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Abstract 
 

Production system has two classes which always get priority are owner or exploiter class and worker 

or exploited class. With the evolution of civilization this things are yet remains in our society. That is 

why; their problems regarding those issues are needed to provide new demands for discussion. Such 

deprive people are also found in the society of Tripura.  Writers of Tripura highlighted the topic of 

those kneaded and exploited people in their literature. They showed up with finger the actual wound 

in the society. In their short stories they not only showed the problem of Bengalis in Tripura. But, also 

the problem arises with the increase of Bengalis in Tripura and in consequence tribal people became 

refusing in their own land. The short stories of Tripura highlight the problem of kneaded and 

exploited daily wages people. Serving low-income people shrug, problems and their opposition figure 

are illustrates in kalipada Chakraborty‟s „Samoyer Hat‟ story.  The images of judicial fault, general 

low-income people to fight against exploitation are depicted by Kalipada Chakraborty in his “TIR” 

story. Description of horridness Problem due to Tripura's indigenous tribes and their Superstitious 

are raise by Bimal Chowdhury in his 'Jagoran' story. Struggling life of Common people and the image 

of shrug are depicted in the short story „Grahan Kate Gele‟ by Manik Chakraborty. Short Stories of 

Tripura describe the real context of exploited people about their problems.  

Key words: Writers of Tripura, Exploited people of Tripura, Indigenous Tribe, Economic 

condition, Social identity 
 

     ফাঙরায ভাজ ফযফস্থায় জানতফণে েথা র্ে ভূর কাঠার্ভা। াঅয তায াথেনননতক কাঠার্ভা র াভন্ত্রতানন্ত্রক। প্রাআ জানতগত 

 াভন্ত্রতানন্ত্রক ভাজ কাঠার্ভার্ত ফনিত প্রেনণর্কাআ ননম্ননফত্ত প্রেনণ ফর্র াফনত কযা য়। ফাাংরা ানর্তযয াঅনফবোফ রগ্ন 

প্রথর্কাআ প্রাআ ননম্নফগেীয় প্রেনণ নানাবার্ফ ফাাংরা ানর্তযয াঅনিনায় নচনিত র্য়র্ছ। োচীন ফাাংরা ানর্তযয াঅনদ ননদেন 

‘চমোদ’-এ াঅভযা ফয, প্রডাভ, চণ্ডার েবৃনত ভার্জয াফর্নরত ভানুলর্দয জীফন নচি াাআ। ফাাংরা ানর্তয ভধযমুর্গ 

ভিরকাফয, জীফনী ানতয েবৃনতর্ত নানাবার্ফ  ননম্ননফত্ত প্রেনণ ফনণেত র্য়র্ছ। নকন্তু র্চতনবার্ফ ননম্ননফত্ত প্রেনণ ফাাংরা 

ানর্তযয াঅনিনায় ব্রাতযাআ যর্য় প্রগর্ছ। শুধুভাি ননম্ননফত্তর্দয ানর্তযয  াংস্কৃনতয াঅনিনায় এর্ন োয াঅদার্য়য রর্িযাআ 

ফাাংরায় দনরত াঅর্দারর্নয ূিাত। ফাস্তনফকর্ি ফাাংরায় দনরত ানতয াঅর্দারন একনট র্ব্েবাযতীয় ানতয াংস্কৃনতয 

াঅর্দারর্নয াাং। দনরত ানর্তযয র্ি মুক্ত ভানুলজনর্দয এটা ম্পূণে ানবভত। দনরত ানর্তযয াংজ্ঞা  উর্েয নফলর্য় 

ফরা মায়- ‘দনরত ানতয দনরতত্ব প্রথর্ক ভুনক্তয ানতয, দনরত ভানুলর্দয ত ত ফৎর্যয মন্ত্রনা, দুদো, াঅা াঅকাঙ্খায 

াকনথত কাননন ফযক্ত কযায ানতয, ানুবূনত নয়, ানুবূনতয ানতয।’
১ 

     উৎাদন ফযফস্থায় দুনট প্রেনণ ফযাফযাআ েধানয ায়, ভানরক ফা প্রালক প্রেনণ এফাং েনভক ফা প্রানলত প্রেনণ। বযতায 

নফফতের্নয র্ি তার নভনরর্য় এাআ ফযফস্থা এখ্র্না ভার্জ যর্য়াআ প্রগর্ছ। তাাআ এর্দয ভযাগুনর াঅফায নতুন কর্য 

াঅর্রাচনায দাফী যার্খ্। নিুযায ভাজ ফযফস্থায় প্রাআ দনরত ভানুলর্দয প্রদখ্া প্রভর্র। নিুযায ৃজনধভেী াননতযর্কযা প্রাআ 

দনরত  ননীনির্তয কথা তুর্র ধর্যর্ছন তার্দয ানতয ৃনির্ত। নিুযায প্রছাটগর্ল্প প্রাআ নচি াতযন্ত স্পিবার্ফ উর্ঠ 

এর্র্ছ। তাাঁযা প্রচার্খ্ াঅিুর নদর্য় প্রদনখ্র্য় নদর্য়র্ছন ভার্জয েকৃত িতগুনরর্ক। নিুযায় শুধুভাি দনরত ফাঙানরযা প্রছাটগর্ল্প 

উর্ঠ াঅর্নন। ফাঙানরয াঅনধকয ফৃনিয পর্র ননজবূর্ভ যফাী র্য়র্ছ নিুযায উজানত জনগণ। দনরত  প্রানলত প্রাআ 

