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Abstract
Suchitra Bhattacharjee is one of the prominent Bengali litterateurs of recent time. Her
writing focuses on contemporary social issues. She wrote many short stories, which are
illuminated from different aspects of women’s lives. Exploitations and sufferings of women
regardless of their social or economic identities find a distinct voice in her writing. While she
is famous for her writing on women’s issues, she does not consider herself a feminist. She has
illustrated various problems of women’s lives through her writing. Marital turmoil is a
important social issue of present time in our society. In her short stories, we can see that she
focused on this. Sometimes traditional practices and customs of our society tied up woman’s
life in the dark. But in her short story, woman did not accept any kind of torture. The present
paper tries to show woman’s struggles in different aspects regarding their life and works in
the context of the short story of Suchitra Bhattacharjee.

াঅধুননক ফাাংরা দছাটগল্পেয জগল্পত ুনচত্রা বট্টাচামন একনট জননিয় নাভ। নতনন ননল্পজল্পক নাযীফাদী দরখক
নল্পল্পফ স্বীকৃনত না নদল্পর তাাঁয গল্পে নকন্তু দভল্পয়ল্পদয ানফাংফানদত িাধানয রক্ষ কযা মায়। ১৯৫০ াল্পর
াাংনফধাননক ভানানধকায রাল্পবয দীঘন ভয় ানতক্রান্ত ফায য াঅজ দভল্পয়যা নফশ্বায়ন তথা ভুক্ত
াথননীনতয ভান াাংীদায। াল্পে মায়া ভয়, ভাজ  জীফনল্পফাল্পধয ল্পে াঅজ দভল্পয়যা ননল্পজল্পদয
দ্রুতরল্পয় ফদল্পর ননল্পে। নক্ষায াল্পথ াল্পথ নফনবন্ন ুল্পমাগ-ুনফধা রাল্পবয পরস্বরূ দচাখ কান দখাল্পর
মায়াল্পত দভল্পয়যা নচযাচনযত িথা, যীনত-নীনতয নফরুল্পে াঅজ িশ্নভুখয। ানযায় াভান য কল্পয াঅা
ান্তাঃুল্পযয নাযীযা াঅজ মখন াঅয াঅল্পা কযল্পত নকাংফা ভাননল্পয় ননল্পত চাাআল্পছ না, তখন টান ল্পেল্পছ
নতৃতল্পেয ভূল্পর। নাযীয ভল্পধয ফযনক্তস্বাতেযল্পফাল্পধয স্ফূযণ ঘটায পল্পর নযফাল্পয, দাম্পতয ম্পল্পকন তুভুর
াানন্তয ূত্রাত। মায নযণাভ নফফা নফল্পে ।
াঅফায াল্পনক ভয় ুরুল্পলয দস্বোচানযতা নকাংফা যনাযীয িনত াঅনক্তয কাযল্পণ দাম্পতয ম্পল্পকন
দদখা দদয় াানন্তয ঘনঘটা এফাং দল নযণনত ঘল্পট নফফা নফল্পেল্পদ। াম্প্রনতক ভল্পয় নফফা নফল্পেল্পদয
তকযা ায ক্রভ ঊর্ধ্নভুখী। ুনচত্রা বট্টাচামন তাাঁয একানধক গল্পে নফফা নফল্পেল্পদয িেনটল্পক নানা চনযত্র 
কানননয ভাধযল্পভ উস্থান কল্পযল্পছন। নবন্ন নবন্ন দৃনিল্পকাণ দথল্পক নফলয়নটল্পত নতনন াঅল্পরা দপল্পরল্পছন। নফফা
ূফনফতনী নাযী জীফন খাননকটা নননিল্পন্তয ল্পর নফফা যফতনী জীফল্পন াল্পনক ভল্পয়াআ তাল্পক ভাননল্পয় চরল্পত
