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Abstract 
যে যকাপনা শাসকই শাবসপতর ওের আবধ্েতয ববস্তার করার জপনয নানা কূটপকৌশল অবলম্বন কপর। েরাধ্ীন ভারপতর 
শাসক ইাংপরজরাও এর বযবতক্রম নয়। তারা সবলদা যেষ্টা করত বহনু্দ-মুসলমান দুই সম্প্রদাপয়র মপধ্য েপের জাল ছবিপয় 
বদপত। ফপল এই দুই সম্প্রদাপয়র মপধ্য একবট বযােক দূরত্ব ততবর হয়। আর এই দূরত্বই ফাটপলর আকার ধ্ারণ কপর 
১৯৪৬-১৯৪৭ সাপল। ১৯৪৬ সাপল যদপশ যে দাঙ্গার উত্থান ঘপট তাপত দুই সম্প্রদাপয়র মানুপেরই প্রাণহাবন ঘপট। ঘর-
বাবি ধ্বাংসও, সম্পবি লুণ্ঠন, জন্মভূবম যছপি েলায়ন, খুন ও আতল মানুপের বেৎকাপর যসবদন ভাবর ভাবর হপয় উপেবছল 
ভারপতর আকাশবাতাস। বলা বাহুলয এই রাবিক ও মানববক সাংকটকাপল সবপেপয় যববশ বনেলাতন ও অতযাোপরর বশকার 
হয় নারীরা। কত নারী যে যসবদন ধ্বেলত হপয়বছল তার সবেক বহপসব জানা যনই। যকউ আবার সম্মান রক্ষাপথল কুপয়ায় 
েেলন্ত ঝাাঁে বদপয় আত্মহতযা করপত বাধ্য হপয়বছল। এই সাংকটকাপল েুে কপর থাপকনবন সাংপবদনশীল সাবহবতযকরা। 
তাাঁপদর যলখনী হপত এপক এপক উপে আপস বহুবববেত্র যবদনাতুর আখযান। ঔেনযাবসক যজযাবতমলয়ী যদবী এই সাংপবদনশীল 
যলখকপদর মপধ্য অনযতম। তাাঁর ‘এোর গঙ্গা ওোর গঙ্গা’ উেনযাসবটও দাঙ্গার যপ্রক্ষােপট বনবমলত। তপব বতবন এখাপন 
আমাপদরপক দাঙ্গার এক অনাপলাবকত ইবতকথার দৃপশযর সপঙ্গ েবরেয় কবরপয় যদন। খুন, লুণ্ঠন, ধ্েলণ, প্রাপণ বাাঁোর 
তাবগপদ স্বপদশ যছপি েলায়ন বকাংবা জন্মভূবমপক আাঁকপি ধ্পরই বাাঁেপত োওয়া ইতযাবদ বদকগুবল বনপয় অসাংখয গল্প-
উেনযাস বনবমলত হপয়বছল এবাং হপেও। বকন্তু দাঙ্গাকাপল যে যমপয়বট বহনু্দ বকাংবা মুসবলম েবরবার আশ্রয় বনপয়বছল, দাঙ্গা 
যশপে যসই যমপয়বট বক তার েবরবাপরর কাপছ বফপর যেপত যেপরবছল? েবদ যস বফপর না োয় যসপক্ষপত্র তার কী েবরণবত 
হয়? আর েবদ বা তাপক তার েবরবাপরর যলাকজন বফবরপয় যনয় তপব যসখাপন কতটা আন্তবরকতা বছল? নাবক তাপক 
