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জজযোততভময় জনগুপ্তেয তনফমোতচত জছোটগল্প : াপ্তভ ফতিত ফোঙোতরয ক্রন্দন 

াতিনী ভমো 

গপ্তফলক, জগৌোতট তফিতফদযোরয় 

Abstract: 

Jyotirmay Sengupta is a familiar name in the institutional range Assam’s cultivation of 

literature and culture. Many books of this talented author have already been published. This 

creative author has another identity i.e short story writer. Literature is the mirror of society. 

So it is needless to say what happens to the society is reflected on the literature. It is known to 

all that the Bengalees of Assam are exploited and deprived of various sides in the backdrop of 

recent time. On the other hand, ‘Drive away Bengalee’ movement in Assam has made the life 

of the bengalees intolerable. Jyotirmay Sengupta is a responsible and talented author. So this 

dilapidation of the society has hurt the author like a heated iron-needle. He has beautifully 

unfolded the rights, exploitation, deprivation and oppression of the Bengalees in Assam in the 

stories of his story book ‘Shikharer Nathipatra’. This theme will be discussed in detail in the 

main article. 
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 জজযোততভময় জনগুে াপ্তভয ফোাংরো োততয-াংস্কৃতত চচমোয তফদযোয়ততনক তযপ্তযয এক তযতচত নোভ। এাআ 

প্রততবোফোন জরখপ্তকয জফ তকছ ুগ্রন্থ াআততভপ্তধয প্রকোতত প্তয়প্তছ। এগুতরয ভপ্তধয াঈপ্তেখপ্তমোগয র- ‘তনফমোতচত 

প্রফন্ধ’ (প্রফন্ধ াংগ্র) ‘জপর তনপ্তযোধক তর’ (ফযঙ্গ যচনো) ‘াপ্তভয ফোাংরো তরটর ভযোগোতজন: জছোটগল্প চচমোয 

জপ্রক্ষোট ও ক্রভতফকো’, ‘াঅয়প্তরো গুতট মোয়প্তরো গুতট’(াভীয়ো ছড়োয ানুফোদ), ‘নোযীয করপ্তভ নোযী’ প্রফন্ধ গ্রন্থ 

প্রবৃতত। ৃজনীর এাআ জরখপ্তকয াঅযও একতট াঈপ্তেখপ্তমোগয তযচয় তততন জছোটগল্পকোয। াঅত্মপ্রচোপ্তয ানুৎোী 

এাআ গল্পকোয াপ্তনকটো কৃণ স্ববোপ্তফয এফাং জরপ্তখনও াপ্তনক কভ। ফরোফোহুরয াপ্তভ ফোাংরো গল্প মোাঁযো জরপ্তখন 

তোাঁপ্তদয প্রোয় করাআ এযকভ তকপ্তে স্ববোপ্তফয। এাআ গল্পকোয তফতবন্ন জছোটকোগপ্তজ গল্প তরপ্তখপ্তছন, তকছ ুকোগজ 

প্রোয় রুে প্তয় জগপ্তছ; জরখপ্তকয কততটও য়প্ততো জকোপ্তনো োঠপ্তকয কোপ্তছ স্তোন্ততযত—াপ্তভয ফোাংরো 

গল্পকোযপ্তদয াপ্তনপ্তকযাআ প্রোয় এভন াফস্থো। জজযোততভময় জনগুপ্তেয এভনাআ োতযপ্তয় মোওয়ো এফাং জছোট তিকোয় 

প্রকোতত প্তনযতট গল্প তনপ্তয় াপ্তভয াঅয এক গল্পকোয কোন্তোয বূলণ নন্দী ‘মোনকথো’-য় প্রকো কপ্তযন 

‘তকপ্তড়য নতথি’ গল্পগ্রন্থতট। জজযোততভময় জনগুে একজন দোতয়ত্বীর, প্রততবোফোন জরখক। তোাঁয গল্পবুফপ্তন 

ভকোরীন ভোজ ও ভয় াতধক প্রোধোনয রোব কপ্তযপ্তছ। াঅধুতনক ভপ্তয়য জপ্রক্ষোপ্তট াপ্তভয ফোঙোতরপ্তদয 

াংকট ও তোোয ছতফ জরখপ্তকয দৃতি এড়োয়তন। এাআফ ঘটনো জরখকপ্তক তে জরৌ রোকোয ভপ্ততো তফদ্ধ কপ্তযপ্তছ 

মো াঈপ্তঠ এপ্তপ্তছ তোাঁয তফতবন্ন গপ্তল্প। 
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    াপ্তভয ফোাংরো বোলো াঅপ্তন্দোরপ্তনয াআততোপ্তয তদপ্তক তোকোপ্তর জদখো মোয়, ফযোক াঈতযকোয ফোাংরো বোলো 

াঅপ্তন্দোরন তছর াভ যকোপ্তযয াভীয়ো বোলোাআ যোপ্তজযয একভোি দোেতযক বোলো কযোয তদ্ধোপ্তন্তয তফরুপ্তদ্ধ 

প্রততফোদ। কোযণ ওাআ ািপ্তরয জনাংখযোয াংখযোগতযষ্ঠ াাং তছর ফোাংরোবোলী। এাআ গণ াঅপ্তন্দোরপ্তনয 

াঈপ্তেখপ্তমোগয ঘটনোতট ঘপ্তট ১৯৬১ োপ্তরয ১৯জ জভ। জতদন ১১ জন প্রততফোদীপ্তক তরচয জযরওপ্তয় জেপ্তন 

াভ ুতর গুতর কপ্তয তযো কপ্তয। এাঁপ্তদয ভপ্তধয াঈপ্তেখপ্তমোগয তছপ্তরন—কোনোাআরোর তনপ্তয়োগী, চণ্ডীচযণ ূিধয, 

তপ্তত তফিো, প্ততযন্দ্র কুভোয জদফ, কুভুদ যঞ্জন দো, ুনীর যকোয, তযণী জদফনোথ, চীন্দ্র চন্দ্র োর, 

তফপ্তযন্দ্র ূিধয, ুপ্তকোভর যুকোয়স্থ এফাং কভরো বঞ্ঞোচোমম। এছোড়োও াপ্তভ ফোাংরো বোলোয জনয ১৯৭২ োপ্তরয 

১৭-াআ াঅগে তফজন চক্রফতমী নোপ্তভ াঅযও একজন ীদ ন। ১৯৮৬ োপ্তরয ২১ জ জরুোাআ প্রোণদোন কপ্তযন 

জগন্ময় জদফ এফাং তদপ্তফযন্দ ু দো নোপ্তভ াঅযও দুজন। াপ্তভয ফোাংরো বোলো এফাং ফোঙোতরপ্তদয াঅত্মদোন ও 

