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সয়দ াভসুর কওয ছঙাটকল্প:
ভাকচয ওযানবাক আঁওা সফচঘত্র্যভয় ছেঘ
পাযচানা রুভা
এভ.চপর ককফলও, ফাাংরা চফবাক, ইরাভী চফশ্বচফদ্যারয়, কুচিয়া, ফাাংরাকদ
Abstract:
Literature speaks of society, it speaks of people. Because a writer is the most emotional
person in the society. Therefore, any special emotion, crisis, conflict in the life of the
society, country, people makes the writer think. All great works of literature are created
from that thought. Similarly, Syed Shamsul Haque as a writer has explored various aspects
of modern life reality in his short stories such as various crises of society, isolation, middle
class, emotional feelings of the common people, poverty, superstition, mental turmoil,
fluctuations of hope and despair. In his short stories, the author depicts the reality of the
obstacles that the subtle events of the society create in the way of individual life. Because
short stories are the special medium of expression in literature where fragmentary images
of social life are presented in terms of reality. Syed Shamsul Haque is a unique genius in
drawing this picture.

আদৄচনও পৃচথফীকত চিধা-িন্দ্ব চচনত ঙ্ককট াংকয় দীণ ণ ব্যচি ভাদেকলয মন্ত্রণা চন্ চদকয়কঙ ছঙাটককল্পয । অঔন্ড
চীফন ছফাধ মঔন াচযকয় ছককঙ তঔন আয উন্যা নয়, ছঙাটকল্প এককঙ তায াংচিপ্ত অফয়ফ চনকয় ভাচ  মৄক
ম্পকওণ ঔন্ড ভাদেকলয এই মৄক ছঘতনাকও াংত ছঙাটকল্প ঙাড়া আয ছওান াচতয ভাধ্যকভই ছফাধ য় মথাথ ণ চল্পরূ
চদকত াযত না। চনকফচও াকনয এও চফকল ম ণাকয় ফাাংরায ল্লীগ্রাভ ছম অথ ণননচতও গুরুত্ব অচণন ওকয এফাং
বুকচণায়া ভানফতাফাকদয প্রবাকফ ফাাংরায় ছদঔা ছদয় ছম নফতয চীফনকফাধ, ফস্তুত এই সিত প্রফণতাই ম্ভফ কয়চঙর
ছঙাটককল্পয ভত ক্ষুদ্র অথঘ বৃৎ তাৎম ণভয় চল্প আচঙ্গকওয উদ্ভাফন। এযই ধাযাফাচওতায় ঞ্চাকয দকও ভাচ
চীফন মঔন অথ ণননচতও াংওকটয ম্মুঔীন, তঔন চনভান ক্রভ সনযাকচযয চদকও এচককয় মাচির। াংস্কৃচতয
ছিকত্র্ ছদঔা চদকয়চঙর এওচদকও অনগ্রযতা  যিণীরতা অন্যচদকও প্রকচতীর মুিবুচিয পুনরুজ্জীফন। এই ভস্ত
িন্দ্ব আকরাড়কনয ভকধ্যই সয়দ াভসুর কওয (১৯৩৫-২০১৬) কঘতন চল্পীভন আত্মপ্রওাকয চন্য প্রচতিীত চঙর।
চতচন চনযীিায দৃচিকত অফকরাওন ওকযকঙন উকযাি াংওট, সনযাচয  উদ্দীনাকও। তাঁয ককল্পয সরীকত,
চফলয়নফবকফ তাই এককঙ চবন্নতয সৃচন, মাকত আকঙ অচনফাম ণ চল্পকুরতা। ছঙাটককল্প মচদ মাচত চীফকনয
াভচগ্রও চঘত্র্ায়ন প্রতযাচত থাকও না তবু চীফকনয ছম চনফ ণাচঘত ঔন্ডচঘত্র্গুচর একত চফদত থাকও তাকতই
চীফনকফাকধয, অদেবকফয, চফশ্বাকয, স্বকেয, দুঃস্বকেয, অচতপ্রাকৃকতয, আত্মকত তৃচপ্তয, ভানচফওতায, অচস্তকত্বয বাকয
চফকখাচলত থাকও। সয়দ াভসুর ও ছঙাটককল্পয ভাধ্যকভ আভাকদয াভাচচও, অথ ণননচতও, যাচননচতও, াচযফাচযও
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চীফকনয নানাচফধ ভস্যা াংওট তুকর ধকযকঙন। পকর তায কল্পগুচর কয় উকেকঙ আভাদয চীফকনয চফচঘত্র্ আা
