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

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-2 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 10-16 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 10 of 16 
 

                                      Trisangam International Refereed Journal (TIRJ) 
                                      A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s                                
                                     Volume – 2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 10 –16 
                                     Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com 
                                     e ISSN : 2583 – 0848 (Online) 
                                     __________________________________________________________________ 

বাাংলা সাহিত্যে নারীর জীবনন বববানের প্রভাব ও পবরনবি
 
িৃবি দাস  
কনেজ বিবিকা (Sect)  
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____________________________________________________ 

Abstract  

____________________________________________________ 

Discussion 
‘বববাে’ িব্দবি সুপ্রািীন কাে দেনক আমানদর সমানজ সুপ্রিবেি। সমাজনক এবগনয় বননয় দ নি দরকার পরবিতী 
প্রজনের। আর এই নিুন প্রজনের জনয প্রনয়াজন সমাজ স্বীকৃি বববাে। ‘বববাে’ িব্দবির  অেত েে ববনিষ রূনপ বন্ধন। 
‘মনুসাংবেিায়’ মনু আি প্রকার বববানের কো বনেনেন,  ো- ব্রাহ্ম, আ ত, দদব, প্রজাপিয, গান্ধবত, অসুর, বপিাি, রািস। 
এরমনযয প্রজাপিয বববাে আমানদর সমানজ দববি দদখা  ায়। সেজ ভাষায় বেনি দগনে বববাে েে দুবি হৃদনয়র বন্ধন। 
আরও প্রসাবরি কনর ভাবনে দুবি পবরবানরর বন্ধন। বকন্তু সব বববাে বন্ধনই বক কেযাণময় েয়?  সব বববাে বক 
নরনারীর জীবনন মঙ্গেজনক? নাবক পৃবেবী দেনক িাুঁদনক সুন্দর দদখানেও িাুঁনদর মনযয দ মন আনে গভীর িি, দিমবন 
বববাে বাইনর দেনক সুন্দর, শ্বাশ্বি, মঙ্গেময় একিা অনুষ্ঠান েনেও এর বভিনর আনে পণপ্রো নামক মারণ বীজ। 
বাাংো সাবেনিযর দেখকরা বারবার িুনে যনরনেন এই পণপ্রোর ববষময় ফেবিনক। আনোিনার সুববযানেত রবীন্দ্রনাে 
ঠাকুনরর ‘দদনাপাওনা’, ‘অপবরবিিা’, ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্প এবাং ‘দ াগান াগ’ উপনযাস, বনফুনের ‘বিনোত্তমা’ গল্প, ববভূবিভূষণ 
বত্্োপাধ্োত্ের ‘পুুঁইমািা’ গল্প, মাবণক বনন্দযাপাযযায় ‘মীমাাংসা’ গল্প, এবাং িরিন্দ্র িনটাপাযযানয়র ‘শ্রীকান্ত’ ও ‘ববরাজনবৌ’ 
উপনযাসনক দনওয়া েে।  
         রবীন্দ্রনাে ঠাকুনরর একবি অনযিম গল্প 'দদনাপাওনা'। এই গনল্প আমরা পাই বববানের এক অমানববক েবব। 
পাুঁি দেনের পর একবি কনযা জোনে বাবা-মা আননন্দ প্রিবেি নানমর ঊনবত বগনয় দমনয়র নাম রানখন বনরুপমা। পনর 
কনযানক সুপানত্র পাত্রস্থ করনি বগনয় বননজর সামর্থ্যের কো না দভনবই অবযক অনেতর বববনমনয় রায়বাোদুনরর দেনের 
সনঙ্গ দমনয়র ববনয় বঠক কনরন। বববাে সভায় রায়বাোদুর পাওনা-নদনার অসঙ্গবি েিয কনর বর উবঠনয় বননয় দ নি 
মনবস্থর কনরন। বকন্তু দেনের জনয িার অবভোষ বযেত  েয়। িাই এই অপূণত ইচ্ছার দাম বদনি েয় বনরু ও িার বাবা 
রামসুন্দরনক। শ্বশুর বাবি িার কানে জিুগৃে েয়। উঠনি বসনি িার কপানে দজানি োঞ্ছনা আর অপমান। 
রামসুন্দরনকও দবোয় বাবিনি দ নি েয় নিমস্তনক। বাবির িাকর বাকরও িানক বননয় োসাোবস কনর। দবোয় বাবিনি 
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বগনয় দীর্তিণ অনপিার পর দুয-িার বমবননির জনয কখনও দমনয়র দদখা পান, কখন িূনযমনন বফনর আনসন। দমনয় 
একবদন বাবার কানে আবদার কনর একবানরর জনয বাবি  াবার। ফনে রামসুন্দনরর বপিৃহৃদয় িনিন কনর। বহু কনে 
সামানয কনয়কবি িাকা দজাগাি কনর দবোনয়র োনি িুনে বদনি িান। বকন্তু িাকার পবরমাণ দদনখ রায়বাোদুর িা বননি 
অস্বীকার কনরন এবাং দমনয়নক পাঠানি রাবজ েননা। বনরুর শ্বাশুবিও বনরুর উপর খুবি েনি পানরনবন। িাই দকউ 
নববযূর প্রিাংসা করনে শ্বাশুবি ঝাংকার িুনে বনেন - 

