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আশালতা স িংহের গহে নারী
াগসরকা ঘ াষ
সশক্ষক, গহেরকাটা উচ্চ বাসলকাসবদ্যালে (উ.মা.), জলপাইগুসি, পসিমবঙ্গ, ভারত
Abstract
In literature, woman character is very much preferred by the authors. Crisis-painsufferings-deprivation— the various shades of a female character are explored by different
authors from different angles. But, when the same is done by a female writer, it reaches at
another level as the writer herself belongs to the same community. The present article
attempts to draw the picture of bengali women in the first half of twentieth century by
emphasizing their status in family and society on the basis of some selected stories (‘Narir
Mulya’, ‘Kalo Meye’, ‘Chha’bachhar Pare’, ‘Jatra’, ‘Meyemanush’, ‘Rannaghar’, ‘Atithi’,
‘Badabou’, ‘Motar Kena’, ‘Nari-Charitra’, ‘Byaktitwa O Prem’) of Ashalata Singha.
Keywords: Ashalata Singha, Status of Women, Family and Society.

নর-নারীর একত্র পথচলার মধ্য সদ্হে যাত্রা শুরু মানব ভযতার। ূচনার ঘ ই প্রাক-লহে নারী-পুরুষ সিল
পরস্পহরর ম্পূরক। এহদ্র ঘযৌথ অবদ্াহনই এসগহে চহল ভযতার রথ। সকন্তু পরবততীহত পুরুষতহের উত্থাহন
নারীর ামাসজক অবস্থাহনর অবনমন হট। িন্দপতন েে তাহদ্র সিসলত পথচলাে। ক্ষমতার ঘমরুকরহের ফহল
নারী পুরুহষর অধ্ীনস্থ েহে পহি। নারীর অসধ্কার, স্বাধ্ীনতা, গসতসবসধ্ মস্তই সনেসেত েে। ামাসজক এই
ববষহমযর িসব ইসতোহ র পাশাপাসশ াসেহতযও মানভাহব উহে আহ । াসেহতযর একসট গুরুত্বপূেত সবষে নারী ও
নারীর িংকট। প্রহতযক স্রষ্টা সনজস্ব দ্ৃসষ্টহকাে ঘথহক নারীহক ফুসটহে ঘতাহলন সনজ াসেহতয। তহব নারীর বঞ্চনাযেো-আসতত এক সভন্নমাত্রা লাভ কহর নারীর রচনাে। আহলাচয সনবহে বািংলা াসেহতযর স্বোহলাসচত কথাকার
আশালতা স িংহের গহে সবিংশ শতাব্দীর প্রথমাহধ্ত বাঙাসল মাজ-পসরবাহর নারীর অবস্থাহনর একসট ঘরখাসচত্র
অঙ্কহনর ঘচষ্টা করা েহেহি।
‘নারীর মূলয’ (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) গহে আশালতা স িংে আমাহদ্র মাহজ নারীর প্রকৃত অবস্থান স্পষ্ট কহরহিন।
গহের শুরুহত ঘদ্সখ, গেকথক সমস্টার মুখাসজতর প্রসতহবশীর বাসিহত পুত্র ন্তান জন্মাহনাে আনন্দ ূচক শাাঁখ ঘবহজ
ওহে। সতনসট ঘমহের পর নীরজার এই পুত্র ন্তাহনর জন্ম। তৃতীেবার ঘ যখন ঘগালাপফুহলর মহতা ফুটফুহট একসট
ঘমহের জন্ম ঘদ্ে; তখন দ্াইহের শত অনুহরাহধ্ও ঘ ই ঘমহের সদ্হক তাকাে না, মুখ সফসরহে শুহে থাহক। কাাঁদ্হত
কাাঁদ্হত নীরজা বহল ‘ঘমহের মুখ আর ঘযন আমাহক ঘদ্খহত না-েে, এই আশীর্ব্তাদ্ ক’ঘরা সদ্সদ্’১। বুঝহত অ ুসবহধ্
েে না, ঘকান যেো ঘথহক একজন মা সনজ ন্তাহনর মুখ ঘদ্খহত অস্বীকার কহরন। বাঙাসল পসরবাহর ঘমহে ও
ঘিহল ন্তাহনর মহধ্য আকাশ-পাতাল পাথতকয। ঘিহল ন্তান েহল পসরবাহরর ঘলাকজন যতটা খুসশ েন, ঘমহে ন্তাহনর
আসবভতাহব ততটাই ঘশাকগ্রস্ত েহে পহিন। আর এর দ্াে বততাে ঘমহের মাহের ওপর। পসরবাহর ঘমহেসট ঘযমন
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ঘকাহনা অভযথতনা পাে না, ঘতমসন অপরাধ্ী েহে থাকহত েে তার মাহক। সতনসট ঘমহে ন্তাহনর জন্ম ঘদ্ওোে
নীরজাহকও শাশুসির ঘখাাঁটা ও স্বামীর মুখভাহরর জ্বালা েয করহত েে। আর ঘ ই কারহেই নীরজার কাহি
কনযা ন্তান এহতা অনাকাসিত।
সমস্টার মুখাসজতর একসটমাত্র ন্তান এবিং ঘ ঘমহে। তহব ঘিহল-ঘমহের মহধ্য সতসন পাথতকয কহরন না। ঘমহে
ঘশাভার সশক্ষাদ্ীক্ষার যথাযথ বযবস্থা কহরন। সকন্তু ঘশাভার মা কনযা ও পুত্র ন্তাহনর সবহভদ্ ম্পহকত বতদ্াই হচতন।
ঘমহেহক ঘবসশ আদ্র-আহ্লাদ্ সদ্হত সতসন ঘযমন ভে পান, ঘতমসন মাস্টারমশাই ঘশাভাহক বসকিু যুসি-তকত সদ্হে
সবচাহরর সশক্ষা সদ্হল তারও সবহরাসধ্তা কহরন। তার েতাশা ও ভহের কারে স্পষ্ট তার বিহবয—

“মা-বাহপ ঘমহেহক শুধ্ু আদ্রই সদ্হত পাহর সকন্তু তার ভাগয ত আর গহি সদ্হত পাহর না। …এ ত আর
ঘিহল নে ঘয, ঘজার খাটহব। যা খুসশ করহত পারব। তাই দ্াই ভহে ভহে থাসক। বকহল মহন কষ্টও েে,
অথচ আদ্র সদ্হতও ভহে বুক কাাঁহপ।”২
ঘবাঝা যাে, ঘমহের ভসবষযৎ সববাসেত জীবহনর প্রসতই ঘশাভার মা ইসঙ্গত কহরহিন। বাঙাসল মাহজ ঘমহের
সবহের পর তার ওপর আর বাবা-মাহের ঘকাহনা অসধ্কার খাহট না। ভাহলা পসরবার ও স্বামী ঘপহল ঘমহেসট ুহখ
থাহক, না েহল তার দুহভতাহগর অন্ত থাহক না। ঘ ই কারহেই মা-বাবা ঘমহে ন্তানহক এমনভাহব গহি তুলহত চান,
