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বাাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মৃযযের ৭৭ বছর পত্রও সমানভাত্ব
সকত্লর কাত্ছ স্মরণীয় এই হযহন। কহবযা, গল্প, উপনোস, গান– সাহিত্যের ককান শাখায় যার
হবচরণ কনই? প্রত্যেকটি শাখাত্য হযহন যার হনজস্ব ছাপ করত্খ কগত্ছন। রবীন্দ্রনাথত্ক হকছয বলত্য
কগত্ল কশষ িত্ব না। এখাত্ন যাই যার কলখনীর অত্নকগুত্লা ববহশত্যের মত্যে একটি হদক হনত্য়
আত্লাচনা করা িত্ব। রবীন্দ্রনাত্থর কছািগত্ল্প নারী। হবশ্বকহব নারীত্দরত্ক কীভাত্ব উপস্থাপন
করত্যন, ককমন হছল যার সময়কার বাঙাহল নারীত্দর অবস্থা?যার কছাি গত্ল্পর নারীরা হছল অযেন্ত
সাংত্বদনশীল। যহদও হযহন যার কহবযা, উপনোস এবাং গাত্নও নারীত্দর কথা উত্েখ কত্রত্ছন,
হকন্তু যারপরও কছাি গত্ল্প নারীত্দরত্ক হযহন একিয হবত্শষভাত্ব উপস্থাপন কত্রত্ছন। এিা কচাত্খ
পড়ার মত্যা। সুত্বদীযা কসখাত্নর প্রত্যেকটি নারীর কভযরকার সাযারণ একটি ববহশযে।
রবীন্দ্রনাত্থর নারীরা সমাত্জর অন্তভযক্ত
ু কযত্কাত্না অনোত্য়র হশকার িত্ব। ককাত্নাভাত্বই কসই
অনোত্য়র প্রহযবাদ যারা করত্য পাত্র না। মুখ বুত্ে সিে কত্র কনয় সব।ত্যত্কাত্না সামাজজক
রীহযনীহয যাত্দর কমত্ন হনত্য িয়, কসখাত্ন যাত্দর হনজস্ব পছন্দ থাকুক বা না থাকুক। যা হকছয
হনহষদ্ধ কসগুত্লা যহদ যাত্দর ভাত্গে এত্স পত্ড় কসিা যারা খুব শান্তভাত্ব কমত্ন কনয়। সমাত্জর
কুসাংস্কার এবাং অত্যৌজক্তক রীহযনীহযত্ক িাহসমুত্খ বরণ কত্র। যয কযই কিাক না ককন, যাত্দর
মত্নর কয মত্নই লুহকত্য় রাত্খ, প্রকাশ কত্র না।এখাত্ন রবীন্দ্রনাত্থর মুজিয়ানা িত্ে যৎকালীন
সমাজ বেবস্থায় নারীত্দর অবস্থান কয কযিা কশাচনীয় হছল কসিা খুব সুন্দরভাত্ব ফুটিত্য় যয ত্লত্ছন
যার কছািগত্ল্প। যৎকালীন নববযূর প্রহয কসসময়কার সমাত্জর ককমন দৃটযভহি হছল, ককমন
যরত্নর আচরণ হবদেমান হছল কসিাও সুন্দরভাত্ব ফুুঁত্ি উত্ঠত্ছ যার কছাি গল্পগুত্লাত্য। কত্য়কটি
গুরুত্বপূণ নারী
ু
চহরত্র হনত্য় আত্লাচনা করত্লই কসটি কবাো যাত্ব।
রবীন্দ্র নারীর মত্যে প্রথত্মই যার নাম আত্স কস িত্ে 'বিমন্তী'। একজন রূপবযী ও গুণী
যরুণীর নববযূ িত্য় আসার গল্প। হকন্তু শ্বশুরবাহড়র মানুত্ষর অবত্িলায় হববণ ু ফুত্লর মত্যা েত্র
যায় কস। বাাংলা কথত্ক দূত্র পািাত্ড়র কদত্শ হনত্জর বাবার কাত্ছ মানুষ কস। অযেন্ত আত্মহবশ্বাসী
বিমন্তী যখন হবত্য় কত্র স্বামীর ঘত্র যায় যখন কথত্কই যার প্রহয একযরত্নর অবত্িলা এবাং
অমত্নাত্যাহগযা প্রকাশ কত্র যার শ্বশুরবাহড়র কলাকজন। নববযূ নযয ন সাংসাত্র যাওয়ার সময়
