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ড. দীন দো
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Abstract
The overarching gamut of short stories has been enriching the vast terrain of Bengali
literature in the Modern Times. It is equally enriching the taste bud of millions. The negotiations of
the known/unknown characters/characteristics live illuminated and highlighted the limits of various
realities. If we look into the modalities of short story we not only come across the dram of life in it
but could also trace the dramatic essence which is inevitable in drama per se. It is in this context
that this paper foregrounds the dramatic quality within short stories highlighting stories of yester
years in Bengali literature.

‚ভটন র প্রথভ ছপ্রটভয য আয ছপ্রভ আট, নকন্তু প্রথভ ভৃতুযয য আয ভৃতুয ছনই‛“ গেকোযই একথো ফযফোয
কটযটছন ছছোট্গটে। জীফন নোটট্যয এই যঙ্গবূনভটত একরো চরোয অনুটঙ্গই বোটরো-ভন্দ, ুখ-দুঃখটক ননটে নফশ্বজীফটনয
টথ ভোনুল। জীফটনয নফনচত্র অনবজ্ঞতোয প্রোক ভুহুটতব এই নচত্রন ছছোট্গটে। ছছোট্গে তোই আভোটদয কোটছ খন্ড ভুহুটতবয
ীযক দযনতয উজ্জ্বরযতো ননটে আট। ছদ কোর োত্রটবটদ আজ মো ঘটট্ চটরটছ ছই ূত্রতোটকই নফলটেয টঙ্গ ম্পনকবত
কটয অন্তটযয অতৃপ্ত ক্ষুযধোয যযভেতোয ন্োন ছদে। ভোজ-জীফন ছকনন্নক োত্র-োত্রীয এই কর কথোটক ছরখকযো ভোনফ
জীফটনয টঙ্গ ংমুক্ত কটযটছন। ভোনফ জীফটনয নফনচত্র অনবজ্ঞতো ছভোযকুটেয ভত নতুন টেটছ ছছোট্গটে।
তটফ ছছোট্ গে ননটে োঠক ভটর ভতোভটতয যকভটপয অটনক। ছছোট্গে নক এ ননটে নফটেলণ কভ ছনই। নকন্তু
নফস্মে জোটগ চনিটয দক নকংফো ঞ্চোটয দটকয যফতবী ভটে ছরখকটদয গেযচনোয বফনচত্রযতোে। মনদ যফীন্ননোটথই
োথবকতোয ূত্রোত। নকন্তু তৎযফতবী ভটে ছছোট্গটেয ংজ্ঞোট্োই ফদটর ছগটছ। জীফন ভৃতুযয প্রনত টদ টদ নতর নতর
ভৃতুযটক ছদখোয নফটেলণী তটেই ছছোট্গটেয ংজ্ঞো ছটেনছ। ছছোট্গে তোই ভোনফ প্রফৃনিয ননুঃনন্দোন ছনফ; অটচনো ভোনুলটক
ূক্ষতোয আটরোটক ছদখোয অনয এক অনবজ্ঞতো। ইনতোটয অটচনো ছনফ ছমভন ছচনো যোস্তোে গটেয ভটধয নদটে নপটয আট
ছতভনন।
ছছোট্গটেয এই রূ ধযোনধোযণো ছথটকই অয একনট্ ূক্ষতয নদটকয চনকত চভটকয ভটধয নদটে নোট্টকয োটথ
োভেয ূত্রতো খুুঁটজ োেো মোে। নোট্ক  ছছোট্গটেয এই ছম ছভরফন্ন তো শুধুভোত্র বোফ ূত্রতোে একনদক ছথটক নে
নফনবন্ন নদক ছথটক —
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গটেয ফযফোটয

