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Abstract  

19th century is considered a path breaking century from the perspective of women’s history 

in India. By the introduction of education and various social reform programmes, the 

Indian social reformers tried to enlighten the women folk of Bengal as well as India. In this 

essay a special attention has been given to the statement of women about their own position 

in family and society. Though it is not an easy task to find out the voices of nineteenth 

century Bengali women as most of them were primarily zenana women who were 

uneducated and least conscious about their own position. But still there were some Bengali 

women who had their autobiographies or memoirs, which were published later or in the 

same century. Some traces of thoughts of some of them have been found in those 

autobiographies and memoirs. With the help of those writings, I have tried to show the 

reactions of Bengali women regarding the social evils of nineteenth century Bengal. Women 

who had written their autobiographies, were not always thought alike. By analysing the 

comparative differences between one writing with another, a special emphasis has been 

given on their different point of views regarding their own position. 

Key Words: Bengali women, Autobiography, Nineteenth century, social evils, 

consciousness.  
 

বাাংলা তথা ভারতবজষে উিনবাংশ শতক িারী ইনতহাজসর প্রেনিত প্রথজক যজথষ্ট তাৎপযেপূর্ে, প্রযজহতু এই 

শতজকই ভারতীয় েিেীবজির অরোাংশ অথোৎ ভারতীয় মনহলাসমােজক সবেেথম নশিা, নবনভন্ন সমাে 

সাংস্কার ও আইিী েয়াজসর মারযজম অজ্ঞ, কুসাংস্কারাচ্ছন্ন এবাং তমসাচ্ছন্ন েীবি প্রথজক মুক্ত কজর এক 

আজলানকত তথা উন্নত েীবি দ্াজির েজেষ্টা গৃহীত হজয়নিল। প্রযসব মহৎ বযনক্তগর্ বঙ্গ মনহলাজদ্র 

মাজিান্নয়জির প্রেষ্টায় নিজয়ানেত নিজলি তাাঁজদ্র অবদ্াি সম্পজকে োয় সকজলই অবনহত। নকন্তু যাাঁজদ্র 

অবস্থার পনরবতেজির তানগজদ্ এত উজদ্যাগ উনিশ শতজকর সমাে সাংস্কারকগর্ এবাং প্রকাি প্রকাি প্রিজত্র 

ঔপনিজবনশক শাসকগর্ও নিজয়নিজলি প্রসই িারীসমাজের নিেস্ব অবস্থাি সম্পজকে বক্তবয নক নিল তা 

নিিঃসজেজহ একনি আজলােিার নবষয় নহজসজব গর্য হজত পাজর। যনদ্ও উনিশ শতজকর প্রেনিজত অজিক বঙ্গ 

িারীর নিে বক্তবয খুাঁজে পাওয়া এজকবাজরই সহে বযাপার িয়, কারর্ সময়কালিা এমি যখি প্রমজয়জদ্র 

http://www.ijhsss.com/


উনিশ শতকীয় সমাজে নিে অবস্থাি সম্পজকে বঙ্গিারীর আত্মজেতিা: আত্মেীবিী ও স্মৃনতকথা                      িীলাঞ্জিা পাত্র 
 

Volume-VII, Issue-III                                             May 2021                                                                            35 

েরাি পনরেয়ই নিল অন্তিঃপুরবানসিী প্রসখাজি সমকালীি সমাে-সাংস্কার-আইি সম্পজকে তাাঁজদ্র মতামত 

উপস্থাপি করা প্রবশ কনিি একিা নবষয়। নকন্তু তবু উনিশ শতজকর বাাংলায় নকিু মনহলা দ্বারা রনেত 

আত্মেীবিী বা স্মৃনতকথা যা উক্ত শতাব্দী অথবা পরবতেী শতজক েকানশত হজয়নিল, প্রসগুনলর মারযজম 

বঙ্গিারীজদ্র একাাংজশর নিেস্ব স্বর, েতযি বা পজরািভাজব িারীজদ্র নিেস্ব ভাবিার নকিু নিদ্শেি পাওয়া 

যায়। এগুনলর মজরয নদ্জয় উিনবাংশ শতাব্দীর বাাংলায় নবনভন্ন কুেথা সম্পজকে িারীজদ্র মজিাভাব নক নিল তা 

তুজল ররার সাজথ সাজথ, একেজির সাজথ অিয েজির রেিার তুলিামলূক পাথেজকযর মজরয নদ্জয় নিজেজদ্র 

অবস্থাি সম্পজকে েজতযজকর দ্ৃনষ্টভঙ্গী কীরূপ নিল, পূজবের দ্শকগুনল প্রথজক পরবতেী দ্শকগুনলজত তাাঁজদ্র 

মািনসকতায় প্রকািরূপ পনরবতেি এজসনিল নকিা তাও তুজল ররার প্রেষ্টা করা হজব আজলােয েবজে ।  
 

    বাাংলার েথম আত্মেীবিী রেনয়তা রাসসুেরী প্রদ্বীর েন্ম উনিশ শতজকর এজকবাজর েথম লজে। নতনি 

যখি বাজরা বির বয়জস নববাজহর পর শ্বশুরালজয় যানচ্ছজলি তখি তাাঁর মজির অবস্থার বর্েিা নদ্জয়নিজলি 

নতনি- “যখি দুজগোৎসজব নক শযামাপেূায় পাাঁিা বনল নদ্জত লইয়া যায়, প্রস সমজয় প্রসই পাাঁিা প্রযমি োজর্র 

আশা তযাগ কনরয়া হতজ্ঞাি হইয়া মা মা বনলয়া ডানকজত থাজক, আমার মজির ভাবও তখি নিক প্রসই েকার 

হইয়ানিল।”
১
 শ্বশুরগৃজহ যাওয়ার পর নতনি নিজেজক নপঞ্জরাবব্ধ পানখর সাজথ তুলিা কজর বজলজিি- “প্রলাজক 

আজমাদ্ কনরয়া পানখ নপঞ্জজর বদ্ধ কনরয়া রানখয়া থাজক, আমার প্রযি প্রসই দ্শা ঘনিয়াজি। আনম ঐ নপঞ্জজর এ 

েজন্মর মত বেী হইলাম, আমার েীবদ্দশাজত আর মুনক্ত িাই।”
২
 অথোৎ নিে অবস্থাি সম্পজকে একেকার 

