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তের্মাণ, োরী িরীর, সার্ন্তিাতন্ত্রক। 

____________________________________________________ 

Abstract 
 োরীোদী পাবঠ োরীর অেস্থাে কি ভাবেই ো হব়ে ওবঠ, সািারণ প্রতিবেদবের সংবে োরীর প্রতিবেদবের ফারাক 
কিটুকু িা-ই েুবে তেবি হ়ে োরীর আখ্যাবে। আর্রা পডু়ো তহবসবে যিটুকু পাঠ কতরো ককে, পাঠান্তর েি পাঠ 
পরম্পরা়ে োরী ভােোর তভন্ন রূপ উপস্থাতপি হ়ে োরীর প্রতিবেদবে। অন্তি, পাঠক তহবসবে পডবি তেব়ে এই অেুভবে 
কপৌঁছাই। পুরুষ র্ােুবষর প্রতিবেদবের সাবে োরীর প্রতিবেদবের পাঠ, জীেে অতভজ্ঞিার কিই কয খু্ুঁতটোতট উপস্থাতপি 
হ়ে িার-ই আবলাকপাি রব়েবছ এই তেেবের প্রতিবেদবে। কলতখ্কা একজে োরী হব়েও কর্ব়ে র্ােুবষর জেৎ ও 
েীক্ষণবক কি ভাবেই কয কদবখ্বছে; োরীর কিই কয ো েলা কোবক তিিাহীে ভাবে উপস্থাপে কবরবছে, এই তেেবে 
িার-ই এক তভন্ন পাবঠর প্রতিতক্র়ো রব়েবছ। 

____________________________________________________ 

Discussion  
“কর্ব়েবদর কো কর্ব়েরাই সেবচব়ে ভাবলা েুেবি পাবরে, েলবি পাবরে। অেয কদবির সাতহিয ও সংসৃ্কতির 
ইতিহাবস এর তেস্তর প্রর্াণ ছতডব়ে রব়েবছ। আর্াবদর এই আিা সার্ন্তিাতন্ত্রক আিা - পুুঁতজোদী কদবি কছবলবদর 
কিৃমত্ব িকমািীি সিয তছল এই কসতদে পযমন্ত। কর্ব়েবদর হব়ে কছবলরাই কো েবল এবসবছ তচরকাল। োরী 
রু্তির ভােো, আবন্দালে, সংগ্রার্ : সে তকছুবি অন্তি সূচো - পবেম পুরুবষরা অগ্রণী।”১  

         োরীবচিোোদী সর্াবলাচক িো ‘োরীেীক্ষা : োরী - পাঠকৃতি’ প্রেবের কলখ্ক অিযন্ত িাুঁর র্ি এভাবেই 
েযি কবরে। আজ োরীোদী পাবঠ — োরী সর্াবলাচো রূ্লক সাতহবিযর আবলাচো়ে— োরীর প্রকৃি অেস্থাে কী, এই 
সর্াবজ, িারা িাৎপযমই ো কী এেং কিটুকইো িার উত্তরবণর সর্সযা এতেব়ে োোে প্রশ্ন উপস্থাতপি হবে। েিুে 
েিুে প্রতিবেদে কপি করা হবে, িেুও ভােোর ককাবো ইতিবরখ্া কদখ্া যা়েতে। িবে অেড অভযাবসর কয অচলা়েিে 
িা কেবক দু তিেবট টুকবরা পাের খ্বস পডবলও অহংকাবরর িেজা আজও ককাোও ো ককাোও দাুঁতডব়ে আবছ। িাই 
কদখ্া যাবে তপিৃিবন্ত্রর প্রিাপ োরীর িরীর োরীর ভাষা, র্েবে ও তচন্তবে আতিপিযোদী ককৌিবলর তেতেড ছা়ো 
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তেরাজর্াে। িবে োরীর্ে কয িা খু্ে সহবজ কর্বে তেব়েবছ িা তকন্তু ে়ে; ফবল ককাোও ো ককাোও প্রতিোবদর আভাষ 
তকংো প্রতিবরাি লক্ষ করা যাবে। যা কেবক আজ োরীোদী ভােোর তেকাি ও তেস্তার প্রতিফতলি হবে।  
         রাসসুন্দরীর আত্মজীেেী রূ্লক কাতহতে ‘আর্ার জীেে’। তেবজর েযতিেি কাতহতে কলখ্ার ছবল কলতখ্কা, কিটুকু 
সর্সার্ত়েক হব়ে উঠবি কপবরতছবলে— তেতেড পাবঠ িাই কযে আর্রা প্রিযক্ষ কতর। েযতি রাসসুন্দরীর কলখ্া়ে ককেলই 
কয েযতিক ভােো ও ইোর প্রকাি, িা তকন্তু ে়ে, েরং সর্কালীে ভােোর তেতরবখ্ কলতখ্কার তেরবপক্ষ র্ে ও ভােো 
োরোর োডা তদব়ে কেবছ। তেছক ভােোর ছবল ককেল তেবজর ইোবকই রাসসুন্দরী তে়েতর্ি ভাবে তলবখ্ যােতে। েরং 
কলখ্ার ছবল েভীর দৃতিভতিবকও কলতখ্কা তে়েতর্ি ভাবে রূপাত়েি কবরবছে। প্রবিযক র্ােুবষরই জীেে অতভজ্ঞিার 
ভাণ্ডার। িারই তেজস্ব অতভজ্ঞিার উপাদাে উবঠ আবস সর্াজ ইতিহাবসর হাি িবর। সর্কালীে সর্াজ - সংসৃ্কতি সম্পবকম 
ঘটো পরস্পরার র্িয তদব়ে েযতির উপলতি উবঠ আবস িারই কচাখ্ তদব়ে। আর কসই র্ােুষতট যতদ োরী হে, িাহবল 
পাঠক র্াবেই আর্রা কর্বেতি ককৌিূহলী হব়ে উতঠ। রাসসুন্দরী এর্তে একজে কলতখ্কা যার আত্মজীেেী আর্াবদরবক 
শুিু ভাতেব়ে রাবখ্তে, েরং অজাো অবেক ককৌিূহলবক আজও জাগ্রি করবখ্বছ। 
        রাসসুন্দরীর জম ১৮০৯ খ্ীঃ। এক অবেম সংস্কার আবন্দালবের অবেক পূেমেিমী র্তহলা। িেুও সেতদেই তিতে 
তেবজর র্েপ্রাণতটবক উমুি কবর করবখ্তছবলে অবেযর জবেয। পডাশুোর প্রতি আগ্রহ শিিে কেবকই লতক্ষি হ়ে। 
কলকািা়ে িখ্ে কর্ব়েবদর জেয সু্কল কখ্ালার আব়োজে চলবলও কস তিক্ষা আদাব়ের জেয আগ্রহ তকংো স্ব - ইো 
কির্ে কবর। লতক্ষি হ়েতে। ককেো পুরুষ িাতসি সর্াজ কস সর়্ে ঐ উমুি পতরসরবক কির্ে ভাবে প্রশ্র়ে কদ়েতে। 
ফবল কর্ব়েবদর স্বািীে ইোর আকাি অবেকটাই রুদ্ধ হব়ে তেব়েতছল। রাসসুন্দরী দুবচাখ্ ভবর কস তেষ়েতটও লক্ষ 
কবরবছে। আত্মজীেেী কলখ্ার ছবল সার্াতজক ঐ অসার্ঞ্জসয তেতির প্রতিও কলতখ্কার কক্ষাভ ও যন্ত্রণা প্রতিতে়েিই কযে 
েবর পবডবছ। তেবজর ইো কয অবেকটাই সার্াতজক রীতি করও়োবজর োইবর ে়ে— িাও রাসসুন্দরী খু্ে ভাবলাভাবে 
েুেবি কপবরবছে। কলতখ্কা উবেখ্ কবরবছে— তর্িোরীবদর উবদযাবে কপািাতজ়ো়ে োংলা র্ািযবর্ কছবলবদর জেয একতট 
পাঠিালা স্থাতপি হব়েবছ। রাসসুন্দরীর শপিৃক োতডবিই তছল কসই পাঠিালা। িবে সর্কালীে সার্াতজক রীতিবরও়োজ 
কর্বে িাবকও অেযােয কর্ব়েবদর র্িই চলবি হবিা। সু্কলেৃবহ কর্ব়েবদর প্রবেবির অতিকার তছল তেতষদ্ধ। কলতখ্কা কসকো 
জাতেব়েবছে এভাবে : 

