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Abstract 
Rassundari Dasi was a prominent figure in the field of Bengali literature. Her biography ‘Amar Jiban’ 

which was written in 19th century carrying the social and historical signs of that era. Women had no 

right to education at that time, they were assumed to be from bedroom to kitchen. Women’s 

education was seemed to be a crime in that society. In that era of darkness Rassundari was born. She 

taught herself by her own unbelievable efforts. Though she had faced a lot of difficulties but her 

strong mentality was enough to get rid of all the obstacles. In this essay, the author shown the various 

aspects of difficulties that women faced to educate themselves in 19th century. Besides that it shown 

how Rassundari get rid of all her difficulties. Her struggle for existence and education inspired us. 

In modern age also women get many hurdles for their education. But now the obstacles are less 

comparing to that age. 19th century was a dark period for women education. To find out the 

background of that era is main intension. If you want to know the modern age, you must understand 

the dark era of girl child education.  

____________________________________________________ 

Discussion  
বাংলা সাশিতয ও সংসৃ্কশতর ইশতিাদস রাসসুন্দরী োসী আজ এক শবসৃ্মতপ্রায় নাম। ‘নববাবুশবলাস’, ‘আলাদলর ঘদরর 
েুলাল’, ‘হুদতাম পযাাঁচার নকিা’ ইতযাশে গ্রন্থ ও সসগুশলর রচনাকারদের সেভাদব আমরা মদন সরদেশছ, রাসসুন্দরী সেবী 
বা োসীর নাম আমরা সসভাদব িয়দতা মদন রােদত পাশরশন। অথচ উশনি িতদকর সমাজ ও সমাদজ নারীর অবস্থান 
জানদত প্রথদমই রাসসুন্দরীর রশচত ‘আমার জীবন’ নামক আত্মজীবনীর িরণাপন্ন িদত িয়। তাাঁর এই রচনায় গ্রাদমর 
এক সািারণ নারীর জীবন কাশিশন শুরু সথদক সিষ পেজন্ত শলশেত িদয়দছ। সসই সদঙ্গ তৎকালীন গ্রামসমাদজর সামাশজক 
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পশরশস্থশতও পদরাক্ষভাদব শলশপবদ্ধ িদয়দছ। ‘আমার জীবন’ গ্রদন্থ রাজিানী কলকাতার বাবু সমাজ ও তার সরস শচত্র 
সনই বদল িয়দতা অতটা জনশপ্রয় িয়শন গ্রন্থশট কলকাতাদকশিক সাশিতযমিদলর কাদছ।  
          রাসসুন্দরী োসী ১২১৬ বঙ্গাদে চচত্রমাদস (১৮১০ শিস্টাে) পূবজবদঙ্গর পাবনা সজলার সপাতাশজয়া নামক এক 
পান্ডববশজজত গ্রাদম জন্মগ্রিণ কদরন। চিিদবই শতশন শপতৃিারা িদয় মা ও জযাঠাদের কাদছ লাশলত পাশলত িন। বাদরা 
বছর বয়দস ফশরেপুর সজলার রামশেয়া গ্রাদমর জশমোর সীতানাথ সরকাদরর সদঙ্গ তাাঁর শববাি িয়। এত অল্প বয়দস 
সংসাদরর শনশবড় শপঞ্জদর আবদ্ধ িদয়ও রাসসুন্দরী সমূ্পণজ শনজ প্রদচষ্টাদতই িীদরিীদর পড়দত ও শলেদত সিদেন। একজন 
নারীর আত্মপ্রশতষ্ঠার লড়াইদয়র কাশিশন শলশপবদ্ধ িওয়ার পািাপাশি এই গ্রদন্থ উদঠ এদসদছ নারীশিক্ষার অন্ধকার েুদের 
করুণ ও অন্ধকারময় শচত্র।  
          ঐশতিাশসকভাদবও ‘আমার জীবন’ গ্রন্থশটর নাম শবদিষভাদব স্মরণীয় কারণ এশট অদনদকর মদত বাংলা ভাষায় 
রশচত প্রথম আত্মজীবনী। তদব এই মদতর শবরুদ্ধ মতানুসারীদের মদত এশট প্রথম বাংলা আত্মজীবনী নয়। কারণ 
‘আমার জীবন’ এর প্রকািসাল ১৮৭৬ শিস্টাে, শকন্তু এর আদেই ১৮৬৮ শিস্টাদে কশব কৃষ্ণচি মজুমোর ‘ইশতবৃত্ত’ 
নাদম এক আত্মজীবনী রচনা কদরন। সুকুমার সসদনর মদত কৃষ্ণচদির রশচত ‘ইশতবৃত্ত’ই প্রথম বাংলা আত্মজীবনী।১ 
তদব ‘আমার জীবন’ গ্রন্থশটদক নারীর রশচত প্রথম আত্মজীবনী বলদত সকান সমাদলাচদকরই আপশত্ত সনই।  
          রাসসুন্দরী োসী ১৮১০ শিস্টাদে অথজাৎ উশনিিতদকর ঊষাকাদল জন্মগ্রিণ কদরন। শকন্তু উশনি িতদকর 
এই ঊষাকাল নারীস্বািীনতা ও নারীশিক্ষার জনয শছল তমিাময় েভীর রাশত্র। রামদমািন রায়, শবেযাসাের প্রমুে সামাশজক 
আদন্দালদনর পুদরািাদের কােজকলাপ তেনও শুরু িয়শন। এই সমদয় নারীর সলোপড়ার অশিকার সে শছল না তা 
বলাবাহুলয। রাসসুন্দরী সসই সমদয়র নারীশিক্ষার বণজনা শেদয়দছন। সলশেকার েেন আট বছর বয়স তেন তাাঁর সমবয়সী 
বালদকরা তাাঁদের বাশড়দত অবশস্থত বাংলা সু্কদল পড়ত। বাশড়র বাশলকারা সসই সুদোে সপত না। শকন্তু আশ্চদেজর কথা 
িল এই সে সসই সু্কদল পড়াদতন একজন ইংদরজ মশিলা। রাসসুন্দরী সু্কদলর পাদি শকছু েূদর বদস থাকদতন এবং ওই 
সমদমর ও বালকদের কথা শুনদতন এবং তা মদন রাোর সচষ্টা করদতন। এই প্রসদঙ্গ শতশন শলদেদছন-  