দদনযগ্রস্ত ভানুর্লয ভযাগুনর উর্ঠ এর্র্ছ নিুযায প্রছাটগল্পকাযর্দয প্ররখ্নীর্ত।  

     র্যয ননম্ননফত্ত ভানুর্লয াায়তা, ভযা এফাং তার্দয েনতফার্দয নচি পুর্ট উর্ঠর্ছ কানরদ চক্রফতেীয ‘ভর্য়য াত’ 

গর্ল্প। নিুযায নফনি গল্পকায কানরদ চক্রফতেী লার্টয দর্কয এর্কফার্য শুরুর্তাআ নরখ্র্ত শুরু কর্যন। নতনন একনট নফর্ল 

যাজনননতক প্রফার্ধ নফশ্বাী নছর্রন। তাাঁয ম্পর্কে বীষ্মর্দফ ফর্রর্ছন- ‘প্রম প্রফার্ধ কানরদ নভনছর্র মান, প্রম প্রচতনায় নতনন 

েনতফাদ  েনতর্যার্ধ র্চি, প্রম নফশ্বার্ াংগঠর্নয একননষ্ঠ কভেী, প্রম েিায় ছাির্ক নকছু নদর্ত চান- নঠকাআ একাআ প্রফাধ, 
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প্রচতনা, েনতফাদ  েনতর্যার্ধ  ননষ্ঠায় নতনন প্ররর্খ্ন।’
২
 প্ররখ্ক ভাকেফাদী নচন্তায় দীনিত নছর্রন  উদ্বাস্তু র্য় ূফেফি প্রথর্ক 

নিুযায় াঅায পর্র ার্নক চযভ ফাস্তফ ভযায ভুর্খ্াভুনখ্ নতনন র্য়নছর্রন। তাাঁয এাআ যচনায় ঐ ভযায মথাথে রূায়ন 

রিয কযা মায়। 

     ‘ভর্য়য াত’ গর্ল্প প্ররখ্ক র্যয ননম্ননফত্ত নযফার্যয নচি এাঁর্কর্ছন। দনযদ্র নযফার্যয নচি এাঁর্কর্ছন। দনযদ্র নযফার্যয 

েনতনট নদনাআ জীফন াংগ্রাভ কর্য প্রফাঁর্চ থাকর্ত য়। ঘর্যয একভাি াঅর্রায ম্বর প্রকর্যানন াঅনার্ক প্রকন্দ্র কর্য নযফার্যয 

েনতনট ভানুর্লয ভর্ধয প্রমন একটা াস্পি টানার্ার্িন ৃনি র্য়র্ছ। ানফনার্য ানুবূনতাআ গর্ল্পয ভূর নফলয়ফস্তু। ানফনা 

উরনি কযর্ছ ধীর্য তায ুদয াংায নকবার্ফ এর্তা নফনেন্নতা  দানযর্দ্রয পর্র াানন্তয নযর্ফ চরর্ছ। তাাআ ানফনার্য 

কার্ছ- ‘রাাআন রানগর্য় প্রতর াঅনর্ত মায়া মুর্ি মায়ায ভতাআ ভর্ন য় তায।’
৩
 েনতনদন তার্দয াংার্য একাআ ঘটনায 

ুনযাফৃনত্ত ঘটর্ছ। এখ্ার্ন াংার্যয প্রভর্য়যা ফাাআর্য প্রফনযর্য়র্ছ াংার্যয ননতয ের্য়াজন প্রভটার্ত। াংার্যয প্রকন্দ্রভূর্র নাযীয 

াফস্থান। এাআ গর্ল্প ভা নফননত  প্রভর্য় াচেনাযাআ াংার্যয জনয প্রফন নচন্তা কযর্ত য়, নকন্তু তায বাাআর্দয ভর্ধয প্রতভন প্রকান 

প্রদখ্া মায় না। নফননত স্বাভী ানফনার্ক প্রকর্যানন াঅনর্ত ফরর্ত বয় ায়। কাযণ ানফনার্ক াংার্যয জনয ার্নক নযেভ 

কযর্ত য়। ানফনা ভর্ন ভর্ন নচন্তা কর্য প্রম দানয়ত্ব ননর্য় প্র াংায শুরু কর্যনছর তা েনতনদন প্রকভন ানযযকভ র্য় মার্ে। 

এাআ প্রকর্যানর্নয রাাআন তায কার্ছ জীফন মুর্িয ভর্তা ভর্ন য়। াংার্য কতো নার্ফ তায দানয়ত্ব াঅর্ছ। তাাআ নফধ্বস্ত 

যীর্য ানফনার্ক প্রফনযর্য় প্রমর্ত য়। 

     ানফনার্য নফননতর্ক প্রদর্খ্ ভর্ন য় নফননত প্রমন নদন নদন ফদর্র মার্ে। াঅর্গ নফননতয াঅচযণ ার্নক কভনীয় নছর। 

জীফনমুর্ি দনরত র্ত র্ত তায প্রচাযা, স্ববাফ, ার্ে প্রগর্ছ ভৃদু ান, ুদয কথাফাতো ভয় প্রমন তার্ক াঅর্স্ত াঅর্স্ত ফদর্র 

নদর্ে। এখ্ন কনঠন রুঢ় ফাস্তর্ফয ভুর্খ্াভুনখ্ র্য় তায ভর্ন হ্য়-‘েনতনট কথায় নফননত প্রঠ নদর্য় কথা ফর্র, াফজ্ঞা াথফা 

