মিতচূর pথম খ

িমিসs আর, es, েহােসন
pথম pকাশ: 1904
িমিসs আর, es, েহােসন বা িমেসs আর, es, েহােসন কতৃর্ক pণীত বigেলা বাংলা eকােডমী
‘েরােকয়া রচনাবলী’ নােমর সংকলেন েবগম েরােকয়া’র রচনা বেল pকািশত হয়। 2006 সােল বাংলা
eকােডমী pকািশত নতুন সংsরেণর ভূিমকা’য় (ভূিমকার রচিয়তা o তািরখ aনুেlিখত) বলা আেছ,
“েবগম েরােকয়া বা েরােকয়া সাখাoয়াত েহােসন নােম িযিন বhলপিরিচত, িতিন িলখেতন ‘িমেসস
আর. eস. েহােসন’ নােম, ei নােম তঁার বigিলo েবিরেয়িছল।”
িমেসs আর, es, েহােসন িবরিচত বi মিতচূর pথম খ -eর আটর্স সংsরণ pকােশর েkেt
বhল পিরিচিতর চাiেত তৎকােল pকািশত বi-e রচিয়তার েয নাম বয্বহার করা হেয়িছেলা তােক
aিধকতর pামাণয্ বেল sীকার করা হেয়েছ। মিতচূর pথম খ , িdতীয় সংsরণ-eর কভার-e িমেসস
আর, es, েহােসন নাম sাkিরত পাoয়া যায়। মিতচূর িdতীয় খ বাংলা 1328 সােল কলকাতা েথেক
pকািশত হয় িমিসs আর, es, েহােসন নাম sাkর িনেয়। পdরাগo eকi নাম sাkের। আবার
iংেরিজ gn ‘Sultana’s Dream’-eর pেণতার নাম পাoয়া যায় Mrs. R. S. Hossain;
পরবিতর্েত পািকsান গিঠত হবার পের (gn pেণতার মৃতুয্পরবিতর্ কােল) ঢাকার েমাহাmদী বুক হাuস
েথেক aবেরাধ-বািসনী েবগম েরােকয়া সাখাoয়াত েহােসন নাম sাkের pকািশত হয়। 1931 সােল
aবেরাধ-বািসনী pথম pকােশর কভােরর হিদস করা যায়িন। েলিখকার জীবdশায়, মিতচূর pথম খ eর পের েথেক মৃতয্ু aবিধ েযi নাম (িমিসs আর, es, েহােসন) িতিন বয্বহার কেরিছেলন , আটর্স
তােকi েলিখকার নাম িহেসেব gহণ কেরেছ।
তৎকালীন ভারতবেষর্র মুসিলম o িহnু সমাজ, পািরবািরক জীবেন নারী-পুrষ সmকর্, সমাজ জীবেন
পরsেরর সােপেk নারী o পুrেষর aবsান iতয্ািদ িবষেয় েরােকয়ার দৃি ভি o িবে ষণ সmৃd
pবn সংকলন মিতচূর। মিতচূর di খে pকািশত হয়।
আটর্স iবুক িসিরেজ eবার pকািশত হেলা িমিসs আর, es, েহােসন pণীত মিতচূর pথম খ
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িনেবদন
মিতচূেরর েকান েকান পাঠেকর সমােলাচনায় জানা যায় েয তঁাহারা মেন কেরন,
মিতচূেরর ভাব o ভাষা aনয্ানয্ খয্াতনামা gnকারেদর gn হiেত গৃহীত হiয়ােছ। পূববর্ tর্ী
েকান েকান পুsেকর সিহত মিতচূেরর সাদৃশয্ দশর্েন পাঠকেদর orপ pতীিত হoয়া
asাভািবক নয়।
aপেরর ভাব িকmা ভাষা sায়t কিরেত েয সাহস o িনপুণতার pেয়াজন, তাহা আমার
নাi; সুতরাং তাদৃশয্ েচ া আমার পেk aসmব। (কালীpসnবাবুর “ ািnিবেনাদ” আিম
aদয্ািপ েদিখ নাi eবং বি মবাবুর সমুদয় gn পােঠর সুেযাগo pাp হi নাi। যিদ aপর
েকান gেnর সিহ মিতচূেরর সাদৃশয্ ঘিটয়া থােক, তাহা সmূণর্ ৈদব ঘটনা।)
আিমo েকান udুর্ মািসক পিtকায় কিতপয় pবn েদিখয়া চমৎকৃত হiয়ািছ-uk
pবnাবলীর aেনক aংশ মিতচূেরর aিবকল aনুবাদ বিলয়া ম জেn। িকnt আমার িব াস
েস pবnসমূেহর েলিখকাগণ ব ভাষায় aনিভjা।
iংরাজ মিহলা েমরী কেরলীর “েডিলিশয়া হতয্া” (The murder of Delicia)
uপনয্াস খািন মিতচূর রচনার পূেবর্ আমার দৃি েগাচর হi নাi, aথচ aংশিবেশেষর ভােবর
সিহত মিতচূেরর ভােবর ঐকয্ েদখা যায়।
eখন p হiেত পাের, েকন erপ হয়? ব েদশ, প াব, েডকান (হায়দরাবাদ),
েবাmাi, iংলn-সবর্t হiেত eকi ভােবর ucাস uিtত হয় েকন? তdtের বলা যাiেত
পাের, iহার কারণ সmবতঃ িbটীশ সাmােজয্র aবলাবৃেnর আধয্ািtক eকতা!
কিতপয় সhদয় পাঠক মিতচূের িলিখত iংরাজী শb o পেদর বা ালা aথর্ না েলখার
trটী pদশর্ন কিরয়ােছন। eবার যথাসmব iংরাজী শbসমূেহর মmর্ানুবাদ pদt হiল। যঁাহারা
মিতচূের েয েকান ম েদখাiয়া িদয়ােছন, তঁাহােদর িনকট আিম কৃতj আিছ।
মিতচূের আর েয সকল trটী আেছ, তাহার কারল েলিখকার িবদয্া-বুিdর ৈদনয্ eবং
বhদিশর্তার aভাব। gণgাহী পাঠক পািঠকাগণ তাহা মাjর্না কিরেবন, erপ আশা করা যায়।

িবনীতা
gnকtর্ী।
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িপপাসা (মহরম)
কা’ল বেলিছেল িpয়! আমাের িবদায়
িদেব, িকnt িনেল আজ আপিন িবদায়!
*
dঃখ ধু ei-েছেড় েগেল aভাগায়
ডুবাiয়া িচর তের িচর িপপাসায়!
যখন েযিদেক চাi,
েকবিল েদিখেত পাi,-“িপপাসা, িপপাসা” েলখা jলn ভাষায়।
বেণ েক েয ঐ “িপপাসা” বাজায়।
pাণটা সতয্i িনদাrণ তৃষানেল jিলেতেছ। e jালার েশষ নাi, িবরাম
নাi, e jালা aনn। e তাপদg pাণ েয িদেক দৃি পাত কের, েসi িদেক
িনেজর hদেয়র pিতিবm েদিখেত পায়। েপাড়া চেk আর িকছুi েদিখ না।
পুsময়ী শসয্শয্ামলা ধরণীর আনnময়ী মূিtর্ আিম েদিখ না। িব জগেতর
মেনারম েসৗnযর্ আিম েদিখ না। আিম িক েদিখ, িনেব? যিদ hদেয়
ফেটাgাফ্ েতালা যাiত, যিদ িচtকেরর তুিলেত hদেয়র pিতকৃিত aি ত
কিরবার শিk থািকত,-তেব েদখাiেত পািরতাম, e hদয় েকমন! িকnt েস
uপায় নাi।
ঐ েয মহরেমর িনশান, তািজয়া pভৃিত েদখা যায়,-ঢাক েঢাল বােজ,
েলােক ছুটাছুিট কের, iহাi িক মহরম? iহােত েকবল েখলা, চmর্চেk
েদিখবার তামাসা। iহােক েক বেল মহরম? মহরম তেব িক? িক জািন, িঠক
utর িদেত পািরলাম না। কথাটা ভািবেতi পাির না,-oকথা মেন uদয়
হiেলi আিম েকমন হiয়া যাi,-চেk anকার েদিখ, মাথা ঘুিরেত থােক!
সুতরাং বিলেত পাির না-মহরম িক!
আcা তাহাi হuক, ঐ িনশান তািজয়া লiয়া েখলাi হuক; িকnt ঐ দৃশয্
িক eকটা পুরাতন েশাকsৃিত জাগাiয়া েদয় না? বায়ু-িহেlােল িনশােনর
bdnews24.com

4 | gwZP‚i pথম খ

কাপড় আেnািলত হiেল, তাহােত িক s েলখা েদখা যায় না-“িপপাসা”?
uহােত িক eকটা hদয়-িবদারক েশাকsৃিত জািগয়া uেঠ না? সকল মানুষi
মের বেট-িকnt eমন মরণ কাহার হয়1?
eকিদন sেp েদিখলাম-sেp মাt েযন েসi কারবালায় িগয়ািছ। ভীষণ
মrভূিম তp বালুকা; চািরিদক ধূ ধূ কিরেতেছ; সমীরণ হায় হায় বিলয়া
ঘুিরয়া েবড়াiেতেছ, েযন কাহােক খুিঁ জেতেছ! আিম েকবল িনেত পাiলাম“িপপাসা, িপপাসা”! বালুকা কণায় aি ত েযন “িপপাসা, িপপাসা”!
চতুিdর্ক চািহয়া েদিখলাম, সব শূনয্, তাহার িভতর “িপপাসা” মূিtর্মতী হiয়া
ভািসেতেছ!
েস দৃশয্ aিত ভয় র-তথা হiেত দূের চিললাম। eখােন যাহা েদিখলাম,
তাহা আরo ভীষণ, আরo hদয়-িবদারক! েদিখলাম-মrভূিম েশািণতরি ত2! রk-pবাহ বিহেত পাের নাi-েযমন রkপাত হiয়ােছ, aমিন
1

eকদা জয়নাল আেবদীন (েহােসেনর পুt) জৈনক কসাiেক িজjাসা কিরেলন, “ছাগল
জেবহ কিরেত আিনয়াছ, uহােক িকছু খাiয়াiয়াছ?” কসাi utর কিরল, “হঁয্া, iহােক eখনi
pচুর জলপান করাiয়া আিনলাম!” iহা িনয়া িতিন বিলেল, “তুিম ছাগলটােক pচুর জলপােন
তৃp কিরয়া জেবহ কিরেত আিনয়াছ; আর িশমর আমার িপতােক িতন িদন পযর্n জলাভােব
িপপাসায় দg কিরয়া জেবহ কিরয়ােছ!!”
কারবালার যুেdর সময় জয়নাল ভুিগেতিছেলন বিলয়া শহীদ (সমরশায়ী) হয় নাi।

2

ধমর্gr মহাtা েমাহাmেদর (দঃ) মৃতুয্র পর, kমাnেয় আবুবকর িসিdক, oমর েখতাব o
oসমান গিন “খিলফা” হiেলন। চতুথর্বাের আলী খিলফা হiেবন, িক েমায়াবীয়া খিলফা হiেবন,
ei িবষেয় মতেভদ হয়। eকদল বিলল, “েমায়াবীয়া হiেবন,” eকদল বেল “আলী েমাহাmেদর
(দঃ) জামাতা, িতিন িসংহাসেনর নয্াযয্ aিধকারী”। eirেপ িববােদর সূtপাত হয়।
aতঃপর েমায়াবীয়ার পুt eিজদ, আলীর পুt হাসান o েহােসেনর সbর্নাশ কিরেত
বdপিরকর হiল। eিজদ মহাtা হাসানেক েকৗশেল িবষ পান করাiয়া হতয্া কের। iহার eক
বৎসর পের মহাtা েহােসনেক ডািকয়া (িনয়ntণ কিরয়া) কারবালায় লiয়া িগয়া যুেd বধ কের।
েকবল যুd নেহ-eিজেদর দলবল iuে তীজ নদী িঘিরয়া রিহল; েহােসেনর পের েকান েলাকেক
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নদীর জল লiেত েদয় নাi। পানীয় জেলর aভােবi তঁাহারা আধমরা হiয়ািছেলন। পের যুেdর
নােম eকi িদন েহােসন আtীয়sজনসহ িনহত হiেলন। e কথায় মতেভদ আেছ; েকহ বেলন,
িতন িদন যুd হয়, েকহ বেলন eকi িদন যুd কিরয়া সকেল সমরশায়ী হiয়ােছন। নদীর জল
হiেত েহােসনেক বি ত কিরয়া eিজদ aেশষ িন ুরতা pকাশ কিরয়ােছ।
a াদশ বষর্ীয় নবীন যুবক কােসম (হাসােনর পুt) মৃতয্ু র পূbর্ রােt েহােসেনর কনয্া
সিকনােক িববাহ কেরন! কারবালা যখন সিকনােক নববধূ েবেশ েদিখল, তাহার কয় ঘnা পেরi
তঁাহােক নবিবধবা েবেশ েদিখয়ািছল! েযিদন িববাহ, েসi িদনi ৈবধবয্! হায় কারবালা! e দৃশয্
েদখার েচেয় an েকন হo নাi? পুrষগণ ত যুd কিরেতিছেলন, আর ললনাগণ িক পাiেলন!কােসেমর জনয্ কঁািদেতিছেলন, আলী আকবেরর মৃতেদহ পাiেলন! েশােকাcাস কােসমেক
ছািড়য়া আকবেরর িদেক ধািবত হiল,-আকবেরর মাথা েকােল লiয়া কঁািদেতিছেলন, িশ
আসগরেক শর-িবd aবsায় pাp হiেলন! eক মাতৃ-hদয়-আকবরেক েকাল হiেত নামাiয়া
আসগরেক েকােল লiল-কত সহয্ হয়? পুtেশােক আকুলয্ আেছন,-িকছুkণ পের সবর্sধন
েহােসেনর িছn মsক (শk uপহার পাঠাiল) পাiেলন, তাi েদিখেতেছন, iেতামেধয্ (েহােসেনর
কনয্া) বািলকা ফােতমা িপতার মাথা েদিখয়া কঁািদয়া আকুল হiল, শহরবানু তাহার জনয্ সাnনার
uপায় খুিঁ জেতi িছেলন-ফােতমার াসেরাধ হiল! kুধায় িপপাসায় কাতরা বািলকা কত সিহেব?
হঠাৎ pাণতয্াগ কিরল! শহরবানু eখন সিকনার ar মুছাiেবন, না ফােতমােক েকােল লiেবন?
আহা! eত েয েকহi সিহেত পািরেব না! আমার েশাকসnpা পুt-েশাকাতুরা ভিগনীগণ
েতামরা eকবার শহরবানু o জয়নেবর েশাকরািশর িদেক দৃি পাত কর। েতামরা eকজেনর
েশােকi িবহবল হo-দশিদক anকার েদখ! আর e েয েশাকসমূহ! আঘােতর uপর আঘাত।
েতামরা eক সময় eক জেনর িবরেহ pাণ ভিরয়া কঁািদেত পার, তঁাহােদর েস aবসর িছল না!
eক জয়নব িক কিরেবন বল, িনেজর পুেtর জনয্ কঁািদেবন, না িpয় াতুsুtেদর িদেক চািহেবন,
না সব ছািড়য়া াতা েহােসেনর kত ললাটখািন arধারায় ধুiেবন? েসখােন ar বয্তীত আর
জল ত িছল না!
বীরhদয়! eকবার েহােসেনর বীরতা সিহ তা েদখ! ঐ েদখ, িতিন নদীবেk দঁাড়াiয়া-আর
েকান েযাdা নাi, সকেল সমরশায়ী, eখন যুdেkেt িতিন eকা। িতিন েকান মেত পথ পিরস্ ার
কিরয়া নদী পযর্n িগয়ােছন। ঐ েদখ a িল ভিরয়া জল তুিলেলন, বুিঝ পান কেরন; না, পান ত
কিরেলন না!-েয জেলর জনয্ আসগর তঁাহারi েকােল pাণ হারাiয়ােছ, আকবর তঁাহার রসনা
পযর্n চুিষয়ােছন-েসi জল িতিন পান কিরেবন? না,-িতিন জল তুিলয়া েদিখেলন, icা কিরেল
পান কিরেত পােরন। িকnt তাহা না কিরয়া নদীর জল নদীেতi িনেkপ কিরেলন! বীেরর uপযুk
কাজ!!
*
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িপপাসু মrভূিম তাহা িষয়া লiয়ােছ! েসi rিধর-েরখায় েলখা-“িপপাসা,
িপপাসা”!
নবীন যুবক আলী আকবর (েহােসেনর পুt) যুেd kাn হiয়া িপতার
িনকট িপপাসা জানাiেত আিসয়া কাতর কে বিলেতেছন-“আল-আৎশ!
আল-আৎশ!!” (িপপাসা, িপপাসা!) ঐ েদখ, মহাtা েহােসন sীয় রসনা
পুtেক চুিষেত িদেলন, যিদ iহােত তঁাহার িকছুমাt তৃিp হয়! িকnt তৃিp
হiেব িক,-েস রসনা েয -িনতাn ! েযন িদক িদগnর হiেত শb
আিসল,-“িপপাসা িপপাসা”!
মহাtা েহােসন িশ পুt আলী আসগরেক েকােল লiয়া জল pাথর্না
কিরেতেছন! তঁাহার কথা েক েন? িতিন দীন নয়েন আকাশপােন চািহেলন,আকাশ েমঘশূনয্ িনmর্ল,-িনতাni িনmর্ল! িতিন িনেজর ক ,-জল িপপাসা
amান বদেন সিহেতেছন। পিরজনেক সাntনা বােকয্ pেবাধ িদয়ােছন। সিকনা
pভৃিত বািলকারা জল চােহ না-তাহারা বুেঝ, জল dspাপয্। িকnt আসগর
মহরেমর সময় সুিn-সmpদায় িশয়াদেল আেমােদর জনয্ েযাগ েদয় না। e কথা েয বেল,
তাহার ভুল,-েশাচনীয় ভুল। আলী o তদীয় বংশধরগণ uভয় সmpদােয়রi মানয্ o আদরণীয়।
তঁাহােদর েশাচনীয় মৃতয্ু sরণ সমেয় েকান pােণ সুিnগণ আেমাদ কিরেব? আেমাদ কের
বালকদল, সhদয় সুিnদল মহরমেক uৎসব বেল না।
িশয়ােদর বাহয্ আড়mর সুিnগণ ভাল মেন কেরন না। বেk করাঘাত কিরেল বা েশাক-বst
পিরধান কিরেলi েয েশাক করা হiল, সুিnেদর erপ িব াস নেহ। মতেভেদর কথা ei েয,
িশয়াগণ হজরতা আয়ষা-ফােতমার িবমাতা িসংহাসন আলীেক না িদয়া েমায়াবীয়ােক িদয়ােছন
বিলয়া আয়ষােক িনnা কের। আমরা আয়ষার (আলীর সৎশা ড়ী হoয়া বয্তীত আর) েকান েদাষ
েদিখ না। চতুথর্ খিলফা েক হiেবন, ধmর্gr েমাহাmদ (দঃ) তঁাহার নাম s না বিলয়া a ুিল
িনেdর্শ কিরয়া েদখাiয়ােছন। েস িনিdর্ বয্িk েমায়াবীয়া িকmা আলী তঁাহারা uভেয় eকi sােন
দ ায়মান িছেলন। তাi মতেভদ হiল। েকহ বিলল “চতুথর্ খিলফা েমায়াবীয়া,” েকহ বিলল
“আলী”।
আয়ষা িহংসা কিরয়া বেলন নাi, িসংহাসন েমায়াবীয়া পাiেবন। িতিন ঐ aনুমােনর কথাi
বিলয়ািছেলন মাt। সুিnগণ মাননীয়া আয়ষার িনnা সহয্ কিরেত পােরন না। িশয়া সুিnেত eiটুকু
কথার মতেভদ। ei িবষয় লiয়াi দলাদিল।
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বুেঝ না-েস dgেপাষয্ িশ , িনতাn ajান। aনাহাের জলাভােব মাতার sনয্
কাiয়া িগয়ােছ-িশ িপপাসায় কাতর।
শহরবানু (েহােসেনর stী) aেনক যntণা নীরেব সিহয়ােছন-আজ
আসগেরর যাতনা তঁাহার aসহয্! িতিন aেনক িবনয় কিরয়া েহােসেনর
েকােল িশ েক িদয়া জল পাথর্না কিরেত aনুেরাধ কিরেলন। বিলেলন,-“আর
েকহ জল চােহ না; েকবল ei িশ েক eকটু জল পান করাiয়া আন। শk
েযন iহােক িনজ হােত জল পান করায়,-জলপাtটা েযন েতামার হােত নাi
েদয়!!”
মহাtা েহােসন stীর কাতরতা eবং িশ র dরবsা েদিখয়া জল pাথর্না
কিরেত বাধয্ হiয়ােছন। কাতরsের বিলেলন, “আিম িবেদশী পিথক,
েতামােদর aিতিথ, আমার pিত যত icা aতয্াচার কর, সিহেত pstত আিছ,
িকnt e িশ েতামােদর িনকট েকান েদােষ েদাষী নেহ। িপপাসায় iহার pাণ
o াগত-eকিবnু জল দাo! iহােত েতামােদর দয়াধেmর্র িকছুমাt aপবয্য়
হiেব না!” শkগণ কিহল, “বড় বাড়াবািড় আরm কিরয়ােছ,-শী িকছু িদয়া
িবদায় কর।”
িবপk হiেত িশ র pিত জেলর পিরবেtর্ তীর বৃি হiল!!
“িপয়াস লািগয়া জলেদ সািধনু
বজর পিড়য়া েগল।”
uপযুk aিতিথ-aভয্থর্না বেট! েহােসন শর-িবd আসগরেক তাহার
জননীর েকােল িদয়া বিলেলন, “আসগর িচরিদেনর জনয্ তৃp হiয়ােছ! আর
জল জল বিলয়া কঁািদয়া কঁাদাiেব না! আর বিলেব না-‘িপপাসা, িপপাসা’!
ei েশষ!”
*
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শহরবানু িক েদিখেতেছন? েকােল িপপাসু শর-িবd আসগর, সmুেখ
rিধরাk কেলবর “শহীদ” (সমরশায়ী) আকবর! aমন চঁাদ েকােল লiয়া
ধরণী গরিবণী হiয়ািছল-েয আকবর kতিবkত হiয়া, িপপাসায় কাতর
হiয়া মৃতুয্কােল eক িবnু জল পায় নাi। েশািণত-ধারায় েযন েলখা আেছ
“িপপাসা, িপপাসা”! শহীেদর মুিdত নয়ন dিট নীরেবi বেল েযন “িপপাসা,
িপপাসা”!! দৃশয্ ত eirপ মmর্েভদী তাহােত আবার দশর্ক জননী!-আহা!!
েয ফুল ফুিটত pােত,-িনশীেথi িছn হ’ল,
িশিশেরর পিরবেtর্ rিধের আplত হ’ল!
আরo েদিখলাম,-মহাtা েহােসন সমরশায়ী। সমরেkেt েকবলi
িপপাসী শহীদগণ পিড়য়া আেছন। তঁাহােদর
ক েযন asুট ভাষায়
বিলেতেছ “িপপাসা, িপপাসা”! জয়নব (েহােসনর ভিগনী) মুk েকেশ
পাগিলনী pায় াতার িনকট িবদায় চািহেতেছন। ডািকয়া, uৈcঃsের ডািকয়া
বিলেতেছন,-“ভাi! েতামােক মrভূেম েফিলয়া যাiেতিছ! আিসয়ািছলাম
েতামার সে ,-যাiেতিছ েতামােক ছািড়য়া! আিসয়ািছলাম aেনক রেt
িবভূিষত হiয়া-যাiেতিছ শূনয্ hদেয়! তেব eখন েশষ িবদায় দাo! eকিট
কথা কo, তেব যাi! eকিটবার চkু েমিলয়া েদখ-আমােদর dরবsা েদখ,
তেব যাi!” জয়নেবর dঃেখ সমীরণ হায় হায় বিলল,-দূর দূরাnের ঐ হায়
হায় শb pিত িনত হiল!
*
eখন আর sp নাi-আিম জািগয়া uিঠয়ািছ। দূের শৃগােলর ককর্শ শেb
িনলাম-“িপপাসা, িপপাসা”! eিক, আিম পাগল হiলাম নািক? েকবল
“িপপাসা” েদিখ েকন। েকবল “িপপাসা” িন েকন?
আমার িpয়তেমর সমািধsােন যাiলাম। বনপথ িদয়া যাiেত িনলাম,
তrলতা বেল “িপপাসা, িপপাসা”! পুেt মmর্র শেb িনলাম “িপপাসা,
িপপাসা”! িpয়তেমর েগার হiেত শb আিসেতিছল-“িপপাসা, িপপাসা”!
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iহা aিত aসহয্! িpয়তম মৃতয্ু কােল জল পায় নাi-িচিকৎসের িনেষধ িছল।
সুতরাং িপপাসী মিরয়ােছ।
আহা! eমন ডাkারী েক রচনা কিরয়ােছন? েরাগীর pিত (েরাগ িবেশেষ)
জল-িনেষধ বয্বsা েকান hদয়হীন পাষােণর িবধান? যখন েরাগীেক বঁাচাiেত
না পার, তখন pাণ ভিরয়া িপপাসা িমটাiয়া জল পান কিরেত িদo। েস সময়
ডাkােরর uপেদশ িনo না। নেচৎ আমারi মত আজীবন িপপাসায় দg
হiেব।
েকান েরাগী মৃতয্ু র পূবর্িদন বিলয়ািছল, “বাবাjান! েতামারi েসারািহর
জল aবশয্i শীতল হiেব। িপতা তাহার আসnকাল জািনয়া sহেs েসারািহ
আিনয়া িদেলন। aনয্ানয্ িমtrপী শkগণ তাহােক pচুর জল সাধ িমটাiয়া
পান কিরেত েদয় নাi। ঐ েরাগীর আtা িক আজ পযর্n কারবালার
শহীদেদর মত “িপপাসা, িপপাসা” বিলয়া ঘুিরয়া েবড়ায় না? না; sগর্সেু খ
িপপাসা নাi! িপপাসা-েয বঁািচয়া থােক,-তাহারi! aনn শািn িনdায় েয
িনিdত হiয়ােছ, িপপাসা তাহার নেহ! িপপাসা-েয েপাড়া sৃিত লiয়া জািগয়া
থােক,-তাহারi!!
িকnt িক বিলেত িক বিলেতিছ,-আমার hদয়ানn মৃতয্ু র পূবির্ দন েগাপেন
জননীর িনকট জল চািহয়ািছল। ডাkােরর িনেষধ িছল বিলয়া েকহ তাহােক
জল িদত না। জননী ভেয় ভেয় al জল িদয়ািছেলন। মৃতুয্কােল েস তৃ ায়
aতয্n কাতর o aধীর হiয়ািছল-হায়! না জািন েস েকমন িপপাসা!
hদয়ানn জািনত, আিম তাহােক জল িদব না। আিম িচিকৎসেকর an
আjাবহ দাস, তাহােক জল িদব না। তাi েস আমার uপিsত থাকা সময়
জল চািহেত সাহস কের নাi! িক মহতী সিহ ত
ু া! জেলর পিরবেtর্ চা
চািহল। শীতল জেলর িপপাসায় গরম চা!! চা তখনi pstত হiয়া আিসল।
েয বয্িk চা পান করাiেতিছল, েস চার েপয়ালার কড়া ধিরেত পািরেতিছল
না-েপয়ালা eত তp িছল। আর েসi িপপাসী েস েপয়ালািট di হেs (েযন
কত আদেরর সিহত জড়াiয়া) ধিরয়া চা পান কিরেত লািগল!! আহা! না
জািন েস েকমন িপপাসা!! aনলরিচত িপপাসা!! িকmা গরলরিচত িপপাসা!!
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েস সময় হয় ত তাহার শরীের aনুভব শিk িছল না,-নেচৎ aত গরম
েপয়ালা o েকামল হেs সিহেব েকন? আট বৎসেরর িশ -ননীর পুতল
ু ,
তাহার হােত গরম েপয়ালা!-আর েসi তp চা-sাsয্ ভাল থািকেল িন য়
গলায় েফাsা হiত! আর ঐ মাখন-গিঠত কিচ হাত dিট jিলয়া গিলয়া
যাiত!! েসi চা তাহার েশষ পথয্-আর িকছু খায় নাi।
আেkপ ei েয, জল েকন িদলাম না। েরাগ সািরবার আশায় জল িদতাম
না।- েরাগ যিদ না সািরল, তেব জল েকন িদলাম না? ei জনয্i ত রািt
িদন িন,-“িপপাসা, িপপাসা”! ঐ জনয্i ত e নরকযntণা েভাগ কির। আর
েসi গরম চা’র েপয়ালা চের সmুেখ ঘুিরয়া েবড়ায়, hদেয় আঘাত কের, pাণ
দg কের! চkু মুিdত কিরেল েদিখ-anকাের েজয্ািতsর্য় aের েলখা“িপপাসা, িপপাসা”!
িনশীথ সমেয় গৃহছােদ uিঠলাম। আকাশম ল পিরsআরর িছল েকাটী
েকাটী তারকা o চnd হীরক pভায় jিলেতিছল। আমার েপাড়া চেk
েদিখলাম-ঐ তারকা-aের েলখা-“িপপাসা, িপপাসা”! আিম িনেজর িপপাসা
লiয়া বয্s, তাহােত আবার িব চরাচর িপপাসা েদখায়-িপপাসা নায়! েবাধ
হয় িনেজর িপপাসার pিতিবm েদিখেত পাi মাt,-আর েকহ িপপাসী নেহ।
aথবা e িব জগৎ সিতয্i িপপাসু!
কুসমু কানেন আিম িক েদিখেত পাi? কুসমু েহিলয়া dিলয়া বেল
“িপপাসা, িপপাসা” লতায় পাতায় েলখা-“িপপাসা, িপপাসা”। কুসুেমর
মেনােমািহনী মৃd হািস আিম েদিখ না। আিম েদিখ, কুমেু দর সুধাং -িপপাসা।
িবহগ-কুজেন আিম িক িনেত পাi? ঐ “িপপাসা, িপপাসা”! ঐ eকi
শb নানাসুের নানারােগ িন,-pভােত ৈভরবী, িনশীেথ েবহাগ-িকnt কথা
eকi। চাতক িপপাসায় কাতর হiয়া ডােক-“ফিটক জল”! েকািকল ডািকয়া
uেঠ “কুh” ঐ কুhsের শত pােণর েবদনা o hদেয়র িপপাসা ঝের! e িক,
সকেল আমােক িপপাসার ভাষা নায় েকন? আহা! আিম েকাথাi যাi?
েকাথায় যাiের “িপপাসা” িনব না?
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চল hদয়, তেব নদী তীের যাi,-েসiখােন হয় ত “িপপাসা” নাi। িকnt
ঐ ন! িsgসিললা গ া কুলকুল sের গািহেতেছ। “িপপাসা, িপপাসা”
আপন মেন গািহয়া বিহয়া যাiেতেছ! eিক তুিম sয়ং জল, েতামার আবার
িপপাসা েকমন? utর পাiলাম, “সাগর-িপপাসা”। আহা! তাi ত, সংসাের
তেব সকেলi িপপাসু? হiেত পাের, সাগেরর-যাহার চরেণ, জাhিব! তুিম
আপনার pাণ ঢািলেত যাiেতছ, তাহার িপপাসা নাi। তেব েদখা যাuক।
eকিদন িসnু’তেট িসk বালুকার uপর বিসয়া সাগেরর তর গণনা
কিরেতিছলাম। ঊিmর্মালা িক েযন যাতনায়, িক েযন েবদনায় ছটফট কিরয়া
গড়াiয়া গড়াiয়া আছািড়য়া পিড়েতিছল। e aিsরতা, e আকুলতা িকেসর
জনয্? সিবsেয় সাগরেক িজjাসা কিরলামঃ
তব ei সচ ল লহরীমালায়
িকেসর েবদনা েলখা?-িপপাসা জানায়!
িপপাসা িনবৃt হয় সিলল-কৃপায়,
বল েহ জলিধ! তব িপপাসা েকাথায়?
আবার তাহার গভীর গjর্েন িনলাম, “িপপাসা, িপপাসা”! হায়! ei
েপাড়া িপপাসায় jালায় আিম েদশাnের পলাiয়া আিসলাম, eখােনo ঐ
িন রু কথাi িনেত পাi। চkু মুিdত কিরলাম-ঐ তরে তরে আর িপপাসা
েদিখেত icা িছল না। সমুd আবার গmীর গjর্ন কিরল। eবারo তাহার
ভাষা বুিঝলাম,-s িনলাম,-“িপপাসা, িপপাসা।”!!
“িপপাসা িপপাসা”-মুখর্ মানব! জান না e িকেসর িপপাসা? েকাথায়
িনয়াছ সাগেরর িপপাসা নাi? e hদেয়র ddর্াn িপপাসা েকমন কিরয়া
েদখাiব? আমার hদয় যত গভীর, িপপাসাo তত pবল! e সংসাের কাহার
িপপাসা নাi? িপপাসা িপপাসা-eiটুকু বুিঝেত পার না? ধনীর ধন-িপপাসা,
মানীর মান-িপপাসা, সংসারীর সংসার-িপপাসা। নিলনীর তপন-িপপাসা,
চেকারীর চিndকা-িপপাসা! aনেলরo তীb িপপাসা আেছ! আহা! ei েমাটা
কথা বুঝ না? িপপাসা না থািকেল bhা ঘুিরত িক লkয্ কিরয়া? আমার
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hদেয় aনn pণয়-িপপাসা,-যতিদন আিছ, িপপাসাo থািকেব! েpিমেকর
েpম-িপপাসা,-pকৃিতর ঈ র িপপাসা! eiটুকু িক বুিঝেত পার না?····”
তাi বেট, eত িদেন বুিঝলাম, আমার hদেয় েকন সদা h h কের, েকন
সদা কাতর হয়। e hদেয়র িপপাসা তুc বাির িপপাসা নেহ। iহা aনn
েpম-িপপাসা। ঈ র eকমাt বা নীয়, আর সকেল িপপাসী-ঐ বা নীয়
েpমমেয়র েpম-িপপাসী!!
আিম তেব বাতুল নিহ। আিম েয িপপাসা েদিখ, তাহা সতয্-কিlত নেহ!
আিম েয িপপাসা িন, তাহাo সতয্-কlনা নেহ! ঈ র েpম, e িব জগৎ
েpম-িপপাসু।
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stীজািতর aবনিত
পািঠকাগণ! আপনারা িক েকান িদন আপনােদর ddর্শার িবষয় িচnা
কিরয়া েদিখয়ােছন? ei িবংশ শতাbীর সভয্জগেত আমরা িক? দাসী!
পৃিথবী হiেত দাস বয্বসায় uিঠয়া িগয়ােছ িনেত পাi, িকnt আমােদর
দাসt িগয়ােছ িক? না। আমরা দাসী েকন?3-কারণ আেছ।
আিদমকােলর iিতহাস েকহi জােন না বেট; তবু মেন হয় েয পুরাকােল
যখন সভয্তা িছল না সমাজবnন িছল না, তখন আমােদর aবsা erপ িছল
না। েকান ajাত কারণ বশতঃ মানবজািতর eক aংশ (নর) েযমন kেম
নানািবষেয় unিত কিরেত লািগল, aপর aংশ (নারী) তাহার সে সে
েসrপ unিত কিরেত পািরল না বিলয়া পুrেষর সহচরী বা সহধিমর্নী না
হiয়া দাসী হiয়া পিড়ল।
আমােদর e িব বয্াপী aধঃপতেনর কারণ েকহ বিলেত পােরন িক?
সmবতঃ সুেযােগর aভাব iহার pধান কারণ। stীজািত সুিবধা না পাiয়া
সংসােরর সকল pকার কাযর্য্ হiেত aবসর লiয়ােছ। eবং iহািদগেক aম
o aকmর্ণয্ েদিখয়া পুrষজািত iহােদর সাহাযয্ কিরেত আরm কিরল! kেম
পুrষ পk হiেত যতi েবশী সাহাযয্ পাoয়া যাiেত লািগল, stী-পk ততi
aিধকতর aকmর্ণয্ হiেত লািগল। eেদেশর িভkুেদর সিহত আমােদর েবশ
তুলনা হiেত পাের। eকিদেক ধনাঢয্ দানবীরগণ ধেmর্ােdেশয্ যতi দান
কিরেতেছন, aনয্িদেক ততi aধম িভkুসংখয্া বািড়েতেছ! kেম িভkাবৃিt
aলসেদর eকটা uপজীিবকা হiয়া দঁাড়াiয়ােছ। eখন আর তাহারা িভkা
gহণ করাটা লjাজনক েবাধ কের না।

