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আশালতা স িংহের গল্প পড়হল মহন েয়, এ  যেন তাাঁ র জীবহনর গল্প। জীবহনর প্রতযক্ষ  অসিজ্ঞতার সনেযা  বাসেত গল্পগুসল পড়হত সগহয় নারীহেতনার ইসিত 

পাওয়া োয়। ‘আমার স্বচ্ছ শুিবুসি আমাহক োো সনহদয শ কসরয়া সদহব আসম তাোই কসরব। বৃথা যলাকসনন্দা এবিং যলাকমহতর িহয় যে  হি ও যে 

আবোওয়ায় আমার হৃদহয়  ঙ্কীর্যতা  ঘহে য খাহন আসম সকছুহতই থাসকবনা।’ একথা স্বয়িং যলসখকার । গহল্পর নারীেসরহের যক্ষহে একথা  তয প্রমাসর্ত েয়হছ 

বারবার। যলসখকা িাগলপুহরর মানুষ। িাগলপুর বলহতই মহন েয় এ স্থান বিীয়  িংসৃ্কসতর উৎ িূসম। শরৎেন্দ্র,বনফুল,সবিূসতিূষর্ প্রমুহখর  হি এই স্থাহনর 

আত্মার  ম্পকয । িাগলপুর ছাড়া অনযে কাটিহয়হছন  যলসখকা। তহব সশল্প- াসেতয অনুরাগী সপতার যেোনুকূহলয       আবালয সবকসশত েহয়সছল তাাঁ র 

প্রসতিা।রক্ষর্শীলতার যঘরাহোপহক একরকম উহপক্ষা কহর যগসছহলন সতসন। অল্প বয়হ ই শরৎেন্দ্র রবীন্দ্রনাহথর পাশাপাসশ যশসল  কীে  বায়রন ও তাাঁ র পড়া 

েহয়হগসছল।বািংলা   াসেহতয েখন কহলাল কাসলকলম প্রগসত পসেকার সবকাশ ঘহে  তখনই তরুর্ী আশালতার আসবিয াব । আশালতা স িংে  এর  াসেতয ৃসি 

সনহয় যতমন আহলাকপাত যকউ কহরনসন বলা োয় । স্বািাসবক অনযানয নারী যলসখকাহদর সনহয় যতামাহদর মহন যকৌতূেল  জন্ম সনহল সনহের সলঙ্কটি যথহক 

যতামরা  াোেয যপহত পাহরা ।  

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Women_writers_from_West_Bengal  

  জীবহন  মূলযহবাহের সবশ শতকীয় ‘সবশ্বা  িহির’  াসবযক প্রসতসিয়া েরা পহড় ‘কাসলকলম’ ও ‘প্রগসত’ পসেকায় । বািংলা  াসেহতয তরুর্ী আশালতার 

আসবিয াব ঘহে এই মহয়।  ১৯৩০-৩১ এর আসথযক মন্দা , সিতীয় মোেুহির প্রস্তুসত, যদহশর মহেয স্বােীনতা লাহির জনয সবসেে আহন্দালন, সবপ্লবী 

আহন্দালহনর জনয তৎপরতা, আগস্ট আহন্দালন ,প্রিৃসত  কারহর্ যদশ যতালপাড়। এই  িংকহের মেয সদহয় তাাঁ র োো। ঐসতোস ক   কারহর্ই গত সেশ ও 

েসলহশর দশহক  মাহজর সবসিন্ন যক্ষহে এহ সছল পসরবতয মাহনর োওয়া ।এর অনযতম একটি সবষয় সছল  মাহজ নারীর অবস্থানগত  পসরবতয ন । এই  ময় 

যথহকই গুরুত্ব যপহত থাহক নারীর স্বাসেকার তথা আসথযক স্বােীনতা । তাাঁ র একাসেক গহল্প- উপনযাহ   এই প্র হির উহলখ পাওয়া োয় । আশালতা স িংহের 

বযসি-জীবন সনহয় একটি সিসিওর সলঙ্ক যদওয়া েল।   

https://www.youtube.com/watch?v=KJBofv1O9Ec 

 

 বযসিগত জীবহন পুরুষতাসিক প্রথােীন জীবহনর েির্া সতসন  হয়সছহলন।  এ হবর িারা তাাঁ র মন আরও পসরর্ত েহত থাহক। বযসিক  িংকে েখন  মাহজর 

