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ছঙোটকল্পওোয রযংওয চরদো  ‘চরদোীয কল্প’
ড. ুোন্ত ছখোল
ধযোও, ছওোরওোতো, রিভফঙ্গ, বোযতফলষ
Abstract
Harishankar Jaladas not only a popular lovelist, he also a great short story writer of
Modern Bangadeshi Bengali literature. He belongs to a subaltern community in
Bangladesh. He wrote his literature for the subaltern community of Patenga in Bangladesh.
He composed many novel. His very famous literary work ‘Jaldashir Galpa’ actually a
parallo study of Jaladash. Jaladashi means are Kaivartya women in patenga. They are very
poor very uneducated but they are very much sacrifice in his daily work. ‘Jaladashir Galpa’
a real deed of Subalturn Women. Here have ten short stories. Each story explained with
Jaladashi & his socio economic status. We analysis the ‘Jaladashir Galpa’ in this eassy.

ঘট্টগ্রোমভয মতঙ্গোফোী ‘চরুত্র’ ডঃ রযংওয চরদো ঈত্তয অধুরনও ওোমরয ফোংরোমদময ফোংরো োরমতযয
এওচন ফযোরতক্রভী নযোরও ছওফর নন; ছঙোটকল্পওোয রোমফ রতরন এও ফযরতক্রভী প্ররতবোয রযঘয় রদময়মঙন।
ঈনযো যঘনোয প্ররত তোাঁয ভরধও অগ্র থোওমর ছঙোটকল্প যঘনোমত রতরন ওৃন। তোাঁয যরঘত কমল্পয ংঔযো
ছফ ঈমেঔমমোকয এফং প্রঙ্গ, যঘনোযীরত, বোলোপ্রময়োক, শরীরনভষোন ভস্ত রদও ছথমওআ তোাঁয কল্পগুরর নতুনত্ব 
োধোযনত্ব চষন ওযমত ক্ষভ ময়মঙ। বোযতফমলষয স্বোধীনতো ঈত্তয ওোমর ফোংরো ছঙোটকমল্পয দোরুন রফফতষন
খমটরঙর, ফোংরোমদী ফোংরো োরমতয খমটরঙর ঈমেঔমমোকয রযফতষন। রনন্মফকষীয়  প্রোন্তীয় ব্রোতয ভোমচয
ফমররত ভোনফ ম্প্রদোয় এফং অথষোভোরচও তথো যোরিও রযভণ্ডমর তোমদয চীফন  চীরফওোয দ্বোরন্ধও
রূমযঔোগুরর ফোংরো ছঙোটকমল্প রবন্ন যীরত রিরত রোমফআ ভগ্র রফশ্বফোংরো োরমতয ঈমে এমমঙ। ছওননো
ছদবোক, স্বোধীনতো ভোমচয প্রতযন্ত রনন্মফকষীয় চনচোরতমও ছওোন রযফতষমনয রদো ছদঔোমত োমযরন। চোরতকত
োম্প্রদোরয়ওতো, রনন্মফমণষয ভোনুমলয প্ররত ভোনুমলয খৃণো এগুমরো রফওৃতবোমফআ ফময় ছকমরো ভোমচ। রযংওয
চরদো ভোচওরথত রত রনন্মফমণষয ভোনুল। োযো চীফন তোমও ছআ মন্ত্রনো ফময় রনময় ছমমত ময়মঙ। প্ররতক্ষমও
চোতযোরবভোমনয চফোফ ছদফোয চনয কমফলনো মষন্ত ওমযমঙন শওফতষয ম্প্রদোময়য চীফন  চীরফওো তথো নৃতোরিও
ঈৎময ছঔোাঁমচ। ছআ ওোযমণ তোয প্রোয় ভস্ত োরতয রনন্মফকষীয় প্রোন্তফোী শওফতষয চরদো চরদোীমদয রনময়
যরঘত ময়মঙ। ‘চরুত্র’ ‘ছভোনো’ ‘এওরফয’ ‘ওভরফ’ প্রবৃরত ওোরচয়ী ঈনযো তোয রনচ ভোমচয রনন্মফনষীয় ভোনুল
 ভোমচয ঐরতোরও  োভোরচও দররর। রোমফ কণয মত োময। ‘ছচমরয ঈরো’ রযংওয ঈনযোময
ভমতোআ ছঙোটকল্পমও ভৃি ওমযমঙন তোাঁয রঘযরযরঘত শওফতষয ভোমচয রত োধোযণ খটনো  ঘরযত্রমও এমন। তোাঁয
‘চরদোীয কল্প’ গ্রন্থরটয দ’রট কমল্পআ রতরন প্রোন্তীয় ছচমর ভোমচয যভনীয প্রঙ্গ রনফোমষ বোমফআ এমনমঙন
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ুোন্ত ছখোল

ছওননো ছওৌভভোমচয ভমতো ঘট্টগ্রোমভয মতঙ্গোফোী শওফতষয ম্প্রদোয় ভফোয়ী। ুরুলনোযী এওআ ওোমভষ ররপ্ত থোমও।
এমও মনযয রযূযও ময় এআ ওতষফযটু তীফ োংোরযও চরদোীমদয নোমরোরওত মনও রদও যময়মঙ।
রযংওমযয কমল্প চরদো  চরদোীমদয ছঘতন রওংফো ফমঘতমন রুরওময় থোওো মঘনো ওোরনী ভূতষ ময়মঙ
তযন্ত ফোস্তফ ভৃি  রনযোক্ত দৃরিবরঙ্গমত। তোয কল্পগুরর ঞ্চররওতোয যমগ ফনষভয় এফং রঘত্রোয়মন চীফন্ত। গ্রন্থরট
প্রওোওোমর ম্পোদও মথোথষআ ররমঔমঙন- ‚রযংওয চরদো ভুদ্রোমেয ছচমরমদয রনময় ররমঔমঙন ‘চরুত্র’
 ‘দনওোর’ নোমভয ঈনযো। এফোয ররঔমরন ‘চরদোীয কল্প’, ছচমরনোযীমদয রনময় রযংওমযয প্রথভ কল্পগ্রন্থ
এরট। ছচমর দোম্পতযচীফন ভফোয়ী। এ চীফমন নোযী-ুরুমলয ভোন ফদোন। রওন্তু নযোনয ভোমচয ভমতো
ছচমরনোযীযো ফরঞ্চত ফমররত। তোমদয ভভষন্তুদ োোওোয, রফমষয়-রফন্নতোয ছফদনোদষীন কৃমওোমন গুভময ভময।
রযংওয গ্রন্থস্থ দরট কমল্প এআ ছচমরনীমদয চীফনওথো শুরনময়মঙন।‛১ ছআওোযমনআ নোভওযন ওমযমঙন
‘চরদোীয কল্প’।
তোাঁয ‘ছওোটনো’ ছঙোটকল্পরট রযণত োমতয যঘনো নো মর োধোযন এও নতুনমত্বয দোরফদোয। রনমচয ভোময়য
ছফযোফৃরত্ত  যওীয়ো ছমৌনোফো এআ কমল্পয ভূর ফক্তফয। ছচমর নোরযযো যওীয়ো ছপ্রমভ  যওীয়ো রভরমন তৎয
থোমও এআ রফলয়রটমওআ কমল্প তুমর ধযো ময়মঙ। ছআ ওথোরট ফরোয স্থোন ময়মঙ কমল্পয এমওফোময ছমল ভোত্র দুরট
রোআমন দুআ শফ  শওমোয ফন্ুয ুনষরভরমনয ভয় ওমথোওথমন। অভোমদয ছদম নফচোকযন খটমর
োম্প্রদোরয়ওতো  রনন্মফকষীয় ভোনুমলয প্ররত খৃনোমোলন ওযো ওঔমনো দূযীবূত ওযো ম্ভফ য়রন। ছদবোমকয য স্বোধীন
ফোংরোমদম  ঈচ্চমেনীয রন্দু ভুরভোনমদয ওোমঙ রনন্মফকষীয় শওফতষযভোচ রঙর খৃণো  ঈমক্ষোয োত্র। কল্পরটমত
