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Abstract 
পুরুক্ষলয়ার ভূক্ষমপুত্র, ৈমাি ৈতচতন সৈকত রক্ষিততর ভলখাতলক্ষখ মূলত প্রাক্ষন্ত্ক মানুষতদ্র ক্ষনতয়। প্রাক্ষন্ত্ক পুরুক্ষলয়া এিাং 
পুরুক্ষলয়ার অন্ত্েি মানুতষরা; কুক্ষমি-িাাঁক্ষি-শির-িাউক্ষর-ৈাাঁওতাল-ভূক্ষমি-মুক্ষচ-মািাততা-তডাম ভেক্ষণর মানুষই তাাঁর ভলখার 
ৈম্পদ্। মফস্বল শির, গ্রাম ও গ্রামিীিন; িেক্ষিিীিন অতপিা ভগাষ্ঠীিীিন তাাঁর ভলখার মূল আতলাচে। িাাঁচার লিাইতয় 
ভিতর যাওয়া, ভখতট খাওয়া, িতদ্ক্ষরদ্র মানুষিতনর প্রকৃত মুখচ্ছক্ষি ভভতৈ ওতে তাাঁর কলতমর আাঁচতি। সৈকত রক্ষিত তাাঁর 
ভলখায় ভযৈি ক্ষনম্নক্ষিত্ত তথা ক্ষিত্তিীন মানুষতদ্র কথা িতলতেন তারা নানা িণি ও ৈম্প্রদ্াতয়র ক্ষভক্ষত্ততত ক্ষচক্ষিত িতলও তাতদ্র 
মতধ্ে একটা অথিননক্ষতক অিস্থানগত ঐকে আতে; ৈিারই প্রধ্ান অৈুখ দ্াক্ষরদ্রে, এ দ্াক্ষরদ্রে আিার ৈারারও নয়। ভলখতকর 
ভচনা-িানার িেক্ষিই এই ৈমস্ত ৈাক্ষিততের প্রধ্ান অিলম্বন। ভলখাতলক্ষখ তাাঁর কাতে আত্মপ্রচার ও আত্মতুক্ষি নয়; আত্ম-
অিাংকার িক্ষিিত ৈমূ্পণিতই এক ক্ষনভৃত ৈারস্বত ৈাধ্না, ভৈই ৈাধ্নাততই তাাঁর িীিন উৎৈগিীকৃত। 

ৈমতয়র পথ ধ্তর তাাঁর কথনক্ষিতশ্ব উতে এতৈতে প্রাক্ষন্ত্ক িনিীিতনর ক্ষনভৃত আদ্ল, অক্ষত ৈাধ্ারণ নারী-পুরুতষর 
কথাই উতে এতৈতে তাাঁর ৈাক্ষিততের অিতন। ৈীমািীন দ্াক্ষরদ্রে এিাং প্রথাগত ক্ষশিা-দ্ীিািীন প্রাক্ষন্ত্ক মানুষগুক্ষল অন্ত্তরর 
ক্ষনতদ্িতশ উক্ষচত-অনুক্ষচত, ভাতলা-মন্দ, নোয়-অনোয় ও ধ্মি-অধ্তমির ধ্ারণা ভথতক অৈিায় িীিন-যাপন কতর চতলতে। আখোতন 
পুরুষ চক্ষরতত্রর পাশাপাক্ষশ নারী চক্ষরত্রগুক্ষলও ক্ষিতশষ মতনাতযাতগর দ্াক্ষি রাতখ। তাাঁর গতের নারী চক্ষরতত্ররা কখতনা প্রক্ষতিাদ্ী, 
কখতনা ভপ্রক্ষমকা, কখতনািা আিার িায়া ও িননী। ততি ভযভাতিই উপস্থাক্ষপত ভিাক না ভকন তাতদ্র মতধ্ে ভয সিক্ষশিেক্ষট 
ৈিতচতয় ভিক্ষশ প্রকট ভৈক্ষট িতলা অৈিায়তা। প্রাক্ষন্ত্ক নারীর এই অৈিায়তা ৈিক্ষদ্ক ভথতকই, ৈামক্ষগ্রক িীিণাচরতণ তার 
প্রক্ষতফলন ৈিতচতয় ৈুস্পি। ডাইক্ষন প্রথাতক িাক্ষতয়ার কতর নারীর ক্ষনমিম অৈিায়তা, িাাঁঝা িওয়ার কারতণ ভভকধ্ারী ভণ্ড 
ৈাধু্তদ্র প্রতািনার স্বীকার িওয়া, রাধ্া-কৃতষ্ণর ভপ্রমমঞ্জরীর অনুৈতি ভলাকায়ত নারীর কামন-িাৈনার িক্ষিিঃপ্রকাশ, ৈতিিাপক্ষর 
িতরকক্ষকক্ষৈতমর ক্ষিশ্বাৈ-ৈাংস্কাতরর আধ্ার িতয় নারীরাই ৈমাতি ক্ষনযিাক্ষততা। তিুও তাাঁর ৈাক্ষিততে পুরুষ চক্ষরতত্রর পাশাপাক্ষশ 
নারীর অিস্থানও ৈমানভাতি ৈক্ষিয়; ততি কমিৈক্ষিনীততা িতটই, ভমাতটই মমিৈক্ষিনী নয়। নারীরা ভৈখাতন অিতিক্ষলত, ভশাক্ষষত 
ও িক্ষিত। তাতদ্র এই অৈিায়তা ভযমন ক্ষনতির ক্ষদ্ক ভথতক ভতমক্ষন আিার ৈামক্ষগ্রকও। 
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প্রখর িাস্তিিাদ্ী, মানিদ্রদ্ী ভলখক শতের েক্ষিতত ক্ষনচুতলার মানুষতদ্র ক্ষচত্রাক্ষয়ত করতত ভাতলািাৈততন, কতরতেনও তাই। 
মানুতষর কাতে যাওয়াই ক্ষেল তাাঁর ক্ষপ্রয় ৈখ। ভৈটা করতত ক্ষগতয় ভকাতনা ক্ষিতশষ রািননক্ষতক দ্ল িা দ্ক্ষলতলর প্রক্ষত ক্ষতক্ষন 
দ্াৈখত ক্ষলতখ ভদ্নক্ষন। তাাঁর একমাত্র অিীকার মানুষগুক্ষলর প্রক্ষত। ভৈই মানুষগুক্ষল, যাাঁতদ্র কথা শরৎচন্দ্র িতলতেন, ৈাংৈাতর  
যারা শুধু্ ক্ষদ্তল’ , ভপতল না ক্ষকেু, যারা িক্ষিত, যারা দু্িিল, উৎপীক্ষিত, মানুষ িতয়ও মানুষ যাতদ্র ভচাতখর িতলর কখতনা 
ক্ষিৈাি ক্ষনতল না...’, এই প্রাক্ষন্ত্ক, িক্ষিত, অিতিক্ষলত মানুষগুক্ষলর চক্ষরত্র ৈুক্ষনক্ষদ্িি আতিগ অনুভূক্ষতর ৈতি উপস্থাক্ষপত িতয়তে 
তাাঁর কথনক্ষিতশ্ব। ভৈক্ষদ্ক ভথতক তাাঁর ৈৃি চক্ষরত্রগুক্ষল প্রতেি অক্ষভজ্ঞতার ফৈল, নারী চক্ষরত্রগুক্ষলও তার িেক্ষতিম নয়। 
প্রাক্ষন্ত্ক অৈিায় নারীর ভয চালক্ষচত্র ক্ষতক্ষন তাাঁর ৈাক্ষিততে ফুক্ষটতয় তুতলতেন তা অতেন্ত্ অক্ষভনি ও ক্ষিতশষ তাৎপতযির দ্াক্ষি 
রাতখ, গেকাতরর মানক্ষিকতার উতু্তি স্পতশি তারা ক্ষচরকালীন। 

