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Abstract 

It is not an exaggeration to claim that colonialism as a multifaceted process evoked great 

amount of anxiety among indigenous paternal authority that is perceived to be impotent. 

Nationalism on the other hand delivered immense confidence to this defeated patriarchy. 

However, as strategy of countering colonial dominance it could never escape from the 

seductive spell of hyper-masculine philosophy of their colonial master. Tagore criticises 

this cross national zero-sum game and growing impersonalization of violence as a mode of 

self-engineering and self-preservation that nationalism was constantly indulging. He 

further unmasked it to reveal the sexist philosophy hidden within its core. The present 

article attempts to highlight the contradiction hidden within the nationalist discourse that 

claims to be emancipatory yet preserves its patriarchal ethos and focuses on the celebrated 

novel Ghare-Baire (1916). The novel challenges the chauvinistic love for one’s own 

country; reveals how as praxis, nationalism manipulates individuals for achieving amoral 

priorities and affects women differently than her male counterpart. Nationalism also 

romanticises the redemptive love of woman that could nurture and restore political and 

social potency of damaged masculinity. Tagore interrupts this sentimental figuration of 

woman as he refuses to romanticise her and dissented from the nationalist deployment of 

woman in the rhetoric of ‘home’. He inflates gender as a category differently for his 

emancipated narrative showing that it is as much error to idealize as to abject woman. He 

interrogated gender categories of ‘home’and ‘world’ in nationalist discourse, particularly 

fetishization of woman as repository of the essence of nation. 
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প্রভুত্বস্থােয়নি প্রকিণ বিয়সয়ি উেবনয়িশিায়েি িয়েয়ে এক আশ্চর্ি শিীিধ্ািয়ণি ক্ষমতা। আি বিক পস কািয়ণই 

পর্য়কানও বিয়েষয়ণি আবশিয়ত প্রবিোবিি বিবেত্র সি প্রবতবিম্ব বনবমিত িে। প্রবতবিম্বগুবিি সমােতন পশষ ের্িন্ত 

বনয়েিশ কয়ি এক অতযাশ্চর্ি জবিি েবিসিয়ক, পর্ েবিসিয়ক বিয়ি পেিয়ত োে, সিি সমীকিয়ণ পিেঁয়ধ্ বনয়ত োে 

তািড় তািড় ‘পমিানযায়িবিভ’ িা ‘মিাআখ্যান’। অথে ‘মিাআখ্যান’-এি বিয়েষণ িৃয়েি িাইয়ি পথয়ক র্াে 

অয়নকখ্াবন। অথিনীবতি অঙ্ক কয়ষ িা িাজননবতক প্রভুত্বস্থােয়নি অনুেুঙ্খ ইবতিাস েবশিয়ে সিজ অঙ্ক কষা দুঃসাধ্য 

িয়ে ওয়ি। আি সিিীকিয়ণি এই পখ্িায়তই (এিং প্রাধ্ানযকািী পিৌবিক েেিােও িয়িঅ অথিননবতক প্রভুত্ব পথয়ক 

ভূখ্ণ্ডগত িাজননবতক ও সামাবজক প্রভয়ুত্ব উেিয়ণি একনিবখ্ক কাবিবনই িয়ে ওয়ি ‘উেবনয়িশিাে’। অনযবেয়ক এি 

বিেিীয়ত অয়নকান্ত প্রবতয়িায়ধ্ি মানবেয়ত্রও প্রাধ্ানযকািী িয়ে ওয়ি ‘জাতীেতািােী’ স্ভিগুবি। সম্ভিত এখ্ায়নই 
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ততিী িয়ে র্াে উেবনয়িশিাে এিং জাতীেতািােয়ক েিস্পি বিেিীত ‘িগি’ (category) বিয়সয়ি েবশিয়ে পেিাি 

ভেংকি সম্ভািনা।                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

     কািণ এিা োবি কিা িেয়তা এয়কিায়িই সেত িয়ি না পর্, ‘উেবনয়িশিাে’ ও ‘প্রবতয়িাধ্মূিক জাতীেতািাে’ 

এই দবি প্রবিো অবনিার্িভায়ি এয়ক অেয়িি বিেিীত। প্রকৃতেয়ক্ষ ‘জাতীেতািাে’ মাত্র-ই তা উেবনয়িশিােী 

েশিয়নি সংস্পশিমুি একবি অসংিবমত প্রবতস্পধ্িা নে। বিষেবি অিশয পিশ বিতবকিত এিং িহুমুখ্ী। িযাখ্যা কয়ি িিা 

র্াে পর্, উেবনয়িশিাে এমন একবি প্রবিো র্া প্রভুত্বকািী এিং প্রভুত্বাধ্ীন উভে জনসমাজয়কই সামাবজক, 

অথিননবতক, িাজননবতক এিং সয়িিােবি মনস্তাবিকভায়ি েুনবনমিাণ কয়ি। তাই প্রভুত্বস্থােয়নি বিয়শষ প্রকিণ বিয়সয়ি 

উেবনয়িশিােয়ক বনতান্ত বনিীি একবি অথিননবতক িা িাজননবতক প্রকিণ বিয়সয়ি বেবিত কিাি পকানও কািণই 

পেয়খ্নবন সমাজতাবিকয়েি একবি িড় অংশ। আেঁয়ম পসয়জোি (১৯২২অ
১
, ফ্রানজ োেঁয়না (২০০৮অ

২
 পথয়ক পিাবম 

ভািাি (২০১২অ
৩
 মত উেি-ঔেবনয়িবশক তাবিয়কিা পর্মন, পতমন-ই আবশষ ন্ী (১৯৯৮অ

৪
, োথি েয়টাোধ্যায়েি 

(২০১১অ
৫
 মত তাবিক-বিয়েষয়কিাও ময়ন কয়িন পর্ উেবনয়িশিােী আগ্রাসয়নি সিয়েয়ে েীিিস্থােী প্রভাি সম্ভিতুঃ 

মননস্তয়িই। তাই এিা োবি কিা িেয়তা বিক িয়ি না পর্, পর্য়কানও ‘স্ভি’ িা ‘অনুশীিন’ (য়র্মন 

‘জাতীেতািােী’অ- র্া ঔেবনয়িবশক পপ্রবক্ষয়ত পিবশ কয়ি প্রাসবেক িয়ে উয়িয়ে তা সম্পূণিরূয়ে ঔেবনয়িবশক প্রভাি 

ও পপ্রবক্ষত বনিয়েক্ষ। পিাবম ভািা পর্মন োবি কয়িন পর্, ঔেবনয়িবশক পপ্রবক্ষয়ত বিষেীি পর্ েুনবনমিাণ সংিবিত িে 

তা ততবি কয়ি এক ‘সংকি অবিতা’ (hybrid-identity), র্ায়ক পকানও সািসোিােী অিস্থান (essentialist 

position) পথয়ক বিয়েষণ কিা র্ােনা। েিতুঃ প্রশ্ন এয়সই র্াে পর্, র্বে এই সিিগ্রাসী প্রবিো উেবনয়িয়শ পশাবষত 

জনসমায়জি মননস্তিয়ক আচ্ছন্ন কিয়ত সক্ষম িে তয়ি বকভায়ি পসই মানুষগুবিি প্রবতয়িাধ্য়ক বনয়ভিজাি, 

অসংিাবমত প্রবতয়িাধ্ বিয়সয়ি বেবিত কিি? বকভায়ি প্রমাণ কিি পর্, প্রভুত্বকািীি ভাষায়ক েুয়িােুবি িজিন কয়ি 

গয়ড় ওয়ি প্রবতয়িাধ্কািীি প্রবতয়িায়ধ্ি কমিসূেী। আি এই জবিিতায়ক আয়িকিু উয়ে পেওো র্াে, র্বে বনয়ে 

আসা র্াে ‘বিষেী’ (Subject) বিয়সয়ি নািীি ভূবমকা। কািণ ‘নািী’ পতা পকিি ঔেবনয়িবশক আগ্রাসয়নি বশকাি 

নে, নািী পশাবষত ও বনেীবড়ত প্রভুত্বাধ্ীন ‘েুরুষতয়েি’ দ্ব্ািা-ও। উেবনয়িশিাে পর্ এই পশাষণ েীড়য়নি ইবতিায়স 

নো একবি িােঁক বনমিাণ কয়ি সয়্ি পনই। বকন্তু প্রশ্ন িি মুবিকামী প্রভুত্বাধ্ীয়নি জাতীেতািােী মুবির্ুয়ি কী ভূবমকা 

পেি নািী? বকভায়িই িা দই েুরুষতয়েি ময়ধ্য গয়ড় ওিা নতুন সমীকিয়ণ নািী তাি স্থানবিয়ক শনাি কিি? 

অথিা পময়ন বনি তাি জনয শনাি িয়ে র্াওো স্থানবিয়ক। অথিাৎ আয়িােনাি জবিিতা আিও একধ্াে এবগয়ে পগি 

এই প্রশ্নয়ক সাময়ন পিয়খ্ পর্, প্রভতু্ব পথয়ক ‘মুবি’-ি অথি নািী-েুরুষ বনবিিয়শয়ষ এক িয়ত োয়ি বক? দবি 

েুরুষতয়েি অবভসবিগত বমি ও অবমিয়ক জাতীেতািােী ‘মুবি’ি পসাজা সিজ োেঁয়ে প্রবতিত কিা বক সম্ভি িি 

‘বিষেী’ (Subject) নািীি েয়ক্ষ? কািণ প্রভুত্বকািী প্রভুত্বাধ্ীয়নি ময়ধ্য পর্ ক্ষমতাগত িাজনীবত তা মূিতুঃ পেৌরুষ 

ও িাহুিিয়কবিক। পসখ্ায়ন অবকবিৎকি িয়ে বগয়েয়ে প্রভুত্বাধ্ীন ‘নািী’, সম্ভিতুঃ উেবনয়িয়শি আনুষ্ঠাবনক অিসান 

র্াি মুবিয়ক বেবিত কয়িনা। 
 

     শুধ্ু তাই নে, প্রশ্ন উিয়ত োয়ি জাতীেতািায়েি েশিনয়ক বনয়েও। িাহুিি ও ক্ষাত্রধ্য়মিি উেি বভবে কয়ি গয়ড় 

ওিা তৃতীে বিয়েি মুবিকামী জাতীেতািােী অযায়জন্ডাি হৃেেবিে বক পশষের্িন্ত বিে প্রয়শ্ন বনয়মিাি? সবতযই বক 

জাতীেতািােী স্ভি িা অনুশীিয়নি পনই পকানও পর্ৌন-িাজনীবত? বিষেবিয়ক বনয়ে খ্ুি ময়নাজ্ঞ আয়িােনা আমিা 

োই আবশষ ন্ীি কায়ে, তৃতীে বিয়েি জাতীেিােী জবিি মনস্তিয়ক উয়মাবেত কিয়ত বগয়ে বতবন িয়িন পর্ 

তৃতীে বিয়েি জাতীেতািােী উত্থানয়ক পেখ্য়ত িয়ি এক জবিি ‘ইবিোি-সংকয়িি’ বভবেয়ত, কািণ উেবনয়িশিাে 

পশষের্িন্ত প্রভুত্বকািী বেতা আি প্রভুত্বাধ্ীন েুয়ত্রি ময়ধ্য ততবি িওো সাম্পবকিক জবিিতািই মূতিরূে। প্রভতু্বকািী 

ঔেবনয়িবশক শবি এয়ক্ষয়ত্র প্রভুত্বাধ্ীন পেশীে েুরুষ সমায়জি এক প্রতীকী ‘বনিীর্িকিণ’ (castration) িিাে; র্া 

প্রভুত্বাধ্ীন েুরুষতয়েি আত্মবিোয়স  বিিি আিাত িায়ন। আি এই আিাত তায়ক অবতসয়েতন কয়ি পতায়ি। পস 

