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ABSTRACT 

Motherhood is commonly portrayed as an idealistic concept of a mother who always sacrifices but never seeks 

from their child. She should not be imperfect. This image of a self-sacrificing ‘ideal mother’ created and 

perceived by family and society has been glorified in different literature, religious books, and even in current 

social media. Bimol Kar (1921) has looked into this concept of an ideal mother from a realistic angle in his 

short story ‘Janani’ (1962), which means ‘mother’ in Bengali. In ‘Janani’, he has uncovered a real being, i.e., 

a ‘common and imperfect mother’, from the envelope of an ‘ideal mother’. His mother is as ordinary and 

imperfect as other human beings. This paper focuses on deconstructing the idealistic concept of motherhood 

from a realistic angle by analysing Bimol Kar’s ‘Janani’ short story. Other literary sources have also been 

used in this paper to demonstrate and deconstruct the realistic depiction of motherhood. This study concludes 

that a mother should be considered as normal as other common individuals but not as an ‘ideal’ mother always. 

A mother cannot be an ‘ideal mother’ if she does not grow as a perfect human and woman being. A society 

should allow a woman to grow herself as a human being first instead of restricting her into a shell by glorifying 

them as an ‘ideal mother’. 
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বিশ শতত্বকর মাঝামাবঝ সময় থেত্বক গল্পকার বিসাত্বি সাবিত্বতের জগত্বত প্রত্বিশ কত্বরি বিমল কর। প্রকাবশত প্রেম গল্প 
‘অবিকািাত্বের মুবি’ (১৯৪৪)। (কর, ১৯৪৪ ) তাাঁর অবিকাাংশ থলখায় মৃতুে থেতিা এক িড় অাংশ জুত্বড় রত্বয়ত্বে। বিশ্বযুত্বের 
প্রভািই এ থেতিার উত্বেষ ঘবিত্বয়ত্বে িত্বল মত্বি কত্বরত্বেি িীত্বরন্দ্র দত্ত। সাবিবতেত্বকর সম্পত্বকম তাাঁর িিিেবি িল, ‘থযত্বিতু 
মৃতুেভািিা বিমল কত্বরর থলখার বিষয়গত একবি প্রিাি বদক, আিার থযত্বিতু বিমল কর একিা বিবদমষ্ট জীিি-িিিেত্বক-
প্রতেক্ষ বেন্তায় িা পত্বরাক্ষ সূত্বেই থিাক - গত্বল্পর সামবিক িেঞ্জিায় রাখত্বত উৎসুক, তাই তাাঁর প্রকাশভবিত্বত এক অদূ্ভত 
থমৌবলকতা থেত্বক যায়।’ (দত্ত, ২০০৩-২০০৪ ) (পৃষ্ঠা ৪০৩)। এই ‘থমৌবলকতার’ই অিেতম দৃষ্টান্ত িিি করত্বে ‘জিিী’ 
(১৯৬২)  গল্পবি। (বসকদার, ২০০৬ ) ‘জিিী’ গল্পবি বিমল কত্বরর এক অিিদে সৃবষ্ট । মাতৃত্বের থয  বিবিমমাণ বতবি এই 
গত্বল্প কত্বরত্বেি তা অবভিি। জেদােী জিিী এখাত্বি থকািও মবিমাবিত, পুরাকবেত, প্রবতমূবতম িত্বয় ওত্বেবি। সত্বিমাপবর 
তাত্বক মািুষ বিসাত্বি উপস্থাপি করত্বতই থলখক অত্বিক থিবশ স্বাচ্ছন্দ্ে প্রকাশ কত্বরত্বেি। জিিীর যোেম প্রবতবিি প্রবতফবলত 
িয় তার সন্তাত্বির মিে বদত্বয়, অবিকাাংশ থক্ষত্বেই থযখাত্বি মাতৃ প্রবতমূবতমবি িত্বয় ওত্বে মবিমাবিত। সাবিত্বতের বিবভন্ন িারায়, 
িমমিত্বে ও িতমমাি থসাশোল বমবিয়ায় মাতৃসত্তাত্বক থযভাত্বি আদশমাবয়ত করা িয় তাত্বত মত্বি িয়, মা থযি রিমাাংত্বসর 
মািুত্বষর িাইত্বর অিে বকেু। এরূপ আদশম ভািমূবতম বেেত্বণর মিে বদত্বয় মাতৃেবরত্বের িেবি সম্ভািিাবি খিম িত্বত োত্বক। 
োওয়া পাওয়া িয়, শুিু বদত্বয় যাওয়াই থযি তার বিয়বত িত্বয় ওত্বে। কবেত আত্বে কুপুে যদেবপ িয় কুমাতা কখত্বিা িয়।  
িারীর সমস্ত রকম সম্ভািিাত্বক থিাঁত্বি থফলা িয় মাতৃত্বের থমাড়ত্বক। সুকুমারী ভট্টাোযম ‘প্রােীি ভারত্বত মাতৃে’ প্রিন্ধবিত্বত 
থদবখত্বয়ত্বেি ‘শুিু থয মাতৃে িারীর উপত্বর অত্বিক সময় আত্বরাবপত থিাত্বতা, তাই িয়, তারা, িারীরা িািে িত্বতা মাতৃেত্বক 
তাত্বদর জীিত্বির মূল তত্ত্ব বিসাত্বি িিণ করত্বত।’ (ভট্টাোযম, ২০০৬ ) (পৃষ্ঠা ২৭) িাাংলা সাবিত্বতে মা ও মাতৃত্বের থয বিমমাণ 
আমরা পাই তার উপস্থাপত্বির পাশাপাবশ বিমল কত্বরর ‘জিিী’ গত্বল্প মাতৃত্বের বিবিমমাত্বণর জায়গাবি আমরা থিাঝার থেষ্টা 
করত্বিা এই প্রিত্বন্ধ। 

