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ম্ভু মভত্রেয ছছোটগল্প : শমল্পক ছচতনো ফোস্তফতোয ফৃত্তোন
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াধযোক, ফোাংরো মফবোগ, নোটো ছমোত্রগন্দ্র নোথ ভন্ডর স্মৃমত ভোমফদযোর, উত্তয চমি যগণো, মিভফগ
Abstract
Shambhu Mitra is the eminent actor and famous dramatist of modern Bengali drama. In the
parallel comparison and criticism in between Shambhu Mitra,Utpal Dutta and Ajitesh
Bandyopadhyay, it has been always discussed and concluded many time that the dramatic
compositions of Shambhu Mitra was mainly built by the conceptual idealism and artistic
construction of Rabindranath Tagore. The limited number of short stories written by
Shambhu Mitra are also very important in many ways. The unique sense of presenting the
dramatic realism and artistic style of presentation have also made these sort stories very
essential to read. His short stories are: Swapner Majhe Ekti Drishya (1940), Sonkromon
(1943), Tintala (1946), Asamoyik (1962), Aranye (1963) and Kalidahe (1964). The real life
of artists in different field of work with their problems related to their art-life has been
keenly analyzed in these stories. The aspects like author’s consciousness and attitude
towards life, self image, contemporary dramatic revolution, socio-realism, irony etc. are
also being projected vastly in those creations.

ভূর যচনো: ম্ভু মভত্রেয নোটত্রকয োত্র তোাঁয ছছোটগল্পগুমর মভোর ফবতত্রেণীয োত্র ক্ষীণত্রতোো নদীয ভত্রতো ভত্রন
ত্রর োমমতযক  োভোমজক বোফোত্রফদত্রনয মদক ছথত্রক তোয ভূরযোাং ছকোত্রনো াাংত্র কভ ন। মফত্রলতাঃ তোাঁয ছরখো
ছছোটগল্পগুমরয নোনো শফমত্রযযয োত্র উময োনো ত্ররো এয নোটযগুণ। ম্ভু মভে ফবকোত্ররয ছযো খযোমতভোন
নোটযকোয, নোটয মযচোরক  মিভোন নোটযোমবত্রনতো। নোটযেী উৎর দত্ত, ামজত্রত ফত্র্যোোধযো  ম্ভু মভত্রেয
নোনো াঅত্ররোচনো  ভোত্ররোচনো ফোত্রয ফোত্রযাআ উত্রে এত্রত্রছ শমল্পক মনমভবমতয স্বত্রক্ষ তোাঁয যফীন্দ্র বোফোেীতোয
কথো। নোটত্রকয ফযোমিয তুরনো তোাঁয ছরখো ছছোটগত্রল্পয মযয একোন্তাআ ীমভত। তফু ছখোত্রন নোটযুরব জীফন্ত
ফোস্তত্রফয ানুৃমতত্রকাআ গল্পকোয তুত্রর ধত্রযন তোাঁয স্ববোফজ শমল্পক বোফনো  ৃজন বমগভো। ছছোটগত্রল্পয ভত্রধয
ছম এত নোটকীতো থোকত্রত োত্রয তো ম্ভু মভত্রেয গল্পগুমর নো ড়ত্রর ছফোঝো মো নো! উযন্তু এাআ শমল্পকতো ছমন
াত্রনকোাংত্রাআ যফীন্দ্রোনুবত্রফযাআ এক ানযতয প্রোমি ফত্রর ভত্রন ।
চমিত্রয দক ছথত্রক লোত্রটয দক মবন্ত ছরখো ম্ভু মভত্রেয ছছোটগত্রল্পয াংখযো ভোে ছমট। ১৯৪৩ োত্রর
নোটযোমবত্রনতো মোত্রফ ম্ভু মভে খযোমত  প্রমতষ্ঠো ছত্রত শুরু কত্রযন। তোাঁয ছছোটগল্প যচনোয ূেোত তোয ূত্রফব। তোাঁয
ছরখো প্রথভ গল্প ‘স্বত্রেয ভোত্রঝ একমট দৃয’ প্রকো ো ১৯৪০ োত্রর। গল্পমট তোাঁয ছফোত্রেয ফন্ধুত্রদয কোছ ছথত্রক
োো মো। তোাঁয প্রথভ ছমৌফত্রন ছরখো গল্প এমট। গল্প ছরখোয শুরুত্রতাআ ছম মচন্তোধোযো  বোলোয নভুনো এ গত্রল্প ছদখো
মো, তোয উৎকলব াফোক কযোয ভত্রতো। ‘াংক্রভণ’ গল্পমটয যচনোকোর ১৯৪৩ এফাং গল্পমট ১৯৪৪ োত্রর ‘াযমণ’
মেকোয ভোচব াংখযো প্রকোমত । ছরখক জীফত্রনয এত্রকফোত্রয ছল ত্রফব াঅন্ োফমরোব তোাঁয োাঁচমট গল্প 
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দুমট নোমটকো একত্রে াংকমরত কত্রয ‘োাঁচ-দুাআ’ নোত্রভ গ্রন্োকোত্রয প্রকো কত্রয। ছরখত্রকয ‘মতনতরো’ গল্পমটয
যচনোকোর ১৯৪৬ োর এফাং গল্পমট ঐ ফৎত্রযাআ ‘াযমণ’ মেকোয ছত্রেেয-াত্রটোফয াংখযো প্রকোমত । তোাঁয
‘াোভমক’ গল্পমটয যচনোকোর ১৯৬২। এ গল্পমট ‘ফহুরূী’ মেকোয চতুদব াংখযো (১৯৬২) প্রকোমত ।
উত্রযোি চোযমট গল্প একত্রে াঅন্ োফমরোব কতৃবক প্রকোমত ‘ম্ভু মভে যচনো ভগ্র’, ১ভ খত্রন্ড (জোনুোযী,
২০১৪) স্োন ছত্রত্রছ। ম্ভু মভত্রেয ছরখো ‘াযত্রণয’ গল্পমট প্রকো ো ‘ফহুরূী’ মেকো (াত্রটোফয, ১৯৬৩) এফাং
‘কোরীদত্র’ গল্পমট ১৯৬৪ োত্রর যমচত ত্রর ‘াভৃত’ মেকো ১৯৭৫ োত্রর প্রকোমত ।
তোাঁয গল্পগুমরয মফত্রলত্ব ত্ররো এাআ ছম, এয ছকোত্রনোমটত্রত গল্পকোয ছমভন প্রতযক্ষবোত্রফ মল্পী ত্তো তথো
মল্পত্রচতনোয মফচোত্রয ফোস্তফতযত্রক মফচোয-মফত্রেলণ  তুত্রর ধযোয প্রো কত্রযত্রছন ছতভনাআ ছকোত্রনো ছকোত্রনো গত্রল্প
এক ান্তরবীন শমল্পক ছচতনো ফোস্তফতোয ফৃত্তোনত্রক ম্পূণব কযোয ছচযো কত্রযত্রছন। মনমভত গল্পত্ররখক নো ো
ত্রে তোাঁয গল্পগুমর ভোত্রজয নোনো গুরুত্বূণব ছকোণগুমরত্রক ছুাঁত্র াঅত্রছ। প্রো ‘মভথ’ ত্র েো তোাঁয াভয নোটযৃময
‘চোাঁদ ফমণত্রকয োরো’-য রক্ষণোক্রোন্ত তোাঁয ছকোত্রনো ছকোত্রনো গত্রল্পয ান্তযগ ুয। গীত, মচে, চরমিে প্রবৃমত মল্প
