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প্রতিবা ফুয উনযাক্ নাযীয ফন্ধনভুতি  নাযীয ক্ষভিায়ন
াযতভিা ভণ্ডর
গক্ফলক, ফাাংরা তফবাগ, তফশ্ববাযিী, করকািা, বাযি
Abstract
The journey of Bengali Novel started form Bankimchandra Chatterjee’s ‘Durgeshnandini’ (1865).
But the social status of women was either neglected or highly idealized by the authors upto the
mid-twentieth-century. From the mid-twentieth-century some novelist (so called ‘Lady-novelist’)
started to depict the real social status of women. Among them Pratibha Basu (13 th March 1915-13th
October 2006) took a great role to focus the suppressed condition of women by various kinds of
superstitions and social barriers. She also highlighted the ways to get a open space for the women.
She stressed on women’s emancipation by women’s empowerment in her novels: ‘Manolina’ (1944),
‘Setubandho’ (1947), ‘Moner Moyur’ (1952), ‘Bibahita Stri’ (1954), ‘Megher Pore Megh’ (1958),
‘Modhyorater Tara’ (1958), ‘Bone Jodi Futlo Kusum’ (1961), ‘Ghumer Pakhira’ (1965), ‘Isworer
Probesh’ (1978), ‘Prothom Bosonto’ (1999) etc. So in her novels the heroines [as Anasuya (‘Moner
Moyur’ 1952), Sujata (‘Modhyorater Tara’ 1958), Sita (‘Padmasona Bharati’ 1979), etc.] lead their
life avoiding any understanding with freedom and prestige. They gave up many common easy
opportunities to be self-dependant and self-guided. In this regard, in her birth-centenary we want to
review her novels in the context of women’s emancipation and empowerment.
Key Words: Women, Emancipation, Empowerment, Novel, Prativa Basu.

।। ১ ।।
‚অন্ধ ক্র তক প্ররয় ফন্ধ থাক্ক?‛১ অক্নক্কই জীফক্নয প্রতিতি তফক্ষুব্ধ ভুূিচক্ক এতিক্য় যমক্ি চান। উক্বাগ
কযক্ি চান ান্ত, তনযাদ, ুতিি আশ্রক্য়য তযক্ফ। তকন্তু াক্যন তক? ক্ষয় যক্ি যক্ি াক্য়য িরায ভাতি যম আরগা ক্য়
ক্ি। িখন িান খুজ
ুঁ ক্ি য়, িান কক্য তনক্ি য়। নইক্র যম অতিক্েয াংগ্রাক্ভ াতযক্য় যমক্ি ক্ফ। যই অতিক্েয াংগ্রাভ
খুফ যম জ ফযাায নয় একথা অতি ভূক্খচ জাক্ন। তকন্তু তফদপ্রাজ্ঞ যাক ফা না যাক তফদগ্রি ভানুলক্ক তফদ যথক্ক
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উদ্ধাক্যয থ ফ ভয় খুক্ুঁ জ যফয কযক্িই য়। যই ক্থয অক্েলক্ে ািছাতন আক্ ঠকাতযিায, ািছাতন আক্ ক্জ
ফাতজ ভাি কযায প্রক্রাবক্নয, ািছাতন আক্ অক্িযয াভতয়ক দ্রুতিয। এই ভি প্রক্রাবনক্ক এতিক্য় মাযা ক্িযয ক্থ,
যপ্রক্ভয ক্থ, প্রকৃি ভূরযক্ফাক্ধয ক্থ চাতরি ক্ি াক্য িাক্দয জীফক্ন আক্ াতন্ত, আক্ স্বতি, ঈশ্বক্যয স্পচ।
একক্া ফছয ক্ি চরর। এভন এক প্রতিবা জন্ম তনক্য়তছক্রন মায করক্ভয স্পক্চ ভানুক্লয ভক্নয গক্ন জক্ভ থাকা যপ্রভ
 অক্প্রক্ভয নানা িানাক্াক্িক্নয জগি উক্ন্মাতচি ক্য়ক্ছ। উক্ন্মাতচি ক্য়ক্ছ িযন্ধ ভানুক্লয অির তফশ্বাক্য জগি।
