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বফকভ বযোকওোয চীফন  ৃষ্টি: এওষ্টি ষ্টফকেলণোত্মও অধযন
ুযষ্টচত োষ্টঔযো
ককফলও, ফোাংরো ষ্টফবোক, োিনো ষ্টফশ্বষ্টফদযোর
Abstract
In the last half of the 19 century the Muslim Society of Bengal closed the women within
four walls. Superstition, illiteracy religious conservativeness and the impact of purdah
system made their life miserable. Begum Rokeya appeared at this critical time of women. In
the Muslim society of Bengal Rokeya first demanded the women’s similar right just like
men’s. She established her views against the dependency of women. Taking active
participation in spreading women’s education she enlightened the women race.
Uniting the Muslim women she set up an association named “Anjumane Khawateene
Islam” [1916] to establish women’s right.At that time it was impossible to think that
breaking impediments Muslim women would take part in associations. But Rokeya’s
continuous attempts made it possible. For that she had to tolerate insults and threats from
her own society. Depending on her own confidence she fought alone despite numerous
obstacles. She wanted to say one thing through her whole life-women are also human
beings, they also have the right to live in society. If the women are left behind, the
development of society and nation is not possible . putting reason after reason she
established her views in many writings. As a result her writings had easily taken place in
literary world.
th
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ঊনষ্টফাং তোব্দীয বলোকধে ফোাংরোয ভুরভোন ভোচ বভককদযকও ফদ্ধ ওকয বযকঔষ্টঙর। ওুাংস্কোয অষ্টক্ষো ধভেী
বকোোঁড়োষ্টভ, দেোপ্রথোয প্রবোকফ তোোঁকদয চীফন দুষ্টফলে  ক উকেষ্টঙর। বভককদয এই ওষ্টেন াংওকিয ভকই বফকভ
বযোকওো আষ্টফবূত
ে ন।ফোগোষ্টর ভুরভোন ভোকচ বযোকওো-ই প্রথভ ুরুকলয ভত নোযীযত্ত ভোন অষ্টধওোকযয দোষ্টফ
বতোকরন, নোযী-যোধীনতোয ষ্টফকক্ষ বচোযোকরো ভতোভত প্রষ্টতষ্ঠো ওকযন। নোযীষ্টক্ষো ষ্টফস্তোকয ষ্টতষ্টন ষ্টি অাং ষ্টনক
নোযীভোচকও ষ্টক্ষোয আকরো বদঔোন।
১৮৮০ োকরয ৯ই ষ্টিকম্বয ফতভেোন ফোাংরোকদকয যাংুয বচরোয ষ্টভেোুওুয থোনোয োযোফন্দ গ্রোকভ োকফয
ষ্টযফোকয বযোকওো চন্মগ্রণ ওকযন। তোোঁয শফ অষ্টতফোষ্টত ককঙ এওিো ওষ্টেন অফস্থোয ভধয ষ্টদক। তৎওোরীন
ভুষ্টি্ভ ভোকচ বভককদয ড়োকোনো ষ্টনষ্টলদ্ধ ষ্টঙর। োকফয ষ্টযফোয ফোগোষ্টর কর ফোাংরো বঔোকন অঘর ষ্টঙর,উদুে
বোলোয ফযোও প্রঘরন ষ্টঙর। ভোকচয ফোধো এভনই ওষ্টেন ষ্টঙর বম,যুযল ঙোড়ো যনোযীয ম্মুকঔ দেো যোঔকত
ত।
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ফোরযওোর বথকওই বযোকওমোয ষ্টঙর অম্ভফ জ্ঞোকনয ষ্টোো। তোোঁয দুই দোদো ইব্রোষ্টভ  ঔষ্টরর ড়োকোো্নো
ওযকতন, আয ষ্টতষ্টন শুকন শুকন তো ভুঔস্থ ওযকতন। বওোন স্কুর ফো ওকরকচ ড়োকোো্নোয ুকমোক ষ্টতষ্টন োনষ্টন। দোদো
ইব্রোষ্টভ োকফয বযোকওোকও ফোাংরো বঔোন। তোোঁয এই ষ্টক্ষো প্রওোকয অম্ভফ ষ্টঙর।ষ্টওন্ত তোোঁয অদভয ভোনষ্টও
বচকদয ওোকঙ বই ফোধো দূয । বযোকওোয চীফনীওোয োভুন নোোয এ প্রকে চোষ্টনককঙন-‘ষ্টতো ফোাংরো ফো
ইাংযোচী ষ্টক্ষোয বখোয ষ্টফকযোধী।............।
কবীয।। যোকে ৃষ্টথফী অন্ধওোকয ঢোষ্টওো মো আয বই কে জ্বষ্টরো উকে দুষ্টি ষ্টওকোয- ষ্টওকোো্যীয য়্নওকক্ষ
ষ্টস্তষ্টভত দী ষ্টঔো। বঘোঔ ভুষ্টঙো বই নীযফ ষ্টনীকথ দু‘বোইকফোকন বভোভফোষ্টতয োক ফকন,জ্ঞোন দোন ওকযন বোই,
আয ফোষ্টরওো বষ্টি বই জ্ঞোনুধো আওন্ঠ োন ওকযন’১
বযোকওো এবোকফই ষ্টক্ষো গ্রণ ওকযন। ষ্টতষ্টন স্বভোকচ যক্ষনীরতোয ভত চক্দলর োথযকও ষ্ট্ক নোযীকদয
ষ্টক্ষোয ফোধো দূয ওকযন। ষ্টন্দুভোকচ নোযীষ্টক্ষোয প্রোকয ষ্টফদযযোোকয ো ওকযষ্টঙকরন, ভুরভোন ভোকচ নোযীষ্টক্ষো
ষ্টফস্তোকযয বক্ষকে বযোকওোয বূষ্টভওো  প্রো ভোন। োভোষ্টচও ওুাংস্কোয নোযীষ্টক্ষোয প্রধোন অন্তযো, এিো ফুকছোই ষ্টতষ্টন
তোোঁয বরঔনীয ভধয ষ্টদক তীব্র ফযকেয ওোখোত বকনকঙন, প্রো এওও বঘিো ষ্টতষ্টন নোযীষ্টক্ষোয দীষ্টি জ্বোষ্টরক
বিোকও আকরোষ্টওত যোঔোয ফযফস্থো ওকযষ্টঙকরন।
বযোকওো এই অম্ভফকও ম্ভফ ওকযষ্টঙকরন তোোঁয স্বোভী োঔোোত বোককনয চনয। োঔোোত অফকযোকধয
ষ্টফকযোধী ষ্টঙকরন। স্ত্রী বযোকওোকও ষ্টতষ্টন বরঔোড়ো োোময ওযকতন।
১৯০৯ োকরয ৩যো বভ স্বোভী োঔোোত ভোযো মোোয য বযোকওো নোযীষ্টক্ষো প্রোকয, নোযীভুষ্টি াংওকে,
