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Abstract

The famous Bengali writer Ashapurna Devi in her writings not only presented the complexities of Bengali family
life, society and women but also reveals the different shades of her child characters. Her short stories show how
deeply she studied children. Generally, the term ‘child’ or ‘childhood’ is used in wider sense. The first eighteen years
of life when a child remains completely dependent on his parent is considered as the childhood. Through the stages
of infancy-childhood-adolescence a child moves towards the stage of maturity. Childhood is that stage when the
children interact very closely to their parents as well as the other elders in their respective surroundings. The children
are greatly influenced by their elder’s attitude, behaviour and mentality. In this article, an attempt is made to analyse
the interactive relationship between the children and their elders in the selected short stories of Ashapurna Devi.
Key words: Ashapurna Devi, childhood, children-elders interaction.

ভূিমকা
মানুেষর মন িতফিলত হয় আচরেণর মধ িদেয়। পিরণত ব ি র মানিসকতা কমন হেব, তা
অেনকটাই িনভর কের তার শশব-যাপেনর ওপর। সই কারেণ শশব মানবজীবেনর খুব
পূণ পযায়।
‘ শশব’ শ েক এখােন ব াপক অেথ েয়াগ করা হেয়েছ। িশ র জে র পর থেক আঠােরা বছর বয়স পয
কালপব এর অ গত। এই কালপবেক িতন পযােয় ভাগ করা হয়— শশব (পাঁচ বছর বয়স পয ), বাল (বােরা
বছর বয়স পয ) ও কেশার (আঠােরা বছর বয়স পয )।

পৃিথবীর সব জীেবর মেধ মানবিশ ই সবেচেয় দীঘসময় পরিনভরশীল থােক। এই পরিনভরশীল
শশেবর একটা বড় সময় কােট অিভভাবকেদর সাি েধ । তাই িশ র মানিসকতা গঠেন অিভভাবকেদর সে
পার িরক স েকর ভূ িমকা অন ীকায। আশাপূণা দবী তাঁর কথাসািহেত িশ চির েক িবেশষ
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িদেয়েছন, ঘটনািবন ােস ফু েয় তু েলেছন তােদর িবিচ কমকা তথা মানিসকতা। আমােদর আেলাচ , আশাপূণা
দবীর ছাটগে (িনবািচত) অিভভাবক-িশ র পার িরক স ক এবং িশ মেন তার ভাব- িতি য়া।

উপাদান এবং গেবষণা প িত
আেলাচ বে আশাপূণা দবীর ছাটগে অিভভাবক-িশ র পার িরক স েকর নানা র এবং
িশ র আচরণ ও মানিসকতায় তার ভাব- িতি য়ার িদক আেলািচত হেয়েছ। এে ে িবেশষ সহায়ক হেয়েছ
মন ে র ান। মন ে র ধারণােক অবল ন কের িবে ষণা ক দৃি ভি েত আমরা এই আেলাচনায় অ সর
হেয়িছ।