আবার বনবলাসপনর বযবস্থা করা হয়? দাঙ্গার এই অনাপলাবেত বদকবটই এই বনবপে ববপেেণাত্মক েদ্ধবতপত আপলাবেত 
হপয়পছ।  
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Discussion  
বাাং া সাকিলতের অঙ্গলন জ্োকতর্ময়ী জদবী (১৮৯৪-১৯৮৮) অনেতর্ উজ্জ্ব  নক্ষত্র, কিকন বাাং ার বাইলর সুদূর রা্স্থালন 
বসবাস কলরও বাাং া সাকিলতের ভাণ্ডারলক সরৃ্দ্ধ কলরলেন। ১৮৯৪ সাল র ২৩লে জেব্রুয়াকর ্য়পুলরর এক প্রবাসী 
বাঙাক  পকরবালর তাাঁর ্ন্ম। র্াত্র ১০ বের বয়লস বা েকববালির কেকার িন কতকন। ‘র্রার উপর খাাঁড়া’ জনলর্ আলস ২৫ 
বের বয়লস। কারণ এই সর্লয়ই কতকন কবধবা িন। ৬কি সন্তান কনলয় স্বার্ীর ঘর পকরতোগ কলর কতকন পুনরায় কেলর 
আলসন কপতৃগৃলি-্য়পুলর। অথমাৎ বা েকববালির ্লনে এককদলক জির্ন কতকন পড়াশুনা করলত পারল ন না অনেকদলক 
অকাল  কবধবা িওয়ার েল  দীঘম সাংসার্ীবনও করলত পারল ন না। েল  এক কনদারুণ ্ীবনিন্ত্রণায় কতকন অনবরত 
দগ্ধ িন। কনিঃসঙ্গ িলয় পলড়ন কতকন। নানা জ খালত কতকন তাাঁর এই িন্ত্রণালক কবকভন্নভালব বেক্ত কলরলেন। এই ্ ীবনিন্ত্রণা 
ও কনিঃসঙ্গতা িলত রু্কক্ত পাওয়ার ্লনে কতকন এককদলক জির্ন সাকিতে অধেয়ন কলরন জতর্কন তার পাোপাকে জদে 
পকরভ্রর্ণও কলরন। েল  ্ীবন ও র্ানুষ সম্পলকম এক কবকিত্র অকভজ্ঞতা কতকন অ্মন কলরন। জসইসলঙ্গ কনল্লক নতুন 
কলর আকবষ্কার কলরন। আর এই আত্মসর্ীক্ষার প্রকতকিয়া কিলসলব এলক এলক তাাঁর ক র্ িলত উলে আলস িুগান্তকারী 
সব জ খা। তলব বাঙাক  িল ও তাাঁর জ খার পকরসর শুধুর্াত্র বাঙাক লদর ্ীবনলক জকন্দ্র কলরই আবকতমত িয়কন। ভারত 
ভ্রর্ণ করার দরুন অবাঙাক  িকরত্ররা অনায়ালস তাাঁর জ খায় এলস িাক্র িয়। অথমাৎ ব া িায় জ্োকতর্ময়ী জদবীর 
সাকিলতের এককি উলেখলিাগে কদক ি  সবমভারতীয় জপ্রকক্ষত। এ প্রসলঙ্গ সম্পাদকদ্বয় (সুবীর রায়লিৌধুরী, অকভক্ৎ জসন) 
িথাথমই বল লেন,  

