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Abstract
In case of Bengali Novel, Short Stories, etc., Suchitra Bhattacharjee is a prominent name; she is an
exceptional writer. Her premature demise is a great loss not only in the Bengali literature but also
struck the minds of huge number of Bengali readers. Sufferings of modern society; death of faith
etc. find a distinct voice in her writings. Her most famous writings on this 21st century, Viz.
Bhagankal, Gavir Asukh, Nil Ghurni have been discussed in this article, which help us to realize law
learners’ livelihood, loss of their mankind and greediness.

গত চতনদর্কয অচধক ভ ুচচত্রা বট্টাচামে ফাাংরা উনযার্য জনচি সরচখকা চার্ফ অাংখয াঠর্কয হৃদ জ
কর্যর্ছন। নানানভ তািঁয ঔনযাগুচর সমন ভর্য স্মাযক র্ আভার্দয আধুচনক হুর্য চচক্ষত জীফর্নয সফিঁর্চ থাকায
াজাযযকভ ভযায মুখুখীন কর্যর্ছ – আভযা স্তব্ধ র্চছ চফভূঢ় র্ সবর্ফচছ এই একান্ত ফযচিগত ভযাচির্ক এবার্ফ
নািকী উাদার্ন ভুর্ড় সকান্ অাভানয চিফর্র চতচন এতুখাঠয উনযা কর্য তুরর্রন? সরচখকা সম তািঁয ফেত্রগাভী দুচি
সচাখ সভর্র সদর্খ চনর্র্ছন আজর্কয চনীর ননচতকতায ফাস্তফরূ। আজর্ক তািঁয াচতয ৃচিয নানা নফচিয চনর্
আর্রাচনায ভুূর্তে আভার্দয অচতচযচচত চতনচি উনযা চনর্ই মাফতী ির্েয ভীভাাংা স িঁছার্ত সচিা কযফ, র্তা তা
ল্লফগ্রাচতায নাভান্তয তফু চফন্দুর্তও কখনও কখনও চন্ুদেন ঘর্ি।
ুচচত্রায চতনচি িচতচনচধস্থানী উনযা সমভন— বাঙন কার (নর্বম্বয- ১৯৯৬), গবীয অুখ (জানুাযী ১৯৯৮),
নীরঘুচনে (জানুাযী ২০০১)।
এই চতনচি উনযার্য চফলগত নফচচত্রয অফর্রাকন কযর্র সদখা মা ‘বাঙনকার’–যকাযী চাকুর্য উচ্চভধযচফত্ত চন্দন
যা সচ ধুযীয চযফার্যয কাচনী, চকবার্ফ চফত্তফানা আয অচফযত চাচদা একচি াংার্যয িচতচি ভানুলর্ক গ্রা কর্য,
সলমেন্ত চযফার্যয নফীন দযচি মেন্ত ফচকছু চকর্ন চনর্ত চর্খ মা তাযই ূচীভুখচফফযণ াই এ উনযার্।
‘গবীয অুখ’ অধযাক অচবচজৎ আয তায চযফার্যয গল্প। চতা অভরকাচন্তয ম্ভাফয ককেি সযাগ চকবার্ফ যর্ত যর্ত
চযফার্যয িচতচি দর্যয জীফর্ন থাফাার্ত এফাং সলমেন্ত ির্তযর্কই চফচিন্ন র্ র্ড় মা আর্র অভরকাচন্তয একায
ন আধুচনক ভানুর্লয জীফনমানই ককেিািন্ন।
নীরঘুচণের্ক অভফী নাযীুরুর্লয চফফাফচবূেত ম্পর্কেয পর্র জচড়র্ ড়া ও চফচিন্ন র্ মাফায গল্প ফরর্র সফাধ
 চঠক ফরা  না। আর্রাক াভানয িচতবায অচধকাযী সফাচধত্ত্ব ভজুভদায নাভী চফজ্ঞানী, এভ.এ.চ. িথভফর্লেয ছাত্রী
দচতায ভের্ণ চতচন সফথু র্তা ফা স্ত্রী যাখীয ভর্ধয আর্ফর্গয স্ফুচরঙ্গ খুর্িঁ জ না সর্ ক্লান্তও অনযচদর্ক দচতায
ফীযুর্জা’ সলমেন্ত চিুরুর্লয সম নচঙ্গনী র্ই তৃচি খুর্িঁ জ চনর্ত সচর্র্ছ এই চতনচি ভানুর্লয ভানচক িানা সাড়র্ন
উত্তয আধুচনক স চভক ফুযা সমন সরচখকায ভান কল্পনায সই ওর্চ মা সলমেন্ত ফাস্তর্ফয ভাচির্ত দািঁচড়র্ও সফাধ
 অম্ভফতায মাদুফস্তুর্ফয ওদাগয–স্বপ্ন চফচর কর্য।
‘বাঙনকার’ উনযাচি আদে ও আদেীনতায রড়াই। দুই িজর্েয দুই চতা ুত্র, অদ্রীনাথ যার্চ ধুযী স্কুর চক্ষক
আদেফান ফহুচদন ভৃত। তায একভাত্র ুত্র চন্দন যকাযী অচপায আদের্ক ির্রি সার্যয ভত ফহুচদন আর্গই ফযফায
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কর্য ছুিঁর্ড় সপর্রর্ছ। স্ত্রী অনুযাধা ‘আদে স্ত্রী’ ননচতকতাফচজেত স্বাভীয সমাগয চচযত্বর্ক মচদ আদে স্ত্রীয কতেফয ফরা মা তর্ফ
অনুযাধা চতযই তাই। এর্দয একভাত্র ন্তান যাজা ওযর্প স চবক ভাধযাচভক যীক্ষাথেী। চশুফ সথর্কই অজস্র-অাংখযঅনাফযক িাচি তার্ক চচখর্র্ছ ‚ফা-ভা‛ নাভক ম্পকেগুচর ভার্জ একভাত্র চাচদাূযর্ণয াভচগ্রক অনয নাভ। এই
চযফার্যয কনযা রাজু চন্দর্নয সফান অথচ ভৃত অদ্রীনাথ তায চযা চযা চফযাজভান একদা কভর্যড স্বাভী াতযচকর্ক
বার্রার্ফর্ চফর্ কযর্রও অধুনা সিার্ভািায ভানুলচির্ক সভর্ন চনর্ত তায কি । সলমেন্ত রাজু গৃতযাগ কর্য। অথচ
৩১স চডর্ম্বয ফলেফযর্ণয যার্ত ‘নাযী-ুযা’ চনভচিত স্বাভীয াজফাঘ অনুযাধার্ক চদর্ াংায তযাগ কযার্ত ার্য না।
সরচখকা দুচি ার্শ্েচচযত্র র্চতন বার্ফ চনভোণ কর্যন অপর খাভর্খাচর সছািকু অনুযাধায সছািবাই আয রাজুয ঈলৎ
ুরুলাচন ফন্ু কৃষ্ণা। একজন র্জ সধাকা সদফায জনয ভাছুচর চফচিয ফযফা পািঁদর্ত চা অথচ চদচদয িাকা চনর্ ফািঁকা ভন্তফয
