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ফতিওা সদগুপ্তেভ ওতঢা : দাভীাত  লমতিও সঘঢদাভ সপ্রতিপ্তঢ তপ্তেরডী ধাঞ
*ফয়ূভািী দাণ
াঅপ্তমা লায়া সভৌদ্র ফতিঢ াস্ত নতণীপ্তঢ এওতম নৄরুর ‘াপ্তথেও ফাদী তুতফ াপ্তথেও ওল্পদা’
প্তম তঘভওাম ন্দদা ওপ্তভপ্তঙ দাভীভ । চকপ্তঢভ সেষ্ঠ সৃতিভ াথে াাংয লয়া প্তে ম্পূডে াতস্তত্বলীদ
তলপ্তপ্ত প্রতঢধন্ন ওপ্তভ দাভীভ াতথওাভপ্তও ঔে ওপ্তভ নৄরুরঢাতিও ফাচ সুপ্তওৌযপ্তম তদফে াড ওপ্তভপ্তঙ দাভীপ্রতঢফাভ। এাআ দাভী সাআ দাভী সব নৄতিতাদ ওভপ্ত, তদাঃযঢে  তদাঃস্বাণে ানুকাতফঢায় নৄরুরপ্তও াগ্রকাফী
ওপ্তভ সঢামপ্ত াঅভ তদপ্তচপ্তও তুচ্ছ-জ্ঞাদ ওপ্তভ মঢাভ ফপ্তঢা াঅচীদ চতিপ্তয় ণাওপ্ত নৄরুর দাফও বৃপ্তিভ
াঅেপ্তয় । ঢাাআ সঢা নৄরুরাআ াঈচ্চাভড ওভপ্তঢ ধাপ্তভ ‘াঅধদ ফপ্তদভ ফাদৄভী তফযাপ্তয় ওপ্তভতঙ ঢালাপ্তভ ভঘদা’ ।
াঅপ্তম এাআ ‘ভঘদা’ যব্দটিভ কপীপ্তভাআ নৄরুরঢপ্তিভ ওমা-সওৌযম ফতিঢ লপ্তয় াঅপ্তঙ । “দাভী” {দা(-াঅ) ভী}- সব যপ্তব্দভ শুরু দা ততপ্তয় ঢাপ্তও াঅফভা তপ্তেরড ওপ্তভ সতঔপ্তঢ ধাতভ ঢাভ চীদ ঞাা দা-ভ চকৎ
ততপ্তয় সবফদ এঝা ওভপ্তঢ সদাআ, ঝা ওভপ্তঢ সদাআ, এওা ঘমপ্তঢ সদাআ, াঈচ্চাপ্তঘে ওণা মপ্তঢ সদাআ, াভ
ম্মুপ্তঔ ওণা মপ্তঢ সদাআ, বঢাআ াণে নদতঢও স্বিফঢা ণাকুও ঢবু ফঢাফঢ প্রওাপ্তযভ স্বাথীদঢা সদাআ,
নৄরুপ্তরভ ফদ দা ভেতকপ্তয় ঘমপ্তঢ সদাআ, াঅভ তপ্তয় লপ্তয় সকপ্তম সঢা ওণাাআ সদাআ স সবদ ঢঔদ াঅভ ফানুর
প্তম কণ্যাআ লয় দা ভৄসৄপ্তঢে লাপ্তঢভ নৄতুম লপ্তয় প্তঞ সবদ া িতদপ্তওভ ফপ্তোআ এওটি ধতভাপ্তভভ ভীতঢ-দীতঢ
াঅত-ওায়তা ভে ওপ্তভ সদপ্ত ঢাপ্তঢ বতত াল্প ফাত্রায় ভুম চুও লপ্তয় বায় তওাংা তদপ্তচভ ফদ  ফঢ প্রওায
ধায় ঢপ্ত ঢাভ পাপ্তে জুপ্তঝ যাশুিী-দদত-চা-সয়ভ তদন্দা ; এভা তও দা সাআ দাভী বাভা তঙপ্তমদ াঢীপ্তঢভ
দদ । াঅপ্তম ঢাভা লপ্তমদ তধতৃঢপ্তিভ ধ্বচাথাভী দাভী।
সপ্ততাত্তভ ফয় ধে সণপ্তও ফাপ্তচ দাভীভ াস্থাপ্তদভ তভাঝ াথাঃধঢদ খপ্তঝ । তযিা, স্বাথীদঢা
 ভৄতিভ স্বাত সধপ্তঢ দাভীপ্তও ‘লাচাভ ঙভ থপ্তভ ধণ’ াতঢক্রান্ত ওভপ্তঢ লপ্তয়প্তঙ । াঈতদয যঢপ্তও সফপ্তয়প্ততভ
সমঔাপ্তমতঔভ সূঘদাভ ফে ততপ্তয় তয যঢপ্তও ঢাভ ব্যাধও ব্যাতে খটিপ্তয় একুয যঢপ্তও এপ্ত দাভী ঢাভ
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হুভৄঔী পাদা-তঘন্তাভ প্রওায খটিপ্তয়প্তঙ তস্তৃঢ ফাত্রায় । এঢততদওাভ স্থতভঢাপ্তও দাভী াঅধদ সঘিায় সপপ্তগ
চুভফাভ ওপ্তভ ততপ্তয় তশ্বায়প্তদভ প্রম কতঢপ্তও াঅত্ধাৎ ওপ্তভ তদপ্তয় চয় ওভপ্তঙ ফগ্র তশ্বপ্তও
ফাতৃঢাতিও ফাচ ব্যস্থাভ াাপ্তদভ াপ্তণ াপ্তণ ফাচ লপ্তয় ধপ্তিপ্তঙ নৄরুর ে স্ব । নপ্তম
এাআ ফাপ্তচ দাভী ঢাভ াঅধদ ত্তাপ্তও লাতভপ্তয় শুদৄফাত্র চীন্ত ফাাং তধপ্তেভ যভীভ রূপ্তধ তঘতিঢ লপ্তয়
