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______________________________________________ 
বোাং ো কথোসোকিট্যের ইকযিোট্স সসয়দ মুস্তোফো কসরোজ এক উট্েখট্ োগ্ে নোম। যোাঁর ‘মোয়োমৃদঙ্গ’ উপনেোসকয 

রকচয িট্য়ক   ১৯৭২ সোট্ । ল খক কনট্জই বট্ ট্ ন, “আমোর এ বই উপনেোস এবাং মূ য় অর্ধনোরীশ্বর কবষয়ক, যত্রোচ 
অকপট্য েকৃয যথেজ্ঞোপক।” ১ এ উপনেোট্স এক ‘কবর  মোয়ো’-র কথো েোয় সকবস্তোট্র কবনেস্ত। এই ‘কবর  মোয়ো’ ি  
আ কোপ’ দট্ র নোকয়কো ‘ট্ োকরো’। ১৯৬০-৬১ সোট্  ল োকসাংসৃ্ককয জগ্য লথট্ক মুট্   োওয়ো এই ল োকনোট্যের আকঙ্গককয 
পদ্মো-গ্ঙ্গো-অজয়-ময়ূরোক্ষীর এপোরওপোর ল োজনকবসৃ্তয অববোকিকোয় গ্রোমগ্ট্ে িোয, লম োয়, উৎসট্ব-কনরুৎসট্ব লবশ 
জনকেয়যো  োভ কট্রক  । ল খট্কর বয়োট্ন, “এই অযেোশ্চ ধ এবাং ধ্রুপদী ল োকনোযেরীকযর জনকেয়যো ল োকসমোট্জ 
লেষ্ঠযম। আবোর ব ক  লেষ্ঠযম।”২ ‘আ কোপ’ কথোকযর েকৃয অথধ- আট্মোদেট্মোদমূ ক নোকযকো। যট্ব কথোকযর 
অথধবেেনো (Conotation) কবস্তোট্র এই অথধও বেক্ত- ‘রঙ্গরসোত্মক নোকযকো’ বো ‘রঙ্গবেোঙ্গোত্মক নোকযকো’।৩ “আ কোপ’- এর 
পযভূকমট্য ল খো ‘মোয়োমৃদঙ্গ’ উপনেোট্সর”৪ কিযীয় সাংস্করট্ের ভূকমকোয় ল খক জোকনট্য়ট্ ন, উপনেোসকয “একোর্োট্র 
আত্মজজবকনক ও ডকুট্মন্টোকর।”৫ ল খক েথম সাংস্করট্ের ভূকমকোট্য জোকনট্য়ট্ ন, “যত্রোচ অকপট্য েকৃয যথেজ্ঞোপক!” 
অথধোৎ এর িোরো েমোকেয িয় ল  ভোরট্যর গ্রোমবোাং োয় ‘আ কোপ’ দট্ র অকস্তত্ব ক   সোড়ম্বট্র এবাং লসখোট্ন ‘এক কবর  
মোয়ো’ ও ক  । আর লস কবর  মোয়ো ি  ‘নোকচট্য় ল োকরো’।  োরো মূ য ক   ‘অর্ধনোরীশ্বর’, অথধোৎ নো নোরী, নো পুরুষ, নো 
ককম পুরুষ- ‘লস এক অমযধে মোয়ো’। ল োকরো সম্বট্ে ওস্তোদ ঝোাঁকসোর স্পষ্ট মন্তবে, “রোকত্রর লশোভো চোাঁদ আর আ কোট্পর 
লশোভো এই ল োকরো। পুরুষ- যবু পুরুষ নয়, নোরী-যবু নোরীও নো।”৬ ল োকরোরো সজকবক ক ঙ্গ বো জন্মগ্য ল ৌনকচট্ে 
পুরুষ। ককন্তু সোমোকজক ক ঙ্গ বো সমোজ কনর্ধোকরয লপোষোক পকরচ্ছদ, চ ন, ব ন, আচরট্ে নোরী। ল োকরোর এই সোমোকজক 
ক ঙ্গ যোর বেকক্তগ্য ইচ্ছোকনভধর নয়। ‘আ কোপ’ দট্ র ওস্তোদ কনজ িোট্য একযু একযু কট্র গ্ট্ড় লযোট্ ন এট্দর। দট্  
নোচ, গ্োট্নর জনে েট্য়োজন িয় নোরীর। ককন্তু দট্ র আর পোাঁচ-সোযজন পুরুট্ষর সট্ঙ্গ একজন নোরীর সবধত্রগ্মন ও 
সবধদো অবস্থোনগ্রিে সম্ভব নয় বট্ ই দট্  নোরী রোখো িয় নো। নোরী সযকর করো িয় একজন পুরুষট্ক। আচরট্ে লস 
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নোরী, ককন্তু শরীট্র লস পুরুষ। অনেোনে পুরুট্ষর লচোট্খ মোয়োর মট্যো লেট্ক যোট্ক। এ এক অর্রো মোয়ো। র্রট্য লগ্ট্  
লদয় নো র্রো। রক্তমোাংট্সর নোরীর লচট্য় এট্দর দর অট্নক লবকশ আ কোট্পর দট্ । 

 
পরবযধীকোট্  নোনো সমসেোর কোরট্ে আ কোট্প নোরীই আনো িয়। ককন্তু যোরো ‘কবর  মোয়ো’ সযকরট্য বেথধ িয়। যোরপর 
এককদন লশষ িট্য়  োয় আ কোপ দ । আ কোপ দট্ র পুরুষরো ল োকরোর সোিচ ধ ভোট্ োবোট্স। যোর সঙ্গ পোওয়ো, নো 
পোওয়ো কনট্য় দট্ র সদসেট্দর মট্র্ে েকযট্ োকগ্যো চ ট্য থোট্ক। ল োকরোই সব মোকনট্য় কনট্য় কযককট্য় রোট্খ দ যো। ককন্তু 
মট্ন মট্ন লস ওস্তোদট্কই লবকশ ভোট্ োবোট্স। ওস্তোদও ভোট্ োবোট্স যোর কশষেট্ক। ককন্তু সমোজ মোনট্য চোয় নো এসব। 
পুরুষট্ক নোরী সোকজট্য় গ্োট্নর দ  চো োট্নো মিোপোপ বট্  গ্েে। দট্ র পুরুষট্দর স্ত্রীরো বো যোট্দর নোরী সঙ্গীরো ল োকরোট্ক 
‘সযীন’ ভোট্ব। যোর অবশে একযোই কোরে। দট্ র পুরুট্ষরো ল োকরোট্ক কনট্য় রোট্য শুট্য় থোট্ক, বোকড় লফট্র নো। যোট্দর 
বউ অকভশোপ লদয়, গ্ো  লদয় ল োকরোট্ক। শয অপমোন সিে কট্রও দট্ র স্বোট্থধ ল োকরো যো  োড়ট্য নোরোজ। ককন্তু 
