েমর অস িতেত ‘সু িম া’ ও ‘ নারা’ : সমস ার খাঁেজ
ড. অিভিজৎ গে াপাধ ায়
অধ
িখিদরপু র কেলজ
রবী নােথর ‘রাজা ও রাণী’ (১৮৮৯) নাটেকর অন তম

ধান দু ই চির হেলা জল র-রাজ িব মেদব

এবং কা ীেরর রাজকণ া সু িম া। সু িম ার আেরা এক পিরচয়, পিরণয়সূ ে

িতিন িব মেদেবর

ী।

নাটেকর মূ ল পা -পা ীও এঁরাই। রাজা ও রাণীর স েকর জিটল িবন াসই য এ নাটেকর ভরেক
তা বলার অেপ া রােখ না। রাজা িব মেদব রাণী সু িম ােক গভীরভােব ভােলাবােসন। রাজকতব েক
অ ীকার কের িতিন একা ভােব ম

থাকেত চান

অ ঃপু র বশী ি য় হেয় ওেঠ তাঁর। রাজা

েমই

এমনিক সু িম ার মােহও িতিন এতটাই আ
প েছায় না তাঁর। সু িম া িঠক এর িবপরীত।

ধু সু িম ার

েম। তাই রাজসভা থেক রাজ-

জােদর ভােলা-ম
হেয় পেড়ন য
কৃত জীবেনর

অ ীকৃিত িনেয় গেড় ওঠা এই ভােলাবাসােক চান না সু িম া। ব ি
বঁেচ থাকার চেয় জন-কল াণ তী রাজমিহষী হেয় বঁেচ থাকাই

িবষেয় হেয় পেড়ন উদাসীন।
জােদর হাহাকার কােন িগেয়
িত, সমাজ ও সংসােরর
রাজার

িত

েম আকাি তা হেয়

য় তাঁর কােছ, অিধকতর

য়ও

বেট। রাজা যখন বেলনঃ
‘অ ের তামার গৃ হ—আর গৃ হ নাই—
বািহের কাঁদুক পেড় বািহেরর কাজ। ’

(‘রাজা ও রাণী’)

তখন সু িম ার উ রঃ
‘রাজ , তামার আিম অ ের বািহের
অ ের

য়সী তব, বািহের মিহষী। ’

(‘তেদব’)
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নাটেকর

টা জল ের হেলও কািহনীর অনু সরেণ তা প েছেছ কা ীের। রাজা িব মেদব ও রাণী

সু িম া—উভেয়র কেথাপকথন সূ ে ই বাঝা যায়,

ম স িকত উপলি েত এেক অপেরর িবপরীত

ম েত অব ানকারী তাঁরা। রাজা যখন বেলনঃ
‘জীণ রাজকাযরািশ চূ ণ হেয় যায়
তামার চরণতেল ধূ িলর মাঝাের। ’
তখন তাঁর

মেক চূ ড়া

(‘তেদব’)

নতা বেল মেন হয়। অন িদেক সু িম ার উ রঃ
‘ িনয়া ল ায় মির। িছ িছ মহারাজ,
এ িক ভােলাবাসা? .....

....

....

তু িম ামী—আিম ধু অনু গত ছায়া,
তার বিশ নই,—আমাের িদও না লাজ,
আমাের বেসা না ভােলা রাজ র চেয়। ’
সু িম ার এই জবাব আ ে েমর অিতির

িচ

(‘তেদব’)

দশে েমর গভীরতায় উ ল। সু িম া আেরা

বেলেছঃ

সু িম া জােনন রাজার

দেয়র

‘...

... ... ান িদও দেয়র পােশ

সম

দয় তু িম িদেয়া না আমাের। ’

কৃত অিধকার হওয়া উিচৎ

দেয়র পােশ, মাঝখানিটেত নয়। িনেজর

ণয়ীর কােছ িনেজর

(‘তেদব’)

জা-কল াণ। তাই তার ঠাঁই রাজার
েমর

ানিটেক এভােবই সংকুিচত

কর ত চান সু িম া। রাজা িব মেদব ম ীমহাশেয়র ারা আিনত রাজকােযর বারতােক ‘িমেছ উপ ব’
বেলেছন। তা যন তাঁর কােছ সামান িবে র কারেণ ঘটা তু
সাবধানতা। ’ িক
রাণীর

