
Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-I, Issue-I, January 2021, tirj/january21/article-1 

Website: www.tirj.org.in, Page No. 1-10 
_______________________________________________________________________________________ 

Page 1 of 10 

 

                                      Trisangam International Refereed Journal (TIRJ) 
                                      A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s                                
                                     Volume – I, Issue-I, published on January 2021, Page No. 1 –10 
                                     Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com 
                                     e ISSN : 2583 - 0848 
                                     __________________________________________________________________ 

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘সুবর্ণলিা’, 
‘বকুলকথা’ বন্াম ন্ারীমুতির দেিন্া 
 
ভবান্ী কর 
গববষক, বাাংলা তবভাগ 
রায়গঞ্জ তবশ্বতবেযালয়  

_______________________________________________ 
Keyword 
সুবর্ণলিা, আশাপূর্ণা দেবী, ত্রয়ী উপন্যাস, সিযবিী 

____________________________________________________ 

ভূতমকা : ন্ারীর প্রকৃি অবস্থান্ তক এই সমাবে, কী িার িাৎপর্ণ আর কী বা িার উত্তরবর্র সম্ভাবন্া—তববেতশ 
িাতিকবের পাশাপাতশ ভারিীয় এবাং তববশষভাবব বাঙাতল তেন্তাতববেরা দস সব দভবববেন্। উন্তবাংশ-তবাংশ শিবকর 
সামাতেক ইতিহাস পর্ণাবলােন্া কবর ন্ারীর সামাতেক অবস্থান্ সাংক্রান্ত দর্সব িথয আমরা পাই, আশাপূর্ণা দেবী দসইসব 
িথযবকই কাতহন্ী ও েীববন্র রবস োতরি কবর ‘সিযবিী’, ‘সুবর্ণলিা’ ও ‘বকুল’-এর মধ্য তেবয় ন্ারী মুতির দেিন্াবক 
আত্মমর্ণাোর েশণবন্ োতগবয় িুলবি দেবয়বেন্ এবাং িাাঁর এই ত্রয়ী উপন্যাস উপতস্থি কবরবেন্—‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, 
‘সুবর্ণলিা’, ‘বকুলকথা’।  
 “র্খন্ আমাবের সমাবে অন্তঃপুর তেল অববহতলি, র্খন্ দসখান্কার প্রার্ীরা পুবরাপুতর আস্ত মানু্বষর সম্মান্ 
কখবন্া দপি ন্া, িখন্ সামান্য কতি দমবয় এতগবয় এবস প্রতিবাে কবর, সমাবের শৃঙ্খল দভবঙ মুি পৃতথবীর আবলা 
এবন্ দেবার সুবর্াগ কবর দেয় অন্তঃপুবর। সিযবিী তেল দস সামান্য কেন্ দমবয়র অন্যিম। সিযবিীর দমবয় সুবর্ণলিা 
সিযবিীর মবিা দিে ন্া দপবলও ন্ীরবব দসই ন্ারীমুতিরই আকাঙ্ক্ষাবক লাতলি কবর দগবে। দসই আকাঙ্ক্ষা ফলবিী 
হবয়বে সুবর্ণলিার দমবয় বকুবলর েীবন্, দর্ র্শস্বী দলতখকা হবয়বে অন্াতমকা দেবী ন্াবম।”১ (বকুলকথা) 
তকন্তু এই সিযবিী, সুবর্ণলিা ও বকুল তক দপবরবে সমাবের দশকল তোঁড়বি, িারা তক দপবরবে ন্ারীমুতি ঘিাবি। 
তন্েস্ব রু্তিবুতির আবলায় তন্বের অতস্তত্ববক র্াোই করা দরবন্সাাঁবসর ফলস্বরূপ (অবশযম্ভাবী) বাাংলা সাতহবিয এবসতেল। 
িবব ১৯ শিবকও বাাংলা সাতহবিয ন্ারীবক দেখা হবয়তেল অপবরর েৃতিবকার্ দথবক। মধু্সূেন্ দথবক শুরু কবর বতিমেন্দ্র 
হবয় রবীন্দ্রন্াথ এবস ন্ারীর অতস্তত্ব অনু্সন্ধান্ এক পতরপূর্ণ রূপ দপবয়তেল। রবীন্দ্রন্াথ প্রথম দেতখবয়তেবলন্ ন্ারীবক 
আপন্ পতরসর খুাঁবে তন্বি হবব আত্মমর্ণাোর েশণবন্। দসই পথ ধ্বরই এবসবে পরবিণী ন্ারী দলতখকারা। পুরুষ দলখকবের 
সবে ন্ারী দলতখকাবের একিা সূক্ষ্ম সতিক স্বরূপ তন্র্ণয় সম্ভব আত্মেশণবন্ই। আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, 
‘সুবর্ণলিা’, ‘বকুলকথা’ উপন্যাস এই অবথণ সমূ্পর্ণ প্রথম প্রতিশ্রুতিই সমাবের দবাতধ্সম্পন্ন মানু্বষর মন্বন্র কাবে। 
 উপন্যাস দলখার েন্য এবাং কথা সাতহবিয মাতসক পতত্রকায় একতি ধ্ারাবাতহক উপন্যাস শুরু করার েন্য। 
বাাংলা ১৩৬৬ সাবলর জেষ্ঠ্য মাবসর দশষ ন্াগাে। একতেন্ সকাবল কাতলোসবাবু ও আশাপূর্ণা দেবী কৃষ্ণন্গর র্াতিবলন্। 
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কৃষ্ণন্গবর কাতলোস বাবুর আতেতন্বাস। কাতলোস বাবু ববলন্– “মাসীমা অথণাৎ আশাপূর্ণা দেবী ববলতেবলন্ িার েু’খাতন্ 
বই র্তে তশয়ালেহ দেশবন্ তন্তেণি সমবয়র দেবন্ দপৌঁোবন্া র্ায় খুব উপকার হয়।” বই েুতি র্থাসমবয়  
 
তিতন্ দপৌঁবে দেন্ এবাং আশাপূর্ণা দেবীবক আবার উপন্যাস রেন্ার কথা মবন্ কতরবয় দেন্। িখন্ আশাপূর্ণা দেবী স্বয়াং 
বই শ্রাবর্ মাস দথবক তিক পাওয়া র্াবব এই প্রতিশ্রুতি দেন্। কাতলোস বাবু উপন্যাবসর ন্াম োন্বি োইবল 
ন্ারীমুতিকামী দলতখকা ববলন্ “ ঐ প্রতিশ্রুতিই ন্াম দরবখা। িারপবরই বলবলন্, ন্া, িার দেবয় বরাং ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ 
ন্াম দরবখা, প্রথম প্রতিশ্রুতিই দিা।”২ (প্রথম প্রতিশ্রুতি) 
 ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ গ্রবেই তকন্তু সিযবিীর েীবন্কথা দশষ হয়তন্—বলতখকার বিবযও ন্া। দসইেন্যই তিতন্ িাাঁর 
গ্রবে সিযবিীর কন্যা সুবর্ণলিাবক ন্াতয়কা তহবসবব দববে দন্ন্। ‘সুবর্ণলিা’ দসই েুলণভ দমবয়বের একেন্—প্রেবের 
পর প্রেে আতধ্পিযবােী অেলায়িবন্র তবরুবি সবেিন্ ও অববেিন্ লড়াই োতলবয় র্ায়। সিযবিীরা র্িিুকু েতম 
অেণন্ করবি পাবর, িার পতরতধ্ প্রসাতরি করার পতরববিণ পরবিণী প্রেবের সুবর্ণলিারা হয়বিা িাও হাতরবয় দফবল। 
এক কেম এতগবয় েুকেম তপতেবয় র্াওয়ার মবধ্যও েলমান্ ইতিহাবসর সিয প্রমাতর্ি হয়। পরবিণীকাবল সঞ্চাতরি 
হবয়বে বকুবলর মবধ্য – দশকল দোঁড়ার এক ভয়াবহ উোেন্ায় ন্ারী-প্রগতির ন্াবম েলবে দস্বিাোতর—এই তেজ্ঞাসাই 
