কল্পয়কটট টেবতোটচর্ ছ োটগে অবলম্বল্পে র্োাঁর সময়জ্ঞোে ও জীবল্পের ছমলবন্ধল্পের সূিটট টবল্পেষণ করো িল্পয়ল্প ।   
______________________________________________________ 
ভূমেকা :  বোাংলো সোটিল্পর্যর গল্পের ভুবল্পে একটট প্রটর্টির্ েোম স্বপ্নময় চক্রবর্তী। র্োাঁর গেপোল্পঠ মোেটবকর্ো এবাং 
মূলযল্পবোল্পধর টবষয়টট পোঠল্পকর মেল্পক েোড়ো ছদয়। টর্টে এই সমল্পয়র ছদল্পশর নেরোজয এবাং গভীর অন্ধকোরল্পক খুব কো  
ছেল্পক ছদল্পখল্প ে বল্পলই, র্োাঁর গল্পের টবষয় ভোবেোয় সমল্পয়র সাংকটগুল্পলো প্রোধোেয ছপল্পয়ল্প । েোেো সেসযোর মল্পধযও টর্টে 
মোেুষল্পক র্োর স্বমটিমোয় আটবষ্কোর করল্পর্ সল্পচি িল্পয়ল্প ে। টর্টে চোরপোল্পশর েোেো জটটলর্োর পোশোপোটশ মোেুল্পষর 
প্রটর্বোদল্পক ছলখোর মধয টদল্পয় রু্ল্পল ধল্পরল্প ে।স্বপ্নময় চক্রবর্তী মূলর্ সময় ও জীবল্পের ছমলবন্ধল্পে গল্পের প্লট ও 
চটরিগুল্পলোল্পক টেমতোণ কল্পরে। টর্টে ইটর্বোচক দৃটিভটিল্পর্ মোেুল্পষর ভোষোয় জীবল্পের সর্র্োল্পক রু্ল্পল ধল্পরে। গণমোেুল্পষর 
নচর্েযল্পক উদ্ভোটসর্ করল্পর্ িল্পল সুস্থ সাংসৃ্কটর্র চচতোর প্রল্পয়োজে। র্োই টর্টে কলম িোল্পর্ একটদল্পক সোটির্য রচেো কল্পরল্প ে 
ও অেযটদল্পক টর্টে ছসই চচতোর ধোরোটটল্পক বিে কল্পর চল্পলল্প ে।  
  টর্টে জীবেল্পক ছে সাংগ্রোল্পমর ছভর্র ছেল্পক অেুধোবে কল্পরল্প ে, টঠক ছসই জোয়গো ছেল্পকই টর্টে কলম ধল্পরল্প ে। এ 
জেযই টর্টে সময় ও জীবেল্পক এর্টো কো  ছেল্পক ছদল্পখল্প ে। আবোর কখল্পেো কখল্পেো টর্টে সাংগ্রোমী, প্রটর্বোদী সত্তোর 
বোইল্পর টগল্পয়ও একজে টশেী রূল্পপ টেল্পজল্পক প্রকোশ কল্পরল্প ে। র্োাঁর সময়জ্ঞোে ও অেুভূটর্র র্ীব্র প্রল্পচিোয় সোটিল্পর্য 
েরু্ে ভোবেোর জন্ম টদল্পয়ল্প । রোজেীটর্র ছলোগোল্পের সূ্থলধমতল্পক িোটর্য়োর েো কল্পরও টর্টে মোেুল্পষর চোটিদো ও দোবীল্পক 
ছলখোয় রু্ল্পল ধরল্পলে। টর্টে মোেুল্পষর েোপে প্রণোলী, প্রটর্বোদ ও প্রটর্ল্পরোল্পধর ভোষোল্পক অবলম্বে কল্পর টবশুদ্ধ সোটির্য 
সৃজে করল্পলে। এই কোরল্পণই র্োাঁর ছলখো পোঠকল্পক আকষতণ কল্পর। এখোল্পে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কল্পয়কটট টেবতোটচর্ ছ োটগে 
অবলম্বল্পে র্োাঁর সময়জ্ঞোে ও জীবল্পের ছমলবন্ধল্পের সূিটট টবল্পেষণ করো িল্পয়ল্প ।   
   
