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Discussion 
         বোাংলো সোদিন্দতয শরদিনু্দ বন্দন্দযোপোধ্যোে এক প্রদিতযশো সোদিদতযক। বিূমুখী প্রদতভোধ্োরী শরদিনু্দর সোদিতয 
সোধ্নোর প্রদত প্রবল আকষষন্দণর দভত গন্দে দিন্দেদিন্দলন, তোাঁরই সু্কন্দলর দিল মোস্টোর শ্রী পূণষচন্দ্র চক্রবতষী। শরদিনু্দ 
বন্দন্দযোপোধ্যোন্দের বেস তখন দচৌদ্দ বির, ক্লোস দিন্দন পন্দেন। একদিন বোাংলোর ক্লোন্দস পূণষবোবু শরদিনু্দন্দক একদি কদবতো 
দলন্দখ আনন্দত বন্দলন- এখোন দিন্দকই দলখন্দকর সোদিতয দসবোর আরোম্ভ। 
        বোাংলো সোদিন্দতয শরদিনু্দ বন্দন্দযোপোধ্যোে রচনো কন্দরন্দিন দেষ্ঠ দগোন্দেন্দো সতযোন্দেষী দবযোমন্দকশ বক্সীন্দক। অসোমোনয 
প্রদতভোবন্দল দতদন দগোন্দেন্দো কোদিনীগুদলন্দক সোমোদজক উপনযোন্দস উন্নীত কন্দরন্দিন। দবযোমন্দকশ কোদিনী িোেোও দতদন রচনো 
কন্দরন্দিন িুিষোন্ত কন্দেকদি ঐদতিোদসক উপনযোস, অজস্র দিোিগল্প, কদবতো এবাং দচত্রনোিয। 
        বোাংলো সোদিন্দতযর ইদতিোন্দস জনদপ্রে িোিো’দির িেোিদে। শরদিনু্দ বন্দন্দযোপোধ্যোন্দের বরিো-তোন্দির মন্দধ্য অনযতম। 
বরিোর সোন্দি অনযোনয িোিো’দির দবন্দশষ দমল দনই। বরিো দনজস্ব ববদশন্দযয ভোস্বর। দপ্রন্দমন্দ্র দমত্র ‘ঘনোিো’দক সৃদয কন্দরন্দিন 
এমন এক চদরত্র দিন্দসন্দব-দযদন ইদতিোন্দসর পোশোপোদশ দবজ্ঞোনিোও ভোন্দলো জোন্দনন। নোরোেণ গন্দগোপোধ্যোে ‘দিদনিো’দক সৃদয 
কন্দরন্দিন দকৌতুক চদরন্দত্রর আিন্দল। সতযদজৎ রোে ‘দিলুিো’দক বোদনন্দেন্দিন দবখযোত দগোন্দেন্দো রূন্দপ। আবোর বুদ্ধন্দিব গুি 
‘ঋজুিো’দক সৃদয কন্দরন িুুঃসোিদসক এিন্দভঞ্চোর দপ্রে চদরত্র দিন্দসন্দব। শরদিনু্দ বন্দন্দযোপোধ্যোে ‘বরিো’দক সৃদয কন্দরন 
ভূতজ্ঞোনী-ভূতোন্দেষী রূন্দপ। 
        শরদিনু্দ বন্দন্দযোপোধ্যোে তোাঁর প্রিম অন্দলৌদকক গন্দল্পই ভূতজ্ঞোনী বরিোর সন্দগ পোঠকন্দির পদরচে কদরন্দে দিন। 
বরিোন্দক দনন্দে শরদিনু্দ বন্দন্দযোপোধ্যোে দমোি দচৌদ্দদি কোদিনী রচনো কন্দরন। তোাঁর প্রিম দিন্দকর ভূন্দতর গল্পগুদল মূলত 
বরিোরই কোদিনী। অদধ্কোাংশ গন্দল্পর পশ্চোৎপি মুন্দগর শির ও দবিোন্দরর গ্রোমোঞ্চল। 
        বরিো প্রবোসী বোঙোদল। মুন্দগর শিন্দর অমূলয, হৃষী, পৃথ্বী, চুনী প্রমুখ সভযন্দির দনন্দে বরিোন্দির বোঙোদল ক্লোব। 
বরিোর অদধ্কোাংশ ভূন্দতর গন্দল্পর সূদতকোগোর এই ক্লোব। বরিো একদি চুরুি ধ্দরন্দে গল্প শুরু কন্দরন। বরিোর গল্প বলোর 
এক দনজস্ব ভগী রন্দেন্দি। দগোেোন্দতই চমকপ্রি একিো কিো বন্দল দস দেোতোন্দির িতবুদদ্ধ কন্দর দিে, তোরপর দেোতোরো 
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সোমন্দল ওঠবোর আন্দগই গল্প শুরু করত। অমূলযর প্রবল আপদি সন্দেও তখন আর তোন্দক িোমোন্দনোর উপোে দিল নো। গল্প 
বলোর এই ধ্রণদির জনযই-বরিো অল্পকোন্দলর মন্দধ্যই পোঠকন্দির মন্দন আসন দপন্দত বন্দস।  
          শরদিনু্দ বন্দন্দযোপোধ্যোে বরিোন্দক দনন্দে প্রিম গল্প রচনো কন্দরন ১৯১৫ সোন্দল। গল্পদির নোম ‘দপ্রতপুরী’। গল্পদিন্দত 
দিখন্দত পোই,বরিো ক্লোব সভযন্দির উপদিদতন্দত েোবণ মোন্দসর প্রচন্ড বৃদযন্দক দিন্দখ বির কন্দেক আন্দগকোর একিো পুরন্দনো 
গল্প বন্দলন। অমূলয বরিোর গন্দল্পর দবন্দরোধ্ করন্দলও দশষ পযষন্ত দেোতো িে। গন্দল্পর পিভূদম বোাংলোন্দিন্দশর এক অদত 
পুরন্দনো পোেোগোাঁ। বরিো মোসতুত ভোইন্দের দবন্দেন্দত বরযোত্রী িন এবাং রোদত্রন্দবলোে দশোবোর ঘন্দরর পযষোপ্ত বযবিো নো িোকোে 
একদি অদতপুরন্দনো বোদেন্দত শেন্দনর বযবিো কন্দরন। গ্রোমবোসীন্দির মন্দত বোদেদি ভূতুন্দে, িু-একজন সোিসী দলোক বোদেদিন্দত 
রোদত্রবোস করোর দচযো করন্দলও দসই রোন্দত্রই ভে দপন্দে পোদলন্দে আন্দসন। ঘরদি আসবোবিীন-দকবল দিেোল আলমোদরন্দত 
পোাঁচ-িেদি খোদল মন্দির দবোতল রন্দেন্দি। রোদত্র িুন্দিো অিবো আেোইন্দির সমে খোদল মন্দির দবোতলগুদলর ঝনঝন শন্দে 
বরিোর ঘুম  দভন্দঙ যোে। বোইন্দর অজস্র বৃদযপোত এবাং দভতন্দর খোদল দবোতলগুদলর অশরীরী নৃতয শুরু িে। দলখন্দকর 
ভোষোে,  

