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প ােশর ম
১৩৫০ ব া

(১৯৪৩ি

র ও বাংলার নারীসমাজ

া ) এর ম

আেলাচনা ও লখােলিখ হেয়েছ। এই ম

র সমকালীন সমাজিচ

িনেয় বাংলা সািহেত অেনক

র কান াকৃিতক খয়াল িছল না। ঔপিনেবিশক শি র

আ াসন, ি িটশ শাসেকর উদািসনতা ও মজুদকরণ এবং সমকালীন রাজৈনিতক পিরি িতর আশ ায়
র। কােলাবাজাির, মজুতদার, পাচারকারী ও নারী ব বসায়ীরা সমােজর বুেক

মানু ষ সৃ িছল এই ম

বল িবপযেয়র অ কার িনেয় এেসিছল। এই সময় খাদ শেস র কৃি ম শূ ন তা থেক হাহাকার,
অনাহার_অভুি

ও মৃতু পিরিচত ঘটনা। াভািবকভােব সমাজ তথা পািরবািরক ব নও আলগা হেত

থােক।সমা রােল অথ ও খাবােরর মজুদদার কােলাবাজারীরা মুনাফা লু েনর সু বণ সু েযােগ মেত
ল ট পু ষরা দু িভে র সু েযােগ অসহায় নারীর স মহািন করেত মেত

উেঠিছল। অন িদেক স

উেঠিছল। পিরবার-পিরজেনর দৃ ি
বাধ হেয়িছল। দু িভ

ালায় া নারীরাও িনতা ই িন পায় হেয় আ স ান িবসজেন

কবেল পড়া গৃহহারা, জনহারা িনর মানু েষর িমিছল থেক ফুটপােত সই

মরণযা ী মানু ষ েলার ডা িবেনর উি
মধ িব

ভ

বািড়র মেয়রা পয

খােদ র জন কাড়াকািড় িছল চনা ঘটনা। এমনিক অেনক
ামী স ােনর মুেখ দু ’মুেঠা খাবার তুেল িদেত রা ায় নামেত

বাধ হেয়িছল। যেহতু সময়টা িছল দু িভে র, তাই নারীরা আ -লড়াইেয় পরািজত হেয় আ স ম
এর কথা ভুেল সমেয়র

ােত িটেক থাকার লড়াইেয় পর-পু েষর কামনায় সমিপত হেত বাধ

হেয়িছল।
শাসেনর উদাসীনতার সে

পা া িদেয় মুি েময় মানু েষর কােয়মী

হািরেয়িছল সমাজব ব া। খাদ ব

বাস ান হািরেয় মানু ষ

নিতকেবাধ। আর এই সামািজক অব েয় সবেচেয় বিশ র

ােথর লালসায় ভারসাম

ানশূ ন হেয় হািরেয়িছল তােদর
িরত হেয়িছল নারীেদর শরীের ও

মেন। একিদেক জীবন-মৃতু র লড়াইেয় ামীর অসহায় পরাজয় এবং স ােনর অভু
অন িদেক খােদ র টােপ ল ট মজুমদার ও সমাজ

পেটর কা া,

ভুেদর লালসার আ ান একটা সময় সম

আ মযাদার অল ােরর ভূ ষণ উে ািচত কের িদেত বাধ হেয়িছল। সতীে র িবিনমেয় খাদ বে র
সং ােন নারীরাই যন

কৃত পু েষর যাগ হেয় উেঠিছল স সময়।

দু িভ কালীন সমােজর ক ণ িচ

ও জীবন িবপযেয়র নানান ছিব ফুেট উেঠিছল সমাজ সেচতন

িশ ীেদর কলেম। উপন াস,নাটেকর পাশাপািশ বাংলা ছােটাগে র িনদশন কম িছল না। অেনক
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গ কারেদর মেধ তারাশ র বে াপাধ ায়, মেনাজ বসু , সেরাজকুমার রায়েচৗধু রী, অিচ কুমার
সন