ভোকচয ওুাংস্কোয দূয ওযকত ষ্টনকচকও ষ্টনকোষ্টচত ওকযন। এই উক্দলকয স্বোভী ভৃতুযয ভোে োোঁঘ ভো কয
বোকরুকয ভোে োোঁঘষ্টি ঙোেী ষ্টনক ষ্টতষ্টন প্রথভ োঔোোত বভকভোো্ষ্টযোর ষ্টফদযোর প্রষ্টতষ্ঠো ওকযন।
১৯১১ োকর ওরওোতো বযোকওো োঔোোত বভকভোো্ষ্টযোর কোরে স্কুকরয প্রষ্টতষ্ঠো ওকযন। ষ্টফদযোর স্থোকনয
শুরু বথকওই ষ্টতষ্টন তীব্র ষ্টনন্দো  প্রষ্টতফন্ধওতোয ম্মুঔীন ন। ওুাংস্কোকয আচ্ছন্ন ভুষ্টরভ ভোচ তোোঁয ষ্টফরুকদ্ধ নোনো
লড়মন্ত্র ওকয। বযোকওোয চীফকন এই ষ্টফদযযযোরষ্টিই ষ্টঙর োষ্টন্তয আশ্র, ষ্টফদযযোরকয ঙোেীযোই ষ্টঙর বমন তোোঁ য
ন্তষ্টতয ভকতো। ষ্টতষ্টন আন ট্রোকচষ্টি,ফযে- ষ্টনন্দো, ওিুওথো- হাংওোয এফাং আয অচস্র প্রষ্টতফন্ধওতোয ভধয ষ্টদক
োঔোোত বভকভোো্ষ্টযোর ষ্টফদযযোর বও এষ্টকক ষ্টনক বককঙন।
ভুষ্টরভ ভোকচয ওুাংস্কোয দূয ওযকত বযোকওো উকদযোকী ন, অফকযোধ প্রথো ভোচ বথকও দূয বোও এিো ষ্টঙর
তোোঁয ভকনয ওোভনো। নোযীকদয ভকধয আত্ম-স্বোতন্ত্রযকফোো্ধ চোকোকত ষ্টতষ্টন গুরুত্বফূো্ণে বূষ্টভওো োরন ওকযন। ভুষ্টরভ
ভষ্টরোকদয ঐওযফদ্ধ ওকয ভোকচ তোকদয আষ্টধওোয প্রষ্টতষ্ণ্ঠোয উক্দলকয ‘আঞ্জুভোকন ঔোোতীকন ইরোভ’ নোকভ
এওষ্টি ষ্টভষ্টত ১৯১৬ োকরয বপব্রুোযী ভোক স্থোন ওকযন। এই ষ্টভষ্টত Calcutta Mohammedan ladies
Association নোকভ ষ্টযষ্টঘত ।
এই ষ্টভষ্টতয রক্ষয ষ্টঙর স্বোফরম্বকনয ভোধযকভ নোযীযো োকত আত্মষ্টনবেযীর ক উেকত োকয। তৎওোরীন ভক
অফকযোকধয বফড়ো ববকগ ভুষ্টরভ বভকযো বোষ্টভষ্টতকত আাংগ্রন ওযকফ এিো বোফো দুসোধয ষ্টঙর। ষ্টওন্তু বযোকওোয
িভোকত বঘিো এিো ম্ভফ কষ্টঙর। এয চনয স্ব-ভোচ বথকও ফহ ষ্টনন্দো- হঙ্কোয ষ্টতষ্টন অওোতকয য ওকযকঙন। ত
প্রষ্টতফন্ধওতো কে আন আত্মষ্টফশ্বোকয উয বয ওকয ষ্টতষ্টন এওোওী রড়োই ঘোষ্টরক বককঙন। আচীফন এওিো
ওথোই ষ্টতষ্টন বচোয করো ফরকত বঘককঙন , ভষ্টরোযো ভোনুল ,ভোকচ তোকদয ফোোঁঘোয অষ্টধওোয আকঙ।ভষ্টরোযো মষ্টদ
ষ্টঙকনয োষ্টযকত থোকও, তোকর ভোচ- বদকয অগ্রকষ্টত কফ নো।
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ভুরভোন ভোকচ নোযী-ভুষ্টি াংগ্রোকভয ষ্টথওৃৎ ষ্টঙকরন বযোকওো।ষ্টতষ্টন অন্তসুয ফষ্টন্দনী নোযীকদয ভুষ্টিয রকক্ষ
তোয যঘনোয ভধয ষ্টদক ভোচকও নোযীয দুষ্টফেল অফস্থো ম্বকন্ধ চোষ্টকক বতোকরন।এই উক্দলকযই ষ্টি্ষ্টন নোনো
প্রফন্ধ,কঙোিকে, ওষ্টফতো, উনযো যঘনো ওকযন। তোোঁয যষ্টঘত কে “ উনযোকয াংঔযো বফষ্ট ন, ষ্টওন্তু স্বে যঘনোয
ভকধযই তোোঁয যঘনো ষ্টিয ষ্টযঘ োো মো। ভনস্তোষ্টেওতো, ষ্টফলকয শফষ্টঘকেয বোলোয জ্জ্বকরয- তোোঁয ভস্ত
যঘনোই বমন ূকমেয আকরোয ভত প্রষ্টতবোত ককঙ।ভুষ্টরভ নোযীয দুসঔ-দুদেো-বফদনোয নোনো ষ্টঘে বদকঔ ষ্টতষ্টন
উরষ্টি ওকযষ্টঙকরন-ভোচকও চোকোকত কর ফযে-ষ্টফদ্রু ফযতীত উো নোই। মুষ্টিয য মুষ্টি ঔোড়ো ওকয তোোঁয
ভতফোদকও নোনো যঘনোকত প্রষ্টতষ্টষ্ঠত ওকযকঙন।মোয পকর তোোঁয যঘনো কচই োষ্টতযচককত আন ওকয ষ্টনককঙ।
বফোকওোয যঘনোগুষ্টর র- ‘ভষ্টতঘূয’ (প্রথভ ঔন্ড) ১৯০৫, ‘ভষ্টতঘূয’ (ষ্টিতী ঔন্ড) ১৯২১, ‘দ্মযোক’ উনযো
(১৯২৮), ‘অফকযোধফোষ্টনী’, ষ্টওঙু বঙোি কে  যযঘনো, ুস্তওোওোকয অপ্রওোষ্টত ষ্টওঙু প্রফন্ধ  ওষ্টফতো, as’anatsus‘
maesD‛ দুষ্টি প্রফন্ধ ‘GODS GIVES MAN ROBS’, ‘EDUCATIONAL IDEALS FOR THE
MODERN INDIAN GIRL”, ফোাংরো  ইাংযোচী বোলো ষ্টরঔত ষ্টওঙুে।
নোযীষ্টক্ষো  নোযী ষ্টভষ্টত- এই দুই ওোকচয চনয বযোকওো অভোনুষ্টলও ষ্টযশ্রভ ওযকতন।পকর তোোঁয স্বোকস্থযয
অফনষ্টত । ভোে ফোোন্ন ফঙয ফক ১৯৩২ োকরয ৯ই ষ্টিকম্বয ওরওোতো ষ্টতষ্টন বল ষ্টনসশ্বো তযোক ওকযন।
োষ্টতযৃষ্টি: ভষ্টতঘূয (প্রথভ ঔন্ড) প্রফন্ধ াংওরনষ্টি ১৯০৫ োকর প্রথভ প্রওোষ্টত । এই প্রফন্ধ াংওরন গ্রকেয
অন্তকেত ‘ স্ত্রী চোষ্টতয অফনষ্টত’ প্রফকন্ধ বোলো বককঙ তীব্র ফযে  বেকলয ভধয ষ্টদক। এই প্রফন্ধ বযোকওো ভুরভোন
নোযীকদয চোকোকত বঘককঙন। বই কে চোনোকত বঘককঙন ভোকচ তোকদয প্রওৃত অফস্থোন ম্বকন্ধ।
বোযতফকলেয ষ্টফষ্টবন্ন স্থোন ষ্টযভ্রভন ওকয বযোকওোয ভকন ককঙ, বওফরভোে ফোগোষ্টর নোযীই ন- ভগ্র
বোযতফকলেয ভুরভোন নোযীভোচ ওুাংস্কোকয উকষ্টক্ষত  ফষ্টিত।
নোযী তোয ফযথেতোয উয ফভ নবেয ওকয থোওোয পকর ষ্টনকচকদযকও ুতুর  ীন শুয নযো ভকন ওকযকঙ।
ুরুকলয ভুঔোকক্ষী ক থোওোিো নোযী তোয স্ববোকফ ষ্টযণত ওকযকঙ। ভোকচয ফষ্টওঙুকতই বম তোকদয নযোময
আষ্টধওোয আকঙ এই বফোধিোই তোকদয ভকন চন্ম বনষ্টন।
নোযীকও িীতদোকয নযো ফযফোয ওযোয চনয ুরুলোষ্টত ভোচ নোযীকও নোনো অরাংওোকয োষ্টচক বযকঔকঙ।
প্রোফষ্টন্ধও এই অরাংওোযগুষ্টরকও অধীনস্থ থোওোয প্রভোণস্বরূ ভকন ওকযকঙন।

