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একটট টফরেলর্োত্মক াঅররোচনো 

াটবটজৎ োো 

গরফলক (ট.এাআচ. টি), ফোাংরো টফবোগ, ছগৌোটট টফশ্বটফদযোরয়, াঅোভ  

Abstract 
Beside a litterateur, a writer is a person of society too. Before she starts writing for this 

society, she is a human being at first. And she has understood the good or evil points of the 

society. Her devotion of literary work reflected from her overall lifestyle. It is true that   she 

has a very clear observation to the evil part of the society, but it doesn’t mean that she 

starts her writing to remove those evil elements from the society. Rather her concept is to 

show the sights regarding good and bad thing effects a good thing. And she conveys her 

observation as a message to the society. 
In the first decade of the 20th century the great story-writer Ashapurna Devi (1909 – 1995) was 

born in a very conservative society. Since 1923 for long 72 years, her literary works involved 

various flavours and aspects of society. As she belonged to a conservative middleclass family, 

she was able to find out the corrupting sights of the society. She even perceives the problem of 

every women wheather she is a baby girl or an old lady. She was simultaneously a lady writer 

and a woman who belonged to the 20th century. And for that reason she tried to reflect the 

agonies of those women who belonged to the same middleclass family in her writing again and 

again. She though didn’t care to get an emblem of feminist, she just wanted to spread her 

message to every Women’s heart-touching story to the society.   

There is a history behind the prosperity of women of present society. It is no doubt, the huge 

contribution of Raja Rammohon Roy and Vidyasagar that they stood beside women at that time 

and helped them to reach where the women is right now. It is tough specially for those who 

belonged to conservative families to break their barriers. One of them was Ashapurna Devi who 

also belonged to a conservative family as well as society. Therefore, in her short stories there is 

always a reflection of those girls who fight against those obstacles and barriers and how they 

finally overcome those unbearable pain. Along with their particular informations about their 

own lifestyle in her stories she also focused on the surrounding problems, those girls used to 

face everyday. Specially, the problem which the women continuously facing after joining at her 

work place both in her own home and at her workplace, is also reflected in her short stories.    
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(এক) 

     ঊনটফাং তোব্দীরত নোযীটক্ষো প্রোরযয রে রে নোযীযো তোাঁরদয হৃদয়কথো ফযক্ত কযোয জনয উদগ্রীফ রয় 

উরেটছররন। তোাঁরদয প্রোতযটক জীফরনয ুখ-দাঃরখয কথো তোাঁযো াঅন ছরখনীয ভোধযরভ ফযক্ত কযরত প্রয়োী 

রয়টছররন। পরর ফহুাংখযক ছরটখকোয াঅটফবণোফ ঘরটটছর ফোাংরো োটরতযয দযফোরয। তোাঁযো ছকউ টছররন 

কথোোটটতযক, ছকউ ফো টছররন কটফ, ছকউ াঅফোয প্রোফটিক। ছাআ রে এভন টকছু ছরটখকোযও াঅটফবণোফ ঘরটটছর 

মোাঁযো দীঘণকোর ধরয োটতয ৃটিয ভোধযরভ ফোাংরো কথোোটতযরক প্রোর্ফন্ত করয তুররটছররন। এভনাআ একজন 

ছপ্রোটথতমো ছরটখকো ররন াঅোূর্ণো ছদফী। তোাঁয ছরখোয় ছমভন োধোযর্ ভধযটফত্ত নোযীয কথো ফযক্ত রয়রছ, ছতভটন 

টফাং তোব্দীয াঅধুটনক নোযীয নোনোন ভযোয কোটটনগুটরও তোয ভরধয স্থোন ছরয়রছ। নোযীয হৃদরয়য ূক্ষ্ম ূক্ষ্ম 

ানুবূটতগুররো াঅোূর্ণো ছদফী তোাঁয ছছোটগরল্প ফযক্ত কযরত ক্ষভ রয়রছন। টফাং তোব্দীয নোযীদযদী টল্পী রূর 

াআটতূরফণ যৎচন্দ্র চরটোোধযোয় টফরল ুখযোটত াজণন করযটছররন। নোযী-ুরুল চটযরেয তুরনোয় তোাঁয ম্পরকণ স্বয়াং 

াঅোূর্ণো ভরন করযন, ‚নোযী-চটযেরকাআ ছমন াটধক মত্ন টনরয় এাঁরকরছন।‛
(১) 

যৎচন্দ্র াটধক মরত্নয রে তোাঁয 

নোযীরদয াঅাঁকররও টতটন টছররন একজন ুরুল। টকন্তু াঅোূর্ণো ছদফী টনরজ একজন নোযী; াঅয তোাআ একজন নোযী 

রয় নোযীয হৃদয় কী ধযরর্য ভযোয ম্মুখীন য় ছাআ কর কথো ফযক্ত কযরতাআ করভ ধরযটছররন টতটন। তোাঁয 

ছছোটগরল্প োটযফোটযক, োভোটজক, াথণননটতক ভযোয প্রটতচ্ছটফ পুরট উরেরছ। ছাআ ফ ভযোয ম্মুখীন রয়, 

কর প্রটতকূরতোরক ছোটরয়, কর টযটস্থটতরক জয় করয নোযীযো কীবোরফ াঅন স্বোতন্ত্র্য ফজোয় ছযরখরছ তথো 