য়। াঅাূণনা দদফী ফল্পরনছল্পরন- ‚দভল্পয়ল্পদয জীফল্পন দতা জীফনবয ভযাল্পনল্পজযাআ দকৌর।‛১ নকন্তু মখনাআ
দকাল্পনা নাযী াঅয ভাননল্পয় ননল্পত চায় না, তখন নফল্পেদ াননফামন ল্পয় ল্পে। ভুূল্পতন স্বাভী, শ্বশুয ফানে য ল্পয়
মায়। ানযনদল্পক দভল্পয়য ফাফা-ভা এাআ নফল্পেদ চান না, শ্বশুযফানেল্পত দকাল্পনা ভল্পত নেল্পক থাকাল্পতাআ দম
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ুনচত্রা বট্টাচাল্পমনয গল্পে দাম্পতয াানন্ত  নফফা নফল্পেল্পদয দিনক্ষল্পত নাযীজীফন

রূশ্রী দদফনাথ

নাযীজীফল্পনয দগৌযফ। এভনটাাআ দম যীনত। নকন্তু ুনচত্রা বট্টাচাল্পমনয গল্পেয নাযীযা দভল্পন দনফায িল্পশ্ন াল্পনক
ভয়াআ ফযনতক্রভী। াঅজল্পকয দভল্পয়ল্পদয নফনফধ জীফন জনটরতায কথা াঅভযা তাাঁয গল্পে দল্পয় মাাআ
াঅল্পর াঅজ মনন্ত দভল্পয়ল্পদয দকাল্পনা ননজস্ব নেকানা দনাআ। য় ফাল্পয ফানে, নয় শ্বশুয ফানে াথনাৎ
ুরুল্পলয নেকানায় দ াঅনশ্রতা িাণীভাত্র। ুনচত্রা বট্টাচাল্পমনয গল্পে ানধকাাং নাযী নফল্পেদ যফতনী জীফল্পন
ফাল্পয ফানেল্পত াফস্থান কযল্পর াল্পনযয উয ননবনযীর ল্পত চায়নন। াথননননতকবাল্পফ স্বননবনযীর ল্পয়
ন্তান ননল্পজয দানয়ত্ব ননল্পজাআ ারন কল্পয দগল্পছ। ‘াল্পচনা নত্রবূজ’, ‘বাল্পতয গে’ ‘দচাযকাটা’, ‘ঘৃণায দচল্পয়
ফে’, ‘দুাআ নাযী’, ‘াত ফছয এগাল্পযা ভা াঅট নদন’ গেগুল্পরাল্পত দাম্পতয াানন্ত  নফফা নফল্পেল্পদয
নফলয়নটল্পক দদনখল্পয়ল্পছন। একাআ ল্পে গেগুল্পরাল্পত াঅভযা নফল্পেদ যফতনী জীফল্পন মাফতীয় ভযায
ভাধাল্পন ক্ত াল্পত এনগল্পয় থাকা নাযীল্পদয দদখল্পত াাআ। তাযা িল্পতযল্পকাআ চাা দক্ষাব, দক্রাধ ান্তল্পয ুপ্ত
দযল্পখ জীফনভুল্পে তযী ননল্পয় দবল্প চল্পরল্পছ। দাআ তযী ননল্পয় নবেল্পত চাাআল্পছ এক ক্ত, ভজফুত তীল্পয।
দমখাল্পন দ াল্পফ াল্পয়য নীল্পচ দৃঢ় াফরম্বন। বেুয ফারুচল্পযয ভল্পতা মা তাল্পক াঅয তনরল্পয় ননল্পয় মাল্পফ না।
ানয কাল্পযা াঅশ্রল্পয় নয় ফযাং স্থায়ী নেকানায ন্ধাল্পনাআ দমন াঅজ দভল্পয়যা থমাত্রী।
ুনচত্রা বট্টাচামন তাাঁয একানধক গল্পে নাযীয ননজস্ব ন্দল্পবনয ্াফনাল্পক পুনটল্পয় তুরল্পরন। তাাঁয দরখায়
দদনখ এতনদল্পনয দঘাভটা টানা দভল্পয়গুল্পরা দঘাভটা খা নাযীরূল্প ল্পথ দফনেল্পয় এল্পল্পছ। াল্পনক গল্পে নাযী
ঘয দছল্পেল্পছ ঘয াফায াঅাল্পতাআ। াঅফায কখল্পনা াস্ফুট স্বল্পয কখল্পনা ফা দাচ্চাল্পয নাযী তায িনতফাদ
িকা কল্পযল্পছ। শুধুভাত্র গৃল্পকাল্পণাআ দম নাযীয স্থান ীভাফে নয়, িল্পয়াজল্পন তাযা ফাাআল্পয দফনেল্পয় এল্প
কাল্পজ দমাগদান কযল্পত াল্পয, এরূ িভাণ াল্পনক াঅল্পছ তাাঁয গল্পে। ননছক দিয়ীল্পত্ব নকাংফা ভাতৃল্পত্ব নয়,
ফযাং নাযীজীফল্পনয স্বাথনকতা যল্পয়ল্পছ নাযীল্পত্ব। ভাজ  ভল্পয়য নযফতনল্পনয ল্পে ল্পে নাযীফযনক্তল্পত্বয
