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Discussion 
      বচাথের বাবল’ (১৯০৩) উপনযাথসর নর–নারীর অন্তজিগথতর ঘাত–প্রবতঘাত ও বিয়া–প্রবতবিয়ার, মনস্তত্ত্ব 

ববথেষথণর পে পবরতযাগ কথর ‘থনৌকাডুবব’ উপনযাথস বযবি জীবথনর সমসযার সথে সংসার ও সমাজ জীবথনর সমসযাথক 
ববজবিত কথর বদথলন রবীন্দ্রনাে। ‘থচাথের বাবল’–র কাবিনী বনমিাথণ ববিজিগথতর ঘিনা অথপক্ষা মানুথষর মথনাজগথতর 
অেিাৎ নর–নারীর মথনর কারোনায় রবীন্দ্রনাে প্রথবশ কথরথেন। ‘থচাথের বাবল’–র বতন বের পথর রবচত উপনযাথস 
পুনরায় বেন ববিজিগথতর ঘিনা নর–নারীর দাম্পতয জীবথন ও সংসার জীবথন এক বকৌতুককর দদব দুববিপাক সংঘবিত 
সমসযার সৃবি কথরবেথলা। দদব দুববিপাথক বনৌকাডুবব ঘথিথে। ফথল নব বববাবিতা কমলা–রথমশ নাথম এক েুবথকর পাথশ 
স্থান বপথয়থে মূবেিত অবস্থায়। ‘থনৌকাডুবব’–র ফথল রথমশ–থিমনবলনী এবং নবলনাক্ষ–কমলা এই চারজন নর–নারীর 
জীবন ওলি–পালি িথয় োয়। রথমথশর বাগদত্তা বেল বিমনবলনী। বিমনবলনী বস নবলনাথক্ষর সথে েুি িথয় বগল এবং 
নবলনাথক্ষর নববধূ্ কমলা েুি িথয় বগল রথমথশর সথে। ভাথগযর পবরিাথস কমলা িাবরথয়বেল তার স্বামী নবলনাক্ষথক 
এবং অপর বনৌকায় বরথবশী রথমশ িাবরথয়বেল তার নববধূ্ সুশীলা–থক। োই বিাক, নববধূ্ কমলা রথমশথক স্বামী 
বভথব তার সথে নতুন সংসার জীবন শুরু কথর বদল। এইভাথব এক বকৌতুককর বরামান্সধ্মিী ‘থনৌকাডুবব’ উপনযাথসর 
প্লি–বি জবিল বেথক জবিলতর িথয় উথেথে। উপনযাসবির বশথরানাথম ‘থনৌকাডুবব’ শব্দবিথক ববসথয় বদথয় রবীন্দ্রনাে 
তাাঁর অসতকি মুিূথতির সৃবি ‘থনৌকাডুবব’ উপনযাথস বববাবিতা নারী মথন সতী সংিার অেিাৎ স্বামী সংিার–থক এক নতুন 
মাত্রা এথন বদথলন।  

বশষ পেিন্ত অবশয রথমশ সববকেু বুথেও প্রকৃত ঘিনাবি প্রকাশ না কথর কমলার কাে বেথক দূথর দূথর 
অবস্থান করথত লাগল। অবথশথষ নানা ঘিনার ঘনঘিার পে অবতিম কথর কমলার প্রকৃত স্বামী নবলনাথক্ষর সন্ধান 
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পাওয়া বগল। আর এোথনই নারী মথনর স্বামী–সংিার প্রবলভাথব আত্মপ্রকাশ করল। রবীন্দ্রনাে বদোথত বচথয়থেন বে 
আমাথদর ভারতীয় সমাথজ নারী মথন স্বামী সংিার কতোবন গভীথর মথনর অবথচতন স্তথরও বশকি ববস্তার কথর োথক। 
রবীন্দ্রনাে বলথেথেন,–  
        “স্বামী সম্বথন্ধর বনতযতা বনথয় বে সংিার আমাথদর বদথশর বমথয়থদর মথন আথে, তার মূল এত গভীথর বকনা 