মুবিযুত্বের থপ্রক্ষাপত্বি, িাস্তি ঘিিার বভবত্তত্বত রবেত আবিসুল িত্বকর বিখোত উপিোস ‘মা’ (২০০৩) থযখাত্বি অবভজাত ও 
সম্ভ্রান্ত পবরিাত্বরর স্ত্রী সবফয়া থিগম স্বামীর বিতীয় বিিাত্বির প্রবতিাত্বদ ঘর থেত্বড়ত্বেি বিত্বজর িািালক সন্তািত্বক বিত্বয়। 
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(িক, ২০০৩ ) প্রবতকূল পবরত্বিত্বশ দবরদ্রতার সত্বি লড়াই কত্বর থশষ পযমন্ত বিত্বজর থশষ সিল থসই সন্তািত্বকই অিুমবত 
বদত্বয়ত্বেি মুবিযুত্বে শবরক িত্বত। সিী-সােীত্বদর িাম জািাত্বল থেত্বল োড়া থপত্বয় যাত্বি, এ জািার পত্বরও মা থেত্বলত্বক থজত্বল 
থদখা করত্বত বগত্বয় িত্বলত্বে ‘িাম িলবিিা’। থেত্বল থশষ মূহুত্বতম মাত্বয়র কাত্বে ভাত থেত্বয়ও ভাত থখত্বত পায়বি।  এরপর থয 
িাবক থেৌদ্দ িের সবফয়া থিগম থিাঁত্বে বেত্বলি, বতবি আর অন্ন স্পশম কত্বরিবি। মৃতুের আত্বগ িত্বল বগত্বয়বেত্বলি, তার কিত্বরর 
ফলত্বক থযি থলখা িয় ‘শিীদ আজাত্বদর মা’। িিী, অবভজাত ও ঢাকার িুত্বক সম্মািীয় স্বামীর পবরেত্বয় িয়, বিত্বজত্বক  
পবরবেত করত্বত থেত্বয়ত্বেি সন্তাত্বির পবরেত্বয়। মাত্বয়র অসম্ভি, দৃঢ়, একবিষ্ঠ ও প্রিল িেবিে এত্বক্ষত্বে যোেমভাত্বিই 
প্রবতবিবিত িত্বয়ত্বে সন্তাি আজাত্বদর মিে বদত্বয়। তত্বি থস একবদত্বি িয়বি। মাত্বয়র থশখাত্বিা িুবল িয়, মাত্বয়র জীিত্বির 
যোেম সাংঘত্বষমর জবমত্বির আিাত্বদই ফত্বলত্বে আজাত্বদর িেবিে। িািার সমস্তরকম বিভি থেত্বড় আজাদ থেত্বকত্বে মাত্বয়র 
সত্বি। মাত্বয়র আদশম ও অসম্ভি লড়াকু মািুবষকতার কাত্বে শ্রোয় অিিত িত্বয়ত্বে সন্তাত্বির মস্তক।  