কযর্ত ছার্ড় না। অনযজন ফৃদ্ধা অুস্থ ভার্ক াযাচদর্নয াড়বাঙা চয্রর্ভয যও অচতমর্ে যক্ষা কর্য। চফন্ন ফান্ফী আয
তায ুচলযর্ক াচভুর্খ আ্র সদ। ভা িচতবা সমন সরচখকায জীফনদের্নয িফিা ফ ফুর্ঝ চতচন সমন ফোংা র্ চফল
ান কর্য চর্রন।
চন্দর্নয সরাব াংিাভক ফযাচধয ভত সমচদন ুত্র যাজার্ক সিাকািুচকয ফৃর্ত্ত সঠর্র সদ, র্তা াঠক সচদন চউর্য উর্ঠ
আা কযচছর্রন চন্দন সফাধ  এফায চনর্জর্ক শুধর্য সনর্ফন সমভন রাজুয গৃতযাগ ভাতযচকয চযফতেনই অচবর্িত চছর
সরচখকা তায ভুচিানা সদখান উনযার্য সলমেন্ত আভযা সদচখ াতযচক চন্দন নুকন জার সফার্ন ভাধযচভর্কয অাংখয
যীক্ষাথেীয খাতা সথর্ক যাজায খাতা ফায কর্য চর্র তার্ক ভুি কযায চনখুিঁত চযকল্পনা চফচনভর্ রাজুর্ক াতযচকয জীফর্ন
চপচযর্ সদফায িচতশ্রুচত সদ চন্দন। ভর্ন র্ড় মা অদ্রীনার্থয উচি— ‚চবতু ভানুলযা ফড় সরাবী  আফায রারায জর্নয
কর্িও সবার্গ ফড়।‛
‘গবীয অুর্খয’ অচবচজৎ দাচত্বফান ুত্র স্বাভী চার্ফ ন্তান চার্ফ তািঁয কতের্ফয ত্রুচি খুর্িঁ জ াওা বায। একচদর্ক
চনজস্ব একিুকর্যা ফাস্থার্নয আকাঙ্খা অনযচদর্ক ফাফায চচচকৎায বায ফইর্ত চগর্ অচবচজৎ ির্রাভর্রা। স্ত্রী ঋতু র্শ্শুযাশুড়ীয িচত খুফ একিা আন্তচযক না র্রও খুফ একিা স্বাথেযও ফরা চর্র না। বাই ইন্নচজৎ ফযঞ্চ চিচকযার হুর্য মুফক
দভচন্তয িচত সিভ, বচফলযত চযকল্পনা ফ সক্ষর্ত্রই স সভর্ া সপরর্ত চা। ভৃতুয থমাত্রী ফাফার্ক ডািায সদখার্নায
সচর্ সিচভকায কার্ছ কথাযাখা তায কার্ছ সফচ জরুযী। অভরকাচন্ত চচযত্রচি আয একফায ভধযচফত্ত, উচ্চাাীন চযফায
অন্তিাণ চতার্দয ভর্ন কযান। কনযা অনূা স্বাভী ধীভার্নয িচত অচতচনবেযীর একচি ভর্তা উরচব্ধ কর্য জীফর্ন
স্বচনবেয ফায ির্াজন কতখাচন?
‚চফর্য য এই িথভ অনূা ফুভচল্লর্কয ওয চধক্কায জাগচছর অভরকাচন্তয সভর্য। ফাফায ্রর্ভ
র্ড় সদওা চফ.এ. এভ.এ. চডগ্রীগুর্রা কণ্ঠ ায ন, নকর ফর্ন সগর্ছ, সকন সম অনূা একিা চাকযীয
সচিা কর্যচন সকানওচদন।‛
আজর্কয চদর্ন চচচকৎক সযাগীয সিতাচফর্িতা ম্পকে সমভন স্পি র্ ওর্ঠ এই উনযার্ সতভচন ভাঘে চচচকৎায
ধাযা িুকযা িুকযা র্ মাওা ভানচফক ম্পর্কেয ভুর্খাগুচর সরচখকা চনুন বর্ফ জর্ড়া কর্যন। সযাগীয স্ত্রী করযাণীয সছর্র
সভর্য চফচ্র াযস্পচযক সদালার্যার্য ভর্ধয একফায ভাত্র সাচ্চায র্ ওঠা এক কথা অাভানয। অচবচজৎ-এয আত্মীড়ন
অচনিা র্ত্ত্বও ফাফায চচচকৎায খযচ ফর্ চনর্ মাফায বাফনা ইন্নচজৎ চদল্লী চর্র মাফায ফানা একচি ভাত্র সপানকর্য ফ
ভযা চভর্ি মা অভরকাচন্ত ুস্থ র্ উঠর্ত থার্কন– আয এই সগািা চযফাযচিয মাফতী ম্পকেগুচর আিান্ত  এক
বঙ্কয সযার্গ– মায নাভ চফর্শ্াীনতা।
‘নীরঘুচণে’ আধুচনক মুর্গয আত্মঅর্েলণ সফাচধত্ত্ব একচনষ্ঠ স্ত্রীর্ক তযাগ কর্যন সম ন তাড়না, স্ত্রীর্ক তযাগ কযায মুচি
সদখান „You donol deserve to be my companion: দচতা ভাত্র একুর্য ুন্দযী মুফতী সি ঢ় সফাচধত্ত্বয নতুন
অর্েলণ সমবার্ফ চতচন ভাজাগচতক যয উর্োচন চনভচিত ন সতভচন যাখী সথর্ক দচতা র্ াইর্ডরফাগে ইউচনবাচেচিয
দুযন্ত াপর্রযয সাান তার্ক ছুচির্ চনর্ সফড়া। ুত্র শুদ্ধত্ত্ব সমভন এই অধযাক চফত্তজনীয ভর্ন সকার্না সে ঞ্চ
কযর্ত ার্যচন দচতায অঙ্গত ন্তান সকও চতচন অনাার্ গর্বেই তযা কযায চনদান সদন। দচতায র্ঙ্গ িবুত্ব কাচভতা না
চভরর্রই ুর্যার্না স্ত্রীয চতৃগৃর্য থ ািঁির্ত কুয কর্যন না, সভর্য ফী দচতার্ক চনর্ ভগ্ন চফজ্ঞানী চনর্জয
আত্মভমোদা আঘাত রাগা কযাম্পা িাউন ছার্ড়ন আফায অফাচঞ্চত চতৃর্ত্বয দা সঝর্ড় সপরায ফানা চফফাচতা স্ত্রীর্ক
চনর্ সদ সছর্ড় সমর্ত চান—একচদর্ক াভাচজক ভমোদা অনযচদর্ক ‘যাখীয’ ভত বচিভী স্ত্রী সর্র ুখ াির্ন্দয সকান
ঘািচত থার্ক না।
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দচতা আর্ফর্গয ফর্ কক্ষচুযত ধূভর্কতুয ভত সফাচধত্ত্বর্ক রর্ক্ষয সযর্খ মতই তায চনজস্ব বুফর্ন ঢুর্ক র্ড়র্ছ ততই
অনুবফ কর্যর্ছ যাখী আয তায যভ কাচঙ্খত ুরুলচি আর্র যীয ফেস্ব চনতান্তই াধাযণ এক ভানুল– মায াপর্রযয চখর্দ
আয চযুযতাড়না দুচিই ভান চি। র্ন্ আর্ চনর্জয িচত এক বাফ নাচেচভি ভানচকতা তাই দচতায চাকযী না
কযায চছর্ন তািঁয একচিই মুচি— “Just look after me” অফয যাখীয সভ বঙ্গ র্ত সম ুদীঘে ভ অফয র্র্ছ
দচতায সক্ষর্ত্র তা চন র্তা স চভক অনুঘির্কয কাজ কর্যর্ছ চকন্তু দচতায চচক্ষত আধুচনক ভন অর্নক আর্গই চতযিা
ফুর্ঝ চনর্চছর– ‚আদযন্ত যাখীর্ত ম্পৃি র্ থাকা এই াংার্য দচতা তা র্র সক?– তর্ফ এই ভুূর্তে স সফাচধত্ত্বায সক?
