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জগদীল গুপ্তের ৃষ্ট পুরু চররত্র
ড. গগোরবন্দ রবশ্বো
Abstract
Jagadish Gupta is one of the fabulous, powerful writers of the contemporary ‘kallol’ period. He was
different from his contemporary co-writers. This distinctiveness lies in his characterization, plot
planning of the story and in the bare exposure of the society. Through this essay, the male
characters, created by Jagadish Gupta has been depicted.
In most of his stories, Jagadish Gupta has depicted his male protagonists as selfish greedy, vicious
and lustrous.
In ‘Bidhaba Ratimanjary’, we find Akshay as a barbaric, lusty and shameless man, to whom love is
useless or priceless. Physical pleasure or carnal satisfaction is everything to him. Beside being,
during the advertisement of Ratimanjary’s marriage, the selfishness of Mohonobabu is also revealed
through this story.
‘Payomukham’ is a story, where krishnakanta has murdered his daughter-in-law, one by one with
the help of ayurvedic medicine to satisfy his financial greed. But in the long run, he was caught by
his son, was assaulted and his hidden identity was exposed.
In the story ‘Puratan Vritya’, how Naba, a fostered child, slayed his pastored father in the climax
due to his economic greed, is shown vividly.
The story ‘chandrasurya jotodin’ depicts the unscruplours, greedy Dinataran who tortures his first
wife too much to make her insane to fulfill his lust.
The barbaric instinct of subol has been nakedly picturized by creating two parts in the story
‘Adikathar Ekti’.
In ‘kolongkito samparka’ characterless, lascacious satkori has been thrown in prison being
convicted by rape case and after returning home when he fails to satisfy his carnal desire from his
wife, he throws her callously in the darkness of world with the help of his mother.
Thus, if we observe the entire literary creation of Jagadish Chandra Gupta, we will find that he is a
pessimist. So, his characters never proceed to the way of enlightenment. They stand still in the same
darkness, from which they emerged at first.

কপ্তলো মোমরিক কোপ্তর এক অশ্চযয লরিমোন গখক প্তন জগদীলচন্দ্র গুে (১৮৮৬-১৯৫৭)।
রবীন্দ্রনোপ্তের গরোমযোরিকতোর রবপ্তরোরিতো কপ্তর রতরন োরপ্ততয বতীর্য নরন। রতরন মোমরিক কোপ্তর অরও
নযোনয গখকপ্তদর গেপ্তক ও স্বতন্ত্র্য রছপ্তন। এআ স্বোতন্ত্র্য মূত তোাঁর চররত্র রচত্রপ্তর্, কোররনর পট-পররকল্পনোি এবং
মোজজীবনপ্তক নগ্নভোপ্তব প্রকোল করোর মপ্তিয। রতরন কমযূপ্তত্র রবরভন্ন জোিগোি ঘুপ্তর গবরিপ্তিপ্তছন এবং রবরচত্র মোনুপ্তক
রতরন খুব কোছ গেপ্তক গদপ্তখপ্তছন এবং জনয কপ্তরপ্তছন রবপু রভজ্ঞতো। গআ রভজ্ঞতোরআ প্ররতফন ঘপ্তটপ্তছ তোাঁর
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মগ্র োরপ্ততয। তোাঁর রবপু রভজ্ঞতোর একরট রবপ্তল রদক রনপ্তি অমরো অমোপ্তদর অপ্তোচনোি গ্রর ব। গরট
 জগদীল গুপ্তের ৃষ্ট পুরু চররত্র। অমরো জগদীল গুপ্তের কপ্তিকরট রনবযোরচত গপ্তল্পর পুরু চররত্রপ্তক বম্বন
কপ্তর অপ্তোচনোি গ্রর ব। জগদীল গুপ্তের ৃষ্ট রিকোংল পুরু চররত্র স্বোেযপর গোুপ। এমন গকোন গরযত কোজ
গনআ যো তোরো পোপ্তর নো। রনজ স্বোেয ররির জনয তোরো গযমন মোজপ্তক প্রভোরবত করপ্তত পোপ্তর অবোর প্তনযরও চরম
ক্ষরত করপ্তত পোপ্তর। এমনরক কখপ্তনো রনপ্তজরও পতন গডপ্তক অপ্তন।
জগদীল গুপ্তের ৃষ্ট পুরু চররত্র পররকল্পনোি অমরো গয ব গল্পগুর রনবযোচন কপ্তররছ গগুর -‘রবিবো
ররতমঞ্জরী’, ‘পপ্তিোমুখম’, ‘পুরোতন ভৃতয’, ‘চন্দ্র-ূযয যপ্ততোরদন’, ‘অরদ কেোর একরট ও করিত ম্পকয’।
জগদীল গুপ্তের একরট উপ্তলখপ্তযোগয গল্প  ‘রবিবো ররতমঞ্জরী’। এআ গপ্তল্প দু’জন প্রিোন পুরু চররত্র রপ্তিপ্তছ।
১) ক্ষি- রযরন ররতমঞ্জরীর স্বোমী।
২) গমোন বোবু-রযরন ররতমঞ্জরীর গদওিো রবজ্ঞোপন গদপ্তখ ররতমঞ্জরীর কোপ্তছ এপ্তপ্তছন রববোপ্তর প্রস্তোব রনপ্তি।
ক্ষি ররতমঞ্জরীর স্বোমী। গপ্তল্প তোাঁর উপোরিরত খুবআ োমোনয মপ্তির জনয। তবুও এআ োমোনয পররপ্তর গখক
োমোনয দক্ষতোি এআ চররত্ররটপ্তক ফুরটপ্তি তুপ্তপ্তছন তোাঁর স্ত্রীর ভোবনো ও কেোবোতযোর মপ্তিয রদপ্তি।
ক্ষি দুশ্চররত্র ম্পট ববিবয বিোি ররতমঞ্জরীর ভোবনো ও কেোবোতযোর মপ্তিয রদপ্তি যো স্পষ্ট প্তি ওপ্তে।
স্বোমীর মৃতুযর পর মৃতপ্তদপ্তক শ্মলোপ্তন দো কপ্তর রফপ্তর এপ্ত ররতমঞ্জরীপ্তক অমরো অিনোর োমপ্তন দোাঁরিপ্তি োপ্তত
গদরখ। এআ দৃলয গদপ্তখ গবোন মপ্তনোমঞ্জরী রবরিত প্তি পপ্তিন এবং এর কোরর্ জোনপ্তত চোআপ্ত ররতমঞ্জরী জোনোন
‘কোাঁদবোর কী ঘপ্তটপ্তছ? মোনু মপ্তরপ্তছ তোর জপ্তনয গতো গকাঁপ্তদরছ। গোপ্তক গদপ্তখপ্তছ’।১
েযোৎ ররত গয রপ্রিজপ্তনর মৃতুযপ্তত গকাঁপ্তদপ্তছ তো নি। ক্ষি গয তোাঁর কোপ্তছ রপ্রি রছ নো ‘মোনু মপ্তরপ্তছ’ লব্দরট
প্রপ্তিোপ্তগর মপ্তিয রদপ্তিআ তো স্পষ্ট প্তি ওপ্তে। অর তোর কোন্নো গয রপ্রি রবপ্তিোপ্তগর ফপ্ত স্বতঃস্ফূতয রছ-গটোও নি।
মৃতুযর পর স্বোমীর প্ররত তোাঁর চরম ঘৃর্োর প্রকোল ঘপ্তটপ্তছ। দোম্পতয জীবপ্তন স্বোমীপ্তক রনপ্তি রতরন ুখী রছপ্তন নো। কোরর্
স্বোমী তোাঁপ্তক ভোপ্তোবোপ্ততন নো। রতরন রছপ্তন পরনোরীপ্তত অি। তোআ স্বোমীর মৃতুয তোাঁপ্তক গভীরভোপ্তব পীরিত
কপ্তররন। মমযোত কপ্তররন। রতরন িবো েোকপ্তত মপ্তন মপ্তন ববিবযপ্তক বরর্ কপ্তর রনপ্তিপ্তছন। তোআ নতুন কপ্তর কোাঁদবোর
মপ্ততো গকোন ঘটনো ঘপ্তটপ্তছ বপ্ত ররতমঞ্জরী মপ্তন কপ্তরন নো। ফপ্ত গবোনপ্তক জোরনপ্তিপ্তছন –