প্তঞপ্তঙ । সচন্য পাপ্তঢ াে লপ্তঢ লয় ‘সফপ্তয় ফানুর সবদ ফাপ্তয়ভ সধপ্তঝ চন্মায় দা, াপ্তদভ চপ্তম সপপ্ত
াঅপ্ত’ । ঢাাআ সঢা াআতঢলা, াংস্কৃতঢ  াতলপ্তঢেভ প্রতঢপ্ততপ্তদ াঅফভা প্রায়াআ মি ওতভ প্রাতন্তওাতয়ঢ
াপ্তন্তাী চপ্তদভ ওণ্ঠস্বপ্তভভ াপ্তণ দাভীভ স্বভ এওীভূঢ লপ্তয় ধপ্তিপ্তঙ । সওদদা ফাপ্তচ শূদ্র  দাভীভ স্থাদ
এও প্তম থভা লঢ । নপ্তম যাপ্তে াঈচ্চকূপ্তমভ দাভী  তদম্নকূপ্তমভ দাভীভ ভল্যায়দ লঢ এওাআপাপ্ত । এফদ
তও তধতৃঢাতিও ফাপ্তচ দাভীভ স্থাদ সব সওাপ্তদা ধশু সণপ্তও তদপ্তম্ন ; সওদদা সঔাপ্তদ পাা লয় ধশু
তওদপ্তঢ ধয়া ঔভঘ লয় েী তওদপ্তঢ লয় দা ।
প্রাঘীদ াতলঢে গুতমভ তদতি পাপ্ত নৄদাঃধাঞ ওভপ্তম াঅফভা াঅতষ্কাভ ওভপ্তঢ ধাতভ দাভীভ
তঘভওাপ্তমভ প্রাতন্তওাতয়ঢ াপ্তন্তাী াধভ ত্তাভ স্বরূধ । ঢাঙািা ান্য এওটি ততও াঅফাপ্ততভ ফপ্তি নেপ্তঝ
প্তঞ ঢা লম নৄরুর-ে স্ব াতলঢে তপ্তশ্বভ ফতুপ্তল্য দাভী ভতঘঢ াতলপ্তঢেভ াপা । ঢাাআ সঢা সওাপ্তদা এও
নৄরুর ওত প্তমতঙপ্তমদ – ‘সফপ্তয়ভা ওতঢা তমঔপ্তঢ ধাপ্তভ দা’ । তঢে ওণা, দা ধাভাভাআ ওণা । ওাভড
দাভীভ চকৎ, পারা, ওল্পদা কপ্তি প্তঞ নৄরুর সধতরঢ ফাপ্তচভ, াতলপ্তঢেভ সখভাপ্তঝাপ্তধভ ফে সণপ্তও । নপ্তম
এভ চাম তঙন্ন ওপ্তভ সতভপ্তয় এপ্ত ম্পূডে তধভীঢ সফরুপ্তঢ তাাঁতিপ্তয় াঅধদ স্বঢি াতস্তত্বপ্তও এাং তদপ্তচভ
ওণাপ্তও প্রতঢষ্ঠা ততপ্তঢ দাভীপ্তও তীখে ওামীদ মিাাআপ্তয়ভ ম্মুঔীদ লপ্তঢ লপ্তচ্ছ । াাংমা াতলপ্তঢে স্বল্প ধতভপ্তভ
াঅবৃঢ দাভী ম্প্রতঢ ‘াপ্তথেও ফাদী’, ‘ফাদ সুন্দভী’, ‘ীফাস্বপ্তকেভ াআন্দ্রাডী’ প্রভৃতঢ াতপথা সণপ্তও ভৄি
লপ্তয় তদচস্ব ধতভভ ম্বপ্তে ঢৎধভ লপ্তয় প্তঞপ্তঙ তওছু প্রতঢপ্ততপ্তদভ ফােপ্তফ । ফতিওা সদগুে এফদাআ এও
দাভী বাভ ওতঢাভ ঙপ্তত্র ঙপ্তত্র াঅফভা ধাাআ নৄরুরাতথধঢোতপ্তও প্রঢোহ্বাদ চাদাপ্তদাভ সচলাত সখারডা । ঢাাআ
ঢাাঁপ্তও াপ্তদপ্তও দাভীাতী ওত তলপ্তপ্ত াঅখ্যা ততপ্তয় ণাপ্তওদ । দাভীাত তদপ্তয় াাংমায় াঅপ্তক তওছুাআ সমঔা
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লয়তদ এফদ দয়, াঅপ্তক সওাঈ সওাঈ তমপ্তঔপ্তঙদ, ঢপ্ত ওত ফতিওাভ ফপ্তঢা এফদ ভেতি তদ্ধ ঢীব্রঢাভ াপ্তণ
ওতঢা াঅপ্তক ভতঘঢ লয়তদ এঝা দৃঢ় ওপ্তে মা বায় । সাআ প্তি এঝা স্বীওাভ ওপ্তভ তদপ্তঢ লয় ঢাাঁভ
দাভীাতী ওতঢাগুতম াঅপ্তক াণে ও ওতঢা লপ্তয় প্তঞপ্তঙ । নৄরুর যাতরঢ ফাচ  নৄরুরঢি দাভী-নৄরুপ্তরভ
ফাদ াতথওাভপ্তও ম্পূডে সফপ্তদ তদপ্তঢ ঘায়তদ । এাআ দা ধায়াভ তাীাআ ফতিওা ঢাাঁভ ওতঢায় তুপ্তম থভপ্তঢ
সঘপ্তয়প্তঙদ ।
াঅপ্তম দাভীাত ফাপ্তদ সওাপ্তদা নৄরুপ্তরভ তরুপ্তদ্ধ দয় নৄরুরঢপ্তিভ তরুপ্তদ্ধ প্রশ্ন সঢামা ।
নৄরুরঢাতিও ফাপ্তচ এঢততদওাভ াততফঢ প্রস্থাদ সণপ্তও  দাভীভ প্রতঢতদতথত্ব ওপ্তভ ফতিওা ঢাাঁভ
‘ভিতঘি’ ওতঢায় প্রশ্ন তুপ্তমপ্তঙদ “নৄরুর, াঅতফ সঢা ওঔপ্তদা সঢাফাভ তরুপ্তদ্ধ লাঢ তুতমতদ
...