তাি বনবখ্ি অবস্তয়ত্বি ময়ধ্য পগেঁয়থ পনে বিংসাশ্রেী িুণ্ঠয়নি আি অনুপ্রয়িয়শি েশিনয়ক। আি এই হৃতয়েৌরুষ 
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েুনরুিায়ি তাি িাবতোি িয়ে ওয়ি এক অবতেুরুষািী (hypermasculine) স্ভি (discourse) ‘জাতীেতািাে’। 

বশশুেুয়ত্রি েবিিািস্থ নািীি প্রবত পর্ পর্ৌন আকষিণ তাই তায়ক পর্ৌিয়ন বেতৃিতযাে সাবমি কয়ি। েয়ি বেতৃিতযাি 

গ্লাবন ও অনুয়শােনাি িাত পথয়ক মুবি পেয়ত পস পেচ্ছাে বিসজিন পেে তাি প্রিি পর্ৌন আকাঙ্ক্ষা। ততবি িে ‘সভযতা’ 

আি ‘অিেমন’-এি পর্ৌথ অনুশীিন। বেতাি েবিেে, বেতাি শৃঙ্খিা, বেতাি ভাষাে িশংিে িয়ে ওিা। বিক পর্ভায়ি 

উেবনয়িয়শি পপ্রবক্ষয়ত প্রভুত্বাধ্ীন েুরুষসমাজ বনয়জয়ক প্রভুত্বকািী েুরুষ সমায়জি নীবতমায়ন (normative 

values) বিজাবিত কয়ি। আি প্রভুত্বাধ্ীয়নি হৃেেবিে আচ্ছন্ন কয়ি পেয়ি ‘জাতীেতািােী’ েশিন র্া সক্ষমতাি এক 

ভ্রান্ত েপ্ন পেখ্াে। তয়ি এয়ক্ষয়ত্র পর্য়কানও সািসোিােী অিস্থান পথয়ক একধ্িয়নি সবিোিিব্ধ েূিত্ব িাখ্া 

িাঞ্ছনীে। কািণ একথা িিা িেয়তা বিক িয়ি না পর্, তৃতীে বিয়েি মুবিকামী জাতীেতািােী জনসমাজ হুিহু তাি 

ঔেবনয়িবশক বেতাি অবত-েুরুষািী র্ুবিকািায়মাি অধ্ীনস্ত বিয়সয়ি তায়েি জাতীেতািােী ‘অযায়জন্ডা’ বনমিাণ 

কয়িবেি। বকন্তু একথাও িিা সম্ভিতুঃ অনুবেত িয়ি না পর্, উেবনয়িশাবেত জনসমাজ তাি বনয়জি ঐবতয়িযি ময়ধ্যও 

খ্ুেঁয়জ পিবড়য়েবেি সমজাতীে প্রবতয়িায়ধ্ি ভাষা– পর্মনবি িয়িন ন্ী ‘Crucial to this cultural cooption 

was the process psychoanalysis calls identification with the aggressor… In the colonial 

culture, identification with the aggressor bound the rulers and the ruled in an unbreakalde 

dyadic relation…Many Indians in turn saw their salvation in becoming more like the British 

in friendship or in enmity. They may not have fully shored the British idea of the martial 

races the hypermasculine manifestly courageous, superbly loyal Indian casts and 

subcultures mirroring the British middle class sexual stereotype but they did resurrect the 

ideology of the martial races latent in the traditional Indian concept of state craft and gave 

the idea a new centrality.
৭
 অথিাৎ ‘জাতীেতািাে’ র্া তৃতীে বিয়েি মুবিকামী জনগণয়ক আয়িগমবথত কয়ি 

তুয়িবেি, ঔেবনয়িবশক শাসন ত্রাসয়নি িিনয়ক বেন্ন কিয়ত প্রয়নােন জুবগয়েবেি তা পশষের্িন্ত বকন্তু প্রভুত্বকািীি 

িাজনীবতি ভাষা ও েশিয়নি সংস্পশিমুি বেিনা। িিং প্রভুত্বকািীি অবতেুরুষািী পেতনাে বিজাবিত জাতীেতািােী 

কমিসূেীয়ত অগ্রাবধ্কাি পেয়েবেি পসইসি বিষেগুবিই; র্া সুবনবশ্চত কয়িবেি বিবজত জনসমায়জি পেৌরুয়ষি 

েুনুঃস্থােন। প্রশ্ন িি এই ‘জেী’ ও ‘েিাবজত’ েুরুষতয়েি পেশীশবি আস্ফািয়নি ময়ধ্য জম বনি পর্ জাতীেতািাে, 

পসই জাতীেতািােী কমিসূেীয়ত ‘নািী’ িা সবিকভায়ি িিয়ত পগয়ি বিষেী (Subject)  বিয়সয়ি ‘নািী’ বিক পকাথাে 

অিবস্থত? 
 

     প্রসেত িিা প্রয়োজন পর্, ক্ষমতাগত প্রয়শ্ন পেশীে েুরুষতে গণেবিসয়ি পর্ গবিমা িািাবচ্ছি তায়ক 

েুনরুিায়িি েবিসি বিয়সয়ি পস পিয়ে পনে ‘অ্ি’ (private)-পক, পর্ অ্ি মূিয়রাত েুরুষতাবেক ভািনাবেন্তাে 

নািীি বিেিণয়ক্ষত্র। এস থারু এিং পক. িবিতা
৮
  তােঁয়েি ’ওমযান’স িাইবিং ইন ইবন্ডো’ সম্পােকীেয়ত বিষেবি 

বনয়ে আয়িােনা প্রসয়ে িয়িন, উেবনয়িশিােী প্রবিোে বিয়েশী প্রভুশবি পেশীে েুরুষসমায়জি কাে পথয়ক পর্ 

গণেবিসি বেবনয়ে বনয়েবেি তাই তায়ক অতযবধ্ক আত্মসয়েতন কয়ি পতায়ি। এই আত্মসয়েতনতা এিং অিেবমত 

আয়িাশয়িাধ্ পথয়কই পেশীে েুরুষতে োবিিাবিক গবণ্ডয়ক আিও িক্ষণশীিতাি পমাড়য়ক পিেঁয়ধ্ পেিয়ত পেষ্টা কয়ি। 

েিত নািী এিং তাি তথাকবথত বিেিণয়ক্ষত্র ‘েবিিাি’ িয়ে ওয়ি বনেেয়ণি মূি িক্ষয। বিষেবিি উেি 

আয়িাকোত কিয়ত বগয়ে োথি েয়টাোধ্যাে
৯
 িিয়েন পর্, উেবনয়িশিাে বিয়িাধ্ী জাতীেতািােী প্রকয়ল্প 

গৃিেবিসিয়ক ’অস্পৃষ্ট’ এিং ’েবিত্র’ কয়ি িাখ্াি পর্ প্রোস তাি ময়ধ্য বেয়ে খ্ুি োভাবিকভায়িই পেশীে 

েুরুষতয়েি বনেেয়ণি বভবেবি শি িয়ে ওয়ি। উেবনয়িয়শ োশ্চাতয বশক্ষাে বশবক্ষত কয়ি নািীয়ক গণেবিসয়ি 

অিতীণি কিয়ত োওোি প্রোস পর্ খ্ুি বিিি এমন িেয়তা নে, বকন্তু িহুয়ক্ষয়ত্রই এই আয়িাকপ্রাবি ‘নািীয়ক’ প্রকৃত 

‘বিষেী’ িা ‘Subject’ িয়ে উিয়ত পেেবন, িিং িহুয়ক্ষয়ত্রই জাবত শুিতা িজাে িাখ্য়ত ও জাতীেতািােী পেতনা 

সম্প্রসািয়ণি উের্ুি িাবতোি বিয়সয়ি নািীয়ক গয়ড় তুিয়ত পেয়েয়ে। প্রসেত পিাজাবিন্ড ও িযানিন
১০

 িয়িন, 
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আত্মবনেেয়ণি েীক্ষামে বিয়সয়ি নে, বভয়টাবিে িক্ষণশীিতাে েবশ্চমী নািীবশক্ষা বেি গয়ত িােঁধ্া র্া নািীয়ক 

‘আেশি’ নািীি কতিিয বিষয়ে েুরুষতাবেক পেতনাে জাবিত কিয়ত পর্মন পেয়েবেি, পতমন পেয়েবেি নািীয়ক তেবিক 

ও সামাবজক তনবতকতা বিষয়ে সয়েতন কয়ি েবিিািয়ক সাংেৃবতক সংিমণ পথয়ক মুি কিয়ত। প্রভতু্বকািী 

েুরুষতে বকভায়ি ঔেবনয়িবশক আগ্রাসয়নি কািেয়িি ‘নািী’-পক বনেেণ কিয়ত পেয়েবেি তাি সংকীণি োথি েবিতাথি 

কিয়ত পস বিষয়ে একবি অনুেুঙ্খ বিিৃবত পময়ি অযায়ন মযাকবিনিয়কি
১১

 িেনাে। বতবন ময়ন কয়িন নািীয়ক গািিস্থয 

েবিসয়ি গবণ্ডিি কয়ি পেওো বিষেবি আসয়ি উেবনয়িশিােী উচ্চাকাঙ্ক্ষাি-ই একবি অবিয়চ্ছেয অংশ। অযায়ন 

পেখ্ান পর্, বভয়টাবিে বিয়িয়ন ঔেবনয়িবশক জাতযাবভমান ততবি িওোি সায়থ সায়থ জাবতসোি বিশুিতা িক্ষয়ণ 

নািীি শািীবিক েবিত্রতা িক্ষণ, বিজাতীে েুরুষ সংসগি বনবষিকিণ ইতযাবেি মত বিষেগুবি পর্মন বেতৃতাবেক 

েবিিায়িি মধ্যস্থতাে আিও পজািোি িয়ে উিি পতমনই জাবতবিশুিতা িক্ষাি তাবগয়ে েিয়ত িাগি মাতৃয়ত্বি 

উদ র্ােন। িিািাহুিয প্রভুত্বকািী েুরুষতয়েি এই েশিন পথয়ক খ্ুি বকেু েৃথক বেিনা প্রভুত্বাধ্ীন েুরুষতয়েি 

জীিনের্িা। প্রসেত তবনকা সিকাি
১২

 বিখ্য়েন, তিিাবিক বনেয়মি কয়িাি অনুসিণ অয়নক পক্ষয়ত্রই ঔেবনয়িবশক 

পপ্রবক্ষয়ত পেশীে েুরুষতাবেক িযিস্থাবিয়ক বিবকয়র্ িাখ্াি েন্থা বিয়সয়ি িযিহৃত িয়েয়ে। এয়ক্ষয়ত্র র্ািতীে কতিিয 

িয়তিয়ে নািীি উেি। শুধ্ু তাই নে জাতীেতািােী কমিসূেী র্ত তীক্ষ্ণ ও বিংসাশ্রেী িয়ে উয়িয়ে ততই তায়ত েিকাি 

িয়েয়ে ‘পেিী’, ‘মা’, ‘পপ্রবমকা’-ি মত স্ত্রীবিে বেবিত সঞ্জীিন মে। বিয়েষক সমীি েোি প্রসেিয়ম খ্ুি 

সমীবেনভায়িই িয়িয়েন Nationalist discourses romanticized the redemptive love of a woman 

that could nurture and restore the political and social potencies of damaged masculinity in 

the context of the long and often disheartening struggle against colonial subjugation and 

that could safeguard the cultural essence of Indianness. 
১৩

 অবতিঞ্জয়নি এই পখ্িাে নািীি 

বিষেীগততা (subjectivity) প্রশ্নবি িািিািই িুয়ি বেয়ি এয়সয়ে। বকন্তু একই সায়থ এবিও স্পষ্ট িয়ে উয়িয়ে পর্ 

‘বিষেী’ বিয়সয়ি নািীি অিস্থান এয়ক্ষয়ত্র অবধ্কাংশ সমেই কৃবত্রম ও আয়িাবেত। পর্ আয়িােন প্রয়োজন বেি 

অবতেুরুষািী পেতনা সিিে জাতীেতািােী প্রকল্পবিয়ক তিধ্তা বেয়ত। শুধ্ু তাই নে, নািীি এই বিষয়ে বিষেীগততাি 