“িখ্ে কস একতদে তছল, এখ্েকার র্ি কছবলবর্ব়েরা কলখ্াপডা তিতখ্ি ো। োিালা সু্কল আর্াবদর োতটবিই 
তছল। আর্াবদর গ্রাবর্র সকল কছবল আর্াবদর োতটবিই কলখ্াপডা কতরি।”২। 

          সার্াতজক এই অসার্ঞ্জসয রীতিবরও়োবজর প্রতি রাসসুন্দরী ককােতদেই খু্তি হেতে। যতদও রু্খ্ কেবক এই 
প্রোর প্রতি ককােতদেই তকছু েবল উঠবি পাবরেতে। কারণ সার্াতজক সংযর্ ও সম্ভ্রবর্র প্রতি সম্মাে জাোবোবকও 
কলতখ্কা কিমেয েবল র্ােবিে। িাছাডা একটু ভীিু প্রকৃতির র্তহলা তছবলে েবলই অবেকতকছু েলার ইো োকবলও 
তিতে তেবজর র্বিয তেবজবকই রুদ্ধ কবর রাখ্বিে। কলতখ্কা উবেখ্ কবরবছে োতডর পাঠিালা়ে যাও়োর সুবযাে 
কপব়েতছবলে অবেক পবর। গুরুজেবদর আবদবির জেয িাুঁবক দীঘমসর়্ে অবপক্ষা করবি হব়েতছল। অেিয কসই আবদি 
যিুটুকু কলখ্াপডা কিখ্ার জেয, িার কেবক অবেক কেতি তছল তেবজবদর কাজকর্ম কলখ্ার জেয। সার্াতজক সুন্দরিাবক 
প্রতিষ্ঠা তদবি তেব়ে কলতখ্কা লক্ষ কবরবছে— িাবক পুবরাটা তদেই োতডর োইবর ঘােরা ও উডােী পতডব়ে ভাবলাভাবে 
সাতজব়ে রাখ্া হি, র্িযবে স্নাে ও আহার সমূ্পণম কবর িাবক পুেরা়ে কর্বর্ সাবেে তিতক্ষকার কাবছ েতসব়ে রাখ্া হি, 
পরেিমীবি িাবক সেযার পূবেম োতরবি তেব়ে আসা হি। রার্সুন্দরী খু্ে সুন্দর ভাবে লক্ষ কবরবছে িার পতরবি়ে সাজ 
সজ্জা়ে পতরোরেবেমর যিটুকু উদারিা ও সম্মাে প্রদতিমি হি— তঠক িার টুকবরা অংিও পডাশুোর প্রতি তছলো। 
কলতখ্কার পতরোর েেম কয িার কলখ্াপডার প্রতি ককাবো অগ্রণীভূতর্কা তেবি পাবরেতে িাও খু্ে সহজভাবে িার 
আত্মজীেেীবি উবেখ্ কবরবছে। িবে সার্াতজক কবঠারিার র্বিয কর্ব়েবদর অেস্থাে কয কি যন্ত্রণাদা়েক িা তিতে 
কযর্ে র্বেপ্রাবণ জােবিে অেযতদবক এর তেরুবদ্ধ রু্খ্বখ্ালা কয একটা সার্াতজক অপরাি িা ও তিতে েুেবি কপবরতছবলে। 
ফবল িার জেয কাউবকই তিতে কদাষাবরাপও কবরেতে। েরং তেবজবক কপালর্ন্দ এেং অভাতেেী রূবপ স্বীকার কবর 
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তেব়েবছে। পাঠিালা়ে কছবলবদর কলখ্াপডার অভযাস তিতে দুবচাখ্ ভবর প্রিযক্ষ কবরবছে। তকন্তু তেবজবক এর র্বিয 
িাতরক করবি পাবরেতে। কলতখ্কা জাতেব়েবছে :  

