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

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-08 
Website: www.tirj.org.in, Page No.56-73 

___________________________________________________________________________ 

Page 56 of 73 

                                      Trisangam International Refereed Journal (TIRJ) 
                                      A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s                                
                                     Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 56–73 
                                     Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com 
                                     e ISSN : 2583 – 0848 (Online)  

                                  ____________________________________________________________ 

 

শতক্রতু পত্রিকার দু’জন গল্পকার : অনুবততন 
 
জয়শ্রী ঘ াষ  
সু্কল শিশিকা, পুত্রিন ত্রবহারী নত্রিনী ত্রবহারী ঘদব প্রাথত্রিক ত্রবদযািয়     
ই-মেইল : jaghs123@gmail.com  

______________________________________________________ 

Keyword 
শতক্রতু পত্রিকা, অত্রনশ, সাত্রহতয অনীশ্বর, প্রত্রতস্রাত, সত্রপতি, উস্মাচন, অঙ্গীকার 

______________________________________________________ 

Abstract 
বরাক উপতযকার সাত্রহস্তয আধুত্রনকতার ঘজায়ার ত্রনস্য় এস্সত্রিি স্বত্রিি, অতস্েরা কাস্বযর জগস্ত, আর গস্দযর ঘেস্ি 
‘সম্ভার’, ‘অত্রনশ’, ‘শতক্রতু’, ‘সাত্রহতয অনীশ্বর’, ‘প্রত্রতস্রাত’, ‘সত্রপতি’, ‘উস্মাচন’, ‘অঙ্গীকার’ প্রভৃত্রত।  
 বরাক উপতযকার সাত্রহস্তযর পঞ্চাস্শর দশস্কর অত্রধকাাংশ ঘিাট পত্রিকাই ত্রিি কত্রবতা পত্রিকা। ১৯৫৭ সাস্ির 
পূস্জায় ‘সম্ভার’ পত্রিকার প্রকাশ  ত্রটস্য় সম্পাদকদ্বয় অত্রিত কুিার নাগ ও অতীেস্িাহন গুপ্ত কত্রবতার সস্ঙ্গ গল্প, প্রবন্ধ 
চিত্রিিস্কও স্থান ত্রদস্িন। এ অঞ্চস্ি বাাংিা ঘিাস্টা রচনার ইত্রতহাস ঘিাটািুত্রটভাস্ব তখন ঘথস্কই শুরু। শত্রিশািী তরুণ 
ঘিখস্করা ‘সম্ভাস্র’ বহুসাংখযক গল্প ত্রিস্খস্িন। তস্ব ঘকাস্না গল্প আঘদািন ‘সম্ভার’ঘক ঘকে কস্র গস্ে ওস্েত্রন। ঘগাষ্ঠীস্চতনা 
গস্ে ঘতািার ঘকাস্না প্রয়াসও সম্পাদস্কর ত্রিি না বিস্িই চস্ি। তস্ব ত্রকিু ত্রকিু গল্প ও গল্পকার উস্েস্খর দাত্রব রাস্খন।   
 শতক্রতুর ত্রবত্রভন্ন সাংখযায় বরাক উপতযকার ইত্রতহাসস্ক যত্রদ ঘকউ খুুঁস্জ ঘদখস্ত চান, তাহস্ি ত্রতত্রন হয়স্তা এক 
খণ্ড কাস্ির নানা ববত্রশস্ের সস্ঙ্গ পত্ররত্রচত হস্বন। এই পত্রিকার ত্রবত্রভন্ন সাংখযায় ঘয ঘিখাগুস্িা িাপা হস্য়ত্রিি ঘসগুস্িার 
িস্ধয আসস্ি সিকািীন সািাত্রজক, রাজননত্রতক, অথতননত্রতক এবাং িানুস্ষর সম্পস্কতর নকত্রশ কাুঁথার পত্ররচয় পাওয়া যায়। 
গল্প ঘতা অবশযই এই কাগস্জর প্রধান একিাি অযাস্জণ্ডা ত্রিি, তস্ব কত্রবতা এবাং প্রবস্ন্ধর িধয ত্রদস্য়ও ‘শতক্রতু’ ত্রভন্ন 
ঘিজাস্জর পত্ররচয় ত্রদস্য়স্ি।  
 ষাস্টর দশক ঘপত্ররস্য় শত্তস্র এস্স ত্রকিুটা ত্রবিত্রিত হস্য়ই বৃহত্তর বঙ্গ সাত্রহস্তযর ঘিাুঁয়া এস্স িাগি বরাক 
উপতযকায়। ষাস্টর প্রজস্মর িুখপি রূস্পই আত্মপ্রকাশ  টি ‘শতক্রতু’র। কত্রতপয় তরুণ গল্পকার িানত্রসক অত্রস্থরতা 
প্রকাশ-িাধযি খুুঁস্জ ঘপস্িন এ অঞ্চস্ির ঘিাস্টা গস্ল্প। ‘শতক্রতু’র প্রস্তাবনা সাংখযায় ঘশখর দাশ, ত্রিত্রথস্িশ ভট্টাচাযত নূতন 
আত্রঙ্গস্ক চিস্ক ত্রদস্িন অভযস্ত পােক সিাজস্ক। ঘশখর দাস্শর ‘ক্রিশ তাপ’ গল্পত্রট উত্তাপ সৃত্রে করি পােক িানস্স। ঘকউ 
বা ঘরস্গ জ্বস্ি উেস্িন আবার ঘকউ স্বত্রস্তর ত্রনিঃশ্বাস ঘেস্ি আশ্বস্ত হস্িন-- না বরাক উপতযকার গস্ল্প সম্ভাবনাপূণত ভত্রবষযস্তর 
ইত্রঙ্গত আজ আভাত্রসত হস্ে। কািাস্ের আর দশটা সাত্রহতয পত্রিকার িস্তা ‘শতক্রতু’ যথাত্রনয়স্ি প্রথি সাংখযা ত্রহস্সস্ব 
আত্মপ্রকাশ কস্রত্রন, ত্রকিু ধরস্নর বহ বহ গদয পদয আর তুিকািাি কাণ্ড করস্ত করস্ত শতক্রতু এত্রগস্য় চিস্ি ঘকািস্র 
ধুত্রতর বদস্ি গািিা কস্ষিঃ। তাস্দর এই দুিঃসাহস অদূর ভত্রবষযস্ত কািাস্ে একত্রট সত্রতযকাস্রর সাত্রহতয আস্দািন গস্ে 
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ঘতাস্ি। এিত্রন কস্র আটত্রট বির কাত্রটস্য় ত্রদি শতক্রতু শত দুিঃখ কস্ে অস্থতর অনটনস্ক হৃদস্য় ঘগাপন ঘরস্খ ঘকবিিাি 
তারুস্ণযর আস্বস্গ উমাদনায় নূতন অস্েষস্ণর অত্রভপ্রাস্য়। 
 শতক্রতুর গল্পকাররা হস্িন ঘশখর দাশ, ত্রিত্রথস্িশ ভট্টাচাযত, তস্পাধীর ভট্টাচাযত, রণবীর পুরকায়স্থ, করুণাকাত্রি 
দাশ, অনুশ্রী ঘসন, ত্রদিীপ কুিার পাি, ত্রিত্রহর কাত্রি রায়, ত্রশবব্রত ভট্টাচাযত, অত্ররত্রজৎ ঘচৌধুরী, আশুস্তাষ দাস, িৃময় রায়, 
দুিাি ঘ াষ, ত্রশরীষ ঘদ, শযািস্িদু চক্রবততী, আত্রশষ পুরকায়স্থ, জয়িী বসু, সিরত্রজৎ ত্রসন্হা, অত্রজৎ কর, কৃষ্ণা ত্রিশ্র, ত্রবজয় 
ঘদবরায়, পীযূষ রাউত, অিস্িদু ভট্টাচাযত, িীনােী ঘ াষ প্রিুখ। 
 ‘শতক্রতু’ ঘয বাাংিা গল্প রচনায় উৎকষত ও সিৃত্রি রচনা কস্রস্ি, তারিূস্ি রস্য়স্ি ভাষা ও ভাস্বর দূরি আধুত্রনকতা 
এবাং গল্প ঘদহসজ্জায় অথতাৎ আত্রঙ্গস্ক ত্রবত্রচি ও বহুিুখী পরীো ত্রনরীো। 
 ঘশষ কথা তবুও বিস্ত হয়, আিাস্দর এ অঞ্চস্ির কত্রব, সাত্রহত্রতযকস্দর অস্নকটাই ঘিাস্টা পত্রিকার পাতায় বদী। 
‘ঘিস্টা পত্রিকা’ বা ‘ত্রিত্রটি িযাগাত্রজন’ প্রকৃতপস্ে বরাক উপতযকার সাত্রহতয সাংসৃ্কত্রত চচতার একিাি ত্রবশিযকরণী।’ এই িৃত 
সঞ্জীবনী সুধা ত্রনস্য়ই আজ আিরা বরাক উপতযকার সাত্রহস্তযর অিৃত রসিাধুযতস্ক অনুসন্ধান করার ঘচো করত্রি এবাং 
রসসুধা আস্বাদস্ন প্রয়াসী হস্য়ত্রি। এখনও বরাক উপতযকার সাত্রহস্তযর ত্রবশাি ভাণ্ডার ত্রকিুটা অনাত্রবসৃ্কত এবাং অনাস্িাত্রচত 
রস্য় ঘগস্ি। বাাংিা সাত্রহতয সাংসৃ্কত্রতর বহু উপাদান এখনও পুুঁত্রথর পাতায় িুত্রকস্য় আস্ি। ঘস সিস্ত ঘসানার খত্রনস্ত খনন 
কাযত চািারার সিয় আজ উপত্রস্থত। 
______________________________________________________ 

Discussion  
বরাক উপতযকার বাাংিা গস্ল্পর ঘেস্ি ‘অত্রনশ’ একটা আস্দািস্নর সূিপাত  ত্রটস্য়ত্রিি একথা সতয। তস্ব নানা 

কারস্ণ ত্রকিুত্রদন পর প্রায় হোৎ অবিুত্রপ্ত আস্দািস্ন বাধ সাধি। সাং বি প্রয়াস্স বশত্রল্পক সাংগ্রািস্ক ঘজারদার করস্ত 
ত্রগস্য়ও ত্রকিু ত্রকিু িািায় বযথত হি এ প্রয়াস। যাস্ক বস্ি ত্রবস্রাহ, যাস্ক বস্ি আস্দািন প্রচত্রিত রীত্রত পিত্রত আত্রঙ্গস্কর 
ত্রবরুস্ি, তা ‘অত্রনশ’ িে করা ঘগি না। একই িনন ত্রনস্য় ঘয প্রত্রতবাদী সুর সাত্রহত্রতযক নবতর পস্থ অত্রভযািা করায় এবাং 
যার েস্ি আস্স সাত্রহস্তয আধুত্রনকতা, তার বীজ ‘অত্রনস্শ’ উপ্ত হস্িও েি ঘপস্ত অস্পো কস্র থাকস্ত হি সুদী ত পাুঁচত্রট 
বির অথতাৎ ত্রকনা ‘শতক্রতু’র আত্রবভতাব কাি পযতি। 

১৯৭৩ অথতাৎ ১৮৩০ সস্নর আষাস়্ের রথযািায় ‘শতক্রতু’র আত্মপ্রকাশ। এ ঘকাস্না হোৎ আত্রবভতাব নয়, পত্ররত্রচত 
পথ ধস্রই ‘অত্রনস্শ’র আবি আস্দািনস্ক ঘজারদার কস্র ঘতািার জস্নয সম্পাদকদ্বয় ত্রিত্রথস্িশ ভট্টাচাযত ও ভাস্করানদ শিতা 
ওরস্ে তস্পাধীর ভট্টাচাযত প্রাস্ণর উদ্দীপনায় আর িস্নর তাত্রগস্দ ‘শতক্রতু’র জম ত্রদস্িন। শতক্রতু এ অঞ্চস্ির 
কথাসাত্রহস্তযর জগস্ত িযান্ডিাকত। ত্রবস্শষত বাাংিা গস্ল্প নূতন বশিী, আত্রঙ্গক প্রকরস্ণ বহুত্রবধ পরীো ত্রনরীো এ সিস্তই 
‘অত্রনশ’ এ যার অঙু্কস্রাদ্গি হস্য়ত্রিি শতক্রতুস্ত এস্স তার পূণত প্রকাশ  স্ট। অত্রনস্শর শযািস্িদু, ত্রিত্রথস্িশ, রণবীর ও 
অত্ররত্রজৎস্ক নস্য় শতক্রতু আত্রবষ্কার করি আস্রা কস্য়কজন শত্রিিান ঘিখকস্ক-অিস্িদু ভট্টাচাযত, ঘশখর দাশ, ত্রবজয় 
ঘদবরায়, আশুস্তাষ দাস, কৃষ্ণা ত্রিশ্র, অনুশ্রী ঘসন তাস্দর অনযতি। 

১৩৮৮ অথতাৎ ১৯৮১ পযতি শতক্রতু ২৫ত্রট সাংখযা প্রকাশ কস্রস্ি। ২৬ তি সাংখযাত্রট পস্র প্রকাত্রশত হয় এবাং 
এত্রটই সবতস্শষ সাংখযা। ঘিাট পত্রিকার চত্ররি ‘শতক্রতু’ রো কস্র চস্ি েস্ি ত্রকিু ত্রকিু অত্রনয়ত্রিত প্রকাশ িে করা যায়। 
গল্প, কত্রবতা, প্রবন্ধ সবই প্রকাত্রশত হয় ‘শতক্রতু’ঘত, তবু গস্ল্পর ত্রদস্ক সম্পাদকদ্বস্য়র সত্রবস্শষ দৃত্রে ত্রিি। ‘‘ভাস্করানদ 
ওরস্ে তস্পাধীরই ঘকবি গল্প কত্রবতা সবই ত্রিখস্তন শতক্রতুর ত্রনউত্রিয়াস্স, বাত্রক যারা ত্রিস্িন তারা প্রধানত গল্পকার।’’ 
প্রথি বস্ষতর ২য় এবাং ৩য় সাংখযা যুগ্ম সাংখযা ত্রহস্সস্ব প্রকাত্রশত হয় ৪৮ পৃষ্ঠার ৬ ত্রট গল্প ত্রনস্য়। ত্রিস্খত্রিস্িন ঘশখর দাশ, 
সিরত্রজৎ ত্রসনহা, অত্ররত্রজৎ ঘচৌধুরী, শযািস্িদু চক্রবততী, ভাস্করানদ শিতা এবাং ত্রিত্রথস্িশ ভট্টাচাযত। এই সাংখযায় সম্পাদকীয়স্ত 
বিা হস্য়ত্রিি –  

‘‘কািাস্ের চাত্ররত্রদস্ক যখন তুিকািাি কত্রবতা আস্দািন চিস্ি ত্রেক ঘসই সিস্য় গদয রচনার প্রত্রত এক ধরস্নর 
অস্হতুক অনীহা ত্রকিা পাশ কাটাস্না িস্নাভাব পত্ররিত্রেত হস্য়স্ি। বিা বাহুিয এই সস্ঙ্গ অেিতার প্রশ্নও জত্রেত 
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রস্য়স্ি। তস্ব ঘস সিস্য় এিন দু’একজন েিতাবান গদযকার ঘয ত্রিস্িন না এিন নয়, ত্রকন্তু কত্রবতার প্রত্রত 
সীিাহীন দুবতিতাই তাস্দর উৎকৃে গদয রচনার ঘথস্ক দূস্র সত্ররস্য় ঘরস্খত্রিি। এিাো অবশয আস্রা দু’চারজন 
কত্রবতা রচনার োুঁস্ক ঘোকস্র ত্রকিু ত্রকিু গল্প ত্রিস্খস্িন ত্রকন্তু ঘস সব ঘিখা অতযি নীচুিাস্নর ঘয ঘিখাগুস্িাস্ক 
আস্দৌ গল্প বিা যায় না। বিা যায় সাদািাটা ত্রববরণ। গদয রচনার জনয ঘয ত্রনত্রবে অনুশীিস্নর প্রস্য়াজন, ঘবাধ 
কত্রর এ সম্পস্কত তারা অবত্রহত ত্রিস্িন না। তাই দী ত ত্রদন পযতি ঘকাস্না উস্েখস্যাগয গল্পকাস্রর সন্ধান ঘিস্িত্রন। 
ষাস্টর দশস্কর ঘগাোয় দু’একজন তরুণ গল্পকার আত্মপ্রকাশ করস্িন, যাস্দর ঘিখা পস্ে এটুকু ঘবাঝা ঘগি 
আগািীস্ত কািাস্ে উৎকৃে িাস্নর গল্প রচনার প্রচুর সম্ভাবনা রস্য়স্ি। এই েিশ্রুত্রত ধীস্র ধীস্র েিবান হস্ত 
শুরু করি তখনই যখন আস্রা দু-চারজন বত্রিষ্ঠ তরুণ গল্পকার গস্ল্পর আসস্র অবতীণত হস্িন। ত্রকন্তু সত্রেক 
পৃষ্ঠস্পাষকতার ত্রনদারুণ অভাবস্হতু আজ পযতি কািাস্ে একত্রট সুষু্ঠ শত্রিশািী গল্প আস্দািন দানা ঘবুঁস্ধ উেস্ত 
পারস্িা না।’’১  

এই উত্রি ঘথস্ক এটাই স্পে হয় ঘয ‘শতক্রতু’ সুষু্ঠ পৃষ্ঠস্পাষকতা ত্রদস্য় বাাংিা গস্ল্প চাষস্ক েিপ্রসূ কস্র তুিস্ত 
প্রয়াসী হস্য়ত্রিি। আর প্রত্রতভাবনান গল্প ত্রিত্রখস্য়স্দর খুুঁস্জ ত্রনস্য় তাুঁস্দর ত্রদস্য় গল্প ত্রিত্রখস্য়স্ি ০‘শতক্রতু’ তাুঁস্দর ভাষায়-
‘শতক্রতু’র আত্মপ্রকাশ ঘকাস্না আকত্রিক  টনা ত্রকিা ঘকাস্না হেকারী ত্রসিাস্ির েস্ি নয়। অতযি জরুত্রর কারস্ণই 
শতক্রতু প্রকাত্রশত হি।  

বরাক উপতযকায় বাাংিা গল্পচচতার ঘয প্রস্চো ত্রবত্রভন্ন সিস্য় ঘচাস্খ পস্েস্ি, িূিত আত্রশর দশক ঘথস্কই এই 
ধারাস্ক এক বযত্রতক্রিী বহিানতার সােী হস্ত হস্য়স্ি। অনয ধারার গল্প পত্রিকা ‘শতক্রতু’ই ঘয গল্পচচতার ঘেস্ি এই 
নাদত্রনক পত্ররবততস্নর জনয দায়ী একথা আজ আর নতুন কস্র বিার অস্পো রাস্খ না। ১৩৮০ বঙ্গাব্দ ঘথস্ক ১৩৮৮ অত্রব্দ, 
প্রধানত এই এক দশক জুস্েই ‘শতক্রতু’র পাতায় বরাক উপতযকার বাাংিা ঘিাট গল্প এক নতুন পািা বদস্ির ত্রদস্ক 
এত্রগস্য়ত্রিি। এই সিয় পস্বত যাস্দর গল্প এই পত্রিকাত্রটর পাতায় স্থান ঘপস্য়স্ি তাুঁরা প্রস্তযস্কই স্বিত্রহিায় ভাস্বর। তস্ব 
‘শতক্রতু’ পত্রিকার পৃষ্ঠা ঘথস্কই প্রধানত এই গল্পকারস্দর পথ চিা শুরু হস্য়ত্রিি। ধারাবাত্রহকভাস্ব যত্রদ আিরা ‘শতক্রতু’র 
সূত্রচপিগুস্িার ত্রদস্ক তাকাই, তাহস্ি ঘয গল্পকারস্দর পত্ররচয় পাওয়া যায়, তাুঁস্দর িস্ধয ভাস্করানদ শিতা, ঘশখর দাশ, 
ত্রিত্রথস্িশ ভট্টাচাযত, রণবীর পুরকায়স্থ, শযািস্িদু চক্রবততী, অত্ররত্রজৎ ঘচৌধুরী, কৃষ্ণা ত্রিশ্র, ত্রবজয়স্দব রায়, আশুস্তাষ দাস, 
স্বিা ভট্টাচাযত প্রিুখ ত্রবস্শষ উস্েস্খর দাত্রব রাস্খন। পত্ররসস্রর সীিাবিতার জনয ‘শতক্রতু’র পাতায় প্রকাত্রশত প্রত্রতত্রনত্রধ 
স্থানীয় গল্পগুস্িা ত্রনস্য়ই আস্িাচনা করব। আিাস্দর ত্রবশ্বাস, এই আস্িাচনা ঘথস্ক আত্রশ দশস্কর বরাক উপতযকায় বাাংিা 
গল্পচচতার প্রবণতাত্রটস্ক অিত ত্রচত্রিত করা সম্ভব হস্ব। 