‘বটস্তবোসীর সাংখযোবৃটদ্ধ’: 
গেটটর কোটিটে সোধোরণ িল্পলও গে পোল্পঠ পোঠল্পকর মল্পে একটট ভোবোল্পবগ কোজ কল্পর। সৎ মোেুল্পষর সর্র্োর পে কীভোল্পব 
কন্টকময় িল্পয় উল্পঠ? এ টেল্পয় পোঠল্পকর মল্পে েোেো প্রশ্ন জন্ম ছেয়। একটট ছদোর্লোর ভোড়ো বোটড়ল্পর্ দুটট পটরবোর ভোড়ো 
েোল্পক। অবসরপ্রোপ্ত টশিক টবভূটর্ চন্দমশোই পটরবোর টেল্পয় একর্লোয় েোল্পকে। পুটলেবোবু পটরবোর টেল্পয় উপল্পরর র্লোয় 
েোল্পকে। পুটলেবোবু সব কোল্পজ সমোে দি, টকন্তু র্োর ভোল্পলোর ছচল্পয় মল্পন্দর ভোগটোই ছবটশ। টর্টে এক জটম দুইবোর 
টবটক্র কল্পরে, ছভল্পেড জটম টবটক্র কল্পরে, অযোডভোন্স টেল্পয় টোকো ছমল্পর ছদে, এমে বহু গুল্পণ সমৃদ্ধ।  

“পুটলেল্পক েোমোল্পর্ পোর েো মো, ের্ কুকমত কল্পর ছবড়োল্পে– পুটলল্পের বউ বল্পল, আমোল্পদর মুল্পখ 
দুল্পটো অন্ন রু্ল্পল ছদবোর জেয… টবভূটর্বোবু বল্পলে– অন্ন েয়, অেয খরল্পচর জেযই পুটলল্পের এইসব 
কুকমত।’’১ 

একটদে ছসই রকম ছেটর্বোচক প্রকৃটর্র মোেুষল্পক টবভূটর্বোবু সোিোেয করল্পলে। র্োর এক ইেটজটেয়োর  োিল্পক বল্পল 
পুটলেবোবুল্পক কেট্রোক্টটর কোজ টদল্পলে। সমল্পয়র ধোরোয় গেটট পুল্পরোপুটর পোল্পে ছগল। কল্পয়ক ব ল্পরর মল্পধযই পুটলেবোবু 
টবখযোর্ িল্পয় উঠল্পলে। চোটরটদল্পক র্োর েোম  টড়ল্পয় পল্পড়, ছ োট-বড় রোজনেটর্ক ছের্ো-মন্ত্রী, আমলো-পুটলশ,পোড়োর ছ ল্পলরো 
পেতন্ত পুটলেবোবুর কেোয় উল্পঠ-বল্পস। টর্টে ভোড়ো বোটড়টট টকল্পে টেল্পলে। সমল্পয়র চোকো ঘুল্পর ছগল্পল অেতোৎ টেল্পজর পল্পি 
সব কোজ ভোল্পলো িল্পল, মোেুষ টক-েো করল্পর্ চোয়। ছে বোটড়ল্পর্ পুটলেবোবুর েোকো এক সময় মুশটকল ট ল, এখে ছস বোটড় 
ছেল্পক টবভূটর্বোবুল্পক ছবর কল্পর টদল্পেে। 
গেটট এভোল্পব বোাঁক ছেওয়োর মল্পধয সমল্পয়র একটো বড় ভূটমকো রল্পয়ল্প । টেটে র্োল্পক মোেো রু্ল্পল দোাঁড়োবোর বযবস্থো কল্পর 
টদল্পলে, আজ র্োরই মোেো রোখোর স্থোেটুকু ছকল্পড় টেল্পে পুটলেবোবু। এখে প্রশ্ন গেটটল্পর্ সমল্পয়র ভোবেোটট কীভোল্পব প্রকোশ 
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ছপল্পয়ল্প ? আমরো বোটিযকভোল্পব গল্পে ছদখলোম সমল্পয়র গটর্প্রবোল্পি মোেুল্পষর শোরীটরক ও সোমোটজক অবস্থোে পোল্পে েোয়। 
অভযন্তরীণ টদক ছেল্পকও সময় ভোবেোটটর একটট রূপ গল্পের এল্পকবোল্পর ছশষটদল্পক প্রকোশ ছপল্পয়ল্প ।  