‘অরম িবো রবিবো যো রছোম তো-আ অরছ।ররতরন মপ্তর স্বপ্তগয রগপ্তি যরদ মপ্তরর দপ্ত রমপ্তল
েোপ্তকন, তপ্তব ন্তপ্তর অরম িবোআ অরছ। কোাঁদপ্তবো গকন? অর যরদ রতরন এপ্তকবোপ্তর রনঃপ্তল
প্তি গযপ্তি েোপ্তকন, তবু অরম রবিবো নুতন কপ্তর আরন। রতরন গতো অমোপ্তক ভোপ্তোবোপ্ততন নোঅমোপ্তক ঘপ্তর গরপ্তখ রতরন বোআপ্তর েোকপ্ততন। তখনআ রবিবো প্তি গকাঁপ্তদরছোম এখন অবোর
নুতন কপ্তর কোাঁদপ্তবো কী! কোন্নো পোি নো’।২
স্বোমীর মৃতুযর পর ররতমঞ্জরী োমরজক অচোর-অচোরর্ পোন করপ্তও শ্রিোর প্তে ভরিভপ্তর তো পোন করপ্তত
পোপ্তরনরন। তোআ শ্রোপ্তির মি স্বোমীর উপ্তেপ্তল পুপ্তরোরপ্ততর রনপ্তদযল মপ্ততো ঘযয পযর্ করপ্তত রগপ্তি বোর বোর ভু
কপ্তরপ্তছন। ম্পট স্বোমীর জনয এআ পরবত্র নুষ্ঠোনপ্তকও তোাঁর উপো বপ্ত মপ্তন প্তিপ্তছ। স্বোমীর পোরপ্তৌরকক অত্মোর
জনয দোপ্তনর কেো রচন্তো কপ্তর রতরন গভীরভোপ্তব বযরেত ও গলোকোত প্তি পপ্তিপ্তছন, যো তোাঁর ভোবনোর মপ্তিযআ িরো
পপ্তিপ্তছ-

‘...রচত্ত যোর মরন রছপ্তো, গয বযরি স্ত্রীর উপপ্তভোগয প্রোর্িো অর মিুমি অন্তররকতো
পররতযোগ কপ্তর পোপ্তপ মিুর রবোবস্তুর ববরচপ্তত্রযর অর পর্যপেপ্তপর অর গদপ্তর িোপ্তন
গকবআ ো ো কপ্তর গবরিপ্তিপ্তছ, লত লত বোর উরিষ্টীকৃতো নোরীর মপ্ততো জঘনয রজরন গযVolume- VI, Issue-III
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বযরি পোর গোুপতোর প্তে গটপ্তন গটপ্তন রনপ্তিপ্তছ, গ বযরির উপ্তেপ্তল এআ পরবত্র নুষ্ঠোন বো
এআ নুষ্ঠোপ্তনর পরবত্রতো উপো বপ্ত মপ্তন গ গদো কী’।৩
ক্ষি ররতমঞ্জরীপ্তক রববো কপ্তর বিূ রপ্তপ্তব োমোরজক স্বীকৃরত রদপ্তও তোাঁপ্তক গকোপ্তনোরদন ম্মোন কপ্তরনরন।
তোআ ররতর ভোবনোি পোআ-

