
 

 

চতুথ অধ ায় 

সাধন চে াপাধ ােয়র উপন ােস নারী শি র উে াধন 

সােতর দশেক ঔপন ািসকেদর পিরম েল এক ধরেনর আ য জীবেনর উ াপ এবং মানবীয় া 

চতন  িনেয় বাংলা কথাসািহেত র জগেত সাধন চে াপাধ ােয়র আিবভাব হয়। িতিন মূলত 

মাকসবাদী চতনায় আপাদম ক দীি ত হেলও সৃজনশীলতার ে  ধুমা  এককভােব 

মাকসবাদী তে  আব  িছেলন না౼বরং অেনকটা মাকসবাদেক সামেন রেখ িতিন একিদেক 

যমন আথ-সামািজক, াত িহক জীবন সংকট েলার প উে াচন কেরেছন, তমনই অন িদেক 

র -মাংেস মদম ার আড়ােল িনভৃত মানব জীবেনর তথা নারী জীবেনর দনি ন দুঃখ, ক  ও 

বদনা েলােক শনা  করেত মানব স ার গভীের েবশ করেত সফল হেয়েছন।  

‘নারী’ শ িট সািহত , সমাজ, পিরবার িনিবেশেষ অত  পূণ একিট শ , যােক 

ক  কের দবী-জননী-জায়া- য়সী-কন া ভৃিত ব িবিচ  ভূিমকা যমন পূণ মা া পায়, তমনই 

সই ভাবগত পূণতার আড়ােল মুখ লুিকেয় থােক উেপ া-ব না-ত াগ-সহনশীলতা ও চােখর 

জেলর মেতা অগিণত সত । বাইেবেল য নারী মানব জািতর আিদ জননী েপ ীকৃত, তার 

সৃি ও আিদ পু েষর পাঁজেরর হাড় িদেয়। অথবা িহ ু শাে  য অসুরদলনী রণরি ণী মাতৃ পা 

আমােদর অরাধ া, তারও সৃি  পু ষ দবতােদর কাপানেলর সংিম েণ। যুগ-যুগা  ধের নারীর 

কম, নারীর ধম, নারীর অি  ীকৃিত ও সাথকতা পেয়েছ পু ষ-িনভরতার হাত ধের। নারী-

ভাগ  িনধািরত হেয়েছ পু েষর িনদােন ও িবধােন। নারীেক দবীর আসেন বিসেয় তারই যূপকাে  

বিল দওয়া হেয়েছ তার িনেজর যাবতীয় আ স া, অিধকার ও আত রেক। তােক বাঝােনা 

হেয়েছ য স গৃহল ী, কননা সংসার সুেখর হয় রমণীর েণ, পু েষর তােত কােনা দায় নই। 

বাংলায় একিট বাদ আেছ౼ 

‘রাজার দােষ রাজ  ন  জা ক  পায়। 

িগি র দােষ ঘর ন  ল ী ছেড় যায়।।’ 



 

 

ত ােগর মিহমায় মিহমাি ত কের া-ত ােগ অনু ািণত করা হেয়েছ নারীেক জে র পর 

জ । অত  সুেকৗশেল তার চতনায় আ ত ােগর মহান আদেশর বাধন ঘটােনা হেয়েছ। 

‘মিহলা’ পি কার ১৩১০ ব াে র আি ন-কািতক সংখ ায় রােকয়া হােসন ‘অধা ী’ শীষক বে  

মেয়েদর িশ া সে  িলেখেছন౼  

‘ ভুেদর িবদ ার গিতর সীমা নাই, ীেদর িবদ ার দৗড় সচরাচর ‘ বােধাদয়’ পয । … 

ামী যখন পৃিথবী হইেত সূয ও ন ে র দূর  মােপন, ী তখন একিট বািলেশর 

ওয়ােরর দঘ   ( সলাই কিরবার জন ) মােপন। …বিল জ ািতেব া মহাশয়, আপনার 

পাে  আপনার সহধিমণী কই?’  

সমাজ ও পিরবােরর অগিণত িনয়ম ধায করা হেয়েছ নারীর জন । পু ষতাি ক কূটনীিতর 

কৗশেল নারীর মেনও ব মূল ধারণা জে েছ য সমাজ-সংসােরর এ সম  যাবতীয় িনয়মািদ 

মেন চলার দায় কবল তারই। এর অন থা হেলই সবনাশ, সমাজ-সংসার যােব রসাতেল তিলেয়। 

কারণ, তার ত ােগর েণই তা সংসার সু র। এইভােব অবহমান কাল ধের তারণা ও ব নােক 

আভরণ বেল মেন িনেয় তােক সযে  ধারণ কের আপন কতব  পালন কের চেলেছ নারী। 

আবহমানকাল ধেরই ােত অ ােত িনেজর াপ  অিধকার থেক বি ত হেয় চেলেছ স, কখেনা 

কটভােব, কখেনা  ভােব। আর এই িনেয় কােনা িশরপীড়া নই সমােজর, পু েষর 

এমনিক নারীরও।  

সমােজর দপণ য সািহত , সখােনও নারীর ান অিধকাংশ ে ই তৈথবচ। াগাধুিনক 

যুেগর বাংলা লাকায়ত কািহিন কাব  কৃ কীতেন সময় ও সমােজর ি েত ঐ িরক মিহমা 

হািরেয় লৗিককতার ধুেলামািট গােয় মেখেছ দব চির । সখােন দামাল প ীিকেশার কৃে র 

কােছ অিন া সে ও আ সমপেণ বাধ  হেয়েছ আইহন প ী রাধা, কারণ এটাই িছল সমকালীন 

সমােজর িচগত চািহদা। অথচ যখন এই রাধাই সমাজ-সংসােরর ভয়েক উেপ া কের পিরপূণ 

েপ কৃ গত াণ, তখন তার জীবেন নেম এেসেছ িবরহ-য ণার দহন ালা। রাধার সবত াগী 

েমর চেয় আপন কতব  পালেনর তািগদই াধান  পেয়েছ কৃে র কােছ, কারণ স দবতা, 

অধেমর িনধনই তার মূল মিহমা, ত ােগর মিহমা তা নারীর জন  বরা । কৃে র সই ঐ যময় 



 

 

মিহমার পােশ এক নারীর মাধুযময় েমর মিহমা তা তু । তাই বাঁিশর পিরবেত অিস হােত 

তুেল নওয়াই য় বেল িবেবিচত হেয়েছ। অসুর িনধেনর মিহমার আড়ােল চাপা পেড় গেছ ম-

িনধেনর অন ায়। পৗ েষর কােছ হার মেনেছ রাধা নামক নারীর সব হারােনার য ণা। এটাই তা 

সামািজক- লৗিকক চািহদা। িবরহাতুরা রাধার চােখর জেল বাংলা কাব কািহিন িস  হেয় উঠেলও, 

আর সই িস তায় মানুেষর মন িভজেলও, বদলায়িন সমােজর প। মনসাম েল ব লােক 

সপদংশেন মৃত ামীর সে  সহমৃতা হওয়ার িনদান িদেয়েছ তার র চাঁদ সওদাগর। শষ পয  

ামীর মৃতেদহ িনেয় কলার মা ােস একা একা ভেস যেত হেয়েছ ব লােক। তােক একাই 

মাকািবলা করেত হেয়েছ গাদা, আপু, ডাম, ধনা-মনার মেতা পিল ু দু ির  পু েষর সে । 

চ ীম ল কােব  পু ষতাি ক সমােজর চািহদা ও িচর কথা মাথায় রেখই ফু রার জবািনেত 

কিব ঘাষণা কেরেছন౼ 

‘‘ ামী বিনতার পিত   ামী বিনতার গিত 

ামী বিনতার িবধাতা। 

ামী পরম ধন   িবেন ামী অন  জন  

কহ নেহ সুখ মা -দাতা। 

সে ােষ বসায় খােট   দাষ দিখ নাক কােট 

দে  রাজা বিনতার পিত। 

ন গা ন গা সই িহত উপেদশ কই  

ইিতহােসর কর অবগিত।’’১ 

পু েষর ব িববাহ- ীকৃত সমােজ সতীন- ালায় জজিরত হেত হেয়েছ অসংখ  বধূ-নারীেক, যার 

িব র মাণ মেল বাংলা সািহেত র ব িবিচ  শাখায়। অ জ পিরবার থেক স া  পিরবার, 

ডাম পিরবার থেক বিণক পিরবার কােনাটাই এর ব িত ম িছল না। সমােজর তথাকিথত 

িন ের চিলত দবীপূজা ও তকথা িনেজর ীেক পরম িন াভের পালন করেত দেখ তার 

পূজার ঘেট পদাঘাত কের তােক পীড়ন করেত এতটুকুও ি ধাি ত হয়িন পৗ েষর দে  ম  

বিণক ামী। অ ঃপুেরর অ রােল বেস চাপা ের চােখর জল ফলাই িছল দেহ-মেন লাি ত 

নারীর ভাগ িলিপ। স া  িণ কতৃক অনাদূত ও উেপি ত লৗিকক দবীেদর পৗরািণক পু ষ 



 

 

দবতার সে  স েকর সূে  আব  হেয় উেঠ আসেত হেয়েছ উ  ের। কখেনা মনসার মেতা 

কন া পেয়েছ িপতা িশেবর পিরচয় ীকৃিত, কখেনা বা চ ীর মেতা ী পৗরািণক িশেবর সে  

িববাহ সূে  পেয়েছ তার স াি র ীকৃিত। পদাবলী সািহেত র রাধাও দহসে ােগ ম  কৃে র 

অনাকাি ত আচরেণ আহত হেয়েছ বারবার। াকৈচতন  থেক চতেন া র, সবকােলই সমাজ-

মানস সামেল চলা পু ষ কিবর কলম রািধকার মেতা য়সী নারীেদর আরািধকার মুকুট পিরেয় 

পু েষর কাম-লালসার কােছ বিল িদেয়েছন। তাই েমর িবে েদ চােখর জেল বুক িভিজেয়েছ 

কবল নারীরাই। আধুিনক সািহেত ও সমাজ-পিরবার-পিরি িতর কােছ বি মী নািয়কােদর  

বাসনােক হয় উৎসগ করেত হেয়েছ, নয়েতা যেত হেয়েছ সমপণ ও ায়ি ে র পেথ। পু ষ-

িনধািরত ভােগ  আ াশীল নারী-পু ষ দ  ব ি ে  িব াসী নারী, পু ষ-কাি ত ম- দােন 

গরিবনী নারী, পু েষর সহকমীিন-সহমমীিন-সহধিমিন নারী, স-ই তা পু ষ-শািসত সমােজর 

আদশ নারী। ‘সহ’ শ িটর মেতা দুঃসহ অপমানকর তকমা থেক আজও মু  হেত পােরিন 

অিধকাংশ নারী। কখেনা াচীন কাব সািহেত র কু ীর মেতা নারীরা সমাজ ও পিরবােরর স ান-

কামনার চািহদা মটােত পরপু ষেভাগ া হয়। কখেনা ৗপদীর মেতা নারীরা শপথ ও স েকর 

পাকচে  পিরণত হয় সে াগ-সাম ীেত। কখেনা বা সীতার মেতা নারীরা ামীর হাত ধের 

যাবতীয় সুখ- া  িবসজন িদেয় সবত াগী জীবনযাপন কেরও িনেজর সতীে র পরী া দওয়ার 

জন  আ েন েবশ কের অথবা ামী কতৃক তািরত ও পিরত  হয়। আবার কখেনা ঊিমলার 

মেতা নারীরা পিরবার ও ভাইেয়র িত কতব  পরায়ণ ামীর ী িহেসেব বছেরর পর বছর 

কািটেয় চেল ামী িবহেন িবরিহণী একািকনী উেপি ত। এইেতা নারীর ভাগ িলিপ। হয়েতা সই 

জন ই মেনর সবটুকু চািহদা সবটুকু  হািরেয়, মেন ােণ অনাদৃত ও িনঃ  হেয়, িনেজর 

অি টুকু িনেয় বঁেচ থাকেত বাধ  হেয় পেড় থােক য পাবতী, তার চেয় পাঠক মেনর 

আেবগেক অেনক বিশ আকষণ কের নয় যাবতীয় জীবন-য ণা থেক মুি া  দবদাস। 

ভােগ র নয়, সমাজ- বণতার িক পিরহাস!  

হয়েতা সই কারেণই বাংলােদেশর হতভািগনী মেয়েদর আত েন বারবার আ  ও 

আর  হেয়েছ একািধক আধুিনক িশ ী-সািহিত েকর চতনা। ‘মানসী’ থেক ‘ম য়া’-র দীঘ 

পথপির মায় ধীের ধীের এিগেয় এেসেছ মিত, মালতী, ম ু িলকা, শলবালার মেতা একািধক 



 

 

নারী। আবার িতি য়াহীন ভাষ হীন নীরব িতবাদও জািনেয়েছ অমলা বা নবনীর মেতা িকছু 

নারী। ‘সবলা’ হেয় উঠেত মিরয়া নারী ফেল িদেত চেয়েছ সই ল ার দুবল আ াদনেক, য 

ল ােক নারীর ভূষণ বেল আখ া িদেয় তার এিগেয় চলার পদে েপ শকল পরােত চেয়িছল 

সমাজ। এিগেয় এেসেছ সত বতী থেক বকুললতা অথবা র া থেক শায়রীরা। নারী-ব ি ে র 

জাগরেণর ও নারী মুি র িননাদ িবিভ  সমেয় িবিভ ভােব নানা আধুিনক িশ ী-সািহিত েকর 

কলেমর ধাের কমেবিশ িনত হেয়েছ। নারীর এই মুি  য়াস এবং ত িনত য ণা 

াভািবকভােবই অেনক বিশ েতাৎসািরত ও বা য় হেয় উেঠেছ নারীর কলেম। ‘বামােবািধনী’ 

পি কায় ১৩২০ ব াে র বশাখ সংখ ায় চা মিত দবী তাঁর ‘একা বতী পিরবােরর দাষ ণ 

িক? শীষক বে  লেখন౼‘ইহােতও ী িশ ার আবশ ক, কারণ গৃহরাজ  রমণীিদেগর ারাই 

পিরচািলত’। িবজয়া মুেখাপাধ ায়, হলতা চে াপাধ ায়, কিবতা িসংহ, নবনীতা দবেসন, কৃ া 

বসু, মি কা সন , ম া া া সন, তসিলমা নাসিরন, চতালী চে াপাধ ায় মুখ নারী-

সািহিত কেদর কলেম দী  হেয় উেঠেছ নারী ক , ত  পেরা  সা ার হেয় উেঠেছ াপ  

অিধকােরর দািব। তেব ল ণীয় িবষয় য, আধুিনক যুেগ এেস আমরা নারীেক অেনক বিশ 

িবে ািহণী েপ দখেত পেয়িছ। মধুসূদেনর ‘বীরা না’ কােব র নারীেদর দেখিছ ামী- িমক 

িকংবা সমােজর িব ে  কীভােব দুঃসাহসী নারীে র পিরচয় ফুিটেয় তুেলেছন। আবার বি মচে র 

িবধবা রািহণী (কৃ কাে র উইল) র ণশীল সমাজ ব ব ােক সেজাের চেপটাঘাত কেরেছন। 

অনুে রণা সািহেত র অ । রবী নাথও নারীর িতবািদনী েপ অনু ািণত হেয়িছেলন। তার 

মাণ আমরা পাই তাঁর কিবতা, নাটক, উপন াস, ছােটাগে । রবী নােথর নারী যখন উ ারণ 

কেরন౼  

‘‘নারীেক আপন ভাগ  জয় কিরবার  

কন নািহ িদেব অিধকার  

হ িবধাতা?’’২ 

িকংবা౼       

‘আমাের েমর বীেয কেরা অশি নী।’ 



 

 

তখন আমােদর বুেঝ িনেত অসুিবধা হয় না, িতিন নারীেক কবল সংসােরর চার দওয়ােলর গি র 

মেধ  বঁেধ রাখেত চান না, নারীর ‘আঁেতর কথা’- ক ফুিটেয় তুলেত চান। নারী একিদেক যমন 

হময়ী প িনেয় সম  সংসারেক আগেল রাখেছ, আর একিদেক তমনই েয়াজেন সামািজক 

অচলায়তেনর িব ে , পৗ ষে র অহিমকার িব ে , অন ােয়র িব ে  কখেনা নীরব অিভমােন, 

কখেনা সরেব িবে াহ ঘাষণা কেরেছ। নারীর সবংসহা মমতাময়ী প অিত ম কের িতবােদ 

সা ার কের তুেল, রবী নাথ নারীর ি -স ার পিরচয় পির ু ট কেরেছন বশ িকছু ছােটাগে । 

নারীর সই তস া প কখেনা নীরেব অিভমানাকাের, কখেনা সরেব কািশত হেয়েছ।  

াধীনতা পরবতী কালপেব আিথক সংকট হতু বাংলার ােমর মানুষ ু ধা িনবৃি র জন  

কােজর তািগেদ যমন শহের এেসেছ, তমনই পূবব  থেক আগত অিভবাসীরাও আ য় িনেত 

থােক শহের ও তার পা বতী অ েল। ফেল শহেরর প (আয়তন) ও কমজীবেন ত আমূল 

পিরবতন ঘেট। ‘মধ িবে র শহর’ কলকাতায় জনসংখ া বৃি র কারেণ মধ িব  িণর ওপেরও 

অথৈনিতক চােপর সৃি  হয়। তােদর জীবনযা ার মােনা য়ন হয়িন, িক  ব মূল  বৃি  পাওয়ায় 

সংসার িনবােহর খরচ (Cost of Living) হেয় উেঠেছ অিধক থেক অিধকতর। পিরণাম প, 

বিশ অথ উপাজেনর জন  এই িণেক নতুন পেথর স ান করেত হেয়েছ। এবং সংসার জীবেন 

লতা বা মধ িব ীয় আিভজাত েক বজায় রাখার জন  পু ষেদর পাশাপািশ নারীেকও যু  হেত 

হেয়েছ উপাজন িভি ক কমসং ৃ িতর সে । ধু িশ ার অ গিত িকংবা অথৈনিতক িনভরতা 

অজেনর জন ই নয়, সমকালীন িয় ু  সমাজবা বতার অিভশাপ (অথৈনিতক দুরাব া) থেক 

সংসারেক র ার তািগেদ মেয়রা সামািজক ব নজালেক উেপ া কের চাকিরে ে  অংশ হণ 

কের। 

নারীর কমে ে  েবেশর সূচনা াধীনতা পূবযুেগ  পিরমােণ ল  করা গেলও, 

অ ীকার করার উপায় নই য, াধীেনা র কােলর িনগূঢ় আিথক অনটনই অিধক সংখ ায় বাঙািল 

মধ িব  পিরবােরর মেয়েদর চাকির জগেত আসেত বাধ  কেরেছ। থম িদেক (উিনশ শতক ও 

িবশ শতেকর সূচনাপেব) বিশরভাগ ে  মধ িবে র র ণশীল মানিসকতা মেয়েদর কমে ে  

েবেশর পেথ বাঁধা িদেলও, পিরবােরর আিথক স লতার ে  আে  আে  র ণশীল 



 