িনতষ্ঠায দম যদফদর ল্পে, তাাঁয স্পি ছনফ ায়া মায় ুনচত্রা বট্টাচাল্পমনয গল্পে।
নফফা ফনবূনত ানফধ ম্পল্পকনয নফলাক্ত দছাফর দাম্পতয জীফল্পনয স্বাছল্পন্দয দম নফন স ৃনি কল্পয দগুল্পরা
তাাঁয একানধক গল্পে উল্পে এল্পল্পছ।‘াল্পচনা নত্রবূজ’ গল্পে নভানে যাল্পয়য জীফন কানননয ভধয নদল্পয় দাম্পতয
াংকল্পটয নচত্র িনতপনরত য়। কল্পরজ নক্ষক নভানে যায় এক ছাত্রীয দিল্পভ ল্পে ফউ ফাচ্চা দপল্পর চল্পর
নগল্পয়নছল্পরন। ভাজ-াংাযল্পক কাাঁচকরা দদনখল্পয় নরব-টুল্পগদায কযল্পতন দভল্পয়নটয ল্পে। নিতীয় দিল্পভ ভত্ত
ল্পয় স্ত্রী  ন্তাল্পনয াধাযণ দানয়ত্বজ্ঞানটুকু নতনন ানযল্পয় দপল্পরন। ানযনদল্পক তাাঁয স্ত্রী ভনিকায ভল্পধয াঅভযা
াঅত্ম স্বাতেযভয়ী নাযীল্পক দদখল্পত াাআ। স্বাভী মখন তাল্পক দপল্পর ানয নাযীয াত ধল্পয চল্পর মায় তখন দ
চাকনয ফাকনয নকছুাআ কযত না। নকন্তু দদখা মায় দ স্বাভীয াঅায় ফল্প থাল্পকনন। াঅফায দুল্পমনাল্পগয নদল্পন ফাফাভায কাল্পছ াত াল্পতনন। ফযাং দ ‚...একাাআ রোাআ কল্পয ননল্পজয াল্পয় দাাঁোর। ুল্পনল্পতাআ একটা দছাট্ট

পাল্পভন দমাগাে কযর চাকনয। তাযয ননল্পজয উল্পদযাল্পগাআ কনম্পউটায দেননাং-দপননাং ননল্পয় াঅল্পে াঅল্পে দফ
িনতনিত কল্পয দপরর ননল্পজল্পক।‛২ ভনিকায ভল্পধয এক স্বননবনযীর নাযীল্পক ায়া মায়। দ যভুখাল্পক্ষী
ল্পয় থাল্পকনন।
নফফা নফল্পেদ ফা দাম্পতয াানন্তল্পত ফল্পচল্পয় ক্ষনতগ্রে য় ন্তান। দচৌদ্দ ফছয য নভানে মখন দপল্পর
মায়া ুযল্পনা াংাল্পয নপল্পয াঅল্পত দচল্পয়ল্পছ, াঅয ভনিকা মখন নাযীয জাত িফৃনত্তয ফল্প স্বাভীল্পক
নপনযল্পয় ননল্পত চায়, তখন ফাধা ল্পয় দাাঁোয় তাাঁল্পদয দছল্পর। নভানেয দছল্পর াঅাত বে ফযফায কযল্পর
এতনদন য াঅয নতা নল্পল্পফ তাাঁল্পক াংাল্পয দল্পত চায় না। দকননা ‚...ফাফা-ভায ঝগোয কুৎনত স্মৃনতটা

এখন তাল্পক তাো কল্পয? য়ল্পতা দ বয় াল্পে াঅফায দাআ দৃয মনদ নপল্পয াঅল্প।‛৩
‘ঘৃণায দচল্পয় ফে’ গল্পে স্বাভী নযতযক্তা ারুণা াতযন্ত কি কল্পয কনযা তুনরল্পক ফে কল্পয তুল্পরল্পছ। তুনর
এখন কল্পরল্পজ ল্পে। ারুণা াায় াফস্থা দথল্পক ননল্পজয ভা  দভল্পয়ল্পক ননল্পয় উল্পে দানেল্পয়ল্পছ। মখন
ারুণায স্বাভী দমৌফল্পনয াাংকাল্পয দভজাজ  দাল্পটয দজাল্পে স্ত্রী  কনযাল্পক দপল্পর মায়, তখন তুনরয ফয়
‚াল্পে নতন কী চায ল্পফ।‛৪ ারুণাল্পক তখন ‚ঝুযঝুল্পয র্ধ্াংেূ দথল্পক কী কল্পিাআ না ভাথা তুরল্পত ল্পয়ল্পছ
একটু একটু কল্পয। ...ল্পেনন নান দথল্পক নননয়য নটারায। দমৌফন দথল্পক দমৌফনিাপ্ত।‛৫ াঅজ এত ফছয য
দমৌফন, দভজাজ, দাট ভে নকছু মখন ানযল্পয় দগল্পছ, তখন দরাকটা াঅফায ারুণায িাল্পয এল্প উল্পেল্পছ।
ল্পে ননল্পয় এল্পল্পছ াদভয ভল্পদয দনা। দযাজ টাকা চাাআল্পত াঅল্প ারুণায কাল্পছ। দভল্পয় তুনরয ভল্পন নতায
