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Abstract
Jyotirmoyee Devi occupies a unique position among Bengali novelists. Readers get
mesmerized to read her works. Her works mark a note of venture and courage in
contemporary society, especially in context of woman centric questions that she rises. She
aimed at achieving the rights of women education, their fulfil went of life and women’s all
round development.
She thought about the spectrum of women’s ever present problems and gave expression to
these sincerely. She pained to see helplessness and lack of rights in family life and hence
her novels give vent to deprived women characters as well as highly personalized female
characters.
Through the ages women with a sense of individuality, have tried to break the shackle of
dependence upon others . But women have remained confined to four walls of domestic life.
Owing to family pressure, disgrace, defamation and obstacles by the head leaders of
society. The independent heroines created by Jyotirmoyee Devi have tended to change the
definition of womanhood. Her highly individualized, independent female characters such as
Supriya, Bina, Sutara, Bishakha,Sukhmotia are educated, independent and not subordinate
to male.
Patriarchial Society always tend to look and take as parasites. But the educated, self
dependent female characters in Jyotirmoyee Devi’s novel depart from parasistic living to
desire of individual location. None of them have loved male with a sense of individuality
intact. All of them decided their own fate before they enter the conjugal with their husbands.
These independent female characters have kept themselves aloof from lust for money and
males having lust for women. Jyotirmoyee realized that women may be self dependent only
by virtue of education. The independent women characters have lived not by being pious
women, but by being helpmate in time of weal and woe with an absolute note of human
identity.
Key words: Female education, individuality, sense of independence, self-dependent,
helplessness.
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ভূতর্কোাঃ বোাংলো কথোেোতিসিয তবশ শিসকর র্তিলো েোতিতিযকসের র্সযয জ্যোতির্ময়ী জেবীর স্থোন্ ের্ুজ্জ্বল। তিতন্ উতন্শ
শিসকর জশষ েশসক ১৮৯৪ েোসল রো্স্থোসন্র ্য়পুসর ্ন্মগ্রিণ কসরন্। জেই ের্সয়র ন্োরীরো তশক্ষোর আসলো ন্ো
জপসলও, জ্যোতির্ময়ী তকছুটো বযতিক্রর্ী তছসলন্। বোাংলো, তিতি জশিোসন্োর ্ন্য িোাঁসের বোতিসি গৃিতশক্ষক তন্যুক্ত তছল।
