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Abstract  
ম োটগল্পকোর মলোকনোথ ভট্টোচোযয েূলত বিতীয় বেশ্বযুদ্ধ পরেতযী মলখক। এই সেবয় েধ্যবেত্ত েোনবসর সংকবটর  বে প্রধ্োনত 
উবে এবসব  তোাঁর গবল্প। মলোকনোথ ভট্টোচোযয মেোট ১২বট গল্প মলবখন। তোাঁর প্রকোবিত গল্প গ্রন্থ দুবট। প্রথেবট ‘মপ্রে ও পোথর’ 
প্রকোবিত হয় ১৯৭৩-এ। বিতীয়বট ২৫ ে র পর ১৯৯৮ এ প্রকোবিত হয়। গল্পসংকলনবটর নোে ‘আপনোর কীবতয’। গল্পগুবলবত 
েধ্যবেবত্তর পোবরেোবরক জীেন যোপবনর কথো নয়– েূলযবেোবধ্র সংকট, অবিবত্বর সেসযো, েবনোজগবতর িন্দ্ব প্রোধ্োনয মপবয়ব । 
ফরোসী মদবি দীর্যবদন থোকোর জনয ঐ মদবির সোবহতয আবন্দোলবনর সংবগ বনবেড় পবরচয় ব ল মলোকনোথ ভট্টোচোবযযর। তোর 
প্রভোে তোাঁর গবল্প আব । আেোর আজন্ম রক্ষনিীল ব্রোহ্মণ পবরেোবরর আচোর বনষ্ঠোয় েড় হওয়োর জনয ব্রোহ্মণয সংসৃ্কবত েো 
পুরোণ ইতযোবদর কথোও েোরেোর তোর মলখোয় এবসব । আধু্বনক েোনুবষর সম্পবকযর জবটলতো মলোকনোথ ভট্টোচোবযযর অবনক 
গবল্পর কথো েস্তু। পোরস্পবরক শ্রদ্ধো, সম্মোন, বেশ্বোস দুবট েোনুবষর বেবিষ কবর দোম্পতয সম্পবকযর ভরবকন্দ্র। এই সেবয় 
সম্পবকযর মসই েুনট কখন মকোন্ তন্ত্রীবত র্ো মলবগ ব াঁবড় যোয়, রক্তোক্ত হবয় ওবে তো মযন েোনুবষর বনবজরই অজ্ঞোত। মসই 
বেশ্বোসহীনতোর কথো কখবনো মকোবনো মকোবনো গবল্পর বেষয় হবয়ব  আেোর কখবনো মকোবনো গবল্প আব  বনবজবক জোনোর েো 
আত্মআবেস্কোবরর কথো। আধু্বনক সেবয় েধ্যবেবত্তর স্বোথযপরতো েো েৃত্তযোপন এেং বনরোপদ েলবয় অেস্থোবনর আকোঙ্ক্ষো 
েোনুবষ েোনুবষ ময দূরত্ব সৃবি কবর মলোকনোথ ভট্টোচোযয তোাঁর গবল্প মসই েোনুবষর  বেবকও এবনব ন। েধ্যবেত্ত েোনুবষর দহন 
কথোই প্রধ্োনত তোাঁর গবল্পর কথোেস্তু। মলোকনোথ ভট্টোচোযয ফ্রোবে দীর্যবদন থোকোর ফবল ঐ মদবির নোনো সোবহতয প্রেণতো েো 
আবন্দোলবনর সবে র্বনষ্ঠ ভোবে পবরবচত হবয়ব বলন। তোাঁর গবল্পর রচনো ভেীবত মসই সে প্রেণতোর প্রভোে রবয়ব । এর 
ফবল কখবনো এবসব  অবিেোদী লচতনোর প্রভোি, কখর্নো এর্সর্  ফরোসী নিয সোবহর্তযর প্রভোি আিোর কখর্নো ফরোসী 
লগোর্য়ন্দো গর্ল্পর উর্েজনো। এক নতুন ভোিনো ও আবঙ্গক সর্চতনতো তোর গল্পগুব র্ক িোং ো সোবহর্তয স্বতন্ত্র মযেোদ্ো বদ্র্য়র্ । 
আসবল মলোকনোথ ভট্টোচোবযযর অবধ্কোংি গল্পই এক বহবসবে েধ্যবেবত্তর আত্মউদর্োটবনর েো আত্মবজজ্ঞোসোর। মলখক নোনোন 
দৃবি মকোন মথবক েধ্যবেবত্তর আত্মসংকটবক আেোবদর মদখোন। ‘দুই রোবতর হোসনোহোনো’, ‘কোরোরুদ্ধ’, ‘অসুখ’, ‘আপনোর 
কীবতয’ প্রভৃবত গল্পগুবলবত একবদবক েধ্যবেত্ত েোনবসর সংকট অনযবদবক তো মথবক উত্তরবণর কথো মলখক মদবখবয়ব ন। 
গল্পগুবলর পযযোবলোচনোয় মলখবকর এই দৃবিভেীরই পবরচয় পোওয়ো যোয়।  
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Discussion  
িোং ো সোবহর্তয ল োটগল্পকোর বহর্সর্ি ল োকনোথ ভট্টোচোর্যের আবিভেোি সোর্তর দ্শর্ক। যবদ্ও িোং ো সোবহর্তযর অঙ্গর্ন তোাঁর 
ল খোর্ বখর সূত্রপোত পোাঁর্চর দ্শক লথর্কই। দ্ীর্েবদ্ন বির্দ্র্শ িসিোর্সর সূর্ত্র িোং ো সোবহর্তয বতবন খুি লয পবরবচত তো 
নয়। এ োড়ো তোর রচনোর লয অবভনিত্ব তো িোঙো ী পোঠর্কর বচরপ্রচব ত ও অভযস্ত সোবহতযচচেোর সর্ঙ্গও খোপ-খোয় বন। 
কথোসোবহতয, নোটক, কবিতো, ল োটগল্প –প্রোয় সির্ের্ত্রই তোাঁর রচনোয় এই অবভনির্ত্বর পবরচয় পোওয়ো যোয়। আসর্  দ্ীর্েকো  
ফ্রোর্ে িসিোর্সর ফর্  ঐ লদ্র্শর সোবহতয আর্ন্দো র্নর সর্ঙ্গ তোাঁর বনবিড় পবরচয় র্র্টব  । হয়র্তো লস কোরর্েই তোাঁর 
সোবহতযকর্মে প্রচব ত রীবতর  োপ ব   নো। তর্ি ভোরতীয় ঐবতহযর্ক বতবন বিসৃ্মত হনবন। তোাঁর সোবহতযপোর্ঠ একোধ্োর্র 
পবিমী প্রভোি ও ভোরতীয় ঐবতর্হযর বম ন  ে করো যোয়।  
 ল োকনোথ ভট্টোচোযে ব র্ ন প্রখরভোর্ি সময় সর্চতন। বিতীয় বিশ্বযুর্ধোের কোর্  সমোজনীবত, রোজনীবত, অথেনীবতর 
লয সংকট জোতীয় ও আন্তজেোবতক স্তর্র লস সম্পর্কে বতবন শুধু্ ওয়োবকিহো ই ব র্ ন নো, গভীরভোর্ি বচবন্ততও ব র্ ন। বতবন 
অনুভি কর্রব র্ ন যুর্ধোের কোর্  মধ্যবির্ের অন্তরসঙ্কটর্ক। তোাঁর সোবহতযকর্মে প্রধ্োনতঃ িযবির লসই অন্তের্ োর্করই 
পবরচয় ফুর্ট উর্ঠর্ । একসময় বনর্জর সোবহতযকমে সম্পর্কে বতবন ির্ ব র্ ন-  

