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Abstract
"In my story, there is a relation between human relations, values, the erosion of values, the
change of values, etc., with the average man. Besides, I love talking about girls for girls. In
my writings, the problem of women is always back to the basic problems of women.”
Suchitra Bhattacharya has said this. Mrs. Bhattacharya wrote numerous short stories.
Having started her career in late 70s, and writing about contemporary social issue,
Bhattacharya soon became a popular figure in Bengali writing. Her work, mirroring the
urban culture she lived in, focused on the middle class and the state of modern women in
the society. Through her short stories, Suchitra Bhattacharya documented their realities,
their aspirations and their silences. In his story, there are many complex problems in
modern life. For example, the dreaded childhood, the extremely smart adolescence, the
problem of male-female problems, the legal problems etc.
‘Valo meye, Kharap meye’ ‘Ramshonu Rong’ etc are in the story of endangered childhood
pictures. The story 'Unis Bochor Boyos' is about the adventures of smart adolescents,
ragging problems etc. The story of 'Bari' has come up in the story of the modern tenants and
landlords, a living problem. Various mental problems of modern married civilians have
been illustrated in the story 'Lal Golap', 'Poncis Bochor', 'Moner Modhye Mon', 'Asomoy'
etc. Also in the story of Suchitra Bhattacharya there is a legal problem, ex-boyfriendcentric problems, Problems of survival, Problems with old parents etc. The complex life and
troubles of the modern citizen has emerged in the story of Suchitra Bhattacharya.
Key word: Suchitra Bhattacharya, Short Story, complex life, modern citizen, social issue,
legal problems

