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প্রলয় নাগের ‘কাকতাডুয়ার েল্প’ : একটি টনটিড় পাঠ
ড. সূগপন্দ্র নাথ রায়
সহকারী অধ্যাপক, রিীন্দ্রসদন মটহলা মহাটিদযালয়, কটরমেঞ্জ
Abstract
Praloy Nag is an emerging writer in the genre of Bengali short story. He reflects the
various aspects of our society –unemployment, caste–discrimination etc. in his story. We
find the subaltern class in all his stories as the writer himself is born in a lower class
family. After reading his story the readers feel that his characters do not abide by the
conventional rules of the society. As for example, Mahamaya, a character rejects her Hindu
culture. She does not use ‘Sidur’ as a mark of protest although she has her husband.
Mahuya, another character indulges in free sex with a neighbor although she has a
husband like Mahamaya. On the other hand, Praloy Nag, the writer also reflects the influx
of the Hindus to India from Bangladesh. The writer uses the languages character wise. Nag
has not controlled his character as a creator. He deeply observes our society. Actual,
Praloy is a different kind of writer which can be felt when the readers deeply read his story.

(ক)
২০০৮ সাগল আসাম টিশ্বটিদযালয় েল্পকার প্রলয় নাগের (১৯৮৮) সগে প্রথম দদখা হয় প্রিন্ধকাগরর। তখন এই
দুই িযটিই আসাম টিশ্বটিদযালগয় িাাংলা টনগয় পড়াশুনা করগতন। তারপর ২০১৫ – এই দীর্ঘ সময় পর্ঘন্ত তাাঁরা
একই সগে দথগকগেন, পড়াশুনা কগরগেন। টিগেষ কগর টপ. এইচ. টড। চলাকালীন েল্পকাগরর সগে প্রািটন্ধগকর
এক েভীর সম্পকঘ েগড় ওগঠ। প্রািটন্ধগকর কাগে প্রলয় নাে আলাগভালা ধ্রগের মানুষ। টতটন কখন কী করগতন তার
টঠক টেল না। িাটড়র অিস্থা তাাঁর দমাগিই ভাগলা নয়। তিু টতটন েখ-আনন্দ করগত টপেপা হগতন না। একটদন দদখা
দেল দেগলাটেগপর িাকা টদগয় টতটন টেলচর দথগক টেিার টকগন আনগলন। এিাং র্খন তখন েলা োটিগয় োন
োইগত লােগলন – “দদ দদ পাল তুগল দদ, মাটি দহলা কটরস না....।” নাে দর্ িাটড়গত থাকগতন, তার পাগের
িাটড়র দলাগকরা নাগের অতযাচাগর অটতষ্ঠ হগয় উঠগতন। িাটড়ওয়ালাও তাাঁর অতযাচার মুখ ভার কগর সহয করগতন।
কারে নাগের কাে দথগক তারা মাস দেগলই ১২০০ িাকা দপগতন। অগনক মানুষ আগেন িাইগর একরকম আর
দভতগর অনযরকম। টকন্তু নাে িাইগর – দভতগর একই রকম। টতটন জীিনগক জীিগনর মগতা চলগত টদগতন না। িরাং
টনগজর মগতা কগর টতটন জীিনগক চালাগতন। আর দে জগনর মগতা টতটন প্রাটতষ্ঠাটনক টনয়ম-কানুন দমগন
টিশ্বটিদযালগয় আসগতন না। এটি সাধ্ারেত খুি কম মানুষই পারগতন। দকাগনাটদন পুরাগনা িাাংলা টিভাগের োগের
ডাগল িগস টতটন েলা েটড়গয় টদগয় োন োইগতন। দকাগনাটদন টিভাগে টচৎকার কগর িই পড়গতন। একটদন টচৎকার
কগর িই পড়গত টেগয় োন োইগতন। দকাগনাটদন টিভাগে টচৎকার কগর িই পড়গতন। একটদন টচৎকার কগর িই
পড়গত টেগয় এক িন্ধু নাগের নাগক সগজাগর র্ুটষ মাগর। র্ুটষ দখগয় ক্রন্দন করগত করগত নাে টিভােীয় প্রধ্ান ড.