বকুলবকও বারবার উেমা কবর িুবলবে—এইভাববই সিযবিী, সুবর্ণলিা, বকুলকথার মবধ্য দেবগ উবি ন্ারীমুতির 
দেিন্া।  
 আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাস স্তবর স্তবর তবন্যস্ত রবয়বে র্া দপৌরসমাবের অবরুি অন্দরমহবলর তন্রন্তর ভাগ 
গড়ার ইতিবৃত্ত। ন্ারী দিা মনু্ষযসৃি দকাবন্া র্ন্ত্র ন্য়, ন্ারীর পাথর প্রতিমাও ন্য় ন্ারীর ও মন্ ববল দকাবন্া বস্তু আবে। 
র্াবক েমন্ কবর পুরুষ সমাে ন্ারীমন্বক কতিপুত্ততলকা বাতন্বয় রাখবি দেবয়তেল। আশাপূর্ণা দেবী সিযবিী, সুবর্ণলিা, 
বকুলকথার মধ্য তেবয় দসই সমাবের তবরুবি লবড়ই ন্ারী োগরর্ ঘিাবি দেবয়বেন্। আর এই োগরর্ এক 
অন্তপুরবাতসন্ী ন্ারীর কলবমই দেবগ উবিবে। উত্থান্পিবন্র তকাংবা ক্রম-তববতিণি মূলযববাবধ্র দর্সব ধ্ারর্ার ওপর 
গবড় ওবি দপৌরসমাবের ইতিহাস, আশাপূর্ণা দেবী দেতখবয়বেন্, এবক স্বিঃতসি ববল তকন্া প্রশ্ন গ্রহর্ করা র্ায় ন্া। 
তপিৃিবন্ত্রর আগ্রাসী উপতস্থতিবি দর্ পতরসর কার্ণি অনু্পতস্থি, িাবক আতবষ্কার করার েন্য ন্ারীবক এতগবয় তন্বয় র্াওয়ার 
েন্য আশাপূর্ণ মূলি র্াবিীয় র্থাপ্রাপ্ত অবস্থান্বক িীক্ষ্ম তেজ্ঞাসায় তবি কবরবেন্— 
 “অন্ধকার! হাঁ!” সিযবিী স-িাতিবলয ববল, অন্ধকারবক আতম ভয় কতর ন্াতক?”৩  
এইখাবন্ই দেখা র্ায় আশাপূর্ণা দেবীর সৃি সিযবিীর সাহতসকিার তেলতে। এখাবন্ই প্রশ্ন উিবি দেখা র্ায় স্বাধ্ীন্িা 
ও দস্বিাোর—এই েুতির সীমাবরখা দকাথায়? আবার আশাপূর্ণাবেবীর তন্বের এক প্রতিববেবন্র সূেন্ায় কালেয়ী দলতখকা 
দলবখন্—‘িাই দস (সুবর্ণ) দেবগতেল দস দকবল িার অসাথণক েীববন্র গ্লাতন্র দবাঝা তন্বয়ই পৃতথবী দথবক তবোয় তন্বি। 
দেবন্তেল িার েন্য কাবরা তকেু এবস র্াবব ন্া। সুবর্ণলিার মৃিযবি দর্ সুবর্ণলিা সবিবরা বেবরর আইবুবড়া দমবয় 
পাবয়র িলায় মাতি খুাঁবে পায়তন্, এ খবর দেবন্ র্ায়তন্ সুবর্ণলিা, দেবন্ দর্বি পাবরতন্ ওই দমবয়িার কাবে সুবর্ণলিার 
মৃিুযতেন্ই েেতেন্।’ 
 খুব িাৎপর্ণপূর্ণ ও ইশারাময় এই উপস্থাপন্া। বকুল িার মাবয়র মৃিুযর দমাহন্ায় ন্া োাঁড়াবল মাবয়র 
সারােীববন্র উপাখযান্বক ন্িুন্ দোবখ দেখবি পারিন্ ন্া। বুঝবি তশখি ন্া একক বেবন্র মবধ্য সামূতহক বােবন্র 
উদ ভাসন্ এবাং এক বতঞ্চি ও অবজ্ঞাি ন্ারীর েীবন্কথার পতরসর সন্ধান্ী ন্ারীতববশ্বর উবোেন্। র্িক্ষর্ জেন্তন্দন্ 
বাস্তববর সাংলগ্নিায় অতি প্রকি তেল সুবর্ণলিা, বকুল িার কাবে দর্বি পাবরতন্। মৃিু র্খন্ অবমাঘ েূরত্ব রেন্া করল, 
মাবয়র েীবন্ দথবক ন্ারীর তন্েস্ব বািণা পাি করার অবকাশ জিতর হবলা। প্রতিববেবন্র দশষপ্রাবন্ত কথকস্বর মমণতরি 
হবয় উিল এভাবব—তন্িয সাংঘবষণর গ্লাতন্বি দর্ েীবন্বক খণ্ডতেহ্ন অসমান্ ববল মবন্ হয়, েূর পতরবপ্রতক্ষবি দসই েীবন্ই 
একতি অখণ্ড সমূ্পর্ণিা তন্বয় উজ্জ্বল হবয় ওবি তবসৃ্ততির মতহমায়, বযাতপ্তর মতহমায়। তন্িান্ত তন্কি দথবক দর্ আগুন্ শুধু্ 
োহ আর উত্তাবপর অনু্ভূতি দেয়, েূবর দগবল দসই আগুন্ই আবলা দর্াগায়। 
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 “েূরবত্বই সম্ভ্রম, েূরবত্বই প্রিযয়।”৪ 
 ‘আশাপূর্ণা দেবী’ েে ১৯০৯ সাবলর ৮ই োনু্য়ারী। প্রায় শিাব্দীকাল পূববণ। রামবমাহন্, দহয়ার সাবহব, 
তবেযাসাগর, দবথুন্ র্িই স্ত্রী তশক্ষার প্রবিণন্ও প্রসাবরর দেিা করুন্, দরবন্সাাঁস ও ব্রাহ্মসমাবের প্রবেিা র্িই হউক, 
সমাবের এক তবরাি অাংবশ স্ত্রী-তশক্ষার আবেৌ দকাবন্া উৎসাহ তেল ন্া। দমবয়রা দলখাপড়া করবল িাবের অকলযার্ হবব 
এিা বলা হি, এইরকম একিা অন্ধ কুসাংস্কাবর সমাবের অতধ্কাাংশ অাংশ আিন্ন তেল। এই রকমই এক পতরবববশ 
মানু্ষ হইয়া আশাপূর্ণা ও িাাঁহার ভতগন্ীরা দর্ তবেযােেণা কতরবি পাতরয়াতেবলন্, িাহার কারর্ িাাঁহাবের মািৃবেবীর 
কন্যাসন্তান্বের তশক্ষাোবন্র ঐকাতন্তক উৎসাহ তেল—এই দথবক আশাপূর্ণা দেবীর মবধ্য ন্ারীমুতি, ন্ারী োগরবর্র দেিন্া 
োগ্রি হয় র্া িাাঁর ত্রয়ী উপন্যাস পাবি দবাঝা র্ায়। অসাধ্ারর্ কালসবেিন্িা দথবক আশাপূর্ণা দেবী িার দলখায় এই 
সময় পবণতিবক অন্ায়াবস েীবন্ত কবর দিাবলন্। উতন্শ শিবকর মধ্যভাগ দথবক তবাংশ শিবকর প্রায় দশষ পর্ণায় পর্ণন্ত 
উপন্যাবস তবধৃ্ি দস সময় সমাবে প্রেতলি ন্ান্া কুসাংস্কার—বর্গুতলর সাংস্কার সাধ্বন্র েন্য এক সময় বাঙালীর ন্বোগ্রি 
দেিন্া তববক্ষাবভ ও কিণববয উত্তাল হবয় উবিতেল িার অবন্কগুতলই আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘সুবর্ণলিা’, 
‘বকুলকথা’-য় এবসবে। 
 ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ গবে আশাপূর্ণা দেবী বধূ্হিযার তবরুবি িীব্র তিি বযবের কশাঘাি কবরবেন্। উপন্যাবস 
তন্িাই-এর বউ ভাতমন্ীর দবাবন্র অকাল মৃিুয ঘবিতেল। দমবয়তিবক নৃ্শাংসভাবব হিযা কবরতেল দমবয়তির স্বামী ও শাশুতড় 
উভয় তমবল। এই তন্মণম হিযাকাণ্ড সিযবিী দমবন্ তন্বি পাবরতন্। সিযবিী পুতলবশর কাবে একতি তেতি তলবখতেল এই 
োন্বীয় অিযাোবরর সুতবোর দেবয় ন্া হবল আোলবির দকাবন্া প্রবয়ােন্ দন্ই একথাও ববলেতেল। ন্বকুমার এিা তন্বয় 
সিযবিীর ওপর তববশষ আন্ততরকিা দেখায়তন্—পুরুবষর বাাঁকা দোবখর তেবক িাতকবয় ন্ারীর তন্বেবক আত্মহতি দেওয়ার 
প্রয়াস-এর তবরুবিই রুবখ োাঁড়ান্ আশাপূর্ণা দেবী। তিতন্ োন্ান্ র্ারা তন্র্ণাতিি, অববহতলি িাবের মৃিুযর হাি দথবক 
বাাঁতেবয় রাখার েন্য এধ্রবন্র দোড়াবলা প্রতিবাে—এখাবন্ই আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাবস ন্ারীমুতির দেিন্া দেবগ ওবি।  
 পবন্বরা বের বয়বস আশাপূর্ণার তববাহ হয় কাতলোস গুবপ্তর সবে। তববয়র পর তিন্ বের তিতন্ তেবলন্ 
কৃষ্ণন্গবর। িারপর ভবান্ীপুবরর রবমশ তমত্র দরাবে িারা েবল আবসন্, দসখান্ দথবক ৭৭ দবলিলা দরাবে থাবকন্ 
