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Abstract 
Kavita Singh was one of the literary figures of the fifties of the 20th century. Mainly known as a poet, 

her steps were also strong in the field of friction. As a woman, Kobita Singha’s childhood, domestic 

life and career were filld with varied experiences and toughchallenges. Tolerant of father's strong 

dominating character, bearer of mother’s unfulfilled dreams, ‘member of husband’s bureaucracy’, 

Kobita Singha has therefore time and again explored the current problems of girls in the society and 

ways to overcome them through struggle. Often in radical feminist perspectives, the issue of 

portraying women as opposed to patriarchy in literature or other media is entwined with ideological 

power struggles. But Kobita Singha has remained completely neutral in the construction of her 

female characters. As we see depicted in the works of Virginia woolf’s fan Kavita Singha, the 

dangerous condition of women in the society, torture, physical and mental exploitation; similarly, 

there is a form of artificial covering in the name of women's independence. Along with this, theirself 

- establishment, self - relience and rights acquisition, fierce protest against torture and strong 

confident voices were established through the struggle against all these adversities. At the time 

Kavita Singha wrote her literary works, modern feminism of the Western world had not yet 

awakened. Yet what interests us is how women in her stories have become aware of their position, 

able to express their own opinions and decisions, or at least try to do so. Therefore, in this article, 

we have tried to find the social position of women and the progressive tone of protest in the selected 

stories of Kavita Singha. 
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Discussion  
“িা, আবম েহিা িা ছমাম 

আমাহক জ্বাবিহে ঘহর তুবম বিখহি িা। 
েহিা িা বিমূি ি য ছ ািািী িরম 

িাবিহির কহিাষ্ণ গরম...... 
অন্ধকার আহ  িহি, েহত পাবর িমৎকার দুই 
প্রবতমার মত এই িীি মুখ তুবম ছদখহি িা 
ছতামার িাাঁপাহি তাই বিশ্চন্ত পুতুি ছেি শুই 

যন্ত্রণা আমাহক কাহট, ছযমি পুাঁবিহক কাহট উই।”১ 
 
কবিতা ব িংে তাাঁর ছিখাে িাহরিাহরই িারীর  ামাবিক অিস্থাহির একপাবববকতা ও তার বিরুহে প্রবতিাহদর কিা 
িহিহ ি।  মাহির আহরাবপত বিহিষ িারী ত্তা-র ছিহক পবরপূণব িযবি ত্তাে উত্তরহণর প্রহিষ্টা রহেহ  তাাঁর ছিখিীহত। 
তাই ছমহেহদর  মািবিবদবষ্ট ঘহরাো আিরণ ও অিস্থাি ছযমি তাাঁর ছিখাে উহে আহ , িাহক অ োেতা, িাহক 
‘হমহেহদরহক ছমাহমর মহতা িরম, ছপিিরূহপ ছদখা’২ র পুরুষতাবন্ত্রক দৃবষ্টভঙ্গী; ছতমিই িাহক এর প্রবতিাহদ িারীর 
আত্মবিবা , আত্ম ম্মাি, আত্মপ্রবতষ্ঠা অিবহির িডাই ও পবরিার িা  মাহি বিিস্ব মতামত িযি করার িা ব োন্ত 
গ্রেহণর অবিকার অিবি। তাাঁর গহেও আমরা িারী িবরহের এই স্বরূপ িক্ষ কবর। 
 ‘হখিহত ছখিহত একবদি’ (১৯৭৩) গহে একবদহক ছযমি ছদবখ আিুবিক বিবক্ষতা গৃেিিূর পবরিার ও স্বামীর 
ওপর কতৃবত্ব, বিিৃঙ্খি উগ্র আিুবিক িীিিিযবা, অিি যার ছভতহর িুবকহে আহ  প্রািীি  িংকীণব  িংস্কার ও মািব কতা; 
অপরবদহক ছদবখ অবি কমবী স্বািিম্বী িারীরও  িং ার তিা  মাহি বিযবাবতত অ োে অিস্থা, ছ খাি ছিহক ছিডহত 
িাওোর প্রিি প্রহিষ্টা ও অপমাহি ছরাহি ছিষপযবন্ত মািব ক বিকৃবত ও আত্মেতযার ছিষ্টা।  
 গহের মূি িবরে অবণমার ছদওর িীহরি ও তার স্ত্রী কণা গহের শুরুহতই ছদখা ছদে ছ হি গুহি ব হিমা 
যাওোর প্রস্তুবতহত। তারপর তাহদর বিশুপুে দীপুহক ‘বি’ এর োহত  মপবণ কহর আিুবিকা কণা স্বামীহক িগিদািা 
কহর ব হিমা ছদখহত িহি যাে ছ ন্ট আর পাউডাহরর উগ্র গন্ধ  বডহে। এই আিুবিকা কণাই আিার অবণমাহক তার 
 ন্তািেীিতাে বিদ্রুপ কহর ‘িাাঁিা’ িহি। অপরবদহক পােক িািহত পাহর অিবনিবতক কারহণ অবণমা আর তার স্বামী 
 ুহরি ছযৌি ব োহন্ত তাহদর প্রিম দুই  ন্তাহির ভ্রূণ িষ্ট কহরহ । অিি  মাি  তযটা িা ছিহি ছকিিমাে অবণমার 
ওপর ছদাষাহরাপ কহর,  ুহরিহক ছকাহিা প্রহের  মু্মখীি েহত েে িা। আমরা ছদবখ,  িং াহর অবণমার অিবনিবতক 
ছযাগদাি যহিষ্ট েহিও ছ   ািং াবরক মযবাদা পাে িা, িরিং বডপহিবরোর ভহে দীপুর পাহি ি া বিডািহক অবণমা িাবি 
মারহি ‘িাবডর দা ী পযবন্ত অবণমাহক ছ হড কিা িহিবি’ – 