পযােলাচনা
বড়রা ছাটেদর সবসময় সিত কথা বলার িশ া দন। অথচ বা েব তা করেত গেল অেনকসময়
বড়রাই তার িবেরািধতা কেরন। বড়েদর এই ি চািরতায় িব া হয় িশ । ‘কী কের বুঝব’ গে দিখ, বািড়েত
বড়ােত আসা আ ীয়েদর বু র মা হািসমুেখ অভ থনা জানােলও বু (ছয় বছর) অকপেট তােদর জািনেয় দয়
য, তারা অসমেয় আসায় তার বাবা-মােক কতটা অসুিবধায় পড়েত হেয়েছ এবং তারা কতটা িবর হেয়েছন।
পূেবর অিভ তা থেক বু আেরা বেল য, তারা চেল গেল তােদর পছেন িনে ও করা হেব। ছেলর কথাবাতায়
বু র বাবা-মা আ ীয়েদর সামেন অত অ ত হন। াভািবকভােবই আ ীয়রা চেল গেল বু র ভােগ জােট
বদম হার। অবাক হয় বু , কী করেব বুেঝ পায় না। কারণ বাবা-মাই তােক সততার িশ া দন। আবার
সিত কথা বলেল তারাই শাি দন। বড়েদর জ লতা িশ র বাধগম না হওয়ারই কথা। তেব উ অিভ তা
থেক বু
য পরবত
ে বাবা-মােয়র উপেদশ মেন চলার
ে দু’বার ভাবেব, তা বলাই বা ল ।
অিভভাবকরা অিধকাংশ সময়ই মৗিখক শাসন-উপেদেশর ারা িশ েক িশ া দওয়ার চ া কেরন। এই
িবষয় তারা মাথায় রােখন না য, িশ যতটা েন শেখ, তার চেয়ও বিশ শেখ দেখ। ফেল িশ র সামেন
কথাবাতা ও আচরেণ তারা সেচতন হন না। এর
ভাব পেড় িশ র ওপর। আেলাচ গে মা-বাবার কথা েন
বু িশ া পায় য, আ ীয়েদর পছেন তােদর িনে -সমােলাচনা করাই রওয়াজ।
‘সবিদক বজায় রেখ’ গে তিনমা-অলক দু’জেনই অিফেস চাকির করায় সােড় চার বছেরর মেয়
বুতানেক রেখ যেত হয় পিরচািরকা মালতীর ত াবধােন। মালতীর হােত মেয় এবং সংসার ফেল যেত বাধ
হেলও তােক স ূণ িব াস করেত পাের না তিনমা। মালতীর ওপর নজরদািরর দািয় বতায় িশ বুতােনর
ওপর। মেয়র মেন মালতীমািসর িত িব প ভাবনার বীজ পুঁেত দয় তিনমা। ফল িতেত বুতান মালতীর
িবষনজের পেড়। মালতী বুতােনর সামেনই তার মােয়র নােম িনে কের। ইে কের তােক জািনেয় দয় য,
তােক লুিকেয় মা-বাবা িথেয়টার দখেত গেছ। মালতীমািসর সাি েধ বুতান ি পায় না। লাডেশিডং-এর সময়
তার অসহেযািগতায় সংকট বাধ কের। আবার অিন া সে ও মান খুইেয় তার কােছই আ সমপণ করেত বাধ
হয়। মােয়র অনুপি িতেত মালতীমািস হেয় ওেঠ না তার হ-িনরাপ ার আ য় ল। ফেল বল মানিসক য ণায়
জরবার হয় বুতান। বতমান িনভরতার যুেগ পু েষর পাশাপািশ নারীও সমানভােব কমে ে পা রেখেছ।
ফেল অিধকাংশ িশ েকই থাকেত হয় পিরচািরকার হফাজেত। সে ে অিভভাবক-পিরচািরকার পার িরক
বাঝাপড়া িশ র িবকােশর অনু ল পিরেবশ গেড় তােল। পিরচািরকাই হেয় ওেঠ িশ র মাতৃ ানীয়া। িক
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আেলাচ গে সব িদক বজায় রাখেত িগেয় তিনমা আসল িদক ই ন কের ফেল। জাগান িদেত পাের না মেয়র
মানিসক িবকােশর উপেযাগী সু - াভািবক পিরেবশ। কবল কােজর মেয়র ওপর নজরদাির নয়, তিনমা িনেজর
শখপূরেণর কােজও মেয়েক ব বহার কের।গািড় কনার শখ মটােত স বুতানেক িদেয়ই অলেকর ওপর চাপ সৃি
করেত চায়। পিরি িতর টানােপােড়েন ছা বুতান এিগেয় যায় অকালপ তার িদেক।
‘িভতর পৃ া’ গে দিখ, অনুর অেনকিদেনর ইে য, স ামীর সে কলকাতায় পুেজার বাজার করেত
যােব। টানাটািনর সংসাের নানা কারেণ তা হেয় ওেঠ না। অবেশেষ এক রিববার স সুেযাগ আেস। বািড় থেক
বেরাবার আেগ মেয়র মন রাখেত অনু তার হােত এক িসিক িদেল স ছুঁ েড় ফেল িদেয় সাত বছেরর খু বেল
ওেঠ, “হেয়েছ আর আদর করেত হেব না। আমােদর ফেল রেখ িনেজ সেজ েজ বেরর সে বড়ােত যাওয়া

