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 ‘ফানায ফক্ষভাঝে ক েঁঝে ভঝয ক্ষধুার্ত কমৌফন’-এয গল্প 

ড. অভবভিৎ ক ৌধুযী 

Abstract 

A multi-dimensional detailed account of the appetite of thirsty heart and the longing of the bodily 

existence has been made in the pages of Bengali fiction and one of the best illustrators in that genre 

is Jyotirindra Nandi. We see that Jyotirindra Nandi walked a slightly different path between 

contemporary time and life. In his story-novel, he portrays the depravity of values, including the life 

of a man standing in the midst of a contemporary turbulent difficult situation, a life of lust-anger-

violence, unprincipledness. In his creative literature, he has tried to portray the behavior of the 

middle class people in front of his eyes, the way he saw the ongoing life flow driven by hunger-

sleep-sex-anger-cum-violence in his fictional story. There are very few writers like him who have 

been able to dive so deep into the abysmal darkness of the deep mind of the character. He 

specifically wanted to show that the individual's activity is not limited to the fulfillment of money-

food-clothing or dignified needs, but also the satisfaction-dissatisfaction driven by the lust-anger-

violence hidden in the darkness of his mind. In his story, this biological desire has given birth to a 

mental disorder somewhere and has become a natural beauty by merging with the beauty of vain 

nature. 
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ক্ষুধার্ত কমৌফঝনয আ ুভর্ ফুদ্ধঝেফ ফুয ‘ফন্দীয ফন্দনা’কর্ স্পষ্ট উচ্চাভযর্ ঝে অর্যন্ত াঝয ঝে ফাাংরা াভঝর্যয েীর্ত 

মাত্রাথ অভর্ক্রভ  ঝযঝে। কই মাত্রাঝথ  ভফর্ায যীঝযয ীভাভের্ ব্দভারাঝ  অভর্ক্রভ  ঝয কমৌফঝনয অায ভাায 

ফহুভাভত্র  ভফস্তৃর্ বালয ভনভভতর্ ঝেঝে ফাাংরা  থাাভঝর্যয ার্াে এফাং কই ধাযাঝর্ অনযর্ভ কেষ্ট রূ ায ঝরন 

কিযাভর্ভযন্দ্র নন্দী। আভযা কেভি, ভ ারীন ভে-ভযয  িীফঝনয ভাঝে কিযাভর্ভযন্দ্র নন্দী ে াযণা  ঝযভেঝরন িাভন টা 

ভবন্ন ঝথ। ভ ারীন েঞ্ঝাকু্ষব্ধ  ভিন ভযভিভর্য ভাঝে োেঁভিঝে থা া ভানুঝলয,  াভ-কক্রাধ-ভাংাভে ভফমতস্ত িীফন, 

নীভর্ীনর্া,  ভূরযঝফাঝধয অফক্ষেঝ ই ভর্ভন র্ােঁয গল্প-উনযাঝ রু্ঝর ধঝযঝেন। ভঝেয ফাধযফাধ র্ায  াযঝণই 

ক ানপ্র ায আেতফাে, াধযার্ীর্ স্বপ্ন, আঝরায ঝথ উত্তযঝণয প্রো গল্প ায র্ােঁয ুভফস্তৃর্ গল্প ফা উনযাঝ কবাঝফ 

রু্ঝর ধঝযভন।  াযণ কই অভবজ্ঞর্া র্ােঁয িীফন কথঝ ই াো। কই অভবজ্ঞর্ারব্ধ ক্ষুধার্ত কমৌফঝনয ক্রন্দনঝ  ফৃত্তয 

আভেঝ  রু্ঝর ধযায প্রঝ ষ্টাঝর্ই ভর্ভন  রভ ধঝযভেঝরন। কই প্রঝে কিযাভর্ভযন্দ্র নন্দী ভনঝিই িাভনঝেঝেন কম—  ‚আভভ 

স্বী ায  যভে। আঝরা কেিাফায িনয, উত্তযণ কেিাফায িনয আভভ এ ফই ভরভিভন। …ক ননা আভভ কম ফ  ভযত্র কেঝিভেরাভ, 

র্াযা িীভফ ায অঝেলণ, িাো র্ুভ মভথুন ন্তান উৎােন  যস্ত্রীয ভেঝ   াভার্ত ক াঝি র্াভ ঝে থা া োিা আয ভ েু 

 যর্ না, এয অভর্ভযক্ত ক ান ভেনই র্াযা ভ েু  ঝয না।‛ 
১
 

 

     ক াঝিয াভঝন থা া ভধযভফত্ত ভানুলগুভরয আ ায-আ যণ, ক্ষুধা-র্ুভ-মভথুন-কক্রাধ- াভ-ভাংা র্াভির্  রভান িীফন 

প্রফাঝ  ভর্ভন কমবাঝফ কেঝিভেঝরন, র্াঝ ই  ল্পনাভের্  াভভনঝর্ রু্ঝর ধযায ক ষ্টা  ঝযঝেন র্ােঁয ৃষ্ট-াভঝর্য। ভাভন  

ফঝন্দযাাধযাঝেয ভঝর্া ভর্ভন ফ্রঝেডীে ভঝনাভফ রন র্ত্ত্বঝ  ভফঝল প্রাধানয  ভেঝেভেঝরন  ভযত্র ভনভতাঝণয কক্ষঝত্র। াাাভ 
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র্ােঁয গঝল্প মিভফ  প্রফৃভত্তর্াভির্  ভযত্র ভনভতাঝণয কক্ষঝত্র যাবর  এভরঝয কেফােী কমৌনর্ায ধাযণাঝ  অনুবফ  যা মাে। 

র্ােঁয ভঝর্া িুফ  ভ করি ই আঝেন ভমভন  ভযঝত্রয গন ভঝনয অর্র অন্ধ াঝযয  এর্টা গবীঝয ডুফ ভেঝর্ কঝযঝেন। ভর্ভন 

ভফঝলবাঝফ কেিাঝর্ ক ঝেঝেন ফযভক্ত ভানুঝলয ভক্রোীরর্া শুধু অথত-অন্ন-ফস্ত্র ফা ভমতাোগর্  াভো ূযঝণয ভঝধয ীভাভের্ 

থাঝ  না, কই ঝে র্ায ভঝনয অন্ধ াঝয রুভ ঝে থা া  াভ-কক্রাধ-ভাংায প্রফৃভত্তর্াভির্ রৃ্ভি-অরৃ্ভি র্াঝ  ভনেন্ত্রণ  ঝয। 

র্াই কিযাভর্ভযন্দ্র নন্দীয গল্প াভঝর্য উঝি আা ভানুলগুভর ম্পঝ ত অিন্তা াা ফঝরঝেন—  ‚কই ভানুলভট েঝর্া 

ভধযভফত্ত ফা ভনম্ন-ভধযভফত্ত, কই ভানুলভট েঝর্া কফ ায ভ াংফা কফ ায ফায ভুঝি; র্াযই ক্ষুধা রৃ্ষ্ণা  াভ ভাংায ূক্ষ্মাভর্ূক্ষ্ম 

ভফঝেলঝণ কমৌনর্ায ভঝর্া ইভন্দ্রে াংঝফেনঝ  ক্ষুধা-রৃ্ষ্ণায উয িান ভেঝে কপঝরন ফাযফায। ‘কগাটা ভানুলটা’ আয র্িন 

াভঝন এঝ োেঁিাে না, োেঁিাে এ   াভার্ত ফা ভফ ৃর্ াভ আধা-ভানুঝলয প্রভর্োো।‛ 
২
 

 

     ভধযভফত্ত ভানঝয িভটরর্াঝ  াভঝর্য উিান নরু্নত্ব ক াঝনা ফযাায নে, ভ ন্তু র্াঝ  ভবন্ন ভরিনবভে ভেঝে াভিঝে 

র্াঝর্ নরু্নত্ব প্রোন  ঝযই কিযাভর্ভযন্দ্র নন্দী াভঝর্যয েযফাঝয র্ােঁয স্বর্ন্ত্রিান অভধ ায  ঝয ভনঝেঝেন। ভধযভফত্ত কেভণয 