যাহত শ্বশুরবাসিহত মাসনহে চলহত তার ঘকাহনা অ ুসবহধ্ না েে। কনযা ন্তানহক তাই ঘিাহটা ঘথহকই অসভভাবহকরা
যুসি-তকতেীন অেভসির সশক্ষাে সশসক্ষত কহর তুলহত চান। ঘশাভার মাও এর বযসতক্রম নন।
সমস্টার মুখাসজতর বাসিহত ঘবিাহত আ া সমহ গুপ্তা ও সমহ দ্াহ র ঘমহে যথাক্রহম স্কসটশ চাহচত সব.এ. ও
ঘবথুহন আই.এ. পহি। পিাহশানার পাশাপাসশ তারা গান গাওো, এস্রাজ বাজাহনা, ঘটসন ঘখলা, হবহতই পারদ্শতী।
ঘমহেহদ্র সশক্ষাদ্ীক্ষার প্রসত অসভবাবকহদ্র এই যত্নশীলতা মহন আশা জাগাে ববসক! তহব সমহ গুপ্তা ও সমহ
দ্াহ র কহথাপকথহন উহে আহ প্রকৃত তয। পিাহশানার বযাপাহর সবহশষ হচতন বহলই ঘয তারা ঘমহেহদ্র
পিাহেন, তা নে। তাহদ্রও প্রথম ও প্রধ্ান লক্ষয কনযা ন্তানহক ৎপাহত্র পাত্রস্থ করা। এহক্ষহত্র ঘকবলমাত্র
ুপাহত্রর অভাহব তারা অহনকটা দ্াহে পহিই ঘমহেহদ্র স্কুল-কহলহজ ভসতত কহরহিন।
প্রসতহবশী ঘবাহ হদ্র ঘমহে সনরুহক পাত্রপক্ষ অপিন্দ কহর ঘ গান না জানাে। সনরুও োল িািার পাত্রী নে।
এবার যাহত আর পূহবতর টনার পুনারবৃসি না হট, তার জনয ঘ উহেপহি লাহগ। গলাে ুর খুব একটা না
থাকহলও সদ্হন দুই-সতন ণ্টা ঘরওোজ কহর ঘমাহট সতন-চার মাহ ই ঘ ঘমাটামুসটভাহব একটা গাওোর জােগাে
চহল আহ । সনরু ও তার গান ঘশখার অদ্ময ঘচষ্টা ম্বহে কথহকর ঘবদ্নাগভীর উপলসি—

“এ শুধ্ু তার কাহি গান নে, জীবন-মরহের ম যা। ঘকান ঘখোলী বরপক্ষ আবার যসদ্ তাোহক ঘদ্সখহত
আস ো গান-জানার প্র ঙ্গ উহেখ কহর, তখন তাোহক সপিাইো দ্াাঁিাইহল আর চসলহব না। আমাহদ্র
ঘদ্হশর ঘমহেহদ্র ইোর বািা ম যা আর নাই। তাোর মূলয ঘয কতখাসন ঘ কথার চরম সবচার এই
কসষ্টপাথহরই যাচাই েইহব। যাচাই েইবার আর ঘকান উপাে, আর ঘকান পথ নাই।”৩
প্রকৃতই, আমাহদ্র ঘদ্হশ তথা বাঙাসল মাহজ ঘমহেহদ্র ঘযন এই একসটই গসত— সবহে। সবহেহতই নারী
জীবহনর চরম ও পরম াথতকতা, মূলয সনধ্তারহের একমাত্র মাপকাসে। ঘ সটহক পাসখর ঘচাখ কহরই তাহদ্র জীবহনর
অনযানয সবষেগুসল পসরচাসলত তথা সনেসেত েে। অথচ এসট ঘয ঘমহেহদ্র জীবহন ব মেই খুব ুখকর পসরেসত
সনহে আহ , এমন নে। বরিং চরম অসনসিত ভসবষযৎই সনসদ্তষ্ট কহর। তা হেও মাজ-পসরবাহরর এই একমুখী
সচন্তাধ্ারা তাহদ্র ঘচতনার জিত্বহকই প্রমাে কহর।
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“ইস্কুল ইস্কুল কহরই ঘগহল মা। ইস্কুহল পহি সক জজ ঘমসজষ্টর েহব না টাকা ঘরাজগার করহত েহব
ঘতামাহক?”৪
‘কাহলা ঘমহে’ (১৯৪০ সিস্টাব্দ) গহে স্কুহলর প্রসত অরুোর আগ্রে প্র হঙ্গ তার কাসকমা এই মন্তবয কহরন।
বাস্তসবকই, ঘমহেহদ্র সশক্ষাদ্ীক্ষা সবষহে এটাই ঘ কাহলর মাজ-মানস কতা। ঘমহেহদ্র স্বসনভতরশীলতার গুরুত্ব
ঘ সদ্হনর মাহজ মানযতা পােসন। অরুোহক পাত্রপক্ষ ঘদ্খহত আ হব। তাহদ্র আ ার ঘবশসকিু সদ্ন আহগ ঘথহকই
তার স্কুহল যাওো বে কহর ঘদ্ওো েে। তার জনয পুসষ্টকর খাওোর, পযতাপ্ত ুম, মুহখ মাখার প্র াধ্ন ামগ্রীর বযবস্থা
করা েে। সবহের ঘক্ষহত্র ঘমহেহদ্র বহচহে বহিা ঘদ্াষ সেহ হব যা সবহবচয েে, তা েল গাহের কাহলা রিং। অরুো
ঘ ই ঘদ্াহষই দুষ্ট। আর ঘ ই কারহে পাত্রপহক্ষর কাহি তাহক আকষতেীে কহর তুলহতই এত বযবস্থা। সকন্তু তারপরও
স্কুহলর ঘমধ্াবী িাত্রী অরুো সবহের পরীক্ষাে ঘফল কহর যাে। তার ুমুখশ্রী, সমসষ্ট গাহনর গলা, ইিংহরসজর জ্ঞান
সকিুই পাত্রপহক্ষর কাহি গুরুত্ব পাে না। বসকিুহক িাসপহে প্রধ্ান প্রসতবেক েহে ওহে তার গাত্রবেত। যসদ্ আর
ঘকাহনাসদ্নই তাহদ্র কাহলা ঘমহের সবহে না েে, ঘ ই আশঙ্কাে অরুোর বাবা-মা আবার ঘমহেহক স্কুহল পাোহত
শুরু কহরন, যাহত তাহদ্র অবততমাহন ঘ কহর ঘখহত পাহর। সকন্তু সবহের স্বপ্ন-কেনাে ামসেকভাহব েহলও
পিাহশানার প্রসত সকহশারী অরুোর মনঃ িংহযাগ নষ্ট েে। ুতরািং ঘদ্খা যাহে, ঘ কাহল সবহেহকই ঘমহেহদ্র
জীবহনরই প্রধ্ান উহেশয বহল মহন করা েহতা এবিং ঘ হক্ষহত্র ঘমহেহদ্র গুে নে, রূপই সিল প্রধ্ান সবহবচয। সববাে
নামক প্রসতষ্ঠাহন মানুষ সেহ হব ঘমহেহদ্র িাহনর স্থানসট ঘয কতটা ঘগৌে সিল, এখান ঘথহকই তা স্পষ্ট েে। আবার
সবহেহক গুরুত্ব সদ্হত সগহে ঘমহেহদ্র পিাহশানাও অপ্রসতেত ধ্ারাে অগ্র র েহত পারহতা না। ঘ কাহল ঘমহেহদ্র
আত্মপ্রসতষ্ঠা লাহভর পথসট ঘয ঘমাহটই ম ৃে সিল না, তা েহজই অনুমান করা যাে।
দ্যসববাসেতা ঘিাহটা ঘবান ুধ্ীরার হঙ্গ ঘদ্খা করহত ুনীসত বাহপরবাসি যাে। িং াহরর নানা ঝাহমলাে
জসিহে যাওোে প্রাে িে- াত বির পর তার এই বাহপর বাসি যাত্রা। ঘ খাহন যাওো প্র হঙ্গ বশশহবর নানা স্মৃসত
এক হঙ্গ নু ীসতর মহন সভি কহর আহ । অহনক সদ্ন বাহদ্ দুই ঘবাহনর ঘদ্খা েওোে তাহদ্র আনহন্দর ঘশষ থাহক
না। সকন্তু ঘকাথাে ঘযন তাল ঘকহট যাে। দুই ঘবাহনরই উপলসি—