 

পিরবার িল বাধ  হেয়েছ তােদর র ণশীলতার তী তােক মুেছ ফলেত। অথাৎ িশ াে ে  

অ গিত সমকালীন িয় ু  আথসামািজক পিরি িত, নগরায়ণ, পািরবািরক গঠনরীিতর পিরবতন 

(Joint Family to Neculear Family), সাংিবধািনক সম-অিধকারেবাধ, িনজ  আ পিরচয় 

িনমােণর আকা া, সেবাপির নারীর পািরবািরক দািয়  ও ভূিমকা বদল মধ িব  বাঙািলনীেক 

ঘেরর বাইের বর কের এেনেছ এবং িনযু  কেরেছ উপাজন িভি ক চাকিরর জগেত। যা 

সমকালীন সামািজক রীিত-নীিত ও দৃি ভি েত এেনিছল এক আমূল পিরবতন। এ সে  জৈনক 

সমাজতাি েকর ম ব  িবেশষভােব তব౼‘‘Educated Middle-Class Women’s taking up 

out of home gainful employment has significant implication for social change.’’৩ 

িবংশ শতা ীর ি তীয়ােধর থম িদেক সামািজক িবিধ-িনেষধ ও পুরেনা র ণশীলতার 

কাঁটাতারেক িছ  কের পািরবািরক ও আি ক িবকােশর তািগেদ বাঙািল মধ িব  মেয়েদর 

কমে ে  েবশ পরবতী সময় পেবর মধ িব  বাঙািলনীর চাকির েল েবেশর পথেক 

স ূণ েপ ক কমু  ও শ  কের তুেলেছ। িবিশ  সািহিত ক ও সমােলাচক মু কে  তাই 

বলেত পােরন౼‘‘ মেয়েদর চাকির করা তা এখন জলভাত’, িশ াদী ােতও তাঁরা পু ষেদর 

থেক কান অংেশ কম নন...।’’৪ 

‘‘ দশভাগ ও দশত াগ পরবতী িবপ  যুগজীবেন বাঙািল মধ িবে র পূববতী সামািজক 

চালিচ  বদেল গেছ। বদেল গেছ, নারী-পু েষর অিধকােরর প ারাড । পিরবারেক 

আিথক অনটেনর করাল াস থেক র ার জন  পুরেনা ম ভেঙ বিরেয় এেস মেয়রা 

ঝাঁপ িদেয়িছল অথৈনিতক াধীনতা অজেনর রৗ ঢালা পেথ। সংসােরর েয়াজন 

মটােত চাকির খঁুেজ িনেয়িছল ু ল, কেলজ িকংবা িবিভ  অিফেস। ােম, বােস বেড়িছল 

মেয়েদর সংখ াও।’’৫  

সমেয়র এই পিরবতন বা িববতেনর ফেল নারীেদর চাকিরে ে  েবশ ও কমজীবেনর বণময় 

চালিচ  পির ু ট হেয়েছ বাংলা সািহেত র খ াতনামা ভূত গ কারেদর লখনীেত। 

তেব াধীনতার পরবতীকােল নারীর লড়াইেয়র পিরসর আরও বাড়ল। সমাজ সং ােরর 

সে  ণয় কামনার ু  বৃ  থেক সের জা ত নারীশি  অথৈনিতক মতােকে র দখল চাইল। 



 

 

ঘর ও সংসার বজায় রেখ কেমর জগেত তারা িনেজেদর করেলা সািরত। রাজৈনিতক মতার 

পিরসেরও তারা পা ফলেত  করেলা। তেব পু ষত  এত সহেজ তার ান ছেড় িদেত রািজ 

নয়। ফেল  হয় িতেরােধর পাি পুরাণ। এই িতেরাধ অেনক বিশ শি শালী। অেনক 

তী ও বেট। ফেল গিতশীল নারীর ভােগ  জােট িব তা, িনে ষণ, অত াচার। আজও এই 

লড়াই, িতেরােধর পালা অব াহত। কথাসািহিত ক সাধন চে াপাধ ােয়র লখনীেত এই বা বই 

মূততা পেয়েছ। তাঁর ‘মািটর অ াে না’ উপন াসিট পু ষতাি ক মতােকে র িব ে  

নবেচতনায় উ ু  ামীণ নারীশি র  এবং তার পিরণিত। উপন ােসর আখ ান চারিট অধ ােয় 

িবন ౼‘ ভাত তর ’, ‘মধ াে র স ীত’, ‘অপরাে র সুর’ ও ‘রাি র মূছনা’। 

উপন ােসর থম অধ ায় ‘ ভাত তর ’- ত সব  লখেকর জবািনেত যাবতীয় ঘটনা 

বিণত হেয়েছ। আখ ােনর  কােনা এক বুধবার। সাধারণভােব িদনিটর সূচনা। বািড়র মেজা 

বউ টুিন সকােল বািস কাপড় ছেড় এেস দেখ াইেভট িটউটর রতন এেস গেলও বেড়া মেয় 

নীিলমা ওরেফ নীলু তখেনা ঘুেমর রােজ । স অগত া নীলুেক ঘুম থেক তুেল রতেনর কােছ 

পড়েত পাঠােত ব  হয়। টুিন মফ সেলর মেয়। মাধ িমক পাশ। ভাি  পিরবােরর বউ হেয়ও 

সংসােরর গি  ছেড় ােমর সা রতা ােসর িদিদমিণ হেয়েছ। থমত উে খ  মেয়র নামকরণ 

নীিলমা সই কেরেছ। এসেবর মধ  িদেয় নারী সেচতনতার অ ু িরত বীজ প িবত।  

আখ ােনর পরবতী ের দখা যায় চলার পেথ টুিনর সে  পু ষতাি ক সমােজর 

ঐিতেহ র   হেয়েছ। সমাজেসবা করেত িগেয় এই ে র সূচনা। ামীগৃেহ এই  হেয়েছ 

তী তর। ামীর ই ার মূল  িদেত িগেয় পরপর িতনিট স ােনর স জ  িদেয়েছ। জ  িদেত 

হেয়েছ িনেজর ই ার িব ে । চতুথ স ােনর জ  দওয়ার ই া িদবাকর কাশ করেল এই 

অিন া িবে ােহর ের পিরণত হয়। চতুথ স ান পু  হেলই বংশর া হেব এমনটাই সকেলর 

িব াস। এই িব ােসর কােনা মূল  নই গিতমন  টুিনর কােছ। স তাই গভপােতর ই া 

কাশ কের। ামী িদবাকর বাঁধা িদেল সই িবে াহ আরও ঘন হেয় ওেঠ। িদবাকেরর ে র 

উ ের বলা ‘যােবাই’ এই সংি  বােক  আভািসত হয় ােমর িবে াহী নারীর সংকে র তী তা, 

গিতশীলতা।  



 

 

উপন ােসর পরবতী অধ ায় ‘মধ াে র স ীত’। ‘ ভাত তরে ’ ভাি  পিরবার ও টুিনর 

কথা াধান  পেলও ‘মধ াে র স ীত’ পযােয় বেড়া হেয় উেঠেছ তহিমনা িবিবর কথা। তহিমনা 

িবিব ১নং ভাসতারা াম প ােয়েতর মিহলা-সদস । কণমাধবপুর এই প ােয়েতর মেধ  পেড়। 

তহিমনার র বািড় অেপ াকৃত ল এবং উদারপি । কােনারকম গাঁড়ািম নই। মা া-

মৗলবীেদরও তমন আমলা দয় না। কণায় তখন ‘কা -পিরবার’-এর কাউেক ভােট াথী 

করবার চ া হি ল। ভাি  পিরবােরর ক ী া  এসব াবেক আমল দয়িন। শষ পয  

তহিমনােক াথী করা হয়। তহিমনা িনমরািজ িছল। সিদন বরং তােক উৎসািহত কেরিছল তার 

ামী এনােয়ৎ। ভােট দাঁিড়েয় তহিমনা ভােট জেত, াম প ােয়েতর সদস ও হয়। তহিমনা 

ােমর মেয়েদর মেধ  িনেয় আেস নতুন চতনা। মানুেষর েয়াজেন স এিগেয় আেস। নতৃ  

দয়। ‘মধ া  স ীত’ পযােয়র সূচনায় দখা যায় িবধবা ভাতার টাকা দােনর তদারিকর উে েশ  

প ােয়ত ধান িবলােয়ৎ আিলর অনুেরােধ স পা  অিফেস এেসেছ। পা মা ােরর িপওন 

কািতক বশ  ই াকৃতভােব উপি ত িবধবা াথীেদর হন া কের। প ােয়ত ধােনর 

অনুপি িতর অজুহাত দিখেয় স তােদর ফরত পাঠােনার পিরক না কের। তহিমনা হ ে প 

করেল কািতেকর ােথ আঘাত পেড়। পু ষতাি কতার অভ াসলািলত কািতক তহিমনােক তাি ল  

করেত থােক। তহিমনা দেখেছ পু ষতাি কতার এরকম তাি েল র মেনাভাব থম নয়। দেলর 

নতারাও তােক নানাভােব তাি ল  কের, নানা অজুহােত তােক ছােটা কের দখােত চায়। 

প ােয়েতর সদস েদর মেধ  আটজন মিহলা। সততা ও িন ার সে  তারা কাজ কের। অথচ 

সকলে ে ই তােদর একঘের কের রাখা হয়। ধু যখােন অথ নই, আেছ ঝােমলা সখােনই ধু 

মেয়েদর ঠেল দওয়া হয়। যমন তহিমনােক ঠেল দওয়া হেয়েছ পা  অিফেস িবধবা ভাতার 

তদারিকর উটেকা কােয। 

‘অপরাে র সুর’ অধ ােয় দিখ অসম সাহেসর বশবতী হেয় তহিমনার সে  টুিন এেসেছ 

হাসপাতােল। িচিকৎসক তােক দেখেছ। উপযু  িনেদশ উপেদশও িদেয়েছ। িদেনর শেষ বািড় 

িফের এেসেছ স। 



 

 

এরপর এেসেছ শষ অধ ায় ‘রাি র মূছনা’। এখােন সবিকছু ছািড়েয় ধান হেয়েছ টুিনর 

ক ণ পিরণিত। বািড় িফের টুনু আবার পু ষতাি ক িব তার মুেখামুিখ হয়। িব তা এবার 

আরও অেনক তী । িদবাকর বািড় িফের টুিনর গভপােতর জন  হাসপাতােল যাওয়ার কথা েন 

িনেজেক িঠক রাখেত পাের না।  হয় িববাদ-িবসংবাদ। এই িববােদর মেধ  িদবাকর 

আকি কতায় টুিনর গলা িটেপ ধের। িদবাকেরর কােছ এ িছল িনছকই অিভনয়। িক  কখন য 

এই অিভনয় াণঘাতী হেয় উঠেলা তা স িনেজই জােন না। টুিন মারা গল। বলা ভাল খুন হেলা। 

টুিনর এই িবষাদক ণ পিরণিতেতই ঘেটেছ কািহিনর সমাি ।  

আমােদর েত েকরই জানা য গাছ তার সম  িশকড় েলা ধির ী মােয়র অভ ের 

ছিড়েয় িদেয় কালও িছল, আজও আেছ এবং ভিবষ েতও একইভােব রেয় যােব। লখক গােছর 

এই অব ােনর মেধ ই নারী িপণী কৃিতর দীঘকালীন সহ মতা পযেব ণ কেরেছন। সব েরর 

েত ক মানুেষর জীবনই গােছর িত কৃত । গাছ িক কের? পািথব সব ঝড়-ঝা া িনেজর গােয় 

টেন িনেয় মানুষেক ফুল দয়, ফল দয়, ছায়া দয় এবং ি  একটা আ য়ও দয়। াি  দূর 

করা দরকার? গাছ আেছ। াি  অপেনাদন দরকার? গাছ আেছ। নতুন কের কৃিত সৃি  করেত 

গেল এবং কৃিতেক িদেয় চলমান জীবনেক ষা করেত হেল গাছই আ ার পুলিকত আ ীয়। 

গাছ তার বীেজর ঢাকনা যই সিরেয় দয়, তৎ ণাৎ ােণরও সম ক ূ িত ঘটেত থােক। অথচ 

পািথব ভূিমর ওপর দাঁিড়েয় থাকা গাছেকই বারবার সহ  করেত হয় লা না। দনি ন বা বতার 

কূট ও ির  কামড় বা ছাবল েলা অেনকটা গােছর মেতা কেরই সামলােত হয় মেয়েদরও। 

ফলবতী গাছ আর ফলবতী নারীর মেধ  তফাৎ কাথায়? ফুল িদেত িদেত, ফল িদেত িদেত, ছায়া 

িদেত িদেত িকংবা আ য় িদেত িদেত গােছর মেতাই মেয়রাও একটু একটু কের  ও ির  

হেয় যায়। তােতও তা রহাই নই। গাছ িকেয় রসহীন হেয় গেছ? তােত িক যায় আেস এবার 

তাহেল কেট- কেট কাঠ বানাও। িতন-চারেট মেয়র জ  িফ-বছর িদেত িদেত অ ািনিময়া 

রাগা া  নারী িছবেড় হেয় গেছ? তােতও িকছু যায় আেস না। ওই কেনা দহটার মেধ ই 

এবার একটা ছেলর জ  হাক। অ িতেরাধ  এই চাওয়া, এই ত াশা, এই িপপাসা। মেয়গােছর 

চারপােশ এভােবই যুগ যুগ ধের পু ষতাি ক সমাজ িনেজেদর গণতাি ক ঝুিল পেত ধের 

কবলই একটা াথ বণ এলাকা তির কেরেছ এবং কতৃে র সে  কাঁদুিনর চতুর িম েণ একটাই 



 

 

গাঙািন িনেয়েছ—চাই, চাই, চাই। সুতরাং চাই’ থেক চািহদা। আর চািহদা মটােত িগেয়? 

নারী িপণী গাছ েলা পু েষর কােছ বিল দ , সমােজর কােছ বিল দ । পৃিথবীর বীজে েত 

এইসব ব ব ত নারীেদর দেখই তা জীবনান  দাশ তাঁর  কিবতা ‘ বাধ’-এ একদা আতনাদ 

কের উেঠ িলেখিছেলন—“স ােনর জ  িদেত িদেত/যাহােদর কেট গেছ অেনক সময়/িক া 

আজ স ােনর জ  িদেত হয়/যাহােদর; িক া যারা পৃিথবীর বীজে েত আিসেতেছ চেল/জ  

দেব জ  দেব বেল!”৬ যুগ বদেল যাে  বারবার, িক  পু ষতাি ক সমাজ ও আথ-রাজৈনিতক 

অব ার কােনা বদল ঘটেছ না; বরং পণ যুেগর চািহদা েম আরও আরও ধারােলা হেয় উঠেছ 

তার নখদ ব বহার। সুতরাং মেয়গাছেক িঘের কালও িছল ‘শত শত শূকেরর িচৎকার’। আজও 

রেয়েছ—‘মািছর মেতা কামনা’। আর তারই ফেল বাইেরর কমজগেত নারীর কােনা রাজৈনিতক 

মতা থােক না, আর ভতের গৃহজগেত সবিকছু সু ভােব পালন কেরও নারীর কােনা 

অথৈনিতক াধীনতা আয়ে  আেস না। িঠক এ-রকম এক চতন র থেকই উেঠ এেসেছ ‘মািটর 

অ াে না’ উপন াস, যখােন াি ক দুই নারী তহিমনা িবিব ও টুিন ধাি র আহত অব ােনর ওপর 

ভর িদেয় লখক েবশ কেরেছন াি ক বা বতার গভীের এবং াি ক জনজীবেন এই—দুই 

নারী িপণী বৃে র িশকড় থেক চুইেয় আসা রে র দাগ ধের উপন াস গেড়েছন। তহিমনা ও 

টুিন—এই দুজনই ভাঙা কািহনীবাে র দুিট অ াে না, য-দুিট অ াে না উপন ােস বারবার িবিভ  

সামািজক বা বতার চােপ নড়বড় কের উেঠেছ। আমােদর এও মেন রাখেত হেব লখক িক  

উপন ােস ধুমা  এই দুজন নারী িপণী গাছসদৃশ অ াে নার কথা বেলনিন, বরং একােলর এই 

িবেশষ দুিট অ াে নার সাহায  িনেয় বতমােনর বৃ  থেক িতিন ত অতীতকািলক গেভ েবশ 

কেরেছন এবং দেখ এেসেছন নারী িপণী সকােলর অ াে না েলােক। তারপর সই একই 

সময়চলেনর িতেত দখেত চেয়েছন ভিবষ ৎকােলর অ াে না েলােকও। সকাল, একাল ও 

ভিবষ ৎকাল—এই িতন কােলর সম েয় গড়া এক ব সািরত আখ ােন িতিন মেয়-অ াে নােদর 

জেম থাকা কথা েলা বার কের এেনেছন। এইসব মেয়-অ াে নােদর অেনক কথা বলার িছল, 

বলার আেছ౼ লখক সই সুেযাগটা িদেলন তােদর এবং তৎ ণাৎ সমােজর নীেচর অংশটা যন 

সময়েভদী তাড়নায় অেনকখািন নেড়চেড় উঠেলা।  



 

 

