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Abstract  
শৈলজানন্দ মুখ াপাধ্যাে োাংলা সাতিখিযর অনযিম ভেষ্ঠ রূপকার। একাধ্াখর তিতন তিখলন সাতিতিযক, সম্পাদক এোং তিত্র 
পতরিালক। কমমজীেখনর সুোখদ তিতন কেলা তন অঞ্চখল যািাোি শুরু কখরন। ভস াখন তনেতিিাতেি েতমক-মজুরখদর 
কাি ভেখক ভদখ তিখলন। অনু ে কখরতিখলন এই নামিীন, অন্ত্যজ কুতল-কাতমন, সাাঁওিাল, োউতর মানুষখদর দুুঃ -
দুদমৈাজতনি সামতিক জীেনখক। আর এ ান ভেখকই ভেতরখে আখস িাাঁর ‘কেলাকুতি’ সাংক্রান্ত্ কালজেী সাতিিয। িাাঁর 
একাতধ্ক  ূখির গল্পগুতলর কাতিতন কেলাকুতি ভকতন্দ্রক িখলও মানে জীেখনর নানা তদক তনখে  ূখির গল্পগুতল রতিি।  ূি 
ও আত্মাখদর তক্রোকলাপ, প্ল্যানখিট ও েেস্কখদর  েজতনি জীেন-ট্রাখজতি-গল্পগুতলখি এক অদু্ভি রিসযমে পতরখেখৈর 
সৃতি কখরখি। িাাঁর সৃি  ূখিরা  েঙ্কর নে- মানতেক। শৈলজানন্দ ভদত খেখিন,  ূখিরাও মানুখষর উপকার কখর প্রাণ োাঁিাে 
এোং তেপখদ মানুখষর পাখৈ এখসও দাাঁোে। তেখৈষি িাাঁর গল্প সমাজসখিিনিা ও েমজীেী মানুখষর প্রতি দরদ ও 
সিানু ূতির ভিাাঁোে এক অদু্ভি ভ ৌতিক পতরখেখৈর সৃতি কখর। 
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Discussion   
শৈলজানন্দ মুখ াপাধ্যাে (১৯০১-১৯৭৬) োাংলা কোসাতিখিযর অনযিম প্রধ্ান গল্পকার ও ঔপনযাতসক। ভল ক শৈৈখেই 
মািৃিীন িখল দাদামৈাই েীর ূম ভেখক তনখজর কাখি েধ্মমাখন তনখে আখসন। এ াখন ‘ভমািাখমিান ভোতিাং’এ নজরুল 
ইসলাখমর সখে ভল খকর পতরিে ও েনু্ধত্ব িে- শৈলজানখন্দর সাতিিযকখমমর িাখি তে এ াখনই। দৈম ভেতণখি পোর 
সমে প্রেম তেশ্বযুদ্ধ শুরু িখল তিতন ভসনাোতিনীখি নাম ভল াখি যান। তকন্তু োতের আপতিখি িা আর িখে ওখিতন। 
অিুঃপর িাক্তাতর পরীক্ষাে অকৃিকাযম িখে সাতিিযকখমম পুখরাপুতর আত্মতনখোগ কখরন। কমমসূখত্র ভল ক কেলা তন অঞ্চখল 
যািাোি শুরু কখরন। কেলা তনখি কুতলমজুখরর ভ াাঁখজ িাাঁখক সাাঁওিাল পরগণার তেত ন্ন অঞ্চখল ভযখি িি, ফখল ভস াখন 
কেলা তনর ভৈাতষি েতমক-মজুরখদর  ুে কাি ভেখক ভদ ার সুখযাগ িখেতিল। ‘ভরতজাং তরখপাটম’ (১৩২৯), ‘কেলাকুতি’ 
(১৯৩০), ‘কেলাকুতির ভদৈ’ (১৯৫৮), ‘নারীর মন’ (১৩৩০) ইিযাতদ ভল াে কেলা তনর েতমকখদর দুদমৈা ও অিযািাখরর 
কাতিতন প্রকাতৈি িে। শৈলজানন্দ মুখ াপাধ্যাে িাাঁর কেলাকুতির ভদৈ-এ আঞ্চতলক সাতিখিযর সূত্রপাি ঘতটখেতিখলন। 
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িািাো  তনর েতমকখদর তনখে ভল াে তিতনই িখলন পতেকৃৎ। সাতিিযসমাখজ িাাঁর প্রখেৈাতধ্কার সম্বখন্ধ েলা িখে োখক, 
ৈরৎিখন্দ্রর পখর এমন সাো জাগাখনা আত্মপ্রকাৈ আর ভকানও সাতিতিযখকর জীেখন ঘখটতন। তিতন ‘কখলাল’, ‘কাতলকলম’ 
পতত্রকার সম্পাদনা কখরন। আোর তিত্র পতরিালনাও কখরন- ‘নতন্দনী’, ‘মাখন না মানা’, ‘ৈির ভেখক দূখর’ ইিযাতদ িলতিত্র 
প্র ূি সাফলয অজমন কখর। িাাঁর অমূলয সৃ্মতিিারণমূলক িন্থ ‘ভকউ ভ াখল না ভকউ ভ াখল’। শৈলজানখন্দর উপনযাখসর 
সাং যা প্রাে দুইৈি এোং গখল্পর সাং যা িারখৈারও ভেতৈ। তেষে অনুসাখর িাাঁর গল্প গুতলখক তেত ন্ন  াখগ সাজাখনা যাে, 
যো- কেলা তন অঞ্চখলর, িামজীেনত তিক, নাগতরকজীেনত তিক, ভপ্রম- াখলাোসাত তিক, অনুোদ, পশুপক্ষীপ্রীতিতন মর, 
োখরাোতর, ভ ৌতিক ো অখলৌতকক গল্প প্র ৃতি। তিতন িাাঁর ভল নীর মধ্য তদখে অিযন্ত্ দক্ষিার সখে মানে জীেখনর সেমত্র 
অোখধ্ তেিরণ কখরখিন। শৈলজানখন্দর গল্প সম্পখকম সুকুমার ভসন মন্ত্যেয কখরখিন,  

“শৈলজানখন্দর গল্প ‘োস্তে’ (তরোতলতিক) েতলখি যািা ভোঝাে শুধু্ িািাই নে, ‘োস্ততেক’ও। িীব্র অত জ্ঞিা ও 
িীক্ষ্ণ অনু ে শৈলজানখন্দর সাতিিয-সাধ্নাখক পতরতিি সরতণ িইখি  ুলাইো উখপতক্ষি-অেজ্ঞাি মানুখষর 
অপতরতিি জীেখনর অনাতেষৃ্কি গিখনর তদখক পতরিাতলি কতরোতিল। …স্থান-কাল- াষা-পতরখেখৈর ভসৌষ্ঠে, 
যািাখক ইাংরাজীখি েখল ‘ভলাকযাল কালার’, িািা শৈলজানখন্দর  গখল্প পতরপূণম াখে ভদ া ভগল। অেি কাতিতনর 
অিযন্ত্ শজতেক মানুষগুতল স্থান-কাল-পতরখেখৈর মখধ্য ভকাোও  েম িইো িারাইো যাে নাই। তেষে সেমদা জীেন্ত্, 
অখনক সমে তনষু্ঠর াখে জীেন্ত্। ইিাও োোলা সাতিখিয তকিু নূিন।”১    

