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Abstract  
পুরুষ এবাং নারীর োমাণজক অবস্থাসনর মসধ্য োময কখসনাই ণিল না। শুধু্মাত্র ভারতবসষের েমাসজ নে। নানা দেসশর 
ইণতহাসে নানা অধ্যাসে বাসর বাসরই দেখা দগসি নারীসের অতযাচাণরত হ’বার ইণতবৃত্ত। মধ্য ুসগর ইওসরাসপ স্বামীরা  ুসে 
 াবার আসগ স্ত্রীসের দকামসর পণরসে ণেসতন দচণিণট দবল্ট।  ুে দেসক ণফসর এসে ঐ দবল্ট খুলসতন। স্ত্রী-র প্রণত অণবশ্বাসের 
ণচহ্ন এ’ণট,  ণেও পুরুসষর ণবশ্বস্ততা ণনসে প্রশ্ন দতালা হ’ত না। এগুণল বাস্তব— ণকন্তু োণহসতয অসনকেমসেই এই অোসমযর 
প্রণতবাে করা হ’ত। গ্রীক নাটক ‘সমসেো’সত স্বামী দজেসনর অনযাে কা েকলাসপর প্রণতবাে কসরণিসলন দমসেো। স্বামীকতৃেক 
প্রবণিত হ’বার দবেনা ণতণন ণনশু্চসপ েহয কসরনণন বরাং স্বামীর ণপ্রে েুই পুত্রসক ( ারা দমসেোরও পুত্র) হতযা ক’সর ণনষু্ঠর 
প্রণতসশাধ্ ণনসেণিসলন। অেোৎ, বাস্তসব অতযাচাণরত হওো এবাং োণহসতয প্রণতবােী হওোর উত্তরাণধ্কার বহু পুরাতন।  
         এই প্রণতবাসের ণেম অণভনব ণকিু নে। োণহণতযক অসনক েমসেই এই কাঠাসমাসত রক্তমাাংে আসরাপ ক’দর 
কাণহণন বেন কসরন। েমাজণবজ্ঞাসনর েৃণিসত এই ণেম বাস্তসবর েসে েম্পণকেত বসট ণকন্তু ঘটনার প্রণতণিো হেসতা 
োণহসতয ণভন্নভাসব ণচণত্রত হে। োণহসতয এরকমটা অসনকেমসে দেখা  াে, দ , ণবেযা এবাং দ াগযতাে নারী পুরুসষর দচসে 
অগ্রের অেচ পুরুষকতৃেক গৃহীত দকাসনা ণেোন্ত মানয করার ফসল তার জীবন হ’সে  াসে এসলাসমসলা। কখসনা দেখা  াে, 
দ , দকাসনা নারী োমাণজক অণভমসতর ণবরুসে দকাসনা  ুণক্তণেে মত দপাষি করসি এবাং দে িমশঃ ঘসর ও বাইসর 
দকািঠাো হ’সে  াসে। এরা দকউই ণকন্তু লড়াইসের মেোন দিসড় পালাসে না, দ সহতু নঞেেকতা োণহসতয প্রতযাণশত 
নে। অেোৎ দমাদ্দা কোটা এ-ই, দ , বাস্তসব দহসর  াওো নারীরা োণহসতয ণজসত  াসেন। আবার এ েতযটাও োমসন চসল 
আেসি দ , প্রোণবরুে পসে হাাঁটসত দগসল েমনপীড়ন অবশয বরাদ্দ কী বাস্তসব, ণক োণহসতয।   
         েমাসজ  া ণকিু ঘটসত োসক, তা িমশঃ েমাজতাণিক ইণতহাসের পাতাে চসল দ সত োসক। একইেসে তা 
ণবণিো করসত োসক োণহণতযসকর মানণেক গসবষিাগাসর, দ খান দেসক জন্ম দনে প্রণতবাে। এই প্রণতবাে পুরুসষর কলম 
দেসক আেসত পাসর, তসব নারীরা দলখনী দেসক তা আসরা বযাপ্ত এবাং গভীর দচহারাে আো েম্ভবপর। আর োণহণতযক নারী 
বা পুরুষ  াই-ই দহান, এই প্রণতবাে করাটা তাাঁর অবশযকতেবয। ‘নযাসের ণবজে’সক পণরসু্ফট কসর দতালবার ননণতক োণেত্ব 
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োণহণতযসকর আসি। দেই প্রণতবােগুণলসকই ণবসেষি ক’সর নবনীতা দেবসেসনর দলখাে উপণস্থত কসেকণট কনযার ণবষসে 
একণট ধ্ারিা নতরী করবার দচিা করা হসেসি। 

______________________________________________________ 

Discussion   
পুরাকাসল রণচত ঋসেসের দোসক নারীসের ণবষসে েম্মাননা এবাং অবমাননা— এই েু’প্রকার উোহরি-ই দেখা দগসি। 
েম্ভবতঃ েমাসজও নারীসের ণবষসে এই েু’প্রকার েৃণিভেীই প্রচণলত ণিল তখন এবাং এখনও তা আসি। এ েু’দের মধ্যবতেী 
স্তর— না েম্মান না অপমান। নারীসক শুধু্মাত্র মানুষ ণহোসবই ম োো দেওো- এইটা দবজাে কণঠন একটা কাজ। েমাজ 
 ত োমসনর ণেসক এসগাে তার েসে ভারোময দরসখ বেলাে েমাসজর বাইসরর ও ণভতসরর গড়ন। এই বেসলর প্রভাব 
পুরুসষর দচসেও দবণশ পসড় নারীর ওপর। নারীস্বাধ্ীনতার পসে অসনক বাধ্াণবপে আসি। েমাসজর েমনপীড়সনর দেউ 
নারীসের জীবসন অণধ্ক উতু্তে হ’দে আসে। দেই দেউসের ধ্াক্কাে বাস্তসবর নারী আহত হ’দত পাসর, োণহসতযর নারী ণকন্তু 
পসড় দগসলও উসঠ োাঁড়াে এবাং ঘুসর োাঁড়াবার দচিা কসর। অন্ততঃ, কোোণহসতয নবনীতা দেবসেন দতমনভাসবই নারীচণরত্র 
ণচত্রসির দচিা কসরসিন। এই কাজণট করবার জনয ণতণন পুরাসির ণকিু কাণহণনর নবণনমোি কসরসিন।  
         তাাঁর গসল্প রসেসি জনকেুণহতা েীতা-র কো। প্রকৃণতকনযা েীতা রামচসের স্ত্রী ণকন্তু স্ত্রী-র প্রাপয ম োো ণতণন 
পানণন। এর ণবণবধ্ উোহরি আসি। েীতা  খন অসশাকবসন বণিনী, তখন রাবসির েসে রামলক্ষ্মসির প্রবল  ুে হ’ণেল। 
রাম লক্ষ্মি উভসেই বািণবে হ’দে মৃতপ্রাে। তবু রামচে দকাসনামসত উসঠ বেসলন এবাং লক্ষ্মসির এইপ্রকার েুেেশা দেসখ 
েীতাসকই তার জনয োেী ক’দর ণবলাপ করসত লাগসলন— 