১৯৬০ খ্রীিাব্দ পর্ণন্ত। আশাপূর্ণা দেবীর ১৭৯তি উপন্যাস, দোিবের বই ৬২তি এবাং প্রায় ৩০০০তি দোিগে রেন্া 
কবরবেন্। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘সুবর্ণলিা’, ও ‘বকুলকথা’—মা দমবয় ও িার দমবয় তিন্ প্রেবের এই তিন্েবন্র 
েীবন্কথাবক তিতন্ রু্বগর সবে িাল তমতলবয় তন্মণার্ কবরবেন্।  
 আশাপূর্ণা দেবী বহ পুরস্কার ও সম্মান্ দপবয়বেন্। ১৯৫৪ খ্রীিাব্দবি কতলকািা তবশ্বতবেযালয় িাাঁবক ‘লীলা’ 
পুরস্কার তেবয় আর ‘রু্গান্তর’ পতত্রকা ১৯৪৯ খ্রীঃ ‘মতিলাল’ পুরস্কার তেবয় সম্মাতন্ি কবর। ভুবন্বমাতহন্ী স্বর্ণ পেক 
দপবয়বেন্ কলকািা তবশ্বতবেযালয় দথবক ১৯৬২ খ্রীষ্ঠ্াব্দবি। ১৯৬৬ খ্রীঃ ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাস রেন্ার েন্য রবীন্দ্র 
পুরস্কার দপবয়বেন্ এবাং এই গ্রবের েন্য জ্ঞান্পীি পুরস্কার দপবয়বেন্ ১৯৭৫ খ্রীঃ। ১৯৮৬ খ্রীঃ বেীয় সাতহিয পতরষে 
কিৃণক হরন্াথ দঘাষ সৃ্মতি পুরস্কার দপবয় সম্মাতন্ি হবয়বেন্। শরৎ পুরস্কার দপবয়বেন্ ১৯৮৯ খ্রীঃ। ১৯৯৩ খ্রীঃ কতলকািা 
তবশ্বতবেযালয় কিৃণক েগত্তাতরর্ী স্বর্ণপেক দপবয়বেন্ আশাপূর্ণা দেবী। 
 ১৯৭৬ খ্রীিাবব্দ সরকার আশাপূর্ণা দেবীবক ‘পদ্মশ্রী’ এবাং তবশ্বভারিী তবশ্বতবেযালয় িাাঁবক দেতশবকাত্তম উপাতধ্ 
তেবয় সম্মাতন্ি কবরন্। সাতহিয একাবেতমর দফবলা তন্বণাতেি হন্ ১৯৯৪ খ্রীঃ। তে.তলি. সম্মাবন্ সম্মাতন্ি হন্ ১৯৮৩ খ্রীঃ 
েব্বলপুর তবশ্বতবেযালয় দথবক। রবীন্দ্রভারিী তবশ্বতবেযালয়, বধ্ণমান্ তবশ্বতবেযালয় ও র্ােবপুর তবশ্বতবেযালয় দথবকও 
তে.তলি. সম্মাবন্ সম্মাতন্ি হন্ তিতন্। 
 আশাপূর্ণা দেবীর দশ্রষ্ঠ্িম সৃতি ত্রয়ী বা তেলতে উপন্যাস। তিতন্ ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘সুবর্ণলিা’ ও ‘বকুলকথা’ 
তলবখ ভারিীয় সাতহবিযর সীমান্া অতিক্রম কবর তবশ্বসাতহবিযর েরবাবর দপৌঁবে তেবয়বেন্। এই তিন্তি উপন্যাবস 
সামাতেক তববিণবন্র ধ্ারা পুরুষানু্ক্রবম ধ্রা পবড়বে। বতহতবণবশ্ব প্রতিতন্য়ি পতরবিণন্ ঘবি েবলবে। িার সবে িাল 
তমতলবয় ঘিবে েীবন্ববাবধ্র পতরবিণন্। অন্তঃপুবরর মূলযববাধ্, ঐতিহয, সাংস্কার সব তকেুর ভাঙন্, তবন্যাস ও পতরর্তির 
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তন্পুর্ তববেষর্ কবরবেন্ আশাপূর্ণা দেবী সিযবিী, সুবর্ণলিা ও বকুবলর মাধ্যবম। মািামহী, মািা ও দেৌতহত্রীর মবধ্যকার 
পারস্পতরক সম্পকণবক উপন্যাবসর পািায় দমবল ধ্বরবেন্ দলতখকা।  
শ্রবিয় সমাবলােক সবরাে ববন্দযাপাধ্যায় ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাস সম্ববন্ধ মন্তবয কবরবেন্— 
 “মতহলা গুর্াতিিা এক স্ত্রী িাাঁর উপন্যাবসর বর্ণন্া রীতিবি, সাংলাপ েক্ষিা, ঘিন্া তবন্যাবস বরাবর লক্ষয করা 
দগবে। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’বি দসই সমস্ত গুর্াবলী সুসমতিি। িার সবে রু্ি হবয়বে দলতখকার কাল দেিন্া, কাবলর 
রূপান্তর সম্ববন্ধ িীক্ষ্ণ অনু্ভূতি।”৫ 
 সুন্ীল গবোপাধ্যাবয়র “িাাঁর মবধ্য পাওয়া তবশ্বমান্তবকিার পতরেয়” শীষণক সৃ্মতিোরর্ মূলক দলখায় আমরা 
পাই—  
 “আশাপূর্ণা দেবী েতরত্রগুতলর মাধ্যবম িাবের গতির মবধ্য তবতভন্ন পর্ণাবয় িাবের উত্তরবর্র মাধ্যবম বুতঝবয় 
তেবয়বেন্ দর্, দমবয়বেরও এই পৃতথবীবি সমান্ ভাগ রবয়বে। এই পৃতথবীিা শুধু্ পুরুষবের শাসবন্র েন্য ন্য়, এখাবন্ 
দমবয়বের ভূতমকা দকান্ দকান্ দক্ষবত্র হয়ি পুরুষবের দথবকও দবশী গুরুত্বপূর্ণ। অবন্ক সময় ন্ারীর লাতলিয, ন্ারীর 
মাধু্র্ণ ন্া দপবল পুরুষবের ভতবষযৎ ন্ি হবয় র্ায়।’ 
 বস্তুি এই ত্রয়ী উপন্যাবসর পািায় পািায় েতড়বয় আবে অন্দরমহবলর সুখভাঙা আত্মোগরর্ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ্ার 
ইতিহাস। আশাপূর্ণা দেবী তলবখবেন্— 
 “বাাংলাবেবশর দসই অজ্ঞাি অন্তঃপুবরর তন্ভৃবি র্ারা বহন্ কবর এবন্তেল প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর, এ গ্রে দসই 
অন্ামী দমবয়বের একেবন্র কাতহন্ী।”৬ 
রু্বগ রু্বগ মানু্ষ ন্যাবয়র পবক্ষ ও অন্যাবয়র তবরুবি প্রতিবাে োতন্বয় এবসবে। প্রতিবাে শবব্দর অতভধ্াতন্ক অথণ হবলা 
আপতত্ত। আথণসামাতেক-রােনন্তিক েুন্ণীতি দশাষর্ েমন্-পীড়ন্-অন্াোবরর তবরুবি রুবখ োাঁড়াবন্াই হল প্রতিবাে ও 
প্রতিবরাধ্। ১৯৬০ খ্রীঃ প্রায় কাোকাতে সময় অেন্াবােী সমাবলােন্া (Feminist criticism) সাতহবিযর দক্ষবত্র সকবলর 
েৃতি আকষণর্ কবর। এই মিবােতি প্রতিষ্ঠ্ার ও স্বীকৃতির তপেবন্ ন্ারীবের সাাংসৃ্কতিক ভূতমকা ও িাবের কবমণর ন্ান্ামুখী 
সাফলয এবাং িাবের সামাতেক ও রােনন্তিক োবী আোবয়র েুই শিবকর সাংগ্রাম তন্তহি আবে। ন্ারীবােী সমাবলােন্ায় 
পুরুষবের সবণবযাপী আতধ্পিয লক্ষয কবর প্রতিবাতেন্ী হবয়বেন্ ন্ারীরা। 
 আশাপূর্ণা দেবীর তিন্তি উপন্যাস ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘সুবর্ণলিা’, ‘বকুলকথা’ একিার দথবক অপরতি তবতিন্ন 
ন্য়, পরস্পর পরস্পবরর সবে ঘতন্ষ্ঠ্ বন্ধবন্ রু্ি। সিযবিী ন্ারীর মুবখ ভাষা দর্াগাবি দেবয়তেল, দেবয়তেল ন্ারীর আপন্ 
অবস্থান্বক তেতহ্নি করবি, আত্মসম্মাবন্র েীবন্ ন্য়, সম্মাবন্র সবে দবাঁবে থাকার লড়াইবয় সাতমল করবি দেবয়তেল 
সকলবক। িার সীতমি সামথণয তেবয় দস সুহাস, সুবর্ণর হাবি অস্ত্র িুবল তেবয়তেল। দসিা আর তকেুই ন্য় ‘তশক্ষা’। মাত্র 
আি বের বয়বস তববয় হবয় তগবয় সুবর্ণ র্থাথণ সুবর্াগ দথবক বতঞ্চি হবয়তেল। মাবয়র দেওয়া তশক্ষাবক কাবে লাতগবয় 
দেবলবমবয়বের মানু্ষ কবর িুবলবে। িার মূলযববাধ্ ও রুতেববাধ্ তেবয় পারুল বকুলবক জিতর করবি দপবরতেল। বকুল 
পূবণপুরুবষর অপূর্ণ ইিাবক পূর্ণ করা ব্রবি সাতহিয সাধ্ন্ার পথবক সম্বল কবর তন্বের প্রতিষ্ঠ্ার পথবক মুি কবরতেল। 
