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Abstract 
মতি নন্দীর ‘তিজতিিািার মুতি’ উপনযাসতি কাতিনীর নামচতরত্র তিজতিিািার ধমণীয় সংস্কাবরর ঊবধণ মানতিকিার মুতির 
কাতিনী। এক গগাোঁড়া তিনু্দ রমণী তিতন সকাি শুরু কবরন, তদবনর অবনকিা সময় িযয় কবরন সনািনী আচার-তনয়ম তনবয়। 
সংস্কাবরর পাশাপাতশ িার মবধয মনুষযত্ববিাধ েথম গথবকই তিি। সামানয তরকশাওয়ািা গথবক িাতড়র পাতরচাতরকা তকংিা 
িাতড়র ভাড়াবি সিাইবক তিতন আপন কবর তনবি পাবরন। তকন্তু সিিাই সংস্কাবরর েবিবপ মুবড়। িার গসই সংস্কাবরর 
েবিবপ দাগ িাগবি ক্ষতণবকর জনয িার মানতিকিা তিিীন িবয় িায়। িারপবরও সংস্কাবরর েবিপ গভবে মানতিকিার 
আভা উদ্ভাতসি িয়। 

______________________________________________________ 

Discussion   
মানি জীিন দ্বন্দ্বমুখর। ভাবিা-মন্দ, ধমণ-অধমণ, সংস্কার-িুতির েতিতনয়ি সংঘষণ চিবি গসখাবন। এই সংঘষণ, চড়াই-
উৎরাইবয়র মবধয গথবকই গস িার অতিত্ব স্থাপন কবর। গিশীরভাগ গক্ষবত্র এই দ্বন্দ্ব গনতিিাচক িবিও কখনও কখনও িা 
ইতিিাচক ভূতমকা তনবয় মানিবচিনার উত্তরণ ঘিায়। এই উত্তরবণর পথ সিজ নয়। নানা পাতরপাতশ্বণক িািমািাি এবস 
িাবক আবষ্ঠপৃবষ্ঠ জতড়বয় ধবর। িা গথবকই গিতড়বয় এতগবয় চবিবি মানি-সঞ্চরণ। িার অগ্রগতির পবথ পাবশ গপবয়বি 
তিশ্বায়ন, গরবনসাোঁ। এ শুধু দু’তি শব্দমাত্র নয় জাতির উন্নয়বনর মাপকাতি। তিশ্বায়ন, গরবনসাোঁর েভাবি মানিেিুতির উন্নয়ন 
গিা িবয়বিই। তকন্তু িার তচন্তা-গচিনার সনািনী ভািমূতিণর িদি তক ঘবিবি, গস েশ্ন গথবকই িায়। পতরতচি গণ্ডী গথবক 
গির িবি চাইবিই গির িওয়া িায় না। গণ্ডী অতিক্রবমর জনয শুধু পাতরপাতশ্বণক সমাজ তকংিা পতরতস্থতি নয়, িাবদর 
সংস্কাবরর গদয়ািও সামবন এবস দাোঁড়ায়, িারা তনবজরাই তনবজর েতিদ্বন্দ্বী িবয় পবড়। আত্মদ্ববন্দ্ব ক্ষিতিক্ষি িবয় তনবজই 
তনবজর উত্তরবণর পথ গির কবর খুোঁবজ আবন। 
অপরতদবক সংস্কার মানিজীিবনর ফুসফুস। সংস্কারিীন মানিজীিন গিন তনরুদযম েিাি, রসিীন। সৃতির আতদ গথবক ধবমণর 
িাি গচাবখর কষাঘাবি গস সংস্কার অবনকিারই ক্ষি-তিক্ষি িবয়বি। গস ক্ষিস্থাবন েবিপ তদবয়বি মানতিকিাবিাধ, 
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মনুষযত্ব। মানতিকিার কাবি পৃতথিীর সমি সংস্কারপূণণ তদ্বধা-দ্বন্দ্ব িবয় ওবি অবচনা। মতি নন্দী ‘তিজতিিািার মুতি’ গসরকমই 
এক সংস্কারপূণণ িািািরবণ দ্বাতন্দ্বক মনুষযবত্বর জয়গাবনর েতিভাস। 
          হুগতি গজিার গভতনয়াপুর গ্রাবমর তিজতিিািা গিিাতিশ িির আবগ িাতিিাগাবন তিিাি কবর আসার পর গথবক 
েতি িিরই তগবয়বিন উত্তর কিকািার গচৌধুরীবদর রাধািিভ িাকুরিাতড়র ঐতিিযিািী রথিাত্রার রবথর রতশবি িান তদবি। 
েথবম গিবিন শাশুড়ীর সাবথ, শাশুড়ীর মৃিুযর পর স্বামী কৃষ্ণতকবশাবরর সাবথ। সময় গথবম না থাকবিও সংস্কার গথবক 
িায়। এরপর স্বামীও মারা িান, িিুও তিজতিিািার রবথর রতশবি িান গদওয়া গথবম থাবক না। সংস্কাবরর িবশ একাই 
চবি িান রবথর রতশবি িান তদবি।  
         িাোিীর েতিতি উৎসবির সাবথ জতড়বয় রবয়বি তিবশষ তকিু খাদয। গসতিও িার সংস্কাবরর মবধয পবড়। 
তিজতিিািাই িা িাদ গিবি িাবিন গকন; রবথর তদন পাোঁপড় ভাজা খাওয়ার সংস্কার িার মবধযও রবয় তগবয়বি।  

