আল োচনো
গল্প – ঘেন্নো

গল্পকোর – সুল খো সোনযো

সুল খো সোনযোল র গল্প

প্রকোশ – অননযো পত্রিকো , পঞ্চম সংখযো

তোাঁর সময়লক ধোরণ কলরলে। তোলের ঘ োল ো ঘতোল ননন। তোলের েনি

এাঁলকলেন। আর ঘসই েনির ঘেতলরর কথোট

তু ল

এলন তো প্রকোশ করলত ঘচলয়লেন । তোর মলধয

ঘেমন ঘিেনো আলে, সংগ্রোম আলে, ঘতমনন আলে েোল োিসো ও প্রনতলরোলধর অননিোে যইনিত । ঘকোনও
কোরলণই তোাঁলক তথোকনথত ‘িোমপন্থী ঘ খক’ ি ো েোলি নো, েনেও তোাঁর েোিনো জুলে সমোজ সলচতনতো
এিং িোমপন্থো অিশযই নে । তিুও ি ো েোলি নো, কোরণ ঘকোনও রকম ঘগোাঁেোনম িো সংকীণতোর
য
েোয়োও
নতনন পেলত ঘেননন তোাঁর ঘ খোলত।
সুল খো সোনযোল র করুণ জীিনকোনিননর পরলত পরলত

গলল্পর উপকরণ, ঘেমন থোলক আলরো

অলনক ঘমলয়র জীিলন। ঘসই গল্পগুল োলত নিনিপ্ত েোলি েনেলয় নেট লয় আলে তৎকো ীন সমোজ ও
সমলয়র কথো, ঘসই সলি নিলশষ েোলি নোরীর কথো। নোরীর সমসযো, সংক , েন্ত্রণো একোনকত্ব , আলিগেোল োিোসো, নপতৃতলন্ত্রর পরোক্রলম তোর িোনরলয় েোওয়ো ননেু ননেু অিস্থোন - সমস্তই তোাঁর ঘ খোলত
নিলশষ েোলি ঘিলজ ওলে। অিযক্ত অনুেূনত প্রকোলশর একমোি মোধযম নকংিো অস্ত্র িলয় ওলে ক ম।
সমলয়র িোত ধলরই নিপেস্ত
য জনজীিন, ঘেশেোগ ও উদ্বোস্তু জীিলনর েন্ত্রণো েথোথ যেোপ ঘ ল লে তোাঁর
ঘেো গলল্প। উদ্বোস্তু িত্রস্তর ঘপ্রিোপল ঘ খো ‘অন্তরোয়’ গলল্প িোইলরর ঘচলয় ঘেতলরর অসুখ োই িে িলয়
ওলে। একই প েূ নমলত এক নোরীর মুক্তমলনর প্রি

ঝোপ োয় সংস্কোর ঘথলক উত্তরলণর গল্প ‘

গগু’ ।

উদ্বোস্তু জীিন েন্ত্রণোর আধোলর ঘ খো ‘গোজন সন্নযোসী’ গলল্প উলে এলসলে িোাঁচোর জনয ঘেৌথ সংগ্রোলমর
কথো। প্রসিত উলেখ করলত িয় আিু রুশেগ-এর ঘ খো ‘িোে’ , সোেোৎ িোসোন মোলটোর ‘ঘমলয়ট নেেী
ঘথলক এলসনে ’, সসয়ে ওয়ো ীউেোিগ-র ‘একট তু সী গোলের কোনিনী’, িোসোন আত্রজজু িলকর ‘খোাঁচো’,
েীলপন্দ্রনোথ িল্যোপোধযোলয়র ‘গ্রিণ’, সতীনোথ েোেুেীর ‘গণনোয়ক’ প্রেৃ নত আলরো গলল্পর কথো।
ঘেশেোগ ও নেন্নমূ