“স্মৃসতর ঘ ৌন্দহযতয অবগােন কসরো তাোরা সেক ঘয বস্তুসট পাইবার আশাে উতলা েইো িুসটো আস োসিল
সেক ঘ ই বস্তুসট আর নাই। অতীত জীবনটা কেনার মহধ্য আহি, সকন্তু সেক তাোরই মাহঝ সফসরো যাইবার
আর পথ নাই।”৫
ুনীসত ও ুধ্ীরার অজ্ঞাত াহর তাহদ্র অতীতজীবহন ঘফরার পথ ঘরাধ্ কহর দ্াাঁিাে তাহদ্র বততমান
সববাসেতজীবন ও সচন্তা-ঘচতনা। বাহপরবাসিহত আত্মীে-স্বজন, বেু-বােব, ভাই-ঘবাহনর াহথ ঘদ্খা াক্ষাৎ,
গেগুজব, োস োট্টার পাশাপাসশ দুই ঘবাহনর একান্ত আলাপচাসরতাে স্বাভাসবকভাহবই উহে আহ স্বামী- ন্তাহনর
কথা, শ্বশুরবাসির প্র ঙ্গ। মাঝরাহত ঝহির দ্াপহট ুম ঘভহঙ উহে বহ ুনীসত তার সচরপসরসচত অভযস্ত গৃেস্থালী
ামলাহত বযস্ত েহে পহি। মুেূহততর জহনয েহলও বাহপর বাসিহত আ ার কথা ঘ ভুহল যাে। মন জুহি থাহক সনজ
িং াহরর সচন্তা। এক অদ্ভুত টানাহপাহিহন ভারাক্রান্ত েহে ওহে মন—

“বাহপর বািী আস হত াধ্ও যাে, সকন্তু ঘবসশসদ্ন থাসকহত ঘগহলই মহন টান ধ্হর। ঘ মহনর োজার
তন্তুহত গৃহের আকষতে জিাইো ঘগহি। মাঝ রাসত্রহত ঝহির দ্ৃহশয আহগকার মত মস্ত মন মুিপক্ষ
সবেঙ্গহমর মত িুসটো যাইহত চাে না। েোৎ মহন পসিো যাে ঘ ই একসট পসরসচত গৃহে এতক্ষে সক
েইহতহি, চাকররা যথা মহে রদুোর বে কসরোহি সকনা, পহরর সদ্ন কাহল উসেো ধ্ূলা ঝাসিহব
সকনা। েেহতা না ঘদ্খা ঘশানাে কাহজর কতই ত্রুসট েইহতহি। এ ব সচন্তা র্ব্তদ্াই আনাহগানা কসরহতহি।
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আহগকার সদ্হনর রে যমেী ঘ ই সকহশারীর পসরবহিত সচন্তাসিষ্টা িং ারভারাক্রান্তা এক প্রবীো জাসগো
উসেোহি। িং াহর এই সক সচরন্তন তয?”৬
অস্বীকার করার উপাে ঘনই, সববাসেতা বাঙাসল নারীর জীবহনর এসটই সচরন্তন তয। ঘযই মুেূহতত নারী স্বামীগৃহে
প্রহবশ কহর, ঘ ই মুেূতত ঘথহকই বাহপর বাসিহক ঘপিহন ঘফহল নতুন িং ারহকই ঘ আপন কহর ঘনে। তা
ওতহপ্রাতভাহব জসিহে যাে তার িার হঙ্গ। তাই দুই সদ্হনর জনয বাহপর বাসিহত এহলও তার মন পহি থাহক
সনজ গৃেস্থালীহতই।
গহে ঘদ্সখ ুনীসত সশসক্ষতা আধ্ুসনক নারী। তহব সশক্ষা তার মহনর িংস্কার দ্ূর করহত পাহরসন। তাই প্রসতসদ্ন
কাহল সশবপূজা কহর স্কুহল ঘযহত তার ঘিাহটাহমহে মাসলকার অ ুসবহধ্ েহলও পুেযমা ববশাহখ ঘ ঘমহেহক
সশবপূজা ঘথহক অবযােসত ঘদ্ে না। তার দ্ৃঢ় সবশ্বা ‘ঘমহে সশবপূজা কসরহব, আর ঘ ই তপ যার বহল বতবাসিত
স্বামী সমসলহব’৭। আ হল স্বামী ও িং ার লাভহকই নারীজীবহনর ঘমাক্ষ বহল মহন করা েে। ঘ খাহন ঘগৌে েহে
পহি নারীর সশক্ষালাভ। স্বসনভতরতা, স্বাবলসম্বতার সচন্তা ঘতা অহনক দ্ূহরর কথা। ঘযমন কহরই ঘোক আহগ সবহের পথ
প্রশস্ত করা দ্রকার। আনুষসঙ্গকভাহব সশক্ষালাভ েহলও ভাহলা, না েহলও ভাহলা। সশক্ষা বহিাহজার নারীর ভাহলা
বববাসেক ম্বে লাহভর োেক েহত পাহর। এর অসতসরি নারীজীবহন সশক্ষার গুরুত্ব ঘ কাহলর মাজ স্বীকার কহর
না। ুনীসতর মহনাভাহবও এই মাজ-মানস কতারই প্রসতফলন লক্ষ করা যাে। ভাই সনমতহলর হঙ্গ ুনীসতর
কহথাপকথহন উহে আহ নারী ম্বহে ঘ কাহলর তথাকসথত সশসক্ষত পুরুষ মাহজর মহনাভাব। সনমতল তার সদ্সদ্হক
বহল—

“ঘতামাহদ্র কাি ঘথহক পুরুষ জাসত যা দ্াবী কহর ঘ টা এক হঙ্গ স্কুল কহলহজ পিাও নে, এক হঙ্গ তকত
বা এক হঙ্গ চাকরী করাও নে। একটা বতবযাপী প্রশাসন্ত ও সিগ্ধতাই তাহদ্র ব ঘচহে বি চাওো
ঘতামাহদ্র কাহি।”৮
তার আরও বিবয—

“আধ্ুসনককাহল স্ত্রী-পুরুহষ অবাধ্ ঘমলাহমশার ফহল ঘমহেরা অহনক জােগাে ঘ ই সনসলতপ্ত দ্ূরত্ব ঘ ই েজ
ম্ভ্রমহবাধ্ রাখহত পারহি না; ঘ ঘবাধ্ মস্ত িংযম আর শালীনতার মূল কথা।”৯
‘ি’বির পহর’ (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) গহে সনমতহলর কথাবাততা ঘথহক ঘয সবষেসট স্পষ্ট েে, তা েল— সশক্ষা তার
জ্ঞাহনর প্র ার টাহলও সচন্তাভাবনার সবকাশ টাহত পাহরসন, অন্তত সনমতহলর মহতা সশসক্ষত পুরুষহদ্র, যারা
সনহজহদ্র সচন্তাহচতনার ীমাবদ্ধতা না বুহঝই নারী ম্বহে মতামত দ্াহন অকণ্ঠুসচি। নারীও ঘয পুরুহষর মহতাই
পূেতাঙ্গ মানুষ; আশা-আকািা, চাওো-পাওো, শরীর-মন সমসলহে তাহদ্রও ঘয স্বতে িা আহি; ঘকবল একসট
সবহশষ ঘশ্রসের (পুরুষ ঘশ্রসে) ুখ-স্বােন্দযসবধ্াহনই ঘয তাহদ্র জীবহনর াথতকতা সনভতর কহর না— সনমতহলর
মমহনাভাবাপন্ন পুরুহষরা তা ঘবাহঝ না। প্রশ্ন জাহগ, নারী সনহজও সক তা বুঝহত পাহর? ঘবাধ্ েে না। আর তাই
সনমতহলর হঙ্গ েমত প্রকাশ কহর ুনীসতর মহতা সশসক্ষত নারীও।
‘স্বামীর শুধ্ু ঘ বা করাই নে তাাঁর প্রসত কাজ ও সচন্তার গুরুভার বেন কহর তাাঁর প্রকৃত েচরী েওোর’১০
মানস কতা সনহে অ ীমা শ্বশুরবাসি আহ । ুন্দরী সশসক্ষতা অ ীমা কথাবাততা ও আচার-আচরহে াবলীল প্রসতভ।