______________________________________________________ 
Discussion 
ক্ষিতীয় ক্ষিশ্বযুদ্ধ পরিতিী িাাংলা ৈাক্ষিততের ক্ষিষয়গত ও প্রকরণগত পক্ষরিতিন অিশেম্ভািী ক্ষেল। পৃক্ষথিীর অনোনে ভদ্তশ ক্ষিতশষ 
কতর তৃতীয় ক্ষিতশ্বর ভদ্শগুক্ষলতত উত্তর ঔপক্ষনতিক্ষশক আখোতন ভযখাতন প্রাক্ষন্ত্ক মানুতষর ক্ষনরুদ্ধ স্বর উচ্চাক্ষরত িক্ষচ্ছল; ভৈখাতন 
িাাংলা ৈাক্ষিততেও তার আাঁচ পাওয়া অৈম্ভি নয়। েয়-ৈাততর দ্শক ও তার পরিতিী ৈমতয়র ভলখকরা শহুতর ক্ষশক্ষিত িতলও 
তাাঁরা মুখ ক্ষফক্ষরতয়তেন প্রতেন্ত্ গ্রামিাাংলায়। কমিৈূতত্রই ভিাক িা অক্ষভজ্ঞতাৈূতত্র, তাাঁরা দ্রদ্ ক্ষদ্তয় িাাংলার ক্ষিক্ষভন্ন অিলক্ষভক্ষত্তক 
মানুতষর ভশাষণ-যন্ত্রণার পাশাপাক্ষশ তাতদ্র ভকৌম ৈাংসৃ্কক্ষত, পক্ষরিক্ষতিত ৈমতয়র প্রক্ষতচ্ছক্ষি ৈিক্ষকেুই প্রিল গক্ষততত ৈাক্ষিততে 
তুতল এতনতেন। ৈাধ্ন চতটাপাধ্োয়, ভগীরথ ক্ষমে, অক্ষভক্ষিৎ ভৈন, ঝতিশ্বর চতটাপাধ্োয়, স্বপ্নময় চিিতিী, সৈকত রক্ষিত, 
ৈমীর রক্ষিত, নক্ষলনী ভিরা, অক্ষনল ঘিাই প্রমূখ যাাঁরা প্রতেি কতরতেন অতন্ত্িাৈী মানুতষর ভিদ্না; তারাই ৈমতয়র প্রতোক্ষশত 
ফৈলতকই ৈাক্ষিততে তুতল এতনতেন আপন ৈন্ত্ানতেতি। ততি প্রথতমই যাাঁর কথা উতেখ না করতল িাাংলা ৈাক্ষিততের এই 
নতুন অক্ষভমুখ ৈিাতরর ইক্ষতিাৈই অৈমূ্পণি ভথতক যায় ক্ষতক্ষন িতলন মিাতশ্বতা ভদ্িী। তাাঁর ভলখক্ষন ভানুমতীর ভৈই অজ্ঞাত 
ভারত কথাতকই দৃ্ঢ়তার ৈতি তুতল ধ্তরতেন। 

পুরুক্ষলয়ার ভূক্ষমপুত্র সৈকত রক্ষিততর ভলখাতলক্ষখ মূলত প্রাক্ষন্ত্ক মানুষতদ্র ক্ষনতয়। প্রাক্ষন্ত্ক পুরুক্ষলয়া এিাং পুরুক্ষলয়ার 
অন্ত্েি মানুতষরা; কুক্ষমি-িাাঁক্ষি-শির-িাউক্ষর-ৈাাঁওতাল-ভূক্ষমি-মুক্ষচ-মািাততা-তডাম ভেক্ষণর মানুষই তাাঁর ভলখার ৈম্পদ্। মফস্বল 
শির, গ্রাম ও গ্রামিীিন; িেক্ষিিীিন অতপিা ভগাষ্ঠীিীিন তাাঁর ভলখার মূল ৈম্পদ্। িাাঁচার লিাইতয় ভিতর যাওয়া, ভখতট 
খাওয়া, িতদ্ক্ষরদ্র মানুষিতনর প্রকৃত মুখচ্ছক্ষি ভভতৈ ওতে তাাঁর কলতমর আাঁচতি। সৈকত রক্ষিত তাাঁর ভলখায় ভযৈি ক্ষনম্নক্ষিত্ত 
তথা ক্ষিত্তিীন মানুষতদ্র কথা িতলতেন তারা নানা িণি ও ৈম্প্রদ্াতয়র ক্ষভক্ষত্ততত ক্ষচক্ষিত িতলও তাতদ্র মতধ্ে একটা অথিননক্ষতক 
অিস্থানগত ঐকে আতে; ৈিারই প্রধ্ান অৈুখ দ্াক্ষরদ্রে, এ দ্াক্ষরদ্রে আিার ৈারারও নয়। ভলখতকর ভচনা-িানার িেক্ষিই এই 
ৈমস্ত ৈাক্ষিততের প্রধ্ান অিলম্বন। ভলখাতলক্ষখ তাাঁর কাতে আত্মপ্রচার ও আত্মতুক্ষি নয়; আত্ম-অিাংকার িক্ষিিত ৈমূ্পণিতই এক 
ক্ষনভৃত ৈারস্বত ৈাধ্না, ভৈই ৈাধ্নাততই তাাঁর িীিন উৎৈগিীকৃত। 

ৈমতয়র পথ ধ্তর তাাঁর কথনক্ষিতশ্ব উতে এতৈতে প্রাক্ষন্ত্ক িনিীিতনর ক্ষনভৃত আদ্ল, অক্ষত ৈাধ্ারণ নারী-পুরুতষর 
কথাই উতে এতৈতে তাাঁর ৈাক্ষিততের অিতন। ৈীমািীন দ্াক্ষরদ্রে এিাং প্রথাগত ক্ষশিা-দ্ীিািীন প্রাক্ষন্ত্ক মানুষগুক্ষল অন্ত্তরর 
ক্ষনতদ্িতশ উক্ষচত-অনুক্ষচত, ভাতলা-মন্দ, নোয়-অনোয় ও ধ্মি-অধ্তমির ধ্ারণা ভথতক অৈিায় িীিন-যাপন কতর চতলতে। আখোতন 
পুরুষ চক্ষরতত্রর পাশাপাক্ষশ নারী চক্ষরত্রগুক্ষলও ক্ষিতশষ মতনাতযাতগর দ্াক্ষি রাতখ। তাাঁর গতের নারী চক্ষরতত্ররা কখতনা প্রক্ষতিাদ্ী, 
কখতনা ভপ্রক্ষমকা, কখতনািা আিার িায়া ও িননী। ততি ভযভাতিই উপস্থাক্ষপত ভিাক না ভকন তাতদ্র মতধ্ে ভয সিক্ষশিেক্ষট 
ৈিতচতয় ভিক্ষশ প্রকট ভৈক্ষট িতলা অৈিায়তা। তাাঁর ৈাক্ষিততে পুরুষ চক্ষরতত্রর পাশাপাক্ষশ নারীর অিস্থানও ৈমানভাতি ৈক্ষিয়; 
ততি কমিৈক্ষিনীততা িতটই, ভমাতটই মমিৈক্ষিনী নয়। নারীরা ভৈখাতন অিতিক্ষলত, ভশাক্ষষত ও িক্ষিত। তাতদ্র এই অৈিায়তা 
ভযমন ক্ষনতির ক্ষদ্ক ভথতক ভতমক্ষন আিার ৈামক্ষগ্রকও। কথাকার সৈকত রক্ষিত তাাঁর ৈাক্ষিততে প্রাক্ষন্ত্ক নারীর হৃদ্য়িীন 
অৈিায়তা ক্ষকভাতি কাক্ষিক্ষনপতট ক্ষচত্রাক্ষয়ত কতরতেন ভৈই তত্ত্বতালাতশর প্রয়াৈই আতলাচনার মূল লিে। 
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সৈকত রক্ষিততর ৈামক্ষগ্রক ৈাক্ষিততে নারীর অিস্থান পযিাতলাচনা করতল ভৈখাতন ভিশ ক্ষকেু সিক্ষশিে অিলীলায় 
আমাতদ্র ৈামতন চতল আতে। ভৈগুক্ষল ক্ষনম্নরূপ :  

