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Discussion 
সত্তশরর দিশকর বোাং ো ছ োটগল্পকোরশদর মশযে স্বপ্নময় চক্রবর্তী একমট অমর্ পমরমচর্ নোম। রসোয়শন স্নোর্ক স্বপ্নমশয়র 
সোমহর্ে জীবশনর শুরু কমবর্োয়, সু্ক  মেোগোমজশন, পশর ‘নন্দন’ ও অনেোনে ছ োট পমত্রকোয়। ১৯৬৯ সো  ছিশক গল্প ছ খোর 
সূচনো। ‘মযেোহ্ন’ পমত্রকোয় পরপর প্রকোমির্ হয় ‘আশ ো জ্বো োবোর গল্প’ এবাং ‘ছ োজন মবসৃ্তর্’, র্োরপর ‘অমৃর্’ পমত্রকোয় 
‘বোাঁযোশনো দোাঁর্’। র্শব মনয়ম কশর অমযক ছ খোশ মখ শুরু হয় ১৯৭৮ সো  ছিশক। দীর্ত মত্রি-চমিি ব র যশর ম মখর্ 
র্োাঁর ছ োটগল্পগুম শর্ পমরদৃষ্ট হয় আিতসোমোমজক ছপ্রক্ষোপশট নোরী ও পুরু  চমরত্রগুম র অমস্তত্ব সাংকট,  ন্ত্রবোদ এবাং 
মোনবজীবন। এর পোিোপোমি ছ  মব য়মট অমর্ আক তণীয়, র্ো হ  মিষ্ট সোমহশর্ের মশযে ছ োকজ উপোদোশনর উপমিমর্।  
 র্োাঁর ছ খো গশল্পর সাংখেো এখনও প তন্ত প্রোয় ৩৫০  োমিশয়শ , ছ গুম র বেোখেো-মবশে শণ প্রোয় প্রমর্মটশর্ই 
পমরদৃষ্ট হয় ছ োকজ উপোদোন। র্োাঁর ম মখর্ উশিখশ োগে গল্পগ্রন্থগুম  হ  – ‘ভূমমসূত্র’(১৯৮২), ‘অষ্টচরণ ছ োশ ো 
হোাঁটু’(১৯৮৮), ‘মভমিও-ভগবোন-নকু দোনো’(১৯৯২), ‘জোমসত গরুর উশটো বোচ্চো’(১৯৯৪), ‘পঞ্চোিমট গল্প’(২০০৬), ‘সব গল্প 
ছমশয়শদর’(১৪২৪, মোর্), ‘স্বমনবতোমচর্ স্বপ্নময়’(২০১৪), ‘গরু গম্ভীর গরুর্র’(২০১৯) ইর্েোমদ। গল্পকোর স্বপ্নময় মসমরয়োস 
সোমহর্ে রচনো করশর্ বশস ছ ভোশব ছ োকজ উপোদোনগুম র বেবহোর কশরশ ন, র্ো ভোবশ  আশ্চ ত হশর্ হশব।  
 সভের্োর ঊ ো শেই সাংসৃ্কমর্র সৃমষ্ট আর এর মুখে উপোদোন হশে ছ োকজ জীবনোচরণ বো ছ োকসাংসৃ্কমর্। বরুণ 
কুমোর চক্রবর্তী বশ শ ন,  