সিচভকা? যচক্ষতা? নভেচযী?‛
সলমেন্ত একযকভ অঙ্গত ন্তার্নয কথা সবর্ফই দচতা ফাফা-ভায কার্ছ চপর্য আর্। সদারাচর্র দীণে দচতায ভানচক
িানার্ার্ড়ন অূফে বচঙ্গর্ত সরচখকায করর্ভ বালা া। স চভক চচযত্রচি সরচখকা ুচচত্রায ভান কল্পনা স কথা আভযা
ূর্ফেই ফর্রচছ এখন সদখা মাক এই চচযত্রচিয গঠনগত চদক– ুদেন, চচক্ষত স চভক ফুযা ভার্য অচতচযি িতযাায
চার্ দভফন্ কযা নফ নকর্ায কাচির্ ফাযাংফায ভার্য চনর্লর্ধয সফড়াজার চডঙ্গার্ত সচর্র্ছ। ুচচত্রা জনচি সছার্িাগল্প
‘ইর্িগাছ’-এয ার্থ এই উনযার্য কচফতা ফু যার্য চভর– আশ্চমে যকর্ভয। স চভক দচতায িচত অনুযি এ কথা
সমভন চতয সতভচন অচফফাচত অফাচঞ্চত ন্তার্নয জননী দচতার্ক জীফর্ন গ্রণ কযর্ত চাওায সছর্ন ভার্য িচত তায
এই তীব্র চফর্েল ও কী চি চছর না? তা সবর্ফ সদখায চফল।
াভচগ্রকবার্ফ ফরা চর্র ‘নীরঘুণেী’ উনযা সরচখকায আধুচনক ভার্জয সবর্ঙ মাওা ম্পর্কেয গল্প সমভন সানা
সতভনই স চভর্কয ভত আদযন্ত চফমেস্ত ভানুলর্ক সিতা চার্ফ তুর্র এর্ন র্তা াভানয র্রও াচন্তয স্বচস্তভন্ত্র উচ্চাযণ
কর্য। এ উনযার্য অনানয ার্শ্েচচযত্রগুচর স্বল্প কথা এর্কফার্যই চচযত্রানুগ এর্দয ফযচি নফচিয এত তযবালা জীফন্ত
র্ উর্ঠর্ছ সম ভর্ন  এযা আভার্দয চযফায ার্ সিঁর্ি চর্র সফড়ার্না চযচচতজন।
ুচচত্রায ‘যাংফদরা’ উনযাচি চরচখত র্চছর িথভত সিচরচবর্নয দোয জর্নয। যফতেী ভর্ সই চচত্রনািযর্কই
চতচন সফিঁর্ধ চদর্রন উনযার্। ফতেভান িজর্েয দুই মুফক-মুফতী ুচস্মতা ও নীরাঞ্জন াচঠয সথর্ক দাম্পর্তয উত্তযণ ঘিা
চনর্জর্দয ম্পকের্ক। ভাঝনদীর্ত বাভান সন কায ভত চনবেয তার্দয সই দাম্পর্তযও সকাথা সথর্ক এর্ রাগর াযস্পচযক
েন্ধ ও ঈলোয ঝর্ড়া াওা। সম আাত ভযা ূনয দাম্পতয র্ত াযত আদে সির্ভয গবীয সকন্নস্থর িভ তাই র্ উঠর
যণর্ক্ষত্র। সরচখকা র্চতন বার্ফই ুচস্মতায ভর্ধয ফুর্ন চদর্র্ছন কতেফযর্ফাধ, চতায িচত অাধাযণ ভভত্ব আয নীরাঞ্জন?
স এক সিঁর্ি চর্র সফড়ার্না চফর্ফকূনয আধুচনক মন্ত্রভানা চফর্য য সম শুধু আত্মুর্খ ভগ্ন থাকর্ফ ফর্র চছিঁর্ড় সপর্র ফ
চছুিান একভাত্র ন্তান ওা র্ত্ত্বও সি ঢ় রূভা তায কার্ছ অফাচঞ্চত। ুচস্মতায কাচকভা আযচতয চফর্েলণ ‚এক একজন
এক এক িাই । স সমভন এ ফাচড়র্তও আর্ না, সতভচন সতা চনর্জয ফাচড়র্তও মা না। শুধু চনর্জযিুকু চনর্ চনর্জয
ভর্ন থাকর্ত বার্রাফার্।‛
হৃদর্যার্গ আিান্ত র্শ্শুয ভাই এয সচর্ তায কার্ছ গুরুত্বূণে চনজস্ব উন্নচতয ফচঙ্কভথ তাই স্ত্রীয ভচভে র্
ভৃতুযথমাত্রী ভর্নার্তার্লয জনয উচেগ্ন র্ ড়ায সচর্ াাতার্রয ‘ভযচফড’ অস্বচস্তকয চযর্ফ তার্ক বাফা সফচ।
সলমেন্ত ুচস্মতার্ক চকছু না ভাচনর্ই নীরাঞ্জন ICU সত ভৃতুযয ার্থ রড়র্ত থাকা ভর্নার্তালর্ক সপর্র সযর্খ কভেস্থর্র
সদ ড়
িঁ া, তায আত্মক্ষ ভথের্নয মুচিগুচর বাযী অদ্ভুত ‚স সতা অযাধ চকছু কযর্ছ না, অকাযর্ণ চনষ্কভোয ভর্তা ফর্ থাকা
সতা ভর্য অচ। খাচনকর্য ুচস্মতার্ক সপান কর্য খফয চনর্ চনর্রই মর্থি। এ সন নীরাঞ্জনর্ক িা অন্কার্য সযর্খ
ুচস্মতা মখন তায ফাফার্ক চনর্জর্দয ফ্লার্ি এর্ন সতার্র তখনই ঘিনা নািকী সভাড় সন। নীরাঞ্জর্নয িভঃ বদ্রতায
ভুর্খা খর্ সমর্ত থার্ক। সফাধ  ুচস্মতায আয তায চনজস্ব বূফন নতযীয স্বার্থে স ারার্ত চা চফর্দর্ এফাং সই
রানয তার্ক স ুন্দয মুচি চদর্ াচজর্ তুর্র ধর্য, ফা-ভায িচত দাচর্ত্বয ির্ে নীরাঞ্জর্নয সফচনা ভর্নাফৃচত্ত
এর্কফার্য আধুচনক ভানুর্লয উচির্ক তুর্র ধর্য —
‚তাযা আভার্দয জে চদর্র্ছন। ভানুল কর্যর্ছ আভার্দয চছর্ন িাকা া এনাচজে ভ, অর্নক
চকছুই সঢর্রর্ছন। চফচনভর্ তািঁর্দয সকানও িতযাা থাকর্তই ার্য। অযান্ড উই হুড অরর্া চফ চডউচি
