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Abstract 

Narendra Nath Mitra, one of the reuowned and celebrated fagures in the arena of Bengali 

Literature, is hailed as the perfect painter of the the-then Bengali middle class lifestyle. 

During the most tumultous and riotous days of the ‘40s, his writing truly reflected the ups 

and downs and fiasco of the middle class Bengali life. People belonging to this middle class 

struggled a lot to come out of the debacles, broken idealism and dreams that shattered them 

and made a vacuum in the troublesome struggling society. And all these ills are mirrored 

masterfully in the hands of Narendra Nath Mitra. In this hard time the women were forced 

to cross their thresholds to offer labour beside their male counterparts because of the 

economic disasters prevailed at that time. From that onwards the emergence of women as 

economically independent ones, was considered the phase of women empowerment. It did 

not happen overnight, they all had to go through so many patriarchal ordeals. Hence the 

main objective of this essay is to bring forth the struggle of those working independent 

women who were represented gloriously by Narendra Nath Mitra. 
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     িাাংলা কথা-সামিরতযে িাতায় িাঙামল িধ্যমিরত্তে িীিরনে মচে মনিমারে অনযতি ঘেষ্ঠ রূিদ্ক্ষ মিেী িরলন 

নরেন্দ্রনাথ মিে। উত্তাল চমিরিে দ্িরকে ঝঞ্ঝাকু্ষব্ধ সিরয় ও তাে িেিতমীরত িাঙামল িধ্যমিরত্তে িাঙ্গা গড়াে 

মিিতমন গত ইমতিাসমি তাাঁে ঘলখমনরত মিরিষিারি ধ্ো িরড়। মিতীয় মিশ্বযুদ্ধ, অন্নসাংকি, িস্ত্রসাংকি, দ্াঙ্গা, 

ঘদ্িিাগ, উিাস্তু িীিন ইতযামদ্ সিসযায় িিমমেত, ছন্নছাড়া িধ্যমিরত্তে আদ্িমিাদ্, স্বপ্ন ও স্বপ্নিরঙ্গে যন্ত্রো, সাফলয-

িযথমতািয় িীিনযুরদ্ধ মিরক থাকাে লড়াইরয়ে নানান কামিমন ছমড়রয় েরয়রছ তাাঁে সুমিস্তৃত ‘গেিালা’য়। ঘিাঁরচ 

থাকাে িািািামি িহু িধ্যমিত্ত নােীরকও ঘসমদ্ন অন্তঃিুে ঘথরক ঘিমেরয় িাে িরত িরয়মছল িামড়ে ঘচৌকাঠ। 

িধ্যমিরত্তে সনাতন িদ্রয়ানাে সাংস্কাে  ুমচরয় িরথ ঘনরি খুাঁিরত িরয়মছল িাকাে উৎস। িুরুষতামন্ত্রক সিাি িযিস্থায় 

িধ্যমিত্ত নােীরদ্ে ঘসই সািলম্বী িওয়াে যাোিথমি কখনই িসৃন মছল না। প্রমত িদ্রক্ষরি তারক লড়রত িরয়রছ 

আিন িমেিাে ও িাইরেে সিারিে নানা মনয়ি ও সাংস্কারেে মিরুরদ্ধ িধ্যমিরত্তে রূিকাে নরেন্দ্রনাথ মিরেে মকছু 

গোলম্বরন ঘসই চাকুমেেতা িধ্যমিত্ত নােীরদ্ে িীিরনে স্বরূি উরমাচন কোই আিারদ্ে আরলাচয প্রিরেে লক্ষয।  
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     আিো আিারদ্ে আরলাচনাে শুরুরতই নরেন্দ্রনাথ মিরেে ঘলখা ‘ঘসতাে’ গেমিে কথা স্মেে কেরত িামে। এই 

গরে কলকাতাে নাগমেক িীিরন এক মনম্ন-িধ্যমিত্ত িমেিারেে প্রিল অথমননমতক সাংকরিে িারঝ সনাতন 

িধ্যমিত্তীয় সাংস্কােগুমল উরিক্ষাে িরধ্য মদ্রয় এক চাকুমেেতা নােীে দ্াম্পতয সাংকরিে দ্ায় ও মিে ধ্রিমে িন্দ্বরক 

ঘদ্খারনা িরয়রছ। িমেিােমিে দদ্নমিন িীিরনে চামিদ্াগুমল ঘিিারনাে িনয এতমদ্ন ‘সুমিিরলে চাকমেই িেসা।’
১
 

ঘসই সুমিিল িঠাৎ করে থাইমসস ঘোরগ আক্রান্ত িওয়ায় িমেিােমি প্রিল আমথমক সাংকরিে সম্মুখীন িয়। িুরড়া িাি 

একিা ঘদ্মি িারচমন্ট অমফরস মিরসি ঘলরখন। অসুখ-মিসুখ ঘতা দ্ূরেে কথা, িামড়ে দদ্নমিন অরনক খেচই তাে 

মিরসরিে িরধ্য কুলায় না। তাই সুমিিল অসুস্থ িওয়ায় প্রথি ধ্াক্কারতই িাত মদ্রত িরয়রছ স্ত্রী আে িুেিধূ্ে গয়নায়। 

ঘসইসরঙ্গ িাত িাতরত িরয়রছ স্বিন-িেুরদ্ে কারছ মকন্তু তারদ্ে সাংখযাও ঘতা অগেয নয়। এই আমথমক সাংকরি 

িামড়ে িাসন-ঘকাসন, সািানয আসিািিে প্রায় সিই অদ্ৃিয িরয়রছ, তিু ঘোগ ঘথরক ঘেিাই িয়মন। অরনক ঘচষ্টা-

চমেে করে মকছু মদ্ন িল সুমিিরলে িনয িাসিাতারল ফ্রী ঘিরেে িযিস্থা িরলও এখনও মচমকৎসা িমনত অনযানয 

খেচ প্রমত িারসই িাঁমচি-মেি িাকা দ্েকাে। সুমিিল িারন এই ক’মি িাকা িাঠারতও িারিে সাধ্য কুলায় না। তাই 

সুমিিল িাধ্য িরয়রছ িেুরদ্ে কারছ িাত িাতরত। মকন্তু ঘসই িাত িাতােও একিা সীিা আরছ। তাই ঘিরষ সুমিিল 

িেুরদ্ে কাছ ঘথরক িাকা না ঘচরয় খুাঁরিরছ িেুরদ্ে মঠকানা ঘক, ঘকাথায়, ঘকান  িাল চাকমে করে ঘসই অরেষে-ই 

মছল উরেিয। তরি ঘসই িেুরদ্ে উত্তরে আড্ডািাি, িেুমপ্রয় িাঙামল িধ্যমিরত্তে িেু সম্পরকমে উিরে-ে চািড়ািা 

খরস মগরয় আসল স্বরূিিা স্পষ্টিারি ধ্ো ঘদ্য়— 
 

“অরনরকই মচনরত িারে না, অরনরকে কাছ ঘথরক িিাি িাওয়া যায় না। সকরল সিান নয়, ঘকউ ঘকউ 

আিাে ঘদ্য়ও। িেসা ঘদ্য় থাইমসস ঘোগিা আিকাল আে এিন মকছু িাোত্মক নয়, মিরিষত ঘগাড়ারতই 

যখন ধ্ো িরড়রছ। ঘকউ ঘকউ দু-এক িাস িাাঁচ-দ্ি িাকা িাঠায়, মকন্তু তােিে  িয় আে তারদ্ে সাড়া 

ঘিরল না, না িয় অতযন্ত িাত-িানািামনে খিে আরস।”২ 
 

     মনম্ন-িধ্যমিত্ত িমেিােমিে এই আমথমক সাংকি িরত উরত্তােরেে িথ খুাঁিরতই িামড়ে কুলিধূ্, সুমিিরলে স্ত্রী 

নীমলিা সঙ্গীত আে ঘসতােরক আাঁকরড় ধ্েরত ঘচরয়রছ। মনলীিাে সঙ্গীত মিক্ষা ঘকানও প্রথাগত সঙ্গীত সাধ্নাে ফল 

নয়। তা মনতান্তই তাে মনরিে উৎসারি ঘেকেম ঘেমেও ঘিানা মিদ্যা। শ্বশুে িামড়রত এরসও শ্বশুে িাশুমড়ে অিছরিে 

কােরেই ঘসই ইচ্ছািা চািা িরড় মগরয়মছল। িতমিারন সাংকরি তাই খামনকিা দ্ারয় িরড়ই গারনে কথা ঘিরিরছ 

মনলীিা। গান আি ঘযন তাে কারছ, ‘সখ নয়, আনি নয়, প্ররয়ািন আে ঘিিা।’
৩
 নীমলিা তাই মেি িাকা চাকমে 

গারনে মিউিমন ঘনয় কামল ারিে দ্ূে সম্পরকমে কুিম্ব োয় সারিি মি.এন. মিশ্বারসে িামড়রত। নীমলিাে ছােী িল 

োয় সারিরিে দুই নামত অঞ্জু আে িঞ্জু। সুমিিল আে শ্বশুে িাশুমড়ে িরন একিু মিধ্া থাকরলও ঘিষ িযমন্ত ঘকউ 