“শ্রী দিা ভাবর। দ মন র্নরর দমনয় দিমবন শ্রী।” ১ 
দকউ নববযূ খাবার বননয় কো বেনে বিবন বনেন– 

“ঐই দের েনয়নে।” ২  
অেতাৎ দমনয়র  বাবা   বদ পুনরা পণদান বমবিনয়  বদর্থযা, িােনে দমনয়ও পুনরা  ত্ন োকনিা।   
মূেযঃ এই মানবসকিারই প্রকাি র্নিনে বনফুনে ‘বিনোত্তমা’ গনল্প। দগাকুনের বাবা দমািা িাকার বববনমনয় কানো 
কুৎবসি দমনয় বিনোত্তমার সনঙ্গ দগাকুনের বববাে বদনি রাবজ েয়। নববযূনক বরণ করনি বগনয় দগাকুনের মানয়র 
প্রবিবিয়া –  

“ভীমরবি যবরয়ানে। িাো না েইনে দকে, সজ্ঞান বনজ পুনত্রর জনয ওই দপত্নীনক বউ কবরয়া আবননি পানর?”৩ 
আসনে বিনোত্তমা সবিয দদখনি খারাপ। দগাকুনের বাবা শুযুমাত্র িাকার দোনভ ববনয়নি রাবজ েনয়বেে। বকন্তু  খন 
দদখনো বিেুর বাবা প্রবিশ্রুবি রিা করনো না িখন দস বনে উঠনো –   

“ও দমনয় আমানক দদখায়বন। আবম দ  দমনয় দদনখবেোম, িার িকিনক রঙ, এক বপঠ িুে, বদববয দিাখ মুখ, 
দগােগাে গিন।” ৪ 

এখাননই দিষ নয়, দস  বসদ্ধান্ত বননো –  
“দেনের আবম আবার ববনয় দদব।” ৫ 

অবেীোয় বমেযা বেনেও এিিুক অনুনিািনা েয়বন িার। দস ঊষা নামক এক মবেোর সনঙ্গ দগাকুনের বববাে বস্থর 
কনরনে। কারণ ঊষানক ববনয় করনে বমেনব একিা দোিখানিা জবমদাবর ও নগদ দি োজার িাকা। এনিা পনণর জনয 
ঊষার মানয়র কেঙ্কও গানয় মানখবন দস। ববভূবিভূষণ বনন্দযাপাযযানয়র ‘পুুঁইমািা’ গনল্প  সোয়েবর একজন দবরদ্র গৃেস্থ। 
িার বনিা দমনয় দিবন্তর বয়স ১৪-১৫ বের েনয় দগনে বনে গ্রানমর দোক নানান কো শুরু কনরনে। এমবন সোয়েবরনক 
একর্নর করনব বনেও বঠক কনরনে। পািার কনয়কজন বযবি একিা  মািাে, েম্পি দেনেনক দিবন্তর বববানের জনয 
বননয় এনসনে। বকন্তু সোয়েবর রাজী েয়বন। এনি পািার দোনকরা সোয়েবরর উপর ববরি েনয়নে। কারণ িানদর মনি 
পুরুষ মানুনষর একিু বারনদাষ োনক। এিার জনয বববাে দভনঙ দদওয়ার দকান  অেতই নাই। গ্রানমর মানুনষর িানপই 
একসময় সোয়েবর িার দেনকও বয়নস বনিা পানত্রর সনঙ্গ দিবন্তর বববাে বদনয়নে। আর দিবন্তনক ো-র্নরর দমনয় বনে 
পনদ পনদ িারা অপমান কনরনে। এমনবক বববানের বকেুবদন পর দিবন্ত অসুস্থ েনয় পিনে িানক ডঃ দদখাননা দূনরর 
কো, গানয়র গয়নাগুনো খুনে বননয় সোয়েবরর এক আত্মীনয়র বাবিনি বদনয় এনসনে। আর দসখাননই মারা দগনে 
দিবন্ত।  
          ‘অপবরবিিা’ গনল্প দদবখ পানত্রর মামা েননয েনয় খুুঁনজ দববিনয়নে এমন একবি দমনয়র বাবানক  ার িাকা 
আনে বকন্তু দিজ দনই। অননক দখাুঁজ খুুঁবজর পর দমর্ না িাইনি জনের মনিা খুুঁনজ দপনয়নে কেযাণী ও িার বাবানক। 
কেযাণীর বাবা িবয়ষ্নু জবমদার। বিবন দপিায় বিবকৎসক। িার আপনার বেনি একমাত্র কনযা কেযাণী। সুিরাাং িার 
বববাে উপেনি িার বাবা দ  বননজর সব সবিি সম্পদ উপুি কনর দদনবন িানি দকান সনন্দে দনই। সুিরাাং সাননন্দ 
বববানে মি বদনয়নেন িারা। বববাে সভায় পাত্রীর গয়না ওজন করার জনয বননয় এনসনেন সযাকিানক। কনযার বাবানক 
বননদতি  বদনয়নেন  দমনয়র গা দেনক গয়না খুনে আনার । কারণ পানত্রর মামার সনন্দে িানক ঠবকনয় বববােকা ত সম্পন্ন 
করনি পানর দমনয়র বাবা িমু্ভনােবাবু। িাই বিবন এই পন্থা অবেম্বন কনরনেন। বকন্তু িার এই অসভযিা দমনন দননবন 
দমনয়র বাবা িমু্ভনােবাবু। িাই বববাে বাসর দেনক বর সে বর াত্রীনদর ববদায় বদনয়নেন।  
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           বনরুপমা িার শ্বশুনরর অস্বাভাববক দাববনক সমেনত করনি পানরবন। িার বাবা সবতিান্ত েনয় িার শ্বশুনরর 
িাবেদা দমিাক এিা িার কানে কাবিি নয়। িাই িার বাবা  খন বাবি বববি কনর িার শ্বশুরনক িাকা বদনি দিনয়নে, 
িখন বনরুপমা বনে উনঠনে –  