“হাে জানকী, দতামার জনযই আজ আমাসের পণরবাসরর এই েুরবস্থা। …হাে লক্ষ্মি ভাইণট, একবার 
দচাখ দমসল চাও--- আণম েীতা-উোর তযাগ ক’দর দতামাসকই দকাসল ণনসে গৃসহ প্রতযাবতেন করসবা। 
…িলাকলামেী েীতা চুসলাে  াক, ভাইণট আমার একবার দচাখ দমলুক--- দহ ঈশ্বর।”১  
 

েীতা  ণেও প্রেসম দভসবণিসলন, দ  এ ণনশ্চে রাক্ষেী-মাো ণকন্তু েতযবাণেনী েরমার কোে তাাঁর ভুল ভাঙসলা। অপমাণনত 
েীতা অণিকুন্ড প্রস্তুত করসলন। ণকন্তু ঝাাঁপ দেবার পূবেমুহূসতে নারে আণবভূেত হ’দলন এবাং তাাঁর চতুর দস্তাকবাসকয েীতা ণনবৃত্ত 
হ’দলন। রামচে অণচসরই েীতা উোসর আেসবন, েীতা হসবন  মজপুসত্রর জননী, অস াধ্যার রাজমণহষী এবাং আণে 
মহাকাসবযর মহানাণেকা, এইেব কো শুসন েীতা দমাহগ্রস্ত হ’দলন। ণতণন অণিকুসন্ড ঝাাঁপ ণেসলন না এবাং ভণবষযৎ তাাঁর জনয 
প্রস্তুত ক’দর রাখসলা েীঘেতর আসরা এক েহনজ্বালা। গল্পণটর নাম ‘অমরসত্বর ফাাঁসে’।  
        অপর একণট গল্প ‘বেুমতীর দকরামণত’। গসল্পর দপ্রক্ষাপট োংসক্ষসপ এইপ্রকার, দ , েীতাসেবীর পূতচণরত্র ণনসেও 
অস াধ্যাবােীসের অসনসকর মসন োংশে দজসগসি, এ ণবষসে নানাপ্রকার কানাকাণন চলসি, রামচসের েসিহবাণতক িমশঃ 
দবসড়ই চসলসি, েীতা মমোহত। তখন রামচে আসরকবার অণিপরীক্ষার ণেন ণস্থর করসলন।  

“বারবার পৃণেবীর মানুসষর োমসন ণোংসহর োকোে দেখাসনার মতন েীতাসক ণেসে আগুসন ঝাাঁপ দেওোসত 
রাসমর খুব ভাসলা লাসগ। েীতা ঝাাঁপ দেসবন, মযাণজসকর মতন আগুন ণনসভ  াসব, অণিসেব েশরীসর েীতাসক 
দকাসল কসর উসঠ আেসবন— “এই দমসে দেবীতুলযা, অপাপণবো” বসল রাসমর হাসত তুসল দেসবন— এ েৃশয 
 ারাই দেখসব তারা ণবসমাণহত হসত বাধ্য। অস াধ্যাসত দকউ এ মযাণজক-সশাটা দেসখণন। ওটা হসেণিল 
লঙ্কাপুরীসত।”২  

 
পুনরাে অণিপরীক্ষার প্রস্তাসব েীতা নধ্ ে হারাসলন এবাং পাতালপ্রসবশ করসলন। তসব, অনণতণবলসে মসতেয দরসখ আো 
লবকুসশর জনয তাাঁর মনসকমন করসত লাগসলা। পাতাসলর নাগরাসজয তাাঁসক ব্রসতশ্বরী দেবী ব’সল পুসজা করা হ’সত লাগসলা, 
তবু তাাঁর মন মানসলা না। অবসশসষ বেুমতী দেবী মহাবলী বােুকী নাসগর োহাস য অস াধ্যানগরী দেসক লবকুশসক আণনসে 
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ণনসলন পাতাসল। েীতার মন আনসি পণরপূিে হ’সে দগল। তািাড়া, েীতার অনুপণস্থণত এবাং রামচসের অমসনাস াসগর ফসল 
িাড়া-গরুর মত ঘুসর দবড়াসনা লবকুশ েুই ভাই িমশঃ পাতাসলর নাগরাসজযর েুশৃঙ্খল জীবসন অভযস্ত হ’সে উঠল।  

“কণঠন অস্ত্রণবেযা দতা তারা জানতই, আর জানত রামােি গান করসত। এখাসন ণশখল দেবা শুশ্রূষা, দেলাই 
দফাাঁড়াই, রান্নাবান্না, নৃতযগীত, নাটযাণভনে, দ াগােন, কুাংফু, কযারাসট। এমণনভাসব লবকুশ নাগসলাসক দেসকই 
অস াধ্যার রাজণোংহােসনর জনয প্রস্তুত হসত লাগল।”৩ 

 