সিযবিী-সুববর্ণরা তন্বেবের ইিা অতন্িাবক প্রকাশ করবি তগবয় দর্ভাবব মান্তসক তন্র্ণািবন্র তশকার হবয়বে বকুলবক 
িা দপবি হয়তন্। দসসমবয় র্া অসম্ভব তেল, িা সম্ভব হবয়বে অন্যসমবয় বা পরবিণী সমবয়। একাবলর মানু্ষ বীে বপন্ 
কবরবে অন্যকাবলর মানু্ষ িার ফলবভাগ কবরবে। সিযবিীবক িাই েীঘণ পথ অতিক্রম করবি হয়। িার স্বপ্ন সাথণক 
হয় তিকই িবব িা িার উত্তরসূরীর দোবখ।  
 আশাপূর্ণ দেবীর উপন্যাবসর কাতহন্ী তবন্যাবসর দকন্দ্রীয় েতরত্র সিযবিী-সুবর্ণলিা ও বকুলকথা। সিযবিীবক 
র্তে সময়বৃবত্তর দকবন্দ্র স্থাপন্ করা র্ায়, িাহবল ক্রম পতরেৃশয মান্বিার দেিন্ারাবেযর অন্তগূণঢ়স্তবর পরস্পর তববরাধ্ী 
েতরত্রগুতলর ক্রম অবস্থান্, প্রিীতক অবথণ আমরা র্তে েতরত্রগুতলর অবস্থান্ তন্র্ণয় কতর, িাহবল দেখা র্াবব, রামকালী 
সিযবিীর েীববন্র দসই তবনু্দ র্া দথবক সিযবিীর বযতিবেিন্ার তভি জিতর হয়। রামকালীর এই তবনু্দই সিযবিীর 
মধ্য তেবয় স্থান্ান্ততরি হয় সুবর্ণলিার মবধ্য এবাং িারপর সুবর্ণলিার মধ্য তেবয় বকুবলর মবধ্য। রামকালী অন্ধকারািন্ন 
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মধ্যরু্বগ সিযবিীর কাবে প্রথম শুকিারার মি, োতরতত্রক েৃঢ়িা সিযবিীর বযতিবত্বর সবে িার বযতিবত্বর জবপরীবিযর 
দ্বাতিক তবন্যাস সিযবিীর মন্বন্ সৃতি কবরবে েৃঢ় দেিন্ার েগৎ। সমকালীন্ সমাে বযবস্থার সবে সেতি রক্ষার দেিায় 
রামকালী দকৌতলন্য প্রথাবক অস্বীকার কবরন্তন্—সিযবিীর তববাহ হবয়তেল আি বের বয়বস। আশাপূর্ণা দেবী অতি 
সবেিন্িার সবে সিযবিী এই প্রতিবন্ধকিার সৃতি কবরবেন্। িার সাংগ্রাম ও প্রতিষ্ঠ্ার দপ্রক্ষাপিতি জিতর হয় 
বালযতববাবহর মধ্য তেবয়। বাবপর বাতড়বি থাকার সময় দথবকই সিযবিী তববরাহী। দমবয়বের মবধ্য তন্য়মকানু্বন্র 
দিায়াক্কা ন্া কবরই দস মাে ধ্বর, েড়া বাাঁবধ্, তবেযাভযাস কবর—এই বযতিক্রমী কােগুতলর মধ্য তেবয়ই আশাপূর্ণা দেবী 
িার প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাবস ন্ারীমুতির দেিন্ার োগরর্ দেতখবয়বেন্—বমবয় মানু্বষর পড়াবশান্ার েরকার তক? 
বাবার এই বযোত্মক প্রবশ্নর েবাবব সিযবিী ববল ‘বমবয় মানু্ষ েোবারই বা েরকার তক?’ এইখাবন্ই ন্ারীর মবধ্য 
রু্গবেিন্ার উবেষ ফুবি ওবি। প্রকৃতির পরম আশীবণাে ন্ারী োতিবক অববহলা করবল সমােই তন্ম্নগামী হয়, অববহতলি 
হবয় থাবক, এই েরম সিযবক সিযবিী, সুবর্ণলিা, বকুলরা ফুতিবয় িুবলবেন্। ১৮২২-২৩ সাবল রাো রামবমাহন্ রায় 
সিীোহ প্রথার তন্বারর্ প্রসবেও এই োিীয় রু্তি তেবয়তেবলন্। আশাপূর্ণা দেবী এই উপন্যাসগুতলর আড়াবল োশণতন্ক 
তেন্তাবকও স্থান্ তেবয়বেন্ আর িা উবি এবসবে সিযবিীর হাি ধ্বর এবাং িার েতরবত্রর অতভমুখ তন্তেণি হবয় দগবে র্া 
পরবিণীকাবল সঞ্চাতরি হবয়বে ‘সুবর্ণলিা’ ও ‘বকুলকথা’ উপন্যাবসর সুবর্ণলিা ও বকুবলর মবধ্য। এই উপন্যাস তিন্তির 
প্রধ্ান্ ন্ারী সিযবিী, সুবর্ণলিা ও বকুল েতরবত্রর দোখ তেবয় দলতখকা এই বেবল র্াওয়া সমােবক ধ্রবি োন্। ন্িুন্ 
কাল ও পতরবিণবন্র প্রিযক্ষ ফল তহবসবব সিযবিী, সুবর্ণলিা, বকুলবক তন্মণার্ ও তন্বণােন্ কবরবেন্ আশাপূর্ণা দেবী।  
 সিযবিীর দেিন্ার একতি স্তবর আবে বালযতবধ্বা শুতেবায়ুগ্রস্ত দমাক্ষো, র্ার কাবে বাস্তবেীববন্র মান্তবক দ্বার 
বন্ধ কবর দেওয়া হবয়বে। িাই তিতন্ এক অদু্ভি পযারােবের আত্মেীববন্র বঞ্চন্াবক সঞ্চাতরি কবরবেন্ অপবরর মবধ্য। 
তন্বের অসহায়িা, েুবণলিা, কুসাংস্কার, অথণাৎ দর্ েুবণলিাগুবলার সুবর্াগ তন্বয় সমাে িাবক অন্ধকাবর দিবল তেবয়বে, 
দসই েুবণলিাবকই অস্ত্র তহসাবব বযবহার কবর তিতন্ সাংগ্রাম কবর দগবেন্ িথাকতথি সুখী মানু্ষগুবলার তবরুবি। 
 সিযবিীর েীবন্বৃবত্তর আবরা েুতি েুবণল অে—িাাঁর শাশুড়ী এবলাবকশী এবাং স্বামী ন্বকুমার। এবলাবকশীও 
তপিৃিাতন্ত্রক সমাবের অতলতখি আইবন্ দমাক্ষোর মিই তন্র্ণাতিিা। িাবকও তপিৃিাতন্ত্রক সূক্ষ্ম রােন্ীতি বতঞ্চি কবরবে, 
তন্বের মর্ণাোপূর্ণ অবস্থান্ দথবক। সিযবিীর প্রতি িার অিযাোবর ভাষার বহবােতন্ক ভতেবি এই দক্ষাবভর প্রকাশ লক্ষয 
করা র্ায়—‘মুখিা সিযবিীর আকাশমুবখা আর দসই মুবখর ওপর পরবর্ ন্ীলাম্বর শাড়ী খান্ার আাঁেলিুকু োপা দেওয়া। 
... মাবন্ তেবি বাধ্য হবয়বে। দঘামিাখান্া খসবার আবগই এবলাবকশী তন্বেণশ তেবয়বেন্, আাঁেলিা মুবখ ঢাকা োও দেতখ 
বাো। দিামার দিা আর দবাধ্বুতির বালাই দন্ই, অগযিা সবই স্পি কবর ববল তেবি হবব আমার।’ এই বােন্ দর্ন্ 
ইতেি তেবি েতিল মন্স্তাতিক তবন্যাবসর। সিযবিীর ‘আকাশমুখী মুখবক এবলাবকশী ‘আাঁেলোপা’ তেবি বাধ্য করার 
মবধ্য দর্ন্ এক তবমূিণ দর্াগসূবত্রর আভাস অথণাৎ এবলাবকশী দর্ সমাবে মাথা উাঁেু কবর োাঁড়াবি পাবরন্তন্, দসই সমাবে 
তিতন্ সিযবিীবকও মাথা উাঁেু কবর োাঁড়াবি দেববন্ ন্া। অথণাৎ র্াবক বঞ্চন্া করা হবি, দস িার দসই বঞ্চন্ার প্রতিবশাধ্-
স্বরূবপ আবরা দবশী বঞ্চন্া েতড়বয় তেবি মানু্ষ দথবক মানু্বষ। িার প্রথম বতল দসৌোতমন্ী, এই পবথই এবসবে ন্বকুমার, 
সিযবিী এবাং সববশবষ সুবর্ণলিা। এ দর্ন্ এক তবতেত্র অন্তবণয়ন্। রামকালী োবন্ন্ দর্, ‘বমবয়মানু্ষ’ োিিার ভূতমকা 
হবি শুধু্ ভাি দসি করবার, দেবল দিঙাবার, পাড়া দবড়াবার, পরেেণা করবার, দকান্দল কবর অকথয অশ্রাবয গাতলগালাে 
করবার, েুঃবখ দকাঁবে মাতি দভোবার, আর দশাবক উোে হবয় মাতিবি পবড় থাকা োড়া আর তকেু তেন্তা আবস ন্া 
রামকালীর। 
 সিযবিী তন্বের হাবি খতড় তন্বেই তেবয়বে। িাই দন্ড়ু, পুতর্য তবস্মবয়র উত্তবর সিয ববল—‘বমবয়মানু্ষরা দর্ 
রািতেন্ ঝগড়া দকান্দল করবে, র্াবক িাবক গালমন্দ, শাপ তেবি, িাবি পাপ হয় ন্া, আর তববেয তশখবল পাপ হবব? 