...

...

...

...

...

...

ঢপ্ত সওদ তুতফ াঅফাভ দুলাপ্তঢ সযওম ধতভপ্তয় সভপ্তঔঙ ?
লাচাভ ঙভ থপ্তভ সওদ তুতফ সূবে সতঔপ্তঢ তাতদ ?”
(‘াঅতফ তন্ধুভ সফপ্তয়’, ‘ওতঢা ফগ্র : ফতিওা সদগুে’, ন: ৪২)
ফতিওা সদগুে াঅতযভ তযপ্তওভ ওত লপ্তম ত্তপ্তভভ এপ্তওাপ্তভ সযর ধবে াপ্তয় ঢাাঁভ ওতঢাভ
াঅনুষ্ঠাতদও সূত্রধাঢ খপ্তঝ । ঢাাঁভ ওতঢায় তধতৃঢপ্তিভ ওপ্তঞাভ ফাপ্তমাঘদা  প্রতঢাত ছািাপ্তমা স্পিঢায়
ধতভপ্ততযঢ লপ্তয়প্তঙ । ‘ঘতিয ঘাাঁপ্ততভ াঅয়ু’(১৯৮৩), ‘সালাক যে ভী’(১৯৮৫), ‘াঅতফ তন্ধুভ
সফপ্তয়’(১৯৮৮), ‘লাখপ্তভ  সততাী’(১৯৯১), ‘াপ্তথেও নতণী’(১৯৯৩), ‘সফপ্তয়প্ততভ া াঅ ও
ঔ’(১৯৯৭), ‘ওণাফাদী’(১৯৯৭), ‘াঅফভা মাস্য াঅফভা মিাাআ’(২০০১), ‘সতয়াতমভ ভাঢ’(২০০১),
‘নৄরুরপ্তও সমঔা তঘঠি’(২০০২), ‘সঙপ্তমপ্তও তলতি ধিাপ্তঢ তকপ্তয়’(২০০৫), ‘াঅফাপ্তও াতভপ্তয় তা
পামাা’(২০০৬) প্রভৃতঢ ওাব্যগ্রপ্তে তঢতদ নৄরুরঢপ্তিভ তরুপ্তদ্ধ কুঞাভাখাঢ ওভপ্তঢ সঘপ্তয়প্তঙদ াভাভ ।
তঘভওামীদঢা সণপ্তও সতভপ্তয় এপ্ত ঘাতধপ্তয় সতয়া ওতল্পঢ াঅতযে এাং প্রডঢাপ্তও প্রঢোখ্যাদ ওপ্তভ দতুদ