,

েবাধকুমার সান াল, গেজ কুমার িম , নারায়ণ গে াপাধ ায় এবং মািনক বে াপাধ ায়

- মূ খ গ কােরর িনবািচত কেয়কিট গ
ক ন কািহনী ক ছাটগে র
গেবষণার িবষয় “প ােশর ম

থেক আমরা সই ম

পিরসের বিশ জীব

র কােলর সমাজ জীবেন নারীেদর

পাই। আমােদর িনধািরত আেলাচনা ও

র ও বাংলার নারী সমাজ” স ার বেক কেয়কিট িবভােগ িবভ

কের আেলাচনা করব।
থম অধ ায়: অসহায় পু ষ ও দু ঃখ মাচেন নারীর কম য়াস।
ি তীয় অধ ায়: ু ধাত পিরবার ও সং ামী নারীর আ িবসজন।
তৃতীয় অধ ায়: মাতৃ েবাধ বনাম আ স ােনর সংকট ও নারী।
চতুথ অধ ায়: ব সংকট ও নারীর স ম।
প ম অধ ায়: সংকেট নারী ও সংকটতািরণী নারী।

থম অধ ায়:
অসহায় পু ষ ও দুঃখ মাচেন নারীর কম য়াস:দু িভ কালীন সমােজর একিট পিরিচত সমস া িছল বািড়র পু ষকতােদর ী স ােনর মুেখ খাবার
তুেল দওয়ার অসামথ তা, অভু

পিরবার সদস েদর খােদ র হাহাকার, রাগ মৃতু েত িন পায়

পু ষরা জীবন বািজ রেখ উপাজেন বিরেয় পড়েতা। আবার বাধ হেয় কখেনাওবা শূ ন হােত বািড়
ফরার ল া সইেত না পের ফরারই হেয় যত। ামীহীনা অসহায় নারীরা থেম িভ ায় নামেতা।
িক

তখন রা ায় িভ াদাতার থেক িভ ু েকর সংখ া বিশ থাকায় বাধ হেয় নারীরা পরপু েষর

হােত িনেজেদর সঁেপ িদেয়িছল। এই িচ পাই গ কার মািনক বে াপাধ ােয়র ‘আজ-কাল-পর ’
গে । ামী পিরত া া মু া মৃতু মুখী স ােনর মুেখর িদেক তািকেয় রা ায় নেম দু বৃ েদর হােত
আ া হয়। তাই িত মুহূেত মরার থেক দাস বাবুর ঘৃণ
লািহড়ীর ‘১৯৪৩’ গে ও

ােব রািজ হেয় যায় মু া। সামনাথ

ামী িব ু িনেজর অকমণ তা

ায় একই দৃ শ পাই।

ী রানীেক ছেড়

পালায়। অসহায় রানীর দু রাব ার সু েযাগ বুেঝ বাড়ুেয বাবু সাহােয র েলাভেনর টােপ রাণীেক াস
কের। _“আমার সে চেল আয় অেনক ভাত দব”।১ বলাই বা ল বাড়ুেয বাবুর এই আহবােন সাড়া
িদেয় রানীেক তার ভােতর দাম িদেয় হয় িনেজর সতীে র িবিনমেয়। অবশ ম
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রকালীন সমােজ