“আপেোর ছদয়োল্পল টোঙোল্পেো ছের্োটজ, রবীন্দ্রেোে, গোটন্ধটজর এইসব  টবগুটল েোক। ওগুটল আর টেল্পয়ে 
েো। অটিসঘল্পর ওইসব েোকল্পল ভোল্পলো। ছের্োটজ-ল্পটর্োটজগুটলর দোম-বোবদ টক ু ধইর যো টদমু – েটদ 
কে।’’ ২ 

ভোবল্পর্ অবোক লোল্পগ ভোরর্বল্পষতর স্বোধীের্ো আল্পন্দোলে বো শটিদ বীর ছসেোল্পদর আদশত অল্পেক মোেুষল্পক অেুপ্রোটণর্ করল্পর্ 
পোল্পরটে। সময় ের্ এটগল্পয়ল্প  মোেুল্পষর মল্পধয একটট ছেটর্বোচক মোেটসকর্ো নর্টর িল্পে। ছসকোরল্পণই ছর্ো টবভূটর্বোবুর 
ছ ল্পল র্োপল্পসর শটিদ ছবটদল্পর্ খযোাঁদোর মো এখে ঘুাঁল্পট ছদয়! র্োল্পক বোাঁধো টদল্পলও ছস র্ো মোল্পে েো। পুটলেবোবুর অন্তল্পরও 
র্োল্পদর জেয ছকোেও স্থোে ছেই। টকন্তু বোইল্পর মোেুষল্পক একটো স্বে মুল্পখোশ ছদখোল্পেোর জেয ঐ  টবগুটল ছরল্পখ টদল্পর্ 
ছচল্পয়ল্প । মোেুল্পষর মল্পধয ছে টমল্পেয আদশতগর্ একটো পটরবর্তে ঘল্পটল্প  র্োর একটট রূপ গেটটল্পর্ ধরো পল্পড়ল্প । 
‘বোবল্পরর প্রোেতেো’: 

“এখে এখোল্পে দমবন্ধ িল্পয় আসল্প । এখে েটদ চোইও ফ্ল্যোট টকেল্পর্ পোরব েো কলকোর্োর আল্পশপোল্পশ। 
অল্পেক দোম ছবল্পড় ছগল্প । আর এটদল্পক জটমর দোম কল্পম ছগল্প ।’’ ৩ 

এই পাংটিগুটল পল্পড় সমল্পয়র একটট আভোস পোওয়ো েোয়। কলকোর্ো টকাংবো কলকোর্োর আল্পশপোল্পশ সমল্পয়র সল্পি পোল্লো 
টদল্পয় চোটরটদল্পক আধুটেল্পকর ছ োাঁয়োয় জটমর দোম ছবল্পড়ই চল্পলল্প । টকন্তু ছশষ লোইেটটর টদল্পক র্োকোল্পল আবোর ছস কেোটট 
টমল্পেয মল্পে িয়। এক এক জোয়গোয় সমল্পয়র টভন্ন রূপটট পোঠকল্পক আকৃি কল্পরল্প । সমল্পয়র ছ োাঁয়ো পটরল্পবশল্পভল্পদ, 
পটরটস্থটর্ল্পভল্পদ টভন্ন, সুর্রোাং উন্নয়ল্পের ছ োাঁয়ো সমোেভোল্পব চোটরটদল্পক ছপৌঁ োয়টে। এই কোটিটেল্পর্ শোন্তেুর বোবো কোল্পজর 
সূল্পি ঝোড়গ্রোল্পম আল্পস, এখোেকোর প্রোকৃটর্ক পটরল্পবশ র্োল্পক মুগ্ধ কল্পরল্প । এই মোটটল্পক ভোল্পলোল্পবল্পস এখোল্পেই বোটড় 
বোেোয়। ঘে শোল-ল্পসগুে-মহুয়ো গোল্প র  োয়োয়, জল্পল-মোটটল্পর্-গোল্প -পোটখল্পর্ টমল্পশ এ মোটটল্পক আপে কল্পর টেল্পয়ল্প । 
ছকোলকোর্োর ভোগল্পে-ভোগটেরো সু্কল  ুটট িল্পলই মোমোর বোটড়ল্পর্ ছবড়োল্পর্ আসর্। শুধু র্োরো ছকে? অেযরোও এখোেকোর 
পটরল্পবল্পশর টোল্পে বোরবোর চল্পল আসর্। সমল্পয়র অটভঘোল্পর্ এখে আর ছকউ আল্পস েো।  