এ দ ন প্রকারান্তসর দলণখকা পাঠকসক জাণনসে ণেসলন দ , রাজার দিসল হ’সলই রাজা হ’বার দ াগয হে না, তাসক ণশখসত 
হে আরও অসনক ণকিু। তখনই পাঠসকর মসন একটা োংশে আবণতেত হ’সত োসক, দ , রামচেও ণক এত ণকিু দজসনশুসন 
তসব ণোংহােসন বসেণিসলন? তা’হসল েীতাসক েসিহ করবার ণপিসন  সেি  ুণক্ত না োকা েসিও, ণতণন ঐ কাজ কসরণিসলন 
ণক কসর!  
         প্রেসম েীতা এবাং তারপসর লবকুসশর অেৃশয হ’সে  াবার ফসল, অস াধ্যার প্রজারা দক্ষসপ উঠল। খবর পাওো 
দগল, দ , এাঁরা আসিন নাগরাসজয। হনুমান এবাং লক্ষ্মি— েীতার েুই ণপ্রেপাত্র এাঁসের ণফণরসে আনবার জনয নাগরাসজয 
দগসলন এবাং বযেে হ’সলন। ণবসশষতঃ পাঠাগাসর লব-কুসশর ণনণবি ভাসব পড়াসশানার েৃশয দেসখ লক্ষ্মসির মন ভসর দগল। 
উপ ুক্ত অণভভাবকসত্বর অভাসব অস াধ্যানগরীসত এরাই েুবৃেত্ত হ’সে উসঠণিল প্রাে। অতএব, লক্ষ্মি লবকুশসক ণফণরসে ণনসে 
 াবার কোটা েীতাসেবীসক বলসতই পারসলন না। পণরবসতে, ণতণন ও হনুমান ণফসর দগসলন এবাং বযেেতার বাতো জানাসলন 
রামচেসক। মণরো হ’সে, রামচে এবার হনুমানসক েসে ণনসে ণনসজ দগসলন নাগরাসজয। দ খাসন তাাঁর  সোণচত খাণতর ত্ন 
হ’ল, ণকন্তু েীতা রাসমর োমসন এসলন না। বেুমতী ও রামচসের মসধ্য ণকিু দগাপন কো হ’ল। দেই শুক্লা চতুেেশীর 
ণতণেসত, পুষ্পগন্ধ েুরণভত রাসত রামচে দটাকা ণেসলন েীতার শেনগৃসহর েরজাে।  
‘আণম রাম’--- এই দঘাষিাসত েরজা খুলল না।  
‘একটা কো ণিল দতামার েসে খুব জরুণর’ – এই বক্তসবযও েরজা খুলল না বরাং শেনগৃসহর েীপণটও ণনসভ দগল।  
        এই হ’ল েীতার প্রতযাখযান। লবকুশসক অস াধ্যাে ণফণরসে ণেসত রাণজ হ’সলন ণতণন একণট শসতে, দ , লবকুসশর 
ণশক্ষােীক্ষার োণেত্ব োকসব হনুমাসনর হাসত। রামচসের হাসত নে, কারি রাসমর অ ত্ন ও অবসহলাে ওরা নি হ’সত 
বসেণিল। এই ণতরস্কারমূলক কোও রামচেসক শুনসত হ’ল! বাহযতঃ এই শতে ণেসেণিসলন বেুমতী, ণকন্তু এর ণপিসন 
েীতার েমেেন ণিল।  
        শুধু্ মাত্র অবসহলা ও আঘাত েহয করা নে, প্রতযাঘাসতর বৃত্তান্তও ণলসখসিন নবনীতা। গল্পগুণল তারই প্রমাি। এবাং, 
শুধু্মাত্র োমাণজক আচার আচরি বা কতেবযপালসনর বযেেতাই নে, দশৌস ে-ও দ  রামচে একসমবাণিতীেম নন, তার প্রমাি 
দরসখসিন দলণখকা একণট গসল্প। এণট অবশয রামােসির স্বীকৃত তেয দ  লবকুশ রামচসের অশ্বসমধ্  সজ্ঞর দঘাড়া ধ্সরণিল, 
এবাং অস াধ্যার েব বীরবৃি দেই দঘাড়া দফরৎ আনবার লড়াইসত দহসর দগণিসলন। দে তেয এখাসন অণবকৃত আসি। তসব 
দলণখকারও ণকিু োংস াজন আসি। রামচে  খন ঐ েুই ভাইসের বীরসত্বর প্রভূত প্রশাংো ক’সর, তাসের ভাগযবান ণপতার 
নামণট শুনসত চাইসলন— তখন তারা রামচসের নাসমাচ্চারিমাত্র করল না, (অেোৎ রাসমর এতটুকুও গণবেত হ’ওোর েুস াগ 
দনই এখাসন), পণরবসতে দহসে বলসল— 

“আমাসের ণপতার নাসম আপনার কাজ দনই, বরাং ণনসজর ইিসেসবর নাম করুন, আপনাসক আজ আর দকউ 
রক্ষা করসত পারসতা না। দকবল মাতৃবাকয অনণতিময, তাই মাসের আসেসশ আমরা আপনার প্রাি ণফণরসে 
এসনণি। এই নাণক ইক্ষ্বাকু বাংসশর বীরত্ব? আমরা বীর নই। আপনারাই অক্ষম।”৪ 

খুব স্পিভাসব বুণঝসে দেওো হ’ল দ , রামচে নন, েীতাসেবীই তাসের চাণলকাশণক্ত।    
 
        রামচে স্ত্রী-পুত্রসক অস াধ্যাে ণনসে দ সত চাইসলন। েীতা রাণজ হ’সলন না। ণতণন বাল্মীণকসক একটা বাকয বলসলন। 
তা হ’ল--- 
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“রাসজযর ণনিুকসের েভাে দিসক এসন ণেসনর পর ণেন আপন ধ্মেপত্নীর নাসম ণমেযা ণনিা ণ ণন দোৎোসহ 
শ্রবি কসরন এবাং দেই মসত জনণপ্রেতার দলাসভ ণনসেোসষর শাণস্ত ণবধ্ান কসরন, দেই স্বামীর ঘর করসত আপণন 
আমাসক বলসবন না।”৫  
 

