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ছাত্র গরফলক, প্রফনায শন্দু শফশ্বশফদযারয়, াআউ. শ., বাযত
Abstract
Narayan Gangopadhaya (1918- 70) was a prominent novelist as well as a short story writer in
Bengali literature. He made his presence felt in the literarary scene in the fifth decade of ninetieth
century with his first noted work of fiction uponibesh (1944). It was the time marked for great
political agitations all over the world and India was no exception. A lot of Bengali novelists
portrayed the agitations in their novels and short stories. Amongst these politicaly conscious men of
letters Narayan Gangopadhaya was a prominent figure who could not but portray characters with
strong political and ideological stance in his novels who have significant bearing on the course of
his narratives. His short stories offer telling and sensetive account of the famine condition that
plagued Bengal in 1943, just after the august movement that rocked the nation. Many of these short
stories reflect the penury and plight of both the rural and urban Bengal afflicted also by certain
strata of socity who exploited the condition to their ends. The present paper intends to study how
Narayan Gangopadhaya managed to depict so realisitically the condition of fimine striken Bengal of
his times.

ফাাংরা াশরতয নাযায়ণ গরগাাধযারয়য াঅশফিবাফ উশন তরক চশিরয দরকয উত্তর ভরয়। কশফগুরু যশফন্দ্রনাথ
ঠাকুরযরয োয়ণ, শিতীয় শফশ্বমুরে প্রগাো শফরশ্বয োরভাোর াফস্থা, াআউরযার নাৎী ফাশনীয তনম্মুখতায় াঅগ্রায়ভানতা,
বাযতফরলি গাশিশজয প্রনতৃরন্ত ‘বাযত ছার া াঅরন্দাররনয’ ডাক, ফিশয ফাাংরায় ঞ্চারয ভন্বন্তরয ভগ্র ফাাংরায ভাজ
াশরতয ূশচত রয়রছ এক বফপ্লশফক শযফতিন। াশরতযয ীভানা মা ূরফি শছররা শনশদিষ্ট শযরয ীভাফে, চশিরয দরক,
প্রেক্ষারেয শফচারয তা ীশভত শযয শযতযাগ করয শফস্তৃত াঅকায ধাযণ কযর। াশরতযয াতায় উরঠ এর াধাযণ
ভন্বন্তয কফশরত ভানুল, জশভদায ন্তানরদয যাজনীশত প্রচতনা থারক াধাযণ ভানুরলয ফযাশিভানরয যাজনীশত প্রচতনা েরফ
কযর াশরতয। চশি দরকয ূরফি শকছু ঔনযাশরকয জীফন দৃশষ্টরত, জীফন প্রচতনায় স্ক্যান্ডারনশবয়ান াশরতযয ফশযগ
ানুকযরণ ফাাংরা কথা াশরতযয গশত শ্লথ রয় শগরয়শছররা। এাআ রফিাআ তাযাঙ্কয, ভাশনক ও শফবূশত এাআ ত্রয়ী
ফরন্দযাাধযারয়য ারত ফাাংরা কথা াশতয তায োরণয ধাযা ফজায় প্রযরখশছররা। ভাশনক ফরন্দযাাধযায় তায াশরতয
জীফরনয জশের গ্রশিরক ারন্বলণ, তাযাঙ্করযয াভন্ততন্ত্র ও শল্পতরন্তয েশিক েবূশভরত দাশ রয় াশনচ্ছুক াফধাশযত
শল্পতরন্ত্রয জয় প্রঘালণা, শফবূশতবুলণ ফরন্দযাাধযারয়য শচযাচশযত, াশ্বত জীফন প্রৌন্দমিরক াশরতয শচযস্থায়ী রূর াঙ্করনয
েয়ার ফাাংরা কথা াশতয নতুন শদক উদ্ভাশত রয়শছররা।
১৯৪২ এয াঅগষ্ট াঅরন্দাররনয এক ফছয রযাআ, ১৯৪৩ ারর ফাাংরায ফুরক প্রনরভ এরশছর এক শনদারুণ দুশবিক্ষ।
ফাাংরায ভাজ াআশতার মারক ‘ঞ্চারয ভন্বন্তয’ শফরলরণয াশবধায় বূশলত করযন ফাাংরায ভাজ াআশতাকারযযা।