“…্িোস্তিধ্বমেতোয় আমোর আগ্রহ কম, বিশ্বোস কম। বির্শষত িোঙোব  মধ্যবিে সংসোর্রর বচত্রোঙ্কে আমোর েমতোর 
িোইর্র। আগ্রর্হরও সমূ্পনে িোইর্র।”১  

িোস্তবিকই তোাঁর সৃবিকর্মে তথোকবথত মধ্যবির্ের পোবরিোবরক জীিন বচত্রোঙ্কন কম। বকন্তু গল্প, উপনযোস, কবিতো, নোটক সিেত্র 
মধ্যবির্ের দু্ঃসহ মোনস যন্ত্রনো, আত্মসঙ্কট, িৃে যোপর্নর প্রকোশ  েয করো যোয়। বির্শষ কর্র তোাঁর ল োটগল্পগুব র্ত বিতীয় 
বিশ্বযুর্ধোের কোর্  আত্মিন্দী মধ্যবির্ের সেোর দু্ঃসহ সঙ্কর্টর প্রকোশ প্রি  হর্য় উর্ঠর্ । 
 স্বোধ্ীনতোর সময় ভোরতিোসী এক আত্মবনভের লদ্র্শর স্বপ্ন লদ্র্খব  । বকন্তু স্বোধ্ীনতো উেরকোর্  দু্বট দ্শক লযর্ত 
নো লযর্তই ভোরতিোসীর লসই স্বপ্ন হতোশোয়, িযথেতোয় পবরেত হয়।  য় ও সোর্তর দ্শক সোমোবজক ও রোজননবতক নোনো 
র্টনোয় উেো । িোঙোব র জীির্ন লসই অবভর্োত আ র্ড় পর্ড়ব   প্রি  লির্গ। দু্বট যুধ, খোদ্য-আর্ন্দো ন, নকশো  
আর্ন্দো ন, জরুরী অিস্থোর লর্োষেো, িযোপক মুদ্রোস্ফীবত, আন্তজেোবতকর্ের্ত্র অথেননবতক বিরূপ প্রবতবিয়ো িোঙোব র জীির্ন 
লয প্রবতবিয়ো সৃবি কর্রব   তো িমশঃই হতোশোয় পবরেত হবি । মলোকনোথ ভট্টোচোযয প্রতযক্ষ কবরব ন এই সেয়বক।  য় 
ও সোবতর দিবক এই সে অবভর্োত েোঙোবল েধ্যবেত্ত েোনবস তীব্র সংকবটর সৃবি কবর। সংিয়, অবেশ্বোস, সবন্দহ নি কবর 
মদয় েোনুবষর শুভ মচতনো ও সম্পকযবক। মলোকনোথ ভট্টোচোবযযর ম োটগবল্প এই েোনস সংকবটরই প্রবতফলন মদখো যোয়। 
          মলোকনোথ ভট্টোচোযয মেোট ১২বট গল্প মলবখন। দুবট গল্প গ্রন্থ। প্রথেবট ‘মপ্রে ও পোথর’ প্রকোবিত হয় ১৯৭৩ এ। 
এবত নয়বট গল্প আব । বিতীয়বট ২৫ ে র পর ১৯৯৮-এ ‘আপনোর কীবতয’,্এবত বতনবট গল্প আব । এ োড়ো একবট অগ্রবন্থত 
গবল্পর সন্ধোন পোওয়ো বগবয়ব । গল্পগুবল প্রথোেদ্ধ রীবতর গল্প নয়। গল্পগুবলবত েধ্যবেবত্তর যোপন কথো নয়– েূলযবেোবধ্র 
সংকট, অবিবত্বর সেসযো, েবনোজগবতর িন্দ্ব প্রোধ্োনয মপবয়ব । ফরোসী মদবি দীর্যবদন থোকোর জনয ঐ মদবির সোবহতয 
আবন্দোলবনর সংবগ বনবেড় পবরচয় ব ল মলোকনোথ ভট্টোচোবযযর। তোর প্রভোে তোাঁর গবল্প আব । আেোর আজন্ম রক্ষনিীল 
ব্রোহ্মন পবরেোবরর আচোর বনষ্ঠোয় েড় হওয়োর জনয ব্রোহ্মনয সংসৃ্কবত েো পুরোণ ইতযোবদর কথোও েোরেোর তোর মলখোয় এবসব । 
গল্পগুবলবত যো প্রধ্োনত লক্ষয করো যোবে –  

১. েধ্যবেবত্তর েোনস সংকট – জীেন বচত্র নয়। 
২. অবিবত্বর সংর্োত 
৩. প্রচবলত েূলযবেোধ্ েো সংস্কোবরর সংকট ও সংর্ষয  
৪. েবনোজগবতর নোনো সেসযো 
৫. সেি গবল্পই আব  এক আপোত বনিরে আেহোওয়ো। অথচ তোর তবল আব  প্রেল রূ্বনয। 

ভোষোগত বদক মথবকও মলোকনোথ ভট্টোচোবযযর গল্পগুবল অনেদয। েীতবিোক ভট্টোচোবযযর েবত মলোকনোথ ভট্টোচোবযযর গবল্পর ভোষো,  
“…্মকোথোও নোটযভোষো, মকোথোও গীবতেয় এেং মিষ পযযন্ত এক ধ্ববনেূেযনোর অনুসরবণ বনিঃসবে এবগবয় চলেোর 
ভোষো - নোব োড়, স্বে এেং রহসযেয়।”২ 
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         মলোকনোথ ভট্টোচোবযযর প্রথে গল্পসঙ্কলন ‘মপ্রে ও পোথর’। এই গল্পসঙ্কলবনর প্রথে গল্প ‘আিযীেোদ’। গল্পবট 
আত্মকথনরীবতবত মলখো। মলখবকর েয়োবনই সেগ্র গল্পবট পোেবকর সোেবন ফুবট ওবে  বের েত। গবল্পর শুরুবত মদখো যোয় 
মলখক বগবয়ব ন সুবরিেোেু েবল এক ভদ্রবলোবকর েোবড়বত। তোবদর দুজবনর েবধ্য মযোগসূত্র নীবলেো েবল এক ভদ্রেবহলো, 
র্টনোসূবত্র বতবন দুজবনরই স্ত্রী। মলখবকর কথোবত আেরো জোনবত পোবর, যখন তোর স্ত্রী আট েোবসর অন্তিঃসত্ত্বো, মসই সেয় 
বতবন তোর কোবজর সূবত্র আবেবরকোয় চবল যোন। মযখোবন তোর দীর্য বতন ে বরর অেস্থোন। বেক মসই েুহূবতয সুবরিেোেুর 
সোবথ নীবলেোবদেীর এক সম্পকয গবড় ওবে। মসই সম্পবকযর পবরণবতবত বতবন অন্তিঃসত্ত্বো হন। মলখক বফবর এবল দৃঢ়বচতো 
নীবলেো মদেী সে সতয অকপবট স্বীকোর কবরন। র্টনোর পোরম্পবযয অন্তিঃসত্ত্বো নীবলেো মদেী তোর বিশুকনযো অনুরোধ্োবক তোর 
বপতোর কোব  মরবখ সুবরিেোেুর কোব  চবল যোন। মসখোবন তোর পুত্র সুনীবলর জবন্মর পর তোর েৃতুয হয়। দীর্য ২৫ ে র 
সৃ্মবত মরোেন্থন কবর জীেন যোপন এই দুই পুরুষ চবরবত্রর। গবল্পর প্রোয় মিষোংবি বগবয় অদু্ভত এক মেোচড় লক্ষয করো যোয়। 
মযখোবন কথবকর সূত্র ধ্বর জোনো যোয় তোর এেং সুবরি েোেুর সন্তোবনরো পরস্পর প্রণয় সম্পবকয আেদ্ধ। ভোবগযর চরে 
পবরহোবস বনবজবদর প্রকৃত সম্পকয নো মজবনই সুনীল-অনুরোধ্ো এেন এক সম্পবকয জবড়বয় পবড়ব  যোর ভবেষযত অবনক 
প্রশ্নবচবের েুবখ। গল্পবট মিষ হয় মলখবকর অসীে ক্ষেোিীল দৃবিভবের পবরচয়বক সোেবন মরবখ, মযখোবন সে বক ু মজবনও 
এক উদোর দৃবিভবের পবরচয় রোবখন এক বপতো। গল্পবটর মটকবনক এবকোবক্ত জোতীয়, উত্তে পুরুবষর েয়োবন কথক বপতো 
অনয একবট চবরত্রবক সববোধ্ন কবর সেি র্টনো জোনোবে এক আবেগহীন বেেৃবতবত। বনবজর কতযেযটুকু সম্পন্ন কবর কথক 
বপতো র্টনোর সূত্র ম বড় বদবলন মশ্রোতো বপতোর ওপবর। গবল্পর মিষোংবি েবলন,  

