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Abstract: 

Women lack voice, women are dominated- this age old thinking is not negotiable these days. 

We can very easily get to know this if we have a through look at the arena of Bengali 

literature. Through her writing Suchitra Bhattacharjee has achieved a true space in the 

world of Bengali literature. Consciousness about society and individualty plays as the key 

theme in Suchitra Bhattacharjee’s short stories. There is a tendency in each character in 

her works to break away the barriers of societal norms and values. In about every character 

we find a continual search for apprehending a new life leaving behind their traditional and 

worn out life. Suchitra Bhattacharjee is keenly a realistic writer. A true picture of the social 

trials and tribulations is reflected in her writings through the strokes of her sharpened pen. 

An attempt has been made in this paper to depict the economic aspect of people’s 

relationship among themselves and the criss cross and complexities of the relationship 

between man and woman. 
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োাংলা সাচির্যের েগর্য ঊচিশ শযে ছথর্েই আমরা োস্তেভােিা ও েল্পিার্োর্ে অচভজ্ঞযাপূর্ে  

বেচিত্রেময়ী িারীসত্ত্বা উপলচি েচর। চেন্তু যার পচরসর অযেন্ত সীচময। োরর্ সােে থাের্লও িারী যার 

চেচভন্ন প্রচযেন্ধেযার মর্েে েুচলর্য় উঠর্য পার্র িা। এই সােে ও সার্ের ছ ালস ছভদ ের্র উর্ঠ আসা 

এেেি প্রচযস্পেেী ছল ে ির্লি সুচিত্রা ভট্টািাযে। প্রায় চযি দশে ের্র চযচি োাংলা সাচিযের্ে সমৃদ্ধ ের্র 

ছগর্ ি। চযচি যাাঁর প্রর্যেেচট রিিায় প্রযেক্ষ ো পর্রাক্ষভার্ে সম্পৃক্ত ির্য় আর্ ি। ছিার্  ছদ া  োর্ি 

ছশািা িািাি সমসোেলী  বদিচিি েীের্ির সম্পর্েের ওঠাপড়া যাাঁর ছল ার উপেীেে চেষয়। শব্দর্ে চির্য় 

ছ লর্যি চযচি। অেস্র উপিোস- ছ াটগল্প- চের্শার রিিাসম্ভার চ ল যাাঁর ছল ার উপেীেে চেষয়। শব্দর্ে 

চির্য় ছ লর্যি চযচি। অেস্র উপিোস-ছ াটগল্প-চের্শার  রিিাসম্ভার চ ল যাাঁর ছল ার ঝুচলর্য। গল্প 

চিমোর্র্র সময় ছলচ োর মর্ি ির্য়চ ল িারপার্শর েীেি  মািচেে সম্পর্েের ঘটিা  টািার্পার্ড়ি  

মূলের্োর্ের ভাঙি  চিেস্ব অচভজ্ঞযা  মািুর্ষর সর্ে মািুর্ষর সিে সম্পেে  েচটল মিস্তত্ত্ব ইযোচদ 

চদেগুর্লা চির্য় চে ু েলা দরোর। যার এই মর্ি িওয়ার্যই সত্তর দশর্ের প্রান্ত সীমায় চযচি ছযি চির্ের 

মর্েে  ুাঁর্ে ছপর্লি যাাঁর িাচরর্য় যাওয়া ছল েসত্ত্বার্ে। ঘুর্র দাাঁড়ার্লি চির্ের চদর্ে  সমার্ের চদর্ে। 

ছল ার েগর্য আত্মপ্রোশ ঘটর্লা ছ াটগল্পোর সুচিত্রা ভট্টািার্যের। 
 

http://www.thecho.in/


সুচিত্রা ভট্টািার্যের ছ াটগল্প: সমার্ে চটর্ে থাোর লড়াই                                                    ওয়াচেদা ছেগম 
 

Volume- VIII, Issue-IV                                                     July 2020           52 

     সুচিত্রা ভট্টািার্যের ছ াটগল্পগুচলর মর্েে আমরা েযেমাি সমার্ের মূলের্োর্ের অেক্ষয়  মিুষের্ের 

অের্িলা  মািেীয় সম্পেে প্রভৃচযর প্রচযফলি ছদচ । যাাঁর ছ াটগর্ল্পর সাং ো প্রায় শযাচেে। এই শযাচেে 

গর্ল্পর চেষয়েস্তু সমসামচয়ে সমাে েেেস্থার সর্ে সামঞ্জসে ছরর্ ই ঘটিাপ্রোি আেচযেয  ির্য়র্   অচিয 

ির্য়র্  ছ াটগর্ল্পর িচরত্রগুচল।  
 

     ‘ছরচসাং িসে’ ছ াটগল্পচট সুচিত্রা ভট্টািার্যের ছেষ্ঠ গল্প সমর্ের এেচট গল্প। গল্পচট দ্ব্েথেে ভাষায় ছল া। 

গল্পচট ছরসর্োসে মাঠর্ে ছেন্দ্র ের্র। মািুর্ষর েীের্ির সর্ে ছরসর্োর্সের যুলিা েরা ির্য়র্  এ ার্ি। 

গর্ল্পর িায়ে চসদ্ধাথে। ছরসর্োর্সের প্রচযচট ইর্ভর্ের ময চসদ্ধার্থের েীেিরর্সর প্রচযচট পযোয় 

ছদাদুলেমাি। যার েীের্ির প্রচযচট স্বপ্নই ছযি ছরসর্োর্সের েুয়ার ময। েীের্ির প্রচযচট স্তর্রই িোচপ 

িাইল্ড  ছগার্ল্ডি চিম  ব্রাইট চফউিার  ট্রু চরয়াচলচটর চসদ্ধাথে উপলচি ের্রর্  েীেিটা ছযি োটা ছ াঁড়া 