বোফনোয োোোম খোাঁমট নোটযোদব  নোটযকোত্রযয জীফনদবন নোটয াঅত্র্োরত্রনয মফস্মৃত াআমতফৃত্ত ত্রভত তোাঁয গত্রল্পয
এক ভৎ  শমল্পক প্রকো ত্র উত্রেত্রছ। ফস্তুতাআাঃ তোাঁয ছফীযবোগ গল্পাআ ফোস্তফতোয মফচোত্রয মদ্ধ। দু’একমট গত্রল্প
(মথো ‘স্বত্রেয ভোত্রঝ একমট দৃয’) াঅত্রছ ছভদুয ামধফোস্তফতোয য তথো ছযোভোন্সুরব এক বোফোমততো, মোত্রক
াত্রনকটোাআ ছোোচ্ছন্ন, মফভূতব  ামফমভে নোটযবোফনোযাআ ফমাঃপ্রকো ফত্রর ভত্রন । ফ মভমরত্র ফরো মো, ম্ভু মভত্রেয
গল্পগুমর তোাঁয নোটত্রকয ভত্রতোাআ ফৃত্তয ফযঞ্জনো মনত্র ফোাংরো গল্পোমত্রতয একমদত্রক ছমভন নতুনতয বোফনোয থত্রক
প্রস্ত কত্রযত্রছ ছতভনাআ াঅধুমনক জীফনমন্ত্রণোয প্রকট রূোত্রণ োতো কত্রযত্রছ।
গল্পগুমরত্রক একোত্রথ এফাং একনজত্রয মবত্রফক্ষণ কযত্রর প্রথত্রভাআ ছম োধোযণ শফমযযমট ছচোত্রখ ত্রড় (‘স্বত্রেয
ভোত্রঝ একমট দৃয’ গল্পমট ফোত্রদ) তো ত্ররো এয প্রমতমটাআ মল্প (Art) ছকমন্দ্রক াথফো মল্পী (Artist) ছকমন্দ্রক গল্প।
মল্পীজীফত্রনয নোনো ভযো, মত্রল্পয প্রমত োভোমজক দো  দোমত্রত্বয প্রমতকূত্রর মল্পী জীফত্রনয াপ্রোমি 
াোথবকতোয ছক্ষেমট প্রো গত্রল্পাআ স্পয ত্র উত্রেত্রছ। স্ববোফতাঃাআ ভগ্র গত্রল্পয াঅফমটত্রক গত্রড় তুত্ররত্রছ মল্প,
মল্পীয জীফন এফাং তৎ াফযাআ তোয োমযোমববক প্রবোফ  পর। প্রোমতত্রফমক এাআ প্রবোফ  তোয পর কখন
মল্পীয জীফনত্রক ছকন্দ্র কত্রয গত্রল্প াঅফমতবত ত্রত্রছ াথফো কখন মল্পীয মল্পত্তোয প্রবোত্রফ প্রোমতত্রফমক জীফন
াঅত্ররোমড়ত ত্রত্রছ। পরতাঃ এাআ মল্পত্রকমন্দ্রকতোাআ ম্ভু মভত্রেয গল্পগুমরত্রক একমট াবযন্তযীণ তথো বোফগত ঐকয
দোন কত্রযত্রছ। ানযমদত্রক মল্পীত্রদয কত্ররাআ ছম মল্পত্রক তোাঁত্রদয জীফত্রনয ছো মোত্রফ গ্রণ কত্রযত্রছন তোয প্রবোফ
 ফবত্রল পরত্রক চূড়োন্ত ফোস্তফতোয োত্রথ গত্রল্পয ামন্তভ মযণমতত্রত তুত্রর ধযোয ছচযো কত্রযত্রছন গল্পকোয। ফস্তুতাঃ
এ ফোস্তফতো গত্রল্পয ামন্তভ মফ্ু মবন্ত ঞ্চোমযত। ছমদক ছথত্রক গল্পকোয ম্ভু মভেত্রক খোাঁমট ফোস্তফতোয কোমযগয ফত্রর
মচমিত কযো মো। তোাঁয ‘াোভমক’, ‘াযত্রণয’  ‘কোরীদত্র’ গল্প মতনমট ‘ক্ষত্রণ প্রোদ দত্ত’ ছদ্মনোত্রভ ছরখো (মেক
ছমভনমট ‘ুযঞ্জন ফত্র্যোোধযো’ ছদ্মনোত্রভ নোটয ভোত্ররোচনো কত্রযমছত্ররন মতমন মকাংফো ‘েীফটুক’ ছদ্মনোত্রভ মরত্রখমছত্ররন
‘চোাঁদ ফমণত্রকয োরো’)। একজন ুত্রযোদস্তুয ছোদোয গল্প ছরখত্রকয নযো খোাঁমট ফোস্তফতোয এাআ ানুন্ধোনাআ তোাঁয
গল্পকোযত্তোয মিভত্তোত্রক প্রভোণ কত্রয।
‘াংক্রভণ’ গত্রল্পয ভূর চমযেযো ত্ররো ফোণীদ, ছবোরোনোথফোফু, ছগোোরফোফু, াময্ভ, তোযোগমতফোফু, োমন্ত
(াময্ত্রভয স্ত্রী), ছভনকো (ছগোোরফোফুয স্ত্রী)  ছলোত্ররো ফছত্রযয এক মকত্রোয মদরী। ফোণীদয গোো যোভপ্রোদী
যোভোগীত মকবোত্রফ ছেোতোত্রদয ভনত্রক প্রবোমফত কযত্ররো এফাং ছাআূত্রে তোত্রদয জীফত্রনয নোনো মদকগুমর পুত্রট
উেত্ররো তোযাআ গল্প ত্ররো ‘াংক্রভণ’। ূণবতো-াূণবতো, প্রোমি-াপ্রোমিয ভনস্তোমেক ানুবফ  উোদোত্রন গড়ো এ গল্পমট
ছম ামবনফ ছ মফলত্র ছকোত্রনো ত্র্ ছনাআ। গত্রল্পয প্রমতমট ছেোতো চমযত্রেয ভত্রধয মদত্রাআ ফোণীদয গোো গীত্রতয
ানুবূমত ৃথক ৃথক বোফ াংত্রফদন ৃময কত্রযত্রছ। ছকোত্রনো ছকোত্রনো চমযত্রেয ছক্ষত্রে (ছমভন োমন্ত) মফলমট
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ফযমিজীফত্রনয ছফদনোতব স্মৃমতত্রক জোমগত্র তুত্ররত্রছ। ফোণীদয ছেোতোত্রদয ভত্রধয ছমভন াঅত্রছন বমিফোদী
তোযোগমতফোফু মোাঁয ভত্রধয মফবো াঅয ন্নযো দুাআ-াআ প্রফর, ছতভনাআ াঅত্রছ মুমিফোদী াময্ভ”গীতৃয তথোকমথত
ছমিত্রভিত্রক ছম াঅড়োর কযত্রত চো ছেোাঁত্রটয ছকোত্রণ পুত্রট েো ফযগ-োম রূ াঅত্মযক্ষোয কট াস্ত্র ছত্রন। াথচ
াময্ত্রভয স্ত্রী োমন্তয বোফনোূত্রে উত্রে াঅত্র তোয ফযথব জীফন। তোযাআ ভোনমক প্রমতমফত্রে াঅভযো জোনত্রত োময,
াময্ভ াঅত্রর শৈতত্তোয ামধকোযী। স্ত্রীয োত্রথ াময্ত্রভয ফযফোয কখন শুুরব ছমৌনগভকোযী, াঅফোয
কখন ছ স্ত্রীয কোত্রছ াঅে ছখোাঁত্রজ ফবোযো, মযি ুরুত্রলয নযো। তখন াময্ত্রভয ফযফোয োমন্তয কোত্রছ ন্তোত্রনয
ভত্রতো ভত্রন । কখন ছফত্রযোো রম্পট াঅফোয কখন তো ছপ্রমভত্রকয এাআ োমন্নধয োমন্তত্রক ক্রভাঃ ফমঞ্চত াঅয
রমিতাআ কত্রয ছতোত্রর। তোয াতৃমি ছফত্রড় চত্রর। ফোণীদয োগীমতক প্রবোফোমফয োমন্তয ভত্রনয প্রমতমক্রো ছথত্রকাআ
োমন্তয ভত্রনয াূণবতোয এ মচে ধযো ত্রড়। গত্রল্পয ছবোরোনোথফোফুয ভত্রধয মুমি  াঅত্রফত্রগয এক ৈন্দ্ব তথো ছদোরোচর
াঅত্রছ। মমদ ফোণীদয গোো গোন তোাঁয, ছগোোরফোফু  াময্ত্রভয ছচোত্রখ জর এত্রন ছদ, তফু তোাঁয  াময্ত্রভয
ভত্রধয এ ছফদনোশ্রু রুকোত্রনোয এক মতন প্রো এ গত্রল্প রক্ষয কযো মো। ছপ্রৌঢ় ছগোোরফোফু এ গত্রল্প মেতোযো 
াঅত্রফগপ্রফণ এক ছেোতো। ছচোত্রখয জর রুকোত্রনোয ছকোত্রনো ছচযোকৃত প্রো তোাঁয ছনাআ। মকন্তু ছপ্রৌঢ় ছবোরোনোথফোফুয তো