“আহর িািা িাাঁিা ছতা। কী কহর ষষ্ঠীর িােহির মযবাদা িুিহি?”৩  
আর ছয স্বামী অবণমার ওভার টাইহমর টাকা িুবর কহর, ছ ও অবণমার দ্বারা বিহিহক বিযবাবতত প্রমাণ করার ছিষ্টা কহর–  

“ও ছভহিহ  ওর টাকাে ছকিা ছগািাম আমরা, যা করহি তাই  ইহত েহি আমাহক, িুিহি কণা”৪  
অিি গে অগ্র র েহি এক িীণব বিিিা িৃোর িোহি পােক িািহত পাহর এক  িংকীণব গবিহত িুপবর ঘহর প্রিম 
 ািং াবরক িীিি ছকহটহ  অবণমার িাকবরর পূহিব, ছযখাহি তাহক  েয করহত েহেহ  স্বামী  ুহরহির দদবেক অতযািার। 
বিিিার িোহি িুহট ওহে অ োে স্বামীবিভবর গৃেিিূর  মহিাতা, স্বামীহক তুষ্ট রাখার প্রো  ও এক উজ্জ্বি  ুন্দর 
ভবিষযত বিমবাহণর আিা –  

“আো তার িরটা িাবক তাহক খুি মারহতা। তিু িাবক ছ  িাবড ছকহট পদবা িািাত, ঘর  ািাত, স্বামীহক খুবি 
করার িিয কত রকম রান্না করত। ...ঘবটর ছমহেহতা, িািহতা িা বক ুই। তাই আমার কাহ  বিখহত আ ত। 
...একটা মাবটর ভাাঁড বকহি এহি একিার িহি বক, মা  মা  পে া িমাি। এক ি হর িা ছোক দি পহিহরা 
কুবড ি র পহর আমার িাবড েহি – আর ছিবি িে দুহটা িাচ্চা! তা স্বামীটা ভাাঁহড পে া পুহরা েহতই ছভহে 
 ি বিহে বিহিা।”৫  
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এরপর অবণমার সৃ্মবত ছিহক আমরা িািহত পাবর, অবণমা িাকবর পাওোর পর প্রিম মাইহিে স্বামীর  হঙ্গ িহ  িা 
খািার উৎ াহে দামী িা বকহি অহিিাে বিহর এহ  তার স্বামীর িুহকর তিাে এক উবিকাটা মািিে ী বি ক্লাহ র 
স্ত্রীহিাকহক ছদহখব ি। তখি অবণমারা ভাহিাপাডাে িহি এহ হ । স্বামীর এই প্রতারণা অবণমার মি ছিহক  মাহির 
গহড ছতািা প্রিবিত স্ত্রী ত্তার  মস্ত ছকামিতা,  েযিীিতা, মাবিহে ছিওোর বিখিগুহিা মুহ  বদি।  িং ার তার কাহ  
বতি ঘৃণয িরক েহে উেি। আর এরপর ছিহক িীহর িীহর শুরু েি তার  মহিাতােীি, ছপ্রমেীি, আত্মবিতৃষ্ণ, বিরা ি 
ও কখহিা কখহিা প্রবতিাদী কু্ষব্ধ যাপি – যা তাহক রমি আত্মেতযার বিকৃত আকাঙ্ক্ষার বদহক ছেহি বদি। 
 আমরা ছদবখ অবণমা তার স্বামীর প্রবত বিতৃষ্ণাে, স্বামীর এককাহি তাহক ছদওো দুগবাপ্রবতমার উপমার কিা 
মহি কহর আিকাি পুহিার বদহি দুগবার মুখ  ছদহখ িা। তার এই ছরাহির মহিয ছকািাও ছযি  ুপ্ত িাহক তার প্রবতিাদী 
মিও। এক কাহি একটু আদহরর ছিাহভ ছ  স্বামীহক ছদবখহে,  

“ভাোহিারা মূবতবর মহতা িাকত, ...আিকাি আর স্বামীহক ছদবখহে ছদবখহে ছ  দুুঃহখর িযাবরবট ছিা কহর িা। 
িরিং স্বামী যাহত তাহক ছকাহিা  মহেই আিাদা কহর ছদখহত িা পাে, ছ ই ছিষ্টাই কহর। আিও  কাহি তাই 
িটা ওো ছদোহির  হঙ্গ তার আিমেিা বমহির িাবড আর িরীহরর পােবকহি রে বিহে বমবিহে রইি।”৬  

