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ভারতচন্দ্রের ‘বিদ্যাসুন্দর’ : নারীর স্বর, নারীর দ্ািী
সন্দ্রেলী ঘ াষ
গন্দ্রিষক (বিএইচ.বি), িাাংলা বিভাগ, রিীে ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
Abstract:
‘Vidyasundar’ was written by poet Bharatchandra during the turbulent period of
eighteenth century Bengal. In ‘Vidyasundar’, the voices of women and demands of women
are clearly expressed. The female characters in ‘Vidyasundar’ are self-respecting and
confident. The expression of women has evolved as well as the evolution of the human mind
over time. They no longer suffer inferiority. They no longer hide their minds. They do not
think their husband is the only one right. They are not ashamed to express their desires.
They can express themselves on their own.
Key words: Eighteenth century Bengal, Bharatchandra, ‘Vidyasundar’, Voices of
Women, Demands of Women.

ভারতচে ‘অন্নদ্ামঙ্গল’ রচনাকান্দ্রল মঙ্গলকান্দ্রিযর আদ্ল গ্রেণ করন্দ্রলও এিাং নান্দ্রম মঙ্গলকািয েন্দ্রলও
আসন্দ্রল তা প্রকৃত মঙ্গলকািয নয়। তা অষ্টাদ্শ শতন্দ্রকর িাাংলার িবরন্দ্রপ্রবিন্দ্রত রবচত ‘নূতনমঙ্গল’। ১৭৫২
বিস্টান্দ্রে ভারতচে কািযবি রচনা ঘশষ কন্দ্ররন। িস্তুত, এই সময়িা মঙ্গলকািয রচনার জনয আদ্শশ সময় বিল
না। অবির সময় মানুন্দ্রষর মনন্দ্রকও অবির কন্দ্রর তুন্দ্রলবিল। িবয়ষ্ণু সামন্ততন্দ্রের অিসান্দ্রনর সন্দ্রঙ্গ সন্দ্রঙ্গ জন্ম
েবিল িুুঁবজিান্দ্রদ্র। অন্দ্রথশর ঘলান্দ্রভ মানুষ গ্রাম ঘথন্দ্রক নগর অবভমুখী েবিল। গন্দ্রে উঠবিল মধ্যবিত্ত ঘেণী।
আথশ-সামাবজক-রাজননবতক অরাজকতা তথা ঘদ্ালাচলতায় মানুন্দ্রষর অন্তজশগন্দ্রতর অিিানও িবরিবতশত েন্দ্রত
শুরু কন্দ্ররবিল। ঘদ্ি-ঘদ্িীর প্রবত বিশ্বাস আর বির থাকবিল না। সাংশন্দ্রয় এন্দ্রসবিল মন্দ্রন। এই সময় ভূবম
রাজস্ব িযিিায় ইজারাদ্ারন্দ্রদ্র প্রবতিবত্ত িৃবি ঘিন্দ্রয়ন্দ্রি। সম্ভ্রান্ত জবমদ্ার িাংশগুবল ধ্ীন্দ্রর ধ্ীন্দ্রর রাজন্দ্রস্বর