োথত অজ্ঞান জবনত প্রেম ভাথলাবাসার জালথক বধ্ক্কাথরর সথে বেন্ন করথত পাথর। বকন্তু এসব প্রথের সাবিজনীন উত্তর 
সম্ভব নয়।” ১ 
এরই ফথল সৃবি িল নারীত্ব ও সতীথত্বর সংঘাত। রবীন্দ্রনাে বেন বববাবিতা নারী মথনর গভীথর ডুব বদথয়থেন এবং 
নারীমথনর স্বামী সংিার–থক ডুবুবরর মতই তুথল এথনথেন উপনযাথসর পাতায়। বববশরভাগ ভারতীয় নারী বযবি স্বামী–
বক নয়, স্বামী নামক আইবডয়াথক আাঁকথি ধ্থর সংসার দবতরণী পাি িথত চায়। কমলা েেনই জানথত পারল, এই 
রথমশ নামক বযবিবি তার স্বামী নয়, বস মুিূথতিই এতবদথনর পবরবচত বযবিবিথক ভুথল বগথয় তার মন তৃষ্ণাতি িথয় উেল 
অপবরবচত স্বামী নবলনাথক্ষর জনয। োই বিাক, কমলার সথে রথমথশর ভ্রাবন্ত–ববলাথসর গ্রবি সৃবি িওয়ায় রথমথশর পথক্ষ 
আর বিমনবলনীথক পাওয়া িল না। বকন্তু কমলা–নবলনাক্ষ দাম্পতয জীবথনর সুে–শাবন্ত সবই বফথর বপথয়থে। বসকারথণ 
রথমশ–থিমনবলনী–র বেমন ববথেদ ঘথিথে, অপরবদথক আবার নবলনাক্ষ–কমলার মাধু্েিময় দাম্পতয জীবন শুরু 
িথয়থে।–  
         “থে সমস্ত উপনযাথসর মথধ্য রবীন্দ্রনাথের ববথশষ সুর ধ্ববনত িইয়াথে তািার মথধ্য ‘থনৌকাডুবব’ (১৯০৬) 
উপনযাসবি বরামাথন্সর নযায় একবি ববস্ময়কর সংঘিথনর উপর প্রবতবিত। বে দদব ববপেিয় রথমশ ও কমলা পরস্পথরর 
সবিত দুথেদয গ্রবি–বন্ধথন আবদ্ধ িইয়াথে, তািাথক প্রাতযবিক ঘিনার মথধ্য বফলা োয় না, আবার নবলনাক্ষ ও কমলার 
পুনবমিলথনর মথধ্যও দদথবর অেুবল সংথকত একিু ববশী রকম সুস্পি। বে ভ্রাবন্ত–েববনকা রথমশ ও কমলার মথধ্যর 
সম্বন্ধবি সতয িইথত আিাল কবরয়া রাবেয়াথে তািার অপসারণ একিু অনাবশযক রূথপই ববলবম্বত িইয়াথে।” ২ 
নারীথত্বর দুবি রূপ ‘থনৌকাডুবব’ উপনযাথস রবীন্দ্রনাে বচবত্রত কথরথেন। একবদথক কমলা এবং অপরবদথক বিমনবলনী। 
একবদথক নারীমথনর স্বামী সংিার ো ববশ শতথকর বশষাধ্ি–থক অবতিম কথর আজও বাংলার গ্রাম সমাথজর নারীরা 
পূজাবরণী। তারা আজও এথয়াবতর বচহ্ন স্বরূপ শাো–বসাঁদুরথক মেিাদা বদথয় স্বামী–সংিারথক অবধ্কমাত্রায় মূলয বদথয় 
োথক। োর ববিিঃপ্রকাশ ঘথিথে কমলার মথধ্য। অপরবদথক স্ববশবক্ষতা বিমনবলনী তার মথন এই স্বামী সংিার বতমন 
গভীথর বশকি ববস্তার করথত পাথরবন। অবশয তৎকালীন সামাবজক বপ্রক্ষাপথি এই স্বামী সংিার নারী মথনর কত গভীথর 
বে বশকি ববস্তার কথর রথয়থে, রবীন্দ্রনাে তার বচত্র বচত্রথণ সােিক িথয়থেন বলা োয়।  
 