আওাঙ্ক্ষায ফাস্তফ প্রচতিচফ।
ঞ্চাকয দকওয ওকয়ওচন কল্পওায তাঁকদয ভকয়য ছরঔওকদয ছথকও চবন্ন ছভচাকচ চনচস্ব স্বওীয়তায়
ছঙাটকল্প চরকঔকঙন। ফস্তুত, ঘচল্ল  ঞ্চা দকওয ছরঔওকদয এওটি অাং এওই যওভ চঘন্তাধাযা  প্রওযকণ
চফশ্বাী চঙকরন। তকফ তাঁকদয অচধওাাংকয ককল্প ওরওাতাকওচিও নকয চীফন ফাস্তফতা মূতণ কত ছদঔা মায়। সয়দ
ও চঙকরন একিকত্র্ স্বতন্ত্রধাযায কল্পওায। ছওননা তাঁয ককল্প ঢাওাকওচিও চফওাীর ভধ্যচফকেয আচত্মও াংওট
চফকলবাকফ স্থান ছকয়কঙ। এঙাড়া াধাযণ ভাদেকলয চীফনমান, দাচযদ্রতা, অাম্প্রদাচয়ওতা,ব্যচিচফচিন্নতা,
চনুঃঙ্গতা , প্রতযাাচফীন ভাদেল ইতযাচদ অদেলঙ্গ ঘুকয চপকয ফায ফায ককল্প স্থান ছকয়কঙ। মূরত সয়দ াভসুর ও
ঢাওায রক্ষ্মীফাচাকয ফাফায াকথ থাওকতন। ছ ভয় ঢাওা চঙর ভপস্বর কযয ভত। াচওস্তাচন ানাধীন
ঢাওাকওচিও নকযচীফকনয নানাচফধ চটিরতা, নকয  গ্রাভীণ ভধ্যচফকেয আথ ণ-াভাচচও াংওটকও কবীযবাকফ
চতচন উরচি ওকযকঙন। তাঁয ‘তা’, ‘ীত চফকওর’, ‘চপকয আা’, ‘আনকেয মৃতুয’, ‘পূচণ ণভায ছওনাকফঘা’, ‘ভাদেল’
ইতযাচদ ককল্প আভযা ভানফ চীফকনয ফহু ফচণ ণর আকরায ন্ধান াই।
অথ ণননচতও অফস্থা ভাদেকলয চীফন মান চনয়ন্ত্রন ওকয। আয তাই ভাকচ চবন্ন চবন্ন ছেচণ ককড় উকেকঙ মৄকক
মৄকক। এই অথ ণননচতও স্বিরতা-অস্বিরতা ভাদেকলয সুঔ দুঃকঔয াকথ তকপ্রাতবাকফ চচড়ত। ছতভচন এও অস্বির
চযফাকযয আা-সনযাশ্য, সুঔ-দুঃকঔয কল্প ‘ীত চফকওর’। ফাাংরাকদকয াভচগ্রও চীফনাঘযণ, ভাদেকলয অন্তরীন
চককতয চযঘয় প্রস্ফূটিত কয়কঙ সয়দ াভসুর কওয এ কল্পটিকত। এ কল্পটি আফচতণত কয়কঙ আদে নাকভয এও
ফারওকও ছওি ওকয। তায চতা দাকযাকা। াভান্য ছফতকন াঁঘ ঙয়চন দকস্যয ঔায়া-যায াংস্থান ওযকত
চভচভ ছঔকত য়। এ ককল্প আভযা ফাাংরাকদকয চনম্ন-ভধ্যচফে ছেচণয ছম অথ ণননচতও  ভানচফও াংওট তা ছঙাট্ট
ফারও আদেয উরচিকত ছদঔকত াই। ককল্পয শুরুকত আভযা ছদচঔ তাকও চউচর পৄর কুকড়াকত ছমকত। চউচর পৄকরয
ছফাটায যাং চদকয় ভা চযদা ওযকফ ছই ছরাকব। চওন্তু ফারও আদে চাকন না ছম তায ভা ঘাইকরই চযদা ছযকধ ঔায়াকত
াকযন না। তাকদয ডার বাত ঔাফায অথ ণ াংগ্র ওযাই ওকিয ছঔাকন চযদা অকনওটা চফরাীতাই ফরা ঘকর। তাকদয
এই অথ ণননচতও দযফস্থা পৄকট উকেকঙ আদে  ভাকয়য ওকথাকাওথকনআচভ াচন ঘাইকত ভা ফরকরন,.....ধচন্য ছঙকর, চনচতয চনচতয পৄর কুকড়াকনা ঘাই-ই ঘাই। ওী য় এত একন?
...... ছওন, ালু আাই ছতা ফকরকঙ চউচরয ছফাঁটা চদকয় যগ য়। ছই যকগ তুচভ নাচও চযদা ওযকফ।
ভা-য দীখ ণশ্বা কড়। এওটু চু ওকয ছথকও চতচন াচন তুকর চদকরন। ভা ছম ছওন চু ওযকরন বুছকত াযরাভ না।১
ন্তানকও াভান্য চযদা সতচয ওকয ঔায়াকত না াযায ছম দুঃঔ তা আদে না বুছকত াযকর তা ফাাংরায
আাভয াধাযণ ঙা-ছালা ভাদেকলয ওকরয দুঃঔ ফকর ভকন য়। তায ভাকয়য দীখ ণশ্বা ভধ্যচফে ফাগারীয দৄকও
দৄকও ছেঁকঘ থাওায দীখ ণশ্বাক চযণত য়। ‘ীত চফকওর’ কল্পটিকত ছরঔও দাচযকদ্যয ওাকঙ সনচতও মূল্যকফাকধয
অফস্খরন ছদচঔকয়কঙন। আদেয ফড় বাই ছযকরয ঘাওচয াফায য তাযা ফাই ছম স্বির বচফষ্যকতয স্বে ছদঔকত শুরু
ওকযচঙর তা অচঘকযই ছল কয় মায় তায বাইকয়য মৃতুযয ভধ্য চদকয়। তঔন তায ফাফা আদেয ভধ্য চদকয় অবাফ
ওাটিকয় সুঔ স্বািেযভয় চীফকনয আওাঙ্ক্ষা ওকযন। আয তা পর ওযকত আদেকও বার স্কুকর বচতণ ওযাকত ঘান। চওন্তু