কোট্ র কনয়ট্ম ল োকরোট্ক এককদন েযোরেো কট্র যোর ল ৌবন। বয়স লবট্ড়  োয়। গ্ োর স্বর বদ োয়। শরীট্রর লজোর 
কট্ম আট্স। সাংসোট্র নযুন কোজ লস লশট্খকন। সমোজ যোট্ক গ্রিে কট্র নো। লশষকনশ্বোস প ধন্ত লস দট্  কযট্ক থোকোর 
 ড়োই কট্র  োয়। যোর এই সাংগ্রোম শুরু্মোত্র কশট্ের জনে নয়, শুরু্মোত্র অট্থধর জনে নয়-এ  ড়োই লবাঁট্চ থোকোর  ড়োই, 
অকস্তট্ত্বর জনে সাংগ্রোম। পুরুষ  োট্ক নোরী ভোট্ব, আর নোরী  োট্ক পুরুষ ভোট্ব, লস কনট্জট্ক কী ভোট্ব, লস কী চোয়, যো 
জোনট্য চোয় নো সমোজ, দট্ র অনে সদসেরো। যবু কশেট্ক ভোট্ োট্বট্স কনট্জট্ক ভোট্ োট্বট্স আমরে  ড়োই কট্র বোাঁট্চ 
এই নো-নোরী, নো-পুরুষ, নো ককমপুরুট্ষর দ  ।  
 
ল োকরোর জন্ম লকোথোয়, লকোন পকরবোট্র, যো লকোনও গুরুত্ব পোয় নো। ল োকরোর জীবন সোথধক িট্য় ওট্ে সোথধক ল োকরো 
িওয়োর পর। শুরু্ সুন্দর লদখট্য িট্ ই ল োকরো িয় নো। নোট্চ, গ্োট্ন, লবোট্র্- সবকদক লথট্ক লেষ্ঠ িট্  যট্বই লস 
‘ল োকরো’র ম ধোদো পোয়। যোরপর এককদন রূট্প, গুট্ে গুেবযী িট্য় রট্সর আসর মোযোট্য পোরট্  যোর জীবন সোথধক 
িয়। ওস্তোদ বো দট্ র ল  লকউ বো লেোযোরো কনট্জট্দর জোযপোয ভুট্  ল োকরোট্ক ভোট্ োবোসট্য শুরু কট্র। যোর িোট্যর 
খোবোর খোয়, যোর সঙ্গ চোয়, যোর পোট্শ শুট্য চোয়। শুরু্মোত্র কনট্জর কশেগুট্ে ল োকরো সমোট্জর বেধকবট্িষ মুট্  কদট্য 
পোট্র। যোর কোট্  সবোই সমোন। যট্ব ‘ল োকরো’ িট্য় ওেোর সোর্নো বড়ই ককেন। ওস্তোদ ঝোাঁকসোর কথোয়, “এ নোমযো 
ভুট্ ো নো-চ ট্ন ব ট্ন শয়ট্ন স্বপট্ন যুকম নোরী-সবধদো নোরী যুকম ভোবনোয়, ইচ্ছোয়, আিোট্র-কবিোট্র। যট্ব নো আ কোট্পর 
সোথধক ল োকরোর জন্ম।”৭ 

 
যোরপর সোথধক ল োকরো িট্য় লগ্ট্  লস পোয় ওস্তোট্দর আদর, কশেীর সম্মোন। ল মন ল োকরো শোকন্তট্ক ওস্তোদ ঝোাঁকসো 
বট্ ক  , “যুই বেোযো বোগ্দী সন্তোন-আমোট্পক্ষো জোট্য নীচ, যথোকপ ইট্চ্ছ কট্র লযোর এাঁট্যো খোই।”৮ শুরু্ এাঁট্যো নয়, 
ল োকরোয চুমু খোওয়োর জনেই দট্ র অনে সদসেট্দর মট্র্ে সবধদো েকযট্ োকগ্যো চট্ । ল োকরোর সঙ্গ ককন্তু ভোট্ ো  োট্গ্ 
দট্ র পুরুষ সদসেট্দর স্ত্রীট্দর। যোরো বট্ , “লযোমোর  জ্জো কট্র নো লমট্য় সোজট্য?” অথবো, ওস্তোদ লকোনকদন বট্ , 
“লকন লযোট্দর জন্ম িট্য়ক   লর কগ্দর্ট্ড়র বোচ্চোরো!”৯ যবুও দ   োড়ট্য চোয় নো এই এই অপমোকনয,  োকিয, েযোকরয 
নোরীসু ভ অমোনবীরো। যোরো সট্জোট্র বট্ , “লস কক লগ্ো! যোিট্  ওস্তোট্দর ল  দ  অচ  িট্য়  োট্ব।”১০ ল োকরোট্দর 
কবট্য় কট্র নো লকউ। একযো কনকদধষ্ট বয়স প ধন্ত পুরুট্ষর ভোট্ োবোসো পোয় যোরো। যোরো ঘর বোাঁর্ট্য চোয়। যোরো জোট্ন 
স্বোমী সন্তোট্নর সাংসোর যোট্দর জনে নয়। যোই যোরো দ  বোাঁর্ট্য চোয়। গ্োন গ্োইট্য চোয়। বট্ , “ঘর বোাঁর্ব নো, দ  
বোাঁর্ব।...গ্োন  োড়ো আর করব কী ব ুন! মট্র  োট্বো নো?”১১ ল োকরোর সোর্নোর বস্তু িট্য় ওট্ে গ্োন। লস যত্ত্ব বুঝট্য লচষ্টো 
কট্র। কেনোশকক্ত বোড়োট্নোর লচষ্টো কট্র। লকন নো কো োখুট্ড়োর কথো লভো ো  োয় নো। “কো োখুট্ড়ো ভু ট্য পোট্র নো 
কপ নযোট্ক। কপ ট্নর নকযর সৃ্মকয ওট্ক উযেক্ত কট্র।”১২ কো োখুট্ড়োরো ল ৌবট্ন ল োকরো ক  । এখন চু  লকট্য বৃদ্ধ 
বয়ট্সর ভোট্র অবনয, ক্ষলয়  োওয়ো মোনুষ লস। অযীট্যর সৃ্মকয আর অকভজ্ঞযো যোর একমোত্র সম্ব । লস অকপট্য 
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সোবর্োন কট্র লদয় নবীন ল োকরোট্দর। বট্ , “সোবর্োন। ওরো লযোমোর মজো  ুকযট্য়রো। চুট্ষ ক বট্ড় িট্ ই লফট্  লদট্ব। 
যোককট্য়ও লদখট্ব নো।” কো োখুট্ড়োর এই সোবর্োনযো আপন অকভজ্ঞযো ব্ধ। যোই যো অগ্রোিে করোর সোিস লনই নবীন 