এ থতা থগল িাঙাবলর বিজস্ব মাবির রসত্বদ গড়া সবফয়া থিগত্বমর মত্বতা িেবিত্বের মািুত্বষর কো থযখাত্বি িারীর িেবিমিত্বির 
বিকাত্বশর মিে বদত্বয় বিকবশত িত্বয়ত্বে ‘জিিী’ সত্তা। অিেবদত্বক রুশ সাবিবতেক মেবিম থগাবকমর  সমাজিাস্তিতার থপ্রবক্ষত্বত 
রবেত ‘মা’ (১৯০৬) উপিোত্বস উত্বে এত্বসত্বে িীলভািার কাবিিী। এই উপিোত্বস থদখাত্বিা িত্বয়ত্বে অতোোবরত, বিযমাবতত, 
বিরীি ও অবশবক্ষত মা িীলভািা কীভাত্বি আত্মসত্বেতি িেবিত্বের অবিকারী ও রাজনিবতক মা িত্বয় উত্বেত্বে। রাজনিবতক 
সত্বেতিতায় সতোিুসন্ধািী সন্তাত্বির পেই িত্বয়ত্বে মাত্বয়র জীিত্বির েলার পে। সন্তাি পাত্বভল এিাং সন্তািতুলে বিত্বকালাই, 
আবন্দ্রও, আইত্বভািাবে ও রাইবিি থিপ্তার িত্বল মা িীলভািা একবদত্বক থযমি ইত্বস্তিার বিবল কত্বরত্বে শ্রবমকত্বদর মত্বিে, 
থতমিই উপিোত্বসর থশত্বষ পাত্বভল এর িীপান্তর িত্বল সন্তািত্বদর আদালত্বত থদওয়া জিািিন্দ্ী মাত্বয়র কত্বে ধ্ববিত িত্বয়ত্বে 
প্রকাত্বশে জিসমত্বক্ষ । পুবলশ মাত্বয়র গলা বিত্বপ িত্বর তার কে থরাি করত্বত পাত্বরবি, জিগত্বণর উত্বদ্দত্বশে মা িত্বলই েত্বলত্বেি, 
‘মািুষ থমত্বিিত কত্বর মত্বর; তার িদত্বল পায় বক? িা – অভাি অিিি, বখত্বদ, থরাগ, বেরকাল িরা িান্ধা মজুবর। সিবকেু 
আমাত্বদর বিরুত্বে। বদত্বির পর বদি থশষ রত্বির থফাাঁিা অিবি বদত্বয় খাবি – আর োবক আস্তাকুত্বর পত্বড়, ওরা আমাত্বদর 
থিাকা মুখুে কত্বর থরত্বখ থদয়। আমাত্বদরই থমিিত্বতর ফল থভাগ কত্বর অত্বিে। আর আমরা গলায় থশকল – িাাঁিা কুকুত্বরর 
মত্বতা োবক ওত্বদর িাত্বতর মুত্বোয়। আমরা বকেু জাবিিা, িুবঝিা - থকিল ভত্বয় ভত্বয় আড়ষ্ট িত্বয় োবক। ভয় কবরত্বি থিি 
বজবিষ থিই। আমাত্বদর জীিিিা একিা আস্ত আন্ধার রাত – আর বকেুই িয়।’ (ত্বগাবকম, ১৯৯৩ ) (পৃষ্ঠা ৩১০) মা পুবলত্বশর 
অতোোর ও োিার তলা থেত্বক তার সমস্ত সামেমে বিত্বয় বেৎকার কত্বর িলত্বত োত্বক ‘এক িও, এক িও সি মািুষ, এক 
িত্বয় এক বিরাি শবি গত্বড় থতাল।’ (ত্বগাবকম, ১৯৯৩ ) (পৃষ্ঠা ৩১১) এই মা বিত্বজর জীিত্বির অবিকাাংশ সময় অমািবিকভাত্বি 
অতোোবরত িত্বয়ত্বে স্বামী মাইত্বকত্বলর িাত্বত। সমাত্বজর উাঁেু স্তত্বরর থশাষত্বণর ভয়ািক পবরণাম দৃশে িত্বয়ত্বে িারীত্বদর উপত্বর, 
আর এই অতোোবরত িত্বয় যাওয়াত্বকই ভািাদশম বিিমাবরত বিয়বত িত্বল থমত্বি বিত তারা। অতোোবরত স্ত্রী িীলভিা আর 
প্রবতিাদী দৃঢ়ত্বেতা মা িীলভিার থয যাো, থস যাোয় রত্বয়ত্বে তার সন্তাি ও সন্তাতুলেত্বদর কবেি জীিি সাংিাত্বমর প্রভাি। 
রাবশয়ার জার বিপ্লত্বির থপ্রবক্ষত্বত ১৯০৬ সাত্বল প্রকাবশত মোবিম থগাবকমর ‘মা’ উপিোসবির প্রভাি পত্বড়ত্বে ১৯৭১ এর 
মুবিযুত্বের থপ্রবক্ষত্বত রবেত আবিসুল িত্বকর ‘মা’ (২০০৩) উপিোসবিত্বত। মেবিম থগাবকমর উপিোত্বস সন্তাত্বির আদত্বশম 
অিুপ্রাবণত িত্বয়ত্বে মা, আর আবিসুল িত্বকর উপিোত্বস ‘মা’ এর প্রিল িেবিত্বের আত্বলাত্বক মুবিযুত্বের থপ্রবক্ষত্বত আদশমাবয়ত 
িত্বয়ত্বে সন্তাত্বির িেবিে। মা ও সন্তাত্বির িািাবিি থযৌে সাংিাত্বম বিকবশত িত্বয়ত্বে তাত্বদর িেবিে - যার ফত্বল মাতৃভূবম 
থপত্বয়ত্বে তাত্বদর সুত্বযাগে সন্তািত্বদর যারা দত্বশর কাত্বজ আত্মাহুবত বদত্বয় থদশ ও থদশিাসীত্বক কত্বরত্বে ঋে। িাাংলাত্বদত্বশর 
মুবিযুত্বের থসই িীর থযাোত্বদর বিত্বয় থলখা হুমায়ুি আিত্বমত্বদর ‘থজোেিা ও জিিী’ (২০০৪) উপিোত্বস তাই থদবখ থসখাত্বি 
থদশমা পরম লাবলত্বতে ‘থজোৎস্নার রাত্বত িীর সন্তািত্বদর কিত্বর অপূিম িকশা বতবর করত্বে। আর গভীর থিদিার সত্বি িত্বল 
আিাত্বর আিাত্বর।’ (আিত্বমদ, ২০০৪ ) 