পাযার অক্ষর। চিম্নচেত্ত সমার্ের অলীে েিী িোর োসিা চসদ্ধাথের্েও ে ি ছযি যুচক্তযর্েের গণ্ডী অচযক্রম 

ের্র েচঠি োস্তেযায় িাচমর্য় চদর্য়র্ । 
 

     এই গর্ল্পর প্লট চির্সর্ে ছরর্সর মার্ঠ উর্ত্তচেয েিযার চিৎোর  হুর্ড়াহুচড়র পাশাপাচশ অযিু-

চসদ্ধার্থের ছ াটার দৃশে আমরা ছদ র্য পাই। ছরচসাং ির্সের োচের্য ছির্র গণ্ডর্গার্লর চশোর অযিু  চসদ্ধাথে। 

যার্দর পর্েটটা প্রায় গর্ড়র মার্ঠর ময ফাাঁো। চসদ্ধার্থের ভাগে সেসময়ই যার সার্থ প্রযারর্া ের্র। চযি 

োর ছরর্স োেী লর্ড় ফটো ইিোর্মর পচরের্যে ছির্র সেেস্বান্ত ির্য় যায়। গর্ল্পর োচিচির দৃশেপটগুচল 

এচগর্য়র্  ফ্ল্োশেোে রীচযর্য। ছরর্সর মার্ঠর গণ্ডর্গার্লর মর্েে ছথর্ে পাচলর্য় আসা চসদ্ধাথে অযিু 

চভর্টাচরয়ার ঝলমর্ল আর্লার চদর্ে যাচের্য় চসদ্ধাথে যার বশশে স্মৃচয ‘িোচপ িাইল্ড’ ছরামন্থি ের্র 

বশশর্ের সু সৃ্মচযর্য গরীর পচরোর্রর এেমাত্র অেলম্বি ও আশার প্রচযচিচে ির্য় ওর্ঠ চসদ্ধাথে। ভয়র্ে েয় 

েরর্য ছশ া চসদ্ধাথে ে ি ছযি অযীর্যর েীেি অচভজ্ঞযায় ডুর্ে যায়। মর্ি েরর্য পার্র িা িোচপ 

িাইল্ডহুর্ডর চদদ্ধাথে চ ল ‘মার্য়র ছোল ছঘষা চেরাট সাযমিলা োচড়র স্বর্প্ন ছদ া রােপুত্র’। আোর এই 

চসদ্ধাথেই এে পা দু’পা ের্র িোচপ িাইর্ল্ডর স্বর্প্নর গণ্ডী অচযক্রম ের্র ছগার্ল্ডি চিম এ ছপ াঁর্  যায়। ছসই 

ছগার্ল্ডি চির্ম রােেিোর মর্যা আর্স মািসী। িেু ইচঞ্জচিয়ার চসদ্ধার্থের েিে মািসী ে র্রর পর ে র ের্র 

অর্পক্ষা ের্র। চেন্তু ছরসর্োর্সের ির্সের মযই চসদ্ধার্থের সাদামাটা েীের্ি ছির্ম আর্স পরাের্য়র গ্লাচি। 

ছমোেী  াত্র ির্য়ও পচরচস্থচযর চশোর িয় ছস। চযিোর ইউচিভাচসচটের ইচঞ্জচিয়াচরাং পরীক্ষায় পাশ েরর্য 

পার্রচি ছস। োো-মার্ে ছদওয়া প্রচযশ্রুচয ক্রমশ চফর্ে ির্য় ছযর্য থার্ে। টু্র চরয়াচলচটর েরাল দৃচির োর্  

ব্রাইট চফউিার ক্রমশ লীি ির্য় ছযর্য থার্ে। গর্ল্পর প্রোি িচরত্র চসদ্ধাথে েন্ধু অযিুর োর্  যার স্বর্প্ন ছদ া 

ব্রাইট চফউিার্রর গল্প ের্র। ব্রাইট চফউিার চেভার্ে োস্তেযার োর্  ছির্র যায় যারও োস্তর রূপ ছস যুর্ল 

ের্র- 

“ চফচিচসাং-এ ব্রাইট চফউিার লোাং ছ র্য় ছগল।... ব্রাইট চফউিার ইি এ ওয়াে।... 

ব্রাইট চফউিারর্ে পাাঁি ছলন র্থ ছমর্র ছপাস্ট  ুাঁর্য় চদল টু্র চরয়াচলচট।”
১
 

  

     ‘ছরচসাং িসে’ শুেু পড়ার্শািা ো মািসী ছে িারার্িার েেথে ছপ্রর্মর গল্পই িয়  ‘ ছরচসাং িসে’ িল োস্তর্ের 

েচঠি প্রচযর্যাচগযার েথা। োস্তেযার আরও িগ্নরূপ ছদ া যায় িােরী প্রাথেী চসদ্ধার্থের ভার্লা 

ইোরচভউর্য়র পরও চসর্লের্টড েোচণ্ডর্ডটর্দর িােরীর ঘটিায় ছভর্ঙ পড়ার মর্েে। ছরচসাং ির্সের 

োেীেরর্য আসা চসদ্ধার্থের মর্ি ির্য়র্  যার েীেিটাও ছসচদর্ির ছরচসাং ির্সের ছঘাড়াগুচলর ময উত্থাি-
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পযর্ির সাচমল। এই গর্ল্প েচঠিন োস্তেযা  রােিীচযর চশোর িওয়া মািুর্ষর প্রচযচিচে ির্য় আমরা 

চসদ্ধাথের্ে ছদ র্য পাই।  
 

      ‘মািুষ ছযমি’ ছ াট গল্পচটর মর্েে মািুর্ষর প্রচযচদর্ির আশা আোঙ্ক্ষার  োস্তেযার িচদশ ছমর্ল। এই 