ল োকরোর। ল োকরোর জীবন শুরু্মোত্র সজকবক ক ঙ্গ ও সোমোকজক ক ট্ঙ্গর অসোমেসেযোর উদোিরে নয়। যো ল ৌন বেোকভচোট্রর 
গ্েও বট্  আমোট্দর। ল োকরো লসখোট্ন শুরু্ কশেী নয়, লস একজন রক্তমোাংট্সর মোনুষ। লস মট্ন মট্ন মোনবী, লস 
েকযবোট্দর অস্ত্র কিসোট্ব গ্ োয় যুট্  লনয় গ্োনট্ক। গ্োট্নর মোর্েট্ম লস শুরু্ লরোযোর মন জয় কট্র নো, লস ওস্তোট্দর মনও 
জয় কট্র। সোথধক ল োকরো শয েকযকূ যো অকযক্রম কট্র যট্ব বোর্ধট্কে লপৌঁ োয়, লসখোট্ন লপৌঁট্ ও লস স্বপ্ন লদখট্য 
লভোট্  নো। পূবধজীবট্নর অপমোন, আঘোয সব ভুট্  লস গ্োট্নর জগ্ট্য কোকিয শোকন্ত োট্ভর েোথধী িট্য় ওট্ে। আর গ্োন 
িয় যোর সোর্নো। আ কোপ দট্ র মূ  আকষধে িট্য় ল োকরো যোর ক ঙ্গট্চযনো ভুট্  যোর কশেসত্তোট্কই ের্োন িোকযয়োর 
কট্র লযোট্  এই কপযৃযোকিক সমোজবেবস্থোয়। কবষমকোমী সম্পট্কধর কবরুট্দ্ধ যোট্দর সমকোকমযোর আখেোন দু ধভ িট্ ও 
বোস্তব। 

‘মোয়োমৃদঙ্গ’ উপনেোট্সর গ্েকয সাংট্ক্ষট্প এরকম-‘আ কোপ’ দট্ র কবখেোয ওস্তোদ র্নপযনগ্ট্রর ঝোাঁকসুর ল োকরো শোকন্ত 
দ  ল ট্ড় পো োয়। ওস্তোদ যবু গ্োন  োট্ড় নো। লস নোনো জোয়গ্োয় গ্োন লশোনোট্নোর বোয়নো পোয়। চণ্ডীয ো নোট্ম এক 
জোয়গ্োয় গ্োন লশোনোট্য কগ্ট্য় জোনট্য পোট্র, লসখোট্ন শোকন্তচরে আট্ । শোকন্তচরেট্ক ওস্তোট্দর ল োকজন যুট্  আট্ন। 
ওস্তোদ যোট্ক নোনো েশ্ন কট্র জোনট্য চোয়, লস লকন দ  ল ট্ড় পোক ট্য়ক  । শোকন্ত লসসব কথো ব োর পর ওস্তোদ ঝোাঁকসু 
জোনোয় ল  লস আর গ্োন গ্োইট্ব নো। পট্র অবশে ওস্তোদ ঝোাঁকসু যোর কনট্জর ল ট্ ট্ক ল োকরো বোনোট্য চোয়। লকন নো, 
ল োকরোর অভোট্ব দ  চো োট্নো বড় দুুঃসোর্ে। আ কোপ দট্ র আট্রকজন ওস্তোদ ি  সোাঁওযোপোড়োর সনোযন ওস্তোদ। যোর 
দট্ র ল োকরো ি  সুবেধ। সুবেধ আর সনোযন এক সময় ওস্তোদ ঝোাঁকসুর েকযপক্ষ িট্য় আ কোট্প  ট্ড়ক  । যোরপর 
যোরো ঝোাঁকসুর সট্ঙ্গ কোজ কট্রক   কক ুকদন। যোরপর একসময় সুবেধ আর সনোযন সোাঁওযোপোড়োর দ  ল ট্ড় ওস্তোদ 
ঝোাঁকসুর দট্  ল োগ্ লদয়। এখোট্নই লশষ িয় কোকিনী। 
 
কোকিনীর কভযট্রও কোকিনী থোট্ক। উপনেোট্সর শুরু িয় এককয মৃযুে কদট্য় আর লশষও িয় আট্রককয মৃযুে কদট্য়। েথমকয 
আত্মিযেো, আর কিযীয়কয খুন বো িযেো।  োরো কনট্জ মোরো লগ্  বো অট্নের িোরো মোরো লগ্ , যোরো দু'জট্নই ক   নোরী। 
একজন ওস্তোদ ঝোাঁকসুর ল োয স্ত্রী গ্ঙ্গোমকে। অপরজন সনোযন মোস্টোট্রর লেকমকো সুর্ো। এই দু'জট্নর কম  শুরু্ নোরীর 
সোমোকজক বো সজকবক ক ট্ঙ্গ নয়, মট্নও, অথধোৎ যোট্দর কম  ল ৌনযোর লবোট্র্র লক্ষট্ত্রও। যোরো ভোট্ োট্বট্সক   যোট্দর 
স্বোমী বো লেকমকোট্ক।  োরো সজকবক ও সোমোকজক ক ট্ঙ্গ পুরুষ। নোরীর এই পুরুট্ষর েকয আকষধে ও অন্তরঙ্গযোর 
আকোিো সমোজ কনর্ধোকরয বো েথোগ্য ল ৌনযোর লবোর্ লথট্কই। গ্ঙ্গো এবাং সুর্োদু  -'জট্নই কবষমকোমী সম্পট্কধ আবদ্ধ 
িট্য লচট্য়ক  । ওস্তোদ ঝোাঁকসুর সোট্থ কববোট্ির পরও গ্ঙ্গো কক ুকো  এই সম্পট্কধর মট্র্ে ক  । ওস্তোদ ঝোাঁকসুও যখন 
কবষমকোমী ক  । অপরকদট্ক সনোযন ওস্তোট্দর লেকমকো সুর্ো লেৌঢ় লিডপকণ্ডট্যর সট্ঙ্গ কবট্য়র আট্গ্ও এই কবষমকোমী 
সম্পট্কধ আবদ্ধ ক   সনোযট্নর সট্ঙ্গ। অথধোৎ সনোযন মোস্টোরও কক ুকো  কবষমকোমী সম্পট্কধ ক প্ত ক  । ককন্তু পট্র 
ওস্তোদ ঝোাঁকসু ও সনোযন মোস্টোট্রর কবষমকোমী সম্পট্কধ অনীিো লদট্খ েযেোখেোয গ্ঙ্গো ও সুর্ো আত্মিযেো করট্য চোয়। 
গ্ঙ্গো আত্মিযেো কট্র কবষ লখট্য়। সুর্ো স্বোমীর বোকড় লথট্ক পোক ট্য় ল ট্য চোয় সনোযট্নর িোয র্ট্র। সনোযন কজকনষপত্র 
গুক ট্য় আনট্য কগ্ট্য় আর লফট্র নো। যখন সনোযন মোস্টোট্রর দট্ র নন্দ সঙ্গট্মর জনে সুর্োট্ক গ্ ো কযট্প িযেো 