‘‘ছ োকসাংসৃ্কমর্শক  মদ genus বম , র্শব ‘ছ োকসোমহর্ে’ হ  specie’s।১  

‘ছ োকসাংসৃ্কমর্’ িব্দমটর ইাংশরমজ প্রমর্িব্দ মহশসশব ‘Folklore’ অমযক গ্রহণীয়। বরুণ চক্রবর্তী বশ শ ন,  
‘‘একই রূপ ছভৌগম ক, সোমমজক, অিতননমর্ক, ঐমর্হোমসক পমরশবশি মবশি  মবশি  এক জনশগোষ্ঠী ছ  আচোর, আচরণ, 
জীবনচচতো, সোমহর্ে, মিল্প ও  ম র্ক ো ইর্েোমদর ঐমর্হেোনুসোরী অনুিী শন স্বোভোমবক পোরঙ্গমর্ো অজতন কশর, র্োর 
আশ োচনো, মবচোর, সাংরক্ষণ, চচতো প্রভৃমর্ই ‘ছ োকসাংসৃ্কমর্’ মবজ্ঞোশনর মব য়ীভূর্।’’২  
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 এর মশযে রশয়শ  ছ োকমবশ্বোস, ছ োকমিল্প, ছ োকোচোর, ছ োকউৎসব, ছ োকনৃর্ে, ছ োকযমত, ছ োকসাংস্কোর, ছ োকসোমহর্ে, 
ছ োকবোদে, ছ োক োন, ইর্েোমদ। গল্পকোর স্বপ্নময় র্োাঁর গশল্প সমোশজর অমর্সোযোরণ নরনোরীর জীবন সমসেোর কিো রু্শ  
যরশর্ মগশয় ছ োকসাংসৃ্কমর্র নোনো আমঙ্গক বেবহোর কশরশ ন।  
 কিোসোমহমর্েক র্োরোিঙ্কর বশন্দেোপোযেোয়, মহোশশ্বর্ো ছদবী, নম নী ছবরো র্োাঁশদর গল্প-উপনেোশস ছ মন ছ োকজ 
উপোদোনগুম শক সুচোরুভোশব বেবহোর কশরশ ন, স্বপ্নময় চক্রবর্তীও মিক ছর্মনই, র্োাঁশদর গল্প-উপনেোশসর ছক্ষত্রভূমম 
বীরভূম, বোাঁকুিো, পুরুম য়ো, সুন্দরবন, ছব দো, িো বনী, ছব োপোহোিী, ঝোিগ্রোম, উমি েোর প্রোন্তশদি ছর্াঁ ো হশ ও ছ মন 
ছদি-কোশ র গমি অমর্ক্রমশনর ইমঙ্গর্ ছমশ , ছর্মমন স্বপ্নমশয়র গল্পগুম ও ছদি-কোশ র সীমো ছপমরশয় পোিকশক 
অনেশ োশক মনশয়  োয়,  মদও স্বপ্নমশয়র স্বর্ন্ত্রর্ো রশয়শ । র্োাঁর গশল্প আমরো র্োই ছদমখ ছকোিোও রশয়শ  ছ োকমবশ্বোস, 
ছকোিোও ছ োকপুরোণ, ছকোিোও ছদবীর স্তবগোন, প্রবোদ-প্রবচন, যোাঁযো, ছ োকভো ো ইর্েোমদ।  
 স্বপ্নমশয়র প্রিম গল্পগ্রন্থ ‘ভূমমসূত্র’র ‘ক ’ গশল্প রশয়শ  ‘মনসোর পো োগোন’- 

‘‘ছকশ   োশর রু্ই চম্পোই নগর 
দাংমি এশসো ছগো বো ো  মখন দর 
ছ শর্  োরব  োরব চম্পোই নগর 

চম্পোই নগশর আশ  ছ োহোরই বোসর...।’’৩ 
 এ ছ ন স্বপ্নমশয়র ক শম ছ খো মনসোমঙ্গ  কোবে। বোউমর পোিো ছিশক ছভশস আসো এই গোন মোইন্দোর সুবশ র ছ ন 
মশনর প্রমর্শিোযসৃ্পহোশক র্ীব্র কশর ছর্োশ । বুশিো  গন দোশসর কোশ  ছস শুশনশ  বোবুরোই মব  খোইশয় ব দ ছজোিোশক 
ছমশর র্োর বোপশক মোইন্দোর বোমনশয়ম  । অক্ষম, অসহোয় সুব  ছ ন র্োরই প্রমর্শিোয মনশর্ চোয়। আবোর ‘নকমি কোাঁিোর 
মোি’ গশল্প সমিশবমির্ হশয়শ  মঙ্গ চিীর স্তব-  

‘‘মঙ্গ  চমিকো রু্মম অমঙ্গ  হর 
ছমোর প্রমর্ শুভঙ্করী শুভদৃমষ্ট কর।’’৪ 

  ‘চিীমঙ্গ ’ কোশবের খুিনো ছ মন মনশজর ও পমরবোশরর মঙ্গ  কোমনোয় ছদবী চিীর পূজো কশরম শ ন, ছর্মমন আশ োচে 
গশল্প জগোর বউশক র্োর মবপদ ছিশক উদ্ধোর করশর্ স্বপ্নময় চিীর স্তবগোন কমরশয়শ ন। জগোর বউ এই মঙ্গ চিীর 
স্তশবই র্োর একমোত্র মনভতরর্ো খুাঁশজ ছপশর্ ছচশয়শ ।  
 ‘িমন’ গশল্পর সূচনো হশয়শ  িমন ছদবর্োর স্তবগোন মদশয় –  

‘‘িমনবোর পমিশ  দৃমষ্ট িোমন্ত নোমহ র্োর। 
িনীশ্বর ছকোশপ হয় ববগুনে অপোর।। 
 মদ কশর িমন পূজো প্রমর্ িমনবোশর। 
 ো মক ু দুুঃখ-কষ্ট িমনশদব হশর।।’’৫ 

   মনুঃসন্তোন র্োজুমিন মুসম ম হশয়ও সন্তোন  োশভর আিোয় মবপ্রদোসবোবুর বোমির িমনশদবর্োর কোশ  পূজো ছদয়। এখোশন 
স্বপ্নময় জোর্-যমত নয়, ভমি এবাং মবশ্বোসই ছ  আস  কিো, র্ো বুমঝশয়শ ন। ‘দু ো চোাঁদ’ গশল্প রশয়শ  ‘বচর্নে’ বন্দনো –  