‚বকো-স্বোভী ফরকদয নোষ্টওো ষ্টফদ্ধ ওষ্টযো ‚নোওোদড়ী‛ যো, একদক আভোকদয স্বোভী আভোকদয নোকও
‚বনোরও‛ যোইোকঙন! ঐ বনোরও ইকতকঙ ‚স্বোভী‛ য অষ্টস্তকত্বয (ধফোয) নীদেন! অতএফ বদষ্টঔকরন
বষ্টকনী! আনোকদয এ ফহভূরয অরাংওোযগুষ্টর দোকত্বয ষ্টনদেন ফযতীত আয ষ্টও ইকত োকয‛।২
নোযীয োষ্টফেও ৃঙ্খকর বযোকওোয অন্তযোত্মো োোওোয ওকযষ্টঙর। ষ্টতষ্টন ফযে ওকয ফকরকঙন- িীতদো ফযফো ফন্ধ
কর ভোকচ এঔন এ ফযফো ঘরকঙ। ওোযণ নোযীযো িীতদোীকদয ভতই অফকষ্টরতঅভোষ্টনত কঙ। নোযীভুষ্টিয োষ্টফেও ফন্ধন বযোওোোয ওোভয ষ্টঙর।

‚বফোযঔো‛ প্রফকন্ধ বযোকওো তীব্র প্রষ্টতফোদ চোষ্টনককঙন দেোপ্রথোয ষ্টফরুকদ্ধ। নোযীয োরীনতো ফচো থোওকফ
রুষ্টঘম্মত আফযকণই- এভনিোই ষ্টতষ্টন ভকন ওকযকঙন। দেোয ফোহকরযয ষ্টফরুকদ্ধ ষ্টতষ্টন ভোকরোঘনো
ওকযকঙন।
ফযষ্টিকত চীফকন বযোকওো ষ্টনকচ বফোযঔো ফযফোয ওযকতন।ভোচ বথকও ষ্টতষ্টন দেোকও দূয ওযকত
ঘোনষ্টন।প্রষ্টতফোদ ওকযকঙন তঔনই, মঔন যনোযীয ম্মুকঔ দেো যোঔকত ককঙ। দেো ভোচ বথকও তুকর ষ্টদকর
নোযীভোকচয অগ্রকষ্টত ঔুফ বফষ্ট ত্বযোষ্টিত কফ নো ফকর ষ্টতষ্টন ভকন ওকযকঙন।
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‚ুরতোনোয স্বপ্ন‛ প্রফন্ধষ্টি ইাংযোচী sultana’s Dream এয ফোাংরো অনুফোদ। ষ্টফ তকওয অষ্টন্তভ ভক
ফোগোষ্টর ভষ্টরোকদযকোেস্থয চীফনমোেো ষ্টযফতেন একষ্টঙর। এই ষ্টযফতেন বযোকওোয দৃষ্টি এড়োষ্টন। একও বওন্দ্র ওকয
ষ্টতষ্টন ১৯০৮ োকর sultana’s Dream রূওথোষ্টি বরকঔন।
নোযী অফরো, ওকভে অিু; ুতযোাং ঘোয বদোকরয ভকধয চীফন- মোন ওযোিোই তোকদয কক্ষ ষ্টনযোদ- ুরুকলয
এই ভোনষ্টওতোকওই তীব্র ওিোক্ষ ওকযকঙন বযোকওো ‚ুরতোনোয স্বপ্ন‛ রূওথো।
এই ওেওোষ্টনীকত প্রোফষ্টন্ধও এভন এও অরূ নোযী- ষ্টযঘোষ্টরত চককতয ওেনো ওকযকঙন, বমঔোকন ুরুল
থোওকফ অন্তুকয ফন্দী আয নোযী দক্ষতোয কে বদ ষ্টযঘোরনো ওযকফ।
বভযী ওকযরীয Murder off Delicia উনযোকয অনুফোদ ওকযন বযোকওো ‘বিষ্টরষ্টো তযো’ নোকভ।
ফযষ্টিকত চীফকন বযোকওো নোনো ষ্টদও বথকও ফষ্টিত কষ্টঙকরন। এই কেষ্টিকত ষ্টতষ্টন বদষ্টঔককঙন- ুরুল োষ্টত
ভোকচ বয বদক নোযীয দুসকঔয বল নোই। বযোকওো ফযে ওকয ফকরকঙন-

‚বযতো  স্বোধীনতোয রোরনবূষ্টভ রন্ডন নকযীকত ত ত ‘বিষ্টরষ্টো ফধ ওোফয’ ষ্টনতয অষ্টবনীত ! যভণী
ৃষ্টথফীয ফেেই অফরো‛৩
োীন ফোগোষ্টর ফধূয কে ষ্টতিোযো ষ্টনকৃীতো বিষ্টরষ্টোয োদৃয রক্ষয ওকযকঙন বযোকওো। আত্মস্বোতন্ত্রযভুঔী
বিষ্টরষ্টো ষ্টতয ঔোযো ফযফোকযয ভুূকতে ষ্টফলধয োকয ভত ককচে উকেকঙন।
বযোকওোয রক্ষয ষ্টঙর নোযীচোকযন। এওচন ইাংকযচ নোযীয কে ফোো্গোরী নোযীয যোধীনতোয োদৃয বদষ্টঔক
ভোচকও ষ্টতষ্টন চোকোকত বঘককঙন।তোই এই উক্দলকযই ষ্টতষ্টন বিষ্টরষ্টো তযো ওোষ্টনীয ফোাংরো অনুফোদ ওকযকঙন।
ষ্টফষ্টি ভোচকষ্টফওোরূক বযোকওো বও বদঔকত োই ‘ষ্টশুোরন’ প্রফকন্ধ, এই প্রফকন্ধ ষ্টশুয স্বোস্থয  ষ্টশুয ভোকয
স্বোকস্থযয প্রষ্টত ষ্টতষ্টন নচয ষ্টদকত ফকরকঙন, ওোযন—