“তেন সছদলরা ক ে সচৌশত্রি অক্ষদর মাশটদত শলশেত, পদর এক নশড় িাদত লইয়া ঐ সকল সলো উচ্চঃস্বদর 
পশড়ত। আশম সকল সময়ই থাশকতাম। আশম মদন মদন ঐ সকল পড়াই শিশেলাম। … আশম সে ঐ সকল পড়া 
মদন মদন শিশেয়াশছ, তািা আর সকি জাশনত না।’’২ 

আট সথদক বাদরা বছদরর মদিয তাাঁর শিক্ষাজীবন এতটাই শছল। তদব প্রথােত শিক্ষা বালযকাদল না সপদলও শতশন তাাঁর 
মাদয়র কাদছ আিযাশত্মক শিক্ষা বালযকাদল পান। তাাঁর মা তাাঁদক জীবদন চলার পদথর বীজমন্ত্র শেদয়শছদলন-  

“সতামার েেন ভয় িইদব, তেন তুশম সসই েয়ামািবদক ডাশকও, েয়ামািবদক ডাশকদল সতামার আর ভয় 
থাশকদব না।’’৩ 

বাশড়র পাঠিালায় বদস মদন মদন বণজপশরচয় শিক্ষালাভ, অল্পশবস্তর েৃিস্থাশলর কাজকমজ, বান্ধবীদের সদঙ্গ সেলা_ এভাদবই 
আট সথদক বাদরা বছর পেজন্ত তাাঁর অশতবাশিত িয়। এরপর িঠাৎ বাদরা বছর বয়দসই তাাঁর শববাি সম্পন্ন িয়। বাশলকা 
রাসসুন্দরীর মদন এই শবদয় শনোরুণ সিাক ও েুঃদের উদেক কদরশছল। অল্প বয়দস েেন শপতৃেৃি তযাে করদছন তেন 
তাাঁর মদন িদয়শছল-  

“তেন আমার মদনর ভাব শক শবষম িইয়াশছল! েেন েুদেজাৎসব শক িযামাপূজায় পাাঁঠা বশল শেদত লইয়া োয়, 
সস সমদয় পাাঁঠা সেমন প্রাদণর আিা তযাে কশরয়া িতজ্ঞান িইয়া মা মা মা বশলয়া ডাশকদত থাদক, আমার 
মদনর ভাবও তেন শঠক সসই প্রকার িইয়াশছল।’’৪ 

