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িচ া ভ াচােযর ‘এখন দয়’ : সমেয়র ঘিূণপােক অ ভিূতর িশকড় অ স ান  
                           ড. অিভিজৎ গে াপাধ ায় 

অধ  

িখিদরপুর কেলজ 

 
সারসংে প 

 

বাংলা গে র জগেত সুিচ া ভ াচায এক অিত সুপিরিচত নাম। িবদ তার পাশাপািশ িবতিকতও বেট। 

আধুিনক বাংলা কথাসািহেত র দুিনয়ায় তারঁ অনায়াস গমনাগমন দনি ন জীবেন নরনারীর সূ ািতসূ  

অনুভূিতর জায়ার-ভাটঁায়। কখনও বরফ চাপা শা  সমেয় একা  পথচারীর িনয়ন-নীরবতায় আবার কখনও 

জট জে র ভােবা ািসত অকারণ গরল-ফল িতর ফিনল উে লতায়—জীবন ও অনুভূিতেক ঘটনাধাের 

িবচার ও পরী া-িনরী ার মাগত য়াস কেরেছন িতিন। নাটকীয় িনমাণ, চমক দ ততা আর অিভনব 

রীিতেত আধুিনক জীবনবা বতার চরম মুহূত িলেক তুেল ধেরেছন আ য নপূেণ । তারঁ রচনাধারার মূল 

িবষয় হেলা সা িতক মানুষ—নর অথবা নারী, সমােজর থেকও কখনও কখনও বড় যােদর িনজ  

আইেডনিটিট। এই আইেডনিটিটর তা অথবা খবতা, ধারকতা অথবা িন ৃহতা, বিহরাবরণ অথবা 

মৗিলকতােক  ব ািনক অনুসি ৎসায় সাবলীল ভােব যাচাই করেত চেয়েছন িতিন। এরই ইি ত বহন কের 

চেলেছ তাঁর ‘এখন দয়’ গ ে র গ িল। এ গ ে র নামাি ত ‘এখন দয়’ গ িটও তারই মাণ। 

গ িটর মূল চির  ঠাকুমা িবজয়ার চােখ ধরা পেড়েছ আর এক জ  নাতনী িমর িববাহ িবি  

অনুভূিতহীন জীবেনর অসার বা বতা। তবু ‘সব ফুলই ফােট বসে ’-র মেতা শা ত অনুভূিতর আিব ার এ 

গে র শেষ পাঠেকর মনেক এক ি র স ান দয়। কৗিশক ও িমর ভােলাবাসার িবেয় ও এক বছেরর 

মেধ ই আেবেগর সম  তাপ-উ াপ হািরেয় িবে েদর িত, িমর িপতা-মাতার আ য যুগ-সং মণ ও 

কণ ার িস াে র কােছ অসহায় আ সমপেণর পাশাপািশ পূব জ  িবজয়ার মেনর িবে ষণী িতি য়া, আ  

ভাবনায় শা ত অনুভূিতর িশকেড়র মূলানুস ান আসেল আমােদর মৗিলক ও মানিবক অি হরতােকই গে র 

আবেহ ািয়ত কের। সূেযর ন ায় জীবেনর কােনা এক আদশ ি হরিব ু েত িনিব  থেক পৃিথবীর মেতা 

ব বণী হেদর পিরবতমান তায়েনর ত তার মেতাই এ গ ে র সম  গ  যথাঃ ‘মহুতূ’, ‘সহযা ী’, 
‘িফফিট িফফিট’, ‘আয়নার মখু’, ‘অ  খ’ ভৃিত গে  লিখকার অ দৃি  ধািবত হেয়েছ। এ অ দৃি েক 

বিষয়ান লিখকার গভীর মনেনরও এক স ত উ রািধকার বেল মেন হয়। মহাকােলর চূিণপােক িবলীন হেত 

চেয়ও িতিট গে র শষ ভাবনািট এক ায় িবলীয়মান অথচ চনা অনুভূিতর পাদ দীেপ এেস তার অি ম 

িন াি টুকুেক যথাথ ভােবই সফল ও সারগভ কের তুেলেছ। 
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মলূ রচনা 

 

সািহত  হেলা য কােনা সমােজর অ বতীতার এক বেড়া পিরচয়। তব ু সািহত ণই যখােন ধানভােব 
িবেবচ  হওয়ার কথা সখােন ভাল লখার পরও ধু নারী—পু ষতাি ক সমােজর তরী করা এই 
িল ৈবষেম র িশকার হেয় মিহলা লিখকােদর পু ষ লখকেদর সে  িচরটাকালই য বলভােব লড়েত 
হেয়েছ িবে  এমন নিজর বড় কম নয়। িব সািহেত ও দখা যায়, অেনক িবখ াত নারী সািহিত েকরাই 
িবচার পাওয়ার আশায় িন পায় কৗশল িহেসেব িনেজর নামেক আড়াল কের কখেনা না কখেনা কােনা 

এক পু েষর ছ নােম িলেখেছন। ঊনিবংশ শতেকর ইংেরিজ সািহেত র িবখ াত উপ াস ‘িমেডলমাচ’-এর 
লিখকা ও সাংবািদক মির আন ইভাস িলেখিছেলন ‘জজ এিলয়ট’ ছ নােম। ‘ইি ডয়ানা’ ে র রচিয়তা 
আমানিতেন-লুিসল-অরের েদভান িলেখিছেলন ‘জজ া ড’ ছ নােম। ‘ াইড অ া ড ি জুিডস’, ‘ স  
অ া ড সনিসিবিলিট’র লিখকা জন অে ন িলেখিছেলন ‘আ লিড’ ছ নােম। কখেনা ‘ম াির পেুপল’ ও 
ব  ধারাবািহেকর রচিয়তা পােলমা ল া ডন াভারস-এর নাম হেয় যায় িপ.এল. াভারস। বােরািট খে  
লখা িবপলু জনি য়  ‘ইন ডথ’-এর লিখকা নারা রবাটেসর কলিম নাম হেয় যায় জ.িড.রব; ‘িফফিট 
শডস অফ ’ উপ াস য়ীর লিখকা এিরকা িলওনাদ লেখন ই.এল. জমস নােম। এমনিক হােলও, 
াির পটার িসিরেজর লিখকার জ. ক.রাওিলংেয়র নােমর িনেচ ঢাকা পেড় যায় তার জায়ান রাউিলং 

নামিট। তার নােমর মােঝর ‘ ক’ অ রিটও িছল কাশেকর অ েরােধ বিসেয় দওয়া। ‘রবাট গ ালে ইথ’ 
নােমও িলেখেছন িতিন। িবশ শতেক এেসও এই আঁধার কােট িন। আমােদর সমাজ ব ব ায় পিরবােরর 
একজন পু ষ সদ  খ ািতমান হেয় উঠেল তার খ ািতর িনেচ চাপা পেড় যায় সই পিরবােরর নারী সদে র 
কীিত। জাড়াসােঁকার ঠা র পিরবােরই দখেত পাই রবী নােথর কীিতর পােশ ঢাকা পেড় গেছ তারঁ বড় 
বান ণ মারী দবীর (১৮৫৫-১৯৩২) যাবতীয় কৃিত । অথচ িতিন বাংলা সািহেত র এমন এক থম ও 
সাথক লিখকা িযিন একাধাের ঔপ ািসক, কিব, সংগীতকার ও সমাজ সং ারকও িছেলন। আজও বাংলা 
সািহেত  আমরা য ক’জন িব মােনর পু ষ সািহিত েকর দখা পাই, স অ পােত মিহলা সািহিত েকর 
দখা পাই না। সমােজর অ বতী বা মতাশালী অংেশর মা ষ িহেসেব পু ষরা একট ুএিগেয় থাকেব এটাই 
াভািবক, িক  তােদর ঔ েল র পােশ নারীরা এেকবােরই ান হেয় যােবন এটা ধু অ াভািবকই নয়, 