‚ষ্টশু যক্ষো ওযকত কর আকক ষ্টশুয ভোকদয যক্ষন ওযো দযওোয‛।৪
বযোকওো বঘককঙন স্ত্রীষ্টক্ষোয ফহর প্রোয  ফোরযষ্টফফো যদ। তোোঁয ভকত অে ফক বভককদয ষ্টফফো ষ্টদকর
ুস্থ- ফর ন্তোকনয চন্ম তোযো ষ্টদকত োযকফ নো। নোযীভুষ্টি, নোযী ওরযোকণয রকক্ষয বযোকওো ুরুলকদয ওিোক্ষো্ ওকয
ফকরকঙন”

‚বভকয ষ্টফককত অকনও িোওো ঔযঘ ওযকত  ফকর বফঘোযীকদয শুষ্টওক ভোযকফন নো‛।৫
বযোকওকয ষ্টওঙু প্রফন্ধ আকঙ বমগুষ্টর ষ্টতষ্টন চীষ্টফত থোওোওোরীন ভুষ্টিত ষ্টন, তোোঁয ভৃতুযয ফহ ফঙয কয প্রফন্ধগুষ্টর
ভুষ্টিত ককঙ তোোঁয উকেঔকমোকয অগ্রষ্টেত প্রফন্ধ গুষ্টর র- ‚ষ্টকভপোোঁও‛, ‚ধ্বাংকয কথ ফেী ভুষ্টরভ‛, ‚ফেী
নোযীষ্টক্ষো ষ্টভষ্টত‛, ‚নোযীয অষ্টধওোয‛ প্রবৃষ্টত।
‘কোত’ ষ্টেওো ১৩২৫ ফেোকব্দ ‚ষ্টকভপোোঁও‛ প্রফন্ধষ্টি প্রওোষ্টত । এই প্রফকন্ধ বযোকওো নোযীষ্টক্ষো
কোষ্টপরষ্টতয ফযোোকয ইরোভ ম্পোদোকও ওিোক্ষ ওকযকঙন। ওোকভ গুপ্ত ধনোকোয বথকও ধনম্পদ স্তকত ওকয
ফোইকয বফয কত োকযষ্টন। বফয োয ভন্ত্র ‚ষ্টকভপোোঁও‛ ব বুকর ষ্টককষ্টঙর। মোয পকর ব ষ্টফকদয ম্মুঔীন ।
ষ্টেও এওই যওভ বোকফ ফোাংরোয ইরোভ ম্প্রোদো আন স্বোধীনতোয চনয নোযীষ্টক্ষোয প্রোযকও ুকযোুষ্টয বুকর
ষ্টককষ্টঙর। চোষ্টতয অগ্রকষ্টতয ষ্টঙকন স্ত্রী ষ্টক্ষোয প্রোকযয এওষ্টি গুরুত্বূণে বূষ্টভওো আকঙ। মোয খোিষ্টত ভুরভোন
ম্প্রদোকময ভকধয বদঔো মো।
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অকনও ভ অষ্টতফোষ্টত োয য এই ম্প্রদোকয বঘতনোয চোকযণ ককঙ। নোযীকদয ষ্টক্ষোয ফযোোকয
ভুরভোন ুরুকলযো আগ্র বদষ্টঔককঙ। এ ম্বকন্ধ প্রোফষ্টন্ধও চোষ্টনককঙন”

‚এঔন ভুরভোন ভোচ ফুষ্টছোকঙন স্ত্রীষ্টক্ষো ফযতীত এ অধসষ্টতত ভোকচয উন্নষ্টতয আো
নোই।...............। ঘতুষ্ট্দলেকও স্ত্রীষ্টক্ষোয আকরোঘনো ইকতকঙ  বচরো বচরো গ্রোকভ গ্রোকভ ফোষ্টরওো
ষ্টফদযোর স্থোষ্টত ইকতকঙ।‛৬
যতোয কে তীক্ষ্ণতোয ভিক প্রফন্ধষ্টি উৎওৃি ককঙ।
‘ধ্বাংকয কথ ফেী ভুষ্টরভ’ প্রফন্ধষ্টি ‘বভোোম্মদী’ প্রষ্টেওো ১৩৩৮ ফেোকব্দয শচযষ্ঠ াংঔযো প্রওোষ্টত । এই
প্রফকন্ধ বযোকওো ভুরভোন ফোষ্টরওোকদয চনয এওষ্টি উমুি ষ্টক্ষো প্রষ্টতষ্ঠোকনয ওোভনো ওকযকঙন। বমঔোকন তোযো
আদে ুওনযো, ুকৃষ্টনী  ুভোতো োয চনয শতযী কত োকয।
বই ভক বোযতফকলেয অনযোনয যোকচযয ভুরভোন ভষ্টরোকদয অগ্রকষ্টত বযোকওোয দৃষ্টি এড়োষ্টন। ষ্টক্ষো নো
োোয চনযই তোোঁয স্বভোকচয বভকযো িোিোয, ফযোষ্টযিোয, ওোউষ্টিরোয, বকোো্রকিষ্টফর শফেকওয দয ো বথকও
ফষ্টিত কঙ। ষ্টতষ্টন আো ওকযকঙন”

‚আদে বভোকরভ ফোষ্টরওো ষ্টফদযোরক আদে বভোকরভ নোযী কষ্টেতো কফ,- মোকদয ন্তোন- ন্তষ্টত কফ
চযত ভয পোরুও, চযত পকতভো বচোোযোয ভত‛৭।
বই ভকয োভোষ্টচও ষ্টযষ্টস্থষ্টতকত দোোঁষ্টড়ক ষ্টতষ্টন বম ভোনষ্টওতোয ষ্টযঘ ষ্টদককঙন, বম ধযোন ধোযনো ফযি
ওকযকঙন, বচনয তোোঁকও ষ্টনসকন্দক ফকেয বযকনোোঁকয উত্তযোষ্টধওোযী ফরো মো।
Bengal women’s Education conference এয এও বোকত বযোকওো বোকনেীয দ অরাংওৃত ওকয

‚ফেী নোযী ষ্টক্ষো ষ্টভষ্টত‛ নোকভ এওষ্টি্ ফিফয যোকঔন।বই ফিকফযয ষ্টরষ্টঔত রূষ্টিই র ‘ফেী নোযীষ্টক্ষো ষ্টভষ্টত’
নোভও প্রফন্ধ। এই প্রফন্ধষ্টি ১৩৩৩ ফেোকব্দ ‘কোত’ ষ্টেওো প্রওোষ্টত ।
ফোাংরোকদক নোযীষ্টক্ষোয ঔোযো অফস্থো ম্বকন্ধ বযোকওো চোষ্টনককঙন-ককড় দুইত ফোষ্টরওোয ভকধয এওচকনয
অক্ষয ষ্টযঘ জ্ঞোন নোই।ুষ্টষ্টক্ষতো ভষ্টরো দোচোকযয ভকধয বফোধ এওচন নোই।ষ্টওন্তু ফেকদক প্রো
ষ্টতনকওোষ্টি ভুরভোন ফফো ওকয।ষ্টতনকওোষ্টি ইরোভ ভষ্টরোকদয ভকধয গ্রোচুকি শুধু এওচন। ষ্টওন্তু কম্বয
োককফয ষ্টনকদেক নোযীষ্টক্ষো রোব অফয ওতেফয।ভুরভোন ভষ্টরোকদয ষ্টক্ষোয এই ঔোযো অফস্থোকও বযোকওো বভকন
ষ্টনকত োকযনষ্টন। স্বভোকচয ুরুলকদয ওিোক্ষ ওকয ষ্টতষ্টন ফকরকঙন”