অেনক নারী আ স ম বাঁিচেয় জীবনযু ে

িনেজেক িটিকেয় রাখার চ াও কেরিছল । পরীমল

গা ামীর ‘ভা ন’ গে র ল ীর মেধ সই চ া ল

কির। পিততাবৃ ি েত না িগেয়ও স অ স েত

খাবার পিরেবশেনর কােজ যাগ িদেয় বঁেচ থাকার চ া কেরেছ।
অেনকে ে ই নারীরা

ায় আ স ান িবসজন িদেত বাধ হেয়েছ। সেচতনভােবই তারা

পিততাবৃ ি র খাতায় নাম তুেলেছ। মািনক বে াপাধ ােয়র ‘ নড়ী’ গে

তারা ও মনা’র মেধ এই

দৃ শ পাই। এখােন গৃহকতা গগন সংসার ত াগ কের। অসহায় ী তারা চােলর জন
ঘৃণ

ােব রািজ হেয় যায়। িক

কন া মনা অ

দয় পি েতর

বয়সী বেল তার বাজার মূ ল বিশ।

আবার মনা’ ক চড়া দােম অন ে পাচার কের দয়। মািনক বাবুর ‘অমানু িষক’ গে ও

দয়বাবু
ায় একই

ছিব পাই। গৃহকতা িছদাম দু িভ

সামাল িদেত না পের গৃহত াগ কের। অনাহাের িছদােমর মা ও

কন া মারা যায়। যু বতী ী কু া

াণ বাঁচােত লিলত বাবুর রি তা হেয় যায়। লিলতবাবুর আ েয়

আবার কু া বশ া বান হেয় ওেঠ। পরবতীেত িছদাম এর সােথ পুনরায় সা াৎ হয়।

ি তীয় অধ ায়:
ু ধাত পিরবার ও সং ামী নারীর আ িবসজন
দু িভ কালীন সমােজ নারীরা, িবেশষ কের কন ারা িপতা-মাতার আ হ ও স িতেত িনেজেক পন
করেত বাধ হেয়িছল। এই ছিব পাই নেব ু ঘাষ এর ‘কি ’ গে । এখােন কমলা নােমর মেয়িট
বাবা-মােয়র িনেদেশ

িতেবশী যু বেকর হাত ধের বিরেয় যায়। অবশ বাবা-মােয়র িবড় নাও কম

নয়। _”রাি বােড় কমলা িফিরয়া আেস।…. এেনিছস, ভাত এেনিছস?.. দ আমায় দ! বা! র গতর
খািটেয় আনলাম, আিম খাব না?”২ এইভােব বাবা-মােয়রা অসৎপেথ অ সং েহর

রণাদাতা হেয়

কন ার িবপযেয়র কারণ হেয়েছ।
নেব ু ঘাষ এর ‘ি শ ু ’ গে ও

ায় একই দৃ শ পাই। িতন স ান ও ীর মুেখ খাবার তুেল িদেত

অ ম িপতা মধ িব সমােজর মূ ল েবাধ ত াগ কেরেছ। কন া সীতােক

িতেবশী যু বক িনমুর সে

অবাধ মলােমশােত উৎসাহ যু িগেয়েছ। িবিনমেয় খাদ সং েহর বঁেচ থেকেছ।
অেনকে ে

নারীরা অসহায় য ণা সহ করেত না পের িনেজরাই িনেজেদর পণ কেরেছ।

অিচ কুমার সন ে র মত সংেবদনশীল লখেকর তা দৃ ি এিড়েয় যায়িন। এই দৃ শ তাঁর ‘হাড়’
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গে নারী িব য় ও নারী অবমাননার এই দৃ শ পাই। গে র নািয়কা মানাদা
ায় ১০ টাকার িবিনমেয় িনেজেক িঠকাদােরর হােত িবি
িনেজেক িবি

ামীেক বাঁচােত

কের। আেরা বিশ দােমর আশায়

করেত চায়। ামী কা ারাম ীেক বেল “আবার িফের আসিব?....আিম থাকেবা তার

পথ চেয়”।৩
একজন নারী কান অব ায় পড়েল িনেজেক এইভােব বাজাের িবি

করেত যায়, তা মানদা’র মেতা

চির েক দেখই বাঝা যায়। িপতা কতৃক কন ার পিততাবৃ ি র নমুনা পাই িপতা কশব কন া
শল েক নারীব বসায়ী কালাচাঁেদর হােত িবি

কের দয়। গ াকােরর ভাষায়- “অ

নই, িক অ

পাওয়ার একটা উপায় পাওয়া িগেয়েছ মেয়র িবিনমেয়। সইসে নগদ টাকাও, যা িদেয় কেয়কখানা
ব ও কনা যেত পাের”।৪
অবশ এই গে