াচারী

কথা তু েল ‘িব , বৃ

কৃত রাজকায পালন িক া দশে ম— স তা
েম ম

অমােত র অিত

তঃ ূ ্ত নদী বােহর মেতা।

রাজা ঘােরর বেশ যিদ সবদাই মেন কেরন ‘ জা সু েখ আেছ’ িক া

‘ধান পূ ণ বসু রা’—তেব তমনিট সত নাও হেত পাের। িক রাণী তা তমন ভােব মাহা নন, তাই
িতিন নেত পান

জােদর কাতর ক

র। তাঁর কথায়ঃ
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‘ওই শােনা

েনর

িন—সকাতের

জার আ ান। ওের বৎস, মাতৃ হীন
না

তারা কহ, আিম আিছ—আিম আিছ—

আিম এ রােজ র রাণী, জননী তােদর। ’
রাজা ও রাণীর দৃ ি ভ ীর
চলার
অ

েভদ এখােনই। আর এখান থেকই রাণীর নতু নভােব িস া

। রাজা িব মেদেবর ব ি মু খী

আসি

মৃ ি কার

(‘তেদব’)
হণ, পথ

ম যখান থেক কতব িবমু খ হেয় লু টায় রাণীর পদ াে ,

আর অসংযেমর বাসনায় ভাসােত চায় গাটা জল র রােজ র

জাকূেলর ভিবষ ত,

শিবচু ত হেয় ধীের ধীের তােক কের তােল মত - কৃিতর সােথ বিহঃস কহীন—িঠক

সখান থেকই রাণী সু িম ার

ম হয় আপন ধারণীশি েত উ ল, উে ল জন-মানেবর

িত

কতব া য়ী। িতিন য রাণী! রাজা আ িবেভার ও কতব -িব ৃ ত হেলও িতিন তা হন কমন কের?
রাজার কতেব র ভাগ ও দায়ভার য তাঁরও একথা ভােলন িন রাণী। আর তাই, পিত- েম পরম
সৗভাগ বতী হেয়ও বারংবার রাজােক বাঝােত ব থ রাণী সু িম া শষপয
িস া

হণ কেরেছন। জল র রাজ

সু িম ার ব িত মী িস া

রাজগৃ হ পিরত ােগর

ছেড় চেল গেছন সু িম া কা ীেরর উে েশ ।

জােগ,

িক নারী-পু েষর স কায়েণর এক িবরল দৃ া ? রবী -নািয়কা না হেয়

অন কােনা নারী হেল িক সু িম া এই ব িত মী িস া
রাণী বেলই িক সমােজর আর পাঁচটা সাধারণ নারীর ঊে
িচ াশীল সু িম া তাঁর বৃ হ র
িব মেদেবর আ সু েখ চািলত

েমর লে
মেক যেথ

হণ ও তার কিঠন

েয়ােগ অসফল হেতন?

উেঠ রাজ ও রাজ বাসী স েক গভীর

প ছেত উেদ াগী হেয়েছন আর তু লনায় রাজা
ু

বেল মেন হেয়েছ তাঁর? হয়েতা তাই। ‘রাজা ও

রাণী’ নাটক স েক সমােলাচকেদর সাধারণ মতিট হেলাঃ ‘রাজা ও রাণী’ নাটেকর ক ীয় গিতিট
রাজা ও রাণীর স েকর অ িবেরাধ তথা
এটাও সত য, এ কােনা সাধারণ নর-নারীর

ম ও ত িনত

ে র ল ণা া । তেব সে

নয়—“তারা দু ই িবিশ নর-নারী—তােদর

সে
মও

কােনা বাঁধ া রীিতর নয় এবং পিরণিতও স ূ ণ তােদর িনজ । ”১ য যু ি র আ েয় থেক সু িম া
রাজা িব মেদেবর
এক ব িত মী িস া
পার

বল অিব াসী ও

া

মভাবনার ঘরােটাপ থেক মু ি

পেত চেয়েছ তােক

বেলই ধের িনেত হয়, যিদও আদশগত িদক িদেয় তা য নারী-পু েষর

িরক স কায়েণর এক দু লভ িবন ােস

িথত হেত পাের তা আমরা পরবতীেত হনিরক

ইবেসেনর ‘ নারা’ চির িটর সােথ ‘সু িম া’ চিরে র তু লনামূ লক আেলাচনায়

কের তু েল ধরার

চ া করেবা।
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ভারতীয়, িবেশষতঃ বাঙালী সমােজ নারী-পু ষ স কায়েণর বাঁধ া গৎ বা ছেক বাঁধ া িবন ােসর বাইের
িগেয় রবী নাথ তাঁর ‘রাজা ও রাণী’ নাটেকর সু িম ােক দখােত চেয়েছন। সু িম ার রাজ -ত ােগর
কিঠন সংক