         োাংলা িো তেশ্বসাতিখিয ভ ৌতিক ো অখলৌতকক তেষে তনখে কাতিতন রিনা কখরনতন এমন সাতিতিযক  ুাঁখজ পাওো 
দুষ্কর। পাশ্চািয গল্পসাতিখিয ভগাখগাখলর ‘Christmas Eve’, H. G. Wells-এর ‘The Red Room’, আগাো তক্রতি’র 
‘The Last Séance’, এিগার অযালান ভপা-এর ‘Shadow-A Parable’, গী দয মপাসাাঁ’র ‘Was it a Dream?’ ইিযাতদ। 
োাংলা সাতিখিয রেীন্দ্রনাে িাকুখরর- ‘কু্ষতধ্ি পাষাণ’, ‘তনৈীখে’, ‘কঙ্কাল’, ভিখমন্দ্রকুমার রাখের- ‘মোর মৃিুয’, ‘েতন্দ আত্মার 
কাতিতন’, ‘কঙ্কাল সারতে’, ৈরতদনু্দ েখন্দযাপাধ্যাখের- ‘অন্ধকাখর’, ‘তপনু্ট’, ‘েহুরূপী’, তে ূতি ূষণ েখন্দযাপাধ্যাখের- ‘অৈরীরী’, 
‘মাো’, ‘িাোিতে’, িারাৈঙ্কর েখন্দযাপাধ্যাখের- ‘িাইতন’, ‘ ূি পূরাণ’, ‘ ুখলার িলনা’, গখজন্দ্রকুমার তমখত্রর- ‘অিৃপ্ত’, 
‘পাষাখণর কু্ষধ্া’, ‘ভপ্রখির আতলেন’, ভপ্রখমন্দ্র তমখত্রর- ‘ভিনারা’, ‘কলকািার গতলখি’, ‘মাঝরাখির কল’, লীলা মজুমদাখরর- 
‘ভপখনতটখি’, ‘আতিতরখটালার োতে’, ‘ াগযখদেী ব্রাঞ্চ ভিাখটল’, িতরনারােণ িখটাপাধ্যাখের- ‘তেখনাদ িাক্তার’, ‘রাি গ ীর’, 
‘লাল তনৈানা’, শসেদ মুস্তাফা তসরাখজর- ‘রাখির মানুষ’, ‘তনঝুম রাখির আিঙ্ক’, ‘ভ ৌতিক অযািখ ঞ্চার’, ষিীপদ 
িখটাপাধ্যাখের- ‘ভপ্রিাত্মার িাক’, ‘লালুতমঞার মাি’, ‘সখি মুতি’ ইিযাতদ। উক্ত সাতিতিযখকরা তেত ন্ন ধ্রখণর-তেতিত্র রখসর 
ভ ৌতিক কাতিতন রিনা কখর োাংলা িো তেশ্বসাতিিযখক সমৃদ্ধ কখরখিন।  ূি আখি তক ভনই? এ িখকমর মীমাাংসা আজও 
িেতন- িখে সারা পৃতেেীমে অৈরীরীর অতস্তত্বতেষেক গখেষণার অন্ত্ ভনই। োাংলা সাতিখিয ৈরতদনু্দ েখন্দযাপাধ্যাে, ৈীখষমনু্দ 
মুখ াপাধ্যাে, ষিীপদ িখটাপাধ্যাে প্রমু  সাতিতিযখকরা  ূখির অতস্তখত্ব তেশ্বাস কখরখিন। পাশ্চািয সাতিখিয সযার অতল ার 
লজ, ভকানান িখেল প্রমুখ রাও ভমখনখিন অৈরীরীর অতস্তত্ব।  
          শৈলজানন্দ িাাঁর  ূখির গল্প গুতলখি মানুখষর সাংস্কার-তেশ্বাখসর পাৈাপাতৈ, িিকালীন সমাজতিত্র দক্ষিার সখে 
ফুতটখে িুখলখিন। িাাঁর ‘ ে’ গল্পতটখি ভদ খি পাই, ভরল ভিৈখনর ফটকরক্ষী রাম তসাং-এর সেমক্ষখণর সেী ত  ারী রঞ্জন। 
রঞ্জন  ীক্ষা কখর যা পাই, িা রাম তসাং ভক ভদে-তেতনমখে রুতট, গাঞ্জা এোং ভিাট টাতলর ঘখর ভৈাোর স্থান পাই। ভিৈখনর 
 ালাসীরা রঞ্জখনর কাখি  ূখির গল্প ভৈানার জনয জটলা পাকাে। প্রকৃিপখক্ষ রঞ্জন  ীিু তকন্তু সকখলর কাখি তনখজর 
সািতসকিার  েঙ্কর সে গল্প েখল-যা শুখন  ালাসীরা প্রিন্ড  ে পাই। ভল খকর  াষাে,  

“নামলাম নদীখি। জােগাটার নাম শ্মৈান-ঘাটা। আৈপাখৈর গাাঁখের ভলাক ভস াখন মো ভপাোে। োতলর ওপর 
তদখে ভিাঁখট িখলতি। মস  মস  কখর ৈব্দ িখে। িিাৎ কী ভযন একটা নরম তজতনখসর গাখে পা ভিকখলা। পা তদখে 
ভনখে-ভিখে েুঝলাম-িাি, পা, মাো, িুল-সেই রখেখি, একটা আস্ত মানুষ! কখলরার কো। না পুতেখে শ্মৈাখন 
ভফখল তদখে ভগখি। িা ভিাক । পাৈ কাতটখে িখল ভগলাম। তকন্তু ভযখি তগখে ভদত - িলা দাে। ভযতদখক যাই, 
ভসতদখকই িেি কারও িাি মাতেখে ভফতল, কারও পা, কারও ো মাোর  ুতলখি ভিাাঁিট ভ খে পেখি পেখি 
সাম খল তনই। তিনতট ভিাট ভিাট ভোঁখট োমখনর মি মানুষ আমাখদরই তদখক এতগখে আসখি। পা-গুখলা উখটা 
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তদখক োাঁকাখনা।  ূখির পা শুখনতি ওই রকম িে। িখে তক  ূি নাতক?  ুে ভজাখর ভজাখর েখল উিলাম রাম! 
রাম!”২   