এছোড়ো নোট্যবোফনোে ছম ূত্রগুনর কোজ কটয তো র – নোট্য নিেো, নোট্যগনত, নোট্যনফলে ফো climax এফং নযণনত।
ছছোট্গটেয ছক্ষটত্র এভন ঘট্নো অবোফনীে নে। গটেয ভটধয নোট্য অনস্তত্ব এফং গেই মখন নোট্ক টে উটঠটছ তখন এই
বোফনোয ছভরফন্ন টেটছ স্বোবোনফক। এভননক গে নযণনতটত টেটছ নোট্যগুনোনিত। ছছোট্গটেয নোট্যগুণ নকবোটফ এটটছ
ছই নফলেনট্ ননফবোনচত ছছোট্গটে রক্ষয কযো মোে। মথো—
(ক) ‘ভুরভোনীয গে’ – যফীন্ননোথ ঠোকুয
(খ) ‘মতন নফনফ’ – অনচন্তযকুভোয ছনগুপ্ত
গে দনট্টত যটেটছ উনক্ত প্রতুযনক্ত, নোট্কীে গনতভেতো, ফযেনোভেতোে মো নযটফটয টঙ্গ অনিত। এছোড়ো ছকন্নীে
চনযত্রোনুমোেী নোভকযটণয নদকনট্ নফটলবোটফ আকলবনীে। নিতীে টফব আটযো দনট্ গেটক আভযো মনদ নফটেলণী দৃনিটত নফচোয
কনয তটফ রক্ষয কযো মোে—
(ক) ‘ফোনযক অটযো োনট্ব’ এফং
(খ) ‘ইভোযত’ গটে
ঙ্গীটতয ভটধয নদটে গটেয ূচনো, এখোটন জীফন ছমন নোট্য নিেো। নযণনতটত এটটছ নোট্যগনত এফং ফটটল ফযেনো,
নোট্কীেতোে বযো প্রনতনট্ চনযত্র। ‘ছছোট্গটেয এই কর বফনিয আটযো ফযকতয টেটছ তৃতীে টফব আটরোনচত গে
দনট্টত—
(ক) ‘একটো দধ’ এফং
(খ) ‘োদো ছঘোড়ো’
গটে। এখোটন প্রধোন চনযত্র এফং ফযেনোভেতোে ননম্নভধযনফটিয ূণবোঙ্গ জীফন এফং চযভ climax ছমন ভোনটফতয প্রোণটক
নযণনত ছফোটধ নযূণবতো নদটেটছ। গটেয নযণনত ফযেভেতোে পর টেটছ।
যফীন্ননোথ ‘ভুরভোনীয গে’ খড়োনট্ নরটখটছন ১৯৪১-এ। ূচনোটতই নতনন জোননটে নদটেটছন োভোনজক অনবঘোত
যোষ্ট্রীক নফমবেতোয কথো। যোষ্ট্র োটনয প্রফর অযোজকতোয ভটধয নন্দু নোযীয ভুরভোনীটত নযণত েোয ঘট্নো ননুঃটন্দট
ছ কথোই প্রভোণ কটয। তটফ যফীন্ননোটথয এই গটেয ছেষ্ঠত্ব  গ্রণীেতো ননটে একোটর অটনটকয ভটধযই নজজ্ঞোো 
ছকৌতুর আটছ। পরতোয এই প্রটেয উিটয তোুঁটদয অনবভত ‘ভযোূযণ’ ‘দোনরেো’, ‘দযোো’-য ভত গটেয নদটক।
তোুঁটদয উটেটযই ফরো গেনট্ খড়ো টর কোটরয অনবঘোত ছথটক এটকফোটয ভুক্ত কযো মোটফ নো। গটে একোন্নফতবী
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নযফোটযয নতো-ভোতোীন কভরোয নযণনত একোটরয ছম ছকোন কভরোয ভটতোই। ডোকোত  দুয দটরয কথো নে, ইবনট্জোয
রূট এই ভে ভোটজ মোটদয ছদখো মোে তোটদয টঙ্গই তুরনীে। কোযণ গটে কভরোয নযণনত স্বজোতীে ভোজ ছথটক চুযত
েো। তটফ ূত্রোকোটয নফলেনট্ োজোটর ছদখো মোে —
নফজীফটনয ূচনো ￫ ডোকোত দর কতৃবক আিোন্ত ￫ নফয খোুঁয োফধোনী ফোণী ￫ কভরোয কোকোয গৃট আেে োযোটনো
￫ নফয খোুঁ এয কোটছ আেে রোব। গটেয এই নযণনতয কথো একোটর একই বোটফ রক্ষয কযো মোে।
আফোয ‘মতননফনফ’ছত ছম ভোটজয কথো োেো মোে তো মুগোন্তকোযী ঘট্নোই শুধু নে, অনযবোটফ ফরো চটর এটমন
হৃদটেয একভোত্র োধনোয ধন। নকন্তু তোটত অনধকোয ছফোধ এতট্ুকু ছনই। নেীয োটত ছম প্রনতভো প্রোণফন্ত টে টঠ তো
ছলমবন্ত নেীয কোছ ছথটক চটর মোে ‘মতন নফনধ’  তোই।
‘ভুরভোনীয গে’ ূচনোটত যটেটছ িোদগনত অনুধোফটনয এয ভোধযটভ ূফব ঘট্নোটক জোননটে ছদেো এফং ‘মতন
নফনফ’ছত যটেটছ ছকন্নীে চনযটত্রয যোনয ফণবনো। যফীন্ননোথ  অনচন্তযকুভোয ছনগুপ্ত দই গেকোযই নযনিনতয ফণবনো
কটযটছন। এটক্ষটত্র যফীন্ননোথ  অনচন্তযকুভোয ছনগুপ্ত দই গেকোযই নযনিনতয ফণবনো কটযটছন একট্ু নফস্তৃতবোটফ।
