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ফনপুলরয করলভ (ননফবানচত ছছাটগল্প) নফনচত্র চনযত্র
যানু নফশ্বা
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Abstract:
Banaful is a unique genius in the field of contemporary Bengali literature. At the heart of
his uniqueness is his fancy character. According to the characters, his stories have different
parts - objective, supernatural, satirical, allegorical, the main character, the mystery of the
human mind. Rabindranath called him a "storyteller of scientific temperament" for the
excellence of his writings. In his writings we often find life thirst and devotion to life. The
novelty of his writing is admirable. His basic life consciousness has gradually developed in
the hopeful environment of the nineteenth century. Conflict and decay in Calcutta city life,
on the other hand, have set the stage for his short stories and in the clash of these two, his
sense of life and life thought has developed. He was truly a transitional artist.
Key words: Banaful, life experience, short story, unique character, human appeal,
idealism.
ভূর অলরাচনা (Discussion): ফনপুর থবাৎ ফরাআচাাঁদ ভুলখাাধযাম হুগনর ছজরায ছযালখারা গ্রালভ এক

গ্রাভীন নন্দু নযফালয জন্ম গ্রন কলযন। ফরাআচাাঁলদয নতা নছলরন ডাক্তায তযচযণ ভুলখাাধযাম এফং
ভাতা নছলরন ভৃণানরনী ছদফী। ফনপুলরয ফত ফাড়ীনট নছর গ্রালভয ফাআলয ীয ফাফায ও গঙ্গা নদীয ননকলট।
গ্রালভয ফাআলয এক ফুলনা জামগাম ফতফানট নছর ফলর, ছছলরলফরা ছথলকআ ফন ও পুলরয প্রনত তাাঁয একটা
ভভতা নছর। নতনন জঙ্গলর ভয় কাটালত বালরাফালতন ফলর, গাাঁলয়য ছরাক তাাঁলক ‘জংরী ফাফু’ ফরত।
ছআকাযলণআ নযণত ফয়ল নতনন ননলজয ছদ্মনাভ ছযলখনছলরন ফনপুর। ফাফা ডাক্তায থাকায় এফং ননকটস্থ
গঙ্গা নছর ফলরআ তাাঁয ফানডলত ফভম নফনচত্র ছরালকয ভাগভ ত। ছছলরলফরাম ফনপুর এআকর নফনচত্র
ভানুললয নফনচত্র স্ববাফ ছদলখলছন। নযনদলক ভা ভৃণানরনী ছদফী নন্দু নাযী লরও নতনন ছকাননদন কুংস্কালয
ননলজলক অফদ্ধ যালখননন। ফনপুলরয অত্মজীফনী (ফনপুর “ িাৎট) ছথলক জানা মাম, ভৃণানরনী ছদফী
ুস্থ থাকায় নশু ফনপুর শলফ এক ভুনরভ নাযীয ফুলকয দুধ ান কলযনছলরন। ফনপুলরয ভালয়য নছর
দ্ভুত স্মৃনতনক্ত। নতনন একফায ছকান কথা শুলন লজআ ভলন যাখলত াযলতন। স্বল্প ননিতা এআ নাযী
স্বাভীয কাছ ছথলক প্রনতনদন ব্রহ্মবফফতব ুযাণ শুলন অমত্ত কলযনছলরন। ভালয়য এআ ানণত ঈজ্জ্বরতা ও
ফাফায ঔদামবভয় ফযফায ফনপুলরয ফযনক্তত্বলক ননভবাণ কলযনছর।