রঞ্জন  ীিু প্রকৃতির-একো  ালাসীরা জানখি পারখল এোং ফটকরক্ষী রাম তসাং মারা ভগখল- রঞ্জন একা িখে যাে। রাম 
তসাং-এর িাকতরটা রঞ্জন পাই তকন্তু রাম তসাং-এর আত্মার  ে িাখক ভপখে েখস। রঞ্জন িার সাি েিখরর নািতন কালীখক 
তনখে আখস। কাতল শুধু্  ােদাে আর ঘুখমাে। রঞ্জখনর  ে লাখগ। মখন িে রাম তসাং ভযন আখৈপাখৈই ঘুখর ভেোখে। 
িতরৈপুর িাখম কখলরা ভদ া তদখল ৈির ভেখক িাক্তার আখসন তকন্তু িাক্তার তনখজই কখলরাে মারা যান। িাখমর ভলাখকরা 
মাঝরাখি িাক্তাখরর মৃিখদিটা রঞ্জখনর োতের সামখন ভফখল ভরখ  িখল যাে। রঞ্জন ভসই মৃিখদখির মুখ র ঢাকা  ুখল 
ভদ খি তগখে আিখঙ্ক িাটমখফল কখর মারা যাে। নািতন কালী ি নও ঘুখমাখে। ভয রঞ্জন  ূখির গল্প েলি এোং কালী 
শুধু্ ঘুখমাে েখল িাাঁর মৃিুয কামনা করি ভস তনখজই ভ ৌতিক আিখঙ্ক মারা যাে। এই গল্পতট শৈলজানন্দ একতট শেপরীখিযর 
িমক সৃতি কখরখিন- েেখস্কর  েজতনি জীেন-ট্রাখজতির পাৈাপাতৈ োতলকার তিন্ত্ািীন সুষুতপ্তর মধ্য তদখে।         
          ‘ভপ্রিপুরী’ গল্পতটখি শৈলজানন্দ কেলাকুতিখি কমমরি গতরে েতমকখদর জীেন-যন্ত্রনার গল্প শুতনখেখিন। 
কেলাকুতির মযাখনজার অতিতরক্ত মুনাফার জনয অননতিক াখে সরল প্রকৃতির সাাঁওিাল কুতলকাতমনখদর অনাোখস মৃিুযর 
মুখ  পাতিখে ভদন। কেলা াখদর মখধ্য কেলার িাঙে ধ্খস পখে ো জল ঢুখক যাে-এখি  াখদর মখধ্য কমমরি গতরে 
েতমখকরা মারা যাে। এখদর আত্মারা এইসে  াখদর মখধ্য োখক- িাখদর অমানুতষক িািাকার ভগাটা  াদটাখকই ভপ্রিপুরীখি 
পতরণি কখর। গল্পতটখি ভদ খি পাই, কেলা াখদর তকিুটা দূখর প্রোতিি তসোরন নদীখি প্রেল েষমাে েনযা ভদ া তদখলও 
মযাখনজার  াখদ কমমরি েতমকখদর কাজ েন্ধ করখি তনখদমৈ ভদনতন। ফখল েনযার জল  াখদ ঢুখক টুইলা মাতঝ ও িার েে 
ভিখলসি তত্রৈ জন েতমখকর প্রাণ যাে। আোর রাতত্রখেলাে সাধ্ারণি  াখদর কাজ েন্ধ োখক, তকন্তু মযাখনজার েতমকখদর 
মদ  াইখে ভেতৈ টাকার ভলা  ভদত খে  াখদ কাজ করখি পািাে। ফখল টুইলা মাতঝর ভিাট ভিখল গাাংটুর মৃিু িে। গাাংটুর 
মৃিখদি ভদ ার জনয িার মা  াখদর উপখর কাাঁদখি োখক। টুইলা মাতঝর সাংসাখর ভনখম আখস মমমাতন্ত্ক তেপযমে। কেলা াখদ 
মৃিুয িওো টুইলা মাতঝর ভপ্রি, মযাখনজাখরর প্রতি প্রতিখৈাখধ্র েদখল করুণ আিমনাদ কখর েখল ওখি-  
“ভিই মযাখনজার, আমাখদর সোইখকই ি সাোে কখরতিস িুই। এোর ওই েুতেখক যতদ না মাতরস ি িুখ  তদতেয রইখলা। েুঝতল? 
(গলার আওোজ িািার  ারী িইো আতসল) কই, কোর ভয আমার জোে তদতিস নাই। েল তক েলতিস! গাাংটু! গাাংটু! (কান্নাকাির 
কন্ঠ িািার দূখর তমলাইো ভগল)”৩          
         ‘ েঙ্কর’ গল্পতট সুন্দর তসাং ও দীননাে ভজখলর জীেন কাতিতন। গল্পতটখি  ূি ভনই-িখে  খের অদু্ভি পতরখেৈ 
রিনা কখরখিন ভল ক। পতশ্চম  ারখির সুন্দর তসাং স্ত্রী রুতিণীর পরকীোর কারখণ ভরখলর ফটকরক্ষীর িাকতর তনখে 
একরকম পাতলখে আখসন সুদূর মাধ্েপুর িাখম। সুন্দর তসাং-এর একমাত্র সেী িখে দাাঁোে দীননাে। দুই েেস্ক সারাতদন 
এক সখে গল্পগুজে ও গাঞ্জা ভ খে কাটাখলও অন্ধকার িওোর আখগই দীননাে তনখজর োতে তফখর আখস। দীননাে 
অন্ধকারখক অখনক  ে পাই-তেখৈষি  ূখির  ে িাখক িাতেখে ভেোে। িার অন্ধকারজতনি  ূখির  খের কো িাখমর 
সকখলই জাখন। এতদখক তত্রৈ েির সমে অতিক্রান্ত্ িখলও সুন্দর তসাং িার তেশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীখক  ুলখি পাখরতন। িাই প্রতি 
মাখস দৈ টাকা কখর মাতন অিমার পািাে। প্রেল জ্বখর দীননাখের স্ত্রী মারা ভগখল, সুন্দখরর কাখিই োখক দীননাে। মরার 
আখগ সুন্দর তসাং িার জমাখনা দু’ৈ দৈ টাকা তদখে যাে দীননােখক। দীননাে টাকাটা সুন্দর তসাং-এর স্ত্রীখক তদখি ভগখল-
ভস াখন রুতিণীর পরকীোজতনি এক জঘনয রূপ ভদ খি পাই। িািাো সুন্দর তসাং-এর প্রতি ভকানরূপ েদ্ধা না ভদ খি 
ভপখে, টাকা দূখর োক-মৃিুযর  ের পযমন্ত্ না তদখে দীননাে মাধ্েপুখর তফখর আখস। এরপর দীননাখের জীেখন এক তেরাট 
পতরেিমন লক্ষয করা যাে। ভয দীননাে রাতত্রর অন্ধকাখর ঘর ভেখক োর িখি পারখিা না, ভস গ ীর রাতত্রখি েনু্ধ সুন্দখরর 
আত্মাখক  ুাঁখজ ভেোে। সেসমে মখন িে সুন্দর তসাং ভযন িার পাখৈই আখি। অমােসযার রাতত্রখি শ্মৈাখন ভযখিও িার 
 ে কখর না। দীননাখের দৃঢ তেশ্বাস জন্মাে সুন্দর একতদন তফখর আসখেই।                          
         ‘ ূিুখে েই’ গল্পতটখি শৈলজানন্দ একতট উপকারী  ূখির গল্প েখলখিন। ভল ক এই গল্পতটর মাধ্যখম েলখি 
ভিখেখিন  ূখিরাও মানুখষর উপকার কখর, মানুখষর প্রাণ োাঁিাে, পূেমঘটনা স্মরণ কতরখে ভদে এোং তেপখদ মানুখষর পাখৈ 
দাাঁোে। গল্পতটখি ভদ খি পাই, কলকািা ৈিখর প্রেল েষমখণর পর তেকাখল েৃতি ধ্রখল, েক্তা োতে ভেখক ভেতরখে ফুটপাে 
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ধ্খর উখেৈযিীন  াখে িাাঁটখি োখকন। েক্তা ফুটপাখে পুরখনা েই-এর ভদাকাখন একটা েই তকনখি োধ্য িন তকন্তু তিতন 
েইটা োতেখি তনখে ভযখি িানতন িাই রাস্তাে ভফখল তদখলন। িিাৎ একটা োিা ভিখল এখস েইটা আোর িাাঁর িাখি তদখে 
িখল যাে। েক্তা েইটাখক একটা োতের পাাঁতিখলর ওপাখর ভফখল তদখে িাাঁটখি লাগখলন তকন্তু একটা ভমখে এখস েইটা 
আোর িাাঁখক ভফরি তদখে যাে। ি ন োধ্য িখে েক্তা েইটাখক ঘখর এখন েইখের িাখক অনয সে েইখের মখধ্য ভরখ  
তদখলন। রাখত্র েক্তা ঘখর এখস ভদখ ন েইটা ভটতেখলর ওপর ভ ালা পখে আখি-মখন িখে ভকউ ভযন এইমাত্র পেতিল 
েইটা। েক্তা ভদ খলন একটা লাইখনর ওপর লাল ভপতিখল দাগ টানা রখেখি, ভস াখন ভল া রখেখি-  

“মানুখষর মৃিুযর ভকানও তস্থরিা নাই। ভয ভকানও মুিূখিম িুতম মতরো যাইখি পার। সুিরাাং িািার পূখেম ভিামার 
ঋণ িুতম পতরখৈাধ্ কতরও। িািা না িইখল…”৪  

ভল াতট পখে েক্তার মখন পখে, েনু্ধ অতজখির কাখি িাাঁর পাাঁি টাকা ঋণ রখে ভগখি। িৎক্ষণাৎ েক্তা অতজখির োতে যান, 
তগখে ভদখ ন অতজি  ুে অসুস্থ-টাকার জনয ইখঞ্জকৈন ভকনা যাখে না। েক্তা অতজখির তদতদর িাখি পাাঁি টাকা তদখে 
আখসন। কখেকতদন পর েক্তা  ের পান, িার ভদওো পাাঁি টাকার জনযই অতজি সুস্থ উখিখি- নইখল োাঁিি না। েক্তা ভ খে 
ভকান কূল-তকনারা পান না- অতজখির সুস্থ িওোর সাখে  ূিুখে েইতটরও তক ভকান সম্বন্ধ রখেখি?     
          ‘তক?’ গল্পতটর পট ূতম েীর ূম। ভল ক েক্তা িখে একতট ভ ৌতিক ঘটনার েণমনা কখরখিন। েক্তা তগখেতিখলন 
ভগাপালপুর িাখম কতেরাখজর কাি ভেখক ওষুধ্ আনখি। তকন্তু োতে তফরখি তফরখি সখন্ধয িখে যাে-িারপর আোর 
অমােসযার রাতত্র। িাখমর পে ঘন অন্ধকাখর তকিুই ভদ া যাে না। েক্তা শ্মৈাখনর ওপর তদখে যাোর সমে একটা অদু্ভি 
ৈব্দ শুখন িমখক দাাঁোন-ভল খকর  াষাে,  

