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গল্পের সৃষ্টিরহসয
বগীযথ মভশ্র
একটা গল্প ককভন করয জন্ম কনয়, কটা
ফুমঝরয় ফরা ফুমঝ গল্প করখায কচরয় কমিন।
কছরররফরা কথরক মা-মকছু কদরখমছ, শুরনমছ,
ফুরঝমছ, তায অরনক মকছুই কতা স্মৃমতরত কথরক
কগরছ। মনরজয অজারেই মদরনয য মদন
জরভরছ কফ। তাযয, ধীরয ধীরয ফরয়
কফরেরছ, ভন রয়রছ মযণত, মফশ্ব-ংাযরক
কদখফায জনয একটা মনজস্ব দৃমিবমি গরে
উরিরছ ততমদরন। কই দৃমিবমি মনরয় শফশকরারযয জভারনা স্মৃমতগুররারক াতোরত
মগরয় কদমখ, ততমদরন স্মৃমত কথরক অরনক
মকছুই য়রতা ফা মগরয়রছ ামযরয়। আফায, মামকছু মটরক যরয়রছ, ফরয়রয অমবঘারত তায
ভরধয অরনক মযফততন এররছ। কছরররফরায়
মা কবরফ একটা ঘটনা, একজন ভানুল, মকংফা
একটা দৃযরক বরয কযরখমছরাভ ভরনয
কুিমযরত, কদখরাভ, ফরয়কারর এর গুররা
আয মিক আরগয ভরতামট কনই। দৃমিবমিয
মযফততন কতু, ভরনয ফযাখযা-মফরেলরণয ধযণ
ফদরারনায রি রি, কইফ ঘটনা, চমযত্র,
দৃয ফদরর কপরররছ মনরজরদয রূ। তায
রি কমাগ রয়রছ কফম ফয়রয কদখাগুররা,
কফাঝাগুররা। একভয় যা কফাঝা রয়রছ
উরিরছ ভরনয ভরধয। রদয ককাথা খারা
কযফায জনয আকুমরমফকুমর কযরছ ভন। কই
তােনায় করভ ধরযমছ।
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তরফ একটা কথা প্রথরভই ফরর কনয়া
বাররা কম, ককান একমট ঘটনারক, দৃযরক ফা
ভানুলরক কদখরাভ, আয, তায মবমিরতই মররখ
কপররাভ একটা গল্প, এভনটা আভায জীফরন
কখরনাই ঘরটমন। ককান ঘটনা, চমযত্র, ফা দৃয
এরকফারয অমফকর রয় উরি আরমন আভায
একটা গরল্প। ম্ভফত কারযায কেরত্রই আর
না তা। আভারদয কদখাগুররা, কানাগুররা,
কফাঝাগুররা ম্ভফত প্রথরভ জভা রে আভারদয
রচতন স্মৃমতরত। তাযয তাযা চরর মায়
আভারদয অফরচতরন। কখারন আভায দৃমিবমি
 জীফনদতন অনুারয তা এক যযভয়
াকারারত াক য়। আয, নানা জারতয
ফমজ মদরয় একমট ফযঞ্জন যান্না কযরর কমভন
যান্নায য ঐ ফযঞ্জরন ককান মফরল ফমজ
আয অমফকর থারক না, মিক কতভনই, একমট
গরল্প আভায কদখা অরনক ঘটনা, ভানুল, দৃয
 অনয উকযণগুমর মভররমভর একাকায
রয় মায়। কারজই, আমভ আভায ককান
গরল্পয কেরত্রই ফররত াময না কম, এই
গল্পমট অভুক ঘটনায মবমিরত, মকংফা তভুক
ভানুলমটরক মনরয় করখা। অরনক ঘটনা, ভানুল,
দৃয  মচত্রকরল্পয মনমতা কথরক কফমযরয় আর
আভায গরল্পয উাদান।
এভন রয়রছ, একটা ঘটনায ফীজ কথরক
জন্ম মনর একমট গল্প, মকংফা একমট চমযরত্রয
ছায়া কথরক একমট গরল্পয ভ্রূণ কফমযরয় এর,
একমট মফরল কথরক দৃয কথরক একটা
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গরল্পয ূত্রাত রত ারয। এভনমক, একমট
ফাকয ফা ংমিই রয় উির একমট গরল্পয
ফীজ। কই ফীরজ অঙ্কুরযাদ্গভ ঘটর, াতা
গজার, ডারারা, াখাপ্রাখায় একমট গল্প
জন্ম মনর।
প্রায় দুই তামধক গল্প মররখমছ আমভ।
তারদয ফগুররায জন্মাফৃিাে এক নয়। এই
মনফরে তারদয ভরধয অরনকগুমর গরল্পয
ৃমিযয ফযাখযা কযরর তা মযরয মফার
রয় উিরফ। তরফ, রচতনবারফ কইফ
গরল্পয প্রমতমটয জন্মফৃিাে মনরয় ভাথা ঘাভারত
মগরয় আমভ মনরজ মফমস্মত মি, এই কাযরণ
কম, কত মফমচত্র উারয় জন্ম মনরয়রছ যা,