38 | P a g e

নতণীভ স্বপ্ন সতপ্তঔপ্তঙদ ওত ফতিওা । ঢাাঁভ প্তঘঢদ ফদ-ফাদতওঢা াফাতচও-ভাচনদতঢও-াণে নদতঢওঐতঢলাতও-সধৌভাতডও দাদা ওাঞাপ্তফাপ্তঢ নৄরুরঢপ্তিভ প্রচ্ছন্ন-াপ্রচ্ছন্ন ধীিপ্তদ ধীতিঢ ধাণ্ডুভ দাভীভ াচস্র
ঙত াঅতষ্কাভ ওপ্তভপ্তঙ । এাআ ফাচ ব্যস্থাাআ দাভীপ্তও সাভঔা ধভপ্তঢ াে ওপ্তভপ্তঙ াঅাভ সাঅব্রু
ওপ্তভপ্তঙ এাআ ফাচ । তঘভওামীদ তধতৃঢাতিও রুদ্ধ দ্বাভ ভেি ফাপ্তচভ দ্বাভা দাভী সধতরঢ তদবে াতঢঢ
মাতিঢ লয় াঅাভ এভাাআ দাভীভ ঢীত্ব তদপ্তয় বাঘাাআ ওপ্তভ । াআতঢলাপ্তভ সপ্রিাধপ্তঝ এভাআ তরুপ্তদ্ধ ফতিওা
কপীভ সিাপ্তপভ প্তয ফফে াতন্তও প্রশ্ন তুপ্তমপ্তঙদ ঢাাঁভ ‘াঅম্রধামী’ ওতঢায় –
“কতডওাময়, ফীদাচাভ লঢতভ ওপ্তভ ওাভা ?
প্রতঢভেপ্তকাআ াআন্দ্র সওদ াঈে যীভ াথীশ্বভ লদ ?”
(‘লাখপ্তভ  সততাী’, ‘ওতঢা ফগ্র : ফতিওা সদগুে’, ন: ৯০)
াঅপ্তম এাআ াঅতথধঢোতী লস্বভঢিী ফাপ্তচভ লঢো-ওঢো-তথাঢাভ াঅপ্তদ এওঙত্রাতথধতঢ লপ্তয় প্তঞদ
বঔদ নৄরুর ঢঔদ সঔাপ্তদ দাভী লদ সওমাআ ঢাপ্ততভ লাপ্তঢভ লঢতভ নৄতুম । সব চাতঢ দাভীভ ঘীভলভড ওপ্তভ
স চাতঢাআ ঘায় দাভীভ ঢীপ্তত্বভ াতিধভীিা । াঅভ সঔাদ সণপ্তও াাঁঘাভ সওাপ্তদা ধণ ধায় দা দাভী ।
‘াঅম্রধামী’ ওতঢাভ াাংয তপ্তযর াঈতালভড স্বরূধ াঈদ্ধৃঢ ওভা সবপ্তঢ ধাপ্তভ –
“এস্ত সঘাঔ । মাস্য ঢাভ াঅচ্ছাততঢ তরাত ওাপ্তমা সফখ াঅম্রধামী াাঁঘপ্তঢ ঘায় ।
...

...

...

...

...

...