3

েকহ েকহ বিলেত পােরন, েয, নারী নেরর aধীন থািকেব, iহা ঈ েরর aিভেpত-িতিন pথেম
পুrষ সৃি কিরয়ােছন, পের তাহার েসবা rষার িনিমt নারীর সৃি হয়। িকnt esেল আমরা
ধমর্gেnর েকান মতামত লiয়া আেলাচনা কিরব না-েকবল সাধারেণর সহজ বুিdেত যাহা বুঝা
যায়, তাহাi বিলব। aথর্াৎ sকীয় মত বয্k কিরেতিছ মাt।
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ঐrপ আমােদর আtাদর েলাপ পাoয়ায় আমরাo aনুgহ আর সে াচ
েবাধ কির না। সুতরাং আমরা আলেসয্র,-pকারাnের পুrেষর-দাসী হiয়ািছ।
kমশঃ আমােদর মন পযর্n দাস (enslaved) হiয়া িগয়ােছ। eবং আমরা
বh কাল হiেত দাসীপনা কিরেত কিরেত দাসেt aভয্s হiয়া পিড়য়ািছ।
eirেপ আমােদর sাবলmন, সাহস pভৃিত মানিসক ucবৃিtgিল aনুশীলন
aভােব বারবার a ুের িবনাশ হoয়ায় eখন আর েবাধ হয় a ুিরতo হয় না।
কােজi পুrষজািত বিলেত সুিবধা পাiয়ােছনঃ
“The five worst maladies that afflict the female mind
are: indocility, discontent, slander, jealousy and
silliness ... such is the stupidity of her character, that it
is incumbent on her, in every particular, to distrust
herself and to obey her husband.” (Japan, the Land of
the Rising Sun)
(ভাবাথর্-stীজািতর anঃকরেণর পঁাচিট dরােরাগয্ বয্ািধ ei-(েকান িবষয়
িশkার) aেযাগয্তা, aসেnাষ, পরিনnা, িহংসা eবং মুখর্তা। ···িনেbর্াধ
stীেলােকর কtর্বয্ েয pেতয্ক িবষেয় িনেজেক aিব াস কিরয়া sামীর
আেদশ পালন কের)।
তারপর েকহ বেলন “aিতর ন o িমথয্া বচর রমণী-িজহবার aল ার!”
আমািদগেক েকহ “নােকস-uল-আেকল” eবং েকহ “যুিkjানহীন”
(unreasonable) বিলয়া থােকন। আমােদর ঐ সকল েদাষ আেছ বিলয়া
তঁাহারা আমািদগেক েহয় jান কিরেত লািগেলন। erপ হoয়া sাভািবক।
eকটা uদাহরণ েদখুন। eেদেশ জামাতা খুব আদরণীয়-eমনিক ডাiনীo
জামাi ভালবােস। তবু “ঘরজামাiেয়র” েসrপ আদর হয় না। তাi েদখা
যায়, আমােদর যখন sাধীনতা o aধীনতাjান বা unিত o aবনিতর েয
pেভদ তাহা বুিঝবার সামথর্য্টুকুo থািকল না, তখন কােজi তঁাহারা ভূsামী,
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গৃহsামী pভৃিত হiেত kেম আমােদর “sামী” হiয়া uিঠেলন4! আর আমরা
kমশঃ তঁাহােদর গৃহপািলত প পীর anগর্ত aথবা মূলয্বান সmিt িবেশষ
হiয়া পিড়য়ািছ!

4

“Although the Japanese wife is considered only the first serveant
of her husband, she is usually addressed in the house as the honorable
mistress” “acquaintance with European customes has awakened among
the more educated classes in Japan a desire to raise the position of
women.” (Japan.)
ভাবাথর্-(যিদo জাপােন stীেক sামীর pধানা েসিবকা মেন করা হয় িকnt সচরাচর তাহােক গৃহিsত
aপর সকেল মাননীয়া গৃিহণী বিলয়া ডােক। যাহা হuক আশা o সুেখর িবষয় ei েয eখন
iuেরাপীয় রীিত নীিতর সিহত পিরিচত িশিত সমােজ kমশঃ রমণীর aবsা unত কিরবার
আকা া জাgত হiেতেছ।
“দাসী” শেb aেনক ীমতী আপিt কিরেত পােরন। িকnt িজjাসা কির, “sামী” শেbর
aথর্ িক? দানকtর্ােক “দাতা” বিলেল েযমন gহণ কtর্ােক “gহীতা” বিলেতi হয়, েসirপ
eকজনেক “sামী, pভু, ঈ র” বিলেল aপরেক “দাসী” না বিলয়া আর িক বিলেত পােরন? যিদ
বেলন stী পিত-েpম-পােশ আবd হoয়ায় তঁাহার েসিবকা হiয়ােছন, তেব orপ েসবাbত gহেণ
aবশয্ কাহারo আপিt হiেত পাের না। িকnt পুrষo িক ঐrপ পািরবািরক েpেম আবd হiয়া
তাহােদর pিতপালনrপ েসবাbত gহণ কেরন নাi? দিরdতম মজুরিটo সমs িদন aনশেন
পির ম কিরয়া সnান di eক আনা পয়সা পাির িমক পাiেল বাজাের িগয়া pথেম িনেজর uদরেসবার জনয্ di পয়সার মুিড় মুড়কীর াd কের না। বরং তdারা চাuল চাuল িকিনয়া পtীেক
আিনয়া েদয়। পtীিট রnেনর পর “sামী” েক েয “eকমুঠা” anদান কের, পিত েবচারা তাহােতi
সnt হয়। িক চমৎকার আtতয্াগ! সমাজ তবু িববািহত পুrষেক “েpম-দাস” না বিলয়া sামী
বেল েকন? হঁা, আরo eকটা pেয়াজনীয় কথা মেন পিড়ল; েয সকল েদবী stীেক “দাসী” বলায়
আপিt কেরন eবং কথায় কথায় সীতা সািবtীর েদাহাi েদন তঁাহারা িক জােনন না েয,
িহnুসমােজi eমন eক (বা তেতািধক) ে ণীর কুলীন আেছন, যঁাহারা কনয্া kয় কিরয়া িববাহ
কেরন? যাহােক aথর্ dারা “kয়” করা হয়, তাহােক “kীতদাসী” িভn আর িক বিলেত পােরন?
esেল বরিদেগর পাশিবkেয়র কথা েকহ uেlখ কিরেত পােরন বেট, িকnt সাধারেণ “বর িবkয়
হয়” erপ বেলন না। িবেশষতঃ বেরর পাশi িবkয় হয়, sয়ং বর িবkীত হন না। িকnt কনয্া
িবkেয়র কথায় e যুিk খােট না; কারণ a ম হiেত dাদশ বষর্ীয়া বািলকার eমন িবেশষ েকান
gণ বা “পাশ” থােক না, যাহা িবkয় হiেত পাের। সুতরাং বািলকা sয়ং িবkীতা হয় !! eকদা
েকান সmাn bাণীর সিহত আলাপ pসে ঐ কথা uঠায়, আিম তঁাহােক িজjাসা কিরয়ািছলাম
“েকন oঁেদর সমক কুলীন িক পাoয়া যায় না েয েমেয় িকনেত হয়?” তdtের মিহলািট

bdnews24.com

16 | gwZP‚i pথম খ

সভয্তা o সমাজবnেনর সৃি হiেল পর সামািজক িনয়মgিল aবশয্
সমাজপিতেদর মেনামত হiল! iহাo sাভািবক। “েজার যার মুলুক তা”।
eখন িজjাসা কির, আমােদর aবনিতর জনয্ েক েদাষী?
আর ei েয আমােদর aিতিpয় aল ারgিল-egিল দাসেtর িনদশর্ন
িবেশষ! eখন iহা েসৗnযর্য্বdর্েনর আশায় বয্বহার করা হয় বেট; িকnt
aেনক মানয্গণয্ বয্িkর মেত aলংকার দাসেtর িনদশর্ন5 (originally
badges of slavery) িছল। তাi েদখা যায় কারগাের বnীগণ পায়
েলৗহিনিmর্ত েবড়ী পের, আমরা (আদেরর িজিনষ হাতকড়ী sণর্ বা েরৗপয্িনিmর্ত চুিড়! বলা বাhলয্, েলাহার বালাo বাদ েদoয়া হয় না! কুকেু রর গেল
েয গলাবd (dogcollar) েদিখ, uহারi aনুকরেণ েবাধ হয় আমােদর
জেড়ায়া িচক িনিmর্ত হiয়ােছ! a হsী pভৃিত প েলৗহ-শৃ েল আবd
থােক, েসirপ আমরা sণর্-শৃ েল ক েশািভত কিরয়া মেন কির “হায়
পিরয়ািছ”। েগা-sামী বলেদর নািসকা িবd কিরয়া “নাকাদড়ী” পরায়,
eেদেশ আমােদর sামী আমােদর নােক “েনালক” পরাiয়ােছন!! ঐ েনালক
হiেতেছ “sামী”র aিsেtর (সধবার) িনদশর্ন! aতtব েদিখেলন ভিগিন!
আপনােদর ঐ বhমূলয্ aল ারgিল দাসেtর িনদশর্ন বয্তীত আর িক হiেত
পাের? আবার মজা েদখুন, তঁাহার শরীের দাসেtর িনদশর্ন যত aিধক, িতিন
সমােজ তেতািধক মানয্া গণয্া!

বিলয়ািছেলন, “পাoয়া যােব না েকন? oেদর ঐ েকনা বয্াচাi িনয়ম। e েযমন oর েবান িকেন
িবেয় ক’রেল, আবার eর েবানেক আর eকজেন িকেন িবেয় ক’রেব।”
েকান িবেশষ সmpদােয়র নাম বা িবেশষ েকান েদােষর uেlখ কিরবার আমােদর আেদৗ icা
িছল না, িকnt কুতািকর্কিদেগর কুতকর্ িনবারেণর িনিমt eirপ kীতদাসী oরেফ েদবীর pমাণ
িদেত বাধয্ হiলাম। eজনয্ আমরা িনেজi dঃিখত। িকnt কtর্বয্ aবশয্পালনীয়।
5

পি মা েলর জৈনক শms-uল-uলামা (জাকulা সােহব) বেলন “নথ নােকl (নাকদড়ীর) i
rপাnর!”
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ei aল ােরর জনয্ ললনাকুেলর কত আgহ! েযন জীবেনর সুখ সমৃিd
uহারi uপর িনভর্র কের! তাi দিরdা! কািমনীগণ sণর্েরােপয্র হাতকড়ী না
পাiয়া কােচর চুিড় পিরয়া দাসী-জীন সাথর্ক কের। েয (িবধবা) চুিড় পিরেত
aিধকািরণী নেহ, তাহার মত হতভািগনী েযন e জগেত আর নাi! aভয্ােসর
িক aপার মািহমা! দাসেt aভয্াস হiয়ােছ বিলয়া দাসtসূচত গহনাo ভাল
লােগ। aিহেফন িতk হiেলo আিফংিচর aিত িpয় সামgী। মাদক dেবয্
যতi সbর্নাশ হuক না েকন, মাতাল তাহা ছািড়েত চােহ না। েসirপ আমরা
aে দাসেtর িনদশর্ন ধারণ কিরয়াo আপনােক েগৗরবািnতা মেন কির-গেbর্
sীতা হi!
aল ার সmেn যাহা বিললাম, তাহােত েকান েকান ভgী আমােক
পুrষপেkরi gpচর মেন কিরেত পােরন। aথর্াৎ ভািবেলন েয, আিম
পুrষেদর টাকা sণর্কােরর হs হiেত রkা কিরবার জনয্ হয়ত erপ
েকৗশেল ভgীিদগেক aল াের বীত d কিরেত েচ া কিরেতিছ। িকnt তাহা
নয়, আিম আপনােদর জনয্i d’কথা বিলেত চাi। যিদ aল ােরর uেdশয্
পুrষেদর টাকার াd করাi হয়, তেব টাকার াd কিরবার aেনক uপায়
আেছ di eকিট uপায় বিলয়া িদেতিছ।
আপনার ঐ জেড়ায়া বাড়ীর আdের কুকরু িটর কে পরাiেবন। আপিন
যখন শকটােরাহেণ েবড়াiেত যান, তখন েসi শকটবাহী aে র গেল
আপনার বhমূলয্ হার পরাiেত পােরন! বালা o চুিড়gিল বিসবার ঘেরর
পdর্ার কড়া (drawing room Gi curtain ring) rেপ বয্বহার করা
যাiেত পাের। তেবi “sামী” নামধারী নরবেরর টাকার েবশ াd হiেব!!
aল ােরর মুখয্ uেdশয্ ঐ যর্য্ েদখান বi ত নয়। ঐrেপ ঐ যর্য্
েদখাiেবন। িনেজর শরীেরর দাসেtর িনদশর্ন ধারণ কিরেবন েকন? uk
pকাের গহনার সdয্বহার কিরেল pথম pথম েলােক আপনােক পাগল
বিলেব, িকnt তাহা gাহয্ না কিরেলi চিলেব6। e েপাড়া সংসাের েকান ভাল

6

aল ার পরা o ukrেপ টাকার াd করা eকi কথা। িকnt আশা করা যায় েয uk pকাের
টাকার াd না কিরয়া টাকার সdয্য় করাi aেনেক নয্ায়স ত মেন কিরেবন।
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কাজটা িবনা েকেশ সmািদত হiয়ােছ? “পৃিথবীর গিত আেছ” ei কথা
বলােত মহাt গয্ািললo (Galileo) েক বাতুলাগাের যাiেত হiয়ািছল।
েকান সাধুেলাকিট aনায়ােস িনজ বkবয্ বিলেত পািরয়ােছন? তাi বিল,
সমােজর কথায় কণর্পাত কিরেবন না। e জগেত ভাল কথা বা ভাল কােজর
বtর্মােন আদর হয় না।
বাsিবক aল ার দাসেtর িনদশর্ন িভn আর িকছুi নেহ। যিদ
aল ারেক দাসেtর িনদশর্ন না ভািবয়া েসৗnযর্য্বdর্েনর uপায় মেন করা
যায়, তাহাi িক কম িনnনীয়? েসৗnযর্য্বdর্েনর েচ াo িক মানিসক dbর্লতা
নেহ? পুrেষরা iহা পরাজেয়র িনদশর্ন ভােবন। তঁাহারা েকান িবষয় তকর্
কিরেত েগেল বেলন, “আমার কথা pমািণত কিরেত না পািরেল আিম চুিড়
পিরব”! কিববর সা’দী পুrষেদর uৎসািহত কিরবার জনয্ বিলয়ােছন, “আয়
মরদঁা বকুিশd, জামা-e-জানঁা ন পুিষd”! aথর্াৎ “েহ বীরগণ! (জয়ী হiেত)
েচ া কর, রমণীর েপাষাক পিরo না।” আমােদর েপাষাক পিরেল তাহােদর
aপমান হয়! েদখা যাuক েস েপাষকটা িক,-কাপড় ত তঁাহােদর o আমােদর
pায় eকi pকার। eকখ ধূিত o eকখ সািড়র ৈদঘর্য্ o pেs িকছুমাt
তারতময্ আেছ িক? েয েদেশ পুrষ পা-জামা পের, েস েদেশ নারীo পাজামা পের। “Ladies’s jacket” না যায়, “Gentlemen’s jacket”
o িনেত পাi! তেব “জামা-e-জানঁা” বিলেল কাপড় না বুঝাiয়া সmবতঃ
রমণীসুলভ dbর্লতা বুঝায়।
পুrষজািত বেলন েয, তঁাহার আমািদগেক “বুেকর িভতর বুক পািতয়া
বুক িদয়া ঢািকয়া” রািখয়ােছন, eবং erপ েসাহাগ আমরা সংসাের পাiব না
বিলয়া ভয় pদশর্ন কিরয়া থােকন। আমরা তাi েসাহােগ গিলয়া-ঢিলয়া
বিহয়া যাiেতিছ! ফলতঃ তঁাহারা েয aনুgহ কিরেতেছন, তাহােতi আমােদর
সbর্নাশ হiেতেছ। আমািদগেক তঁাহারা hদয়-িপ ের আবd কিরয়া jানসূযার্ েলাক o িব d বায়ু হiেত বি তা রািখয়ােছন, তাহােতi আমরা kমশঃ
মিরেতিছ। তঁাহারা আরo বেলন, “তাহােদর সুেখর সামgী, আমরা মাথায়
বিহয়া আিনয়া িদব-আমরা থািকেত তাহারা dঃখ সহয্ কিরেব েকন?” আমরা
ঐ ে ণীর বkােক তঁাহােদর aনুgহপূণর্ uিkর জনয্ ধনয্বাদ িদi; িকnt
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াতঃ! েপাড়া সংসারটা েকবল কিবর সুখময়ী কlনা নেহ--iহা জিটল
কুিটল কেঠার সংসার! সতয্ বst--কিবতা নেহঃ
“কাবয্ uপনয্াস নেহ-e মম জীবন,
নাটয্শালা নেহ-iহা pকৃত ভবন”তাi যা িকছু মুিsল!! নতুবা আপনােদর কৃপায় আমােদর েকান aভাব
হiত না। ব বালা আপনােদর কিlত বণর্না aনুসাের “kীণা ী, েকামলা ী,
aবলা, ভয়-িবহবলা-” iতয্ািদ হiেত হiেত kেম সূk শরীর (Aerial
body) pাp হiয়া বাsrেপ aনায়ােস আকােশ িবলীন হiেত পািরেতন!!
িকnt pকৃত aবsা তdrপ সুেখর নেহ; তাi eখন িমনিত কিরয়া বিলেত চাiঃ
“aনুgহ কের ei কর, aনুgহ কর না েমােদর।”
বাsিবক aতয্িধক যেt aেনক বst ন হয়। েয কাপড় বh যেt বn
কিরয়া রাখা যায়, তাহা uieর েভাগয্ হয়। কিব েবশ বিলয়ােছনঃ
“েকন িনেব েগল বািত?
আিম aিধক যতেন েঢেকিছনু তাের,
জািগয়া বাসর রািত,
তাi িনেব েগল বািত।”
সুতরাং েদখা যায়, তঁাহােদর aিধক যti আমােদর সbর্নােশর কারণ।
িবপৎস ল
ু সংসার হiেত সbর্দা সুরিkত আিছ বিলয়া আমরা সাহস,
ভরসা, বল eেকবাের হারাiয়ািছ। আtিনভর্র ছািড়য়া sামীেদর িনতাn
মুখােপkী হiয়া পিড়য়ািছ। সামানয্ হiেত সামানয্তর িবপেদ পিড়েল আমরা
গৃহেকােণ লুকাiয়া গগনেভদী আtর্নােদ েরাদন কিরয়া থািক!!
াতৃমেহাদয়গণ আবার আমােদর “নািক কাnার” কথা তুিলয়া েকমন
িবdrপ কেরন, তাহা েক না জােন? আর েস িবdrেপর নীরেব সহয্ কির।
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আমরা েকমন েশাচনীয়rেপ ভীr হiয়া পিড়য়ািছ, তাহা ভািবেল ঘৃণায়
লjায় মৃতpায় হi7।