“মখন িল, তনকখটই ভকাোে ভযন ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম কখর ঘুঙুখরর ৈব্দ িখে। …ভসই জােগাটাই ভক ভযন অন্ধকাখর 
 ূখির মিন ঘুখর ঘুখর ভেোখে-কাখলা একটা লম্বা মানুখষর মি। গাটা একোর িম  িম  কখর উিখলা। …িাখমর 
জতট-পাগতল এমন কখর শ্মৈাখন-শ্মৈাখন ঘুখর ভেোে, আর তেড়  তেড়  কখর আপন মখনই কী ভযন েখক।  ােলাম, 
ভস িাো এ আর ভকউ নে।”৫  

েক্তা িাখক ধ্খর তনখে িাাঁটখি লাগখলন। িাখমর কািাকাতি ভপৌঁখি েক্তা েুঝখি পাখরন, এর িাতস ভকানও যুেিীর। েক্তা 
িাখক ভিখে তদখে েখলন- ‘িুই ভগতিস ভিা পাগতল?’ জোে আখস ‘িযাাঁ, িুতম যাও’। িার গলার আওোখজ েক্তা িমখক 
উিখলন। কারণ এ ভিা িার স্ত্রীর কন্ঠস্বর, ভয ক’তদন আখগই মারা ভগখি। েক্তা পরতদন সকাখলই জতট-পাগতলর োতেখি 
এখস ভদখ ন- েুতে মাসােতধ্কাল ভরাখগ  ুখগ জীণম কঙ্কালসার অেস্থাে তেিানাে শুখে রখেখি। েক্তা েুঝখি পাখরন, গি 
রাখত্র িার তনখজর স্ত্রী  ূি িখে িাখক তেপখদর িাি ভেখক োাঁতিখেখি।   
           শৈলজানন্দ মুখ াপাধ্যাে ‘নমস্কার’ গল্পতটখি একতট উপকারী  ূখির গল্প শুতনখেখিন। গল্পতটখি ভদ খি পাই, 
েক্তা ভট্রখন ভিখপ ৈালেুতন যাখেন-নিুন িাকতরখি ভযাগ তদখি। ভস াখন পখদ পখদ মৃিুয  ে আখি কারণ, এর আখগ আরও 
তিনজন এই িাকতরখি এখস প্রাণ তনখে তফরখি পাখরনতন। ভট্রখন আপাদমস্তক সাদা িাদরমুতে ভদওো কাখলা প্রকান্ড লম্বা 
তকমূ্ভিতকমাকার ভিিারার একজন ভলাক েক্তার পাখৈই েখসন। ভলাকতটর ভিিারা ভদখ  েক্তা  খে তৈউখর উখিন। ভলাকতট 
েক্তার কাখি জানখি িান-ভস এই কাখজ ভযাগ তদখি যাখেন ভকন? েক্তা জানান িাাঁর ভকান উপাে ভনই, োতেখি েুখো 
োো-মা, তপতস-মাতস, স্ত্রী, তিনতট ভিখল-ভমখে,  াগখন- াগতন সকখলর  রণ-ভপাষখণর দাতেত্ব রখেখি। েে সাংসার-িাই এই 
িাকতর তনখি োধ্য। েক্তা ভলাকতটখক তেতে ও ভদৈলাই তদখলন তকন্তু ভস না ভ খে িলন্ত্ ভট্রন ভেখকই ভনখম পখেন। েক্তার 
ভদৈলাইতটও ভফরি তদখলন না। কাখজ ভযাগ তদখেই েক্তা তেপখদ পেখলন। রাতত্রখেলা দুজন গু মা িাপরাতৈ রামলাল ও 
তৈউৈরণ েক্তাখক ভোঁখধ্ টাকাকতে লুি কখর িাখক িিযা করখি উদযি িন। তকন্তু িিাৎ প্রকান্ড একটা ভলাক এখস 
রামলালখক িিযা কখর েক্তাখক োাঁিান এোং তৈউৈরখণর দুখটা পা ভ খে তদখে যাে। ভকাম্পাতনর সাখিেরা এখস টাকাকতে 
এোং েক্তাখক উদ্ধার কখরন। সাখিখের লাতে ভ খে তৈউৈরণ েলল একটা লম্বা  ূি এখস িাখদর  ুে ভমখরখি। এমন সমে 
েক্তার পাখের কাখি টুপ কখর একটা ভদৈলাইখের োক্স পখে। ভল খকর  াষাে, 
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“িুখল ভদত -একটা ভদৈলাই-এর োক্স। এইখটই ভসতদন আতম িাখক ভট্রখনর কামরাে তদখেতিলাম, তকন্তু ভফরি 
তদখি ভস  ুখল তগখেতিল। এতদক-ওতদক েহুদূর পযমন্ত্ িাতকখে কাউখকই ভদ খি ভপলাম না। সমস্ত ৈরীর ি ন 
আমার ভরামাতঞ্চি িখে উখিখি। তকন্তু ভক ভস? ভয-ই িও, িুতম আমার প্রাণ রক্ষা কখরি। ভিামাে নমস্কার।”৬    

          ভল খকর অনযিম একতট ভেষ্ঠ গল্প ‘অসম্ভে’। গল্পতটখি ভল ক কলকািা, ভোম্বাই, লাখিার আর মাদ্রাজ-ৈিখর 
িারতট গুপ্ত-সতমতির কো েখলখিন। এই সতমতির স যখদর কাজ অন্ধকার রাখি তনজমন কখক্ষ েখস নানারকখমর যন্ত্রপাতি 
তনখে  ূি নামাখনা। মানুখষর মৃিুযর পর ভসই মরা মানুষতটখক তনখেই িাখদর কারোর। েক্তা একতদন এই গুপ্ত সতমতির 
তিতি ভপখে ভস াখন যান। ভল খকর  াষাে,  

“…তসাঁতের ওপর পা তদখেই আোর ভদৈলাই জ্বাললাম। তকন্তু আশ্চযম, ফুাঁ তদখে ভদৈলাইটা ভক ভযন তনতেখে তদখল। 
দু’তিনজন ভলাক একসখে ভকমন ভযন একটা অদু্ভি কখন্ঠ তি তি কখর ভিখস উিল। কী এক অজ্ঞাি আিখঙ্ক 
আমার ৈরীখরর সমস্ত ভলামগুখলা ি ন  াো িখে উখিখি। িৎক্ষণাৎ ভক ভযন তপিন ভেখক আমার মু  ানা ভিখপ 
ধ্রল। শিিনয তফখর পাোর সখে সখে ভদ লাম, প্রকান্ড একটা ঘখরর মখধ্য একতট ইতজখিোখরর ওপর আতম শুখে 
আতি, আর আমার দুপাখৈ দুতট ভিোখর দুজন  দ্রখলাক েখস আখিন। ভলাক দুতটর মুখ র পাখন িাতকখে ভদত  
অদু্ভি মু । একজখনর মু  াতন ভযমন ভগালাকার, আর একজখনর মু  াতন ভিমতন লম্বা। একজখনর নাম জগন্নাে, 
আর একজখনর নাম িমনলাল।”৭ 

 জগন্নাে, েক্তার কাখি জানখি িান গুপ্ত সতমতিখি ভস এল কী কখর? েক্তা একতট তিতি ভদ ান িাখদর-তিতি ভদখ  িারা 
সিখজই েুঝখি পাখর মৃি ভগাপীনাখের  ূি এ কাজ কখরখি। েক্তা েখলন- এই ভগাপীনাখের  ূখির কারখণই মস তজদোতে 
তিখটর োতেতট আমাখক িােখি িে। োতেতটখি মাি-মাাংস রান্না করখল  ূিতট সে ভ খে তনি, এমন তক আমার  াই 
অরুণখক ভমখর ভফখল এই ভগাপীনাে। ভগাপীনাে িার স্ত্রীখক  ুে  াখলাোসি, িাই িাখক িাো োতক সকলখকই িার িাখি 
নাখজিাল িখি িে। এমন তক গুপ্ত সতমতির ভলাখকরাও ভগাপীনাখের  ূখির সাখে ভপখর উখি না।  