র্োত্র েশ বৎের বয়সে িোাঁর তববোি িয় হুগলী জ্লোর গুতিপোিোর তকরণচন্দ্র জেসন্র েসে। জ্যোতির্ময়ী শোশুিী,
ন্ন্েসের লুতকসয় শ্বশুরবোতিসি অন্তরোসল পিোসশোন্ো চোতলসয় জগসছন্। স্বোর্ী তকরন্চন্দ্রও িোাঁসক ইাংরো্ী জশিোসিন্।
র্োত্র পাঁতচশ বৎের বয়সে তিতন্ তবযবো িন্। স্বোর্ী র্ৃিুযর পর তিতন্ র্োন্তেকভোসব একোকীত্বসবোয করসি থোসকন্, যতেও
িোাঁর তপিৃগৃসি তছল তন্তিি তন্রোপত্তোর আশ্রয়।
স্বোর্ী র্ৃিুযর তকছুতেন্ পর র্োন্তেক একোকীত্বসক তকছুটো েূসর েতরসয় একোসন্ত তকছু জলিোসলতি করসি তিতন্ জচষ্টো
কসরন্। অন্ন্ত জবেন্োর র্সযয আপন্ জবেন্োসক যুক্ত কসর তেসি তিতন্ জচসয়সছন্। আপন্ যোরণোসক েোতিসিয রূপ
জেওয়োর ইচ্ছোর ্ন্যই তিতন্ েোতিিয্গসি প্রতিতিি িসয়সছন্। ‘ভোরিবষম’ পতত্রকোয় ১৯২১ েোসল িোাঁর ‘অতিতথ’
কতবিো প্রকোশ পোয়। এই পতত্রকোর পসরর োংিযোয় ‘ন্োরীর কথো’ ন্োসর্ িোাঁর একতট প্রবন্ধ প্রকোতশি িয়। পোঠকের্ো্
িোাঁর জলিো পোঠ কসর তবতিি িয়। তবসশষিাঃ ন্োরীসকতন্দ্রক তকছু প্রশ্ন রোিো এক্ন্ র্তিলো েোতিতিযসকর পসক্ষ
িৎকোলীন্ পতরসপ্রতক্ষসি েোিতেকিোর পতরচয় বিন্ কসর। এইরকর্ একতট প্রশ্ন িল“যোাঁরো কিন্ও তন্স্র েোর্োন্য অভোব ত্রুতটর কথোটোও র্ুসি বলসি েসকোচ জবোয কসরন্, যোাঁরো ের্োস্র
উৎপীিন্ অিযোচোরসক তবযোিোর আশীবমোসের র্সিো র্োথো জপসি জন্ন্, তন্স্সের র্োন্তেক, শোরীতরক জকোসন্ো
কষ্টই গ্রোিয কসরন্ ন্ো, িবু আপন্োসেরই বোপ, আপন্োসেরই জকোসল কসর র্োন্ুষ করো ভোই, পতিসেবিো
(সিোন্ বো ন্ো জিোন্) আপন্োসেরই বুসকর জেিযোরো তেসয় লোতলি পুত্র েকসলর কোসছই উৎপীতিি িন্ ন্ো
তক?”।১
জ্যোতির্ময়ী জেবীর আপন্ ্ীবন্- যন্ত্রন্ো পুঞ্জীভূি িসয়তছল। তিতন্ েোতিিযেৃতষ্টর র্যয তেসয় জেই যন্ত্রন্োসক প্রশতর্ি
করসি জচসয়সছন্। োংেোসরর ন্োন্ো কোস্র ফোাঁসক তিতন্ রচন্ো কসরসছন্ অ্স্র জছোটগল্প- প্রবন্ধ- কতবিো- উপন্যোে।
েোতিিযেৃতষ্টর ্ন্য কলকোিো তবশ্বতবেযোলয় জথসক ১৯৬৫ েোসল তিতন্ পোন্ ‘ভুবন্সর্োতিন্ী স্বণমপেক’।বেীয় েোতিিয
পতরষে জথসক তিতন্ ১৯৮২ েোসল পোন্ ‘িরন্োথ জ োষ িৃতিপেক’। পতির্বে েরকোর ‘জেোন্ো রূপো ন্য়’ গল্প গ্রসের
্ন্য িোাঁসক ‘রবীন্দ্র পুরস্কোসর’ েম্মোতন্ি কসরন্।
েোতিিযেৃতষ্ট ছোিোও ের্ো্সেবোর্ূলক ন্োন্ো কোস্র েসেও তিতন্ যুক্ত তছসলন্। কলকোিোয় বেবোেকোলীন্ ১৯২৭২৮ েোসল তিতন্ AIWC-র (ALL INDIA WOMEN’S CONFERENCE) কলকোিো শোিোর েেেযো িন্।
পরবিমী ের্সয় ১৯৪৫ েোসল AIWC-র কলকোিো শোিোর তিতন্ েি-েভোসন্ত্রী তন্বমোতচি িন্। ন্োরীসের েোতবমক
উন্নতির ্ন্য তিতন্ AIWC-র কতর্তটর উসেযোসগ অসন্ক েসম্মলন্, আসলোচন্োেভো পতরচোলন্ো কসরন্।
জ্যোতির্ময়ী জেবী েী ম ষোট বছর যসর জলিোসলতি কসরসছন্। িোাঁর গল্প-উপন্যোে-প্রবসন্ধ কোতিন্ীর টন্োস্থল
পতির্বে ছোতিসয় রো্স্থোন্, বোরোণেী বো উত্তর-পতির্ ভোরসির জকোন্ও শির পযমন্ত জপ াঁসছসছ। পুরুষ-ন্োরীর