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াায়তা দদল্পখ ভায়া দজল্পগ উেল্পর যক্ষল্পণাআ ভল্পন ল্পে -‚ভা নেকাআ ফল্পর। রম্পট, চনযত্রীন একটা।

ননল্পজয পূনতনয জনয ফউ দভল্পয়ল্পক াায় দপল্পর চল্পর নগল্পয়নছর।‛৬

ারুণায ানত কল্পি গুনছল্পয় ো াংাল্পয দরাকনটয োৎ াঅগভন াঅানন্তয ঝে ফল্পয় াঅল্পন। ারুণায ভল্পন
তায স্বাভীয িনত যাগ, ঘৃণা, দক্ষাব, নাংা, মেণা নভনশ্রত াদ্ভূত একটা ানুবূনত দজল্পগ ল্পে, মায জনয দ
দরাকনটয িনত কখল্পনা ননষ্ঠুয াঅচযণ কল্পয াঅফায কখল্পনা দু’য়া নদল্পয় নফল্পদয় কল্পয দদয়। নকন্তু এাআ ননষ্ঠুয
াঅচযল্পণয জনয দভল্পয় তুনরয কাছ দথল্পক ারুণাল্পক াঅঘাত দল্পত য়। স্বাভী দপল্পর মাফায য দভল্পয়য
দানয়ত্ব ারল্পন দম বূনভকা ননল্পয়ল্পছ ারুণা, িনতদাল্পন দ কতটা ভূরয দল্পয়ল্পছ? দভল্পয়য কাছ দথল্পক ল্পন্দ
াফাদ াঅয নক? তুনর ভাল্পক ফল্পরল্পছ- ‚শুধু ফাফায জনয নয়। দতাভায জনয চাযনদল্পক ভুখ দদখাল্পনা দায় ল্পয়
উল্পেল্পছ।...তুনভ াঅল্পর ফাাঁচল্পত নদল্পত চানন দরাকটাল্পক।‛৭ এবাল্পফাআ দভল্পয়যা ভাজ াংাল্পযয কাল্পছ
উমুক্ত ভূরয ায় না।
াফল্পল্পল একনদন য়ায জনয ল্পনয ভানুলটা মখন ারুণায দযজায় াঅল্প তখন ারুণায ভে যাগ,
দক্রাধ দক্ষাব মেণা দরাকনটয উয দপল্পট ল্পে। দীঘন দচৌদ্দনট ফছয মায জনয ায মেণা য কযল্পত ল্পয়ল্পছ,
দ দরাকনট মখন ুনযায় তায াঅগভল্পনয ভাধযল্পভ মেণাল্পক াঅল্পযা ফানেল্পয় তুল্পরল্পছ, তখন ারুণায ধধল্পমনযয
ীভা ছানেল্পয় দগল্পছ। দল মনন্ত ভা দভল্পয়য কথা কাটাকানটল্পত যাল্পগয ভাথায় ারুণা তায াাঁখা  দরাা দবল্পঙ
দপল্পরল্পছ াঅয ভুল্পছ দপল্পরল্পছ নাঁদুয। নকন্তু গল্পেয দল্পল দথল্পক মায় াঅর চভক। নাযীভন াফল্পচতল্পন
ফভয়াআ স্বাভী-ন্তান ননল্পয় একনট ুন্দয গৃল্পকাল্পণয স্ব্ন  রারন কল্পয চল্পর। য়ল্পতা াল্পনক ভয়াআ দ স্ব্ন 
ফােফানয়ত য়না। দচৌদ্দ ফছয াঅল্পগ ারুণায দ স্ব্ন  দবল্পঙ নগল্পয়নছর নেকাআ, নকন্তু দরাকনটয াঅগভল্পন দাআ
স্ব্ন  দমন ুনযায় ভাথা তুরল্পত চাাআল্পছ। াঅয দজনযাআ নভথযা াঅফযল্পণ ঢাকল্পত নগল্পয় ারুণা দরাকনটয াল্পথ
খাযা ফযফায কযল্পছ। এ দমন ননল্পজয কাল্পছাআ ননল্পজল্পক রুকাল্পনায িয়া। তাাআ গল্পেয দল্পল াঅভযা দদখল্পত
াাআ ারুণা তায ছুাঁল্পে দপল্পর দদয়া বাঙা াাঁখায টুকল্পযা কুনেল্পয় তুল্পর ননল্পে নদনভা দথল্পক “‚দঘাঁল্পট দঘাঁল্পট

কাাঁদাভাখা াাঁখায টুকল্পযা তুরর একটা। রম্বা নদনভা াতল্পে ধীল্পয ধীল্পয ফ কটা বাঙা াাং তুল্পর ফাাঁ াল্পতয
ভুল্পোয় দচল্প দযল্পখল্পছ িাণল্পণ ... একা একা। শুধুাআ াাঁখায টুকল্পযা। দরাা। াল্পজয নজনন। াংস্কায।
কক্ষল্পনা না।‛৮
‘বাল্পতয গে’ গল্পে দরনখকা াাধাযণ ধনুল্পণয একজন ভুরভান নাযীয জীফন ফােফতাল্পক ানুবূনতয
ল্পে নচনত্রত কল্পযল্পছন। স্বাভী নযতযক্ত ানছযন চায ফছয ধল্পয ল্পযয ফাায় ফাায় কাজ কল্পয দকানভল্পত