পূহিব অবণমার বিহিহক স্বামীর উপহভাগয কহর ছতািার প্রিি প্রো  আর আি তার  মূ্পণব বিপরীত অিস্থাি আমাহদর 
 ামহি স্পষ্ট কহর  ামাবিক আহরাবপত দােভাহরর বিরুহে অবণমার পবরিবতবত িযবিগত অিস্থাি, যার মহিয ঘৃণা ছরাি 
েতািা  মৃ্পি েহে িাকহিও তা অবণমাহক এক স্বতন্ত্র িবিষ্ঠ স্বর ও প্রবতিাদী অিস্থাি প্রদাি কহর। তাই ছ  বিহির 
িারপাহি বিহিরই গহড ছতািা ছরবিেগুহিা বডবেহে তার মাহের কাহ  বিরহত িাইি। ছ ই সৃ্মবতহক বিবরহে আিহত 
িাইি, ছযখাহি অবণমা বিভবীক, ‘বিহভবিাি’, ‘খাাঁবট’–  

“হ াহটাহিিাে মা কাাঁ ার িাবটহত দুি বদত। দুি ছখহে, োহতর উহটা বপে বদহে মুহ  অবণমা ছমরুদন্ড ছ ািা 
কহর, বিিুক উাঁবিহে ছখিার বদহক, পডার বদহক মুবখহে দাাঁডাত।”৭   

আর এই সৃ্মবতই অবণমাহক উজ্জীবিত করি ‘পাঁেবেি ি র িেহ  পাাঁি ি হরর খুবকর মহতা, ছিমািাি ছরািী েহে’৮ 
উেহত। তাই ছ  ব োন্ত বিি, আি িাবডহত খাহি িা, অবি  ছিহক অিয ছকািাও িহি যাহি, িাবড বিরহি ছদরী কহর; 
এিিং ব োন্ত অিুযােী দীপুহক আত্মেতযার ইবঙ্গত বদহে (‘বিরহিাই িা, গাবড িাপা পহড মরি’৯) ছিবডহে পডি। বকন্তু 
ছ  মরহত পারি িা, বিহর এি; আর ছ ই িযিবতার েীিমিযতাে ভুগহত িাগি। 
 এরপর শুরু েি এক অদু্ভত ছখিা। আত্মেিহির িিয ঘুহমর ওষুি  িংগ্রে করহত ছ  িািা ছদাকাহি ছকৌিিী 
পদহক্ষপ রাখি। এক একটা ওষুি তার কাহ  এক একটা ঘুাঁবট।  হঙ্গ িিহত িাকি তার ছ াট ছিহক িড েহে ওোর 
পযবাহের িািা স্থাহি বগহে ছ খাহির মািুষহদর ছিহক বিহির  ম্পহকব মূিযােি আদাে করা। ছ গুহিাও ছযি ঘুাঁবট। 
অবণমার এই পবরভ্রমণ আমাহদর বিহে ছগি বিিহের ( ুহরহির িনু্ধ) সৃ্মবতহত, যার কাহ  অবণমা িািা  ািং াবরক পরামিব 
ও  ান্ত্বিা ছপত; আর একবদি  ুহরহির ওপর প্রবতহিাি ছিিার িিয অবণমা এই বিিহের কাহ  কতকগুহিা িুি বিহে 
বগহে ‘ ম্বন্ধটাহক এহকিার মািংহ  ছক্লহদ িাবমহেব ি।’১০ আমরা িািিাম ছ ই িাহ বর কিা ছয টাকার বিবিমহেও 
ভ্রূণেতযার  মে অবণমাহকযহিষ্ট  অযাহিহস্থব ো বদহত কাপবণয কহরব ি। এখাহি ছিহক অবণমার িীিহির িািা পযবাহে 
তার  ামাবিক অিস্থাি ও ছ ই ছপ্রবক্ষহত তার প্রবতবরোগুবি িুহট ওহে। এভাহি ছ  পহিহরাবট ঘুহমর ওষুি তিা ঘুাঁবট 
 িংগ্রে কহর িাবড বিরি। তার এই আত্মেিহির প্রস্তুবতর মহিয েতািািবিত বিকৃবত আহ  বেকই, বকন্তু এর মহিযই 
আহ  এক আত্ম মীক্ষা (‘হকািাও বিশ্চেই িাাঁবক ব ি। িি ছমিাহিা বকিংিা ছভিাি’১১ ও িীিহির  মস্ত প্রবতকূিতার 
বিরুহে িডাই এর এক বিিস্ব অবভিি িযাহিঞ্জ-  

“...অবণমা আি খুি পবরতৃপ্ত। কারণ আি  হন্ধযহিিা ছ  প্রিম বিখি দুুঃখ ছিহক এই পৃবিিীহত কীভাহি 
ছখিা িািাহত েে।”১২  

