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বফশ্লেলশ্লণয াঅশ্লরোশ্লে যভোদ চচৌধুযীয েশ্লেবট গল্প
তযবজৎ বফশ্বো
েোযী াধযোে, ুশ্লযন্দ্রনোথ োন্ধ্য ভোবফদযোর, েরেোতো, বোযত
Abstract
Ramapada Chowdhury who are well known by ‘Galpakar of Middle Class Bengali People’. He was
born on 1922, in the city of Kharagpur, undivided of district Midnapore. This time, The British
Government ruled over the whole Indian. The decade of 1940, when ‘The second world war’ war
occured and all the Indian was suffered by this ‘war’, then he was came into Bengla Sahitya and wrote
many novels and short stories, fundamentally based by middle class people. He is alive now.

স্বোধীশ্লনোত্তয ফোাংরো চছোটগশ্লল্পয চরখেরূশ্ল যভোদ চচৌধুযী বফশ্ললবোশ্লফ বযবচত। াশ্লক্ষোেৃত প্রচোশ্লযয াঅশ্লরো চথশ্লে
দূশ্লয থোেশ্লত বোশ্লরোফোো এাআ েভেথো ফরো চরখেশ্লে ফোাংরো োবশ্লতযয াগুনবত োঠে তুরনোভূরে েভ বচনশ্লর মোযো
োবশ্লতযয এেবনষ্ঠ োধে তোাঁযো েশ্লরাআ স্বীেোয েশ্লয চনন তোাঁয োবতয ৃবিয নোনোভুবখ বফবচত্র্যশ্লে। তোাঁয োবতয ম্ভোয বফুর
নো শ্লর স্বশ্লল্পয ভশ্লধয বদশ্ল প্রবতবট গল্প-াঈনযো স্বোতশ্লযয ভুজ্জ্বর। দীঘঘজীফী ফতঘভোশ্লন াীবত এাআ স্ববোফ বনাঃঙ্গ ভোনুলবট
ফহুেোর শ্লশ্লছ চরখোবরবখ চথশ্লে োেোোবে াফয বনশ্লশ্লছন। এটো তয, ুদীঘঘ োবতয জীফশ্লন তোাঁয চছোটগশ্লল্পয াংখযো
চদড়’ চশ্লযো বন। াঈনযো ঞ্চোশ্লয েোছোেোবছ। গল্প-াঈনযোশ্লয াংখযো ফোবড়শ্ল মোো তোাঁয রক্ষয বছর নো। াঅশ্লর
চেোনবদনাআ বতবন তোাঁয চরখোবরবখশ্লে এেশ্লঘশ্লবভ শ্লত চদনবন। চরখোশ্লরবখ তোাঁয েোশ্লছ চোয চোাআশ্লত াফয মোশ্লনয ঙ্গী
চফব েশ্লয। াফয বতবন এেজন বোশ্লরো চরখে োয োোোব বোশ্লরো োঠে। াগুনবত ফাআ শ্লড়শ্লছন। োবতয-াোবতয
চেোন বেছুাআ ফোদ মোবন তোাঁয োঠয তোবরেো চথশ্লে। াঈত্তযোবধেোয ূশ্লত্র্ াঈচ্চশ্লভধো  স্মৃবতয াবধেোযী শ্লর তোাঁয বযফোশ্লযয
ূফঘজযো চোঈাআ োববতযে নন। বরখশ্লত বরখশ্লত চরখে শ্লশ্লছন বতবন। বযণত ফশ্ল চৌাঁশ্লছ চপশ্লর াঅো, চদশ্লখ াঅো জীফন
চথশ্লে োবশ্লতযয যদ খুাঁশ্লজ বনশ্লশ্লছন বতবন। মবদ চরখোবরবখয োশ্লতখবড় এশ্লেফোশ্লয ফোরযফশ্ল।
ভধযবফত্ত ফোঙোবরয রূেোয বোশ্লফ াবফাংফোবদতবোশ্লফ ু-বচবিত এফাং প্রাংবত যভোদ চচৌধুযী। তোাঁয ভধযবফত্ত চেবন্দ্রে
গল্পগুবরয ভশ্লধয প্রথভ াঈশ্লেখশ্লমোগয গ্রন্থ ’র – ‘াঈদোস্ত’। এাআ াঅশ্লরোচনোয প্রথভ াাংশ্ল াঅভযো ক্রভোন্বশ্ল তোাঁয ভধযবফত্ত
চেবন্দ্রে গল্পগুবর মঘোশ্লরোচনো েযফ। াঅয যফতঘী তথো চলোাংশ্ল চচঘো েযো শ্লফ তোাঁয ানগ্রয াঈজোবত ভোনুলশ্লেবন্দ্রে
গল্পগুবরশ্লে বনশ্ল।
ফোঙোবর ভধযবফশ্লত্তয মথোথঘ রূেোয যভোদ চচৌধুযী—
‘াঈদোস্ত’ (১৩৫০) এাআ চেণীয প্রথভ াঈশ্লেখশ্লমোগয গল্প। গল্পভশ্লগ্রয প্রথভ গল্প এবট। চোেুবযজীবফ ভধযবফত্ত বফষ্ণুযোশ্লভয
েোববন ‘াঈদোস্ত’। যভোদ’য চপশ্লর াঅো, চদশ্লখ াঅো জীফন াববজ্ঞতোয এাআ ভযভী াঅখযোশ্লন চযরেভঘচোযীয জীফন েোববন
াঈজীফয শ্লশ্লছ। নোভবফীন চেোন াখযোত জনবফযর চেশ্লনয চেনভোেোয বফষ্ণুযোভ। ফদবরয চোেুবয। স্বজনীন-াফোঙোবর
চদোবত বযশ্লফ। ঘশ্লয াঅয েভঘস্থশ্লর বফবচত্র্যীন ভ যণীশ্লত রুবটন ভোবপে জীফন বফষ্ণুযোশ্লভয। এেশ্লঘশ্লবভ ার াথচ
বনযবফবিন্ন জীফন মোশ্লন াবযস্ত বফষ্ণুযোশ্লভয বফতৃষ্ণ ভোনবে বফমঘশ্লস্তয বদেবট গল্পেোয চভৎেোয ফশ্লরশ্লছন —
‚ৃবথফীশ্লত চম াঅয ভোনুল াঅশ্লছ তো ভশ্লন েবযশ্ল চদ ‘াঅ’ াঅয ‘ডোাঈন’ চেন দুখোনো। ... বফষ্ণুযোশ্লভয
জীফশ্লন াঅশ্লছ শুধু াশ্লক্ষো। ূশ্লমঘোদ ভশ্লন বড়শ্ল চদ ন্ধ্যোয েথো, াঅয ন্ধ্যো-যোবত্র্য।‛১
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ুশ্লমোগন্ধ্োনী ভধযবফশ্লত্তয ভোনবেতো বফষ্ণুযোশ্লভয। বনশ্লভয ত্রুবট চদবখশ্ল ‘ভোছ ফযফোী’য চথশ্লে ভোছ াঅদো েশ্লয চন
চ। এাআ েোশ্লজ তোশ্লে ূণঘ োতো েশ্লযন াঅশ্লযে ুশ্লমোগ ন্ধ্োনী ভধযবফত্ত বট.ব. শ্লতযন। বফষ্ণুযোভ বীরু প্রেৃবতয। স্ত্রী োবফত্র্ী
াংোশ্লযয প্রশ্লোজনী ‘ছোেবন’ াঅনশ্লত াঅাআশ্লবন্ডোযশ্লে ফরোয জনয স্বোভীশ্লে ানুশ্লযোধ েযশ্লর বফষ্ণুযোশ্লভয বীবত যস্ত ভশ্লনয
বযচ োাআ। চাআশ্লঙ্গ বফত্ত এফাং োভোবজে স্তশ্লয নীশ্লচয চেণীয প্রবত তোয াঈন্নোবে ভশ্লনয েথো জোনশ্লত োবয। বনশ্লজয চথশ্লে
বফত্ত এফাং োভোবজে ফযফধোশ্লন নীশ্লচ াফস্থোন েযো ভোনুলজশ্লনয প্রবত তোয তোবিরয  োয াঈবি—
‚তুাআ ফযোটো চবোজন েযবছবর বে চয? চবোজন েযশ্লফ ফধঘভোশ্লনয ভোযোজো, াঅবভ েযফ াঅোয, তুাআ ফযোটো
খোবফ।‛২
ার এেশ্লঘশ্লবভ জীফশ্লন াবযস্ত এাআ ভোনুলবট বদশ্লনয াল্প বেছুক্ষশ্লনয াফয বফশ্লনোদশ্লনয জশ্লনয প্রোাআ েভঘী বফুয
ফোো মো। বপশ্লয এশ্ল স্ফূবতঘ ভশ্লন াবযোশ্লয দো এাআ ভোনুলবটয চজশ্লগ াঈশ্লঠ ুযশ্লনো োবযশ্ল মোো চযোভোবিেতোয
াঅশ্লভজ। প্রগোঢ় াঅগ্রশ্ল স্ত্রীশ্লে াঅবরঙ্গশ্লনয ভশ্লধয তৃবিয াঅস্বোদ চখোাঁশ্লজ। বেন্তু চমৌফন াঈত্তীণঘ স্ত্রী েতৃঘে প্রতযোখযোত শ্ল ফযথো ো
এাআ চপ্রৌঢ় প্রো ভোনুলবট। স্ত্রী রজ্জ াথচ স্পিবোশ্লফ ফশ্লর—
‚রজ্জো েশ্লয নো চতোভোয! ফুশ্লড়ো শ্লত চরশ্লর এখন াআফ?‛৩
‘ফুশ্লড়ো শ্লত চরশ্লর’ এাআ েথোবট বফলুযোশ্লভয ভশ্লন চফব েশ্লয ফোশ্লজ। চপশ্লর াঅো াতীশ্লতয স্বপ্নভধুয বদশ্লনয স্মৃবতভন্থন েশ্লয
বফষ্ণুযোভ। চমৌফশ্লনয েথো ভশ্লন শ্লড়। নেোরবজো াঅিন্ন ভোনুলবটয ভশ্লন াঅশ্ল েত েথো। এেফোয োবফত্র্ী তোশ্লে
বরশ্লখবছর—
‚বচবঠয চশ্লল তুবভ মো চচশ্লছ, তো বে বচবঠশ্লত চদো মো, এেবদন এখোশ্লন এশ্ল বনশ্ল চমশ্লো।‛৪
ুখ-স্মৃবত চযোভন্থন েশ্লয াঅয বোশ্লফ ফতঘভোশ্লনয েথো। তোো াঅশ্ল। াঅফোয এাআ বফষ্ণুযোভাআ দোবত্বীর বতো। চছশ্লরশ্লে
চটবরগ্রোবপ ববখশ্ল ববফলযত গশ্লড় বদশ্লত চো।
াংোশ্লয এেে াঈোজঘনক্ষভ বতবন। াথচ চপ্রৌঢ়শ্লত্বয দযজো ো যোখো এাআ ভোনুলবটয াংোশ্লয গুরুত্ব েভশ্লত থোশ্লে।
বনশ্লজশ্লে ভশ্লন  চেফর ভোত্র্ প্রশ্লোজশ্লনয চোেয। স্ত্রীয চচোশ্লখ বফগত বদশ্লনয বোশ্লরোফোো চনাআ। চছশ্লর-চভশ্ল তোশ্লে ভোনশ্লত চো
নো। এ ফ বোফশ্লত েি  তোয। চ বোশ্লফ ানযেথো। বফ ফছয াঅশ্লগয স্বশ্লপ্নয শ্লঙ্গ ফতঘভোশ্লনয েবঠন ফোস্তশ্লফয াঅশ্লো
েযশ্লত বগশ্ল চচোখ ঝোো শ্ল াঅশ্ল তোয। জীফন থ াশ্লনেটো োয েশ্লয এশ্ল াংোয বোশ্লয নুযব্জ, ত্নীশ্লপ্রভ ফবঞ্চত, ন্তোন
চথশ্লে বনযফ াফশ্লরো ম্বর এাআ ভোনুলবট েোশ্লজয ভশ্লধযাআ তোাআ োন্ত্বনো চখোাঁশ্লজ। ভধযবফত্ত চপ্রৌশ্লঢ়য জীফশ্লনয চরিবফ াঅশ্লরোচয
গশ্লল্প যভোদ বনুণ বোশ্লফ তুশ্লর ধশ্লযশ্লছন।
বল্পবত চভোনরোশ্লরয গল্প ‘যত্নেূট’ (১৩৫২)। াঈচ্চবফত্ত পর চভোনরোর গল্পবটয চেশ্লন্দ্র াফস্থোন েযশ্লর ভধযবফত্ত
মুফে াভশ্লরন্দু াশ্লনেটো জোগো জুশ্লড় যশ্লশ্লছ। ‘চৌদোবভনী াঅযন োেঘ’-য এেে াবধবত ফোবণজযচোরে চভোনরোর
বতন ন্তোশ্লনয বতো। ফতঘভোশ্লন চপ্রৌঢ় চভোনরোর চমৌফশ্লনাআ ত্নীশ্লে োবযশ্লশ্লছন। চেীর, দোবত্ব  ভোজ শ্লচতন বতো
চভোনরোর বিতীফোয বফফো েশ্লযনবন। ফড় চভশ্লশ্লে বোশ্লরো োশ্লত্র্ বফশ্ল বদশ্লশ্লছন। াঈদোয  স্বোধীন বচন্তো বফশ্বোী চভোনরোর
এেভোত্র্ ুত্র্ চোবনশ্লে স্ব-াআিো বফশ্লরশ্লত োফবরববট বখশ্লত মোো ফোধো চদবন। চেশ্লয চছোট চভশ্ল ারেো তোয
প্রোণোবধে—
‚চভোনরোশ্লরয াতৃি চচোখ চচশ্ল চচশ্ল চদশ্লখ, এেবট াস্ফুট পুশ্লরয ভশ্লতো চছোটশ্লভশ্ল ারেো বতর বতর
েশ্লয চলোশ্লরো েরো ূণঘ ফোয বদশ্লে এবগশ্ল চশ্লরশ্লছ।‛৫