চশিরয দরকয এাআ বয়াফ ভয় কারর ফাাংরা াশরতযয ানযানয ঔনযাশকযা ফযাক যাশজনীশত প্রচতনায় ভত্ত শছররন।
যাজনীশতয উত্তার াঅরন্দাররন তারদয উনযারয চশযত্রগুশরয ভান প্রচতনা শছররা উদ্দীশত। মায েশতপরন াঅভযা াাআ
তীনাথ বাদুযীয ‘জাগযী’ (১৯৪৫), ‘প্রঢা াাআ চশযত ভান’ (১৯৪৯) নরফন্দু প্রঘারলয ‘ডাক শদরয় মাাআ’ (১৯৪৬), প্রগাার
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ারদারযয ‘ঞ্চারয থ’ (১৯৪৪), ‘প্রতরযারা ঞ্চা’ (১৯৪৫), ‘উনঞ্চাী’ (১৯৪৬), ুরফাধ প্রঘারলয ‘শতরাঞ্জশর’
(১৯৪৪) েবৃশত উনযার। যাজনীশত রচনতা প্ররখক নাযায়ণ গরগাাধযারয়য (১৯১৮-৭০) ভধয ফতিভান। এাআ ভয় কারীন
তায শফশবন্ন উনযা ‘শতশভযতীথি’ (১৯৪৪), ‘ভন্দ্রভুখয’ (১৯৪৫), ‘বফতাশরক’, (১৯৪৮)-এয উনযারয চশযত্ররদয কভিিা
প্ররখরকয যাজনীশত রচতনতাযাআ াক্ষয ফন করয।
াশতয ভারনাআ ভাজ, শুধু উনযা নাভক াশতয াখায গশিরতাআ ভাজ ীভাফে নয়। তা কশফতা, নােক প্রছােগল্প
এফাং ানযানয াশতযেকযরণও তায ুশচশন্তত াশবেকা। ভাজরক ফাদ শদরয় কখরনা াশতয যশচত রত ারযনা।
াশরতযয ভূর াশবোয় য ররও তা ভাজগত প্রেক্ষাে প্রথরক স্বরতাউৎাশযত রয় থারক। একজন ভাজ রচতন শল্পী
রয় ানযানয াশশতযকরদয ভরতাাআ নাযায়ণ গরগাাধযায়ও তায যশচত াশরতয ভকারীন ভারজয ভয়ীভারক রক্ষয
করযরছন, ানুধাফন করযরছন, াঅয তারকাআ াশরতযয াতায় উজীফয করয তুরররছন মথামথ বারফ। াশনফামি ও
ানস্বীকামিবারফাআ তায প্রছােগুল্পগুশররতও উরঠ এররছ তৎকারীন ভাজ, প্রমবারফ এররছ তাাঁয উনযাগুশররত।
১৩৫০ এয ভন্বত্বয কফশরত গ্রাভ ফাাংরা, ভগ্র ফাাংরারদ ফযাী এক াবাফনীয় বাশচক বজশফক ক্ষুধা প্রজরগ উরঠশছররা
কাররাফাজাযী ভাজনরদয প্রালরন ও ঘুরখায োরনয রমাশগতায়। ক্ষুধারক শনফৃশত্ত করয একভুশঠ ারন্নয াঅায়, এক
ফাশে বারতয পযারনয াঅায় াাংখয গ্রাভ ভারজয ভধযশফত্ত, শনম্নশফত্ত ভানুরলয দর উরঠ এরশছর যাস্তায ফুরক। নােযকায
শফজন বট্টাচারমিয ‘নফান্ন’ নােক তায জরন্ত েশতচ্ছশফ। এাআ ভয়কারীন প্রেশক্ষরত দুশবিক্ষ কফশরত ফাাংরায ভানুরলয াফস্থারক
নাযায়ণ গরগাাধযায় তাাঁয ‘নত্রুচশযত’ ‘দুাঃান’ ‘া ’ ‘শডনায’ ও ‘বাগা চভা’ েবৃশত প্রছােগরল্পয ভরধয তুরর ধরযরছন।
‘নত্রুচশযত’ গরল্প দুশবিক্ষীশ ত গ্রাভীণ ভারজয প্রেক্ষারে ভারজয এক রূঢ় ফাস্তফতযয শযচয় শদরয়রছন প্ররখক।
গরল্পয ভূর চশযত্র শনশকান্ত গ্রারভয াঅ তদায কাররাফাজায কাযফাযী প্রাআ রগ ডাকাতরদয ফাোয। চশযত্রশে একজন গ্রাভীণ
প্রালক প্রেশণয েশতশনশধ স্থানীয় চশযত্র রয় উরঠরছ। তৎকারীন গ্রাভ ভারজ এাআ কর চশযত্র খুফ রজাআ াওয়া মায়, শুধু
তাাআ নয় াঅজরকয একশফাং তাব্দীরতও গ্রাভ ভারজ এাআ কর চশযরত্রযা াশতয় শফযর নয়।
গরল্প াঅভযা প্রদখরত াাআ শনশকান্তরক দুশবিরক্ষয ফাজারয তায ভস্ত ানয় ও াৎকরভিয জনয ঘু শদরত য় াআব্রাশভ
দারযাগারক। দুশবিরক্ষয কাররা ফাজারয াঅেরা ভন ধান প্র ভজুত করযরছ তায প্রগারায়। কররাফাজাযী কাযফারয রারবয
াঅায় এক ুরক াঅনন্দ তায ভরনয ভরধয প্রজরগ উরঠরছ। ানযশদরক ফাাআরয প্রচাযায় প্র াতযন্ত বশিভান প্রগৌ ীয় বফষ্ণফ ও
াআউশনয়ন প্রফারডিয প্রেশরডন্ট। শযবায় াষ্টেয শুনরত শগরয়শছররন শতশন। াষ্টেয জরভ উরঠরছ প্রাআ ভয় প্রফারডিয