আিমত্ত করেমন। সুমিিলও মনরিরদ্ে অিস্থারক উিলমব্ধ করে স্পষ্টতই নীমলিারক িামনরয়রছ, ‘অরনযে কাছ ঘথরক 

মিরক্ষ ঘনওয়াে ঘচরয় ঘতািাে ঘোিগাে আমি সিিিারিই মনরত িােি।’
৪
 

  

     িমেিারেে সাংকি িরতই নতুন এক সম্ভািনাে সূেিাত  রি নীমলিাে িীিরন। গান ঘিানারত মগরয় োয় 

সারিরিে ঘছরল িুেিরেে সরঙ্গ নীমলিাে আলাি এিাং িুখযত তােই উরদ্যারগ ওস্তাদ্ নাোয়ে মেরিদ্ীে কারছ 

ঘসতারেে তামলি ঘনওয়া শুরু করে নীমলিা। মকন্তু এই ঘসতাে ঘিখাে শুরুিা যতিা িালিাসা িা িাললাগাে আনি 

ঘথরক তাে ঘচরয় অরনক ঘিমি প্ররয়ািন ঘথরক, যতিা না মিরেে িনয, তাে ঘচরয়ও ঘিমি িাকাে িনয— 
 

“নীমলিা মিদ্যািাস আেম্ভ কেল। মিউিমনরত আসিাে আরগ আরস এখারন। মকছুক্ষে িরস িরস িািায়, 

মেরিদ্ী ঘচরয় ঘচরয় ঘদ্রখন। িারঝ িারঝ ঘকিল ঘিরস িাথা নারড়ন, িল না। অদ্ভূত দধ্যম। ঘকান মিেমি 

ঘনই। মতেস্কাে িৎমসনাে আিাস ঘনই। এিন সমিষ্ণুতা সাধ্ােেত ঘদ্খা যায় না।  
  



নরেন্দ্রনাথ মিরেে গরে চাকুমেেতা নােী ও িধ্যমিত্ত িানস                অমিমিৎ ঘচৌধ্ুেী 
 

Volume- VII, Issue-III                                                    January 2019          89 

মকন্তু দধ্যম ঘনই নীমলিাে মনরিে। প্রায়ই প্রশ্ন করে আে কত মদ্ন িামক। কত মদ্রন অন্ততকাি চালািাে িত 

মিরদ্যিা আয়রত্ত আসরি। িাকা ঘোিগাে কেরত িােরি ছাে-ছােীরক মিমখরয়। মেরিদ্ী িারসন, িরলন, 

‘যা আনরিে মিমনস তারক তুমি এত তাড়াতামড় প্ররয়ািরন লাগারত চাচ্ছ। আনিরক ছামিরয় প্ররয়ািন 

ঘতা একমদ্ন িড় িরয় উঠরিই, মকন্তু তা আিই ঘকন?’ 
  

নীমলিা চুি করে থারক। মতেস্কারেে িনয দুঃখ করে না। মেরিদ্ী মক করে িুঝরিন তাে প্ররয়ািরনে কথা, 

যাে সরঙ্গ আনরিে ঘিদ্ ঘনই মকাংিা যা আনরিে ঘচরয়ও অরনক িড়।”৫ 
 

      এই প্ররয়ািরনে তামগরদ্, িাকাে তামগরদ্ নীমলিাে এই  ে ঘথরক ঘিমড়রয় গান ও ঘসতাে আাঁকরড় ধ্োে িরধ্য 

মিতীয় মিশ্বযুরদ্ধে সিকালীন দুিূমরলযে িািারে িমেমস্থমতে চারি  ে ছাড়া িহু গৃিলক্ষ্মীে িীিন সাংগ্রারিে কামিমন 

প্রতীকাময়ত িরয় ওরঠ। নীমলিাে িতন এিন িহু ঘিরয়োই ঘসমদ্ন সাংসাে িাাঁচারনাে িনয  রেে ঘচৌকাঠ ঘিমেরয় 

মিমিধ্ িৃমত্ত গ্রিে কেরত িাধ্য িরয়মছল। নীমলিাে এই িীিন সাংগ্রাি চমিরিে দ্িরকে এক িীিন্ত দ্মলল। দ্ৃঢ়রচতা 

নীমলিা তাাঁে সিরয়ে প্রমতমনমধ্ মিরসরি মনরিে অিীষ্ট লরক্ষয সফল িরয় মনরিে প্রথি িামসক ইনকারিে িাকা স্বািী 

সুমিিরলে িারত তুরল মদ্রত ঘিরেরছ। তারত ঘয আনরিে ঝঙ্কাে উরঠরছ তা ঘসতাে িািারনাে ঘচরয় ঘিমি িই কি 

নয়— 
 

‘মতনখানা দ্ি িাকাে ঘনাি ব্লাউরিে ঘিতে ঘথরক ঘিে করে স্বািীে িারত নীমলিা গুাঁরি মদ্ল। আঙুরল 

আঙুরল ঘিিারিমি করে েইল খামনক্ষে। ঝঙ্কােিা ঘসতারেে ঘচরয় কি িল না।’৬ 
 

     মকন্তু স্বািীে মচমকৎসাে িাকা িুকু অিমন কোই আে লক্ষয নয়, ঘসইসরঙ্গ স্বািীরক সুস্থ করে তারক ঘচরঞ্জ 

িাঠারনাে িাকািাও মনরিই মিউিন করে ঘিাগাে কেরি িরল িরন িরন মস্থে করে ঘফরল নীমলিা। সুমিিলরক সমতয 

সমতয নীমলিা ঘদ্মখরয় ঘদ্রি তাে সারধ্যে সীিা কতখামন। খুাঁরি খুাঁরি নীমলিা ঘসতারেে মিউিমন মনল। ঘচষ্টা কেল 

ঘেমেরয়ারত। সিাই ঘয নীমলিাে আরিদ্রন সিরিই সাড়া মদ্ল এিন নয়। ঘযিন ঘেমেরয়াে ঘপ্রাগ্রাি মেরেক্টে নতুন 

মিক্ষাথমীরদ্ে সুরযাগ মদ্রয় িাকা ঘদ্ওয়া সম্ভি নয় িরল িামনরয় ঘদ্য়। তা শুরন করুে অম্লান িুরখ নীমলিা িুরখ 

িলল– ‘মকন্তু আিাে কথা শুনরল আিমন ‘না’ কেরত িােরিন না।’
৭
 িাস্তরিই ঘদ্খা যায় সি শুরন ঘপ্রাগ্রাি মেরেক্টে 

আে না কেরত িারেনমন। একিা মিষয় লক্ষযনীয় ঘসখারনই নীমলিাে মিেধ্রিমে অমিমত িূলয িানুরষে স্বীকৃমত 

ঘিরত িাধ্া ঘিরয়রছ ঘসখারনই নীমলিা মনরিে দুঃরখে কামিমন শুমনরয়রছ। আসরল ক্ষময়ষ্ণু িূলযরিারধ্ে প্রারন্ত 

দ্াাঁমড়রয় থাকা প্রিলিারি আমথমক সাংকরিে সাংগ্রারি মলপ্ত এক মনম্ন িধ্যমিত্ত িমেিারেে গৃিিধূ্ অিরেে সিানুিূমতে 

দুিমলতািুরক এিারিই আত্মস্বারথম কারি লাগারনাে প্ররচষ্টা করেরছ তা িুরঝ উঠরত খুি একিা অসুমিধ্া িয় না। 

মনরিে মিেমিদ্যাে দ্ীনতাে িূনযস্থান নীমলিা আিন অন্তরেে দুঃরখে কামিমন শুমনরয় িূেম করে মদ্ত। তারত িরন 

িরন ঘয গ্লামন ঘিাধ্ িত না তা নয়, মকন্তু িারত িাকা আসরল ঘসই গ্লামন অরনকিাই প্রিমিত িরয় ঘযত— 

“প্রথি প্রথি স্বািীে ঘোরগে কথা শুরন ঘলারক তারক অনুকম্পা ক’ঘে িাকা মদ্রয়রছ। িারঝ িারঝ একিু 

ঘখাাঁচা লাগত িরন, ক্ররি ঘসইিাই তাে অিযাস িরয় এরসমছল। ঘযখারন এ েকি মিরিষ িক্ষিামতত্ব তাে 

িুিত না, দনিুরনযে অিাি ঘদ্রখ ঘলারক তারক তুচ্ছ কেত, অনাদ্ে কেত, ঘস সি িায়গায় নীমলিাই 

স্বতঃপ্রিৃত্ত িরয় এরস তাাঁরদ্ে স্মেে কমেরয় মদ্ত। মিদ্যায় তাে দ্ীনতা থাকরল মক িরি অন্তরে ঘস সিৃদ্ধ। 

ঘস িাকা তুরলরছ দুঃস্থ যক্ষ্মা-ঘোগগ্রস্থ স্বািীে িনয, মনঃস্ব অধ্মিুি িমেিারেে িনয। তারত িাকাও আসত, 

মনরিে মিেকুিলতাে অিারিে িনয ঘক্ষাি এিাং গ্লামনও কি িত।”৮ 
  

     তরি মিরেে ঘচরয় প্ররয়ািন িড়, আনি িা প্রিাংসাে ঘচরয় িাকা িড় এই িাস্তমিকতারক ঘিরন মনরলও িারঝ 

