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যভা  াযমভতা – ফাাংরা ঘরমিত্রে স্বতন্ত্র নাযী বাফনা
ফবশ্রী ফত্র্যাাধযায়
াধযামওা, াআমতা মফবাক, মাংরা থানা ভামফদযারয়, মিভ ফাাংরা, বাযতফলব
এফাং ফতবভাত্রন কত্রফলণাযত, মিার্বত্রভন্ট াপাাঈথ এণ্ড াাঈথ াআষ্ট এময়ান স্টামিচ, ওরওাতা মফশ্বমফদযারয়
Abstract
The present paper aims to establish he need for reading film in the context of social science with its
multi-dimensional approach. Hence it likes to observe how far the concept of ‘Individual Woman’ has
been portrayed in the two films – Mrinal Sen’s Pratinidhi (1964) and Aparna Sen’s Paramitar
Ekdin(1999).These two films were basically concerned with women’s problems and its transcendence.
While Pratinidhi dealt with widow marriage , motherhood and death, Paromitar Ek Din was engaged
in motherhood, women’s relationship, divorce and in search for a new life. The films mentioned
were made with almost three decades flowing between them. While Rama (the protagonist of
Pratinidhi), surrenders herself to oblivion and death, Paromita(protagonist of Paromitar Ek din),
curves out her own path. The paper studies the psycho geography of the women from two different
decades. It also tries to understand the phenomenon that existed in the ‘60s and which matured in the
late ‘90s, that gave women the essential identity to be called as individuals- of course who lived, and
not perished like Rama.
Key Words: Film, Individual, Woman, Patriarchy, Widow Marriage, Divorce, Motherhood.

াম্প্রমতও ভত্রয় ভাচ মফজ্ঞান কত্রফলণায় কণভাধযত্রভয ানযতভ াঈাদান মত্রত্রফ তথযমঘে এফাং ঘরমিত্রেয রুত্ব
মফত্রলবাত্রফ স্বীওৃত।১ মফাং তাব্দীয প্রথভ ফব থথত্রওাআ বাযতফত্রলব ঘরমিত্রেয চনমপ্রয়তা রক্ষ্য ওযা মায়, মওন্তু কত্রফলণায
মফলয়রূত্র বাযতফত্রলব ঘরমিত্রেয স্বীওৃমত থত্রত াত্রনওর্া ভত্রয়য দযওায ত্রয় ত্রে। াফয মফত্রল মফত্রল থক্ষ্ত্রে
তথযাংযক্ষ্ত্রণয প্রত্রয়াচত্রন যওাযী ফা থফযওাযী াঈত্রদযাত্রক তথযমঘে মনভবাণ ওযা ত এফাং মনত্রফমও ান  স্বাধীনতা
(১৯৪৭) যফতবী ভত্রয় এওমদত্রও থমভন ফাস্তফ খর্না ওযাত্রভযা ফ্ী ওযা ত থতভনাআ তায াাাম যাচননমতও, াঅথবাভামচও  ধভবীয় মফলয়ত্রও মবমি ওত্রয ঘরমিে মনভবাণ ক্রভান্বত্রয় ফৃমি থত্রয়মঙর। াফয থমত্রওান মনমদবষ্ট ঘরমিত্রেয তায
মল্পরূ ানুাত্রয থশ্রণীকত মযঘয়মর্ মফত্রল রুত্বূণব।২ ামধওন্তু নাযীয াআমতা ঘঘবায় নাযী ঘমযে প্রধান াথফা নাযী-মফলয়
থওমিও ঘরমিেরুমর ায এওমর্ থশ্রণীরূত্র মফত্রফঘয ত্রয় থাত্রও।৩ তথযমঘত্রেয াত্রথ ঘরমিত্রেয প্রধান াথবওয র এাআ থম
ঘরমিে ভূত্রয এভন থওান দায় থনাআ থম থরুমরত্রও থওফরভাে তথয-মনববয ওত্রযাআ মনভবাণ ওযত্রত ত্রফ – এভনমও ঘরমিে ভূ
থওানবাত্রফাআ তথযমনববয না ত্রত াত্রয। ফতবভান কত্রফলণা েমর্ত্রত মতনমর্ মফলয়ত্রও াংমুক্ত ওত্রয াঅত্ররাঘনায় াগ্রয য়ায
থঘষ্টা ওযা ত্রফ এফাং াঅত্ররাঘনায ভধয মদত্রয় ফাাংরা ঘরমিত্রে ‘স্বতন্ত্র নাযী’ াঈত্রেত্রলয মফলয়মর্ত্রও প্রাধানয থদয়া ত্রফ। প্রঙ্গত
ফরা প্রত্রয়াচন থম, থমত্রওান ফযমক্ত-াআ াত্রযয তুরনায় স্বতন্ত্র ত্রর থওান ফযমক্ত মঔন ভাভময়ও ভাচ ফযফস্থায় মনত্রচয
াঅাআনত ামধওায ফাস্তফাময়ত ওযায চনয ভাভময়ও ভাচ ফযফস্থায াংঔযাকমযত্রেয মফযীত্রত মক্রয় ন তঔন ভাভময়ও
ভাত্রচ তায স্বতন্ত্র মযমঘমত খত্রর্। াঅফায ওঔন ফা াংমিষ্ট ফযমক্ত তায মনচস্ব ঘমযে বফমষ্টয ানুমায়ী াভামচও থরাত্রতয
মফত্ত্রি স্বতন্ত্র ত্রয় ত্র ন এফাং নৃতবমফদ Louis Dumont ভত্রন ওত্রযন থম থমত্রওান ভাচ ফযফস্থায় াধাযণবাত্রফ থমভন প্রমতমর্
স্বতন্ত্র ফযমক্তয াফস্থান ায়া মায়, থতভনাআ াঈত্রযাক্ত মিতীয় মবাত্রয়য ফযমক্তযা ম্পূণববাত্রফাআ স্বতন্ত্র ফযমক্ত। ৪ ফতবভান াঅত্ররাঘনায়
থম মফলয়রুমরত্রও যস্পত্রযয াত্রথ াংমুক্ত ওযা ত্রফ থরুমর র—প্রথভতাঃ কত্রফলণা ত্রেয থভৌমরও াঈাদান মত্রত্রফ দুাআমর্
ফাাংরা ঘরমিে এফাং থকৌণ াঈাদানরূত্র াঅত্ররাঘয দুাআমর্ ঘরমিত্রেয মফলয় মনববয থমত্রওান প্রওামত তত্রথযয ান্তবূবমক্ত স্বীওায
ওত্রয থনয়া ত্রয়ত্রঙ। মিতীয়তাঃ ঘরমিে থভৌমরও াঈাদানরূত্র মফত্রফমঘত ত্রর মফলয়কত প্রত্রে াঅত্ররাঘয ঘরমিে দুমর্ – ভৃণার
থন মযঘামরত ‘প্রমতমনমধ’ (১৯৬৪) এফাং াণবা থন মযঘামরত ‘াযমভতায এওমদন’ (১৯৯৯), বাযত তথা ফাগামরয াভামচও
াআমতাত্রয ধাযায াত্রথ াংমুক্ত ত্রয় াাংস্কৃমতও াআমতাত্রও ুষ্ট ওত্রযত্রঙ। তৃতীয়তাঃ াঈক্ত দুাআমর্ ঘরমিত্রোআ মফলয় মত্রত্রফ
মতৃতামন্ত্রও ভাচ ফযফস্থায় নাযীয বফলভযভূরও াফস্থানচমনত মযণমত এফাং প্রমতফাত্রদয মফলয়মর্ প্রাধানয থত্রয়ত্রঙ এফাং