ভাজ  াংাক্যয চাক্, বাক্গযয তনষ্ঠুয তযাক্ অক্নক অঘিন ঘক্ি, তকন্তু যই ভি প্রতিকূর তযতিতি যথক্ক ভুতিয
আক্রাক্কাজ্জ্বর ক্থয ন্ধান যভক্র যই কাক্রাত্তীেচ কথাাততিযক প্রতিবা ফুয গক্ে, উনযাক্।
িফক্লচয আক্রাক্ক আভযা তফচায কক্য যদখক্ি চাইফ িাুঁয উনযা আজ কিখাতন প্রাতিক। যকান তনতদচষ্ট কক্য যদয়া,
স্ট্যাম্প ভাযা ভিফাক্দয আক্ফষ্টক্ন আফদ্ধ যথক্ক নয় কীবাক্ফ তিতন ভানতফক িযক্ক অক্েলে কক্যক্ছন প্রকৃি দযদী
ভানতকিা তনক্য়, তনযক্ক্ষ তফচাযক্ফাধ  মুতি তদক্য়। ভতরা যরখক ভাক্নই ভতরাক্দয কথা যফত কক্য ফরক্ফন, ‘নাযীফাদী’
ভানতকিায় আক্রভে কযক্ফন ুরুল িথা ুরুলাতি ভাক্জয প্রতিতি তফলয়ক্ক, ঘিনাক্ক “ এযকভ প্রিযাা আজকার
অক্নকভয়ই যদখা মায় “ মা খুফই তফজ্জনক তযতিতিয জন্ম তদক্ি াক্য। িাই, আভাক্দয প্রক্চষ্টা থাকক্ফ প্রকৃি
ভানফিাফাক্দয কথা প্রতিবা ফু কীবাক্ফ ফক্রক্ছন, কীবাক্ফ প্রকৃি যপ্রক্ভয িথা ঐশ্বতযক আক্ফক্য ন্ধান কক্যক্ছন িায
স্বরূ িুক্র ধযা। একইক্ি নাযীয ভাক্নান্নয়ন ছািা যম ভাজ  বযিা এক্গাক্ি াক্য না, নাযীয ফন্দীদা  নাযীয প্রতি
অিযাচায কীবাক্ফ ভাজ-বযিাক্ক িু কক্য তদক্ে যইতদকতি কীবাক্ফ তিতন প্রস্ফুতিি কক্যক্ছন যই তদক্ক আভাক্দয
নজয থাকক্ফ।
।। ২ ।।
প্রতিবা ফু অতফবি ফাাংরায (অধুনা ফাাংরাক্দক্য) ঢাকা ক্যয অদূক্য তফক্রভুক্য জন্মগ্রে কক্যতছক্রন। িাুঁয
ফাফায নাভ আশুক্িাল যাভ  ভাক্ময নাভ যমূফারা যাভ। কতফ  কথাাততিযক িথা ফাাংরা াতক্িযয ফযাচী ফুদ্ধক্দফ
ফুয ক্ি তফফাক্য আক্গ তিতন যােু যাভ নাক্ভ তযতচি তছক্রন। প্রথভ যমৌফক্ন াংগীিতেী তক্ক্ফ তিতন আত্মপ্রকা
কক্যতছক্রন। তিতন তদরীকুভায যাম, কাজী নজরুর ইরাভ, তভাাংশু দত্ত  যফীন্দ্রনাথ ঠাকুক্যয কাক্ছ গান যক্খন। যােু
যাভ নাক্ভ িাুঁয একাতধক গাক্নয যযকর্চ প্রকাতি ম। ১২ ফছয ফমক্ প্রথভ তিতন গ্রাভাক্পান তর্ক্ে যযকর্চ কক্যন। ১৯৪০
ার মচন্ত তিতন াংগীিজগক্ি তছক্রন। তফফাক্য য তিতন গান যছক্র্ াতক্িযয জগক্ি চক্র আক্ন।
প্রতিবা ফুয প্রথভ যছাক্িাগে ‘ভাধফীয জনয’ প্রকাতি ম ১৯৪২ াক্র এফাং প্রথভ উনযা ‘ভক্নারীনা’ প্রকাতি ম
১৯৪৪ াক্র। উনযা, যছাক্িাগে, প্রফন্ধ  তশুাঠয যচনা  তিতন িাতধক গ্রন্থ যচনা কক্যতছক্রন। তিতন ‘যছািগে’ 
‘বফাখী’ নাক্ভ দুতি তিকা ম্পাদনা কযক্িন। িাুঁয উক্েখক্মাগয যচনাগুতর র :
উনযা : ‘ভক্নারীনা’ (১৯৪৪), ‘যিুফন্ধ’ (১৯৪৭), ‘ুতভিায অভৃিুয’, ‘ভক্নয ভমূয’ (১৯৫২), ‘তফফাতিা স্ত্রী’ (১৯৫৪),
‘যভক্ঘয ক্য যভঘ’ (১৯৫৮), ‘ভধযযাক্িয িাযা’ (১৯৫৮), ‘ভুদ্রহৃদম’ (১৯৫৯), ‘ফক্ন মতদ পুির কুুভ’ (১৯৬১), ‘ঘুক্ভয
াতখযা’ (১৯৬৫), ‘ভুদ্র যতযক্ম’ (১৯৭৫), ‘ঈশ্বক্যয প্রক্ফ’ (১৯৭৮), ‘দ্মানা বাযিী’ (১৯৭৯), ‘ভারিীতদয উাখযান’
(১৯৯৭), ‘প্রথভ ফন্ত’ (১৯৯৯) ইিযাতদ।
যছাক্িাগে : ‘ভাধফীয জনয’ (১৯৪২), ‘তফতচি হৃদম’ (১৯৪৬), ‘প্রতিবা ফুয যশ্রষ্ঠ গে’ ইিযাতদ।
প্রফন্ধ : ‘ভাবাযক্িয ভাযক্েয’।

।। ৩ ।।
আজ আভযা একতফাং িাব্দীয ূনয দক্কয ভানুল। তকন্তু এখন যচাখ-কান যখারা যাখক্র আভযা প্রতিতি তদন
