
 

 

BENG-403 - পাশ্চাত্য সাহিত্যত্ত্ত্ব - ফেহিহিজি। 

বাাংলা সাহিত্ত্য িারীবাদী ভাবিা 

￼ 

বাাংলা সাহিত্ত্য িারীবাদ সম্পত্কে আত্লাচিা করত্ত্ ফেত্ল িারীবাদ বলত্ত্ হক ফবাঝায় ত্ারও একটু 

আত্লাচিার প্রত্য়াজি। এই হবষয় হিত্য় বাাংলায় ফলখাত্লহখ খুব একটা িয় হি। অত্িত্কর িত্ত্ ত্ার কারণ 

িারীবাদ হবষয়টাই এত্কবাত্র হবত্দশী, পাশ্চাত্ত্যর রপ্তাহি। এ হিত্য় যা আলাপ আত্লাচিা আজকাল 

িত্ে, ত্া আিাত্দর হিত্জত্দর কথা িয়। হবত্দশী হচন্তাধারা ফজার কত্র আিাত্দর ঘাত্ে চাহপত্য় ফদওয়া 

িত্য়ত্ে; বাঙালীর িুত্খ হবহলহত্ বুহল িািায় িা। সাাংসৃ্কহত্ক সাম্রাজযবাদ ত্যাে করাই উহচত্। 

িারীবাদ ফয পতু্রাপুহর পাশ্চাত্ত্যর সৃষ্টি ত্া ফিত্ি হিত্ত্ আিার ফঘারত্র আপহি রত্য়ত্ে। বাঙালী সিাত্জ 

পুরুষ প্রাধািয, িারী হিয োত্ি, ইত্যাহদ হিত্য় ফসই আহদযকাল ফথত্ক বিু সাহিত্য রচিা িত্য়ত্ে। 

পত্রপত্রত্রকায় অত্িত্ক হলত্খত্েি, এ হিত্য় সিাত্লাচিাও কত্রত্েি। েুল্লরার বারিাসযা ফত্া িারীর 

সািাত্রজক অবস্থারই প্রহত্েহব। কালীঘাট পত্ট এত্লাত্কশী িত্যার ঘটিা রঙ তু্হলত্ত্ আকঁা িত্য়ত্ে 

বিুহদি আত্েই। অথ োৎ সিাত্জ িারীর সীহিত্ অহধকার, অিয োদা, ও অত্যাচার সম্বত্ে সত্চত্িত্া 

বাঙালী িিত্স অত্িক হদি ফথত্কই রত্য়ত্ে। 

ধত্র হিলাি এত্কবাত্র হবত্দশী আিদাহি িা িত্লও িারী সম্পহকেত্ হচন্তা বাঙালী সিাত্জ দািা বাধঁত্ত্ 

আরম্ভ কত্র হিষ্টটশ শাসত্ির সিয় ফথত্ক - ইাংত্রজ ফিত্ির চলাত্েরার আপাত্ স্বাধীিত্ার সত্ে বাঙালী 

িধযহবি রিণীর আচার ভীরুত্া আর পুরুষ-হিভেরত্ার তু্লিা ফথত্ক। ত্ারও ফবশ হকেু পত্র, েত্ 

শত্াব্দীর ষাট দশত্কর ইউত্রাপীয় ও িাহকেি িারীবাদী আত্দালত্ির সত্ে সত্ে িহিলা ফকত্রিক 

আত্লাচিা তৃ্ত্ীয় হবত্ে যখি ফসাচ্চার িত্য় উঠল বাাংলায়ও ত্ার প্রহত্ধ্বহি উত্ঠত্ে। অথ োৎ ফিত্ি হিত্রে 

বাঙালী িারীবাদী হচন্তায় পাশ্চাত্ত্যর প্রভাব রত্য়ত্ে। হকন্তু পাশ্চাত্ত্যর োপ থাকত্লই সাাংসৃ্কহত্ক 

সাম্রাজযবাত্দর অপবাদ হদত্য় যহদ সব হকেু বজেি করার দাবী ওত্ঠ, ত্ািত্ল ফত্া বত্রিিচত্ির অত্ধ েক 

ফলখা, প্রচুর রবীিসেীত্, কম্পম্পউটার বিাি িািাি কাহরেহর হবদযা, ডাক্তাহর শাস্ত্র, ইত্যাহদ অত্িক 

হকেুই আিাত্দর ত্যাে করত্ত্ িয়। 

ত্ত্ব িারীবাদী হচন্তাধারার অত্রিত্ব বাাংলা সাহিত্ত্য স্বীকার কত্র হিত্লও এর সাংজ্ঞা হিত্য় হকেু প্রশ্ন ফথত্ক 

যায়। হচন্তাধারা হিত্সত্ব িারীবাদ হক এক এবাং সাব েজিীি? ফদশ কাল পাত্র ফভত্দর হভহিত্ত্ ফসটা অবশয 

ষ্টঠক িািা যায় িা। হবহভন্ন ফোষ্ঠীর সিাজ বযবস্থা, রাজনিহত্ক ইহত্িাস এবাং ঐহত্িাহসক কাল, এ সবই 



িারীবাত্দর সাংজ্ঞা রচিা করত্ত্ সািাযয কত্র। িাহকেি যুক্তরাত্ে ফেত্াে ফিত্য়ত্দর িারীবাদ কৃষ্ণােত্দর 