ফণষবফলভয এফং রনন্মমেনীয রক্ষো রোমবয প্রতুনতোয ওথো কল্পওোয দীখষবোমফ ফনষনো ওমযমঙন। ভুরঘয ছঙমর মোও
ঋরল দো যমপ অমোওদো যমপ অমোও ছঘৌধুযী অবকফ ফন্ু  োেী ক্ষীযমভোন চরদো এওআস্কুমর
বরতষ য় প্রোথরভও রক্ষোরোমবয চনয। স্কুমর বরতষ ফোয ভয় মোও নুবফ ওময তোযো রনন্মফমণষয ভোনুল এফং
তোমদয প্ররত ঈচ্চফমণষয ভোনুমলযো খৃনো ছোলন ওময। অমোওমও বরতষয ভয় তোয ফোফোমও ছডভোস্টোয ভোন ওময
ভুরঘ ফমর। -‚ভুরঘয ছঙমর েমফ চুমতোমরোআ ওযমফ ছও?‛ স্কুমরয রক্ষও ছভৌরবী োমমফয নুমযোমধ স্কুমর বরতষ
মর প্রধোন রক্ষও বফমতোল ঘক্রফতষীয ওেো রনমদষ রঙর “ ‚ক্লোময এমওফোময ছল ছফমঞ্চ ফরফ তুআ; ঔফযদোয
োভমনয ছফরঞ্চমত ফোয ছঘিো ওযরফ নো।‛ ফণষবফলমভযয রওোয মোও অয ক্ষীযমভোমনয ফন্ুত্ব ময় মোয়। ক্ষীয
ছভোন েোমোনোয় মোমওয ছঘময় বোমরো। ‘দুদষোন্ত’ ‘বয়ঙ্কয’ ছযোর ওময ছ। এমন ক্ষীযমভোন এওরদন
ফরওঙু তযোক ওময ওোঈমও রওঙু নো ফমর রনরুমে ময় মোয়। ‘চরুত্র’ যোভঘোাঁদ ুত্রমোমও ভোযো মোয়। দীখষরদন
রতফোরত ফোয য ক্ষীযমভোমনয োমথ ুণষরভরন খমট মোমওয। আরতভমধয অমোও ভুরঘ ভোধযরভও যীক্ষোয
এডরভট ওোমডষ রনমচয দফী রযফতষন ওময ছঘৌধুযী ছরমঔ এফং ওোয়স্থ ছভময়মও রফফো ওময ভুরঘ ছথমও ওোয়স্থ ময়
মোয় ভোমচয ছঘোমঔ ছ এঔন ঈচ্চফণষ ছওঈ তোমও ভোন ফো ম্মোন ওময নো। ক্ষীযমভোন রনমচয চোত
ম্প্রদোময়য চমনয কফষ ওযত এফং প্রধোন রক্ষও তোমও মোমওয নযোয় ঈচ্চমেণীয দফী ছমোক ওযোয যোভষ
রদমর ছ খৃণো বময তো তযোক ওময। এমন ছভধফী, করফষত মুফও মঔন োরযময় মোয় তঔন তোয রঙমন তোমও ছওোন নো
ছওোন ওরেন তয। ছআ তযরট মঔন চোনমত ঘোয় তঔন ক্ষীযমভোন চরদো চোনোয় তয ওথোরট“ ‚অরভ ঢোওোয়
ঘমর রকময়রঙরোভ ছরদন। তোযয ভোনুলমও রচমে ওময ওময নোযোয়নকমেয টোনফোচোময। যোাঁ, ছফযোোেোয় রকময়
ছফযোয দোরোরর ওমযরঙ এতরদন।’ তোয এআ নোওোরিত রযফতষমনয ওোযনরট ঔুফ ছফদনোদোয়ও থঘ রনভষভ তয। ‚ছতোভোয ভমন অমঙ রওনো চোরন নো। ছমরদন ছডযোয ছতোভোয দফী রনময় যঙ্গ তোভোো ওযমরন, ছরদন এওটু
অমকবোমকআ স্কুর ঙুরট ময় রকময়রঙর। োেোয ওোঙোওোরঙ ছৌাঁমঙ তুরভ ফমর ছকমর ছতোভোয ফোরেয রদমও। অরভ ো
ফোেোরোভ অভোয খমযয রদমও। ভো ছতো খময অমঙ। এরদমও রদমও তোওোরোভ। ভোমও ছদঔরোভ নো। খময ফোাঁময
দযচোটো অমধো ছঔোরো। অরভ অনভমন খময ঢুমও ছকরোভ।’ ...তোরওময় ছদঔরোভ খমযয ছবতয ভো রফঙোনোয় রঘৎ ময়
শুময় অমঙ। ওোওো তোয ফুমওয ঈয।‛ রফফোম রনচ্ছুও ওোওোয মঙ্গ ফোফোমও পোাঁরও রদময় বফধ োযীরযও রভরমন
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প্রফৃত্ত য়ো প্রওৃতমক্ষ ক্ষীযমভোমনয ওোমঙ ছফযোফৃরত্ত ফমর ভমন ময়মঙ। রনন্মফকষীয় চরদোীমদয ভমধয এটো ছম
স্বোবোরফও এওটো রফলয় ভোনমত োমযরন করফষত  ‘বয়ঙ্ক’য' ছভধোফী ক্লোম ‘থোডষ’ য়ো ক্ষীযমভোন। তোআ
নোযোয়নকমেয ছফযোোেোয় রকময় ছফযোয দোরোর থোমও অঞ্চররও বোলোয় ‘ছওোটনো’ ফমর ছআ ছো গ্রন ওমযমঙ।
ছওননো তোয ভমন ভোময়য প্ররত ছম তীব্র খৃণো  রধক্কোয চোগ্রত ময়রঙর তোমত রনচমও ‘ছফযোুত্র’ ফমরআ ছভমন
রনময়রঙর। -‚ছফযোয ছোরোয ছওোটনো য়োআ ছতো স্বোবোরফও এআ ধোযনোয় ছম রনমচমও অফব্ধ ওময ছপমরমঙ।
কল্পরট ছঙোটকমল্পয ‚ছল আয়ো আর নো ছল’ এআ তৃরপ্তয রক্ষনোক্রোন্ত। বোলো ফযফোময চরদো
স্বোবোরফওতোয ভোত্রো ফচোয় ছযমঔমঙ। ীভ োরওতোয মঙ্গ ভোময়য এমন রি ঘরযত্র এাঁমও ছদরঔময়মঙন শওফতষয
ভোমচয স্তময স্তময চমভ থোওো ঘো োমওয দুকষন্মও। রনন্মফনষীয় চরদোীমদয ছমৌনওোভ এঔোমন মথোমথ বোমফ
রঘরত্রত।
রযংওয চরদোময ‘দআচযো’ কল্পরট এওরট রবন্ন স্বোমদয কল্প। রযংওমযয স্বমদপ্রীরত  প্ররতফোদীওণ্ঠ
‘দআচযো ফুআচযো’য ভধয রদময় প্রওো ছময়মঙ। ফোংরোমদময ভুরক্তমুমিয ভয় োরওস্থোনী োনোদোয ফোরনী 
যোচোওোযমদয ভোনুরলও রনভষভ তযোঘোমযয বয়োফ রঘত্র এআকমল্পয ভমধয প্রওো ছময়মঙ। ভোচে  ফোস্তফফোদী
রযংওয চরদো তযন্ত ফোস্তফতোয মঙ্গ রঘরত্রত ওমযমঙন ‘রদযো ফুআচযো’ কমল্পয ভোধযমভ এআ রফলয়রট। োরওস্থোনী
রভররটোযী ওযোমেন ভুরষদ এফং স্থোনীয় ছভোোমফ যোচোওোয ফোরনী শওফতষযরওমোযী োরুরমও ধলষণ ওময। ভোমচয
রনন্মফকষীয় োরুমরয রযফোমযয ওরুন োয়তো পুমট মে। ভুরক্তমুমিয ভময় নোযীধলষণ এওরট োধোযণ 
রতনকনয রফলয় ময় দোাঁরেময়রঙর। ভুরষদ  যোচোওোয ছভোমচদ ফোরনী এআ ওোচ ঘোরোত মতঙ্গোয শওফতষযোেোয়।
যোমতয ন্ওোময ছচোয ওময কণধলষণ ওযো ত মুফতী রওমোয ছথমও ফৃিো ওরমওআ। ওযোমেন ভুরষদ ছফ রওঙুরদন
ছদম ছঙমে ূফষোরওস্থোমন দোরয়ত্ব োরন ওমযমঙ। তোয ঙ্গী ময়মঙ ভরচদ যোচোওোয। এওরদন স্ত্রীয রঘরে োয় ভুরষদ।
তোয স্ত্রীয ভুঔটো ছবম ঈেমতআ তোয ভমধয ছচমক মে এও তৃপ্ত ছমৌনোওোিো। ছ ছআ ওথো চোনোয় ফোচোওোয ভরচদ