উরতব্ধ কযক্ি াতয ভানফিায চযভ অফক্ষতয়ি তচি। প্রতিবা ফু িাুঁয উনযাক্ যমফ ভানতফক ভযায কথা িুক্র ধক্যক্ছন
িায আক্ফদন আজ ভানবাক্ফ যক্য় যগক্ছ। আভযা তফক্ল কক্য়কতি তদক তনক্য় আক্রাচনা কযক্ফা যমগুতর আজ ভাক্জ
দগদক্গ ঘাক্য়য ভক্িা তফযাজভান। এিদুক্েক্য আভযা আকযগ্রন্থ তক্ক্ফ গ্রে কক্যতছ প্রতিবা ফুয ‘দতি উনযা’-যক।
১. যস্বোতফফা  অফেচ তফফা ভযা : যভক্য়যা আজকার যভাক্িই ততছক্য় যনই। তফদযারক্য়-ভাতফদযারক্য়-তফশ্বতফদযারক্য়
যছক্রক্দয াাাত যভক্য়যা ভভমচাদায় প্রতিতষ্ঠি। তফাং িক্কয প্রথভাক্ধচ যিা নয়ই তিিীয়াক্ধচ যভক্য়ক্দয এভন
ম্মানজনক অফিান তছর না। প্রতিবা ফুয উনযাক্ই আভযা িায তযচয় াই। ‘ঈশ্বক্যয প্রক্ফ’ উনযাক্ শুবরক্ষ্মীয
ভাক্য়য ভুক্খ যানা মায়- ‚যভক্য়ভানুক্লয যফত যরখািা তখক্ি যনই।‛২ কাযে, িাক্র নাতক য স্বাভীক্ক ভানয কযক্ি
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াক্য না। স্বাভীক্ক যরায যচাক্খ যদক্খ। তফ.এ. া কযায জনয ‘দ্মানা বাযিী’ উনযাক্য নাতয়কা ীিাক্ক যীতি ভক্িা
রিাই কযক্ি য়। এক্কফাক্য প্রিযন্ত গ্রাভ ছািা যভািাভুতিবাক্ফ ফিচভাক্ন তফ.এ. া কযায জনয যভক্য়ক্দয এক্িা রিাই
কযক্ি য় না। অফয িাক্ানা ছাতিক্য় নাফাতরকায তফক্য় তদক্য় যদয়ায প্রফেিা যম এখন ভাক্জ তক্রয়াীর িায প্রভাে
খফক্য ভাক্ঝভাক্ঝই আভযা যদখক্ি াই, ুতর-প্রাক্নয িাযি ক্য় নাফাতরকা মখন তনক্জয তফক্য় রুক্খ িাক্ানা কক্য
তনক্জয াক্য় দাুঁিাক্ি চায়। তকন্তু, আক্গয যচক্য় অফিায যই তদক্ক অক্নক উন্নতি ক্য়ক্ছ। তকন্তু যভক্য়ক্দয যস্বো ফয তনফচাচন,
তফক্লি িা মতদ ‘যফ-জাক্ি’ য় িাক্র ধুন্ধুভায কাণ্ড যফুঁক্ধ মায়। প্রতিবা ফু ভকাক্রয যম তচি অঙ্কন কক্যক্ছন এখন িা
প্রায় একইযকভ যক্য় যগক্ছ।
‘ভক্নয ভয়ূয’ উনযাক্ রুতচীর ব্রাহ্মে তযফাক্যয যভক্য় অনূয়া বাক্রাফাক্ ম্পন্ন উচ্চততক্ষি তযফাক্যয যছক্র
তফনয়ক্ক। তকন্তু িাক্দয ঘয ফাুঁধায স্বপ্ন যবক্ঙ মায় জািাক্িয ধ্বজাধাযী অনূয়ায কাকা তফকা যচৌধুযীয িৎযিায়। িাুঁয
উন্নাতক ভক্নাবাফ - ‚যপ্রভ কক্য কাযা? যদ যফক্চ মাযা।‛৩ পরি অনূয়াক্ক আদারক্ি দাুঁতিক্য় ফরক্ি য় তফনয় িাক্ক
যজায কক্য ফাতি যথক্ক িুক্র তনক্য় যগতছর। আদারক্িয তফচাক্য িায যজর য়। অনূয়ায াতযফাতযক জীফক্ন যনক্ভ আক্
যঘায তফমচয়। িাক্দয গ্রাভ যছক্ি ফতিপ্রায় করকািায াংকীেচ গতরক্ি আশ্রয় তনক্ি য়। তকন্তু বাক্গযয তযা, দীঘচ যলার
ফছয য মখন যই তফনয়-ই তফক্য় কক্য তনক্য় মায় অনূয়াক্ক িখন তফকা চু কক্য ফ যভক্ন যনয়। এই যক্ষক্ি অনূয়ায
ফাফা যম কিিা তনরুায় তছর িা যরখক্কয ানুবূতিীর ভানতকিায় তফধৃি ক্য়ক্ছ ‚তিযই যিা, গ্রাক্ভ ফা ক’যয, যই ভক্য় যই ভাক্জয আইন যবক্ঙ জাতিচুযি য়া তক জ কথা
তছক্রা? যছক্রক্ভক্য় যস্পয যস্পক্যয যপ্রক্ভ আফদ্ধ ’যয় তফক্য় কযক্ফ, এিাই যিা মক্থষ্ট যকক্রঙ্কাতয “
িায উয অফেচ তফফা?‛৪
অনূয়ায ভা অফয প্রতিফাদ কক্যতছক্রন। যভক্য়য ুক্খয তদক্ক িাতকক্য় তিতন ফক্রতছক্রন “
‚যাক কায়ি, জাি ধুক্য় তক আতভ জর খাক্ফা? আভায যভক্য়ই মতদ ুখী না ক্রা িক্ফ আভাযই ফা ুখ কী?