বতল স্বয়াং মা সরস্বিী তন্বে দমবয় মানু্ষ ন্য়, সকল শাস্তবরর সার শাস্তর োরববে মা সরস্বিীর হাবি থাবক ন্া।’ 
সিযবিীর এই উতি ইতেি দেয় ন্ারীর অন্ধকারািন্ন সামাতেক অবস্থান্বক অতিক্রম করার েন্য ন্ারীর একান্ত প্রবেিা।  
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 তবরুিাশতির কাবে সিযবিীর পরােয় হবয়বে েীববন্র দশষ প্রাবন্ত এবস র্খন্ শাশুড়ী ও িার স্বামী কন্যা 
সুবর্ণলিাবক তমবথযর সাহার্য তন্বয় দগৌরীোন্ কবরন্। সিযবিী িীব্র বযে কবর স্বামী ন্বকুমার উবেবশয ববল—‘স্বামী 
হবয়, বাপ হবয়, ভাই হবয়, দেবল হবয় অতভশাপই তেবয় আসে আবহমান্কাল দথবক। ওিা ন্িুন্ ন্য়, অতভশাবপরই 
েীবন্ আমাবের।” এক ন্িুন্ সবিযর মুবখামুতখ োাঁড়ায় সিযবিী, আিবন্নর মি ববল—“সুবর্ণ র্তে মানু্ষ হবার মালমশলা 
তন্বয় েবে থাবক িাকুরতঝ, হবব মানু্ষ...তন্বের দোবরই হবব।’ অথণাৎ সিযবিীর উপলতি তন্বের মুতি মানু্ষবক 
তন্বেবকই অেণন্ করবি হয়। এই অতধ্কার দকান্ পুরুষ দকান্ সমাে হাবি িুবল দেবব ন্া।  
 প্রবিযকতি উপন্যাবসর একতি স্বিন্ত্র গিন্ পিতি আবে। র্ার ওপর োাঁতড়বয় থাবক উপন্যাবসর কাতহন্ী ও 
েতরবত্ররা। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাবস র্তেও োাঁতড়বয় রবয়বে ঘবরায়া অন্তরে গেকথবন্র ওপর। িবুও উপন্যাসতির 
একতি তন্তেণি গিন্ পিতি আবে। আপািতবোবর দেখা র্ায়, ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’বি গবের দশষ ন্য়। এ কাতহন্ী তবসৃ্তি 
হবয় দগবে পরবিণী েুতি অাংবশ ‘সুবর্ণলিা’ ও ‘বকুলকথা’বি। সিযবিীর কথা দথবম থাকার ন্য় দস কাতহন্ীবি প্রকাশ 
দপবয়বে সারা ভারিববষণ েতড়বয় থাকা অসাংখয অসহায় দমবয়র কথা। র্ারা সমাে সাংসাবরর হাোবরা রীতিতন্য়বমর 
পাাঁবক পবড় েীঘণতন্ঃশ্বাস দফবলবে। পুরুষশাতসি সমােবযবস্থায় র্াবের সম্বল শুধু্ অন্াের আর অববহলা। আশাপূর্ণা দেবী 
িাবের মুতির কথা ববলবেন্। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ তন্েক কাতহন্ী মাত্র ন্য়। এবর্ন্ দলতখকার তন্বের কাবেও এক 
প্রতিশ্রুতি। উপন্যাসতি তিন্তিবি পৃষ্ঠ্ার পর পৃষ্ঠ্া ফুবি উবিবে উতন্শ শিবকর মধ্যভাগ দথবক গবড় ওিা ন্িুন্ সময় ও 
সমাবের কথা। দর্ সময় ও সমাে কািাবমা পুরবন্া বযবস্থার ত্রুতিগুবলাবক দঢবক এক ন্িুন্ আশায় ভবর িুবলবে। 
আশাপূর্ণা সময় ও সমাে দর্ দ্রুি বেবল র্াবি দস কথা দির পান্। দোবখর সামবন্ বেবল র্াওয়া অবস্থার মাবঝ তিতন্ 
স্বতস্ত পান্। দসই স্বতস্তিাই দর্ন্ প্রবয়ােন্ তেল। দস কথাগুবলাই বলবি োন্ সিযবিীর মুখ তেবয়। পুরবন্া কাল আে 
অবতসি। ন্বোি সময় ও সমাবের ফসল সিযবিী, সুবর্ণলিা, বকুলরা।  
  
সময় পতরবববশর সবে তন্বেবক বারবার দভবঙ েূবর র্াোই করার বযতিবত্বরই পতরর্তির লক্ষর্ দেখা র্ায় সিযবিী, 
সুবর্ণলিা, বকুবলর মবধ্য। সিযবিীবক র্খন্ িার তপিা রামকালী ববলন্ দর্, শ্বশুরালবয় পািাবল িার মন্ থাকবব ন্া, 
গভীর েুঃবখ সিযবিী ববল—‘গলবস্তুর হবয় দর্তেন্ িাবের ঘবর দমবয় তেবয়ে, মান্ দিা দসতেন্ই দগবে।’ আবার এই 
সিযই আশ্বস্ত কবর রামকালীবক ববল—‘িুতম তন্তিতন্দ দথক বাবা, সিযবক তেবয় দিামার মুখ কখন্ও দোি হবব ন্া।’ 
িাই পরবিণীকাবল সিযবিীর ওপর অিযাোবরর খবর দপবয় িাবক আন্বি তগবয় শূন্য হাবি তফরবি হবয় রামকালীবক। 
বুতির দখলাবিও রামকালীবক পরাতেি কবরবে সিয। আত্মমর্ণাোর কবিার তভবির ওপর সিযবিী, সুবর্ণলিা ও বকুবলর 
অবস্থান্। সিযবিী, সুবর্ণলিা, বকুবলর সীমাবি েীবন্ দপতরবয় পাতড় দেয় তবসৃ্তি মুি েগবি। “বকুবলর এ প্রবশ্নর 
প্রতিধ্বতন্ উবিবে সুবর্ণলিার আরও একিা আত্মোর কবে...। তকন্তু এইিাই তক দেবয়তেলাম আমরা? আতম, িুতম, 
আমাবের মা তেতেমা, দেবশর অসাংখয বতন্দন্ী দমবয়? এিাই তক দসই স্বাধ্ীন্িার রূপ? দর্ স্বাধ্ীন্িার েবন্য একলা 
পরাধ্ীন্ দমবয়রা পাথবর মাথা কুবিবে, তন্রুচ্চার আিণন্াবে তবধ্ািাবক অতভসম্পাি কবরবে? এ তক দসই মুতির আবলা, 
দর্ মুতির আশায় দলাহার কারাগাবর শৃঙ্খতলিা দমবয়রা িপসযা কবরবে, প্রিীক্ষা কবরবে?... ন্া বকুল, আমরা োইতন্।”৭ 
আশাপূর্ণা দেবী সিযবিী, সুবর্ণলিা ও বকুলকথা, এই তিবন্র মধ্য তেবয় িুবল ধ্বরবেন্ ন্ারীর তন্বেবক োন্ার দেিন্ােৃপ্ত 
আত্মতেজ্ঞাসা। রু্তিবি তন্েস্ব ন্যায় ন্ীতির আবলাবক তন্বেবক বারবার ভাঙেুর কবর, তন্বের পতরসরবক তবতন্মণার্ কবর 
তন্বেবক প্রতিতষ্ঠ্ি করার মবধ্য তেবয় সিযবিী সমবয়র সবে তন্বেবক িুবল ধ্বরবে প্রতিস্পধ্ণী েতরত্র তহসাবব। আশাপূর্ণা 
দেবীর এই তিন্ উপন্যাস শুরু হবয়তেল প্রাগাধু্তন্ক সাংস্কার, গ্রামীর্ পতরববশ, বহতববাহ, দকৌতলন্যপ্রথা প্রভৃতি মান্য কবর 
আর উপন্যাসগুতল দশষ হয় এক একক ন্ারীর প্রিযাখযান্ ও প্রতিবাে তেবয়। এই বৃত্ত প্রকৃিপবক্ষ বৃত্তাকার ন্য়, এতি 
একতি পুরার্ বা উত্তরবর্র আখযান্। র্া সিযবিী দথবক সুবর্ণলিা, সুবর্ণলিা দথবক বকুলকথায় তন্বয় স্তর দথবক স্তরান্তবর 
এতগবয় দগবেন্ তিতন্। আর উপন্যাবসর এই প্রতিবােী ন্ারী েতরত্রগুতলও দকাবন্া বযতি মানু্বষর েতরত্র ন্য় সমাবের 