ভানুলগুঝরায মিভফ  ক র্না  ীবাঝফ র্াঝেয ভনস্তঝত্ত্বয িভটরর্ায িন্ম ভেঝেঝে, র্াযই াথত  রূ রু্ঝর এঝনঝেন 

কিযাভর্ভযন্দ্র নন্দী র্ােঁয ভফভবন্ন গঝল্প। এভনই এ  িভটর ভনস্তঝত্ত্বয স্বরূ উঝন্মাভ র্ ঝেঝে ‘াভর  ভ   িুই’ গল্পগ্রঝেয 

অন্তগতর্ নাভ গল্প ‘াভর  ভ   িইু’ গঝল্প। গঝল্প কেভি ভধযভফত্ত ভাঝিয প্রভর্ভনভধিানীে  ভযত্র, কাে ক যাভন র্াযােফাফু 

ভফফা  ঝযন উচ্চভফত্ত ভযফাঝযয  নযা ান্তনু যঝপ ানুঝ । ভফত্তারী ভযফাঝয ভফফা  যায করু্ র্াযােফাফুঝ  র্ােঁয 

ভধযভফত্ত ভাঝিয ফন্ধুঝেয  াঝে ভাঝরা নায ভ ায ঝর্ ে। নানাবাঝফ র্াযা র্াযােফাফুঝ  র্ােঁয োম্পর্য িীফঝনয 

িুেঁভটনাভট ভিঝজ্ঞ  ঝয। র্াযােফাফু এ ভে অভর্ষ্ট ঝে ঝিন। গল্প াঝযয  থাে— ‘ৃভথফীঝর্ এর্ ফন্ধু আঝে িানা ভের 

না র্াযাে’য। ধাযণাটাই র্ায ভের না কম ভফঝেয য, কফঝে কফঝে ফন্ধুঝেয ঝেই কেিা ঝফ আয র্াযা এর্ফ  থা ফরঝফ। 

ফরঝর্ কগঝর এ য ভ গাঝে ঝি। কমঝ  আয ফ ফউ াংক্রান্ত।’ 
৩
 

 

     ভধযভফত্তুরব ভানভ র্া কথঝ  র্াযােফাফুয ফন্ধুযা উঝত্তভির্  ক ৌরূ্রী ঝে ঝি। এ ভেঝ  র্াযা র্াযােফাফুয 

ভাঝরা না  ঝয। অযভেঝ  বাঝফ র্াযােফাফু  ীবাঝফ এভন ভযফাঝযয কভঝেঝ  ফীবূর্  ঝযঝেন। র্াযা ভফভবন্নবাঝফ 

র্াযােফাফুঝ  কক্ষাঝনায ক ষ্টা  ঝয ফঝর ‘যাং ফেরাে যা শুঝনভে, যক্ত ফেরাে না। দ্মু ুয কযাঝডয কভঝেয কভিাি 

ফুেঝর্ আয  ভেন ভে কনঝফ কর্াভায, বাো।’ 
৪
 ভ ন্তু ফন্ধুঝেয ক াঝনা ভট া-ভটপ্পনীই র্াযােফাফুয য প্রবাফ ভফস্তায 

 যঝর্ াঝযভন। উযন্তু ভর্ভন স্ত্রীয কৌন্দঝমত ভুগ্ধ ন। ভফফাঝয ভাত্র দুভাঝয ভঝধয স্ত্রীয কৌন্দমত র্ােঁয  াঝে নরু্ন রূঝ ধযা 

কেে। র্ােঁয ভঝন ে ‘দুভাঝয ভয ঝে  র্ অভযভ র্ কথঝ  মাে কভঝেযা, ক ভন নরু্ন অঝ না কথঝ  র্াঝেয যীয এ -

এ ভে, টুথব্রা  ভিবঝোরা  াভঝি ধযা ে েঝ  োেঁঝর্য ভঝর্া       যঝে য ক ািঝিািা, াভিয গাঝেয ভঝর্া 

 াঝরা েযঝধাো ক াি, ির করঝগ আঝে রঝ । ভবঝি আেঁ র ক াভঝয িিাঝনা, টট  ঝয ির েযঝে ভনঝটার ভনর্ম্ব, 

কগারাভ আবায ুন্দয ঊরু আয িঙ্ঘা কফঝে। ভি  স্নাঝনয য ান্তনুঝ  ক আয ক ানভেন কেঝিভন।’ 
৫
 স্ত্রীয রূ  গুঝণ 

ভুগ্ধ র্াযােফাফু ফন্ধুঝেয  থায কর্ভন আভর না ভেঝে ভনঝিয ভঝন স্ত্রীয রূঝয কৌন্দমতফৃক্ষ ভনভতাণ  ঝযন। উভন ফেয ফেস্কা 

স্ত্রীয কৌন্দমত কমন ভনর্যই নরু্ন নরু্ন রূঝ র্ায  াঝে ধযা কেে। র্াই ফন্ধুঝেয ভধযভফত্ত ভানভ র্ািার্  েমত ভন্তফয স্ত্রীয 

কৌন্দমত  গুঝণয েটাে ভপঝ  ঝে মাে। র্াই র্াযােয ভ ৎ ায  ঝয ফন্ধুঝেয উঝেঝয ফরঝর্ ইঝে  ঝয ‘এ ভট স্বাভী-স্ত্রীয 

িীফন ফাইঝয কথঝ  কর্াভযা  ী ভেঝে ভফ ায  যঝফ,  র্টু ু ?’ 
৬ 

 
 

    গঝল্পয র্টনাক্রঝভ কেভি স্ত্রীয রূঝ  গুঝণ ভফঝবায র্াযােফাফু এ ভেন মিন ভনভেতষ্ট ভঝে অভপ েুভটয ূঝফতই ফুঝ  

এ যা উঝত্তিনা আয বাঝরাফাা ভনঝে স্ত্রীঝ   ভ  রাভগঝে কেফায িনয ফাভি ভপঝয আঝন র্িন র্ােঁয অন্দযভর কথঝ  

এ  যরুুলঝ  কফয ঝর্ কেঝি ভর্ভন র্ফম্ব ঝে মান। র্ােঁয ভনঝিয র্ঝয ভনঝিঝ ই কমন অঝ না ক ান রৃ্র্ীে ুরুল ফঝর 

ভঝন ে। র্ায য স্ত্রীয অাঝেয ভঝর্া র্াবাঝফ এঝরা ুঝর োেঁভিঝে থা া র্াযােয  াঝে যুরুঝলয উভিভর্য করু্ 

িানায অঝক্ষা যাঝি না। র্থাভ র্া ভন ভনঝে র্াযােফাফু স্ত্রীঝ  এই যুরুলভট ম্পঝ ত প্রশ্ন  যঝর র্ােঁয আধুভন া স্ত্রী 

কেঝরভট ম্পঝ ত ফ থাই অ ঝট স্বী ায  ঝয। ান্তনু িানাে ‘আভভ মিন দুুযঝফরা ফাগাঝন ভগঝে ফঝ থা রু্ভ  কযাি 

ভগঝে োেঁভিঝেঝে  ু  ঝয ভেঝন, এই ল্লফ কন। ভ ন্তু ঝেয ফঝর আভভ আি কফাোঝর্ াযরুভ না আভভ এ রা-

স্ববাঝফয, অনযয ভ।’ 
৭
 

 



‘ফানায ফক্ষভাঝে ক েঁঝে ভঝয ক্ষুধার্ত কমৌফন’-এয গল্প                                                                        ড. অভবভিৎ ক ৌধুযী 
 

Volume-VII, Issue-I                                       January  2021                                                                            46 

     স্ত্রীয ভফফা ূফতফর্তী  ুভাযী ারীন  থাগুঝরা র্াযােফাফুয ভানভ  মন্ত্রণাঝ  ফাভিঝে রু্রঝর ভর্ভন ভ ন্তু ভনঝ  ভিয 