“রবথর তদন পাোঁপড় খাওয়ার ইবেিা গিািবিিায় িািার সবে মাবিবশর রথ গদখবি তগবয় মবনর মবধয গসই গি 
ঢুবক গগি িারপর এই পঞ্চাশ িিবর দু’-তিনিার িাড়া সি িিরই গমবনতি।”১  

সংস্কার িার এিিাই িীব্র গি পাোঁপড় না খাওয়ার কারণিাও িার মবন রবয়বি- েথমিার শ্বশুবরর মৃিুয, তদ্বিীয়িার শাশুতড়র 
অম্লশূবির িযথার জনয িাসপািাবি শাশুতড়র গিবের পাবশ। এমনতক রথ গদবখ গফরার পবথ তরকশা উবে পা গভবে 
িাওয়াবি িার গিা পাোঁপড় খাওয়া না িবিও িাবক িাসপািাবি তনবয় িাওয়াবি সািািযকারী ক্লাবির গিবিগুবিাবক পাোঁপড় 
খাওয়াবি গভাবিন না।  

“পদ্ম, িািার সময় পাোঁপড় তকবন তনবয় িাতি। এবদর খাওয়াতি িুইও খাতি। পিাশ গিামরা ক্লাবির ঘবর এখন 
থাকবি গিা, পদ্ম পাোঁপড় গভবজ তদবয় আসবি, রবথর তদবন একিু মুবখ তদবয়া।”২  

গপৌষপািণবণ গিমন তপবি, জন্মতদবন পাবয়স, গিমন রবথ পাোঁপড় না গখবিই গিন নয়। 
 
       পা গভবে পবড় থাকাবি তিজতিিািার পুবজা িবে না। পুবজার িযাপাবর তিতন ভীষণ তনষ্ঠািান ও সবচিন, িাবক 
িাবক তদবয় তিতন িার িাকুরবদর পুবজা তনবিদন করাবি পাবরন না-  

“এসি িি তিনু্দবদর আচার েথা তনয়ম। …িাজার িাজার িির আবগ মুতনঋতষরা এসি তিধান তদবয় গগবিন। 
ওনারাই তিক কবর তদবয়বিন সমাবজ কারা উোঁচু কারা তনচু, গসই ভাবিই মানুষ ভাগ করা।”৩  

ধমণ-িণণবভদকারী গ্রন্থাতদবি এই গেণীতিভাগ িিিা তিি িাোতি িাবক আরও পুি কবরবি।  
“…িণণ তিনযাস ভারিীয় সমাজ তিনযাবসর তভতত্ত। খাওয়া-দাওয়া এিং তিিাি-িযাপাবরর তিতধতনবষবধর উপর তভতত্ত 
কতরয়া আিণপূিণ ভারিিবষণ গি সমাজ িযিস্থার পত্তন তিি িািাবক তপিৃেধান আিণসমাজ শিাব্দীর পর শিাব্দী 
ধতরয়া ঢাতিয়া সাজাইয়া নূিন কতরয়া গতড়য়াতিি।”৪  