‘াঅম্রধামী ধভফ দাভী তদয়তঢ ঢাভ দকভ দটী লয়া’
াঅম্রধামী ধাতমপ্তয় বায়, সধঙপ্তদ ঢাভ ফাচ ঢািা ওপ্তভ
াঅম্রধামী াাঁঘপ্তঢ ঘায়, ফাচ ঘায় প্রফাড সমাধ সলাও ।”
(‘লাখপ্তভ  সততাী’, ‘ওতঢা ফগ্র : ফতিওা সদগুে’, ন: ৯০)
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সুদূভ াঢীঢ ওাম সণপ্তও দাভীভ ওেস্বভপ্তও াঈপ্তধতিঢ ওপ্তভ াততফঢ াদাপ্তমাতওঢ কুপ্তে ততচেঢ ওপ্তভ
 ভওপ্তফভ াতথওাভ সওপ্তি তদপ্তয়প্তঙ নৄরুরঢাতিও ফাচ । সচন্যাআ ‘দাভী-টঝ-ওফ’ ওতঢাভ তদ্বঢীয়
স্তপ্তও ওত ফতিওা তমপ্তঔপ্তঙদ –
“সফপ্তয়টিভ ওাঙ সণপ্তও এওততদ সঢাফভা
সওপ্তি তদপ্তয়তঙপ্তম সত ধিাভ সুপ্তবাক
সঢাফভা মপ্তম সফপ্তয়ভা শুদৄাআ খভডী
সফপ্তয়প্ততভ পারা, শূপ্তদ্রভ পারা াঅমাতা ।”
(‘নৄরুরপ্তও সমঔা তঘঠি’, ‘ওতঢা ফগ্র : ফতিওা সদগুে’, ন: ৩২২)
ঢাাঁভ প্রতঢাতী স্বভ এপ্তওভ ধভ এও ওতঢায় স্পি সণপ্তও স্পিঢভ লপ্তয় াঈপ্তঞপ্তঙ । ‘সফপ্তয়প্ততভ া াঅ ও
ঔ’ ওতঢায় এভাআ াঅপা ধায়া বায় –
“থপ্তফেভ ওম নৄরুর দাপ্তি / থফে ছুাঁপ্তি পীরড ফাপ্তভ ;
দাভীাপ্ততভ একুয যঢও / সফপ্তয়ভা ঘায় তদচস্ব লও ;
তাল ফাপ্তদ াভা চীদ / পাগাকিাভ াকালদ ;
পামাাভ গুেথদ / দচীদ াপ্তিরড ;
সবাতদ াঅফাভ াঈধতদপ্তয / তয ঞাকুপ্তভভ াঅধদ সতয ;”
(‘সফপ্তয়প্ততভ া াঅ ও ঔ’, ‘ওতঢা ফগ্র : ফতিওা সদগুে’, ন: ১৯৮)
ফতিওা ঢাাঁভ ওতঢাপ্তও লাতঢয়াভ ওপ্তভ তঘভাঘতভঢ লমতিও াতপজ্ঞাপ্তদভ থাভডাপ্তও কুঞাভাখাঢ ওভপ্তঢ
সঘপ্তয়প্তঙদ । তঢতদ সঔাপ্তদ ব্যতি-দাভীভ ত্তা তদফে াপ্তডভ ততপ্তও সবফদ াঈৎালী লপ্তয়প্তঙদ সঢফতদ ফতিকঢ
সঘঢদাভ ততওটি ঢাাঁভ দচভ এিায় তদ ; াঅভ মা াহুল্য সঔাপ্তদ াশ্যাআ দাভীভ তদচস্ব যাভীতভও
াতপজ্ঞাদ াত ধপ্তি তদ । ‘ফা-ভূতফ’ ওতঢাভ ওপ্তয়ওটি ধাংতিপ্তও াঈতালভড তলাপ্ত তুপ্তম াঅদা সবপ্তঢ
ধাপ্তভ এ প্রপ্তি –
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“াঅঞায ততপ্তদভ ফাণায় াঅফাভ / ভি ওম নডে ঢা ধায় / াঅঞায ততপ্তদভ ফাণায় কাপ্তঙভ / টকায় নেঝপ্তঙ
রুদ্রধমায / এঔদ াঅফাভ ানুপ্ততয জুপ্তি / কুয়াযা চফপ্তঙ দীভি সশ্বঢ / ফাভূতফ গুল্মকপো লপ্তদ ।”
(‘াঅতফ তন্ধুভ সফপ্তয়’, ‘ওতঢা ফগ্র : ফতিওা সদগুে’, ন: ৪০)
‘ফাভূতফ’ ওতঢাপ্তঢ সবফদ দাভী ত্তাভ তদফে াড খপ্তঝপ্তঙ াঅভ দাভীভ ফতি সঘঢদাভ ততওটি প্রচ্ছন্ন লপ্তয়প্তঙ
সঢফতদ ‘াঅগুদ ালও’ ওতঢাটি সধপ্তয়প্তঙ এও াদন্য াাথাভড ফাত্রা –
“সুনৄরুর এপ্ততঙম, াঅপ্ততদ দাভীভা / াঅতফ তন্ধুভ সফপ্তয়, সবাদ্ধা  ফানুর / ওাপ্তমা সফপ্তয়প্ততভ ধাপ্তয়
ঢাফাভ ককদ / এঢ তীপ্যফাদ সঘাপ্তঔ সখাি য়াপ্তভভা / কপ্তপে াতি সঠপ্তম ততম, চন্মাম ওাতঢেও / শুদৄ ীভ
সবাদ্ধা দদ, ভপ্তিভ তফেড / াঅফাভ ন্তাদ স্বাফী প্তলাতভ এভা / াঅফাভাআ কপ্তপে লয় দতীফাতৃও ।”
(‘াঅতফ তন্ধুভ সফপ্তয়’, ‘ওতঢা ফগ্র : ফতিওা সদগুে’, ন: ৪১)
এঔাপ্তদাআ াঈদ্ভাতঢ লপ্তয় াঈপ্তঞপ্তঙ াআতঢলাপ্তভ দাভীপ্তঘঢদাাতী ধাঞ । সব াআতঢলা এঢততদ তঙম ‘তলচ
সটাতভ’(History) ঢা-াআ ফতিওাভ লাঢ থপ্তভ লপ্তয় াঈঞম ‘লাভপ্তটাতভ’ (Herstory) । ‘তন্দু দ্রাতি’,
‘ভিতঘি’, ‘ওন্যা’, ‘স্বয়াংভা ফাটি’, ‘ঢস্কভ ধামাদ’, ‘াশ্বপ্তফথ’, ‘াঢাপ্তভ সঙপ্তম’ প্রভৃতঢ ওতঢাপ্তঢ
াঅফভা এভ প্রতঢনমদ মি ওতভ । াোধও  ঢাতেও ঢপ্তধাথীভ পট্টাঘাপ্তবেভ াঈতি এঔাপ্তদ প্রডীথাদ সবাে
–
“সওাপ্তদা াংযয় সদাআ সব ফতিওা াতপপ্তবাপ্তকভ ঢচেতদ তুপ্তম থপ্তভপ্তঙদ নে ফাতৃওাপ্ততভ ধি
সণপ্তও, াঅলফাদ ওাম থপ্তভ াঈপ্তধতিঢ াপ্তন্তাী দাভী ফাপ্তচভ ধি সণপ্তও । ‘াঅফভা’
সণপ্তও ‘াঅফাভ’ া ‘াঅতফ’সঢ সধৌাঁঙাপ্তদাভ স্বভায়প্তদ সযাতঢঢ লপ্তয়প্তঙ লাচাভ ঙভ থপ্তভ
সূবে লীদ তদভাপ্তমাপ্তও ধণ-লাাঁঝা দাভী ফাপ্তচভ প্রতঢওাভলীদ বিডাভ সবৌণ াতপব্যতি ।
াসূবে স্পশ্যা দাভীপ্ততভ ওেস্বভ সঢা রুদ্ধ  াদতফঢ তঙম এঢততদ । এাভ ঢাপ্ততভ াভ
১