অমানিবকও বেট। পাশাপািশ নারী সািহিত েকর ত িবেলাপ অথবা িব রণই নয়, ধুমা  ‘নারী সািহিত ক’ 
এই কা ণ ময় পিরচেয় তার সািহিত ক অব হােনর কােনা নিজরই আজ আর কাম  নয়।  

 

িব বপবূ চীেনর অব া বণনা করেত িগেয় একবার মাও জ দং বেলিছেলন, ‘অ া  দেশ িব েবর জ  
যখােন িতনিট র যথাঃ সাম বাদ, পুঁিজবাদ ও সা াজ বাদেক অিত ম করেত হয়, আমােদর সখােন 
আেরা একিট র পার হেত হেয়েছ। এই চতথু রিট হেলা পু ষত ।’ কথাটা সািহেত র ে ও সমানভােব 
সত । াসি ক এই দিৃ েকাণ থেক যিদ আমরা স িত য়াত সািহিত ক িচ া ভ াচােযর মলূ ায়ণ কির 
তেব তা যথাথ অেথই এক সদথক মলূ মােনর িবষয় হেয় উঠেব। এক সময় যারঁ শি শালী লখণী পেড় 
খ াত সািহিত ক নীল গে াপাধ ায়ও ভলু কের পু ষ সািহিত ক বেল ভেব িনেয়িছেলন, বাংলা সািহেত  

অ তম এক মিহলা সািহিত ক িহসােব তারঁ আগমন এক শ  জিমর উপেরই। ব ি গত জীবেন িতিন 
আ ত য়ী ও িনেজর সবল িব ােসর উপর িনভরশীল িছেলন। অেনেক তােঁক মে য়ী দবী বা আশাপণূা 
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দবীর উ রসরূী বেল িচি ত করেত চেয়েছন, বারংবার যার িতবাদও কের এেসিছেলন িতিন। যিদও 
মে য়ী, আশাপণূা ও মহাে তা দবী িছেলন তারঁ জীবন ও সািহিত ক অ ে রণার মলূ উৎস। তােঁদর ব ি  
জীবেনর িবিভ  সং ােমর িতফলন তারঁ গ -উপ ােসও ল  করা যায়। লখােলিখ ছাড়াও, সমাজ 
সেচতনতার জায়গা থেক রাজৈনিতক-সামািজক ঘটনায় তােঁক আমরা ব বারই সরব হেত দেখিছ। একিট 
ঘটনায় িনযািতত হেয় শিমলা ব  ও তার ই ক া ামতৃু  বরণ করেল িচ া ভ াচায বেলন, ‘একজন 
মিহলােক কান পিরি িতেত ামতৃু র দািব জানােত হে , ... ামতৃু  কানও সম ার সমাধান হেত 
পাের না। এটা পলায়নবাদী মানিসকতা।’ এই ‘পলায়নবাদী মানিসকতা’ ক িতিন কােনািদনই সমথন কেরন 
িন।  

 

স েরর দশেকর য উ াল সময় ও সমাজ ব ব হার মেধ  থেক িচ া ভ াচায তারঁ লখােলিখ  
কেরন, সই বাংলার মািট তখনকার নারী সািহিত কেদর াগত জানােনার জ  কতটা ত িছল এ  
আেজা এেকবােরই অবা র নয়। যিদও আশাপণূা দবী, মহাে তা দবী, নবনীতা দব সেনর হাত ধের 
তখন তা অেনকটাই শ  ভীেতর উপর দািঁড়েয় িগেয়িছল। তবওু একিদন িত া নয় বরং সািহিত ক িহেসেব 
পিরচয় পাওয়ার জ ও তােঁক সবেল লড়েত হেয়েছ। তব ু শষপয  িচ া ভ াচায তারঁ সািহিত ক 
অব ানেক এতটাই উ তায় িনেয় যেত স ম হেয়িছেলন য, অেনক সৗভাগ বান লখেকর মেতা 
লখােলিখেত পণূ সম  দও ার জ  িতিন ২০০৪ সােল কাি ত সরকাির চাকির থেক তারঁ ই ফা পয  
জমা িদেত পেরিছেলন। ন ই-এর দশেক এেস সািহেত র িবচাের িচ া ভ াচায যখন তারঁ িনজ নােমই 
একািধক যাগ  সািহিত ক পরু ার ও ব ি গত খ ািতর অেনকটাই লাভ করেলন তখনও তারঁ সিৃ র 
ফসল িল পরী া কের দখা গেলা, নারী হওয়া সে ও পু েষর িবচাের সািহত কারই ধ ু নয় বরং 
বরাবরই িতিন তারঁ অনায়াস দ তায় পু েষর সমক  সািহিত ক িহসােব িনেজেক িত া করার ধা অজন 
কেরিছেলন। 

 

কথাসািহিত ক িচ া ভ াচায আিশর দশেকর মাঝামািঝ সময় থেক উপ াস লখা  কেরন। তারঁ থম 
উপ াস ‘কােঁচর দওয়াল’। এই উপ াস িদেয়ই িতিন পাঠক দেয় নাড়া দন এবং মশঃ লখােলিখর 
জগেত পণূ হেয় ওেঠন। এছাড়াও তারঁ লখা উে খেযাগ  উপ াস েলা হল: কােছর মা ষ, দহন, 
হমে র পািখ, নীল ঘিূণ, অলীক খ, গভীর অ খ, উে া মঘ, ছঁ া তার, আেলাছা া, অ  বস , 
পরবাস, পালাবার পথ নই, আিম রাইিকেশারী, রিঙন পিৃথবী, জলছিব, যখন যু , ভা ন কাল, আ নামহল 
ইত ািদ। িচ া ভ াচােযর ছাটগে র মেধ  মঘপাহাড়, েহিল, ভােলা মেয় খারাপ মেয়, দাগবসি  
খলা, আেলাছায়া, ততুুল ইত ািদ অ তম। তাছাড়া তারঁ অ া  িল হেলা: অিচন পািখ,  আধঁারেবলা, 
একা জীবন, এখন দয়, গহীন দয়, চনা মখু অেচনা মখু, জলছিব, দাবানেলর দেশ, ধুসর িবষাদ, ম ন, 
মাঝরােতর অিতিথ, ময়না তদ , ধু ম, শূ  থেক শূ , শষ বলায়, শষ শাি পরু লাকাল, সময় 
অসময়, সপরহ  রবেন, খ ঃখ, হলুদ গাদঁার বেন ইত ািদ। তারঁ ‘দহন’ উপ াসিট বা ব ঘটনা 
অবল েন িলিখত। এ উপ াস একজন গহৃবধূ ও একজন সাবল ী লু িশি কার জীবন সং ামেক ক  
কের লখা। নারী- াধীনতার কৃত অথেক তুেল ধরেত চে েছন িতিন এ উপ ােস, সমােজর নপংুসক আর 
ঠনুেকা মলু েবাধেক পাঠেকর চােখর সামেন এেন িব  করেত চেয়েছন। এ উপ ােসর জ  ১৯৯৬ 
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সােল িতিন কণাটেকর ব ালু র শা তী সং া থেক পান িথ মালা া জাতী  পরু ার। খ াত চলি কার 
ঋতপুণ ঘাষ ১৯৯৭ সােল এই উপ াস অবল েন িনমাণ কেরন তারঁ িবখ াত চলি িট যা বশ কেয়কিট 
ক াটাগিরেত জাতীয় পরু ার অজন কের। এছাড়াও ‘ইে ’, ‘রামধ ’, ‘অলীক খ’-এর মেতা বশ িকছু 
জনি য় চলি  তির হেয়েছ তারঁ লখা থেক। া  সাে  িতন দশক ধের িতিন ব  ছাটগ  এবং ায় 
চি শিট উপ াস রচনা কেরেছন। 