ফনপুর ূনণবমা ছজরাম প্রাথনভক নিাম ননিত লম ালফগঞ্জ স্কুর ছথলক ভযানিক যীিা ছদন।
তাযয ১৯১৮ ালর ছভনিকুলরন া কলয াজাযীফালগয ছন্ট করম্বা কলরলজ অআএন ডায জনয
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বনতব ন। ছখালনআ নতনন ‘প্রফাী’ নত্রকাম প্রথভ কনফতা ছরলখন। এআ ভম ফনপুর ফানডলত াঠ্যফআ
ডায াাান নডলকন্স, স্কট, থযাকালয, ছক্সনমায, নভরটন, টরস্টম, ওলগায ানতয াঠ্ কলযন। তাাঁলক
ানতযযচনায় ভূর নুলপ্রযণা নদলয়নছলরন তাাঁয কাকা চারুচন্দ্র ভুলখাাধযায় অয তাাঁয ডাক্তায ধযাক
ফননফাযী ভুলখাাধযায়। এছাড়া তাাঁয নপ্রয় দুআ ফন্ধু নযভর ছগাস্বাভী ও জনীকান্ত দা নছর তাাঁয ৃষ্ট নফনচত্র
চনযলত্রয ভূর বান্ডায। াজাযীফাগ ছথলক আন্টাযনভনডলমট া কলয ফনপুর ডাক্তানয ডায ঈলেলয
করকাতাম অলন। ছভনডলকর কলরলজ ডায ভম নতনন গদয যচনা শুরু কযলরন… ‚ছভনডলকর কলরলজ
অনভ লনক ভম খানর ক্লা রুলভ ফল থানকতাভ। প্রকাণ্ড ঘলয ননজবন গযারানযলত ফল থানকলত খুফ বালরা
রানগত। ননজবন নযলফ না আলর অনভ নরনখলত ানযনা। ছভনডলকর কলরলজ খানর ক্লারুভগুনরলতআ ছআ
ননজবনতা াআতাভ।‛ ছআভম ছথলকআ ফনপুর ছছাটগল্প নরখলত শুরু কলযন।
ফনপুর প্রচুয কনফতা, ছছাটগল্প, ঈনযা, ভ্রভণকাননী, নাটক নরলখনছলরন। নকন্তু তাাঁয ছেষ্ঠ কীনতব
‘ছছাটগল্প’। নতনন জীফলন প্রায় ৫৮৬ নট (ফনপুলরয যচনাফরী নুমায়ী) ছছাটগল্প নরলখনছলরন। নফালযয
ভপঃস্বলরয গ্রাভীণ জীফন ছথলক শুরু কলয করকাতায ছুটন্ত জীফন তাাঁয ছরখায নফলয়ফস্তু নছর। নযনাযীয
জীফলন ছপ্রলভয শফনচত্রয ধাযা ছমভন নতনন ঙ্কন কলযলছন, ছতভনন এআ ৃনথফীয স্বাথবযজীনফ ভানুললয ছনফয
াল ঈকাযী ভানুললয ছনফলক তুলর ধলযলছন। তাাঁয ছরখায় াাঁওতার, বীর, নবনখনয, জনভদায, নালয়ফ,
ডাক্তায, ছভাক্তায, নন্দু, ভুর
ু ভান চনযলত্রয ভালফ ঘলটলছ। নতনন ভালজ ঈনস্থত ঠ্াৎ ছকান ভযালক
অলরাচনা কলযননন, নতনন নফলেলণ কলযলছন ভানুললয নচযনযনচত ভাননফক ভযালক, মায ছকান ভাধান
অজও য়নন। তাাঁয গলল্প নয নাযী জ, াফরীর, অভালদয ছচনা ভাজ। প্রনতনট ছছাটগলল্পয নচত্রকলল্প
বযা “ ড়লর ভলন য় ছচালখয াভলন ‘ননযয়ার’ চরলছ। ঠ্াৎ কলয নতনন গল্প থানভলয় ছদন অয াঠ্ক
ফাযজ্ঞানূণয লয় মায়। এআ শফনষ্টলয়য জনয যফীন্দ্রনাথ তাাঁলক ফলরলছন, নফজ্ঞালনয াননতযক। ফন্ধু নযভর
ছগাস্বাভী ফনপুলরয প্রলঙ্গ ফলরলছনঃ ‚…তুনভ মা ছদলখছ, মা শুলনছ,তায ছমখালনআ নচত্রধভবীতা অলছ
তালকআ তুনভ ছফাঁলধ ছপলরছ গলল্পয ছচাযায়। ছমন পলটাগ্রালপয ছেলটয ঈত তনড়ৎগনতলত তায ছা লড়
ছগলছ। ফালকযয ফৃথা ফযয় ছনআ, জ যর ছনফ‛। (নযভর ছগাস্বাভী, বূনভকা, ফনপুলরয গল্প ংগ্র,
১৩৭২, ২য় তক, ৃঃ ৯)।
ফনপুর ডাক্তায ওমালত নফনচত্রস্থালন ভ্রভণ কলযনছলরন। নফনচত্র ভানুললয ািালত তায জীফলন নবজ্ঞতা