িারীবাদী দশ েত্ির ফথত্ক যত্থি পৃথক। ষ্টঠক ফসই রকি, তৃ্ত্ীয় হবত্ের িারীবাদ প্রথি হবত্ের িহিলাত্দর 

হচন্তাধারার ফথত্ক হকেুটা দতূ্র সত্র থাকত্ব ত্া বলা বািুলয। এই ত্োৎ ফিত্ি হিত্লও সব ফদত্শর 

িারীবাত্দর িত্ধয কত্গুত্লা সািঞ্জসয পাওয়া যায়। এই হিলগুহল ফথত্ক আিরা একটা সাব েজিীি সাংজ্ঞা 

েত্ে তু্লত্ত্ পাহর। িারীবাত্দর িূল লক্ষ্য িল সািাত্রজক এবাং রাজনিহত্ক হচন্তা ও হবত্েষত্ণর ফকত্ি 

িারীত্ক স্থাপি করা। িারীবাদীত্দর দাবী ফয সিাত্জ ফকাি হবত্কে, েঠি, সৃষ্টি, বা েত্বষণা িারীর 

দৃষ্টিত্কাণ ফথত্ক হবচার করত্ত্ িত্ব। সিাত্জ ফকাি হসদ্ধান্ত গ্রিত্ণর আত্ে প্রশ্ন করত্ত্ িত্ব িহিলাত্দর 

জীবত্ি ত্া হক ধরত্ণর প্রভাব ফেলত্ব। 

ত্ার িাত্ি হক িারীবাদীরা আজত্কর পুরুষ প্রধাি সিাত্জর বদত্ল ভহবষযত্ত্ রিণী প্রাধািয েত্ে তু্লত্ত্ 

চাি? ত্া হকন্তু িয়। িারীবাদীত্দর িত্ত্ পৃহথবীর প্রহত্ সিাত্জ, প্রহত্ ফেণীত্ত্ই সব হদক ফথত্ক িহিলারা 

এত্ হপহেত্য়, এত্ অহধকার চুযত্ িত্য় আত্েি ফয ত্াতঁ্দর হদত্ক আপাত্ত্: হবত্শষ িত্িাত্যাে িা হদত্ল 

চলত্ব িা। আোিী ফকাি এক সুহদত্ি পুরুষ-িারীর অবস্থা সিপয োয়ভুক্ত িত্ল দুত্োষ্ঠীর প্রহত্ এক 

বযবিার করত্ত্ পারব। এবাং ত্া ঘটত্ব যখি িহিলা পুরুষ দুজিত্কই আিরা শুধু িািুষ হিত্সত্ব হচিত্ত্ 

হশখব। 

ত্ািত্ল িারীবাত্দর লক্ষ্য িল ফোষ্ঠী হিত্সত্ব িারীত্ক সিাত্জর ফকত্ি বা সািাত্রজক বৃত্ির িাঝখাত্ি 

হিত্য় আসা। ত্ত্ব এ শুধু আকাশ কুসিু কল্পিা িত্ল চলত্ব িা। িারীবাদীত্দর আকাঙ্ক্ষা অত্িক। 

আত্দালিকারীত্দর িত্ত্ এই পহরবত্েত্ির জত্িয আিাত্দর সত্রিয় িত্ত্ িত্ব, লেত্ত্ িত্ব। ফেঁো কাথঁায় 

শুত্য় সাত্ িিলার স্বপ্ন ফদখা চলত্ব িা, িিল েত্ে তু্লত্ত্ সবাইত্ক িাত্ হিহলত্য় খাটত্ত্ িত্ব। আর 

এখাত্িই িল ফোলিাল। িারীর সিাি অহধকার সম্পত্কে হবোসী অত্িত্কই। হবত্শষত্: আজত্কর সিাজ 

সত্চত্িত্ার যুত্ে ফক আর ভাত্ব (অথবা িুখ েুত্ট বলত্ত্ চায়) িারী পুরুত্ষর দাস। হকন্তু ত্া হিত্য় 

আত্দালি, েি, সাংগ্রাি? ত্াত্ত্ শহরক িত্ত্ চায় কজি? 

িারীবাদীত্দর িত্ত্ এই দায়বদ্ধত্াটুকু িা থাকত্ল কাউত্ক ষ্টঠক িারীবাদী বলা চত্ল িা। িারীবাত্দর 

অেীকার গ্রিত্ণর সত্ে চলহত্ সিাজবযবস্থা উৎখাত্ত্র দাহয়ত্বও স্বীকার কত্র হিত্ত্ িত্ব। ফয সিাজ 

েত্ে উত্ঠত্ে হপতৃ্ত্াহিক শাসত্ির হভহিত্ত্, ফসখাত্ি িারীর সিাি অহধকার স্থাপি করার ফ ন দজল 

দুরাশা িাত্র। বত্েিাি সিাজবযবস্থা িাকচ করত্ত্ পারত্ল ত্ত্বই ফসখাত্ি সিািাহধকাত্রর জায়ো িত্ব। 

শুধুিাত্র সিাজ সাংত্শাধত্ি িত্ী িত্ল সিািাহধকাত্রর প্রিাব অলীক িত্ত্ বাধয। 

এই যহদ িারীবাত্দর সাংজ্ঞা িয় ত্ািত্ল বাাংলায় িারীবাদী সাহিত্য আত্দৌ সৃষ্টি িত্য়ত্ে হকিা ত্া হিত্য় 