‘‘নারীসর্সোই িক অথবা রা্ননকতক আলদা নই িক, জ্োকতর্ময়ী জদবী তাাঁলক সবসর্য় জদলখন সবমভারতীয় 
জপ্রকক্ষলত। এবাং জসিা কতকন কলরন অনায়ালস। তাাঁর জ খা বাঙ া, ককন্তু কতকন ভারতীয় জ খক।’’১  

তাাঁর সাকিলতের আর এককি প্রধান ববকেষ্ট্ে ি  সর্াল্র জোকষত-বকিত-অবলিক ত-অতোিাকরত র্ানুলষর িন্ত্রণার কথা। 
কবলেষ কলর নারীর ্ীবনিন্ত্রণার কথা তাাঁলক বারাংবার ভাকবলয়লে। তাাঁর র্লন বারবার এ প্রলের উদয় িলয়লে জি, জকন 
নারীলদর এত দুগমকত? সর্াল্র ্াাঁতাকল  জকন নারীরাই সবলিলয় জবকে কপষ্ট্ িয়? জকন? জকন? জকন? তাাঁর এই 
ক্জ্ঞাসুর্লনর অনেতর্ েস ই ি  ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’(১৯৬৮) উপনোসকি। উপনোসকি ১৯৪৬-’৪৭ সাল র দাঙ্গা 
ও জদেভালগর জপ্রকক্ষলত কনকর্মত। এই দাঙ্গা ও জদেভালগর সর্য় সর্াল্র নারীরা জি কনদারুণ সর্সে ও অকিত্ব সাংকলির 
সমু্মখীন িলয়কে  তা এখালন কবলেষণাত্মক পদ্ধকতলত তুল  ধরা িলব।  
             ১৩৭৩ বঙ্গালে ‘প্রবাসী’ পকত্রকায় ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ উপনোসকি িখন প্রকাকেত িয় তখন তার নার্ 
কে  ‘ইকতিালস স্ত্রী-পবম’। আবার ১৯৬৮ সাল  িখন উপনোসকি গ্রন্থাকালর প্রকাকেত িয় তখন এর নার্ বদল  িয় 
‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’। এ প্রসলঙ্গ জ্োকতর্ময়ী জদবী ‘আর্ার কথা’ অাংলে ক লখলে,  

‘‘এই জ খাকি ‘প্রবাসী’ োরদীয় সাংখোয় ‘স্ত্রী-পবম’ নালর্ প্রকাকেত িয়। প্রকােক র্িােলয়র অনুলরালধ নার্কি 
পকরবকতমত করা িল া।’’২  

ককন্তু উপনোসকির কনকবড় পালের পর র্লন িয় পূলবমর নার্কি পকরবকতমত না িল ই নার্করণকি িথাথম িত। কারণ 
ঔপনোকসক জতা শুধুর্াত্র ‘এপার গঙ্গা আর ওপার গঙ্গা’র নারীলদর দুগমকতর কিত্র তুল  ধলরনকন, কবলের ইকতিালস জকাথায় 
কীভালব নারীরা িরর্ দুগমকতর কেকার িলে জসকদককিও তুল  ধলরলেন। সবলিলয় জর্াক্ষর্ দৃষ্ট্ান্ত ি  উপনোসকির উৎসগম 
অাংে। জসখালন কতকন ক লখলেন জি, উপনোসকি উৎসগম করা ি - ‘‘সক  িুলগর সক  জদলের অপর্াকনতা  াকিতা 
নারীলদর উলেলে।’’৩ সুতরাাং উপনোসকির উৎসগম অাংলে জিখালন সাংকীণমতার জকালনা বা াই জনই জসখালন উপনোসকির 
নার্করলনর জক্ষলত্র সাংকীণমতার জবড়া অবেেই অকতির্ করা জিত। 
সম্পাদকদ্বলয়র কনলবদন অাংলে আলে-  

‘‘দাঙ্গা-জদেকবভাগ কনলয় নানা ভাষায় বহু গল্প উপনোস জ খা িলয়লে, ককন্তু বাঙ ার এবাং পাঞ্জালবর জর্লয় একই 
সলঙ্গ উপকস্থত। এরকর্ কাকিনী কবর ।’’৪  