তাই তার ঘুহমর ওষুি ছমিাহিা িহির গ্লা টা ছিডাহি ছিহি বদহিও অবণমা ছির প্রস্তুবত বিহত িাগি ছ ই ছখিার–  
“হখিহত যখি বিহখ ছগহ  তখি ছখিাই িিুক – ছখিা িিুক ...তারপর এভাহিই ছখিহত, ছখিহত .... 
একবদি!”১৩   
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আর গহের এই  মাবপ্ত একই  হঙ্গ েহে উেি ছিবতিািক ও ইবতিািক, একািাহর অবণমার অ োেতা ও প্রবতিাহদর 
গে, অবণমার ছেহর যাওো ও বিহত যাওোর আখযাি। 
 কবিতা ব িংহের ‘বিত্’ (১৯৭৭) গেবটহত পাই এক  দযযুিতী ছমহে পুতুহির আখযািহক ছকন্দ্র কহর এই 
বিহিষ িে ী ছমহেহদর উেবত ছযৌিহির  ম যা িংকুি  ামাবিক পবরবস্থবত; পািাপাবি িাহক এক ছযৌিকমবী মাহের 
িবিষ্ঠ আত্মপ্রবতষ্ঠা, আর এই মাহের পবরিযবাে ছিহড ওো পুে পুবিহির িবষবত যুিতী পুতুহির প্রবত  িংযত,  াে ী ও 
ইবতিািক দৃবষ্টভঙ্গী– যা ছিষপযবন্ত পুতুহির িীিিহক এক  দিবক পবরণবতর বদহক এবগহে ছদে।  
 গহে ছদবখ কিকাতাে বদবদর  হঙ্গ এহ  পুতুি গবির ছ হিহদর কুিিহর পহড –  

“...তািীহদর দবডর িারপাই-এ িহ  পাডার উেবত িেহ রহ হির পাি, গুিতাবি করা ছ হির পাি, পুতুিহক 
ছদখব ি। ...পুতুি আ ার পর ছিহকই ছযি এই গবিহত, এই পাডাে  ারাক্ষণ ছযি মািং  রান্না েহে।”১৪  

এমিকী পুতুহির বদবদ অিবাৎ পুবিহির িনু্ধ োরাহির িউ পযবন্ত পুতুহির এই ‘বর বর ছযৌিি’১৫ বিহে িযবতিযস্ত। পুতুহির 
ছযৌিিহক এই ‘বর বর’ বিহিষহণ িা ‘মািং ’-র  হঙ্গ উপবমত কহর কবিতা ব িংে িারীর পণযােহির বদহকই ইবঙ্গত করহ ি। 
গ্রাম ছিহক িেহর এহ  পুতুহির মহিয পবরিতবি িক্ষ কহর পুবিি–  

“িহডা ছিবি িরীর পুতুহির িরীহর। িহডা উগ্র। আহগ যখি কাহ  আ ত পুতুি একটা বিহক ছিিুহতহির 
 ুিা  িাগত পুবিহির িাহক। গা ছিহক উেহতা গাাঁ ছদহির বভহি মাবটর ছ াাঁদা গন্ধ। এখি মহি েে পুতুহির 
িাপ িাপ িুহির ভাহর ছকিিই িষবা  যাাঁতা িরীহর ঘাম আর িা ি মািার গন্ধ।”১৬  

আর এই ‘িহডা ছিবি িরীর’ যুি পুতুিহক একবদি কিকাতার কাহ  মিস্বহি, তার োট কহর িাবড ছিরার পহি 
কহেকটা ছ হি তুহি বিহে যাে। তারপর িষবণ কহর ছরিিাইহির িাহর ছিহি বদহে যাে। আর তাই তার বদবদ পুবষর 
স্বামী োরাি তাহক কিকাতাে এহি বিহির িউ িহি পবরিে বদহে রাহখ – ো াপাতাহি বগহে তাহক আিার ‘কুমারী’ 
কহর আিিার িিয। তারা ছভহিব ি কাউহক িা িাবিহে ছগাপহি ‘িুবে কহর কাি োব ি করহত পারহি পুতুি বদবিয 
কুমারী িহি বিহর আ হি।’১৭ এই ছয এক  দয ছযৌিিা ছমহের িষবণ ও তা িুবকহে পবরিাহরর বিহিহদর  ম্মাি 
িাাঁিাহিার ছিষ্টা, িা তার প্রকাহিয অপরািী পুতুহির িিযই  িার িজ্জা ও তাহক পুিরাে ‘কুমারী’ কহর আিার ‘কাি 
োব ি’ করা – এ  মস্তই প্রমাণ কহর ছমহেহদর  ামাবিক দুরািস্থা। এমিকী োরািও িামাইিািু েিার  ুিাহদ িযাবিকা 
পুতুিহক ‘বিরি’ কহর। আিার আমরা ছদবখ পুতুহির বদবদ পুবষ এক মে পুতুহির মহতাই িকিহক ব ি, আর আি 
 িং াহরর িাহপ – ‘োহত গিাে িুহক কন্ঠাে বিম্নমুখী স্তহি ছকিিই ছিকড।’১৮ এ  মস্তই আমরা ছদবখ পুবিহির ছিাখ 
বদহে। পুবিহির দৃবষ্টহতই অপ্রিস্ত গবির একই  াাঁহি ঢািা স্বাতন্ত্রযেীি ছমহেহদর িীিিহক ছদবখ –  

“...বিহির বিহির ছখাহপর  ামহি, িা ি মািহত, বকিংিা কাপড কািহত িহ হ  ছমহেরা। ...এত িাইহরর 
ছিাক যাতােত কহর ছয ছমহেরা ছকউ মুখ তুহি ছিহেও ছদহখ িা। বকিংিা েেহতা তাহদর আর বক ু ছদখিারই 
ইহে িাবক ছিই। পুবিহির ছতা  িাইহকই এক রকম মহি  েে। োাঁটু পযবন্ত কাপড ছতািা। ছিরো িাবড পরা 
ভাোহিারা কতকগুহিা ছমহেমািুষ।”১৯  