‘উবে এেোর, রোবত্র মেি হল’৩  
–সংলোপবট প্রতীকী। আসন্ন এক সংকটবক সোেবন মরবখ গল্প মিষ। হয়ত কথক অসীে উদোরতোয়, ক্ষেোয়, অস্বীকৃত 
সম্পবকযর মিষ স্বীকৃবত বদবলন। বকন্তু প্রশ্ন মথবক মগল, এরপর বক বসদ্ধোন্ত মনবে অনুরোধ্ো েো সুবরি েোেু। আর পোেবকরও 
পথ চলো এই প্রশ্ন মথবকই। একবট সোথযক ম োটগবল্পর েতই অতৃবি বনবয় এই পথ চলো। 
 গল্পবট পড়বত বগবয় েবন হয় এই সেবয় িীপেন্দী ময আধু্বনক েোনুষ মিষ পযযন্ত এক অপবরচবয়র গন্ডীবত েৃত্তোবয়ত 
হয়, তোরই বক পবরণোে ভোই-মেোবনর সম্পবকযর এই েুনবন? মলোকনোথ ভট্টোচোবযযর গবল্প প্রোয়ই এই প্রশ্ন মজবগ ওবে। 
‘আিীেযোদ’্গল্পবটও এর েযবতক্রে নয়। 
          মলোকনোথ ভট্টোচোযয প্রধ্োনতিঃ বিতীয় বেশ্বযুদ্ধ পরেতযী মলখক। এই সেয় েধ্যবেত্ত জীেবনর অনযতে একবট প্রেণতো 
একোকীত্ব। ‘েোবষযকী’্গবল্প মলোকনোথ ভট্টোচোযয এক দম্পবতর জীেন অেলববন েধ্যবেত্ত জীেবনর এই একোকীবত্বর ও সঙ্কবটর 
 বে তুবল এবনব ন। ‘েোবষযকী’্গবল্পর পট উবত্তোলন হবয়ব  গবল্পর মকবন্দ্রয় চবরত্র তবড়ৎ ও মগৌরীর বেেোহ েোবষযকীর বদবন। 
েধ্যবেত্ত যোপবন অভযি মগৌরী ও তবড়ৎ। তোবদর বেেোহেোবষযকী তোরো প্রবত ে রই পোলন কবর।  ুবটর বদন নো হবল  ুবটও 
মনয় তোরো। তেু আনবন্দ বনবরবেবলবত স্বল্প আবয়োজবন বনবজবদর েবতো কবর কোটোয়। গবল্পর কোবহবন সূত্র প্রথে বদবক চলব ল 
খুে আলগো ভোবে। মকোথোও তরে মনই, িোন্ত, বিবেত। বকন্তু এই আপোত বনিরেতোর অন্তরোবল মকোথোও ব ল তীব্র রূ্বনয। 
ধ্ীবর ধ্ীবর গবল্পর মেোড়ক মখোবলন মলখক এেোর। সন্তোন হোবরবয়ব  মগৌরী ও তবড়ৎ অবনকবদন। দীর্য একবর্বয়বের মিোকোতুর 
জীেন তোবদর। সেবক ুর েবধ্যও মসই মিোক কবেন হবয় দোাঁবড়বয় আব  তোবদর েবধ্য। এই মিোকই আেোর েন্ধন তোবদর। 
তেু হেোৎ একবদন বেক কবর তোরো,  

“দুজন দু’বদবক চবল যোবে – অথেো একজন চবল যোবে অনযজন থোকবে। তোরো বভতবর বভতবর ক্ষবয় আসব ল, 
মযন েজ্জোয় রু্ণ ধ্বরব  তোবদর – তোই আবরো একেোর মচিো কবর মদখবে নতুন কবর জীেনটোবক গড়ো যোয় 
বকনো।”৪ 

জীেবনর আনন্দ দুজবনর একবত্র থোকোয়, বকন্তু মস মতো েোাঁধ্ন। তোবত মকেবল সীেোর সুর। বকন্তু আজ সেযহোরো হবয় আবদগন্ত 
েুক্ত আকোবির তলোয় এবস দোাঁড়োবত চোয় তোরো। েন্ধন নয়, সেগ্র পৃবথেী তোবদর পোবয়র তলোয় এবস দোাঁড়োবে। আর মসই 
কবেন েোবটর সংবগ েোাঁধ্ন জীেবনর েহু প্রচবলত েন্ধন। মিোক ভোগ কবর বনবত হবে দু’জবনর েবধ্য। তোবক বেবথয প্রবতপন্ন 
করবে তোরো। েরং মিোবকর কোব  সমূ্পণয একলো কবর বদবত হবে জীেনবক। বভন্নভোবে মেোঝোপড়ো করবত হবে– মিোবকর 
সবে, পরস্পবরর পবড় থোকো জীেনটোর সবে। তবড়ৎ তোই েবল,  
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“জীেন, জোবনো রোবণ তো িূণয পৃষ্ঠোয় ভরো একটো েই এর েবতো, তোবত আেরো যো বলখে, তোই মলখো হবে। এই 
এক েুহূতয মযেন মতোেোর, মতেবন আেোর আজবকর এই অননয েুহূতযবট প্রোথযনো কর মযন দুজবনই উত্তীণয হই।”৫  