ঘরমিেরুমর নাযী ঘমযেপ্রধান পত্রর স্বাবামফওবাত্রফাআ তা ভানফী মফদযা ঘঘবায াত্রথ মুক্ত। াঈত্রযাক্ত মতনমর্ মফলয়ত্রও াংমুক্ত ওত্রযাআ
ঘরমিত্রে স্বতন্ত্র নাযীয াঈত্রেত্রলয মফলয়মর্ ভগ্র কত্রফলণাত্রে াঅত্ররামঘত ত্রয়ত্রঙ।
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ভৃণার থন মযঘামরত ফাাংরা ঘরমিে ‘প্রমতমনমধ (The Representative, ভুমক্ত ায় ১৯৬৪ াত্রর)-য ূেমর্ র ামঘন্তয
ওুভায থনরুত্রেয থরঔা াঈনযা ‘প্রচ্ছদর্’ (The Cover)। কল্পমর্ মেত্রওাণ ম্পত্রওবয। যভা (ামবনত্রয় ামফেী ঘত্র্যাাধযায়)
মঔন মফধফা য় তঔন তাাঁয থঙত্রর র্ুর্ুর’য ফয় াাঁঘ ফঙয। যভা মনত্রযন’য থপ্রত্রভ ত্রে এফাং াঈবত্রয় মফত্রয় ওত্রয। এাআ ঘরমিত্রে
মফধফা মফফা ম্পত্রওব ১৯৬০’য দত্রওয এওর্া াভামচও প্রমতঙমফ াঅভযা থদঔত্রত াাআ। মফাং তাব্দীয মিতীয়াত্রধব মফধফা নাযীয চীফত্রন থপ্রভ - তা াঅফায মমমন ন্তাত্রনয ভা থত্রক্ষ্ত্রে এাআ ম্পওব মতৃতামন্ত্রও ভাচ শুধু থম ানুত্রভাদন ওত্রযনা তাাআ নয়
াংমিষ্ট নাযী-য ঘমযে মনত্রয় প্রে থতাত্রর ওাযণ তা নাযীয ফযমক্তকত াআচ্ছা  স্বাধীনতা ানুাযী। মওন্তু এওথা াস্বীওায ওযা মায়
না থম ঐরূ মফযীত াফস্থায ভত্রধয ন্তান  মফধফা ভমরামর্ মনত্রচয প্রত্রয়াচন  াআত্রচ্ছত্রও প্রাধানয মদত্রয় মঔন মিতীয়ফায
মফফাত্রয মিান্ত থনন তঔন ভওারীন বাফনায মফঘাত্রয মতমন াঅয াাঁঘচন নাযীয তুরনায় স্বতন্ত্র ত্রয় ত্র ন, ওাযণ এরূ
মিান্ত গ্রত্রণয াত্রথ াংমিষ্ট নাযীয াত্রয মফলয়মর্ াস্বীওায ওযা মায় না। মওন্তু থলমবন্ত যভা তায স্বাতন্ত্রয যক্ষ্া ওযত্রত
াত্রযমন, থ মতৃতামন্ত্রও যম্পযায াংস্কাত্রযয ওাত্রঙ যামচত ত্রয়ত্রঙ। যভায এাআ যাচয় তাত্রও থলমবন্ত াঅত্মতযায ত্রথ
প্রত্রযামঘত ওত্রযত্রঙ, মনত্রচয ান্তবিন্দ্ব থথত্রও থ াঈিমযত ত্রত াত্রযমন, ফযাং স্বতন্ত্র নাযী ত্রয়  ায ভূরয মদত্রত মকত্রয় াঅয এওবাত্রফ
থ স্বতন্ত্র ত্রয় াঈত্র ত্রঙ। প্রঙ্গত াঈত্রেঔয থম ১৮৫৬ াত্রর াইশ্বযঘি মফদযাাকত্রযয প্রত্রঘোয় মফধফা মফফা াঅাআন ঙ্গত ত্রর
তায তফলব ত্রয াভামচও দৃমষ্টবঙ্গীয মফত্রল মযফতবন য়মন, তায ওাযণ তাব্দীয য তাব্দী ধত্রয থম াভামচও
মযওা াত্রভায় নাযীয াফস্থান মঘমিত ত্রয় এত্রমঙর, নফচাকযণ ফা াঅাআনমি াংস্কায তা ত্রচ মযফতবন ওযত্রত াযত্রতা না।
নাযীয মক্ষ্ায াবাফ  ঘত্রর াঅা াংস্কাত্রযয প্রবাফ াধাযণত তায া-ুণয, নযায়-ানযায়, াঈমঘত-ানুমঘত াআতযামদ থফাধত্রও
মনয়মন্ত্রণ ওযত, পত্রর মফধফা মফফাত্রয য যভা’য ভানমও িন্দ্ব াঅভযা রক্ষ্য ওময, ওাযণ যভা’য মফত্রয়য ত্রয তায ুে র্ুর্ুর
মনত্রযনত্রও ফাফা মত্রত্রফ থভত্রন মনত্রত াত্রয না। মনত্রযন থঘষ্টা ওত্রয র্ুর্ুরত্রও থফাছাত্রত, মওন্তু ফযথব য়। এাআ াফস্থায় যভা এও
াস্বমস্তত্রত ত্রে, মওন্তু ওাাঈত্রওাআ ন্তুষ্ট ওযত্রত াত্রয না। ঘরমিে মফত্রিলও Jhon W. Hood, যভায এাআ ভানমও মন্ত্রণায ফযাঔযা
ওযত্রত মকত্রয় ফত্ররন, ‘The woman’s more than careful attention to the boy reflects her sense of betrayal of
৫
her late husband.’ াঈত্রযাক্ত ফক্তত্রফযয মনমযত্রঔ ওতরুমর বাফনা াঈত্র াঅত্র – প্রে ওযত্রত াআত্রচ্ছ য় থওান াভামচও
মযওা াত্রভায় যভা’য এাআ াযাধত্রফাধ? যভায বফধত্রফযয চনয যভা দায়ী নয়, াঈযন্তু ভৃত স্বাভীয প্রমত যভায মফশ্বা যাঔা ফা না
যাঔায (মমদ তা ুনমফবফাত্রওাআ মনত্রদব ওত্রয) প্রেমর্ ফাস্তফ মফলয় মনববয, এওাআ ফাস্তত্রফয ম্মুঔীন মমদ যভায প্রথভ স্বাভীত্রও ত্রত
ত তাত্রর াঅফমযওবাত্রফ তায স্বাভীত্রও ুে ভানুল ওযায চনয মিতীয়ফায মফফাত্রয াঈত্রদ থদয়ায থরাওচত্রনয াবাফ ত
না, ওাযণ থর্াাআ মঙর মুক মুক ধত্রয ঘত্রর াঅা াভামচও মযওা াত্রভা, মা ুত্লত্রও দুাঃঔচনও ফাস্তত্রফয াভত্রন াায় ওত্রয
না, ফযাং ভযায ঘমযে ানুাত্রয তাত্রও নতুন ওত্রয ফাাঁঘত্রত াাময ওত্রয। দাম্পতয ম্পত্রওব মফশ্বা যাঔায প্রে দুচত্রনযাআ, ওাযণ
ম্পওব শুত্াআ য় যস্পত্রযয প্রমত মফশ্বা মদত্রয়। মওন্তু ঘরায ত্রথ মমদ এওচন মঘযতত্রয ামযত্রয় মায় াঅয তঔন মমদ াযচন
াঅথব-াভামচও ওাযত্রণ মনাঃঙ্গ াায় ত্রয় ত্রে এফাং তায ফাস্তফ মযমস্থমতত্রত মমদ ুনযায় মফফা ওযায প্রত্রয়াচন য় াথফা
তায মনত্রচয-াআ াআচ্ছা য় মিতীয়ফায মফফা ওযায এফাং তা ম্ভফ য় তাত্রর এ মফলত্রয় থতা ানয ওায াুমফধা য়া াঈমঘত
নয়। এাআ থম াভামচও মনত্রদব (ত্রদ-ওাত্ররয থপ্রমক্ষ্ত্রত এাআ মনভবাত্রণয ঘমযে মবন্ন-রূ ায়) তা ুত্লত্রও মনচ মফলত্রয় মিান্ত
থনয়ায ঙােে থদয়। প্রঙ্গত াঈনমফাং এফাং মফাং তাব্দীয থফ মওঙুর্া ভয় চুত্রোআ থদঔা মায় থম বাযতফলব াযা ফাাংরায়
ুত্ত্রলয এওামধও মফফা (ওুরীন ব্রাহ্মণ/মফত্নীও/ক্ষ্ভতা ম্পন্ন ফযমক্তকণ াআতযামদ) মত্রথষ্ট স্বাবামফওবাত্রফাআ ভাত্রচ গ্রণত্রমাকয
মঙর।
মশু ফয় থথত্রওাআ ফামরওামর্য ভত্রন ধীত্রয ধীত্রয ুত্ত্রলয বতযী ওত্রয থদয়া াভামচও মযওা াত্রভা াফত্রঘতনবাত্রফ ওাচ