“ল্পমোিেবোবু আর আটম সু্কল্পলর  ুটটর পর ছবরুটে। দরজো ছপরুলোম। আটম ছিোল্পেল্পলই েোব। টঠক 
ছসই সমল্পয় ছমোটরসোইল্পকল্পলর ঘটঘট। দুল্পটো ছমোটরসোইল্পকল। কল্পয়ক মুিূর্ত। ছমোিেবোবু লুটটল্পয় 
পড়ল্পলে। সোদো শোটতটো মুিূল্পর্ত লোল িল্পয় ছগল। লোল মোটট শুল্পষ টেল্পর্ লোগল রি। আমোর গোল্পয়ও 
গুটল লোগল্পর্ পোরর্ বোবো, আটম মল্পরই ছেল্পর্ পোরর্োম।’’ ৪   

  ঝোড়গ্রোল্পমর চোটরটদল্পক মোওবোদী আক্রমণ বোড়ল্পর্ েোল্পক। শোন্ত-টিগ্ধ ঝোড়গ্রোল্পম বল্পয় ছেল্পর্ েোল্পক রল্পির বেযো। েোল্পদর 
সোমেতয আল্প  র্োরো অেযি চল্পল ছগল্প , েোল্পদর র্ো ছেই র্োরো এখোল্পেই মৃরু্যর সল্পি লড়োই করল্প । কোটিটেল্পর্ সময় স্থোে-
পোি ও পটরল্পবল্পশর উপর ছে প্রভোব ছিল্পলল্প  র্ো পোঠল্পকর মমতস্থলল্পক টবদ্ধ কল্পরল্প । ঝোড়গ্রোল্পম ষড়েন্ত্র, ির্যো করোর 
একটট মোেটসকর্ো শুরু িল্পয়ল্প । কোউল্পক সল্পন্দি বশর্, কোউল্পক টশেপটর্র দোলোল ছভল্পব, কখল্পেো রোজেীটর্র জেয, 
মুেোিোর জেয খুে শুরু িয়। ছস পটরল্পবল্পশ একজে টপর্ো র্োর সন্তোল্পের জেয, সম্রোট বোবল্পরর মল্পর্ো পুিল্পিল্পি টেল্পজর 
মৃরু্য কোমেো কল্পর। টভন্ন পটরল্পবল্পশর দু’জে টপর্োর একই ইল্পে- ছ ল্পলটো ছেে ছবাঁল্পচ েোল্পক। এখোল্পে মূলর্ দুল্পটো টভন্ন 
সমল্পয়র দুইজে টপর্োর ভোবেোল্পক ছলখক এক কল্পর ছদল্পখল্প ে।     
‘বু্ল টস. টড. টেল্পয় একটট গে’: 
গেটটর েোম শুল্পে পোঠল্পকর মল্পে েোেো ভোবেো কোজ কল্পর। বু্ল টস. টড. মোল্পেই ছর্ো আল্পজ-বোল্পজ শোরীটরক চোটিদো ছমটোল্পেোর 
ছেোাংরো সব  টব। টকন্তু কোটিটে ের্ এটগল্পয়ল্প  পোঠক গেটটর ছভর্রকোর আল্পবদে ও উপস্থোপেোয় মুগ্ধ। েীল  টবর 
কোমেো-বোসেোর টবপরীল্পর্ ঘটেোর মল্পধয সম্পল্পকতর ছে একটট টোেোল্পপোল্পড়ে ছদখোল্পেো িল্পয়ল্প  র্ো ছবশ জমজমোট। গল্পের 
কেক বহু বযোবসোর সল্পি জটড়র্, র্োর মল্পধয একটট টভটডওল্পর্ েীল  টব ছদখোল্পেো। গিোয় পোের ছিলোর কোজ কল্পর ছমোটো 
টোকোর টবল ছপল্পয় ইটিটেয়োরল্পক খুটশ করল্পর্ েোইলযোন্ড টেল্পয় ছগল্পলে। টর্টে েোইলযোল্পন্ডর পোল্পটয়োর ওয়োকোর টিল্পট টগল্পয় 
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ছদল্পখে ছসখোেকোর পটরল্পবল্পশ উনু্মি মদযপোে, টক ু েোরী-পুরুল্পষর অবোদ ছেৌে বযোবসো করল্প । ছসক্স শল্পপর ছদোকোল্পে 
ছসক্স টয়গুটল র্োল্পক টবটির্ কল্পরল্প । টকন্তু ছসখোেকোর একটট টবষয় র্োল্পক গভীরভোল্পব আকৃি কল্পরল্প -  