আর এই উপলবির েবধ্য তোরো আবেস্কোর কবর বেবেন্নতোর েোবঝর েন্ধনবক। 
মলোকনোথ ভট্টোচোযয তোাঁর গবল্প প্রোয়িই আবনন েোনুবষর উপলবির কথো, আত্মআবেস্কোবরর কথো। তবড়ৎ ও মগৌরী বনবজবক 
আবেষ্কোর কবর নতুন সম্পবকয। ম োট গন্ডী মথবক েোইবর বগবয় েৃহবতর সবে একোত্ম হওয়োর আর তোর েবধ্য পবরচয় খুাঁবজ 
পোওয়োর। ‘েোবষযকী’্গল্পবটবত মসই অনুভবেরই প্রকোি। 
          আধু্বনক েোনুবষর সম্পবকযর জবটলতো মলোকনোথ ভট্টোচোবযযর অবনক গবল্পর কথোেস্তু। পোরস্পবরক শ্রদ্ধো, সম্মোন, 
বেশ্বোস দুবট েোনুবষর বেবিষ কবর দোম্পতয সম্পবকযর ভরবকন্দ্র। এই সেবয় সম্পবকযর মসই েুনট কখন মকোন্ তন্ত্রীবত র্ো 
মলবগ ব াঁবড় যোয়, রক্তোক্ত হবয় ওবে তো মযন েোনুবষর বনবজরই অজ্ঞোত। ‘মদিলোই’্গল্পবট েোনুবষর মসই বেশ্বোসহীনতোর গল্প। 
এক আপোত সোধ্োরন কোবহবনর েধ্য বদবয় গল্পবটর বেিোর। গল্পবটর উপস্থোপন ভেী সরোসবর চবরত্রবদর েয়োবনর েধ্য বদবয়। 
এক সুখী পবরেোর কোেোক্ষী, রেো এেং তোবদর বতনে বরর কনযো সন্তোন েীরোবক বনবয়। িোবন্তবনবকতবনর মপৌষ মেলো মদখবত 
সুদূর হোওড়ো মথবক তোবদর আগেন এখোবন। মসই মেলোয় বগবয় ম োট্ট েীরোর নোবকর মভতর পুাঁবত ঢুবক যোয়। কবি বেেণয 
হবয় ওবে ম োট্ট বিশুর েুখ। মেবয়বক েোাঁচোবত বগবয় কোেোক্ষী মের কবর পবকট মথবক মদিলোই। এখোন মথবকই গবল্প 
সংর্োবতর সূত্রপোত। কোেোক্ষীর স্ত্রী রেো স্বোধ্ীনবচতো, স্বোেলবী, দৃঢ় েযোবক্তবত্বর অবধ্কোবরনী। তোর প ন্দ অপ বন্দর মজোর 
তোর জীেবন েুখয। কোেোক্ষীর বসগোবরট খোেোর েদবভযস তোর চূড়োন্ত অপ ন্দ। এই বনবয়ই স্বোেী স্ত্রীর েবধ্য অবেরোে িন্দ্ব। 
মনিোয় কোতর কোেোক্ষী েোর েোর মচিো কবরও এই মনিোর কেল মথবক মের হবত অক্ষে। তোই তখন তোর বনরূপোয় পন্থো 
বেথযোর আশ্রয়, লুবকবয় কোযযবসবদ্ধর পন্থো অেলবন। র্টনোচবক্র মসই বেবথয নগ্নভোবে েোিে হবয় স্ত্রী রেোর সোেবন উবে আবস। 
েযবক্তত্ব সম্পন্নো নোরী রেো এই বেশ্বোসর্োতকতোয় আহত হয়, তোর আত্মসম্মোবন আর্োত লোবগ এেং মস বেরূপ হবয় সম্পবকয 
দূরত্ব সৃবি কবর। মর্োরোর মকোবনো আনন্দ নো থোকোয় বফবর আসোর বসদ্ধোন্ত মনয়। কোেোক্ষী ভীরু, েধ্যবেত্ত, ঝোবেলো এড়োবনো 
স্বোেীর সোথযক বচত্রোংকন । েোরেোর মস তোর স্ত্রীবক মেোঝোেোর মচিোয় েযথয। সম্পকয বেবেবদর এক অদূ্ভত আতঙ্ক তোর মভতবর 
মখলো কবর। বনবজর িহবরর মেিবন মনবে তোর সেগ্র িহরবকই অবচনো েবন হয়। েযবক্তত্ববেোধ্, েূলযবেোবধ্র পোথযকয দুবটো 
আধু্বনক েোনুবষর েবধ্য কতটো দূরত্ব সৃবি করবত পোবর মসই আতবঙ্কর এক েোনবসক বচত্রোঙ্কবন গবল্পর পবরসেোবি র্টোন 
মলখক। পোরস্পবরক শ্রধো সম্মোন হোরোর্  সম্পকে রিোি হয়। ‘লদ্শ োই’্গল্প আধু্বনক মোনুর্ষর লসই রি েরর্ের গল্প।  
         ‘দু্ই রোর্তর হোসনোহোনো’্গল্পবট বনরোপদ্ ি র্য়র মর্ধ্য থোকো মধ্যবিে মোনুর্ষর প োয়নী মর্নোভোমের গল্প। আজবকর 
েধ্যবেবত্তর প্রেনতোই হল বনবজবক গুবটবয় রোখো বনরোপদ েৃবত্ত। হয়র্তো কখর্নো কখবনো বির্ির্কর দ্ংশন অনুভি কর্র 
কৃতকোর্যের জনয। বকন্তু লস মযন বির্িক বি োবসতো। লসই এক-মুহুর্তের বির্িক দ্ংশনর্ক লকোন অজুহোর্ত সবরর্য় আিোর 
শোমুর্কর মত লখো োয় ঢুর্ক লযর্ত বেনু্দেোত্র বিধ্ো হয় নো। গর্ল্প লদ্খো যোয় সুর্িোধ্ ও আরবতর সুখী সংসোর ল োট্ট একবট 
লমর্য় ও সুর্িোর্ধ্র বিধ্িো লিোনর্ক বনর্য়। এক রোর্ত ল র্  লখোকর্নর জন্মবদ্র্ন আনন্দ হুর্লোর্ড়র পর অর্নক রোর্ত তোরো 
রু্র্মোর্ত যোয়। মোঝরোর্ত নোরীকর্ের এক আতে বচৎকোর্র রু্ম লভর্ঙ্গ যোয় সুর্িোর্ধ্র। পোর্শর র্র্র রু্বমর্য় থোকো ল র্ র জনয 
বচবন্তত হর্য় দু্’জর্নই  ুর্ট যোয় ঐ র্র্র। ল র্  লিোনর্ক রু্র্মোর্ত লদ্র্খ বনবিন্ত হর্য় র্র্র বফর্র আিোরও শুনর্ত পোয় ঐ 
বচৎকোর, লগোঙ্গোবনর শব্দ। আর্ ো লের্  জোন োয় দ্োাঁড়োর্তই লদ্র্খ একবট ল োক পোব র্য় লগ  আর রোস্তোয়  ুবরকোহত এক 
িৃধো। পোশোপোবশ িোবড়র জোন োয় আর্ ো ের্  উঠর্ত লদ্র্খ তোরো। এতগুর্ ো জোন োয় আর্ ো লদ্র্খ িৃধো সোহোর্যযর জনয 
আতে বচৎকোর কর্র বকন্তু লকউই সোহোর্যযর হোত িোবড়র্য় লদ্য় নো। সুর্িোধ্ প্রথর্ম বনর্চ লনর্ম িুবড়র্ক িোবড়র মর্ধ্য লরর্খ 
িোাঁচোর্ত চোইর্ ও মধ্যবিে মোনবসকতোর ভীবতর্িোধ্ তোর্ক িোাঁধ্ো লদ্য়। স্ত্রী আরবতও বিধ্োগ্রস্ত হয়। আর স্ত্রীর বদ্ক লথর্ক 
সোমোনয সহমত লপর্য় সুর্িোধ্ও যোয় নো। বনর্জর্ক আড়ো  করোর জনয স্বপবক্ষ নোনো যুবি মেোলন লস- 