ফাউন্ড। তাযা সকান অুচফর্ধ ড়র্র সভ চফ অুখ চফুখ, সভ চফ আচথেক ভযা আভযা অফযই াধযভর্তা
তািঁর্দয ার্ থাকফ।‛
চকন্তু এখার্নই দুজর্নয েন্ধ িকি সথর্ক িকিতয র্ ওর্ঠ নর্ফ ব্লাড কযানার্য ভার্ক াযার্না ুচস্মতা ফাফার্ক ন্তার্নয
ভর্তা সের্-ভভতা জচড়র্ যাখর্ত চা। আয নীরাঞ্জন, স চা দুজর্নয চনবৃত অফয। ুচস্মতা ভনর্ক সফাঝায নীরাঞ্জর্নয
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এই ভর্নাফৃচত্ত ত চনজস্ব ধাযণায িচতপরন ‚নীর্রয এই এক সদাল চনর্জ মা চঠক ভর্ন কযর্ফ, অর্নযয কার্ছ সিার্ক ধ্রুফ
তয ফর্র িভাণ কযায জনয ভচযা র্ মার্ফ।‛ চকন্তু ুচস্মতায এই ভর্নাবাফ সফচচদন স্থাী র্ত ার্য না। খুড়তুর্তা বাইএয ফন্ু ড. াথেয অচযচচত অনাত্মী ভর্নার্তালর্ক ুস্থ কর্য সতারায একাগ্রতায উর্টাচদর্ক নীরাঞ্জর্নয অচতাভানয
নদনচন্দন ঘিনার্ক চনর্ সতারায ুচস্মতায ভর্ধয িভ অনীতা চাচযর্ সদ ভর্নার্তার্লয জনয ফ্লযার্ি অনয চিচব চকর্ন
এর্ন ুচস্মতা সমন নীরাঞ্জর্নয অচধকায সফার্ধ স্তর্ক্ষ কর্য সপর্র। সদার্রয চদর্নয ঘিনা এই ভযার্ক ফহুগুর্ণ ফাচড়র্
সদ নীরাঞ্জন মখন ফন্ুর্দয াভর্ন কুৎচত বালা ভর্নার্তাল ও ুচস্মতায চফরুর্দ্ধ গারাগার কর্য আয ফন্ু অচবচজৎ ভাযপৎ
স কথা ুচস্মতায কার্ন স িঁর্ছ মা। সলমেন্ত নীরাঞ্জন ভস্ত বদ্রতায ীভা ছাচড়র্ িকার্য ভর্নার্তার্লয াভর্ন উগর্য
সদ মাফতী অচবর্মাগ আয য কযর্ত ার্য না ুচস্মতা অুস্থ ফাফার্ক চনর্ সফচযর্ আর্। এয র্যয ঘিনা সথর্ক
নািকী উকযণ সছিঁর্ি সপর্রর্ছন সরচখকা ম্পকে সজাড়ায সচিা ক্ষতচফক্ষত ুচস্মতায আচযণ অচত স্বাবাচফক সযর্খর্ছন। এ
ভার্জ চফফাচতা সভর্য র্শ্শুযফাচড় চপর্য মাফায চাা আকুচতয র্ঙ্গ আত্মমুখানর্ফাধ ঋদ্ধ নাযীয চনযন্তয সম াংগ্রাভ তার্ক
সছাি সছাি ফাকযাাংর্য ভধয চদর্ তুর্র ধর্যর্ছন চনুনবার্ফ ‚ুচস্মতা চকন্তু বার সনই। দ্রুত-গাভী চদন গুর্রার্কও ঠাৎ ঠাৎ
অম্ভফ েথ ভর্ন  তায। সমন পুর্যার্তই চা না। চনর্জয ঘয। চনর্জয ার্তগড়া াংায সথর্ক দূর্য থাকায িচতচি ভুূতে
তখন ফড় দুঃ রার্গ।‛ সলমেন্ত নীরাঞ্জর্নয একচিভাত্র সপান কর্র একাচকর্ত্ব মন্ত্রনাতে একচনি বার্রাফাায ভু নতুন
কর্য শুরু কযর্ত চাওা ুচস্মতা এর্ দািঁড়া চনর্জযই ফ্লার্িয দযজা। চকন্তু নীরাঞ্জন তায ুরুলঅচধ ত্ত্বায ফৃত্ত সবর্ঙ
সফচযর্ আর্ত ার্যনা। াথের্ক চনর্ কুৎচৎ র্ন্দর্ আফাযও যিাত্ব কর্য ুচস্মতার্ক দুজর্নয অনুর্াচনায মুগরফচন্দ
ত পাির ধযা ম্পর্ক্োর্ক আফায সফিঁর্ধ সদর্ফ র্ভ এই আা অর্ক্ষভান াঠকর্ক সরচখওকা র্জার্য কলাঘাত কর্যন
নীরাঞ্জর্নয এচক বালা? নাচক চনজস্ব ছার্দয তরা এই যকভ বার্ফই কথা ফরর্ত অবযস্ত নীরাঞ্জনযা—
‚আচভ সতাভায পভো কর্য চদর্ত াচয। অন কচন্ডান, ওই সছর্রিার্ক তুচভ আয এ ফাচড়র্ত এনচি
সদর্ফানা। অযান্ড সনা ফা চনর্ আচদর্খযতা।‛
এ কাচচনয চযভাচি ফড় হৃদ চফদাযক-শুধু কাচনীয াত্রাত্রীর্দয কার্ছ ন াধাযণ াা্ঠর্কয কার্ছও। এই
উনযার্য মাফতী ার্শ্েচচযত্র আযচত, ুিকা, াথে, ভচন্দযা, চফটু এভনচক ভারতীও অচতমর্ে আিঁকা। সমন তাযা তার্দয
মাফতী আা-আকাঙ্খা-চাওা-াওা চনর্ যিভাাংর্য উষ্ণতা চঞ্জচফত। ‘যাংফদরা’- উনযাচি এককথা একচি চভচি
রূকথায অভৃতুয—মা আধুচনক একাকী আত্মফেস্ব ভানুর্লয অচনফামে—বাগযচরচ।
‘অনযফন্ত’—উনযাচি অচত ীচভত আকার্যয একচি উনযা। এ উনযার্ও ফা-সভর্য-চচযত্রই ফোচধক গুযত্ব
সর্র্ছ। কনযা তচনিা আয ফাফা শুর্বন্দু দুজর্ন আরাদা দুচি ভানুল র্রও সকাথা সমন তার্দয এক যকর্ভয চচন্তাধাযা
চকড় সগিঁর্থ ফর্ আর্ছ-এর্কই কী চফর্ফক ফর্র? নাচক এ এক ভধযচফত্ত ভানুর্লয আশ্চমে িানার্ার্ড়ন? তচনিা ইাংর্যজী
াচর্তযয ফৃচত্ত ছাত্রী, স নক তায উমুি বাফী-স্বাভী চচক্ষত ধনী-চযফার্যয আদযন্ত সকচযা ডুর্ফ থাকা ুুরুল। মার্ক