“ল্পে েোর পরল্পের বসে খটসল্পয় ছিলল, র্োরপর ছ ল্পলটোর পুরুষ-অিটো টেল্পয় টোেোটোটে করল্পর্ লোগল, 
টোেোটোটে িল্পর্ িল্পর্ ঝাং কল্পর একটো টমউটজক বোজল আর ছদটখ ছ ল্পলটোর ছদি ছেল্পক ওই পুরুষ 
অি খল্পস ছগল্প । পুল্পরো টজটেসটট একটো ছমল্পয়র িোল্পর্, ছ ল্পলটো বোাংলোয়, টচৎকোর কল্পর উঠল, 
এল্পেবোল্পর বোাংলোয় ও-মো…ল্পদখটদটক আমরটো টলল্পয় পলোই’ল…।’’ ৫ 

ছ ল্পলটটর েোম সবযসোচী, গেকেল্পকর গোাঁল্পয়র ছ ল্পল। ছ োটবয়ল্পস ও খুব খোবোর ছখর্, এর্ খোবোর ছজোগোড় করল্পর্ েো 
পোরোয় ওর মো র্োল্পক টবটক্র কল্পর ছদয়। সবযসোচী ছ োট বয়ল্পস গ্রোম ছ ল্পড় এল্পলও বোাংলো ভোষোর টক ু লোইে ওর টঠক মল্পে 
রল্পয়ল্প । আমরো প্রোয়শই খবল্পরর কোগল্পজ টকাংবো ছটটলটভশল্পের পদতোয় সন্তোে টবটক্র িওয়োর খবর ছদটখ। আল্পলোচয গল্পেও 
সমল্পয়র ছস টদকটট উল্পঠ এল্পসল্প । আসল্পল সমল্পয়র দোবোেল্পল প্রকৃটর্, মোেুষ সব পুল্পড়  োরখোর িল্পয় েোয়, ছসখোল্পে অন্ন 
সাংকল্পটর জেয একজে মো র্োর ছকোল্পলর সন্তোেল্পক টবটক্র করল্পর্ বোধয িয়। সমল্পয়র এক টেদোরুণ টচি গেকোর বণতেো 
করল্পলে। এই ঘটেোয় মো ও সন্তোে উভয়ই েন্ত্রণোর র্োল্পপ দগ্ধ িয়। ছ ল্পলটট ইেোয় বো অটেেোয় ছিোক টকাংবো অভোল্পবর 
কোরল্পণই ছিোক এ পল্পে এল্পসও টেল্পজর মোল্পক ভুল্পলটে । প্রসিক্রল্পম গেকোর মোেটবক সম্পল্পকতর একটট ইটর্বোচক টদকও 
রু্ল্পল ধরল্পলে। টবল্পদল্পশ ঘুরল্পর্ এল্পসও টেল্পজর গ্রোল্পমর ছ ল্পলল্পক এই অবস্থোয় ছদল্পখও কেক র্োর কো  ছেল্পক দূল্পর সল্পর 
েোেটে, বরাং র্োর ছখোাঁজ টেল্পয়ল্প ে। ছ ল্পলটটর মোল্পক ছস খবর টদল্পয় র্োল্পক েরু্ে ভোল্পব ছবাঁল্পচ েোকোর একটট আশো 
ছদখোল্পলে। সমল্পয়র ধমতই এটগল্পয় েোওয়ো, ছেল্পম েোকো েয়। গেকোর গল্পের ছশল্পষ ছ ল্পলর মৃরু্য সাংবোদটট েো টদল্পয় জীবল্পের 
চলোর পল্পেই মো’ল্পক (টবমটল) েোিো করোল্পলে।  
‘ল্পমরুদণ্ড’: 
কমতিীে জীবল্পের ছবদেো ও আর্তেোদ গেটটর মূল সুর। েুগ েুগ ধল্পর মোেুল্পষর কোল্পজর সাংকট একটট প্রধোে ও বড় 
সমসযো রূল্পপ ছদখো টদল্পয়ল্প । ছবকোরত্ব এই েুল্পগর একমোি সাংকট েয়, আরও অল্পেক দূরোবস্থোর কেো আমরো জোটে। 
র্ল্পব এটোও সর্য, কোল্পজর অভোব এই েুল্পগর মোেুষল্পক সবল্পচল্পয় ছবটশ প্রভোটবর্ কল্পরল্প । চোটরটদল্পক কোল্পজর সন্ধোল্পে 
ছ ল্পল-ল্পমল্পয়রো শুধুই ঘুরল্প , মোেো কুল্পট মরল্প । এ এক দুটবতসি েন্ত্রণোর  টব। আল্পলোচয গল্পেও আমরো এক েুবল্পকর 
চোকুটরর সন্ধোল্পের অসিোয় পটরটস্থটর্ল্পক অেুভব করলোম। র্োর পটরবোল্পরর প্রটর্টট সদসয র্োর উপর ভরসো কল্পর বল্পস 
আল্প । র্োর কোাঁল্পধ এখে টবশোল দোটয়ত্ব। মো-বোবল্পক ছদখোশুেো করো, দুই ছবোল্পের টবল্পয় ছদওয়ো এবাং ছশল্পষ টেল্পজর জীবল্পের 
জেয টক ু করো। এই জ্বলন্ত সমসযোটট ভোরর্বল্পষতর সমস্ত রোল্পজয সমোে ও প্রোসটিক। ের্ টদে েোল্পে রোষ্ট্র ও সমোল্পজর 
মল্পধয ছবকোরল্পদর কমত সাংস্থোল্পের টবষয়টট গভীর প্রভোব ছিলল্প । 