‘তোর স্বোমী গয নোরীপ্তক অমরর্ খুাঁপ্তজ রফপ্তরপ্তছন গ গকব নোরী-পরবত্র মপ্তন গকব
িলোরিনী করপ্তত রতরন নোরীপ্তক খুাঁপ্তজরছপ্তন স্ত্রী বপ্তত যো বুঝোি, তোপ্তক রতরন গখোাঁপ্তজন নোআ...
তোপ্তক গপপ্তি রতরন স্ত্রীরত্ন োপ্তভর অনন্দ নুভব কপ্তরন নোআ িনয ন নোআ গকব নোরীরআ পেপ
অর গদ তোর পেপ্তপ অর গদপ্ত রতরন প্তভোগ কপ্তর গগপ্তছন ন্তপ্তর কোমনো কপ্তরন নোআ পূজো
অকোঙ্ক্ষো কপ্তরন নোআ... তোপ্তক রতরন শুরচ স্পলয রদপ্তি রদপ্তি শুরচ কপ্তর গরপ্তখ গগপ্তছন’।৪
শুিু তোআ নি ক্ষি তোাঁপ্তক অজীবন নোনো ছোকোি ভুরপ্তি গোুপতোর প্তে গভোগ কপ্তর গগপ্তছন। তোআ স্বোমীর
প্ররত স্ত্রীর গয ভোপ্তোবোো জন্মোপ্তনো স্বোভোরবক রছ তো ররতর মপ্তন গকোপ্তনোরদন জন্মোিরন বরং ক্ষপ্তির প্ররত তোাঁর মপ্তন
প্তিপ্তছ –
‘এআ গদ গভোগ করবোর গযোগযতো যোর রছনো “ গ গকন তো কপ্তর গগপ্তছ’।৫
অবোর অমরো একমি গদরখ ক্ষপ্তির কোপ্তছ রপতৃত্ব নি-বজরবক তোিনোআ বি প্তি উপ্তেপ্তছ। তোাঁর এআ গভোগবোনো এতটোআ প্রব রছ গয তোাঁপ্তদর দু’ন্তোপ্তনর একজন গপ্তভয অর একজন ভূরমষ্ঠ বোর পর মোরো গগপ্ত ক্ষিপ্তক
রবন্দুমোত্র গলোকোত প্তত গদরখ নো বরং ন্তোন নো জন্মপ্তনোর জনয রতরন বহুবোর পুক বযি কপ্তরপ্তছন। েযোৎ অমৃতুয
স্ত্রীর ুিো পোন করপ্তত চোন রতরন। ক্ষপ্তির এআ চোরররত্রক ববরলষ্টয অমরো বনফুপ্তর ‘বুিনী’ গপ্তল্পর রবল্টুর মপ্তিযও
ক্ষ করর। পোেযকয একটোআ গ রছ অরদম জনজোরতর অর ক্ষি তেোকরেত ভয মোপ্তজর মোনু।
স্বোমীর মৃতুযর পর রিতীি রববোপ্তর জনয ররতমঞ্জরী ‘জনজোগরর্’ পরত্রকোি একরট রবজ্ঞোপন গদন। অর এআ
রবজ্ঞোপপ্তনর ূত্র িপ্তরআ অমরো একরট অড্ডোর অপ্তর উপরিত প্তত গদরখ গমোনবোবুপ্তক। গমোনবোবু চররত্ররট গয
ুরবিোবোদী, স্বোেযপর, অত্মপ্তকরন্দ্রকতো গবোঝো যোি ববেপ্তক তোাঁর রনজস্ব ভোবনো প্রকোপ্তলর মপ্তিয রদপ্তি। অবোর
ররতমঞ্জরীপ্তক গদখপ্তত অোর পর তোাঁপ্তদর কপ্তেোপকেপ্তনর মপ্তিয রদপ্তিও গখক গমোন চররপ্তত্রর নোনো ন্ধকোর গকোপ্তন
অপ্তো গফপ্তপ্তছন। গমোনবোবু গয ররতমঞ্জরীর ববিবয যন্ত্র্র্োপ্তক দূর করোর জনয ররতমঞ্জরীপ্তক রববো করপ্তত অগ্রী
প্তিপ্তছন তো নি। তোাঁর এআ অগ্র মূত তোাঁর রনজস্ব স্বোেয ররির জনয। ররতমঞ্জরীর গদওিো রবজ্ঞোপনরটপ্তক রতরন নোনো
রদক গেপ্তক বযোখযো রবপ্তের্ কপ্তরপ্তছন এবং উপরি কপ্তরপ্তছন ররতমঞ্জরীপ্তক রববো করপ্ত তোাঁর রিকোংল স্বোেযররি
ম্পূর্য প্তব। ররতমঞ্জরীপ্তক রবপ্তির মপ্তিয রদপ্তি গমোনবোবুর বন্ধুরোও তোাঁপ্তক োভবোন ওিোর পরোমলয রদপ্তিপ্তছন।
ররতমঞ্জরীপ্তক রববো করপ্ত গমোনবোবু কতরদক গেপ্তক োভবোন প্তব তো গমোটোমুরট ভোপ্তব রনম্নপেপ –
ক) গয রবিবো রববো করোর বোনো প্রকোল কপ্তর রনপ্তজ রবজ্ঞোপন রদপ্তত পোপ্তর তোাঁর অত্মীি স্বজন নো েোকোরআ
কেো।
খ) ররতমঞ্জরীর গকোন ন্তোন নো েোকোর ফপ্ত তোাঁপ্তক রদপ্তি গমোনবোবু রনপ্তজর ন্তোন পোন করপ্তত ক্ষম প্তবন।
গ) গয পুনরবযবোপ্তর রবজ্ঞোপন রদপ্তত পোপ্তর তোাঁর িন ম্পদ যপ্তেষ্ট পররমোর্ েোকোআ স্বোভোরবক।
ঘ) এআ রববোপ্তর ফপ্ত গছোট চোররট ন্তোন পোপ্তনর দোরিত্ব গেপ্তক বি গমপ্তি গমোনোপ্তক মুরি রদপ্তত পোরপ্তবন
গমোনবোবু।
ঙ) রবিবো রববো করোর মপ্তিয ংস্কোপ্তরর রলক রছন্ন করোর গয দুঃোরকতো রপ্তিপ্তছ তোর ুবোপ্তদ গয গলোভনোর
ৎপোত্র জুপ্তট গযপ্তত পোপ্তর তোরও ূক্ষ্ম রচন্তো ভোবনো কপ্তরপ্তছন।
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গমোনবোবুর উপররউি রচন্তো ভোবনো গুরর মপ্তিয রদপ্তিআ স্পষ্ট ি রতরন কপ্ততো বি অত্মপ্তকরন্দ্রক ও স্বোেযপর
চররত্র। অপন স্বোেয ররিছোিো নয কোপ্তরো কেো ভোবো তোাঁর ভোবনোপ্ততআ রছ নো। ররতমঞ্জরীরও গয রকছু চোওিো-পোওিো,
পছন্দ-পছন্দ েোকপ্তত পোপ্তর তো একবোরও রবপ্তবচনো কপ্তরনরন। তোআ ররতমঞ্জরী গমোনবোবুর ন্তোনপ্তদর মোনু করপ্তত
প্তব রকনো জোনপ্তত চোআপ্ত গমোনবোবু গজোপ্তির প্তে জোনোি ‘তো করপ্তত প্তব ববরক!’৬ েযোৎ রবপ্তি প্ত গমোনবোবুর
ন্তোনপ্তদর ররতমঞ্জরী মোনু করপ্তত বোিয এমনআ একরট দোরব ধ্বরনত প্তিপ্তছ গমোনবোবুর কপ্তে। এআ দোবীর তযতো
অমরো খুাঁপ্তজ পোআ গখপ্তকর বিোপ্তন। গমোনবোবুর রিতীি রববোপ্তর প্তচতন উপ্তেলয ম্পপ্তকয গখক রখপ্তছন –

‘গমোনবোবু এআ বিোি রববো করপ্তত
চোন অত্মরক্ষোপ্তেয, গৃ রক্ষোপ্তেয, এবং
ন্তোন রক্ষোপ্তেয’।৭
গমোনবোবু তোাঁর স্ত্রীপ্তক গয কতটো ভোপ্তোবোপ্ততন গ রবপ্তিও ংলি গদখো রদপ্তিপ্তছ ররতর মপ্তন। তোআ রতরন
গমোনবোবুপ্তক বপ্তপ্তছন –

‚রবপ্তি কপ্তর স্ত্রীপ্তক রদপ্তি অপরন গকব
ুভ মূপ্তয গরর্কোবৃরত্ত কররপ্তিপ্তছন‛।৮
এছোিো ররতমঞ্জরীর রদপ্তক গমোনবোবু গয োোর দৃরষ্টপ্তত তোরকপ্তিপ্তছন তোও ররতমঞ্জরীর গচোখ এিোিরন।এজনয
গমোনবোবুপ্তক রতরন তীব্র ভোোি রিক্কোর রদপ্তিপ্তছন –

‚স্বীকোর করপ্তবন নো, োো অপনোর গচোপ্তখ মুপ্তখ অরম
গদখরছ- লোরীররক উপ্তত্তজনো ক্ষ কপ্তররছ। অপরন যোন‛। ৯
ররতমঞ্জরীর ভোবনোপ্ততআ গমোনবোবুর চররত্র স্পষ্ট প্তি উপ্তেপ্তছ। তোাঁর স্বোমী গযরকম রনযজ্জ োম্পটয রনপ্তি তোাঁপ্তক
গভোগ কপ্তর গগপ্তছন এআ বযরিত্ব েযোৎ গমোনবোবুও ররতমঞ্জরীর জীবপ্তন এপ্তপ্তছ তোাঁর স্বোমীর গদোর প্তি, পোপ্তপর
রিতীি দূত ি।
এআ গপ্তল্প ক্ষি গমোনবোবু ছোিোও কপ্তিকরট গগৌর্ পুরু চররত্র রপ্তিপ্তছ। তোাঁপ্তদর মপ্তিয ক্ষপ্তির রপতো
গগোকুপ্তশ্বর, বোরির চোকর নন্দ এবং গমোনবোবুর অড্ডোর কপ্তিকজন বন্ধু। প্রিোন চররপ্তত্রর মপ্তিয ক্ষপ্তির রপতো
গগোকুপ্তশ্বরপ্তক অমরো গদখপ্তত পোআ েগ, প্রতোরক রপ্তপ্তব। প্রতোরর্ো কপ্তর রতরন পপ্তরর ম্পরত্ত োরতপ্তি রনপ্তিপ্তছন।
তপ্তব একেো রেক এআ ক প্রিোন চররত্রগুর ‘রবিবো ররতমঞ্জরী’ গল্প গতমন গকোন উপ্তলখপ্তযোগয ভূরমকো পোন
কপ্তররন।
‘পপ্তিোমুখম’ গপ্তল্পর গকন্দ্রীি পুরু চররত্র কৃষ্ণকোন্ত। রতরন রবকৃত েযপ্তোভী ুচতুর বযরি। তোাঁপ্তক গকন্দ্র কপ্তরআ
গল্পরট অবরতযত। রতরন এতটোআ েযপ্তোভী রপলোচ রছপ্তন গয গছপ্তপ্তক করবরোজী রলক্ষো গদওিোর রপছপ্তনও তোাঁর একটো
গুে রভরন্ধ রছ। গছপ্তপ্তক করবরোজী রবদযোি পোরদলযী কপ্তর রচরকৎোর মোিযপ্তম েয উপোজযন নি। রতরন গচপ্তিপ্তছন
গছপ্তপ্তক িনী পররবোপ্তর রবপ্তি রদপ্তি গমোটো পর্ অদোি করপ্তত। তোআ অমরো তোাঁপ্তক গদরখ গছপ্তর ভূতনোপ্তের রববোপ্তর
পূপ্তবয রতরন ুপ্তকৌলপ্ত গছপ্তর গুর্োগুর্ বববোরক মপ্ত প্রচোর কপ্তরপ্তছন –