যোখরত ক্ষভ রয়রছ ছাআ জীফন মুরেয কোটটনাআ প্রটতপটরত রয়রছ ছরটখকোয ছছোটগরল্পয টফস্তৃত টযয জুরে। 

জীফরনয ছাআ ভযোয কথোরক ছকরন্দ্র ছযরখ ছছোটগল্পকোয াঅোূর্ণো ছদফীয ‘ীভোরযখোয ীভো’ ীলণক  গরল্প নোযীয 

জীফনবোলয ফযোোযটট র াঅররোচয প্রফরিয প্রোর্ফস্তু। 

 

(দাআ) 
 

     াঅোূর্ণো ছদফীয উনযোর প্রটতষ্ঠো প্রোটিয ূরফণ ‚টকুরযো টুকরযো ছছোরটোগরল্পয ভরধযাআ ারনকটদন মণন্ত টছর 

কররভয ছঘোযোরপযো।‛
(২) 

ভধযটফত্ত ফোঙোটর জীফরনয াোভোনয রূকোয াঅোূর্ণো ছদফী ছকফর ফযোফোটযক জীফরনযাআ 

নয় ভধযটফত্ত টযফোরযয ভোনুরলয ান্তযররোরকয টুকরযো টুকরযো ছটফও তুরর ধরযরছন তোাঁয ছাআ ভস্ত ছছোটগরল্প। 

তোাঁয ছাআ ছছোটগল্পগুটর ম্পরকণ ভোররোচক ারুর্কুভোয ফু ভরন করযন, ‚াঅভোরদয ছচনোকোররয 
___ 

গত চটি 

ফছরযয ভধযটফত্ত ফোঙোটর জীফরনয দণর্ তোাঁয ছছোটগল্প।‛
(৩) 

 ছরটখকো াটবজ্ঞতো ুি ছচোরখ জীফনরক ছদখররও তোাঁয 

ছদখোয ভরধয ছকোরনো ছভরয়টরয়োনো ছনাআ। াঅয তোাআ ুরুল ছরখকরগোষ্ঠী ভরন কযরতন তোাঁয ছরখো ‚াঅরর ুরুরলয 

ছরখো। এভন ফটরষ্ঠ ছরখো।‛
(৪) ___ 

তোাঁয এাআ ফটরষ্ঠ ছরখোয় ছম ভোনুলগুটরয োক্ষোৎ োাআ তোযো টনতোন্ত োধোযর্ গৃস্থ, 

াংোযী ভধযটফত্ত নোযী-ুরুল, াটত টযটচত, াটত প্রোর্ফন্ত। তোাঁয গরল্প ছভরয়যো ুরুল চটযরেয তুরনোয় ারনক ছফট 

প্রোধোনয ছরয়রছ, ারনক ছফট ূর্ণতো রোব করযরছ। ভধযটফত্ত ফোঙোটর গৃরয ান্তাঃুয ছথরকাআ ছভরয়রদয ফোাআরযয 

কথো প্রতযক্ষ করযটছররন াঅোূর্ণো। াঅয ছাআ কথোগুররোাআ উরে এররছ তোাঁয োটরতযয োতোয়। এ প্ররে টতটন 

টনরজাআ ফররন, ‚মো টররখটছ াঅভোয ছদখো ভধযটফত্ত জীফরনয গটি ছথরকাআ ছদখো।‛
(৫) 

 
 

     াঅোূর্ণো াঅধুটনক ছভরয়রদয কথো ফরররছন; টকন্তু াঅধুটনকতো টফরোীরদয প্রশ্রয় ছদনটন। তোাঁয ছরখো ছমভন 

ফোঙোটর ছভরয়রদয উজ্জীটফত করযরছ, ছতভন ারনক ছরখোরতাআ ছছরররদযও গবীয ভনরনয কথো ধযো রেরছ। 

োটযফোটযক ছক্ষরে নোযী-ুরুরলয ভমণোদো এফাং শ্রভ টফবোজরনয ছথরক টফোর োথণকয তোাঁরক ছছোটরফরো ছথরক বোটফত 

করযটছর। তোাঁয বোফনোয় ছাআ ছক্ষোব ফযক্ত রয়রছ এবোরফ, ‚মখন াঅভোয খুফ কভ ফয় তখন ছথরকাআ ছদখতোভ 

োটযফোটযক জীফরন াঅত্মীয়স্বজরনয ভরধয 
___ 

াঅভোরদয ভধযটফত্ত জীফরনয কথোাআ ফরটছ 
___ 

ছছরর এফাং ছভরয়য 

ভরধয ভূরযরফোরধয ফে ছফট তপোৎ। ছভরয়যো ছমন টকছুাআ নয় াঅয ছছররযোাআ যভ ভোটনক, এাআ যকভ ফযোোয। এটো 
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াঅভোরক খুফ টফে কযত। ..... ফ জোয়গোরতাআ ছদখতোভ ুরুলরদয প্রফর প্রতো। ..... াল্পফয়ী ছভরয়রদয, টফরল 

করয ছফৌ-ছদয জীফন টছর দাঃরখয টনরুোরয়য, ছমগুররো ভনরক দোরুর্ াটস্থয    কযত।‛
(৬)   