“ওল্পদর পোল্পয় হুমটড় ছখল্পয় পড়ব েোটক । অযোম্বোর শ্বোসপ্রশ্বোল্পস ছসই মুহুল্পর্ত টভিোর আকুটর্ । আমোর 
ছচোল্পখ ক্রীর্দোল্পসর ছচোখ । টগল্পয় বলব – একটু আল্পগ ইেটোরটভউ টদল্পয় এল্পসট  এই ছকোম্পোটেল্পর্, 
এক টবরিী ভদ্রমটিলোর ছলোেটল ছেস কোটোবোর রু্লেোয় অল্পেক বড় অযোম্বোর ছবাঁল্পচ েোকো, অযোম্বোর 
সমস্ত পটরবোল্পরর ছবাঁল্পচ েোকো, ওই চোকটরটো আমোল্পকই টদে দয়ো কল্পর ।” ৬ 

উপল্পরর এই আকুটর্ ছেল্পক একটো টবষয় স্পি, কোল্পজর অভোব মোেুষল্পক র্োর ছমরুদণ্ড ছসোজো কল্পর বোাঁচল্পর্ ছদয় েো। 
ছ ল্পলটটর কোজ পোওয়ো েো পোওয়োর সল্পি র্োর পটরবোল্পরর আশো-ভরসো, জীবে-মরণও জটড়ল্পয় রল্পয়ল্প । এই চরম কমত 
সাংকল্পটর পটরটস্থটর্ল্পক একটট টেটদতি সমল্পয়র ছবড়োজোল্পলর মল্পধয আটল্পক রোখো েোয় েো, চলমোে সমল্পয়র বৃিত্তর ছপ্রিোপল্পট 
অেতোৎ অখণ্ড সমল্পয়র ভোবেোয় ছসটটল্পক টবচোর করো ছেল্পর্ পোল্পর। এ জগৎ সৃটির জন্মলগ্ন ছেল্পকই মোেুষ অন্ন-বস্ত্র-
বোসস্থোল্পের জেয কমত করল্পর্  ুল্পটল্প  এ প্রোন্ত ছেল্পক ও প্রোন্ত। আজও র্োর বযটর্ক্রম ঘটল্প  েো। গেটটর ছভর্ল্পর আল্পরকটট 
লিণীয় টবষয় িল, একটদল্পক মোেুষ ছেখোল্পে কোল্পজর জেয জীবে বোটজ ছরল্পখ, টেল্পজর আত্ম-সম্মোে ধূল্পলোয় টমটশল্পয় টদল্পয় 
কোজ খুাঁল্পজ মরল্প , অেযটদল্পক টক ু মোেুষ ছপ ল্পের দরজো টদল্পয় অেতোৎ পটরটচটর্র িরমোল্পয়ল্পশ চোকুটরটো টেল্পয় টেল্পে। 
িয়ল্পর্োবো ছদখো ছগল, চোকুটরটো র্োর র্র্টো দরকোরই ট ল েো, শুধু অবসর সময় কোটোল্পেোর জেয টকাংবো একোটকত্ব দূর 
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করোর জেয ছস চোকুটরটো অেুল্পরোধ কল্পর টেল্পয় টেল। এর িল্পল ছে ছ ল্পলটট বো ছমল্পয়টট ছেোগয ট ল ছস বটির্ িল। একটো 
ছগোটো পটরবোল্পরর এই চোকুটরটোই একমোি বোাঁচোর ভরসো ট ল, িয়ল্পর্ো-বো টটল্পক েোকোর ছশষ অবলম্বে িল্পর্ পোরর্, ছসটট 
আর িল েো।  
‘ঝল্পড়র পোর্ো’:  