িা ছািা যকাক্না যভক্য় মতদ একজনক্ক বাক্রাই ফাক্, িাক্কই স্বাভী তক্ক্ফ যদক্খ, িা ’যর কী ক’যয য
আক্যকজন ুরুক্লয স্ত্রী ’যি াক্য? য যিা অম্ভফ। িায চাইক্ি ফক্িা অধভচ আয কী আক্ছ স্ত্রীক্রাক্কয
জীফক্ন?‛৫
তকন্তু ভাক্জয তনষ্ঠুয তফধান, তফক্লি অন্ধ ধাতভচক, স্বাথচয ভানুলক্দয লিমক্ে কীবাক্ফ দুতি জীফক্নয যলাক্রাতি ফছয ফযথচ
ক্য় যগক্রা িা এই উনযাক্ যদখাক্না ক্য়ক্ছ। এযকভ কক্য কি জীফন যম ফযথচ ক্য় মায় িা বাফক্ি যগক্র আভাক্দয িা
ক্ি য়। যই িাা ঝক্য ক্িক্ছ যরখক্কয কক্ে ‚ভূঢ় গুরুজন! অদভয অতধকাযক্ফাক্ধ কক্িা ক্ষতিই যিাভযা কক্যা ন্তাক্নয। তনক্জক্দয অাংকায তযিৃতিয
জনয যিাভযা িাক্দয ফতর তদক্ি তিধাীন।‛৬

‘দ্মানা বাযিী’ উনযাক্ যস্বোতফফা  অফেচ তফফাক্য ভযা ঘনীবূি ক্য়ক্ছ। নাতয়কা ীিায ভুক্খ িাই আভযা
শুনক্ি াই ‚তনক্জয ফয তনক্জ ছন্দ কযায ভক্িা অচ্চতযিিাই যিা একিা যভক্য়য ক্ক্ষ বয়ানক া, িায উক্য
অফেচ তফফা?‛৭
অফয এই তফফা ঘক্ি এফাং িায তযেতি তবন্ন কাযক্ে ঋোত্মক ক্য় ক্ি।
২. গবচি ভ্রূে-িযা  ক্দযাজাি তশু িযা ফা িযাগ : আভযা খফক্যয কাগক্জ ভাক্ঝ ভাক্ঝই যদতখ যঝাক্য ভক্ধয ক্দযাজাি
ন্তাক্নয ভৃিক্দ উদ্ধাক্যয খফয। এয কাযে কী? কাযে একিাই - কাভুক ুরুক্লয রাম্পিয। িায চযভ তযেতি অতফফাতি
যভক্য়য গবচঞ্চায। তিৃতযচক্য়য অবাক্ফই ক্দযাজাি তশুয এইযকভ করুে তযেতি ঘক্ি। ‘ভধযযাক্িয িাযা’ উনযাক্য
যকন্দ্রীয় তফলয় অক্নকিা যযকভই। তিৃভািৃীন ুজািা কাকায ঘক্য কািাতের রাতিি জীফন। িাক্ক যদক্খ ভুগ্ধ য় র্টয
ফযানাতজচয যছক্র অভক্যশ্বয। তিৃফন্ধু ফীক্যশ্বযফাফুয যভক্য়য ক্ি যপ্রভ যপ্রভ যখরায আিাক্র য আক্র ুজািায কাছাকাতছ
আক্ি চায়। ফীক্যশ্বযফাফুয যছক্রয তফক্য়য যাক্ি অঘিন ঘক্ি মায়। ুজািায ম্মতি ছািাই একপ্রকায যজায কক্য অভক্যশ্বয
ুজািায যদক্ম্ভাগ কক্য। তকন্তু ক্ম্ভাক্গয য কৃিকক্ভচয রজ্জায় য ভুখ ঢাকায জায়গা যখাুঁক্জ। অতফক্ফচক্কয ভক্িা
ুজািায যকান ফযফিা না কক্য তফক্রক্ি উচ্চিয তক্ষায জনয চক্র মায়। তকছুতদন য ফীক্যশ্বযফাফুক্ক তচতঠ তরক্খ অক্থচয
তফতনভক্য় ুজািায দাতয়েবায তনক্ি ফক্র। তকন্তু ুজািায গবচরক্ষে যদখা তদক্র িাক্ক ফাতিছািা ক্ি য়। ুজািা ফাধয ক্য়
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প্রতিবা ফুয উনযাক্ নাযীয ফন্ধনভুতি  নাযীয ক্ষভিায়ন
াযতভিা ভণ্ডর
আশ্রয় যনয় র্টয ফযানাতজচয ঘক্য। ুজািায প্রতি অভক্যশ্বক্যয ভাক্য়য একিা আরাদা যে তছর। তিতন িাক্ক তনক্জয ুিফধূ
কযক্ি ইেুক তছক্রন। তকন্তু মখন ুজািায কাছ যথক্ক িায কুভাযী অফিায় ভািৃক্েয কথা জানক্ি াযক্রন িখন আয াভার