‘‘অদেোবময মনর্ে ী ো কশর ছগোরো রোয়, 
ভোগেবোন ছসই ছ ই ছদমখবোশর পোয়।’’৬ 

সর্ীমোশয়র িোশন ময়নোমর্ী এই বন্দনো শুনম  । এ োিো ‘রত্নোকশরর পোশপর ভোগ’ গশল্প রশয়শ  দসুে-রত্নোকশরর উপোখেোন; 
‘নোরী হওয়ো’ গশল্প আশ  ‘মো  ষ্ঠীর বন্দনো’, ‘হনুমোন’, ‘দপতচূণত পো ো’ গশল্প রশয়শ  ‘রোম- ক্ষ্মণ’ প্রসঙ্গ ইর্েোমদ।  

স্বপ্নমশয়র বহু গশল্প ছ োকপুরোণ প্রসঙ্গ রশয়শ । বরুণ কুমোর চক্রবর্তীর মশর্, 
‘‘মবশ্বচরোচশরর অসাংখে মব শয়র প্রকৃর্ উপ ক্ষ সম্পশকত আমদমকো  ছিশকই মোনু  নোন যরশণর সাংস্কোর ও 
মবশ্বোস মমির্ ছ  সব বেোখেো কল্পনো কশর এশসশ , ছসগুম ই কোমহনীর রূশপ সাংগমির্ হশয় ছ োকপুরোশণ পমরনমর্ 
ছপশয়শ ।’’৭ 