লখক উপন ােস য সম  নারী চির েদর কথা তুেল ধেরেছন তা ল  করেল দখা যােব 

সখােলর অ াে না েপ হািজর হেয়েছ౼দুকিড় বালা, গঁিড় বুিড়, তাপসীর িদিদমা; একােলর 

অ াে না েপ হািজর হেয়েছ তহিমনা িবিব, নি তা (টুিন) ধাি  এবং ভিবষ ৎকােলর অ াে না 

েপ হািজর হেয়েছ౼নীলু, িতলু, মািন, উৎপলা। মেন রাখেত হেব এইসব অ াে না আমােদর 

যসব ছিব দিখেয়েছ౼ লখক সইসব চলিত ছিবর পাশাপািশ তহিমনা ও টুিনেক রেখ তােদর 

নারী চতেনর িতবাদী পণা  স ে  আমােদর সেচতন করবার চ া কেরেছন। উপন ােসর 

মূল অ াে না িক  এই দুজেন নারীই। পু ষতাি ক সমাজ এই দুিট পণা েক মশ এবং 

মাগত ভাঁতা কের িদেত চেয়েছ। এ িবষেয় কােনা সে হ নই য আমােদর সমাজ ব ব া 

সব অেথই সব কােলই এবং সব সমেয়ই নারী পী াি ক পণা েলােক দিমত করবার 

কতৃ  কখেনাই হাতছাড়া কেরিন। এরাও তাই মাথা তুেল উেঠ আসেত িগেয় বারবার কােনানা 

কােনাভােব বাঁধা া  হেয়েছ। বাঙািল ঔপন ািসেকরাও খুব কম ে ই এেদর িত আ হ 

দিখেয়েছন। ডােয়িটং আর আধুিনক শরীরচচার েলেপ, হলথ াব আর ফ াশান ম াগািজেনর 

দৗলেত, িবউিট পালার আর সৗ য িতেযািগতার প ােকেজ যসব নারীরা যৗন মুি েকই 

নারীমুি  িহেসেব দখেছন এবং যৗনতা িমি ত পেণ র ওপর নারীবাদেক দাঁড় কিরেয় 

িদেয়েছন౼সাধন চে াপাধ ায় সই নারীবাদেকই ভেঙ িদেলন ামীণ ও াি ক দুই নারীর 

আ া  অি ে র ি  অবয়ব িদেয়। বাংলা উপন াস বিশরভাগ ে  দাির  সীমার নীেচ থাকা 

নারীেদর িনেয় ভািবত হয়িন। এইসব াি ক নারীরা আজও ামীণ অথৈনিতক দুরাব ার মােঝ 

িনঝুম হেয়ই আেছ। সৗিখনতা জােন না তারা; বা ব সংসােরর অজ  গত থেক একটার পর 

একটা েয়াজেনর ইঁদুর বর হেয় এেস দংশন কেরেছ তােদর অ াে র যৗবনেক। গাটা 

পৃিথবীেত সুেকৗশলী বািণজ -জগৎ, যখন তথাকিথত িশি ত নারীেদর একটা মেডল সব  

আ কােশর িচ গেড় িদে , িচর অিধকার িত ার নাম কের যখন তােদর মেধ  সৃি  করা 

হে  দুরােরাগ  আকা া౼তখন ােমর আনােচ-কানােচ াি ক নারীেদর ওপর িদেয় বেয় চেলেছ 

অিধকার হরেণর অন ায় ঝড়। ‘মািটর অ াে না’ ধু তহিমনা িবিব বা টুিনর নয়, ধারণ কের আেছ 

তােদর মেতা অজ  াি ক নারীর ান চু িতর বাবা কা া। আসেল মািটর সে  িশকেড়র সংেযাগ 

রেখ এবং মািটর ওপর গােছর মেতা দাঁিড়েয় থেক এরা সমেয়র পিরবতন েলা দখেত পাে  



 

 

অথচ সইসব ব াপক পিরবতন তােদর জীবেন নতুন কােনা বাতা বহন কের আনেছ না। তাহেল 

কীভােব সমাজ পিরবিতত হেলা? কােদর িনেয় সময় পিরবিতত হেলা? কােদর িদেক চেয় এই 

সমাজ ব ব ার েমদুর উ য়ন ঘটেলা? এই সম   িক  িনঃসে েহ আমােদর মেন তুেল 

দেব কখেনা তহিমনা িবিবর মেতা কউ, কখেনা টুিনর মেতা কউ। কখেনা বা সাধন 

চে াপাধ ােয়র মেতা কােনা কােনা লখক। দীঘকাল ধের য মানুষ কৃিতর মেধ  বাস করেছ, 

য মানুষ মািটর সংেযাগ আেছ౼ সই মানুষ যখন াি ক কৃিতর কাছ থেক িবি  হেয় যায়, 

তখন স তহিমনা বা টুিনর মেতা গাছ িপণী মািটর অ াে নােক িচনেব িক কাের? তহিমনােক 

তাই বুঝেত পােরিন প ােয়েতর পু ষতাি ক রাজৈনিতক কতাব ি রা এবং টুিনেকও তাই িচনেত 

পােরিন তার ামী িদবাকর। স  সূে  জানােনা েয়াজন এই তহিমনা িবিব আসেল িহ ু ঘেরর 

মেয়। িনেজর পছে র পা  দাদার ব ু  এনােয়তেক িববােহর সূে  স আজ তাপসী িব াস থেক 

তহিমনা িবিবেত পিরণত হেয়েছ। এই তহিমনা িবিবেকই লখক তাঁর উপন ােস থম নারী িপণী 

বৃ  অথাৎ ‘মািটর অ াে না’ েপ বিণত করবার আেগ পাঠকেক িনেয়েছন তাপসীর 

ছেলেবলাকার একিট িবেশষ ঘটনার কথা। ঘটনািট হেলা౼          

িদিদমা তাপসীেক খুব ছেলেবলায় গ  বলত, এক কুলীন া েণর নািক দড়শ বউ 

িছল। া ণিট িছল খুবই লাভী এবং ু  কৃিতর। সারা বছের স স  রেদর বািড়েতই 

থাকেতা, বািকেদর জন  বেল পাঠােতা, তামরা সবদা আমােক রেণ রেখা, তাহেলই পুণ  অজন 

হেব। এইসব ভাগ হীনােদর বলবার কউ িছল না। মােঝ-মেধ ই মানুষ রটাত এেদর ন -চিরে র 

কািহিন। তখন সতীনরা পর রেক বাঝাল—আয়, আমরা সই হেয় থািক। ভােগ  সবিকছু জােট 

না সবার! তারপর একিদন বৃ  া ণিটর অি মকাল ঘিনেয় এেল, অন ান  বউেয়রা যখন 

সহমরেণর ঘারিবেরাধী, এেদরই যেত হেয়িছল পর রেক হাত ধের, বােনর মেতা, বাজনার 

তােল তােল, আ েনর মেধ । এরাই পুণ বেল পরজে  হেলা গাছ বৃ সকল। ঐ য দিখস পাতা-

কুঁিড়, ফুল, ফল-মুকুল—সব ওেদর ও-জে র শখ-আ াদ। বািড়েত পালা-পাবেণর িদেন, িদিদমা 

কঁপা গলায় চঁিচেয় বলেতা౼  

‘‘তপু, গােছর গাড়ায় জল ঢেলিছস আজ?  



 

 

౼ কন?  

—ভােলা ঘরবর পায়। পুিণ  হয়! 

তাই িক পািখরা গােছর আ েয় থােক? ছায়ায় িমেশ ঘুঘু কঁেদ বেল—সতী িঝ লা, পুর! 

পুর! অথাৎ পূণ িছল?’’৭ 

তপুর িদিদমার চুল েলা িছল সাদা কাশফুেলর মেতা। িদনরাত সিমজ পের, দলা পািকেয় 

িবছানায় েয় থাকেতা। ওর সারা শরীের, িবছানায় িছল চ বন ােশর গ । আজও তহিমনা কিচৎ 

ৃিতর কুয়াশায় গ িট খঁুেজ পায়।  

সকােলর নারীর কাছ থেক একােলর নারী নেছ সমাজতে র রা াঘের িদেনর পর 

িদন কীভােব অি দ  হেয়েছ নারী । আমােদর মেন  জােগ, এিক িনছক গ ? নািক এর 

মেধ ই িনিহত রেয়েছ এই বাংলার লাি ত নারী জািতর ধারাবািহক ইিতহাস?  

তহিমনা িবিব অতীেতর নারীেদর কা ার মেধ  িনেজর এবং আজেকর াি ক মেয়েদর 

ভাগ িলিপ ভােব দখেত পায়। সজন ই স চেয়েছ একটা পিরবতন। নারী-অব ার পিরবতন। 

একােলর অ াে নােদর অব া সকােলর অ াে নােদর মেতাই হাক এবং তারাও মের মের 

একটানা কাঁদুক—এমনটা চায়িন বেলই তহিমনা যাবতীয় ব ি গত ি ধা এবং পািরবািরক 

িতব কতা অিত ম কের ১ নং ভাসতারা াম প ােয়েতর মিহলা সদস  হন। লখেকর 

ভাষায়౼‘‘তহিমনাই থম এ অ েল চতেন র ের মৃদু নতুন হাওয়া িনেয় হািজর হেয়িছল।’’৮ স 

ভােট জতার পর থমিদেকর জড়তাটুকু কািটেয় উেঠ মানুেষর সাহােয  এিগেয় আেস। সামেন 

থেক নতৃ  দয়। িবধবা ভাতা আসেল তারই উপর ভার পেড় পা অিফেস িগেয় গাটা িবষয়িট 

তদারিকর। সই সে  াইমারী ু েলর ভ া  উ ার করেতও স উেদ াগী হয়। এমনিক িব ু 

গােয় কেরািসন ঢেল লকলেক আ েন পুড়েল ছুেট যায় স। পা লেক মধ  ময়াদী ঋণ কে র 

টাকায় ছাগল িকনেত সাহায  কের স।  

কওড়াপাড়া এবং মি ক পাড়ায় ইি রা আবাসন যাজনার টাকায় সুলভ শৗচালয় তির 

কের িদেত িপছপা হয় না স। তারই চ ায় ির াভ ান পায় িদবাকর এবং িবি  সলাই মিশন 



 

 

পায়। িবধবা ভাতা যােত িঠকঠাক ভােব দওয়া হয় এ ব াপােরও স যথাযথ দািয়  পালন কের। 

হাজরা পিরবাের পাগল সািজেয় রাখা সুধা নামক িবধবা মিহলার সাহােয র জন  তার চ ার 

কােনা অ  িছল না। তহিমনার কােব র িত সি য়তােক সকেলই ধন  ধন  কের িক  একটু 

তিলেয় দখেলই বাঝা যায় এসেবর মূেল উদারতা নয়, কাজ কেরেছ পু ষতে র সুচতুর 

কৗশলী মেনাভাব। আসেল পু ষত  চায় দািয় হীন মতা। সজন ই নারী মুখ িনেয় আসা হয়। 

তােদর হােত অিপত হয় মতাহীন দািয় । এই সত  তহিমনা জীবন িদেয় উপলি  কেরেছ। 

কারণ তােক িদেয় সবদা অি য় কাজ িল কিরেয় নওয়া হয়। আসল নতারা থেক যায় আড়ােল। 

প ােয়ত ধান িবলােয়ৎ আলী তােক অনুেরাধ কেরিছল পা অিফেস িবধবা ভাতার কায 

তদারিকর দািয়  িনেত। অথচ প ােয়ত ধান ও অন ান  প ােয়ত সদস রা িনেজরাই অনুপি ত 

থেক যায় িনিদ  িদেন। ফলবশত পা অিফেসর সামান  াকও তহিমনােক উেপ া কের। 

পাশাপািশ াম সভােতও তহিমনােক হন া হেত হয় কননা পু ষ নতৃ ানীয়রা আড়ােল থেক 

যায়। এইসব ষড়য  তহিমনাও বশ বুঝেত পাের। প ােয়েত মিহলা আসন সংরি ত হেয়েছ িঠক 

কথা, িক  কতৃ  এবং দাপট রেয়েছ সই পু ষেদরই হােত। তারা যতখািন সুেতা ছাড়েব, 

ততখািনই মিহলা ম ারেদর অ সর। লাটাইটা তারা িকছুেতই ছাড়েব না। ফেল বছর দুেয়ক যেত 

না যেতই তহিমনা বুঝেত পারিছল౼‘আসেল মেয়রা এখনও হােতর পুতুল।’ িনেজর ই ানুযায়ী 

বা ব বদেলর কােনা েচ াই তাই তার ে  সফল হি ল না। তােক য ধুমা  মিহলা আসন 

সংর েণর নােম আড়াল থেক ব বহার কের নওয়া হে  অস ানজনকভােব তা বুঝেত অসুিবধা 

হয় না তহিমনার। সজন ই তা তহিমনা ভেবেছ౼   

‘‘ যন প ােয়েতর ম র িহেসেব তহিমনার কােনা  নই। উটেকা এেসেছ। 

সংসাের পু ষরা যমন মেয়েদর উেপ া কের। ক, মাধবপুেরর ম র জীবনকমল যখন 

আেস, এই কািতক কী বশংবদ হেয় যায়! তােল িক মিহলা- ম র বেল? আর তখনই 

তহিমনার মেধ  একিট জদ ও আ স ােনর দিড় পািকেয় শ  হেত থােক। গত পাঁচ 

বছের ায়, এমনই সূ  অবেহলা এবং অপমােনর মেধ  স িনেজেক িতি ত কেরেছ। 

ও িকছু আলাদা কথা বলেলই চাপ, বাধা িকংবা উেপ া। ডাকরা ি মটা বার কের 

আনেত কম মহনত গেছ? তহিমনা জােন এখােন সাহােয র ব াপাের কােনা দল- গা ী 



 

 

নই। সব পু ষ এককা া। নতুন িকছু বলেলই হেস উিড়েয় দেব নয়েতা চািপেয় দেব 

িনেজেদর মত েলা। প ােয়ত মাট ৮ জন মেয় সদস  সব দল িমিলেয়। এেদর বিশর 

ভাগ িমিটংেয় কথা বলেত পাের না িছেয়। ভীষণ নড়বেড়। অথচ ামসং ােরর হাজার 

চােপর মেধ ও সৎ এবং িন । পু ষ ম াররা একিট পয়সা চা খাওয়ার কথা বেল না 

এেদর অথচ কােনা ি েমর টাকা মেয়েদর িজ ায় থাকেল ঘন ঘন িহেসেবর তাগাদা। 

যখােন পয়সাকিড়র িহেসব নই, উটেকা খাটিনঝ াট ধু ঠেল দেব মেয়েদর। িবধবা 

ভাতার টাকা যখন আেস – ধান য়ং িকংবা কােনা পু ষ সদস  পােশ দাঁিড়েয় 

ঝােমলা ঠিকেয়েছ? হেস, চতুর শংসায় ঠেল দয় মেয়েদর তখন…।’’৯  

আসেল তহিমনা িতিনয়ত অনুভব কেরেছ য নারীর ই া ও মেক পু েষরা সবসময়ই 

িনেজেদর িনয় েণই রাখেত চায়। সুতরাং কােজর িলেত মেয়রা িক সিত  সিত ই যাগ 

িদেত পারেছ? পারেছ না। সজন ই প ােয়েতর মিহলা সদেস র সা াৎকার িনেত আসা 

সাংবািদকেকও আসল ঘটনা বুঝেত হয় পু ষ সদস  ীিতময় দে র কাছ থেক౼‘‘মেন হয় 

এভােব িজে স করেল উিন িকছু িছেয় বলেত পারেবন না। আপিন বর  িঠক ঠাক  তির 

কের আনুন…ওর ব ব টা আমরা বুিঝেয় দব।’’১০ ౼এমন ম ব  তহিমনােক নীরেব হজম করেত 

হয়। ডাকঘেরর াক কািতক বেশ র মুখ থেকও ভেস এেসেছ এমন তাি ল । তহিমনার পাঁচ 

বছেরর রাজৈনিতক জীবেন এসব িনত িদেনর পাঁচালীেত পযবিসত হেয়েছ। তহিমনার ব ি গত 

উপলি ౼‘‘এখােন সাহােয র ব াপাের কােনা দলেগা ী নই, সব পু ষ এককা া।’’১১  

এইসব হন া সে ও তহিমনা নানারকম কাজ কেরেছ। স বুঝেত পেরেছ য এই 

পু ষসব  রাজৈনিতক বা বতায় মেয়েদর জন  বাড়িত সুেযাগ-সুিবধা আদায় কের নওয়া যমন 

কিঠন, তমনই কিঠন পু েষর সে  সমপিরপূরক স ম অংশ হণ। কমী- মেয় হেয় উেঠও 

তহিমনা িক  খঁুেজ পায়িন মেয়েদর াধীন ও স াবনাময় কােজর িল। বরং িতিনয়ত স 

অনুভব কেরেছ য নারীর ই া ও মেক পু েষরা সবসময়ই িনেজেদর িনয় েণই রাখেত চায়। 

সুতরাং কােজর িলেত মেয়রা িক সিত  সিত ই যাগ িদেত পারেছ? পারেছ না। এইসব 

হন া সে ও তহিমনা নানারকম কাজ কেরেছ। িনেজর সাধ ও সােধ র তারতম  অেনকখািন 



 

 

ঘুিচেয় ফলেত পেরেছ স কােজর মাধ েমই। পু ষ ােথর সে  সংঘাত যথাস ব এিড়েয় স 

পিরবার পিরক না এবং া রতা ক েক অেনকখািন নারীমুখী কের তুলেত পেরিছল। 

ামবাংলার মেয়েদর আমাশা, অ ল এবং র শূন তার মূল কারণ কাথায় িনিহত আেছ—একজন 

নারী বেলই তার পে  তা সহেজই বাঝা স ব হেয়িছল। ধমেক িনেজর ােথ ব বহার কের 

পু েষরা িতবছরই মেয়েদর গভ খুেল দয়। সারািদন উনুন- হঁেসল, ঝাড়া- মাছা- লপা, 

িস কাচা- েকােনা, ালািন সং হ করবার পর া  ও িব  মেয়েদর িবছানায় িগেয়ও শাি  

নই। অপু  শরীের তখন পু েষর চািহদা- মটােনা নারীর কতব । িঠক এই শাষেণর 

জায়গাটােতই পিরবার পিরক নার চারকােল তহিমনা আঘাত কেরেছ এবং সই সে  সে  

ও তুেলেছ౼“বলুন, হািদেস কাথায় আেছ, মাতায় তল নই, ভাত জােট না দুেবলা, বছর 

বছর গভ ধরােত হেব মেয়েদর?”১২ এজন ই তা টুিনেক হাি সার হেয় যেত হয় িকংবা 

েত ক নারীজীবনেক মাগত দমন-পীড়ন-িনযাতন সহ  করেত হয়। সংসােরর পুতুল এইসব 

ামীণ সং ারা  নারীেদর জাগােত তাই তৎপর তহিমনা। লখক তাই জািনেয়েছন—তহিমনাই 

থম এ-অ েল চতেন র ের মৃদু নতুন হাওয়া িনেয় হািজর হেয়িছল। মদ- নশা-ভা  তািড়ত 

পু ষেদর শারীিরক চািহদা নারীজীবেন র শূন তা এেন িদে -এই সত  বাঝায় কােনা ভুল নই 

তহিমনার। া রতা- কে  কাজ করার অিভ তাও তহিমনােক অন  এক ধরেনর আন  

িদেয়িছল। বেড়া দুিনয়ার চারধাের িক হে  তা জানাটা জ রী। জানার সহজ মাধ ম খবেরর 

কাগজ। তহিমনা এই কােজ মন এেকবাের ঢেল িদেত ি ধা রােখিন। স বুেঝিছল—নারীজীবেনর 

মূল থেক ায়ী সং ার েলা দূর করার ে  সা রতা ভীষণ েয়াজনীয়। তাই সা র হবার 

পর, একজন বুিড় যখন ‘িবষাদ-িস ু ’ পড়েত  কের, তখন তহিমনার ভতরটা ভের ওেঠ।  

‘মািটর অ াে না’ উপন ােস কােনা এক অখ াতনামা ভাি  পিরবােরর মজ বউ হেলা 

টুিন। তােক সামেন রেখ পু ষতে র সুচতুর কায ম এবং বাঙািল নারীর কৃত অব ার সে  

লখক আমােদর পিরচয় ঘটােত চেয়েছন। কথেকর কথেনর সূ  ধের আমরা জানেত পাির টুিন 

ােমর আর পাঁচটা মেয়র মেতা নয়। স মাধ িমক পাশ কেরেছ এবং সংসােরর ু  বৃি  

অিত ম কের স এখন সা রতা ু েলর িদিদমিণ। অথাৎ তহিমনার সা রতার অিভযােন স িছল 

ােসবী িশ ক। টুিন িদবাকেরর মেধ  চেয়িছল সং ৃ িত স  একিট সহজ ও াধীন আ য়। 



 

 

িক  তা কখেনা স পায়িন। িনেজর উ ত ভাবনািচ ার বশ িকছু িকছু অংশ স তার ামী 

িদবাকেরর মেধ  ঢুিকেয় িদেত পেরিছল। তেব কেয়কিট ে  ামী ও স িবপরীেত দাঁিড়েয় 

যেত বাধ  হেলা।  

যমন ামীর ই ার মূল  িদেত িগেয় িনেজর ই ার িব ে  িতন িতনিট স ােনর জ  

িদেত হেয়েছ টুিনেক িক  ামী িদবাকর পু  স ােনর দািব জািনেয় চতুথবার গভবতী হেত 

বলেল স বঁেক বেস। ামীর অমেতর িব ে  িগেয় স অসম সাহেস ভর কের গভপােতর 

িত নয়। তহিমনার সে  স ডা ােরর কােছ যায়। ডা ার টুিনেক পরী া কের দখেলন। 

লখেকর ভাষায়౼ 

‘‘ল া টুলটায় ইেয় ডা ারিট সারযে  র চাপ এবং েথা িদেয় গেভর আধার 

পরী া কের, এেলােমেলা শািড়-সায়া সিরেয় উ , কুঁচিক, কামর কাঁঠাল টপা করল। 

হাি সার। মাংস যন িছবেড় হেয় গেছ। শালা, এরই লােভ রােত মাথায় ক াড়া ওেঠ? 