কযঝি এ াগ্রভ ঝত্ত ক ভস্ত  থাগুঝরা েফণ  ঝযভেঝরন। ান্তনু কম ভবন্ন স্ববাঝফয। ক কম াভরিঝ  ধযঝর্  াে না, ক  াে 

প্র ৃর্ ভনুলযঝত্বয  িুইঝ — এ থা ক কমভন অনয ুরুলঝেয কফাোঝর্  াে কর্ভনবাঝফ স্বাভীয  াঝে প্র া  ঝয এফাং কই 

ঝে র্ায স্বাভী কম অনয স্ববাঝফয ক থা ক স্বাভীঝ  িানাে। স্ত্রীয এই অ ট স্বী াঝযাভক্ত ভধযভফত্ত ভানভ র্ায 

র্াযােফাফুয ভঝনয ভস্ত যভিন স্বপ্নঝ  কমন এ  ভনঝভঝল গুেঁভিঝে কেে। স্ত্রীয প্রভর্ যুরুঝলয মিভফ   াভোভূর  ইভেঝর্য 

 থাে র্ােঁয ভন র্ীব্র আর্ার্প্রাি ঝর র্াযােফাফু ভ ন্তু ান্তবাঝফ ভনঝিয ভনঝ  ান্ত্বনা কেন। র্ােঁয ফন্ধুঝেয উঝেঝয র্ােঁয 

ভন ফঝর ঝি ‘অনয কভঝেঝেয ভঝর্া স্বাভীয র্য কেঝি ান্তনু দ্মু ুয কযাঝড ভপঝয কগঝে ভ । কানায দ্ম ুুয কযাড ধঝয 

কযঝিঝে এই কভঝে এিাঝনই, এই র্ঝয, —র্াযােয কোট যােঁর্যােঁঝর্ ফাযান্দাে।’ 
৮ 
এ কমন র্াযােয ভনঝিঝ ই ভনঝিয 

ান্ত্বনা কেো। র্াা আয অাের্াে র্ােঁয ভন কমন র্ােঁয প্রভর্ই ফযঝেয াভ েুেঁঝি কেে। স্ত্রীয প্রভর্ যুরুঝলয মিভফ  

 াভো, র্ােঁয স্ত্রীয উোবাঝফ ফভিতগঝর্য ভেঝ  েৃভষ্টার্— এভস্ত ভ েুই র্াযােফাফুয ভানভ  অভিযর্াঝ  আয ফাভিঝে 

কেে। র্ােঁয ভনঝিঝ  অাে ভঝন ে। ভর্ভন বাঝফন ‘ক  িাঝন  ার আফায  ী আঝ, াভর  না  িুই।’ 
৯
 বগ্ন ভন ভনঝে 

র্াযােফাফু দ্মু ুয কযাঝড র্ােঁয অধতাভেনীয অাের্াে এ  ধযঝণয অয ুঝি কযাভাভির্ ঝে ঝিন। 
 

     গল্প ায কিযাভর্ভযন্দ্র নন্দী ভধযভফত্ত ভাঝিয ভানুলগুঝরায িভটর ভনস্তত্ত্বঝ  ঝ র্নবাঝফ আঝরা য গঝল্প রু্ঝর 

ধঝযঝেন। এিাঝন এ ভেঝ  কমভন র্াযােফাফুয ফন্ধুঝেয ভধযভফত্তুরব  ুরুভ  য ভন্তঝফযয ভধয ভেঝে ভধযভফঝত্তয  েমত 

ভানভ র্ায ভয ে াো মাে, অযভেঝ  গল্প ায র্াযােফাফুয ভধযভেঝে এ  উোয ভানভ র্ায ভয ে ভেঝেঝেন। 

র্াযােফাফু ভনঝিয স্ত্রীয  াঝে যুরুঝলয মিভফ   াভো কেঝি র্ায র্ীব্র প্রভর্ফাঝে ভুিয না ঝে ফযাং ান্তবাঝফ ভনঝিয 

অভিয ভনঝ  নানাবাঝফ ান্ত্বনা ভেঝেঝেন। মভে ভর্ভন স্ত্রীয রূ-গুঝণয াগঝয ডুঝফ ফাস্তফ  ভিন ভযভিভর্ঝর্ র্ফা  ঝে 

ভগঝেঝেন, র্ফু ক ান এ  অয আনঝন্দ ুি িুেঁঝি ভনঝেঝেন। ভধযভফঝত্তয ভঝনািগঝর্য এই িভটর যযঝ  িুফ ুন্দযবাঝফ 

আঝরা য গঝল্প গল্প ায উিান  ঝযঝেন। ভধযভফত্ত ভাঝিয প্রভর্বূ র্াযােফাফু আত্মোংঝন ভফদ্ধ ঝেঝেন র্থাভ 

ক াথা ক াঝনা প্র ায প্রভর্ফাঝে াভভর নভন। এই ভধযভফত্ত ভানভ র্ায ভবন্নর্য িভটররূঝ  গল্প ায কটঝন এঝনঝেন 

এই গঝল্পয অফেঝফ। আয এিাঝনই গল্প াঝযয স্বার্ন্ত্রয স্পষ্টরূঝ প্রভর্বার্ ে। 
 

     কিযাভর্ভযন্দ্র নন্দীয ‘ফন্ধুত্নী’ গল্পভটয ভঝধয ভধযভফত্ত ভঝনািভটরর্া  মিভফ  প্রফৃভত্তয আয এ  ভ ত্র াই। গঝল্প কেভি 

ুধাাংশু  ুভফনে দুই অন্তযে ফন্ধু। ুধাাংশু ভাঝ তন্ট অভপঝ  া ুভযযর্ এ  াধাযণ ভধযভফত্ত ভযফাঝযয প্রভর্বূ। র্ায স্ত্রী 

 া ুভযযর্া। স্ত্রীয ঝে র্ায োম্পর্য ুঝিয অবাফ রভক্ষর্ ে। ুধাাংশুয স্ত্রী কস্বো াযী এফাং ভ েুটা স্বাধীনঝ র্া োে ক র্ায 

ভনিস্ব বাফনায ফাইঝয এঝ স্বাভীয াঝথ ফাইঝয াঝর্ নাযাি। ফতো ভনঝিয ভ ন্তাে ভগ্না কযফা স্বাভীয  ষ্টঝ  উঝক্ষা  ঝয 

ভনঝিয  া ুয াংায কেিায অভবপ্রাঝে স্বাভীয কথঝ  েূঝয থাঝ । স্ত্রীয ঝে ুধাাংশুয োম্পর্য িীফঝনয এই ভ ি আয ফঝিা 

ঝে কেিা কেে মিন ুধাাংশু র্ায ফন্ধু ুভফনঝেয স্ত্রী  াংাযঝ  িুফ  াে থাঝ  রক্ষ  ঝয। 
 

     স্ত্রী কযফায ুধাাংশুয প্রভর্ বাঝরাফাাীনর্া ুধাাংশুয ভঝন এ  গবীয অরৃ্ভি মর্ভয  ঝযভের। র্াঝেয এই োম্পর্য াং ঝটয 

 থা ুধাাংশু র্ায ফন্ধু ুভফনেঝ  িুঝর ফরঝর ুভফনে ফন্ধু ুধাাংশুয  থা  ভ েুটা ভনঝিয অবাঝফয াংাঝযয স্বাঝথতয  থা 

কবঝফ ফন্ধুঝ  ভনঝিয ফাভিঝর্ বািা থা ায যাভত কেে। ুধাাংশু প্রথভটাই আভত্ত িানাঝর ঝয ম্মভর্ িানাে। ুভফনঝেয 

াংাঝয এ াঝথ র্াঝেয াঝথ িা-ফা  যাে ুধাাংশু র্াঝেয োম্পর্য িীফঝনয িুেঁভটনাভট ভস্তটাই অফঝরা ন  যায 