7

েসিদন (গত 9i eিpেলর) eকখানা udুর্ কাগেজ েদিখলামঃ- তুরেsর stীেলােকরা
সুলতান-সমীেপ আেবদন কিরয়ােছন েয, “চাির pাচীেরর িভতর থাকা বয্তীত আমােদর আর
েকান কাজ নাi। আমািদগেক anতঃ e পিরমাণ িশkা েদয়া হuক, যাহার সাহােযয্ যুেdর সময়
আমরা আপন আপন বাটী eবং নগর পুrষেদর মত বnুক কামান dারা রkা কিরেত পাির।
তঁাহারা ঐ আেবদেন িনmিলিখত uপকারgিল pদশর্ন কিরয়ােছনঃ
(1) pধান uপকার ei েয নগরািদ রkা কিরবার জনয্ aেনকgিল ৈসনয্ িনযুk থাকায়
যুdেkেt ৈসনয্ সংখয্া কম হoয়ায় েযেkিত হয়, তাহা আর হiেব না। (েযেহতু “aবলা”গণ নগর
রkা কিরেবন!)
(2) সnান সnিতপূণর্ ৈশশব হiেতi যুdিবদয্ায় aভয্s হiেব। িপতা মাতা uভেয় েসপাহী হiেল
িশ গণ ভীr, কাপুrষ হiেব না।
(3) তঁাহারা িবেশষ eক নমুনার uিdর্ (Uniform) pstত কিরেবন, যাহােত চkু o নািসকা
বয্তীত মুেখর aবিশ aংশ eবং সbর্া সmূণর্ আবৃত থািকেব।
(4) aবেরাধpথার সmান রkােথর্ ei িsর হiয়ােছ েয, anতঃ িতন বৎসর পযর্n pেতয্ক
পিরবােরর ৈসিনক পুrেষরা আপন আপন আtীয় রমণীিদগেক যুd িশkা িদেবন। aতঃপর
যুdিশkাpাp মিহলাগণ যুdিশkা িদবার জনয্ ঘের ঘের েদখা িদেবন। uk মিহলাগণ iহাo
িলিখয়ােছন েয, “আমরা uিdর্র (Uniform eর) খরেচর জনয্ গবণর্েমnেক ক িদব না। েকবল
বnুক eবং aনয্ানয্ astশst সরকার হiেত গাiেত আশা কির।” েদখা যাiক, সুলতান মেহাদয় e
দরখােsর িক utর েদন।
uপেরাk সংবাদ সতয্ িক না, েসজনয্ েসi পিtকাখািন দায়ী। িকnt আমােদর িব াস,
তুরs-রমণীেদর orপ আকা া হoয়া eেকবাের aসmব নেহ। iিতহােস না যায়, পূেbর্ তঁাহারা
যুd কিরেতন। eকটা েযমন েতমন “মুসলমানী পুিঁ থ”র পাতা ulাiেলo আমরা েদিখেত পাi(যুd কিরেত যাiয়া)“জয়gণ নােম বাদশাহজাদী কেয়দ হiল যিদ,
আর যত আরবয্ সoয়াব” iতয্ািদ।
বিল, eেদেশর েয সমাজপিতগণ “েলডীেকরাণী” হoয়ার psাব িনেল চমকাiয়া uেঠন
(shocked হন)-যঁাহারা aবলার হেs পুতুল সাজান o ফুেলর মালা গঁাথা বয্তীত আর েকান

bdnews24.com

21 | gwZP‚i pথম খ

বয্া ভlুক o দূের থাকুক, আরসুলা জেলৗকা pভৃিত কীট পত েদিখয়া
আমরা ভীিতিবহবলা হi! eমনিক aেনেক মূিcর্তা হন! eকিট 9/10
বৎসেরর বালক েবাতেল আবd eকিট জেলৗকা লiয়া বাড়ী d stীেলাকেদর
ভীিত uৎপাদন কিরয়া আেমাদ েভাগ কের। aবলাগণ চীৎকার েদৗিড়েত
থােকন, আর বালকিট সহােসয্ েবাতল হেs তঁাহােদর প াৎ ধািবত হয়।
eমন তামাসা আপনারা েদেখন নাi িক? আিম েদিখয়ািছ-আর েস কথা
ভািবয়া ঘৃণায় লjায় মরেম মিরেতিছ। সতয্ কথা বিলেত িক, েস সময় বরং
আেমাদ েবাধ কিরয়ািছলাম; িকnt eখন েস কথা ভািবেল েশািণত utp হয়।
হায়! আমরা শারীিরক বল, মানিসক সাহস, সব কাহার চরেণ uৎসগর্
কিরয়ািছ? আর ei দাrণ েশাচনীয় aবsা িচnা কিরবার শিko আমােদর
নাi।
ভীrতার িচt ত েদখাiলাম, eখন শারীিরক dbর্লতার িচt েদখাiব।
আমরা eমন জড় “aেচতন পদাথর্” হiয়া িগয়ািছ েয, তঁাহােদর গৃহসjা
(drawing room eর ornament) বi আর িকছুi নিহ। পািঠকা!
আপিন কখন েবহােরর েকান ধনী মুসলমান ঘেরর বu-ঝী নামেধয় জড়পদাথর্
েদিখয়ােছন িক? eকিট বধূেবগম সােহবার pিতকৃিত েদখাi। iহােক েকান
pিসd যাdঘের (museum e) বসাiয়a রািখেল রমণীজািতর pিত
uপযুk সmান pদশর্ন করা হiত। eকটা anকার কেk diিট মাt dার
আেছ, তাহার eকিট rd eবং eকিট মুk থােক। সুতরাং েসখােন (পদর্ার
aনুেরােধ?) িব d বায়ু o সূযর্য্রি র pেবশ িনেষধ। ঐ কুঠরীেত পযর্য্ে র
পাে র্ েয রkবণর্ বানাত মি ত তkেপাষ আেছ, তাহার uপর বhিবধ
sণর্া াের িবভূিষতা, তাmুলরােগ রি তাধরা, pসnাননা েয জড় পুtিলকা
েদিখেতেছন, uহাi dলিহনেবগম (aথর্াৎ েবগেমর পুtবধূ)”। iহার সbর্াে
10240 টাকার aল ার! শরীেরর েকান aংেশ কত ভির েসাণা িবরাজমান,
তাহা সুs rেপ বিলয়া েদoয়া আবশয্ক মেন কির।
মসাধয্ কােযর্য্র ভার েদoয়ার কlনাi কিরেত পােরন না, তঁাহারা ঐ েলডীেযাdা হoয়ার psাব
িনেল িক কিরেবন? মূcার্ যাiেবন না ত?
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1। মাথায় (িসঁিথর aল ার) adর্ েসর (40 ভির)।
2। কেণর্ িকি ৎ aিধক eর েপায়া (25 ভির)।
3। কে েদড় েসর (120 েতালা)।
4। সুেকামল বাhলতায় pায় di েসর (150 ভির)।
5। কিটেদেশ pায় িতন েপায়া (65 ভির)।
6। চরণযুগেল িঠক িতন েসর (240 ভির) sেণর্র েবাঝা!!
েবগেমর নােক েয নথ dিলেতেছ, uহার বয্াস সাdর্ চাির iি 8! পিরিহত
পা-জামা েবচারা সলমা চুমিকর কাrকাযর্য্ o িবিবধ pকােরর জিরর (েগাটা
পা ার) ভাের aবরত! আর পা-জামা o েদাপা ার (চাদেরর) ভাের েবচারী
বধূ kাn!
ঐrপ আট েসর sেণর্র েবাঝা লiয়া নড়াচড়া aসmব, সুতরাং হতভাগী
বধূেবগম জড়পদাথর্ না হiয়া িক কিরেবন? সbর্দাi তঁাহার মাথা ধের; iহার
কারণ িtিবধ(1) সুিচkণ পাটী বসাiয়া কিষয়া েকশিবনয্াস, (2) েবণী o িসঁিথর
uপর aল ােরর েবাঝা, (3) aেdর্ক মাথায় আটা সংেযােগ আফশঁা
(েরৗপয্চূণর্) o চুমিক বসান হiয়ােছ; যুগ চুমিক dারা আcািদত। eবং
কপােল রাে র বেণর্র চঁাদ o তারা আটা সংেযােগ বসান হiয়ােছ। শরীর
েযমন জড়িপ , মন তেতািধক জড়।
ei pকার জড়িপ হiয়া জীবন ধারণ করা িবড়mনা মাt। কারণ
েকানrপ শারীিরক পির ম না করায় েবগেমর sাsয্ eেকবাের মাটী হয়।
কk হiেত কkাnের যাiেত তঁাহার চরণdয় াn kাn o বয্িথত হয়।
বাhdয় সmূণর্ aকmর্ণয্। aজীণর্ kুধামাnয্ pভৃিত েরাগ তঁাহার িচরসহচর।

8

েকান েকান নেথর বয্াস ছয় iি eবং পিরিধ নূয্নািধক 19 iি হয়! oজন eক ছটাক!!
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শরীের sূিtর্ না থািকেল মেনo sূিtর্ থােক না। সুতরাং iহােদর মন eবং
মিs uভয়i িচরেরাগী। eমন sাsয্ লiয়া িচরেরাগী জীবন বহন করা
েকমন ক কর তাহা সকেলi বুিঝেত পােরন।
ঐ িচt েদিখেল িক মেন হয়? আমরা িনেজর o aপেরর aবsা েদিখয়া
িনয়া িচnা কিরেল েয িশkালাভ কির, iহাi pকৃত ধেmর্াপেদশ। সময়
সময় আমরা পাখী শাখী হiেত েয সdপেদশ o jানলাভ কির, তাহা পুিঁ থগত
িবদয্ার aেপkা ে । eকিট আতার পতন দশর্েন মহাtা িনuটন েয
jানলাভ কিরয়ািছেলন, েস jান তৎকালীন েকান পুsেক িছল না। ঐ
বধূেবগেমর aবsা িচnা কিরেত িগয়া আিম আমােদর সামািজক aবsার ei
িচt আঁিকেত সম হiলাম! যাহা হuক, আিম uk বধূেবগেমর জনয্ বড়
dঃিখত হiলাম, ভািবলাম, “aভাগীর iহেলাক পরেলাক-uভয়i ন ।” যিদ
ঈ র িহসাব িনকাশ লেয়ন েয, “েতামার মন, মিs , চkু pভৃিতর িক
সdয্বহার কিরয়াছ?” তাহার utের েবগম িক বিলেবন? আিম তখন েসi
বাড়ীর eকিট েমেয়েক বিললাম, “তুিম েয হsপদdারা েকান পির ম কর না,
eজনয্ েখাদার িনকট িক জoবাবািদিহ (explanation) িদেব? েস বিলল,
“আপকা কহনা িঠক হয্ায়”-eবং েস েয সময় ন কের না, সতত চলা-েফরা
কের, আমােক iহাo জানাiল। আিম পুনরায় বিললাম, “ ধু ঘুরা েফরা
কথাটার utের হািসর eকটা গররা uিঠল। আিম িকnt বয্িথত হiলাম,
ভািবলাম, “ulা বুঝিল রাম!” েকান িবষেয় jানলাভ কিরবার শিkটুকুo
iহােদর নাi। আমােদর unিতর আশা বhদূের-ভরসা েকবল পিততপাবন।
আমােদর শয়নকেk েযমন সূযর্য্ােলাক pেবশ কের না, তdrপ
মেনাকেko jােনর আেলাক pেবশ কিরেত পায় না। েযেহতু আমােদর
uপযুk sুল কেলজ eকpকার নাi। পুrষ যত icা aধয্য়ন কিরেত
পােরন-িকnt আমােদর িনিমt jানrপ সুধাভা ােরর dার কখনo সmূণর্ rেপ
unুk হiেব িক? যিদ েকান uদারেচতা মহাtা দয়া কিরয়া আমােদর হাত
ধিরয়া তুিলেত agসর হন, তাহা হiেল সহs জেন বাধা িব uপিsত
কেরন।
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সহs জেনর বাধা েঠিলয়া agসর হoয়া eকজেনর কাযর্য্ নেহ। তাi
eকটু আশার আেলাক দীিp পাiেত না পাiেত িচর িনরাশার anকাের িবলীন
হয়। stীিশkার িবrেd aিধকাংশ েলােকর েকমন eকটা কুসংsার আেছ েয
তঁাহারা “stীিশkা” শb িনেলi “িশkার কুফেলর” eকটা ভাবী িবভীিষকা
েদিখয়া িশহিরয়া uেঠন। aিশিkত stীেলােকর শত েদাষ সমাজ amানবদেন
মাফ কিরয়া থােক, িকnt সামানয্ িশkাpাpা মিহলা েদাষ না কিরেলo সমাজ
েকান কিlত েদাষ শতgণ বাড়াiয়া েস েবচারীর ঐ “িশkার” ঘােড়
চাপাiয়া েদয় eবং শত কে সমsের বিলয়া থােক “stীিশkােক নমsার”!
আিজ কািল aিধকাংশ েলােক িশkােক েকবল চাকরী লােভর পথ মেন
কের। মিহলাগেণর চাকরী gহণ aসmব সুতরাং ei সকল চেk stীিশkা
সmূণর্ aনাবশয্ক।
ফঁাকা তেকর্র aনুেরােধ আবার েকান েনটীভ ীি য়ান হয়ত মেন কিরেবন
েয রমণীয় jান-িপপাসাi মানবজািতর কারল! েযেহতু শােst (Genesis
e) েদখা যায়, আিদমাতা হাভা (Eve) jানবৃেkর ফলভkণ কিরয়ািছেলন
বিলয়া িতিন eবং আদম uভেয়i sগর্চয্ু ত হiয়ােছন9।
যাহা হuক “িশkা”র aথর্ েকান সmpদায় বা জািতিবেশষ “anaনুকরণ” নেহ। ঈ র েয sাভািবক jান বা kমতা (faculty) িদয়ােছন,
েসi মতােক aনুশীলন dারা বৃিd (develop) করাi িশkা। ঐgেণর
সdয্বহার করা কtর্বয্ eবং aপবয্বহার করা েদাষ। ঈ র আমািদগেক হs
পদ, কণর্, মনঃ eবং িচnাশিk িদয়ােছন। যিদ আমরা aনুশীলন dারা হsপদ
সবল কির, হs, dারা সৎকাযর্য্ কির, চkুdারা মেনােযাগ সহকাের দশর্ন (বা

9

পরnt iuেরাপীয় খৃ ানেদর িব াস েয Eve aিভশpা হiয়ািছেলন, সতয্; িকnt যী খৃ আিসয়া
নারীজািতেক েস aিভশাপ হiেত মুিk িদয়ােছন। তঁাহারা বেলন, Through women came
aurse and sin; and through women came blessing and salvation also·
(ভাবাথর্-নারীর েদােষ জগেত aিভশাপ o পাপ আিসয়ােছ eবং নারীর কলয্ােণi আশর্ীbর্াদ eবং
মুিko আিসয়ােছ(। পুrষ ীে র িপতা হয় নাi, িকnt রমণী যী ীে র মাতৃপদ pােp
েগৗরবািnতা হiয়ােছন।

bdnews24.com

25 | gwZP‚i pথম খ

observe) কির, কণর্ dারা মেনােযাগ পূbর্ক বণ কির, eবং িচnাশিk
dারা আরo সূkভােব িচnা কিরেত িশিখ-তাহাi pকৃত িশkা। আমরা েকবল
“পাশ করা িবদয্া”েক pকৃত িশkা বিল না। দশর্নশিkর বৃিd বা িবকাশ
সmেn eকটা uদাহরণ িদেতিছঃ
েযখােন aিশিkত চkু ধূিল, কdর্ম বয্তীত আর িকছুi েদিখেত পায় না,
েসখােন (িবjােনর) িশিkত চkু aেনক মেনারম চমৎকার বst েদিখেত পায়।
আমােদর পদদিলত কির, িবjানিবd তাহা িবি কিরেল িনnিলিখত বst
চতু য় pাp হiেবন। যথা-বালুকা িবেশষণ কিরেল সাদা পাথর িবেশষ
(opal); কdর্ম পৃথক কিরেল িচেন বাসন pstত করেণাপেযাগী মৃিtকা,
aথবা নীলকাnমিণ; পাথর-কয়লার কািল dারা হীরক! eবং জল dারা
eকিবnু নীহার! েদিখেলন, ভিগনী! েসখােন aিশিkত চkু কdর্ম েদেখ,
েসখােন িশিkত চkু হীরা মািণক েদেখ! আমরা েয eেহন চkুেক িচর-an
কিরয়া রািখ, eজনয্ েখাদার িনকট িক utর িদব?
মেন কrন আপনার দাসীেক আপিন eকটা সmাjর্নী িদয়া বিলেলন,
“যা, আমার aমুক বাড়ী পিরsার রািখs”। দাসী সmাjর্নীটা আপনার দান
মেন কিরয়া aিত যেt জিরর oয়ােড় ঢািকয়া ucsােন তুিলয়া রািখল-েকান
কােল বয্বহার কিরল না। eিদেক আপনার বাড়ী kেম আবjর্নাপূণর্ হiয়া
বােসর aেযাগয্ হiল! aতঃপর আপিন যখন দাসীর কােযর্য্র িহসাব লiেবন,
তখন বাড়ীর dরবsা েদিখয়া আপনার মেন িক হiেব? শতমুখী বয্বহার
কিরয়া বাড়ী পিরsার রািখেল আপিন খুসী হiেবন, না তাহার pিত ভিk
pদশর্ন কিরেল সnt হiেবন?
িবেবক আমািদগেক আমােদর pকৃত aবনিত েদখাiয়া িদেতেছ-eখন
unিতর েচ া করা আমােদর কtর্বয্।
আমােদর uিচত েয sহেs unিতর dার unুk কির। eক sেল আিম
বিলয়ািছ “ভরসা েকবল পিততপাবন” িকnt iহাo sরণ রাখা uিচত েয,
ঊেdর্ হs uেtালন না কিরেল পিততপাবনo হাত ধিরয়া তুিলেবন না। ঈ র
তাহােকi সাহাযয্ কেরন েয িনেজ িনেজর সাহাযয্ কের, (“God helps
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those that help themselves” তাi বিল আমােদর aবsা আমরা
িচnা না কিরেল আর েকহ আমােদর জনয্ ভািবেব না। ভািবেলo তাহােত
আমােদর েষাল আনা uপকার হiেব না।
aেনেক মেন কেরন েয পুrেষর uপািjর্ত ধন েভাগ কের বিলয়া নারী
তাহার pভুt সহয্ কের। কথাটা aেনক পিরমােণ িঠক। েবাধ হয় stীজািত
pথেম শারীিরক েম aম হiয়া পেরর uপািjর্ত ধনেভােগ বাধয্ হয়। eবং
েসiজনয্ তাহােক মsক নত কিরেত হয়। িকnt eখন stীজািতর মন পযর্য্n
দাস (enslaved) হoয়ায় েদখা যায়, েয sেল দিরd stীেলােকরা সূিচকmর্
বা দাসীবৃিt dারা aথর্ uপাjর্ন কিরয়া পিত পুt pিতপালন কের, েসখােনo
ঐ aকmর্ণয্ পুrেষরাi “sামী” থােক। আবার িযিন sয়ং uপাjর্ন না কিরয়া
pভূত সmিtর utরািধকািরণীেক িববাহ কেরন, িতিনo ত stীর uপর pভুt
কেরন! eবং stী তাহঁার pভুেt আপিt কেরন না10। iহার কারণ ei েয
বhকাল হiেত নারীhদেয়র ucবৃিtগিল a ুের িবন হoয়ায় নারীর anর,
বািহর মিs , hদয় সবi “দাসী” হiয়া পিড়য়ােছ। eখন আর আমােদর
hদেয় sাধীনতা, oজিsতা বিলয়া েকান বst নাi-eবং তাহা লাভ কিরবার
pবৃিt পযর্য্n লিkত হয় না! তাi বিলেত চাiঃ
“aতeব জাগ, জাগ েগা ভিগিন!”
pথেম জািগয়া uঠা সহজ নেহ, জািন; সমাজ মহা েগালেযাগ বাধাiেব
জািন; ভারতবাসী মুসলমান আমােদর জনয্ “কৎল” eর (aথর্াৎ pাণদে র)
িবধান িদেবন eবং িহnু িচতানল বা তুষানেলর বয্বsা িদেবন, জািন11!
(aথর্াৎ ভিgিদেগরo জািগবার icা নাi, জািন!) িকnt সমােজর কলয্ােণর
িনিমt জািগেত হiেবi। বিলয়ািছ ত েকান ভাল কাজ aনায়ােস করা যায়
10

ব ীয় েকান েকান সমােজর stীেলাক েয sাধীনতার দাবী কিরয়া থােকন, তাহা pকৃত sাধীনতা
নেহ-ফঁাকা আoয়াজ মাt।
11
সমােজর সমঝদার )reasonable) পুrেষরা pাণদে র িবধান নাo িদেত পােরন, িকnt
"unreasonable" aবলাসরলাগণ; (যঁাহারা যুিk তেকর্র ধার ধােরন না, তঁাহারা (শতমুখী o
আঁiস বঁটীর বয্বsা িন য় িদেবন, জািন!!
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না। কারামুk হiয়াo গয্ািলিলo বিলয়ািছেলন, িকnt যাহাi হuক পৃিথবী
ঘুিরেতেছ (“but nevertheless it (Earth) does move”)!!
আমািদগেকo ঐrপ িবিবধ িনযর্াতন সহয্ কিরয়া জািগেত হiেব। esেল
পাসর্ী নারীেদর eকিট uদাহরণ িদেতিছ। িনnিলিখত কিতপয় পংিk eক খ
udুর্ সংবাদপt হiেত aনূিদত হiলঃ
ei প াশ বেষর্র মেধয্ পাসর্ী মিহলােদর aেনক পিরবtর্ন হiয়ােছ।
িবলাতী সভয্তা, যাহা তঁাহারা eখন লাভ কিরয়ােছন, পূেbর্ iহার নাম মাt
জািনেতন না। মুসলমানেদর নয্ায় তঁাহারাo পদর্ায় (aথর্াৎ anঃপুের)
থািকেতন। েরৗd o বৃি হiেত রkা পাiবার িনিমt তঁাহারা ছt বয্বহাের
aিধকািরণী িছেলন না। pখর রিবর utাপ পদর্া থািকত। aেনয্র জুতাi
ছtrেপ বয্বহার কিরেতন!! গাড়ীর িভতর বিসেলo তাহােত পদর্া থািকত।
aেনয্র সmুেখ sামীর সিহত আলাপ কিরেত পাiেতন না। িকnt আিজকািল
পাসর্ী মিহলাগণ পদর্া ছািড়য়ােছন! েখালা গাড়ীেত েবড়াiয়া থােকন। aনয্ানয্
পুrেষর সিহত আলাপ কেরন। িনেজরা বয্বসায় (েদাকানদারী) কেরন।
pথেম যখন কিতপয় ভdেলাক তঁাহােদর stীেক (পদর্ার) বািহর কিরয়ািছেলন,
তখন চািরিদেক ভীষণ কলরব uিঠয়ািছল। ধবলেকশ বুিdমানগণ বিলয়ােছন,
“পৃিথবীর ংসকাল uপিsত হiল”।
কi পৃিথবী o ংস হয় নাi। তাi বিল, eকবার eকi সে সকেল
sাধীনতার পেথ agসর হo,-সমেয় সবi সিহয়া যাiেব। sাধীনতা aেথর্
পুrেষর নয্ায় unত aবsা বুিঝেত হiেব।
eখন p হiেত পাের, িক কিরেল লুp রt udার হiেব? িক কিরেল
আমরা েদেশর uপযুk কনয্া হiব? pথমতঃ সাংসািরক জীবেনর পেথ
পুrেষর পাশাপািশ চিলবার icা aথবা দৃঢ় সংকl আবশয্ক। eবং আমরা
েগালামজািত নi, ei কথায় িব াস sাপন কিরেত হiেব।
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পুrেষর সমkমতা12 লােভর জনয্ আমািদগেক যাহা কিরেত হয়, তাহাi
কিরব। যিদ eখণ sাধীনভােব জীিবকা ajর্ন কিরেল sাধীনতা লাভ হয়,
তেব তাহাi কিরব। আবশয্ক হiেল আমরা েলডীেকরাণী হiেত আরm
কিরয়া েলডীময্ািজে ট, েলডী বয্াির ার, েলডীজজ-সবi হiব! প াশ
বৎসর পের েলডী Viceroy হiয়া e েদেশর সমs নারীেক “রাণী” কিরয়া
েফিলব!! uপাjর্ন কিরব না েকন? আমােদর িক হাত নাi, না পা নাi, না
বুিd নাi? িক নাi? েয পির ম আমরা “sামী’র” গৃহকােযর্য্ বয্য় কির, েসi
পির ম dারা িক sাধীন বয্বসায় কিরেত পািরব না13?
আমরা যিদ রাজকীয় কাযর্য্েkেt pেবশ কিরেত না পাির, তেব
কৃিষেkেt pেবশ কিরব। ভারেত বর dলর্ভ হiয়ােছ বিলয়া কনয্াদােয়
কঁািদয়া মির েকন? কনয্াgিলেক সুিশিkতা কিরয়া কাযর্েkেto পুrেষর
12

আমােদর unিতর ভাব বুঝাiবার জনয্ পুrষেদর সমkমতা বিলেতিছ। নেচৎ িকেসর সিহত e
unিতর তুলনা িদব? পুrষেদর aবsাi আমােদর unিতর আদশর্। eকটা পিরবােরর পুt o
কনয্ায় েয pকার সমকতা থাকা uিচত, আমরা তাহাi চাi। েযেহতু পুrষ সমােজর পুt, আমরা
সমােজর কনয্া !আমরা iহা বিল না েয “কুমােরর মাথায় েযমন u ীব িদয়ােছন, কুমারীর
মাথায়o তাহাi িদেবন!” বরং ei বিল, কুমােরর মsক িশরntােণ সাজাiেত যতখািন যt o বয্য়
করা হয়, কুমারীর মাথা ঢািকবার oড়নাখানা pstেতর িনিমto ততখািন যt বয্য় করা হuক।”
13