প্রেম ও বিতীয় ববশ্বেুথদ্ধর পরবতিী পেিাথয় বাংলার সমাজ ও বাংলাথদথশর আেি–সামাবজক বপ্রক্ষাপথি বতিমাথন 
অবশয নারী মথনর এই স্বামী সংিার বতমন মূলয দাবী করথত পাথর না। এেন বববাবিতা নারী তার রি মাংথসর 
বযবিস্বামীথক ববথশষ মূলয বদথয় সংসার বনবিাি কথর চথল। কমলার স্বামীর বোাঁজ না বপথয় রথমশ েেন কমলাথক স্ত্রী 
বিসাথব মথন মথন বমথন বনথত শুরু করল, বেক তেনই রথমথশর অনুপবস্থবতথত বিমনবলনীথক বলো বচবে বেথক কমলা 
জানথত পারল বে এতবদন োথক বস স্বামী বথল বজথনথে, বসই রথমশ তার বকউ নয়। সথে সথে কমলা স্বামী অথেষথণ 
বববিথয় পথিথে। এইভাথবই রবীন্দ্রনাে উপনযাথস সৃবি কথরথে নারীথত্বর সথে সতীথত্বর সংঘাত। কমলা তার নারীত্বথক 
মূলয না বদথয় বস তার স্বামী সংিাথরর বথশ বশষ পেিন্ত নবলনাথক্ষর সথে স্বামী–স্ত্রী বিসাথব সুেী দাম্পতয জীবন োপন 
করথত লাগল। আমরা বলথত পাবর, মানুথষর প্রবৃবত্ত সংিাথরর উপর বে কতোবন বনভির কথর তা উপনযাসবির অনযতম 
নাবয়কা কমলার ভূবমকায় আত্মপ্রকাশ কথরথে– 
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        “থে মুিূথতি বস জাবনল, বস রথমথশর স্ত্রী নয়, নবলনাক্ষ তািার স্বামী, বসই মুিূথতিই নবলনাথক্ষর প্রবত তািার 
সমস্ত বচত্ত উনু্মে িইয়া উবেল, এবং তািাথক বফবরয়া পাইবার আগ্রথি বস চিবতিী পবরবাথরর বেি চিাথন্তর মথধ্য 
জিাইয়া পবিল। বে রথমথশর সথে বস এতবদন ঘর কবরল, বমলাথমশা কবরল, বসই রথমথশর কো একবারও মথন 
পবিল না, একো ভাববথত বাস্তবানুভূবত অথনকিা কু্ষণ্ণ িয় বই বক ! কমলার এই বযবিার এবং নবলনাথক্ষর অবত–
মানুবষক জীবন–ভেী দুইথয় বমবলয়া এই পুনবমিলন বযাপারবিথক বকমন বেন একিু বরামযাবিক কবরয়া তুবলয়াথে।” ৩  
 

রবীন্দ্রনাে সম্ভবত বনৌকাডুববর দদব দুববিপাথক সংঘবিত ভ্রাবন্তথক সামথন বরথেই নারীত্ব ও সতীথত্বর সংঘাতথক 
সামথন বনথয় এথলন। আবার কমলার স্বামী নবলনাথক্ষর মধ্য বদথয় সংিার মুবির পথেও এবগথয় বগথলন। ‘থনৌকাডুবব’–
বত রবীন্দ্রনাে অবশয বদোথত চান বববাবিতা নারীর স্বামী সংিার। এই স্বামী সংিার জয়ী িথলও কমলা চবরথত্রর িন্দ্ব–
সংঘাত বকন্তু বদোথনা িয়বন। আর বদোথনা িয়বন বথলই সম্ভবত রবীন্দ্রনাে বিমনবলনীর মথতা একবি স্ববশবক্ষতা স্বামী 
সংিাথর অনীিা ও বপ্রথমর পূজাবরণী বিমনবলনী চবরত্রথক বচবত্রত করথলন। বস কারথণ কমলার স্বামী সংিাথরর মথধ্য 
