আল োচনো গল্প- ভোঙোঘলেে কোব্য , ল খক – সুল খো সোনযো

‘কোলব্যে উলেক্ষিতো’ে ট্র্যোক্ষিশন ব্োাং ো সমোল োচনো প্রব্োলে আল ো সমোলন চল লে। অনুসূয়ো ক্ষপ্রয়ম্বদোে
মলতো

ক্ষব্কোশমুখী ব্যক্তিত্ব লসখোলন

োঞ্ছনোে প্রেোে সলয় চল লে অক্ষব্েোম।

আসল

সীতো ব্ো

কোদম্বেীলদে মলতো প্রক্ষতষ্ঠিতলদে প্রক্ষত একদৃলে তোকোলত এত ব্যস্ত লে অনযলদে কথো ভোব্োে ফুেসতই
েোওয়ো েোয় নো। ‘মূ

লরোত’, ‘মোক্ত ন
ি ো

লরোত’ - এইসব্ অন্ধ শব্দল োলেে আল ো আঁধোক্ষেলত েোক্ষেলয়

ক্ষগলয়লেন দীলেন্দ্রনোথ, শোক্ষিেঞ্জন, সুল খো সোনযোল ে মলতো শক্তিমোন কথোকোে।
মোত্র লচৌক্তত্রশ ব্েলেে (১৯২৮-৬২) আয়ু সম্ব

ক্ষে

সুল খো সোনযোল ে। ক্ষে

প্রতযি েো ননক্ষতক

সাংরব্, দোক্ষেদ্র্য, মোনক্ষসক েন্ত্রণো, ব্যক্তিগত ক্ষব্েেয়ি ও ককি লেোলগে মৃতযয- আগ্রোসন। েলদ েলদ ব্োধো
েোয় সৃষ্ঠেে আকোঙ্ক্ষো, তব্ুও চ লত থোলক েো নীক্ষতে েোশোেোক্ষশ ল খোক্ষ ক্ষখ। প্রথম গল্প ‘েঙ্কক্ষত ক’
প্রকোক্ষশত েয় ১৩৫১ সোল ে ‘অেক্ষণ’ েক্তত্রকোয়। কম লব্ক্ষশ ৩১ ষ্ঠ

গল্প ল লখন ক্ষতক্ষন। েোে প্রমোণ
েক্ষিলয় আলে ‘েক্ষেচয়’, ‘চতয লকোণ’, ‘নতয ন েক্তত্রকো’, ‘স্বোধীনতো’ এমন ব্েয সোমক্ষয়কীে েোতোয়।
ব্োমঘেোনোে ব্োইলেও ক্ষব্স্তোে লেলয়লে তোঁে সৃ ন

গৎ। ক্ষকন্তয এত

ব্ঞ্চনো ও প্রতোেণোে েোেোি

লেক্ষেলয় , তীি্ণতম শোেীক্ষেক কে ব্েন কলে ব্োাং ো সোক্ষেতযলক সমৃদ্ধ কেল ও, উত্তেকোল ে মোনুষ
তোঁলক লতমন কলে মলন েোলখক্ষন।
ল খলকে আক্তিক েন্ত্রণোে েযব্ুেয ক্ষব্কোশ সম্ভব্ নয় কখনওই। তোঁে সমগ্র অক্তস্তলত্বে খণ্ড ক্ষব্খলণ্ডে
প্রক্ষতফ ন ঘল

সোক্ষেলতযে ক্ষব্ক্ষভন্ন চক্ষেলত্র। সুল খো সোনযোল ে েচনোলতও সমগ্র সত্তোে ক্ষেন্নোাংলশেই

প্রকোশ ঘল লে।

েক্ষব্ে মলতো লভলস উলেলে ভোঙো ভোঙো য কলেো
তোঁে ‘ভোঙোঘলেে কোব্য’ এমনই এক গল্প।

োকেো সত্তোে ক্ষনিঃশব্দ উেক্ষিক্ষত।

গলল্পে নোম এব্াং গলল্পে শুরু দুল োলতই ‘ভোঙো’ শলব্দে ব্যব্েোে। ভোঙন ধেো লব্সুলেো কোক্ষব্য লেন। ‘উ ল
েোওয়ো লনৌকো’ লেন তোেই এক নে ক্ষচত্র। কিো নোিোে আওয়ো