১.্“িুবড়র সংর্গ ল োকটোর বক হর্য়র্ ? লকন লস তোর্ক ল োরো মোরর্ত লগ ? অমবন অমবন? হয়র্তো িুবড়টোই তোর 
বক ু কর্রর্  আর্গ।”৬ 
২.”হযোাঁ ল োটজোর্তর লমর্য় লতো, এর্দ্র সি িযোপোর আমরো িুবঝও নো জোবন ও নো। আবম লশষকোর্  িুবড়টোর্ক উধোর 
করর্ত বগর্য় অনয কোর্রোর লকোন আর্িোর্শর িস্তু হর্য় দ্োাঁড়োই, লশর্ষ একটো ফযোসোর্দ্ পবড়।”৭ 
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ল োকনোথ ভট্টোচোর্যের গর্ল্প প্রোয়ই থোর্ক এক উপ বি। মোনুষ বহর্সর্ি বনর্জর্ক জোনোর আত্ম-আবিস্কোলরর কথো। কখর্নো তো 
উেীেে কর্র লদ্য় মোনুষর্ক মনুষযর্ত্ব, কখর্নো তো দ্হন কর্র মনুষযত্ব লিোধ্র্ক। 
মধ্যবিে জীির্নর অপবরচর্য়র গন্ডী, িৃে যোপন এ িেেনোয় উর্ঠ এর্সর্ । দূ্র লথর্ক লদ্খো জোনো োর আি ো মূবতেগুব  
মধ্যবির্ের গন্ডীিধ জীিনর্ক তুর্  ধ্র্রর্ । মূ যর্িোধ্হীন নরকঙ্কোর্ র মত অিয়িহীন  োয়োমূবতেগুর্ ো অপবরচর্য়র িৃর্ে 
আটর্ক থোকো আজর্কর মোনুষ। হোসনুহোনোর গর্ে বির্ভোর গভীর রোর্ত, বঝরবঝর্র হোওয়োয় জনপ্রোণীহীন মধ্যরোর্ত আি ো 
আর্ ো-আাঁধ্োরীর্ত পর্র থোকো ঐ িুবড়র আতেনোদ্ জোন োয় জোন োয় আি ো অিয়িহীন মোনুষগুব র্ক লমলোলত পোরর্  নো িরং 
লযন ঐ পুরর্নো বির্শ অপবরচর্য়র ওপর আর্রো এক গোঢ় প্রর্ প ল র্প বদ্ । আর লসই  োয়ো এর্স পড়র্ ো সুর্িোধ্-আরবতর 
জীির্ন। আরবতর রৃ্নো, দূ্রত্ব, সুর্িোর্ধ্র আত্মগ্লোবন খুাঁর্জ বফর  হোসনোহোনোর গের্ক। 
গল্পবটর নোম ‘দু্ই রোর্তর হোসনোহোনো’। প্রথম রোর্ত হোসনোহোনোর গন্ধ সর্েও র্র্ট যোয় একবট নৃশংস খুন সকর্ র লচোর্খর 
সোমর্ন। আধু্বনক মোনুর্ষর িৃে যোপন লসই খুনর্ক লরোধ্ করত পোর্র নো। যোর্ি বক যোর্ি নো এই সংশয় যখন লর্রোর্টোর্প 
থোকো অিয়িহীন জোনো োর মুখগুর্ োর্ত তীব্র হয় তখন সুর্িোধ্ অনুভি কর্র – 

“হঠোৎ হোওয়োটো একটু লজোর্র হর্য় লগ , এক মুহূর্তের জনয এিং সংর্গ সংর্গ হোসনোহোনোর তীব্র গর্ে র্র ভর্র 
উঠ ।”৮  