গল্পচটর্য আমরা প্রোি- অপ্রোি অর্িেগুচল িচরত্র ছদ র্য পাই। েন্ম অন্ধ ছ র্ল শযদল ঠােুরমার োর্  

েড় ির্য়র্ । শযদর্লর পূর্েের িাম চ ল োরীি। শযদল ের্ন্মর সর্ে সর্েই যার োো মারা যায়। মা 

িয়িযারা এে োপড় েেেসায়ীর সর্ে অন্ধ ছ র্লর্ে ছফর্ল ঘর ছোঁর্ের্ । শযদল অর্পক্ষা ের্র যার মার্ে 

চফর্র পারার। ছস স্বপ্ন ছদর্  যার মা পাচ  ির্য় ফুল ির্য়  আর্লা ির্য় ফুর্ট উর্ঠর্ । অন্ধোলে শযদল 

অাংশুপচয েুণ্ডুর ছদাোর্ির সামর্ি েৃদ্ধ চপপলু গার্ র যলার ের্স ছরেযী বেরাগীর ছশ ার্িা গাি গায়। 

উদ্দাত্ত ের্ের গার্ি অাংশুপচযর ময ছঘার চেষয়ী ছলাে ও মন্ত্রমুগ্ধ ির্য় যায়  পচথেও দাাঁচড়র্য় পর্ড়। 
  

      সারাচদি গাি ছগর্য় শযদল সন্ধোয় যার ঠােরুমার সার্থ ঘর্র ছফর্র। ঠােুরমার ছদওয়া পান্তাভায 

ছথর্ে ছস ভাগ ছদয় পচযযা রােেমুারীর্ে যার্ে ছস স ী ের্ল ডার্ে। ছঘার চেষয়ী অাংশুপচয েুণ্ডুর আর 

এেচট আেষের্র্র োয়গা িয় রােেুমারী। অাংশুপচযর ভার্লা লার্গ ছরেযী বেরাগীর োাঁো গাি যা শযদর্লর 

সুর্রলা ের্ে মূযে ির্য় ওর্ঠ। 
 

 “-েুর্ের গার্ঙ আসর্  যুফাি  

 ও মি ছি ো োাঁেচে িল্ ...”
২
   

 

-এসে গার্ির েথা অাংশুপচযর্ে োে ভুচলর্য় ছদয়। েড়ায় গণ্ডায় চির্সচে মািুষ অাংশুপচয।  র্দ্দর্রর 

ছযর্লর চশচশর োইর্রর ছযলটুেু ছস োাঁচির্য় ছযর্লর চটর্ি রার্ । চেন্তু এসে চির্সে ের্রচি ছস 

রােেমুারীর ছেলায়। রােেমুারী এেেি গযর্য েিা পচযযা িারী। রােেুমারী ওরর্ফ েুসুচম চ ল দালাল 

পুর্রর পচযযালর্য়র োচসিা। দার্রাগা ছথর্ে েোপারী সের্লই চ ল যার  র্দ্দর। চেন্তু ছেউ এেেি এে 

অর্িিা দুরার্রাগে েোচে চদর্য় ছগর্  রােেমুারীর শরীর্র। যাই যার রূপ িি ির্য়র্ ।  চড় ওঠা শুষ্ক িামড়ার 

ছযােড়ার্িা গার্ল ছস রঙ মার্  চঠেই চেন্তু ভ্রূ-র েিুে আর আর্গর ময িার্ি িা  ছভালায় িা পুরুর্ষর। 

যেুও রােেুমারীর্ে অাংশুপচযর ভার্লা লার্গ। ভার্লাোর্স যার িাির্ে। যাই সোই য ি রােেুমারীর সাে 

চির্য় যামশা ের্র অাংশুপচয য ি যার মুর্  রুচট ছোগায়। 
  

      ছরেযী বেরাগী ছ াাঁে ের্র ির্ল সুির্রর। ছস শযদলর্ে যার োো গাি চশচ র্য় ছদয়। আর শযদর্লর 

মার্য়র সম্পর্েে শযদলর্ে িািাি স্বপ্ন ছদ ায়। ঘর চেরাগী ছরেযী বেরাগী সেোন্তেরর্র্ ছিিা ের্র অন্ধ 

োলে শযদর্লর স্বপ্নর্ে োাঁচির্য় রা র্য। যার েিে শযদল সারাচদি অর্পক্ষা ের্র। 
  

      িয়িযারা ওরর্ফ শযদর্লর মা শযদলর্ে চফচরর্য় চির্য আর্স। োাঁে সার্ে অাংশুপচয। মেেস্থযা িয় 

টাোর অর্ি। চেন্তু অন্ধ শযদল যার মার্য়র এই আগমি স্বীোর েরর্য পার্রচি। ছযর্ি চির্য পার্রচি যার 

মার্য়র োস্তে রূপর্ে। স্বর্প্নর মা যার োর্  আর্স গাঙচিল ির্য়  পদ্মফুল ির্য়। চেন্তু অেস্থাপন্ন োচড়র 

সুর্ড ল শরীর্রর মার্ে চিির্য িায়িা শযদল। িয়িযারা যার পচরিয় শযদর্লর োর্  ছদোর পর ছথর্ে 

শযদল শযোশায়ী। ছেেমু জ্বর্র শযদল যার স্বর্প্নর মার্ে ছ াাঁে ের্র।  
  

       রােেমুারী িোলাক্ষোপা ির্লও ছস যার প্রথম ভার্লাোসার মািুষচটর্ে  ুাঁর্ে ছফর্র লম্বার্ট গড়ি মু  

ও েড় েড় ছিার্ র ছসই ছ র্লচটর্ে যার ছ াাঁর্ে ভ্রান্ত োরর্ায় ছস ছরর্ল োটা পর্ড়। মৃয রােেুমারীর্ে 
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চির্য় সোই আর্লািিা ের্র অাংশুপচযর ছদাোর্ি। েড় ফাাঁো লার্গ অাংশুপচযর। টাোর ছিশায় িুর ির্য়ও 