ঘিখক ভাস্করানদ শিতার ‘স্বস্ির সীিানা িুুঁস্য়’ (আষা়ে ১৩৮০) গল্পত্রট ঘরািাত্রিকতায় পত্ররপূণত। গল্পত্রটর নাস্ির 
িস্ধযই একত্রট ঘরািাত্রিকতার িাপ িেয করা যায়। গস্ল্পর নায়ক পান্না ঘকাত্রহিার নাগা পাহাস্ে অবসর ত্রবস্নাদস্নর জনয 
এস্সত্রিি। পান্নাস্ক প্রথি ঘথস্কই ঘদখা যায় এক অিসতাপূণত জীবস্নর ত্রদস্ক আকৃে হস্ত। ঘস ঘযন এক উদাসীনতার 
ঘদািায় আপন িস্ন দুিস্ত থাস্ক। বাস্তব জীবন ঘথস্ক ত্রনস্জস্ক আোি কস্র রাখস্ত চায় ঘস। গল্পত্রটর িস্ধয এিন 
অস্নকগুত্রি সূস্ির টানাস্পাস্েন িেয করা যায় ঘযখাস্ন গস্ল্পর নায়ক পান্না ঘযন স্বিস্কই আপন কস্র ত্রনস্য় এক আিাদা 
জগস্তর বাত্রসদা হস্য় বসবাস করত্রিি। তার কাস্ি তার সহপােী, পত্ররবার-পত্ররজন সবই ঘযন এক ঘবিানান। যুবক পান্না 
ত্রনস্জর ঘখয়ািী জগস্ত এতই ত্রিস্শ আস্ি ঘয বাস্তবস্ক কল্পনার সাস্থ ত্রিত্রিস্য় ত্রদস্ে।  

ঘিখক তার চত্ররস্ি এতই ঘরািাত্রিকতা ভস্র ত্রদস্য়ত্রিস্িন ঘয, পান্নার ঘবচ ঘিস্ট ত্রবশ্বনাথ চাওরীর কথা বিা, তার 
প্রত্রতত্রটর প্রস্শ্নর উত্তর, এিনত্রক তার ঘকায়াটতাস্র ত্রগস্য় তাস্সর আড্ডায় জিস্ত তার ঘয ত্রবরত্রি ও অস্বত্রস্ত প্রকাশ পায় তা 
অগ্রাহয করা যায় না। সাধারণত যুবকস্দর ঘয রকি চাত্ররত্রিক ববত্রশেয হয়, একটু আড্ডা, একটু আস্িাদ, সহপােীস্দর সস্ঙ্গ 
আিাপচাত্ররতা এর একত্রটও আিরা পান্নার চত্ররস্ি খুুঁস্জ পাই না। ঘস ঘযন ত্রনস্জর জনয এক আিাদা জগৎ বতত্রর কস্র 
ত্রনস্য়ত্রিি। নায়ক পান্নার কাস্ি জীবস্নর প্রত্রতত্রট পদস্েপই ঘযন এক অস্বত্রস্তকর পত্ররস্বস্শ পত্ররণত। ঘস ত্রদক ত্রদস্য় িেয 
করস্ি আিরা বিস্ত পাত্রর, তার িা-র তাস্ক খুুঁস্জ না ঘপস্য় উত্রদ্বগ্ন হওয়াস্ত ঘস ঘয উত্তর কস্র তা এরকি- 

‘‘িাস্গা ঘভস্বা না, আিার ত্রকিুই করা হয়ত্রন 
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আজ পযতি-িরব না এত শীগত্রগর।’’২  
পান্নার এই হতাশাগ্রস্ত উত্তস্রর িস্ধয খুুঁস্জ পাওয়া যায় এক ত্রচরকাস্ির েুধাতত আশা ভগ্ন হৃদস্য়র ত্রচৎকার। এক 

ঘবদনাতত জীবস্নর ত্রকিু পাওয়ার বযাকুি আস্বদন। ত্রকন্তু ঘসই আস্বদন ঘয ঘস কার কাস্ি রাখস্ি তার চাওয়া, পাওয়া ও 
ত্রপপাসা ত্রকভাস্ব ত্রিটস্ব তা ঘস জাস্ন না। শুধু ঘযন এক হাে-িাাংস পূণত শরীস্রর ত্রনস্য় প্রত্রতত্রদন ত্রকিু প্রস্শ্নর উত্তর খুুঁজস্ত 
ঘবর হয় কখস্না কুয়াশার ত্রভস্র আবার কখস্না িত্রতস্য় যাওয়া আুঁকা-বাুঁকা রাস্তার গাস্য়। তার কাস্ি ঘকাত্রহিার পাহােগুস্িাই 
ঘযন আপন িস্ন হয়। তাস্দর কাস্ি ঘস তার িস্নর ঘগাপস্ন রাখা প্রশ্নগুস্িার উত্তর খুুঁস্জ। তাস্দর সাস্ত কথা বস্ি। ঘস 
বাস্তব জীবন ঘথস্ক ত্রনস্জস্ক এতই আোি কস্র ঘরস্খত্রিি ঘয তাপশ ও ত্রিত্রথস্িস্শর ত্রচত্রেরও ঘকান অথত খুুঁস্জ পাত্রেি না। 
তাই ত্রিত্রথস্িস্শর ত্রচত্রের উস্দ্দস্শয ঘস বস্ি উস্ে ‘শ্লা গঙ্গােত্রেঙ ঘকাথাকার’।  

গস্ল্পর প্রথি ঘথস্ক পান্নাস্ক বাস্তব জীবস্নর প্রত্রত যতই ত্রনরাসি ঘদখা যায় না ঘকন ত্রকন্তু তার ত্রভতস্রও ঘয 
খাওয়ার ইো জাগত্ররত হস্ত ঘদখা যায় না বা ঘকন ত্রকন্তু তার ত্রভতস্রও ঘয শািা নাস্ি এক ত্রকস্শারীর ঘচাস্খ, ত্রচবুস্ক ঘোুঁস্ট 
চুিু খাওয়ার ইো জাগত্ররত হস্ত ঘদখা যায় বা শািাস্ক স্বি ঘদস্খ, ‘তুত্রি আজ আিার নাস্ি বাত্রিশটা একটু উস্ে ত্রদস্য়া’, 
এ ধরস্নর ঘরািাত্রিক ভাবনা ত্রচিার ঘয প্রকাশ পাওয়া যায় ঘস ত্রদক ঘথস্ক গল্পকাস্রর অনবদযতা অস্বীকার করা যায় না। 
গস্ল্পর নায়ক পান্নাস্ক গল্পকার এিনভাস্ব উপস্থাপন কস্রস্িন যাস্ত তার সস্ঙ্গই গস্ল্পর সিস্ত টানাস্পাস্েন জত্রেস্য় ত্রিি। 
আর ঘয ঘিাস্কর িস্ধয ঘরািাত্রিকতার ত্রবপুি আভাস িেয কত্রর ঘস ত্রদক ঘথস্ক ‘ত্ররয়যাত্রি ইউ আর ত্রেি ওল্ড িস্েি’ এই 
উত্রিত্রটস্কও এক বাস্কয স্বীকার করা যায় না। পান্না যত্রদও তার চাওয়া-পাওয়ার ত্রহসাব খুুঁস্জ ঘপস্য়ত্রিি তার শানুয়ার কাস্ি 
ত্রকন্তু ঘসখাস্নও ঘস অপারক প্রিাত্রণত হি। ত্রবস্কিস্বিা কুয়াশােন্ন অন্ধকাস্র ত্রকস্শারী শানুয়ার কাস্ি ত্রগস্য় ঘস তার হৃদস্য়র 
যন্ত্রণা, অস্বত্রস্ত, ত্রকিু পাওয়ার ঘয ইো তা বযি করস্ত ঘচস্য়ত্রিি। ত্রকন্তু শািার  স্র বসা তাস্সর আড্ডার সাস্হব, ত্রবত্রব, 
ঘগািাস্িরা পান্নার ত্রদস্ক োঙা ত্রনস্য়, ঘতস্ে আস্স, সাস্হব, ত্রবত্রব, ঘগািাি, ঘটক্কা সবই ঘযন এক প্রচন্ড, হুিসূ্থি অস্বত্রস্তকর 
পত্ররস্বস্শর সৃত্রে কস্র ঘয শানুয়ার কাস্ি ত্রগস্য় পান্নার তার জীবস্নর চরি পত্ররণত্রত খুুঁস্জ ঘপস্ত ঘচস্য়ত্রিি ঘসখাস্নও ঘস এক 
অস্বত্রস্তকর পত্ররস্বস্শর িুস্খািুত্রখ হয়। তাহস্ি ত্রক ঘসই অস্বত্রস্তই ত্রিি পান্নার জীবস্নর চরি পত্ররণত্রত, যার দরুন ঘস জীবস্নর 
বনসত্রগতক ঘপ্রিস্কও উপস্ভাগ করস্ত পাস্রত্রন যাস্ক ত্রনস্য় ঘস এত কল্পনার জগস্ত ত্র স্র থাকত তাস্কও তার হৃদস্য়র 
সবস্চস্য় গুরুত্বপূণত সস্তযর সস্ঙ্গ পত্ররচয় কত্ররস্য় ত্রদস্ত সেি হয়ত্রন এবাং ঘয কুয়াশািগ্ন ত্রনত্রবে অন্ধকারস্ক ঘস ত্র স্র থাকত, 
ঘয পাহাস্ের বুস্ক  ুস্র  ুস্র তার সিস্ত ত্রদন ঘকস্ট ঘযত ঘশষ পযতি ঘসখাস্নই তার অত্রস্তত্ব ত্রবিীন হস্য় ঘগি। 

গল্পকার ‘জীবনাযাপন’ (অস্টাবর ১৯৭৮) গল্পত্রটস্ত প্রধান চত্ররি যুত্রধত্রষ্ঠর চে দাস্সর িাধযস্ি আিাস্দর ঘয জীবন 
সস্তযর সস্ঙ্গ পত্ররচয় কত্ররস্য় ত্রদস্ত ঘচস্য়স্িন তা সতযই আিাস্দর দৃত্রে এত্রেস্য় ঘযস্ত পাস্রত্রন। উনত্রিশ বির বয়সী যুত্রধত্রষ্ঠর 
চেস্ক এই গস্ল্প ঘদখস্ত পাই দুধরস্নর জীবন যাপন করস্ত। এই দুধরস্নর জীবস্নর িস্ধয একত্রদস্ক তাস্ক ঘদখা যায় 
গােীর কিকব্জার গন্ডস্গাি ঘবর করস্ত বযস্ত। কারখানা  স্রই ঘযন তার জীবন  সীিা সিাপ্ত। ঘযভাস্ব োিার ঘরাগীর 
নােী স্পশত কস্রই বুঝস্ত পাস্রন ঘয ঘরাগীর ত্রক অসুখ বা ত্রক অসুত্রবস্ধ হস্য়স্ি ত্রেক ঘসভাস্ব যুধুবাবুও বস্নট খুস্ি এক 
পিক তাত্রকস্য়ই বিস্ত পাস্রন গাত্রের ঘকাথায় ত্রক গিদ। গাত্রেস্ক ঘস তার আস্বািা বনু্ধ-বান্ধব বস্ি িস্ন কস্র যাস্দর 
সস্ঙ্গ ঘস তার িাস্য়র িতন কথা বত্রিস্ত থাস্ক। এক ঘেহ-পরায়ণ নারীর িিতািয়ী িাপ যুধুবাবুর িস্ধয িেয করা যায়। 
আদুস্র গিায় ওস্দর আশ্বাস ঘদয়, ভরসা ঘদয়। তাস্দর বিস্ত থাস্ক- 

‘‘আত্রি ঘতািাস্দি ভািবাত্রত। নখখী ঘতানািা, ত্রথক হস্য় যাস্ব। 
এইস্তা আত্রি আত্রচ। এইস্তা। িাগ কস্ি না ঘকিন। 
কত ভাি খত্রকি এস্না ঘদাব। খুউব েুতত্রত পাস্ব। 
িাত্রনক আিাি, ঘতানা আিাি, িাগ কস্ি না, ত্রিিঃ।’’৩ 

কারখানার গন্ডীস্তই ঘস তার জীবস্নর সিস্ত আনদ ঘবদনা, চাওয়া পাওয়া সব খুুঁস্জ পায়। কারখানার ঘিাটর, 
িেীগুত্রি ঘযন তাস্ক িায়া প্রদান করস্ত থাস্ক যাস্দর ত্রনস্চ কাজ করস্ত করস্ত হোৎ শুস্য় পস্ে। এবাং স্বত্রস্ত খুুঁস্জ পায়। 

গল্পকার যুত্রধত্রষ্ঠস্রর কারখানার জীবনযাপনস্ক শুস্য়াস্রর বািার সস্ঙ্গ তুিনা কস্রস্িন। তস্ব ঘসটাই কস্রত্রন বস্ি 
আস্রা পাুঁচজস্নর িস্তা ঘস চিাস্েরা করস্ত পাস্রত্রন যা জীবস্নর প্রকৃত স্বাদ ঘকাথায় তা ঘস যাচাই করস্ত পাস্রত্রন। 
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এস্েস্ি জীবন তার কাস্ি এক জত্রটিতািয় ঘ রাস্টাস্প পত্ররণত। ত্রকন্তু জত্রটিতাপূিত জীবন আর সুখ স্বােস্দ ভরা জীবস্নর 
পাথতকয কী জানত যুত্রধত্রষ্ঠর চে। তারও ত্রক ইস্ে হত এক আেির পূণত জীবন যাপন করস্ত ঘস ঘতা আপন িস্ন কারখানার 
জগৎস্কই তার স্বস্ির রাজয বস্ি ঘিস্ন ত্রনস্য়ত্রিি। আর কিুর বিস্দর িত ত্রগত্ররধারী ত্রসাংহস্ক ঘসই স্বস্ির রাস্জযর রাজা 
বস্ি ত্রকন্তু, গস্ল্পর ত্রদ্বতীয় পযতাস্য় আিরা এক অনয ধরস্নর যুত্রধত্রষ্ঠর চেস্ক ঘদখস্ত পাই। িুস্খর দুপাশ ত্রদস্য় ঘয বযত্রিত্রটর 
 ুিাস্নার পস্রই িািা ঝরস্ত থাস্ক, তার িাথায় এবস্রা ঘখবস্রা চুি, িাথার একপাস্শ টাক, এরকি শারীত্ররক অবস্থাসম্পন্ন 
বযত্রিত্রটর কথা শুনা িাি আিাস্দর িস্ন তার ঘয িত্রব েুস্ট ওস্ে তাস্ত িস্ন হয় এক অত্রস্তত্বহীন, নাি ঘগািহীন অত্রস্থ কঙ্কাি 
স্বরূপ িানুষ। ঘয নাত্রক জীবন সম্পস্কত অস্চতন। ত্রকন্তু তার এই অস্চতন জীবস্নর ত্রপিস্নও ঘয এক সস্চতন জীবন নাো 
ত্রদস্ে তা আিরা ঘদখস্ত পাই তার িা এর প্রত্রত তার ঘয কততবয ঘয ত্রচিা ভাবনা ঘস জ্ঞাপন কস্র তা ঘদখস্ি তাস্ক 
কারখানার জগস্তর যুত্রধত্রষ্ঠস্রর সস্ঙ্গ ঘকাস্নাভাস্বই তুিনা করা যায় না। সমূ্পণত এক আিাদা বযত্রিত্ব। ঘয যুত্রধত্রষ্ঠরস্ক আিরা 
কারখানার জগস্ত ত্রনস্জর প্রত্রত, এই সাংসাস্রর প্রত্রত উদাসীন হস্য় এক টািিাটাি জীবন যাত্রপত করস্ত ঘদত্রখ ত্রেক অপর 
ত্রদস্ক ত্রনস্জর বয়স বাো ত্রনস্য় ত্রচিা এিনত্রক িাস্য়র বয়স বাোর জনয ঘস আর ঘয িাস্য়র হাস্তর ভাি িদ রান্না আর 
ঘখস্ত পারস্ব না এরকি ত্রচিা একিাি একজন বাস্তব জীবস্নর বাত্রসদারই থাকস্ত পাস্র। এস্ত ঘকান সস্দহ ঘনই। 

ঘয বযত্রি এক টুকস্রা জত্রিস্ত নানা রকস্ির েসি েিাস্নার স্বি ঘদস্খ, ‘সাত-ভাই চম্পা জাগস্র’ এ ধরস্নর 
গান গুন গুন করস্ত থাস্ক, কাস্িা ঘ াোর খুস্রর শস্ব্দ চত্রকত হয়, ঘিস্ র গুরু গজতস্ন যার হৃদয় কাুঁপস্ত থাস্ক, যার পস্চ 
যাওয়া িাথার এক ঘকাস্ন হোৎ কস্র ঘয ‘গাুঁ, ঘগরাি, পুকুর আর ঘিস্য় িানুস্ষর িত্রব উুঁত্রক ঘদয়-এই ধরস্নর বাস্তব জগৎ 
সম্পস্কত সস্চতন বযত্রিস্ক ত্রক ঘকউ িন্নিাো বা িন্নিত্রত বস্ি িস্ন হয়। জীবন সম্পস্কত যত্রদ ঘকান বযত্রির প্রকৃত ধারণা না 
থাকত তাহস্ি ত্রক তার িস্ন েসি েিাস্না বা চম্পাস্ক  ুি ঘথস্ক জাগাস্নার িস্তা গাস্নর উস্রক হত? গস্ল্পর প্রথি 
পযতাস্য় ঘয বযত্রিস্ক বারবার কাজ করস্ত ত্রগস্য় ঘযখাস্ন ঘসখাস্ন  ুিাস্নার জনয শুস্য়াস্রর বািার সস্ঙ্গ তুিনা করা হস্য়স্ি 
ঘসই বযত্রিই ত্রক কাউস্ক গাস্নর িাধযস্ি  ুি ঘথস্ক জাগাস্নার প্রয়াস করস্ত পাস্র? গস্ল্পর এই ঘিাস্ে এক ত্রবরাট প্রশ্নত্রচি 
গল্পকার পােস্কর সািস্ন তার ঘিখনীস্ত তুস্ি ধস্রস্িন। 

গস্ল্পর প্রথি পযতাস্য় জীবনস্ক এক স্য় িস্ন কস্র বাুঁচস্ত ঘশখা এক পুরুষ আবার ত্রেক তারই পাশাপাত্রশ অপর 
পযতাস্য় ঘস জীবস্নর িস্ধয ঘয অস্নক নতুনত্ব িুত্রকস্য় আস্ি এবাং ঘসই নতুনত্বস্ক বাস্তস্ব পত্ররণত করস্ত উৎসাহী এক অনয 
পুরুষস্ক ঘিখক পােস্কর ঘচাস্খ আঙুি ত্রদস্য় ঘদখাস্ত ঘচস্য়স্িন। তাহস্ি এই দুরধরস্নর জীবন সস্তযর িস্ধয যুত্রধত্রষ্ঠর 
চস্ের ঘয দ্বন্দ্ব বা ঘয টানা-স্পাস্েন তাস্ক বাস্তবাত্রয়ত কস্র নতুন রূপ ঘদওয়ার একিাি দাত্রয়ত্ব হস্ে পােক িহস্ির।  