 িংকে েহয় ওহে তখন সতসন সনহজহকই সফহর যদখহত োন তাাঁ র যলখায়। মূলত নারীজীবহনর  ম যার আোহরই রসেত তাাঁ র গল্পগুসল।তহব এ ব গল্প  সলখহত 

সগহয় ফ্রহয়ি, ইয়ুিং, স মন দয বহিয়ার যলখা পহড়সছহলন সকনা তা স্পি না জানা যগহলও পাশ্চাতয  াসেতয, ইসতো  দশযহন তাাঁ র অনায়া  োতায়াত সছল।  

আত্ম ম্মান রক্ষার লড়াইহয়র কাসেনী য লাহয়র কল গল্পটি। এই গহল্প নারীপুরুহষর বাস্তব  ম্পহকয র ছসব উহে আহ । য লাইহয়র সদসদমসর্ েহয় অসর্মা আহ  

 ুরবালার বাসড়হত। রক্ষর্শীল পসরবাহরর গৃসের্ী   ুরবালা তার  তীহত্বর অেঙ্কাহর অলঙৃ্কত। তার যিপুটি  স্বামী তার একমাে আশ্রয়। তারই পরামহশয এই য লাই 

যশখার হুজুগ। স্বামীর বদসলর োকসরহত বারবারই তাহদর স্থানান্তহর যেহত েয়।  ারাসদন স্বেহস্ত  িং াহরর  ব পসরপাটি কহর যরহখ সনহজর একাকীত্ব মুছহতই 

অসর্মার  হি তার  াক্ষাৎ। এর আহগ পেযন্ত গহল্প েীর গসতহত কাসেনী এসগহয়হছ। সনপুর্   পাসরপাহেয  ুরবালা তার  িং ার  াসজহয় গুসছহয় যরহখহছ।পসরস্কার 

পসরচ্ছন্নতার যকান ত্রুটি যনই যকাথাও। এজনয তার যিপুটি স্বামীও অতযন্ত গসবযত।  সনজোহত আরামহকদারায় ততল প্রহলপ সনবারহর্র জনয কুশহন কারুকােয 

কহরহছ। য লাইহয়র প্রসত  ুরবালার আগ্রে যদহখ  তার স্বামী একটি য লাইহয়র যমসশন সকহন যদন। কারর্ তার েুসি ‘আজকালকার তবজ্ঞাসনক েুহগ যে কাজ  

 েহজ  অল্প  মহয় এবিং অল্প পসরশ্রহম েয় য  কাহজ অনথযক অসতসরি পসরশ্রহমর দরকারো যকানখাহন?  এরপর যমসশহনর  হি  হি য লাইহয়র সদসদমসর্ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Women_writers_from_West_Bengal
https://www.youtube.com/watch?v=KJBofv1O9Ec


আহ  বাসড়হত। সতসন অসর্মা গুপ্ত। এই মসেলাই গহল্পর নাসয়কা।  য   ুরবালার   তীহত্বর সবশ্বা   িংস্কাহরর   মূহল কুোরাঘাত কহর। অসর্মা গুহপ্তর  হি 

আলাপ েহয়  ুরবালার িাহলাই  যলহগসছল।  তার বয়  কম, যবাে েয় বাইশ-যতইশ, পরহন তার ছাই রহের শাসড়। অসতশয়  ুন্দরী না েহলও   ুশ্রী বহে। 

যবশিূষায়  পাসরপােয আহছ। যে যমহয়হক োকসর কহর জীসবকার  িংস্থান করহত েয়,  ুরবালা তার মহেয স্বতি বযসিহত্বর প্রতযাশা কহর। সকন্তু  েঞ্চলতা আর 

প্রগল্িতাই  তার যোহখ - মুহখ প্রসতফসলত।   ুরবালা ও  অসর্মার মহেয  ামাসজক অবস্থানগত তবষময    লক্ষর্ীয়।  দুজহনর মূলযহবাহের মহেযও ফারাক 

অহনকো। েীহর েীহর তাহদর  খয  জহম ওহে।  আর  ুরবালাহক অসর্মা যদহখ সফহরাজা রহের  হি কসিহনশহন শাসন্তপুহরর শাসড়হত  মুহখর োস মাখা িাহব 

,  ািং াসরক   ুহখর ছায়া  পহড়হছ  । এ  বাসড়হত  আ ার  পর যথহকই য  লক্ষয কহরহছ  আসতহথয়তার আন্তসরকতা। বাোসল পসরবাহরর বেূহদর য লাই 