  
নারীরা পুরুতষর অিতিলার স্বীকার—  
আক্ষদ্িাৈী মানুষগুক্ষলর িনিীিতনর কথা িলতত ভগতল প্রথতমই চতল আতৈ তাতদ্র আনাক্ষিপনার কথা। ভকান একার পতি 
ক্ষকেু ক্ষৈদ্ধান্ত্ ভনওয়ার িমতা তাতদ্র ভনই। তারা ভিাটিদ্ধ ভযৌথিীিন-যাপতন ক্ষিশ্বাৈী, তাতদ্র িীিনাচরণও অতনক কদ্যি। 
অপিাতদ্র ক্ষদ্ক ভথতক প্রথমত নারীরাই তাতদ্র অতোচাতরর ক্ষশকার। ভকান নারী ৈন্ত্ানৈম্ভিা িতত না পারতল তার অপমাতনর 
ৈীমা-পক্ষরৈীমা থাতক না, ভতমক্ষন ভকান গৃিিধূ্ ৈুন্দরী িতল পিশীরা তার ভযৌন িয়রানী করততও ক্ষিনু্দমাত্র ক্ষিধ্া কতর না। 
‘ধূ্লা উিাক্ষন’ উপনোতৈর নাক্ষয়কা ৈুন্দরী ভাদ্রীতক তার ভৈই সশশি ভথতক ভযৌন িয়রাক্ষনর ক্ষশকার িতত িতয়তে। ৈাাঁওতাল 
ৈমাতির ভমতয়তদ্র িীিন নানারকম ক্ষিক্ষধ্-ক্ষনতষতধ্ আিদ্ধ, ক্ষনি ৈমাতির িাইতরর ভকান ক্ষকেুতকই তারা ৈিতি ভমতন ক্ষনতত 
পাতর না। ক্ষিিািততা অতনক দূ্তরর কথা! মাত্র ভষাল িের িয়তৈ ৈমাতির রিচিু শাৈনতক িুতিা আঙুল ভদ্ক্ষখতয়, িীিনতক 
পুতরামাত্রায় উপতভাগ করার িনে ভাদ্রী ঘর ভেতিক্ষেল একান্ত্ই মতনর মানুতষর ৈতি। ভ্রুণািতরও িুঝতত পাতরক্ষন ভগাাঁফ 
থাকতলই পুরুষ িয় না, তার মতনর মানুষ মনির একিন ভমরুদ্ণ্ডিীন কাপুরুষ। ক্ষপ্রয়াতক ক্ষনতির িাহুতডাতর রাখার ভকান 
িমতাই তার ভনই। কাতিই, ক্ষনয়ক্ষতর ভফতর ভাতগের ক্ষনমিম পক্ষরিাতৈ ভৈ িতয় যায় মনিরতদ্র গ্রামীণ ৈমাতির ভমািল-
মাতব্বরতদ্র ৈম্পক্ষত্ত এিাং ঘৃণে নাচনী িীিতনর স্বীকার। এক পুরুষ ভথতক আতরক পুরুতষ িদ্ল িয় তার মাক্ষলকানা। 
কাতলর গক্ষততক, পুরুতষর অিতিলার স্বীকার িতত িতত ভৈ ঘৃণে নাচনী ভথতক িতয় ওতে অক্ষভশি ডাইক্ষন। গ্রাতমর 
অন্ধকুৈাংস্কারােন্ন মানুষিন ডাইক্ষন িতল শাক্ষস্ত ক্ষদ্তত ভচতয়তে রিণতক ক্ষকন্তু রিণ তা ভমতন না ক্ষনতয় গ্রাম ভথতক পাক্ষলতয় 
ক্ষগতয় ভৈ শাক্ষস্ত এিাতত ভচতয়তে ক্ষকাংিা আিাতরা ভকান অিানা ভরাতত ভভতৈ যাওয়ার ক্ষৈদ্ধান্ত্ ক্ষনতয়তে। ভকননা ভৈ ক্ষনতিতক 
ডাইক্ষন িতল ক্ষিশ্বাৈই কতর না, 

“... আর কতর না িতলই ভতা এই চতল যাওয়া তার কাতে পলায়ন নয়। তাতদ্র ৈামক্ষিক আতরাতপর ক্ষিরুতদ্ধ তার 
একক প্রক্ষতিাদ্।”১ 

তাইততা ভষাল িেতর ভয ৈমাতির রিচিু শাৈনতক িুতিা আঙুল ভদ্ক্ষখতয়ক্ষেল, তারপর িীিতনর ভচাদ্দ িের ভৈ শুধু্ই 
ভিতরতে, আর এই ক্ষতক্ষরশ িেতর ভৈ আর িারতত চাইক্ষন; ক্ষৈদ্ধান্ত্ ক্ষনতয়তে ভৈ যখন ডাইক্ষনই তখন ঘাতট-মাতে-িিতল-িতন-
িাদ্াতর-শ্মশাতন-মশাতন ভযখাতন খুক্ষশ ভৈ ভথতক যাতি। 
 
নারীরা পুরুতষর কমিৈক্ষিনী, মমিৈক্ষিনী নয়— 
‘কুশকরাত’ উপনোতৈর মুখে আতলাচে িাটগ্রাতমর শাাঁখাক্ষর ৈম্প্রদ্ায়। প্রততেক শাাঁখক্ষচর তাতদ্র ভোট ক্ষঘক্ষঞ্জ মাক্ষটর একক্ষচলতত 
ঘুপক্ষচ ঘতরই ক্ষদ্নিোপী ক্ষতনপুয়া িায়গার মতধ্ে িতৈই ক্ষনক্ষিি মনতন ক্ষনিস্ব ক্ষশেকমি কতর চতল। ৈামানে ক্ষিরাম ভদ্ওয়ার 
ফুরৈতও তারা পায় না, এমনক্ষক কাতির িনে দ্ীঘিিণ তারা তলতপতট ‘পোৈৈাি’ও ভচতপ রাতখ। ততি তারা এই কাি 
কতর ক্ষিতশষ ক্ষকেু আশা কতর না, ভকান মততই িীিনটা ক্ষনিিাি িতলই খুক্ষশ, 

“শুধু্ ভিাঁতচ থাকাটুকু োিা িীিতনর কাতে তাতদ্র আর ভকানও দ্াক্ষি নাই। এতদ্র পযিাি আিার ভনই, ক্ষিোম ভনই, শাক্ষন্ত্ 
ভনই, আহ্লাদ্-আনন্দ-িষি ভনই, ভকিল িীিনটুকুই আতে।”২ 