সজেতিতাজবার তাাঁর রেিায় পাওয়া যায়, যা যজথষ্ট েশাংসিীয় এবাং ঐ সমজয়র েনমদ্ার পনরবাজরর গৃহবররূ 

নিকি আশা করা অিুনেত। কারর্ তখি বঙ্গিারীর েীবিই নিল অবজরাজরর প্রঘরাজিাজপ আবৃত। নিজের 

নববাহ সম্পজকে স্মৃনতোরর্া করজত নগজয় নতনি সুজকৌশজল স্বামী সম্পজকে নবজশষ নকিইু বজলিনি বা বলা ভাল 

এনিজয় প্রগজিি। নকন্তু প্রকবলমাত্র “লজ্জা”র আদ্জশের মারযজম এর বযাখযা অনতসরলীকরর্ প্রদ্াজষর স্বীকার 

হজব। অন্ততিঃ নিজেজক “বলীর পাাঁিা”র সাজথ তুলিা করার মজরয নদ্জয় আর যাই প্রহাক ‘লজ্জা’র যুনক্ত প্ররাজপ 

প্রিজকিা। ব্রাহ্ম প্রিতা প্রকশব প্রসজির মা সারদ্াসেুরী প্রদ্বী তাাঁর েীবজির অনন্তমলজে এজস যখি তাাঁর 

স্মৃনতোরর্া কজরনিজলি প্রসখাজি নববাহ পরবতেী বাসস্থাি তথা শ্বশুরবািী সম্পজকে একেকার আশঙ্কার সুর 

ধ্বনিত হজয়নিল তাাঁর কজে- “শ্বশুরবািী আনসবার পূজবে আমার বি ভয় হইত, মজি হইত প্রকাথায় যাইব। 

ভানবতাম প্রযি আমায় কজয়দ্ কনরজব, নকম্বা িাাঁনস নদ্জব। এই ভানবয়া একমাস পযেযন্ত কাাঁনদ্য়ানিলাম। প্রশজষ 

আমার বাবা প্রোর কনরয়া যখি শ্বশুরবািী রানখয়া প্রগজলি তখি মজি হইল প্রযি আমায় েজল প্রিনলয়া 

নদ্জলি। যনদ্ও বহুনদ্ি হইজত মজি কনরতাম, আমাজদ্র এসব নহেু নিয়ম খুব ভাল, নকন্তু এখি প্রদ্নখয়া 

শুনিয়া মজি হয়, প্রবশ বি হইয়া নববাহ হইজলই ভাল; প্রকি িা, তাহা হইজল এসব কষ্ট সহয কনরজত হয়িা।”
৩
 

এখাজি নহেু নিয়মকািুজির অিুগতা সারদ্াসুেরীও নকন্তু বালয নববাহজক প্রয মুক্ত মজি প্রমজি নিজত পাজরিনি 

প্রসকথা বুঝজত নবজশষ অসুনবরা হয়িা। আবার এই সারদ্াসুেরী প্রদ্বীই পুত্র প্রকশবেজের নববাজহর পর তাাঁর 

স্ত্রীজক েথম প্রদ্খার পর মন্তবয কজরনিজলি- “প্রবৌ এত প্ররাগা ও প্রিাি নিজলি প্রয, প্রকশব যনদ্ মে প্রিজল 

হইজতি, তাহা হইজল তাাঁহার স্বভাব নিিয়ই মে হইয়া যাইত।”
৪
 অথোৎ প্রবৌ সুেরী িা হওয়া তাাঁর স্বামীর 

অিয মনহলার নিকি গমজির কারর্ হজল তা প্রয সমাে, পনরবার এমিকী প্রিজলর মার কাজিও খুব স্বাভানবক 

এক ঘিিা নহজসজব নবজবনেত হত এমিকী দুভোজগযর নবষয় িারী োনতর উন্ননতর অিযতম পনথকৃৎ প্রকশবেে 

প্রসজির মাও প্রয স্বয়াং প্রসই ভাবিা প্রথজক মুক্ত নিজলিিা, তা নিিঃসজেজহ আজিজপর। তজব রাসসুেরী প্রদ্বীর 

মজরয এোতীয় স্বভাজবর নবজশষ বনহিঃেকাশ প্রোজখ পজি িা অন্ততিঃ তাাঁর আত্মেীবিী প্রতা প্রসই কথাই বজল। 
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তাাঁর ভাবিা নেন্তা নিল যুজগর প্রেজয় অজিক এনগজয়। প্রসেিযই েথাগত নশিা িা থাকা সজেও পনরবাজর 

পুত্রসন্তাি ও কিযাসন্তাজির পাথেজকযর নবষজয়ও সজেতি রাসসুেরী নলজখনিজলি- “আমার িারীকুজল প্রকি 

েন্ম হইয়ানিল!...আনম যনদ্ পুত্র সন্তাি হইতাম, আর মার আসন্ন কাজলর সম্বাদ্ পাইতাম, তজব আনম 

প্রযখাজি থানকতাম, পানখর মজতা উনিয়া যাইতাম। নক কনর আনম নপঞ্জরাবদ্ধ নবহঙ্গী।”
৫
   

 

    উনিশ শতজকর বাঙালী মনহলাজদ্র প্রকউ প্রকউ প্রসই শতাব্দীর োরজে েন্মাজিার িজল এবাং প্রকউ প্রকউ 

শতজকর মরযভাজগ েন্মাজিায় নবজশষ নকিু সুজযাগ পািনি বজল আজিপ কজরজিি, আবার প্রকউ প্রকউ 

সুজযাগ প্রপজয়ও তা প্রসই অজথে কাজে লাগাজত সিল হিনি। স্ত্রীনশিা নিল প্রসই নবজশষ সুজযাজগর মজরয 

অিযতম। আমার েীবি েজর্তা রাসসুেরী প্রদ্বী োয়শই প্রলখাপিা নশখজত িা পারার আজিপ েকাশ 

কজরজিি এবাং প্রসইসজঙ্গ পরবতেীকাজলর প্রমজয়রা প্রসই সুজযাগ পাওয়ায় তাজত আিে েকাজশর সাজথ 

নিজের কপালজকও দুজষজিি প্রসই সুজযাগ প্রথজক বনিত হওয়ার েিয- “এইনি ভানর আজিজপর নবষয় নিল 