প্রাজাুনজ ফযর্িয ান প্রর্ নফননত এখ্ন তায প্রৌরুলর্ক উর্ত্তনজত কযর্ত চায়।’
৪
 প্রভর্য়র্ক ার্নক কর্িয ভর্ধয নফননত 

নফর্য় নদর্ত চায়। ‘নফননতয প্রচাখ্ জ্বর্র, কখ্ন কাাঁর্দ, প্রবর্ি চুর্য নফকৃত র্য় মায় ভুখ্টা।’
৫
 প্রছর্রর্দয জনয নফননতয নচন্তায 

প্রল প্রনাআ। এখ্ার্ন ননম্ননফত্ত নযফার্য াঅনথেক দদনযতায় ম্পর্কেয উত্থান-তনর্ক প্ররখ্ক াাভানয দিতায় পুনটর্য় তুর্রর্ছন। 

াঅনথেক দদনযতায় তার্দয াঅচায াঅচযর্ণ াঅর্ রুিতা। নযফার্যয নচন্তা ানফনার্ক ানস্থয কর্য প্রতার্র। ভর্নয নদক প্রথর্ক 

প্র ক্রভ দূফের র্য় মার্ে। ানফনার্য জীফন াংগ্রার্ভয ভস্ত নফলয়গুনর প্ররখ্ক নচর্ি নচর্ি নফর্লেষলণ কর্যর্ছন। ‘তায ক্লানন্ত, 

তায াায় ননযাত্তাীনতা তায ুখ্, দুাঃখ্, াবাফ, ানটন, এ ফাআ প্রকভন উনয উনয ভর্ন য়।’
৬
 জীফর্নয গনত নি র্য় 

তায ভর্ধয নফযনক্ত  ােন্নতা দতনয র্ে। ানফনার্য ফিায টুকর্যা াাং খ্ায়ায ভধয নদর্য় ভার্জয ননচতরায ভানুর্লয 

াফস্থানর্ক প্ররখ্ক তুর্র ধর্যর্ছন। গনযর্ফয জায়গা প্রনাআ। মতকি প্র করুক াভর্ন াঅর্যকজন তায জায়গা প্রকর্ি প্রনয়, 

ফর্ির্ি এাআ যাজয় ানফনার্য ভর্ন ানস্থযতায ৃনি কর্য। ভার্জয প্রালর্ণ তায েনতনক্রয়া প্রকান নযফতেন াঅনর্ত ার্য 

না। 

     নফচায ফযফস্থায ত্রুনটয নচি, াভ রিাাআ-এ াধাযণ ননম্ননফত্ত ভানুর্লয প্রালণ  ফিনায নচি পুনটর্য় তুর্রর্ছন কানরদ 

চক্রফতেী তাাঁয ‘তীয’ গর্ল্প। এ গর্ল্প ভার্জয ননচু তরায গনযফ কৃলক লিীচযর্ণয কথাাআ উর্ঠ এর্র্ছ। ননচুতরায ভানুর্লয 

েনত োর্নয ভর্নাবাফ এখ্ার্ন নচনিত র্য়র্ছ। োন নানাবার্ফ তার্দয নযায় নফচায াফায ভস্ত থ ফন্ধ কর্য প্রদয়। 

গর্ল্পয েধান চনযি লষ্ঠীচযণ, তায ডান ার্তয ভাঝ ফযাফয একটা তীয প্রগাঁর্থ যর্য়র্ছ। পানর এক টুকর্যা কাি তায ির্ন, 

মা বয জগর্তয র্ি ভানানাআ নয়। প্র দণ্ডভুর্ণ্ডয কতো ানকর্ভয কার্ছ মার্ফ নযায় নফচার্যয াঅায়। েভাণ প্রদখ্ার্ত লষ্ঠী 

ফাযটা ভাাআর ছুর্ট াঅর্ তীযটা ার্ত প্রযর্খ্াআ। প্ররখ্ক এখ্ার্ন এর্কফার্য ফাস্তর্ফয কথা তুর্র ধর্যর্ছন। ার্নক কর্ি প্র চা 

ফাগার্নয ননর্চয রুিায জনভ দতনয কর্যর্ছ। নকন্তু জনভয উয এখ্ন চা ফাগার্নয ভযানাজার্যয নজয। তার্দয ভর্ধয াংঘলের্ক 

প্রকন্দ্র কর্য তীয ভাযা য় লিীর্ক। তাাআ উমুক্ত েভাণ  নফচার্যয াঅায় এ তীযটা গাাঁথা াফস্থায় দার্যাগায কার্ছ মায়। নকন্তু 

প্রদখ্া মায় ভযার্নজায উর্ো তায নফরুর্ি নানর জাননর্য় তার্ক ানযায়বার্ফ ানস্ত প্রদয়। াঅদর্ত লষ্ঠী দািাফাজ নয়। প্র 

জন্মচালা। জনভয েনত তায েীনত যর্য়র্ছ। কাযণ নদনযাত এক কর্য প্র জনভ দতনয কর্যর্ছ।  

     ১৯৭৫ ার্র প্রদর্ জরুযী াফস্থা চরাকারীন এাআ গল্পনট যনচত য়। প্রদর্য োন তখ্ন এভন মোর্য় এর্নছর প্রম 