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দিলা দাসগক নাটলেও জানান। দকাগনাটদন টতটন চপ্পল পগড় কাগঠর লম্বা দাাঁটড়ওয়ালা টিোল োতা টনগয় টিভাগে
আসগতন। আিার দকাগনাটদন হঠাৎ মাথা দনড়া কগর টতটন টিভাগে আসগতন। একটদন টিভাগের অনুষ্ঠাগন টতটন
িাগের িুকগরা দখগয় দকৌেলও দদখাগলন। এই হগে িযটি প্রলয় নাগের জীিন। েল্পকাগরর এইসি িুকগরা জীিনকথা তুগল ধ্রলাম একারগেই দর্, তাাঁর সাটহগতয হাগতখটড় হয়। প্রথম দলগখন ‘পটরিতঘন’ নাগম একটি নািক।
তারপর এগক এগক েল্প। এখাগন িগল রাখা ভাগলা দর্, তাাঁর ‘পটরিতঘন’ নািকটি এিাং ‘কাকতাডুয়ার েল্প’ গ্রগের
প্রায় অটধ্কাাংে েল্পই আসাম টিশ্বটিদযালয় সাংলগ্ন আইরাংমারা গ্রাগমর ভাড়া িাটড়গত িগসই রচনা কগরন। দলখার
ভূত তাাঁর মাথার ভর করগলই টতটন প্রিন্ধকারগক িলগতন, “সূগপন, কাকতাডুয়া নাগম একখান েল্প টলখতাটে। আয়
দদইখযা র্া।”
(খ)
কলকাতার একুে েতক প্রকােনী দথগক প্রলয় নাগের দর্ ‘কাকতাডুয়ার েল্প’ (জানুয়াটর ২০১৮) গ্রেটি প্রকাটেত
হয়, তাগত েল্পগুটলগক সময়কাল অনুর্ায়ী সাজাগনা হয় টন। এখাগন তাাঁর েল্পগুটলগক সময়কাল অনুর্ায়ী সাজাগনার
দচষ্টা করা হল – ‘মহামায়া টমষ্টান্ন ভান্ডার’ (২০১৪), ‘ডুয়াগসঘর দকাগল’ (২০১৪), ‘অনুপ্রগিে’ (২০১৪) ‘মহুয়ার
েল্প’ (?), ‘ভুিান রাজার মুখ’ (?), ‘টেমুলতুগলা’ (২০১৫), ‘কাকতাডুয়ার েল্প- ১’ (?), ‘কাকতাডুয়ার েল্প- ২
(?), ‘কাকতাডুয়ার েল্প- ৩’ (২০১৫), ‘কাকতাডুয়ার েল্প- ৪’ (২০১৫), ‘কাকতাডুয়ার েল্প- ৫’ (২০১৫), ‘েটড়াং’
(২০১৭)। এমন স্রষ্টা খুি কমই আগেন র্াাঁরা প্রাটতষ্ঠাটনকতার মাথায় মূত্র টিসজঘন কগরগেন। প্রলয় নাে তাাঁগদর মগধ্য
অনযতম একজন। স্বামী নামক সামাটজক প্রটতষ্ঠানটিগক েল্পকার প্রলয় নাে দভগে চুরমার কগর দদন তাাঁর ‘মহামায়া
টমষ্টান্ন ভান্ডার’ েগল্প। আিার এই টিপ্লিী মহামায়ারা র্খন গ্রাম দথগক উগঠ আগস তখন সটতযই আমরা দভগি টিস্ময়
প্রকাে কটর ! স্বামী থাকা সগেও মহামায়া স্বামীগের টচহ্ন িযিহার কগর না। দস হাগত োাঁখা পগড় না। কপাগল
টসাঁদুরও দদয় না। প্রলয় নাে দদখাগলন প্রথগম টনগজগক পটরষ্কার করগত হগি। তারপর িাকীগদর। তাই মহামায়া
প্রথগম টনগজই প্রটতষ্ঠানগক দভগে। তারপর মা-দকও ভােগত সাহস দর্াোয় – “ঠাইসযা মাে-মাাংস খাও। তুটম মরগল
টক িািা মাে-মাাংস খাওয়া োড়গত? তুটম োড়িা কযান?”১ দপ্রম দর্ টনিঃস্বাথঘ হয়, এর মগধ্য দর্ দকাগনা ধ্রগের
দনাাংরাগমা থাগক না – এই টদকটিও েল্পকার নাে এখাগন দদখান। দসইসগে েল্পকার আগলাচয েল্পটিগক
সুগকৌেগল আগিে টদগয় পে প্রথার টিগরাধ্ীতাও কগরন। আগিে দর্ পেপ্রথার টিরুগে লড়াই করার একটি হাটতয়ার
হগত পাগর তা প্রলয় নাে এখাগন দদখাগলন। অনয দলখকগদর দথগক তাাঁর জাত দর্ আলাদা টতটন রা প্রমাে করগলন।