অথচ আমভ কতা আরগ রচতনবারফ এই মনরয়
বামফইমন। কমভন, কমফতায একমট ফা দুমট ংমি
কথরক জন্ম মনরয়রছ একমট ম্পূণত গল্প।
প্রিত জানাই, জীফরন গুমটকয় কমফতা
মররখমছ আমভ। তায ভরধয একটা কমফতা র
এইযকভ :
আমভ ককভন িাৎ িাৎ ঘুমভরয় মে আজকার,
মনিঃাে রয় মাই, িাণ্ডা াথয,
তখন কডরক কডরক, মচমি মররখ াো না করর
একটু কজারয ধাক্কা কদরফন বাই, একটু ঝাাঁকুমন।
আভারক জামগরয় যাখা অফয-কযণীয় কাজ
আনায,
মতেণ কজরগ আমছ, াাাম,
নদীরত কজায়াযবাাঁটা কখরর, বরয মায়--ফরটয ডগায়, মটরয়য কিাাঁরটয ভরতা কাাগী
অঙ্কুয,
মডভ পুরট ামখয ফাচ্চাযা ভা’কক ডারক রুদ
চঞ্চুরত।
তাছাো, মনউটরনয তৃতীয় ূত্রটা স্মযরণ যাখুন।
আভারক ধাক্কা মদরয় ভান ধাক্কা খারিন
আমন ।
আরর, অনযরক জাগারনা ভারন, কারঘুভ
কথরক
ুরকৌরর অয মনরজরকই অমনফতাণ যাখা।
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কমফতামট করখা কতা কল র, েরাভ
ফাযকয়। মকন্তু এখারনই ফযাাযটা ারিা ররা
না। কমফতায কল দুমট ংমি ককভন করয কমন
কচাযকাাঁটায ভরতা মফাঁরধ যইর ভগরজয ককান
খাাঁরজ। ‘অনযরক জাগারনা ভারন, কারঘুভ
কথরক, ুরকৌরর অয মনরজরকই অমণফতাণ
যাখা...।’ ংমিদুমট াযােণ আভায ভগরজয
ভরধয ভারছয কানায ভরতা কখরর কফোয়।
একটা িরাি আশ্রয় কখাাঁরজ। কই
তােনারতই একমদন মররখ কপররাভ ‘মনউটরনয
তৃতীয় ূত্র’ নারভ একটা গল্প, মায ভভতাথত র,
একমট অমপরয একজন তরুণ মুফক ককফরই
এরক রক শুরধাত, দাদা, ঘুমভরয় েররন
নামক? তাই মনরয় অমপরয অরনরকই রক
বুর ফুঝরত থারক। মফরল করয, মাযা অমপর
কাজ পাাঁমক কদয়, কচয়ারয ফর ফর ঘুরভায়,
তাযা কতা যীমতভরতা রে কযরত থারক
রক, মকনা, কছাকযা মনঘতাৎ ভামরকরেয চয।
তখন অমপর অমপর মনমফতচারয কগারেন
যান্ডরক চররছ, ফাই ভরন ভরন আতমঙ্কত,
মকনা, কখন কম কায ঘারে কভতচুযমতয খাোমট
রে! এই অফস্থায় কছাকযামটরক ভামরকরেয
চয কবরফ মনরয় ফাই রক মফলনজরয কদখরত
রাগর। ঘটনামট কারক্ররভ কভতচাময ইউমনয়রনয
নজরয এর। একমদন ইউমনয়ন-অমপর য
মফচাযবা ফর। কখারনই কজযা কযরত
কযরত কফরযার কম, তরুণমট অনযরক জাগারনায
ছরর মনরজরকই াযােণ জাগ্রত যাখরত চায়।
ফাস্তমফক, এই ঘুভাোমন ভরয় ফাই ককভন
মনরস্তজ রয় ঘুমভরয় েরছ। ককান উরদযাগ
কনই, প্রমতফাদ কনই, কম-মায মনজস্ব ংারযয
কখামটরত ঢুরক রে মনযাদ যাখরত চাইরছ
মনরজরক। এভনই মযমস্থমতরত ঐ মুফকমট
মনরজরক জাগ্রত যাখরত চায়। কই তামগদ
কথরক অনযরদয জামগরয় যাখরত চায়। কাযণ,
ক মফশ্বা করয, অনযরক জাগারনা কচিাটা জাময
যাখররই, কারঘুভ কথরক ুরকৌরর মনরজরক
অয অমনফতাণ যাখা মায়। কমফতামটয নাভ
মদরয়মছরাভ, ‘আভারক জামগরয় যারখা’।
গল্পমটয নাভ মদরয়মছরাভ, ‘মনউটরনয তৃতীয়
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ূত্র’
গল্পমট
‘আজকার’
মত্রকায
যমফফাযীয়রত ছাা রয়মছর।
িয দরকয কল রফত, তখন নকার
আরোররন াযা যাজয কাাঁরছ। কফ কগাছারনা
ুখী ভধযমফি ভানুলগুমরয দু’কচারখ চাা বয়,
আঙ্কা। চাযার নকাররদয বূত কদরখ
আাঁতরক উিরছ যা। মনরজয ছায়ারক কদরখ
চভরক চভরক রি। ঐ ভরয় একমট কমফতা
মররখমছরাভ। কমফতামট এইযকভ :
ুপ্রবাত মভিঃ কচৌধুযী, ককভন আরছন?