  

িচ া ভ াচােযর উপ ােস ায়শঃই ব েরর উপি িত দখা যায়। মজােজর িদক িদেয় তা বঠিক ঢেঙর। 
মলূতঃ শ ের মধ িব  জীবন এবং এর টানােপাে ন িনেয় তারঁ অিধকাংশ উপ াস লখা হেলও মেয়েদর 
জীবেনর ও তােদর িনজ  জগেতর য ণা, সম ার আর স েকর জিটলতার িচ ও িতিন বারবার তুেল 
এেনেছন তারঁ উপ াস ও ছাটগে । কােনা ত ীয় আবেত িনেজেক আব  না কের ঘাত- িতঘাত আর 
বা বতার মােঝ দিখে েছন নারীর দ তার অব ান আর সমাজ ব ব ােক বােন িব  কেরেছন। সূ  
তীিক ব নায় চির  ও পিরি িতর িবে ষণ এবং সেবাপির ঘটনার িনিবড় বনুনই তারঁ কথাসািহেত র 

অ তম শি । ‘অ তু আধঁার এক’ আধুিনক মধ িব  সমাজেক িনেয় লখা তারঁ নািতদীঘ উপ াস। এই 
ছা  উপ াসিটেত িতিন িনঃসে েহ এক গাটা জীবন আকঁেত চ া কেরেছন আর শষপয   বলেত 
চেয়েছন, ব ি  নয়, মলূতঃ এক অ  সমাজ ব ব াই আসেল সম  অসামািজক কােজর জ  দায়ী আর 
চির রা সই পিরি িতর িশকার মা ।  

 

িবশ শতেকর স েরর দশক থেক এ শ শতেকর চলিত দশক পয  িচ া ভ াচায মধা, মনন ও বা ব 
অিভ তার আেলােক জীবেনর নানা ে  পিরবতেনর বা ব িচ  তারঁ ছাটগ  ও উপ ােস তুেল 
ধেরেছন। স েরর ‘নকশালবািড় আে ালন’-এর রশ ও সামািজক অব েয়র ত তখনও যেথ  গভীর। 
এমন এক াপেট সমকালীন সামািজক ঘটনা েলার ওপর িভি  কের িচ া ভ াচােযর গ  গেড় ওেঠ। 
সই সে  নারীর িনজ  মেনাজগৎ, মেনাজাগিতক সংকট আর সমাজ বা বতা বার বার ফুেট উেঠেছ িচ া 
ভ াচােযর লখায়। তারঁ উপ াস েলার মেধ  ‘কােছর মা ষ’ সিব াের িলেখেছন িতিন। তারঁ বহৃ ম 
উপ াস ‘কােছর মা ষ’ অত  জীবন ঘিন । এই উপ াসই তােঁক জনি য়তার শীেষ িনেয় যায়। ‘অ  
বস ’ উপ ােস তােঁক অেনক বিশ সমাজ ঘিন  হেত দখা যায়। আজেকর এই যাি ক জীবেন মা েষর 
অ ভিূত েলা কমন? কমন তােদর জীবনযাপন? িচর ন ভােলাবাসা িক বেঁচ থােক? এ ধরেণর ে র 
উ র খাজার চ া কেরেছন লিখকা তারঁ গে -উপ ােস। সমকালীন মধ িব  বাঙািল সমােজর িবেশষতঃ 
সমকালীন সামািজক ঘটনা িলর ওপর িভি  কের তারঁ কািহনী িল রিচত হয়। শ ের মধ িব েদর ব ি গত 
স েকর টানােপােড়ন, বতমান যুেগর পিরবতনশীল নীিতেবাধ, িব ায়েনর াপেট নিতক অব য়, নারীেদর 

ঃখ- য ণা তাঁর রচনা িলর মলূ উপজীব । নর-নারীর ব ি গত স েকর টানােপাে ন, বতমান যেুগ 
নীিতেবােধর েমাবনিত, নিতক অব , নারীেদর ঃখ-য ণার চালিচ  বাংলা সািহেত  িনপনু ভােব উেঠ 
এেসেছ কথাসািহিত ক িচ া ভ াচােযর লখায়। িচ া ভ াচােযর লখণীর মলূ িবষয় মানিবক স েকর 
নানা জিটলতা এবং সূ  বােধর আ কাশ, যা সহেজই পাঠেকর মনেক নাড়া দয়। িচ া ভ াচােযর 
লখায় বার বার উেঠ এেসেছ শ ের জীবেনর সামািজক সম ার কথা, মধ িব  মা েষর স ক আর 
মলূ েবােধর কথা, নারীর সামািজক ও অথৈনিতক অি ে র কথা। তাঁর লখিনেত রাজনীিত উেঠ এেসেছ 
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অ মা ায়, একট ু অ ভােব; এর মাধ েম বাঝা যায় িতিন কতটু  রাজনীিত সেচতন িছেলন। সািহেত  
নারী-ভা  তির করার একটা তািগদ তারঁ মেন িছল সব সময়ই। িতিন জানেতন সািহেত  উ র-
ঔপিনেবিশকতা অ যায়ী িনযািততার ভাষােতই তির হেব তার মিু র সনদ। তাই বলেতই হয় য, এক 
সময় নারীেদর ঃখ-য ণা তারঁ রচনার মলূ উপজীব  িবষেয় পিরণত হয়। তেব সইসে  একথাও িঠক য, 
তাঁর উপ ােসর নারী চির িল য মখু  ভূিমকা পালন কের তা ধুমা ই তারঁ ওপর সেঁট দওয়া অেহতুক 
নারীবাদীে র তথাকিথত ব নাসব তা িনেয় নয়। তাঁর লখা পড়েল য কােনা নারীই আ ত য়ী হেয় 
ওঠার রণা পায়, আর এখােনই িচ া ভ াচােযর লখণীর সবা ীন সাথকতা।  

 

ছাটগে র জগেতও িচ া ভ াচায নর-নারী মেনর অতেল গভীর ভাবনার অ স ানী। আধুিনক ঘাত-
িতঘাতময় মানিবক স কায়েনর গ  বলার ে  িতিন উ িকত, তাই গে র িবষয় িনবাচেনও ভীষণ 