গতািুগবতক িীিহি  মস্ত  ূক্ষ্ম অিুভূবত বি িবি ছদওো বিবিবপ্ত অভযা িিবর ছমহেহদর এই বিেবটর িযাখযা বিষ্প্রহোিি। 
 অিযবদহক পুবিহির সৃ্মবতহত আমরা পাই তার ছযৌিকমবী মাহের আত্মপ্রবতষ্ঠার িবিষ্ঠ উচ্চারণ। পুবিহির সু্কহির 
মাস্টার তার মাহক  ন্ধযাহিিা ছযৌিকহমবর  মে ছ হিহক িাইট সু্কহি পাোিার পরামিব বদহি তার মা স্পষ্টস্বহর িহি–  

“এটা আমার ছপিা। এহত ছতা ছকাহিা িজ্জা ছিই িািু! ও  ি িািুক। তাহত কী ?”২০  
আর  াে ী  ৎ মাহের এই সৃ্মবতই পুবিহির মহি পুতুহির প্রবত ছেেপূণব ছপ্রহমর িন্ম ছদে। মাহের অ-রক্ষণিীি 
পবরিযবা পুবিহির মহি তিাকবিত ‘িষ্ট’ ছমহেহদর প্রবত ঘৃণা িাগাে িা, িাগাে  মািুভূবত। তাই ছিষপযবন্ত ছ  পুতুিহক 
বিহে কাকদ্বীহপ বগহে এক িতুি  ুস্থ  ুন্দর িীিি শুরু করহত িাে, িবষবত পুতুহির  ন্তািহক িষ্ট িা কহরই। আর 
গহের পবরণবতহত এই িবিষ্ঠ মাহের সৃ্মবতিাবিত পুবিহির ব োহন্ত  রি পুতুহির  মিবি ও উভহের  াে ী পদহক্ষহপ 
ইবতিািক পবরণবতর বিমবাণ ছযি  মাহির  মস্ত কাবিমাহক আঘাত কহর যাে দৃঢ়তার  হঙ্গ।  
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 কবিতা ব িংহের ‘োেুোিা আহ ’ গহে এক অবভিাত বিিিা িৃোর আিুবিক ছ হিহমহের পবরিাহর িতবমাি 
অিস্থাি ও তাাঁর ছিাহখ ও সৃ্মবতহত িািা স্তহরর িারীর  ামাবিক অিবস্থবত এিিং দাম্পহতযর এক অবভিি মূিযােি 
পবরিবক্ষত েে। 
 গহে ছদবখ ফ্ল্যাহটর িাব ন্দা ছ হিহমহে িউমার অবত ািিািতাে িৃো মা  ুষমা রান্নাঘহর ঢুকহত পাে িা। 
এক মে  িং াহরর কতৃত্ব যাাঁর োহত ব ি, ছ ই  ুষমা আি িাবতর িন্মবদহি মিমহতা রান্না কহর খাওোিারও অিুমবত 
পাি িা। আ হি,  ুষমা ছিাহিি, তাাঁর িিয উবদ্বগ্নতা িা বিন্তা শুিু িে, এই  িািািতার ছপ হি রহেহ  অনিববিবতকভাহি 
প্রবতবষ্ঠত ছ হিহমহেহদর  ামাবিক মযবাদা রক্ষার প্রো । তাাঁর ছ াহটা ছমহে বমবি ‘ রু িাইহির মহতা  ুদৃিয প্লাকড 
ভুরু তুহি’ িহি-  

“...হতামার ছতা আর পূবণবমা বপব র মহতা অিস্থা িে ছয িা করহিই িে – রান্না খাওো িন্ধ। ...আমাহদর 
োহত এ ি িাহমিা ছ হড বদহে তুবম একটু বিশ্রাম িাওহতা এিার।”২১  

 ুষমার ছিাখ বদহেই আমরা এই পবরিাহরর অিয দুই িারী- ুষমার কিযা ও পুেিিূর মূিযােি করহত পাবর। ছ াট ছমহে 
বমবি তাাঁহদর ফ্ল্যাহটর পাহিই ফ্ল্যাট বিহেহ  – যখি খুবি যাহত িাহপর িাবড আ হত পাহর; এই  ুহযাগ িা অিুহমাদি – 
ছকািবটই  ুষমাহদর  মে েহি িুটত িা। আর পুেিিূ িীপা তার ঘরহক িকিহক আিুবিকতম কহর রাখহত  িবদা 
িযবতিযস্ত–  

“িারিি পবরিারক ছতা িীপার হুকুম তাবমি করহত করহত বেমবিম খাে। দরিাে ছপতি ঘহষা, ছ ািার 
পাো পাবিি কহরা, ...ইিহডার প্লযািহট িি দাও, বভহি িযাকডা বদহে পাতা ছমাহ া, কাহির আ িাহি বস্পবরট 
িাগাও।”২২  