বা ত পালেনর িস া িট নাটেক অিত

ি শ দৃ েশ িবভ

ততার সােথ তু েল ধরা হেয়েছ। পাঁচ অে ও

‘রাজা ও রাণী’ নাটেকর ি তীয় অে র তৃ তীয় দৃ েশ ই (অথাৎ নাটক যখন মা এক-

চতু থাংশ অ সর হেয়েছ) রাণী সু িম া পু েষর ছ েবেশ জল র রােজ র রাজপু রী এবং রাজা
িব মেদবেক

ছেড় চেল

গেলন। এত

াভািবকভােবই আবারও য

ততার সােথ রাণীর রাজা ও রাজ ত ােগর ঘটনািট

িট মেন জাগায় তা হেলা—তেব িক রাণী িব মেদবেক ভােলাবােসন

না? এখান থেকই মূ লতঃ সাধারণ

ম ও আদশগত

আ েকি ক ভােলাবাসার ধমই হেলা এই
অিধকারিটেক ছাড়েত চায় না, অথচ

য, তা িকছু েতই িনেজর আ সু খ অথবা

মতা আর

তাপ িদেয় নারীর দহেক বাঁধ া গেলও,

কখেনাই বাঁধ া যায় না। এ পযােয় রাণী সু িম ার মন
তা হেলা, িব মেদেবর মাহমু ি

ঘটােত ও

িক রাণী সু িম ার রাজগৃ হত াগ অথবা
রাজা

েপ

মা

িত া িদেতই িক সু িম ার

েমর িবেরােধর সূ পাত। রাণী তা জােনন
দেহর
দয়েক

িবচাের য সত িট আমােদর চােখ ধরা পেড়

জাকূেলর

িত রাজার কতব েবাধেক জািগেয় তু লেতই

দেক তার ব ি ে েমর ঊে

াপন কের

জা- িমক

েমর নীরব ও গভীর এই আ ত াগ? রাণীর িবে েদ রাজার

মেনর আস অ দােহর কথা ক না কের রাণী অ

ে

কাতর হেয়েছন বেট—তবু ;

“ য সেত আেছন বাঁধ া
মহারাজ রাজল ী কােছ, কভু তাহা
সামান নারীর তের ব থ হইেব না। ”
ব তঃই এখােন আদেশর পেথ চািলত নারী-মেনর

(‘রাজা ও রাণী’)

নাটেকর রাজা-রাণীর পার

িরক

েমর

ে র থেকও বেড়া হেয় উেঠেছ। অন ভােব বলা যায়, রাণী সু িম ার িব ম-িবে দই নাটেক এই
‘সামান নারী’-র অসামান হেয় ওঠার পথ

ত কেরেছ।

নরওেয়র নাট কার হনিরক যাহান ইবেসেনর ‘A Doll’s House’ (১৮৭৯) নাটকিট এক িববািহতা
নারীর ভাগ িবড় নার গ । নাটেকর ক ীয় চির িটর নাম নারা। নারা হলমার-এর
সহ সু খী পিরবার হলমােরর। নারাও সু খী হলমারেক পেয়। িক
অপরাধ তােদর দা ত স েকর িভতিটেক নিড়েয় িদল।
পিরবতন।

নারার একিটমা

ী। স ান
ভু ল অথবা

নারার জীবেনও ঘটল এক বেড়া

ামীর অসু তার কারেণ একসময় বড় অে র টাকা ধার কেরিছল নারা, িক

ামীেক

জানেত দয় িন তা, আর ক কের হেলও িকি েত িকি েত সই টাকা শাধ কের চ লিছল নারা।
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একসময়

ামীর িচিকৎসার টাকা সং হ করার জেন বাবার সই জাল কেরিছল নারা। সমাজ ও

আইেনর চােখ যিদও তা অপরাধ তবু তা স কেরিছল ামীর

িত তার ভােলাবাসা

ামীেক বাঁচােনার উে েশ ই। নারার মেন এই িব াস িছল য, যিদন তার
পারেব, সিদন স িনেজ এিগেয় এেস আর িনেজর ওপর সম
করেব নারােক। িক