টপতৃতাটিক সমাগজ টিগয়র পর দমগয়রা সাধ্ারেত স্বামীর িাটড়গতই র্ায়। এতটদগনর পটরটচত টভগিমাটি দেগড়
তাগদর দর্গত হয় অপটরটচত এক জায়োয়। এগেগত্র মরার ওপর দকউ র্টদ খাড়া মাগর অথঘাৎ, জন্মটভগি োড়ি
আিার পেও দদি ! এখাগন টকভাগি প্রটতিাদ করগিা? এটি খুি েভীরভাগি দভগিগেন েল্পকার নাে। “পে দনগিনও
না, দদগিনও না” – এভাগি অগনক প্রটতিাদ হগয়গে। কাজ টকেুই হয়টন। নাে এখাগন নি টদো দদখাগলন। হাটতয়ার
করগলন আগিেগক। মহামায়ার মুখ টদগয় উচ্চারে করাগলন দসই অগমার্ িােী – “আমাগরও টনিা আিার দিহাও
টনিা। তাহগল পীটরত করটেলা দকান দুিঃগখ?”২ ‘মহুয়ার েল্প’ –এ মহুয়াগক টদগয় আর একভাগি সমাজ নামক
প্রটতষ্ঠানটির মুগখ চুনকাটল দদন েল্পকার প্রলয় নাে। মহুয়ার েরীগরর সুখ র্খন স্বামী দমিাগত পাগর না, তখন মহুয়া
িাধ্য হয় পরপুরুষ নামক প্রটতষ্ঠান- টিগরাধ্ী েব্দটিগক আাঁকগড় ধ্রগত। দস টিন্দাস মুগড টনিারে কটিরাগজর
টিোনায় শুগয় আপন েরীগরর টপপাসা চটরতাথঘ কগর আগস।
(ে)
দমাি ৯টি পলগক টিভি ‘অনুপ্রগিে’ েল্পটিগত েল্পকার িাাংলাগদগে অিটস্থত টহন্দু িাোটলগদর এক করুে জীিনটচত্র তুগল ধ্গরন। দুই দনৌকায় পা টদগয় চলা মানুগষর জীিগনর মগতা িাাংলাগদগে অিটস্থত টহন্দু িাোটলগদর জীিন।
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মুসলমানগদর অতযাচাগর না পাগর এরা িাাংলাগদগে থাকগত, না পাগর ভারগত আসগত। কারে সীমাগন্ত কাাঁিাতাগরর
দিড়া রগয়গে। পার হগলই গুটল টেলগত হগি। ১৯৪৭- এর আে দথগক, তারপর দথগক এিাং আজও মুসটলমগদর
অতযাচাগর টহন্দু িাোটলরা দর্ সীমান্ত পার হগয় ভারগত আসগত িাধ্য হগে এই েল্পটিই তার প্রমাে। তা না হগল
দকন েল্পকার এমন েল্প টলখগিন? টকন্তু দুলাগলর মা িাাংলাগদগেই দথগক র্ান। কারে প্রাগের দচগয় তার কাগে
জন্মটভগির িান অটধ্ক। টতটন টহন্দু-মুসলমান দিাগিন না। দিাগিন তার জন্মটভগিগক – “দকডা কইল এইডা
মুসুরমাগনর দযাে? আমার জন্ম এই দযাগে।”৩ এই চটরত্রটি প্রলয় নাগের এক দেষ্ঠ টনমঘাে। এভাগিও দর্ মানুষ
ভািগত পাগর প্রলয় নাে তার প্রমাে টদগলন। েল্পকার আরও চমক দদখান েগল্পর দেগষ এগস। িাাংলাগদে দথগক
ভারগত পাটলগয় আসা দেগল দোপাগলর উগেগেয মা সাংেয় িাকয েুাঁগড় দদন, “দদটহস, সািধ্াগন থাটহস ! তেগর
আিার র্াগত িাাংলাগদটে কইয়া দখদাইয়া না দদয়।”৪ এ এক অটত জীিন্ত িচন। ভারগত এগস সটতযই টক তারা
ভারতীয় নােটরকে পাগি? না কী তাগদর টিগদটে িগল টিদায় কগর দদওয়া হগি? কী হগি তাগদর পটরচয়? দকানটি
হগি তাগদর দদে? দকানটি হগি তাগদর কূল? তাহগল টক েজলুর রহমান িািু টঠক োনটিই দেগয়গেন –
“সামগন নদী ডাইগন – িাগয় দুই পাগে দুই কূল।
আটম দকান কূগলগত পাটড় দদি দকানিা আমার কূল?”