ডা ার ক নায় দখেলন, কােলা চামড়ার, ঝুেনা মােঠ কাদাল চািলেয় বাঁকােনা শরীরটার 

চাখমুখ নই; কাঁথা বািলেশর মেধ  িল  সব  হেয় উঠেছ িত রােত...।’’১৩ 

পরী ার পর ডা ার তহিমনােক বেলেছন—‘‘শরীের িকছু নই, চাখ াডেলস…আ ার ফড...।’’১৪ 

পড়েত পড়েত থমেক যেত হয়। আমরা ত বুঝেত পের যাই মাগত শাষেণ শাষেণ 

এভােবই টুিন নামক গাছিট িকংবা টুিন নামক মািটর অ াে নািট িছবেড় ও হাি সার হেয় গেছ, 

াডেলস ও আ ার ফড হেয় গেছ। সাধন চে াপাধ ায় এভােবই ডা াির পরী ার মাধ েম 

াি ক সমােজর ‘আ ার ফড’ গাছ েলা আমােদর দিখেয় িদেত সমথ হেলন। 

টুিনর ডা ােরর কােছ যাওয়ার সংবাদ িদবাকেরর কােছ প ছেল স িনেজেক আর িঠক 

রাখেত পাের না।  হয় িববাদ িবসংবাদ। রােগর মাথায় স কাযত গলািটেপ টুিনেক খুন কের। 

এই ঘটনার পূেবও আমরা দেখিছ টুিন একিদন হঠাৎ কের িদবাকেরর হােত তুেল িদেয়িছল 

একিট ৪৪৭ টাকার  স েয়র বই। তােত কাথাও ামী িদবাকেরর নাম নই। বইটা টুিন 

িনেজর নােম কেরেছ এবং নিমিন িহেসেব মেয় নীলুেক রেখেছ। এই ঘটনায় িদবাকেরর পৗ ষ 



 

 

ও অহং আহত হেয়েছ। আসেল ামীর অেথ বউেয়র অিধকার িত ার তািগদ থেক টুিন 

চেয়িছল নারীর আ স ানেবাধ এবং পিরবিতত নারীমেনর ীকৃিত যা একই সে  পু ষ এবং 

সমাজ দু-িদক থেকই আসেব। টুিন তার মেয়র নামকরণ নীিলমা িনেজই কেরেছ। এসেবর 

মধ িদেয় নারী সেচতনতার অ ু িরত বীজ প িবত।  

আমরা জািন গাছ এবং পুকুর- াম বাংলার দুিট আ য অবল ন। আেগকার িদেন মেয়রা 

তােদর বুকভরা দুঃখ-ক  পুকুেরর কােছ িগেয় উজাড় কের িদত। এই অেথ ছায়াম  পুকুর যুগযুগ 

ধের নারী লা নার নীরব াতা ও সা ী। টুিনর যখনই মন খারাপ হেয়েছ স ছুেট গেছ পুকুেরর 

কােছ। এখােনও যন একটা ব ৈরিখক তীকাথ রেখ িদেয়েছন লখক। বুঝেত অসুিবধা হয় না 

ছায়াম  পুকুরপােড়র অন তম গাছ যন টুিন। িদবাকর যখন রােগর মাথায় টুিনেক হত া করেলা, 

তখন আমরা বুঝলাম আরও একটা গােছর মৃতু  হেলা। নারী এবং কৃিতেক আেলাচ  উপন ােসর 

কািহিনেত এক কের দখা হেয়েছ। িনেজর ভতের তিব ত তহিমনা িচনেত পেরিছল 

সকােলর নারী িপণী গাছেদর। নেত পেয়িছল সইসব গােছর কথা, যারা সই হেয় এেস 

তহিমনার কােছ পশ কেরিছল তােদর যুেগর ব থার কথা িকংবা য ণার কথা। তহিমনা এই 

উপন ােস সকােলর এবং একােলর নারী িপণী গােছেদর মেধ  সংেযাগ সৃি  কেরেছ; সই 

সংেযাগ থেকই স বুেঝেছ য সকােলর নারীেদর শাি  ও তৃি  দওয়া তখনই স ব হেব যখন 

একােলর নারীরা শ ভােব িনেজর পােয় দাঁিড়েয় িনেজেদর অ াে নায় িনেজেদরই অিধকার 

াপেনর  ছিব েলা ফুিটেয় তুলেত পারেব। সকােলর নারী িপণী লাি ত গাছ েলা তখন 

একােলর নারী িপণী গাছ েলার কাছ থেক পেয় যােব নতুন গেড় ওঠা সমােজর াদ ও খুিশ। 

সকােলর ও একােলর নারীেদর মেধ  এই দয় িবিনময়ই এই উপন াসেক য অন  এক মা া 

িদে —একথা অ ীকার করা যায় না িকছুেতই। সকাল মাথা তালা নারী  পায়িন। আর পায়িন 

বেলই চাইেছ একাল যন স নারী  পায় আপন আপন িত ার মাধ েম। তহিমনা িঠক এরকম 

চতন ের দাঁিড়েয় দখেত পেয়েছ একােলর নারীরা দশ-কােলর পিরবিতত াপেট খালস 

ত াগ করেত চাইেছ এবং তার প াৎ- রণা হেয় একােলর নারীেতই বারবার িফের িফের আসেছ 

সকােলর নারীরা। এই উপন ােসর েত কিট বুিড়ই তাই সািবক অেথ রণা প সকােলর 

িতিনিধ  করেছ। এ ব াপারটা তহিমনা বিশ কের বুেঝেছ, যেহতু স ঘেরর বাইের বিশ কের 



 

 

এেসেছ। টুিনেক তাই স দখােনার চ াও কেরেছ য র  গিড়েয় আসেছ মাগত। এই র  

কাথা থেক আসেছ? সকাল থেক। এ র  কােদর? সকােলর নারীেদর। সকােলর নারীরা 

কাথায় আেছ? মািটর ওপর গাছ প ধারণ কের। তাহেল সবিমিলেয় র  কাথা থেক আসেছ? 

পুরেনা িদেনর গাছ েলা থেকই। িক  পকােথর আবরণ সরােল বাঝা যায় এ কােনা র  নয় 

এ হেলা সকােলর নারীেদর দুঃখ, ক , লা না, অপমােনর ব িবধ ত ােনর বাহ কাশ। সুতরাং 

তহিমনা এই বুিড় গােছর িদেক তািকেয় টুিনেক বলেত বাধ  হেলা౼‘‘ফালতু বকিছ না র! ওরা 

কথা বেল।’’১৫   

তহিমনা এবং টুিন এই উপন ােস দুজন াধীনতা ত াশী নারী। উপন ােস তহিমনা 

ছিড়েয়েছ কাজ এবং কােজর অিধকার। আর টুিন এেনেছ  এবং ে র অিধকার। তেব 

পু ষকতৃ  মূলত য িল  কতৃে রই আিধপত বাদ—এই সত  িক  উপন ােসর মেধ  রেখ িদেত 

ভােলনিন লখক। স ত উে খ  ক  থেক াি কেক মুেছ িদেত উৎসাহী হেয় ওঠা 

জীবনকমেলর মতবাদ౼ 

‘‘নতুন রীিত আমদািন করেত িগেয় শাসকদল সব শৃ লা ভেঙ িদে  গাঁেয়র। মানুষেক 

সও ভােলাবােস, তাই বেল সমােজ মুিড় ও মুড়িকর দর সমান হেয় যােব? রে  কােনা 

ফারাক নই বেল প েলা িক আলাদা নয়? মনুষ সমােজও এমন িবভােগর দরকার 

আেছ। চাইলাম আর অমুক বাগদী িক শখেক নতা বািনেয় ছাড়লাম? ানবুি র দাম 

িচরকােলর। লখাপড়া ও বংশপিরচয় তাই ভীষণ দরকার।’’১৬ 

এর থেক  সমােজর উপিরতেলর িকছু মানুষ কীভােব িদেনর পর িদন এই ভদ ও িবভাগ 

গেড় তুেল ধু িনেজেদর আেখর িছেয়েছ। বি ত হেয়েছ াি ক সং ৃ িত। র া  হেয়েছ 

াি ক জীবন। তেব এসেবর মােঝও ােম ােম নগরায়ণ ঘটবার সূে  ঢুেক পড়েত থােক ফান, 

গভিপল, ইেলি িসিট, গ াস, ওেভন, াশ, াি েকর বালিত, ইনিটেমট স , এস.িট.িড. বুথ, 

িবউিট পালার, িভিডও, হলথ স ার আরও কেতা িক। সব থেক আ েযর িবষয় এতিকছুর 

পরও নারীেদর িত িক সমােজর মানিসকতা বদেলেছ? একটুও না। পণ  যুেগর নাগিরকতা ও 



 

 

তার সৗ যচচার অ রােল একইভােব রেয় গেছ বউ পটােনা, পু  কামনা, মানত থা, 

বংশেগৗরব, ধমব বসা। এর থেক যন িন ার নই।  

‘মািটর অ াে না’ উপন াসিটেত মািট বলেত বাঝােনা হেয়েছ ধির ী মােক, আর ধির ী 

মােয়র অ াে না হেলা নারী িপণী গােছরা। আমরা জািন যা গাছ তার সম  িশকড় েলা ধির ী 

মােয়র অভ ের ছিড়েয় িদেয় কালও িছল, আজও আেছ এবং ভিবষ েতও একইভােব রেয় যােব। 

লখক গােছর এই অব ােনর মেধ ই নারী িপণী কৃিতর দীঘকালীন সহ মতা পযেব ণ 

কেরেছন। ল  করেল দখা যােব নারীেক কৃিত েপ ক না করার বণতা ব  াচীন, ‘  

চ ীেত’ মাতৃ পা চ ীকােক সকল জাগিতক িবষেয়র আঁধার েপ ক না হেয়েছ। নারী ও 

পিরেবশ- কৃিত পর র পর েরর পিরপূরক। আধুিনক ধনতাি ক িবে  সামািজক ও 

অথৈনিতক েয়াজেন পিরেবশেক যভােব ংস করা হে  তার সে  পু ষতাি ক সভ তায় নারী 

িনযাতন ও নারীর শারীিরক–মানিসক অব য় স কযু । Ecofeminism বা পিরেবশ নারীবােদর 

মূল ব ব ই তাই। এবাের দেখ নওয়া যাক িক এই Ecofeminism?  

ইেকােফিমিনজম : শ  ও তে র উ ব পটভূিম : ‘Ecofeminism’ শ িট থম ব বহার কেরন 

ফরািস র◌্যািডক াল ফিমিন  লখক ঁেসায়া দ ’ উেবাঁন (Francoise d’Eaubonne) ১৯৭৪ 

সােল তাঁর লখা বই ‘ল  ফিমিনসম উ লা মা’- ত (Le Feminisme ou la mort/Feminism or 

Death/নারীবাদ অথবা মৃতু )। ঁেসায়া িছেলন একজন ইেকােফিমিন  এবং ফরািস কিমউিন  

পািটর সদস । তাঁর লখা সাই  িফকশন, ব , উপন াস েলােত িতিন নারী ও কৃিতর 

ঐিতহািসক স েকর কথা, মলব েনর কথা বার বার বেলেছন। ঁেসায়া মেন করেতন, পিরেবশ 

র ার জন  সংঘিঠত আে ালন েলােত মেয়েদর পূণা েপ অংশ হণ করা েয়াজন তাঁর মত 

িছল, জনসংখ া বৃি  যেহতু পিরেবশ ংেসর অন তম। কারণ, তাই জ হার িনয় েণ নারীেকই 

ধান ভূিমকা িনেত হেব। তৎকালীন াে  গভ  ণ ন  করা ও গভিনেরাধক ব বহার করা 

িনিষ  িছল, ঁেসায়া এর িব ে  আে ালেন অংশ হণ কেরন। এই আে ালেনর চূড়া  পযােয় 

১৯৭১-এ “The Manifesto of 343” সই ও কাশ করা হয়। ঁেসায়া, িসেমান দ  বভুর সহ 

মাট ৩৪৩ জন নারী ম ািনেফে ােত সই কেরন। এই ম ািনেফে ার মাধ েম ৩৪৩ জন নারীই উদার 



 

 

কে  ীকার কের নন য, তারা ‘অ ালবাসন আইন’ মােনন না। স ান সেবর ে ও য 

নারীর ব ি গত ই া-অিন ার দাম আেছ, এই আে ালেনর মেধ  িদেয় তা িতি ত হয়। 

ঁেসায়ার মত িছল, নারী িনযাতন, জনসংখ া বৃি  এসেবর মূল কারণ হয় ‘Toxic Masculinity’। 

িচরাচিরত ধারণায় পু ষ য িনেজেক  মেন কের, নারী িনযাতন ও গাহ  িহংসার মূল কারণ 

তাই-ই। একিট বালক য পু ষতাি ক সমােজ বেড় উেঠ পু ষ হয়, সখােন তার নারী ঘিটত 

অসৎ কমকা িলেক লঘু কের দখাটাই যন ঐিতহ । ‘Boys will be Boys’ অথবা “Men will 

be Men” (বাংলায় পড়ুন ‘ সানার আংিট আবার বাঁকা?’)-এ ধরেনর বাক ব  মাগত নেত 

নেত গিবত পু ষ িনেজেক  মেন করেত থােক। ঁেসায়ার মেত এই থাগত একমুখী 

সমাজ পিরি িতর জন ই, পু েষর কােছ নারী স ােনর পা  নয়, কবল যৗন সুখ লাভ ও স ান 

উৎপাদেনর য  মা ౼যা ত ে  জনসংখ া বৃি  ও পেরাে  পিরেবশ দূষণ ও ংেসর কারণ। 

তাই নারীেক স ান সেবর ে  াধীনতা িদেত হেব। এভােবই িতিন পু ষতাি ক সমােজ 

নারী াধীনতার সে  পিরেবশ র ার চতনার সংেযাগ ঘিটেয়েছন। আর এভােবই তার হাত ধের 

Ecology Feminism বা Ecofeminism-এর দশন পিরিচিত পেয়েছ।  

ইেকােফিমিনজম : নারী াধীনতা ও পিরেবশ সংর ণ : এবার আমরা Ecofeminism তে র 

আেলাচনা করেবা। িবংশ শতা ীর আট ও নেয়র দশেক এবং একিবংশ শতা ীেত থম দুিট 

দশেক ইেকােফিমিনজম িনেয় বশ িকছু কাজ হেয়েছ। কােরন. জ. ওয়ােরন (Karen J. Warren), 

ব না িশভা (Vandana Shiva), মািরয়া মাইস (Maria Mies), মুেখর আেলাচনায় 

ইেকােফিমিনজেমর দশন একিবংশ শতেক িত া পেয়েছ। ইেকােফিমিনজম বতমােন একিট 

পূণা  আে ালেনর প পেয়েছ। িব জুেড় নারীরা এই আে ালেনর পথ দশক। 

“Ecological feminism is a feminism which attempts to unite the demands of 

the women’s movement with those of the ecological movement. 