দভল্পয় ানকরাল্পক ননল্পয় দফাঁল্পচ াঅল্পছ। দ ননক্ষত নয়, রূল্পয দগৌযফ ফা াল্পথনয গনযভা তাাঁয দনাআ। নকন্তু াঅল্পছ
কনযা ন্তাল্পনয িনত বাল্পরাফাা, দানয়ত্বল্পফাধ, মায জনয াুস্থ যীল্পয দ কাল্পজ দফল্পযায়। ানছযল্পনয
বাফনায ূল্পত্র জানা মায়-‚ানকরায ফা মখন ানছযনল্পক তারাক দদয়, দভল্পয়টা তখন এত্তটুকুন। াাঁটল্পত ল্পফ

নল্পখল্পছ নক দল্পখ নন। দতরকাল্পরা ভুল্পখ দপারা দপারা গার। এক ভাথা গুাঁনে গুাঁনে চুর। কথায় কথায় দল্প
ল্পে করকর কল্পয। াভন পুল্পরয ভল্পতা দভল্পয়টাল্পক দপল্পর দকভন চল্পর দগর ভানুলটা।‛৯ স্বাভী গপুল্পযয
ল্পে নফল্পেদ ঘটায দক্ষল্পত্র ানছযল্পনয দকাল্পনা দদাল না থাকল্পর গপুল্পযয নকন্তু গুণ নছর াল্পনক। দ গুণ র
দস্বোচাযী ফায গুণ। াল্পনক ুরুলাআ ুল্পমাগ দল্পর এাআ গুল্পণয ানধকাযী ল্পত াল্পযন ানায়াল্পাআ, াঅয
নফল্পল কল্পয ভুরভান ভাল্পজয ুরুল্পলয দতা এাআ গুল্পণয কভনত য় না। পরত দদখা মায় গপুয নফনা ফাধায়
স্ত্রী কনযাল্পক তযাগ কল্পয ানয নাযীয াত ধল্পয দফনেল্পয় মায়। একফায নপল্পয তাকায় নন। এাআ গল্পেয ানছযন
ভুরভান ভাল্পজয তারাক িথাাআয় ফনর। খুফ দফননদন দ স্বাভীয ঘয কযল্পত াল্পযনন। ানছযল্পনয বাফনায়
গপুয চনযত্র তথা ুরুল চনযল্পত্রয স্বরূ ধযা ল্পেল্পছ –‚ুরুল ভানুল্পলয ফুল্পকয খাাঁচায় ভন ফল্পর নকছু থাল্পক না,
দদ-ফটাাআ দদ। নতুন নফনফ ানছযন ফাী ল্পতাআ ানয দদ টানর দরাকটাল্পক।‛১০ ানছযন ছাো াঅয
একানধক নাযীয ল্পে গপুল্পযয ম্পকন। াঅয দজনযাআ ‚দগাটা ুরুল জাতটাল্পকাআ এখন দঘন্না কল্পয ানছযন।‛১১
ানছযল্পনয জীফল্পন াল্পনক ঝে ফল্পয় দগল্পছ, ভাননক াঅনথনক কর নদক দথল্পকাআ দ নফধে। নকন্তু তফু
কনযাল্পক ননল্পয় দফাঁল্পচ থাকায রোাআ দ চানরল্পয় দগল্পছ। কনযায াফুঝ াঅফদাল্পয াুস্থ যীল্পয ানছযল্পনয ভুল্পখ
ান দজল্পগ ল্পে। দভল্পয়য বাত খায়ায াআো ূযল্পণয জনয াুস্থ যীয ননল্পয় কাল্পজ দফল্পযায়। দনযে
াংাল্পয দ স্থায়ী ফায, নটল্পক থাকায ানফনক িয়া চানরল্পয় মায়।
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‘দুাআ নাযী’ গল্পে একাআ ুরুলল্পক াফরম্বন কল্পয দুনট নাযী-জীফল্পনয াঅফতনল্পনয নচত্র উল্পে এল্পল্পছ।
দরনখকায বালায়-‚এক াল্পথন দু’জল্পনাআ দতা ৃথক ৃথক দুল্পটা যগাছা ভাত্র। ঞ্জল্পয়য াল্পথন রানরত। ঞ্জল্পয়য
তৃষ্ণায় জানযত।‛১২ ঞ্জয়ল্পক দকন্দ্র কল্পয াতী  চন্দ্রায জীফল্পনয ঘটনা াঅফনতনত ল্পয়ল্পছ। এাআ গল্পে ঞ্জয়
ঘল্পয স্ত্রী াতী  দছল্পর দভল্পয়ল্পক দযল্পখ ানপল্প নতুন চাকনয কযল্পত াঅা চন্দ্রায ল্পে ানফধ ম্পকন গল্পে
তুল্পর। কাাঁচায জনয কাে ননল্পত নগল্পয় ঞ্জল্পয়য জাভায ল্পকল্পট স্ত্রী াতী াঅনফষ্কায কল্পয একনট ছনফ। নকন্তু