াঅত্রছ, মমদ তো াময্ত্রভয নযো োফধোনী  ত্রচতন প্রো কখনাআ ন। তোাঁয মক্ষো াঅয মুমি ছকোত্রনো এক
প্রোথমভক াঅড়োর তুরত্রর াভমরন োমন্তয াঅত্রফগ ামচযোৎ তো ছবত্রগ ছদ াঅয ছবোরোনোথফোফু বোফমফহ্বর ন।
ছভনকো (ছগোোরফোফুয স্ত্রী) োড়োয ‘যকোযী ফউমদ’ (কথোমট ফযগচ্ছত্ররাআ ফত্ররন গল্পকোয)। ফোণীদয গোন শুত্রন তোাঁয
ভত্রন ামস্য কোভনোয ছদোরো ছরত্রগত্রছ, এফাং তো ফোণীদত্রক ছকন্দ্র কত্রয। প্রো মফগতত্রমৌফনো ছভনকোয এাআ ানুবফ এক
াস্বোবোমফক ভনস্তত্রেযাআ াআমগত ছদ। মকত্রোয মদরীত্রয ান্তত্রয াঅত্রছ ফমরষ্ঠ জীফত্রনয ডোক। ফোণীদয গোত্রনয কমর
তোয ভত্রন াোন্ত উিো াঅয াঅত্মত্রঘোলণোয এক াঅিমব ানুযণন ছতোত্রর। ত্রজোত্রয োাঁটুয ভোত্রঝ ভুখ গুাঁত্রজ ছ
কোাঁত্রত থোত্রক।
ভগ্র গত্রল্পয ভত্রধয মদত্র ছপ্রৌঢ় ছথত্রক মকত্রোয মবন্ত মফমবন্ন ফত্রয চমযে োত্রত্রক্ষ এক গবীয ভনস্তোমেক
মফত্রেলত্রনয প্রো কত্রযত্রছন গল্পকোয। ছপ্রৌত্রঢ়য ফোধোীন ভনতযী, মুফত্রকয ছযনযোমরস্ট োথয-চোো াআত্রভত্রজয ফুত্রক
ঘো খোো াঅকমস্মক মফহ্বরতো, তরুণীয নয, রোমিত  াফভোমনত দোম্পত্রতযয ফুক চোো কোন্নো, ছপ্রৌঢ়োয ভোজাত্রনোনুত্রভোমদত কোভনোয াংগুি উচ্ছ্বো, মকত্রোত্রযয ছোাআচোো ছরোোকোঙ্খো”এফ ভোত্রজযাআ মবতযকোয ছমফ।
গল্পকোয ছগুমরত্রকাআ ছটত্রন ছফয কত্রয ভনস্তোমেক  ফোস্তফম্মতবোত্রফ তোয মফচোয-মফত্রেলত্রণয প্রো কত্রযত্রছন।
ছমদক ছথত্রক গল্পমটত্রক ভোজ-ভনস্তোমেক ছেণীয গল্প ফরোাআ মো। ম্ভু মভত্রেয মনত্রজয কথোভত্রতো ‘ৃময শুধু মফশুদ্ধ
ন্নতোমেক ত্রর চরত্রফ নো, তোত্রত ভত্তয এক োভোমজক কোঙ্খো থোকত্রত ত্রফ’”একথোয ূণব ভথবন ছভত্রর এ
গত্রল্প। তৎ গত্রল্পয ‘াংক্রভণ’ নোভমট োথবক। ‘াংক্রভণ’ ত্রেয াথব ‘ঞ্চযণ’ ফো ‘গভন’। াঅফোয এক ছদ ছথত্রক
ানয ছদত্র ছযোত্রগয াংক্রোমন্তত্রক ‘াংক্রভণ’ নোত্রভ মচমিত কযো । এ গত্রল্প ‘াংক্রভণ’ নোত্রভয ভত্রধয মদত্র
ফোণীদয গোন ছমবোত্রফ ছেোতৃ ভন্ডরীয ভত্রধয ঞ্চোমযত ত্রত্রছ তোয ছমভন াআমগত ছদো ত্রত্রছ ছতভনাআ ভোত্রজয
চন  ক্ষত নোভক মফলোি াুখগুমর মকবোত্রফ াঅভোত্রদয এত্রক-াযত্রক াঅমফয তথো াংক্রোমভত কত্রয চত্ররত্রছ তোয
মকছু মকছু াআমগত াঅত্রছ। াঅত্রর ফোণীদয গোন এ গত্রল্প উরক্ষয ভোে। গল্পকোত্রযয প্রকৃত উত্রেয ত্ররো এাআ
াংক্রভণত্রক তুত্রর ধযো। তোাঁয ভকোরীন নোটক ‘উরুখোগড়ো’-য ত্রগ এ গত্রল্পয বোফগত োদৃয খুাঁত্রজ োো মো।
ম্ভু মভত্রেয গত্রল্পয বোলোশরী ছকোথো ক্ষুযধোয, তীব্র ফযঞ্জনোভ, ান্তত্রববদী াআতযোমদ ফহুমফদ াবীধো গড়ো।
কখন তো যোফীমন্দ্রক াঅফোয কখত্রনো ফো প্রভথ ছচৌধুযী ুরব াআত্রিত্ররকচুোমরজত্রভয ছছোাঁো তো চকভত্রক। ছত্রলোি
দুমটয ছছোাঁো এ গত্রল্পাআ ছভত্রর। াময্ত্রভয ভত্রনয বোফনোত্রক ফযি কযত্রত মগত্র গল্পকোয ফত্ররনাঃ”

‚এমক াময্ভ, তুমভ ছমিত্রভিোর, মছ মছ! ছোজো ত্র ফত্র মনত্রজয ফুমদ্ধয প্রমত ছাআ ফযগ োমটোত্রক
ছেোাঁটোত্রগ্র তীক্ষ্ণ কত্রয ধত্রয ছ গোন মফচোয কযত্রত ফর। মনত্রজত্রক মফবো কযোত্রত তোয ছদযী র নো ছম,
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ছচোত্রখয জরটো তোয একটো াযোকমত্রডি, স্বযগ্রোত্রভয দু’একটো দবোয ত্রগ তোয াশ্রুগ্রমন্য ছকোত্রনো মনগূঢ়
াংত্রমোত্রগয মযচ। াঅত্রর গোনটো মকছু ন, এ ধযত্রনয যোভপ্রোদী ুয ছচৌেত্রো গোত্রন ছোনো ছগত্রছ,
ছকফর াঅখয ছ োকোত্ররাআ ছম োধোযণ গোত্রনয মকছু intrinsic value ফোত্রড় তো ন, তত্রফ যোাঁ, দু’একটো ছখোাঁচ
ভ্ নো, ছরোকটো একটো tolerable artiste.”১
গত্রল্পয এ বোলো এত্রকফোত্রয োর াঅভত্ররয ফত্ররাআ ভত্রন । াআত্রিত্ররকচুোমরজত্রভয দীমিত্রত তো বোস্বয। াঅফোয
াময্ত্রভয স্ত্রী োমন্তয ফণবনো ছরখক ফত্ররনাঃ

‚গোন শুনত্রত শুনত্রত তোয ভত্রন ত্রড় মোমচ্ছর তোয ফোরযকোত্ররয কথো। প্রত্রতযক যমফফোত্রয একজন ছফোযভ
তোত্রদয ফোমড়ত্রত গোাআত্রত াঅত। মখড়মকয দযজো খুত্রর তোত্রক ছডত্রক াঅনো ত া্ত্রযয উত্রেোত্রন। তোযয
ছাআখোত্রন ভো-খুমড়যো মনত্রজত্রদয োাংোমযক কোজ কযত্রত কযত্রত এফাং ছছোট ছছত্ররত্রভত্রযো ছযোোত্রকয ধোত্রয
ো ঝুমরত্র ফত্র তোয গোন শুনত।‛২
এ ফণবনোমটয যফীন্দ্রনোত্রথয ছকোত্রনো ছচনো গত্রল্পয ভতাআ মযমচত বোলো ফত্রর ভত্রন । এছোড়ো এভন াজস্র নভুনো
ছমড়ত্র াঅত্রছ তোাঁয প্রো প্রমতমট গত্রল্পাআ।
‘মতনতরো’ গল্পমট এক মচেমল্পী, একজন উি-ভধযমফত্ত  মকছু ছভনতী ভোনুত্রলয োযস্পমযক াফস্োনত্রক
মচমিত কত্রয যমচত। ‘মতনতরো’ গত্রল্প মতনতরো ফোড়ীমটয একতরো থোত্রক ামফনোত্রয কোযখোনোয কোে মভস্ত্রীত্রদয দর,
মোয ভত্রধয াঅত্রছ াঅফদুর  তোয মযফোয। ছদোতরো থোত্রকন মুত্রদ্ধয ফোজোত্রয েোৎ ফত্রড়োত্ররোক ত্র মোো ফোমড়য
ভোমরক ামফনো, তোয স্ত্রী, দুাআ ছছত্রর ুমফভর  ুমনভবর, স্বোভী মযতযিো একভোে কণযো  তোয ুে (ামফনোত্রয
একভোে ছদৌমে) মভিু। াঅয মতনতরোয মচত্ররত্রকোেোয ঘত্রয থোত্রকন বফোনীপ্রোদ নোত্রভয ছাআ মচেমল্পী মোত্রক ফন্ধু