িান্দ্রক-চন্দ্রে িন্দ্রে বনজ বনজ অিিান ও সম্মান ঘথন্দ্রক চুযত েন্দ্রত ঘথন্দ্রকন্দ্রি। িবরিন্দ্রতশ বিন্দ্রদ্শী িবণকরা যারা
িাাংলান্দ্রক তান্দ্রদ্র িযিসাবয়ক ঘকে কন্দ্ররবিল তান্দ্রদ্র ঘদ্ওয়ান িা মুবিরাই েন্দ্রয় উন্দ্রঠন্দ্রি ধ্নকুন্দ্রির। এমনবক
জবমদ্াররা রাজস্ব িবরন্দ্রশান্দ্রধ্র জনয এই নিগবঠত ধ্বনক সম্প্রদ্ান্দ্রয়রই মুখান্দ্রিিী ঘথন্দ্রকন্দ্রি। রাজারাও আর
আন্দ্রগর মন্দ্রতা বনবিন্ত জীিনযািন করন্দ্রত িারবিন্দ্রলন না। ফন্দ্রল তাুঁন্দ্রদ্র আেন্দ্রয় রবচত কান্দ্রিয িবণক
বচত্তবিন্দ্রনাদ্নই প্রাধ্ানয িাবিল। সমন্দ্রয়র অবভ ান্দ্রত নতুন ঘয মন্দ্রনাভঙ্গী ঘদ্খা বদ্ল সামাবজন্দ্রকর মন্দ্রন, তার
প্রকাশও কান্দ্রিয িাওয়া যায়। আিার অষ্টাদ্শ শতন্দ্রক িবয়ষ্ণু সামন্ততন্দ্রের ধ্ীন্দ্রর ধ্ীন্দ্রর অিসান্দ্রনর সন্দ্রঙ্গ জন্ম
েন্দ্রি িুুঁবজিান্দ্রদ্র। অন্দ্রথশর ঘলান্দ্রভ মানুষ গ্রাম ঘথন্দ্রক নগর অবভমুখী েন্দ্রি। গন্দ্রে উঠন্দ্রি মধ্যবিত্ত ঘেণী। এই
সময়কান্দ্রল রাজননবতক অরাজকতা আর আথশ-সামাবজক িবরিতশন প্রভাি বিস্তার কন্দ্ররবিল মানুন্দ্রষর ঘচতনায়।
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িবেজশগন্দ্রতর ঘদ্ালাচলতায় মানুন্দ্রষর অন্তজশগন্দ্রতর অিিানও িবরিবতশত েন্দ্রত থান্দ্রক। আর এই িবরিতশন্দ্রনর
িবি ফুন্দ্রি উন্দ্রঠন্দ্রি ‘অন্নদ্ামঙ্গল’-এ।
মঙ্গলকািয রচনার মুখয উন্দ্রেশয থান্দ্রক ঘদ্ি-ঘদ্িীর মাোত্ম্য প্রচার। ভারতচে িৃষ্ঠন্দ্রিাষক রাজা
কৃষ্ণচন্দ্রের আন্দ্রদ্ন্দ্রশ ‘অন্নদ্ামঙ্গল’ কািয রচনা কন্দ্ররন। তন্দ্রি এন্দ্রিন্দ্রে কািয রচনার প্রকৃত কারণ কবির
িৃষ্ঠন্দ্রিাষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের িূিশিুরুষ ভিানন্দ মজুমদ্ান্দ্ররর ঘগৌরিগাথার মাধ্যন্দ্রম রাজার মন্দ্রনাতুবষ্ট। ঘদ্িীর
মাোত্ম্য প্রচার ঘসখান্দ্রন উিলিয মাে। আখযানবি বতনবি খন্দ্রে বিভক্ত-১)অন্নদ্ামঙ্গল, ২)বিদ্যাসুন্দর িা
কাবলকামঙ্গল এিাং ৩)অন্নিূণাশ মঙ্গল িা মানবসাংে। ঘদ্িী অন্নদ্া বতনবি খন্দ্রে িীণ ঘযাগসূে রিা কন্দ্ররন্দ্রিন