বঠক তখনই সুর্িোধ্ আরবতর্ক ির্  ‘চ  শুর্ত যোই’। বির্ির্কর লয েবনক দ্ংশন হোসনোহোনোর গর্ের মর্তো তীব্র হয়, 
চবকর্ত তো বমব র্য় লযর্তও এই আধু্বনক জীির্ন লদ্রী হয় নো।  
আিোর গর্ল্পর লশর্ষ লয িন্দীজীিন শুরু হয় তখনও সুর্িোধ্ খুাঁজর্ত চোয় হোসনোহোনোর্ক। দু্বট রোত- প্রথম রোর্ত একবট খুন, 
বিতীয় রোর্ত তোর পবরনবতর্ত আর িন্দীজীিন যোপর্নর মর্ধ্য আত্মবজজ্ঞোসোর সূ্ফরন। প্রতীকী তোৎপর্যে একবট হতযোর সূত্র 
ধ্র্র মধ্যবির্ের ভয়ংকর িৃে যোপনর্কই ল োকনোথ তুর্  ধ্র্রর্ ন গল্পবটর্ত। 
         ‘মপ্রে ও পোথর’্গল্পবট মলখবকর সরোসবর েয়োবন মলখো। কোবহবন দুই েনু্ধ দীবিন্দ্র ও সুবরবনর। েূল চবরত্র দ্ীর্েন্দ্র। 
েূলতিঃ দীবপবন্দ্রর েনিোবত্ত্বক বচন্তোভোেনোর প্রকোিই এই গবল্প েূল উপজীেয। বদল্লীবত েড় চোকুবর দ্ীর্েন্দ্র, তোর চোকুরী 
জীেন বনবয় সুখী নয়। তোর সংসৃ্কবত, বচন্তো, বেচোর ভোেনো অনুযোয়ী মস তোর কেযজীেন মেব  বনবত পোবর বন। তোই ক্রেোগত 
েদল খুাঁজবত থোবক মস। এই সূবত্রই েনু্ধ সুবরবনর সোবথ কবথোপকথন শুরু হয় একবদন। পবন্ডবচরীবত কোবজর সূবত্র দু’জবনর 
আলোপ এেং েনু্ধবত্বর সূত্রপোত। যবদও বচন্তো ভোেনো েূলযবেোবধ্ দু’জন বেপরীত মেরুর েোনুষ তেুও পবন্ডবচরীর েত ম োট্ট 
িহবর কেযসূবত্রই তোবদর র্বনষ্ঠতো। সেবয়র সোবথ কেযজীেবন েদল আবস দ্ীর্েন্দ্রর, মস পবন্ডবচরী মথবক বদল্লী েদবল হবয় 
যোয়। সেবয়র কোলচবক্র মসখোবন আেোর সুবরবনর সবে মদখো। কথোয় কথোয় দ্ীর্েন্দ্র জোনোয় মস তোর চোকরীবত সুখী নয়। 
সুবরন তখন তোর জোেোইেোেুর সংস্থোবত চোকুরীর জনয আবেদন জোনোবত েবল দ্ীর্েন্দ্রমক। দ্ীর্েন্দ্র ও সুবরন দু’জবনই ভোবে 
মসই পবদর জনয দ্ীর্েন্দ্র মযোগযতে েযোবক্ত। সুবরবনর েবল মদওয়ো সেবয় এক সকোবল বনবজর েোবয়োডোটো সহ দীবিন্দ্র 
উপবস্থত হয় জোেোইেোেুর েোবড়বত। অবপক্ষোরত দীবিন্দ্রর নোনো েোনবসক বচন্তোবরোবতর সুন্দর বেেরণ বদবয়ব ন মলখক। 
দীবিন্দ্রর েবন পবড় এক নটরোবজর েূবতযর কথো। ময েূবতযবট তোর পবন্ডবচরীর সরকোরী অবফবস ব ল। এই েূবতযর প্রবত 
দীবিন্দ্রর অনযরকে এক ভোবলোেোসো ব ল। সংসৃ্কবতেনস্ক দীবিন্দ্র এক অদূ্ভত েোনবসক েন্ধন অনুভে কবরব ল মসই েূবতযর 
সোবথ। তোর কোব  মসই েূবতয ব ল ভোবলোেোসোর প্রতীক। মসই সেয়ই এই েূবতয বনবয় সুবরবনর মেবটবরয়োবলবলবেক ভোেনো 
দীবিন্দ্রবক আর্োত কবরব ল। সেবয়র মরোবত মসই র্টনো সৃ্মবতর অন্তরোবল চবল বগবয়ব ল দীবিন্দ্রর। বকন্তু েতযেোবন সুবরবনর 
জোেোইেোেু েোবড়বত মসই েূবতয মদবখ িবিত হবয় যোয় দীবিন্দ্র। উপলবি কবর মসই েূবতয চুবর কবর আনো হবয়ব । শুধু্ 
মলোবভর েিেতযী হবয় মকোবনো েোনুবষর েূলযবেোধ্ এই িবর নোেবত পোবর মসটো মভবে স্থবের প্রোয় হবয় যোয় দীবিন্দ্র। অেবিবষ 
প্রবতেোবদর পন্থো খুাঁবজ পোয় দীবিন্দ্র বনবজর অন্তবরর েূলযবেোধ্বক বজবতবয়। সংবগ আনো েোবয়োডোটোর কোগবজর মপ বন মখোলো 
বচবে বলবখ যোয় েনু্ধ সুবরনবক। চোকরীর আবেদন প্রতযোহোর কবর কোরন জোবনবয় মদয় বেিোবরত। গবল্পর মিবষ এই েূলযবেোবধ্র 
জয় মদবখবয় সবেক মচতনোর এক অপূেয দৃিোন্ত তুবল ধ্বরন মলখক। এখোবনই গল্পবটর স্বোতন্ত্রয। 
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           মধ্যবির্ের আত্মসমীেো ল োকনোথ ভট্টোচোযে নোনোভোর্ি তুর্  এর্নর্ ন তোাঁর গর্ল্প। লয িৃে যোপর্ন অভযস্ত মধ্যবিে, 
লকোন গর্ল্প তো আরও িোবড়র্য় বদ্র্য় এক রূধশ্বোস পবরর্িশ ততরী কর্রন। আিোর লকোন গর্ল্প লসই সংকট লথর্ক উেরের্কও 
লদ্বখর্য় লদ্ন। আসর্  ল োকনোথ ভট্টোচোর্যের চোওয়ো লতো ভোঙর্নর মধ্য বদ্র্য় জোবগর্য় লতো ো শুধতর অনুভূবতর্ক। লয আত্মিন্দী 
মোনুষর্ক লদ্খর্ ন বিতীয় বিশ্বযুর্ধোের পৃবথিীর্ত, লয গভীর অসুখ মোনুষর্ক লকি ই িীপিন্দী করর্ত চোইর্ , িোবড়র্য় বদ্র্ি 
অপবরচর্য়র গন্ডী –কখর্নো কখর্নো লসই রিেরণ বতবমর বিনোশী হর্ত চোয়। ‘কোরোরুধ’্গল্পবট এমনই একবট উেরর্ের 
গল্প। কথর্কর িয়োর্ন জোনো যোয় তোর পবরচয়। বদ্লী প্রিোসী, সরকোরী চোকুর্র মস। দ্ীর্েকো  প্রিোসী হওয়োয় িোং োর জ  
হোওয়োর সর্ঙ্গ লযন তোর পবরচয়টো হোবরর্য় লগর্ । নতুন কর্র লসই পবরচয় জোবগর্য় বনর্ত, শরর্তর লরোদু্দর ঝ মর্  িোং োর  
বনসগে ও গ্রোম-গ্রোমোন্তর্র প্রোন্তর্র প্রোন্তর্র  বড়র্য় থোকো জীির্নর স্বোদ্ লপর্ত কথক আর্স বিষু্ণপুর্র। লরর্ র একবট িহুবদ্র্নর 
অেযিহৃত িোংর্ োয় থোকোর সুর্যোগ লপর্য় যোয়। আর লপর্য় যোয় মন পো নোর্ম বিহোরী এক লচৌবকদ্োরর্ক। ল খর্কর আন্তবরক 
িযিহোর্র আপু্লত মন পো তোর জীির্নর কথো খুর্  ির্  কথকর্ক। গর্ল্পর মর্ধ্য শুরু হয় আর একবট গল্প। মন পো জোনোয় 
একিোর এক সরকোরী অবফসোর তোর সুন্দরী স্ত্রী ও ফুর্ র মর্তো এক বনষ্পোপ বশশুর্ক বনর্য় এই িোংর্ োয় এর্সব  । 
উচ্চবিে, উন্নোবসক ঐ মবহ ো মন পোর ভোষোয় ‘ ক খী বপবতর্ম’র মর্তো হর্ ও রুেভোষী। তোর কটু িযিহোর্র মন পো প্রথমবদ্ন 
লথর্কই বিরি ব  । তোরপর লযবদ্ন ঐ পবরিোর্রর বশশুপুত্রবটর্ক মন পোর পুর্ত্রর সর্ঙ্গ লখ র্ত লদ্র্খ িুধ মবহ ো মন পোর 
বশশুর্ক একবট চড় লমর্ড় তোবড়র্য় লদ্য় লসবদ্ন লথর্ক ঐ ‘ ক খী বপবতর্ম’র মর্তো মবহ োর আচরর্ে মন পোর মন বিবষর্য় 
যোয়, বরবর কর্র ওর্ঠ রোর্গ। তোই পরবদ্ন িোিো মোর অর্গোচর্র িোগোর্ন লখ র্ত আসো বশশুবট যখন ঐ ভয়ঙ্কর অশ্বত্থ গোর্ র 
ত োয় যোয়, লযখোর্ন লকউর্টর ল োির্  একবট গোভীর মৃতুয হয়ব  , মন্পো চুপ কর্র থোর্ক। বশশুবটর্ক সবরর্য় লদ্য় নো। শুধু্ 
তোই নয় লকউর্টবটর্ক ব কব ক কর্র বশশুপুর্ত্রর কোর্  লযর্ত লদ্র্খও দ্োাঁবড়র্য় থোর্ক এিং যখন ল োি  মোর্র তখনও 
বনস্প ক লচোর্খ তোবকবয় মদলখ। বশশুবটর মৃতুয, তোর মোর্য়র কোন্নো মন পোর মর্ন অপরোধ্র্িোর্ধ্র সৃবি কর্র। লস লতো িোাঁচোর্ত 
পোরর্তো ইিো করর্  বশশুবটর্ক। বকন্তু তোর সন্তোর্নর প্রবত ঐ মবহ োর রৃ্নো তোর মর্নও রৃ্নোর সৃবি কর্র উচ্চবিে স্বি  
জীির্নর প্রবত। পর্রর ি র িসন্ত লরোর্গ মন পোর ল র্  িউ মোরো যোয়। লসই লথর্ক মন পো একো। তোর আত্মগ্লোবন তোর্ক 
কোরোরুধ কর্র লরর্খর্ । আগন্তুক কথক লচিো কর্র মন পোর মন হো কো করর্ত নোনো কথোয়। মন পো হঠোৎই চোয় কথর্কর 
সর্ঙ্গ বদ্লী চর্  লযর্ত। কোরন তোর অপরোর্ধ্র কথো এতবদ্ন লকউ জোর্ন বন, শুধু্ লজর্নর্  এই কথক আর বনিই িুঝর্ত 
লপর্রর্  লকোন মর্নর অিস্থোয় লস এই কোজ কর্রর্ । ল োকনোথ ভট্টোচোযে লতো রু্বরর্য় বফবরর্য় লদ্খোন মধ্যবির্ের সঙ্কটর্ক। 
বনরোপদ্ জীির্ন অভযস্ত মধ্যবিে গন্ডীর িোইর্র পো লফ র্ি লকমন কর্র? মন পোর্ক বনরস্ত করর্ত নো লপর্র কথক পোব র্য় 
যোওয়োই বঠক কর্র।  
          রু্ন লপোকো কোর্ট আমোর্দ্র মর্নর লভতর কখর্নো কখর্নো। হেোৎ ঐ আগন্তুবকর লভতর্রর মনুষযত্ব লিোধ্ তোর্ক 
িোধ্ো লদ্য় পোব র্য় লযর্ত।তোর েবন প্রশ্ন জোমগ। মন পো মযন এক কোরোরুধ মোনুষ তোর আত্মগ্লোবনর কোর্ । আজ লস মুবি 
লপর্ত চোয়। অথচ কথক যো করর্  তো লক জোর্ন এক কোরোগোর হর্ত পো োর্ত লচর্য় হয়র্তো অনয এক কোরোগোরর্ক আব ঙ্গন। 
মিষ পযযন্ত মলখক বনর্জর সর্ঙ্গ যুর্ধ কোরোরুধ হর্ত হর্ত জয় করর্ত পোর্র মধ্যবির্ের বিধ্ো। কথর্কর মর্ন হয়–  