“…িোরুণ ভন্দে আমোর সমস্ত যুদক্ত-তকষ, বুদদ্ধ-দবন্দবচনো এন্দকবোন্দর লুপ্ত িন্দে দগল। এই শেিোর দয দকোন 
স্বোভোদবক কোরণ িোকন্দত পোন্দর, দস কিো আমোর মন্দনর ধ্োর দঘাঁন্দষও দগল নো। সমস্ত দচতনো দিন্দে অনুভব 
করন্দত লোগলুম, দসই শূনয মন্দির দবোতলগুন্দলো সজীব িন্দে লোদিন্দে লোদিন্দে কপোন্দি ঘো দিন্দে। …দনশোচর 
দপ্রতন্দযোদনর এই দনশীি উল্লোস ঝনঝন শন্দে সমভোন্দব সমবযবধ্োন্দন চলন্দতই লোগল। আদম মশোদরর মন্দধ্য একিো 
বোদলশ আাঁকন্দে ধ্ন্দর কোঠ িন্দে বন্দস রইলুম।” ১   

এইরূপ অবিোে বরিো জোনোলোর কোন্দি উন্দঠ িোাঁেোন এবাং প্রচন্ড দবিুযৎ চমকোন্দনো আন্দলোে দিন্দখন, বোইন্দর ভীষণোকৃদতর 
একদি দলোক দকোিোল দিন্দে মোদি দকোপোন্দে। দবোতন্দলর শে িঠোৎ দিন্দম দগন্দল দলোকিো বরিোন্দক উন্দপক্ষো কন্দর জোনোলোর 
গরোি দভন্দঙ ঘন্দর ঢুন্দক পন্দেন। দলোকিো বরিোর কোন্দি মি দচন্দে নো দপন্দে, খোদল দবোতলগুন্দলো দমন্দঝন্দত আিোে দমন্দর 
দভন্দঙ জোনোলো দিন্দে দবদরন্দে যোন। বরিো সকোলন্দবলো দিন্দখন, বোদলন্দশর তলো দিন্দক তোাঁর দসোনোর ঘদে ও মোদনবযোগিো 
চুদর দগন্দি। গল্পদি দশষ িন্দল অমূলয বরিোন্দক দেষ কন্দর বন্দলন-‘বযোস, এই গল্প? খোদল ঝন ঝন ঝন!’ ক্লোন্দবর সভযরো 
দবন্দশষত অমূলয বরিোর গল্পন্দক গোাঁজোখুদর বলন্দলও দকউই দসই খোদল দবোতন্দলর ঝন ঝন শন্দের বুদদ্ধগ্রোিয বযোখযো দিন্দত 
পোন্দরনদন- এখোন্দনই বরিোর দভৌদতক গন্দল্পর জে।  
           বরিো দসদরন্দজর দিতীে গল্প ‘রক্ত-খন্দিযোত’ (১৯২৯ সোল)। গল্পদির পিভূদম মুন্দগর শির। গল্পদির দবন্দশষত্ব 
সম্পন্দকষ বরিো ক্লোন্দবর সভযন্দির জোনোন, ভূন্দতর মুন্দখ ভূন্দতর গল্প। ক্লোন্দবর সভযরো দবন্দশষত অমূলয এরূপ একদি আজগুদব 
কিো মোনন্দত নো চোইন্দল, বরিো গতবির তোাঁর প্ল্যোনন্দচন্দি ভূত নোমোবোর ঘিনোদি বযক্ত কন্দরন। সন্ধ্যোর পর একদি দতপোেো 
দিদবন্দল সস্ত্রীক বরিো এবাং দিোিভোই দপাঁন্দচো জননক সুন্দরশবোবুর  আত্মোন্দক স্মরণ কন্দর ধ্যোনি িন। অতুঃপর দপাঁন্দচোর 
দিন্দি আত্মো ভর করন্দল বরিো তোর িোন্দত কোগজ-দপনদসল ধ্দরন্দে দিন। দসই কোগন্দজ দপাঁন্দচোর মোধ্যন্দম মৃত সুন্দরশবোবু 
তোাঁর মৃতুযর একদি ভেোবি কোদিনী বযক্ত কন্দরন। কোগজদির িোন্দতর দলখোদি মৃত সুন্দরশবোবুর দকনো দস সম্পন্দকষ অমূলয 
সাংশে প্রকোশ করন্দল, বরিো প্রমোন স্বরূপ সুন্দরশবোবুর দলদখত একখোনো পুরন্দনো দচদঠর কিো বন্দলন। অমূলয বরিোর 
গল্পন্দক গোাঁজোখুদর বলন্দলও, হৃষী দকন্তু বরিোর গন্দল্পর দবন্দশষ ভক্ত। তোই দিখন্দত পোই, ক্লোন্দব সোদিতয সভোর অদধ্ন্দবশন্দন 
‘সোদিন্দতয বস্তুতন্ত্র’ প্রবন্ধ্ পোন্দঠর কিো অমূলয অতুলন্দক বলন্দল, হৃষী তোন্দত বোধ্ো দিন্দে বরিোন্দক ভূন্দতর গল্প বলোর জনয 
উৎসোদিত কন্দরন। ক্লোন্দবর সকল সভয তো দনদবষবোন্দি দমন্দন দনে। আসন্দল সকন্দলই সতয-দমিযোর মোপিন্দন্ড বরিোর গল্পন্দক 
রোখন্দলও-তুদে  দমন্দর উদেন্দে দিন্দত পোন্দরনো। 
        বরিো দসদরন্দজর তৃতীে গল্প ‘দিকদিদকর দিম’ (১৩৩৬ সোল)। ক্লোন্দবর সভয পৃথ্বী ও চুনীর রোজননদতক আন্দলোচনো 
বোগযুন্দদ্ধ পদরণত িন্দল, বরিো িঠোৎ প্রশ্ন কন্দরন-দিকদিদকন্দক িোসন্দত দিন্দখি? মুিূন্দতষর মন্দধ্য সমস্ত আন্দলোচনো বন্ধ্ িে 
এবাং সকন্দলই বুঝন্দত পোন্দরন নতুন একদি গল্প আসন্ন। অমূন্দলযর দবন্দরোন্দধ্র প্রদত মন্দনোন্দযোগ নো দিন্দে বরিো বন্দলন-শুধু্ 
দয মোনুষ মন্দরই ভূত িে তো নে,পশুপক্ষী এমন দক কীিপতগ পযষন্ত মৃতুযর পর দপ্রতন্দযোদন প্রোপ্ত িে। বির িুই আন্দগ 
বরিো রোদত্রন্দবলোে দিদবন্দল বই পেদিন্দলন, দঠক দসই সমে একিো দিকদিদক বরিোন্দক অগ্রোিয কন্দর দিদবন্দলর দপোকো ধ্ন্দর 
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ধ্ন্দর খোদেল। বরিো মোকেশো, আরন্দশোলো, শুাঁন্দেোন্দপোকো, কেপ এমন দক বযোঙ পযষন্ত সিয করন্দত পোরন্দলও দিকদিদকন্দক 
পোন্দরন নো। দিকদিদকন্দক জগন্দতর সবন্দচন্দে বীভৎস জীব বন্দল মন্দন কন্দরন বরিো। তোই নোনো দচযো কন্দরও দিকদিদকদি 
দিদবল দিন্দক নো সরন্দল উপরন্তু িোাঁতগুন্দলো বোর কন্দর দিন্দস বরিোর দিন্দক তোকোন্দল, বরিোর বে রোগ িে। তখন একদি 
অদভধ্োন তুন্দল দিকদিদকদিন্দক লক্ষয কন্দর দিদবন্দলর ওপর দিন্দল  দিন। দিখো যোে দিকদিদকদির সবষোগ িোতু িন্দে দগন্দি 
দকন্তু মুনু্ডিো অক্ষত। অক্ষত মুনু্ডদি অসাংখয িোাঁত বোর কন্দর বরিোর দিন্দক তোদকন্দে দযন একিো অতযন্ত বপশোদচক িোদস 
িোসন্দি। মৃত দিকদিদকদিন্দক দিন্দল দিওেোর পর এক আজগুদব অিচ বীভৎস কোন্ড শুরু িে। বরিোর শযযো, দিদবল, 
দিরোজ, ভোন্দতর িোলো, ঘন্দরর সবষত্র এমন দক ক্লোব ঘন্দরর দসগোন্দরন্দির িোে দিলো অযোশন্দেন্দতও িুদি কন্দর দিকদিদকর দিম 
দিখন্দত পোন। এমন দক বরিো স্বন্দেও দরিোই পোন নো। দলখন্দকর ভোষোে,  