াধাযণ ভানুর্লয ানবর্মার্গয নযণনত তখ্ন এভনাআ ত। লষ্ঠী চনযিনটর্ক প্ররখ্ক এভনবার্ফ এাঁর্কর্ছন প্রম প্রনট ভস্ত নদক 

নদর্য়াআ েনতফাদী র্য় উর্ঠর্ছ। দার্যাগাফাফু াআনতূর্ফে লষ্ঠীর্ক েভাণ াঅনর্ত ফর্রনছর, নকন্তু এফায েভাণ এর্ন তায প্রকান 

রাব য় না। কাযণ দার্যাগা ফাফু ভযার্নজার্যয প্ররাক। তাাআ মন্ত্রণা য কযর্ত না প্রর্য একভয় তীযটা খ্ুর্র প্রপর্র। এখ্ার্ন 

ভাননফকতায চযভ নযণনতর্ক গল্পকায তুর্র ধর্যর্ছন। জনভটা প্র ননর্জ দতনয কর্যর্ছ, তাাআ ানকভ য়র্তা তার্কাআ জনভটা 

নদর্য় প্রদর্ফ। নকন্তু তায স্বপ্ন ফাস্তফানয়ত য় না। ানকভ এজরার্ প্রনাআ একথা শুনায য তায মন্ত্রণা ভুহুর্তোআ তীব্রতয র্ত থার্ক। 

তাযয প্রদখ্া মায়- ‘উধ্বোি নগ্ন, প্রকাভর্য একপানর নযাকিা ভাি প্রফি প্রদয়া, টকটর্ক রার প্রচার্খ্ নফার প্রদ লষ্ঠীচযণ জফুথফু 

র্য় ানকর্ভয ার্িায় াঅদারত ঘর্যয ফাযাদায় ফর্ থার্ক। প্রমন জন্মাফনধ প্র াভনন ফর্ াঅর্ছ এফাং থাকর্ফ।’
৭
 এখ্ার্ন 

লষ্ঠী ভস্ত প্রানলত, ফনিত, ননীনিত, রানিত  ননম্ননফত্ত ভানুর্লয েনতনননধ র্য় উর্ঠর্ছ। মাযা নচযনদন এবার্ফ নযায় নফচার্যয 

াঅায় ফর্ থার্ক। লষ্ঠীয েনতি নক্তারী, তাাআ তার্দয ানবর্মাগ প্রজািার। তাাআ গল্প প্রর্ল এক ননভেভ ফাস্তর্ফয ছনফ- 

‘েীুয চা ফাগার্নয ভযার্নজার্নয উয াভরা কযায াযার্ধ প্রগ্রপ্তায য়া লষ্ঠীচযণ ভাতার াথফা নশুয ভত এর্রার্ভর্রা া 

প্রপর্র াঅদারত ঘর্যয ফাযাদা প্রথর্ক প্রনর্ভ াঅর্।’
৮
 এখ্ার্ন নক্তারীযা নকবার্ফ ভস্ত ঘটনার্ক ননর্জয ভর্তা কর্য উর্ো 

কর্য প্রদয় তায ছনফ প্রদনখ্। এখ্ার্ন তযর্ক নফকৃত কযায নগ্ন ছনফ নক্তারী প্ররখ্র্কয করর্ভ পুর্ট উর্ঠর্ছ। জরুযী াফস্থায় 
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প্ররখ্া এাআ গর্ল্প উর্ঠ এর্র্ছ নকবার্ফ িভতাফার্নযা েতযানত ুর্মাগ-ুনফধা ায় াঅাআর্নয পাাঁর্ক। াধাযণ ভানুল ানযার্য়য 

নকায য়। নকবার্ফ নক্তভার্নযা ভস্ত ঘটনা ননর্জয র্ি ননর্য় প্রনয় তা এখ্ার্ন প্রদখ্া মায়। ভযার্নজায এখ্ার্ন নক্তারী 

প্রালক প্রেনণয েনতনননধ। ‘তীয’ নাভকযণনটয ভধয নদর্য় োর্নয নযায় নফচার্যয েননট এখ্ার্ন েতীক র্য় উর্ঠর্ছ। প্ররখ্ক 

এাআ গর্ল্প ভস্ত ানযায় ানফচার্যয নফরুর্ি াঅভার্দয দৃনি ননফি কযর্ত প্রচর্য়র্ছন। 

     নিুযায াঅনদফাী জনজানতয ভযা  কুাংস্কাযর্ক প্রকন্দ্র কর্য বয়াফ নযণাভ ফনণেত র্য়র্ছ নফভর প্রচৌধুযীয ‘জাগযণ’ 

গর্ল্প। গল্পকায এখ্ার্ন নিুযায উজানতর্দয জীফন ভযায প্রকর্ন্দ্র াঅঘাত কর্য ভকারীন ফাস্তফ ভনণ্ডত জীফন নচির্ক 

পুনটর্য় তুর্রর্ছন। ‘জাগযণ’ গল্পনট নিুযায প্রছাটগর্ল্প এক নতুন ভািা এর্ন নদর্য়র্ছ। উজানত ভার্জয প্রকউ গুরুতয াুস্থ 

র্র, তাযা ধর্য প্রনয় প্রম এাআ ফযানধ প্রকান ার্দফতায ৃনি। তখ্ন ঝা াঅর্, াঅর্যার্গযয জনয প্রাআ প্রদফতায উর্ের্য ূকয, 