হনশ্চয় এমনটি আশা কত্র যায় না। যার স্বামীও এ বোপাত্র ককাত্না উচ্চবাচে কত্র না এবাং যার

পত্ে কথা বত্ল না।িয়ত্যা কস বুত্েহছল যার স্ত্রীর প্রহয স্বাভাহবক বেবিার করা িত্ে না হকন্তু কসটি
হনত্য় কস ককাত্না ইহযবাচক পদত্েপ কনয়হন। বিমন্তীও হনরত্ব সব সিে কত্র কগত্ছ। যাত্দর হবত্য়র
সময় কযৌযয ক হনত্য় ককাত্না কথা দুই পহরবাত্রর মত্যে িয়হন। হকন্তু বিমন্তীর শ্বশুরবাহড়র কলাকজন
মত্ন কত্রহছল বাবার একমাত্র কমত্য় িওয়াত্য যাত্দর কছত্ল িয়ত্যা প্রচযর পয়সার মাহলক িত্ব।
শ্বশুত্রর সম্পহির ভার যাত্দর কছত্লর িাত্য এত্সই পড়ত্ব। হকন্তু যখন যারা জানত্য পাত্র কয
বাস্তবযা আত্দৌ এমনটি নয় যখন কথত্ক বিমন্তীর সাত্থ যাত্দর এমন বেবিার শুরু িয়।হিমন্তীর
স্বামী কয যাত্ক প্রচযর ভাত্লাবাসত্যা কস হবষত্য় ককাত্না সত্ন্দি কনই। হকন্তু যখনকার সমাত্জ সম্ভ্রান্ত
পহরবাত্রর পুরুষরা হনত্জত্দর পহরবাত্রর বড়ত্দর উপর ককাত্না কথা বলত্য পারত্যা না, যাত্দর
কসই অহযকারিযকু হছল না। সামত্ন গুরুজনরা অনোয় হকছয করত্লও কসিা সটঠক বত্ল কমত্ন কনয়া
িত্যা। অনোত্য়র প্রহযবাদ করার দৃঢ়যা কসসময় সমাত্জর পুরুষত্দর হছল না। হনত্জর স্বামীর
কথত্কও ককাত্না সমথনু না কপত্য় বিমন্তী অকাত্লই েত্র যায়।

রবীন্দ্রনাত্থর আত্রকটি চহরত্র হনরুপমা। কযৌযয ত্কর কারত্ণ কশষ পযন্ত
ু মৃযযেবরণ কত্র
'কদনাপাওনার' এই নারী চহরত্র। একজন কমত্য় কম বয়ত্স যখন নযয ন বউ িত্য় আত্স যখন কছত্লর
বাহড়র কলাত্কত্দর অবত্িলা, হযরস্কার, অপমান বারবার রবীন্দ্রগত্ল্প চত্ল এসত্ছ। হনরুপমাও
একইরকম বহলর হশকার। কশষ পযন্ত
ু অবত্িলা, অমযাদার
ু
কারত্ণই যার মৃযযে িয় হকন্তু কস হনত্জর
সম্মানিযকু টঠকই বাুঁহচত্য় করত্খ মৃযযের স্বাদ কনয়।অযোচার চরম পযাত্য়
ু কপৌৌঁছত্নার পত্রও কস যার
বাবাত্ক িাকা হদত্য কদয়হন, শ্বশুরবাহড়র প্রহয মাথানয করত্য কদয়হন। কস যার বাবাত্ক বত্লহছল কয
যার একিা সম্মান আত্ছ, আত্মমযাদা
ু আত্ছ। যহদ কস িাকা কদয় কসিা িত্ব লজ্জার কারণ।
হনরুপমা এিাও যার বাবাত্ক বত্ল কয কস ককাত্না িাকার থত্ল নয় কযিাত্ক সম্মাত্নর নজত্র কদখা
িত্ব যখনই যখন যার কভযর িাকা থাত্ক, আর িাকা না থাকত্ল কসই থত্লর ককাত্না দাম কনই।
রবীন্দ্রনাত্থর সময় কযৌযয ক প্রথার কারত্ণ অত্নক হকত্শারী এবাং যরুণীরা আত্মিযো কত্রত্ছ।
সবত্চত্য় আশ্চয ুহবষয় িত্ে সমাত্জর হশহেয এবাং সম্ভ্রান্ত পহরবাত্রর কভযর কযৌযয ক দাহব করার
প্রবণযা হছল সবত্চত্য় কবহশ।
'মযেবহযুনী' আত্রকটি কছাি গল্প কযিা রবীন্দ্রনাত্থর সৃটয করা জটিল নারীচহরত্রগুত্লার
মত্যে অনেযম। হনবারণ এবাং যার দুই সিযহমণী