জ কথো রজ ফরোয 

কটেন কোজটোাআ টতটন করয ছগরছন াঅজীফন। কোউরক কখনও টতটন টফভুখ কযরত োযরতন নো। 
 

     াঅোূর্ণো ছদফীয নোভ কযররাআ তোাঁয গরল্পয টযরফ, টযটস্থটত, ভোনুল-জন, াঅখযোরনয বফটিয, ছরটখকোয 

দৃটিরকোর্ ফ একরে উজ্জ্বর রয় পুরট ওরে োেরকয স্মৃটতরত ও   বোফনোয়। োেক জোরনন এাআ ছরটখকোয কোরছ 

তোয প্রতযোো কী; োেক টফশ্বো করযন
___

াঅোূর্ণো ছদফীয ছছোটগল্প োরত টনরর তোয প্রতযোো ূযরর্ ছকোরনো াতৃটি 

থোকরফ নো। তোাঁয গরল্পয োেক োটটতযক ীরলণনু্দ ভুরখোোধযোয় ফররন, ‚তোাঁয একটো ছরখোও কখনও ছপরনো ভরন 

য়টন।‛
(৭) 

াঅভোরদয প্রটতটদরনয জীফনরক এাআ টনযোক্ত তয দৃটিরত ছদখরত ছরযরছন ফররাআ াঅোূর্ণো ছদফী ভৎ 

োটটতযক। টফরল করয ছছোটগরল্প াঅরছ একক প্রতীটতয উরটি – মোয টফন্দুরত ছকন্দ্রীবূত য় একটট ফোহুরয 

ফটজণত াঅখযোন। টনাঃাংরয় ছছোটগল্পাআ তোাঁয টপ্রয় োটতয়োয 
___ 

মোয ভরধয াঅোূর্ণোয ছভধোয ঔজ্জ্বরয তীব্রতভ এফাং 

বফটচরেযয ফযোটি ফণোটধক। ছখোরন াঅোূর্ণোয ছরখক চটযরেয এক স্বচ্ছ কোটেনয প্রটতবোত য়। এরক্ষরে উোনো 

ছঘোরলয ভন্তফযটট তুরর ধযো ছমরত োরয, ‚জীফরন মো য় াঅোূর্ণো তোয   রূকোয। গূঢ় ভোনফ ভন উরমোচন তোাঁয 

একভোে রক্ষয।‛
(৮)  

 

     উনযো াঅোূর্ণোরক প্রটতষ্ঠো এরন টদরয়রছ ছফট, টকন্তু টতটন ফররন ‚ছছোরটোগল্পাআ াঅভোয ‘প্রথভ ছপ্রভ’।‛
(৯) 

টতটন াঅযও ফররন, ‚াঅভোয ছরখোয উজীফয টফলয় ছকফরভোে ভোনুল।‛
(১০)

 প্রথভ ছপ্ররভয উজীফয ছছোটগরল্পয 

ভরধযাআ ছাআ ভোনুলগুররো ছরয়রছ চযভ যোকোষ্ঠো। ছচনো চোযরদওয়োরর ীভোফে জগরতয ভরধযাআ ছাআ ভোনুলগুররোয 

কত রূ-য-গি। এাআ ভোনুলগুররোয ভরধয ছফট প্রোধোনয রোব করযরছ নোযী ভোনুল। চোয ছদওয়োরর ীভোফে নোযী 

জীফরনয দাঃখ-দদণো, মন্ত্র্র্ো, াটবজ্ঞতোয নোনো কোটটন টতটন ফরর ছগরছন তোাঁয গল্পগুররোয  ভরধয। দণোনীন মুরগয 

ছভরয় রয়ও একোররয ভন টনরয় ভধযটফত্ত নোযী জীফনরক মণরফক্ষর্ করযরছন। মুরগয টযফতণরনয রে রে ছমভন 

রুটচয টযফতণন য়, ছতভনাআ াঅোূর্ণো ছদফীযও  দৃটিবটেরত টযফতণন রয়রছ। তোাঁয োটতযকরভণয টফলয়ফস্তু রয়রছ 

াঅধুটনক জীফনরকটন্দ্রক। মুগ াঅধুটনক ররও ছাআ াঅধুটনক ভোরজয নোযীজীফরনয ভযো ও াফস্থোরনয কথো উরে 

এররছ তোাঁয গল্পগুররোয ভরধয। ছছোটগল্প র ছছোট জোয়গো জুরে রে থোকো করয়ক ছপোাঁটো জররয ভরতো, মোয 

ভরধয ফৃৎ াঅকোটটরক দণন কযো মোয়। াঅোূর্ণো ছদফীও তোাঁয ছছোটগরল্প নোযীয জীফরনয ুখ-দাঃখ, োট-কোন্নোয 

ফৃৎ াঅকোটটরক তুরর ধরযরছন। ফতণভোরনয োটযফোটযক াংঘোত াঅয দটট ভরনয ফো ফযটক্তয াংঘোত নয়, এরকফোরয 

াঅদরণয াংঘোতটচে তোাঁয ছছোটগরল্পয ভূর উজীফয টফলয়। গল্পগুটর ফোস্তফ ঘটনোজোত ররও চোটযটেক াংঘোত, 

ম্পরকণয টোনোরোরেন, াঅোবরেয ছফদনো, তোো, টাংো, াশুব টচন্তো, কুটটর ভোনটকতো, কল্পনোয রে ফোস্তরফয 