েীতার মসনর েপেসি দবাধ্হে রামচে এবার েবেপ্রেম ণনসজসকও দেখসত দপসলন। ণকন্তু ণতণন ণনসজসক দশাধ্রাসলন না। 
বরাং অস াধ্যাে ণফসর এসে, ণতণন রুেিার কসক্ষ েুই ঘণনষ্ঠ উপসেিার েসে পরামশে করসত বেসলন। তাাঁর ভাইরা ঘুিাক্ষসরও 
এই নবঠসকর কো জানসত পারসলন না। ঐ পরামশে অনু ােী, েীতাসক অসনক বুণঝসে, অস াধ্যার রাজেভাে আনা হ’ল 
এবাং ইো কসরই রামচে পুনরাে অণিপরীক্ষার কো বলসলন। রাম জানসতন, দ  ণোংহােসন েীতাসক বোসনা হসেসি, 
দেইণট রোতসল দনসম  াসব  ণে একণট দবাতাম দটপা হে। অপমাণনতা েীতা  খন মা বেুন্ধরাসক িাকসিন, তখনই রামচে 
ঐ দবাতামণট ণটসপ ণেসলন। ণোংহােনেসমত েীতা রোতসল দনসম দগসলন। রামচে তাাঁর উপসেিাসের ণেসক তাণকসে মৃেু 
হােসলন এবাং তারপসরই বুক চাপসড় কাাঁেসত লাগসলন, দ ন মা বেুমতী অণবলসে রামচসের ণপ্রেপত্নী েীতাসেবীসক ণফণরসে 
দেন ইতযাণে বসল। েীতা ততক্ষসি ের ু নেীর তীব্র দরাসত দভসে দগসিন।  
        এই গসল্পর দ  text, তার মসধ্যই দলণখকা বুসন ণেসেসিন তাাঁর ণনজস্ব ধ্ারিাণট। তাাঁর  া অণিি, অেোৎ েীতার প্রণত 
রাসমর আেল মসনাভাবণট দলাকচকু্ষর োমসন তুসল ধ্রা— তা ণতণন োফসলযর েসে কসরসিন। রামচে পত্নীব্রত স্বামী ণিসলন 
ণক না, দে ণবষসে পাঠসকর মসন আর দকাসনা ধ্ি োসক না।  
        এ শুধু্মাত্র রাম বা েীতার কো নে। এসক বলা দ সত পাসর মণহলাসের প্রণত পুরুষসের মসনাভাসবর কো। েবেসক্ষসত্র 
এমন হে না এবাং এমন োধ্ারিীকরসির মসধ্য হেসতা ণকিু ত্রুণট-ও োকসত পাসর কারি তুলনািসম এই েব তসেযর 
পাশাপাণশ উণিণখত হসেসি, দ , লঙ্কাপুরীসত দমসেসের ম োো অসনক দবশী, এবাং রাবি তাাঁর স্ত্রী-দের অতযন্ত েম্মান কসরন। 
আবার ‘স্ত্রী-দের’ এই বহুবচনণট  খনই উচ্চাণরত হে, আধু্ণনক মনন তখনই ঐ ‘েম্মান করা’-র ণবপরীসত োক্ষয দেে।  
        নারীজগসতর কো  খন আসে, তখন তাসের কমেজগৎ এবাং মসনাজগসতর নবণচসত্রযর কোও এসে  াে। মসনাজগসত 
েব মানুষই পৃেক এবাং ‘unique’ আর কমেজগৎ অসনক েমসেই মসনাজগসতর গড়নসক প্রভাণবত কসর োসক। মানুষ  া 
 া কসর, তার ণপিসন তার মসনর দ মন একটা প্রতযক্ষ বা অপ্রতযক্ষ ণনসেেশ োসক, দতমনই মানুসষর কাসজর একটা প্রভাবও 
মসনর ওপর পসড়। এ দ ন অসনকটা কাজ আসগ, না ণক মন আসগ, এই আসলাচনাে বৃত্তাকাসর ঘুসর চলা। বরাং দেখা  াক 
নবনীতা এ ণবষসে ণকভাসব তাাঁর চণরত্রগুণলসক গসড়সিন। 
        প্রেম উোহরি অবশযই ‘বামাসবাণধ্নী’ উপনযাসের অাংশুমালা। একটু লাজুক প্রকৃণতর দমসে দে, আত্মীেস্বজন এবাং 
বনু্ধবান্ধব খুবই কম। বইখাতা-ই তার কাসির জন। বাবা-মা বা ভাই-দবান দনই, আসি স্বামী মলে, বান্ধবী মাণলনী। অাংশুমালা 
মানবীণবেযার অধ্যাণপকা- অধ্যাপনা এবাং গসবষিাে ণনরন্তর বযস্ত। রামােি ণনসে গসবষিার কাসজ দে ণকিুণেসনর জনয ণবসেসশ 
 াে এবাং দেখাসন দপ্রৌঢ়া মণহলা ওসেণন্ড-র েসে তার বনু্ধত্ব হে। জীবসনর েব কতেবয েমাপন কসর, ওসেণন্ড এসেসিন 
দলখাপড়ার জগসত। বযাপারণট অাংশুমালাসক অতযন্ত আকৃি কসর, কারি দে ণনসজও ঐ একই নবণশসিযর মানুষ। তািাড়া, 
বযণক্তমানুসষর েসে খুব দবশীরকম কো বলসত অনভযস্ত অাংশুমালা মসন মসন িাপার অক্ষসরর োসে কো বলসতই স্বেি 
দবাধ্ কসর।  