মাে। আমান্দ্রদ্র আন্দ্রলাচয ‘অন্নদ্ামঙ্গল’-এর বিতীয় খে ‘বিদ্যাসুন্দর’ গন্দ্রে উন্দ্রঠন্দ্রি বিদ্যা-সুন্দন্দ্ররর কাবেনী
বনন্দ্রয়। ঈশ্বর গুন্দ্রের মন্দ্রত এই খে িৃথক ভান্দ্রি রবচত েন্দ্রয়বিল। মোরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় তা মূল কাবেনীর
সন্দ্রঙ্গ যুক্ত করা েয়। ‘বিদ্যাসুন্দর’ আখযান্দ্রনর মূল েমবি েল – যুিরাজ ও রাজকনযার ঘগািন ঘপ্রম,
রাজকনযার অন্তঃসত্ত্বা েওয়া, রাজার ঘকাি ও যুিরান্দ্রজর মৃতুযদ্ে এিাং িরিতশীকান্দ্রল দ্ে মকুি ও বিিাে। এই
ঘমাবিফবি ভারতচে ঘকাথা ঘথন্দ্রক ঘিন্দ্রলন এই প্রন্দ্রের উত্তন্দ্রর প্রথন্দ্রমই িলা দ্রকার সাংস্কৃন্দ্রত এই কাবেনী
িহুবদ্ন ধ্ন্দ্রর চন্দ্রল আসবিল। এই প্রসন্দ্রঙ্গ উন্দ্রেখন্দ্রযাগয বিলন্দ্রের ‘ঘচৌরিঞ্চাবশকা’, িররুবচর নান্দ্রম প্রচবলত
‘বিদ্যাসুন্দরম’ প্রভৃবত। ভারতচন্দ্রের িূন্দ্রিশ িাাংলা কান্দ্রিয দুই-বতন শতােী ধ্ন্দ্রর েীধ্র, সাবিবরদ্ খাুঁ, কৃষ্ণরাম
দ্াস, কবিিেভ প্রাণরাম প্রমুখ এই কাবেনীন্দ্রক অিলম্বন কন্দ্রর কািয রচনা কন্দ্ররবিন্দ্রলন। ভারতচন্দ্রের োন্দ্রত
এন্দ্রসই তা প্রথম কািয গুণ লাভ কন্দ্রর। এন্দ্রিন্দ্রে উন্দ্রেখন্দ্রযাগয বিষয় িাাংলায় ঘলখা সকল ‘বিদ্যাসুন্দর’
কািযই ঘদ্িী মাোত্ম্য প্রচারক মঙ্গলকািয। বকন্তু ভারতচন্দ্রের ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাবেনী বিন্দ্রেষন্দ্রণর ঘিন্দ্রে অষ্টাদ্শ
শতন্দ্রকর িাতািরন্দ্রণর কথা মন্দ্রন রাখন্দ্রত েন্দ্রি। ঘসই অবির সমন্দ্রয় ঘিৌরাবণক িা ঘলৌবকক ঘকান্দ্রনা ঘদ্িতার
প্রবতই মানুন্দ্রষর বিশ্বাস-ভবক্ত আর অিল বিল না – তা েমশ েন্দ্রয় িন্দ্রেবিল বশবথল। ভারতচন্দ্রের
‘বিদ্যাসুন্দর’-এ তাই মঙ্গলকান্দ্রিযর একবি প্রন্দ্রলি মাে বদ্ন্দ্রয় মানবিক প্রণয় কাবেনীই প্রাধ্ানয ঘিন্দ্রয়ন্দ্রি।
তন্দ্রি তা শুধ্ুমাে মানবিক প্রণয় কাবেনী েন্দ্রয়ই থান্দ্রকবন। ঘসই সন্দ্রঙ্গ তা নারীর স্বরন্দ্রক শুবনন্দ্রয়ন্দ্রি। নারীর
দ্ািীন্দ্রক প্রাধ্ানয বদ্ন্দ্রয়ন্দ্রি। িাাংলা সাবেন্দ্রতয ইবতিূন্দ্রিশ ঘযৌনতায় নারীর ঘকান সবেয় ভূবমকা বিল না। এই