যশখাহনা তার সবড়িনা মহন েয়। কারর্ তাহদর কাহছ এই সবষয়টি যগৌর্।  ািং াসরক নানান বযস্ততার মহেয সনহজহদর শখ পূরর্ করা বাসড়র মা-বউ যদর কাহছ 

যনোতই  অকল্পনীয়।  যলসখকা এই প্র ি উত্থাপহনর মেয সদহয় তৎকালীন  মাহজর যমহয়হদর অবস্থানটি যবাঝাহত যেহয়হছন। এই  ম যা আজও দূরীিূত েয় 

সন।  এহদর যথহক  ুরবালার অবস্থান দূরবতী। য  যেহকাহনা সবষহয় েহথি মহনাহোগী। অবশয গহল্প   ুরবালাহক আমরা মা রূহপ যদসখসন, বেূ রূহপই তার 

একমাে পসরেয়।  িীেীন প্রবাহ   ুহবশা ো যমুখী  অসর্মাহক তার যবশ লাহগ। য লাই যশখার  হি  হি নানা  ুখ-দুঃহখর গল্প েয় তাহদর মহেয। বনু্ধত্ব প্রগাঢ় 

েয় িমশ ।   ুরবালা  জানহত পাহর অসর্মা ও তার স্বামী একটি িাড়া বাসড়হত থাহকন।   তহব , তার স্বামী যবকার,  িং াহরর যবাঝা তারই কাাঁ হে। অসতসরি 

অথযও অসর্মা যপত  ুরবালাহক আরও যবসশ  ময় যশখাহনার সবসনমহয়।  গহল্পর কাসেনীর সিহেসলিং লক্ষয করার মহতা।    এত েীর লহয় এসগহয় েলা গল্পটি 

পড়হত পড়হত য ই  মহয়র  মাহজ যমহয়হদর অবস্থানটি  যেনা োয়। এখাহন বহল রাখা িাল, যলসখকা সনহজ বযসিগত  অসিজ্ঞতার সনসরহখ গল্প উপনযা  

সলহখহছন।  

 ুরবালা লক্ষ কহর অসর্মার স্বামী যবকার েহলও তার প্রসত েত্নশীল। তবশাহখর সবহকহল ঝড় জহলর কারহর্ সনতাই  হি কহর সনহয় োয় অসর্মাহক। উহেশয 

যে শুেু স্ত্রীহক সনহয় োওয়া নয়, তা  ুরবালার যবােগময েয় সন।  ুরবালা প্রশিং ার যোহখ যদহখ সনতাইহক- ‘আমাহদর িাহগয িাই বরাবর উহটা েহয় এহ হে। 

কর্ত্য ারা কাহজ যগহল যমঘ জহলর উপিম যদখহল আমরাই িহয় িাবনায় থাসক। আমাহদর জহনয কখহনা কাউহক িাবহত েয়সন।’   ুরবালার এই িাবনায় 

অসর্মার অবস্থান অহনক উঁেুহত মহন েয়। সকন্তু গহল্পর যশহষ যবাঝা োহব প্রকৃৃ্ ত  তযটি কী?   ুরবালা সনহজর গৃসেনীপনায়ৃ সনতাইহক েথােথ আপযায়ন কহর, 

বৃসিৃ্ র  ময় গাড়ীহত কহর বাসড় পাোয়।  অসর্মাসদ জাহন সনতাইহয়র স্বরূপ।  ুরবালার বহন্দাবস্ত কহর যদওয়া গাসড়হত যেহত যেহত সনতাই আরাম কহর যেলান  

সদহয় বহল – ‘যতামার ছােী খা া যদখহত ! বাঃ , রূহপর যজৌলুষ এমন যে, দু’দশ সমসনে তাসকহয় যদখহত েয়। ’ সনতাইহয়র নারী- যলালুপতার সদকটি অসর্মা 

ঘৃর্ার যোহখ যদহখ। অসর্মা সনহজই অ ম্মাসনত যবাে কহর। এত অপমান সক তার প্রাপয েহত পাহর?  পুরুহষর এই প্রবৃসর্ত্র কাহছ নারী অ োয়  সেরকাল । 

সনতাই যবাহঝসন তার কথা অসর্মাহক কতো আেত করহত পাহর। অসর্মা সনরুর্ত্র থাহক, এ ব কথার যকানও উর্ত্র যদয় না।এরপর েখন য  বাসড়হত সফহর 