িণণবভবদর গসই পুি রূপ গদতখ এখাবন। তিজতিিািাবক গদখাবশানা কবর পদ্ম। পদ্ম িামুন না, তকন্তু অিকাবক তদবয় গিা 
তিজতিিািা পুবজা করাবিই পাবর। পুবজার সময় নিুন শাড়ী পবড় িাকুর গদখবি গির িবিও অিকা েতিমাবক েণাম 
কবর না, শাোঁখা-তসোঁদুর পবড় না। ‘িামুন’ িবিও িাই অিকাবক তদবয় পুবজা করাবনা িায় না-  

“িামন িামুন ব্রাহ্মণ নয় গর ব্রাম্-গিা। ওরা িাকুর গদিিা মাবন না, পুবজাআছ্রা কবর না, ওবদর ধমণ আমাবদর 
মবিা নয়। ওবদর তিবয়বি গিাম িজ্ঞিজ্ঞ িয় না, তপতণ্ড গদয় না োবে।”৫  

        আপাদমিক সংস্কারপূণণ তিজতিিািা শুধু ইিকাি নয়, পরকাবির তচন্তাও কবর। তিজতিিািার মৃিুযর পর পদ্ম 
তিজতিিািার োবের দাতয়ত্ব না তনবি চাইবি তিজতিিািা গবজণ ওবি-  

“িার মাবন িুই িিতিস আমার োে িবি না! আমার আত্মার গতি িবি না? আতম গেি িবয় ঘুবর গিড়াি?”৬  
ভাবিাভাবি োেকািণ সম্পন্ন করার জনয তিজতিিািা গপাস্টাতপবস আর িযাবে িি িাকা আবি সি পদ্মবক তদবয় িাবি। 
পুনজণবন্ম তিশ্বাসী তিজতিিািার ভয় পাবি িাবক কুকুর, িারবপাকা িবয় না জন্মাবি িয়। রাজার ঘবর জন্ম িবিও গিা আিার 
গসই মানিজবন্মর দুুঃখকি গভাগ করা িাই িাবক গিন আর জন্মাবি না িয় পদ্ম গিন গসই িযিস্থা কবর-  

“পদ্ম একিা কথা গদ, গয়ায় তগবয় আমার তপতণ্ড তদতি। নয়বিা আমার মুতি ঘিবি না গর, আিার িা িবি আমাবক 
জন্মাবি িবি!”৭  
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         িাতড়র ভাড়াবি িামুু্বনর িউ িাতসবক তনবজর এগাবরা িিবরর পুবরাবনা গরবদর থান পতড়বয়, পুবজার তনয়ম িবি 
পতড়বয় গনয় গি পোঁয়িাতিশ িিবর োয় দু’িাজার িার পড়া মুখস্থ পাোঁচাতি- 

“নারায়ণী িবি শুবনা আমার িচন। 
আত্মিিযা মিাপাপ নরবক গমন।।”৮  

িাতসবক অিযন্ত আগ্রিভবর পতরচয় কতরবয় গদয় তনবজর গরাজকার সকাবির ঘন্টা-ভবর কািাবনা- শাশুড়ীর গথবক পাওয়া 
নারায়ন তশিা গিতি শাশুতড়ও গপবয়তিবিন িাোঁর শাশুতড়র গথবক, কািীঘাি গথবক আনা গািবকৌবিা, পুরী গথবক আনা পাথবরর 
জগন্নাথ সুভদ্রা িিরাম মূতিণ, িারবকশ্বর গথবক আনা িারকনাথ, গায়ত্রীবদিী, গবণশিািাজী, িািবগাপাবির সাবথ। এইসি 
িাকুরবদিিাই গিন তিজিীিািার আত্মার সাথী।  
        িাতড়র ভাড়াবি িাতস কযান্সারবরাবগ মারা গগবি মন খারাপ িবিও তনয়মগুবিা রক্ষা করবি গভাবি না তিজতিিািা।  

“শ্মশান গথবক তফরবি ওবদর জনয তনমপািা, মিরোি, গিািা, ঘুোঁবির আগুন সদর দরজায় রাখবি িবি, এসি 
গিা তিনু্দবদর সংস্কার, মানা উতচি।”৯  