েীকৃবত বকন্তু অতযন্ত সামবেক, একিাি মুবিি িক্ষযেূিণ িয়ি এই ‘বিষেীগততা’ (subjectivity) েুনিাে 

িস্তান্তবিত িয়েয়ে মাতৃভূবম উিািকািী েুরুষিাবিনীি িায়তই। 
 

(৩) 
 

     এই বিস্তৃত আয়িােনাি পপ্রবক্ষয়ত পেখ্য়ত পেষ্টা কিি িািীবিক সাবিতয, িাজনীবত ও সমাজেেিাে বিষেবি 

বকভায়ি প্রবতেবিত িয়েয়ে। আোতভায়ি তিবেক প্রয়শ্ন উোসীন থাকা প্রবতয়িাধ্ী জাতীেতািােী পেতনাি বিংসাশ্রেী 

পেৌরুষাবশ্রত েশিয়নি প্রকৃত েরূেয়ক বকভায়ি উয়মাবেত কয়িয়েন িিীিনাথ। বকভায়ি কবি তাি বিিি েূিেৃবষ্টি 

সিােতাে পেবখ্য়েয়েন পর্, জাতীেতািাে পকিি হৃেেবিিবজিত একবি বিমানিীকিয়ণি েশিনই নে, িিং সংকীণি 

উয়েশযসাধ্য়ন তা বিষেীয়ক িযিিাি ও বিতাড়য়নি েশিনও িয়ি।  
 

     বকন্তু জাতীেতািােী পেতনাি বিে েক্ষোতী েবিত্রবিয়ক িািীবিক েৃবষ্টয়কাণ পথয়ক েুনবিিয়েষয়ণি সমে 

সিয়ক্ষয়ত্রই আমায়েি একধ্িয়নি সািধ্ানতা অিিম্বন কিা জরুিী। কািণ কবিি অিস্থান এয়ক্ষয়ত্র পকানও তাবিক 

অিস্থায়নি অি অনুকিণ নে, এমনবক নািীিােী বিয়েষয়ণি েবিবেত িণয়কৌশয়ি সিসমে ধ্িাও র্ায়ি না 

বিষেবিয়ক। এয়ক্ষয়ত্র আমায়েি পর্মন েবিবেত তিবেক িাইনাবিগুবি পথয়ক একধ্িয়ণি সবিোিিব্ধ ও সয়েতন েূিত্ব 

িাখ্য়ত িয়ি, পতমনই েূিত্ব িাখ্য়ত িয়ি বিে িাজনীবতি েক্ষ-প্রবতেয়ক্ষি েবিবেত িাোনুিাে পথয়ক। শুধ্ু তাই নে, 

বিষেবিি জবিিতাি প্রবত সুবিোি কিয়ত অয়নক পক্ষয়ত্র তুয়ি আনয়ত িয়ি এমন অয়নক পপ্রবক্ষত িা কবিসৃবষ্ট র্া 

স্পষ্টতুঃ পকানও িাজননবতক িিয়িয সিি নে। প্রিয়িি েল্পেবিসয়ি এই জবিি িহুমাবত্রক বিষেবিয়ক বিয়েষয়ণি 

খ্াবতয়ি আমিা পিয়ে পনি ‘িয়ি িাইয়ি’ উেনযাসবি। কািণ ১৯১৬ সায়ি প্রকাবশত পমাি আিায়িাবি েবিয়চ্ছয়ে 
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েবড়য়ে থাকা এই উেনযাসবিি ময়ধ্য িয়েয়ে অভািনীে ও অজর োি সম্ভািনা। ‘সিুজেয়ত্র’ ধ্ািািাবিকভায়ি 

প্রকাবশত িওোি সমে পথয়কই বিষেিস্তু ও ি যাবিকযাি েশিয়নি ধ্ািক বিয়সয়ি উেনযাসবি তীি প্রবতবিোি মুয়খ্ 

েয়ড়। প্রবতবিোগুবি এতখ্াবন তীি বেি পর্, েেং িিীিনাথ ১৩২২ িোয়ে ‘সিুজেয়ত্রি’ অগ্রিােণ সংখ্যায়ত 

িীকাবিপ্পনী বশয়িাণায়ম এক প্রিি পিয়খ্ন। কবি বিখ্য়েন, ‘পেয়শি বিতাবিত সম্বয়ি আমাি সয়ে োিকয়েি 

মতয়ভে থাকা সয়িও বকন্তু গল্পয়ক মত িয়ি পেখ্িাি পকানও েিকাি পনই, গল্প িয়িই পেখ্য়ত িয়ি... র্বে িিা 

র্াে গয়ল্পি খ্াবতয়িি পেয়ে পেয়শি খ্াবতি িয়ড়া তয়ি পসকথা োিকসম্বয়িও পর্মন খ্ায়ি পিখ্ক সম্বয়িও পতমবন। 

তােঁি সামবেক একেি োিক তােঁয়ক িািিা পেয়ি একথা পিখ্য়কি ভািিাি নে। বতবন ভািয়িন তােঁি গল্পবি বিকমত 

িওো োই। তাও র্বে তায়ক ভািয়ত পেওো না র্াে তয়ি পেয়শি ভায়িা িে এই কথাই পর্ন বতবন ভায়িন, পেশ 

তায়ক ভায়িা িয়ি একথা নে।’
১৪

 উেনযাসবিি প্রাধ্ানযশীি জাতীেতািােবিয়িাধ্ী মূি সুিবি পর্ েয়েশী আয়্ািয়ন 

উোি ভািতিষিীে জনসমায়জ তীি প্রবতবিো ততবি কিয়ি পসবি সম্ভিতুঃ কবিি অজানা বেিনা। কবিি 

জাতীেতািাে-বিয়িাধ্ী েয়েশয়প্রময়ক পিাঝাি িা িুঝয়ত পেষ্টা কিাি তস্থর্ি ও গভীিতাি অভাি পর্ মূিয়রায়তি কায়ে 

প্রতযাবশতই বেি পসিা পিাধ্ িে আিাো কয়ি িিয়ত িেনা। আমিা এয়ক্ষয়ত্র কবি িাজননবতক েন্থা ও েশিন বিয়সয়ি 

জাতীেতািােয়ক পর্ভায়ি একবি আয়োষিীন অিস্থান পথয়ক বিবিক কয়িন এিং পসই বিবিয়কি তীি প্রবতবিো 

বনয়ে আয়িােনাে এয়গাি না। কািণ পস বিষয়ে আয়িােনাি ও গয়িষণাি পকানও অভাি পনই। িিং আমিা পেখ্য়ত 

পেষ্টা কিি জাতীেতািােী পেতনাি/েশিয়নি মূিয়ক প্রশ্ন কিাি সায়থ সায়থ বকভায়ি উেনযাসবি ধ্াক্কা বেয়েবেি 

অয়নকগুবি েুরুষতাবেক অভযাস ও েূিিতুঃবসিয়ক। পর্ অভযাস ও েূিিতুঃবসিগুবিয়ক অয়নকয়ক্ষয়ত্রই ধ্ািণ কয়িবেি 

জাতীেতািাে। তাই অয়নকয়ক্ষয়ত্রই উেনযাসবিি বিরুয়ি অননবতকতা ও সূ্থিতাি অবভয়র্াগ ওয়ি। ভািতিষি, শ্রািণ 

(১৩২৩অ সংখ্যাে িাধ্াকমি মুয়খ্াোধ্যাে পর্মন িিয়েন, ‘িিীিিািুি িয়ি-িাইয়ি-পত পকানও কবল্পত আেশি িা 

পকানও বনতযিস্তুি সিান োওো র্াে নাই। শুধ্ু োওো বগোয়ে উোম কামপ্রিৃবেি পোষাকীরূে... শুধ্ু আেয়শিি বেক 

বেো নয়ি। সাধ্ািণ ও সািিজনীন তনবতক জীিয়নি মােকাবিয়ত িবিিািুি িাস্তি এয়কিায়িই িীন, অসেত।’
১৫

 আিাি 

কািীেে িয়্যাোধ্যাে নামক এক জননক সমায়িােক ‘সাবিতয’ ভাদ্র (১৩২৪অ সংখ্যাে বিখ্য়েন, ‘...সতীয়ক সতী, 

পপ্রবমকায়ক পপ্রবমক ও িবসকয়ক িবসক সাজাইো র্ােঁিািা উেনযাস িেনা কবিোয়েন এিং কবিয়তয়েন, তােঁিায়েি 

উেি পিক্কা বেয়ত িইয়ি অসতীয়ক সতী, অয়প্রবমকয়ক পপ্রবমক ও অিবসকয়ক িবসক কবিো উেনযাস িেনা কবিয়ত 

িে। নতুিা পস উেনযায়সি তিবেত্রয থায়ক না।’
১৬

 িিীিনাথ এই বিেিীত েথ অিিম্বন কবিোয়েন... পর্ বিমিাি 

োে ও িীনতাি েবি আেশি সভযজগয়তি বনবখ্য়িশয়কও বিেবিত কবিোয়ে, তািা সমগ্র মানিজাবতি িুয়ক পিাঝা। 

ইিা িাংিা সাবিয়তয প্রভািশািী িিীিনায়থি উের্ুি োন িবিো গ্রিণ কিা র্ােনা।’ আসয়ি পকিি জাতীেতািাে 

প্রয়শ্নই নে, বিষেবিি সায়থ জবড়ত েুরুষতাবেক ভািনাবেন্তায়তও এক ভোিি আিাত িায়নন কবি। আি তাই তাি 

বিরুয়ি আিময়ণি ভাষা অয়নকয়ক্ষয়ত্র সভযতাি মাত্রা অবতিম কয়ি। ১৩২৬, ‘অেিনা’ েবত্রকাি োল্গুন সংখ্যাে 

েীনিিু বময়ত্রি েুত্র িবঙ্কমেি বমত্র িিীিনায়থি িয়ি িাইয়ি শীষিক কবিতাে তাই বিখ্য়েন,   
 

পি মিাোতক বি্ু! তি েুণয পগি 

কবিওনা কিবঙ্কত, আর্িযিি পেয়ি  

ধ্ি র্বে একবি্ু একবি বশিাে 

র্বে শুি শুবেতাি একবি পিখ্াে 

শুভ্র থায়ক ও বেয়েি এক বতিস্থান 

পর্ েবিত্র সীতা নায়ম ধ্নয আর্িয়েশ 

পর্থা েয়প্ন োেবেি কয়ি না প্রয়িশ 

পসই পেত সয়িায়জি অমি ধ্িয়ি 

আর্িযহৃেয়েি পসই েূজাি কময়ি  
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কাবিমাে োে বেয়ত র্ািাি সৃজন 

আর্িকি পর্ন নাবি কয়ি েিশন... 