ভোজ শ্লচতন দোবত্বফোন াংমভী চভোনরোর ভধযশ্লমৌফশ্লন স্ত্রীশ্লে োবযশ্ল দীঘঘেোর বনাঃঙ্গ নোযী ফবজঘত জীফন েোটোবিশ্লরন।
ঠোৎ ঠোৎ াফশ্লচতন ভশ্লন বজবফে চোবদো াঈাঁবে বদশ্লশ্লছ বঠোআ, বেন্তু চাআ শ্লথ ান্তযো শ্লশ্লছ ভোজ-াংস্কোয-েযোটো 
চেীর বতৃত্ত্বো। াথচ প্রফৃবত্তয প্রফর টোশ্লন ভোশ্লঝ ভোশ্লঝ তোয ভশ্লন —
‚চেভন চমন রোশ্লগ, পোাঁেো-পোাঁেো। ান্ধ্েোয শ্লরাআ চে চমন ফুশ্লেয চবতয চথশ্লে এেভুশ্লঠো ভোাং চটশ্লন চফয
েশ্লয চন, চেভন চমন পুপু চোঁশ্ল শ্লঠ। এেো ভশ্লন  বনশ্লজশ্লে, ছটপট েশ্লযন, বফছোনো গড়োগবড়
চদন এধোয চথশ্লে ধোয মঘন্ত। পুশ্লরয ভশ্লতো নযভ বফছোনো, তফু শুশ্ল াস্ববস্ত রোশ্লগ। ভৃত ভোরক্ষ্মীশ্লে
ভশ্লন শ্লড়, স্ত্রীয চপ্রতোত্মোটো চমন তোাঁয চোযোশ্ল চক্র েোশ্লট। ধযো চদ নো। ভোশ্লঝ ভোশ্লঝ চভোনরোর ভশ্লন
েশ্লযন, তোাঁয বুর শ্লশ্লছ। ভোরক্ষ্মীয াঅনটো াঅয েোাঈশ্লে নো বদশ্ল জীফনটো ফযথঘ েশ্লয তুশ্লরশ্লছন বেন্তু
রজ্জো  চম! াফন্তী, ারেো, চোবন। বে েশ্লয ভুখ চদখোশ্লফন বতবন ভোশ্লজ?‛৬
াঅয এশ্লফয তজঘবনশ্লে ব েশ্লয চভোনরোর। াথচ চবতয চবতয এেটো চোবদোয ফোষ্প েুণ্ডরী োবেশ্ল াঈঠশ্লত চোাআশ্লছ।
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বফশ্লেলশ্লণয াঅশ্লরোশ্লে যভোদ চচৌধুযীয েশ্লেবট গল্প
তযবজৎ বফশ্বো
বেন্তু এযয পর বোশ্লফ ফোবণজয বযচোরনো েশ্লযশ্লছন চভোনরোর। েোযখোনোয ৎ বযেভী নতুন াঈদ্ভোফনী বচন্তোয
াবধেোযী মুফে াভশ্লরন্দুশ্লে বচশ্লন বনশ্লত াুবফধো  নো বফচক্ষণ চভোনরোশ্লরয। াভশ্লরন্দুয ভশ্লতো চছশ্লরশ্লে ফড় েশ্লয তুরশ্লত
াআশ্লি শ্লর জোভোাআ েযোয েথো বোফশ্লতাআ োশ্লয নো বতবন। ফোবণজয প্রবতষ্ঠোনশ্লে চর এফাং াঈচ্চতোয ৃশ্লঙ্গ চৌাঁশ্লছ চদোয জশ্লনয
াভশ্লরন্দুয ভশ্লতো মুফেশ্লে তোয চোাআ। ভধযবফত্ত াভশ্লরন্দু ভোবরশ্লেয ানুগ্রশ্ল বনশ্লজয স্বশ্লপ্নয বযবধশ্লে াঅেো েশ্লয চতোশ্লর।
মবদ াবচশ্লযাআ াঅভশ্লরন্দুয স্বশ্লপ্নয াঈড়োন চবশ্লঙ শ্লড়। শ্লচতনতোয চোফুশ্লে াভশ্লরন্দুশ্লে চভোনরোর ফুবঝশ্ল চদন াঈচ্চবফত্ত
াঅয ভধযবফশ্লত্তয তপোৎ। স্বপ্নবশ্লঙ্গ াভশ্লরন্দুয াঅশ্লো  ‘বডজোাআশ্লনয চশ্লটিটো’ প্রবু চভোনরোরশ্লে বনাঃস্বোথঘ বোশ্লফ দোন
েযোয জশ্লনয। াঅশ্লো, তোো, বযশ্লশ্লল বনশ্লজয বোশ্লগযয শ্লঙ্গ াঅশ্লো েশ্লয ভধযবফত্ত াভশ্লরন্দু নবত স্বীেোয েশ্লয।
চপ্রৌঢ় বেন্তু ুঠোভ চদশ্লয াবধেোযী চভোনরোশ্লরয দীঘঘ নোযী বফফবজঘত জীফশ্লন শুরু  প্রফৃবত্তয প্রফর চো। ভন াঅয
াআবন্দ্রশ্লয চম ‘াআিো েীট’ এতেোর ভোজ, াংস্কোয াঅয বতৃত্তোয েোশ্লছ াংমশ্লভ ফোাঁধো বছর এখন তো বোঙোয াঈক্রভ র।
াফদবভত াআিোয প্রফর চোশ্ল াআবন্দ্রশ্লয দোত্ব চভশ্লন বনশ্লরন। াইবডো েভশ্লেশ্লেয তোড়নো চঞ্চর শ্ল াঈঠর তোয ভন। চফ
যোত েশ্লয বপশ্লযশ্লছন চভোনরোর। াঅয দু’বদন ফোশ্লদ ারেোয বফশ্ল। এফোয বতযেোয ক্লোবন্ত নোভশ্লফ জীফশ্লন। এাআফ নোনোবেছু
চবশ্লফ াবস্থয শ্ল শ্লঠন। ভশ্লনয বফবচত্র্ চখোশ্লর যোশ্লতয ান্ধ্েোশ্লয চভশ্লশ্লে ঘুভন্ত চদশ্লখ ঠোৎ—
‚চভোনরোশ্লরয যীশ্লয বযো-াঈবযোগুশ্লরো চমন চোঁশ্ল াঈঠর। ারেো এত ুন্দয। ভোরক্ষ্মীয চচশ্ল
ুন্দয! াথচ চচোশ্লখ শ্লড়বন তোাঁয?‛৭
বতৃত্তোয তীব্র ধোক্কো চফবযশ্ল এশ্লরন। তোাআ যীযী মত জ্বোরো, েোভনোয াঅগুশ্লন দগ্ধ েযশ্লত চফশ্লছ বনশ্লরন চরোেরজ্জোয চথশ্লে
বনযোদ নোতবন ববিয াঅো োোবড় চভশ্লয ‘রোর গুরফোোয াঅাঁট াঅবঙোয’ ফোাঁধশ্লন চচোখ ঝরোশ্লনো স্বোশ্লস্থোজ্জ্বর নোযী যীযশ্লে।
গশ্লল্পয চশ্লল ঐ াঅবেত নোযীয াঅত্মভঘশ্লণয ভশ্লধয াথঘ-ক্ষভতো-প্রবতবত্তয বফবনভশ্ল নোযীয াআজ্জত ক্র এফাং প্রফৃবত্তয
াঅবধতয চরখে ফুবঝশ্ল চদন।
প্রোক-স্বোধীনতোয চপ্রক্ষোশ্লট ‘শ্লমোগ’ (১৩৫২) গল্পবট যবচত। গল্পবটয েোবনী ভোভবে াঅথঘ-োভোবজে বযবস্থবতশ্লত
ভধযবফশ্লত্তয াবস্তশ্লত্বয রড়োাআ বনশ্ল। োে  োবশ্লতয গল্প। োে চগোষ্ঠীয প্রবতবনবধ েশ্লণঘর জনন এফাং ভধযবফত্ত দুবট
বযফোয ফীশ্লযন-াবভতো, বফনোথ-যোণীয েথো এাআ গশ্লল্পয প্রবতোদয। াঅফোয ভধযবফশ্লত্তয ভশ্লধয ‘াঈচ্চ’ াঅয ‘বনম্ন’ এাআ দুাআশ্লয
োথঘেয চদবখশ্লশ্লছন চরখে। তুরনোভূরে াঈচ্চ ভধযবফত্ত ফীশ্লযন-াবভশ্লতয শ্লঙ্গ বনম্ন ভধযবফত্ত বযফোয বফনোথ-যোণীয
োভোবজে স্তযশ্লবদ স্পি েশ্লযশ্লছন গল্পেোয।
ফোফুরবডবয বডশ্লযক্টয েশ্লণঘর জনশ্লনয প্রফর প্রতোশ্লয বযচ বদশ্লশ্লছন চরখে। এে োত  এে চচোখীন ফীবৎ দঘন
েশ্লনঘর জনশ্লনয খোভশ্লখোবরনো এফাং াআবন্দ্রযোণতোয বদেবট বোনে। বতবন চোাআশ্লর েোাঈশ্লে চমভন ফঘস্বোন্ত েযশ্লত োশ্লযন
চতভবন চদোবত চভশ্ল চথশ্লে বদ্রশ্লরোে ঘশ্লযয ফাঈ মঘন্ত তোয াআবন্দ্র রোরোয বেোয শ্লত োশ্লয। ব াঅয াশ্লথঘয বফবনভশ্ল
ভোনবফেতোয রুন্ঠনেোযী এাআ ভোনুলবট াঅগোশ্লগোড়ো যশ্লয চঘযো। তোয ফীবৎতোয চূড়োন্ত ফণঘনো চরখে বদশ্লশ্লছন —
‚—ফোফুরবডবয বডশ্লযক্টয জনন। মোয এেটো েরশ্লভয চখোাঁচো াঅট’ টোেো চফতশ্লনয াবপোশ্লযয চোেবয
ফযখোস্ত শ্ল মো, চখোশ্লরয ভোথো চম লোটশ্লে োত’ েযশ্লত োশ্লয, েোভশ্লধনুয ভশ্লতো মো বেছু ভঞ্জুয
েযশ্লত োশ্লয চম। ফোফুরবডবয াঈাআ-বাঁশ্লড়গুশ্লরো জোশ্লন, াঈেোয নো চোে াবনি েতখোবন েযশ্লত োশ্লয
চীপ চভেোবনেযোর াআবঞ্জবনোয েশ্লনঘর জনন।‛৮
এবদশ্লে ফীশ্লযন  াবভতোয নযো তুরনোভূরে াঈচ্চ ভধযবফশ্লত্তয ‘চভবে’ েযোটো, জীফনমোন  ুখবনদ্রোয ভূশ্লর াঅশ্লছ
‘বতযোনব্বাআ টোেোয চোেবয’। বনশ্লজশ্লদয চথশ্লে এে ধো নীশ্লচ বনম্ন ভধযবফত্ত, প্রবতশ্লফব বফনোথ  যোণীয বযফোশ্লযয প্রবত চযভ
াঈদোীন এফাং তোবিরয  চূড়োন্ত াভোনবফেতোয বযচ বদশ্ল, যোশ্লত্র্য ান্ধ্েোশ্লয ফীশ্লযন মখন বফনোশ্লথয ফুশ্লড়ো ফোফোয প্রশ্লঙ্গ
ফশ্লর ‘টর তুরর চফোধ’, তখন বচশ্লন বনশ্লত াুবফধো  নো ভোশ্লজয এাআ বফশ্লল চেণীবটশ্লে। এবদশ্লে বনম্ন ভধযবফত্ত
বফনোশ্লথয ভশ্লন ুখ চনাআ। যোণীশ্লে বঘশ্লয োযোক্ষণাআ ােোযণ শ্লন্দশ্লয বফলফোশ্লষ্প জ্বশ্লর ুশ্লড় ছোযেোয তোয ভন। প্রবতশ্লফী
ফীশ্লযন-াবভতোয ুখ-স্বোিশ্লন্দ  াশ্লথঘয প্রোচুশ্লমঘ াইলঘোবন্বত বফনোথ। বনতয াবোশ্লফয াংোশ্লয ভুখ ফুশ্লঝ থোেো যোণী েখশ্লনো
টুবেটোবে দযেোশ্লয োশ্লয ফোবড় চগশ্লর বফনোশ্লথয ায রোশ্লগ। ফীশ্লযশ্লনয শ্লঙ্গ বনশ্লজয স্ত্রীশ্লে জবড়শ্ল েুৎো বদশ্লত াংশ্লেোচ
ফোশ্লধ নো। এবোশ্লফাআ বনম্ন ভধযবফশ্লত্ত বযফোশ্লয ক্রভ স্বোভী-স্ত্রীয ভশ্লধয োযস্পবযে শ্লন্দ  াবফশ্বো চথশ্লে রুত ত োবযশ্ল মো
েদ্ধো। প্রোে-বফফোশ্লয চযোভোন্স এফাং বফফো-য াল্প শ্লয স্বপ্নশ্লভদুয বদনগুবর ঝোো শ্ল তোযো দূশ্লয শ্লয চমশ্লত থোশ্লে। বতবয
 ভোনবে ফযফধোন। তখন তোযো চমন ানয গ্রশ্লয ফবন্দো।
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বফশ্লেলশ্লণয াঅশ্লরোশ্লে যভোদ চচৌধুযীয েশ্লেবট গল্প
তযবজৎ বফশ্বো
াঅয মোযো বফনোশ্লথয ভশ্লতো প্রো াঈদোীন বফঘুশ্লয ার, াথচ ানফযত ভোনবে  াংোবযে চোশ্ল বষ্ঠ াো
াঈোীন ভোনুল, তোযো তুি চেোন াফরম্বনশ্লে াঅাঁেশ্লড় াঅত্মোন্ত্বনো চখোাঁশ্লজ। বফনোথ তোয এেশ্লঘশ্লবভ াঅয ায ভ
েোটোশ্লনোয াঈো চফয েশ্লয চন। ‘চদখোয চনো’ বফনোশ্লথয। এাআ চদখোয চনোশ্লতাআ এেবদন বফনোথ াঅবফষ্কোয েশ্লয ফীশ্লযনাবভতোয ুশ্লখয াঅর চোবফেোবট। েশ্লনঘর জনশ্লনয ফোাংশ্লরো ফোবড় চথশ্লে াবভতোশ্লে চফবযশ্ল াঅশ্লত চদশ্লখ চপশ্লর বফনোথ।
ফুঝশ্লত ফোবে থোশ্লে নো ফীশ্লযন-াবভতোয ুশ্লখয চোবফেোবঠয ভূরযয। াবভতোয নোযীশ্লত্বয বফবনভশ্ল ফীশ্লযনশ্লে বেশ্লন বনশ্লত 
ুখ, াঅনন্দ, েযোটো  শ্লদোন্নবত। োপশ্লরযয ববড় গড়শ্লত  াঅত্মম্মোন বফজঘশ্লনয ভূশ্লরয। ফীশ্লযন-াবভতোয এাআ