‚াঅভায গর্ে ছভাটাভুচট ভানুর্লয র্ে ভানুর্লয ম্পকে, ভূরযর্ফাধ, ভূরযর্ফার্ধয বাঙন,
ভূরযর্ফার্ধয চযফতেন াআতযাচদ স্থান ছর্ থার্ক। এছাড়া ছভর্র্দয র্ ছভর্র্দয কথা ফরর্ত
াঅচভ ছফচ বার্রাফাচ। াঅভায ছরখা াধাযণত ছভর্র্দয ভযা ছভর্র্দয ছভৌচরক মন্ত্রণায
কথাাআ ফাযফায চপর্য াঅর্।‛ ১
-এবার্ফাআ চনর্জয ৃচির্ক ছভাটা দার্গ চচচিত কর্যর্ছন কথাাচচতযক ুচচত্রা বট্টাচামে। তর্ফ
ূক্ষ্মচফচার্য এখার্নাআ ছল ন, ফতেভান নগযজীফর্নয প্রা ভস্ত াচর-গচরর্ত তাাঁয দা তকে দৃচি চছর।
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তাাআ তাাঁয কথাাচতয চফচচত্র চচযত্র  কাচচন বফচচর্ত্রয চযূণ।ে চনর্জয জীফর্ন ফহু ছদ-চফর্দ ঘুর্যর্ছন,
ফহু চকছু ছদর্খর্ছন। তকে ছগার্ন্দায ভর্তা মের্ফক্ষর্ণয পরাপর প্রচতপচরত র্র্ছ তাাঁয াাংখয
ছছাটগর্ে।
ুচচত্রা বট্টাচামে জর্েচছর্রন চফার্যয বাগরুর্য ভাভায ফাচড়র্ত (১০ জানুাচয, ১৯৫০)। তর্ফ বফ
ছথর্কাআ ভানুল র্চছর্রন ছকারকাতা। দচক্ষণ ছকারকাতায ঢাকুচযা চছর তাাঁয জীফর্নয ছলচদন মেন্ত
চনচিন্ত াঅশ্রস্থর। াংায জীফন এফাং চাকচযয ূর্ত্র চতচন ঘুর্যর্ছন নগয বযতায ান্দর্য-ফাাআর্য ফহু
জাগা। এাআ চনর্জয ছচার্খ ছদখা নগয জীফর্নয ফহুভাচত্রক রূ তাাঁয করর্ভয ভুর্খ চবড় জভার্ত শুরু কর্য
চফাং তর্কয ত্তর্যয দর্কয ছল চদর্ক। ১৯৭৮-৭৯ ার নাগাদ ছছার্টাগে যচনায ভধযচদর্ ফাাংরা
কথাাচর্তয তাাঁয স্মযণী উত্তযণ।
ুচচত্রা বট্টাচামে াঅশফ হুর্য চযর্ফর্াআ ছফর্ড় উর্ের্ছন। তাাআ স্বাবাচফক বার্ফাআ তাাঁয ৃচিয গার্
নাগচযক চযর্ফর্য চফরাী গন্ধভাখা। চতচন ছদর্খর্ছন ছচার্খয াভর্ন দ্রুত ফদর্র মার্ে চযর্ফ। ুকুয
বযাট কর্য গর্ড় উের্ছ ফহুতর। ফদর্র মার্ে জীফনমাত্রা, ফদর্র মার্ে ভূরযর্ফাধ। ভানুর্লয র্ে ভানুর্লয
ম্পকে ক্রভ শুষ্ক  েুনর্কা র্ মার্ে তা চতচন রক্ষয কর্যর্ছন। স্বাভী-স্ত্রী, চতা-ভাতা-ন্তান প্রবৃচত
াদেয ম্পকেগুর্রা ক্রভ রকা র্ মার্ে। বদচনক াংফাদর্ত্রয াতা খুরর্রাআ ছদখর্ত াা মা
ফদর্র চরা ভাজ  ম্পর্কেয নভুনা। খুন, জখভ, ধলেণ, যযাচগাং, াআবচটচজাং এয ছড়াছচড়। ভানচফক ভুখ
ছচার্খর্ড় কচত। ুচচত্রা বট্টাচার্মেয ছছাটগর্ে এাআ ভস্ত বফচিযগুচর প্রচতপচরত র্র্ছ।
চফন্ন বফাঃ প্রথর্ভাআ ছদর্খ ছনর্ফা প্রচতর্মাচগতায ফাজার্য ফাফা ভার্যা চনর্জর্দয াআো ূযণ কযর্ত চগর্
চশুর্দয জীফন ছথর্ক চকবার্ফ ভুর্ছ চদর্েন বর্ফয যাভধনু যাং। গর্েয নাভ ‚যাভধনু যাং‛। ‘ছাচর
একার্েভী’ নার্ভয চফখযাত স্কুর্র বচতেয যীক্ষা ছদফায জনয াু নার্ভয চশুচটর্ক গাদা-গাদা ছজনার্যর
নর্রজ, শু-াচখয নাভ, ােে ছেচরাং, চফজ্ঞান, ফাাংরা, াআাংর্যচজ াঅয কত কী ছখা তায ফাফা ভা।
াচববাফকযা বার্ফন না ঐ ছছাট্ট ভাথা জ্ঞার্নয ছফাঝা াঅয চর্ে ফাআর্য ছফাঝা ফাআর্ত াযর্ফ চকনা।
াুর্দয কচচ ছভরুদণ্ডর্ক ফাাঁচকর্ চদর্ত চা। ফচকছুর্ত প্রথভ ায াআাঁদুয ছদৌর্ড় চফন্ন  বফ।
ছরচখকা ছদর্খর্ছন র্যয াচরর্ত-গচরর্ত গর্ড় উের্ছ গাচরচা াতা াআাংচর চভচোভ স্কুর। উচ্চ
াযােচভান পী, ছোর্নান, চশুয াআন্টাযচবউ, ফাফা-ভার্য াআন্টাযচবউ াআতযাচদয এরাচ াঅর্াজন।
‚বার্রা ছভর্ খাযা ছভর্‛ গর্েয দ ফছর্যয টুফরু ফাফায প্রবার্ফ বর্ফাআ ছকভন স্বাথেয 
াঅত্মর্কচিক র্ র্ে। চনউচিা পযাচভচরর্ত ছফর্ড় ো চশু ঘর্যয ছকার্ন গর্ড় ছতার্র
াঅত্মর্কচিকতায ার্বদ দুগে।