হে ”১। এতটু মেয়র মুেখ এই ধরেনর উি আমােদর অবাক কের। অনুস ােন উেঠ আেস কত িল িদক। অনু
য ামীর সে কলকাতায় বাজার করেত যােব, তা শা িড়-িপিসশা িড়র পছ নয়। সহেজই অনুমান করা
যায়, অনুর পছেন সমােলাচনার ঝড় ওেঠ। হয়েতা আে াশবেশ তারা খু েকও মােয়র িব ে
েরািচত
কের থাকেবন। ফল প অপিরণামদশ খু ঠা মা-িপিসঠা মার বা ভি অনুকরেণ উ ম ব কের
বেস। তেব তার রােগর পছেন িশ মেনর এক িবেশষ চািহদা লুিকেয় রেয়েছ। িশ সবসময়
পেত চায়,
বাবা-মােয়র সাি েধ থাকেত চায়। এেতই তােদর ভােলালাগা, এেতই তােদর আন । সই চািহদা পূরণ না
হওয়ায় খু মােয়র িত িবর হয়। সামান িসিক তার মন ভালােত পাের না। তাই স স ছুঁ েড় ফেল দয়।
‘আতি ত’ গে টাকন (সাত বছর) ভয় পায় িত পদে েপ—“ওর কেট গেল ওষুধ লাগােত ভয়,
সাবান মাখেত চােখ সাবান লাগার ভয়, ওষুধ খেত তেতা লাগার ভয়, মাছ খেত গলায় কাঁটা লাগার ভয়,
এমিন য কত তার িল িদেত বসেল রাত কেট যােব। আর সেবাপির হে ভূ েতর ভয়।”২ সাধারণত বড়েদর
মুেখ গ
েন ক না বণ িশ মেন অেলৗিকক জগেতর িত িব াস জ ায়। টাকনও তার িপিসঠা মার মুেখ
দত -দানব, ভূ ত- েতর গ
েনেছ। তাই অ কাের স ভূ েতর ভয় পায়। সই ভয় কাটােত জাের জাের
৩
আওড়ায় ‘ভূ েতর র াম ’ —‘ভূ ত আমার পুত, শাকচু ি আমার িঝ, রামল ণ বুেক আেছন, ভয়টা আমার
কী!’৪ টাকেনর এই গঁেয়া ভাব তার বাবা-মা, িম. ও িমেসস সােমর উ বগ য় াটােসর পিরপ ী। ছেলর এই
ভাব দূর করেত তারা কেঠার হন। শাসন-িতর ােরর পাশাপািশ তােক বিশ কের অ কার ােন আটেক
রােখন। এেত টাকেনর ভয় তা যায়ই না, উে স বাবা-মােয়র িত িবর হয়, মুেখ মুেখ তক কের।
ভয় িশ মেনর এক
াভািবক বণতা। অ ি থেকই ভেয়র উ ব। এই ভয় দূর করেত তােদর িত
বািড়েয় িদেত হেব সাহােয র হাত। ধযসহকাের ভেয়র অেযৗি কতা স েক তােদর বাঝােত হেব। সে ে
িশ র পে অেনক সহজ হেব ভয় কা েয় ওঠা। তা না কের, শাসন-িতর ােরর পথ অবল ন করেল মা-বাবার
িত িশ র মেন কবল আে াশই জেম ওেঠ। বাবা-মােক পােশ না পেয় মেনর আে াশ থেক টাকনও
িবেরািধতায় অবতীণ হয়।
ু ল থেক িফের দুই ভাই- বান
ু -ির ু ঘাষণা কের য, এবার পুেজায় তারা নতু ন জামা-জুেতা নেব
না। িশ েকর পরামেশ তারা সই টাকা পাঠােত চায় বন াপীিড়ত মানুষেদর সাহায ােথ। একােজ তারা বাবামােয়র সমথন পায় না। বরং তােদর িন ৎসাহ করা হয় এই বেল, “ওই িনেয় দেশর নতারা ভাবেছন,
িমশন শন থেকও হে । তামরা ছেলমানুষ, তামােদর অতসব ভাবার দরকার নই। পুেজার সময় সাজেব
জেব বড়ােব ব স!”৫ মা যথারীিত ির ু - ু র জন জামা-কাপড় িকেন আেনন। ছাটভাই
ু িদিদেক বেল
য, মা নতু ন জামা-জুেতা িকনেলও তারা পরেব না। িক ির ু জােন, বা েব তা স ব নয়। বাবা-মােয়র মন
রাখেত অিন া সে ও এ িল তােদর পরেত হেব। িশ মন নরম মা র তােলর মেতা। তােক যমনভােব গড়া
হেব, স তমনই আকৃ িত পােব। ু েলর িশ ায় ির ু - ু অসহায় মানুষেদর কথা ভাবেত শেখ, তােদর পােশ
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দাঁড়ােত চায়। িক