এই বিিরণ ছিহক আিুবিক গৃেিিূর পবরিবতবত পাবরিাবরক অিস্থাি িবক্ষত েে। বকন্তু কবিতা ব িংে এই আিুবিকা 
স্বািীি গৃেিিূর  হঙ্গ  ুষমার বিিােপরিতবী রক্ষণিীি িীিহির সৃ্মবতহক পািাপাবি উপস্থাপি কহর খুি  ন্তপবহণ ছদবখহে 
বদহেহ ি, িারীর অিস্থািগত উত্তরহণর কৃবেম ছদখিদাবরত্ব িষ্ট কহর বদহেহ   ূক্ষ্ম ছপ্রহমর অিুভূবত,  ম্পহকবর গভীরতা 
ও  েি  ুন্দর িীিহির মািুযবহক।  
  ুষমার সৃ্মবতহত আমরা ছপৌঁহ  যাই তাাঁর  দযবিিােপরিতবী  মহে, যখি রক্ষণিীি িাবডর গৃেিিূরূহপ তাাঁর 
িীিি কাটত পরািীিতাে। িযামিািাহরর ঘুপবি ঘহর গরহমর মহিয  ারাবদি রান্না ও িািাি গৃেকহমব প্রাে অিি হর 
িীিি কাটত তাাঁর –  

“ ার  ার উিুি। আাঁি। বিরাবমষ। মািখাহির ছ াট উিাহি গরম িহির ছকটবি ি াহিাই িাকত। বিহকহির 
িুি িা ছিাঁহি উিুহির জ্বিন্ত কেিাগুহিার বদহক তাবকহে তাবকহে রাহগ দুুঃহখ তাাঁর ছিাহখ িি আ ত।’’২৩  

তাাঁর স্বামী ছরাি  ন্ধযাে ক্লাহি ছযহতি িহি তাাঁহকই ছদাষাহরাপ করহতি িাশুবড –  
“ হন্ধ ছিিা িহর রাখহত পারবি িাপু!”২৪  

বকন্তু িাশুবড িািহতি িা, এর মহিযই িুবকহে ব ি ছপ্রহমর আিহতা অিুভূবত –  
“...হকিাি ছিহক ছিরার পহি মবিক িাবডর িাগাি ছিহক একগুে োেুোিা পহকহট ভহর ছগাপহি িহি আহ  
মািুষটা। কখি বিহে আহ  তিক ছদওো বমহে পাবত...। কী কহর িািহিি ছগাপি  ুিা ছকািাে কীভাহি 
কখি িহম িহম ওহে।”২৫  

আর এই সৃ্মবতর অিুষহঙ্গই বতবি িাস্তহি িতবমাহি ফ্ল্যাহটর পাহির িবস্তর এক অতযািারী স্বামী ও বিযবাবতত স্ত্রীর আপাত 
বতি  ম্পহকবর  ামাবিক তকমার িাইহর এক অিয অিুভূবতপূণব যাপিহক আবিষ্কার কহরিি, যা  মাহির উচ্চস্তহরর 
কৃবেম  ভয মাপা মাপা  ম্পকবগুবির মহিয ছিহক আি িুপ্ত –  

“ ুষমা ছদখহিি পরশু রাহতর মাতাি স্বামীর োহত বপটুবি খাওো ছিৌবট তার স্বামীর িাগাি  াবডহে দূহর বগহে 
দাাঁডাি। ছ হিবট পহকট ছিহক একটা ছগাহড মািা ছির কহর ছিৌ-এর োহত বদি। িউবট আহস্ত  হর এহ  
আিহতা কহর মািা রাখি স্বামীর িাটবহমাডা িুহক। ...পরশু রাহতর মারটুকুই  কহি িািি, বকন্তু আিহকর 
এই ছগাপি-বিভৃত িাবন্ত? এটা বকন্তু  কহির অহগািহর রইি।”২৬  
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আর এই ছপ্রহমর পূিবসৃ্মবত ও িতবমাি দৃিয  ুষমাহক পাবরিাবরক ইোপূরহণর িডাই এর িগৎ ছিহক  বডহে বিহে ছগি 
এক অিয আস্বাদহি–  