তদক্ি াযক্রন না। স্বাভীক্ক ুজািায গবচি ভ্রূেিযায ফযফিা কযক্ি ফরক্রন। তকন্তু র্টয ফযানাতজচ যকাক্নাভক্িই একিা
ম্ভাফয জীফনক্ক নষ্ট কযক্ি যাজী ক্রন না।
‚অতফফাতি ফ’যর তক য ভা ’যি ফাযে? চায-াুঁচ ভা ধক্য যম যছাট্ট প্রােতিক্ক  রারন কযক্ছ আন
যদক্য অবযন্তক্য িায দাভ তক তকছুই যনই?‛৮
এভনতক এয জনয মতদ িাক্ক ভাজছািা ক্ি য়, একঘক্য ক্ি য় িাক্ি তিতন গ্রায কক্যন না। এফযাাক্য স্ত্রীয উক্েক্য
আক্ক্ষক্ তিতন যপক্ি ক্িন “
‚তফনা অযাক্ধ ফহু ফহু ফছয ধক্য যভক্য়ক্দয উয ভাজ এই অিযাচাযই চাতরক্য় এক্ক্ছ, আয িাক্ি
ইন্ধন জুতগক্য়ক্ছ যভক্য়যাই ফক্চক্য় যফত।‛৯
ন্তাক্নয জন্ম তদক্ি তগক্য় ুজািা ভাযা মায়। িায ন্তানক্ক তনক্য় র্টয ফযানাতজচয তযফাক্য িুভুর অাতন্তয ৃতষ্ট য়। তকন্তু
যল মচন্ত অভক্যশ্বয স্বীকায কক্য িায বুক্রয কথা, ন্তানক্ক ফুক্ক তনক্য় প্রায়তিত্ত কযক্ি চায়।
‘ভারিীতদয উাখযান’-এ ভারিীক্ক না ফক্র যগাক্ন তভিযাচায কক্য ভারিীয গবচাি কযাক্নায ভক্িা জঘনয নাযকীয়
কাক্জ তরি ক্ি যদখা মায় যক্ভনক্ক। উচ্চততক্ষি মুফক যম কীবাক্ফ এযকভ কাজ কযক্ি াক্য িা বাফক্র আভাক্দয গা
তউক্য ক্ঠ।

৩. জন্ম-তনয়েে ভযা : ফিচভান কাক্র বাযক্িয তফতবন্ন ভযায ভক্ধয অনযিভ র জন্ম-তনয়েন-ভযা। যমবাক্ফ বাযক্ি
জনাংখযা যফক্ি মাক্ে িাক্ি ভযা ফহুতফধ। যই ভযা যথক্ক উত্তযক্েয একভাি যািা জন্মতনয়েে। যৌবাক্গযয কথা যম,
ভাক্জয যফতযবাগ ভানুলই এখন এ ফযাাক্য ক্চিন। তকন্তু ভাক্জয তকছু তকছু যশ্রতেয ভানুল এখন তকছু ভ্রান্ত নীতিক্ি
তফশ্বাী। িাযা যম তফাং িাব্দীয যইফ কুরুতচকয ভানুলক্দয াথচক উত্তযূতয যতি যফাঝা মায় ‘দ্মানা বাযিী’ িক্র।
ফছয ফছয ফাচ্চা য়ায ভযা যথক্ক ভুতি যক্ি ীিায এক কাতকভা অাক্যন কযক্ি চাইক্র স্বাভীয কাছ যথক্ক িাক্ক
জঘনয কথা শুনক্ি য় ‚কাতিক্য় কুতিক্য় যপক্র তদক্র যফযাফৃতত্ত কক্য এক্র যকাক্না ফাক্য ফযািা ধযক্ি াযক্ফ না।‛১০
এইযকভ রুতচীন অভানুলক্দয কফক্র ক্ি অক্নক যভক্য়য জীফক্ন আজ দুবচাগয ঘতনক্য় আক্।
৪. স্বাভীয ম্পতত্তক্ি স্ত্রীয অতধকায-ভযা : বাযক্িয াংতফধান অনুমায়ী স্বাভীয ম্পতত্তক্ি স্ত্রীয ম্পূেচ অতধকায এখন স্বীকৃি।
তকন্তু ভধযমুগীয় ভানতকিায ভানুক্লযা আজ অক্নকক্ক্ষক্ি ম্পতত্তক্ি যভক্য়ক্দয অতধকায যকাক্নাবাক্ফই যভক্ন তনক্ি াক্য
না। যই অভানতফক ঘিনায উক্েখ আভযা াই প্রতিবা ফুয ‘তফফাতিা স্ত্রী’  ‘ঈশ্বক্যয প্রক্ফ’ উনযাক্। ‘তফফাতিা স্ত্রী’
উনযাক্ যাক্জনফাফুয ভৃিুযয য িাুঁয তফধফা স্ত্রী তযণ্ময়ীক্ক চযভ যনিা ক্ি য় ুিফধূ প্রভীরায াক্ি। ফাফা মক্জ্ঞশ্বক্যয