ভুরভোনীয গটে আথবোভোনজক নযনিনতয বদনযরূ আয মতননফনফয-োননটপয বদনযরূটয ভটধয একট্ো ঐকযুয যটেটছ।
নতনভরোয তোরুকদোয ফংীফদটনয গৃটয ভযোট্ো নছর কভরোয নফফোটক ছকন্ন কটয। কোকো-কোকীভো ছদোজফয ছবোজুযী
এক োটরোেোটনয োটথ কভরোয নফফো নিয কটয। নকন্তু ভধুটভোিোয োটত টড় ব্রোহ্মণকনযো কভরো ছল মবন্ত যক্ষো োে ফৃদ্ধ
নফয খোুঁ এয হুঙ্কোটয। কভরো নিতীেফোয নপটয আট গৃট। নকন্তু ভোজ প্রচনরত ননেভোনুোটয ছল মবন্ত িোন োেনন।
বোটরোফোোয অতরস্পটব জোতধটভবয জরোেরী নদটে ছভটযজোটন-ছ নযণত টেটছ।
‘মতননফনফ’ছত প্রোথনভক টফব মতটনয রূঐশ্বমব নকছুই নছর নো। অবুক্ত ছখটত নো োেো োড় নরকনরটক ছচোযোয ছভটেনট্
এটনছর একভুটঠো বোত অথফো পযোটনয নবক্ষো কযটত। মতনই োননটপয চুনয কযো বোত, কড়, ছতর োফোটনয অনুদোটন নপটয
ছটেটছ ছমৌফটনয ছট্ো। এই ছগৌযফই তোয স্বোধীকোযটফোধ  আত্মটগৌযটফয নফলে। অথচ োননপ প্রকৃত কোনযগয টর
প্রনতভোয প্রকৃত অনধকোযী টত োটয নন।
নোট্টকয একনট্ বফনিয র ংরোটয উনক্ত-প্রতুযনক্তটত। ছটক্ষটত্র ফ ছছোট্ গটে এই বফনিয থোকটফ ছট্ো ফরো
মোে নো। তটফ অটনক গটেই এই বফনচত্রতো ছদখো মোে। ‘ভুরভোনীয গে’-ছত কথক-ছফ নকছু ছক্ষটত্র ঘট্নোয ফণবনো
নদটেটছন। এছোড়ো ছকন্নীে চনযত্র কভরো, ডোকোতদর, ফৃদ্ধ নফয খোুঁ এই ত্রেী ফন্নই নোট্যগনত  গটেয ঘট্নোটক ুদূয প্রোযী
কটযটছ। এছোড়ো গে ূচনোে ফংী ফদন, কভরোয কোকীভোয কটে ছোনো ছগটছ climax এয চূড়োন্ত ুয — ‚ছোড়োভুখী
নফদোে টরই ফোুঁনচ‛ অথফো‛ অথফো মখন ফটরন —
‚দূয কটয দো, দূয কটয দো অরক্ষীটক। ফবনোননী, ছফজোটতয ঘয ছথটক নপটয এটনছ, আফোয ছতোয রজ্জো
ছনই।‛
কভরোয কোকোয কটে ছোনো ছগটছ —
‚আভোটদয ছম নন্দুয ঘয, ... ভোটঝয ছথটক আভোটদয জোত মোটফ।‛
ফৃদ্ধ নফয খোুঁ জীফটনয অনবজ্ঞতোে তয ছজটনটছ। তোই অটক্ষো কটযটছ কভরোয জনয। ভুনরভ টে ভোজ নফতোনড়ত নন্দু
ছভটেটদয প্রকৃত আেে দোতো নতনন। জীফনবয তোয এই ব্রত। হৃদটেয ফন্টনয কোটছ কভরো তোই ফযণ কটয ননটেটছ
ছভটযজোন নোভ।
‘মতননফনফ’ গটে ংরোটয এই নকো আটযো ছফন ছজোযোটরো টেটছ। োননপ, োটফ, মতন নফনফ এফং কুেুটক
ননটে এই গে। োননপ কটঠোয নযেভী তোয কথোই গটে ছফন। ভপুঃস্বটরয োটফটক জটরয ছোকো োননপ প্রোটণ ফোুঁনচটে
ফোফুনচবয আন দখর কটয ননটেটছ। োটটফয টঙ্গ োননটপয জ যর খযতোয বোফনট্ তোই নোট্য চনযটত্রয বফনিযোনুমোেী।
োটফ ফটরন— ‘নক ছয, র?’ (নোভোজ ছল কটয োপ যোটে ছফল্ট আুঁট্টত আুঁট্টত োটফ নজটজ্ঞ কটয।) এভনই উনক্ত
প্রতুযনক্তটত ংরোটয বফনচত্র যফতবী স্তটয এটটছ কটথোকথটনয বঙ্গীটত। ছমভন —
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‚তুই ছম নদটন নদটন কোনর টে মোনি‛
‚জভ টি নো, হুজুয।‛
‚ছতোয ছম ছদখনছ বীলণ ফোফুেোনো। ছরোটক ছখটত োে নো আয তুই োনি নো জভ কযটত।‛
‚এখোনকোয জর হুজুয, ছফোদো, োনট।‛
‚আয ছতোয োনতেোয জর ছতো ছরোনো।‛
‚োননটপয ছচোখ চকচক কটয টঠ। ফটর, ‘ভুটেয ছোেোদ।’‛
নোট্টকয োটথ ছছোট্গটেয অয একনট্ নভর ঐকযূত্রতোে। গনতভেতোয োটথ এই নভর রক্ষয কযো মোে। ‘ভুরভোনীয
গে’ এফং ‘মতননফনফ’ উবে গটে নকন্তু এই গনতভেতোয ূত্রনট্ প্রথভ ছথটকই কোজ কটযটছ। ূচনো ছথটক ছরখটকয নফলেনট্য
প্রনত দৃনি নছর। তটফ ছছোট্গটেয বযনখক ফৃিোটন্তয অন্তযোটর অনয কটেকনট্ নফলে বোফতযতোয কোজ কটযটছ —