শববাদির পর বছর কদয়ক এভাদবই কান্নাকাশট কদর তাাঁর কাদট। এরপর িীদরিীদর সংসার জীবদন পোপজণ কদরন। 
শ্বশুরালদয় রাসসুন্দরী েৃিস্থাশলর কাজকমজ, সন্তান জন্ম সেওয়া ও তাদের লালন পালদন সো বযস্ত থাকদতন। িাতোদনক 
সঘামটার আড়াদল তাাঁদক ঘদরর সব কাজ কমজ করদত িত, কাদরা সদঙ্গ কথাও বলদত সপদতন না। এভাদব রক্ষণিীল 
জশমোর শ্বশুরালদয় রাসসুন্দরীর জীবন কাটদত লােল।  
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           রাসসুন্দরীর েেন সচৌদ্দ বছর বয়স তেন মদন মদন শতশন ভাবদলন সে শতশন সলোপড়া শিদে পুশথ পড়দবন। 
শকন্তু সকাদনা উপায় শছল না। সসসময় সমদয়দের সলোপড়া সিো সমাজশিকৃ্কত শছল। সমাদজর িাসনকতজাদের এ বযাপাদর 
অতযন্ত িীন মদনাভাব শছল। পাড়ার বদয়াঃবৃদ্ধরা সমদয়দের সলোপড়া শনদয় ভয়ানক শনম্নরুশচর মদনাভাব বযক্ত করত-  

“তেনকার সলাক বশলত, বুশি কশলকাল উপশস্থত িইয়াদছ সেশেদত পাই। এেন বুশি সমদয়দছদলদতও পুরুদষর 
কাজ কশরদবক। এতকাল ইিা শছল না, একাদল িইয়াদছ। এেন মাদের নামডাক, শমনদস জড়ভরত, আমাদের 
কাদল এত আপে শছল না। এেন সমদয় রাজার কাল িইয়াদছ। শেদন শেদন বা আর কত সেশেব! এেন সেমত 
িইয়াদছ, ইিাদত আর ভদ্রদলাদকর জাশত থাশকদব না। এেন বুশি সকল মােীরা একত্র িইয়া সলোপড়া 
শিশেদব।”৫ 

েি-পাাঁচজন বযশক্ত একস্থাদন বদস এসব আলাপ-আদলাচনা িাদমিাই করত সসকাদল। তারা নারীদের সামানয স্বািীনতা 
টুকুও স্বীকার করদত চাইত না। জাশত োবার সোিাই শেদয় নারীশিক্ষা ও নারীস্বাশিকারদক সিয় করত। রাসসুন্দরী এসব 
কথা শুদন পড়াশুনা করার ইচ্ছার কথা প্রকাদিয কাদরা সামদন বলদত ভয় সপদতন। একজন সািারণ ঘদরর বউদয়র 
কাদছ এমন সামাশজক প্রশতকূল পশরদবি স্বাভাশবকভাদবই তাদক শনরুৎসাশিত করদব। শকন্তু রাসসুন্দরীর তীব্র সজে ও 
একাগ্রতা এসব বািা অশতক্রম করদত িশক্ত ও সািস জুশেদয়শছল। এছাড়া কশঠন সংকটময় পশরশস্থশতদত তাাঁদক িশক্ত 
ও ভরসা জুশেদয়শছল ভেবতশচন্তা ো শতশন তাাঁর মার সথদক চিিদব সপদয়শছদলন। সাংসাশরক োশয়ত্ব পালদন শতশন কেদনা 
অনীিা প্রকাি করদতন না। সকান কাজ করদল সলাদক ভালবাসদব, কী প্রকাদর সকদল সন্তুষ্ট থাকদব সসই প্রদচষ্টাদতই 
তাাঁর প্রদতযক শেন কাটত। শকন্তু এসদবর মাদিও মদনর মদিয পড়াশুনা করদত না পারার আদক্ষপ তাাঁদক সবজো কুাঁদড়কুাঁদড় 
সেত।  
           তৎকালীন সমদয় ভারতীয় শববাশিত নারীরা সন্তান উৎপােদনর একপ্রকার েন্ত্র শছল বলা োয়। রাসসুন্দরীর 
জীবদনও প্রসবদবেনার সরাত এদসদছ এদকর পর এক। আঠাদরা বছর বয়দস তাাঁর প্রথম সন্তান প্রসব িয়। এরপর 
প্রদতযক েুই-শতন বছর অন্তর অন্তর তাাঁর সন্তান জন্ম িদত থাদক। আঠাদরা সথদক একচশিি বছর পেজন্ত শতশন েি পুত্র 
ও েুই কনযা সন্তাদনর জন্ম সেন। সলশেকা এই প্রসদঙ্গ শলদেদছন- 