ুঝমাগ াে এফাং ুধাাংশুয ভঝন নানায ভ ভক্রো-প্রভর্ভক্রো  রঝর্ থাঝ । ফন্ধু ুভফনঝেয স্ত্রীয কৌন্দমত আয ফুভদ্ধেীভি কেঝি 

ভনঝিয স্ত্রীঝ  ফভে  ভেঝেই িুফ কোট ফঝর ভঝন ঝেভের ুধাাংশুয। ভনঝিয োম্পর্য িীফঝনয অরৃ্ি কথঝ  ুধাাংশুয ফন্ধুয  

ফন্ধুত্নীয োম্পর্যুি কেঝি ভ েুটা স্বভস্ত কঝর্ ঝর্ভের। র্াই ভধযভফত্ত ভানভ র্ায ুধাাংশু র্ায অভিয ভঝনয ভাাে ফন্ধু 

ুভফনঝেয োম্পর্য ম্পঝ ত উেঁভ  ভাযা অনযাে কিঝন ভনঝিঝ  আটঝ  যািঝর্ াঝযভন। আয র্াই ুধাাংশু ফঝর ‚যাঝত্র 

অন্ধ াঝয ভফোনাে ক া ায য মভে ুভফনে স্ত্রীঝ  ধভ  কেে কর্া র্ায উত্তঝয অরুণা না িাভন ক ভন  ঝয  থা ফরঝফ 

শুনঝর্ কেঝরভানুঝলয ভঝর্া প্রাে াগঝরয ভঝর্া  ান িািা কযঝিভেরাভ। ভ ন্তু ফাইঝয প্রফর প্রিয ফৃভষ্টয ব্দ আয এই কোট্ট 

ফাাে াঝয  াভযাে ুভফনঝেয াংাঝযয ুভন্ত কোট-ফি ভানুলগুঝরায রম্বা রম্বা শ্বা টানায ব্দ োিা আয ক ান ব্দ 

ভের না।  ান িািা কযঝি ফৃভষ্টয ব্দঝ  উঝক্ষা  ঝয আভভ অর্ঃয ঝেয দুিঝনয, ফন্ধু ুভফনে  র্ায স্ত্রী অরুণায শ্বা-

প্রশ্বা ভফ ায  যঝর্ রাগরুভ।‛ 
১০
 োম্পর্য িীফঝনয অরৃ্ভিই ুধাাংশু ভঝনয মিভফ  ক র্নাগুঝরাঝ  কফভ  ঝয নািা 
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ভেঝেভের। এ ভেন এ  ফলতাভুিয ভেঝন ুধাাংশু মিন র্ুভ না আাে ভফোনাে শুঝে িীফঝনয অরৃ্ভিয  থা কবঝফ েটপট 

 যভের, ভি  র্িন র্ায র্ঝয িাৎ ুভফনঝেয স্ত্রী অরুণা প্রঝফ  ঝয। অরুণাঝ  কেঝি ুধাাংশুয  াঝে অরুণায রূ কমন 

আয কফভ  ঝয ধযা ভের। ুধাাংশুয ফণতনাে ‚আনাঝেয ফঝরভে এভন ফুভদ্ধেীি প্রভর্বাভভির্ কভাভনী ভুি িীফঝন আভভ িুফ 

কফভ কেভিভন। থুর্ভন না   ার বুরু কিােঁঝটয ভেঝন রু াো োেঁঝর্য াভয ক াোঝরয ধায রম্বা ার ঝর্যা ভফদুযৎ ভধযযাঝত্র 

আভাঝ , যােঁ, কযাভাভির্  ঝয রু্ঝরভের। আভভ ভঝেয অভর্ভযক্ত ভে য ভুঝিয ভেঝ  র্াভ ঝে ভনস্পন্দন ঝে যইরাভ।‛ 
১১
 এ  কমৌনঝ র্না ুধাাংশুয ভনঝ  অভিয  ঝয রু্ঝরভের। অরুণাঝ  এ  বেঙ্কয নরু্ন রাগভের ুধাাংশুয। স্বাভী কাাভগনী 

অরুণায উভিভর্ র্াঝ  ভার্ার  ঝয ভেঝেভের। এ  শ্বারূদ্ধ য ভযভিভর্য িন্ম ঝেভের ুধাাংশুয ভঝন। কই ফলতণভুিয 

যাভত্রঝর্ ুধাাংশুয োম্পঝর্যয ভাা আয কফভ  ঝয িাগ্রর্ ঝে র্ায কবর্য ায আভেভ প্রফৃভত্তঝ  িাভগঝে রু্ঝরভের। র্াই 

ুধাাংশুয  থাে ‚...আভভ ভাংস্র উন্মত্ত শুয ভঝর্া য অনাফৃর্ াো ফাহুটা স্বঝিাঝয ক ঝ ধযরাভ কমন প্রভর্ঝাধ কনফায আয 

ক ান উাে ভের না ফঝর আভাঝ  র্া  যঝর্ ঝেভের। আভায হৃৎভঝেয দুফদুফ আোিটাই  াঝন আভের শুধু। আয 

ক ান ব্দ ভের না।‛ 
১২
 ভ ন্তু যক্ষঝণই আফায ুধাাংশুয ফক্তঝফয াই— ‚ভঝেয অভর্ভযক্ত ভে অরুণা আভায ফজ্রভুভষ্টয 

ভঝধয য নযভ  রু্ররু্ঝর ার্টা ধঝয যািঝর্ ভেঝে ভযঝে কনফায নূনযর্ভ ক ষ্টা না  ঝয ধীঝয িািা গরাে ফরর ‘এ ভাঝ 

য ভ ভ ৎা কা , াভঝন আফায আনায টা া কঝর য িাভা    াি  যাঝর্ ঝফ, ভে ভে  ী ভেভয ঝেঝে কালাঝ য, 

এই ভনঝে কর্া  আভ- াোভয  যঝে !’ আভায ফজ্রভুভষ্ট ভভথর ঝে ার্টা নীঝ  গভিঝে ির।‛ 
১৩ 

—অথতাৎ ভধযভফত্ত 

ভানঝয ুধাাংশু র্ায োম্পর্য িীফঝনয অুিী োে ভনঝিয কমৌনক্ষুধা কথঝ  ফন্ধুত্নী অরুণায  াঝে অগ্রয ঝর স্বাভী 

ন্তান ভপ্রে অরুণায িািাবাফ র্াঝ  িুফ কফভ অগ্রয ঝর্ কেেভন। ুধাাংশু ভানভ বাঝফ  ির ঝে উিঝর আফায ভনঝ  

এই অনযাে াি  যা কথঝ  ভফযর্  ঝয। ভধযভফত্ত ভঝনািগঝর্য এই িভটর রূগুঝরাঝ  গঝল্প প্রর্যক্ষ  ভযঝে গল্প ায 

কিযাভর্ভযন্দ্র নন্দী র্ােঁয অীভ েক্ষর্ায ভয ে প্রেতন  ঝযন। ভধযভফত্ত ভঝন রুভ ঝে থা া এই ূক্ষ্ম ূক্ষ্ম বাফগুঝরা র্ােঁয 

করিনীয েক্ষর্াে বালয ঝে ঝি।  
 

     ‘ভগযভগভট’ গঝল্পয ভঝধয ভধযভফত্ত ভনঝনয কমৌনঝ র্না, প্র ৃভর্য কৌন্দমতঝ র্নায ঝে ভনস্তাভত্ত্ব  িভটরর্া অদ্ভুর্বাঝফ 

ভভভের্ ঝে আঝে, মায কথঝ  াি  এ  অনযধযঝণয স্বাে অনুবফ  ঝয। প্রণফ  ভাোয ভধযভফত্ত াংাঝয এ ু ফেঝযয 

ভাোয ভনস্তাভত্ত্ব  িভটরর্া িুফ কফভ  ঝয ভযরভক্ষর্ ে আঝরা য গঝল্প। গঝল্প কেভি প্রণঝফয স্ত্রী ভাো উন্মুক্ত প্র ৃভর্য ভঝধয 