 তোয ফোরনীমও। তোযোআ ওযোমেনমও োরুমরয ফোরে রনময় রকময় োরুরমও কণধলষণ ওময তোয ফোরেয ওমরয
োভমন। -‚ছফৌময়য রঘরে ওযোমেন ছভোমষমদয যীময ওোভ চোকোয়। োয়নো তোয রবতময োযোযোত অওুরররফওুরর
ওময। ওোমর এওপোাঁমও ছভোমষদ যোচোওোয ভরচদমও ছডমও োেোয়। অওোময আরঙ্গমত তোয যীময ঘনভন ওযোয
ওথো ফমর। ফমর ‘ফ ভযোয় ওযোয়ো ক্রুঙ্গো।’
ভরচদ ফমর োভ ফুছ কয়ো ঙোয। ছওোআ রঘন্তো ছনর ছ। ফ রভর মোয়কো।’ অয এযআ রযণরত রওমোযী োরুরমও
রনভষভবোমফ ধলষণ। োরুরমও মঔন ধলষণ ওময গ্রোমভয ছওোন ছরোমওআ তোয প্ররতমযোধ কমে তুরমত ভথষ য়।
প্রোণবময় ওমরআ দূময থোমও এওভোত্র ‘দআচযো ফুআচযো’ এয প্ররতমযোধ কমে ছতোরোয ছঘিো ওময। রদ্বতীয়ফোয মঔন
ছভোমষদ  যোচোওোয ফোরনী োরুরমও ুনফোয ধলষণ ওযমত ঈমদযোকী য় তঔন ‘দআচযো ফুআচযো’ ধোযোমরো ওোটোরয
রদময় ছভোমষদ  যোচোওোযমও ঔুন ওময ীদ ন। অোত োকর  বফফরয়ও দআচযো ফুআচযোয ভধয রদময় প্রওো
খমট এও প্রওৃত প্ররতফোদীয এও রনযোক্ত  রনষ্ঠোফোন ছদমপ্ররভমওয। চরদো ‘দআচযো ফুআচযোয’ ঘরযত্ররট এও ীভ
ভনীয় ঈচ্চতোয় রনময় ছকমঙন। ফোআ মঔন অত্মযক্ষোমথষ ফযস্ত ছআ এওভোত্র ত্মফররদোন রদময় শওফতষয নোযীয
ম্মোনযক্ষোয় এরকময় এমমঙ এফং ীদ ময়মঙ। ভুঔযতঃ ‘দআচযো ফুআচযোয’ প্ররতফোদ রূরট এঔোমন ছদঔোমনো মর
োরওস্তোনী োনোদোয ফোরনীয ওথয তযোঘোমযয ওোরনী আরতো  ফোস্তফতোয মঙ্গ ছভরফন্ন ওময প্রওো
ওমযমঙন। রন্দু রওনো তো যীক্ষোয চনয নগ্ন ওযো রওংফো ছভময়মদয ওোররছুরর ভোরঔময় চঙ্গমরয ভমধয রুরওময় যোঔোয
রঘত্র এওোন্তআ ফোস্তফ এযআ পোাঁমও চরদো ছওৌমর ‘চরুত্র’ছদয চোরতকত রযঘয়রট রদমত রকময় ভস্ত ঈচ্চভোমচ
ছথমও রনমচমদয স্বতন্ত্র ওমযমঙন। ছওননো ঈচ্চমেনীয রন্দু ফো ভুরভোন ফোয ওোমঙআ তোযো ব্রোতয  রনরন্দত। তোআ
কমল্প ফরমত ছোনো মোয়।“ ‚রপময মোফোয অমক ওযোমেন চমেোওযো চরদোমদয রচেোো ওময, - ছতোভ ছরোক রন্দু
ছো’।
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চরদোমযো ঘু ওময থোমও।
‘ফমরো ছতোভ রন্দু ছো রও ছনর।’ কচষন ওময মে ওযোমেন।
যোচোওোয ভরচদ ঈচ্চস্বময ফমর মে, ‘যো রন্দু যোয় ঙোয। -ভোরোঈন, ছডোভ ঙোয।’
দআচযো ফুআচযোয ছরদমনয ভোথো রযস্কোয। রবমেয ভধয ছথমও ছ েোৎ ফমর মে ‘নো নো ঙোয, োভযো ছরোও রন্দু নো।
চোআরযোঙোয, চোআরযো অমভোযো।’
তঔন ছফোছো মোয় ছওফর অত্মযক্ষোয চনয ছম এওথো ফমরমঙ এভন নয়। ঈচ্চফমণষয রন্দুযো তোমদয রন্দু ফমর
ভোনয ওযত নো। তোয চনয চোমভ থোওো ছক্ষোব প্ররতফোদ ঈচ্চরওত ময়মঙ এঔোমন। রযংওয চরদো ছম ফনষোেমভয
প্ররতফোদ ওমযমঙ তোয প্ররতরট কল্প ঈনযোম দআচযো ফুআচযো’ তোযআ এওরট ং। ‘দআচযো ফুআচযো’ এঔোমন নোয়ও।
চরদোী  চরুত্রমদয োয় রফভলষ ফস্থোয ভোমছ তোয প্ররতফোদীভনস্কতো তোমও স্বতন্ত্র ওময তুমরমঙ।
রযংওয চরদোময যমক্তয ভমধয ফণষোেমভয প্ররত রঘযরদনআ এওরট রতপ্রওট  ক্ত প্ররতফোদ রঙর। শফ
ছথমও ধযোনো চীফন ফত্রষআ রতরন ঈচ্চফমণষয দ্বোযো রোরঞ্চত ময়রঙমরন এফং ছআ ভোন এয প্ররতফোদী ওমণ্ঠ
চফোফ রদমতআ োরমতযয অময রতরন অরফবূতষ ন। ঈচ্চব্রোহ্মন ছেনীয ভোনুলমদয ফোস্তফ চোরতরফমদ্বল এফং তোয
োেতোয ভমনোগ্রোী কল্প ‘ুরফভরফোফু।’ রভথযো চোতযোরবভোনী ব্রোহ্মন ুরফভর ফোফু ওোভবোমফ ছচমরনীয ছভময়মও
মযোমঙ্গ ওময ছমৌন ক্ষুধো ঘরযতোথষ ওযোয ওোরনী ফোস্তফতোয মঙ্গ যরঘত ময়মঙ ুরফভরফোফুয ঘরযমত্র। ঈচ্চমেনীয
ব্রোহ্মমন্দয রঘযখৃনো ফলষোয় রনন্মফমণষয ন্তযচ ভোনুলমদয প্ররত। রনমচয চোত ধভষ ফোাঁঘোমত রকময় ‘চোমতয নোমভ ফজ্জোরত
ওময।’ ুরফভরফোফু  তোয রযফোয রনষ্ঠোফোন ব্রোহ্মন। ছচযোরতল োমস্ত্র োযঙ্গন ুরফভরোফোফুয রতো ওনযো ুমত্রয
রফফোম ছচযোরতলরফঘোযমওআ প্রোধোনয রদময়রঙমরন তোআ রনঃঔুত োত্র নো োফোয ওোযমন দু’আ প্রোপ্তফয়স্কো ওনযোয রফফো
রদমত োমযরন। রযনোমভ ুরফভরফোফু রফময় ওযো অয ম্ভফ য়রন। মনযয স্পষ ওযো ঔোফোয মষন্ত ভুমঔ ছতোমরন
নো ুরফভর ফোফু। এমন ুরফভরফোফু এওদো ুস্থ য়। তোমও রযঘঘষোয চনয তোযআ ওভষী এওরট রফধফো ন্তোনীন
ছচমররন ছও এমন ছদয়। ুস্থ থোওোয চনয প্রোয় ফোধয ময়আ তোমও ওোমচ ছনয়। এআ ছচমররনয ছদ ছদমঔ এওরদন
ুরফভরফোফু ছমৌন ওোভনোয় ঈগ্র ময় মে। খমযয দযচোয ‘হুেমওো’ টো-রদময় ছচোয ওময রভররত য় ছচমররনয
মঙ্গ। চোতযোরবভোন ুরফভরফোফু ছচমররনয মঙ্গ ফো ওময তৃপ্ত য়। চোমতয ংওোয ভুূমতষ ধ্বম মে
ছচমররনয যীমযয অনমন্দ“ ‚ছরদন শুক্রফোয। ওমরচ োপ্তোরও ঙূরট। রফঘতুষদী ঈরমক্ষ রনফোয ওমরচ ফন্।
ফহুরদন য নুরুর আরোভ োমফ ফোরে ছকমঙন। ...দযচোয োম ফোযোন্দোয় ভোঙ ওুটমঙ ভোররত। রফঙোনো ছথমও তোমও
ছদঔো মোমচ্ছ। ভোঙ ওুটমত ওুটমত ফুমওয অাঁঘরটো ময ছকমঙ ভোরতীয। টুটোপোটো ব্লোঈচ। ছবদ ওময ডোনোময ুি
স্তনরট ছফরযময় অমত ঘোআমঙ তোয। ফোভ োময ভোরতীয ফোাঁ োাঁটুমত ঘোো মে অমঙ। ুরফভরফোফু তোরওময় তোরওময়
ছদঔমঙন। ...