         িীিন-িীক্ষিকা ক্ষনিিাতির এই ভখলায় িাক্ষির নারীরাও পুরুতষর ৈতি ৈমাতন ভিাঁতৈতলর কাি ৈামতল ৈাধ্েমত 
শাাঁতখর কাি কতর থাতক। শাাঁতখর কাতি ভকান ক্ষলি ভভদ্ ভনই, ভভদ্ শুধু্ এক িায়গায়; শাাঁখক্ষচরতদ্র ভিলায়। ভমতয়রা ভযাগে 
শাাঁখক্ষচর িতত পাতর না, ভৈটা ভারী কাি। ‘মিামাৈ’ উপনোতৈ উত্তরাক্ষধ্কার ৈূতত্র প্রাি লম্ফ সতক্ষরর কাি কতর িীিন ক্ষনিিাি 
অৈম্ভি িতয় পিতল পক্ষরিাতরর ভকউ ভকউ ক্ষিতশষ কতর িউ আর িাচ্চারা ক্ষমতল ভোঙা সতক্ষর না িতল ৈুপাক্ষর কুচাতনার কাি 
কতর থাতক। ৈিাই আিার কতর না, যারা কতর তারাও লম্ফর কাি থাকতল আতগ ভৈটাতকই কতর িাক্ষক ৈময়টা একাি 
কতর থাতক। ‘িাক্ষিক’ উপনোতৈ িাক্ষি পািার ভমতয়রা মূলত ধ্াইয়াক্ষলর কাি করতলও যখন তা না পায় তখন পুরুষতদ্র 
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ৈতি িাইতর কাি করতত ভযতত ভকান ক্ষিধ্া কতর না। প্রততেক িাক্ষি িউতয়র দু্-ক্ষতনক্ষট কতর গ্রাম ক্ষনক্ষদ্িি আতে। ততি 
ৈিৈময় ভতা আর ধ্াইতয়র কাতি ডাক আতৈ না, তখন তারা পুরুতষর ৈতি মুক্ষনশ খাটতত ভিক্ষিতয় যায়। িাাঁধ্ কাটা, কুতয়া 
ভখািা ক্ষকাংিা পথ-ঘাট ৈাংস্কাতরর কাি করতত তারা পুরুতষর ৈমান পারদ্শিী। এমনক্ষক যুিতী ভমতয়তদ্র শাক্ষির ততল ব্লাউি 
না থাকতলও ভকান ৈাংতকাচ ভিাধ্ কতর না। ততি িাৈপাতাল িতয় যাওয়ায় এখন ধ্াইতয়র কাি অতনক কতম ভগতে, 

“িাৈপাতাল িাঁতয় ভগতে যোথা-ৈোথা। নাৈ মাইঞা লাক্ষি ভেদ্ করতে। ধ্াইতয়র ক্ষক দ্রকার তািাতদ্ ধ্রুণ দু্টা-ক্ষতনক্ষট খালাৈ 
করার পর উপারৈোন! গরতমটও িলতে উপারৈোন করাতল টাকা পাতি। ত ভৈই ভলাতভ ভখা মানুইষ উপারৈোন করাতে। ... 
তাতথ িামরা আরই কমিোিা িতয় ভগতে।”৩ 

‘কৈাই’ গতে ক্ষিমাক্ষন পাশ্বিিতিী মাে ভথতক ভগাির কুক্ষিতয় ক্ষনতয় এতৈ ঘুাঁতট ভদ্য়, ৈমতয় অৈমতয় তা ক্ষিক্ষি কতর ক্ষকেু 
রুক্ষি-তরািগাতরর ধ্ান্দা কতর থাতক ভৈ। ‘মািাই কল’ গতে কুঞ্জ চাতষর মাক্ষলক িতলও চাতষর ৈমস্ত কািই করতত িয় 
ভচপুলালতক। শুধু্ ভচপুলাল না, স্ত্রী ভািক্ষন ও ভেতল িীরালালও কুঞ্জর ৈিিৈমতয়র রাখাদ্ার। ‘ভখমক্ষট’ গতে যমুনা নাচনীতক 
আেয় কতর ভযমন নাচনী ৈমাতির প্রকৃত ৈাাংসৃ্কক্ষতক িলয়ক্ষটতক উতমাচন কতরতেন ভতমক্ষন িাক্ষতরামতক ঢাল কতর ভভিুয়া 
িা রক্ষৈক ৈমািতকই ক্ষচক্ষত্রত কতরতেন। ‘আাঁকক্ষশ’ গতে মাগারাতমর ৈতি স্ত্রী ভিতদ্নী ৈি তার পুতরা পক্ষরিার ক্ষশমূতলর 
ৈন্ধাতন ঘুতর ভিিায়। ‘দ্ািভূক্ষম’, ‘খাদ্ান’, ‘ধ্মন’, ‘মুলুন’ প্রভৃক্ষত গতে নদ্ীখাততর িালী ভথতক স্বণিতরণু ৈাংগ্রি, পাথর ভভতঙ 
পাথরকুক্ষচ সতক্ষরর িৃক্ষত্ত, ভ্রামেমান স্বণিকার ও পতের নাল ৈাংগ্রি করতত স্বপক্ষরিাতর ঘুতর ভিিায়। 

ক্ষদ্নভর কাি কতর কী িতচ্ছ ভৈটার ভথতক কািটা কতর যাওয়াই তাতদ্র কাতে ৈিতচতয় িি কথা, ক্ষিক্ষনমতয় ক্ষদ্নতশতষ 
একটুততা খািার ভিাতট! তাই ৈিায়-ৈম্বলিীন পুরুষরা নারীর মতনর ও শরীতরর ভরাগ-তশাক, জ্বরা-িোক্ষধ্র ভকান খিরাখিরই 
রাতখ না, রাখতত চায়ও না। কাতরার শরীর খারাপ িতল ক্ষকাংিা গুরুতর অৈুতখও তারা কপালতক একরকম ক্ষিশ্বাৈ কতরই 
িতৈ থাতক। ডািার ডাকাততা দূ্তরর কথা, ভকািতরি-গুক্ষননও তারা অতনকৈময় ভডতক উেতত পাতর না। অিশে ভৈখাতন 
পারকতারও একটা িেপার আতে! একরকম ক্ষিনা ক্ষচক্ষকৎৈায়, ক্ষিনা ভৈিায় তাতদ্র ক্ষপ্রয়তমা পত্নীর মৃতুেও তারা মুখ িুতি 
ভমতন ক্ষনতত একপ্রকার িাধ্েই িয়। 
 