সম্পাদকদ্বলয়র এই র্ন্তবে অবেেই উলেখলিাগে। ককন্তু প্রে ি  বাাং ার আর পাঞ্জালবর জর্লয়রা ১৯৪৬-’৪৭ সাল র 
দাঙ্গা-জদেভালগর সর্য় কী ধরলনর সাংকলি পকতত িলয়কে ? আবার দাঙ্গা ও জদেকবভাগ িখন সর্াপ্ত ি  তখন তালদর 
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্ীবলন আর কী ধরলনর সাংকি জদখা কদ ? জি কিদু জর্লয়কি দাঙ্গার সর্য় তার কপতার্াতালক িাকরলয় রু্সক র্ পকরবালর 
আশ্রয় জনয়, পলর জসই জর্লয়কিলক কক তার পকরবালরর আত্মীয়স্ব্লনরা কেকরলয় কনলয়কে ? িকদ তালক কেকরলয় যনওয়া 
হয়– তা জকর্ন কলর? আর িকদ তালক কেকরলয় না জনওয়া িয় জসলক্ষলত্র জসই আকশ্রত জর্লয়কির কী দুগমকত িয়? দাঙ্গার 
এই অনাপলাবকত ইবতকথারও এই বনবপের মাধ্যপমর উদ্ঘাটন করা হপব। 
          আর্রা ্াকন োসক তার রা্ত্বলক কণ্টকরু্ক্ত ও দীঘমস্থায়ী করার ্লনে নানাকবধ জকৌে  অব ম্বন কলর। 
এরকর্ই এককি জকৌে  বা িাকতয়ার ি  প্র্ালদর র্লধে কবলদ্বলষর কবষ েকড়লয় জদওয়া, িালত তারা সবমদা কনল্লদর 
র্লধে দ্বলে ক প্ত থালক। ঔপকনলবকেক ভারলত কিকিে সরকার কেক এই িাকতয়ারকিই সুলকৌেল  প্রলয়াগ কলর। ভারত 
োসন করলত কগলয় ১৮৫৭ সাল  তারা িখন আকবষ্কার কলর জি, কিদু-রু্স র্ান দুই সম্প্রদালয়র র্ানুষ এককত্রত িলয় 
স্বাধীনতার ্নে  ড়াইলয় নার্লে তখন তারা উপ কি কলর এই দুই সম্প্রদালয়র র্লধে কবলদ্বলষর বী্ বপন করলত না 
পারল  দীঘমকা  ভারত োসন করা রু্কি  িলব। আর আর্রা ভারতীয়রা খুব সিল্ই োসলকর এই োাঁলদ পা কদই। 
ে স্বরূপ ১৯৪৬ সাল  দ্রুত যদপশ েকড়লয় পলড় দাঙ্গার আগুন। কিদু-রু্স র্ান দুই সম্প্রদায়ই জর্লত ওলে রক্তপালনর 
জখ ায়। জিনা প্রকতলবকে িয় অলিনা, ববমর, নৃোংস ও খুকন। ‘১৯৪৭-৪৭’ ককবতায় ককব ্ীবনানদ দাে তাই জ লখন-  

‘‘মানুে যমপরবছ আবম – তার রপে আমার শরীর 
ভ’যর যগপছ; েৃবথবীর েপথ এই বনহত ভ্রাতার 

ভাই আবম; আমাপক যস কবনপের মপতা যজপন তবু 
হৃদপয় কবেন হপয় বধ্ কপর যগল, আবম রোে নদীর 

কপলাপলর কাপছ শুপয় অগ্রজপ্রবতম ববমূঢ়পক 
বধ্ ক’যর ঘুমাপতবছ -’’ 

          বলা বাহুলয যে, যে যকাপনা ববেেলয় তা যস প্রাকৃবতকই যহাক আর মনুেযসৃষ্টই, তাপত সবপেপয় যববশ ক্ষবতর 
বশকার হয় নারীরা। ১৯৪৬ সাপলর দাঙ্গায় তাই-ই ঘপট। এই নরলর্ধ িলজ্ঞর সবলিলয় জবকে কেকার িয় নারীরা। 
জ্োকতর্ময়ী জদবীর ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ উপনোসকি দাঙ্গাপীকড়ত  াকিত নারীলদরই এককি জবদনাতুর আখোন। ‘এপার 
গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ উপনোসকি পাে কলর আপাতদৃকষ্ট্লত পােলকর র্লন িলতই পালর জি, উপনোসকি রূ্ ত সুতারা দত্ত নালর্ 
দাঙ্গাপীকড়ত এক নারীর আখোন। ককন্তু কনকবড় পিমলবক্ষলণ জদখা িায় এই কাকিকন শুধু সুতারার কাকিকন নয়, দাঙ্গাপীকড়ত 
কিদু-রু্স র্ান দুই সম্প্রদালয়র নার্িীন আসাংখে নারীলদরও কাকিকন। এলদর র্লধে জকউ খুন িয়, জকউ ধর্মান্তকরত িয়। 
আবার জকউ বা সম্মান রক্ষালথম গ ায় দকড় কদলয় ককাংবা পুকুলর ঝাাঁপ কদলয় আত্মিতোও কলর। এইসব পীকড়ত নারীলদরই 
প্রকতকনকধ ি  সুতারা। উপনোসকার তাই িথাথমই বল লেন,  