‚াআটুকুচন দ ফছর্যয ছছর্র এখন ছথর্ক কী র্চতন চনর্জযটা ম্পর্কে! াঅভায ছকান চজচন
তুচভ ঘাাঁটাঘাাঁচট কর্যা না ছতা ভা!‛ ২
ফাফা-ভা এয জীফন ছথর্ক জীফর্নয যদ ছখাাঁর্জ চশু। ানুকযর্ণয ভাধযর্ভ ছ ফচকছু চর্খ ছন। এাআ
গর্ে দ ফছর্যয টুফরু তায ফাফায স্ববাফ ানুকযণ কর্য। তায ফাফা ভার্য র্ে ছমভন ফযফায কর্য
ছতভচন রূঢ়  একর্কচিক স্বাথেয স্ববাফ রাব ানুকযণ কযর্ত ছর্খ ছ। ছছাট চযফার্য দয কভ
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থাকা শুধু ফাফা  ভার্য কাছ ছথর্কাআ ছ চক্ষা া। তার্দয কার্যা ছকান খাযা স্ববাফ র্জাআ চশু
ভর্ন জাগা কর্য ছন। াধুনা চনউচিা পযাচভচরয এ এক ছনচতফাচক চদক।

‘কাকতারী’ গেচট টুকান নাভক এক চশুয হুর্য চফন্ন বর্ফয াঅয এক ভন খাযা কযা কাচচন।
এাআ গর্ে টুকান নার্ভয চশুচটর্ক ছখরাধুরায জগত ছথর্ক দূর্য চযর্ ঘর্য াঅটর্ক ছযর্খ ছকফর াড়ার্না
র্ে। ‚কার ছথর্কাআ ার্ে ভন ফচছর না টুকার্নয। ফাাআর্য াচফযাভ ছবাকাট্টায ছপাাযা ছুটর্ছ, এাআ
ভর্ াঅরর্জব্রা কলর্ত কারুয বার্রা রার্গ ? ধুৎর্তচয ফর্র ফাআখাতা ছপর্র উর্োআ ড়র টুকান।’’৩ কচেন
াে কলর্ত কলর্ত ড়ায ছটচফর্র ঘুচভর্ ছ প্ন ছদর্খ নানা যকভ ঘুচড় উড়র্ছ াঅকার্। ভর্নয াআো র্প্ন
চতয । এাআ গর্েয কাচচনয র্ে চভর্র মা কচফয ুভর্নয একচট গান। ছম গার্ন চযসা া চারার্ত
চারার্ত ছছর্রচট ঘুচড় ড়ার্না ছদর্খ,- ‚ছটকাচট, চাচদার, ছভাভফাচত, ফগগা/ াঅকার্ ঘুচড়য ঝাাঁক
ভাচটর্ত াফজ্ঞা‛। ৪ াধুনা নাগচযক ফাফা ভা তার্দয একভাত্র ন্তানর্ক প্রচতর্মাচগতায ছদৌর্ড় এচগর্ যাখায
জনয নানা ছকৌর াফরনফন কর্যন। কখর্না ভূরযফান ফস্তুয ছরাব ছদচখর্ াঅফায কখর্না ছেপ ব ছদচখর্
ােয ফাআর্য াতা তায ভনর্ক ফন্দী কর্য যাখর্ত চান। চশু ভন তাযাআ পাাঁর্ক ঘুচড়য ভর্তা উর্ড় মা।
ফাস্তর্ফ মা চতয ফায ন র্প্ন তার্ক চতয কযর্ত চা। চকন্তু াচববাফক তার্ক ছজায কর্য ফন্দী কর্যন
ড়ার্ানায জগর্ত, ‚ার্ড় এগার্যাটা। ছখর্ ছপয াে চনর্ ফর্ফ। মচদ দুুর্যয ভর্ধয ুর্যা
এসা াযাাআজ ছল না , তার্র...‛৫ ফর্ড়ার্দয কার্ছ তার্দয ন্তান ছমন ছযর্য ছঘাড়া, মায উর্য ফাজী
ধর্য চজতর্ত চান াচববাফকযা। চশুয বফ কার তার্দয প্ন চুযভায র্ মা াচববাফর্কয ধভকাচনর্ত।
স্মাটে বকর্াযাঃ াঅনস্মাটের্দয স্মাটে কযায জনয কর্রর্জয চচনয ছদয ছভাক্ষভ দাাাআ যযাচগাং। াঅাআনত
দণ্ডণী াযাধ র্র এাআ পচরতচফদযায প্রর্াগ প্রাাআ খফর্যয চর্যানার্ভ উর্ে াঅর্। ‘উচন ফছয
ফ’ গর্ে চঝনুর্কয কর্রর্জয প্রথভ চদনচটর্ত তার্ক ছাআ াফাচিত চযচস্থচতয ভুর্খাভুচখ র্ত । গর্ে
চঝনুর্কয বাফনা উর্ে াঅর্ যযাচগাং এয বাংকযতা,-