িেবি, রাষ্ট্র, সমাজ ও পবরিাত্বরর ঘাত-প্রবতঘাত্বত বিবমমত এই জিিীসত্তার িাইত্বরও থতা আমরা মাত্বয়ত্বদর পাই, িারীত্বদর 
পাই, থযখাত্বি সন্তািসম ভুিি িত্বলবেল ‘মাবস ! তুবমই আমার এই ফাাঁবসর কারণ। যখি আবম প্রেম েুবর কবরয়াবেলাম, 
তুবম জাবিত্বত পাবরয়াবেত্বল। থসসমত্বয় যবদ তুবম শাসি ও বিিারণ কবরত্বত, তািা িইত্বল আমার এ’দশা ঘবিতিা’। 
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(িত্বন্দ্োপািোয় (বিদোসাগর), ১৮৫৫) মিাত্বশ্বতা থদিী ‘স্তিদাবয়িী’ (১৯৯৭) গত্বল্প িত্বলত্বেি ‘ভারত্বতর মাবির গুণ এমবি থয 
এইখাত্বি রমণীরা সিাই জিিী িইত্বয় যায় এিাং পুরুত্বষরা থগাপাল ভাত্বি আপু্লত োত্বক’। (ত্বদিী, ১৯৯৭ ) অেমাৎ জিিীভাি 
এ মাবির সিজাতভাি। থপি োলাত্বত খুি সিজভাত্বিই যত্বশাদা িত্বয় ওত্বে থপশাদারী মা। িািুিাবড়র সন্তািত্বদর বিত্বজর 
স্তত্বির দুি খাওয়ায় যত্বশাদা। সাকুত্বলে বিত্বজর ও পাবলত বমবলত্বয় পঞ্চাশ সন্তাত্বির স্তিদাবয়িী, সাধ্বী স্ত্রী থস। তত্বি থশষ 
জীিত্বি স্তি কোন্সাত্বর আক্রান্ত মৃত যত্বশাদার পাত্বশ থকউই োত্বকিা। িাসপাতাত্বলর িািার আর থিাত্বমর িাত্বত থশষ কৃত 
সম্পন্ন িয় তার। থলবখকা খুি সত্বেতিভাত্বি গল্পবির িামকরণ কত্বরত্বেি। যত্বশাদা থযি শুিুই স্তিদােী, সন্তাত্বির মা িয়, 
কারণ সন্তাি ও মাত্বয়র থযৌে ভূবমকায় সম্পন্ন িয় জিিীর গেি। তাই থলবখকা থযি খুি িাস্তিতার সাত্বেই আমাত্বদর 
িুবঝত্বয় বদত্বলি জে থদওয়া বজবিক সিজাত প্রবক্রয়া িত্বলও মাতৃে ও জিিীর পদ িত্বি আত্মসত্বেতিতায় দৃপ্ত। তত্বি 
যত্বশাদারা পুাঁবজিাত্বদর বশকার, তার স্তত্বির দুি িি ও িিীর পণে । থতমিই মিাত্বশ্বতা থদিীর অপর এক গত্বল্প অসিায় 
বিরাপত্তািীি এক িারী বিত্বজর ও বিত্বজর সন্তাত্বির জীিিিারত্বণর তাবগত্বদ বিত্বজর সন্তাত্বির কাত্বেই িত্বয় উত্বেবেল ‘সাাঁঝ 
সকাত্বলর মা’ (১৯৯৭)। (ত্বদিী, ১৯৯৭ ) মা,  থজোবত সন্তাি সািিত্বক িুবঝত্বয়বেল থস শুিু সকাল আর সন্ধোয় িাকত্বি ‘মা’ 
িত্বল, অিে সময় তার মা, থজোবত োকুরািী । মৃতপ্রায় মাত্বয়র কাত্বে সািি তাই প্রশ্ন কত্বরবেল ‘এখি থস তার থক?’  