সকন্তু রূপ বাহদ্ আর ঘকাহনাসটই তার শ্বশুরবাসিহত গুে সেহ হব সবহবসচত েে না। অ ীমার ঘিাহটা কহর ঘ ামটা
ঘদ্ওো, মাথার বামসদ্হক বাাঁকা স াঁসথ করা, োহত সি পরা, ঘবাবার মহতা মুখ বুহজ বহ না ঘথহক কহলর হঙ্গ
কথা বলা, প্রহশ্নর জবাব ঘদ্ওো, স্বামীর বেুহদ্র াহথ ইিংহরসজহত কথা বলা, সদ্হনর ঘবলাে কহলর ামহন
স্বামীহক ঘদ্হখও মাথাে কাপি না ঘদ্ওো— এই মস্তই প্রবল সনন্দা- মাহলাচনার সবষে েহে ওহে শ্বশুরবাসির
আত্মীে-পসরজন, সবহশষত শাশুসির কাহি। অ ীমার সশসক্ষত উদ্ারমনস্ক স্বামী শশাহঙ্কর ঘকবল একসটই দুবতলতা—
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মাহের কথার ওপর কথা বলার শসি তার ঘনই। আশােত েে অ ীমা। খুব দ্রুত ঘ উপলসি কহর, ‘ হরর বে
দ্রজা-জানালাই ভাহলা। বাঙ্গালী ঘমহের পহক্ষ ঘবশী ঘখালা আহলা-বাতা ভাহলা নে।’১১ ফহল স্বামীর জ্ঞানগভত
আহলাচনাে ঘ আর অিংশ সনহত চাে না, ারা সদ্হত পাহর না তার ঘরামযাসিক আহ্বাহন। ঘজযাৎিারাহত সতনতলার
িাহদ্র ঘখালা আকাহশর স্বগতীে বাতাবরে ঘিহি অ ীমা সনহজহক ীমাসেত কহর হরর চার ঘদ্ওোহলর মাহঝ।
‘যাত্রা’ (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ) গহে ঘলসখকা বাঙাসল নারীর এই সচরাচসরত পহথ যাত্রাহকই াসেসতযক রূপ সদ্হেহিন।
নারীর সশক্ষাদ্ীক্ষা, জ্ঞান-বুসদ্ধ, বযসিত্ব বই অথতেীন েহে পহি শ্বশুরবাসিহত পা রাখার হঙ্গ হঙ্গ। বসকিুহক
ঘখালহ পুহর, সনজস্বতাহক সব জতন সদ্হে, স্বপ্ন-আকািাহক অবদ্মন কহর পুতুল নাহচর পুতুল েওোই তাহদ্র
সনেসত।
‘ঘমহেমানুষ’ (১৯৪০ সিস্টাব্দ) গহে ঘলসখকা বাঙাসল মাজ-পসরবাহর ঘমহেমানুহষর যথাথত অবস্থান তুহল
ধ্হরহিন। প্রথম ঘশ্রসেহত আই.এ. পাশ করা লসলতার সবহে েে এক প্রকাণ্ড জসমদ্ার পসরবাহর। ঘমহেসবদ্াহের মে
মা লসলতাহক বহলন, “খুব াবধ্াহন, খুব বাধ্য নম্র েহে চলহব ওখাহন। এতসদ্ন পিা মুখস্ত ক’ঘর ফাস্টত েহে
এহ ি, ঘ কাজ ঘ াজা। সকন্তু এবার ঘযখাহন যা করহত যাে ঘ অত েজ নে। মুখস্ত সবদ্যাে কুলে না; ভগবাহনর
উপর সনভতর কহর ঘথহকা।”১২ িং ার-অসভজ্ঞ এক নারীর মুখ ঘথহক এই কথাগুসল আমরা শুনহত পাই, যা আমাহদ্র
জাসনহে ঘদ্ে শ্বশুরবাসি জােগাসট ঘমহেহদ্র পহক্ষ ঘমাহটই েজ োাঁই নে, সবহশষত ঘ কাহলর ঘপ্রসক্ষহত। ঘ খাহন
ভগবানই একমাত্র ভর া।
লসলতার শ্বশুরবাসির আত্মীে-পসরজন ও প্রসতহবশী মসেলাহদ্র গহের আ হর কান পাতহল জানা যাে,
ঘ সদ্হনর মাজ শ্বশুরবাসিহত ঘমহেহদ্র কাি ঘথহক সেক কী ধ্রহনর আচার-বযবোর প্রতযাশা করহতা। বাসির বউ
েহব নম্র-ধ্ীর-সস্থর-লজ্জাশীলা, বহিাহদ্র কথা মানয কহর চলহব, াদ্াস হধ্ভাহব কাপি পহর বহিা কহর ঘ ামটা
ঘদ্হব, পাহে আলতা পরহব, জুহতা নে। আত্মসবশ্বা ী বুসদ্ধমতী লসলতা এই মস্ত আদ্ব-কােদ্াই খুব েহজ আেি
কহর ঘনে। মন ঘথহক এই ব মানার ঘযৌসিকতা খুাঁহজ না ঘপহলও এইরকম বাসেযক সবষে সনহে তকত কহর িং াহর
অশাসন্ত ঘেহক আনার মহতা সনহবতাধ্ ঘ নে। সকন্তু লসলতা আেত েে ঘ ই িং াহর ঘমহেহদ্র প্রকৃত অবস্থান
উপলসি কহর। তার মহতা সশসক্ষত ঘমহেহক ঘয ঘ ই বাসিহত বউ কহর আনা েহেহি, তা তার সশক্ষাদ্ীক্ষহক গুরুত্ব
সদ্হে নে, পাহশর জসমদ্ারবাসির মযাসিকপাশ বউহের হঙ্গ প্রসতহযাসগতা কহর। ঘ বাসির পুরুষরা ঘকাহনাসবষহে
ঘমহেহদ্র কথা বলা পিন্দ কহর না, নারীহক ভাবহত পাহর না ঘমহেমানুহষর অসতসরি সকিু। এই ঘমহেমানুহষর
বুসদ্ধ, সবহবচনা বা মতামহতর প্রসত তাহদ্র ঘনই ঘকাহনা শ্রদ্ধা বা আস্থা। আর এই ঘক্ষহত্র বযসতক্রম নে লসলতার
স্বামীও। স্বাভাসবকভাহবই স্বপ্নভঙ্গ েে লসলতার। ঘ বাসির মসেলারা তা ঘখহল, গে কহর, ুসমহে অব র যাপন
কহর। বাইহরর জগহতর প্রসত তাহদ্র ঘকাহনা আগ্রে ঘনই। তাই লসলতা খবহরর কাগজ চাইহল বাসির
ঘিাহটাহিহলসটও অবাক েে। এমন দ্মবে পসরহবহশ োাঁসপহে ওহে লসলতার সশসক্ষত মন। ঘলসখকা এখাহনই গহের
ইসত ঘটহনহিন। সকন্তু আমাহদ্র বুঝহত অ ুসবহধ্ েে না, যত দ্মবেকর পসরহবশই ঘোক না ঘকন, জীবহনর ঘশষসদ্ন
পযতন্ত তাহক এখাহনই কাটাহত েহব, েেহতা জীবন্মৃত অবস্থাহতই। এখান ঘথহক তার মুসির ঘকাহনা পথ ঘনই।
ঘকননা ‘সেহভা ত’ শব্দসট আজহকর সদ্হন বহুলপ্রচসলত েহলও ঘ কাহলর মাহজ এর অসস্তত্ব প্রাে সিল না বলহলই
চহল।
নারী ম্পহকত পুরুহষর অনুরূপ মহনাভাহবর প্রসতফলন ঘদ্সখ ‘রান্না র’ (১৯৪১ সিস্টাব্দ) গহেও। স্ত্রী ুধ্ীরারা
রান্নার ত্রুসট ম্পহকত রহমহশর মন্তবয—

“ঘমহেমানুহষর পুরুষ াজহত ঘগহল এমনই েে। সনহজর যা কততবয। র- িং ার ঘদ্খা, রাাঁধ্াবািা এই বই
ভাহলা কহর কর, তা নে উসন ঘগহলন জামতাসনর যুদ্ধনীসত সনহে গহবষো করহত। খবহরর কাগজখানা এহল
ঘযন হুমসি ঘখহে তার উপর পিহব। আর লাইহেরী ঘথহক ঘরাজ ঘরাজ অত বই আসনহেই বা পিা ঘকন?