এই পুরোণ কোমহনীগুশ োশর্ ছদবর্োই প্রযোন ভূমমকো মনশয়শ , আর ছ খোশন ছদবর্ো ছনই, ছসখোশন এক যরশণর যমতীয় 
মোহোত্ম্ে কল্পনো করো হশয়শ । ‘অষ্ট চরণ ছ োশ ো হোাঁটু’ গশল্প মোর্ঙ্গীর রোজবোিীর নোটমমন্দশরর পূজোমিশপ মসাংহবোমহনী 
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দুগতোমূমর্তর পূজো অনুষ্ঠোশনর সমশয় প্রমর্ ব র বাংি পরম্পরো অমভরোম বোগদীরো কীভোশব ছদবীর কোশ  বুশকর রি ছদয়, 
ছস প্রসশঙ্গ ছ োকশ্রুমর্ ও পুরোণ মনভতরর্ো ছচোশখ পশি।  
 ‘সুখীরোম’ গশল্প রাংমকনী মোশয়র মোহোত্ম্ে কিোর মশযে পুরোণ মনভতরর্ো রশয়শ । রাংমকনী মোশয়র চোরশবোন চোর 
িোশন িোশক – এই চোরজন হশ ন রাংমকনী মো, র্োমরনী মো, ছকাঁিো মো এবাং আক তণী। মকশরর মদন র্োাঁরো চোরশবোন এশস 
পোহোশি মমম র্ হন, ঝুমুর গোন কশরন, বোজনো বোজোন– এটোই ছ োকমবশ্বোস। এ োিো এইমদশন ভিরো  ো চোন, মো র্ো 
সব উজোি কশর ছদন।  
 ‘দু ো চোাঁদ’ গশল্প ছদখোশনো হশয়শ  দু ো চোাঁশদর জন্ম মোহোশত্ম্ের কিো। শ্রীনচর্নে  খন র্োাঁর নবযমত ববষ্ণবযমত 
প্রচোশরর অমভপ্রোশয় পোগ শবশি ছর্ো পোিো গ্রোশম আশসন, র্খন মর্মন পমরমচর্ হশয়ম শ ন আউ চোাঁদ নোশম, অশনশকই 
র্োাঁর মি েত্ব গ্রহণ করশর্ িোশকন। শ্রীরোমিরণ হশয়ম শ ন প্রিম মি ে ‘শ্রীরোমিরণ র্োর মি ে আশগ হয়/ সবোকোর মন মর্মন 
কমরশ ন জয়।’৮ ভমিমমর্ িমিময়ী সর্ীমোর্ো রোমিরশণর অযতোমঙ্গনী হন। এরপর সর্ীমোর্ো  খন সোযনোয় মসমদ্ধ োভ 
কশরন, র্খনই র্োাঁর প্রচোর প্রমর্ র্শর র্শর হয়। র্োাঁর গশভত জন্ম মনশয়শ ন শ্রীদু ো চোাঁদ, ম মন বচর্শনের অাংিস্বরুপ বশ  
মোনুশ র মবশ্বোস। আবোর ‘গ্রোমপ্রযোশনর ছ শ ’ গশল্প নমশপশনর আমদবোসী চমরত্র ম াং- এর কোমহনী পোিক মনশক ছবদনোর্দ্ত 
কশর। মকন্তু ম াং এর মৃরু্ের মপ শন ম   ছ োকমবশ্বোস। গোশ র ছকোটশর হোর্ মদশয় কোিশবিোম  যরশর্ মগশয় সোশপর 
কোমশি ম াং-এর মৃরু্ে র্শট। পোিক প্রিশম ভোবশবন ছ , ছবোযহয় আমদবোসী ম াং কোিশবিোম  যরশর্ গোশ র ছকোটশর হোর্ 
ঢুমকশয়ম   মনশজর উদর পূমর্তর উশিশিে, মকন্তু গশল্পর ছিশ  জোনো  োয়, ছস কোিশবিোম  গুশ ো মনশজ খোশব বশ  যশরমন, 
র্োশদর মবশ্বোস গভতবর্ী মো’ছক কোিশবিোম  খোওয়োশ  র্োর সন্তোশনরো কোিশবিোম র মশর্োই গো  বোইশর্ মিখশব, ছ শহরু্ 
র্োশদর িোবগোশ  উশি মদন কোশট। র্োর মো ম   গভতবর্ী।  
 ‘ঝশির পোর্ো’ গশল্প মুস মোন স্বোমীর মহনু্দ স্ত্রী আদু মুসম ম রীমর্নীমর্ সমূ্পণত নো ছমশন চ শ ও মক ুটো ছমশন 
চশ । ছস মদশন মর্নবোর ‘আ  োম আ োইকুম ওয়ো রহমোরু্িো’ কশর, ব োর আশগ অজু কশর ছনয় পোকপোমনশর্ ও জমজমো 
দীমর্র পোমন গোশয় ম মটশয় ছনয়। জমজমো দীমর্টো ছবি বি দীমর্। ছক কশব হজ করশর্ মগশয় কোবো ছিশক এক র্িো 
জমজমো কুশয়োর পোমন মনশয় আশস এবাং ওই পুকুশর ছেশ  ছদয়। ছসই ছিশক ওই পুকুশরর পোমন পমবত্র হশয় ছগশ  বশ  
ওশদর মবশ্বোস। আবোর এই গশল্প মপটোইপীরশক মনশয় ছ  গল্প রশয়শ , র্োশর্ও রশয়শ  ছ োকমবশ্বোস।  
 ‘িোমকমনর্ন্ত্র’ গশল্প রশয়শ  ছক িোইমন ছ টো মনমশ্চন্ত করোর জনে ছকোন জ োিশয়র যোশর গোাঁশয়র প্রমর্ পমরবোশরর 
নোম কশর একটো কশর কুসুম গোশ র িো  ছপোাঁর্ো হয়। প্রমর্ িোশ  ছর্  মসাঁদুশরর ছেোাঁটো ছদওয়ো হয়। র্োরপর চো   মিশয় 
মন্ত্র পিো হয়। কশয়ক র্ণ্টো পশর ছদখো হয় ছকোন িোশ র পোর্ো শুমকশয় ছগশ । ছসই শুকশনো হশয়  োওয়ো িো টো ছ  
পমরবোশরর নোশম ছপোাঁর্ো হশয়ম  , ছসই পমরবোশর িোইমন িোশক বশ  ছ োকমবশ্বোস। আবোর পশরিবোবু সুকশদব মসাংশক 
মোরোাং বুরুর একটো কোমহনী শুমনশয় জোমনশয়শ   কশব ছিশক এবাং মকভোশব নোরী িোমকনীশদর মবরুশদ্ধ পুরু  জোনমবদেো 
‘অেোপ্লোই’ করশ । এ সশবর মূশ  রশয়শ  ও অঞ্চশ র ছ োকসাংস্কোর ও মবশ্বোস। ‘চকু্ষদোন’ গশল্প  দু মচত্রকর মৃর্ সোযু 
হোাঁসদোর বোমি মগশয়ম    মরোজোর  মব ও চকু্ষদোন পট মনশয় র্োর এবাং ঐ অঞ্চশ র অনেোনেশদর মবশ্বোস সোযুর বোমিশর্ 
মগশয়  দু পশট ছচোখ আাঁকশ  মরো সোযুর মুমি হশব।  
 স্বপ্নময় র্োাঁর গশল্প বহু ছ োকগোন, আযুমনক গোন ও পেোশরোমির বেবহোর র্মটশয়শ ন। ‘ছ োকগোন’ এক অশিত 
ছ োকজীবশনর গোনশক ছবোঝোয়। বরুণ কুমোর চক্রবর্তী বশ শ ন, ‘‘এর উৎস গ্রোশমর জ , মোমট, হোওয়ো।’’ ৯ জীবশনর সুখ-
দুুঃখ, আনন্দ-ছবদনো এবাং প্রর্েোিো পূরশণই এর  ক্ষে মনমদতষ্ট। এ প্রসশঙ্গ স্বপ্নমশয়র ‘রি’, ‘ছ ম ন’, ‘নকমি কোাঁিোর মোি’, 
‘ক্ষমো চোইম ’, ‘দপতচূণত’, ‘ঝশির পোর্ো’, ‘কোমত্ততক’, ‘ক ’, ‘রোযোকৃষ্ণ’, ‘সুখীরোম’, প্রভৃমর্ গশল্পর নোম করো ছ শর্ পোশর। 
‘রি’ গশল্প পোাঁচুর কশে রশয়শ  ছ োকগোন-  