“িখ্ে কছবলরা ক খ্ কচৌতেি অক্ষর র্াতটবি তলতখ্ি, পবর এক েতড হাবি লই়ো ঐ সকল কলখ্া উবচঃস্ববর 
পতডি।”৩ 

 
          রূ্লি অবেযর রু্বখ্র উচারণ শুবে শুবে রাসসুন্দরী সকবলর অজাবন্তই অবেকটা আ়েত্ত করবি তিবখ্তছবলে। 
যতদও দীঘমতদে িা তেবজর কাবছ কোপেই করবখ্তছবলে। কাউবক েলার প্রব়োজেও কির্ে কবর কোি কবরেতে। আর 
এভাবেই রাসসুন্দরী ক্রর্ান্বব়ে তেবজর সবি তেবজর তিরালাবপর সংবযাে েবড িুবল সকবলর র্বিয কেবকও হব়ে 
তেব়েতছবলে আলাদা। অক্ষর জ্ঞাে এেং কলখ্াপডার প্রতি অভযাস রূ্লি িার এভাবেই েবড ওবঠ। যতদও পরেিমীবি 
তেবজর কছবলর ইোও আগ্রবহ অেুিীলবের কো কলতখ্কা োরোর উবেখ্ করবলও- পুে তছল তেছক উপলক্ষ র্াে। 
েস্তুি, তেবজর একান্ত ও আগ্রহবকই রাসসুন্দরীর হব়ে ওঠার তেকািবক িবর কেও়ো যা়ে। ‘চচিেয ভােেি’ পডার 
আগ্রহবক রাসসুন্দর ঈশ্ববরর দ়ো এেং কৃপা েবল র্ি তদবলও িা তছল কলতখ্কার একান্ত ইোরই ফসল। 
‘কলখ্াপডা তিতখ়্ো পুুঁতে পতডে’ —এই োসো তছল রাসসুন্দরীর একান্ত, তকন্তু উতেি িিবকর সূচো পবেম কর্ব়েবদর সাি 
োকবলও কসরকর্ ককাবো সািয তছলো। তছলো ককাবো অতিকার। রূ্লি রক্ষণিীল সর্াবজর ভূতর্কা ও তেবরাতিিাই তছল 
প্রের্ অন্তরা়ে। রাসসুন্দরী সাবক্ষর এই অসার্ঞ্জসযিাবক র্ােবি পাবরেতে, িাই তিতে জাতেব়েবছে এরকর্ কো :  

“িখ্েকার কলাবক েতলি, েুতে কতলকাল উপতস্থি হই়োবছ কদতখ্বি পাই, এখ্ে েুতে কর্ব়েবছবলও পুরুবষর 
কাজ কতরবেক। এিকাল ইহা তছলো, একাবল হই়োবছ। এখ্ে র্াবের োর্ডাক, তর্েবস জডভরি, আর্াবদর 
কাবল এি আপদ তছলো। এখ্ে কর্ব়ে রাজার কাল হই়োবছ। তদবে তদবে ো আর কি কদতখ্ে। এখ্ে কযর্ি 
হই়োবছ। ইহাবি আোর ভদ্রবলাবকর জাতি োতকবেো। এখ্ে েুতে সকল র্ােীরা একে হই়ো কলখ্াপডা 
তিতখ্বে।”৪  

         প্রতিবেদে ির্মী রচো়ে- সর্াবজর প্রতিফলে োকাটাই স্বাভাতেক। িাই কলতখ্কার দৃতিবি রু্খ্যি োরীোদী 
ভােোরই প্রতিফলে ফুবট উবঠবছ। আিুতেকিার সূচো লবে কলতখ্কার র্ে ও র্ােতসকিা়ে কয ভােোর প্রকাি ও 
তেবফারণ প্রতিধ্বতেি হ়ে— িা েযতির হবলও আবেকটা সর্কাবলর িো সর্সর্ব়ের। তেবজর আত্মজীেেীবি ককেল 
কয েযতেি র্বের প্রকাি ঘতটব়েবছে িা ে়ে। েরং অবেক োুঁিা ও তেপতত্তবক টপবক তেব়ে কলতখ্কা তেবজবক কয ভাবে 
প্রর্াণ কবরতছবলে— িা একান্তই তেবজর ইো ও আগ্রবহর গুবণই প্রতিফতলি হব়েবছ। কলতখ্কার শদেতদে সর্কালীে 
জীেে তেিান্তই সহজ সরল তছলো। প্রতিতে়েি িাুঁবক প্রতিকূলিাবক অতিক্রর্ কবর সার্বের তদবকই এবোবি হব়েতছল। 
তিক্ষার আবলা র্তহলারা গ্রহণ করুে কসরকর্ র্ে র্ােতসকিার অভাে তছল সর্কালীে কর্ব়েবদর হাবি কােবজর টুকবরা 
কদখ্বল অবেবকই অসবন্তাষ প্রকাি করবিে; রাসসুন্দরী কলখ্া়ে িারই প্রতিফলে আবছ। িবে সার্াতজক অেস্থার এই 
তেদারুণ ছতে প্রিযক্ষ েযতি হবলও, উতেি িিবকর কর্ব়েবদর অেস্থাে কদবখ্ অবেকটাই কলতখ্কা আহ্লাতদি হব়ে। উবঠবছে 
: 

“োস্ততেক কর্ব়েবছবলর হাবি কােজ কদতখ্বল কসতট ভাতর তেরুদ্ধ কর্ম জ্ঞাে কতর়ো, েৃদ্ধ ঠাকুরােীরা অসবন্তাষ 
প্রকাি কতরবিে ...এখ্েকার কর্ব়েবছবল গুলা কয তেষ্কণ্ঠবক স্বািীেিা়ে আবছ িাহা কদতখ়্োও র্ে সন্তুি হ়ে। 
এখ্ে যাহার একতট কর্ব়েবছবল আবছ, কস কি যত্ন কতর়ো কলখ্াপডা তিখ্া়ে।”৫ 