ভোঙ ওুতো ছময ভোররত দু’োময়য ঈয বয রদময় খয ভুঙমঙ। ওঔমনো োভমন রপময ওঔমনো রঙমন রপময খময
ভুমঙ মোমচ্ছ ভোররত ুরফভরফোফু স্নোন ওযমত মোমফন ওময ছকমরন নো। এওধযমনয ফযক্ত অরয তোমও রখময
ধযর। রতরন ফো ফস্থো রফঙোনোয় শুময় েমরন। শুময় শুময় ভোররতয খযমভোঙো রনরফে ছঘোমঔ ছদঔমত রোকমরন।
ভোররত রঙন রপময খয ভুঙমঙ। তোয োঙো ওঔমনো ডোআমন ফোাঁওোমচ্ছ ওঔমনো ফোাঁময়, ওঔমনো ময ঈেমঙ, ওঔমনো
ছভমছয এমওফোময ওোঙোওোরঙ। েোৎ ওময ভোতোর োয়ো রোকমরো ুরফভমরয ভমন যীযতো ছভোমে রদময় ঈের তোাঁয।
ছবতযটো এমরোমভমরো বোমফ ফোগমত শুরু ওযর তোাঁয। নোও রদময় কযভ োয়ো ছফমযোমত রোকর। ধীময ধীময রফঙনো
ছথমও নোভমরন রতরন। দযচোয রদমও এরকময় ছকমরন। রবতময ছথমও হুেমওো তুমর রদমরন দযচোয।
খমযয রবতয ছথমও ভোরতীয ওণ্ঠ ছবম এর- ওমযন রও, ওমযন রও ঙোয?
তোযয ঘুঘো।
রওঙুক্ষণ ময অফোয ভোরতীয ওণ্ঠ, অরন শুি ব্রোহ্মন ঙোয অরভ োভোনয চরদোী।’
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তোযয ঔোমটয শুধু ছওোাঁৎ ছওোৎ ব্দ।
এবোমফআ রযংওয চরদো অরদভ শচরফও ঘোরদোয রফচয়ফোনী ছখোলনো ওমযমঙন। শভথুন চীফমনয স্বোবোরফও
ধভষ, নোযীুরুমলয রভরন ফযম্ভোফী রযণরত। রওন্তু চোমতয ছদোোআ রদময় তোমও রুরওময় যোঔো ম্ভফয নয়। রভথযো
চোমতয ফেোআওযো ভুমঔোধোযী ঈচ্চমেনী অর ছঘোযোটো রযংওয ফোআময ছটমন ছফয ওমযমঙ। ুরফভরফোফুয ঘরযত্র
এমত রখু য়রন ফযং স্বোবোরফওতোমও স্থোন ছদয়ো এওচন মথষোথ যমক্ত ভোংম কেো ভোনুল ময় ঈেমত ছমযমঙ
এঔোমন ঈচ্চমেণীয নোযীমরোরুতো নয়, ফমঘতমন রুরওময় থোওো ফদরভত ওোভনোয় রফমফোযন  তোয ফরঃপ্রওো
খমটমঙ। তোয ঙ্কয ফমন্দযোোধযোয় রওংফো ভোরনও ফমন্দযোোধযোময়য কমল্প এধযমনয ঘরযত্র মনও অমঙ। ুরফভরফোফু
এওরট টোআ ঘরযত্র। অয ংওট ভোনুমলয ভমতোআ তোয ক্ষুধো তৃষ্ণো, রনদ্রোয োোোর ছমৌনওোভ থোওো ঔুফআ স্বোবোরফও।
ছআ স্বোবোরফওতোমওআ এঔোমন ভোনযতো ছদয়ো ময়মঙ। এফং চোমতয ংওোয অয রভথযো রবভোন তযোক ওযো ছম
চীফমন অনমন্দয ফন্ত অমত োময এ কমল্প ছ ওথোআ ফরমত ছঘময়মঙন চরদো। তোআ ছওৌরওমরয কোন রদময়আ
কল্প ছল ওময ুরফভর ফোফুয চীফমন ফমন্তয অনন্দখছ অকভন ফোতষোয শুব ূঘনো ওমযমঙন- ‚ফোআময তঔন শুধুআ
ঔোাঁ ঔোাঁ, রনচষনতো। দূয রভূর কোঙ ছথমও ছওোরওমরয অয়োচ ছবম অভোমও- ওু-ঈ-ঈ, ওু-ঈ-ঈ।’ তযন্ত যরধভষী
এআ ছঙোটকমল্প বোলো প্রময়োক, যঘনোযীরত বীলনবোমফ নতুনমত্বয দোফী যোমঔ। কমল্পয এমওফোময ছমল কল্প ভোপ্ত
ফোয য তৃপ্ত ফযেনো ছযমঔ ছকমঙন কল্পওোয। ভোনযঘররমতয োোোর, ঘোরটগ্রোভ ওথয বোলোয প্রময়োক ওময
ছঙোটকল্পরটমও তযন্ত ভমনোগ্রোী ওময তুমরমঙন ‘দুরঔনী’ কমল্পয ভমধয শওফতষয ভোমচয রনদোরুন এও ফোস্তফতোমও
প্রওো ওমযমঙন। কল্পরটয ফক্তফয োভোনয অমকোঙোমরো মর কল্পরট এওরট োথষও ছঙোটকল্প। শওফতষয ভোমচয
ছঙমরযো ভোঙ ধযমত রকময় মনওভয় রপময অম নো। প্রোওৃরতয দুমমষোমকয রওোয ময় ভৃতুযফযন ওময। দুরঔনী
কমল্প ‘দুরঔনী’ ব্দরট ফহুভোরত্রও প্রময়োমক ঋি। দঃরঔনী ভনমভোমনয ভো, দুঃরঔনী তোয নফযরফফোরতো স্ত্রী নন্তফোরো।
ওর ‘ছচমররন’ যোআ দুঃরঔনী। ছওঈ স্বোভী রযতযক্তো ময় ছওঈ স্বোভীমও ওোমর োরযময় ছওঈ ফো ুত্রমোমও দুরঔনী।
এআ কমল্প বোমফয তোেনোয় বুক্ত ফষবুক্ত ছফোমর যভনীয চীফমনয দুরফষোও  য োয়তোয রূরটআ ভুঔয
ময়মঙ। কল্পওোয ‘contrast’ ফো শফযযীতয শতযী ওমযমঙ এআ কমল্প। ভনমভোন অয ওোরোফোাঁর দুআ ফন্ু।
ভনমভোমনয ফোফো তোমদয তযোক ওময ুনষরফফো ওমযমঙ। ভো নন্তফোরো তোমদয ভোনুল ওমযমঙ রবক্ষোফৃরত্ত ওময।
নযরদমও ওোরোফোাঁরয ভো ছনআ ফোফো ফৃি এফং ওোরোফোাঁরয রফফো রনময় ঈদোীন। ভনমভোন রফফোরত, ওোাঁরোফোাঁরয
রফফো য়রন। ওোরোফোাঁর োাঁতোয চোমন নো ভনমভোন োাঁতোয নো চোমন প্রোনযক্ষো ওযমত ক্ষভ য় ভনমভোহ্ন োাঁতোয
ছচমন ওোমর প্রোনরফময়োক ওময। এবোমফ এওোরধও শতযী ওযো ময়মঙ কল্পরটয ভমধয। কমল্পয ছমলয ংটুওুআ
এ কমল্পয ফযেনো ছদয় এফং ছঙোটকমল্পয তৃপ্তবোফরট প্রওো ওময। ভনমভোমনয ফোফো বোমফয তোেনোয় রবন্ন গ্রোমভ
ওোচ ওযমত রকময় ছঔোমনআ ুনযোয়রফফো ওময ংোযী য় ূফষতন রযফোযমও বুমর মোয়। ভনমভোন তোয অমযও
ন্ভ্রোতোমও রনময় ভো নন্তফোরো ছওোনক্রমভ ছফাঁমঘ থোমও। যফতষীমত ভনমভোনমও রফফো ছদয়। রওন্তু ভনমভোনআ
ওোমর ভোযো মোয় ভুমদ্রয চমর। অয ওোওতোরীয়বোমফ তোয ভৃতমদরটতোযআ রতোয চোমর ঈমে অম। রযতযক্ত
ুত্রমও রঘনমত োময তোয ফোফো। রওিদ বোমরো ওময ছঘময় ছদমঔ “ ভৃতমদরটয রঘফুমও ভস্ত ফে এওটো রতর।’ এআ
আরঙ্গতভয়তোয ভমধযআ কল্পরট ফযেনোৃরি ওময  এওরট োআ ছল ময় মোয় অভোমদয তৃরপ্ত রদমত োময নো।
এওরট তৃরপ্তযবোফ চোকরূও থোমও রওিোদ’ রনমচয ন্তোমনয ভৃতমদ ছদমঔ রও ওমযরঙর তো অয ছওোন ঈমেঔ
এঔোমন ছনআ। মনওগুরর প্রশ্ন োেমওয ওোমঙ ছযমঔ োআ কল্পরট ছল ময় মোয়। কল্পরটয ফুমনোট তযন্ত দুফষর।
ওোরনী ছতভন ছওোন ঈচ্চতোয নয়। ছওফর ফনষনো  রযমফন গুন ননয োধোযন। প্রররক্ষত ফোগ্মীয নযোয় বোলোয