রকেমর আধুিনক ও গিতপ ী। মেয়েদর হেয় মেয়েদর কথা বলেতও িতিন ভােলাবােসন যােক িনছক 
নারীবািদতার তকমা িদেয় আটেক রাখা যায় না। তারঁ িনেজর ভাষায়ঃ “আমার গে  মাটামিুট মা েষর সে  
মা েষর স ক, মলূ েবাধ, মলূ েবােধর ভাঙন, মলূ েবােধর পিরবতন ইত ািদ হান পেয় থােক। এছাড়া 
মেয়েদর হেয় মেয়েদর কথা বলেত আিম বিশ ভােলাবািস। আমার লখায় সাধারনতঃ মেয়েদর সম া, 
মেয়েদর মৗিলক য ণার কথাই বারবার িফের আেস।”১ ব ত তারঁ রচনায় মেয়েদর কথা কখেনা কখেনা 
এতটাই াধা  পায় য সত িজৎ রােয়র ফলুদার মেতাই ‘িমিতন মািস’ প মধ িব  ও মধ বয় া গাটা 
একটা নারী গােয় া চির ই রিচত হেয় যায়— ামী স ান সহ ঘর সামলােলও িযিন জিটল সব রহে র 
িকনারাও কেরন। চির িটর সােথ লিখকার িনেজর স ারও এক আ য িমল খুঁেজ পাওয়া যায়। সব িমিলেয় 
বলা যায়, দনি ন নাগিরক জীবেন নর-নারীর সূ ািতসূ  অ ভিূত িলেক নাড়াচাড়া কের সািহিত ক িচ া 
ভ াচায তার মন ও মনেনর গভীের পৗছঁেত চান। নর-নারী মেনর য ভাবনা িল কখনও কািশত হয়, 
আবার কখনও বরফ-শা  সময় আর তার একা  নীরবতার মেধ  থেকও সম  দয় জুেড় ছটফট কের 
লিখকা যন সই সব অ ভূিতর শকড় ধেরই টান িদেত চান। ‘ হমে র পািখ’র অিদিতর ি ল উ রণ 
িকংবা ‘নারীতাি ক’এ িবমােনর গহৃকম করা আর ী অ রাধার অিফেস চাকির করা তারই সা ী বহন কের। 
তারঁ ‘অ  অ ভব’, ‘খাচঁা’, ‘ময়না তদ ’, ‘এখন দয়’ গ  সংকলন িলর বশ িকছু গ ও ায় একই 
ভাবনার ইি ত বহনকারী।  

 

িচ া ভ াচােযর গ  ‘এখন দয়’ অগভীর ভাসমান দেয়র নানা বণ টা ও মা া িনেয় আধুিনক 
বাংলা সািহেত র গ  পিরম ডেল জেগ আেছ। পেনেরািট গে  সমি ত এই গ  সংকলনিট থম 
কািশত হয় কলকাতা বইেমলায় ২০০৪ সােল। সংকলনিটর িনবািচত িকছু গে র মেধ  িদেয় িচ া 

ভ াচায অ ঃসারশূ , অগভীর দয়িবিশ  এক িবিচ  ও অ তু সমাজ-দশেনর িত আেলাকপাত কেরেছন। 
আধুিনক গিতশীল জীবেন মা ষ কম, পশা আর ভিব ৎ িনেয় অেনক বশী িচি ত। তাই নাগিরকতার এই 
মধাবমান েয়াজনসব  াথপরতার জীবন থেক ধীের ধীের হািরেয় যায় তার আেবগ, অ ভিূত, 

সহা ভূিত, মলূ েবােধর মেতা মলূ বান অ ভিূত িল। মশঃ মা ষ হেয় পেড় যাি ক, আ েকি ক। 
পার িরক হ, ভােলাবাসার স ক িল মশঃ হেয় যায় ঠনুেকা। এই স ক িল যন বািলর বােঁধর মতই 
ণ ায়ী, গড়ার পেরই ত ভা ার িদেকই যার বণতা সবেচেয় বশী বল। ত বাহমান জীবনপেথ 
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স ক যমন চটজলিদ গেড় ওেঠ, তমিন তা ভাঙেতও খবু বিশ সময় লােগনা। স েকর ব ন েলা 
অসংগিঠত ও অগভীর দেয়র মেধ ই ততার সােথ ওঠানামা কের, কখনই তা কৃত ভােলাবাসার অতল 
গ ের েবশ কের না। ‘এখন দয়’ গ ে র ‘এখন দয়’ গে  িববাহ িবে দকামী িমর বাবা দীপরু 
কে  যেুগাপেযাগী সই কথািটই তাই যন শানা যায়- “এটা গিতর যগু মা। সব িকছুেতই ি ড। গড়েতও 
ি ড, ভা েতও ি ড। আজ বলেব আই লাভ ইউ, কাল বলেব আই হট ইউ।”২ গে  দিখ, বতমান 
জে র িতিনিধ চির  িম- কৗিশক িনেজেদর পছ  মত লাভ ম ােরজ করেলও, খবু িশ ই তােদর 

দা ত  জীবেন নেম আেস ‘িডেভাস’ পব। তু  সে হবািতকতা, সামা  বিনবনা না হওয়া, মেনর নগণ  
অিমল ভিৃত অ হতুক িকছু কারণেক হািতয়ার কের তারা ‘িববাহ’ নামক এক শি শালী সামািজক ব নেক 
এ গে  েমই িশিথল কের তেুলেছ। অথচ এমন সম া িলেক িমর ঠা মা িবজয়ার সমকােল 
সংসারজীবেনর এক িনত ৈনিমি ক িবষয় অথবা অিত সামা  ব াপার িহেসেবই দখা হত। এসব তু  
কারেণর জ ও য একটা স ক ভে  যেত পাের এমনটা তাই িবজয়ার কখেনা মেন হয় না। আসেল, 
ামী- ীর স েকর মেধ  য গভীরতা থাকা দরকার বতমান অসিহ ু দা ত  স েক তা অ াভািবক 

ভােবই কমেত বেসেছ, ভয়ংকর ভােব তা তলািনেত িগেয় পৗেঁচেছ। তাই তা কত সহজ ভােব নতনু 
জে র িম বলেত পাের, “একটা স ক তির হওয়া উিচত িছল, হেত হেতও হল না, ব স িফিনশ। এর 

জ  িবছানায় েয় সাতিদন গড়াগিড় দব কা  ঃেখ?”৩ িমর বলা আপাত সরল এই উি িটেতই বতমান 
স েকর দ তািট  হেয় ওেঠ। ‘এখন দয়’ গে র িম- কৗিশক চিরে  স ক ভাঙার জ  কােনা 
আফেশাস নই, নই শাক-তাপ, মমপীড়া িক া হা- তাশা। আেছ ধ ুপনুরায় াভািবক জীবেনর ছ ময় 