‘‘অকারলণ  াকিতা, উৎপীকড়তা, উলপকক্ষতা, পকরতেক্তা নারীর সবকাল র জর্লয়লদর প্রকতকনকধ িলয় উলেলে জিন 
জস র্লন র্লন।’’৫ 

           উপনোসকির কাকিকন িলত ্ানা িায় জি, জনায়াখাক র এককি গ্রালর্ কিদু-রু্স র্ান দুই সম্প্রদালয়র র্ানুষ 
দীঘমকদন ধলর একান্ত আন্তকরকতার সলঙ্গ বসবাস কলর আসকে । দুই সম্প্রদায়ই জির্ন এলক অলনের িাাঁকড়র খবর রাখত 
জতর্কন কবপলদর কদলন পালেও দাাঁড়াত। এরকর্ই দুকি পকরবার ি  জগাপা  দলত্তর পকরবার আর তকর্্ুকেলনর পকরবার। 
জগাপা  দত্ত আর তকর্্ুকেন দু’্নই একই কবদো লয়র কেক্ষক। জগাপা  দলত্তর কনো সুতারা আর তকর্্ুকেলনর কনো 
সাককনা দু’্নই সিপােী ও ভাল া বনু্ধ। সুতারা আর সাককনার জখ ার সাথী ি  েকতর্া, জসাকেয়া, িাকসনা, জর্লির 
জরােন, ঊষা, বীণা, অ কা আর দুগমা। জর্ািকথা সবমদা এককি সম্প্রীকতর পকরলবলে তারা বাস করত। ককন্তু এককদন 
িোৎ ১৯৪৬ সাল র ক কাতার দাঙ্গার জরে জনায়াখাক র এই োন্ত গ্রার্কিলত েকড়লয় পলড়। স্বিলক্ষ সুতারা জদলখ রলক্তর 
জখ া। কপতা খুন িয়, র্া পুকুলর ঝাাঁপ জদয়, কদকদ সু্াতালক ধষমণ কলর খুন করা িয়। কারা এসব কর ? রকির্ আর 
ককরর্রা, িারা সুতারালদর বাকড়লত দীঘমকদন ধলর কা্ করত। িালদরলক সুতারার র্া অতেন্ত জেি করত, ভাল াবাসত। 
তাই অভূতপূবম এই িতোিজ্ঞ জদলখ জবহুাঁে িয় সুতারা। িখন তার হুাঁে জেলর তখন জস তকর্্ুকেন সালিলবর বাকড়র 
কবোনায়। আসল  সব কিদুই এবাং সব রু্স র্ানই জি দাঙ্গায় ্কড়ত কে  না তকর্্ুকেলনর র্লতা এক উদার িকরত্র 
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কনর্মাণ কলর ঔপনোকসক জসকথাই আর্ালদর ্াকনলয় কদল ন। তকর্্ুকেন সালিব দীঘম ৬ র্াস সুতারালক কনোলেলি 
জদখভা  কলরন। শুধু তাই-ই নয়, কনল্র ্ীবলনর ঝুাঁকক কনলয় কতকন সুতারালক ক কাতায় তার দাদার কালে জপৌঁলেও 
কদলয় আলসন। বাাং া সাকিলতে এধরলনর িকরত্র সকতেই কবর ।  
           ককন্তু অনাথ সুতারা কক জেষপিমন্ত তার দাদার ঘলর আশ্রয় জপ ? িথাথম সম্মান জপ ? না। সম্মান পাওয়া 
জতা দূলরর কথা, উপিুক্ত আশ্রয়িুকুও সুতারার কপাল  ্ুলিকন। অনাথ সুতারার জি জেি-সিানুভূকত-ভাল াবাসা পাওয়া 
দরকার কে  তা জস অরূ্ েিন্দ্র োড়া আর কারও কালেই পায়কন। উপরন্তু তালক প্রকতরু্িূলতম সিে করলত িয়  ািনা 
আর গঞ্জনা। ‘ধকর র্াে না েুাঁই পাকন’ ভাব কনলয় দাদা সনলতর েশুরবাকড়র জ ালকরা তার সলঙ্গ বেবিার করলত থালক। 
দাদার েশুরবাকড়লত দীঘম ৫ র্াস সুতারালক এই িন্ত্রণা সিে করলত িয়। জকন? তারা এর্ন কর  জকন? কারণ সুতারা 
রু্স র্ালনর ঘলর কে । সকতেই জতা। আ্ও িখন আর্রা জকালনা রু্সক র্ পকরবালরর বাকড়লত কগলয় কদ্বধািীনভালব জখলত 
ককাংবা থাকলত পাকরনা জসখালন দীঘম ৬ র্াস তকর্্ুকেলনর বাকড়লত থাকার পর কীভালব সুতারালক তার পকরবালরর 
জ াক্ন জর্লন জনলব। পকরবালরর গৃকিণী ও অনোনেরা তাই বল - 