“স্বে দিখলুম দযন অতযন্ত ক্লোন্ত িন্দে দবিোনোে শুন্দে পন্দেদি। দশোবোমোত্র বুঝন্দত পোরলুম দয, দবিোনোে চোির 
পোতো দনই- তোর বিন্দল আগোন্দগোেো দিকদিদকর দিম দিন্দে ঢোকো। আমোর শরীন্দরর চোন্দপ দিম গুন্দলো দভন্দঙ দযন্দত 
লোগল, আর তোর দভতর দিন্দক কোন্দলো কোন্দলো কঙ্কোলসোর সরীসৃন্দপর মন্দতো লক্ষ লক্ষ দিকদিদকর িোনো দবদরন্দে 
আমোর সবষোন্দগ চন্দল দবেোন্দত লোগল।” ২  

অবন্দশন্দষ বরিো গেোে দিকদিদকদির দপ্রতোত্মোর সদ্গদত সাংকল্প কন্দর দপদন্ড দিন্দে দরিোই পোন।   
          ‘মরণ-দভোমরো’ (৫ই দপৌষ ১৩৩৮ সোল) গল্পদির দকন্দ্রভূদম বরিোন্দির ক্লোবঘর িন্দলও এই গল্পদির বক্তো জননক 
ভূতনোি দশকিোর। কিক দষোল বির বেস দিন্দক একদি কোন্দলো দভোমরোর িোত দিন্দক পোদলন্দে দবেোন্দেন। কোরণ এই 
দভোমরোদি সোক্ষোৎ মৃতুযর িূত, দকবল কিক দসদি বুঝন্দত পোন্দরন। কিক বনু্ধ্ন্দির সোন্দি বো আত্মীেন্দির সন্দগ িোকোকোলীন 
দভোমরোদি দিখো দিে। এরপর দতন দিন্দনর মোিোে একজন্দনর মৃতুয িে। এই ভোন্দবই কিন্দকর মো, বোবো, মোমো, দিন্দলন্দবলোর 
বনু্ধ্ দগোপোল মোরো যোে। দসই দিন্দক কিক, বোঙোদল সাংেব তযোগ কন্দর পোদলন্দে দবেোন্দেন সোরো ভোরতবষষমে। কোরণ 
কোন্দলো দভোমরোদি দকবল বোঙোদলন্দির মৃতুয পন্দরোেোনো দনন্দে িোদজর িই। গল্প দশষ িন্দল ভূতনোি দশকিোর ক্লোবঘন্দরর 
জোনোলো খুলন্দতই কোন্দলো দভোমরোদি প্রন্দবশ কন্দর। দলখন্দকর ভোষোে,  

“দশকিোর উদঠেো িোাঁেোইল, তোিোর দচোখ িু’িো পোগন্দলর মন্দতো। প্রোে দচৎকোর কদরেো বদলল, ক্ষমো করুন, ক্ষমো 
করুন!–বদলেো ওভোরন্দকোি ও িুদপ দিদলেোই ঝন্দের মন্দতো ঘর িইন্দত বোদির িইেো দগল।” ৩  