মোনুলষর েূ লগো িীন ধুকধুলক জীিলনর কথোই তোাঁর ‘ঘেন্নো’ গলল্পর মূ

নিষয়।

নোরীর ক লম উলে এলসলে ননম্ননিত্ত নোরীর প্রোনন্তক েোপননচি। তোর েন্ত্রণো, তোর নিিনমষো, তোর
প্রনতলরোধ ও আকণ্ঠ ‘ঘেন্নো’।
চূ েোন্ত আনথক
য সংকল
কোল

নোরীর ঘচোরোই মো

নিত্রক্রর ঘগোপন ইনতিোস পনরনচত। ঘেশেোলগর নেন্নমস্তো

ঘস ইনতিোস আলরো রক্তোক্ত িলয় ওলে। িমতোর ঘ ো ুপ ত্রজহ্বো আলরো প্রি

থোলক েোনরদ্র্যলক। ঘচোর পুন লশর ঘখ োয় তকমোর আেোল

েোলি ঘ িন করলত

আত্মলগোপন কলর থোলক ঘনকলে-পনরচয়।

নশকোরীর আগ্রোসলনর প্রনতলরোলধ একে ো থুতুর মলতো উলে আলস ‘ঘেন্নো’।
পূিিলির
য
নশকে নোঁ লে ঘসৌেোনমনী আলস এপোলর। আলস নখলের েোলয় - ধলমরয সম্ভোিয েলয়।
েখ

ননলত নগলয় প্রোণ েোয় স্বোমী কোনতযলকর। পোেোয় িোিুরোও চল

সল র

েোয় ঘেশলেলে, তোই ঘখলত খোওয়োর

উপোয় োও িন্ধ িলয় েোয়। প্রনতলিশী কোনোইলয়র আকুনত ও ননলষধ

অমোনয কলরই ঘেল র িোত ধলর

িোাঁ ো ঘেয় ঘসৌেোনমনী। ‘মোন ইজ্জত ননলয় োনো োনন’ আর ‘ঘ োে আর পোলপর েেোেনে’ আলে ঘজলনও
অনয ঘেলশর পলথ পো িোনেলয়নে

ঘসৌেোনমনী। ঘেশলনর িোজোর প্রল োেন এনেলয় আশ্রয় ঘপলয়নে

সু্রীর কোলে। আলরো অনয ননম্ননিত্ত নোনরর মলতোই অনেযস্ত িোলত শুরু িয় তোর চরোই চোল র িযিসো।
ুনকলয় চুনরলয় ঘেলন ঘেোকোলন চ লত থোলক ট লক থোকোর েোই।
ননস্তোর ঘনই ঘসখোলনও। ঘেশিীন উদ্বোস্তু মোনুষট লক িোরিোর ঘখোাঁচো ঘেয় তোরই সিেোিী নোরীরো। ঘস
ঘে পংত্রক্তর িোইলর - এই োই খুনাঁ চলয় মলন কনরলয় নেলত চোয় তোরো। ‘িোিো ’ িল তোলক মুিুমুিয ু ঘিয়

প্রনতপন্ন কলরতোর িীনমনযতো োলক ঘ োেনীয় খোিোলরর মত চো লত থোলক তোরো। অথগত
য
েোলি িোতোনস,
সু্রী, ঘসৌেোনমনী সকল ই এক ঘশ্রনণর। ঘকি

নশকলের সোমোনয নেন্নতো। ননতয অপমোলনর

িোধযতোমূ ক প্রোনপ্তলেোগ ঘথলক ঘরিোই পোয় নো ঘসৌেোনমনীর িো ক পুিও। েন্ত্রণো ঘেিোর নিংস্র ঘখ ো
চল ঘসখোলনও।
চ োর পলথ প্রশোসননক কোেোলমোর সক লক তু ষ্ট কলর ঘে ু কু পয়সো েলর ঘ োলক তো খুিই সোমোনয।
তিুও চ লত িয়, চো োলত িয়। এরই সোলথ নকেু ো স্বত্রস্ত ও সিোনুেূনতর ঘেোাঁওয়ো আলস ঘেোকোনেোর
সখোর কথোয়। ঘস ঘসৌেোনমনীর নিপন্নতো ঘিোলঝ, তোলক েোল োলিলস আশ্রয় ঘেিোর কথো জোনোয়। নিিোলির
নস্বকৃতী নেলত চোয়। ঘসোউেোনমনীর েীরু মন প্রথলম প্রথলম আস্থো নো ঘপল ও পলর নদ্বধোদ্বন্দ্ব অনতক্রম
কলর ঘস-ও েরসো করলত চোয়। সন্তোলনর নশিোসি এক ো েনিষযলতর স্বপ্ন ঘিোলন। ঘসই িুনলনর সুলতোর
রলে রলেও থোলক েয়।
গপলন চো