কট্র।এই দুই নোরীর জীবন ল ট্ড় ও সাংসোর ল ট্ড়  োওয়োর মূট্  রট্য়ট্  দু'কয কোরে- 
  ১।যোরো স্বোমীর সট্ঙ্গ অন্তরঙ্গযোয় যৃকপ্ত পায়বি। ২ল  মোনুষকযর সট্ঙ্গ যোরো কবষমকো মী ল ৌন সম্পট্কধ ক প্ত িট্য লচট্য়ট্   , 
যোট্দর কো  লথট্ক লসভোট্ব সোড়ো পোয়কন।যোট্দর এই সোড়ো নো পোওয়োর কোরে ক   এককয। যোট্দর কবপরীয বেকক্তিয় 
যখন সমকোমী সম্পট্কধ ক প্ত ক   আপন আপন আ কোপ দট্ র ল োকরো শোকন্ত ও সুবেধর সট্ঙ্গ। একথো জোনট্য ও 
বুঝট্য পোরোর পর গ্ঙ্গো ও সুর্ো দু'কয কোজ কট্রক  ।  
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১  গ্ঙ্গো শোকন্তচরট্ের ল ৌনযোর পরীক্ষো কনট্য়ক  । গ্ঙ্গো মৃযুের আট্গ্ বো আত্মিযেোর আট্গ্ শোকন্তচরট্ের সট্ঙ্গ অন্তরঙ্গ  
সম্পট্কধ ক প্ত িট্য়ক  । শোকন্ত সজকবক ক ট্ঙ্গ পুরুষ ককন্তু সোমোকজক ক ট্ঙ্গ নোরী। গ্ঙ্গো যোর সোট্থ অন্তরঙ্গযোর সময় 
শোকন্তট্ক জোকনট্য় কদট্য়ক   ল  লস পুরুষ। শোকন্তর কভযট্রর অবদকময কবষমকোমী ল ৌনযোর লবোর্ট্ক জোকগ্ট্য় কদট্য় গ্ঙ্গো 
যোট্ক বট্ ক  , “লদখ োম, যুই আরও পোাঁচযো পুরুট্ষর মট্যো পুরুষ নোকক অনে লকউ।  !যুই লযো খোাঁকয পুরুষট্র ল োাঁড়ো...
লরট্খক স?”১৩শোকন্তচরে এই ঘযনোর পর দ  ল ট্ড় চট্   োয়  জ্জোয়। আর লসইকদন গ্ঙ্গোর কোট্  স্পষ্ট িট্য়  োয় ল  
যোর স্বোমী সমকোমী। এই সযেকয  জোনোর পর আত্মিযেো কট্র গ্ঙ্গোমকে। 

 

 
২,  সুর্ো কবট্য়র আট্গ্ লথট্ক প ন্দ করয সনোযনট্ক। গ্োন কশখট্য কগ্ট্য় যোট্দর েথম আ োপ। কবট্য়র পর আ কোট্পর
গ্োন শুনট্য কগ্ট্য় আবোর যোট্দর লদখো। যোরপর র্ীট্র র্ীট্র  যোট্দর অন্তরঙ্গযো। এই অন্তরঙ্গযো সনোযনট্ক জোকনট্য় লদয় 
ল  লস সমকোমী। নোরীর েকয যোর যোন লনই। যোর আকষধে পুরুট্ষর েকয। 

“িেোৎ সনোযন একযু অদু্ভয বেোপোর লযর লপট্য়  োয়। সুর্ো লমট্য়যোর লদিযো এয নরম-, যোর লেোাঁয এয পোয ো, চুট্  
সুগ্ে, িেোাঁসুর্ো লমট্য়। যবু সনোযট্নর এমন লকন  োট্গ্-? কই,  লকোথোয় লস অমযধে পুট্ের ঘ্রোে আট্ন নো  লস সুখ  -
  মট্দর মট্যোঝোাঁঝোট্ ো, লযট্যো অথচ আগুন জ্বো োট্নো। সুবেধর লদট্ি একযো অম  কোকেনে আট্    ো কসদ্ধ র্রট্নর...
নরমযোর এককয রূপ অথবো ভোব। লসই লপ ব কোকেট্নের স্বোদ অনেরকম। সুর্োর লসগুট্ ো কই? মন  মন কনট্য় কী  -
করট্ব সনোযন? মট্নর অট্নক জ্বো ো।”১৪ 

 এইভোট্ব মনিীন, শরীরসবধস্ব একযো কবর  মোয়োয় ডুট্ব থোকট্য চোয় সনোযন। ককন্তু ল োকরোর ল  মন লনই, এ কথো 
সনোযট্নর ভু  র্োরেো। ল োকরো সজকবক ক ট্ঙ্গ পুরুষ িট্ ও সোমোকজক ক ট্ঙ্গ নোরী। ‘ইচ্ছোয়, ভোবনোয়, আিোট্র  কবিোট্র-
লস নোরী।’ নোরীর অনুকরে করট্য করট্য লস মট্ন মট্ন নোরী িট্য়  োয়। নোরী ল মন যোট্ক কিাংট্স কট্র সযীন ভোট্ব, 
ল োকরোও লযমকন নোরীট্ক সযীন ভোবট্য থোট্ক। লস নোরীর মট্যো কট্র পুরুষট্ক ভোট্ োবোসট্য চোয়। পুরুট্ষর ভোট্ োবোসো, 
অন্তরঙ্গযো আশো কট্র। লস সম্পকধ বো অন্তরঙ্গযো সমকোমী িট্ ও লস আসট্  কবষমকোমী সম্পট্কধরই অনুকরে কট্র। 
এক কনশুকয রোট্য গ্ভীর কবহ্ব যোয় সুবেধ সনোযন মোস্টোরট্ক ব ট্য শুরু কট্র- “সকযে, আমোর আজ এয ভোট্ ো  োগ্ট্  
লকন ব ুন লযো মোস্টোরমশোই? লদবোর মট্যো কক ু থোকট্  আজ যো সবযোই কদট্য পোরযোম।লমট্য়রো এরকম বট্ ..., নো, 
মোস্টোরমশোই?... আকম আ কোট্পর ল োকরো, কোট্পর   (নোযট্কর) মট্র্ে বট্  বট্  কয মজোর কথো নো রপ্ত কট্রক ! যোই
নো! কনট্জই বুঝট্য পোকর, এ আমোর ময়নোপোকখর বুক । ককন্তু ব ট্য ব ট্য ল ন সকযে ব ক  মট্ন িয়। মুট্খর কথো 
মট্নর কথো িট্য়  োয়।  োয় নো...? ও মোস্টোর, ব ুন নো, লকোন লমট্য় আপনোট্ক লকমন কট্র ভোট্ োট্বট্সট্   কী বট্ ট্   !