অবস্থোসন্র ববষর্য িোাঁর রচন্োয় যরো পসিসছ। তিতন্ জচসয়সছন্ ন্োরী্ীবসন্র পূণমিো, ন্োরীতশক্ষোর অতযকোর, ন্োরীসের
েোতবমক উন্নতি। িোাঁর েৃষ্ট ন্োরীচতরত্রগুতল তশতক্ষি ও আত্মস্বোিন্ত্রযসবোসয উজ্জ্বল।
১৯৮৮ েোসলর ১৭ ন্সভম্বর জ্যোতির্ময়ী জেবী জশষ তন্াঃশ্বোে িযোগ কসরন্।
বিমর্োন্ প্রবসন্ধর ভোবন্ো জ্যোতির্ময়ী জেবীর উপন্যোসে ন্োরীস্বোিসন্ত্রযর েন্ধোন্। ‘ছোয়োপথ’ উপন্যোসের েুতপ্রয়ো,
‘ববশোসির তন্রুসেশ জর্ ’ উপন্যোসের বীন্ো,’র্সন্র অসগোচসর’ উপন্যোসের তবশোিো,‘এপোর গেো ওপোর গেো’
উপন্যোসের েুিোরো, ‘িতর্ন্ উন্নয়ন্ কথো’ উপন্যোসের েুির্তিয়ো- চতরত্রগুতল বিমর্োন্ প্রবসন্ধ তবসেতষি িসয়সছ।
জ্যোতির্ময়ী জেবীর স্বিন্ত্র ন্োরী চতরত্র েৃতষ্ট েম্বসন্ধ ‘োংবোে বোঙোলী চতরিোতভযোসন্’ (তিিীয় িন্ড) জলিো িসয়সছ—
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“ন্োরীর তচরন্তন্ ের্েযো তন্সয় ন্োন্োতেক জথসক তিতন্ জভসবসছন্ এবাং রূপ তেসয়সছন্ ঐকোতন্তক তন্িোয়।
বোস্তসবর জপ্রক্ষোপসট োংেোসর জর্সয়সের অেিোয়িো। অতযকোরিীন্িো িোাঁসক পীতিি কসরসছ। িোই িোাঁর
উপন্যোসে বঞ্চন্োপীতিি ন্োরীচতরসত্রর পোশোপোতশ ফুসট উঠসছ প্রির বযতক্তত্বেম্পন্ন ন্োরীচতরত্র”।২
উপন্যোসে ন্োরীর স্বিন্ত্রিোাঃ জ্যোতির্ময়ী জেবীর প্রথর্ উপন্যোে ‘ছোয়োপথ’। উপন্যোেতট ১৯৩৪ েোসল গ্রেোকোসর
প্রকোতশি িয়। গ্রেোকোসর প্রকোসশর পূসবম উপন্যোেতট ‘্য়শ্রী’ পতত্রকোয় ১৯৩২-৩৩ েোসল যোরোবোতিকভোসব ‘জেোন্োর
কোতঠ রূপোর কোতঠ’ ন্োসর্ প্রকোতশি িয়। গ্রেোকোসর প্রকোসশর ের্য় ঔপন্যোতেক উপন্যোসের ন্োর্ জেন্ ‘ছোয়োপথ’।
উপন্যোেতটসি জর্োট ছোতিশতট পবম আসছ।
পণপ্রথো এবাং কন্যোেোয় ‘ছোয়োপথ’ উপন্যোসে ের্েযোর জকন্দ্রতবিু। এই উপন্যোসের ন্োতয়কো েুতপ্রয়ো তববোসি
পুরুসষর পণ জন্ওয়োসক জর্সন্ তন্সি পোসরতন্। িীব্র প্রতিবোে ্োতন্সয় জে বসলসছ- “......আর্োসক বোাংলোসেসশর
পোত্রসের- েৎপোত্রসের কসন্ জেতিসয় তবসয় তেসি আর পোরসব ন্ো। আর্োর র্সন্ িয়, যোসের েসে জিোর্রো আর্োসেসর
তবসয় েোও, ওরো পুরুষর্োন্ুষ ন্য়।............ আর্োর পসক্ষ ঐ যরসন্র পোত্রীত্ব বো র্োিৃত্ব দুসয়র একতটও আর েম্ভব
িসব ন্ো। জকন্ন্ো আতর্ র্ন্ জযোগোসি পোরব ন্ো।......... তন্স্সের র্সন্র েোতরদ্র্য এি জবতশ জয, যন্ তেসয়ই ওরো িো
পূণম করসি চোয়”।৩
েুতপ্রয়ো বোগেত্তো তছল তশতক্ষি অত্ি ও িোর পতরবোসরর কোসছ, ¢L ¿¹¥ যন্ী পতরবোসরর কন্যো প্রতিভোসক জপসয়
িোরো তবসয়র প্রস্তোব অস্বীকোর কসর। জশষ অবতয িোর েোেো িোরসকর বন্ধু তবভোসের ডোসক েোিো তেসয় িোসক জে
তববোি কসর। তবভোেসক তববোি করসলও তশক্ষকিোর চোকতর জে ছোসিতন্। তববোসি িোর শিম তছল- চোকতর জে ছোিসব ন্ো।
স্বোর্ী- স্ত্রীর র্সযয েূরত্ব ক্রর্শ বোিসি থোসক। তবভোে বুঝসি পোসরতন্, জকন্ েুতপ্রয়ো তবসেসশ একলো পসি আসছ, যিন্
িোর োংেোসর েুতপ্রয়োর অত্মি অসথমর জকোসন্ো েরকোরই জন্ই। তবভোে রোগোতিি িসয় েুতপ্রয়োসক বসলসছ“িোর র্োসন্ জিোর্োর েরকোর আর জিোর্োর র্িই আর্োসক র্োন্সি িসব, এই জিো”?”৪