“বাবা, িুবম  বদ আর এক পয়সা আমার শ্বশুরনক দাও, িা েনে আর দিামার দমনয়নক দদখনি পানব না, এই 
দিামার গা েুুঁনয় বেেুম।” ৬ 

বনরুপমা পণপ্রোর িীব্র ববনরাযী। বাবার িাকার উপর দমনয়র সম্মান বনভতর  করনব এিা দস দমনন বননি পানরবন।িাই 
বনেনে –  

"দিামার দমনয়র বক দকান ম তদা দনই। আবম বক দকবে একিা িাকার েবে,  িিণ িাকা আনে িিিণ 
আমার দাম। না বাবা, এ িাকা বদনয় িুবম আমানক অপমান কনরা না।” ৭ 

এনিা অসম্মান বননয় বাুঁিার িাইনি বিনে বিনে বননজনক দিষ কনর দদওয়ািানকই দস দেয় মনন কনরনে। বকন্তু 
বনফুনের 'বিনোত্তমা' গনল্পর অনযিম িবরত্র বিেুর মনযয এই আত্মম তাদা দবায গনি ওনঠবন। 'ববমোর অবভমান' কববিার 
দোট ববমো দ িুকু অবভমান করনি পানর দসই অবভমানিুকুও দস করনি দিনখবন। আসনে আত্মসম্মান বা আত্মম তাদা 
দবায দিবর েওয়ার জনয একিা পাবরপাবশ্বতক পবরনবনির প্রনয়াজন েয়, দসিা বিেু কখননা পায়বন। গল্প কেনকর ভাষায়–  

“না জানন দেখাপিা, না জানন গান বাজনা, না জানন োবভাব।” ৮ 

শ্বশুর বাবিনি এনস িার স্থান েনয়নে োই গাদায়। িানক রান্নার্নর প্রনবি করনি দদয়বন িার শ্বাশুবি। বাইনরর কাজ 
বননয় বাইনর বাইনরই িানক োকনি েনয়নে। বকন্তু িার জনয বিনোত্তমার কে েনয়নে বনে মনন েয় না। দেখনকর 
বণতনায় – 

"বাবেনরর কাজকমত েইয়াই োনক এবাং িাোনি ডুববয়া োনক।” ৯ 

বিনোত্তমার আত্মসম্মান দনই বনেই িার শ্বশুনরর বমেযা ভাষন দস বনববতকার বিত্ত দমনন বননয়নে। শ্বাশুবির অিযািার মুখ 
বুনজ সেয কনরনে। শুযু িাই নয়, দগাকুনের বিিীয় বববানে আপবত্ত কনরবন। আপবত্ত করার দকান সঙ্গি কারণই দস 
খুুঁনজ পায়বন। মযয ুগীয় মানবসকিা দেনক িার মনন েনয়নে পুরুষ দিা বননজর ইনচ্ছ মনিা বববাে করনিই পানর। 
িানক বাযা বদনয় দিা দকান োভ দনই। প্রািীন পন্থায় দস ববশ্বাসী বনেই দগাকুনের ভাবব স্ত্রী ঊষার কোয় বিরকানের 
জনয বাবার বাবিনি োকনি রাবজ েনয়নে। এমনবক দগাকুে  খন জাননি দিনয়নে, ‘আচ্ছা, দিামার দকান আপবত্ত দনই 
দিা?’ িখনও দস নীরব দেনকনে। আসনে জনের পর দেনক ববিি েনি েনি বননজর অবযকার দাবব করনি ভুনে 
দগনে দস। বিনোত্তমার নাম শুনন কল্পনায় ববনভার দগাকুে  খন বিনোত্তমানক প্রিযি কনরনে িখন স্বাভাববক কারনণই 
স্বপ্নভঙ্গ েনয়নে িার। বিনোত্তমার সনঙ্গ আোপ কনরও িার মননর িুযা দমনিবন। িাই বনে উনঠনে –  