প্রচৌশকদারযয ভুরখ শনশকান্ত শুরন গ্রারভয ভশত ার ও তায স্ত্রী ানাারয াঅত্মতযায শফবৎ ভৃতুযয খযয। দুশবিক্ষ শনশকান্তয
ভত াঅ তদাযরদয জনয শনরয় াঅর বফবফ ও োচুমি। তাাআ শনশকান্তয জ উত্তয ‘মাযা ভরযরছ, ভরুক তাযা। কার ূণি
ররাআ ভানুলরক ভযরত রফ প্রকউত াঅয প্ররাা শদরয় ভাথা ফাাঁশধরয় াঅর না। না প্রখরয় ভযরছ প্র প্রতা কৃতকরভিয পর।
ূফিজরেয দুষ্কৃশতয প্রদনা এ জরে প্রাধ কযরতাআ রফ’। দুশবিক্ষ কাররাফাজায কাযফাযী ভাজন শনশকান্তরক দািশনক প্রফারধ
উদ্দীপ্ত করয শদরয়রছ। এয রযাআ গরল্প দুশবিরক্ষয নগ্ন, ফাস্তফ রূ উরোশচত রয়রছ। াআউশনয়ন প্রফারডিয প্রেশরডন্ট ওয়ায
ুফারদ শনশকান্তরক ছুরে প্রমরত য় ভশত ার ও তায স্ত্রী ভৃতরদরয ৎকারযয ফযফস্থা কযরত। ভশত াররয ফাশ রত
শনশকারন্তয প্রচারখ উদবাশত য় দুশবিরক্ষয এক বয়ঙ্কয শনষ্ঠুয রূ‚ভশত ার ফাযান্দাাআ র াঅরছ। প্ররেয জ্বারায় দাওয়া প্রথরক ফুশঝ খাশনকো ভাশে কাভর প্রখরয়শছররা। একযা
কদিভাি ফশভ গাররয দু-ার প্রফশযরয় াঅরছ, ভযফায াঅরগ কী একো াীভ প্রকৌতুরক বাশচক াশ প্ররশছররা
ফরর ভরন রত ারয। প্রেো প্রররে যরয়রছ শরেয রগ। কাররা কাররা নগ্ন া দুরোরক প্রদখারচ্ছ াস্বাবাশফক
দীঘি-প্রমন বূরতয া। াঅয ফচাাআরত তায াভানুশলক প্রচাখ প্রমন প্রবতয প্রথরক একো েচি প্রঠরা প্রররগ ফাাআরয
প্রফশযরয় এররছ। একো প্রচারখয ারধিকো খাওয়া, শনশ্চয় াআদুরয প্রখরয় প্রপরররছ।‛ (ৃ-৪২২-২৩ নাযায়ণ
গরগাাধযায় যচনাফরী শিতীয় খন্ড)
প্ররখরকয ভন্বন্তরযয শচত্ররক ফণিনা কযায কুরতা প্ররখরকয ফাস্তফ াশবজ্ঞতা ও তায াশতয প্রচতনায শযচয় ফন করয।
একজন গল্প াঠক রয় াঅভযা এয প্রচরয় দুশবিরক্ষয বয়ঙ্কয ফণিনা াঅভযা শচন্তা কযরত াশয না, কল্পনা কযরত াশয না
শকন্তু দুশবিরক্ষয বয়ার রূর প্রম কত ভভিরবদী ও ভভিাশন্তক রত ারয তা াঅভযা এাআ গরল্পয যফতিী াাংরVolume- IV, Issue-III
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‘াফণিনীয় একো াঅতরঙ্ক দাওয়া প্রথরক প্রাজা রাপ শদরয় শনশ এরকফারয হু ভু করয প্রচৌশকদারযয ঘারযয উয
এর  ররা। ভশত াররয প্রফৌ গরায় দশ শদরয় ঝুররছ প্রল ম্বর শছন্ন রজ্জাফা শদরয়াআ গরায় পাাঁ শযরয়রছরন্ঠরনয াঅররায় প্রাআ ম্পূণি উরগ াস্বাবাশফক নাশযরদ একো দানফীয় শফবাশলকা প্রমন।’ (ৃ-৪২৩ নাযায়ণ
গরগাাধযায় যচনাফরী শিতীয় খন্ড)
াঅজরকয ভাজ ভানরয শাংারন ফর য়রতা প্ররখরকয এাআ ফণিনা াশতযশঞ্জত ভরন রত ারয। শকন্তু কল্পনায তত্ত্ব ও
ভাজরতযয ভাাতরন প্রম াশতয যরয ৃশষ্ট শতশন কযররন তা এককথায় ানফদয। শুধু তাাআ নয় শনশকারন্তয ভরতা
াঅ তদারযয ভান প্রচতনায় ডুফ শদরয় প্ররখক এক বয়াফ াঅরক্ষযভান বশফলযরতয াআশগত শদরয়রছন‘াীভ াঅতরঙ্ক প্রকফরাআ ভরন রত রাগর ভস্ত ফাাঁফরনয থ জুর াাংখয ভ া ছশ রয় যরয়রছ- তারদয কাররা
শুকরনা াগুররা প্রমন বুরতয া। াঅয ফাাঁরয াঅগায় াঅগায় গরায কার য পাাঁ শযরয় ঝুরর যরয়রছ াগণয
নাযীরদ- তারদয উরগ প্রদ গুশর একো বয়ানক একো দুাঃস্বপ্ন। চাযশদরক শক াঅজ ভৃতুযয বা ফররছ।’ (ৃ-৪২৩
নাযায়ণ গরগাাধযায় যচনাফরী শিতীয় খন্ড)
গরল্পয েধান উজীফয কাশশন দুশবিক্ষ ররও, শনশকান্তয যশক্ষতা প্রৌঢ় প্রমৌফনা শফাখায রগ দারযাগা াআব্রাশরভয