         ‘নযাো নন্দী’ গল্পতট অদু্ভি এক ভ ৌতিক পতরখেৈখক অেলম্বন কখর রতিি। শৈলজানন্দ মুখ াপাধ্যাখের স্ব াে-
তসদ্ধ, সিজ-সুন্দর গল্প েলার ধ্রণ িাাঁর ভযখকাখনা গখল্পরই মূল আকষমণী ৈতক্ত। গল্প েলার ভকৌৈখলই তনিান্ত্ সাদামাটা 
গল্পও অসামানয িখে ওখি। এই গল্পতটখি ভদ খি পাই, সাম িা িাখমর নযাো নন্দী প্রতি অমােসযাে  ূি নামাে। িাখমর 
ভলাখকরা িা তেশ্বাস কখর। ভয-সে ভমখের ভিখল িে না, যাখদর ভিখল িখে মখর মখর যাে, যাখদর দুরাখরাগয েযাতধ্ রখেখি- 
ভসই সে ভমখেরা িার কাখি যাে। পুরুষ-েযাটাখিখলর ভস াখন প্রখেৈ তনখষধ্। নযাো নন্দী ভমখেখদর ভৈকেোকে, মাদুতল 
প্র ৃতি ভদে-তেতনমখে টাকা, কাপে ভনে। এক অমােসযাে টাকার  াগখক ভকন্দ্র কখর নযাো নন্দী ও িার দুই ভিখলর মখধ্য 
ঝগো িে, িাখদর কখোপকেন শুখন ভস াখন উপতস্থি সকখলই িাখদর েুজরুতক েুঝখি পাখর। িামজীেখনর ভলাকািার, 
তেশ্বাস,  ে, কুসাংস্কার প্র ৃতিখক ত তি কখর গল্পতট রিনা কখরখিন ভল ক।  
          শৈলজানখন্দর একতট তেতৈি গল্প িল ‘ ূখির গল্প’। গল্পতটর একতট তেখৈষ িতরত্র ঝুাঁখকাোেু। সির েির েেস। 
তিতন ঝুাঁখক ঝুাঁখক িখলন-িাই িার নাম ঝুাঁখকাোেু। েক্তার নাতি োিু ও মুকুলখক তিতন অনন্ত্ েসাক োতেওোলার  ূখির 
গল্প ভৈানান। তিিল োতের ওপর িলাে োখকন অনন্ত্ েসাক আর নীখির িলাে  াোখট, িাতন্ত্রক-ব্রাহ্মণ কাৈীশ্বর 
তেদযারত্নমৈাই। কাৈীশ্বর  াো ভদন না। এতদখক তদন-রাতত্র অনন্ত্ েসাখকর ঘখরই তঢল পেখি োখক। সোই  াখে  ূখি 
তঢল মারখি। পুতলৈও এখক্ষখত্র তকিু করখি পাখর না। ভৈখষ জানা যাে, কাৈীশ্বর তেদযারত্নমৈাই অনন্ত্ েসাখকর ঘখর তঢল 
ভিাাঁখে। তিতনই আসল  ূি-জযান্ত্  ূি। ঝুাঁখকাোেু িাতস,মজা ও নানারকম ঘটনার তমেখণ ভেৈ সুন্দর কাতিতন শুতনখেখিন 
‘ ূখির গল্প’ গল্পতটখি।  
          ভল ক ‘ ীষণ কান্ড’ গল্পতটখি  েঙ্কর রিখসযর কাতিতন রিনা করখলও রিসয উখন্মািন কখরনতন। মাতসর 
অসুস্থিাজতনি একটা ভফাখন আনখন্দর জীেখন তেপদ ভনখম আখস। আনন্দ মাতসখক ভদ খি যাে। একটা অন্ধকার ঘখর মু  
ভঢখক মাতস শুখে আখি ভ খে আনন্দ মুখ র ঢাকা  ুলখিই ভদ ল একজন স্ত্রীখলাক গলাকাটা অেস্থাে শুখে আখি। তিক 
ভসই সমে পুতলৈ এখস আনন্দখক  ুতন ভ খে ধ্খর তনখে যাে। দুই তদন পর আনখন্দর পুতলৈ অতফসার েনু্ধ মুকুন্দই আসল 
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 ুতনখক ধ্খর আনন্দখক োাঁিান। এতদখক আনন্দ জানখি পাখর, মাতস হুগতলখি আখি এোং সুস্থ। তকন্তু আনন্দ েুখঝ উিখি 
পাখর না- িাখক ভক ভফান কখরতিল? মানুষ না  ূি?  
          শৈলজানন্দ মুখ াপাধ্যাে  াোখরর ভদাকানখক ভকন্দ্র কখর ‘যেতনকা’ গল্পতট রিনা কখরখিন। কানা কাৈীনাে ও 
কালা ৈৈীনাে দু’েনু্ধর তমতির ভদাকান িাতিোগান োজাখর। োইখর তমতি াে ভদ াখলও ত িখর িারা পরস্পরখক তিাংসা ও 
ঈষমা কখর এোং এখক অপখরর ক্ষতির তিন্ত্া কখর। ৈৈীনাে কাৈীনাখের কাি ভেখক অখপক্ষাকৃি কম টাকাে গুাঁখো দুখধ্র 
ভপতট তকনল, িারপর ভেতৈ দাখম ভেখি লা  করল। কাৈীনােও ভ জাল তমল্ক তক্রখমর তটন ভেিখি িাইল ৈৈীখক, তকন্তু 
ৈৈী তকনল না। ৈৈীনাে, কাৈীনাখের িালাতক েুঝখি ভপখরতিল। এতদখক আোর রখেখি পুতলখৈ জানাজাতনর  ে। কাৈী 
 ে ভপখে তর লোর তনখে ৈৈীখক  ুন করখি যাতেল তকন্তু পখে কাৈী তনখজই অযাকতসখিখন্ট মারা যাে। িারপর কাৈীনাখের 
ভপ্রিাত্মা ৈৈীনাখের কাখি তগখে সে ভদাষ স্বীকার করল। ভল ক ভপ্রিাত্মার মাধ্যখমই দুই েনু্ধর মখনামাতলনয, তিাংসা-ঈষমার 
যেতনকাপাি ঘতটখেখিন গল্পতটখি।  
         ‘আিঙ্ক’ গল্পতটখি ভল ক ভকান  ূি ো আত্মার অেিারণা কখরনতন। তকন্তু এক অদু্ভি মৃিুয খের আিঙ্ক ফুতটখে 
িুখলখিন। গখল্পর েক্তা লক্ষয কখরন প্রকাৈ েযাতধ্ ও মৃিুযখক  ে করি না। তকন্তু অকস্মাৎ িার োো, দাদা ও  াইখপা 
মারা যাে। োতেখি পুরুষ মানুষ েলখি ভকেল ভস অেতৈি োখক। ভয সাংসার োো-দাদা অনাোখস িালাি, িা প্রকাখৈর 
পখক্ষ িরম কখির িখে দাাঁোে। োধ্য িখে প্রকাৈ স্ত্রী নীতলমাখক তনখে একটা েতস্তখি উখি আখস। তকন্তু কখেক মাখসর 
মাোে নীতলমাও কখলরাে মারা যাে। প্রকাৈ সমূ্পণম একা িখে যাে। তেখেটার এোং তসগাখরট ভ খে তনিান্ত্ ভেপখরাো 
 াখে-মৃিুয েখক উখপক্ষা কখর তদন কাটাখি োখক। ইতিমখধ্য েতস্তখি েসন্ত্ ভদ া ভদে, দু’একজন েসন্ত্ ভরাখগ আক্রান্ত্ও 
িে। এইসে ভদখ  প্রকাৈও  ে ভপখি োখক-মৃিুয ে। েক্তা লক্ষয কখরন প্রকাখৈর ভিাখ মুখ  মৃিুয খের আিঙ্ক।  
         শৈলজানন্দ মুখ াপাধ্যাখের অনযিম ভেষ্ঠ একতট ভ ৌতিক গল্প ‘ভপ্রতিনী’। গখল্পর েক্তা শ্রীপতি েখন্দযাপাধ্যাখের 
ভ ৌতিক িো েণমমে জীেখনর কাতিতন েখলখিন। কলকািা ৈিখর সস্ত্রীক সুখ  েসোস করতিখলন শ্রীপতি তকন্তু ঘটনাক্রখম 
পরনারী তেধ্ো তকখৈারীর ভসৌন্দখযম পরকীোে মি িখে ওখিন। তনখজর স্ত্রী োসন্ত্ীখক অেখিলা করখি োখকন। অেখৈখষ 
তকখৈারীর পরামখৈম েপিী োসন্ত্ীখক গোর জখল িুতেখে মারখি মনস্থ িন। োসন্ত্ী িা েুঝখি ভপখর োাঁিার ভিিা না কখর-
গোর জখল িতলখে যান। স্বামীর আনখন্দর জনয একরকম আত্মিিযা কখরন োসন্ত্ী। এতদখক শ্রীপতি পখের কাাঁটা দূর 
িখেখি ভ খে তকখৈারীর ঘখর তগখে ভদখ ন-িাাঁর সমস্ত টাকা, গেনা তনখে তকখৈারী পাতলখে যাে। তনুঃস্ব, সেমৈান্ত্ িখে তগখেও 