লস? ব ট্বন নো? মোস্টোরমশোই, ওট্গ্ো!”১৫ 

              
সনোযন মোস্টোর এ কথো নো শুট্ন ঘুকমট্য় পট্ড় সোড়ো কদট্য়ট্  নোক ডোকোর মোর্েট্ম। যোর দট্ র মেোট্নজোর আকমর আক  
এসব শুনট্য লপট্য় র্মক কদট্য়ট্  সুবেধট্ক। গ্ো  কদট্য়ট্ । বট্ ট্ , “পকিট্যর মোগ্ িট্য়ট্  সুবন্ন। শুরু্ ঘেোনর ঘেোনর -
... োনর ভেোনর-বকর বকর ্ভ”১৬ সুবেধ আিয িট্য়ট্  মট্ন মট্ন। কনট্জর মনট্ক সোন্ত্বনো কদট্য় বট্ ট্ , মেোট্নজোর যোট্ক 
েোট্ের লচট্য় লবকশ ভোট্ োবোট্স। সুবেধ লচট্য়ট্  সনোযন মোস্টোট্রর ভোট্ োবোসো। লশষপ ধন্ত লস যো লপট্য়ট্ । লশষপ ধন্ত 
জয়ী িট্য়ট্  যোট্দর সমকোমী সম্পকধ। ল োকরোট্দর নোরীসঙ্গ করট্য মোনো। কো োচোাঁদ  খন ল োকরো ক  , যখন এক নোরী 
যোর কোট্  শরীরী আট্বদন কনট্য় আট্স। ককন্তু যোট্য সোড়ো কদট্য পোট্রকন কো োচোাঁদ। মুকু ওস্তোট্দর সোবর্োনবোেী মট্ন 
পট্ড় কগ্ট্য়ক  , “খবরদোর বো ো, নোরীপোট্ন লচট্য়ো নো, নোরীসঙ্গ  ুাঁট্য়ো নোসবধনোশ িব-ল্।”১৭  বোইশ ব ট্রর ল োকরোর 
জীবট্নর এই অকভজ্ঞযো পঞ্চোশ ব র বয়ট্স স্মরে করট্য কগ্ট্য় লকোনও আট্ক্ষপ জোট্গ্ নো মট্ন। কোরে ল োকরোরো মট্ন 
মট্নও লমট্য় িট্য়  োয়। সুবেধট্ক  খন অজোনো আট্বট্গ্ খুব লজোট্র লচট্প র্ট্র সনোযন মোস্টোর যোর ঘুমন্ত দু'কয লেোাঁট্য 
চুমু খোয়, অসম্ভব লকোন অমযধ ফুট্ র গ্ট্ে যন্ময় িট্য়  োয়, যখন ভোট্ ো  োট্গ্ ল োকরো সুবেধর। কো োচোাঁদ ল োকরো, 
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শোকন্তচরে ল োকরো, কোনু ল োকরোরও এ অকভজ্ঞযো আট্ । যোরো জোট্ন, সনোযনরো রোট্য কোট্  আট্স, চুমু খোয়। লস কথো 
মট্ন করোট্য লগ্ট্  চড় খোয়। যবুও  োড়ট্য পোট্র নো কেয় পুরুষট্ক। যোর সুন্দর  কব এাঁট্কট্ ন সসয়দ মুস্তোফো কসরোজ 
যোাঁর ‘মোয়োমৃদঙ্গ’ উপনেোট্স।  সনোযন মোস্টোর  খন সুর্োর জনে দ  ল ট্ড় পো োট্য চোয় রোট্যর অেকোট্র, যখন সুবেধ 
বোর্ো লদয়। ঔপনেোকসক ক ট্খট্ ন, “পোগ্  িট্য় উট্েট্  নোকচট্য় ল োকরোযো, এক অে আকদম লজদ ককাংবো গ্ভীরযম অদু্ভয 
কবহ্ব যোয় লস সনোযনট্ক আাঁকট্ড় র্ট্র মোথো কুযট্ , নো নো নো নো, কক ুট্যইনো।”১৮ ল োকরোর এই আট্বগ্ শরীট্রর নয়, 
মট্নর। লস জোট্ন, লস পুরুষ। ককন্তু মট্ন মট্ন লস নোরী। একযো বয়স প ধন্ত শরীট্র যোর মোয়ো। ল ৌবন ফুরোট্ ই মোয়ো 
ফুকরট্য়  োট্ব। যোইয কো োচোাঁট্দর উকক্ত, -“আকম পুরুষ, নো পুরুষ  ই?  কদ পুরুষ যট্ব আমোর জনে কেোন লজোড় কদট্ ন 
নো কবট্র্যো? কী শোট্প আমোর এমন িট্ ো লগ্ো? এখন আমোর চু  লপট্কট্ , দোাঁয লভট্েট্ , শরী  নড়বড় করট্   যবু-
লযো সোর্ কময  নো! এ সোট্র্র অথধ কী লগ্ো?... যোরপর লযো এককদন চু  কোযট্য ি । খুট্  লফ ট্য ি  চোাঁকদর চুকড়। 
কট্েোর পুরুষ িট্য ি ।... কী পোষোে, হৃদয়িীন এ পৃকথবী!”১৯ 
 

ল োকরো নোরী নো, পুরুষ নো, কিজট্ড়ও নো। নোরী, পুরুষ বো কিজট্ড়  লকউ যোট্ক সমট্গ্োত্রীয় ভোট্ব নো। এই কযন ক ট্ঙ্গর-
  লকোট্নোকযর সোট্থই যোর কম  লনই। শুরু্মোত্র আ কোপ দট্ র েট্য়োজট্ন যোট্দর সৃকষ্ট। ল ৌবন চট্  লগ্ট্  যোরো অট্কট্জো।
সোরোযো জীবন জুট্ড় শুরু্ই বঞ্চনো। কপযৃযোকিক কবষমকোমী ল ৌন স্বোর্ীনযোর মট্র্ে দোাঁকড়লয় ল োকরো সমকোমী, ককন্তু 
ল ৌনযোয় লস কবষমকোট্মর েকযফ ন সযকর কট্র। যোই নোরী বো পুরুষ কোউট্কই মট্নর মট্যো কট্র কোট্  পোয় নো। 
জীবনযো মট্ন িয় অকভশোপ, সোর্ লমট্য নো এক জন্ম। পরজট্ন্মর কদট্ক লচট্য় থোট্ক লস অভীষ্ট  োট্ভর আশোয়। 
ল োকরো সুবেধট্ক কনট্য় দট্ র মট্র্ে দ োদক । আবোর কখনও কখনও নোরীরোও যোর েকয আকৃষ্ট িয়। নোরীট্দর আকৃষ্ট 
িওয়োযো ভোট্ ো  োট্গ্ নো যোর। বট্ , “কোট্  আসুক নো, গ্ োযো কযট্প লদব।”২০  সনোযন েশ্ন কট্র, “লকন লর শো ো? 