াাঁ, প্রভাযগ, ভদ, ভাাং াআতযানদ ূজায াভগ্রী ননর্ফদন কযা য়। নকন্তু প্রদফতায াধয নয় ফযানধ প্রথর্ক ভুনক্ত ঘটার্না। পর্র 

উজানতর্দয জীফর্নয ননদারুণ াজ্ঞতাাআ জয়ী য়। নফনা নচনকৎায় প্রযাগীয ভৃতুয ঘর্ট। কানরগাাআ নিুযা গর্ল্পয নায়ক 

নগুযাাআর্য়য নতা। নগুযাাআ াঅগযতরা র্য নগর্য় প্রদর্খ্ এর্র্ছ প্রখ্ার্ন নচনকৎায ুফযফস্থা। তাাআ নতা কানরগাাআর্য়য 

াংকটজনক নযনস্থনতর্ত ঝা প্রডর্ক েন ৃনষ্ঠর্ক প্র ফুঝর্ত ার্য। প্ররখ্ক এখ্ার্ন েনতনট কথায ভধয নদর্য় উজানতর্দয 

ভযাগুনরর্ক পুনটর্য় তুর্রর্ছন। 

     জুভর্ক প্রকন্দ্র কর্যাআ তার্দয াংস্কৃনত, াঅনদ-নফর্নাদন, তার্দয জীফন ধাযর্নয ভস্ত নকছু াঅফনতেত য়। কানরগাাআর্য়য 

নযফায জুভ চার্লয উযাআ ননবেযীর নছর। নকন্তু টানা কর্য়ক ফছয জুভ কযর্র জনভয উফেযতা হ্রা ায়। পর্র তার্দয নতুন 

নটরায ন্ধান কযর্ত য়। এাআবার্ফাআ নগুযাাআর্য়য বাাআ নফযাাআর্ক ফনযশুয ার্ত োণ নদর্ত য়। প্ররখ্র্কয বালায়- ‘প্রফাঁর্চ 

থাকায জনয খ্াদয চাাআ। খ্াদয পরাফায জনয াযফান নতুন জুভ নটরা চাাআ, তায জনয ননযস্ত্র াফস্থায় ফুর্না শুয ধাযার্রা দাাঁর্ত 

ননর্জর্দয াায়বার্ফ াঁর্।’
৯
 নচনকৎায াবার্ফ নগুযাাআর্য়য প্রছাট প্রফান কুকুাআ ভাযা মায়। াার্িয াুনফধাগুনর ফুঝর্ত 

প্রর্যর্ছ নগুযাাআ। ‘এবার্ফ ফছর্যয য ফছয ঘুর্য কর্তা নটরা ায়া মার্ফ! ননযস্ত্র াফস্থায় কর্তা জীফন নদর্ত র্ফ! পর না 

পরর্র না প্রখ্র্য়, াঅনধ-ফযানধর্ত নফনা নচনকৎায় বুর্গ ভর্য, কর্তা াািী ভানুল াফনি থাকর্ফ।’
১০

 নগুযাাআর্য়য বাফনায় 

াানি ভানুর্লয জীফনমািা  ানস্থর্ত্বয াংকট পুর্ট উর্ঠর্ছ। ফাাংরা ানর্তযয ভূর বূখ্র্ণ্ডয ভানুলজর্নয কার্ছ ানযনচত 

উাদার্ন দতনয এাআ গল্প শুধু গল্পকথা নয়। ভগ্র াানি ভানুর্লয জীফনকথা। াার্িয াঅনদফাীর্দয াঅথোভানজক 

জীফননচি, ানিা াঅয কুাংস্কার্য াঅেন্ন ভানুর্লয কনঠন জীফন াংগ্রাভ এখ্ার্ন স্পি। নগুযাাআ াঅগযতরা নগর্য় প্রদর্খ্র্ছ 

তার্দয যাজা তার্দযাআ ভত উজানত য়া র্ে াঅধুননক নফজ্ঞার্নয ভস্ত ুর্মাগ ুনফধা প্রবাগ কযর্ছ। াঅয কানরগাাআর্য়য 

ভর্তা ভানুল এাআ ুর্মাগ প্রথর্ক ফনিত। তার্দয নচনকৎা নঠকবার্ফ য় না। তাাআ তার্দয জনয ার্িা কর্য থার্ক নননিত 

ভৃতুয। গর্ল্পয প্রর্ল নগুযাাআ তায নতায ভৃতর্দ াঅগর্র প্রযর্খ্ বার্ফ ভস্ত েথা, ভস্ত যকভ প্রালণ-ফিনা প্রথর্ক াফেতয 

উজানতর্দয ভুনক্ত প্রর্তাআ র্ফ। গর্ল্পয ভানপ্তর্ত নগুযাাআ-এয কর্ে একনট দৃপ্ত থ উোনযত য়। ‘াঅভযা ফ াানিয়া 

এক।’
১১

 

     াফেতী নিুযায বূনভুির্দয দুদোয কাননন প্ররখ্র্কয গবীয ানুবূনত প্রর্য়র্ছ। একাআ জানতয ভানুলজনর্দয ভর্ধয 

যফাী াঅয াানিয াঅয াানিয দুস্তয ফযফধান-এাআ ফনকছুাআ এখ্ার্ন এর্কফার্য ফাস্তর্ফয ভানট প্রথর্ক উর্ঠ এর্র্ছ। 