‘ধীরাস্জর গল্প’ (কাত্রততক ১৩৮০) রচনাত্রটর সিস্ত টানাস্পাস্েন এক হাসপাতািস্ক ঘকে কস্র। গস্ল্পর প্রধান 
চত্ররি ধীরাস্জর জীবস্নর ঘয করুণ পত্ররণত্রত ঘিখক আিাস্দর সািস্ন তুস্ি ধস্রস্িন তা সতযই িিতাত্রিক। একত্রট ঘতইশ 
বিস্রর যুবস্কর ঘয জীবনস্রখা ঘিখক তার ঘিখনীস্ত তুস্ি ধস্রস্িন তা সতযই আিাস্দর হৃদয়স্ক ঘভস্ঙ্গ চুরিাে কস্র 
ঘদয়। ধীরুর ঘয বয়স্সর উস্েখ ঘিখক তাুঁর রচনায় কস্রস্িন ঘসই বয়স্স একজন যুবস্কর বদনত্রদন কাজকিত বা চিাস্েরা 
ঘযরকি হওয়া উত্রচত ত্রিি এখাস্ন সব তার উস্ো। ত্রনস্জর জীবস্নর প্রত্রত উদাসীন, ত্রনস্জর দাত্রয়ত্ব কততবয ঘথস্ক ত্রবিুখ, 
এিনত্রক পৃত্রথবীস্ত ঘয বযত্রিস্ত্বর আর ঘকান ত্রকিুর সাস্থ তুিনা করাই বৃথা বা অনথতক ঘসই িাস্কও ঘস তার িস্নর দ্বস্ন্দ্বর 
কথা বিস্ত পারস্ি না। শুধু ঘয এক করুণ আস্েস্পর ত্রচৎকার ঘস তার িস্নর িস্ধয ত্রবুঁস্ধ ঘরস্খস্ি, ‘িা, িাস্গা’, এই িস্ন 
হস্ে সাংসাস্রর ঘকান ত্রকিুস্কই ঘস ঘখািা িস্ন বরণ করস্ত পারস্ি না। তার কাস্ি সব ত্রকিুই এক প্রত্রতবাদ স্বরূপ। সব 
ত্রকিুই ঘযন ঘবরঙ হস্য় যায় তার দৃত্রেস্ত। ঘকননা ঘবহািার কথা শুস্ন ঘস বস্ি উস্ে-‘ঘনা ঘিার ঘেত্রয়াং অন ভাস্য়াত্রিন’। 
ঘকন এই তরুস্ণর িস্নর এই ত্রবষাদ রূপ। ঘয বয়স্স যুবক-যুবতীস্দর জীবস্নর ঘবত্রশেণ সিয়ই ঘকস্ট যায় আপন জগৎ 
ত্রনস্য় ত্রচিা ঘচতনায়। বাস্তস্বর সব আবরণস্ক এস্কবাস্র ত্রনস্জর িুত্রষ্ঠবি করার আকাঙ্খায়। ঘসখাস্ন ঘকন নায়ক ধীরু 
ত্রনস্জর বাস্তব জগৎ ঘথস্ক সস্র ত্রগস্য় ত্রনস্জর জনয এক আিাদা জগস্তর বতত্রর কস্র ত্রনস্য়স্ি। এবাং ঘসই স্বিািু জগতস্কই 
আপন কস্র ত্রনস্য়স্ি। 
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ধীরাস্জর িস্ধয আিরা এক ঘরািাত্রিক ঘপ্রত্রিক সত্তার পত্ররচয় পাই। ঘস সত্তা তাস্ক বাস্তব ঘথস্ক কল্পনার 
ঘ রাস্টাস্প বদী কস্র ঘরস্খস্ি। আর যখনই ঘস ঘসই ঘ রাস্টাপ ঘথস্ক ঘবর হস্য় আসি সস্তযর সস্ঙ্গ সাোৎ করস্ত চায় 
তখনই তাস্ক তার স্বািািু জগৎ আর প্রকৃত বাস্তস্বর সস্ঙ্গ পত্ররত্রচত হস্ত ঘদয়ত্রন।  

 ‘চাত্ররত্রদস্ক বুদু্বদ, চাত্ররত্রদস্ক ত্রিিা, চাত্ররত্রদস্ক বুিভুিাইয়া’’৪ 
গল্পকার গস্ল্পর নাত্রয়কা ত্রিিাস্ক প্রকাস্শয না এস্নও ধীরাস্জর ভাবনা-ত্রচিায় এিনভাস্ব বাস্তবাত্রয়ত কস্র 

ঘরস্খত্রিস্িন যাস্ত ত্রিিাস্কই গস্ল্পর ঘিরুদন্ড বস্ি িস্ন হয়। ঘয ত্রিিাই ত্রিি ধীরুর িস্নর গভীরতায়। ত্রকন্তু ঘস তার 
ত্রভতস্রর যন্ত্রণাস্ক তার সহপােী, পত্ররবার-পত্ররজন এিনত্রক তার িাস্য়র কাস্ি পযতি বযি করস্ত পাস্রত্রন। তার ত্রভতস্রর 
যন্ত্রণা ঘযন এক প্রত্রতবাস্দর, ত্রবস্রাস্ধর এবাং ঘকস্ে ঘনওয়ার ঘিািুপ ভত্রঙিায় েুস্ট উস্েত্রিি। আিরা তার পত্ররচয় পাই 
ধীরুর ঘিাট ভাইস্য়র ঘখিনা ধরা িািই ঘস প্রকৃত্রতর ত্রনয়িানুযায়ী অনয পাুঁচটা ত্রশশুর িতই ত্রচৎকার কস্র উস্ে। ত্রকন্তু 
ধীরাস্জর দৃত্রেস্ত ঘসটা ত্রিি এক প্রত্রতবাদস্বরূপ। ঘস ঘযন সবত্রকিুস্তই এক অসহয অস্বত্রস্ত অনুভব কস্র। 

ত্রিিার ঘচাখ ত্রদস্য় ধীরাজ ঘয জগস্তর সস্ঙ্গ ত্রিস্ি ত্রিস্শ একাকার হস্য় ত্রগস্য়ত্রিি। ঘসই আস্িৌত্রকক িায়া জগস্তর 
বাত্রসদা হস্য় ত্রগস্য়ত্রিি ধীরাজ। ত্রকন্তু যখনই িায়ার ঘ ার ঘকস্ট বাস্তস্বর সস্ঙ্গ তার পত্ররচয়  টি ত্রেক তখনই ঘস এক 
অন্ধকাস্র আেন্ন পস্থর পত্রথক হস্য় রইি ত্রচরকাস্ির জনয।  ুস্ির ঘ ার ঘথস্ক উস্ে ঘস জানস্ত পারি তার ত্রপ্রয়তিা আর 
তার কাস্ি ঘনই ঘস এখনও ঘচরাপুঞ্জীর হাসপাতাস্ির এিাস্জতত্রি ওয়াস্েত।  

‘আয়না’ (আষা়ে ১৩৮১) িানুস্ষর িস্নর প্রত্রতেত্রবর সস্ঙ্গ আয়নাস্ক তুিনা করা হস্য়স্ি আয়না গল্পত্রটস্ত। যখন 
আিাস্দর িস্নর যন্ত্রণা, ঘোভ, ঘবদনা ইতযাত্রদ কাস্রার সস্ঙ্গ বযি করস্ত পাত্রর না তখন ঘস আয়নাস্ক তার প্রত্রতত্রনত্রধ বা 
অিরঙ্গ িস্ন কত্রর সবত্রকিুই ত্রবনা ত্রদ্বধায় বযি করস্ত থাত্রক। এই গল্পত্রটস্ত গল্পকার আয়নাস্ক ঘকেত্রবদুস্ত ঘরস্খ গস্ল্পর 
িূি বিবযস্ক পােস্কর সািস্ন তুস্ি ধস্রস্িন। গস্ল্পর নববধূ বীত্রথ তার জীবস্নর জত্রটিতাপূণত অাংশত্রটস্ক, ঘয অাংশত্রট তাস্ক 
এক ত্রবষাি ঘপাকার িস্তা কুস্ে কুস্ে খাত্রেি এবাং তার জীবনত্রটস্ক এক শব্দহীন ধ্বাংস্সর ত্রদস্ক এত্রগস্য় ত্রনস্য় যাত্রেি, 
ঘসই অাংশত্রটস্ক বীত্রথ এক জে বস্তু আয়নার সািস্ন তুস্ি ধস্র জে বস্তুত্রটর িস্ধয প্রাস্ণর সঞ্চার কস্রত্রিি। এক প্রশ্নত্রচি 
ঘরস্খত্রিি আয়নাত্রটর গাস্য়। এবাং ঘসই প্রস্শ্নর উত্তস্ররও আশা রাখত আয়নার কাস্ি। 

এই প্রসস্ঙ্গ আিরা রবীেনাথ োকুস্রর গল্পগুস্ের অিগতত ‘সুভা’ গস্ল্পর নাত্রয়কা সুভার জীবস্নর করুণ কাত্রহনীস্ক 
তুিনা করস্ত পাত্রর। পুস্রা নাি সুভাত্রষণী হস্িও জমসূস্ি ঘস ঘবাবা। ত্রবধার ত্রনষু্ঠর ত্রনয়ত্রতস্ক সুভা তার প্রকৃত সতয বস্ি 
ঘিস্ন ত্রনস্য়ত্রিি ত্রেক ঘযভাস্ব বীত্রথস্ক তার বাবা পাথত-র সস্ঙ্গ তার ভাস্িাবাসার কথা ঘজস্ন ত্রপস্সিশাইস্য়র বাগান বাত্রে 
ঘথস্ক অনয  শহস্র ত্রনস্য় ত্রগস্য়  রবদী কস্র প্রণস্বর সস্ঙ্গ ত্রববাহ বন্ধস্ন আবি কস্র ঘদন। এক বদী আসািীর িস্তা। 
তখন বীত্রথও িস্নর িস্ধয সিুস্রর সহর ঘেউ এর িস্তা সহরত্রট প্রস্শ্নর উস্রক থাকা সস্ে প্রণবস্কই তার ত্রনয়ত্রত বস্ি 
িস্ন ত্রনস্য়ত্রিি। 

বীত্রথ ঘযভাস্ব তার ঘসই সহরটা প্রস্শ্নর উত্তর কুুঁস্জ ঘবোয় আয়নার কাস্ি ত্রেক ঘসইভাস্ব সুভাও তার জীবস্নর 
সিস্ত দুিঃখ ঘবদনাস্ক ‘প্রকৃত্রত’র সস্ঙ্গ বাটস্ত থাস্ক। প্রকৃত্রতস্কই ঘস পরি আত্মীয় বস্ি ঘিস্ন ঘনয়। ঘকননা ‘প্রকৃত্রত ও 
ঘবাবা আর সুভাও ঘবাবা’। ত্রনজতন দুপুর ঘযন সুভাস্ক প্রত্রতত্রদন এক নতুন ঘসানািী আভার বশীভূত কস্র ঘদয়। ঘয আভা 
সুভাস্ক সঙ্গ দান কস্র। ত্রেক যখন বাথত বীত্রথস্ক একা ঘরস্খ অত্রেস্সর চস্ি যায় ও বাত্রের সকস্ি ত্রনস্জর ত্রনস্জর কাস্জ 
বযস্ত হস্য় পস্ে এবাং বীত্রথ একাকীস্ত্ব ঘভাস্গ ও তার কাস্ি চার ঘদওয়াস্ির  রত্রট যখন এক অন্ধকারিয় খাুঁচায় পত্ররণত 
হয় তখনই ঘসই আয়নাত্রটই বীত্রথর প্রকৃত বান্ধস্ব পত্ররণত হয় ও বীত্রথর একাকীস্ত্বর সঙ্গী হস্য় উস্ে। যার কাস্ি তার িস্নর 
অসহয যন্ত্রণাস্ক স্বাধীনভাস্ব বযি করস্ত পাস্র।  

রবীেনাথ ঘযভাস্ব এক অপূবত িত্রহিায় সুভার জীবস্নর ত্রনিতি  টনাস্ক প্রকৃত্রতর সাহাস্যয িত্রহিািত্রন্ডত কস্র 
তুস্িস্িন ত্রেক ঘসইভাস্ব গল্পকার ভাস্করানদ শিতা বীত্রথর জীবস্নর সব ঘথস্ক বে দ্বন্দ্ব ঘযখাস্ন বীত্রথ ঘযখাস্ন বীত্রথ পাস্থতর 
কািনাস্ক ভাস্িাবাসার নাি ত্রদস্য় ভুিস্ত পারত্রিি না ঘস জায়গায় প্রণব বীত্রথর স্বািী হওয়া সস্ত্বও তার কািনা ত্রপ্রয়তাস্ক 
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িন ঘথস্ক গ্রহণ করস্ত পারত্রিি না। প্রত্রতত্রদন ঘযন এক অস্বত্রস্তকর জগস্তর সস্ঙ্গ বীত্রথর পত্ররচয় হত্রেি। একত্রট ত্রবরাট 
প্রশ্নত্রচি ঘরস্খ ত্রগস্য়ত্রিি বীত্রথ আয়নাত্রটর কাস্ি ঘয- 

‘‘এখন ত্রকভাস্ব যাস্ব ত্রদন? এভাস্বই কী যাস্ব!’’৫ 
‘ভয়’ (িা  ১৩৮১) গল্পত্রটস্ত গল্পকার প্রধান চত্ররি ত্রনত্রখস্ির িস্ন ঘয ভস্য়র সঞ্চার কস্রস্িন বাস্তস্বও ত্রক তার 

ঘকান অত্রস্তত্ব ত্রিি না ত্রক ঘসটা তার িস্নরই ঘকান দ্বন্দ্ব। এক ত্রবরাট প্রশ্নত্রচি সিস্ত গল্পত্রটস্ক ত্র স্র ঘরস্খস্ি। সিস্ত 
গল্পত্রটস্তই ঘকান এক নাি না জানা ভয়ঙ্কর বযথা ত্রনত্রখিস্ক কুস্র-কুস্র খাত্রেি। ত্রকন্তু ত্রনত্রখি ঘয বযথার কথা বারবার 
সকিস্ক বস্িত্রিি ঘসই বযথা সম্পস্কত ঘসও ত্রক পুস্রাপুত্রর একিত ত্রিি? আস্দৌ ত্রক ঘকান বযথা তার অির িনস্ক ঘশষ 
কস্র ত্রদত্রেি? ঘকননা আত্রপস্সর ত্রশবদাস বাবুর উপস্দশ ‘‘অনয ত্রকিু কিস্েন নাত্রক?’’ োিার ঘদখান িশাই, োিার 
ঘদখান-সিয় বস্ো খারাপ’’-এই কথাগুস্িা শুস্ন তার উস্দ্দস্শয নানান ত্রবত্রেরী িিবয কস্র ত্রনত্রখি ঘয,  

‘‘...এ সিস্ত ঘবাত্ররাং পাবত্রিকস্ক ঘপাুঁস্দর কাপে তুস্ি আো কস্র িযাুঁকা ত্রদস্ত হয়।’’৬  
আিরা পােকগস্ণর কাস্ি গল্পকাস্রর ত্রনত্রখস্ির িুখ ত্রদস্য় এিন অপ্রীত্রতকর উিারণ করাস্না সত্রেক বস্ি িস্ন হি 

না। কারণ এই উিরাস্ণর িস্ধয ঘকাথায় অস্পে রস্য় ঘগস্ি ত্রনত্রখস্ির ঘসই অথতহীন ভস্য়র উস্রক। যত্রদ গস্ল্পর নায়ক 
ত্রনস্জর ভয় সিস্ন্ধ পুস্রাপুত্ররভাস্ব এক কথায় অটি থাকত তাহস্ি তার িুস্খ এরকি বিবয অথতহীন বস্ি িস্ন হত না। 
ঘকননা নায়ক ত্রনস্জই বুস্ঝ উেস্ত পারস্ি না ঘয সতযই ত্রক তার বুস্কর ঘভতস্র ঘকান বযথার সৃত্রে হস্য়স্ি না ত্রক ঘসটা তার 
কাল্পত্রনক িস্নর ঘকান গুজব। আর এরকি যত্রদ না-ই-বা হত তস্ব ঘস ত্রশবদাস বাবুর উপস্দশস্ক স্বািনা বস্ি ঘভস্ব ত্রনত 
না ত্রক যাস্ে তাই শ্লা, ত্রসিপযাত্রথ। ঘকন ত্রনত্রখি ত্রশবদাস বাবুর উপস্দস্শ এিনভাস্ব উস্ত্তত্রজত হস্য় উেি? এখাস্ন রস্য় 
ঘগস্ি এক প্রশ্নত্রচি। 

এিনত্রক গস্ল্পর প্রথস্িও ঘদখস্ত পাই, ত্রনত্রখস্ির বাবা গল্প বিস্ত বিস্ত হোৎ ত্রনত্রখিস্ক যখন ত্রজজ্ঞাসা  করস্তন-
‘কী কস্র ঘখাকা ভয় পাত্রেি?’ ত্রনত্রখি তখন ঘসই ভস্য়র তীব্র প্রত্রতবাদ কস্র বিত ‘না’। আস্রা বিত তার কাস্ি একটা 
তস্রায়াি আস্ি যা ত্রদস্য় ঘস ‘ভয়’ঘক তাত্রেস্য় ঘদস্ব। এখাস্ন গল্পকার একটা প্রশ্নত্রচি ঘরস্খ ঘগস্িন, যত্রদ ভয় না-ই পায় 
তস্ব ‘তাোস্নার’ বযাপার আসস্ব ঘকন? সুতরাাং গল্পকার গল্পত্রটস্ত প্রধান চত্ররিস্ক আিাস্দর সািস্ন এিনভাস্ব উপস্থাপন 
কস্রস্িন ঘস নাত্রক তার িস্নর এই ঘদািাচিতাস্ক ঘকাথাও একবাস্কয স্বীকার কস্র ত্রনস্ে আবার ঘকাথাও তার প্রতযাখান 
করস্ি। ত্রনত্রখস্ির এই জীবস্নর প্রত্রত ত্রনরাশািয় উিারস্ণ ঘস ঘয িৃতুযস্ক তার এস্কবাস্র ত্রনকস্ট বস্ি ঘভস্বত্রিি তাস্ত 
ঘকাস্না সস্দহ ঘনই। আবার অপর ত্রদস্ক ঘদখা যায়, ত্রনত্রখি যখন োিাস্রর কাস্ি তার বযথা উপশস্ির জনয সাোৎ করস্ত 
যায় তখন োিাস্রর-‘‘ওসব ত্রকসুয না, আপত্রন ঘবাধ হয় ঘকাস্নাত্রদন ঘচাট ঘপস্য়ত্রিস্িন, তাই একটু আধটু িাসকুিার ঘপইন 
হস্য়স্ি, বুঝস্িন! ওটা এিত্রনস্ত ঘসস্র যাস্ব-!’’ োিাস্রর িুস্খ এরকি একটা ইত্রতবাচক উত্তর ঘশানার পরও ত্রনত্রখি তা 
সরিতার সত্রহত ঘিস্ন ত্রনস্ত পারত্রিি না ঘকন, ঘকন ঘস এক জত্রটিতািয় অন্ধকাস্রর ঘ রাস্টাস্প বদী হস্য় ত্রগস্য়ত্রিি।  