িারঝ নীমলিাে িরনও িন্দ্ব ঘদ্খা ঘদ্য়। সিকালীন মনম্ন-িধ্যমিত্ত ঘেমেে িহু মিেীিনস্ক িানুরষে িরনই এই িন্দ্ব 

মনতয সঙ্গী মছল। নীমলিাও এই িন্দ্বরক মনরয়ই সাংগ্রাি চামলরয় িাকা ঘোিগাে করে ঘগরছ। তাই িারঝ িারঝ উিমে 
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িাওয়া মিরসরি ঘকান ঘকান িায়গা ঘথরক প্রিাংসা ছুরি এরসরছ িা ঘকান িুিূরতম গুনগুন করে গাওয়া িমেমচত ঘকান 

গারনে কমল িনরক আচিকা ঘদ্ালা মদ্রয় ঘগরছ তখন নীমলিাে ‘িরন িরয়রছ এে সরঙ্গ আে মকছুে তুলনা িয় না, 

সিস্ত কতমিয এে কারছ মিথযা, সকল উরেিয এে কারছ অথমিীন।’
৯
 যমদ্ও এই ঘিািরক ঘিমি প্রেয় ঘদ্য়মন নীমলিা। 

িোং ‘আদ্রিমে িরথ, কতমরিযে িরথ িাধ্া িরল িিমন করেরছ তাছাড়া শুধু্ আদ্িম আে কতমিযই ঘতা নয় হৃদ্রয়ে 

দ্ািী, ঘপ্ররিে দ্ািী তাে িনরক সি সিয় আচ্ছন্ন করে ঘেরখরছ।’
১০
 তাই অনযিনস্ক িিাে সুরযাগ খুি ঘিমি আরসমন। 

মকন্তু িঠাৎ উত্তে কলকাতায় িলসা আরয়ািন উিলরক্ষয একদ্ল ঘছরল যখন গান গাইিাে আিন্ত্রে িে মনরয় 

নীমলিাে কারছ আসল তখন মনমলিা অনুিি কেল কু্ষদ্র িযমি স্বারথমে িাইরেও তাে মিে প্রমতিাে একিা অমস্তত্ব 

আরছ। িিরেে সি িড় মিেীো ঘসখারন আসরিন এিাং তাাঁরদ্ে সারথ নীমলিােও োক িরড়রছ। সরচরয় িড় কথা 

মথরয়িাে িাড়া করে ঘয িলসাে আরয়ািন তাে ঘথরক প্রাপ্ত অথম যারি িনযা িীমড়ত দুগমত-ঘসিাে তথমিরল। ফরল এ 

এক িিত্তে আরয়ািন। এই প্রথি ঘকাথাও অথম প্রামপ্তে উরেিয িুরল িৃিত্তে িানিরসিায় আত্মমনরয়ারগে আহ্বান 

এল নীমলিাে কারছ— 
 

“আি যখন ঘছাি হৃদ্রয়ে আে ক্ষিতাে িারঝ িািা কু্ষদ্র মসমদ্ধ তাে কোয়ত্ত প্রায় তখন আহ্বান এল িৃিত্তে 

িগরতে। এল সাথমকতাে নতুন অথম, িিত্তে সম্ভািনা। নীমলিা শুনল, তাে কৃমতত্ব আরছ, দনিুনয আরছ, তাে 

গান অরনরকে সমতয সমতযই িাল ঘলরগরছ, তাে ঘসতাে অনুেেন িামগরয়রছ অরনরকে িরনই। আে শুধু্ 

তাই নয় তাে এই দ্ক্ষতা আেও িড় কারি লাগরছ, িযািকতে ঘসিায় িযময়ত িওয়াে িনয অরিক্ষা 

করেরছ। ঘসখারন আসরিন ঘদ্রি িড় িড় মিেী, যাাঁরদ্ে অরনরকে ঘস ঘকিল নািিাে শুরনরছ। তাাঁরদ্ে 

ঘস আি স্বচরক্ষ ঘদ্খরি, গান শুনরি, গান ঘিানারি।”১১ 
 

     মকন্তু িারগযে িমেিারস নীমলিাে িহু আকামিত স্বািীে সুস্থ িরয় িামড় মফরে আসাে মদ্ন সুমনমিত িরয় যায় 

িলসায় গান গাইিাে মদ্নমিরত। একমদ্রক তাাঁে িালিাসাে িানুষমিে মফরে আসাে আনি অনযমদ্রক তাাঁে মিে-

প্রমতিা প্রকারিে সুিেম সুরযাগ। তাই ‘এক িারত নীমলিা  ে গুছাল,  ে সািাল, মকন্তু আে এক িাত েইল 

ঘসতারেে তারে।’
১২
 সুমিিল মফরে আসাে িে নীমলিা িুঝরত িারে তাে িরক্ষ আে িলসায় যাওয়া সম্ভি নয়। 

‘নীমলিা িাঈিীে িূতিূিম স্বািী মফরে এরসরছ যরিে দুয়াে ঘথরক, যরিে িাত ঘথরক যিদ্ন্ড ঘকাঁরড় মনরয় আি 

একমি িাে িলসা িরি’
১৩
 সুমিিল আে নীমলিারত। ঘয স্বািীরক সুস্থ কোে িনযই নীমলিাে সঙ্গীত সাধ্না, তা ঘযন 

সাথমক, আি আে তাই িাইরে ঘিরোরনাে ঘকান প্ররয়ািন ঘনই। মকন্তু আি প্ররয়ািরনে উরবম উরঠ নীমলিাে 

মিেীসত্তা আত্মপ্রমতষ্ঠাে িনয িযকুল িরয় ওরঠ। তাই সদ্ে দ্েিায় কড়া নাড়াে িব্দ তাে কারছ ‘মনরিে ঘসতাে 

িািনাে ঘচরয়ও ঘযন িধু্ে আে অিূিম’
১৪
 িরন িয়। একমদ্রক দ্াম্পতয সম্পরকমে মিছুিান অনুমদ্রক মিেী িরনে 

আরিগ িমনত িন্দ্ব সাংকরিে িারঝ নীমলিা ঘিষ িযমন্ত মনম্ন-িধ্যমিত্ত িাঙামল িমেিারেে এক কূললক্ষ্মী রূরি স্বািীে 

অনুরোরধ্ ঘসতােিা িারত তুরল ঘনয় কােে, ‘তারক আি িািারতই িরি।’
১৫
 এিাং ঘসই িািনাে সুে নীমলিাে 

‘মনষ্প্রি শুনয দ্ৃমষ্ট’
১৬
 -ে যন্ত্রোে সরঙ্গ মিরি অনুেমেত িয় সিস্ত িাঠরকে হৃদ্রয়। তাই গরেে ঘিরষ দ্াম্পতয 

সম্পরকমে িানারিারড়রনে িারঝ এক মিেী িরনে ঘিদ্না আিারদ্ে িরন দ্াগ কারি যায়। 
 

     িয়ানক আমথমক সাংকি ঘথরক িমেিােরক েক্ষা ও সুমিিরলে মচমকৎসাে িনয নীমলিাে ঘয লড়াইরয়ে ছমি গরে 

ফুরি ওরঠ তাে িারঝ মিমিধ্ চমেরেে িােস্পমেক সম্পকম গুমলরক একিু অনুধ্ািন কেরল চমিরিে দ্িরকে 

সিকালীন মনম্ন-িধ্যমিত্ত চমেেগুমলে স্বরূি অরনকিাই উরমামচত িরয় ওরঠ— 

 

কালীরিািন–িরনােিা ও নীমলিা: 
 

     শ্বশুে-িাশুড়ীে সরঙ্গ সম্পরকমে মিষয়মি িধ্যমিরত্তে িীিন সম্পরকমে ঘক্ষরে এক গুরুত্বিূেম িযমায়। প্রায় প্রমতমি 

িাঙামল িধ্যমিত্ত িমেিারেই অমত প্রাচীন কাল িরত মিমিধ্ মনয়িতন্ত্র তথা সাংস্কাে-েীমতে প্রথানুগরতয এই সম্পকমরক 
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িানযতা ঘদ্ওয়া িরয় থারক। মকন্তু চমিরিে দ্িরকে কমঠন সিরয় এই িধ্যমিরত্তে সাংস্কােিন্থীতা ও প্রাচীন 

িূলযরিাধ্গুমলে ওিে কমঠন আ াত আরস। তাই িাধ্য িরয়ই িুরোরনা মনয়রিে িাধ্া ছক ঘিরঙ নতুন মনয়রিে সরঙ্গ 

িযমি চমেেগুমল মনরিরদ্ে িামনরয় ঘনয় িা মনরত িাধ্য িয়। তাই িমেিমতমত িমেমস্থমতরত আিো  ঘদ্মখ, ‘ঘয শ্বশুে-

িাশুড়ী মিরয়ে িে িাে করয়কমি িারসে িনয িুেিধূ্রক িযামিকুরলিন িেীক্ষািা মদ্রত ঘদ্নমন, ঘছরলে িেু 

িােিরদ্ে সরঙ্গ ঘিলা-ঘিিায় আিমত্ত করেরছন তাাঁেও ঘয আি নীমলিারক অথম উিািমরনে অনুিমত মদ্রত িারেন’
১৭
, 

এিাং তা সুমিিল সি সাধ্ােে িাঠরকে কারছও অমিিাসয ঘঠরক না। প্রিল আমথমক সাংকরিে সািরন মিরক থাকাে 

লড়াইরয় মনম্ন-িধ্যমিত্ত িমেিােমি িাধ্য িরয়রছ প্রাচীন সাংস্কােরক ঘঝরড় ঘফলরত। তরি এই িামনরয় ঘনওয়া ঘয মিধ্া-

িীন িারি িরয়রছ তা নয়। কালীরিািন-িরনােিাে ঘসই মিধ্াে িরধ্যই সিকালীন িধ্যমিত্ত সিারিে সাংস্কারেে 

মিষয়মি উরঠ আরস। িাইরে মগরয় চাকমে কো প্রসরঙ্গ নীমলিাে সরঙ্গ তারদ্ে করথািকথরন তা স্পষ্ট িরয় ওরঠ— 
 

“কালীরিািন তরি আিতা আিতা কেরলন, িলরলন, ‘ঘলারক মক িলরি !’ 