Ecofeminists often appeal to ‘‘ecology’’ in support of their claims, 

particularly claims about the importance of feminism to 

environmentalism.”১৭       —Warren and Cheney : 1991  



 

 

ইেকােফিমিনজম ক একিট পিরেবশ আে ালন িহেসেবই দখা হয়। ইেকােফিমিন েদর মেত 

নারীর অিধকার িত ার সে ই পিরেবেশর ভারসাম  র া ও পিরেবশ সেচতনতার স িট যু । 

তাই পিরেবেশ র ার আে ালন েলার সে  নারীেক যু  হেত হেব। সৃি র আিদকাল থেকই 

নারী কৃিতর মেতাই জ দািয়নী। কৃিত যমন সৃি র েত কিট কণােক কবল জ িদেয়ই 

িনেজর দািয়  শষ কের না, তার লালন-পালন ও পিরচযায়ও িনেজেক িনেয়ািজত কের রােখ, 

সমােজ নারীর ভূিমকাও িঠক তাই। স ােনর জ  দান থেক  কের, খাদ  ও শস  উৎপাদেনও 

নারীর িনজ  ঐিতহ  রেয়েছ। কৃিতেক আমরা মা বিল, নারীেকও তাই। তাই ইেকােফিমিন েদর 

কােছ নারী ও কৃিত সমাথক। িক  ধনতাি ক সমােজর উ ান ঘটার সে  সে ই, একিদেক 

যমন কৃিত মােয়র ংস রাি ত হেয়েছ অন িদেক নারীর িত পু ষতে র বাঁধনও শ  

হেয়েছ। ধনতাি ক িণ গাছ কেট, অরণ  ংস কের, নদীর গিতপথ বদেল িদেয় িনেজেদর 

মুনাফা করেত চায়, িবিভ  ের এই মুনাফার অথ পু েষর হােতই থােক, তাই ধনতে র ারা 

নারী কােনাভােবই উপকৃত হয় না। পু ষ িনয়ি ত ধনতে র আ াসেন কৃিত যভােব মাগত 

িয় ু  ও দুবল হেয় চেলেছ, নারীও তাই। অথৈনিতক েয়াজেন নারী পু ষ মুখােপ ী হেয় 

থােক౼যা নারী িনযাতেনর অন তম কারণ এবং নারী াধীনতার পেথ অ রায়। তাই 

ইেকােফিমিনজম ধনতে র িবেলাপ সাধন চায়। 

যেকােনা ধরেনর আিধপত  ও িনপীড়ন থেক নারীেক মুি র পথ দখায় নারীবাদ। আর 

ইেকােফিমিনজেম নারীর সে  যু  হেয়েছ কৃিত/পিরেবশ। কৃিতর সে  নারীর স কেক 

িবিভ  দৃি েকােণ দেখেছন নারীবাদীরা। এর মেধ  পিলিটক াল, এিথক াল, িহে ািরক াল, 

িসে ািলক াল ইত ািদ দৃি ভি  ধান। ইেকােফিমিনজমেকও আমরা কেয়কিট ধারায় িবভ  কের 

আেলাচনা করেত পাির— 

১. সাশ াল ইেকােফিমিনজম।  

২. মডান সাই  ও ইেকােফিমিনজম।  

৩. পিলিটক াল ইেকােফিমিনজম।  

৪. ি িরচুয়াল/কালচারাল ইেকােফিমিনজম। 



 

 

সাশ াল ইেকােফিমিনজম সামািজক শাসনতে র হাত থেক নারী ও কৃিতেক র া করেত চায়। 

নারীর িত অথৈনিতক ও সামািজক িনে ষণেক সমূেল উৎপািটত করার কথা বেল। 

পু ষতাি ক আিধপেত  আজ সবিকছুই ব বসািয়ক পণ , বাজাির অথনীিতর করাল াস থেক 

অরণ -পাহাড়-সমু  থেক  কের নারীর গভ কােনাটাই মু  নয়। সাশ াল 

ইেকােফিমিনজমেক, সাশ াল ইেকােলািজ রাও  সহকাের আেলাচনা কের থােকন। মাের 

বুকচ ান (Murray Bookchin), র◌্যাডেফাড থার (Rosemary Radford Ruether) মুখ 

পিরেবশিবদ ও নারীবাদীেদর আেলাচনায় সাশ াল ইেকােফিমিনজেমর স  এেসেছ। পিরেবেশর 

উপর পু েষর য আিধপত  তা থেকই সমােজ মানুেষর (নারী) িত মানুেষর (পু েষর) 

আিধপত বােদর সূচনা ঘেটেছ। সম  রকম আিধপেত র অবসান না ঘটেল সামািজক ন ায় িত া 

হওয়া স ব নয়। মেয়েদর এটা বুঝেত হেব, য সমােজ মানুেষ মানুেষ স েকর সমীকরণ 

আিধপেত র কাঁটাতাের জজিরত, সই সমােজ পিরেবশগত সংকেটর কােনা সমাধান স ব নয়। 

তাই যেকােনা ধরেনর আিধপত  থেকই সমাজ, নারী ও পিরেবশেক াধীন করেত হেব।  

মডান সাই  ও ইেকােফিমিনজম : আধুিনক িব ান, টিলিভশন তথা সাশ াল মাধ েম যা িকছুেক 

ভােলা, উৎকৃ  বেল মিহমাি ত করা হয়, তা সবই ধনী পু ষেদর িত প পাতমূলক। ধনী 

পু েষর িচ াধারায় যা ভােলা, িব ান তােকই  বেল চার কের। এই পু ষতাি ক িচ া-

ভাবনা থেকই সমােজ অেনক েলা বাইনাির অেপািজশন ( ত বপরী ) তির হেয়েছ। যমন— 

ফসা/কােলা, শরীর/মন, মল/িফেমল, গ/নরক ইত ািদ। এই সব েলাই আসেল শাষণ, 

আ াসেনর মাধ েম আিধপত  িত ার প া—যা পু ষতাি ক সমােজর মি  সূত। নারীেক এই 

আিধপত বােদর িব ে ও লড়েত হেব। ব না িশভা, মািরয়া মাইস মুখ লখক তােদর 

ইেকােফিমিনজেমর আেলাচনায় এই িবষয় িলর িত আেলাকপাত কেরেছন। নারী স ােনর জ  

দয়, াভািবক াকৃিতক ান ও প িতেত দাই মােয়র সাহােয  স ান জ ােনা স ব িছল 

ব কাল। িক  পু ষ িনয়ি ত ধনতাি ক িচিকৎসািব ান আজ কৃি ম জনন ি য়ােকই 

াভািবক বেল চার কের। এভােবই পু ষত  নারীেক ও পিরেবেশর িনয়মেক অ ীকার কের 

িনেজর  কােয়ম কের রেখেছ।  



 

 

পিলিটকাল ইেকােফিমিনজম : ছেয়র দশেকর শেষর িদেক ছা  আে ালন ও ফিমিন  

মুভেম িলেত একিট াগান জনি য়তা পায়, The Personal is Political, যা ব ি গত তাই 

রাজৈনিতক। নারীবাদী লিখকা ক ারল হািনস (Caro) Hanisch) ১৯৭০ সােল উ  িশেরানােম 

একিট ব  িলখেল, ইংিলশ াগানিট জনি য়তা পায়। নারীর ব ি গত মত বেল িকছু নই, যা 

আেছ তা পু ষতাি ক রাজনীিত ারা িনয়ি ত। হািনেসর মেত, গৃেহ পু ষ-নারীর েমর িবভাজন, 

যৗনতা, স ান সব, নারীর বািহ ক অবয়ব-এ িল ব ি গত িবষয় হেলও ব ি গত নয়, এর 

গভীের রেয়েছ পু েষর আ াসী রাজনীিত। তাই িনেজেদর সমস ার সমাধােন নারীেক সংগিঠত 

হেয় পু ষ আিধপেত র িব ে  আে ালন করেত হেব। মানুষ বােদও অসংখ  জীবকুল পিরেবেশর 

অ । মািকন লখক তথা ভগান পিরেবশিবদ ক ােরাল, জ. অ াডামস (Carol J. Adams)-এর 

মেত পু ষত , কবল নারীেকই শাষণ কের না, অন ান  াণীেদরও শাষণ কের। পু েষর মাংস 

খাওয়ার বণতার জন  পিরেবশও তার ভারসাম  হারাে । তার মেত পু ষ সং ৃ িত মাংস ও 

শরীেরর উপর অিধকার চায়, তা কােনা াণীর হাক বা নারীর “Manhood is constructed in 

our culture in part by access to meat-eating and control of other bodies, whether 

it’s women or animals.”১৮ (Adams :1995) ক ােরােলর মেত নারীেক িনেজর মুি র সে  

সে  পিরেবেশর অে দ  অংশ ভ ণেযাগ  াণীেদর মুি র জেন ও আে ালন করেত হেব, পু ষ 

আিধপেত র যাঁতাকল থেক নারী ও পিরেবশেক বাঁচােত হেব।  

ি িরচুয়াল বা কালচারাল ইেকােফিমিনজম : পৃিথবীর িবিভ  দেশর সং ৃ িতেত কৃিতেক নারীর 

সে  তুলনা কের িবিভ  লৗিকক আচার-অনু ােনর জ  হেয়েছ, তির হেয়েছ অসংখ  

লাককািহিন। উৎপাদন ম কৃিতেক নারী েপ ক না কের তােক পুেজা করা, তার সংর েণর 

ব ব া করা ইত ািদ ি িরচুয়াল বা কালচারাল ইেকােফিমিনজেমর আেলাচনার িবষয়। রামায়েণ 

সীতার জ  লাঙেলর ফলায়-মৃি কায়, সীতার জীবেনর সমাি ও মৃি কায়-পাতােল, এভােব নারীর 

জীবেনর সে  কৃিত িমেশ গেছ। আমােদর আচার-অনু ােন, দবীপূজার, কুমারী পূজায় আমরা 

শি েক। ( কৃিত) নারী েপ ক না কেরিছ, তােক স ান জািনেয়িছ। অ ুবাচীর িদন, ধরণী মা 

রজঃ লা হন, তাই ঐসময় হলকষণ এমনিক মািটেত আঁচড় কাটাও িনিষ । ি িরচুয়াল জগেত 

কৃিতেক নারী েপ এভােবই ক না করা হেয়েছ। নারী রজঃ লা হওয়ার পর তার স ান ধারেণর 



 

 

মতা জ ায়, একইভােব রজঃ লা ধরণী অ ুবাচীর পর বৃি াত হেয় নতুন ফসেল শস -শ ামলা 

উৎপাদন ম হেয় ওেঠন। ক ােরািলন মােচ  (Carolyn Merchant), ক ােরাল, জ. অ াডামস 

(Carol J. Adams) মুখ। ি িরচুয়াল বা কালচারাল ইেকােফিমিনজম িনেয় আেলাচনা কেরেছন। 

সমােজর িববতেন থম বীজ বপন ও কৃিষর উ াবন নারীর হাত ধেরই হেয়িছল। িনেজর 

চ ায় কৃিতেক থম উৎপাদনশীলা কেরেছ নারী। িক  আমরা যিদ একটু তথ  অনুস ান কির, 

তাহেল দখেবা, খরায়, বন ায় বা অন  কােনা াকৃিতক দুেযােগ সবেথেক বিশ িত হয় নারী ও 

িশ েদর। তাই ইেকােফিমিন েদর মেত, পিরেবশ সংর েণ নারীেকই বিশ কের অংশ হণ 

করেত হেব। ১৯৭৩ সােল উ রাখে  সংঘিটত ‘িচপকু আে ালন এে ে  িব েক পথ দিখেয়েছ। 

অরণ  ংেসর িতবােদ নারীেদর ারা পিরচািলত হয় এই আে ালন যা ফিমিন  মুভেমে র 

ইিতহােস একিট মাইল ফলক। ১৯৭৭ সােল আি কার কিনয়ায় ‘ি ন ব  মুভেম ’  হয় 

নারীেদর হাত ধের। কবল কিনয়া নয়, বৃে র াচীর তরী কের সম  আি কা মহােদশেক 

ম করেণর (Desertification) হাত থেক র া করা এই আে ালেনর ধান উে শ । আজও 

সমান তােল এই কাজ চলেছ। এভােব পৃিথবীর িবিভ  দেশ পিরেবশ সংর েণ নারীেদর ারা 

আে ালন সংগিঠত হেয় চেলেছ। 

যুগযুগা র ধের পু ষ, নারী ও পিরেবশেক যভােব শাষণ কের এেসেছ, তােত উভেয়ই 

তিব ত হেয়েছ, অিনি ত হেয় পেড়েছ ভিবষ ৎ জে র জন  রেখ যাওয়া পৃিথবীর ভারসাম । 

ইেকােফিমিনজেমর দশন এসব ে  নতুন পেথর স ান দয়। িক  ইেকােফিমিনজম স েক 

সমােলাচনাও কম হয়িন। পিরেবশেক এভােব নারী েপ দখােনােক (Gendering Nature) 

অেনেকই সমােলাচনা কেরেছন। িবনা আগারওয়াল (Bina Agarwal) এই সমােলাচকেদর মেধ  

অন তম। ম ানেচ ার িব িবদ ালেয়র উ য়ন অথনীিতর অধ াপক িবনা আগারওয়ােলর মেত, 

নারীেক জিমর অিধকার িদেলই সমস ার সমাধান স ব। কারণ সুদীঘকাল থেক জিমর ব ন 

সিঠকভােব না হওয়ায়, পু েষর হােতই িসংহভাগ জিমর মািলকানা থেক গেছ। সামািজক ও 

অথৈনিতক উ য়ন যেহতু জিমর মািলকানার সে  যু  তাই সমােজর সকল ের নারী অেপ া 

পু েষর হােত বিশ অথ থােক। তাই অথৈনিতক েয়াজেন নারী, পু েষর সব অত াচার সহ  



 

 

কেরও, পু েষর অনুগামী-মুখােপ ী থাকেত বাধ  হয়। তাই নারীেক জিমর অিধকার িদেয় তার 

অথৈনিতক াধীনতা িনি ত করেত হেব। 

নারীর অথৈনিতক অিধকার সুরি ত হেলই একমা  কৃিষেত, পিরেবশগত ে , 

উ য়নমূলক কােজ নারীর অংশ হণ বৃি  পােব౼যা সমাজ, নারী ও পিরেবেশর উ য়নেক 

রাি ত করেব। এইভােবই িতিন সমস ার সমাধােনর পথ বেল িদেয়েছন। একথা আমােদর মেন 

িনেত হেব য, নারী পু েষর মেতা কবল ভাগসব  তােতই িনেজর জীবন অিতবািহত কেরিন, 

নারী সৃি  কেরেছ, পিরচযা কেরেছ, হ-মায়া-মমতায় লালন কেরেছ, িনেজর পিরবারেক এবং 

বৃহ র ে  সমাজেক। জলবায়ু পিরবতন নারীর সৃি স ােক মশ কাণঠাসা কের িদে । 

ামীণ পিরেবেশ, খাদ , পানীয় জল সং েহর মেতা কাজ িলেত নারী অেনক বিশ ম করেত 

বাধ  হে । নানান াকৃিতক িবপযয় নারীেক তার উৎপাদনশীল (উপাজনমূলক) জগৎ থেক 

িবচু ত করেছ। 

সাধন চে াপাধ ায় তাঁর ‘মািটর অ াে না’ উপন ােস এই ‘ইেকােফিমিনজম’ তে র 

ছায়াপাত ঘিটেয়েছন। উপন ােস ল  করেল দখা যােব এক জায়গায় রেয়েছ একটা পুরেনা িশরীষ 

গাছ। লামচেম বৃ া এক গাছ। সই গােছ মই লািগেয় ডান হােত হাতুিড়র ঘা িদে  একটা লাক। 

যুগ যুগ ধের ব  ঋতু পিরবতেনর এবং ব  ঘটমানতার সা ী সই বৃ া গাছিট হাতুিড়র আঘােত 

িশউের উঠেলা। তীকী অংশিট বণনােযাগ ౼ 

‘‘౼বডড লাগেছ আমার ভাই!  

— পেরক ঠুকিছ! লাকটা ধমেক ওেঠ, সাইনেবাড টাঙাব। 

বুিড় ফ াল ফ াল তািকেয় তােক। নাইলেনর দিড় িদেয় বঁেধ িদেতই বুিড়র মুখটা ফর 

কুঁচেক ওেঠ উঃ। ফাঁস। 

লাগা  কন? 

—লাগেব কন? পিলিথন বাঁধিছ। দখছ না, রােদ-জেল খালা আকােশ ফুেট ব বসা করা 

যায়?’’১৯ 



 

 

এই তীকী ঘটনার ব বহাের সম  উপন ােসর পাঠব  ত ব  অেথ স ািরত হেয় যায়। ও 

জেগ ওেঠ তৎ ণাৎ আমােদর মেন। আমরা বুঝেত পাির এই বৃ ার মেধ ই আেছ গঁিড় বুিড়, 

দুকিড় বালা, তাপসীর িদিদমা মুখ সকেলই। তাহেল িক লখক এেদর মেধ ই দখেছন 

লালচেমর ভু -চালেস ভারতবষেক? ঔপিনেবিশক লু েনর দাগ ও তিচ ই িক এইভােব 

লখক দখােলন আমােদর? একটার পর একটা যুগ অিত া  হেয়েছ। অথচ ভারতবষ আজও 

তার লালচম মুেছ া বতী হেয় উঠেত পারেলা না। যমনটা পােরিন এই দেশর মেয়রা। 

র হীন টুিন আর র হীন ভারতবষ এই উপন ােস মশ সমসূে  সমেচতনায় এক হেয় যেত 

থােক।  

‘রমা সরেখল’ সাধন চে াপাধ ােয়র অত  পূণ একিট আখ ান। যা পাঠ করেল 

পাঠেকর চমক লােগ, বুঝেত অসুিবধা হয় না এই উপন াসিট ােদ-গে - কৃিতেত স ূণ 

আলাদা। স ানেক বাঁচােত একজন মা কীভােব পিরবােরর গি  অিত ম কের সমােজর অন তম 

একজন হেয় ওেঠন এবং তার স ানেক য য ণার িশকার হেত হেয়েছ, য ব নার অংশীদার 

হেত হেয়েছ তা যন অন  কারও স ানেক ভাগ না করেত হয় সই ব ব াও িতিন কের দন। 

এই পথ খুব একটা সহজ িছল না িক  এই যা াপেথ পু ষেদর সাহায ও িতিন পেয়েছন পেরা  

ভােব। আসেল নারী ও পু ষ কৃিতেত এেক অপেরর পিরপূরক দুই শি । এেকর িবহেন ি তীয় 

জন অস ূণ। সমাজ জীবেন তাই দুজেনই সমান পূণ। অথচ গাটা পৃিথবী জুেড়ই ভাব ও 

াধান  চােখ পেড় পু েষরর। সই কান আিদমকােল শারীিরক শি র আিধেক র কারেণ পু ষ 

হেয়িছল নারীর র ক। আর আজ সভ তার অ গমেনর এত পথ পিরেয়ও পু ষ তার আিধপত  

বজায় রেখেছ সুেকৗশেল। পু েষর চােখই নারী আজও তার পৃিথবীেক দখেত বাধ  হন। নারীর 

ব ি স ার াধীন িবকাশ না ঘটেল সাম বাদী সমাজ গড়ার  বৃথা। সই লড়াই কখেনা গাপেন, 

কখেনা কােশ  চলেছ। সািহেত ও আমরা দিখ নারীস ার িবকােশর সই চ া। িবেশষ কের 

কথাসািহেত  এই চতনার িবকাশ ল ণীয়। নারী ও পু ষ উভয় কথাসািহিত কেদর লখনীেতই 

বতমােন িবষয়িট িবেশষ আেলাচনার দািব রােখ।  



 

 