‚মোোযো ষ্টনকচয ভোচকও উদ্ধোয ওষ্টযকত োষ্টযকতকঙ নো,তোোযো আয বদকোদ্ধোয ষ্টওরূক ওষ্টযকফ?
অদ্ধেোেীকও ফষ্টন্দনী যোষ্টঔো ষ্টনকচ স্বোধীনতো ঘোক, এরূ আওোঙ্খো োককরযই বোবো ো‛৮।
ুরুকলয ফহষ্টফফো, তোরোওপ্রথোয তীব্র ষ্টনন্দো ওকযকঙন বযোকওো ‚নোযীয অষ্টধওোয‛ প্রফকন্ধ।ষ্টফফো-ষ্টফকচ্ছকদয
ফযোোকয নোযী-ুরুল উবকয ম্মষ্টতয দোষ্টফ চোষ্টনককঙন ষ্টতষ্টন।কযোকওো রক্ষয ওকযকঙন তোরোও বদো 
শুধুভোে ুরুকলয ইচ্ছোকতই। নোযীয ইচ্ছো-অষ্টনচ্ছোয বঔোকন বওোন ভূরযই বনই। এই এওতযপো ষ্টফফো-ষ্টফকচ্ছকদয
ষ্টফরুকদ্ধ ষ্টতষ্টন তীব্র প্রষ্টতফোদ চোষ্টনককঙন। তোরোও বদোয ভ ুরুলষ্টি ষ্টতনফোয বচোকয বচোকয ফকর”

‚আকন তোরোও ফোকন তোরোও,
তোরোও তোরোও, ষ্টতন তোরোও
আচ চরুকয ষ্টদরোভ তোরোও‛৯
বভকষ্টিয বই ভ দুসকঔয বল থোকওনো।
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ফোরয ষ্টফফোকয ওুপর বযোকওো প্রতযক্ষ ওকযষ্টঙকরন। ফোরয ষ্টফফোকও ভোচ বথকও দূয ওযকত ষ্টতষ্টন উকদযোকী
ন। ফস্ক ুরুকলয ফোষ্টরওো-ষ্টফফোকয োধকও ষ্টতষ্টন বেকলয কে এওষ্টি ঙড়ো উদ্ধৃত ওকযকঙন। ঙড়োষ্টি র”