বাবা-মােয়র শাসেন অবদিমত হয় তােদর স

ণ। এইরকম পািরবািরক পিরেবেশ কতিদন

অ ু থাকেব তােদর উদার মেনাভাব? ু েলর িশ ােক ধের থাকেল বাবা-মােয়র িত তােদর িবে ষ বাড়েব।
আর বাবা-মােয়র ারা ভািবত হেল আ েকি কতার চচায় তারা হািরেয় ফলেব তােদর স ণ, হেয় উঠেব
াথপর। ধু ির ু - ু নয়, এসমস া আজেকর অিধকাংশ িশ রই। এযুেগ িবদ ালেয়র িশ ায় মানিবকতাপার িরক সহেযািগতার পুেরােনা ঐিতহ বজায় থাকেলও পািরবািরক িশ া ভীষণভােব ব ি াথেকি ক হেয়
পেড়েছ, যার ভাব এড়ােনা িশ র পে

অস ব। ‘এযুেগর িশ া দী া’ গে

লিখকা একােলর িশ র সংকীণ

মেনাভােবর পছেন তাই িবেশষভােব দায়ী কেরেছন এযুেগর পািরবািরক িশ া দী ােক—“আেগকার মা বাপ
পাঁচজনেক িদত। ছেলেমেয়রও তােদর মেতাই িদত। একজেনর জেন বাইশটা পঁিচশটা িকনত না!
প ােকেটর পর প ােকট।”৬
‘অনায় ব ািধ’ গে ক া ার-িবেশষ ডা ার
মেন কেরন, “এ-যুেগর ধানতম ব ািধ হে
৭
‘িবে াহ ব ািধ’,” যা ক া ােসর চেয়ও বলতর। একােলর ু ল-কেলেজর ছেলেমেয়রা কথায় কথায় িবে াহ
কের, চয়ার- টিবল ভেঙ িতবাদ জানায়, িমিছেল পা মলায়। এরা অিভভাবকেদর মােন না, আ া রাখেত
পাের না ঈ ের। ডা ার ে র অনুসি ৎসু দৃি েত ধরা পেড়েছ এই িবে াহা ক িশ -মন ে র কারণ। িতিন
আঙু ল তু েলেছন তােদর শশবযাপেনর িদেক। দায়ী কেরেছন অিভভাবকেদর, িবেশষত মােয়েদর। ছেল- মেয়েদর
‘মানুেষর মেতা কের মানুষ’৮ করেত একােলর মােয়রা সকাল থেক রাত পয তােদর ঘাড়েদৗড় করাে ন।
পড়ােশানা-খাওয়া-ঘুেমােনা- দৗেড়ােনা-সাঁতার কাটার ছেক বাঁধা
েন নই তােদর িনজ কােনা সময়। এক
মুহূতও তারা িনেজেদর ই ায় মেনর আনে িকছু করেত পাের না। সবসময় উদ ত শাসেনর চাবুক। ফেল
অবদিমত হয় িশ মেনর ছাট ছাট শখ, আ াদ, আবদার। অসহায় শশেব তারা সবিকছু ই মুখ বুেজ মেন নয়।
কবল মেনর মেধ জমেত থােক অিভমান-রাগ-িবে ষ, যা পরবত কােল িবে ােহর আকাের বিরেয় আেস।
অিতির চাপাচািপেত ন হয় িশ মেনর ভারসাম । না তারা বড়েদর স ান করেত শেখ, না তােদর মেধ গেড়
ওেঠ ধয-সংযম-পরমত সিহ ু তা। একটু বড় হেতই তারা আর কাউেকই মানেত চায় না, কবল িনেজেদর দািব
িত ার জন িতবােদ সা ার হয়। স ান মানুষ করার বল তাড়নায় অিভভাবকরা ভু েল যান, িশ কােনা
যাি ক স া নয়, তােদরও মন আেছ, আেছ ইে -অিনে । অিতির শাসন-পীড়ন, জারজবরদি র পিরবেত
িতিদেনর িনধািরত
েন তােদর পছ -ভােলালাগার কােজর িকছু জায়গা যিদ রাখা যায়, তেব মেনর
াভািবক িবকােশর মধ িদেয় তারা এিগেয় যােব পিরপূণ মানুষ হওয়ার পেথ।
ছয় বছেরর ছেল তাতােক িনেয় পুেজার বাজার করেত যায় চতালী। বাজার থেক িফের এেস তাতা