তায কি াংায ঔযকঘয াাাচ ফাড়চত ছওাকনা ঔযঘ ঘারাকনা প্রায় অম্ভফ। আয তাই তাকও ছফকঙ চনকত য়
অৎ থ। এই ছম ছদয়াকর চে ছেকও মায়া ভাদেলকদয সনচতও মূল্যকফাকধয অফিয় আভযা আভাকদয ভাকচ
প্রায় প্রতযি ওচয এ কল্পটি ছমন তাযই ফাস্তফ প্রচতকৃচতফাফায ওাকর ছপাটা ছপাটা খাভ। ছোটদকটা ছমন ওাঁকঙ।....ঠিও তায যচদনই চফকওরকফরায় ভাস্টায াকফ
থানা ছথকও এক কবীয উকিক আয ঙ্কাবযা করায় ফকরন.....থানায় ঔফয এককঙ। দাকযাকা াকফ অযাকযস্ট
কয়কঙন....ফড় দাকযাকা াকফ ঘায াচায টাওা ঘুল ছঔকয়কঙন।২
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মূরত এওচন চনষ্পা, চনভণর যর হৃদকয়য চশু আদে, ছম তায চযফাকযয ভল্যযকফাধগুকরাকও প্রতযি ওকযকঙ,
উরচি ওকযকঙ াংাকযয উথান-তন, আা-সনযাশ্য, আনে- ছফদনা, ছকৌযফ  রজ্জা। এফ চওছু ছদকঔ ছদকঔ তায
ভকধ্য ছম ব্যচিকত্বয চফওা খকটকঙ তা তাকও চীফনবয চযঘাচরত ওযকফ। আদেয এই ছম উরচি এ কল্পটি াে
ওযকত চককয় প্রকতযও ােকওয ভকধ্য ছমন তায সফ চীফকনয প্রচতটি ছফাকধয চাকযকণয ছই স্বেভয় চদনগুচরয স্মৃচত
ছবক কে।
ভধ্যচফকেয অথ ণননচতও াংওকটয াাাচ ভানচফও াংওট  সয়দ াভসুর ও কবীযবাকফ নাি ওযকত
ছকযকঙন। তাঁয ‘তা’ কল্পটিকত তা উমৄি টভূচভকত উস্থান ওকযকঙন। ছঔাওন, চফধফা ছফান াকরা, চফধফা ভা
এই চতন ঘচযকত্র্য চত্র্ভাচত্র্ও াংওট ভা-য অন্তকযয কীকন ছম প্রচতচক্রয়া সৃচি ওকযকঙ তা অপূফ ণ বালাচঘত্র্ ছকয়কঙ এ
ককল্প। এ ককল্প এও চফধফা ভাকয়য স্বাভীয ওাকরয এও পুযাকনা খচড়য প্রচত ভাকয়য অযীীভ মত্ন  আকফক ভাকয়য
ভকন চিধাচিত োয চন্ চদকয়কঙ। খচড়টি স্বাভীয স্মৃচত, স্বাভীয য অদেবফ ওকয চফধফা ভা তাকও চীফকনয
মূল্যফান ম্পদ ফকর ভকন ওকয। প্রয়াত স্বাভীয স্মৃচতয প্রতীও। খচড়টিয প্রচত ছঙকরয অফকরা িান্তকয খচড় না
ছভযাভত ওযকত চদকয় তা চওকন খকয ছপযাকও ভা চবাকফ চনকত াকয না। খচড়টিয প্রচত অফজ্ঞা  তা
ছওনাকও ছমন স্বাভীীন চীফকনয মন্ত্রণা  ভকনাওকিয প্রতীওরূক ছদচঔকয়কঙন। তাই ছকাকন ভা ছঔাওায খকয ঢুকও
তা চঙকড় ছপরকত চিান্ত চনকয় চঙড়কত াকযন না। তায ছঔাওায চশুওাকরয মুঔটি ছমন ভাকয়য ছঘাকঔ ছবক কে।
তঔন ভাকয়য ভকনয ফ ছিাব, অচবভান ছওকট ছওফর ভাতৃহৃদকয়য ছস্দ প্রওা ায়। এই ছম চিধািন্দ্ব, এই ছম
ভাদেকলয ভানচও অচস্থযতা তা সয়দ াভসুর ও কুরী চল্পীয ভত ঘভৎওাযবাকফ পৄটিকয় তুকরকঙন। ‘তা’ ককল্প
স্মৃচতওাতয হৃদকয় ওঔকনা ভাকয়য ভকন কয়কঙস্বাভীয স্পণ ছমন এঔন ছরকক যকয়কঙ খচড়টিয কাকয়।৩
ওঔকনা ভা প্রচতচাংা যায়ণ কয় তাটি চঙকড় ছপরকত ছঘকয়কঙন চওন্তুবয়, চিধা আয াংকওাঘ। তবু দাকত তাকয প্যাকওটটা তুকর চনকরন।..... ইকি র তাগুকরা কুটি কুটি ওকয
চঙকড় ছপকরন।........া ঘুভন্ত ছঔাওন া চপকয ভাকয়য চদকও মুঔ ওযর।.... ছঔাওকনয মুঔঔানা ওী সুেয আয
ছওভন চভকে! ভা ছদকঔন আয ছদকঔন।৪
স্মৃচতওাতযতা স্বাভীয প্রচত, অন্তীন বাকরাফাা, ভাতৃকস্দ ছই াকথ ভধ্যচফে চীফনাঘযণ এও চফধফা ভাকয়য
ভানচফও ছম াংওট সৃচি ওকযকঙ ‘তা’ কল্পটি ছমন তাযই ফাস্তফ প্রচতিচফ।
সয়দ াভসুর কওয ককল্প ভধ্যচফে চীফকনয ছম-চঘত্র্ তায ফড় এওটা অাং জুকড় আকঙ নাকচযও চীফন। নাকচযও
চীফকনয চফচঘত্র্ খটনাযম্পযা, দাচযদ্রয, ছফওাযত্ব, ভকনানদচও ম্পওণচচনত চটিরতা, এওাওীত্ব, চফওায তথা