উপন্যোসের অতন্তসর্ জপ াঁসছও পোঠক উপলতি করসি পোসর ন্ো- েুতপ্রয়ো তক তেদ্ধোন্ত তন্সয়তছল? তবভোে স্ত্রী েুতপ্রয়োর
ওপর কিৃমত্ব করসি চোয়তন্, বরাং তবভোসের কসে জশোন্ো জগসছ জপ্রতর্সকর কোির আসবেন্“কোল চসলো দু্সন্ জিোর্োর ওিোসন্ তগসয় একতট ইস্তফোর তচতঠ তেসয় িোরপর র্োর কোসছ যোব,যোসব?”৫
জয জবেন্ো, অপর্োন্ েুতপ্রয়োর ্ীবন্সক েেীিীন্ কসর তেসয়তছল, জেই েুতপ্রয়োসক ভোসলোসবসে ্য় কসর তবভোে।
েুতপ্রয়োর ন্ীরবিো জথসক জবোঝো যোয়- িোর উত্তর িযোাঁ বো ন্ো যোই জিোক ন্ো জকন্, িোসের েোম্পিয ্ীবন্ িোর ইচ্ছোঅতন্চ্ছোর ওপর তন্ভমর কসরসছ।েুতপ্রয়োর এই বযতক্তস্বোিন্ত্রয, স্বোবলম্বী িওয়োর প্রবল ইচ্ছো জেই ের্সয়র পতরসপ্রতক্ষসি
বযতিক্রর্ বসল র্সন্ িয়। জয েুতপ্রয়োসক একের্য় অথমতলপ্সু পোত্রপক্ষ অপর্োন্ কসরতছল, পরবিমীকোসল জেই েুতপ্রয়ো
স্বোবলম্বী িসয় উসঠসছ। এিন্ আর িোসক অেম্মোন্ করোর েোিে জকউ জেিোয় ন্ো, কোরও ক্ষর্িো জন্ই িোর তেদ্ধোন্ত
পতরবিমন্ করোসন্োর।
পণপ্রথো, কন্যোেোয় এই উপন্যোসের জকন্দ্রতবিু িসলও উপন্যোসের অতন্তসর্ েুতপ্রয়ো কন্যোেোয় শব্দটোসকই র্ুসছ
তেসি জপসরসছ। িোর ্ীবসন্ ন্ীভূি িওয়ো টন্ো জথসক জে েিয উপলতি কসরসছ। েিযতট িল- পুরুষিোতন্ত্রক ের্ো্
ন্োরীসক র্সন্ কসর পুরুসষর জভোগযবস্তু। পুরুসষর র্সন্োরঞ্জন্ই িল ন্োরীর র্ূলযোয়সন্র র্োপকোতঠ। যিন্ িুতশ িোসক
ছুাঁসি জফলো যোয়, এই কোস্র ্ন্য জকোথোও বকতফয়ি তেসি িয় ন্ো।
‘ববশোসির তন্রুসেশ জর্ ’ উপন্যোেতট ‘উত্তরো’ পতত্রকোয় ১৯৪৫-৪৬ েোসল যোরোবোতিক ভোসব প্রথর্ প্রকোতশি িয়।
১৯৪৮ েোসল উপন্যোেতট গ্রেোকোসর প্রকোতশি িয়। উপন্যোেতটসি উতন্শতট পবম আসছ। উপন্যোেতট রচন্োর জপ্রক্ষোপসট
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আসছ একতট তন্তেমষ্ট ের্য়েীর্ো (১৯১৯-১৯৩০)। অথমোৎ র্িোত্মো গোন্ধী যিন্ অেিসযোগ আসিোলন্ ও ডোতন্ড যোত্রো
কসরতছসলন্।
এই উপন্যোসের ন্োতয়কো চতরত্র প্রসবোয র্ুিুস্যর কোসলো জর্সয়-বীণো। জে এর্.এ পোে, চোকতররিো। জে তপিোর
র্ৃিুযর পর উপলতি কসরতছল- কোসলো িওয়োর ্ন্য তববোসির বো্োসর িোর র্ূলয েবসচসয় কর্। তশক্ষোর গুসণ জে
তন্স্র পোসয় েোাঁিোসি েক্ষর্ িসয়সছ। তন্স্র র্ূলয তন্ণময় করসি জে র জছসিসছ, জভসবসছ“আর্োর েোর্ আর্োর কোসছ যতে তকছু পোই”।৬
র্তিলো কসলস্র অযযোতপকো বীণো স্বতন্ভমর িসয় স্বোযীন্িোর আন্ি অন্ুভব কসরসছ। িোর র্সন্ প্রশ্ন জ্সগসছ
র্ূসলযর ের্িো তন্সয়“িোর র্সন্ িয় েোর্টো তকসের? টোকোর িোিসল তক ন্য়? একটো জছসল প্রসফেোসরর টোকো আর জর্সয়
প্রসফেোসরর টোকোর েোসর্র িফোিটো তক?”৭
েোর্োত্ক এই রীতিসক বীণোর অদ্ভুি র্সন্ িসয়সছ, এসক কটোক্ষ কসর জে বসলসছ......
‘একটো কোসলো কুৎতেি জছসল যতে প্রসফেোর িয়, িোর েোর্ তক ¢L ¿¹¥ তবসয়র বো্োসর কর্ িয় ন্ো’।৮
গোন্ধীত্র ডোতন্ড যোত্রোয় ন্ীতিসশর র্সিো বীণোও অাংশগ্রিণ কসরতছল। ভোরিবসষম স্বোযীন্িোর োংগ্রোর্ ও বীণোর