‚ভূতনোে করকোতোর রবখযোত করবরোজ শ্রীপ্তগোককৃষ্ণ দত্তগুে মোলপ্তির রপ্রিতম ছোত্র...
বযোকরর্ ও োরতয প্রকৃরত মোে কররিো মূলোস্ত্র িযিন কররপ্ততপ্তছ।... অপ্তরো বরপ্তন, দুরতনরট পোলকরো গছপ্তর মূয এখন মোরক রবল-বোআল টোকোর রিক নি; অিুপ্তবযপ্তদর রদপ্তক
গদপ্তলর নোরির টোন যেোেযআ রফররিোপ্তছ; ুতরোং পলোর দোাঁিোআিো যোআপ্তত রবম্ব আপ্তব নো‛। ১০
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নি বছপ্তরর মরর্মোোর প্তে ভূতনোেপ্তক রবপ্তি রদপ্তি অদোি করপ্তন নগদ োতল টোকো। অদোি গলপ্ত যখন
রতরন বুঝপ্তন অর েয অদোপ্তির গকোন পে গনআ তখন পুত্রবিূর োমোনয জ্বপ্তরর ুপ্তযোগপ্তক কোপ্তজ োরগপ্তি করবরোজী
বরি খোআপ্তি মৃতুযর মুপ্তখ গেপ্ত রদপ্তন। গখক জোরনপ্তিপ্তছন –

‚গল রোরত্র আপ্তত েোৎ গভদ অরভ আিো গবো দু-টোর মি মরর্র নোরি ছোরিিো গগপ্তো।
ররে ভরো রাঁদুর আিো, োপ্তপপ্তি লোরি পররিো, অতোি পো ররঞ্জত কররিো গখোর পুত
ু
১১
একররত্ত মরন কোপ্তের অগুপ্তন পুরিিো ছোআ আিো গগপ্তো‛।
রকছুরদন পপ্তর কৃষ্ণকোন্ত অবোর ভূতনোেপ্তক রিতীিবোর রববো রদপ্তন নুপমোর প্তে। তপ্তব এবোর পপ্তর্র পররমোর্
পোাঁচল টোকো এবোর দু’ল টোকো গোকোপ্তনর কোরর্ রপ্তপ্তব রতরন মপ্তন কপ্তরন –

‚মরর্ মররিো পোত্র রোপ্তব ভূতনোপ্তের
জীবন খোদ রমলোআিো রদিো গগপ্তছ;‛ ১২
তোআ োমোনয গোকোপ্তনআ তোাঁপ্তক গছপ্তর রববো রদপ্তত প্তিপ্তছ। তপ্তব এআ গোকোন রতরন গমপ্তন রনপ্তত পোপ্তরনরন।
তোাঁর েযরপ্সো রদন রদন গবপ্তিআ গগপ্তছ। তোআ ুন্দরী নুপমোপ্তকও মরর্র পে নুরর্ করপ্তত বোিয কপ্তরপ্তছ। গখক
জোরনপ্তিপ্তছন –