“একিা িাকরাণীর সনঙ্গ কাুঁোিক আর দপ্রম করা  ায়!” 
১০ 

বিনোত্তমার সনঙ্গ দপ্রম করা  ায় না এিা সিয। আসনে ঊষার মনিা দমনয়নক দদখার পর বিনোত্তমার সনঙ্গ দপ্রম করা 
সবিযই অসম্ভব। কারণ ঊষা ‘িেনন-বেনন-োনসয-কিানি ববদুযৎ; ঊষা ঊষা নয় বিপ্রের’। বকন্তু বাবেযক দসৌন্দ ত সববকেু 
নয়। মানুনষর অন্তনরর দসৌন্দ ত মানুষনক বাুঁিার রসদ দজাগায়। িাই বিেু ও ঊষা দুজননক খুব কাোকাবে দদখনি 
দদখনি দগাকুে দুজননর পােতকযিা বুঝনি দপনরনে। উপেবি কনরনে ঊষা দকবে মানুনষর আনন্দ দকনি বননিই বিনখনে, 
িযানগর িবি িার দনই। বিেুর মনযযই আনে দুঃখনক বরণ করার সােস ও িযানগর িবি। দগাকুে অনুভব কনরনে 
বাবেযক দসৌন্দ ত বদনয় কখননা জীবন িেনব না। উপেবি কনরনে দপ্রম আর বববাে এক নয়। ববনয় েনো সারাজীবন 
একসনঙ্গ োকার অবঙ্গকার। আর দসই অবঙ্গকারনক সিয করনি েনে িযানগ কুন্ঠািূনয েনি েনব।  া ঊষার পনি কখননা 
সম্ভব নয়। শ্বাশুবির  বননদতনি বিেু  খন দগাকুে ও ঊষার  আিতীবানদর  বদন  িাুঁখিা বাজানি শুরু কনরনে িখন দসই 
িনির ববন দগাকুেনক সনিিন কনর িুনেনে। িাই মাো বেুঁনি দফনে ভদ্র ভাষায় দগাকুে ঊষানক বনেনে ‘আমানক 
মাপ করনবন।’ এরপর সববকেু বপেনন দফনে দসাজা ওপনর উনঠ দগনে।  
           িরৎিন্দ্র িনটাপাযযানয়র ‘শ্রীকান্ত’ উপনযানস আমরা সুরেিী ও রাজেক্ষ্মীর কো জাননি পাবর। এনদর কুবেন 
বাবা দুবি বববানের পর িৃিীয় বববাে কনর িানদর মানক র্র দেনক দবর কনর দদয়। ফনে িার মা সন্তানসে বাবার 
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বাবিনি বফনর আনস। বকেু বদন পর িার মামা ভাগ্নীনদর বববানের বিন্তায় বযস্ত েনয় ওনঠ। দত্তনদর পািক বামুননক যনর 
জাবি রিা করনি িায়। সকনে দত্তনদর পািক বামুননক োবাগাবা ভাবনিা। বকন্তু বববানের কোয় সকনে দদখত্লা দসই 
মানুষবির সাংসাবরক বুবদ্ধ কানরা দেনক কম নয়। িাই একান্ন িাকায় বববাে করনি েনব শুনন দস বনে উনঠনে –   

“অি সস্তায় েনব না মিায় - বাজানর  াবিনয় দদখুন। পিাি - এক িাকায় একনজািা ভাে রামোগে পাওয়া 
 ায় না- িা জামাই খুুঁজনিন। একি একবি িাকা বদন- একবার এ - বপুঁবিনি বনস আর একবার ও - বপুঁবিনি 
বনস, দুনিা ফুে দফনে বদবচ্ছ। দুবি ভাগ্নীই একরানত্র একসনঙ্গ পার েনব। আর একিখাবন িাকা- দুনিা ষাি 
দকনার খরিিাও দদনবন না?” ১১ 