উপবরউি থপ্রবক্ষত্বত এখাত্বি একিাই প্রশ্ন, িারী মিত্বির বিকাশ িা িত্বল বক ‘জিিী’ সত্তার বিকাশ িত্বত পাত্বর ? বকেু 
জিিীর আত্মতোত্বগর প্রবতমূবতমর আত্বলাত্বক আমরা জিিীত্বদর তোগ বতবতক্ষার প্রবতমূবতম রূত্বপ উপস্থাবপত করত্বত বগত্বয় বক 
তাত্বদর রি-মাাংত্বসর মািুষ িওয়ার বদকবি বিসৃ্মত িত্বয় যাত্বচ্ছিা ? এই প্রত্বশ্নর আত্বলাত্বকই থদখা থযত্বত পাত্বর বিমল কত্বরর 
‘জিিী’ গল্পবি। 

গল্পবিত্বত সাবিবতেক বিমল কর সত্বেতিভাত্বি মািুষ বিসাত্বি উপস্থাপি করত্বত থেত্বয়ত্বেি ‘জিিী’ সত্তাত্বক। ‘জিিীর’ িাইত্বর 
তাই মািুষ ও েবরে বিসাত্বিই অবিক প্রািািে থপত্বয়ত্বে এই সত্তাবি। গল্পবি শুরু িত্বয়ত্বে এইভাত্বি, ‘আমরা পাাঁে ভাইত্বিাি, 
িািা িলত আমরা মাত্বয়র িাত্বতর পাাঁে আিুল।‘ একজি িারীর জীিত্বির সােমকতা ও সমূ্পণমতা থখাাঁজা িয় তার জিিী 
সত্তার মিে বদত্বয়। গত্বল্প জিিীর কমিয়ত্বসর প্রেম সন্তাি গল্প কেত্বকর িড়দা -  োকুমা িলত্বতি ‘এত রূপ বিত্বয় যখি 
জোবল ভাই থমত্বয় িত্বয় জোবলিা থকি?’  বপতৃতাবিকতার িারক ও িািক বিসাত্বি বিগত প্রজত্বের জিিীর এ স্বরূপ 
িেখোর বিত্বশষ প্রত্বয়াজি িয়িা। সািারণত এ সমাত্বজ পুরুত্বষর রূত্বপর প্রত্বয়াজি থসভাত্বি পত্বড়িা যতিা িারীর থক্ষত্বে 
প্রত্বযাজে। সাবিত্বতে, বিত্বশষত কািে ও কবিতায়, িারীর রূপ-ত্বকবন্দ্রক থয স্তুবত তার বিমমম পবরণবত থভাগ কত্বর েত্বলত্বে 
রিীন্দ্রিাে োকুত্বরর ‘স্ত্রীর পে’ (১৩২১ িিাব্দ) গত্বল্পর রূপিীি বিনু্দ্রা। (োকুর, ১৩২১ িিাব্দ ) এ সূত্বেই উত্বেখ করা 
থযত্বত পাত্বর ‘জিিী’ গত্বল্প মা এর আকুবতর বদকবি। িত্বড়া থেত্বল িনু্ধর কাবিত িারীত্বক বিত্বয় করত্বত িা োইত্বল মা িত্বলত্বে 
‘কিক কত্বতা সুন্দ্র িলত্বতা, ওত্বক বিত্বয় করত্বল িাংশিত্বররা কত্বতা সুন্দ্র িত্বি।’  শুিু রূপ িয়, িতমমাি সামাবজক োবিদার 
কাোত্বমা দশভূজারূত্বপ থযভাত্বি িারীত্বক থপত্বত োয় এিাং পরিতমীত্বত জিিীর থমাড়ত্বক থযভাত্বি তাত্বক তোগ বতবতক্ষার 