ামফনোাআ মদত্রত্রছন াঅে। বফোনীপ্রোত্রদয কোত্রছ াঅত্রছ নোনো মফদগ্ধ ভোনুলজত্রনয াঅো-মোো। ামফনোত্রয োাঁচ
ফছত্রযয ছদৌমে মভিুয ানুবত্রফয ভত্রধয মদত্র মতনমট তরোয ভোনুলত্রদয োযস্পমযক বোফনো  োথবকযগুমরত্রক গল্পকোয
যত্রত যত্রত োমজত্র ছতোত্ররন এ গত্রল্প। বফোনীপ্রোত্রদয জীফনচচবো ম্পত্রকব মভিুয ভত্রন াঅত্রছ এক াদভয
ছকৌতূর। মমদ খুফ কোছ ছথত্রক কখন ছ ছকৌতূত্ররয মনফৃমত্ত ঘত্রটমন। ফযাং কোত্রেয াঅয ফোমনবত্রয গত্রন্ধ বযো
একতরোয দুমনোত্রক াত্রনকফোয কোছ ছথত্রক ছদত্রখত্রছ ছ। উরমি তোয োভোনযাআ মকন্তু ছদখোটো কখনাআ মভত্রথয ন।
ফোমনব াঅয যাং-এয গত্রন্ধ াঅকৃয ত্র াঅফদুর  তোয মযফোত্রযয োম-কোন্নো-করত্রয োদো-ভোেো ৃমথফী ফোযফোয
াঅগ্র ৃময কত্রযত্রছ তোয ভত্রন। মক এক াজোনো াঅকলবত্রন ছ ফোযফোয ছনত্রভ এত্রত্রছ একতরো। াঅয ছখোত্রনাআ তোয
ছছোট্ট দৃমযয োভত্রন ছকোন এক ন্ধযোত্ররোমকত টবূমভত্রত ামবনীত ত্রত্রছ জীফত্রনয ছকোত্রনো এক মফভূঢ় াধযো। ঘুন
ধযো এক ান্ধকোয াঅফত্র ছ তোয ভোত্রক দৃঢ় দত্রক্ষত্র প্রথত্রভ এমগত্র ছমত্রত  ত্রয চড় ভোযত্রত ছদত্রখত্রছ ভদয
াঅফদুরত্রক। ঘটনোয াঅকমস্মকতো াফোক ত্র মগত্রত্রছ ছ। একাআ দৃয মতনতরো ছথত্রক ছদত্রখত্রছন মল্পী
বফোনীপ্রোদ। োাঁচফছত্রযয মভিুয কোত্রছ মো দুত্রফবোধয তোয কুৎমত  রুমচীন িোৎটত্রক ভন্ত্রচোমরত্রতয ভত্রতো
ানুবফ কযত্রত ছত্রযত্রছন বফোনীপ্রোদ। মযণোত্রভ বফোনীপ্রোদ ত্রত্রছন াত্রধবোন্মোদ। াত্রধবোরগ বফোনীপ্রোদত্রক তোাঁয
মনত্রজযাআ োত্রত ছছাঁড়ো ছমফগুমরয ভোত্রঝ াঅত জন্তুয ভত্রতো াঅতবনোদ কযত্রত ছদত্রখত্রছ স্বাং ামফনো। াঅয একতরোয
ঘত্রয াঅফদুত্ররয ছচোত্রখ তখন যমঙন ছনো। ছদোতরোয ভোরমকত্রনয ছদো চত্রড়য প্রকৃত াথবটো ফুঝত্রত ছত্রযত্রছ ছ।
মনমলদ্ধ াঅভন্ত্রত্রনয ছাআ াংত্রকত াঅফদুত্ররয ভনত্রক তখন স্বেোমফয কত্রয তুত্ররত্রছ।
গত্রল্পয ছত্রলয একমট ঘটনোাআ মতনতরো ফোমড়মটয ভোনুলত্রদয ভোনমক প্রমতমক্রো  তোয পরত্রক প্রমতমফমেত কত্রয
তুত্ররত্রছ। ঐ একমট ঘটনোাআ ভগ্র গত্রল্পয ক্লোাআভযোক্স যচনো কত্রয ছদ াঅয গল্পমটত্রক প্রকৃত াত্রথবাআ নোনো ভোেো
াথবফ কত্রয ছতোত্রর। এ গত্রল্পয চমযেযো াঅত্রগয গত্রল্পয (‘াংক্রভণ’) ভত্রতো মফমবন্ন ফী। মভিুয ফোরত্রকোমচত
াঅগ্রত্র ছদখো ‘নো-ছফোঝো’ ঘটনোাআ মল্পী বফোনীপ্রোত্রদয ছচোত্রখ চযভ তয ফত্রর প্রমতন্ন ত্রত্রছ। ছম মল্পী এক ুস্
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ামবমজৎ গত্রগোোধযো

ভোত্রজয স্বে ছদত্রখন, তোয ছোনোরী বমফলযৎ কল্পনো কত্রয ভত্রনয যাং-এ তুমরয মভত্রর মদত্র মচে যচনো কত্রযন,
াদূযোগত বাংকয ম্ভোফনোয ফোস্তফতোত্রক মতমন য কযত্রফন ছকভন কত্রয? োাঁত্রকয াঅড়োত্রর রুমকত্র থোকো ছনোাংযো
চত্রনয াআমগতত্রকাআ চোক্ষুল কত্রয বফোনীপ্রোদ মফহ্বর ত্রত্রছন, তোাঁয ভোনমক শফকরয ঘত্রটত্রছ। এ গল্প ভনস্তে 
ভোজ-ফোস্তফতোয ত্রক্ষ প্রোমগক এক াঅখযোন। গত্রল্পয ছেণীকযত্রণয স্বত্রক্ষ ছাআ কথোাআ ফরো মো। ম্ভু মভে মনত্রজ
একজন প্রমথতমো মল্পী। তোাআ মত্রল্পয ত্রগ জীফত্রনয মফত্রযোধত্রক মতমন এ গত্রল্প এত স্পয কত্রয তুত্রর ধযত্রত
োত্রযন। ঘটনোযম্পযো বফোনীপ্রোত্রদয ভোনমক শফকত্ররযয ঘটনো মত্রথয মুমিূণব ফত্রর ভত্রন । ফস্তুতাঃাআ জীফন
মখন মত্রল্পয নো্মনকতোত্রক তোয কযোর রাংযো ছত্রন াঅঘোত কযত্রত চো তখন মত্রল্পয ত্রক্ষ তো য কযো াম্ভফ
 শফ মক! জীফত্রনয এ াোভঞ্জয, এ কদমবতো গত্রল্পয ানযে ছড়োত্রনো। ামফনোত্রয ুে ুমফভর  ুমনভবত্ররয
াঅচযণ, মযক্সো কত্রয মোো তরুণীয ো ছঘাঁত্রল ছভোটযগোমড় োাঁকোত্রনোয ভোঝত্রথ তোত্রক কুৎমত াগবগী কযো,
তোত্রদয ‘মতনতোত্রয াঅড্ডো’ মকাংফো াঅত্রযো ‘ানযোনয াঅমভল াঅড্ডো’ খযত্রচয ছছত্রন রুমকত্র থোকো কদমবতোগুমর
ছাআ োভোমজক ক্ষত-দুযতোযাআ স্পয াআমগত ছদ।
জীফন াঅয মল্পত্রক ছম মতযাআ ছভরোত্রনো মোনো ‘মতনতরো’ গল্পমট তোযাআ োক্ষযফোী। এভন োক্ষয াঅভযো োাআ
ম্ভু মভত্রেয ‘াোভমক’ গত্রল্প। ‘মতনতরো’ গত্রল্প যোগী াঅফদুত্ররয বোঙো ছচৌমকয োোয ভুহুবভুহুব াঅঘোত ত্রড়ত্রছ
মতনতরো ফোমড়য ছভোটো থোত্রভ। াফুঝ মভিুয াঅাংকো ভত্রতো ছ াঅঘোত্রত থোভ ছবত্রঙ মতনতরো ফোমড়মট হুড়ভুড় কত্রয
ছবত্রঙ ত্রড়মন ফত্রট, মকন্তু ায ফোস্তফতোয মনষ্ঠুয চোত্র ছম বূকত্রম্পয ৃময ত্রত্রছ মত্রল্পয স্বে-ছৌধমট তোত্রত ছবত্রঙ
চুযভোয ত্র ছগত্রছ। এ মল্পী জীফত্রনযাআ এক যোজ। ছ াত্রথব গল্পমট মল্পীত্তোয এক ছফদনোদীণব ানুবফত্রকাআ
ফন কযত্রছ। গত্রল্পয ছত্রল াঅফছো ন্ধযোয ান্ধকোত্রয তথোকমথত উিমফত্ত বরতোয ছভকী ভুত্রখোত্রক খমত্র ছমবোত্রফ
মযযাংোয োত্রনোত্রক ছজত্রগ উেত্রত ছদত্রখত্রছন মল্পী বফোনীপ্রোদ ছটোাআ ত্ররো এ গত্রল্পয ছল  চযভ তয। ছম
োভোমজক শুমচতো াঅয োরীনতোয চোদয মফমছত্র াঅভযো মল্প-াংস্কৃমত াঅয বযতোয ফড়োাআ কময ছাআ চোদত্রযয নীত্রচাআ