এখাননই দিষ নয়, এক বপবিনি দুবি দমনয়নক বববাে কনর নগদ িাকা বুনঝ বননয় দসই দ  দস বনজ গ্রানম বফনর দগনে, 
এরপর আর কখননা দকউ িানক স্বিনি এগ্রানম প্রিযি কনরবন। বববানের পনর সুরেিী মারা দগনে, 
আর  রাজেিীনক  বননয় িার মা কািী রওনা েনয়নে। কািী দেনকই রাজেিীর জীবনন শুরু েনয়নে এক মমতাবন্তক 
দুঃনখর পবত। রাজেিীর মা িানক এক দমবেেী রাজপুনত্রর কানে  বববি কনর বদনয়নে। বকেু বদন পর দসই রাজপুত্র 
মারা দগনে িার মা আবার োজার িাকার বববনমনয় িানক আর এক দমবেেী  ুবনকর  কানে বববি করনি দিনয়নে। 
বকন্তু বারবার এই অনযায়নক সেয করনি না দপনর পবরবিি এক দাদামিাই এর সানে প্রেম র্র দেনিনে রাজেিী। 
এরপর সেজ জীবন দেনক বববচ্ছন্ন েনয় দিারাপনে োবরনয় দগনে দস; রাজেিী দেনক  েনয় দগনে  বপয়ারী বাঈজী। িার 
মা  খন সবতত্র  প্রিার করনে রাজেিীর মৃিুয েনয়নে িখন বনজ পবরিনয় বনজ গ্রানম বফনর  াওয়ার রাস্তা বিরকানের 
মনিা বন্ধ েনয় দগনে িার । নাম পবরিয় োবরনয় িানক দবুঁনি োকনি েনয়নে এক বুক  ন্ত্রণা বননয়। আনস্ত আনস্ত দস 
বপয়ারী বাঈজী দেনক বঙু্কর মা েনয় উনঠনে। বঙু্কর বদবদনদর ববনয়, বঙু্কর পিানিানা এবাং বঙু্কর মানয়র সব দাবয়ত্ব িুনে 
বননয়নে বননজর কাুঁনয। প্রেম বদনক বঙু্ক িানক বননজর মানয়র মনিা ভানোবাসনেও ববনয়র পর িার আিরণ বদনে 
দগনে। িাই দিষ জীবনন িানক বাবি োিনি েনয়নে।  
          ‘শ্রীকান্ত’ উপনযানস পাই  বববােনক দকন্দ্র কনর আর এক হৃদয় ববদারক কাবেনী। বহু ভাষাভাষীর আবাসভূবম 
ভারিবষত দকান বদনই জািপানির ঊনবত উঠনি পানরবন। বববাে দ নেিু আমানদর প্রািীন সাংস্কার িাই আমরা সব 
সময় িায় বননজনদর স্বজাবির র্নর দববাবেক সম্পকত স্থাপন করনি। এমনবক সমানজর রিিিুর ভনয় অননক সময় 
আমরা বাযয েয় অবনচ্ছা সনেও বববানে রাজী েনি। এই উপনযানসও আমরা দদবখ বঙ্গবাসী দগৌরী বিওয়াবর সুদূর 
ববোনরর ববনঠৌরা গ্রানমর বেনু্দস্থাবন পবরবানর দুবি দমনয়র বববাে বদনি বাযয েনয়নেন, শুযু মাত্র বঙ্গভূনম বিওয়াবর জাবির 
মানুষ দনই বনে। ফনে  বযতমাননর  রাজগ্রাম দেনক দমনয় দুবিনক পাবি বদনি েনয়নে ববনঠৌরা গ্রানম। বকন্তু বববাে সূনত্র 
ববোনর বসবাস করনেও িানদর প্রাণ ওষ্ঠাগি েনয় উনঠনে। কারণ বেনু্দস্থানী খাদযাভযানস িারা অভযস্ত নয়, অনযবদনক 
বেবন্দ ভাষা িানদর কানে দবাযগময নয়। িাই স্বভূনম বফনর  াওয়ার জনয বিকনির িানন িারা েিফি কনরনে। বি 
দমনয়বির অববরাম কান্নায় ববরি েনয় িার শ্বশুর বাবির দোকজন িানক িাবস্ত বদনয়নে। আর দসই অপমানন গোয় দবি 
বদনয় আত্মেিযা কনরনে দস। এই সিয িাপা বদনয় দমনয়বির শ্বশুর বাবির দোকজন প্রিার করনে দমনয়বি অসুস্থ েনয় 
মারা দগনে। শুযু িাই নয়, দমনয়বির বাবার বাবি দেনক আসা বিবঠপনত্রর কো িারা দমনয়দুবির কানে দগাপন দরনখনে। 
দ  দমনয়বি দবুঁনি আনে িার সারা িরীনর প্রোনরর বিহ্ন। িাই একরবত্ত দমনয়িা এক অনিনা সন্নযাসীর মুনখ বাাংো ভাষা 
শুনন অনঝার নয়নন দকুঁনদ উনঠনে। কাির আনবদন দরনখনে বিবন দ ন  িার বাবানক সব জানান। আর িার বাবা দ ন 
িানক এখান দেনক বননয়  ায়। িা না েনে দস বদবদর পন্থা অনুসরণ করনব।  
          আজও আমানদর সমানজ দমনয়নদর জীবনন ববনয়িানকই দববি প্রাযানয দদওয়া েয়। িাই পুুঁিুর ববনয় দভনঙ 
 াওয়ার সকনে বিবন্তি েনয়নে। আসনে কাবেদাস বাবুর মনিা যনী বযবির দোি দেনের সনঙ্গ পুুঁিুর মনিা বনম্নমযযববত্ত 
পবরবানরর দমনয়র ববনয় দভনঙ  াওয়ায় স্বাভাববক। িাই সঙ্গি কারনণই  ববনয়িা দভনঙ দগনে। এরপর পুুঁিুর দেনক বয়নস 
বহু বনিা শ্রীকানন্তর সনঙ্গ পুুঁিুর ববনয় বদনি ঠাকুরদা এনকবানর মবরয়া েনয় উনঠনেন। শ্রীকানন্তর মিামি সবঠক ভানব 
না দজননই ববনয়র কো প্রিার করনেন বিবন। এমনবক পুুঁিুনক বননয় শ্রীকানন্তর কেকািার বাবিনি োবজর েনয়নেন। 

http://www.tirj.org.in/


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

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-2 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 10-16 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 14 of 16 
 

আর শ্রীকান্ত  খন ববনয়র কো অস্বীকার কনরনে িখন গ্রানমর পুরুষরা রানগ অবস্থর েনয় উনঠনে আর দমনয়রা শুরু 
কনরনে কান্নাকাবি। পুুঁিুর মা পুুঁিুনক বনেনে–  

“ও েিভাগী আমানদর সবাইনক দখনয় িনব  ানব। ওর এমবন কপাে দ , ও িাইনে সমুদু্দর প তন্ত শুবকনয় 
 ায়, -মরা দিাে মাে জনে পাোয়। এমন ওর েনব না দিা েনব কার?” 