যরতো  ঈজ্জ্বর কল্পরটয ম্পদ। তমফ প্রমফয ভমধয কমল্পয ঈমেয ছচমররনমদয োতরোভোরভ ফনষনো ছরট ছফ
ুন্দযবোমফ রযমফরত। ভনমভোমনয ভো, ভনমভোমনয ফঈ, রওিমদয ফঈ, ছম রযফোমযআ ছচমররনযো রযরঘত
ছোও নো ছওন, তোমদয দুঃঔ ছফদনোয ছযোচ নোভঘোআ এঔোমন প্রওোরত ময়মঙ। ছওফর রওিমদয প্রোক্তন স্ত্রী রওংফো
ভনমভোমনয ভো দুঃরঔ নয়, ভনমভোমনয নফযরফফোরতো স্ত্রী ছতো দুঃঔী, ফস্তুতঃ প্রমতযও চরদোীআ অচন্ম দুঃঔী।
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এঔোমন ছ ওথোআফরো ময়মঙ। ভনমভোমনয ভো, রওংফো স্ত্রী এঔোমন ঈরক্ষয ভোত্র চরদোীমদয প্রওৃত বোকয রনধষোযও
অমর মতঙ্গোয ফমঙ্গোোকমযয ঈত্তোর রফনোক্ত চরমরোত। এআ রদও ছথমও ছদঔমর কল্পরট মথোথষ ময় মে।
নযওর কমল্পয ভমতোআ রযংওয এঔোমন ঘট্টগ্রোমভয অঞ্চররও ঈবোলো ফযফোয ওমযমঙন এফং স্থোরনও যগমও
মথোথষতোয োমথ রফওরত ওময তুমরমঙ।
‘ছটমেরয ’ রযংওমযয রযনত প্ররতবোয োথষও প্রওো। এআ কমল্প কল্পোওোয ওর রদও ছথমওআ ররি রোব
ওযমত ক্ষভ ময়মঙন ‚ছটেোরয’ছত ছরঔও ছচমর দোম্পতযচীফমনয অাঁধোয রদও রটমও তুমর ধমযমঙন। ফোস্তফ দৃরিমত
কল্পরটয বোলো তযন্ত শ্লীর ফমর ভমন মফ। রওন্তু মরদ ছচমর ভোমচয দোম্পতযচীফমনয প্রোতযরও রফলয়গুরর
ম্পমওষ ফকত য়ো মোয় তোমর এআ শ্লীরবোলো গুরর ফোস্তফ  রনযোক্ত দ্রিোয মথোথষ রযফয় ছদয়। কল্পরট ঘূেোন্ত
বোমফ ভনস্তোরিও। স্বোভী স্ত্রীয যওীআয়ো ছপ্রভ রনময় ঈত্তপ্ত ওমথোওথন ঔুফআ অনন্দদোয়ও  ঈমমোকী ময়মঙ এআ
কমল্প। যনোযীয মঙ্গ ফেোয যোআমকোয়োর চরদোময ‘যওীয়ো তোয স্ত্রী রক্ষীফোরো চোমন। রওন্তু যোআমকোয়োর তোয
স্ত্রীমওআ যওীয়ো ছদোমল দুি ফমর কোরর ছদয়, রক্ষীফোরো তোয ঈমুক্ত চফোফ ছদয়। রক্ষীফোরোয ঔে মু রক্ত মঔন
ঔেন ওযমত োময নো তঔন দুরট চোমরয ভোররও ফেোমযয কমফষ ঈন্নতফুও যোআমকোয়োর স্ত্রীমও তোয ম্মোন যক্ষো
ওযমত ফমর ছওননো ফেোমযয ‘আজ্জত’ ফমর ছকমর ছচমর ফমর ছচমরনীযো োোোর ওযমফ। ‚ছনো রঘেোআ।
রঘেোআমর ফকমরয কন্ োেোরয ছটয োআমফো। ফেোয নোভ ফঙ্গ-োকযত ডুরফমফো‛। রনমচয রফফোরত স্ত্রীমও ছপমর
যফোরোয মঙ্গ ররপ্ত য় বফধয প্রনময়। যোমতয ন্ওোময রক্ষীফোরোমও পোাঁরও রদময় ফেোয যোআমকোোর প্রপ্তয
যফোরোয োমথ রভররত য়। রক্ষীফোরো তোয স্বোরভমও বোমরোফোো, ছমৌফন, খৃনো, ছকেো ফ রদময় রপরযময় অনমত
ভথষ য়। রযদোীয ভো এম রক্ষীফোরোমও তোয স্বোভীয ওুওীরতষয ওথো ফমর। তুভুরফোদরফম্বোদ ঘমর। রওন্তু ছওোন
বোমফআ তোয স্বোভীমও ছপযোমনো ম্ভফ য়নো। এবোমফ থোওমত থোওমত ভোমন নুযব্জমদী রক্ষীয ভমধয
প্ররতমোধস্পৃো ফৃরধ োয়। ছচমক মে ভোমনয ফদরো ছনফোফ। তোআ গ্রোমভয দষোয ফোরে রকময় ছ ফ ওথো ঔুমর
ফমর দষোয যফোরো অয ফোআমকোয়োরমও োমত নোমত ধময। রফধোন ছদয়ো য় ‘ছটেোরয’ ওযোয। মঔন ‘ছটেোরয’ ওময
রক্ষীফোরোয ফোরেমত অনোর মুকরমও তঔন খমযয দযচো ফন্ ওময ছঙমরমও ছওোমর রনময় অমছোময ছওাঁমদ মোমচ্ছ
রক্ষীফোরো!
‚ছ যোমত োমত নোমত ধযো েো যোআমকোোর  যফোরোমও ছটেোরয ছদয়ো র। ভোথো ভুরেময় চুতোয ভোরো
করোয় ছুররময় রঙমন রঙমন থোরো-ওোো-রটন ফোরচময় ছকোটো ছচমরোেো খুযোমনো র দু’চনমও। োেো খুরযময়
তোমদয মঔন যোআমকোোমরয ঈেোমন অনো হ্ল, তঔন দযচোয় রঔর রোরকময় ছঙমর ছওোমর রনময় মছোয ধোযোয় ছওাঁমদ
মোমচ্ছ রক্ষীফোরো‛। রক্ষীফোরোয এআ ওোন্নোয তোৎমষ মনও স্বোভীয ওুওীরতষয ভোন, রনমচমও ওমরয ওোমঙ ছঙোট
ময় মোফোয ভোন, নোরযমত্বয প্ররত ম্মোমনয ভোন এআ ফআ প্রওো ছময়মঙ ররক্ষফোরোয ছঘোমঔয চমর।
এঔোমন রক্ষীফোরো এওচন ছচমররন ছময়মঙ রক্ষীফোরোয ছঘোমঔয চমর। এঔোমন রক্ষীফোরো এওচন ছচমররন শুধু নয়
ভগ্র ছচমরনীমদয প্ররতরনরধ। ছম প্ররতমোধ স্পৃো তোয ভমধয চোগ্রত ময়রঙর দীখষ ফভোননী  ভোন ছথমও তোয
চফোফ ছ রদমত ছমযমঙ ‘ফেোয’ কফষী তোয স্বোভী যোআমকোোরমও। কল্পরট ছঙোটকমল্পয রক্ষনোক্রন্ত। কল্পরটয ভমধয
শওফতষয দোম্পতয চীফমনয এওরট ফোস্তফরদও ঈদ্ভোরত ময়মঙ। বোলো, ংরো, খটনোফআ ফোস্তফভৃি  রনযোক্ত
দৃরিমত ঈজ্জ্বর। ‘ছটেোরয’ প্রথো অচ ঘট্টগ্রোমভয শওফতষ ম্প্রদোময়য ভমধয প্রঘররত। বফধয ছপ্রভোক্তমও ভোথো
ভুরেময় ছঔোর ছঢমর চুতোয ভোরো রেময় গ্রোভ রযক্রভো ওযোমওআ গ্রোভীণ এওরট ব্দফমন্ ‘ছটেোরয’ ফমর। এআ কমল্প
যোআমকোোমরয ‚ছটেোরযয’ ভোধযমভ কল্পরট ছল ময়মঙ। োয় রফফধস্ত, রফমষস্ত রক্ষীফোরোয ছঘোমঔয চমরআ
কল্পরট রযশুি। কল্পওোয বোলো প্রময়োমক এমওফোমযআ Local colour ফযফোয ওমযমঙন। ছওোথোয় বোলোমও ওৃরত্রভ
ওময ছতোমরনরন। চ যর বোমফ এও োধোযন রযুি ছঙোটকল্প যঘনো ওমযমঙন রযংওয চরদো।
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ছফোযোয়ন, রতব্রতো, ংোযী ফরদও ছথমওআ রক্ষীফোরো ননযোধোযন ঘরযত্র। তোয প্ররতমোধ স্পৃো প্ররতফোদী
যভনীয মথোথষতো প্রভোন ছদয়।
‘এওচন চরদোীয কল্প’ এওরট োথষও ছঙোটকল্প এআকল্পরটয দুরট রদও োেমওয ওোমঙ স্পি ময় মে।
প্রথভতঃ চকৎরযয ভমতো এওচন তদরযদ্র শওফতষ ভোনুমলয কোধ ছদমপ্রমভ  নযোময়য প্ররত প্ররতফোদী ওমেয