িরনােিা িলরলন, আে ঘসসি যমদ্ আিাে সিুে কারন যায় তািরল তােই িা ঘকিন লাগরি।” 

...নীমলিা িিাি মদ্ল, ‘অত িািরছন ঘকন িা, আিকাল কত ঘিরয়ই এিন ঘতা কেরছ, এরত মনিাে মকছু 

ঘনই। আে মনিা-িিনাে মদ্রক কান ঘদ্ওয়াে এই মক সিয় ?’ 

অনয ঘকান সিয় িরল িুেিধূ্ে িুরখ এই সি ছািাে অক্ষরেে িড় িড় কথা িরনােিা সিয কেরতন না, 

মকন্তু এখন চুি করে েইরলন।  

ঘেখাই প্রথি িমেচয় কমেরয় ঘদ্িাে িাে মনল। মনমদ্মষ্ট মদ্রন এরস িলল, ‘চল ঠাকুে মঝ।’ 

িারয় িুেরনা একরিাড়া সযান্ডাল, িেরন অরনক কাল আরগে েঙ মফরক িরয় যাওয়া একখানা িামড়। ঘেখা 

তাে মদ্রক তামকরয় মক ঘযন িমল িমল করে চুি করে ঘগল। 

নীমলিা শ্বশুরেে সািরন মগরয় িলল, ‘তািরল আমস িািা।’ 

কালীরিািরনে কন্ঠ আদ্র িরয় এল, িলরলন ‘এরসা িা। মনতান্তই দুে দ্ৃষ্ট না িরল কুললক্ষ্মী তুমি, ঘতািারক 

আি ঘিরোরত িয় িাকাে ঘচষ্টায়।’ 

নীমলিা িলল, ‘মকন্তু এ সিয় মঝ-মগমেরতও ঘয আিাে অিিান ঘনই িািা।’ 

কালীরিািন িলরলন, ‘তিু আমি ঘিাঁরচ থাকরত–’ 

নীমলিা িৃদু করন্ঠ িলল, ‘আিমন মিচমলত িরিন না িািা।’ 

কালীরিািন িলরলন, ‘না আে মিচমলত িি ঘকন। আিীিমাদ্ কমে ঘতািাে কষ্ট ঘযন সাথমক িয়।’১৮ 
 

     আসরল তৎকালীন সিরয় িধ্যমিত্ত সিারি ঘকান িামড়ে কুলিধূ্ িাইরে মগরয় চাকমে কেরি, তা মছল িধ্যমিরত্তে 

সািামিক সাংস্কারেে মিরোধ্ী। যমদ্ও িাস্তি িমেমস্থমত িধ্যমিত্ত িমেিারেে অরনক কুললক্ষ্মীরকই ঘসমদ্ন িাইরে মগরয় 

কাি কেরত িাধ্য করেমছল। 

 

সমুিিল–নীমলিা (স্বািী-স্ত্রী): 
  

     িধ্যমিরত্তে মনমিড় িারলািাসাে সম্পরকমে প্রমতমনমধ্ রূরি এরসরছ সুমিিল ও নীমলিাে দ্াম্পরতযে কামিমন। তরি 

িারলািাসাে ঘসই মনমিড়তাে িারঝই িধ্যমিরত্তে সাংস্কাে, স্বাথমিাদ্ীতাে মিষয়গুমলও উাঁমক মদ্রয়রছ। প্রাথমিক অিস্থায় 

স্ত্রীে িাইরে মগরয় চাকমে মিষরয় সুমিিরলে সাংস্কােগ্রস্থ িরনে মিধ্া ধ্ো িরড়। তাই সুমিিল মনমলিাে উরেরিয িরল, 

‘কুিুম্ব-স্বিরনে িামড়রত ঘিষ িযমন্ত গারনে িাস্টােীও মগরয় কেরত িরি ঘতািারক ?’
১৯
 তরি এই মিধ্া ঘিমিক্ষন স্থায়ী 

িয়মন। তাই আমথমক সাংকরিে িাস্তিতা তারক িাধ্য করে স্ত্রীরক ঘসই সম্মমত মদ্রত– ‘অরনযক কাছ ঘথরক মিরক্ষ 

ঘনওয়াে ঘচরয় ঘতািাে ঘোিগাে আমি সিরিই মনরত িােি।’
২০
 মকন্তু সুমিিল স্ত্রীে মিে প্রমতিারক মনি আমথমক 

সাংকি ঘথরক উরত্তােরেে স্বারথম িযিিাে কেরলও, ঘসই স্বাথম িূেে িরয় ঘগরল স্ত্রীে মিে প্রমতিা প্রকারিে িিত্তে 
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সম্ভািনারক সজ্ঞারন প্রকামিত িরত ঘদ্য়মন। ঘসরক্ষরেও মনি স্বারথম িারলািাসাে দ্ামিরত স্ত্রীরক িলসায় ঘযরত না 

মদ্রয়, কারছ োখরত ঘচরয়রছ সুমিিল। তরি ঘসই িারলািাসাে আড়ারল স্ত্রীে উিে ঘদ্িতা স্বািীে সনাতন অমধ্কাে 

ও আমধ্িরতযে মিষয়মি অপ্রকামিত না িরয় থারক না। নীমলিারকও ঘসই অমধ্কারেে দ্ামিরক ঘিরন মনরত িয়, তাই 

সঙ্গীরতে আসরে তাে আে যাওয়া িল না। ‘মকন্তু তাে এই থাকািাই মক িুরোিুমে থাকা ?’
২১

-এই প্রশ্নিা আিারদ্ে 

িরন উাঁমক মদ্রয় যায়।  
  

     মিাংি িতরকে িাঝািামঝ কলকাতাে ঘিরিািমলিন িিরেে িীিনযুরদ্ধ সাংসারেে প্ররয়ািরনই িাইরে মগরয় 

চাকুমেেতা এক নােীে মিন্নধ্িমী দ্াম্পতয সাংকরিে গে িল ‘অিতেমেকা’ (১৩৫৬ িঙ্গাব্দ)। ‘ঘসতাে’ গরেে 

নীমলিাে িরতা ‘অিতেমেকা’ে আেমতরকও িাইরে মগরয় চাকমে কেরত িরয়রছ মনম্ন-িধ্যমিত্ত িমেিােমিে দদ্নমিন 

ঘিৌমলক চামিদ্াগুমলরক িূেম কোে িরনয। মকন্তু স্বািলম্বী িিাে প্ররশ্ন আেমতরক প্রমত-িুিূরতম লড়াই কেরত িরয়রছ 

িধ্যমিরত্তে সনাতন সািামিক সাংসাে ও িুরুষতামন্ত্রক িানমসকতাে মিরুরদ্ধ। 
 

     অথম মকিারি িানুরষে মিরিক, সাংস্কাে, চমেে ও িীিনরক ঘদ্খিাে দ্ৃমষ্টিমঙ্গ িদ্রল ঘদ্য় তাে সাথমক দ্ৃষ্টান্ত িরয় 

ওরঠ গেমি। িধ্যমিত্ত িমেিাে গুমলরত আমথমক সাংকরিে দ্ায় ঘসিারি সৃমষ্ট না িরল সাধ্ােেত সনাতন িাংিিাত 

সাংস্কােগুরলা মিরিষ িারি মক্রয়ািীল থারক। তখন তারদ্ে কারছ িরন িয় ‘িাকাে চাইরতও িড় ঘপ্রমস্টজ , িড় 

িামেিামেক িামন্ত।’
২২
 তাই আেমতে িাইরে মগরয় চাকমে কোে মিষয়মি স্বািী সুব্রত, শ্বশুে মপ্রয়রগািাল িা িাশুড়ী 

সরোমিনী ঘকউই িাল  ঘচারখ ঘদ্রখমন। িুরুরষে সরঙ্গ িািা মদ্রয় িামড়ে ঘিৌ-এে িাইরে মগরয় চাকমে করে োত 

করে  রেে ঘফোে মিষয়মি তৎকালীন িদ্রয়ানাে প্রচমলত সাংস্কারেে মিরোধ্ী। তাই আেমত চাকমে প্রসরঙ্গ সুব্রত, 