ভনঝিয মেভ  কৌন্দমতঝ  কভঝর ধঝয। গঝল্পয শুরুয ভেঝ  ভাোয াযীভয  ফণতনাে মিভফ ঝ র্নায আবা স্পষ্ট— ‘...য 

 ভ  কোযায ভর্ন কোট্ট ুঝগার ভৃণ থুর্ভন। ভনঝিয  াঝে কর্া ফঝটই প্রণঝফয  াঝে এই ক াি এই না  এই বুরু গার 

 ার এফাং ভফঝল  ঝয ক্ত াভর কগার কোট্ট থুর্ভনটা কম  র্ ভপ্রে র্া ভাো এই দু’ফেঝয কফ ফুঝে ভনঝেঝে। ফাপ্ , আেয 

 যঝর্  ঝরয আঝগ প্রণফ এই থুর্ভন ধঝয নািা কেঝফ ভটঝফ যগিাঝফ নেঝর্া থুর্ভনয য ভনঝিয না  ভ  গারটা ক ঝ 

ধঝয র্লঝফ। িিঝ গাঝরয র্লাে ভাোয থুর্ভনয োর উঝি মাে কমন।’ 
১৪
  

 

     র্ঝফ রূ  কৌন্দঝমত বযুয ভাো শুধু স্বাভীয  াঝে ভনঝিঝ  উন্মুক্ত  যঝর্  যঝর্ ক্লান্ত। র্াই ক উন্মুক্ত প্র ৃভর্য  াঝে 

ভনঝিয কৌন্দমতঝ  ভুক্ত  যঝর্ র্াঝেয বািা ফাভিয  ুঝোর্রাে এঝ স্নান  যায ভে ভনঝিঝ  নগ্ন  ঝয কপঝর। প্র ৃভর্য 

অায কৌন্দঝমতয  াঝে ভনঝিয আফৃর্ যীযঝ  এ  এ   ঝয অনাফৃর্  ঝয ক ান এ  অায কৌন্দমতরৃ্ষ্ণাে ভনঝ  াগর 

 ঝয কর্াঝর। করিঝ য ফণতনাে কেভি ‘এিন শুধু কেঁোঝিয কিাায ভর্ন ার্রা াভিটা য গাঝে র্র্  যভের। 

এঝরাঝভঝরা াোয েটাে াভিটা এ ভে গাঝেয  াভিায ঝে করঝট কমঝর্ ার্  ভাাংঝয িূর ূক্ষ্ম ফােঁ া  আধ-

ফােঁ া কযিাগুঝরা এ ঝে কিঝগ উির। এ এ  আশ্চমত অনুবূভর্ ! গাঝে ির  ারায আঝগ কযাি  ভ েুক্ষণ এভনই োেঁভিঝে 

কথঝ  াভিয র্র্  াোয ভযভযাভনটা অনুবফ  ঝয। কমন প্রঝর্য টা কযাভ ূঝয ভঝধয াো  ুঝ  গরা ফু  কট 

ক াভয র্রঝট ঊরু ােঁটু াটুয নীঝ  াঝেয ভাাংর ভডভ দুঝটাঝ  ঝর্ি ভস্নগ্ধ  ঝয কেে।’ 
১৫
 শুধু প্র ৃভর্য  াঝেই নে ভাো 

র্াঝেয বািাফাভিয আয এ  প্রভর্ঝফী াি ভিঝযভিঝয ফৃদ্ধ বুফন য াযঝ  র্ায মেভ  কৌন্দঝমতয আঝফঝ ভার্ার  ঝয 

কর্াঝর। 
 

     ভেন-যাত্রী স্বাভীয  াভু  ক াঝি ভনঝিয াযীভয  প্রাংাে ভাোয ভঝন ন্তুভষ্ট এঝন ভেঝর্ াঝয না। র্ায কমৌন ক্ষুধা 

ভভটঝর ভানভ  অরৃ্ভি কথঝ ই মাে। প্রণফ র্ায স্ত্রীঝ  আয রূ রাফঝণয বভযঝে কর্ারায িনয র্ায ভন াফায আাে 

অভপ কথঝ  র্ািার্াভি ভপঝয পজ ভর আভ, াউডায ইর্যাভে ভনঝে আঝ। ভ ন্তু স্বাভীয অভর্ভযক্ত আভেঝিযর্াে ভাোয 



‘ফানায ফক্ষভাঝে ক েঁঝে ভঝয ক্ষুধার্ত কমৌফন’-এয গল্প                                                                        ড. অভবভিৎ ক ৌধুযী 
 

Volume-VII, Issue-I                                       January  2021                                                                            48 

এইভস্ত ফািাফাভি ফঝর ভঝন ে। স্বাভীয কাাঝগ ক াঝনা কৌন্দমতপ্রীভর্ না থা াে ভাো ােঁভপঝে ঝি। উযন্তু স্বাভীয 

ভধযভফত্ত ভানভ র্াে ক অন্তুষ্ট ে। স্বাভী মিন র্াঝ  র্াঝেয াঝয ািায ক ান এ  ব্রলঝরা  র্াঝেয ভেঝ  ভনঝে 

াভরঝে মাোয র্টনা িুফ যভঝে ফঝর ভাঝরা নাভুিয ঝে স্ত্রীয  াঝে কাাগ াফায আা  ঝয, র্াঝর্ ভাো বীলণ ভক্ষি 

ঝে স্বাভীয প্রভর্ র্ায কক্রাধ ফলতণ  ঝয এফাং এইভস্ত কম র্ায  াঝে অব্রলর্ায নাভান্তয ক থা ক স্বাভীঝ  িাভনঝে কেে। 

স্বাভীয অঝাবন ভানভ র্া  কৌন্দমতীনর্া ভাোঝ  দুঃভির্  ঝয কর্াঝর। কম প্র ৃভর্য অায কৌন্দঝমত ভাো ভুগ্ধ ঝে মাে, 

কই কৌন্দমতরৃ্ষ্ণা ভাো স্বাভীয াঝথ বাগ  ঝয ভনঝর্ াঝয না।  াযণ র্ায ভঝন ে র্ায স্বাভীয ‘কই ক াি কনই। াভিয 

কিােঁঝট কিােঁট কি াঝনায ব্দ ? কই  ান কনই।’ 
১৬ 
 স্বাভীয উভিভর্ ভাোয  াঝে র্াই ভফযভক্ত য ঝে োেঁিাে। অযভেঝ  ফৃদ্ধ 

বুফন য ায, মাঝ  কেঝি ভাোয ভযা গাে ফা োর্ািা ুযঝনা ইেঁঝটয ােঁিায  থা ভঝন ে।  
 

    ভ ন্তু স্বাভীয  াঝে ভনঝিঝ  কভঝর ধযায  াইঝর্ এই ফৃদ্ধয  াঝে ভনঝিঝ  উিায  ঝয ভেঝর্ ভাো কফভ ভানভ  াভন্ত 

অনুবফ  ঝয। অযভেঝ  কেভি বুফন য ায ভর্নফায ভফফা  যায য এই ফৃদ্ধ ফেঝ ভনঝিয কমৌন ভাা কভটাঝর্ 

 রু্থতফায নাঝোিফান্দা ীয কভঝেঝ  ভফফাঝ যাভি ঝে মাে। ভ ন্তু ভাো মিন র্াঝ  ফঝর, এ ফেঝ আয া  যঝফন 

না, ‘ীঝ  ফঝর ভেন এই ফেঝ আয ফ ে না।’ 
১৭
 র্িন র্ায প্ররু্যত্তযস্বরূ যভ  ফৃদ্ধ বুফন য ায ফঝরন ‘র্া ফুভে, 

র্া ভ  আয ফুভে না ভেভে।’ 
১৮
 ভর্ভন আয আঝফগাপ্লুর্ ঝে ফঝর ঝিন ‘ভ ন্তু ভাা কম কভঝট না, ভাায কম ভনযভফভত্ত 

কনই।’ 
১৯ 

অথতাৎ এই দুফতর ফৃদ্ধয  াঝে এই ভাা কম শুধু কমৌন ভাা র্া নে র্া কৌন্দমত ভাাযই নাভান্তয। র্াই 