‚ছনফনট কায দগা?‛১৩ এাআ িল্পশ্নয দিনক্ষল্পত ঞ্জল্পয়য ফক্তল্পফয দম ঝাঁজ দফনেল্পয়ল্পছ, তাল্পত ভল্পন য় াতীাআ
াযাধী। দকননা স্বাভী মাাআ করুক না দকন তাল্পক িশ্ন কযায ানধকায দকাল্পনা স্ত্রীয দনাআ। ফযাং ঞ্জয় উল্পে
াতীল্পক ানল্পয়ল্পছ ‚... তুনভ াঅভায জাভা যান্ট ঘাাঁল্পটা নানক াঅজকার? াঅভাল্পক তুনভ নক দজযা কযছ?‛১৪
চন্দ্রা  ঞ্জল্পয়য দগান ম্পল্পকনয স্বরূ িকানত ল্পয় দগল্পর াতী ভূহুল্পতনয জনয ানন্তল্পত নদন কাটায়নন।
দ বাফল্পত থাল্পক ‚... দ ফছল্পযয নফফানত জীফন একনদল্পনয ঝল্পোআ বাল্পফ তছনছ ল্পয় মাল্পফ দক
জানত?‛১৫ চন্দ্রায াদৃয উনস্থনত িনত ভূহুল্পতন নফন্ন কল্পয তুরল্পতা াতীয ানেত্বল্পক। তায নদনগুনর
দকল্পটনছর তীব্র াভান াঅয মেণায়।
ঞ্জল্পয়য কাণ্ডজ্ঞানীন ীোল্পন্তয জনয াতীয াাান চন্দ্রায জীফন তছনছ ল্পয় মায়। াতীয াফস্থা
নকছুটা ল্পর বাল্পরা নছর, দকননা ঞ্জল্পয়য স্ত্রী নল্পল্পফ তায একটা াভানজক স্বীকৃনত াঅল্পছ। নকন্তু চন্দ্রা
কখল্পনা ঞ্জল্পয়য স্ত্রী নল্পল্পফ াভানজক স্বীকৃনত ায়নন। চন্দ্রায াল্পথ ঞ্জল্পয়য ম্পল্পকনয পরস্বরূ তাল্পদয
একনট কনযা ন্তান য়। কনযা জল্প য যাআ ঞ্জয় চন্দ্রাল্পক দজায কল্পয চাকনয ছানেল্পয় নদল্পয়নছর। ঞ্জয়
মতনদন দফাঁল্পচনছর দ ভয় চন্দ্রাল্পক াঅনথনক কি দবাগ কযল্পত য়নন। নকন্তু ঞ্জল্পয়য ভৃতুযয য এাআ নাযীল্পক
াথন কল্পিয াাান ানফধ ম্পল্পকনয বয় বীনত  মেণা ননল্পয় ননল্পয় জীফন কাটাল্পত ল্পয়নছর।
এ গল্পে ঞ্জল্পয়য কতৃনল্পত্বাআ াতী  চন্দ্রায জীফন াঅফনতনত ল্পয়ল্পছ। দ তায ননল্পজয াআল্পে ভল্পতা দুাআ
নাযীয জীফন ননল্পয় দখরা কল্পযল্পছ, নকন্তু কাউল্পকাআ ানন্ত নদল্পত াল্পযনন। াঅয তাাআ ঞ্জল্পয়য ভৃতুযয য-‚স্বাভীয

ননথয দদটায নদল্পক তানকল্পয় ফুক দপল্পট কান্না াঅল্পত চাাআল্পর নকছুল্পতাআ কাাঁদল্পত াল্পযনন াতী। ল্পনল্পযা
ফছল্পযয জভাট ানবভান তায ভে জাগনতক ানুবূনতগুল্পরাল্পক দুভল্পে ভুচল্পে দল কল্পয নদল্পয়নছর।‛১৬
‘দচাযকাটা’ গেনট শুরু ল্পয়ল্পছ ােনা  দদফযাল্পজয দযনজনি ভযাল্পযল্পজয ঘটনা নদল্পয়। গল্পেয কাননন
এনগল্পয় দগল্পর জানা মায় ােনায নিতীয় নফল্পয় এনট। তায াঅল্পগ দকৌনল্পকয ল্পে তায নফল্পয় ল্পয়নছর, নকন্তু
‚াল্পে নতন ফছল্পযয ভাথায় দজাে দবল্পে খান খান।‛১৭ কল্পরয াঅীফনাদ ননল্পয় দকৌনল্পকয ল্পে ােনায
নফল্পয় ল্পয়নছর নেকাআ নকন্তু দ নফল্পয় দীঘনস্থায়ী য়নন। দভল্পয় টুকটুকল্পক ননল্পয় ােনা মখন দকৌনল্পকয ফানে
দছল্পে চল্পর াঅল্প তখন দভল্পয়য ফয় দুাআল্পয়য কভ ।
দদফযাল্পজয ল্পে নিতীয় নফল্পয়য ভুহুল্পতন ঘুল্পয নপল্পয িথভ নফল্পয়য িনতটা স্মৃনত ানফযত মেণা নদল্পয় মাল্পে
ােনাল্পক াঅয দাআ ূল্পত্রাআ উল্পে াঅল্প ােনা  তায িথভ স্বাভী দকৌনল্পকয ম্পল্পকনয স্বরূ। ােনা বাল্পফ–
‚দকৌনক মা াআল্পগানয়নটার।‛১৮ দকৌনক ফভয়াআ তাল্পক দানফল্পয় যাখল্পত দচল্পয়ল্পছ। স্ত্রীয াআো-াননোয দকান