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ঘমহে মানুহষ সদ্বারাসত্র বই কাগজ সনহে মে েহে থাকহল র-দুহোহরর এমনই সিসর িাাঁদ্ েে বহট।
তাইহতই ঘকান সজসনহ ই আর ঘজৌলুষ ঘদ্খহত পাইহন, রান্নার সিসরও তাই এমনই দ্াাঁসিহেহচ।”১৩
ুধ্ীরার িং াহর আহগ রাাঁধ্ুসন সিল। সকন্তু খাওোদ্াওোর বযাপাহর রহমশ অতযন্ত খুাঁতখুাঁহত। ঘ খাহন পান ঘথহক
চুন খ হল তার রাগ-সবরসির ীমা থাহক না। ফহল রাাঁধ্ুসন পালাে। রান্নার দ্াসেত্ব পুহরাপুসর এহ পহি ুধ্ীরার
ওপর। স্বামীহক ন্তুষ্ট করহত ুধ্ীরা াহধ্যর অসতসরিই কহর। ারাসদ্ন উনুহনর পাহি ঘতহত-পুহি ঘ অতযন্ত
যত্ন েকাহর রহমহশর জনয বহু পদ্ রান্না কহর। রহমশ যখন ইহে তার বেু- েকমতীহদ্র বাসিহত খাওরার ঘনমেে
কহর। ফহল এক-একসদ্ন ুধ্ীরা রান্না র ঘথহক ঘবহরাহনারই ফুর ত পাে না— “রাাঁধ্ার পর খাওো এবিং খাওোর
পর রাাঁধ্া এই সচরআবততমান যহে পসিো তাোর সদ্বারাসত্রর মস্ত মেগুসল ঘকাথা সদ্ো সনঃহশসষত েইো যাইহতহি,
একসট আনহন্দর মুেূততও আর তাোর বাসক নাই।”১৪ সকন্তু ন্তুসষ্ট ঘনই রহমহশর। ুধ্ীরা ঘজযাৎিা ঘদ্খহত, বই পিহত
ভাহলাবাহ । বাইহরর পৃসথবীর খবর বহে আনা কাগহজ ঘচাখ রাখহত উৎ ুক েহে ওহে। আর এ হবহতই আপসি
তার স্বামীর। স্ত্রী তথা ঘমহেমানুষহক পূেতাঙ্গ মানুহষর মযতাদ্া সদ্হত পাহর না তথাকসথত সশসক্ষত-ভদ্র মাহজ
সবচরেকারী রহমশ। ঘমহেমানুষ ও পুরুষমানুহষর সবহভদ্ ম্পহকত ঘ অসতমাত্রাে হচতন। গৃেস্থালীর কাহজর বাইহর
স্ত্রীর ঘিাহটাখাহটা ভাহলালাগার জােগাগুহলা তার কাহি ঘকাহনা গুরুত্ব পাে না। এমনকী ঘমহেমানুষও ঘয মানুষ,
তাহদ্রও ঘয িংহবদ্নশীল মন আহি, ঘ খাহনও ঘয আ াত লাগহল যেো েে, এই ঘবাহধ্র ঘকাহনা পসরচে রহমহশর
কথাবাততাে পাওো যাে না। পহদ্ পহদ্ স্ত্রীহক বযঙ্গ-সতরস্কাহর তার ঘকাহনা কুণ্ঠা ঘনই। ঘমহেমানুহষর জীবনহক ঘ
রান্না হরর গসণ্ডহত ীমাবদ্ধ করহতই তৎপর। তাই স্ত্রীহক রাাঁধ্ুসনর অসতসরি সকিু ভাবহত পাহর না রহমশ।
অনাথ েহলও ঘবহি ওোর জনয প্রসতমা একসট ুন্দর ুস্থ পসরহবশ পাে মামা উহপন্দ্রনাহথর ঘিোশ্রহে। কাল
ঘবলাে উহে এস্রাজ বাজাহনা, গান গাওো, পিাহশানা কহর কহলহজ যাওো, নানা সবষহে বেুহদ্র হঙ্গ আহলাচনাগে-তকত-সবতকত— ব সমসলহে তার ‘মনটা সবশ্বহস্রাহতর উপর ভা মান থাসকত একসট সবকসশত কমহলর মত।
একখাসন রূহপ রহ গহে ভরা দ্াজাগ্রত মন সবশ্ব-ঘচতনার মাঝখাহন দ্হল দ্হল আপনাহক ঘমসলো ধ্সরহতহি।’১৫
তার গাহনর ুহর এই সিগ্ধ হতজ আনন্দমে আত্মার ঘ ৌরভই ঘযন সবতসরত েে। প্রসতমার গান শুহন মুগ্ধ েে তার
মামার বেুর ঘিহল হন্তাষ। হন্তাহষর প্রশিং া তাহক তৃপ্ত কহর। সকন্তু মানুহষর জীবহনর মহতা অসনসিত বুসঝ সকিু
ঘনই। উহপন্দ্রনাহথর আকসস্মক মৃতুযর পর আসবষ্কৃত েে তার সবশাল পসরমাে ঋহের ঘবাঝা। ফহল অনযানয আসশ্রহতর
মহতা হন্তাষও অনযত্র চহল যাে। প্রসতমার সদ্সদ্মা একশ টাকা মাইহনর এক ঘস্টশন মাস্টাহরর হঙ্গ সবহে সদ্হে
অনাথ নাতসনর স্থােী আশ্রহের বহন্দাবস্ত কহরন। প্রসতমাহক স্ত্রী সেহ হব গ্রেে করার কারে রাখালবাবুর বিহবয
স্পষ্ট—

“ঘমহেমানুহষ খাটহব, ঘ টা আর এমন নূতন কথা সক? যখন ঘস্রফ একসট পে া দ্াসব না কহর ঘতামাহক
সবহের প্রস্তাব কহরসিলাম, ঘ ঘতা এই ঘয বি ি ঘমহে এহ র-ঘগরস্থালীর কাজকিত করহব। নইহল
মহনও ক’ঘরা না ঘয ঘতামার গান শুহন মুগ্ধ েহেসিলাম, বা ঘতামার ঘকতাসব সবদ্যার বের ঘদ্হখ ভুহলসিলাম,
ঘ -পাত্র আসম নই।”১৬
এমন স্বামীর াসন্নহধ্য টানাটাসনর িং াহর দুই ন্তাহনর জননী প্রসতমার স্বাভাসবক রূপান্তরই হট। সিগ্ধতার
পসরবহতত রুক্ষ ককতশতাই তার পসরচে েহে দ্াাঁিাে। অভযস্ত সদ্নযাপহনর মাহঝ পূবতপসরসচত হন্তাষদ্া একসদ্ন
প্রসতমার বাসিহত আসতথয গ্রেে করহল প্রসতমা েুহব যাে অতীত স্মৃসতহত। দ্শ বির আহগ মুগ্ধ অসভভূত হন্তাষদ্া
তাহক ঘয রূহপ আসবষ্কার কহরসিল, প্রােপে ঘচষ্টাে প্রসতমা তার ঘ ই পূবত িাে প্রতযাবততন কহর। অক্ষুণ্ণ রাখহত চাে
সনহজর আহগর ইহমজ। সঝ, ঘমিুসন, কান্নারত ঘিাহটাহিহলর প্রসত বদ্হল যাে তার বযবোর। তার িং ারসট আজ ঘযন
এক স্বগতীে শাসন্ত ও ঘ ৌন্দহযত ঝলমল কহর ওহে। এখন প্রসতমা আর গান না গাইহলও ঘ ই গাহনর ুরসটহকই ঘয ঘ