তকন্তু এবিন তিজতিিািার সংস্কাবরর কাবি িার মাবন গেিত্ব। পদ্ম িখন মৃি িাতসর গিবি ভুিুর গিায় চাতি পড়াবি িায় 
তিজতিিািা িবি-  

“ওসি তনয়মতিয়ম রাখ গিা। …ও গিা এক তমতনবিই গিা গথবক খুবি গফিবি নয়বিা মুবখ পুবর গদবি। কাণ্ডজ্ঞান 
গমবন গিা তনয়ম মানতি!”১০ 

         সংস্কার-সমূ্পণণা তিজতিিািার মানতিকিার গিাোঁয়া পুবরা কাতিতন জুবড়ই রবয়বি। স্বামীগৃবি অিযাচাতরিা পদ্মবক 
আেয় তদবয়বি। রথ গদবখ গফরার পবথ তরকশা গথবক পবড় িাওয়াবি গস তরকশাবক গিা ভাড়া গদওয়া িয়ই না, উপরন্তু 
তপিুতন মারা িয়- এবি তিজতিিািা েশ্ন গিাবি। অসিায় িপিীবক কাজ খুোঁবজ গদয়, গসই কাবজ িান এবি িাকা তদবয় 
নিুন কাবজর িযিস্থা কবর উৎসাতিি কবর। েতিতি তদন, েতিতি মুিূিণ ভাড়াবি িাতসর অসুস্থিার খির তনবয়বি। িাতসর 
সন্তান ভুিুর িত্ন-আতত্তর কবরবি। ভুিু পবড় গগবি ভাো পা তনবয় িামা তদবয় এবস গদবখবি- 

“কী করবিা ভাই গিবিিাবক গিা গদখবি িবি। একিা অসিায় িাচ্চা, তভতখতরর গিবি গিা নয় ভদ্র িামুবনর ঘবরর 
গিবি।”১১  

         তিজতিিািার ধযানধারণাবি গিদ পবড় িখন িাতসনা িাবনার নাবম তচতি আবস িাতড়র গিিার িবে। মবন েশ্ন 
জাবগ ভাড়াবি িাতস আর িাতসনা এক নয় গিা? মবন দ্বন্দ্ব সৃতি িয়। িাতসর গিার পাোঁচাতির সুর কাবন গভবস ওবি, গস সুর 
গকাবনা তিনু্দকণ্ঠী গমবয়র িাড়া অপবরর িবি পাবর না গভবি তনবজবক আশ্বি কবর। মবন পবড় ভাড়া গদওয়ার সময় তক 
জাতি িারও গখাোঁজ তনবয়তিি তিজতিিািা, চক্রিত্তণী ব্রাহ্মণ িবিই থাকবি তদবয়তিি। তিজিীিািার তনষ্ঠাতিি সংস্কাবরর 
গজায়াবর িান পবড়, িাতসর স্বামী গজযাতিমণয় চক্রিিণী জানায় িার স্ত্রী িাতসই িি িাতসনা িাবনা। গজযাতির স্ত্রী মুসতিম িবি 
িারা এবিাতদন ঘরভাড়া পায়তন। িাতস তিজতিিািার িাকুর িুোঁবয়বি, পাোঁচাতি পবড় তদবয়বি। েতভবেন্ট ফাবের তচতির খাবমর 
ওপর গিখািা গদখািার আবগ পিণন্ত গি ধারণা তিি তিজতিিািা গিন গসিাই িজায় রাবখ। 
          তকন্তু তিজতিিািার পবক্ষ িা সম্ভি নয়। িার িাতিি তনষ্ঠাবিাধ এক কতিন পতরতস্থতির মুবখামুতখ িয়। িাবক 
োয়তিত্ত করবি িবি। মুসিমাবনর গমবয় িাতস শুধু িাকুবরর তসংিাসনই ধবরতন; িক্ষ্মীর পাোঁচািীও পবড়বি, িাতসর গিবি 
ভুিু নারায়ণ তশিা মুবখ তদবয়তিি ওিাই িা কী করবি তিজতিিািা। এক কতিন দ্বন্দ্ব িার সামবন এবস দাোঁড়ায়। তশিাতি শুধু 
িার গিণ না, পতরিাবরর সূত্র স্থাপনকারী ঐতিিয। সংস্কাবরর কাবি িার মানতিকিা তপতিবয় পবড়। সিার আবগ সদয 
স্ত্রীতিবয়াবগ গশাকােন্ন এিং মুসিমান নারীর স্বামী গজযাতি আর িার সদয মা-িারা গিবি ভুিুবক িাতড় গথবক গির করার 
কথা ভাবি গস। িার সংস্কারবিাধ িাবক িীব্র আঘাি কবর-  