প্রওো ছমভন কল্পরটয ভূরূত্র ছতভরন ছদময ওোচ ওযমত রকময় রঘযতয োরযময় মোয়ো চকৎরযয রনযোরপ্রতো
োয় ন্তোন ম্ভফো স্ত্রী  তোয চরদোীয রনভষভ চীফনোরতোত এআ কমল্পয ওোেোমভো শতযী ওমযমঙ। এওরদন যোমতয
ন্ওোময ছনৌওো রনময় ছফয য়। তোযয রপময অোয ফ প্ররতশ্রুরত বঙ্গ ওময তোয স্ত্রীয ওোমঙ রপময অম নো।
োরযময় মোয় চোনোমরোমও। চরদোময স্ত্রী তোয অোয থ ছঘময় ফয়ঃফৃিো ময় মোয়, এওরদমনয ুন্যী ছভময়রট
ময় মে োকরর তোযয ওোমরয রনয়মভ ভোযো মোয় ছ। কল্পওোয তোয য়মকোমতোরক্তয ভোধযমভ কল্পরট রফফৃত
ওমযমঙন। কল্পোওোয এওরট রনমটোর ছঙোটকমল্পয ওোেোমভো রনভষোমন ক্ষভ ময়মঙ। ফোংরোমদময ভুরক্ত মুমিয
ভয়ওোয খটনো ফরম্বমন কল্পরট যরফ*** োরওস্থোনী োনোদোয ফোরনী ভোমছ ভমধযআ প্রতযন্ত গ্রোভগুররমত অেোরনত
এফং গ্রোভগুররয রধফোীমদয ওথয তযোঘোয ঘোরোত ফোংরোমদর ওোভোেোয  োধোযন ভোনুল রভররত বোমফ এমদয
মঙ্গ মুি ওময রযরস্থরত ছভোওোরফরো ওযত। োরওস্থোমনয তৎওোরীন ছনো প্রধোন আয়োআয়ো ঔোন এয ছনোমদয
প্ররতমযোধ কমে ছতোরোয চনয ওভোেোয ছররভ ছঔোন্দওোয চরদো চকৎরযয ফোরেমত অম তোয ডোও শুমন ছ তোয
ছনৌওো রনময় তোয োমথ যনো ছদয় ওনষপু নদীয তীময। মোফোয অমক তোয স্ত্রী যরোফোরোমও ফমর মোয়। ‚ফোধো নো
রদ। এ-আ মোয়আভ অয অআযোভ।‛ রওন্তু চকৎরয বোমরোআ চোমন মোয়োটো রনরিত মর ছপযোটো রনরিত নয়। ঔোন
শনযমদয োঙ্গোভো ছথমও রপময অো প্রোয় ম্ভফ। যরোফোরো ওোতয রভনরত ওযমর ছদমপ্রমভ ঈজ্জ্বর ঘরযত্র
চকৎরযয ওোমঙ তো তুচ্ছ ময় মোয়। অআ চোরন তুাঁআ ছওোনোমন মোআতোঙ। অাঁআ ছোয়োরত। খযত্ ছওঈনোআ। ছতোাঁআয়োয
রওঙু আমর অাঁময ঘোআনযো ছওঈ নোআ। মথয রবঔোরয ন রেমফো। অাঁয রমক রমক ছতোাঁআয়োয ন্তোন থোরো রআ
ররমত কররমত খুযআমফো।‛ স্ত্রী এআ তয  অতষ রভনরত মত্ব োরওস্থোনী ঔোন ছনোমদয রফরুমি ছদমোভোতৃওোমও
ঈিোয ওযমত এরকময় মোয়। স্ত্রীমও োিনো রদময় শুধু রফমর মোয়।– ‚এআফোমফয ভমতো মোআমত ছদ। অভমন অয
ছওোনরদন মোআতোভ ছনো। অাঁআ ত্বযোত্বরয রপরয অআযভ ওথো রদরোভ।‛ এআ প্ররতশ্রুরতমও রভথযো প্রভোন ওময অয
ছওোনরদন রপময অমরন ছ। ফোংরোমদময ভুরক্তমুি ছলমর ফোআ রপময এমর ছ অয অমরন। যরোফোরো
তোয ছঔোাঁমচ ক্লোন্ত। ছদঔমত ছদঔমত ছঘৌরত্র ফঙয ছওমট ছকমর তোয স্বোভী অয অমরন। োয় দোরযদ্র মন্ত্রনোয
ভমধযআ ুত্র মৌত্রমও রনময় ছফাঁমঘ থোমওমঙ ছ। স্বোভীয রপময অোয অওুরতো রনময় মক্ষোয ভমধযআ যরোফোরোয
ভৃতুয য়। শ্মোমন ছলওৃতয ওময অোয ভয় ওমথোওথমনয ভোমছআ কল্পরট ছল য়। বোকী চরদো
যরফোরোয ঘরযত্ররট এঔোমন ছময়মঙ রবন্নতয ভমষদো। নযচরদোীমদয ভমতো স্বোভীয োরযময় মোফোয য ‘োঙ্গো’
ওমযরন। ছওফর ওৃন েিো অয বোমরোফোো রনময় স্বোভীয চনয মক্ষো ওমযমঙ। ভৃতুযমত মক্ষোয ছল য়রন।
কমল্পয ছমল তোআ ওথও ওোভনো ওমযমঙন যরোফোরো  তোয স্বোভীয ুনষরভরন।- ‚অচ্ছো-মোআ বোআ। ফহুক্ষণ
অনোমও অটমও যোঔরোভ। মরদ োমযন এআ দুরঔরন ছচমররনরটয ওথো ভোমছ ভমধয স্মযণ ওমযন। অয মরদ রস্টোয
রফশ্বো ওমযন তোমও অনোয প্রময়োচমনয ওথো ফরো ছল মর, যরোফোরোয ওথো এওটু ফরমফন। ওী ফরমফন?
ফরমফন- ন্তত স্বমকষ মর যরো চকৎরযয োক্ষোত্ত োয়।‛ ফোংরোমদময ভুরক্তমুমি প্রতযক্ষ অত্মফররদোন মোযো
ওমযরঙর তোমদয োোোর তোমদয রযফোমযয মযোক্ষ অত্মতযোক, তথো অত্মফররদোন মনও তোৎমষুনষ। ফতষভোন
প্রচন্ম তোমদয ছআ তযোমকয আরতো চোনমত োময নো। এআ কমল্প ছচমররন যরোফোরোয অত্মতযোক ছদমপ্রমভয
দৃিোন্ত ঈজ্জ্বর। কল্পরট ওরুন যোত্মও  য়বদয়রফদোয়ও। প্রোন্তফোী শওফতষয ভোমচয নোযীমদয মন্ত্রনো এঔোমন ছময়মঙ
ফহুভোরত্রও তোৎমষ। ভুমদ্রয চমর রফমষময়য ভোমছ োরযময় মোয়ো ছোও রওংফো ভুরক্তমুি ওযমত রকময় নো রপময
অোআ ছোও প্ররতরট ছক্ষমত্র শওফতষয চরদোীমদয চীফমন থোমও ‚শুধূআ মক্ষো’ নযত্র কল্পওোয এআ রফলয়রটয
ফযোঔযো ওমযমঙন ‘চরুত্র’  ছভোনো’ ঈনযোম।
Volume-III, Issue-VII

August 2017

19

ছঙোটকল্পওোয রযংওয চরদো  ‘চরদোীয কল্প’

ুোন্ত ছখোল

রযংওমযয নযতভ প্রধোন কল্প ‘ঘযনদোী’ এওরট রবন্নস্বোমদয কল্প। এআকমল্প নোটওীয়তোয় বযুয। স্বোভী
বরক্ত তথো ওৃষ্ণবরক্তয ন্তযোমর রুরওময় থোওো এও ওদমষ রূমও কল্পওোয পুরটময় তুমরমঙন ঘযনদোীয ঘরযমত্র।
শওমোময ছ ছপ্রভরনমফদন ওমযরঙর গ্রোমভযআ ছচমর োযোধন চরদোমও এফং তোয মঙ্গ োযীরযও রভরমন প্রফৃত্ত
ময়রঙর। তোয রতো ভঙ্গরোঘযন ফদোয মঔন চোনমত োময তোয ওনযো ন্তোন ম্ভোফো। ‚কত দুআ ভো ধরয ঘযনদোীয
ভোরও নোরও ফন্।‛ তঔন রযফোমযয োভমন এও ফৃৎ রফমষয় এম ঈরস্থত য়। তোয ছচযি ুত্র যোভঘযমণয
ওথোমত ছলমষন্ত ছফৌযোরকয ফোফোমও রনময় যোভষ ওময রফলয়রট ভোধোমনয ছঘিো ওযো য়। ফমমল ঘযনদোী
ফমর- তোয এমন ক্ষরত ওমযমঙ- ‚োযোধআনযো! ছল মষন্ত গ্রোভ  রযফোমযয প্রফরঘোময ভমধয োযোধন 
ঘযনদোীয রফফো ময় মোয়। এবোমফ রওঙুরদন দোম্পতয চীফন ওোটোয য ঘযনদোীয এওটো ুন্দয ুত্র ন্তোন
চন্মোয়। তোয ফয় এঔন ফোমযো। দীখষরদন য ন্তোনরোমবয আচ্ছো চোমক োযোধন  ঘযনদোীয। ঘযনদোীয যোভমষ