প্রবতমূবতম কত্বর তুলত্বত োয় তাত্বত সমূ্পণমভাত্বি এই কাোত্বমা অস্বীকার কত্বর থিয় ওই িারীর িেবি সত্তাত্বক ।  বিমল কর 
প্রোগত এই মাতৃসত্তার বিবিমমাণ কত্বরত্বেি ‘জিিী’ গল্পবিত্বত। মা, বতবি ভীষণভাত্বি ত্রুবিযুি আর পাাঁেজি সািারণ মািুত্বষর 
মত্বতাই একজি মািুষ। গত্বল্প বতবি জিিী থশ্রণীভুি আদত্বশমর থমাড়ত্বক উপস্থাবপত থকাি বিবশষ্ট সাংজ্ঞাবয়ত,  থশ্রণী েবরত্বের 
প্রবতবিবিে কত্বরিবি। গত্বল্প সত্বেতি বশল্পী বিপুণভাত্বি িারী ও মাতৃত্বের থমাড়ক থেত্বক রি-মাাংত্বসর মািুষত্বক থির কত্বর 
এত্বিত্বেি। অসািারণ সুন্দ্রী মািুষবির রূপ থযমি প্রবতবিবিত িত্বয়ত্বে তার সন্তাত্বির মিে বদত্বয়, থতমিই মাতৃত্বের থখালত্বসর 
বভতত্বরর মািুষবির বেেও প্রবতফবলত িত্বয়ত্বে তার সন্তািত্বদর ভািবেন্তত্বির  মিে বদত্বয়ই। মাত্বয়র মৃতুে ও শ্রাত্বের অত্বন্ত 
তাই এত্বক এত্বক পাাঁে সন্তাত্বির মত্বির দপমত্বণ প্রবতবিবিত িত্বয়ত্বে ‘জিিীর’ থমাড়ত্বক েবিযুি মািুষবির বেে। কোসাবিবতেক 
বিমল কত্বরর ‘ইাঁদুর’ গত্বল্পর আত্বলােিায় তত্বপািীর ভট্টাোত্বযমর িলার মত্বতা কত্বর ‘থমািিায় দাাঁবড়ত্বয় উৎত্বসর বদত্বক দৃবষ্ট 
থফরাত্বিার মত্বতা কত্বর’ (ভট্টাোযম, ২০১৭ ) (পৃষ্ঠা ৩৫৫)  জিিীর পাাঁে সন্তাি তাত্বদর জিিীর জীিিপ্রিািত্বক থদত্বখত্বেি। 
বেে মাত্বস মাত্বয়র শ্রােশাবন্ত েুত্বক থগত্বল িাগাত্বির থয অাংত্বশ মাত্বক দাি করা িত্বয়বেল, থসখাত্বি একবি িাাঁিাত্বিা থিবদত্বত 
মাসাত্বন্ত তারা এত্বস িত্বসত্বে। মিাভারত্বতর প্রস্থাি পত্বিমর আদত্বল তারা তাত্বদর মাত্বয়র স্বত্বগমর পত্বে যাো কল্পিা কত্বরত্বে। 
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জিিীর মতমে থেত্বক স্বগমপে যাোর কষ্ট লাঘি করার জিে মাত্বক তারা কী বদত্বত পাত্বর এই প্রত্বশ্নর উত্তর খুাঁজত্বত তারা 
থমািিা থেত্বক দৃবষ্ট োবড়ত্বয়ত্বে উৎত্বসর পত্বে - মাত্বয়র সত্বি তাত্বদর জীিত্বির গবত প্রিাত্বি। আর থসই জীিত্বির েড়াই উৎরাই 
এর প্রিাত্বি উত্বে এত্বসত্বে এক মািুষ, জিিীর বভতত্বর সিিস্থািকারী এক অতীি সািারণ মািুষ। 