লমনছর। ভানুললয ভলনয গলন ংকায নকবালফ ভানুললক প্রনতলাধযায়ণ কলয ছতালর তায নচত্র ছমভন
নতনন ছদলখনছলরন ছতভনন নতম ননঃংকাযী ভানুললয বনক্ত - বারফাা তাাঁলক অনন্দ দান কলযনছর।
‘নবজ্ঞতা’ গলল্পয ছপ্রিাট র ‚তখন যকানয চাকনয কনয। একনট ফড লয দয াাতালর বায
রআমা অনছ। ছআ ভম লয টাআপলমড ছযালগয প্রাদুববাফ ম।‛ অভযা জানন; যাধীন বাযতফললব
টাআপলমড কলরযা ভাভাযী রূ ধাযণ কযত। গলল্পয শুরুলতআ ছদনখ, ফনপুর াযানদন যাত ছযাগীলদয
ননলম দা ফযস্ত নকন্তু তাযআ ভলধয ছযাগীয দুআ নতালক ননলম নতনন নফব্রত ছফাধ কলযন।
এক অত্মংকাযী ভানুললয ািাৎ ছলমনছলরন ফনপুর। বদ্রলরাক ছাম ডাক্তায, লযয ফানন্দা
এফং ধনী ওমালত ছরখকলক মাযযনাআ ভান কলযনছলরন ফবদা। ননজ ুলত্রয ফ যকভ নচনকৎা
নতননআ ননলজ কযলতন, মনদও াাতালর ছছলরলক নতনন বনতব কলযনছলরন। নকন্তু ফনপুলরয ঔললধ তায
বযা নছর না। ফ ওলুধ এলকফালয ছদওমালত ছছলরনটয প্রকৃত নচনকৎা নফনিত য় অয ছযাগীয ভৃতুয
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অন্ন ম। মখন ছছলরনটলক অয ফাাঁচালনা ম্ভফ না বদ্রলরাক ছনদন ছছলরয নচনকৎায জনয ফনপুলরয
কালছ াতলজাড কলযনছলরন, নকন্তু ফনপুর ছযাগী ছদলখআ ফুলঝনছলরন, এআ ছছলর যনদন ছবায ছদখলত
াযলফ না। ছরখক ননলজয িভতায কথা জানালর বদ্রলরাক প্রচন্ড ছযলগ মান এফং ছছলরনটলক কংলগা ছযড
(CONGO RED) ঔলধ নদলত চান। ছরখক এআ ফযালয ননস্তব্ধ থাকলর বদ্রলরাক ওলুলধয জনয নযত্র
গভন কলযন এফং ভৃতুযকালর ছছলরনটয লঙ্গ ফাফায ছদখা মনন। যনদন কালর কাঈলক নকছু না ফলর
অত্মদনম্ভত বদ্রলরাক নযত্র গভন কলযন।
ফনপুর নকন্তু নিতীম ছছলরনটলকও ফাাঁচালত ালযননন। নতম ফৃদ্ধ বদ্রলরালকয ছছলর মখন খুফ ুস্থ,
ছরখক তালক একফায ভাত্র ছদখলত মান। ছছলরনটয ভৃতুযকালর তায নতা-ভাতায ফযফায ছদলখ ছরখক
নফনস্মতলফাধ কলযন। ছছলর ভৃতুয থমাত্রী ছজলনও নতা গীতায ঞ্চভ ছোক াঠ্ কযনছলরন অয ছছলরনটয
ভা নীযলফ ছচালখয জর ছপরনছলরন। ফনপুর নকংকতবফযনফভূঢ লম মান। ছছলরনটয ফাফা নুনম ুলয
ছরখকলক ফরলরন, ‚আতস্ততঃ কযলছন ছকন, অনন ব্রাহ্মণ, অনায দধূনর ছতা দযকায এ ভলম।
ননন...জুলতা খুরুন....নদন ছফ বার কলয ভানখলম নদন ওয ভস্ত ভাথাম...অুন”" । ফনপুর নফভূঢ লম
মান। ছকান এক লরৌনকক নক্ত তায ওয বয কলয। নতনন ফৃলদ্ধয কথা ভানয কযলত াযলরন না,
জুলতায নপলত খুলর খুরলত শুরু কযলরন। অভযা জানন, ভৃতুয লভাঘ, নচযস্থামী। তালক গ্রায কযায ছকান
নক্ত এআ নফশ্ব ব্রহ্মালণ্ড কারুয ছনআ; ফনপুলরযও নছর না। তফুও নতনন ডাক্তায, নতনন ছযালগয নফরুলদ্ধ ফবদা
মুদ্ধযত শননক। নকন্তু ভানুললয যর নফশ্বালয কালছ ফনপুর ছলয নগলমনছলরন। শুধু তাআ নম, ছছলরয