কােশর জন ও

ামী সব কথা জানেত

অপবাদ টেন িনেয় িন য় র া

নারা ভু ল ভেবিছল। তমনিট হেলা না। হলমার যখন ঘটনািট জানেত

পারেলা, তখন স নারােক ি িমনাল বেল িতর ার করেলা আর নারার কাছ থেক িববাহ িবে দ
চাইেলা। নারা বু ঝেত পারেলা— য ভােলাবাসার িভতটােক আঁকেড় ধের স এতিদন ধের সু েখর
দখিছল আসেল স িভতটা িছল কাঁচা। নারা বু ঝেত পারেলা সু েখর আকর ভাবা সংসাের আসেল স
িছল একটা পু তুল। নারার এই আ -উপলি

থেকই তার জীবেনর পরবতী িস া

হণ আর

নাটেকর পেরর ঘটনা ম িল িনিদ হেয় যায়। নারা হলমারেক পিরত াগ কের ও িনেজর জীবেনর
কৃত অব ানিট িচি ত করেত িচরতের সংসার ছেড় চেল যায়। নাটেক নারার উপলি িট এমনঃ
“Helmer, when I was at home with papa, he called me his doll-child, and he
played with me just as I used to play with my dolls. And when I come to live
with you .......... I was simply transferred from papa’s hands into your’s. You
arranged everything according to your own tastes, and so I got the same tastes
as your else. I pretended to ......... I have existed merely to perform tricks for you
......... and our home has been nothing but a playroom. I have been your dollwife, just as the home I was papa’s doll-child......”২
ধু মা

িপতার বা

ামীর হােতর পু তু ল বেল িনেজেক ক না করাই নয়, সইসে

নারা একথাও

জািনেয়েছ—
“You (Helmer) and papa have committed a great sin against me. It is your fault
৩

that I have made nothing in my life.”

সমাজ ও সংসাের নারী জীবেনর এই ব থতার উপলি
কাঠিবড়ালী’ (‘Er det mitt lille ekorn’)
জ

নয় নারীর এই গাপন ব ি

আর নারীর

িত পু েষর ‘আমার ছা

প কথার মােঝ িনিহত তাি েল র বাধ থেকই হয়েতা

াত তা। একজন আধু িনক মন

ও সেচতন বাধ স

িহেসেব িনেজর পিরবার আর গাটা সমাজেক িচনেত পেরেছ বেলই নারা শষপয

নারী

হলমার ও তার
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সংসারেক ত াগ করার মেতা কিঠন ও কেঠার িস া
নারী িহেসেব বাঁচ ার

িনেত পেরেছ। কােরা ী িহেসেব নয়, একজন

াধীনতােক বেছ িনেয়েছ স। আ -অনু স ান আর িনেজেক িশি ত কের গেড়

তালার তািগেদই নারার এ িচর-িন মন।
হলমার তার
সবার

ী- ক সংসাের থেক যাবার পরামশ িদেয়েছ। নারােক স মেন কিরেয় িদেয়েছ য,

থেম নারা একজন ী এবং কােরা স ােনর মা। িক

নারা জানায়ঃ

“I don’t believe that any longer. I believe that befoe all else I am a reasonable
human being ...... I must stand quite alone. If I am to understand myself and
everything about me. It is for the reason that I can’t remain with you any
longer.”৪
একজন নারী, য তার এতিদেনর সংসার,

ামী আর স ানেক ফেল অবলীলা েম চেল যেত পাের

িনেজেক িশি ত কের গেড় তালার জেন , তার আ িব াস আর ব ি
সহেজই অনু মান করা যায়। িনেজর
ামীর দওয়া িবেয়র আংিটিট পয

স তােক িফিরেয় দয়, িফিরেয় নয় িনেজরিটও।

পা র কেরন তা িছল ‘ব

নাটেকর বু লা ও তপন— নারা ও

বল তা

কৃত সামািজক অব ানিট খু ঁেজ পেত নারা এতটাই মিরয়া য

‘A Doll’s House’ নাটক এবং নারা চির িট অবল েন শ ু িম
নাটকিটর

েবাধ য কেতাটা

‘পু তু লেখলা’ নােম য বাংলা

পী’-র এক উ ল ও উে খেযাগ
হলমােরর

েযাজনা। ‘পু তুলেখলা’