মপ্রয়রগািারলে ও সরোমিনীে উরিমখত মিমিধ্ িন্তিযগুমল িযমারলাচনা কেরল প্রচমলত িেম্পোগত িধ্যমিত্ত 

িাঙামলে সাংস্কারেে মিষয়মি স্পষ্ট িরয় ওরঠ— 

 

(শ্বশুে) মপ্রয়রগািারলে িন্তিয: 
 

(ক) ‘আমি ঘিাঁরচ থাকরত িিুিদ্াে িামড়ে িউ চাকমে কেরি, আে আমি তা ঘচাখ ঘিরল ঘদ্খি ?’ ২৩ 

(খ) ‘এত োমে অিমধ্ ঘকান  গৃিরস্থে িউ িাইরে থারক ! এিন ঘয িরি, আমি আরগই িামন। আস্তািরলে 

ঘ াড়া আে  রেে িউ-মঝ’ে োি যমদ্ একিাে ঘছরড় ঘদ্ওয়া যায়—’ ২৪ 

 

(িাশুমড়) সরোমিনীে  িন্তিয: 
 

(ক) ‘ঘিি করুক িউ চাকমে। আমি মকন্তু এখারন আে থাকি না। িারক তািরল িিলোঙ্গায় মদ্রয় এস।’২৫ 

(খ) ‘এই ঘিাধ্িয় এরলন আিারদ্ে িিাোেী। োত আিিাে সিয়  রেে লক্ষ্মীে  ে- সাংসারেে কথা িরন 

িড়ল।’ ২৬ 

 

(স্বািী) সবু্রত িন্তিয: 
 

(ক) ‘ঘয অমফরসে কারি োত আিিা অিমধ্ ঘতািারক িাইরে থাকরত িয়, িামড়ে কারো সুমিধ্া-অসুমিধ্া 

অসুখ-মিসুখ িযমন্ত ঘদ্খা চরল না, ঘতিন অমফস ঘতািারক মকছুরতই কেরত ঘদ্ি না আমি।’ ২৭ 
 

     উি িন্তিযগুমল িরধ্য িধ্যমিত্ত িমেিাে গুমলে অন্তঃিুরে থাকা কুল িধূ্রদ্ে স্বাধ্ীনতাে সীিা, কতমিয-অকতমরিযে 

িমেমধ্ে মিষরয় একিা ধ্ােো অিিযই করে িাওয়া যায়। িাকা সাংসারে প্ররয়ািনীয় িরলও সুব্রত চায়মন ঘয স্ত্রী 

আেমত ‘শুধু্ একিা িাকা-আনা-িাইরয়ে থমল িরয় থাক।’
২৮

 আসরল সাাংসামেক ঘিৌমলক চামিদ্া িূেরেে িত 

অথমসাংকরিে দ্ায় ঘতিন না থাকারতই এই কথাগুরলা সুব্রতে িুখ ঘথরক ঘিমড়রয়রছ। মকন্তু যখন ঘিি চালারনাে িত 

অরথমে সাংকি দতেী িয় তখন িধ্যমিরত্তে এই সনাতন সাংস্কােগুমল অরনকিাই আলগা িরয় যায়। তাই ঘয সুব্রত, স্ত্রীে 



নরেন্দ্রনাথ মিরেে গরে চাকুমেেতা নােী ও িধ্যমিত্ত িানস                অমিমিৎ ঘচৌধ্ুেী 
 

Volume- VII, Issue-III                                                    January 2019          93 

চাকমে মনরয় আিমত্ত তুরলরছ ঘসই ছয় িাস আরগ মনরিই গেি ঘদ্মখরয় স্ত্রীে চাকমে মিষরয় উৎসাি িুমগরয়রছ। তখন 

অমফস ঘয িাইরন ঘিত তা িারসে িরনে মদ্ন ঘযরত না ঘযরত মনঃরিষ িরয় ঘযত। ‘ফরল িরেে দুই সপ্তারিে ঘেিন 

আে িািারেে িাকািা সাংগ্রি কেরত প্রমত িারস প্রাোন্ত িয় সবু্রতে।
’২৯

 ঘসই সিরয় সাংসারেে ঘিাষয অরনক িরলও 

ঘোিরগরে মছল ঘস একাই। স্বািী-স্ত্রী, দুই ঘছরল ঘিরয়, িা, িুরড়া িাি ও ঘছাি মতনরি িাইরিান মিরল এক িৃিৎ 

ঘযৌথ সাংসাে চালারনা সুব্রতে িরক্ষ দুষ্কে িরয় উরঠমছল। তােিে আিাে প্রমত িারস িামড় িাড়া িািদ্ িাঁয়তামিি 

িাকা গুনরত িত। ঘসই সরঙ্গ অসুখ-মিসুখ, ঘলাক-ঘলৌমককতা ত আরছই। আসরল এই দ্ৃিযিা শুধ্ ুসুব্রত একাে 

িমেিারেে মচে নয়। ঘদ্িিারগে িেিতমীরত িূিমিঙ্গ ঘথরক উরঠ আসা কলকাতায় িিেতমলে িাড়া িামড়গুমলে ঘিমিে 

িাগ মনম্ন-িধ্যমিত্ত িমেিােগুমল ঘিতরেে মচেিা ঘতিমন মছল। ঘসই অথমসাংকি ঘথরক িাাঁচরত, ঘিরিে তামগরদ্ ঘসমদ্ন 

িহু িদ্র  রেে িাঙামল কুললক্ষ্মীরদ্ে  রেে িাইরে ঘিমড়রয় চাকমে কেরত িরয়রছ। তাই িেু িমেিরলে স্ত্রী িাধু্েীে 

চাকমেে খিে স্ত্রী আেমতরক শুমনরয় উিুদ্ধ কেরত ঘচরয়রছ সুব্রত। ঘসইসরঙ্গ এিনই ‘আরো করয়কিন িেু-িত্নীে 

চাকমেে খিে মদ্রয়রছ সুব্রত। কারো িাস্টামে, কারো ঘকোনীমগমে।’
৩০

 এিাং সি ঘিরষ িধ্যমিরত্তে িাংি িেম্পোগত 

সিস্ত সাংস্কােরক অিানয করে মনরিে িুরখ সুব্রত, স্ত্রীরক চাকমে করে সাংসারে িাকা আনাে কথা িরলরছ— 
 

“িুরুষ ঘিাক, ঘিরয় ঘিাক, আিকাল িরস খাওয়াে মক ঘিা আরছ কারো? ঘচষ্টা চমেে করে তুমিও যমদ্ 

একিা ঘিািারত িােরত িি িত না। মিি ঘিাক, িাঁমচি ঘিাক, যা আনরত, তারতই সািাযয ঘিাত 

আিাে।”৩১     
 

     আিো ঘদ্মখ স্ত্রীে চাকমেে ঘচষ্টায় মনরিই ঘিিারেে মিজ্ঞািন খুাঁরিরছ, এিাং আরিদ্ন িামঠরয়রছ সুব্রত। 

প্ররয়ািরন িািা-িা’ে অিরতে মিরুরদ্ধ মিরদ্রাি করেরছ, স্ত্রীরক চাকমেে ইন্টােমিউরত এমগরয় মদ্রয় এরসরছ, স্ত্রীে 

প্রথি ঘিতরনে িাকায় দ্ামি মসগারেরি সুখিান মদ্রয়রছ। মকন্তু ক্রিি সিরয়ে সরঙ্গ সুব্রতে মিমেল ক্লাস ঘিন্টামলমিে 

ধ্যানধ্ােোয় মিধ্া, সাংিয় দতেী িরয়রছ। চাকমে কেরত মগরয় আেমতে িারি-িারস িড় ঘিমি ঘ াো, অরচনা স্ত্রী-

িুরুরষে সরঙ্গ ঘিিা, োত করে িামড় ঘফো ইতযামদ্ িধ্যমিরত্তে সনাতন িদ্রয়ানাে সাংস্কারে ধ্াক্কা মদ্রয়রছ। আসরল 

িযারঙ্ক চাকমে আে নতুন করে ঘিািারনা িািম িাইরিে িাকায় সাংসাে িাল িত চরল যারি িরন করেরছ সুব্রত। তাই 

এখন আেমতে চাকমেে িাকায় ঘতিন প্ররয়ািন ঘনই। সুতোাং িধ্যমিরত্তে সনাতন মিমিকযাল সাংস্কাে গুমল ঘয ঘিরগ 

উঠরি তাই স্বািামিক। শ্বশুে ও িাশুমড়ে সরঙ্গ সুব্রতও ঘিষ িযমন্ত আেমতে চাকমে কোে মিষরয় িাধ্া িরয় দ্াাঁড়ায়। 

মকন্তু িুিূরতমই  িনাক্রি িদ্রল যায় িযাঙ্ক িরস যাওয়ারত সুব্রত ঘোিগােিীন িরয় িরড়। আেমত চাকমে িাকাই ঘিষ 

িযমন্ত িরয় সাংসারেে চামলকা িমিে িূল উৎস। তাই িুনোয় ঘিি চালারনাে সাংকরি িধ্যমিরত্তে িুোতন 

সাংস্কােরিাধ্ গুমল আলগা িরয় িরড়। শুধু্ সাংস্কাে নয়, প্ররয়ািরন এই ঘেমেমি মনরিে আত্মসম্মান ঘিাধ্ও িাোরত 