‚হওুয হওুয ওোক ফুড়ো
হওুয হওুয ওোক
ষ্টনওোয নোকভ োক ফুড়ো
পুওুয পুওুয োক।‛১০
অভুষ্টিত এই প্রফন্ধগুষ্টরয ভধয ষ্টদক উরষ্টি ওযো মো ইরোভ ধভেম্বকন্ধ বযোকওোয ধোযনো ষ্টওরূ
ষ্টঙর।কভ ো্রফীকদয ষ্টতষ্টন ব োনষ্টন। তীব্র ফযে  বেকলয ভধয ষ্টদক স্বভোকচয বঘতনো চোকোকত বঘককঙন ষ্টতষ্টন।
ষ্টতষ্টন ভুরভোন বভককদয চনয ৃথও ষ্টক্ষোফযফস্থোয
উকদযোক গ্রণ ওকযন। চনোধোযকণয োোময-কমোষ্টকতোয ভধয ষ্টদক োঔোোত বভকভোো্ষ্টযোর ষ্টফদযোরকও
আদে ভুষ্টরভ ষ্টফদযোরকয রূ ষ্টদকত ষ্টতষ্টন আগ্রী ষ্টঙকরন। তোোঁয চীফকনয ব্রত ষ্টঙর বমবোকফই বোও, ভুরভোন
বভককদয ষ্টষ্টক্ষত ওকয তুরকতই কফ।
‘দ্মযোক’ উনযো প্রওোষ্টত  ১৯২৮ োকর। ুরুলোষ্টত ভোচ ফযফস্থো নোযী অতযোঘোয- ষ্টনীড়কনয ষ্টওোয
ককঙ। এই উনযোকয যোষ্টপো, োষ্টওনো, বকরন, ঊলো, বওোো্কযো- প্রভুঔ নোযীঘষ্টযে গুষ্টর োাংোষ্টযও চীফকন িকদ্বে
ক্ষতষ্টফক্ষত ক আশ্র বককঙ তোষ্টযনী বফকন। এই বফকনয ভোচকফোভূরও নোনো যওভ ষ্টিোওকভে তোযো
আত্মষ্টনকোক ওকয হৃদকয জ্বোরো চুড়োকত বঘককঙ, অতীতকও বুরকত বঘককঙ। তোযো ষ্টফষ্টবন্ন ধভেম্প্রদো বথকও
একর তোকদয বোককযয ষ্টরঔন এওই, তোযো ফোই ষ্টনমেোষ্টততো ককঙ।
‘দ্মযোক’ উনযোক ‘তোষ্টযনীবফন’ র এওষ্টি প্রষ্টতষ্ঠোন। অনোথ ষ্টনীষ্টড়তো নোযীযো স্বোফরম্বী  এঔোকন।
ভোচওরযোকণয উক্দলকয প্রষ্টতষ্টষ্ঠত এই প্রষ্টতষ্ঠোনষ্টি ওরওোতো কর এয ষ্টফস্তোয ওরওোতো ঙোষ্টড়ক ভুকেয, যোোঁঘী,
উত্তযফে, ওোষ্টোাং এভনষ্টও ইাংরযোন্ড মেন্ত ব োঁকঙকঙ। এঔোকনই বযোকওো ওোরচী োষ্টষ্টতযকওয ষ্টযঘ বযকঔকঙন।
উনযোকয নোষ্টওো ষ্টষ্ট্দলওো ষ্টনীড়ত কষ্টঙর ুযকলয িোযো, ষ্টওন্ত তোয আত্মভমেোদোকফোধ, ষ্টনকচয োক
দোোঁড়োকনোয প্রফর ইচ্ছোয চনয ব অভোন ভুঔ ফুকচ য ওকযষ্টন। প্রফর আত্মম্মোন বফোকধয চনযই ব াংোকযয ভোো
তযোক ওকয োষ্টরক আক। রতীকপয িোকও োড়ো নো ষ্টদক ষ্টষ্ট্দলওো ুরুলতোষ্টন্ত্রও ভোচকও বদঔোকত বঘককঙ-নোযী
বপরনো ন, তোয আত্মভমেোদোকফোধ আকঙ।
উনযোষ্টি োে ওকয বফোো্ধকভয - নযোষ্টকওয ইরোভ ধকভেয প্রষ্টত ষ্টফশ্বো আকঙ, ধোযণো আকঙ, ষ্টওন্ত হৃদক
বওোকনো ববদ বনই। ষ্টন্দু-ভুষ্টরকভয োোোষ্ট অফস্থোকনয এও ুন্দয ঙষ্টফ োো মো এই উনযোক। নোযী
ষ্টনীড়কনয ষ্টফরুকদ্ধ তীফ প্রষ্টতফোদ চোষ্টনককঙন বযোকওো এই উনযোক। নোনো ম্প্রদোকয ভষ্টরোকদয ভধয ষ্টদক
ষ্টতষ্টন বফোছোকত বঘককঙন-বওোন ম্প্রদোই নোযী ষ্টনমেোতকন ওভ মো নো।
তীব্র ভোকরোঘনো ফযে য ওকয বযোকওো যকপ দীনতোষ্টযনী উরষ্টি ওকযকঙন-ভষ্টরোযো ঐওযফদ্ধো্ কর তুচ্ছ
ফোধো ওোষ্টিক ভোচকফো ওযো মো ‚দ্মযোক’ উনযোক তোযই প্রষ্টতপরন বদঔো মো।
চোষ্টত- ধভে- ম্প্রদোকয ঊকধ্বে এভনই এওষ্টি আদে ষ্টক্ষো প্রষ্টতষ্ঠোনই বযোকওো আো ওকযষ্টঙকরন।
বযোকওো ‘দ্মযোক’ উনযোক ষ্টওঙু প্রকেয উত্তকযয বঔোোঁচ ওকযকঙন,প্রেগুষ্টর রVolume-IV, Issue-IV
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‚ভোকচয এইফ নোরীখোকয ষ্টও লধ নোই? ফোতুকরয ষ্টত ষ্টঘযচীফন আফদ্ধো থোষ্টওকত ইকফ, ষ্টফনো
ওোযকন ষ্টযতযিো ইকত ইকফ। অফভোষ্টনতো ইো ভোতোকরয ষ্টত ত্নী ভষ্টবফযোোকয খয ওষ্টযকত
অষ্টনচ্ছো প্রওো ওষ্টযকর কোদয বোই োত ো ফোোঁষ্টধো তোোয কে োেোইকত ঘোষ্টকফন, স্বোভী ফোতোন
উেঙ্খকন রোন ওষ্টযকরন ফষ্টরো স্ত্রীকও িোকয িোকয খুষ্টযকত ইকফ, ইোয ষ্টও বওোন প্রষ্টতওোয নোই‛।
অীভ োষ্টওতোয কে অনন্ত বতকচয িোয ওকযকঙন বযোকওো ‘দ্মযোক’ উনযোকয নোযীঘষ্টযে গুষ্টরকত,
চনফ যকপ ষ্টষ্ট্দলওো ভোচকও বদঔোকত বঘককঙ-াংোযধভে োরনই নোযীচীফকনয এওভোে ওোভনো ন। বই
ভকয খুভন্ত নোযীকদযকও চোষ্টকক তুরকত বঘককঙন বযোকওো ষ্টষ্ট্দলওোয ভধয ষ্টদক। অো নোযীকও নতুন ওকয
চীফন ষ্টদকত, তোয আত্মভমেোদোকফোধ ষ্টপষ্টযক আনকত বযোকওোয স্বপ্ন পর ককঙ ‘দ্মযোক’ উনযোক।
এওু তকও ষ্টভষ্টিোয ভধয ষ্টদক আভযো নোযী-ষ্টনগ্রকয খিনো ষ্টনষ্টভত বদঔকত বকর বফষ্টষ্টদন ভকন যোষ্টঔ
নো। বচনযই ‘দ্মযোক’ উনযো ওোকরোত্তীণে ককঙ।
‘অফকযোধফোষ্টনী’ ১৯৩১ নওোচোতী গ্রে। একত োতঘষ্টেষ্টি ওোষ্টনী আকঙ। এষ্টি বভোোম্মদী প্রষ্টেওো প্রওোষ্টত
। ঊনষ্টফাং তোব্দীকত যোযীঘোোঁদ ষ্টভে, ওোরীপ্রন্ন ষ্টাং, ফষ্টঙ্কভঘন্দ্র ঘকটোোধযো, কোচী ষ্টভো প্রভুঔ োষ্টষ্টতযওযো
ভোচকও ফযে ওকয বম নওোচোতী গ্রে যঘনো ওকযন,কযোকওোয ‘অফকযোধফোষ্টনী’ বই চোতী গ্রে। ষ্টওন্তু
উস্থোনো ফো ফিফয ষ্টফলকয বক্ষকে যোযীঘোোঁদ,ওোরীপ্রন্ন ফো ফষ্টঙ্কভঘকন্দ্রয কে বযোকওোয শফোদৃয রক্ষয ওযো
মো। ভোকরোঘও আব্দুর ভোন্নোন শদ এ ম্বকন্ধ ভন্তফয ওকযকঙন”
‘নওো ফো ভোচষ্টঘে ষ্টোকফ এগুষ্টর অষ্টবনফ- বওননো আরোর, হকতোো্ভ, কোচীষ্টভো ফো ওভরোওোন্ত বওউই এই
চকৎষ্টিকও বদকঔনষ্টন এফাং বদঔোনষ্টন, এওচন ৃষ্টিীর কঘতন নোযী-বরষ্টঔওো ঙোড়ো এযওভ দযদী ষ্টনভেভতো এই
চীফন ষ্টঘে উদ্ঘোিন ওযো ম্ভফ ষ্টঙর নো’ (কফকভ বযোকওো)।
দেোপ্রথোয ওুপর ‘অফকযোধফোষ্টনী’ গ্রকেয প্রকতযও ৃষ্ঠো োো মো, দেোয বফড়োচকর নোযীয ঘযভ দুদেোয ষ্টঘে
এই গ্রকে রক্ষয ওযো মো।
এই গ্রকে দেোপ্রথোয ষ্টযণষ্টত  এয বও ো্তুওভ খিনোয ষ্টফফযণ ষ্টদকত ষ্টকক এ ম্বকন্ধ ষ্টতষ্টন মো প্রতযক্ষ ওকযকঙন,
োে ওকযকঙন ফো শুকনকঙন তোয উজ্জর ষ্টঘে এঔোকন োো মো, শুধুভোে ফোাংরোকদ ন, উত্তয প্রকদ, উষ্টড়লযো,
ষ্টফোয, োঞ্জোকফয ষ্টওঙু চোকো কেগুষ্টরয খিনোস্থর, এই গ্রকে শুধুভোে ভুষ্টরভ ভোচ প্রঘষ্টরত দেোয ঙষ্টফই ষ্টতষ্টন
তুকর ধকযনষ্টন, ষ্টন্দু ভষ্টরোযো বম দেোপ্রথোয ওুপর ববোক ওযত তোয ষ্টঘে োো মো।
‘অফকযোধফোষ্টনী’ গ্রকেয ৩নাং যঘনোষ্টিকত বযোকওো বদষ্টঔককঙন-ওঔন নোযী দেোয চনয ফস্তুকত ষ্টযণত
ককঙ, বেকন চমোেী ভুরভোন ভষ্টরোকদয বফোযঔোয আফযণ থোওো কত্ত দেোযক্ষোয চনয বচোো্যূফেও তোকদয
উয তযষ্টঞ্জ ঘোষ্টক বদো । চননও বযর ওভেঘোযী আন্দোচ ওকযষ্টঙর বগুষ্টর ভোরকফোছোই ফস্তো।
ওভেঘোযী এওষ্টি ফস্তো (ভষ্টরোকও) চুকতোয গুোঁকতো বভকয ফস্তোগুষ্টরয(ভষ্টরোকদয) ভোষ্টরওকও (ভষ্টরোকদয) প্লোিপেভ
বথকও যোকত আকদ ওকয। বফঘোযী ‚ষ্টফষ্টফযো দেোয অনুকযোকধ চুতোয গুতো ঔোইো িু ব্দষ্টি ওকযন নোই‛।
৮ নাং ওোষ্টনীকত ভুষ্টরভ ভষ্টরোকদয দেো প্রথোয ম্মোন যক্ষোয এও ভভেস্পী ষ্টফফযণ োো মো। ফোষ্টড়কত আগুন
রোকোয য কৃষ্টনী ভস্ত অরাংওোয এওিো ফোকে বকয ফোড়ীয ফোয কত ঘোইকরন। ুরুলযো বই ভ আগুন
বনবোষ্টচ্ছর, ইজ্জত যক্ষোয চনয ষ্টতষ্টন ফোষ্টড়য ষ্টবতয ঔোকিয নীকঘ ফকরন। বঔোকন ষ্টতষ্টন ুকড় ভোযো বককরন। ষ্টওন্ত
ুরুকলয োভকন বফয করন নো, বযোকওো আকক্ষ ওকয ফকরকঙন- ‚ধনয ওুরওোষ্টভনীয অফকযোধ!‛
১১ নাং ওোষ্টনীকত দেোয ওষ্টেন বখযোকিোক নোযীয গুরুতয োযীষ্টযও অুস্থতোয ষ্টফফযণ ষ্টদককঙন বযোকওো।
ষ্টফোকয ষ্টফফোকয ৬/৭ ভো আকক বথকও বভককদয ফোষ্টড়য ঘোয বদোকরয ভকধয ফন্দী ওকয যোঔো । এভনষ্টও
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ুযষ্টচত োষ্টঔযো