ওযত্রত শুত্ ওত্রয, থপ্রামথত য় াযাচীফত্রনয বনমতওতায মবমি এফাং এওর্া ভত্রয় থাআ ফামরওামর্ ঐ ুত্লপ্রধান ভাত্রচয
াঙ্গীবূত ত্রয় মায়, ওাযণ এবাত্রফাআ াভামচও মনভবাণ ত্রয় থাত্রও, াঅয এাআ মনভবাত্রণয যম্পযা ঘত্রর াঅত্র এচনযাআ থমত্রতু তা
াঅাতবাত্রফ নাযীত্রও থভৌমরও মনযািা (ান্ন, ফস্ত্র এফাং াঅশ্রয়) মদত্রয় এত্রত্রঙ। ফাস্তফ ভাচ চীফত্রন, ামত্রতয, ঘরমিত্রে
(ত্রশ্বতাথত্রযয থারা) থদঔা মায় প্রমতমেত ভাত্রচয ভমরাযা মও াদ্ভুতবাত্রফ াঅয এওচন ভমরাত্রও ভাত্ররাঘনা ওত্রযন, মমমন
স্বাভী মযতযক্তা ফা স্বাভীাযা ত্রয়ত্রঙন। মফলয়র্া াত্রনও ভয় এভন য় থমন ঐ াফস্থায চনয াংমিষ্ট ভমরাাআ দায়ী। মওন্তু থম
থরাওমর্য াঈয মনববয ওত্রয মশু ফয় থথত্রওাআ ারীও মনযািায ওথা বাফা য় এফাং মফফা নাভও প্রমতোত্রনয ভাধযত্রভ তাত্রও
মনমিত ওযা য়, থাআ মনিয়তা থম থওান ভুূত্রতব থবত্রগ থমত্রত াত্রয এফাং থত্রক্ষ্ত্রে এওদা মনযিা প্রদানওাযী ভাত্রচয মও
থওান দাময়ব থাওত্রত াত্রয না? ভাচ থম এফ মনত্রয় মফত্রল বাফত্রতা না তা াচানা নয়। নাযীত্রও াফরম্বত্রনয মক্ষ্া ভাচ
থদয় না তাাআ মযফমতবত মযমস্থমতত্রত তাত্রও মত্রথষ্ট াম্মান াঅয াফত্ররা মনত্রয় শ্বশুযফােী ফা মোরত্রয় থাওত্রত য়।
‘প্রমতমনমধ’ ঘরমিত্রে থল মবন্ত যভা াঅত্মতযা ওত্রয। যভা থওন াঅত্মতযায মিান্ত মনর তায ম্ভাফয ফযাঔযা ায়া থমত্রত াত্রয
ভনস্তামিও মফত্রিলত্রণ। Sigmund Freud ত্ররন এাআ ভনস্তামিও মফত্রিলত্রণয ানযতভ প্রফক্তা। তাাঁয ভত্রত াঅভাত্রদয মফমবন্ন
ওাত্রচয িাত্রত মফমবন্ন াঈত্রেযরুমর াফত্রঘতন স্তত্রযাআ কত্রে ত্র । মতমন াঅভাত্রদয ভনত্রও মতনমর্ স্তত্রয মফত্রিলণ ওত্রযত্রঙন –
ভত্রনয ত্রঘতন স্তয মায ভত্রধয ফতবভান ত্রঘতনতা ত্রে, মিতীয় স্তয – প্রাও ত্রঘতন স্তয-মায ভত্রধয াফত্রঘতন াফস্থা থাওত্রর
মা স্মযণত্রমাকয, এফাং াত্রঘতন স্তয থমঔাত্রন মফমবন্ন ধাযণারুমর থচায ওত্রয থঘত্র যাঔা ত্রয়ত্রঙ, মা স্বত্রে ফা মি াপ মদ র্াাং
ত্রর প্রওা ায়। শুধু তাাআ নয় ফ্রত্রয়ি মফশ্বা ওত্রযন থম মতনমর্ প্রধান মফলয় ভনত্রও মনয়ন্ত্রণ ওত্রয, এরুমর র মথাক্রত্রভ াআদ (id)
– মা প্রধানত প্রফৃমি িাযা মনয়মন্ত্রত ভত্রনয াত্রমৌমক্তও এফাং াত্রঘতন স্তয, এযয াআত্রকা (ego), এই
ও
ম ই ,এ
ই (superego), মাত্রও াআত্রকা-য াআ এওর্া াাং ফত্রর ভত্রন ওযা য়, মা
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যভা  াযমভতা – ফাাংরা ঘরমিত্রে স্বতন্ত্র নাযী বাফনা
ফবশ্রী ফত্র্যাাধযায়
মফঘাযও ফা মনয়ন্ত্রত্রওয বূমভওা থনয়। মওন্তু তফু ফ্রত্রয়ি-য বাফনা ানুাত্রয ফরা মায় থম ‘… the unconscious is eternal –
it will always exist – but that does not mean that it transcends history. The unconscious plays a crucial
role in the way we internalize the laws and beliefs of our society. Although these laws and beliefs are
৬
themselves subject to cultural change, they have historically laid the foundations of patriarchy.’

ুতযাাং যভায মিতীয়ফায মফফাত্রয মিান্ত তায ফাস্তফ ত্রঘতন মঘন্তা থথত্রও াঈত্র এত্রর াফত্রঘতত্রন ওাচ ওযত্রতা মুক মুক ধত্রয
ঘত্রর াঅা ওুাংস্কায, মা তাত্রও থল মবন্ত াঅত্মতযায় প্রত্রযামঘত ওত্রয। এাআ ঘরমিত্রে থওান নায়ও ফা ঔরনায়ও থনাআ। মনত্রযন
াঈদায  ানুবূমত ম্পন্ন ভানুল, যভা মত্রথষ্ট ভধুয স্ববাত্রফয এফাং ওতবফযযায়ণ স্ত্রী, র্ুর্ুর াঅওলবণীয় মশু। মওন্তু াঅাত
স্বাবামফও ম্পত্রওবয ভত্রধয মফমচ্ছন্নতায ওাযণ মঙর ভনস্তামিও, মাত্রও ঘরমঘে ভাত্ররাঘও দীঙ্কয ভুত্রঔাাধযায় ওুাংস্কায ফত্রর
মঘমিত ওত্রযত্রঙন। মতমন ফত্ররন, ‘But among the trio, the chemistry never works and it becomes a triangle
with the three sides moving in three different directions. this was due to the deep-rooted
prejudice prevalent in the middle-class mind.’৭ তাত্রর মুক মুক ধত্রয মতৃতামন্ত্রও ভাত্রচয থম াাংস্কৃমতও
মনভবাণ-তায-াআ থতা মওায ‘যভা’ এফাং যভা-যা। মমদ মফদযাাকত্রযয াঈত্রদযাত্রক মফধফা মফফা াঈনমফাং তাব্দীত্রত াঅাআন ম্মত
স্বীওৃমত থত্রয়মঙর (১৮৫৬), ‘Yet, as far as the middle class is concerned, it remained in the textbooks of
৮
law as an alien concept.’ ফত্ররত্রঙন দীঙ্কয ভুত্রঔাাধযায়। ভগ্র ঘরমিে চুত্রোআ যভা তাাঁয প্রথভ স্বাভী  তাাঁয প্রমতমনমধয
চনয ভানমও মন্ত্রণা  াযাধত্রফাত্রধ থবাত্রকন, মনত্রযন াঈদায এফাং াী ত্রর র্ুর্ুর  যভায ত্রঙ্গ ম্পত্রওবয থক্ষ্ত্রে ধীত্রয
ধীত্রয তায ামষ্ণুতা স্পষ্ট ত্রয় ত্র । মনত্রযত্রনয এাআ ামষ্ণুতায কবীত্রয এওাআ ওুাংস্কায। শ্রী ভুত্রঔাাধযায় মরত্রঔত্রঙন, ‘The
impatience and uneasiness spring from the same prejudices which he is not strong enough to
৯
overcome.’