যাজনয ানাধীন  নিুযায় ফা কর্য ফেনক্তভান যাজা এফাং যাজ ানযলদ  কভেচাযীর্দয ভার্রাচনা কযায প্রম দুাঃা 

নগুযাাআ প্রদনখ্র্য়র্ছ তা গল্পকার্যযাআ ানকতায ছনফ। নগুযাাআর্য়য জাগযণ ভগ্র াঅনদফাী াানিয়া ভানুর্লয র্ি মুক্ত র্য় 

েতীকী তাৎমে রাব কর্য। নিুযায ভানট ননজস্ব দফনষ্ঠয ননর্য় গল্পনটর্ত পুর্ট উর্ঠর্ছ।  

     াধাযণ ননম্ননফত্ত ভানুর্লয জীফন াংগ্রাভ  াায়তায নচি একনট গ্রণর্ক প্রকন্দ্র কর্য পুনটর্য় তুর্রর্ছন গল্পকায ভাননক 

চক্রফতেী তাাঁয ‘গ্রণ প্রকর্ট প্রগর্র’ গর্ল্প। গল্পকায এখ্ার্ন গ্রর্ণয র্ি দনযদ্র নযফার্যয জীফন াংগ্রাভর্ক নভনরর্য় নদর্য়র্ছন। 

গ্রণ প্রম াধাযণ ননম্ননফত্ত নযফার্যয প্রযাজগার্য নক েবাফ প্রপর্র তায নচি এখ্ার্ন াঅর্ছ। গল্পনট াঅফনতেত র্য়র্ছ নয্া 

চারক কৃানন্ধুর্ক প্রকন্দ্র কর্য। নয্ায়ারার্দয জীফনী নক্ত ননাংর্ি প্রনয় নয্াচারার্না। তাাআ কৃানন্ধু াুস্থ। াতযনধক 

নযেভ তায যীর্যয উয ফি যকর্ভয থাফা ফায়। তাাআ াংায চারার্নায বায স্ত্রী াফেতী  বাগ কর্য প্রনয়। াুস্থ াফস্থায় 

তার্দয একভাি াফরম্বন াফেতীয ডাক্তার্যয ঘর্য কাজ কযা টাকা  ার্নক াধয াধনা কর্য াঅনা প্রযর্নয চার। প্র ননর্জয 

াযীনযক াফস্থায় স্ত্রী  কনযায জনয নচনন্তত। প্রছাঁিা চাদয গার্য় প্রদফায ের্ি প্ররখ্ক স্বাভী স্ত্রীয াযস্পনযক ম্পর্কেয গাঢ়তার্ক 

পুনটর্য় তুর্রর্ছন। বাঙার্চাযা যীযটার্ক এখ্ন তায জী গানিয াআনির্নয ভর্তাাআ নফকর ভর্ন র্ে। প্রমৌফর্ন প্র ার্নক প্রজায 

নদর্য় নয্া চানরর্য়র্ছ। ুযার্না ফ নকছু তায ভর্ন যর্ছ। ভয় ফদর্রয র্ি র্ি তায জীফন াথেীন র্য় প্রগর্ছ। এখ্ন তায 

িীযা প্রকউ প্রনাআ। এাআ দুযাফস্থা তায একায নয়, প্র ভস্ত গযীফ েভজীফী নযফার্যয েনতনননধ র্য় উর্ঠর্ছ। েনত ভুহুর্তোআ 

তায মন্ত্রণা যর্য়র্ছ। এক ভুর্ঠা ার্ন্নয জনয যীর্যয ভস্ত মন্ত্রণার্ক উর্িা কর্য কার্জ প্রফরুর্ত র্ে। িুধাতে কৃানন্ধু যাস্তায় 

প্রফনযর্য় জ্ঞান-নফজ্ঞান ভি াঅর্য়ানজত গ্রণ ম্পর্কে র্চতনতা ননফর্য মায়। প্রখ্ার্ন গ্রর্ণয দৃয প্রদর্খ্ বার্ফ- ‘কী াূফে 

দৃয। এর্ক এর্ক ূমে ান্ধকার্য ঢাকা ির্ছ। এক ভর্য় একটা নযর্ঙয ভর্তা ভর্ন র। নয্ায চাকায নযঙটায ভর্তা, তর্ফ 

বীলণ ুদয।’
১২

 এখ্ার্ন প্ররখ্ক জীফর্নয েকৃত ফাস্তফর্ক তুর্র ধর্যর্ছন। কৃানন্ধুয েতযি ফাস্তফ র িুধা। তায ান্ন াংস্থান 

কর্য এাআ নয্া। ূমের্ক তায নয্ায চাকায ভর্তাাআ ভর্ন য়। এখ্ার্ন ফনকছুয ভধয নদর্য় প্ররখ্ক তায াায়ত্বনট পুনটর্য় 

তুর্রর্ছন।  
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     জীফন াংগ্রার্ভয এাআ কনঠন রুঢ় ফাস্তর্ফয ভুর্খ্াভুনখ্ র্য় প্র াযর্ত চায় না। তাাআ প্র বনফলযৎ জীফর্নয জনয েস্তুত য়। 

জীফন মুর্ি স্ত্রী  ন্তার্নয জনয তার্ক াংস্থান কযর্ত র্ফ। তাাআ ফাাঁচায তানগর্দ াযানদর্নয মন্ত্রণার্ক প্রঝর্ি প্রপর্র াঅফায 