বতযেোশ্লযয যোজ াঅবফষ্কোয েশ্লয বফনোথ খুাঁশ্লজ ো চফাঁশ্লচ থোেোয নতুন যদ। বনশ্লজশ্লে তুি নো ভশ্লন েশ্লয ভোথো াঈাঁচু েশ্লয
ফোাঁচোয তোবগদ ানুবফ েশ্লয চ। ানযবদশ্লে ভধযবফত্ত মখন স্ব-চেণী এভন বে বনশ্লজয চথশ্লে নীশ্লচ াফস্থোনেোযী ভোনুশ্ললয েোশ্লছ
ধযো শ্লড় মো তখন াো চফোধ েশ্লয। তোাআ োভোবজে রজ্জোয াঅঙ্কো বফনোথশ্লে ফীশ্লযন ানুশ্লযোধ েশ্লয, চদশ্লখ চপরো
ঘটনো েোাঈশ্লে নো ফরোয জশ্লনয।
গল্পেোয যভোদ চচৌধুযীয এাআ গল্প ভধযবফশ্লত্তয চেণী বযচোে। াঅফোয ভধযবফশ্লত্তয ভশ্লধয দুবট চেণী াঈচ্চ াঅয বনশ্লম্নয
স্বরূ বচবনশ্লশ্লছন বতবন। প্রোে-স্বোধীনতোেোরীন ভধযবফশ্লত্তয াথঘননবতে াংেট, জীবফেো ীনতো, াঅবথঘে াবনশ্চতো  ভ
াংেশ্লটয গল্প ‘শ্লমোগ’।
ছো-চোলো ভধযবফশ্লত্তয গল্প ‘েুীদোবেত’ (১৩৫২)। চোেবযজীফী োত ন্তোশ্লনয বতো চজযোবতলফোফু এাআ গশ্লল্পয চেন্দ্রী
চবযত্র্। ফদরীয চোেবযশ্লত বচযেোর ফোো ফদরোশ্লত শ্লশ্লছ। াফশ্লযয োাঁচ ফছয াঅশ্লগয ভশ্লয বচত্র্ গল্পেোয ধশ্লযশ্লছন।
চজযোবতলফোফু চোেুবযশ্লত ঢুশ্লেবছশ্লরন লোট টোেো, এখন োশ্লিন শ্লনশ্লযো’। ভশ্লয োশ্লথ াথঘননবতে াফস্থো ফদশ্লরশ্লছ,
ফদশ্লরশ্লছ জীফনমোত্র্োয ধযণ। ফদর বন শুধু বচযেোরীন ভধযবফত্ত ভোনবেতো। তোাআ বোড়োশ্লট চজযোবতলফোফু বনশ্লজয
চছশ্লরশ্লভশ্লশ্লদয বভশ্লত চদবন ফোবড়োরোয বযফোশ্লযয শ্লঙ্গ। এাআ গশ্লল্প ভধযবফত্ত বযফোশ্লযয ছবফ এাঁশ্লেশ্লছন চরখে।
চোেবযজীফী ভধযবফত্ত বতো মথোম্ভফ চচিোয ত্রুবট যোশ্লখনবন চছশ্লরশ্লভশ্লশ্লদয ভোনুল েযোয জশ্লনয। ভশ্লয বযফতঘশ্লনয োশ্লথ
োশ্লথ াফস্থোয ফদর শ্লশ্লছ চজযোবতলফোফুয। বনম্ন ভধযবফত্ত চজযোবতলফোফু াঅজ তোাআ স্বপ্ন চদশ্লখন াঈচ্চ ভধযবফশ্লত্ত াঈত্তযশ্লণয।
াআশ্লি েযশ্লর ফোবড়োরোশ্লে বতবন চদবখশ্ল বদশ্লত োশ্লযন েরেোতোয ফুশ্লে ফোবড় োেোশ্লনোয ঙ্গবত তোয াঅশ্লছ।
াবধেোাং চক্ষশ্লত্র্ চদখো মো ভধযবফশ্লত্তয বযফোশ্লযয চছশ্লরশ্লভশ্লযো ফড় োয োশ্লথ োশ্লথ বতো-ভোতোয োশ্লথ তোশ্লদয
এেটো াফস্থোনগত  প্রজন্মগত দূযত্ব ফোড়শ্লত থোশ্লে। চজযোবতলফোফুয বযফোশ্লযয চক্ষশ্লত্র্ এয ানযথো বন। বফফোবত ফড় চছশ্লর
রক্ষীনোথ চো ফোফো ভোশ্লে চছশ্লড় দূশ্লয বনবযবফবরশ্লত থোেশ্লত। ফাঈ চদখশ্লত ুবফধোয ন তোাআ ান্তুি চভজ চছশ্লর াতুর েোশ্লজয
ছুশ্লতো প্রো ঘয চছশ্লড়শ্লছ ফরো চশ্লর। াঅয চছোট চছশ্লর ূশ্লমঘন্দু চতো যীবতভত বফশ্লদ্রো েশ্লয ফশ্লশ্লছ ববনজোশ্লতয চভশ্লশ্লে বফশ্ল
েশ্লয চজযোবতলফোফুশ্লে তযোজয বতো েশ্লয।
ভধযবফশ্লত্তয াশ্লনে স্বপ্ন। ভধযবফত্ত বতো তোাআ বোশ্লফন চছশ্লরশ্লভশ্লশ্লদয ফড় েশ্লয তুরশ্লফন। চভশ্লশ্লদয বোশ্লরো ঘশ্লয বফশ্ল
চদশ্লফন। চজযোবতলফোফু চছশ্লরশ্লভশ্লশ্লদয ফড় েশ্লযশ্লছন ফশ্লট বেন্তু ভোনুল েশ্লয তুরশ্লত োশ্লযন বন। ভধযবফশ্লত্তয াঅয এে ফড় স্বপ্ন
বনজস্ব ফোবড় বতবয েযোয। চজযোবতলফোফু স্বপ্ন চদশ্লখন বযটোশ্লোত্তয জীফশ্লন বনজ ফোবড়শ্লত বনবফঘশ্লে োবন্তশ্লত ফো েযোয। ম্ভোফয
এাআ ফোবড়য েযোন বনশ্ল চছশ্লরশ্লভশ্লয শ্লঙ্গ তোয ভশ্লতয বভর  নো। চদখো মো ভধযবফশ্লত্তয স্বপ্ন াবধেোাংশ্লাআ পর  নো।
স্বশ্লপ্নয মখন ভৃতুয  তখন োশ্লত ফড় এেটো ভ থোশ্লে নো। চজযোবতলফোফুয চক্ষশ্লত্র্ এভনটোাআ শ্লশ্লছ। জীফশ্লনয চল
াধযোশ্ল বোফ চভরোশ্লত োযশ্লছন নো বতবন। াফশ্লশ্লল ভবযো শ্ল শ্লঠন এেটো ফোবড় বতবয েযোয জনয।
ঞ্চ ভধযবফশ্লত্তয ফড় বফবিয। চজযোবতলফোফু োযোটো জীফন শুধু ঞ্চ েযফোয চচিো েশ্লযশ্লছন। ঞ্চ েযশ্লত চশ্লযশ্লছন।
াঈোবজঘত াথঘ াঅয বঞ্চত াশ্লথঘ চছশ্লরশ্লদয ড়োশুনো চমভন েবযশ্লশ্লছন চতভবন চভশ্লশ্লদয বফশ্ল বদশ্লশ্লছন। শুধু তোাআ ন,
াফযেোরীন টোেো াঅয বঞ্চত াথঘ বদশ্ল বনশ্লজয এেটো াঅস্ত ফোবড় বতবযয স্বপ্ন চদশ্লখন বতবন। চফবযবোগ ভধযবফশ্লত্তয নযো
বতবন স্বশ্লপ্নয চৌধ বনভঘোণ েশ্লযন। এশ্লেয য এে েযোন াঅাঁেশ্লত থোশ্লেন। জবভ চেনোয বোফনো চথশ্লে ফোবড় বতবয নেো শুধুাআ
ফদরো, োেোয  নো স্বপ্ন। ভশ্লয বাঁবড় চফশ্ল জীফশ্লনয তযী এশ্লগোশ্লতাআ থোশ্লে। বোফনো বেছুশ্লতাআ চথশ্লভ থোশ্লে নো। ঘবড়য
েোাঁটো চথশ্লভ থোশ্লে নো। বেন্তু ভধযবফত্তুরব স্তো চখোাঁজোয ভোনবেতো বেছুশ্লতাআ চমন েযোন ফোস্তফোবত  নো।
এেভ চদশ্লখন ফোবড় বতবযয প্রশ্লোজন পুবযশ্লশ্লছ। াবধেোাং ভধযবফশ্লত্তয চমভন চফবয বোগ স্বপ্ন োেোয  নো বঠে
চতভন চজযোবতলফোফুয ফোবড় বতবযয স্বপ্ন চবশ্লঙ খোনখোন শ্ল মো। বনভঘভ ফোস্তশ্লফয েবঠন েলোঘোশ্লত ফোবড় বতবযয স্বপ্ন জরোঞ্জবর
বদশ্লত । এশ্লেফোশ্লয েবনষ্ঠ চভশ্লয বফশ্লয বচন্তো, ফৃদ্ধ বতো-ভোতোশ্লে চছশ্লড় ুত্র্শ্লদয ানযত্র্ চশ্লর মোোয ুি ফোনো,
াফযেোরীন জীফন েোটোশ্লনোয াথঘবচন্তো ‘ফোস্তশ্লফয চচোখ’ খুশ্লর চদ। তোাআ চল জীফশ্লন ন্তোনশ্লদয প্রবত চভোবঙ্গ  ফযোথো বযো
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বফশ্লেলশ্লণয াঅশ্লরোশ্লে যভোদ চচৌধুযীয েশ্লেবট গল্প
তযবজৎ বফশ্বো
ভন বনশ্ল চপ্রৌঢ় বত-ত্নী প্রো বনফঘোন্ধ্ফ এেভোত্র্ যস্পয বনবঘযতো জীফন াআবতোশ্লয ফোবে োতো াঈল্টো। শ্লতো েখশ্লনো
রুেোশ্লনো ফযথো চচোশ্লখয োতো বববজশ্ল চদ। াঅয এবোশ্লফাআ বোশ্লগযয শ্লঙ্গ াঅশ্লো েশ্লয ফোবে বদনগুবর তোশ্লদয েোশ্লট।
‘জ্বোরোয’ যচনোেোর ১৩৬৫ ফঙ্গোব্দ, াআাংশ্লযবজ ১৯৫৮ বিিোব্দ। চদ স্বোধীন শ্লশ্লছ দ ফছয। প্রথভ ঞ্চ ফোবলঘেী বযেল্পনো
চভোটোভুবট ফযথঘ। চদশ্লয াঅবথঘে োর চফোর। ভধযবফশ্লত্তয াফস্থো তনথফচ। এভনাআ এে টোরভোটোর াথঘননবতে াঅফশ্ল এোআ
ফোবড়শ্লত দুবট বযফোয ফো েশ্লয, াআন্দ্রনোথ-যোভরী এফাং ুযঞ্জন-বাঈবর। াফয যোভরী  বাঈবর দুাআ চফোন ফশ্লট।
ুযঞ্জন-বাঈবরয াফস্থো তুরনোভূরে ির এফাং প্রেৃতাআ তোযো ুখী দম্পবত। াথচ াঅোত দৃবিশ্লত াআন্দ্রনোথ-যোভরীশ্লে ুখী
ভশ্লন শ্লর তোযো মথোথঘ ুখী ন। চেননো ভোতোর াআন্দ্রনোথ ন্ধ্যোয ান্ধ্েোয নোভশ্লরাআ ানয ভোনুল শ্ল শ্লঠ। নৃাং, ক্রুয, বাং্
ভোতোশ্লরয দৃবিশ্লত টরশ্লত থোেো ভোনুলবট এশ্লেফোশ্লযাআ োশ্লল্ট মো যোশ্লতয ান্ধ্েোশ্লয। াঅফোয বদশ্লনয াঅশ্লরো চপোটোয শ্লঙ্গ শ্লঙ্গ
চধোোতুরী োতোয ভশ্লতো বনষ্পো ভশ্লন  তোশ্লে—
‚এ বভশ্লঠ বভতোবরয াঅু ূমঘভুখী পুশ্লরয ভশ্লতোাআ বদনোফদ্ধ। চল চযোদ্দুশ্লযয শ্লঙ্গ শ্লঙ্গাআ াঈশ্লফ মো
যোভরীয ুশ্লখয ববয।‛৯
াআন্দ্রনোশ্লথয চনো ডুশ্লফ মোোয ম্ভোফয েোযণ ম্পশ্লেঘ গল্পেোয ফশ্লরশ্লছন —
‚বদশ্লনয াঅশ্লরো যোভরী াঅয াআন্দ্র েত ুখী। োোোব, াআ-েো। পূবতঘশ্লত াঅয পুযশ্লত চমন ডুশ্লফ
াঅশ্লছ দুজশ্লন। াথচ ূমঘ বনফশ্লরাআ চনো ডুফশ্লত চো চেন াআন্দ্রনোথ? াংোয বুরশ্লত চো চেন? যোাঁ,
চমৌফশ্লন চে চমন স্পি এেটো ছবফ এাঁশ্লে চযশ্লখ চগশ্লছ য ভশ্লন। ভশ্লনয শ্লট দুশ্লর দুশ্লর শ্লঠ াূফঘ ুন্দয
এেবট প্রফঞ্চনোয ভূবতঘ। তোশ্লে চবোরফোয জশ্লনযাআ শ্লতো!‛১০
বাঈবর চবশ্লফ ো নো এাআ দুদঘো চথশ্লে বেবোশ্লফ চফোন যোভরীশ্লে াঈদ্ধোয েযশ্লফ। াআন্দ্রনোথশ্লে ুহৃশ্লদয ভশ্লতো ফরশ্লত চগশ্লর
যোভরীয দুদঘো ফোশ্লড় বফ েশ্লভনো। চলশ্লভল চবশ্লফ বচশ্লন্ত বাঈবর এে াববনফ ন্থো চফয েযর। বঠে চম ভ াআন্দ্রনোথ
যোভরীশ্লে ভোযধয েশ্লয াঅয যোভরীয েরুণ বচৎেোয চোনো মো, চাআ ভশ্ল ুযঞ্জন ভোতোশ্লরয বভশ্লথয াববন  বাঈবর
বভবছবভবছ াঅতঘবচৎেোয েশ্লয। মোাআশ্লোে ুযঞ্জন-বাঈবরয এাআ বভশ্লথয াববনশ্লয দোোাআ েোশ্লজ এর যোভরীয দুাঃখভ জীফশ্লন।
মোাআ চোে ুযঞ্জন-বাঈবরয এাআ বভশ্লথয াববনশ্লয দোোাআ েোশ্লজ এর যোভরীয দুাঃখভ জীফশ্লন। ফন্ধ্ র াআন্দ্রনোশ্লথয