“আপনো মদ  
পশন্দ মোশরো মচ  
পশন্দ হশ ো র্ো 

িোিোর বোমি  ো...।’’ ১০ 
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 আবোর ‘সুখীরোম’ গশল্প ‘বোহোরকুমটয়ো’ গ্রোশমর ছ োকসাংসৃ্কমর্ বণতনোর পোিোপোমি স্বপ্নময় ঝুমুর গোন, টুসুগোন সোিতকভোশব 
চমরত্রগুম র মুশখ বমসশয়শ ন। গশল্পর চমরত্র নয়নচোাঁদ ছগশয়শ  র্োর স্বরমচর্ ঝুমুর – 

‘‘সুখ রশয়শ  মো  মগ োশস 
সুখ রশয়শ  ছবোাঁদোর মোশস 

বম  চন্দ্রোব ী মকশষ্টো ম মব আয়...।’’ ১১ 
  ছমশয়র দ ও মকশরর মদশন নরু্ন টুসু গোন যশর – 

‘‘হোমোর টুসু এই মকশর 
মসম ক িোমি মপমনশ  
স্বয়ম্ভশরর  োগ  মবশক 

হোজোর টোকো ছপশয়শ ।’’ ১২ 
 এই গশল্প আরও একটো ছ োকগোন হশ ো – 

‘‘মোরোাং মো, বিকো মো 
ছবোিোম। 

মব ো  মবত র্ো টুয়ো  োগো 
ছবোিোম...।’’ ১৩ 

 আযুমনক কমব বো গীমর্কোরশদর ছ খো কমবর্ো বো গোনশক সুশরর  টোয় ছ োকভো োর মযেমদশয় প্রকোি করোও স্বপ্নমশয়র 
একমট স্বর্ন্ত্র প্রমর্ভো। ‘সুখীরোম’ গশল্প এমন দৃষ্টোন্ত ছচোশখ পিশব- 

‘‘মরইশর্ চোমহনো আমম ছসোন্দর ভুবশন।’’ ১৪ 
‘‘এই পি  মদ নো ছি  হয় র্শব ছকমুন হর্ ব  ছর্ো।’’ ১৫ 

‘‘হোমোর  োগ -জীবন ছ  রই  পমর্র্ 
আবোদ কইরশ ... ’’ ১৬ 
‘‘জীবন, জীবন ছর। 

রু্ই ছ ইশি প োইশ  ব  ছসোহোগ করব কোশর।’’ ১৭ ইর্েোমদ 
‘ক ’ গশল্প বুশিো  গন দোস খোমসর ‘নোই ভুটুমর’-র সোশি মশদর ছনিো কশর, ছনিো কশর অনেোনেরো ও মুরোই দোস। আর 
ছনিোর ছঝোাঁশক মুরোই ছগশয় ওশি – 

‘‘ওশর ছের শুশর্  োস  মদ রু্ পর মরশদর র্র, 
ছর্োর পো োশর্ ছনোহোর ছসাঁকো ছজশন ছ  খবর।’’ ১৮ 

 ‘কোমত্ততক’ গশল্প রশয়শ  কমবগোশনর বেবহোর, 
‘‘বশ  বোাঁযশর্ নোমর কম র নোরী মসশনমোশর্  োয়, 
গোশ  মোশখ পোউিোর ছিোাঁশট ম পমিক  োগোয়।’’ ১৯ 

 শুযু ছ োকগোন নয়, কখশনো রবীন্দ্র সাংগীর্, কখশনো  র্ো মশঙ্গিকশরর গোন, কখশনো আিো ছভোাঁিশ , ভুশপন হোজমরকো, 
নোনো মহমন্দগোন, কখশনো গোশনর পেোশরোমিও গল্পগুম শর্ রশয়শ । ছ মন – ‘দপতচূণত পো ো’ গশল্প সূপতনখোর কশে ‘নো ছ ওনো 
রজনী এখশনো বোমক’ গোশনর পেোশরোমি ছিোনো  োয় এইভোশব –  

‘‘নো ছ শয়োনো, মো ো ছ  রশয়শ  বোমক 
রোম নোশম মদওনো েোাঁমক 
এখনও ছ  পো ো বোমক 
নো ছ শয়ো নো...।’’ ২০ 