োও ‘খ খ ’ কলে। ধ্বনযোিক শলব্দে

ধ্বক্ষনক্ষব্নযোলসও লসই লব্-সুে কোষ্ঠেনয। ‘খ খ ’, ‘ক্ষখ ’-এ ক্ষনক্ষমতি ককিশ অনুপ্রোস।
সুমিে প্রক্ষত ব্োসিীে প্রক্ষতক্তিয়োলতও লস-ই ক্ষনমমি ককিশতো। ‘ দোঁলত দোঁত লচলে গো লেোিোলনো কথো’, নো
খোওয়ো, ‘লেল লমলয়গুল োলক ক্ষে লব্ দুমদোম’ – এগুল ো ক্ষনতয ব্তিমোন ক্তিয়োয় ব্যব্হৃত। অথোৎ
ি লেো
ঘে োয় অক্ষতক্ষথ এল

ব্োসিী এমনই প্রক্ষতক্তিয়ো কলে থোলক । এই প্রক্ষতক্তিয়োে অক্ষভজ্ঞতোলতও

ঙ ধলে

লগলে, মেলচ েলি লগলে।
ব্োসিীে শব্দ ক্ষনব্োচলনও
ি
অদ্ভযত ঋণোিক কোক্ষব্যকতো। ‘ঘলেে গেলম, আগুলনে গেলম’ লস

োমো

েোখলত েোলে নো গোলয়, তোে উেে সোমলন ব্লস থোলক ‘ধুমলসো েুরুষ মোনুষ’।
একেক্ষত্ত এক ব্োেোন্দো। লস োও ব্যব্হৃত েোন্নোে কয় ো আে কোলে
েোেলনে

- দোেয েদোলথ।ি অথোৎ
ি অব্সে

োয়গোয় ক্ষব্লফোেলণে মো মশ ো( মলন েলি লপ্রলমন্দ্র ক্ষমলত্রে ‘লটোভ’ গলল্পে কথো)। মন্মলথে

লচেোেোলতও আব্োে লসই ঝলিে প্রসঙ্গ – ‘লকমন উলি েিো কোলকে মত রুি শীণ ি লচেোেো’। লচেোেো
ভোল ো অব্শয সুমিেও লনই। মন্মথদোে
কিো নোমোয় ও চোলয়ে

ব্সোয়।

নয চো কেোে অনুলেোলধ ( অেেোধীে মলতো) ব্োসিী ‘দুম’ কলে

মনুদো কথোয় কথোয় একই প্রগ ্ভতোয় অরুনোে মৃতযয ও েোত্রী ল যোক্ষতে সলঙ্গ ক্ষব্লয় এব্াং েুত্র োলভে
কথো

োনোয়। ল যোক্ষত ও মনুদোে আক্ষথক
ি সাংক ও ল োিোতোক্ষি মোেো সাংসোলেে এক ো আব্েো ইক্ষঙ্গতও

েোওয়ো েোয়। ল যোক্ষত –সুমিে আিক্ষেক সম্পলকিে ক্ষচত্রও চক্ষকলত উলে আলস। েযোেোনলয়ি ব্োসিীে
লগোেলন কোন েোতো ক্ষনলয় উক্ষিগ্ন েলয় েলে সুমি। ঘে লেখোলন ভঙ্গু ে, লসখোলন এমন োই লতো স্বোভোক্ষব্ক।
‘আশ্চে ি সুন্দে সুমলি’ে প্রক্ষত লপ্রম প্রচ্ছন্ন, সলন্দে আে আগ্রোসী চচতনযই প্রক । আসল