         শরদিনু্দ বন্দন্দযোপোধ্যোে ‘অশরীরী’ (১৬ িোল্গুন ১৩৩৯) গল্পদিন্দত বরিোন্দক কিন্দকর িোন্দন রোখন্দলও গল্পদির মূখয 
চদরত্র কলকোতো িোইন্দকোন্দিষর একজন এিন্দভোন্দকি। বরিো একদি পুরন্দনো িোন্দেদরন্দত এিন্দভোন্দকন্দির দিনদলদপ পোন, দসদি 
ক্লোন্দবর সভযন্দির কোন্দি পোঠ কন্দর দশোনোন। এিন্দভোন্দকি প্রচন্ড কোন্দজর চোন্দপ ক্লোন্ত িন্দে মুন্দগর শিন্দরর পীর-পোিোন্দের 
বোদেন্দত আেে দনন। দতদন একোকী এই দনজষন িোন্দন দিনযোপন করন্দত িোন্দকন। দকিুদিন পর অনুভব কন্দরন একদি স্ত্রী 
অশরীরী দপ্রতোত্মোর উপদিদত। প্রিম দিন এিন্দভোন্দকন্দির ভে করন্দলও ধ্ীন্দর ধ্ীন্দর দতদন অশরীরীর দপ্রন্দম পন্দেন। তোন্দক 
দিখোর জনয, তোর সোন্দি দমলন্দনর জনয দতদন উন্মোি িন্দে ওন্দঠন। অবন্দশন্দষ অশরীরীর সোদন্নধ্য পোওেোর জনয এিন্দভোন্দকি 
গলোে িদে দিন্দে আত্মিতযোর পি দবন্দি দনন।  
         ‘সবুজ চশমো’ (২৬ েোবণ ১৩৪০) গল্পদি বরিোর দপ্রতন্দযোদনন্দত দবশ্বোসী িন্দে ওঠোর গল্প। বরিো ক্লোন্দবর সভযন্দির 
কোন্দি জোনোন, িশ বির আন্দগ মোমোবোদে এলোিোবোি যোদেলুম, মোন্দঝ দকউল জাংসন্দন দতন ঘন্টো দেন্দনর জনয অন্দপক্ষো 
করন্দত িে। দসখোন্দনর ওন্দেদিাং রুন্দম পদরচে িে এলোিোবোন্দির দলিন কন্দলন্দজর দিদজন্দক্সর প্রন্দিসর দবরোজন্দমোিন দসন্দনর 
সন্দগ। দতদন এমন একদি চশমো আদবস্কোর কন্দরন্দিন, যো দিন্দে ভূন্দতন্দির রোজয দিখন্দত পোওেো যোে। এন্দিন্দশ প্রন্দিসর 
এবাং তোর আদবসৃ্কত চশমোর প্রদত সকন্দল অবজ্ঞো করন্দল, সযোর অদলভোর লজন্দক চশমোদি দিখোন্দনোর জনয প্রন্দিসর দবন্দলত 
যোত্রো মনি কন্দরন। দসই উন্দদ্দন্দশযই দবরোজবোবু দকউল জাংসন্দন এন্দসন্দিন। বরিো দকৌতুিলবশত চশমোদি দচোন্দখ দিন্দে 
দশউন্দর ওন্দঠন, সবুজ আন্দলোে জগন্দতর সমস্ত ববদচত্রযমে ভূন্দতন্দির দচোন্দখর সোমন্দন দিখন্দত পোন। চশমো পদরিীত বরিোন্দক 
ভূন্দতরো নোনো ভোন্দব শোসোন্দত িোন্দক চশমোদি নয কন্দর দিওেোর জনয। বরিো ভুন্দল যোন চশমোদি খুন্দল দিলন্দলই লযোঠো চুন্দক 
যোন্দব দকন্তু তো নো কন্দর প্রচন্ড ভন্দে দিদিদিক জ্ঞোনশূনয িন্দে প্ল্যোিিন্দমষ দিৌেন্দত িোন্দকন। িঠোৎ চলন্ত দেন সোমন্দন এন্দস 
পেন্দল-দনন্দজন্দক িযোাঁচকো দমন্দর সোমন্দল দনন দকন্তু চশমোিো দগন্দে পন্দে দেন লোইন্দন। প্রচন্ড দবন্দগ গোদের চোকোগুন্দলো 
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চশমোদিন্দক গুাঁন্দেো কন্দর চন্দল যোে। গল্প দশন্দষ বরিো ক্লোব সভযন্দির বন্দলন- ভূন্দতরো চোই নো তোন্দির জগৎ মনুষয দগোচর 
দিোক।    
         ‘বহুরূপী’ (১২ই ভোদ্র ১৩৪৪) গল্পদিন্দত বরিো ক্লোন্দবর সভযন্দির দপ্রতন্দযোদনন্দত দবশ্বোস এবাং দনন্দজর প্রদত সমস্ত 
রকম অপবোি িূর করন্দত দপন্দরন্দিন। ক্লোন্দবর সভযরো দবন্দশষত অমূলয বরিোর দভৌদতক গল্পন্দক গোাঁজোখুদর বন্দলন। এই 
গল্পদিন্দত বরিো, ক্লোব সিসযন্দির ভূন্দতর সোন্দি সোক্ষোৎ িশষন, কিোবলো-এমন দক করমিষন পযষন্ত কদরন্দেন্দিন। গত শীন্দত 
বরিো দবষে সম্পদি তিোরদকর জনয পোেোগোাঁন্দে যোন। দসখোন্দন দয ঘরদিন্দত বরিো ঘুন্দমোন, দসখোন্দনই একদি ভূন্দতর 
আদবভষোব িে। বরিোর সোন্দি ভূতদির বনু্ধ্ত্ব গোঢ়তর িন্দে ওন্দঠ। বরিো ক্লোব সিসযন্দির সকলন্দক স্বচন্দক্ষ ভূত দিখোর জনয 
আমন্ত্রণ জোনোন্দল, তোরো বরিোন্দক নো জোদনন্দে একদিন িঠোৎ উপদিত িন। যিোরীদত বরিো তোাঁর শেন ঘন্দর সকল সভযন্দির 
চো-খোইন্দে অদতদি সৎকোর কন্দরন। দকিুক্ষণ পর দভতর দিন্দক বন্ধ্ িরজোে ধ্োক্কো পেন্দল, বরিো সভযন্দির সোন্দি করমিষন 
কন্দর িোদসমুন্দখ দিোর খুলন্দত বন্দলন। কিক িরজোর হুেকো খুলন্দল-অধ্ীর িন্দস্ত কবোি দঠন্দল প্রন্দবশ কন্দরন বরিো। িরজোর 
বোইন্দর বরিোন্দক দিন্দখ ক্লোব সভযরো িতভম্ব িন্দে যোন। ক্লোব সভযন্দির বুঝন্দত বোদক িোন্দক নো দয এতক্ষণ তোরো বরিোরূপী 
ভূন্দতর সোন্দি দিন্দলন।   
         ‘প্রদতধ্বদন’ (২৭ন্দশ বজষ্ঠ ১৩৪৫) গল্পদি বরিোন্দির ক্লোন্দবর অনযতম এক সভয দসোমনোন্দির অশরীরীর সাংস্পন্দশষ 
চদরত্র পদরবতষন্দনর গল্প। দসোমনোি বরিোর আষোন্দঢ় গন্দল্পর আসন্দর দযোগ দিত নো, তন্দব তোাঁর জীবন্দন দবদলেোিষ দখলোর 
দনশো দিল। ক্লোন্দব দবদলেোিষ দখলোর জনযই দস আসত। ‘Echoes’ (প্রদতধ্বদন) নোন্দমর একদি পুরোতন বোদে দকনোর পর 
দসোমনোি ক্লোন্দব আসো িূন্দর িোক, এতদিন্দনর বনু্ধ্ন্দিরও ভুন্দল যোে। দসোমনোন্দির এরূপ আচরন্দণর কোরণ দিন্দসন্দব বরিো 
অশরীরীর সিোবিোন ঈশোরো কন্দরন। িন্দল গল্পকিক ও চুনী তো পরীক্ষো করোর জনয একরোদত্র দসোমনোন্দির গৃন্দি উপদিত 
িন। পুরন্দনো িুই বনু্ধ্ন্দক দিন্দখ দসোমনোি বোইন্দর দিন্দক অদভবোিন জোনোন্দলও দভতন্দর সন্তুয িন্দত পোন্দরদন। রোদত্র গোঢ়তর 
িন্দল দসোমনোন্দির একোকী অশরীরীর সোন্দি দবদলেোিষ দখলো লক্ষয কন্দরন িুই বনু্ধ্। এিোেোও শন্দের রিসযমে প্রদতধ্বদন, 
দজোনোদকর আন্দলোে নীলোভ নোরীমুন্দখর অবেব বতদর-ইতযোদি রিসযমে ঘিনোে কিক ও চুনী অশরীরীর স্পয ঈশোরো 
বুঝন্দত পোন্দরন।   
         ‘আকোশ বোণী’ (৩১ন্দশ বজষ্ঠ ১৩৫৩) গল্পদির বক্তো ক্লোন্দবর অনযতম সভয সুধ্োাংশু। অমূলযর মন্দতো সুধ্োাংশুও 
বরিোর ভূতুন্দে গন্দল্পর তীব্র প্রদতবোিী। দকন্তু এই গল্পদিন্দত সুধ্োাংশু বরিোর পোন্দে িোত দিন্দে দপ্রতন্দযোদন দমন্দন দনন্দেন্দিন। 
কোরণ দপ্রেন্দতোষবোবু নোমক ভদ্রন্দলোন্দকর বোদেন্দত নোরীঘদিত সন্দন্দি দনন্দে সুধ্োাংশু ও পোেোর দিন্দল ভূন্দতো রোন্দত্র আদেপোতন্দত 
যোন। দসখোন্দন সুধ্োাংশু দরদিও দসন্দির দভতর দিন্দক দপ্রেন্দতোষবোবুর মৃত স্ত্রীর আওেোজ শুন্দনন। সুধ্োাংশুর দলোন্দকর বোদেন্দত 
এই আদেপোতোজদনত অপরোন্দধ্র জনয দরদিও মোরিত দসই অশরীরী হুমদক দিে। দলখন্দকর ভোষোে,  