কুপ্রিাক্ফয িাযা চাতরি ক্য় প্রভীরা াশুতিয ফ গয়না চুতয কক্য অস্বীকায কক্য। এভনতক ঘয-াংাযক্ক এভনবাক্ফ কযায়ত্ত
কযক্ি চায় মাক্ি ভক্ন য় তযণ্ময়ীয স্বাভী ভাযা মায়ায য িাুঁয যমন আয যকান অতধকায ঘয-াংাক্যয উয যনই। পক্র
তযণ্ময়ীয অনয দুই যছক্রয জীফন যমভন অতনতিি ক্য় ক্ি যিভতন ুতনভচর -এয জীফক্ন যনক্ভ আক্ এক ভরুভয়
দাম্পিযজীফন।
‘ঈশ্বক্যয প্রক্ফ’ উনযাক্ স্বাভী ভাযা মায়ায য ুলভাক্দফীয জীফক্ন এক বয়াফ দুক্মচাগ ঘক্ি। তনক্জয ুি অবফধ
ম্পক্কচয উষ্ণিা যবাগ কযায জনয ভা-যক ধন-ম্পতত্ত যথক্ক ফতঞ্চি, তফিাতিি কযক্ি ফদ্ধতযকয ক্য় ক্ঠ। অভানুক্লয
ভক্িা যঘালো কক্য ‚তিায অফিচভাক্ন ুিই ফ। এিাই আইন।‛১১
মতদ স্বাভী মাফিীয় ম্পতত্ত তনক্জয যভক্য়  যফৌভায নাক্ভ উইর কক্য যগতছর িফু ুক্িয জীফক্নয ুক্খয কথা যবক্ফ তিতন
ফতকছু চু কক্য য কক্য মান। িাুঁয ভৃিুযয য শুবরক্ষ্মী ফ জানক্ি াক্য। তকন্তু জাক্নায়ায-দৃ প্রভথ-এয ঘয-াংায
কযায ইো িায চক্র মায়। য ঈশ্বযদৃ র্টয ানযাক্রয যপ্রভ ফুক্ক তনক্য় যছক্রক্ক ক্ি কক্য াভানয আত্মীয়িায ূি ধক্য
তফক্দক্য ভাতিক্ি তনক্জয জীফক্নয আশ্রয় খুক্ুঁ জ যনয়।
৫. দাম্পিয ভযা : প্রতিবা ফুয উনযাক্ অক্নকাাং জুক্ি আক্ছ দাম্পিয ভযা। এই ভযায ভূর কাযে কী - এই
প্রক্েয অক্েলে যমভন িাুঁয উনযাক্ আক্ছ যিভতন এই ভযা তনযক্নয থ তনক্দচতি ক্ি যদখা মায়। ুরুলাতি
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ভাক্জ যভক্য়ক্দয অফিা যকভন, দাম্পিয ভযায কাযে কী যই ম্পক্কচ ‘দ্মানা বাযিী’ িথা ীিায বাফনাতি খুফই
িাৎমচূেচ ‚ুরুলাতি ভাক্জ যভক্য়যা তচযতদনই অধীনি। স্বাভীযা যভক্য়ক্দয কাক্ছ বিচা কিচা প্রবু তফধািা। যই
যদফিায যজদ ভিরফ যক্রাধ পযভা ান াতি ফই তছর স্ত্রীক্দয কাক্ছ তক্যাধামচ। এখন যমক্িু
যরখািা তক্খ মক্িা ভুতষ্টক্ভয়ই যাক, তনক্জক্দয যভক্য়যা আয িক্িা যছাক্িা বাফক্ি াযক্ছ না,
যগারভারিা যফুঁক্ধ উঠক্ছ যইখাক্ন। আতভ ফাদক িুতভ মে, আতভ প্রবু িুতভ দাী, আতভ যবািা িুতভ যতফকা,
এই তফধান আয যভক্ন তনক্ি াযক্ছ না িাযা। নাযী নযক্কয িায, এিা ুরুক্লয উতি, ঈশ্বক্যয নয়, এই িয
িাযা ফুক্ঝ যপক্রক্ছ।‛১২
মুগফদক্রয ক্ি ক্ি যম যভক্য়যা যজক্গ উঠক্ছ যই তচি এখাক্ন প্রদতচি ক্য়ক্ছ। একভয় ভাক্জয অফিা যভক্য়ক্দয
ক্ক্ষ খুফই অফভাননাকয তছর ‚ভাক্জয তফধানই এই যম কুষ্ঠক্যাগী স্বাভী যফযাফাতি যমক্ি চাইক্র িাক্ক কাুঁক্ধ ক’যয তনক্য় যমক্ি ক্ফ।
যিাই স্ত্রীয কিচফয। স্ত্রীক্রাক্কয ঈশ্বয িায স্বাভী। িায ইো ারনই একভাি ধভচ । যখাক্ন যকউ যভরুদণ্ড