েুদ্ধ মোেুল্পষর জেয, সভযর্োর জেয, সৃটির জেয অকলযোণকর। েুদ্ধ মোেুল্পষর জীবল্পে ভয়ঙ্কর প্রভোব ছিল্পল, পরবর্তী সমল্পয়ও 
এর ছরশ মোরোত্মকভোল্পব বজোয় েোল্পক । সোমোটজক, রোজনেটর্ক, অেতনেটর্ক, রোটষ্ট্রক ও মোেটসকভোল্পব র্োর প্রভোব পরবর্তী 
প্রজন্মল্পকও পিু কল্পর ছদয়। ছসখোে ছেল্পক উত্তরল্পণর রোস্তোটট ছবশ কটঠে। ইটর্িোল্পসর এমে বহু েুল্পদ্ধর কেো আমরো 
জোটে, েোর প্রভোব কোটটল্পয় উঠল্পর্ পোল্পরটে ছসখোেকোর মোেুষ। প্রোচীে ও মধয েুল্পগ ভোরর্বল্পষতর বুল্পক ঘল্পট েোওয়ো এমে 
বহু েুল্পদ্ধর কেো আমরো ইটর্িোল্পসর পোর্োয় পল্পড়ট , েোর ছরশ এখেও বহ্ন কল্পর চল্পলল্প  মোেুষ। আল্পলোচয গল্পে কোটিটের 
অন্তপ্রতবোল্পি ইরোক েুল্পদ্ধর প্রসি ও র্োর প্রভোব পটরলটির্ িয়। মুটশতদোবোদ ছজলোর ছডোমকল ছেল্পক মোি আট টকল্পলোটমটোর 
দূল্পরর একটট গ্রোম ছেল্পক ছসোল্পলমোে েোয় ইরোক ছদল্পশ কোজ করল্পর্। ছস ছদল্পশ ছখজুল্পরর ছকোম্পোটেল্পর্ কোজ পোয়। গ্রোল্পমর 
বোটড়ল্পর্ ছস বোবো-মো, স্ত্রী ও পুি সন্তোে ছিল্পল ছরল্পখ েোয় । টর্ে ব র ধল্পর সব টঠকঠোক চলট ল, র্োর পোঠোল্পেো টোকোয় 
সাংসোরটটও সুল্পখ ট ল । এর পল্পর ছদখো ছদয় টবপটত্ত । আল্পমটরকো ইরোল্পকর টবরুল্পদ্ধ েুদ্ধ ছঘোষণো কল্পর। 
সমল্পয়র টক টেদোরুণ ছখলো গেটটল্পর্ ধরো পল্পড়, ছে ছসোল্পলমোে সুস্থ স্বোভোটবক জীবে লোল্পভর আশোয় ইরোক ছদল্পশ েোয়, 
ছসখোল্পে েুল্পদ্ধর কবল্পল পল্পড় র্োর ডোে িোর্টট কোটো পল্পড় । এখে ছস পিু, র্োর ভটবষযৎ অন্ধকোর । র্োর স্ত্রীর অবস্থো 
আল্পরো ছশোচেীয়, আদু টিনু্দ ছমল্পয় িল্পয়ও মুসলমোে েুবকল্পক ভোল্পলোল্পবল্পস টবল্পয় কল্পর । টবল্পয়র টক ু টদে পর র্োর স্বোমী 
টবল্পদল্পশ চল্পল েোওয়োয় ছস স্বপ্ন ও কেেোর জগল্পর্ ইরোক ছদশল্পক টেল্পজর মল্পে কল্পরল্প , র্োল্পক ভোলল্পবল্পসল্প  । েুল্পদ্ধর 
আল্পগর ও পল্পরর দৃশযগুটলর সল্পি ইরোল্পকর ছকোল্পেো টমল ছস ছখোাঁল্পজ পোয় েো । প্রকৃটর্র উপল্পরও ছে েুদ্ধ কর্টো প্রভোব 
ছিল্পল র্ো গল্পে বটণতর্ িল্পয়ল্প  ।  