িকnt আমািদগেক তাহা কিরেত হiেব েকন? কৃষক pজা থািকেত জমীদার কঁােধ লা ল
লiেবন েকন? ধু রাজার চাকরী ছাড়া আর িকছু ucদেরর কাযর্য্ িক আমরা কিরেত পাির না?
েকরাণী iতয্ািদর কথা েকবল uদাহরণ srপ বলা হiল। েযমন sেগর্র বণর্নায় বিলেত হয়েসখােন শীত নাi,-gীs নাi, েকবল িচরবসn িবরাজমান থােক। sেগর্াদয্ােন মরকত লিতকায়
হীরক-pসূন েফােট!! তাi আমােদর uc আশা বুঝাiবার িনিমt েলডীভাiসরয় হiবার কথা না
বিলেল িকেসর সিহত আমােদর েস ucদেরর কােযর্য্র uপমা িদব?
আবার iহাo বিল, েলডীেকরাণী হoয়ার কথা েকবল ব েদেশ েযমন shocking েবাধ হয়,
েসrপ aনয্t েবাধ হয় না। আেমিরকায় েলডীেকরাণী বা েলডীবয্াির ার pভৃিত িবরল নেহ। eবং
eমন eকিদনo িছল, যখন aনয্ানয্ েদেশর মুসলমানসমােজ “stীকিব, stীদাশর্িনক, stীঐিতহািসক,
stীৈবjািনক, stীবkা, stীিচিকৎসক, stীরাজনীিতিবd” pভৃিত িকছুরi aভাব িছল না। েকবল ব ীয়
েমাসেলমসমােজ orপ রমণীরt নাi।
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পির েমর মূলয্ েবিশ, নারীর কাজ সsায় িবkয় হয়। িনmে ণীর পুrষ েয
কাজ কিরেল মােস 2 েবতন পায়, িঠক েসi কােজ stীেলাক 1 পায়। চাকেরর
েখারাকী মািসক 3 আর চাকরাণীর েখারাকী 2। aবশয্ কখন কখন
stীেলাকেক পাির িমক েবশী পাiেতo েদখা যায়।
যিদ বল, আমরা dbর্লভুজা, মূখর্, হীনবুিd নারী। েস েদাষ কাহার?
আমােদর আমরা বুিdবৃিtর aনুশীলন কির না বিলয়া তাহা হীনেতজ
হiয়ােছ। eখন aনুশীলন dারা বুিdবৃিtেক সেতজ কিরব। েয বাhলতা
পির ম না করায় হীনবল হiয়ােছ। তাহােক খাটাiয়া সবল কিরেল হয় না?
eখন eকবার jানচcর্া কিরয়া েদিখ ত e aনুbরর্ মিs (dull head)
সুতীk হয় িক না!
পিরেশেষ বিল, আমরা সমােজরi adর্a । আমরা পিড়য়া থািকেল
সমাজ uিঠেব িকrেপ? েকান বয্িkর eক পা বঁািধয়া রািখেল, েস খঁাড়াiয়া
েখঁাড়াiয়া কতদূর চিলেব? পুrষেদর sাথর্ eবং আমােদর sাথর্ িভn নেহeকi। তঁাহােদর জীবেনর uেdশয্ বা লkয্ যাহা, আমােদর লkয্o তাহাi।
িশ র জনয্ িপতামাতা-uভেয়রi সমান দরকার। িক আধয্ািtক জগেত, িক
সাংসািরক জীবেনর পেথ-সbর্t আমরা যাহােত তঁাহােদর পাশাপািশ চিলেত
পাির, আমােদর erপ gেণর আবশয্ক। pথমতঃ unিতর পেথ তঁাহারা
drতেবেগ agসর হiেলন-আমরা প ােত পিড়য়া রিহলাম। eখন তঁাহারা
unিতরােজয্ িগয়া েদিখেতেছন েসখােন তঁাহােদর সি নী নাi বিলয়া তঁাহারা
eকাকী হiয়া আেছন! তাi আবার িফিরয়া দঁাড়াiেত বাধয্ হiেতেছন! eবং
জগেতর েয সকল সমােজর পুrেষরা সি নীসহ aসgর হiেতেছন, তঁাহারা
unিতর চরমসীমায় uপনীত হiেত চিলয়ােছন। আমােদর uিচত েয তঁাহােদর
সংসােরর eক grতর েবাঝা িবেশষ না হiয়া আমরা সহচরী সহকিmর্ণী
সহধিmর্ণী iতয্ািদ হiয়া তঁাহােদর সহায়তা কির। আমরা aকmর্ণয্ পুতল
ু
জীবন বহন কিরবার জনয্ সৃ হi নাi, eকথা িনি ত।
ভরসা কির আমােদর সুেযাগয্ ভgীগণ o িবষেয় আেলাচনা কিরেবন।
আেnালন না কিরেলo eকটু গভীরভােব িচnা কিরয়া েদিখেবন।
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িনরীহ বা ালী
আমরা dbর্ল িনরীহ বা ালী। ei বা ালী শেb েকমন সমধুর তরল
েকামল ভাব pকাশ হয়। আহা! ei aিময়ািসk বা ালী েকান িবধাতা
গিড়য়ািছেলন? কুসুেমর েসৗকুমাযর্য্, চেndর চিndকা, মধুর মাধুরী, যূিথকার
েসৗরভ, সুিpর নীরবতা, ভূধেরর aচলতা, নবনীর েকামলতা, সিলেল
তরলতা-eক কথায় িব জগেতর সমুদয় েসৗnযর্ eবং িsdতা লiয়া বা ালী
গিঠত হiয়ােছ! আমােদর নামিট েযমন rিতমধুর তdrপ আমােদর সমুদয়
িkয়াকলাপo সহজ o সরল।
আমরা মূিtর্মতী কিবতা-যিদ ভারতবষর্েক iংরাজী ধরেণর eকিট
a ািলকা মেন কেরন, তেব ব েদশ তাহার ৈবঠকখানা (drawing room)
eবং বা ালী তাহােত সাজসjা (drawing room suit)! যিদ
ভারতবষর্েক eকিট সেরাবর মেন কেরন, তেব বা ালী তাহােত পিdনী! যিদ
ভারতবষর্েক eকখানা uপনয্াস মেন কেরন, তেব বা ালী তাহার নািয়কা!
ভারেতর পুrষসমােজ বা ালী পুrিষকা!!14 ateব আমরা মূিtর্মান কাবয্।
আমােদর খাদয্dবয্gিল,-পুঁiশােকর ডঁাটা, সিজনা o পুঁিট মৎেসয্র
েঝাল-aিতশয় সরস। আমােদর খাদয্dবয্gিল-ঘৃত, dg, দিধ, ছানা, নবনীত,
kীর, সর, সেnশ o মধুর। aতtব আমােদর খাদয্সামgী িt ণাtক-সরস,
সুsাd, মধুর।
খােদয্র gণ aনুসাের শরীেরর পুি হয়। তাi সিজনা েযমন বীজবhল,
আমােদর েদেহ েতমনi ভুঁিড়িট sুল। নবনীেত েকামলতা aিধক, তাi
আমােদর sভােবর ভীrতা aিধক। শারীিরক েসৗnযর্য্ সmেn aিধক বলা
িনspেয়াজন; eখন েপাষাক পিরcেদর কথা বিল।

14

“নািয়কা” বিলয়া আিম বয্াকরেণর িনয়মভ কির নাi। কারণ aেনেক বা ালী পুrষেক
“েবচারী” বেল। udুর্ ভাষায় পুrষেক “েবচারা” o stীেলাকেক “েবচারী” বেল। যিদ আমরা
“েবচারী” হiেত পাির, তেব, “পিdনী”, “নািয়কা” o “পুrিষকা” হiেত েদাষ িক?
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আমােদর বর a েযমন ৈতলিসk নবিনগিঠত সুেকামল, পিরেধয়o
তdrপ aিত সূk িশমলায় ধূিত o চাদর। iহােত বায়ু স লেনর
(Ventilation eর) েকান বাধা িব হয় না! আমরা সময় সময় সভয্তার
aনুেরােধ েকাট শাটর্ বয্বহার কির বেট, কারণ পুrষমানুেষর সবi সহয্ হয়।
িকnt আমােদর adর্া ী-েহমা ী, কৃ াি গণ তদনুকরেণ iংরাজললনােদর
িনলর্j পিরcদ (েশিমক জয্ােকট) বয্বহার কেরন না। তঁাহার aিতশয়
সুকমু ারী লিলতা লjাবতী লিতকা, তাi aিত মসৃণ o সূk “হাoয়ার সাড়ী”
পেরন! বা ালীর সকল বsti সুnর, sc o সহজলb।
বা ালীর gেণর কথা িলিখেত হiেল aনn মসী, কাগজ o aকাn
েলখেকর আবশয্ক। তেব সংেkেপ di চািরটা gেণর বণর্না কির।
ধনবৃিdর di uপায়, বািণজয্ o কৃিষ। বািণজয্ আমােদর pধান বয্বসায়।
িকnt তাi বিলয়া আমরা (আরেবয্াপনয্ােসর) িসnবােদর নয্ায় বািণজয্েপাত
aিনি ত ফললােভর আশায় aনn aপার সাগের ভাসাiয়া িদয়া ৈনরােশয্র
ঝ াবােত oতেpাত হi না। আমরা iহােক (বািণজয্) সহজ o slায়াসসাধয্
কিরয়া লiয়ািছ। aথর্াৎ বািণজয্ বয্বসােয় েয কিঠন পির ম আবশয্ক, তাহা
বjর্ন কিরয়ািছ। ei জনয্ আমােদর েদাকােন pেয়াজনীয় িজিনষ নাi, ধু
িবলাসdবয্-নানািবধ েকশৈতল o নানাpকার েরাগবdর্ক ঔষধ eবং রাঙা
িপtেলর aল ার, নকল হীরার আংটী, েবাতাম iতয্ািদ িবkয়াথর্ মজুদ
আেছ। ঈদৃশ বয্বসােয় কািয়ক পির ম নাi। আমরা খঁাটী েসাণা rপা
জoয়ােহরাৎ রািখ না, কারণ টাকার aভাব। িবেশষতঃ আিজ কািল েকান
িজিনষটার নকল না হয়?
যখনi েকহ eকটু যতn পির ম sীকার পূbর্ক “দীঘর্েকশী” ৈতল pstত
কেরন, aমনi আমরা তদনুকরেণ “hsেকশী” ৈতল আিবsার কির। যিদ
েকহ “কৃ েকশী” ৈতল িবkয় কেরন, তেব আমরা “ েকশী” বািহর কির।
“কুnলীেনর” সে “েকশলীন” িবkয় হয়। বাজাের “মিs িsgকারী”
ঔষধ আেছ, “মিs u কারী” dবয্o আেছ। eক কথায় বিল, যত pকােরর
নকল o িনেspায়জনীয় িজিনষ হiেত পাের, সবi আেছ। আমরা ধানয্
ত ুেলর বয্বসায় কির না, কারণ তাহােত পির ম আবশয্ক।
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আমােদর aনয্তম বয্বসায়-পাশ িবkয়। ei পাশ িবেkতার নাম “বর”
eবং েkতােক “ র” বেল। eক eকিট পােশর মূলয্ কত জান? “aেdর্ক
রাজt o eক রাজকুমারী”। eম, e, পাশ aমূলয্রt, iহা েয েস েkতার
েkয় নেহ। িনতাn সsা দের িবkয় হiেল, মূলয্-eক রাজকুমারী eবং
সমুদয় রাজt। আমরা aলস, তরলমিত, মকাতর, েকামলা বা ালী িকনা
তাi ভািবয়া েদিখয়ািছ, সশরীের পির ম কিরয়া মুdালাভ করা aেপkা Old
fool েরর যথাসbর্s লু ন করা সহজ!
eখন কৃিষকােযর্য্র কথা বিল। কৃিষ dারা anবৃিd হiেত পাের। িকnt
আমরা ভািবয়া েদিখয়ািছ কৃিষিবভােগর কাযর্য্ (Agriculture) করা aেপkা
মিs ubর্র (Brain culture) করা সহজ। aথর্াৎ ককর্শ ubর্র ভূিম কষর্ণ
কিরয়া ধানয্ uৎপাদন করা aেপা মুখs িবদয্ার েজাের aথর্ uৎপাদন করা
সহজ। eবং কৃিষকােযর্য্ পারদিশর্তা pদশর্ন করা aেপkা েকবল M.R.A.C
পাশ করা সহজ! আiনচcর্া কথা aেপkা কৃিষ িবষেয় jানচcর্া করা কিঠন।
aথবা েরৗেdর সময় ছt হেs কৃিষেkt পিরদশর্ন জনয্ iতsতঃ মণ করা
aেপkা টানাপাখার তেল আরাম েকদারায় বিসয়া dিভর্ সমাচার (Famine
Report) পাঠ করা সহজ। তাi আমরা aেnাৎপাদেনর েচ া না কিরয়া aথর্
uৎপাদেন সেচ আিছ। আমােদর aেথর্র aভাব নাi, সুতরাং anক o হiেব
না! দিরd হতভাগা সব anাভােব মের মrক, তা’েত আমােদর িক?
আমরা আরo aেনক pকার সহজ কাযর্য্ িনbর্াহ কিরয়া থািক। যথাঃ

(1) রাজয্ sাপন করা aেপkা “রাজা” uপািধ লাভ সহজ।
(2) িশlকােযর্য্ পারদশর্ী হoয়া aেপkা B. Sc. I D. Sc. পাশ করা
সহজ।
(3) al িবsর aথর্বয্েয় েদেশ েকান মহৎ কাযর্য্ dারা খয্ািত লাভ করা
aেপkা “খঁা বাহাdর” বা “রায় বাহাdর” uপািধলাভ জনয্ aথর্ বয্য় করা
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সহজ।
(4) pিতেবশী দিরdেদর েশাক dঃেখ বয্িথত হoয়া aেপkা িবেদশীয় বড়
েলাকেদর মৃতুয্dঃেখ “েশাক সভার” সভয্ হoয়া সহজ।
(5) েদেশর dিভর্ িনবারেণর জনয্ পির ম করা aেপkা আেমিরকার িনকট
িভkা gহণ করা সহজ।
(6) sাsয্রkায় যtবান হoয়া aেপkা sাsয্ ন কিরয়া ঔষধ o ডাkােরর
হেs জীবন সমপর্ণ করা সহজ।
(7) sােsয্র unিত dারা মুখ ীর pফুlতা o েসৗnযর্য্ বdর্ন করা (aথর্াৎ
health o cheerful হoয়া) aেপkা (

গে !) কািলেডার, িমl aভ

েরাজ o িভেনািলয়া পাuডার (Kalydore, milk of rose o Vinolia
powder) মািখয়া সুnর হiেত েচ া করা সহজ।
(8) কাহারo িনকট pহারলাভ কিরয়া তৎণাৎ বাh বেল pিতেশাধ লoয়া
aেপkা মানহািনর েমাকdমা করা সহজ iতয্ািদ।
তারপর আমরা মূিtর্মান আলসয্-আমােদর গৃিহণীগণ e িবষেয় agণী।
েকহ েকহ ীমতীিদগেক sহেs রnন কিরেত aনুেরাধ কিরয়া থােকন। িকnt
বিল, আমরা যিদ েরৗdতাপ সহয্ কিরেত না পাির, তেব আমােদর adর্া ীগণ
িকrেপ aিgর utাপ সিহেবন? তঁাহারা েকামলা -তঁাহারা েকামলা ী; আমরা
পাঠক, তঁাহারা পািঠকা; আমরা েলখক, তঁাহারা েলিখকা। aতeব আমরা
পাচন না হiেল তঁাহারা পািচকা হiেবন েকন? সুতরাং েয লkীছাড়া
িবদয্া নািদগেক রnন কিরেত বেল, তাহার িtিবt দ হoয়া uিচত। যথা
তাহােক (1) তুষানেল দg কর, aতঃপর (2) জেবh কর, তারপর (3) ফঁাসী
দাo!!
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আমরা সকেলi কিব-আমােদর কােবয্ বীররস aেপkা কrণরস েবশী।
আমােদর eখােন েলখক aেপkা েলিখকার সংখয্া েবশী। তাi কিবতার
েsােত িবনা কারেণ arpবাহ েবশী বিহয়া থােক। আমরা পদয্ িলিখেত
বিসেল েকান িবষয়টা বাদ িদi? “ভg শূণর্”, “জীণর্ কঁাথা”, “পুরাতন
চটীজুতা”-িকছুi পিরতয্জয্ নেহ। আমরা আবার কত নূতন শেbর সৃি
কিরয়ািছ; যথা-“aিত নীলাmর”, “সাrসজলনয়ন” iতয্ািদ। ীমতীেদর
কrণ িবলাপ-pলাপপূণর্ পেদয্র পেদয্র “arজেলর” বনয্ায় ব েদশ ধীের
ধীের ডুিবয়া যাiেতেছ! সুতরাং েদিখেতেছন, আমরা সকেলi কিব।
আর আtpশংসা কত কিরব? eখন uপসংহার কির।15
নবনূর, মাঘ 1310

15

গত 1310 সােল ‘িনরীহ বা ালী’ িলিখত হiয়ােছ। সুেখর িবষয় বtর্মান সােল আর বা ালী
‘পুrিষকা’ নেহন। ei পঁাচ বৎসেরর মেধয্ eমন ভ পিরবtর্ন হiেব, iহা েক জািতন?
জগদী রেক ধনয্বাদ, eখন আমরা সাহসী বা ালী।
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adর্া ী
েকান েরাগীর িচিকৎসা কিরেত হiেল pথেম েরােগর aবsা জানা
আবশয্ক। তাi aবলাজািতর unিতর পথ আিবsার কিরবার পূেbর্ তাহােদর
aবনিতর িচt েদখাiেত হয়। আিম “stাজািতর aবনিত” শীষর্ক pবেn
ভিগনীিদগেক জানাiয়ািছ েয, আমােদর eকটা েরাগ আেছ-‘দাসt’। েস
েরােগর কারণ eবং aবsা কতক পিরমােণ iতঃপূেbর্ বণর্না করা হiয়ােছ।
ekেণ আমরা েদখাiেত েচ া কিরব, েসi েরাগ হoয়ায় আমােদর সামািজক
aবsা েকমন িবকৃত হiয়ােছ। ঔষধ পেথয্র িবধান sানাnের েদoয়া হiেব।
eiখােন েগঁাড়া পদর্ািpয় ভgীেদর aবগিতর জনয্ d eকটা কথা বিলয়া
রাখা আবশয্ক েবাধ কির। আিম aবেরাধ pথার িবrেd দ ায়মান হi নাi।
েকহ যিদ আমার “stীজািতর aবনিত” pবেn পদর্ািবেdষ ছাড়া আর েকান
uেdশয্ েদিখেত না পান, তেব আমােক মেন কিরেত হiেব আিম িনেজর
মেনাভাব utমrেপ বয্k কিরেত পাির নাi, aথবা িতিন pবnিট মেনােযাগ
সহকাের পাঠ কেরন নাi।
েস pবেn pায় সমg নারীজািতর uেlখ আেছ। সকল সমােজর
মিহলাগণi িক aবেরােধ বিnনী থােকন? aথবা তঁাহারা পদর্ানশীল নেহন
বিলয়া িক আিম তঁাহািদগেক সmূণর্ unত বিলয়ািছ? আিম মানিসক দাসেtর
(enslaved মেনর) আেলাচনা কিরয়ািছ।
েকান eকটা নূতন কাজ কিরেত েগেল সমাজ pথমতঃ েগালেযাগ
uপিsত কের, eবং পের েসi নূতন চাল চলন সিহয়া লয়, তাহারi
দৃ াnsrপ পাসর্ী মিহলােদর পিরবিtর্ত aবsার uেlখ কিরয়ািছ। পূেbর্
তঁাহারা ছtবয্বহােররo aিধকািরণী িছেলন না, তারপর তঁাহােদর বাড়াবািড়টা
সীমা ল ন কিরয়ােছ, তবু ত পৃিথবী ংস হয় নাi। eখন পাসর্ী মিহলােদর
পদর্ােমাচন হiয়ােছ সতয্, িকnt মানিসক দাসt েমাচন হiয়ােছ িক? aবশয্i
হয় নাi। আর ঐ েয পদর্া ছািড়য়ােছন, তাহা dারা তঁাহােদর sকীয়
বুিdিবেবচনার ত েকান পিরচয় পাoয়া যায় না। পাসর্ী পুrষগণ েকবল
anভােব িবলাতী সভয্তার জীবনীশিkর ত িকছু পিরচয় পাoয়া যায় নাbdnews24.com
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তঁাহারা েয জড়পদাথর্, েসi জড়পদাথর্i আেছন। পুrষ যখন তঁাহািদগেক
anঃপুের রািখেতন, তঁাহারা তখন েসiখােন থািকেতন। আবার পুrষ যখন
তঁাহােদর “নােকর দড়ী” ধিরয়া টািনয়া তঁাহািদগেক মােঠ বািহর কিরয়ােছন,
তখনi তঁাহারা পদর্ার বািহর হiয়ােছ! iহােত রমণীকুেলর বাহাdরী িক?
ঐrপ পদর্া-িবেরাধ কখনi pশংসনীয় নেহ।
কলmস যখন আেমিরকা আিবsার কিরেত কৃতস l হন, তখন েলােক
তঁাহােক বাতুল বেল নাi িক? নারী আপন st-sািমt বুিঝয়া আপনােক
নেরর নয্ায় ে jান কিরেত চােহ, iহাo বাতুলতা বi আর িক?
পুrষগণ stীজািতর pিত যতটুকু সmান pদশর্ন কেরন, তাহােত আমরা
সmূণর্ তৃp হiেত পাির না। েলােক কালী, শীতলা pভৃিত রাস-pকৃিতর
েদবীেক ভয় কের, পূজা কের, সতয্। িকnt েসirপ বািঘনী, নািগনী, িসংহী
pভৃিত “েদবী” o িক ভয় o পূজা লাভ কের না? তেবi েদখা যায় পূজাটা েক
পাiেতেছন,-রমণী কালী, না রাসী নৃমু ামািলনী?
নারীেক িশkার িদবার জনয্ grেলােক সীতা েদবীেক আদশর্rেপ
েদখাiয়া থােকন। সীতা aবশয্i পদর্ানশীল িছেলন না। িতিন রামচেndর
adর্া ী, রাণী, pণিয়নী eবং সহচরী। আর রামচnd েpিমক, ধািmর্ক-সবi।
িকnt রাম সীতার pিত েয বয্বহার কিরয়ােছন, তাহােত pকাশ পায় েয,
eকিট পুতুেলর সে েকান বালেকর েয সmn, সীতার সে রােমর সmno
pায় েসirপ। বালক icা কিরেল পুতুলেক pাণপেণ ভালবািসেত পাের;
পুতল
ু হারাiেল িবরেহ aধীর হiেত পাের; পুতুেলর ভাবনায় aিনdায় রজনী
যাপন কিরেত পাের; পুতল
ু টা েয বয্িk চুির কিরয়ািছল, তাহার pিত
খড়গহs হiেত পাের; হারান পুতল
ু িফিরয়া পাiেল আহলােদ আটখানা
হiেত পাের; আবার িবনা কারেণ রাগ কিরয়াo পুতুলটা কাদায় েফিলয়া
ু বালেকর িকছুi কিরেত পাের না, কারণ হsপদ
িদেত পাের,-িকnt পুতল
থাকা সেtto পুtিলকা aেচতন পদাথর্! বালক তাহার পুতুল েscায় aনেল
uৎসগর্ কিরেত পাের, পুতল
ু পুিড়য়া েগল েদিখয়া ভূেম লুটাiয়া ধূিল-ধূসিরত
হiয়া uৈcঃsের কঁািদেত পাের!!
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রামচnd “sািমেtর” েষাল আনা পিরচয় িদয়ােছন!! আর সীতা?-েকবল
pভু রােমর সিহত বনযাtার icা pকাশ কিরয়া েদখাiয়ােছন েয, তঁাহারo
icা pকােশর শিk আেছ। রাম েবচারা aেবাধ বালক, সীতার aনুভব শিk
আেছ, iহা িতিন বুিঝেত চােহন নাi, েকন না, বুিঝয়া কাযর্য্ কিরেত েগেল
sািমtটা পূণর্মাtায় খাটান যাiত না!
আcা, েদশ কােলর িনয়মানুসাের কিবর ভাষায় sর িমলাiয়া না হয়
মািনয়া লi েয, আমরা sামীর দাসী নিহ-adর্া ী। আমরা তঁাহােদর গৃেহ
গৃিহণী, সরেণ (না হয়, anতঃ তঁাহােদর চাকুরী uপলেk যথা তথয্)
aনুগািমনী, সুখ dঃেখ সমভািগনী, ছায়াতুলয্ সহচরী iতয্ািদ।
িকnt কিলযুেগ আমােদর নয্ায় adর্া ী লiয়া পুrষগণ িকrপ িবকলা
হiয়ােছন, তাহা িক েকহ eকটু িচnাচেk েদিখয়ােছন? আেkেপর (aথবা
“pভু”েদর েসৗভােগয্র) িবষয় েয, আিম িচtকর নিহ-নতুবা ei নারীrপ
adর্া তঁাহােদর েকমন aপrপ মূিtর্ হiয়ািছ, তাহা আঁিকয়া েদখাiতাম।
kেকশ বুিdমানগণ বেলন েয, আমােদর সাংসািরক জীবনটা িdচk
শকেটর নয্ায়-ঐ শকেটর eক চk পিত, aপরিট পtী। তাi iংরাজী ভাষায়
কথায় কথায় stীেক aংিশণী (partner) utমাdর্ (better half) iতয্ািদ
বেল। জীবেনর কtর্বয্ aিত grতর, সহজ নেহঃ
“সুকিঠন গাহর্sয্ বয্াপার
সুশৃ ল েক পাের চালােত?
রাজয্শাসেনর রীিত নীিত
সূkভােব রেয়েছ iহােত।”
েবাধ হয় ei গাহর্sয্ বয্াপারটােক মsকsrপ কlনা কিরয়া
শাstকারগণ পিত o পtীেক তাহার a srপ বিলয়ােছন। তেব েদখা যাuক
বtর্মান যুেগ সমােজর মূিtর্টা েকমন।
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মেন কrন েকান sােন পূbর্িদেক eকিট বৃহৎ দপর্ণ আেছ, যাহােত
আপিন আপাদমsক িনরীkণ কিরেত পােরন। আপনার দিkণা ভাগ
পুrষ eবং বামা ভাগ stী। ei দপর্েণর সmুেখ দঁাড়াiয়া েদখুনঃ
আপনার দিkণ বাh দীঘর্ (িtশ iি ) eবং sুল, বামবাh ৈদেঘর্য্ চিbশ
iি eবং kীণ। দিkণ চরেণ ৈদেঘর্য্ 12 iি , বাম চরণ aিতশয় kুd।
দিkণ sn ucতায় পঁাচ িফট, বাম sn ucতায় চাির িফট! (তেবi মাথাটা
েসাজা থািকেত পাের না, বাম িদেক ঝুঁিকেত পিড়েতেছ! িকnt আবার দিkণ
কণর্ভাের িবপরীত িদেকo eকটু ঝুিঁ কয়ােছ!) দিkণ কণর্ হিsকেণর্র নয্ায়
বৃহৎ, বাম কণর্ রাসভকেণর্র নয্ায় দীঘর্! েদখুন!-ভাল কিরয়া েদখুন, আপনার
মূিtর্টা েকমন!! যিদ e মূিtর্টা aেনেকর মেনামত না হয়, তেব িdচk
শকেটর গিত েদখাi। েয শকেটর eক চk বড় (পিত) eবং eক চk েছাট
(পtী) হয়, েস শকট aিধক দূের agসর হiেত পাের না; েস েকবল eকi
sােন (গৃহেকােণi) ঘুিরেত থািকেব। তাi ভারতবাসী unিতর পেথ agসর
হiেত পািরেতেছন না।
সমােজর িবিধ বয্বsা আমািদগেক তাহােদর aবsা হiেত সmূণর্ পৃথক
রিহয়ােছ; তঁাহােদর সুখ dঃখ eক pকার, আমােদর সুখ dঃখ aনয্ pকার।
esেল বাবু রবীndনাথ ঠাকুেরর “নবদmতীর েpমালাপ” কিবতার di চাির
ছt udৃত কিরেত বাধয্ হiলাম“বর। েকন সিখ েকােণ কঁািদছ বিসয়া?
“কেন। পুিষ েমিনিটের েফিলয়া eেসিছ ঘের।
*
“বর। িক কিরছ বেন কু ভবেন?
“কেন। েখেতিছ বিসয়া েটাপা কূল।
*
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“বর। জগৎ ছািনয়া, িক িদব আিনয়া জীবন কির kয়?
েতামা তেব সিখ, বল কিরব িক?
“কেন। আেরা কূল পাড় েগাটা ছয়।
*
“বর। িবরেহর েবলা েকমেন কািটেব?
“কেন। েদব পুতুেলর িবেয়।”
সুতরাং েদখা যায় কনয্ােক erপ িশkা েদoয়া হয় না, যাহােত েস
sীকার ছায়াতুলয্ সহচরী হiেত পাের। pভুেদর িবদয্ার গিতর সীমা নাi,
stীেদর িবদয্ার েদৗড় সচরাচর “েবােধাদয়” পযর্য্n!
sামী যখন পৃিথবী হiেত সূযর্য্ o নkেtর দূরt মােপন, stী তখন eকটা
বািলেশর oয়ােড়র ৈদঘর্য্ ps (েসলাi কিরবার জনয্) মােপন! sামী যখন
কlনা-সাহােযয্ সুদূর আকােশ gহনktমালা েবি ত েসৗরজগেতর িবচরণ
কেরন, সূযয্র্ ম েলর ঘনফল তুলাদে oজন কেরন eবং ধূমেকতুর গিত
িনণর্য় কেরন, stী তখন রnনশালায় িবচরণ কেরন, চাuল ডাল oজন কেরন
eবং রঁাধুনীর গিত িনণর্য় কেরন। বিল েজয্ািতেbর্tা মহাশয়, আপনার পাে র্
আপনার সহধিmর্নী কi? েবাধ হয়, গৃিহণী যিদ আপনার সে সূযয্র্ ম েল
যান, তেব তথায় পঁhিছবার পূেbর্i utােপ বাsীভূত হiয়া যাiেবন! তেব
েসখােন গৃিহণীর না যাoয়াi ভাল!!
aেনেক বেলন, stীেলাকেদর ucিশkার pেয়াজন নাi। েমেয় চbর্য্,
েচাষয্ রঁািধেত পাের, িবিবধ pকার েসলাi কিরেত পাের, di চাির খানা
uপনয্াস পাঠ কিরেত পাের, iহাi যেথ । আর েবশী আবশয্i নাi। িকnt
ডাkার বেলন েয আবশয্ক আেছ, েযেহতু মাতার েদাষ gণ লiয়া পুtগণ
ধরাধােম ক s িবদয্ার েজাের eফ, e, িব, e, পাশ হয় বেট; িকnt বালেকর
মনটা তাহার মাতার সিহত রাnাঘেরi ঘুিরেত থােক! তাহােদর িবদয্াপরীkায়
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e কথার সতয্তার uপলিb হiেত পাের।16
আমার জৈনক বnু তঁাহার ছাtেক utর দিkণ pভৃিত িদঙিনণর্েয়র কথা
(cardinal points) বুঝাiেতিছেলন। েশেষ িতিন p কিরেলন, “যিদ
েতামার দিkণ হs পি েম eবং রাম হs পূেbর্ থােক, তেব েতামার মুখ
েকান িদেক হiেব?” utর পাiেলন “আমার প াৎ িদেক!”
যঁাহারা কনয্ার বয্ায়াম করা aনাবশয্ক মেন কেরন, তঁাহারা েদৗিহtেক
h পু “পাহলoয়ান” েদিখেত চােহন িক না? তঁাহােদর েদৗিহt ঘুিষটা
খাiয়া থাপড়টা মািরেত পাের, erপ icা কেরন িক না? যিদ েসrপ icা
কেরন, তেব েবাধ হয়, তঁাহারা সুকমু ারী েগালাপ-লিতকায় কঁাঠাল ফলাiেত
চােহন!! আর যিদ তঁাহারা icা কেরন েয েদৗিহto বিল না হয়, বরং
পয়জার েপটা হiয়া নত মsেক uৈcঃsের বেল, “মাৎ মােরা! েচাট লাগতা
হায়!!” eবং পয়জার লাভ েশষ হiেল দূের িগয়া pহারকtর্ােক শাসাiয়া
বেল েয, “কায় মারতা থা? হাম নািলশ কেরগা!” তাহা হiেল আিম
তঁাহািদগেক আমার বkবয্ বুঝাiেত akম।