শ্রীপতি পখে পখে তকখৈারীখক  ুাঁজখি োখকন। ভিমতন একতদন রাতত্রখেলাে কতলকািার ভনাাংরা পখে তকখৈারীখক  ুাঁজখি 
 ুাঁজখি িিাৎ শ্রীপতি কাখনর কাখি মৃি োসন্ত্ীর আওোজ শুনখি পান। ভসই শুরু। োসন্ত্ী ভপ্রতিনী িখে শ্রীপতিখক িাতেখে 
ভেোে। শ্রীপতি অনয নারীর প্রতি আসক্ত িখে তনখজর স্ত্রীর প্রতি ভয িরম লজ্জাকর, ভেদনাদােক, তনষু্ঠর আিরণ কখরখি, 
িার ফল ভস িাখি িাখি ভপখেখি। তনখজর পাখপর িাো শ্রীপতিখক িাো কখরখি প্রতিতনেি। গল্পতটর কাতিতনতেনযাখস 
ভল ক অত নেখত্বর পতরিে তদখেখিন।  
        ‘জীেন নদীর িীখর’ গল্পতট ভল খকর এক অত নে সৃতি। মৃি িরলাল তমত্র মানুখষর রূপ ধ্খর গল্পকেক ও িার 
পতরোরখক  াোখট তিখসখে তনখজর োতেখি তনখে আখসন। তকন্তু কখেক তদখনর মখধ্যই োতেতটখি  ূখির উপদ্রে শুরু িে। 
কেখকর  াই অতেনাৈ ‘িক্র (প্ল্যানখিট)’ করখি িাই, িার ভোন সাতেতত্রখক তমতিেম কখর। অেখৈখষ সাতেতত্রর মাধ্যখম 
পুষ্প-িার জীেখনর ভেদনামধু্র কাতিতন েযক্ত কখরন। পুষ্পর ভসৌন্দখযম মুগ্ধ িখে কাপে তেখক্রিা িতরৈ তেখের প্রতিশ্রুতি 
তদখে পুষ্পখক কলকািাে তনখে আখস। তকন্তু তেখে না কখর িতরৈ পুষ্পর সাখে েসোস করখি িাইখল, দুজখনর মখধ্য েিসা 
শুরু িে। এতদখক িতরখৈর েনু্ধ পখরৈোেু পুষ্পর রূপ ভদখ  িাখক ভ াগ করখি িাইখল, িতরৈ পখরৈোেুখক ভমখর িাতেখে 
ভদন। পুতলখৈর  খে িতরৈ পুষ্পখক তনখে পাতলখে ভযখি িাই, তকন্তু ি তন পখরৈোেু দলেদ্ধ াখে িাখদর উপর আক্রমণ 
কখরন। ঘটনাক্রখম িরলাল তমত্র পুষ্পখক অজ্ঞান অেস্থাে তনখজর োতেখি তনখে আখসন। িতরখৈর ভজল িে। এতদখক 
পুষ্পখক তেখে কখর সুখ  সাংসার করখি োখকন িরলাল তমত্র। ভজল ভেখক িাো ভপখে িতরৈ পুষ্পখক তনখজর সাখে তনখে 
ভযখি িাইখল- িরলাল তমখত্রর তপস্তখলর গুতলখি দুজখনরই মৃিুয িে। িরলাল তনখজও আত্মিিযা কখরন। মৃিুয পখরও িাখদর 
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আত্মারা মুতক্ত পােতন, িাই িরলাখলর সামখন য নই িতরৈ উপতস্থি িে, িাখদর মখধ্য প্রিন্ড মারামাতর শুরু িখে যাে।  ূি 
ও আত্মাখদর তক্রোকলাপ-িদ জতনি কারখণ জযান্ত্ মানুষখদর আিঙ্ক, প্ল্যানখিখটর প্রস্তুতি-সে তমতলখে এক অদূ্ভি রিসযমে 
পতরখেখৈর সৃতি কখরখিন ভল ক গল্পতটখি।  
                   ‘সতিয নে’ গল্পতট ভল খকর একতট রূপকোর গল্প। গল্পতটখি  ূি ভনই-িখে রখেখি এক  ীষণাকৃতি 
শদিয। রাজা, রাতন, রাজপুত্র, রাজকনযার কাতিতন তনখে গল্পতট ভেৈ জমজমাট। গল্পতটখি শদখিযর ভৈ াখনা আশ্চযম তেদযার 
প্রখোগ কখর রাজকনযা অখনক অসম্ভে কাযম  ুে সিখজই কখরখি। ভকাটালপুখত্রর  ূতমকা কাতিতনতটখক অনয এক মাত্রা দান 
কখরখি। শদিযর ভদখৈ অখনক আশ্চযম ঘটনা ও অনযানয অখলৌতকক ঘটনার সাংতমেখণ গল্পতটখক ভেৈ আকষমণীে রূপ দান 
কখরখিন ভল ক।  
                 ‘ ূিুখে  াদ’ গল্পতটর প্ল্ট ভল খকর ‘ভপ্রিপুরী’ গল্পতটর প্রাে কািাকাতি-পাৈাপাতৈ। শৈলজানন্দ দীঘমতদন 
কাজ কখরখিন কেলাকুতিখি। কেলা তনর শদনতন্দন জীেন, ঘটনা-দুঘমটনা, েতমকখদর প্রতি মযাখনজারখদর েযেিার সম্বখন্ধ 
তিতন পুখরাপুতর ওোতকেিাল তিখলন। কেলা তনর  াখদর তনখি অসাং য েতমক পাের ো কেলা িাপা পখে, আোর ক খনা 
 তনখি জল ঢুখক মারা যাে। যার দাে সমূ্পণম রূখপ েিমাে  তনর মাতলক ও মযাখনজাখরর উপর। কারণ  তনর মাতলক ও 
মযাখনজাখররা দতরদ্র েতমকখদর তনরাপিার ভকান েযেস্থাে কখর না। িাখদর এক মাত্র উখেৈয িখে দাাঁোে ভযনখিন প্রকাখর 
অতধ্ক মুনাফা অজমন। অপঘাি মৃিুযর ফখল েতমকখদর আত্মারা মুতক্ত না ভপখে অন্ধকার  াখদই েসোস করখি োখক। 
ভল ক অিযন্ত্ দক্ষিার সাখে ‘টুইলযা মাতঝ’ িতরত্রতটখক-েতমকখদর প্রতিতনতধ্ রূখপ েযেিার কখরখিন। ‘ভপ্রিপুরী’ গল্পতটখি 
দতরদ্র েতমক টুইলযা মাতঝর আত্মা করুণ স্বখর মযাখনজাখরর কাখি তনখেদন কখরখিন তকন্তু ‘ ূিুখে  াদ’ গল্পতটখি সিজ-
সরল টুইলযা মাতঝর ভপ্রিাত্মা মযাখনজারখক ভমখর প্রতিখৈাধ্ তনখেখি।  
         শৈলজানন্দ মুখ াপাধ্যাে ‘ঘখরাো  ূি’ গখল্প িামোাংলার দু’তট  ূখির কো েখলখিন। একতট পখের  ূি ো 
োতিখরর  ূি, আর একতট োতের  ূি-যারা োতের মখধ্যই োস কখর। ভল খকর মখি এই োতের  ূি গুখলাই ভেতৈ 
 োেি। ভল খকর গ ীর প্রিযে তিল, আমরা ভয জগৎটাখক ভদ খি পাতে িা ভযমন সিয, আোর যা আমরা ভদ খি পাতে 
না িাও ভিমতন সিয। শৈলজানখন্দর গখল্পর  ূি ো আত্মারাও আমাখদর সািাজয কখর, তেপদ ভেখক রক্ষা কখর। ভফখল 
যাওো জীেখনর প্রতি টান, সাংসাখরর প্রতি মাো ভেখকই জন্ম তনখেখি এই গখল্পর  ূখিরা। এই গল্পতটখক দুতট  াগ কখর 
তেখেষণ করা যাে। প্রেম গখল্প ৈযাম কতেরাজ রুতগ ভদখ  রাখত্র োতে তফরতিখলন। ভসই সমে প্রকান্ড েটগাখির িলাে 
কুতে-পাঁতিৈ তদন আখগর মৃি রিন সযাকরার  ূখির সখে ভদ া িে। অসুখ র সমে রিন সযাকরা এই ৈযাম কতেরাখজরই 
ওষুধ্ ভ খেতিল তকন্তু োাঁখিতন। মৃি রিন সযাকরা কতেরাজখক তকিু েলখি িাইখল, প্রিন্ড  খে কতেরাজ ‘রাম রাম’ করখি 
করখি িাখমর তদখক িুখটন। কতেরাখজর তপিন তপিন সমান িাখল িুটখি োখক রিন সযাকরা। িাখম লন্ঠখনর আখলা ভদ া 
ভগখল রিন ভেখম যাে এোং ভকানক্রখম রক্ষা পাই কতেরাজ, ভল খকর  াষাে,  