          উতেি িিবকর কছবলবর্ব়েবদরবক প্রিযক্ষ কবর রাসসুন্দরী ঈষমাতন্বি হেতে, েরং খু্তিি েযি কবরবছে। যতদও 
খু্ে কর্ সংখ্যক কর্ব়েবদর ভাবেয তিক্ষার আবলা এবস কপৌঁছবে এেং িাবি কয সর্াবজ র্ােতসকিার পতরেিমে ঘটবে 
িাবিও আিা েযি কবরবছে। েস্তুি, রাসসুন্দরী তলবখ্বছে আত্মজীেেী। যার র্িযতদব়ে তেবজর আত্ম কো িো তেবজর 
েযতিেি কোবক প্রকাি করারই কো তছল। তকন্তু খু্ে সুচারু ভাবে কলতখ্কা িার আত্মজীেেীবি ককেলই তেবজর 
োর্কীিমে কবরেতে; সার্াতজক দা়েভার এেং সর্কালীে সর্ব়ের তেবিষি োরীর্ােসবক খু্ে সুচারুভাবে উপস্থাপে 
করবি তেব়ে কলতখ্কা িাুঁর আত্মজীেেীবি কযভাবে কলর্ িবরবছে িা সতিযকার অবেমই প্রিংতসি। র্াে োবরা েৎসর 
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ে়েবস তেব়ে হব়ে যা়ে রাসসুন্দরীর। তেব়ে সম্পবকম কসরকর্ ককাবো িারণাই েবড উবঠতে িার। তেোবহর তেেরণ ও িার 
রীতি করও়োজ সম্পবকম িাবক ককউ ককাে তদে েুতেব়েও েবলতে। ফবল তেোহ তকংো শ্বশুরোতড সম্পবকম কসরকর্ ককাে 
িারণা িার ককােতদেই তছলো। তেোবহাত্তর জীেে, সংসার - স্বার্ী - সেগুবলাই তছল িার কাবছ স্ববের র্বিা। যতদও 
একান্নেিমী পতরোবরর, স্বার্ী িাশুডীর কস্নহ ও যত্ন তিতে সেতকছুই লাভ কবরতছবলে। শ্বশুর োতড যাও়োর প্রাক রু্হুিম 
িার েডই অসহেী়ে েবল র্বে হি। তেবজর র্বের করুণ অেস্থার কো েণমো তদবি তেব়ে কলতখ্কা জাতেব়েবছে এর্ে 
কো : 

“যখ্ে দুবেমাৎসবে তক িযার্াপূজা়ে পাুঁঠা েতল তদবি লই়ো যা়ে কস সর্ব়ে কসই পাুঁঠা কযর্ে প্রাবণর আিা িযাে 
কতর়ো হিজ্ঞাে হই়ো র্া র্া, র্া েতল়ো ডাতকবি োবক আর্ার র্বের ভােও তঠক কসই প্রকার হই়োতছল।”৬ 

           অল্প ে়েবস কর্ব়ে কেবক স্ত্রী হও়োর ফবল রাসসুন্দরীবক অবেক অসুতেিারই সমু্মখ্ীে হবি হব়েবছ। আজম 
কাল কয পতরবেি ও পতরোবর কর্ব়েরা লাতলি হ়ে তেব়ের পরেিমী স্তবর িা অবেকটাই দূরেিমী হব়ে যা়ে। র্বের যন্ত্রণাবক 
র্বের র্বিযই লুতকব়ে রাখ্বি হ়ে। স্বার্ীর ঘবরর স্বজবেরাই আপে হব়ে ওবঠে। সার্াতজক পালা েদবলর এই সর়্েতটবক 
আত্মস্থ কবর তেবিও রাসসুন্দরীর দীঘম সর়্ে কলবেবছ। শ্বশুরোতডর যবেি তেতিতেবষবির র্বিয চলাবফরার অতভজ্ঞিা 
রাসসুন্দরীর জীেবেও ঘবটবছ। িবে ককাবোতদেই চলবে ও েলবে অোিয আচরণ কবরেতে। অিীি তদবের সৃ্মতি করার্ন্থে 
করবি তেব়ে কলতখ্কা কসতদেকার কো উবেখ্ কবরবছে : 

“তেবিষি িখ্ে কছবলবর্ব়ের এই প্রকার তে়ের্ তছল, কয কেৌ হইবে কস হািখ্াবেক কঘার্টা তদ়ো ঘবরর র্বিয 
কাজ কতরবে, আর কাহারও সবি কো কতহবে ো, িা হইবলই ভাল কেৌ হইল। কসখ্াবে এখ্েকার র্বিা তচকণ 
কাপড তছলো, কর্াটা কাপড তছল। আতর্ কসই কাপড পতর়ো েুক পযমন্ত কঘার্টা তদ়ো সকল কাজ কতরিার্। 
...বস কাপবডর র্িয হইবি োতহবর দৃতি হইি ো। কযে কলুর েলবদর র্ি দুইতট চকু্ষ ঢাকা োতকি। আপোর 
পাব়ের পািা তভন্ন অেয ককাে তদবক দৃতি চতলি ো।”৭ 