চোনোরো মেন্ত ফন্ধ থোকও। এইবোকফ ওকওভো অফকযোকধ বথকও বভকযো োযীষ্টযও অুস্থতোয ষ্টওোয । এই
ওোষ্টনীয বভকষ্টি (ফু) অফকযোকধ বথকও ষ্টষ্টেষ্টযো’য ষ্টওোয কষ্টঙর।
৩৯ নাং ওোষ্টনীকত ভুরভোন ভোকচয ওুাংস্কোকযয এওষ্টি ষ্টনষ্ঠুয ষ্টযণোভ োো মো। বওোন এওভ চযত
আো ষ্টষ্ট্দলওো নোম্নী এওষ্টি বভক ভোে ন ফঙয ফকই ফকোসপ্রোপ্তো কষ্টঙর। বচনয ম্ভ্রোন্ত ভুরভোন ফোষ্টড়কত
বভককদয ফ আি ফঙয োয করই তোকদযকও যক্ষনীর তোয ৃঙ্খকর বফোঁকধ বপরো ।এইযওভ এও ষ্টযফোকযয
আি ফঙকযয এওষ্টি বভক (তোকযো) যোন্নোখকযয ঘোকর বেওোন ভইক দু’ধো উকেষ্টঙর। তো বদকঔ তোয ষ্টতো জ্ঞোনূনয
ক বিকন- ষ্টোঁঘকড় ভই বথকও নোষ্টভক ষ্টদকষ্টঙর। এই খিনোয কয বভকষ্টিয প্রঘণ্ড জ্বয কষ্টঙর।িোিোকযয ভস্ত
বঘিো ফযথে ওকয তোকযো ভোযো ষ্টককষ্টঙর। বযোকওো এওষ্টি ষ্টতমেও ফোকওয এঔোকন োভোষ্টচও ওুাংস্কোকযয ভোকরোঘনো
ওকযকঙন”

‚ষ্টতোয রূঢ় ফযফোকযয ষ্টনষ্ঠুয প্রতুযত্তয ষ্টদো তোকযো ষ্টঘযভুষ্টি রোব ওষ্টযর‛১৪
ভুরভোন বভককদয ষ্টষ্টক্ষত ওযোয রকক্ষয বযোকওো বম ষ্টক্ষো প্রষ্টতষ্ঠোন ঘোরু ওকযষ্টঙকরন, বই ষ্টক্ষোপ্রষ্টতষ্ঠোকন
ঙোেীকদয মোতোোকতয কোড়ীয দেো ম্বকন্ধ বযোকওোকও অকনও ভোকরোঘনো শুনকত কষ্টঙর। ৪৭ নাং ওোষ্টনীকত বই
ভোকরোঘনো  তোোঁয ভোনষ্টওতো ম্বকন্ধ চোনো মো। কোড়ীয দেো এতই ষ্টনঔুোঁতবোকফ শতযী বম বিোকও ষ্টনসকন্দক
‘এোয িোইি’ ফরো মো। কোড়ীকত ফোতো প্রকফ ওযকত নো োযোয চনয মোতোোকতয ভ ঙোেীযো িভই অুস্থ ক
ড়ষ্টঙর। ষ্টওঙু ঙোেীয অষ্টববোষ্টফওো কোড়ীয দেো ম্বকন্ধ বযোকওোয ভকরোঘনো ওকযন‚আওো বভোিয ত বঔোদো ওো োনো! আ রোড়ওীকোোঁ বওো চীকত চী ওফয বভ বয যষ্ট োঁ‛।১৫
অষ্টববোষ্টফওোযো আয চোষ্টনকষ্টঙকরন ষ্টফদযোর ওতৃেক্ষ মষ্টদ দেোয বোকরো ফযফস্থো নো ওকযন, তকফ
অষ্টববোষ্টফওোযো ষ্টফদযোরকয ষ্টনন্দো ওযকফন।
ওোষ্টনীয বকল বযোকওো চীফন্ত ষ্টফলধয কেয উভো ষ্টদক বই ভকযয ভোনষ্টওতোয প্রওো খষ্টিককঙনএকতো বোযী ষ্টফদ,-