‘স্সই বাত্রে’ (নচি ১৩৮১) আিরা সবই সুদস্রর পূজারী। পত্ররপূণততাস্ক আিরা আিাস্দর জীবস্নর সবতস্শ্রষ্ঠ প্রাত্রপ্ত 
বস্ি িস্ন কত্রর। যখন পত্ররপূণততায় সব ত্রকিু ঘিস্য় যায় তখনই তা আিরা সাধারণ িানুস্ষর কাস্ি এক আস্িৌত্রকক 
ঘসৌদযততায় ভস্র উস্ে। গল্পকার ভাস্করানদ শিতা ‘ঘসই বাত্রে’ গল্পত্রটস্ত বাত্রের দুত্রট রূস্পর সস্ঙ্গ আিাস্দর সাোৎ করাস্ত 
ঘচস্য়স্িন। গস্ল্পর প্রথি স্তস্র বাত্রেত্রটর আিরা এক জীবি রূপ ঘদখস্ত  পাই। ঘসই জীবি রূস্পর সােী স্বরূপ আকাশিয় 
আত্রবরস্গািা রঙ িোস্না সূযত, ত্রশশুর িুস্খ িাস্য়র স্তন চাপাস্না দৃশয, বাুঁশীর শব্দ, হত্ররণ ও খরস্গাস্শর ত্রনত্রিি িস্ন ত্রবশ্রাি 
করা এ সবত্রকিুর িস্ধযই ঘযন এক নতুন জীবস্নর িাপ িেয করা যায়। নতুন জীবন, নতুন প্রাণ সব ত্রকিুস্তই ঘযন এক 
নতুনস্ত্বর িাপ ত্রকন্তু বাত্রেটা পুস্রাস্না অস্নক পুস্রাস্না’। বাত্রেটা পুস্রাস্না হস্িও তার চারপাস্শ ত্র স্র ঘয সকি নতুন নতুন 
জীবস্নর সিাস্বশ গল্পকার তার রচনায় তুস্ি ধস্রস্িন তা সত্রতযই পােকগস্ণর হৃদয়স্ক জীবন সম্পস্কত আরও আগ্রহী কস্র 
তুস্ি। 

ত্রকন্তু হোৎ ঘসই ‘পুস্রাস্না বাত্রেটা সতযই পুস্রাস্না হস্য় ঘগি। এক শ্মশাস্ন পত্ররণত হি ঘসই বাত্রের অত্রস্তত্ব। 
ঘযখাস্ন হাট বসত, নানা ঘিাস্কর সিাগি হত ঘসখাস্ন হোৎ বুস্ো রাখাি ঘচাস্খ িাত্রন আর জি ত্রপচুত্রট ত্রনস্য় ঝাপসা দৃত্রেস্ত 
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িাস্ঝ িস্ধয এস্স জত্রি িাপা ঘদস্খ। এখাস্ন বুস্ো রাখাি, উই ধরা বাুঁত্রশ, রগ্ন শাি-সরি তিাস্ির সস্ঙ্গ ঘসই বাত্রের 
অত্রস্তত্বস্ক তুিনা কস্রস্িন গল্পকার। ভগ্ন প্রায় দরজা-জানািা। ঘযন সবত্রদস্কই এক বাুঁচার আততনাদ। এখন ঘকউ আর 
কাস্রার কথা ভাস্ব না। সবই ত্রনস্জস্ক ত্রনস্য় বযস্ত। 

ঘসই বাত্রেত্রটস্ক গল্পকার নতুন ভত্রঙ্গিায় এক আস্িৌত্রকক জগস্তর িহারাস্জর সস্ঙ্গ তুিনা কস্রস্িন যাস্ক ঘকউ 
ঘকানত্রদন ঘদস্খত্রন। এবাং ঘসই বাত্রেত্রটস্ক ত্র স্র সাধারণ কৃষক িজুস্ররা ঘয স্বত্রস্ত ঘপত তার ঘকেিূস্ি ত্রিস্িন রূপকথার 
কাত্রহনীর রাজকুিাস্রর িস্তা এক বযত্রিত্ব ঘয নাত্রক সাত-সিুর পার ঘথস্কও গস্ল্পর রাজকনযাস্ক রােশ ঘখােস্সর হাত 
ঘথস্ক রো কস্র আনস্ত পাস্র। এ প্রসস্ঙ্গ গল্পকাস্রর িস্ন পস্ে-‘তাস্দর ঘপস্ট েুধা িুস্খ হাত্রস।’ এই হাত্রসর ঘপিস্ন ঘয 
প্রগা়ে ত্রবশ্বাস বা আশা তা সত্রতযই গল্পত্রটস্ক এক অনয পস্থ ত্রনস্য় যায়। এখাস্ন িহারাজস্ক ঘয রূপকথার রাজকুিাস্রর 
সস্ঙ্গ তুিনা করা হস্য়স্ি তার কারণ িহারাজ স্বিাস্িাস্ক বাস কস্রও ঘসই দুিঃখী ত্রভখরী ও ত্রিন্নিূি িানুস্ষর দাতা রূস্প 
কাজ কস্র ঘগস্িন। তাই ঘপস্ট েুধা থাকা সস্েও তাস্দর িুস্খ ত্রতত্রন হাত্রস েুটাস্ত ঘপস্রস্িন। 

ত্রকন্তু আজ আর ঘকউ েুধা ঘপস্ট হাত্রস িুখ ত্রনস্য় এই বাত্রের ত্রদস্ক আস্স না। আসা ঘতা দূস্রর কথা এিনত্রক 
তাকাস্তও ভয় কস্র।বাত্রেত্রট ঘযন কাস্রা সঙ্গ খুুঁস্জ ঘবোয়। এক অসহায় ঘবদনায় ত্রচৎকার কস্র উস্ে দরজার ত্রবত্রেত্রর কযাুঁ-
চ আওয়াজত্রটর িস্তা। এখন আর বাত্রের ঘশাভা বত্রিতত হয় না। ঘকান হাুঁক-োক, দীয়তাাং, ভূজযতাাং ত্রকিুরই ঘকান শব্দ 
ঘশানা যায় না। ঘকবি ঘসটাই অনুভব করা যায় ঘযভাস্ব িরুভূত্রিস্ত ঘকান পত্রথক হাুঁটস্তই হাুঁস্ত িাত্ররত্রচকাস্ক জি িস্ন 
কস্র ঘসখাস্ন িুস্ট যায় এবাং এক ভীষণ হতাশার সমু্মখীন হয় ত্রেক ঘসইভাস্ব বাত্রেত্রটও ঘযন তার সত্রঙ্গনীস্ক খুুঁস্জ ঘবোয় 
ও এক শব্দহীন যন্ত্রণায় ঘভাস্গ। 

পত্ররস্শস্ষ এটাই বিস্ত পাত্রর, ‘ঘসই বাত্রে’ গল্পত্রটস্ক আিরা িানুস্ষর জীবস্নর ঘয ত্রতনত্রট পযতাস্য়র িস্ধয দুত্রট পযতায় 
ঘযৌবনকাি ও বৃিকাস্ির সস্ঙ্গ তুিনা করস্ত পাত্রর। ঘকননা ঘযৌবনকািই হস্ে িানুস্ষর জীবস্নর ঘশ্রষ্ঠ কাি। এই সিস্য়ই 
িানুষ তার জীবস্নর সিস্ত চাওয়া, পাওয়া, ত্রনস্জস্ক প্রকৃত িানুষ রূস্প প্রত্রতত্রষ্ঠত করা সব ত্রকিুই অজতন করস্ত পাস্র। ত্রেক 
ঘযভাস্ব ঘসই বাত্রেত্রটর ঘচৌহত্রদ্দস্ত সব ত্রকিুর পত্ররপূণততা এিনভাস্ব ত্রিি যাস্ত হাত বাোস্িই এক রাশ সুস্খর আস্িায় 
হাস্তর িুস্ো ভস্র ঘযত। ত্রকন্তু বৃিকাি িানুস্ষর জীবস্নর এিন একটা সিয় ঘয সিস্য় িানুষ চায় তার চাওয়া, পাওয়া ও 
যা ঘস অজতন কস্র ঘরস্খস্ি সব ত্রকিুর িস্ধয ত্রদস্য়ই তার বাত্রক সিয়টুকু কাত্রটস্য় ঘদয় ত্রকন্তু যখন ঘস তার ঘসই পাওনা 
ঘথস্ক ত্রবরত থাস্ক তখন তার সিস্ত আশা ত্রনরাশায় পত্ররণত হয়। এক ত্রনরাশাগ্রস্ত জীবস্নর ত্রদস্ক ধাত্রবত হস্ত থাস্ক তার 
ঘসানািী রাং িাখা ঘসই ত্রদনগুস্িা। এখাস্ন ঘসই বাত্রেত্রটও তার পত্ররপূণততার োত্রিস্ক ঘবত্রশেণ ধস্র রাখস্ত পাস্রত্রন। এক 
িৃতুযিুস্খ পত্রতত যািীর িস্তা শুধু ঘচাখ খুস্ি এই ভগ্নতার দৃশয ঘদখস্ত থাস্ক ত্রকন্তু হাে ভাঙ্গা বুস্োর িস্তা ত্রকিু বিস্ত 
পাস্রত্রন। কারণ তখন ঘযৌবন কাস্ির ত্রবশ্বাস আর বৃিকাস্ির ত্রবশ্বাস্সর িস্ধয এক ত্রবস্তর োরাক জস্ম যায়। 

শতক্রতুর অনয কুশি ঘসনানী ঘশখর দাস। এই পত্রিকার চত্ররি অস্জতন তাুঁর গল্পগুত্রি ত্রবস্শষ িযতাদাবাহী। 
বযাত্রে িানুস্ষর আত্মেয়, ত্রববত্রিষা, আবার আশ্রস্য়র সন্ধানই ঘযন ‘ক্রিশ তাপ’ (আষা়ে ১৩৮০) গল্পত্রটর িূি ত্রবষয়। সল্পায়তন 
গল্পত্রটর সমূ্পণত অবয়ব জুস্েই ত্রিস্শ আস্ি এক িন্থর েয়, যা একই সস্ঙ্গ তীব্র। ত্রহিুর ত্রনিঃসঙ্গতা, ত্রহিুর অসুখ ত্রবসুখ, 
ত্রহিুর আত্মকথন, ত্রহিুর সাংিগ্নতা অথবা সাংিগ্নহীনতা ইতযাত্রদ সবই আসস্ি আধুত্রনক নাগত্ররক জীবস্নর নানা অবস্েস্য়র 
ত্রদস্কই অঙুত্রি ত্রনস্দতশ করস্ি। জ্বর হস্িই ত্রহিু ঘযন তীব্র আত্মস্েস্য়র সমু্মখীন হয়। সুধা কখনও, কখনও ঘিারত্রদস্ক ঘকে 
কস্র ত্রহিুর অত্রবশ্বাস্সর আভাস পাই আিরা। এক অবযাখযাত তাপই ঘযন আিাস্দর জীবস্নর িুস্খািুত্রখ দাুঁে কত্ররস্য় ঘদয়। 
নাগত্ররক জীবস্নর ক্রি অবেস্য়র ত্রবপরীস্ত এই ক্রিশ তাপ। 

‘স্শ্বত রি কণা’ (ভার ১৩৮০) গল্পত্রটস্ত ত্রববণততা, ঘবরঙ িস্নাভাব, সবত্রকিুই ঘযন  ন কুয়াশায় িুত্রকস্য় যাস্ে। 
ইস্ে থাকা সস্েও ঘকান ত্রকিুস্ক ত্রনস্জর আয়স্ত্ত ধস্র রাখা যাস্ে না। সবতিই ঘযন এক জরাজীণত অবস্থা, এক ভগ্ন দশা। 
ঘয ভগ্নতা িােখার কস্র ত্রদত্রেি ড্রাইভারস্ক। তার সবত্রকিুস্তই ঘযন এক ত্রহস্সস্ব। কীস্সর ত্রহস্সব হয়ত ঘস ত্রনস্জই ঘস 
ত্রবষস্য় ভাি কস্র অবগত নয়। সবত্রকিুই ঘযন উস্ে যাত্রেি। ত্রেক ঘযভাস্ব বিাকা আকাস্শ উেস্ত উেস্ত এক নাি না 
জানা ত্রেকানায় ত্রবিীন হস্য় যায়। ঘচো করত্রিি এসস্বর িস্ধযও ত্রশব রাত্রির সিস্তর িস্তা একটু ত্রকিু ধস্র রাখস্ত। িাস্ন 
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একটু বাুঁচার ইস্ে। ঘয ইস্েটা প্রকাশ পায় গাত্রেত্রটস্ক ঘযভাস্ব ড্রাইভার যস্ের সত্রহত পত্ররচযতা করত্রিি তাস্ত একত্রট 
আশাবাদী বযত্রি সত্তার পত্ররচয় পাই। আশাবাদী হস্িও ঘসই আশা বণতহীন তাস্ত ঘকান আস্িাদ ঘনই, এস্কবাস্র ‘সাদা রি 
কণার িস্তা’। ঘিখক নািত্রটর িস্ধযই এক ঘদযাতনািয় বযঞ্জনাস্ক আশ্রয় ত্রদস্য় ত্রিস্িন। কত্রচ  াস্সর ঘযভাস্ব পা রাখস্ত 
শরীর ত্রনজতস্র উস্ে ত্রেক ঘসভাস্ব ‘সাদা রিদানার আস্শ পাস্শর ঘরত্রেস্য়টাস্রর নরি অাংশ ওর আটকায়।  

গাত্রে ও ড্রাইভার এস্ক অপস্রর পত্ররপূরক এই চরি সতয সম্পস্কত আিরা অবগত। ত্রকন্তু এখাস্ন এই  চরি 
সতযস্ক ঘিখক আিাস্দর সািস্ন এিনভাস্ব উপস্থাপন কস্রস্িন যাস্ত এস্ক অপস্রর পত্ররপূরক এর চাইস্ত ঘবত্রশ িস্ন 
হস্ে এক রুগ্ন অত্রস্থ-চিতসার কঙ্কাি স্বরূপ ঘদহস্ক ড্রাইভার আপন িস্ন বহন কস্র ত্রনস্য় যাস্ে সযস্ে। শুধু তাই নয় 
গাত্রেত্রটর িস্ধয ঘযন ঘস এক িানব সত্তাস্ক প্রত্রতত্রষ্ঠত করস্ত ঘচস্য়ত্রিি। ত্রকন্তু গল্পত্রটস্ত বার বার ঘয ‘ঘনি ঘেট ও তাস্ত 
সাদা অেস্র ঘিখা WBC-এর উস্েখ করা হস্য়স্ি। এস্ত িস্ন হয় গস্ল্পর প্রকৃত অথত পােস্কর সািস্ন প্রকাশ পাস্ে না। 

গাত্রেত্রটর সমূ্পণত কিকব্জাস্ক ড্রাইভার ঘনস্েস্চস্ে ঘদখস্ি ঘকাথায় ঘকান গিদ বা ত্রকভাস্ব গাত্রেত্রটর সমূ্পণত 
অবয়বস্ক পাোস্না যায় শুধু ঘনি ঘেটটাস্ক বাদ ত্রদস্য়। ধুস্িা থাকা সস্েও ঘকন গল্পকার এই জায়গাটুকুস্ক এত্রেস্য় 
ত্রগস্য়ত্রিস্িন। এই এত্রেস্য় যাওয়ার িস্ধয ত্রক ঘকান ইত্রঙ্গত িুত্রকস্য় ত্রিি। ঘকান ত্রদকটাস্ক গল্পকার আিাস্দর সািস্ন তুস্ি 
ধরস্ত ঘচস্য়ত্রিস্িন। আর ঘকনই বা ‘নািার ঘেস্ট রাশ রাশ ধুস্িা আসর জত্রিস্য় বস্সত্রিি।’ এই ধুস্িাটা ত্রক ড্রাইভাস্রর 
জীবস্নর অনয এক ত্রদস্কর প্রত্রত ইশারা ত্রদত্রেি, আর ঘয ত্রদকটায় ত্রিি শুধু ‘দাও’, ‘পাোও’ এই শব্দ। আর ঘযই ঘ রাস্টাপস্ক 
ঘস পাত্রে ত্রদস্ত চাইস্ি ত্রকন্তু পারস্ি না। আর এই ঘ রাস্টাস্পর চারপাশস্ক আকস্ে ধস্রত্রিি ‘বাবার ত্রচত্রে’, ‘িাস্য়র ত্রচত্রে’, 
‘ঘবৌর ত্রচত্রে’ এিন কী ‘ঘিাট্ট ঘিস্িটারও ত্রচত্রে’। ত্রচত্রেগুস্িাস্ত এিনত্রক ঘিখা ত্রিি ঘয ড্রাইভাস্রর কাস্ি তা কখস্না ভীষণ 
ভয়ঙ্কর বস্ি িস্ন হয়। গস্ল্পর ঘশষ পযতাস্য়ও আিরা গল্পকারস্ক নািার ঘেট পত্ররষ্কার করস্ত ঘদত্রখত্রন। আর না করস্িও 
ওই নাস্িই ত্রকন্তু ত্রচত্রেগুস্িা আসস্ি আবার সবাই নািত্রটও পেস্ি। 
         ‘স্খিার  র’ (কাত্রততক ১৩৮০) গল্পত্রটস্ত গল্পকাস্রর সৃে চত্ররি ত্রবদযাসাগস্রর িুস্খ ঘশষ উত্রি                    

‘‘...অদরকারী জীবত্রট আপনাস্দর িঙ্গি...িঙ্গিই কত্ররস্বন...।’’  
ভগবানস্ক ‘অদরকারী জীব’ ত্রহস্সস্ব গনয করা ঘকান সাধারণ িানবাত্মার পস্ে সম্ভব নয়। ঘকন এই বযত্রির িুস্খ 

এিন ত্রনরাশাপূণত কটুত্রি। িঙ্গিিয়ী ভগবাস্নর প্রত্রত ঘকনইবা এরকি বযাঙ্গাত্মক অনুস্শাচনা? যাস্ক ঘকে কস্র পৃত্রথবীর 
সিস্ত জীবকুি ত্রটস্ক আস্ি তাহস্ি ঘকন এই ভগবাস্নর কাস্ি ত্রবদযাসাগস্রর এরকি আস্েপ। 

ত্রবদযাসাগর ঘকান ঘখিার িাস্ে কাস্ক উস্মাস্দর িস্তা খুুঁজস্ত বযস্ত ত্রিি। আস্দৌ ত্রক ঘস ঘকান ঘখিা ঘদখস্ত 
ত্রগস্য়ত্রিি। নাত্রক আপনা আপত্রনই ঘকান ঘখিার িাস্ের ত্রচি ত্রনস্জর িস্নর গভীস্র এুঁস্ক ত্রনস্য়ত্রিি। ঘখিার িাস্ের 
ঘখস্িায়ােস্দর পত্ররচয় ত্রক ত্রিি। বাস্তস্ব ত্রক সত্রতযই তাস্দর ঘকান অত্রস্তত্ব ত্রিি। আর যত্রদ না-ই বা থাকস্তা তাহস্ি ঘকান 
িাস্ের ঘকান িাস্দর নীস্চ ঘস বস্সত্রিি আর ঘসখাস্ন বস্স ঘকান সুদর-কুৎত্রসৎ ঘখস্িায়ােস্দর ঘখিা ঘদখস্ি। ঘদখস্ত ঘদখস্ত 
আবার বিস্ি ঘয ঐ ঘখিার নাি ঘস জাস্ন না। নাি না জানা ঘখিা অথচ ঘসই িাস্ে অসাংখয দশতকস্দর ভীে। দশতকস্দরও 
আবার ঘিস্ি, ঘিস্য়, বুস্ো, বািার এই চারত্রট জাত। প্রচন্ড হুিসূ্থি কান্ড, প্রচন্ড ত্রচৎকার। সবত্রকিস্তই ঘযন এক 
আিযতস্বাধক ত্রচি। অহরহ ত্রসক্সার, বাউন্ডারী এই সস্বর আওয়াজ আসস্ি। ত্রকন্তু ঘখিার নাি জানা ঘনই। 

ঘিখক গস্ল্পর প্রস্তযক স্তস্রই একত্রট রহসযিয় পত্ররস্বস্শর সৃত্রে কস্র ঘগস্িন। এক অিহীন িত্ররচীকার ত্রদস্ক ঘযন 
ধাত্রবত হত্রেি ত্রবদযাসাগর। কখস্না বিত্রিি ঔষধ ত্রকনস্ত ত্রগস্য় Date of Expair কখস্না বা ঘদখা যায় তার িা ও 
ঘিাটভাইস্ক খুুঁজস্ি, আবার কখস্না ঘদওয়াি  স্স দাুঁোস্না ত্রশষযত্রটস্ক ঘদস্খ তার নাি না জানা ঘিস্িত্রটস্ক িস্ন কস্র একত্রট 
ত্রপতৃহৃদয় ঘকুঁস্দ উেস্ত। ত্রবদযাসাগস্রর সব ত্রবষস্য়ই ঘদখস্ত পাত্রে ‘ঘনই’ ‘হাত্ররস্য় যাস্ে’-এই রকি ত্রনরাশাযুি শস্ব্দর 
আনাস্গানাই ঘবত্রশ। 