ােত িফের আসার এক অ াভািবক তাড়া। িক  স েকর এই চরম অবমাননার েণও একিদন গভীর 
রােত আচমকাই নাতিন িমর চােখ মেু াদানার মেতা টলটল করা চােখর জল দখেত পান িবজয়া। এই 
আেবগেকই তা িতিন এতিদন িমর চােখ দখেত চেয়িছেলন! গে র শেষ িবজয়ার অ ভিূত লিখকার 
ভাষায়ঃ “বকুটা িচনিচন করিছল িবজয়ার। আবার যন কেটও যাি ল ভতেরর ভ াবসা ভাবটা। হ ঈ র, 
চাখ করকর করার জ  ওই বািলটু  যন পৃিথবীেত থােক িচরকাল।”৪ কােলর সবনাশা ভােব সবনাশ যা 
ঘটার তা তা ঘটেবই। গ  পােঠর শেষ পাঠেকর মেন হয় িম- কৗিশেকর িবে দ অব াবী, তােক 
কউ—এমন িক িবজয়াও আটকােত পারেবন না। িক  গ - শেষ মেু ার দানার মেতা যা িমর চােখ ঐ 
টলটেল একিব  চােখর জল এেনেছ—তাই-ই তা আসেল অ েরর িব  ভােলাবাসার বালুকণা, যা িম-
কৗিশেকর সম  দা ত  বেনেদর উৎস। আমরা জািন, ঐ একরি  মুে ািব  প টলটেল - চােখর জলই 
মােবেগর ব া হেয় িবে েদর সকল িটল স াবনােক সম  পিৃথবী জুেড় ভািসেয় িনেয় যেত পাের। 

িবজয়া যতই বলুন, তা িনছক ‘ চােখর বািল’ নয়। সম  গে র মেধ  শেষর ঐ লাইন কিটই পাঠেকর 
দয় ক ের এক ি র বাতা বেয় আেন। যাি ক জীবেন মানিবকতা য এখনও মের িন গে র শষিট  

তারই ইি ত রেখ যায়।  

 

একই ভােব ‘এখন দয়’ গ ে র অ িকছু গে ও নর-নারীর দা ত  জীবন কি ক সম া, 
পািরবািরক জ  এবং ব ি গত জীবেনর আবেহ গেড় ওঠা সম ার কট বিহঃ কাশ িলেক খুঁেজ পাই। 
িবেশষ ভােব ল  করেল দখা যায়, এ সম া িলও দা ত েকি ক আধুিনক নগরজীবেনরই সম া। 
িচ া ভ াচােযর লখা ‘িফফিট িফফিট’  গে  অয়ন ও সমঋতার অ ায়ী বািড়েত পাতােনা সংসারজীবন 

কেয়ক মােসর ব বধােনই ভে  গেছ। শষ পয  তারা এক সে  নয়, বছের -একবার কের অিনিদ  ােন 
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িমিলত হওয়ার জীবনেকই বেছ নয়। এভােব জেন এক অিনি ত ভিব েতর িদেক এিগেয় যায়, যখােন 
পরবতী জে র আগমেনর জ  িনিদ  বা উপযু  কােনা পিরম ল রিচত হয়না। তারঁ লখা ‘মহূুত’ 
গ িটেত দিখ মনীষা- কা  ম কের িবেয় করেলও তােদর সংসার জীবেন ফাটল ধেরেছ। শষেমশ 
তােদর ম এক তী  ঘণৃায় পা িরত হেয়েছ। অবেশেষ ছেলর কােছ কা  তার িপতেৃ র অিধকার 
হািরেয়েছ। কারণ এখন “িপতৃ ও িরেলিটভ ব াপার....।”৫ তাই ছেল বাবা বেল মানেলই স বাবা, “না 
ভাবেলই টাটাল আউট সাইডার।”৬ রে র স কও সখােন অিত সামা  িবষয়। কা  ী-পু হীন িনঃস  
জীবন যাপন কের। অপর িদেক জয়া ামী-পু - র থাকা পিরপণূ সংসােরও একািক  অ ভব কেরেছ। 
িবেশষ কের ামী অতীেনর কমব  জীবেনর তাড়া আর উদাসীনতা জয়ােক ভতের ভতের অিত  কের 
তেুলেছ। মশঃ সও ডানা মলার অবকাশ খােঁজ। যা াপেথ কা -জয়া উভয় উভয়েক উপযু  জীবনস ী 
েপ পেয় িনেজেদরেক মহূুেতর জ  হেলও সমপণ কের। তােদর মেন হয়ঃ “ েটা একা মা ষ একটা মহূুত 
িড়েয় পেয়েছ হঠাৎ। হয়েতা বা একট ুপের হািরেয়ও যােব মহূুতটা। তব ু িণেকর তের যিদ তােক ছঁুেয় 

থািক িত কী ?”৭ জে র ব বধােনর যগুিচ ও বহন কের চেলেছ গ িট। দা ত  জীবন সম ার আর 
একিট িভ  িচ  ‘বীরপু ষ’ গে  ফেুট ওেঠেছ। মমতা- ত সংসার জীবেন পর রেক সে হ কের গেছ, 
মীমাংসার পথ খােঁজিন। তর ম দ হীন পৗ ষ  ও মমতার রাগী অসহেযাগী মেনাভাবেক সম ার মলূ 
কারণ িহেসেব ধের িনেলও তর বল মানিসকতা তােদর পনুরায় এক সংসাের িফিরেয় এেনেছ। ‘সহযা ী’ 
গে  রাজধানী এ ে েস রম ািণ ঋিষর সে  পিরচয় ও মহুেূত তির হওয়া স কেক অ ীকার করেত 
পােরিন। ঋিষেক তার মেন হেয়েছ “এক আ ীয়পিরচয়হীন িনরাশয় িনঃস  মা ষ েয় আেছ অসহায়।”৮ 

এক বল মহূুেত মাহ ে র মত ঋিষর ঝেুল থাকা ক লটা িদেয় স পিরপািট কের ঋিষর দহ ঢেক দয়। 
এ গ িটও মা ষী স েকর আেবগ ও উ াপ িনেয় আমােদর ভাবায়। এছাড়া নাগিরক জীবেন নর-নারীর 
জীবন সম ার ছিব দখেত পাই তারঁ অ া  গ ে র িকছু গে ও। এর মেধ  ‘লালেগালাপ’ (িব িজৎ 
ও তণৃা), ‘পিঁচশ বছর’ (রােকশ ও সরসী), ‘মেনর মেধ  মন’ ( জয় ও দীপা), ‘অসময়’ ( শবাল ও 
গে র নািয়কা) অ তম। ‘নারীতাি ক’, ‘বাদামী জড়লু’ িকংবা ‘ঊে াপুরাণ’ গে ও নারী জীবেনর নানা 
সম ার িদক িলেক তেুল ধেরন গ কার। ‘এপার ওপার’ গে  আেছ ‘িলভ টেুগদার’ নামক জিটল জীবন 
যাপেনর কািহনী। 

 

আধুিনক নাগিরক সমাজ ও তার মেনর সংকীণতাও  হেয় ওেঠ িচ া ভ াচােযর লখা ‘এখন দয়’ 
গ ে হর বশ িকছু গে । সমােজর এক েরর মা েষর মেনর সংকীণ মানিসকতার ভয়াল ও ভয়ংকর 
প িল দখেত পাই তারঁ লখা ‘খরুিশদ’, ‘আয়নার মখু’, ‘ন ে র মন’ ভিৃত গ িলেত। ‘আয়নার 