একতি অাংবশর আেশণাতয়ি ইতিহাস, িথা ন্ারী েীববন্র মুতির প্রিীতক এই েতরত্রগুতলবি ফুবি উবিবে। তিন্তি কাতহন্ী 
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তবতিন্ন ন্য়, পরস্পর পরস্পবরর সবে ঘতন্ষ্ঠ্ বন্ধবন্ রু্ি। সিযবিী ন্ারীর মুবখ ভাষা দর্াগাবি দেবয়তেল, দেবয়তেল 
ন্ারীর আপন্ অবস্থান্বক তেতহ্নি করবি। অসম্মাবন্র েীবন্ ন্য়, সম্মাবন্র সবে দবাঁবে থাকার লড়াইবয় সাতমল করবি 
দেবয়তেল সকলবক। িার সীতমি সামথণয তেবয় সুহাস, সুববর্ণর হাবি দস অস্ত্র িুবল তেবয়তেল। দস আর তকেু ন্য় তশক্ষা। 
সুহাস দসই তশক্ষাবক সম্বল কবর তন্বের েে পতরেবয়র গ্লাতন্বক ঘুতেবয় ন্িুন্ কবর তন্বেবক প্রতিতষ্ঠ্ি কবরতেল। মাত্র 
অযাি বের বয়বস তববয় হবয় তগবয় সুবর্ণ র্থাথণ সুবর্াগ দথবক বতঞ্চি হবয়তেল। মাবয়র দেওয়া তশক্ষাবক কাবে লাতগবয় 
দেবলবমবয়বের মানু্ষ কবর িুবলবে। িার মূলযববাধ্ ও রুতেববাধ্ তেবয় পারুল বকুলবক জিতর করবি দপবরতেল। বকুল 
পূবণপুরুবষর অপূর্ণ ইিাবক পূর্ণ করার ব্রবি সাতহিযসাধ্ন্াবক সম্বল কবর তন্বের প্রতিষ্ঠ্ার পথবক মুি কবরতেল। 
বকুবলর প্রতিষ্ঠ্া লাবভ ভাইরা ঈষণাকাির হবয়তেল। পতরববশ িখন্ বেবল দগবে। সিযবিী, সুববর্ণরা তন্বেবের ইিা-
অতন্িাবক প্রকাশ করবি তগবয় দর্ভাবব তন্র্ণািবন্র তশকার হবয়বে বকুলবক িা দপবি হয়তন্। এভাবব আশাপূর্ণা দেবী 
এককাবলর বিববযর সাথণকিা খুাঁবেবেন্ অন্যকাবলর মাতিবি। দস সমবয় র্া অসম্ভব তেল, িা সম্ভব হবয়বে অন্য সমবয় 
বা পরবিণী সমবয়। এককাবল মানু্ষ বীে বপন্ কবরবে অন্যকাবল মানু্ষ িার ফলবভাগ কবরবে। সিযবিীবক িাই েীঘণ 
পথ অতিক্রম করবি হয়। িার স্বপ্ন সাথণক হয় তিকই িবব িা িার উত্তরসূরীর দোবখ।  
 আপাি েৃতিবি ‘সুবর্ণলিা’ একতি েীবন্কাতহন্ী—এিাই গ্রবের দশষ কথা ন্য় সুবর্ণলিা একতি তববশষকাবলর 
আবলখয। দর্ কাল সেযতবগি, দর্ কাল হয়বিা আেও সমাবের এখাবন্ দসখাবন্ িার োয়া দফবল দরবখবে সুবর্ণলিা 
দসই বন্ধন্ েেণতরি কাবলর মুতিকামী আত্মার বযাকুল র্ন্ত্রর্ার প্রিীক।  
 “সুবর্ণলিার দশষকৃিয সমাবরাবহর হবব জবকী! ভাল লালবপবড় িাাঁবির শাতড় আন্বি তেবয়তেল দেবলরা...এই 
দকৌিুককথায় মৃেু হাতস-গুঞ্জন্ উিল। োন্লার ধ্াবর োাঁতড়বয় থাকা বকুল িাতকবয় দেখল, তস্থর হবয় িাতকবয় রইল।”৮ 
 “সুবর্ণলিা ন্ারী সত্তার তন্মণার্ প্রকে এই তন্ববন্ধর শুরুবি আশাপূর্ণার বিববয লক্ষ কবরতে, ‘একতি ভাববক 
পরবিণীকাবলর ভাবধ্ারার সবে রু্ি করার প্রবয়ােবন্’ ত্রয়ী কাতহতন্র গ্রেন্ার মবধ্য তিতন্ আন্তঃ-সম্পকণ বোয় 
দরবখবেন্।”৯ 
সুবর্ণলিার তববয় হওয়ার পবরই প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাবসর সমাতপ্ত হয়তন্ শুধু্ এর জরতখকিািা হিাৎ দভবঙ তেবয়বে। 
আমাবেরবক সুবর্ণলিার েীবন্ সম্পবকণ উৎসাতহি কবরবে। সুবর্ণলিার বয়াবন্ সিযবিী ধূ্মরাতয়ি একিা সৃ্মতিপি। 
সিযবিীর অনু্পতস্থতি উপতস্থতি িার দমবয় সুবর্ণলিার তবড়তম্বি েীববন্ আন্াবগাড়া োয়া দফবলবে। অবন্কখাতন্ িা 
বকুলকথায় রূপান্ততরি। সুববর্ণর দমবয় বকুল রবয়বে সুবর্ণলিার দশবষ হয়বিা এই বকুল পরবিণীকাবল বকুলকথায় 
রূপান্ততরি। এই দপ্রতক্ষবি সুবর্ণলিা ন্ামক উপন্যাস অতস্তত্ববক মবন্ হয় েুতি দমরুর সাংবর্ােক একতেবক প্রথম 
প্রতিশ্রুতির ও অপরতেবক বকুলকথায়। প্রবাহমান্ ধ্ারা তন্স্তরে হবল অতস্তত্ব র্খন্ পরােবয়র মমণাতন্তক দবেন্ায় তবধু্র 
– িখন্ও েলমান্ ইতিহাবসর গুরুত্বপূর্ণ বািণা ববয় আবন্। সলবি পুবড় র্ায় ববলই আবলা জ্ববল তপতেবম। সিযবিীরা 
সুবর্ণলিাবের, সুবর্ণলিার বকুলকথাবের জিতর কবর ন্বোগরর্ আবন্ সমাবে। সিযবিী সতমধ্ সাংগ্রহ কবরতেল। আবলা 
হয়বিা জ্বালবি পাবর তন্ তকন্তু অন্ধকার িাবক গ্রাস করবি বযথণ হবয়তেল। িার দমবয় সুবর্ণ েীববন্র দভিবর অন্য 
েীববন্র অতস্তত্ব খুাঁেবি-খুাঁেবি অন্ধকার বলবয় হাতরবয় দগল। এতগবয় র্াওয়া ও তপতেবয়-আসার সাংঘবষণ দর্ তবেুযৎ-েীতপ্ত 
রতেি হবি অহরহ, িাবিই দিা প্রমাতর্ি হবি বৃতিগভণ দমবঘর সঞ্চার। ন্ইবল বকুল কী কবর অন্াতমকা দেবীবি 
রূপান্ততরি হবয় তবতন্মণার্ করবব মা-িাকুমাবের েীবন্-মেন্-কথা, অিীবির বৃন্ত দথবক েয়ন্ করবব বিণমাবন্র কুসুম। 
সুবর্ণলিারা হয়বিা মরুপবথ হাতরবয় র্ায়, িবু িাবের তবসৃ্মি হওয়া েবল ন্া; দকন্ন্া দমাহন্ার সম্ভাবন্া শুকবন্া খাবি, 
ক্ষীর্ েলধ্ারায় ওরাই োতগবয় রাবখ। িাই মূল বয়াবন্র প্রববশবক আশাপূর্ণা োন্ান্ : 
  ‘িবু এরা আবস। 
  হয়বিা প্রকৃতির প্রবয়ােবন্ই আবস। 
 িবব দকাথা দথবক দর্ আসবব িার তন্িয়িা দন্ই। আবস রােরবির ন্ীল আতভোিয দথবক, আবস 
তবেযানবভববর প্রতিতষ্ঠ্ি স্তর দথবক। আবস ন্ামবগাত্রহীন্ মুি মান্ববগাষ্ঠ্ীর মধ্য দথবক, আবস আবরা ঘন্ অন্ধকার দথবক। 
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 িাবের অভুযেয় হয়বিা বা রােপবথর তবসৃ্ততিবি, হয়বিা বা অন্তঃপুবরর সিীর্ণিায়। 
  তকন্তু সবাই তক সফল হয়? 