মাযাল অাংশুপচযর- হৃদর্য় অেেক্ত এে ছিযিার ছস্রায ের্য় যায়। যার্ে অলর্ক্ষে ছে ছযি ভাোয়- 
 

 “এ পৃচথেীর্য সেুর ছযা েরর্  সোই। শযদল যচদ ের্র যার মার্য়র েিে  অাংশুপচয 

 ের্র টাোর। শযদর্লর ঠােমুা যচদ পথ ছির্য় থার্ে সুর্ র  ছযা ছরেযী বেরাগী চদি  

 গুির্  সুির্রর। অমি ছয িোলাক্ষোপা আেেুচড় ছেশোটা  ছস-ও দো ো েীেিভর  ুাঁর্ে  

 ছেড়াল ছসই িাগরটার্ে। অি  িা চেিু যার িাম। আসর্ে ের্ল েথা চদর্য়ও ছয আর  

ছফর্রচি ছোিচদি। এভার্েই েীের্ির েিে প্রযীক্ষা ফুর্রার্ল যর্েই চে মৃযুে আর্স?   

িাচে মৃযুের্যই ছশষ িয় প্রযীক্ষা? ছে োর্ি”।
৩
    

 

     অন্ধ চশশুপুত্রর্ে ছফর্ল িয়িযারা িযুি সুর্ র সন্ধার্ি ছগর্লও আেও সন্তার্ির টাি ছস অস্বীোর 

েরর্য পার্রচি। যাই সু  সমৃচদ্ধর্য থাোর সমর্য়ও ছস যার প্রথম পুত্রর্ে চফচরর্য় চির্য িায়। চেন্তু 

শযদর্লর ঠােরুমার সুর্ র স্বপ্নর্ে ছস ভাঙর্য পার্র িা। অাংশুপচযর োর্  টাো চদর্য়ও চির্ের ছ র্ল 

ছফরয পায়চি। অাংশুপচয শযদলর্ে ছফরয ছদোর েিে ছরেযী বেরাগীর মুর্ াম ুী িয়। ছরেযী োিায় যার 

সার্থ িয়িযারা ছে চদর প্রায়ই ছদ া িয়। যেুও ছস শযদলর্ে িািাি স্বর্প্নর েথা ছশািায়। োরর্ স্বপ্ন চির্য় 

ছোঁর্ি থাোই িল মািুর্ষর সচযেোর্রর ছোঁর্ি থাো। আর এই স্বপ্ন ির্ল ছগর্ল শযদর্লর আর চে ুই থাের্ে 

িা। ছস ছ ালা আোর্শর চির্ি চিেষোর্লা ের্লর োর্র ের্স পর্ড়। অন্ধোর োর্রা মু  ছভর্স ওর্ঠ। ছস 

ছোর্ঝ ছসই মু  রােেমুারীর। অাংশুপচযর হৃদয় ছথর্ে োাঁেভাঙা ছেউ আর্স। ছস গাি গায়। বেরাগীর োো 

গাি। ‘মািুষ ছযমি’ গল্পচটর্য িািাি িচরর্ত্রর মািুর্ষর েরি পৃথে। যাই যার্দর েৃয আিরর্ও আলাদা। 
 

      ‘অেগািি’ ছ াটগল্পচটর প্রোি দুচট িচরত্র িল ছিমলযা ও স্মৃচযের্া। দুের্িই স্বামী পচরযেক্তা এোং 

চেেো। অমােসো পূচর্েমা ো এোদশী সি চেচভন্ন চযচথর্য যারা দুের্িই গোস্নার্ি যায়। ছ াট চপযর্লর ঘচট  

গাম া োপড় চির্য় য ি োের্ভার্র যারা গোস্নার্ি রওিা ছদয়  য ি যার্দর গচলর শিরোসী ঘুর্ম 

অর্িযি। আর্গর রার্য েৃচি ির্য় যাওয়ায় দুই েৃদ্ধাই ির্লর্  চির্ের্দরর্ে ছ ায়া ুচয়র িায োাঁচির্য়। 

ছিমলযা ও স্মৃচযের্া দুের্িই গোস্নার্ি যাোর সময় শহুর্র গচলর এ রেম দুরােস্থায় অস্বচস্ত প্রোশ 

েরর্লি। যার্দর অস্বচস্ত শুেুমাত্র রাস্তার অসাংলগ্নযার্যই িয়। যারা মু  চফচরর্য় ছিয় মণ্ডলর্দর োচড়র 

পচযযা ছমর্য়র মু দশের্ি। দুই েৃদ্ধা স্নার্ি ির্লর্ ি মণ্ডলর্দর ছমর্য়টার বিচযে ক্রচটর েথা েলর্য েলর্য। 

ছস প্রসর্ে যার্দর স্মৃচযপর্ট ফুর্ট ওর্ঠ চির্ের্দর ঘরেন্নার েথা। এরা দুের্িই এ ি অপর্রর আচেযা। 

অর্িের সাংসার্রর ছোঝামাত্র। মণ্ডলর্দর পচযযা ছমর্য়চটর েথা প্রসর্ে য ি ছিমলযা যাাঁর চশক্ষাদীক্ষার েথা 

ছযার্ল  স্মৃচযের্ার ছিা  য ি স্মৃচযর ভার্র চভর্ে আর্স। মর্ি পর্ড় যায় ভাইর্দর সাংসার্র যার দুরােস্থার 

েথা। চশচক্ষয ভাইর্পা েউর্য়রা য ি যার্ে িাস্তািােুদ ের্র  অসিায় অশীচযপর এই েদৃ্ধার য ি িার্েিাল 

অেস্থা। যেুও ছস চটর্ে আর্  ছপাড়া গচলটার ছোি এে সাংসার্র অেজ্ঞাও অের্িলার পাত্র ির্য়। যাই যার 