 িং াহরর  বসকছু সবশৃঙ্খল যদহখ অসস্থর েহয় পহড়, তখন সনতাই তাহক কঠিন বাকযবাহর্ সবি কহর।  ারাসদন  বাসড়হত বহ  যথহক সনতাই তাহক যকাহনািাহব 

 োয়তা কহর না,  উপরন্তু তার যথহক  ািং াসরক সনপুর্তাও প্রতযাশা কহর। যমহয়হদর দাসয়ত্ব- জ্ঞান আর পুরুহষর দাসয়ত্ব জ্ঞান আর পুরুহষর দাসয়ত্ব- 

জ্ঞানেীনতাই পােহকর যোহখ পহড়। সনলযজ্জ  আহয় ী িসিহত য  বহল- ‘ যতামার ঘরকন্নার কাজ আমাহক কহর সদহত েহব না সক? দু’পয় া উপাজয ন করহত 

সশখহলই যমহয়হদর এমনই বাড় েয় বহে।‘ এ ব কথা অসর্মাহক েির্া সদত। তবু  বই য   েয কহরহছ। অসর্মা সনতাইহক আশ্রয় সদহয়হছ, তাহক পালন 

কহরহছ। সনতাইহয়র কদেযতাহক প্রশ্রয় না  সদহয়  যকান উপায় সছল না অসর্মার।  ুরবালার বাসড়হত প্রসতসদন  োসজর েহয়হছ সনতাই যে যকান অসছলায়। 

 ুরবালার ো য-পসরোহ র যকান উর্ত্র সদহত পাহরসন অসর্মা। নীরহব আড়ি  েহয় যথহকহছ য ।   ুরবালার  হি তার  ম্পকয  শুেু সশক্ষক- ছােীর সছল না। 

তাহদর উিহয়র মহেয প্রীসতর  ম্পকয  সছল েহথি মেুর। তার মহেয িমশ সবতৃষ্ণা এল।  ুরবালার আহ্লাদ, রস কতা যকানোই আর স্বান্ত্বনা সদহত পারল না 

অসর্মাহক। সনতাইহয়র সনলযজ্জতায়  ুরবালার কাহছ সনহজহক তার নীে বহল মহন েল। ‘ সনতাই বয়হ  তরুর্ নয়, যদসখহত সপ্রয়দশযন নয়,  তবু স্ত্রীর জনয  

তাোর এই বযগ্র অেীরতা , যপ্রহমর এই অদশযন - অ েনীয়তা  তাাঁ োর িাসর সমি লাসগল। ’ সকন্তু অসর্মার যমাহেই এ ব পছহন্দর সছল না।  ুরবালার 

োস তামাশা যেন তার অ েয যবাে েসচ্ছল। কারর্ সনতাইহয়র নীে প্রবৃসর্ত্র পসরেয় য  আহগই যপহয়হছ।   ুরবালার  কাহছ য   বই অজানা সছল। সনতাইহয়র 

আকসিক আগমন অহনক  ময় অসর্মার পহক্ষ সবড়িনার কারর্ েহয় দাাঁ ড়াত। পহরর  সদন অসর্মা বুসি কহর  কালহবলায় এহ  োসজর েয় । সনতাইহয়র 

কাজকহমযর সবরুহি অবহরাে গহড় যতালাই তার উহেশয সছল। সকন্তু  ুরবালার তদনসন্দন কাজকময থাকায়  ম্ভব সছল না  কালহবলায় য লাই যশখা। তাই য  

খাসনকো অ ন্তুি েয়।   ুরবালার োস  তামাশা যকাহনাসকছুই আর মহনাগ্রােী  েত না অসর্মার। এর পহরই আকসিক োকসরো যছহড় যদয় য ।  এই ঘেনায় 

সনতাইহয়র প্রেণ্ড আহিাহশর মুহখ পড়হত েয় তাহক। যবকার পরজীবী  সনতাইহয়র পরস্ত্রী-  যলালুপতা   েয  করহত পাহরসন য ।  সনতাই অথযননসতক কারর্ 

যদসখহয় তার োকসর ছাড়ার তকসফয়ত োইহল, অসর্মা তার সনলযজ্জতার  েহথি জবাব যদয়। ‘স্ত্রীহলাহকর উপাজয হন সদবয সদহনর পর সদন যকমন কহর আরাহম 