নতুন কর্য চরর্ত চায়। গর্ল্পয প্রর্ল প্রদখ্া মায় নখ্চুনয ভুর্খ্ ুর্য াফেতী ফরর্ছ- ‘ শুনছনন। াাআফা, প্রর্িায াাআফা। াখ্ন 

াঅয গযর্নয াঅয ডয নাাআ। াভর্নয ফছয গর্রাআ কার্ভ মাাআফ।’
১৩

    এ কথাটা ভস্ত গল্পনটর্ত একনট াঅায ফযিনা ছনির্য় 

নদর্য়র্ছ। এখ্ার্ন শুধু ূমেগ্রণ নয়, গযীফ দম্পনত্তয াভর্থেযয েনতনট নফদু নদর্য় নকবার্ফ যস্পর্যয র্মাগী র্য় জীফর্নয 

ান্ধকাযর্ক দূয কর্য তায নচি াাআ। ফহুকর্ি এখ্ন াফেতীয ভর্ধয দুাঃখ্  ূণযতার্ক জয় কযায ভাননকতা প্রদখ্া মায়। 

স্বাভীর্ক প্র মথাথে ধনভেনীয ভর্তাাআ াঅায ফাণী প্রানায়। এাআ দুাঃখ্মন্ত্রনায় বযা দদননদন জীফর্ন ানাগত বনফলযর্তয স্বপ্ন 

প্রদর্খ্। দুাঃখ্, দানযর্দ্র তার্দয প্রবর্ি ির্র চরর্ফ না। প্রভর্য়র্ক স্কুর্র াঠার্নায বাফনায ভধয নদর্য় দথেক বাফনা পুর্ট 

উর্ঠর্ছ। ভানুর্লয জীফর্ন গ্রর্ণয ভর্তাাআ দুাঃখ্ প্রকর্ট নগর্য় একনদন ুখ্ াঅর্। তাাআ স্তি না প্রথর্ক ফাাঁধা ানতক্রভ কর্য চরায 

ভর্ধযাআ ভনুলযর্ত্বয নযচয়। এখ্ার্ন গল্পকায একনট দথেক বাফনায ভধয নদর্য় গর্ল্পয ভানপ্ত কর্যর্ছন।  

     গল্পকায বীষ্মর্দফ বট্টাচামে ‘ফুিা প্রদফতায ভাচাাং’ গর্ল্প নিুযায উজানতর্দয াফর্নরত জীফনকথা রূায়র্ণ একনট 

াথেক বূনভকায নযচয় নদর্ত প্রর্যর্ছন। এাআ গর্ল্পয ত্রুঘ্ন াঅনদফাীর্দয নচযাচনযত েথায় জুভ চার্লয ভাধযর্ভাআ জীফন-

জীনফকা চানরর্য় মানের। নকন্তু উন্নয়র্নয াগ্রদূত যকাযী ফাফুযা ক্রভাআ াানি এরাকার্ত ঢুর্ক র্িন। ীচ ফাাঁধার্না যাস্তা 

দতনয য়, ভস্ত ফন প্রকর্ট ফত এনগর্য় াঅর্, াঅফায প্রকান ফন ‘নযজাবে’ নচনিত র্য় মায়। ‘ফ জায়গা মনদ নযজাবে র্য় মায় 

তর্ফ াঅভযা জুভ কযফ প্রকাথায়।’
১৪

- এাআ েশ্ন ফুর্কয প্রবতয দানফর্য় প্রযর্খ্াআ ত্রুঘ্নযা ক্রভ াঅর্যা গবীয াযর্ণয র্য প্রমর্ত 

থার্ক। প্রফাঁর্চ থাকায াংগ্রাভ কনঠন প্রথর্ক কনঠনতয র্য় উর্ঠ। দনযদ্র উজানতর্দয জীফন-মার্নয নূযনতভ াফস্থান এাআ ভাচাাং। 

এযাআ ভর্ধয ফহু কর্ি নদন কাটার্ে ত্রুঘ্ন। ত্রুঘ্ন ফুঝর্ত ার্য প্রম এাআফ ভানুল াধাযণর্দয উন্ননত কযর্ত াঅর্নন। ‘প্রাআ 

েথভ প্রমনদন গানি বনতে যকাযী ফাফু এর্নছর, ত্রুর্ঘ্নয স্পি ভর্ন াঅর্ছ প্রনদন তায ার্তয টাক্কারটা প্রমন একফায যর্ক্তয 

তৃষ্ণায় াগর র্য় উর্ঠনছর।’
১৫

   এখ্ার্ন প্রালর্ণয পর্র উজানতর্দয ভর্নয চাা প্রিাব, উর্ত্তজনা  ানস্থযতায নচি স্পি 

র্য় উর্ঠর্ছ। ত্রুর্ঘ্নয এখ্নকায াায়তায প্রছর্ন যর্য়র্ছ ফাাঁচায একভাি াঅেয় ভাচাাংনট প্রবর্ি মার্ে, র্ি যর্য়র্ছ তায 

িুধা। যকাযী তোফধার্ন মত পর্যস্ট দতনয র্ে ততাআ একনটয য একনট জুর্ভয নটরা তার্দয াতছািা র্য় মার্ে। পর্র 

উজানতর্দয ান্ন ভযা নদন নদন প্রফর্ি চর্র। এাআ ভযা ভাধার্নয ূি নার্ফাআ ভিরার্ক র্য ভানুল গিায কাযখ্ানায় 