16

“দাসী” পিtকা হiেত কতকgিল pে াtর udৃত কিরবার েলাভ সmরণ কিরেত পািরেতিছ নাঃ
p । When was Cromwell born (kমoেয়েল জn কখন হiয়ািছল(?
utর। In the year 1649 when he was fourteen years old (1649 সােল যখন
িতিন েচৗd বৎসেরর িছেলন(।
p । Describe his continental policy (তাহার রা ীয় নীিত বণর্না কর(।
utর। He was honest adn truthful and he had nine children (িতিন সাধু pকৃিত
eবং সতয্বাদী িছেলন eবং তঁাহার নয়জন সnানসnিত িছল(।
p । What is the adjective of ass (গdর্েভর িবেশষণ িক(?
utর। Assansole (আসানেসাল(।
p । Who was Chandra Gupta (চndgp েক(?
utর। Chandra Gupta was the granddaughter of Asoka (চndgp aেশােকর
েদৗিহtী(।
“পরীkারহসয্। ‘কলা ঝলসাiেত লািগল’ iহার iংরাজী aনুবাদ কিরেত বলা হiয়ািছল। eকজন
ছাt িলিখয়ােছন, ‘roasted some plantations’ আর eকজন িলিখয়ােছন, ‘roasted
some plantagenets’ aপর eকজন িলিখয়ােছন, ‘roasted some plaintiffs’ েকহ মেন
কিরেবন না েয, iহা কিlত utর। সতয্ সতয্i erপ utর পাoয়া িগয়ােছ।”
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ীি য়ান সমােজ যিদo stীিশkার যেথ সুিবধা আেছ, তবু রমণী আপন
st েষাল আনা েভাগ কিরেত পায় না। তাহােদর মন দাসt হiেত মুিk পায়
না। sামী o stী কতক পিরমােণ জীবেনর পেথ পাশাপািশ চিলয়া থােকন
বেট; িকnt pেতয্ক utমাdর্i (Better half) তঁাহার aংশীর (partner
eর) জীবেন আপন জীবেন িমলাiয়া তnয়ী হiয়া যান না। sামী যখন
ঋণজােল জিড়ত হiয়া ভািবয়া ভািবয়া মরেম মিরেতেছন, stী তখন eকটা
নূতন টুপীর (bonnet eর) িচnা কিরেতেছন! কারণ তঁাহােক েকবল
মূিtর্মতী কিবতা হiেত িশkা েদoয়া হiয়ােছ-তাi িতিন মেনারমা কিবতা
সািজয়া থািকেত চােহন। ঋণদায়rপ গদয্ (prosaic) aবsা িতিন বুিঝেত
akম।
eখন মুসলমানসমােজ pেবশ করা যাuক। মুসলমােনর মেত আমরা
পুrেষর “aেdর্ক”, aথর্াৎ diজন নারী eকজন নেরর সমতুলয্। aথবা diিট
াতা o eকিট ভিগনী eকt হiেল আমরা “আড়াi জন” হi! আপনারা
“মুহmদীয় আiেন” েদিখেত পাiেবন েয িবধান আেছ, ৈপতৃক সmিtেত
কনয্া পুেtর aেdর্ক ভাগ পাiেব। e িনয়মিট িকnt পুsেকi সীমাবd। যিদ
আপনারা eকটু পির ম sীকার কিরয়া েকান ধনবান মুসলমােনর সmিt
িবভাগ করা েদেখন, িকmা জমীদারী পিরদশর্ন কিরেত যান, তেব েদিখেবন
কাযর্য্তঃ কনয্ার ভােগ শূনয্ (0) িকংবা যৎসামানয্ পিড়েতেছ।
আিম eখন aপািথর্ব সmিtর কথা বিলব। িপতার েsহ, যt iতয্ািদ
aপািথর্ব সmিt। eখােনo পkপািততার মাtা েবশী। ঐ যt, েsহ,
িহৈতিষতার aেdর্কi আমরা পাi কi? িযিন পুেtর সুিশkার জনয্ চাির জন
িশkক িনযুk কেরন, িতিন কনয্ার জনয্ di জন িশkয়tী িনযুk কেরন িক?
েযখােন পুt িতনটা (িব, e, পযর্য্n) পাশ কের, েসখােন কনয্া েদড়টা পাশ
(enািস পাশ o eফ, e, েফল) কের িক? পুtেদর িবদয্ালেয়র সংখয্া করা
যায় না, বািলকােদর িবদয্ালয় সংখয্ায় পাoয়াi যায় না! েস sেল াতা
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“শমস-uল-oলামা”17 েস sেল ভিগনী “নজম-uল-oলামা” হiয়ােছন িক?
তঁাহােদর anঃপুর গগেণ aসংখয্ “নজমেnসা” “শমসেnসা” েশাভা
পাiেতেছন বেট। িকnt আমরা সািহতয্-গগেন “নজম-uল-oলামা” েদিখেত
চাi!
আমােদর জনয্ e েদেশ িশkার বেnাবs সচরাচর eirপ-pথেম
আরবীয় বণর্মালা, aতঃপর েকারাণ শরীফ পাঠ। িকnt শbgিলর aথর্ বুঝাiয়া
েদoয়া হয় না, েকবল sরণশিkর সাহােযয্ টীয়াপাখীর মত আবৃিt কর।
েকান িপতার িহৈতষণার মাtা বৃিd হiেল, িতিন dিহতােক “হােফজা”
কিরেত েচ া কেরন। সমুদয় েকারাণখািন যঁাহার ক s থােক, িতিনi
“হােফজ”। আমােদর আরবী িশkা ঐ পযর্য্n! পারসয্ eবং udুর্ িশিখেত
হiেল, pথেমi “কিরমা ববখশা eবর হােলমা” eবং eেকবাের (udুর্)
“বানাতন নাশ” পড়!18 eেক আকার iকার নাi, তােত আবার আর েকান
সহজপাঠয্ পুsক পূেbর্ পড়া হয় নাi সুতরাং পােঠর গিত drতগামী হয় না।
aেনেকর ঐ কয়খািন পুsক পাঠ েশষ হoয়ার পূেbর্i কনয্া-জীবন েশষ হয়।
িববাহ হiেল বািলকা ভােব, “যাহা েহাক, পড়া হiেত রkা পাoয়া েগল!”
েকান েকান বািলকা রnন o সূচীকেmর্ সুিনপুণা হয়। ব েদেশর
বািলকািদগেক রীিতমত ব ভাষা িশkা েদoয়া হয় না। েকহ েকহ udুর্
পিড়েত িশেখ, িকnt কলম ধিরেত িশেখ না। iহােদর unিতর চরম সীমা
সলমা চুমিকর কাrকাযর্য্, uেলর জুতা েমাজা iতয্ািদ pstত কিরেত িশkা
পযর্য্n।
17

“শমস-uল-oলামা”, পি তেদর uপািধ িবেশষ। ঐ শbgিল aনুবাদ eirপ হয় -শমসল,
sun; oলামা, (“আলম” শেbর বhবচন (learned men· eirপ নজম-uল-oলামা aেথর্ the
star of the learned men (or women!) বুিঝেত হiেব।
18
eiখােন eকিট দশ বেষর্র বািলকার গl মেন পিড়ল। পlীgােম aেনেকর বাড়ী ধান ভািনবার
জনয্ “ভানানী” িনযুk হয়। েসi বািলকা “বানাতন নাশ” পিড়েত যাiয়া েহােসন-আবার
েমজােজর বণর্নাটয্ hদয় ম করা aেপkা ভানানীেদর ধানভানা কাজটা সহজ মেন কিরত !তাi
সুেযাগ পাiেলi েস েঢঁিকশােল িগয়া di eক েসর ধােনয্র াd কিরত !েস ধানয্ হiেত ত ুল
ু িমি ত eক
পিরsার পাoয়া যাiত না-তাহা “Whole meal ” ময়দার নয্ায় ধানয্-তুষঁ -ত ল
pকার adভুদ সামgী হiত। েয েরাগীেদর জনয্ েহালিমল ময়দার বয্বsা েদoয়া হয়, তঁাহােদর
জনয্ uk েহাল-িমল-ত ল
ু চূণর্ uপকারী খাদয্, সেnহ নাi!!
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যিদ ধmর্gr েমাহাmদ (দঃ) আপনােদর িহসাব িনকাশ লেয়ন েয,
“েতামরা কনয্ার pিত িকrপ নয্ায় বয্বহার কিরয়াছ?” তেব আপনারা িক
বিলেবন?
পয়গmরেদর iিতহােস না যায়, জগেত যখনi মানুষ েবিশ aতয্াচার
aনাচার কিরয়ােছ, তখনi eক-eকজন পয়গmর আিসয়া dে র দমন পালন
কিরয়ােছন। আরেব stীজািতর pিত aিধক aতয্াচার হiেতিছল;
আরববািসগণ কনয্াহতয্া কিরেতিছল তখন হযরত েমাহাmদ (দঃ)
কনয্াকুেলর রকsrপ দ ায়মান হiয়ািছেলন। িতিন েকবল িবিবধ বয্বsা
িদয়াi kাn থােকন নাi, sয়ং কনয্া পালন কিরয়া আদশর্ েদখাiয়ােছন।
তঁাহার জীবন ফােতমাময় কিরয়া েদখাiয়ােছন-কনয্া িকrপ আদরণীয়া। েস
আদর, েস েsহ জগেত aতুল।
আহা! িতিন নাi বিলয়া আমােদর e ddর্শা। তেব আiস ভিগনীগণ!
আমরা সকেল সমsের বিলঃ
“কিরমা ববখশা eবর হােলমা!” কিরম (ঈ র) aবশয্i কৃপা কিরেবন।
েযেহতু “সাধনার িসিd।” আমরা “কিরেমর” আনুgহলােভর জনয্ যt
কিরেল aবশয্i তঁাহার কrণা লাভ কিরব। আমরা ঈ র o মাতার িনকট
াতােদর “aেdর্ক” নিহ। তাহা হiেল eirপ sাভািবক বেnাবs হiত-পুt
েযখােন দশ মাস sান পাiেব, dিহতা েসখােন পঁাচ মাস! পুেtর জনয্
যতখািন dg আমদানী হয়, কনয্ার জনয্ তাহার aেdর্ক! েসrপ ত িনয়ম
নাi! আমরা জননীর েsহ মমতা াতার সমানi েভাগ কির। মাতৃhদেয়
পkপািততা নাi। তেব েকমন কিরয়া বিলব, ঈ র পkপাতী? িতিন িক মাতা
aেপkা aিধক কrণাময় নেহন?
আিম eবার রnন o সূচীকাযর্য্ সmেn যাহা বিলয়ািছ, তাহােত আবার
েযন েকহ মেন না কেরন েয আিম সূচীকmর্ o রnনিশkার িবেরাধী। জীবেনর
pধান pেয়াজনীয় বst anবst; সুতরাং রnন o েসলাi aবশয্ িশkণীয়। িকnt
তাi বিলয়া জীবনটােক ধু রাnাঘেরi সীমাবd রাখা uিচত নেহ।
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sীকার কির েয, শারীিরক dbর্লতাবশতঃ নারীজািত aপর জািতর
সাহােযয্ িনভর্র কের। তাi বিলয়া পুrষ “pভু” হiেত পাের না। কারণ
জগেত েদিখেত পাi, pেতয্েকi pেতয্েকর িনকট েকান না েকান pকার
সাহাযয্ pাথর্না কের, েযন eেক aপেরর সাহােযয্ বয্তীত চিলেত পাের না।
তrলতা েযমন বৃি র সাহাযয্-pাথর্ী, েমঘo আবার নদীর ঋণী। তেব তরি নী
কাদিmনীর “sামী’, না কাদিmনী তর ীণীর “sামী”, e sাভািবক িনয়েমর
কথা ছািড়য়া েকবল সামািজক িনয়েম দৃি পাত কিরেলo আমরা তাহাi
েদিখ।
েকহ সূtধর, েকহ তstরায় iতয্ািদ। eকজন বয্াির ার ডাkােরর
সাহাযয্-pাথর্ী, আবার ডাkারo বয্াির ােরর সাহাযয্ চােহন। তেব ডাkারেক
বয্াির ােরর sামী বিলব, না বয্াির ার ডাkােরর sামী? যিদ iহােদর েকহ
কাহােক “sামী” বিলয়া sীকার না কেরন, তেব ীমতীগণ জীবেনর িচরস ী
ীমানিদগেক “sামী” ভািবেবন েকন?
আমরা utমাdর্ (better halves) তঁাহারা িনকৃ াdর্ (worse
halves), আমরা adর্া ী, তঁাহারা adর্া । aবলার হােতo সমােজর জীবন
মরেণর কািঠ আেছ, েযহতু “না জািগেল সব ভারত-ললনা” e ভারত আর
জািগেত পািরেব না। pভুেদর ভীrতা িকmা েতজিsতা জননীর icার uপর
িনভর্র কের। তেব েকবল শারীিরক বেলর েদাহাi িদয়া aদূরদশর্ী
াতৃমেহাদয়গণ েযন ে েtর দাবী না কেরন!
আমরা পুrেষর নয্ায় সুিশkা o aনুশীলেনর সময্ক সুিবধা না পাoয়ায়
প ােত পিড়য়া আিছ। সমনা সুিবধা পাiেল আমরাo িক ে t লাভ কিরেত
পািরতাম না? আৈশশব আtিনnা িনেতিছ, তাi eখন আমরা anভােব
পুrেষর ে তা sীকার কির, eবং িনেজেক aিত তুc মেন কির। aেনক
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সময় “হাজার েহাক বয্াটা েছেল!” বিলয়া বয্াটা েছেলেদর েদাষ মা কিরয়া
aনয্ায় pশংসা কির। ei ত ভুল।19
আিম ভিগনীেদর কলয্াণ কামনা কির। তঁাহােদর ধmর্বnন বা
সমাজজবnন িভn কিরয়া তঁাহািদগেক eকটা unুk pাnের বািহর কিরেত
পািহ না। মানিসক unিত কিরেত হiেল িহnুেক িহnুt বা ী ানী ছািড়েত
হiেব eমন েকান কথা নাi। আপন আপন সmpদােয়র পাথর্কয্ রা কিরয়াo
মনটােক sাধীনতা েদoয়া যায় না। আমরা েয েকবল uপযুk িশkার aভােব
aবনত হiয়ািছ, তাi বুিঝেত o বুঝাiেত চাi।
aেনেক হয়ত ভয় পাiয়ােছন েয, েবাধ হয় eকটা পtীিবেdােহর
আেয়াজন করা হiেতেছ। aথবা ললনাগণ দেল দেল uপিsত হiয়া িবপেক
রাজকীয় কাযর্য্েkেt হiেত তাড়াiয়া িদয়া েসi পদgিল aিধকার কিরেবনশয্ামলা, েচাগা, আiন কানুেনর পঁািজ পুিঁ থ লুিঠয়া লiেবন! aথবা সদলবেল
কৃিষেkেt uপিsত হiয়া কৃষকgিলেক তাড়াiয়া িদয়া তাহােদর শসয্েt
দখল কিরেবন, হাল গr কািড়য়া লiেবন, তেব তঁাহােদর aভয় িদয়া বিলেত
হiেব-িনি n থাকুন।
পুrষগণ আমািদগেক সুিশkা হiেত প াৎপদ রািখয়ােছন বিলয়া
আমরা aকmর্ণয্ হiয়া িগয়ািছ। ভারেত িভkু o ধনবান-ei di দল েলাক
aলস; eবং ভdমিহলার দল কtর্বয্ aেপkা al কাজ কের। আমােদর
আরাম-িpয়তা খুব বািড়য়ােছ। আমােদর হs, পদ, মন, চkু iতয্ািদর
সdয্বহার করা হয় না। দশজন রমণীরt eকt হiেল iহার uহার-িবেশষতঃ
আপন আপন adর্াে র িনnা িকংবা pশংসা কিরয়া বাকপটুতা েদখায়
আবশয্ক হiেল েকাnলo চেল।

19

esেল জৈনক নারীিহৈতষী মহাtার udুর্ গাথা মেন পিড়ল। িতিন )1905 খৃ ােbর েকান
মািসক পিtকায় (িলিখয়ােছন, “জগেত েতামােদর িনnাগীিত eত দূর ucরােগ গাoয়া িগয়ােছ েয
েশেষ েতামরা o জগেতর কথায় িব াস কিরয়া ভািবেল েয ‘আমরা বাsিবক িবদয্ালােভর uপযুk
নিহ।’ সুতরাং মূখর্তার কুফল েভােগর িনিমt েতামরা নত মsেক pstত হiেল।”
িক চমৎকার সতয্ কথা !জগদী র uk কিবেক দীঘর্জীবী কrন!
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আশা কির eখন “sামী’ sেল “adর্া ” শb pচিলত হiেব।
নবনূর, আি ন 1311
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সুগিৃ হণী
iতঃপূেbর্ আিম “stীজািতর aবনিত” pবেn আমােদর pকৃত aবsার
িচt েদখাiেত pয়াস পাiয়ািছ িকnt সতয্ কথা সbর্দাi িকি ৎ rিতকটু
বিলয়া aেনেক uহা পছn কেরন নাi।20 aতঃপর “adা ী” pবেn আিম
েদখাiেত েচ া কিরয়ািছ েয, নারী o নর uভেয় eকi বstর a িবেশষ।
েযমন eকজেনর diিট হাত িকংবা েকান শকেটর diিট চk, সুতরাং uভেয়
সমতুলয্, aথবা uভেয় িমিলয়া eকi বst হয়। তাi eকিটেক ছািড়য়া
aপরিট সmূণর্ unিতলাভ কিরেত পািরেব না। eকচkুিবিশ বয্ািkেক
েলােক কাণা বেল।
যাহা হuক আধয্ািtক সমকতার ভাষা যিদ stীেলােকরা না বুেঝন, তেব
uc আকা া বা ucভােবর কথায় কাজ নাi। আিজ আিম িজjাসা কির,
আপনােদর জীবেনর uেdশয্ িক? েবাধ হয় আপনারা সমsের বিলেবনঃ
“সুগিৃ হণী হoয়া”
েবশ কথা। আশা কির আপনারা সকেলi সুগৃিহণী হiেত icা কেরন,
eবং সুগৃিহণী হiেত হiেল েয েয gেণর আবশয্ক, তাহা িশkা কিরেত
যথাসাধয্ েচ াo কিরয়া থােকন। িকnt আজ পযর্য্n আপনােদর aেনেকi
pকৃত সুগিৃ হণী হiেত পােরন নাi। কারণ আমােদর িবেশষ jােনর আবশয্ক,
তাহা আমরা লাভ কিরেত পাির না। সমাজ আমােদর ucিশkা লাভ করা
aনাবশয্ক মেন কেরন। পুrষ িবদয্ালাভ কেরন an uপাjর্েনর আশায়,
আমরা িবদয্ালাভ কিরব িকেসর আশায়? aেনেকর মত আমােদর বুিd
িবেবচনার pেয়াজন নাi। েযেহতু আমািদগেক anিচnা কিরেত হয় না,

20

েকহ আবার pিতবাদ কিরেত যাiয়া সগেbর্ বিলয়ােছন “ভারেত িহnুর আরাধয্ েদবতা নারী,
তঁাহারা নারীরi uপাসক।” েবশ !বিল িহnুর আরাধয্ েদবতা েকান িজিনষটা নেহ? পূজনীয় বst
বিলেত েচতন, aেচতন, uিdd iহার েকান পদাথর্িটেক বাদ েদoয়া যায়? হনুমান eবং েগাজািতo
িক uপাসয্ েদবতা নেহ? তাi বিলয়া িক ঐ সকল প েক তঁাহােদর “uপাসক মানুষ” aেপkা
ে বলা হiয়া থােক?
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সmিt রkােথর্ েমাকdমা কিরেত হয় না, চাকরীলােভর জনয্ সািটর্িফেকট
িভkা কিরেত হয় না, “নবাব” “রাজা” uপািধলােভর জনয্ েsতা pভুেদর
েখাসােমাদ কিরেত হয় না, িকংবা েকান সমেয় েদশরkােথর্ রণেkেt aবতীণর্
হiেত হiেব না। তেব আমরা ucিশkা লাভ (aথবা Mental culture)
কিরব িকেসর জনয্? আিম বিল, সুগিৃ হণী হoয়ার িনিমti সুিশkা (Mental
culture) আবশয্ক।
ei েয গৃিহণীেদর ঘরকাnার ৈদিনক কাযর্য্gিল, iহা সুচাrrেপ সmাদন
কিরবার জনয্o ত িবেশষ jান বুিdর pেয়াজন। িচnা কিরেল েদখা যায় েয,
pকৃতপেk তঁাহারাi সমােজর হtর্ী কtর্ী o িবধাtী, তঁাহারাi সমােজর
গৃহলkী, ভিগনী eবং জননী।
ঘরকnার কাজgিল pধানতঃ ei—
(ক) গৃহ eবং গৃহসামgী পিরsার o সুnরrেপ সাজাiয়া রাখা।
(খ) পিরিমত বয্েয় সুচাrrেপ গৃহsালী সmn করা।
(গ) রnন o পিরেবশন।
(ঘ) সূিচকmর্।
(ঙ) পিরজনিদগেক যt করা।
(চ) সnানপালন করা।
eখন েদখা যাuক ঐ কাযর্য্gিল eেদেশ িকrপ হiয়া থােক eবং িকrপ
হoয়া uিচত। আমরা ধনবান eবং িনঃsিদগেক ছািড়য়া মধয্ম aবsার
েলােকর কথা বিলব।
গৃহখানা পিরsার o alবয্েয় সুnর rেপ সাজাiয়া রািখেত হiেল
বুিdর দরকার। pথেম গৃহিনmর্ােণর সময়i গৃিহণীেক sীয় সিলকা (taste)

bdnews24.com

50 | gwZP‚i pথম খ

েদখাiেত হiেব21 েকাথায় eকিট বাগান হiেব, েকান sােন রnনশালা হiেব
iতয্ািদ তঁাহারi পসn aনুসাের েকাথায় চাi। ভাড়ােট বাড়ী হiেল তাহার
েকান কামনা িকrেপ বয্বhত হiেব, েস িবষেয় সিলকা চাi। েযেহতু িতিন
গৃেহর aিধ াtী েদবী। িকnt বিল, জয় জন গৃিহণীর e jান আেছ? আমরা
eমন গৃিহণী েয গৃহবয্াপারi বুিঝ না! আমােদর িবসেমlায়i গলৎ!!
গৃহিনmর্ােণর পর গৃহসামgী চাi। তাহা সাজাiয়া gছাiয়া রাখার জনয্o
সিলকা চাi। েকাথায় েকান িজিনসটা থািকেল মানায় ভাল, েকাথায় িক
মানায় না, e সব বুিঝবার kমতা থাকা আবশয্ক। eকটা েমেয়লী pবাদ
আেছ, “েসi ধান েসi চাuল িগnী gেল আuল ঝাuল” (eেলােমেলা)।
ভঁাড়ার ঘের সচরাচর েদখা যায়, মাকড়সার জাল চঁােদায়াrেপ েশাভা
পাiেতেছ! েতঁতেু ল ত েু ল েবশ েমশািমশী হiয়া আেছ, েকাথাo ধ’েনর
সিহত েমৗির পাiেতেছ। িচিন খুিঁ জয়া বািহর কিরেত eক ঘnা সময় লােগ।
চাির িদক বd থােক বিলয়া ভঁাড়ার ঘেরর dার েখালা মাt বd বায়ুর eক
pকার dগর্n পাoয়া যায়। aভয্ােসর কৃপায় e dগর্n িগিnেদর aিpয় েবাধ
হয় না।
aেনক ীমতী পান সািজেত বিসয়া যঁািতর েখঁাজ কেরন; যঁািত পাoয়া
েগেল েদেখন পানgিল েধাoয়া হয় নাi। পােনর িডেব েকান েছেল েকাথায়
রােখ তার িঠক নাi! কখন না খেয়র o চূেণর সংিম েণ eক adভুদ পদাথর্
pstত হiয়া থােক। পান থােক ঘিটেত, সুপারী থােক eকটা সািজেত, খেয়র
হয়ত থােক কাপেড়র বােk! aবশয্ “সােহেব সিলকা” গণ erপ কেরন না।
তঁাহােদর পােনর সমs িজিনস যথাsােন সুসিjত থােক।
েকহ বা চা’র পাt (tea-port) মৎসয্াধারrেপ বয্বহার কেরন, ময়দা
চািলবার চালনীেত পটল, কুমড়া pভৃিত তরকাির কুিটয়া রাখা হয়! িপতেলর
21

udুর্ ভাষায় “সিলকা” manner, taste িনপুণতা েযাগয্তা iতয্ািদ aেথর্ বয্বhত হয়। সিলকা
শেbর নয্ায় েমেয়লী ভাষায় “কােজর িছির” কথা চিলত আেছ বেট, িকnt তাহােত সিলকার সমুদয়
ভাব pকাশ হয় না। তাi সুিবধার িনিমt e শbটােক বা ালায় pেবশ করাiেত চাi। “আরজী”
“তহিবল” “মাহসুল” (মা ল( iতয্ািদ শb বhকাল হiেত বা ালায় pচিলত আেছ। “সিলকা”o
চলুক। “সােহেব সিলকা” aেথর্ যাহারা সিলকা আেছ )person of taste) বুঝায়।
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বাটীেত েতঁতেু লর আচার থােক! পূেbর্ মুসলমােনরা “েমাকাবা” (পাt
িবেশষ, যাহােত চুল বঁািধবার সম াম থােক) রািখেতন, আিজকািল aেনেক
toilet table রােখন। iহােদর “েমাকাবায়” িকংবা েটিবেলর uপর িচrণী
ৈতল (toilet সামgী) ছাড়া আরo aেনক িজিনষ থােক, যাহার সিহত
েকশিবনয্াস সামgীর (toilet eর) েকান সmূণর্ নাi।
পিরিমত বয্য় করা গৃিহণীর eকটা pধান gণ। হতভাগা পুrেষরা টাকা
uপাjর্ন কিরেত িকrপ ম o যt কেরন, কতখািন ঘাম পায় েফিলয়া eক
eকটী পয়সার মূলয্ (পাির িমক) িদয়া থােকন, aেনক গৃিহণী তাহা eকটু
িচnা কিরয়াo েদেখন না। uপাjর্ন না কিরেল sামীর সিহত ঝগড়া কিরেবন,
যথাসাধয্ কটুকাটবয্ বিলেবন, িকnt eকটু সহানুভূিত কেরন কi? ঐ
মািjর্ত টাকাgিল কনয্ার িববােহ বা পুেtর anpাশেন েকবল সাধ
(আেমাদ) আhােদ বয্য় কিরেবন, aথবা aল ার গড়াiেত ঐ টাকা dারা
sণর্কােরর uদর-পূিtর্ কিরেবন। sামী েবচারা eক সময় চাকরীর আশায়
সািটর্িফেকট কুড়াiবার জনয্ dাের dাের ঘুিরয়া, বh আয়ােস সামানয্ েবতেন
চাকরী pাp হiয়া pাণপেণ পির ম কিরয়া েয টাকা কয়িট পtীর হােত
আিনয়া েদন, তাহার aিধকাংশ মল o নুপেু রর েবেশ তঁাহার কনয্ােদর চরণ
েবিড়য়া rণুঝুনু রেব কঁািদেত থােক। হায় বািলেক! েতামার চরণেশাভন েসi
মল গড়াiেত েতামার িপতার hদেয়র কতখািন রk েশািষত হiয়ােছ তাহা
তুিম বুঝ না।
sামীর আয় aনুসাের বয্য় করাi aেথর্র সdয্বহার। iuেরাপীয়
মিহলােদর কথার মূলয্ েবশী, তাi eকজন কাuনেটেসর (Countess)
uিk udৃত করা েগলঃ
“The first point necessary to consider in the
arrangemnet and ordering of a lady’s househole, is that
everything should be on a scale exactly proportionate to
her husband’s income.”
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(ভাবাথর্-বাড়ী ঘর সাজাiবার সময় গৃিহণী সbর্pথেম ei িবষেয় দৃি
রািখেবন েয তঁাহার গৃহsালীর যাবতীয় সামgী েযন তঁাহার sামীর আয়
aনুসাের pstত হয়। তঁাহার গৃহসjা েদিখয়া েযন তঁাহার sামীর আিথর্ক
aবsা িঠক aনুমান করা যাiেত পাের)।
সুিশkা pাp না হiেল আমরা টাকার সdয্বহার িশিখব িকrেপ? গৃিহণীরা
েয sামীেক ভালবােসন না, আিম iহা বিলেতিছ না। তঁাহারা sামীেক pােণর
aিধক ভালবােস, িকnt বুিd না থাকাবশতঃ pকৃত সহানুভূিত কিরেত পােরন
না। কিববর সাদী বুিdহীন বnু aেপkা বুিdমান শkেক ে বিলয়ােছন।
বাsিবক stীেদর anেpেম aেনক সময় পুrষেদর i না হiয়া aিন
সািধত হয়।
েকহ আবার পিরিমত বয্য় কিরেত যাiয়া eেকবাের কৃপণ হiয়া পেড়ন,
iহাo uিচত নেহ।
গৃিহণীর রnন িশkা করা uিচত, e কথা েক asীকার কেরন? eকটা
pবাদ আেছ েয stীেদর রাnা তঁাহােদর sামীর rিচ aনুসাের হয়। গৃিহণী েয
খাদয্ pstত কেরন; তাহার uপর পিরবারs সকেলর জীবনধারণ িনভর্র কের।
মূখর্ রঁাধুনীরা pায়i “কালাi”22 রিহত তাmপােt দিধ িমি ত কিরয়া েয
েকাmর্া pstত কের, তাহ িবষ িভn আর িকছু নেহ; মুসলমােনরা pায়i arিচ,
kুদামাnয্ o aজীণর্ েরােগ ভুিগয়া থােকন, তাহার কারণ খােদয্র েদাষ ছাড়া
আর িক হiেত পাের? e সmেno েসi কাuনেটেসর (Chemistry) uিk
নুন,-“Bad food, ill-cooded food, monotonous food,
insufficient food, injure the physique and ruin the
temper. No lady should turn to the more tempting
occupations of amusements of the day till she had gone