ছায়াবৃতা ওরেফ রমা সরেখল এবং সুভািষনী সদার উপন ােসর অন তম ধান দুই নারী 

চির । তােদর চািরি ক দৃঢ়তা অেনক বিশ। বদ নাথ হরােজর জ পু  আকাশ নােথর সে  

িববাহ ব েন আব  হন ছায়াবৃতা। ছায়াবৃতা লখাপড়ায় ভােলা, িহেসব শাে  াতক তার 

ক ািরয়ােরর ব াপাের উ  আশা িছল, ভেবিছল িবেয়র পর আরও িড ী বাড়ােব যেহতু তার 

পি ত বংেশ িবেয় হে , র নামজাদা িশ ক স কারেণ তােক িন য়ই হঁেসেল হাতা খুি  

দখেত হেব না। িক  িবেয়র পর দখা গল িঠক এর উে া িচ ౼  

‘‘িবেয়র বছর ঘুরেত না ঘুরেতই, ই ািব  ণ ধারণ, নরম মেনর সে  সটুকু র ার 

পর যখন স ান এল౼যার ছা  শরীের াভািবক র সৃি র ঘাটিত িনয়িমত অেন র র  

ঋেণর ওপর িটেক থাকেত হয়౼পাকাপািক িবষােদর একিট ভাসমান ছায়া পিরবােরর 

সকেলর স েকর মেধ ই চুইেয় গল।’’২০  

ছায়াবৃতার রবািড় বা িবকই িছল ঐিতহ শালী বংশ বাংলার ীণ বাহী পি ত সমােজর 

তািলকাভু  এই হরাজ বংশ। জিমদার, তালুকদার, রাজা-মহারাজােদর পি ত বৃি  পেয় এেসেছ 

দেশ এক া  থেক অন  া  পয । সই বংেশর স ান হেয়ও নািক বংেশর গৗরব র া 

করেত পােরনিন ছায়াবৃতার র মশাই বদ নাথ হরাজ। িতিন পশায় ু ল িশ ক িতিন তার 

ছা েদর কােছ বলেতন౼  

‘‘আিম হেলম িগেয় কুেলর কুলা ার। আকাট মুখু …বংেশ বাচ িত, তকচুড়ামিণ, 

ন ায়র রা িছেলন অলংকার…চতু াঠী, টাল চািলেয় িবেদ র দীপ ািলেয় রেখ 

গেছন, …আমােদর কাল থেকই ব ত য় ঘটল। বাবা ওকালিত পড়েত িগেয় েদশীেত 

িভড়েলন, আিম মূখ সেজ িবেদ  বঁেচ খলুন!’’২১  

বদ নােথর বাবা িতনাথ িছেলন একজন আধুিনক মন  মানুষ, তােদর বংশ িছল ইংেরজ ভ । 

বদ নােথর সময় থেকই সই রাজ ভি  মুেছ গল। ‘পুিলশ-চরকা-খ র- েদশীর আধুিনকতােক 

িতিন বরণ কের িনেয়িছেলন। সই সে  বাংলা ভাষা ও সািহেত  িব িবদ ালেয়র িড ী অজন কের 

িতিন বাংলা ভাষার উপর সং ৃ ত ভাষার আিধপত বােদর িবেরািধতায় নামেলন। বলেত থাকেলন౼  



 

 

‘‘বাংলা মাতৃভাষােক খঁুেতা কের িদেয়েছ সং ৃ তর দাপট। … ফাট উইিলয়ােমর পি তেদর 

উিচত হয়িন আমােদর মাতৃভাষার ভা ার থেক আরিব-ফারিস শ  েলােক অকাতের 

ছঁেট ফলার। ভাষার মজাটাই খঁুেতা হেয় গল।’’২২  

তেব ধু বাংলা ভাষার পে ই ওকালিত নয়౼িতিন আেরক ধাপ এিগেয় িগেয় মাকস-এে লস 

পড়েলন। মনুবােদর িব ে  চাবাক দশেনর হেয় িতিন লড়াই করেলন। অথচ সই বদ নাথ 

হরাজ আজ ৃিত ংশ রােগর ীকার। জানা যায় এই রােগ হঠাৎই িতিন আ া  হনিন। 

আকাশ দেখিছল বশ িকছুকাল ধেরই তার িপতার বুি দী  ব বহার কাথায় যন টাল খাে । 

কােনা পরামেশর জন  বাবার ঘের এেস দাঁড়ােল িতিন ল  কেরেছন বাবা অেচনা চাউিনেত 

ফ ালফ াল কের িকছু সমেয়র জন  এমন ভি েত তািকেয় থাকেতন, ছেলেক যন শনা  করেত 

পারেছন না। কমােস থম িণেত াতক ছায়াবৃতা দু- চােখ য  িনেয় র বািড়েত 

এেসিছল তার কােনাটাই আর পূরণ করেত পােরিন। র এবং তার একমা  স ােনর 

রাগ তা তােদর জীবনেক িবষ তায় ছেয় দয়। যতিদন বাড়েত থােক বদ নােথর রাগ জিটল 

থেক জিটলতর হয়। তার আট বছেরর একমা  স ান িমিমর দেহও াভািবক িনয়েম র  

জ ায় না। তাই টাকা িদেয় র  িকনেত হয়। এইভােব অেন র উপর িনভর কের িমিনর বঁেচ 

থাকা। একমা  স ানেক িনেয় ছায়াবৃতা িবপয  এই াি কর লড়াই তার জীবেনর একমা  

সত । তেব বদ নাথও এ লড়াইেয়র শরীক। কারণ তার িশ কতার পনশন থেক িত মােস 

দশ হাজার টাকা চেল যায় নাতিনর একাউে ।  

বদ নাথ এবং আকাশ নােথর িমিমেক িনেয় তৎপরতার মােঝ ছায়াবৃতার তৎপরতা 

আকি কভােব সবিকছুেক ছািপেয় যায়। একদা স কথা সে  বািড়র ডা ার অ প সংকরেক 

িজ াসা কেরিছল তার স ােনর কােনািদন পুেরাপুির সু  হেয় ওঠার স াবনা আেছ িকনা। উ ের 

িবপ  অ প সংকর বেলেছন౼  

‘‘ওর দহ র  সৃি  করেত পাের না। ঋণ কের বাইের থেক যাগান রাখেত হয়… 

সাজা বাংলা বলেল রে র যটা সারব ౼ লািহত কিণকা তার জন  িমিমেক মােস মােস 



 

 

পরমুখােপ ী হেয় থাকেত হয়। যিদ কানিদন িনেজ িনেজই লািহত কিণকার জ  িদেত 

পাের তেবই…।’’২৩ 

আর এই স াবনা থেকই য থেকই যায় একথা বাঝােত স দীপক কু ুর াড ডােনশন 

ক াে  কেয়ক বছর পূেব আগত এক নারীর কথা বেল। য নারী অসীম ধয, লড়াই এবং 

ষায় তার স ানেক বেড়া কের দেহর ম ায় লািহত কিণকা তির কিরেয়েছন। এই সংবাদ 

শানা মা ই ছায়াবৃতা মুহূেত পাে  যায়। অ কাের আেলাকেরখা দেখ স যন বুেক বল পায়। 

স যায় দীপক কু ুর কােছ ভ  মিহলার পিরচয় জানার জন । জানেত পােরন স মিহলার নাম 

রমা সরেখল। অেনক খাঁজার পর রমা সরেখেলর ফান ন র িতিন জাগাড় কেরন, তারপর সই 

ন ের ফান কেরন িক  কােনা উ র পান না। পেরিদন আবার ফান করেল এক মিহলা ক  

ফােন কথা বেলন। রমা সরেখেলর কথা িজে স করেতই সই নারী ফান নািমেয় রােখন। 

ছায়াবৃতার ষ  ইি য় বেল ইিনই রমা সরেখল। রমা সরেখেলর স ে  স জানালা গেল উড়াল 

দয়। দীপক কু ুর সে  দখা কের স রমা সরেখলেক পাওয়ার সংবাদ দয়। তারপর ধারাবািহক 

আলাপ চািলেয় যায় রমা সরেখেলর সে । উপন াসিট আসেল সুরিরয়ািলি ক নেভল। এই জাতীয় 

রচনায় বা ব এবং অবা েবর কৃি ম সীমানা ভেঙ ফলা হয়। বা বেক নস াৎ কের নয়౼তােক 

ধারণ কেরই পরা বা েবর পেথ চলা। পরা বা ববাদীই মেনর অবেচতেন জা ত িহমৈশেলর মেতা 

ভাসমান অনুভব িলেক উপের তুেল আেনন। মেনর গহন বা বতার সে  বাইেরর বা বেক এক 

কের বা েবর পূণ প দওয়ার চ া কেরন। এইভােব Real হেয় ওেঠ Super Real অথাৎ 

Surreal। ব মান উপন ােসর আখ ােনও এমনটাই ঘেটেছ।  

উপন ােস বিণত রমা সরেখেলর স ে  জানালা গেল পািখর মেতা উড়াল দওয়ার বল 

দৃশ িট িক  Unreal। এর উৎস ছায়াবৃতার অবেচতন মন থেক, ব াপকােথ লখেকর অবেচতন 

মন থেক হেয়েছ। এই তথাকিথত Unreal িচ ক েক এেন লখক বা বতার অ লীন চহারািট 

তুেল ধরেত এখােন য়াসী হেয়েছন। আসেল ছায়াবৃতােক লখক সং ামী মানুেষর িতিনিধ কের 

এঁেক তুেলেছন। আখ ােন বিণত জানালািট হেলা বািহ ক িতব কতার তীক। পাশাপািশ রমা 

সরেখল হেলা দুর  আশাবােদর তীক। ছায়াবৃতা জানালা গেল উড়াল দওয়ার মধ  িদেয় তার 



 

 

সম  িতব কতােক জয় করার চ া সংেকিতত হেয়েছ। আর রমা সরেখল চির িটেক উপন ােস 

এেন ছায়াবৃতার লড়াইেক Idealised করা হেয়েছ। সিত  তা এটাই য রমা সরেখলরা বাইের 

কাথাও নই౼তারা আেছন ছায়াবৃতােদর মেনর গহন কােণ। আর সজন ই রমা সরেখলেক 

সামেন রেখ ছায়াবৃতা লড়াই করার রণা পেয়েছন। এইভােব মশ লড়েত লড়েত স িনেজই 

কখন যন রমা সরেখেল পা িরত হেয়েছ। ‘রমা সরেখল’ উপন াসিট এই ভােবই হেয় উেঠেছ 

ছায়াবৃতা নামী এক সাধারণ নারীর অসামান  নারী রমা সরেখল হেয় ওঠার আখ ান।  

উপন ােসর আখ ােন বিণত অপর একিট নারী চির  হেলা সুভািষনী সদার। িতিন 

একসময় ত মজুেরর ী িছেলন। িবনা িচিকৎসায় তার ামীর মৃতু  হেল সুভািষণীর মেতা 

একজন িনর র নারী ধুমা  সবিজ বঁেচ তার দুই নাবালক স ানেক লখাপড়া িশিখেয়েছন, 

ডা ার বািনেয়েছন। শষ পয  মানুেষর দরজায় দরজায় ঘুের তার িবপুল েক বা েব প 

িদেয়েছন। ামীর মৃতু র পর তার একমা  ল  িছল অসহায়, গিরব মানুষেদর জন  িচিকৎসালয় 

গেড় তালা যােত আর কউ তার ামীর মেতা িচিকৎসার অভােব মারা না যায়। জীবেনর এই 

লে , স পাবিলেকর দরজায় দরজায় ঘুের বড়ায় ও িটেনর হাসপাতাল িনমাণ কেরন যা মশ 

ব সংখ ক শয া িবিশ  হাসপাতােল পিরণত হয়। এলাকার ম ী পয  তার পােয়র ধুেলা নন 

এখন। অথাৎ সুভািষণী ও ছায়াবৃতা দুজনই িক  সংসােরর িবিভ  সমস ার সে  লড়াই কেরেছ 

এবং শষ পয  সংসােরর গি  অিত ম কের বৃহ র জগেত প েছ যাওয়ার চ া কেরেছন। 

সুভািষণী হাসপাতাল িনমাণ করেত সমথ হন এবং ছায়াবৃতা পািখর মেতা উড়াল দন তার েক 

সাথক কের তুলেত। সাধন চে াপাধ ায় বেলেছন য রমা সরেখল তারঁ চােখ দখা মানুষ। 

স ানেক বাঁচােত িজবনপণ করা মানুষ আমরা তা কম দিখিন। লখেকর চােখ দখা এবং 

আমােদরও চােখ দখা এই আপাদম ক আশাবাদী মানুষ িলরই িতিনিধ রমা সরেখল বা 

সুভািষণীরা। এই সম  নারীরা আসেল আমােদর সকেলর অবেচতেনই আেছন। আমােদর সু  

অ রা ারই Prototype রমা সরেখল। সই ভতেরর স ার টােন বা রণায় একজন সাধারণ 

মানুষ অসমান  হেয় উঠেত পাের, স ােনর জন  সকল কার অস বেকও করেত পাের স ব। 

চতন মেন আমরা অেনক সময়ই সই সু  স ােক িচনেত পাির না। ছায়াবৃতাও থেম পােরিন। 



 

 

পের যখন পারেলা তখন সই সামান  নারী হেয় উঠেলা অসামান । স ানেক বাঁচােত জীবন পণ 

করেলা।  

সাধন চে াপাধ ােয়র রিচত ‘ধির ী’ উপন ােসর অন তম ধান চির  ধির ী ভ াচায 

একজন া ন িশি কা। িতিন অ পূণা গালস ু েলর িশি কা িহেসেব বশ িকছুিদন কাজ 

কেরেছন এবং ৫৪-এর িশ ক আে ালেন িতিন য়ং রাজপেথ বেস িছেলন। উপন ােসর আখ ােন 

ধির ী ভ াচায একজন িমিথক াল মানুষ িহেসেব হািজর হেয়েছন। যােক পু ষতাি ক সমােজর 

কতাব ি রা নানাভােব কােজ লািগেয় িনেজেদর াথ সাধন করেত চেয়েছন। আমরা জািন মতা 

আমােদর নানাভােব িতিট মুহূত িঘের আেছ। এই মতার উ ব সমােজর উ ব এবং তােক 

ভাগাে , তােক দখেলর ই ার সে  জিড়ত౼অবশ ই অিব তায়, অ ঃগূঢ়তায়। মাকস থেক 

ফুেকা, হেগল নানাভােব মতােক দেখেছন। মাকস, ামিশ মুখ মতােকে র অি ে  

আ াবান। অন িদেক ফুেকা মতােকে র অি েক নস াৎ কেরেছন স-যুি েত, শািণত তেক। 

বা িবক ভােবই আমরা দিখ মতা ব পী। নানা অংশেক আ য় কের জেম ওঠা মতা ব ি  

মানুেষর জীবনেক, কখেনা িণ াথেক িনয় ণ কের, ভািবত কের এমনিক পা িরত কের। 

রামায়ণ, মহাভারত থেক ইিলয়ড ও ওেডিস কার ের মতার থাবা সারণ এবং 

িতেরােধরই এক একিট অনবদ  আখ ান। ‘ম াকেবথ’ নাটেক কাকােক হত া কের ম াকেবেথর 

মতা দখল। মতার অিধকারীেক হত া কের আেরক ব ি র মতা দখেলরই এক গূঢ় অধ ায়। 

আবার ধু আিধপত  নয়, সখােন এেসেছ িতেরাধও, যার অবশ াবী ফল িত ম াকেবেথর 

পতন। এখােন ধু রা ীয় মতার স ই আেসিন। এেসেছ নারীর মতায়েনর কথা! অবশ ই 

লিড ম াকেবেথর হাত ধের। ল  করেল দখা যােব বাংলা উপন ােসর বি মচে র যুগ থেকই 

এই ব মাি ক, ব েকি ক মতার র ঘন হেয় উেঠেছ। যশ ী কথািশ ী সাধন চে াপাধ ােয়র 

‘ধির ী’ উপন ােসর আখ ােন বিণত হেয়েছ মতার উ পেদ আসীন হওয়ার জন  নারী শি র 

অপব বহার।  



 

 

আখ ােনর ক ীয় চির  িনিখেলশ তলাপা  পশায় ু ল িশ ক িছেলন। কােনা এক 

জাতীয় ছুিটর িদেন িবেকেল িনিখেলশ বড়ােত বিরেয় িছেলন। অবসর নওয়ার পর—এই 

বকািলক মণ তার অভ ােস পিরণত হেয়েছ౼  

‘‘সারাটা িদন কাগজ পেড়, বাজার দাকান, এটা সটা, সংসােরর পছেন লেগ থেক 

কেট যায় বেট, িবেকল হেল ঘের আর মন টঁেক না। শহেরর এ া  অ া , অিলগিল, 

সরকাির ফাঁকা স, রলে শন, নদীর ধার౼এক একিদন, এক এক ােন বিচ  

খাঁজা। এ বয়েস িচ মেতা সাথী স ী না িমলেল কথা বেল আরাম কাথায়। তাই কান 

িদন অেটাির  চেপ বািড় থেক পাঁচ-সাত িকেলািমটার দূের িনেজর এলাকা ছািড়েয় 

ভ  শহেরর িঘি  াে  হািজর হন।’’২৪  

অথাৎ িনিখেলশ তার িতিদেনর অভ াসবশত হাঁটেত বড়ােত বড়ােত গ ার ধার ঘঁেষ অবি ত 

একিট পাড়ায় এেস বকুল গােছর বাঁধােনা তলায় বংশীর দখা পান। এই বংশী িনিখেলেশরই 

পুরেনা ছা , বংশী িড-আই হেত চায়। প ােনল তির হেয় আেছ। ধুমা  ধির ী ভ াচাযেক িনেয় 

এেস সংগঠেনর কােজ সাহায  করেল তার উ িতর পথ আরও শ  হেব। সকারেণ বংশী 

কথা সে  অ পূণার ু েলর া ন ধান িশি কা ধির ী ভ াচােযর স  তুেল জানেত চায় 

স ার তােক িচনেতন িকনা। কথার ােত িনিখেলশ মুহূেতই উপলি  করেত পােরন౼এর পছেন 

বংশীর কােনা াথ লুিকেয় রেয়েছ। বংশীর সে  কথা বেল িনিখেলশ এও জানেত পােরন য 

তােদর সবশি মান িশ ক সংগঠেনর জলা স াদক কমেলশ ভ াচায সংগঠেনর সুবণ জয় ীর 

অনু ােন ৫৪-এর িশ ক আে ালেনর অন তম মুখ ধির ী ভ াচাযেক হািজর করেত চান। অথাৎ 

‘ধির ী’ নােমর িমথেক কােজ লািগেয় িনেজেদর পিজশন জারদার করাই তােদর একমা  

উে শ । বংশী ধির ীেক অেনক খঁুেজেছ, িক  তা সে ও দখা মেলিন। িনিখেলশ যখন জানেত 

চান ধির ী ভ াচােযর সে  বংশীর সা াৎ হেয়িছল িকনা তার উ ের বংশী জানায়౼  

‘‘কী কের? িতিন তা মৃত! …তাঁর ডাইিরর িকছু পাতা…িকেনিছলামই বলেত পােরন।’’২৫ 



 