দাভাআ নছরনা তায কাল্পছ । তাাআ িথভ নফল্পয়য স্মৃনত নকাংফা দকৌনল্পকয ল্পে কাটাল্পনা ভয়গুনর ােনাল্পক ফায
ফায াঅঘাত দদয়, াঅত কল্পয। দদফযাল্পজয ল্পে ঘুযল্পত দফনেল্পয় তাাআ ােনায ভল্পন ল্পয়ল্পছ -‚স্বল্প্ন 

এযকভটা ঘটল্পর দফাধ য় তুরকারাভ কযত দকৌনক। চানফ াঅরভানযল্পত ঝুরল্পছ দকন। াআনস্ত্র কযা জাভাকাে
দকন গুল্পন নযনব কযনন। াঅভাল্পক নজল্পজ্ঞ না কল্পয দকন ননউজল্পাল্পযয দরাকটাল্পক দ কযল্পর। উপ নল্পফ
াঅয নল্পফ।‛১৯ ােনায স্মৃনতল্পত দকৌনল্পকয দম ছনফ পুল্পট উল্পেল্পছ তাল্পত তাল্পক াতযন্ত াঅত্মল্পকনন্দ্রক ফল্পরাআ
ভল্পন য়। উচ্চননক্ষত ল্পর নতৃতল্পেয ধযান-ধাযণা তায ভল্পধয ুল্পযাভাত্রায় ফতনভান। স্ত্রীয ভনল্পক দফাঝায
নকাংফা স্ত্রীয াআো-াননোল্পক দকাল্পনা ভূরয দদফায ভাননকতা তায নছর না।
ানযনদল্পক ােনা স্বাধীনল্পচতা, স্বননবনয নাযী। দ চাকনয কল্পয। নতা-ভাতায াননো ল্পে দ ননল্পজাআ
নিতীয় নফফাল্পয নোন্ত দনয়। এভন একজনল্পক জীফন েী নল্পল্পফ ফাছাাআ কল্পয দম নকনা তায দভল্পয়
টুকটুকল্পক গ্রণ কযল্পত যাজী। াঅল্পরাচয গল্পেয িধান চনযত্র ােনায ভল্পধয এক স্বাধীনল্পচতা নাযীল্পক ায়া
মায়। দ জীফন দথল্পক একফায ননষ্ঠুয নক্ষা দল্পয়ল্পছ। পল্পর দ াঅয কায বযায় না দথল্পক ননল্পজাআ খুাঁল্পজ
ননল্পয়ল্পছ ননল্পজয চরায থ। দদফযাল্পজয নযফায এাআ নফল্পয়ল্পত ূণন  নত না নদল্পর ােনা দজনয াল্পক্ষা
কল্পয ফল্প থাল্পক নন। তায গরায স্বয াল্পনক ফনরষ্ঠ। গল্পেয নাভকযল্পণ গেকায চভৎকায ফযঞ্জনা ৃনি
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ুনচত্রা বট্টাচাল্পমনয গল্পে দাম্পতয াানন্ত  নফফা নফল্পেল্পদয দিনক্ষল্পত নাযীজীফন

রূশ্রী দদফনাথ

কল্পযল্পছন। ুযল্পনা ম্পল্পকনয নানা মেণাদায়ক স্মৃনত তায ভল্পন দচাযকাটায ভত নফল্পধ াঅল্পছ। াঅয াঅল্পছ ফল্পরাআ
য়ত ফা দ এতদূয এনগল্পয় াঅল্পত দল্পযল্পছ।
‘াতফছয এগাল্পযা ভা াঅটনদন’ গেনট শুরু ল্পয়ল্পছ স্বাভী স্ত্রীয নভউচুল্পয়র নিল্পবাল্পনয নচত্র নদল্পয়। নফল্পয়য
াত ফছয এগাল্পযা ভা াঅট নদন য তাযা উনকল্পরয কাল্পছ মায় াঅাআনত নফল্পেল্পদয স্বীকৃনত রাল্পবয জনয।
মনদ উবল্পয়য নফল্পেদ ঘল্পট দগল্পছ াঅয নকছুনদন াঅল্পগাআ, ভাল্পয়য বূনভকা মথামথ ারন নের না ফল্পর
স্বাভী াংায দছল্পে াঅল্পত ল্পয়নছর ুদষ্ণাল্পক। চাকনয, াংায াঅয ন্তান ারল্পনয দানয়ত্ব একাল্পথ ারন
কযল্পত দগল্পর কীবাল্পফ ভায দখল্পত য় দভল্পয়ল্পদয, ুদষ্ণায দবতয নদল্পয় তাাআ দমন দদখাল্পত দচল্পয়ল্পছন।
গেনটল্পত ুল্পদষ্ণা  চন্দল্পনয দাম্পতয ভযায ছনফ াদা কাল্পরা যল্পঙ াঅাঁকা ল্পয়ল্পছ। দভল্পয় ায়ন্তনীয
জল্প য য তায দানয়ত্ব ারল্পনয জনয চন্দন মখন ুদষ্ণাল্পক চাকনয দছল্পে নদল্পত ফল্পর তখনাআ ভযায ৃনি