তার জীবন ও গৃেস্থালীর প্রসত গৃেহকাহে পসরবযাপ্ত কহর সদ্হেহি, তা হন্তাহষর দ্ৃসষ্ট এিাে না।
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নারীবযসিহত্বর সবকাশ তার পাসরপাসশ্বতক পসরহবশ তথা মানুষজহনর ওপর কতটা সনভতরশীল, ‘অসতসথ’ (১৩৪৫
বঙ্গাব্দ) গহের প্রসতমা চসরহত্রর মধ্য সদ্হে ঘলসখকা তা ঘদ্সখহেহিন। সভন্ন মানস কতার দু’জন পৃথক পুরুহষর
াসন্নহধ্য একই নারীর ম্পূেত সবপরীত মূসতত আহলাচয গহে উহে এহ হি। উদ্ার পসরহবশ ও হৃদ্ে ঙ্গী ঘযমন
নারীমন-নারী িার সবকাশ টাে, তাহক বসদ্ক ঘথহক পসরপূেত কহর ঘতাহল; ঘতমসন িংকীেত পাসরপাসশ্বতক ও
হৃদ্েেীন স্বামী ঙ্গ তার মন ও িার ক্ষে াধ্ন কহর তাহক ক্ষুদ্র গসণ্ডহত ীমাবদ্ধ কহর ঘফহল। রাখালবাবুর মহতা
রুসচ- িংস্কৃসতেীন স্বামীর াসন্নহধ্য প্রসতমা তাই রুক্ষ, ককতশ, মুখরা। আর হৃদ্েবান হন্তাষদ্ার াসন্নহধ্য সিগ্ধ,
ঘকামল, অপরূপা।
অিংশুমাহনর হঙ্গ অসমতার সবহে েে মাত্র ঘচাহো বির বেহ । সবহের পর অিংশুমান অক্সহফাহেত পিহত দুই
বিহরর জনয সবহদ্শ যাে। তাহদ্র গ্রাহমরবাসিহত থাকহত অসমতার অ ুসবহধ্ েহব সবহবচনা কহর তাহক কলকাতার
কহলহজ ভসতত কহর ঘদ্ে এবিং ঘবাসেতিং-এ থাকার বযবস্থা কহর। সফহর এহ স্ত্রীর ঘলখাপিার আগ্রে ঘদ্হখ তাহক
এম.এ.-ও পিাে। অিংশুমান একসট কহলহজ অধ্যাপনা ও গহবষো কহর। সনহজর কাহজ বযস্ত থাকহলও স্ত্রীর প্রসত ঘ
কততহবযর ত্রুসট কহর না। অসমতার যাহত ঘকাহনা অ ুসবহধ্ না েে, তার জনয োকুর, চাকর, মালী, ঘবোরা— হবরই
ুবহন্দাবস্ত কহর। এহদ্র সনহদ্তশ ঘদ্ওো, খাওোর ঘটসবহল অিংশুমানহক একটু চা ঘেহল ঘদ্ওো, ঘটাহস্ট মাখন
লাসগহে ঘদ্ওো বা ঘকহকর টুকহরা ঘকহট ঘদ্ওো— এর বাইহর িং াহর অসমতার আর ঘকাহনা কাজ ঘনই। বেুবােবীহদ্র হঙ্গ স হনমা-সথহেটার ঘদ্হখই তাহক মে কাটাহত েে। অিংশুমাহনর ভাবনা বা কাহজর জগহতর হঙ্গ
অসমতার ঘকাহনা ঘযাগ ঘনই। একসদ্ন েোৎই অিংশুমান এক অকেনীে টনার িুখীন েে। তার নাহম সচসে সলহখ
অসমতা বেু সবজহনর হঙ্গ বাসি িাহি। খবর ঘপহে অসমতার দ্াদ্া রজতকাসন্ত তাহক ঘজার কহর সনহজর ফ্ল্যাহট
সফসরহে আহন। ভুল ভাহঙ অিংশুমাহনর। ঘ উপলসি কহর—

“তার সনহজর জীবহনর বদ্নয, িংগ্রাম, কুশ্রীতা, অপূেততা— এর মাহঝ ঘকানসদ্ন ঘতা ঘ অসমতাহক োহকসন। ঘ
ঘকবল াহেববাসির ফাসেতচার সকহন, ঘ ৌখীন শাসির রিং পিন্দ ক’ঘর আর আধ্ুসনক সেজাইহনর গেনা গসিহে
ঐশ্বহযতযর ঘদ্বীহক তার ম্পহদ্র বেরটাই ঘদ্খাহত ঘচহেসিল। সকন্তু ঘমহেরা ঘয আ হল মা। তারা আিতহক ঘ বা
ক’রহত চাে, কুশ্রীহক ুন্দর ক’ঘর ঘতাহল, অহযাগযহক ঘযাগয ক’ঘর ঘনে— মানুহষর জীবহন ঘযখাহন অহযাগযতা
ঘযখাহন অপূেততা ঘযখাহন অভাব ঘ খাহনই তাহদ্র আহ্বান ক’ঘর না আনহল তাহদ্র হৃদ্ে ভহর উেহব কী সদ্হে?”১৭
অিংশুমান এবার তার জীবহনর ভাহলা-মন্দ, পূেততা-অপূেততা, মৃসদ্ধ-সরিতার মাহঝ আহ্বান জানাে বাসির
বিবউহক। ািা ঘদ্ে অসমতা। স্বামীর হঙ্গ ঘ সফহর চহল তার সনহজর িং াহর। ‘ড্রইিং-রুহমর পুতুল’১৮ েওো নে,
স্বামীর জীবন- িংগ্রাহমর যথাথত অিংশীদ্ার েওোর স্বপ্ন তার দু’ঘচাখ জুহি। বুঝহত অ ুসবহধ্ েে না, এর অভাহবই
একসদ্ন অসমতা বেু সবজহনর মহধ্য জীবন ঙ্গীহক ঘখাাঁজার ঘচষ্টা কহর। ‘বিহবৌ’ (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ) গহে ঘলসখকা
ঘদ্সখহেহিন িং ার নারীর প্রাে। ঘ খাহন ুখ-স্বােহন্দযর নাহম সনসিে েহে থাকা তাহদ্র কাসিত নে। েজাত
গুোবলীর দ্বারা সক্রে অিংশগ্রেহের মাধ্যহম িং ারজীবহনর যাবতীে অপূেততা, কুসশ্রতাহক শ্রীমেী কহর ঘতালাহতই
নারীজীবহনর প্রকৃত আনন্দ, তৃসপ্ত ও াথতকতা।
কহলহজর অধ্যাপক সমসের ঘশৌসখন জীবনযাপহন সবশ্বা ী। ঘ মহন কহর, ‘জীবনযাত্রার ষ্টযাণ্ডােতটা যতটা উাঁচুতা
রাখহত পারা যাে ততই মানুহষর হৃদ্ে-মন প্র ার লাভ কহর’১৯। তার বসিসট ুন্দর াজাহনা-ঘগািাহনা। এখহনা
সবহে না করহলও বাসিহত তার দুসট চাকর, একসট রাাঁধ্ুসন, একসট মালী আহি। জীবনযাত্রার এই উচ্চমান বজাে
রাখহত কহলহজ পসিহে এবিং সটউশন কহরও ঘ খরহচ কুসলহে উেহত পাহর না। বাসির ামহন একসট ঘিাহটাখাহটা
ঘটসন লন বতসর না কহর এবিং গাসি না সকহন সবহে করার কথা ভাবহতই পাহর না ঘ । েবু স্ত্রীর ুখ - ুসবধ্াহথত এদুসট