কুমন্ঠত িয় না। তাই সিকিমী এমেরথে অিিারন আত্মসম্মানী আেমত চাকমে ঘছরড় মদ্রল সুব্রত সি িামড়ে ঘকউ-উ তা 

ঘিরন মনরত িারে না। িরেে িনয প্রমতিাদ্ী িওয়া, আত্মসম্মান েক্ষা ইতযামদ্ িূলযরিাধ্ গুমল অরথমে অিারি মনম্ন-

িধ্যমিত্ত ঘেমে চমেে গুমল ঘথরক মকিারি িামেরয় তাে সাথমক উদ্ািেে ‘অিতেমেকা’ গেমি। তাই ঘতা িাইরে মগরয় 

চাকমেরত অিছি কেত যাো, ঘসই চমেেগুমলে নতুন স্বরূি ধ্ো িরড় অথমসাংকরিে িরধ্য আেমতে চাকমে ঘছরড় 

ঘদ্িাে দুঃরখ— 
  

“সরোমিনী িাঁমিরত কুিরনা কুিরত কুিরত মনরিে িরনই িলরত লাগরলন, ‘আে এই মক আিারদ্ে ঘিিাি 

ঘদ্খািাে ঘগাাঁয়াতুমমি কেিাে সিয় ? এিন চাকমে ঘনওয়াই িা ঘকন, আে ছাড়াই িা ঘকন ? মকছু িুমঝরন 

িািু।’ 

সুব্রত কারছই চুি করে িরসমছল, িাে মদ্রক তামকরয় অদ্ভূত একিু িাসল। ‘সিরচরয় িিাে কথা িা, সমতয 

সমতয যারক অিিান করেরছ ঘস িয়ত মদ্মিয মসগারেি ফুাঁকরত ফুাঁকরত অমফস িামিে িরয় এতক্ষন কািও 

শুরু করে মদ্রয়রছ। ঘস ঘতা আে ঘসমন্টরিন্টাল িাঙ্গালী ঘিরয় নয়।”৩২ 
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     নরেন্দ্রনাথ মিরেে ‘ঘিেমিরেস’ (১৩৫৭) গরেও ঘদ্িিারগে িেিতমীরত মনম্ন-িধ্যমিত্ত িমেিােগুমলে 

অথমসাংকরিে মচে উরঠ এরসরছ। এিাং ঘসই অথমসাংকি ঘথরক িাাঁচরত িহু িধ্যমিত্ত িমেিারেে ঘিরয়ো চাকমে কেরত 

িাধ্য িরয়মছল। আরলাচয গরে ঘকোেী দিরলরন’ে স্ত্রী এক িামলকা মিদ্যালরয়ে ঘিেমিরেস। িেুিােি, িাড়াে 

িুমদ্ে ঘদ্াকারনে ধ্াে িাকীরত িিমমেত সুব্রত ‘িামসক িাইরনমি প্রথি দ্ি মদ্রনে িরধ্যই মনঃরিষ িরয়’
৩৩
 ঘগরল 

সাংসাে চালারনাে িরনয তখন িেসা কেরত িয় স্ত্রীে িাস্টােীে িাকায়। সাংসারে অরথমে িানািামন থাকরলও তা মকন্তু 

দ্াম্পতয সাংকরিে কােে িয়মন। দিরলন-সুপ্রীমতে দ্াম্পতয সাংকরিে িূল কােে সািামিক ঘক্ষরে িুরুরষে িযমি-

িমেচরয়ে প্রাধ্ানয িমনত ইরগা। মিদ্যায়, িুমদ্ধরত আে িাকা ঘোিগারে দিরলন, সুপ্রীমতে ঘচরয় এমগরয় থাকরলও 

তিু তাে সািামিক িমেমচমতে িায়গামি িল ঘস ঘিেমিরেরসে স্বািী। িাড়াে ঘলারকো সি িৃিত্তে সিাি তারক 

ঘসই িমেচরয়ই ঘিমি ঘচরন। এইিারি স্ত্রীে িমেচরয় িাাঁচরত চায়মন দিরলন। এইরূি ঘিৌরুষরত্বে িাথা নত িওয়াে 

মিষয়মি ঘিরন মনরত িারেমন ঘস ঘকানিারিই। মঠক এই িায়গা ঘথরকই স্ত্রীে প্রমত মিরিষ ও দ্াম্পতয সাংকরিে শুরু 

দিরলরনে িীিরন— 
 

“ঘিেমিরেরসে স্বািী। এ িাড়ায় এই তাে একিাে িমেচয় িরয় দ্াাঁমড়রয়রছ আিকাল। স্কুরলে ছােীো, 

তারদ্ে অমিিািরকো, মিচারেে আে তারদ্ে স্বািীোই নয়, ঘগায়ালা, িুমদ্, কয়লাওয়ালা, ঘেিন িরিে 

িামলক িযমন্ত তারক ওই িমেচরয়ই ঘচরন। িাসা ঘিেমিরেরসে, সাংসাে ঘিেমিরেরসে, স্বািী 

ঘিেমিরেরসে। এ িাড়ায় সুপ্রীমত িুখুরযয সিমামধ্ক িনমপ্রয়া। প্রায় আধ্ারনেী ঘগারছে িমিলা। আে দিরলন 

শুধ্ু সুপ্রীমতে স্বািী, স্ত্রীনাি-ধ্নয িুরুষ, অথচ মিদ্যায়, িুমদ্ধরত, উিািমরন দিরলন সুপ্রীমতে ঘচরয় অরনক 

ওিরে, তিু এখারন ঘস অখযাতনািা, প্রায় অজ্ঞাতনািা। এ িাড়া ঘছরড় মদ্রত িরি দিরলনরক, সুপ্রীমতরক 

ছামড়রয় মনরত িরি। আিযম, সুপ্রীমতও ঘযন চায় না দিরলন এ িাড়ায় িমেমচত ঘিাক, তারক ঘলারক িানুক, 

মচনুক, মনরিে খযামতে আড়ারল স্বািীরক ঘযন ঘস সমেরয় োখরত চায়। স্ত্রীে ওিে অদ্ভূত এক ধ্েরেে 

মিরিষরিাধ্ কেল দিরলন।”৩৪ 
 

     অথচ এক সিয় এই সুপ্রীমতে নািিা িৃমথিীে কারছ মিখযাত করে ঘতালাে িনয মক না করেরছ ঘস। তখনও মিরয় 

িয়মন। সুপ্রীমতে নািরক িড় করে ঘতালাে িনয ঘসই সিয় ছািাে অক্ষরে তাে নারি কমিতা মলরখরছ দিরলন। এই 

মনরয় সুপ্রীমত প্রমতিাদ্ কেরল উরে দিরলন িামনরয়রছ– ‘ও নািিা মক ঘকিল ঘতািােই। এরত আিাে স্বত্ব আরো 

ঘিমি।’
৩৫
 মকন্তু ঘসই ঘপ্রমিক িধ্যমিরত্তেই মিন্ন স্বরূি ধ্ো িরড় যখন ঘস মিিামিত, যখন ঘস সুপ্রীমতে স্বািী। শুদ্ধ 

িালিাসাে সম্পরকম ঘপ্রমিকাে নাি-োক, খযামতরক হৃদ্রয় ঘয প্রসন্নতা িারগ িধ্যমিরত্তে িমিল দ্াম্পতয সম্পরকম তা 

অন্তমিমত িয়। এই সম্পরকমে স্বািামিক েীমতমি িল স্ত্রী দ্াসী রূরি স্বািী নািক িুরুষ ঘদ্িতাে িদ্ানত িরয় থাকরি 

এিাং ঘস িমেমচত িরি অিুরকে স্ত্রী, অিুরকে ঘছরলে িা ইতযামদ্ রূরি। ঘসই স্বািামিকতাে িাইরে মগরয় যখন স্ত্রীে 

িমেচয় মনরয় িাাঁচরত িয় তখন িধ্যমিত্ত িাঙামল ঘিৌরুরষে অন্তরে জ্বালা ত সৃমষ্ট িরিই। দিরলন চমেরেে ঘক্ষরেও 

মঠক তাই িরয়রছ।  রে-িাইরেে িাস্তমিকতায় স্ত্রীে িযমিত্ব িড় িরয় ঘদ্খা মদ্রল প্রমত িুিূরতম অিিারনে যন্ত্রোয় দ্গ্ধ 

িরয়রছ দিরলরনে িুরুষত্ব। তাই ঘদ্মখ স্কুরলে ঘসরক্রিােী অনুকূল িািুে সরঙ্গ স্ত্রীে সম্পকম আিাতিারি িছি না 

িরলও যখন স্ত্রীে প্রিল প্রতাি িযামিত্ব অনুকূল িািুে কারছ মিনীত িরয় দ্াাঁমড়রয়রছ তখন তা আনি মদ্রয়রছ 

দিরলরনে িুরুষ হৃদ্য়রক— 
 

“মফরক িলরদ্ েরঙে িামড় ি’ঘে মিঠ ি’ঘে একোি চুল ছমড়রয় ঘসরক্রিােীে ঘিমিরলে ধ্ারে দ্াাঁমড়রয় 