য়। ুল্পদষ্ণা নযফাল্পযয দরাল্পকয কাল্পছাআ কনযাল্পক দযল্পখ কাল্পজ দমল্পত দচল্পয়নছর। নকন্তু দফাঁল্পক ফল্প চন্দন।
তায ফক্তফয- ‚তুনভ াঅজ দভল্পয় দপল্পর নকছুল্পতাআ কাল্পজ দমল্পত াযল্পফ না। ... চুল্পরায় মাক দতাভায চাকনয।‛২০
ন্তাল্পনয ভে দায় দানয়ত্ব ারল্পনয দক্ষল্পত্র ভা ফাফা দুজল্পনাআ ভান াাংীদায। নকন্তু এাআ ভাল্পজয একটা
ানরনখত ননয়ল্পভ ন্তাল্পনয দছাট ফয়ল্প ভাল্পকাআ ানধকাাং দানয়ত্ব ারন কযল্পত য়। দজনয কত দভল্পয়ল্পকাআ
দম ভযাল্পনজ কল্পয চরল্পত য় তা শুধু একজন দভল্পয়াআ জাল্পন। এাআ গল্পে দদনখ, ুল্পদষ্ণা মখন চন্দনল্পক
দভল্পয়য িনত তায দানয়ল্পত্বয কথা ভল্পন কনযল্পয় নদল্পয় িল্পয়াজল্পন একনদন ফানেল্পত দথল্পক মাফায কথা ফল্পর,
তখন চন্দল্পনয ভুখ নদল্পয় দফনেল্পয় াঅল্প নাযীয িনত নচযন্তন ুরুল ুরব ফযে-‚চভৎকায? দতাভায জনয াঅনভ
ানপ কাভাাআ কযফ?‛২১ তায এাআ ফক্তল্পফয িকা দল্পয়ল্পছ দম ন্তান িনতারল্পনয দানয়ত্ব শুধু ভাল্পয়যাআ।
ন্তাল্পনয জনয ফানেল্পত থাকা দমন স্ত্রীয জনয থাকা, স্ত্রীয কাজ কযা। এযাআ নযল্পিনক্ষল্পত ুল্পদষ্ণা মখন াঅয
ভাননল্পয় ননল্পত না দল্পয দভল্পয়ল্পক ননল্পয় স্বাভীয ঘয ছােল্পত চাাআর তখন-‚িচণ্ড ল্পে ো কল্পয চে ের
একটা।‛ ২২ এটাাআ ল্পে ফােফ নচত্র। ভাজ ন্তান িনতারল্পনয দক্ষল্পত্র ভাল্পয়য বূনভকাল্পক িানযত কল্পযল্পছ
নেকাআ নকন্তু ানধকায পরাল্পনায ভয় নতায ানধকায ফনাল্পগ্র। ভাজ াংাল্পযয এাআ ননষ্ঠুয ফােফ নদকনট
ুদক্ষ নেীয ভল্পতা এাআ গল্পে নতনন তুল্পর ধল্পযল্পছন।
াঅল্পরাচয িনতনট গল্পোআ ুরুল নাযীল্পক ভানুল না দবল্পফ দভল্পয়ভানুল নল্পল্পফ নচনিত কল্পযল্পছ। স্ত্রীয াআো
াননোয কথা না দবল্পফ দাআ নযল্পযয দিনক্ষল্পত কখল্পনা তাল্পক াঅল্পদ নদল্পয়ল্পছ, দয়া কল্পযল্পছ, করুণা
কল্পযল্পছ, কখল্পনা ফা চানরল্পয়ল্পছ দস্বোচায। কাননন নবন্ন ভযা নবন্ন ল্পর াঅল্পরাচয গল্পেয িনতনট নাযীাআ
দমন দকান না দকানবাল্পফ একাআযকভ। তাল্পদয িল্পতযল্পকযাআ দাম্পতযজীফন ুনখশ্বল্পমন নযূণন নয়, ফযাং
িনতকূর। ুতা বট্টাচামন ফল্পরনছল্পরন-‚ঘয দভল্পয়ল্পদয ীভাস্বগন, নকন্তু ঘল্পযয নযল্পযয ননয়েণ কল্পযন কতনাাআ,
তাাঁযাআ াআোয় নযয বাল্পঙ-গল্পে।‛২৩ াঅল্পরাচয িনতনট গে ম্পল্পকনাআ উনক্তনট িল্পমাজয। িনতনট নাযীাআ স্বাভীয
িাযা াফল্পনরত ল্পয়ল্পছ, দকউ ফা নযতযক্ত ল্পয়ল্পছ। নকন্তু দদখা মায় এল্পদয ভধয দথল্পকাআ দু’একজন াঅন
নীরতা  ফুনেভত্তা িাযা এাআ িনতকূরতা  িনতফন্ধকতাল্পক জয় কযায াঅিাণ দচিা চানরল্পয় দগল্পছ।
ম্পকন দথল্পক নফনেন্ন ল্পয় াঅফায নতুনবাল্পফ ভাথা তুল্পর দাাঁোল্পত দচল্পয়ল্পছ। িনতনট নাযীাআ দফাঁল্পচ থাকায,
বাল্পরা থাকায নফকে যাো খুাঁল্পজ ননল্পত দচল্পয়ল্পছ। াঅয এখাল্পনাআ তাল্পদয জয়। এখাল্পনাআ তাযা ম্পূণন।
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