ভাঝরা   অরুণ ুভায ভুঝিাাধযাঝেয ফঝরঝেন— ‚কিযাভর্ভযন্দ্র র্থা ভথর্ ফাস্তফফােী করি  নন। র্ায ক ঝে ভ েু কফভ, 

আঝর ভর্ভন অন্তঝরতা -উঝন্মা ন াযী ভল্পী, কৌন্দমতফােী। কৌন্দঝমতয াভভগ্র র্া  ফযভক্তভনযঝক্ষর্াে র্ােঁয আগ্র আঝে। 

কিযাভর্ভযন্দ্রয এই ভফভষ্ট কৌন্দমতঝ র্নায প্র ৃষ্ট ভয াে  ‘ভগযভগভট’ গল্পভট। এ গঝল্পয ফুঝিাটা বািাঝট ফাভিয কফৌভেয 

স্নাঝনয েৃয কেঝি ভুগ্ধ।… এই ভগু্ধর্ায অন্তযাঝর কমৌনফানা ভক্রোীর নে, কৌন্দমত েৃভষ্ট ভক্রোীর। আয ঐ মুফভর্ কফৌভট 

কেঝি  ুঝোর্রায ভনিতনর্া, যারা, কযাে,   ুগাে, িঝরয ধাযা, এ টা প্রিাভর্, এ টা ভগযভগভট। ফটা ভভভরঝে এ টা 

ভযূণত েভফ।‛ 
২০

 
 

    র্াই স্বাভীয কৌন্দমতভফীন কমৌনরৃ্ষ্ণাে ক্লান্ত ভাো এই ফৃদ্ধ কৌন্দমতভোী বুফন য াঝযয  াঝে ভােযাঝর্ িাংরা ভেঝটয 

াো ঝি ভনঝিয কৌন্দমতরৃ্ষ্ণা কভটাঝর্ েুঝট মাে। ভাো ভনঝিঝ  প্রাে উন্মুক্ত  ঝয এইবাঝফ াো ঝি বুফন য াঝযয 

 াঝে ভগঝে ভনঝিয কৌন্দঝমতয ভাত্রা বুফন য াঝযয  াঝে িানঝর্  াইঝর ফৃদ্ধ র্ােঁয মভল্প  ক াি ভেঝে ফঝর ‘ফরফ, ফরভে, 

টা যঝন কেঝি র্িন কথঝ ই রু্রনাটা আভায ভঝনয ভঝধয ক ফর নযা িা  ঝযঝে। ভ র্াফাভর্ভন, ফঝনয ভ র্ায ভর্ন 

 ভৎ ায রু ভেভোভ ভািার্লা ক াভয ভেভেয।’ 
২১
 —এই ফণতনাে ভাো কমন ভনঝিঝ  বাভঝে কেে। ভ ন্তু যক্ষঝণই ভাো 

ভনঝিঝ  আেনাে কেিঝর্  াইঝর বুফন য ায দুঃভির্ ঝে ফঝরন ‘ক ন, আফায আেনা ক ন, আভায ক াঝি ভ  ভেভেয 

ভফশ্বা ে না ?’ 
২২ 

ভর্ভন আয ফঝরন ‘ফুঝিা ঝে গাঝেয ফর কগঝে ফঝট, ভ ন্তু কবর্ঝয যঝয ফাল ফ কেঝর কযঝি েৃভষ্টটাঝ  

আেনায ভঝর্া ে েঝ   ঝয কযঝিভে, োভন িঝর্ ভেইভন, ভেভেয ভ  এিন ফুেঝর্ ফাভ ।’ 
২৩
 ফৃদ্ধ বুফনফাফুয এ  থাে 

আয ফরায অঝক্ষা যাঝি না কম র্ােঁয যীয কগঝর রূযঝয রৃ্ষ্ণা ভ ন্তু আি অটুট যঝেঝে। র্ােঁয কৌন্দমতপ্রীভর্ ভ াংফা 

রূঝয মভল্প  ফযািযাে ভাো কমন ক ান এ  আত্মরু্ভষ্ট অনুবফ  ঝয, মা র্ায স্বাভীয ভনয কমৌনা াঙ্খাে অধযা কথঝ  মাে। 

আয র্াই ভাো স্বাভীয র্য কেঝি কই রৃ্ষ্ণা ভযরৃ্ভিয আাে ভনঝিঝ  ফৃদ্ধ বুফন য াঝযয  াঝে ভতণ  ঝয। ভনঝিয উষ্ণ 

ক াভর ার্ ক াি ভিযভিঝয ভযা শু ঝনা  াঝিয যীযমুক্ত বুফন য াঝযয গাঝে অফরীরাে রু্ঝর কেে। 
 

    প্র ৃভর্য অায কৌন্দমত আয ফৃদ্ধ বুফন য াঝযয অীভ কৌন্দমতযঝয ভাায  াঝে ভাো ভনঝিঝ  ভতণ  ঝয ক ান 

এ  অিানা আনঝন্দ ভনঝিয ভনঝ  বভযঝে কর্াঝর, ভঝনয াভন্ত অনুবফ  ঝয। ভধযভফঝত্তয প্রভর্ভনভধিানীে  ভযত্র ভাোয এই 

ভফভ ত্র ভনস্তত্ত্বঝ  গল্প ায র্ােঁয াঝর্য কোেঁোে অাধাযণ রূ ভেঝেঝেন। শুধু শু ঝনা মিভফ র্া নে প্র ৃভর্য উোয রূ 

যঝয ভঝধয ভনঝিঝ  বাভঝে ভেঝে কিান কথঝ  রূরৃ্ষ্ণা কভটাঝনায এ  অদ্ভূর্ ভনস্তত্ত্বঝ  উিান  ঝযঝেন গল্প ায 

র্ােঁয অীভ েক্ষর্াে। 
 

    এইয ভই ‘াঝয ফ্ল্যাঝটয কভঝেটা’ গল্পভটয ভঝধয এ  অাধাযণ মিভফ ঝ র্না-ক ভন্দ্র  ভধযভফঝত্তয ভনস্তঝত্ত্বয 

স্বরূঝ  আভযা উরভব্ধ  যঝর্ াভয। কযফা আয র্ায  ঝরঝি  া ুভযযর্ ভফদ্বান স্বাভীয কোট্ট ভধযভফত্ত াংাঝয রৃ্র্ীে এ  

নাযী  ুন্দয আনাঝগানা ভেন ভেন অয ঝে উঝিভের কযফায  াঝে। কযফাঝেয াঝয ফ্ল্যাঝটয িরধযফাফুয কভঝিা কভঝে 
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 ুন্দ।  ুন্দ রূী, ভফফাভর্া ভ ন্তু র্ােঁয স্বাভী ভার্ার  অভানুল োে স্বাভীয াংায ক র্যাগ  ঝযঝে। োম্পর্য িীফঝনয 

কম ুি কমৌনরৃ্ষ্ণা  ুন্দঝ  ধীঝয ধীঝয ভফ াযগ্রস্ত  ঝয রু্ঝরভের।  ুন্দয প্রগরবর্া এফাং অঝনযয োম্পর্য িীফঝনয িুেঁভটনাভট 

ভিঝজ্ঞ  যায ক ৌরূ্রই র্ায এই ভফ াযগ্রস্তর্ায রক্ষণ। কযফায ুঝিয োম্পর্য ম্পঝ ত  ুন্দ ভঝন ভঝন ঈলতাভের্ ে। কযফা 

 র্ায স্বাভীয গভর্ভফভধ,  ুন্দ ফতো রক্ষ  ঝয। নানায ভ অারীন  থায দ্বাযা কযফায ঝে ফন্ধুত্ব িাঝন আগ্রী ঝে ঝি। 

 ুন্দ র্ায অরৃ্ি ভঝনয আ াঙ্খা কথঝ  মিন কযফাঝ  ফঝর ‘যােঁ বাই, এভন ুন্দয  ঝয কিােঁা কফেঁঝধঝে। যাঝত্র কিােঁা ভি  