“স্বোমীর কোল্প  গে শুল্পে ছে ইরোল্পকর  টব মল্পে মল্পে আাঁকো িল্পয়ট ল, টটটভর ইরোক ছর্ো ছসরকম েয় 
। িুরোর্ েদী আর টদজলো েদীর কেো শুল্পেট ল । সু্কল্পলর বইল্পর্ ছে েদীর েোম ইউল্পেটটস আর 
টোইটগ্রস । বসরোই ছগোলোল্পপর কেো শুল্পেট ল, খুরমো জ্ঞো , আখল্পরোট গোল্প র কেো শুল্পেট ল, আর কর্ 
রকল্পমর কোবোল্পবর গে । টকন্তু টটটভল্পর্ কী ইরোক ছদল্পখট ল ওরো ? আগুে, ছধোাঁয়ো আর ভোিো বোটড় । 
মুখ েুবল্পড় পড়ো পুল, ছদল্পখট ল দোউদোউ কল্পর জ্বলল্প  একটো ছগোটো গো , আর উড়ল্প  কোর্র পোটখরো।” 
৭            

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রোয় প্রটর্টট ছ োটগল্পে ভোরর্বল্পষতর সোমোটজক- রোজনেটর্ক টচিটট ধরো পল্পড়ল্প । এই গেগুল্পলো 
পোঠকোল্পল ছলখল্পকর সময়জ্ঞোে ও সমোজভোবেোর গভীর দৃটিভটির পটরচয় পোওয়ো েোয়। টর্টে অটভজ্ঞর্োলি সিয় ও 
উপলটিল্পক কোল্পজ লোটগল্পয় গটর্শীল টবল্পশ্বর পোলোবদল্পলর টদকটটল্পকও গল্পে বণতেো করল্পলে। এই সমল্পয় একটদল্পক মোেুল্পষর 
মূলযল্পবোধিীে চলোল্পিরো ও অেযটদল্পক গটর্শীল টবশ্বোয়ল্পের প্রভোব মোেুষল্পক টদশোিীে কল্পর রু্লল্প । আবোর ছসখোে ছেল্পক 
সটঠক পল্পের সন্ধোল্পে মোেুল্পষর লড়োই করোর েোেো টদকগুল্পলোল্পক ছলখক টবল্পেষণ করল্পলে। বযটি-স্বোেতপরর্ো, ছলোভ, 
মোেটবক মূলযল্পবোল্পধর অবিয় ও সোমোটজক েোেো সমসযোর মধয টদল্পয় পটরবোর, সমোজ, রোষ্ট্র কটঠে পটরটস্থটর্র মধয টদল্পয় 
েোল্পে, সবল দুবতলল্পক আঘোর্ কল্পর র্োর সবতস্ব ছকাঁল্পড় টেল্পে, ছসই পটরটস্থটর্ল্পর্ দোাঁটড়ল্পয় টর্টে টেল্পজর ছলখেীশটিল্পক 
কোল্পজ লোটগল্পয় ও একটট ইটর্বোচক মোেটসকর্োয় টবটভন্ন ছ োটগল্পের কোটিটেল্পক টেমতোণ কল্পরল্প ে । আল্পলোচয প্রবল্পন্ধ র্োাঁর 
টেবতোটচর্ কল্পয়কটট ছ োটগে অবলম্বল্পে, র্োাঁর সময়জ্ঞোে ও গভীর জীবেল্পবোল্পধর ছমলবন্ধল্পের সূিটটর অেুসন্ধোে ও 
পেতোল্পলোচেো করো িল্পয়ল্প ।  
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