যাজা কক্য দাুঁিাক্রই য অিী। আয অিী ভাক্নই গতেকায ভকক্ষ।‛১৩

‘ভক্নারীনা’ উনযাক্ প্রথভ স্বাভী িযযেক্ক যছক্ি এক্ রীরাভয়ী ফুঝক্ি াক্য িায জীফক্ন ফক্িা বুর ক্য় যগক্ছ।
তিিীয় স্বাভী িাক্ক ভানুক্লয মচাক্য় যপক্র না।
‚স্ত্রীক্ক তিতন একিা ভূরযফান াভগ্রী ভক্ন কক্যন এফাং যিা াুঁচজনক্ক না যদখাক্র তক চক্র? রীরাভয়ীয
যকান ইোই যখাক্ন খাক্ি না।‛১৪
িযযে রীরাভয়ীক্ক ফস্তুগি আতথচক ুখ তদক্ি না াযক্র িায জীফনক্ক অভূরয যপ্রক্ভ বতযক্য় িুক্রতছর। িাই জীফক্নয
যৌঢ় যফরায় রীরাভয়ী যপক্র আা স্বাভী  ন্তাক্নয জনয া-হুিা কক্য।
‘যিুফন্ধ’ উনযাক্ যভক্য়য যপ্রভক্ক ভূক্র তফনষ্ট কক্য তফজয়ফাফু যভক্য়য তফক্য় তদক্ি চান ফন্ধুুি আই.ত.এ.
অতবরাক্লয ক্ি। তকন্তু যভক্য় তযতে বাক্রাফাক্ গুভতিয়ারা যাভরক্ক। যাভক্রয ক্িই য যল মচন্ত ুখী
দাম্পিযজীফক্নয তঠকানা খুুঁক্জ যনয়। ক্রভ জানা মায় অতবরাল চতযিীন ফাফায চতযিীন ন্তান। িখন অফয তযতেয ভা
তনক্জয ুখী যপ্রভজীফক্নয ক্ি যভক্য়য যপ্রভজীফক্নয াদৃয খুুঁক্জ যক্য় চযভ তযক্িাল রাব কক্যন। তযতেয ফাফা ধীক্য
ধীক্য ফ যভক্ন যনন।
‚তফক্য় কযক্রই যম ভানুল তফফাতি য় এ-ধাযো িাক্দয বুর।‛১৫ এভনই উরতব্ধ ঘক্ি ‘তফফাতিা স্ত্রী’ উনযাক্য নায়ক
ুতনভচর-এয। তফক্য়য য প্রভীরায ক্ি িায কখনই ুি দাম্পিয ম্পকচ দানা ফাুঁক্ধতন। িায কাযে প্রভীরায যদফচস্ব স্বাথচয
জীফক্ন যপ্রভাকাঙ্খী ুতনভচক্রয যকান জায়গা তছর না। ুতনভচর যপ্রক্ভয আশ্রয় খুক্ুঁ জ ায় কুন্তীয ভক্ধয। তকন্তু কুন্তী
ভাজ-াংাক্যয খাতিক্য যল মচন্ত ুতনভচরক্ক যছক্ি িাক্ানায জনয তফক্রক্ি াতি যদয়। পরি ুতনভচক্রয দাম্পিয
জীফন যথক্ক মায় যপ্রভীন এক মাতেক চরভানিায ভক্ধয।
‘দ্মানা বাযিী’ উনযাক্য নাতয়কা ীিা অক্নক রিাই কক্য তনক্জয যপ্রক্ভয ভমচাদা আদায় কক্য। তকন্তু দাম্পিয জীফক্ন
যজি আগাক্গািা ফদক্র মায়। ক্য় ক্ঠ ক্ন্দপ্রফে, ভািার, চতযিীন। যফৌক্ক যিাক্ি য কুতেি য় না। িাই যপ্রতভক
স্বাভীয াংায যছক্ি ীিা ক্য় ক্ঠ দ্মানা বাযিী। িায এই উত্তযক্েয ক্থ তক্রয়াীর যথক্কক্ছ ুরুলাতি ভাক্জ
নাযীক্দয অায় অফিায তফরুক্দ্ধ এক যাচ্চায তফক্দ্রাাত্মক ভানতকিা। িায কক্য়কতি উতি এপ্রক্ি উক্েখক্মাগয “
 ‚ভা স্ত্রীক্রাক ফ’যরই াতি জীফ, ফাফা ুরুল ফ’যরই াক।‛১৬
 ‚ভান ফয়ীক্দয ভক্ধয ফই াযস্পতযক য়া উতচি।‛১৭
 ‚িফু িাুঁয (ফাফা ম্পক্কচ) তফক্ফচনায় যভক্য়যা অন্তযজ ুরুলযাই ভানুল।‛১৮
 ‚যভক্য় না-’যর তক যভক্য়য দুুঃখ যকউ এভন কক্য যফাক্ঝ? যকাক্না ুরুল যরখক্কয াধয যনই িাক্দয যফদনা
এবাক্ফ পুতিক্য় িুরক্ি াক্য।‛ [তফিাতদ ম্পক্কচ]১৯