াতযোচোয। াআন্দ্রনোথ এখন চথশ্লে ঐ ভশ্ল াঈদগ্রীফ শ্ল েোন চশ্লত থোশ্লে বাঈবরয াঅতঘবচৎেোয চোনফোয াঅঙ্কো।
এাআ ঘটনোয ভশ্লধয বদশ্ল গল্পেোয ভধযবফত্ত ভোনুশ্ললয াদ্ভুত ভোনবেতোয বযচ চদন। ভোনুল বনশ্লজ জোশ্লন নো চেোথো
বেবোশ্লফ চ ুখী। াশ্লনেশ্লক্ষশ্লত্র্াআ ানযশ্লে েি বদশ্ল বনশ্লজয রুেোশ্লনো ফযোথোয াঈভ চ চখোাঁশ্লজ। ূফঘ প্রণশ্লয ফযথঘতো, াঅবথঘে
দুযোফস্থো াুখী ভোনুল েি বুরশ্লত চনো ডুশ্লফ চমশ্লত চো। ভশ্লয োশ্লথ োশ্লথ েখশ্লনো চ বনশ্লজয ােশ্লভঘয নৃাংতো
াশ্লযয াঅচযশ্লণ াঅবফষ্কোয েশ্লয শুধশ্লয চন। ফুঝশ্লত োশ্লয বনশ্লজয বুর। ান্ধ্েোয চথশ্লে াঅশ্লরোয শ্লথ বপশ্লয াঅশ্ল। বঠে
চমভনবট শ্লশ্লছ এাআ গশ্লল্প াআন্দ্রনোশ্লথয।
বনম্ন ভধযবফত্ত দুবট বোড়োশ্লট বযফোযশ্লে বনশ্ল চরখো গল্প ‘দুশ্লধয স্বোদ’ (১৩৬০)। চমখোশ্লন গ্রোোিোদন প্রধোন ভযো চখোশ্লন
বফরোবতো স্বপ্ন বফবে। তফু ছ-ভোশ্ল, ন-ভোশ্ল এযোাআ স্তো দোশ্লভয বটবেট চেশ্লট বশ্লনভো চদশ্লখ বোংফো ফছশ্লয এে াঅধফোয
েোছোেোবছ াঅধশ্লফরো-এেশ্লফরোয ভ্রভণ চশ্লয াম্পূণঘ বফরোবতো চভটোশ্লনোয চচিো েশ্লয। াঅফোয চোঈ ফো গশ্লল্পয বনরুবদয ভশ্লতো
বশ্লনভো শ্লরয ফোাআশ্লয দু’াঅনো দোশ্লভয বশ্লনভোয াংবক্ষি বযবচবত ফাআ শ্লড় দুশ্লধয স্বোদ চঘোশ্লর চভটো। শ্লয প্রবতশ্লফী ভশ্লর
বশ্লনভো চদখোয বভশ্লথয গল্প ফশ্লর বনশ্লজয বফরোবতো জোবয েশ্লয। াথচ বনরুবদ ভোনুলবট বনম্ন ভধযবফশ্লত্তয াবযোফতাঃ স্বোভীয
চফতন ফোড়োয য বশ্লনভো চদখশ্লত চমশ্লত চো নো। চমৌফশ্লনয বফরোব খ ভশ্লয োশ্লথ োশ্লথ শুবেশ্ল বগশ্লশ্লছ। এাআ গশ্লল্প
গল্পেোয াংবক্ষি তুবরয াঅাঁচশ্লড় চদখোশ্লত চচশ্লশ্লছন বনম্ন ভধযবফশ্লত্তয বশ্লফ েশ্লয াংোয চোরোশ্লনো, বফরোবতোয স্বপ্ন চদখো 
স্বপ্নবশ্লঙ্গয শ্লঙ্গ বদ্রতোয ভুশ্লখো শ্লয াঅত্মম্মোন ফোাঁবচশ্ল যোখোয ফযথঘ চচিোশ্লে।
‘ম্ভফ াম্ভফ’ গল্পবটয যচনো েোর ১৩৬০ ফঙ্গোব্দ। ভধযবফত্ত বযফোশ্লয এেভোত্র্ চযোজশ্লগশ্লয, বফফোবতো বনরুভোয ফোফোয
ভৃতুযয য ভো-বোাআশ্লে চছশ্লড় শ্বশুযফোবড় মোো  নো। চম ভো স্বোভী চফাঁশ্লচ থোেশ্লত চভশ্লশ্লে শ্বশুযফোবড় োঠোশ্লনোয জশ্লনয তবিয
েযশ্লতন, চাআ ভো শ্লতো ভন চথশ্লে চো নো চভশ্ল শ্বশুযফোবড় মোে। ভধযবফত্ত েতঘফয যোনো বনরুভো াশ্লক্ষো েশ্লয, বোাআ
ভিুয ফড় শ্ল াংোশ্লযয োর ধযোয। স্বোভীগৃশ্ল াংোয েযোয স্বোধ চভশ্লট নো বনরুভোয। এোআ ভোনবেতো স্বোভী ভোনুলবট
বনরুভোশ্লে ফোবড়শ্লত এশ্ল থোেোয জশ্লনয চজোয েযশ্লত োশ্লয নো। াঈবশ্ল ফোধয শ্ল ন্ধ্যোযোশ্লত ান্ধ্েোয শ্লয গবরয চভোশ্লড়,
োশ্লেঘ, দঘো চঘযো চোশ্লয চটবফশ্লর ানফধ চপ্রবভে-চপ্রবভেোয ভশ্লতো চগোন াববোয োশ্লয। এভন জীফশ্লন াবস্থয শ্ল োশুবড়য
যীয খোযোশ্লয াজুোশ্লত বনরুভো দু’চোয বদশ্লনয জশ্লনয বতগৃশ্ল চমশ্লত চোাআশ্লর, ভো তোোয দীঘঘশ্বো চপশ্লর ফশ্লরন — ‚মো
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১১
বোশ্লরো ফুবঝ। চতোয ফোফো চফাঁশ্লচ থোেশ্লর বে...।‛
বনম্ন ভধযবফত্ত বযফোশ্লয াঅবথঘে বনযোত্তো বফবেত শ্লর গবঘধোবযণী ভো-
বযবস্থবতয চোশ্ল ফদশ্লর চমশ্লত ফোধয । াংোশ্লযয চদখবোশ্লরয বনযোত্তো ুবনবশ্চত েযশ্লত ভো স্বোথঘয শ্ল শ্লড়। ভো তোাআ চো
নো চভশ্ল শ্বশুয গৃশ্ল বগশ্ল থোেুে। এেবদশ্লে োশুবড়য াফোদ, স্বোভী ঙ্গতীনতো ানযবদশ্লে াঅন ভোশ্লয স্বোথঘযতো
াববভোবন বনরুভো ুখী োয থ খুশ্লাঁ জ ো নো। ভধযবফত্ত ভোনুশ্ললয জীফশ্লন এাআ যেভ বনযথঘে জীফন মোশ্লনয বযবস্থবত
াঅশ্লত োশ্লয, চাআ শ্লতযয শ্লঙ্গ গল্পেোয াঅভোশ্লদয বযচ েযোন াঅশ্লরোচয গশ্লল্প।
ভধযবফত্ত ভোনুশ্ললয বনরঘজ্জ ুবফধোফোদী ভশ্লনোফৃবত্তয গল্প ‘ভনফন্দী’ (১৩৬০)। ফছয ছোবব্বশ্লয স্কুর বটচোয বভ চন দূযোেোয
চেশ্লন, থোডঘক্লোশ্লয েোভযো েরেোতো চপযোয শ্লথ াবযবচত মুফশ্লেয শ্লঙ্গ াঅরোভোত্র্ চেফর ফোঙোবরশ্লত্বয চদোোাআ বদশ্ল
বনশ্লজয ভুবের াঅোন েশ্লযশ্লছ। বনশ্লজয টুবেটোবে মোফতী ফাআ চোবশ্লশ্লছন েথে মুফশ্লেয েোাঁশ্লধ। েথশ্লেয ফটো এভন,
চম ফশ্ল চেোন ুন্দযী মুফতীয চম-চেোন েোশ্লজ রোগশ্লত োযশ্লর বনশ্লজশ্লে ধনয ভশ্লন । চপযোয শ্লথ বভ চন শুধুভোত্র্
বনশ্লজয ুবফধোটুেু বভবটশ্লাআ েথেশ্লে ছোড়শ্লরন নো, োড়ো চেশ্লন নোভফোয য মোত্র্ী ফৃদ্ধ চড বণ্ডতশ্লে ফোশ্ল তুশ্লর চদফোয
দোবত্ব াঁশ্লরন।
এাআ ঘটনোয ফছয বতশ্লনে শ্লয বোাআবঝশ্লে স্কুশ্লর ববতঘ েযশ্লত বগশ্ল বভ চশ্লনয শ্লঙ্গ েথশ্লেয াঅফোয চদখো শ্ল চগর।
ফরো ফোহুরয বভ চন এখন বভশ্ল বঞ্ঞোচোমঘাআ শুধু ন, স্কুশ্লরয চড বভশ্লে ফশ্লট। াফয চ বদশ্লনয ফছয এেুশ্লয মুফে
াশ্লনে বযণত শ্লশ্লছন। এফোশ্লয বভশ্ল বঞ্ঞোচোমঘ েথেশ্লে দোবত্ব বদশ্লরন স্তো বোশ্লরো ফ্ল্যোট খুশ্লাঁ জ বদশ্লত। বেন্তু াঅজশ্লেয
ফোস্তফফোদী মুফে ুবফধোফোদী ুন্দযী বফফোবত ভবরোয েথোয পোাঁশ্লদ ড়শ্লত নোযোজ। তখনেোয ভশ্লতো েথে এড়োশ্লত োযশ্লর
বেছুবদশ্লনয ভশ্লধযাআ ফোজোশ্লয, বভশ্ল বঞ্ঞচোশ্লমঘয চদখো শ্ল মো। বভশ্ল বঞ্ঞোচোমঘ এে যেভ চজোয েশ্লয েথেশ্লে ধশ্লয বনশ্ল
চগশ্লরন। বোড়োয ফোো বনশ্ল বগশ্ল াুস্থ ফৃদ্ধ স্বোভীয োশ্লথ বযচ বদশ্লরন। েথে বচনশ্লত োযশ্লরন, চোযফছয াঅশ্লগয বভ
চশ্লনয মোত্র্ী ফৃদ্ধ চডবণ্ডতাআ াঅজশ্লেয বভশ্ল বঞ্ঞোচোশ্লমঘয স্বোভী। ফোড়ীশ্লত চডশ্লে োভোনয চো-এয চৌজনয নো চদখোশ্লর
বভশ্ল বঞ্ঞোচোমঘ েথশ্লেয দোবশ্লত্ব বেছুক্ষশ্লণয জশ্লনয ফৃদ্ধ স্বোভীয ভ েোটোশ্লনোয ফযফস্থো েশ্লয যীক্ষোয খোতো চদখোয েোজ
চশ্লয বনশ্লত চোাআর। েথোপ্রশ্লঙ্গ েথে, বভশ্ল বঞ্ঞোচোশ্লমঘয বযেভ ম্বশ্লন্ধ্ োনুবূবত জোনোশ্লর বভশ্ল বঞ্ঞোচোমঘ বনশ্লজয বদনযতো
চচশ্ল গবফঘত বোশ্লফ ফশ্লরন—
‚বে চম ফশ্লরন, াঁয জশ্লনযাআ চতো াঅজ াআস্কুশ্লরয বটচোযযো াঅভোশ্লে ভোনয েশ্লয, াইলঘো েশ্লয, তো জোশ্লনন?‛১২
বনশ্লজয চথশ্লে ফশ্ল াশ্লনে ফড় ফৃদ্ধশ্লে বফশ্ল েশ্লয বভ চন ফোাআশ্লযয ঠুনশ্লেো গফঘ বদশ্ল ান্তশ্লযয দীনতোশ্লে ঢোেশ্লত
চচশ্লশ্লছন। গশ্লল্পয চশ্লল গল্পেোয ভধযবফত্ত ভোনুশ্ললয ুবফধোফোদী ভোনবেতোয োোোব বভশ্লথয াঅববজোতয, ান্তাঃোযূনয
াবভেোয াঅড়োশ্লর াোতোয বদেবট প্রেবটত েশ্লযন েথশ্লেয াঈরবিয ভশ্লধয বদশ্ল —
‚ভোনুল ুখী শ্লত চো? নো ুশ্লখ াঅবছ, এ েথো জোবনশ্ল ুখী ।‛১৩
‘াইলঘো’ গল্পবটয যচনোেোর ১৩৬৫ ফঙ্গোব্দ। াইলঘো ভোনুশ্ললয ভজ্জোগত ফযোোয। বফশ্লল েশ্লয াংোবয ভোনুশ্ললয চক্ষশ্লত্র্ েথোবট
চলোশ্লরোাঅনো খোাঁবট। নদীয এ-েূর চমভন -েূরশ্লে াইলঘো েশ্লয, বঠে চতভন েভশ্লফব প্রশ্লতযে ভোনুলাআ এশ্লে াযশ্লে াইলঘো েশ্লয।
াঅবথঘে াোভয, জীফনমোত্র্োয োথঘেয, বক্ষো-াংস্কৃবতয চযশ্লপয, ন্তোন-ন্তোনীনতো ফবেছুাআ াইলঘোয বফল।
‘াইলঘো’ গশ্লল্প বফগতবদশ্লনয েশ্লরজ োঠী দুাআ ফন্ধ্ুয োক্ষোত । এেজন েশ্লরজ চল নো েশ্লযাআ বফশ্ল েশ্লয াল্প াঅশ্লয
ভশ্লধয গৃীয ুখী জীফশ্লন ন্তুি। ানযজন াঈচ্চবক্ষো চল েশ্লয েশ্লরশ্লজয োঠীবন চপ্রবভেোশ্লে বফশ্ল েশ্লযশ্লছ। দুজশ্লনাআ
চোেবয েযোয পশ্লর াঈবশ্ল াঈবশ্লে এতটুেু ভ বদশ্লত োশ্লয নো। চমটুেু ফো ভ াফবি থোশ্লে েযোটো ফোড়োশ্লনোয চনো
চাআ ভটুেু েোশ্লজ রোগোশ্লত চো তোযো। স্বোবোবফেবোশ্লফ স্বোভী-স্ত্রী দুজশ্লনয ভশ্লধয দূযত্ব ফোড়শ্লত থোশ্লে। তুরনোভূরে াঅবথঘে
চ্ছ্বর েথে াল্প াঅশ্লয ফন্ধ্ু োন্তনুয ফোবড় বগশ্ল গৃশ্লস্থয ছবফ চদশ্লখ াইলঘো েশ্লয। াঅফোয োন্তনু ফন্ধ্ুয চ্ছ্বরতোয গল্প শুশ্লন
বনশ্লজয াঅবথঘে াঙ্গবতয শ্লঙ্গ তুরনো েশ্লয ফন্ধ্ুশ্লে াইলঘো েশ্লয। এবোশ্লফাআ যস্পয যস্পযশ্লে াইলঘো এফাং বনশ্লজয বনশ্লজয ুখী