কোকোয কোটছ
আেে ীনতো

ধভবীে নষ্ণুতো

ভটনয ভোনুটলয মতন নপটয োে রূ
ন্োন

নফয খোুঁ এয প্রটফ
ডোকোত দটরয আিভণ

কভবচোযীয খোেোয নফস্মে

কভরোয ছমোগয
ম্মোন

ভননটফয
ছনৌকোে ঠো

বোত/পযোটনয জনয নবটক্ষ

কভরোয নফফো
োটটফয নফশ্বস্ত ফোফুনচব

নন্দু নযফোয

ত্রোণ কতবো োননপ
োভোনজক অনিযতো
স্বধভব তযোগ
ভুরভোনীটত নযণত

োটড় দোুঁনড়টে
োননপ

অথবোৎ মতননফনফটত িভউচ্চ একট্ো নযণনতই কোমবকযী গনতভেতোটক ননম্নতর ছথটক উদ্ধবভুখী কটযটছ। প্রথটভ তোয বজনফক
ননযোিো  আত্মযক্ষোয বোফ থোকটর নতুনটক জোনোয চোনদো নছর এফং ছটত ছচটেটছ ম্মোন  ক্ষভতো। তোই আত্মযক্ষোয
চোনদো ছথটক আত্ম-নফকোটয চোনদোই মতননফনফয ভটধয এটটছ।
ভুরভোনী গটেয গনতভেতো ত্বযোনিত টেটছ নযফোযতন্ত্রটক ছোনটে ধভবীে নষ্ণুতোয কোটছ। নন্দু নযফোটযয ছভটেয
নফফোটক ছকন্ন কটয োম্প্রদোনেক ঐকয নীনতটত নযণত গটেয গনতভেতো। ুতযোং, উবে গটেই এই বফনিয যটেটছ, মো
ননুঃটন্দট নোট্য ঘট্নোয টঙ্গ নভনরটে ছদখো ছমটত োটয।
গেনোটভয ফযেনোটত নোট্যবোটফয িোনন্ধকতোয ুয স্পি। নফটলত নোট্ক মখন জীফনটফদয, ছতভনন আভোটদয িনভক
নযনরপ নদটর ছছোট্গে োটঠয ছটল দীঘবকোরীন একট্ো ছয ছথটক মোে। এই নফলেনট্ নোট্যিটন্ধয টঙ্গ নভটর মোে। এটক্ষটত্র
‘ভুরভোনী গটে’ ছভটয জোন (কভরো) নফয খোুঁ এয অধবচন্ন-আুঁকো তোকো ননটে কোকোয ছভটে যরোটক যক্ষো কটয এফং
ফটর—
‚আভোয ছফোন মনদ কখটনো দুঃটখ টড় তটফ ভটন থোটক ছমন তোয ভুরভোন নদনদ আটছ তোটক যক্ষো কযফোয জনয।‛
কভরোয এই উনক্ত ননষ্ঠুয ননভবভ ভোজ ফযফিোয প্রনত চটট্োঘোত। ুতযোং নযণনতটত নোট্য বোফনোয উনিনত ফতবভোন।
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আফোয োননপ োটতগড়ো মতননফনফটক একোন্ত আন কটয ছটত ছচটেটছ। নকন্তু দননেোদোনযয োরনককত মতটনয অজোনো
নে। তোই োননপ নে অথবনননতক নদক ছথটক স্বির ভোনরকটকই ছ ছফটছ ছনে। ননটজয োটত গড়ো ভূনতবয ছোুঁচ ফদরোটত ছদটখ
নদটোযো োননপ। ুতযোং গে নযণনতটত ফযেনোভেতো যটেটছ ফরটত োনয।
আটযো একনট্ নফলে নযটফগত বোফোদৃটয। ভুরভোনী গটেয প্রোকৃনতক নযটফ ডোকোতদটরয ছগোনীেতোয কথোটক
বেোর কটয ছতোটর। ছতভনন ‘মতননফনফ’ গটেয প্রকৃনত ছমন স্বেংম্পূণব নিতীে নোেক। ভুটেয নফস্তৃনতটত, োননটপয আত্ম