ৈমাতির ভভকধ্ারী ভণ্ড ৈাধু্তদ্র প্রতািনার স্বীকার— 
আক্ষদ্িাৈী ৈমাতি নানান কারতণ অতনক িধূ্ ক্ষনিঃৈন্ত্ান ভথতক যায়, মূল ৈমৈো কার ভৈটা ক্ষিচাযি ক্ষিষয়। ক্ষিতয়র এক িের 
প্রক্ষত রাতত মরতদ্র ৈতি শুতয়ও ভকান নারী ৈন্ত্ানৈম্ভিা না িতত পারতল ৈাতিক্ষক ধ্ারণায় নারীতকই িাাঁঝা প্রক্ষতপন্ন কতর 
ক্ষনরন্ত্র ৈমাি-ৈাংৈার পক্ষরিার-পক্ষরিন ভথতক একঘতর কতর ভদ্য়। ‘ক্ষৈাঁদূ্তর কািতল’ উপনোতৈ ভাদ্ক্ষর, ‘কুশকরাত’ 
উপনোতৈ তরু ভৈই িাাঁঝা ভমতয়মানুষ; যা তাতদ্র কাতে একপ্রকার অৈিনীয়। কুৈাংস্কারােন্ন ৈমাতি গুণকারী, ভভকধ্ারী 
ৈাধু্রা নারীর এই ক্ষনমিম অৈিায়তার ৈুতযাগ ক্ষনতয় ক্ষনক্ষিিকারভাতি তাতদ্র অপকমি চাক্ষলতয় যায় িেতরর পর িের ধ্তর। 
ৈিাই ৈি ক্ষকেু িাতন ক্ষকন্তু অতনক ৈময় ক্ষকেুই করার থাতক না। গ্রাতমর অতনতকর মততা তরুরও ৈাধু্ক্ষটর উপর ক্ষেল প্রিল 
অক্ষিশ্বাৈ। তিুও আরতী কালীর কথায় তরু তার কাতে ক্ষগতয়ক্ষেল, ভযতত একপ্রকার িাধ্েই িতয়ক্ষেল। ভভতিক্ষেল, িাাঁঝািউ 
িতয় িীিন কাটাতনার ভচতয় ৈাধু্র কলঙ্ক মাথায় িতয় ভিিাতনা ভঢর ভাতলা; ললাতট ৈাধু্র কলঙ্ক ক্ষনতয় আি ভৈ ৈন্ত্ানৈম্ভিা। 
তরুর মততা গ্রাতমর আতরা অতনতক অপমাতনর িাত ভথতক ক্ষচরততর মুক্ষি ভপতত, িাাঁঝা কলঙ্ক ভঘাাঁচাতত ৈাধু্র কলঙ্ক িীিনভর 
িতয় ভিিাতত এককথায় রািী। 
 
ৈাক্ষিততেও িয় ভভাগো, না িতল অতযাগো কতরই ক্ষনমিাণ— 
‘নাচনী’ নাটতক িাাঁক্ষশ চক্ষরতত্রর মুখ ক্ষদ্তয় কথাকার ক্ষনতিই িক্ষলতয়তেন– ‘শাস্ততর িতলতে, মাঞা মানুতষর ৈৃক্ষিতয়ই িতয়তে 
পতরর লাইতগ। মাতন মরতদ্র লাইতগ’। পুরুষশাক্ষৈত ৈমাি এখতনা নারীতক ভভাগো রূতপই ভদ্খতত চায়। তার কারণ, 
ৈমাতি ভকাথাও ভপ্রম-ৈিমক্ষমিতা-ৈিানুভূক্ষতর পক্ষরমণ্ডল গতি উেতে না। ৈিিত্র ক্ষিাংৈা ও দু্নিীক্ষত। ভকাথাও ভকান প্রক্ষতিাতদ্র 
িায়গা থাকতে না। িাক্ষনিে ৈাংস্থাগুক্ষল তাতদ্র ভপ্রাডাক্ট ক্ষিক্ষির িনে নারীতকই ৈাক্ষিতয়-গুক্ষিতয় ভদ্খাতচ্ছ। ভৈাশোল ক্ষমক্ষডয়ায় 
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নারী পুরুষতক ডাকতে। ৈারা দু্ক্ষনয়া িুতি চলতে ভৈক্স এিাং নারীচচিা। আর এইৈি কারতণ শুধু্ ভয পুরুষই উতলা িতয় 
উেতে তা নয়, নারীও ৈমাতন িক্ষিমুিখী। ভৈই ৈতি অথিননক্ষতক তৃষ্ণা। ফতল ভপ্রম ক্ষটকতে না, উপরন্তু ৈাংৈারও ভভতঙ যাতচ্ছ। 
এই নাগক্ষরক পক্ষরক্ষস্থক্ষত এখন নগর ভেতি গ্রামগুক্ষলতকও ৈাংিক্ষমত করতে। আধু্ক্ষনক প্রযুক্ষিক্ষিদ্োর ৈফল অস্ত্র ভফৈিুক, 
ভিায়াটস্অোপ, টুইটার প্রভৃক্ষতর ভদ্ৌলতত নগরগুক্ষলর ৈতি গ্রামগুক্ষলর আধু্ক্ষনকীকরতণর ফতল গ্রামগুক্ষলততও নারীরাই িতয় 
উেতে চচিার ক্ষিষয়িস্তু। তারা িতয় উেতে ৈমাতন িক্ষিমুিখী, ক্ষনতিরা একান্ত্ই ৈমাি-ৈাংৈার, পক্ষরিার-পক্ষরিন ভেতি ভিক্ষিতয় 
আৈতত চাইতে। পা ভমলাতত চাইতে পুরুতষর ৈতি ৈমাতন ৈমাতন, আধু্ক্ষনক যন্ত্রৈভেতার অক্ষলতত-গক্ষলতত। 
 
ডাইক্ষন প্রথাতক িাক্ষতয়ার কতর নারীর ক্ষনমিম অৈিায়তা–  
ক্ষিস্তীণি পুরুক্ষলয়ার আক্ষদ্িাৈী গ্রামগুক্ষলতত গ্রীতের ক্ষদ্নগুক্ষলতত প্রচণ্ড িলাভাতি খরার ৈৃক্ষি িতল ভলাকায়ত মানুষগুতলার ভৈই 
অতথি ভকান কািিাি থাতক না। ক্ষদ্নভর শুতয়-িতৈ, ভখতয়-না ভখতয়, আধ্তপটা ভখতয় ক্ষদ্ন অক্ষতিাক্ষিত কতর ভদ্য়। মানুতষর 
এই ক্ষনমিম অৈিায়তার ক্ষদ্তন যাতদ্র িাতত একটু পয়ৈা আতে তারাই ডাইক্ষন প্রথাতক িাক্ষতয়ার কতর মারাত্মক ভখলায় ভমতত 
ওতে। ডাইক্ষন প্রথায় নারীই ভয মূল লিে তা ক্ষকন্তু নয়। লিে িল িতো, লুণ্ঠন, কখতনািা প্রক্ষততশাধ্। ভদ্তখ ভদ্তখ গ্রাতমর 
অৈিায় মানুতষরাই এর স্বীকার িয়। একই উতদ্দতশে পুরুষতকও ডাইক্ষন করা িতয় থাতক। ক্ষনরির আক্ষদ্িাৈী মানুষগুতলা 
ৈিতি ভকানভাতিই এর ভথতক ক্ষনস্তার পায় না,  

“তারা আিও িাতন না ভয ৈক্ষতেকাতরর ডাইক্ষন িতল ক্ষকেু ভনই, ডাইক্ষন মানুতষর ৈৃক্ষি।”৪ 
ততি পুক্ষলশ-প্রশাৈতনর তৎপরতা, অতোচারীতদ্র ৈািধ্ান করা ও ভচতনামূলক দ্ণ্ড ভদ্ওয়ার িেিস্থা করা িতল 

অপরাধ্ একটু কমতত পাতর। মাতঝ-মতধ্ে ক্ষফল্ম-ক্ষডক্ষভশতনর েক্ষি ভদ্খাতনারও উতদ্োগ ভনওয়া ভযতত পাতর। 
 