“পশ্চাখি ভৈানা ভগল, রিন েতলখিখি, ‘ভিাাঁমার সাঁখে এাঁকটা কাঁো তিাঁল ভকাাঁেখরজ, আাঁো, আাঁজ যাাঁও।”৮   

তিিীে গখল্প তপখসমৈাই-এর অসু  শুখন েক্তা িাখক ভদ খি যান িার মাইল দূখরর এক িাখম। পখে তপখসমৈাইখক ভদখ  
েক্তা অোক িখে যান। েক্তার প্রখে তপখসমৈাই েখলন িাাঁর তকিুই িেতন, আসখল তপতসমারই ৈরীর  ারাপ। িাই তিতন 
িাক্তার আনখি যাখেন। িাখম তগখে েক্তা শুনখলন আখগর তদনই তপখসমৈাই মারা ভগখিন। তপখসমৈাই-এর েে ভমখে 
সাতেত্রী জানাে, তপতসমাও  ুে অসুস্থ-অজ্ঞান িখে তেিানাে শুখে রখেখিন। রাখত্র েক্তা পাখৈর ঘখর ঘুতমখে পেখল-িিাৎ 
একটা িাি তদখে ঝাাঁকাতন অনু ে কখরন। সাতেত্রী ঘুম ভেখক ওিাখি িাইখি ভ খে েক্তা িার িাি াতন ধ্রখল, এক  োেি 
পতরতস্থতির সমু্ম ীন িন। ভল খকর  াষাে,  

“আধ্ঘুমন্ত্ অেস্থাে িািটা িাতপো ধ্তরো তনখজর তদখক টাতনো আতনোর ভিিা কতরলাম, তকন্তু পাতরলাম না। এইোর 
ঘুম  াতঙো ভগল। অন্ধকার ঘর। িাখি িুতে নাই, সুিরাাং সাতেত্রী নে ভসকো সিয। ৈক্ত পুরুখষর িাি েতলো 
মখন িইল। িান িাখি িাি ানা িাতপো ধ্তরো োাঁিাি তদো একটু একটু কতরো অনু ে কতরখি কতরখি িািার 
কনুই পযমন্ত্ আগাইো ভগলাম। িািার পর িাি তদখি তগো ভদত -ফাাঁকা। কনুই পযমন্ত্ মাত্র এক ানা িাি। ভলখপর 
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মখধ্যও  খে এখকোখর ভরামাতঞ্চি িইো শুকাইো কাি িইো ভগলাম। মাো িইখি পা পযমন্ত্ তঝমতঝম কতরখি 
লাতগল।”৯  

েক্তা িৎক্ষণাৎ উখি পাখৈর ঘখর তগখে ভদখ ন সাতেত্রী ঘুতমখে রখেখি এোং জ্ঞান তফখর তপতসমা জল ভ খি িাখেন। এই 
সমে েক্তাখক ঝাাঁকাতন তদখে ভক জাতগখে তদল-িা  াখলাই েুঝখি পারখলন।  
         ‘ভক িুতম?’ গল্পতট শৈলজানন্দ মুখ াপাধ্যাখের একতট তেতৈি ভ ৌতিক গল্প। গল্পকেক েনু্ধ সুতজখির সখে িাম 
ভদ খি এখস রাতত্রখেলাে একতট ভমখে  ূখির পালাে পখেন। এ তেষখে সুতজি কেকখক জানাে- সুন্দরী, অল্পেেতস তেধ্ো 
সুেী মাখের সখে ঝগো কখর আমগাখি গলাে দতে তদখে আত্মিিযা কখর। আত্মিিযার লাৈ পুতলখৈর ঝাখমলার কারখণ 
িাখমর ভকউ ভপাোখি িাইল না। অেখৈখষ িাখমর ভলাক নানান িকম-তেিকম শুরু করখল ভলাকনাে ৈাস্ত্রীে তেধ্ান িুখল 
ধ্খরন-  

“এখক গলাে দতে, িাে োতস মো, অে প্রােতশ্চি না করখল শুধু্ মু াতি িলখে না, আর মু াতি না কখর অতিতক্রো 
করখি ভদাষ আখি। িািাো যারা ওখক তনখে যাখে িাখদরও ভস প্রােতশ্চি করখি িখে। ৈাখস্ত্র েখলখি- গলরুজু্জুঃ 
েৃক্ষৈা াোাং তত্রসন্ধযাাং কাখলাং যতদ মৃতিকাোাং ভপ্রাতেিঞ্চ অতিতক্রো শনেি শনেি। িখে আমার তেখেিনাে িাখমর 
দুজন োউতর-োগতদ তনখে ওখক পুাঁখি ভফলাই উতিি।”১০   