প্রয, প্রমজয়জিজল বনলয়া নলনখজত পনিজত পাইতাম িা। এখিকার প্রমজয়জিজলনদ্জগর নক সুের কপাল! এখি 

প্রমজয় েনন্মজল অজিজকই নবদ্যানশিার প্রেষ্টা কজরি। যাহা হউক, এ মত ভালই বনলজত হইজবক।”
৬ 

সারদ্াসেুরীও প্রখদ্ েকাশ কজরজিি- “এখি প্রযমি প্রমজয়রা স্বিজে প্রলখাপিা কনরজত পাজর, এবাং কত 

ভাল ভাল নবষয় নশিা পায়, আমাজদ্র এ সকল নকিুই নিলিা......”
৭
 তজব একইসাজথ সারদ্াসুেরী 

ভাগযবাি নিজলি কারর্ তাাঁর স্বামী নিজলি স্ত্রী নশিার পিপাতী। তাই নদ্জির প্রবলায় সকজলর সামজি নিে 

স্ত্রীজক প্রলখাপিা প্রশখাজিা প্রসযুজগ এক ‘গনহেত’ ও ‘নিনেত’ কমে নহজসজব নবজবনেত হওয়ায় তাাঁর স্বামী তাাঁজক 

রানত্রজবলায় পিাজশািা প্রশখাজতি। একই অনভজ্ঞতা হজয়নিল ককলাসবানসিী প্রদ্বীর। নতনি প্রতা বালযকাজল 

নপতৃগৃজহ প্রকাি নশিালাভ কজরিনি এবাং নশিাগ্রহজর্ নতনি প্রয নবজশষ অনভলাষীও নিজলিিা বরাং প্রসোতীয় 

প্রকাি আজলােিা তাাঁর মজি নবরনক্তর উজেক ঘিাজতা তাও নতনি স্বয়াং স্বীকার কজরজিি তাাঁর নহেু 

মনহলাগজর্র হীিাবস্থা িামক রেিায়- “অনরক নক কনহব প্রকহ িারীগজর্র নবদ্যা নবষয়ক প্রকাি কথা উত্থাপি 

কনরজল আনম নবরক্ত হইতাম এবাং নবদ্যাভযাস কনরজল প্রয অনেরাৎ নবরবা হয়, োেীি পরম্পরাগত এই 

পুরাতি বাকযনি অনত েযত্ন সহকাজর হৃদ্য় ভাণ্ডাজর রারর্ কনরতাম।”
৮
 তজব তাাঁর স্বামী েগনতশীলবাদ্ী 

শ্রীযুক্ত দুগোেরর্ গুপ্তই প্রয তাাঁর নবদ্যানশিায় অিাগ্রহী মজিাভাব সজেও তাাঁজক নশিা নদ্জত শুরু কজরনিজলি 

তাও োনিজয়জিি নতনি উক্ত গ্রজে। তজব নতনিও নবদ্যাজক ‘দুষ্কমে’ জ্ঞাি কজর এবাং প্রলাকনিোর ভজয় তাাঁর 

নবদ্যানশিার কাযেক্রমজক প্রগাপজি োলাজিার পিপাতী নিজলি। অথোৎ ককলাসবানসিী নকন্তু যা নবদ্যা অেেি 

কজরনিজলি তা পুজরািাই তাাঁর স্বামীর কৃনতজে। সূেিাপজবে অন্ততিঃ এবযাপাজর তাাঁর প্রয প্রকাি আগ্রহই নিলিা 

তা নতনি নিে মুজখই স্বীকার কজরজিি। এজিজত্র রাসসুেরী ও সারদ্াসুেরীর সাজথ তাাঁর পাথেকয বতেমাি। 

তাাঁরা প্রযখাজি নশিালাজভর সুজযাগ িা পাওয়ায় আজিপ কজরনিজলি অিযনদ্জক ককলাসবানসিী হয়জতা 

স্বামীর উজদ্যাগ ও সাহাযয িা প্রপজল প্রকািনদ্ি প্রলখাপিা নশখজতই পারজতি িা কারর্ রাসসুেরীর মত 

নশনিত হওয়ার তানগদ্ নতনি প্রকািনদ্িই অিুভব কজরিনি। তজব তুলিায় নকিুিা পরবতেীকাজল অথোৎ উিনবাংশ 

শতাব্দীর নদ্বতীয়াজরে েজন্ম ও ব্রাহ্ম পনরজবশ ও রজমে দ্ীনিত হওয়া সজেও সুদ্নির্া প্রসিও প্রসই অজথে 

প্রলখাপিা নশখজত পাজরিনি। তাাঁর স্বামী উচ্চপদ্স্থ সরকারী োকুরীেীবী ও নশনিত হওয়া সজেও স্ত্রীজক 

প্রলখাপিা প্রশখাজত প্রয নতনি নবজশষ আগ্রহী নিজলিিা তা সুদ্নির্ার প্রলখাজতই স্পষ্ট- “নববাজহর পর স্বামীজক 

পিাইবার েিয নবরক্ত কনরতাম; নকন্তু নতনি নকিুজতই আমাজক পিাইজত রােী নিজলিিা”।
৯
 নকন্তু তার েিয 

তাাঁর কজে প্রসইরূপ েনতবাদ্ী ধ্বনির সািয পাইিা যা আমরা রাসসুেরীর বক্তজবয পাই। “তথানপও স্কুল 
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িানিয়া যাইজত হইজব, পিাশুিা আমার ভাজগয িাই- তাই দুিঃখ হইল। নকন্তু সকজলর উপজর স্বামীর 

আজদ্শ......”
১০

-  এই “স্বামীর আজদ্জশ” নবদ্যালজয়র পিি পািি অসমাপ্ত প্ররজখই স্বামীর কাজি নিজর 

যাওয়ার বক্তজবয সুদ্নির্া দুিঃখ প্রপজলও, প্রসই অজথে স্বামীর নবরূজদ্ধ প্রকাি েনতবাদ্ বা নবরনক্ত নকন্তু প্রকাথাও 

েকাশ কজরিনি। জ্ঞািদ্ািনেিী প্রদ্বী তাাঁর স্মৃনতকথা পুরাতিীজত নিে কশশজবর স্মৃনতোরর্া করজত নগজয় 

োনিজয়জিি প্রসই সময় প্রমজয়জদ্র প্রলখাপিা নিনেত নিল। তাাঁর মা যনদ্ও তা উজপিা কজরই প্রগাপজি রাত 