‚নুপমো মরর্মোোর নুগমন কররপ্তো‛।১৩

নুপমোর মৃতুযপ্তত স্ত্রী মোতরেনী ও পুত্র ভূতনোে গলোকোত প্তিপ্তছ। রকন্তু গরদপ্তক রবন্দুমোত্র িযোন কৃষ্ণকোন্ত গদনরন।
শুিু রমরষ্ট কেোি তোপ্তদরপ্তক বোরবোর োন্ত্বনো রদপ্তিপ্তছন।
নুপমোর মৃতুযর পর কৃষ্ণকোন্ত পুনরোি গছপ্তর রববোপ্তর জনয বযরতবযস্ত প্তি ওপ্তেন। ভূতনোে রকছুপ্ততআ রববো
করপ্তত রোরজ নো প্ত কৃষ্ণকোন্ত তোপ্তক লোপ্তস্ত্রর ও গোকোচোপ্তরর গদোোআ রদপ্তি পুপ্তত্রর ম্মরত অদোি কপ্তরপ্তছন। কোরর্
রতরন পূপ্তবযআ পর্ ও পোত্রী দুপ্তটোআ রেক কপ্তর গরপ্তখরছপ্তন। এবোর পর্ অটল টোকো। ভূতনোপ্তের বববোরক জীবপ্তন
‘অপ্তরো খোরনকটো খোদ’ রমলপ্তও পোত্রীর রঙ কোপ্তো েোকোি েোৎ পপ্তর্র পররমোর্ গবপ্তি যোি। এবোপ্তরর কনযো বিূরটর
নোম বীর্োপোরর্ গোপ্তির রঙ কোপ্তো প্তও পূবয দুআ পত্নী প্তপক্ষো গবল রকছু ভোপ্তো গুর্ রপ্তিপ্তছ তোর। গ রতলি লোন্ত,
তীক্ষ্ণিী ম্পন্ন কপ্তর প্তে প্তজআ গ রমলপ্তত পোপ্তর। গ অোর ফপ্ত স্বোমী ভূতনোপ্তেরও পোর গবপ্তিপ্তছ দ্রুত।
রকন্তু এআ মস্ত চোরররত্রক মোিুযয কৃষ্ণকোপ্তন্তর পোোর্ দয়দিপ্তক স্পলয কপ্তররন। রতরন পুত্রবিূর গোপ্তির রঙ কোপ্তো
ওিোর জনয রনযপ্তজ্জর মপ্ততো বীর্োপোরনর বোবোর কোছ গেপ্তক প্ররতমোপ্ত েয অদোি কপ্তরপ্তছন এবং গছপ্তর োপ্তত িরো
পপ্তিও গছপ্তর শ্বশুর বরোম দোপ্তর কেোি পমোরনত প্তি পুপ্তত্রর প্তে বোকযোোপ বন্ধ কপ্তর রদপ্তিপ্তছন। অবোর
বীর্োপোরনর জ্বর প্ত তোপ্তকও কপ্তরোর ঔুি রদপ্তি গমপ্তর গফপ্তত গচপ্তিপ্তছন। রকন্তু তোাঁর মস্ত চক্রোন্ত গছপ্তর কোপ্তছ
িরো পপ্তি যোি।
েযোৎ কৃষ্ণকোন্তপ্তক অমরো গদখপ্তত পোআ রতরন প্রেম গেপ্তকআ প্তেযর গপছপ্তন ছুটপ্তত ছুটপ্তত রনষ্ঠুর প্রকৃরতর প্তি
উপ্তেপ্তছন। পুপ্তত্রর রতন বোর রববো রদপ্তিও তোাঁর েয রপ্সো চররতোেয িরন। শুিু তোআ নি পুত্র, স্ত্রীর মোনরক যন্ত্র্র্োপ্তকও
রতরন গুরুত্ব গদনরন। শুিু গছপ্তপ্তক বম্বন কপ্তর বযবো গফাঁপ্তদ গগপ্তছন।
জগদীল গুে ‘পপ্তিোমুখম’ গল্পরটপ্তত কৃষ্ণকোপ্তন্তর মপ্ততো রবকৃত চররত্র ৃরষ্ট কপ্তর ঘুর্ িরো ধ্বস্ত মোজ বযবিোর
একরট রবর রদকপ্তক উপিোরপত কপ্তরপ্তছন। তোআ এআ চররত্ররটও প্তি উপ্তেপ্তছ এক রবর ৃরষ্ট। পুরোতন ভৃতয ম্পপ্তকয
রবীন্দ্রনোপ্তের রচর প্রচরত রবশ্বোপ্তক নযোৎ কপ্তর রদপ্তিপ্তছন জগদীল গুে তোাঁর ‘পুরোতন ভৃতয’ গপ্তল্প। রবীন্দ্র-বীক্ষোি
পুরোতন ভূপ্ততযর উপর গোি ভরো ও অিো চূর্য-রবচূর্য প্তি গগপ্তছ জগদীল গুপ্তের গপ্তল্প। ‘পুরোতন ভূতয’
রবীন্দ্রনোপ্তের এক বহু জনরপ্রি করবতো। জগদীল গুে ও রপ্তখপ্তছন একআ রলপ্তরোনোপ্তম একরট গছোট গল্প। তপ্তব নোম
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এক েোকপ্তও জগদীল গুে গপ্তল্পর অখযোরিকো রনমযোপ্তর্ রবীন্দ্রনোপ্তের পে পররোর কপ্তর ম্পূর্য রভন্নপপ্তে গাঁপ্তটপ্তছন।
এআ গপ্তল্প অমরো প্রিোন পুরু চররত্র রপ্তপ্তব পোআ নবপ্তক (রবন্ধযপ্রোদ)। গ রবীন্দ্রনোপ্তের গকষ্টর এপ্তকবোপ্তর
রবপরীত। এআ রবপ্রতীপতো তোর চোরররত্রক ববরলপ্তষ্টয, প্রভু ভরিপ্তত।
রবপ্তশ্বশ্বর ও তোাঁর স্ত্রী গক্ষপ্তমিরী জোতপোপ্ততর গতোিোক্কো নো কপ্তর পুত্র গেপ্ত গেপ্তক (রবন্ধযপ্রোদ) কোপ্তছ গটপ্তন
রনপ্তিপ্তছন। রবশ্বো কপ্তরপ্তছন। ভরো কপ্তরপ্তছন। রকন্তু নব ন্তোনতুয গে ভোপ্তোবোো গপপ্তও তোর মপ্তিয গকোন
কৃতজ্ঞতো গবোি, মমতো গবোি গজপ্তগ ওপ্তেরন। রবপ্তশ্বশ্বর স্ত্রীর মৃতুযর পর োতোল বছপ্তরর তরতোজো পুত্র নবর উপর ভরো
কপ্তররছপ্তন। তোআ রতরন স্ত্রীর শ্রোপ্তির েয গজোগোর করোর জনয পুত্রপ্তক প্তে রনপ্তি রলযপ্তদর বোরি ঘুপ্তরপ্তছন এবং গল
পযযন্ত োতোল টোকো ংগ্র কপ্তর বোরি রফপ্তর রকছুটো স্বরস্তর রনঃপ্তল গফপ্তপ্তছন। রকন্তু তোাঁর স্বরস্ত দীঘযিোিী িরন
রকছুক্ষপ্তর্র মপ্তিযআ তোর করল্পত ভি বোস্তপ্তব পররর্ত ি; তৃতীি গকোন বযরির অগমপ্তন নি; তোরআ পোরত পুত্র নবর
অাঁচরপ্তর্ –
‘নব বোাঁ োত রদিো রবপ্তশ্বশ্বপ্তরর ডোন োতখোনো চোরপিো িরর। ...প্তছোরো গদরখিো রবপ্তশ্বশ্বপ্তরর লীর্য গদ অর খোিো
েোরকপ্তত পোরর নো; টোকোর েরটো তোোপ্তক রদপ্তত তুরিো িররিো বরপ্তন,...টোকো গন, রকন্তু প্রোপ্তর্ মোররপ্তন, বোবো’।১৪
পুপ্তত্রর কোপ্তছ প্রোর্রভক্ষোর অপ্তবদন ও বযেয ি। নব তোর পোক রপতোপ্তক ছুররকোঘোত কপ্তর মস্ত টোকো রনপ্তি
পোরপ্তি যোি।
রপতৃতুয প্রভুর প্ররত নবর এআ দুযবৃরত্ত অচরর্ গয গকোন পোেকপ্তক েমপ্তক দোাঁরিপ্তি নতুন কপ্তর রকছু ভোবপ্তত
গলখোি। দোররদ্র্য মোনুপ্তর বনরতকতো ও মূযপ্তবোিপ্তক রলরে কপ্তর গদি, নব গযন তো প্রমোর্ কপ্তরপ্তছ।
জগদীল গুে মোনব জীবপ্তনর গকোন রির অদপ্তলয অিোলী রছপ্তন নো। মোনরক ভোরোময ও নীরতপ্তবোপ্তির
রবচনতোআ তোাঁর গপ্তল্পর নযতম উপজীবয রবি। মোনুপ্তর প্রবৃরত্ত জগপ্তত বোৎয, শ্রিো, ভোপ্তোবোো গযমন তয
রনষ্টুরতো ও গতমরন তয এ কেোআ গযন নব গচোপ্তখ অঙু রদপ্তি গদরখপ্তি রদপ্তিপ্তছ।‘চন্দ্র-ূযয যপ্ততোরদন’ গল্পরট পুরু
লোরত মোপ্তজ নোরীর অত্মযন্ত্র্র্োর গল্প। এআ গপ্তল্প অমরো প্রিোন পুরু চররত্র রপ্তপ্তব পোআ দীনতোরর্প্তক। গ
রবপ্তবকীন, গোভী। ক্ষর্প্রভোপ্তক রবপ্তির পপ্তর একরট ন্তোন প্তও শুিুমোত্র বিপ্তর গদোোআ ( গমপ্তিরো কুরিপ্তত বুরি )
রদপ্তি রপতো মোতোর রনপ্তদযপ্তল প্রেমো স্ত্রী ক্ষর্প্রভোর গবোন প্রফুন্নপ্তক রবপ্তি কপ্তরপ্তছ।এআ রববোপ্তর গক্ষপ্তত্র গ তোর রপতো
এবং রপতোমপ্তকও ছোরিপ্তি গগপ্তছ। তোর রপতো এবং রপতোম দু’বোর কপ্তর রববো করপ্তও প্রেমো স্ত্রীর জীবৎকোপ্ত
গকউআ তো কপ্তরনরন। রকন্তু দীনতোরর্ প্রেমো স্ত্রী েোকো প্তেও শুিুমোত্র শ্বশুপ্তরর ম্পরত্ত পোওিোর গোপ্তভ রবপ্তি কপ্তরপ্তছ।
গখক জোরনপ্তিছন