          প্রতিোদহীে এক প্রতিোতদেীর র্বের কক্ষাভ আর্রা কলতখ্কার রচো়ে প্রিযক্ষ কতর। র্বের যন্ত্রণাবক র্বের 
র্বিয করবখ্ই রাসসুন্দরী এতেব়ে তেব়েতছবলে। সর্কালীেিাবক সর্কাবলর র্ি শ্রদ্ধা ও সম্মাে করা কযর্ে িার স্বভাবে 
তছল, অেযতদবক সর্কাবলর ক্ষি তেক্ষি যন্ত্রণাতেদ্ধ তদবের প্রতিও তছল িার সজাে দৃতি। তিতে জােবিে— এক একতট 
কর্ব়ে তকংো েউ হব়ে পাহাড সর্ অচলা়েিবের তেরুবদ্ধ লডাই কবর যাও়ো একটুখ্াতে কো ে়ে; িেুও র্ে এেং 
র্ােতসকিাবক তিতে করবখ্তছবলে সোর উপবর। িাই পতরোবরর সকল রকবর্র দা়েদাত়েত্ববক স্বীকার কবরও, একান্নেিমী 
পতরোবরর প্রতি কযর্ে কিমেয ও সম্মােবক তিতে পালে কবরবছে — অেযতদবক সহােুভূতির উমুি হাি দুতটবক প্রসাতরি 
কবর করবখ্তছবলে সোর জবেয। সেবেবক েড কো কলতখ্কার েযতিেি আত্মজীেেীবি ককাবো তকছুবকই কযে কোপে 
কবর করবখ্ কযবি চােতে। পুুঁতেতটবি কখ্ালা র্বের প্রকাি কযর্ে সকল পাঠকবকই সন্তুতি দাে কবর অেযতদবক সহজ 
কোবক আবরা কি সহজ ভাবে প্রকাতিি করা যা়ে িারই অেয আবরক তদকবক পাঠক আতেষ্কার কবর চবল িাুঁর কলখ্া়ে, 
ো- তেছক োরী হব়ে ককাবো োরী সম্পকম ভােুক— কলতখ্কার র্বিা কয কলর্ িবরবছে িা তকন্তু ে়ে। েরং সোর র্বিা 
কবর, সোইবক তেব়েই কযে রাসসুন্দরীর আত্মজীেেীতট আর্াবদর সকবলর কাবছ সুন্দর হব়ে ওবঠ। রাসসুন্দরীর কলখ্া়ে 
িারই কযে প্রকাি োরোরই পতরফুট হব়ে উবঠবছ। 

“আর্ার তপ্র়ে োরী হবেে কসই োরী, তযতে স্ববদি ও স্বকাবলর েভীবর পা করবখ্ িার চারপাবির তেষ়ে 
োস্তেিার অন্তেমি স্বর কেবক উতিি র্ােতেক আবেে শচিেয সরূ্বহর সপন্দে িরি সরূ্হবক র্বের েভীবর 
িারণ করবি পাবরে, আপে তেশ্বাবসর জেবি তস্থি কেবক সার্াতজক উত্তরণ - অকাযমকারণ সম্পকম সরূ্হবক 
প্রকৃতি সর্াজ ও েযতি র্ােুবষর িাতিক তর্েতক্র়োর েযস্ত কপ্রক্ষাপবট অেুিােবণ তে়েি দা়েেদ্ধ োবকে ও এই 
প্রতক্র়োর র্বিয তদব়ে একতট স্বিন্ত্র ভুেে তের্মাণ কবর আপে েীক্ষার স্বািবন্ত্রয দীপযর্াে হব়ে উঠবি পাবরে।”8 

           সর্াবলাচবকর এই র্ন্তেয েডই প্রাসতিক হব়ে ওবঠ রাসসুন্দরীর পাঠ তেবি তেবি। ‘আর্ার জীেে’ পডবি 
পডবি র্বে হ়ে ঘবরর চারবদও়োবলর র্বিয তেবজবক সংস্কাবর আেদ্ধ রাখ্বলও িাুঁর র্েপ্রাণ সর্কালীে োস্তেিার 
প্রতিও খু্ে সজাে ও সবচিে তছল। অন্তি িার কলখ্া়ে িারই ইতিি যবেিভাবে প্রতিফতলি হব়েবছ। আত্মজীেেী কয 
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শুিু আত্মকো ে়ে েরং তেবজর কোর োইবরও কয অবেক েিেয রব়ে যা়ে, কেবক যা়ে িারও যবেি ইতিি ও প্রর্াণ 
আবছ রাসসুন্দরীর রচো়ে। সুদূর প্রাতন্তকাত়েি গ্রাবর্র র্তহলা হব়েও। তেবজর র্ে প্রােতটবক কিটুকু প্রিস্ত করবখ্তছবলে 
িা িাুঁর জীেেীগ্রন্থ পডবল সহবজই েুো যা়ে। সংস্কাবর আেদ্ধ কেবকও সংস্কাবর সার্াতজকিা ও কিমেযবক পালে কবরও 
স্বর্তহর্া়ে কয তেবজ কি উজ্জ্বল তছবলে িা িার কলখ্া়ে োরোর িরা পবডবছ। দীঘম েছবরর োর েছর কপতরব়ে এবসও 
জীেেকাতহতে কলখ্ার ছবল কয সিযকাতহতে কলতখ্কার রচো়ে ও উচারবণ প্রতিফতলি হব়েবছ— িা আর্াবদর তেতস্মি 
কবর। ককাোও একটু র্াে তর্েযার আেরবণ ো তঘবর তেবজবক কয ভাবে উপস্থাতপি কবরবছে িা আর্াবদর প্রকৃি অবেমই 
আর্াবদর ভাতেব়ে রাবখ্। 