লপ্তয় ফতিওা তমপ্তঔপ্তঙদ ঠুতম-ধভাপ্তদা সঘাঔ াঅভ সযওম-ধভাপ্তদা লাপ্তঢভ সদ্রালওণা ।”
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এফদতও ফতিওা ‘ফাওে’  ‘ফ্রপ্তয়ট’সও ভাতভ ঢাাঁভ ওতঢাভ ফােপ্তফ াঅক্রফড ওপ্তভপ্তঙদ । ‘াঅধতদ
লুদ, ফাওে’ ওতঢাভ ততপ্তও মি ওভপ্তম চাদা বায় ওত ফতিওা সঔাপ্তদ তমপ্তঔপ্তঙদ –
“ওঔদ তপ্ল লপ্তম
নতণীপ্তঢ স্বকেভাচে লপ্ত
সেডীলীদ ভাষ্ট্রলীদ াঅপ্তমা-নতণীভ সাআ সতপ্তয
াঅধতদ লুদ ফাওে, সফপ্তয়ভা তও তপ্লপ্তভ সাতাী লপ্ত ?”
(‘াপ্তথেও নতণী’, ‘ওতঢা ফগ্র : ফতিওা সদগুে’, ন: ১১৫)
াঅাভ ‘ফ্রপ্তয়টপ্তও সঔামা তঘঠি’ ওতঢাপ্তঢ ওত নৄরুরঢপ্তিভ প্রতঢ ধিধাঢদৃি ফ্রপ্তয়টীয় ঢেপ্তও
প্রঢোখ্যাদ ওপ্তভ তমি ভাচদীতঢভ ভৄপ্তঔাযপ্তও সাঅব্রু ওপ্তভপ্তঙদ ভাতভ –
“নৄরুপ্তরভ সতপ্তল এও ািতঢ প্রঢেি
ততপ্তয়প্তঙ যাশ্বঢ যতি, নতণীভ ফাতমওাদা ঢাপ্তও
ফ্রপ্তয়ট াবুভ ফপ্তঢ টি সদাআ প্তম দাভী লীন্যফন্য ণাপ্তও
ধাপ্তয়ভ ঢমায় সণপ্তও াইরে া ওপ্তভ সধৌরুপ্তরভ প্রতঢ ।”
(‘াপ্তথেও নতণী’, ‘ওতঢা ফগ্র : ফতিওা সদগুে’, ন: ১৪০)
ওতঢাভ থাপ্তধ থাপ্তধ াআতঢলা  ফওাপ্তমভ সফম েপ্তদ ওত ফতিওা াাংস্কৃতঢও ভাচদীতঢভ লমতিও
াতপজ্ঞাপ্তদভ ধতে াপ্তও তুপ্তম থপ্তভ ঢীক্ষ্ণ ফাপ্তমাঘদাভ ম্মুপ্তঔ তাাঁি ওতভপ্তয় ততপ্তয়প্তঙদ । ফাপ্তমাঘও ধতভফম
ঘক্রঢী ফতিওা সদগুপ্তেভ ওতঢা ম্পপ্তওে প্তমপ্তঙদ –
“ঢাাঁভ ওতঢায় প্রথাদ তরয় দাভীযতিভ চাকভড দয়, দাভীত্তাভ তদধীতিঢ াতস্তপ্তত্বভ
াঈপ্তন্মাঘদ নৄরুর প্রথাদ ফাপ্তচ, ফাপ্তচভ যাপ্তদাআ, সব দাভী চীদ তিদীভ ঙদ্মপ্তপ্তয
নৄরুপ্তরভ তদঙও মামাভ াআেদ, সদলাঢাআ সপাো, সাআ দাভীভ ত্তাভ বণাণে স্বরূধটি তঢতদ
াঈপ্তন্মাতঘঢ ওভপ্তঢ ঘাদ াপ্তঘঢদাভ স্তপ্তভ সদপ্তফ তকপ্তয় । এাআচন্যাআ ঢাাঁভ ওতঢাভ বুপ্তও ওাদ
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ধাঢপ্তম াপ্তদও ফপ্তয়াআ সযাদা বায় এওঝা ঘাধা তীখে শ্বা, এওঝা কপীভ সিাপ্তপভ ভদু কচেদ
২