মখু’ গে  অেশাক- মার একমা  স ান জােজােক ধনরাজ পুরীেত সমেু র াস থেক ােণ বাচঁায়। 
িবিনমেয় অিন কু ধনরাজেক দ িত জার কের একেশা টাকা ধিরেয় দয়। সই ধনরাজই একসময় 
ওিড়শার বল ঝেড় ায় সবহারা হেয় কলকাতায় আেস। স অেশাক- মার সে  সা াৎ করার কথা 
জানােলও ধনরােজর মহৎ কিৃতে র িত স ান ও কতৃ তা কােশর কথা একবােরর জ ও অেশাক- মার 
িবেবক বােধ তরী হয়িন; বরং বারবার টাকার অে  মেপ তােক তারা ছাট কেরেছ। অব  ম  ও 
িবেবকেবােধ ভরপরু ধনরাজ তােদর সংকীণ মানিসকতার ধার িদেয়ও যায় িন। িনঃ ল ায় ধনরাজ দখা 
কর লও কােনা আিথক সাহায  চায়িন, বরং ওিড়শার াণঘাতী ঝেড়র বেুক পাওয়া ভােলাবাসার তীক 

প ‘িবনায়ক-মখু শ ’ জােজােক দান কের স অেশাক- মােক সই আয়নার সামেনই দাড়ঁ কিরেয় 
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দয়, যখােন ভ তার পাশাকী ছ েবেশর আড়ােল তােদর িনেজেদর আ েকি ক নীচ মানিসকতার পিটই  
ধরা পেড়। ‘প ীসমাজ’ উপ ােস শরৎচ  চে াপাধ ায় অেনকিদন আেগ বেলিছেলন য মা ষ খািঁট িক না, 
তা চনা যায় ধু টাকার স েক। এই জায়গায় নািক ফািঁক চেল না, আর তাই এইখােনই মা েষর যথাথ 
প কাশ পেয় যায়। এই উপলি  য এক িচর ন সত  তা আজও বশ বাঝা যায় ‘আয়নার মখু’ গ িট 

পড়েল। আ েকি ক অেশাক- মার শষ অ ভিূত এ গে  আ ািনেত িব , তা লিখকার ভাষায়ঃ 
“ধনরাজ চেল গেছ অেনক ণ। ন যেযৗ ন তে হৗ বেস আেছ ামী- ী। কউ কা র মেুখর িদেক তাকােত 
পারেছ না। িনেজেদর ু তা আর দীনতার ভাের পীিড়ত হে ।”৯ আ েকি কতার আর এক চরম 
সা রবাহী গ  হল ‘ন ে র মন’। গ িটর িবষয়ব েত দখেত পাই নীলাি  ও মৃ য় লু লাইেফ অ র  
ব  ুিছল। লখেকর ভাষায়ঃ “ েুল তা তারা সিত ই অিভ  দয় িছল।”১০ লু জীবেনর নানা পেবই মৃ য় 
হেয় উেঠিছল নীলাি র কৃত সাথী। নীলাি েক িটিফন খাওয়ােনা, নীলাি র জ  এ কারশেন না যাওয়া, 
পরী ায় ইনিভিজেলটেরর চাখ বািঁচেয় িনেজর খাতা বািড়েয় িদেয় তােক সাহায  করার মত ভিুর ভিুর দৃ া  
রেখেছ মৃ য় দীঘ এগােরা বছর ধের তার ব  ুনীলাি র িত। আর ফল িত প েুলর ােরর কাছ 
থেক পাওয়া ‘আইেসােটাপ’ খতাবিটও অজন কেরেছ স। এমনিক মৃ েয়র চােপই নীলাি র স ীত 
সাধনার  পাকাপািকভােব। আজ নীলাি  িবখ াত গায়ক, চরু টাকার মািলক। এমন সমেয় সই মৃ েয়র 
ফান পেয় খািনকটা হতচিকত হেলও তােত এেকবাের িবি ত হয়িন নীলাি । কারণ, আজ তার নাম, যশ, 
অথ সবই আেছ। তাই স মেন কের ােথর জ  তার সে  মৃ েয়র সা াৎ করাটা আজ কানও অ াভািবক 
ব াপার নয়। গে র নীলাি  আজ ধ ু সইটু ই ভােব, বাল কােলর ব েু র সই পরুেনা দ তার কথা স 
কখেনা ভােব না। অবেশেষ িবপেদ পড়া মৃ য় ছেলর অপােরশেনর জ  প াশ হাজার টাকা ধার চাইেল 
বতমােনর নীলাি  জেগ ওেঠ। মৃ য়েক নািসংেহােম অপােরশন না কিরেয় হাসপাতােল অপােরশন করােনার 
পরামশ দয় স, টাকা না িদেত পারার জ  িনেজর গািড় কনার মেতা িমেথ  অজুহাত শানায়। মৃ েয়র 
ক ণ আেবদন েন শষ পয  এমন একটা অ ামাউ ট (দশ হাজার টাকা) িনধারণ কের, যটা িফের না 
পেলও দেহ-মেন তার কানও আচঁড় লাগেব না। শষ পয  মৃ য় সই টাকাটা নয়িন, স চেল গেছ। 
গ িট পড়েত পড়েত সত িজৎ রােয়র ‘ াসে ড’ গ িট মেন পেড় যেত পাের। ‘ াসে ড’ গে  ধনী 
মািহত সরকার বাল ব  ুজয়েদবেক িতিরশ বছর পর থেম িচনেত না পের ঢ় ব বহার কের। পের 
জয়েদেবর পিরচয় জানেত পের যথাথ ব রু ভিূমকাই পালন কেরিছল স। িক  এ গে র নীলাি  তা 
কেরিন, কারণ মেনর িদক থেক স মািহেতর মেতা অতখািন উদার নয়। মৃ েয়র িত সহা ভূিত 
দখােনার েয়াজনীয়তাটু ও অ ভব না কের, ব েু র এক কিৃ ম াভ তির কের মৃ েয়র উে ে  
নীলাি  িবড়িবড় কের বেলঃ “ তার এত দমাক কীেসর র মৃ য়, অ াঁ ? এেসিছিল তা িভে  চাইেত। আিম 
কন যাব, দরকার হেল তইু-ই আবার আসিব। বঝুিল শালা?”১১ আধুিনক নগরজীবেন মা েষর মানিসকতা, 
িবেবকেবাধ সহ স েকর নানা কাণ িলেত য ঘণুেপাকার বাস যা এক কার সামািজক ব িধরই সািমল, 
তােকই এ গে  এক অনািবল ভি মায় তুেল ধরেছন সািহিত ক িচ া ভ াচায। কািগল যেু র াপেট 
রিচত তারঁ ‘খরুিশদ’ গ িট। এ গে  জীিবকার তাড়নায় খরুিশদ শাল িবি  করার জ  কলকাতায় এেস 
গ  কথক ও তার ামী দীপেকর সে  ঘিন  ভােব পিরিচত হয়। খরুিশদ তােদর আপন কের িনেলও সভ  
িশি ত সমােজর জাধারী দীপকরা তা করেত পােরনা। কংি টপণূ চার দওয়ােল আব  দয় িল থেক 
অসীম আকাশ তলু  সিত কােরর দেয়র স ান পায়না খরুিশদ। ভ তার মেুখাশধারী মা ষ িলর চােখর 
সামেন িবেবেকর আেলা েল িদেত খরুিশদ বেলঃ “ দশ িক িসফ িমি েস বনতা ায় বাবিুজ? দশ তা 
আদিম স িহ বনতা ায়। িফিলংসেস বনতা ায়। আপনারা যিদ আমার আপনা হন, তা দশ কন 
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আপনা হেব না?”১২ তবু সহজ সরল খরুিশদেক তারা টাকার অে  মেপেছ, উ প ী ভেব দেূর সিরেয় 
রেখেছ। খরুিশেদর অসহায়তােক কখনও আ িরকতা িদেয় বােঝিন। তােদর সাফ কথায়ঃ “খরুিশদ কমন, 
তাই িনেয় জ না ক না কের আমােদর লাভ নই। তেব ওর সে  বিশ মাখামািখ করাটা বাধ হয় আর 
িঠক নয়।”১৩ দীপেকর এই  উি  সভ -ভ  সমােজর মকী পেকই িচি ত কের। কা ীেরর মত 