ভৃণার থন ঘরমিেমর্ ঔুফ াধাযণ মিান্ত মদত্রয় থল ওত্রযন, যভা’য াঅত্মতযা-াআ থমন দবত্রওয ামবত্রপ্রত মঙর। মওন্তু
ািাতয ঘরমিে ভাত্ররাঘও এঔাত্রন থথত্রভ মান-মন, Jhon W. Hood তাাআ যফতবী ভত্রয় ফত্ররত্রঙন, ‘Her final act of
desperation could be seen by the tradition bound as a righteous act of expiation which gives to the
film an acceptable conclusion. However, while Sen’s sympathetic handling of human sensibilities and
frailties might make impossible his support for the traditionalist, the film, in fact, is given no obvious
ideological conclusion. As with so much of his more mature work, the audience is left to grapple with
১০
controversy; in this case, the question: can a mother be someone else’s wife?’ মতযাআ এাআ ঘরমিত্রে এর্া-

াআ থতা ভূর প্রে থম এওচন ভা-মও ায থওান ুত্ত্রলয স্ত্রী ত্রত াত্রয? এ মফলত্রয় াঅভযা প্রাঘীন বাযতীয় াত্রস্ত্রয ওথা থবত্রফ
থদঔত্রত াময এফাং তাত্রর থফাছা মাত্রফ থম মওবাত্রফ ঐমতয মুক মুক ধত্রয াঅভাত্রদয মনয়ন্ত্রণ ওত্রয। বকফত কীতা ানুাত্রয, ‘It is
said that the father himself becomes the son in another form. The father and son are therefore
considered to be non-different. A Widow who has her son is actually not a widow, because she has
১১
the representative of her husband’ াঅত্রর এঔাত্রন ‘ভা’ মিবাবী নয়, মফধফা-এ মফলয়মর্ ভত্রন যাঔত্রত ত্রফ। াঅয

এওথা ানস্বীওামব থম যভা’য মফত্রয়য মিান্ত-াআ ফযমক্তকত, তাাআ মফলয়মর্য াধাযণীওযণ মুমক্তমুক্ত নয়। মফধফা-য ন্তান থাওত্রর
তায মিতীয়ফায মফত্রয় ওযা মনত্রয় থম াযাধত্রফাত্রধয প্রে থতারা য় তায মথাথব াঈিয থতা মতৃতামন্ত্রও াভামচও মযওা াত্রভায
ভত্রধযাআ যত্রয়ত্রঙ – এয াত্রথ ফাংানুক্রমভও মতৃতত্রন্ত্রয াঅমধতযত্রও মর্মওত্রয় যাঔায প্রে চমেত। ফহুওার ূত্রফব ভাতৃতামন্ত্রও
ভাত্রচ ভাতৃ-মযঘয়াআ মঙর মশুয মযঘয়, মওন্তু নাযী যামচত ত্রয় ুত্ত্রলয ওাত্রঙ াঅত্মভবণ ওত্রযত্রঙ, ুতযাাং নাযী মমদ স্বমিাত্রন্ত ন্তান  ায ুত্ত্রলয ওাত্রঙ মায়ায স্পধবা থদঔায় তাত্রর ুত্ত্রলয াঅয যাআত্ররা র্া মও? মুক মুক ধত্রয তাাআ
ন্তাত্রনয চননী, এাআ তয-াআ তায ঘূোন্ত মযঘয়রূত্র ভাচ ভানত্র ফমরেতা থত্রয়ত্রঙ, তাত্রও াস্বীওায ওযা মও ঔুফ চ
ওাচ? প্রঙ্গত াঈত্রেঔয থম, ‘প্রমতমনমধ’য ভত-াআ াঅভযা ায এওমর্ াঈনযা াাআ। থরমঔওা ‘ামফেী যায়’য ‘স্বযমরম’
াঈনযাত্রয নাময়ওা মফধফা ীতা’য ত্রক্ষ্ তায থপ্রমভওত্রও স্বীওায ওত্রয মনত্রত ভয় রাত্রক াত্রনও, মওন্তু তায ওাযণ তায াংস্কায
নয়, ীতায ওনযায প্রমত থে, াশুমেয প্রমত ওতবফযত্রফাধ থমন নতুন ম্পত্রওবয ভাত্রছ ফাধা ত্রয় ত্র । থরমঔওায ভত্রত এ ভযা
এওান্ত থভত্রয়মর ভযা, থওান ুত্ল এ িত্রন্দ্বয ফর্ুওু যয ধযত্রত াযত্রফ না।’১২ যভা’য াঅত্মতযায ভধয মদত্রয় ঘরমিেমর্
থল য়। াঅত্রর যভায ভৃতুয থমন ঘত্রর াঅা াংস্কায-ঐমতযত্রও ভথবন ওত্রয, থমন াত্রয (?) প্রে ত্র । এাআ াত্রফাধ-
থতা াভামচও মনভবাণ মা নাযী-ুত্ল থবত্রদ মবন্নরূ ায়। াঅয যভা/যভা-যা ক্রভ চীফন থথত্রও মঙন্নভূর ত্রত ত্রত ভৃতুযত্রতাআ
মস্থমত ঔুত্রাঁ চ ায়। ফতবভান কত্রফলত্রওয প্রে র থম থরঔও এফাং মযঘারও াঈবত্রয়াআ থওন ন্তান  মফধফা মফফাত্রয মযণমত
ম্পত্রওব ভওারীন ভাত্রচয ঙ্ভত এওর্া গ্রণত্রমাকয মযণমত স্বীওায ওত্রয মনত্রয়মঙত্ররন? যভা মমদ ধীত্রয ধীত্রয ভযায
থভাওামফরা ওত্রয এওর্া স্বাবামফও চীফন ওার্াত্রত াযত্রতা তাত্রর শুধু প্রথত্রভ ন্তান মিতীয় মফফাত্রয মিান্ত গ্রণ নয়, যভা
ঘত্রর াঅা যম্পযায মফশ্বা-থও প্রমতত ওযায মক্তত্রত ভত্রয়য মযফতবত্রনয াত্রথ াত্রথ থলমবন্ত এওচন াযামচত স্বতন্ত্র
নাযী ত্রত াযত্রতা, মওন্তু ভূর ওামনী ফা ঘরমিত্রে তা খত্রর্মন, থরঔও ফা মযঘারও থাআ ফমরেতা থদঔান মন তাাআ যভা থমন তায
বুর মিাত্রন্তয (স্বতন্ত্র মিান্ত?) মযণমতস্বরূ ভৃতুযয ভধয মদত্রয় স্বতন্ত্র নাযী ত্রয় াঈত্র মঙর। প্রঙ্গত ফতবভান কত্রফলও ভত্রন
বাযত্রতয স্বাধীনতা (১৯৪৭)-য য মঔন এওমর্ থদ  চামত ক ত্রনয নতুন প্রমক্রয়া শুত্ ত্রয়মঙর তঔন াভামচও াফস্থান
প্রত্রে নাযীয বাফভূমতব মনভবাত্রণ প্রাঘীন াস্ত্রীয় মফধান-াআ মঙর প্রধান ভাওাম , থাআ বাফনা ানুাত্রয াঈনমফাং তাব্দীয প্রথভ ত্রফবয
াংস্কায াঅত্র্ারত্রনয তুরনায় তাব্দীয থলত্রফবয  মফাং তাব্দীয প্রথভ ত্রফবয াতীত ঐমতয মনববযতায মফলয়মর্ মঙর
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যভা  াযমভতা – ফাাংরা ঘরমিত্রে স্বতন্ত্র নাযী বাফনা
ফবশ্রী ফত্র্যাাধযায়
প্রাধানযূণব। ুতযাাং থাআ ভত্রয়য ামত্রতয ভাভময়ও ভাচবাফনাাআ প্রমতপমরত ত্রয়মঙর এফাং ঘরমিেওায- মফলয়মর্ মনত্রয়