        দেসশ ণফসর আেবার পর দবশ ণকিু ঘটনা ঘসট  াে। প্রেমতঃ ণনকটবতেী বণস্তর বাণেিা কমলাম্মা বাধ্য হ’দে আশ্রে 
দনে অাংশুমালার বাণড়সত। অন্ধ্রপ্রসেসশর এই দমসেণট নাণেোংসহাসমর আো। জীবসনর অসনক কসঠার বৃত্তান্ত পার হ’দে তসব 
দে পাসের তলাে একটু মাণট দপসেসি, মুণক্ত দপসেসি স্বগ্রাসম মা-ণেণেমার জন্ম-িীতোণেসত্বর জীবন দেসক।   
        ণিতীে, রামােি ণবষসে অাংশুমালার দ  েব প্রবন্ধ ‘South Eastern Review’ -দত প্রকাণশত হে, দেগুণলর ণবষসে 
অাংশুমালার স্বামী এই মত প্রকাশ কসর, দ , অাংশু ‘সনাসটারাসেণট’ িারা ‘সফমাে’ হবার ‘ণচপ’ রাস্তাণট দবসি ণনসেসি। স্ত্রী-র 
ণবষসে স্বামীর এই মন্তবয দেসক দ  বক্তবযণট উসঠ আসে, তা হ’ল অাংশুমালার ণচন্তাভাবনা ণবষসে মলসের দকাসনা শ্রোর 
দবাধ্ দনই। একো েতয, দ , ঐ েমসে দগাটা দেশ রামভণক্তসত আপু্লত হ’দে আসি। অতএব দকান দেসশর রামােসি রাম 
েীতার োো, দকান দেসশর রামােসির েীতা রাবসির দমসে, আর দকান দেসশর রামােসি বাল্মীণক মুণন েীতার দপ্রণমক-কাম-
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পালকণপতা— এেব কো দলখা হ’দল রামভক্তরা দক্ষসপ  াসবন। ণকন্তু, আেল কোটা হ’ল একটা অযাকাসিণমক প্রবন্ধ দতা 
প্রধ্ানতঃ তসেযর ণভণত্তসতই দলখা হে, জনতার আসবগ দতা দেখাসন তত গুরুত্বপূিে নে। ণবসশষতঃ পূসবোক্ত প্রসতযকণট তেয 
টীকা এবাং দরফাসরন্স েসমত উেৃত হসেসি, এগুণল অাংশুমালার মনগড়া কো নে।  া েতয, তার ণেক দেসক ণক মুখ ঘুণরসে 
োকা  াে? অাংশুমালা এইভাসবই ভাসব। তািাড়া, ঐখাসন প্রণতপােয ণবষে ণিল ইনসেি ণেম—  া শুধু্মাত্র ইসোসরাসপ নে, 
ভারসতর ধ্রুপেী োণহসতযও দেখা  াে। অাংশু-র এই ণবশুে অযাকাসিণমক ইন্টাসরসি মলে আগ্রহী হে না, দকননা তার মসন 
হে দ , দগাটা দেসশর মানুসষর মসন রসেসি রাসমান্মােনা। েূরেশেসনর রামােসি রাম-েীতা রাবসির চণরসত্র অণভনে কসরণিসলন 
 াাঁরা, তাাঁসের ণনবোচসনর েমসে বযবহার করা হসে। এই রকম একটা েমসে অাংশুমালা দ  রামচে এবাং েীতার নাসম কুৎো 
কসরসি, এর ফসল দেশবােীর দেণন্টসমসন্ট আঘাত লাগবার  সেি েম্ভাবনা আসি।   
         এই মলে অাংশু-র অপণরণচত। অাংশুমালা হেসতা দেশবােীর আসবগ বা দেসশর অণিগভে অবস্থাটা েমযক বুঝসত 
পাসরণন ণকন্তু আেসল দে মলেসকও বুঝসত পাসরণন। এতণেন তার ধ্ারিা ণিল দ , মলে বইসপ্রমী ভাসলা এবাং দগািাসনা 
বইসের দোকাসন েুকসল তাসক বার করা কণঠন। অাংশুর ধ্ারিা ণিল দ , মলে তার গসবষিার কাজণটসক অোমানয মসন 
কসর। তার প্রকাণশত প্রবন্ধগুণল ণবষসে প্রশাংোেূচক ণচণঠপত্রগুণল দজরক্স কসর ফাইল কসর রাসখ। ণকন্তু কা েতঃ বযাপারটা 
এই দ , অাংশুমালা  ণে তার ণরোসচের ণবষেণটসক মসন কসর ‘অল নাোর অল দব্রইন্স। অযান্ড দনা হাটে’৬ তখন মলসের দচাসখ 
একটা অসচনা রূঢ় েৃণি ফুসট ওসঠ।  
        অেচ, েমে প্রমাি কসর দেে, দ , মলেই েণঠক। তাই বাল্মীণক রামােসির অণফণেোল ভাশোসনর বাইসর আসরা দ  
েব অলটারসনণটভ ভাশোন এবাং ণেমযাণটক ভযাণরসেশন আসি, দ  েব ণবষসে দলখা প্রবসন্ধর ফলশ্রুণতসত রাণশ রাণশ ণবরূপ 
েমাসলাচনা অাংশুমালার কাসি এসে  াে। মসনানীত হওো েসিও প্রবসন্ধর তৃতীে অাংশণট এণিটর প্রকাশ কসরন না। মলসের 
কনট্রাকচুোল চাকণরর বে দেশপাসন্ড মলেসক কণঠন ণকিু কো শুণনসে দেন, মলে অাংশুসক বসল--- 