সজসন অবশয প্রহোজনীে বহল সমসেহরর অসভমত। সকন্তু এই কল বযবস্থা করার আহগই েকমতী অস হতর
উহদ্যাগ-তৎপরতাে সমসের সবহেটা ঘ হর ঘফহল। পে না সনহে যহথাসচত িাহনর হঙ্গ ঘ বােীহক হর আহন এবিং
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তার ঘিাহটাখাহটা ুসবহধ্-অ ুসবহধ্র সদ্হকও জাগ দ্ৃসষ্ট রাহখ। বােী আই.এ. ঘ হকন্ড ইোহর পহি। হরর কাহজ
ঘ ুদ্ক্ষ এবিং ঘ ই হঙ্গ যহথষ্ট সবচক্ষেও। র- িং াহরর মস্ত দ্াসেত্ব বােী সমসেহরর অজ্ঞাহত ঘস্বোে সনহজর
কাাঁহধ্ তুহল ঘনে। চাকর-বাকহরর িংখযা কসমহে অহনক কাজই ঘ সনহজ করহত শুরু কহর। যসদ্ও সমসেহরর তাহত
অমত। ঘ স্ত্রীহক এতটুকু কষ্ট করহত সদ্হত চাে না। একসদ্ন বযাহঙ্কর বইহে ঘচাখ পিাে সমসের চমহক ওহে। পাাঁচ
বিহরর চাকসরহত ঘযখাহন ঘ ঘমাহট শ’পাাঁহচক টাকা ঞ্চে কহর, ঘ খাহন বােী আ ার সতন মাহ র মহধ্য ঘ ঞ্চে
দ্াাঁিাে োজার টাকাে। সমসেহরর ভাবাহবহগ ঘকাহনা আ াত না কহর বােী সনজ বুসদ্ধ, সবচক্ষেতা ও কমততৎপরতাে
তাহদ্র িং ারতরেীসটহক ুসনসদ্তষ্ট খাহত বইহে সনহে চহল। বসদ্হক ামঞ্জ য বজাে ঘরহখ পসরবাহর েলতা
সফসরহে আহন। িং ার পসরচালনার বযাপাহর ম্পূেতরূহপ আশ্বস্ত কহর সমসেরহক—

“ও ব ভার ঘতামার েহে আসমই বইব এবিং ও ব ভাবনা ঘতামার েহে আসমই ভাবহবা। তুসম সনরুহদ্বহগ
থাক।”২০
‘ঘমাটর ঘকনা’ (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) গহে ঘলসখকা বােী চসরহত্রর মধ্য সদ্হে িং ার পসরচালনার ঘক্ষহত্র নারীর বুসদ্ধ,
সবচক্ষেতা, দ্ক্ষতা ও পারদ্সশততার পসরচে সদ্হেহিন। ঘ ই হঙ্গ সমসেহরর মহতা পুরুষ চসরত্র অঙ্কন কহর মাজপসরবাহর নারীর যথাথত মযতাদ্ার স্থানসট ুসনসদ্তষ্ট কহরহিন।
‘নারী-চসরত্র’(১৩৪১ বঙ্গাব্দ) গহে ঘদ্সখ ইসন্দরা ও মাধ্বী ঘিাহটাহবলা ঘথহকই পরস্পহরর খুব কাহির বেু।
দ্সরদ্র পসরবাহরর ঘমহে েহলও মাধ্বী সনজ ঘচষ্টাহতই অহনকদ্ূর ঘলখাপিা কহর। গান-বাজনাহতও ঘ পারদ্শতী। ধ্নী
পসরবাহরর ঘমহে ইসন্দরার সবহে েে কলকাতার এক সবিশালী পসরবাহরই। ইসন্দরার শ্বশুরবাসির কহলই সশসক্ষত ও
উদ্ার মহনাভাবাপন্ন। দ্সরদ্র বােবীর একসট ভাহলা সবহে ঘদ্ওোর ভাবনা ঘথহক ইসন্দরা সনজ ঘদ্ওর শচীন্দ্রনাহথর
হঙ্গ মাধ্বীর সবহের ম্বে কহর। সকন্তু কততহবযর খাসতহর মাধ্বী সনহজর ুখ ঘস্বোে তযাগ কহর। সবহের প্রস্তাব
প্রতযাখযান কহর ইসন্দরাহক ঘ সলহখ জানাে—

“সববাহের কথা ঘ ভাহবও না; সনহজর প্রসত ঘ সনমতম। তাোর জীবহনর একমাত্র িংকে সক কসরো
মাতৃেীন তাোহদ্র দ্সরদ্র পসরবারসটহক ঘ বাাঁচাইো রাসখহব, বৃদ্ধ অ ুস্থ সপতার ঘ বা কসরহব, ঘিাট
ঘবানগুসলহক মানুষ কসরো তুসলো ৎপাহত্র তাোহদ্র সববাে সদ্হব।”২১
এক বাঙাসল মযাসজহেহটর পুত্রবধ্ূহক এস্রাজ ও গান ঘশখাহনার দ্াসেত্ব পহি মাধ্বীর ওপর। ঘ ই ূহত্রই
মযাসজহেহটর হঙ্গ তার পসরচে। এই সবপত্নীক মাঝবে ী মযাসজহেটহক ঘ ভাহলাহবহ ঘফহল। এতসদ্হন মাধ্বী
তার ব ঘবাহনরই সবহে সদ্হে সদ্হেহি। তাই সনহজর সবহেহতও তার আর ঘকাহনা আপসি ঘনই। ঘপ্রমাস্পহদ্র
দ্াসেত্বহবাহধ্র প্রসত মাধ্বীর পূেত আস্থা। যসদ্ও সবহের বযাপাহর মযাসজহেহটর ওপর ঘ ঘকাহনা দ্াসব রাহখ না।
ভাহলাহবহ ই ঘ ুখী। মাধ্বীর উপলসি—

“আমার মত একজন ামানয ঘমহে, প্রসতসদ্হনর শত েস্র তুেতাে যার সদ্ন ঘকহট যাসেল, ঘ ও ঘয এমন
ক’ঘর ভাহলাবা হত পারহব, তা সক আসম ঘকানসদ্ন স্বহপ্নও কেনা কহরসিলুম! ভাই, আসম ঘতামাহক সেক
কথা সদ্হে ঘবাঝাহত পারব না, সকন্তু আমার জীবহন এ ঘয কহতা বি সবস্মে, কহতা বি আনন্দ, তার ীমা
আসম সনহজই খুাঁহজ পাই না।”২২
এই প্রতযাশােীন ভাহলাবা ার জনয মাধ্বী মাহজর সনন্দা, অন্তরঙ্গ বােবীর সবরাগ— মস্তসকিুহক মাথা ঘপহত
ঘনে। গহের ঘশহষ আমরা ঘদ্সখ, মাধ্বী তার ভাহলাবা ার প্রসতদ্ান পাে না। তার প্রগাঢ় ভাহলাবা াহক অবলীলাে
উহপক্ষা কহর মযাসজহেট অনযত্র বদ্সল েহে চহল যান। আর এখাহনই নারী-পুরুষহদ্র পাথতকয ঘলসখকা ুসচসিত
কহরহিন। ভাহলাবা াে নারীর আত্মতযাগ, আন্তসরকতা, একসনষ্ঠতা সতযই সবস্মেকর। এপ্র হঙ্গ নারীর যথাথত
মূলযােন উহে এহ হি ইসন্দরার স্বামী মসেহমর মন্তহবয—