থওান মফতমওবত বাফনায ঞ্চায ওত্রযনমন। ুতযাাং াঅত্ররামঘত ঘমযে যভায চনয এ ধযত্রণয াঅত্রযামত মিান্ত থম মরঙ্গ বফলভয
বাফনায ানুাযী  নাযী-ভুমক্ত মফত্রযাধী থওথা স্পষ্ট ত্রয় মায়। াঅয ভত্রন য় থম ভওারীন ভত্রয়য াঅত্ররামঘত ামতয 
ঘরমিেমর্ত্রত মফধফা নাযীয ুনযায় মফফাত্রয মিান্ত াঅাতবাত্রফ াংমিষ্ট নাযীত্রও স্বতন্ত্ররূত্র মঘমিত ওযত্রর তায মযণমতয
মফলয়মর্ মতৃতামন্ত্রও ভাত্রচ নাযীয বফলভযভূরও াফস্থানত্রওাআ থমন ুমফধাচনও াভামচও ফাস্তফতারূত্র মঘমিত ওত্রযমঙর।
লাত্রর্য দত্রও মতৃতামন্ত্রও ওা াত্রভায ভত্রধযাআ নাযী ঘমযে প্রধান ঘরমিে ‘প্রমতমনমধ’ মনমভবত ত্রর ১৯৭০’য দও থথত্রও
ঘরমিে মল্প ঘঘবায় নাযীফাত্রদ মফত্রল প্রবাফ রক্ষ্য ওযা মায়। নাযীফাদ ভূরত মতৃতামন্ত্রও ভাত্রচয নানা বফলত্রভযয মফত্রিলণ
ওত্রয, থম ভাত্রচ ুত্ল এফাং ুত্ত্রলয দাফী এফাং ামধওাযরুমরত্রও স্বতন্ত্রবাত্রফ থদঔা ত্রয় থাত্রও এফাং থাআ প্রত্রে নাযী  ুত্ত্রলয
ভত্রধয াথবওয ওযা ত্রয় থাত্রও। ঘরমিে ঘঘবায় নাযীফাদী তত্রিয ূঘনা খত্রর্ মিতীয় নাযীফাদী াঅত্র্ারত্রনয ূে ধত্রয। ১৯৬০’য
দত্রও এাআ মিতীয় স্তত্রযয াঅত্র্ারত্রনয ভূর রক্ষ্য মঙর নাযীয চীফত্রনয প্রমতমর্ মফলয়ত্রও রুত্ব থদয়া। ‘The Second Sex’
এয যঘময়তা ানযতভ ভাচমফজ্ঞানী Simone de Beauvoir মফশ্বা ওযত্রতন থম মরঙ্গ মনধবাযণ াঅত্রর এও াংস্কৃমতকত মফলয়
মা মওনা মনববয ওত্রয াংমিষ্ট ভাচ ফযফস্থা এফাং দীখবমদত্রনয কত্রে  া াবযাত্রয াঈয। মতমন াঅয ভত্রন ওত্রযন থম নাযী-থও
জ্ঞাময়ত  ৃথওীওৃত ওযা ত্রয় থাত্রও ুত্ত্রলয থপ্রমক্ষ্ত্রত, ুত্ল-থও মওন্তু থবাত্রফ থদঔা য় না, নাযী ুত্ত্রলয ভত প্রত্রয়াচনীয়
নয়, াত্রনওর্াাআ থমন খর্নায পরশ্রুমত। ুত্ল-াআ র ওতবা/ঘূোন্ত, এফাং নাযী তায প্রত্রয়াচত্রন স্বতন্ত্রবাত্রফ ৃষ্ট।১৩ নৃতিমফদ Levi
Strauss াঅমদভ মুত্রকয ভানুত্রলয ভত্রধয থম মফমনভয় ফযফস্থা মঙর তাত্রও exogamy ফত্রর মঘমিত ওত্রযত্রঙন। তাাঁয ভত্রত ভমরাত্রদয
এাআ ফযফস্থায় মনত্রচয থকােীয ভত্রধয মফফা ত না, ফযাং ানযানয থকােীয ভত্রধয ুম্পওব স্থান  মফশ্বস্ততায প্রতীওরূ ওনযা-দান
ওযা ত, াঅয এবাত্রফাআ ভানুত্রলয াংস্কৃমত কত্রে ত্র । এরূ ফযফস্থায় নাযী এওমর্ ফস্তুরূত্র ফযফহৃত য়। াঅভযা ফতবভান কত্রফলণা
ত্রে থদঔায থঘষ্টা ওযত্রফা থম মুক মুক ধত্রয প্রফভান মফফা ফযফস্থায় াংমিষ্ট ভাচ  াংস্কৃমতকত মফমবন্নতা থাওত্রর নাযী াঅচ
প্রদানত্রমাকয, এফাং থমত্রতু থ এাআ ম্পত্রওব প্রদান থমাকয তাাআ প্রথভ থথত্রওাআ তায মনচস্ব মযঘত্রয়য মবমিমর্ মফত্রল মক্ত ায় না,
গ্রীতায (স্বাভী) মযঘত্রয়য মবমিত্রতাআ তায মযমঘমত খত্রর্। ম্ু ফাগামর ভাত্রচ মফফাত্রয ভয় ওনযা-থও ধভবীয় ানুোন
ানুাত্রয ম্প্রদান ওযায (াাাম াঅাআন ম্মত মফফা মফমধ থাওত্রর) াত্রথ াত্রথ মফলয়মর্য াঈয দাম্পতয ম্পত্রওবয
মফেতায ধাযণামর্ াংমুক্ত য়, এফাং এাআ ধাযণায ত্রঙ্গ মমদ যস্পত্রযয ওতবফয ারত্রনয মফলয়মর্ াংমুক্ত তথাম ফাস্তত্রফ
থাআ ওতবফয ারত্রন নাযী ফা ুত্ল – াআচ্ছাওৃত ফা ামনচ্ছাওৃত থমত্রওান ওাযত্রণাআ মমদ াাযক য় থত্রক্ষ্ত্রে ুত্ত্রলয চনয প্রধান
ায়ও য় যম্পযাকত াভামচও বাফনা – থম বাফনায় ুত্ত্রলয চনয মফত্রল ুমফধায ানুত্রভাদন থাওত্রর নাযীয চনয যত্রয়ত্রঙ
াভামচও মফঘায  বফলভযভূরও ভূরযায়ন, ওাযণ মফফা ভাধযত্রভ নাযী-থও রাব ওযা ত্রয়ত্রঙ, ুতযাাং তাত্রদয যস্পত্রযয াফস্থান
ভান নয়। ানযমদত্রও গ্রীতায মফত্ত্রি তায াফস্থান মথাথব ওাযণ াত্রত্রক্ষ্ তাাআ াঅাআনত ভথবন মমদফা ায়, াভামচও
ানুাত্রনয মতমবও ঘামন থাআ নাযীত্রও মত্রথষ্ট াস্বমস্তত্রত যাত্রঔ। তফু থওান থওান ভয় নাযী প্রঘমরত বাফনায মফত্ত্রি মক্রয়
য়, ত্রয় ত্র স্বতন্ত্র। এাআ াভামচও ফাস্তফতায প্রবাফ ফাাংরা ঘরমিত্রে রক্ষ্য ওযা মায়। ফতবভাত্রন াণবা থন মযঘামরত ফাাংরা
ঘরমিে ‘াযমভতায এওমদন’ (House of Memories’) থও এ মফলত্রয় াঅত্ররাঘনায চনয গ্রণ ওযা ত্রয়ত্রঙ। ঘরমিত্রেয প্রধান
নাযী ঘমযে াযমভতা মওবাত্রফ ানযত্রদয তুরনায় স্বতন্ত্র ত্রয় াঈ ত্ররা তা মফত্রিলণ ওযা এাআ মবাত্রয়য াঈত্রেয। এাআ ঘরমিত্রে
মযঘারও াযমভতায দাম্পতয চীফত্রনয ামবজ্ঞতায াাাম তায ত্রঙ্গ াংাত্রয ায দুাআচন নাযী ঘমযত্রেয ভত্রধয মওবাত্রফ
ম্পত্রওবয ফুনন বতযী ত্রচ্ছ, থাআ মফলয়মর্ ঘরমিত্রেয বালায় তুত্রর ধত্রযত্রঙন এফাং এচনয মতমন ঘরমিত্রেয ভাধযভরুমর (Spoken
diologue, body language, facial expression as well as the silences) াঈমুক্তবাত্রফ ফযফায ওত্রযত্রঙন, মা াতযন্ত
রুত্বূণব।১৪
াণবা থত্রনয াযমভতায এওমদন (১৯৯৯) ঘরমিেমর্ত্রত াযমভতায ঘমযত্রে ামবনয় ওত্রযত্রঙন ঋতুণবা থনরুে, ঘরমিে
ানুাত্রয ঋতুণবাত্রও াঅাতবাত্রফ াধাযণ ভত্রন ত্রর তায মনত্রচয এফাং ানযানয ম্পওবরুমর ম্পত্রওব ান্তদববন ওযায ক্ষ্ভতা
যত্রয়ত্রঙ।