িাে িে! পর্ কবিি িীণাে আেবন 

শুিশুবে সতীয়ত্বি পতজ পজযাবতমিে  

সীতা-বেয়ে কবল্পোয়ে োবেষ্ঠ আশে 

তাি িায়ত আর্িনািী বিমিাি প্রাে 

র্য়থচ্ছাোবিণী িয়ি, বক আশ্চর্িয তাে?
১৭ 

 

(৪অ 
 

     বকন্তু প্রশ্ন িি, পকন এই বিেুি প্রবতবিো? পস বক পকিি উেনযাসবিি প্রাধ্ানযকািী জাতীেতািাে বিয়িাধ্ী 

সুিবিি জনযইন? েড়া সুয়ি েিয়ত থাকা জাতীেতািােেন্থী ও জাতীেতািােবিয়িাধ্ী েক্ষ ও প্রবতেয়ক্ষি িাোনুিায়েি 

ময়ধ্যই বক আিয়ক র্াে উেনযাসবিি োি সম্ভািনাগুবি। বিে-িাজনীবতি এক গভীি কয়থােকথন বক অনুিবণত িে 

না এই বিেুি সম্ভািনামে সৃবষ্টি অধ্যােগুবিয়ত? উেনযাসবি বক আমায়েি োেঁড় কিাে না এমন অয়নক বিোয়সি 

সাময়ন র্ায়েি প্রবত প্রশ্নিীন আনুগতয আমায়েি েয়ক্ষ পিশ েবস্তকি বেি?  ‘িয়ি িাইয়ি’ উেনযাসবি বক েেং-ই 

িয়ে ওয়ি না অয়নকগুবি উেবনয়িবশত অবস্তয়ত্বি বদ্ব্ধ্ামে সংগ্রাম? বিেুযবত এিং উেিয়ণি েবিি? পর্খ্ায়ন 

‘গৃিেবিসি/গণেবিসি’, ‘তনবতক’/ ‘িাজননবতক’, ‘নািীসুিভ’/‘েুরুয়ষাবেত’ এই িাইনাবিগুবি তায়েি েবিবেত 

সীমায়িখ্াগুবিয়ক অবতিম কয়ি র্াে। আি অবতিময়ণি এই প্রবিো পকাথাে পর্ন ভািসামযিীন কয়ি পেে এমন 

অয়নক বিোসয়ক র্া আমায়েি ময়ধ্য একধ্িয়নি আোত বস্থতািস্থা বেয়েবেি। আি বস্থতািস্থাি এই অেনেয়নি 

মাধ্যয়মই কবি তাি অবভষ্ট িয়ক্ষয পেৌেঁয়ে র্ান। কবি শুবনয়ে েয়িন এক বনিন্তি কয়থােকথন। র্বেও এই 

কয়থােকথন েবিত্রগুবিি বনয়জি সায়থই। আি এই কয়থােকথয়নি সূয়ত্রই ততবি িে অয়নকগুবি ‘িয়ে ওিা’ি গল্প 

এিং পসই ‘িয়ে ওিা’ি গল্পগুবি ঔেবনয়িবশক পপ্রবক্ষয়ত একবি অনিেয ‘িাইয়মনশন’ পেয়ে র্াে। কািণ কাবিবনয়ত 

প্রধ্ানযশীি ঔেবনয়িবশক পপ্রবক্ষতবি ঔেবনয়িবশক প্রভু-সংেৃবতি সায়থ গ্রিয়ণ- িজিয়ন অয়নকগুবি জবিি সম্পয়কিি 

ময়ধ্য োেঁবড়য়ে থায়ক। উেনযায়সি অনযতম মূি েবিত্র বনবখ্য়িশ একজন প্রজ্ঞািান েুরুষ। বর্বন ধ্মি, িণি, পশ্রবণ ও 

বিে প্রয়শ্ন সিনশীি এিং বিেক্ষণ। বনবখ্য়িশ এমনই এক িযবিত্ব বর্বন সামাবজক অভযাস এিং েূিিতুঃবসিগুবিয়ক 

প্রশ্নিীন আনুগয়তয েীকাি কয়িন না। বস্থতধ্ী ও আত্মস্থ বনবখ্য়িশ িযবিগত জীিয়নি েিম আিাতগুবিয়ত বিের্িস্ত 

িে, বকন্তু উেনযাস র্ত এয়গাে ততই স্পষ্ট িয়ে উিয়ত থায়ক পর্ এই অবভিাতগুবিয়কই বনবখ্য়িশ আত্মগিয়নি 

প্রকিয়ণ ের্িিবসত কিয়ত োে। উেনযাসবিয়ত বনবখ্য়িশ পর্মন একবি িয়ে ওিাি কাবিবন পশানাে পতমনই পশানাে 

বনবখ্য়িয়শি স্ত্রী বিমিা, র্াি অন্তবিিে গভীি পোদযিমানতাে িড় পিবশ জীিন্ত িয়ে ওয়ি। বেতৃতাবেক মূিযয়িায়ধ্ি 

প্রবত িশংিেতায়ক পস পর্মন খ্াবিজ কিয়ত োয়ি না, পতমনই খ্াবিজ কিয়ত োয়ি না স্ীয়েি প্রবত তাি 

অপ্রবতয়িাধ্য আকষিণ পিাধ্য়ক। োমী বনবখ্য়িয়শি প্রজ্ঞােীি িযবিয়ত্বি তি োেনা বিমিা, িিং তাি কায়ে অয়নক 

পিবশ প্রাবথিত িয়ে ওয়ি পেৌরুষেৃি স্ীয়েি সে। বকন্তু পকাথাও বেতৃতাবেক মূিযয়িায়ধ্ি বভতি ততবি িওো 

বিমিাি অন্তবিিে এক গভীি োেয়িায়ধ্ বনিন্তি বেন্ন-বিবচ্ছন্ন িয়ত থায়ক। িিনািম র্তই এয়গাে ততই তােঁি কায়ে 

স্পষ্ট িয়ত থায়ক স্ীয়েি পোখ্ বেয়ে পেখ্া জাতীেতািােী েয়প্নি ময়ধ্য থাকা বমথযাোি ও প্রতািণাগুবি। বকন্তু 

বিমিাি আয়ত্মােিবব্ধি মুিূতিবি আয়স অয়নক মূিয উসুয়িি শতি বনয়ে। বিমিা িাবিয়ে পেয়ি অথিা উমূি িয়ে 

র্াে তাি ‘িি’ এিং ‘িাইয়ি’ি বনবখ্ি বিে পথয়ক। পস োড় োেনা তােঁি োমীি েিম েবিণবতি োে পথয়কও। 

জাতীেতািােী পপ্রবমক স্ীয়েি প্রয়িােনাে েবড়য়ে েড়া সাম্প্রোবেক বিংসা পকয়ড় পনে বনবখ্য়িশয়ক, বনবখ্য়িয়শি 

এই ভোিি েবিণবতি জনয বেতৃতাবেক েবিিায়িি তিে পথয়ক বিমিাি নিমাংসয়ভাজী প্রিৃবে-পকই োেী কিা িে। 

আসয়ি বিমিা েেং-ই পর্ন িয়ে ওয়িন পসই ভািতিষিীে পপ্রবক্ষত র্াি অন্তবিিে এিং িবিবিিে (অথিাৎ পেতনা ও 

অনুশীিনঅ উেবনয়িশিােী এিং জাতীেতািােী কার্িকিায়ে বিধ্বস্ত িয়ে বগয়েয়ে। আসয়ি মতােশিগত কািায়মা 
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আমায়েি পর্ আোত োচ্ছ্য ও েবস্ত পেে তায়কই কবি ভািসামযিীন কয়ি পতায়িন মূিতুঃ আমায়েি পেতনাি 

এয়কিায়ি মূয়ি আিাত কয়ি, পর্ আিাত প্রয়োজন পেশয়প্রয়মি েবিবেত আবেক ও ‘বিষেীি’ সমাজ বনবেিষ্ট অিস্থান 

বিষয়ে আমায়েি সব্গ্ধ কয়ি তুিয়ত। উেনযাসবি আমায়েি ভাবিয়ে পতায়ি এিং পেখ্াে পর্ বকভায়ি পেশমাতৃকা 

িা প্রকৃবতি মত স্ত্রীবিে বেবিত প্রতীক গুবিয়ক েখ্ি কিাি ময়ধ্য বেয়ে এক আত্মিবতমূিক অনুপ্রয়িশসিিে িীক্ষা 

বনমিাণ কয়ি জাতীেতািাে। জাতীেতািােী কমিসূেীি অগ্রাবধ্কািগুবিয়ক (priorities) েবিেূিয়ণি জনয বকভায়ি 

িযিহৃত িে নািীি পর্ৌন েবিবেবত। বকভায়িই িা নািী েুরুষতাবেক অবভসবিয়ত ও র্ুবিকািায়মাে অজায়ন্তই সাবমি 

িয়ে র্াে। বকভায়ি েয়ি ‘interpellation’ িা মতােশিগত ভ্রান্তশনািকিয়ণি িাজনীবত, র্া নািীি বভতি ভ্রান্ত 

বিষেী পেতনাি জম পেে। বকভায়িই িা িযিহৃত িে ‘পপ্রম’ বিকৃত উয়েশযসাধ্য়নি েন্থা বিয়সয়ি, এিং সয়িিােবি 

বকভায়ি েুরুষতাবেক মযাবনেুয়িশয়ন বিধ্বস্ত িয়ে র্াে ‘িি’ ও ‘িাইয়ি’ পক বনয়ে ততবি িওো নািীি বনবখ্ি বিে। 
 

(৫) 
 

     ‘পর্িুকু আমাি ভায়গ এয়স েয়ড়য়ে পসইিুকুই আমাি, একথা অক্ষয়মিা িয়ি আি দিিয়িিা পশায়ন। র্া আবম 

পকয়ড় বনয়ত োবি পসইয়িই র্থাথি আমাি, এই িি সমস্ত জগয়তি বশক্ষা, পেয়শ আেনা-আেবন জয়মবে িয়িই পেশ 

আমাি নে, পেশয়ক পর্বেন িুি কয়ি বনয়ে, পজাি কয়ি আমাি কিয়ত োিি পসইবেনই পেশ আমাি িয়ি।’
১৮

 

স্ীয়েি এমন োিীি ময়ধ্যই িুবকয়ে থায়ক পসই পেৌরুষ আবশ্রত আগ্রাসন র্া পকিি অবধ্কায়িি আি িুণ্ঠয়নি 

ভাষা িি কয়িয়ে। র্া আত্মস্থ কয়িয়ে িীিয়ভাগযা িসুিিাি র্ুবিবি। আসয়ি েবশ্চমী জাতীেতািায়েি তনবতক 

পেউবিোেনা এিং ‘ক্ষমতা’ প্রয়শ্ন তাি মাত্রাবতবিি সয়েতনতা স্ীয়েি ভািনাবেন্তাগুবিি ময়ধ্য বেয়ে পর্মন 

প্রকাবশত িে, পতমনই তা জাতীেতািােী িাজনীবতি পসই মাত্রাবিয়ক তুয়ি ধ্য়ি র্া ‘নািী’ িা প্রকৃবতয়ক অবধ্কাি 

কিাি ময়ধ্য বেয়ে হৃত পেৌরুষ েুনরুিায়িি প্রয়জটবিয়ক তনবতকভায়ি প্রশ্ন কয়ি না। আি অয়িয়েই বিে-েক্ষোতী 

েূিিতুঃবসিগুবিয়ক োবেয়ে পেে ‘প্রকৃবত’ তথা ‘নািীি’ উেি। পর্মন িয়ি স্ীে, ‘প্রকৃবত আত্মসমেিণ কিয়ি, বকন্তু 

পস েসুযি কায়ে, পকননা োওোি পজাি পনওোি পজাি, োওোি পজাি পস পভাগ কিয়ত ভায়িািায়স।’
১৯

 প্রসেতুঃ 

ময়ন িাখ্া প্রয়োজন পর্, েুরুষতাবেক সমায়জ প্রাধ্ানযশীি মতােশি পর্ভায়ি ‘বিষেীতা’ (Subjectivity) বনমিাণ 

কয়ি তায়ত স্ত্রীেুরুষ বনবিিয়শয়ষ েুরুষতাবেক ‘িাইনাবি’গুবিয়ত অভযস্ত িয়ে ওয়ি। েিতুঃ বিষেী বিয়সয়ি 

পসগুবিয়কই আত্মস্থ কয়ি পেয়ি তািা। একবি পর্ৌবিক ও সবিোিিব্ধ েূিত্ব পথয়ক প্রশ্ন কিাি অভযাস-ই ততবি িয়ত 

পেেনা মূিয়রাত েুরুষতাবেক সমাজ। তাই োমী বনবখ্য়িয়শি পেৌরুষ প্রসয়ে বিমিাি ময়নও সয়্য়িি অিকাশ 

পথয়ক র্াে। কািণ পেৌরুয়ষি বেতৃতাবেক সংজ্ঞাি সায়থ তা পময়ি না। বিমিাি আত্মকথাে তাই আমিা োবচ্ছ এমন 