ঘয বযত্রির ত্রনকট ত্রনস্জর স্ত্রীর িৃত্রতস্ক ত্রববণত আর অসুখ আর িরা ঔষধস্ক সুবণত িাস্গ তাস্ক আিরা ঘকান 
জগস্দর বাত্রসদা বস্ি স্বীকৃত্রত ত্রদস্ত পাত্রর। ঘয সবতিই শুধু িৃতুযস্কই ঘচাস্খ ঘদখস্ত পায়। ‘িরা ঔষধ’, ‘িৃত বশবাি’, িাস্য়র 
জেস্র থাকা অবস্থায় ত্রপতার িৃতুয সাংবাদ। িৃতুযই ঘখিা চিত্রিি। ঘকননা ‘নাি না জানা ঘখিা’। ঘখস্িায়ােরা ত্রনস্জস্দর 
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সস্ঙ্গই চাবুক ত্রনস্য় ঘখিস্ি। একটা অসস্িাষজনক পত্ররস্বশ। ঘস ঘদখস্ত পাস্ে ঘয তার িা ও ঘিাট ভাইস্য়র বুস্ক ও ত্রপস্ে 
চাবুস্কর আ াত ত্রকন্তু ঘস তাস্দরস্ক উিার করস্ত পারত্রিি না। এিন ত্রক তার ত্রনস্জরও ঘপস্ট ও ত্রপস্ে বযথা হত্রেি। ঘকন 
ঘস তাস্দরস্ক ঘসই অসস্িাষজনক ঘখিার িাে ঘথস্ক উিার কস্র আনস্ত সেি ত্রিি না। ঘকন ত্রবদযাসাগর তার হাত্ররস্য় 
যাওয়া বা িৃত ঘিস্ির ঘপ্রতস্ক ঘদস্খ খুত্রিস্ত পুিত্রকত হস্য় উস্েত্রিি এবাং ঘসই ঘপ্রতস্কই তার কাস্ি সুদর বস্ি িস্ন 
হত্রেি। 

তাহস্ি ঘিখক ত্রক ঘকান যথাপ্রাপ্ত বাস্তস্বর হাতিাত্রনস্ত ত্রবদযাসাগস্রর ত্রচিা ঘচতনাস্ক ত্রিত্রশস্য় ত্রদস্ত ঘচস্য়ত্রিস্িন। 
সবতিই ঘযন এক ঘনত্রতবাচক ত্রচিা-ভাবনা সিস্ত গল্পত্রটস্ক ত্র স্র ঘরস্খস্ি। ঘয ভাবনার সাহাস্যয ত্রবদযাসাগর এক আস্িৌত্রিকক 
স্বিাস্িাস্কর অিরাস্ি ত্রনস্জর বাস্তব জগৎস্ক খুুঁস্জ ঘবস্রাস্ে। আবার এও বিস্ত পাত্রর কস্য়কজস্নর উপর তাুঁর বাস্তবস্ক 
ত্রেত্ররস্য় ঘদবার দায়ভারও চাত্রপস্য় ত্রদস্ে আর তাস্দর জনয িঙ্গিকািনা করস্ি।  

‘ত্রভেুক’ (আষা়ে ১৩৮০) গল্পত্রটস্ত এক পরাশ্রয়ী জীবস্নর ইত্রঙ্গত ত্রদস্য়স্িন ঘিখক। শুধু ইত্রঙ্গত বিস্িই ভুি হস্ব 
এক প্রতযস্ে প্রিাণ ত্রদস্য়স্িন, ঘকিন হয় পরাশ্রয়ীস্দর জীবন, তাস্দর ত্রচিা ধারা, নীত্রত-ত্রনয়ি। তাস্দর আশার ত্রক ঘকান 
দাি থাস্ক? তাস্দর জীবস্নর িূিয ত্রক ঘকউ কখস্না বুস্ঝস্ি বা ঘবাঝার ঘচোও কস্র। নাত্রক এক জঞ্জািসি িস্ন কস্র 
আবজতনার বাস্ক্স ঘেস্ি ত্রদস্ত চায়। এই অস্নকগস্িা প্রস্শ্নর অবতারণা কস্রস্িন ঘিখক ত্রবধু চত্ররিত্রটর িাধযস্ি।  

ঘিখক এই গল্পত্রটস্ত ঘয নয় বৎসস্রর ত্রবধু চত্ররিত্রটস্ক আিাস্দর সািস্ন তুস্ি ধস্রস্িন তার জীবস্নর করুণ 
পত্ররণত্রত আিরা পােস্কর হৃদয় ও িনস্ক িিতাহত কস্র ঘদয়। এিন ত্রক িনুষয জীবনস্ক িস্ন হয় ধীক্কার স্বরূপ। িনুষয 
জীবস্নর প্রত্রত ধীক্কার জানাস্না িাস্ন জগদীশ্বস্রর কাস্ি এরকি প্রশ্নহীন জীবস্নর জনয ঘোভ  প্রকাশ করা। এই ত্রবধুস্কও 
আিরা ঘদখস্ত পাই জেবস্তুর িস্তা প্রত্রতত্রদন জানািার পাস্শ বস্স ঘচাস্খ জি ত্রনস্য় ত্রনস্জর িস্নর ঘরাশস্ক অবদত্রিত করার 
ঘচো কস্র। ঘকননা যারা েিতাহীন বা যারা ত্রনস্জ ঘকান ত্রকিু করস্ত স্বাবিিী নয় তাস্দর কাস্ি একিাি সিি অশ্রুজি। 
গল্পত্রটর প্রথি ঘথস্ক ঘশষ অবত্রধ আিরা ত্রবধুস্ক ঘদখস্ত পাই অশ্রুত্রসি নয়স্ন। যত্রদ কখস্না বা হাস্স তবুও ঘসই হাত্রসর 
ঘপিস্নও ঘখিা কস্র তার একাকীস্ত্বর সঙ্গীত্রন ‘কান্না’। কান্নাই ত্রিি তার ত্রনতযসঙ্গী। শুধু কান্নাই নয় প্রকৃত্রতও ত্রিি ত্রবধুর 
ত্রপ্রয়জন, যার সাস্থ ঘস তার প্রত্রতত্রদস্নর আিাপচাত্ররতায় বযস্ত থাকত। জানািার োুঁক ত্রদস্য় আকাস্শর ত্রদস্ক তাত্রকস্য়, 
আকাস্শর ঘচাস্খ ঘচাখ ঘরস্খ ত্রক ঘযন বিস্ত থাকত। তস্ব িুস্খ নয় ঘচাস্খ। ঘকননা ওর িুস্খর ভাষা ঘকউ সহয করস্ত 
পারত না। তাই ত্রবধুর ঘখিাধুিা, রাগাত্রভিান সবত্রকিুই ত্রিি প্রকৃত্রতর সাস্থ। ঘিস্ র গজতন ভয় করত ঘস। ত্রকন্তু এখন 
অভযাস্স পত্ররণত। বৃত্রের জস্ির সস্ঙ্গ তার ত্রিি ঘিস্িস্খিা। ঘকন কখস্না ঘতা ঘিস্িস্বিার জীবস্নর স্বাদ উপস্ভাগ করস্ত 
পাস্রত্রন ত্রবধু তাই। তার জীবনটা ঘতা শুধু একটা িাি জানািা ত্রদস্য় প্রকৃত্রতর স্বাদ গ্রহস্ণ বযস্ত ত্রিি। তার জীবস্নর ঘয 
ভগ্নদশা ঘিখক তার রচনার িধয ত্রদস্য় েুত্রটস্য় তুস্িস্িন তাস্ত সত্রতযই ঘকাস্না সস্দহ ঘনই। ত্রকন্তু এই ভগ্ন হৃদয় সম্পন্ন 
বযত্রিও ঘযন নতুন জীবস্ন নতুন আস্িার আভা ঘদখস্ত পায় এই সতযও আিাস্দর দৃত্রে এত্রেস্য় ঘযস্ত পাস্রত্রন। ত্রবধু যখন 
এই অসহায় শরীর ত্রনস্য় বদনত্রদন কিতবযস্ত জীবস্নর সস্ঙ্গ যুি করস্ত করস্ত হোৎ িাি হস্য়  ুত্রিস্য় পস্ে তখন তার 
িস্নর িস্ধয িুত্রকস্য় থাকা আশাগুস্িা স্বস্ির রূপ ত্রনস্য় তাস্ক অনয এক আস্িৌত্রকক জগস্তর যািা কত্ররস্য় আস্ন। ঘসখাস্ন 
ঘস তার িৃত দাদাস্ক আবার ত্রনস্জর িস্তা কস্র ত্রেস্র পায়, তস্ব েত্রনস্কর জনয। দাদার সস্ঙ্গ ত্রবধুর েত্রণস্কর 
আিাপচাত্ররতায় ঘিখক এিন এক উস্মাি পত্ররস্বস্শর সৃত্রে কস্রত্রিস্িন, ঘয পত্ররস্বশটা ত্রবধুর জগৎ ও জীবনস্ক অনয এক 
িািা দান কস্রত্রিি। েত্রণস্কর জনয িস্ন হত্রেি আস্িৌত্রকক জগৎটাই ঘযন ত্রবধুর আসি জগৎ ঘযখাস্ন ঘস তার িা, দাদা 
ও বাবার আদর ও ঘসাহাস্গ জীবন কাটাস্ে। ত্রকন্তু পরাজগস্ত েত্রণস্কর স্বত্রস্তপূণত োইও ঘয ত্রবধুস্ক আবার তার প্রকৃত 
সত্তার ত্রদস্ক ঘেস্ি ত্রদত্রেি। পরাজগস্তও ঘযন ত্রবধুর োুঁই ঘনই। এখাস্নও ধীক্কার, ত্রতরষ্কার। সবাই অবস্হিার পাি বস্ি 
িস্ন কস্র। এই জগস্ত ঘকউ কাস্রা দায়ভার গ্রহণ করস্ত চায় না। 

ঘিখক এই গল্পত্রটস্ত ঘয পরাজগস্তর সৃত্রে কস্রস্িন তাস্ত গল্পত্রটর এক অনয িানত্রসকতা প্রকাশ পায়। এত 
টানাস্পাস্েন, এত দ্বস্ন্দ্ব ও সাং াত যুি জীবস্নর িস্ধযও ঘযন ত্রবধু বাুঁচার ঘচো কস্র। জীবস্নর স্বাদস্ক ঘবাঝার জনয 
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‘ত্রভেুস্ক’র নযায় শূনয জীবনস্ক পূণত করার প্রাথতনা করস্ত থাস্ক। আসস্ি ঐ বাুঁচার ঘচো করাটাই  হস্ে যারা ত্রবধুস্ক 
একটা িাঞ্ছনার পাি িস্ন কস্রত্রিি তার শারীত্ররক দুবতিতাস্ক ঘকে কস্র তাস্দর প্রত্রত একটা তীক্ষ্ণ প্রত্রতবাস্দর সূচনা।  

‘তদি’ (আত্রশ্বন ১৩৮১ বাাংিা) গল্পত্রটস্ত ত্রবধাতার রত্রচত এই পৃত্রথবীস্ত তার সৃে সব জীস্বর িস্ধয  সব ঘথস্ক 
ঘশ্রষ্ঠ জীব িানুষ। আর এই িানুস্ষর এিন এক জনও ঘনই ঘয ঘস ঘকৌতুহি ত্রপ্রয় নয়। সব সিয় তার িস্ধয ঘয ঘকান 
ত্রবষয় ত্রনস্য় ঘকৌতুহি প্রবণতা ঘিস্গই থাস্ক। আর এটাই স্বাভাত্রবক। ঘকননা এই েিতা িাো ঘতা ঘস সব ঘথস্ক ঘশ্রষ্ঠ 
জীব িনুষয ঘশ্রণীর তাত্রিকাভুি হস্ত পারস্ব না। আবার ঘসই ঘকৌতূহস্িরও ঘয দুস্টা ত্রদক আস্ি তা গল্পকার এই গল্পত্রটর 
িাধযস্ি খুব পত্ররষ্কারভাস্বই পােকিহস্ির সািস্ন তুস্ি ধস্রস্িন।  

এই গল্পত্রটস্ত গল্পকার নকুি চত্ররস্ির িধয ত্রদস্য় ঘয ত্রদকটাস্ক বাস্তবাত্রয়ত করার ঘচো কস্রস্িন তা সত্রতযই এক 
ত্রশহরণকারী, গা িি িি রূপী দৃশযস্ক ঘযন আিাস্দর সমু্মস্খ উপস্থাত্রপত কস্র। গল্পকার নকুস্ির িস্ধয ঘয দুস্টা বযত্রি 
সত্তার জম ত্রদস্য়স্িন তাস্ত চত্ররিত্রট প্রত্রত আিাস্দর একটা ঘকৌতূহি পরায়ণ িস্নাভাস্বর সৃত্রে হয়। গল্পত্রটর ঘশষ পযতাস্য়র 
ঘয অপ্রীত্রতকর দৃশয গল্পকার তার রচনায় স্থান ত্রদস্য়স্িন, ঘসই দৃশয ঘদখার পর গল্পকাস্রর উস্দ্দস্শয আিরা পােকিহস্ির 
অস্নক জবাবত্রদত্রহ থাকস্তই পাস্র। ঘকন এরকি পত্ররণত্রত হি ঊত্রনশ বিস্রর নকুস্ির ঘয নাত্রক ভূস্গাি পেস্ত ভাস্িাবাসত। 
এই ত্রবশ্ব চরাচস্রর ঘকাথায় ত্রক ঘগাপনীয় আস্ি তার আনাস্চ কানাস্চ খুুঁস্জ ঘদখার ঘচো করত, এই জীবন সিস্ন্ধ বা চাওয়া 
পাওয়া ত্রনস্য় যার এত ঔৎসুকয ঘস ত্রক পাস্র তার জীবনস্ক এিন এক ত্রনরাশািয়, কুয়াশােন্ন অন্ধকাস্রর ত্রদস্ক ঘেস্ি 
ত্রদস্ত। বা গল্পকার ঘকান উস্দ্দস্শয নকুস্ির জীবস্নর এক প্রশ্নাত্রচিিয় অবসান কস্রস্িন। তাহস্ি একটু অত্রভিান হয় 
গল্পকাস্রর প্রত্রত। 

নকুি চত্ররিত্রটর িস্ধয গল্পকার ঘয দুত্রট সত্তার জম ত্রদস্য়স্িন তাস্ত একত্রট জায়গা সমূ্পণত পত্ররষ্কার ঘয, নকুি এিন 
একত্রট পস্থর ঘখাুঁস্জ এত্রগস্য়  ত্রগস্য়ত্রিি ঘয ঘসখাস্ন ঘস তার প্রকৃত জীবনস্বাধস্ক বুঝস্ত  ঘপস্রত্রিি। গস্ল্পর প্রথি ত্রদস্ক 
আিরা ঘয নকুস্ির সস্ঙ্গ পত্ররচয় হই তার স্বভাস্ব উেনতা ও একস্ স্য়ত্রি একটা িেণ থাকস্িও ঘকাথাও ঘযন এর িধয 
ত্রদস্য়ও তার িস্ধয একটা নতুনত্বস্ক খুুঁস্জ পাবার বাসনা পত্ররিত্রেত হয়। ত্রকন্তু নতুনত্ব বিস্িও ত্রবষয়টা সমূ্পণত পত্ররষ্কার 
হয় না কারণ নকুস্ির জীবস্নর ঘশস্ষর ঘয পত্ররণত্রত হয়। ঘসই ভয়ানক িৃতুযর িধয ত্রদস্য় ঘস আবার কীস্সর নতুনত্বস্ক 
খুুঁস্জ পাস্ব।  

গস্ল্পর প্রথস্ি নকুিস্ক বনু্ধস্দর প্রত্রত আড্ডায় িত্ত এবাং পত্ররবাস্রর প্রত্রত ত্রবরত্রিকর িস্নাভাব সম্পন্ন ঘদখা যায়। 
িাস্য়র ‘ত্রহস্সব’ চাওয়াস্ত রাগ করা, বাবার প্রত্রত তার ঘতা সব সিস্য়ই এক ত্রবেুব্ধ িস্নাভাব, ঘবৌত্রদর সস্ঙ্গ ঝগো কস্র-
‘শািী ঘতািার বাস্পর পয়সা খাত্রে বস্স বস্স’-আর তার কটুত্রির প্রত্রতবাস্দ দাদা তার গাস্ি চে িারস্ি নকুিও সম্পস্কতর 
িযতাদা ভুস্ি ত্রগস্য় তার ঘকািস্রর ঘবে খুস্ি চাবুক চািায় দাদার িুস্খ। ঘগাটা চত্ররিটাই ঘযন এক তাত্রেিযকর পত্ররস্বস্শর 
সৃত্রে কস্রস্ি সিস্ত গল্প জুস্ে। ত্রকন্তু দাদার সস্ঙ্গ এরকি একটা  টনা  স্ট যাওয়ার পর নকুি আর আড্ডায় ত্রগস্য়ও শাত্রি 
পাস্ে না, ঘযন ঘকউ বিস্ি নকুস্ির ত্রদস্ক আঙুি তুস্ি। আর নকুি তা সহয করস্ত পারস্ি না। ত্রনস্জর প্রত্রত ত্রনস্জর ঘযন 
ত্রধক্কার জস্ম যায়। এিতাবস্থায় নকুিস্ক আর সপ্তাহ খাত্রনস্কর জনয তার বাত্রেস্ত ঘদখা যায় না। ঘকননা ঘস বাত্রেস্ত ত্রগস্য় 
দাদাস্ক তার িুখ ঘদখাস্ত পারস্ব না তার িাস্য়র কান্নায় ভরা ঘচাখ গুত্রি ঘদখস্ত পারস্ব না। তাই িস্হস্শর ওখাস্ন ত্রগস্য় 
উেি। আর ঘসখান ঘথস্কই গল্পকার নকুি চত্ররস্ির িস্ধয এক অভাবনীয় পত্ররবততস্নর সূচনা কস্রন। এিনত্রক ত্রজতু যখন 
তার ঘবৌত্রদ সম্পস্কত অশ্লীি উিারণ কস্র তখন নকুি ‘নাক িুখ ঘথুঁতস্ি ঘদস্ব শ্লা কুত্তার বািা’ এই কথা বস্ি ত্রজতুর 
প্রত্রতবাদ কস্র। নকুস্ির এই উত্রিই তার িানত্রসক পত্ররবততস্নর সব ঘথস্ক বস্ো উদাহরণ। আর এই পযতায় ঘথস্কই নকুস্ির 
জীবস্নর প্রত্রতত্রট পদস্েপই ঘযন এক একত্রট পত্ররবততস্নর উদাহরণস্বরূপ।  

ঘয বাবার সািস্ন অল্প সিয়া থাকা ঘতা দূস্রর কথা উনার কথা ঘশানাটাও যার কাস্ি ত্রবরত্রিকর ত্রিি ঘসই 
নকুিস্ক তার িা ‘তুই একটু বাইস্র যা নকুি। ওুঁর কে হস্ে’ ঘসই নকুিস্ক কথা বস্িও ঘযন  র ঘথস্ক ঘবর হস্ত কে 
ঘপস্ত ঘদত্রখ। এই কেটাই ত্রক নকুস্ির ঘভতরকার উেৃঙ্খি, ত্রহতাত্রহত জ্ঞানশূণয ও িায়াদয়াহীন নকুিস্ক এিন এক ভয়ঙ্কর 
িৃতুযর ত্রদস্ক ঘেস্ি ত্রদস্য়ত্রিি। এক সপ্তাহ পস্র িুত্রকস্য়  স্র আসা ঘসখাস্ন এস্স বাবার কুঁকাস্না কণ্ঠস্বর, িাস্ক বাবার পাস্য় 
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ধস্র কাদস্ত ঘদস্খা-এইসব িিতাত্রিক দৃশযই ত্রক নকুস্ির অিরাত্মাস্ক ঘভস্ঙ চুস্ে এক অভাবনীয় পত্ররবততস্নর পস্থ এত্রগস্য় 
ত্রনস্য় ত্রগস্য়ত্রিি। শুধু তাই নয় নকুস্ির ঘশষ বাস্রর িস্তা  র ঘথস্ক পাত্রিস্য় যাওয়ার সিয় ঘস তার বাবার ঘয ঘেহ-িিতা 
ভরা করুণ ত্রপতৃহৃদস্য়র পত্ররচয় পায় ঘসই পত্ররচয়ও ঘযন তার হৃদস্য় এক যন্ত্রণাত্রিে ভাস্বর উস্মষ কস্র। আর এই ভাব 
ও পত্ররবততস্নর িধয ত্রদস্য়ই নতুন জীবন ত্রেস্র পায় নকুি ঘসই পুরাতন ঘবিানান জীবস্নর আহুত্রত ত্রদস্য়। 