িত প। এ নাটেকর বু লুও িমেথ িদেয় গড়া

পু তু লেখলার সংসার ত াগ কের বিড়েয় পেড় িনেজর আ -পিরচেয়র অনু স ােন, িচি ত করেত চায়
সমােজর মােঝ তার িনেজর

কৃত অব ানিটেক। নারীর আপন

কৃিত থেকই

হয় তার ব ি

উে াচেনর নব-পিরচয়।
‘A Doll’s House’ নাটকিট স েক য়ং নাট কার িলেখিছেলনঃ
“A woman can not be herself in the society of the present day, which is an
exclusively masculine. Society, with laws framed by men and with a judicial
system that judges feminine conduct from a masculine point of view.”৫
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িনঃসে েহ বড় কিঠন কথা এ িবষেয় কােনা সে হ নই। িতিন আেরা বেলনঃ
“She (Nora) has committed a forgery and she is proud of it, for she did it out of
love for her husband with his common place principles of honour is on the side
of the laws and regards the question with masculine eyes. Spiritual conflicts
oppressed and bewildered by the belief in authority, she loses faith in her moral
right and ability to bring up her children ........... love of life, of home, of
husband and children and family. Here and there a womanly shaking off of her
thoughts”৬
উপেরা

উ ৃ িতিটর মেধ রি ত নারীর ( নারা) আদশগত ভাবনািটেক যিদ আমরা ‘রাজা ও রাণী’

নাটেকর সু িম া চির িটর সােথ মলােত চাই, তেব দখেবা

ণধেম, চির - বিশে

ও ভাবনার সু ের

তারা এক। সাধারণভােব, রাণী হান বা সাধারণ নারী—এঁরা সকেলই তাঁেদর িনজ িনজ জীবেন য
চারিট ‘স’-এ বি ত সত ও িব ােসর বা ব িভতিটর ওপর ভর কের দাঁিড়েয় থােকন স িল হেলা—
সমাজ, সংসার,

ামী ও স ান। আ -িনভরশীল নারী

ায়শঃই পু েষর

িটর অথবা অসহেযািগতার

কারেণ এই চারিটর য কােনা একিট, দু িট, িতনিট অথবা সব কিটরই দায় বহন কের চেল। অেনক
সময় তার এ দায় হেয় ওেঠ সারা জীবেনর।

বা পিরে ি ত যত বড় হয়, নারীর আ -

অিধকারেবােধর সীমািটও তত বড় হেত থােক। এই বৃ হ র আদশেবােধর িনিরেখই সু িম া ও নারার
ব ি - াত েবােধর জাগরণ সহ তােদর সামি ক উপলি

িলেক িচি ত করেত হেব।

সু িম া নাটেকর এক ােন িনেজেক ‘সামান নারী’ বেলেছন। এ থেক
সে ও সু িম া অহং-মু । মেন রাখেত হেব, রাজা িব মেদেবর
তার ভােলাবাসার

িত

মাণ হয় রাজরাণী হওয়া

বল ভােলাবাসােক অ ীকার কের বা

বল অস িত পাষণ কেরই সু িম ার জল র রাজ ত াগ। মেন রাখেত হেব,

জল র রােজ র রাণীও আদেত এক গৃ হী নারী।
যিদ কিঠন হয় তেব রাণীর

ে

থাগতভােব সাধারণ সমােজ নারীর পিতগৃ হ ত াগ

তা আেরা বশী সু ক িঠন ও লাকল ার হওয়াই

াভািবক। উ র

চিরেতর সীতােকও িনয়িত- ব েণ এই লাক-সমােজর কারেণই ধির ীর বু েক আ -িবসজন করেত
হেয়িছল অথচ স লা না আপন গৃ হত াগী পিত রামচ েক কখনই পেত হয়িন। সীতার পাতালেবশও পু ষ-শািসত সমােজর িব ে

নারীর একক

িতবাদ। ‘রাজা ও রাণী’ নাটেকর িব ম

“ েম বা েবর সীমােক ল ন করেত িগেয় সত েক হািরেয়েছ। ”৭ আর সই একই সত েক আিব ার
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করেত পেথ নেমেছ সু িম া।