 

তার এই অনুস ােনর ফাইল বংশী িনিখেলেশর হােত তুেল দয়౼কাজ তার িকছুই নয়౼ ধু 

সামান  সংেশাধন আর মরামিত। আমরা যােক বিল স াদনা।  

বংশীর লখা পাওয়া ডাইিরর পাতা িল ও ােত ও ােত িনিখেলশ ভাবেত থােকন কান 

পেথ িতিন এেগােবন। ভাবেত ভাবেত িতিন প েছ যান ধীরা িদিদমিণ, ত  িদিদমিণ এবং আরিত 

ভৗিমেকর বািড়েত।  হয় ধির ী দবীেক খাঁজার এক অন  যা া। ধীরা জানান౼  

‘‘এতিদন বাঁচা মরার স াবনাটা আিম খঁুিটেয় ভািবিন। খুব গড় মামুিল িহেসেব তাঁর বঁেচ 

থাকার কথা। যিদ চি শ-পঁিচেশও ঢুেক থােকন, এখন কত বয়স হয়? চুয়া র বা 

পঁচা র। উিন রাজপেথ িশ ক-িশি কােদর মযাদা র ার দাবীেত ঐিতহািসক ঘটনার 

সা ী। প াশিট বছর তাঁর গেছ পিরেয়। নদী িদেয় কম জল গড়ায়িন িবপুল সমেয়। 

িক  মৃতু র িক আি ক িহেসেব এভােব চেল? ক কখন পৃিথবী ছেড় চেল যােব চ া -

ফ া েরর উপর িনভর। সংঘােত নয়। একটা অিন য়তা। এটাই বঁেচ থাকার গৗরব।’’২৬  

আবার আরিত ভৗিমেকর মেত౼ 

‘‘ধির ী িদ বাল িবধবা…ির-ম ােরজ হয়। …আমরা তখন ছা ী, সবিকছু খুেল বলেতন 

না…খড়গপুেরর একটা ু েল সেব ঢুেকিছেলন, তখনই থম কালকাতার রাজপেথ 

িশ ক ধমঘেট ওনার যাগদান…সংগঠন, িশ কেদর সে  মলােমশা, রাজপেথ বসার 

রকড…মর◌্যালিটর , নতুন কের িবেয়… নিতকতা…কতৃপে র ঝাল মটােনার 

পুরেনা অ  মেয়েদর িব ে । সাত আট বছর ধের ধির ী িদ লড়াই চািলেয়িছেলন। 

…ইিতমেধ  ভা ওনার সদ  কিলগ হেয়েছ…িনেজই একিদন ছা  হািস িদেয় িবদােয়র 

স  তুেল ভােক সা না িদেয়িছেলন, জীবনটােক কবলই খাটােব ভা! …আরাম 

খঁুজেব না। দখেব, ছটা ব েব। …এটাই আমােদর কৃত িশ ার ল ।’’২৭  

অথাৎ আরিত ভৗিমেকর বুঝেত অসুিবেধ হয়িন য িশ কেদর একাংশ আজ ধির ী দবীর নাম 

ব বহার কের িনেজেদর াথ চিরতাথ করেত চাইেছন। সিত  তা এটাই য সব প িতই খাঁেজ 

তীক চির েদর আিকটাইপাল চির  বা িমথেদর। যাঁেদর িঘের সমােজ আেবগ মিথত হয়। এটাই 



 

 

সামািজক িনয়ম। কননা িমথ শি  যাগায়। সই অনুযায়ী িনিখেলশ খঁুজেত খঁুজেত একসময় 

প েছ যায় ধির ী ভ াচােযর বািড়েত। িশ ক সংগঠেনর ত াবধায়েন ১৯৫৪-এর সুবণজয় ী 

উপলে  ধির ী ভ াচাযেক ডেক িনেয় আসা হয়। সংবধনাও দওয়া হয়। এ সে  উে খ  য 

যাঁেক সংবধনা দওয়া হেলা, স িক  আসল ধির ী ভ াচায নন। দীেনশ  I. A. S. মামলা 

করায় সত টা বিরেয় আেস। জানা যায়౼  

‘‘উিন নি নী ভ াচায। …ধির ীরই বান…িপেঠািপিঠ…একই বয়েসর…উিনও িশি কা।’’২৮  

আসেল মতার িতিট Institution িনেজেদর েয়াজেন িমিথক াল চির িলেক কােজ লাগােত 

চায়। েয়াজন একটাই౼িনজ  াথ, মতােক আরও সািরত করা এবং আিধপত েক িনর ু শ 

কের তালা। সাধন চে াপাধ ােয়র ‘ধির ী’ উপন ােসর বয়ােন নব  িমথ ও মতার এই িবিচ  

স কেক তুেল ধরা হেয়েছ বা েবর মািটেত দাঁিড়েয়। লখেকর ভাষায়౼  

‘‘ মতাবান িশ ক সংগঠেনর কতাব ি রা হেয় পেড়িছেলন সুিবধাবাদী। অেনেকই 

মতা কুি গত কেরিছেলন। সই মতা বজায় রাখেত মতািধকারীেদর দরকার 

হেয়িছল, দরকার হয় িমিথক াল মানুেষর। ধির ী ভ াচায হেয় উেঠিছেলন তােদর এই 

উে শ  পূরেণর হািতয়ার।’’২৯  

এই ম ব  থেক সু  হয় য ধির ী দবীর লড়াইেক ীকৃিত দওয়া এেঁদর ল  নয়। এেদর 

মূল উে শ  িনেজেদর সংগঠেনর িভতেক দৃঢ় মূল করেত এবং িনেজেদর মতােক িনর ু শ 

করেতই ধুমা  ধির ী দবীর িমথেক ব বহার। সকারেণই আমরা ল  কেরিছ ধির ী ভ াচােযর 

জায়গায় নি নী ভ াচায হেলও তােদর কােনা যায় আেস না। িনজ াথ পূরেণই সবাে  ান 

পায়। সংগঠেনর িয় ু  দশায় সংগঠন দূের সের যায়, ব ি  াথই ধান হেয় ওেঠ। এই সমাজ 

বা বতােকই ধির ী ভ াচােযর িমেথর আড়ােল লখক তুেল ধরেত চেয়েছন। আখ ােনর শেষ 

আমরা দিখ ধির ীর ু েল নি নীেক িনেয় আসা হয় এবং তােক ধির ী িহেসেব উপ ািপত করা 

হয়। িক  পুেরা ঘটনাটা তােদর কােছ একদমই লাক ঠকােনা বেল মেন হয় না। বরং িশ ক-



 

 

িশি কারা এটা ভেবই স  য তারা মানুষেক দখােত পেরেছন তারা ঐিতহ  ভােলনিন, 

সং ামী রা া থেক সের আেসনিন।  

পিরেবশ িব ান এবং জন া  যুি েক িবষেয়র কে  রেখ চলমান জীবন ও 

সমােজর আনােচ-কানােচ িবে ষণ করা হেয়েছ সাধন চে াপাধ ােয়র ‘জলিতিমর’ উপন ােস। 

উপন ােসর পটভূিম িহেসেব এেসেছ বাংলােদেশর অখ াত এক াম, য ােমর নাম মাল । 

সখানকার অ পূণা রিবদােসর সে  িবেয় হয় গাজেনর পরাণ সদােরর। অ পূণাই এই উপন ােসর 

ক ীয় চির । আজ  লািলত কুসং ার আর অিশ ার আঁধাের ঢাকা ােমর এই অিত িন িব  

ঘেরর মানুষজন যােদর কােছ জীবন ও মৃতু র িবভাজন রখাটা অ , তােদর অিধকাংেশর 

কােছই আেসিনেকর গরল যা অহরহ িতকারহীন ভােব েবশ করেছ তােদর শরীের, তা তােদর 

মেনাজগেত িবেশষ কােনা তর  তির করেত পােরিন। তবু তােদর মেধ  অ পূণার মেতা নারী 

জীব ৃত অব ায় দাঁিড়েয় মৃতু র কােছ হার না মেন জীবনেক জয় করার চ া কেরেছ এবং 

পিরেশেষ মৃতু েক বরণ কেরেছ িনতা  নব ি কভােব౼তার বা তােদরই জীবন আখ ান এই 

উপন াস।  

‘জলিতিমর’-এ কািহিনর  হয় দীঘ রাগ ভােগর পর অ পূণার রাগমুি , তার সদ  

নারী  লাভ, পরােণর সে  তার া - ববািহক িমলন এবং িববাহ িদেয়। অখ াত গাঁেয়র অিত 

সাধারণ অিকি ৎকর পিরবােরর অ পূণার অনূঢ়া জীবেনর খ  খ  িচে র মধ  িদেয় লখক মূত 

কের তুেলেছন িনগূঢ় বা ব একা  াভািবকতায়౼  

‘‘তখনও পরাণ সদােরর সে  তার িবেয় হয়িন। সেব ঋতুমতী হেয়েছ౼চলিত কথায় ওরা 

বেল ‘ফল দখা’। ফু রাই ামীেক িফস িফস জািনেয়িছল౼ নেছন! আ া ফল দখেছ! 

কালীপদ বুেঝিছল খবরিট কােন তুেল দওয়ার অথ কী! ওেদর তা টাকা িদেয় পা  

িকেন আনেত হয় না, বর-প ই মূল  ধের িনেয় যায়। পাঁচশ, হাজার, দড় হাজার౼বণ, 

যৗবন, গতর এবং একটু আধটু লখাপড়া জানা থাকেল দর পারেদর মেতা উঠেত থােক। 

তা অ পূণার ‘ফল দখা’ মােন দরদােমর পব । িক  কালীপদ রিবদাস জানত 



 

 

িবষয়িট খুব সাজা সরল পেথ িমেট যােব না। উেঠােনর িকছুটা দূের ািত গা ীরাও ওৎ 

পেত আেছ, সুেযাগ পেলই ভাঙিচ।’’৩০  

এরপর এেক এেক উপন ােস এেসেছ অ পূণার ‘হলুদ রােগ’ আ া  হওয়ার কথা এবং দীনা 

ফিকর কতৃক সই রাগ সারােনার চােখ দখা বা বতা। যমন౼  

‘‘ঋতুমতী হওয়ার িকছু পেরই স হলুদ রােগ আ া  হেয়িছল। ওরা বলাবিল করত 

ন াবা! কী হলুদ, কী হলুদের বাবা! চােখর ঢ ালা জাড়ার সাদা অংশটুকু িঠক কমলার 

বাকেলর মেতা౼সবদাই অসহায় ক ণ ভাব। ঠাঁেট যন হির ার েড়া মেখেছ এবং 

ওর ধবধেব ধবল বণিট আ া  হলুেদর চােপ িবপ । একদানা অ  পয  মুেখ তালার 

সাধ নই। কী অস ব দুবল, ন াতােনা লতার মেতা পেড় থােক িবছানায়।’’৩১  

শীতল ডা ার তার কােঠর বাে  হািমওপ ািথ ওষুধ িনেয় স ােহ দু-চার িদন ােম ঘুের যেতন। 

যেকােনা শারীিরক সমস ায়, এইসব গিরব অ েল, মা  পাঁচিট িসিকর িবিনমেয় শীতল ডা ার 

জীিবকাজন করেতন। ফু রা তার মেয় অ পূণার জন  সাত টাকার ঔষধ িকেনিছল, িক  তা 

সে ও শষ পয  দীনা ফিকর অ পূণার ন াবা রাগ সািরেয়িছল। স িছল পাঁচেপাতার খ াত 

ফিকর। কননা তখেনা স অ েল প ােয়ত রাজ, িব ান াব, হলথ- স ার গেড় না ওঠায় 

ঝাড়ফুঁক, টাটকার জন  এই ফিকর পিরবােরর ডাক আসত দুগম অ ল থেকও। তেব অ পূণা 

তার এলাকার অন  মেয়েদর থেক সামান  িভ ধমী িছল বেল দীনা ফিকেরর িচিকৎসা প িতর 

কৃতেকৗশল চুপ কের বেস বেস ভাবেতা।  

অ পূণােদর পাড়ায় পানীয় জেলর মা  দুিট উৎস। দুিট চাপাকলই চার পাইেপর। বাসন 

মাজা, কাচাকািচ বা অন ান  কাজ পুকুর ডাবায় িকংবা েতর মেধ  সেচর জেলর নালায়। 

উপন ােস বিণত হেয়েছ অ ল জুেড় চলামেদর ব বসা এবং সই মেদর চারাবািলেত অ েলর 

যুবকেদর তিলেয় যাওয়ার িচ । এেসেছ যু  সরকােরর আমেল থম িটউবওেয়ল বসােনার 

স ౼  



 

 

‘‘মাস ছেয়ক পর, ওরা িব েয় দখেত পল একিদন সকােল পাড়ায় ঢুকবার মুেখ িকছু 

বাইেরর মানুষ। কী সব মেপঝুেপ চেল গল বড় রা ার পােশ এবং এর িকছু পেরই 

বসােনা হেয়িছল ৩০ পাইেপর একিট িটউবওেয়ল। সই মানুষ িলই গছল সদার পাড়ার 

স াই যন খাওয়ার জলটুকু ঐ সরকাির নতুন চাপাকলটা থেক নয়।’’৩২  

এর পাশাপািশ টুকেরা িচ  িহেসেব এেসেছ পরাণ ও অ পূণার রসঘন দা ত  জীবেনর কথা౼  

‘‘ শয়ালদা থেক পরাণ িফরেল পাখার হাওয়া, ঘামািচ খঁুেট দয়া িছল বাঁধা। বউ এর 

িনঃ াস, হ এবং েশ, পরাণ জীবেনর একিট অভ  ি য়ার পুনরাবৃি েক আেবেগ 

নতুনভােব সািজেয় তালার ে  িবেভার। দাওয়ায় গ াদাটা ঘুেমাে । নশান চািরিদক, 

পরােণর া  দেহর রখায়- রখায় খাটুিন ও ধকেলর মেধ  টুনটান শে র কামল 

শ౼এটা আদর মেন হেতই, ত  পু ষ দহেক িঘের সিদেনর বাঁওেড়র বৃ া ! 

ঝাপসা একটুকেরা ছিব যন!’’৩৩  

অথাৎ উপন ােস বিণত হেয়েছ পরাণ অ পূণার পূবরাগ, অনুরােগর সংি  সংহত িববরণ। িক  

অ পূণা াি ক এলাকায় বাস কেরও িপিছেয় থাকেত চায়িন। লখেকর ভাষায়౼ 

‘‘ওর র বািড়র পাড়ায় সা রতা অিভযােন থম য বউিট এিগেয় এেসিছল স 

অ পূণা। মৃতু র আেগ িনেজর নামসই এবং সহেজ বই পড়ার ান অজন কের 

িগেয়িছল। কম বাঁধা ভুগেত হয়িন এজন ।’’৩৪ 

এর থেক আমােদর বুেঝ িনেত অসুিবধা হয় না য অ পূণা বািক নারীেদর থেক িভ ধমী। স 

জানেতা ব ন েত যত তল পড়েব, পাকার সহন মতা তেতা বাড়েব। স জানত মালতী 

কেতা িনপুণভােব কািঠর গােয় মশলা মািখেয় কীভােব ধূপকািঠ বানায়। স এটাও জানেতা য 

িব ান সং া বা খবেরর কাগজ থেক টহাট জন াে র খাঁজ িনেত যসব ছেল- মেয়রা 

ইদািনং পাড়ায় হািজর হে , তারা অেনেকই ওপর চালাক। কননা একবার ঘুের গেল ি তীয়বার 

আর িটিকর নাগাল পাওয়া যায় না। স জেনিছল চার পাইেপর জেল ভােতর ফ ােনর রেঙর য 

জল পেড়, তােত িকছু িফটিকির ফেল দওয়া া স ত। আর সকারেণই তােদর পাড়ায় 



 

 

অনুকূল সদার য কাজ করেতা কলকাতার একিট িফটিকিরর কারখানায় তার কাছ থেক অ পূণা 

িফটিকির িনেয় এেস জেল িমশাত। যিদও পড়ায় এ িনেয় অেনক কটুি  সহ  করেত হেয়েছ। 

অ পূণা তার দুই ছেল সুমন সদার ও সু ত সদারেক আট বছর হেত না হেতই ু েল পাঠােনার 

ব ব া কের এবং একিট জেলর বাতলও সে  ঝুিলেয় দয়। তােদর পাড়ায় য একিট মা  কল 

তা িদেয় হলুদ জল বর হয়। অ পূণা তােত িফটিকির িমিশেয় সই জল ছেলেদর দয় বাতেল 

ভের। এ িনেয়ও কেতাজেনর কেতা ম ব  তােক নেত হেয়েছ অথচ এরপের অেনক বাবা-মা 

ছেল- মেয়েদর ওইভােবই সািজেয় িদেত চেয়েছ। অ পূণার মেন ধারণা জে িছল য, খােদ রও 

ভােলা-ম  আেছ౼ স হয়েতা ‘পুি ’ শ িটর সে  পিরিচত িছল না, িক  বলেতা౼‘‘ভােলাম  

পেট িদও বাপু! বাঁচিত গেল দরকার।’’৩৫ স তার অিভ তায় বেল িদেত পারেতা, য বছর 

আেমর ফলন খুব বিশ, সবছর অন  কােনা ফসল ভােলা হেব না। পাড়ায় অ পূণাই থম 

সে হ কাশ কেরিছল౼  

‘‘িপিস, আমােদর ঘের-ঘের সিদ বােরামাস! পট ছাড়া, আমাশা হােত আঙুেল িশলেঠাকা 

দাগ ব ে  কালেচ! …তা ব াপার কী বল তা?’’৩৬  

আসেল অ পূণা একজন সেচতন নারী। পাড়ায় পাড়ায় যখন িব ান মে র কমীরা সেচতন করেত 

আসত তা স মন িদেয় নত। আর সজন ই ডা: অভয় েরর িফলটার িকেনেছ িন পমার ঘর 

থেক গাপেন। যিদও এর জন  সংসার খরচ ১২০ টাকার মেতা বেড় গেছ বছের। এসেবর 

পাশাপািশ তােদর ঠাকুর বনিবিবর িত িছল তার অগাধ িব াস। সজন ই ফু রােক বেলিছল౼  

‘‘আমারও নাখ চুল যিদ পরী া কি  হয়, বুঝব তামার থান িমেথ ! …ঐ িনশান আর 

ঠাকুর ফিল িদবা সিদন।’’৩৭  

অ পূণার িব াস িছল তার িকছু হেত পাের না। যেহতু তােদর র া করার জন  মাথার ওপর 

‘বনিবিব’ আেছন। অথচ ভােগ র িন ু র পিরহােস অ পূণাই আেসিনেক আ া  হেলা।  

‘জলিতিমর’-এর আখ ান িকছুটা অ পূণার౼এ কথা িনঃসে েহ বলা যায়। অ পূণা, য 

ামী িনবাচেন িছল য়ংবরা; য আেসিনেকর িবভাজনটুকু মেন ধারণ কের যথাযথ ব ব া 



 