‘ব্োল ’ ক্ষকেয

এক ো, সুলে লেোক অথব্ো লব্সুলে।
ঘুেক্ষচ ভোঙো ঘলেে লচোেোেলথ উঁক্ষক লদয় ব্োইলেে আল ো। শ্বোসকে লথলক ব্োঁচলতই মোনুষ এক য ব্োইলে
লেোল । সুমিও এক শক্ষনব্োলে ‘উ ল েোওয়ো লনৌলকোে মলতো ব্োসোয় ক্ষফেলত’ নো লচলয় মন ভোল ো কেোে
নয েযল েোয় ল যোক্ষতে কোলে। প্রোণলখো ো ব্োতোলস প্রোণ ভলে শ্বোস লনয় দু লনই। মন খুল ক্ষব্ক্ষনময় েয়
দুই ভোঙো ঘলেে সুলে ো কোক্ষব্য। দু লনে শূনযতো লেন েয েয কলে লগলয় ওলে। অনযক্ষদলক, মনুদোও লেন
ক্ষেতৃতোক্ষন্ত্রকতোে আভোস ব্লশই (সুমিও তোে ব্োইলে নয়) ব্োধয ঘলেোয়ো লমলয় খুলঁ
লব্িোয়। েোলক
লশখোলব্, েিোলব্ আব্োে েোে উেে ক্ষনভিে কেলব্। ব্োসিীে কোলে ক্ষগলয় ষ্ঠেক লসই আস্বোদ োই েোয়।
অদ্ভযতভোলব্ অ-সঙ্গক্ষতগুল ো লেন েথোথ ি সঙ্গলত সুলে ো েলয় ওলে। েক্ষদও সব্ই সম্ভব্ত আেোত ও
আেক্ষতক।
মুখেো ব্োসিীে মধুে েক্ষেব্তিলন ক্ষব্ক্তিত েয় সুমি। এ মোধুে ি তোে কোঙ্ক্ষঙ্ক্ষত, ক্ষকন্তয তোে কতৃলি ত্ব নো
েলয় অলনযে কোেলণ েল

লস ো ক্ষকেযলতই আত্তীকেণ কেলত েোলে নো। ওক্ষদলক মনুদোও ব্োেব্োে

েোলেলেোলে তোে inferiority complex-এে কথো

োনোয় ল যোক্ষতলক। ল যোক্ষত এই অনস্বীকোে ি সক্ষতয ো

োলন, তব্ুও তোে কোন্নো েোয়। ব্োস্তক্ষব্কই সম্পলকিে ক্ষব্ক্ষচত্র ঘেব্োক্ষি, ষ্ঠেকোনো েোওয়ো কষ্ঠেন।
সুমি আে ল যোক্ষত দু লনই তোলদে দোম্পতয সঙ্গীে কোলে ভয ক্ষনব্োচলনে
ি
কথো স্বীকোে কলে। ক্ষকন্তয
তোলতও স্বক্তস্ত েোয় নো। দু লন এক সোলথ থোকল দু লনেই মলন েয় - লেন লকোথোও লকোনও অব্লে ো
লনই – সব্ লেন মেযয়োে ক্ষমষ্ঠে গলন্ধ আচ্ছন্ন। েয়লতো সোমক্ষয়ক ব্ল ই এত ো তৃক্ষি। ক্ষনতয চনক্ষমক্ষত্তলকে
লত ক্ষচল দোগ লসখোলন েলিক্ষন।
ব্ীণো ক্ষসলনমো েল

লদখো েলয় েোয় চোে

লনে। দোম্পলতযে অপ্রচ

ভূ ক্ষমকোয় মুলখোমুক্ষখ েয় তোেো।

অস্বক্তস্তে ফোঁকলফোকে গুল ো লব্ো োলত ব্যস্ত েলয় েলি ব্োসিী। ঘলে লিলক এলন খোওয়োয় সব্োইলক।
আসল

এ-ও এক ো মোনস প্রক্ষতেিো। ক্ষকন্তয কতিণ! ক্ষব্েন্নতো আে অসুখ গুল ো আব্োে মুলখোমুক্ষখ

েয়। ঝগিো কলে। নীেব্ েয়। অথচ ল যোক্ষত ক্ষকাংব্ো সুমি লকউই ষ্ঠেক এমন ো চোয়ক্ষন। তোেো প্রলতযলকই
ক্ষনল লদে ভোঙো ঘলে লথলকই ভোঙো

োনো োে ফোঁক ক্ষদলয় েোত ব্োক্ষিলয় ব্ৃষ্ঠেলত ক্ষভ লত লচলয়ক্ষে । ও য কু
মুক্তিই েয়লতো কোঙ্ক্ষঙ্ক্ষত। ভোঙো ঘলেে কোক্ষব্যকতো ওখোলনই।