াফস্থোশ্লনয বচন্তো েশ্লয াঅত্মোন্ত্বনো খুাঁশ্লজ ো তোযো। গশ্লল্পয ভূর ফিফযবট গল্পেোয তুশ্লর ধশ্লযন এাআ জোগোবটশ্লতাআ।
ভধযবফত্ত বযফোশ্লযয এেবট োধোযণ চভশ্লয গল্প ‘াঅবভ এেবট োধোযণ চভশ্ল’ (১৩৬৬)। মোয খ-াঅব্দোয-স্বপ্ন ফবেছুাআ
োধোযণ ভোশ্লয। চছশ্লরশ্লফরো াঅদশ্লযয াঅবতময, বেশ্লোশ্লয ভো-ফোফোয োশ্লনয েড়োেবড় চবযশ্ল চমৌফশ্লন াঈবনত চাআ
োধোযণ চভশ্লবট এখন বযফোশ্লযয গরোয েোটো। াঅফোয বফশ্ল বঠে শ্ল চগশ্লর বচন্তোভুি ফোফো-ভো, চভশ্লবটয জশ্লনয এেটু াবধে
মত্নীর শ্ল শ্লড়। এতবদশ্লনয গরোয েোটো চভশ্লবট াফয বফশ্লয য ফোশ্লয ফোবড় েখশ্লনো খশ্লনো এশ্লর খোবটশ্ল বনশ্লত চো
চফৌবদশ্লে। এেটু বফেোভ েশ্লয বনশ্লত চো। চেননো শ্বশুযফোবড় বপশ্লয বগশ্ল তোশ্লে চম চফৌবদয ভশ্লতো াংোশ্লযয চজোোর টোনশ্লত
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বফশ্লেলশ্লণয াঅশ্লরোশ্লে যভোদ চচৌধুযীয েশ্লেবট গল্প
তযবজৎ বফশ্বো
শ্লফ। তোাআ োধোযণ চভশ্লবট োধোযণ বোফনো বচন্তোয ফোাআশ্লয াঈদোয  ভৎ শ্লত োশ্লয নো। গল্পেোয এাআ োধোযণ চভশ্লবটয
ভোধযশ্লভ ভধযবফত্ত বযফোশ্লযয স্বোবোবফে ছবফ চদবখশ্ল চদন।
‘শুধু চেযোনী’ গল্পবট চরখো শ্লবছর ১৩৬৬ ফঙ্গোশ্লব্দ। স্বল্প চফতশ্লনয যেোবয-চফযেোবয াবপশ্লয চেযোনীশ্লদয বনশ্লাআ এাআ
গল্প। চভোটোভুবট ফ াবপশ্লয চেযোনীেূশ্লরয চযোজনোভচো এেূশ্লত্র্ ফোাঁধো। োব-ঠোঞ্ঞো, াঅড্ডো, যচচঘো, ানফধ প্রণ, স্বপ্নস্বপ্নবঙ্গ, ঠুনশ্লেো াঅত্মভমঘোদো াঅফোয াঈয ভশ্লরয চচোখযোঙোবন এাআ বনশ্লাআ চেযোনীশ্লদয প্রোতযবে েভঘ জীফন। োথঘেয ফরশ্লত,
চোঈ ফো াঅোয বডববন, চোঈ ফো চরোোয বডববন। ভোনবেতো বেন্তু চভোটোভুবট এোআ। াবপশ্লয চেযোনীযো যস্পয
যস্পযশ্লে াইলঘো েযশ্লর ফোাআশ্লয ফুঝশ্লত চদ নো। ফভ ভুশ্লখ েৃবত্র্ভ োবয াঈয বভবি েথোয বেববভ োবজশ্ল যোশ্লখ।
েখশ্লনো খশ্লনো েভঘীয শ্লঙ্গ ানফধ প্রণশ্ল জবড়শ্ল শ্লড় এাআ চেযোনীযো। চফীযবোগ চক্ষশ্লত্র্ এাআ চেযোনীশ্লদয খ-াঅহ্লোদ
ূযণ  নো। এভনবোশ্লফাআ গতোনুগবতে বদন মোশ্লনয চবরো চশ্লড় েখন চম চুশ্লর োে ধশ্লয চেযোনীশ্লদয বনশ্লজযো জোনশ্লত
োশ্লয নো। ফোাঁধোধযো দটো-োাঁচটোয জীফনাআ এশ্লদয বনবত। ‘শুধু চেযোনী’ গশ্লল্প চযেডঘ ক্লোশ্লেঘয চোেবয েযো বনম্ন ভধযবফত্ত
বযফোশ্লযয চভশ্ল ন্ধ্যোয াঅয বফশ্ল েযো  নো। ঢশ্লর ড়ো চমৌফশ্লন, বফগত চমৌফশ্লনয চপশ্লর াঅো বদশ্লনয েথো চবশ্লফ ভোশ্লঝ
ভোশ্লঝ চচোখ ঝোো শ্ল াঅশ্ল ন্ধ্যোয।
াফয াঅজশ্লেয বদশ্লন বফশ্লল েশ্লয যেোবয াবপ ক্লোশ্লেঘয শ্লঙ্গ যভোদ-য গশ্লল্প ফবণঘত চেযোনীয তুরনো েযো চশ্লর নো।
দ্রফযভূশ্লরযয চফশ্লড় চরো ফোজোশ্লয এেোশ্লরয যেোযী চেযোনীযো বফধ-ানফধ াঅশ্ল বদবফয চোবরশ্ল বনশ্লত োযশ্লছ।
১৩৬৯ ফঙ্গোশ্লব্দ ‘চরোব’ গল্পবট যবচত শ্লবছর। চেোথো েতটো এফাং বেবোশ্লফ ফরো াঈবচত এ জ্ঞোন ফোয থোশ্লে নো। তোাআ বুর
জোগো চফ-পোাঁ ফশ্লর ভোনুল প্রোাআ বনশ্লজয বফদ বনশ্লজাআ চডশ্লে াঅশ্লন। এেটো োভোনয ঘটনোশ্লে াঈরক্ষয েশ্লয স্বোভী-স্ত্রীয
ভশ্লধয ভোন-াববভোন চেোন মঘোশ্ল চশ্লর চমশ্লত োশ্লয তোযাআ গল্প ‘চরোব’। াবপ্র তযবোলশ্লণয চরোব াংফযণ েযশ্লত নো চশ্লয
এাআ গশ্লল্পয নোবেো, ফোশ্লয ফোবড়য প্রাংো শ্বশুয ফোবড়শ্লত াঅয শ্বশুয ফোবড়য প্রাংো ফোশ্লয ফোবড়শ্লত েশ্লয েশ্লরয াবপ্র
শ্লশ্লছ। াবপ্র, বভথযো ফো ফোবড়শ্ল ফরোয চরোব োভরোশ্লত নো োযশ্লর াংোশ্লয োবন্তয াঅফ নি শ্লত োশ্লয গল্পেোয চ েথোাআ
‘চরোব’ গশ্লল্প ফশ্লরশ্লছন।
‘এেবট ভবন-ফযোগ  এে পোবর োব’ গল্পবট চরখো শ্লবছর ১৩৭০ ফঙ্গোশ্লব্দ। চমৌথ বযফোশ্লয াবধেোাং দয বফশ্লয য
াঅরোদো থোেশ্লত চো। বনঝঘঞ্ঝোট ুশ্লখ থোেোয স্বপ্ন  ফৃদ্ধ ফোফো-ভোশ্লয দোবত্ব এড়োশ্লত চছোটখোশ্লটো াজুোত োভশ্লন চযশ্লখ ফোবড়
চছশ্লড় চফবযশ্ল াঅশ্ল বযফোশ্লযয ফড় ফো চছোট চছশ্লরবট। াথচ বোড়ো ফোবড়শ্লত বনাঃঙ্গ বদন েোটোশ্লত েোটোশ্লত এেশ্লঘশ্লবভ ভশ্লন
। এাআ বনাঃঙ্গতো চথশ্লে চফবযশ্ল াঅশ্লত ভধযবফত্ত ঐ বফবিন্ন বযফোয বদবদ-জোভোাআফোফু, দোদো-চফৌবদ ফো ফৃদ্ধ ফোফো-ভোশ্লে দু’চোয
বদশ্লনয জশ্লনয বনশ্লজশ্লদয ঐ বনাঃঙ্গ িীশ্ল চফবড়শ্ল চমশ্লত ানুশ্লযোধ েশ্লয। বেন্তু বশ্লফ েশ্লয চরো স্বল্প াঅশ্লয ঐ দম্পবতয
েোশ্লছ দু’বদশ্লনাআ চফড়োশ্লত াঅো ফোড়বত ভোনুলগুবর চফোঝো শ্ল শ্লড়। তখন তোশ্লদয াফস্থো াশ্লনেটো ‘চগশ্লরাআ ফোাঁবচ’। মতক্ষণ
টোেোয ভযো নো থোশ্লে ততক্ষণ চফড়োশ্লত াঅো ভোনুলগুবর তোশ্লদয েোশ্লছ াঅন  াঅনশ্লন্দয চপোোযো ভশ্লন । াঅয টোেো 
বদন মোশ্লনয চোেো গবড়শ্ল চরোয োশ্লথ োশ্লথ ফোড়বত এাআ ভোনুলগুবর তোশ্লদয েোশ্লছ বফযবিয েোযণ শ্ল দোাঁড়ো। গল্পেোয
এাআ গশ্লল্প চদখোশ্লত চচশ্লশ্লছন ভোবন ফযোশ্লগ মতক্ষণ টোেো থোশ্লে ততক্ষণাআ গৃশ্লস্থয ভুশ্লখ োব চড়ো থোশ্লে। তোযয েখশ্লনো
ন।
ভধযবফত্তশ্লে বনশ্ল চরখো গল্প ‘ফফো ঘয’ (১৩৭৪)। েযোটো শ্লচতন ভধযবফত্ত প্রথভত ভোথো চগোাঁজোয ভশ্লতো এেটো
ফোস্থোন েযশ্লত োযশ্লর ফফো েযোয ভশ্লতো ঘশ্লযয প্রশ্লোজনীতো ানুবফ েশ্লয। াঅ ফৃবদ্ধ োো শ্লত্ত্ব চমৌথ বযফোশ্লযয
দোফদ্ধতো ভধযবফত্ত ভোনুলবট স্বোথঘশ্লযয ভশ্লতো োশ্লথ োশ্লথাআ াঈশ্লঠ াঅশ্লত োশ্লয নো বনশ্লজয বতবয ফোবড় ফো ফ্ল্যোট েোরচোশ্লয।
াঅফোয এোআ চমৌথ ফোবড়শ্লত ফো েশ্লয বনজস্ব ফফো ঘয বতবয েশ্লয বনশ্লত োশ্লয নো। তোাআ বনশ্লজয ীনভনযতো স্বোবোবফে শ্লত
োশ্লয নো াঅশ্লোশ্লয াঅত্মী-ফন্ধ্ু বোংফো বযজশ্লনয োশ্লথ। এভনবে ফোাআশ্লয চথশ্লে বনেট বোংফো দূযস্থ াঅত্মী বোংফো ফন্ধ্ু
স্থোনী চোঈ চফড়োশ্লত এশ্লর শুধুভোত্র্ ফফোয ঘশ্লযয াবোশ্লফ াস্ববস্ত এড়োশ্লত োশ্লয নো। চমভনবট ঘশ্লটশ্লছ এাআ গশ্লল্পয েথে 
তোয স্ত্রী চযখোয চক্ষশ্লত্র্। বনশ্লজশ্লদয ীনভনযতো তোযো বোফশ্লত োশ্লয নো েোশ্লযো ফোবড় চফড়োশ্লত মোফোয েথো। চেননো াঅত্মীযো
ফন্ধ্ু-ফোন্ধ্শ্লফয ফোবড়শ্লত চফড়োশ্লত চগশ্লর োল্টো চৌজশ্লনয তোশ্লদযশ্লে াঅশ্লত ফরশ্লত । াথচ তোশ্লদয এেটো ফফো ঘয
মঘন্ত চনাআ। াঅবথঘে াঈন্নবতয োশ্লথ োশ্লথ াশ্লল্প ান্তুি ভোনুল াঅয চশ্লত চোোয চনো প্রবতশ্লমোবগতো চভশ্লত াঈশ্লঠ।
াঅফোয বনশ্লজয ভোন ঙ্গবতয বোংফো জীফনমোশ্লন এেধো বনশ্লচ ফো েযো বযবচত জশ্লনয ফোবড়শ্লত চফড়োশ্লত চগশ্লর জ
স্বোবোবফেশ্লফোধ েশ্লয এযোাআ। গশ্লল্পয েথে মখন স্ত্রীশ্লে শ্লঙ্গ বনশ্ল ভোন্ধ্োতো াঅভশ্লরয জীণঘ ফোবড়য এেবট ভোত্র্ ঘশ্লয ফোেোযী
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বফশ্লেলশ্লণয াঅশ্লরোশ্লে যভোদ চচৌধুযীয েশ্লেবট গল্প
তযবজৎ বফশ্বো
ুযশ্লনো বদশ্লনয ফন্ধ্ু াঅশ্লরোশ্লেয শ্লঙ্গ চদখো েযশ্লত মো তখন বনশ্লজয ঘশ্লযয শ্লঙ্গ প্রবত তুরনো এতটুেু ীনভনযতো  নো
তোশ্লদয। চছোঞ্ঞ এে টুেশ্লযো ঘশ্লয ফন্ধ্ু  ফন্ধ্ু-ত্নীয াঅন্তবযেতো এশ্লেফোশ্লয জ স্বোবোবফে শ্ল চমশ্লত োশ্লয।
গল্পেোয এাআ গশ্লল্প এোআ াথঘননবতে ফৃশ্লত্ত ফফোেোযী দুবট ভধযবফত্ত বযফোশ্লযয ববন্ন ভোনবেতোয বযচ তুশ্লর ধযোয
োোোব ভোশ্লজয দুাআ চেণীবটয াশ্লনশ্লেযাআ ভশ্লনয েথো জোবনশ্ল যোশ্লখন।
‘াঅরভোবযটো’ গশ্লল্পয যচনোেোর ১৩৭৪ ফঙ্গোব্দ। ভধযবফশ্লত্তয াবধেোাং বদ্র চোে ফো নো চোে বদ্রতোয ভুশ্লখো শ্লয থোেশ্লত
বোশ্লরোফোশ্ল। বেন্তু এাআ চরোে চদখোশ্লনো বদ্রতোাআ েখশ্লনো খশ্লনো াস্ববস্তয েোযণ শ্ল দোাঁড়ো। গশ্লল্পয েথে বদ্রতোয খোবতশ্লয
ভোভোয চযশ্লখ মোো প্রেোণ্ড চশ্লেশ্লর াঅরভোবযশ্লে বনশ্লজয াশ্লনে াুবফধো শ্লত্ত্ব ঘশ্লযয ভশ্লধয জোগো বদশ্লত ফোধয । াথচ