  সবাইবয়র তক হাতিয়ার এক? 
  ন্া।’ 
 প্রকৃতি কৃপর্, িাই কাউবক পািায় ধ্ারাবলা িবরায়াল হাবি তেবয়, কাউবক পািায় দভাাঁিা বল্লম তেবয়। িাই 
দকউ সফল সাথণক, দকউ অসফল বযথণ। িবু প্রকৃতির রাবেয দকাবন্া তকেুই হয়বিা বযথণ ন্য়। ধ্ারাবলা িবরায়াল হাবি 
তন্বয় আবস তন্ সুবর্ণ, দভাাঁিা বল্লম তেবয় দস েুবভণেয অেলায়িবন্র একতি পাথরও খসাবি পাবর তন্। িার মা সিযবিী 
খতড়র গতণ্ড দপতরবয় তগবয়তেল িীব্র ঘৃর্ায়, দবেন্ায়; তকন্তু সুববর্ণর েবন্য কূপই দন্তিবােক অবথণ হবয় উিল অকুল সমুর। 
িবু িার ‘আপাি-বযথণিার গ্লাতন্’র মবধ্যই সতঞ্চি তেল পরবিণীকাবল িার দমবয় বকুবলর অন্াতমকা দেবী হবয় ওিার 
ইতিহাস। এ দকবল রাবির সমস্ত িারার তেবন্র আবলার গভীবর থাকার কথা ন্য়, িার দেবয় দবতশ তকেু। এ হবলা 
েীববন্র, প্রগতির ধ্ীরমের তদ্ববােতন্কিা। উপন্যাবসর প্রতিববেন্ শুরু হবয়বে োয়ােতবর ফ্ল্যাশ বযাক-এর ভতেবি। 
সুবর্ণলিার মৃিুযর িাৎপর্ণ তেবয়। িার মা সিযবিী িবু োপবির সবে েীববন্র একিা ববড়া অাংশ কািাবি দপবরতেল; 
র্থাপ্রাপ্ত তপঞ্জবরর তবরুবি প্রতিবাে োন্াবি তবকে েীববন্র সন্ধাবন্ কলকািায় পাতড় তেবয়তেল।  
 “অন্ধকার আবলার অতধ্ক দকন্ন্া দসখাবন্ বকুবলর রিা েকু্ষ দেবগ উবিবে। তন্তিিভাবব এই প্রথম িার মা 
সুবর্ণলিার সমূ্পর্ণ েীববন্র অন্তঃসার অথবা অন্তঃসারশূন্যিা িার কাবে ধ্রা পবড়বে। অন্তি বকুল দিা সুবর্ণলিার 
প্রথম সন্তান্ োাঁপার মবিা ন্য় দর্ িার মাবক ‘ববৌ হবয় থাকবি দেবখবে, অথে দেবখবে িার অন্মন্ীয়িা আর দেবখবে 
বাতড়সুি সকবলর তবরুি মবন্াভেী।’ এবাং তপিৃিবন্ত্রর োয়ায় লাতলি হবয় পূবণোবের র্াতন্ত্রক অনু্কৃতি তহবসবব োাঁপার 
মবিা েূড়ান্ত অগভীরিার পতরেয় দেয় তন্ বকুল।”১০ 
ন্’বের বয়বস সুববর্ণর তবেযাতশক্ষার ইতি হবয়তেল ববল মাবয়র মবন্ তদ্বধ্া তেল, হয়বিা এিতেন্ পবর িার কথা দমবয় 
বুঝবব ন্া। আসবল সুববর্ণর মা তন্বেবক োতন্বয় দগবে, সুবর্ণবক দেবন্ র্ায় তন্। সুবর্ণ তকন্তু ‘স্তি, মৃিুযর মি স্তি’ হবয় 
তগবয়তেল; জধ্বর্ণযর, সবহযর, িযাবগর এবাং ক্ষমার িপসযা’ দস কম কবর তন্। আর, অতভজ্ঞিা িাবকও এই পাি তেবয়বে 
দর্ মাবয়র পতরতস্থতির সবে িার পতরতস্থতির আকাশ-পািাল িফাি। 
 উপন্যাবসর আবলােন্ায় সাধ্ারর্ভাবব দর্ প্রসেতি এবস পবড় দসতি ন্ামকরর্। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’-র দক্ষবত্রও 
প্রসেতি অতন্বার্ণভাববই আবলােন্ায় আবস। ‘প্রথম’ অবথণ মবন্ হয় ‘আতে’ বা ‘বগাড়াকার কথা’ বলবি োওয়া হবি। 
আর ‘প্রতিশ্রুতি’ অবথণ অেীকার, এই অেীকার দর্মন্ পািবকর কাবে দিমন্ই সাতহবিযর কাবে। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’বি 
র্া কাতহতন্র শুরু দর্ কাতহতন্ তবসৃ্তি হবয় দগবে আশাপূর্ণার তেলতের বাতক েুই পববণ ‘সুবর্ণলিা’ ও ‘বকুলকথা’ উপন্যাবসর 
কাতহতন্বিও। সিযবিী, সুবর্ণলিা ও বকুবলর কাতহতন্ দকাবন্া কেকথা ন্য় – সমাবেতিহাস। আশাপূর্ণা দেবী তবশ 
শিবকর দলতখকা হবয় তফবর র্ান্ উতন্শ শিবকর সমােবাস্তবিায়। প্রকৃিপবক্ষ দলখবকর তন্বের েীবন্ও দকবিবে 
দোবিা-বড় শি-শি তন্বষবধ্র োবপই। িাই সিযবিীর বা সুববর্ণর োওয়া অথবা ন্া-পাওয়ার র্ন্ত্রর্াবক দলখক র্খন্ 
পািবকর সামবন্ িুবল ধ্বরন্ িা হয় তন্খুাঁি বাস্তব। অন্য কাবরা দোখ তেবয় ন্য়, তন্বের দোখ তেবয় দেখায় িার অনু্ভব, 
িার উপলতির সিযিা অবন্ক দবতশ। 
 ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ তন্েক কাতহতন্মাত্র ন্য়, উতন্শ শিবকর মধ্যভাগ দথবক গবড় ওিা ন্িুন্ সময় ও সমাবের 
কথা। আশাপূর্ণা দির পান্ সময় ও সমাে দ্রুি বেবল র্াবি। পুবরাবন্া কাল আে অবতসি। আর দসকথাই বলাবি োন্ 
সিযবিীবক তেবয়। রামকালীর েৃঢ়িা আর বতলষ্ঠ্িায় পুি সিযবিী েীববন্ অবন্ক প্রশ্রয় দপবয়বে। মাবয়র কুো, 
সাংবকাবের দকাবন্া রু্তি পায় ন্া সিযবিী। দমবয়মানু্বষর কমণেীবন্ দন্ই দর্খাবন্ হবি পাবর। তন্ঃসবন্দবহ এই বিবয 
তপঞ্জরবি তবহেীবের পবক্ষ তেন্তারও অবগাের। সিযবিী কাশীবি দমবয়বের সু্কল কবর তপঞ্জরাবি েীবন্ দথবক মুি 
হবয়তেল সমাবে ন্ারীসত্তার সামাতেকীকরর্ দর্ িার মুতির প্রধ্ান্ দসাপান্ িার ইতেি এখাবন্ রইল। তন্ঃসবন্দবহ 
সিযবিী কালান্তবরর ন্ামক, তন্বের সময় দথবক অবন্ক দবতশ এতগবয়তেল ববলই দেবশর পরাধ্ীন্িা ও স্ত্রীোতির 
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পরাধ্ীন্িা েূর করার কথা দস একই তন্ঃশ্বাবস উচ্চারর্ কবরবেন্ শুধু্ তন্বের দমবয়র েবন্য ন্য় দেবশর সহস্র সুবর্ণলিার 
েন্য দকাঁবেবে সিযবিী। এবাং প্রিযক্ষ ও পবরাক্ষভাবব ন্ারীমুতির দেিন্া ঘিাবি দেবয়বেন্ এইভাববই সুবর্ণলিার 
বকুলকথার মবধ্য ন্ারীমুতির আভাস পাওয়া র্ায়। আশাপূর্ণা দেবীর এই তেলতে উপন্যাস বাাংলা সাতহবিয ন্িুন্ রু্গ 
তন্বয় আবস।  
 সমাে সিযবকই প্রতিষ্ঠ্া করার আবন্দালবন্ মুখতরি হবয় উবিতেল উতন্শ শিক। উতন্শ শিবকর সমস্ত প্রহর 