াঅত্মতযোপ্তগয কথো ফরপ্তত তগপ্তয় ড. াভপ্তরন্দ ুচক্রফতমী একতট ফক্তৃতোয় ফপ্তরপ্তছন, ‚ফোাংরোপ্তদপ্তয ফোঙোতরপ্তদয 

কোপ্তছ ফোাংরো বোলো একতট াঅপ্তফগ। তকন্তু াপ্তভয ফোঙোতরপ্তদয ফোাংরো বোলোয প্রতততট ফপ্তণম যক্ত জরপ্তগ াঅপ্তছ। 

কোযণ এখোপ্তন ফোাংরো বোলোয জনয প্রোণ তদপ্তত প্তয়তছর।‛
১ 

াপ্তভ ফোাংরো বোলো াঅপ্তন্দোরপ্তনয চোয মুপ্তগয প্রোয় 

জফত ভয় াততফোতত প্তয় জগপ্তছ। তকন্তু াঅজও াপ্তভ ফোঙোতরপ্তদয কখপ্তনো ফতযোগত ফোাংরোপ্তদী ফপ্তর, 

কখপ্তনো ‘এন.াঅয.ত’য নোপ্তভ, কখপ্তনো ফো ‘তড.জবোটোয’-এয নোপ্তভ নোনো যকভ জোলণ, ফিনোয তকোয প্তত য়। 

াঅফোয কখপ্তনো াপ্তভ ফোঙোতর জখদোও াঅপ্তন্দোরপ্তনয ফতর প্তত য় াপ্তনক তনযী ফোঙোতরপ্তক। এ প্রপ্তঙ্গ ড. 

জদফোীল বঞ্ঞোচোমম ‘তকপ্তড়য নতথি’ গল্পগ্রপ্তন্থয ভুখফপ্তন্ধ ফপ্তরপ্তছন, ‚জজযোততভময় জনগুপ্তেয গল্পবুফপ্তন 

াপ্তভয ফোঙোতর জীফপ্তনয স্বপ্ন-াঅোয তনভমোণ ও ধ্বাংপ্তয, প্রততপ্তফী জগোষ্ঠীয প্তঙ্গ তভতরত জীফন-মোপ্তনয এফাং 

াঅাআপ্তডতিতট াংকপ্তটয তফলয়তটাআ প্রধোন াঈজীফয প্তয় াঈপ্তঠপ্তছ।‛
২ 

াঅপ্তরোচয গপ্তফলণো তনফপ্তন্ধ াপ্তভয 

ফোঙোতরপ্তদয ভোনতক মন্ত্রণো, াংকট ও তোোয তচিতটপ্তক তুপ্তর ধযোয জচিো কযো প্তফ, াঅপ্তরোচনো কযো প্তফ 

‘তকপ্তড়য নতথি’ গল্পগ্রপ্তন্থয তনফমোতচত তকছু গল্প।  
 

    ‘ক্রতাংপ্তগট’ গল্পতট াঈত্তয-ূফমোির তথো াপ্তভয ফোঙোতর জীফপ্তনয াংকটপ্তক জকন্দ্র কপ্তয গপ্তড় াঈপ্তঠপ্তছ। 

গপ্তল্পয ভরূ চতযি তদফযোাংশু। ফাংফৃক্ষ নতথ মোচোাআকযপ্তণয জতটরতোয় জপাঁপ্ত মোয় তদফযোাংশু। শুধ ু তদফযোাংশু নয়, 

তদফযোাংশুয ভপ্ততো াপ্তভয স্রোতধক ফোঙোতর। তদফযোাংশু াপ্তভয নোগতযপ্তত্বয াতধকোয জপ্তরও তোয স্ত্রীয নতথ 

মোচোাআকযন ফোতক যপ্তয় মোয়। তকন্তু োপ্তকমর াতপপ্ত মোওয়োয প্তথ জযরওপ্তয় ক্রতাং জগপ্তটয োভপ্তন ট্রোতপক জযোপ্তভ 

াঅটপ্তক প্তড় জ। ফোপ্তয জবতপ্তয প্রচণ্ড দুতিন্তোয় থোকো তদফযোাংশু মমপ্তফক্ষণ কপ্তয ভোরো নোপ্তভ এক োগপ্তরয 

াঅজগুতফ কীততমকরো। তীব্র মোনজপ্তট তফমমস্ত ভোনুলজন ভোরোপ্তক জখতপ্তয় ভজো জদখপ্তছ। ভোরোও য কযপ্তত 

নো জপ্তয গোরোগোর শুরু কপ্তয, তপ্তফ এয প্রততদোপ্তন তোপ্তক চড়, ঘুতল, তকর জখপ্তত য়। গল্পকোপ্তযয বোলোয়, ‚শুধ ু

কখপ্তনো কখপ্তনো হুঙ্কোপ্তয জথপ্তভ নো জগপ্তর ভোরো মখন ওাআ ভজো রুটপ্তন ওয়োরো জদোকোতনপ্তদয ফো-ভো তুপ্তর 

গোরোগোর জদয় তখন াফয চড়টো-ঘুতলটো-তকরটো জখপ্তত য়।‛
৩ 

তদফযোাংশু ভোপ্তঝ ভোপ্তঝ ানযিও জদপ্তখপ্তছ এাআ 

ভোরোপ্তক—কখপ্তনো ফড় ফোজোপ্তযয তফ ভতন্দপ্তয ঢুকপ্তত পুটোপ্তত তখচুতড় প্রোপ্তদয রোাআপ্তন, াঅফোয কখপ্তনো 

ান্নূনমো জোপ্তটপ্তরয তফযীপ্তত ডোেতফপ্তনয াঅড়োপ্তর। তপ্তফ এাআ দুতট তযতস্থততয ভপ্তধয োথমকয তফস্তয। জরখক এাআ 

োথমকয জদখোপ্তত তগপ্তয় ফপ্তরপ্তছন, ‚তফ ভতন্দপ্তযয পুটোপ্তত তোয কোজ শুধ ু জগোগ্রোপ্ত গযভ তখচুতড় জগরো, াঅয 

ডোেতফপ্তনয াঅড়োপ্তর ফপ্ত ড়োয াঅপ্তগ তোপ্তক কি কপ্তয কুতড়প্তয় তনপ্তত য় ডোাঁাআ কযো াঈতিি জথপ্তক।‛
৪
 ক্রতাং 

জগপ্তটয োভপ্তন ঘপ্তট মোওয়ো ঘটনোপ্তক জকন্দ্র কপ্তযাআ তদফযোাংশুয ভপ্তন প্তড় মোয় ককপ্তযয জাআ স্মৃততয কথো। এাআ 