“ইিার মদিয ঐ ২৩ বৎসর আমার সে শক প্রকার অবস্থায় েত িইয়াদছ তািা পরমদশ্বর জাশনদতন, অনয সকি 
জাশনত না।”৬ 

 শুিু সন্তান জন্ম সেওয়া ও তাদের প্রশতপালনই নয়, রান্না-বান্না, অশতশথ সৎকার এবং নানান সিাক-েন্ত্রণা তাাঁর পড়াশুনার 
পদথ বারংবার বািা সৃশষ্ট কদরশছল। সসই আমদল একান্নবতজী পশরবাদর একজন বিূদক সকাল সথদক রাত পেজন্ত কাজ 
করদত িত। এ প্রসদঙ্গ শতশন শলদেদছন-  

“েি বাদরা সসর চাউল পাক কশরদত িইত। এ শেদক বাটীর কতজাশটর স্নান িইদলন ভাত চাই, অনয শকছু 
আিার কশরদত বড় ভালবাশসদতন না। …এই প্রকার পাক কশরদতই প্রায় সবলা শতন চাশরটা েত িইত।”৭  

এভাদব সারাশেন রান্নাবান্নার পদর সেদত তাাঁর শবকাল বা সদন্ধয িদয় সেত। প্রদতযক শেন তাাঁর শঠক মদতা োওয়াও িত 
না। কেদনা অশতশথ এদল তাদক সসই োবার সেদত শেদত িত-  

“আশম েেন ভাত োইদত বশসব, ঐ সময় একজন সলাক আশসয়া অশতশথ িইল। …আমার ঐ সে মুদের 
ভাতগুশল শছল, সসই ভাতগুশল ঐ অশতশথদক িশরয়া শেলাম।”৮  

ঊষাকাল সথদক মিযরাত পেজন্ত কমজবযস্ত জীবদন সারাশেন শতশন শঠক মদতা োবারও সেদত সপদতন না। এভাদব সংসাদরর 
ঘাশন টানদত টানদতই তাাঁর মদন িদয়দছ সেভাদবই সিাক তাাঁদক সলোপড়া শিেদতই িদব। শকন্তু প্রশতকূলতা কীভাদব জয় 
করদবন তা সভদব কূল সপদতন না। তাাঁর পরম বাসনা শছল ‘চচতনযভােবত’ পুস্তকশট পাঠ করার। গ্রন্থশটদক শচনদতই 
তাাঁদক নানা সকৌিল অবলম্বন করদত িদয়শছল। ‘চচতনযভােবত’ গ্রদন্থর একশট পাতা লুশকদয় সরদে রান্না-বান্নার মাদিই 
সসশটদক সেেদতন। শকন্তু সলোপড়া না জানার জনয শতশন শকছু বুিদত পারদতন না। তাাঁর বড় সছদল তেন তালপাতায় 
বণজ পশরচয় শিেশছল। চিিদব বাশড়র পাঠিালার পাদি বদস সথদক সে অক্ষরজ্ঞান শিদেশছদলন তা ওই তালপাতার বণজ 
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সেদে পুনরায় মদন পদড় তাাঁর। এরপর বালযকাদলর সসই শবসৃ্মতপ্রায় বণজজ্ঞান োরা চচতনযভােবদতর বণজ শমশলদয় পড়ার 
সচষ্টা করদতন অনবরত। সািােয শনদতন বড়দছদলর তালাপাতায় সলো অক্ষদরর। সলশেকা এ প্রসদঙ্গ বদলদছন-  

“আশম সসই পুস্তদকর পাতশট ও ঐ তাদলর পাতশট লইয়া মদনর অক্ষদরর সদঙ্গ শমলাইয়া শমলাইয়া সেশেতাম। 
আশম ঐ প্রকার কশরয়া সকল শেবস মদন মদন পশড়তাম। আশম অদনক শেবদস, অদনক পশরশ্রদম, অদনক েদে 
ও অদনক কষ্ট কশরয়া ঐ চচতনয ভােবত পুস্তকোশন সোঙ্গাইয়া পশড়দত শিশেলাম।”৯  