“উতেি িিবকর তিিী়োবিম প্রকাতিি হল োংলা সাতহবিয প্রের্ আত্মজীেেী। েিুে ভােোর কজা়োর, আিুতেক 
কচিোর কঢউ কযখ্াবে কপৌঁছা়েতে, োংলার কসই অোবলাতকি অন্তঃপুর কেবকই সৃতি হবলা আর্ার জীেে রচত়েিা 
োংলার দূর প্রিযন্ত গ্রাবর্ এক েৃহেিু রাসসুন্দরী। কস সর়্ে তিতক্ষি কৃিী পুরুবষরা িাুঁবদর সর়্ে, সর্কাবলর 
সংবে েেলি েেভােোর সংঘাি, িার প্রতিতক্র়ো িুবল িরবি কচব়েতছবলে আত্মকো সৃ্মতিকোর র্ািযবর্। 
পুরুষবদর আগ্রহ ও সাহাবযয কৃিী পুরুষবদর স্ত্রী ো আত্মী়োরাও অবেবকই তলবখ্বছে, তলখ্বি কচব়েবছে সর্ব়ের 
কপ্রক্ষাপবট তেবজর জীেবের কো। ...িবে িাুঁবদর র্বিয তছবলে ো আর্াবদর আবলাতচি রাসসুন্দরী িোকতেি 
সাফবলযর চরর্সীর্া তিতে স্পিম করবি পাবরেতে। তকন্তু সর্স্ত প্রতিকূলিার র্িযতদব়ে তিতে তেকতিি হব়ে 
উঠবি কচব়েবছে। কপৌঁছাবি কচব়েবছে পরর্ কাতিি তিক্ষার উজ্জ্বল  আবলাকেৃবত্ত। রাসসুন্দরীর হব়ে ওঠার 
ইতিহাসই িাুঁর আত্মকো ‘আর্ার জীেে।”৯ 

 
            সম্পাদবকর কো অংবি একতট েিেয যখ্ে স্পি হব়ে ওবঠ িখ্ে রাসসুন্দরীর ‘আর্ার জীেে’ পাঠ আর্াবদর 
কাবছ েিুে কপ্ররণার উদযর্ তেব়ে আবস। ককেো আজ যখ্ে োইবর - ঘবর কর্ব়ে এেং োরীবদর জীেে এক প্রশ্নতচবের 
রু্বখ্ারু্তখ্ দাুঁতডব়ে কেবছ, কস সর়্ে রাসসুন্দরী স্বাভাতেকভাবে আদিম হব়ে দাুঁতডব়ে োবকে আর্াবদর কাবছ। কলতখ্কার কয 
প্রতিবেদে গ্রবন্থ উপস্থাতপি হব়েবছ, িাবি কদখ্া যাবে তিতে িাুঁর সাংসাতরক অেস্থা়ে, স্বার্ী - িাশুডী আত্মী়ে পতরজবের 
সকবলর কস্নহ যবত্ন তছবলে অিযন্ত সন্তুি। প্রবিযবকরই সম্মাে ও ভাবলাোসা িাুঁর ভাবেয ঘবটতছল। পাতরোতরক জীেবে 
কাবরার কাবছই দুঃখ্ জেক েযেহার পােতে। িাই িি তেপযম়ে ও তেডম্বোবক সব়ে তেব়েও কলতখ্কা তেবজবক ভােযোে 
র্বে কবরবছে। যতদও সাংসাতরক জীেবে ককাবো তকছুর অভাে হ়েতে িাুঁর। রাসসুন্দরীর জীেবে সুখ্দুঃবখ্র অংিীদার 
সকল তকছুই কযে িাবক ছুুঁব়ে কেবছ। র্া হও়োর আকািা এেং র্ািৃবত্বর েযোর কো খু্ে অেলীলা়ে কলতখ্কা সযবত্ন 
েবল কেবছে িার কলখ্া়ে। আঠার কেবক একচতেি েছর পযমন্ত িাুঁবক োবরাজে সন্তাবের জম তদবি হব়েবছ। এই জম 
দাবের প্রসেকালীে েযো ও কেদো — কযর্ে িাুঁর কলখ্া়ে পাই, অেযতদবক এসেগুবলাবক তেব়েই একান্নেিমী পতরোবরর 
দা়েভারবক কলতখ্কা কিমেয েবল র্ােবিে। সংসাবর কছবল তপবল কেবক শুরু কবর ঘবরর সর্স্ত কর্মযজ্ঞবক সুচারু ভাবে 
করবি তেব়ে কাবজর তভবড তদবের পর তদে িাবক ো কখ্ব়েই কাটাবি হব়েবছ। িাুঁর জীেবে এর্েও দীঘম সর়্ে কেবছ 
কযখ্াবে িাুঁর তেবজর প্রতি িাকাোর ককাবো সুবযােই তছল ো। যতদও কসকো ককউ ককাবোতদে জােবিও পাবরতে। আর 
িার জেয িাুঁর ককাবো দুঃখ্বোিও হ়েতে। 