ভধ্যচফে চীফকনয নানাভাচত্র্ও চটিরতা তাঁয ককল্পয প্রধান চফলয় কয় উকেকঙ। ছতভচন নাকচযও চীফকনয চফচঘত্র্
খটনাপ্রফাকয কল্প ‘চপকয আক’ ভানফ হৃদকয়য অচরকচর চঘচিত ওযায কঙ্গ কঙ্গ ভয়কও অতযন্ত দিতায াকথ
ছরঔও উস্থান ওকযকঙন এ ককল্প। ঞ্চাকয দকওয ছই অচস্থয ভকয় ছম ভয় ছওফচর চফন্ন  আত্মচযঘয়
অদেন্ধাকনয ভয়। এ ককল্প ছদকঔচঙ ওচফ চরঔকত না াযায ওি াকি। চল্পী াকি আঁওকত না াযায ওি। এই ছম
না াযায ভাায তা মূরত বচফষ্যৎীন নাকচযও চীফকনয তাা আয অফাদ ছথকও উদ্ভূত। মা আভযা আচ
আভাকদয ভাকচ প্রতযি ওচয।
এঔন আচভ চওছুই চরঔকত াযফ না। এঔন তায়মুয ছওান ঙচফই আঁওকত াযকফ না। এঔন এওচন আব্দুল্লা
চরঔকত না ছকয চফকদক ঘকর মাকফ। ওাযণ আভাকদয চওছুই ছনই ছঙকন, চওছুই ছনই াভকন। ......এ কি এভন
এওটা ভয় আভযা চওছুই ওযকত াযফ না...।৫
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ফারোনা রুমা

এ ককল্প ছপ্রভ এককঙ চবন্ন আচঙ্গকও ছমঔাকন সয়দ ও ফাাংরাকদকয াভাচচও, যাচননচতও  াাংস্কৃচতও
ফাস্তফতাকও তুকর একনকঙন ছপ্রকভয অদেলকঙ্গ। চফনি ভয়, অচস্থয াভাচচও চযকফক ছপ্রভ ছম চফন্ন তা চতচন
ছদচঔকয়কঙন। এ ককল্প চতচন দ’চন মৄফও দ’চন ছভকয়য াযস্পাচযও বাকরাফাাকও াভকন ছযকঔ তাকদয ভনস্তাচত্বও
ভস্যাকও চঘচিত ওযকঙন কবীযবাকফ। ছওিীয় ঘচযত্র্ ফা কল্পওথও যানাকও বাকরাফাক তকফ যানায চনরুো 
অস্পি বাকরাফাা তাকও ওি ছদয়। এওইবাকফ তায়মুয বাকরাফাক এচভচরকও। অচস্থয অয াভাচচও ফাস্তফতা
দথ ণও  চচল্পত ছফাধকও মঔন ধীকয ধীকয গ্রা ওকয, তঔন নাযীয ছপ্রভ-াঘম ণ তাকদযকও ঔাচনওটা ফাঁচঘকয় ছতাকর।
তাই ম্পূণ ণ ছপ্রকভয কল্প এটাকও ফরা ঘকর না। ‘ফযাং চীফকনয চকল্পয কবীয াংওটকও াভাচচও ফাস্তফতায চনচযকঔ
তুকর একনকঙন কল্পওায-ছপ্রভ ছঔাকন এওটা আেয়’৬।
চফচিন্নতা  চনুঃঙ্গতায় আক্রান্ত, স্বে  প্রতযাাীন চফন্ন ভানফচীফকনয এও অাধাযণ প্রতীও চঘত্র্ায়ন ‘আনকেয
মৃতুয’ কল্পটি। এ ককল্প আভযা দ’টি নাকচযও ঘচযকত্র্য ন্ধান াই মাকদয চীফকন ছওাকনা চফকল স্মৃচত ছনই। স্বে ছনই,
আা ছনই, আনে ছনই। চীফকনয এওকখকয়চভ প্রফাক মাযা ক্লান্ত। তাই ফায-ছযকস্তাযায় তাকদয চীফন ওাকট এওটুঔাচন
ভুকর থাওায আনকেয ছঔাঁকচ। মাকদয পৃচথফীয ছওাকনা চফলকয় এওভত ছনই ছওফর এওটি চফলয় ঙাড়া ছটা কি
এওচন ভদ্য ব্যচি তায ভদ ান ওকয উকে মাফায দৃশ্যটি তাকদয ওাকঙ পৃচথফীয এওভাত্র্ আনকেয ফস্তু ফকর ভকন
য়। তাযা উবয়ই এ দৃশ্যটিয ছপ্রকভ কড় মায়। এফাং ছওফর ঐ এওটি দৃশ্য ছদঔকফ ফকর তাযা উন্ুঔ-প্রতযাায় ফাকয
আকত থাকও। তাকদয এই ছম ভনস্তাচত্বও এওতা প্রকৃতকি নাকচযও ভাদেকলয পাঁা ম্পকওণয আবা ছদয়,
াযস্পাচযও চফচঙন্নতাকফাধকওই তীব্রবাকফ মূতণ ওকয ছতাকর। এই ছম অস্বাবাচফও আনে তা মূরত ভাদেকলয ভানচও
অসুস্থতাকও ইচঙ্গত ওকযন্ধযায কঙ্গ কঙ্গ প্রচতচদন ছরাওটি ছমন তাকদয ডাকও, এই ানারায় তাকদয ছটকন আকন। ছরাওটি মঔন ফাচড়
চপকয মায় তঔন তাযা উকে আক। তঔন তাকদয ভকনয ভকধ্য আনে, সুঔ বকয কে। এযওভ আশ্চম ণ আকভাদ তাযা
আয ওঔন ছফাধ ওকযচন; এযওভ চনবণায আয ওঔকনা ভকন য়চন।৭
ককল্পয এওদভ ছলাাংক আভযা ছদচঔ তাকদয আনকেয এওভাত্র্ উওযকণয মৃতুয। আয তায মৃতুযয ভধ্য চদকয় ছমন