বিমনবলনীথক পাওয়া োথব না। উথেে করা বেথত পাথর, উপনযাস বদশ–কাল সমৃ্পি এবং উপনযাথস প্রবতফবলত 
বলেথকর জীবন দশিন কাথলর বকািী পােথর োচাই িথয় শাশ্বতকাথলর সাবিথতযর সামগ্রী িথয় ওথে। বববাবিতা নারীর 
স্বামী নামক আইবডয়ার পূজাবরণী িবার প্রবণতা এই একববংশ শতাব্দীথত েুব একিা পবরলবক্ষত না িথলও ববশ শতথকর 
প্রেমাথধ্ি রবচত আথলাচয উপনযাথসর নাবয়কা কমলার পথক্ষ এিা স্বাভাববক প্রবণতা বথলই ধ্থর বনথত িথব।  
 

প্রাবি ও প্রতযাশার ববচাথর বনৌকাডুবব উপনযাথসর দদব ঘিনা সংঘবিত অসংগবত রবীন্দ্রনাথের ঔপনযাবসক 
প্রবতভার আনুকূলয না বপথলও অথনকিা প্রবক্ষি বথল মথন িথল িথলও, ‘থনৌকাডুবব’–র আেযানভাগ গল্পরস সমৃদ্ধ এবং 
তা রবীন্দ্রনাথের বরামাবিক বচতনায় সমৃদ্ধ। তথব রথমশ–কমলা, বিমনবলনী–নবলনাক্ষ প্রমুে চবরত্রগুবলর মথনাববথেষণ 
কথর বদোথনার িয়থতা সুথোগ পানবন বলেক রবীন্দ্রনাে। কমলার নারী মথনর স্বামী সংিার ও তার সথে নারী বযবিথত্বর 
সংঘাত এবং বপ্রথমর বিয়া–প্রবতবিয়া বদোবার সুথোগ উপনযাথস োকথলও রবীন্দ্রনাথের অসতকি মথনর আকবস্মক সৃবি 
বথল ‘থনৌকাডুবব’ উপনযাথসর ববচার করথল, এ প্রথের উত্তর আমরা বপথয় োই। বেমন বিমনবলনীর বপ্রথমর ববকাশ ও 
ববথেদ বদোথনার সুথোগ োকথলও কমলা ও রথমথশর বদথক অবধ্কমাত্রায় দৃবিপাত করায় বসিা িয়থতা সম্ভব িথয় 
ওথেবন। কমলা চবরথত্র রবীন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মথনাভাথবর বকেুিা প্রশয় বেল। তথব কমলা বে সংসার ও সামাবজক 
পবরথবথশ বি িথয় উথেথে, তাথত তার মথন এই ধ্রথনর স্বামীথকবন্দ্রক সংিাথরর জন্ম িওয়া স্বাভাববক বথলই মথন িয়।  
 

উথেে করা বেথত পাথর, কমলাই মামার আশ্রথয় ববথি উথেবেল। বসকারথণ বেি–ভাথলাবাসার পবরবথতি তার 
উথপক্ষা ও লাঞ্ছনাই অবধ্কমাত্রায় জুথিবেল। আবার কমলার মথধ্য বেল পবরণত নারী বযবিথত্বর ববকাথশর অভাব। 
আমাথদর বাংলার তৎকালীন সামাবজক পবরথবথশ ও সাংসাবরক আবিনায় আর পাাঁচিা বকথশারী বমথয়থদর মতই বস স্বামী 
পূজাবরণী িথয় তাথক বরণ করথত প্রস্তুত িবেল। উবনশ শতথকর বশষাধ্ি ও ববশ শতথকর প্রেমাথধ্ি বাংলার সমাজ ও 
সংসার এই ভাবনারই আনুকূলয কথরবেথলা।  
 

উপনযাথস কমলার পাশাপাবশ পিন্ত ববলার বরাথদর মতই বিমনবলনী ও রথমথশর বপ্রমপবি বচবত্রত িথয় কমলার 
স্বামী নবলনাক্ষর সথে কমলার বমলথনর অধ্যায়বি রচনা কথরথে। বিমনবলনীর সথে রথমথশর বপ্রম বশষ পেিন্ত ববথয়র 