ছম এত কোমরভো থোকত্রত োত্রয তো গল্পমট নো ড়ত্রর ছফোধ মফবো ত্রত চো নো! এক াত্রথব গল্পমট গূঢ় াআমগতগবব
 ফযঞ্জনোভ। ানযোত্রথব গত্রল্প ফরো ‘মত্রল্পয ত্রগ জীফত্রনয াংত্রমোগ ফড় ক্ষীণ’ কথোমট ছমন গত্রল্পয ছত্রল ছাআ
মযণোভী ত্রতযযাআ স্পয ন্ধোন ছদ। তৎ াদ্ভুত  াোধোযণ এয গদয শরী। একটু নভুনোাঃ”

‚ছকোথো একটো াঅত্ররো জ্বরর। ান্ধকোত্রযয ছেত্রভ একটো চতুত্রকোণ াঅত্ররোয দযজো ভোজো ছবত্রঙ োভত্রনয
ছদোত্রর ড়র। েোৎ একটো ো ছমন ান্ধকোয ছথত্রক ছভোচড় ছখত্র ছফমযত্র এত্র ছছোফর ভোযর। ত্রগ
ত্রগ মনথযতো ছবত্রঙ ছমন াজস্র ফোজনোয াঅোজ ঝভঝভ কত্রয উের বফোনীপ্রোত্রদয দু’কোত্রনয দবো।
ূমবন্ধ বফোনীপ্রোদ াঅত্ররো খুাঁজত্রত মগত্রমছত্ররন মিত্রভয ফত্রন।‛৩
উদ্ধৃমতমট মনাঃত্র্ত্র ক্লোাআভযোক্সধভবী। ‘ান্ধকোত্রযয ছেত্রভ একটো চতুত্রকোণ াঅত্ররোয দযজো ভোজো ছবত্রঙ োভত্রনয
ছদোত্রর ড়র’ ফোকযমট এক োথবক মচেকল্প। ছাআত্রগ ‘ূমবন্ধ বফোনীপ্রোদ াঅত্ররো খুাঁজত্রত মগত্রমছত্ররন
মিত্রভয ফত্রন’ ফোকযমটয ভত্রধয এক াোধোযণ ফযঞ্জনো রুমকত্র াঅত্রছ। বফোনীপ্রোত্রদয মল্পীত্তোয াভৃতুযমট এ
ফোকযোাংমটত্রত এক তীব্র ফযগোথব মনত্র প্রমতধ্বমনত ত্রত্রছ। ‘মনথযতো’  ‘ূমবন্ধ’ েদুমটয প্রত্রোগ এত্রক্ষত্রে
মনাঃত্র্ত্র ামবনফ।
গল্পমট মফত্রলবোত্রফ ভনস্তোমেক তোৎমবফ। গত্রল্পয ‘মতনতরো’ নোভমট ছমন প্রকোযোন্তত্রয াঅভোত্রদয ভত্রনয মতনমট
স্তযত্রকাআ মচমিত কত্রয ছতোত্রর। এয ‘াত্রচতন’ স্তযমট ছমন মভিু মোয াফুঝ ভন মদত্র গল্পকোয ন্ধোন কযত্রত চোন
শচতনযভ ‘ুোয াআত্রগো’ (মো মেতরফোী মল্পী বফোনীপ্রোদ  তোাঁয ফন্ধুস্োনী মফৈৎজনত্রদয মল্পভ ত্তোয ভোঘব
জগৎ) াঅয ‘াফত্রচতন’ ভত্রনয মনমলদ্ধ উন্মোদনোত্রক (মো একতরফোী াঅফদুর  তোয মযফোত্রযয মনজস্ব দুমনো,
ছমখোত্রন াঅফদুত্ররয ভত্রতো ছখত্রট খোো মনম্নমফত্ত ভোনুত্রলয কোত্রছ ছৌাঁছো উিমফত্রত্তয ছদো ছরোবোতব োতছোমন াঅয ছ
ছাআ জীফত্রনয ছঘযোত্রটোত্র ফ্ী ত্রত চো)। ‘াত্রচতন’ ভত্রনয ভধযজীফী ভোনুত্রলয (মভিু াথফো ামফনো) কোত্রছ মো
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দুত্রফবোধযতোয ছাঁোরী মচি ফুত্রক মনত্র াস্পয যত্র মো তোাআ ‘ছচতন’ ভনত্রক (বফোনীপ্রোদ) ভৃতুযঘোতী মন্ত্রণো ছবত্রগ
চুযভোয কত্রয ছদ। ছমদক ছথত্রক গত্রল্পয ‘মতনতরো’ নোভমট োথবক।
‘াোভমক’ গত্রল্পয মফল নোটযমল্পী তযমপ্র ছচৌধুযীত্রক ছকন্দ্র কত্রয। তযমপ্র নোটয প্রত্রমোজক  নফনোটয
াঅত্র্োরত্রনয তযোদত্রব চোমরত একমনষ্ঠ কভবী। মপল্ম মযত্রফত্রকয ামপত্র মোফোয ত্রথ মাঁমড়য ভুত্রখ গল্পকথক
ভুকুত্ররত্রয োত্রথ েোৎাআ ছদখো ত্র মো তযমপ্রয। এতমদন য াকস্মোৎ বগ্ন  ক্ষমষ্ণু ছচোযোয তযমপ্রদোত্রক
ছদত্রখ চভত্রক ত্রে ভুকুত্রর। তোযয তোত্রক মনত্র মো োত্রয চোত্রয ছদোকোত্রন। চো াঅয ছটোস্ট ভুত্রখ মদত্র তযমপ্র
শুরু কত্রযন তোাঁয াতীতচোযণো। ছাআ াতীতচোযণোয ূত্রোআ এ গত্রল্প উত্রে এত্রত্রছ তোাঁয স্বেবত্রগয ভভবন্তুদ ছফদনোয
কথো। ছম াঅদব াঅয ঐমতয মদত্র তযমপ্র একদো গত্রড় তুত্ররমছত্ররন তোাঁয নোটযদর, ছখোত্রনাআ ছরোব াঅয প্রফঞ্চনোয
ছচোযো াঅঘোত্রত জজবমযত ত্রত ত্রত্রছ তোাঁত্রক। াথব, ফযমিগত াঅকোঙ্খো  াঅত্মফবস্বতো, াঅত্মপ্রমতষ্ঠো াঅয নোযীয
ছরোত্রব থভ্রয ত্রত্রছ তোাঁয োত্রত গড়ো নোটযদত্ররয মুফকভবীযো। াঅয ফমকছু ছজত্রন-ফুত্রঝ ানযোত্রক ছভত্রন মনত্রত
ত্রত্রছ তযমপ্রত্রক। তোাঁয ফবমি মদত্র শতযী নোটযদত্রর মতমনাআ ক্রত্রভ ত্র ছগত্রছন াফোমিত াঅয তোাঁযাআ োত্রত গড়ো
মুফ নোটযকভবীযো মতযস্কোয াঅয াফত্ররো মফদ্ধ কত্রযত্রছ তোাঁত্রক। এত্রক এত্রক োফমরমমট াঅয স্তো খযোমতয ছভোত্র
খত্রগন, ুোন্ত, াভত্রয, প্রদী াঅয ারুনোাংশুযো তোাঁয কোছ ছথত্রক দূত্রয ত্রয ছগত্রছ াঅয তোত্রদযাআ মফবোঘোতকতোয
পরস্বরূ মতমন ত্র ত্রড়ত্রছন ম্পূণব একরো। এভনমক ফযমিগত জীফত্রন ু্যী স্ত্রী নীমরভোয উয ছনত্রভ এত্রত্রছ
ারুনোাংশুয মফলোি ছমৌনকোভনোয কযোর ছোো। ছম নোটযাঅত্র্োরত্রনয জনয োাঁচ ফছত্রযয ছছোট্ট ুেত্রক মচযতত্রয োযোত্রত
ত্রমছর তযমপ্রত্রক তোত্রকাআ একমদন ম্পূণব একরো কত্রয নীমরভো চত্রর মগত্রত্রছ ারুনোাংশুয কোত্রছ। মোফোয াঅত্রগ
নীমরভো ছোিোত্রয ফত্ররত্রছ তযমপ্রত্রক ছম, ছ াতী”তযমপ্রয াোক্ষোত্রত তোাঁযাআ মফছোনো াঅন ম্মমতত্রত
ারুনোাংশুয োত্রথ ছদ-াংগব কত্রযত্রছ ছ। নীমরভো চত্রর মোফোয য ক্রত্রভ ান্তয ছথত্রক ছবত্রগ ত্রড়ত্রছ তযমপ্র।
নতুনত্রদয মনত্র গড়ো কমভমটয কোত্রছ তযমপ্রয ুত্রযোত্রনো াঅদব েোাঁাআ োমন। নফনোটয াঅত্র্োরত্রনয ুত্রযোত্রনো
াঅাআমডো, তযমপ্রয ছপ্রোডোকন াঅয ুযরোয ন াথফো াঅধুমনক নোটয াঅত্র্োরত্রন তযমপ্রয াঅয ছদফোয মকছুাআ
ছনাআ াআতযোমদ জয তুত্রর খত্রগনত্রদয দর দীন, ভথবনীন াঅয একঘত্রয কত্রয মদত্রত্রছ তযমপ্রত্রক। একাআোত্রথ
ামবন জীফন াঅয ফযমি জীফন এাআ দুাআ-এয ছথত্রকাআ তযমপ্র মখন ব্রোতয াঅয মনাঃস্ব তখন াঅফোয মপত্রয এত্রত্রছ