রাাঁবের বদত্বক মুন্ডা িা মুন্ডারীত্বদর িাত্বম এক িাবড়ত্বত গল্প কেত্বকর থমজদা দীিু একবি েবি থদত্বখবেল।  মাবির িাবড়র 
িাইত্বরর থদওয়াত্বল রঙ গুত্বল আাঁকা একিা িাচ্চা থেত্বলর েবি, থঘাড়ায় েড়া থসই থেত্বলর এক িাত্বত লাবে, অিে িাত্বত 
লাগাম, কাাঁত্বি খািাত্বরর পুাঁিুবল, মাোয় থতষ্টা থমিািার জিে জত্বলর ঘবি । এ প্রসত্বি উত্বেখ করা থযত্বত পাত্বর গল্পকার 
বিমল কর এক সাক্ষাৎকাত্বর জাবিত্বয়বেত্বলি উপবরউি এই িরত্বণর সাংস্কারই তাাঁত্বক গল্পবি বলখত্বত অিুপ্রাবণত কত্বরত্বে । 
শ্মশাত্বির িাইত্বর আলাদা কত্বর সােী-সিীিীিভাত্বি মাত্বক তারা স্থাপি কত্বরত্বে িাবড়র িাগাত্বি। তার একাকীত্বের পাত্বেয় 
বিসাত্বি উি েবির অিুরূত্বপ তারা মতমে ও স্বত্বগমর পে অবতক্রম করার পাত্বেয় বিসাত্বি কী কী বদত্বত থেত্বয়ত্বে থদত্বখ থিওয়া 
থযত্বত পাত্বর, - ‘িড় থেত্বল মাত্বক বদত্বত থেত্বয়ত্বে ‘ভাত্বলািাসার মি’।’  মা িড় থেত্বলর বিিাি বদত্বত থেত্বয়বেত্বলি অপরূপ 
সুন্দ্রী কিত্বকর সত্বি, িনু্ধ অরূপ ভাত্বলািাত্বস থমত্বয়বিত্বক, থসই ভাত্বলািাসার কো মাত্বক জািাত্বল মা িত্বলবেত্বলি ‘বকন্তু কিক 
থয অপরূপ সুন্দ্রী, এই থমত্বয় ঘত্বর এত্বল আমার িাংশিত্বররা কত্বতা সুন্দ্র িত্বি থভত্বি থদখ ।’ িড়দা িত্বলত্বে ‘আবম থসৌন্দ্যম 
ভাত্বলািাবস বকন্তু ভাত্বলািাসা আরও থিশী ভাত্বলািাবস।’ আর থসই ভাত্বলািাসা ভরা মিই থস তার মাত্বক বদত্বত থেত্বয়ত্বে। 
িত্বড়া থমত্বয় অিুপমা, স্বামীর থরাগ, থিাাংরাবম থেত্বড় িাত্বপর িাবড় আশ্রয় থিওয়ার বদকবি মা থকাি মত্বতই সমেমি কত্বর বি। 
িািাত্বকও মা িািাভাত্বি থিাঝাত্বত থেত্বয়ত্বে থমত্বয়র বসোত্বন্তর ত্রুবির বদকবি। থমত্বয়র যিণার প্রবত সিমমমী িা িত্বয় িত্বলবেত্বলি 
‘এ িাবড়র মযমাদা িষ্ট থিাক এমি থকাি কাজ করত্বত আবম থতামাত্বক থদত্বিা িা।’ অিুপমার মাত্বয়র প্রবত থক্ষাভ বেল ‘থরাগ, 
থিাাংরাবম, কষ্ট, সি সিে কবর তাত্বত থতামার আপবত্ত থিই ; আপবত্ত সুখ পািার িেিস্থা করত্বত।’ িড় থমত্বয় মাত্বয়র মত্বিে 
লক্ষে কত্বরত্বে উবেত সািত্বসর অভাি। তাই পাত্বেয় বিসাত্বি বদত্বত থেত্বয়ত্বে উবেত সািস। থোি থমত্বয় বিরুপমা শযোশায়ী, 
িািাত্বরর কোমত্বতা কম িয়ত্বসই অবতবরি পবরশ্রত্বম বিত্বজর জীিিীশবির অত্বিকখাবি ক্ষয় কত্বর থফত্বলত্বে। থসসময় িনু্ধর 
মত্বতা আশা-ভরসা জুবগত্বয় পাত্বশ দাাঁবড়ত্বয়বেল সুশান্ত। সুশান্তত্বক মা িত্বলবেল ‘তুবম িািার িও, অযো ওত্বক বিরি 
কত্বরািা’। তারপর থেত্বক সুশান্ত আর িাবড়ত্বত পা রাত্বখবি। বিরুপমার কোয় ‘মা আমার অসুখিাই থদত্বখবেল, সুখ থদত্বখবি। 
মা জািত িা, জগত্বত সি থরাগ থকিল িািার বদত্বয় সারাত্বিা যায় িা। আশা পাওয়া অত্বিক, ভরসা পাওয়ার কত্বতা শবি।’ 
বিরুপমা থসই ভরসা মা থক বদত্বত থেত্বয়ত্বে । কেক ওরত্বফ থোি সন্তাি কবড় মাত্বক বদত্বত থেত্বয়ত্বে স্বােম তোত্বগর ক্ষমতা। 
কবড় থদত্বখত্বে সমত্বয়র বিপাত্বক পড়া বিরুপায় অসিায় শেী জোোত্বক কীভাত্বি মাে দু’থশা িাকার থিাি িবরত্বয় বদত্বয় িেিসার 
পুরত্বিা অাংশীদাবর িাবতল কবরত্বয় বিত্বয়বেল। মা িত্বলবেল ‘ওই িেিসা অত্বিের তদারবকত্বত থদওয়া আত্বে, িেত্বর িাজার 
দুত্বয়ক িাকা িাবড়ত্বত আত্বস, িাকািা আবম অকারত্বণ থখায়াি। অতও স্বােম তোগ আবম বশবখবি।’ অন্ধ থমজদা মাত্বক বদত্বত 
থেত্বয়ত্বে হৃদত্বয়র েকু্ষ। তার ভািিায়, ‘আমাত্বক থযমি একিা বিত্বিমাি সুিত্বকশঅলা অন্ধ কত্বর বদত্বয় থগল, থতমবি মা থক 
এই সাংসাত্বরর শবিত্বত অন্ধ কত্বরবেল। মা থয কত্বতা অন্ধ আবম জািতাম। ... এই অন্ধ থোখ মা থক আর বদত্বত ইত্বচ্ছ 
কত্বরিা, মা আমার হৃদত্বয়র েকু্ষ পাক।’ প্রািবন্ধক সুস্নাত জািা উি উবিবির মত্বিে লক্ষে কত্বরত্বেি পূত্বিমাি োর সন্তাত্বির 
অবভিেবিত্বত ‘মা েবরত্বের থয অভাি তাত্বদর থোত্বখ িরা পত্বড়ত্বে, থযি তার সিত যুবি বদত্বয় মাত্বক অপিাদ মুি করা 
িল।’ (জািা, ২০১৮) (পৃষ্ঠা ৯৯৭)  