“… আপনোর স্ত্রীর বুন্দকর বযোন্দমো আন্দি নো? ভোল চোন দতো দশগদগর বোদে যোন, নইন্দল িেন্দতো আর দিখন্দত 
পোন্দবন নো।” ৪ 

  অশরীরীর একিো শুন্দন সুধ্োাংশু দিদিদিক জ্ঞোনশূনয িন্দে বোদে দপৌঁিন্দল, দরদিওর মধ্য দিন্দক শুনন্দত পোন,  
“দকমন জে! আর যোন্দবন পন্দরর িোাঁদেন্দত কোদঠ দিন্দত? ...স্বোমী-স্ত্রীর কিো চুদর কন্দর শুনন্দত দগন্দেদিন্দলন, তোই 
একিু ভে দিখোলুম। আর কখনও এমন কোজ করন্দবন নো…।” ৫  

           ‘দিিোন্তর’ (৩১ বজষ্ঠ ১৩৫৬) গল্পদির পিভূদম বরিোর কিোনুযোেী পোিোে। মসুরী দকাংবো বনদনতোল। বরিো 
িোনদির নোম যিোিষ বন্দলনদন, কোরণ গল্পদির পোত্র-পোত্রীরো জীদবত রন্দেন্দি। বরিো ক্লোন্দবর সভযন্দির জোনোন, শযোলন্দকর 
দচদঠ দপন্দে পোিোন্দে দগন্দল অন্দনক বোঙোদলন্দির সোন্দি পদরচে িে। দবধ্বো সোদবত্রী িোস ও অদববোদিত প্রমি রোন্দের গুপ্ত 
দপ্রম বরিো লক্ষয কন্দরন। দবধ্বো সোদবত্রী ওরন্দি দমন্দসস িোস তোাঁর বোসিোন ির-জিোে প্রমি রোে, বরিো এবাং শযোলকন্দক 
সূন্দযষোিে দিখোর জনয দনমন্ত্রণ কন্দরন। দসখোন্দন প্রমি রোে ও বরিোর মন্দধ্য দপ্রতন্দযোদন সম্পদকষত নোনো তকষ-দবতষন্দকর 
কোরন্দণ,  প্ল্যোনন্দচন্দির মোধ্যন্দম দমস্টোর িোন্দসর আত্মোন্দক নোমোন্দনোর দচযো করো িে। িলস্বরূপ মৃত  দমস্টোর িোন্দসর আত্মো 
প্রমি রোন্দের দিন্দি ভর কন্দর এবাং িন্দরক দচযোর পরও দমস্টোর িোন্দসর আত্মো দিন্দক যোে প্রমি রোন্দের দিন্দি। ধ্ীন্দর 
ধ্ীন্দর দিখো যোে প্রমি রোন্দের দচিোরো বিন্দল পদরণত িন্দত িোন্দক দমস্টোর িোন্দসর দচিোরোে। গল্প দশন্দষ বরিো ক্লোব সভযন্দির 
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একদি প্রশ্ন কন্দরন, দমস্টোর িোন্দসর দপ্রতোত্মো প্রমিন্দক তোর দিি দিন্দক উৎখোত কন্দর দনন্দজ কোন্দেমী িন এবাং দনন্দজর 
দবধ্বোন্দক আবোর দবন্দে কন্দরন, দকন্তু প্রমির আত্মোিোর কী িল? দকোিোে দগল দস? অকস্মোৎ আকোন্দশ একিো িীঘষ আতষ 
ককষশ দচৎকোরধ্বদন শুনন্দত পোন বরিোসন্দমত ক্লোবসভযরো। আকোন্দশ তোদকন্দে দিন্দখন বোিুন্দের মন্দতো একিো পোদখ চোাঁন্দির 
উপর দিন্দে উন্দে যোে।  
         ‘নীলকর’ (১৮ আষোঢ় ১৩৬৫) গল্পদি বরিোর ববদচত্রযমে ভূন্দতর সম্ভোন্দর একদি নতুন সাংন্দযোজন। বরিো এই 
গল্পদিন্দত ক্লোব সভযন্দির কোন্দি অেীল ভূন্দতর অবতোরণো কন্দরন্দিন। বরিো বপতৃক সম্পদি দিখোন্দশোনোর কোন্দজ মজুঃিরপুর 
শিন্দরর নীলমিল অঞ্চন্দল যোন। দসখোন্দন কবুতরী নোমক পদরচোদরকো বরিোন্দক দনরন্তর শরীরী প্রন্দলোভন্দন আকৃয করোর 
দচযো করন্দত িোন্দক। এক প্রচন্ড শীন্দতর রোন্দত অতযোচোরী নীলকর ‘দবদল্ল-সোন্দিন্দবর’ দপ্রতোত্মোর ভে উন্দপক্ষো কন্দর, বরিো 
দকোৎঘন্দর রোদত্র যোপন  করন্দত যোন। বরিো দকোৎঘন্দর প্রন্দবন্দশর দকিুক্ষণ পর কোন্দনর কোন্দি শুনন্দত পোন একিো  অসভয 
অেীল িোদস। দলখন্দকর ভোষোে,  

“এ িোদসর বণষনো করো শক্ত, এ িোদস শুনন্দল মন্দন িে এর দপিন্দন অকিয দনোাংরোদম লুদকন্দে আন্দি, দয িোসন্দি 
তোর মন্দনর পোাঁক দেোতোর গোন্দে দলন্দগ যোে। গো দঘনদঘন কন্দর।” ৬ 

 রোত গোঢ়তর িন্দল কবুতরী বরিোর কোন্দি দকোৎঘন্দর এন্দল, অতযোচোরী নীলকর দবদল্ল-সোন্দিন্দবর দপ্রতোত্মো কবুতরীন্দক ধ্ষষণ 
কন্দর।  
         ‘মোলন্দকোষ’ (৯ আগস্ট ১৯৬২) গল্পদি বরিোর অনযতম একদি দেষ্ঠ গল্প। সাংগীন্দতর জগন্দত ‘মোলন্দকোষ’ খোাঁদি 
ভোরতীে সুর। তোর আদি নোম মল্লন্দকৌদষক। বরিো একবোর ওস্তোি কোদি খোাঁর কোন্দি মোলন্দকোষ শুন্দনদিন্দলন, দসই ঘিনোদি 
বযক্ত কন্দরন ক্লোব সভযন্দির কোন্দি। আরব দিন্দশর বিতয দবন্দশষ িল- দজন্। তোরো মোলন্দকোষ রোগ শুনন্দত বে ভোন্দলোবোন্দস। 
তোই বরিো এবাং তোর দিোি শোলো শুন্দভনু্দ ওস্তোিজীর কোন্দি মোলন্দকোষ রোগ শুনন্দত চোইন্দল ওস্তোিজী জোনোন-  