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“এই একসট জােগাে পুরুষ স্ত্রীহলাকহক সকিুহতই বুঝহত পাহর না। মহন েে এইখাহন এহ একটুক্ষহের
জনয তাহদ্র জীবন পরস্পরহক িুাঁহে আবার ঘযন আলাদ্া ে’ঘে ঘগহি। সক ক’ঘর ঘয ঘমহেরা অহযাহগযর
পাহে একান্ত সনষ্ঠার সেত সনহজহক লুসটহে ঘদ্ে, ঘকমন ক’ঘর জীবহনর মস্ত আশা-আকািাে বসঞ্চত
সবধ্বা তার অনাদ্ৃত জীবন, ঘযৌবন একসট মাত্র সবগ্রহের চরহে সনঃহশষ ক’ঘর সনহবদ্ন কহর— ঘ কথার
আসম কী জাসন ঘয, এর উির খুাঁহজ পাব। ঘ ই ঘয একটা কথা আহি— নারী-চসরত্র স্বেিং সবধ্াতারও অজ্ঞাত,
ঘবাধ্ কসর ঘ ই কথাটাই সেক।”২৩
নারীপ্রগসত ও নারীস্বাধ্ীনতার ধ্বজাধ্ারী ুপ্রভা সবহের আহগ ঘদ্হখশুহন আলাপ-পসরচে কহর সবহে কহর
সু বমলহক। ুসবমল বযাসরস্টার আর ুপ্রভা নারী সমসতর সবসশষ্ট দ্ য। তাহদ্র সবহের এক বিরও পূেত েেসন।
ইসতমহধ্য দু’জহনর মহনামাসলনয নানাপ্র হঙ্গ প্রকট েহে ওহে। বদ্নসন্দন বযস্ততার মাহঝও ুসবমল ুপ্রভার
াসন্নধ্যলাহভ ভীষেভাহব আগ্রেী। সকন্তু ুসবমহলর ঘরামযাসিক মন সবহশষ আমল পাে না ুপ্রভার তথাকসথত সশসক্ষত
মাসজতত রুসচহবাহধ্র কাহি। স্বাধ্ীনহচতা ুপ্রভার দ্ৃঢ় বযসিহত্বর প্রাচীহর বাধ্া ঘপহে ুসবমহলর ঘপ্রহমর আহবদ্ন
বারবার বযথত েহে সফহর যাে। ুসবমহলর সবশ্বা , “ মস্ত উদ্ধত বযসিত্বহক একসট নম্র মপতহের মধ্য সদ্হে নত
কহরই তহব ঘলাহক ঘপ্রহমর রাহজয েুকহত পাে। ও বস্তুহক অেসমকাে পর্ব্তত প্রমাে কহর আজও ভালবা ার মহধ্য
ঘকউ ুখ বা ামঞ্জ য আনহত পাহর সন।”২৪ সকন্তু ঘকাহনা মূহলযই ুপ্রভা সনজ বযসিত্ব, অসধ্কার ও স্বাধ্ীনতার হঙ্গ
আপ করহত রাসজ নে। তার সদ্বধ্ােীন স্পষ্ট বিবয—

“মানুহষর বযসিহত্বর উপর আমার অগাধ্ শ্রদ্ধা এবিং সবশ্বা আহি। ঘকান ভাহলাবা ার ঘমাহেই এহক আসম
অস্বীকার করহত পাসরহন। ুহখর ঘচহে আমার স্বাধ্ীনতা ঘের ঘবসশ বি।”২৫
“তাই এক সবিানাে পাশাপাসশ ুসমহেও ‘তাোহদ্র দুজহনর মাঝখাহন বযবধ্ান রসচো জাসগো রসেল ুপ্রভা
ঘদ্বীর ুতীক্ষ্ণ এবিং দ্ৃপ্ত বযসিত্ব’২৬।
ু ভার এই ধ্রহনর সবশ্বা ও বিবয আমাহদ্র ভাবহত বাধ্য কহর— সতযই সক বযসিত্ব ও ঘপ্রহমর মহধ্য
প্র
এতটাই সবহরাধ্? বা, আহদ্ৌ সক এহদ্র সবহরাসধ্তার আ হন ব াহনা যাে? ভাহলাবা া মানুহষর মহনর ঘশ্রষ্ঠ ম্পদ্।
আর মানুহষর মস্ত গুোগুে ও তার বসেঃপ্রকাহশই প্রকসটত েে বযসিত্ব। ভাহলাহবহ ও স্বাসধ্কার, স্বাধ্ীনতা, বযসিত্ব
বজাে রাখা যাে। প্রহোজন বযসিহত্বর সেক ভার াময, যা এ হবর মহধ্য ামঞ্জ য বজাে রাখহত পাহর। তাই
বলহতই েে, সবহশষ ভ্রাসন্তবশত ুপ্রভা দ্াম্পতযহপ্রহমর মাহঝ সনজ বযসিত্বহক প্রসতবেক সেহ হব দ্াাঁি করাে।
‘বযসিত্ব ও ঘপ্রম’ (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) গহে ঘলসখকা বযসিত্ব ম্পন্ন সশসক্ষত নারীর সচন্তাহচতনার এই ভ্রাসন্তর প্রসতই
অঙ্গুসলসনহদ্তশ কহরহিন।
উি আহলাচনার পসরহপ্রসক্ষহত আমরা ঘদ্খহত পাই, তৎকালীন মাহজ বাঙাসল পসরবাহর কনযা ন্তান কতটা
অবহেসলত ও অনাকাসিত সিল। তাহদ্র আসবভতাহবর জনয অসভযুি েহত েহতা তাহদ্র গভতধ্াসরেীহক। মাহজ
নারীসশক্ষার প্রচলন টহলও তা প্রহোজন েহে ওহেসন। সবহেই সিল নারীজীবহনর পরম উহেশয। ঘ খাহন সশক্ষাদ্ীক্ষা
বা গুে নে, নারীর রূপ-রঙই সবহবচয। শ্বশুরবাসিহত তারা পদ্াপতে কহর আচার- িংস্কাহরর ঘবসি পহর। উপযুি িান
বা মযতাদ্া ঘকাহনাটাই তারা পাে না। মাজ তাহদ্র ঊনমানব সেহ হব ঘদ্খহতই অভযস্ত। একতরফা আপ কহর
তারা শ্বশুরবাসিহত মাসনহে চহল। সনহজহদ্র জন্মস্থানসটহক ভুহল নতুন পসরবারসটহক আপন কহর ঘনে মুেূহততর
মহধ্য। তা অসভন্ন েহে দ্াাঁিাে তাহদ্র িার হঙ্গ। ঘ ই হঙ্গ িং াহরর প্রসত নারীর অন্তহরর টান, িং ার
পসরচালনার বযাপাহর তাহদ্র দ্ক্ষতা-সবচক্ষেতারও পসরচে ঘমহল। আবার সশসক্ষতা নারীর মহনাভসঙ্গর ভ্রাসন্তহকও
ঘলসখকা তুহল ধ্হরহিন এক সনহমতাে-সনরহপক্ষ দ্ৃসষ্টভসঙ্গহত। অথতাৎ ঘ কাহলর মাজ-পসরবাহর নারীর অবস্থান-যেো-
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ঘপষে, নারীর বযসিত্ব-সবচক্ষেতা-মন-ঘচতনা- িা-ভ্রাসন্তর এক ামসগ্রক সচত্র আশালতা স িংহের গহে আমরা খুাঁহজ
পাই।
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