োিপত্র পায়বন। ববথয়র বনমন্ত্রণপত্র োপা িথয় বগথলও রবীন্দ্রনাে বকন্তু বিমনবলনীথক বনথয় কমলার মথতা তার ববথয়র 
ভাবনা–বচন্তা কথরনবন। বিমনবলনী ও রথমথশর বপ্রমপবি উপনযাসবিথত বতমন গুরুত্ব পাইবন। অেচ বিমনবলনীথক বলো 
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রথমথশর বচবের সূত্র ধ্থরই কমলা তার স্বামী নবলনাক্ষর সন্ধানী িথয়বেল। তবুও বিমনবলনীর আববভিাব বেন রবীন্দ্র 
উপনযাথস নাবয়কা বববতিথনর উত্তরথণ এক নূতনতর পদথক্ষপ বা পূবিাভাস বলা োয়। এ প্রসথের আথলাচনায় অধ্যাপক 
শ্রীকুমার বথ্যাপাধ্যায় বিমনবলনীর েোেি মূলযায়ন কথর বলথেথেন, –  
        “রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপনযাথস আমরা বে জাতীয় নাবয়কার সবিত পবরবচত িই, বিমনবলনীই বসই সুপবরবচত 
type এর প্রেম উদািরণ। বস ‘থগারা’র সুচবরতা, ‘থশথষর কববতা’র লাবণয ও ‘থোগাথোগ’–এর কুমুবদনীর পূবিববতনী 
– শান্ত, সংেত, নীরব, একবনি বপ্রথম আত্ম–সমাবিত, বকামল, অেচ অববচবলত দৃঢ়তায় সমস্ত ববরুদ্ধ শবির সমু্মেীন। 
এই জাতীয় নাবয়কারা একবদথক বেমন তািাথদর চাবরবদথক একবি মৃদু বসৌরভ ববকীণি কথর, বসইরূপ অপরবদথক একিা 
উথত্তজনািীন অন্তিঃসবিত শবির আভাস বদয়।” ৪  
নবলনাক্ষ বিমনবলনীথক ববথয় করথত রাজী িথয়বেল। বকন্তু তাাঁর মথধ্য বপ্রথমর রি বতমন রবিত িয়বন। আর নবলনাক্ষথক 
সম্মান বদথয় শ্রদ্ধা করত বিমনবলনী। এই ববথয়থত বিমনবলনীও বেন বনথজথক আত্মববসজিন বদথত বচথয়বেল। বকন্তু 
বিমনবলনী ও রথমথশর বপ্রম পরস্পথরর উপর ববাোপিার মাধ্যথমই িমশ আত্মপ্রকাশ কথরবেল। বিমনবলনী বপ্রমমথন্ত্র 
ধ্ীর বস্থর এবং দৃঢ়বচত্ত। বববাবিত জীবথন পবরতৃবির প্রতযাশী। বিমনবলনীর মথনর মথধ্য বপ্রথমর েতোবন গভীরতা বেল 
বেক ততোবন এই স্ববশবক্ষতা নারীর মথনর গভীথর কমলার মথতা স্বামী সংিার বশকি ববস্তার করথত পাথরবন, – 
        “থিমনবলনী নবলনাথক্ষর সবিত বববাথি সম্মবত বদয়া মনথক বুোইথত লাবগল, ‘আমার পথক্ষ বসৌভাথগযর ববষয় 
িইয়াথে।’ মথন মথন সিস্রবার কবরয়া ববলল, ‘আমার পুরাতন বন্ধন বেন্ন িইয়া বগথে, আমার জীবথনর আকাশথক ববিন 
কবরয়া বে েথির বমঘ জবময়া উবেয়াবেল তািা এথকবাথর কাবিয়া বগথে। এেন আবম স্বাধ্ীন, আমার অতীতকাথলর 
অববশ্রাম আিমণ িইথত বনমুিি।’ এই কো বারংবার ববলয়া বস একিা বৃিৎ দবরাথগযর আন্ অনুভব কবরল। শ্মশাথন 