১২ 
এমবননি বববাে দভনঙ  াওয়ার সাংবানদ দস সবার দিানখর আিানে মুখ েুবকনয়নে। িার উপর িার মানয়র এই অপমানন 
শ্রীকানন্তর বননজরই মনন েনয়নে –  

“বক দুঃভতাগয েইয়াই ইোরা জেগ্রেণ কনর?” ১৩ 
িরৎিনন্দ্রর িনটাপাযযায় ‘ববরাজনবৌ’ উপনযানস দদবখ বববােনক দকন্দ্র কনর একিা পবরবার দিষ েনয় দগনে। বননজর 
িমিার বাইনর বগনয় নীোম্বর িার দবাননর ববনয়র বযবস্থা কনরবেে। এমনবক দবাননর বনরর পিানিানার সমস্ত খরি 
বেন করনি রাজী েনয়বেে। এরপর বনয়বির অবভিানপর মনিা েঠাৎ শুরু েনয়বেে আজো। ফনে পরপর দুবি বের 
দকান ফসে উৎপন্ন েয়বন। িাবরবদক বদনয় িবির সমু্মখীন েনয় নীোম্বর দকানঠাসা েনয় পনিবেে। িার বসি বাবি 
বনোনম উনঠবেে। সববকেু োবরনয় দস বনঃস্ব েনয়  ায়। ফনে সাংসানর অভানবর অবনবা ত পবরণবি অিাবন্ত শুরু েয়। 
এমনবক নীোম্বর ও ববরানজর অিুি ভানোবাসার বন্ধন দভনঙ খান খান েনয়  ায়। পারস্পবরক ভুে দবাঝাবুবঝ আর 
অমূেক সনন্দনের জ্বাো সেয করনি না দপনর ববরাজ োবরনয়  ায়  বনরুনদ্দনির পনে।  
           বকন্তু এই দুঃভতাগযনক  সারা জীবন  দমনন বননয় দবুঁনি োনকনা প্রবিবি দমনয়। সেয করনি করনি  খন িানদর 
দয যর বাুঁয দভনঙ  ায়, িখন িারা প্রবিবাদী েনয় ওনঠ। এরকম একিা িবরত্র ‘শ্রীকান্ত’ উপনযানসর অভয়া। বপিৃ-
মািৃেীন অভয়ানক িারা স্বামী একা দফনে বমতায় পাবি দদয়। বকেু বদন বিবঠপত্র ও িাকা পয়সা পাঠাননার পর বমতায় 
অনয এক দমনয়নক ববনয় কনর অভয়ানক ভুনে  ায়। অভয়া বমতায়  এনেও িানক িার স্বামী না দিনার ভান কনর। পনর 
অননকিা দানয় পনিই অভয়ার স্তুবি কনর জীবন ও িাকরী বাুঁিানি িায়। িাকবরর সমসযার  খন সমাযান েনয়  ায় 
িখন আবার শুরু কনর বজজ্ঞাসাবাদ। এমনবক স্বামীর ববনা অনুমবিনি অনয পুরুনষর সনঙ্গ ববনদনি পাবি দদওয়ার সােস 
দদখাননার জনয  বনমতম প্রোর করনিও বপেুপা েয়না। স্বামীর প্রিারণা, বমেযািার এবাং সিীন কাুঁিা বননয় স্বামীর র্র 
করনি রাজী েনয়বেে অভয়া বকন্তু দ  মুহুনিত িার স্বামী িানক বমেযা সনন্দনে অিযািার কনরনে দসই মুেূনিত দস বফনর 
এনসনে দরাবেনীদার কানে। উপেবি করনি পানরনে বমেযা ভানোবাসা বননয় বাুঁিার দকান স্বােতকিা  দনই। িার দেনক 
দরাবেনীর ভানোবাসানক গ্রেণ কনর সম্মাননর সনঙ্গ  বাুঁিা অননক দেয়। িাই পুরািন জীবননক ভুনে নিুন কনর বাুঁিনি 
দিনয়নে দস; সাাঁজানি দিনয়নে স্বনপ্নর সাংসার। শ্রীকান্তনক বনেনে –   

“একবদন আমানক বদনয় ববনয়র মন্ত্র ববেনয় দনওয়া েনয়বেে- দসই ববেনয় দনওয়ািাই বক আমার জীবনন 
একমাত্র সিয, আর সমস্তই এনকবানর বমেযা? এি বি অনযায়,  এি বি বনষু্ঠর অিযািার বকেুই আমার পনি 
এনকবানর বকেু না? আর আমার পত্নীনত্বর অবযকার দনই, আমার মা েবার অবযকার দনই- সমাজ, সাংসার, 
আনন্দ বকেুনিই আর আমার বকেুমাত্র অবযকার দনই? একজন বনদতয়, বমেযাবাদী, কদািারী স্বামী ববনা দদানষ 
িার স্ত্রীনক িাবিনয় বদনে বনেই বক িার সমস্ত নারীত্ব বযােত, পঙু্গ েওয়া িাই?” ১৪ 