মর্ি িয়- 

 “ছল াপড়া োিা ছমর্য়র্দর অেজ্ঞা আর অের্িলা সম্বল ের্রই ছযা যাাঁর এ ি ছোঁর্ি থাো।  

 ছোি যুেযী েয়র্স চেেো ির্য়চ র্লি। এঘাট ছসঘাট ঘুর্র ছশষ ছেলায় এর্স ছঠর্ের্ ি  

 ভাইর্পার্দর সাংসার্র। আত্মীয় পচরেির্দর ছিাঁর্সল ছঠর্ল ছঠর্লই এই েীেি ছের্ট ছগল”।
৪
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ছিমলযার গল্প এেটু পৃথে।  য়চট মৃয সন্তাি প্রসর্ের পর যার েযো অিে িারীর পাচর্েির্ ের্রি। 

পচরযেক্তা িয় ছিমলযা। রাগ ের্র োোর ঘর্র আসর্লও োো মারা যাোর পর পরই ভাইর্দর দরোয় চঝ 

চগচর ের্র মর্র ছস। যার এই দুরােস্থায় ছিমলযার ছোিচঝ ঝরিা যার্ে চির্য় যায়। ঝরিার োচ্চার্ে 

সামলায় ছস। যাই ঝরিার ম ু ঝামটাও যার্ে ছ র্য িয়। যেুও ছস  ুচশ  পর্থ ছযা দাাঁড়ার্য িয়চি যার্ে। 

দুই েৃদ্ধাই েীের্ির ছশষ ছেলায় এর্স যার্দর েীেি অপরার্ের দুুঃ গুর্লা ছভালার ছিিা ের্রি। টািা 

আটচদি েৃচির পর এেটু ছরার্দর ছদ া চমলর্যই ঝরিার ছমর্য়র্ে ছোর্ল ের্র ছিমলযা স্মৃচযের্ার সর্ে 

ছদ া েরর্য আর্স। স্মৃচযের্া ও ছিমলযার মর্েে আোরও মণ্ডলর্দর পচযযা ছমর্য়চটর্ে চির্য় েথা িয়। 

যারা োির্য পার্র গভেেযী ছমর্য়চটর শরীর্র  ারাপ অসুর্ র েথা। ছমর্য়চটর্ে পচযযা ির্য োেে ের্রর্  

যার দাদা। এসে শুর্ি ছিমলযা চফর্র আর্স। রার্য স্বর্প্ন ছদর্ - 
  

“পাাঁেভচযে এেটা পেুুর্র পর্ড় িাাঁসফাাঁস েরর্ ি চযচি। িারচদর্ে যার চিেষ অন্ধোর। ছপর্টর 

চভযর এে চশশু িায পা  ুাঁড়র্ । চশশুটা িঠাৎ লাচফর্য় উর্ঠই চমচলর্য় ছগল।।... ছে ছযি ের্ল 

উঠল  - াওয়া- পরা চদর্য পয়সা লার্গ িা? ছিমলযা চঠে েুঝর্য পারর্লি িা েথাটা ছে েলল। 

এেোর মর্ি িল দাদার গলা  এেোর মর্ি িল োোর।... ছিমলযা  টফট ের্র উঠর্লি। উর্ঠ 

দাাঁড়ার্িার ছিিা েরর্ ি। পারর্ ি িা।”
৫
   

 

     স্বর্প্ন ছিমলযা ছদর্  যার সেোর্ে দগদর্গ ঘা। এই স্বপ্নটা যার্ে আচস্থর ের্র যর্ল। ছমর্য়র্দর 

অসিায়যার অথে েুঝর্য পার্র ছস। যাই ছভার িা ির্যই ছমর্য়টার্ে ছদ র্য ির্ল আর্স। এর্স ছদর্  

স্মৃচযের্া ছমর্য়চটর ঘর্র ের্স আর্ ।  ারাপ অসু  িওয়ার োরর্র্ ছমর্য়চটর্ে ছেউ ছ াাঁয় িা  োর্  যায় 

িা। যাই স্মৃচযের্া এর্সর্  ছমর্য়চটর ছদ ভাল েরর্য। ছিমলযাও যার েড়যা োচটর্য় ছমর্য়চটর মাথার 

োর্  ের্স  ছমর্য়চটর ঘার্য়র গার্য় মলম লাচগর্য় ছদয়। 
  

     সমাে েেেস্থার ক্ষচয়্ু রূর্পর পচরিায়ে িল ‘অেগািি’ গল্পচট। পরপার্রর যাত্রী দুই অশীচযপর েৃদ্ধা 

ছমাক্ষলার্ভর আশায় গোের্ক্ষ অেগাির্ির সময় এযসে ঘটিার সাক্ষী ির্য়র্ । যারা গোয় স্নাি ের্র 

পাপমকু্ত ির্য িায়র্লও অযীয ও েযেমাি যার্দর োস্তর্ের েরাল রূপচট ছিার্  আেুল চদর্য় ছদচ র্য় 

চদর্য়র্ । যারা দুের্িই িঠাৎ সমাে সাংস্কার্রর চেচে চির্ষর্ের গণ্ডী অচযক্রম ের্র মািচেে আর্েদর্ি সাড়া 

চদর্য়র্ ি। সমস্ত সাংস্কার ছঝর্ড় ছফর্ল ছ াাঁয়া ুাঁচয়র ছযায়াক্কা িা ের্রই দুের্ি ছসই গভেেযী অসিায় 

ছমর্য়চটর ছসো- যর্ে চলপ্ত ির্য়র্ ি। ছযর্োি ভার্েই োাঁিার্য ছির্য়র্ ি ছমর্য়চটর গভেস্থ সন্তাির্ে। দুই 