েরয়রছ সুপ্রীমত। দ্ী ম তনুরদ্ি মিনরয় আনম্র। িমঙ্গমি অনুেিাে না ঘিাক, অনুগৃিীতাে। িরন িরন িাসল 

দিরলন, ঘকাথায় ঘসই ঘিেমিরেসী প্রতাি। িুরুরষে কারছ িাথা ঘনায়ারত িরয়রছ স্ত্রীরলাক-ঘক। িুিূরতমে 

িনয অনুকূল সেকারেে সরঙ্গ এক ধ্েরেে সামন্নধ্য, অমিন্নতা অনুিি কেল দিরলন।” ৩৬ 
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     িেিুরুরষে কারছ আিন স্ত্রীরক িাথা ঘনায়ারত িরলও তারত িুরুষরত্বে িয় এিাং তা ঘথরক দিরলরনে িরন ঘয 

আনি উিলমব্ধ তা িাঙামল িধ্যমিরত্তে মিকৃত ঘিৌরুষ ঘচতনাে অন্তঃসাে িূনযতারকই প্রদ্িমন করে। অনযমদ্রক 

সুপ্রীমত চমেেমি স্ত্রী মিরসরি, মিদ্যালরয়ে প্রধ্ান মিমক্ষকা মিরসরি যরথষ্ট দ্াময়ত্বিীল চমেে। সরিমািমে তৎকালীন 

সিরয়ে িূলযরিারধ্ে অিক্ষয় িরিম যখন প্রায় সি িধ্যমিত্ত চমেেগুমলে মনি স্বাথম িূেরে িযস্ত, মঠক তখন দ্য়ািেিি 

সিানুিূমত ও িানমিকতাে গুরে উজ্জ্বল এক চাকুমেেতা মিমক্ষতা চমেে রূরি উিমস্থত িরয়রছ ঘস। আিো ঘদ্মখ 

স্কুরলে মিচােরদ্ে দু-িারসে িাইরন িাকী থাকা সরত্বও স্কুল ঘসরক্রিােী ঘয ঘচক সই করেরছ তারত সিাে এক 

িারসে িুরো ঘিতন ঘদ্ওয়া সম্ভি নয়। এিতিস্তায় মনরিে প্ররয়ািরনে কথা িুরল অরনযে প্ররয়ািনরক িড় করে 

ঘদ্খরত মগরয় মনরিে প্ররয়ািরনে প্রায় সি িামসক ঘিতরনে িাকা মদ্রয় ঘদ্য় সুপ্রীমত— 
 

“প্রথরি মনরিে এক িারসে িাইরনিা আলাদ্া করেই ঘেরখমছল সুপ্রীমত। মকন্তু ঘিমিক্ষে োখরত িারেমন। 

অরঙ্কে মিচাে অিলা দ্ত্ত প্রায় কাাঁরদ্া কাাঁরদ্া িিাে ঘিা, ‘এই চমিি িাকায় আিাে মক িরি মদ্মদ্। ওাঁে ঘয 

সাাং ামতক অসুখ। োিারেেই ঘয অরনক িাকা িাওনা। আেও অন্ততঃ ঘগািা কুমড় িাকা আিারক মদ্ন। 

আিাে কারছ এে িে ঘথরক আে ঘকান গামফলমত িারিন না। খুি ঘখরি িড়াি।’ িরনে িাকা ঘস না মনরয় 

ছাড়ল না। তােিে এল নীমলিা োয়। ঘেখা ঘিৌমিক, উিা চন্দ্র। কারো স্বািীে চাকমে ঘনই, কারো িািাে 

িাইরন কািা ঘগরছ। সকরলেই ধ্ারে-ঘদ্নায় অসুরখ-মিসুরখ অচল। েিা িসু, সমিতা ঘসন, লমলতা 

চক্রিতমীেও একই দ্িা। দিরলরনে মদ্রক তামকরয় োসিমে িলল, ‘দ্াদ্ািািু, এিন ঘিাকা ঘিরয়িানুষ আমি 

আিাে িারিে িরমও ঘদ্মখমন। মদ্রত মদ্রত সি ঘিষ। ...ফুরুরত ফুরুরে ঘিরষ যখন ঘগািা িাাঁরচক িাকা 

িামক, আমি িাত ঘচরি ধ্েলাম – কে মক মদ্মদ্িমে। কালই ঘয িাাঁমড় চড়রি না। ঘেিরনে িাকািা অন্তত 

োখ।’৩৭ 
 

     আসরল এিারিই স্বাথমসিমস্ব িধ্যমিত্ত সিারিে িারঝ িযমতক্রিী িরয় ওরঠ সুপ্রীমতে। এিাং ঘিষ িযমন্ত সুপ্রীমত 

এই উদ্ােতাে িরধ্যই স্ত্রীে প্রমত মিশ্বাস ও িালিাসাে উমীলরনে িধ্য মদ্রয় দ্াম্পতয সাংকরিে সিাধ্ারনে ইমঙ্গত 

মদ্রয়রছন গেকাে। 
 

     চমিরিে সিকালীন সিরয় িাস্তিতাে িমিরত দ্াাঁমড়রয় মনম্ন-িধ্যমিত্ত ঘেমেে এক চাকুমেেতা নােীে ঘপ্রি-

িনস্তরত্বে এক মিন্ন স্বরূি অমঙ্কত িরয়রছ ‘ঘচক’ গরে। নরেন্দ্রনাথ মিরেে ‘মিকে’ গরেে িরতা ঘপ্রি এখারন 

শুদ্ধাচােী নয়। মনতয মদ্রনে ঘধ্াাঁকািামিে আগুরন দ্গ্ধ িরয় ঘপ্রি এখারন অরনকিা আরিগ শুনয িরয় িযমি িীিরনে 

চামিদ্া িূেরেে উিায় মিরসরি িযিহৃত িরয়রছ। গরেে নাময়কা সেসী দ্রত্তে িামড়ে অিস্থা ঘিারিই িাল নয়। িৃদ্ধ 

রুগ্ন িাি আরগ চাকমে কেত এক িারচমন্ট অমফরস মকন্তু মিসািিে সািানয ঘগালিাল িওয়াে দ্রুে ঘস চাকমে যায়। 

তােিে ঘথরক অসুখ-মিসুখ ইতযামদ্ কােরে তাে আে চাকমে কো িরয় ওরঠমন। অনযমদ্রক স্বািীে সঙ্গী  ে কেরত না 

ঘিরে মদ্মদ্ অতসীও ঘছরলরক মনরয় িারিে িামড়রত চরল এরসরছ। তাই খামনকিা িাধ্য িরয়ই িমেিােরক িানরত 

সেসীরক িামড়ে িাইরে মগরয় চাকমে মনরত িরয়রছ। স্বািামিকিারিই এখারনও চমিরিে দ্িরকে িধ্যমিত্ত িনন 

আিন িদ্রয়ানাে সাংস্কাে িিত নােী িরয় সেসীে িাইরে মগরয় চাকমেরত আিমত্ত করেরছ—  
  

“প্রথরি অিিয খুি আিমত্ত করেমছরলন সেসীে িািা। ঘিরয়রক মকছুরতই িুরুষরদ্ে অমফরস চাকমে কেরত 

মদ্রত চানমন। িরলমছরলন, না ঘখরয় িেরিন, আধ্রিিা ঘখরয় থাকরিন ঘসও িারলা, তিু ঘিরয়রক 

আগুরনে িরধ্য আে িাঠারিন না।” ৩৮ 
  

     মকন্তু ঘিষ িযমন্ত মনরিে সঙ্কে ধ্রে োখরত িারেনমন সেসীে িািা। কােে ঘয ঘকারনা িানুরষে কারছই ‘না 

ঘখরয় িো সিি নয়, আধ্রিিা ঘখরয় থাকা আেও কমঠন।’
৩৯
 আে এই আধ্রিিা খাওয়াে কমঠন সিরয় িধ্যমিরত্তে 

িদ্রয়ানাে সাংস্কাে গুমল সি িানালা মদ্রয় িামলরয় যায়। তাই ইচ্ছাে মিরুরদ্ধ, রুমচে মিরুরদ্ধ অিরিরষ ঘছরড় মদ্রত 
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িরয়রছ ঘিরয়রক।’
৪০
 প্রথরি িাড়াে িাইস্কুরল িাস্টামে তােিে তা ঘছরড় কলকাতাে ক্লাইি ঘোরেে এক নািিাদ্া 

সদ্াগেী অমফরস িাইমিস্ট। িামসক িাইরন প্রায় আমি িাকা। তরি ‘মঠক ঘযাগযতাে ঘিারে নয়, অনুকম্পা আে 

সিানুিূমতে িােী িরয়ই সেসী অমফরস ঢুরকমছল।’
৪১
 তাে চাকমে িিাে ঘিছরন মছল ঘকাম্পানীে এক িমিলা 

অগমানাইিারেে সুিামেি। এ প্রসরঙ্গ িলা যায় িাঙামল িধ্যমিত্ত ঘেমে ঘযখারনই ঘযাগযতাে প্ররশ্ন আিরক ঘগরছ 

ঘসখারনই মনি স্বাথম অরনযে সুিামেি ও অনুকম্পারক িযিিাে করেরছ। িহু অতীতকাল িরত এমি এই ঘেমেে খুি 