এই ঘেস্ি বিা যায় গল্পকার নকুস্ির জীবস্নর ঘয করুণ পত্ররণত্রত  ত্রটস্য়স্িন ঘসটা বাত্রহযক িন্নিাো এক জীবস্নর 
সিাত্রপ্ত আর ঘসখান ঘথস্কই আর একত্রট নতুন জীবস্নর আরম্ভ। তাহস্ি গল্পকার িৃতুযস্ক ঘকেত্রবদুস্ত ঘরস্খ ঘসই িৃতুযর 
িধয ত্রদস্য়ই এক নতুন পরাস্ণর সঞ্চার কস্রস্িন। আর ঘসই ত্রদক ত্রদস্য় ত্রবচার করস্ি গল্পকার আিাস্দর সািস্ন এক 
পত্ররপূণত িানুষ ত্রহস্সস্ব নকুিস্ক উপস্থাপন কস্রস্িন।  

‘আপতকািীন’ (অগ্রহায়ণ, ১৩৮১) নািত্রটস্তই ঘযন ধ্বাংস, ত্রবধ্বস্ততার হাতিাত্রন। সবতিই হাহাকার দুস্যতাস্গর 
সম্ভবনা। ঘকাথাও ঘযন শাত্রি ঘনই। সবাই ঘযন নীত্রত ত্রনয়িস্ক ঘভস্ঙ্গ শুধু আপন বযত্রিত্ব ত্রনস্য়ই ত্রচত্রিত। ত্রনস্জর সত্তাস্ক 
বাুঁত্রচস্য় রাখার জনয চাত্রিস্য় যাস্ে জীবন সাংগ্রাি। সবাই ত্রনস্জস্ক ত্রনস্য় বযস্ত। আকাি, দুত্রভতে, দুস্যতাগ, অনাহার, অধতাহার 
ইতযাত্রদ ঘযন গল্পত্রটস্ক চতুত্রদতক ঘথস্ক গ্রাস কস্র ঘরস্খস্ি। এসবস্ক এত্রেস্য় গল্পত্রটর ঘকান চত্ররিই ঘযন ঘবর হস্ত পারস্ি 
না। প্রস্তযকত্রট চত্ররস্ির অিতিন ঘযন এই কস্য়কত্রট ত্রবধ্বস্ততার ত্রশকার। িৃতুযর বুভুেু দৃত্রে ঘথস্ক সবকত্রট চত্ররিই ঘযন 
প্রস্তযস্কর ত্রভতরস্ক কুস্ে কুস্ে ঘখস্য় ঘেিস্ি। ত্রকন্তু এই ভয় ঘথস্ক ত্রক িুত্রি পাওয়া যাস্ব? বা ঘক িুত্রি ঘদস্ব?  

গল্পত্রটস্ত ঘযন এক ঘপ্রতপুরীর পত্ররস্বশ সৃত্রে কস্রস্িন গল্পকার। তাুঁর কাস্ি রচনার প্রস্তযক িানব চত্ররিই ঘযন 
ঘপ্রতাত্মাসি। সবতিই িত্রেস্য় আস্ি অকাি ববশাখীর ঘিস্ র নযায় অন্ধকার, আর শুধুই অন্ধকার। ঘসই নগরীস্ত ঘযন আস্িার 
প্রস্বশ ত্রনস্ষধ। ঘযন ঘকান এক বদতযসি পুরুষ যিকাস্িা ঘপাশাক পস্র দাুঁত্রেস্য় আস্ি ঘসই নগরীর দ্বার রেক হস্য়। 
ঘকাথাও বাুঁচার ঘকান আশা ঘনই শুধু এখ যন্ত্রণাত্রিে ত্রনরাশা ঘযন সবাইস্ক ঘকান এক পস্থ ত্রনস্য় ঘযস্ত চায় দুহাস্ত ত্রশকি 
পত্ররস্য় খাস্দযর িোইস্য় পরাত্রজত বসত্রনস্কর নযায়।  

এই গল্পত্রটস্ত গল্পকার ঘয আগাি যুস্ির আভাস ত্রদস্য়স্িন ঘসই যুি আসস্ি ঘকান যুি। স্বস্দশস্ক বাুঁচাস্নার যুি 
নাত্রক ‘জীবন যুি’। এই ‘যুি’ শব্দত্রটর িধয ত্রদস্য়ই গল্পকার গল্পত্রটর প্রকৃত অস্থতর ইত্রঙ্গত ত্রদস্ত ঘচস্য়স্িন বা এর িস্ধযই 
গল্পত্রটর প্রকৃত অথত িুত্রকস্য় ত্রিি।  

গল্পত্রটর আনাস্চ-কানাস্চ ‘উস্পাস’ শব্দত্রট ঘযন এক ভয়ঙ্কর রুরিূত্রততর নযায় ঘবস্চ ঘবোস্ে। আর এই শব্দত্রটই 
তাস্দর ভস্য়র প্রধান কারণ। ত্রবস্শষ কস্র সরিার স্বািী নত্রিনীর। এই শব্দত্রট ঘযন তার হৃদস্য় ত্রবস্ষর নযায় আ াত কস্র। 
এিনকী িৃণ্ময়ী যখন সবার জনয সিানভাস্ব েযানভাস্তর থািা সাজায় তখন নত্রিনী এক পিস্কর িস্ধয ত্রনস্জর পাত 
পত্ররষ্কার কস্র অস্নযর পাস্তর ত্রদস্ক দৃত্রে ত্রনস্েপ কস্র। ত্রকন্তু িুখ েুস্ট কাউস্ক ত্রকিু বিস্ত না পারস্িও সরিার দৃত্রে ত্রকন্তু 
নত্রিনীর এই েুধা আর ত্রপপাসাস্ক আকস্ে ধস্র। এবাং ত্রনস্জর পাস্তর সিিটুকুও নত্রিনীর পাস্ত সাত্রজস্য় ঘদয়। সরিা ঘয 
এরপর অনাহাস্র বা অধতাহাস্র থাকস্ব এই চরি সতযটুকু নত্রিনীর অজানা ত্রিি না তথাত্রপও ঘস ত্রনস্জর উদস্রর জ্বািায় 
এতই িাি হস্য় পস্েত্রিি ঘয সরিার েুধাতত িুখখাত্রন তাুঁর ঘসই বুভুেু হৃদয়স্ক আটকাস্ত পাস্রত্রন।  

গল্পকার গল্পত্রটস্ত এিন এক ত্রবধ্বস্তরূপী নৃশাংস পত্ররস্বস্শর সৃত্রে কস্রস্িন ঘযখাস্ন িানুষ ঘতা খুব দূস্রর কথা 
একত্রট কুকুর পযতি এই ভয়ঙ্কর দুস্যতাস্গর ত্রশকার হস্ত রস্ে পায়ত্রন। ঘসই কুকুরত্রট নাত্রক ঘশষ পযতি ত্রবস্ের বত্রিস্কই 
আস্বাদ িস্ন কস্র স্বযস্ে ঘখস্ত বযস্ত হয়। গস্ল্পর এই দৃশযত্রট ঘযন সতযই এক ত্রশহরণকারী পত্ররস্বশস্ক আিাস্দর সািস্ন 
তুস্ি ধস্র। েুধার তােনা প্রস্তযকত্রট চত্ররিস্কই ঘযন প্রাণহীন জেবস্তুর িস্তা অস্চতনতার ত্রদস্ক এিনভাস্ব ঘেস্ি ত্রদত্রেি 
ঘয ঘসখান ঘথস্ক ত্রেস্র আসার পথ এস্কবাস্রই রুি, আর তার প্রিাণ ত্রদপুর িি িি করা দুস্টা ঘচাখ। প্রস্তযকত্রট চত্ররিই 
ঘযন ঘবাবা প্রকৃত্রতর। ত্রকিু বিার, ত্রকিু করার ঘেিতাহীন এক একত্রট বযত্রি সত্তা। এিনত্রক কুকুরত্রটও। 

গল্পত্রট সবতিই ঘযন এক অসহযনীয় জ্বািা-যন্ত্রণায় পত্ররপূণত। ঘয যন্ত্রণার ঘ রাস্টাস্প প্রস্তযকত্রট চত্ররিই বত্রদ। ঘসই 
বত্রদ গৃহ ঘথস্ক গল্পত্রটর ঘশষ পযতাস্য় গল্পকার দরজার িস্ধয ঘয কস্য়কত্রট ‘েক-েক-েক’ ঘোকার উস্েখ কস্রস্িন ঘসগুস্িাস্ক 
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ত্রক প্রস্তযকত্রট চত্ররিস্ক উিার কস্র ত্রনস্য় যাওয়া ঘকান ইশারা? নাত্রক প্রস্তযকত্রট চত্ররিই শুধু িৃতুয কািনা করস্ি ঘপট পুস্র 
খাবাস্রর স্বি ঘদস্খ ঘদস্খ। 

এখাস্ন গল্পকার নত্রিনীর িধয ত্রদস্য় এক অকাি গ্রাসী অনাহারী সত্তার পত্ররচয় ত্রদস্য়স্িন। এবার অনযত্রদস্ক গল্পকার 
ঘয ‘বস্তার িস্ধয িে িে েুধাস্ক অনিকাি ধস্র এহাত-ওহাত করস্ত ঘদত্রখস্য়স্িন এস্ত ঘশাষক ও ঘশাত্রষত এই দুস্টা 
ঘশ্রত্রণর ত্রদস্ক ঘযন গল্পকার ইত্রঙ্গত ত্রদস্য়স্িন। কারণ এত উস্পাস, অনাহার এিনত্রক একত্রট ত্রনবতাক জীবও একজন িানত্রবক 
সত্তার নযায় বততিাস্নর অবস্থার সস্ঙ্গ সঙ্গত্রত ঘরস্খ ত্রবস্ের ‘বত্রিস্কই’ তার বাুঁচার একিাি উপকরণ িস্ন করস্তও ত্রদ্বধাগ্রস্ত 
হয়ত্রন। এখাস্ন ‘বস্তা ভত্রত্তত ঘরশস্ন’র উস্েখ গল্পকার ঘকান উস্দ্দশয ত্রনস্য় কস্রস্িন। এস্ত ‘একদিস্ক তিায় না ঘরস্খ অপর 
দি ঘয উপস্র উেস্ত পাস্র না’ এই ত্রচরিন সতযস্কই ঘযন হার িাত্রনস্য় ত্রদস্ে। একদি এতই উপস্র উস্ে ঘগস্ি ঘয অপর 
দিস্ক খুুঁস্জ পাবার িস্তা সািথতটুকু পযতি হাত্ররস্য় ঘেস্িস্ি। 

‘স্জাোশাত্রিক’ (নচি ১৩৮১) গল্পত্রট গল্পকাস্রর এিন একত্রট রচনা ঘযখাস্ন গল্পকার বনিািী আর তার ঘিাট এই 
দুস্টা চত্ররিস্ক ঘযন একত্রট সত্তায় পত্ররণত কস্র ত্রদস্ত ঘচস্য়স্িন। গল্পত্রটস্ত এক অনয রকস্ির চত্ররি ত্রনিতাণ কস্রস্িন 
গল্পকার দুস্টা চত্ররস্িরই চাি চিন, কথা-বাততা, ভাব-ভঙ্গী সব ত্রকিুই ঘযন আিাদা রকস্ির তবুও ঘকাথাও ঘযন গল্পকার 
এই ত্রচরাচত্ররত বন্ধন সূস্ির আভাস ত্রদস্য়স্িন। আর ঘসই আভাসই ঘযন দুস্টা চত্ররস্ির সম্পস্কতর বন্ধনস্ক একত্রট পযতাস্য় 
এস্ন ত্রশত্রথি কস্র ঘদয়। ঘয বন্ধনটার সস্ঙ্গ জত্রেস্য় থাকস্ত আিরা বনিািীস্ক প্রথি ঘথস্কই ঘদত্রখ। ত্রকন্তু ঘস একত্রট শি 
সািথত স্তস্ম্ভর নযায় বন্ধনত্রটর সস্ঙ্গ ত্রটস্ক থাকস্ত ঘযন নে-বস্ে হস্য় যাস্ে। এিনত্রক তার বউ পারুস্ির শরীর খারাপ 
হওয়া সস্েও ঘজাে খাত্রটস্য় ঘিাট ভাই সতুস্ক  স্র থাকার জনয বিস্ত ঘযন এক দ্বস্ন্দ্বর িুস্খািুত্রখ হত্রেি। এই দ্বন্দ্বটা ত্রক 
পারুস্ির ত্রতন ত্রতনবার িরা বািা হস্য়স্ি এর জনয না ত্রক আস্দৌ এই দুস্টা চত্ররস্ির িস্ধয সম্পস্কতর ত্রিন্ন ত্রিি।  

ঘয চত্ররিত্রটস্ক আিরা ত্রনস্জর ঘবৌত্রদ সম্পস্কত এিন তাত্রেিযকর িিবয করস্ত ঘদত্রখ ঘয-‘বািা ত্রবস্য়াস্ব ঘতািার 
বউ ঘতা আিার ত্রক’। এিন ত্রবরত্রিকর, িায়া িিতাহীন উত্রি করস্ত ঘয বযত্রি ত্রদ্বধাস্বাধ কস্রত্রন বা ঘয চত্ররি ‘হস্ব না 
ত্রকস্সু। বািা িরস্িও বউ িরস্ব না’ এই ধরস্নর উিারণ করস্ত পাস্র তার কাস্ি ‘সম্পকত’ বিস্ত ঘকান ধরস্নর শস্ব্দর 
জনয এতটুকুও ঘয জায়গা ত্রিি না এটা স্বাভাত্রবক। ত্রকন্তু এই চত্ররিত্রটর িস্ধযও ঘয ঘিখক আপন িত্রহিায় িনুষযস্ত্বর, দয়া-
িায়ার, করুণার ঘসানাত্রি রাং ভস্র ত্রদস্ত ঘপস্রত্রিস্িন এটা স্বাভাত্রবক। হোৎ কস্র ঘযন এই পাথরসি বযত্রির হৃদয়স্ক ঘনস্ি 
থাকা ঘকান এক ঝে ধুস্য় িুস্ি পত্ররষ্কার কস্র ত্রদস্য় যায় আর জম সম্পস্কতর ঘকান এক নতুন সত্তার।  

সতুর িুখ ঘথস্ক এরকি উত্রি সত্রতযই ঘযন সবাইস্ক অবাক কস্র ঘদয়। তাহস্ি ঘিখক ঘয ‘ঘজাোশাত্রিক’ঘক 
গস্ল্পর অিিতীস্ন ঘরস্খ গল্পত্রটর িূি উস্দ্দশযস্ক খুুঁজস্ত ঘবত্রেস্য়ত্রিস্িন, ঘসই উস্দ্দশযটা  পারুস্ির পাস্শ শুস্য় থাকা জীবি 
নাগত্ররক আর ত্রটউকস্ির জস্ি শরীস্রর সব তাপ ধুস্য় ত্রেত্ররস্য় ত্রনস্য় আসা নতুন সতুর আগিস্ন সেি হস্ি উস্েস্ি।  

‘স্েরারী’ (নবশাখ ১৩৮২) গল্পত্রট ঘিখস্কর আস্রকত্রট অনবদয সৃত্রে। আিাস্দর জীবস্ন সবারই একটা উস্দ্দশয 
থাস্ক বা এও বিা হয় সবই ঘযন একটা উস্দ্দশয বা িেযস্ক সািস্ন ঘরস্খই এত্রগস্য় চস্ি। উস্দ্দশযত্রবহীন জীবস্নর নাত্রক 
ঘকাস্না িাস্ন ঘনই। তস্ব গল্পকার ঘকন বসকস্তর জীবনস্ক এিন উস্দ্দশযত্রবহীন কস্র তুস্িত্রিস্িন। ত্রকন্তু এস্কবাস্র ঘয 
আবার উস্দ্দশযহীন একথা বিস্িও ত্রেক হস্ব না। কারণ বসকতস্ক আিরা ঘদত্রখ প্রকৃত্রত সিস্ন্ধ ঘস বে সস্চতন। ঘস ত্রনস্জর 
অিস্রর চাপা ভাবনাস্ক প্রকৃত্রতর অঙ্গ ভত্রঙ্গর িাধযস্ি ঘযন বযি কস্রস্ি সিস্ত গল্প জুস্েই। প্রকৃত্রত ঘযন তার কাস্ি এক 
জীবি বযত্রি সত্তায় পত্ররণত হয় প্রত্রত িূহূস্তত। 

গল্পকার বসকত এবাং নীিুর সম্পস্কতর ঘয রূপস্রখা আিাস্দর সািস্ন প্রত্রতত্রষ্ঠত কস্রত্রিস্িন তাস্ত ঘযন একটা 
দী ত তোস্তর পত্ররচয় পাই আিরা। দুজনই ত্রকন্তু দুজনস্ক ত্রনস্য় ত্রচরাচত্ররত রীত্রত অনুযায়ী অবসাদগ্রস্ত িানত্রসকতার স্বীকার, 
তবুও ত্রনস্জর িস্নর ঘসই িাইচাপা আগুনস্ক তুস্ি ধস্রনত্রন। তাস্দর দুজনার সম্পস্কত একটা অনুভব, একটা আকষতস্ণর 
আভাস পাই আিরা। ত্রকন্তু সম্পকতটার ঘকাস্না নাি ঘদওয়া, একটা ভীষণ বযাপার আিরা পােস্কর কাস্ি। ঘকননা তাস্দর 
সম্পস্কতর সবতিই ঘযন একটা চাপা রুিশ্বাস ত্রবরাজ করত্রিি। একটা টানটান আবহাওয়া তাস্দর চতুত্রদতকস্ক ঘবত্রেত কস্র 
ঘরস্খত্রিি। যত্রদও তাস্দর িস্নর গভীরতায় এক অনয ধরস্নর ঘদািাচিাতা ত্রিি। আর গল্পকার ত্রনস্জও এই কথায় একিত। 
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নীিুর চত্ররস্ির এই ত্রদকটা সতযই আিাস্দরস্কও একটু ভাবনায় ঘেস্ি। দুজস্নর িস্ধয এত আিাপচাত্ররতা, এত 
ঘদাষ-ত্রুত্রট ঘবর করা। িস্ন হয় খুব কাস্ির ঘিাক। তবুও এই ঘযন একটা ত্রনস্তব্ধতা তাস্দর চারপাস্শ ঘ ারাস্েরা করত। 
ত্রকিু প্রকাশ করার ইস্ে থাকস্িও ওরা ঘসটা ঘচস্প ঘযত। এস্েস্ি িস্ন হয় এস্দর সম্পস্কতরও ঘযন ঘকানা িেয ত্রিি না। 
শুধু নদীর ধারার িত বস্য় চস্িস্ি। ঘকাথায় ত্রগস্য় দাুঁোস্ব ঘকউ জাস্ননা। তাহস্ি ঘিখক নািকরস্ণর সাথতকতার জনয এিন 
একটা অস্বত্রস্তকর বা অথতহীন পত্ররস্বস্শর সৃত্রে কস্রত্রিস্িন, নাত্রক অনয ঘকাস্না উস্দ্দশয ত্রিি।  