সত্দি ফথত্ক যায়। বাাংলায় িারী ফকত্রিক েল্প, উপিযাস, কহবত্া রচিা িত্য়ত্ে বিুহদি ফথত্কই। পুরুষ 

বৃত্ক্ষ্ জহেত্য় ওঠা লত্া হিত্সত্ব িয়, স্বাত্ত্িয দীহপ্তিয় িারীিূহত্ে আিরা ফদখত্ত্ পাই বত্রিিচত্ির 

কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), কৃষ্ণকাত্ন্তর উইল (১৮৭৮), আিদিঠ (১৮৮২), আর ফদবী ফচৌধুরািীত্ত্ 

(১৮৮৪)। এ সব উপিযাত্স স্বাধীি, সত্রিয়, সবলা রিণী চহরত্র আিাত্দর পথ ফদহখত্য় হিত্য় চত্ল, ত্রিহিত্ 

লাজকু, স্বকীয়ত্া হবিীি িারীত্ত্বর হবকল্প িত্য় সািত্ি এত্স দােঁায়। িুহস্কল িল বত্রিত্ির ভাবকিযারা 

যত্ই স্বাধীিত্চত্া িি িা ফকি, স্বািী সদশ েত্ি ত্ারঁা এত্কবাত্রই কাবু িত্য় পত্েি। ফিত্য়ত্দর জীবত্ি ফয 

স্বািী এবাং সাংসারই সব, বত্রিত্ির রচিায় ত্া ফবশ পহরষ্কার ভাত্ব েুত্ট ওত্ঠ। অথ োৎ ফিত্য়ত্দর সািহগ্রক 

উন্নহত্র জত্িয সিাজ পহরবত্েি, এিিহক সিাজ সাংত্শাধত্িও বত্রিত্ির খুব একটা উত্্সাি হেল বত্ল 

িত্ি িয় িা। ত্ারঁ েত্ল্পর িাহয়কারা হিপীহেত্ বেললিার শুধু এক রকিত্ের। 

অত্িত্কর িত্ত্ রবীিিাত্থর সাহিত্ত্যই আিরা প্রথি িারীবাত্দর অঙ্কুর ফদখত্ত্ পাই। ত্ারঁ হচত্রােদা 

(১৯৩৬-১৯৩৭) ফশৌত্য েz হবিত্ি পুরুত্ষর সিকক্ষ্। ফস পুরুষালী হবদযায় হশহক্ষ্ত্, এিিহক পুরুত্ষর 

ফবত্শ সম্পিত্। আজত্কর যুে িত্ল হচত্রােদাত্ক হিহব েধায় িস ফেসার বলা ফযত্। রবীিিাত্থর শযািা 

(১৯৪০-১৯৪১) িারীর পত্ক্ষ্ যা অত্যন্ত েহিেত্ কাজ, ত্াই কত্রত্ে। ভালবাসার পাত্র শুধু ফবত্ে ফিওয়াই 

িয়, ত্াত্ক হিত্জর কত্র ফপত্ত্ ফযি ফত্ি প্রকাত্রণ সত্রিয় প্রত্চিা চাহলত্য়ত্ে। ত্াও ফশষ পয েন্ত 



হচত্রােদাত্ক ত্ার ফপ্রহিত্কর কাত্ে সিকহি েিী িবার অিুিহত্ চাইত্ত্ িয়: যহদ পাত্ে ে রাত্খা ফিাত্র সিত্ট 

সম্পত্দ, সম্মহত্ দাও যহদ কষ্টঠি িত্ত্ সিায় িত্ত্। আর শযািার আগ্রাসী ফপ্রত্ির পহরণহত্ িত্য়ত্ে 

ধ্বাংত্স। ত্ার ফচত্য় বে কথা, এই দুই িারী চহরত্ত্রর িত্ধয রবীিিাথ অিয ফিত্য়ত্দর প্রহত্েহব ফদখত্ত্ 

পািহি বা চািহি বত্লই িত্ি িয়। ত্াই এরা িত্ি ফদবী িত্ি সািািযা িারী - অিিযা; সাধারণ িহিলাত্দর 

িাোত্লর বাইত্র। শযািা হচত্রােদার উিরত্ণর সত্ে বাকী দশজি ফিত্য়র অবস্থা জহেত্য় ফেত্লি হি 

রবীিিাথ। 

অিযািয ফলখায় রবীিিাথ িারীর সািাত্রজক পহরহস্থহত্র আিূল পহরবত্েি ফচত্য়হেত্লি হকিা ফস হিত্সব 

এখাত্ি করা অসম্ভব। ত্ত্ব ত্ারঁ দুষ্টট ফোট েত্ল্পর উত্ল্লখ িা করত্ল এই সিীক্ষ্া অপণূ ে ফথত্ক যাত্ব। 

জীহবত্ ও িতৃ্ (১৮৯৩-১৮৯৪) েত্ল্প কাদহম্বিী হবধবা এবাং এক অদ্ভুত্ ঘটিার পাত্ক পত্ে সকত্লর 

কাত্ে িৃত্। বস্তুত্: েত্ল্পর ফশত্ষ ত্াত্ক িত্র প্রিাণ করত্ত্ িল ফয ফস িত্র হি। িারী, হবত্শষত্: স্বািীসম্বল 

িীি হবধবার অত্রিত্ব ফয হক ভাত্ব সিাত্জর প্রান্তত্দত্শ সহরত্য় রাখা িত্য়ত্ে ত্ারই উদািরণ কাদহম্বিীর 