আছ, আসম েখন িাসব, তখন অবাক েহয় োই। … সকন্তু অমন কাজোও যশহষ যতামার জহনয যছহড় সদহত েল।’ নারীর প্রসত পুরুহষর যে যকান  োনুিূসত 

যনই, তার প্রসত  মীে যনই, যনই সনজ আত্ম ম্মানহবাে ো সদহয় য  অপহরর প্রসত কৃৃ্ তজ্ঞতা জানাহত পাহর। অসর্মাহদর েির্া কি যবাঝার মত যকান মন যনই 



কারও। এহদর সনঃ িতা আরও মমযাসন্তক। সনতাইহয়র কাহছ অসর্মার প্রাসপ্ত শুেুই অ ম্মান,- ‘ওঃ , যতহজর বের যদখ! যকন তুসম সক আমার সবহয় করা 

পসরবার যে যতামাহক  ম্মান কহর পাহয়র ওপর পা সদহয় বহ  খাওয়াহত েহব ? … ওহর আমার  তীলক্ষ্মীহর , ওনাহদর আবার ঈষযা ! ’ আর এক নগ্ন  তয 

উহে আহ  পােহকর  ামহন। এই  তয এতসদন  ুরবালারও অজানা সছল।  মাহজ যে এহদর অবস্থান যকাথায় তা আমাহদর কাহছ স্পি। সববাে- বসেিূয ত যপ্রম 

যে  মাহজর যোহখই শুেু কলসঙ্কত তাই নয়, য খাহন নারীপুরুহষর পারস্পসরক  যবাঝাপড়া গহড় ওহে না, এহক অহনযর হৃদহয়র স্পশয পায় না।  যে  ম্পহকয  

যকান  তযতা যনই, য খাহন যকান  ম্মান যনই, যকান যপ্রম যনই, প্রীসত যনই। তাই অসর্মার বসঞ্চত হৃদহয়র অশ্রু সনষ্ফলতার সদহক োো কহর। অথে অসর্মার 

মহন যকান পাপ বা যেদ সছল না, ো সনতাইহয়র মহেয যদহখসছ। পহরাহক্ষ অসর্মাহক বযবোর কহর সনতাই পরজীবীতার যে দৃিান্ত যরহখহছ, তা ঘৃর্য, সনন্দনীয় ।  

‘অপমাহন যবদনায় অসর্মার মুখ পািংশু েইয়া যগহছ। সনষ্প্রি  দুটি যোহখর  যকাল বাসেয়া অন্ধকাহর অজস্র অশ্রু ঝসরয়া পসড়হতহছ।’  ুতরািং ট্র্যাহজসি 

প্রকৃৃ্ তপহক্ষ অসর্মার।  

     ুরবালা তার স্বামী েরকুমাহরর কাহছ অসর্মা-সনতাইহয়র প্রকৃত ঘেনা জানহত পাহর। যদহশর বাসড়হত সনতাইহয়র সের-রুগ্ন স্ত্রী আজও যবাঁহে থাকায় অসর্মার 

 হি তার সবসেবি িাহব তনসতক সববাে েয়সন। এই  তয  ুরবালাহক একরাশ অন্ধকাহরর মহেয সনমসজ্জত কহর। য  তার গােয যস্থযজীবহন  পসবেতা শুসেতা বজায় 

রাখহত োয়।  সনতাই তবেকখানায় তার স্বামীর আরামহকদারায় বহ  সবশ্রাম কহরহছ,  ো পান কহরহছ--  এ ব  কথা যিহব  ুরবালার সনহজরই সববসমষা জন্মায়। 

কীিাহব  য  তার েহত্নর  িং াহর এত িুল কহর ? অসর্মার সনহজর পসরেয় সছল য  খ্রীশ্চান,  য  কারহর্ প্রথহম তার প্রসত সবতৃষ্ণা থাকহলও পহর তাহক গ্রের্ 

কহর। রক্ষর্শীল িাবনা যথহক  ুরবালা বহল – ‘সকন্তু েযাাঁ হগা , শুেু আমারই যতা নয়,  এমন কহর  েসকহয় য  আরও কত িদ্রহলাহকর বাড়ী ঢুহকহছ।’ 

 ুরবালার অনােুসনক প্রথাগত দৃসিহত অসর্মাহক েক, প্রতারক বহল মহন েহলও  তার যথহক সনতাইহয়র অবস্থান আরও অহনক সনহে। য কথা  ুরবালার মহন 