আিতকর উন্নত প্রযুক্ষিক্ষিদ্োয় দ্াাঁক্ষিতয়ও নারীর িতরকরকম ক্ষিশ্বাৈ-ৈাংস্কার—  
সৈকত রক্ষিততর কথাৈাক্ষিততে ভৈই ৈি মানুষ ও মানুতষর িীিন উতে এতৈতে যাতদ্র ৈতি ৈমাতির উন্নয়ন প্রক্ষিয়ার 
ৈম্পকি িীণ, যুতগর তাতল তাল ক্ষমক্ষলতয় চলতত যারা অপারগ। কাতিই তাাঁর ৈাক্ষিতে িতয় উতেতে আদ্েন্ত্ আচার-ক্ষিশ্বাতৈর 
ৈূক্ষতকাগার। আচার-ক্ষিশ্বাৈ-ৈাংস্কার ভলাকায়ত ৈাংসৃ্কক্ষতর অতি অতি িক্ষিতয় আতে। পুরুক্ষলয়ার ক্ষিক্ষভন্ন প্রাতন্ত্ যারা িৈিাৈ 
কতর; ক্ষিতশষ কতর আক্ষদ্িাৈী ৈম্প্রদ্ায় ৈাাঁওতাল, ভলাধ্া, ওরাও, ভূক্ষমি, খাক্ষিয়া, িাইদ্ো তাতদ্র িীিন আদ্েন্ত্ ক্ষিশ্বাৈ-
ৈাংস্কাতর ভরপুর। অক্ষতপ্রাকৃত শক্ষিতত ক্ষিশ্বাৈ এিাং ভয় -ক্ষত ৈদ্াভী ৈিিদ্া ক্ষিশ্বাৈ-ৈাংস্কাতরর মূল ভপ্ররণা িতয় থাতক। ক্ষিশ্বাৈ 
ৈাংস্কাতরর ডানায় ভর কতর তাতদ্র কাতে এতৈ পতি নানারকম আতদ্শ, উপতদ্শ, স্বপ্নাতদ্শ। কাতরার ৈন্ত্ান না িতল ওঝার 
কাতে যাওয়া, মন্ত্র-তন্ত্র িাদু্ শক্ষিতত ৈন্ত্ান লাভ করা, কাতরর শরীর খারাপ করতল মন্ত্র-তন্ত্র ঝাাঁিফুতকর উপর ক্ষনভিরশীলতা, 
গ্রাতম ফৈল ভাল না িতল ক্ষকাংিা গ্রাতমর ভকউ দু্রাতরাগে িোক্ষধ্তত আিান্ত্ িতল ডাইন-ভূতত ক্ষিশ্বাৈ করতত শুরু করা, ক্ষিক্ষভন্ন 
ভদ্িতা-অপতদ্িতায় ক্ষিশ্বাৈ, পািাি-ক্ষটলা-ডুাংরীতক ভকন্দ্র কতর ভলৌক্ষকক, অক্ষততলৌক্ষকক ক্ষিশ্বাৈ, ক্ষতক্ষথ, নিত্র, িার, গণ 
অনুযায়ী নানান গুিক্ষিদ্োর প্রতয়াগ, িাক্ষট পিা, চাল পিা, ধু্তনা িাণ, ৈরতষ িাণ এৈতির প্রচলন ভদ্খা যায়। 

ভরাক্ষিণীর ক্ষদ্তন তারা মাক্ষট পুতিা কতর ভৈই থাতনর মাক্ষটতক ঘতর তুতল রাতখ। শুতয়ারতক খাক্ষৈ করতত ক্ষগতয় রিপাত 
শুরু িতল ভৈই থাতনর মাক্ষটতক রিিরণ ভরাধ্ করতত তারা কাতি লাগায়। ক্ষিষম ৈতরণ ধ্নুতক িরা িাাঁধ্তত ক্ষগতয় গুক্ষিরাতমর 
ভেতল নন্দলালতক ক্ষিাঁতধ্ ভফলতল যখন অতঝার ধ্ারায় রি ভিতরাতত থাতক তখনও তারা ভৈই থাতনর মাক্ষট রিিরণ ভরাধ্ 
করতত িেিিার কতর। ক্ষিতয়র অিমিলা ভপতরাতত না ভপতরাততই শ্বাশুিী মারা ভগতল ভৈ িউ ‘কুলিণা িউ’ োিা আর ক্ষক 
িতত পাতর! তারা এতটাই কুৈাংস্কারাচ্ছন্ন ভয, ভৈামত্ত ভমতয় রাধ্ারাণীতক ভিলা পিার ৈতি ৈতি ক্ষিিস্ত্র ও মৃত অিস্থায় 
পাওয়া ভগতল ভকান ক্ষকেু না ভভতিই ক্ষিনম্র ক্ষচতত্ত ভলাকক্ষিশ্বাৈ-ৈাংস্কাতর িুলানা ভূততর কাণ্ড িতলই ক্ষিশ্বাৈ কতর ভনয়। গভিিতী 
িউরা ৈতন্ধর আতগ িাক্ষির িাইতরও ভযতত ভয় পায়, ভকননা, 

“ক্ষেক অন্ধকার ভঢতক ভফলার আতগর ভয থমথমাক্ষন এটাই ৈিতচতয় ভতয়র। তরু মতন কতর এইৈময় ভয িাওয়াটা িয় ভৈ 
িাওয়া নাক্ষক দূ্ক্ষষত, অতলৌক্ষকক।”৫ 
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এমনক্ষক ভকান পুকুতর যক্ষদ্ পরপর দু্িের ভকান ভেতল ডুতি মারা যায়, তারা ভভতি ভনয় প্রক্ষত িেরই পুকুরক্ষট কাউতক 
না কাউতক ভনতি। এরকমই িািাতরা ক্ষিশ্বাৈ-ৈাংস্কার ভলাকায়ত মানুষগুক্ষলতক আতেপৃতি ভিাঁতধ্ ভরতখতে, আর মানুষগুক্ষল 
অিলীলায় ভগাষ্ঠীিীিতনর ক্ষচরন্ত্ন ক্ষিশ্বাৈ-ৈাংস্কাতরর তন্তুিাতল িক্ষিতয় ধু্তক ধু্তক মরতে। 

 
দু্িঃতখর ৈাংৈাতর ক্ষিক্ষট িি কতির, িি ৈমৈোর— 
দু্িঃতখর ৈাংৈাতর ক্ষিক্ষট িি িতয় ক্ষিতয়র িয়ক্ষৈ িতলই তারা পতি কক্ষেন ৈমৈোয়। উপরন্তু রতয়তে ক্ষিিাি পরিতিী নানান 
ৈমৈো। ক্ষিক্ষটর ক্ষিতয় ভদ্ওয়া মাতন ক্ষিনা ভিততন কাক্ষমন খাটতত পাক্ষেতয় ভদ্ওয়া। ভমতয়তক ক্ষিতয় ক্ষদ্তয় িাতপর ভলাকচিুর 
আিডাতল কাাঁদ্া োিা ভকান উপায় থাতক না; কারণ শাগ-িাইগন-তরকাক্ষরর পারা ভমতয়তক ভৈ িোপাক্ষরর কাতে ক্ষিতক 
ক্ষদ্তয়তে। শ্বশুরঘতর স্বামী ক্ষিতন আপন কাতরার অভাতি ভমতয়র ভচাতখর িলই একমাত্র ক্ষনরন্ত্র ৈিী। ৈকাল তক ৈন্ধো 
পযিন্ত্ খাটা-খাটুক্ষনর পর তার আর চলার উপায় থাতক না, ক্ষদ্তনর পর ক্ষদ্ন গাতয়র মাাঁৈ শুক্ষকতয় যায়- ‘মাতগা, িামার ক্ষিিা 
ক্ষদ্াঁতয় ক্ষদ্ক্ষল গলায় ফাাঁৈ’। ক্ষিক্ষট ক্ষিতয় ক্ষদ্তয় িাতপর এতই দু্িঃৈিনীয় অিস্থা িতয় যায় ভয, ক্ষখতদ্র জ্বালায় ভপতট একপাট 
িাাঁক্ষিয়া না িতল মদ্ ভঢতল ক্ষনতস্তি িতয় পতি থাকাই একমাত্র ৈম্বল িতয় ওতে। ভখা ভপতট গুাঁদ্লু ঘাাঁটা ভখতয়, ক্ষোঁিাফাটা 
পোন্ট পতর, িাতিাই ঘাৈ ভকতট িীিন কাক্ষটতয় ক্ষদ্তয়, ভশষতক রািনীক্ষতর েলচাতুরীতত ৈি িাক্ষরতয় প্রক্ষতিাদ্-প্রক্ষততরাতধ্ 
ক্ষিনা ক্ষটক্ষকতট ক্ষশয়াতলর পারা একৈতি কলকাতা ক্ষগতয়ও ভকান লাভ িয় না, তখনও সৈকততর ভৈই ক্ষচরন্ত্ন আশ্বাৈিাণী, 