জীবি। কাদহম্বিীর কাত্ত্রাত্রক্ত - হকন্তু আহি িহরয়াহে োো ফত্ািাত্দর কাত্ে আর কী অপরাধ কহরয়াহে। 

আিার যহদ ইিত্লাত্কও স্থাি িাই, পরত্লাত্কও স্থাি িাই, ওত্ো, আহি ত্ত্ব ফকাথায় যাইব - এই বক্তবয 

িািহবক অহধকার চুযত্ প্রত্ত্যক বাঙালী িারীর কান্না। পুরুত্ষর পহরচয় হবিীি ত্ার স্থাি ফয ইিত্লাক 

পরত্লাক ফকাথাও ফিই, ফস কথা বাাংলার ফিত্য়ত্দর অজািা িয়। কাদহম্বিীও ফশষ অবহধ িরত্ত্ বাধয 

িয়। ফজত্ার অবকাশ রবীিিাথ ত্াত্ক ফদি হি। 

ত্ত্ব এর হবকল্প আিরা পাই স্ত্রীর পত্ত্র (১৯১৮-১৯১৯)। িৃণাল ঘত্রর ফবৌ িত্ল হক িত্ব ফস বুত্রদ্ধ ধত্র, 

কহবত্া ফলত্খ, এবাং সন্তাি িীি। ত্ার প্রথি সন্তাি - ফয সেযাত্ারার িত্ত্া ক্ষ্ণকাত্লর জত্িয উদয় িত্য়ই 

অি ফেল - ফস হেল এক কিযা। এত্িি িৃণাল যার সাংসাত্র খুব ফবশী দাবী থাকার কথা িয়, ফস হিত্জর 

বযত্রক্তত্ত্বর দাপত্ট দােঁাবার হকেুটা িাষ্টট ফকত্ে হিত্য়হেল, এবাং ফসখাত্ি ঠাইঁ হদত্য়হেল আর একষ্টট দুুঃখী 

ফিত্য়ত্ক। এই হবদরু ফদৌলত্ত্ই িৃণাল সিাত্জ ফিত্য়ত্দর অবত্িলার েভীরত্া উপলহিì করত্ত্ পাত্র। 

ফসখাত্িই ঘত্ট ত্ার জ্ঞাি চকু্ষ্র উন্মীলি, যার েত্ল ফস স্বািী এবাং বােী, দুইই ত্যাে কত্র। িৃণাত্লর 

জবািীত্ত্ আিরা বারবার শুহি ফিত্য় জাত্ত্র বাধা ফিত্ি চলত্ত্ িত্ব, বা ফিত্য়ত্দর জীবি (আিাত্দর) 

হকই বা ফয িরণত্ক ভয় করত্ত্ িত্ব? অথবা চুহরহবদযাত্ত্ যি পাকা, দািী ত্রজহিত্ষর (পুরুষ) পত্রই ত্ার 

ফলাভ। 

স্বািী ও েশুরবােীর সকত্লর প্রহত্ িৃণাত্লর ঘৃণার িূল কারণ িারীজাহত্, হবত্শষ কত্র হবদরু প্রহত্ ত্াত্দর 

ক্রুরত্ারÝরত্ার ঘটা ফদত্খ। সিকাহিত্ার ইহেত্ও রবীিিাথ এখাত্ি হদত্য়ত্েি। িণৃাত্লর প্রহত্ হবদরু 

ভাত্লাবাসার রূপ - বইত্য়ত্ত্ পত্েহে বত্ট, ফসও ফিত্য়-পরুুত্ষর িত্ধয।- ফপ্রি, প্রীহত্ ও েদ্ধািীি পুরুষ 

শাহসত্ সাংসাত্র ভাত্লাবাসার পরশ ফপত্ত্ হিত্জত্দরই জহেত্য় ফবতঁ্চ থাকত্ত্ চাইত্ে িারী - রবীিিাথ 

এত্ক স্বাভাহবক বত্লই িত্ি কত্রত্েি। হবদ ুিারা যাবার পত্র িৃণাল হিত্জর ইত্েয় স্বািী পহরত্যাে কত্র, 

স্বাধীিত্া চায়, ত্ার সপু্ত হিজস্বত্াত্ক ফবত্ে ওঠার সুত্যাে ফদয়। েত্ল্পর ফশষ পঙত্রক্তত্ত্ ফস উত্ল্লখ কত্র 

আর এক সাংসার ত্যােী িারী, িীরা বাঈত্য়র িাি। হিজ উত্েশয সাধত্ি িীরার অদিয ফজদ িৃণালত্ক 

উদ্বুদ্ধ কত্র। যহদ ফকাথাও, এই একষ্টট েত্ল্পই রবীিিাথ যথাথ ে িারীবাদী িত্য় উত্ঠত্েি। শুধু ত্াই িয়, 

ফেণী ও হলে ববষত্িযর ফেদহবদতু্ত্ অবহস্থত্ িারীর অহধকার চুযহত্র িাত্রা সম্পত্কেও ত্ারঁ সত্চত্িত্া 

এখাত্ি প্রকাশ ফপত্য়ত্ে। 

বাাংলা সাহিত্ত্য িারীবাদ সম্পত্কে বলত্ত্ হেত্য় শরৎচত্ির িাি করত্বা িা, ত্া িয় িা। ত্ত্ব শরৎচত্ির 

ফকাি একষ্টট হবত্শষ উপিযাত্সর িাি করার প্রত্য়াজিও ফদহখ িা। শরৎচিই ফবাধিয় একিাত্র ফলখক, 