করেোয াংঘলণ, চোওয়ো-োওয়োয দ্বন্দ্বাআ তোাঁয গল্পগুররোয টফোর টযয জুরে যরয়রছ। 
 

     াঅধুটনক কথোোটরতযয একটট ফরেো বফটিয র চটযরেয প্রোধোনয; াঅোূর্ণোও তো ছথরক ফযোতক্রভ নন। টতটন 

চটযেরকাআ প্রথভ প্রোধোনয ছদন এফাং রয চটযরেয টছু টছু ঘটনো োটজরয় চররন। চটযেরক প্রোধোনয টদরত টগরয় 

ঘটনোয াদর-ফদর ঘরট। ছরটখকো াঅন ৃি চটযেগুররোয ভরধয টনরজরক খুাঁরজ োন াঅফোয োেক ছাআ চটযরে টনজ 

টযটচত ছটফরকাআ ছদরখ চররন প্রটতটনয়ত। এবোরফাআ োটতয রয় ওরে াঅদণ োটতয। উনযোরয ভরতো 

াঅোূর্ণোয ছছোটগরল্পয নোযীযোও তোাঁয এক একটট যক্তফীজ ছথরক জমোরনো াঅদণ চটযে। ফরো ফোহুরয ছম, এাআ 

চটযেগুররো ৃটিকোরর ছরটখকোয ান্তযোরর াঅন ‘াঅটভ’টট কোজ কযত। াঅদণ ছাআ নোযী চটযেগুররোয ভরনয টনবৃরত 

াঅররোক টনরক্ষ করয তোরদয ভরনয ছগোন চোো দাঃখ-করিয কথোগুররোরক ছদখোরনোাআ ছছোটগল্পকোয াঅোূর্ণো 

ছদফীয কোজ। াঅররোচনোয যফতণী াাংর টনফণোটচত ছছোটগল্পটট ছমন নোযীভরনয ছাআ দাঃখ-ছফদনো জজণটযত ভযোযাআ 

াআটেতফোী একটট প্রটতটনটধ স্থোনীয় ছশ্রষ্ঠ গল্প।  

 



ছছোটগল্পকোয াঅোূর্ণো ছদফী ও তোাঁয ‘ীভোরযখোয ীভো’ গরল্প নোযীয জীফনবোলয : একটট টফরেলর্োত্মক াঅররোচনো          াটবটজৎ োো 
 

Volume- VIII, Issue-I                                                     July 2019           82 

(টতন) 
 

     াঅভোরদয ভোরজ নোযীয াফস্থোন প্ররে রক্ষ কযো মোয়, বফটদক মুরগ নোযী-ুরুরলয ভোন াটধকোয স্বীকৃত 

টছর। টকন্তু মতটদন াগ্রয রয়রছ ুরুলতরন্ত্র্য দোরট নোযীয স্বকীয় াটস্তত্ব ফোধো প্রোি রয়রছ। টফরল করয 

ভধযমুগীয় ভোজ ফযফস্থোয় ছদখো ছগরছ নোযীয াফস্থো াঅযও ছফট ছোচনীয় রয় উরেটছর। রক্ষর্ীয় ছম, ছাআ ভরয়য 

ভোরজ উৎোদন ফযফস্থোয় নোযীয রমোটগতো টছর াটযোমণ এফাং স্বোতন্ত্র্য টছর াটনফোমণ। ছকোররয ভোজ ফযফস্থোয় 

নোযীয একভোে াঅদণ টছর ুরুরলয াধীরন ছথরক তীত্ব যক্ষো করয একক্ষীয় ছমৌনশুটচতো ফজোয় ছযরখ ুে ন্তোন 

দোন কযো এফাং াটফচোয ও াফদভরনয টকোয ওয়ো। ঊনটফাং তোব্দী াথণোৎ াঅধুটনক মুরগ ছদখো ছগর ভোজ 

াংস্কোযকযো নোযীভুটক্ত াঅন্দররন ছোচারোয রয় উেররন। নোযী টক্ষো ছথরক শুরু করয টফধফোটফফো ফটকছুাআ টছর 

নোযীয জনয। টকন্তু টফাং তোব্দীরত এরও নোযীয ভুটক্ত ফো ভযোয ভোটি ঘরটটন। এাআ ভরয়য ৃি োটরতয ছাআ 

প্রভোর্ ভূ োওয়ো মোয়। টফ তরকয প্রখযোত ছরখক-ছরটখকোরদয ভরতো াঅোূর্ণো ছদফীয ছছোটগরল্পও এররছ 

ফোঙোটর ঘরযয োধোযর্ নোযীয কোটটন। এ প্ররে নফনীতো ছদফরন ফররন, ‚াঅধুটনক ফোঙোরী জীফরনয ভযো টনরয় 

ছরখোয জরনয তোাঁয শুধু ভয় রচতনতোটুকুাআ মরথি।‛
(১১) ___ 

ফোঙোটর নোযীজীফরনয প্রোতযোটক খুাঁটটনোটট প্রকোটত 

রয়রছ াঅোূর্ণোয ছছোটগরল্প। মুগ ফদররয রে রে োভোটজক টযফতণনও োটধত রয়রছ পরর ান্তাঃুরযয 

দণোয াঅেোরর থোকো োধোযর্ নোযী টযটস্থটতয চোর রোআ ছোক ফো ফযটক্তস্বোতরন্ত্র্যয জরনযাআ ছোক ফোাআরয ছফটযরয় 