‘এক স্ত্রী বতযমোপ্তন দীনতোরপ্তর্র রিতীিবোর রববো
কররবোর কোরর্ শ্বশুর মোলপ্তির ম্পরত্ত’।১৫
শুিু তোআ নি যুবতী নোরী গভোপ্তগর অকোঙ্ক্ষোও তোর গুেমপ্তন কোজ কপ্তরপ্তছ। প্রেমো স্ত্রীর যন্ত্র্র্ো তোপ্তক রবন্দুমোত্র
অঘোত কপ্তররন। ক্ষর্প্রভো স্বোমী ও ন্তোনপ্তক অাঁকপ্তি বোাঁচপ্তত গচপ্তিরছ।রকন্তু দীনতোরর্ শুিুমোত্র দুআ নোরীপ্তক রনপ্তি
ভোপ্তোবোোর গখো গখপ্ত গগপ্তছন। প্রতোরর্ো কপ্তরপ্তছ অবোর গভোপ্তগর োোি রনজ ন্তোনপ্তকও বপ্তো কপ্তরপ্তছ।
তোর মপ্তিয গকোন রপতৃত্ব গবোি গজপ্তগ ওপ্তেরন।
গলপ্ত অমোরো ক্ষর্প্রভোপ্তক গদরখ স্বোমীর গোভ োোর যোাঁতোকপ্ত রপষ্ঠ প্তি মোনরক যন্ত্র্র্োি উন্মোদ প্তি পপ্তে
গবররপ্তিপ্তছ।
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েযোৎ এআ গপ্তল্প গখক দীনতোরর্প্তক রবকৃত গোভী রপ্তপ্তব িন কপ্তরপ্তছন। তোর কোপ্তছ ম্পরত্ত অর গদজ
গভোগ ছোিো অর গকোনরকছুআ মূয পোিরন।
পুরুপ্তর এআ বজরবক প্রবৃরত্ত গযন চন্দ্র ূপ্তযযর মপ্ততোআ রচর- তয, শ্বোশ্বত। অরদ-নন্তকো িপ্তরআ- পুরুপ্তর রপ্তি
বমোন প্তি চপ্তপ্তছ তোপ্তদর এআ রবকৃত নগ্ন বজব প্রবৃরত্ত যো গকোন রদনআ গল প্তব নো। বরং চপ্তব নন্ত কো িপ্তর
গপ্তল্পর ‘চন্দ্র-ূযয যপ্ততোরদন’ নোমকরপ্তর্র মপ্তিয রদপ্তি গখক এমনআ বযঞ্জনো রদপ্তিপ্তছন।
‘অরদ কেোর একরট’ গপ্তল্প অরদমতোর নগ্ন পেপ্তপর পোলোপোরল গখক মনস্তেপ্তক ুরনপুর্ভোপ্তব তুপ্ত িপ্তরপ্তছন।
এআ গপ্তল্প দুরট কোররন রপ্তিপ্তছ। প্রেমরট স্বিংম্পূর্য ক্ষুদ্র্কোররন। অর রিতীিরট  এআ গপ্তল্পর মূ কোররন। দুরট
কোররনপ্ততআ রপ্তিপ্তছ দু’জন প্রিোন পুরু চররত্র।
দু’জন পুরু চররত্রপ্তকআ গখক অরদম মোনুপ্তর প্ররতরনরিপেপ্তপ িন কপ্তরপ্তছন।
প্রেম কোররনর পুরু চররত্ররট  গবর্ী। গ তযন্ত রনদযি, রনষ্ঠুর এবং প্তন্দ প্রবর্। পরপুরুপ্তর প্তে স্ত্রীর
ববি ম্পকয রপ্তিপ্তছ শুিুমোত্র এআ প্তন্দপ্ত নৃলংভোপ্তব তোপ্তক মোেো গকপ্তট তযো কপ্তরপ্তছ। শুিু স্ত্রীর গক্ষপ্তত্রআ
নি,পোিোর গোপ্তকর কোপ্তছও তোর অচোর-অচরর্ গকমন রছ তো অমরো জোনপ্তত পোরর গখপ্তকর বর্যনোি –
‘গবর্ী দোআ রছপ্তো পোিোর রবভীরকো; কপ্তর বপ্তিো েযোাঁটো, বদরোগী...’১৬
স্ত্রীর প্তে কপ্তেোপকেপ্তনর মপ্তিয রদপ্তি তোর মপ্তনর প্তন্দপ্তর তযরমেযো গ যোচোআ কপ্তরনরন। কোরর্ স্ত্রীর প্ররত
রবন্দুমোত্র রবশ্বো রছ নো তোর। শুিুমোত্র প্তন্দপ্তর উপর ভর কপ্তর একরট রনস্পোপ প্রোর্প্তক কোপ্ত পৃরেবী গেপ্তক
ররপ্তি রদপ্তিপ্তছ। গবর্ী চররপ্তত্রর প্তে গলক্সপীিোপ্তরর ‘প্তেপ্তো’ নোটপ্তকর ওপ্তেপ্তো চররপ্তত্রর রম পোওিো যোি। তপ্তব
স্ত্রীপ্তক খুন করোর পর ওপ্তেপ্তোর মপ্তিয নুপ্তলোচনো গদখো রদপ্তও গবর্ী চররপ্তত্র তো গনআ। প্রকৃতপপ্তক্ষআ এমন একগুাঁপ্তি
বদরোগী চররত্র জগদীল গুপ্তের োরপ্ততয রবর।
এআ গপ্তল্পর রিতীি অখযোনরটপ্তত রপ্তিপ্তছ ুব। ুবপ্তক গখক অখযোপ্তনর শুরুপ্তত দিোু, োোযযকোরী বযরি
রপ্তপ্তব তুপ্ত িরপ্তও ক্রমল তোর চররপ্তত্রর অরদমতোপ্তক নগ্ন ভোপ্তব তুপ্ত িপ্তরপ্তছন।
কোঞ্চপ্তনর স্বোমী গগোপো মোরো গগপ্ত অনোে কোঞ্চনপ্তক োোযয করোর জনয তোর গমপ্তিপ্তক রববোপ্তর প্রস্তোব রদপ্তিপ্তছ
এবং রববোও কপ্তরপ্তছ। এখোপ্তন পোাঁচ বছপ্তরর খুরলপ্তক রববো করোর প্রস্তোব উপক্ষয মোত্র-ুবপ্তর রনলোনো বো ক্ষয 
দয রবিবো যুবতী কোঞ্চন। তোআ রববোপ্তর রদন কপ্তিক পপ্তরআ অমরো ুবপ্তর মপ্তনর ুে বোনোর প্রকোল গদখপ্তত
পোআ। চোপ্তর িোমো জোোি তুপ্তত রগপ্তি গকোমপ্তর অঘোত গপপ্ত লোশুিী কোঞ্চন এরগপ্তি এপ্তপ্তছ োোপ্তযযর জনয।
গকোমপ্তর গত মোরল কপ্তর রদপ্তিপ্তছ। অর এখোন গেপ্তকআ ুবপ্তর মপ্তনর গগোপন বোনোর বরঃপ্রকোল ঘপ্তটপ্তছ –
‘েোৎ ুব উরেিো বরিো গয-োত রদিো কোঞ্চন নযমনপ্তস্কর মপ্ততো তোর গকোমপ্তর গত মোরল কররপ্ততরছ,
গআ োতখোনোআ গ খপ কররিো িররিো গফর!’১৭
এরপর ুবপ্তর অকোঙ্ক্ষো বোরবোর বোিোপ্রোে প্ত গ রংস্র প্তি উপ্তেপ্তছ। পোাঁচ বছপ্তরর স্ত্রী খুরলর গপপ্তট োরে
গমপ্তরপ্তছ। কোঞ্চপ্তনর কোপ্তছও ক্রমল স্পষ্ট প্তি উপ্তেপ্তছ খুরলপ্তক রববো করোর প্রকৃত উপ্তেলয। তোআ গ রলউপ্তর উপ্তেপ্তছ
বোরবোর। তপ্তব অমরো ক্ষ কপ্তররছ ক্রমল রত িীপ্তর রবরভন্ন কোযযকোরর্ ূপ্তত্র কোঞ্চপ্তনর মপ্তনও একটু একটু কপ্তর
গগোপন বোনো গজপ্তগ উপ্তেপ্তছ। তপ্তব অরদমতো গজপ্তগ উেপ্তও গ নোরীত্ব অর মোতৃপ্তত্বর যন্ত্র্র্োি ক্ষতরবক্ষত প্তিপ্তছ।
তোর মপ্তিয রিিো-িন্দ্ব, গদোোচোতো গদপ্তখরছ বোরবোর –
‘...অয অত্মগ্লোরনর রত কোঞ্চপ্তনর মপ্তন আপ্তত োরগ যতদূর কপ্তেোর আিো েোকো তোর উরচত, তপ্ততো কপ্তেোর
গ আপ্তত পোপ্তর নোআ। অপন গপপ্তটর গমপ্তির প্ররত তোোর গয কতযবয গ- কতযবয গ পোন কররপ্ততপ্তছ নো’।১৮
Volume- VI, Issue-III