‚যযাচগাং ব্দটায চবতর্যাআ ছম ফার্ঘয ভর্তা ঘাচট ছভর্য থার্ক একটা বীলণ ব। কাগর্জ র্ড়র্ছ
শুর্নর্ছ ার্নর্কয ভুর্খ। এাআ ছতা গত ফছয ুকানযায দাদাাআ াচরর্ এর্চছর। চর্ে একগাদা
কারচর্ট চনর্। চক বাংকয ছভর্যচছর ছফচাযার্ক। চচযর্নয দাদার্ক নাচক পুাঁ চদর্ একটা া
চনর্র্মর্ত ফর্রচছর ফাযান্দায এপ্রান্ত ছথর্ক প্রান্ত। যার্ত শুর্রাআ গার্ জর ছঢর্র চদত।‛ ৬
াফয এফ চকছু চন চঝনুর্কয ছক্ষর্ত্র। কর্রর্জয প্রথভ চদন ছর্কন্ড  থােে াআার্যয দাদা-চদচদযা
ছর্কন্ড াআার্যয একটা ছছর্রর্ক াভর্ন দাাঁড় কচযর্ চদর্ ফর্রচছর,-‚ছদন চথে চভ াযাজ গযাচযকুায
াযান্ড াআউ ছভচযচরন ভনর্যা। চচেউ চভ।‛ ৭ গর্েয ছর্ল াফয ছছর্রচটয ার্থ চঝনুর্কয বার্রারাগা
গর্ড় র্ে। তর্ফ কভ ছাক ফা ছফচ যযাচগাং ভযা বাচফর্ ছতার্র ানুবচফ ােকর্ক।
বকর্ায ভার্নাআ ফাাঁধন না ভানায কার। তর্ফ ফতেভান মুর্গ স্মাটে তরুণ-তরুণীযা াচযর্ ছপরর্ছ
ভূরযর্ফাধ, বুর্র মার্ে াঅন কৃচি-াংস্কৃচত। ািার্তযয ানুকযর্ণয ধাযা াঅজ াফযত। চার-চরন,
খাদয-খাফায, ছাাক-াঅাক, ভুর্খয বালা, াে-বচে ফ চকছুর্তাআ এযা ভর্ন প্রার্ন াঅধুচনক র্ উের্ত
চা। ুচচত্রা বট্টাচার্মেয একাচধক গর্ে াঅর্ছ বকর্ার্যয এাআ ফাাঁধ বাঙায প্রা। এাআ চফলর্ ‚তৃষ্ণা ভাযা
ছগর্ছ‛ গর্ে ছরচখকা ফর্রর্ছন, ‚-াঅর্র চক জার্না? চটজরচদয ফাজায ছতা এখন... ছকান চকছু বধমে
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ধর্য চখর্ফ জানর্ফ তাচযর্ তাচযর্ উর্বাগ কযর্ফ তায াঅয ছকান ভ ছনাআ। এখন র্ে ধয তক্তা
ভায ছর্যক। নাচ গান াঅর্ভাদ-াঅল্লাদ, ফ চকছুর্তাআ চাাআ যফখত উর্ত্তজনা‛। ৮
নাগচযক নযনাযীয জীফন ভাাঃ াঅধুচনক নযনাযীয চফচচত্র ভানচক ভযাাআ াঅধুচনক জনজীফর্ন
মন্ত্রণায ভূর কাযণ। চফফাচত, চফর্ল কর্য ছপ্রৌঢ় নযনাযীয ভানচক টানার্ার্ড়ন ুচচত্রা বট্টাচার্মেয াাংখয
গর্েয চফল র্র্ছ। স্বাভী ন্তান চনর্ ুর্খয াংার্য োৎ াচজয র্র্ছ চফফাূফে জীফর্নয প্রাক্তন
ছপ্রচভক। এয পর্র ুখী গৃফধূয ভর্নাজগর্তয ুনাচভ ধযা র্ড়র্ছ একাচধক ছছাটগর্ে। ছমভনতৃণা এয দাম্পতয জীফর্ন