মযয ডোক্তোমযয ওোমঙ ফীমষ যীক্ষো ওময চোনো মোয় োযোধন চন্ম ছথমও ন্তোমনয রতো মত ক্ষভ। ‘অনোয
স্বোভী োযোধমনয ন্তোন ঈৎোদমনয ছওোন ক্ষভতো ছনআ। ছওোন ওোমর রঙর নো’। এটোআ যীরক্ষত তয। তোমর ছম
ন্তোনমও োযোধমনয ফমর তোমও রফফো ওযমত ফোধয ওরযময়মঙ এফং ছম ন্তোনমও োযোধন তোয রনমচয ন্তোন ফমর
ভমন ওময প্রওৃত মক্ষ নযুরুমলয ন্তোন। রওন্তু ওোয ন্তোন? কল্পওোয তোয আরঙ্গত অমকআ রদময়মঙন কমল্প‚ুঔমভোমনয কোময়য যগ োমফমদয ভতন, ঘযণদোী ুঔমভোনমও ডোমও ছকোাঁযোঘোদ ফমর।‛ ধনী ফেোয োধমনয
োরো অাঁচরোয মঙ্গ ঘযনদোী শওমোযমপ্রভ এমরঙর। তোমও ছদঔমত রঙর-‚ছকোযো োমমফয ভমতোন।’ এঔোমন
স্পি ছফোছো মোয় ুঔমভোন প্রওৃতমক্ষ ঘযনদোী  অাঁচরোয রভরমনয ম্পদ। ছ এটো চোনতনো এভন নয় রওন্তু
োযোধমনয োমথ রনময় ওযমত ছঘময়আ এআ রভথযোয অেয় রনময়মঙ। দীখষ ফোয ফঙয স্বোভীকত  ওৃষ্ণকতোপ্রোন ঘযনদোী
ছআ তযমও রুরওময় ছযমঔমঙ। তোআ োযোধমনয ন্তোন ঈৎোদমনয ছওোন ক্ষভতো ছনআ এটো চোনোয য ছ োয়
ছফোধ ওমযমঙ ছওননো এআ ওরেন তয চোনোয য োযোধন ছওোনথ ফরম্বন ওযমফ এআ ছবমফআ ছ রফলন্নতো ছফোধ
ওমযমঙ। এঔোমন স্ত্রীয়ো ঘরযমত্রয ভনস্তোরিও রদওরট তযন্ত রনঃঔুত বোমফ তুমর ধমযমঙন কল্পওোয কল্পরট এওরট োথষও
ছঙোটকমল্পয রূ রযগ্র ওমযমঙ  ভোরপ্তমত ‘ছল আয়ো আরনো ছল’ এয ফযেনো রদময়মঙ।‘প্ররতমোধ কল্পরট
রযংওমযয এওরট োভোরচও কল্প মর এয রবরত্ত ভনস্তোরিও। এআ কমল্পয ভমধয ছফ ওময়ওরট ভোত্রো ছদঔো
মোয়। ফোংরোমদময ভুরক্তমুি, ভুরচফয যভোনমও তযো  তৎওোরীন যোি শনরতও ফস্থোয অফম এওরট চ্ছর
রযফোমযয বোফগ্রস্থ ময় েোয ওরুণ ওোরনীয োোোর স্বোধীমনোত্তয ফোংরোমদময ভোমচ নোযীমদয প্ররত
শ্বশুযফোরেয তযোঘোমযয ওোরনী এঔোমন এওরত্রত ময়মঙ। ভোধুযীয ভমতো ঈচ্চররক্ষতো ফোয স্বপ্ন ছদঔো রঙর
ভদযোক্ত, চুয়োরয  তযোঘোযী। এযআ োোোর শ্বশুরে রঙর ‘দজ্জোর’। ত তযোঘোময বুক্ত ধ্রযবূক্ত ফস্থোয়
থোওমর ভোধুযী ছওোন রদন তোয ছফদনোতষ চীফমনয ওথো খৃনোক্ষময ওোঈমও চোনমত ছদয়রন। ফোফোয প্ররত এও তীব্র
রবভোন ছথমওআ তোয চীফনমও রনমচ ছথমও রুরওময় যোঔমত ছঘময়মঙ। স্বচ্ছর রযফোমযয ছভময় ভোধুযী অচ
এওফস্ত্রো। তোয ছঘোমঔয ছওোমন ওোরর ‘ররঈমওো রভয়োয অক্রোন্ত’। ভোযো মোয় চীফনংগ্রোমভ ছময রকময়। তফু ছ ছচোয
ওময রতোয রফফো ছদফোয রফলয়রটমও ছভমন রনমত োমযরন। তোআ ছ তোয ছওোন অরতষ ওযোয ওোন মষন্ত ছৌঙুমত
ছদয়রন। কমল্পয ছমল তোয রতো ভোধুযীমও ঈমেয ওময নুমোঘনো ওময ফমরমঙ- ‘অভোয় ক্ষভো করয রদ।’
কল্পরটয নোভওযনরট তযন্ত োংমওরতও ধভষী। এঔোমন প্ররতমোধ রনময়মঙ ভোধুযী তোয ফোফোয রফরুমি। তোয রতো
তোমও ছচোয ওময ছরঔোেো ছথমও ঙোরেময় রদময় রফফো রদময়রঙর, োমত্রয ম্পমওষ মথোমথো ছওোন ছঔোাঁচঔফয নো
রনময়আ। এআ রবভোন ভোধুযীমও ভোনরও রদও ছথমও রফমষস্ত ওময ছতোমর তোআ ছ রতোয প্ররত প্ররতমোধ ছনয়
রনমচমও ছল ওময। এও ছ রনদোরুন ওরুন অফ কল্পরটমও ছফদনোয় বোযোক্রোন্ত মযমঙ। ভোধুযীয ভৃতুয, তোয
রতোয নুমোঘনো োেমওয ওোমঙ অরতষ চোকোয়। োরওস্থোনী োনোদোয ফোরনীয ওযোর গ্রোভ ছথমও ছম ভোধু যীমও
ফোাঁঘোমনোয চনয চঙ্গমর রুরওময় যোঔো ত তোমও নো ছচমন ভৃতুযয ভুমঔ ছেমর রদময়মঙ তোয রতো। তোআ রতোয 
নুমোঘনো ওভ নয়। কল্পরট ছল ময়মঙ ছোমও োথয ময় মোয়ো রতোয অরতষ রদময়- ‚অভোমও ভোপ ওময ছদময
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ভো অভোময ক্ষভো ওময ছদ।’ ফুওপোটো এআ অতষনোমদয ভধয রদময়আ কল্পরট মথোমথ ছঙোটকমল্পয ভমষোদো রোব ওযমত
ক্ষভ ময়মঙ।
‘দুরোরয এফং ওময়ওচন’ কল্পরট দুরোরয নোভও এওরট রফফোম প্রতোরযত য়ো ভররোয োয় রূময অেোমর
ছমৌনফৃরত্ত ওযো এফং তোয মঙ্গ ওময়ওচমনয টোনোমোমেন কমল্পয রফলয়ফস্তু। দুরোরয প্রওৃতমক্ষ শওফতষয ম্প্রদোময়য
ছভময়, ওোচ ওযত ঘট্টগ্রোমভয এওরট কোযমভন্টস্ ছওোম্পোনীমত। ছঔোমনআ দুআ ন্তোমনয রতো রফফোরত ওোয়স্থ
যোভদমত্তয মঙ্গ ছপ্রমভ মে এফং রযনোমভ রফফো  ন্তোন য়। মঔন দুরোরয চোনমত োময ছ প্রতোরযত ময়মঙ
ছ রফওৃত ভরস্তষ্ক ময় মে। ধযোমওয ফ্ল্যোমটয নীমঘ ছ অেয় ছনয়। নোনো ছরোও এম তোমও ধলষণ ওময।
ধযোও রনমবোয ছঘোমঔ ছটো ছদমঔ। মযয ন্তোনমদয মঙ্গ প্ররতমমোরকতোয় চীফন ংয় মত োময ছচমন ছ
এওটু প্ররতফোদ ওময ররঙময় অম। মোমদয এওরদন দুরোরযয ধলষও ফমর ভমন ওমযরঙমরন তোযোআ দুরোরযয
অেয়দোতোয বূরভওোয় ফতীনষ ন। এফ ছদমঔ ধযোও ফোরে ফদরোমনোয রিোন্ত ছনন এফং ফোরে তযোক ওময নযত্র
ঘমর মোয়। মোফোয ভয় অোত রফওৃতভরস্তও দুরোরয তোয ক্ষভতোয ফেোআ ওময ফমর- ‚ধযোও কোরেমত েোয ভয়
শুনমরন, দুরোরয রঘৎওোয ওময ফরমঙ ‘ওোযরমক রোকোমত অআরঙরর োযোরভয ছোরো? রোকমত অোয অমক রঘন্তো
ওযনোআ- ভোরকয োয়োয মনও?‛ মোমও এতরদন অেয়ীন ভমন ওময অেয় ছদফোয দুভষয মন্ত্রনোয় ধযোও
রঘরন্তত ময়মঙ ছআ দুরোরয রনমচমও ক্ষভতোোররবোমফ। মোমও ধলষণ ওমযমঙ ছবমফ ধযোও খৃনোয় রজ্জোয়
নুমোঘনো ওযত ভমন ভমন ছ ঔরযেোয এয ছথমও টোওো রনময়আ ছমৌনফৃরত্ত ওমযমঙ। তোমর অর োয় ছও?