এখাননই দেনম োনকবন অভয়া, দস আরও জাবননয়নে –  
“এখন িার স্ত্রী, িার দেনেপুনে, িার ভােবাসা বকেুই আমার বননজর নয়। িবুও িাুঁরই কানে িার একিা 
গবনকার মি পনি োকানিই বক আমার জীবন ফুনে- ফনে ভনর উনঠ সােতক েনিা শ্রীকান্তবাবু? আর দসই 
বনস্ফেিার দুঃখিাই সারা জীবন বনয় দবিাননাই বক আমার নারী জনের সবনিনয় বি সাযনা? দরাবেনী বাবুনক 
ি আপবন দদনখ দগনেন? িাুঁর ভানোবাসা ি আপনার অনগাির দনই; এমন দোনকর সমস্ত জীবনিা পঙু্গ কনর 
বদনয় আর আবম সিী নাম বকননি িাইনন শ্রীকান্তবাবু।” ১৫ 

আসনে পুরুষ প্রযান সমাজ সারা জীবন বননজর মনিা কনর নারীনদর িাবেি কনরনে। িাই সমানজ 'সিী', 'পবিব্রিা' 
িনব্দর এনিা কদর। প্রাববন্ধক অন্নদািঙ্কর রায় প্রশ্ন িুনেনেন –   

“নারীনক সেযবমতণী বো দগনে, বকন্তু পুরুষনক সেযমতী বো েয় না দকন?” 
১৬ 
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ইবসননর ‘ডেস োউস’ নািনকর নাবয়কা দনারা  ো ে বনেনে, নারী প্রেনম মানুষ, পনর িার  অনয পবরিয়। রবীন্দ্রনাে 
ঠাকুনরর 'স্ত্রীর পত্র' গনল্পর নাবয়কা মৃণােও একই কো বনেনে। একজন দমনয় জনের পর কখননা পবরবানরর মুনখ 
োবস দফািানি পানরনা। এমনবক মৃিুযর মুখ দেনক বফনর এনেও িানক শুননি েয় নানান মন্তবয। মৃণাে ও িার ভাই 
একসনঙ্গ অসুস্থ েনেও,  খন িার ভাই মারা দগনে আর দস দবুঁনি উনঠনে িখন আত্মীয়রা বনেনে –  

“মৃণাে দমনয় বক না, িাই ও বাুঁিনো, দবিানেনে েনে বক আর রিা দপি?” ১৭ 

          মৃণাে দ মন রূপসী দিমবন বুবদ্ধমিী। িার শ্বশুর বাবির দোকজন িার রূনপর কো ভুেনেও িার বুবদ্ধর 
কো ভুেনি পানরবন। িাই িানক দমনয়জযািা বনে গাে দদয়। বকেু বদন পর িার বনিা জার দবান বপিৃ-
মািৃেীন  ববনু্দ  অননকিা বনরােয় েনয়ই িানদর বাবিনি আনস। মৃণানের শ্বশুর বাবির দোকজন একিা পাগনের সনঙ্গ 
ববনু্দর ববনয় বদনয় দদয়। মৃণাে জাননি দপনর এই অনযানয়র িীব্র প্রবিবাদ কনর। ববনু্দনক দকন্দ্র কনর এক গভীর 
সমসযায় জবিনয়  ায় মৃণাে। ফনে সাংসানর বনিয অিাবন্ত অবনবা ত েনয় ওনঠ। এই সমসযা দেনক মৃণােনক মুবি বদনি 
এবাং বননজ বিরকানের মনিা মুবি দপনি ববনু্দ গানয় আগুন বদনয় মারা  ায়। ববনু্দর মৃিুয মৃণােনক সনিিন কনর দদয়। 
দস বুঝনি পানর দ খানন মননর বমে দনই দসখানন োকার দকান অেত  দনই। বাবির দবৌ েনয় বাুঁিার দকান স্বােতকিা 
দনই,  বদ দস মানুষ েনয় বাুঁিনি না পানর। িাই শ্রীনিত্র বগনয় ববিাে সমুনদ্রর মুনখামুবখ দাুঁবিনয় দস বননজনক আববষ্কার 
কনরনে –  

“আজ পনননরা বের পনর এই সমুনদ্রর যানর দাুঁবিনয় জাননি দপনরবে, আমার জগৎ এবাং জগদীশ্বনরর সনঙ্গ 
আমার অনয সম্বন্ধও আনে।” ১৮ 

 
শুযু িাই নয়, স্বামীনক বিরকানের মনিা মুবি বদনয় পত্র পাবঠনয় বদনয়বে শ্বশুর বাবির উনদ্দনিয – 