চফশ্বচজৎ

যী এয জীফর্ন

যার্ক

গে ‘ভর্নয ভর্ধয ভন’

দীা এয াফর্চতর্ন

ুজ

গে ‘াভ’

নাচকায এয দাম্পতয জীফর্ন

বফার

গে ‘রার ছগারা’

গে ‘াঁচচ ফছয’

াঅফায বফধফয জীফর্ন নাযী কখর্না কখর্না চপর্য ছগর্ছ বকর্ার্যয ছপ্রচভর্কয কার্ছ। জীফর্নয উার্ন্ত
ছৌাঁর্ছ র্তা ঘযছাড়া ফা ঘয ফাাঁধা াঅয ম্ভফ ন তফু ছপ্রৌঢ়র্ে ছৌাঁর্ছ ুযাতন ছপ্রভর্ক একফায
াঅধুচনকতায তুরাদর্ণ্ড তুরনায ছচিা কর্যর্ছন তাযা। ছমভন,‚চপর্য ছদখা‛
‚চভ চাাঁর্দয

ানুভা, ভঞ্জুচরকা, ভাধুযী...

প্রাক্তন
ছপ্রচভক

‚চঝনুক ছখাাঁজায
-এাআ ধযর্ণয গে গুচরর্ত স্বাভীর্ক াচযর্ ফাস্তফ জীফর্ন ছম ূনযতা ছনর্ভ এর্র্ছ তা ছথর্ক চকছুটা
স্বচস্তয াঅা াতীর্ত উাঁচক ভাযায ছচিা রক্ষয কযা মা। তর্ফ ছফীযবাগ গর্ে ছপ্রচভর্কয র্ে াক্ষাৎ
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ঘর্টর্ছ চনতান্তাআ কাকতারী বার্ফ। কখর্না োৎ ছপার্ন, কখর্না ছফড়ার্ত চগর্ র্থ, কখর্না ফা স্বপ্রর্চিা। ক্ষচণর্কয জনয ুখস্মৃচতয চফরা জর্ভ উর্ের্ছ।
াঅধুচনক ভানুল ভর্য র্ে র্ে াবযস্ত র্ উের্ছ ফরা মা াচবর্মাচজত র্ চর্রর্ছ এাআ নগয
বযতায র্ে। চায ছদার্রয ভার্ঝ ফন্দী বদনচন্দন জীফন ক্রভ ছযাফর্টয ভর্তা কৃচত্তভ র্ ড়র্ছ।
মাচন্ত্রক র্ ড়র্ছ দাম্পতয ম্পকে গুর্রা। এভনাআ একচট গে ‚াচড় যভারাাআ  চফফাফাচলেকী‛। এাআ
গর্ে ১২তভ চফফা ফাচলেকীর্ত ান্তা শুবয জনয চপ্র খাফায যান্না কর্য, চজর্জ্ঞ কযর্র ফর্র ‘ফানারাভ।
ফানার্ত  তাাআ।’৯ শুব াচপ ছথর্ক ছপযায ভ ান্তায জনয চয চর্েয াচড় চকর্ন চনর্
াঅর্(র্তা াঅনর্ত  তাাআ) চকন্তু ছকান চকছুর্তাআ ছকান উচ্ছ্বা ছনাআ। ান্তা ফর্র,- ‘ফ ভধুয ভধুয