স্বতন্ভমর িওয়োর লিোই একেূসত্র বোাঁযো িসয় যোয় ঔপন্যোতেসকর ভোষোয়- “.........র্সন্ িয় র্িোত্মোত্ জযন্ ন্ুসন্র
রূপসক ্োন্োসচ্ছন্, আর্োসের প্রতি গ্রোসের আিোসযম ন্ুসন্র র্সিোই স্বোযীন্িোও ্ীবসন্ অপতরিোযম। ন্ুন্িীন্ িরকোতরর
র্সিো স্বোযীন্িোিীন্ ্ীবন্ও তবষোে”।৯
“র্সন্র অসগোচসর’ উপন্যোেতট গ্রেোকোসর ১৯৫২ েোসল প্রকোতশি িয়। এর পূসবম ১৯৪২ েোসল ‘শ্রীিষম’ পতত্রকোয়
উপন্যোেতটর প্রথর্ তিন্তট অযযোয়- ‘তবশোিো’, ‘লতলিো েিী’, ‘যসশোযরো’ জছোটগল্প তিেোসব প্রকোতশি িয়। উপন্যোেতট
জ্যোতির্ময়ী জেবী উৎেগম কসরন্ জকেোরন্োথ বসিযোপোযযোয়সক।
উপন্যোেতটসি অযযোয় আসছ জর্োট পোাঁচতট। অযযোয়গুতল িল ‘‘তবশোিো’, ‘লতলিো েিী’, ‘যসশোযরো’, ‘জগোতবি’,
‘ন্োরোয়ণ, জবণু ও চন্দ্রো’। ঔপন্যোতেক প্রথসর্ এগুতলসক জছোটগসল্পর আকোর তেসলও পসর পঞ্চর্ অযযোয় জযোগ কসর
উপন্যোসের রূপ জেন্। কলকোিো শিসরর তশক্ষোবযবস্থো ও আচোর- বযবিোসরর েসে পতির্ ভোরসির একতট রক্ষণশীল
পতরবোসরর ন্োন্ো তেক জথসক পোথমসকযর ফসল যন্ত্রন্োর্য় পতরতস্থতির উদ্ভবই িল উপন্যোেতটর র্ূল তবষয়বস্তু।
কলকোিোর জর্সয় তবশোিোর জচোে বছর বয়সে তবসয় িয় রো্স্থোসন্র এক শিসরর ববষব জগোাঁেোই পতরবোসর।
তবশোিো-ই এই উপন্যোসে স্বিন্ত্র চতরত্র, জয ্ীবসন্ পতরবিমন্ জচসয়সছ। তবেযোলসয়র পরীক্ষোয় জে জযোগযিো জেতিসয়
পুরষ্কোর জপসয়সছ। এই আন্ি িোর েী ম স্থোয়ী িয় তন্, জে ্োন্সি পোসর রো্স্থোসন্র জগোাঁিো জগোাঁেোই পতরবোসর িোর
তবসয়র কথো পোকো িসয় জগসছ। শ্বশুরবোতি েি জেিোন্কোর ের্োস্র জগোাঁিোতর্, েোাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকিোয় জে তেসশ
িোতরসয় জফসলসছ। এই প্রতিবন্ধকিো কোতটসয় উঠসি জর্সয় যসশোযরোসক তন্সয় জে োংগ্রোসর্র আবিোওয়ো েৃতষ্ট কসরসছ।
শ্বশুরবোতিসি েী ম ছয়- েোি বছর যসর জে আেসশমর জবোঝো বইসি তগসয় আত্মস্বোিন্ত্রযসবোয িোতরসয় জফসলসছ। েী ম
ের্য় পসর কলকোিোয় তপত্রোলসয় এসে িোর জচিন্ো জ্সগ উসঠসছ। িোর স্বগসিোতক্তসি যরো পসিসছ জবেন্োর্য়
অন্ুভূতি।“েী ম পসথর কসষ্টর র্োসঝ তবশোিোর শুযু র্সন্ িয় জে জযন্ জকোন্ তন্বমোতেি ্গসি বোে কসর। এিতেন্ জিো
একথো িোর একবোরও র্সন্ িয়তন্। বোরবোর অতিশয় লতিি ভোসব িোর র্সন্ িয় এ ভোবন্ো িোর অন্যোয়,
তবশ্রী অন্ুতচি। িবু জকন্ অসচিন্ র্সন্ ্োসগ কি তক জযন্ জে পোয়তন্”।১০
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তবশোিো েিযবোেী, িবু েব েিয কথো বলোর অতযকোর িোর জন্ই ববষ্ণব জগোাঁেোই পতরবোসর। জেই অবযক্ত কথোগুতল
িোর র্সন্র অসগোচসরই রসয় যোয়। জর্সয় যসশোযরোসক কলকোিোয় জরসি পিোসন্োর র্যয তেসয় জে র্সন্র ইচ্ছো পূণম
করসি জচসয়সছ। যসশোযরো জলিো পিোয় কৃতিত্ব জেতিসয়সছ। জে র্যোতিক পরীক্ষোয় জর্সয়সের র্সযয প্রথর্ স্থোন্ অ্মন্
কসরসছ। ইাংরো্ীসি জে জলটোর জপসয়সছ। যসশোযরোসক জলিোপিো জশিোসন্োর র্যয তেসয় তবশোিো প্রথর্ প্রতিবোে