ফর্র যাজর্জািক। অথচ তচনিা ভার্য ছর্ন্দয এই াত্রর্ক বার্রাফাায ফকর্ভয সচিা কর্যও ফযথে । সকাথা সমন তায
সকর্ি মা। তচনিায জীফর্ন সকাথা সথর্ক সমন এর্ াচজয  সভধাফী অথচ চনম্নভধযচফত্তচযফার্যয অচবভনুয। একা স রড়াই
কর্য াংায ভাচনর্ চরা আয চল্পফেস্ব জীফর্নয াতছাচনয র্ঙ্গ চকন্তু ফজাগার্তই স „Misfit’। আর্াল কর্য চরায
িাণণ সচিার্তও যিক্ষযন ঘর্ি চর্র অচফযত। দীঘে চফফছর্যয সফচ ভ সম িচতষ্ঠার্ন ঘাভ ফাচড়র্র্ছ ঠাৎই সখার্ন
ব্রাতয র্ মা শুর্বন্দু। V-R-S চনর্ত ফাধয ভাত্র চতান্নয শুর্বন্দু ফািঁচর্ত সচর্চছর তায Passion নািক চদর্ তায দর
‘চভর্ধ’ সফচ ভ চদর্ চনর্জয পুচযর্ মাওা ফুচড়র্ মাওা আিকার্ত। চকন্তু সখার্নও র্জার্য ধাক্কা খা কণেধায
ফার্ফন্ন ‘নািক’ ন কখন সমন দেকর্ক ‘এন্টাযর্িন’ কযর্ত শুরু কর্যর্ছ। ‘চভর্ধয’ ুর্যার্না সভম্বায ওা র্ত্ত্বও এই
চন রুখর্ত ার্যনা শুর্বিা তফুও স র্মাদ্ধা চার্ফ া চনভেরার্ক। চকন্তু জীফর্নয দুদো এই চফমের্য ভর্
াচযফাচযক জীফর্ন স একদভ একা র্ মা অফয বার্রার্ফর্ চফর্ কযর্রও নচন্দতা সকানচদন তায সদালয র্ উঠর্ত
ার্যচন কাযণ স্ত্রীয মচদ স্বাভীয সচর্ সযাজগায সফচ । আয সই স্ত্রী মচদ নচন্দতায ভর্তা দার্ি , তার্র স্বাভীর্ক
াযাজীফন কী চলর্ত , তা শুধু শুর্বন্দুই জার্ন।‛
তচন্নিা সম কী চা স চনর্জই জানত না মচদ না তায ার্থ অচবভনুযয সদখা ত। ফন্ুয চফর্র্ত সম ভানুলচিয র্ঙ্গ াভানয
আরা সই আরাই ঘচনিতয  িািন কর্রর্জয ফাৎচযক অনুষ্ঠার্ন। অচবভনুযয চচখত ভনন, আয ািঁচজর্নয সথর্ক
আরাদা বাফনা চচন্তা ভু  তচন্নিা সকাথা সমন শুর্বন্দুর্ক খুিঁর্জ া —
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সাভা কুাযী

‚ভানুর্লয ভন সথর্ক কুাংস্কায ভর্য সগর্র এক ধযর্নয ুযচব নতযী । ফাফাও এই ধযর্নয কী একিা
কথা ফর্র না? একিা বার নািক, একিা বার ফই, চকাংফা একিা বার চর্নভা ভানুর্লয ভর্ন ুফা
ছচড়র্ চদর্ত ার্য।‛
আকায সনই বাফী স্বাভী স নর্কয র্ঙ্গ তুরনা চর্র আর্—
‚স নক সকচযায র্চতন, উচ্চাকাঙ্খী, আর্ফর্গয সচর্ মুচির্ক সফী িাধানয সদ, স নর্কয
বার্রাফাা ফড্ড তাড়াতাচড় যীযী র্ত চা।‛
চচন্তাধাযার্তও চফস্তয পাযাক দুজর্নয। ফৃদ্ধ চতা-ভাতায িচত দাচত্ব কতেফয াংিান্ত ির্ে স নক সমন ‘যাংফদরা’-এয
নীরাঞ্জন মুচির্তও অর্নকিা একইযকভ ধায ‚জীফর্নয চতনর্ি সেজ আর্ছ। আচভ ফড় চি, আচভ অযাচচব কযচছ, আচভ
পুচযর্ মাচি। আভায ফাফা-ভা পুচযর্ মার্ি ফর্র আচভ চাকচয ফাকচয ফ সছর্ড় াযাক্ষণ তার্দয ার্ গার্র াত চদর্
ফর্যইরাভ, এর্ত চক ৃচথফী একচুর এর্গার্ফ?‛
স নর্কয এই স্বাথেয উচ্চাকাঙ্খী ভর্নাফৃচত্তয ার্ চনর্জয াপর্রযয সছাট্ট ইচঙ্গত-িুকু সম চঠক ভমোদা া না তাও
সমন াভানয ঘিনায অচবঘার্ত উরচব্ধ কযর্ত ার্য তচন্নিা। তায সেি ার্য খফযচির্ক কত র্জ া কাচির্ সদ
স নক তচন্নিা তখনও সদারাচর্র— ‚স নকিা সমন কী, তচন্নিা ুাংফাদিা শুনরাই-না বার কর্য।‛ আয সই ফাউন্ডুর্র গন্
ফযাাযী অচবভনুয চকন্তু তচন্নিায খফয সন সলমেন্ত মখন অচবভনুযয কাযখানায াচজয  তচন্নিা তখনই জানর্ত ার্য
অচবভনুযয ভর্নার্যাগী দাদায কথা। অচবভনুযয আত্মকথন ফায কর্য এর্ন সরচখকা আভার্দয পর আাত ুখী ভানুর্লয
রর্ক্ষয স িঁছার্নায ভাযাত্মক রড়াইর্ক ফযঙ্গ কর্যন—
‚মাযা াপ, তাযা চক আভায দাদায সচর্ খুফ আরাদা? তাযাও সতা চনর্জর্দয অন্ফৃর্ত্ত ঘুর্য ভযর্ছ।
চরচবাং ইন এ ভচরিাচয সভর অপ সদায ওউন।‛
তচন্নিায সদারাচর ফাচড়র্ সদ অচবভনুয। চদ্ধান্ত ীনতা সবাগা সভর্চি সভাাচফি অচবভনুযর্ত চকন্তু তখনও কাচনীয
ওঠাড়া অর্নক ফাকী সথর্ক সগর্ছ স নর্কয চযফার্যয চফর্ এচগর্ আনায িস্তার্ফ ঠাৎ-ই আভুর নাড়া খা তচন্নিায হৃদ