পুরুষ লনোস?”২১ সুবেধর খোরোপ  োট্গ্ কথোযো শুট্ন। যোর েযুেত্তর, “গ্ো  কদট্ ন!”২২ সনোযন জোনোয়, গুরু িট্য় লস গ্ো  
কদট্যই পোট্র। সুবেধর যোট্য লকোনও আপকত্ত লনই, লস অকর্কোর গুরুর আট্ । ককন্তু ‘শো ো’ ব োয় যোর আপকত্ত। সনোযন 
আবোর বট্ , “কী ব ব? শো ী ব ব? যুই কক মোগ্ী নোকক লর সুবেধ?”২৩ সনোযট্নর এবোট্রর েশ্ন আরও  িেোদোয়ক। 
েশ্ন লযো ো ি  যোর নোরীত্ব বো পুরুষত্ব কনট্য়? সনোযন ব ট্য চোন, সুবেধ (ট্ োকরো) সজকবক ক ট্ঙ্গ পুরুষ, যোই যোর 
ল ৌনযো কবষমকোমী িওয়ো উকচয। নোরীর েকয যোর যোন থোকো উকচয। ককন্তু সুবেধ   (ট্ োকরো) নোরীট্দর েকয লকোনও
যোন অনুভব কট্র নো বট্  সনোযন যোর ক ঙ্গ কনট্য় েশ্ন যুট্ ট্ । সুবেধ (ট্ োকরো) সোমোকজক ক ট্ঙ্গ পুরুষ, যোর পুরুট্ষর 
েকয আকষধে। লস সনোযনট্ক েশ্ন কট্রট্ , “ োন,  োনঅয  কদ ইট্য়  !, যট্ব রোকত্তট্র 'ককস' করট্ ন ল  বড়? যখন 
বুকঝ মট্ন ক   নো?”২৪ সুবেধ এই েট্শ্নর মোর্েট্ম সনোযনট্ক বুকঝট্য় কদট্য চোয়, লস সজকবক ক ট্ঙ্গর পুরুষ বট্  যোর 
 কদ নোরীর েকয আকষধে লবোর্ করো উকচয িয়, যোিট্  সনোযনও ল ট্িযু সজকবক ক ট্ঙ্গ পুরুষ, যোই যোরও পুরুট্ষর 
েকয আকষধে লবোর্ করো উকচয নয়। কপযৃযোকিক সমোট্জর এই কবষমকোমী ল ৌনযো েথোগ্য। যোই সনোযন মোস্টোরট্ক 
সমকোমী িট্য লদট্খ সুবেধ সনোযট্নর ল ৌনযোট্কই েট্শ্নর মুট্খ লেট্  লদয়। সনোযন কক সমকোমী? সনোযন ওস্তোদ 
সমকোমী নো িট্  ল োকরোট্ক লকন চুমু লখ ? ল োকরো কক ল ট্  নয়? নোকক সনোযন মোস্টোর ল োকরোট্ক নোরী মট্ন কট্র? 
সনোযন মোস্টোর  কদ ল োকরোট্ক নোরী মট্ন কট্র, ল োকরো  কদ সোমোকজক ক ট্ঙ্গ নোরী িয়, যট্ব ল োকরোর ল ৌনট্বোর্ও 
নোরীর মট্যো িট্  লদোষ কী? সনোযন মোস্টোর ল োকরোট্ক নোরী লভট্ব কবষমকোমী িট্ , ল োকরো কনট্জট্ক নোরী লভট্ব 
কবষমকোমী সম্পট্কধ ক প্ত িট্  ক্ষকয কী? সনোযন মোস্টোট্রর ল ৌনট্বোর্  খন েট্শ্নর মুট্খোমুকখ, যখন সনোযন মোস্টোর 
চড় মোট্র সুবেধট্ক। এ চড় আসট্  সমকোকমযোর মুট্খ চড়। এ চড় আসট্  কপযৃযট্ির চড়। সনোযন সমকোমী কক নো, 
কনট্জই লযর পোয় নো। লস একবোর সুর্োর কোট্   োয়, একবোর সুবেধর কোট্   োয়। লশষপ ধন্ত লস সুবেধট্ক আেয় কট্রই 
বোাঁচট্য চোয়। ‘সুবেধ আপনোট্ক ভোট্ োবোট্স’২৫আকনস একথো ব োর পরই সনোযট্নর লেোাঁয কুাঁচট্ক কগ্ট্য়ট্  বেট্ঙ্গ-  , ঘৃেোয়। 
মন কবস্বোট্দ ভট্র কগ্ট্য়ট্  যোর। লস ভোট্ব, “সুবেধ  কদ লমট্য় িট্যো, লকোন মোট্ন খুাঁট্জ পোওয়ো ল য এ কথোর। একজন 
পুরুষ আর একজন পুরুষট্ক ভোট্ োবোট্স। লবশ লযো, লসযোর আস  নোম বেুযো। লসযো সমবয়সী দু'জট্নর মট্র্ে সম্ভব। 
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এখোট্ন একজন লষো সট্যট্রো-, অনেজন পাঁকচট্শর মট্র্ে। গুরু আর শোগ্ট্রদ। বেুযো কদোচ সম্ভব নয়। একজট্নর েদ্ধো, 
অনেজট্নর লেি। যো নয়, ভোট্ োবোসোলরফ কনট্ভধজো  ভোট্ োবোসো! কী মোট্ন িয় এর  !?”২৬  
সনোযন গুরুত্ব কদট্য চোয় নো কথোযোর। যবু গুরুত্ব কদট্য িয়। কথোকয ল  শুরু্ আকনস বট্ ট্ , লযমন নয়। সুবেধও 
কচকেট্য ক ট্খক   কথোযো। সনোযট্নর প ন্দ নয় এ কথো। যোর খোরোপ  োট্গ্। এ উপ কব্ধ শুরু্ যোর একোর নয়। ওস্তোদ 
ঝোাঁকসুরও একই অকভময। যোর ওস্তোদ মকনরুকিন কবশ্বোস বট্ ক ট্ ন,“পুরুষট্ক নোরী সোকজট্য়  ক্ষ মোনুট্ষর মট্ন লনশো 
র্করট্য়ক ,-কনট্জও মট্জক  লস লনশোর লঘোট্রএ পোপ মিোপোপ। অনন্ত জোিোন্নোম সোমট্ন জ্বট্ । গ্োট্য় আাঁচ  োট্গ্। -…”২৭ 
কবষয়কয আরও স্পষ্ট কট্র বট্ ট্ ন ল খক স্বয়াং। “আ কোট্পরো লযর পোয় ও কী জ্বো ো  খুব কোট্ ই ল  কবশো  আগুন।  !