ভোরোয প্রকৃত নোভ তদফযোাংশু, তোয ফন্ধ-ুফোন্ধফ এভনতক ফড়যোও জোনপ্ততন নো। এাআ ভোরো োভোনয ভুতড় তকাংফো 

দ-োাঁচ টোকোয জনয ভোনুপ্তলয জমপ্তকোন কোজ কপ্তয তদপ্তত ফমদো প্রস্তুত থোকপ্ততো। জরখপ্তকয বোলোয়, ‚ফোগোন 
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তযস্কোয, জফড়ো জদওয়ো, ভুতদয জদোকোন জথপ্তক ভোপ্তয ফোজোয াঅনো, জকাঈ ফোাআপ্তয জফড়োপ্তত জগপ্তর যোপ্তত ঘয 

োোযো জদওয়ো, জেপ্তন জফতডাং ফোক্স জৌাঁপ্তছ জদওয়ো, তনপ্তয় াঅো াআতযোতদ ফ জক কযপ্তফ? নো ভোরোপ্তক 

ডোপ্তকো।‛
৫
 তদফযোাংশুয ভপ্তন প্তড়, ক্রতাং জগট জথপ্তক একট ুএতগপ্তয় াআতঞ্জন জপ্তডয জদওয়োর জমখোপ্তন জল প্তয়প্তছ, 

জখোন তদপ্তয় ফড় ফোজোপ্তয মোওয়োয একতট টমকোটম যোস্তো তছর। াঅয ীতকোপ্তর মখন ভজো ুকুযতট শুতকপ্তয় জমত, 

তখন োকো যোস্তো জছপ্তড় রোাআপ্তন ওঠোয াঅয একতট যোস্তো কততয প্ততো একতট ফোাঁক তনপ্তয়। এাআ ফোাঁপ্তকয ভুপ্তখ একতট 

চোতোর ফটগোছ তছর এফাং নীপ্তচ তছর রোর কোড় জড়োপ্তনো জছোঞ্ঞ তিূর। ভোনুপ্তলয তফিো এখোপ্তন রোরফোফো ফো 

কপ্তযন। যোপ্তত জতো দূপ্তযয কথো, তদপ্তনয জফরো এাআ জোয়গো োয প্তত ভোনুপ্তলয োড় তভ প্তয় জমত। এয তকছুটো 

দূপ্তয ওয়োগন জব্রকোয কোর ুভতেপ্তকয যক্তোক্ত তনথয জদ প্তড়তছর। তকন্তু ভপ্তয়য প্তঙ্গ প্তঙ্গ ভস্ত তকছ ুফদপ্তর 

মোয়। ক্রতাং জগপ্তটয োভপ্তন ক্রভ জদোকোনোট গপ্তড় ওপ্তঠ, ক্রতাং জগট তযণত য় ফোজোপ্তয। ধীপ্তয ধীপ্তয 

ভোরোও একতদন োতযপ্তয় মোয়। প্তয জোনো মোয়, জরোো চুতযয াযোপ্তধ ভোরোপ্তক জজপ্তর চোরোন জদওয়ো প্তয়প্তছ 

এফাং ফোাআ তোপ্তক বুপ্তর মোয়। 
 

    াঅপ্তরোচয গপ্তল্পয ভোরো একতট ট্রোতজক চতযি। ‘ভোরো’ প্তেয াথম ভোতটয োতড়। ভোতটয োতড়প্তক ভোনুল 

তফতবন্ন কোপ্তজ ফযফোয কপ্তয তনপ্তজয স্বোথমততদ্ধয জনয। এযয মখন জাআ োতড় ুযপ্তনো প্তয় মোয়, প্রপ্তয়োজন 

পুতযপ্তয় মোয় তখন ভোনুল জাআ োতড়প্তক ছুাঁপ্তড় জপপ্তর জদয়। ভোরোয াফস্থোও তঠক ানুরূ। একটো ভয় োড়োয 

াভীয়ো-ফোঙোতর কপ্তরয কোপ্তছ ভোরো তছর তপ্রয় োি। তফতবন্ন কোপ্তজ ভপ্তয়-াভপ্তয় তোয ডোক ড়প্ততো। 

জরখোড়োও তপ্তখতছর, এভনতক াআাংপ্তযতজপ্ততও জফ দখর তছর ভোরোয। তোয াআতঙ্গত োওয়ো মোয় মখন ভোরো 

ফপ্তর, ‘You know, who I?’ ফোপ্ত তদফযোাংশুয োপ্ত ফো ফোঙোতর বদ্রপ্তরোপ্তকয কথোয় াঅযও জোনো মোয়, 

‚ভোনুক কোক তক রোপ্তগ াঅরু জকততয়ো—ফুতঝ ওঠোপ্তটোয় টোন। এাআ োপ্তগোরোপ্তটোক জোপ্তনো। াআ তকফো এটো তি 

থোপ্তক, ভোপ্তজ ভোপ্তজ প্তকটয যো াঈতরয়োাআ াআাংপ্তযতজত। তনশ্চাআ ড়োশুনো কতযপ্তছ এটো ভয়ত, তকফো এটো 

তফচোতযতছর, জোয়ো নোাআ।‛
৬ 

[োযভভম : ভোনুপ্তলয কোপ্তক তক রোপ্তগ এফাং কখন রোপ্তগ ফুপ্তঝ ওঠো কতঠন। এাআ 

োগরোটোপ্তক জদখ, জ ভোপ্তঝ ভোপ্তঝ প্তকট জথপ্তক তকছু একটো জফয কপ্তয াআাংপ্তযতজপ্তত ড়প্তত থোপ্তক। োগরটো 

একটো ভয় তনিয় ড়োপ্তোনো কপ্তযতছর, তকছ ুএকটো জচপ্তয়তছর কন্তু োয়তন।] তযতস্থততয চোপ্ত ভোরো াঅজ 

োগর। ভোনুল াঅজ তোপ্তক ছাঁপ্তড় জপপ্তর তদপ্তয়প্তছ। 
 

    ক্রতাং জগপ্তটয োভপ্তন াঅটপ্তক ড়ো তদফযোাংশুয োগর ভোরোপ্তক তনপ্তয় এাআফ দৃয জদখপ্তত জদখপ্তত গরদঘভম 

াফস্থো। কোযণ তোপ্তক ুতনতদমি ভপ্তয় োপ্তকমর াতপপ্ত জৌাঁছপ্তত প্তফ। তো নো প্তর াপ্তভয নোগতযক ওয়োয 

াতধকোয জথপ্তক তোয স্ত্রীপ্তক ফতিত প্তত প্তফ। জরখপ্তকয ফণমনোয় তফলয়তট ুন্দয বোপ্তফ ধযো প্তড়প্তছ, ‚তপ্তফ একটো 