 

িনেয়িছল, সসম  িকছুর পেরও বনিবিবর থােন মানত করেত ভােলিন, য রাগ ল ণ িনেজর 

শরীের আিব ার কের ঘাষণা করেত ছােড়িন য বনিবিব িমথ া এবং ামীেক িদেয় শতও 

কিরেয়িছল য, তার মরণ হেল বনিবিবেক যন উপেড় ফেল দওয়া হয়। ‘‘আিম যিদ মির, একটা 

কাজ তামার করিত হেব। …ঐ বনিবিব ফইিল িদেত হেব। … ঠাকুর িমথ া।’’৩৮ তেব পরাণ 

পােরিন। পরাণরা পাের না। পরাণ মািট খঁুেড় তুেল আনা মূিত উ ার করেত পাের, তার পুরাকীিত 

িহেসেব মূল  অনুধাবন করেত পাের, লাকাচােরর বাইের িগেয় ীর িত একা  অনুগত থাকেত 

পাের। িক  হাজার হাজার বছর ধের ামীণ অনুষে  িমেশ যাওয়া বনিবিব উৎপাটন কের িব বী 

হেত পাের না। াম তার সম  সং ার ও ঐিতহ  িনেয় বেয় যায় আিদ থেক অনে ।  

অ পূণার পাশাপািশ র ারও একটা িনজ  কািহিন আেছ। িব ান মে র সদস  হেয় 

ঢুেক িছল অ পূণােদর পাড়ায় ামীণ মানুষেক আেসিনক স ে  সতক করেব বেল। িক  কাজ 

করেত করেত র া উপলি  কের౼  

ক. আপাত দৃি েত যা ধু আেসিনক বেল মেন হয় তার িশকড় অেনক গভীের। আসেল 

িবেষর একিট প দাির , অন িট অপুি  অপর একিট অিশ া। সা িতকতম িবষ 

রাজনীিতর ম করণ যখােন ভােলা-মে র যুি াহ  সং া পার হেয় তু  রাজৈনিতক 

সুিবধাবাদ মানুষেক াস কের িনেয়েছ। র া িতিট মুহূেত িশি ত হয়।  

খ. িব ানম ও শষ পয  িব ান ছেড় অন তর মা ায় িতভাত হয়। সখােন ব ি  

তার রাজৈনিতক মতবাদ ও ব ি গত লাভ মানুেষর বৃহ র কল াণ িচ ােক আ  কের। 

র া িবি ত হয়।  

গ. র ার ব ি গত স েকও তার রাজৈনিতক মতাদশ এবং একিট িবশাল মানব গা ীর 

িনর র মৃতু র িকনারায় গিড়েয় যাবার ভয় র ত  দৃশ  ভাব ফেল শষ পয  র া 

কাথাও-ই প ছায় না।  

সাধন চে াপাধ ােয়র ‘প  িবপ ’ উপন ােসর অন তম নারী চির  দুলালী। স সৎ, ন ায়িন  িক  

চািলত হয় আেবেগর ারা, সহানুভূিতর ারা। তার কম ও িচ া ধারার পছেন যুি , বুি  ও অংক 



 

 

এেকবােরই য কাজ কেরিন তা নয়, িক  আেবগ ও সহানুভূিতর বৃি র বগবান ধারার কােছ তা 

চাপা পেড় গেছ। আর এই কারেণই দুলালীেক যেথ  মূল ও িদেত হেয়েছ। দুলালী শশেবই 

িপতৃহীনা। মাতুল শচীন েনর বািড়েতই অ পূণার ারা স বেড়া হেয় ওেঠ। শচীন ন যুগেবিড়য়ার 

বিধ ু  ম ল পিরবােরর স ান। িপতা িবভূিত ম েলর ভূত স ি র উ রািধকারী স। তার পু  

উৎপল পািটর দলীয় অংেক গাকুেলর িবেরাধী প ౼ য গাকুলেক দুলালী ভােলাবােস। যেহতু 

গাকুল দুলালীর স ক শচীন ন ও উৎপল ভােলাভােব নয় না। গাকুেলর সে  দুলালীর 

ঘিন তার কথা জানার পর শচীন ন তােক ডেক পািঠেয় বুিঝেয় বেলন౼  

‘‘তুই তা এ বািড়র মেয়, িশি ত এখনও ব-থা হয়িন, মা াির কিরস-ভািবস তার 

খাঁজ কউ রােখ না? একটু আধটু পািটর কাজ তা ভােলা কথা! সবিকছুর মা া থাকেব। 

এটােতা কলকাতা নয়, আর তুই য স বািড়র মেয়ও নস, িকছু দুনাম রেট গেল, ু েল 

িক আর চাকির করেত পারিব?’’৩৯ 

অথাৎ দুলালীর মামা শচীন ন তােক বাঝােত চাইেলন য দুলালী বেড়া পিরবােরর মেয়, তার 

উপর িশি তা। সকারেণই তার িতিট পদে েপর খাঁজ খবর রােখ ােমর মানুষ। এ কথা 

দুলালীেক জািনেয় সতক হেয় বুেঝ েন চলার িনেদশ দন। সই সে  দুলালীর নকশালী অতীত 

এবং সসময় তােক পুিলশ থেক বাঁচােত িনেজর সি য়তার কথা জািনেয় কারা ের কৃত তাও 

দািব কেরন। যমন౼  

‘‘কেলেজ পড়ার সময় মাথায় নকশালী ভূত চাপেত, তােক চার পাঁচ বছর পা েব র 

পািঠেয় দইিন? গােজেনর মেতা সিদন যিদ আেদশ না ফলাতাম, জেলর ভাত খেত 

হত তামায়।’’৪০  

সই সে  শচীন ন দুলালীেক জানান িতিন ভােলা ঘেরর স  কের িবেয় দওয়ার ব ব া 

করেবন। এর জন  েয়াজেন౼‘‘িবশ-প াশ যা লােগ, িকপেটিম করব না।’’৪১ 

শচীন েনর মুেখ এই কথা েন রেগ িগেয় দুলালী দাদুর স ি েত তার মােয়র ভােগর 

কথা তুলেল শচীন ন িব েয় হতভ  হেয় পেড়ন। দুলালীর কথানুসাের౼ 



 

 

‘‘তুিমই বা সব িদেত যােব কন? দাদু মার জন  িকছু িদেয় যায়িন? জিম, সানাদানা? 

শচীন ন দুলালীর চােখ চাখ রাখল। এ িবে ারণ স আশা কেরিন। বড় দুবল এবং 

শ কাতর ােণর এক চারা কুঠুিরেত দুলালী হাত িদেয় ফেলেছ। তাহেল িক অ পূণা 

দীঘিদন এ সংসাের থেক গাপেন িকছু ভাবেছ? যার জাের দুলালী ভয় র টা তুেল 

ফলল?’’৪২ 

অথাৎ স ি র উপর পু ষতাি ক অিধকােরর মূেল এই আঘাত িতিন এেকবােরই মেন িনেত 

পারেলন না। স ি  থেক কৗশেল তােক বদখেলরও  সতক বাক  উ ারণ 

কেরন౼‘‘ দেখা, স রকম জিটলতায় বাপ ছেলর স কও টেক না আর তুিম তা িবধবা 

বােনর মেয়।’’৪৩ 

এর থেক  পু ষতাি ক িটিকেয় রাখার জন  শচীন ন িনেজর বােনর মেয়র 

িতসাধন করেতও িপছপা হেবন না।  

উপন ােসর অন তম ধান চির  দুলালী যুগেবিড়য়া প িজনী উ  িবদ ালেয়র িশি কা। 

এই াম, এই ু লেক দুলালী চ  ভােলাবােস জুলিজ- ত অনাস পাওয়ার পর পািট সােস 

কালনা, মে র িকংবা মমািরর হায়ার সেক াির ু েল চাকিরর সুেযাগ পেয়ও, যুগেবিড়য়া উ  

মাধ িমক ু ল স ছােড়িন। িতমােস িঠক মেতা মাইেন পায় না, বিশ াস িনেত হয়, কম মধার 

ছা -ছা ীর িভড়—তা সে ও। একিদন ীে র ছুিট পড়ার িদেন দুলালী ু েলর ফাংশন শষ কের 

িটচাস েম ঢুেক সহকমীেদর কাছ থেক শীতল অভ থনা পল। অথচ দুলালী কােনাভােবই 

বুঝেত পারেলা না এই ঠা া ব বহােরর তাৎপয িক? বািড় িফের স বিরেয় পেড় পািটর সতীথ 

তার ছেলেবলার ব ু  গাকুেলর সে  দখা করেত। দুলালী দেখ গাকুেলর হােত খাতা, ওজেনর 

িহেসব িলখেছ। দুলালীেক গাকুল অন  নজের দেখ। তার দেয়র গাপন েম দুলালীর িত 

 ভােলাবাসা জেম আেছ। কথাবাতা আচরেণ সই দুবলতা কাশও পায়। সসময় তােদর 

কেথাপকথেন উেঠ আেস অ র দলীয় কা েলর কথা। গাকুল জানায় বাড িমিটংেয় তার 

ধােনর িব ে  বামা ফাটােনার ঘটনা। এটা শানার পর দুলালীর কােছ  হয় ু েলর 

সহকমীেদর শীতল ব বহােরর তাৎপয।  



 

 

উপন ােসর আখ ান থেক আমরা জানেত পাির বাম  সরকার সাতা ের মতায় 

এেসিছল অেনক সং াম ও র েয়র িবিনমেয়। তােদর  িছল মহনিত উ রেণর এবং 

মতায়েনর। িক  এক দশক যেত না যেতই প ােয়ত ের দুনীিত বাসা বাঁেধ। পািটেত েবশ 

কের পূবতন সুিবধােভাগী ও মতািল ু এক ধরেনর মানুষ। পািটর দুঃেখর িদেনর একিন  

কমীরা হেত থােকন কাণঠাসা। অথাৎ তৎকালীন সমেয়র াপেট কউ যিদ আমরা বতমান 

সমেয়র রাজৈনিতক দৃি ভি েত িবে ষণ কির তাহেল দখা যােব আজেক ২০২১ সােল দাঁিড়েয়ও 

সব ই রাজনীিতর সই একই িচ । রাজৈনিতক াথ চিরতাথ করার জন  দুিদেনর পে র 

লাকেদর ঠেল দওয়া হয় িবপে  আবার িবপে র লােকরা হেয় ওেঠ প । উপন ােস প  ও 

িবপে র কৗশলী লড়াই, মুেখাশ পরাপির, সুিবধা সব  রাজনীিতেক নতুন যুেগর বা বতা বেল 

ত  িত া, সই তােল ব ি -মানুেষর অ গত আেখর গাছােনার একটা েচ া౼এই উপন ােসর 

সামািজক অি হীনতার সংকেট িনর র কাজ কের গেছ। এই কাযকর মানদ িট প  ও 

িবপে র নীিত ও নীিতহীনতার মাধ েম প পেয়েছ। যমন౼প  = নীিতিন  মানুষ।  

এেদর দুিট মা া। এক, জিমর অিধকােরর লড়াইেত অ ণী গগণ ভাি র ছেল গাকুল 

ভাি র নীিত আঁকেড় লড়াই। বাম রাজনীিতর শ ও আদশবান িদকিট এখােন ব । দুই, 

িচরেকেল কায়মী াথময় পিরবােরর মেয় দুলালীর আদশগত লড়াই। গাকুল তার সাগেরদ 

প পিত এবং দুলালী াম জীবেনর টাটকা সেতজ সু  িচ ার িদক। িক  তারা সংখ ায় িনতা ই 

নগণ । তােদর প ীয় সমথকরাও সংখ ালঘু। তাই তারা কাণঠাসা।  

িবপ  = নীিতহীন মানুষ।  

প  ও িবপে র এই জাট গেড় উেঠেছ নানান িহসাব িনকােশর িসঁিড় বেয়। নীিত-আদেশর 

বালাই সখােন খুবই কম। গাকুেলর নীিতর লড়াইেক যিদও বা সরল সাজা পেথ ব াখ া করা 

যায়। িক  দুলালীর গাকুল ীিত ও নীিতর লড়াই উপন াসিটেক অন  মা ায় প েছ দয়। লখক 

দুিট জায়গায় পাঠেকর দৃি  আকষণ করেত চেয়েছন। তা হেলা౼  



 

 

১. া বগীয় এবং িশি ত অথাৎ সমােজর সকল েরর মেয়রাই নানাভােব অত াচািরত, 

িনযািতত এবং অপমােনর িশকার হয়।  

২. সমাজ যখন বদলােত থােক মেয়রাই একটা চতনার ের প ছায়। এবং সমাজ 

বদলােনার য যা া পথ তােত একটা ইিতবাচক ভূিমকা হণ কের এই মেয়রাই।  

অতএব ঐিতহািসক, সামািজক ও সাং ৃ িতক সব ই নারীেদর ভূিমকা ল  করা যায়। যমন 

একিদেক তার গৃহ সামলাে , পিরবার িতপালন করেছ, আবার অন িদেক সমােজর িতিনয়ত 

য পিরবতন মতার য হরেফর, রাজৈনিতক য পিরবতন তােতও নারীরা সমানভােব 

অংশ হণ কের থােক। আেলাচ  উপন ােসও আমরা ল  কির দুলালী একজন চতনা স  নারী। 

স ু ল িশি কা হওয়া সে ও গাকুেলর সে  স েক জিড়েয়েছ এবং সমাজ বদলােনার চ া 

কেরেছ। গাকুলেকও নতুন চতনায় স ৃ  কেরেছ। িক  ু েলর সহকমী তােক নানাভােব 

লাি ত করার চ া কেরেছ। পু ষতাি ক সমােজ বাস কের দুলালী তার ম স ক এবং 

আে ালেনর ে  বারবার বাঁধার স ুখীন হেয়েছ। বািড়র সমস া িমটেলও পািটর মতােক  

দুলালীেক আরও কাণঠাসা কেরেছ। দীঘিদন অনুপি িতর পর ু েল গেল তােক হািজরার খাতায় 

সই করেত দওয়া হয় না। অবশ  উপের ভ তার ভাবিট লেগই থােক িনিশকা েদর আচরেণ। 

বলা হয় ‘মামুিল শাকজ, িকছুই হেব না।’ কারা ের তােক সবিকছু ম ােনজ কের দওয়ার 

েলাভন দিখেয় তারা দুলালীেক বৃে  ধের রাখেত চায়। াধীনেচতা দুলালী হাঁিপেয় ওেঠ। 

অিভমান, হতাশা িনেয় স বািড় িফের আেস। শরৎচে র ‘প ীসমাজ’ উপন ােসর রমা ও রেমেশর 

েমর ফল িত আমরা ভুিলিন। রাজনীিতর কুিটল থাবার হােত র া  ব ি র অসহায় 

আতনাদও আমােদর পিরিচত। ‘চার অধ ায়’-এর অতী -এলার ঘটনাও আমােদর ৃিতেত এখেনা 

সজাগ। রাজনীিতর আদশহীনতা, িবেবকহীন, মূল েবাধহীন, মতাত , ভাগ সব  সমাজ ব ব ার 

হােত বারবার িবপ  হয় িবেবকী মানুষ, াধীন স া। গাকুল ও দুলালীর পিরণিতেত সই শা ত 

সত ই িতফিলত। দুলালী ও গাকুল পর েরর হাত ধরেতই পারত, হেয় উঠেত পারেতা আশার 

দা িচিন ীপ౼ স স াবনা িছলই। গাকুেলর মেধ  িছল িবে ােহর ছাই চাপা আ ন। স আ ন 

দুলালীর সাহচয পেল লয়াি র প িনেয় দুনীিতপরায়ণ পািটত , মতাত েক িনঃেশেষ ংস 



 

 

করার পেথ এেগােত পারেতা িক  য মানুষ ঘের-বাইের িব  তার ভতেরর শি  সিত ই শষ 

পয  কেতাটা বঁেচ থােক? আমােদর বা ব অিভ তা বেল থােক না। অমানুিষক মানিসক শি র 

অিধকারী অিতমা ারও  িব  হেয় যায়। তাই শষ পয  গাকুলও পরািজত হয়। 

সকারেণই দুলালীেক গাকুল বেলিছল াম ছেড় চেল যেত, স চেল গেল স যা খুিশ করেত 

পারেব। আেবগঘন সংলােপ দুলালী বেল ওেঠ౼‘‘আেবগ ধু তারই আেছ? আর কােরা থাকেত 

নই।’’৪৪  

িক  মুহূেতর মেধ  দুলালী িনেজেক িটেয় নয়। বেল ওেঠ౼‘‘আিম মেয়, অেনক 

িপছুটান আমার। তাছাড়া আিম িক এতই পূণ, তার িপছুটান হেয় যােবা? …চেল যা 

এখন…আিম জার পাইনা আেগর মেতা। আমার িশ া বুি  আেছ িক  র  মাংস ছাড়া তা 

নই…এ লড়াই সাংঘািতক…চেল যা…আিম এ গাঁেয় কী করেবা… স কথা থাক।’’৪৫  

দুলালীর এই দয় ভাঙা সংলাপ গাকুলেক ভতর থেক ভেঙ দয়। পুেড় খাক হেয় 

যায় তার ভতরটা। তাই দুলালীর কথা শষ না হেতই গাকুল এিগেয় যায়। অ কাের দুলালী 

গাকুেলর গাল ভাসমান টেচর আেলায় চলােফরা ল  কের౼  

‘‘মেন হয় অজেয়র বুেক গভীর রােত কুয়াশা সিরেয় হ ািরেকেনর মৃদু আেলােত ক যন 

নদী পিরেয় যাে ।’’৪৬  

আদেশর অিবরাম লড়াই সারাটা উপন াস জুেড় চেলেছ িক  এই লড়াইেত পরা  হেয়, অংেকর 

প াঁেচ হার মেন দুই ব ি  চির  গাকুল ও দুলালী গভীর ােজিডর গ ের িনি  হেয়েছ। তেব 

দশী ব ি  িক শষ পয  হাের? তারা িক হািরেয় যায় অ কােরর গ ের? না, যায় না। কারণ 

ংেসর মহা শােন বেস দশী িব বীরা তা দেখ নতুন জীবেনর । আর তাই গাকুল এবং 

দুলালী যন হেয় ওেঠ অন  জীবনীশি র ও দশী মানিসকতার তীক। 
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