“মোলন্দকোষ বোজোদে। একিো কিো বন্দল রোদখ, যদি দকিু দিখন্দত পোও ভে দপন্দেো নো।” ৭  

ওস্তোিজীর মোলন্দকোষ বোজোন্দনোর দনদবে অনুভূদতর মন্দধ্য যখন বরিো িুন্দব দগন্দিন, এমন সমে নোন্দক শুকন্দনো তোমোক 
পোতোর কেো গন্ধ্ আন্দস। বরিো অধ্ষদনমীদলত দনত্র একিু খুন্দল এদিক ওদিক তোকোন্দল িঠোৎ নজর পন্দে চোতোন্দলর নীন্দচ 
মোদির ওপর এক বিতয। দলখন্দকর ভোষোে,  

“দঠক চোতোন্দলর নীন্দচই একিো প্রকোন্ড মোনুষ উপুে িন্দে শুন্দে আন্দি। চোাঁন্দির আন্দলোে তোর দচিোরো পদরস্কোর 
দিখন্দত পোদে, দনকন্দষর মন্দতো কোন্দলো গোন্দের রঙ, আি িোত লম্বো তোগেো শরীর, সবষোন্দগ দলোিোর শলোর মন্দতো 
দরোাঁেো খোেো িন্দে রন্দেন্দি। িুই বোহু দিন্দে মোিোিো দবন্দে দনন্দে বিতয পন্দে আন্দি।” ৮  

         ‘মরণ দিোল’ (২ িোল্গুন ১৩৪০) গল্পদি শরদিনু্দ বন্দন্দযোপোধ্যোে ভূদমকন্দম্পর পরবতষী অবিোন্দক দকন্দ্র কন্দর রচনো 
কন্দরন্দিন। গল্পদির পিভূদম বরিোন্দির ক্লোবঘর সাংলগ্ন মুন্দগর শির। দবলো িুিোর সমে সমগ্র মুন্দগর শির যখন দনদশ্চন্দন্ত 
দনন্দজর কোন্দজ বযস্ত দঠক তখদন আেোই দমদনি ধ্ন্দর ভূদমকম্প শুরু িে। মুহুন্দতষর মন্দধ্য সমগ্র শিরিো শ্মশোনভূদমন্দত 
পদরণত িে। ক্লোন্দবর সকল সিসযরো ক্ষত-দবক্ষত অবিোে দবধ্বস্ত ক্লোবঘন্দরর পোন্দশ উপদিত িন্দে দনজ দনজ অবিো বণষনো 
করন্দত িোন্দকন। এই রূপ পদরদিদতন্দত দকোন এক অজোনো অশরীরীর দনন্দষধ্ সূচক আওেোন্দজ সস্ত্রীক বরিো দবাঁন্দচ যোন- 
দসই কোদিনী বযক্ত কন্দরন। বরিো দিোতলোে সস্ত্রীক দিবোদনদ্রো দিদেন্দলন, দঠক দসই মুহুন্দতষ মরণন্দিোল রূপী ভূদমকম্প শুরু 
িন্দল বরিো সস্ত্রীক দসাঁদে দিন্দে নোমন্দত যোন- দসই মুহুন্দতষ ‘ওদিন্দক যোসদন’ আওেোজ পোন। দলখন্দকর ভোষোে,  

“…তোরপর যো আরোম্ভ িল তোর বণষনো দবোধ্ িে দিোমোর দকাংবো বোল্মীদকও দিন্দত পোরন্দতন নো। তুিোন্দনর 
মোঝখোন্দন দিদগর মত পৃদিবী িুলন্দত লোগল। …আমোন্দির বোদেখোনো আমোর চোরপোন্দশ দভন্দঙ দভন্দঙ পেন্দি বুঝন্দত 
পোরলুম দকন্তু দচোন্দখ দিখন্দত দপলুম নো। …ধু্ন্দলোর অন্ধ্কোর যখন একিু পদরস্কোর িল তখন দিখলুম বোদের 
দচহ্নমোত্র দনই- শুধু্ একিো িোন্দমর মোিোে একিোত দচৌকশ জোেগোর ওপর আদম আর আমোর স্ত্রী িোাঁদেন্দে আদি 
…আমরো যদি নীন্দচ নোমতুম তোিন্দল আর দবরুন্দত পোরতুম নো, জোাঁতো-কন্দল ইাঁিুন্দরর মত চোপো পন্দে িোকতুম। 
…দকন্তু দক দস-দয গজষন কন্দর আমোন্দির সোবধ্োন কন্দর দিল?” ৯  
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          শরদিনু্দ বন্দন্দযোপোধ্যোে তোাঁর দেষ্ঠ সৃদয সতযোন্দেষী দবযোমন্দকশ বক্সীর সন্দগ ভূতজ্ঞোনী বরিোর সোক্ষোৎ ঘদিন্দেন্দিন 
‘দবযোমন্দকশ ও বরিো’ দগোন্দেন্দো কোদিনীদিন্দত। মুন্দগর শিন্দরর দকল্লো নোমক িোনদিন্দত একজন ভোেোন্দি ভদ্রন্দলোক 
ববকুন্ঠবোবুর অপঘোত মৃতুয িে। পুদলশ এই িতযোকোন্দন্ডর দকোন দকনোরো করন্দত পোন্দরনদন, উপরন্তু দসই ভোেোন্দি ঘরদিন্দত 
রোদত্রন্দবলোে ভূন্দতর উপদ্রব শুরু িে। িন্দল িোক পন্দে সতযোন্দেষী দবযোমন্দকশ বক্সীর। িোনীে ভূত দবন্দশষজ্ঞ বরিোবোবু 
দবযোমন্দকশন্দক সমস্ত ঘিনো বন্দলন। বরিো তোন্দির ক্লোন্দব দবযোমন্দকশন্দক দনন্দে যোন এবাং প্ল্যোন্দঞ্চন্দির মোধ্যন্দম উক্ত দপ্রতদির 
সোন্দি কিো বলোর দচযো কন্দরন। বরিো দবযোমন্দকশন্দক দপ্রতন্দযোদনন্দত আকৃয করোর নোনো দচযো কন্দরন। দকন্তু দশষ পযষন্ত 
দবযোমন্দকশ িোনীে বশন্দলনবোবুন্দক অপরোধ্ী প্রমোন কন্দরন এবাং দতদনই দয দপ্রত দসন্দজ সকলন্দক আতদঙ্কত করদিন্দলন- 
তো সকন্দলর সোমন্দন তুন্দল ধ্ন্দরন। অমূলয বরোবরই বরিো ও তোর ভূন্দতর প্রদত বীতেদ্ধ, তোই বরিোর এই পরোজন্দে দস 
উচ্ছ্বদসত িন্দে দবযোমন্দকশন্দক বরিোর ভূন্দতর দরোজো বন্দলন। বরিোও িমবোর পোত্র নে, দতদন বন্দলন,  