িযািুন্দ্রক ভাঙন্দ্রলন ভারতচে। বিিরীত রবতন্দ্রত নারীর সবেয়তায় সামাবজন্দ্রকর িাধ্া-বনন্দ্রষধ্ অবতেম করন্দ্রলন
বিদ্যা চবরে বচেন্দ্রণর মাধ্যন্দ্রম। ঘযৌনাচান্দ্রর নারীরও মতামত থাকন্দ্রত িান্দ্রর এই দ্ৃবষ্টন্দ্রকান্দ্রণর ঘদ্খা বমলল
ভারতচন্দ্রে। কান্দ্রিযর নাবয়কা শুধ্ুমাে ঘভান্দ্রগর সামগ্রী না েন্দ্রয় বনজ ইিানুযায়ী বনজ মন্দ্রনর আকাঙ্ক্ষা বনন্দ্রজ
িূরণ কন্দ্ররন্দ্রিন। ঘভান্দ্রগর ঘিন্দ্রে িুরুন্দ্রষর অবধ্কার, িুরুন্দ্রষর বনিশাচনই প্রধ্ান এই তথাকবথত দ্ৃবষ্টভবঙ্গন্দ্রত
িবরিতশন ঘদ্খা বদ্ল তাুঁর কান্দ্রিয। নারীরও ঘসন্দ্রিন্দ্রে সঙ্গী বনিশাচন্দ্রনর সম অবধ্কার থাকন্দ্রত িান্দ্রর বিদ্যা
চবরন্দ্রের মন্দ্রধ্য বদ্ন্দ্রয় ভারতচে তা িাঠন্দ্রকর কান্দ্রি তুন্দ্রল ধ্রন্দ্রলন। তাই ‘বিদ্যাসুন্দর’ রাজসভার
বচত্তবিন্দ্রনাদ্ন্দ্রনর ঘখারাক েন্দ্রয়ও নারীর স্বাবধ্কান্দ্রররও মূলযিান বচে েন্দ্রয় উন্দ্রঠন্দ্রি। বিদ্যা স্বাধ্ীন, রুবচশীলা,
সােসী। বনজ িিন্দ অনুযায়ী স্বামী বনিশাচন্দ্রনর ইিান্দ্রক প্রাধ্ানয বদ্ন্দ্রয় অবধ্ক িয়স অিবধ্ ঘস অনূঢ়া ঘথন্দ্রকন্দ্রি“প্রবতজ্ঞা কবরল ঘসই
বিচান্দ্রর বজবনন্দ্রি ঘযই
িবত েন্দ্রি ঘসই ঘস তাোর।
রাজিুেগণ তায়
আবসয়া োবরয়া যায়
রাজা ভান্দ্রি বকিা েন্দ্রি ইোর।।”১
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-এন্দ্রেন বিদ্যা সুন্দন্দ্ররর রূি ও বিদ্ন্দ্রযয মুয েন্দ্রয়ন্দ্রি। তান্দ্রক ঘস বনিশাচন কন্দ্ররন্দ্রি একান্তই বনন্দ্রজর মন্দ্রনর
দ্ান্দ্রয় আর ঘসই বনিশাচন্দ্রন দ্ৃঢ়প্রবতজ্ঞ থাকন্দ্রত ঘস ঘযন্দ্রকান্দ্রনা মূলয বদ্ন্দ্রত প্রস্তুত। এখান্দ্রন ঘস নারীর বনজস্ব মত,
বনজস্ব চাবেদ্া, বনজস্ব দ্ািীন্দ্রক প্রকাশ কন্দ্ররন্দ্রি অকিন্দ্রি। এই নারীন্দ্রক, এই নারীর মন্দ্রনাভািন্দ্রক িাাংলা
সাবেন্দ্রতয ইবতিূন্দ্রিশ বক ঘদ্খা ঘগন্দ্রি? ঘিাধ্েয় না। এই নারী তথা এই নারীর মন ঘতা সময়-জাত।
যাইন্দ্রোক, ভারতচে যখন ‘বিদ্যাসুন্দর’ রচনা করন্দ্রলন বতবন মধ্যযুগীয় মন্দ্রনাভঙ্গী ঘথন্দ্রক অন্দ্রনক ঘিশী