“…গি আোঁচড় আমার িুবক পড়ি িার ঘা গিা আর শুবকাবি না… আমার এি তদবনর িাকুর িাবক কি িবত্ন 
আগবি গরবখতি, আমার এি তদবনর পুবজা এি তদবনর ভতি সি সি গিামরা তমবথয কবর তদবি নসযাৎ কবর 
তদবি।”১২ 
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         মানিবেবমর কাবি সংস্কার িার মাবন। গজযাতি িাতড় িাড়বিও তিজতিিািা ভুিুবক রাবখ। মা-িারা ভুিু গকাথায় 
সতিক িত্ন পাবি গস তিষবয় গজযাতিবক পরামশণ গদয়। িাতসর িািার তচতি খুোঁবজ পায় তিজতিিািা। তিনু্দ গিবিবক তিিাি 
করার জনয িারা িাতসর সবে গিাগাবিাগ রাবখতন, তিজতিিািার মবন িয় ‘জাি ধমণিাই িড় িি’। সংস্কার, গেি-মমিার 
কাবি এবস িার মাবন। মমত্ববিাবধর কাবি তিজতিিািার সংস্কার তিিীন িবয় িায়। গস উপিতি কবর ভাবিািাসার কাবি 
ধমণ গিবর িায়; মনুষযবত্বর জয় িয়। ‘…িাতস তনিকই মুসিমান গমবয় নয়, তিনু্দর িউও নয়, ও একিা মানুষ।’ ভুিুবক িার 
পতরিাবরর কাি, আপনজনবদর কাবি গফরাবি গচবয়তিি, তকন্তু গজযাতির পতরিার মুখ তফতরবয় গনয়।  
          এরপবর তিজতিিািার মবধয এক অনয মানিিাবিাধ গদখা গদয়। সংস্কার আর মানতিকিার দ্বন্দ্ব নয় এ; দুবিা 
সম আসবন উপতস্থি িবয়বি। গিাবটা ভুিু আিার তিজতিিািার তসংিাসন িিনি কবরবি, নারায়ণ তশিা খাবির িিায়, 
রাধাকৃষ্ণ গমবেবি পবড়। তিজতিিািা মুসতিম মাবয়র সন্তান এসি কবরবি িবি এিাবর আর গসসি িাকুর তিসজণন গদওয়ার 
কথা ভাবি না। ভুিুবক তনবজর উত্তরসূতর ভাবি। পদ্মবক জানায়— 

“গিাবক আর গয়ায় তগবয় তপতণ্ড তদবি িবি না, মুতি গদিার গিাক আতম গপবয় গগতি।”১৩  
          একজন সংস্কার-পতরপূণণা নারীর কাবি িার তনয়ম-কানুন, তনষ্ঠার মূিয অবনকিা। িার গসই তনষ্ঠাবি আোঁচড় িাগবি 
গসই আঘাি সাধারণি গস সিয করবি পাবর না। আর েসে িখন ধমণ, তশতক্ষি আধুতনক-মনস্ক গচিনাও গসখাবন চাপা 
পবড় িায়। ধবমণর সংকীণণ আিৃত্ত গথবক একমাত্র মানতিকিাই পাবর ধমণবক গকাণিাসা করবি-  

“মনুষযত্ব িুতেবি ধর্ম্ণ সিবজ িুতেবি পাতরবি।”১৪  
ধমণবক গিখক এখাবন একপাবশ সতরবয় তদবয়বিন। সংস্কাবরর দ্ববন্দ্ব মানতিকিার কণ্ঠবরাধ না কবর, দ্বন্দ্ব মাথা চাড়া তদবিই 
সংস্কাবরর শ্বাসবরাধ কবরবিন। কাতিনীবি এই দ্ববন্দ্বর েবয়াজন তিি। নয়বিা সংস্কারই একাতধপিয করি। সংস্কাবরর 
আিরণ উবন্মাচন কবর মানতিকিার উত্তরণ িবয়বি। 
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