াঅরত ফোধয রয়রছ। টফরল করয কভণরক্ষরে ছভরয়যো ফোাআরয চরর াঅোয পরর গৃ জীফন ও ফোাআরযয জীফন দাআ 

ছক্ষরোআ নোযী এফাং ুরুল উবরয়যাআ ছমফ ভযোয ম্মুখীন রত রয়রছ ছফ ভযোাআ টতটন তোাঁয ছছোটগরল্প 

তুরর ধরযরছন। ছছোটগল্প ছরখোয ভয় তোাঁয দৃটি ভূরত গৃরকরন্দ্রাআ টনফে টছর। োটযফোটযক জীফরন এভন ারনক 

াংঘোত াঅরছ মোরক ছকফর ূক্ষ্ম বোরফ ানুবফ কযররাআ তোয তীব্রতো ানুবফ কযো মোয়। স্বোভী-স্ত্রী, োশুটে-ফধূ (টফরল 

করয ছকোররয োশুটে াঅয একোররয াঅধুটনক ফধূ), শ্বশুয-ুেফধূ, দোদো-ছফোন, ছদফয-ছফৌটদ, কোরজয ছভরয় প্রবৃটত 

টনরয় ছম াংোয এফাং এাআফ ম্পরকণয ভরধয ছম ছছোটখোরটো াংঘোত 
__

 ছাআ াংঘোরতয পরর ছম দীঘণশ্বো, ছচোরখয 

জর এফাং ম্পরকণয পোটর ধরয ভস্তাআ উরে এররছ তোাঁয ছছোটগল্পগুররোরত। াংোরযয এাআ চতুরকোর্ াঅোূর্ণোয 

কররভয টফচযর্স্থর ররও টতো-ভোতো-ন্তোন এাআ টেরকোর্ ম্পরকণয টদরকও াঅোূর্ণোয টছর াফোধ দৃটি। াঅরর, 

‚ফোঙোটর োধোযর্ টযফোযগুটরয নোযী-ুরুরলয মূ্পর্ণ টফযীতভুখী জীফরনয ছটফ তোাঁয কথোোটরতয উরে এররছ 

ভোজ টফজ্ঞোনীয াখি টনুর্ দৃটিোরত।‛
(১২) 

পরর টতটন রজাআ উরটি কযরত ছরযরছন নোযীজীফরনয 

ভযোগুররো। নোযীয এাআ ভযোগুররো কীবোরফ ৃটি রয়টছর তোাঁয ছযো করয়কটট ছছোটগল্প মণোররোচনো কযররাআ তো 

ানুধোফন কযো মোরফ ।  
 

     ভধযটফত্ত ভোরজ টতোয াফতণভোরন ফরেো দোদোয াধীনস্ত রয় দোীয ভরতো াংোরযয ভস্ত কোজ াঅন কোাঁরধ 

টনরয় ভুখ ফুরজ াভোন, রোঞ্ছনো য করয থোকরত য় ভোরজয টকছু নীর নোযীরক। ছোাআচোো প্রটতফোরদয 

াঅগুন ান্তরয জ্বরর উেররও তোরক তোটকরয় ছদখরত য় রযয াংোরযয রক্ষর্গটিয ীভোনোয টদরক। টতোয 

ানুটস্থটতরত টতৃতরন্ত্র্য টফনো ররও ুরুলতরন্ত্র্য োত ছথরক নোযীয টনস্তোয ছনাআ। তোাআ কোররয টনয়রভ এক 

ুরুলতন্ত্র্ ছথরক ানয এক ুরুলতরন্ত্র্ নোযীরক দোণর্ কযরত য়। টকন্তু ছখোরনও ভুটক্ত ছনাআ, ছনাআ দদি োটন্ত। তোাআ 

শ্বশুযগৃরয াতযোচোয ছথরক যক্ষো ছরত টনরজরক রয াঅরত য় টতোয ঘরয। টতো াফতণভোন টকন্তু ুরুলতন্ত্র্ ছতো 

াফতণভোন নয়; ছাআ ুরুলতরন্ত্র্য মূকোরষ্ঠ ফটরদোন টদরত য় টনরজয ুখ-োটন্ত, লণ-টফলোদ, এভনটক টাঁটথয 

টাঁদযও। এভনাআ এক নোযীয করুর্ জীফনোররখয াঅোূর্ণো ছদফীয ‘কোাঁচ ুাঁটত ীরয’ (১৯৬৭ টি:) গল্পগ্ররেয ান্তগণত 

প্রথভ স্থোনীয় ‘ীভোরযখোয ীভো’ (োযদীয় াঅনন্দফোজোয টেকো, ১৩৭০ ফেোব্দ) গল্পটট। বোাআটঝয টফরয়রক ছকন্দ্র 

করয গরে উরেরছ গরল্পয প্লট। োযোটদন ধরয বোাআটঝয টফরয়য ভস্ত কোজকভণ কযোয য ছটফ টতনতরোয় টোরীয 

ছোরতয ািকোয টচরররকোেোয় ঢরুক োযোযোত োগর স্বোভীয ফ াঅগরর দযজো ফি করয যোরখ মোরত টফফোফোযটট 

ি নো রয় মোয়। বোররো করয খফযোখফয নো টনরয়াআ টতৃতুরয ফরেো দোদো তীনোথ ছছোটরফোন ছটফয টফরয় টদরয়টছর 
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োগর একটট ছছররয রে। বোাআ োগর ফরর বোুরযয ঘরয ছটফ ও তোয স্বোভী টক্ষতীরয জোয়গো  য়টন। দোরয় 