(ক) ‘‘এতকদন ধলর রু্স র্ালনর ঘলর পলড়কে । এক-আধকদন নয়, ে’র্ালসর ওপর। তালত কক আর 
জর্লয়র্ানুলষর ্াত ্ন্ম থালক। তালক এলনকেস, জবে কলরকেস। তা একপালে িাড়ী-বাগকদর র্লতা বলস 
দাাঁকড়লয় থাক, তা না সব ি্ালত, একাক্কার করলত বসল া। ককেু আর বাকক রইল া না। কক না জখলয়লে। কক 
কলরলে না কলরলে জক তার খবর ্ালন!’’৬ 

(খ) ‘‘িোাঁ। একিা আিার-ধর্ম কনয়র্ আর্ালদর কিদুলদর আলে জতা। তালত জতা ওরকর্ সব জর্লয়লদর ঘলর 
তুল  কর্ক লয় জনওয়ার কনয়র্ জনই। তোলত রাখলতই িয়। রু্স র্ালনর অন্ন জখলয় এল া। ঘলর বাস কলর 
এল া। সর্াল্ জনয় কক কলর জ ালক।’’৭ 

(গ) ‘‘তারপর জবালনর কক জকালনা গকত িলব, না কবলয়-থা িলব জকালনাকদন? জস কথা জতা ভাবলত িয়। আর ঐ 
জর্লয় ঘলর থাকল  ওর কনল্র জর্লয়র কবলয় জদওয়াই েক্ত িলব।’’৮ 

(ঘ) ‘‘এসব ভগবালনর ইলে। ওর কর্মে । ্ন্ম-্ন্মান্তলরর কর্ম খারাপ িল ই র্ানুলষর কবপদ িয়। ও-েুাঁকড়র 
ইিকা -পরকা  জগলে। ওর কপাল  দুিঃখ জ খাই রলয়লে। জক রক্ষা করলব।’’৯ 

(ঙ) ‘‘অনািারী, জর্ল ে ঘলর থাকা জর্লয়, আনার দরকার কক কে ? তার কপাল  িা িবার তা িলয়ই কে । 
জসখালনই পলড় থাকলতা। জস জদলের এর্ন কত জর্লয় পলড় আলে। আর এতকদন ওলদর ঘলর থাকা জর্লয়র 
্াত-ধর্ম কক আর ককেু আলে? কক জখলয়লে না জখলয়লে! কক িলয়কে ! িার কথা জকউ ককেু ্ালন না।’’১০ 