েহত যদসখ না। য  রক্ষর্শীল গৃেবেূর মহতা শুেু সনহজর ঘহরর শুসেতা রক্ষা কহর। এমনসক অসর্মা  িংসিি অেযাহয় জসড়ত য লাই যমসশনটিহক য  বাসড় যথহক 

অপ াসরত করহত োয়। সনহজর শখ -  াে  বই য  সব জয ন সদহত মনস্থ কহর । আর  েরকুমার প্রথহম তার স িান্তহক অসতরঞ্জন মহন করহলও  পহর   ম্মসত 

জানায়। সববাহের পূহবয  ুরবালার েরকায়  ুহতা কাো পহরাহক্ষ আশালতার সববাে পূবয জীবহনর কথা িরর্ করায় ।  ‘ েরকুমার মুহখ বসলহলন , ‘োও  - এ 

আবার যতামার বাড়াবাসড় ।’ সকন্তু মহন মহন খু ী েইহলন।  াধ্বী স্ত্রীহদর অসবেসলত সনষ্ঠা এবিং পসবেতা জ্ঞাহনর প্রসত শ্রিায় অসিিূত েইয়া মস্তক নত 

কসরহলন।’ অথযাৎ  তী াধ্বী স্ত্রীহলাহকর মেত্ত্ব প্রসতসষ্ঠৃ্ ত।  



 

মঞ্জরীর যবোয়াপনা গল্পটি (িারতবষয, তজযষ্ঠ ১৩৪১ ) নারী পুরুহষর অনবে যপ্রম সনহয় যলখা। সদসদ ও জামাইবাবুর  হি যবড়াহত সগহয় সশমূলতলায় বাসড়ওয়ালা  

নহরশ বাবুর  হি তার আলাপ। প্রথমসদন তার যথহক  পাওয়া ;েমৎকার ফুহলর কথা িুলহত পাহরসন মঞ্জরী । প্রকৃসতর সনিৃত আহবিনী উিহয়র যপ্রমহক 

আরও প্রগাঢ়তা যদয়। ‘সশমূলতলার সনজয জন পাবযতয প্রকৃৃ্ সত , বনময় আহবিন , ফাল্গুহনর ঈষদুৃ্ষ্ণ বাতা , আকাহশর ঘননীল – এ  মস্তই একহোহগ মঞ্জরী ও 

নহরহশর সের্ত্হক পরস্পহরর প্রসত আকৃি কসরয়া তুসলহত লাসগল।’ সকন্তু তাহদর  িন্ধ েহব অ বর্য ও তবষহমযর । তাই মঞ্জরীর বাবা তাহত রাসজ নাও েহত 

পাহরন। এমন আশঙ্কা তাহদর সছলই। সকন্তু  যশষঅবসে  মঞ্জরীর বাবা কনযা  ম্প্রদান কহরন। এই স িাহন্ত তার উদারমহনর পসরেয় পাওয়া োয়। জাতপাহতর 

 ঙ্কীর্যতার ঊহেয সতসন। সকন্তু তার মহতা সবেক্ষর্ মহনর মানুহষর কাহছ  মাজ এো প্রতযাশা কহর না। েসদও    ুর ুন্দর  এ বসকছু উহপক্ষা কহর  তরুর্ 

তরুর্ীহক সনহজর বাসড়হত যরহখসছহলন। সকন্তু তাহদর যপ্রহমর আসতশহেয একো সনন্দার গুঞ্জন ছড়াহত থাহক। মসেলা  সমসতহত য  সবষহয় কলরব ছড়াহত 

থাহক। নানাস্থাহন নহরশ ও মঞ্জরীহক যদখা োয় , তাহদর আহবহগর মুেূতয গুহলা অনাবৃত েহয় পহড় যলাকেকু্ষর  ামহন।    মাহজর তনসতক সবসেসনহষহের 

কাহছ এহদর যকান  ম্মান যনই, স্বীকৃসত যনই।  সমসতর অনযতম বযসিত্ব  রমা টিহপ যেহ  বহল ‘ টিলার উপর বহ  য ই দুই মূসতয  ।’ এই বযহিাসির আড়াহল 

আহছ  না - পাওয়ার দীঘয সনঃশ্বা । এক েরহনর  েতাশা  লুসকহয় থাহক এর আড়াহল। শুরু েয় নহরশ ও মঞ্জরীর োসরেয বযাখযান, রুসেেীনতা, অশালীনতা, সনহয় 