January 2018

26

জগদীল গুপ্তের ৃষ্ট পুরু চররত্র

গগোরবন্দ রবশ্বো

তপ্তব কোঞ্চপ্তনর মপ্তনর এআ চোঞ্চয ৃরষ্টর জনয ুবআ দোিী। গ তোর স্ত্রীপ্তক মোঝখোপ্তন গরপ্তখ রবরভন্ন গকৌলপ্ত
কোঞ্চনপ্তক প্রভোরবত কপ্তরপ্তছ কখপ্তনো রভমোন কপ্তর নো গখপ্তি, অবোর কখপ্তনো গৃতযোগ কপ্তর চপ্ত রগপ্তি।
রকন্তু পুরু লোরত মোপ্তজ অমরো গলপযযন্ত কঞ্চনপ্তকআ রিক োরিত প্তত গদরখ। রপরর নোরপ্তল গ্রোপ্তমর
মোতব্বর বোমনদো রিকোরী কোঞ্চনপ্তক গগ্রেোর কপ্তর এপ্তনপ্তছ, জন মপ্তক্ষ তোর চু িপ্তর মোরটপ্তত গফপ্ত জুপ্ততোপ্তপটো
কপ্তরপ্তছ। এমনরক মস্ত গদো কোঞ্চপ্তনর উপর রনপ্তক্ষপ কপ্তর নোিোপ্তআ বপ্তপ্তছ –

‘গমপ্তি মোনুপ্ত অলকরো নো রদপ্ত গবটোপ্তছপ্তর োিয রক তোর কোপ্তছ অপ্তগোি’। ১৯
েযোৎ মোজ লোক রবচোর রবপ্তবচনো নো কপ্তর পুরুপ্তর পক্ষআ বম্বন কপ্তরপ্তছ। কোরর্ গ পুরুতোরন্ত্র্ক
মোপ্তজর একজন বরষ্ঠ প্ররতরনরি।
গপ্তল্প গদখো যোি একজন পুরুআ রবরভন্ন গকৌলপ্ত কোঞ্চপ্তনর মপ্তনর ুে কমনো “বোনো গুরপ্তক জোরগপ্তি
তুপ্তপ্তছ। অর নয পুরু এজনয তোপ্তক গদোী োবযস্ত কপ্তর লোরস্ত রদপ্তিপ্তছ। প্রকৃতপপ্তক্ষ ুব চররত্রপ্তক রনপ্তিআ এআ
গপ্তল্পর কোররন বিন কপ্তরপ্তছন গখক। একরদপ্তক ুবপ্তর মপ্তনর কমনো-বোনো পররদপ্তক কোঞ্চপ্তনর মপ্তন গজপ্তগ
ওেো কোমনো “বোনো ও রিিো প্তিোচ এআ দু’গি রমপ্ত গল্পরট রপ্তোত্তীর্য প্তি উপ্তেপ্তছ।
‘করিত ম্পকয’ গল্পরট একরট মোনরবক ংকপ্তটর গল্প। অত্মদংলপ্তনর গল্প। এক প্ররতবোদী নোরীর গল্প অমরো
এখোপ্তন প্রিোন পুরু চররত্র রপ্তপ্তব পোআ োতকরি বো োতুপ্তক। গপ্তল্পর শুরুপ্ততআ অমরো গদরখ গ গদি বছর পর
গজপ্ত গখপ্তট অগোমীকো বোরিপ্তত রফরপ্তব। এআ খবপ্তর বোরির বোআ খুরল প্তও শুিু খুরল িরন তোর স্ত্রী মোখন বোো
স্বোমী গয দুশ্চররত্র ম্পট রছ তো রববোপ্তর পর গেপ্তকআ গ জোনত। কোরর্ লোশুিী গছপ্তপ্তক লোপ্তন রোখপ্তত নো গপপ্তর
গবৌমোর উপপ্তরআ মস্ত দোি-দোরিত্ব রদপ্তি পররত্রোর্ গপপ্তিরছপ্তন। তোআ রববোপ্তর পরআ নোনো অভোপ্ত আরেপ্তত তোপ্তক
জোরনপ্তিরছপ্তন। গছপ্তর বন্ধন লৃঙ্খো ও মোন গয একমোত্র স্ত্রী গ কেোও রতরন বোরবোর বপ্তপ্তছন। তোআ কতযপ্তবযর
খোরতপ্তর রনিো প্তেও স্বোমীর প্তে রনপ্তজপ্তক মোরনপ্তিও রনপ্তিরছপ্তন। তোর ভোবনোি জোনপ্তত পোরর –
‘ুপ্তখর গোক, দুঃপ্তখর গোক, তবু স্পলয রছপ্তো ুপ্তখ-দুঃপ্তখ রমরশ্রত আপ্তও এবং আিো-রনিোি
রনিোআ প্রব আপ্তও, কতযপ্তবযর দোি অর গপ্ররর্ো রছপ্তো, রভমোনপ্তবোি রছপ্তো; অপ্তছ অর অরছ বরিো রনরন্তর
একটো নুভূরত রছপ্তো’।২০
রকন্তু ব রদক গেপ্তক মোরনপ্তি রনপ্তিও মোখন গল রক্ষো করপ্তত পোপ্তরনরন। িযপ্তর্র দোপ্তি গজপ্ত গগ োতু। এআ
ঘটনোর গপ্ররক্ষপ্তত কোউপ্তক পোপ্তল পোিরন মোখনবোো। উপরন্ত স্বোমীর গজপ্ত যোওিোর দোি বপ্ততযপ্তছ তোর উপপ্তর কোরর্
প্তনপ্তকর মপ্তন প্তিপ্তছ স্বোমীপ্তক রেক পপ্তে পররচোনো করপ্তত বযেয প্তিপ্তছ মোখনবোো। তোআ মোখন অজ জ্জোি
মূযমোন। তোর মপ্তন প্তিপ্তছ –