।”

দাভীাতী ওত ফতিওা সদগুে তধতৃঢাতিও ফাপ্তচভ এপ্তওাপ্তভ খপ্তভভ সওাডাভ ওণাপ্তও ঢাাঁভ ওমপ্তফভ
আঁঘপ্তি প্রস্ফুটিঢ ওপ্তভপ্তঙদ । নৄাঁতচাতী সযারপ্তডভ ওভাম গ্রা দাভী ফাচপ্তও ওীপাপ্ত ভৄলেফাদ ওপ্তভপ্তঙ ঢাভ
াঈতালভড স্বরূধ মা বায় দাভীভ ওঢেব্য তলপ্তপ্ত থাবে ওভা গৃলস্থমীভ েফপ্তও ফবে াতা সতয়া লয় দা সওদদা
এভ সওাপ্তদা াণে নদতঢও ভল্য সদাআ । এওচদ গৃলদ (House Wife) সপাভ সণপ্তও ফে ভাঢ ধবে ন্ত
এওদাকাপ্তি খপ্তভভ বাঢীয় ওাচ ওভপ্তম ঢাপ্তও শুদপ্তঢ লয় ‘তঢতদ তওছু ওপ্তভদ দা, তঢতদ গৃলদ’ । ওত
ফতিওা বুছপ্তঢ সধপ্তভপ্তঙদ এাআ সযারপ্তডভ তরুপ্তদ্ধ তপ্লী প্রতঢাতী ওামে ফাওে সাআ তধতৃঢাতিও
থাভাাতলওঢাভ ধিধাপ্তঢভ াঈত্তভসূতভ । সচন্যাআ তঢতদ ঢাাঁভ ‘াঅধতদ লুদ, ফাওে’ ওতঢায় ওামে
ফাওেপ্তও তঘাভধতঢভ াঅপ্তদ তপ্তয় প্তমপ্তঙদ – “াঅধতদ লুদ ফাওে, সও েতফও, সও েতফও দয় /
দতুদবপ্তিভ বাভা ফাফাাআপ্তদভ ওাতভকভ / শুদৄ ঢাভা েফ ওপ্তভ! / তযল্পভেক বাপ্তও তস্ত াঈধলাভ ততম / সাআ
েতফওগৃতলডী / প্রতঢততদ চম সঢাপ্তম, খভ সফাপ্তঙ, ঔাাভ াদায় / লািপাগা ঔাটুতদভ সযপ্তর ভাঢ লপ্তম /
সঙপ্তমপ্তও তধতট্ট ততপ্তয় প্ত প্ত ওাাঁপ্তত / স তও েতফও দয় ! / াঅধতদ লুদ, ফাওে, েফ ওাপ্তও প্তম ! /
গৃলেপ্তফ ফজুভী লয়দা