সম চফর্িার্ক স বচফতফয ফর্র সভর্ন চনর্চছর ভন সথর্ক আজ আয তার্ত সকান আনন্দ খুর্িঁ জ া না। এ সমন তচন্নিায
আত্ম-আচফষ্কায —
‚তচন্নিায ফুকিা ভুচর্ড় উঠর া। যাধাচূড়ায গাছ আফছা র্ মার্ি। ভুর্ছ মার্ি। সখার্ন এক দাচড়
আরা মুফর্কয ভুখ।‛
নচন্দতা চিচকযার আধুচনক একজন ভা। সম াংায জীফর্ন চাওা াওার্ক দািঁচড়াল্লা সভর্ চরর্ত চা। শুর্বন্দু তায
কার্ছ আদযন্ত একজন ফযথে ভানুল এক আদযন্ত উচ্চাাীন ুরুল, আঠা ফছয আর্গ অযাকাউর্ন্টর্ন্ট ক্লাকে র্ জীফন শুরু,
সকযাচন অফস্থার্তই ূনের্িদ।‛ এভনচক বাই এয র্ঙ্গও তায সযলার্যচল। বাই-এয ফউ াভানয একিা সনকর্র সর্রও
নচন্দতা খুচ র্ত ার্যনা। ফৃদ্ধা ভা-এয উয অন্তুি — ‚নচন্দতা ভর্ন ভর্ন দর্ভ সগর। ক্ষীন আা চছর াযিা চতচন্নর্ক
সদর্ফ ভা। তাই াত্র খুজ
িঁ র্ত চগর্ নচন্দতা সভর্য জনয অথে, ম্পদ গুরুত্ব চদর্র্ছ ‚এযকভ একিা সকাচনুয সক চুিঁর্ড় ফায
কর্যর্ছ সিা ফর্রা?‛ চনভের্রয র্ঙ্গ সদখা ওায য াই ফদর্র মা ভীকযণ নতুন কর্য শুর্বন্দু ম্পর্কে ভূরযান
কযর্ত  নচন্দতার্ক — ‘তফু এই ভুূর্তে শুর্বন্দুয জনয কি র্ি ফইকী। সম নািক চনর্ তার্দয এত াংঘাত, সম নাির্কয
ফাচতয চযভ অুখী কর্যর্ছ নচন্দতার্ক, সই নাির্কয র্ঙ্গ শুর্বন্দুয াংস্রফ ভুর্ছ মাওাই উচচত। চকন্তু সতভনিা র্িনা
সকন, নচন্দতায ভর্নয সকান্ সগান কন্দর্য এখনও শুর্বন্দুয জনয বারফাায ফাষ্প চঞ্চত আর্ছ।
এই উনযার্য াখা কাচচনয সরচখকা নাির্কয ফৃর্ত্ত কভোচারাইর্জর্নয ভধযচদর্ বাঙন ও সছািদোয িচত একচনি
নািযকাযর্দয ায সরার্ব ঝুিঁর্ক ড়ায সম কাচনী সানার তা একই র্ঙ্গ অচত ফাস্তফ তয এফাং নািকী। ফার্ফন্ন
চচযত্রচিয আগ্রাী ভর্নাবাফ-অাংর্ফাধ বীলণ ফাস্তফ র্ ধযা র্ড়। অনযানয ার্শ্েচচযত্রগুচরয ভর্ধয নািযকভেী অধযাক চনভের,
যাজননচতক সনতা ননী সন, সকচভি বাস্কয িচতচি চচযত্রই অচত ফাস্তফ। তচন্নিা ও অচবভনুযয ম্পকে নতুন বার্ফ শুরু র্ফ এই
আা উনযাচি সল কর্যন।
‘সভর্ন্তয াচখ’ – উনযাচি ফহুআর্রাচচত একচি উনযা। অচদচতয উাখযান অনফদয এফাং অাধাযণ। ভধয চচল্লর্য
অচদচতয একাচকত্ব মখন চকছুর্তই কাির্ত চা না তখনই এক ঝরক িািকা াওা চনর্ াচজয ন ‘সর্ভন ভাভা’। আাত
ুখী কৃতী ন্তার্নয জননী অচদচত চনর্জয সপর্র আা জীফর্নয চফস্মৃত বার্রারাগার্ক আফায চনর্জয জীফর্ন চপচযর্ আর্ন।
শুরু কর্য সরখার্রচখ। ুিকা চনর্জ এক ফহুজাচতক ওলুধ সকাম্পাচনয এচযা ভযার্নজায র্রও ভানচকতায চদক সথর্ক তায
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ুরুল অাং ফড়ই তীব্র। স্ত্রী-ুত্র চযফাযর্ক স অফর্রা কর্যনা ফর্ি চকন্তু অচদচতয ‘স্ত্রী’ ফা ‘ভা’ ছাড়া স্বতন্ত্র সকান চযচ
থাকর্তও খুফ একিা স্বচস্তর্ফাধ কর্যনা। তাই এই ক্ষুদ্র উনযার্য িাথচভক স্তর্য অচদচতয সরখা-সরচখর্ক স অর্নকিা
সছর্রবুরার্না সখরায ছর্র সদর্খ চকন্তু ভ মত এর্গা সরখািা মখন আয অচদচতয time pass থার্ক না র্ ওর্ঠ
অচস্তর্ত্বয অাং ুিকা সতচড়া র্ মা কুৎচত ইচঙ্গর্ত চছন্নচবন্ন কর্য চনর্জয স্ত্রীর্ক — ‚সকার্ের্ক ানা এক ফুর্ড়া বাভ
ভাভা উর্ঠর্ছ, ভাথািা এর্কফার্য চচচফর্ ঝযঝর্য কর্য চদর। সতাভার্ক সরচখকা ফানার্নায জনয তায এত কীর্য ইন্টাযর্যি,
যািঁ? গাদাগাদা সছর্র এর্ন ফ্লযার্ি ঢুচকর্ চদর্ি, মখন তখন সতাভার্ক চনর্ সফচযর্ মার্ি, ভার্ন কী এর্ফয সফাঝা?‛ অথচ
িাথচভকমোর্ সফ -এয এই গুণিাই র্ উর্ঠচছর ুিকার্য কার্ছ ভস্ত এক িদের্নয চফল—িথভ াচতযবা মাওায
আর্গ অচদচতয াড়ী সফর্ছ সদফায ভর্তা তুি কাজও কর্য সদ অফরীরা—
‚ুিচতভ ওার্্োর্জ সচাখ সফারার্না। আঙুর সনর্ড় ফরর, —ওই ফির গ্রীণ করা সক্ষত্রিা র্যা। —এই