স্বতস্ত এাআ জম, তোয কোপ্তছ ুনোগতযক প্তয় থোকোয ভপ্ততো াঈমুক্ত নতথ াঅপ্তছ। জবতযতপপ্তকন জতডাং যপ্তয়প্তছ স্ত্রীয, 

জটোযাআ পয়োরো প্তয় মোফোয কথো াঅজ।‛
৭ 

তদফযোাংশুয ভপ্তন য়, এাআ ঝড়-ঝঞ্ঝোট জথপ্তক ভোরো াপ্তনক ুখী। 

কোযণ তোয নোগতযক তঞ্জকযপ্তনয জকোন ফোরোাআ জনাআ, ফোরোাআ জনাআ জকোন কোগজ-ি যীক্ষো কযোপ্তনোয। তোাআ 

তদফযোাংশু বোপ্তফ, ‚ভোরোয জতো জকোন এন.াঅয.ত জনাআ, ফাংফৃক্ষ যীক্ষো কযোপ্তনোয জকোন দযকোয জনাআ, 

কোগজি জনাআ। তোয প্তকপ্তট ামপ্তে রোতরত জম কোগজগুপ্তরো াঅপ্তছ তোয জকোন দোভ জনাআ।‛
৮ 

শুধ ুতোাআ নয়, নতথ 

মোচোাআ প্তফম ফোঙোতরপ্তক শুনপ্তত য়— ‘াঅতন জচৌধুযী, াঅনোয তভপ্ত চক্রফতমী তকয়’। াথমোৎ াঅতন প্তিন 

জচৌধুযী, াঅনোয স্ত্রী চক্রফতমী জকভন কপ্তয য়। তদফযোাংশুয ভপ্ততো ফোঙোতরযো মোযো ব্রহ্মপু্তিয জকোপ্তর, এখোনকোয 

জর-োওয়োপ্তত ফড় প্তয়প্তছ, এখোনকোয বোলো-ভোনুলপ্তক াঅন কপ্তয তনপ্তয়প্তছ, জাআ াভ জছপ্তড় চপ্তর মোওয়োয 

কথো তোযো কল্পনোও কযপ্তত োপ্তয নো। ‘যোাআঘোট’-এয মুপ্তদ্ধ (১৬৭১ তি:) াঅপ্তোভ জনোতত রোতচত ফযপুকপ্তনয 

জনতৃপ্তত্ব াভীয়োযো তফযোট জভোঘর জনোফোতনীপ্তক যোতজত ও তফতোতড়ত কপ্তযতছর। তঠক জতভতন বোপ্তফ জননক 



জজযোততভময় জনগুপ্তেয তনফমোতচত জছোটগল্প : াপ্তভ ফতিত ফোঙোতরয ক্রন্দন                                                              াতিনী ভমো 
 

Volume- IX, Issue-I                                                     October 2020           47 

াভীয়ো যোজননততক জনতো াভ জথপ্তক ফোঙোতরপ্তদয তোড়োপ্তনোয জনয হুাংকোয জদন যোাআঘোপ্তটয জল মুপ্তদ্ধয। 

াপ্তভ ফোঙোতর জীফপ্তনয দুাঃখ, মন্ত্রণো ও াতস্তত্ব াংকপ্তটয কথো ফরপ্তত তগপ্তয় ‘তকপ্তড়য নতথি’ গল্পগ্রপ্তন্থয 

ভুখফপ্তন্ধ জদফোীল বঞ্ঞোচোমম ফপ্তরপ্তছন, ‚তবন যোপ্তজযয জমফ ভতরো তফফোূপ্তি াপ্তভয ফোতন্দো, তোপ্তদয 

ূফমুরুলপ্তদয ১৯৭১-এয াঅপ্তগয নতথয প্রতততরত জভো তদপ্তয়প্তছন তযফোপ্তযয ভোনুল। তকন্তু ানয যোজয জথপ্তক 

নতথগুতর যীক্ষো কপ্তয যকোতয দেয জথপ্তক তযতোয াংোি জফতযবোগ জক্ষপ্তিাআ নো াঅোয় প্রচুয ভতরোয নোভ 

খড়ো নোগতযক তঞ্জয ফোাআপ্তয জথপ্তক জগপ্তছ। এাআ ভযো শুধ ুতদফযোাংশুয নয় গপ্তল্প তো জ্ঞোতত য়।‛
৯  

 

    ‘রক্ষীয োাঁচোরী’ গপ্তল্প জরখক জজযোততভময় জনগুে াপ্তভয ফোঙোতর জীফপ্তনয োম্প্রততকতভ মন্ত্রণো তথো 

যোষ্ট্রীয় নোগতযক তঞ্জকযণ (এন.াঅয.ত) রূোয়ণ প্রপ্তঙ্গয তফতবন্ন ছতফ তুপ্তর ধপ্তযপ্তছন একজন ুদক্ষ তল্পীয 

ভপ্ততো। ফতমভোন ভপ্তয় াথমোৎ একতফাং তোেীপ্তত াপ্তভয ফোঙোতর জোততয এাআ তীব্র াতস্তত্ব াংকট জরখকপ্তক 

দোরুণবোপ্তফ নোড়ো জদয়। োততয র ভোপ্তজয দমণ স্বরূ, তোাআ ভোপ্তজ মো ঘটপ্তফ োতপ্ততয তোযাআ প্রততপরন 

ঘটপ্তফ তো ফরোাআ ফোহুরয। ভোজ-প্তচতন জরখক জজযোততভময় জনগুে ভোপ্তজয এাআ জ্বরন্ত ভযোপ্তক এতড়প্তয় 

জমপ্তত োপ্তযনতন। তততন এয তীব্র প্রততফোপ্তদ োপ্তত তুপ্তর জনন কোগজ-করভ। জাআ মন্ত্রণো দগ্ধ জরখপ্তকয োত তদপ্তয় 

জফতযপ্তয় াঅপ্ত ‘রক্ষীয োাঁচোরী’-য ভপ্ততো াোধোযণ গল্প। 

    ‘রক্ষীয োাঁচোরী’ গপ্তল্পয জকন্দ্রীয় চতযি রক্ষী। তোপ্তক জকন্দ্র কপ্তযাআ গল্পতট াঅফততমত প্তয়প্তছ। রক্ষী ভধয-

াপ্তভয একজন প্রোতন্তক, শ্রতভক ঘপ্তযয কনযো। রক্ষী বোপ্তরোপ্তফপ্ত োতরপ্তয় জদপ্তফন্দ্রপ্তক তফপ্তয় কপ্তয। রক্ষীয স্বোভী 