অগ্রণী েন্দ্রয় নারীর সবেয়তার ধ্ারণান্দ্রক প্রকাশ করন্দ্রলন। ঘভান্দ্রগর ঘিন্দ্রে িুরুন্দ্রষর অবধ্কার , িুরুন্দ্রষর
বনিশাচনই প্রধ্ান এই তথাকবথত দ্ৃবষ্টভবঙ্গন্দ্রত িবরিতশন ঘদ্খা বদ্ল তাুঁর কান্দ্রিয। নারীরও ঘসন্দ্রিন্দ্রে সঙ্গী
বনিশাচন্দ্রন সম-অবধ্কার থাকন্দ্রত িান্দ্রর বিদ্যা চবরন্দ্রের মন্দ্রধ্য বদ্ন্দ্রয় ভারতচে তা িাঠন্দ্রকর কান্দ্রি তুন্দ্রল
ধ্রন্দ্রলন। বিদ্যা-সুন্দন্দ্ররর সন্দ্রভাগ কখনই শুধ্ুমাে িুরুন্দ্রষর সন্দ্রভাগ নয়; তা একান্তই দুই নারী-িুরুন্দ্রষর
বমবলত ঘযৌনাচার। কবি বলন্দ্রখন্দ্রিন,“মাবতল বিদ্যা বিিরীত রন্দ্রঙ্গ।
সুন্দর িবেলা ঘপ্রম তরন্দ্রঙ্গ।।
আলু থালু লান্দ্রজ কিরী খবস।
জলন্দ্রদ্র আন্দ্রে লুকায় শশী।।
লান্দ্রজর মাথায় োবনয়া িাজ।
সাধ্ন্দ্রয় রামা বিিরীত কাজ।”২
-এই সবেয়তা নারীর ঘযৌনাচার বভবত্তক েন্দ্রলও শুধ্ুমাে ঘযৌনতার বনবরন্দ্রখ তান্দ্রক বিচার না কন্দ্রর িযবক্তর
প্রাথবমক চাবেদ্ার দ্ািীর কথা ভািা ঘযন্দ্রত িান্দ্রর। বিিরীত রবতন্দ্রত নারীর সবেয়তা তথা অবধ্ক সবেয়তায়
ঘয সামাবজক িাধ্াবনন্দ্রষধ্ বিল তা অবতেম করন্দ্রলন বতবন।
‘বিদ্যাসুন্দর’ অাংন্দ্রশ ‘বদ্িাবিোর’ ও ‘মানভঙ্গ’ অাংন্দ্রশ বিদ্যার বনদ্রা-কান্দ্রল সুন্দর তার সন্দ্রঙ্গ বিোর করন্দ্রল
বিদ্যা অিমাবনত ঘিাধ্ কন্দ্রর এিাং সুন্দরন্দ্রক বধ্ক্কার জানায়“বদ্িন্দ্রস বনদ্রার ঘ ান্দ্রর
আলু থালু ঘিন্দ্রয় ঘমান্দ্রর
৩
এ কম্মশ ঘকিল অিমান।”
বিদ্যা এই অিমান ঘমন্দ্রন বনন্দ্রত না িারায় সুন্দরন্দ্রক বধ্ক্কার জাবনন্দ্রয়ন্দ্রি। এই বধ্ক্কারন্দ্রক িুরুষ চবরন্দ্রের
স্খলন্দ্রনর বিরুন্দ্রি বিন্দ্রদ্রাে িলা ঘযন্দ্রত িান্দ্রর। আিার এই বধ্ক্কার ঘযমন িুরুন্দ্রষর অসাংলগ্ন আচরণন্দ্রক স্পষ্ট
কন্দ্রর ঘতমবন নারীর আত্ম্মযশাদ্া ও িযবক্তন্দ্রের িবরচায়কও েন্দ্রয় ওন্দ্রঠ। এমনবক বমথযা কলে করার সময়ও
বিদ্যা ঘসাচ্চার ঘথন্দ্রকন্দ্রি বনন্দ্রজর আত্ম্মযশাদ্ার বিষন্দ্রয়“এ িার িৎসর যবদ্ কান্দ্রম তনু দ্ন্দ্রে।
তিু ঘযন লম্পন্দ্রির সন্দ্রঙ্গ সঙ্গ নন্দ্রে।।
িরনারী মুন্দ্রখ মুখ ঘদ্য় ঘযই জন।