22

“কালাi” শেbর বা ালা িক হiেব? iংরাজীেত Tinningবেল।
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into every detail of the family commissariat and assured
herself that it is as good as her purse, her cook, and the
season can make it.”
(ভাবাথর্-েকান মিহলাi pথেম sীয় পিরবারs বয্িkবেগর্র আহােরর
সুবেnাবs eবং রnনশালা পিরদশর্ন না কিরয়া েযন aনয্ েকান িবষেয়
মেনােযাগ না কেরন। তঁাহার আিথর্ক aবsানুসাের খাদয্সামgী যথাসাধয্
সুrিচকর হiয়া থােক িক না e িবষেয় তঁাহার দৃি রাখা কtর্বয্। ষড় ঋতুর
পিরবtর্েনর সিহত আহাযর্য্ বstরo পিরবtর্ন করা আবশয্ক। েভাজয্ dবয্
যথািবিধ রnন না হiেল িকmা সbর্দা eকi pকার খাদয্ eবং aখাদয্ েভাজন
কিরেল শরীর dbর্ল eবং নানা েরােগর আধার হiয়া পেড়)।
সুতরাং রnনpণালীর সে সে i গৃিহণীর ডাkারী o Chemistry)
রসায়ন িবষয়ক সাধারণ jান আবশয্ক। েকান খােদয্র িক gণ, বst কত
সমেয় পিরপাক হয়, েকান বয্িkর িনিমt িকrপ আহাযর্ø pেয়াজন, e সব
িবষেয় গৃিহণীর jান চাi। যিদ আহারi যথািবিধ না হয়, তেব শরীেরর পুি
হiেব িকেসর dারা? aেযাগয্ ধাtীর হেs েকহ সnান পালেনর ভার েদন না,
তdrপ aেযাগয্ রঁাধুনীর হােত খাদয্ dেবয্র ভার েদoয়া িক কtর্বয্?
রnনশালার চতুিdর্েক কাদা হiেল েসi sান হiেত সতত দূিষত বাs
uিঠেত থােক; বাড়ীর েলােকরা dg eবং aনয্ানয্ খােদয্র সিহত ঐ বাs
আtসাৎ কের। েকবল আহােরর sান পিরsৃত হiেলi চিলেব না; েয sােন
আহার করা হয় েস জায়গায় বায়ু (Atmosphere) পযর্n যাহােত পিরsৃত
থােক, গৃিহণী েস িবষেয় দৃি রািখেবন।
aেনেক শাকসবজী খাiেত ভালবােসন। বাজােরর তরকারী aেপkা
গৃহজাত তরকারী aবশয্ ভাল হয়। গৃিহণী pায়i িশম, লাu, শশা, কুm
sহেs বপন কিরয়া থােকন। যিদ তঁাহারা uদয্ান pstত pণালী
(Horticulture) aবগত থােকন, তেব ঐ লাu কুমড়ার িক সমিধক unিত
হiেব, গৃিহণীর e jানটুকু ত থাকা চাi।
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aেনেকi ছাগল, কুkটু , হংস, পারাবত iতয্ািদ পালন কেরন, িকnt েসi
সকল জnt পালন কিরবার রীিত aেনেকi জােনন না। uহােদর িনিমt িনিdর্
sতnt sান না থাকায় uহারা বাড়ীর মেধয্i ঘুিরয়া চিরয়া েবড়ায়। কােজi
বাড়ীখানােক প শালা বা প পীেদর “ময়লার ঘর” বিলেলo aতুয্িk হয়
না। যাহােত ei জntgিল rg না হiয়া h পু থােক eবং গৃহ েনা রা
কিরেত না পাের, তৎpিত গৃিহণীর দৃি থাকা আবশয্ক। uহােদর বাসsানo
পিরsৃত uবং হাoয়াদার (airy) হoয়া uিচত। নেচৎ rg প পীর মাংস
খাoয়ায় aিন বi uপকার নাi। তেবi েদখা যায়, eক রnন িশkা কিরেত
যাiয়া আমািদগেক uিdভদিবjান, রসায়ন o utাপ তtt (Horticulture,
Chemistry o Theory of heat) িশিখেত হয়!!
aেnর পরi বst-না, মানুষ বstেক an aেপkা aিধক pেয়াজনীয় মেন
কের। শীত gীsনুযায়ী বst, pstত িকংবা েসলাi করা গৃিহণীর কtর্বয্। পূেbর্
তঁাহারা চরখা কািটয়া সূতা pstত কিরেতন। eখন কল কারখানার aনুgেহ
কাপড় সুলভ হiয়ােছ বেট, িকnt িনজ taste (পসn) aনুসাের েসলাi
কিরেত হয়। e জনয্o সুিশkা লাভ করা আবশয্ক। আপনারা হয়ত মেন
কিরেবন েয, আমার সব কথাi দৃি ছাড়া। eত কাল হiেত িনরর দরজীরা
ভালi েসলাi কিরয়া আিসেতেছ, েসলাieর সে সুিশkার সmn িক?
েসলাieর সিহত পড়ার সাkাৎ সmn নাi বেট, িকnt আনুষি ক
(indirect) সmn আেছ। পিড়েত (িবেশষতঃ iংরাজী) না জািনেল
েসলাiেয়র কল (sewing machine eর) বয্বsাপt পাঠ করা যায় না।
বয্বsা না বুিঝেল েমিশন (machine) dারা ভাল েসলাi করা যায় না।
েকবল হােত েসলাi কিরেল েলখা পড়া িশিখেত হয় না, সতয্। িকnt হােতর
েসলাieর সিহত েমিশনeর েসলাiেয়র তুলনা কিরয়া েদিখেবন ত েকানিট
ে ? তাহা ছাড়া েমিশন dারা al সমেয় eবং al পির েম aিধক
েসলাi হয়। aতeব েমিশন চালনা িশkা করাi ে য়ঃ। eতdয্তীত কয্ানভাস
(Canvas) eর জুতা, পশেমর েমাজা, শাল pভৃিত েক না বয্বহার কিরেত
চােহন? ei pকােরর সূিচকাযর্ iংরাজী (knitting o Crochet সmnীয়)
বয্বsাপেtর সাহাযয্ বয্তীত সুচাrrেপ হয় না। ঐ বয্বsাপুsকপােঠ
িশিয়tীর কাট সাহােযয্ সূিচকেmর্ সুিনপুণা হoয়া যায়; কাপেড়র ছঁাট কাট
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সবi uৎকৃ হয়। কাপেড়র কাট ছঁােটর জনয্o ত বুিdর দরকার। কাপড়,
পশম, জুতা iতয্ািদর পিরমাণ জানা থািকেল, eকেজাড়া েমাজার জনয্ িতন
েজাড়ার পশম িকিনয়া aনথর্ক aপবয্য় কিরেতo হয় না।
পিরবারভুk েলাকেদর েসবা যt করা গৃিহণীর aবশয্ কtর্বয্। pেতয্েকর
সুখ সুিবধার িনিমt িনেজর kুd sাথর্তয্াগ করা রমণীজীবেনর ধmর্। e
কােযর্য্র জনয্o সুিশkা (training) চাi। সচরাচর গৃিহণীরা পিরজনেক সুখ
িদেবন ত দূেরর কথা, তঁাহােদর সিহত েছাট েছাট িবষয় লiয়া েকঁাদল কলেহ
সময় কাটাiয়া থােকন। শা ড়ীর িনnা ননিদনীর িনকট, আবার ননেদর
কুৎসা মাতার িনকট কেরন, eiভােব িদন যায়।
েকহ পীিড়ত হiেল তাহার যেথািচত েসবা করা গৃিহণীর কtর্বয্, েরাগীর
েসবা aিত grতর কাযর্য্। যথারীিত rষা-pণালী (nursing) aবগত না
হiেল e িবষেয় কৃতকাযর্য্ হoয়া যায় না। আমােদর েদেশ aিধকাংশ েরাগী
ঔষধ পেথয্র aভাব না হiেলo rষার aভােব মারা যায়। aেনক sােন
িনরর েসিবকা েরাগীেক মািলেশর ঔষধ খাoয়াiয়া েদয়। েকহ বা
aসাবধনতাবশঃ িবষাk ঔষধ েযখােন েসখােন রােখ, তাহােত aেবাধ িশ রা
েসi ঔষধ খাiয়া েফেল। eirপ েমর জনয্ িচরজীবন aনুতােপ দg হiেত
হয়। েকহ বা েরাগীর িনdা ভ কিরয়া পথয্ দান কের, েকহ aধয্িধক
েsহবশতঃ িতন চাির বােরর ঔষধ eকবাের েসবন করায়। erপ ঘটনা
eেদেশ িবরল নেহ। ডাkারী িবষেয় েসিবকার uপযুk jান থাকা আবশয্ক,
eকথা েকহ asীকার কেরন িক? ডাkারী না জািনয়া rষা কিরেত যাoয়া
যা, আর sণর্কােরর কাজ িশিখয়া চmর্কােরর কাজ কিরেত যাoয়াo তাi!
িকnt ডাkারী জান বা জান, েরাগীর েসবা সকলেকi কিরেত হয়। eমন
dিহতা েক আেছন, িযিন arধারায় জননীর পদ pkালন কিরেত কিরেত
ভােবন না েয “eত যt পির ম সব বয্থর্ হ’ল; আমার িনেজর পরমায়ুঃ
িদয়াo যিদ মােক বঁাচাiেত পািরতাম। eমন ভিগনী েক আেছন, িযিন পীিড়ত
াতার পাে র্ বিসয়া aনাহাের িদন যাপন কেরন না? eমন পtী েক, িযিন
sামীর পীড়ার জনয্ ভািবয়া িনেজ আধমরা হন না? eমন জননী েক আেছন,
িযিন জীবেন কখনo পীিড়ত িশ েকােল লiয়া aিনdায় রজনী যাপন কেরন
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নাi? িযিন কখনo erপ েরাগীর েসবা কেরন নাi, িতিন েpম িশেখন নাi।
না কঁািদেল েpম িশkা হয় না।
িবপেদর সময় pতুয্ৎপnমিতt রkা করা aিত আবশয্ক। ei gণটা
আমােদর aেনেকরi নাi। আমরা েকবল হায়! হায়! কিরয়া কঁািদেত জািন!
েবাধ হয় আশা থােক েয, aবলার চেkর জেল েদিখয়া শমনেদর সদয়
হiেবন! aেনক সময় েদখা যায় েরাগী e িদেক িপপাসায় ছটফট
কিরেতেছন, েসিবকা oিদেক িবলাপ কিরয়া (নানা ছেn িবনাiয়া িবনাiয়া)
কঁািদেতেছন! হায় েসিবেক, e সময় েরাগীর মুেখ িক eকটু dধ েদoয়ার
দরকার িছল না? e সময়টুকু েয dধ না খাoয়াiয়া েরাদেন aপবয্িয়ত হiল,
iহার ফেল েরাগীর aবsা েবশী মn হiল।
e sেল পিতpাণা গৃিহণীর কথা মেন পিড়ল। eকদা রািtেত তঁাহার
sামীেদেবর বুেক বয্থা হiয়ািছল; েসজনয্ িতিন dভর্াবনায় সমs রািt
জািগয়া িছেলন। পরিদন pভােত কিবরাজ আিসয়া বেলন, “eখন aবsা
মn, রােti বুেক eকটুকু সেষর্র ৈতল মািলশ কিরেল erপ হiত না।”
গৃিহণী aিনdায় িনিশ যাপন কিরেলন, eকটু ৈতলমdর্ণ কিরেলন না। কারণ e
jানটুকু তঁাহার িছল না। ঐ ajানতার ফেল িtিবধ aিন সািধত হiল, (1)
sামীর sাsয্ েবশী খারাপ হiল; (2) িনেজ aনথর্ক রািtজাগরেণ aসুs
হiেলন; (3) িচিকৎসেকর জনয্ টাকার aপবয্য় হiল। কারণ রােt ৈতল
মািখেলi বয্থা সিরয়া যাiত, িচিকৎসক ডািকবার pেয়াজন হiত না।
eখন যিদ আিম বিল েয, গৃিহণীেদর জনয্ eকটা “েজনানা েমিডেকল
কেলজ” চাi, তেব েবাধ হয় aস ত হiেব না।
সnানপালন।-iহা সbর্ােপkা grতর বয্াপার। সnানপালেনর সে
সে i সnােনর িশkা হiয়া থােক। eকজন ডাkার বিলয়ােছন েয, “মাতা
হiবার পূেbর্i সnানপালন িশkা করা uিচত। মাতৃকtর্বয্ aবগত না হiয়া
েযন েকহ মাতা না হয়।” েয েবচারীেক tেয়াদশবষর্ বয়ঃkেম মাতা, ছািbশ
বৎসর বয়েস মাতামহী eবং চিlশ বৎসের pমাতামহী হiেত হয়, েস
মাতৃজীবেনর কtর্বয্ কখন িশিখেব?
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িশ মাতার েরাগ, েদাষ, gণ, সংsার সকল িবষেয়রi utরািধকারী
হয়। iিতহােস যত মহৎ েলােকর নাম না যায়, তঁাহারা pায় সকেলi
সুমাতার পুt িছেলন। aবশয্ aেনক sেল সুমাতার কুপুt aথবা কুমাতারo
সুপুt হয়, িবেশষ েকান কারেণ orপ হয়। sভাবতঃ েদখা যায় আতার গােছ
আতাi ফেল, জাম ফেল না। িশ sভাবতঃ মাতােক সbর্ােপkা aিধক
ভালবােস, তঁাহার কথা সহেজ িব াস কের। মাতার pিতকাযর্য্, pিতকণা িশ
aনুকরণ কিরয়া থােক। pিত েফঁাটা dেgর সিহত মাতার মেনাগত ভাব িশ র
মেন pেবশ কের। কিব িক চমৎকার ভাষায় বিলেতেছনঃ
“-dg যেব িপয়াo জননী,
নাo সnােন নাo তখিন,
বীরgণগাথা িবkমকািহনী,
বীরগেbর্ তার নাচুক ধমনী।”
তাi বেট, বীরা নাi বীর-জননী হয়! মাতা icা কিরেল িশ -hদেয়র
বৃিtgিল সযেt রা কিরয়া তাহােক েতজsী, সাহসী, বীর, ধীর সবi কিরেত
পাের। aেনক মাতা িশ েক িমথয্া বিলেত o সতয্ েগাপন কিরেত িশkা েদয়,
ভিবষয্েত েসi পুtগণ ঠগ, জুয়ােচার হয়। aেযাগয্ মাতা কারেণ pহার
কিরয়া িশ র hদয় িনেsজ (spirit low) কের, ভিবষয্েত তাহারা
েsতাে র adর্চnd o সবুট পদাঘাতা নীরেব-aেকেশ সহয্ কের। েকান
মজুেরর পৃে জৈনক েগৗরা নূতন পাdকা ভাি য়া ভg জুতার মূলয্ আদায়
না করায় েসi কূিল, “েনৗতুন জুতা মারেলা-দামডী লiল না” বিলয়া
সােহেবর pশংসা কিরয়ািছল! বলা বাhলয্ েয, aেনক “ভdেলােকর”
aবsাo তdrপ হiয়া থােক।
aতeব সnানপালেনর িনিমt িবদয্া বুিd চাi, েযেহতু মাতাi আমােদর
pথম, pধান o pকৃত িশিয়tী। h পু বিল পুt লাভ কিরেত হiেল pথেম
মাতার sােsয্র unিত কিরেত হiেব।
েকবল কাজ লiয়াi 16/17 ঘnা সময় কাটান ক কর। মােঝ মােঝ
িব ামo চাi। েসi aবসর সময়টুকু পরিনnায়, বৃথা েকঁাদেল িকংবা তাস
bdnews24.com

58 | gwZP‚i pথম খ

েখলায় না কাটাiয়া িনেdর্াষ আেমােদ কাটাiেল ভাল হয় না িক? েস জনয্
িচt o স ীত িশkা করা uিচত। িযিন e িবষেয় পারদিশর্তা হiেত চােহন,
তঁাহােকo বণর্মালার সিহত পিরচয় কিরেত হiেব। িচেtর বণর্, তুিলর, বণর্না,
স ীেতর sরিলিপ সবi পুsেক আবd aথবা সুপাঠয্ পুsক aধয্য়েন িকংবা
কিবতা pভৃিত রচনায় aবসর সময় যাপন করা ে য়ঃ।
pিতেবশীর pিত গৃিহণীর কtর্বয্ সmেno eেkেt di চাির কথা বলা
pেয়াজন েবাধ কির। aিতিথ সৎকার o pিতেবশীর pিত সদয় বয্বহােরর
জনয্ eক কােল আরব জািত pিসd িছেলন। কিথত আেছ আরবীয় েকান
ভdেলােকর আবােস iঁdেরর বড় uৎপাত িছল। তঁাহার জৈনক বnু তঁাহােক
িবড়াল পুিষেত uপেদশ েদoয়ায় িতিন বিলেলন েয িবড়ােলর ভেয় iঁdরgিল
তঁাহার বাড়ী ছািড়য়া তঁাহার pিতেবশীিদগেক uৎপীড়ন কিরেব, ei আশ ায়
িতিন িবড়াল েপােষন না।
আর আমরা ধু িনেজর সুখ সুিবধার িচnায় বয্s থািক, aপেরর
aসুিবধার িবষয় আমােদর মেন uদয়i হয় না। বরং কাহারo িবপেদর dারা
আমােদর িকছু লাভ হiেত পাের িক না, েসi কথাi পূেbর্ মেন uদয় হয়!
েকহ dঃসমেয় েকান িজিনষ িবkয় কিরেত বাধয্ হiয়ােছন, েkতা ভােbন
ei সুেযােগ িজিনষিট েবশ সুলভ পাoয়া যাiেব! ঈদৃশ kুd kুd sােথর্ দৃি
রাখা িশিkত সমােজর েশাভা পায় না। aথবা eক জেন হয়ত kিণক
েkােধর বশবtর্ী হiয়া তঁাহার ভাল চাকরাণীটােক িবদায় িদয়ােছন, তৎkণাৎ
aপর eকজন গৃিহণী েসi িবতািড়তা চাকরাণীেক হাত কিরেত েচ া কেরন।
িকnt আদশর্ গৃিহণী েস sেল েসi পিরচািরকােক পুনরায় তাহার pভুর বাড়ী
িনযুk কিরেত pয়াস পাiেবন। pিতেবশীর িবপদেক িনেজর িবপদ বিলয়া
মেন করা uিচত।
আর pিতেবশীর পিরিধ বৃহৎ হoয়া চাi-aথর্াৎ pিতেবশী বিলেল েযন
েকবল আমােদর dারিsত গৃহs না বুঝায়। ব েদেশর pিতেবশী বিলেত
পা াব, aেযাধয্া; uিড়ষয্া-eসবi েযন বুঝায়। হiেত পাের পা ােবর
eকদল ভdেলাক েকান কারখানায় কাজ কেরন; েসi কারখানার কtৃপ
র্ kেক
তঁাহারা িবেশষ েকান aভােব িবষয় জানাiেত বারmার েচ া কিরয়া
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aকৃতকাযর্য্ হoয়ায় ধmর্ঘট কিরেত বাধয্ হiেলন। ঐ ধmর্ঘটেক েযন uিড়ষয্া
বা মাdােজর েলােক িনেজেদর কাযর্য্ pািpর সুেযাগ ভািবয়া আhািদত না হন।
সুগিৃ হণী আপন পিত পুtেক তাদৃশ ধmর্ঘট sেল কাযর্য্ gহেণ বাধা িদেলন।
আর sরণ রািখেত হiেব, আমরা ধু িহnু বা মুসলমান িকmা পারসী বা
ীি য়ান aথবা বা ালী, মাdাজী, মাড়oয়ারী বা পা াবী নিহ-আমরা
ভারতবাসী। আমরা সbর্pথেম ভারতবাসী তারপর মুসলমান, িশখ বা আর
িকছু। সুগৃিহণী ei সতয্ আপন পিরবার মেধয্ pচার কিরেবন। তাহার ফেল
তঁাহার পিরবার হiেত kুd sাথর্, িহংসা েdষ iতয্ািদ kেম িতেরািহত হiেব
eবং তঁাহার গৃহ েদবভবন সদৃশ o পিরজন েদবতুলয্ হiেব। eমন
ভারতমিহলা েক, িযিন আপন ভবনেক আদশর্ েদবালয় কিরেত না চািহেবন?
দিরdা pিতেবিশনীিদগেক নানা pকাের সাহাযয্ করাo আমােদর aনয্তম
কtর্বয্। তাহােদর সূিচিশl eবং চরকায় pstত সূেtর বstািদ uিচত মূেলয্
kয় কিরেত তাহােদর পরম uপকার করা হয়। eirেপ eবং আরo aেনক
pকার তাহােদর সাহাযয্ করা যাiেত পাের; িবsািরত বলা বাhলয্ মাt।
আিম বিলেত ভুিলয়া িগয়ািছলাম, বালক বািলকািদগেক ভৃেতয্র pিত
সদয় বয্বহার িশkা েদoয়া আবশয্ক। সচরাচর েদখা যায়, বড় ঘেরর
বালেকরা ভারী দািmক হয়, তাহারা চাকরেক িনতাn নগণয্ িক েযন িক মেন
কের। েবতনেভাগী হiেলi ভৃতয্বগর্ েয মানুষ eবং তাহােদরo sীয়
পদানুসাের মান aপমান jান আেছ, সুকমু ারমিত িশ িদগেক eকথা বুঝাiয়া
েদoয়া uিচত। aেনক গৃিহণী িনেজর পুtকনয্ার েদাষ বুেঝন না, তঁাহারা
চাকরেকi aযথা শাসন কেরন। orেপ িশ েক p য় েদoয়া aনয্ায়।
udুর্ “বানাতননাশ” gেn বিণর্ত নবাবনিnনী েহাসেন-আরা aনয্ায়
আদের eমন ddর্াn হiয়া uিঠয়ািছল েয তাহার েদৗরােt দাসী, পািচকা
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pভৃিত েসিবকাবৃn tািহ tিহ কিরত!”23 যাহােত বািলকারা িবনয়ী eবং িশ
শাn হয়, e িবষেয় আমােদর দৃি রাখা কtর্বয্।

23

েহােসন-আরার বাল-সুলভ ঔdেতয্র বণর্না েবশ আেমাদpদ। পািঠকািদগেক eকটু নমুনা
uপহার িদiঃ েহােসন-আরা, িপতা মাতা েজয্ াতা ভিগনী-কাহােকi ভয় কিরত না। সমs বািড়
েস মাথায় তুিলয়া রািখত! eকিদন তাহার বড় মাসী শাহজামানী েবগম তাহািদগেক েদিখেত
আিসয়ােছন। পিরচািরকার দল হয় ত ভািবল, েছাট েবগেমর (েহােসন-আরার মাতার) িনকট
aিভেযাগ িবেশষ েকান ফল হয় না; বড় েবগম নবাগতা, iহােক েদিখয়া েহােসন-আরার চপলতা
িকি ৎ দিময়া যাiেব। শাহজামানী েবগম িশিবকা হiেত aবতরণ কিরবা মাt kমাnেয় di চাির
aিভেযাগ uপিsত হiল।
নরেগস কঁািদয়া আিসয়া বিলল, “েদখুন, েছাট সােহবজাদী (েহােসন-আরা) eমন পাথর
ছুিড়য়া মািরয়ােছন ভাগয্kেম আমার চkু ন হয় নাi।”
েসাসন আিসয়া বিলল, “েদখুন, েছাট সােহবজাদী আমায় বিলেলন, ‘েদিখ েসাসন েতার
িজহবা,’ েযi আিম িজহবা বািহর কিরলাম aমিন িতিন আমার িচবুেক eমন েজাের মু য্াঘাত
কিরেলন েয আমার সমs দঁাত রসনায় িবd হiয়ািছল!”
েগালাপ চীৎকার কিরয়া কঁািদয়া uিঠল, “হায়! আমার কাণ রkাk কিরয়া িদেলন!”
রnনশালা হiেত পািচকা uৈcঃsের বিলল, “ei েদখুন েছাট সােহবজাদী তরকািরর
হঁািড়েত মুঠা ভিরয়া ছাi িদেতেছন!”
ঐ সব িনয়া বড় েবগম ডািকেলন, “েহাসনা! eখােন আiস!” েহাসনা তৎkণাৎ আিসল ত;
িকnt আিসয়া, মাসীেক নমsার কিরেব ত দূেরর কথা,-হােত ছাi পায় কাদা-ei aবsায় েস হঠাৎ
মাসীর গলা জড়াiয়া ধিরল। িতিন সাদের বিলেলন, “েহাসনা! তুিম বড় d হiয়াছ।”
েহাসনা তখন uপিsত দাসীেক লkয্ কিরয়া বিলল, “ei সেmল েপtী বুিঝ েকান কথা
আপনােক লাগাiয়ােছ?” ei বিলয়াi েস মাসীর েkাড় হiেত লাফাiয়া uিঠয়া িনেdর্াষ সেmেলর
েকশাকষর্ণ কিরয়া pহার আরm কিরল! "আঁ! o িক কর! িক কর!" বিলয়া বড় েবগম বারmার
িনেষধ কিরেলন, িকnt েস িকছুi িনল না।
পের েহােসন-আর েজনানা মকতেব (পাঠশালায়) েpিরত হiয়া সুিশkা pাp হiয়ািছল।
eতdারা েলখক মেহাদয় েদখাiয়ােছন েয aমন aবাধয্ aনময্ বািলকাo িশkার gেণ ভাল হয়।
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পিরেশেষ বিল েpিমক হo, ধািmর্ক হo বা নািsক হo, যাi হiেত চাo,
তাহােতi মানিসক unিতর (mental culture eর) pেয়াজন। েpিমক
হiেত েগেল িনভর্র নয্ায়পরতা, মা েকর!24 িনিমt আtিবসjর্ন iতয্ািদ
িশণীয়। নতুবা িনেbাধর্ বnু হiেল কাহারi uপকার কিরেত পািরেব না।
ধmর্সাধেনর িনিমt িশkা দীkার pেয়াজন, কারণ “েক েব-iলেম না তoযঁা
েখাদারা েশনাখত”। aথর্াৎ jান না হiেল ঈ রেক েচনা যায় না! aনয্t
pবাদ আেছ “মূেখর্র uপাসনা o িবdােনর শয়নাবsা সমান”। aতtব েদখা
যায় েয, রমণীর জনয্ আজ পযর্য্n েয সব কtর্বয্ িনdর্ািরত আেছ, তাহা সাধন
কিরেতo বুিdর pেয়াজন। aথর্ uপাjর্েনর িনিমt পুrষেদর েযমন মানিসক
িশkা (mental culture) আবশয্ক, গৃহsালীর জনয্ গৃিহণীেদরo তdrপ
মানিসক িশkা (mental culture) pেয়াজনীয়।
iতর ে ণীর েলাকেদর মত েযমন-েতমন ভােব গৃহsালী কিরেলo
সংসার চেল বেট, িকnt েসrপ গৃিহণীেক সুগিৃ হণী বলা যায় না; eবং ঐ সব
েডাম চামােরর পুtগণ েয কােল “িবদয্াসাগর” “িবদয্াভূষণ” বা
“তকর্াল ার” হiেব erপ আশাo েবাধ হয় েকহ কেরন না।
আিম আমার বkবয্ েশষ কিরলাম। eখন সাধনাdারা িসিdলাভ করা
আপনােদর কtর্বয্। যিদ সুগৃিহণী হoয়া আপনােদর জীবেনর uেdশয্ হয়,
তেব stীেলােকর জনয্ সুিশkার আেয়াজন কিরেবন।