তদনভজযু, যোপ্তডপ্তরয কোজ কপ্তয াংোয চোরোয়। রক্ষীয কথোয় তোয স্বোভীয ূফম াআততো জোনো মোয়। রক্ষীয 

িশুয ুপ্তধন্দ ু জভোপ্তনয াঅতদ তনফো তছর মভুনোভখু। এয য জখোন জথপ্তক তোযো চপ্তর মোয় রঙ্কোয জযরওপ্তয় 

ািপ্তর এফাং জখোন জথপ্তক জনতরয জবতপ্তয একতট গ্রোপ্তভ। এাআ গ্রোপ্তভ থোকোকোরীন এক বয়ঙ্কয ফনযোয় ুপ্তধন্দ ু

জভোপ্তনয ভস্ত নতথয কোগজ-ি জবপ্ত মোয়। এপ্তদয কোপ্তছ নোগতযকত্ব প্রভোপ্তণয াঅয জকোন নতথি াফতি 

থোপ্তক নো। ুনযোয় নতথ কততযয প্রপ্তয়োজনও য়তন, এভনতক জ প্তচতনতোপ্তফোধও তোপ্তদয তছর নো। এক ভয় 

রক্ষীয ঠোকুযদোদো জনতোজী ুবোলচন্দ্র ফুয াঅজোদ তন্দ ফোতনীয প্তয় াআাংপ্তযজপ্তদয তফরুপ্তদ্ধ মুদ্ধ কপ্তযন। তকন্তু 

াআততোপ্তয াপ্তভোঘ তযোপ্ত াঅজোদ তন্দ ফোতনীয কতনপ্তকয াঈত্তয প্রজন্ম ‘তফপ্তদী’(এ জদীয় নয়) জনোতট 

োয়। তফপ্তদী তক্ভো োওয়োয য জদপ্তফন্দ্র-রক্ষীয স্থোন য় তযতরপ কযোম্প। এাআ কযোপ্তম্প থোকোকোরীন রক্ষী ও 

তোয স্বোভী জোনপ্তত োপ্তয তোযো প্তন্দজনক জবোটোয াথমোৎ ‘তড. জবোটোয’। জরখপ্তকয বোলোয়, ‚কোর জথপ্তক 

রোাআন তদপ্তয় স্কুপ্তরয তবতপ্তয জঢোকোয য োদো জোভো যো জরোকটো জোতনপ্তয়তছর কোনোাআপ্তয়য ফো াঅয জ নোতক 

তড.জবোটোয। নোভটো তোযো প্রথভ শুপ্তনতছর।‛
১ 
ুিফধ ূরতক্ষয ভুপ্তখ এাআ কথো শুপ্তন ুপ্তধন্দু জভোন প্রোয় তবম্ব প্তয় 

মোন। তততন এাআ ভযোয ভোধোপ্তনয জনয তোয ‘োপ্ততয োাঁচ’ োাঁচটো একপ্তো টোকোয জনোট রক্ষীয োপ্তত তুপ্তর 

জদন। রতক্ষ াঈতকর যতফাঈপ্তরয োেোয় প্তড় তোয জল ম্বর টুকু োতযপ্তয় জপপ্তর। জদপ্তফন্দ্রয ফন্ধ ুাঅরতোপ রক্ষীয 

কোপ্তছ একপ্তো টোকো তনপ্তয় তকছুটো কোজ কযপ্তরও জল মমন্ত জকপ্তট প্তড়। তযতরপ কযোপ্তম্প থোকো াফস্থোয় 

ফোাংরোপ্তদত প্তন্দপ্ত জদপ্তফন্দ্রপ্তক জগ্রপতোয কপ্তয াভ ুতর। রক্ষীয কোতয ানুনয়-তফনয় ুতরপ্তয কণমপ্তগোচয 

য়নো, জজপ্তর তনপ্তয় মোয় জদপ্তফন্দ্রপ্তক। জরখক াপ্তভয ফোঙোতরয এাআ মন্ত্রণোপ্তক রক্ষীয ভখু তদপ্তয় ফযক্ত কপ্তযপ্তছন, 

‚াঅভোপ্তয কয়, জতোযো ফোাংরোপ্তদত। মত কাআ াঅভোয জন্ম াঈদোতরপ্তত, াঅয জ াআপ্তছ মভনুোভুপ্তখয জোরো, ভোপ্তনাআ 

নো। খোতর কয়, কোগজ রাআ াঅ।‛
১১ 

     একতদপ্তক তড.জবোটোপ্তযয মন্ত্রণো এফাং ানযতদপ্তক জছপ্তরয জগ্রপতোয ুপ্তধন্দ ু জভোনপ্তক ভৃতুযয ভুপ্তখ ততত 

কপ্তয। ততোয ভুখোতি কযপ্তত তকছুটো ভপ্তয়য জনয জজর জথপ্তক ছোড়ো োয় জদপ্তফন্দ্র। জদফু মন্ত্রচোতরপ্ততয ভপ্ততো 

ফন্ধুয োত জথপ্তক জ্বরন্ত োটকোতঠ গুতর তনপ্তয় ততন োক ঘুপ্তয গুাঁপ্তজ জদয় ততোয োজোপ্তনো কোপ্তঠয পোাঁপ্তক। ততোয 



জজযোততভময় জনগুপ্তেয তনফমোতচত জছোটগল্প : াপ্তভ ফতিত ফোঙোতরয ক্রন্দন                                                              াতিনী ভমো 
 

Volume- IX, Issue-I                                                     October 2020           48 

জ্বরন্ত তচতোয তদপ্তক দৃতি তনপ্তক্ষ কপ্তয জদপ্তফপ্তন্দ্রয ান্তভমপ্তন ঘুযোক খোওয়ো জীফপ্তনয ভস্ত াঅো-াঅকোঙ্ক্ষো, 

জফাঁপ্তচ থোকোয রড়োাআ তচতোয জ্বরন্ত াঅগুপ্তনয ভপ্ততো ধীপ্তয ধীপ্তয তনাঃপ্তল প্তয় মোয়। জরখক জজযোততভময় জনগুে এাআ 

দৃপ্তযয এক ভভমগ্রোী তচি তুপ্তর ধপ্তযপ্তছন তোাঁয াোধোযণ জরখনীয গুপ্তন, ‚তপ্তফ াঅগুপ্তনয াঅবোয় তোয জচোয়োপ্তরয 

জবতয ফোপ্তনো োযগুপ্তরোপ্তক াঈদ্ধত য় াঈঠপ্তত জদখো মোতির, জচোপ্তখয ভতণপ্তত ঝরপ্ত াঈঠতছর াঅগুপ্তনয তখো।‛
১২ 