“ খন গুন্ডারা দতামাসক মারসত আেসব তখন তাসের ওই কোটা বুণঝসে ণেসো ভাল কসর। দিান্ট এক্সসপক্ট 
ণম টু ণব দেোর। ইউ আর ণজওপারিাইণজাং মাই ণফউচার অযাজ ওসেল। এতেূর োণেত্বহীনতা!”৭  
       

অেচ অাংশুমালা হঠকারী নে। দে  া  া কসর তার ণপিসন তার মসনর েমেেন োসক। দে ণক ণক কসর?   
এক — দে তার গসবষিার মূল দক্ষত্র দেসক পাসশর ণেসক েসর  াে— আেসল রামােসির গঠনভণের নবজ্ঞাণনক ণবসেষি 
দেসক দে েসর  াে রামােসির প্রাি-মসনর কাসি— দমসেসের রামকোর অফশুটটা ণনসে কাজ ক’সর দে আেসল রামােসির 
ণবসৃ্তণতটাসক ধ্রসত চাে। 
েুই — দে মলসের কো না শুসন কমলাম্মাসক আশ্রে দেে। 
দকাসনা কাজটাই আপাতভাসব েুফলপ্রে হে না। প্রেম কাজটা প্রচুর পাঠকসক রাণগসে দেে। ণিতীে কাজটা মলসের কাসি 
কমলাম্মাসক এণগসে দেে। ণনসজসকই অণবশ্বাে ণিল মলসের, দে দশষ প েন্ত ণনসজসক োমসল রাখসত পাসর না।  
        পরবতেীকাসল, ‘অণভজ্ঞান’ উপনযাসে দেখা  াে অাংশুমালার েসে মলসের ণবসেে হ’সে দগসি এবাং অাংশুমালা তাাঁর 
কাজগুণলর জনয প্রশাংণেত হসেসিন, মানবীণবেযাচচোর ণবখযাত অধ্যাণপকা ণতণন। অেোৎ  া আপাত ফলাফল, তারপসরও 
অসনক ণকিু ঘসট। তাই ণনসজর ণবশ্বােণটসকই ণস্থরভাসব আাঁকসড় োকসত হে। আর তাই প্রাক্তন দপ্রণমক রণব দ  আেসল 
েমকামী, একো জানবার পর অাংশুমালার পৃণেবী তাৎক্ষণিকভাসব চুরমার হ’সে দগসলও, িমশঃ ঐ দপ্রমজীবসনর সৃ্মণত হ’সে 
ওসঠ দ ন ণবগত বেসন্তর শুকসনা পাতার রাণশ। তা উসড় দগসলও ক্ষণত দনই। অন্ধকারসক নে— ণতণন বরাবর ণবশ্বাে 
কসরসিন আসলাসত, ণতণন কখসনা তাাঁর েৃণিসক ণশকল পণরসে রাখসত চানণন, ণতণন শুধু্মাত্র লক্ষযসভসের পাণখর দচাখটুকুমাত্র 
দেসখন না, ণতণন দেসখন নীল আকাশ আর গাসির পাতাে দরাে-বাতাে। েমে এসল লক্ষযসভে ণতণন-ও করসবন, ণকন্তু 
পাণন্ডসতযর অণভমাসনর ‘রিাং দেণহ’ মূণতে ণনসে বুণের  ুেসক্ষসত্র নামসবন না। চসল- াওো-েমসের েসেও তাাঁর দকাসনা 
প্রণতিণিতা দনই। জীবসন রণব এবাং মলসের উপণস্থণতসত অাংশুমালা ণনসজসক আসরা ভাসলাভাসব বুঝসত পাসরন।    
        অবশয, ণনসজসক দবাঝা-র দকাসনা দশষ দনই। তাই ‘অণভজ্ঞান’ উপনযাসে একটু অনযপ্রকার অাংশুমালাসক দেখা  াে। 
মাণলনী এবাং েঞ্জসের কনযা পুষ্পাসক ণতণন খুব দেহ কসরন; মাণলনীর ণিতীে ণববাহ এবাং ণিতীে কনযাজসন্মর পর পুষ্পা 
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প্রধ্ানতঃ অাংশুমালার কাসিই োসক। এই পুষ্পা এক ণববাণহতা দমসে-র দপ্রসম পসড়। দেই দমসেণট অেোৎ োলমা েূরেশেসনর 
একণট জনণপ্রে দশা-এর অযাাংকর, দচহারাে এবাং োজেজ্জাে  সেি িাইণলশ। োলমাসক ভাসলাসবসেই পুষ্পা ণনসজর টু্র 
দেলফসক খুাঁসজ পাে। অাংশুমালা খবরণট শুসন স্তব্ধ হ’দে  ান। েমসপ্রসমর কারসি মাণলনী এবাং অাংশু একেমসে প্রবল কি 
দপসেসিন। পুষ্পার জনয দেই কসির পুনরাবৃণত্ত ণতণন চান না। অেচ দগ প্রাইসির পসক্ষ ণতণন দলখাসলণখ কসরন, দলসখন---  

“দগ-দলেণবোনসের েমেযা তাসের দ ৌনতা নে, তাসের েমেযা আমরা দ সহতু দহসটসরাসেকু্সোল েম্পকেসকই 
আমরা একমাত্র পণবত্র প্রাকৃণতক েম্পকে বসল ধ্সর ণনই। েমসপ্রমীসের উদ্ভট দকানও গ্রহান্তসরর প্রািী না দভসব 
েমাজ তাসের স্বাভাণবক ভাসব গ্রহি করসত ণশখসি।”৮  
 

পুষ্পাসক ণনসে দগ প্রাইসির দশাভা াত্রাসতও দগণিসলন ণতণন। ণকন্তু দ  মুহূসতে পুষ্পা ণনসজর দেকু্সোল দপ্রফাসরন্স দঘাষিা 
করল, তখনই স্থািু হ’দে দগসলন ণতণন। তিকো দলখা এককো, তি ণনসে ঘর-করা আসরক কো। স্পিভাষাে বলসল, এণট 
ণিচাণরতা—  া তাাঁর প্রাক্তন স্বামী মলসের মসধ্যও দেখা দগণিল। দে মুসখ বলত, তার দহাসমাসফাণবো দনই, অেচ েমকামীসের 
কাসি এসল  ুণক্তবণহভূেত কারসি তার ‘গা রী রী’ করত। এই আভযন্তরীি অোমঞ্জসেযর বযাপারটা দেইেমসে অাংশুমালা 
েহজভাসব দনেণন। অেচ, পণরিত বেসে অাংশুমালা দচৌধু্রী-ও একই কাজ করসলন। এণটসক পরাজসের বৃত্তান্ত বলা দ সত 
পারত  ণে না ওসেণন্ড খুব েহজভাসব অাংশুর ণচত্তেঙ্কট েূর করবার জনয বলসতন—  

“দলেণবোনে আর ণহউমযান, দে আর উইসমন, জাি লাইক ইউ অযান্ড ণম, েমেযাটা কী তসব? আমাসের দতা 
খুণশ হওো উণচত, অাংশুমালা, দ  পুষ্পা জাসন ও কী চাে।”৯ 
 