প্রবাগফাদী ম্পকিরক প্রকন্দ্র করয ানয াঅরযক ধযরণয শথভরক গল্প কাশশনয ভরধয েরফ কশযরয়রছন প্ররখক এাআ গরল্প।
শফগতরমৌফন শনশকারন্তয প্রবাগফানায তৃশপ্তয াক্ষভতা ও াায়তায ক্রুে াঅস্ফারন রগ াজুময খুাঁরজ াওয়া মায় ভশত
ার ও তায স্ত্রীয ানাারয ভৃতযয াায়তায। প্রাআ াআরভজরক াঅভযা রক্ষয কশয গরল্পয প্ররল‘ভারঠয ভাঝখারন একো গশরত গরুয প্রদ াঅগরর ফর াঅরছ একো প্রঘরয়া কুকুয; চাযশদক প্রথরক কুরনযা উর
উর প্রাআ ভ াোরক প্রঠাকয ভাযফায প্রচষ্টা কযরছ; াঅয কুকযু ো াস্বাবাশফক েচি শচৎকায করয ক্ষুধাতি
কুনগুররারক তাশ রয় প্রফ ারচ্ছ।’ (ৃ-৪২৪ নাযায়ণ গরগাাধযারয়য যচনাফরী শিতীয় খন্ড)
‘নত্রুচশযত’ গরল্প প্রমভন চাররয াঅযতদায শনশকান্ত ও ুশর দারযাগা াআব্রাশরভয নাভক চশযত্র দুশেরক ৃ শষ্ট করয গরল্প
এক প্রালক াভন্ততাশন্ত্রক কাররাফাজাযী ুশর োরনয াঅফাওয়ায ৃশষ্ট করযরছন প্রতভশন গ্রাভীন প্রেক্ষারে শঠক একাআ
যকভ শযরফর াঅভযা াাআ প্ররখরকয ‘দুাঃান’ গরল্পয প্রকন্দ্রীয় চশযত্র প্রদফীদারক। প্রদফীদা ঞ্চারয ভন্বন্তরয কার য
কাররাফাজাযীরত ভত্ত। কার য াঅযতদায তাযা। ‘নত্রুচশযত’ গরল্পয শনশকারন্তয রগ তায প্রকান চাশযশত্রক ফযফধান প্রনাআ।
গরল্প প্রদফীদারয বাাআরা প্রগৌ দা নাভক চশযত্রশেরত শকশঞ্চৎ ভানশফকতায উশস্থশতরক প্রদশখরয়রছন প্ররখক। কনরেফর
কানাাআ প্রদ ও ুশর দারযাগা চীকান্ত চশযত্রগুশররক প্ররখক গরল্প তুরর ধরযরছন ভাজ াফস্থারক ফাস্তফতায রগ তুরর
ধযরত।
গরল্প থানায দারযাগা চীকান্ত গ্রারভ তায প্রালরণয োকায় মাত্রা ারায াঅরয়াজন করযশছররা। মাত্রাারায নাভ প্রদওয়া
রয়শছর ‘দুাঃারনয যিান’। প্রদফীদা শনভশন্ত্রত রয়শছররা এাআ মাত্রাারায়। এয জনয তারক এাআ দুশবিরক্ষয শদরন ‘ঞ্চা
োকা’ চাাঁদা শদরত রয়শছররা। মাত্রারায় প্র প্রদরখ দুাঃারনয ফশধত যরি প্ররাদী তায প্রফশণ প্রফরধরছ। মাত্রা ারা প্রল করয
ফাশ প্রপযায রথ প্র ও তায বাাআরা প্রগৌ দা রক্ষয করয দুশবিক্ষীশ ত গ্রাভ ফাাংরায এক নগ্ন রূ প্রক‘ঘারেয শদক প্রথরক একশে প্রলা ী প্রভরয় জর শনরয় াঅশছররা, ভানুরলয গরা শুরনাআ প্রকাথায় শভশররয় প্রগর াঅফায।
াঅয একরগাআ চভরক উঠররা প্রদফীদা াঅয প্রগৌ দারয দৃশষ্ট, ছরছর করয উঠররা যি, প্রভরয়শে ম্পূণি নগ্ন।
প্রকানখারন একপাশর কা প্রনাআ-কা াফায উায়ও প্রনাআ। মুরগয দুাঃান শনরিজ্জ াফ ারত ফস্ত্রযণ করযরছ
তায, তায ভস্ত রজ্জা, ভস্ত ভমিাদারক শনষ্ঠুয উার প্রভরর শদরয়রছ ররু ৃশথফীয াভরন।’ (ৃাঃ ৪৪৪-৪৫
নাযায়ন গরগাাধযায় যচনাফরী শিতীয় খি)
গ্রাভ ফাাংরায এাআ নগ্ন রূরয জনয প্রদফীদা ও ীকান্তয ভত ফযশিযাাআ দায়ী। গরল্প ‘মুরগয দুাঃান’ ফররত
প্রদফীদারয ভত ভাজন ও ুশর োনরক শচশিত করযরছন প্ররখক। শকন্তু প্রদফীদারয বাাআরা প্রগৌ দারয ান্তাঃভূখীন
াযাধরফারধ বাশফত ভান প্রচতনায় প্ররখক এক বয়ঙ্কয ভাজ বশফলযরতয াআশগত শদরয়রছন। মা প্ররখক তুরর ধরযরছন তায
াাভানয দক্ষতায রগVolume- IV, Issue-III

January 2016

3

ভন্বন্তরযয প্রেক্ষারে নাযায়ণ গরগাাধযারয়য প্রছােগল্পাঃ প্ররখরকয শল্পকুরতা

প্রকৌশরকাত্তভ োভাশনক

‘প্রগৌ দারয ভরন ররা প্রম দুাঃান ফাাংরারক শফফস্ত্র করযরছ তায ও শক োয়শশ্চত্ত কযরত রফ একশদন? তারকও
শক যি শদরত রফ কুরুরক্ষরত্রয োন্তরয।