কশব িপতৃস ােক পুেরাপুির হত া করেত পােরিন। তাই শল েক নামমা িববােহ

কালাচানেদর হােত তুেল িদেয় িনেজর িবেবক দংশন থেক মুি

খুঁেজেছ। দু িভে র বাজাের

কালাচাঁেদর মেতা নারীব বসায়ীেদর ব বসায় উ িত ঘেট। কারণ নারী তখন সহজলভ । িক
ে

কালাচাঁেদর প ীমায়া জােগ। িক

গেণেশর কােছ িবি
নারীর

শষ পয

বৗিদ মে াদরীর ঈষােত শল েক কালাচাঁদ

কের। গেনশও অেথর িবিনমেয় শল র সতী

িত নারীর ঈষা ও সবনােশর ঘটনা আমরা

শল র

ত

কেড় নয়। এে ে আবার

কির।

তৃতীয় অধ ায়:
মাতৃ েবাধ বনাম আ স ােনর সংকট ও নারী:ম

রপীিড়ত সমাজেক িনেয় লখা ছাটগ

িলেত নারীর মাতৃ েবাধ ও স ানে েহর দৃ শ ও কম

িছলনা। সেরাজকুমার রায়েচৗধু রীর ‘ ু ধা’ গে
স ােনর

দিখ জীবনকৃে র

ী স া

ামীর অবাধ হেয়

ু ধা মটােত কে ােলর লাইেন দাঁিড়েয়েছ। মেঝেত পেড় থাকা দু -দানা ভােতর জন

ছেলেমেয়েদর িহং মারামাির স ার মাতৃ দয়েক কুের কুের খেয়িছল। _”মা হেয় ছেলেমেয়েদর
খাওয়া দখিছ, মেন হয় পাগল হেয় যাব বুিঝ”৫। িক স ানস বা স া কে ােলর লাইেনই স ান
সব কের। কান পিরি িতেত একজন স ানস বা মােক স ােনর মুেখ খাবার তুেল িদেত খােদ র
স ােন নামেত হয় তা স ােক দেখই বাঝা যায়।
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নেব ু ঘাষ এর ‘কি ’ গে ও মাতা তারা
স ানেদর

ু ধায় উ

স ানেদর জন উ া

হেয়েছ।

ু ধাত

াভ _” খেত দ আমায় রা সী, িশগিগর খেত দ….”৬। খাদ দােন অ ম মাতা তারা

ধু হাউ হাউ কের কঁেদ যায়। উ র দওয়ার ভাষা খুেঁ জ পায় না।

চতুথ অধ ায়:
ব সংকট ও নারীর স ম:খাদ সংকেটর পাশাপািশ ব

সংকেটও নারীরা স ম হািরেয়িছল। ব

কােলাবাজারী ও

চারাচালানকারীেদর জন বাংলার নারীরা অধন হেয়িছল।
নারায়ণ গে াপাধ ােয়র ‘দু ঃশাসন’ গে ব সংকেটর দৃ শ পাই। এখােন যা ার অিভনেয়র মাধ েম
বা েবর

াপদীেদর ব হরেণর িনমম দৃ শ তৎকালীন ব সমস ার কথাই ইি েত বাঝােনা হেয়েছ।

যা া শেষ পেথর পােশ দিবদাস বা েবর ব হরেণর
মেয়িটেক স ু ন ন

কৃত দৃ শ দখেত পায় ডাম পাড়ার ছা

েপ ছু েট পালােনার চ ায়।_ “ মেয়িটর স ু ন ন । কানখােন একফািল

কাপড় নই। কাপড় পরার উপায়ও নই”৭।
নের নাথ িমে র ‘আবরণ’ গে ও নারীর ব সংকেটর িচ পাই। এই গে গৃহবধূ ব াভােব
ন ।