 ‚চতযি, চতযি, চতযি, যভক্য়ক্দয চতযি তনক্য় উৎকো ুরুলক্দয আয এক ফযাতধ।‛২০
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 ‚স্বাভী ভাক্ন প্রবু ঈশ্বয বিচা কিচা ফ। অফক্চিন যথক্ক এই যফাধই কর ুরুলক্ক ভান ভূঢ়  দাতম্ভক কক্য
যিাক্র।‛২১
 ‚ফস্তুি একজন যভক্য়য ক্ক্ষ একজন কাভািচ ুরুল মক্িা বয়াফ ... এভন আয যকাক্না জীফজন্তু আক্ছ িায
ক্ি িুরনীয়?‛২২
াংাক্য যভক্য়ক্দয এই অম্মানজনক অফিাক্নয ভূর কাযে ম্পক্কচ খুফ ক্জই তফিাতদ যম কথাতি ফক্রক্ছন িায
ভূরযভানিা আজ ফভান ‚অকি িযিা তক জাতন, যভক্য়যা যিা আতথচকবাক্ফ স্বাধীন নয়, যখাক্নই িাক্দয আর যাজয়।‛২৩
এই আতথচক স্বাফরম্বন ীিা অজচন কক্যক্ছ। অজচন কক্যক্ছ ‘ঈশ্বক্যয প্রক্ফ’ উনযাক্য শুবরক্ষ্মী। ‘যিুফন্ধ’ উনযাক্য
নাতয়কা তযতেক্ক আভযা স্বপ্ন যদখক্ি যদতখ ‚িায যচক্য় এই যফ “ স্বাধীন ক্ফা, ভপস্বক্র চাকতয তনক্য় দূক্য থাকক্ফা ...‛২৪
যভক্য়ক্দয তঠক ক্থয তদা এইবাক্ফ প্রতিবা ফু িাুঁয উনযাক্ তদক্য়ক্ছন। শুধু যভক্য়ক্দযই নয় আক্র তিতন তনক্দচ
কক্যক্ছন ুি দাম্পক্িযয তঠক তদা।

।। ৪ ।।
জীফক্ন চরায ক্থ কখন কখন বাগযতফিম্বনা ভানুলক্ক তফস্ময়তফভূঢ় কক্য যিাক্র। িাক্ানায় মক্থষ্ট যভধাফী,
তফক্রি যপযি ভারিীতদয জীফক্নয কাততন াক্ঠয য আভাক্দয য়ক্িা ভক্ন য় ‚বাগয। ফই বাগয। এক্িাতদক্ন ভক্ন ’যরা বাক্গযয তফরুক্দ্ধ তকছুই কযফায যনই ভানুক্লয। ধভচ তভথযা, িয
তভথযা, তফক্ফক তভথযা, ফ তভথযা। বাগযই একভাি যভ িয। এক্িাকার ধ’যয গক্ে-উনযাক্
বাগযতফিতম্বি ভানুক্লয মক্িা কাতনী শুক্নতছ, যকাক্নািাই িায অিয নয়। বাগয মাক্ক িাতিক্য় তনক্য় যফিায়,
যকউ িাুঁক্ক যক্ষা কযক্ি াক্য না।‛২৫
তকন্তু বাগযই তক যল কথা ফক্র? ভারিীতদয অক্নক যফত আত্মভমচাদাম্পন্ন য়া উতচি তছর। যপ্রভ ভাক্ন একান্ত
আত্মতনক্ফদন ক্র আত্মতফজচন নয়। একথা ভারিীতদ য়ক্িা জীফন তদক্য় যল মচন্ত উরতব্ধ কযক্ি যক্যতছক্রন। তকন্তু
ফড্ড যফত যদতযক্ি। আত্মভমচাদায ীভানা তঠকবাক্ফ অক্নক্কই উরতব্ধ কযক্ি ভথচ ন না। স্ত্রী ফা ুরুল যম-ই যান না
যকন িাুঁক্ক যম বাযাভয ফজায় যযক্খ চরক্ি ক্ফ এই ফািচা যমন প্রতিবা ফুয উনযাক্ ায়া মায়। নইক্র ভানফিায
অভান, বযিায অফনভন ক্ি ফাধয। আফায এফযাাযতি বাফনায যম, কায যক্ষভিাক্ক দুফচরিা যবক্ফ মাযা ফযফায
কযক্ি চায় িাক্দযক্ক আভযা যকান নজক্য যদখফ? ক্চিন ভানুল তক্ক্ফ আভাক্দয দুফচর ভানুলক্দয াক্ যমভন দাুঁিাক্না
উতচি যিভতন যক্ষভিাম্পন্ন ভানুলক্দযক্ক ক্চিন কক্য যদয়া কিচফয য কযায একিা ীভা থাকা দযকায।
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