দৃয চপর্ে বার্রা রার্গ চকাংফা াঅনার্দয ভর্তা চরচখর্র্দয গে-উনযার্। প্রাকচটকার রাাআর্প
যকভ কক্ষর্না  না। ফাস্তফ র ভুর্েয ভর্তা মত উচ্ছ্বা তীর্যয কার্ছ। ছবতর্য মান ছদখর্ফন জর
ক্রভ ছকভন ান্ত, গবীয ...।’ ১০ নাগচযক ভূরযর্ফাধ এখার্ন িাচন্তয াঅভদাচন কর্যর্ছ। াযাফােে নাটর্কয
ভর্তা বদনচন্দন জীফর্নয একর্ঘর্চভ, িাচন্ত াঅয ছৌনাঃুচনকতাাআ এাআ ধযর্ণয গর্েয চফল।

‘ফাড়ী’(১৭/০৪/২০০৫,াঅনন্দফাজায চত্রকা) গর্ে াঅর্ছ াঅধুচনক বাড়ার্ট  ফাচড়ারা ছকচিক
এক রূঢ় ফাস্তফ ভযা। বাড়ার্ট তাড়ার্নায জনয ফাচড়ারায জঘনয কামেকরা ছাআ র্ে
প্রর্ভাটাযযাজ  ছচার্খ ড়ায ভর্তা। ছরচখকায করর্ভ ভযায স্বরূ,- ‘দচক্ষণ ছকারকাতায এ
াঞ্চরটা জচভ ফ্লার্টয এখন চফস্তয দাভ, প্রর্ভাটাযযা তাাআ ুযর্না ফাচড় ছবর্ঙ াযাাটের্ভণ্ট
ফানার্নায জনয ছছাাঁক ছছাাঁক কযর্ছ ফেক্ষণ।’ ১১
এর্দর্ ছছাট ফড় ানুষ্ঠান উরর্ক্ষ ছচরচব্রচটর্দয ঘটাকর্য ম্বধেনা ছদফায ছফ প্রচরন াঅর্ছ। ফর্ড়া
ফর্ড়া ানুষ্ঠার্নয উর্দযাক্তাযা ফর্ড়া ফর্ড়া ছচরচব্রচটর্দয বা চনভন্ত্রণ কর্য চনর্ মান। চকন্তু ছছাট ছছাট
াংঘ ফা াংগেন তার্দয ফার্জট ানুার্য উেচত ছচরচব্রচটর্দয চদর্াআ ানুষ্ঠান উদমান কর্যন। ভপাঃস্বর
ফা গ্রার্ভয দূযদূযান্ত ছথর্ক ছচরচব্রচটর্দয চনভন্ত্রণ াঅর্। দূর্য চগর্ এাআ ছচরচব্রচটর্দয কার্র ছজার্ট
নানা যকভ দুর্বোগ। ম্বধেনায ফদর্র ার্নক কি স্বীকায কর্য ঘর্য চপর্য াঅর্ত  ার্নক ভ।
‘ভাজর্ফা ভাাআচক জ’ গর্েয উেচত াচচতযক চফুরফাফু গ্রার্ভয একচট িার্ফ ম্বধেনা বা চগর্,
চযভ ছনস্থায স্বীকায ন। তার্ক চদর্ প্রথর্ভ গযীফ দুাঃখীর্দয ভর্ধয কম্বর চফতযণ কযা ,- ‚চছাত্তযখানা