ামীর অপার

েমর

িত অস িত জািনেয় গৃ হত ােগর অটল িস া ই

তােক নারার সমধমী কের তু েলেছ।
মেন রাখেত হেব, ‘রাজা ও রাণী’ নাটকিট ‘A Doll’s House’ নাটেকর এক দশক পের লখা। এক
দশক

ধু নয়, কেয়ক শতক পিরেয় গেলও সমােজ নারীেদর

‘রাজা ও রাণী’ নাটকিটর সমােলাচনা

কৃত অব ানিটর পিরবতন ঘেটিন।

সে একসময় এডওয়াড থ স িলেখিছেলনঃ

“Ibsen’s influence has been considerable on the younger school of Bengali
writer’s, I can not say if Rabindranath, in these earlier days, had read ‘A Doll’s
House’ but the resemblance between Nora & Sumitra is striking, and not
accidental”৮
তঃই এ ম েব সু িম া চিরে র উপর নারার পেরা
অধ াপক ও গেবষক সু েবাধ চ

ভােবর কথা বলা হেয়েছ। অন িদেক

সন ে র মেতঃ

“The King and the Queen is a complex drama with a large number of characters
and it is not difficult to trace Ibsenist’s influence in the portraiture of the queen
Sumitra who refuses to be a mere doll and wants to assert her rightful place as
the mother of people.”৯
উপেরা

ম েব , রাজ-অ ঃপু েরর িচরাচিরত পু তু ল না হেয় রাজমাতা হওয়ার য সু

সু িম ার ভিবষ ৎ পথ িনেদশনার শি
হেয়েছ। অবশ িব

আকা া

হেয় উেঠেছ তােক নারার ভাবনার সমধমী কের তু েল ধরা

সমােলাচনাও আেছ। সমােলাচক

অেশাক সন সু িম া ও নারার তু লনািটেক

একটু ‘Far Fetched’১০ বেল মেন কেরন। অধ াপক সৗিম

বসু র মেত১১— নারা তার গৃ হ-পিরবার

ত াগ কেরেছ সমােজ তার (বৃ হ র অেথ নারীর) অব ানিট বু েঝ নবার তািগেদ, আর অন িদেক
সু িম া গৃ হত াগ কেরেছ দেশর জন ।

জাগেণর ম েলর জন সু িম ার এই আ ত াগেক নারার

তু লনায় অেনক বশী উৎকৃ মেন হওয়ােতই িতিন সু িম ােক তু লনা কেরেছন ‘ জায়ান অ আক’-এর
সােথ। িক

আবারও বলেবা, রাণী িক া ‘সামান নারী’ নয়, ব ি

আিম’র সাধারণ ল ণা া

াতে ই এঁেদর জীবেনর িস া িট এেক অপেরর পিরপূ রক। অনু ভূিতর
সু িম ার ব ি -আিম’র

াতে

জাকল াণ নামক উ তর আদশিটও যু

িটেতও তাই। যিদও
হেয় রেয়েছ। আসেল
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সু িম ার ব ি -আিম’র

িতেরাধেক (যা রাজা িব মেদেবর তী অনু রি

সমি -আিম’র (যা রাণী সু িম ার

জা-কল াণকামীতার

েপ তাঁর

িত ধািবত) যা

ভ বাধ থেক সৃ ) তু ল মূ ল কের তােল—

তােক তু েল ধরাই যিদ ‘রাজা ও রাণী’ নাটেক নাট কােরর মূ ল ল

হয় তেব নারার

ে

আপাত

এবং আদশািয়ত অেথ তা হেব বাইেরর নারী স া’র ( ী-স া) সােথ িভতেরর নারী স া’র (আদশ
নারী-অ ঃস া) িবেরাধ ও তার ফল িত। দু ই
নারা ও সু িম া—উভেয়ই সু খ-স