           এভালব অনবরত কিূকক্ত শুনলত িয় সুতারালক। তালক শুনলত িয় জস বাকড়লত থাকল  তার দাদার জর্লয়লদর 
কববাি কদলত সর্সো িলব। রু্স র্ালনর ঘলর থাকার, রু্স র্ালনর অন্ন খাওয়ার ্লনে কিূকক্তও শুনলত িয়। শুনলত িয় 
তার ্ীবলনর এই অবস্থার ্লনে ভাগেই দায়ী। এভালব ধীলর ধীলর সুতারালক একধরলনর অবজ্ঞা ও একাককলত্বর দুকনয়ায় 
েুাঁলড় জেল  জদওয়া িয়। জস রু্স র্ালনর ঘলর কে , রু্স র্ালনর অন্ন জখলয়কে  – এই ইকতকথাই সর্াল্ গুরুত্ব কদলয় 
জদখা হয়। অথি জস জি রু্স র্ালনর িাত ধলর রৃ্তুের রু্খ িলত জবাঁলি কেলর এ  সর্াল্ এই ইকতকথার জকালনা গুরুত্বই 
থাক  না। ককন্তু জকালনা জেল র িকদ এই অবস্থা িত? না। ওলদর ্াত িায় না। কারণ তারা পুরুষ র্ানুষ। গৃকিণী 
বল ন, ‘‘তা জতার্রা পুরুষ র্ানুষ। অনািার করল  জদাষ িয় না। সবাই ্ালন। োলস্ত্র আলে।’’১১ অথমাৎ ক ঙ্গলভলদ জি 
ইকতিাস কনর্মাণ করা িয় জ্োকতর্ময়ী জদবী তা জদকখলয় কদল ন। সবলিলয় আশ্চলিমর কবষয় এই জি, জিসর্ি কিূকক্ত 
সুতারালক শুনলত িলয়লে সবগুক ই ককন্তু র্কি ালদর রু্খ িলত কনগমত িওয়া কিূকক্ত। আসল  এর র্াধেলর্ ঔপনোকসক 
ককেু গুরুত্বপূণম কবষলয়র প্রকত ইকঙ্গত করলত জিলয়লেন। নারীর েত্রু নারীই - এই কদককি জির্ন এখালন প্রকতেক ত িয় 
জতর্কন নারীসম্পককমত কবষয়গুক  কনলয় পকরবালরর নারীরাই জি প্রধান ভূকর্কা পা ন কলর জসই কদককিও এখালন 
প্রকতেক ত িলয়লে। তলব এই পকরবালরর অরূ্ েিন্দ্র িকরত্রকি একর্াত্র বেকতির্ী িকরত্র। সম্পলকম কতকন সুতারার তা ুই। 
একর্াত্র এই র্ানুষকির কালেই সুতারা ককেুিা জেি-সিানুভূকত জপলয়লে। ককন্তু পকরবালরর গৃকিণীর র্লতা েুাঁকিবাই 
জ ালকলদর ্লনে কতকন সুতারার কবষলয় পরা্য় জর্লন কনলত বাধে িন। আসল  অরূ্ েিলন্দ্রর র্লতা ককেু উদারর্লনর 
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র্ানুষ সুতারালদর সাদলর গ্রিণ করলত জিলয়কে । ককন্তু জর্ৌ বাদী সর্াল্র িালপ জেষপিমন্ত তারা কপেু িিলত বাধে িয়। 
কনরুপায় এই র্ানুষকি তখন কনল্লক োন্ত্বনা জদয় এভালব- 

‘‘িকদও ঐ ভীতত্রি অসিায় জকার্  তরুণ রু্খখাকন তাাঁলক কবিত ক’জর তুল কে  বলি, ককন্তু কনল্র ঘলরর 
‘ঘকিবাকি না সার্ল ’ জক কলব পলরর ্ নে, কবলেষ কলর এককি কুিুম্ব জর্লয়র ্ নে উলদ্বগ ভাবনা বিন কলরলে? 
স্বয়াং রার্িন্দ্রই স্ত্রীর ্নে পালরনকন। িককলত র্লন পলড় িায়, কই ্নক রা্াও জতা সীতার ্নে একগলয় 
আলসনকন! রার্ায়লণর ইকতিালস ককেু পাওয়া িায় কক?’’১২  

উপনোলস উকেকখত এই র্ন্তবে অবেেই প্রকণধানলিাগে। কারণ এখালন ঔপনোকসক রার্ায়লনর নবকনর্মাণ কলরন। তলব 
উপনোসকির একাকধক ্ায়গায় রার্ায়ণ-র্িাভারলতর উলেখ আলে। জর্াোকথা জসই রার্ায়ণ-র্িাভারলতর কা  জথলকই 
নারীরা জি অনািার ও অকবিালরর কেকার ঔপনোকসক জসকথাই আর্ালদর ্ানান কদলত জিলয়লেন। ঔপনোকসক তাই 
িথাথমই বল লেন,  