কম্বর দান কযায য চফুরফাফু মখন ভুচক্ত ছর্রন, তখন যীর্যয ভস্ত চক্ত উর্ফর্গর্ছ। দযদয কর্য
ঘাভর্ছন।‛ ১২ এখার্নাআ ছল ন। এযয দুুর্যয োাঁ-োাঁ ছযৌর্ে ফৃক্ষ ছযাণ কভেূচচ। চফুর ফাফুর্ক চনর্জ
ার্ত ভাচট খুাঁর্ড় গাছ রাগার্ট র। এযয তার্ক একগাদা াচটেচপর্কট াআ কযর্ত র। এযয তার্ক
যক্তদান কভেূচীয াে চার্ফ যক্ত চদর্ত র। িার্ফয প্রচতক্ষ ছজায কর্য তার্ক যক্তচদর্ত ফাধয কযর।
এযয প্রা ছফহুাঁ াফস্থা ‘ছছাঁর্ড় ছদ ভা ছকাঁর্দ ফাাঁচচ’ র্ ঘর্য চপযর্রন। ‘ফার্ফেচরা’ গর্ে াঅর্ছ উেচত
কচফ াফনীয ছনস্থায কথা।১৩ াফয চনর্জ কচফ র্ উের্ত ার্যনচন এখর্না। ম্বধেনা বা চনর্জয
কচফতা বুর্র চগর্ যচফোকুর্যয কচফতা চনর্জয ফর্র চাচরর্ তর্ফ ছ মাত্রা যক্ষা ছর্চছর্রন।
ুচচত্রা বট্টাচামের্ক ার্নর্কাআ চচচিত কর্যর্ছন নাযীফাদী ছরচখকা চার্ফ। ছরচখকা চনর্জ স্বীকায
কর্য চনর্র্ছন ছম, াঅধুচনক নাযী ভনস্তত্ত্বাআ তাাঁয যচনায বয ছকি। ছফীযবাগ ছছাটগর্ে নাযীয ছচার্খ
াঅধুচনক নাগচযক  নগযজীফনর্ক ছদর্খর্ছন  চফর্েলণ কর্যর্ছন। চযফায ুরুলতাচন্ত্রক র্র
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াঅিমেবার্ফ াঅজ চযফার্যয বযর্কর্ি দবুজা নাযীয াফস্থান। ফদর্র মাা ভ  ভাজ নাযীয
ুপ্রাচীন াফস্থান  কর্ভেয চযয ফদর্র চদর্র্ছ। াফর্যাধফাচনী নাযী এখন াচপর্য ছরেী ফ।
ুচচত্রা বট্টাচার্মেয কর্কচট গর্ে নাযী উৎকট বার্ফ প্রাধানয ছর্র্ছ,- ‘নাযীতাচন্ত্রক’ গর্ে স্বাভী(চফভান)
ফাচড়র্ত ঘযকণ্ণায কাজ কর্য াঅয স্ত্রী(ানুযাধা) াচপর্ মা। স্বাভী তাাঁয স্ত্রীয জনয ফাজায কর্য, যান্না কর্য,
পুর্রয টফ াচজর্ যার্খ। তযকাচযর্ত নুন কভ র্র ছফৌ এয ফকা ছার্ন। াঅর্র াঅধুচনক নাযীয
াভাচজক াঅাআর্েচন্টচট ফদর ঘর্টর্ছ। এাআ বফযীতযূণে জীফনচমো তাযাআ াঅবাল ছদ। ‘ঊর্টাুযাণ’
গর্ে ছভর্যা াচপর্ মা ফাজায কর্য াঅয ঘয াংায াভরা ুরুর্লযা। ছরাকাংস্কৃচত  ব্রাতয
জীফর্নয চযর্প্রচক্ষর্ত যচচত ‘ফাদাভী জুড়র
ু ’ গর্ে বাযতী নাযীয াাঁচ না- যান্না, কাণ্ণা, ফানা, গনা 
চফছানা “ছক বাঙর্ত ছচর্র্ছন ছরচখকা। াঅধুচনক নাযীর্ক ছৌযাচণক নাযীয ভর্তা াআো খুচ ফযফায কযা
মার্ফ না াঅয। নাযী ভার্ন গৃকভেী াঅয মযাচেনী “এাআ ধাযণা ফদর্র ছগর্ছ। াঅধুচনক জচটর জীফর্নয
নাযীয াচধকার্যয যর ভীকযণ ুচচত্রা বট্টাচার্মেয ফহু ছছাটগর্ে চচচত্রত র্র্ছ। ছকাথা যাচয তীক্ষ্ণ
প্রচতফার্দ ছকাথা তীব্র ফযাে াঅয চফদ্রূর্। এভনাআ একচট ছছাটগে ‘বার্রা ছভর্ খাযা ছভর্’। এাআ গর্ে
দুাঁর্দ উচকর ভীযণ চফখযাত ায জনয ধচলেতা ফায াচবর্নত্রী চযায র্ চফনা া ছক রর্ড়।
ছকার্টে ার্র ফর্র‘কার্যা াআোয চফরুর্ে যীয ছবার্গয ছচিার্ক বাযতী াঅাআর্ন ধলেণ ফর্র’। ১৪ াথচ
চনর্জয স্ত্রীয াআো াচনোয র্যাা না কর্যাআ চদর্নয য চদন তার্ক াআো খুচ ছবাগ কর্য। প্রচতচদন
চনর্জয স্বাভীয দ্বাযা ধচলেত র্ত র্ত ভুখ ফুর্জ বার্রা ছভর্য ভুর্খা র্য থাকর্ত  কাযণ ফায
াচবর্নত্রী চযায ভর্তা চনর্জয াচবর্মাগ বযা াঅদারর্ত কফুর কযায ভর্তা ৎ া তায ছনাআ। াঅধুচনক
ভার্জয ফোংা ছাআ ফ বার্রা ছভর্র্দয র্ ফযার্েয কাঘাত ছর্নর্ছন ছরচখকা।
‘এায ায’ গর্ে াঅর্ছ চরব টুর্গদায নাভক াঅয এক াঅধুচনক জীফন মার্নয জচটর কাচচন।
গাক নচচর্কতা চক্রফতেী তায গার্ন ফৃো ভা ছগর্র্ছন,-