“আর্রা কযর্ে দি োরতট সন্তাে হই়োতছল, কির্তে যতদ উহাতদবের চতরে র্ন্দ হইি এেং সকবল র্ন্দ েতলি, 
িাহা হইবল আর্ার ভাতর কি কভাে কতরবি হইি। ঈশ্ববরো়ে আর্ার কস সকল কি কভাে কতরবি হ়ে ো, 
েরং কলাবকর রু্বখ্ উহাবদর প্রিংসা শুতে়ো এেং সিয েযেহার কদতখ়্ো র্ে আরও প্রফুেই হ়ে। ...বলাবক েবল 
সংসার সরু্দ্র। কস সরু্দ্রই েবট, তকন্তু সংসাবরর সংবে সরু্বদ্রর িুলো কতর়ো কদতখ্বল, সংসার িরি হইবি 
সরু্বদ্রর িরি কোিহ়ে েড জ়েী হইবি পাবর ো, সর্ব়ে সর্ব়ে িুলযই হ়ে। কস যাহা হউক, কসই সরু্দ্র লহরী 
র্বিয পরবর্শ্বর আর্াবক স্বেন্দতচবত্ত র্হাসুবখ্ রাতখ়্োতছবলে। সর্ব়ে সর্ব়ে আর্ার যতদও অিযন্ত তেোদ 
ঘতট়োতছল, িোতপ আর্ার র্বের এি প্রফুে ভােতছল কয ঐ র্হাতেপাবদ আর্াবক এক কাবল অেসন্ন কতরবি 
পাবর ো।”১০ 
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         এই কসই রাসসুন্দরী। যার েিেয তেষ়ে কযর্ে স্বে অেযতদবক দৃতিভতিবি রব়ে কেবছ এক আশ্চযম স্বেিা। 
ভাষা েযেহাবরর কয সরলিা িা কযে কলতখ্কার তেবজর অন্তবরর অন্তস্থল কেবক উবঠ এবসবছ। িার জীেেী গ্রন্থতট 
সািুেবদয কলখ্া হবলও েদযরীতিবি িরা পবডবছ হৃদব়ের স্বিঃফূিমিা। ভােবল আশ্চেমবোি হ়ে কয যার জীেে ককবটবছ 
চারবদও়োবলর র্বিয িারবিা কস অবেম েদযবলখ্ার অভযাস তছবলাো, িেুও ককাোও আশ্চযম কলখ্তে িতির অংিীদার 
হও়োর সুোবদ রাসসুন্দরীর রচো়ে আশ্চযম িবের রকর্াতর পাঠক র্াবেই অেুভে করবি পাবরে। কলতখ্কার রচো়ে 
সর্কালীে অন্তজমীেবের কখ্াুঁজ স্বাভাতেক ভাবেই ফুবট উবঠবছ। পাঠক র্াবেই িা আন্দাজ করবি পাবরে। সংবেদেিীল 
ও অেুভূতির়্ে সবিজ ও সুখ্পাঠ েিেযভতি রাসসুন্দরীর র্বিয সদাজাগ্রি তছল। ককাবো িার করা আিুতেকিার র্বিয 
তদব়ে তিতে এতেব়ে যাে তে। েরং তেবজর হৃদব়ের অেুভূতিস্থল কেবক উবঠ আসা র্বের র্ািুরী তদব়ে সবিযর জেিবকই 
তিতে িাুঁর কলখ্া়ে উপস্থাপে কবরবছে। রার্সুন্দরীর কলখ্ার র্বিয স্বাভাতেকভাবে উবঠ এবসবছ অবেকগুবলা কতেিা। 
যতদও িার েদয ভাষা কযভাবে আিুতেক কতেিাগুবলা কসভাবে ে়ে। িার েিেযগুবলাবি ভাষা কযভাবে িাতণি ও িারাবলা 
হব়ে উবঠ কতেিাবি কসভাে অবেকটাই কর্। 
          রাসসুন্দরী কয সর্ব়ে লাতলি হব়েবছে কস সর়্ে োরীোদী ভােোর ককাবো েে োিাস তছল ো। োরীভােোর 
আলাদা জেি কেবক তিতে তছবলে অবেক দূরেিমী। িেুও রাসসুন্দরী চারবদও়োবলর র্বিয রুদ্ধ োকবলও িাুঁর র্ে ও 
র্ােতসকিা োরীোদী ভােোর আবলাবকই কযে প্রসাতরি ও তেকতিি হব়েবছ। রু্খ্ খু্বল প্রতিোতদেীর ভূতর্কা হ়েি 
কেেতে তকন্তু র্বেপ্রাবণ কর্ব়ের্ােুবষর দুদমিা ও অেবহলার কো িাবক ভােবি হব়েবছ। িাই পরেিমী সর্ব়ে যখ্ে তিতে 
আত্মজীেেী রচো়ে র্বোতেবেি কবরতছবলে িখ্ে িাুঁর র্বের আবক্ষপ ও সার্াতজক সর্াজ েযেস্থার ত্রুতট তেচুযতিগুবলা 
আপো কেবকই িরা তদব়েবছ। কলতখ্কা দু-বচাখ্ তদব়ে কয োস্তেবক প্রিযক্ষ কবরতছবলে এেং কয সিযবক কদবখ্তছবলে িাই 
কযে আক্ষতরক অবেম িার প্রতিবেদবে উপস্থাপে কবরবছে। সবিযর সংবে ককাবো রকর্ আবপাসরফা কবরেতে। অবেক 
ো েলা কো তেবজর একান্ত েযতিেি তেষব়ে কলতখ্কা আর্াবদর ো জাোবলও পারবিে— তকন্তু আত্মজীেেীবি যখ্ে 
কলর্ িবরবছে িখ্ে েযতিেি সাংসাতরক এেং পাতরোতরক জীেবের ককাবো অংিই তিতে োদ তদব়ে যাে তে। িাুঁর 
তেজস্ব প্রতিবেদবে কযভাবে সকবলর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মাে প্রদিমে কবরবছে অেযতদবক সার্াতজক অেযা়ে ও অসার্ঞ্জবসযর 
প্রতিও কলতখ্কার দুঃখ্ ও যন্ত্রণা আপো কেবকই েতষমি হব়েবছ। রাসসুন্দরী আসবল সর্কালীে এর্ে একজে োরী তযতে 
সেতকছুর র্বিয কেবকও সেগুবলাবক টপবক যাও়োর সংকল্প করবখ্তছবলে। অিযন্ত িার প্রতিবেদবে এরকর্ই একটা 
আভাস পাই। 

“সাতহবিয োরী যখ্ে প্রতির্াত়েি হ়ে, কসই তেরূ্িমাত়েি উপস্থাপোর আডাবল পবড যা়ে োরীর োস্তে অতস্তত্ব। 
র্িুর তর্েযার অলংকরবণ োরীর তেজস্ব সিয োপসা হব়ে যা়ে। ...সার্াতজক অেমচেতিক পীডবের পািাপাতি 
শলতিক পীডেবক যাুঁরা সর্াে প্রােতর্ক র্বে কবরে িারা কদতখ্ব়েবছে, কশ্রণীেি তেযমািবের র্বিা তপিৃিবন্ত্রর 
তেষু্ঠর অিযাচারও োরীবক সইবি হ়ে েবল িার রু্তির সংগ্রার্ একাতত্তক ে়ে। এই প্রতক্র়ো খু্ে জতটল ককেো 
ইতিহাবসর োো পযমাব়ে। োরী হব়ে জমাবোর সুোবদ, সর্াবজর তেপুল অংিবক তেপুল অেকার এেং িার 
িারা আবরাতপি দৃিয - অদৃিয অজস্র কিকল কভবি তেষ্ক্রান্ত হও়োর জবেয কতঠে সািো করবি হব়েবছ।”১১ 