ভৃতুযয য বদ্রলরাক াাতারলক এক াজায টাকায ছচক নদলমনছলরন। গলল্পয ছলল ছরখক ফৃদ্ধ
ছরালকয প্রকৃত নযচম জাননলয় অভালদয চভলক ছদন ‚ছচকটা বাঙাআলত নগমা অনফষ্কায কনযরাভ ছম, নতনন
একজন নফরাতী নডগ্রীধাযী নযটামাডব ননবর াজবন।‛ থবাৎ প্রকৃত নিা করভয় ভানফধভব ফন কলয,
নিা কখলনা অত্ম ংকাযী ম না।
ভানুললয স্বলে ও ফাস্তলফ, অা অয প্রানিয ভলধয ফযাফয দূযত্ব ছথলক মাম। তফুও ভানুল ার ছালড না
যাজম নক্তলত কর ফাধা নফিলক নতক্রভ কলয রলিযয নদলক এনগলম চলর। তাাঁলদয ছজনদ ভাননকতা
জীফলনয ালথয় লয়লছ। প্রনতকূর নযলফলয ালথ মুদ্ধ কযলত নগলম ছআ কর চনযত্র, লনকভম
ভালজয ানয াত্র ম অফায কখলনা তাযা অত্মীম- নযজনীন লয় মায়। ফনপুলরয জুবন ভন্ডর
ছআযকভ এক চনযত্র। নতনন প্রথভ জীফলনয ম্পূণব ননযিয নছলরন, নতননআ লয ডাক্তানয প্রযাকনট
কলযনছলরন। ম্পূণব গৃস্থ াতনট ছভলয়য নতা এআ জুবন ভন্ডর ফাজালয ভাছ নফনক্র কযলতন প্রথভ জীফলন।
ননলজয প্রলচষ্টা - ম্পূণব ধযাফাম ভানুল নকবালফ ম্ভফলক ম্ভফ কলয ছতালর তাযআ প্রতীক এআ জুবন
ভন্ডর।
অভযা জানন, ফনপুলরয নতা তযচযণ ফাফুও ডাক্তায নছলরন। ফনপুর ছআ ছপ্রিাট নদলম ‚জুবন
ভণ্ডর‛ গল্প শুরু কলযলছন। ছরখলকয ফাফালক গ্রালভয জনভদায তথা প্রান কলরআ ম্মান কযলতন।
একনদন এআ জুবন ভন্ডরলক জনভদালযয ছযাল ছথলক ফনপুলরয নতা ফাাঁনচলয়নছলরন। ছনদন জুবন ভন্ডর
নফস্ময়দৃনষ্টলত নীয় নযলফলক ছফাঝায ছচষ্টা কলযনছলরন ‚ঈঃ; নফদযায নক প্রতা! নক লফ য়ায়, নক
লফ জনভদানযলত, নফদযাআ অর নজনন।‛ এযয নতনন ভননস্থয কযলরন, ডালানা শুরু কযলফন; তাাঁয
এআ ঈলদযাগলক াপরযভনন্ডত কযলরন ছরখলকয নতা। জুবন ভণ্ডর ননলজয প্রলচষ্টায় ড়ালানায নযলফ
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শতনয কলযনছলরন - তখন ‚ছটনফর ছচমায নছর না, ঈফু লম ফলতন। একটা ছকলযানন কালঠ্য ফাক্স, তায
ওয খফলয কাগজাতা। তালতআ একনট ছছাট আাঁলটয ঈয নতনন প্রদী যাখলতন। ছআ ছকলযানন কালঠ্য
ফাক্সনটয একাধালয নছর তাঁয ছটনফর এফং ছরপ। ননলচয পাাঁকটায় তাাঁয ফআ, খাতা, ছদায়াত থাকত।‛
অন প্রনতবায় জুবন ভণ্ডর যফতবীকালর এক াললফয (তখন ছদ যাধীন নছর) ুদৃনষ্টলত লড়ন
এফং াললফয ুানযলআ নতনন কম্পাঈন্ডানয ছলখন। ছখালন স্করাযন ছলম াাতালর ছোলযয
কালজ ননলমাগ ন। ক্রভ ানজবকযার মন্ত্রানত ম্পলকব তাাঁয ধাযণা ম এফং যালপ্রনন্ট ছোয নললফ
াাতার ছথলক ননবর াজবন এয ছফতন ছলত শুরু কলযন। জুবন ভন্ডর এতদূয এনগলম ছথলকাও
ননলজয কলভব ন্তুষ্ট নছলরন না, তাআ নতনন এযয প্রাআলবলট ডাক্তানয কযলত শুরু কযলরন। কলমক ফছয
ফহুলরালকয নচনকৎা কলযন।
কভবজীফলন এত প্রানি ছলমও ফযনক্তগত জীফলন ভানুলনট এলকফালয একা নছলরন। তাাঁয াত ছভলম ও
াত জাভাআ নছর ননযিয। লনক অা ননলম একভাত্র নানত নচত্তযঞ্জনলক করকাতায ‘নভত্র আননস্টনটঈলন’