প্রেজগ পিাশুিা করজতি এবাং একনদ্ি বানলকা জ্ঞািদ্ািনেিী তা হিাৎ প্রদ্জখ প্রিলায় “নতনি তািাতানি 

প্রসগুজলা সব প্রেজক প্রিলজলি, পাজি আনম প্রিজলমািুষ কাউজক বজল প্রিনল।” যনদ্ও জ্ঞািদ্ািনেিী স্বয়াং 

নপতৃ উজদ্যাজগ পািশালায় ভনতে হি এবাং সমস্ত পুরুষ বা িাত্রজদ্র সাজথই তাাঁর নশিা েীবজির সূেিা 

হজয়নিল।
১১

 ১৮৫৭ সাজল অরুিা বাাংলাজদ্জশর রােশাহীজত েসন্নময়ী প্রদ্বীর েন্ম। সমসামনয়ক বঙ্গ সমাজে 

স্ত্রী নশিার প্রয নেত্র অিযািয মনহলা আত্মেীবিীকার প্রদ্র রেিাই পাওয়া যায় তা প্রথজক এিা বুঝজত অসুনবরা 

হয়িা, উনিশ শতজকর মরযভাজগও স্ত্রীনশিা সমাজে প্রসই অজথে মািযতা পায়নি, প্রগাপজি মনহলাজদ্র 

পিাজশািা প্রশখার েবর্তাই তার েমার্। তজব েসন্নময়ী তার গ্রাজম িারীনশিার প্রয নববরর্ নদ্জয়জিি তা প্রস 

যুজগর প্রেনিজত রীনতমজতা েমকেদ্। তাাঁর মজত, প্রস সময় তাাঁর গ্রাজমর োয় সমস্ত মনহলা প্রকবল মুনেত গ্রে 

পাি করজত পারজতি তাই িয় তাাঁরা নিজেজদ্র িামও স্বাির করজত পারজতি। তাাঁজদ্র মজরয সবোনরক 

নশনিতা নিজলি কাশীশ্বরী িামক এক নবরবা। তাাঁর গৃজহ নতনি একনি পািশালাও খুজলনিজলি প্রযখাজি নতনি 

গ্রাজমর প্রিাি প্রিাি প্রিজলজমজয়জদ্র নশিাদ্াজির সাজথ গ্রাজমর বয়স্কা মনহলাজদ্র েিযও পৃথক নশিাদ্াজির 

বযবস্থা কজরনিজলি।
১২

     
 

    তৎকালীি সমাজের প্রদ্শাোজরর িাজম নবনভন্ন কুেথা সম্পনকেত সজেতিতাও েকাশ প্রপজয়নিল িারী দ্বারা 

রনেত আত্মেীবিী বা স্মৃনতকথায়। নিস্তানরর্ী প্রদ্বী তাাঁর প্রসজকজল কথা-য় কুলীি েথার ভয়াবহতা েকাশ 

কজরজিি খুব সাবলীল ভনঙ্গজত। প্রযখাজি হনরেরর্ এক নবজয় কজর নবজশষ নকিু অথে িা পাওয়ায় যখি তাাঁর 

নপতার মজির অবস্থা বুঝজত পাজর তখি বাবাজক সান্ত্বিা নদ্জত প্রস বলানিল- “এজত হ’ল িা বাবা! মজি তুনম 

নকিু করিা! মাজক নকিু ব’ল িা; েল আনম আর একিা নবজয় কজর প্রতামাজক নকিু এজি নদ্ই।”
১৩

 নিজে 

কুলীি পনরবাজরর কিযা হওয়ায় এমি পাজত্রর সাজথ তাাঁর নববাহ নস্থর হজয়নিল প্রয নিজে মাত্র ২৫ বির বয়স্ক 

হওয়া সজেও তাাঁর ৩০/৪০ নি নববাজহর খবর নিস্তানরর্ীর পনরবাজরর প্রলাজকরা আজগই প্রপজয়নিজলি। নকন্তু 

“োত রাখা মাি রাখা”র তানগদ্ প্রসসময় অনরক োরািয পাওয়ায় বাকী কুলীি কিযাজদ্র মজতা নিস্তানরর্ীরও 

নববাজহর পর নপতার গৃহই তাাঁর নিকািা নহজসজব প্রথজক নগজয়নিল। সমসামনয়ক নহেু সমাে প্রমজয়জদ্র প্রয 

প্রকবলমাত্র একনি প্রবাঝার অনরক নকিু মজি করত িা প্রস সম্পজকেও সজেতি নিস্তানরর্ী প্রদ্বী নলজখনিজলি- 

“প্রমজয়র খানতর সনতয সনতয প্রয োত কজর, প্রস োজতর প্রমজয়র ঘজর নবজয় কজতে বর আজস। যাজদ্র নগজ্জোয় 

নবজয় হয় তারা প্রমজয় প্রিজল সমাি প্রদ্জখ। আমাজদ্র প্রিৌকাজতই প্রমজয় নিজয় প্রমজয়র বাপ মা েজলা।”
১৪ 

আবার এই নিস্তানরর্ীরই যখি স্বামী মারা যায় তখি প্রস নিজেজক “ভাগযবতী” মজি কজরনিল স্বামীর মৃতুযর 

খবর যথা সমজয় পাওয়ার েিয। তাাঁর বাকী সতীিজদ্র মজরয অজিজকই প্রসই খবর প্রদ্রীজত পাওয়ায় তাাঁরা 

মাি-ভাত প্রখজয় মহাপাপ কজরনিজলি বজল নতনি মজি কজরনিজলি যা তাাঁর স্মৃনতকথায় তাাঁর বক্তজবযর 

মারযজমই স্পষ্ট।
১৫

 তজব প্রযই কুলীি নববাজহর নবরূজদ্ধ প্রকবলমাত্র নকিু নতযেক মন্তজবযই িান্ত হজয়নিজলি 

নিস্তানরর্ী প্রদ্বী, প্রসই কুলীি েথার ভয়াবহতা প্রথজক মুনক্ত প্রপজত ও নিে কিযাজদ্র ভনবষযৎ সুরনিত করজতই 

নকন্তু সুদ্নির্া প্রসজির মা নহেু রমে তযাগ কজর ব্রাহ্ম রজমে দ্ীনিত হওয়ার মজতা বনলষ্ঠ পদ্জিপ গ্রহজর্ও 
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নপিপা হিনি। সমসামনয়ক নহেু সমােজক ‘কারাগাজর’র উপমায় উপনমত কজর প্রসই কারাগার প্রথজক মুনক্তর 