এছাড়া সসকাদল ছাপার অক্ষর শছল না। িাদত সলো পুশথর েুে তেনও চলদছ। তাই তাাঁদক িাদত সলো পুশথর অক্ষর 
বুিদত আদরা পশরশ্রম করদত িত। এভাদব অল্প অল্প েেন পড়দত শিেদলন তেন তাাঁর বয়স পাঁশচি বছর। শকন্তু শনদজর 
এই পড়দত পারার কৃশতত্ব শতশন প্রকাি করদত সামাশজক কারদণ ভয় সপদতন-  

“আমার ননে শতনশট আদছন, তাাঁিারা েশে আমাদক পুশথ পশড়দত সেদেন, তদব আর রক্ষা নাই।”১০  
শকন্তু তাাঁর এই ভয় সশতয িয়শন। ননেরা তাাঁদক উপরন্তু উৎসািই োন কদরন। রাসসুন্দরীর কাদছ তাাঁর ননদেরাও 
সলোপড়া শিেদত লােদলন।  
          রাসসুন্দরীর শিক্ষালাদভর পদথ অনযতম বািা শছল তাাঁর একাশিক পুত্র ও কনযার অকালমৃতুয। বাদরা সন্তাদনর 
মদিয ছয় পুত্র ও এক কনযা অকাদল মারা োয়। মমজাশন্তক এই সিাকসমূি তাাঁর জীবদন বারবার অন্ধকার শনদয় আদস। 
শকন্তু এই শনোরুণ সিাকও তাাঁদক শিক্ষার জেৎ সথদক শবশচ্ছন্ন করদত পাদরশন। উপরন্তু এই সিাক সভালার জনয শতশন 
িমজগ্রন্থ পাদঠর শেদক আদরা মদনাদোে সেন। চচতনযভােবত, চচতনযচশরতামৃত, আঠার পদবজর মিাভারত, শবেগ্ধমািব, 
রামায়ণ ইতযাশে িমজপুস্তক পাঠ শতশন েে সিকাদর একক প্রদচষ্টায় সমাপ্ত কদরন। পড়দত শিেদলও শলেদত শতশন অদনক 
পদর শিদেদছন। তাাঁর সপ্তম পুত্র শকদিারীলাল িিদর সথদক কদলদজ পড়াকালীন মাদক শচশঠ শলদে উত্তর না সপদল, পুত্র 
শকদিারীলাল শচশঠর উত্তর না সেওয়ার কারণ জানদত চায়। তেন রাসসুন্দরী জানান সে শতশন পড়দত শিেদলও শলেদত 
সিদেনশন। তা শুদন শকদিারীলাল মাদয়র সলোর জনয কােজ, কলম, সোয়াত, কাশল ইতযাশে ক্রয় কদর মাদক সেয়। 
তেন পুদত্রর উৎসাদি রাসসুন্দরী সলো শিেদত শুরু কদরন। শকন্তু সংসাদরর সব কাজ সামদল সলো সিো সিজ শছল 
না। স্বামীর সচাদের শচশকৎসার জনয কৃষ্ণনেদর ছয়মাদসর জনয তাাঁদের থাকদত িদয়শছল। তেন বাশড়র অদপক্ষা সসোদন 
তাাঁর কাদজর চাপ অদনক কম শছল। এই ছয়মাস সময়কাদলর মদিযই রাসসুন্দরী শলেদত সিদেন। এভাদবই সছদলর 
পদত্রর উত্তর সেওয়ার জনয শতশন শলেদত সিদেন।  
           তাাঁর শিক্ষালাদভর পদথ তাাঁর স্বামীর সকমন ভূশমকা শছল তা ‘আমার জীবন’ গ্রন্থ সথদক স্পষ্ট নয়। এই প্রসদঙ্গ 
শতশন একপ্রকার নীরব। তদব শতশন বহুবার বদলদছন তাাঁর ‘কতজা’ অতযন্ত সহৃেয় েয়াবান বযশক্ত শছদলন। রাসসুন্দরীর 
স্বামী রাসসুন্দরীদক েদথষ্ট স্বািীনতা ও মত প্রকাদির অশিকার শেদয়শছদলন তা একশট ঘটনা সথদক সবািা োয়। রাসসুন্দরী 
স্বামীর অনুমশত না শনদয়ই তাাঁর অনুপশস্থশতদত জশমোর শমরাশল আমুদের সদঙ্গ চলা েীঘজকালীন একশট মামলার রফা 
কদরন। স্ত্রীর এই শবষয়কদমজ িস্তদক্ষদপ সীতানাথ সরকার অেুশি িনশন, বরং অতযন্ত সন্তুষ্টই িদয়শছদলন। এ সথদক 
অনুমান করা োয় তাাঁর স্বামী তাাঁদক পড়াশুনা করার পদথ িয়দতা বািা সৃশষ্ট কদরনশন। তদব এ প্রসদঙ্গ সুস্পষ্ট সকান তথয 
না থাকায় শনশশ্চত ভাদব শকছু বলা োয় না।  
          রাসসুন্দরী সমূ্পণজ শনজ প্রদচষ্টায় সলোপড়া শিদে সপ্রৌঢ়া বয়দস িীদর িীদর আত্মজীবনী ‘আমার জীবন’ রচনা 
কদরন। প্রথম েণ্ড রচনা সমাপ্ত কদরন ৬৬ বছর বয়দস। শেতীয় েণ্ড রচনা কদরন জীবদনর অশন্তম লদে ৮৮ বছর 
বয়দস। প্রথম েণ্ড সুসংঘবদ্ধ ও সুেপাঠয। শেতীয় েণ্ড অদপক্ষাকৃত িৃঙ্খলািীন ও নীরস। আত্মজীবদনর সচদয় শেতীয় 
েদণ্ড ভেবতদপ্রম প্রািানয সপদয়দছ। তদব নারীশিক্ষার অন্ধকারেুদে জদন্ম শতশন সমূ্পণজ শনজ সচষ্টায় শিক্ষাজজন কদর ৮৮ 
বছর বয়স পেজন্ত তা অশবশচ্ছন্নভাদব চচজার মদিয সরদেশছদলন। উশনি িতদকর বঙ্গসমাদজ এমন ঘটনা অশেতীয় ও 
শবস্ময়কর।  
          বাংলা সাশিদতযর ইশতিাদস রাসসুন্দরীর নাম স্বণজাক্ষদর শলশপবদ্ধ িওয়া উশচত। সজযাশতশরিনাথ ঠাকুর ‘আমার 
জীবন’ গ্রদন্থর ভূশমকায় শলদেদছন-  