থাঝ  ?’ 
২৪ 

ভ াংফা মিন ভনরতজ্জবাঝফ ফঝর ‘... ঝর ির না আঝর্ উনুঝন আগুন— ভ ভ ভ —র্াই ফরভেরাভ, ভঝন ভ  আয 

অনযভ েু আঝে, ভঝনভা কর্া কেঝর বুরঝনা েিা, এভে ভঝনভা া তা ক উ কেঝি ? এিন ক ানয ঝভ এভেঝ য  াি 

ভভভটঝে র্ঝযয আঝরা কনবাঝনা, র্াযয ভফোনাে ক া া, ভ ভ ভ।’ 
২৫ 

—এভস্ত  থা কযফায অযর্ায ভাত্রা আয ফাভিঝে 

কেে। র্ায ইঝে ে ক  ুন্দঝ  ভ েু  িা  থা কানাে, ভ ন্তু ক াঝয না। অফঝঝল  ুন্দয অারীনর্ায ভাত্রা আয য 

 যঝর্ না কঝয কযফা র্াঝ  ফঝর ফঝ ‘রু্ভভ আয আভায র্ঝয আঝা না বাই, আভভ াঝে ধঝয ফরভে। আভভ কর্াভায ভর্ন 

কভঝে নই, আভায রুভ  অনযয ভ।’ 
২৬
 ভ ন্তু  ুন্দয ভফ াযগ্রস্তর্া প্রভর্ভনের্ কফঝিই  ঝর। ক কযফায ঝে এই ধযঝণয  থা 

ফঝর ভানভ  াভন্তরাব  ঝয। ভনঝিয দুঃিঝ  ভ েুটা ঝর বুঝর থা ায ক ষ্টা  ঝয। ভািফযফিায  াঝ এ ভট নাযীয 

ভঝনয দুফতায আ াঙ্খাঝ  েভভঝে যািায কম িভটর ভনস্তত্ত্ব র্া গল্প ায অাধাযণ ভনুণর্ায ঝে অঙ্কণ  ঝযঝেন আঝরা য 

গঝল্প। 
 

    কযফা,  ুন্দয আ যঝণ অভর্ষ্ট ঝে মিন র্ায অধযা  স্বাভীঝ  ফ  থা িুঝর ফঝর র্িন র্ায স্বাভী াযভুঝি  ুন্দয 

ভানভ  অফিা কফাোঝনায ক ষ্টা  ঝয ফঝরন ‘এই ে। য অফেভভর্  াভনা আ াঙ্খায ফভঃপ্র া এগুঝরা। কর্াভায আভায 

কগান  থা কটঝন এঝন ভনঝিয অরৃ্ি ইোঝ  যভঝে যািঝর্  াইঝে ।’ 
২৭
 —আঝর  ুন্দয অরৃ্ি কমৌন ফানাই কম র্াঝ  

এরূ অাভাভি  ভফ ৃর্ রুভ ম্পন্ন  ঝয রু্ঝরঝে র্া আয ফরায অঝক্ষা যাঝি না। 
 

    যফর্তীঝর্  ুন্দয ভফ ৃর্ রুভ  ভস্ত ভাত্রা োভিঝে মাে, র্টনাে কেিা মাে  ুন্দ কবাযঝফরা কযফায ভফোনায ভেঝ  িানরা 

ভেঝে উেঁভ  ভাঝয। কযফা িাৎ কেঝি কপরঝর ক ারাঝর্ ভগঝে াঝে  ােঁ  পুঝট মাে। ভ ন্তু এভন  ুরুভ  য র্টনায য ভ ন্তু 

 ুন্দ কথঝভ থাঝ ভন। ক অ ঝট কযফায  াঝে স্বী ায  ঝয ‘কমভন  ুভয  ঝয কেিঝর্ এঝভেরাভ াভস্ত কঝেভে,— এর্ফি 

এ টা বািা  ােঁঝ য টু ঝযা ভফেঁঝধ ভ  অফিা ঝেঝে কেি—’ 
২৮
  ুন্দয ভানভ  মন্ত্রণা কেঝি র্াঝ  ভস্ত ারীনর্া-

অারীনর্ায উঝদ্ধত কৌেঁঝে ভেঝেঝে। কমিাঝন র্ায রজ্জাঝফাঝধয িােগা কনই। ভ ন্তু এরূ অনযাে ঝত্ত্ব  ুন্দ মিন কযফাঝ  

ফঝর ‘আভভ না ে  ুভয  ঝয কেিঝর্ এঝ অযাধ  ঝযভেরাভ বাই, কর্াভায ভস্ত বুর ঝেঝে, র্ুভ কবঝি ভফোনা কেঝি 

িায ভে স্বাভী-কেফর্ায া েুেঁঝে ভাভটঝর্ া ভেঝর্ ে, কফৌ, র্া ভ  কর্াভায িানা কনই !’ 
২৯
— নু্দয এরূ উভক্ত কযফায 

ভঝধয ক াথাে কমন র্ায প্রভর্ কস্নঝফাধ মর্ভয  ঝয, মা কথঝ  কযফা  ুন্দঝ  ‘কফান’ ঝম্বাধন  ঝয ফঝর্ ফঝর। র্ায াঝেয 

মন্ত্রণায  থা ভিঝজ্ঞ  ঝয। কযফায প্রঝশ্ন  ুন্দ র্ায ভঝনয আর ভযভিভর্য  থা স্বী ায  ঝয ফঝর ‘াঝেয  াটা-র্া  ভেন 

থাঝ , র্া শুঝ াে না ভঝনয।’ 
৩০ 

 
 

      ুন্দয ভানভ  মন্ত্রণা ফঝর কফােফায নে, র্া অনুবফঝমাগয। র্ায োম্পর্য িীফঝনয অরৃ্ভি র্াঝ  ভনরতজ্জ যভণীঝর্ ভযণর্ 

 ঝযঝে। ক ভনঝিয অনযাে ফুেঝর্ কঝয র্ায অফাধ মিভফ  াভোঝ  েভভঝে যািঝর্ াঝয না। কযফায োম্পর্য িীফঝনয 

ভেঝ  উেঁভ  কভঝযই ক র্ায ভঝনয অরৃ্ি আত্মাঝ  ান্ত  যঝর্  াে। ভধযভফত্ত নাযীয এই ট্র্যাভি  ভনস্তত্ত্ব কিযাভর্ভযন্দ্র নন্দীয 

াঝর্য কোেঁোে িীফন্ত ঝে উঝিঝে। 
 

    ‘নীর কোরা’ গল্পভটঝ  রক্ষ  যঝর কেিা মাঝফ কম কমৌনর্া  ভনস্তত্ত্ব এ ই ঝে  াি  ঝযঝে ভধযভফত্ত  ভযত্রগুঝরায 

ভঝধয। গল্পভটঝর্ কেভি মফেযনাথফাফু, ভমভন এ.ভি অভপঝ  াি  ঝযন এফাং এ ইঝে ভধযভফত্ত ভাঝিয প্রভর্বূ। ভর্ভন ভর্ান্ন 

ফেঝয কৌেঁঝে াযীভয  কমৌফনর্ায ক্ষভর্া াযাঝর ভঝনয কমৌফনর্াঝ  ধঝয কযঝিঝেন। আয র্া ফাস্তফ ঝেঝে এ  

ভ ঝাঝযয ঝে আরাঝয য। ভর্ভন এ িন ঝর্ঝযা ফেঝযয ভ ঝাঝযয ভঝর্া  ির ঝে উঝিঝেন। াযা প্র ৃভর্ র্ােঁয 

 াঝে যিীন ঝে উঝিঝে। মফেযনাথফাফুয এই অফিায ফণতনাে গল্প ায ফঝরঝেন— ‘...র্ােঁয ভঝন ঝেভের ভর্ভন কোট ঝে 