হযহি বাঙালী সিাত্জর অবক্ষ্য় ফদখাত্ত্ হিয়ি কত্র িারীর সািাত্রজক পহরহস্থহত্র অবত্ারণা কত্রত্েি। 

ত্ারঁ িািস কিযারা সিাত্জর িািাি ির ফথত্ক এত্সত্ে বত্ট, হকন্তু সবত্চত্য় দুদেশাগ্রি হিত্সত্ব হত্হি 

উপহস্থত্ কত্রত্েি হিম্নিধয ও িধযহবি সিাত্জর ফিত্য়ত্দর। এই িাত্ঝর ত্লায় বাইত্রর ঠাটবাট, আচার 

আচরণ এবাং পুরুষ প্রাধাত্িযর আপাত্ শৃঙ্খলাÍলা ষ্টটহকত্য় রাখত্ত্ হিয়হিত্ বহল িয় ফিত্য়রা। শরৎচত্ির 



ফলখায় এই সিাজ বযবস্থা পহরবত্েত্ির দাবী সুস্পি। হকন্তু ত্া বত্ল শরৎবাব ুসিাত্জর প্রহত্ পুত্রাপুহর 

ফজিাদ ফঘাষণা কত্রি হি। শুধু হকেু ক্ষ্িত্া ফলাভী অিুশাসত্কর হবকৃহত্র প্রহত্বাদ কত্রত্েি এবাং ফসই 

সত্ে বাহঁচত্য় রাখত্ত্ ফচত্য়ত্েি ফযৌথ পহরবার, হববাি, ইত্যাহদ হচরাচহরত্ প্রথাগুহলত্ক। এ সত্বর িত্ধয 

িারী হিয োত্ত্ির বীজ হত্হি ফদখত্ত্ পাি হি। 

এই পয েন্ত ফয সব ফলখত্কর উত্ল্লখ কত্রহে ত্ারঁা োোও িারীর সািাত্রজক অবস্থা হিত্য় হলত্খত্েি আরও 

অত্িত্ক। ঐহত্িাহসক সূত্র ফদখত্ল বাাংলা সাহিত্ত্য বত্রিিচত্ির সিয় ফথত্ক কত্ল্লাল যুে অবহধ িারী 

ফকত্রিক যত্ রচিাই িত্য়ত্ে, ত্ার উত্েশয হেল বুত্রদ্ধজীবী ভদ্রত্লাকত্দর িারীর অপাাংত্ক্তয় অবস্থা 

সম্পত্কে সাংত্বদিশীল কত্র ফত্ালা। এর ফপেত্ি েূঢ় উত্েশয অবশযই হেল সিাজ সাংস্কার। েত্ল এই সব 

ফলখায় স্থাি ফপত্য়ত্ে উচ্চ, ও কিপত্ক্ষ্ িধযহবি সিাত্জর িহিলারা এবাং ত্াত্দর জীবি বিৃান্ত। অত্িক 

ফলখকই ফজার হদত্য়ত্েি পরুুষ শাসত্ির েত্ল িারীর িািহসক হিয োত্ি ও ক্ষ্ত্য়র ওপর। ষাট দশক 

অবহধ বাাংলা সাহিত্ত্য এই িাওয়াই বত্য়ত্ে। 

এর িত্ধয এক হবত্শষ বযহত্িি বাঙালী হশক্ষ্ািত্ী ফবেি ফরাত্কয়া সাখাওয়াত্ ফিাত্সি। ফবেি 

ফরাত্কয়ার ১৯০৫ সাত্ল ফলখা চটী উপিযাস সুলত্ািাস েীি আজ ইাংত্রত্রজ সাহিত্ত্যর প্রথি ফেহিহিস্ট 

ইউত্টাহপয়াি উপিযাস হিত্সত্ব আদৃত্। বাাংলায় ফলখা িয় বত্ল সুলত্ািাস েীি ফদশী সাহিত্ত্য ফকÅ পায় 

হি। হকন্তু এক বাঙালী ফবৌত্য়র ফলখা বইষ্টট িারীবাত্দর ফযত্কাত্িা িাপকাষ্টঠত্ত্ই শীষ েস্থাি পাওয়ার ফযােয। 

এত্ত্ িারী পুরুত্ষর কি ে আর ধি ে পাল্টাপাহল্ট কত্র ফরাত্কয়া চলহত্ সিাজ বযবস্থা সম্পূণ ে ফভত্ে 

েত্েত্েি, কাত্রার সিািুভূহত্র অত্পক্ষ্ায় বত্স থাত্কি হি। িারীর পূণ ে িুত্রক্তর জত্িয ফয এক িতু্ি 

জেত্ত্র প্রত্য়াজি ত্া ফবেি ফরাত্কয়া এক কল্পরাজয সৃষ্টি কত্র ফদহখত্য়ত্েি। হবত্ের িারীবাদী সাহিত্ত্য 

হত্হি সহত্যই এক হবহশি অগ্রদতূ্। 

এোো বাাংলা সাহিত্ত্য িারীবাদী রচিার িত্ধয রত্য়ত্ে আশাপূণ ো ফদবীর হবখযাত্ ষ্টিলত্রজ, প্রথি প্রহত্শ্রুহত্ 

(১৯৬৫), সুবণ েলত্া (১৯৬৭), ও বকুল কথা (১৯৭৪)। ফিাটািুষ্টট ভাত্ব আশাপূণ ো ফদবীর সব ফলখাই িারী 