ু িহরসুন্দরী এবাং বশববালা- এই হযনজনত্ক হনত্য়
গল্প এহগত্য়ত্ছ। হনবারণ ও যার প্রথম স্ত্রী িরসুন্দরী সুত্খই হছল হকন্তু যাত্দর ককাত্না সন্তান হছল না।
িহরসুন্দরী অত্নকহদন যত্র অসুস্থ হছল। স্বামীর অক্লান্ত যত্ে কস আত্রাগে লাভ কত্র। স্বামীর প্রহয
কৃযজ্ঞযা স্বরূপ কস হসদ্ধান্ত কনয় কয স্বামীত্ক কযভাত্বই কিাক আত্রকটি হবত্য় কদত্ব। িহরসুন্দরীর
আশা কসই হববাি কথত্ক যার স্বামী হপযৃত্ত্বর সুখ পাত্ব কযিা যার কাছ কথত্ক পায়হন।হিযীয় হবত্য়ত্য
হবমুখ থাকা সত্েও বশববালার সাত্থ যার হববাি িয়। এরপর খুব দ্রুযই বশববালার প্রহয ভাত্লাবাসা
জন্ম কনয় হনবারত্ণর। এমনহক বশববালার ইো পূরত্ণর জনে হনত্জর কমস্থল
ু
কথত্ক িাকা চযহর
করত্যও হিযাত্বায কত্র না। খুব দ্রুযই যাত্দর সাংসাত্র অশাহন্ত কনত্ম আত্স। বশববালার প্রহয
হনবারত্ণর ভাত্লাবাসা এবাং কেি কদত্খ িরসুন্দরীর কভযর ঈষার
ু জন্ম কনয়। এমন সময়ও আত্স কয
পহরবাত্রর রানী িত্য় ওত্ঠ বশববালা এবাং যার দাসীস্বরূপ িত্য় পত্ড় িরসুন্দরী। হকন্তু এজনে
কখনও িরসুন্দরী মুখ ফুুঁত্ি প্রহযবাদ কত্রহন। কস জানত্যা কয যার জনেই এমন িত্য়ত্ছ।হিাংসা বা
ঈষাু কথত্ক কয কোভ জন্ম কনয় কসিা অত্নক সময় আত্বত্গর সাত্থ বাইত্র কবর িত্য় আত্স। হকন্তু

িসুন্দরীর কেত্ত্র এমনটি িয়হন। কস হনরত্ব সব সিে কত্র কগত্ছ। এমনহক বশববালার মৃযযের পরও
হনবারণ ও িরসুন্দরীর কভযর আত্গর কসই ভাত্লাবাসা হফত্র আত্সহন। মৃযযের পরও যাত্দর
সম্পত্কুর মাত্ে বশববালার উপহস্থহয গত্ল্প কির পাওয়া যায়।
'স্ত্রীর পত্র' গত্ল্প হবন্দু আত্রকটি চহরত্র যাত্ক পহরবার এবাং সমাত্জর হনষ্ঠযরযা বাযে
কত্রহছল আত্মিযোর পথ কবত্ছ হনত্য। 'কপাস্টমাস্টাত্রর' রযন চহরত্রটি এক অনবদে সৃটয। কেত্ির
িাত্ন রযন নাত্মর কমত্য়টির িঠাৎ যরুণী কথত্ক নারী িত্য় ওঠার গল্প এটি। একজন এহযম এবাং
গরীব কমত্য়র প্রহয কেি ভরা িায বাহড়ত্য়হছল কপাস্টমাস্টার কযিা হকনা রযত্নর জীবত্ন আত্গ
কখত্না ঘত্িহন। যার কাত্ছ হছল কসিা স্বত্ের মত্যা। যখন কপাস্টমাস্টার অসুস্থ িত্য় পড়ত্লা যখন
কসই যরুণী রযন কযন িত্য় উঠল এক পহরপূণ ু নারী। মাযৃত্বত্বায যার কভযত্র কজত্গ উঠল।
একজন পহরপূণ ু নারীর মত্যা কেি ভরা মত্ন কপাস্টমাস্টাত্রর কসবা কত্রহছল এই রযন।
রবীন্দ্রনাত্থর এক অনবদে সৃটয এই চহরত্রটি।
'হবচারক'-এর েীত্রাদা রবীন্দ্রনাত্থর সৃয এক অনেরকম গল্প। অনোনে গত্ল্প হযহন সমাত্জ
নযয ন বউ কযৌযয ত্কর কারত্ণ, হকাংবা সমাত্জর রীহযনীহযর কারত্ণ কযসব সমসোর কভযর হদত্য় যায়
কসগুত্লা ফুটিত্য় যয ত্লত্ছন। 'হবচারক' গত্ল্প হযহন হবযবা হববাি হনত্য় কথা বত্লত্ছন। যখনকার