  লফোস্কো পট্ড়যোট্প। অর্রোট্ক  য র্রট্য চোয়-, লদট্খ রক্ত মোাংট্সর লেদ, বেথধযোর গ্লোকন। েকযমোর গ্োট্য় ল োট্ভর পোপী 
িোয আাঁচড় কোযট্যই লবকরট্য় পট্ড় খড় আর বোাঁট্শর কপণ্ড। ইষ্টট্দবযো লযো ওখোট্ন লনই  যোর বোস মট্নর মট্র্ে। যোট্ক-
িোট্যর মুট্েোয় লপট্য কগ্ট্য়ই আাঁচ  োট্গ্। লমোি লভট্ে  ো পট্ড় থোকট্ব, যো অশ্লী । যোর নোম সমকোকমযো।'”২৮ 
 
ল োকরোর শরীর লদট্খ লমোট্ি পট্ড় পুরুট্ষরো, যোরপর লমোিভঙ্গ িট্যই জোনট্য পোট্র, লস নোরী নয়, পুরুষ। ককন্তু ননী 
ডোক্তোর বুঝট্য পোট্রকন ল  শোকন্ত শরীট্র নোরী নয়।  লিোকমওপেোকথক ডোক্তোর ননীবোবু শোকন্তট্ক বট্ ক  , “সোক্ষোৎ ককন্নর 
লি যুকম।চু  কোযট্ব..., চুকড় ভোেট্ব, পুরুষ িট্ব? িয়ট্যো িট্ব, ককন্তু সৃ্মকযর জ্বো ো বড় জ্বো ো। লস বেোযো বোট্ঘর ময 
কচকবট্য় খোট্ব, লদট্খ কনও।  যুই বেোযো র্রোর্োট্ম অ-র্রো। খুব... োকব।মরট্ব..., জ্বট্  পুট্ড় মরট্ব।  কনট্জ মরট্ব, অনেট্কও 
মোরট্ব।”২৯ আ কোট্পর ল োকরোট্দর সম্পট্কধ এমন কথোই বট্  সোর্োরে মোনুট্ষরো। যোরো শুরু্ ল োকরোর শরীর কনট্য় 
ভোট্ব, মন কনট্য় নয়। লদখো  োক, ল োকরো কী ভোট্ব যোর অকস্তত্ব কনট্য়। সুবেধ কোদুট্ক বট্ ক  , “আকম লযো লমট্য় নই। 
আমোর দশোয় পড়ট্  লমট্য়রো গ্ োয় দকড় কদট্য় মরয। কী কট্র লবোঝোব, আকম কী?”৩০ নোরী বো পুরুট্ষর েথোগ্য  োাঁট্চ 
সীমোবদ্ধ নো থোকোয় ল োকরোট্দর জীবট্ন ঘট্য চট্  নোনো কিাংসো, অকর্কোর িনন। রোট্য দট্ র অনে পুরুষ যোট্দর যোট্ন। 
আবোর কখনও নোরী মট্ন কট্র মোযোট্ রো যোট্দর যুট্  কনট্য় কগ্ট্য় র্ষধেও কট্র। ল ট্িযু যোরো নোরী নয়, যোই এই 
র্ষধে লযমন গুরুত্ব পোয় নো। কো োখুট্ড়ো ভু ট্য পোট্র নো ল োকরো জীবট্নর সৃ্মকয। “কপ ট্নর নকযর সৃ্মকয ওট্ক উযেক্ত 
কট্র।লস লখোাঁট্জ যোর বয়ট্সর অয  জট্  িোরোট্নো লকোন এক লমোকিনী েকযবোস-ট্স নোরী-ককাংবো নোরী নয়..., পুরুষ যবু 
পুরুষ নয়কবর  মোয়ো।-”৩১ সুবেধ মোট্ঝ মোট্ঝ ভয় লপট্য়  োয়। “মোট্ঝ মোট্ঝ যোর মট্নই থোট্ক নো ল  লস পুরুষ, সট্যট্রো 
ব ট্রর ককট্শোর। সব বদ োট্ব, যোর এই মনসোয ব র র্ট্র সযকর মনযো কক বদ োট্ব লকোনকদন-?”৩২ যোট্দর মনযো 
নোরীর। শরীর পুরুট্ষর। ককন্তু লবশভুষো নোরীর। সুর্োট্ক সুবেধ জোনোয়,“লমট্য় নই, লমট্য়র মট্যো থোকক। পুরুষ মোনুট্ষর 
কয কী বুঝট্য পোকর। আমোয় সবোই লমট্য় বট্  র্ট্র লনয় কক নো।”৩৩ 
  
সুবেধর এ কথো সকযে। শরীট্র পুরুষ বট্  পুরুট্ষর অট্নক শরীরী ইকঙ্গয লস সিট্জ লবোট্ঝ। পুরুট্ষর কশকোরও যোট্দর 
িট্য িয় নোরীর ময কট্রই। ল ৌন লিনস্থোও এর মট্র্ে পট্ড়। যোরো জোট্ন যোট্দর ভকবযবে। যোই সনোযন মোস্টোরট্ক 
সুবেধ কোাঁদট্য কোাঁদট্য সিট্জই বট্ , “কোাঁদব লকন? লক লদখট্ব আমোর কোন্নো? ককদন পট্র চু  কোযট্য িট্ব, চুকড় ভোেট্য 
িট্ব, গ্ ো  োট্ব নষ্ট িট্য়, যখনই লযো কোাঁদবোর কদন শুরু!”৩৪ ল োকরো জোট্ন, কশট্ের েট্য়োজট্নই যোর সৃকষ্ট।   যকদন 
যোর কশেীসত্তো আট্ , যযকদনই যোর মূ ে। কশেীর বয়স ফুরোট্  কশট্ে যোর আর েোাঁই িট্ব নো। মোনুষ ল োকরোর অকস্তত্ব 