ততোয ভুখোতিয কোজ জপ্তল জদপ্তফন্দ্রপ্তক াঅফোয চোরোন জদওয়ো য় জজপ্তর। এাআ জজপ্তরাআ জদপ্তফপ্তন্দ্রয এক ট্রোতজক 

তযণতত ঘপ্তট। ভস্ত তকছু োতযপ্তয় এাআ ৃতথফী তোয কোপ্তছ ূনয ভপ্তন য়। জদপ্তফন্দ্র জল মমন্ত এাআ দুাঃখ-মন্ত্রণো 

য কযপ্তত নো জপ্তয গরোয় পোাঁ রোতগপ্তয় াঅত্মতযো কপ্তয। াপ্তভয োম্প্রততককোপ্তর ফোঙোতরয দন কথোয 

োোোত দোতযপ্তদ্রযয বয়ঙ্কয ছতফতটও াঈপ্তঠ এপ্তপ্তছ াঅপ্তরোচয গপ্তল্পয ভধয তদপ্তয়। শুধ ুতোাআ নয়, াঈপ্তঠ এপ্তপ্তছ 

াপ্তভয ফোঙোতরপ্তদয প্রতত থোনো-ুতর-াঈতকপ্তরয তনভমভ জোলণ ও াতযোচোপ্তযয কথোও।  

     াপ্তভয ফোঙোতর ভোপ্তজয দুাঃখ-দুদমোয াঅয এক দতরর ‘তকপ্তড়য নতথি’ গল্পগ্রপ্তন্থয নোভ গল্পতট। এাআ 

গপ্তল্প জরখক াপ্তভয এক ভধযতফত্ত ফোঙোতরয স্থোয়ীবোপ্তফ ফফোপ্তয জনয ফোতড় কততয কযোয াঅো এফাং তনযোো 

এাআ জদোরোচরতোপ্তক তনুণ বোপ্তফ তুপ্তর ধপ্তযপ্তছন। শুব এফাং তনু গপ্তল্পয দুাআ প্রধোন চতযি, এপ্তদয কপ্তথোকথপ্তনয 

ভধয তদপ্তয় এাআ গল্পতট াগ্রয প্তয়প্তছ। তনু শুব’য স্ত্রী। তোয াআপ্তি ানযপ্তদয ভপ্ততো তোপ্তদযও একতট স্থোতয় ফোতড় 

জোক। বূলণ কপ্তযয দুাআ োজোয টোকোয বোড়োতটয়ো রুপ্তভ থোকপ্তত তনুয ভন াঅয োয় জদয় নো। তোাআ তনুয াঈৎোপ্ত 

শুব একরোখ টোকোয তফতনভপ্তয় একতট জতভও তকপ্তন জপপ্তর। তকন্তু জতভয দতরর জপ্তত তোয গরদঘভম াফস্থো। 

তড.ত াতপ জথপ্তক একতট কোাঁচো দতরর জপ্ততাআ প্রোয় দুাআ োজোয টোকো জফতযপ্তয় মোয়। জতভয এাআ োতটমপোাআট 

কততট জপ্তয় শুব াপ্তনকটো তচন্তোভুক্ত প্তরও তনুয াঈৎকণ্ঠো কোপ্তট নো। তোাআ তনুপ্তক োন্ত কযোয জনয শুব ফপ্তর, 

‚এততদন ফরপ্তত, াঅভযো নো ঘযকো নো ঘোটকো। এফোয জোয়গো-জতভ প্তয় জগর াঅয তুতভ প্তর এখোনকোয 

জতভদোযতন। বূতভকপ্তম্প ততরপ্তয় জগপ্তরও পতপ্তর এাআ জোয়গোয নোভটো জখোদোাআ প্তয় মোপ্তফ াঅযও জফত তকছু মতদ 

চোও জতো চপ্তরো এতপপ্তডতবট কপ্তয টোাআপ্তটর ফদপ্তর তোরুকদোয প্তয় মোাআ।‛
১৩   

 

    তকন্তু াপ্তভয ফতমভোন তযতস্থতত এফাং জচোপ্তখয োভপ্তন ঘপ্তট মোওয়ো তফতবন্ন ঘটনো ফোতড় কততযপ্তত শুবয ভনপ্তক 

োয় জদয় নো। ১৯৬০ োপ্তরয বোলো াঅপ্তন্দোরপ্তন জম যোয়দো তযক প্তয়তছপ্তরন, জাআ যোয়দো এফাং তোয স্ত্রী ‘তফপ্তদত 

জনোতট’ োয়। াঅয এাআ ঘটনো শুবপ্তক াতযন্ত ফযতথত কপ্তয জতোপ্তর। াথচ তোয জছপ্তর-জভপ্তয় োয় বোযতীয় 

নোগতযপ্তকয তকভো। প্রবোফ-প্রতততত্তোরী রোতড়ী তযফোয শুধুভোি টোকোয তফতনভপ্তয় বোযপ্ততয নোগতযক ওয়োয 

জমোগযতো োয়। এাআফ ঘটনো শুবয যোপ্ততয ঘুভ জকপ্তড় জনয়, ফোতড়প্তয় জদয় যক্তচো। তোাআপ্ততো দুাঃপ্তখ-তোোয় 

শুবপ্তক ফরপ্তত জোনো মোয়, ‚এখোনকোয ভোতটপ্তত জন্ম-কভম-ড়োপ্তোনো জোক, জতভ ফো ঘযফোতড় াআতযোতদ মো-াআ 

থোককু জরোকোর প্তত জগপ্তর াঅপ্তযো তকছু জকোয়োতরতপপ্তকন চোাআ। এটো জতো াঅয ত.াঅয.ত নয় জম জজোগোড় কযো 

মোয়।‛
১৪ 

জম াপ্তভ শুবয জন্ম প্তয়প্তছ, ফড় প্তয়প্তছ জখোপ্তনাআ াঅজ তোযো ক্রভ াফোতিত প্তয় মোপ্তি। 

জকোযোপ্তয ছুাঁপ্তড় জপরো জোড়ো হৃদপ্তয়য টুকপ্তযোয ভপ্ততো াপ্তভয ফোঙোতরপ্তকও াঅজ ছুাঁপ্তড় জপরো প্তি। জরখক 

তফলয়তটপ্তক তুপ্তর ধপ্তযপ্তছন এবোপ্তফ, ‚এ য তোয জন্মস্থোন প্তরও ফৃপ্তত্তয জবতপ্তয জ াফোতিত, ফৃপ্তত্তয ফোাআপ্তয 

জ জপ্তন্মপ্তছ, ফোাআপ্তযাআ তোপ্তক থোকপ্তত প্তফ। তোয ান্ধকোয ভপ্তনয তযো-াঈতযোগুপ্তরো ক্রভ বয়োতুয প্তয় 