...ওশদরক পরীন শযি ভাঠ। তারযাআ বাগা াঅররয ওয শদরয় একদর প্ররাক কাজ কযরত চরররছ- তারদয
ধাযাররা প্রাঁরাগুররারত ূরমিয াঅররায় শঝশকরয় উরঠরছ। াকাযরণ- াতযন্ত াকাযরণ ফ প্রফী বয় কযরত রাগর
প্রগৌ দারয। াভন ঝকঝক করয প্রকন প্রাঁরারত ান প্রদয় ওযা’। (ৃাঃ ৪৪৫ নাযায়ণ গরগাাধযারয়য যচনাফরী
শিতীয় খি)
াাঁ গরল্প প্ররখক দুশবিক্ষ কফশরত গ্রাভীণ প্রেক্ষাে প্রথরক রয এররছন করকাতায রযয েবূশভরত। গরল্পয কথক
চশযত্ররক াঅভযা াাআ েভরথয প্রছরর রম্বাধরন, নাভীন রূর। ভন্বন্তরযয করকাতায় াধাযণ একশে প্রকযানীচাকশযয
ুাযীরয জনয প্র াঅর তায শতৃফিু যায়ফাাদুরযয ফাশ রত। শকন্তু যায়ফাাদুয তায ফাশ রত ফর তায দীঘি েফা
জীফরনয াশবজ্ঞতারক ফযি করয ফর মুফরকয াভরন। যায়ফাাদুরযয ‘াওয়াাআ এয হুহুরা ডযান্স’, ‘শেরবনানকরোাআরনয েফার িীরয প্রদ’-এয াশবজ্ঞতা প্রানায ভত্ত মুফরকয ভানশকতা শছররা না, শকন্তু এক েকায ফাধয রয়াআ,
চাকশয াওয়ায াঅায় তারক শুনরত য় যায়ফাাদুরযয শফযশিকয াশবজ্ঞতায কাশশনরক। যায়ফাাদুয তায কারছ ফযি করয
ফরন তাশশত িীরয তায াংগৃীত দুভূিরয কুভাযী প্রভরয়য ার য ভশভারক। প্রম ার য াারময ভযশজক শফদযায় াযদিী
ওয়া মায়। তাাশত িীর কুভাযী প্রভরয়রক ফশর শদরয়, াঅগুরন ুশ রয় প্রম া াংগ্র কযা য় প্রাআ া ভাঝ ভুরর প্রপরর
প্রদওয়ায য তারক প্রম ফযশি ভুররয তরা প্রথরক উশঠরয় শনরয় াঅরত ারয প্রাআ য় ার য েকৃত ভাশরক। গরল্প কথক
চাকশয মুফকরক গরল্পয কথক চাকশয েতযাী মুফকরক গরল্পয প্ররল চাকশযয ুাশয প্রদন শন যায়ফাাদুয। শযফরতি একযা
াযডবযাঞ্চাযা াশবজ্ঞতারক শুশনরয় ফাঙাশর প্রছরররদয ঘযকুরনাতায জনয তারক বৎিনা করযরছ।
গরল্প প্রমভন একশদরক যরয়রছ ফীবৎ দুশবিক্ষ ীশ ত করকাতায পুোরতয ভানুরলয শচৎকায ও ানযশদরক যরয়রছ বয
ভারজয ভানুরলয াবয যকরভয শফরাশতা। একশদরক ুগশি গযাশন্ডফ্লাওয়ারযয গি ও ানযশদরক ফুবুরক্ষয প্রনাাংযা গি। এাআ
দুাআ প্রেশণয াযস্পশযক বফযীরতযয শচত্ররক তুরর ধরযরছন প্ররখক। করকাতায় ভানুল না প্রখরত প্ররয় ভযরত ফররছ
ানযশদরক যায়ফাাদুরযয তাশশত িীরয ার য ভশভায় এক াবাফনীয় শফরা গল্পশেরক তাৎমিভশিত ও যভয় করয
তুরররছ। দুশবিক্ষীশ ত ফুবুক্ষরদয াঅত্ম শচৎকারয ঘুভ য়না যায়ফাাদুরযয ‘ারকিয এাআ প্রডসশেচুযেগুররায জ্বারায় যারত াঅয
ঘুভারনা মায় না। প্রফাধ য় খাফায দাফায শভরররছ তাাআ এাআ শচৎকায। প্রখরত না প্ররর শচৎকায কযরফ প্রখরত প্ররর ও তাাআ’।
এাআ র করকাতায মুে ও দুশবিরক্ষয েবূশভরত শনযন্ন ভানুলরদয ম্পরকি তৎকারীন ভারজ উচ্চশফত্ত প্রেশণয ভানুরলয
ভূরযরফাধ। ভূরযরফারধয াফক্ষরয় াফক্ষশয়ত করকাতা ভাজ, প্রাআ ভারজ দুশবিক্ষ ীশ তরদয জনয যরয়রছ শুধু ভৃতুয। গল্প
কথরকয ানুবূশতরত ধযা র রছ দুশবিরক্ষয করকাতায াভানশফক শচত্র‘ভারন ডােশফন। ারয াফগুশিত রযাম্পরাষ্ট প্রথরক একো প্রছাে াঅররাক চক্র র রছ তায উয। শতন-চাযজন
াভানুশলক ভানুল তায শবতযাত ডুশফরয় খুাঁজরছ খাদয। একেু দুরযাআ একো কঙ্কারায কুকুরযয ছায়াভূশতি- নতুন
েশতরমাগীরদয কারছ শব ফায া ারচ্ছ না। কাশেয ভরতা াত-া াঅয প্রফরুরনয ভত প্রেওয়ারা একো প্রছাে
প্রছরর দু-ারত শক চুলরছ োণরণ। া ? াাঁ া াআ প্রতা’। (ৃাঃ ৫৭৩ নাযায়ণ গরগাাধযারয়য যচনাফরী েথভ খি)