বনতব কলযনছলরন। নকন্তু ংখয কুলঙ্গ প্রবালফ ছছলরনটয নিা খুফ তাডাতানড ফন্ধ লয় মায়। নতনন াযা
জীফন ননলজলক ৎ যাখায ছচষ্টা কলযনছলরন। মনদও ভাজ ও নযফালযয নফলি তালক লনক ভম ছমলত
লমনছর, পলর ভানুলনট অলযাও একানক, ননঃঙ্গ লয় লয। ৎ -লযাকাযী - ননববীক এআ ভানুলনট
ছকাননদনআ ছকান আলেআ ূযণ মনন। একফায ফনপুর ডাক্তানয ডায জনয নফলরলত মাফায ভননস্থয
কলযনছলরন। নকন্তু মায বালফ তা ম্ভফ নের না, তখন জুবন ভন্ডর তাাঁয জভালনা টাকা ছরখলকয
ালত তুলর নদলত ছচলমনছলরন। মনদও ছরখক ছআ টাকা গ্রণ না কলয জাালজয চাকনয ননলম নফলরলত
চলর মান এফং ছখান ছথলক ডাক্তানয া কলয ছদল নপলয অলন।
ছল জীফলন জুবন ভন্ডর তীলথব মাফায অলগ একফায ছরখলকয ালথ ািাৎ কলযন। ছখালন নতনন
ননলজয জনয একটা নন্দুক ফানালনায কথা বালফন। এআ জডফস্তুনটয প্রনত তাাঁয তযানধক ভভতা শতনয র,
ছরখলকয ফণবনায় তা হৃদয়স্পবী লয় ঈলঠ্লছ “ ‚জলরয ভত মাও খযচ লত রাগর। নতলরয ফড ফড
ডুলভা ডুলভা ছলযক নকলন অনলরন নন্দুলকয ছাবাফৃনদ্ধয জনয। ছকালণ ছকালণ ছরাায াত নদলরন
ভজফুত কযফায জনয। নভল্টন কাড নকলন নন্দুলকয নবতলয স্তয নদলরন। মত খযচআ াক, নজননলটা
ভলনাভত কযলত ম। জীফলন ছকান নজননআ ভলনা ভত মনন; এটালক ননখুাঁত কযলতআ লফ --- অভায ভলন
র এআ ধযলনয একটা ছজদ ছমন ছলম ফললছ তাাঁলক। ন্তত একটা কালজও নতনন ছম ম্পূণববালফ পর
লমলছন, এআ ান্ত্বনাটুকু অাঁকলড নতনন তীথবফা কযলত চান। তাাঁয ভস্ত নক্ত, ভস্ত ফুনদ্ধ, ভস্ত অগ্র ছমন
নন্দুকটায ঈয প্রলমাগ কলযলছন তাআ।‛ নকন্তু দুববাগযফতঃ এআ নন্দুকনট ছিলনয দযজা নদলম প্রলফ
কযলত াযর না। পলর জুনব ভন্ডলরয ছল আলে অফায ূণব থাকলরা। প্রকৃনতয লভাঘ ননমভ ছমন তাাঁয
জীফনলক ফাযংফায খনণ্ডত কলযলছ।
অভালদয ভালজ ছমভন স্বাথবয ছরাকও অলছ ছতভনন নকছু লযাকায ছরাকও অলছ। এাঁযা অভালদয
ভালজয ননমলভয একদভ ফাআলযয ভানুল। ফনপুর তাাঁয ‘চম্পা নভনয’ ও ‘অলরাফাফু’ ছছাটগলল্প এযকভ
দুআ চনযত্রলক অভালদয াভলন তুলর ধলযনছলরন। নফালয ডাক্তানযয ভম নচনকৎক ফনপুলরয কালছ কর
ছেণীয ভানুললয অনালগানা লতা। এযআ ভলধয একনদন ফনপুলরয ালথ এক নফানয বদ্রলরালকয ািাৎ
ম। চম্পা নভনয একনদন টভটভ ছথলক লড মান এফং নতনন ওলুধ ননলত অলন ছরখলকয কালছ। এআ
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নফাযী ফাফুনটয কথায় ছরখক নকছু চভক ছলরন অয কলয়কনদলনয ভলধযআ চম্পা নভনয ফনপুলরয বালরা
ফন্ধু লয় মান।
এআ কলমকনদলনয ভলধযআ ছরখক, চম্পা নভনয ম্পলকব লনক তথয ছজলন ছপলরন। এাঁয নকছু দ্ভুত
খ নছর --- নতনন প্রনতনদন টাট্টু ছঘাড়ায ওয়ালযয ভয় ফলচলম ফালজ ছঘাডালক (WRONG HORSE)