গযর্ভ চল্ক। ওই গযজাভ াড়ী। চফর্ফাড়ী মাচি নাচক? —সতা কী র্র্ছ? একিা জাগা িথভ মাি,
একিু সতা সর্জগুর্জ মাওাই বার। সরচখকায সেজ সদর্খ াফচরক চভর্ক মার্ফ।‛
ুিচতভ আর্র াচতযকভে আয াড়ী চফচিয ফযফায র্ঙ্গ সকান াথেকযই ফুঝর্ত ার্যনা। অচদচতয অফস্থান তায কার্ছ
াংাযর্ক ভৃন গচতর্ত চাচরত যাখায একিা মন্ত্র ভাত্র। তাই সম ভুূর্তে অচদচত তায ার্তয ফাইর্য চর্র সমর্ত ার্য এই
ম্ভাফনা নতচয  ুিচতভ সখর্ মা।
অচদচতয দুই ন্তান াাই-তাতাই দু’জর্নই ড়াশুনা সভধাফী। ভা তার্দয কার্ছ অচতির্াজনী একজন Caretaker
থার্ক না র্র জীফন মাত্রায িফা ভৃন থার্ক না। তাই ভার্য অনয অচস্তত্ব তার্দয কার্ছ খুফ একিা ুখফয ন। চফর্লত
াাই-এয অতযচধক নাযীিীচত মখন ভার্য সচার্খ ধযার্ড় মা াাই দািঁত নখ চদর্ যিাত্ব কযর্ত ছার্ড় না ভার্ক ‚আচভ
মা কযচছ সিা আভায ফযাায। তুচভ এয ভর্ধয নাক গরাি সকন?‛ াাই-এয তি চব্রচরান ছার্ত্রযাই অথে ম্পদ িচতষ্ঠায
সরার্ব ফা-ভায িচত কতেফযর্ক ফুর্ড়া আঙুর সদখা। গরা তুর্র জানা —
‚ফাফা-ভা সদর্ র্ড় যইর ... ভন সকভন কযা ... এফ ভধযমুগী সচন্টর্ভন্ট আয চর্র না ভা। তুচভ চক
চাও শুধু সতাভার্দয ফুর্ড়া ফর্ সদখবার কযায জনয, িু চফ সভায চিভাইজ, সতাভায সছর্র শুধু তায
ভুখখানা সতাভার্দয সদখায জর্নয, চনর্জয বূত বচফলযত নি কর্য র্চ ভরুক।‛
সছাি সছর্র তাতাই আফায এর্কফার্য ফযফাচক ভর্নাফৃচত্ত ম্পন্ন। সজদী আয উদ্ধত তাতাই কর্রর্জয িথভফলে সথর্কই
চনর্জয বচফলযত চনর্ াং ূনয । ‚খাভর্চ খুভর্চ চঠক িাকা সযাজগায কর্য সনফ। এত চাযচদর্ক দুর্া ািঁচর্া াজায
সকাচি িাকা গর্র মার্ি, সকাথাও সথর্ক খাফরা ভাযর্ত াযফনা।‛
অচদচত এ উনযার্য িাণর্কন্ন, আয তায ফুচরীন চিা সমন অচদচতয খািঁচা সাযা জীফর্নয অনুলঙ্গর্ক তীব্রতয কর্য
সতারায াচতায। জীফর্নয অর্ধেক থ চনজস্ব চাওা াওা ীন অচদচত সমচদন আশ্চমে ভানুল সর্ভন ভাভায াচন্নর্ধয এর্
নতুন কর্য াচতযর্ক ঙ্গী কর্য থ চরর্ত চাইর সচদনই ফযচি ভানুল চার্ফ তায জীফর্ন মাফতী েন্ধ আয সদারাচর্রয
ূচনা। এতচদন সম অচদচত াংায মা চকনা খািঁচাযই নাভান্তয তার্কই তায ম্পূণে আকা ফর্র বূর কযচছর চকন্তু চনর্জয
ভর্তা কর্য ফািঁচর্ত চগর্ স সর র্দ র্দ ফাধা। স্বাভী-ন্তান সকউই সম ভানুলর্ক সলমেন্ত ঙ্গ চদর্ত ার্য না ফািঁচায
জনয সম চনজস্ব চকছু যদ রার্গ এই সফাধ অচদচতয নতযী র অচত ধীর্য ধীর্য—
‚খার্ি শুর্ চরখর্ত ার্য না অচদচত, সচায সিচফর্র ফর্ না। ভাচির্ত যীয ছচড়র্ চদর্র তায ভর্ন 
সরখায র্ঙ্গ এক িফর াযীচযক ও ভানচক ননকিয গর্ড় উঠর্ছ, সমন অচদচত-ছুিঁর্ত াযর্ছ সরখািার্ক।‛
এতচদর্নয াংায জীফন মান ফ চকছুই অবযস্ত গর্ত ফাধা এক আরা ভার্ঝ ভার্ঝ শুধু নফচচত্রয নভার্-ছভার্ ফার্য
ফাচড় মাওা ফা একাকী ভার্কেচিাং স ফ চযর্ চচল্পত জীফন-মার্ন অচদচত চনর্জর্ক নতুন কর্য আচফষ্কায কযর। সম
একভাত্র দাদায ার্থ াভানয ফাচড়য বাগ চনর্ ভনান্তয র্চছর এক ফৃচি সবজা দুুর্য সফার্নয সছাির্ফরায ফ জভার্না
সরখা চপচযর্ চদর্ত এর্ সকাথা সমন দুবাই সফান অচদচত – অরর্ক চপর্য সগর সপর্র আা নর্ফ। —
‚ফৃচি সনই। ফ্লযািভ চপর্য সফড়ার্ি এক যািঁতর্িঁর্ত ফাতা। সন্টায সিচফর্র ছচড়র্ আর্ছ অচদচতয
খাতা। নাচক ভচনভুর্িা।‛
অচদচতয সরচখকা ফায িা চকন্তু ভাজ াংাযর্ক বুচরর্ চদর্ স্বাথেয াধনা চছর না চকন্তু ুিচতভ-াাই-তাতাই
এই নতুন অচদচতর্ত অবযস্ত র্ত াযর না এর্কফার্যই। এই উনযার্য চযণচতয থ মত এচগর্র্ছ ততই সরচখকা ুচচত্রা
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তািঁয চচযত্র অচদচতয উয াচযাচর্শ্েক িচতকূর আিভণ তত াচনর্ তুর্রর্ছন আত্মর্বারা, কাজাগর ুিচতভ যার্ত আর্রা