“ভট পরতি দ্মতক লাক্ষচ  সৈকত দ্াদ্ায় িতল োক্ষিৈ না পাক্ষট 
আকাতল িরুাং িহুক্ষিক্ষট োিা ভাল।।”৬ 

ক্ষনদ্ারুণ দু্িঃখ-কতি িাক্ষির একমাত্র ভমতয়তক ক্ষিতক ক্ষদ্তয়ও মা-িািা শাক্ষন্ত্তত থাকতত পাতর না, কারণ আকাতল 
ৈিারই একই অিস্থা। তার উপর রতয়তে কারতণ-অকারতণ শাশুিী-ননতদ্র ঝাাঁক্ষকতয় ওো, যা মরদ্ক্ষট ভদ্তখও না ভদ্খার 
ভান কতর মিা ভলাতট। ভমতয়র ক্ষিতয় িতয় যািার পর ভৈ আর িের ঘুতর ভগতলও িাতপর ঘতর আৈতত পাতর না, এটাই 
ৈাংৈাতরর ক্ষচরাচক্ষরত রীক্ষত। এক কাপতি িের কাক্ষটতয় ক্ষদ্তয়, ভভার ভথতক রাত পযিন্ত্ ভখতট-খুতট, োগল-তভাঁক্ষির ৈতি চতি 
ভিিাতত ভিিাতত ভপতটর ক্ষখতদ্ ভপতটই মতর যায়; তিুও শ্বশুরিাক্ষির মন পাওয়া তার এ িতম আর িতয় ওতে না, 

“ৈৃিন ভমলায় ভদ্খা িতল  সৈকত দ্াদ্া শুতন িতল 
মানুইষ এমন ক্ষনেুর িানা নাই।। এক কাপতি ...”৭ 

 

রাধ্া-কৃতষ্ণর ভপ্রমমঞ্জরীর অনুৈতি ভলাকায়ত নারীর কামনা-িাৈনার অনুৈতি অিাধ্ ক্ষিচু্ছরণ—  
পুরুক্ষলয়ার আক্ষদ্িাৈী নারীতদ্র কাতে ঝুমুর তাতদ্র িীিন, রিতরাত, হৃদ্তয়র হৃদ্স্পন্দন। ৈমাি ও ৈাংসৃ্কক্ষত, আচার-
অনুষ্ঠান, অিৈর-ক্ষিতনাদ্ন, ভপ্রম-ক্ষিরি, আশা-ক্ষনরাশা, ভাি ক্ষিক্ষনময়, ৈাংগ্রাম ও প্রক্ষতিাতদ্ প্রধ্ান উপায়-অিলম্বন িাক্ষতয়ার। 
ভলখক ক্ষনতিই িতলতেন, 

“ক্ষৈাঁদূ্তর কািতল উপনোতৈ ঝুমুতরর অতমাঘ আকষিণ এিাং তার দ্রুণ অক্ষনিাযি পক্ষরণক্ষত ক্ষনতয় ধ্বাংতৈর ভৈই রাগ এর ক্ষিস্তার 
ঘটাতনার প্রয়াৈ কতরক্ষে।”৮ 

ভলৌক্ষকক ঝুমুতরর প্রধ্ান আকষিণ রাধ্া-কৃতষ্ণর ভপ্রম। এই ভপ্রতমর টাতন ঘর-ৈাংৈার, পক্ষরিার-পক্ষরিন ভেতি নারীরা 
ভিক্ষিতয় পিতত ক্ষিনু্দমাত্র ক্ষিধ্া কতর না। ভলাতক িািাতরা কুকথা-অকথা িলতলও তাতদ্র কাতে কালার ভপ্রম ভয কী দু্ক্ষিিষি 
তা িতল ভিাঝাতনা প্রায় অৈম্ভি। তাতক ভচতয়ও না পাওয়ার ভয যাতনা তাততই ভৈ ভচাতখর ক্ষিষ িতয় উতেতে। মাধ্তির 
ক্ষপক্ষরক্ষত তাতক এতই ক্ষিিশ কতর ভফতলতে ভকান কাতি তার মন লাতগ না, ৈারাটা ক্ষদ্ন মাধ্তির কথা ভািতত ভািততই 
ভকতট যায়। পতথ চলততও তার ঔদ্াৈীনে ভাি, তার নিতর ৈকল পথই মাধ্িময়। মাধ্িতক ভাতলাতিতৈ তাতক পতদ্ পতদ্ 
যাতনা ৈিে করতত িয়। কী িতশ ভৈ এতই িশীভূত িতয় পতিতে তা তার ক্ষনতির পতিও এখন আর িানা-তিাঝা ৈম্ভি 
নয়। তার ক্ষভখাক্ষরর অিস্থা– ‘ৈক্ষখ, ক্ষভখাক্ষররও ভগৌরি থাতক/আমার কী ভগৌরি িল’। ক্ষভখাক্ষরর ভিতশ শ্রীদ্রশন ক্ষিতন ক্ষনদ্ারুণ 
ভশাতক ক্ষদ্তন ক্ষদ্তন প্রক্ষত অি অিৈ প্রায়, তিুও ভকানভাতিই িাঁধু্তক ভৈ ভুলতত পাতর না, ভুলতত ভচতয়ও পতদ্ পতদ্ মতন 
িেথা পায়। তার যত ৈািন-তগািন ৈিই িাঁধু্র ততর, িাঁধু্ই তার ৈি; িাঁধু্ ক্ষভন্ন তার কাতে এ ঘর-ৈাংৈাতরর ভকান অথি 

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


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

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-43 
Website: www.tirj.org.in, Page No.351-358 

___________________________________________________________________________ 

Page 357 of 358 

ভনই। তাই শত দু্িঃখ, শত কি, শত িেথা-তিদ্না িুতক ক্ষনতয়ও ভৈ কখতনা শোমতক ভুতল থাকতত পাতর না। শোমই তার 
ৈি, শোম ক্ষিিতন ভৈ এতই ক্ষিষন্ন ভয ৈাংৈার ভুলতত িৈার আতয়ািন; তাই ৈক্ষখর ক্ষচরন্ত্ন ৈািধ্ান িাণী,  

“ একক্ষট পাতন দু্ক্ষট ক্ষখক্ষল না কক্ষরও কভু 
ক্ষপক্ষরত ভাঙতল শুকনা িাাঁতধ্ খাতি িািুডুিু 
না িাক্ষনতল ডুিৈাাঁতার ডাঙায় িতৈ থাতকা 