সমাত্জ হবযবা হববািত্কও কয ভাত্লা কচাত্খ কদখা িত্যা না কসিা হযহন ফুটিত্য় যয ত্লত্ছন েীত্রাদা
চহরত্র হদত্য়। ঈশ্বরচন্দ্র হবদোসাগর হবযবা হববাি হনত্য় সামাজজক কয পহরবযুন আনত্য কচত্য়হছত্লন
কসই পহরবযুন রবীন্দ্রনাত্থর সময়ও খুব কবহশ প্রকাশ পায়হন। ১৯৫৫ সাত্লর হদত্ক হিন্দু সমাত্জ
হবযবা হববাি আইন করা িয় এবাং কসসময় কথত্কই মূলয হিন্দু সমাত্জ এই হববাি কমত্ন কনয়া শুরু
িয়।

সমাত্জ নারীত্দর অসিায় আত্মসমপণু হনত্য় গল্প রচনা করার পাশাপাহশ রবীন্দ্রনাথ
'মহণিারা' গত্ল্প মহন মাহলকাত্ক সৃটয কত্রন। এই মহন মাহলকা হছল হনত্জই একজন আত্বগিীন
নারী। স্বামীত্ক যত্ের নোয় মত্ন করত্যা কস। যার ভালবাসার পুত্রািা জুত্ড়ই হছল শাহড় আর গিনা।
খাহল সুগহির কবাযল এবাং সাবাত্নর বাক্স কজাগাড় করত্যা কস। যখন যার স্বামী হনত্জর বেবসা
বাুঁচাত্নার জনে হকত্ন কদয়া গিনাগুত্লা হকছযহদত্নর জনে কচত্য়হছল যখন মহন মাহলকা যাত্ক
কসগুত্লা কদয়হন বরাং কস যার বাবার বাহড়ত্য হফত্র কযত্য চায়। হফত্র যাবার সময় কস যার সকল
গিনা পত্র রওনা কদয়। হকন্তু পথ মত্যে যার এক হবশ্বস্ত দাদার িায কথত্ক গিনাগুত্লা বাুঁচাত্নার
জনে কস জত্ল োপ কদয়। মহন মাহলকা যার জীবন হদত্য় হদত্য়হছল হকন্তু কশষপযন্ত
ু হনত্জর সবহপ্রয়
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গিনা হনত্জর িাযছাড়া করত্য রাজজ িয়হন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যার নারীপ্রযান গত্ল্প সবসময় সমাত্জ নারীত্দর অবস্থা হনত্য় আত্লাচনা
কত্রত্ছন এবাং কসগুত্লা কাল্পহনক চহরত্ত্রর মাযেত্ম ফুটিত্য় যয ত্লত্ছন। বলা যায় এই হদক কথত্ক
হযহন সফল। কারণ আসত্লই হবাংশ শযাব্দীর শুরুত্য সমাত্জ নারীত্দর অবস্থা কশাচনীয় হছল।
এমনহক ইাংত্রজভূ ত্মও নারীত্দরত্ক প্রাপে সম্মান কদওয়া িত্যা না। কসখাত্নও যাত্দরত্ক অবত্িলার

কচাত্খই কদখা িত্যা। প্রথম হবশ্বযুত্দ্ধর পত্র কসখাত্ন নারীত্দর অবস্থা অল্প অল্প কত্র পহরবহযুয
িয়।বাাংলাত্যও নারীরা হছল যয ে এক প্রাণী। কসসময় কবহশরভাগ নারীর কয প্রহযবাদ করার েমযা
হছল না কসিাও রবীন্দ্র গত্ল্প ফুত্ি ওত্ঠ। এছাড়া কয িবু স্বামীর প্রহয কাঙ্ক্ষিয ভাত্লাবাসার মযে হদত্য়
একটি কমত্য় সব হকছয যোগ কত্র শ্বশুরবাহড়ত্য সাংসার করত্য যায়, কস স্বামীত্দরও কয যাত্দর জনে
হকছযই করার থাকয না কসিাও রবীন্দ্রনাথ বারবার বুজেত্য়ত্ছন। কমরুদণ্ডিীন পুরুষত্দর মত্যা
আচরণ হছল যাত্দর। এিাও নারীত্দর অবত্িলার একটি দৃযান্ত। রবীন্দ্র কছাি গত্ল্প নারীর স্বরূপ কযন
বাস্তত্বরই দপন।
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