ছগোনীেবোফ প্রকো ছটেটছ। ছভঘনো নদীয বেোফরূ, ৪৪-এয দনববক্ষ, আচভকো ছভটঘয ঘূণবীোুঁটক জীফন ভুটে উিযণ
ননুঃটন্দট ছ কথোয প্রভোণ ছদে। ুতযোং ূচনোে ছভঘনো নদী আয ভোপ্তীটত নদীফটক্ষ মতননফনফয োটটফয ছনৌকোে ঠো
ঘট্নোয ছমোগূত্রটকই ইনঙ্গতোনেত কটযটছ।
চনযত্রোনুমোেী দই গটেয ভটধয একট্ো নভর আটছ – মতননফনফ এফং ভুরভোনীয কভরো – দজনই নোযী। একনদটক
নফটেোননী অয নদটক ক্ষুধোতব, নছন্ন-জীণব ভনরনতোয নযূণবতো ননটে মতননফনফ োটটফয ছনৌকোে আিো-বযো খুুঁটজ ছটত
ছচটেটছ। আয কভরো ভুরভোনী টে আন ছগৌযফ  অনধকোয খুুঁটজ ছটেটছ।
‘ফোনযক অটযো োনট্ব’ এফং ‘ইভোযত’ গটেয বোফ স্বোতন্ত্রতো অনয অনুবূনত এটন ছদে। তটফ ছছোট্ গটে গোটনয ফযফোয
ছক্ষত্র নফটটল ছদখো ছগটর নোট্টক গোটনয ভটধয নদটে নোট্যঘট্নোয ূচনো তথো প্রকো ছছোট্গটেয তুরনোে একট্ু ছফন। নোট্য
বফনটিযয একনট্ নফটল ভোধযভ র গোন। োঙ্গীনতক ভোধযটভ নোট্যকোয নোট্যঘট্নোয নফলে ভূটক োঠক ভটক্ষ তুটর ধটযন।
এটক্ষটত্র ‘ফোনযক অটযোোনট্ব’ এফং ‘ইভোযত’ দই গটেই গোটনয ফযফোয যটেটছ মো ঘট্নো নযস্ফুট্টনয টঙ্গ ম্পনকবত।
‘ফোনযক অটযোোনট্ব’-ছত ফোনযটকয তদোযনকটত ছফ নকছু গোন ফযফহৃত টেটছ। ছমভন— ‘টগো নয ফংীধোযী যোভ
রট্ফয’ অথফো ছছোট্ ছছটর কৃষ্ণ োটজ মখন ছগটে টঠ —
‚টয নকছোন বোই,
আনভ ছথো ফটর মোই
গটযটত ছোন ছই ফোণী।‛
নকন্তু ফোনযটকয কটে —
‚ধনন, নক ুটখ যোখনফ যোন,
কোনু ছন গুননননথ
ছগ্রট নো আইর মনদ
অটঝোটয ফনর দ’রেোন-‛
শুধুভোত্র গোটনয ভরো নদটতই, একোকী অন্কোটয টথ ছ গোইটত থোটক—
‚তুনভ ছকোন অংট ফর ছকোন ফংট
কোটয – এত কটযচ ুখী
নোভনট্ ছতোভোয দেোভে
কথোে ফটট্ কোটজ নে‛
এ গোন ছতো শুধু গোন নে, নবটট্ভোনট্ উৎখোত, অনোোয অদ্ধবোোয, অবুক্ততো মোটক যোনজত কযটত োটযনন ছই ফোনযটকয কটে
উচ্চোনযত। ুত্রোযো নতো, ছোটক স্তব্ধ নে ফযং বেীক প্রনতবোয স্ফুযনই তোয ভটধয। ুটত্রয ছল ভোধীিটর কোপটনয
কোড় নো জুট্টর গোন তোয কেছোড়ো েনন।
‘ইভোযত’ গটে এভনই একনট্ গোন ছোনো ছগটছ ভনতয কটে —
‚ফোফুটদয নচ-ছর ছকো-ঠোয ছোটদ
নচর কোুঁনদটছ ছগো বযো দুটয –
নচনর োরোটে ছকোথো ফোো
ছফুঁটধটছ ছকোন তোরুকুটয।‛
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দীন দো