তুমার খতয়র িামার চুন...”৯ 

 

স্বামীর অিতিমাতন ৈাংৈার িীিতন ক্ষিপযিস্ত নারীর ক্ষনমিম অৈিায়তা— 
আক্ষদ্িাৈী নারীরা ৈাধ্েমত তাতদ্র পুরুতষর ৈারািতণর কমিৈক্ষিনী। ৈিাই ক্ষমতল কাম-কাি কতর ভকানরকতম ভখতয়-তদ্তয় 
ভিাঁতচ-িততি থাতক। পক্ষরিাতরর ৈকলতক ক্ষনতয়ই তাতদ্র ৈুতখর ৈাংৈার। এই ৈুতখর ৈাংৈাতর ভকানকারতণ স্বামী মারা ভগতল 
নারীর িীিনটাই দু্ক্ষিিষি িতয় ওতে। পক্ষরিাতরর শ্বশুর-শাশুিী, ননদ্-তদ্ওর, ভেতল-তমতয় ৈকলতক ক্ষনতয় নারীক্ষটতকই পরতত 
িয় ক্ষিষম ক্ষিপতদ্। অভাতির ৈাংৈাতর ক্ষিক্ষভন্ন ক্ষদ্ক ভথতক অৈিায়তার পাশাপাক্ষশ ভযটা মাথাচািা ক্ষদ্তয় ওতে ভৈক্ষট িতলা 
অতপিাকৃত িমতাৈম্পন্নতদ্র তাতদ্র প্রক্ষত ভযৌন প্রতলাভন। নারীর ইচ্ছা না থাকতলও অতনক ৈময় ক্ষিপযিস্ত ৈাংৈাতরর 
ক্ষদ্তক তাক্ষকতয় তাতত ৈায় ক্ষদ্তত িয়, ক্ষদ্তত একপ্রকার িাধ্েই িতত িয়। ‘কুশকরাত’ উপনোতৈ তার প্রকৃি ক্ষনদ্শিন পাওয়া 
যায়। 
 
ভপাশাক-পক্ষরচ্ছতদ্র িাহুলেিীনতা— 
সৈকত রক্ষিততর ৈাক্ষিততের পাত্রপাত্রীরা প্রায় ৈকতলই আক্ষদ্িাৈী, তাই ভপাশাক-পক্ষরচ্ছতদ্র িোপাতর এতকিাতরই যত্নিীন। 
উপনোতৈ ভমতয়-িউতদ্র ভপাশাক িলতত অন্ত্িিাৈ োিাই আটতপৌতর শাক্ষি িা ভমাটা ধ্ক্কর শাক্ষি, যা িাটুর তল ভথতক শুরু 
কতর উরুতত পাোতত ভকামতি িক্ষিতয় ৈিতশতষ যা অিক্ষশি থাতক তা কাাঁতধ্র উপর ক্ষদ্তয় েুতি ভদ্য়। শায়া ও ব্লাউতির 
ভতমন চল িাক্ষিতদ্র মতধ্ে ভনই। যাতদ্র ব্লাউি আতে শুধু্মাত্র তারাই যখন ধ্াইয়াক্ষলর কাতি যায় তখন ব্লাউিটা িেিিার 
কতর। ‘মদ্নতভক্ষর’ উপনোতৈ ঘাক্ষৈতদ্র পক্ষরধ্ানও অতেন্ত্ ক্ষনমমাতনর। ঘাক্ষৈতমতয়রা শাক্ষি-ব্লাউতি ক্ষনতিতদ্র যতটাৈম্ভি 
আিৃত রাতখ। ভমতয়তদ্র প্রৈাধ্ন িলতত চুল আাঁচিাতনা, পক্ষরপাক্ষট কতর ক্ষিনুক্ষন করা, ভখাাঁপা করা ইতোক্ষদ্। িাচ্চা ভেতলরা 
ভোঁিা পোন্ট আর ভমতয়রা ভিািাতাক্ষল ভদ্ওয়া ফ্রক পতিই ভেতলতিলা কাক্ষটতয় ভদ্য়। ‘শিরচক্ষরত’ গতে পুরুষরা একখানা 
ভমাটা ও ভোঁক্ষট ধু্ক্ষত ভকানরকতম ভকামতি িক্ষিতয় রাতখ, ভমতয়রাও ভকানরকতম একটা শাক্ষিতকই ৈারা শরীতর িক্ষিতয় রাতখ। 
তাতত িয়তিা তাতদ্র একটা িুক কখতনা প্রকট িতয় থাতক ক্ষকন্তু তাতত ক্ষকেু আতৈ যায় না তাতদ্র। 

প্রখর িাস্তিিাদ্ী, মানিদ্রদ্ী ভলখক শতের েক্ষিতত ক্ষনচুতলার মানুষতদ্র ক্ষচত্রাক্ষয়ত করতত ভাতলািাৈততন, কতরতেনও 
তাই। মানুতষর কাতে যাওয়াই ক্ষেল তাাঁর ক্ষপ্রয় ৈখ। ভৈটা করতত ক্ষগতয় ভকাতনা ক্ষিতশষ রািননক্ষতক দ্ল িা দ্ক্ষলতলর প্রক্ষত 
ক্ষতক্ষন দ্াৈখত ক্ষলতখ ভদ্নক্ষন। তাাঁর একমাত্র অিীকার মানুষগুতলার প্রক্ষত। ভৈই মানুষগুক্ষল, যাাঁতদ্র কথা শরৎচন্দ্র িতলতেন- 
‘ ক্ষদ্তলযারা শুধু্ৈাংৈাতর    ভপতল না ক্ষকেু, যারা িক্ষিত, যারা দু্িিল, উৎপীক্ষিত, মানুষ িতয়ও মানুষ যাতদ্র ভচাতখর িতলর 
কখতনা ক্ষিৈাি ক্ষনতল না '।  
এই প্রাক্ষন্ত্ক, িক্ষিত, অিতিক্ষলত মানুষগুক্ষলর চক্ষরত্র ৈুক্ষনক্ষদ্িি আতিগ অনুভূক্ষতর ৈতি উপস্থাক্ষপত িতয়তে তাাঁর কথনক্ষিতশ্ব। 
ভৈক্ষদ্ক ভথতক তাাঁর ৈৃি চক্ষরত্রগুক্ষল প্রতেি অক্ষভজ্ঞতার ফৈল, নারী চক্ষরত্রগুক্ষলও তার িেক্ষতিম নয়। প্রাক্ষন্ত্ক অৈিায় নারীর 
ভয চালক্ষচত্র ক্ষতক্ষন ফুক্ষটতয় তুতলতেন তা অতেন্ত্ অক্ষভনি ও ক্ষিতশষ তাৎপতযির দ্াক্ষি রাতখ, গেকাতরর মানক্ষিকতার উতু্তি 
স্পতশি তারা ক্ষচরকালীন। 
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২.   ক্ষনলয় ভঘাষ, ‘পক্ষিমিি’, পুরুক্ষলয়া ভিলা ৈাংখো, তথে ও ৈাংসৃ্কক্ষত ক্ষিভাগ, কলকাত, ২০০৭ 
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৪.   লিণ কমিকার, ‘ৈৃিন’, সৈকত রক্ষিত ক্ষিতশষ ৈাংখো, ৈৃিন প্রকাশনী, ভমক্ষদ্নীপুর, ২০১৩ 
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