তাকদয চীফন চনযানেভয় অীভ শূন্যতায় ম ণফচত য় ছমঔাকন ছওফরই অথ ণীন শূন্যতাছফচযকয় এক তাযা অকনওিণ বুছকত াযর না তাকদয কন্তব্য ছওাথায়।......দচকন কা ছেঁলাকেঁচল ওকয ফহুিণ ধকয
এই ফরাফচর ওযর ছম, চওছুই চওছুই না, আয ছই-ছম চওছু না তা- চওছু না।৮
প্রকৃচতয অকভাখ চনয়কভয ওাকঙ ভাদেল তুি ক্ষুদ্র ছমন চফধাতায াকতয পুতুর। চতচন ছমভচন ওকয ছঔরকত ঘান ছতভচন
আভযা ছঔরচঙ। এই চঘযন্তন কতযয ফাণী ফাস্তফরূ রাব ওকযকঙ সয়দ াভসুর কওয ‘ওারাভাচছ ঘড়নদায’ ককল্প। এ
ককল্প কপদ ভচল্লও তায মৃতুয থমাত্র্ী চতাকও ছদঔকত ওারাভাচছয ছনৌওা বাড়া ওকয। চওন্তু ছকড়া ছভখ ছদকঔ ভাচছ
ছনৌওা ঙাকড় না। ছড় আায অকিায় ছথকও ছড় চওছুটা ওভকর তাযা যনা য় চওন্তু বাকেয চনভণভ চযাক ভাছ
নদীকত তীব্র ছকড় কপদ ভচল্লও ভাযা মায় এফাং তায ফাফা ভধ্য যাত ছথকও সুস্থ কয় মায়। এই ছম য্যাকত মূমূল ণ
ভাদেকলয সুস্থতা  সুস্থ ভাদেকলয োৎ প্রয়ান আভাকদয নশ্বয চককতয ওথা স্মযণ ওচযকয় ছদয়। ছওান চওছুই ছম
চনচশ্চত নয়, স্থায়ী নয় এওচন অদৃশ্য ছওউ ছম এ চকত চনকয় ছঔরকঙ এটি তাযই ঘভৎওায উদাাযণ.....তুপান ছচায ধযচঙর ভাইছ কাকঙ্গ। ফাককয থুইয়া ব্যাটাও চনকঙ আল্লা।.....শ্যাল যাইকত তায চফভায ওইভা
ছককঙ.....।৯
প্রাঘীনওার ছথকও ফাাংরাকদ চনকফফাদ  াম্রাচযফাকদয ওফকর চচণচযত। ছম চফপুর ঐশ্বম ণ ফাাংরায় চঙর তা
শুকল চনুঃকল ওকয চদকয়কঙ- চদকি এই াভাচযফাকদয ওযার গ্রা। আয তাই নতুন প্রচকন্য ন্তাকনযা যাধীনতায
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গ্লাচন ভাথায় চনকয় চন্ চনকি। ‘প্রাঘীন ফাংকয চনুঃস্ব ন্তান’ কল্পটি এই চনদারুন ফাস্তফতায প্রতীওরুক চঘচিত
কয়কঙ। ছমঔাকন ছদঔাকনা কয়কঙ দূচবণি ীচড়ত ফাাংরায ঙচফ। ক্ষুধায মন্ত্রনায় ওাতয মূঙ ণাপ্রায় এওচন ব্যচিয াভকন
ইচদ্র ঔাঁ নাভও এও ব্যচি এক রুায াকত্র্ াচন ছদয়। ছম ব্যচিটি অকন্যয ওাকঙ চনকচকও চফচক্র ওকয চদকয়কঙ।
চওন্তু ছবারা ভাস্টায তাকও বুু্চি চদকয় ছই যাধীনতা ছথকও মুচিয থ ফাতকর ছদয়। এই ছম ইচদ্র ঔাঁ, ছবারা
ভাস্টায, রুায ছকরা এগুকরা প্রকতযওটি এও এওটি প্রতীওরূক আভাকদয ছঘতনায় আখাত ওকয। রূায ছকরাটি
ফাগরায মৃিারী অতীত ঐচতকযয ওথা, ইচদ্র ঔাঁয অফস্থা যাধীনতায শৃঙ্খকর আফি ফাগারীয ওথা, এওইবাকফ
ছবারা ভািায আভাকদয ফন্ধনমুচিয ওান্ডাযী রূক প্রতীয়ভান কত ছদঔা মায় এ ককল্প। তকফ এই ছম অশুব চিয
আগ্রান তা মৄককয ছপ্রচিকত নফ নফ রুক শুব চিকও কুচিকত ওযকত ঘায়-মা ছথকও মুচিয থ য়কতা ছরঔকওয
চানা ছনই।
.....তকফ এ মুচি দচদকনয। অন্য ছওান ওায়দায় ছই াচায াচায টাওায দাচফ ঘচন্ডফাবু ওযকফই ওযকফ। তঔন?
তঔন?১০
সয়দ াভসুর ও চঙকরন চনযীিপ্রফণ ছরঔও। প্রতীকওয ব্যফায তাঁয কল্প, উন্যা  ওচফতায় পরবাকফ প্রকয়াক
ওযকত ছদঔা মায়। ‘পূচণ ণভায় ছফঘাকওনা’ এ কল্পটি এ ধযকনয কল্পগুকরায ভকধ্য চফকল উকল্লঔকমােতায দাচফ যাকঔ।
ভাদেল ছম ক্রভাকত চনকচকও নাকচযও চীফকন অবযস্ত ওযকত ঘাইকঙ আয ছ ওাযকণ চনকচয অচাকন্ত মাচন্ত্রও কয়
ড়কঙ, ভানচফও ছফাধ, চঘন্তাচি াচযকয় ছওফচর মকন্ত্রয ভকতা আদৄচনও চীফকনয ওাভনা ওযকঙ তা ছমন এ ককল্পয
প্রধান ঘচযত্র্ শৄধ চফকক্রতা টিয ভধ্য চদকয় পৄকট উকেকঙ। মায সুষ্ঠুবাকফ ছেঁকঘ থাওাটাই হুভচওয ম্মুঔীন, মায চনকচয
ঔাফায য়া ছনই অথঘ এও আকন্তুও তাকও চওছু অকঘনা মন্ত্র ছদচঔকয় তা চওনকত উদ্ধুি ওকয। লধ চফকক্রতা চওন্তু ছম