াঈঠপ্তছ…..।‛
১৫ 

শুধু তোাআ নয়, একতট ফোাংরো কোগপ্তজ াপ্তভয োম্প্রততক ফোঙোতর ভযো তনপ্তয় ম্পোদপ্তকয 

প্রততপ্তফদন, াপ্তভ ফফোকোযী ফোঙোতরপ্তদয ভুপ্তখ জোলণ-ফিনোয কথো শুপ্তন শুব াপ্তনকটো তিধোগ্রস্ত প্তয় প্তড়, 

তোয াঅো-াঅকোঙ্ক্ষো তস্ততভত প্তয় মোয়, ‚ততন দক ধপ্তয োতন্ত োতযপ্তয় জগপ্তছ। স্কুর-কপ্তরপ্তজ যফীন্দ্রজয়ন্তী জনাআ, 

১৫-াআ াঅগপ্তেয াঈন্মোদনো জনাআ, এত ফছয ধপ্তয াঅতছ জরোকোর তটতবপ্তত ফোাংরো খফয জনাআ।‛
১৬ 
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    াফপ্তপ্তল শুব স্ত্রী তনুয াঈৎোপ্ত ফোতড় কততযপ্তত ম্মত প্তরও একতট চোো কোন্নোয স্বয তোপ্তক স্বপ্তপ্নয জগৎ 

জথপ্তক ফোস্তপ্তফয ভোতটপ্তত নোতভপ্তয় াঅপ্তন। োপ্তয়প্তরয দোদুয ক্রন্দন শুবপ্তক াপ্তভয ফতমভোন তযতস্থতত ভপ্তন কতযপ্তয় 

জদয়। এাআ ফৃপ্তদ্ধয একভোি জছপ্তর শুধভুোি ফোঙোতর ওয়োয কোযপ্তণ াপ্তভয ‘ফোঙোতর জখদোও’ াঅপ্তন্দোরপ্তনয ফতর 

য়। জরখপ্তকয বোলোয়, ‚যোস্তোয ওোয জথপ্তক ফন্ধ জোনোরো টপ্তক ঠোৎ একটো ফুকপোটো োোকোয এাআ ঘপ্তয এপ্ত 

জঢোপ্তক। বোঙো খনখপ্তন স্বপ্তয জক জমন ডুকপ্তয জকাঁপ্তদ ওপ্তঠ, ও ভোাঃ…ভো-জগো…ওপ্তয দীুপ্তয-এ-এ-এ…।‛
১৭ 

 

জছপ্তর দীুয জোপ্তক ফৃদ্ধ জলমমন্ত ভোনতক বোযোভয োতযপ্তয় জপপ্তর। গপ্তল্পয জল ানুপ্তিপ্তদ োপ্তয়প্তরয দোদুয 

দুাআ োত জচপ্ত ধপ্তয রম্বো নোক ফোাআপ্তয জফয কযো, যজনীগন্ধোয জপোটো, দয কততয কযো জন ফোফুপ্তদয ঢোরোাআ কযো 

ছোদ—এাআফ তচিকল্পাআ ান্ধকোয াপ্তভয ফোঙোতরয াতস্তপ্তত্বয াতনফোমম তদকতটপ্তক তুপ্তর ধপ্তযপ্তছ। 

    ‘প্রোচীয কথো’ গপ্তল্প াভপ্তযপ্তয ফোতড়য দতক্ষণ তদপ্তক প্রোচীয জদওয়ো এফাং একভোি জভপ্তয়য িীয়ো নোপ্তচয 

জোোক ফোনোপ্তনোয টোকো চোওয়োপ্তক জকন্দ্র কপ্তয গপ্তল্পয কোততন এতগপ্তয় জগপ্তছ। াম্বযী বঞ্ঞোচোমম ১৯৫০ োপ্তর 

চোকতযূপ্তি াপ্তভ চপ্তর াঅপ্ত। এখোপ্তন জছপ্তর াভপ্তযপ্তয জন্ম ও তফফো। স্ববোফতাআ াভপ্তযপ্তয ধোিী বোলো 

াভীয়ো। তোয একভোি জভপ্তয় িীয়ো নোচ তখপ্তছ এফাং তোয স্ত্রীও াভীয়ো োতপ্ততযয তনয়তভত োঠক। াভপ্তয 

াপ্তভয একতট কপ্তরপ্তজয াথমনীততয াধযোক। াভীয়ো াংস্কৃতত, বোলো, খোদয—ফ তকছুপ্তকাআ জ তনপ্তজয কপ্তয 

তনপ্তয়প্তছ। প্তফমোতবোপ্তফ াপ্তভয ভোতটয ন্তোন প্তয়ও াভপ্তযপ্তয নযোয় ফোঙোতরপ্তদয এখোপ্তন যজীফীয ভপ্ততো ফো 

কযপ্তত য়। াপ্তভয ফোঙোতরপ্তদয াতস্তপ্তত্বয াংকট, ভোনুপ্তলয বীত-ন্ত্রস্ত াফস্থো—এাআ গপ্তল্পয ভূর াঈজীফয প্তয় 

াঈপ্তঠপ্তছ। গল্পতটয াঅপ্তরোচনো প্রপ্তঙ্গ ড. জদফোীল বঞ্ঞোচোমম ফপ্তরপ্তছন, ‚গপ্তল্প াভীয়ো-ফোঙোতরয াঅন্ততযক 

ম্পপ্তকময টুকপ্তযো টুকপ্তযো ছতফ মতদও যপ্তয়প্তছ, তপ্তফ জল মমন্ত ট্রোপ্তগোতদয়োয ছোগর ওয়োাআ জমন াপ্তভয 

ফোঙোতরয যোজননততক তনয়তত। গপ্তল্পয একতট চতযি াভীয়ো োতপ্ততযয ফঙ্গোনুফোদ তকাংফো াউলোযঞ্জন বঞ্ঞোচোপ্তমময 

যফীন্দ্রনোথ ও াপ্তভয ম্পকম তনপ্তয় প্রাংো কপ্তযপ্তছ তঠক। তকন্তু জজযোততভময় জনগুে াফযথম াআোযোয় জোতনপ্তয় 

জদন, যজীফী তযচয় জছপ্তড় ভোতটয ন্তোন ফপ্তর দোফী কযপ্তরাআ শুরু প্তফ ট্রোপ্তগোতদয়োয াঈৎফ।‛
১৮

 এাআ গপ্তল্প 

াভপ্তযপ্তয ভপ্ততো ভোনুল ফোতড় কততয কযপ্তরও প্রতততনয়ত একটো াঈপ্তিগ ও াঅঙ্কোয ভধয তদপ্তয় জীফন-মোন 