নীমরভো। গত্রল্পয এত্রকফোত্রয ছত্রল তযমপ্রয ভুখ ছথত্রক ভুকুত্রর জোনত্রত োত্রয ারুনোাংশুয কোত্রছ াঅে ছনো
নীমরভোত্রফৌমদ ান্তাঃেো ফোয মকছুমদন ত্রয াঅফোয োমরত্র াঅত্র তযমপ্রয কোত্রছ। মকন্তু ত ছচযো ত্রে ছাআ
মৈতী ন্তোনমটত্রক ফোাঁচোত্রত োত্রযমন তোযো। ছলমবন্ত ক্ষোঘোতগ্রস্ত নীমরভোয াফময জীফত্রনয াফরেন ত্র
উত্রেত্রছ একভোে তযমপ্র। এ গত্রল্পয বযত্রকত্রন্দ্র ‘চোাঁদ ফমণত্রকয োরো’-য মকছু প্রবোফ মযরমক্ষত ।
ভুকুত্ররত্রয ছচোখ মদত্র ছদখো এক নোটযকভবীয জীফত্রনয তয উরমিাআ ‘াোভমক’ গত্রল্পয ভূর মথভ। এ গত্রল্প
প্রমতপমরত ত্রত্রছ নফনোটয াঅত্র্োরত্রনয ফযথবতোয াআমতফৃত্ত। নোটযকোয ম্ভু মভে তোাঁয দীঘব নোটযজীফত্রন এভন াত্রনক
ফযথব নোটযমল্পীত্রক ছদত্রখমছত্ররন নফনোটয াঅত্র্োরত্রনয স্বে াঅয াঅোবত্রগয ছফদনো মোাঁত্রদয ফযমিগত জীফত্রনয ুখোমন্তত্রক জ্বোমরত্র ুমড়ত্র ছোযখোয কত্রয মদত্রমছর। ‘াোভমক’ গত্রল্পয তযমপ্র চমযেমট ছাআ ফযমিগত
উরমিযাআ ানযতভ পর ফত্রর ভত্রন । গত্রল্প উত্রিখত্রমোগয াঅয উজ্জ্বর এক চমযে ত্ররো ভুকুত্রর। এাআ
তত্রনোন্মুখ াঅদত্রবয মদত্রন ছ তযমপ্রত্রক গুরুজ্ঞোত্রন ছফো কত্রয। ানযমদত্রক জীফন ছম মত্রল্পয ঊত্র্ধব ন াথফো
‘মত্রল্পয ত্রগ জীফত্রনয ম্পকব ফত্রড়ো ক্ষীণ’ এাআ প্রমতোদযমট ছমন এ গত্রল্পয ছত্রল োেত্রকয ভনদবত্রন ক্রভোগত
াঅঘোত োনত্রত থোত্রক। ছম জীফত্রনয প্রো ফমকছু মদত্র তযমপ্র তোাঁয নোটযমত্রল্পয াঅদব াঅয ভমবোদোত্রক যক্ষো
কযত্রত ছচত্রমছর ছাআ জীফন ছলমবন্ত তোাঁয মল্পঋমদ্ধয ান্তযো ত্র উত্রেত্রছ। ুেোযো  ত্নীোযো মনাঃস্ব 
াো তযমপ্রয কোত্রছ খড়কুত্রটোয ভত্রতো াঅাঁকত্রড় ধযো মত্রল্পয তোৎমব  তোয তযোদব ক্রভাঃ ক্ষীণ ছথত্রক
ক্ষীণতয ত্রত ত্রত ছত্রল শুত্রনয মফরীন ত্র ছগত্রছ। তোাঁত্রক মনত্র ভুকুত্ররত্রয নতুন নোটযদর গড়োয ত াঅহ্বোন ছম
োরপ্রোাংশুফৎ (তযমপ্র দীঘবত্রদী মছত্ররন) শুককো তযমপ্রয বোফযোত্রজয াঅয ছকোত্রনো মফত্রক্ষন তুরত্রফ নো তো ফরোাআ
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ফোহুরয। গত্রল্পয প্রথভ ছথত্রকাআ তযমপ্র চমযত্রেয াফফ ছথত্রক ক্রভাঃ ান্তত্রযয ক্ষত্রক মযরমক্ষত ত্রত ছদখো মো।
ছবতত্রযয  ফোাআত্রযয এাআ ক্রভোগত ক্ষাআ তযমপ্র চমযেমটয বোঙত্রনয ভূর কোযণ ফত্রর ভত্রন ।
মল্পীয স্বেবত্রগয ছফদনোত্রক ভূতব ত্রত ছদমখ ‘াোভমক’ গত্রল্প। ‘াোভমক’ ত্রেয াথব ‘ভত্রয ানুমুি’
ফো ‘াকোমরক’। গত্রল্পয নোত্রভয ভত্রতোাআ তযমপ্র চমযেমট ছমন এ নফ কোত্ররয ত্রক্ষ াচর, াফোমিত। নোত্রভয ভত্রধয
মদত্রাআ মত্রল্পয এক ছফদনোতব াঅত্মপ্রকোত্রক রক্ষয কযো মো। নোটত্রকয প্রথোগত ভূরযত্রফোধ বোঙত্রছ াঅয তযমপ্র
মনরূো দবত্রকয ভত্রতো ছ বোঙন ছদখত্রছন। ছ বোঙন মখন তোাঁয ফযমি জীফত্রনয স্বে াঅয োধত্রক টুকত্রযো টুকত্রযো
কযত্রছ তখন মতমন এক মনরূো দবক। প্রগ ানয ত্রর াঅভোত্রদয োাআ ভত্রন ত্রড় ছমত্রত োত্রয জীফনোনত্র্য
কমফতোয ছাআ রোাআনগুমরাঃ

াত্রনত্রকযাআ ঊধববোত্র ছমত্রত ,
মনত্ররত্রভয ঘযফোমড় াঅফোফ”াথফো মো মনত্ররত্রভয ন
ছ ফ মজমন
ফহুত্রক ফমঞ্চত ক’ছয দু জন মক একজন মকত্রন মনত্রত োত্রয।
ৃমথফীত্রত ুদ খোত্রট: কত্ররয জত্রনয ন।
ামনফবচনী হুমি একজন দু জত্রনয োত্রত।
ৃমথফীয এাআফ উাঁচু ছরোকত্রদয দোমফ এত্র
ফাআ ছন, নোযীত্রক মনত্র মো।
ফোমক ফ ভোনুত্রলযো ান্ধকোত্রয ছভত্রন্তয ামফযর োতোয ভতন
ছকোথো নদীয োত্রন উত্রড় ছমত্রত চো৪
তযমপ্রযো ছমন এাআ ফোমক ফ ভোনুত্রলযাআ দত্রর ত্রড়। তোযো াোভমক, াোাংত্রি। মনত্রজ নোটযমল্পী োয
ুফোত্রদ ম্ভু মভে তযমপ্র চমযত্রেয মনভবোনমটত্রক াঅত্রযো জভোটফদ্ধ কত্রয তুরত্রত ছত্রযত্রছন ফত্রর ভত্রন । ছাআত্রগ
ফোকয গেত্রনয শনুণয  াতযোিমব বোলোগত দক্ষতোয কৃমতত্ব গল্পকোত্রযয প্রোয। তযমপ্র ম্পত্রকব ছরখক ফত্ররনাঃ

‚তযমপ্রদো াঅভোয ফোহুটো ধত্রয যোস্তোয মবত্রড়য প্রমত াআমগত কত্রয ফরত্ররন—এাআ র জীফন, এ মকছুাআ
মফে থোকত্রত ছদ নো। বোত্ররোয ভত্রধয ভ্, াঅয ভত্র্য ভত্রধয বোত্ররো, ফ জড়োজমড় কত্রয াঅত্রছ।
এখোত্রন রমখ্য ছমভন াঅদত্রযয, ো ছতভমন াঅদত্রযয। এখোত্রন ছফহুরোত্রক স্বোভীয প্রোণ ফোাঁচোত্রত 
স্বত্রগবয বো নোচ ছদমখত্র। উত্রেত্রযয ছজোত্রয ন, মুমিয ছজোত্রয ন, রোত্রযয ামবন কত্রয। খত্রগনযোাআ
মেক, াঅমভ বুর।‛৫
এ ফণবনোয ছকোত্রনো তুরনো  নো। এাআ একমটভোে উদ্ধৃমতয ভত্রধয মদত্রাআ তযমপ্রয রোমিত মল্পীত্তো াঅয
ফযমিক জীফত্রনয জ্বোরো একাআ ূচীভুত্রখ াঅত্মপ্রকো কত্রযত্রছ। ফ মভমরত্র ফরো মো, মফলফস্তু, চমযে মনভবোণ 
মচযন্তত্রনয প্রমতষ্ঠো ‘াোভমক’ গল্পমটত্রক াোধোযণত্ব মদত্রত্রছ।
‘াযত্রণয’ গল্পমট নোটত্রকয োপরয-াোপরয, নোটয াঅত্র্োরন ম্পমকবত দৃমযবগী মনত্র যমচত। ছকোত্রনো
একমট নোটযদত্ররয মফত্রল একমট মদত্রনয ামবনত্রক ছকন্দ্র কত্রয এ গত্রল্পয মফলফস্তুত্রক তুত্রর ধত্রযত্রছন গল্পকোয।