‚নো ধষ্টযকর যোচো ফকধ,- ধষ্টযকর বুচে‛
‘অফকযোধফোষ্টনী’ গ্রকে বযোকওো বদষ্টঔককঙন- প্রওৃতই ভুরভোন নোযীকদয উয এও অনযো ষ্টফষ্টধ বচোযূফেও
ঘোোকনো ককঙ। তৎওোরীন খিনোগুষ্টর কড় ফতেভোন োেওযো মত ভচোই োও নো বওন, বই ভকয বপ্রক্ষোকি
দেোকখযো ভষ্টরোযকদয অো অফস্থো োেকওয ভনকও নোড়ো বদ।
বযোকওোয ষ্টওঙু বঙোিকে  য- যঘনো, আকঙ বমগুষ্টর ষ্টফষ্টবন্ন ভক ‘নফনূয’, ‘বোযত ভষ্টরো’, ‘ফেী ভুরভোন
োষ্টতয ষ্টেওো’, ‘কোত, ‘নকযোজ্’,‘বভোোম্মদী’ ষ্টেওো প্রওোষ্টত । বঙোিকে  য-যঘনোগুষ্টর র- ‘ভ্রোতোবিী’, ‘বপ্রভ-যয, ‘ষ্টতন ওুোঁকড়’,‘যীষ্টঢষ্টফ, ‘ফষ্টরকতে’, ‘োঁষ্টে ভণঔোনো’, ‘ষ্টফক-োকরো ফুকড়ো’ প্রবৃষ্টত। এই
যঘনোগুষ্টর শুধুভোে োযয ৃষ্টিয চনযই ষ্টতষ্টন বরকঔনষ্টন, ভোচ াংস্কোকযয উক্দলয তোোঁয ষ্টঙর।
প্রফন্ধষ্টিয আতন ফৃষ্টদ্ধয চনয এগুষ্টরকও আকরোঘনো যোঔকত োযরোভ নো।
বযোকওোয ষ্টওঙু অগ্রষ্টেত ওষ্টফতোয আকঙ, বমগুষ্টর ষ্টফষ্টবন্ন ভক ষ্টফষ্টবন্ন ভোষ্টও ষ্টেওো প্রওোষ্টত ।
ওষ্টফতোগুষ্টরয ভধয ষ্টদক বযোকওোয শৈ্ধফয মন্ত্রণো, স্বকদকপ্রভ, ষ্টনকেপ্রীষ্টতয ষ্টযঘ োো মো।
প্রফন্ধষ্টিয আতন ফষ্টধেত োয ওোযকন ওষ্টফতোগুষ্টরকও আকরোঘনোয ভধয যোঔকত োযরোভ নো।
বযোকওোয ষ্টরষ্টঔত ষ্টঘষ্টেকেয ভধয ষ্টদক ফযষ্টি বযোকওোকও বোকরোবোকফ চোনো মো। ষ্টঘষ্টেগুষ্টরয বফষ্টযবোকই
ওুিুম্বচন ফো ষ্টযষ্টঘষ্টতকদযকও বরঔো। ষ্টওঙু ষ্টঘষ্টেে ষ্টেওোয ষ্টকযোনোকভয চনয ষ্টরষ্টঔত।
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ুযষ্টচত োষ্টঔযো

েগুষ্টরকত বযোকওো আন মন্ত্রণো- তোো-ওিুম্বচকনয িোযো নোনোবোকফ উকক্ষো-ফিনোয ওথো চোষ্টনককঙন।
ঙোেীষ্টনফো ঘোরু ওযকত ষ্টকক ষ্টতষ্টন বম ফোধোয ম্মুঔীন ন তো েগুষ্টরকত োো মো। ষ্টফদযোর ষ্টযঘোরনোয ওোচ
বম ওত ওষ্টেন, ঙোেীকদয অষ্টববোফওযো বম তোোঁকও কমোষ্টকতোয োত ফোষ্টড়ক বদনষ্টন - এ ম্বকন্ধ  ষ্টঘষ্টেকে ষ্টতষ্টন
চোষ্টনককঙন।
প্রফন্ধষ্টিয ওকরফয ফৃষ্টদ্ধয ওোযকন ষ্টঘষ্টেেগুষ্টরয আকরোঘনো ওযকত োযরোভ নো।
‘Sultana’s Dream’ (১৯০৮) যঘনোষ্টি ইাংযোচীকত বরঔো।

নোযীষ্টক্ষো ম্বকন্ধ বযোকওো ইাংযোচীকত দুষ্টি প্রফন্ধ বরকঔন। প্রফন্ধ দুষ্টি র- ‘GOD GIVES, MAN ROBS’
 ‘EDUCATIONAL IDEALS FOR THE MODERN INDIAN GIRL’
উাংোয: আচ বযোকওোয বরঔো োেওযো আওৃি  বওন? এ ম্বকন্ধ ফরো মো ভোকচ নোযীয এঔন ষ্টফকল
বওোন ষ্টযফতেন ষ্টন, বযোকওোয উক্দলয ষ্টঙর- বম বওোন প্রওোকযই বোও ভুরভোন নোযীকদয খুভ বথকও চোকোকত
কফ। ষ্টওঙু ফযষ্টতিভ ফোদ ষ্টদকর এঔন ভুরভোন নোযীযো আককয অফস্থোকতই আকঙ। তোই বযোকওোয বরঔো আচ
প্রোষ্টেওতো োযোষ্টন। ভুরভোন নোযীয চোকযণ বযোকওোয ষ্টঘন্তো-বোফনো কর বই ভকয নোযীফোকদয ভকধযই তোোঁয
ধোযণো ীভোফদ্ধ ষ্টঙর নো। অকনও ষ্টফকফঘনো ওকয ষ্টতষ্টন ভোচকও ওোিোকঙোঁড়ো ওকযকঙন। শুধু ভুরভোনকদয ন,
ষ্টন্দুকদয ষ্টতষ্টন ফকরকঙন-নোযীকও ষ্টক্ষোয আকরো বদঔোকতই কফ। ফস্তুতস ফোগোষ্টরয ত্রুষ্টিগুষ্টরকও ষ্টতষ্টন মুষ্টি
ষ্টফঘোয ওকযকঙন।
বোযতফকলেয ভকতো ফড় বদক বমঔোকন ধভে ষ্টনক বোযতফোীকদয ভকধয ভত োথেওয বদঔো মো; বঔোকন অনোোক
চীফন  ধভেকও এওই ুকতো বফোঁকধ বফকভ বযোকওো ভোনফতোকফোকধয ষ্টযঘ ষ্টদককঙন।
ৃে ষ্টনকদে :
১. অষ্টনর বখোল ম্পোষ্টদত বযোকওো যঘনোফরী, গ, ওথো াংস্কযণ ২০১৪।
২. বফকভ বযোকওো নোযী চোকযকণয অগ্রদূত-আকনোোয বোকন, ৃষ্ঠো ৬৯, প্রকগ্রষ্টব োফষ্টরোে ২০০৬।
৩. অষ্টনর বখোল ম্পোষ্টদত বযোকওো যঘনোফরী ৃষ্ঠো-১২৫, ওথোাংস্কযন ২০১৪।
৪. ঐ ৃষ্ঠো ১৭৪, ওথোাংস্কযন ২০১৪।
৫. ঐ ৃষ্ঠো ১৭৪, ওথোাংস্কযন ২০১৪।
৬. ঐ ৃষ্ঠো ২২৯, ওথোাংস্কযন ২০১৪।
৭. ঐ ৃষ্ঠো ২৬৮, ওথোাংস্কযন ২০১৪।
৮. ঐ ৃষ্ঠো ২৪৫, ওথোাংস্কযন ২০১৪।
৯. ঐ ৃষ্ঠো ২৭৬, ওথোাংস্কযন ২০১৪।
১০. ঐ ৃষ্ঠো ২৭৬, ওথোাংস্কযন ২০১৪।
১১. ঐ ৃষ্ঠো ৩৩৭-৩৩৮, ওথোাংস্কযন ২০১৪।
১২. বযোকওো োে  ভূরযোন-বভোযকদ ষ্টপউর োোন,ৃষ্ঠো ৭৮, ষ্টফশ্বফেী প্রওোন, প্রথভ প্রওো চোনুোযী
২০১৫।
১৩. ঐ ৃষ্ঠো ৭৯।
১৪. অষ্টনর বখোল ম্পোষ্টদত বযোকওো যঘনোফরী ৃষ্ঠো ৪৩২, ওথোাংস্কযন ২০১৪।
১৫. ঐ ৃষ্ঠো ৪৩৮, ওথোাংস্কযন ২০১৪।
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