াযমভতায াংখাত্রতয প্রধান চায়কা র াংস্কৃমতকত, থমঔাত্রন এওমদত্রও দমক্ষ্ণ ওরওাতায ভুক্ত বাফনামঘন্তা াঅয ানযমদত্রও
াঈিয ওরওাতায ঐমতযারী – ঙত্রও ফাাঁধা ধযান ধাযণায ভত্রধয াংখাত মঙর ামনফামব। এফাং এাআ াংখত্রলবয প্রধান দুচন মঙত্ররন
াযমভতায স্বাভী-ফীত্রযশ্বয (ামবনত্রয় যচতাব দি) এফাং ফীত্রযশ্বত্রযয ফাফা, াঅয এাআ াফস্থায় াযমভতায ত্রক্ষ্ এওভাে াশুেী
নওায (ামবনত্রয় াণবা থন) াত্রথাআ ভস্ত াঅত্রফক-ানুবূমত বাক ওত্রয থনয়া ম্ভফ ত। াযমভতায ম্বন্ধ ওত্রযাআ মফত্রয়
ত্রয়মঙর, স্বাবামফওবাত্রফাআ ানযানয থভত্রয়য ভত াযমভতা মফফামত চীফন  শ্বশুয ফােী ম্পত্রওব স্বে থদত্রঔমঙর। মওন্তু চীফত্রনয
ফমওঙু ভানুত্রলয াআত্রচ্ছভত খত্রর্ না, াধাযণ ঘায়া-ায়ায াত্রথ ফাস্তত্রফয মযমস্থমতকত াংখাত এফাং তায মফযীত্রত এও ভয়
চীফনত্রও ানযবাত্রফ থদঔায থঘষ্টায ভধয মদত্রয়াআ এওভয় াযমভতা মযণত ত্রয় ত্র , ত্রয় ত্র ভওারীন াত্রনত্রওয তুরনায়
ৃথও, স্বতন্ত্র।
ঘরমিেমর্ শুত্ য় এওমর্ তাৎমবূণব দৃত্রযয ভত্রধয, থমঔাত্রন াঅভযা থদঔত্রত াাআ থম াযমভতা নওায (ামবনত্রয় াণবা
থন) শ্রািানুোত্রন াঈমস্থত। এঔাত্রন ওযাত্রভযা াঈত্রেযভূরওবাত্রফাআ াযমভতায নীযফ মবত্রফক্ষ্ণ এফাং ান্তদববনত্রও তুত্রর ধত্রয।
াযমভতায মযফমতবত থালাত্রওয বালা, থভাফাাআর থপাত্রন ফবদা ফযস্ততা ফুমছত্রয় থদয় থম াযমভতা ূফবাফস্থা থথত্রও াঈিমযত।
ঘরমিত্রেয ফর্াাআ ভূরত াযমভতা’য স্মৃমতঘাযণায ভধয মদত্রয় য়। ঘরমিত্রেয মফলয়ফস্তু এওমদত্রনয খর্না নয়, ফযাং এওমদত্রন ১৪
ফঙত্রযয স্মৃমতত্রও মপত্রয থদঔায থঘষ্টা, মা নওায শ্রািানুোনত্রও থওি ওত্রয শুত্  থল ত্রয়ত্রঙ। াযমভতা ভত্রন ওযায থঘষ্টা ওত্রয
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যভা  াযমভতা – ফাাংরা ঘরমিত্রে স্বতন্ত্র নাযী বাফনা
ফবশ্রী ফত্র্যাাধযায়
থম মওবাত্রফ নানা মযমস্থমতত্রত থ ানযার ফােী ঙােত্রত ফাধয ত্রয়মঙর এফাং াুস্থ মশু ফাফরুয ভৃতুযয য স্বাভী ফীত্রযশ্বযত্রও
মিত্রবাব মদত্রয় ঘরমিে মযঘারও যাচীফ শ্রীফাস্তফত্রও মফফাত্রয মিান্ত মনত্রয়মঙর। াযমভতা াতীত্রতয মদত্রও মপত্রয তাওায় –
প্রথভ থথত্রওাআ ফীত্রযশ্বয এফাং তায ভত্রধয াংস্কৃমতকত মফস্তয াথবওয মঙর। াযমভতা প্রত্রতযও মদত্রনয ওথা বাত্রফ, -- মওবাত্রফ
ফীত্রযশ্বয তাত্রও যাত্রে াঅহ্বান ওযত্রতা? ফীত্রযশ্বত্রযয ামযীমরত থদবঙ্গী, ফাফরুয চত্রেয চনয াযমভতা এফাং তায মযফাযত্রও
দায়ী ওযা াআতযামদ ফমওঙুয ভত্রধযাআ াযমভতা ঔুাঁত্রচ ায় মতৃতামন্ত্রও ভাত্রচ নাযীয াায় াফস্থানত্রও।
াযমভতায ননদ ঔুওু (ামবনত্রয় থামনী থনরুে) মওঙুর্া ভানমওবাত্রফ বাযাভযীন। প্রথভ থথত্রওাআ াযমভতা ঔুওুয প্রমত
থেীর ত্রর, ফাফরুয চত্রেয য নওায াত্রথ াযমভতায ম্পত্রওবয কবীযতা াত্রনও ফৃমি ায়, ওাযণ দুচত্রনাআ এওাআ
মন্ত্রণায মযও। াযমভতা মযমস্থমতয ওাত্রঙ াঅত্মভবণ ওত্রযমন, ফা এচনয ওাাঈত্রও থদালাত্রযা ওত্রযমন ফযাং ান্তবাত্রফ মনত্রচয
ওতবফয ারন ওত্রয থকত্রঙ। াযমভতা-নওায ফন্ধুত্রবয ভত্রধয াঅভযা নওাত্রও তায বফ-বওত্রাত্রয মপত্রয থমত্রত থদমঔ, নওা
াযমভতাত্রও তায াল্প ফয়ত্রয ভুঔস্থ ওযা ওমফতা থানায়, াযমভতা মনত্রচয থরঔা ওমফতা ‘াঅত্মচ’ নওাত্রও থানায়।
াযমভতা নওায কাত্রর াাঈিায রামকত্রয় থদয়, তাযা যস্পত্রযয াাত্রময োন ওত্রয াঅফায এওাআ াত্রথ ফাচায ওযত্রত মায়
াঅয তাযয তাযা দুচত্রন থযত্রস্তাঁযায় মায় এফাং থঔাত্রন নওা-ম্ু ভধযমফি যক্ষ্ণীর ফােীয মফধফা ত্রয়, াযমভতায ত্রঙ্গ
ফত্র ফত্র ভাত্রঙয ওার্ত্ররর্ ঔান। প্রঙ্গত ভত্রন ত্রে মায় বফধফয ারত্রনয প্রত্রে ভাঙ ঔায়া প্রত্রঙ্গ – ুত্ররঔা দারুে’য থরঔা
াঈনযা – ‘মভো’ (১৯৬৭), থঔাত্রন থরমঔওা এাআ াভামচও বফলত্রভযয মফত্ত্রি ফত্ররন, ‘ওঔন না থঔত্রর স্বাভীয াওরযাণ
ওঔন থঔত্রর থতাভায া থমন থঔরা-চীফনর্া থঔরা াঅয মও।’১৫ াযমভতা এফাং নওায ম্পত্রওবয নানামদও যত্রয়ত্রঙ।
াযমভতা থওফরভাে নওায ুেফধূাআ নয়, এওাআ াত্রথ ভাতৃত্রবয দাত্রয় থ াঅফি। নওা থমভন ঔুওুয চনয, াযমভতা থতভন
ফাফরুয চনয ফবদাাআ মঘমন্তত, এঔাত্রন নাযীব এফাং ভাতৃব াত ধত্রয ঘত্ররত্রঙ। চীফত্রন ঘরায ত্রথ নওা এফাং াযমভতা াচাত্রন্তাআ
যস্পত্রযয ওাঙাওামঙ ঘত্রর াঅত্র, ঘামত্রয় থদয়া াভমচও ম্পত্রওবয ফাাআত্রয াঈবত্রয়য ভত্রধয এওপ্রওায ফন্ধুব কত্রে ত্র ।
মঔন ফীত্রযশ্বয াতযন্ত ক্রুিবাত্রফ ফাফরুয াপ্রওৃমতস্থবাত্রফ চত্রেয চনয াযমভতাত্রও দায়ী ওত্রযত্রঙ তঔন এওভাে াশুমেভা নওাাআ প্রমতফাদ ওত্রযত্রঙন শুধু তাাআ নয়, এওথা ফত্ররত্রঙন থম ঔুওুয চনয াযমভতা থদালাত্রযা ওযত্রত াত্রয মওন্তু তা থ ওত্রযমন।
ঘরমিে থমবাত্রফ াযমভতা, ফীত্রযশ্বয এফাং নওায ভধযওায ওত্রথাওথন এফাং নওায মুমক্ত –তওবত্রও তুত্রর ধত্রযত্রঙ তা মনত্রয়
থওান প্রে ত্র না। াযমভতা এফাং নওায ম্পওব শুত্াআ ত্রয়মঙর মওঙু ভযায ভধয মদত্রয়, এফাং এাআ ভযারুমরাআ াচাত্রন্ত