্োতন্সয়সছ জগোাঁেোইবোতিসি। িোর তিিীয় প্রতিবোে িল যসশোযরোর তবসয়র প্রস্তোসব রোত্ ন্ো িওয়ো। জে জচসয়সছ জর্সয়
জলিোপিোর পোট চুতকসয় কলকোিোয় তবসয় করসব। জর্সয়সক জকন্দ্র কসর তবশোিোর এ লিোইসয় ফুসট উসঠসছ
ন্োরীবযতক্তত্ব, স্বপ্ন। জে জর্সয়র র্যয তেসয় উসম্মোচন্ করসি জচসয়সছ বৃিৎ েম্ভোতবি তেগন্তসক।
‘এপোর গেো ওপোর গেো’ উপন্যোেতট ১৯৬৮ েোসল গ্রেকোসর প্রকোতশি িয়। গ্রেোকোসর প্রকোসশর পূসবম উপন্যোেতট
১৯৬৭ েোসল ‘প্রবোেী পতত্রকোর শোরেীয়ো োংিযোয় ‘ইতিিোসে স্ত্রীপবম’ ন্োসর্ প্রকোতশি িয়। জ্যোতির্ময়ী জেবী প্রকোশসকর
অন্ুসরোসয উপন্যোসের ন্োর্ বেল কসর রোসিন্’এপোর গেো ওপোর গেো’। উপন্যোেতটসি চোরতট পবম আসছ। ঔপোন্োতেক
গ্রেতট উৎেগম কসরন্ “েকল যুসগর েকল জেসশর অপর্োতন্ি লোতিি ন্োরীসের উসেশসয”।১১
এই উপন্যোসের পটভূতর্সি আসছ ১৯৪৬ এর েোেো। েুিোরো এই উপন্যোসের এক েোেোতবধ্বস্ত পতরবোসরর ন্োরীজয তন্স্র জচোসি জেসিসছ এক রোসি েোরো্ীবসন্র র্সিো িোতরসয় জগসছ িোর র্ো, বোবো আর তেতে। েোেোয় তন্্
পতরবোসরর েকলসক িোতরসয় জে অন্োথ িসয় যোয়। জেশ তবভোসগর েোেোয় র্ুেলর্োসন্র িোসিই জে স্ব্ন্িোরো িয়,
অন্যতেসক প্রতিসবতশ র্ুেলর্োন্ িতর্্েোসিব ও িোর স্ত্রী িোসক আশ্রয় তেসয় েুস্থ কসর জিোসল। িোরপর জে কলকোিোয়
আপন্ আত্মীয়সের কোসছ আসে। আত্মীয়রো জকউই িোসক আপন্ কসর তন্সি পোসরতন্, জকন্ন্ো জে র্ুেলর্োসন্র
োংস্পসশম অস্পৃশয িসয় জগসছ। কলকোিোবোেী কুটুম্বসের কোসছ জে জবোঝো িসয় ওসঠ। কুটুম্বরো আপন্ োংেোসরর
পতবত্রিো রক্ষোর ্ন্য িোসক বোতিসি আশ্রয় ন্ো তেসয় তর্শন্োতর জবোতডাং স্কুসল তন্বমোেন্ পোঠোয়। এই তন্বমোেন্ই েুিোরোসক
স্বোবলম্বী িসয় উঠসি েোিোযয কসর।
পরবিমী ের্সয় স্কলোরতশপ জপসয় েুিোরো তব.এ. পোে কসর ইতিিোসে এর্.এ. কসর তেতির যোজ্ঞসেন্ী র্তিলো
কসলস্ অযযোতপকোর চোকতর পোয়। কসলস্ েুিোরোর েিকর্মী পোঞ্জোসবর জক শলযোবিীও এক্ন্ উিোস্তু। িোর র্ুি
জথসকও জে জশোসন্ েোেোয় পোঞ্জোতবসের ওপরও অিযোচোর কর্ িয়তন্। জক শলযোবিীর র্ুসি েোেোর ের্য়সয়র
তন্যমোিসন্র টন্োগুতল শুসন্ েুিোরো গভীর তচন্তোভোবন্ো কসরজর্সয়রো তক স্বোযীন্ িয়? জকউ তক ভোসব িোর ্ন্য? ¢L ¿¹¥
এ েুিোবোর অসন্ক বয়ে িসয়সছ। শিোব্দীর পর শিোব্দীর যুগ- যুগোন্তসরর বয়ে িোর জেসি র্সন্ রসক্তর েসে
তর্সশ জগসছ, তর্সশ যোসচ্ছ। অকোরসণ লোতিিো, উৎপীতিিো, উসপতক্ষিো, পতরিযক্তো ন্োরীর প্রতিতন্তয িসয় উসঠসছ জযন্
জে র্সন্ র্সন্”।১২
েুিোরো ‘রো্নন্তিক অতভশোসপর প্রিীক’ িসয়ও স্বতন্ভমর িওয়োর প্রবল ইচ্ছোর ্ন্যই অতভশোপসক কোতটসয় উঠসি
জপসরসছ।
‘িতর্ন্ উন্নয়ন্ কথো’ উপন্যোেতট ১৯৮৪ েোসল প্রকোতশি িয়। এর আসগ ১৯৭৪-৭৫ েোসল ‘প্রবোেী’ পতত্রকোয়
উপন্যোেতট তন্য়তর্িভোসব প্রকোতশি িয়। পতত্রকোয় প্রকোশকোলীন্ উপন্যোেতট ‘িতর্ন্ উন্নয়ন্ জকোষ’ ন্োসর্ প্রকোতশি
িয়। গ্রেোকোসর প্রকোসশর ের্য় উপন্যোসের ন্োর্ বেসল রোিো িয় ‘িতর্ন্ উন্নয়ন্ কথো’। জ্যোতির্ময়ী জেবী উপন্যোেতট