বাডা কযলতন ছফন টাকা নদলম অয মতনদন ছআ ছঘাডা নঠ্ক না লে ছআ টভটভলক নতনন তায ননলজয
কালছ ফাান নদলম যাখলতন। ভানুললক াাময কযা তাাঁয অলযকনট কাজ নছর। নতনন ছফনযবাগ ভম নপ
অদারলত ছমলতন অয ছখালন ছভাকেভায় ছম প্রাথবী গযীফ থাকত, ছ মনদ ৎ ত, নভনযনজ তায ি
লম রডলতন; দযকায লর ননলজয টাকা নদলম নতনন ঈনকর ননলমাগ কলয ছআ ভকেভাম নজনতলয় নদলতন
গযীফ ভানুলনটলক।
দীঘবনদন অদারলত ছঘাযালপযায পলর নতনন অআনন ফুনদ্ধ নকছু নলখনছলরন। তাআ নতুন ছকান ঈনকর
মনদ ছকালটব ছক না নজতলত াযলতন, নতনন তাাঁলদযলক যাভব নদলতন। যফতবীকালর নকছু নাভ-জাদা
ঈনকর তাাঁয এআ ঊলণয কথা স্বীকায কলযলছন এফং ছকঈ তালক থব দান কযলত চাআলর, নতনন ভাথা নানড়লয়
নজব ছকলট ফরলতন ‚অলয যাভ যাভ ওনকর ালফ, অনভ ব্রাহ্মণ, ছফননমা নআ। এ অভায ছা নম,
ছখরা।‛ এআ ছফাযীফাফু নয ঈালয় ফনপুরলক অনথবকবালফ াাময কলযনছলরন। ছরখক নফলরতলপযত
লরও প্রথভজীফলন (ফনপুর) ডাক্তানযয ায ছআযকভ জলভনন। এআ নভনযনজ ছরখকলকও লনক ছযাগী
ানঠ্লয়নছলরন।
এআ দাম ভানুলনট ভৃতুযয ভম ফনপুরলক তায ছল নুলযাধ কলযন, গ্রালভ যভজান নাভক এক দনযদ্র
ফযনক্ত ছবডালক ছখরাম রনডলম ছযাজগায কযলতন। নকন্তু ছবডাটা ুস্থ ওমাম যভজান খুফ নফলদ লড
মান। ৎ ভানুল নছলরন এআ যভজান। নতনন নভনযনজয কাছ ছথলক ছকান থব াাময ছনন নন। তাআ নভনযনজ
ফনপুরলক নুলযাধ কলযনছলরন, যভজালনয ছবডালক নচনকৎায জনয। ফনপুলরয ঔললধ ছবডায নচনকৎা
ম এফং অফায ছ কর ছখরাম নজলত মায়। এআ ছবডানট কর ছখরাম নজতলত থাকলর কলর ফনপুলরয
নচনকৎায প্রংা কলযন। মনদও ছরখক ননলজ জানলতন, এআ প্রংা অলর চম্পা নভনযনজয প্রায,
ফনপুর ছতা শুধু ঈরিয ভাত্র।
ফনপুলরয অলযক শফনচত্রয চনযত্র র অলরাফাফু, মনদও ভালজয ছরালকযা তাাঁলক ছখাফায জনয
‘অরুফাফু’ ফরত। একনদন একনট ানখয ছানা ননলম অলরাফাফু ছরখলকয কালছ অলন, নচনকৎায
প্রলয়াজলন। এআ প্রথভ ছকান ভানুল ননলজ ছযাগী না লয় ানখয নচনকৎায জনয এললছ ছদলখ ছরখলকয খুফ
বালরা রাগর। ছানানটয ালয় ছচাট ছলয়নছর, ফনপুলরয নচনকৎায় ানখনট ুস্থ লয় ওলঠ্। অলরাফাফুয
ালথ অরালয য ছরখক জানলত ালযন, বদ্রলরাক খুফআ নযভ প্রকৃনতয, লনযয কষ্ট নতনন এলকফালযআ
য কযলত ালযন না। ঈনন স্থানীয় নফনাফাফুয ফানড়লত অনেত। অলযকনদন, ছরখক অলরাফাফুলক
ছদলখন নফনাফাফুয ফানড়লত, ছখালন নতনন একনট কুকুযছানালক ননলয় দা ফযস্ত। ফনপুলরয নফনস্মতলনত্র
ছদলখ নফনাফাফু ফলরন, অলরাফাফু ‚ফলডা ছেলয কাঙার... ছফা কযলত ফলডা বালরাফালন।‛
ছরখক অলরাফাফুয জনয একটা কাজ খুাঁলজ নদলরন াাতালর, নকন্তু এআ ননযযাধী ভানুলনটলক একটা
নভথযা নবলমাগ নদলম াাতালরয কতৃবি কাজ ছথলক ছাাঁটাআ কলযন। নযনদলক নুকুরফাফুয স্ত্রীও
অলরাফাফুলক তানডলম ছদন। তখন ছরখক ননলজয ফানডলত তাাঁলক অেম নদলরন। বদ্রলরাক াযানদন শুVolume- X, Issue-III