দমাোকথা, অটনটিত তাগদর ভটিষযৎ জীিন। তাই দোপাগলর মা সন্তাগনর অস্পষ্ট েরীরটিই দদখগত পান – “দচাখ
মুেগতই আিার দোপাগলর অস্পষ্ট েরীরিা দচাগখ পড়ল।”৫
(র্)
কাকতাডুয়া নাগম েল্প টসটরগজর প্রথম েল্প ‘কাকতাডুয়ার েল্প- ১’ – এ েল্পকার প্রলয় নাে এক েটয়ষ্ণু ভেুর,
মূলযগিাধ্হীন সমাগজর কথা তুগল ধ্গরন। তা না হগল দকন েল্পকার টিখযাত ভাওয়াইয়া সাংেীতকার আব্বাস
উটেগনর সামাটিত দসতুর টনগচ র্ুিতীর লাে খুাঁগজ পাগিন? আিার দকউই িা দসই েন্ধর্ুি লােগক দদগখ র্ুিকদোকরারা িলগি – “মালিা খাসা টেল দর।”৬ েল্পটি পাঠ কগর এই প্রশ্নগুটল উগঠ আগস দর্, গুমর্র দথগক দকন
িারিার মরা লাে উধ্াও হগয় র্াগে? দকন নদীগত আিার র্ুিতীর লাে পাওয়া র্াগি? দকন র্ুিতীর লােটিগক
র্ততত্র সিাই দদখগত পাগি? তখন আমাগদর িুগি টনগত হগি দর্, মরা আর মরা নয় মরা রূপান্তটরত হগয়গে
সাংগকগত টকাংিা রূপগক। এ মরা একটিাংে েতগকর দিকারগের সাংগকত, আিার দিাঁগচ থাকারও রূপক। দর্ েতগক
দিকার র্ুিক-র্ুিতীরা অনিরত আত্মহতযা করগত িাধ্য হয়। তাই নদীগত িারিার মরার লাে উোর হয়। আিার এই
মরাটিগক দকউ র্খন এলআইটস অটেগস িাকা জমা টদগত দদগখন তখন তা দিাঁগচ থাকার রূপগক পটরেত হগয় র্ায়।
‘কাকতাডুয়ার েল্প- ৩’ –দতও েল্পকার আমাগদর েটয়ষ্ণু সমাগজর অতযন্ত জ্বলজযান্ত পটরটচত একটি টদগকর টচত্র
তুগল ধ্গরন। দর্ সমাগজ প্রটতটদন শ্বশুররা শ্বশুর দথগক স্বামীগত রূপান্তটরত হন। ‘কাকতাডুয়ার েল্প- ৪’ েল্পটিগক
নাে সভয সমাগজর আর একটি পটরটচত জর্নয টদগকর প্রটত আমাগদর মগনাগর্াে আকষঘে কগরন। দর্ সভয সমাগজ
জাতপাগতর দদাহাই টদগয় দাহকার্ঘ সম্পন্ন করা মানুষটির পুনরায় খড় টদগয় মানুষ িাটনগয় সাহকার্ঘ কগর োোোটন্তর
িযিস্থা করা হয়। তা না হগল দর্ চামার দকষ্টর টপতার োগে সমাগজর উচ্চ জাগতরা আসগি না ! সভয সমাগজর এই
জর্নয মানটসকতাগক দকষ্ট োটল টদগয় দুগধ্র সাধ্ দর্াগল টমটিগয় দনয়- “মানুষ োলা েকুগনর দথইকযাও অধ্ম।
েকুগনর একিা টিগিক িইলযা টকেু আগে, োলা মাইনগসর নাই।”৭
(ে)
‘ডুয়াগসঘর দকাগল’ েল্পটি প্রলয় নাে আত্মকথন ভটেগত দলগখন। এই েগল্পর নায়ক স্বয়াং েল্পকার োড়া আর
দকউই নন। কারে েল্পকার িাস্তি জীিগন এমন চটরগত্ররই একজন মানুষ। টতটন দর্ হুি কগর দিটরগয় পড়ারই মানুষ
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এটি প্রিন্ধকাগরর সম্পেঘরূগপ জানা। তাাঁর এই েল্পগ্রগের ১২টি েগল্পর মগধ্য ‘ডুয়াগসঘর দকাগল’ েল্পটি পাঠ করগল
