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      শরৎচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয় বিট্রোবচত ‘অভোগীর স্বগ গ’ গট্ে সোমন্তিোট্ের বিম গম রূপ ও িীচু শ্রেণীর হতেবরদ্র মোিুট্ের েুুঃখ-

কষ্ট ও যন্ত্রণোর ছবি ফুট্ে উট্েট্ছ। কোঙোলীর মো িীচু জোট্তর শ্রমট্য় িট্ল েোকুরেোস মুট্খোপোধ্যোট্য়র স্ত্রীর শি কোছ শ্রেট্ক 

শ্রেখোর সোহস শ্রপল িো। কোঙোলীর মো েুট্লর শ্রমট্য়। তৎকোলীি বহন্দ ুসমোট্জর িণ গ বিভোজি অিুযোয়ী শ্রস িীচু জোট্তর 

মোিুে। অিযবেট্ক েোকুরেোস মুট্খোপোধ্যোট্য়র স্ত্রী ব্রোহ্মণ িংট্শর। তোই িীচু জোট্তর হওয়োর কোরট্ণ উঁচু জোত েোকুরেোস 

মুট্খোপোধ্যোট্য়র স্ত্রীর শি অভোগীর মো কোছ শ্রেট্ক শ্রেখোর সোহস শ্রপল িো।  
 

       অভোগীর মৃতুযর পর পুত্র কোঙোলী মোট্য়র সৎকোট্রর প্রট্য়োজিীয় কোট্ের জিয সমোট্জর উঁচু শ্রেণীর শ্রলোট্কর বিকে যোয়। 

বকন্তু তোরো কোেট্তো শ্রেয়ইবি, উপরন্তু কোঙোলীট্ক ভৎগসিো, বতরস্কোর, অিজ্ঞো, অিট্হলো, গলো ধ্োক্কো প্রভৃবত তোট্ক সহয 

করট্ত হট্য়ট্ছ। সমোট্জ সি গেোই উঁচু শ্রেণীর মোিুে কতৃগক িীচু শ্রেণীর মোিুট্েরো শ্রশোেণ-িঞ্চিোর বশকোর হয়।  

      

      গেটেট্ত তৎকোলীি বহন্দ ুসমোট্জর সংস্কোট্রর প্রবত ইবিত প্রেোি করো হট্য়ট্ছ। তৎকোলীি বহন্দ ুসমোট্জ বিশ্বোস করো 

হট্তো শ্রয বপতো-মোতো যবে মৃতুযর পর শ্রছট্লর হোট্ত আগুি পোয়, তট্ি তোরো স্বট্গ গ যোট্ি। এ বিশ্বোস ‘অভোগীর স্বগ গ’ গট্ের 

অভোগীর মট্ধ্য বছল। কোঙোলীর হোট্তর আগুি প্রোবির মধ্য বেট্য় শ্রস স্বগ গ যোট্ি, এেোই বছল তোর বিশ্বোস।  
 

     প্রশ্ন: ‘শ্রতোর হোট্তর আগুি যবে পোই, আবমও সট্গয যোি’-উক্তিটে িযোখযো কর। 

     প্রশ্ন: কোঙোলীর মো েোকুরেোস মুট্খোপোধ্যোট্য়র স্ত্রীর শি কোছ শ্রেট্ক শ্রেখোর সোহস শ্রপল িো শ্রকি? 

      

      কোঙোলীর চবরত্রটে বিয গোবতত ও বিপীবিত। বপতো শ্রিঁট্চ েোকট্লও অিযত্র বিিোহ কট্র চট্ল শ্রগট্ছ। একমোত্র মো তোট্ক 

শ্রছোেট্িলো শ্রেট্ক খুিই কট্ষ্ট মোিুে করট্ছ। সট্িমোত্র শ্রস কম গজগট্ত প্রট্িশ কট্রট্ছ। কোঙোলীর মো ভোিত কোঙোলী িি 

হট্য় তোর েুুঃখ শ্র োচোট্ি। তোর শ্রসই আশো পূরণ হট্লো িো। অভোগী অসুস্থ হট্য় মোরো শ্রগল। এর সট্ি সট্ি কোঙোলীর জীিট্ি 

চরম েুেগশো শ্রিট্ম এট্লো। মোট্য়র সৎকোট্রর জিয সমোট্জর শ্রকউই একেু সোহোযয করল িো। সিোই তোট্ক েরূ েরূ কট্র 

তোবিট্য় বেল। শোরীবরক বিয গোতি করট্তও জবমেোট্রর কম গচোরীট্ের বচট্ে েোগ পয গন্ত পিল িো। কোট্ের অভোট্ি মোট্য়র 

সৎকোর করট্ত পোরল িো। 

 

      গট্ে কোঙোলী সোমন্ত প্রভুট্ের প্রকৃত রূপটে অিট্লোকি কট্রট্ছ। তোট্ের জবমট্ত তোর মোট্য়র হোট্ত লোগোট্িো গোছটে হট্য় 

শ্রগট্ছ জবমেোট্রর। এভোট্িই সোমন্ত প্রভুরো েবরদ্র অসহোয়ট্ের শ্রশোেণ কট্র বিট্জরো সম্পট্ের মোবলক হয়। মোট্য়র 

সৎকোট্রর জিয কোঙোলী জবমেোট্রর শ্রগোমস্তোর কোট্ছ তোট্ের শ্রিলগোছটে কোেোর অিুমবত প্রোে গিো করট্ত যোয়। শ্রগোমস্ত 

জোিোয় পোচঁ েোকোর বিবিমট্য় শ্রস গোছ বিট্ত পোরট্ি। 

      

      গট্ে সোমন্তিোট্ের বিম গম সি গগ্রোসী রূপ ফুট্ে উট্েট্ছ। এর পোশোপোবশ আমরো শ্রেখট্ত পোই তৎকোলীি িোরীট্ের বিবভন্ন 

সংস্কোর। িীচু শ্রেণীর েবরদ্র মোিুট্ের েুুঃখ-েুেগশোও এ গট্ে ফুট্ে উট্েট্ছ। মোট্য়র প্রবত সন্তোট্ির ভোট্লোিোসোর পবরচয়ও 

আমরো এ গট্ে পোই। মোট্ক ভোট্লোট্িট্স মোট্য়র শ্রশে ইট্ে পূরণ করট্ত বগট্য় অসহোয় কোঙোলী প্রতযক্ষ কট্রট্ছ সোমন্ত 

প্রভুট্ের বিম গমতো। 
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