দািকৃথতযর পর এই প্রকাণ্ড সংসার তািার ববপুল ভার পবরিার কবরয়া েেন বেলার মথতা িইয়া বদো বদয় তেন 
বকেুকাথলর মথতা মন বেমন লঘু িইয়া োয়, বিমনবলনীর বেক বসই অবস্থা িইল – বস বনথজর জীবথনর একাংথশর 
বনিঃথশষ–অবসাদ–জবনত শাবন্ত লাভ কবরল।” ৫  

বশষ পেিন্ত কমলার সতীসংিার ও সতীথত্বর সংঘাথত বিমনবলনীর মথতা নারীত্ব মূলয না বপথলও নারী হৃদথয়র 
সতী সংিারই মূলয বপল। আর ঘিনার বতেিক পবরণবতথত বিমনবলনী বেন একিা ধূ্সর দবরাথগযর পরম আন্ উপলবি 
কথর বনথজথক কমলা–নবলনাক্ষর সমাবি অধ্যায় বেথক বববেন্ন কথর বনথত বপথরবেলও। কমলার সমাবি স্বামী বমলথন 
মাধু্েিময় িথলও বিমনবলনী উপনযাসবিথত বেন Tragic Heroine িথয়ই বেথক বগথে।                 
 

বনৌকাডুববর ফথল নববধূ্ কমলা রথমশথকই তার স্বামী বথলই বজথনথে এবং নারী মথনর সংিার বশত রথমথশর 
পাথয়ই তার হৃদয়–মন বনথবদন করথত বচথয়থে। বকন্তু রথমশ কমলা বে পরস্ত্রী এিা জানত বথল সংথকাথচ এবিথয় 
বগথে। সামাবজক স্বীকৃবত না োকায় রথমথশর হৃদয় িন্দ্ব ও সংঘাত উপনযাসবিথত চমৎকারভাথব ফুথি উথেথে। গাজীপুথর 
চিবতিীর বমথয় দশলজার সািচথেি ও স্বামী বপ্রথম কমলার হৃদয় রথমশথক বকন্দ্র কথর দাম্পতয বপ্রথমর স্বপ্ন বদেথত 
শুরু কথর। বশষ পেিন্ত নবলনাক্ষথক স্বামী বিসাথব বপথয় কমলার হৃদথয় বে অন্তববিপ্লব ঘিথে, তার বণিনায় রবীন্দ্রনাে 
কৃবতত্ব ও প্রশংসা দাবী করথত পাথরন। কমলার অবথচতন মথন বনবিত দৃঢ়তার সতী সংিার বশষ পেিন্ত জয়ী িথয়থে। 
কমলা তাই ভারতীয় সামাবজক মূলযথবাথধ্রই প্রবতবনবধ্ স্থানীয় চবরত্র িথয় উথেথে। ভারতীয় সনাতন দববদক মন্ত্র পথি 
বববাবিতা নারীর কাথে বযবি স্বামী বেথিতু তার মথন স্বামী নামক আইবডয়ারই প্রতীক ; তাই আর কমলার বনকি 
রথমথশর বকাথনা মূলযই রইল না। সমূ্পণি অপবরবচত স্বামী নবলনাথক্ষর বদথক তার মন ধ্াববত িথয়থে, এবং সমাজ 
বনধ্িাবরত বববাি বনভির বপ্রমই মূলয বপথয় কমলা সতী ধ্থমির পরাকািা িথয় উথেথে। প্রকৃতপথক্ষ বচরাচবরত সামাবজক 
বববাি প্রোয় নারীর স্বে বচতনা বেভাথব আেন্ন িথয় োয় কমলা চবরত্র তারই বনদশিন িথয় উথেথে। এইভাথব িম 
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পবরণবতর বদথক এবগথয়  বনৌকাডুবব উপনযাথস নারীত্ব ও সতীথত্বর সংঘাথত িন্দ্ব ববকু্ষি কমলার মথন সতী সংিারই 
জয়ী িথয়থে।  
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