‘িযটি’ প্রলয় নােগক দচনা সহজ হয়। ‘িযটি’ প্রলয় নােগক দচনা র্ায় আর একটি েল্প পাঠ কগর। দসটি হল
‘কাকতাডুয়ার েল্প- ২’ েল্পটির দেগষ দদখা র্ায় কাকতাডুয়া েলা দেগড় টদগয় োন োইগে। িযটি জীিগন প্রলয়
নােও দর্ সটতযই েলা দেগড় টদগয় োন োইগতন দসটি পূগিঘই িলা হগয়গে।
(চ)
েল্পকার প্রলয় নাগের একটি উগেখগর্ােয টদক হল তাাঁর পর্ঘগিেে েটি। সমাজগক টতটন দর্ েভীরভাগি
পর্ঘগিেে কগরগেন তার প্রমাে টতটন েগল্প টদগয়গেন। দর্মন – ঠান্ডা চা-ইগয়র রাং দর্ কাগলা হয় – এটি আমরা
পর্ঘগিেে না করগলও েল্পকার নাে তা কগরগেন। র্তীন িগল – “ঠান্ডা চা েরম করগল টক আর আগের স্বাদ
থাগহ। রাংডাও কালা হইয়া র্ায়।”৮ টকাংিা কাাঁচা রাস্তার মািখাগন দর্ দকাগনা র্াস জন্মায় না এিাং ওই পটরষ্কার
পথটি টদগয়ই দর্ মানুষ দিটে চলাচল কগর তাও েল্পকাগরর দৃটষ্ট এটড়গয় র্ায়টন। েল্পকার দলগখন- “কাাঁচা রাস্তার
আরও একিা ধ্মঘ আগে। কাাঁচা রাস্তার মািখাগন দকাগনা র্াস জন্মায় না, জন্মাগতও পাগর না। কাতে ওই মািখানিা
টদগয়ই দলাকজন দিটে চলাচল কগর”৯
(ে)
প্রলয় নাে তাাঁর েল্পগুটলগক িোটল ভাষায় পটরগিেন কগরগেন। সিগচগয় উগেখগর্ােয এই দর্, র্ার মুগখ দর্মন
ভাষা মানায় তার মুগখ টতটন দসই ভাষাই িটসগয় টদগয়গেন। টনটষে পটের িাটসন্দাগদর মুগখ টতটন টনটষে ভাষা
িটসগয়গেন আর চামাগরর মুগখ চামাগরর ভাষা। এগত কগর তাাঁর েগল্পর চটরত্রগুটল জীিন্ত ও প্রােিন্ত হগয় উগঠগে।
এগেগত্র টতটন দকাগনাভাগিই প্রটতষ্ঠাগনর কাগে মাথা নত কগরনটন। খুি কম দলখকই আগেন, র্ারা এই ধ্রগের
কাজ করগত পাগরন। প্রটতষ্ঠান-টিগরাধ্ী ভাষা টকভাগি েল্পকার িযিহার কগরগেন তার দু’একটি দৃষ্টান্ত দদওয়া
র্াক—
১. “কমজ্জাত মাটে, তুই লাই টদয়া
েযাড়াগর
িদ্মাস িানাইস।” ১০
২. “তুই হইটল োটল অলক্ষ্মী মাটে।” ১১
৩. “টক িালোল লযাকেস এগুগলা।” ১২
১৯৮৮ সাগল েল্পকার প্রলয় নাগের জন্ম। এ পর্ঘন্ত টতটন জীিনগক দর্ভাগি দপগয়গেন ও দদগখগেন টঠক দসভাগিই
সাটহতয টনমঘাে কগরগেন। টনটিড় পাগঠ মগন হয় েগল্পর জনয টতটন েল্প দলখনটন। িরাং জীিগনর টিটচত্র অটভজ্ঞতাগক
প্রকাে করগত টেগয়ই টতটন েল্প টলগখগেন। িযটি জীিগন দর্ভাগি টতটন অিাধ্ টিচরে করগতন, তাাঁর েগল্পর
চটরত্ররাও অগিাগধ্ টিচরে কগর। স্রষ্টা হগয়ও উড়ার সুগতা টতটন টনগজর কাগে রাগখনটন। দরগখ টদগয়গেন তাাঁর
চটরত্রগদর কাগে। আর এখাগনই টতটন অননয ও স্বতি।
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