ায় স গৃহব ীও। ামীেক ভাত িদেত পয

ায়

স বাইের বিরেয় আসেত পাের না। ামী

বংশী ঘুম

চাপার ন শরীর দেখ িশউের উেঠ। চাপার শরীর ঢাকেত বংশী কাপড় চুির করেত

যায়। িক

স মানিসক ি ধা ে

ধরা পেড়। সখােন বৃ ার একমা

কাপড় চুির করেত িগেয়

িবেবক দংিশত হয়। কননা পিততা বয় া নারীর িনরাবরণ দহ অেনক বিশ কু । এইভােবই
িবিভ গে নারীর ব সমস া ও তার িবড়া না আেলাচ ম
িবপরীত

ে অবশ অেনক স

র ক অ গামী কেরিছল।

পিরবােরর মেয়েদর সু দৃশ কাপেড়র ঝলকািন বষম তােকই

চােখ আঙু ল িদেয় দিখেয়িছল।
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প ম অধ ায়:
সংকেট নারী ও সংকটতািরণী নারী:ম

র সমকালীন সমােজর নারীেদর এই দু রব ার কারেণ একমা

ধু ল ট বা মুেখাশধারী

পু ষরাই দায়ী িছল না। নারীেদর এই ক ন পিরনিতর নপেথ িকছু কপট নারীেদর ভূ িমকাও
উে খেযাগ ভােব দৃ ি আকষণ কের। অবশ নারীরা এই কপটতার আ য় িনেয়িছল কবলমা
তােদর িনজ দু রাব া তািগেদই। নানান ছলাকলায় অেনক মেয়েদরই ভুল বুিঝেয় িনেয় এেস ল ট
নারীেলাভী পু ষেদর হােত তুেল দওয়ার মাধ েম িছল িকছু নারী। অথাৎ নারীেদর পিততাবৃ ি েত
নারীরাই

রণা যু িগেয়িছল।

েবাধকুমার সান াল এর ‘অ ার’ গে

িপিসমা চির িট হল মেয়েদর অসৎপেথর

িতিনিধ নারী চির । িপিসমা চির িটর

রণাদা ীর

েরাচনােতই যু বতী িমনু মসবািড়র আনােচ-কানােচ

অ কােরর হাতছািনেত সাড়া িদেয়েছ। আবার শাভনার মত যু বতীেদর ঘের রাি র অিতিথ জাগােড়
িপিসমার ভূ িমকা অ গণ ।
নের

িমে র ‘রসাভাস’ গে

কােলাবাজারী মুকু

বা

চতুর প মিণ চােলর

সাহাগীেক চােলর

দােরায়ােনর কােছ এিগেয় িদেয়েছ। িবিনময় চােলর চারাকারবারীেত সও

সু েযাগ িনেয়েছ। আবার াম স েক প

িত মুকে র আকষন

সাহাগীর মািসও হয়। সাহাগীর

_ “বাবু যন িক, দা রী তা আগাম পেয় থািক আমারা। আিম ওর আপন মািস

দেখ প র উি
িকনা, একমা

ামীহীনা সু

গািজয়ান…”৮। এইভােব পে র মেতা পাতােনা মািসরা সাহাগীেদর দিখেয় হ া

িনেত ল ােবাধ কের না।

উপসংহার:ম

র আ য়ী ছােটাগ

িলেত নারী সমােজর দু দশার ছিব খ াকাের

ায়

িতিট গে

িচি ত

হেয়েছ। অসহায় নারীরা সংসারধম থেক িবচু ত হেয় রা ায় নামেত এমনিক শরীর বচেতও বাধ
হেয়েছ। দু িভ

অসহায় নারীর

মমাহত কেরিছল। অসহায়

ীেক

িত ল ট যু বকেদর িহং

আচরণ সমকালীন সািহিত কেদর

ামীর ত াগ, এবং নারীর পেণ পিরণত হওয়া, মােয়র চােখর
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সামেন স ােনর মৃতু দৃ শ বা বে র অভােব ায় ন শরীর িনেয় আড়ােল থেক নারীর বঁেচ থাকার
েচ া --এইসবই য ণাদ