         এটা তঠক ইতিহাবস োরীর সািো তিবল তিবল তেকতিি হব়ে ককাোও ককাোও তেবফাতরি হব়েবছ। োরী 
তেযমািে অবোচবর অেকাবর হব়ে োবক েবল আর্রা অবেবকই িার খ্ের রাতখ্ ো। েলা যা়ে অবেক কক্ষবেই িাই 
প্রকাতিি হ়ে ো। রাসসুন্দরী কলখ্তেবি িার প্রিযক্ষ ছাপ ো োকবলও পবরাক্ষভাবে সর্সার্ত়েক ভােো ও োস্তেিার 
ইলারা আবছ। ঊেষাট েছর ে়েবস যখ্ে আত্মজীেেী তলখ্বি প্র়োসী হব়েবছে িখ্ে অবেক অিীবির কো র্বে কবর 
দুঃখ্ কপব়েবছে। কর্ব়েবদর ভাবেযর আকাি কয সেতদেই কর্ঘলা িা কর্বে তেবি িার ককাবো অসুতেবি ো হবলও — 
িবে সর্াবজর আবলা - আিাতরর আেহ সতরব়ে তদব়ে সোইবকই কযে সার্বের তদবক এতেব়ে আসবি হবে। সংসাবরর 
সর্স্ত দাত়েত্ব প্রতিপালে কবরও অেসন্ন হৃদ়ে তেব়েও কয একটু েইব়ের পািা উবটাবেে িারও সর়্ে তছল ো িাুঁর। 
িেুও কলাকচকু্ষ ও সংসাবরর আডাবল উবঠ এবস তেবজর আগ্রহ ও উদযার্বক জাতেব়ে করবখ্তছবলে েবলই হ়েবিা আর্রা 
পডবি োিয হই এই কলতখ্কাবক। রাসসুন্দরীর প্রতিবেদেবক। কতঠে অিযেসা়ে ও র্বের একান্ত আগ্রহ তেবজর র্বিা 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-25 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 230-237 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 236 of 237 

 

কবর জ্বাতলব়ে করবখ্তছবলে েবলই হ়েি উত্তর প্রজবমর কাবছ রাসসুন্দরীর েযতিেি জীেে আদিম স্বরূপ অেুসরণ কযােয। 
সর্স্ত আত্মজীেেীবি এক অদু্ভি তেে়ে আর্াবদর কচাবখ্ পবড। কারণ রার্সুন্দরী ককাোও তকছু কজার কবর আবরাতপি 
কবর যােতে। েরং তেবজর র্েপ্রাণ তদব়ে কয সিয ও আচরণবক উপলতি কবরতছবলে প্রতিবেদবে িারই প্রকাি ঘবটবছ। 
ঈশ্ববরর প্রতি সদাজাগ্রি ও তেশ্বাসী রাসসুন্দরী - র্দেবোপাবলর প্রতি কয আস্থা রাখ্বিে — জীেবের কিষ তদে পযমন্তও 
িার ককাে তেরার্ হ়েতে।  
         েস্তুিপবক্ষ, োরীর প্রতিবেদে তকংো প্রতিবেদবের োরী এক ে়ে। োরীর কলখ্া়ে োরীর জেৎ কিভাবে িরা 
পবডবছ িা - ই রূ্লি কদখ্ার তেষ়ে। োস্তবের োরী যখ্ে সাতহবিযর োরীবি রূপান্ততরি হ়ে, কস সর়্ে সর্াজ - সংসৃ্কতি 
- ইতিহাস - ভূবোল - রাজেীতি - ভাোদিম ঐ প্রতক্র়োবক প্রভাতেি কবর। রু্লি শলতিক আতদকল্প গুবলা তেতের্মাণ ো 
কবর োরীবচিোর ককাবো সতক্র়ে অতভেযতি প্রতিতষ্ঠি হবি পাবর ো। ককেো এর পশ্চাবি রব়েবছ িৃিল রু্তির দিমে। 
রাসসুন্দরীর কলখ্া়ে রূ্লি িৃিল এেং িা কেবক উত্তরবণর ক্ষীণ প্র়োসবকও উিাতপি হবি কদখ্া যা়ে। িেুও সর্াবলাচক 
অিযাপক িবপািীর ভট্টাচাবযমর ভাষা়ে েলা কযবি পাবর :  

“োরীবচিো ও োরীর প্রতিবেদে একাতত্তক ে়ে, অজস্র ও অবেকাতত্তক। প্রতিবেদবের োরীবক ইতির্বিয 
অবেকটা পতরর্াবণ তেতের্মাণ করা সম্ভে হব়েবছ। পুেঃপাবঠর র্িয তদব়ে ইদােীং কয রু্ি করা সম্ভে হব়েবছ। 
পুেঃপাবঠর র্িয তদব়ে ইদােীং কয রু্ি পতরসবরর কদযািো োো দৃতিবকাণ কেবক পুেতেমতর্মি হব়ে চবলবছ, িার 
সর্াজিত্ত্ব ও রাজেীতি োন্দতেক র্াোর সংবে অতভন্ন। সর্স্ত সংি়ে কপতরব়ে এেং তপিৃিবন্ত্রর সম্ভােয ফাুঁদগুতল 
এতডব়ে সংবেদেিীল পুরুবষরা যখ্ে েিুে ভুেে তের্মাবণর ব্রি উদযাপবে সংগ্রার্ী োরী কচিোোদীর সংবে 
সংযুি হবেে িখ্েই োরীর প্রতিবেদে এিতদেকার অভযাস পরম্পরা কভবে প্রতিবেদবের োরী প্রতির্াবক 
চূডান্তভাবে পরাভূি করবি সক্ষর্ হবে।” ১২ 
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     পৃ. ৫৭ 
১১.  ভট্টাচাযম, িবপািীর, প্রিীবচযর সাতহিযিত্ত্ব, ‘োরীবচিোোদ’, অরৃ্িবলাক সাতহিয পতরষদ, কফব্রু়োতর- 
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