সের্র সরখা চনর্ চফরূ ভন্তফয কর্যই সথর্ভ থাকর না ভদয র্ চুড়ান্ত অবযতা কর্য স চচচনর্ চদর চফফাচতা অচদচতয
ীভার্যখা—
‚আর্গত ফরর্ত াযতাভ। ফচরচন। ওাচ কযচছরাভ। সবর্ফচছরাভ কাজকভে সনই, একিা চকছু চনর্
থাকর্ফ, ...। াচতয অর্নক র্র্ছন এফায ওফ ছাতা ভাথা ফন্ কয।‛
সর্ভন ভাভার্কও ুিচতভ একচদন অচদচতয অনুচস্থচতয ুর্মার্গ তাচড়র্ চদর। মুচি াজার চনুনতা—
‚চনর্জ চফর্ না কর্যনচন, উচন চফফাচত সভর্র্দয ভান মুখার্নয কথা কী ফুঝর্ফন? তুচভ সতা সরখায জনয
াংায বাচর্ চদর্ত চাওনা। নাচক চাও।‛
একচদর্ক াংায অনযচদর্ক াচতয-এ সমন অচদচতর্ক সফর্ছ চনর্ত ফরা র। অচদচত সলমেন্ত াঠকর্ক চফভূঢ় কর্য
াংাযর্কই ফাছর এক চচচঠর্ত সই ‘সখারাজানরা’ সর্ভন ভাভার্ক চরখর ‚সছর্রযা চল্পী সরখক র্ত চগর্ মচদ
সফার্চভান র্ মা সও সতা তার্দয একিা গুণ, অথচ সভর্যা চরখুক আয মাই করুক, তার্দয চকন্তু থাকর্ত র্ফ এক
রক্ষণর্যখায ভর্ধয।‛ াংার্যয গচন্ডিুকু আিঁকর্ড় ধর্য চকন্তু এখার্নই মচদ সল ত উনযা তর্ফ সফাধ ুচচত্রা ুচচত্রা
র্তন না। সল মেন্ত সই খািঁচায সফাফা াচখচির্ক এক দয কার্র ভুচি চদর অচদচত অনবযস্ত চবতু াচখ উড়র্ত াযর্ফনা
সজর্নও চকন্তু াচখ উড়র জড়তা চযর্ সযর্খ াচখয ঊড়া ভু চফহ্বর অচদচত চছিঁর্ড় সপরর সর্ভন ভাভার্ক সরখা চনর্জয
ভৃতুয-র্যাানা। অচদচত কী সথর্ভ সগর? না। াঠর্কয ভর্ন এক আশ্চমে স্বপ্ন ফুর্ন চদর্ উনযা সল র।
এই উনযার্য বায সকর্ন্ন অচদচত আয তায ভর্তা াংাযগত াজার্যা সভর্র্দয সফিঁর্চ থাকায স ন স চনকতার্ক
নতুন রু চদর্ উনযাচির্ক অনযভাত্রা চদর্র্ছন ুচচত্রা। ার্শ্েচচযত্রগুচর সযর্র চািুযীযতা ুজাতয, তুরতুচর, রুন্টু। অরর্ক,
স্রা াভানয চযর্য িচতচি চচযত্রই ুঅচঙ্কত তার্দয ফযচি নফচিয চনর্ উজ্জ্বর।
ুচচত্রায এই ছচি িচতচনচধ স্থানী উনযা তািঁয ুদীঘে াচতয জীফর্নয ছচি দী চখায ভত। এই ছচি উনযার্য
আর্রা তািঁয ভন্থন াচতয নফচিয অর্েলণ ত ম্ভফ ন তফু এই উনযাগুর্রা চচযর্ত্রয াত ধর্য আভযা অচত র্জই
স িঁর্ছ সমর্ত াচয আধুচনক ভাজ ভর্য অন্দয ভর্র। নীচত ফচজেত রারা ফেস্ব আধুচনক ভানুলয চাচদায চফচচত্রা চফবৎ
রূ অচত স্বল্প চযর্য সরচখকা আভার্দয াভর্ন তুর্র ধর্যন অর্নক ভার্রাচক তািঁয উনযার্য সক্ষর্ত্র চফলর্য ুনঃ
উর্ল্লর্খয কথা ফর্রন উনযার্য আর্রাচনা একথা ত ফা চতয ফর্র িভাণ ও  চকন্তু একথাও ভর্ন যাখা ির্াজন
আধুচনক ভানুর্লয ভযাও সতা একই ফৃর্ত্ত ওঠানাভা কর্য তাই সফাচধত্ত্ব ুিচতভ নীরাঞ্জন চতন চবন্ন চযর্ফর্য ভানুল ওা
র্ত্ত্বও তার্দয চচন্তা বাফনা কভর্ফচ একইযকভ। াাই স চনক ফা ইন্নচজৎ একই ভুদ্রায এ-চঠ ও-চঠ ুচচত্রা চকন্তু এই
ধ্বর্ ড়া সবর্ঙ মাওা ভার্জ দািঁচড়র্ও স্বপ্ন সদর্খর্ছন ুস্থ ভূরযর্ফার্ধয স্বাবাচফক ভানচফক ম্পর্কেয তাই তািঁয উনযার্
আভযা দচতা-যাখী-ুচস্মতা-তচন্নিা-অচদচতর্ক সর্চছ, সর্চছ রাজফন্তীর্ক মাযা ফ চকছু াচযর্ও সল মেন্ত চনর্জর্দয
চফর্ফক-ভূরযর্ফাধর্ক ফচর র্ত সদচন। রড়াই কর্যর্ছ সলমেন্ত। ুচচত্রায উনযা এই ভধযচফত্ত ভানুর্লয চনীর ভর্য
চফরুর্দ্ধ একক াংগ্রর্ক ফাযাংফায চনজস্ব বচঙ্গভা কুচনে জানা আয ভু াঠকর্ক িান-িান চচত্রনার্িয ফুিঁদ কর্য যার্খ আদযন্ত
— এখার্নই তািঁয স্বকীতা এখার্নই তািঁয সরখনীয মাদু ফাস্তফ।

গ্রন্থঋণ:
১। বট্টাচামে ুচচত্রা, বাঙনকার, আনন্দ াফচরাে, নর্বম্বয, ১৯৯৬
২। বট্টাচামে ুচচত্রা, গবীয অুখ, আনন্দ াফচরাে, জানুাযী, ১৯৯৮
৩। বট্টাচামে ুচচত্রা, নীরঘুণেী, আনন্দ াফচরাে, জানুাযী, ২০০১
৪। বট্টাচামে ুচচত্রা, যাংফদরা, াচতযভ, ফইর্ভরা, ২০০০
৫। বট্টাচামে ুচচত্রা, অনযফন, আনন্দ াফচরাে, জানুাযী, ২০০০
৬। বট্টাচামে ুচচত্রা, সভর্ন্তয াচখ, আনন্দ াফচরাে, এচির, ১৯৯৭

Volume-I, Issue-VII

August 2015

45