ফকত্রিক। িধযহবি িহিলাত্দর জীবত্ির কু্ষ্দ্র েণ্ডী এবাং ফসই সীিাবদ্ধত্া ফথত্ক উিরণ হিত্য় ত্ারঁ ফবশীর 

ভাে েল্প। ত্া বত্ল আশাপূণ ো ফদবীর প্রহত্ষ্টট ফলখাত্ক িারীবাদী বলা চত্ল িা। এ সত্বর িত্ধয চলহত্ সিাজ 

বযবস্থা পহরত্যাে করার ফসরকি ইহেত্ আিরা ফকাথাও পাই িা। ত্ত্ব প্রথি প্রহত্শ্রুহত্ ও সুবণ েলত্া 

এত্কবাত্রই দলেুট। এই দুষ্টট উপিযাত্স, হবত্শষত্ প্রথি প্রহত্শ্রুহত্ত্ত্ আশাপূণ ো ফদবী সহত্যকাত্রর 

িারীবাদী িত্য় উত্ঠত্েি। পরুুষ শাসত্ির প্রহত্ ত্ারঁ ফিাধ এবাং হধক্কার অসিায় বা হিরুচ্চাহরত্ িয়। 

সত্যবত্ীর িাধযত্ি এই সিাজ বযবস্থার িূল কাঠাত্িা, হববাি প্রথা ও িারী পুরুত্ষর সম্পকে, হত্হি 

অবলীলায় অস্বীকার কত্রত্েি। আবার সুবত্ণ ের িত্ধয হদত্য় ফদহখত্য়ত্েি ফয এই প্রত্যাখযাত্ির পথ কত্টা 

জষ্টটল িত্ত্ পাত্র। হপতৃ্ত্াহিক সিাজ ত্ার িােপাত্শ আত্িপৃত্ষ্ঠ িারীত্ক ফবঁত্ধ ফরত্খত্ে। এই যতু্দ্ধ 

ত্রজত্ত্ত্ িত্ল সািস এবাং ফকৌশল দুইই চাই। হকন্তু আশ্চয েz, বকুল কথাত্ত্ হেত্য় এই ফলহখকাই রক্ষ্ণশীল 

িত্য় উত্ঠত্েি। আধুহিক িারীর িত্ধয সািাত্রজক অহধকার ত্রজত্ত্ ফিবার পত্র শুধু উেৃÍলত্াই ফদত্খত্েি। 

এ হবষত্য় একষ্টট হবত্শষ ঘটিার কথা িা বত্ল পারহে িা। আশাপূণ ো ফদবীর জীবত্ির ফশষ ভাত্ে ত্ারঁ 

সাক্ষ্াৎকার ফিবার ফসৌভােয আিার িত্য়হেল। ফসই সিয় বকুল কথা হিত্য় ফবশ হকেুক্ষ্ণ আত্লাচিা 

কত্রহেলাি ত্ারঁ সত্ে। আিার প্রত্শ্নর উিত্র হত্হি বত্লহেত্লি বকুল কথা ফলখার সিত্য় িারী প্রেহত্ 

হিত্য় ত্ারঁ যা হচন্তাধারা হেল ত্ার ফথত্ক অত্িকটাই সত্র এত্সত্েি। ফসই সিত্য় আশাপূণ ো ফদবী িত্ি 

কত্রহেত্লি িারী িুত্রক্তর সবটুকুই ফবাধিয় ফিত্য়ত্দর পাওয়া িত্য় ফেত্ে। েত্ল পত্রর প্রজত্ন্মর সত্ে 

পূব েসূহরর স্বাভাহবক িত্ান্তরত্ক হত্হি স্বাধীি িারীর ঔদ্ধত্য বত্ল িত্ি কত্রহেত্লি। ফসই ধারণা আশাপূণ ো 

ফদবী পাত্ল্টহেত্লি - স্বীকার কত্রহেত্লি ফয ফিত্য়ত্দর পণূ ে িুত্রক্ত িত্ত্ এখিও বিু ফদরী। 

ষাত্টর দশক ফপহরত্য় সিত্র ফপৌৌঁত্ে িারীত্কত্রিক বাাংলা সাহিত্ত্য এক লক্ষ্ণীয় পহরবত্েি এত্লা। এ 

পয েন্ত সাহিত্ত্যর জেত্ত্ ফঘারাত্েরা কত্রত্ে িধযহবি ফিত্য়রা; েল্প উপিযাস েত্ে উত্ঠত্ে ত্াত্দর 

িািহসক টািাপত্েি হিত্য়। এবাত্র আিাত্োিা আরম্ভ িল ফেণী, বণ ে, ধি ে, ও দাহরদ্রসীিার বাইত্র 



দােঁাত্িা িহিলাত্দর। এবাত্র শুধু িিিাত্রত্ত্বক হবত্েষণ িয়, বদিত্রদি খাওয়া পরা, রাজনিহত্ক হিয োত্ি, 

ফবঁত্চ থাকার ত্াহেদ হিত্য় সাহিত্য েত্ে উঠল। এই িতু্ি প্রবণত্ার সচূিা িত্য়হেল আত্েই, িাহিক 

বত্দযাপাধযায় (বুহে, ১৯৬৩; হিচু ফচাত্খ একষ্টট ফিত্য়লী সিসযা, ১৯৬৩) ও ত্ারাশির বত্দাপাধযাত্য়র 