েীকায়িাবি, ‘আমাি ময়ন িত, ভায়িা িিাি একিা সীমা আয়ে, পসিা পেবিয়ে পগয়ি পকমন পর্ন তায়ত পেৌরুয়ষি 

িযািাত িে.. অয়নকিাি আবম ময়ন ময়ন পভয়িবে আি একিু ম্ িিাি পতজ আমাি োমীি থাকা উবেত বেি।’
২০

 

তাি বেতৃতাবেক অভযস্ততাি এই েকবিয়কই আমূি নাবড়য়ে পেন িিীিনাথ। উেনযায়সি অনযতম মূি েবিত্র 

বনবখ্য়িশ পেৌরুষাবশ্রত অবধ্কাি, অনুপ্রয়িশ আি িুণ্ঠয়ণি িাইয়ি বগয়ে বেনয়ত োন তাি জীিয়নি নািীবিয়ক িেয়তা 

িা তােঁি পেশয়কও।  
 

     িিকন্নাি িাইয়ি এয়স বিেিুকু বেয়ন পনিাি জনয বনবখ্য়িশ বিমিায়ক উেীি কিয়ত োন। বিমিাি আত্মকথাি 

ময়ধ্যই বিষেবিয়ক আমিা োই এইভায়ি, ‘বতবন িিয়তন, পর্ পেিুক মায়েি পঝাি ভায়িািায়স পস মােিায়ক 

পকয়িকুয়ি সােঁৎয়ি বসি কয়ি মসিা বেয়ে বনয়জি ময়নি ময়তাবি কয়ি পনে, বকন্তু পর্ পিাক মােয়কই সতয 

ভায়িািায়স পস তায়ক বেতয়িি িােঁবড়য়ত পিেঁয়ধ্ োথয়িি িাবিয়ত ভবতি কিয়ত োে না পস তায়ক োড়া জয়িি ময়ধ্যই 

িশ কিয়ত োয়ি পতা ভায়িা, না োয়ি পতা িাঙাে িয়স অয়েক্ষা কয়ি- তািেয়ি র্খ্ন িয়ি পেয়ি তখ্ন এইিুকু 

তাি সান্ত্বনা থায়ক পর্, র্ায়ক োই তায়ক োইবন, বকন্তু বনয়জি শয়খ্ি িা সুবিধ্াি জনয পেেঁয়ি পেয়ি নষ্ট কবিবন। আস্ত 

োওোিাই সিয়েয়ে ভায়িা, বনতান্তই র্বে তা সম্ভি না িে তয়ি আস্ত িািায়নািাও ভায়িা।’
২১
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Volume-III, Issue-V                                               March 2017                                                                          31 

     ঔেবনয়িবশক স্তয়ি ‘োম্পতয’পক র্খ্ন বকেু সুবনবেিষ্ট েুরুষতাবেক নীবতমায়ন (normative values) পিেঁয়ধ্ 

পেিয়ত পেয়েয়ে উেবনয়িশকািী ও উেবনয়িশাবেত বেতৃতে তখ্নই কবি পসই নীবতমানগুবিি তিধ্তায়ক প্রশ্নবেয়িি 

সাময়ন োেঁড় কিান। প্রািবিক ঋতু পসন পেৌধ্ুিী প্রসেত বিখ্য়েন, ‘Ghare Baire demystifies and deflates 

the theme of conjugality. The predictable notion of conjugality gets fissured in the novel 

and traverses a range of relationships tainted by the shades of class, religion, morality love, 

sexuality, patriotism and nationalism.’
২২

 
 

     োম্পতয বিষয়ে বনবখ্য়িশ এিং বিমিাি র্াত্রােথ আিাো। বিমিাি কায়ে ‘আত্মসমেিণ’ এিং ‘েূজা’ র্বে 

োম্পয়তযি কাবঙ্ক্ষত ভাষা িয়ে থায়ক, তয়ি বনবখ্য়িয়শি কায়ে তা োিস্পবিক সম্মান প্রেশিন এিং আেশি সখ্যতাি। 

দজয়নিই োম্পতয র্াত্রাি সূত্রোত বকেু বিবশষ্ট ‘ধ্ািণা’ বনয়ে। ধ্ািণাগুবিি প্রবত পমািাচ্ছন্নতাি অিসান এিং আিািও 

একবি অবনবশ্চত মুিূয়তি মুয়খ্ামুবখ্ িওো এই উেনযায়সি অবন্তম েবিণবত। আি এই েবিণবত কবিয়ক েতে কয়ি 

পেে, েতে কয়ি পেে জাতীেতািােী তথা েুরুষতাবেক পসই প্রকল্প পথয়ক র্া োম্পতযয়ক বেবিত কিয়ত োে বকেু 

েুরুষতাবেক নীবতমান দ্ব্ািা। হৃেেিো এিং মানিয়প্রয়মি বনবিয়খ্ মূিযাবেত না িওো নািী-েুরুয়ষি সম্পকিয়ক র্খ্ন 

অবধ্কাংশ পক্ষয়ত্রই বিশুষ্ক সাংেৃবতক সািিোিায়েি বনবিয়খ্ তিধ্তা বেয়েয়ে মূিয়রাত, তখ্ন তাি বিেিীয়ত 

ভায়িািাসায়কই পিয়ে বনয়েয়েন কবি, োম্পয়তযি অবস্থবতশীি রূেয়িখ্ায়ক বেবিত কিয়ত। এই োম্পয়তযি পেিািাবি 

উিিাধ্িুঃ সম্পয়কিি বেিন্তন বনবিখ্ িা েখ্য়িি ভাষা বভবেক নে। িিং বেি-বনণিীেমান, অবনধ্িাবিত এিং সম্পকি বভবেক 

িা সাম্পবকিক। আি এখ্ায়নই কবিি োতেয। কািণ ঔেবনয়িবশক পপ্রবক্ষয়ত ভায়িািাসা িা পপ্রমজ সম্পকিগুবি িয়ে 

ওয়ি বিকৃত, বিংসাশ্রেী এিং সংকিােন্ন। পর্মন িিয়েন তবনকা সিকাি, ‘narrative of Hindu marriage 

could no longer use the language of love, it had been re-written in the language of force and 

pain.’
২৩

 গভীিতি োয়ি ‘িয়ি  িাইয়ি’ উেনযাসবি বিেিাজনীবত ও জাতীেতািায়েি আয়িকবি সাম্পবকিক 

জবিিতায়কও তুয়ি ধ্য়ি পসবি িি সংকীণি উয়েশযসাধ্য়ন জাতীেতািােী আয়িগয়ক উয়ে বেয়ত ‘নািী’-ি 

আেশিােন। বিষেবিয়ক িিীিনাথ পসই জবিি িাজননবতক মযাবনেুয়িশয়নি সায়থ সংবেষ্ট কয়িন র্া প্রথয়ম 

‘বিষেী’পক সমাজ আয়িাবেত একবি বিে েবিবেবতি সায়থ পিেঁয়ধ্ পেয়ি এিং তািেি সংকীণি উয়েশযসাধ্য়নি জনয 

তায়ক বনবেিষ্ট সাংেৃবতক সািসোে বিজাবিত কয়ি। আি এিই মাধ্যয়ম আসয়ি েিয়ত থায়ক মতােশিগত ভ্রান্ত 

শনািকিণ িা interpellation। েিতুঃ িযবি বনয়জয়ক বিষেী বিয়সয়ি গণয কিয়ত থায়ক র্বেও কািায়মা ও 

মতােশি তাি আত্মবনেেয়ণি অবধ্কাি িিণ কয়ি পনে। বিক পর্মনভায়ি বিমিা আেশিাবেত িে ‘পেিী’রূয়ে, 

‘পেশমাতৃকারূয়ে’, এমনবক জাতীেতািােী আয়্ািয়নি ‘মক্ষীিাণী’ বিয়সয়ি। সুেতুি স্ীে বিমিায়ক বিমুগ্ধ কয়ি 

পেয়ি, তাি বভতি জম পেে ভ্রান্ত বিষেী পেতনা র্াি িুদ িুদ  অবস্তত্ব-অবেয়িই প্রমাবণত িে। বকভায়ি স্ীয়েি 

মযাবনেুয়িবিভ জাতীেতািােী স্তুবতি মধ্যস্থতাে বিমিাি ময়ধ্য পজয়গ ওয়ি এক ভ্রান্ত বিষেী পেতনা, পস বিষয়ে 

বিমিাি আত্মকথাে আমিা োবচ্ছ, ‘আবম োবি, সমস্তই োবি, আমাি ময়ধ্য একিা বেিযশবি এয়সয়ে পস এমন 

একিা বকেু র্ায়ক ইবতেূয়িি আবম অনুভি কবিবন, র্া আমাি অতীত। আমাি অন্তয়িি ময়ধ্য এই পর্ একিা বিেুি 

আয়িগ িিাৎ এি এ বজবনস কী’ পস বনয়ে আমাি ময়ন পকায়না বদ্ব্ধ্া ওিিাি সমে বেিনা। এ পর্ন আমািই অথে এ 

পর্ন আমাি নে, এ পর্ন আমাি িাইয়িকাি, এ পর্ন সমস্ত পেয়শি। এ পর্ন িায়নি জি, এি জনয পকায়না বখ্ড়বকি 

েুকুয়িি জিািবেবি পনই... বতবন (স্ীেঅ পকিিই িিয়তন আমিা েুরুষিা পকিিমাত্র ভািয়তই োবি, বকন্তু 

আেনািা িুঝয়ত োয়িন, আেনায়েি আি ভািয়ত িে না। পময়েয়েিই বিধ্াতা মানস পথয়ক সৃবষ্ট কয়িয়েন আি 

েুরুষয়েি বতবন িায়ত কয়ি িাতুবড় বেবিয়ে েয়ড়য়েন। শুনয়ত শুনয়ত আমাি বিোস িয়েবেি আমাি ময়ধ্য সিজিুবি 

সিজ শবি এতই সিজ পর্ আবম বনয়জই এতবেন তায়ক পেখ্য়ত োইবন।‘
২৪

  
 

     পমািাচ্ছন্ন কিাি এই মনস্তাবিক িাজনীবতয়ক কবি েুবিয়ে পতায়িন বিমিা ও স্ীয়েি পপ্রমেিিবিি অনুেুঙ্খ 

বিিিণ বেয়ে। আসয়ি ‘অ্ি’ পথয়ক ‘িাবিি’ এিং আিািও ‘অ্য়ি’ প্রতযািতিয়নি পর্ করুণ কাবিবন িিীিনাথ 
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পশানান তা, জাতীেতািােী মযাবনেুয়িবিভ িাজনীবতি বশকাি বিমিাি জনয ‘ভূতগ্রস্থতাি’ অিসায়ন এক মৃতপ্রাে 

বিষেীগততায়কই অিবশষ্ট পিয়খ্ র্াে। তাই পস উচ্চািণ কয়ি, ‘পসই অেয়েিতা একবেন িাঙা মশাি িায়ত কয়ি 

এয়স আমায়ক িিয়িন, আবমই পতামাি পেশ, আবমই পতামাি স্ীে, আমাি পেয়ে িয়ড়া পতামাি আি বকেুই পনই, 

িয়্মাতিম্। আবম িাতয়জাড় কয়ি িিিাম, তুবমই আমাি ধ্মি, তুবমই আমাি েগি, আমাি র্া-বকেু সি পতামাি 

পপ্রয়ম ভাবসয়ে পেি। িয়্মাতিম্।’
২৫

 
 

     প্রতীকী এমনবক আক্ষবিক অয়থি োবিিাবিক ও গণেবিসিগত সীমায়ক অবতিম কয়ি বনয়জি পর্ৌন ও পিৌবিক 

আকাঙ্ক্ষাগুবিি েূিণ কিয়ত োওো বিমিা পশষের্িন্ত জাতীেতািােী র্ুবিয়ক অনুসিণ কয়ি পপ্রবমক স্ীেয়ক 

পর্মন সংয়শাধ্ন কিয়ত োয়িনা, পতমনই োয়িনা বনবখ্য়িশয়ক িােঁোয়ত। বিমিা িুঝয়ত  োয়ি বনয়জয়ক ভ্রান্তভায়ি 