যত্রদ গস্ল্পর নািকরণ ত্রনস্য় কথা বত্রি তস্ব ঘসস্েস্ি বসকস্তর চত্ররিস্ক গল্পকার সত্রেক িািা ত্রদস্য়ত্রিস্িন। তাস্ত 
ঘকাস্না সস্দহ ঘনই। গস্ল্পর শুরু ঘথস্ক ঘশষ অবত্রধ গল্পকার বসকস্তর চত্ররিস্ক আিাস্দর সািস্ন ঘযভাস্ব ত্রেকানাত্রবহীন 
একত্রট পাত্রখ িুি আকাস্শ আপন িস্ন উস্ে ঘবোস্ত থাস্ক ত্রেক ঘসভাস্ব উপস্থাপন কস্রত্রিস্িন। ত্রকন্তু গস্ল্পর ঘশষ িাইনত্রট 
এ ত্রবষস্য় আিাদস্র িস্ন একটু খটকা জাগায়, এভাস্ব- 

‘‘ঐ ঘিাহনপুস্রর িাে ঘপস্রাস্িই ঘজাো 
শাত্রিস্খর ঘদখা ত্রিস্ি।’’ 

এই একত্রট উত্রিস্তই ঘিখক গস্ল্পর ঘিাে পািস্ট ত্রনস্য় গল্পত্রটস্ক এক অনযিািা দান কস্রত্রিস্িন। আসস্ি ঘিখক 
হয়স্তা বসকস্তর এই উস্দ্দশযত্রবহীন যািার িধয ত্রদস্য়ই আিাস্দর জীবস্নর প্রকৃত স্বাদস্ক ত্রচত্রনস্য় ত্রদস্ত ঘচস্য়ত্রিস্িন আর 
যত্রদ তাই না হত তস্ব যখনই প্রিস্থর িুস্খ নীিুর ত্রবষস্য় শুনস্ত ঘপি- ‘‘শী ইজ ত্রসস্ক্রটত্রি িযাস্রে’ এর পরিুহূস্ততই 
শাুঁওিী নাম্নী আট-নয় বিস্রর ঘিস্য়ত্রটর িূখাবয়বস্ক িেয কস্র তার নাি ধূপিায়া রাখত না। তাও আবার ত্রনজতন প্রকৃত্রতস্ক 
সােী ঘরস্খ। আসস্ি হয়স্তা এতত্রদন পর ঘতপািস্র হাটস্ত হাটস্ত ঘস জীবন সম্পস্কত একটু সজ্ঞান হস্য়ত্রিি। আর 
সজ্ঞানতার প্রাত্রপ্তস্ক বা তার অিদ্বস্ন্ধতর সিাত্রপ্তস্ক ঘস ত্রচৎকার কস্র বিস্তও ত্রদ্বধাস্বাধ কস্রত্রন। ঘযন িস্ন হস্ে প্রকৃত্রতর 
অস্শষ দানই ঘযন বসকস্তর উস্দ্দশযস্ক সত্রেক িািা ত্রদস্য়ত্রিি। আর তাই আিরা বসকতস্ক ঘদত্রখ ‘আত্রি চস্ি ঘগস্ি ঘতার 
ত্রক হস্ব ঘর’ নীিুর ঘসই আশ্বাসহীন শব্দগুস্িাস্ত ঘস ঘযন এক ত্রবরাট স্বত্রস্ত ও আশ্বাস খুুঁস্জ পায় এবাং ত্রনস্জ ত্রনস্জই বস্ি 
ওস্ে ‘ত্রকসসুনা’ ‘ত্রকসসু হস্বনা’। আর এই উত্রিস্তই গস্ল্পর প্রধান উস্দ্দশয সম্পস্কত আিরা পােক অবগত হই। 

এই গল্পত্রটস্ত আিরা বসকতস্ক ঘদত্রখ এিন ভব ুস্র অবস্থায়। ঘযখাস্ন তাস্ক শুধু ত্রনজতনতার সািনা করস্ত হয়। 
সুদর আকাশ-পাতাস, িস্নারি প্রকৃত্রতস্ক ত্রনস্য়ই তার যািা আরম্ভ কস্রত্রিি আর এই প্রকৃত্রতর এক নতুন পস্থর সন্ধাস্নই 
তার যািা এত্রগস্য় ত্রগস্য়ত্রিি। গল্পকার তার ঘিখনীর ঘকৌশস্ির দ্বারা বসকস্তর চত্ররিস্ক এিনভাস্ব একটা উস্দ্দশযিূিক 
ত্রদশার পস্থ চাত্রিত কস্রত্রিস্িন ঘয পস্থ চিস্ত চিস্ত ঘস ঘযন  নতুন একটা জীবস্নর সস্ঙ্গ সাোৎ কস্র। ঘিখক গল্পত্রটর 
উস্দ্দশয সম্পস্কত গল্পত্রটস্ত ঘয ঘগাপনীয়তা ঘরস্খত্রিস্িন ঘসই ঘগাপনীয়তা ঘযন ধীস্র ধীস্র বসকত চত্ররস্ির িাধযস্ি আিাস্দর 
সািস্ন প্রকাশ পায়। এবাং ঘিখস্কর প্রধান উস্দ্দশয সম্পস্কতও আিরা অবত্রহত হই। আর এখাস্নই গল্পকাস্রর চরি ঘশ্রষ্ঠত্ব 
প্রকাশ পায়।  

‘আসন্ন ত্রবস্কস্ির ঘশস্ষ’ (আত্রশ্বন ১৩৮২) গল্পত্রটস্ত ঘয চত্ররিগুত্রির অবতারণা আিাস্দর সািস্ন কস্রস্িন এই 
সবগুত্রি চত্ররিই ঘযন এক অবসাদ িাত্রিস্ত ভুগস্ি। এক যন্ত্রণািয় ত্রচৎকার ঘযন সমূ্পণত গল্পত্রটস্ত ওস্তাপ্রস্তাভাস্ব জত্রেত। 
এক বুক োটা দুিঃখ ঘয দুিঃখ ঘক সবগুত্রি চত্ররিই ঘযন আপন সঙ্গী কস্র ঘরস্খস্ি। ত্রনস্জস্দর অিরাত্মার সস্ঙ্গ এক হস্য় 
ঘগস্ি ঘসই দুিঃখ। এক িিতস্বদনার দী তশ্বাস প্রস্তযকত্রট চত্ররস্ির আস্শপাস্শ ঘযন ত্রচরিন সস্তযর িস্তা প্রবাহিান। আর 
এই প্রবাহিানতার ঘরাস্ত সবগুত্রি চত্ররিই ঘযন এক ত্রেকানাহীন হস্য় পাত্রে ঘদয়। 

গল্পত্রটর প্রত্রতত্রট স্তস্রই ঘযন এক ঘবদনা-হতাশা কাজ কস্র চস্িস্ি। তাহস্ি ঘিখক ঘকান উস্দ্দস্শয প্রস্তযকত্রট 
চত্ররস্ির িস্ধয শুধু দুিঃখ-স্বদনা-হতাশা-িাত্রিস্ক সবত প্রথি স্থান ত্রদস্য়স্িন। এই হতাশা িগ্ন ত্রনরাশার ঘপিস্নও ত্রক ঘকান 
আশার আস্িা গল্পকার ঘদখাস্ত ঘচস্য়স্িন। 

পীরু চত্ররস্ির িস্ধয আিরা ঘদখস্ত পাই এক ঘপ্রত্রিক হৃদয়, ঘয নাত্রক ঘপ্রিস্ক ত্রবকত্রশত করস্ত পারস্ি না তার 
ত্রনতযসঙ্গী বযাত্রধর কারস্ণ। ত্রকন্তু তার িস্নর গহস্ন অনবরত চিস্ত থাস্ক রূপসীর সাস্থ তার ঘপ্রস্ির ঘসই িৃত্রতগুত্রি। 
গল্পকার  যত্রদও সিস্ত গল্পত্রটস্ত এক ত্রনরাশার হাওয়া বইস্য় ত্রদস্য়ত্রিস্িন তবুও রূপসীর িস্ন পীরুস্ক সুস্থ কস্র ঘতািার 
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জনয োকুরবাত্রেস্ত তার িানস ঘযন গল্পত্রটস্ত এক টুকস্রা আশার আস্িা ত্রেকস্র ত্রদস্য়ত্রিস্িন। কথায়ই আস্ি-‘ঘি  ঘদস্খ 
ঘকউ কত্ররসস্ন ভয় আোস্ি তার সূযত হাস্স’। এই কথাত্রটর প্রতযে প্রিাণ আিরা রূপসীর চত্ররস্ি ঘদখস্ত পাই। ঘয রূপসী 
িৃতুয পথ যািী পীরুস্কই তার সবত্রকিু িস্ন কস্র তার সস্ঙ্গ এক নতুন জীবস্নর স্বি ঘদস্খ। ত্রকন্তু রূপসীর ঘসই স্বি ত্রক 
সাথতক হস্য়ত্রিি? 

রূপসীর বাবা ত্রচদানদ ঘপশায় কম্পাউন্ডার। এই চত্ররিত্রটস্ক ঘিখক গস্ল্পর প্রস্তযকত্রট চত্ররস্ির আস্শপাস্শ এক 
হােভাঙা খুুঁত্রটর নযায় দাুঁে কত্ররস্য় ঘরস্খস্িন। যার আওতায় তার আইবুস্ো দুস্টা ঘিস্য়, ঘনশাগ্রস্ত একগুুঁস্য় প্রকৃত্রতর বয়স্ক 
একত্রট ঘিস্ি থাকস্িও বয়স্সর চাপ ও অস্কস্জা িস্নাভাব তাস্ক তাস্দর প্রত্রত বাবার অত্রধকার ঘথস্ক সবসিয়ই ত্রবরত 
রাস্খ। ঘস রূপসীর িুত্রকস্য় ঘচাস্খর জি ঘেিা, রূপসীর িস্তা আইবুস্ো ঘিস্য়র কািনা-বাসনা, ত্রচিস্য়র ত্রদস্নর পর ত্রদন 
ঘনশাগ্রস্ত হস্য়  স্র ঘেরা সব ত্রকিুই িেয করত ত্রকন্তু িুখ খুস্ি কাউস্ক ত্রকিু বিার সাহস ঘপত না। একটা অকিতণয িূত্রততর 
নযায় শুধু সবত্রকিুর ত্রহস্সব রাখত। ঘয ত্রহস্সবটা ভাগাভাত্রগ করার জনয তার িৃত স্ত্রী সরিাস্ক ত্রনস্জর অিস্র বাস্তব রূপ 
ত্রদত। আর প্রস্তযক ত্রদন একটা ত্রেকানাত্রবহীন ত্রচত্রের িস্ধয তার সাংসাস্রর ভাঙস্নর একটা রূপস্রখা এুঁস্ক ত্রদত। ঘয ভাঙন 
ঘরাস্ধর ঘকাস্না উপায় তার কাুঁপস্ত থাকা হাস্ত ত্রিি না। ঘস একজন পঙু্গ দাস্রায়াস্নর িস্তা দাুঁত্রেস্য় দাুঁত্রেস্য় সবত্রকিুর 
পরখ করস্ত থাস্ক। পত্ররত্রস্থত্রতর চাপ ত্রচদানদস্ক এতই দুবতি কস্র ত্রদস্য়ত্রিি, ঘয দুবতিতা ঘস বয়স্সর চাপ বস্ি ত্রনস্জস্ক 
সািনা ত্রদস্ত থাস্ক আর তা না হস্ি ঘিস্ি ত্রচমস্য়র বাবা সম্পস্কত এিন িিবযটা আিরা পােকস্কও ভাবস্ত ঘজার ঘদয় 
‘শ্লা বাপ হস্য় তুত্রি শাসন করস্ত পারস্ি না...’।  

ত্রচমস্য়র এই উত্রিত্রটই ঘযন ত্রচদানদ চত্ররিত্রটস্ক আিাস্দর সািস্ন পত্ররষ্কারভাব েুত্রটস্য় তুস্িস্ি। ত্রচময় চত্ররস্ির 
িস্ধয আিরা ঘদখস্ত পাই জীবন সম্পস্কত উদাসীন প্রকৃত্রতর এক বযত্রি সত্তাস্ক। ত্রকন্তু তার অিস্রও ঘয এক সুস্খর নীি 
সাংসাস্রর স্বিািু জগৎ ঘদািা ঘদয় তা আিাস্দর দৃত্রে এত্রেস্য় ঘযস্ত পাস্রত্রন। তার ঘচাখও ঘদখস্ি-‘একটা বাত্রে, কস্য়কটা 
িানুষ, আর ত্রকিু সুখ, ত্রকিু দুিঃখ। ঘস তার এই স্বিািু জগৎস্ক  বাস্তবাত্রয়ত করার জনয ভাগয নাস্ি একত্রট পাষাণ হৃদয়ী 
বযত্রির কাস্ি আকুি আস্বদন করস্ি। ঘস খুুঁজস্ত থাস্ক তার ঘসই সুদর েুটেুস্ট সাংসারস্ক ত্রকন্তু ঘকাস্না সবতগ্রাসী থাবা 
ঘযন তার এই সু-স্বিস্ক তার কাি ঘথস্ক ত্রিত্রনস্য় ত্রনস্য় যাস্ে। এই বযত্রি সত্তার িস্ধয আিরা আইবুস্ো দুস্টা ঘবান সম্পস্কত 
ত্রচিাশীি একটা ভাইস্য়র হৃদয়স্ক উুঁত্রক ত্রদস্ত ঘদত্রখ ত্রকন্তু এই ত্রচিার িস্ধযও সহায় সিিহীন অসহায়তার িাপ। ত্রকন্তু 
করস্ত না পারার এক ঘবদনািয় ত্রধক্কার। 

গল্পকার প্রস্তযকত্রট চত্ররস্িস্ক একটা আশাহীন ঘ রাস্টাস্প বদী ঘরস্খত্রিস্িন যত্রদও তবুও প্রস্তযকত্রট চত্ররস্ির 
িস্ধযই ঘয চাওয়া-পাওয়ার, কািনা-বাসনার একটা আশািয় িায়া ত্রবরাজ করস্ি তা আিাস্দর  দৃত্রেস্ক এত্রেস্য় ঘযস্ত 
পাস্রত্রন। আর তার জ্বিি উদাহরণ সরসী। ঘয সরসী তার কািনাস্ক ঘচস্প রাখস্ত না ঘপস্র তার ভাই ত্রচমস্য়র ‘পুরুষ 
ঘোুঁস্ট’ চুিু খায়। কী ভীবৎস এক দৃস্শযর সমু্মখীন করাস্িন ঘিখক। সাধারণভাস্ব যত্রদ আিরা ত্রচিা কত্রর তাহস্ি সরসী 
ঘযন প্রকৃত্রতর নীত্রত-ত্রনয়িস্ক িঙ্ঘন না কস্র তাস্কই অনুসরণ কস্র চস্িস্ি। একত্রট আইবুস্ো বা ত্রবস্য়র ত্রহস্সস্ব পুস্রা 
বুস্ো ঘিস্য়র ত্রক ঘকাস্না আত্মচাত্রহদা থাকস্ত পাস্র না। কুৎত্রসৎ বস্ি ত্রক সিাস্জ তার ঘকাস্না আশ্রয় ঘনই। ঘকন তাস্ক 
অবস্হিার পাি িস্ন কস্র দূস্র ঘেস্ি রাখা হয়। তার জনয ঘকন ত্রনস্জস্ক এক আিাদা জগস্তর রচনা করস্ত হয়। ত্রনস্জর 
আত্মতৃপ্ততার ত্রক ঘকান অবকাশ ঘনই সরসীর িস্তা আইবুস্ো ঘিস্য়স্দর। এই ঘপ্রত্রেস্ত ঘিখস্কর কাস্ি আিরা পােস্কর 
একটা ত্রবরাট প্রশ্নত্রচি ঘয সরসী ত্রক সতযই ঘকান ভুি কস্রস্ি? তস্ব আিরা যত্রদ এই বযাপাস্র ত্রচময়স্ক ঘকে ত্রবদুস্ত 
রাত্রখ তাহস্ি সরসীস্ক আিাস্দর একটু ঘদাষী বস্ি িস্ন হয়। আর যত্রদ এখাস্ন ত্রচময় িাো অনয এক পর পুরুস্ষর উস্েখ 
থাকত তাহস্ি ঘতা সরসীস্ক ঘদাষীর কােগোয় দাুঁে করাস্না ঘিাস্টই চস্ি না। এখাস্ন আিরা এক ত্রচরকািীন কািনা 
ত্রপপাসু নারী হৃদস্য়র পত্ররচয় পাই। আর এটাই স্বাভাত্রবক। 

গল্পত্রটর সবতস্শস্ষ আিরা পত্ররত্রস্থত্রতর কবস্ি বযথত এক বযত্রি সত্তার িস্ধয ত্রনস্জর ঘিস্য়র জনয এক সুদর-সুস্থ-
সাবিীি জীবনযাপস্নর কািনা করা ত্রপতৃহৃদস্য়র পত্ররচয় পাই। ঘয পীরুর জীবস্নর ঘশষ িুহূস্তত তার শরীস্রর ঔষস্ধর 
ত্রসত্ররঞ্জ ঘোকাস্ত ত্রগস্য় এই সস্তযর সস্ঙ্গ পত্ররচয় হয়। 
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ঘয পীরুস্ক বাবা ত্রহস্সস্ব রূপসীর ঘযাগয িস্ন কস্রত্রন তার  স্র আসার পর েত্রণস্কর জনয ত্রচদানদ রূপসীর 
বববাত্রহক জীবস্নর এক সুদর স্বি ঘদস্খ ঘেস্ি। ঘযখাস্ন ত্রচদানদ ত্রটকত্রটত্রকর কাটা ঘিজটাস্ক ঘিস্য় রূপসীর সস্ঙ্গ তুিনা 
কস্রস্িন। তার কাস্ি রূপসী ঘযন এই ত্রবিীন হস্য় যাওয়া শীণত ঘদস্হর সস্ঙ্গ ত্রিস্শ ঘযস্ত ঘচস্য়ত্রিি আর পারত্রিি না এই 
ঘিাক ঘদখাস্না সাংসাস্রর  াত্রন টানস্ত। ঘয রূপসীর জনয ত্রচদানদ প্রতযহ িৃত পেী সরিার কাস্ি তাস্ক এই দুিঃখ যন্ত্রণািয় 
সাংসাস্রর ঘিাবি ঘথস্ক বাুঁত্রচস্য় ত্রনস্য় যাওয়ার জনয কাতর প্রাথতনা জানাত। িস্ন আজ তার এই আস্বদনটা ত্রটকত্রটত্রকর িৃত 
ঘিজটার কথা বিস্ত ত্রগস্য়ও বিস্ত পাস্রত্রন ঘযই ঘিজটাস্ক ত্রচদানদ ঘিস্য় রূপসীর সস্ঙ্গ তুিনা কস্রত্রিি। রূপসী ঘযন 
পীরুর সস্ঙ্গ কাটা ঘিজ হস্য় ঘকাথায় হাত্ররস্য় ত্রগস্য়ত্রিি আর তাই ত্রচদানদ ত্রনস্জর ত্রপতৃ হৃদস্য়র তৃত্রপ্তর জনযই ঘবাধহয় িৃত 
ঘিজটার কথা বিস্ত ত্রগস্য়ও বিস্ত পাস্রত্রন তার গ.িার স্বর ঘযন ঘকাথায় হাত্ররস্য় ত্রগস্য়ত্রিি। 