‘‘ককন্তু এ-সুতারার অলনক বয়স িলয়লে। েতােীর পর েতােী িুগ-িুগান্তলরর বয়স তার জদলি র্লন রলক্তর 
সলঙ্গ কর্লে জগলে। সব কাল র সব িুলগর ইকতিালসর জ খায়-সতে, জত্রতা, দ্বাপর এবাং কক িুলগ জস বয়স কর্লে 
জগলে। কর্লে িালে।’’১৩  

       জেষ পিমন্ত এই সব কিূকক্তই কনবমাসলনর রূপ ধারণ কলর। সীতার র্লতা সুতারারও কনবমাসলনর বেবস্থা করা িয়। 
সর্া্বকিভূমত অসাংখে জর্লয়র র্লতা সুতারারও স্থান িয় জবাকডমলঙ। সুতারালক আর ঘলর কেলর আনার নালর্াচ্চারণ পিমন্ত 
করা িয় না। এই জবাকডমলঙ জথলকই সুতারা কব.এ. পাে কলর, এর্.এ. পাে কলর। পড়া জেলষ কদকের িাজ্ঞলসনী কল ল্ 
তার িাককরও িয়। এখালন এলস সিকর্মী জকৌে োবতীর কাে জথলক দাঙ্গার কথা শ্রবণ কলর সুতারা কনল্লক নতুন 
রূলপ আকবষ্কার কলর। দাঙ্গাপীকড়ত সক  নারীর সলঙ্গ একাত্ম িলয় িায় জস। সুতারাাং উপ কি কলর তার র্লতা বাঙাক রাই 
শুধুর্াত্র দাঙ্গা-জদেভালগর কেকার নয়, জকৌে োবতীর র্লতা পাঞ্জাকবরাও দাঙ্গা ও জদেভালগর কেকার। অথমাৎ জকৌে োবতী 
িকরত্রকি কনর্মাণ কলর ঔপনোকসক দাঙ্গা ও জদেভালগর কবষয়কিলক ্াতীয়িলর েকড়লয় জদন। জকৌে োবতীর কাে িলত 
সুতারা এও ্ানলত পায় – রু্সক র্ নারীলদর ওপর কিদুলদর অকথে অতোিালরর কথা। েল  দাঙ্গাপীকড়ত সক   াকিত 
নারীলদর জবদনার র্ধে কদলয় জস কনল্র জবদনালক জদখলত পায়। তাই জস ভালব,  
           উপনোসকির জেষ অধোলয় ঔপনোকসক সুতারা-সর্সোর সর্াধান কলরন প্রলর্ালদর সলঙ্গ তার কববালির ইকঙ্গত 
কদলয়। সুতারার ভার প্রলর্াদ জনওয়ালত সুতারার র্লন িলতই পালর-  

‘‘তার পৃকথবীর র্লতা ভারী জদিিা সিসা িা কা িলয় জগলে!’’১৫  
ককন্তু সুতারার র্লতা আরও জিসব অসাংখে উদ্বাস্তু জর্লয়র কববাি িয়কন তালদর কী ি ? এলদরলক কদ্বতীয়, তৃতীয় ককাংবা 
িতুথম জকালনা প্রলর্াদ এলস বল কে  কক,  

‘‘আকর্ জতার্ার সব ভার কন ার্ সুতারা।’’১৬  
িালদর ভার জনওয়া িলয়লে তালদরলকও কক সুতারার র্লতা কিূকক্ত শুনলত িলয়লে? আর িালদর ভার জনওয়া ি  না 
তালদর ্ীবলনর জেষ পকরণকত কী ি ? এরা কক আ্ীবন সর্া্ িলত কবকেন্ন িলয়ই রই ? নাকক তালদর জেষ কেকানা 
িয় কনকষদ্ধ পকে? বাকক সুতারালদর পৃকথবীর র্লতা ভারী জদি সকতেই কক িা কা ি ? 
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