শকাতর জায়গায় যার বসবাস, তার জীবন, জীিবকা সেবেতই আেছ অিন য়তা। এ হন খরুিশেদর িত 
আ িরক সহা ভূিতর পিরবেত এেসেছ মমেভদী আঘাত, য ণা আর পিুলিশ অত াচার। কা ীেরর নয়েনর মিণ 
িচনার িকংবা গালাপগাছ িবেদশী হেলও কা ীেরর মািট ও মা ষ তােক আপন কের িনেয়েছ, িক  
কলকাতার নাগিরক সমাজ বারবার খরুিশদেক ধু সে হ ও ােথর মাপকািঠেতই িবচার কেরেছ, তােক 
া ে  বেঁচ থাকার হ পিরেবশটু  পয  িদেত পাের িন।  

 

আ েকি কতা আধুিনক নগর জীবেনর এক অিত উৎকট সম া। তারও বিহঃ কাশ আেছ িচ া ভ াচােযর 
িকছু গে । আধিুনক আ েকি ক মানিসকতার এক বেড়া সা ী তারঁ ‘এখন দয়’ গ ে হর ‘রাঙাকাকা’ 
গ িট। িনেজর খ ভােগর জ  পিরবােরর সে  ত নািড়র ব ন িছ  ক রন রাঙাকাকা। চৗ  সদে র 
একা বতী পিরবাের বেড় ওঠা হািসখিুশ কিৃতর রাঙাকাকা অবেচতন মেন এই মায়ার জাল কেট বিরেয় 
আসার বাসনা  অব ায় লালন করেলও তা কাউেক বঝুেত দনিন। একসময় কা ািনর সেূ  জামািন 
যাওয়ার অফার পেল িতিন তার সৎ ব বহার কেরন। মাতভৃিূম থেক িবি  হবার অভাব তােক িণেকর 
জ  িবচিলত করেলও অিচেরই িতিন তার অতৃ  েক বা ব প দওয়ার পেথ অ সর হন। জামািন য 
ব ি গত খেভােগর ে  কলকাতার চেয় অেনক উৎকৃ  স কথা ভেব আড়াই বছেরর মেধ  িঠক মেতা 
পিরবােরর খাজঁ খবর না নওয়া, েদশী চাকির পিরত াগ করা এবং জামািনর নাগিরক  পাওয়ার জ  এক 
জামািন মিহলােক িবেয় করার মেধ  িদেয় জ ভিূমর সে  রাঙাকাকা তার স ক ছেদর পাকাপািক ব ব া 
কেরন। আড়াই বছর পরও জ ভিূমর জ  নািড়র টান তার দেয় জা ত হয়িন; পিরবেত তার মেন 
জ ভিূম স েক যাবতীয় াভ ও ঘণৃা উগের বিরেয় এেসেছ। লখেকর ভাষায়ঃ “কত বদেল গেছ 
রাঙাকাকা। য কিদন রইল, সারা ণ ধ ুকলকাতার িনে । ওহ, হায়াট এ াি  িসিট! হল হল, িরেয়ল 
হল। এত নাংরা, এত পিলউেট  শহের কী কের য বাস কের মা ষ! জামািন হেল সম  বাস লির রা ায় 
ব ান  কের িদত। রা া ঘােটর কী দশা! ভা ােচারা! গত! অসভ র মত জ াম! িসিটেজনেদর এতটু  িসিভক 
স  নই! িভিকির আর হকার দখল কের িনেয়েছ ফটুপাত! াংফটূ হেল সবকটােক ধের ধের গারেদ 
পরুত!”১৪ আ েখ ম  রাঙাকাকা দীঘ িদন পর িনেজর পবূ িঠকানাই ভেুল িগেয় জানান য বািড়টাই ভেুল 
গেছন। শষ পয  রাঙাকাকা জামািনেতই শষ িনঃ াস ত াগ কের। তার অি ম পিরনিত অব ই পাঠক 
বেগর সহা ভূিত আদায় কের, িক  িনেজর মাতভৃিূমর িত তার এই িব  মেনাভাবেক পাঠক কখনই 
সমথন কের না। গে র শেষ গ কােরর মৗিলক িট যা, আদেত পাঠেকরও তাই। সিট হেলাঃ “কত 
দরূ পয  ািথত থােক মা েষর িশকড়? কত বছর সময় লােগ তােক উপেড় ফলেত? জািন না। উ রটা 
খুঁজিছ।”১৫ বারংবার পােঠও অ ভিূতর এই িশকড় অ স ান গ িটেক আজও াসি ক কের তােল।  ‘এখন 
দয়’ গ ে হর ‘ ধাকর’ গে র ধাকরেকও আমরা ায় রাঙাকাকার ভিূমকােতই দখেত পাই। হালকা 