শনািকিয়ণি অমাজিনীে ত্রুবি। বিমিাি আত্মকথয়ন ঝয়ি েয়ড় পসই িতাশা, ‘আজ বক তিা িিয়ত োে এ সমস্তই 

বময়থয কথা? আমাি ময়ধ্য পর্ পেিী আয়ে ভিয়ক িিাভে পেিাি শবি তাি পনই? আবম পর্ স্তিগান শুয়নবেিুম পর্ 

গান শুয়ন েগি িয়ত ধ্ুয়িাে পনয়ম এয়সবেিুম, পস বক ধ্ুয়িায়ক েগি কিিাি জয়নয নে? পস বক েগিয়কই মাবি কিিাি 

জয়নয?’
২৬

  
 

     বিমিাি পপ্রম সঞ্জীিনী িয়ে উিয়ত োয়িনা। পস গৃিেবিসি এিং গণেবিসিয়ক উজ্জীবিত কিয়ত িযথি িে, পর্ 

উজ্জীিয়নি েপ্ন তায়ক পেবখ্য়েবেি তাি জাতীেতািােী পপ্রবমক স্ীে। 
 

      নািীি িযিিাি, বিতাড়ন, ‘বিষেী’ বিয়সয়ি নািীি উয়েশযিােী বনমিাণ এিং বিষেগুবিি সায়থ জাতীেতািায়েি 

সম্পকি উয়মােয়নি সায়থ সায়থ উেনযাসবি সম্ভিতুঃ ‘গৃিেবিসি’ ও ‘িবিবিিে’, ‘প্রাইয়ভি’ এিং ‘োিবিক’, ‘র্ুবি’ ও 

‘আয়িগ’, েুরুয়ষাবেত ও নািীসুিভ এই প্রবতবি দ্ব্যণুকবিভাজন িা িাইনাবিগুবিয়কই প্রশ্নবেয়িি সাময়ন োেঁড় কিাে 

এিং এগুবিি সুবস্থত িােুবনরুি কক্ষিিতায়ক ভািসামযিীন কয়ি পতায়ি। ১৯১৫ সায়ি প্রকাবশত অ-হ্রেনীেভায়িই 

িাজননবতক উেনযাস ‘িয়ি িাইয়ি’ পর্ বিকল্প িাজনীবতি ইবেতগুবিয়ক িিন কয়ি বনয়ে আয়স তা একবেয়ক পর্মন 

পেৌরুষ ও িাহুিিয়কবিক সংকীণি জাতীেতািােী পেতনাি একবি আয়োষিীন বিবিক গয়ড় পতায়ি, পতমনই র্য়থষ্ট 

সমসযাবেত কয়ি পতায়ি পসই পেৌরুষপ্রধ্ান র্ুবিকািায়মায়ক র্া ‘জাতীেতািাে’ এিং ‘েুরুষতে’ উভেই তায়েি 

বনয়জি বনয়জি অিস্থান পথয়ক সর্য়ে িািন কয়ি এয়সয়ে। িিীিগয়িষকয়েি একবি িড় অংশ এই মত পোষণ 

কয়ি থায়কন পর্, উন্নেন ও েুনগিিন প্রয়শ্ন বনবখ্য়িয়শি পর্ অিস্থান তা কবি অিস্থায়নিই বিিবৃত। বকন্তু 

জাতীেতািায়েি মত একবি উেি িোয়নি বিেিীয়ত কবিি িাজনীবত অয়নক আত্মসমাবিত ও অপ্রমে। 

অপ্রািমনেতাে এই িাজনীবত তাৎক্ষবণক জে ও র্শ পিায়ভ িািাবেত নে। িিং এই বিকল্প িাজনীবতি র্ুবিগুবি 

অয়নক গভীি। পস কািয়ণই িেয়তা সুবমত সিকাি এি মত িযবিত্বিাও বনবখ্য়িশ েবিত্রবিয়ক িড্ডয়িশী ‘তনিাশযমে’ 

ও বনবিে িয়িই ময়ন কয়িন। সুবমত সিকায়িি ভাষাে ‘a voice crying in the wilderness, as recognized 

implicitly in Ghara Baire whose noble but quite ineffective and isolated hero Nikhilesh 

stands in significant contrast to the optimistic ending of his earlier novel Gora.’
২৭ 

সিকায়িি 

এমত োিীয়ক অিশয েুয়িােুবিভায়ি পময়ন বনয়ত োয়িনবন সমীি েোয়িি মত বিয়েষকিা। েোয়িি ময়ত, বনবখ্ি 

আসয়ি তাি জাতীেতািাে উমে সমকাি পথয়ক অয়নকখ্াবন এবগয়ে বেয়িন, এিং তাি মানি পপ্রমাশ্রেী আধ্ুবনক 

িাজনীবতি সায়থ তৎকািীন বশবক্ষত মধ্যবিে িাঙািী েুরুয়ষি মাতৃভূবম উোসনা উমে আয়িগ খ্ুি সাজুর্যেূণি 

বেিনা। র্বে ধ্য়ি বনই বনবখ্য়িশই কবিি কণ্ঠেি তয়ি িুঝয়ত অসুবিধ্া িয়িনা পর্ বনবখ্য়িশও কবিি-ই মত 

‘পকৌমোতেিায়েি’ উেি স্থান বেয়েবেয়িন ‘পকৌম’পক। ততবি কিয়ত পেয়েবেয়িন এমন এক বিকল্প ভািতীে 

অবিতায়ক র্া আয়িাকপ্রাি, উোি এিং আধ্ুবনক। র্বেও এই আধ্ুবনকতা প্রেবিত অয়থি েবশ্চমী আধ্ুবনকতা নে। 

জাতীেতািায়েি পপ্রক্ষােয়ি বিমিা, বনবখ্য়িশ ও স্ীয়েি সাম্পবকিক িানায়োয়ড়য়নি ময়ধ্য বেয়ে িিীিনাথ 

পেখ্ায়িন পর্, অ্ি ও িবিবিিয়েি ময়ধ্য বিভাজন, পপ্রয়মি িযবিগত ও সামাবজক তথা তনবতকতাি িযবিক ও 
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সিিজনীন অনুশীিয়নি েবিসিগুবি েৃথক েৃথক নে এিং এগুবিি ময়ধ্য পকানও স্পষ্ট বিভাবজকা িানাও সম্ভি নে। 

আসয়ি নািীিায়েি বেিােবিত স্ট্র্যায়িবজগুবি বেয়ে উেনযাসবিয়ক বিবনমিাণ কিা র্াে না। কািণ জাতীেতািায়েি 

পেৌরুষ আবশ্রত অননবতক পেিািাবি উয়মাবেত কিয়িও উেনযাসবি বিমিায়ক তাি ভিয়কি বিয়সয়ি গ্রিণ কয়িনা, 

কয়ি বনবখ্য়িশয়ক। কািণ বিমিাও প্রাথবমকভায়ি েুরুষতাবেক সমায়জি বনমিাণ প্রকিয়ণি গভীি মযাবনেুয়িশয়নি 

বশকাি িে, এিং প্রশ্ন কয়ি না জাতীেতািােী আয়িগাবশ্রত বিংসাশ্রেী িাজনীবতি েূিিতুঃবসিগুবিয়ক। িিীিনায়থি 

এই উেনযাসবি অতযন্ত স্পষ্টভায়িই ‘পপ্রময়ক’ সামাবজক, িাজননবতক ও তনবতক শবি বিয়সয়ি উে র্ােন কয়ি। র্বেও 

পসই শবিি অনুশীিন মূিয়রাত জাতীেতািােী র্ুবি কািায়মায়ক অনুসিণ কয়ি পকানও নািী েবিয়ত্রি মধ্যস্থতাে 

সম্পাবেত িেনা। সম্পাবেত িে এমন এক েুরুয়ষি মধ্যস্থতাে র্ায়ক উেবনয়িশকািী এিং উেবনয়িবশত উভয়েি 

জাতীেতািােী স্য়ভিই পেখ্া িয়েয়ে নািীসুিভ আয়িগসিিে িাঙািীিািু বিয়সয়ি। অথিাৎ বিেবেয়িি বভবেয়ত 

বিভাবজত জাতীেতািােী িাজনীবতয়ক কবি এক অভািনীে সংকয়িি মুয়খ্ োেঁড় কিান, পসখ্ায়ন তথাকবথতভায়ি 

‘নািীসুিভ’ েবিত্র তিবশষ্টযগুবি অয়িয়শ ধ্ািণ কয়ি থায়ক এক েুরুষ। বকন্তু মূিয়রাত েুরুষতাবেক জাতীেতািােী 

সংেৃবত বকভায়ি পেয়খ্ বনবখ্য়িশয়ক? পর্ বনবখ্য়িশ পকানওবেন বিমিাি উেি োমীসুিভ প্রাধ্ানযবিস্তাি কিয়ত 

র্ােবন। জাতীেতািােী পপ্রবমক স্ীয়েি তুিনাে র্ায়ক বিমিাি অয়নক ক্ষীণেীি েুরুষ ময়ন িয়েয়ে। বনবখ্য়িয়শি 

এমন অিস্থানয়ক েুরুষতাবেক েশমা বেয়ে পেখ্য়ি আোতেৃবষ্টয়ত পিশ বনষ্প্রভ ময়ন িয়ত োয়ি। বকন্তু গভীিতি 

বিয়েষয়ণ মূিয়রায়তি িাইয়ি োেঁবড়য়ে থাকা এিং প্রকৃত তনবতক অনুশীিয়ন আত্মবনয়োবজত এই পর্ািাবি আিও 

একিাি ‘বিজেী’ স্ীয়েি তনবতক পেউবিোেনায়ক স্পষ্ট কয়ি পেে। প্রেবিত সামাবজক িীবতনীবত ও জাতীেতািােী 

েয়েশ অনুিাগয়ক অবতিম কয়ি বনবখ্য়িশ িািিািই বিমিাি পর্ৌন ও পিৌবিক োধ্ীনতাি অবধ্কািয়ক েীকৃবত 

বেয়েয়ে। এিই বিেিীয়ত স্ীে িযবিোথি েবিতাথি কিয়ত বিমিাি জাতীেতািােী অিস্থায়নি প্রবত পমািগ্রস্থতায়ক 

কায়জ িাবগয়েয়ে। প্রািবিক সমীি েোি প্রসেত িয়িন ‘Flouling convention and nationalist piety, he 

(Nikhilesh) explicitly grants and repeatedly affirms Bimals’ sexual and intellectual freedom, 

while Sandip seeks to gain personally from Bimals’ infatuation with his bloated love of 

country.’
২৮

 
 

     কাবিবনি েবিসমাবিয়ত বনবখ্য়িয়শি েবিণবত আোতভায়ি এক দিিি, অক্ষম জবমোয়িি পসই েবিণবত র্া 

মূিয়রায়তি কায়ে খ্ুি অপ্রতযাবশত নে। প্রশ্ন উিয়ত োয়ি, আোতভায়ি অতযন্ত বনিীি অ-প্রমে বনবখ্য়িয়শি এই 

েবিণবত বক তাি অবন্তম অবিয়িেক, িাস্তিজ্ঞান িবজিত িিকািী বসিান্তিই েি নে? নইয়ি োোবিধ্বস্ত উমে 

েবিবস্থবতয়ত বনিস্ত্র সংখ্যািবিষ্ঠ েবিদ্র মুসিমান প্রজায়েি িােঁোয়ত তায়েি জবমোি প্রভু সম্পূণি বনিস্ত্রভায়ি পিাড়াি 

বেয়ি সমযক সময়ি অিতীণি িয়িন পকন? এই উেস্থােনাি ময়ধ্য বেয়ে বক কবি পসই ‘নািীসুিভ’ ‘িাস্তিবিবচ্ছন্ন’ 

িাঙািীিািুি ভূবমকাই বনবখ্য়িি জনয িিাে কিয়িন না? পর্ িিাৎ-ই তাি পেৌরুষয়ক েুনরুিায়িি জনয প্রজায়েি 