“হিাখ িন্ধ করহিি বতবি, োত িাডাহিি। আর তখবি ছযি োহত ছপহিি এক ছিাপা অমতবয োেুোিা।”২৭  
ছপ্রহমর অিুরণহি দতবর েি তাাঁর বিিস্ব িযবিহত্বর স্বতন্ত্র িগৎ। 
 কবিতা ব িংহের ‘ক্ষমা’ (১৯৮৭) গেবটহত পূিব ূরী ও উত্তর ূরী দুই িারীর, িাশুবড ও পুেিিূর পাবরিাবরক 
বিযবাতি, তাহদর পারস্পবরক আদািপ্রদাি ও ছিহষ পুেিিূবটর আপাত প্রবতিাদী উত্তরহণর কিা পাই – আ হি যার 
মহিয বিবেত িাহক অ োে  েিিীি  মহিাতািাদী িাশুবডরই এক পবরমাবিবত রূপ। 
 গহে ছদবখ, িতা-হদিকুমাহরর ছপ্রমি বিিাহের পর বশুরিাবডহত এহ  িতা ছদহখ অতযািারী মদযপ বশুহরর 
রূপ আর বিযবাবতত,  ািং াবরক কহমব ক্লান্ত িীণবিীণব িাশুবডর অিস্থাি। িতার ছিাখ বদহে আমরা তার িাশুবড মবণমািা 
 ে িাবডর অিযািয ছমহেহদর, এমিকী িতার বিহিরও ছয আিরণ িা যাপি িক্ষ কবর, তাহত বিিংি িতহকর আবির 
দিহকর আিা রক্ষণিীি  িংকীণব পুরুষতাবন্ত্রক আিে ও ছ খাি ছিহক রমপবরিতবমাি  মাহির আপাত উত্তরহণর 
ইবঙ্গত – উভেই পবরসু্ফট েে। আমরা ছদবখ, মবণমািা িাশুবড েহেও এখিও পবরিাহর িতুি িউ-এর মহতা ‘ ন্ত্রস্ত্র 
িিিযস্ত’ েহে িাহক – এই িুবি পাি ছিহক িুি খ ি। অিবাৎ পবরিাহর তাাঁর গৃেিিূ বেহ হি  ম্মািপূণব িা কতৃবত্বমে 
অিস্থাি ব ি িা, বতবি ব হিি স্বামীর অিীিস্ত  িং ার ও ছ িাকহমবর িােকমাে। স্বামী কতৃবক দদবেক ও মািব ক 
বিযবাতহি ‘মহির  মস্ত দরিা ছযি ভেিংকর একটা ভীবতর তিাে িন্ধ েহে’২৮ িাকত। মবণমািার িামবট পযবন্ত োবরহে 
বগহেব ি  িং াহরর গতািুগবতক যাপহি, ছযমি োবরহেব ি তাাঁর বিিস্ব অবস্তত্ব। প্রিুর পণ বদহে এিাবডহত িিূ েহে 
এহ ও ‘রীতদা ীর’ মহতাই িীিি কাটত তাাঁর। আর তাই বতবি িারিার আশ্রে বিহত িাইহতি পুেিিূ িতার কাহ । 
িাবডর এই পুরুষতাবন্ত্রক িংকীণব িাতািরণ িাবডর ছমহেহদরও গহড তুহিব ি পুরুহষর উপহভাগয েহে ওোর প্রিবিত 
বিক্ষাে –  

“[িতার] িিদ বিহে েহি িহি রূপটাি মাখহ , িুহির ছগাডাে ছতি মাবিি করহ । ছরাহদ ছিহরাে িা। 
ছিখাপডার িািাই ছিই। ব হিমা পবেকা উহট  বি ছদহখ।”২৯ 

 বকন্তু িতাহক আমরা প্রিম ছিহকই এক আত্ম ম্মাহি পবরপূণব রূপ বিহে বশুরিাবডহত প্রহিি করহত ছদবখ। 
গৃেপ্রহিহির বদি ঘহর ছঢাকার মুেূহতবই বশুহরর বতরস্কাহর ‘িতা  হঙ্গ  হঙ্গ িিুক ব িার মহতা ব টহক  দর দরিার 
িাইহর িহি’৩০ আহ । এরপর বশুরিাবডহত এহিও ছ  িীহির ঘহর  ারাবদি পডাহিািা বিহে িযস্ত িাহক। এরপর 
আমরা ছদবখ িতা সু্কহি িাকবর পাে এিিং তারপর ছিহকই তাহদর দাম্পহতয বিড িহর।  কাি  কাি িা িিখািার 
ছখহে কমবিযস্ত িতা সু্কহি ছিবডহে পহড, িহি ছদিকুমার বিহির পবরতুবষ্টর িিয যহিষ্ট  মে িা মহিাহযাগ পাে িা 
িতার ছিহক। এরপর স্ববিভবর িতা গৃেকহমব ছদিকুমাহররও ছযাগদাি প্রতযািা করহি ছদিকুমার বক্ষপ্ত েহে ওহে। বকন্তু 
িতা এহক্ষহে িাশুবডর মহতা  ি ছমহি ছিে িা, ছ ও প্রতুযত্তর কহর –  

“হিাহিা, ছতামার বভতর ছতামার িািার রি িাকহত পাহর। বকন্তু আমার বভতর ছতামার মার রি ছিই।”৩১  
ছদিকুমাহরর িতার ছিহক ছয  মস্ত প্রিবিত পুরুষতাবন্ত্রক প্রতযািা রহেহ  (অবি হিরত ছদিকুমারহক ছদহখ িতা উহে 
দাাঁডাহি, ো হি, ছতাোহি  ািাি এবগহে ছদহি,  াডা িাটবটা েযাঙ্গাহর ছিািাহি, িিখািার বিহে আ হি), ছদিকুমার 
িতাহক ছয বিরািবরত ঘহরাো ছকামি আজ্ঞাকারী গৃেিিূ রূহপ ছদখহত িাে – ছ ই প্রতযািা পূরহণ িতার আত্ম ম্মাহি 
ঘা িাহগ। িতার মহি েে,  

“তার সু্কহি ছেড বম হেহ র ঘহরর  ামহি টুহি একটা বপওি িহ  িাহক। ছে হুিহু ছেড্ বম হে হক ছদখহি 
এমবি কহর।”৩২  