উপায় সুদ্নির্া ও তাাঁর মা উভজয়ই খুাঁজেনিজলি ব্রাহ্ম রজমের মজরয। ব্রাহ্মরমে ও ব্রাহ্মসমাজে আসা তাই 

সুদ্নির্ার কাজি “অেকার কারাগার হইজত মকু্ত বাতাজস আসা”র সমাি।
১৬

 প্রকৌলীিয েথার মজতা কেুথার 

নবজরানরতা করজত ককলাসবানসিী প্রদ্বীজকও সরব হজত প্রদ্খা নগজয়নিল। তাাঁর নহেু মনহলাগজর্র হীিাবস্থা 

িামক গ্রজে নতনি নহেু সমাজের নবনশষ্ঠ বযনক্তজদ্র নবরূজদ্ধ প্রিাভ েকাশ কজরজিি এই বজল- “এই 

প্রদ্শাোজরর বশীভূত হইয়া আমানদ্জগর নহেরুর্ম্োনভমািী মজহাদ্য়গর্ নক অনেয় কাযেযই িা কনরজতজিি। 

তাাঁহারা নবষম প্রকৌলীিয মযেযাদ্া রিাজথে স্ব স্ব দুনহতাগর্জক অনত কশশবকাজলই অজযাগয পাজত্র নিজিপ পরূ্ব্েক 

কতই শ্লাঘা েকাশ কজরি।”
১৭

 কুলীি বযনক্তবজগের েিয বযনভোর েবর্তা প্রয বাাংলায় বহুলাাংজশ বৃনদ্ধ 

প্রপজয়নিল প্রস কথাও অতযন্ত প্রিাভ ও ঘৃর্ার সাজথ নতনি বর্েিা কজরজিি। কুলীি ব্রাহ্মজর্রা প্রকবলমাত্র অথে 

বযতীত প্রয নকিুই বুঝজতি িা তার উদ্াহরর্ নহজসজব নতনি কৃষ্ণিগজরর এক ঘিিার স্মৃনতোরর্া কজরজিি। 

প্রযখাজি প্রকাি কুলীি গৃহজস্থর োমাতা গৃজহ এজল তাাঁর স্ত্রীর নিকি প্রস োিজত োয়- “প্রকমি আমার েিয নকি ু

নকিু রানখজত পানরয়াি নক িা?” একথা শুজি স্ত্রীর েবাব নিল, “আনম প্রমজয়মািুষ প্রকাথায় নক পাইব প্রয 

প্রতামার েিয রানখব, স্বানমগর্ই স্ত্রী নদ্গজক েনতপালি কনরয়া থাজকি ও অলঙ্কার বস্ত্রানদ্ েদ্াি কজরি, তুনম 

আমার েিয নক আনিয়াি বল” এোতীয় অনরকারজবার সম্পন্ন স্ত্রীর যুনক্তসর্ম্ত কথা প্রশািামাত্রই প্রসই স্বামী 

তৎির্াৎ প্রসই স্থাি পনরতযাগ কজরনিজলি।
১৮

 এোতীয় ঘিিা নিল বাাংলার ঘজর ঘজর। তজব এখাজি 

ককলাসবানসিী প্রদ্বীর কুলীি েথার তীব্র নবজরানরতার পাশাপানশ ঘিিায় উনলনখত প্রয মনহলার কথা আমরা 

োিজত পানর নতনি প্রযভাজব স্বামীর অসর্ম্ািেিক েজরর েতুযতজর স্বামীর তাাঁর স্ত্রীর েনত নক কতেবয থাকা 

উনেৎ তা তাাঁর স্বামীজক মজি কনরজয় নদ্জয়নিজলি তাজত সমাজের সকল মনহলাই প্রয প্রকবল সমাি নিজলিিা, 

‘আদ্শে স্ত্রী’র তথাকনথত রারর্াজক িসযাৎ কজর প্রয প্রকউ প্রকউ নিে অনরকার লাজভর েিয পুরুষতানিক 

সমােজক ের করার সাহসও রাখত তার েমার্ প্রমজল। নিে স্বামীজক কাজি পাওয়ার বাসিা দ্মি করজত িা 

প্রপজর অথেজলালপু স্বামীর অথেকামিা পূরজর্র উজদ্দজশয প্রসই িারী নিে পনরবাজরর সর্ম্াি েলাঞ্জনল নদ্জয় 

কলকাতায় এজস প্রবশযাবৃনত অবলম্বি কজরনিজলি অথে উপােেজির আশায়। প্রযই অজথের নবনিমজয় তাাঁর স্বামী 

তাাঁর সাজথ সহবাজস রানে হজব।
১৯

 প্রকি প্রসসময় অনরকাাংশ কুলীি কিযারা বযনভোজরর পথ প্রবজি নিত তার 

এক জ্বলন্ত নিদ্শেি আমরা ককলাসবানসিীর রেিায় পাওয়া যায়। েসন্নময়ীর বাবা স্বিামরিয নসনভল সানভেস 

অনিসার হজয়ও প্রকবলমাত্র কুলীি পনরবাজরর প্রকৌলীিয রিা করজত প্রমজয়র নববাহ নদ্জয়নিজলি মািনসক 

ভারসামযনবহীি এক পুরুজষর সাজথ। রাসসুেরী নিস্তানরর্ীর মজতা ককলাসবানসিীও সমাজের িারী পুরুজষর 

মজরযকার কবষময নিজয় প্রয প্রকবলমাত্র সজেতিই নিজলিিা, কিযা সন্তাি েন্মাজল কীভাজব বাাংলায় নবনভন্ন 

পনরবাজর ‘প্রশাজক’র িায়া প্রিজম আজস তারও করুর্ বর্েিা রজয়জি তাাঁর রেিায়- “ নকন্তু যনদ্ অদ্ৃষ্টক্রজম কিযা 

ভূনমষ্ঠা হয়, তজব প্রসই কিযার েনত দ্ৃনষ্টপাত কনরয়া মাতা প্রয কতই দুিঃনখতা হজয়ি তাহা বনলবার িজহ। 