নারীর িনমম পিরণিত। যা আমরা আেলাচ ছােটাগ

দু িভ পীিড়ত নারীর সতী , মাতৃ , ও মনু ষ

িলেত পেয়িছ।

িবপযেয়র জন দায়ী তৎকালীন সমাজব ব া,

রা ব ব া। আর তার সু েযাগ িনেত লাভী িহং মানু ষ পী প রা ওত পেত থেকেছ। তাই তােদর
মুেখাশ খুেল িদেত সামািজক দায়ব স
িদেয়েছন। ছােটাগ

সেচতন িশ ীরা ছােটাগে র পদায়

ছিব এঁেক

িলেত চাখ রেখ আমরা আজেকর িদেনও য ১৩৫০ ব াে র সইসকল

িবপ নারীেদর কা া, স ান মৃতু র হাহাকার, অ বয়সী কন ােদর অ কার গিলেত হািরেয় যাওয়ার
ব থা অনু ভব কির। এমনিক বৃ া পিততার ব হীন দহ যন ল ায় আমােদর চােখর পদা জার
কের টেন দয়।
সেবাপির গ কােররা তােদর সহানু ভূিতর পাশাপািশ িশ ৈনপুেন ও বাংলা ছােটাগে

নারীর জীবন

িত িব আমরা খুঁেজ পেয়িছ আমােদর গেবষণা স েভ।

য ণা, সং াম ও অবমাননার

তথ সূ :
১. সামনাথ লািহড়ী, পিরচয়, গ
২. নেব ু ঘাষ, মহাম
৩. অিচ কুমার সন

, ‘১৩৪৩’, ফা ন ১৩৫০,পৃ া ১১৩।

র, কি , থম সং রণ মাচ ১৯৪৪,পৃ া ১২৪ ।
, শতগ হাড়, থম কাশ ১৩৫২, পৃ া ১১৭।

৪. তেদব, পৃ া ১১৮।
৫. ড: সেরাজকুমার রায়েচৗধু রী, ছাটগে র িবচ কথা, পৃ া ২১২।
৬. নেব ু ঘাষ, ম

র, কি , থম সং রণ মাচ ১৯৪৪, পৃ া ২২৫।
৭.নারায়ণ গে াপাধ ায়, দূ ঃশাসন গ
‘ দু ঃশাসন, থম সং রণ আি ন ১৩৫২, পৃ া ৮৬।
৮. নের নাথ িম , অসমতল, রসাভাস, থম কাশ ২২ াবণ ১৩৫২, পৃ া ১২১।

পি :
আকর

:

অিচ কুমার সন

, ‘শতগ ’,

থম

কাশ ১৩৫২।

ড: সেরাজকুমার রায়েচৗধু রী, ‘ ছাটগে র িবচ কথা’, ফা ন ১৩৫০ ।
নেব ু ঘাষ, ‘ম

র’,

থম সং রণ মাচ ১৯৪৪।

নের নাথ িম , ‘অসমতল’,

থম

কাশ ২২ াবণ ১৩৫২ ।
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নারায়ণ গে াপাধ ায়, ‘দু :শাসন গ

’,

পিরমল গা ামী, ‘মহাম

থম সং রণ মাচ ১৯৪৪ ।

েবাধকুমার সান াল, ‘ম
মািনক বে াপাধ ায় ‘

র গ ’,
র গ ’,

অিচ

সন

থম সং রণ মাচ ১৯৪৪।

ছাট গ ’,

সামনাথ লািহড়ী ‘পিরচয়,’ গ

সহায়ক

থম সং রণ আি ন ১৩৫২।

থম সং রণ ১৯৪৪ ।

, ‘১৩৪৩’, ফা ন ১৩৫০ ।

:
‘শতগ ’

অ ণকুমার মুেখাপাধ ায় কােলর পু িলকা
ড. িবনতা রায়েচৗধু রী, ‘প ােশর ম

র ও বাংলা সািহত ’

নারায়ন গে াপাধ ায়, ‘সািহেত ছােটাগ ’
শ ামা সাদ মুেখাপাধ ায়, ‘প ােশর ম

র’
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