সুেীর লাৈখক পুাঁখি ভফলার তদন কখেখকর মখধ্যই ভৈোল-কুকুখর ভটখন তিাঁখে ভ খে ভফখল। এমন তক িার ৈরীখরর িাে 
গুখলা সারা িাখমর মখধ্য িতেখে-তিতটখে তদখি োখক। সুেী-র মাও ভরললাইখন মাো তদখে আত্মিিযা কখর। ভসই ভেখক 
সুেী-র আত্মা আমগািটার িারপাখৈ, ভপাখো োতেটার মখধ্য ঘুখর ভেোে এোং িার মা-ভক ভ াাঁখজ। গল্পতটখি ভল ক অিযন্ত্ 
দক্ষিার সখে িামজীেখনর সাংস্কার-তেশ্বাস, তেতধ্-তনখষধ্ িুখল ধ্খরখিন।  
         শৈলজানন্দ মুখ াপাধ্যাখের শেতিত্রযমে জীেখনর নানা অত জ্ঞিার প্রতিফলন িাাঁর এক-একতট  ূখির গল্প। িাাঁর 
সৃি  ূখিরা িোকতেি  েঙ্কর-েী ৎস ভিিারার েদখল তনপাট  ালমানুখষর ভিিারাে িাতজর িে। শুধু্ িাখে াখে মালুম িে 
ভয িারা  ূি। শৈলজানখন্দর  ূখির গখল্পর একতট প্রধ্ান শেতৈিয- ভল ক তনখজই গখল্পর িতরত্র িখে গল্প েখল যান। িািাো 
িাাঁর স্ব ােতসদ্ধ, সিজ-সুন্দর গল্প েলার ধ্রণ- িাাঁর গখল্পর মূল আকষমণী ৈতক্ত। িাাঁর গল্প েলার ভকৌৈলই সাদামাটা গল্পখক 
অসামানয কখর ভিাখল। জীেখনর পাওো না-পাওোর ভেদনামধু্র কালিখক্র শুধু্ মানুষ নে, অৈরীরী তেখদিী আত্মারাও ভযন 
িৃতষি িািখকর মখিা ঘুখর ভেোে। ‘জীেন নদীর িীখর’ গল্পতটখি পুষ্প, িরলাল, িতরৈ মৃিুযর পখরও জীেখনর িাওো-
পাওোখক িযাগ করখি পাখরতন। িাই মৃি িরলাল জীেন্ত্ মানুষখদর ভিখক এখনখি তনখজখদর োসস্থাখন। িাাঁর ‘নযাো নন্দী’ 
গল্পতটখি তেখদিী আত্মার প্রতি মানুখষর তেশ্বাস-অতেশ্বাখসর সীমাখর া মুখি তগখে এমন একটা নিুন রখসর সৃতি িখেখি, 
ভয াখন সেতকিু িাতপখে োখক মজা। েেস্ক মানুখষর  েজতনি জীেন-ট্রাখজতির গল্প ভল খকর ‘ ে’ গল্পতট। ভয রঞ্জন 
 ূিজতনি সািতসকিার গল্প সকখলর কাখি মজতলতৈ  েীখি েযক্ত করি, ভস-ই মারা যাে  খের কারখণ। ভল খকর 
‘ েঙ্কর’ গল্পতটখি ভদ খি পাই,  ীিু দীননাখের জীেখন তেরাট পতরেিমন। ভয দীননাে রাখির অন্ধকাখর ঘখরর োইখর 
ভযখি সািস ভপি না,  সুন্দর তসাং-এর মৃিুযর পর ভস অেলীলাক্রখম শ্মৈাখন তগখে েখস োখক। ‘যেতনকা’ গল্পতটখি ভল ক 
ভদত খেখিন  াোখরর ভদাকানখক ভকন্দ্র কখর দুই েনু্ধর পারস্পতরক তিাংসা-ঈষমার কাতিতন। যার সমাতপ্ত ঘখটখি ভপ্রিাত্মার 
মাধ্যখম। ‘ভপ্রতিনী’ গল্পতটখি শ্রীপতি স্ত্রী িিযাজতনি অপরাধ্ ও িদ জতনি পাখপর ফল ভস িাখিনাখি ভপখেখি। তকখৈারীও 
পাতলখেখি এোং িার জীেনও নরখক পতরণি িখেখি। শৈলজানখন্দর একাতধ্ক গখল্প ভদ খি পাই,  ূখিরা উপতস্থি িখেখি 
মানুখষর সািাযযাখেম। ‘ ূিুখে েই’ গল্পতটখি েই সাংলি  ূি অতজখির প্রাণ োাঁতিখেখি। ভল খকর এক আশ্চযম সৃতি ‘অসম্ভে’ 
গল্পতট।  ূি-নামাখনার গুপ্ত-সতমতি,  ূিুখে যখন্ত্রর আতেস্কার (যার সািাখযয মৃি মানুখষর সাখে িার আতত্মেরা কো েলখি 
পারখে) এোং এক নাখিােোন্দা  ূখির সাংতমেখণ ভল ক গল্পতটখক সৃতি কখরখিন। ভল ক কেলাকুতিখি কাজ কখরখিন 
দীঘমতদন। কেলাকুতির মাতলক, মযাখনজাখররা দতরদ্র েতমকখদর প্রতি কীরূপ েযেিার কখরন- িা শৈলজানখন্দর ন দপমখণ 
তিল। ভসই অত জ্ঞিার তনতরখ ই ‘ ূিুখে  াদ’ ও ‘ভপ্রিপুরী’ গল্প দু’তট রিনা কখরখিন। ভল ক গল্পগুতলখি ‘টুইলযা মাতঝ’ 
িতরত্রতটখক দতরদ্র েতমকখদর প্রতিতনতধ্ রূখপ সৃতি কখরখিন। কেলাকুতির মযাখনজাখরর প্রতি টুইলযা মাতঝর ভপ্রি একাধ্াখর 
কাির আতিম জাতনখেখি, আোর ৈাতস্তও তদখেখি। ভল ক কেলাকুতিজতনি  ূখির গখল্প টুইলযা মাতঝখক প্রতিোদী িতরত্র 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-12 
Website: www.tirj.org.in, Page No.100-109 

___________________________________________________________________________ 

Page 108 of 109 

রূখপ প্রতিতষ্ঠি কখরখিন। োাংলা সাতিখিয একতট িতরত্রখক একাতধ্ক ভ ৌতিক গখল্প েযেিার কখরখিন অখনক সাতিতিযক। 
যো, ৈরতদনু্দ েখন্দযাপাখধ্যর- ূিাখেষী ‘েরদা’, ভপ্রখমন্দ্র তমখত্রর-  ূি-তৈকাতর ‘ভমজকিমা’, শসেদ মুস্তাফা তসরাখজর- ‘ভমানা 
ওঝা’ প্রমু । শৈলজানন্দ অদু্ভি দক্ষিাে ভ ৌতিক পতরখেখৈর সখে মানুখষর সাাংসাতরক জীেখনর  াখলাোসা, মাোমমিা ও 
ভেি-প্রীতির িতে এাঁখকখিন ‘ঘখরাো  ূি’ গখল্প। ‘ভক িুতম?’ গখল্প ভল ক িামোাংলার তন ুাঁি তিখত্রর পাৈাপাতৈ ভদত খেখিন 
কী াখে দুুঃ -কি-যন্ত্রণা এোং সামাতজক অনুৈাসখনর েন্ধন নারীজীেনখক তিখল-তিখল ভৈষ কখর ভদে। একতদখক োাঁিার 
ইো অনযতদখক মৃিুয ে- এই দুইখে তমখল ‘আিঙ্ক’ গল্পতটখক রখসািীণম কখর িুখলখিন ভল ক। শৈলজানখন্দর একতট তেখৈষ 
িতরত্র ‘ঝুাঁখকাোেু’। ঝুাঁখকাোেুখক তিতন ‘ ূখির গল্প’ গখল্প তে যাি কখরখিন। মানুখষর সাাংসাতরক দুদমৈার অেস্থাে অখনক 
সমে  ূখিরাও কি পাই। এই রূপ একতট  ূিখক সৃতি কখরখিন ভল ক ‘নমস্কার’ গখল্প- তযতন মানতেকিা ও সিানু ূতিসম্পন্ন 
মানুখষর মখিাই আিরণ কখরখি। শৈলজানখন্দর  ূখির গল্পগুতল মূলি িতরত্রপ্রধ্ান। এখকর পর এক ঘটনার আেখিম 
িতরত্রগুতল আখলাতকি িখে ওখি। িািাো ভল খকর  ূখির গল্পগুতলখক েহুগুণাতেি কখরখি িাাঁর সিজ-সরল  াষা।                                        
          কখলাল-যুখগর কতে-সাতিতিযকখদর সামখনর সাতরখি দাাঁতেখে তিখলন শৈলজানন্দ মুখ াপাধ্যাে। তিতন প্রেম তেশ্বযুদ্ধ 
পরেিমী মানুখষর তেখৈষি আসানখসাল, রাতনগঞ্জ অঞ্চখলর কেলা তনর কুতল-কাতমন, সাাঁওিাল, োউতরখদর তনেতিিাতেি 
মমমাতন্ত্ক জীেনতিত্র িুখল ধ্খরখিন িাাঁর ভল নীর মাধ্যখম। যাাঁখদর কো োাংলা সাতিখিযর পািাে আর ভকানও সাতিতিযক 
িাাঁই ভদনতন এিকাল- ভসই নামিীন, অন্ত্যজ মানুষগুতলখক তনখে তিতন কালজেী সাতিিয রিনা কখরখিন। সজনীকান্ত্ দাস 
িাাঁর ‘আত্মসৃ্মতি’-ভি শৈলজানন্দ মুখ াপাধ্যাে সম্পখকম যোেমই তলখ খিন,  

“িুে আর গম্ভীর গল্প েতলো এমন আসর জমাইখি আর কািাখকও ভদত  নাই।  ূখির গল্প, সাপুখের গল্প,  ুখনর 
গল্প– িাাঁিার অফুরন্ত্ িক তিল। তিতন জীেনখক নাতেো িাতেো নানা াখে ভদত োতিখলন।”১১  
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৯.   িখদে, ঘখরাো  ূি, পৃ. ২৪৬ 
১০.  িখদে, ভক িুতম?, পৃ. ২৫৯ 
১১.  িখদে, সম্পাদখকর কো, পৃ. ৭ 
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