সাধ্ােে দিমিষ্টয। 
 

     একামধ্ক িুরুরষে িারঝ একিন ঘলমে িাইমিস্ট মিরসরি কাি কেরত মগরয় প্রাথমিক িারি আড়ষ্টতা ও 

ইতস্ততাে সম্মুখীন িরত িরয়রছ মঠকই তরি মনি িযমিরত্বে গুরন এিাং সিকিমী সুমিিরলে সািচরযম সেসী তা 

কামিরয় উরঠরছ খুি সিরিই। ধ্ীরে ধ্ীরে এই সুমিিরলে সরঙ্গ এক ঘোিামন্টক ঘপ্ররিে সম্পকম েমচত িয় সেসীে 

িীিরন। সুমিিরলে ঘপ্রি সেসীে চাকমে িীিরনে একাকীত্বরক ঘ াচারনাে িািািামি তারক তাে কিমিীিরন যরথষ্ট 

স্বািলম্বী করে ঘতারল। মকন্তু সেসীে কারছ ঘপ্রি মছল িীিরনে িড় লক্ষযরক িািাে উিায় িাে। তাই সুমিিরলে 

মনখাদ্ িারলািাসারক উরিক্ষা করে সিয়-সুরযাগ িুরঝ অনয ঘকারনা লক্ষযিস্তু মস্থে কেরত তাে িারধ্ না। তােিরে 

ঘপ্রি িাধ্যিিা যমদ্ একগুচ্ছ উিিাে ও আমথমক িুেস্কারেে প্রমতশ্রুমত মনরয় আরস আে িােিা যমদ্ িয় ঘকাম্পামনে 

ঘিনারেল িযারনিাে তরি মনম্ন-িধ্যমিত্ত িমেিারেে এক ঘিরয়ে কারছ ঘসই ঘলাি সািলারনা অসম্ভি িরয় িরড়। 

িযারনিাে নিনী চযািামিমে কারছ ঘপ্রি নািক িস্তুমি ঘয দদ্মিক িাসনারক চমেতাথম কোে নািান্তে িাে তা ঘিরনও 

সেসী ঘস্বচ্ছায় ঘপ্রি-ঘপ্রি ঘখলা করে ঘদ্ি মদ্রয়রছ। তােিরে ঘসই ঘখলাে িারিে মচহ্নরক মনি গিম িরত 

প্ররযািনানুসারে িুরছ মদ্রয়রছ সেসী। তােিে ঘসই ঘপ্ররিে ঘখলাে ঘিরষ নিীন চযািামিমে মিরয় মঠক িয় দ্মক্ষে 

কলকাতাে প্রখযাত িযাঙ্কারেে ঘিরয় িিতা িুখািমীে সরঙ্গ। তরি এই সিস্ত মকছুে ঘিরষ সেসী মকন্তু ঠরক যায়মন। ঘস 

দ্ে কষাকমষ করে আিনাে িাওনািা আদ্ায় করে মনরয়রছ মঠক। আসরল মনরিে প্রতযক্ষ িীিন অমিজ্ঞতায় সেসী 

উিলমব্ধ করেরছ ঘপ্রি-িারলািাসা ঘিমিেিাগ ঘক্ষরে মনম্ন-িধ্যমিত্ত নােীরদ্ে ঠমকরয় মদ্রয় যায়। তাে মনরিে মদ্মদ্ে 

িীিনিাই এে সি ঘচরয় িাল উদ্ািেে। তাই সেসী িামনরয়রছন— 
 

“ঘছরলরিলা ঘথরকই িরন িরন িািতাি– িাড়াে সাধ্ােে ঘিরয়রদ্ে িত িি না, অনযেকি িি। অরনক 

দ্ূে অিমধ্ িড়ি, অরনক িড় চাকমে কেি। মকছুরতই মদ্মদ্ে িত ঠকি না। প্রথি প্রথি িামে মিাংসা িত 

মদ্মদ্রক, আিাে ঘচরয় সিাইে কারছ ঘঢে ঘিমি তাে আদ্ে। খুি মিাংসা কেতাি তারক। তােিে িড় িরয় 

ঘদ্খলাি ঘস ঘিাকা। যত ঘিমি সুিে, তত ঘিমি ঘিাকা। তাে ঘিাকামিে সুরযারগ আিারদ্ে আত্মীয় ঠমকরয় 

ঘগল। 

...সেসী িরল চলল, অরনক িাকা, অরনক গয়না-গাাঁমি  ুষ মনরয় ঠকারলন িািাইিািু। প্রথরি িলরলন 

ওসি িাইন্ড করেন না, মকন্তু ঘছরল িওয়াে সরঙ্গ সরঙ্গ গয়না-গাাঁমি ঘকরড় ঘেরখ তামড়রয় মদ্রলন।”৪২ 
 

     তাই ঘকানিারিই িুরুরষে ঘপ্ররি ঠকরত চায়মন সেসী। িাইরেে চাকমে িীিরন অরনক িুরুষ তাে কারছ ঘ াঁষরত 

ঘচরয়রছ। ঘকাথাও এমড়রয় মগরয়, িা রুরখ দ্ামড়রয় িা অিদ্রতাে িান করে, ঘকাথাও িা ঘপ্ররিে অমিনয় করে িীিন 

দতেী কেরত ঘচরয়রছ ঘস। তাে ঘপ্রি ও গিমিারতে মিষয় গুমলরত িমেিারেে সকরলে িমঙ্কত িরন প্রশ্ন িাগরলও 

সেসীে কারছ িরন িরয়রছ ‘এও চাকমে।’
৪৩
 অনযানয সাধ্ােে মনম্ন-িধ্যমিত্ত ঘিাকা ঘিরয়রদ্ে িত ঘস মনি িীিনিারক 

িুরুষতামন্ত্রক সিাি িযিস্থাে িাতাকরল সাঁরি মদ্রত চায়মন। সিাি-অমিজ্ঞতা িামেত তাে একরোখা িরনািািিাই 

তারক অরনযে অরনক আলাদ্া করে অননযা করে ঘতারল। তাই সেসীই ঘিরেরছ নিীন িুখামিমে কাছ ঘথরক দ্ি 

িািাে িাকাে ঘচক মনরিে নারি মলমখরয় মনরত। ‘িীিরন কাউরক এত ঘখসােত মতমন ঘদ্নমন।’
৪৪
 তরি উিরে শুষ্ক 

িরলও সেসীে হৃদ্রয়ে গিীরে সমতযকারেে ঘপ্ররিে আরিগ ঘয একদ্ি করেই মছল না তা নয়। সুমিিরলে মনখাদ্ 

িারলািাসাে প্রমত দ্ূিমলতা িিতই ঘস মফরে এরসরছ ঘসই সুমিিরলে কারছই। সুমিিরলে প্রমত গিীে আস্থা ও মিশ্বাস 
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আরছ িরলই ঘসই দ্ি িািাে িাকাে ঘচরক সুমিিরলে নািিাও এনরোসম করেরছ। ঘিষ িযমন্ত ঘস মনখাত ঘপ্ররিেই 

িয় ঘ ামষত িয় গরেে ঘিরষ তারদ্ে দুিরনে মিলরনে ইমঙ্গরতে িধ্যমদ্রয়। 
 

     উি গেগুমল ছাড়াও ‘চাকমে’ গরেে িাধ্িী, ‘িসন্তিঞ্চি’ গরেে সুমিতা, ‘অিোহ্ণ’ গরেে িয়ন্তী ঘিাস সি 

আরো িহু গরে িধ্যমিত্ত চাকুমেেতা নােীরদ্ে িীিন সাংগ্রারিে িহুিামেক িীিন মচে নরেন্দ্রনাথ মিরেে কলরি 

িিমস্পিমী িাষায় িমেমত িরয়রছ। মিাংি িতরকে চারেে দ্িরক িাঙামল িধ্যমিরত্তে োষ্ট্র িীিন, সিাি িীিন, 

িামেিামেক িীিন, ঘিিাগত অিস্থান, সাংস্কাে-িূলযরিারধ্ে এক  ূেমািতমিয় িমেমস্থমতে িারঝ স্বািলমম্বতাে িরথ িা 

িাড়ারনা চাকুমেেতা নােীরদ্ে অিস্থানরক গেকাে আিন িযমরিক্ষে ও সুগিীে অন্তদ্ৃমমষ্টরত ফুমিরয় তুরলরছন। 

সাংকিিয় িমেমস্থমতরত মনরিে ও মনরিে িমেিারেে ঘিি চালারনাে লড়াইরয় িুরুষরদ্ে িািািামি িহু িধ্যমিত্ত 

কুললক্ষ্মী নােীরদ্ে ঘসমদ্ন িীিন যুরদ্ধ ঝাাঁমিরয় িড়রত িরয়মছল ঘসমদ্ন। লড়াইিা িমেিারেে িনয িরলও তারদ্ে 

লড়রত িরয়মছল আিন িমেিাে ও সিারিে মিরুরদ্ধও। ঘসই কমঠন লড়াইরয়ে িারঝ দ্াাঁমড়রয় থাকা িধ্যমিত্ত 

চাকুমেেতা নােীরদ্ে িাস্তি িীিনাখযারনে সাথমক দ্রষ্টা ও মনিুন মিেী িরলন নরেন্দ্রনাথ মিে।  
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