আমােদর িব াস সুিশkা sশর্মিণ যাহােক sশর্ কের েসi সুবণর্ হয়।
24

“মা ক”- যাহােক ভালবাসা যায়; beloved object·
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েবারকা

আিম aেনক বার িনয়ািছ েয আমােদর "জঘনয্ aবেরাধ pথা"i নািক
আমােদর unিতর anরায়। ucিশkা pাp ভgীেদর সিহত েদখা সাkাৎ
হiেল তঁাহারা pায়i আমােক "েবারকা" ছািড়েত বেলন। বিল, unিত
িজিনষটা িক? তাহা িক েকবল েবারকার বািহেরi থােক? যিদ তাi হয় তেব
িক বুিঝব েয েজেলনী, চামারনী, ডুমনু ী pভৃিত stীেলােকরা আমােদর aেপkা
aিধক unিত লাভ কিরয়ািছ।
আমােদর ত িব াস েয aবেরােধর সিহত unিতর েবশী িবেরাধ নাi।
unিতর জনয্ aবশয্ ucিশkা চাi। েকহ েকহ বেলন েয ঐ ucিশkা লাভ
কিরেত হiেল eফ, e, িব,e পরীkার জনয্ পদর্া ছািড়য়া িব িবদয্ালেয়
university hall-e) uপিsত হiেত হiেব। e যুিk মn নেহ! েকন?
আমােদর জনয্ sতnt িব িবদয্ালয় (university) হoয়া eবং পরীkক
stীেলাক হoয়া িক aসmব? যতিদন eirপ বেnাবs না হয়, ততিদন
আমােদর পাশকরা িবদয্া না হiেলo চিলেব।
aবেরাধ pথা sাভািবক নেহ-ৈনিতক। েকননা প েদর মেধয্ e িনয়ম
নাi। মনুষয্ kেম সভয্ হiয়া aেনক asাভািবক কাজ কিরেত িশিখয়ােছ।
যথা- পদbেজ মণ করা sাভািবক, িকnt মানুেষর সুিবদার জনয্ গাড়ী, পাlী
pভৃিত নানাpকার যানবাহন pstত কিরয়ােছ। সঁাতার িদয়া জলাশয় পার
হoয়া sাভািবক, িকnt মানুেষ নানািবধ জলযান pstত কিরয়ােছ।- তাহার
সাহােযয্ সঁাতার না জািনেলo aনায়ােস সমুd পার হoয়া যায়। ঐrপ
মানুেষর "asাভািবক" সভয্তার ফেলi anঃপুেরর সৃি । পৃিথবীর aসভয্
জাতীরা adর্-uল aবsায় থােক। iিতহােস জানা যায়, পূেবর্র aসভয্
িbটেনরা adর্নg থািকত। ঐ adর্নg aবsার পূেবর্র গায় রঙ মািখত! kেম
সভয্ হiয়া তাহারা েপাষাক বয্বহার কিরেত িশিখয়ােছ।
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eখন সভয্তািভমািননী (civilized) iuেরাপীয়া eবং bাhসমােজর
ভgীগণ মুখ বয্িতত সbর্ আবৃত কিরয়া হােট মােঠ বািহর হন। আর aনয্ানয্
েদেশর মুসলমােনরা (ঘেরর বািহর হiবার সময়) মিহলােদর মুেখর uপর
আরo eকখn বstাবরন (েবারকা) িদয়া ঐ a াবরণেক সmূণর্ unত
(perfect) কিরয়ােছন। যঁাহারা েবারকা বয্বহার কেরন না, তঁাহারা aবgnেন
মুখ ঢােকন।
েকহ েকহ েবারকা ভারী বিলয়া আপিt কেরন। িকnt তুলনায় েদখা
িগয়ােছ iংেরজ মিহলােদর pকাn হয্াট aেপkা আমােদর েবারকা aিধক
ভারী নেহ।
পদর্া aেথর্ ত আমরা বুিঝ েগাপন করা বা হoয়া, শরীর ঢাকা iতয্ািদেকবল anঃপুেরর চাির-pাচীেরর িভতর থাকা নেহ। eবং ভালমেত শরীর
আবৃত না করােকi " েব-পদর্া" বিল। যঁাহারা ঘেরর িভতর চাকরেদর সmুেখ
adর্নg aবsায় থােকন, তঁাহােদর aেপkা যঁাহারা ভালমেত েপাষাক পিরয়া
মােঠ বাজাের বািহর হন, তাহােদর পদর্া েবশী রkা পায়।
বতর্মান যুেগ iuেরাপীয় ভgীগণ সভয্তার চরম সীমায় uিঠয়ােছন;
তঁাহােদর পদর্া নাi েক বেল? তঁাহােদর শয়নকেk, eমনিক বিসবার ঘেরo
েকহ িবনা aনুমিতেত pেবশ কেরন না। e pথা িক েদাষণীয়? aবশয্ নেহ।
িকnt eেদেশর েয ভgীরা িবলাতী সভয্তার aনুকরণ কিরেত যাiয়া পদর্া
ছািড়য়ােছন, তঁাহােদর না আেছ iuেরাপীয়েদর মত শয়নকেkর sাতntয্
(bedroom privacy) না আেছ আমােদর মত েবারকা!
eমন পিবt aবেরাধ- pথােক িযিন "জঘনয্" বেলন, তঁাহার কথার ভাব
আমরা বুিঝেত akম। সভয্তা (civilization)i জগেত পদর্া বৃিd
কিরেতেছ! েযমন পূেবর্র েলােক িচিঠপt েকবল ভঁাজ কিরয়া পাঠাiত, eখন
সভয্ (civilized) েলােক িচিঠর uপর েলফাফার আবরণ েদন। চাষারা
ভােতর থালা ঢােক না; aেপkাকৃত সভয্ েলােক খাদয্সামgীর িতন চাির পাt
eকখানা বড় থালায় (tray-েত) রািখয়া uপের eকটা "খানেপাষ" বা
"সরেপাষ" ঢাকা েদন; যঁাহারা আরo েবশী সভয্ তঁাহােদর খাদয্ বstর
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pেতয্ক পােtর sতnt আবরণ থােক। eirপ আরo aেনক uদাহরণ েদoয়া
যাiেত পাের, েযমন েটিবেলর আবরণ, িবছানার চাদর, বািলেশর oয়াড়
iতয্ািদ।
আিজকািল েয সকল ভgী নgপেদ েবড়াiয়া থােকন, তঁাহােদরi আtীয়া
সুিশিkতা (enlightened) ভgীগণ আবার সভয্তার পিরচায়ক েমাজা
জুতার িভতর পদযুগল আবৃত কেরন। kেম হাত ঢািকবার জনয্ দsানার সৃি
হiয়ােছ। তেবi েদখা যায়- সভয্তার (civilization-eর)সিহত aবেরাধ
pথার িবেরাধ নাi।
তেব সকল িনয়েমরi eকটা সীমা আেছ। eেদেশ আমােদর aবেরাধpথাটা েবশী কেঠার হiয়া পিড়য়ােছ। েযমন aিববািহতা বািলকাগণ
stীেলােকর সিহতo পদর্া কিরেত বাধয্ থােকন! কখন েকান pিতেবিশনী
আিসয়া uপিsত হiেব ei ভেয় নবম বষর্ীয়া বািলকা pা েণ বািহর হয় না।
ei ভােব সবর্দা গৃহেকােণ বিnনী থাকায় তাহােদর sাsয্ ভ হয়। িdতীয়তঃ
তাহােদর সুিশkার বয্াঘাত হয়। েযেহতু খুব ঘিন সmকর্ীয়া আtীয়া বয্তীত
তাহারা aনয্ কাহােকo েদিখেত পায় না, তেব িশিখেব কাহার িনকট?
নববধূেদর aনয্ায় পদর্ার uেlখেযাগয্। তঁাহারা িববােহর পর pথম di চাির
মাস েকবল "জড় পুtিলকা" সািজয়া থািকেত বাধয্ হন! erপ কৃিtম an o
েবাবা হiয়া থাকায় েকমন aসুিবধা েভাগ কিরেত হয়, তাহা েয সশরীের
েভাগ কের, েসi জােন!! কিথত আেছ, েকান যntণা নীরেব সহয্
কিরয়ািছেলন! তৃতীয় িদবস "েচৗথী" o sােনর সময় aনয্ stীেলােকরা তঁাহার
পৃে র kত েদিখয়া dঃিখত হiয়ািছল! আিজকািল বৃdাগণ খুব pশংসার
সিহত ঐ বধূিটর uপমা িদয়া থােকন! েবাধ হয় বৃি কটা খুব িবষাk িছল
না!
যাহা হuক ঐ সকল কৃিtম পদর্া কম (moderate) কিরেত হiেব।
aেনক পিরবাের মিহলাগণ ঘিন কুটুm বয্তীত aপর কাহারo বাঢী যাতায়াত
কেরন না। iহােত পঁাচ রকেমর stীেলােকর সিহত েদখা সাkাৎ হiেত পাের
না বিলয়া তঁাহারা eকবাের কূপমnুক হiয়া থােকন। anঃপুিরকােদর
পরsর েদখা না বৃিd হoয়া বা নীয়। পুrেষরা েযমন সকল ে ণীর
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েলােকর সিহত আলাপ কিরয়া থােকন, আমােদরo তdrপ করা uিচত। aবশয্
যঁাহািদগেক আমরা ভd- িশ বিলয়া জািন, েকবল তঁাহােদর সে িমিশেব, তঁাহারা েয েকান ধমর্াবলিmনী (িয়hদী, নাসারা, বুৎপরs বা যা'i) হuন, kিত
নাi। ei েয "গেয়র মজহব" িবিম stীেলােকর সিহত পদর্া করা হয়, iহা
ছািড়েত হiেব। আমােদর ধমর্ ত ভ pবণ নেহ, তেব aনয্ ধমর্াবলিmনী
stীেলােকর সে েদখা হiেল ধমর্ ন হiেব, erপ আশ ার কারণ িক?
আমরা aনয্ায় পদর্া ছািড়য়া আবশয্কীয় পদর্া রািখব। pেয়াজন হiেল
aবgnন (oরেফ েবারকা) সহ মােঠ েবড়াiেত আমােদর আপিt নাi।
sােsয্র unিতর জনয্ ৈশলিবহাের বািহর হiেলo েবারকা সে থািকেত
পাের। েবারকা পিরয়া চলােফরার েকান aসুিবধা হয় না। তেব েস জনয্
সামানয্ রকেমর eকটু aভয্াস (practice) চাi; িবনা aভয্ােস েকান
কাজটা হয়?
িশkার aভােব আমরা sাধীনতা লােভর aনুপযুk হiয়ািছ। aেযাগয্
হiয়ািছ বিলয়া sাধীনতা হারাiয়ািছ। aদূরদশর্ী পুrেষরা kুd sাথর্ রkার
জনয্ eতিদন আমািদগেক িশkা হiেত বি ত রািখেতন। eখন দূরদশর্ী
াতাগণ বুিঝেত পািরয়ােছন েয iহােত তঁাহােদর kিত o aবনিত হiেতেছ।
তাi তঁাহারা জািগয়া uিঠেত o uঠাiেত বয্s হiয়ােছন। আিম iতঃপূেবর্রo
বিলয়ািছ েয "নর o নারী uভেয় িমিলেয় eকi বst হয়। তাi eকিটেক
ছািড়য়া aপরিট সmূণর্ unিত লাভ কিরেত পািরেব না" eখনo তাহাi বিল।
eবং আবশয্ক হiেল ঐ কথা শতবার বিলব।
eখন াতােদর সমীেপ িনেবদন ei- তঁাহারা েয টাকার াd কিরয়া
কনয্ােক জড় sণর্ মুkার aল াের সিjত কেরন, ঐ টাকা dারা তাহািদগেক
jান- ভূষেণ aলকৃতা কিরেত েচ া কিরেবন। eকখানা jানগভর্ পুsক পােঠ
েয aিনবর্চনীয় সুখ লাভ হয়, দশখানা aল ার পিরেল তাহার শতাংেশর
eকাংেশর eকাংশ সুখo পাoয়া যায় না। aতeত শরীর- েশাভন aল ার
ছািড়য়া jান-ভূষণ লােভর জনয্ ললনােদর আgহ বৃিd হoয়া বা নীয়। e
aমূলয্ aল ার:
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“েচাের নািহ িনেত পাের কিরয়া হরণ,
jািত নািহ িনেত পাের কিরয়া বnন,
দান ৈকেল kয় নািহ কয় কদাচন,
e কারেণ বেল েলােক িবদয্া মহাধন।”
আিম আেরা di চাির পংিk বাড়াiয়া বিল:
aনেল না পাের iহা কিরেত দহন,
সিলেল না পাের iহা কিরেত মগন,
aনn akয় iহা aমূলয্ রতন,-ei ভূষা সংে থােক যাবত জীবন!

তাi বিল aল ােরর টাকা dারা “েজনানা sুেলর” আেয়াজন করা হuক।
িকnt ভgীগণ েয sুল লােভর জনয্ সহেজ গহনা তয্াগ কিরেবন, erপ ভরসা
হয় না। dঃেখর কথা িক বিলব,- আমার ভgীিদগেক েবাধ হয় eক pকার
গৃহ- সামgীর মেধয্ গণনা করা হয়! তাi েটিবলটা েযমন ফুল পাতা িদয়া
সাজান হয়; জানালার পদর্াটা েযমন ফুেলর মালা, পুিঁ তর মালা বা তdrপ
aনয্ িকছু dারা সাজান হয়, েসirপ গৃিহণী আপন পুt- বধূিটেকo eকরািশ
aল ার dারা সাজান আবশয্ক েবাধ কিরয়া থােকন! সময় সময় াতাগণ
আমািদগেক "েসাণা-rপা রািখবার sm (stand) িবেশষ" বিলয়া িবdrপ
কিরেতo ছােড়ন না! িকnt "েচারা না েন ধরম কািহনী"!
যাহা হuক, পদর্া িকnt িশkার পেথ কঁাটা হiয়া দঁাড়ায় নাi। eখন
আমােদর িশkিয়tীর aভাব আেছ। ei aভাবিট পূরণ হiেল eবং sতnt
sুল কেলজ হiেল যথািবিধ পদর্া রkা কিরয়াo ucিশkা লাভ হiেত পাের।
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pেয়াজনীয় পদর্া কম কিরয়া েকান মুসলমানi েবাধ হয় িশkােkেt agসর
হiেবন না।25
আশা কির, eখন আমােদর ucিশkা-pাpা ভgীগণ বুিঝেত পািরয়ােছন
েয েবারকা িজিনসটা েমােটর uপর মn নেহ।
নবনূর
ৈবশাখ 1311

25

ei সnভর্িট িলিখত হiবার পর বtর্মান েছাটলাট Sir Andrew Fraser eর “The
purdah of ignorance” শীষর্ক বkতার aংশিবেশষ দৃি েগাচর হiল। িতিন বিলয়ােছন“Let the efforts of educationists be first directed to be instruction of our
girls within the purdah, and let women begin to exercise her chastening
influence on society in spite of the system of seclusion, which only
time can modify and violent efforts to shake which can only arouse
opposition to female education, instead of doing any immediate
practical good in the direction, of emancipation of women. (গত 8i মােcর্র
“Telegraph” হiেত udৃত হiল।)
আমােদর মেতর সিহত েছালাট বাহাdেরর মেতর িক আ যর্য্ সাদৃশয্ েদখা যায়।
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গৃহ
গৃহ বিলেল eকটা আরাম িবরােমর শািn-িনেকতন বুঝায়-েযখােন
িদবােশেষ গৃহী কmর্kাn াn aবsায় িফিরেয় আিসয়া িব াম কিরেত পাের।
গৃহ গৃহীেক েরৗd বৃি িহম হiেত রkা কের। প পkীেদরo গৃহ আেছ।
তাহারাo s s গৃেহ আপনােক িনরাপদ মেন কের। iংরাজ কিব মেনর
আেবেগ গািহয়ােছন:
“Home, sweet home;
There is no place like home.
Sweet sweet home.”
িপপাসা না থািকেল জল েযমন uপােদয় েবাধ হয় না, সmবতঃ েসirপ
গৃহ ছািড়য়া কতকিদন িবেদেশ না থািকেল গৃহসুখ িম েবাধ হয় না। িবরহ না
হiেল িমলেন সুখ নাi। পুrেষরা যিদo সবর্বদা িবেদেশ যায় না, তবু সমs
িদন বািহের সংসারেkেt থািকয়া aপরােh গৃেহ িফিরয়া আিসবার জনয্
uৎসুক হয়-বাড়ী আিসেল েযন হঁাফ ছািড়য়া বঁােচ।
আবাস িবে ষণ কিরেল di aংশ েদখা যায়--eক aংশ আ য়sান,
aপরাংশ পািরবািরক জীবন (aথর্াৎ Home) গৃহরচনা sাভািবক; িবহগ
িবহগী পরsের িমিলয়া নীড় িনmর্াণ কের, শৃগােলরo বাসেযাগয্ গtর্ pstত
হয়। ঐ িনলয় o গtর্েক আলয় বলা যাiেত পাের, িকnt তাহা pকৃত গৃহ নয়।
েস যাহা হuক,--প েদর গৃহ আেছ িক না e sেল তাহা আেলাচয্ নয়।
eখন আমােদর গৃহ সmেn di eকিট কথা বিলেত চাi। আমােদর
সামািজক aবsার pিত দৃি পাত কিরেল েদিখ, aিধকাংশ ভারত নারী
গৃহসুেখ বি তা। যাহারা aপেরর aধীেন থােক, aিভভাবেকর বাটীেক আপন
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ভবন মেন কিরেত যাহােদর aিধকার নাi, গৃহ তাহােদর িনকট কারাগার
তুলয্ েবাধ হয়। পািরবািরক জীবেন েয সুখী নেহ, েয িনেজেক পিরবােরর
eকজন গণয্ (member) বিলয়া মেন কিরেত সাহসী নেহ, তাহার িনকট
গৃহ শািn িনেকতন েবাধ হiেত পাের না। কুমারী, সধবা, িবধবা--সকল
ে ণীর aবলার aবsানi েশাচনীয়। pমাণ srপ কেয়কিট anঃপুেরর eকটু
eকটু নমুনা িদেতিছ। erেপ anঃপুেরর পদর্া uঠাiয়া িভতেরর দৃশয্
েদখাiেল আমার াতৃগণ aতয্n বয্িথত হiেবন, সেnহ নাi। িকnt িক
কির-নালীঘায় ast িচিকৎসার eকাn pেয়াজন! iহােত েরাগীর aতীব যntণা
হiেলo তাহা েরাগীর সহয্ করা uিচত। uপেরর চmর্াবরণ খািনকটা না
কািটেল িভতেরর kত েদখাiব িকrেপ? তাi াতােদর িনকট anঃপুেরর
েকান েকান aংেশর পদর্া তুিলবার জনয্ aনুমিত pাথর্না কির।
আিম iহা বিল না, েয আমােদর সমােজর gণ েমােটi নাi। gণ aেনক
আেছ, েদাষo িবsর আেছ। মেন কrন, eকজেনর eক হাত ভাল আেছ,
aনয্ হােত নালীঘা হiয়ােছ। eক হাত ভাল আেছ বিলয়া িক aনয্ হােতর
িচিকৎসা করা uিচত নেহ? িচিকৎসা কিরেত হiেল েরােগর িবsািরত িববরণ
pকাশ করা আবশয্ক।
aদয্ আমরা সমাজ-aে র kত sেলর আেলাচনা কিরব। সমােজর সুsয্
aংশ িনি n থাকুক। আমােদর সমােজ aেনক সুখী পিরবার আেছন,
তঁাহােদর িবষয় আমােদর আেলাচয্ নেহ। তঁাহারা সুেখ শািnেত ঘুমাiেত
থাকুন। আসুন পািঠকা! আমরা েলৗহpাচীর-েবি ত anঃপুেরর িনভৃত
কkgিল পিরদশর্ন িকর।
1। বিলয়ািছ ত কখন িবেদেশ না েগেল গৃহ-আগমন সুখ aনুভব করা
যায়। আমরা eকবার (েবহাের) জামালপুেরর িনকটবtর্ী েকান সহের
েবড়াiেত িগয়ািছলাম। েসখােন আমােদর জৈনক বnুর বাড়ী আেছ। েস
বাটীর পুrেষর সিহত আমােদর আtীয় পুrষেদর বnুt আেছ বিলয়া
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শরাফত26 uিকেলর বাড়ীর stীেলাকিদগেক েদিখেত আমােদর আgহ হয়।
েদিখলাম, মিহলাকয়িট aিতশয় শাn িশ িম ভািষণী, যিদo কূপম ূক!
তঁাহারা আমােদর যেথািচত aভয্থর্না কিরেলন। েসখােন শরাফেতর পtী
হিসনা, ভgী জিমলা, জিমলার কনয্া o পুtবধু pভৃিত uপিsত িছেলন।
aতঃপর জিমলােক যখন আমােদর বাসায় যাiেত aনুেরাধ কিরলাম, তখন
িতিন বিলেলন েয তঁাহারা েকান কােল বাড়ীর বািহর হন না, iহাi তঁাহােদর
বংশেগৗরব! কখনo েঘাড়ার গাড়ী বা aনয্ েকান যানবাহেন আেরাহণ কেরন
নাi। িশিবকা আেরাহেণর কথায় হঁয্া িক না বিলয়ািছেলন, তাহা আমার িঠক
মেন নাi! আিম সিবsেয় বিললাম, তেব আপনারা িববাহ কিরয়া রবাড়ী
যান িকrেপ? আপনার াতৃবধু আিসেলন িক কিরয়া? জিমলা utর িদেলন,
iিন আমােদর আtীয়-কনয্া-e পাড়ায় েকবল আমােদরi েগা ীর বাড়ী
পাশাপািশ েদিখেব।” ei বিলয়া িতিন আমােক aনয্ eকটা ঘের লiয়া িগয়া
বিলেলন, ei আমার কনয্ার বাড়ী; eখন আমার বাড়ী চল।” িতিন আমােক
eকটা apশs গিলর (iহার eকিদেক ঘরবাড়ী, aনয্িদেক uc pাচীর)
িভতর িদয়া ঘুরাiয়া িফরাiয়া লiয়া েগেলন। তঁাহার সকলgিল কk
েদখাiেলন। কkgিল “aসুযয্র্ sশয্” বিলয়া েবাধ হiল। aতঃপর eকিট
dার খুিলেল েদিখলাম aপরিদেক হিসনার পুtবধু আেছ!--জিমলা বিলেলন,
“েদিখেল, ei dােরর oপাে র্ আমার ভাi eর বাড়ী, e পাে র্ আমার বাড়ী।
o কেk বধূ থােকন বিলয়া e dারিট বn রািখ। আমােদর সoয়ারীর দরকার
হয় না েকন, তাহা eখন বুিলেল?” ঐrেপ সকল বাড়ীi pদিkণ করা যায়।
সমs মহাlাটা পযর্য্টন করা আমার aিভেpত না থাকায় আমরা গৃহতুলয্
বাসায় িফিরয়া আিসলাম। জিমলা বিলয়ােছন, িতিন শী i মkা শরীফ
যাiেবন,--e পাপেদেশ তঁাহার আর থািকবার icা নাi! আমরা আশা কির,
িতিন মkা শরীফ হiেত িফিরয়া আিসেল gহ-আগমন সুখটা aনুভব
কিরেবন।

e pবেn uিlিখত বয্িkেদর নামgিল কিlত। বণর্নার সুিবধার িনিমt erপ নাম েদoয়া
হiেলা।

26

bdnews24.com

71 | gwZP‚i pথম খ

পািঠকা িক মেন কেরন েয হিসনা বা জিমলা গৃেহ আেছন? aবশয্ না;
েকবল চাির pাচীেরর িভতর থািকেলi গৃেহ থাকা হয় না। eেদেশ
বাসরঘরেক “েকাhবর” বেল, িকnt “কবর” বলা uিচত!! বাড়ীখানা ত
শরাফেতর, েসখােন েযমন eক পাল ছাগল আেছ, হংস কুkটু আেছ,
েসirপ eকদল stীেলাকo আেছন! aথবা stীেলাকেদর “বিnনী” বলা
যাiেত পাের! েযেহতু তঁাহােদর পািরবািরক জীবন নাi! আপনার িনেজর
বাড়ীর কথা মেন কrন! তাহা হiের হিসনার aবsা বুিঝেবন।
2। aেনক পিরবােরর গৃিহণীেদর সmেn erপ বলা যাiেত পাের“বাহার িময়া হফত হাজারী, ঘরেমঁ িবিব কাহাৎ িক মারী।” aথর্াৎ, বািহের ত
যেথ জঁাকজমক-েযন sামী সাতহাজার েসনার aিধনায়ক; আর anঃপুের
গৃিহণী dিভর্k pপীিড়তা!! বািহের ৈবঠকখানা আেছ, আsাবল আেছ-aেনক
িকছু আেছ, আর িভতের গৃিহণীর নমােজর uপযুk sান নাi!
3। eখন আমরা anঃপুেরর kতsল েদখাiব। সাধারণতঃ পিরবােরর
pধান পুrষিট মেন কেরন গৃহখানা েকবল “আমার বাটী”-পিরবারs aনয্ানয্
েলােকরা তঁাহার আি তা।27 মালদেহ কেয়কবার আমরা eকজেনর বাটীেত
যাতায়াত কিরয়ািছ। গৃহsামী কিলেমর stীেক আমরা কখনo pফুlমুখী েদিখ
নাi। তঁাহার mান মুখখািন নীরেব আমােদর আnিরক সহানুভিু ত আকষর্ণ
কিরত। iহার কারণ ei--কয় বৎসর aতীত হiল, কিলম sীয়
ভায়রাভাiেয়র সিহত িববাদ কিরয়ােছন; তাহার ফেল কিলেমর পtী sীয়
ভgীর সিহত েদখা কিরেত পান না! িতিন eতটুকু kমতা pকাশ কিরয়া
বিলেত পাের না, “আমার ভgী আমার িনকট aবশয্ আিসেবন।” হায়! বাটী
েয কিলেমর! িতিন যাহােক icা আিসেত িদেবন, যাহােক icা আিসেত