স্বাভী- স্ত্রী াঅয াযারর্চান জাগা ফর্ড়াাআ কভ
াঅভায চেকানা তাাআ ফৃোশ্রভ । ১৫
-ফাস্তর্ফয তুচভ াঅচভ এয ছছাট্ট ফ্লার্ট দযকাচয চজচনর্য ভার্ঝ ফস্ক ফৃে -ফৃো ফর্ড়া ছফভানান 
ছফদযকাচয র্ ছগর্ছ। াঅধুচনক ন্তান ফাফা ভার্ক ছপর্র ছযর্খ াঅর্ন ফৃোশ্রর্ভ। ‘এ যফার্’, ‘াস্তযাগ’
(াঅনন্দফাজায চত্রকা, ০১/০৪/২০১২) প্রবৃচত গর্ে াঅর্ছ এ ভযায ার চককত।
চফগত ২৫০ ফছর্যয(প্রা) ছছাটগর্েয াআচতার্ ফদর্র ছগর্ছ কাচনী, চচযত্র, চযর্ফ, বালা,
ভকার, জীফনর্ফাধ াআতযাচদ ার্নক চকছুাআ। ুচচত্রা বট্টাচার্মেয করর্ভ এাআ চযফচতেত জীফনর্ফাধ যর্ঙ
যর্ ভূচতে রাব কর্যর্ছ। াঅধুচনক জীফনমন্ত্রণার্ক গর্ে রূ চদর্ত চগর্ ছরচখকা বালার্ক ফোর্থে াঅধুচনক
কর্য তুর্রর্ছন। ছমভন নফ প্রজর্েয ভুর্খ,- চঝঙ্চাক, চেচচ, ঝা্া, যযাা, রাারা প্রবৃচত ব্দ ফযফায
কর্যর্ছন। ব্দ প্রর্ার্গ চতচন স্মযণচজৎ চক্রফতেী ফা নফারুণ বট্টাচার্মেয ভর্তা এতখাচন দযাজ না র্র
ছফ স্মাটে। চযর্ফ  চযচস্থচত ানুমাী তাাঁয ছছাটগর্েয ফাচন বচে নাগচযক  াঅধুচনক র্র্ছ। এ
চফলর্ ‚ুচচত্রা বট্টাচার্মেয গোঃ াঅচভ নাযী াঅচভ ভীী‛ যচনা জর্দফ ফর্ন্দযাাধযা চরর্খর্ছন,-

‚নাযীয চনজস্ব ছন্দ এখার্ন ফাঙ্ম র্ গদয কাোর্ভা ঋজু। নান্দচনকতা ঋে। ুচচত্রা
বট্টাচার্মেয গর্েয স্মাটের্নস্ একটা গুরুেূণে বফচিয। ......ফায উর্য জীফনর্ক ছদখায এাআ
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চের্টাআচরাং এয গুর্ণাআ চতচন চজর্ত মান। কাচনীয বাাঁর্জ বাাঁর্জ ারীভা জচযয ভর্তা রীন র্
থার্ক ুচচত্রায জীফন দেন।‛ ১৬
[াচতয  াংস্কৃচত1 বফাখ  াঅচশ্বন ১৪০৬]
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