উৎেগম কসরসছন্“এ যুসগ অস্পৃশয অচ্ছুিসের িতর্ন্ অতভযো তেসলন্ তযতন্ জেই র্িোত্মো গোন্ধীত্র িরসণ”।১৩
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উপন্যোসের েূচন্োসি তন্সবেন্ অাংসশ ঔপন্যোতেক ্োতন্সয়সছন্- “চতরত্র কোল্পতন্ক, ¢L ¿¹¥ পটভূতর্ ১৯৪৯-৫৩
েোসলর তেতি ভোেী কসলোতন্র ের্োস্র বোস্তব তচত্র”।১৪
উপন্যোসের চতরত্র েম্বসন্ধ ঔপন্যোতেক আরও ্োতন্সয়সছন্“উপন্যোসের পোত্র-পোত্রীরো ভোেী বো জর্থর ের্োস্র- িোসের েুি দুাঃি বন্রোশযসবেন্োভরো ্ীবন্সক জযভোসব
জেসিতছ, এ িোরই গল্প”।১৫
তেিীর িতর্ন্ কসলোতন্ ও বোল্মীতক ভবন্সক জকন্দ্র কসর রতচি এই উপন্যোেতটসি বোস্তব ্ীবন্ ও চতরসত্রর
ের্িয় জেিো যোয়।
ভোরিবসষম ্োতি- যর্ম- বণমসক জকন্দ্র কসর ের্োস্ অস্পৃশযিো েী মতেন্ যসর চসল আেসছ। এই অস্পৃশযিোসক
তন্ম্নসশ্রন্ীর র্োন্ুষ অতভশোসপর র্সিো র্সন্ কসরসছ। অস্পৃশযিোর বতল িসয় ের্োস্র ের্স্ত েুসযোগ জথসক িোরো বতঞ্চি
িসয়সছ। স্বোযীসন্োত্তর ভোরিবসষম অস্পৃশযিোর তবরুসদ্ধ আইতন্ বযবস্থো জন্ওয়ো িসলও তকছু ভোরিবোেীর র্োন্তেকিোর
পতরবিমন্ এিন্ও িয়তন্। এই অস্পৃশয ভোরিবোেীসের গোন্ধীত্ ভোলবোেসিন্। এসেরই ন্োর্ তেসয়তছসলন্ তিতন্
‘িতর্ন্’। এসের কলযোসণর ্ন্য তিতন্ অসন্ক তকছু করসি উসেযোগী িন্।
িতর্ন্ কসলোতন্র তশক্ষো প্রতিিোসন্ তকছু ভোেী বোলক- বোতলকো ও বয়স্ক ন্োরী তন্িযতেন্ পিোসশোন্ো কসর। এই
তশক্ষোপ্রতিিোসন্ ভোেী জছসলসর্সয়সের ্ন্য তন্যোতরি আসছ ‘পসিতল’, ‘দুেতর’ তকিোব এবাং ‘পসিিো’ র্ুিস্থ।¢L ¿¹¥
জকোন্ জর্যোবী ভোেী জছসলসর্সয় এই তন্যমোতরি পোঠ জশষ করোর পরও আরও তকছু তশিসি চোইসল জে জকোথোয় েুসযোগ
পোসব? বণমতিিুসের তশক্ষো প্রতিিোসন্ তক িোর স্থোন্ িসব?
ভোেী েম্প্রেোসয়র প্রথো তছল ন্য়- েশ বছর বয়সে জছসল- জর্সয়সের তবসয় তেসয় জেওয়ো। শুযু িোই ন্য়, েন্তোন্
্ন্মগ্রিণ করোর আসগই িোর তপিো- র্োিো িোর তববোি তবষসয় অন্য তপিো- র্োিোর েসে জর্ তিক কথোবোিমো পোকো কসর
রোসি।
এই প্রথোসিই রোর্েুসির েসে েুির্তিয়োর ও রোর্যোরীর েসে ভোরিীয়োর তববোি তঠক িসয় আসছ। িোসের
ের্োস্ কন্যোপসণর রীতি চোলু তছল। প্রথো জর্সন্ই ভোরিীয়োর তববোি িসয় জগসছ। ¢L ¿¹¥ েুির্তিয়ো তববোসি রোত্
িয়তন্। কোরণ জে জলিোপিো কসর তন্স্র পোসয় েোাঁিোসি চোয়। তবেযোলসয়র পিোসশোন্ো জশষ কসর জে ন্োতেমাং জিতন্াং
জন্য়। জিতন্াং জশসষ জে তর্শন্োতর িোেপোিোসল কোস্ জযোগ জেয়। ভোতে ের্োস্র এক্ন্ র্তিলো তশতক্ষিো িসয় উপো্মন্
করসব – এটো িৎকোলীন্ পতরসপ্রতক্ষসি কোল্পতন্ক বযোপোর তছল। ভোতে ের্োস্র বোইসরর জলোক্সন্র েসে পতরতচি
িসয় িোর র্সন্র েুি ইচ্ছো জ্সগ উসঠসছ“েুির্তিয়োর র্সন্র জকোসণ জকোসণ তভি কসরসছ অভযোগিসের, অন্যোন্যসের েীি েপ্রতিভ জচিোরো কথোবোিমো
বযবিোর। কিকোসলর ঐতিিয ইতিিোসে ভরো োংস্কোসর তশক্ষোয় র্োত্মি জে ্ীবন্ প্রবোি।
জে তক েুির্তিয়োসের ্ন্য ন্য়?