“দমৌদক্তকাং ন গন্দজ গন্দজ। একিো িোদতর মোিোে গজমুক্তো পোওেো দগল নো বন্দল গজমুক্তো দনই একিো দসদ্ধ িে 
নো।” ১০  

           শরদিনু্দ বন্দন্দযোপোধ্যোন্দের দভৌদতক কোদিনী গুদলর একদি দবন্দশষ ববদশযয িল িোনীে পদরন্দবন্দশর যিোযি ও সুন্দর 
দবদনন্দেোগ। বরিোর কোদিনী গুদলন্দত ববদচত্রযমে ভূন্দতন্দির আতাংন্দকর সোন্দি সোন্দি মুন্দগর শির ও দবিোন্দরর গ্রোমোঞ্চন্দলর 
নোনোদবধ্ দচত্র আমরো দিখন্দত পোই। বরিোর কন্দেকদি গন্দল্প বোাংলোন্দিন্দশর বণষনোও দকিু রন্দেন্দি। ‘দপ্রতপুরী’ গল্পদিন্দত 
বষষোকোন্দল বোাংলোন্দিন্দশর পল্লীগ্রোন্দমর কোাঁচো রোস্তোর কী িুিষশো িে, তোর বণষনো দলখক পুঙ্খোনুপুঙ্খ ভোন্দব কন্দরন্দিন। সোন্দি 
বষষোরোদত্রর কিষমোক্ত পদরন্দবন্দশ ভূতুন্দে বোদেন্দত মন্দির খোদল দবোতল গুদলর দপ্রতন্দযোদন প্রোদপ্ত বরিোর সোন্দি সোন্দি 
পোঠকন্দিরও শরীর আতাংন্দক দশিদরত িন্দে ওন্দঠ। ‘রক্ত-খন্দিযোত’ গল্পদিন্দত বরিো প্ল্যোনন্দচন্দির মোধ্যন্দম ভূন্দতর মুন্দখ ভূন্দতর 
গল্প শুদনন্দেন্দিন। এিোেো মুন্দগর শিন্দরর দপপর-পোাঁদত নোমক দবখযোত বীদিপি ও তৎসাংলগ্ন গগোর কূন্দল মুসলমোনন্দির 
দগোরিোন্দনর দনপুন বণষনোে গল্পদিন্দক এক অনয মোত্রো িোন কন্দরন্দি। দিকদিদকর িোত দিন্দক বোাঁচন্দত দগন্দে, দপ্রত দিকিদকর 
পোল্লোে নোকোদন দচোবোদন খোওেোর গল্প বরিোর ‘দিকদিদকর দিম’। অবন্দশন্দষ বরিো গেোে দপদন্ড দিন্দে দপ্রত দিকদিদকর 
উপদ্রব দিন্দক রক্ষো পোন। দরোগো দলকদলন্দক ভূতনোি দশকিোন্দরর সোন্দি বরিোর বিদিক শদক্তর পরীক্ষোে পরোদজত িওেো, 
ভূতনোি দশকিোন্দরর গল্প বলো এবাং গল্প দশন্দষ  ক্লোবঘন্দর িঠোৎ মৃতুযর িূত রূন্দপ কোন্দলো দভোমরোর আগমন ‘মরণ-দভোমরো’ 
গল্পদিন্দত বদণষত িন্দেন্দি। গল্পদিন্দত বরিো দেোতোর ভূদমকো দনন্দেন্দিন। কলকোতো, বধ্ষমোন ও আগ্রোর িোনীে দকিু বণষনো 
গল্পদিন্দত রন্দেন্দি। দপ্রতন্দযোদন প্রোপ্ত এক অশরীরীর প্রদত প্রবল দপ্রম ও তীব্র দমলন আকোঙ্খোর গল্প ‘অশরীরী’। পীর-
পোিোন্দের দনজষন পদরন্দবশ ও প্রোকৃদতক দসৌন্দযষমেতোে গল্পদি দভন্ন জগন্দতর িোতিোদন দিে। ‘অশরীরী’ গন্দল্প বক্তোর কোাঁন্দধ্ 
িঠোৎ দশমুল িুল পেোর কল্পনোদি বে সুন্দর। ভূন্দতন্দির জগত দিখন্দত পোওেোর এক অদভনব আদবষ্কোন্দরর গল্প ‘সবুজ 
চশমো’। দভৌদতক জগন্দতর সবুজ উজ্জ্বল আন্দলো, পৃদিবীর দভন্ন দভন্ন প্রজোদতর ভূত ও তোন্দির সদিদলত আক্রমন্দণর বণষনো 
বরিোর সোন্দি সোন্দি পোঠকন্দিরও আতাংদকত কন্দর। দবিোর প্রন্দিন্দশর এক দিিোত গ্রোন্দম বরিোর রূপধ্োরী-এক বহুরূপী 
ভূত নোদস্তক ক্লোব সিসযন্দির সোমন্দন আদবভূষত িন্দে দপ্রতন্দযোদনর দবশ্বোসন্দযোগযতো প্রমোণ কন্দর যোন-‘বহুরূপী’ গল্পদিন্দত। 
গল্পদিন্দত বরিোর চোকর রঘুেো ও বরিোর কুকুর দখোক্কস এর পদরচে পোওেো যোে। এই গন্দল্পর প্রকল্পনো doppelgaenger 
কল্পনোন্দক আেে কন্দরদন। পক্ষোন্তন্দর জীদবত ও অ-জীদবন্দতর এই লুন্দকোচুদরর কল্পনোদি খুব চমৎকোর। তোিোেো বরিোন্দক 
impersonate করোর কল্পনোদি তুলনোিীন। দবদলেোিষ দখলোর দনশো জীবন্ত মোনুষ ও দপ্রত-এর সীমোন্দরখো মুন্দি দিওেোর 
গল্প ‘প্রদতধ্বদন’। গল্পদি ভূতুন্দে বোদে প্রকল্পনোন্দক আেে কন্দর রদচত। দলখন্দকর কলন্দম গল্পদিন্দত অদতদন্দ্রে দকিু ঘিনোর 
বণষনো এবাং দজোনোদকর আন্দলোে নোরী মুন্দখর িদব বণষন-সদতযই অনবিয। ‘প্রদতধ্বদন’ গল্পদির দবন্দশষত্ব এই দয, এই গন্দল্প 
অন্দলৌদকন্দকর দকোন্দনো রূপ প্রকোদশত দনই। তবু দস আন্দি। তোর অদস্তত্ব অনুভব করো যোে। বোতোন্দসর মন্দতো আন্দলোর 
গদতপন্দির মন্দতো িৃদযন্দগোচর নো িন্দলও তোর অদস্তত্ব অস্বীকোর করো যোে নো। বরিোর ববদচত্রযমে দভৌদতক কোদিনী বেন্দন 
এক নতুন সাংন্দযোজন ‘আকোশবোণী’ গল্পদি। দরদিওর মোধ্যন্দম অশরীরীর আত্মপ্রকোশ গল্পদিন্দক এক দভন্ন মোত্রো িোন 
কন্দরন্দি। পোিোদে এলোকোর মন্দনোন্দরোম প্রোকৃদতক পদরন্দবন্দশ অশরীরীর আগমন ঘদিন্দেন্দিন দলখক ‘দিিোন্তর’ গল্পদিন্দত। 
বরিোর প্ল্যোনন্দচন্দি জীবন্ত মোনুন্দষর দিন্দি দপ্রতন্দযোদন প্রোপ্ত আত্মো প্রন্দবশ কন্দর পূন্দবষর জীবন্ত অবিোর দিি দিন্দর পোওেোর 
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গল্প ‘দিিোন্তর’। ‘নীলকর’ ইাংন্দরজন্দির অতযোচোর-লোলসোর এক জঘনযতম দনিষশন্দনর গল্প। বরিোর কিোনুযোেী অেীল 
ভূন্দতর গল্প। তৎকোলীন মজুঃিরপুর শিন্দরর নীলমিন্দল ইাংন্দরজন্দির নোনোদবধ্ দনিষশন্দনর সমোন্দবন্দশ গল্পদির ঐদতিোদসক 
মূলয অনস্বীকোযষ। সগীত সুন্দরর অনুরোগী এক দজন্ ভূন্দতর গল্প ‘মোলন্দকোষ’। আরব দিন্দশর ‘দজন্’ নোমক বিতযন্দির রূপ-
রস ও গন্দন্ধ্র বণষনো স্বল্প পদরসন্দর বরিোর জবোনীন্দত সুন্দর ভোন্দব দচদত্রত িন্দেন্দি। ‘মরণ-দিোল’ গল্পদি সতয ঘিনো 
অবলম্বন্দন দলখো। মোনব জীবন্দনর উপর দনিষে অদভশোন্দপর মন্দতো দনন্দম আন্দস প্রোকৃদতক দবপযষে-তোরই দচত্র দনন্দে সৃদয 
গল্পদি। মৃতুয দনদশ্চত এরূপ পদরদিদতন্দত বরিো এক অজোনো অশরীরীর দনন্দষধ্োজ্ঞোে সস্ত্রীক দবাঁন্দচ যোন। মুন্দগর শিন্দরর 
বুন্দক দনন্দম আসো ভূদমকম্প দলখন্দকর প্রতযক্ষীকৃত। ‘দবযোমন্দকশ ও বরিো’ দগোন্দেন্দো কোদিনীদির পিভূদম মুন্দগর শিন্দরর 
দকল্লো নোমক িোন, যো এক সমে মীরকোদশন্দমর িুধ্ষষষ িুগষ দিল। গল্পদির ঐদতিোদসক মূলয অনস্বীকোযষ। এক ভোেোন্দি 
ভদ্রন্দলোক খুন্দনর পর দপ্রন্দতর আদবভষোব ও প্রবোসী বোঙোদলন্দির নোনোদবধ্ কমষকোন্দন্ড কোদিনী জদিলতর িন্দেন্দি। অবন্দশন্দষ 
দবযোমন্দকন্দশর কমষ তৎপরতোে অপরোধ্ী ধ্রো পন্দে।  
          শরদিনু্দ বন্দন্দযোপোধ্যোে মুন্দগন্দর িোকোকোলীন ‘বোণীমদন্দর’ নোন্দম একদি ক্লোন্দবর পিন িে। দলখক দসই ক্লোবদির 
সভয িন। বোণী-মদন্দর দিোট্ট ক্লোব, মোত্র িশ-পন্দনন্দরো জন সভয। বরিোর গন্দল্প বোরবোর দয ক্লোন্দবর উন্দল্লখ রন্দেন্দি, তো ঐ 
বোণী-মদন্দর নোমক ক্লোবদিরই কদল্পত রূপ। এমন দক বরিোর ভূন্দতর গন্দল্পর প্রধ্োন দবন্দরোধ্ী ক্লোন্দবর অনযতম সভয অমূলয 
দলখন্দকর বোস্তব জীবন্দনর বনু্ধ্। বরিোর গন্দল্প বহুবোর প্ল্যোনন্দচি প্রসগ এন্দসন্দি, তোন্দত দলখন্দকর প্রেন্ন িোেো দবিযমোন 
দিল– তো বলোর অন্দপক্ষো রোন্দখ নো। কোরণ দজযোদতষশোন্দস্ত্রর মত প্ল্যোনন্দচন্দিও শরদিনু্দ বন্দন্দযোপোধ্যোন্দের গভীর দবশ্বোস দিল। 
দতদন দনন্দজ বহুবোর প্ল্যোনন্দচি দিদবন্দল অশরীরী আত্মোর সন্দগ দযোগোন্দযোগ কন্দরন্দিন। বরিো চদরত্রদি কোল্পদনক িন্দলও 
দলখন্দকর দনজস্ব সিোর অন্দনকখোদন চদরত্রদির মন্দধ্য অদপষত িন্দেদিল। এক পোঠন্দকর প্রন্দশ্নর উিন্দর দলখক জোনোন,  