“এই গ্রন্থোশন প্রদতযক েৃিদস্থর ঘদর রাো আবিযক। এমন উপাদেয় গ্রন্থ অশত অল্পই আদছ।”১১  
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বাস্তশবক ভাদবই একথা অদনকাংদি শঠক। কারণ উশনি িতদক কলকাতার মশিলাদেরই সলোপড়ার চল শছল না। সসই 
সমদয় পূবজবদঙ্গর প্রতযন্ত এক গ্রাদমর জশমোর বাশড়র রক্ষণিীল আবিাওয়াদত রাসসুন্দরী সেভাদব শিক্ষাগ্রিণ কদরদছন 
তা পৃশথবীর ইশতিাদস িয়দতা শবরল। েীদনিচি সসন তাই েথাথজই বদলদছন-  

“আমার জীবন পুস্তকোশন শুিু রাসসুন্দরীর কথা নদি, উিা সসদকদল শিনু্দ রমণীেদণর সকদলর কথা; এই 
শচদত্রর মত েথােথ ও অকপট মশিলাশচত্র আমাদের বাঙ্গালা সাশিদতয আর নাই। এেন মদন িয়, এই পুস্তকোশন 
শলশেত না িইদল বাঙ্গালা সাশিদতযর একশট অিযায় অসমূ্পণজ থাশকয়া োইত।”১২  

সশতযই উশনি িতদকর নারীর সামাশজক ইশতিাস, নারী শিক্ষার ইশতিাস রচনার সক্ষদত্র ‘আমার জীবন’ গ্রন্থশট অপশরিােজ। 
বতজমান েুদের নারীরাও রাসসুন্দরীর শিক্ষার প্রশত একশনষ্ঠ সপ্রম, জীবন েুদদ্ধ জয়ী িওয়ার অেময শজে সথদক অনুদপ্ররণা 
শনদত পাদর। উশনি িতদকর প্রশতকূল অন্ধকারময় সমদয় তাাঁর সািসী লড়াই এক েৃষ্টান্ত স্থাপন কদরদছ ঐশতিাশসকভাদব। 
উশনি িতদকর ইশতিাদসই শুিু নয়, নারী ইশতিাদসও রাসসুন্দরী শবদিষ স্বীকৃশত লাদভর োশব রাদে।  
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