জন্ই জকোথোও? কিসন্ো আেসব ন্ো? ঐ আন্ির্য় েফলিোয় জ্সগ উঠসব ন্ো িোসের ভোই জবোন্সের
তরসস্তেোরসের ের্ো্?”।১৬
পোঠকরো েুির্তিয়োর এই প্রসশ্নর উত্তর এতিসয় জযসি পোসর ন্ো।
উপোংিোরাঃ- যুগ যুগ যসর আত্মস্বোিন্ত্রযসবোসয উেীি ন্োরী পরোযীন্িোর শৃঙ্খ ল জকসট জবতরসয় আেসি জচসয়সছ।
ের্ো্পতিসের বোযো, পতরবোসরর চোপ, তন্িোর ্ন্য ন্োরী চোর জেওয়োসলর র্সযযই বিী জথসকসছ। জ্যোতির্ময়ী জেবীর
েৃষ্ট ন্োতয়কো েুিোরো ্োন্সি জচসয়সছ- ‘জর্সয়রো তক স্বোযীন্ িয়?’ িোাঁর েৃষ্ট স্বোযীন্সচিো ন্োতয়কোরো পতরবিমন্ করসি
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জচসয়সছ ন্োরী্ীবসন্র োংজ্ঞো, িোাঁর স্বোযীন্সচিো ন্োরীচতরত্রগুতল একতেসক জযর্ন্ তশতক্ষিো, স্বোবলম্বী, অন্যতেসক
জির্ন্ই পুরুষর্ুিোসপক্ষী ন্য়।
পুরুষশোতেি ের্ো্ ন্োরীসক জেিসি ও জপসি চোয় পরভুক ্ীব রূসপ। জ্যোতির্ময়ীর েৃষ্ট তশতক্ষিো, স্বোবলম্বী
ন্োরীচতরত্রগুতল পরোশ্রয় জছসি তন্্স্ব তস্থতির বোেন্োসি অতস্থর িসয়সছ। েুিোরো, েুতপ্রয়ো, বীন্ো, েুির্তিয়ো, তবশোিোএরো জকউই পুরুসষর শত্রু ন্য়। এরো েকসলই তন্্স্ব স্বিন্ত্রিো ব্োয় জরসি পুরুষসক ভোসলোসবসেসছ। স্বোর্ীর র
করসি যোওয়োর আসগ িোরো তন্্ ভোগয তন্্ স্বসত্ব অ্মন্ কসর তন্সয়সছ। ভরণসপোষসণর প্রতিশ্রুতি েসেও স্বোর্ীর
র্ুিোসপক্ষী িসয় ন্ো জথসক েুতপ্রয়ো জভসবসছ—
“পুরুষর্োন্ুসষর শ্রদ্ধো েয়ো, র্ুতষ্টতভক্ষোর প্রেোে, তন্িযকোর গ্রোেোচ্ছোেন্ ও চোয় ন্ো। ওর িোসের জেওয়ো
ঐশ্বসযমর ওপর জলোভ জন্ই, িোসের অত্মি যসন্র তবলোেশোলোর তবলোসের ওপর জর্োি জন্ই, স্ব্ন্রতচি
পোেশোলোয়- েম্পসকমর- পেসভসে কিৃমসত্বর জর্োিও ওর জন্ই”।১৭
এই স্বোযীন্সচিো ন্োরী চতরত্রগুতল এতিসয় জগসছ অথমতলপ্সু, ন্োরীসলোভী পুরুষসের। তববোসির জক্ষসত্রও িোরো এর্ন্
পুরুষসক তন্বমোচন্ কসরসছ, যোসের েসে আচোর- বযবিোসর, তশক্ষোয়- রুতচসি িোসের র্সির তর্ল িয়। জযর্ন্
‘ছোয়োপথ’ উপন্যোসের েুতপ্রয়ো- তবভোে, ‘র্সন্র অসগোচসর’ উপন্যোসের যসশোযরো- েুন্ি পোতলি, ‘িতর্ন্ উন্নয়ন্
কথো’ উপন্যোসের েুির্তিয়ো- িরভ্ন্ - এরো প্রসিযসকই তন্স্র ্ীবন্েেী জক তন্স্ই জবসছ তন্সয়সছ। ্োিপোিযসর্মর তবচোসর িয়সিো এই তর্লন্ অেবণম িসয়সছ।¢L¿¹¥ িোরো ্ীবসন্ েুিী িসয়সছ।
পোাঁচতট উপন্যোসেই জ্যোতির্ময়ী জেবী জেই স্বোযীন্সচিো ন্োরীর জিোাঁ্ কসরসছন্।
ন্োরী্ীবসন্র েিস্র ের্েযো অন্ুভব কসর জ্যোতির্ময়ী জেবীর র্সন্ িসয়তছল, তশক্ষোর গুসণই এই ের্েযোগুতলর
ের্োযোন্ করো েম্ভব। তশক্ষোর গুসণই ন্োরী আত্মতন্ভমরশীল িসয় উঠসি পোসর। িোাঁর উপন্যোসের স্বোযীন্সচিো
ন্োরীচতরত্রগুতল জবাঁসচসছ েিী িসয় ন্য়, পত্নী িসয়; তবপসে, েম্পসে পুরুসষর েিচর িসয়, ্গসি র্োন্ুষ পতরচসয়।

েূত্রতন্সেমশাঃ
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বইসর্লো ২০১৪, পৃিো ৭৬।
১২। ‘এপোর গেো ওপোর গেো’ জ্যোতির্ময়ী জেবী রচন্ো োংকলন্, ১র্ িন্ড, জেশ প্রকোশন্ী, ১৯৯১, পৃিো ১৯৫।
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