‘একটো রছ রছ রব তোোপ্তদরআ গৃপ্তকন্দ্র আপ্তত উরিত আিো ছিোআপ্তত
গযখোপ্তন যপ্ততোদূপ্তর মোনু বো কপ্তর, প্রোোপ্তদ কুরটপ্তর, পপ্তে-পোেোপ্তর,
পৃরেবী গযখোপ্তন তয তযআ অকোল স্পলয কররিোপ্তছ’।২১
এআ দুরবয ঘৃর্ো জ্জোি অজ গ পরোরজত। তোর কোপ্তছ োতুর এআ গজ জীবপ্তনর গদি বছর মি গযন খুবআ
োমোনয –

‘মোঝখোপ্তন গকব একরট দীঘয রনঃশ্বো গ তযোগ কররিোপ্তছ; রনঃশ্বোরট গল
কররিো গফো ি নোআ; বুক গযন রনঃশ্বোপ্তর ভোপ্তর দুবয আিো অপ্তছ। আোর
মপ্তিয গদি বৎর কোরটিো গগ’।২২
Volume- VI, Issue-III

January 2018

27

জগদীল গুপ্তের ৃষ্ট পুরু চররত্র

গগোরবন্দ রবশ্বো

োতু গযরদন বোরিপ্তত রফরপ্তব গ রদনআ কোপ্ত মোখন মূরছযত প্তি পপ্তি। জোনো যোি োরোরোত গ দুরশ্চন্তোি
ঘুপ্তমোপ্তত পোপ্তররন। যেোরীরত ন্ধযোি পর ন্ধকোর োতু বোরি রফপ্তর এপ্ত মো- দোদো অর বোরির বোআ ভযযেনো
জোনোপ্তও মোখন তো পোপ্তররন। বোরি গফরোর পর গবৌরদ গগোোপ োতুপ্তক ভোপ্তো অপ্তছ রকনো জোনপ্তত চোআপ্ত একগো
গপ্ত জোনোি- ‘গতোমোপ্তদর অলীবযোপ্তদ’।২৩ নুপ্তলোচনো ও নুতোপীন একগো োরর মপ্তিয রদপ্তি গ রনপ্তজর কুল
বোতযো প্রদোন কপ্তরপ্তছ। েযোৎ তোর নো বো কেোরট  এআ গতোমোপ্তদর অলীবযোপ্তদ ভোপ্তো অরছ। িযপ্তর্র দোপ্তি তোর
রভযুি ওিো এবং গদি বছর গজ খোটো গযন তোর জীবপ্তনর একরট তুিতোরিয ঘটনো। এআ ংরক্ষে ভোপ্তর্আ তোর
চররত্র ম্পপ্তকয বুপ্তঝ রনপ্তত পোেকপ্তক রবন্দুমোত্র গবগ গপপ্তত ি নো।
বোরিপ্তত এপ্তআ প্রেম রোপ্তত্র মোখন বোোপ্তক রনযপ্তজ্জর মপ্ততো গভোগ করপ্তত গচপ্তিপ্তছ। গদি বছর গজ খোটোর পরও
তোর রবন্দুমোত্র নুপ্তলোচনো গনআ। স্ত্রীপ্তক ম্মোন করপ্তত গলপ্তখরন। শুিু পোলব প্রবৃরত্ত রনপ্তি তোপ্তক গভোগ করপ্তত গচপ্তিপ্তছ।
এবং গটোপ্তত বোিো গপপ্ত রমপ্তেয নোরল কপ্তর মোপ্তির োিতোি তোপ্তক লূনয ন্ধকোর পৃরেবীর মপ্তিয গেপ্ত রদপ্তিপ্তছ।
ুতরোং অমরো এখোপ্তন গদখপ্তত পোআ োতু দুশ্চররত্র। িযর্ কপ্তরপ্তছ। লোরস্ত স্বপেপ গজ গখপ্তটপ্তছ তোরপর বোরি
রফপ্তরপ্তছ। বোরি রফপ্তর স্ত্রীর মোনরক যন্ত্র্র্োপ্তক রবন্দুমোত্র উপরি করোর গচষ্টো কপ্তররন বরং স্ত্রীপ্তক গভোপ্তগ বযেয প্ত
তোপ্তক বোরি ছোিো কপ্তরপ্তছ। এমন রবপ্তবকীন রনদযি চররত্রআ জগদীল গুপ্তের গপ্তল্প।
োমরগ্রকভোপ্তব অপ্তোচনো কপ্তর গদখো যোি জগদীল গুপ্তের গখোি গযখোপ্তনআ জীবপ্তনর জট জরটতো এপ্তপ্তছ
গখোপ্তনআ পুরু চররত্রগুর প্তনকটো দোিী। তোাঁর পুরু চররত্রগুর নোরী চররত্র প্তপক্ষো প্তনক গবরল রনদযি, রনষ্ঠুর ও
পোণ্ড। এছোিো জরট মোনরকতো বো ুে গ্লোরনপ্তবোি যখন দোম্পতয জীবপ্তন মযোর ৃরষ্ট কপ্তরপ্তছ গখোপ্তনআ পুরু
চররত্রগুর প্তনকটোআ স্বোেযপপ্তরর মপ্ততো দোরিত্ব এরিপ্তি গগপ্তছ। চররপ্তত্রর এআ স্বোেযপর পেপ, গভতপ্তরর কুৎরৎ
ন্ধকোরপ্তকআ জগদীল গুে নগ্নভোপ্তব প্রকোল কপ্তরপ্তছন। তপ্তব ভোপ্তো-মন্দ জীবপ্তনর দুরট-রদক। এআ দুরট রদক রনপ্তিআ
মোনব জীবন। মোনব চররত্র। স্বোভোবতআ জগদীল গুপ্তের বহু খোরোপ চররপ্তত্রর পোপ্তল এপ্তপ্তছ রকছু ভোপ্তো চররত্র। গযমন
কৃষ্ণকোপ্তন্তর পুত্র ভূতনোে (পপ্তিোমুখম), গে পরোির্ রবপ্তশ্বশ্বর (পুরোতন ভৃতয) আতযোরদ। তপ্তব ভোপ্তো চররত্র িন তোাঁর
উপ্তেলয রছ নো তোরো এপ্তপ্তছ অখযোপ্তনর স্বোভোরবক রনিপ্তম। প্রকৃতপপ্তক্ষ জগদীল গুপ্তের রিকোংল চররপ্তত্রর মপ্তিযআ
গকোন উত্তরর্ গনআ, অপ্তো গনআ, অপ্তছ শুিু রনরন্ধ্র ন্ধকোর। তোাঁর চররত্রগুর গয ন্ধকোর গেপ্তক উপ্তে অপ্ত
পররর্রতপ্ততও তোরো গআ রবশ্ববযোপী ন্ধকোপ্তরর মপ্তিয রগপ্তি দোাঁিোি। এরদক গেপ্তক জগদীল গুে বোংো োরতয এক
বযরতক্রমিমযী গখক।
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