ানঠর্য়নছর। ভিরার্ক প্রম াঅনদফাী জীফর্নয াাংীদায নার্ফ প্রদখ্র্ত চায় না।  

     ত্রুঘ্ন চায় প্রছর্র যাজা ফাফুর্দয স্কুর্র র্ি ফর্িা র্ফ, ফার্য ভর্তা াানি জুনভয়ায কর্িয জীফন তায ননয়নত র্ফ না, 

ফার্য ভর্তা াানি জুনভয়ায কর্ষ্ঠয জীফন তায ননয়নত র্ফ না। এাআ াঅায় মথাাধয টাকা য়া ভিরার্ক নদর্য়র্ছ প্র, নকন্তু 

ফছয খ্ার্নক াঅর্গ একফায টাকা চাাআর্ত ভিরা াার্ি এর্র ফা ফর্র- ‘নটরায় াঅয টাকা নাাআ। প্রকার্ত্থর্ক টাকা প্রদর্ফা। জুভ 

নাাআ, চাল নাাআ। নতর ধান নাাআ, ফাাঁ কাটর্র াঅগাভ য়া, নটরাাআ ফা প্রকাথায়? ফ প্ররার্ক নগজ নগজ।’
১৬

   তাযয াঅয াঅর্নন 

ভিরা। য ত্রুঘ্নয প্রছর্রর্ক গ্রা কর্য ননর্য়র্ছ। বয নাগনযক জীফর্ন াবযস্থ র্য় মায়া ভিরা াঅয প্রকাননদন নটরায় 

নপযর্ফ না- এভননক ফুর্িা ফার্ক প্রদখ্র্ত না। জুভ চার্লয নটরা প্রনাআ, যীয াক্ত, প্রছর্র দূর্য র্য প্রগর্ছ- ত্রুঘ্নয ভাথায 

ভর্ধয ফ মন্ত্রণাগুর্রা প্রকভন প্রমন জট ানকর্য় মায়। প্র উজানতর্দয ভস্ত জুনভয়ায েনতনননধ। এ গর্ল্পয প্রবতয নদর্য় প্ররখ্ক 

াধাযণ াঅনদফাীর্দয ভফযাথী র্য় তার্দয ভুর্খ্ বালা নদর্য়র্ছন। নফর্লত প্ররখ্র্কয ভভতা গল্পনটর্ক াঅরাদা ভািা 

নদর্য়র্ছ। ুাঁনজফার্দয াঅনফবোর্ফয পর্র উজানতর্দয প্রমৌথ  াভযফাদী জীফনমািা নকবার্ফ প্রবর্ি র্ির্ছ এফাং ফযনক্ত 

স্বাতর্ন্ত্রয উদ্ভর্ফয পর্র প্রমৌথ নযফায প্রবর্ি প্রছাট প্রছাট নযফায গর্ি উর্ঠর্ছ- এাআ ভযায প্রচর্য় প্ররখ্ক ফযনক্ত ত্রুর্ঘ্নয 

ভযার্ক এখ্ার্ন প্রফন গুরুত্ব নদর্য়র্ছন। নিুযায প্রছাটগল্পকায ভকারীন ফাস্তফ প্রেিার্ট জানত-উজানত দনরত  

ননীনিত ভানুর্লয জীফন্ত ভযাগুনরর্ক  াতযন্ত ফাস্তর্ফানচতবার্ফ তুর্র ধর্যর্ছন।  

     ভান প্রদফফভের্ণয ‘ীভানা’ গর্ল্পয ভনর্ভান গ্রার্ভয ভাজন কানাাআ ার্রয প্ররার্বয গ্রা প্রথর্ক াভানয চার্লয জনভটুকু 

ফাাঁনচর্য় যাখ্র্ত োণণ প্রচষ্ঠা কর্য। োণ ফাাঁচার্ত ভা শুবচণ্ডীয ভূনতে ননর্য় নবিা কর্য। স্ত্রী ুির্দয োণ ফাাঁচার্তাআ তায এাআ 

ছরনা। প্রাআ ভাজর্নয ফানির্তাআ ফুবুিু ভানুর্লয র্ি নখ্চুনি প্রখ্র্ত নগর্য় এক াদ্ভুদ ানবজ্ঞতায নকায র্ত য়। প্রর্টয 

নির্দ প্রভটার্নায জনয ভানুলর্ক প্রম কর্তা যকর্ভয ছরনায াঅেয় ননর্ত য় তায েকা প্রদখ্া মায় ভান প্রদফফভের্ণয ‘নফ 

ঠাকুর্যয দয়া’ গর্ল্প। 

     নিুযায ফাাংরা প্রছাটগর্ল্প ননম্ননফত্তর্দয জীফনমার্নয ানুুঙ্খ নফফযণ নফফযণ নদর্য়র্ছন নিুযায ৃজনধভেী নল্পী 

াননতযকগণ। তাাঁর্দয যচনায় উর্ঠ এর্র্ছ ভার্জয াথেনননতকবার্ফ ননছর্য় িা ভানুর্লয দদননদন ুখ্-দুাঃখ্, াঅনদ-

প্রফদনায ছনফ। প্রফাঁর্চ থাকায ের্য়াজর্ন তার্দয েনতনদনকায মন্ত্রণাভয় নচযনযনচত ছনফ এাআ ফ প্রছাটগর্ল্প উর্ঠ এর্র্ছ।   
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১৩। োগুক্ত, ৃ-১২৩ 
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