বাবার কােছ মােয়র িব ে অিভেযােগ ফেট পেড়। নানা দাকােন ঘুের মােয়র যেথ কা ি
ও পান খাওয়া,
জামা-কাপেড়র দাম কমােনার জন দাকািনেদর কােছ হাতেজাড় কের অনুেরাধ জানােনা তাতার আ স ােন
আঘাত কের। সেবাপির কম দািম শািড় িকেন তার পিরবেত সকেলর চাখ এিড়েয় বিশ দািম শািড় িনেয় পািলেয়
আসা স মেন িনেত পাের না। চ মানিসক য ণায় কঁ েদ ফেল তাতা জানায়, “আমার ভীষণ খারাপ লেগেছ
বািপ, আমার খুব ক হেয়েছ।”৯ িনেজ দাকােন িগেয় শািড়র দাম িদেয় আসেব—বাবার কাছ থেক এই আ াস
পেল তাতার উে জনা শিমত হয়, স িনি
হয়। িক তাতার বাবা মৃণাল উপলি কের, এই ঘটনা তার
স ােনর মেন এক িচর ায়ী ত তির কের িদেয় গল। এরপর আর তাতার পে তার মােক িব াস বা
া
করা স ব নয়। বাবা-মা িশ র জীবেনর িভি
প। আদশ ানীয় মা-বাবােক সামেন রেখ িশ
ভিবষ ৎজীবেনর পেথ দৃঢ় পদে প কের। িক তারা যখন আদশচু ত হন, তখন িশ র চলার পথও ক ন হেয়
দাঁড়ায়। বাবা-মােক স ান করেত না পারেল স িনেজেকও স ান করেত পারেব না। ন হেব তার মানিসক
ভারসাম , মানিসক সু তা। িশ এিগেয় যােব ভিবষ েতর অ কার গ ের। তাই মৃণােলর আে প, “ স িক আর
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কখনও তার মােক িব াস করেত পারেব?
া করেত পারেব? আর এই না-পারাটায় তার মা’র যা িত হেব,
তার থেক অেনক বিশ িত হেব তার। মােক য
া করেত িশখেব না, িনেজেকই িক স
া করেত িশখেব?
১০
তাতার জীবেনর িভতটাই নড়বেড় হেয় গল চতালী।” ল ণীয় চতালীর মানিসকতা। তার মেত, বােস- েন
িবনা িকেট চড়া, দাকািনর চাখ এিড়েয় বিশদািম কাপড় িনেয় আসা—এ িল অিত হে ব াপার। স এ িলেক
অপরাধ বেল মেন কের না। তার িব াস, ইংেরিজ-মাধ ম ু েল পড়ােলই ছেল- মেয়রা ভােলা সহবত শেখ। আর
স ান আদােয়র সহজ পথ স ােনর চািহদাপূরণ। ধু চতালী নয়, আমরা জািন আজেকর ব অিভভাবকই এই
মেত িব াসী। ‘ য যমন ভােব য যমন দেখ’ গে তাতার দৃ াে র মধ িদেয় আশাপূণা দবী এই মেতর
অ ঃসারশূন তাই মাণ কেরেছন। তাই ছেলর সম আবদার পূরণ করেলও চতালীর অভী িস হয় না।
তাতা তার মােক স ান করেত পাের না। এছাড়া ছাটেদর অেবাধ মেন করার য চিলত মানিসকতা, তাও
এখােন খি ত হেয়েছ। িশ মােটই অেবাধ নয়, তারাও সবিকছু ল কের, ন ায়-অন ায় িবচার করেত পাের,
তােদরও মান-স ান বাধ আেছ— তাতার আচরেণর মধ িদেয় এই িবষ র িতই লিখকা আমােদর দৃি
আকষণ কেরেছন।
িববাহিবে দ বতমান যুেগর এক
পূণ সমস া। মেনামািলন , িববাহবিহভূ ত স েক জড়ােনা