লসখোট্ন কবপন্ন। যবুও ল োকরো  ড়োই কট্র  োয় যোর অকস্তত্ব কযককট্য় রোখোর জনে। ক ঙ্গ পকরচট্য়র উট্দ্ধধ উট্ে যোর 
কশেীমন চোয় আর একজন কশেীর আেয়, সোিচ ধ।  যোই উপনেোট্সর লশট্ষ সনোযন মোস্টোট্রর িোয র্ট্র নযুন পো ো 
বোাঁর্বোর স্বপ্ন লদট্খ সুবেধ, ঘর বোাঁর্বোর নয়।  “অট্নক গ্োন আর মোয়ো ভরো একযো জগ্ট্যর কদট্ক লিাঁট্য ল ট্য ল ট্য দু'কয 
মোনুষ একসট্ঙ্গ গুনগুন কট্র লগ্ট্য় ওট্ে, কী আনন্দ লদখ লগ্ো নট্ভ নবীন চোাঁট্দর উদয়।  মোয়োয় মোয়োয়  োক নো জন্ম, 
 কদ আট্রকজন্ম সকযে িয়। গ্োইট্য গ্োইট্য একযো িোয আট্রকযো িোয র্ট্র রোট্খ। একযো শরীর আট্রকযো শরীরট্ক 
ল োাঁয়। লফর লক গ্ট্জধ ওট্ে, হাঁকশয়োর। কপ ট্ন জোিোন্নোম। মট্ন মট্ন চমট্ক ওট্ে লসোনো ওস্তোদ। যবু লসই িোযযো  োট্ড় 
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নো। সুবেধট্ক  ুাঁট্য় লথট্ক একযো নযুন পো ো বোাঁর্বোর সোর্ িয়। লমট্য়ট্দর ময দীঘ  লকশ, দু'িোট্য চোাঁকদর চুকড়, নী ট্চ 
শোযধ আর পোজোমো, পোট্য় কোবুক  চপ্প , ফরসো মুট্খর চোপো কচবুক, মসৃে কনট্যো  গ্ো , যোনো লচোখ, পুরুষ যবু পুরুষ নয়, 
নোরীঅথচ নোরীও নো-, লস ককমু্পরুষও নয়-লস এক অমযধে মোয়ো। যোট্ক কনট্য়ই লদট্শ লদট্শ মৃদঙ্গ বোট্জ।”৩৫ সসয়দ 
মুজযবো কসরোজ বট্ ট্ ন, ল োকরোর এই ভোট্ োবোসো “চণ্ডীদোসী লেম, কনককষয লিম, কোমগ্ে নোকি যোয়।”৩৬ যবুও শরীর 
শরীরট্ক ল োাঁয়, সোবর্োনযো জোকর কট্র সমোজ। সমকোমট্ক যোরো জোিোন্নোট্মর সট্ঙ্গ যু নো কট্র। যবুও সুবেধ আর সনোযন 
‘িোযযো  োট্ড় নো’। নোনোরী -,পুরুষ-, নো ককমু্পরুষট্দর কনট্য় রকসকযোর লশষ লনই। যবু আ কোট্প যোট্দর  োড়ো চট্  নো। 
যোট্দর বোদ কদট্  ‘কবর  মোয়ো’ সৃকষ্টট্য বেথধ িয় এই কশে। মোনবী বট্ন্দেোপোর্েোট্য়র সট্ঙ্গ সোক্ষোৎকোট্র ল খক সসয়দ 
মুস্তোফো কসরোজ বট্ ট্ ন,“পৃকথবীর আর লকোথোও ‘আ কোপ’-এর ওই ‘মোয়ো’র মট্যো মোয়ো লনই।”৩৭ 
সুকোন্ত গ্ট্ঙ্গোপোর্েোয়ট্ক ল খক আরও বট্ ট্ ন, “মোয়ো বট্  একযো কথো আট্ । আসট্  এই ল  ইক উশন, পুরুষ নয়, 
নোরী নয়, কিজট্ড়ও নো।”৩৮ এই মোয়োর লেট্ম ল খক কনট্জও পট্ড়ক ট্ ন।  কবশ্বকজৎ পোিো যোর “ল ৌনযো ও বোাং ো 
সোকিট্যের পো োবদ ” বইট্য় ক ট্খট্ ন,“মোয়ো নোরীর লেট্ম শুরু্ সোর্োরে পুরুষরোই পোগ্  িট্চ্ছ নো, কশেীরোও যোর লেট্ম 
পট্ড়ট্ ন লজট্নবুট্ঝই।  মোয়ো নোরী কশট্ের নোরী। কশট্ের নোরীর লেট্ম পট্ড়ট্ ন কশেী কনট্জই। এ লেম আবোর  ...
কেনোর লেম নয়, শরীট্ররও।”৩৯ লসই শরীট্রর লেম কখট্নো কখট্নো অযেোচোরী িট্য় উট্েট্ । মোনবী বট্ন্দেোপোর্েোয় 
বট্ ট্ ন, “এই ল োকরোরো স্বযুঃসূ্ফযধভোট্বই িট্য় ওট্ে পুরুষট্দর লভোট্গ্র সোমগ্রী। খুব েচ্ছন্নভোট্ব কযকন লদকখট্য়ট্ ন, 
এরো ল ৌন কনপীড়ট্নর কশকোর কীভোট্ব িয়।”৪০ ল ৌন কিাংসো, অকর্কোর িনট্নর কচত্রও এ উপনেোসট্ক অনে এক মোত্রো 
কদট্য়ট্ ।  ো অকভনব ও অভোবনীয়। 
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