
অতিতির সৃ্মতি 

বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাত্স শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োয় একটি অনবদ্ে নাম। এত্সা প্রথত্ম যাাঁর সম্পত্কে গুরুত্বপূর্ ে হকছু যথে 

জেত্ন হনই। হযহন ১৫ জসত্েম্বর, ১৮৭৬ সাত্ল পশ্চিমবত্ের িুগহল জেলার জদ্বানন্দপুর গ্রাত্ম েন্মগ্রির্ কত্রন। উচ্চ 

মাধ্েহমক পর্ েন্ত পত্েহছত্লন। এরপর কম েেীবন শুরু িয় ১৯০৫ সাত্ল বাম ো জরত্লর পরীক্ষত্কর অহিত্স জকরাহনর 

চাকহর হদ্ত্য়। এরপর সাহিযেচচো শুরু কত্রন। হযহন অত্নক উপনোস, প্রবন্ধ, নািক, জছািগল্প হলত্েত্ছন। যাাঁর ‘জদ্ওঘত্রর 

সৃ্মহয’ গল্পটির নাম পাত্ে এবাং হকছুিা পহরমাশ্চেেয কত্র এোত্ন ‘অহযহথর সৃ্মহয’ হিত্সত্ব সাংকলন করা িত্য়ত্ছ। একটি 

প্রার্ীর সত্ে একেন অসুস্থ মানুত্ের কত্য়ক হদ্ত্নর পহরচত্য় গত্ে ওঠা মমত্ত্বর সম্পকেই এ গত্ল্পর প্রহযপাদ্ে। এই 

সম্পত্কের সূত্র ধ্ত্র একটি মানুে ওই েীত্বর প্রহয র্েন মমযায় হসক্ত িয়, যেন অনে মানুত্ের আচরর্ হনম েম িত্য় উঠত্য 

পাত্র। এই গত্ল্প সম্পত্কের এই হবহচত্র রূপই প্রকাশ করা িত্য়ত্ছ। 

 

মিান সৃটিকযোর সৃি প্রত্যেকটি েীত্বরই মানুত্ের কাছ জথত্ক ভাত্লাবাসা, ¯ জেি মমত্বত্বাধ্ যথা ভাত্লা বেবিার পাবার 

অহধ্কার রত্য়ত্ছ। অবলা েীব বত্লই জকান প্রার্ীত্ক দ্তূ্র জঠত্ল হদ্ত্য় ভাত্লা বেবিার জথত্ক বশ্চিয করা টঠক নয়। কারর্, 

মিান সৃটিকযো মানুেত্ক সৃটির জেষ্ঠ েীব হিত্সত্ব সৃটি কত্র জ্ঞান ও হবত্বক দ্ান কত্রত্ছন। অনোনে সৃি েীবসমূিত্ক 

সটঠকভাত্ব র্ত্ন, রক্ষর্াত্বক্ষর্ করা মানুত্ের দ্াহয়ত্ব ও কযেবে। প্রত্যেক ধ্ম েই েীব জপ্রমত্ক পুত্র্ের কাে হিত্সত্ব 

আেোহয়য কত্রত্ছ। েীব েগত্যর মত্ধ্েই সৃটিকযোর মিত্ত্ব প্রকাহশয িয়। যাই গহরব-দু্ুঃেী মানুত্ের দু্ুঃে জমাচন, পীহেয 

েীব েন্তুর জসবা এবাং সুহবধ্াবশ্চিয মানুত্ের কলোত্র্ জসবার িায বাহেত্য় হদ্ত্য়ই স্রিার জসবা করা র্ায়। েীব জপ্রত্মই 

রত্য়ত্ছ ঈশ্বর জপ্রত্মর প্রকৃয পথ। 

 

সৃটিকযো, মানুে যথা েীব েগত্যর মত্ধ্েই হবরােমান। সকল মানুত্ের মত্ধ্ে রত্য়ত্ছ জসৌন্দর্ ে হপপাসা। এ জসৌন্দর্ ে হপপাসা 

জথত্কই ভাত্লাবাসার েন্ম। সবই স্রিা যাাঁর গভীর ভাত্লাবাসা জথত্কই সৃটি কত্রত্ছন। িত্ল এ সৃটির মত্ধ্ে র্া হকছু রত্য়ত্ছ 

যার প্রহয ভাত্লাবাসা প্রকাশ করত্ল প্রকারান্তত্র স্রিাত্কই ভাত্লাবাসা িয়। র্হদ্ও স্রিাত্ক আমরা জচাত্ে জদ্হে না হকন্তু 

যাাঁর সৃটির হবশালযার মাত্ে আমরা যাাঁত্ক উপলহি করত্য পাহর। যাই যাত্ক জসবা করত্য িত্ল যাাঁর অপার সৃটি েীবত্ক 

জর্মন ভাত্লাবাসত্য িত্ব জযমহন জসবাও করত্য িত্ব। 

 

মানুে যার চারপাত্শর েীবেগৎ হনত্য়ই েীবনর্াপন কত্রন। আমাত্দ্র চারপাত্শ জর্সব প্রার্ী হবরাে কত্র যাত্দ্র প্রহয 

মানুত্ের দ্াহয়ত্ব ও কযেবে রত্য়ত্ছ। অনাথ, অসিায়, দু্স্থ, হবপদ্গ্রস্ত মানুে জর্মন ঐশ্বর্ েশালী মানুত্ের সাির্ে প্রযোশা 

কত্র টঠক জযমহন েীব-েন্তুমানুত্ের ভাত্লাবাসা জপত্য চায়। েীব-েন্তুত্ক ভাত্লাবাসত্ল ঈশ্বত্রর প্রহয ভাত্লাবাসা 

প্রদ্শ েন করা িয়। উদ্দীপত্কর উশ্চক্তটিত্য শুধ্ু আযে মানবযাত্কই নয়, পশুপাহের মত্যা মূক ও অসিায় প্রার্ীত্কও 

ভাত্লাবাসত্য িত্ব যা প্রহযিহলয িত্য়ত্ছ। 

 

জমাদ্দাকথা, স্রিার সৃি েীবত্ক ভাত্লাবাসত্লই স্রিাত্ক ভাত্লাবাসা িয়। যাাঁত্ক জসবা করার নাত্ম অনে জকান আচার-

আচরর্ পহরচালনা যথা শুধ্ু ধ্োন কত্রই যাাঁত্ক েুহশ করা র্ায় না এ কথা আমরা উদ্দীপত্ক হমেত্নর বাবার বলা মনীেীর 

উশ্চক্ত জথত্ক স্পি উপলহি করত্য পাহর। ‘অহযহথর সৃ্মহয’ গল্পটিত্য প্রার্ীর প্রহয সদ্য় আচরর্ ও সিানুভূহয প্রকাহশয 

িত্য়ত্ছ। কুকুরটিত্ক জলেক অহযহথ হিত্সত্বই যাাঁর বাহেত্য প্রত্বশ করার অহধ্কার হদ্ত্য়ত্ছ র্া প্রার্ীর প্রহয মমত্বত্বাধ্ ও 

ভাত্লাবাসার মূযে প্রযীক। 