রোআ ছটফরক টপরয াঅরত রয়টছর তীনোরথয াংোরয। ফছরযয ানযোনয টদন টক্ষতীরয োগরোটভরক প্রশ্রয় 

টদররও ছভরয়য টফরয়য াঅরয াঅত্মীয় স্বজনরদয োভরন টক্ষতী মখন এাঁরটো খোফোয (রুটচ, টভটি, চ, ফ্রোাআ) টনরয় 

ছখরত ফর মোয়, তখন তীনোথ রজ্জোয় ছক্ষোরব োগর রয় ছফোনোাআরক ছজোরয ধোক্কো টদরয় টফরয়য াঅয ছথরক ছফয 

করয ছদন। তীনোরথয এাআ দফণযফোরয াঅত্মম্মোরন াটবভোনী টক্ষতী াভোরন খোন খোন রয় ঘরয টগরয় াঅত্মতযো 

করয। এাআ ভৃতুযাংফোদ াঅদরযয বোাআটঝয টফফোরক ছমন নি নো করয তোাআ দযজোয একটট ছকোরর্ ানে াটর ছটফয 

ভরতো ফ াঅগরর দোাঁটেরয় যরয়রছ ফোটেয ছছোটরভরয় ছটফ। ারনরকাআ তোরক খোফোয জনয, নতুন ফযরক ছদখোয জনয, 

টফরয় াঅরয ফোয জনয ফোযফোয ছিরক ফযথণ  রয়রছন। টকন্তু ছটফ চোয়টন তোয বফধফয দো বোাআটঝয টফরয়য াঅযরক 

ি করুক। এবোরফ োযোজীফন ধরয নোযীরক রযয ভের কোভনোয় াঅত্মুখ-োটন্ত টফজণন টদরয় শুনরত রয়রছ 

ারনযয কু-ভন্তফয এফাং তোরদয কোরর জুরটরছ টতযস্কোয। একটদরক স্বোভীয াভোন ানযটদরক স্বোভীয ভৃতুয এাআ দাআ 

াঅঘোরতয মন্ত্র্র্োয় ক্ষত টফক্ষত ছটফরক ফুরক োথয চোো টদরত রয়রছ। ভোজ াংোরয ছটফয ভরতো ারনক ছভরয়রক 

ছাআ কোজ করয টনশ্চর থোকরত য়। কোর ছথরক শুব কোরজ ফোধো াঅরফ ছকথো টচন্তো করয দযজোয একোাঁট ধরয 

দোাঁটেরয় এক এক করয কররক ছদোযরগোেো ছথরক টফদোয় কযরত কযরত ক্লোন্ত ছটফ একটু ছোফোয ভয় োয়টন। 

এযজনয ছকউ ছটফরক োনুবূটত ছদখোররও টনরচ ছনরভ টগরয় তোযোাআ াঅফোয উরটো গোাআরত ফর। ছকউ ধরয টনর 

ছটফ স্বোভীয ভত োগর রয়রছ। তীনোরথয স্ত্রী ভরন কযররন, ‚দোদোয ছভরয়য এত বোররো টফরয় ররো, াভন ুন্দয 

ফয ররো, এরত ফুক ছপরট মোরচ্ছ তোয।‛
(১৩) 

দোদো তীনোথও কেো গরোয় ভন্তফয করযন, ‚াবযতোযও একটো ীভো 

থোরক ছটফ, থোকো উটচত।‛
(১৪)

 শুধ ুতোাআ নয়, টতটন াঅযও ফররন
__

 ‚ছফাআভোন রর এাআযকভাআ য় ফরট।‛
(১৫) __ 

এভন 

নোনো ধযরর্য কুরুটচকয কটু ভন্তফয শুরনও প্রফর বধমণ কোরয টফরয় ছল নো ওয়ো াফটধ দযজোয় স্বোভীয ভৃতরদ 

াঅগরর দোাঁটেরয় থোকরত য় নীর ছটফরক। গরল্প ছরটখকোয উটক্ত, ‚ছমন ঘরযয দযজোয় ছক তোরক গটি ছকরট 

টদরয় াঅটরক ছযরখ ছগরছ ীতোয ভত।‛
(১৬) __ 

ওাআ গটিটট ছরযোররাআ ছমন যোফর্রূী ভোরজয ভুরখ েরত রফ 

ছটফরক। 
 

      দোদো, ছফৌটদ, বোাআটঝ এরক এরক করর টপরয ছগরছ; াঅর তয ছকউাআ উেোয কযরত োরযটন। ফযাং, টভরথয 

কটুটক্তয টতক্ত ফোর্ ছুাঁরেরছ ছটফয নোরভ। োেোয ছচনো জোনো ছছরর াভর ছম বকরোরয ছকোরনো একটদন টছর ছটফয 

বোররোফোোয ভোনুল। টফফোরয াঅরয ছল বফেরক ফোয াটন্তভ িোকটট িোকরত এরটছর ছ। বকরোরযয টেনী 

ছটফরক তোয দোদো ানয ছছররয রে টফরয় টদরচ্ছ ছদরখও াভর টনরজয বোররোরোগোয কথো তীনোথরক জোনোয়টন। 