ইত ািদ যকারেণই িবে দ ঘটু ক, তা স ােনর মন-মানিসকতায় ফেল যায় গভীর ছাপ। ‘ক াকটাস’ গে
ভারতী-িশিশেরর সুখী দা ত জীবেন হঠাৎই ঘিনেয় আেস িবে েদর কােলা মঘ। ভাড়াবািড়র সমস া মটােত
অধ ািপকা ভারতী কেলেজর ছা ীিনবােসর পিরচািলকার দািয় িনেয় নতু ন ােট চেল যায়। সে িনেয় যায় আট
বছেরর ছেল ঘ ু েক। আর ‘িচর ন পু ষ জািতর অথহীন অহিমকা’১১ িনেয় অিফেসর করািন িশিশর থেক
যায় পুেরােনা ভাড়াবািড়েতই। িত রিববার অবশ তারা দখা কের, িতনজেন একসে সময় কাটায়। তেব ঘ ু র
ভাব- কৃ িতেত আমূল বদল ঘেট যায়। ঘ ু “আেগর মেতা জদ কের না, লাফা লািফ কের না। ভাির শা হেয়
গেছ ছেলটা। শা আর গ ীর।”১২ আনে র সে রিববােরর সূচনা ঘটেলও সমাি ঘেট িবষাদময়তায়। বাবার
দওয়া িনত নতু ন উপহারও তার মুেখর হািস অটু ট রাখেত পাের না। বাবােক ছেড় চেল আসার সময় “ঘ ু মুখ
িফিরেয় থােক। মুখ িনচু কের থােক। ঘ ু চাখটা িকছু েতই মা-বাপেক দখেত দয় না।”১৩
িশ র সু মানিসক িবকােশর জন েয়াজন বাবা-মা উভেয়রই সাি ধ , তােদর পার িরক সুস ক,
ভােলাবাসা, স াব। উপহার বা সুেযাগ-সুিবধা বাবা-মােয়র িবক হেত পাের না। বাবা-মােয়র মেনামািলন িবে েদ িশ সংকট বাধ কের। অিভমােন তােদর িদক থেক মুখ ফরায়। অন িশ েদর সে তু লনায়
হীনমন তা বাধ কের, যা তােদর ব ি
িবকােশ বাধা প হেয় দাঁড়ায়। ঘ ু ও বল অিভমােন মা-বাবার
কােছ মেনর য ণা কাশ কের না, চােখর জল লুেকায়। আর এই অবদমেনর কারেণই উ লতা হািরেয় স হেয়
ওেঠ শা -গ ীর।
‘ভিবষ ৎ বাণী’ গে আশাপূণা দবী কেশােরর এক িবেশষ বণতােক তু েল ধেরেছন। এই বয়েস
িবপরীত িলে র িত আকষণ বাধ করা, মেন েমর উে ষ ঘটা, পিরণােম েমর কিবতা লখা অত
াভািবক ব াপার। িক অিভভাবকেদর কােছ তা সবসময় াভািবক ঠেক না। গে বােরা বছেরর মেয়
কেশােরর আেবেগ েমর কিবতা িলখেল অিভভাবকেদর মাথায় যন বাজ পেড়। সেকেল মানিসকতার
অিভভাবকেদর কােছ তা ঘারতর অপরাধ িহেসেব িবেবিচত হয়। ফেল মেয় েক য হন ার স খ
ু ীন হেত হয়,
তােত তার উপলি , “সম ণ মেন হ’ ত লাগেলা ‘পৃিথবী ি ধা হও’! ঘারতর একটা কাজ য কের ফেলিছ
তােত আর সে হ রইেলা না! অথচ িক য কেরিছ তাও ক ধরেত পারিছ না।”১৪ বড়েদর জ লতার সে পা া
িদেত পাের না ছাটরা। তাই িনেজর অপরাধ মেয় র বাধগম হয় না। বরং স য আেরা এক কিবতা
ইিতমেধ িলেখ ফেলেছ, তা অকপেট ীকার কের। িক অিভভাবকেদর ব -িতর াের মেন মেন সং িচত হেয়
পেড় স। গে র ঘটনাধারা অনুসরণ কের জানা যায়, পরবত কােল মেয় সািহিত ক িহেসেব িত া পায়। তেব
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িশ -মন স
বাঝা যায়।