এাআ প্রো বোশ্লরো ভোনুলবট এেটো ীভো মঘন্ত বদ্রতোয াঅড়োশ্লর থোেশ্লত োশ্লয। বযবস্থবতয প্রতযোঘোশ্লত চবশ্লঙ শ্লড় বদ্রতোাবদ্রতোয চৌজনযতোশ্লফোধ। চেফরাআ তোয ভশ্লন  াঅরভোবযটো ঘশ্লযয াশ্লনেটো জোগো জুশ্লড় যশ্লশ্লছ। তোয াফস্থো াশ্লনেটো
চমন— ‘চছশ্লড় চদ ভো চোঁশ্লদ ফোাঁবচ’। ফোস্থোন াংশ্লেোচ ভধযবফশ্লত্তয েোশ্লছ এ এেযেভ াস্ববস্তেয বযবস্থবত। বতবন াঅরভোবযটো
ফযফোয েযশ্লত োযশ্লছন নো াথচ ঘশ্লয জোগো জুশ্লড় যশ্লশ্লছ। স্বত্বোবধেোয ফযবতত ভধযবফত্ত তযোগ স্বীেোয েযশ্লত নোযোজ।
াঅরেথো প্রবতবনত ফদশ্লর মোশ্লি বচযশ্লচনো বযশ্লফ। বদ্র-াবশ্লদ্রয ভুশ্লখোশ্লয াঅড়োশ্লর ভোবনশ্ল বনশ্লত নো োযশ্লর ভোশ্লজ
বটশ্লে থোেো দো শ্ল শ্লড়। ঘয চথশ্লে ফোযোন্দো বফযোট াঅরভোবযটোয স্থোন ফদশ্লরয ভশ্লতোাআ গশ্লল্পয েথে বদ্রতোশ্লে ফোযন্দো
চফয েশ্লয ুস্থ  স্বোবোবফেশ্লফোধ েশ্লয। েথশ্লেয এাআ াফস্থোন ফদর ভধযবফশ্লত্তয ানযতভ চোবযবত্র্ে বফবিয।
ভধযবফত্তশ্লে বনশ্ল চরখো গল্প ‘ফ্রীজ’ (১৩৭৫)। ভধযবফত্ত স্বল্প াঅশ্লয ভশ্লধয াল্প ল্প েশ্লয ো ফোাঁবচশ্ল বেশ্লন
চপরশ্লত চো চৌবখন বফরোী াঅফোফত্র্। তোয এাআ চৌবখনতো মতটো নো প্রশ্লোজশ্লনয তোয চোাআশ্লত াশ্লনে চফব েশ্লয চরোে
চদখোশ্লনোয। প্রবতশ্লফীযো, াঅত্মী-বযজশ্লনয চচোশ্লখ াইলঘো চদখোয াঅনশ্লন্দ োজোয েি াঈশ্লক্ষো েশ্লয ভধযবফশ্লত্তয চেনো চোাআ-াআ
াংোশ্লযয বফরোী াঈেযণ। চমগুশ্লরো এখুবন নো শ্লর চরশ্লতো চগুশ্লরো ক্র েযশ্লত বগশ্ল বনশ্লজয ভশ্লনাআ ভধযবফত্ত ভোনুলবট
োবজশ্ল চন এেোবধে মুবি। াথচ দুাঃখী বনেট াঅত্মী েনযোদোশ্ল োোময প্রোথঘনো েযশ্লর ো েোবটশ্ল চমশ্লত চো এাআ
ভোনুলবট। বনশ্লজয চবতয চগোন ানুবূবতীর বফশ্লফেশ্লে াবধেোাং চক্ষশ্লত্র্াআ ভধযবফত্ত ভোনুলগুশ্লরো নোনোন মুবিয াজুোশ্লত চচশ্ল
চযশ্লখ াঅত্মোন্ত্বনো চখোাঁশ্লজ।
১৩৭৫ ফঙ্গোশ্লব্দ ‘চল ফৃবি’ গল্পবট চরখো শ্লবছর। ভশ্লয চবরো ফশ্লয তযী এবগশ্লশ্লছ াশ্লনেটো। ভো ভোযো মোফোয য
এেটো চছোঞ্ঞ চোেবয জুবটশ্ল বনশ্লত চশ্লযবছর জন্তী। ফৃদ্ধ াুস্থ বতোশ্লে বনশ্ল চেোন যেশ্লভ বদন চেশ্লট মোবির তোয। স্বল্প াঅ
শ্লর জন্তীয স্বপ্ন বছর াঅেোশ্লছোাঁো। চেযোনী েভঘীশ্লে বফশ্লয েথো বোফশ্লতাআ োশ্লযবন জন্তী। েোাঁচো ফশ্ল দু-চোযবট ম্বন্ধ্
এশ্লর বফশ্ল বন তোয। এখন াঅটো ফছশ্লয চমৌফশ্লনয বোটো ম্বন্ধ্ াঅশ্ল নো ফরশ্লরাআ চশ্লর। যক্ষণীর বযফোশ্লযয স্ববোফ
রোজুে চভশ্ল জন্তী চেোন েোশ্লরাআ বফশ্লয ফযোোশ্লয বনশ্লজ াঈমোজে শ্লত োশ্লযবন। মবদ বফশ্লয াঅো জন্তী এখশ্লনো যোশ্লখ।
বঠে এাআ যেভ এেটো ভশ্ল জোভোাআফোফু জন্তীয জশ্লনয বফশ্লয ম্বন্ধ্ াঅশ্লন। ম্বশ্লন্ধ্য খফশ্লয জন্তীয ভশ্লন নতুন েশ্লয যশ্লঙয
চছোাঁো রোশ্লগ। বেন্তু জন্তীয চফোধ বোগযটোাআ খোযো। চমবদন োত্র্ শ্লক্ষয জন্তীশ্লে চদখশ্লত াঅোয েথো, চবদন ফোধ োধশ্লরো
প্রেৃবত। েোর চথশ্লে াঅেো চবশ্লঙ ফৃবি। তো শ্লত্ত্ব বফশ্লেশ্লরয প্রফর ফৃবি াঈশ্লক্ষো েশ্লয জন্তী াবপ চথশ্লে চোজো তোয
বদবদয ফোবড় চশ্লর াঅশ্ল। ফৃবি াঈশ্লক্ষো েশ্লয জন্তী এশ্লর এর নো জন্তীশ্লে চদখশ্লত াঅশ্লফ ফশ্লর োত্র্ াঅশ্লরোে  তোয
বযফোয। াঅো াঅো াশ্লক্ষো েশ্লয জন্তীশ্লে চলমঘন্ত ফোবড় বপশ্লয াঅশ্লত র। এাআ বোশ্লফ জন্তীয জীফন চথশ্লে াঅশ্লযো
এেবট ুন্দয স্বপ্ন ম্ভোফনোশ্লে ধুশ্ল বদশ্ল চগর বফশ্লেশ্লরয চল ফৃবি। ভধযবফশ্লত্তয স্বপ্ন  স্বপ্নবঙ্গ, ুনযো াঅো ফুে ফোাঁধোয
ভধয বদশ্ল জীফনবোয ফন েশ্লয চশ্লর।
‘ডোাআবনাং চটফর’ গল্পবটয যচনোেোর ১৩৭৬ ফঙ্গোব্দ। ভডোণঘ জীফনমোত্র্ো বফশ্বোী স্বল্প াঅশ্লয ভধযবফত্ত োজোয েি য েশ্লয
দযেোবয-স্বল্প দযেোবয াঅফোফ ক্র েযশ্লত চো। াথচ বেশ্লন চপরোয য তোয াঅশ্লো  নো। াঅধুবনে জীফন মোশ্লনয
াঈশ্লমোগী াঅফোফ ক্র েযশ্লত বগশ্ল াশ্লনেগুবর টোেো খযচ শ্ল মো ভধযবফশ্লত্তয। মোয বযণোশ্লভ ভোশ্লয চশ্লল োত
টোনোটোবন। তোয াঈয াঅফোয ফোড়বত াঅফোফশ্লত্র্ স্থোনোবোশ্লফয ভযো চতো াঅশ্লছাআ। দুাআ েোভযোয ফ্ল্যোশ্লট ফো েযো ভধযবফশ্লত্তয
েোশ্লছ মো বছর স্বপ্ন াঅয চৌবখনতো তোাআ এে ভ ফোড়বত চফোঝো  বফযবিয েোযণ শ্ল দোাঁড়ো। চমভনবট শ্লি ‘ডোাআবনাং চটফর’
গশ্লল্প।
‘চেবাং চটফর’-এয যচনোেোর ১৩৭৬ ফঙ্গোব্দ। বনম্ন ভধযবফত্ত বযফোশ্লয চফশ্লড় ঠো েথে ‘াঅবভ’ চভশ্লবট চছোটশ্লফরো চথশ্লে
স্বপ্ন চদখশ্লতো এেটো চেবাং চটবফশ্লরয াবধেোযী োয। বনশ্লজয ম্পূণঘ েোোশ্লে ‘াঅবভ’ চভশ্লবট চদশ্লখ বনশ্লত চো। ঙ্গবতীন
ফোফো োশ্লযবন চভশ্লয াঅব্দোয চভটোশ্লত। চভশ্লবট চছোঞ্ঞ াঅনো ঘুবযশ্ল বপবযশ্ল শুধুভোত্র্ ভুখ চদশ্লখাআ ন্তুি থোশ্লে, এভনবে
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বফশ্লেলশ্লণয াঅশ্লরোশ্লে যভোদ চচৌধুযীয েশ্লেবট গল্প
তযবজৎ বফশ্বো
বফশ্লয ভ দবযদ্র বতোয েোছ চথশ্লে এেটো চেবাং চটফর চচশ্ল ো নো চভশ্লবট। চডবাং চটফর নো চশ্ল ভনভযো চভশ্লবট
স্বোভীয চোোগ দৃবিশ্লত বনশ্লজশ্লে চদশ্লখ বনশ্লত চো। এবদশ্লে ভশ্লনয ভশ্লধয রোরন েযো ফহুবদশ্লনয স্বপ্নশ্লে ুবি বদশ্লত এেটু এেটু
েশ্লয ঞ্চ শুরু েযর চ। াফয বদনমোশ্লনয মযনো এফাং ন্তোন  াংোশ্লযয চোশ্ল চৌন্দমঘ নি শ্লত ফশ্লরো চভশ্লবটয।
াংোশ্লযয চোেোশ্লে চর যোখশ্লত োড়বোঙো খোটুবনশ্লত স্বোভী চফচোযোয োর চফোর। ফোস্তশ্লফয াউলয ভোবটশ্লত দোাঁবড়শ্ল চচোযো
চবশ্লঙ ড়ো স্ত্রীয প্রবত ক্রভ াঅেলঘণ োযোর এে ভশ্লয ভুগ্ধ স্বোভী। বঠে এভবন এেটো ভ েথে ‘াঅবভ’ বঞ্চত াথঘ বদশ্ল
স্বোভীশ্লে এেটো চেবাং চটফর বেশ্লন বদশ্লত াঅব্দোয েযশ্লর জুটর তীব্র বফদ্রূ—
‚মো চচোযো শ্লশ্লছ, াঅয চেবাং চটফর চেশ্লন নো।‛১৪
এাআ এেবট ভোত্র্ েথোয ছুবযশ্লত ভৃতুয  চভশ্লবটয ুখ স্বপ্ন। াঅোত চভশ্লবট চভশ্লন চন তোয বদনবন্দন জীফনশ্লে। গল্পেোয
বনম্ন ভধযবফত্ত বযফোশ্লযয চভশ্লয স্বপ্ন  স্বপ্নবশ্লঙ্গয দবরর এাঁশ্লে চদন এাআ গশ্লল্প।
ফোাংরো ১৩৮৯ শ্লন ‘গফঘ’ গল্পবট যবচত শ্লশ্লছ। াঅজশ্লেয মুশ্লগ ততোয ভূরয চনাআ। চেননো গোবড়-ফোবড়-ারাংেোযচছশ্লরশ্লভশ্লশ্লে বোশ্লরো স্কুশ্লর ববতঘ েযশ্লত চোাআশ্লর ৎ থোেশ্লর চশ্লর নো। চম ভোনুলগুবর চোাআশ্লর াৎ োয ুশ্লমোগ ো নো ফো
ঘুল বনশ্লত োশ্লয নো, োশ্লয নো াৎ াঈোশ্ল াঈোজঘন ফোড়োশ্লত, তোযো াক্ষভ াো যোশ্লগ চবতয চবতয ছটপট েশ্লয।
চেফরভোত্র্ চোোবে ততোয গশ্লফঘ াঅত্মপ্রোদ ানুবফ েশ্লয। ‘গফঘ’ গশ্লল্প চমভন োন্ত্বনো খুশ্লাঁ জশ্লছ ারুণো  তোয স্বোভী। ফোস্তবফে
চক্ষশ্লত্র্ এাআ গফঘ েযোয প্রোবঙ্গেতো াঅজ ফড় চফব। াততো  দুনঘীবতয ভোশ্লঝ চলমঘন্ত ততোয ফৃশ্লত্ত দোাঁবড়শ্ল থোেো
ভশ্লনোেশ্লিয েোযণ শ্লর স্বোবোবফে জীফন প্রবক্রো া-দীন নো োয ভোনবে োবন্ত েভ ন।

ানগ্রয াঈজোবত- ‘নো-ভোনুল’-চদয বোলযেয যভোদ চচৌধুযী—
ানগ্রয াঈজোবত- ‘নো-ভোনুল’-চদয বনশ্ল যভোদ চচৌধুযী াশ্লনেগুবর গল্প বরশ্লখশ্লছন। তোাঁয এাআ চেণীয গল্পগুবরয ভশ্লধয
প্রথশ্লভাআ াঈশ্লেখ েযশ্লত  ‘জরযঙ’ গল্পবটয েথো। চেোবরোবয জীফনশ্লে চেন্দ্র েশ্লয ১৩৫৮ ফঙ্গোশ্লব্দ বরবখত গল্প ‘জরযঙ’।
াযণয াধুযবলত োোড়, জর-জঙ্গশ্লর চঘযো চেোবরোবয াঞ্চরশ্লে যভোদ খুফ েোছ চথশ্লে চদশ্লখশ্লছন। যভোদ-য ফহু গশ্লল্পাআ
াঈশ্লঠ এশ্লশ্লছ চেোবরোবযয েথো। বনতোন্ত চশ্লটয দোশ্ল চেোবরোবয েবভে জীফন োশ্লত চযশ্লখ োতোশ্লরয ান্ধ্েোয গশ্লবঘ প্রশ্লফ
েশ্লয তুশ্লর াঅশ্লন ‘েোশ্লরো ীশ্লয’। জীবফেোয াবনশ্চতোাআ ন এশ্লদয জীফশ্লনয চনাআ চেোন বনশ্চতো। এেটু াতেঘ শ্লরাআ
খোদোশ্লনয ধশ্ল বোংফো বডনোভোাআশ্লটয বফশ্লস্ফোযশ্লণ চম-চেোন ভ প্রোণ োযোশ্লত  এশ্লদয। শুধু তোাআ ন, খবন ভযোশ্লনজোয,