ছটফ াভররয এাআ কোুরুলতোরক টধক্কোয ছদয়টন ছকোরনোটদন। টকন্তু াঅজ ছটফয এতটো ফোেোফোটেরত রটজ্জত াভররক 

ছবৌটতক োটয ভুরখ জফোফ টদরত ছ কুণ্ঠোরফোধ করয নো। ছটফ ফরর, ‚াঅভোয টনরণজ্জতোয় তুটভ েোৎ রজ্জো ছরত 

ছগরর ছকন াভর ?‛
(১৭) ___ 

এতটকছুয যও াভররয ‘টনষ্ঠুয’ াফোদ ছটফরক শুনরত য়। টকন্তু াভর মখন 

বদ্রররোক দোদো টক্ষতীরক টনরজয োরত টযরফন করয খোাআরয় তযযক্ষো কযরত চোাআর তখন ছটফ টতযকোয ব্দ 

করয ছর উরে ফরর, ‚কোরও খোরফ নো াভর, কোর নো যশু নো, ছকোরনোটদন নো!‛
(১৮) ___

 াভর ‘ছটফ’ ফরর 

াঅতণনোদ করয এফাং ফহুকোররয বুরর মোওয়োয একটো ছফোকোটভ করয ছটফয কোরট থোকো োতটট ছচর  ধরয। াঅররো 

জ্বোররত ফরোয় ছটফ শুধু টজরজ্ঞ করয ‘কী রফ ?’
___

 ছম ািকোয ছটফয জীফরন াঅজ ছনরভ এররছ ছখোরন াঅররো 

জ্বোরোয ভতন ছতো ছকউ ছনাআ। তোাআ স্বয দৃঢ় করয ছটফ জোটনরয় ছদয়, ‚টতয ছদখোয টকছু ছনাআ াভর।‛
(১৯) 

টতনতরোয 

ছোরত ছবৌটতক টযরফর ভয় াটতফোটত করয তয উেোরযয য াভররয ভরন রে টনরচয তরোয়ও একটো জগৎ 

াঅরছ। ছখোরন ছনরভ কী জফোফ ছদরফ ছ। বকরোরযয ফিু াভররক তোাআ ছটফয করুর্ টভনটত, ‚টকছু নো াভর, 

ছদোোাআ ছতোভোয। ফয-করন ফোরয ফররছ, ওরদয এাআ যোতটোরক ধাং করয টদও নো।‛
(২০)

 
 

     জগৎ াংোরয ছটফয ভরতো ছভরয়যো োযোজীফন টনরজরদয মন্ত্র্র্ো ফুরক ফন করয ীভোরযখোয ীভোয ভরধযাআ 

জ্বরর ুরে ছল রয় মোয়। াথচ যীরযয ছল যক্ত টফন্দু থোকো মণন্ত াংোরযয কতণফয ক্ষভতো ছথরক টফচটরত য় 
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নো। ভোরজয ভোনুরলয নোনোন কটুটক্তয ফোরর্ টফে রয়ও টনরজয জীফন ভযোয কথো ফযক্ত কযরত োরয নো ছটফয 

ভরতো ছভরয়যো। টকন্তু াভররয ভরতো ফিুযো এর মখন ফুরক োথয চোোয প্রশ্ন উত্থোন করয, তখন ুরুলতরন্ত্র্য 

রক্ষর্গটিয ীভোয় াঅফে ীতোরদয ভরনয কথোটট ছটফয ভুখ টদরয় াকরট ফরররছন নোযীদযদী গল্পকোয াঅোূর্ণো 
___ 

‚োযরত ছতো রফাআ াভর ! ীভোরযখোটো বুররর চররফ কী ছকন ?‛
(২১) 

োযোটদন ধরয দযজোয কোট ধরয 

দোাঁটেরয় থোকরত থোকরত ক্লোন্ত ছটফ াবয াবরদ্রয ভরতো াভররয ভুরখয ওরয দযজোটট ফি করয েোিো েোিো 

ািকোরয টক্ত াংগ্ররয কোরজ ছররগ মোয়। োথরযয ভরতো কর াভোন রোঞ্ছনোয াঅঘোত যকোযী ছটফয 

প্রটতফোরদয ছল ব্দটট টছটটকটনয রব্দয ফযঞ্জনোয় ছরটখকো স্পি করয ছদন।  
  

     টফরয়য মোফতীয় কোজ ছরয, ভৃত স্বোভীয ছদরক োোযো টদরয়, ভৃতুযাংফোদ ছচর ুষ্ঠু বোরফ টফফো কোমণ ম্পন্ন 

রত োোময করয ছটফ এখন ক্লোন্ত। াংোরযয এতফ দোটয়ত্ব োভরর কতণফয যোয়র্ নোযীযো যোরতয খোটনকটো ঘুরভয 

ভোধযরভ োযোটদরনয এাআ ক্লোটন্ত ছভোচন করয। কোযর্ তোযো জোরন যটদন াঅফোয াংোয মুরে টনরজরক টনরয়োগ কযরত 

রফ। ছটফও এত ক্লোটন্তয য স্বোভীয ীতর ফরদরয োর একটু ঘুরভোরনোয াফকো ছখোাঁরজ। মোরত কোরর 

স্বোবোটফক ছরন্দ ‘ধনুক বোঙো র্’ছক দূরয টযরয় নীরচ ছনরভ টগরয় জ বোরফ ফররত োরয, ‚কোর টফরয়য 