ধযোও নো দুরোরয? এআ প্রশ্নআ চোমক কল্পরটয োে ওযমর। দুরোরয নয় ধযোওআ োয় ফস্থোয় কৃতযোক ওময।
কল্পরটয ভমধয দুরোরয ঘরযত্ররট ওরুনো  ক্ষভতোয ভমধয োযযময ৃরি ওময।
রযংওয চরদোময ‘ছভোনো কল্পরট এভন এওরট কল্প ছমঔোমন োভোরচও, যোিবনরতও, ভনস্তোরিও, ভস্ত রদও
রদময়আ এওট োথষও ছঙোটকল্প। ছভোনোয ছফযো ময় মোয়ো এফং শওফতষয যোচো বীমভয ছনো ঘেমওয প্রথভ রভরন 
যফতষীমত তোমদয কবীয ছপ্রভ এফং োরযোচোয ওোমঙ ছদমও যোধীনওময ছদফোয প্রধোন ‘ছফআভোন’ ******
ভস্তও ছঙদন ওময ছভোনো। কল্পরট রফলয়ফস্তু এটোআ। ঐরতোরও রযভেমর ছরঔো ময়মঙ এআ কল্পরট। শওফতষয
ভোমচয তীত ঐরতয এআ কমল্পয ভমধয প্রওোরত ময়মঙ। রযংওয শওফতষয চীফন রনময় কমফলনো ওমযরঙমরন
এওদো। ছআ কমফলনোয ফোস্তফধভষীতোয মঙ্গ ওল্পনোয ভোধুযী রভরময় এআ কল্পরট যঘনো ওমযমঙন ছদমপ্ররভও 
স্বোচোরত ছপ্ররভও রযংওয চরদো। ‘ঘেও কমন ফুরিমত রফঘক্ষনতোয়, ফোহুফমর এওচন প্রওৃত যোচমনোনী। যোচো
বীভ তোমও তোয প্রতুযৎন্নভরতমত্বয চনয েিো ওযমতন  ফষোমগ্র স্থোন রদমতন। এমন ঘেও যোফোঙ্গনো কৃম রনয়রভত
মোতোয়োত ওযমতন। এঔোমনআ রওমোযী ছভোনোয তীত্ব রওমন ছনয় ছ। প্রথভফোয রভররত ছয ছভোনোয প্ররত অক্ত
ময় মে। এঔোমনআ যোম্পোমরয দৃতু মনোভদষী এম তোমও যোভোমরয মঙ্গ রভত্রতো ওযোয প্রস্তোফ ছদয়। যফতষী
ওোমর প্রধোন ছনোরতয ুযষ্কোয োফোয অোয় ‘ফমযন্নীূমষ বীমভয ছফও’ তোয মঙ্গ প্রতোযনো ওময যোভোমরয
োমথ ছমোকদোন ওময। বীমভয যোচয় খমট এফং শওফতষয যোচোয োন ছবোৎ মোয়। রফচয়ীয কমফষ ঈিত ঘেমওয
এআ স্বচোরত ছদ্রোরতো তথো ছদ ছদ্রোরতোমও ছভমন রনমত োমযরন ছভোনো। তোআ ছ তোাঁযয স্বোভী ফাঁরটয োোমময
ঘেমওয ভস্তও ছঙদন ওময তোয প্ররত প্ররতমোধ রনময়মঙ। ছভোনো চরদোী ছচমররনয ছভময়। ঘেও  তোআ থঘ
ঘেমওয ছদমদ্রোরতো  রোরো শওফতষয ভোচমও ধ্বং ওময রদমত ছমযরঙর। তোআ ঘেমওয প্ররত প্ররতমোধ গ্রন
ওময ছভোনো তৃত ময়মঙ। কল্পরটয ভমধয ছফযোরেয ংস্কোয  ছরৌরওও অঘোয অঘযমনয ুন্দয  ফোস্তফরঘত্র
পুমট ঈমেমঙ। ুন্দযী রওমোযী ছভোনোয মঙ্গ ছরোোয ফাঁরঘয রফফো ময়রঙর ফোযোঙ্গনোমদয োভোরচও রনয়ভ ছভমনআ।
‚এআ ফৃরত্তমত ব্রতীফোয প্রথভ রদমনয ওথো। দযয যচঃস্বরো ময়মঙ ছ। ফোভুন েোওুয এম ছকোধূরর রমগ্ন এওরট ফাঁরটয
মঙ্গ রফময় রদর তোয। রাঁরথমত রঘওন ওময রাঁদুয রদর। করোয় ঈেমরো কোাঁদো পুমরয ভোরো‛। ক্ষত ছপরন ফোযোঙ্গনো
ছদয ওুভোরযত্ব রফরক্র ত। ঘেও ‘অধোন ওরে’ রদময় ছভোনোয তীত্ব ক্রয় ওমযরঙর। কল্পওোয এআ কল্প ঐরতোরও
ছপ্রক্ষোটমও ুন্নয  মথোম্ভভ ফোস্তফ ওময ঈস্থোন ওমযমঙন। কররট ছঙোটকমল্পয রক্ষনীক্রোন্ত। ছভোনোয ঘরযমত্রয
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রফফতষনরট ুন্দযবোমফ রফরঘত্র। তোয প্ররত ঘেমওয োযীরযও তযোঘোয ছ য ওযমত অময রওন্তু ছদমদ্রোরতো
ছফআভোনী, ছ য ওযমত োময নো- ছভোনোয ঘরযমত্র এআ ভোন রদওরট দোরুন আরঙ্গতভয়তোয রযফুত ময় ঈমেমঙ।
মোমও ছ ছপ্রভ রনমফদন ওমযমঙ এফং খয ফোাঁধোয স্বপ্ন ছদমমঙ তোমওআ রনচ োমত ঔুন ওময ছদমপ্রমভয রফচয়ফোনী
ছখোলনো ওমযমঙ ছ। ছভোনো ঘরযত্ররট এওরট করতীর ঘরযত্র। কল্পরট রযংওয চরদোময রযনত ভোনরওতোয
ূফষ রনদষন  ফোংরো ছঙোটকমল্পয ক্ষয় ম্পদ।
রযংওয চরদোময োরতয যঘনোয ভূর ওথো ফরমত রকময় ফরো ময়মঙ- ‚রযংওয রনমচ প্রোরন্তও ভোমচয
ভোনুল। তোআ তোয ছরঔোয় ছদোভ, ভুরঘ ছভথয ছচমর আতযোরদয ওথোআ ফোযফোয রপময অম। রতরন ফমরন,- ছচমর
ভোমচ চমন্মরঙ ফমর এ-ভোচ অভোয বোমরোবোমফ চোনো। তোআ ছচমর ভোচমও চোনমত মর ফযআ
রযংওযমও োে ওযমত মফ। নদী-ভুমদ্র ভোনুলচন রযংওয চরদোময যভ অগ্রময রফলয়‛।২ তোয ‘চরদোী
কল্প’ গ্রমন্থয কল্পগুরর এয ফযরতক্রভ নয়। ফযং ফমঙ্গোফোকমযয তীযফতষী মতঙ্গোয চরদোীমদয ফোস্তফভুঔয অমরঔয
তোাঁয ছঙোটকল্প গুরর। অঞ্চররওতোয ফমন ফোগোমনো এআ গ্রমন্থয দরট কল্পআ প্ররতরনরধ স্থোনীয় ছম ছওোন কমল্পয োমথ
তুরনো ওযো ছমমতআ োময রযংওয এওচন ওৃতরফদয োররতযও। তোআ তোাঁয োরতয ফষদো রক্ষযমঘতন 
কন্তফযভুঔী- চরদোীয কল্প তোয ফযরতক্রভ নয়। প্রোন্তফোী ব্রোতযচমনয রফংফোদী দররর এআ কল্পগুরর। শওফতষয
চনচোরতয ঘরভোন আরতো রফমফওফোন দ্রিোয ওরমভ ছময়মঙ মতয ৃরিরূ। ছআ ওোযমনই ভোমরোঘও রেওআ
ফমরমঙন-“Harishankar kindles the optimism that shines in his protagonist and that has his
readers shine as well”৩
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