কযপ্তত য়। তোাআ াভপ্তযপ্তক ফোতড় কততযয ভয় ফোতড়য জদয়োর মতটো ম্ভফ জবতপ্তযয তদপ্তক জটপ্তন তুরপ্তত য়। 

    ‘াপ্তক্ষো’ গল্পতটপ্ততও গল্পকোয তফতবন্ন রূক-াংপ্তকপ্ততয ভধয তদপ্তয় াপ্তভয ফোাংরো বোলো ও ফোঙোতর 

জীফপ্তনয াংকপ্তটয তচিতট োঠপ্তকয োভপ্তন তুপ্তর ধপ্তযপ্তছন। ১৯৬১ োপ্তরয ১৯জ জভ াপ্তভ ফোাংরো বোলোয জনয 

প্রোণ তফজমন জদন ফযোক াঈতযকোয কভরো বঞ্ঞোচোমম। গপ্তল্পয শুরুপ্তত নতন্দনী ফপ্তরপ্তছ, ‘াঅগোতভ ১৯জ জভ াঅভোয 

জন্মতদন’। ১৯জ জভ শুধু নতন্দনীয জন্ম তদন নয়, াপ্তভয ফোাংরো বোলো, াঅত্মতযোপ্তগয জন্মতদন। গল্পকোয 

নতন্দনীয ছতফতট এাঁপ্তকপ্তছন রোর ডুপ্তয তকাংফো ফুজ ফুতটদোয তোাঁপ্ততয োতড়প্তত। এাআ নতন্দনী চতযপ্তিয কল্পনোয় 

কভরো বঞ্ঞোচোপ্তমময ছোয়ো প্তড়প্তছ। গল্পকোয তীব্র প্রশ্নফোণ তনপ্তক্ষ কপ্তযপ্তছন, াঅভযো তক কভরো বঞ্ঞোচোপ্তমময ওযপ্তপ 

নতন্দনীয ভপ্ততো বোলো জপ্রপ্তভয ভোর জ্বোরোপ্তত োতয নো? াঅয তো নো প্তর জাআ াআততো ফগমী াঅক্রভপ্তনয ভপ্ততো 

তশুোঠয কোততনপ্তত ভুখ জঢপ্তক প্তড় থোকপ্তফ। তপ্তফ জরখক াঅোফোদী, ‘াঅগোভী াঈতনপ্ত জভ াঅভোয প্তঙ্গ যঞ্জপ্তনয 

জদখো প্তফ’ াথমোৎ াপ্তভয ফতমভোন তযতস্থতত স্বোবোতফক প্তফ। 

    ‘কযোকটো াথফো জচোযোকুঠুতযয াঅত্মকথো’ গপ্তল্পও াপ্তভয ফোঙোতরয প্রতত কফলভয ভূরক ভপ্তনোবোফ 

প্রততপতরত প্তয়প্তছ। এাআ গল্পতট জোভ নোভক এক মুফপ্তকয প্রফতিত ওয়োয াআততো। স্নোতক াঈত্তীণম ওয়ো 

জোপ্তভয জমোগযতো থোকো প্তেও ফোফোয তপক্সট তডপ্তোতজত জথপ্তক চোকতযয জনয াঈৎপ্তকোচ তদপ্তত য়। তকন্তু জাআ 

চোকতয জোভ োয়নো, এভনতক াঈৎপ্তকোচ জদওয়ো টোকোও তপপ্তয োয় নো। কোযণ জ প্রচুয তফত্তোরী নয়, 

প্রবোফোরীপ্তদয প্তঙ্গও তোয জকোন জমোগোপ্তমোগ জনাআ। ফপ্তচপ্তয় ফড় কথো জ াপ্তভয ফোঙোতর। তোাআ যশু জডকোয 
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ভপ্ততো াভীয়োযো চক্রোন্ত কপ্তয তোপ্তক চোকতয জথপ্তক ফতিত কপ্তয। াভোতনত-ফযথম জোভ এাআ মন্ত্রণো য কযপ্তত 

নো জপ্তয াঈন্মোদগ্রস্থ প্তয় প্তড়। এাআ গপ্তল্প জজযোততভময় জনগুে াপ্তভয ফোঙোতরয জোতলত-ফতিত ভোনুপ্তলয 

প্রতততনতধ তপ্তপ্তফ জোভপ্তক তুপ্তর ধপ্তযপ্তছন। 

    তযপ্তপ্তল ফরো মোয়, জজযোততভময় জনগুে একজন ভয় ও ভোজ-প্তচতন তল্পী। তোাঁয প্রতততট গল্প তনজস্ব 

জদখো ও জোনোয জগৎ জথপ্তক ৃি। জীফন ও জগৎপ্তক তততন জদপ্তখপ্তছন ফোস্তফফোদী দৃতিবতঙ্গপ্তত। শুধ ুতোাআ নয়, 

তফলয় বোফনো এফাং বোলোনরী তোাঁয গপ্তল্প কফতচিয ৃতি কপ্তযপ্তছ। ঘটনোয প্তঙ্গ প্তঙ্গ চতযপ্তিয ান্তজমগতও 

ভোনবোপ্তফ তযস্ফুট প্তয়প্তছ তোাঁয গপ্তল্প। তততন কখপ্তনোাআ ভন ভোতোপ্তনো, জছপ্তর বুরোপ্তনো গপ্তল্প োঠপ্তকয 

ভপ্তনোযঞ্জন কপ্তযনতন। োতযোতিমক জগপ্তত মো তকছু জদপ্তখপ্তছন এফাং ানুবফ কপ্তযপ্তছন তোপ্তকাআ তততন তোাঁয 

জছোটগপ্তল্প রূ তদপ্তয়প্তছন। ফতমভোন ভপ্তয়য জপ্রক্ষোপ্তট াপ্তভ ফোঙোতরযো প্রতততনয়ত জোতলত, ফতিত, াফপ্ততরত 

এফাং াতযোচোতযত। এাআ স্পমকোতয তফলয়তটপ্তকাআ জজযোততভময় জনগুে রূ তদপ্তয়প্তছন তোাঁয গল্পবুফপ্তন। এয 

োোোত বতফলযপ্তত াপ্তভয ফোঙোতরপ্তদয াতস্তত্ব জকোন প্তথ চোতরত প্তি তোযও াআতঙ্গত তদপ্তয়প্তছন াঅপ্তরোচয 

গল্পগুতরপ্তত। এতদক জথপ্তক তফচোয কযপ্তর জজযোততভময় জনগুপ্তেয গল্পগুতর জমন, ‘খোপ্ত ঢোকো ফোাঁকো তপ্তরোয়োয’। 
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