প্তম সফপ্তয়গুতম শুদৄ / খপ্তভ প্ত তপ্লীভ পাঢ সেঁপ্তথ সতপ্ত / াঅভ ওফপ্তভট শুদৄ

বাভ লাপ্তঢ ওাপ্তস্ত লাতুতি ! / াঅধদাপ্তও ফাদায় দা এাআ াতঘাভ”, (‘াপ্তথেও নতণী’, ‘ওতঢা ফগ্র :
ফতিওা সদগুে’, ন: ১১৫) । ফতিওা ঢাাআ মা বায় ওত ফতিওা ঢাাঁভ ওতঢাভ াতস্ত ফজ্জায় শুদৄফাত্র
দাভীভ ব্যতি স্বভপ্তও প্রওাতযঢ ওপ্তভদ তদ, ঢাপ্তও ওপ্তভপ্তঙদ ফতি স্বপ্তভভ তফতঙম কাাঁণা । এপ্রপ্তি াোধও
ঢপ্তধাথীভ পট্টাঘাপ্তবেভ াঅপ্তভওটি াঈতি াঈপ্তিঔ ওপ্তভ াঅফাপ্ততভ াঅপ্তমাঘদাভ াঅধাঢ াআতঢ ঝাদপ্তঢ ধাতভ –
“নৄরুরঢি দাভী-াতপজ্ঞঢাভ সব তস্তীডে ভূপ্তকামপ্তও তঘভততদ ােওাভাচ্ছন্ন কৃষ্ণ ফলাপ্ততয
ওপ্তভ সভপ্তঔপ্তঙ, ধাভাধাভলীদ সাআ লদাঃযব্দে ফেদ ওপ্তভাআ ফতিওাভ সাচ্চাভ াঅতপো ।

43 | P a g e

ঢাাঁভ াঅতপো তঢতফভতদাযী সূবে াপ্তমাপ্তওভ ফপ্তঢা, ঢাাআ ঢা াদপেস্ত  াপ্রস্তুঢ সঘাঔ
৩

থাাঁতথপ্তয় সতয় স্পিঢা  ঢীব্রঢাভ াতপাপ্তভ ।”

ঢথ্যসূত্র :
১।‘দাভী সঘঢদা : ফদপ্তদ  াতলপ্তঢে’, ঢপ্তধাথীভ পট্টাঘাবে , নৄস্তও তধতদ, ওমওাঢা - ৯, প্রণফ প্রওায :
২০০৭, ন: ১৯৯ ।
২।‘াাংমা ওাব্যথাভা : দাভী ফদীরা’, ধতভফম ঘক্রঢী, প্যাতধভা, ওমওাঢা – ৪, প্রণফ প্রওায :
২০০৪, ন: ৩৪০ ।
৩।

‘দাভীপ্তঘঢদা : ফদপ্তদ  াতলপ্তঢে’, প্রাগুি, ন: ১৯২ ।

াঅওভ গ্রে :
 ‘ওতঢা ফগ্র : ফতিওা সদগুে’, াঅদন্দ ধাতমযাে , ওমওাঢা-৯, প্রণফ াংস্কভড - ফাঘে ২০১২ ।

*কপ্ততরওা,াাংমা তপাক, াঅাফ তশ্বতযাময়