েৃদ্ধাই আচেযা ির্য়ও সামাচেে অিুশাসর্ির ভয়র্ে উর্পক্ষা ের্র ছমর্য়চটর্ে আশ্বাস চদর্য়র্ - 
 

 “ছিমলযা যে ের্র মলম লাচগর্য় চদর্েি শরীর্রর ঘার্য়। স্মৃচযের্া ছমর্য়চটর মাথায় োচলশ যুর্ল 

  চদর্লি ভার্লা ের্র।... দুই েুচড় এেসর্ে ঝুাঁর্ে পরর্লি - ছশাি ছর  ছযার ছোিও ভয় ছিই।  

 আমরা ছযার োর্  আচ । যুই চঠে ভার্লা ির্য় উঠচে।”
৬
  

 

পচযযা ছমর্য়চটর পার্শ দাাঁচড়র্য় যার্দর মর্ি ির্য়র্  পূচর্েমা ো অিে ছোি চযচথর মর্যা আেও এেচট 

চের্শষ চদি। যাই যারা দুের্িই ছমর্য়চটর ছসোযর্ের পর্র গোের্ক্ষ অেগািি েরর্য ছির্য়র্ ি। 
 

    সুচিত্রা ভট্টািার্যের ‘দাফি’ গল্পচট এে ইসলাম েমেীয় আিার সাংস্কৃচয ছপ্রক্ষাপর্ট রচিয। এই গর্ল্পর 

প্রোি িচরত্র শাচেলা। শাচেলা িাচির্ফর স্ত্রী। িাচির্ফর অোল মৃযুের্য িার ছ র্ল ছমর্য় চির্য় শাচেলা অেুল 
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পাথার্র পর্ড়। িাচির্ফর িার ভাই প্রর্যের্েই পথৃে সাংসার্র থার্ে। গর্ল্পর শুরুর্যই ছদ া যায়  িাচিফ 

মৃযুে শযোয় শাচয়য। যার জ্ঞািয অেস্থায় শাচেলা সচ য টাো ছোথায় রা া আর্  যা োির্য ছির্য়র্ । 

চেন্তু মৃযুে পথগামী িাচির্ফর অস্পি েক্তেে ছোি অথেই চদর্য পার্রচি শাচেলার্ে। পাচরোচরে সম্পচত্তর 

এেচট অাংশ িল এে ফাচল পুচের- ছয পুেুরচট িাচিফ ও যার ভার্য়রা এে এে ে র অিুসার্র ভার্গ পায় 

এে এে ভাই। পর্ড় চগর্য় িাচির্ফর হৃদর্রার্গ মৃযুে িয়। ডাক্তার আসার পরও িাচির্ফর অেস্থার 

ছোিরেম উন্নচয িয় িা। অসিায় শাচেলা ছভর্ঙ পর্ড়। সন্তাির্দর েথা ছভর্েই ছস পুেুর িার্ষর েথা 

োির্য িায়। িাচিফও ছশষ ছিিা ের্র টাোর সন্ধাি েলর্য। চেন্তু সমস্ত ছিিাই চেফল ির্য় যায়। ছলচ োর 

ভাষায়- 

 “শাচেলা প্রার্পর্ি আাঁের্ড় েরার ছিিা েরল দুেেল িাযটার্ে। োইর্র োর্লা োে ছডর্ে 

 উঠল ো-আ-আ  ো-আ-আ-। ছশষোর্রর মর্যা েুে ছথর্ে চে ু শব্দ যুর্ল িাচিফ এেোর্র  

 িুপ ছমর্র ছগল। ছোো ছিার্  শচেলা ছদ ল পাচ টা উর্ড় যার্ে।”
৭
    

 

িাচির্ফর মৃযুের পর েপদেে শাচেলা অসিায় ির্য় পর্ড়। িাচির্ফর মৃযর্দর্ির দাফি েরার্িার েিেও 

চে ুমাত্র োিােচড় শাচেলার িার্য থার্ে িা। িাচির্ফর আত্মীয় পচরের্িরা সোই আর্স। চেন্তু টাোর েথার 

সের্লই চপচ র্য় যায়। িাচির্ফর ভাইরা সোই পুেুর িার্ষর টাো িায়। যারা সোই োরাংোর ছিিা ের্র 

িাচির্ফর সচ য েি ছপর্য চেন্তু ছেউই মৃযর্দি সৎোর্রর েিে িূেিযম প্রর্িিাও ের্র িা। শাচেলার 

ছপাষা  াগল দুর্টা চেচক্র ের্র দাফর্ির টাো ছোগার েররার ছিিা ের্র। চেন্তু শাচেলা ছোি সচ য অর্থের 

সন্ধাি পায় িা। 
  

      শােীলার ছ র্ল িুরুল চগর্য় ছমাল্লা সার্িের্ে ছডর্ে আর্ি। েের ছদওয়ার েিে প্রর্য়ােিীয় 

চেচিসপর্ত্রর ফদ্দে ের্র ছদয় ছমাল্লা। িাচির্ফর দুই ভাই  ার্লে ও িাচেেুর রাোর্র যায়। লচযফ ও িুরুল 

েের্রর মাচট োটর্য থার্ে। চেন্তু সমসো ছদ া ছদয় সাোরর্র্র েেেহৃয েেরস্থাি চট চেচক্র ির্য় যাওয়ায়। 

এ ার্িও দাম ছমটার্য িয় শাচেলার্ে। দাফর্ির পর েিােুচড় োইর্রর ছলাের্ে  াওয়ার্িার দাচয়ে এর্স 

পর্ড় যার োাঁর্ে। শাচেলার ছোর্লর সন্তাি সাইরা ও চসরােলু উপোসী চেন্তু িাচির্ফর পচরের্িরা সের্লই 

টাোর েথা ভার্ে। িাচির্ফর দাফি পেে ছশষ ির্ল রার্য শাচেলা যার সন্তািগর্র্ে চির্য় ঘর্রর মার্ঝ ের্স 