কগঝেন, ভ ঝায ঝে কগঝেন, শু ঝনা িিঝ োভিয গাঝর ার্ ফুঝরাঝর্ ফুঝরাঝর্ র্ােঁয ভঝন ঝেভের ইো  যঝর ভানুল 

র্ায ফে  ভভঝে ভেঝর্ াঝয। ইো  যঝর মফেযনাথ বাযঝ াট িুঝর্া েস্তানা কেঝি িাঝরয িঝর ােঁর্ায  াটঝর্ াঝযন, 
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ইো  যঝর ভর্ভন কর্ঝরয ভঝ কফাোই রভিটায কেঝন েুটঝর্ াঝযন। যীযটা ভ েু না; ভন, ভঝনয ভে  কথঝ  আশ্চমত এ  

অযঝণযয উত্তা অনুবফ  যঝর্  যঝর্ মফেযনাথ ক ভন কমন অভিয ফযা ুর ঝে ঝিভেঝরন।’ 
৩১ 

 
 

    অযভেঝ  কেভি কম ভ ঝাযঝ  কেঝি, মায াভন্নঝধয এঝ মফেযনাথফাফুয ভানভ  অফিায ভযফর্তন, কই ভ ঝাযভটয 

ভঝধয এয ভফযীর্ ভঝনাবাফনায িন্ম ে। এ  অদ্ভূর্ ফাধত য এই অল্পফেী ভ ঝাযভটঝ  আেন্ন  ঝয কর্াঝর। ভঝনয এ  

গবীঝয দুভশ্চন্তা এই প্রাণ ির কেঝরভটয  িরর্াঝ  ক ঝি কনে। মফেযনাথফাফু কেঝরভটয  াঝে র্ায ভঝনয অফিায  াযণ 

িানঝর্ ক ঝে র্াঝ  নানাবাঝফ আনন্দ ভেঝে র্ায ভন ফেরাঝনায প্রো  ঝযন, ভ ন্তু ভর্ভন ফযথত ন। র্ােঁয ভস্ত প্রঝ ষ্টা 

ভফপঝর মাে মিন ভ ঝাযভট র্ায র্ীব্র ভানভ  মন্ত্রণা কথঝ  ফঝর ঝি ‘েঝর্া আিই আভভ ভযফ, আি ফা  ার, এ টা 

 রন্ত রভয-টভযয াভঝন েুঝট ভগঝে ঝি মাফ, —র্া ঝরই আভাে  াা ভেঝে কল  ঝয কেঝফ।’ 
৩২
 িীফঝনয ক াঝনা না 

াোয কফেনা কথঝ  েঝর্া ফা প্র ৃভর্য উোীন েভফ কেঝি ভ ঝাযভটয ভঝন এরূ আত্মর্যায  ল্পনা আঝর্ াঝয 

কবঝফ মফেযনাথফাফু র্ায ভনঝ  এ টু ভবন্ন স্বাে ভেঝর্ াঝ ত ভনঝে মান। ভ ঝাযভটঝ  াঝ তয যিীন ফ্র  যা কভঝেগুঝরায 

ভেঝ  র্া াঝর্ ফঝর র্ায ভঝন কমৌনস্বাে আনায ক ষ্টা  ঝযন এফাং কইঝে ভধযভফত্ত ভাঝিয প্রভর্বূ মফেযনাথফাফু ভনঝিয 

ভঝনয কমৌনর্াঝ  প্র া  যঝর্ রজ্জাঝফাধ  ঝযন না। ভর্ভন গরাে এ ধযঝণয ভফেী ব্দ  ঝয ফঝরন ‘ই কম ফুি ফ্র  

যা পতা কভঝেভট রম্বা কফণী দুভরঝে ভস্কভাং-এয েভি কর্াযাঝে, আভভ ভি  র্ায  াঝে েুঝট কমর্াভ, বাফ  যর্াভ।’ 
৩৩

 
 

    মফেযনাথফাফু কমন ম ঝায াঝর কৌেঁঝে ভগঝে ভনভদ্বতধাে ভনঝিয ভঝনয মিভফ   াভোঝ  অ ঝট স্বী ায  ঝযঝেন। র্ােঁয 

ভানভ  ভক্রো-প্রভর্ভক্রোে ধযা ঝি— ভর্ভন বাঝফন, ‚আ,  ী  রা। কভঝেটায  ী ুন্দয গাঝেয যাং, া দুঝটা ক ভন রম্বা, 

ার্ দুঝটাঝ  ভঝন ঝে দুঝটা কানায ফতা।‛ 
৩৪ 

অঝ না কভঝেভট ম্পঝ ত মফেযনাথফাফুয এই মেভ  ফণতনা রাগাভোিা কমৌন 

আ াঙ্ক্ষাযই নাভান্তয ঝে োেঁভিঝেঝে। ভ ন্তু র্ােঁয এভস্ত  থাে ভ ঝাযভট না বুঝর আয গবীয র্াাে ভনভভজ্জর্ ে। 

এইভস্ত অঝাবন  থা র্ায ভানভ  মন্ত্রণাঝ  আয উঝস্ক কেে। র্াই কম মফেযনাথফাফুঝ  ভ ঝাযভটয  েভেন আঝগ 

বাঝরা করঝগভের, র্িন র্ােঁয উভিভর্ র্ায  াঝে ভফযভক্তয  াযণ ঝে োেঁিাে। আঝরা য গল্পভটঝর্ গল্প ায এ ভেঝ  কমভন 

কপ্রৌঢ় ফেী মফেযনাথফাফুয ভধযভফত্ত-ভঝনয কমৌনর্া, র্ােঁয মিভফ  ক র্নাঝ  কেভিঝেঝেন, অযভেঝ  কর্ভভন ভ ঝাযভটয 

ভঝনয িভটর ভনস্তত্ত্বঝ  অীভ ভনুণর্ায ঝে রু্ঝর ধঝযঝেন। 
 

    কিযাভর্ভযন্দ্র নন্দীয ‘র্ে’ ‘িভু ’ ‘টযাভিোরা’, ‘ াঝরা ফউভে’, ‘অিগয’, ‘ভনেঝভয ফাইঝয’ ইর্যাভে গঝল্প কেভি এ  

ভবন্ন ধযঝণয িূর কমৌনর্ায ভফ াযঝ । এোিা র্ায করিা ফহু গঝল্প কমৌনর্ায অনুলে এঝ ভধযভফত্ত  ভযত্রগুঝরায ভনগঝন 

রুভ ঝে থা া অন্ধ াযভে প্রফৃভত্তয র্ািনাঝ  উদ্ঘাভটর্  ঝযঝে। এবাঝফই ভধযভফত্ত ভানুঝলয মিভফ -ক র্নাভূর  

ভফ ৃভর্গুঝরা িীফন্তরূঝ ধযা ভেঝেঝে কিযাভর্ভযন্দ্র নন্দীয গঝল্প। র্ােঁয গঝল্প এই মিভফ  াভো ক াথা ক াথা ভানভ  

ভফ াঝযয িন্ম ভেঝেঝে ক াথাফা অায প্র ৃভর্য কৌন্দঝমতয ঝে এ াত্ম ঝে এ  মনভগত  কৌন্দঝমত উত্তীণত ঝেঝে। 

আঝর কমৌনর্া ভানুঝলয িীফঝনযই ভযূয  এ ভট ভে । ভানুঝলয রূ-কৌন্দঝমতয ঝে ভ াংফা র্ায োম্পর্য িীফঝন এই 

কমৌনর্া ভযূণতর্া এঝন কেে। অথতাৎ শুধু বাঝরাফাা নে, কিাঝন নাযী-ুরুঝলয বাঝরাফাায ভঝধয মেভ  মিভফ ঝ র্না 

িীফনঝ  ভযূণত  ঝয কর্াঝর। র্াই ফানায ফক্ষভাঝে কু্ষধার্ত কমৌফঝনয  ান্না, ফভান ভযূণত িীফঝনযই অাং ভঝঝফই 

কিযাভর্ভযন্দ্র নন্দীয করিনীঝর্ ধযা কেে।  
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