অনরক নক কনহব সকল নবষাজদ্র নেহ্ন প্রয প্ররাদ্ি প্রকহ প্রকহ তাহাও কনরয়া থাজকি এবাং আর আর সুহৃদ্গর্ও 

অনতশয় মিস্তাপ কজরি। পুত্র েন্মাইজল প্রযরূপ বাদ্যবাদ্ি, ব্রাহ্মর্ পূেি, দ্নরে প্রভােি, স্বস্তযয়ি এবাং 

পুজত্রর আয়ুবৃনদ্ধ কারর্ বহুনবর েবয সামগ্রী দ্াি, ও প্রদ্শ নবজদ্শস্থ আত্মীয় কুিুম্বগর্জক জ্ঞাপািাজথে িানপত 

প্রেরর্ানদ্ প্রয সকল মঙ্গলােরর্ হইয়া থাজক, কিযা েন্মাইজল তাহার নকিুই হয়িা, বরাং তনদ্বপরীত কাযেযই 

হইয়া থাজক।”
২০
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    এই যুজগর অপর একনি কুেথা নিল নবরবার নববাহ িা হওয়া এবাং প্রসই সম্পজকে নকিু বক্তবযও েনতিনলত 

হজয়জি উনিশ শতকীয় মনহলা দ্বারা রেিায়। সুদ্নিিা প্রসি তাাঁর েীবি স্মৃনত প্রত বজলজিি- “পুরুষগর্ স্ত্রীর 

মৃতুযর পর এমিনক বতেমাজি, যাহা খুনশ তাই কনরজত পানরজব। নকন্তু হতভানগিী নবরবা শুষ্ককজেেল পাওয়া 

দ্ূজরর কথা, নেতাভস্ম রুইজলও রমে িষ্ট হজব।”
২১

 নহেুসমাজে নবনবর োজপ নপষ্ট এক ‘পাবেতী মানস’র কথাও 

সুদ্নির্ার রেিায় পাওয়া যায়, প্রয নকিা মাত্র পাাঁে বির বয়জসই নবরবা হজয়নিল। নকন্তু ওরকম অথেহীি 

নববাজহর ও কবরবয সজেও পাবেতী মানস পুিরায় নববাজহর কথা ভাবজতও পাজরনি কারর্ নবরবার পুিনবেবাজহর 

কথা নেন্তা করাও নিল ‘পাপ’, যনদ্ও ততনদ্জি নবরবা নববাহ আইি সঙ্গত রূপ প্রপজয় নগজয়নিল। তজব 

বযনতক্রমও প্রয নিল তারও উজলখ প্রমজল সুদ্নির্ার আত্মেীবিীজত
।২

২ নবরবাজদ্র নিেেলা একাদ্শী পালজির 

কজিারতা সুদ্নির্ার দ্াদ্ামশাইজয়র এজকবাজর অপিে থাকায় নতনি পনণ্ডত ব্রাহ্মর্ ও নবজশষ গর্যমািয বযনক্ত 

হওয়ায় গ্রাজম নিয়ম কজর নদ্জয়নিজলি প্রয নবরবারা একাদ্শীর নদ্ি নিরম্বু উপবাস করজব িা। তাাঁরা দুর, 

কলা, নমনষ্ট ইতযাদ্ী প্রখজত পারজবি বজল নতনি নবরাি নদ্জয়নিজলি কারর্ নিরমু্ব উপবাস কজর শরীরজক কষ্ট 

প্রদ্ওয়া তাাঁর নিকি পাপাোজরর সমাি নহজসজব গর্য হজয়নিল। উপরন্তু সুদ্নির্ার মা নবরবা হওয়ার পর তাাঁর 

প্রসই দ্াদ্ামশাই তাাঁর িাকুমাজক বজল এজসনিজলি- “আমার কিযাজক একাদ্শীর নদ্ি উপবাস করাইজবি 

িা।” তজব যজথষ্ট নবস্ময় উজেককারী ঘিিা হল তাাঁর িাকমুা নকন্তু প্রসই অিুজরার অমািয কজরিনি, প্রস তাাঁর 

পুত্রবরূজক ঐ নদ্ি দুর পাি করাজতি।
২৩

 দুেি োেীিপেী বযনক্তর নবরবাজদ্র েনত এরূপ ঔদ্াযেপূর্ে 

আেরজর্র েশাংসা িা কজর পারা যায়িা। নিস্তানরর্ী প্রদ্বীও কবরবয োনপ্তর পর নলজখনিজলি- “আনম নবরবা 

হলুম, আমার দুিঃজখর আরে হল।”
২৪

 কুলীি কিযা নিস্তানরর্ী প্রদ্বী বানক কুলীি কিযাজদ্র িযায় প্রয নববাজহর 

পজরও নপতৃগৃজহই নিজলি তা পূজবেই আজলানেত হজয়জি। নকন্তু তা সজেও নবরবা হওয়ার পর তাাঁর িতুি কজর 

দুিঃজখর েীবজির কী আরে হল, স্বামী থাকাকালীিও প্রস নক স্বামীহীি অবস্থায় এক নবরবার িযায়ই 

েীবিযাপি করজতি িা? হযাাঁ, হয়জতা কবরবয েীবজির কজিার নিয়ম কািুি তাাঁজক প্রসই সময় প্রমজি েলজত 

হয়নি, নকন্তু নপতৃগৃজহ সবেদ্া ভাই ও ভাইজপাজদ্র দ্ানিজিয অপমানিত, লানিত প্রয তাাঁজক বহুবার হজত 

হজয়নিল তাও তাাঁর রেিায় স্পষ্ট। তার পজরও স্বামীর মৃতুযর পর সরবাজদ্র েতীকী নেহ্নগুনল খুজল প্রিলার 

পরই তাাঁর মজি হজয়নিল এবারই তাাঁর ‘েকৃত দুিঃজখ’র েীবি শুরু। “নবরবার বযারাম আবার নক?” আপি 

পনরবাজরর কাজির মািুষও প্রয প্রবশীরভাগ প্রিজত্র মািনবকতা নবসেেি নদ্জয় কবরবয েীবজির দুিঃসহতা বৃনদ্ধজত 

সাহাযয করত তা নিস্তানরর্ীর দ্াদ্ার এই অমািনবক উনক্ত প্রথজকই স্পষ্ট।
২৫

 নবরবা নববাহ আইি ও তার বাস্তব 

েজয়াগ নবষজয় পরূ্েমাত্রায় ওয়ানকবহাল ককলাসবানসিী প্রদ্বী এই বজল প্রখজদ্ানক্ত েকাশ কজরজিি - “এই 