সন্তাত্বিরা তাত্বদর মাত্বক মৃতুে পরিতমী পে েলার পুাঁবজ বিসাত্বি ভাত্বলািাসার মি, উবেত সািস, ভরসা, স্বােম তোত্বগর বশক্ষা 
ও হৃদত্বয়র েকু্ষ বদত্বত থেত্বয়ত্বে। গল্পকার এই গত্বল্পর মািেত্বম খুি সূক্ষ্মভাত্বি সাবিবতেক ঢত্বঙ সমাজত্বক এক তীব্র অেে সূক্ষ্ম 
আক্রমণ কত্বর থগত্বলি ; তা িল, এই পাত্বেয়গুবল থযত্বকাি মািুত্বষর জীিত্বি েলার পত্বে অপবরিাযম। থযত্বকাত্বিা মািুত্বষর 
েবরে গেত্বি সাবিমক ভূবমকা িিণ কত্বর োত্বক রাষ্ট্র, সমাজ ও পবরিার। এই বতি এর ভূবমকায় সমাত্বজ িেবি-েবরত্বের 
বিকাশ িয়। কিো, িারী ও মাতৃত্বের বিকাশ থয সমাজ কাোত্বমায় িয় থসখাত্বি িািাস্তত্বর িঞ্চিার স্বীকার িত্বয় থযত্বত িয় 
তাত্বক। অবিকাাংশ থক্ষত্বেই তাত্বক এবগত্বয় থযত্বত িয় িািাি িািা, প্রবতকূলতা ও অপ্রাবপ্তর মিে বদত্বয়। যার ফত্বল অবিকাাংশ 
িারীর পূণম িেবিত্বের বিকাশ িত্বয় ওত্বে আকাশ কুসুম কল্পিার মত্বতা। প্রবতমূহুত্বতম যার বিকাশ িত্বয়ত্বে অপ্রাবপ্তর মত্বিে, 
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িািার মত্বিে, উদারতা তার থক্ষত্বে বমত্বের মত্বতাই সতে। থমজদার কোবি এখাত্বি তাই ভীষণভাত্বি তাৎপযমপূণম িত্বয় ওত্বে, 
‘মা থক এই সাংসাত্বরর শবিত্বত অন্ধ কত্বরবেল।’ অেে পরিতমী সমত্বয় ‘জিিীর’ থমাড়ত্বক এই িারীত্বদরই তোগ বতবতক্ষার 
প্রবতমূবতম কত্বর তুলত্বত রেিা করা িয় িহুস্তরীয় িয়াত্বির। ‘জিিী’ (১৯৩৫) উপিোসকার মািমীয় ভািিারায় আস্থাশীল 
মাবণক িত্বন্দ্োপািোয় অত্বিক আত্বগই এই সতেবি অিুিািি কত্বর থগত্বেি। (িত্বন্দ্োপািোয়, ১৯৩৫ ) তাই উপিোত্বসর 
প্রিািতম েবরে জিিী শোমার আকবস্মক মাতৃত্বের থকাি বিকাশ বতবি থদখািবি। মাতৃত্বের বিকাত্বশর ইবিত্বতর জিে 
অত্বপক্ষা করত্বত িত্বয়ত্বে পরিতমী প্রজত্বের আগমত্বির। িড় থেত্বল বিিাত্বির, প্রেম সন্তাি জোত্বিার মিে বদত্বয় িারী ও 
মাতৃত্বের থয যাো তা থযি অত্বিকাাংত্বশ এক মািুষ, এক িারী ও এক জিিী সত্তার যাো িত্বয় উত্বেত্বে, এ যাো থকাি 
মবিমাবিত মাতৃত্বের িয়। পুেিিূর সুখী িওয়ার বেে ক্রমাগত বিেবলত কত্বরত্বে থয শোমাত্বক, থসই শোমাই যখি সন্তাি-
সম্ভিা পুেিিূ সুিণমত্বক থদত্বখ, তখি কোকার থদবখত্বয়ত্বেি ‘ত্বকাোয় থগল কু্ষদ্র বিত্বিষ, শত্রুতা সুিত্বণমর জীিি লইয়া শোমা 
থযি িাাঁবেয়া লইল। তারপর এক বেত্বের বিশায় এ িাবড়র থয ঘত্বর শোমা একবদি বিিািত্বক জে বদত্বয়বেল ...... থসই ঘত্বর 
শোমার থকাত্বল স্পবন্দ্ত িইত্বত লাবগল জীিি।’ তাই ‘জিিী’ গত্বল্পর ও উপবরউি আত্বলােিার আত্বলাত্বক িলা যায় িারী 
থেত্বক জিিীর যাো আকবস্মক সিজাত িয়, জেসূত্বে সিজভাত্বি তা আত্বসিা, তা অজমি করত্বত িয়। িারী িেবিত্বের 
বিকাশ িা িত্বল মাতৃত্বের আশািুরূপ বিকাশ সম্ভিপর িয়।  
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