ছগোরভোররয ভরধয ছতোভোরদয াঅয ফযস্ত কটযটন, টকন্তু াঅয ছফোধয় নো কযরর চররফ নো।‛
(২২) 

 

     াঅোূর্ণো ছদফী তোাঁয নোযীরত্বয ানুবফ টদরয় তখনকোয ভধযটফত্ত ভোরজ ছটফরদয ভরতো ছভরয়রদয াফস্থোনটট 

ফুঝরত ছচিো করযটছররন। এভনটক ফুঝরত ছরযটছররন তোরদয জীফন ভযোয টদকগুররো। াঅয ছাআফ টচোআ 

াঅোূর্ণো াঅন ূক্ষ্ম তুটরয টোরন াঅাঁকরত ক্ষভ রয়রছন তোাঁয গল্পগুররোয ভরধয। াংোরযয মোাঁতোকরর নোযী একটো 

কতণরফযয মন্ত্র্ ভোে। াঅররোচয গল্পটটরত নোটয়কো চটযরেয াোধোযর্ ভোনটক দৃঢ়তো, বস্থমণ-বধমণ াঅয াঅত 

াঅত্মম্মোন টফযর বোলো ছরয়রছ ছরটখকোয বনুরর্যয ভধয টদরয়। 

 

(চোয) 
 

     াঅররোচনোয াটন্তরভ এর াঅভযো ফররত োটয াঅোূর্ণোয নোযীযো ুরুরলয দতরর চোো রে ঘোরয ভরতো 

াঅফোয টনরজয াঅটস্তত্ব ফজোয় যোখরত রেোাআ করয চরর। ভযোয দকূর ছোটরয় তোযো ছমভন াঅত্মটক্তরত ফটরয়োন 

রত জোরন, ছতভটন ভযোয াংকরট েোয ূরফণ োফধোন রতও জোরন। এবোরফ তোযো কর টদক যক্ষো করয রয় 

ওরে দবূজো প্রটতভূটতণ। ভস্ত াভোরনয ছফোঝো ভোথোয় টনরয় স্বোভী ন্তোন ফো াংোযরক াঅাঁকরে ছথরক াঅত্মভমণোদো 

যক্ষোয োোোট তোরদয াঅচযরর্ ূক্ষ্ম প্রটতফোরদয ধ্বটন ানুযটর্ত রয়রছ। াঅররোচয ‘ীভোরযখোয ীভো’ গল্পটট 

তোযাআ ছদোয। নোযী চটযেরক ও তোরদয জীফন ভযোরক ছদখোয ভরতো তীব্র, তীক্ষ্ণ দৃটি াঅোূর্ণোয াঅরছ
___

 ছাআ 

দৃটি-ফুটে টযীটরত এফাং মূ্পর্ণ টনজস্ব ফযটক্তগত ানুবূটত টদরয় গেো। ভধযটফত্ত ও টনম্নভধযটফত্ত দাঃটখনী নোযীয 

জীফনবোলয যচনো কযরত টগরয় বোফোরুতোধভণী াঅরফগ, ছযোভোটিকতোরক টতটন প্রশ্রয় ছদনটন। াঅধুটনক জীফরন খো 

খোওয়োরত টগরয় তোাঁয নোযীযো মরথি ভযোয ম্মুখীন রয়রছ ফরট, টকন্তু াঅধুটনকতোয টফরোটতোরক টতটন প্রশ্রয় 

ছদনটন ছকোরনোবোরফাআ। নোযীয মো নযোময এফাং মো কযর্ীয় তোাআ টতটন উরিখ করযরছন তোাঁয ছছোটগরল্প। ফস্তুত তোাঁয 

ছছোটগরল্প াঅরছ এক টনভণভ কোটেরনযয বনুর্য; মো চটযরেয ফযফোরয, ফচরন ও ফযটক্তরত্বয াঅররোরত ঝরর  

উরেরছ। উাংোরযয তীরয ছৌাঁরছ তোাঁয ম্পরকণ ভৃর্োররয টচটেয একটট রোাআন ফোযফোয ভরন রে তো র
__ 

‚ভো ছম 

এক াংোরযয ভরধয ছথরকও টফশ্বাংোরযয।‛
(২৩) 

াঅোূর্ণো
 
তোাঁয ৃি নোযী চটযরেয ভোধযরভ ছাআ টফশ্বাংোরয টনরজয 

জোয়গো করয টনরয়রছন। তোাঁয টনরজয বোলো টদরয়াআ াঅররোচনোয াআটত টোনরত োটয, ‚ছকফরভোে নোযীুরুরলয 

ম্পরকণয ভরধযাআ নয়, োটযফোটযক জীফরনয ানযোনয ম্পরকণয ভরধযও কত টোনোরোরেরনয, কত ছবজোর 

টনরবণজোররয কোযফোয। টনযন্তয এাআ াপুযন্ত জীফনরক ছদরখ চররটছ, ানুবফ করযটছ, এফাং ফররও চররটছ াঅভোয 

ছছোরটোগল্পগুটরয ভরধযাআ ছফট।‛
(২৪) ___ 

এখোরনাআ তোাঁয ছছোটগরল্পয ছশ্রষ্ঠত্ব ও তোাঁয টল্পীত্তোয াভযত্ব। 
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