িক্ষক বিয়সয়ি কাণ্ডজ্ঞান বিিবজিত এক বসিান্ত বনয়ে িয়স? বকন্তু গভীিতি বিয়েষয়ণ এমন এক অবন্তম বসিান্ত 

আমায়েি সবম্বত পেিায়নাি পসই মুিূয়তি বনয়ে আয়স পর্খ্ায়ন তােঁি বনিস্ত্র প্রবতয়িাধ্ আসয়ি এক েিম তনবতক আত্ম-

অনুশীিয়নি েিশ্রুবত বিয়সয়ি পেখ্া পেে। বনবখ্য়িি অবন্তম বসিান্তবি পর্ পকিি তায়ক তনবতকভায়ি অতযন্ত সক্ষম 

এক িযবি বিয়সয়ি বেবিত কিি তাই নে, একইভায়ি ‘পপ্রম’-পক বিেবেবিত িগি বিয়সয়ি তুয়ি ধ্িাি মূিয়রাত 

িাজনীবতয়কও তা পর্ন এক েযায়িঞ্জ জানাে। 
 

     বনবখ্য়িয়শি জীিয়ন পর্ কয়িাি ‘পপ্রয়মি’ অনুশীিন তা পর্ন আিও একিাি স্পষ্ট কয়ি বেয়ত োইি পর্ ‘পপ্রম’ 

পকিি ‘নািীসুিভ’ আয়িগ নে, এমনবক তা োবড়য়ে পনই ‘র্ুবি’ িা ‘িাজনীবতি’ মত ‘েুরুষসুিভ’ িগিগুবিি 

বিেিীয়ত। একো িাকােঁ িয়িবেয়িন পর্ ego িা অেস্ এিং আেশি (ideal) এি উেবিেতয়নি েিশ্রুবত মািাত্মক। 

পর্ন প্রাে পসই ভবিষযতিাণীয়কই েুনিািৃে কয়ি বনবখ্য়িশ। বনবখ্য়িশ তাি অবন্তম আেিয়ণ পেৌেঁয়ে র্াে পসই 

কাবঙ্ক্ষত আেয়শিি কায়ে র্ায়ক আোতভায়ি র্ায়ক ময়ন িয়ত োয়ি আত্মিনন। বকন্তু র্তই আমিা উেনযায়সি 
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গভীয়ি অিগািন কবি ততই আমিা িুঝয়ত োবি বনবখ্য়িি এ এক েিম উেিণ, পর্খ্ায়ন পস ঔেবনয়িবশক পপ্রবক্ষয়ত 

প্রভু কবল্পত ‘িাঙািীিািু’ নন, স্ীয়েি কায়ে ‘আেশি’ ‘েয়েশী’ িিুবি নন এমনবক বিমিাি প্রাবথিত েুরুয়ষাবেত 

োমীবিও নন, িিং পস বনয়জই বনয়জি আেয়শি উেবিত এক ‘বিষেী’। আসয়ি বনবখ্য়িশ আমায়েি এক নায়োড় 

অেবস্তি বভতি বনয়ে র্াে। বনবখ্য়িশি কথা িয়ি না ঔেবনয়িবশত জনসমায়জ কাবঙ্ক্ষত জবমোি প্রভুি মত, কথা 

িয়িনা জাতীেতািােী পেতনাে বিজাবড়ত পেশয়প্রবময়কি মত, কথা িয়িনা ঔেবনয়িবশক িা পেশীে েুরুষতয়েি 

নীবতমানগুবিয়ক তিধ্তা পেওো মূিয়রায়তি ভাষাে পস কথা িয়ি এক বিকল্প েয়েশ পেতনাি। এক বিকল্প 

মানিতািায়েি ভাষাে। র্া েীোেনজাত মানিতািাে নে। বনবখ্য়িশ একইসায়থ ভািসামযিীন কয়ি পেে বিে 

েবিবেবতি বেিন্তন মানেণ্ডগুবিয়ক। ‘পেৌরুষ’ ও ‘নািীয়ত্ব’ি িাইনাবি বিভাজন পকাথাে পর্ন অবকবিৎকি িয়ে ওয়ি। 

এই বনবখ্য়িয়শি বিেিীয়ত স্ীেয়ক তনবতকভায়ি িড় পিবশ ভেুি ময়ন িে। 
 

(৬) 
 

     প্রশ্ন উিয়ত োয়ি, বমথযাোি, অননবতকতা ও েবিয়িাধ্ীতাে েূণি জাতীেতািায়েি েরূে উয়মােন তথা বিষেবিি 

বিেেক্ষোতী েবিত্রয়ক শনাি কয়িই বক িিীিনাথ পথয়ম র্ান? অথিাৎ িািীবিক অিস্থানবি কী সম্পূণি প্রবতয়িাধ্িীন 

একবি অিস্থান? এখ্ায়নও উেি বেয়ত িয়ি বকেু সািধ্ানতা অিিম্বন কয়িই (য়র্মন িয়িন সমীি েোি িা আবশষ 

ন্ীি মত বিয়েষকিাঅ। কািণ প্রবতয়িায়ধ্ি ভাষা এখ্ায়ন ককিশ িা মািমুখ্ী নে। এখ্ায়ন প্রবতয়িাধ্ োবড়য়ে আয়ে 

বকেু গভীি বিোয়সি উেি (র্াি প্রতীক বনবখ্ি, মাস্টািমশাইয়েি মত েবিত্রগুবিঅ। আি এই বিোস মানিয়প্রয়ম। 

িিীিনায়থি সৃবষ্টকয়মি ‘পপ্রম’ একবেয়ক পর্মন েিমভায়িই িযবিগত, পতমনই আিাি পসই ‘পপ্রম’ই সমগ্র 

মানিজাবতয়ক আিৃত কয়ি িাখ্া এক তনবতক-সামাবজক আচ্ছােন ও িয়ি র্া পিাভ, োথি সংকীণিতা এিং 

সাম্রাজযিােী জাতীেতািায়েি সংকীণিতাি বিেিীয়ত এক বিেুি সম্ভািনামে শবি ও স্পধ্িা। িিীিনাথ এয়ক্ষয়ত্র 

বিকল্প িাজনীবতি ভাষা বিয়সয়ি পপ্রময়ক সা্বভিকভায়ি েুনরুিাি ও েুনুঃস্থােন কিয়ত োন এিং পেখ্ায়ত পেষ্টা 

কয়িন পর্, িাজনীবত, সমাজ ও তনবতকতাি প্রয়শ্ন এই বিকল্প েৃবষ্টয়কাণ ভািতিষিয়ক এক নো ভূবমকা প্রোন কিয়ত 

সক্ষম। আি এবি-ই পশষ ের্িন্ত েবশ্চমী ক্ষমতায়কবিক বিেিাজননবতক  সমীকিণয়ক বিবনমিাণ ও েুনবনমিাণ কিয়ত 

োিয়ি। আসয়ি ভািতিষি তথা এবশো পর্ পকিি েবশ্চয়মি ‘Civilization other’ নে তা আিও একিাি এই 

বিকল্প পেতনাি আয়িায়কই কবি েৃঢ়ভায়ি জবনয়ে বেয়িন। বিকল্প িাজনীবতি ভাষা বিয়সয়ি ‘পপ্রম’ এি এয়িন 

ধ্ািণাি সায়থ গভীি সম্পকি আয়ে ‘সিানুভূবত’ নামক আয়িগবিি। কবি এয়ক্ষয়ত্র সিানুভূবতি আবভধ্াবনক 

তাৎের্িয়কই গুরুত্ব বেয়ত োন, র্া িয়ি সিানুভূবত আসয়ি ‘Suffering with’। িিীিভািনাে মানি ঐয়কযি পর্ 

সুিবি অনুিবণত িে তা অনুভি কিাি জনয এই ‘সিানুভূবত’ িা ‘সহৃেেতা’ বিয়শষভায়ি প্রয়োজন কািণ এই গুণবি 

পর্য়কানও িস্তুিােী সমীকিয়ণি িাইয়ি হৃেেজ সম্পকিয়ক স্থােন কিয়ত সক্ষম। বিকল্প িাজনীবতি ভাষা বিসায়ি 

‘পপ্রম’, ‘সহৃেেতা’, ‘সিানুভূবত’-ি এই েুনুঃস্থােনই কবিয়ক ক্ষমতা, িাভজনকতাি র্ুবি আবশ্রত মূিয়রাত 

িাজনীবতি িাইয়ি এয়ন পেয়ি। 
 

     প্রািবিক সমীি েোি িয়িন, ‘There is a contemporary relevance in Tagore’s problematization 

of nationalism and repositioning of Asia on the basis of worldview in which sympathy has a 

core value rather than profit or powers.’
২৯

 িিীিনাথ সমাজজীিয়ন িিািি ‘পপ্রম’ এি প্রাসবেকতায়ক 

গুরুত্ব বেয়ে এয়সয়েন। আসয়ি পপ্রময়ক বতবন সমসামবেক সামাবজক ও িাজননবতক স্ভিগুবিি সিয়েয়ে কাবঙ্ক্ষত 

সংোিক বিয়সয়ি পেয়খ্বেয়িন। গভীিতি বিয়েষয়ণ কবিি পপ্রম সম্পবকিত েৃবষ্টয়কাণ এমন এক সুসামঞ্জসযেূণি ও 

বিকল্প েৃবষ্টয়কাণ বেয়ত োয়ি র্া আমায়েি ‘িযবিগত’ ও ‘অ-িাজননবতক’ িগি বিয়সয়ি পপ্রম িা পপ্রমজ সম্পকিয়ক 

পেখ্াি মূিয়রাত েশিনয়ক পভয়ঙ পেে িা তাি একবি বিেিীত ভিয়কি বনমিাণ কয়ি। পপ্রময়ক িযবিক স্তি পথয়ক 

উন্নীত কয়ি তায়ক িৃিেি িাজননবতক, তনবতক এিং সামাবজক পপ্রবক্ষয়ত স্থােন কিাি এই পর্ পমৌবিক কবি প্রোস তা 



দ্ব্যণুক বিভাজন পেবিয়ে : মুবি প্রসয়ে িািীবিক বিকল্প পেতনা                                               অবেিতা িয়্যাোধ্যাে 
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সাম্প্রবতককায়িও অতযন্ত প্রাসবেক। মূিয়রাত জাতীেতািােী সংেৃবতি োয়ে আজ র্খ্ন প্রাবন্তক িা বেবেয়ে েড়া 

পকৌমগুবি আি পস অয়থি কাবঙ্ক্ষত সুিক্ষা োয়চ্ছ না, এমনবক অয়নক পক্ষয়ত্রই পসগুবি মূিয়রাত জাতীেতািায়েি 

োয়ে খ্বণ্ডত, প্রান্তীকৃত ও বিিুি প্রাে, তখ্ন বিক পসই সমেই িািীবিক অিস্থানবি তায়েি তনবতক সমথিন জুবগয়ে 

পর্য়ত োয়ি। কািণ মানবিক আয়িগ বিিবজিত বিমূতি আবধ্েতযকািী পর্য়কানও শবিি প্রবতই কবিি িয়েয়ে এক 

গভীি সংশে। অথে বিকল্প িাজনীবতি পর্ ধ্ািায়ক িািীবিক অিস্থান পথয়ক িযাখ্যা কিা পর্য়ত োয়ি তায়ক তাি 

আোত গিনাত্মক ভেুিতাি কািয়ণ প্রান্তীকৃত কিাি একবি প্রণিতা পথয়কই র্াে। সমীি েোয়িি মত বিয়েষয়কিা 

ময়ন কয়িন পর্ পেৌরুষ ও িাহুিি সম্ববিত ইউয়িােীে জাতীেতািােী পেতনাি োেঁয়ে গয়ড় ওিা ভািতীে 

জাতীেতািায়েি সায়েয়ক্ষ কবিি েয়েশ পেতনায়ক িড়ই রুগ্ন ও আয়িগতাবড়ত ময়ন িয়ত োয়ি। এমনবক সমকািীন 