 স্বপ্নময় র্োাঁর ছবি মক ু গশল্প পোিক মশন চমক মদশর্ ছহাঁয়োম  বো যোাঁযোর বেবহোর কশরশ ন, ছ গুম র বেবহোর অবিেই 
প্রোসমঙ্গক। আযুমনক গল্পকোরশদর মশযে ছ োকসাংসৃ্কমর্র উপোদোনগুম শক এভোশব বেবহোর করো খুবই কম ছচোশখ পশি। 
গশল্পর মশযে সোযোরণ ‘ছ োক’ র্োশদর জীবন অমভজ্ঞর্োশক সুন্দরভোশব প্রকোি কশরশ  যোাঁযোর মযে মদশয়। এই ‘যোাঁযো শুযু 
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যন্দ  োগোয় নো, দ্বশেরও সৃমষ্ট কশর।’২১ ‘অষ্ট চরণ ছ োশ ো হোাঁটু’ গশল্প উমিদ ও  র্োপোর্ো সাংক্রোন্ত ছ  যোাঁযোমট রশয়শ , র্ো 
হ  – 

‘‘এই মোত্র হিোৎ একটো কিো ছিোনো ছগ , 
ঐ ছমশয়টোর বগ  ছিশক ছ শ  ছবমরশয় এ ।’’ ২২  (ক োগো ) 

আবোর এই একই গশল্প আর একমট যোাঁযো রশয়শ , র্ো গল্পমটর বেঞ্জনো বুমঝশয় ছদয়। রবীন্দ্রনোশির ‘গুপ্তযন’ গশল্প ছ মনভোশব 
একমটমোত্র যোাঁযোই গল্পমটশক ক্রমঅগ্রসরমোন  হশর্ সোহো ে কশরশ , এ ছ ন মিক ছর্মনই। পশুপক্ষী ও কীটপর্ঙ্গ মব য়ক 
যোাঁযোমট হ  – 

‘‘অষ্টচরণ ছ োশ ো হোাঁটু 
মো  যমরশর্  োয়  োটু 

শুকশনো ভূশম পোশর্ জো  
মো  যশর ছস মচরকো ।’’ ২৩ (মোকিিো) 

এর মশযেই রশয়শ  গশল্পর ভোববস্তু। অমভরোম মকাংবো পবনশদর মশর্ো ছপোকো মোকিশদর অখিনীয় মবমযম মপ হশ ো সমোশজর 
ক্ষমর্োিো ী, মবত্তবোন মোনু শদর মোকিিোর জোশ  আটশক পিো। ‘সোমন্তর্োমন্ত্রক দম্ভস্ফীর্ মসাংহবাংশির কব  ছিশক র্োই 
মনী ো  র্ই পবনশক মুি কশর আনুক, র্োশক পিশর্ই হয় আর এক মোকিিোর জোশ , িোুঃ ছসনগুশপ্তর মশর্ো মিমক্ষর্ 
িহুশর মোনু শদর খপ্পশর।’ র্োাঁর ‘এ জীবন  ইয়ো কী কমরব?’ গশল্পও রশয়শ  একমট যোাঁযো। -  

‘‘রু্ই িোমকস জশ  আর আমম িোমক িোশ , 
ছমোর সোশি ছদখো হ  মরশনর কোশ ।’’ ২৪ 

‘িমন’ গশল্প রশয়শ -  
‘‘মুখ নোই, বোাঁট নোই আজব এক গরু, 

বো মর্ ছগোয়ো ো মক ুই নোই, 
কর দুয ছদোয়োশনো শুরু।’’ ২৫ (পোউিোর মমল্ক) 

প্রবোদ-প্রবচন, বোগযোরোর বেবহোরও রশয়শ  অশনক গশল্প। ‘চোরণশক্ষত্র’ গশল্প রশয়শ  ‘শ্রীরোমকৃশষ্ণর ছসই বোণী ‘টোকো 
মোমট, মোমট টোকো’,  ো আজ প্রবোশদ পমরণর্ হশয়শ । ‘ছঢোাঁিো উপোখেোন’ গশল্প রশয়শ  দুমট প্রবোদ –  

‘‘ছবোবোয় বি – কো োয় শুন  
বোাঁজো নোরীর ছ  েো হ ।’’ ২৬ 

‘‘আশগ হোাঁটনী, পোাঁিো কোটনী, মোমট মনশরোয়, 
ছপোয়োমর্র যোই, এসব কশের  ি নোই।’’ ২৭ 