েকান িবেশষ বয্িk বা িবেশষ েকান ঘটনা আমােদর লkয্ নেহ। eিদক oিদককার সতয্
ঘটনাসমূহ হiেত uপকরণ সংgহ কিরয়া eকটা সাধারণ িচt aি ত হiল মাত। iহােত েকান
নদীর eকধাের নবমুকিু লত আmকানন, aনয্ তীের (আেমিরকার) নােয়গারা ফল্সeর তটিsত
নীহারাবৃত পtহীন তrরািজ েদিখয়া েকহ িচtকরেক আনাড়ী মেন কিরেবন না,--েযেহতু নদী,
আmকানন, তুষারাবৃত তr—e সবi সতয্।
27
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িদেব না! আবার oিদেক o বাটীখানা সিলেমর! েসখােন কিলেমর পtীর
pেবশ িনেষধ!
বলা বাhলয্ কিলেমর stীর an, বst বা aল ােরর aভাব নাi। বিল,
aল ার িক িপতৃমাতৃহীনা aবলার eকমাt ভgীর িবেcদ-যntণা ভুলাiেত
পাের? িনলাম, িতিন সপtী-কnক হiেতo িবমুk নেহন! erপ aবsায়
তঁাহার িনকট গৃহ িক শািnিনেকতন (Sweet home বিলয়া েবাধ হয়? িতিন
িক িনভৃেত নীরেব দীঘর্িন াস েফিলয়া ভােবন না, “আমার মত হতভাগী
িনরা য়া আর নাi।”
4। eকsেল di াতায় কলহ হiল-মেন কrন, বড় ভাiিটর নাম
“হাম”, েছাট ভাiিটর নাম “সাম”। াতার সিহত িববাদ কিরয়া হাম sীয়
কনয্ােক বিলেলন, “হািমদা! তুিম যতিদন আমার বাটীেত আছ, ততিদন
েজােবদােক (সােমর কনয্া) পt িলিখেত পাiেব না।” িপতৃ-আেদশ aবশয্i
িশেরাধাযর্য্। িকnt হািমদা আৈশশব েয িপতৃবয্তনয়ােক ভালবািসয়ােছ,
তাহােক হঠাৎ ভুিলয়া যাoয়া তাহার পেk সহজ নেহ। যntণায় তাহার hদয়
িবদীণর্ হiেত লািগল।--েয diিট বািলকার ৈশশেবর ধূলােখলার sৃিত
uভেয়র জীবেন িবজিড়ত রিহয়ােছ-দূের থািকয়াo যাহারা পtসূেt eকt
gিথতা িছল, আজ েসi eকবৃেnর কুসমু diিটেক িবিcn কিরয়া হাম
গৃহsামীেtর পিরচয় িদেলন! diিট aসহায়া akমা বািলকার েকামল hদয়
দিলত o চূনির্ বচূণর্ কিরয়া গৃহsামী sীয় kমতা pকাশ কিরেলন!! বলা
বাhলয্, েজােবদাo হািমদােক পt িলিখেত akম! যিদ তাহারা েকান pকাের
পরsরেক িচিঠ পাঠায়-তেব হািমদার পt সাম আটক (Intercept) কেরন,
েজােবদার পt হােমর কবেল পিড়য়া মারা যায়!! বািলকাdেয়র rd-ar,
hদয়িবদারী দীঘর্িন াস যবিনকার anরােলi িবলীন হয়! না যায়, আiন
aনুসাের 18 (িকmা 22) বষর্ীয়া কনয্ার িচিঠপt আটক (Intercept)
কিরেত িপতা aিধকারী নেহন। েস আiন িকnt anঃপুের pেবশ কিরেত পায়
না! কিব েবশ বিলয়ােছন:
“েতামরা বিসয়া থাক ধরা pাnভােগ,
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ধু ভালবাস। জান না বািহের িবে
গরেজ সংসার”-তাiত; আiন আেছ, থাকুক, তাহােত হািমদা বা েজােবদার লাভ িক?
ঐrপ কত পt েদবর ভাসুর pভৃিত কtৃক
র্ aবrd (Intercepted) হয়, েক
তাহার সংখয্া কের? িবধবা াতৃবধুিট sীয় াতা ভিগনীর িচিঠপt লiয়া
েকানমেত কালেkপ কেরন-যিদ আ য়দাতা েদবরিট িবরk হন, তেব আর
তঁাহার াতা ভgীর পt পাiবার uপায় নাi! aসহায়া anঃপুিরকািদগেক
ঈ র বয্তীত আর েক সাহাযয্ কিরেব?
5। আমরা রমাসুnরীেক aেনকিদন হiেত জািন। িতিন িবধবা; সnান
সnিতo নাi। তঁাহার sামীর pভূত সmিt আেছ, di চািরিট পাকা বাড়ীo
আেছ। তঁাহার েদবর eখন েস সকল সmিtর aধী র| েদবরিট িকnt রমােক
eকমুঠা an eবং আ য়দােনo কুি ত। আমরা বিললাম, “iিন হয়ত েদবরপtীর সিহত েকঁাদল কেরন।” e কথার utের eকজন (িযিন রমােক
14/15 বৎসর হiেত জােনন) বিলেলন, “রমা সব কিরেত জােন, েকবল
েকঁাদল জােন না। রমা েবশ জােন, িক কিরয়া পরেক আপন কিরেত হয়;
েকবল আপনােক পর কিরেত জােন না।”
“eতgণ সেtto েদবেরর বাড়ী থািকেত পান না েকন?”
“কপােলর েদাষ!”
হায় aসহায়া aবলা! েতামরা িনেজর েদাষেক “কপােলর” েদাষ বল
বেট, িকnt ভুিগবার েবলা েতামরাi sকীয় কmর্ফল ভুিগেত থাক!। েতামােদর
েদাষ মূখর্তা, akমতা, dbর্লতা iতয্ািদ। রমাসুnরী বিলেলন, “েবঁেচ
থাকেত বাধয্ ব’েল েবঁেচ আিছ; েখেত হয় ব’েল খাi-আমােদর েসi
সহমরণpথাi েবশ িছল! গবণর্েমn সহমরণ-pথা তুেল িদেয় িবধবার যntণা
বৃিd কেরেছন!” ঈ র িক রমার কথাgিল িনেত পান না? িতিন েকমন
দয়াময়?
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6। আমরা eকিট রাজবাটী েদিখেত িগয়ািছলাম। aবশয্ রাজার
aনুপিsিত সময় যাoয়া হiয়ািছল। িতিন uপািধpাp রাজা-রােজয্র বািষর্ক
আয় pায় 5,00,000 টাকা।
বাড়ীখািন কিব-বিণর্ত aমরাবতীর নয্ায় মেনাহর। ৈবঠকখানা িবিবধ
মূলয্বান সাজসjায় ঝলমল কিরেতেছ; eিদেক েসিদেক 5/7 খানা রজতআসন শূনয্ hদেয় রাজােক আhান কিরেতেছ! eক েকাণ হiেত রিবর eকটু
kীণরি eকিট দপর্েণ পিড়য়ািছল; তাহার pিতর ী চািরিদেক েবlুেরর
ঝােড় pিতভাত হiয়া eক aিভনব আেলাকরাজয্ রচনা কিরয়া েফিলয়ােছ!
eক কেk রাজার েরৗপয্িনিmর্ত পযর্য্ খানা মশারী o শযয্ায় পিরেশািভত
হiয়া pবাসী রাজার aেপkা কিরেতেছ। পািঠকা হয়ত বিলেবন, “খাটখানা
রাণী বয্বহার কেরন না েকন?” তাহা হiেল সমাগত েলােকরাo লk টাকার
পযর্য্ খানা েদিখেত পাiত না েয! বিহbর্াটী পিরদশর্ন কিরয়া আমরা রাণীর
মহেল েগলাম।
রাণীর ঘর কয়খানােতo েটিবল, িটপাi, েচয়ার iতয্ািদ সাজসjা আেছ।
িকnt তাহার uপর ধূলার sর পিড়য়ােছ। রাজা েকান কােল eসব কেk
পদাপর্ণ কেরন বিলয়া েবাধ হiল না। রাণীর শযয্াপাে র্ কেয়কখানা বা ালা
পুsক eেলােমেলাভােব ছড়ান রিহয়ােছ।
রাণীেক েদিখয়া আিম হতাশ হiলাম। কারণ ৈবঠকখানা েদিখয়া আিম
রাণীর েযrপ মূিtর্ কlনা কিরয়ািছলাম, e মূিtর্ তাহার সmূণর্ িবপরীত।
িতিন পরমা সুnরী (16/17 বৎসেরর) বািলকা-পিরধােন সামানয্ লালেপেড়
িবলািত ধুিত; aল ার বিলেত হােত িতন িতন গািছ েবlুেরর চুিড়, মাথায়
rk েকেশর জটা--aনুমান পেনর িদন হiেত ৈতেলর সিহত চুলgিলর
সাkাৎ হয় নাi, মুখখািন eমনi কrণ ভােব পূণর্ েয রাণীেক মূিtর্মতী
“িবষাদ” বিলেল aতুয্িk হয় না। aেনেকর মেত চkু মেনর দপর্ণ srপ|
রাণীর নয়ন d’িটেত িক িক hদয়িবদারক ভাব িছল, তাহা আিম বণর্না কিরেত
akম।
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রাজা সbর্দা িবেদেশ,--েবশীর ভােগ কিলকাতায় থােকন। েসখােন
তঁাহার apরা, িবদয্াধরীর aভাব হয় না, eখােন রাণী েবচারী িচরিবরিহণী!!
বাড়ীেত দাস দাসী, ঠাকুর েদবতা, পুেরািহত iতয্ািদ সবi আেছ; আনn
েকালাহলo যেথ আেছ, েকবল রাণীর hদেয় আনn নাi! গৃহখানা তঁাহার
িনকট কারাগার srপ েবাধ হiেতেছ। রাণী েযন eকদল দাসীসহ িনjর্ন
কারাবাসদ েভাগ কিরেতেছন!! আমােদর স ী eকিট মিহলা জনািnেক
বিলেলন, “eমন চমৎকার বাড়ী, আর ঘের eমন পরী যঁার, িতিন িক সুেখ
িবেদেশ থােকন!”
রাণী বা ালা েবশ জােনন; িতিন েকবল বi পিড়য়া dbর্হ সময় কাটান।
িতিন--িমতভািষণী, েবশী িকছু বিলেলন না, িকnt েয di eকিট কথা
বিলেলন, তাহা aিত চমৎকার। আমােদর eকিট বষর্ীয়সী সি নী বিলেলন,
“তুিম রাজার রাণী, েতামার e েবশ েকন? eস আিম চুল েবঁেধ িদi।” রাণী
utর িদেলন, “জািন না িক পােপ রাণী হেয়িছ!” িঠক কথা! aথচ েলােক
ei রাণীর পদ েকমন বা নীয় েবাধ কের!
anঃপুেরর ঐ সকল kতেক নালীঘা না বিলয়া আর িক বিলব? e
েরােগর িক ঔষধ নাi? িবধবা ত সহমরণ-আকাkা কের; সধবা িক কিরেব?
7। “মহmদীয় আiন” aনুসাের আমরা িপতার সmিtর utরািধকািরণী
হi--আমােদর বাড়ী”o হয়। িকnt তাহা হiেল িক হয়,--বাড়ীর pকৃত কtর্া
sামী, পুt, জামাতা, েদবর iতয্ািদ হন। তঁাহার aভােব বড় আমলা বা
নােয়বিট বাড়ীর মালীক! গৃহকtীিট ঐ নােয়েবর kীড়াপুতল
ু মাt। নােয়ব
কtর্ীেক যাহা বুঝায়, aেবাধ িনরkর কtর্ী তাহাi বুেঝন।
গৃহকtর্ী েমাhেসনা sীয় জামাতার সিহত কলহ কিরয়া di eক িদেনর
জনয্ েকান দূর সmকর্ীয় েদবর কােসেমর বাড়ী যান। e বাড়ীখানা
েমাhেসনার ৈপতৃক সmিt-সুতরাং iহা তাহার eকাn “আপন” বst। কtর্ীর
eকমাt dিহতাo মারা িগয়ােছন; তবু জামাতােক (di চািরজন েদৗিহtী
iতয্ািদ সহ) বাড়ীেত রািখয়ােছন। erপ sেল জামাতা জামালেক শা ড়ীর
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আি ত বলা যাiেত পাের। িকnt তামাসা েদখুন, েমাhেসনা গৃেহ িফিরয়া
আিসেল, dারবান তঁাহােক জানাiল, e বাড়ীেত তঁাহার pেবশ িনেষধ। িতিন
aতয্n kুdা হiয়া বিলেলন-“িক? আমার বাড়ীেত আমারi pেবশ িনেষধ?
পদর্া কর, আিম (িশিবকা হiেত) নািমব।
dারবান--পদর্া কিরেত পাির না, মািলেকর hকুম নাi।
কtর্ী--েক েতার মািলক? eকমাt মািলক ত আিম।

dারবান−েব-আদবী মাফ হuক; hজুর িক আমােক তঁাহার পয়জার
হiেত রkা কিরেত পােরন ? hজুর ত পদর্ায় থােকন, আমরা জামাল
িময়ঁােকi জািন। আপিন মািলক, তাহা ত dিনয়া জােন,--িকnt আমার pিত
দয়া কিরয়া আপিন িফিরয়া যান। আপিন eখােন নািমেল েগালােমর uপর
জুলমু হেব। hজুেররo aপমান হoয়ার সmাবনা।
যাহা হuক, hজুর িফিরয়া েগেলন!! িতিন কােসমেক িজjাসা কিরেলন,
“eমন িক েকান আiন নাi, যাহার dারা আমার বাড়ী আিম দখল কিরেত
পাির?” কােসম বিলেলন, “আেছ। আপিন নািলশ কrন, আমরা সাহাযয্
কিরব।” oিদেক জামাল ei নািলেশর িবষয় জািনেত পািরয়া কােসেমর
িনকট আিসেলন। সিবনেয় িম ভাষায় কােসমেক বুঝাiেলন, “আজ আপিন
যিদ আমার শা ড়ীর সাহাযয্ কেরন, তেব ত anঃপুিরকােদর p য় েদoয়া
হয়। যিদ কখন আপনার erপ িবপদ ঘেট তেব েকহ আপনার পিরবােরর
stীেলাকেদর সাহাযয্ কিরেব, আপিন িক তাহা পসn কিরেবন? ভািবয়া
েদখুন, erপ হoয়া িক ভাল ? িমছািমিছ শtrতা পাতাiেবন েকন?”
কােসম anঃপুের আিসয়া েমাহেসনােক বুঝাiেলন েয, মামলা
েমাকdমায় aেনক েহ াম; oসব েগালমাল না করাi ভাল! aভািগনী
েkােধ, aিভমােন নীরেব দg হiেত থািকেলন!!
ঐrপ আরo কত uদাহরণ েদoয়া যাiেত পাের। খিদজা pভূত সmিtর
utরািধকািরণী, তঁাহার sামী হােশম দিরd িকnt কুলীন িবdান। হােশম ছেল
েকৗশেল সমs জিমজমা আtসাৎ কিরয়া লiেবন; খিদজার হােত eক পয়সা
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নাi। খিদজার ৈপিtক বাড়ীেত বিসয়াi হােশম আর di িতনটা িববাহ (?)
কিরয়া তঁাহােক সিতনী jালায় দg কিরেত লািগেলন। erপ না কিরেল আর
kমতাশালী পুrেষর বাহাdরী িক? iহােত যিদ খিদজা সামানয্ িবরিk pকাশ
কেরন, তেব pবীণা মিহলাগণ তঁাহার hদেয় sামীভিkর aভাব েদিখয়া
িনnা কেরন, েকহ di eকটা জীণর্ পুঁিথ (মসলামসােয়েলর ব ানুবাদ)
েদখাiয়া বেলন, “sামী মাথা কািটেল ‘আh’ বিলেত নাi!” েকহ সুরেযােগ
আবৃিt কিরেলন :
“নারীর েমােসর্দ28 sামী েসতর্াজ29 জািনেবন
েমােসর্েদর সম নারী পিতেক ভিজেব!”
যাহা হuক খিদজার d:েখ সহানুভূিত কিরেব, eমন েলাকিট পযর্য্n নাi!
iহােক নরকযntণা িভn আর িক বিলব? েকান েমৗলভী বkৃতা (oয়াজ)
কিরেত যাiয়া বিলেয়ােছন, “stীেলােক েবশী gণা (েদাষ) কের; হযরত
েময়ারাজ িগয়া েদিখয়ােছন নরেক েবশীর ভােগ stীেলাক শািs পাiেতেছ!”
আমরা িকnt ei পৃিথবীেতi েদিখেতিছ-কুলকািমনীরা aসহয্ নরকযntণা
েভাগ কিরেতেছন!
8। ৈপিtক সmিtর aংশ হiেত কনয্ােক বি ত কিরবার িনিমt িক িক
জঘনয্ uপায় aবলmন করা হiয়া থােক, তাহা েক না জােন? েকান াতা
তাহা মুখ ফুিটয়া বেলন না−বিলেল aবলােক p য় েদoয়া হiেব েয!30
সুতরাং েস েশাচনীয় কথা আমািদগেকi বিলেত হiেতেছ। েকান sেল
আিফংেখার, গঁাজােখার, িনরkর, িচরেরাগী বৃd--েয েমাকdমা কিরয়া
জিমদারীর aংশ বািহর কিরেত akম eirপ েলাকেক কনয্াদান করা হয়।
28

েমােসর্দ--gr
েসতর্াজ—(েসর--তাজ) মাথার মুকুট, aথর্াৎ মুকুটতুলয্ dাsদ।
30
stীেলােকর dঃখকািহনীপূণর্ eিকট pবn eকান udুর্ সংবাদপেt pকােশর িনিমেt eেদায়া
হiয়ািছেলা। সmাদক তাহা pকাশ কিরেত সাহসী হন নাi—িলিখেলন েয, erপ pবn pকাশ
কিরেল সাধারণ পুrষসমাজ চিটেবন! সুেখর িবষয়, বা ালা কাগজgিলর যেথ সৎসাহস আেছ,
তাi রkা! নেচৎ আমােদর dঃেখর কাnা কঁািদবার uপায়o থািকত না!
29
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aথবা ভgীর dারা িববােহর পুেbর্i লা-দাবী িলখাiয়া লoয়া হয় িকmা
ভgীিদগেক িচরকুমারী রাখা হয়; eবং াতৃবধু ননদিদগেক দাসীর মত
ভােবন! আর যিদ েকান পিরবাের পুt েমােটi না থােক, েকবল ডজন, adর্
ডজন কনয্াi থােক,--তেব েজয্ া ভgীর ভাগয্বান sামীিট aবিশ শয্ািলকা
কয়িটেক িচরকুমারী রািখেত েচ া কেরন! iহাi সমােজর নালীঘা!! হায়
িপতা েমাহাmদ (দঃ)! তুিম আমােদর uপকােরর িনিমt িপতৃসmিtেত
aিধকািরণী করিয়◌াছ, িকnt েতামার সুচতুর িশষয্গণ নানা uপােয়
কুলবালােদর সbর্নাশ করেতেছ!! আহা “মহmদীয় আiন” পুsেকর মিসেরখাrেপ পুstেকi আবd থােক। টাকা যার, kমতা যার, আiন তাহারi।
আiন আমােদর নয্ায় িনরkর aবলােদর নেহ।
9। নবিবধবা েসৗদািমনী di পুt o eক কনয্াসহ াতার আলেয় আ য়
লiয়ােছন। 9/10 মাস পের তঁাহার (15 o 12 বৎসেরর) পুt diিট দশ
িদেনর িভতর মারা যায়। েসৗদািমনীর িনকট 10,000 টাকার েকাmানীর
কাগজ িছল।
েয সময় িবধবা েসৗদািমনী পুtেশােক পাগলpায় িছেলন, েসi সুেযােগ
(aথর্াৎ বালকdেয়র মৃতয্ু র eকমাস পেরi) াতা নেগnd ঐ টাকাgিল
তঁাহারi নােম গিcত রািখেত ভgীেক aনুেরাধ কিরেলন। বিলেলন,
“stীেলােকর নােম টাকা জমা থাকেল েগালমাল হেত পাের। আিম ত আর
েতামার পর নi।” ভgীর মাথা িঠক িছল না, নেগnd যাহা িলখাiেলন িতিন
তাহাi িলিখেলন। ভািবেলন, “aমন চঁাদ যিদ িগয়ােছ, তেব আর েপাড়ার
টাকা েথেক িক হেব? pিতভার িবেয় ত নেগnd িদেবi। আিম eখন ম’েল
বঁািচ।” নেগnd kেম di িতনটা কনয্াদায় হiেত মুk হiেলন। িকnt
pিতভার িববােহর জনয্ েমােটi ভােবন না। তাহার বয়স 12 বৎসর হiৈল
েসৗদািমনী তাহার িববােহর জনয্ বয্s হiেলন। িতিন যত তাড়া কেরন,
নেগnd ততi বেলন, “বর পাoয়া যায় না!”
pিতভা 15 বৎসেরর হiল−িববাহ হiল না। 10,000 টাকা িদয়া বর
পাoয়া যায় না, eকথা িক পািঠকা িব াস কেরন? pিতেবিশনীরা িনnা কের,
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aিভশাপ েদয়, “িছ িছ েকমন মামা!” বেল, তাহােত নেগেndর িক kিত হয়!
পlীgােমর িনnা aপবাদ চতুপা র্িsত শসয্েkেti িবলীন হয়। pকা
পাটেkেt বড় বড় কর লুkািয়ত থািকেত পাের, আর ঐ িনnাটুকু লুকাiেত
পািরেব না?
eখন েসৗদািমনী েদিখেলন তঁাহার sামীর কে uপািjর্ত টাকা dারা
নেগেndর aবsা ভাল হiল, কনয্ােদর িববাহ হiল--েকবল তঁাহারi eকমাt
pিতভা কুমারী রিহল। ভgী মানকুমারী বিলয়ােছন:
“কঁাদ েতারা aভািগনী। আিমo কঁািদব,
আর িকছু নািহ পাির,
ক’ েফঁাটা নয়ন বাির
ভিগনী! েতােদির তের িবজেন ঢািলব;
যখন েদিখব েচেয়
aনূঢ়া “pাচীনা েমেয়”
কপােল েযােটিন িবেয়-তখিন কঁািদব,
যখন েদিখব বালা
সিহেছ সিতিন jালা
তখিন নয়ন জেল বুক ভাসাiব;
সধবা িবধবা pায়
পরাn মািগয়া খায়-েদিখেল কঁািদয়া তার যেমের ডািকব,
e তুc e হীন pাণ
িদেত পাির বিলদান-েতােদির কলয্ােণ েবাn! িকnt িক কিরব?
কঁািদেত শকিত আেছ, কঁািদয়া মিরব।”
আিম িকnt তঁাহার সিহত eকমত হiয়া কঁািদবার সুের সুর িমলাiেত
পািরেতিছ না। আমার ভgীিট aবেশেষ সবখািন শিk েকবল “কঁািদয়া
মিরেত” বয্য় কিরেলন! বাস! ঐrপ িবজেন ar ঢািলয়া ঢািলয়াi ত আমরা
eমন aবলা হiয়া পিড়য়ািছ।
আমার ei pবn পাঠ কিরয়া াতা ভgীগণ হয়ত মেন কিরেবন েয আিম
েকবল াতৃবৃnেক িনরাকাের িপশাচrেপ aি ত কিরবার জনয্i কলম
ধিরয়ািছ। তাহা নয়। আিম ত েকাথাo াতােদর pিত কটু শb বয্বহার কির
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নাi--কাহােকo পািপ , িপশাচ, িন রু বিলয়ািছ িক ? েকবল রমণীhদেয়র
kত েদখাiয়ািছ। ঐ েয কথায় বেল, “বিলেত আপন d:খ পরিনnা হয়”,
eেkেt তাহাi হiয়ােছ--ভgীর d:খ বণর্না কিরেত াতৃিনnা হiয়া
পিড়য়ােছ।
সুেখর িবষয় আমােদর aেনক াতা erপ আেছন, যঁাহারা
stীেলাকিদগেক যেথ শািnেত গৃহসুেখ রােখন। িকnt d:েখর সিহত আমরা
iহাo বিলেত বাধয্ েয aেনক াতা আপন আপন বাঢীেত aনয্ায় sামীেttর
পিরচয় িদয়া থােকন।
eখন েবাধ হয় সুেযাগয্ াতৃগণ বুিজেবন েয, “eত বড় সংসাের আমরা
িনরা য়া” বিলয়া আিম ভুল কির নাi-ঐ কথার pিতবণর্ সতয্। আমরা েয
েকান aবsায় থািক না েকন, aিভভাবেকর বাটীেত থািক। pভুেদর বাটী েয
আমািদগেক সbর্দাi েরৗd, বৃি , িহম হiেত রkা কের, তাহা নেহ। তবু:
যখন আমােদর চােলর uপর খড় থােক না, দিরেdর জীণর্তম কুটীেরর
েশষ চালখানা ঝ ািনেল uিড়য়া যায়,--টুপ-টাপ বৃি ধারায় আমরা সমs
রািt িভিজেত থােক,--চপলা-চমেক নয়েন ধঁাধা লােগ,-বjনােদ েমিদনী
কঁােপ, eবং আমােদর বুক কঁােপ,--pিত মুহেূ তর্ ভািব, বুিঝ বjপােত মারা
যাi-তখনo আমরা aিভভাবেকর বাটীেতi থািক।
aথবা গৃহেsর েবৗ-ঝী rেপ pকা আটচালায় বাস কিরেলo pভুর
আলেয় থািক; আর যখন ৈচt মােস েঘার aমািনশীেথ pভুর বাটীেত
d েলাক কtৃক
র্ ল াকাে র aিভনয় হয়,--সব িজিনষপtসহ ঘরgিল
দাuদাu কিরয়া jিলেত থােক,--আমরা eকবসেন pাণিট হােত কিরয়া
েকানমেত েদৗড়াiয়া িগয়া দূরিsত eকটা কুলগাছতেল দঁাড়াiয়া কঁািপেত
থািক,--তখনo aিভভাবেকর বাটীেত থািক!! (জািন না, কবেরর িভতরo
aিভভাবেকর বাটীেত থাকা হয় িক না!!)
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iংরািজেত Home বিলেল যাহা বুঝায়, “গৃহ” শb dারা আিম তাহাi
বুঝাiেত চাi। uপের েয রাণী, রমা, হািমদা, েজােবদা pভৃিতর aবsা বলা
হiয়ােছ, তঁাহারা িক গৃহসুখ েভাগ কিরেতেছন? শারীিরক আরাম o মানিসক
শািnিনেকতন যাহা, তাহাi গৃহ। িবধবা হiেল sামীগৃহ eকrপ বােসর
aেযাগয্ হয়; হতভািগনী তখন িপতা, াতার শরণাপn হয় িকnt তাহােত
তাহার েয দশা হয়, েসৗদািমনী-িচেt বিণর্ত হiয়ােছ। eকটা িহিn pবাদ
আেছ।
“ঘর িক jিল বনেমঁ েগয়ী-বনেমঁ লািগ আগ
বন েবচারা েকয়া কের, -কrমেমঁ লািগ আগ!”
aথর্াৎ “গৃেহ দg হiয়া বেন েগলাম, বেন লািগল আgন; বন েবচারা িক
কিরেব, (আমার) কপােলi লািগয়ােছ আgন!”
তাi বিল, গৃহ বিলেত আমােদরi eকিট পণর্কটু ীর নাi। pািণ-জগেত
েকান জnti আমােদর মত িনরা য়া নেহ। সকেলরi গৃহ আেছ--নাi েকবল
আমােদর।31

31

আমােদর েয সকল ভgী গৃহসুখেভাগ কেরন, e সnভর্িট তঁাহােদর জনয্ িলখা হয় নাi—iহা
গৃহহীনােদর জনয্।
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