“আবম আর দিামানদর দসই সািাি নম্বর মাখন বিানের গবেনি বফরনবা না। আবম ববনু্দনক দদনখবে। 
সাংসানরর মাঝখানন দমনয়মানুনষর পবরিয়িা দ  বক িা আবম দপনয়বে। আর আমার দরকার দনই।” ১৯ 

মৃণানের মনিা আত্মসম্মাননর িাবগনদ িি ববিি েনি দদবখ রবীন্দ্রনাে ঠাকুনরর 'দ াগান াগ' উপনযানসর কুমুবদনীনক। 
স্বামী মযুসূদননর বযাবভিারনক দস দমনন বননি পানরবন। এই বববাে ববেভূতি সম্পনকতর জনযই স্বামী ও শ্বশুরবাবি দেনি 
দাদার কানে বফনর আনস কুমু। দাদা ববপ্রদানসর কানে বনে - 

“আবম ওনদর বি দবৌ, িার বক দকান মানন আনে,  বদ আবম কুমু না েয়।” ২০ 
 বদও কুমুনক মাো নি করনি েনয়বেে পবরবস্থবির কানে। দমনন বননি েনয়বেে সামাবজক অনুিাসন। বকন্তু সামাবজক 
অনুিাসন সবনমনয় সবসময় দমনন দনয় না। িাই মাবণক বনন্দযাপাযযায় 'মীমাাংসা' গনল্পর িাবররীক ভানব অসুস্থ দমনয়বি 
 খন দদখনো িার বাবার িাকার বববনমনয় িার মনিা পঙু্গ দমনয়নক একজন সুস্থ দেনে ববনয় করনে িখন িার বুঝনি 
অসুববযা েয়বন, এখানন দুবি মানুনষর ববনয় েনচ্ছ না, ববনয় েনচ্ছ িাকার সনঙ্গ মানুনষর। িাই দস ববনয়র বসদ্ধান্ত দেনক 
সনর এনসনে। িার বাবা দজার কনরও িানক ববনয় বদনি পানরবন। রবীন্দ্রনাে ঠাকুনরর 'অপবরবিিা 'গনল্পর কেযাণী 
বববাে বাসর দেনক উনঠ আসনি দপনরবেে। বববাে োিা নারী জীবন  বযােত- একো নাসযাৎ  কনর বদনয় বাচ্চা বাচ্চা 
দমনয়নদর বননয় শুরু কনরবেে সু্কে। দদিমািৃকার দসবায় আত্মবননয়াগ কনর খুুঁনজ বননয়বেে জীবননর স্বােতকিা। গনল্পর 
নায়ক বননজর ভুে বুঝনি দপনর মািুেনক দূর কনর বদনয় কেযাণীর বাবার কানে বগনয়  দাুঁবিনয়বেে নি মস্তনক। 
কেযাণীর বাবা িানক িমা কনর বদনয় দমনয়নক িার োনি িুনে বদনি দিনয়বেনেন বকন্তু কেযাণী রাজী েয়বন।  দস 
পবরস্কার জাবননয়নে – 

“আবম বববাে কবরব না।” ২১ 
           বদন  ায়, বের  ায়। বদনে  ায় মানুনষর দপািাক-পবরচ্ছদ, পাবরপাবশ্বতক পবরনবি। বকন্তু মন ও মানবসকিার 
দিনত্র আমরা দ  বিবমনর বেোম, দসই বিবমনরই দেনক  ায়। িাই স্বাযীনিার এনিা বের পনরও আজও সাংবাদপনত্রর 
পািা খুেনেই আমানদর দিানখ পনি গৃেবযূ েিযা। আজ েয়নিা পবরসাংখযাননর ববিানর োত্রনদর দেনক োত্রীরা বিিা 
দিনত্র অননক দববি এবগনয়, বকন্তু এই এবগনয় োকা োত্রীনদর সবার েিযই বক স্ববনভতর েওয়া?  নাবক বাবার কোবজতি 

http://www.tirj.org.in/


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

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-2 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 10-16 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 16 of 16 
 

িাকায় বববাে বন্ধনন আবদ্ধ েওয়া?  আসনে দোিনবো দেনকই দবৌ সাবজনয় দ  স্বপ্ন িানদর দদখাননা েয়, বা বাবিনি 
মানক সাংসানরর কানজ বযাস্ত দদনখ দোিনবোয় পুিুনের ববনয় বদনয় দ  দখোর্র দস পানি, িখন দেনকই িার মননর 
গেীন দকানন োবেি েয় বববানের স্বপ্ন। শুযুমাত্র অবিবিি বা অল্প বিবিি দমনয়রাই নয়, স্ব স্ব দিনত্র প্রবিবষ্ঠি দমনয়রাও 
বববােিানকই জীবননর একমাত্র েিয মনন কনর দামী আসবাব, গয়নার বববনমনয় বববানে রাজী েয়। আর আমরা বকেু 
দমনয়রা অসনভযর  মনিা পুরুষনদর কোর সূত্র যনর পণপ্রোনক সমেতন কবর। আমরা বিবিি স্ববনভতর দমনয়রা িাইনা 
বনেই েয়নিা সমানজর দকান পবরবিতন েয়না।  আর এর ফে দভাগ করনি েয় সমস্ত দমনয়নদর।   
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