নবরবা নববাহ শাস্ত্রমত ও যুনক্তনসদ্ধ এবাং এই নবরবা নববাহ েেনলত িা থাকা েযুক্ত প্রলাজক কতই কষ্ট সহয 

কনরজতজি, তথানপ সর্ব্েেকাজর কতেবয প্রয এই নবরবা নববাহ ইহাজত সহসা েবৃত হইজত পরাঙমুখ 

হইজতজি।”
২৬

 েসন্নময়ী স্বয়াং কুলীি পনরবাজরর সন্তাি হওয়ায় তাাঁর মত তাাঁর নপনসজদ্রও অল্প বয়জস নববাহ 

হয়। নকন্তু শীঘ্রই তাাঁজদ্র কবরবয োনপ্ত হওয়া সজেও তাাঁজদ্র বর্েগত শুদ্ধতা রিার কারজর্ আেীবি তাাঁরা 

কজিার ব্রহ্মেযে পালি কজর প্রগজিি।
২৭

 সারদ্াসুেরীর আত্মকথাজতও তাাঁর কবরবয েীবজির যির্াময় নেত্র 

েনতিনলত হজয়জি- 

“স্বামীর মৃতুযর নদ্ি পজির পজরই আমার প্রসে প্রদ্বর েথম আমার ওপর অতযাোর আরে 

কজরি। প্রততালার ঘজর প্রয বি খাজি আমার স্বামী শুইজতি, ঘজরর কপাি ভানঙয়া প্রস 

খািখানি আমার প্রসে প্রদ্বর লইয়া প্রগজলি, আনম কাাঁনদ্লাম।......আমার শাশুিী মাথা 

খুনিজত লানগজলি তাহাজত আমার বি ভয় ও দুিঃখ হইল। ......আনম সবসময় আমার প্রিজল 
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প্রমজয়জদ্র লইয়া এক ঘজর দ্রো নদ্য়া পনিয়া থানকতাম। ভজয় ভজয় ভানবতাম যনদ্ ইাঁহারা 

আমাজক প্রিজল প্রমজয় শুদ্ধ তািাইয়া প্রদ্ি, তজব আনম প্রকাথায় যাইব? এইরূজপ আমার নদ্ি 

যাইজত লানগল।”
২৮

 
  

   সদ্য স্বামীহারা পুত্রবরূর ওপর অিয প্রিজল কতৃেক এজহি মািনসক অতযাোর প্রদ্খার পজরও সারদ্াসেুরীর 

শাশুিী প্রকবলমাত্র প্রশাজক “মাথা প্রখািা” িািা আর নকিুই করজত পাজরিনি। নতনি নিজে একেি নবরবা 

হওয়ায় তাাঁজকও প্রিজলজদ্র দ্ানিজিযই প্রবাঁজে থাকজত হজয়নিল তাই বয়স ও সার্ম্ানিক নদ্ক নদ্জয় নতনি 

পনরবার েরাি হজলও বাস্তজব প্রয তাাঁর মতামত বা োওয়া পাওয়ার প্রকাি মূলয নিলিা তা তাাঁর কাযোবলী 

দ্বারাই েমানর্ত। অিযনদ্জক নিে সন্তািজদ্র তাাঁজদ্র কপনত্রক সম্পনতজত অনরকার আজি একথা প্রেজিও 

সারদ্াসেুরীর সন্তািসহ বািী প্রথজক বনহষ্কৃত হজত পারার আশঙ্কা োেীি নহেু আইজির স্বচ্ছতা ও বাস্তব 

েজয়াগ সম্পজকে একিা েরনেহ্ন তুজল প্রদ্য়। বাস্তজবও প্রয তাাঁর প্রিজলজদ্র মজরয প্রকউ প্রকউ তাাঁজদ্র 

নপতৃবযজদ্র োতুরতায় কপনত্রক সম্পনতর নসাংগভাগ প্রথজক বনিত হজয়নিজলি তারও উজলখ প্রমজল তাাঁর 

আত্মকথায়।   
 

   রাসসুেরী, সারদ্াসেুরী, নিস্তানরর্ী, ককলাসবানসিী, সুদ্নির্া এাঁরা সকজলই নিজলি উনিশ শতকীয় 

বাাংলার সমাজের সম্ভ্রাি গৃজহর কিযা-বরূ। এাঁিারা নিে আত্মেীবিী বা স্মৃনতকথায় নিে েীবি অনভজ্ঞতা 

েকাশ করজত নগজয় েসঙ্গক্রজম স্ত্রীনশিা, প্রকৌলীিয েথা বা নবরবাজদ্র দুরবস্থার িযায় সমসামনয়ক সমাজের 

সামানেক সমসযাগুনল খুব স্বাভানবক ভাজবই আজলােিা কজরজিি বা প্রসগুনল সম্পজকে নিজেজদ্র মতামত 

েকাশ কজরজিি। নকন্তু এাঁিারা যা নকিু সমাজলােিা বা েনতবাদ্ তা কজরজিি সবিাই নিজেজদ্র প্রলখিীর 

মারযজম, অতযন্ত সাংযত ভাষায়। প্রকাথাও প্রকাথাও হয়জতা েীবজির ঘিিাক্রম বর্েিা করজত নগজয় অ-সজেতি 

ভাজবও উপনরউক্ত সামানেক সমসযার কথা বযক্ত কজরজিি তাাঁরা। সবজিজত্রই প্রয েনতবাদ্ী প্রেতিা দ্বারা 

তানিত হজয়ই তাাঁরা প্রসসব নলজখনিজলি তা নকন্তু িয়। নকন্তু ভে পনরবাজরর মনহলা হজয়ও সকজলই প্রয 

সমাজের নিয়ম প্রমজি গৃজহর োরজদ্ওয়াজলর গণ্ডীবদ্ধ েীবিজক বরর্ কজর আেীবি কানিজয় প্রদ্ওয়ার 

পিপাতী নিজলি িা, স্বারীিজেতা মজিাভাজবর কারজর্ প্রকাি প্রকাি মনহলা উচ্চ বাংশোত কুজলর মুজখ 

কানলমা প্রলপি কজর সমাজের প্রতায়াক্কা িা কজরই পনততার েীবি প্রবজি নিজয়নিজলি আবার প্রকউ 