অাংশুমালা প্রেসম বুঝসতই পাসরন না দ , এই খবসর ণতণন দকমন কসর খুণশ হসবন! বরাং তাাঁর মসন হে দ , একটা কাাঁটা-
ভরা পসে ণতণন দিসড় ণেসেন দবাকা দমসেটাসক। অেোৎ মসন মসন ণতণন তাহসল েমসপ্রমসক প্রকৃণতণবরুে অস্বাভাণবক 
আচরি বসলই মসন কসরন! অবশয, পসর ণতণন স্বাভাণবক দচতনাে ণফসর আসেন, এবাং ণনসজর মানণেক েঙ্কীিেতা দেসক 
ণনসজই দবণরসে আসেন। আর তাই ণবষু্ণপুর ভ্রমসি পুষ্পার েসে োলমাসকও ণনসে দ সত রাণজ হ’দে  ান ণতণন। দলণখকা 
এখাসন একণট একো শক্তসপাক্ত ণকন্তু অধু্না ভাঙাবাণড়র প্রতীক বযবহার কসরসিন। আমাসের প্রোগত ধ্যান ধ্ারিা ঐ শক্ত 
বাণড়টার মত,  া েহসজ ভাঙসত চােণন।  া ণভতর দেসক বাধ্া ণেণেল। ণকন্তু উপ ুেপণর হাতুণড়র ঘা দখসে তা একেমসে 
সূ্তপীকৃত রাণবসশ পণরিত হ’দে দগল। নতুনসক স্থান ণেসত দগসল পুসরাসনাসক েসর দ সত হসব। এখাসন প্রাকৃণতক ণনেমও 
জেী, নবসচতনালব্ধ মানুষও জেী।  
 