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ানখ-ভানুল কলরয ছফা কলয চরত, ছকাণ কালজ ক্লানন্ত নছর না, ভালঝ ভালঝ ননলজয টুন ফানজলয় গান
কযত। একনদন ছরখক অলরাফাফুয খ ছদলখ চভলক মান। প্রনতনদন কার দটায় নতনন ননয়নভত ঘনড়লত
দভ নদলতন। ছকাননদন এয নযথা ত না, অলরাফাফুয এআ ম্পলকব ফক্তফয নছর ‚অভালদয ছমভন খাফায,
ঘনড়য ছতভনন দভ‛। ঘনড়নটলক নতনন খুফ মলে যাখলতন, যভ ভভতায় ছচাখ ফুলজ দভ নদলতন, ছদলখ ভলন
ত ‘ছমন ুলজা কযলছ’। একফায অলরাফাফু ছরখকলক ফলরনছলরন ‚জীফন্ত ছকান নজনন ছালফায াভথবয
ছনআ অভায। আলে কলয খুফ, নকন্তু য়া ছনআ। ছআ জনয নফলয়ও কনযনন‛। এআ ঘনড়নটয প্রনত তাাঁয এক
ফাৎরয ছে গলড় ঈলঠ্নছর। একনদন রযাফলযটনয ছথলক নপলয ছরখক ছদখলরন, অলরাফাফু খুফ ছজালয গান
গাআলছন ‚অভায় ওযা আলরা না ছকঈ/ অভায কালছ ছকঈ যআলরা না ছকঈ-‛ ছরখক ছকাননদন তাাঁলক
এআযকভ অচযণ কযলত ছদলখননন। অলরাফাফু লয তাাঁয দুলখয কথা ফলরন ‚অভায ঘনড়টা চুনয লয়
ছগলছ। নঠ্ক ভলয় য়লতা বালরা কলয দভ নদলত াযলফ না “ ট ট কলয তাাঁয ছচাখ নদলয় জর গনড়লয়
ড়র কলয়ক ছপাাঁটা।‛ নকছুনদন অলরাফাফুয ছকান ছখাাঁজ নছর না, কলয়কনদন লয ছরখক জানলত ালযন,
নতনন াগরাগাযলদ অলছন। ছরখক ফুঝলত াযলরন, অভালদয ভাজ অলরাফাফুয ভত ৎ, লযাকাযীয
জনয নয়, তাআ অলরাফাফু অভালদয এআ বদ্র ভাজ ছথলক ননলজআ নফদায় ননলয়লছন।
‘েীনত াভন্ত’ গল্পনট ফাংরা কথাানলতয এক ননয ম্পদ। এআ গল্প ছরখায ভম ছরখক নফযীতধভবী
দুআ চনযত্রলক ছপ্রিাট কলযলছন। ফাঙানরয ফাকফবস্বতা, দাথবতা, অযম্ভনপ্রমতা, ছধাাঁকাফানজয রূনট নতনন
এআ গলল্প তুলর ধলযলছন। নযনদলক নমনন স্বলদল তথাকনথত বদ্র জনলক ভনুলয দফাচয ফলর নফলফচনা
কলয না, তালদয ুখ-দুঃলখ ছকাথাও নফচনরত ন না, ছআফ নীচ ফযনক্তয ন্তলযয শদনযতালক নতনন এআ
গলল্প স্পষ্ট কলযলছন। প্রকৃত বদ্র অচযণ ও শননতক স্বাধীনতা নকবালফ একনট ছরাকলক মথাথব ভানুললয
দফাচয কলয ছতালর, এআ গলল্প ছটাআ ছকন্দ্রীম নফলম।
াভন্ত একজন াধাযন ফযনক্ত, তাাঁয ফণবনাম ছরখক নরলখলছন, ‚যলন একনট ভমরা থান, খানর গা, ালম
ধুনর ধুনযত একলজাডা ছদন ভুনচয শতনযয চনট, ছচালখ নতমবকবালফ ফালনা কাাঁচ চভা, চভায ছেভ
ননলকলর এফং তায ডান নদলকয ডান্ডাটা ছনআ, ছনদলক ুলতা নদলম ফাাঁধা‛-- এআ ননাট ভানুলনট ালত
ছথলরা হুক্কা ননলয় ছস্টলনয গানডলত মখন চাযনট ছেণীলত ফায নট ছলরন না, তখন লনক টাকা খযচা
কলয প্রথভ ছেণীলত নটনকট ছকলট ঈঠ্লরন। কাযণ যনদন কালরআ তায গনদলত লনক ফড কাজ অলছ।
ঘটনাচলক্র তাাঁয মাত্রীনট লরন প্রথভ ছেণীয ভানুল, নমনন াযািণ ভুলখ ধুভামভান াআ ননলম
আংলযনজলত কথা ফরনছলরন।
ছিন চরা শুরু লতআ নটনকট ছচকালযয কালছ াভন্ত ভাআ মখন তায নটনকট বাডা নদমা নদলম ুনযাম