, পিরতৃ

জীবেনর সাথকতায় স ূ ণ উভেয়ই। তবু ,
িবি
বি ে

ে ই িক জয় ঘেটেছ অ েরর আদশ নারী স ার।
জীবেনর অিধকারী।
ণয়া

েদর

িত

তা তাঁেদরই অ র থেক উেঠ আসা গরীয়ান নারী-ব ি

েমর পিরপূ ণতা এবং গৃ হী

েম অস িত ও পিরণামী গৃ হেবােধর আদেশ

ািণত, অথাৎ

তাঁরা আলাদা হেলও বােধর উৎেস তারা এক। রবী নাথ তাঁর ‘রাজা ও রাণী’ নাটেকর

ভূ িমকায় িলেখিছেলনঃ
“সংসােরর জিম থেক

মেক উৎপািটত কের আনেল স আপনার রস আপিন যাগােত পাের না,

তার মেধ িবকৃ িত ঘটেত থােক। ”১২
অথাৎ

ম সব গামী, তা ধনীর রাজমহল িক া দিরে র পণকুটীর সবখান থেক সবার শেষ

ঈ েরর পদ াে

িগেয়ই প ছায়। মানু ষী

মেক এভােবই ব ি -সংকীণতার ঘরােটাপ থেক মু

কের দেখিছেলন রবী নাথ। সখােনই সু িম া িক া মৃ ণাল, ‘মু ি ’-র মেয়িট (‘পলাতকা’ কাব
িক া ম ু িলকা (‘পলাতকা’ কাব
িত

মহীনতা িব েমর

িবকৃ িতর জ

) এক হেয় যায়। িক

দেয় রাজার সহজাত

িদেয়িছল তা িক সু িম ার

তবু ও

থেক যায়। দশ ও দশবাসীর

ভােবর ( জা-কল াণকামীতা) িবপরীতগামী য

িত িনেবিদত তাঁর ব ি - মেকও িবসিজত ও িবকৃত কের

তােল িন? িব েমর ব ি ে েমর অিতচািরতার য য ল ণ িল সু িম ার
বীত

ৃ হ কের তু েলিছল

িব মেদেবর অ
আর

স’ও

তা

মােবগ শষপয

দয়েক রাজার

িত

েমর এক িবকৃিতই! আর এই িবকৃ িতর কারেণই

তা

পা িরত হেয়েছ যু ে র নশা আর

থম থেক এই িবকৃ িতর িব ে ই তা সু িম ার সকল

ভাবার মেতা পু েষর িচরাচিরত িবকৃিতর

িতেশাধ

হেণর ই ায়।

িতবাদ! একই ভােব নারীেক পু তুল

িতবােদ ঘর ছেড়িছল নারাও। এমনিক রবী নােথর ‘ ীর

প ’ গে র ‘মৃ ণাল’ িক া ‘শাি ’ গে র ‘চ রা’-র
ওঠা

)

িতবাদও পু েষর সকল িবকৃিতর িব ে

গেড়

েমর অস িত আর অ ীকৃিত ব তা আর িকছু ই নয়!

পিরেশেষ বলা যায়, সু িম া অথবা নারা—আধু িনক নারীর অভীধায় এ দর য কাউেক িবে ািহনী
অথবা

িতবাদী নারী ভাবাই যায়, িক

দু িট চিরে র কােনািটই নারীবাদীতার ল ণা া

নয়।
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‘নারীবাদী’ িক া ‘নারীবািদতা’ শ
অথবা শারীিরক িনযাতন। িক
িনযািততা নয়। বরং এরা
একিট সি

েণ এেস

িলর মেধ কাথাও যন িমেশ থােক নারীর

সু িম া, মৃ ণাল, নারা িক া চ রা সই অেথ কখনই পু েষর ারা

দয় ধেন ধনী এবং দিয়ত পী পু েষর
মা

িত পু েষর িনমমতা

দ সই পু েষর

েম ধন া। িক জীবেনর কােনা

িতই তী অিভমান অথবা বীতরাগ বশতঃ নারীে র

অিধকারেবাধ ও আপন আদেশর মৗিলক দাবীিটর

িত ায় সা ার হেয় উেঠেছ তারা। কখনও

বৃ হ র কতব েবােধর তাড়না, কখনও িব াসভ আবার কখনও বা এক-বু ক অিভমান— িতবাদী কের
তু েলেছ তােদর। কারণ যাই হা —ল

তােদর একটাই আর তা হেলা নারীর আ

অজেনর লড়াই । ‘রাজা ও রাণী’ নাটেকর শেষ সু িম ার

িত ার অিধকার

ামৃ তু বরণ এবং ‘A Doll’s House’

নাটেকর শেষ নারার নতু নভােব বঁেচ ওঠার শপেথর মেধ িদেয়ই রিচত হয় তােদর সাফল আর
নারীর কীয় স ার ভােবা ীলন।
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