         মানুসষর কাসজর প্রভাব তার মসনর ওপর পসড় ণকনা, এ ণবষসে ’মাো রসে দগল’ উপনযাসের েুষমা-র কো 
আসলাচনাস াগয। েসতসরা বির বেসে ণবসে হসেণিল তাাঁর, অতযন্ত ভীরু ও দকামল ণিসলন, েব অতযাচার দমসন ণনসতন। 
কনসভন্ট দেসক পাশ কসরই তাাঁর ণবসে হে, তারপর কসলসজ ভণতে হন। ণতনণেসনর বােভাড়া ণহসেসব একটাকা ণেসতন 
শাশুণড়, ফসল শরীর খারাপ লাগসলও ণরক্সা দনওো দ ত না। ণখসে দপসলও খাবার দকনা দ ত না। েকালসবলাে কাসজর 
দলাসকসের েসে বাণে রুণট আর গুড় দপসতন জলখাবার ণহসেসব  া ণতণন দখসত পারসতন না। িাক্তার স্বামী প্রসেনণজৎ 
তখন দমণিকযাল কসলসজ চাকুণররত এবাং পুসরা দবতন তুসল ণেসতন মাসের হাসত। স্বামী-স্ত্রী ণেসনমাে দ সত দগসল মাসের 
কাসি টাকা এবাং বাবার কাসি অনুমণত চাইসত হ’ত। প্রেম েন্তান শুভম জন্মাবার পর মাসের েসে দিসলর মন কষাকণষ 
হ’ল, অতএব ণতনজন রইসলন ভাড়াবাণড়সত। শ্বশুরমশাসের মৃতুযর পর শ্বশুরবাণড়সত ণফরসলন েুষমা, ণকন্তু শাশুণড়র শত্রুতা 
িমশঃ বাড়সত লাগল। ণতণন দিসলর কাসি পুত্রবধূ্র নাসম ণমেযা কো বলসত শুরু করসলন। অেুস্থ অবস্থাে আোসের বণেসে 
দরসখ পুত্রবধূ্সক ণেসে ণনসজর দনাাংরা কাপড় পণরষ্কার করাসতন ণতণন। প্রসেনণজৎ এই অতযাচাসরর দকাসনা প্রণতকার 
কসরনণন। তাই বুণে ণেসে দমাকাণবলা শুরু কসরণিসলন েুষমা। শ্বশুরবাণড়র ণবণচত্র অস ৌণক্তক আবহাওো দেসক পুত্রসক 
বাাঁণচসে চসলসিন, বনু্ধবান্ধসবর েসে হইচই কসর স্বাভাণবকভাসব বসড়া হসেসি দে, এণঞ্জনীোণরাং পরীক্ষার দরজাল্ট দবসরাবার 
আসগই দ  দিসল েহপাণঠনীসক ণবসে কসর দফসলসি। অতঃপর েুজসনরই দফসলাণশপ প্রাণপ্ত এবাং ণবসেশ গমন। ভট্টাচা েবাণড়র 
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োসবণক ণনেমকানুন দেসক েুষমা দবণরসে আেসত দপসরণিসলন শাশুণড়র মৃতুযর পর। প্রসেনণজৎ স্ত্রী-দক ‘ণহিু-জাগরিী’ 
োংসঘ ভণতে কসর ণেসলন। ‘ণহিু নারী েুরক্ষা েণমণত’র েসেও তাাঁসক  ুক্ত করা হে। পসর তাাঁর কাজকমে দেসক ণহিু শব্দটা 
বাে দেন েুষমা, গসড় দতাসলন ‘বাণলকা েুরক্ষাশ্রম’ এবাং ‘নারী ণন োতন প্রণতসরাধ্ োংঘ’। েমাজসেবামূলক কাসজ অবোসনর 
জনয ‘উত্তমযান অফ েয ইোর’ েম্মান লাভ কসরন ণতণন। আর কমেজীবন দেসক ণরটাোর ক’দর ঘসর বসে  ান িক্টর প্রসেনণজৎ 
ভট্টাচা ে। ণবসৃ্তত কমেজগসত ণবচরিরত েুষমা আর তাাঁর নাগাসলর মসধ্য দনই। এমন ণক স্বামীসেবা বযাপারটাসকও ণতণন আর 
গুরুত্বপূিে মসন কসরন না। েসতসরা বির বেে দেসক অসনক প্রণতকূলতা েহয ক’দর দিচণিশ বিসর দপৌঁসিণিসলন ণতণন, 
আর তার পসরর েশ বিসর ণবকণশত হসেণিল তাাঁর অন্তণনেণহত েম্ভাবনাগুণল। তাাঁর বযণক্তত্ব পণরবণতেত হ’দে দগসি। আেসল 
প্রণতণট ণিোরই প্রণতণিো আসি।  
         ‘পাণড়’ উপনযাসে শণমতা নাসম একণট চণরত্র আসি। েন্তানজসন্মর জনয তখনও প্রস্তুত ণিসলন না তার মা। ফসল 
শণমতা মাসের পণরবসতে তার বাবার কাসির মানুষ হ’দে উসঠণিল। কানপুর আই.আই.ণট দেসক ইসলকট্রণনক এণঞ্জনীোণরাং-
দের ণিগ্রী দপল শণমতা এবাং প্রেম দপ্রণমক কণপসলর দেসক দপল ণবশ্বােঘাতকতা। োংোসর অনাহুত শণমতা দচসেণিল দ , 
দকউ তার অণস্তত্বটাসক গুরুত্বপূিে মসন করুক। কণপল-কাসন্ডর পর দে ণনসজই জণজেো ণনবােী বাাংলাসেশী পাত্র অণনরুসের 
েসে দ াগাস াগ কসরণিল ণনসজর জীবনসক একটা নতুন োংজ্ঞা দেবার জনয। ণকন্তু এই ণববাহ িমশঃ পণরিত হ’ল 
েখলোণরসত। অণনরুে তার ইোমত শণমতার ওপর অতযাচার করত, ইোমত তাসক ভাসলাবােত। নতুন জীবসনর স্বপ্ন 
প্রাে মুসি  াণেল শণমতার ণকন্তু তখনই দে দটর পাে, দে অন্তঃেিা। ণনসজর অজাত েন্তানসক একণট েুস্থ স্বাভাণবক জীবন 
ণেসত দচসে, দে প্রণতকূল পণরণস্থণতর দমাকাণবলা কসর। ণনকটস্থ দোকাসনর মাণলক ণমসেে ণজলানী এবাং দোকাসনর কমেচারী 
দবণট দেশাইসের েহােতাে শণমতা অণনরুে-র তালাবন্ধ বাণড় দেসক দবণরসে আেসত পাসর। অতঃপর তার োণেত্ব দনে 
প্রেসম ‘রক্ষা’ এবাং পসর ‘েসহলী’ নাসমর এণশোন মণহলা েহােক োংস্থা। এসের েহােতাে দে দপৌঁসিাে বিসন, তার ণনসজর 
দবান দরাণমর কাসি, দেখান দেসক চসল  াে কলকাতাে, তার আই.আই.ণট-র রুমসমট রুণচর কাসি। ণেিীসত মাসের কাসি 
 াে না দে, কারি অণনরুে তাসক ণেিীসতই খুাঁজসব। চূড়ান্ত ণবপ েস্ত অবস্থাসতও এই ণহসেব তাসক করসত হে। ণনসজর 
ণিগ্রীর দজাসর শণমতা চাকণর পাে দমাসটাসরালাসত। শণমতার দমসে ণমতুল অবশয ণেিীসত তার ণেণেমা ও বড়ণেণেমার 
তিাবধ্াসনই জন্মাে। ণমতুসলর জীবন দেসক অণনরুের নামণট েুসকৌশসল মুসি দেওো হে। শণমতা ণিসভােে দপসে, নতুন 
জীবন লাভ কসর,  ণেও একেমে তার মসন হসেণিল এই ণবসেটাই তাসক নতুন জীবন দেসব। মানুসষর জীবসন আেসল 
এত চমক লুণকসে োসক, দ , দতমন পণরণস্থণত এসল মানুষ পূবেভাবনার ণবপরীত দমরুসত চসল  াে।  
        চাকণর, মাতৃত্ব এবাং স্বাধ্ীনতার দবাধ্— এেব ণমণলসে  খন শণমতা একটা নতুন পৃণেবী পাে, তখন তার জীবসন 
আসে অণচেস্মান। দে এক ণি ণস্পণরট, তুলনারণহত এক মানুষ,  ণেও শণমতার জীবসন তার আণবভোব একটু আসরাণপত 
পণরিণত বসলই মসন হে। হেসতা শণমতার ভেুর পাসে আর একটু বল দ াগান দেবার জনযই তার আণবভোব। তসব  খন 
তখন অণনরুের লাণের দচাসট মুখ-েুবসড় পড়া শণমতা দেসক ণনসজর-পাসে-োাঁড়াসনা শণমতা প েন্ত দপৌঁসিাসত দ  পে পাণড় 
ণেসত হে দমসেণটসক, দেখাসন অণচেস্মাসনর দতমন দকাসনা ভূণমকা দনই, বরাং ভূণমকা আসি ণবসেসশর োহা যকারীসের, এবাং 
এতাবৎকাল অবযবহৃত ণনসজর এণঞ্জনীোণরাং ণিগ্রীণটর।  
        ‘আত্মেীসপা ভব, আত্মশরসিয ভব, অনসনয শরসিয ভব’ — বুেসেসবর এই ণচরকালীন উপসেশ মানুষসক বসল দেে, 
দ , ণনসজসক প্রেীপ ক’দর দতাসলা, ণনসজরই শরি নাও, অনযকাসরার শরি ণনও না। ণনসজরই আসলাসত অন্ধকার পেসক 
আসলাণকত ক’দর মানুষসক চলসত হে। স্বাণধ্কারপ্রমত্ত োম্পসতযর ণনষু্ঠর অণভজ্ঞানসক েবেো লোহাতা ব্লাউজ পসর োকা  াে 
না। বরাং অবোন ঘটাসত হে ঐ পণরণস্থণতর, আর আমাসের দবাঁসচ োকাসক োেেক ও তাৎপ েপূিে ক’দর দতালবার দচিা 
করসত হে। বাস্তসব েবেো এমন হে না ণকন্তু  া হওো উণচৎ ণিল, তার কোই নবনীতা দেবসেন তার েৃি চণরত্রগুণলর মধ্য 
ণেসে বসল  ান।   
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