“সোধ্োরণ মোনুষই আবম, িযোথেতোটো স্বীকোরই কবর অথেোৎ লশর্ষ আর পোর োম নো, হোর মোন োম। আবম তোই বফর্রই 
যোর্িো মন পোর কোর্ । হযোাঁ, হযোাঁ বফর্র যোিই –এভোর্ি আবম পো োর্িো নো।”৯  

আর উপ বি কর্র,  
“জগর্তর ল োক যো খুবশ ির্  ি ুক, পোগ  ভোর্ি ভোিুক –আই ল োন্ট লকয়োর।”১০  

এক কোরোগোর লথর্ক পো োর্ত লচর্য়ব   কথক– লয কোরোগোর ব   অমোনবিকতোর। লশষ পযেন্ত আর এক কোরোগোর্র রুধ 
হয় লস্বিোয় – লস কোরোগোর মনুষযত্ব লিোর্ধ্র। অনোয়োর্স তোই কন্ডোক্টোরর্ক ির্  –  

“পর্রর স্টর্প একটু থোমোর্িন ভোই? আবম লনর্ম যোি।”১১  
স্বোথেপরতোয় মগ্ন হর্ত হর্ত কখর্নো প্রর্য়োজন হঠোৎ আর্ োর ঝ কোবনর। আর লসই আর্ োর্ত খুর্  যোয় িৃে যোপর্নর 
কোরোগোর। গর্ল্পর কথকও তোই আত্মিন্দী কোরোগোর লথর্ক মুবির স্বোদ্ লপর্য় যোয় মন পোর্ক বফবরর্য় আনিোর বসধোর্ন্ত। 
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ল োকনোর্থর গর্ল্প মোনুর্ষর মনর্নর সংকর্টর লয পবরচয় পোওয়ো যোয় ‘কোরোরুধ’্গল্প লসই সংকট লথর্ক শুধ সেোয় উেরর্ের 
গল্প। 
‘অসুখ’্গল্পবটর্ত ল োকনোথ ভট্টোচোযে মধ্যবির্ের মোনস সংকর্টর আর এক লচহোরো তুর্  এর্নর্ ন। সক  মোনুর্ষর মোর্ঝ 
লথর্কও মোনুর্ষর মর্ধ্য কখর্নো কখর্নো লজর্গ ওর্ঠ এক গভীর একোকীত্ব লিোধ্। জন্ম লনয় অিসোদ্, িোবন্ত বর্র্র ধ্র্র আর 
হনর্নর লনশোয় আিোন্ত হর্য় বিপন্ন মোনুষ মুবি লখোাঁর্জ। গল্পবটর্ত মোনুর্ষর লসই গভীর অসুর্খর  বি তুর্  ধ্র্রর্ ন গল্পকোর। 
 ধ্নী পবরিোর্রর সন্তোন মৃন্ময়ীর সর্ঙ্গ মোর্য়র আপবে সর্েও বির্য় হয় সুধ্ীর্রর। তোর্দ্র একবট সন্তোন লখোকন। 
সুধ্ীর্রর শোশুবড়ও তোর্দ্র সর্ঙ্গ থোর্ক। নোনোভোর্ি অপমোবনত করর্ত চোয়, লহয় করর্ত চোয় তোর শোশুবড় সুধ্ীরর্ক। এই 
অপমোনর্িোধ্ কখন সুধ্ীর্রর মর্ন বহংস্রতোর জন্ম বদ্র্য়র্  লস বনর্জও জোর্ন নো। মর্নর এই লেোর্ভর প্রকোশ র্র্ট অদূ্ভত 
ভোর্ি সুধ্ীর্রর জীির্ন, কখর্নো সন্তোনর্ক আদ্র করর্ত বগর্য় দু্হোত বদ্র্য় তীব্রভোর্ি লচর্প ধ্র্র তোর্ক, কখর্নো বশশুবটর মুর্খ 
র্ন র্ন ফুাঁ বদ্র্য় শ্বোসরুধ করর্ত চোয়। কখর্নো আয়নোয় বনর্জর মুখ লদ্র্খ বহংস্র খুনী ভোর্ি, কখর্নো  োদ্ লথর্ক  োবফর্য় 
আত্মহতযো করর্ত চোয়। তোর অবফর্সর একবট লমর্য় চোরত ো লথর্ক ঝোাঁপোর্  সুধ্ীর্রর মর্ন হয় আসর্  লমর্য়বটর্ক লস-ই 
ধ্োক্কো বদ্র্য়র্ । জীির্নর একর্র্র্য়মী বিষন্নতো, অিসোদ্ লয বিপন্নতো ততবর কর্র আধু্বনক সমর্য় মোনুর্ষর জীির্ন যো লথর্ক 
জন্ম লনয় গভীর অসুর্খর। ‘অসুখ’্গর্ল্প ল োকনোথ ভট্টোচোযে আধু্বনক মোনুর্ষর লসই গভীর মোনস সঙ্কটর্ক তুর্  ধ্র্রর্ ন। 
 গর্ল্পর লশর্ষ সুধ্ীর আিোর গতোনুগবতক জীির্নর একর্র্র্য়বমর্তই বফর্র যোয়। ল খক লযন লদ্খোর্ত চোন এই 
একর্র্র্য়বম লথর্ক মুবি লনই লকোথোও মোনুর্ষর। লয মেোধ্ তোর্ক তোড়নো কর্র আপোত সুর্খর মর্ধ্য, লয একর্র্র্য়বম তোর্ক 
িোন্ত কর্র তোই তোর্ক হনর্নর পর্থ লঠর্  লদ্য়।  
 মোনবিকতো লিোধ্ লথর্ক স্খ ন র্টর্  মোনুর্ষর মর্ধ্য সংকট ততবর হয়। কখর্নো তো মোনুষর্ক আত্মিন্দী কর্র, মোনুষ 
দ্োহয হয়। আিোর মোনুষই পোমর কখর্নো লসই দ্হন লথর্ক বনর্জর উেরে র্টোর্ত। মলোকনোথ ভট্টোচোর্যের গল্পগুব  দ্োহয সমর্য় 
মোনুর্ষর লসই দ্হন-কথো। 
 ল োকনোথ ভট্টোচোর্যের বিতীয় গল্প সংক ন ‘আপনোর কীবতে’। এর্ত মোত্র বতনবট গল্প – ‘আপনোর কীবতে’,্‘বত-তস-
অবন্ত’,্‘মধ্যরোর্তর নোচ’। গল্পগুব র্ত ল োকনোথ লকোথোও িযবির সম্পর্কের সর্ঙ্গ সংর্োত, লকোথোও সমোর্জর ততবর বনয়র্মর 
সোর্থ সংর্োত, লকোথোও মূ যর্িোর্ধ্র সর্ঙ্গ সংর্োত লদ্বখর্য়র্ ন। 
 ‘আপনোর কীবতে’্গর্ল্প আম  িৃেিন্দী মোনুর্ষর যোপর্নর কথো। কখর্নো যবদ্ মোনুষ লসই িৃে ভোঙর্ত চোয় তর্ি 
সমোজ তোর্ক দূ্র্র সবরর্য় লদ্য়– একোকী হর্য় যোয় লসই মোনুষ। গর্ল্প এক বভখোরী গোন লগর্য় বভর্ে কর্র জীিন কোটোয়, 
একবদ্ন তোর গ োয় অসুখ হর্  লস গোইর্ত পোর্র নো। লয পর্থ লস বভর্ে করর্তো লসখোর্ন এক বিেশো ী মোনুষ - সোমোবজক 
অিস্থোর্ন এই বভখোরীর সর্ঙ্গ যোর দূ্রত্ব অর্নকখোবন হঠোৎ কর্র লস এই মোনুষবটর্ক সোহোযয করর্ত লনর্ম যোয়। বভখোরীর 
সর্ঙ্গ গোন লগর্য় বভর্ে করর্ত পর্থ নোর্ম। মধ্যবিে মোনুষবটর এই লচিো সকর্ র কোর্  তোর্ক হোসযকর কর্র লতোর্ । তোর 
স্ত্রী-কনযো অপমোবনত লিোধ্ কর্র। ল খক লদ্খোর্ত চোন আত্মর্কবন্দ্রকতো মধ্যবিে যোপর্নর অঙ্গ। মোনুষ লযন এই সমোজ িীর্পর 
মর্তো বিবিন্ন িন্দী। এ বিবিন্নতো লয দূ্রত্ব সৃবি কর্র তো বকন্তু সোমবগ্রকভোর্ি মোনুষর্ক বিপন্ন কর্র। অথচ এ সোমোবজক 
িযোবধ্ দূ্র করর্ত লগর্  মোনুষ হোসযকর হর্য় ওর্ঠ। মোনুর্ষর সোর্থ মোনুর্ষর লসতু িের্নর লচিো েযোথে হয়। 
 ‘বত-তস-অবন্ত’্গল্পবট সৃ্মবতচোরনো মূ ক। খুি স্বল্প তদ্র্র্ের এই গর্ল্প ল খক একবট চবরর্ত্রর িো যসৃ্মবতর্ত পোঠশো োয় 
সমর্িত কর্ে ‘বত-তস-অবন্ত’্পোর্ঠর বচত্র তুর্  এর্নর্ ন। গল্পবট প্রতীকী। বনর্জর লর্রোর্টোর্প িন্দী হর্ত হর্ত মোনুষ 
প্রবতবদ্ন একো হর্ি। ল োকনোথ ভট্টোচোযে লসই একো মোনুর্ষর যন্ত্রনো লদ্র্খর্ ন। সমর্িত পোঠ আসর্  একোর িহু হওয়ো। 
আর যতেে মোনুষ সমর্িত নো হর্ি ততেন মোনুর্ষ মোনুর্ষ িেন গর্ড় উঠর্ত পোর্র নো। গর্ল্পর লশর্ষ সৃ্মবতচোরণোয় যুি 
মোনুষবটর মর্ন হয় –  