নানা কথা।  মাহজর  গড্ডাসলকা প্রবাহে িা মান যলাহকহদর  কথায়- ‘ মঞ্জরীর বাপহক আমরা বরাবর েীর সস্থর সবহবেক বহল জানতুম। সতসন যে েোৎ এমন 

অ ামাসজক একো সববাে যদহবন, রাঢ়ী বাহরন্দ্র একাকার েহয় েলৎ েহয় োবার পহক্ষ  াোেয করহবন,তা যক মহন কহরসছল?’ অথযাৎ  মাহজর সবসিন্ন যশ্রসর্র  

মহেয যে জল-অেল বযবোন সছল,  য   বই যে  েহজ উহপক্ষা করা োয়,  এই িাবনা  মাহজর কাহছ নতুন, এবিং অ ম্ভব প্রায়। তাই  েহজ এো 



গ্রের্হোগযতা পায়সন। আশালতা যদবীর স্বাতিয এখাহনই যে সতসন প্রথাগত অনযায় অসবোহরর  সবরুহি লড়াই কহরহছন। য ই সবহদ্রাহের  আর প্রসতবাহদর গল্প 

মঞ্জরীর যবোয়াপনা গল্পটি। নামকরহর্র মহেয িযািং শহের বযবোহরর লক্ষয বস্তুত পহক্ষ  মাহজর মানস কতার পসরবতয ন ঘোহনা । েসদও য  অহনক শতােীর 

মনীসষর কাজ।   

অ বর্য সববাহে  ম্মসত জানাহনার দায় একা  ুর ুন্দর বাবুর নয়, সতসন েসদ সপতৃৃ্ হত্বর কঠিন শা হন  যমহয়র সববাহে  অ ম্মসত  জানাহতন , তহব তা উিহয়র 

 ম্পহকয র মহেয ফােল েরাত। মাতৃেীন কনযাহক সতসন আর েির্া সদহত োন না। বাৎ হলযর কারহর্ই এই স িান্ত যনন  ুর ুন্দর।  সমসতর মসেলাহদর 

আহলােনায় যশানা োয়   ‘মাঝখান যথহক েয় যতা যলাক জানাজাসন যগালমাল  যোত।  ুর ুন্দর বাবুহক  যবাে েয় অহনকো দাহয় পহড়ই এমন োরা করহত 

েহয়হছ ।’ সপতার কাহছ  ন্তাহনর যেহের দাসবর যথহক   ামাসজক  ঙ্কীর্যতা লঘু েহয়  যগহছ।  ুর ুন্দর বাবুর মেনীয়তা এখাহনই প্রমাসর্ত।  

গহল্পর যশষলহগ্ন এহ   সমসতর অনযতমা  ুসমো গাসড়হত বাসড় যফরার পহথ যর হকাহ যর সদক সদহয় আ ার  ময় প্রকৃসতর সনসবড়  াসন্নহেয তার মহন পহড়হছ 

সনহজর বযসিগত িৃসত। যেখাহন  শুেুই আহছ না পাওয়ার েতাশ্বা । ‘ অহনককাল আহগ  শীতপাণু্ডর এমনই এক শুেহজযাৎো রাসেহত একজহনর কাহছ 

সনজয হন বসলয়াসছহলন … ‘’ য ই যছাে যথহক সনহজর মহনর মত কহর  গহড় তুহল যশষকাহল আমাহক সনহলনা।‘’  …  তাোর উর্ত্হর আর একজন বহুক্ষর্ 

সনঃশহে থাসকয়া বসলয়াসছল, ‘’ এ কথার উর্ত্র যে কী যদব আসম তা জাসনহন  ুসমো। সকন্তু আকাহশর তারার নীহে আজ এই কথা যে আমাহক বলহল  িং াহর 

আর  মস্তই িুলব, আর  বাই িুলহব , সকন্তু এ কথা কখহনা  িুলহত পারব না ।‘’  

‘’সকন্তু তাহত আমার দুঃখ পড়হব না োপা । ‘’ 

‘’ ুসমো , তুসম যতা  বই জান। বাপ মাহয়র এহকবাহর মত যনই। ‘’  