দুচনত্রও ওাঙাওামঙ মনত্রয় াঅত্র। মওন্তু ফাফরুয ভৃতুযয য ভযায কমতভুঔ মযফমতবত য়, নওায াযমভতায প্রমত মনববযতায
প্রত্রে ত্র্ থদঔা থদয়। াআমতভত্রধয াযমভতায াত্রথ যাচীফ শ্রীফাস্তফ নাত্রভ এওচন মঘে-মযঘারত্রওয থদঔা য় (ামবনত্রয়
যাত্রচ ভবা), মঔন াযমভতা মনয়মভতবাত্রফ ফাফরুয মঘমওৎায চনয spastic school এ থমত। এঔন ফাফরুয ভৃতুযয য
াযমভতা তায মিান্ত চানায় থম থ মফফা মফত্রচ্ছদ ঘায় এফাং নতুনবাত্রফ চীফন শুত্ ওযত্রত ঘায়। নওায ওাত্রঙ াযমভতায এাআ
মিান্ত মফনা থভত্রখ ফজ্রাত্রতয ভত ভত্রন য় ওাযণ নওায চীফত্রন াযমভতা-াআ এওভাে ভানুল মায াত্রথ নওা প্রমতমদত্রনয
ভযা বাক ওত্রয মনত্রত াত্রয। পত্রর এাআ াংফাত্রদ স্বাবামফওবাত্রফাআ নওায ভত্রধয তীব্র প্রমতমক্রয়া য়, নওা াযমভতাত্রও
থফাছাত্রত থঘষ্টা ওত্রযন থম এওচন ুত্ল থওানমদন-াআ এওচন নাযীত্রও ফুছত্রত াত্রয না এফাং এবাত্রফাআ ভস্ত মযফাযরুমর ঘরত্রঙ,
নওা াঅত্রযা চানায় থম ভানুত্রলয স্বত্রেয ভত থওান াংায-াআ য় না। াযমভতাত্রও থফাছাত্রনায চনয নওা মনত্রচয ফযথব
বাত্ররাফাায ওথা চানায় থম নওা ভমণভয় (ামবনত্রয় থৌমভে ঘযার্াচবী) এয চনয ফ মওঙু তযাক ওযত্রত াযত্রর, ভমণভয়
নওাত্রও বারত্রফত্র মফত্রয় ওযায বনমতও ার্ুওু মবন্ত থদঔাত্রত াত্রযমন এফাং এাআ বনমতও াত্রয াবাফ র এওধযত্রনয
স্বাথবযতা। ুতযাাং াযমভতা যাচীত্রফয ত্রঙ্গ এওর্া ম্পওব যাঔত্রত াত্রয মওন্তু থাআ ম্পওবত্রও মফফা মবন্ত মনত্রয় মায়ায
মিান্ত এত্রওফাত্রযাআ াত্রমৌমক্তও  থফাওামভ ত্রফ, মা ভত্রয়য াত্রথ াত্রথ াযমভতা ফুছত্রত াযত্রফ। াযমভতা নওাত্রও
বারফাত্র, মওন্তু নওায বমফলযত মনত্রদবত্রয াঈয মনববয ওত্রয াযমভতা তায বমফলযত্রত নতুন চীফনরাত্রবয ম্ভাফনাত্রও নষ্ট
ওযত্রত ঘায়মন। াযমভতায ১৪ ফঙত্রযয মফফামত চীফত্রনয ামবজ্ঞতা তাত্রও মযণত  াঅত্মমফশ্বাী ওত্রয তুত্ররমঙর এফাং এাআ
াঅত্মমফশ্বা তাত্রও মনত্রচয ঙ্ভত নতুন এও মফফামত চীফন মাত্রনয মিান্ত মনত্রত ায়ও ত্রয়মঙর। এাআ াযমভতা এঔন
মনত্রচাআ ফক্তফয যাঔত্রত াত্রয, তায ম্পত্রওব াত্রনযয ফক্তফয এঔন গ্রায নয়। এঔাত্রন ভাচতামিও Anthony Giddens’য
ফক্তফয স্মযণ ওযা থমত্রত াত্রয মতমন ফত্ররন, ‘… that intimate relationships have become ‘democratized’, so
that the bond between partners – even within a marriage has little to do with external laws, regulations
or social expectations, but is based on the internal understanding between two people -- a trusting
bond based on emotional communication. Where such a bond ceases to exists, modern society is
generally happy for the relationship to be dissolved. Thus we have ‘a democracy of the emotions in
১৬
everyday life।’ ুতযাাং প্রথভফাত্রযয মফফাত্র াযমভতায থওান ভতাভত থদয়ায ুত্রমাক না থাওত্রর মিতীয়ফায াযমভতা

মনত্রচয াআত্রচ্ছভত ফাাঁঘায া থদমঔত্রয়মঙর, প্রত্রয়াক ওত্রযমঙর তায নাকমযও ামধওায এফাং ত্রয় াঈত্র মঙর স্বতন্ত্র নাযী, থওথা
ফরাাআ মায়। াযমভতা ফােী তযাক ওযত্রর াঅভযা নওাত্রও াঅয এওফায যামচত ত্রত থদমঔ। াআমতভত্রধয ভয় ামতক্রান্ত য়,
নওা াুস্থ ত্রয় ত্রে, নওা ভৃতুযয মদত্রও এমকত্রয় মায়। মওন্তু াযমভতা তায াঅত্রফকত্রও নওায থক্ষ্ত্রে মনয়ন্ত্রণ ওত্রযমন।
াযমভতা তায ত্রঙ্গ নওায ফন্ধত্রনয প্রমত মফশ্বস্ত থাওায থঘষ্টা ওত্রযত্রঙ ূত্রফবয াঅত্রযামত ভস্ত াভামচও ম্পত্রওবয ফাাআত্রয
মকত্রয়, াযমভতা মনয়মভতবাত্রফ নওায থফা ওত্রযত্রঙ, মযমস্থমত ানুাত্রয, এফাং এচনয থ থওানযওভ াভামচও
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যভা  াযমভতা – ফাাংরা ঘরমিত্রে স্বতন্ত্র নাযী বাফনা
ফবশ্রী ফত্র্যাাধযায়
ভাত্ররাঘনাত্রও রুত্ব থদয়মন। এঔাত্রন াযমভতা ‘essential’ ত্রয় াঈত্র ত্রঙ নাযী ম্পত্রওব প্রঘমরত ফ ‘inessential’ ধাযণাত্রও
াস্বীওায ওত্রযাআ।১৭ াযমভতা ত্রয় াঈত্র ত্রঙ ভানমফও  স্বতন্ত্র নাযী।
াযমভতা থম ঐমতয াঅয াংস্কৃমতত্রফাধ মনত্রয় ানযার ফামেত্রত প্রত্রফ ওত্রযমঙর ফাস্তত্রন তা ূনযতায় মযণমত ায়। ানযানয
াঅয াাঁঘর্া থভত্রয় থমভন মশু ফয় থথত্রওাআ ুকৃ মনী য়ায স্বে থদত্রঔ, াযমভতা তাাআ থদত্রঔমঙর। ওাযণ থঙার্ত্রফরা থথত্রওাআ
াঅভাত্রদয াঅদব ভা এফাং স্ত্রী য়ায মক্ষ্া থদয়া য়। Beauvoir ভত্রন ওত্রযন থম নাযী-ুত্ল র াভামচও মনভবাণ, এফাং থ
ওাযত্রণাআ থওন থভত্রয়যা ুতুর থঔত্রর ফা ফারত্রওযা ফযার্-ফর থঔত্রর তা স্পষ্ট, এওাআ ওাযত্রণ তাাআ ফাফা-ভা ফত্ররন ওাত্রযা ুে ন্তান
ত্রর মফত্রল মঘন্তা না ত্রর ওনযা ন্তান ত্রর মঘন্তা াঅত্রঙ ওাযণ মফত্রয় মদত্রত ত্রফ। প্রঙ্গত াঈত্রেঔয থম থরমঔওা ভৃণার াত্রণ্ড