‘াোভমক’ গত্রল্পয ভত্রতোাআ াঅত্মফবস্বতো, াোধুতো, প্রমতমাংো াঅয োমফকতো মকবোত্রফ নোটত্রকয ক্ষমত কত্রয
চত্ররত্রছ এ নোটকমট ছ ম্পত্রকব াঅভোত্রদয ত্রচতন কযো। ফোভন্ী াঅত্র্োরত্রনয োত্রথ মত্রল্পয ছমোগ থোকো ছকন
ম্ভফ ন ছ প্রত্রেয উত্তয যত্রত্রছ এ গত্রল্পয াবযন্তত্রয। ভকোরীন যোজনীমত ফনোভ োভোমজক ৈন্দ্ব, াঅত্মফবস্বতো
ফনোভ ছপ্রত্রভয ৈন্দ্ব প্রকমটত ত্রত্রছ গত্রল্পয াফত্রফ। গণনোটয ফো নফনোটয াঅত্র্োরত্রনয োত্রথ প্রতযক্ষবোত্রফ মুি
ছথত্রক ভকোরীন ফোস্তফতোত্রক তীক্ষ্ণবোত্রফ ানুবফ কযত্রত ছত্রযমছত্ররন নোটযকোয ম্ভু মভে। ছভো  ছভোবত্রগয
Volume- V, Issue-IV

April 2017

7

ম্ভু মভত্রেয ছছোটগল্প : শমল্পক ছচতনো ফোস্তফতোয ফৃত্তোন
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ভত্রধয ছম ফযফধোন, াঅত্ররো  াঅাঁধোত্রযয ভত্রধয ছম ফযফধোন”ছাআ একাআ ৈন্দ্ব াঅয ফযফধোন যত্রত্রছ শুব াঅয াশুত্রবয
ভত্রধয। যফীন্দ্রনোত্রথয নোনো নোটত্রকাআ (যিকযফী, যোজো, ভুিধোযো) এাআ ফযফধোন াঅয ৈত্রন্দ্বয রূকল্পত্রক খুাঁত্রজ
োো মো, খুাঁত্রজ োো মো ছোত্রপোত্রক্লত্রয ‘ামদোউ’ নোটত্রক। ছমদক ছথত্রক যফীন্দ্র বোফোমেত
নোটযত্রচতনো তোাঁয এ গত্রল্পয মনভবোণশরীত্রত ছম এক ানযতভ মফল ত্র উত্রেত্রছ একথো স্বীকোয কযত্রতাআ । ‘চোাঁদ
ফমণত্রকয োরো’-য োত্রথ এ গত্রল্পয মকছু বোফোদৃয যত্রত্রছ। গত্রল্পয ‘াযত্রণয’ নোভমটত্রক এাআ াঅত্ররো-াঅাঁধোময
াঅযণযক মযত্রফত্রয োদৃত্রয োথবক ফত্রর গ্রণ কযত্রত ।
‘কোরীদত্র’ গল্পমটয ভত্রধয মদত্র চরমিে মল্পীয ছফদনোত্রক তুত্রর ধযো ত্রত্রছ। এ গত্রল্পয চমযে এক
াফগুন্ঠনফতী নোযী। োাংোমযক াংস্কোত্রযয মনগত্রড় াঅফদ্ধো ছ নোযীমট একদো রোযভী ফযমবচোমযনীয বূমভকো
ামবনকোমযনী ামবত্রনেীমটত্রক ছদখত ঘৃণোয ছচোত্রখ। াফস্োয মযত্রপ্রমক্ষত্রত তোত্রকাআ একমদন ামবন কযত্রত 
‘একস্ট্রো’-য বূমভকো াঅয মফগতত্রমৌফনো ছাআ ামবত্রনেীমটত্রকাআ ছ তোয োত্র ো ‘একস্ট্রো’ মোত্রফাআ। দোমযরয
াঅয ক্ষুধোয জ্বোরো তোত্রদয এত্রক-াযত্রক জীফত্রনয একাআ ছফদীত্রত এত্রন দোাঁড় কযো। গল্পমটয ভুখয কথক গল্পকোয
ত্রর ানয াঅয একমট মফময চমযত্রেয কথনূত্রে গল্প-ফণবনোয ামবনফ ছকৌরমট ছচোত্রখ ত্রড়। গল্পমটয ভত্রধয
চরমিে জগত্রতয বোত্ররো-ভ্, াঅত্ররো-ান্ধকোয নোনো মদত্রকয খুাঁমটনোমট ফণবনো োো মো। ‘কোরীদত্র’ নোভমট
ছৌযোমণক ঐমতযফোী। েীকৃষ্ণকীতবত্রনয ‘কোরীদভন খন্ড’-এ ছদখো মো কোমরদত্রয জরত্রক মফলোি কত্রয
তুত্ররমছর কোরী নোগ। ব্রজফোীত্রক উদ্ধোয কযত্রত বগফোন েীকৃষ্ণ ছনত্রভমছত্ররন কোরীদত্রয জত্রর। তোযয
একভ শুরু ত্রমছর কোরী নোগ  কৃত্রষ্ণয ভত্রধয প্রচন্ড মুদ্ধ। এাআ মুত্রদ্ধ বাংকয কোরী নোগত্রক ফীবূত
কত্রযমছত্ররন েীকৃষ্ণ। কোরীদত্র াঅফোয মপত্রয এত্রমছর ীযক-দুযমত জর াঅয ব্রজফোী মপত্রয ছত্রমছর তোত্রদয
প্রোমথবত োমন্ত। মকন্তু ুযোত্রণয এাআ ঘটনো ফোস্তফ ৃমথফীত্রত ঘত্রট নো। এখোত্রন ভোজ-কোরীদত্রয ছনোাংযো কদবত্রভয ফুত্রক
ছজত্রগ থোত্রক াজস্র ছচোযো োাঁক। ছাআ োাঁত্রক াঅত্রছ শুধু াত্রথবয উিো াঅয াআিত্রতয মফজবন। নোযীয ম্মোন ছখোত্রন
ডুত্রফ ভত্রয কোভনোয মফলোি ছছোফত্রর। ছখোত্রন ছকোত্রনো কৃষ্ণ াঅত্র নো মফত্রলয এ নীমরভো ছথত্রক তোত্রক উদ্ধোয কযত্রত।
মপল্ম াআন্ডোমস্ট্রয ছচোযো াংমকরতো মকবোত্রফ ছবত্র মো নোযীয তীত্ব, জীফন  ছমৌফন তো এ গত্রল্প ‘একস্ট্রো’-ছদয
রূকত্রল্প তুত্রর ধত্রযন গল্পকোয। ছমদক ছথত্রক গত্রল্পয নোভকযণমট ফযগোত্মক  ফযঞ্জনোভ।
‘স্বত্রেয ভোত্রঝ একমট দৃয’ গল্পমট ানযোনয গত্রল্পয তুরনো ছগোত্রে মকছুটো াঅরোদো। ছ কোযত্রণাআ এ গল্পমটয
প্রগ ছত্রল যোখোাআ মুমিমুি ভত্রন । তত্রফ ছগোত্রে াঅরোদো ত্রর এ গত্রল্পয ভূর ুযমট ছকোথো ছমন ানযোনয
গত্রল্পয োত্রথ মভত্রর মো। তো ত্ররো, এ গত্রল্পয ভত্রধয ম্ভু মভত্রেয ৃমযীর ান্তাঃত্তোয ফমাঃপ্রকোত্রয এক
ছফদনোতব ানুবফত্রক খুাঁত্রজ োো মো। ছাআ ছফদনোতব ফমাঃপ্রকো তধো ধোযো ফোধোফন্ধীন ভুিোকোঙক্ষোয প্রোী।
গত্রল্পয ুজন ছমন গল্পকোত্রযযাআ মনজস্ব াঅত্মপ্রত্রক্ষ। গল্পমট নোটযরূোত্রণয ত্রক্ষ এত্রকফোত্রয াঅদব।
এ গত্রল্পয ভূর চমযে ুজনত্রক গত্রল্পয এত্রকফোত্রয ছগোড়ো ভৃত াফস্ো ছদখো মো। এক ঝোো নীর
চন্দ্রত্ররোমকত কত্রক্ষ াযীযী ছোোয ভত্রতো স্ত্রী-ুরুত্রলয দর তোয ছদত্রক মঘত্রয মবড় কত্রয। তোত্রদয চরো-ছপযো,
ধযন-ধোযন ফাআ ছমন ভত্রনয ভোত্রঝ ানুবূত । এক োত শদত্রঘবযয াম্ভফ যকত্রভয ছফাঁত্রট, নযোড়ো ভোথোয মতনত্রট
ছরোক, ছকোত্রণয ছটমফত্ররয ধযো গরোয ছরোকমট াথফো স্ত্রীত্ররোকমট”এত্রদয ফোাআ ছমন যোত্রতয ান্ধকোত্রয রুমকত্র থোকো
াঅড়োর ছথত্রকাআ উত্রে াঅো। স্ত্রীত্ররোকমট তোত্রক ‘ফুফরু’ ফত্রর ডোত্রক াঅয মনত্রজয মযচ ছদ তোয ভো াথফো স্ত্রী
াথফো ফন্ধু ফত্রর। ক্রত্রভ স্ত্রীত্ররোকমটয োত্রথ ধযোগরোয ছরোকমটয প্রফর তকব ছফাঁত্রধ মো। ধযোগরোয ছরোকমট ুজত্রনয