ছকানট ফদ্ধ কলয ঘুলভালত ছগলরন তখন ফাঙানর াললফয কাছ ছথলক নটনকট ছচকায নলনভায ািানক ছাডা
অয নকছুআ ছলরন না। পলর নটনকট ছচকালযয ালথ ফাঙানর াললফয প্রথলভ নফশুদ্ধ আংলযনজলত ও লয
ননন্দলত কলথাকথলন ঝগডা ছফাঁলধ মায়। প্রথলভ াভন্তফাফু ফানরলয ভলধয ভুখ গুাঁলজ ইশ্বলযয নাভ জ
কযলত শুরু কযলরন। নকন্তু মখন ছচকায (ক্রু) ফাঙানর জানত ননলম কটু কথা ফরলরন, াভন্ত ভায় নত
তৎযতায় ফাঙানর াললফয নটনকলটয দাভটা ননলজয লকট ছথলক নদলম নদলরন। এতিণ ফচাম াভন্ত
ফাফু নফযক্তলফাধ কলযলরও, নতনন নকছু ফলরননন। নকন্তু ফাঙানর জানতলক ননলম ফালজ কথা ছানায য তায
ভলধয জাতীমতালফাধ জাগ্রত র। নতনন তখন ফাঙানর ালফলক নঠ্কানা নদলম ফরলরন, তায গনদলত ছমন
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নতনন টাকাটা ুনফধাভলতা নদলম অলন। তাযয ক্রুয নদলক তানকলম ফরলরন, ‚কটা ফাঙানর অ দযাখা
যায়? জাত তুরলক গারাগানর ছদওয়া ছকান ছদলয বদ্রতা ছয ফাু!‛
গল্পনট লড প্রথলভ াঠ্ক নফভূঢ লরও লয ঈৎকট ানলত ছপলট ডলফআ। প্রালদনক ছৌভ্রাতৃলত্বয
ভানদলণ্ড অভযা মনদ ফাঙানর ালফলক নফচায কনয, ছদখফ নঠ্ক নফযীলত াভন্ত ভাআ দাাঁনডলম অলছন।
জানত-নযচম-ংস্কৃনত ভুলছ নদলম ালফ মখন তায ালনয ছাাক ও নচনফলম নচনফলম আংলযনজ কথা
ফলরলছন তখন াভন্ত ভাআ স্বলদী বালা ফরলত কাবণযলফাধ কলযননন। এখালনআ গল্পনট অকলবণীয়
লয়লছ। েীনত াভলন্তয দীনিয ঝরকাননলত াঠ্ক নকন্তু তৃনি রাব কলযলছ।
ছছাটগলল্প ফনপুলরয ফবলেষ্ঠ কীনতব গলল্পয রূ-দৃনষ্টলত। গল্প অকালয কত ছছাট ও ারকা লয়
জীফলনয কত ফৃৎ ও গবীয তযলক প্রকা কযলত ালয তায প্রভাণ তাাঁয গল্পগুনর। ‘কত কভ ফলর ছফন
ফরা মায়’ “ এটাআ তাাঁয গলল্পয ূত্র। অলফগফাহুরয ফনজবত ঊজু ছভরুদলণ্ডয একজন ুস্থ ফনরষ্ঠ রূ তাাঁয
ুরুল চনযলত্র ফবদা নফদযভান নছর। অভায ননফবানচত এআ াাঁচনট গলল্প নতনন ছআকর চনযত্রলক াঠ্লকয
াভলন তুলর ধলযলছন।
ফনপুলরয ছছাটগলল্প গদযবরী নরংকৃত থচ ুন্দয, যর থচ ফনরষ্ট, ভলনাযঞ্জন থচ িুযধায।
নতনন তাাঁয ছছাটগলল্প ভধুয যলয প্রলয়াগ কযলতন না, ফলক্রানক্ত“ছেল নদলয় াঠ্ককুরলক ছফাঝালতন
অভালদয ভালজয িুযধায নদকনট। ংলকতভয় ংনিি কলয়কনট ফালকয নতনন অভালদয প্রতযানত থচ
ননফামববালফ বাফলতযয প্রকা কযলতন। ফনপুর কখলনা জীফনলক নফনেন্ন ছকান খণ্ডতায ভলধয ছদলখননন,
জীফলনয াভনগ্রক চনযত্র লেলণ নছর তাাঁয নল্প ৃনষ্টয ভুখয ছপ্রযণা। তাআ নন্ত জীফন প্রফাল যয
ন্ধালন ছকফর ভানুললয ছপ্রলভয নফকৃনত ফা ননয়নন্ত্রত passion আ তাাঁয একভাত্র রিয লয় থালকনন,
জীফলনয ূণব নযকাঠ্ালভায় নতনন ছপ্রলভয ূণব প্রনতষ্ঠা কলযলছন।
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