তাই তাহদর দাম্পতয রহম এক বতি পবরণবতর বদহক এহগাে, তাহদর ছদেবমিিও েহে ওহে বিতান্ত প্রাহোিবিক 
প্রিৃবত্ত িবরতাহিবর অঙ্গ। আর একবদি তাই ছদিকুমার িতার  হঙ্গ ছিার কহর বমবিত েহত িাইহি ছদিকুমাহরর  হঙ্গ 
োতাোবতহত িতার িখ ছিহগ ছদিকুমাহরর ছিাহখর তিাে রিপাত েে। এই ঘটিা গহের ছমাড ঘুবরহে ছদে। িতা 
আশ্চযব েহে ছিাহি, িাশুবড ছদিকুমারহক পরামিব বদহে িতাহক ‘হিিডক মার’ ছদিার িিয। এিিং ছ ই পরামিব অিুযােী 
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ছদিকুমার িতাহক বতরস্কার কহর মারহত উদযত েে। বকন্তু িতা এখাহি প্রিি ছরাহি প্রবতিাদ িািাে, ছদিকুমারহক 
িরম অপমাি কহর –  

“হিডাি ছ াট্ট িন্তু। বকন্তু তাহকও মািুষ যখি মারহত মারহত ছকাণো া কহর, তখি ছ  অমবি আাঁিহড 
কামহডই ছদে। বিিাি একটা পুরুষ েহে একিি ছমহের ওপর িাাঁবপহে পডহত িজ্জা কহর িা।”৩৩  

এর প্রবতবরোে ছদিকুমার িতাহক  িার  ামহি উহোহির মািখাহি ছিহি প্রিন্ড মাহর। আর িতা, এই অপমাহি 
ছরাহির িিিতবী েহে ঘহর ঢুহক আগুি ছজ্বহি আত্মেতযা করহত  হিষ্ট েে। িতার এই আত্মমযবাদা, এই বিিস্ব স্বর 
প্রবতষ্ঠা, এই প্রবতিাদী ছিতিা, এই অবিকারহিাি তাহক ছ ই  মহের ছপ্রবক্ষহত অহিকখাবিই স্বতন্ত্র কহর ছতাহি। 
এ ম্পহকব প্রা বঙ্গক েহে ওহে কবিতার গে  ম্পহকব িিা  মহরি ি ুর এক উবি –  

“হরাি ছয ছকিিমাে একটা ভবঙ্গ মাে িা, রুে যুিতীহদর কিা বিখহত ছগহি ছয ছকিি বিকৃত অবভিযবি 
প্রকাহির দ্বারা িুাঁহ  ওো ছিািাে িা, মাোেীি অশ্রািয এিিং ভুহি ভরা িব্দ ও িাকয বিিযাহ র অযিা িবটিতার 
প্রশ্রে ছদওো িা, িািংিা গহের িতুি িবরেহদর আমাহদর  ামহি উপবস্থত করহত বগহে, বতবি, অিাোহ ই 
পােকহদর তা িুবিহে ছদি। স্বাভাবিক কারণ, ছরাহির গভীহর ছয অপমাি, িাঞ্ছিা, ছিদিা অন্তবিববেত েহেহ , 
ছ ই মমবাবন্তক  তয  ন্ধািই তাাঁহক কিাবিেী কহর তুহিহ ।”৩৪   

এ গহে যবদও আত্মেতযার ছিষ্টার পর িতা-হদিকুমার িািয েহে পবরিার ছিহক ব ন্ন েহে এক আিাদা ফ্ল্যাহট ি িাহ  
যাে এিিং ছ খাহি আপাত স্বািীিতা িা আত্মমযবাদাপূণব অিস্থাহির আডাহি িতা আ হি এক বরিাইন্ড মবণমািা-র 
মহতাই একটু পবরিীবিত ভাহি আদহত স্বামীর  ন্তুবষ্ট ও  মহিাতাহকই ছিহ  ছিে, তাহদর দাম্পতয পবরিাবিত েে 
উভহেরই এক  মহিাতাপূণব অিস্থাহি, তিুও ছ ই  মহে দাাঁবডহে িতার এই আত্মমযবাদা প্রবতষ্ঠার িডাইটা আমাহদর 
অবভভূত কহর বিশ্চেই।     
 এভাহি আমরা কবিতার গে অিম্বহি িারীর তৎকািীি  ামাবিক অিস্থাহির িািা বিবিে স্তর ছযমি িক্ষ 
করিাম ছতমিই ছদখিাম ছ খাহি ছিহক উত্তরহণর প্রোহ , বিিস্ব মতামত ও ব োহন্তর প্রবতষ্ঠাে,  মািাবিকার অিবহি 
তাহদর িবিষ্ঠ আিরণ ও প্রবতিাদী কন্ঠস্বর। ১৯২৩  াহি আিন্দিািার পবেকার  ম্পাদকীে ‘িাোিী  মাি’ এ ছিখা 
েে ছয িারীহদর কতবিয বিষহে  মাি  হিতি, তাহদর অবিকাহরর বিষহে বিবিে।৩৫ আর এখাহিই কবিতার িারীরা 
প্রবতিাদী েহে ওহে।  মাি তাহদর ছয আহরাবপত কতবিযিাহি িাাঁিহত িাে, তার অবস্তত্বহক পুরুষািুগ কহর রাখহত িাে 
– এর বিরুহেই কবিতার িারীরা িডাই কহর, অিবি করহত িাে স্বতন্ত্র িারীহত্বর মযবাদা। 
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