তাশশত িীর কুভাযী প্রভরয়রক ুশ রয় প্রাআ মাদুশফদযায া রক াংগ্র কযা য়। শকন্তু গল্প কথরকয ানুবূশতরত ‘তাশশত
িীর ভানুল ু রছ না, ু রছ করকাতায়’। গরল্প যায়ফাাদুয তাশশত িীরয া াংগ্র করযরছ শকন্তু মাদুশফদযায় প্র
া রক কারজ রাগারনায ভন্ত্র প্র ায়শন। এাআ গরল্পও প্ররখক গল্প কথরকয ভান প্রচতনায় ডুফ শদরয় এক াবাফনীয়
াঅরক্ষযভান বয়াংকয বশফলযরতয াআশগত শদররন। উরযয াঅররাচনায় াঅভযা প্রদরখশছ তায ‘নত্রুচশযত ও দুাঃান’ গরল্প
প্ররখক প্রমভন শফপ্লরফয ও ারন্তারলয াআশগত শদরয়রছন গরল্পয প্ররল, শঠক প্রতভশন এাআ গরল্পয প্ররল গল্প কথক উরভদায
চাকশয েতযাী মুফরকয ান্তাঃভূখিীন বাফনায় প্ররখক শফপ্লরফয দধ্বশনয াঅগভরনয ফাতিারক াঅরযা জযাররা বারফ েকা
কযররন‘াঅশভ থভরক দাাঁ ারাভ প্রকাথায় একো াদৃয প্রফাধ প্রাআ ফশর প্রদওয়া কুভাযী প্রভরয়য া খানায ভরতাাআ প্রদখরত।
মায গুরণ তাশশতয াঅকার রুশধযি প্রভঘ প্রবর উরঠ, ঝর য রগ াঅগুরনয ঝাো ফরয় মায়, ঝয ঝয করয ঝরয
তাজা যরিয ফৃশষ্ট। করকাতায াঅকার ও শক প্রভঘ করযরছ বাররা করয তাযাগুররারক প্রদখরত াশচ্ছ না? ওাআ
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ভন্বন্তরযয প্রেক্ষারে নাযায়ণ গরগাাধযারয়য প্রছােগল্পাঃ প্ররখরকয শল্পকুরতা

প্রকৌশরকাত্তভ োভাশনক

কাররা যরঙয াঅকারয যঙ াঅগুরনয ভত রার রয় উঠরফ, এাআ ভযাররশযয়া গি-জশ ত শভরে াওয়ায় ঝরযা
াঅগুরনয ঝরক করফ রকরক করয ফরয় মারফ?’ (ৃাঃ ৫৭৩ নাযায়ণ গরগাাধযারয়য যচনাফরী েথভ খি)
গরল্পয ফযঞ্জনাধভিী াঅভারদয াফাক করয প্রদয়। শফরলত ‘া ’ রব্দয ভধয শদরয় প্ররখক শিতীয় শফশ্বমুরেয বয়াংকয
দুশবিরক্ষ করকাতায ফুরক এক শফপ্লরফয েতযাা করযরছন। ডােশফরন শনযন্ন ফাররকয া খুাঁরজ াওয়ায ভধয শদরয়াআ এাআ
গরল্পয শযভাশপ্ত ‘া ওযা প্ররয়রছ প্রকফর ভন্ত্র াওয়াোাআ ফাকী’।
শিতীয় শফশ্ব মুরেয কযার গ্রার ফযশিভানর শকরূ েবাফ র শছররা তায একশে াঅররখয াঅভযা াাআ প্ররখরকয ‘শডনায
গরল্পয’। শডনায গরল্পয কথক যঞ্জন, শকন্তু গরল্পয ভূর চশযত্র ররা যভাশত। য য শতন ফায াঅাআ.এ. া কযরত না
প্ররয শরনভায ফযফায় প্রনরভশছররা যভাশত। গল্প কথরকয কথায় শরনভায নায়রকয চশযরত্র াশবনয় নয়, প্র শনাভায
াশ্বিচশযত্র নাশয়কারদয প্রখাাঁজায ফযফা শুরু করয শছররা। ভস্ত করকাতায শনশলে িী প্রথরক প্রভরয়রদয এরন শরনভায
াশ্বিচশযত্র রূর কাজ াাআরয় প্রদফায ফযফা। শিতীয় শফশ্বমুে ও ভন্বন্তরযয ুরমাগ প্রক কারজ রাশগরয় এাআ ফযফায় পুরর প্রপর
উরঠশছররা যভাশত। শনরজয কভিশশেয জনয শনরজয প্রলার ফছরযয বাাআশঝ চম্পারক াররফয কাভনায শকায রূর প্রফরছ
প্রনয় প্র, এযজনয ভানশফকতায় তায শফন্দুভাত্র ফারধশন। প্রতরযারা ঞ্চারয ভন্বন্তয ফরয় শনরয় এরশছররা ভারজয রজ্জারক।
ারে শগরয়শছররা তীত্ব ও নাযীরত্বয াংজ্ঞা। দুশবিরক্ষয করকাতায় নাযীরদয াায়তা ও প্রাআ রগ তারদয উয াভাশজক
রারায় শফশক্ষপ্ত রয় শগরয়শছররা ভাজজীফন। গল্প কথরকয বালায়‘প্রদখরত প্রদখরত প্রদ জুর বানুভশতয কুক প্রররগরছ। কাাঁকয রয় প্রগর শবোশভন ‘শফ’, েযাডান্ডি কা রয় প্রগর
প্রফনাযী; ভানুরলয জীফন রয় প্রগর যাস্তায কাাঁকয াঅয প্রভরয়রদয াআজ্জৎ রয় প্রগর প্রছাঁ া নযাক ায েুকরযা!