েক অ

অিভভাবকেদর িবেরািধতায় তার চলার পথ য যেথ ক ন হেয় ওেঠ, তা সহেজই

বাবার মৃতু র পর মা মি রার শাসন-যে ই িমি র বেড় ওঠা। বধেব র য ণায় মি রার হািসেতও
িবষােদর ছায়া। িক বয়ঃসি র চাপেল িমি উ ল। বয়ঃসি (Puberty) বাল - কেশােরর সংেযাগ ল। এই
পেব দহ-মেন য িবপুল পিরবতন আেস, তা িকেশার-িকেশারীেদর আ সেচতন কের তােল।
িবেশষ কের মেয়রা হেয় ওেঠ সৗ য-সেচতন। বােরা বছেরর িমি সুদ শন পু েষর দৃি আকষেণ পুলিকত হয়।
মাটা হওয়ায় ু েলর িদিদমিণেক ব কের। একিদন িমি েদর বািড়েত আেস মি রার বাল ব ু সুকা ।
অ েণই সুকা মামার সে িমি র খুব ভাব হেয় যায়। সুকা মামার কােছই তার সব আবদার। ান-কাল ভু েল
সুকা িমি েদর বািড়েত িতিদন আসেত
দু’িমিনটও তােদর গ করেত দয় না।

কের। মি রাও সুকা র জন অেপ া কের থােক। িক

িমি

নানা অজুহােত সুকা মামােক ধের িনেয় িগেয় িনজ আবদার মটােত থােক। শেষ ীলতাহািনর িমথ া অিভেযাগ
এেন সুকা মামার বািড়েত আসা ব কের। আবার পরমুহূেতই মােয়র কােছ অন ায় ীকার কের কা ায় ভেঙ
পেড়। িমি র এই অ ু ত আচরেণর কারণ খুঁজেত আমােদর ডু ব িদেত হয় কেশার-মন ে র গভীের। বয়ঃসি
কেশােরর থম পদে প। কেশাের ছেল- মেয়েদর মেধ বল হয় আ কােশর চািহদা। তারা বড়েদর কােছ
পেত চায়। তাই দখা যায়, িমি নানাভােব সুকা মামার দৃি আকষেণর চ া কের। আর এক িবষয়ও
এে ে ি য়াশীল। িনরাপ ার চািহদাও কেশাের াধান পায়। িমি র বাবা নই। মা-ই তার জীবেনর একমা
অবল ন। সে ে মা ও সুকা মামার ঘিন াতায় স িনরাপ ার অভাব বাধ কের। তাই সুকা মামােক মােয়র
কাছ থেক দূের সরােত স সবসময় তােক নানা অজুহােত িনেজর কােজ ব রাখার চ া কের। িক তােত কাজ
না হওয়ায় িমথ া অিভেযাগ এেন তােক বািড় থেক তাড়ােনার পাকা বে াব কের। কেশাের িবেবকেবােধর
(Super ego) িবকাশ ঘেট। এই িবেবেকর দংশেনই অনুত িমি মােয়র কােছ িনেজর দাষ ীকার কের।
‘বয়ঃসি ’ গে িমি চিরে র মধ িদেয় লিখকা কেশােরর মানিসক সংকটেক ফু েয় তু েলেছন।

মূল ায়ন
অিভভাবকেদর সে
িতমুহূেতর আদান- দােনর মধ িদেয় িশ এিগেয় চেল ভিবষ ৎ পিরণমেনর
িদেক। বাবা-মা-ই িশ র থম ও ধান িশ ক। তােদর খুব কাছ থেক পযেব ণ কের, তােদর দৃ া অনুসরণ
কেরই স িনেজেক গেড় তােল। তির হয় তার মন-মানিসকতা। মা-বাবার সেচতন ব বহার, হময় সাি ধ ,
আ িরক সহেযািগতা িশ র সু মানসিবকােশর সহায়ক; অন থায় িশ মেন পেড় নানা নিতবাচক ভাব।
অিভভাবকেদর ছলনা, আ েকি কতা, িবেরািধতা, ব -িব প, িব
সমােলাচনা, অিতির শাসনিতর াের সরল-সংেবদনশীল িশ মন িকভােব অবাি ত জ লতায় পথ হারায়; উ গ িলেত আশাপূণা দবী
িনপুণ মন াি ক দ তায় তা ফু েয় তু েলেছন।
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