(ডাইিী, ১৯৭৩) হকেু হভন্নধিী রচিা প্রকাহশত্ িওয়ার সত্ে সত্ে। ত্ত্ব িিাত্েত্া ফদবীর িাত্ত্ এই 

জাত্ত্র েল্প ফযি প্রাণ ফপল। ত্ারঁ েত্ল্প আিরা পাই পুহলশী অত্যাচাত্র হিিত্ িকশাল সন্তাত্ির েুহরত্য় 

যাওয়া িাত্ক (িাজার চুরাশীর িা), ফদাপহদ ফিত্ঝিত্ক (ফদ্রৌপদী), ধিীর ফেত্লর স্বাত্স্থযর খাহত্ত্র বতু্কর 

দুধ হবত্রি কত্র ফবঁত্চ থাকা যত্শাদাত্ক (িিযদাহয়িী)। এত্দর জীবত্ির িত্ধয হদত্য় সাব েজিীি িারীবাত্দর 

জষ্টটলত্া িিাত্েত্া ফদবী ত্ারঁ ফলখায় তু্ত্ল ধত্রত্েি। িারীর অহধকার হবচুযহত্র িাত্রা ফয কখিই 

একরকি িত্ত্ পাত্র িা হত্হি ত্া আিাত্দর ফচাত্খ আঙুল হদত্য় ফদহখত্য় হদত্য়ত্েি। রাজিীহত্, ফেণী, ধি ে, 

বণ ে এবাং হলে, বঞ্চিার সব যুত্রক্তই যখি এক হবদতু্ত্ হেত্য় ফিত্ল ত্খি ফসই অহধকার চুযহত্র রূপ িয় 

ভয়ির। িিাত্েত্া ফদবীর উিরসূহর িত্য় এক ঝাকঁ িতু্ি ফোষ্ঠীর ফলখক একই বক্তবয হিত্য় আিাত্দর 

কাত্ে হেত্রহেত্র এত্সত্েি। ত্াই এই সব েিারাত্দর কথাই আধুহিক িারী ফকত্রিক সাহিত্ত্য আিরা 

বারবার পাই। সব ফেণীর ফিত্য়রাই ফয হপতৃ্ত্াহিকত্ার বহল ত্াত্ত্ সত্দি ফিই। হকন্তু এই িারীবাদী 

ফলখত্করা িত্ি কহরত্য় ফদি ফয হবহভন্ন ফোষ্ঠীর িহিলারা হভন্ন ভাত্ব পুরুষ শাসত্ির হশকার িি। এবাং 

সুত্যাে ফপত্ল উঁচু ত্লার ফশাহষত্ িহিলারাই ত্াত্দর ফচত্য় হিচু ত্লার ফিত্য়ত্দর ফশাষত্ণ িাহসিতু্খ 

অাংশগ্রিণ কত্র। 

সিত্রর দশত্কর পত্র িারীবাদী ফলখা এবাং ধযাি ধারণা বাাংলা সাহিত্ত্য অত্িক ফবশী িাথা চাো হদত্য়ত্ে। 

ত্সহলিা িাসহরত্ির রচিা পুত্রাপুহরই িারীবাদী রাজনিহত্ক দৃষ্টিত্কাণ ফথত্ক ফলখা। হিব োহচত্ কলাি 

এবাং ত্ারঁ অিযািয ফলখায় ত্সহলিা ত্ীি স্বত্র সিাত্জ িারী অবত্িলার বকহেয়ত্ ফচত্য়ত্েি, িারীবাত্দর 

জয়োি ফেত্য়ত্েি। এোো ফবেি সুহেয়া কািাল, রাত্বয়া খাতু্ি, ফদবারহত্ হিত্র, িহল্লকা ফসিগুপ্ত, 

জয়া হিত্র, এিি অত্িত্কই এখি ত্াতঁ্দর ফলখায় িারীবাদ আিত্েি। সকত্লই ফয আজত্কর সিত্য়র 

পহরত্প্রহক্ষ্ত্ত্ হলখত্েি ত্াও িয়। ফযিি িহল্লকা ফসিগুপ্ত ত্ারঁ উপিযাস সীত্ায়ত্ি িিাকাবয রািায়ণত্ক 

িতু্ি আত্লাত্ক উপহস্থত্ কত্রত্েি। এখাত্ি রািায়ত্ণর িুখয চহরত্র রাি িয়, সীত্া। এক িাতৃ্ত্াহিক 

সািয সিাজত্ক অগ্রাসী আয ে রােত্ি ফকিি কত্র পরুুষ শাসত্ির কব্জায় হিত্য় এল ত্ারই েল্প 

সীত্ায়ি। 

এবার বহল একাত্লর রচিার কথা। সম্পাদক পূরবী বস ুএবাং শহে আিত্িদ একষ্টট সিলত্ি 

বাাংলাত্দত্শর প্রবীণ ফথত্ক িবীি, িািা বয়ত্সর ফলহখকার এক গুে িারীবাদী ফোটেল্প আিাত্দর 

উপিার হদত্য়ত্েি। এর অত্িকগুহলই সাহিত্ত্যর ফচত্য় রাজনিহত্ক জবািীর প্রহত্ ফবশী িত্িাত্যােী। 

দহরদ্র িারী আর সিাত্জর বিৃচূযত্ সাংসার হঘত্র এই িারীবাদী ফলহখকারা ত্াতঁ্দর েত্ল্পর জাল বুত্িত্েি। 