থার্ে। গভীর রার্য শাচেলা শব্দ পায় োি ঝারার। দরোর আগল  ুর্ল োইর্র ছের ির্যই ের্য়েচট োর্লা 

িার্যর থাো যার্ে চেধ্বস্ত ের্র ছফর্ল। আলথুালু শাচেলা ঘর্র চফর্র আর্স। িাচির্ফর ছদ ার্িা অেেক্ত 

সাংর্ের্যর অিুসরর্ ের্র চের্শার ছ র্ল িুরুল ছে চির্য়  ুাঁর্ড় ছফর্ল ঘর্রর ছমর্ঝ। পায় সম্পদ।  ছস 

সন্তাির্দর োাঁর্ির্য় রা ার েিেই প্রার্পর্ি চির্ের্ে সামলায়। োন্নায় ছভর্ঙ পর্ড় িাচির্ফর শূিে 

যক্তর্পার্ষর চদর্ে ছির্য়। 
 

     আর্লািে গর্ল্প মৃযর্দি দাফির্ে ছেন্দ্র ের্র শাচেলা পাচরোচরে রােিীচযর চশোর ির্য়র্ । েচল 

ির্য়র্  সামাচেে অিুশাসর্ির োর্ । চেন্তু অসিায় শাচেলার েথা  চপযৃিীি ছ র্লপুর্লর্দর েথা ছেউ 

ভার্েচি- িা সমাে িা িাচির্ফর পচরেি। সের্লই ছভর্ের্  িাচির্ফর সম্পচত্ত োর্সর েথা। সাঁমার্ের োস্তে 

চির্ত্রর েচঠি রূপ ফুর্ট উর্ঠর্  ‘দাফি’ গর্ল্প।  

 

      ‘চঝিুে ছ াাঁোর ছেলায়’ ছ াটগল্পচটর্য শহুর্র েীেি ছথর্ে পাচলর্য় এোেী চিুঃসে মােুরীর গল্প 

েচর্েয ির্য়র্ । মােুরী যার ছমর্য় োমাই যুযুি আর িীলাঞ্জর্ির সর্ে পুরীর্য ছেড়ার্য এর্সর্ । যুযুি- 
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িীলাঞ্জর্ির স্নার্ির এোন্ত রচঙি মুিূযে মােুরী যীর্র ের্স ছদ র্ ি। এে সময় চির্েই লজ্জা ছপর্য় সর্র 

এর্স যার এে পুরার্িা েন্ধু সু মর্য়র সর্ে ছদ া িয়। সু ময় যার স্ত্রীর্ে ছির্ঞ্জ চির্য় এর্সর্ । মােুরী 

সু মর্য়র স্ত্রীর্ে ছদ ার পর যার বেেেে চিুঃসে েীের্ির শূিেযা উপলচি ের্র। মােরুীর মর্ি পর্ড় যায় 

ছদের্যার্ষর েথা। চের্য়র পর ছদের্যাষ ও মােুরী দুের্িই এর্সচ ল পুরীর্য। মােুরীও যুযুর্ির মযই ভয় 

ছপয ের্ল িামর্য। িীলাঞ্জর্ির মর্যা ছদের্যাষ যার্ে ছোর ের্র ের্ল িামার্যা। পাাঁি ে র আর্গ ছরাে 

ির্য় ছদের্যাষ মারা যায়। ছসই ছথর্েই চিুঃসে েীেি মােরুীর। ের্লর্ে পড়ার সময় মােুরীর প্রচয অিুরক্ত 

চ ল সু ময়। চেন্তু মােুরী ভার্লাোসর্যা ছদের্যাষর্ে। ছদের্যাষ-মােরুীর চের্য় ির্ল সু ময় ের্লে ছ র্ড় 

ছদয়। 

      সু মর্য়র সর্ে ছদ া আর িীলাঞ্জি যুযুর্ির  ুিসুচট মােুরীর চিুঃসেযা োচড়র্য় ছদয়। ছস অিুভে ের্র 

ছদের্যার্ষর শূিেযা। ভূলেশযই এেসময় িীলাঞ্জর্ির যামার্ট ছলামশ িায ছদের্যার্ষর িায ের্ল ভুল 

ের্র ছস। সোই চমর্ল চঠে ের্র সমুর্ে িামর্ে। চেন্তু মােুরীর সাংযর্মর পচরিয় পাওয়া যায় এ ার্িই। যার 

গভীর েীেি ছোর্ের উপলচির্য ছস ছদের্যাষর্ে অিুভে েরর্য িায়। পাঁচিশ ে র আর্গর ছদের্যাষ- 

মােুরীর রচঙি মুিূযের্ে োাঁচির্য় ছস সমুর্ের যীর্র যীর্র চঝিুে  ুাঁর্ে ির্ল। ছয চঝিুর্ের মর্েে যার েীের্ির 

সের্িয়র দামী মুিূযেগুর্লা মরু্ক্তা ির্য় আর্ । উদাসীি মােুরীর্ে  ুাঁর্ে ছফর্র যুযুি –িীলাঞ্জি। ছদর্  যার 

চঝিুে ছ াাঁোর ছেলার্ে। যুযুি- িীলাঞ্জর্ির ছোরােুচরর্যও মােুরী ের্ল িার্ম িা উপরন্তু যার গভীর 

েীেির্োের্েই ছস যার ছমর্য় োমাইর্ে েুচঝর্য় ের্ল- 

 

 “গাঢ় সমুর্ের চদর্ে যাচের্য় েড় রিসেময় িাসর্লি মােুরী  যারা সমুর্ের যীর্র স্নাি ের্র যারা 

 ে র্িাই যযটা গভীর্র যায় িা িীলাঞ্জি। ছযামার্দর দু-েির্েই আে এেটা েথা েচল ছশার্িা। 