চােলর লখক ধাকর। তার লখার কৃিত স েক তার ভাকা ী ব রুও মত হলঃ “পাতার পর পাতা ধু 
পিতর পুেণ  সতীর পণু  মাকা ক াতেকেত জােলা কািহনী। ভাষা কাচঁা, ট বল, লখার ভি ও মা াতা 
আমেলর। চি শ বছর ধের কলম িপেষও এখনও লু ম াগািজেনর লখক রেয় গল। িনসগ ম, মানিবক 
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স েকর জিটলতা, রাজৈনিতক টানােপােড়ন, সমকালীন সমাজ, িকছুই ফােটনা লখায়।”১৬ এ গে  দিখ, 
লখক তার িনেজর স েক িনেজর অব ান বেুঝও না বাঝার ভান কের গেছ। সংসার, চাকির, ভিব ৎ 
িকছু িনেয়ই ভােবিন, ধু িনেজর ভােলালাগার আ েকি ক জগেতই িচরটাকাল ডেুব থেকেছ। ী ীময়ীেক 
ঠেল িদেয়েছ মতৃু র কােল। ীময়ীর একিন  পিত সবােক ধাকর ধুমা  িনেজর খ ভােগর ে ই 
কােজ লািগেয়েছ, যথাথ জীবন স ীর ভিূমকা স পালন কেরিন। অ ্ ীময়ীর জ  থম িদেক স 
দায়সারা ভােব কিবরািজ িচিকৎসার ব ব া কের। যখন েম রাগ বিৃ  পায়, তখন কিবরােজর পরামেশ 
আর-িজ-কর হাসপাতােল ভিত কিরেয় এবং ক ানসার ধরা পড়ার পেরও কানও ক ানসার িবেশষ েক না 
দিখেয়, কেমােথরািপ না কিরেয়, ধুমা  হািমওপ ািথ িচিকৎসা কিরেয় কতেব র নােম স িনেজর অসার 
দািয়  সেরেছ মা । ীর িত ধাকেরর এই উদাসীনতা, দািয় ানহীনতার কারেণই ীময়ীর মতৃু  হয়। 
অথচ ভােলা িচিকৎসার জ  িতিন কােনা আ হ দখানিন, মেুখ ‘ফা শমাকা’ এই বিুল িনেয়ই িনেজেক স 
বেড়া লখেকর দািবদার কের তুেলেছ। ‘অ  খ’ গে র সমীর দ ও এক আ েকি ক মা ষ। স 
যৗবেন ভাগিবলােস জীবন কাটােলও বতমােন তার সই অব ায় ভাটঁা পেড়। ব ু পাথসারিথ সেনর কিঠন 
সময় েলােত স পােশ দাড়ঁায়িন, অথ িদেয় সাহায ও কেরিন, বরং তােক হীন মেন কের  ভােব 
অপমান ও তু তাি ল  কেরেছ। অপরিদেক পাথসারিথ সেনর অব া যখন ঊ মখুী, যখন স একজন 
িবখ াত গায়ক, তখন সও বল সমীরেক তার ব ু মলূক মহে র পিরচয় িদেত পাের িন। বরং তােক অথ 
িদেয় সাহায  করেত চেয় পবূ অপমােনর িতেশাধ িনেত চেয়েছ স। সংকীণতা, দয়হীনতা, াথাে ষী 
ভাবনা ও সে হ বনতা এই শ িলই এখনকার নাগিরক সমােজর অ তম বিশ । অব হা িফরেলও 
এ িলর কােনা না কােনা একিটই যন আমােদর অ তম মা ষী পিরচয় িহেসেব আমােদর ব ি গত 
আইেডনিটিটর সােথ জুেড় যায়। আধুিনক সমােজর এটাই ল ণ। সই সত ই িতভাত হয় এ গে র 
শেষ। আ েকি কতার এমন পিরচয় আমরা তারঁ অ গ ে র ‘ভােলা মেয় খারাপ মেয়’ গে ও খুঁেজ 
পাই, যখােন দশ বছেরর টবুলু তার বাবার ভােব শশব থেকই াথপর আর চড়ূা  আ েকি ক হেয় 
ওেঠ। িনউি য়াস পিরবাের বেড় ওঠা টবুলু সে  লিখকােক িক আ যজনক ভােবই না বলেত শানা যায়ঃ 
“ওইটু িন দশ বছেরর ছেল এখন থেক কী সেচতন িনেজরটা স েক! আমার কােনা িজিনস তিুম 
ঘাটঁাঘািঁট কােরা না তা মা!”১৭ বাবা-মার পার িরক স ক ও ব বহারেবাধ থেকই টবুলুর এই অ করণ 
আর আ েকি কতার আচরণ িশ া। লিখকা বিুঝেয় িদেত চান িশ র এ ভােবর জ  আসেল দায়ী 
আমরা বড়রাই। িতেযািগতামখুী িবপ  শশেবর িচ  ফুেট ওেঠ তারঁ ‘রামধ  রং’ ও ‘কাকতালীয়’ গে । 
‘উিনশ বছর বয়স’ গে  আেছ আর এক জীবন সম া যার নাম ‘রািগং’। এছাড়াও জীবেনর ব ী  ও 
একেঘেঁয়িম চােখ পেড় ‘শািড়, রসমালাই ও িববাহবািষকী’ গে । ‘ ােমাটাররাজ’ নামক বা ব সম া 
িনেয় লখা তারঁ ‘বাড়ী’ গ িট। 

 

‘ িচ া ভ াচােযর গ ঃ আিম নারী আিম মহীয়সী’ রচনায় জয়েদব বে াপাধ ায় লেখনঃ “নারীর িনজ  
ছ  এখােন বা য় হয়, গদ  কাঠােমাও ঋজু। না িনকতায় ঋ । িচ া ভ াচােযর গে র াটেনস 
একটা পণূ বিশ ।...... সবার উপের জীবনেক দখার এই িডেটইিলং-এর েণই িতিন িজেত যান। 
কািহনীর ভােঁজ ভােঁজ শালীমা জিরর মেতা লীন হেয় থােক িচ ার জীবন দশন।”১৮ িচ া ভ াচােযর আর 
এক অ তম দ তা অপবূ ও অনায়াসল ভােব আধিুনক পিরবতেনর িচ বাহী মা ষ িলর মন াি ক জগেত 
পৗেঁছ যাওয়া। যিদও অিভেযাগ করা হয়, কখনও আিথক জনি য়তােক ধের রাখেত িগেয় একিট- িট 
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িবখ াত কাশনা সং হার কাশনােতই আটেক িছেলন িতিন। আবার সািহিত ক জনি য়তােক ধের রাখেত 
িগেয় একসময় একিট িনিদ  ােকর বাইেরও আর যেত চান িন। ফেল জীবন-স ক ও উপ ােসর আি ক 
িনেয় একই ভাষা অথবা গি র বাইের বর হেত পােরন িন। তব ু বলা যায়, সা িতক সমেয়র মা েষর 
িব বাদী বণতা অথবা নেগিটভ পালস িলেক যথাযথভােব বেুঝ িনেত ও বাঝােত যেথ ই স ম িছেলন 
গ কার িচ া ভ াচায। নাগিরক জীবেন মা েষর আি ক স েকর জিটলতা, ভাঙা-গড়া ও খ- ঃেখর 
টানােপােড়ন তারঁ গ -উপ ােসর সহজ াণধম। এই মেনাভাবনা থেকই সিৃ র সূ পাত তারঁ। সইসে  
সিত কােরর সমাজাদেশর কােছ অিবরাম সৎ ও দায়ব  থাকার েচ াও তাঁর গ েক মম শী কেরেছ। তা 
পাঠেকর কােছও ি য় সািহত  হেয় উঠেত পেরেছ। আমােদর সমােজ মেয়েদর অেনক না বলা কথা, 
াত িহক জীবন সং াম যা িতেল িতেল জেম ওেঠ সমােজর আনােচ-কানােচ—তােকও বারংবার তেুল 

ধেরেছন িতিন তারঁ গে -উপ ােস। ‘দহন’-এর িঝিলক, ‘কােছর মা ষ’-এর িতিতর বা ‘নীল ঘিূণ’-র 
দিয়তার মেতা নানা বয়েসর নারীেদর মেতা চির , কখেনা িব  িতেবেশ লড়াই করা অথবা অদম  জেদ 
লড়েত লড়েতও হের যাওয়া য নারী—তােদর কথাই সতত উেঠ এেসেছ তারঁ রচনায়। কখেনা িমলন, 
কখেনা িবষাদ আবার কখেনা ‘ওেপন এে ডড’ ভাবনায় গড়া তারঁ গ -উপ ােসর শষ কথা এর 
বা বধমীতা—যােক আমরা মন থেক মেন িনেত অথবা না মেন িনেত, যাই করেত পাির না কন—
বতমান সমােজর পিরে ি েত শষপয  তােক এক িনদা ণ ও কেঠার বা ব বেলই ীকার কের িনেত 
হয়।  
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