ফ মকন্ত্রয ব্যফায ফা ওাম ণওাচযতা চাকন না। ছওাকনা এও অদ্ভূত টান ছ অদেবফ ওকয মন্ত্রগুকরায প্রচত পরশ্রুচতকত
াভান্য ছম অথ ণ তায ওাকঙ থাকও ছটা ছ চনচিণধায় চদকয় ছদয় মন্ত্রটিকও ছকত। এ ছমন অকন্ধয ভত আদৄচনওতায
ছঙকন, নকয চীফকনয মাচন্ত্রওতায ছঙকন ভাদেকলয উর্ধ্ণশ্বাক ছুকট ঘরাকও প্রতীওাচয়ত ওকয। িান্তকয প্রতীওী এই
উস্থানায ভধ্য চদকয় ভাদেকলয অথ ণননচতও াংওটকও ছরঔও তুকর ধকযকঙন। ক্ষুধায তাড়নায় ভাদেল তায ফ ণস্ব
চফচরকয় চদকি। এভনচও চনকচয স্ত্রীকও চফচক্র ওকয চদকত চিধা ওযকঙ না। মাচন্ত্রওতায প্রচত ভাদেকলয এই অন্ধ ছভা
ছরঔও তাঁয সুচনপুন ছরঔনীয দিতা চদকয় তুকর ধকযকঙন এ ককল্পদটা টাওা কফ না? ছওাথা এত ম্ভায় াকফন না, স্যায।
.....এঔন এই ছতা অফস্থা। খকযয চচচন চফচক্র না ওকয আয উায় ছনই,স্যায।১১
আভাকদয াচযাচশ্বণও চীফকন পরতা ছম ছওাকনা ভাদেকলয াভাচচও ভম ণাদায ঘাচফওাঠি ফকর ভকন ওযা য়। ছম
ব্যচি মত পর ভাচ-চযফায-ফন্ধু ভর ওকর তাকও তত ছফচ গুরুত্ব ছদয় ম্মান ওকয। ছতভচন ‘স্বকেয ছবতকয
ফফা’ ককল্প ছফওায মৄফও ফাদা। ছফওাযকত্বয ছফাছা ওাঁকধ চনকয় ছ চযফায ফন্ধুভকর ওকরয অফজ্ঞা 
উকিায াত্র্ কয় দাঁচড়কয়চঙকরা। চওন্তু এওটি চভথ্যা উচ্চাযণ তায ঘাযাকও ম্যাচচকওয ভত ফদকর ছদয়। ছ
এওচদন ফকর ছপকর ‘আচভ মাচি’। ধীকয ধীকয গুচফ ঙচড়কয় কড় ছম ফাদা চভডরইকি মাকফ। এযয ছথকও তায
চীফনটা ফদকর মায়। তায চযফায তায ফন্ধুভকর এভনচও তায াড়ায ফকঘকয় সুেযী ছভকয়টিয ওাকঙ ফাদায
গুরুত্ব ছফকড় মায়। ছম চীফকনয স্বে ছ ছদকঔকঙ এওটি চভথ্যা তাকও ছই স্বকেয আস্বাদ ছচাকাকত থাকও। এওটি
ছখাকযয ভকধ্য তায চীফন অচতফাচত কত থাকও মা ফাদা বীলণবাকফ উকবাক ওযকঙ। ছফওাযকত্বয অচবা
চওছুচদকনয চন্য কর ছ মুচি ায়। এ ককল্পয ছবতয চদকয় ছরঔও ভাকচ ছফওাযকত্বয ছম মন্ত্রণা তা অাধাযণবাকফ
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.....ফহুচদন ছথকও ছ ছফওায,....ফহুচদন ছথকও ছ কঞ্জনা শুকনকঙ ফাচড়য; ছ ছদকঔকঙ আড্ডায ফন্ধুকদয একও একও
ঔক ড়কত, চফকয় ওযকত, ওাচ ওযকত, অন্য কয ঘকর ছমকত। আচ ওাকর ফাফা তায চদকও ওাঁায ছকরা ছুকড়
না ভাযকর, আয ছই কঙ্গ ই কুৎচত প্রফাদটা না ফরকর ছ চও ঘাকয়য ছদাওাকন গুভ কয় ফক ছথকও, অফককল
ভচযয়া কয় ‘আচভ মাচি’ উচ্চাযণ ওযত?১২
যাচননচতও াভাচচও চযকফ ছম ছওাকনা কঘতন ছরঔওকও প্রবাচফত ওকয। পকর চল্প াচকতয যাচনীচত ফা
প্রঘচরত ভকয়য উকল্লঔকমাে খটনায অফতাযণা অস্বাবাচফও চফলয় নয়, সয়দ াভসুর ও চঙকরন যাচনীচত কঘতন
াচচতযও। তাই চব্রটি াচত ফাাংরা ছথকও আচকওয ফাাংরাকদকয নানা যাচননচতও খটনাফতণ তারঁ যঘনা এককঙ
ওঔকনা কযািবাকফ, ওঔকনা ফা প্রতযিবাকফ ছতভচন ‘চব্রটি আভকর কৃলও আকোরকনয ওভী ছদকফ ফওচয রা
চনকয় ‘ছনকন দাকযাকায দায়বায’ কল্পটি যচঘত কয়কঙ’১৩। এ ককল্প চন্দু ম্প্রদাকয়য চাত-াকতয চফকবদ তথা
াংখ্যারঘু চন্দুফকণ ণয ভস্যা এফাং তাকদয প্রচত াংখ্যাকচযষ্ঠ ভাদেকলয অফকরায চঘত্র্ চঘচত্র্ত কয়কঙ। াাাচ
চফচি ানাধীন ফাাংরায যাচননচতও াভাচচও ফাস্তফ চযকফ ছরঔও উস্থান ওকযকঙন ককল্পয টভূচভকত। ককল্প
ছনকন দাকযাকায দাচয়ত্ব কড় চফচি চফকযাধী কৃলও আকোরকনয ছনতা ছদকফ ফওচয রা-দা ওযায। চওন্তু