‘Girls’ নাভও এওমর্ থঙার্ কত্রল্প ৮০-য দত্রও থদমঔত্রয়ত্রঙন থম মশুওার থথত্রওাআ বাযতীয় মযফাত্রয ওনযা ন্তানযা ওতর্া
বফলত্রভযয ভধয মদত্রয় ফে য় এফাং এাআ থফাধ তাত্রদয াঅচীফন ফুমছত্রয় থদয় থম ুে ন্তানত্রদয াত্রথ তাত্রদয ভান াফস্থান
ভাচ যম্পযায় গ্রায নয়। াযমভতা তায এফাং ফীত্রযশ্বত্রযয ভত্রধয থম াথবওয মঙর তা াফযাআ ানুধাফন ওত্রযমঙর, এফাং প্রথভ
থথত্রওাআ ফীত্রযশ্বত্রযয াত্রথ াযমভতায দাম্পতয ম্পওব দুফবর ত্রর ফাফুরত্রও থওি ওত্রয ানযার ফােীত্রত াযমভতা মনত্রচত্রও
ভামনত্রয় থনয়ার্াাআ মথাথব ফত্রর ভত্রন ওত্রযমঙর। এফাং এ মফলত্রয় নওাত্রও থদত্রঔ থ াঈিুি ত্রয়মঙর, ওাযণ াঅভাত্রদয যম্পযা
ভা-থও ন্তাত্রনয চনয ফ মওঙু ভামনত্রয় মনত্রত থঔায়। মমদ দাম্পতয ম্পত্রওবয মক্ত ক্রভ ক্ষ্ীণ ত্রয় াঅমঙর, াযমভতা মওন্তু
াংাত্রযয ানযানয ম্পওবত্রও তায িাযা ক্ষ্মতগ্রস্ত ওত্রযমন, এফাং ানযানয ম্পত্রওবয প্রমত নীমত  ওতবত্রফযয প্রত্রে থ মথাথব থাওায
থঘষ্টা ওত্রযত্রঙ, মফত্রলত ঔুওু, নওা এফাং ভণীভাভায থক্ষ্ত্রে। াযমভতা ান্তবাত্রফ তায ওতবফয ারন ওত্রযত্রঙ, াযমভতা তায
মফযীত ঘমযত্রেয ভানুল ফীত্রযশ্বয এয াত্রথ প্রমতমনয়ত মফফাত্রদ মায়মন, মওন্তু থমঔাত্রন ানযাত্রয়য প্রমতফাদ ওযা দযওায, থঔাত্রন
থ প্রমতফাদ ওত্রযত্রঙ (মঔন ফীত্রযশ্বয াযমভতাত্রও ফা তায মযফাযত্রও ম্ভাফয থওান থকান ফযামধয ওাযত্রণ ফাফরুয চত্রেয চনয
দায়ী ওত্রযমঙর), াণবা থন াাধাযণবাত্রফ এাআ প্রমতফাত্রদয দৃযমর্ তুত্রর ধত্রযত্রঙন।
াযমভতা থলমবন্ত ম্পওব থথত্রও থফমযত্রয় াঅত্রত থঘত্রয়মঙর, ম্পওবর্া থবত্রগ থপরত্রত থ বয় ায়মন, ওাযণ ফাফরুয ভৃতুযয
য এাআ ম্পওবর্া তায ওাত্রঙ াথবীন ত্রয় ত্রে, এভনমও মমদ যাচীত্রফয ত্রঙ্গ থদঔা না ত তাত্রর। যাচীত্রফয ত্রঙ্গ থদঔা
য়ায় ম্পওব বাগায মফলয়র্া দ্রুত ত্রয় ত্র । াযমভতা থাআফ নাযীত্রদয প্রমতমনমধ ত্রয় ত্র মাযা, নাযীত্রও ম্মান ওত্রয এফাং
মনত্রচত্রদয ুত্ত্রলয যাচত্রবয ুতুর ভত্রন ওত্রয না, াঅয তাাআ তাযা স্বতন্ত্র। াযমভতা দৃঢ়বাত্রফ এাআ মিান্ত থনয়, ানযওায
াঈত্রদত্রয াঈয থ মনববয ওত্রয না। শুধু তাাআ নয় মিতীয় মফফাত্রয মিান্ত থ এওাাআ মনত্রয়মঙর।
থওন াযমভতা এাআ মিান্ত মনর? াযমভতা মও মনত্রচত্রও াঅমফস্কায ওত্রযমঙর? মনত্রচত্রও াঅমফস্কাত্রযয চনয মনচস্বতা প্রত্রয়াচন,
াযমভতায থাআ মনচস্বতা মফফাত্রয ূত্রফব  ত্রয ানয থরাওচনত্রদয িাযা মনত্রদবমত/মনধবামযত ত, এফাং মনত্রচয াচাত্রন্তাআ
ানযত্রদয াআচ্ছাূযণ ওযত্রত ওযত্রত াযমভতা তায মনচস্ব িাত্রও বুরত্রত ফত্রমঙর। মওন্তু এওভয় াযমভতায ান্তদববন তাত্রও
মনত্রচয ভুত্রঔাভুমঔ ওযত্ররা। মযঘারও এাআ ঘরমিত্রে াযমভতায ভধয মদত্রয় এও স্বতন্ত্র নাযীয াঅত্মানুন্ধাত্রনয মাোমর্ তুত্রর
ধত্রযত্রঙন। াযমভতা শুধু এওমর্ াথবীন ম্পওবত্রও ফত্রয় মনত্রয় ঘরায াৎ প্রয়া থথত্রওাআ থম শুধু মনত্রচত্রও ভুমক্ত মদত্রয়মঙর তাাআ
নয়, থ মনত্রচত্রও থওফরভাে কৃফধূয স্তত্রয াঅয ীভাময়ত যাঔত্রত ঘায়মন এফাং থচনযাআ কৃওত্রভবয ফাাআত্রয ফৃিয ওভবচীফত্রনয
াত্রথ থ মনত্রচত্রও াংমুক্ত ওত্রযমঙর, নাযীভুমক্তয ত্রথ মা মফত্রলবাত্রফ গ্রায ত্রয় থাত্রও। এাআ াঅত্মানুন্ধান ফবমর্ত্রত থরাত্রতয
মফযীত্রত াাঁর্ায চনয াযমভতাত্রও ফাযাংফায নানা ভাত্ররাঘনায ম্মুঔীন ত্রত ত্রর মফাং তাব্দীয এত্রওফাত্রয থলভূহুত্রতব
াণবা থন াযমভতায াঈত্রেত্রলয ভধয মদত্রয় এওপ্রওায নতুন নাযীয াঅকভনী ফাতবা থানাত্রত থঘত্রয়ত্রঙন, এাআ াযমভতা’থদয
াফস্থান লাত্রর্য দত্রওয যভা’থদয তুরনায় াত্রনওর্াাআ াগ্রকমতয মযঘায়ও, মমদ াযমভতা (ান্তত ঘরমঘে ানুাত্রয) াুস্থ
ফাফরুয ভৃতুযয ত্রযাআ মনত্রচয ওথা বাফত্রত থত্রযমঙর, াঅয যভা ুত্রেয ওাযত্রণাআ (তায মনত্রচয মফশ্বা ানুাত্রয) মনত্রচয
চীফত্রনয প্রমত ভায়া তযাক ওত্রযমঙর। াঅর ওথা র ভত্রয়য াত্রথ াত্রথ াভামচও মযফতবন ভানুত্রলয থঘতনাত্রও প্রবামফত 
মনয়ন্ত্রণ ওত্রয। মফাং তাব্দীয লাত্রর্য দত্রও ভা-এয মিতীয় মফফাত্রয মফলয়মর্ থমবাত্রফ ভাত্ররামঘত ত্রত াযত্রতা, াঅচত্রওয
মদত্রন থাআ এওাআ মফলত্রয় ভাত্রচয দৃমষ্টবঙ্গী থফ মওঙুর্া াংস্কাযভুক্ত, পত্রর াঅচত্রওয যভাত্রদয াধাযণত া-ুত্রণযয থদারাঘত্রর
াঅত্মতযায মিান্ত না থনয়াাআ স্বাবামফও এফাং াাাম াযমভতা’যা াঅচ াংঔযায় ফৃমি থত্রয়ত্রঙ – চামনত্রয় মদত্রচ্ছ থম তাযা
মনত্রচযাাআ এও ভয় এওও স্বতন্ত্র নাযী থথত্রও স্বতন্ত্র থকােীরূত্র াঅত্মপ্রওা ওযত্রত াত্রয।
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বফমষ্টয ানুাত্রয মফত্রলবাত্রফ থম মল্প প্রচামতয থশ্রণীবুক্ত ওযা য় তাত্রও মল্প প্রচামত ফা চযাঁয (Genre) ফরা য়।
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যভা  াযমভতা – ফাাংরা ঘরমিত্রে স্বতন্ত্র নাযী বাফনা
ফবশ্রী ফত্র্যাাধযায়
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