 সপতা-মাতার োওয়া-পাওয়াহক স্বীকৃৃ্ সত সদহত সগহয় সনজস্ব মতামত যিহ  োয়। অপ্রাসপ্তর েির্ায় বযাকুল েহয় ওহে  ুসমোর মন। য ই ব িৃসত শুেু তার 

 ম্পদ েহয় থাহক। য সদহনর তন্বী সকহশারীর প্রথম যেৌবহনর সদনগুসল যতা জীবহন আর কখহনাই সফহর আ ার নয়। বতয মান  জীবহন  অহনক বাহুলয 

আসতশহেযর মহেয তার সদনগুসল োসপত েহত থাকহলও য ই যপ্রম, অনুিূসতর  আস্বাদ আর কখনই  য   পায়সন। একথা  ুসমো সনহজর বযসিগত অসিজ্ঞতা 

সদহয় বুহঝহছ। মহনর য ই যগাপন প্রহকাহষ্ঠ  মাহজর প্রহবশাসেকার যনই। মঞ্জরী ও নহরহশর অবাে যপ্রম  যবোয়াপনা  বহলই  খযাত েয়  ুসমোহদর যোহখ । 

েতই  সনন্দা – কলরব গুঞ্জন  মাহজর আকাশ বাতা হক দূসষত করুক না যকন , মঞ্জরীর যপ্রম যকান বাো মাহন না , য  অবাে , েঞ্চল , এবিং যশষ পেযন্ত জয়ী 

েয় ।  এখাহনই যলসখকার স্বাতিয । সনহজর  মহয়র যথহক সতসন অহনক এসগহয়। এখাহনই তাাঁ র প্রসতষ্ঠা । ‘ কল  াথযক   ৃসি আ হল স্রষোর আত্মরেনা । 

একথা আশালতা যদবীর প্র হি প্রহোজয। যকান যকান গল্প তাাঁ র জীবন-  মৃ্পি েহলও পাসরপাসশযক জীবন অসিজ্ঞতা  পুি অহনক গল্প কল্পনা ও তশসল্পক 

দৃসিিসির স্পহশয  জীবন্ত ও বাস্তব েহয় উহেহছ। ‘ শরৎেন্দ্র  ও গল ওয়াসেয  ‘ প্রবহন্ধ আশালতা সনহজই জাসনহয়হছন , - ‘’  াসেহতযর মাহঝ  সনহজর জীবহনর 

গিীর অনুিূসত এবিং অসিজ্ঞতার স্থান রহয়হছ  সকন্তু য ই ত  ব নয়;   তাহক এমন কহর প্রকাশ করা েহয়হছ  যে , সনসখহলর আনন্দ যবদনাহক য  উদহবল 

কহর তুহলহছ । সবষয়ো বযসিগত অসিজ্ঞতা এবিং অনুিহবর উপর প্রসতসষ্ঠত েহত পাহর ; সকন্তু সবষয়বস্তুহক আশ্রয় কহর যে আহলাক সবকীরর্ েহচ্ছ য খাহন 

বযসির ছায়াপাত যনই,  কহলর য ৌন্দহেযাৃ্নু্মখ  হৃদয়হক্ষহে য  আহন্দালন তুহলহছ। ‘’  যলসখকা অহনক ময় সনহজহকই কল্পনার রহে ফুটিহয় তুহলহছন। 

কল্পনার মেয যথহকই আত্মানু সন্ধৎ ু পােক সনসবড় জীবন  তযহক খুাঁহজ যপহত পাহরন। তখনই  াথযক েহয় ওহে যলখহকর  াসেতয  ৃজন। মেযসবর্ত্ পসরবাহরর 

নারী পুরুহষর পারস্পসরক  ম্পহকয র গিীর সবহিষর্ সনহয়ই যলখা আশালতা স হের  গল্প। এই েরহনর  গহল্পর জনসপ্রয়তা  সেরকাহলর।   

তথয ূে 

শ্রীকুমার বহন্দযাপােযায় ঃঃ  বি াসেহতয উপনযাহ র োরা 

 ুকুমার য ন ঃঃ বািালা  াসেহতযর ইসতো  

আশালতা স িংে ঃঃ আশালতা স িংে রেনাবলী 

শম্পা স নো ঃঃ আশালতা স িংহের  ৃসিহলাক 



  

এখাহন অসত  িংসক্ষপ্ত প্রশ্ন যদওয়া েল। সনহের সলঙ্কটি যদহখা ।  

https://forms.gle/GKEHtrrRswKsbnmx8 
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