শনযাশভলাী গরণ যক্ষাকারী রয় নযফশর শনরত রাগররন। মুরেয প্রধাাঁয়ায শফলণ্ণ ফাাংরায াঅকার যরিয াক্ষরয
স্বাক্ষয শদরয় প্রগর-ার প্রতরযারা ঞ্চা’। (ৃ-৪৩৩ নাযায়ণ গরগাাধযারয়য যচনাফরী তৃতীয় খি)
চম্পায াঅত্মতযায ভতাআ প্রভরয়রকাআ তারদয তীত্বরক াঅত্মহুশত শদরত রয়শছররা ভন্বন্তরযয কাভনায াশগ্নরত। গরল্পয
প্ররল ভারজয াতুগ্র কাভনায াশগ্নরত ফশর ওয়া প্রভরয়রদয যঞ্জন রক্ষয করযরছ করকাতায যাস্তায়, প্রদাযী নাযীরদয
ভরধয প্র খুাঁরজ প্ররয়রছ চম্পায ভত নাযীরদয াায়তারক‘ফ রাে ফরররছন প্রদর দুশবিক্ষ াঅরফ। াযােভ প্রফাভায ফযাায ও াআযারনয প্রতর শনরয় যাশয়ায রগ র াাআ
রাগাো াম্ভফ নয়। াঅন্ন যাষ্ট্রশফপ্লরফয াঅাংকায বাযতফরলিয ফিত্র বনয ও াস্ত্ররস্ত্র েস্তুশত চররছ। ফযাাযো
ফুঝফায প্রচষ্টা কযশছ, এভন ভয় প্রদশখ একজন শভশরোযী প্রগাযায ফাহুফিরন াররায়ায যা বাযতীয় প্রভরয়। খুফ
ম্ভফ ফাঙারী’। (ৃ-৪৩৮ নাযায়ণ গরগাাধযারয়য যচনাফরী তৃতীয় খি)
এতক্ষণ মিন্ত প্ররখরকয গরল্প াঅভযা প্ররাভ াফশক্ষত ভাজ ও াফশক্ষযত ফযশি ভানরয রূরক। এফায প্ররখক তায
বাগা চভা গরল্প প্রদখাররন াফক্ষশয়ত াঅদি ও শচযন্তন াঅদরিয িিরক। এাআ িাশিক েবূশভরত গল্পশে যতীণি রয়
উরঠরছ। প্রদখা মাক গরল্পয কাশশনরত শক যরয়রছ।
গরল্পয নায়ক ভপাঃস্বর এরাকায লাে োকায প্রফতরনয স্ক্ুররয প্ররকন্ড ভাোয। শক্ষাগত প্রমাগযতা এভ.এ. া।
দুশবিরক্ষয ফাজারয তায োনাোশনয াংায। স্ক্ুররয চাকশযরত তায াঅশথিক াংকুরান রয় উরঠ না, ারনক উন্নশতয াঅায়
াঅাত ভরন তায োশন্ত প্রনাআ। াঅশথিক াস্বচ্ছরতায় োনাোশনয াংারয ফুধ শেয়ায রগ তায প্রযাভান্স ফিদাাআ শফশিত। শকন্তু
ভন্বন্তয তায াভরন উন্নশতয দযজা খুরর প্রদয়। দুশবিক্ষীশ তরদয শযশররপয জনয প্রডুশে ভযাশজরেরে্য েরয়াজন। াঅশথিক
স্বচ্ছরতারক ফে শযকয কযরত নায়ক স্ক্ুররয ভাোযী চাকশয প্রছর প্রছারে প্রডুশে ভযাশজরেে্ রদ াআন্টাযশবউ এয জনয।
মথাযীশত যীক্ষায় উত্তীণি রয় নায়ক মখন াযভারনন্ট প্রডুশে ওয়ায স্বরপ্ন শফরবায, তখশন প্র রক্ষয করযরছ দুশবিক্ষ কফশরত
ভানুরলয াাকায ও তায নগ্ন রূরক‘উশন কুশ ফছরযয একশে প্রভরয়। এতশদরন প্রকন প্রম দারারর শনরয় মায়শন প্রাআরোআ াঅশ্চমি। ানাারয ীণি ররও
প্রমৌফনেী এখনও েকে, াঅয তজীণি গাত্রফারয শবতয শদরয় প্রাআ প্রমৌফন াায় করুণতায় শনরজরক ফাাআরযয
াঅররারত প্রভরর ধযরত প্ররযরছ। প্রদখরাভ হৃদরয়য প্রচারখ াঅগুন। খাতায় প্র নাভ প্রররখরছ ফরে, শকন্তু দৃশষ্টো ভযা
প্রগারুররাবী কুরনয ভত তীক্ষ্ণ াঅয শনরিজ্জ।’ (ৃ-৬৬৮ নাযায়ণ গরগাাধযারয়য যচনাফরী খি-২)
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এয রযাআ প্ররখক এক াগর স্ক্ুর ভাোযরক গরল্পয প্রেক্ষারে এরনরছন গরল্পয ভূর ভভিরক ফুঝারত। শযশররপয
খাদযফস্তু ফন্টরন নায়রকয ারথ াক্ষাৎ য় এাআ াগর স্ক্ুর ভাষ্টারযয। গ্রারভয করাআ এাআ ভাষ্টাযরক াগর াঅখযা প্রদওয়ায
নায়ক ততো থারক োথশভক বারফ গুরুত্ব প্রদয়শন। এক িযাযাশত্ররত মখন নায়ক তায কভিজীফরনয উন্নশতয াঅনরন্দ ও