ুযোটনো এই গোননট্ একভে ছযজোযোটদয কটে প্রচনরত নছর। ইভোযত গটে এই গোন কভবঙ্গীটত নযণত টেটছ। কোটজয
পোুঁটক তোটর তোটর এই গোন ছমন ুযটনো ছটন্দ নতুনটত্বয ৃনি। জনোফ ছখ ছই নযনচত ুটযয তোটরই ভনন্দয বতযীয কোটজ
ভগ্ন, তোয কোটছ গোন ছমন প্রোটণয ুখ!
‘ফোনযক অটযোোনট্ব’ এফং ‘ইভোযত’ গটেয ফোনযক ভন্ডর  জনোফ ছখ ছকন্নীে চনযত্র িটেয উত্থোন-তন তোুঁটদয জীফন
জুটড়। ফোনযক আয জনোফ দজনই প্রকৃনতয োটথ আত্মকথটনয বোফনোটক নযূণব কটয তুটরটছ। জীফটনয ড়ন্ত ছফরোটত
উনীত এযো, উরনব্ধয নফস্মেকয নিগ্ধতোয কোটছ নযূণব তোযো। তোটদয জীফটনয োোকোটযয ননুঃীভ ূণযতো প্রকৃনতয টঙ্গই
নভট ছগটছ।
ঞ্চোটয ভিন্তটযয প্রোক-ভুহুটতব ফোনযক ভন্ডর কথটকয কোটছ ধোনী জনভ নফনি কযটত আট, তো ননটজয নে। অটনযয
টে উমোচটকয ভটতো। এই ুফোটদ ননটজয ট্যোটকয েো খযচ কটয জনভ ফটন্দযোফস্ত েোয দরুন করটক ছ খোেোে।
ছোে কৃলক টর ছনো তোয গোন গোেোটত। ছন্নছোড়ো অফিো তোয, োর ফরদ ছিোক েোয ভুহুটতব ছ নতুন জনভদোটযয
কোটছ প্রজোস্বত্ব গ্রণ কটয। গৃনযফোটযয তেী রূটয প্রনত তোয ছচোখ টড় নো। দ-দনট্ ছছটর থোকো টে ফোনযক তোটদযটক
ননটজয টঙ্গ ংমুক্ত কটয ননটেটছ। কোজ কভব নকছুই ছখোেনন। ঋটণয কোযটণই োর ফরদ ছিোক কটয ননটেটছ। আনম্মদ
দপোদোয োটট্য ভোটঝ গরোে গোভছো নদটে তোটক ট্োনটত ট্োনটত ননটে মোে। কোযণ ূফব প্রনতশ্রুনত ছ যক্ষো কটযনন। তোই
আম্মদ দপোদোয নছননটে ননটেটছ দকোঠো ভুুযী, দটট্ো ভোনকচু। এযই ভটধয ফোনযক ভন্ডটরয ফড় ছছটরনট্ নফনো নচনকৎোে ভোযো
মোে। নকন্তু ফোনযটকয োরোগোন থোটভনন আিমব জীফনী নক্ত ননটে নফদূলটকয বূনভকোে ছরোক োনটে গোইটত থোটক।
‘ইভোযত’ গটেয জনোফ ছখ এভনই ট্রোনজক নটযো। ফছয ছলোটরোয জনোটফয ছচোটখ নছর যনঙন স্বপ্ন। নফস্মে জোগোটনো
কোনযগটযয ছচোখ আট্টক নগটেনছর যোজনগটযয প্রোচীন ছৌধস্তম্ভ ছদটখ। ঘটয নপটয তোয ছই ছঘোয কোটট্নন। করকোতোয
ভনুটভটেয গে, োজোয দেোযীয প্রংনত কথো তোয ভুটখ। এই ছনোটতই যঙ্গুটক ননটে োনরটে এটটছ োটফ ডোঙ্গোে।
নকন্তু কোজ ছখোয প্রনতদোন স্বরূ স্তোন্তনযত কটযটছ গুরুয কোটছ। এবোটফই যঙ্গু, ছৌযবী, োেতন, ছযোনী, ট্গযীফউ,
তযঠোকুযনঝ, জুটফদো, যোণী ই, ভনত নোতফউ, দোী-নোতনী এটদয ননটেই ছকটট্টছ তোয জীফন। োতোর যগণো ছথটক
নপটয ফুটড়ো ফটট্য ছকোটর জনোফ নপটয ছগটছ। আস্তোনো ছগটড়টছ োতোে গড়ো প্রকৃনতয ইভোযটতয কোটছ।
ইভোযতকোটযয ভগ্র জীফন ফযোন চরটত থোকো ংঘোত ংঘটলব ইভোযতকোটযয জীফনটফদয নোট্য নিেোটত নযণত টেটছ।
প্রোচীন ফট্গোছ তোয ফহুফিনবত নফস্তৃনত ননটে প্রকৃনত ভোতোরূটই ইভোযতকোযটক ছকোটর ছট্টন ননটেটছ। এই বোটফ ফৃনি ছবজো
জটরয ঝোট্োে স্বটপ্নয কুটনরকো ছোনটে ইভোযতকোয আন ৃনিয টঙ্গ প্রকৃনতয ৃি ইভোযটতয তুরনো কটয জীফটনয দুঃখমন্ত্রনোটক বুরটত ছচটেটছ। তোই ছকন্নীে চনযত্র —
ফোনযক ভন্ডর ￫ ুত্রোযো ￫ বূনভোযো টে ￫ োধন ভয ছগটে চটর। আয জনোফ খোুঁ ￫ স্বপ্ন ছদটখ ￫ পর
ইভোযতকোটয নযণত ￫ নবটট্ভোনট্ উৎখোত ￫ ফুটড়োফটট্ুঁয ছোেোে আেে গ্রণ।
গটেয এই নযণনতই নোট্যগনতয ূত্রতোটক প্রভোণ কটয ছদে। গনতভেতোযত নদক ছথটক নে, নযণনতটত ছম ফযেনো ভেতোয
ভোদকতো ছনড়টে টযটছ তো নফটলবোটফ রক্ষযণীে। কোযণ ছছোট্গটেয ফযেনোভেতো আভোটদযটক প্রনতভুহুটতব চনযটত্রয
নোট্কীে বোফযটয ঐকয ূত্রটক প্রভোণ কটয ছদে। ুতযোং এই গেিটেয বোফযটয অন্তযবটযয ভূটর নোট্য ঘট্নোয
ছমোগূত্রতো, নিধো-িটন্ধয-ফযেনোভেতো কোজ কটযটছ।
‘একটো দধ’ গটেয নোট্কীে চভৎকোনযত্ব আটযো ছফন। এযই টঙ্গ তুরনীে ‘োদোটঘোড়ো’। দই গটেয ছকন্নীে চনযত্র এফং
চনযটত্রয ফযেনোভেতো ননম্নভধযনফটিয জীফন ংগ্রোভটক ছকন্ন কটয। এটক্ষটত্র গেিটেয নভর  নফনযো যীনতয নদটক নজয
নদটর ূক্ষ্মবোটফ ছদখো মোে ূণবোঙ্গ জীফন  জীফটনয জনট্রতো। তটফ ফরো চটর ‘একটো দধ’-এ দটধয অনধকোয ছফোধ,
এেোনরয ৭/৩/২ এয একতরো ফোনড়য ছকোণ, ট্রডোঙো স্ট্রীটট্ ফীণোোণী োফনরনং, ফনস্তয পনট্ক এফ প্রকৃত টক্ষ
আভোটদযটক নচননটে ছদে আটযো একট্ো অটচনো জগতটক। ‘োদোটঘোড়ো’ে এই নযটফ নচত্রন দোঙ্গোয ছপ্রনক্ষটত টেটছ
বেোফ। ছভনট্েোফুরুটজয স্মৃনতকথোে বেোফতোয স্মৃনতনচত্রন ো ধনযটে ছদেোয ভতই। গটেয চনযত্রযো —
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দীন দো
এক ছো দধ
বদনক অফননত / একটো দধ