শস্ব্দর প্রত্রতেত্রব (োল্গুন ১৩৮২) গল্পত্রটস্ত গল্পকার আিাস্দর জীবস্নর কস্য়কত্রট বাস্তব সস্তযর সস্ঙ্গ পত্ররচয় 
করাস্ত ঘচস্য়ত্রিস্িন। ‘শস্ব্দর প্রত্রতেত্রব’ নািত্রটস্তই ঘযন ঘকান সস্তযর সন্ধান করত্রিস্িন গল্পকার। প্রথিত ঘদখস্ত হস্ব 
গল্পকার ঘকান প্রকৃত িত্রবস্ক অনুসন্ধান কস্রস্িন? বা সস্তযর পস্থ হাুঁটস্িন। কারণ িত্রব যত্রদ নাই থাস্ক তাহস্ি প্রত্রতেত্রবর 
সস্ঙ্গ সাোৎ করা কত্রেন হস্ব। ত্রেক ঘযভাস্ব ধ্বত্রন যত্রদ না হয় তস্ব প্রত্রতধ্বত্রনও হওয়া অসম্ভব। কারণ দুস্টাই এস্ক অপস্রর 
পত্ররপূরক। আর পত্ররপূরক িাস্নই ঘতা এক জন অনয জস্নর উপর ত্রনভতরশীি। তাহস্ি গল্পকার এই ‘প্রত্রতেত্রব’ শব্দত্রটর 
িধয ত্রদস্য় ঘকান জীবন সতযস্ক আিাস্দর সািস্ন তুস্ি ধরস্ত ঘচস্য়স্িন। িত্রব িাো ঘযভাস্ব প্রত্রতেত্রবর ঘকান িাস্নই ঘনই। 
এখাস্ন এই প্রত্রতেত্রবর অিরাস্ি গল্পকার আসস্ি ঘকান ত্রকিুস্ক অনুসরণ করার কথা বিস্ত ঘচস্য়স্িন। ঘয চত্ররিত্রটস্ক 
গল্পকার আিাস্দর সািস্ন উপস্থাপন কস্রস্িন তার িস্ধয আিরা এক প্রকাস্রর কাল্পত্রনকতার িাপ িস্েয কত্রর বা এও বিা 
যায় ঘযন ঘকান কল্পনা জগস্তর বাত্রসদা। সব ত্রকিুস্তই ঘযন তার অল্প-স্বল্প ঔদাসীনতার ঘধায়াশা আর যারা কল্পনা ত্রনস্য় 
ঘখিা কস্র বা সব ত্রকিুর িস্ধয কল্পনাস্কই আশ্রয় কস্র  ুস্র ঘবোই ঘস আবার ঘরািাত্রিকতাস্ক এত্রেস্য় ঘযস্ত পাস্র না। 
ঘয ঘদশিাইস্ক সাকতাস্স নাত্রচস্য় আনদ উপস্ভাগ করস্ত পাস্র তাস্ক ঘরািাত্রিক না বিাটাও ভুি হস্ব। ঘিখস্কর প্রস্তযকত্রট 
শস্ব্দ ঘরািাত্রিকতার হাওয়া বইস্ি। আকাস্শর ঘি  ঝরস্ি না, ঝরস্ব, হািকা-হািকা োন্ডা বাতাস। শব্দগুত্রির গভীরতায় 
প্রস্বশ করস্ি ত্রনস্জস্ক ঘযন ঘকান এক রূপকথার নায়ক বস্ি িস্ন হয়। ঘযন িস্ন হয় ঘকান এক ঘপ্রত্রিক তার ঘপ্রত্রিকার 
জনয অস্পোয় রত ত্রকন্তু আসস্ি না; ‘ঘি  ঝরস্ি না, ঝরস্ব’। আর এই হািকা বাতাস ঘযন ঘশই অস্পোিান ঘপ্রত্রিস্কর 
হৃদয়স্ক আরও চাঞ্চস্িয ভস্র ত্রদস্য়স্ি। এই ঘপ্রত্রেস্ত ত্রবখযাত ঘরািাত্রিক কত্রব শত্রি চস্ট্টাপাধযাস্য়র ‘যখন বৃত্রে নািি’ 
কত্রবতাত্রটর দুত্রট িাইন িস্ন পস্ে- 

‘‘... ত্রকন্তু তুত্রি ঘনই বাত্রহস্র অিস্র ঘি  কস্র 
ভরী বযাপক বৃত্রে ঘযন বুস্কর িস্ধয ঝস্র।’’ 

ঘিখস্কর ঘরািাত্রিক হৃদয় পৃত্রথবীস্ক দূস্রর ঘদশ বস্ি িস্ন কস্র যখনই ত্রতত্রন ঘেস্ন চাস্পন। এই ধরস্নর ভাবনা-
ত্রচিা একিাি একজন ঘরািাত্রিক বযত্রি সত্তাই করস্ত পাস্র। তাুঁর পস্েই সম্ভব জে বস্তুর িস্ধযও প্রাস্ণর সঞ্চার করস্ত। 
ঘিখক ত্রনস্িস্ষর িস্ধযই ঘদশিাইস্য়র িস্তা প্রাণহীন বস্তুর িস্ধয প্রাস্ণর সঞ্চার কস্র সাকতাস্স নাচাস্িন ত্রকন্তু ঘয ঘসাুঁ ঘসাুঁ 
শস্ব্দর বযবহার ঘিখক কস্রস্িন ঝর হস্ব বস্ি। ঘসই শব্দটা আসস্ি কীস্সর শব্দ। শুধু শব্দটাই হস্ে ত্রকন্তু ঝর হস্ে না। 
আসস্ি এই ঝরটা ত্রক ঘিখস্কর ঘরািাত্রিক িস্নরই ঘকাস্না ‘প্রত্রতেত্রব’ নাত্রক বাস্তস্বও ঘকাস্না ঝর হস্য়ত্রিি। 

ঘিখস্কর এই রচনার প্রস্তযকত্রট পযতাস্য়ই ঘরািাত্রিকতা ওস্তাপ্রস্তাভাস্ব জত্রেত। ঘিখক এতই ঘরািাত্রিক ত্রিস্িন 
ঘয ইস্িকত্রেক ওয়ারত্রটস্কও ত্রতত্রন একত্রট জীত্রবত প্রাণীর রগ বস্ি কল্পনা কস্রন। ভাবস্িও একটু ত্রবত্রিত হস্ত হয়। ঘকননা 
ঘয ঘিখক ‘ক্রিশ তাপ’, ‘ঘশ্বত রি কণা’, ‘ত্রভেুক’, ‘আপাৎকািীন’ ইতযাত্রদ গস্ল্প দুিঃখ ঘবদনা হতাশা-িাত্রি-অবসাদ গ্রস্ত 
জীবস্নর এিনই করুণ িত্রব এুঁস্কত্রিস্িন ঘয তাুঁর ঘরািাত্রিকতা এভাস্ব সবতি আিস্ে পেস্ি ঘদস্খ অবাক িাস্গ। 

এিনত্রক একত্রট অজানা ত্রশশুর কান্নার, ঘখিােস্ি ভরস্িাস্কর ঘদশিাই ঘতািা, ফু্লস্রাস্সস্ির ত্রতনবার দপদপ্ শদ 
কস্র জ্বিা এই সবত্রকিুস্তই ঘযন ঘরািাত্রিকতার সত্রহত এক সরিতারও পত্ররচয় ত্রদস্য় ঘগস্িন। 
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ত্রকন্তু হোৎ কস্র এই ঘরািাত্রিক আর সরিতার স্তর ঘপত্ররস্য় ঘিখক এই ত্রচিু নাস্ির ত্রশশুত্রটর িধয ত্রদস্য় ঘকান 
আস্ক্রাশস্ক প্রকাস্শয আনার ঘচো কস্রত্রিস্িন। ঘয আস্ক্রাশটা িস্ন হয় ঘিখস্কর অস্নক ত্রদস্নর চাপা এবাং যার অবসান 
ত্রতত্রন ত্রচিুর ত্রেি ঘিস্র িাত্রিস্ক িারার িধয ত্রদস্য় করস্ত ঘচস্য়ত্রিস্িন। ত্রকন্তু ঘসই আস্ক্রাস্শর অবসান ত্রক হস্য়ত্রিি। কারণ 
িাত্রি ঘতা িস্রত্রন বরাং কাস্চর টুকস্রার সশব্দ চাত্ররত্রদস্ক ঘনস্চ উস্েত্রিি। 

এই গস্ল্পর গল্পকারস্ক আিরা ত্রনস্জর িস্ধযই কস্য়কত্রট চত্ররস্ির অবতারণা করস্ত ঘদত্রখ। িস্ন হস্ে ভরস্িাক 
নাস্ির চত্ররিটাস্ক সািস্ন ঘরস্খ গস্ল্পর সিস্ত চাত্রবকাত্রে ঘিখক ত্রনস্জর হাস্তই ঘরস্খত্রিস্িন।  ঘকননা গল্পত্রটস্ত কখস্না 
ঘিখস্কর রচনার িাধযস্ি তাস্ক ভীষণ ঘরািাত্রিক, কখস্না আবার ঘরািাত্রিকতাস্ক ঘচস্প রাখার এক অস্পে ভাব িেয করা 
যায়। কারণ তার কত্রল্পত ঘকান ঘিস্য়র িুস্খর ত্রদস্ক তাত্রকস্য় ঘিখস্কর সৃে ভরস্িাক ত্রবিনা হওয়া সস্ত্বও তাস্ক ঘপ্রি বস্ি 
স্বীকৃত ত্রদস্ত নারাজ ঘকন। আবার ঘসই ভরস্িাস্করই গস্ল্পর অসুস্থ নাত্রয়কার িুখ ত্রদস্য় ‘ত্রেকই, ভািবাসার বে ঘবত্রশ 
কারুকাজ।’ এ ধরস্নর উত্রি ঘতা একজন ঘরািাত্রিক ভাবনা সম্পন্ন বযত্রি িাো আর কাস্রা পস্ে সম্ভব নয়। 

তাহস্ি ঘিখক এই ভরস্িাকত্রটর চত্ররস্ির িধয ত্রদস্য় ঘকান বযত্রি সত্তাস্ক আিাস্দর সািস্ন তুস্ি ধরস্ত ঘচস্য়স্িন। 
ঘযন এক চাপা ভাব ঘিখক এই ভরস্িাকত্রটর চত্ররস্ির ঘকান এক ঘকাস্ন অস্পেভাস্ব স্থান ত্রদস্য়ত্রিস্িন। ঘয ত্রদকটাস্ক 
এত্রেস্য় যাবার েিতা ভরস্িাস্কর ত্রিি না। গল্পত্রটস্ত ঘিখক ঘযন এক  ঘরািাত্রিক সত্তার িধয ত্রদস্য়ও ঘশষ পযতি িাত্রির 
একটু আভাস ত্রদস্য়ত্রিস্িন ভরস্িাস্কর ‘বাত্রক ক’টা ত্রদন না হয় ত্রবশ্রািই করস্বা’- এই উত্রিত্রটর িাধযস্ি। 

‘োয়নাস্সাস্রর েুসেুস’ (অগ্রহায়ণ ১৩৮৫) গল্পত্রটর িধয ত্রদস্য় ঘিখক জীবস্নর দুস্টা ত্রদকস্ক আিাস্দর সািস্ন 
খুব পত্ররষ্কারভাস্ব তুস্ি ধস্রস্িন। যার িস্ধয একটা ত্রদক হস্ে শাি, ত্রেগ্ধ, স্বত্রস্ত ও ঘরািাত্রিকতায় ভরপুর আর অপর 
ত্রদকটার রূপ হস্ে ভীষণ ভয়ঙ্কর। ভাবস্ি গা িিিি কস্র ওস্ে। এক অস্বত্রস্তকর ত্রশহরণ জাস্গ িস্নর িস্ধয। িানুস্ষর 
জীবস্নর এিন দুস্টা রূপস্ক গল্পকার তাুঁর ঘিখনীর িাধযস্ি স্পেতর করস্ত ঘচস্য়স্িন ঘস দুস্টা ত্রদক সম্পস্কত আিরা সবই 
প্রায় অবগত। ত্রকন্তু এই গস্ল্পর কাত্রহত্রনস্ত ঘয চত্ররিগুস্িার সিাস্বশ ঘিখক কস্রস্িন এবাং এস্দর দ্বারা িানব সিাস্জর ঘয 
দুস্টা ঘশ্রণীর রূপস্রখাস্ক বাস্তবতার আস্িায় প্রকাশ করস্ত ঘচস্য়স্িন ঘসখাস্নই গল্পকাস্রর অনবদযতা অস্বীকার করা যায় 
না। 

রতীশ আর পূরবী এই দুস্টা চত্ররস্ির িস্ধয গল্পকার প্রথি ঘথস্কই এক আকাশ পাতাি োরাক ঘরস্খস্িন। 
রতীস্শর িস্ধয আিরা একজন িানবদরদী, পর দুিঃস্খ কাতর হৃদস্য়র পত্ররচয় পাই। তার চত্ররস্ির ঘকানায় ঘকানায় ঘিখক 
বাস্তব জগৎ ও জীবন সম্পস্কত এিনই ওয়াত্রকবহাি পুরুস্ষর িত্রব এুঁস্কস্িন ঘয ঘভার ঘসায়া চারটায় নরি ত্রবিানা ঘিস্ে 
ওস্ে তার ঘগাপন ঘসৌত্রখনতার সািগ্রী বাইস্নাত্রকউিার ত্রদস্য় বযািকত্রন ঘথস্ক ত্রনস্চর বত্রস্তর তুে-তাত্রেিযকর শৃগাি-কুকুর 
সি জীবনযাপন করস্ত বযস্ত ঘিাকগুত্রির ত্রদস্ক দৃত্রে ত্রনস্েপ করস্ত থাস্ক। তার ঘচাখ ঘথস্ক ঘযন এস্দর জীবন সাংগ্রাস্ির 
ঘকান দৃশযই এত্রেস্য় ঘযস্ত পাস্রত্রন। সব দৃশযই ঘযন তার ঐ সািগ্রত্রটস্ত বদী। ওস্দর জীবন ঘয প্রত্রতত্রট েস্ণ সিাস্জর 
ঘশ্রণী ত্রবভাজস্নর ঘ রাস্টাস্প এিনভাস্ব জত্রেস্য় রস্য়স্ি ঘয ঘসখান ঘথস্ক বাুঁচার তাত্রগস্দ এক শব্দহীন আস্বদন কস্র যাস্ে  
ত্রকন্তু তাস্দর এই আস্বদন ঘশানার িস্তা বধযত ত্রবিাসবহুি জীবনযাপনকারী পূরবীস্দর িস্তা কাস্রা ঘনই। পূরবী এিন 
একত্রট চত্ররি যার িস্ধয আিরা আপন জগৎ ত্রনস্য় বযস্ত এিন এক িানত্রসকতার িাপ পাই। ঘিখক সিস্ত গল্প জুস্েই 
পূরবীস্ক ত্রচিা-ভাবনাহীন এিন একটা জগস্তর বাত্রসদা কস্র ঘরস্খস্িন ঘযখাস্ন ঘনই ঘকাস্না জীবন যুি, ঘনই ঘকাস্না দ্বন্দ্ব-
সাং াত, ঘনই জীবন বাুঁচার ঘকাস্না টানাস্পাস্েন। তার জীবস্নর সবতিই ঘযন িত্রেস্য় ত্রিত্রটস্য় আস্ি শাত্রি, জীবস্নর পূণত সুখ-
স্বােদ ভরা নীি আভা। ঘয আভায় পূরবী তার স্বািী রতীশস্ক ত্রনস্য় জীবস্নর সব আনদ উপস্ভাগ করস্ি। পূরবীর চত্ররস্ি 
আিরা ঘরািাত্রিকতার এক অপরূপ ত্রচি ঘদখস্ত পাই। প্রকৃত্রত ঘপ্রত্রিক রতীশ ও পূরবী দুজস্নই। ত্রকন্তু ঘয বযািকত্রনস্ত 
দাুঁত্রেস্য় রতীশ প্রকৃত্রতর ঘসৌদযততার সাস্থ সাস্থ ত্রনস্চর বত্রস্তর ঘিাকজনস্দর জীবন সাংগ্রািস্কও অগ্রাহয করস্ত পারস্ি না 
ত্রেক তার ত্রবপরীস্ত দাুঁত্রেস্য় পূরবী ঘসই বত্রস্তর ঘিাকজনস্দর বাুঁচার জনয িোইস্ক একটা িস্নারঞ্জস্নর বা উপস্ভাস্গর 
ত্রজত্রনস্ষর সস্ঙ্গ তুিনা করস্ি। পূরবীস্ক বিস্ত ঘদত্রখ ‘ত্রিত্রভাংস্ট্রাগি’ ভাস্িা িাগার ত্রবষয়। আর রুত্রণিাস্ক  ুরস্ত আসার 
জনয বিস্ব তাস্দর  র সাংসারস্ক ঘদখার জনয। পূরবীর এই কথায় একত্রট ত্রবষয় পত্ররষ্কার ঘয তার কাস্ি তার  র-সাংসার 
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িাো আর ত্রকিু ঘদখার িস্তা ঘনই। জীবস্নর সব চাওয়া পাওয়া ঘযন  ঘস তার িুস্োয় বদী কস্র ঘরস্খস্ি। ঘস ঘযন জীবস্নর 
একটা ত্রদকস্কই িাস্ন ঘযখাস্ন ঘকাস্না দুিঃখ-কে-ত্রনরাশা-হতাশা ঘনই ঘসই ত্রদকস্কই পরি তৃত্রপ্ত বা জীবস্নর ঘশষ পযতায় 
বস্ি ঘিস্ন ত্রনস্য়স্ি এবাং ঘসটাস্কই আপন কস্র ঘরস্খস্ি। আর ঘস কারস্ণই শুধু রতীস্শর ঘচাস্খই ধরা পস্ে ঘসই অবস্হত্রিত, 
িাত্রঞ্ছত প্রাণীগুত্রির খাস্দযর জনয িারািাত্রর-ত্রচৎকার আবার ঘসই খাস্দয কুকুর ও কাস্কর িস্তা জীস্বর অাংশীদারী। সবাই 
ঘযন বাুঁচার জনয জম ঘথস্কই শুধু ‘ষ্ট্রাগি’ কস্র যাস্ে। িস্ন হস্ে এই ষ্ট্রাগস্ির অন্ধকারিয় ঘ রাস্টাপ ঘথস্ক এরা কখস্না 
িুত্রি পাস্ব না। আবার এই অন্ধকাস্রর িস্ধয রতীশ ঘদখস্ত পায় এক ত্রনিঃস্ব ত্ররি ত্ররক্সাওয়ািার বুস্কও ঘয কািনার উস্রক 
হস্ত পাস্র। এত ঝে জঞ্ঝার িস্ধযও ঘিখক তাস্দর িস্ন ঘরািাত্রিকতার ঘদািা জাত্রগস্য় ত্রিস্িন তা আিাস্দর দৃত্রেস্ক এত্রেস্য় 
ঘযস্ত পাস্রত্রন। ঘিখক সিস্ত গল্প জুস্ে রতীশস্ক এই ত্রনচু তিার বত্রস্তর ঘিাকস্দর প্রত্রতত্রনত্রধ ত্রহস্সস্ব দাুঁে কত্ররস্য় 
ঘরস্খত্রিস্িন। ত্রকন্তু শি সািথত প্রত্রতত্রনত্রধ ত্রহস্সস্ব নয়। ঘকননা রতীস্শর িস্ধয আিরা একজন দুবতি ভীরু পুরুষস্ক ঘদখস্ত 
পাই। চাপা একটা ভয় যা ঘস িন খুস্ি প্রকাশ করস্ত পারস্ি না। বত্রস্তর  টনাগুস্িা প্রতযহ ত্রনরীেণ করস্ি আর একটা 
দী তশ্বাস ঘেিস্ি। রুত্রণিাস্ক ভাস্িাবাস্স ত্রকন্তু এত এত্রিশাশ ঘিস্য়স্ক ত্রবস্য় করস্ব ত্রক কস্র? সব ত্রকিুস্তই ওর ঘযন একটা 
চাপা স্বভাস্বর বা িুখ বুস্ঝ সহয করার অভযাস িেয করা যায়। 

‘শতক্রতু’ পত্রিকার এই দু’জন গল্পকাস্রর গস্ল্পর আস্িাচনা কস্র আিরা আসস্ি বরাক উপতযকার গল্পচচতার 
ইত্রতহাসস্ক আরও গভীরভাস্ব ঘবাঝার ঘচো করিাি িাি। আশা কত্রর, ইত্রতহাস্সর এই পবত পরবততী আস্িাচনার ঘেস্ি 
সহায়ক হস্ব। 
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