াঅত্মোরদ শনরজয ফধু প্রেয়ীয রগ যভারন্সয বাফনায় শনভগ্ন শঠক তখশন প্রাআ াগর ভাোরযয উশস্থশত। াগর ভাষ্টারযয
ানুরযারধ ও শনরজ একজন শক্ষক ওয়ায ুফারধ নায়ক প্রমরত রয়রছ াগর ভাোরযয াআস্ক্ুরর। প্রখারন প্র রক্ষয করযরছ
শক্ষকতায ভান াঅদিরক‘এাআ াঅভায স্ক্ুর াযজীফন শতর শতর করয গারয়য যি শদরয় এরক গর তুররশছরাভ। প্রফৌরয়য ায শফশক্র করয
চারা উশঠরয়শছ, ভরন াঅা শছর প্রদরয প্রছরররদয প্ররখা া প্রখারফা, প্রড্ ভাোয রফা। শকন্তু যায প্রকন এর
দুশবিক্ষ? প্রকাথায় প্রগর াঅভায ছারত্রযা? না প্রখরয় ভরয প্রগর, াশররয় প্রগর রয। াঅভায াযা জীফরনয ফ শকছু
স্বপ্ন এভন করয প্রক প্রল করয শদর ফররত ারযন!’ (ৃ-৪৩৭ নাযায়ণ গরগাাধযায় যচনাফরী খি-২)
দুশবিরক্ষয প্রেক্ষারে াগর স্ক্ুর ভাোরযয শক্ষায াঅদরি গল্প নায়ক শনরজয ভরধয খুাঁরজ প্ররয়রছ তায স্বাথিািতারক।
দুশবিরক্ষয দুশদিরন একশদরক এক াগর ভাোয শনরজয ফ শকছু জরাঞ্জশর শদরয় যক্ষা করযরছ শক্ষায াঅদিরক ানয শদরক
াঅয এক াআস্ক্ুর ভাোয দুশবিরক্ষয ুরমাগরক কারজ রাশগরয় াঅশথিক স্বচ্ছরতায জনয স্ক্ুররয াঅদিরক তযাগ করয প্রডুশে
ভযাশজরেে্ দরকাআ তায জীফরনয ানযতভ পরতা শররফ ফরর ভরন করযরছ। এাআ িাশিক েবূশভকারতাআ াঅদরিয
াফক্ষয় ূশচত রয়রছ। গরল্পয প্ররল প্ররখক তায ফণিনা শদরয়রছন‘ারয়য শনরচ ঝ া াঅরভয াতাগুররা ভড়্ ভড়্ কযরত রাগর। প্রমন প্রচারযয ভত াশররয় মাশচ্ছ াঅশভ। ভরন ররা শফদযায
এাআ তীরথি াঅভায থাকফায াশধকায প্রনাআ- াঅভায প্রছাাঁয়ারত এখানকায ফ শকছু ভশরন রয় মারফ। াঅশভ ব্রতচুযত, প্ররাবী,
স্বাথিয’। (ৃ-৪৭৪ নাযায়ণ গরগাাধযারয়য যচনাফরী,খি-২)
গল্পকায নাযায়ণ গরগাাধযারয়য গল্প যচনায েধান বফশষ্টয ররা তায ফণিনাধভিীতা। ফণিনায গুরণ তাাঁয গল্পগুশর জীফ
রয় উরঠরছ। প্রতরযারা ঞ্চারয ভানুরলয াাকারযয এভন জ্বরন্ত শচত্র ও ভানশফক ভূরযরফারধ াফক্ষশয়ত ভাজ ফাাংরা
াশরতয খুফ কভাআ যরয়রছ। গরল্পয চশযত্রগুশরয ান্তিাঃভুখীন বাফনায় ও বশফলৎ শদরনয এক বয়াফ াঅঙ্কারক, ফিশয
াঅদরিয িিরক প্রমবারফ প্ররখক গরল্পয শযভাশপ্তরত কশফগুরু যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয তাাঁয ‘ফলিামান’ কশফতায় উরিখ করযরছন‘নাশ ফণিনায ছো
ঘেনায ঘনঘো,
নাশ তত্ত্ব নাশ উরদ।
ান্তরয াতৃশপ্ত যরফ
াগ কশয ভরন রফ
প্রল রয় াআর না প্রল’।।
াঅররাচয প্রছাে গল্পগুশররত প্ররখক শফযশিকয ফণিনায ছো শদরয় গল্পগুশররক যাগারনায প্রকারনা েরয়াজন ানুবফ
করযনশন। প্রকান তত্ত্ব ফা উরদ শতশন প্রদন শন, শতশন শুধু তায ীশভত শযরয ফণিনায শল্পকুরতারক েরয়াগ করয গরল্পয
ভরধয প্রেরন শনরয় াঅররন ফাস্তফ জীফরনয াশবজ্ঞতারক মা একজন উচ্চাগ েশতবায াশশতযক ফিদাাআ করয থারকন তায
‘োদ গুরণ’। াশনফামিবারফাআ গল্পগুশর াঠ কযররাআ এক াজানা শফবৎরয ানুভারন ও শযশচশতরত াঠক ভরন এক
ানাস্বাশদত যরয ৃশষ্ট য় একথা শনাঃরন্দর, াংয়াশতত বারফ ফরা প্রমরত ারয। এখারনাআ াশশতযক নাযায়ণ
গরগাাধযারয়য শল্প কুরতা ও শল্প াথিকতা।
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