প্রাতিঃভ্রভণ র? কফ, কফ, বাররা।
গিায মদরক ায়া এখরনা আহ্লামদ
পর ুরুল করর দু’ারত জোয়।
কখরত রর খায়া বাররা ভযুরভয প্রথভ
রযাংোমট,
অমদরনয পুরকম, ীরত কতর-কই,
ভারছয মডরভয ফো দুযে ফলতায়,
চাকবাঙা ভধু আয রু-আফজায য।
ারত  কী? একরজাো, এক নয় একরজা—ো
রুরামর ইমর! আা, কফ, কফ, কফ,
ুারত্রয ারত রে রুরামর ইমর--আয রূফতী য়; আনায যান্নাঘয কথরক
াাঁিায ভাংরয গে--- মতয ফরমছ মভিঃ
কচৌধুময,
কযাজ কযাজ আভারদয ােয যরকয আড্ডা
রন্ডবন্ড করয, --- আয, কমদন কামরয মদরন
ঙ্করযয কমচ ফউটারক---কমবারফ জমেরয় ধরয আিা করয যঙ
ভাখাররন!
ুপ্রবাত মভিঃ কচৌধুময, ককভন আরছন?
অকস্মাৎ করজ তুরর উর্ধ্তশ্বার কদৌে, কদৌে,
কদৌে...।
মছু মছু তাো করয ব্দভাত্র দুরটা, ককভন
আরছন?
 দুরটারক মভিঃ কচৌধুময মক---একরজাো কাররা মস্তর ফরর বুর কযররন?
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এই কমফতামট ভরনয ভরধয কফ কয
কযরখ কগর। আয, তাযই অমবঘারত একমদন
একটা গল্প মররখ কপররাভ। একজন ুখী
ভধযমফরিয রি যাস্তায় কদখা র একজন ফে
য়া কাযখানায শ্রমভরকয।
এককারর
দুজরনই প্রমতরফম মছররন। কতা, কদখা রতই
শ্রমভকমট বদ্রররাকরক শুমধরয় ফররন, ককভন
আরছন? অমত মনময কৌজনযভূরক প্রশ্ন মছর
টা। কনাতই একদা প্রমতরফময রি
কুরমফমনভয়। শ্রমভকমট ফততভারন কভতীন, কটা
বদ্রররাক জানরতন। তাই, কুর-প্রশ্নটা
কানাভাত্র তায কচাখভুরখয মদরক তামকরয় ুখী
বদ্রররাক চভরক উিররন। ককন জামন তাাঁয ভরন
র, প্রশ্নটা খুফ মনময াদামরধ নয়। তাাঁয ুখী
জীফরনয প্রমত এক ধযরনয ফাাঁকা চামনই কমন
রুমকরয় যরয়রছ প্রশ্নটায ভরধয। এক ধযরণয
চাা আরক্রা থাকরত ারয। কারজই,
বদ্রররাক স্বাবামফক আচযণ কতা কযরতই
াযররনই না করাকমটয রি, ফযং ঐ মনজতন
যাস্তায় করাকটায াভরন রে মায়ায়
মনরজরক খুফ মফন্ন ফরর ভরন র তাাঁয।
চটজরমদ কখান কথরক া চামররয় ামররয়
ফাাঁচররন মতমন। এযয ারক-প্রকারয
করাকমটয রি কদখা রয় কমরত রাগর
বদ্রররারকয। কল অফমধ মযমস্থমত এভনই
দাাঁোর কম, ককফর ঐ করাকমটই নয়, যাস্তায়ঘারট কম-ককউ তাাঁরক, ‘ককভন আরছন’ কগারছয
কুর-প্রশ্ন কযররই মতমন বরয় কুক
াঁ রে কমরত
রাগররন। একমদন কতা প্রশ্নটা কানাভাত্র মতমন
প্রাণবরয় কদৌে রাগাররন। এটা গরল্পয াযাং
ভাত্র। এতদ্বাযা গল্পমটরক মকছুই কফাঝারনা কগর
না। কমফতামটয নাভ মদরয়মছররন, ‘ককভন
আরছন?’ গল্পমটয নাভ যাখরাভ, ‘কুর
মফমনভয়’। গল্পমট ‘প্রমতেণ’ মত্রকায় প্রকামত
রয়মছর। অরনরকযই বাররা কররগমছর গল্পমট।
---------
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