 সমুর্ের যয উচ্ছ্বাস যীর্রর োর্ ই। ছভযর্র যাও ছদ র্ে েী গভীর আর শান্ত থার্ে সমুে। 

 অথি েল চেন্তু এেই। ছয ার্ি ঐ আোশ এর্স চমর্শর্  সাগর্র ছস ার্ি েী অদ্ভুয প্রশাচন্ত।”
৮
  

 

     ছমর্য় োমার্য়র সর্ে ভ্রমর্র্ চিুঃসে মােুরী হৃদর্য় অিুভে ের্রর্  ছদের্যার্ষর অিুপচস্থচয। েলোযার 

োর্ের পচরর্েশ যা ছোিভার্েই সম্ভে িয়। পুরীর সমুে বসেয ও চঝিুে ছ াাঁোর অেসর যার্ে চদর্য়র্  

অযীর্যর সু  সৃ্মচযিারর্র্র মুিূর্যের দৃশেপটর্ে সাোর্য। 

 

      ‘এেচদি ের্ল্লাচলিী চযর্লাত্তমা ির্ে’ গল্পচটর মােের্ম সমার্ের োস্তে েীের্ির অেক্ষচয়য রূপর্ে 

ফুচটর্য় ছযালা ির্য়র্ । এই গর্ল্প ছদ া যায় চশয়ালদি ছস্টশি িত্তর্র ঘর চভচ চর পেু মািুর্ষর েীেি 

যাত্রার েথা। ছরর্ল োটা দু’পািীি চগচরোরী েমেযলার ছমাড় গাি ছগর্য় চভক্ষা ের্র। যার ছপাষে ছ র্ল 

েুড়ািী যার্ে সোর্ল চদর্য় আর্স এোং সন্ধোয় চির্য় আর্স। িঠাৎ এেটা পাগচলর আগমি ঘর্ট। পাগচলর 

ছিিারার্য অেেিগ্ন অেস্থা   রাাংযার মুেুট লাগার্িা। এই পাগচল এর্স িঠাৎই চগচরোরীর ছশাোর স্থাি দ ল 

ের্র। চগচরোরী ও েুড়ািী দুের্িই পাগচলর্ে যাচড়র্য় ছদয়। পাগচল চগর্য় চটচেট ঘর্রর পার্শ ের্স। অেেিগ্ন 

পাগচলর্ে সোই ছদর্ । মুর্ট  মেুর  চে.আর.চপ  মস্তাি সের্লই পাগচলর্ে  াোর ছলাভ ছদচ র্য় ঘর্রর 

চদর্ে চির্য় যায়। পাগচল এ ি এই  াোর ছদ ার্িার অথে ছোর্ঝ এোং  াোর পাওয়ার পর চে েরর্য িয় 

োর্ি। অল্পচদর্িই পাগচল গভেেযী ির্য় পর্ড়। োরোর পাগচল গভেেযী িয় এোং গভেপাযও ঘর্ট যায়। 

চগচরোরীর পাগচলর ওপর এই অযোিার এেদম ভার্লা লার্গ িা। ছস পাগচলর্ে এইসে ির াদর্ের িায 

ছথর্ে োাঁিার্য িায়। পাগচলর েথা ভাের্য ভাের্য চগচরোরী অসুস্থ ির্য় পর্ড়। গাি ভুর্ল যায়। েুড়ািী যার 
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েরম- োর্পর উপর ছরর্গ যায়। এেচদি পেু চগচরোরী সর্িশ ও রুচট চির্য় গভীর রার্য পাগচলর োর্  

যায়। এে অোিা ছস্রায ছ লা ের্র চগচরোরীর চশরায় চশরায়। চগচরোরী পাগচলর্ে  াোর ছদয়। পার্শ 

েচসর্য় ভার্লাোসার েথা ের্ল। আর ের্ল সারা েীেি  াোর ছদোর েথা। চেন্তু পাগচল আোরও গভেেযী 

িয়  গভেপাযও ঘর্ট। চগচরোরী আোরও িায় ির াদর্ের িায ছথর্ে পাগচলর্ে োাঁিার্য। এই েিেই 

েুড়ািীর্ে পয়সা চদর্য় গভীর রার্য পাগচলর সন্ধাি ের্র। েুড়ািী চেরক্ত িয় চেন্তু টাোর ছলার্ভ ছস 

পাগচলর ছ াাঁে আর্ি প্রচযচিয়যই। ছস চদি পাগচলর ছ াাঁর্ে চেরক্ত ির্লও অসাংলগ্ন অেস্থায় পাগচলর ছদি ও 

মুর্ র মর্েে ফুর্ট ওর্ঠ েুড়ািীর মার্য়র মু । ছস পাগচলর্ে যার োমা চদর্য় ছের্ে ছদয়। পাগচল েুড়ািীর 

িাযর্ে প্রিণ্ড শচক্ত চদর্য় ছির্প ের্র। েলোযার চেের্ে ক্ষচয়য রূর্পর মর্েে মািুর্ষর চেেৃয েীেি যাত্রার 

সামচেে রুপ ফুর্ট উর্ঠর্  এই গল্প। 

 

      ছ াটগর্ল্পর চেষয়েস্তু সুচিত্রার সাচিযে প্রচযভার সুযীক্ষ্ম ছল িীর পচরিয় পাওয়া যায়। সুচিত্রার িচরত্ররা 

সে সাোরর্ মেেচেত্ত েীেিযাত্রার  াাঁর্ি গড়া। যাাঁর ছ াটগর্ল্পর োচিচি চেিোস  চেষয়েস্তু  উপস্থাপি রীচয  

ভাষার প্রর্য়াগ অযেন্ত সুচিপুর্ িচরত্ররা োল্পচিে গড়া িয়  োস্তর্ের িগ্নোর্ল সৃি। 
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