‘‘ভূন্দতর গল্প সম্বন্দন্ধ্ আমোর একিু িুবষলতো আন্দি। বরিো চদরত্র কোল্পদনক। নতুন দকোন আইদিেো নো দপন্দল 
দভৌদতক গল্প আর দলখব নো। আসন্দল বরিোই আমোন্দক দিন্দে দগন্দি, আদম বরিোন্দক িোদেদন।’’ ১১   

            বোাংলো সোদিন্দতযর িোিো’দির মন্দধ্য দপ্রন্দমন্দ্র দমন্দত্রর ‘ঘনোিো’দক অন্দনন্দক বন্দেোুঃন্দজযষ্ঠ দিন্দসন্দব ধ্ন্দরন। দকন্তু তো 
দঠক নে, দস অদধ্কোর প্রোপয শরদিনু্দর বরিোর। ঘনোিো, দিলুিো বো দিদনিোর মন্দতো বরিো খযোদতর শীন্দষষ দপৌঁিোন্দত নো 
পোরন্দলও, বরিোর প্রদত পোঠক সমোজ দবমুখ নে। ববদচত্রযমে দভৌদতক গল্প চেন্দন ও বেন্দন বরিো একন্দমবোদিতীেম্। 
শরদিনু্দ বন্দন্দযোপোধ্যোন্দের দভৌদতক জগন্দতর গল্প গুদলন্দক বরিো দনজস্ব মদিমোে মদিমোদেত কন্দরন্দিন। বরিোর বনু্ধ্রো তোাঁর 
ভূন্দতর গন্দল্পর িোজোন্দরো দবন্দরোধ্ীতো করন্দলও, গল্প বলো দশষ িন্দল গল্পদিন্দক গোাঁজোখুদর বন্দল সরোসদর উদেন্দে দিন্দতও পোন্দর 
নো, আর এখোন্দনই বরিোর জে-জেকোর।    
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