“এক দু্ই হর্ি, দু্ই িহু হর্ি,্…আবম ভোিি, তুবম ভোির্ি, আমরো দু্জর্ন ভোিি, আমরো সকর্  ভোিি, জয় 
পুনরোিৃবে।”১২  

আর এই পুনরোিৃবের মর্ধ্যই থোর্ক মোনুর্ষর সোর্থ মোনুর্ষর লসতুিের্নর কথো। 
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 ‘েধ্যরোবতর নোচ’্গবল্প মলখক এক বেশ্বোবসর  বে তুবল এবনব ন। গবল্পর কথক েধু্ ও িোন্তোর জীেন েহুবদন 
মথবকই বেবেন্ন। েধু্ জোনবতো িোন্তোর েৃতুয হবয়ব । বত্রচূবড় মেড়োবত এবস েধ্যরোবতর এক নোবচর আসবর েধু্ িোন্তোবক 
মদখবত পোয়। আবলো-আাঁধ্োরী আে োয়োয় মস েুঝবত পোবর নো িোন্তো জীবেত নো অিরীরী। একদো িোন্তোর ইবেবতই তোবদর 
সন্তোনবক ভ্রূন অেস্থোয় তোরো মেবর মফবল। অথচ মসই জন্ম নো হওয়ো সন্তোনবক বফবর মপবত মচবয়ব ল িোন্তো। মসই েুহূবতয 
েধু্ অনুভে কবরব ল জীেবনর স্পন্দনবক। আজ িোন্তোর মসই রহসযেয় উপবস্থবত েধু্বক উবত্তবজত কবর আত্মহতযোর জনয। 
বকন্তু েধু্ বেশ্বোস কবর জীেবন মোঁবচ থোকোর েবধ্যই আব  উত্তরণ। হয়বতো তো সংগ্রোবের তেু তো বেশ্বোবসর। েধু্ অনুভে 
কবর েোনুষ েোাঁবচ আর মস েোাঁচো েুহূবতয েুহূবতয। গল্পবটবত এই সেবয়র েোনুবষর অবিবত্বর সঙ্কবটর  োয়ো ধ্রো পবড়ব । 
মলোকনোথ ভট্টোচোবযযর গল্প প্রসবে অলক রোয় েন্তেয কবরব ন-  

“মলোকনোথ ভট্টোচোবযযর সে গবল্পই জীেনবক জোনোর মেোঝোর একটো প্রয়োস মদখো যোয়।”১৩  
গল্পগুবল পোবে এই েন্তবেযর সেথযন খুাঁবজ পোওয়ো যোয়।  
 মলোকনোথ ভট্টোচোবযযর গবল্পর অনযতে প্রেণতো েধ্যবেত্ত েোনুবষর অন্তিঃসঙ্কটবক তুবল ধ্রো। বিতীয় বেশ্বযুদ্ধ পরেতযী 
সেবয় েধ্যবেবত্তর ময েোনস সংকট গল্পগুবলবত রবয়ব  তোরই প্রকোি। লকোথোও আর্  সঙ্কর্টর তীব্রতো, লকোথোও আর্  
সংকটমুবি। লয সমর্য় মধ্যবিে জীির্নর সোধ্োরে সংর্োর্তর কথো গর্ল্প উর্ঠ আসব   লস সময় এক স্বতন্ত্র ধ্রর্ের 
রচনোভবঙ্গর্ত পরীেো বনরীেো চোব র্য়র্ ন বতবন ল োটগল্পর্ক বনর্য়। তোর্ত কখর্নো এর্সর্  অবস্তিোদ্ী লচতনোর প্রভোি, কখর্নো 
এর্সর্  ফরোসী নিয সোবহর্তযর প্রভোি আিোর কখর্নো ফরোসী লগোর্য়ন্দো গর্ল্পর উর্েজনো। এক নতুন ভোিনো ও আবঙ্গক 
সর্চতনতো তোর গল্পগুব র্ক িোং ো সোবহর্তয স্বতন্ত্র মযেোদ্ো বদ্র্য়র্ । 
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