নিত্রক্র করলত নগলয় ধরো পেোর েয় থোলক প্রনত মুিলূ তয। নিপে ওাঁ ত ঘপলত থোলক। তোই

ঘগোপন করোর নেন্ন পদ্ধনত েোিলত িয়। চল র সতনর নিনচি কোপে। শরীলরর েোাঁলজ, ঘপোষোলকর
আেোল

থোকলি চো । ঘসৌেোনমনী নকেু ো গররোত্রজ িলয়ই ওই ঘপোষোক পলে। আর নস্থর কলর ঘসই নেনই

ঘস … সখোলক জোনোলি তোর নসদ্ধোলন্তর কথো।
নকন্তু গরীলির স্বপ্ন, ইলে িড্ড নেিলে। িোস্তিতোর পো
নসগোলরল র মলতোই পো নেলয় নপলষ ঘ ল

পোয় নো সিসো। িমতোর প্রতোপ পুলে েোওয়ো

তোলক। খোনক ঘপোষোক পেো

ম্বো চওেো অন সোলরর িমতো

চনরতোথ য করোর জনয সলি তোাঁলিেোর প্রিরীও রোলখ। আর িমতো েোর িোলত,
তোর কোলে পুতু

ো সো আর ঘেৌনতো ঘতো

ঘখ ো। িোতোসীলক অনতক্রম কলর তোলের নজর নগ লত আলস ঘসৌেোনমনীলক।

ঘসৌেোনমনী প্রনতিোে কলর, চো
কলর। নকন্তু অন সোর ঘতো চো

চুনরর েনে শোত্রস্ত িয়, তলি তো ঘেন সিসমলি
য
িয় – এমন োই েোনি
চোয় নো। তোর নরুণ-ঘচোখ আাঁনতপোনত কলর খুজ
াঁ লত চোয় চল র আেোল

থোকো ঘসৌেোনমনীর শরীর। প্রশোসননক প্রতোপ আর েয় ঘেনখলয় অনধকোর করলত চোয় ঘসৌেোনমনীলক।
প্রথলম নশক

ঘ লন, পলর অন সোলরর চুল র মুটে ধলর আ কোলত চোয় ঘসৌেোনমনী। প্রশোসলনর
পশুগুল োলক ঘেকোলত চোয় নননম্ননিত্ত প্রোন্তিোসী নোরী। ঘচোলখমুলখ েৃণো টেকলর ওলে। ঘশষলমষ োনথর
েোলয় চ ন্ত ঘেন ঘথলক নে লক পলে নগ্ন ঘসৌেোনমনী। চল র কোপে ো িোলত ঘথলক েোয় অন সোলরর।
িযিিোরলেোগযলক িযিিোর করলত নো ঘপলর তোর ঘখো লসর প্রনত ‘ঘেন্নো’।
এেোলিই, পুলরো গলল্প , নিলশষ কলর গলল্পর ঘশলষ জীিন্ত িলয় উলেলে েৃণো। েৃণো রোষ্ট্রেলন্ত্রর প্রনত, েৃণো
প্রশোসননক কোেোলমোর নিকৃত অলির প্রনত, েৃণো ননম্ননিত্ত অসিোয় জীিনেোপলনর প্রনত। ঘগো ো গল্প
জুলেই এই নিিনমষোর সুর ো তীব্র িলয় ঘিলজলে।