েুবড়ই আবন্দালবন্র ঘন্ঘিা, স্বাধ্ীন্ স্বকীয় আত্মতবকাবশর অবরুি পথবক দভবঙ দফবল মুি আকাবশ তন্ঃশ্বাস দন্ওয়ার 
অবকাবশর পালা। আশাপূর্ণার উপন্যাবস ন্ারীর আেবল গড়া ন্ারী এবাং বযতিস্বািবন্ত্রয ভাস্বর ন্ারী—এই জদ্বি অবস্থাবন্র 
তন্তরবখ ন্ারীর র্থাথণ অবস্থান্বক তেতহ্নি করা দর্বি পাবর। উপন্যাবসর শুরুবিই এক-িৃিীয় ন্ারীর উপতস্থতিবক স্পি 
কবর দন্ন্ দলতখকা। দস হল বকুল, সিযবিীর িৃিীয় প্রেে। র্ার কাবে তেতেমা সিযবিী শুধু্ স্বপ্ন, কেন্ারী। সিযবিী 
দেবয়তেল ন্ারীবক দমবয় মানু্বষর িক মা দেবড় মানু্বষর সহে পতরেবয় তবোর করা দহাক। ন্ারী হবয় বাাঁোর মবধ্য দকান্ 
গ্লাতন্ববাধ্ দন্ই, তকন্তু র্খন্ িাবক দমবয়মানু্বষর বগণতভতত্তক তবভােবন্ দফবল তকেু আবরাতপি প্রথার বিিায় িার 
কমণক্ষমিাবক, মন্ন্শীলিাবক ন্ীে েৃতিবি দেখা দেয় দসখাবন্ই তেল িার তববরাধ্। একতেবক রুি সময় এবাং অন্যতেবক 
মুি সমবয়র সতন্ধক্ষবর্ োাঁতড়বয় আশাপূর্ণা েুইবয়র দমলবন্ধবন্ আখযান্ কবরবেন্। ইতিহাবসর সিযবক রপ্ত কবর আশাপূর্ণার 
এই আখযাবন্ অন্তঃপুবরর ন্ারী অন্তগূণঢ় অতভজ্ঞাবন্র েীবন্ত তেত্র হবয়বে। সমগ্র উপন্যাস েুবড় অন্তঃপুরীবের দর্ েতব 
আমরা পাই িা কখবন্া োপবির, কখবন্া প্রতিষ্ঠ্ার, কখবন্া দবেন্ার। ন্ান্া সূত্র আবলা দফবল আশাপূর্ণা দেবী দেতখবয়বেন্ 
এসবই অথণহীন্। সকবলর আড়াবল সিযবিী শুরু কবরতেল তবেযােেণা। তবেযাতশক্ষার প্রতি দন্ড়ুর আগ্রহবক তবদ্রূপ কবর 
িালপািায় সুোাঁবের অক্ষবর তলবখ দফবলতেল অবন্কিা সরল দন্ড়ু বাধ্া তেবয় উবিতেল িালপািায় দমবয়বের দলখা পাপ 
ববল। সিয প্রতিবাে কবরতেল, তবেযাবেবী সরস্বিী দিা তন্বেই দমবয়মানু্ষ। িাহবল দমবয়বের দলখাপড়ায় দকন্ অতধ্কার 
থাকবব ন্া? এ প্রবশ্নর সামবন্ োাঁতড়বয় দন্ড়ু তবমূঢ়। সবিযর মবধ্য তেজ্ঞাসা বযাকুল এক প্রতিবােী মবন্র অতস্তত্ববক দির 
পান্ রামকালী। বতঞ্চি, লাতিি হবি দশবখতন্। প্রতিবাে কবর তন্বের অতধ্কারবক প্রতিতষ্ঠ্ি করবি দেবয়বে। অন্যাবয়র 
তবরুবি আি বের বয়বসই েড়া দবাঁবধ্বে সিয। সমাবলােবকরা মবন্ কবরবেন্ সিযর এ দেে িার র্াবিীয় গুর্বক মাতি 
কবর তেবয়বে। তকন্তু লক্ষয করবল দেখা র্াবব এই দেেই সিযবক তন্বিযন্ন্দপুবরর মাতি দথবক শহর কলকািার মুখ 
দেতখবয়তেল। িাবক দেতখবয়তেবলা তন্বিযন্ন্দপুবরর েগবির বাইবরও আর একিা েগৎ আবে।  
 অতভজ্ঞিার মধ্য তেবয় সুবর্ণ বুবঝতেল, সিযবিী িার েীববন্র অন্তরাবল রবয়বে আবলা হবয় গান্ হবয়। দিমন্ই 
বকুলও মা-সুবর্ণবক দেবন্বে, পথ-েলার দপ্ররর্া তহবসবব। সিযবিী-সুবর্ণলিাবের মুখয বািণা। িাবের কথা িারা তন্বেরা 
ববলবে—বাাংলা সাতহবিয এ এক ন্িুন্ আরবম্ভর দঘাষর্া। এর িাৎপর্ণ েমৎকার ভাবব প্রকাশ কবর দগবেন্ তসবমাাঁ েয 
দবাবভায়া, িাাঁর রু্গান্তকারী ‘The Second Sex’ বইবি : ‘A man would never think of writing a book on 
the specific situation of males in the human race.’ 
 েীববন্র েয়-পরােয় ন্য়, আখযান্-তববশ্বর িান্াবপাবড়বন্ সূত্রধ্ার হওয়া ন্া হওয়া ন্য়—সময়বস্রাবি 
ভাসমাবিাবন্া-এক বাঙাতলন্ীর রু্গপৎ ন্ারী এবাং মানু্ষ ববল পতরতেি হওয়ার নূ্যন্িম োতব োন্াবন্ার ঔপন্যাতসক 
প্রতিববেন্ই হবলা সিযবিী, সুবর্ণলিা, বকুল।  
 
 
িথযসূত্র : 
১। দেবী, আশাপূর্ণা, বকুলকথা, তমত্র ও দঘাষ পাবতলশাসণ প্রাঃ তলঃ, দিিাতল্লশ মুরর্, জেযষ্ঠ্ ১৪২৫, পৃষ্ঠ্া-ভূতমকা। 
২। দেবী, আশাপূর্ণা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, তমত্র ও দঘাষ পাবতলশাসণ প্রাঃ তলঃ, আিষতিিম মুরর্, আষাড় ১৪২২,  
         পৃষ্ঠ্া-২ 
৩। িবেব, পৃষ্ঠ্া-২৭। 
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৪। িবপাধ্ীর ভিাোর্ণ, মন্বন্ ও সাতহবিয, পুস্তকতবপতর্, প্রথম প্রকাশ, োনু্য়ারী ২০০৭, পৃষ্ঠ্া-২৫৯। 
৫। দে, ে. রীন্া (সম্পােন্া), প্রতিবােী দেিন্া, পৃষ্ঠ্া-১৬৬। 
৬। িবেব, পৃষ্ঠ্া-১৬৬। 
৭। দেবী, আশাপূর্ণা, বকুলকথা, তমত্র ও দঘাষ পাবতলশাসণ প্রাঃ তলঃ, দিিাতল্লশ মুরর্, জেযষ্ঠ্ ১৪২৫, পৃষ্ঠ্া-ভূতমকা। 
৮। দেবী, আশাপূর্ণা, সুবর্ণলিা, তমত্র ও দঘাষ পাবতলশাসণ প্রাঃ তলঃ, একান্ন মুরর্, আতশ্বন্ ১৪২৫, পৃষ্ঠ্া-৪৩০। 
৯। ভিাোর্ণয, িবপাধ্ীর, মন্বন্ ও সাতহবিয, পুস্তকতবপতর্, প্রথম প্রকাশ, োনু্য়ারী ২০০৭, পৃষ্ঠ্া-২৫৪। 
১০। ভিাোর্ণয, িবপাধ্ীর, মন্বন্ ও সাতহবিয, পুস্তকতবপতর্, প্রথম প্রকাশ, োনু্য়ারী ২০০৭, পৃষ্ঠ্া-২৬০। 
 
গ্রেপঞ্জী 
১। আশাপূর্ণা দেবী, বকুলকথা, তমত্র ও দঘাষ পাবতলশাসণ প্রাঃ তলঃ। 
২। আশাপূর্ণা দেবী, প্রথম প্রতিশ্রুতি, তমত্র ও দঘাষ পাবতলশাসণ প্রাঃ তলঃ। 
৩। আশাপূর্ণা দেবী, সুবর্ণলিা, তমত্র ও দঘাষ পাবতলশাসণ প্রাঃ তলঃ। 
৪। িবপাধ্ীর ভিাোর্ণয, মন্বন্ ও সাতহবিয, পুস্তকতবপতর্। 
৫। ে. রীন্া দে, প্রতিবােী দেিন্া, গ্রেতবকাশ। 
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