রবীন্দ্রনোি িোকুর ‘পুরোর্ন ভৃর্ে’ কমবর্োয় ম শখম শ ন ‘পমর্র পুশনে সর্ীর পুনে...।’ এমট আজশক প্রোয় প্রবোশদ পমরণর্ 
হশয়শ । দো োম  কশর উপোমজতর্ অিত পুনে অজতশনর জনে শ্রীবৃন্দোবন রু্শর আসোর পমরকল্পনো প্রকোশির পর স্ত্রীও বোয়নো 
যশর সশঙ্গ  োওয়োর। মকন্তু র্োশক মনবৃত্ত করো হ  এই বশ  ‘পমর্র পুনে হশ  সর্ীর পুনে হশব।’ এই প্রবোদ বোকেমটশক 
স্বপ্নময় ‘ঝশির পোর্ো’ গশল্প বেবহোর কশরশ ন একটু অনেভোশব। মপটোই পীশরর কোশ   োওয়োর সময় আদু  খন মসাঁমিশর্ 
মসাঁদুর মদশর্ িোশক, র্খনই ব ো হশয়শ  ‘সর্ীর পুশনে পমর্র পুনে।’২৮ ‘মবম ো সুন্দরীর উপোখেোন’ গশল্প একমট দোরুন প্রবোদ 
বোকে রশয়শ  –  

‘‘ োর ছ মন কোমনো 
ছর্মমন ঢোকী বোজোয়নো।’’ ২৯ 

মবম োর মদমদর মৃরু্ের পর মমম টোমর ছ শ   খন পমশ্চম ছিশক এ , র্খন মবম ো ছভশবম   ছবোনশপো ওশক ওর কোশ  
মনশয়  োশব। ওর ছবৌ-এর হোশর্ পোনসোজো খোশব মবম ো, ওর ছ শ শক মনশয় রু্ম পোিোশব, মকন্তু ছবোনশপো মোমসশক অনে 
বেবিো ছদখশর্ বশ । এমন প্রসশঙ্গই উি প্রবচশনর পমরকল্পনো। আবোর ‘ জ্জোমুমি’ গশল্প রশয়শ  একমট প্রবচন –  

‘‘পুকুশর নোয় পোপী র্োপী গঙ্গো নোয় ছচোর, 
কশ র জশ  চোন কশর র্োর বহু পুশনের ছজোর।’’ ৩০ 
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‘িকুন’ গশল্প আশ োমোমনর ভোবনোয় রশয়শ  দুমট বচন,  োর মযে মদশয় মোনমসক দৃঢ়র্োর পমরচয় ছমশ  – 
‘‘দশি দশি মভজোশয় পো,  িো ইেো র্িো  ো।’’ ৩১ 
‘িো শগরোম মচমবশয় ছখনু, চো র্ো আশ  বোমক।’’ ৩২ 

স্বপ্নমশয়র অশনক গশল্প  িোর বেবহোর রশয়শ  সুন্দরভোশব। ছ মন আনুষ্ঠোমনক  িো রশয়শ , ছর্মমন অনোনুষ্ঠোমনক  িোরও 
পমরচয় ছমশ । মো মনসো মকভোশব ছঢোাঁিোশক  খীন্দশরর বোসরর্শর পোমিশয়ম শ ন, র্ো একমট  িোর মযে মদশয় বেি 
কশরশ ন স্বপ্নময়, - 

‘‘আাঁমকয়ো বোাঁমকয়ো ছঢোাঁিো গোাং পোর হয় 
গাংগো ছদবী ছস সময় ছকৌি  করোয় 
মসরমজশ ন মোয়ো মৎস ছঢোাঁিোর সেুশখ 

মোশ র ঝোাঁক ছদশখে ছঢোাঁিোর ছনো ো আশস মুশখ।’’ ৩৩ 
‘মোনু  মকাংবো ছকো বোম ি’ গশল্প রশয়শ  – 

‘‘র্োরোদোস  োয় 
জোমরর জুর্ো পোয় 

একশিো টোকোর জোমো ছজোিো 
র্োরোদোশসর গোয় 

মন্দো মন্দো বোর্োস  োশগ 
ছসোনোমমণর পোয়।’’ ৩৪ 

এ োিো মক ু মক ু গশল্প রশয়শ   োদুিমি সমমির্ পশদের আমঙ্গশক রমচর্  শন্দোবদ্ধ মন্ত্র। ‘িোমকমনর্ন্ত্র’ গশল্প রশয়শ  র্োর 
উশিখ। জোনগুরুর কোশ   োওয়োর সময় নোমক সরশ র ছর্  মনশয় ছ শর্ হয়। জোনগুরু দুমট িো পোর্োশর্ ছর্  মোখোয় 
আর মন্ত্র পশি – 

‘‘ছর্  ছর্  রোশয় ছর্  
মোম ছর্ , কুসুম ছর্  
ই ছর্  পি হোশয়শর্ 

কী উশিো, জোন উশিো, ভূর্ উশিো, েুমসন উশিো, মব  উশিো, 
ছক পিশহ, গুরু পিশ , গুরু আগর্ো মন্ত্র পিশহ।’’ ৩৫ 

‘ইমর্হোস কিো’ গশল্প রশয়শ  – 
‘‘আপুঃ পুনমিমর্ মন্ত্রসে মবষু্ণ ঋম র নষু্টপ 

 ন্দুঃ অশপোশদবর্ো আচমশন মবমনশয়োগুঃ।’’ ৩৬ 
‘িমন’ গশল্প রশয়শ  ‘ শয়র্নোমো’র উশিখ ও র্োমবজ ছঝো োবোর বয়োন – 