বিয়ে ‘আধ্ুবনকতা’পক পর্ভায়ি েবশ্চয়মি সায়থ একই বনুঃোয়স উচ্চাবিত িয়ত পেখ্া র্াে তাি সায়থও আধ্ুবনকতা 

বিষয়ে কবি অিস্থানয়ক িেয়তা পমিান সম্ভি িয়িনা। কািণ কবি আধ্ুবনকতায়ক পকানওভায়িই সিিজনগ্রািয ও 

সমসাবিক িোন বিয়সয়ি বেবিত কয়িনবন, িিং আধ্ুবনকতা তােঁি কায়ে এক েশিন র্া সাংেৃবতকভায়ি ও 

ঐবতিযগতভায়ি বিষম সাবিক। েিতুঃ অতীত পথয়ক িতিমান িা িতিমান পথয়ক ভবিষযয়ত ো পেওোি েথবিয়ক কবি 

েবশ্চম বনয়েিবশত আধ্ুবনককীকিয়ণি অনুষয়ে কল্পনা কিয়ত এয়কিায়িই িাবজ বেয়িন না। ‘প্রগবত’, ‘আধ্ুবনকতা’ 

‘উন্নেন’ি নায়ম পর্ আত্মিবতমূিক েবশ্চমী উমেতা তাি বিেিীয়ত কবি স্থােন কয়িন ‘পপ্রম’-এি মত একবি 

ধ্ািণায়ক, এিং এয়কই বতবন বিকল্প তনবতক-িাজননবতক েবিভাষা িেনাে কায়জ িাগায়ত োন। কািণ িিীিনাথ 

ময়ন কয়িন পপ্রম-ই পসই বিকল্প েথ র্া আত্ম-ি সংকীণিতা পেবিয়ে বগয়ে বেন্তা ও কয়মিি অেি সম্বিীে পেতনাে 

আমায়েি উেবিত কয়ি। 
 

     িিীিনাথ তােঁি ‘Nationalism েুবস্তকাে প্রসেত িয়িন, ‘those who are gifted with the moral 

power of love and vision of spiritual unity… and the sympathetic insight to place 

themselves in the position of others will be the fittest to take their permanent place in the 

age…lying before us, and those who are constantly developing their instinct of fight and 

intolerance of aliens will be eliminatied.’
৩০

 বিেমানবিক সোি ময়ধ্য থাকা আধ্যাবত্মক ঐকয এিং পস 

ঐয়কয উেনীত িওোি জনয প্রয়োজনীে তধ্র্ি, উোিতাি পর্ অনুশীিন তায়ক ভািতীে ঐবতয়িযি ময়ধ্যই খ্ুেঁয়জ োন 

িিীিনাথ। ভািতীে ঐবতয়িযি ময়ধ্যই বতবন খ্ুেঁয়জ োন ‘েূিি’ ও ’েবশ্চয়ম’ি ময়ধ্য সাংেৃবতক ও তনবতক মধ্যস্থতাি 

সম্ভািনা, পর্ মধ্যস্থতাি ভাষাবি িি পপ্রম, সহৃেেতা, সবিষু্ণতা ও উোিতা। আি এভায়িই বতবন েুনুঃসংজ্ঞাবেত 

কিয়ত োন িাজনীবতয়ত। কবিি কায়ে পপ্রয়মি ‘erotic economy’ আপ্রাসবেক নে বকন্তু বতবন বিষেবিয়ক পকিি 

িযবিস্তয়ি পিেঁয়ধ্ িাখ্য়ত োন না। িিং বতবন বিষেবিয়ক িাহুিি সিিে ক্ষমতায়কবিক িাজনীবতি সিয়েয়ে শবিশািী 

সংোিক বিয়সয়ি বেবিত কিয়ত োন। পপ্রমজ সমীকিয়ণি এমন িযিিাি অিশয আিও অয়নক সম্ভািনায়কই তাি 

সায়থ িয়ে বনয়ে এি, পর্মন বিষেবিি সায়থ সংবেষ্ট বিে েবিবেবত, বিয়শষতুঃ পসই েবিবেবতগুবিি অন্তবিিয়ে থাকা 

দ্ব্যথিয়িাধ্কতাগুবি (ambivalence)। পর্মন ‘িি’ ও ‘িাইয়ি’ি মত gendered category, পর্গুবি অিশযই স্ত্রী িা 

েুং অথি ইবেয়তি ময়ধ্য বেয়ে সামাবজক েবিবেবত িা অভযস্ততা িাভ কয়িয়ে। আমিা আয়িােনাি সমে পেবখ্য়েবে 

পর্, বকভায়ি অভযায়সি এই বেিন্তন সুবস্থবতয়কই ভািসামযিীন কয়িয়ে কবিি িাজনীবত র্াি ভাষা পপ্রম; অথে পর্ 

পপ্রম অভযস্ত অয়থি বিে েবিবেবত/প্রবতষয়েি পতাোক্কা কয়ি না। আসয়ি আয়িাকােনজাত োশ্চাতয র্ুবিকািায়মা 

অয়নকয়ক্ষয়ত্রই সািসোিােী অথিানুষেয়ক তায়েি িিিয পেয়শি মূি স্তম্ভ বিয়সয়ি িযিিাি কয়ি কবি পর্ন পসই 

ঐবতিয পথয়ক অয়নকিাই সয়ি আয়সন। বতবন পেখ্ান পর্, সমাজজীিয়ন প্রবতবি েবিবেবত (identity), প্রবতবি িগি 

(category) সিই বনবিড় এিং এক পভেয োিস্পবিকতাে িীন িয়ে আয়ে। তাই public/private, পেৌরুষ/নািীত্ব, 

িযবিগত/ িাজননবতয়কি েবিসিয়ক আিাো কয়ি পেিা র্ােনা। আি পস কািয়ণই িাজনীবতয়ক েৃথক কয়ি পেিা 

র্াে না তনবতকতাি ‘িযবিক’ িা ‘সামাবজক’ অনুশীিন পথয়ক। িিীিনাথ পেখ্ান পর্, োশ্চাতয পেতনাি ময়ধ্য আকৃবত 
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োওো ‘পনশন’ আসয়ি এক পেচ্ছাোিী প্রবতষ্ঠান, পর্ তাি বিমূতি অবস্তত্ব বেয়ে ভািতিষিয়ক শাসন কিয়ে। এ পর্ন 

পক োনিীে অয়টাোস, র্াি অজর পোষক পস স্থােন কয়িয়ে েয়েশী সমাজয়েয়িি গায়ে, আি পসই পোষক বেয়র্ পস 

শুয়ষ বনয়চ্ছ েূিিতিী ভবিষযয়তি প্রাণ বনর্িাসয়ক।  
 

     পপ্রময়ক িাজনীবত ও সামাবজক পপ্রবক্ষয়ত েুনুঃপ্রসোবেত কয়ি কবি পর্ ‘বিেজনীন’ তনবতকতাি ধ্ািণায়ক জম 

বেয়িন তায়ক রুয়শাি ‘সাধ্ািণ ইচ্ছা’ ধ্ািণাি মতই ‘সিিবনেেণিােী’ ময়ন িয়ত োয়ি পর্মন সমীি েোি িয়িন, 

‘Today when universalism of all kind are often thought to be in bad door, Tagore’s work 

stands as a complex instance of an alternative cosmopolitanism that unabashedly promotes 

an ethical universal, a universal that takes love as its political principles.’
৩১

 
 

     ময়ন িাখ্া প্রয়োজন পর্, পেৌরুষয়কবিক জাতীেতািায়েি পর্ বিকল্প কবিি Pan Asian ঐয়কযি পেতনায়ক 

আকাি বেয়েবেি তা বকন্তু জাোন, েীন িা ভািতিয়ষি িমশ জনবপ্রে িয়ে ওিা জাতীেতািাে পথয়ক েৃথক। এই ঐকয 

বিেমানিতািায়েি পসিাে বনয়োবজত এিং এবশো ও িাবক বিয়েি ময়ধ্য একধ্িয়নি না্বনক ঐকযসূত্র গয়ড় তুিয়ত 

আগ্রিী। David Kopf প্রসেত িয়িন পর্, কবি এয়ক্ষয়ত্র বি্ু সমাজয়ক িৃিেি এবশে সভযতাি সায়থ একই সয়ূত্র 

গ্রবন্থত কিয়ত পেয়েবেয়িন, বকন্তু গ্রন্থন বতবন পেয়েবেয়িন মানিয়প্রম, মানিহৃেে এিং িিুয়ত্বি মধ্যস্থতাে। আি 

এভায়িই পপ্রময়ক িাজনীবতি বিকল্পভাষা বিয়সয়ি বেবিত কয়ি কবি পর্ অিস্থানবিয়ক ইবেত কিয়িন তা পজাি বেি 

‘সম্পয়কি’-ি উেি, পর্ সম্পকি উভেজ, অথিাৎ পর্ সম্পয়কি ‘নািী’ েুরুষ, ‘প্রকৃবত-সংেৃবত’, উেবনয়িবশকািী 

উেবনয়িশাবেত, ‘েূিি-েবশ্চম’, ‘িি-িাইয়ি’, িযবিগত-সামাবজক-এি ময়ধ্য িয়েয়ে োিস্পবিকতা। পর্খ্ায়ন এয়েি 

ময়ধ্য িয়েয়ে কয়থােকথন এিং কয়থােকথন সম্ভািনা। পর্খ্ায়ন পেৌরুষ আি িাহুিয়িি ভাষা এিং অনুপ্রয়িশ সিিে 

েশিন বনয়ে বেবনয়ে পনেবন ‘অেয়িি’ েবিসি। পর্খ্ান দবি ‘েক্ষ’ সম্পকি স্থােয়নি পক্ষয়ত্র অবনিার্ি এ সতযয়ক 

সনিিিভায়ি সমথিন ও শ্রিা কিা িয়েয়ে। পর্খ্ায়ন িাজনীবত পথয়ম র্ােবন েক্ষ-প্রবতেয়ক্ষি িাহুিিয়কবিক 

অেনেনকািী সমীকিয়ণ, পর্খ্ায়ন পনতৃত্ব পকিি িােঁধ্া েয়ড় র্ােবন িয়মাচ্চকািায়মাি শৃঙ্খিাে। শুধ্ু তাই নে, বিশুষ্ক 

ও র্াবেক ভািােশি পর্খ্ায়ন গ্রাস কয়ি পনেবন ‘প্রগবত’, ‘উন্নেন’-এি মত সংেৃবত সায়েক্ষ বনেত েবিিতিনশীি 

বিষেগুবিয়ক। 
 

     তাই পেৌরুষ ও প্রবতয়র্াবগতাি পেনা ভাষাে পর্ জাতীেতািােী স্ভি োিী কয়িবেি প্রশ্নিীন আনুগতয আি 

িশংিেতা তায়ক প্রশ্ন কিাি স্পধ্িা জুবগয়ে পেন কবি। স্পধ্িা জুবগয়ে পেন পসই নািীিােী েৃবষ্টয়কাণবিয়ক, পর্ নািীিাে 

সািসোিায়েি িাইয়ি এয়স ‘বিে বনমিাণ’-এি িাজনীবতবিয়ক বেয়ন বনয়ত োে। আি পসই সম্ভািনাগুবিই 

িিীিনায়থি জাতীেতািােী বিবিয়কি একবি নািীিােী োি-সম্ভািনায়ক অতযন্ত প্রাসবেক কয়ি পতায়ি এিং কথা 

িয়ি পসই মানিয়প্রয়মি ভাষাে র্ায়ক পেৌরুষ প্রধ্ান জাতীেতািাে ‘নািীসুিভ’ ‘আয়িগাবশ্রত’ িয়ি প্রান্তীক কয়ি 

পিয়খ্বেি। 
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১৫. মুয়খ্াোধ্যাে, িাধ্াকমি (১৩২৩ িোেঅ, ভািতিষি, েৃ. ৮, শ্রািণ সংখ্যা 
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