ফসহলিা িাসাি (িহত্জাত্ির ফিত্য়রা), িয়ি রিিাি (বীরপুরুষ), রাত্বয়া খাতু্ি (িােত্িাহত্র িাত্ট), ঝণ ো 

দাশ পুরকায়স্থ (সযূ ে তৃ্হষত্া) িধয বা উচ্চহবি সিাত্জর ধার ফঘতঁ্ষি হি। ত্াতঁ্দর িাহয়কারা বাহের ত্রঝ, 

গ্রাত্ির ফবৌ, হবত্রিত্ কিযা। এতঁ্দর অত্িত্কই িারী-শরীত্রর সহরকত্ব হিত্য়ও সত্চত্িত্া আিত্ত্ 

ফচত্য়ত্েি। - আিার শরীর আিার কাত্ে, অত্িযর হক বলার আত্ে। - কখিও আবার ত্ারঁা রূপত্কর 

আেয় হিত্য়ত্েি হিত্জত্দর বক্তবয ত্ীক্ষ্ণ ভাত্ব ফপশ করত্ত্। রূপিয়ীর েয়ষ্টট িাত্ েত্ল্প শািিাজ িনু্নী 

িারীত্ক স্বািী-হপত্ার সত্েি আেয় ফথত্ক সহরত্য় স্বাধীিত্ার কত্ঠারত্ার িত্ধয হিত্য় ফেত্েি। রূপিয়ী 

েয়ষ্টট িাত্ত্র চারষ্টট (স্বািী ও হপত্ার প্রত্ীক) িাহরত্য় দুষ্টট িাত্র িাত্ (হিত্জর) ধত্র রাখত্ত্ ফপত্রত্ে। এত্ত্ 

ত্ার শত্রক্ত খব ে িত্য়ত্ে হকিা জাহি িা, ত্ত্ব সসু্থত্া ফবত্েত্ে। অথ োৎ, শুধুিাত্র ফিত্য়ত্দর সািাত্রজক 

অবস্থার েহব আকঁাই িয়, এই ফলখক ফোষ্ঠী ত্ার প্রহত্বাদ করত্েি আর ফসই সত্ে পুরুষ শাসি ও 

ফশাষত্ণর হবরুত্দ্ধ প্রহত্ত্রাধ েত্ে তু্লত্ত্ উত্্সাি ফজাোত্েি। িিশ এই ধরত্ণর ফলখা আরও বােত্ব 

বত্ল আশা করা যায়। 

এত্ সব িারীবাদী রচিা থাকা সত্ত্বও িত্ি িয় আজত্কর বাাংলা সাহিত্ত্য ফেণী সত্চত্িত্া হলে 

সত্চত্িত্ার ফচত্য় অত্িক ফবশী প্রখর। ফেণী ববষিয িাকচ করত্ত্ সাহিহত্যত্করা যত্ সিত্জ সিাজ 



ভাোর ডাক ফদি, িারীর সিািাহধকার প্রহত্ষ্ঠার ফবলাত্ত্ ত্ার তু্লিীয় আগ্রি ফযি ফদখত্ত্ পাই িা। ত্ার 

িাত্ি এই িয় ফয িারীবাদী সাহিত্য েত্ে তু্লত্ত্ িত্ল সবার একিত্ িত্ত্ িত্ব বা একষ্টট সরল সাব েজিীি 

দৃষ্টিত্কাণ বত্হর করত্ত্ িত্ব। হকন্তু ফেণী সাংঘত্ষ ের সত্ে হলে প্রত্ভত্দর সাংগ্রাি পাশাপাহশ িা চালাত্ল 

সহত্যকাত্রর িারী িুত্রক্তর সম্ভাবিা অল্প। প্রথিষ্টটর তু্লিায় হবত্ীয়ষ্টট অত্িক ফবশী জষ্টটল, কিকর। 

প্রথিষ্টট বাইত্রর লোই, অিযষ্টট েৃিযুদ্ধ। 

আত্রকষ্টট অহভত্যাে বাাংলা িারীবাদী সাহিহত্যকত্দর দরবাত্র আিার রত্য়ত্ে। আজত্কর সিাত্জর 

প্রবিিাি ঘটিাবলীর োয়া ত্াতঁ্দর ফলখায় খুব কিই প্রহত্েহলত্ িত্ত্ ফদহখ। ফদত্শ বধূিত্যার ধিূ, িহিলা 

সিাজকিীত্দর েণধষ েণ, ধত্ি ের িাত্ি ফিত্য়ত্দর আরও অহধকার হবচুযহত্, অহভবাসী পুরুত্ষর ফদত্শ 

হেত্র সম্বে কত্র হবত্য় এবাং স্ত্রী ফেত্ল পালাত্িা, পহরবাত্রর িত্ধয হশশু কিযা এবাং অিয ফিত্য়ত্দর ওপর 

ফযৌি অত্যাচার, রাজনিহত্ক দলগুহল ফথত্ক িহিলাকিী হবত্ােি, এ সব ঘটিা কাত্রার ফলখাত্ত্ই 

ফখালাখুহল ভাত্ব আজও পাই হি। ত্াই িত্ি িয় বাাংলার অত্িক সাহিহত্যকই িারীবাদ হিত্য় হলখত্েি বত্ট, 

হকন্তু ত্ারঁা এখিও িারীবাদী িত্য় উঠত্ত্ পাত্রি হি। 
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