‘‘একমোস গভত হইশ  মোশয়র উদর 
র্োর মোশঝ জন্ম  য় এক মশনোহর 
হোশি চোশম হৃদমপঞ্জর  োিো হয় 

দুই মোস গর্ হইশ  মোিো জন্ম  য়।’’ ৩৭ ( শয়র্নোমো) 
 

‘‘িোহো ছসোশ মোন নবী বুমঝবো কোশজর খুমব 
পুশ  সোর্ঙো ছদোশয়র সমোচোর।’’ ৩৮(র্োমবজ ছঝো োবোর বয়োন) 

গশল্প ছ োকশদবর্োর মোরোাং বুবু, জোজম বাঁগো, ম পোমি বাঁগো, রাংমকনী ছদবী, র্োমরণী ছদবীর উশিখ পোওয়ো  োয়, এ োিো 
প্রচুর পমরমোশণ ছ োকিশব্দর পমরচয় ছমশ । ছ মন– ‘ছমরম’( োগ ), ‘বোহো’ (েু ), কুটমর (র্র) ইর্েোমদ। আবোর জোনমবদেো, 
মোনর্, নজর োগো, বম প্রিো, িোইমনমবদেো- এগুম র বণতনো রশয়শ  মক ু মক ু গশল্প; রশয়শ  রমস বর্মর, হোমি বর্মররও 
বণতনো, ছ গুম  ছ োকমিশল্পর অন্ততগর্। এ োিো রশয়শ  ছ োকভো ো। স্বপ্নময় আঞ্চম ক গল্পকোর নন, মকন্তু ছকোশনো র্টনো বো 
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কোমহনীশক অঞ্চ  সমৃদ্ধ করশর্ মর্মন ওই অঞ্চশ র মোনু শদর মুশখ িোনীয় ভো োর বেবহোর কশরশ ন। ছ মন – ‘সুখীরোম’ 
গশল্প বম র পোাঁিোর সোশি সুখীরোশমর কশিোপকিন-  

‘‘বোবু্বস? কী হ  ছর ছর্োর? ওইটুকুস হোাঁমিশয় ছখাঁশে 
ইর্র্ বি কিো বু   ছকশন? ইটো র্ একটো খুব  ুট 
কিো ছগো – বোাঁইচব। মরো বোাঁচো হোমম কী জোমন? উসব 

ভগবোশনর হোশর্।’’ ৩৯ 
এইভোশব ছ োকসাংসৃ্কমর্র নোনো মদক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর মনপুণ রু্ম কোয় সুন্দর ভোশব েুশট উশিশ । 
 ছমোটকিো, আমরো গল্পকোর স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পগুম  মবশে ণ কশর  ো ছপ োম, র্ো সূত্রোকোশর মনম্নরূপ – 
১। স্বপ্নময় চক্রবর্তী আঞ্চম ক গল্পকোর নন, অিচ সত্তর দিক পরবর্তী সমশয়র চমরশত্রর অমস্তত্ব সাংকট রু্শ  যরশর্ 
মগশয় ছ ভোশব ছ োকসাংসৃ্কমর্র উপোদোনগুম শক সুশকৌিশ  রু্শ  যশরশ ন, র্ো সমর্েই মবস্ময়কর।  
২। র্োাঁর ছবিমক ু গশল্প ছদব-ছদবীর স্তবগোন রশয়শ ,  ো পোিকমশন ছকৌরূ্হশ র সৃমষ্ট করশব। ছ োক ছদবশদবীর মোহোত্ম্ে 
মব য়ক ছ োট ছ োট গশল্পর উশিখ পোওয়ো  োয়। 
৩। মবমভি  িো, পেোশরোমির বেবহোর রশয়শ  র্োাঁর ছবিমক ু ছ োটগশল্প। ঝুমুর, টুসু ও অনেোনে ছ োকগোশনরও পমরচয় 
পোওয়ো ছগশ ।  
৪। িোমকমন মবদেো, বিীকরণ, র্োমবজ যোরণ ইর্েোমদ ছ োকমবশ্বোশসর উপোদোন রশয়শ । 
৫। স্বপ্নমশয়র মনজস্ব সৃষ্ট অমযকোাংি প্রবচন ও  িো এবাং আযুমনক কমবর্োর উশিখ রশয়শ ।  
৬। গিননি ীর ছক্ষশত্র রশয়শ  নূর্নত্ব, চমরত্র মনমতোশণ ছ োকভো োর বেবহোর সুন্দর হশয়শ ।  
 সবতশিশ  ব শর্ পোমর সময় ও সমোশজর দরবোশর স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছ োটগশল্প ছ োকজ উপোদোশনর বেবহোর 
মবশিশ র কৃমর্শত্বর পমরচয় বহন কশর।    
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