নফটনোদ
ভোতৃরূট স্ত্রীরূট রনতকো
ছদড় ফছটযয কনযো

ছদড় ছো দধ

দযয (নফজন)

চো এয আটয যনকতো

ুনীর (ুত্র)

নতোয ম্ভোলটণ রজ্জো

অবোটফয ংোটয নকছুকোর ফোটদই দটধয অনধকোয ননটে ঝগড়ো ফোটধ। নফটনোটদয দটধ বোগ ফোে এটক এটক কটরই।
রনতকো ননটজ ছ ছরোব োভরোটত োটযনন। একটঘটেনভ ছথটক ফোুঁচটত নতুনটত্বয স্বোদ ছটত ছচটেটছ ছ। তোই মথোযীনত
দধ ছফড়োটর চুনড় কটয ছখটে ছগটছ এই গে ছোনোে। িভ ফোদোনুফোটদ এই নযটফ অন্কোটযয ‘কোনরভোে নরপ্ত টত
থোটক’। নযটফ-নযনিনতটত ছবোটযয আটরোে ভস্ত অনবভোন ভুটছ নগটে ছচনো-জোনো ছটন্দই নপটয আট ৭/৩/২-এয
একতরো ফোনড়য গৃ ছকোণ। তটফ এফোটযয ছনফনট্ অনয। এক ছো দধ ননটে এফোটয নোট্যভটঞ্চ ছদখো ছগর ফধুনট্টক ঠোকুটোয
োভটন। নকন্তু নফনে রজ্জোে আযষ্ঠ টে টঠ। অফটটল নো ছটয কোনট্ োটত তুটর ছনে। ুনীর-ভো-ফো  কোকোয ভটধয এই
দৃয ছদটখ ননটজয ড়োয প্রনত ভনটমোগ ছদে। আয নফজন ছই কোনট্ ুনীটরয োটত নদটর, ুনীর তোয ফন্ু পনট্কটক তো
ছদে। অথবোৎ গটেয নিতীে টফবয ঘট্নোিভ নোট্যোটফট আটযো ছফন জভোট্ূণব টেটছ। দটধয অনধকোযী টেটছ মোযো—
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দীন দো
ছছটরয প্রনত ভভতোভেী ভো

ুনীরটক
নফজন ছক ( দযয )

রনতকো

চোকযীয ছখোটজ উদভ্রোন্ত ছদটখ োনুবূনতীর

ননটজয (নফড়োটরয কথো ফটর)

োযীনযক অফননতয ছথটক ফোুঁচোয ভনযেো প্রেো

ঝগড়ো

নতুন কোর

নফজন

ুনীর

পনট্ক

অথবোৎ রনতকোয ভটধয স্ত্রী-ভোতৃ রূটয ফিোটন একটো দটধয গুরুত্ব অটনক ছফন। তোই স্বোভী, ুত্র দযয এফং ননটজয
অনধকোয ছফোটধয কথো ফটরটছ এফং অনধকোয ছটত ছচটেটছ। ছচটেটছ স্বোভী-ুত্র, কনযো আয করটক ননটে ছফুঁটচ থোকটত।
ননম্ন ভধযনফটিয আনথবক ুযোো-ুফযফিো নো থোকটর ‘একটো দধ’ নকন্তু কটরয োযীনযক নক্তয েীফৃনদ্ধয প্রধোন ম্বর
টেটছ। ছরখক ৭/৩/২ গনরয গৃনযফোটযয োোোন মখন োশ্বফতবী ফনস্তয কথো ফটরন তখন এই বফযীতযতোয ছনফ-ংগ্রোভ
ছম আটযো কনঠন তো প্রভোণ কটয ছদে। নফটনোদ-রনতকোয ছথটক ছম আটযো করুণ নযণনতয ছনফ এ নফশ্বজুটড় ছনড়টে নছনট্টে
যটেটছ তোযই ফযেনোফরূ পনট্টকয ভটধয নদটে পুটট্ উটঠটছ।
নোট্কীে বোফনোয টঙ্গ উনক্ত প্রতুযনক্তটত, ঘট্নোয ছভর ফন্ন, চনযটত্রয িোনন্ধকতো, উত্থোন-তন ফই গেনট্টক
নোট্যগুনোনিত কটযটছ। নফটলত ছছোট্ ছছোট্ ফোকয ফযফোটয গেকোয ছদনখটেটছন চনযটত্রয ভটধয োযস্পনযক নিেো প্রনতনিেো।
উনক্ত প্রতুযনক্তটত বযো এভনই নকছু ননদবন ননটম্ন দৃিোন্ত রূট উটিখ কযো র —
ক। ‘নক ফউনদ, চো-ট্ো টে ছগর নোনক ছতোভোটদয?’ (নফজন)
খ। ‘নো, বোই, ছতোভোটক ছপটর নক চো আভযো খোই, ছম আজ খোফ?’ (রনতকো)
গ। ‘চো নে নফজু, দধ ছখরোভ এক কো।’ (নফটনোদ)
ঘ। ‚ তোই ফর, চুনয কটয দোদোটক খোেোটনো টি?’ (নফজন)
এইবোটফই নোট্যবোফনোয ূত্রতো খুুঁটজ োেো মোে।
‘োদো ছঘোড়ো’ ছছোট্ গেনট্য নফলে বোফনোে অনিয দোঙ্গোয ছপ্রক্ষোট্টক প্রটেোগ কটযটছন গেকোয। ‘োদো ছঘোড়ো’ ভোনটফয
প্রনতভূনতব স্বরূ ছমন ভোনটফতয প্রোণ। ছঘোড়োয গনত এখোটন জীফন নোটট্যয নযণনতটত  ফযেনভেতোে ূণবতো ছটেটছ।
Volume-II, Issue-II

September 2015

23

ছছোটট্োগটেয নোট্যরূ (ননফবোনচত গে অফরম্বটন)