ছদকফ ফওচয মৃতুযয াংফাকদ বীত কয় গ্রাভফাী াচরকয় মায়। পকর ছদকফ ফওচ ছাই  ছফাযাকদয চনকয়
চওবাকফ ছ রা দা ওকয তা এ ককল্প তুকর ধযা কয়কঙ। মূরত এ ককল্প ছডাভ ছফাযা ছাই ইতযাচদ চনম্নফকণ ণয
ভাদেকলয চীফনমাত্র্া  তাকদয াভচগ্রও চীফনপ্রফণতা এ ককল্পয উকল্লঔকমাে অদেলঙ্গ। ইাংকযচকদয অভাদেচলও
চনম ণাতন ছনটিবকদয য অওথ্য অতযাঘায এ ককল্পয প্রধান অদেলঙ্গইাংকযচকদয কঙ্গ রড়কত আকঙ ‘ছঙা। চফড়চফড় ওকয কে ছনকন দাকযাকা। াচকত দকটা যাভডরা ছঔকয়ই
রীরাাঙ্গ। এঔন ঠ্যারা াভরাকত কি তাকও।১৪
আদৄচনওতায ছফড়াচাকর চচড়কয় ভাদেল কয় উেকঙ স্বাথ ণয  আত্মকওচিও। এই আত্মকওচিওতা তাকও অচফশ্বাী
ওকয তুরকঙ। ভাদেকলয ভন ছথকও চফশ্বা াচযকয় ছককঙ। সয়দ াভসুর ও তাঁয ‘ভাদেল’ কল্পটি ভাদেকলয চফশ্বাীনতা
টভূচভওায় যঘনা ওকযকঙন।এ ককল্প দটি ঘচযত্র্কও আভযা ছদচঔ মাযা দ’ চন দচকনয ত্রু। এওচন আকযওচনকও
ত্রুতা ওকয ছচকর ঢুচওকয় চঙর। চওন্তু বাে তাকদয এওচদন প্রঘন্ড ছকড়য ভকধ্য মুকঔামুচঔ দাঁড় ওচযকয় ছদয়। এও
ভয় প্রঘন্ড ঘৃণা  প্রচতকাধস্পৃা থাওকর ই দুঃভকয়য মুকঔামুচঔ দাঁচড়কয় ত্রুকও িভা ওকয ছদয়। চওন্তু ত্রুটি
তা বুছকত না ছকয ছকড়য ভকধ্যই চীফকনয ঝচুঁ ও চনকয় যাস্তায় ছফচযকয় কড় ছরাওটিকও চফশ্বা ওযকত না াযায
ওাযকণ। ছমঔাকন ছড়, ফন্যা, ফা তদ্রূ প্রাকৃচতও দকম ণাকক আভযা ছদচঔ ভাদেল  শুাচঔকও এওই আেকয় আেয়
চনকত, যস্পযকও চফশ্বা ওযকত , ছঔাকন এ ককল্প আভযা ছদচঔ ভাদেল ভাদেলকও চফশ্বা ওযকত াযকঙ না। মাচন্ত্রও
পৃচথফীকত ব্যচি চফচিন্নতা সনুঃচঙ্গওতা ভাদেলকও ভাদেকলয প্রচত আস্থাীন ওকয তুরকঙ। ককল্পয ছকল ছচর ছপযত
ছরাওটিয দীখ ণশ্বাক তাই চীফকনয ঘযভ তযটি দিতায াকথ ছরঔও আভাকদয াভকন তুকর ধকযকঙনআচভ ছতা ভাদেল তাই ছ আভাকও চফশ্বা ওযকত াযর না।১৫
চপ্রয়চন াযাকনায ছফদনা ফভয় ভাদেলকও স্মৃচতওাতয ওকয ছতাকর। তকফ স্মৃচত এওভয় দয কয় মায়
ভকয়য ছরাকত, ফাস্তফতায়। ফাস্তফ চীফকনয সদনচেন ব্যস্ততা ভাদেলকও চীফকনয মূরকরাকত চপচযকয় চনকয় মায়। মচদ
ভাদেকলয ভকন তায চপ্রয় াযাকনায অদেভূচত ম্যান না কতা তকফ চীফকনয স্বাবাচফও কচত ছথকভ ছমত। নতুন ওকয ফাঁঘায
াধ াচযকয় ছমত। ‘মৄকর মৄফনাশ্ব’ কল্পটি ছতভচন ফাস্তফতায চনযীকঔ দচন ভাদেকলয াযাকনায স্মৃচত ভুকর নতুন ওকয
ফাঁঘায আখ্যান। ছমঔাকন াচপচ  চঔনা নাকভয দচন ভাদেল তাকদয স্ত্রী  স্বাভীকও াচযকয় ছকাযস্থাকন আক
চনয়চভত ওফকযয চযঘম ণা ওযকত। দ্য প্রয়াত চপ্রয়চকনয স্মৃচত তাকদযকও ওি ছদয় আয ছ ওিকও রাখফ ওযকত
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তাযা ছড় বৃচি উকিা ওকয তাকদয চপ্রয়কদয ওফকযয ওাকঙ আক। বাকেয ছঔরায় এওচদন ধীকয ধীকয তাযা তাকদয
যস্পকযয দুঃঔকও বাক ওকয চনকত চফফাকয ভাধ্যকভ নতুন ওকয চীফন শুরু ওকয। চওন্তু ফাস্তফতা ফড়ই ওঠিন। আয
তাই ছম ওি  স্মৃচতওাতযতা এওচদন দচনকও এও ওকযচঙর ছই স্মৃচত তাকদয ওাকঙ ান্ডুয, চফফণ ণ কয় মায়।
ছই অদেভূচত তাকদয ওাকঙ ছওফর ওতণব্য এফাং শুদৄই ওতণব্য কয় কড়। ভানকলয ভকনয এই অদ্ভূত অথঘ চনভণভ ফাস্তফ
অফস্থাটিকও ছরঔও ারওা ছেকলয সুকয ফণ ণনা ওকযকঙন উি কল্পটিকত।
অচিকত ভচণত তাম্রঔকন্ডয ভকতা ফাস্তফতায় তাযা, যস্পযকও চনচফড় আচরঙ্গকন ছেঁকধ, স্পচধ ণত তরুণ