াবপফোফু, বঠেোদোয চথশ্লে শুরু েশ্লয োঞ্জোবফ ভোজন মঘন্ত এাআ ভস্ত েুবর-েোবভন, চযজো-ভুজুযশ্লদয চোলণ েশ্লয, এশ্লদয
ভো-চভশ্ল-ফাঈশ্লদয বদশ্ল বনশ্লজশ্লদয চবোগ রোরো চবযতোথঘ েশ্লয। াঅয নোযী েবভশ্লেয চতো চেোন েথোাআ চনাআ। এাআ গশ্লল্পয
রূভতীশ্লে চমভন চযজোয েোজ েযশ্লত এশ্ল বনশ্লজয ম্ভ্রভশ্লে বনরোশ্লভ তুশ্লর বনশ্লত । বোশ্লরোফোোয ভোনুলশ্লে ভোাআন
বফশ্লস্ফোযশ্লণয োত চথশ্লে ফোাঁচোশ্লত বঠেোদোয চগোী বাংশ্লয যবক্ষতো শ্লত । ফোধয শ্ল াফোদ বদশ্লত  বনতলী ফোঙোবর
‘োজবযফোফুশ্লে’। েশ্লরয চক্রোশ্লন্ত েোজ োযোশ্লত  ফোঙোবরফোফুশ্লে। ‚চচোয রম্পট জুোড়ী, বতন বনশ্ল চেোবরোবয।‛১৫ —খবন
েভঘচোযী াঈোধযোশ্লয এাআ েথোয োযতয প্রভোবণত  এাআ গশ্লল্প। গশ্লল্পয এাআ ভূর ফিশ্লফযয োোোব গল্পেোয চেোবরোবয
চযজোশ্লদয ভশ্লধয াোভোনয রূফতী রূভতীয েরবঙ্কত বতৃ বযচ, াআজ্জত খুাআশ্ল ‘ভোনবে’ াথঘোৎ ঞ্চোশ্লতশ্লে াঈৎশ্লেোচরূশ্ল
দুশ্লটো ভুযগী  এে োাঁবড় ভোবণ্ড বদশ্ল রূভতীয ভোশ্লজ ঠো, োঞ্জোবফ ভোজশ্লনয িো দু’টোেো দু’াঅনো ুদ, বঠেোদোয াঅয
খবন েভঘচোযীয ানফধ াঅ  চমৌন রোরো, চপ্রবভেশ্লে ফোাঁচোশ্লনোয জশ্লনয বভশ্লথয ফরো, বঠেোদোয চগোীবাংশ্লয যবক্ষতো োয
াোতো, ফোঙোবরফোফুয জীবফেো োযোশ্লনো ফটোাআ ফশ্লর মোন দযদী ভন বদশ্ল।
১৩৬০ ফঙ্গোশ্লব্দ ‘চযশ্লফেো চোশ্লযশ্লনয েফয’ গল্পবট যবচত। ভ্রভণ বোু যভোদ যোাঁচী, ভুযী, যোভগশ্লড়য বফস্তৃণঘ খবন াঞ্চশ্লরয
াঈজোবত ভোনুল, খবন েবভে  ভোবরে, বপবযবঙ্গ োশ্লফ-ুশ্লফোশ্লদয জীফন-জীবফেো, প্রোতযবেতো প্রতযক্ষ েশ্লযবছশ্লরন। বনবফড়
মঘশ্লফক্ষণী দৃবিশ্লত এবড়শ্ল মোবন তোশ্লদয াঅঞ্চবরে াংস্কৃবত, চরোেোচোয, ানোচোয চথশ্লে শুরু েশ্লয োশ্লফ, খুবন ভোবরে,
াউদ্ধঘতন েভঘচোযীশ্লদয োন-চোলণ-প্রফঞ্চনো নো চেোন বেছুাআ। চরখশ্লেয চাআ জীফন াববজ্ঞতোযাআ দযবদ পর ‘চযশ্লফেো
চোশ্লযশ্লনয েফয।’
েোযোনুযো েরোখবন াঞ্চর এাআ গশ্লল্পয টবূবভ। খবনশ্লত েোজ েযো োাঁতোরশ্লদয ববশ্লড় ভোশ্লধো চোশ্লযশ্লনয চভশ্ল
রূভতীয রূ চচোশ্লখ ড়োয ভশ্লতো। শুধু রূ ন তোয—োটোচরো, েথোফোতঘো চথশ্লে শুরু েশ্লয দৃবি চোাঈবন ফবেছু ুরুশ্ললয দৃবি
াঅেলঘে। রূভতী বোশ্লরোফোশ্ল রোশ্লরোো েুডুখশ্লে। মবদ খবন োশ্লফ পোণঘশ্লোোাআশ্লটয ফোাঈন্ডুশ্লর চছশ্লর ভযোেুয শ্লঙ্গ বোফ বছর
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বফশ্লেলশ্লণয াঅশ্লরোশ্লে যভোদ চচৌধুযীয েশ্লেবট গল্প
তযবজৎ বফশ্বো
রূভতীয। ভযোেুশ্লে জবড়শ্ল রূভতীয নোশ্লভ েুৎোয েোনোঘুো োাঁতোর ভোজ চভশ্লন বনশ্লত োশ্লযবন। চেননো োাঁতোরযো ভশ্লন
েশ্লয—
‚োশ্লফ।  র াঅভোশ্লদয ত্রুয জোত। চোশ্লন্দো চফোঙো োশ্লয জর বছবটশ্ল বদশ্লশ্লছ শ্লদয য। ধভঘ নোাআ
শ্লদয, তোাআ োন্তোরশ্লদয ধভঘ নি েযশ্লত এশ্লশ্লছ যো। চোশ্লন্দো চফোঙোয েোছ চথশ্লে বুবরশ্ল বনশ্ল বগশ্ল
বখশ্লেন েশ্লয চদ যো। চমভন েশ্লযশ্লছ াআ ভবযভ, চফোবস্তনো, চভবযো, চযবজশ্লে।‛১৬
এভবনশ্লতাআ োাঁতোর ভোজ রূভতীয াঈয পুাঁবছর। াঅগুশ্লন ঘৃতোহুবত র ‘ববখোবযো নোচ’ াঈরশ্লক্ষয। ববখোবযোয েবফগোন
াঅশ্লর ‘ববশ্লরজ স্কযোশ্লন্ডশ্লরয’ েোদো চছোাঁড়োছুবড়। এাআ াঅশ্লয রূভতীশ্লে বনশ্ল গোন ফোাঁধশ্লরো ববনগোশ্লয গোশ্লন েবফোর—
‚ফোবযোয রূভতী, চভোবতয ভশ্লতো তোয রূ। বঝনুশ্লেয চবতয চমভন াঅড়োর থোশ্লে চভোবতো, চতভবন
ছুছো ভন রূভতীয। গবযশ্লফ েুবড়শ্ল ো, তোযয োশ্লত োশ্লত ঘুশ্লয যোজোয াঅঙুশ্লর বগশ্ল চোবো ো
চ চভোবতো। ভন-ছুছো রূভতী োশ্লত োশ্লতাআ ঘুযশ্লছ এখন, বেন্তু ভন জোশ্লন য যোজোয বদ।‛১৭
রূভতীশ্লে বনশ্ল এাআ ােীর গোন য েযশ্লত নো চশ্লয গোশ্লনশ্লে রক্ষয েশ্লয রোশ্লরোো েুডুখ েরোয চোঙয ছুশ্লড় ভোযর। দুাআ
গ্রোশ্লভয ভশ্লধয এাআ বনশ্ল চফাঁশ্লধ চগর ধুন্ধ্ুভোয েোণ্ড। াংঘশ্ললঘ রোশ্লরোোশ্লে চমভন এেটো োত োযোশ্লত র, চতভবন প্রোণ ফোাঁচোশ্লত
ভযোেু োশ্লশ্লফয াঅে বনশ্লত র রূভতীশ্লে। াঅশ্লগ চথশ্লোআ ভযোেুশ্লে জবড়শ্ল রূভতীয নোশ্লভ যটনো বছর। এাআ ঘটনো তোয
জ্বরন্ত প্রভোণ োো চগর। রূভতীয াঈয চনশ্লভ এর োবস্তয খোড়ো। ফুড়ো চুন্দু োাঁদো ঞ্চোশ্লয ডোেশ্লরো। বফচোশ্লয রূভতীয
‘বফটরোো’ র। ‘বফটরোো’ র োাঁতোর ভোশ্লজয বফচোয ফযফস্থো চযভতভ বনষ্ঠুয োবস্ত। চমখোশ্লন োজোপ্রোিশ্লে শুধু ভোজচুযতাআ
েযো  নো, রুঠ েযো  তোয াআজ্জতশ্লে। গ্রোশ্লভয বেশ্লোয, মুফে, ফুশ্লড়ো েশ্লর বভশ্লর চবোগ েশ্লয বনভঘভ বোশ্লফ চভশ্লয চপশ্লর
োজো প্রোিশ্লে। রূভতীশ্লে এাআ বোনে োবস্তয োত চথশ্লে ভযোেু োশ্লফ াঈদ্ধোয েশ্লয। রূভতী েৃতজ্ঞতো ভযোেুশ্লে
বোশ্লরোশ্লফশ্ল চপশ্লর। ভযোেুশ্লে বফশ্ল েশ্লয ধভঘোন্তবযত রূভতীয নতুন বযচ  চযশ্লফেো পোণঘশ্লোোাআট। ভযোেু োশ্লশ্লফয ঘযণী
রূশ্ল রূভতীয জীফশ্লন নতুন াধযোশ্লয ূচনো র। গবফঘত চযশ্লফেো ুখী যবঙন ববফলযশ্লতয স্বপ্ন চদখর। বেন্তু রূভতীয বোশ্লগয
এাআ ুখ াআর নো চফববদন। দুনঘীবত প্রভোশ্লণ চোেবয োযোশ্লত র পোণঘশ্লোোাআটশ্লে। বতোয বফন্নতোয োশ্লথ োশ্লথ চফেোয চছশ্লর
ভযোেু প্রভোদ গুনশ্লরন। বতোয যোভঘ ভশ্লতো ভযোেু বতোয শ্লঙ্গ ফযোঙ্গোশ্লরোশ্লয চশ্লর চগশ্লরন। রূভতীশ্লে বনশ্ল মোোয বভশ্লথয
প্রবতশ্রুবত বদশ্ল ভযোেু চরশ্লরন বতোয োশ্লথ। াঅয রূভতী াধঘোোশ্লয, ানোোশ্লয ভযোেুয ন্তোনশ্লে চেোশ্লর বনশ্ল ফযথঘ প্রতীক্ষো
বদন গুনর। ভযোেু াঅয বপশ্লয এর নো।
এযয প্রোিন চপ্রবভে রোশ্লরোোয চদো বফশ্লয প্রস্তোফ রূভতী শুধু বপবযশ্ল বদশ্লর নো, াআ চোনোবভরুয োতো
খোদোশ্লন েোবভশ্লনয েোজ েশ্লয বনশ্লজয  ন্তোশ্লনয খোোয ফযফস্থোয প্রস্তোফ প্রতযোখযোন েযর। বভথযো গফঘশ্লে াঅেশ্লড় ধশ্লয
রূভতী চোনোবভরুশ্লে ফরর—
‚াঅভোয নো ভযোেুোশ্লশ্লফয োশ্লথ বফো াআশ্লছ। ভযোেুোশ্লশ্লফয াআজ্জত খতভ েযশ্লত চো তুযো?‛১৮
এভন েশ্লয ভযোেুয বপশ্লয াঅোয াঅো বদন গুণশ্লত গুণশ্লত নো চখশ্লত চশ্ল বতশ্লর বতশ্লর শুবেশ্ল ভৃতুযয চেোশ্লর ঢশ্লর ড়র
রূভতী। াফয এয াঅশ্লগাআ ভৃতুয  তোয বশুন্তোশ্লনয। ভৃতুযয য চেোন যেশ্লভ বিিোন বনভ চভশ্লন রূভতীশ্লে েফযস্থ েশ্লয
এেটো োভোনয েোশ্লঠয ক্রু ুাঁশ্লত চদো । এাআ ঘটনোয বেছুবদন শ্লয বিিোন েীয ফোাআ তোশ্লে বুশ্লর চগর। বুরশ্লত
োযশ্লরো নো চেফর রোশ্লরোো েুডুখ াঅয াআ চোনোবভরু। রূভতীয বফশ্লোগ ফযোথো রোশ্লরোোয ভন াঅজ েোাঁশ্লদ নেীেোাঁথোয
রূোাআ বভঞোয ভশ্লতো। প্রবতবদন ন্ধ্যো রোশ্লরোো রূভতীয েফশ্লযয োশ্ল প্রদী চজ্বশ্লর বদশ্ল চমত। চেোন চেোন বদন াআ
চোনোবভরু এশ্ল ফশ্লতো। দীঘঘবদন রোশ্লরোো েুডুখ  চোনোবভরুয রূভতীয েফশ্লযয োশ্ল চুচো ফশ্ল থোেো  প্রদী
জ্বোরোশ্লনোয চদখোশ্লদবখ এশ্লে এশ্লে োাঁতোর েীয েশ্লর এশ্ল রূভতীয েফশ্লয প্রদী জ্বোরোশ্লত শুরু েযর। ক্রভ শুরু র
ভুযবগ ফবর, চৌলশ্লফঘয নোচ—
‚াঁযো ভুণ্ডো োন্তোর চো ফোাআ বভশ্লর োথয বদশ্ল ফোাঁবধশ্ল বদর রূভতীয েফয, াঅযশ্লাআ েফশ্লযয গোশ্ল
নোভ চখোদোাআ েযোয ভ ঝগড়ো ফোধর োদো াঅয েোশ্লরো বিেোনশ্লদয ভশ্লধয। েোশ্লরো চোভড়োয বিেোনযোাআ
বজতর চল াফবধ। রূভবত ন, চযশ্লফেো পোণঘশ্লোোাআট ন, ভোশ্লধো চোশ্লযশ্লনয চভশ্ল চযশ্লফেো চোশ্লযশ্লনয
েফয।‛১৯
প্রফঞ্চনোয ভশ্লধয বদশ্ল রূভতীয ভৃতুযয েরুণ াআবতো ভশ্লয ফযফধোশ্লন এাআবোশ্লফাআ বভশ্লথ বযফবতঘত শ্ল মো।
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বফশ্লেলশ্লণয াঅশ্লরোশ্লে যভোদ চচৌধুযীয েশ্লেবট গল্প
তযবজৎ বফশ্বো
‘ঝুভযো বফবফয চভরো’ গল্পবটয যচনোেোর খুশ্লাঁ জ োো মোবন। াঅবদফোী জন-জীফন ম্পশ্লেঘ চরখশ্লেয বনাঁখুত মঘশ্লফক্ষণ,
াববজ্ঞতো াঅয বফস্তৃত জ্ঞোশ্লনয ভযবভ াঈোখযোন ‘ঝুভুযো বফবফয চভরো’। াঅবদফোী জনজোবতশ্লে োভশ্লন চযশ্লখ এাআ গশ্লল্প চরখে