জীফত্রন াঅো াঅয একমট নোযীয ক্ষ ছন। স্ত্রীত্ররোকমট তোয মফত্রযোমধতো কত্রয। মনাঃে কত্রক্ষ স্ত্রীত্ররোকমটয কন্ঠস্বয
কখত্রনো ামযীভ ছফদনো কোাঁত্রত থোত্রক, কখত্রনো ফত্রন্তয কথোয জফোত্রফ মাংস্র বোত্রফ মচৎকোয কত্রয ত্রে ছ।
এযয োমজয  কোত্ররো াঅঙযোখো ফবোগ োকো এক যোজকী ফযমি। ছ তোন। ামবত্রনতোুরব গম্ভীয  চড়ো
গরো ছ ফুফরুত্রক জোগত্রত ফত্রর। মকন্তু ছ জোত্রগ নো। এযয চঞ্চর োোয এক তীব্র ঘূণবোচক্র তোয ছকমন্দ্রক জেত্রয
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‘স্ত্রীত্ররোক’, ‘ধযোগরো’, ‘এাআ’ াঅয ‘ছফাঁত্রট মতনমট ছরোক’  ফোাআত্রক মনত্র ভুূত্রতব োমযত্র মো। চোাঁত্রদয ম্লোন
াঅত্ররো ছস্রোতীন ুলুমিয গত্রবব ধীত্রয ধীত্রয উমিত  ানয াঅয এক নোযী। জত্ররয ভত্রধয ছথত্রক াদৃয ছোোন
ছফত্র ম্পূণব শুক ছদত্র তীত্রয প্রত্রফ কত্রয ছ। তোযয তোয ছযোগো াঅয ি ছদখোমন মনত্র ফোমর ভোমড়ত্র দৃঢ়
দত্রক্ষত্র এত্র উমস্ত  ছাআ ছোদীন ঘযটো। ভৃত ছরোকমটয োত্রন ছচত্র তোত্রক “‘ুজন’ ফত্রর ডোত্রক ছ।
ুজন এফোত্রয ছচোখ ছভত্রর। কথো ফত্রর ছাআ নোযীয ত্রগ। মকন্তু মপ্রতভোয ডোত্রক োড়ো মদত্রর ছ াঅত্ররোয ছবরো
চত্রড় তোয োত্রথ স্বগবত্ররোত্রক ছমত্রত চো নো। ছ জ ত্রত চো। ুজত্রনয কথোাঃ””‚নো, জীফনত্রক াঅমভ মকছু
কযত্রত চোাআ নো। াঅমভ জীফন ত্রত চোাআ। াঅভোয ছচোখত্রক াঅমভ ভোথো ছথত্রক উত্রড় ছপত্রর ফব াত্রগ ছমড়ত্র ছদফ।
জগত্রতয ভস্ত মকছুত্রক াঅমরগন কত্রয ানুবফ কযফ াঅভোয ভনীন াফত্রফ।‛৬ ছ াঅত্রযো ফত্ররাঃ””‚াঅভোয
ভনগত াংকীণব াঅমভত্রক ছবত্রঙ াঅভোয ফৃত্তভ াঅমভত্রক াঅমভ ছত্রত চোাআ। াঅমভ জ ত্রত চোাআ। াঅমভ ফোাঁচত্রত চোাআ
ভোত্রছয ভত্রতো ান্ধ ঞ্চোযত্রন ছাআ ভো ান্ধকোয ভুরগত্রবব।‛৭ তোন তোত্রক মনযস্ত কযোয নোনো ছচযো কযত্রর
ুজত্রনয াঅতবনোত্রদ স্পয ত্র ত্রে তোয ান্ধকোয ামস্তত্রত্ব মপত্রয মোফোয, মনভমিত ফোয ফো এত্রকফোত্রয োমযত্র
মোফোয ফযগ্র াঅকুমত।
এ গত্রল্পয ভত্রধয মদত্র চমিত্রয দত্রকয গত্রল্পয ানযতভ উজীফয ‘ামস্তত্রত্বয মনযথবকতো  াংকট’-ছক
প্রমতপমরত ত্রত ছদখো মো। গল্পমট উদ্ভট নোটত্রকয ভত্রতোাআ াংত্রকত  ফযঞ্জনোভ। একভ াআউত্রযোী
প্রতীকীফোদী াঅত্র্োরত্রনয (Symbolic Revolition) মথকৃৎ ছভটোযমরঙ্ক, েভযোন-এয থ ধত্রয কমফতো
মরত্রখমছত্ররন স্বাং কমফ জীফনোন্ দো। শচতনযপ্রফো (Stream of Conciousness)-এয প্রমতপরন ঘত্রটমছর
তোাঁয মকছু মকছু কমফতো (মথো ‘াঅট ফছয াঅত্রগয একমদন’)। ছম শচতনযপ্রফোত্রক েোনৎস্ কোপকো মকেো ছজভ
জত্র-এয ভত্রতো গল্পকোযযো একভ তুত্রর ধত্রযমছত্ররন তোাঁত্রদয গত্রল্প ছাআ শচতনযপ্রফোত্রয প্রমতপরন যত্রত্রছ এ
গত্রল্প। ছচতনোয ভোঝখোত্রন াঅনোয মনজস্ব স্োনটুকু খুাঁত্রজ ছপযোয াঅত্ম-ানুন্ধোন যত্রত্রছ এ গত্রল্পয ভভবভূত্রর।
ভয-জীফত্রনয প্রমত ছরখত্রকয াকৃমেভ াঅমকঞ্চনটুকু এ গত্রল্প রক্ষণী ত্র উত্রেত্রছ। এ ছমন মল্পীত্তোযাআ নফ
উত্রন্মোচত্রনয ান্ধ ফোনো। গত্রল্প ছদমখ তোত্রনয কথো”‘ছম ান্ধকোত্রযয ফন ছথত্রক ভোনুল একফোয ছফমযত্র
এত্রত্রছ ছখোত্রন ুনযো মপত্রয মোফোয থ তোয াঅত্রত্তয ফোাআত্রয’”এাআ াঅিফোকযত্রক মভত্রথয প্রভোণ কযোয ছচযো
কত্রযত্রছ ুজন। একো ‘মনত্রজয মফরুত্রদ্ধ রড়োাআ কযত্রত কযত্রত োাঁমপত্র’ েো ুজনাআ শুধু ন, ফযাং ত্রযোত্রক্ষ তো
ছরখত্রকয মল্পীত্তোয ছফদনোত্রকাআ প্রমতমফমেত কত্রয। ভত্রন যোখত্রত ত্রফ, এ গত্রল্পয মফলফস্তুত্রত এক ুকমেন
শনফবযমিকতো রুমকত্র াঅত্রছ। গত্রল্পয নোভ ‘স্বত্রেয ভোত্রঝ একমট দৃয’ ো তোয এাআ Abstraction ফো
‘স্বেোচ্ছন্নতো’ (Dreaminess)-ছক াঅভোত্রদয ছভত্রন মনত্রত । জীফত্রনয মফরুত্রদ্ধ, ামস্তত্রত্বয মফরুত্রদ্ধ, বোত্ররো রোগো
 বোত্ররোফোোয মফরুত্রদ্ধ মো মকছু থ াঅগত্রর দোাঁড়ো তোত্রক প্রমতত্রযোধ কযো ফো ছবত্রঙ ছপরোাআ ত্ররো জীফত্রনয
স্বোবোমফক ধভব, তোাআ-াআ ত্ররো ‘জতো’। মকন্তু শফযীতয াঅয মফরুদ্ধতো মখন মল্পী-ভত্রন কমেন াংকত্রটয জোর
ছভত্রর, তোত্রক জোগমতক ভস্ত ত্রতজতো াঅয জীফতোয জগৎ ছথত্রক উমচ্ছন্ন কত্রয এক কৃমেভ াঅত্ররোকভ ছপমনর
জগত্রতয ামধফোী কত্রয তুরত্রত চো তখনাআ ান্তত্রযয াঅকুরতো াঅয ছফদনো ছফত্রড় মো। াঅয ছম ান্ধকোত্রযয ফুক
মচত্রয ছাআ ামবভোনী ছফদনোয জন্ম , মল্পীত্তো াঅফোয ছাআ গববোমবভুত্রখ মপত্রয ছমত্রত চো। মনযস্ত প্রমতফোদ
তখন ঘুভ চো, াঅত্রযো গোঢ়—ঘুভ। ছাআ-াআ তোয াঅত্মোমবভোত্রনয তীব্র ামবরোল, যভ প্রোমি। স্বে াঅয কল্পনোয
জগত্রতয ভত্রধয মদত্র ছমবোত্রফ গল্পকোয ফোস্তফত্রক প্রমতন্ন কত্রয তুরত্রত ছচত্রত্রছন ছখোত্রনাআ যত্রত্রছ গল্পমটয
মোফতী োমমতযক  ভনস্তোমেক ঐবমব। এ গত্রল্প ছমভন যত্রত্রছ ছযোভোন্স য, ছতভনাআ কোমফযকতো াঅয
নোটকীতোয প্রফর উচ্ছ্বো যত্রত্রছ ছখোত্রন। গল্পমটত্রক মফভূতব বোফত্রচতনোয এক ভূতব ামবফযমি রূত্র মচমিত
কযত্রর এয বোফগত ভূরযোাং মকছুভোে ক্ষুণ্ণ  নো।
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