উচ্চকলুোত িা হজয়ও নিে গুজর্ সমাজে নবজশষ পনরনেনত অেেি কজরও নিজেজক প্রবশযা নহজসজবই পনরেয় 

নদ্জয়নিজলি প্রস দ্ৃষ্টান্তও খুাঁজে পাওয়া খুব কনিি িয়। এাঁজদ্র মজরযও প্রকউ প্রকউ েীবি সায়াজহ্ন এজস 

আত্মেীবিী বা আত্মকথা নলজখনিজলি প্রযখাজি তাাঁরা সমাজের নবজরানরতা পূজবোক্ত মনহলাজদ্র িযায় 

সাংযজমর পজরায়া িা কজর প্রখালা মজিই কজরনিজলি। উনিশ শতকীয় কলকাতার নথজয়িাজরর ‘সম্রাজ্ঞী’ 

নবজিানদ্িী দ্াসী নথজয়িাজর অনভিয় ও নবনশষ্ট বযনক্তর ‘রনিতা’ নহজসজব েীবি অনতবানহত করজলও নশনিতা 

ও নশল্পরুনেগুর্সম্পন্না একদ্া নবখযাত নবজিানদ্িীও প্রকবলমাত্র তাাঁর সামানেক অবস্থাজির কারজর্ খুব শীঘ্রই 

সমাে ও সারারর্ মািুজষর স্মৃনতপি প্রথজক নবসৃ্মত হজয়নিজলি। নতনিও তাাঁর প্রপশাদ্ারী েীবি প্রথজক নবদ্ায় 

নিজয়নিজলি এমি এক সময় যখি তাাঁর খযানত ও পনরনেনত মরযগগজর্। নকন্তু প্রকি নতনি এরূপ এক নসদ্ধান্ত 

নিজয়নিজলি তার স্পষ্ট কারর্ তাাঁর আমার কথা-য় িা থাকজলও িািয েগজতর নবনশষ্ট বযনক্তবজগের প্রথজক োপ্ত 

েতারর্া তাাঁর েীবজি প্রয এক গভীর িজতর সৃনষ্ট কজরনিল তার উজলখ প্রমজল তাাঁর আত্মেীবিীজত। প্রযই 

নথজয়িার কতরীর অজথের েিয প্রস নিজেজক অজিযর ‘রনিতা’ বািাজতও নদ্বরাগ্রস্ত কজরিনি, প্রসই নথজয়িার 

কতরীর পর প্রদ্খা প্রগল সকজল তাাঁজদ্র পূবে েনতশ্রুনত ভঙ্গ কজর িব েনতনষ্ঠত নথজয়িাজরর িাম নব নথজয়িাজরর 
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বদ্জল স্টার নথজয়িার প্ররজখজিি।
২৯

 নতনি নিজেজক “বারাঙ্গিা” নহজসজব উপস্থানপত কজরনিজলি বজলই 

হয়জতা প্রযই নশনিত, েনতপনতশালী পুরুষ সমাে নবজিানদ্িীর নথজয়িাজরর এবাং প্রখাদ্ নবজিানদ্িীরও অে 

ভক্ত নিজলি, প্রসই সমােই তাাঁর সানহতযগুজি সমৃদ্ধ আমার কথা-প্রক ‘ভেজলাজকর সানহতয’ প্রথজক বেেি 

কজরনিজলি।
৩০

   
                                                     

    তজব এই সকল মনহলা আত্মেীবিী রেনয়তাজদ্র অজিজকই সামানেক সমসযার কথা তাাঁজদ্র গ্রজে স্থাি 

নদ্জলও তাাঁজদ্র সময়কাজল প্রয িািানবর িারীর অবস্থাি উন্নয়িাজথে আইি ের্ীত হজয়নিল প্রসগুজলা সম্পজকে 

োয় সকজলই িীরব। বালয নববাহ, বহু নববাহ বা কুলীি েথা, নবরবা সমসযা নবষয়ক িািা কথা তাাঁজদ্র 

প্রলখায় স্থাি প্রপজলও প্রসই সমজয়ই প্রয নবরবা নববাহ আইি পাশ হজয়নিল, বহুনববাহ প্ররার করার েিযও আইি 

ের্য়জি বাাংলায় নবজশষ উজদ্যাগ গৃহীত হজয়নিল, সহবাস সর্ম্নত নবল ও আইি নিজয় এত প্রশারজগাজলর প্রয 

সািী বাাংলা হজয়নিল এগুনলর োয় প্রকাি উজলখই নকন্তু একনি আত্মেীবিী বা স্মৃনতকথাজতও প্রিই যা যজথষ্ট 

প্রকৌতুহল উজেককারী। তজব এর যথাথে কারর্ উজলখ করা সেব িয়। বাইজরর পনৃথবী, আইি কািুি 

ইতযাদ্ীজত প্রস সময় মনহলারা প্রয সহজে নবেরর্ করজত পারজতিিা তা একনি সঙ্গত কারর্ অবশযই হজত 

পাজর। নকন্তু জ্ঞািদ্ািনেিী প্রদ্বীর মজতা একেি নশনিতা মনহলা নযনি নকিা সন্তািসহ একা প্রসই সমজয়ও 

সুদ্ূর ইাংলযজে  পানি নদ্জয়নিজলি, তাাঁর প্রিজত্র অন্তত বাইজরর পৃনথবীর দ্বার অবরুদ্ধ নিল একথা বলা যায়িা। 

নকন্তু এই সীমাবদ্ধতা সজেও িারী দ্বারা রনেত এই আত্মেীবিী বা স্মৃনতকথার মারযজম অন্ততিঃ এিা োিা 

সেব প্রয উনিশ শতজকর প্রসই গণ্ডীবদ্ধ েীবজির মজরযও নকিু মনহলা নিজেজদ্র েীবি অনভজ্ঞতা নলজখ বা 

োনিজয় যাওয়ার মত সাহস সিয় করজত প্রপজরনিজলি। নিভেজয় প্রকউ প্রকউ োিাজত প্রপজরনিজলি সামানেক 

কুসাংস্কাজরর নবরূজদ্ধ নিেস্ব মতামত, যা তাাঁজদ্র নিে অবস্থাি সম্পজকে নিে সজেতিতারই এক বনহিঃেকাশ।   
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২৭। োগুক্ত িাং ১২, পৃ.৮৯। 
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