চম চম বফলশ্লয প্রবত োঠশ্লেয দৃবিশ্লে প্রোবযত েযশ্লত চচশ্লশ্লছন চগুবর বনশ্লম্নোিবোশ্লফ োজোশ্লনো চমশ্লত োশ্লয —

এে. ানোশ্লরোবেত াআবতোশ্লয ঘটনোশ্লে প্রচোশ্লযয াঅশ্লরোে ফৃশ্লত্ত বনশ্ল এশ্লরন —
‚চফোধ চেোন প্রোচীনেোশ্লর তুেঘী বশ্লনযয াঅগভন ঘশ্লটবছর এাআ াযণযোঞ্চশ্লর, াঅয চাআজশ্লনযাআ
ভুরভোনশ্লদয নোভ শ্লবছর তুডুে। চমভন বন্দুশ্লদয নোভ বছর চদশ্লেো। এেযোভুশ্লযয তুডুে চোলীযো
এেেোশ্লর বছর ফনচয ভোনুল। চোশ্ললয চক্ষশ্লত্র্ স্থোী চডযো চফাঁশ্লধ বেবোশ্লফ চমন ভুরভোন শ্ল মো। াফয
নোশ্লভাআ তুডুে, াঅচোশ্লয বফচোশ্লয ববেবোগ ভুরভোনী, ফোশ্লযো াঅনো োাঁতোরী। ভুশ্লখ চাআ োাঁতোরীয যড়,
াঈদুঘয বছশ্লটশ্লপোাঁটো চভোশ্লনো। চদফশ্লদফী চাআ বোঁোড় চফোঙো, োড়োভ চফোঙো, যোভোরবগ বরটো, জভবভ চফোঙো।
বেন্তু োশ্লযয চরোে চমভন ফরত ফশ্লচশ্ল ফুড়ো র বশ্লঙ চফোঙো, চতভবন তুডুেশ্লদয ফশ্লচশ্ল ফড় চদফতো
এেো চফোঙো।‛২০
দুাআ. ডোাআন চপোেবশ্লন াঅবদফোীশ্লদয ান্ধ্ বফশ্বো—
‚ঝুভযো বফবফয চভশ্ল াঅবভনো। ভোশ্লয ভশ্লতো চভশ্ল বছর ডোাআন। বনভঘর বাংশ্লে ফ েশ্লযবছর চভশ্লটো,
চরোব চদবখশ্লবছর, তোযয ুশ্লমোগ চদশ্লখ েবরজো চফয েশ্লয চখশ্ল বনশ্লশ্লছ, তোাআ বনভঘর বাং ফোতোশ্ল
বভশ্ল চগশ্লছ। ডোাআনযো মখন ভোনুশ্ললয েবরজো খো তখন াঅয বচি যোশ্লখ নো। ... ভোশ্লে বোগ নো বদশ্ল বনভঘর
বাংশ্লে চখশ্ল বনশ্লশ্লছ ফশ্লর ঝুভযো বফবফ চভশ্লয ফুে বচশ্লয েবরজো চফয েশ্লয বনশ্লশ্লছ।‛২১
বতন. ন্তোশ্লনয প্রবত বতোয ােৃবত্র্ভ চে—
‚ফোশ্লয েোশ্লছ ভোঝযোবত্তশ্লয বগশ্ল ফশ্লরবছর, এফোয জোন ফোাঁবচশ্ল োরোশ্লত চদ, ডোেোবত চছশ্লড় চোলফো
চদখফ। ... ফোশ্লয প্রোণ চতো। চাআ চডডফবডটোাআ ফুধশ্লনয ফশ্লর চোবরশ্ল বদশ্লর। ... ফুশ্লড়ো চবশ্লফবছর খুশ্লনয
দোশ্ল পোাঁব শ্লফ য। াঅয পোাঁব শ্লর তখন ফোশ্লয েবরজো চফটোয ফুশ্লে এশ্ল ঢুেশ্লফ। ডোাআবন তখন য
চছশ্লরশ্লে বদশ্ল মো খুী েযোশ্লত োযশ্লফ নো।‛২২
চোয. প্রচবরত চরোেঘটনো েখশ্লনো খশ্লনো বভশ্লথ বযফবতঘত —
‚এখশ্লনো ীতেোশ্লরয বদশ্লন োযো গোাঁশ্লয চরোেশ্লভরো ফো— ঝুভযো বফবফয চভরো। ... চোয োশ্লয চরোে
ছড়ো ফোাঁশ্লধ, গোন গো ঝুভযো বফবফ াঅয বভঞোভোবঝয নোশ্লভ। এেোশ্লফোঙোয ুশ্লজো বদশ্ল এেটো চভোযশ্লগয নোভ
চদ ঝুভযো াঅয ানযটোয বভঞোভোবঝ — তোযয দুজশ্লনযাআ োশ্ল ছুবয চফাঁশ্লধ চছশ্লড় চদ। চম ফছয ‘ডোাআন’
ভশ্লয, াঅনন্দ ধশ্লয নো াঅয গোাঁশ্লয চরোশ্লেয। াঅয চম ফোশ্লয বভঞোভোবঝ চভোযগটোয চচোট রোশ্লগ, চফোশ্লয
এেো চফোঙোয ুশ্লজো চশ্লর োতবদন ধশ্লয। গোাঁশ্লয চরোশ্লেয ভুখ শুবেশ্ল মো।‛২৩
‘নোযীযত্ন’ গল্পবট যবচত শ্লবছর ১৩৬২ ফঙ্গোশ্লব্দ। ানফধ চপ্রবভে ধুরনশ্লে ফোাঁচোশ্লত ভনো তোয স্বোভী বুখন বেস্কুশ্লে খুন
েশ্লয। াথচ ভনোয ানুশ্লযোশ্লধ ধুরন মখন ভৃতশ্লদ চোনো তুরী নদীয জশ্লর চপরশ্লত যোবজ নো , তখন বনশ্লজশ্লে ফোাঁচোশ্লত
ভনো বেস্কু ধুরনশ্লোআ বভশ্লথয খুশ্লনয াযোশ্লধ পোাঁবশ্ল চদ। ধুরশ্লনয পোাঁব শ্ল মোোয চফবেছু বদন শ্লয ভনোয চভশ্ল,
ভোশ্লয বনষ্ঠুযতো  ডোাআবন শ্লন্দশ্লয বশ্ল াঅর তয দোশ্লযোগো ুধীযফোফুশ্লে খুশ্লর ফশ্লর। ুধীযফোফু ানুভোন েশ্লযন ধুরন
শ্লতো বতয বতয ভনোশ্লে বোশ্লরোফোশ্লতো। চাআ বোশ্লরোফোোয নোযীাআ মখন তোশ্লে বভথযো াযোশ্লধ পোাঁোশ্লত চোাআশ্লরো তখন
াববভোবন চপ্রবভে ভৃতুযশ্লোআ চে ভশ্লন েযশ্লরো।
এাআ গশ্লল্পয ভনো াঅত্মুখফঘস্ব চবোগী নোযী। জীফনশ্লে াবযীভ ভভতো বোশ্লরোশ্লফশ্লশ্লছ ফশ্লরাআ াঅন াযোশ্লধয চদোল
চপ্রবভশ্লেয াঈয চোবশ্ল বদশ্লত বফন্দুভোত্র্ বিধো েশ্লযবন। াঅত্মুখফঘস্ব চবোগী ভোনুল াঅন স্বোশ্লথঘ চম েতখোবন নীশ্লচ চনশ্লভ চমশ্লত
োশ্লয এাআ গল্প তোযাআ প্রভোণ।
ভূে শুশ্লে চেন্দ্র েশ্লয প্রবোতেুভোয, তোযোঙ্কয, যৎচশ্লন্দ্রয গল্প চরখোয ধোযো াঅয এেবট াংশ্লমোজন যভোদ-য
‘াঅহ্লোদী’ (১৩৬৭)। াঅহ্লোদী নোশ্লভয বযণ বশুশ্লে োভশ্লন চযশ্লখ নোযী-ুরুশ্ললয াঅবদভ বজফ াঅেলঘশ্লণয বচযেোরীনতো
যভোদ এাআ গশ্লল্প তুশ্লর ধশ্লযশ্লছন। াঊতুতী াঅহ্লোদীশ্লে এে ভ ভোবণ্ডয চনো ঘশ্লয াঅটশ্লে যোখশ্লত োশ্লয নো। বভরন
াঊতুশ্লত ফশ্লনয ুরুল বযশ্লণয ডোশ্লে োড়ো বদশ্ল চোলয াঅহ্লোদী ঘয চছশ্লড়শ্লছ। বঠে চমভন ভনো চচৌবেদোশ্লযয চভশ্ল যাংবর, চম
এে ভ াশ্লঘোন ফেভীশ্লে ব চত, চাআ যাংবরাআ চমৌফশ্লন ো চযশ্লখ ফনয প্রেৃবতয বনলোদ াশ্লঘোশ্লনয প্রবত তীব্র াঅেলঘণ
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বফশ্লেলশ্লণয াঅশ্লরোশ্লে যভোদ চচৌধুযীয েশ্লেবট গল্প
তযবজৎ বফশ্বো
ানুবফ েশ্লযশ্লছ। াশ্লঘোশ্লনয ডোশ্লে াঅহ্লোদীয ভশ্লতোাআ চঞ্চর শ্ল শ্লঠ যাংবর। জর বযোয াজুোশ্লত চদখো েশ্লয াশ্লঘোশ্লনয
োশ্লথ। াশ্লঘোশ্লনয োশ্লথ ঘয ফোাঁধোয স্বপ্ন চদশ্লখ যাংবর। বযভোজ চথশ্লে দূশ্লয ফো েযো এাআ ভোনুলগুবরয প্রেৃবত ফনয।
চমভনবোশ্লফ ভনো চচৌবেদোশ্লযয ফাঈ স্বোভী-ুত্র্-েনযো চপশ্লর চযশ্লখ বজফ াঅেলঘশ্লণয টোশ্লন ানয ুরুশ্ললয শ্লঙ্গ ঘয চছশ্লড়বছর,
যাংবর চতভনবোশ্লফ াশ্লঘোশ্লনয োশ্লথ চশ্লর চমশ্লত চো।
‘াঅহ্লোদী’ গশ্লল্প যভোদ, ভোনুল  ফশ্লনয শুয ভশ্লধয এেটো বনবফড় াঅত্মীন চমভন দোভু -াঅহ্লোদী  াশ্লঘোশ্লনয বত্র্শ্লেোণ
ম্পশ্লেঘয ভশ্লধয বদশ্ল চদখোন, চতভবন যাংবর  াশ্লঘোশ্লনয োযস্পবযে বজফ াঅেলঘ শ্লণয ফযোোযবট স্বোবোবফেবোশ্লফ স্বীেোয েশ্লয
চনন।
‘াঈত্তযোবধেোয’ গল্পবটয যচনোেোর জোনো মোবন। ছবত্র্গশ্লড়য যোাঈত, যতোাআনশ্লদয জীফন-জীবফেো, চপ্রভ-বোশ্লরোফোো,
ন্তোনোেোঙ্ক্ষো ফটোাআ বনবরঘিবোশ্লফ গল্পেোয এাআ গশ্লল্প তুশ্লর ধশ্লযশ্লছন। গল্পেোয জোবনশ্লশ্লছন, শ্লদয ভোশ্লজ েনযোয বতোশ্লে
েনযোণ বদশ্ল ফযশ্লে বফশ্ল েযশ্লত । যো স্বোভী-স্ত্রী দুজশ্লনাআ চখশ্লট খো, এভনবে স্ত্রী’য চযোজগোশ্লয াংোয চোরোশ্লনোয ভশ্লধয
শ্লদয ুরুলশ্লদয চেোন গ্লোবন চনাআ। শ্লদয চভশ্লযো চমভন স্বোভী ফো বোশ্লরোফোোয ুরুলশ্লে গবীযবোশ্লফ বোশ্লরোফোশ্ল চতভবন চফচখোবর যীযী াঅেলঘশ্লণ বোংফো ফবঞ্চত ভোতৃশ্লত্বয েোযশ্লণ ানফধ যীযী ম্পশ্লেঘ বরি শ্ল স্বোভীয াংোশ্লয বপশ্লয এশ্ল
স্বোবোবফে জীফনমোন েশ্লয। এাআ গশ্লল্প চমভন ছবত্র্গড়ী যোাঈশ্লতয বোশ্লরোশ্লফশ্ল বফশ্ল েযো ফাঈ, াতৃি ভোতৃশ্লত্বয েোযশ্লণ
চেফরভোত্র্ ন্তোন োোয জনয চগোযো ল্টশ্লনয োশ্লথ ানফধ চদ ম্পশ্লেঘ বরি শ্লত বিধোগ্রস্ত নো শ্ল স্বোবোবফে ঘয াংোয
েশ্লযশ্লছ। গল্পেোয এাআ ঘটনোয বনবযশ্লখ ফশ্লরশ্লছন, ববফলযশ্লতয াআবতোশ্ল এ চদশ্লয যিভোাংশ্ল যোফীয গশ্লবঘ চগোযো ল্টশ্লনয
ানফধ ন্তোন াঈত্তযোবধেোয বযফতঘশ্লনয থ যচনো েশ্লয চরশ্লফ।
শুধুভোত্র্ ভধযবফত্ত জীফনশ্লেবন্দ্রে ফো ানগ্রয াঈজোবত  নো-ভোনুলশ্লদয বনশ্ল যভোদ চচৌধুযী গল্প চরশ্লখনবন। তোাঁয গশ্লল্পয
বফল বফবচশ্লত্র্য বযো। াফয এেোবধে বফল বনশ্ল বতবন গল্প যচনো েযশ্লর তোাঁয গশ্লল্পয াবধেোাং জুশ্লড় যশ্লশ্লছ ভধযবফশ্লত্তয
েথো। খড়গুয চযর শ্লয চফশ্লড় ঠো এফাং াযণয  খবনজ াধুযবলত ঝোড়খশ্লন্ডয যোাঁবচ, ভযোেক্লোবস্কগঞ্জ এফাং ছবত্তগশ্লড়য
বফরোুয বন্নবত াঞ্চশ্লর জীফশ্লন াশ্লনেটো ভ েোবটশ্ল াঅো যভোদ চচৌধুযীয গশ্লল্প ানোোশ্ল জোগো েশ্লয বনশ্লশ্লছ ঐ
ভস্ত াঞ্চশ্লরয ভোনুলজশ্লনয ুখ-দুাঃশ্লখয েোববন। ঙ্গত েোযশ্লণাআ ীভোফদ্ধ এাআ াঅশ্লরোচনো চফশ্লছ চনো র এাআ চেণীয
গল্পগুবরশ্লে। যভোদ চচৌধুযীয গল্পেোয ত্তোয েশ্লেবট বফশ্লল বফবিয াঅবফষ্কোযাআ এাআ চরখোয াঈশ্লদ্দয।
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