স্বাকস্থয মৄকর মৄফনাকশ্বয ভকতা স্মৃচতয চফযীকত ধাচফত কয় মায়, এফাং চীফকনয প্রফাভান তযর তাকম্রয ছবতকয
চঔনা ওঔন াচপচকও এফাং াচপচ ওঔন চঔনাকও ঈলৎ চফযচি ফকর কে, ‘ফনানীকত ছতাভায চওন্তু
এওফায মায়া দযওায।’ ছকাযস্থান এবাকফ ফনানী কয় মায়।১৬
স্বাধীনতায য ফাাংরাকদক ধভীয় প্রচতচক্রয়াীর ছকাষ্ঠী চফচবন্নবাকফ প্রকযাঘনা ঘাচরকয় একদকয যর চনযী
ফাগারীয ভকধ্য বীচত ঞ্চায ওকয তাকদয মুিবুচি ঘঘ ণায কথ ফাঁধা সৃচি ওকয। সয়দ াভসুর ও এই াভাচচও
ফাস্তফতায চঘত্র্টি ‘আকযা এওচন’ নাভও ককল্প চচল্পতবাকফ উস্থান ওকযকঙন। ফাাংরাকদকয াাংস্কৃচতও ইচতাক
একুক ছপব্রয়াযী অন্যতভ তাৎম ণপূণ ণ খটনা। এ চদন ফাাংরাকদকয রি রি ভাদেল পৄর চদকয় ফযণ ওকয। েিায াকথ
স্মযণ ওকয ছই ীদকদয মাযা ভাকয়য বালায চন্য চীফন উৎক ণ ওকযকঙন। এ ককল্প এই পৄর ছদয়াকও ছওি ওকয
চকরশ্বযীয মযত া সয়দ কুতুফউচদ্দকনয ভাচাকযয ঔাকদভ পকতায়া চাচয ওকয ছম, ীদ চভনাকয পৄর ছদয়া
পূচায াচভর। আয ছম তা ওযকফ ছ ছদাচঔফাী কফ। তাকও েয াচায া দাংন ওযকফ ইতযাচদ নানা বীচত
ছদঔাকত থাকও। চওন্তু চকরশ্বযীয াধাযণ অচচিত এওচন ছরাও ওাচমুচদ্দ এয প্রচতফাদ ওকয  ঢাওায় মায়
চভনাকয পৄর চদকত। চওন্তু চাদখকয ছফড়াকত চককয় ছ তায ফাং যম্পযায় প্রাপ্ত এওটি মুদ্রায ন্ধান ায়।ক ছটা
চনকত চঘৎওায ওযকর দাকযায়ান তাকও ছচায পূফ ণও ছফয ওকয ছদয়। উন্ে ওাচমুু্চদ্দ ঘরন্ত কাচড়য চনকঘ ঘাা কড়
ভাযা মায়। ম্পূণ ণ ওাওতাচরয় খটনাটিকও ভাচাকযয ঔাকদভ ভাদেকলয ভকধ্য বীচত ঞ্চাকযয চন্য প্রঘায ওকয।
ীদ চভনাকয চককয়চঙর ওাচমুচদ্দ। পর চদকয়চঙর, আল্লা তাকও ভাপ ওকয নাই, াকথ াকথ উোয়া চনকঙ।কই
মুরভান াফধান, াফধান, াফধান। ১৭
তকফ ছরঔও এ ককল্প কল্প ওথকওয মুকঔ অচচিত ধভণান্ধ ভাদেলকও এই চফভ্রাচন্ত ছথকও ফাঁচঘকয়কঙন। প্রচত ফঙয াচায
াচায ভাদেল ীদ চভনাকয পৄর চদকত মায় তাকদয প্রকতযকও সুস্থ ছদক ফাচড় চপকয মায়। ছওান চফচিন্ন খটনা ওঔকনা
চঘযন্তন কত াকয না। অথঘ ধভণ ব্যফায়ী পকতায়া ফাকচযা চফচিন্ন খটনাকওই চঘযন্তন ফকর ভাদেলকও ভুর ছফাছাকত
ঘায়।
মূরত াতঘচল্লকয ছদ চফবাককয য ফাাংরা াচতয দটি ধাযায প্রফা রি ওযা মায়। অচফবি ফাাংরায়
াচওস্তান অাংক ফাগারী মুরভানকণ এও নফতয াচতযঘঘ ণা শূরু ওকযন, অযকি ফাাংরায াচচতযওযা
ওরওাতাকওচিও াচতয ঘঘ ণা ছঙকড় ঢাওাকওচিও াচতয যঘনায় ভকনাকমাকী কয় কেন। এই ধাযাটি ফাাংরাকদকয
াচতয নাকভ চযচঘচত রাব ওকয।তঔন অকনও খ্যাচতভান পূফ ণফাাংরায াচতযকওযা এই নতুন ধাযায় ম্পৃি ন।
তন্কধ্য সয়দ াভসুর ও অন্যতভ। চতচন ঞ্চাকয দও ছথকও নব্বই দও ম ণন্ত াচতযয প্রায় প্রচতটি াঔায়
ওাচ ওযায াাাচ কল্প চরকঔ ঘকরকঙন। সয়দ াভসুর ও ভয়কও ধাযণ ওকযকঙন, ভকয়য চযফতণনকও মৄি
ওকযকঙন তাঁয ককল্প। সয়দ ও চনযীিাধভী ছরঔও। ককল্প যঘনায়  চতচন এয চযঘয় চদকয়কঙন। আয ছ ওাযকণ
চতচন ভাভচয়ও কল্পওাযকদয ভকধ্য চঙকরন স্বতন্ত্র। াচযফাচযও চীফকনয কল্প ছথকও শুরু ওকয আদৄচনও ভাদেকলয
চীফন চটিরতা, ভকনানদচও ম্পওণ, যাচননচতও াভাচচও অথ ণননচতও ওাোকভায় চনম্নচফকেয ভাদেকলয চফম ণয়
ইতযাচদ অদেলঙ্গ স্থান ছকয়কঙ তায ছঙাটককল্প। পকর চতচন কয় উকেকঙন আদৄচনও চীফনফাদী কল্পওায।
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