দীন দো

নন্দু-ভুনরটভয ংস্কৃনতয নভরন ুয এগটে এটটছ োধো ছঘোড়োটক ছকন্ন কটয। গটেয ূচনোটতই উটিখ কটযটছন
ছরখক” ‘দোঙ্গোয ভটেয একনট্ ঘট্নো’। ঘট্নোয ছকন্ননফন্দু করকোতো য। োোোন অফনিত দই নি। নযনিনত 
উটিজনো কটভ এটর নীন একনট্ োদো ছঘোড়োটক একোকী ঘুড়টত ছদখো মোে। তোটক নঘটয ধটয একদর তরুণ মুফক।
ননস্তব্ধ প্রোণীন নিটত ছঘোড়োনট্টক ননটে ভুখনযত টে টঠ োড়োনট্। গেকোয এখোটনই Flashback দ্ধনতয ভোধযটভ ছমন
নোট্য ভুহুটতবয ৃনি কযটরন। প্রথটভ —
ছছটরয দর ￫ ছছোট্যো খুন র ￫ ফটড়োযো খুন র।
অথবোৎ ঘট্নোয টঙ্গ োভেযূণব কটয ংরোটয জনয গেকোয ৃনি কটযটছন গেনট্টক। ছঘোড়োনট্টক ছকন্ন কটয নোট্কীে
উনক্ত প্রতুযনক্ত চরটত থোটক— ‚ছকোন যোজোয নকংফো জনভদোটযয ছঘোড়ো ইটফ‛। এযয নোনো গুেন ছোনো মোে—
‚ফটড়োটরোটকয ছঘোড়ো কী খোে, কতট্ো নযভোণ খোে‛। ফোরক দটরয নটন্তয কথোটত ‚ভদ নো ছখটর এত ছতনজ ে?‛ এভন
উনক্তটত ঘট্নোয comic relief ভুক্ত টেটছ। তটফ ছছটরয দটরয ভটধয মভুনো প্রোদ ডোকোফুটকো দবোয ছম দোঙ্গোয নদটন
নটনভোয নট্নকট্ ব্ল্যোটক নফনি কটয, আফোয ছগোযো বনযটদয টঙ্গ গে কটয” ছ ‘নভনরট্োনয নট্ কযোটট্ন’ নোটভ নযনচত।
ুতযোং, গটেয ফুননীনক্তটত যটেটছ নোট্যবোটফযই ুয।
বোলো ফযফোটয গেকোয ভুটখয বোলোটকই প্রোধোনয নদটেটছন। আট্টৌটয জনভুটখয বোলোয প্রটেোটগয প্রোণনক্ত
নদটেটছন—
‚োরো, ছবনড়কো ফোচ্চো। োরো দ-কোন ফোুঁনচটে নছরোভ। জুেোট নব কত েো নোপো কযর। অনব োনটক েোটস্ত
ছদোগ েো ভোংটছ।‛
গটেয ছকন্নীে চনযত্র চোুঁদ নোটভয ছঘোড়ো। োদো যটঙয ছঘোড়োয ছদটয ফণবনো  চোুঁটদয ছৌন্দমবভে কভনীেতোয ুয একই
টঙ্গ ংমুক্ত েোয দরুণ গে নোটভয টঙ্গ োদো ছঘোড়ো প্রোধোনয ছটেটছ। ছঘোড়োটক ছকন্ন কটয দই ম্প্রদোটেয নভরন
ঐটকযয ুয ছৌভযরূটয টঙ্গ এক টে ছগটছ। গে নোটভয চূড়োন্ত নযণনতটত োদো ছঘোড়োয ভৃতুয  ভোনটফয নভরন ঐটকযয
ুয নচযকোটরয ফন্টন নযণত টেটছ। োদো ছঘোড়োয োটেয ঘো, অুিতো, িটভ খোেো ফন্ েো ছমন ইনঙ্গতোনেত দই
ভোটজযই গবীযতয ক্ষত। তোই দোঙ্গো নথতু টে এটর ভুরভোন ফৃদ্ধ নটক ননটে উটিজনো আফোয ছনড়টে টড়। োড়োয
ছছটরয দর, নভনরট্োনয, গুনরয আেোটজ, নযটফ আফোয থভ থটভ টে টঠ। নযনিনতয ফনর ে োদো ছঘোড়ো।
গেনট্ োদোভোট্ো টর গে ূচনোটতই দোঙ্গোয অনিয নচত্র গেকোয ফণবনো কটযটছন। এফং প্রথভ ছথটকই ফণবনোবঙ্গীভোে
একট্ো গনতভেতোয ঐকয ুযটক নতনন গ্রনথত কটয নদটেটছন। এইবোটফ—
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োদো ছঘোড়ো

ভৃতুযদৃয, ছঘোড়োয ননভবর দৃনি

দোঙ্গোয আফ

ছঘোড়ো
প্রথভ দবক ীরো  তোয ভো
ছছটরয দর
প্রফীটনয দর
ন ফৃদ্ধ
দোঙ্গোয নযটফ নপটয আট
উটিজনো কটভ
ননথয োদো ছঘোড়োয ছদ টড় থোটক

এই বোফনোে  নযটফটয ফণবনোে ভোনফপ্রীনত-ছপ্রটভয জেগোনই ছমন গোইটত ছচটেটছন গেকোয।
ছছোট্গে নোট্যবোটফয ূক্ষতভ ছম নভর তোই গেকোযযো ফটরটছন এফং তো ছটেনছ। ছছোট্গটেয ফযেনোনক্ত মতট্ো
প্রোনযত টেটছ ততট্োই নোট্যগুনোনিত বফনটিযয ুয খুুঁটজ োেো ছগটছ। ছছোট্গটেয নোভকযণ, চনযত্র-ছপ্রক্ষোটট্য
একভুখীনতো  নোট্যবোফটক ভূতব কটয তুটরটছ। এই কর গটে নোট্য নিেো, নোট্যগনত, climax  নযণনতই গেগুনরটক
নোট্য স্তটয ননটে ছগটছ।
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