তার মুন্দ্রখ মুখ ঘদ্য় ঘস নারী ঘকমন।।
িন্দ্ররর উবিষ্ট ঘখন্দ্রত যার েয় রুবচ।
তান্দ্রর ঘয িরশ কন্দ্রর ঘস েয় অশুবচ।।”৪
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-িুরুষন্দ্রকও ঘয তার নারীর প্রবত বিশ্বস্ত থাকন্দ্রত েন্দ্রি নারীর এই দ্ািীবি বিদ্যার স্বন্দ্রর স্পষ্ট। আিার বিদ্যা

গভশিতী েন্দ্রল তার মা যখন জানান বিদ্যা কান্দ্রমর জ্বালা ঘমিান্দ্রতই বনজ িিন্দানুযায়ী আকাঙ্ক্ষা িূরণ
কন্দ্ররন্দ্রি,“বিদ্যার বক ঘদ্ি ঘদ্াষ
তান্দ্রর িৃথা কবর ঘরাষ
বিয়া বেন্দ্রল বেত কত ঘিন্দ্রল।
ঘযৌিন্দ্রন কান্দ্রমর জ্বালা
কবদ্ন সবেন্দ্রি িালা
কথায় রাবখি কত ঘিন্দ্রল।”৫
-নারীর চাবেদ্ান্দ্রক মানযতা ঘদ্ওয়ার স্বর ঘতা এখান্দ্রন স্পষ্ট।
বিদ্যা ও সুন্দন্দ্ররর ঘগািন প্রণন্দ্রয়র কারন্দ্রণ বিদ্যা গভশিতী েন্দ্রয় িেন্দ্রল রাজরিীরা সুন্দরন্দ্রক ঘগািন
সুরঙ্গ আবিষ্কান্দ্ররর মাধ্যন্দ্রম িন্দী কন্দ্রর ও তান্দ্রক বনন্দ্রয় নগর প্রদ্বিণ কন্দ্রর। এই নগর প্রদ্বিণ কান্দ্রল
সুন্দরন্দ্রক ঘদ্ন্দ্রখ িুরনারীরা তান্দ্রদ্র বনজ বনজ িবতর সন্দ্রঙ্গ তুলনা কন্দ্ররন এিাং বনজ বনজ িবতন্দ্রদ্র অিূণশতার
কথা িযক্ত কন্দ্ররন। এবিই েল ‘িবতবনন্দা’ অাংশ। এন্দ্রিন্দ্রে উন্দ্রেখয ‘িবতবনন্দা’ অাংশ ‘বিদ্যাসুন্দর’ কান্দ্রিযর
বচরাচবরত বিষয় নয়। ‘বিদ্যাসুন্দর’-এর অিরাির কবিন্দ্রদ্র কান্দ্রিয িবতবনন্দার ঘকান উন্দ্রেখ িাওয়া যায় না।
এই কবিন্দ্রদ্র কান্দ্রিয সুন্দন্দ্ররর দুভশান্দ্রগযর জনয রমণীরা বিলাি কন্দ্ররই শান্ত েন। িবতবনন্দা আর কন্দ্ররন না।
মধ্যযুগীয় সমাজ িবরমেন্দ্রল ঘকান বেন্দু রমণী অিবরবচত িযবক্তর রূন্দ্রির প্রশাংসাও ঘযমন কন্দ্ররন না ঘতমবন
জনসম্মুন্দ্রখ স্বামীর বনন্দাও কন্দ্ররন না। ‘িবতবনন্দা’ অাংশই এমন একবি অিকাশ ঘযখান্দ্রন তারা িুরুষ বনয়বেত
সমান্দ্রজ িুরুষ জাবতর প্রবত তথা বনজ বনজ িবতর প্রবত তান্দ্রদ্র আন্দ্রিন্দ্রির কথা িযক্ত করন্দ্রত ঘিন্দ্ররন্দ্রিন। এই
কারন্দ্রণ অন্দ্রনক কবি ‘িবতবনন্দা’ অাংশবি এবেন্দ্রয় ঘগন্দ্রিন। বকন্তু এন্দ্রিন্দ্রে িযবতেম ভারতচে। বতবন শুধ্ু
িবতবনন্দা প্রসঙ্গ এন্দ্রনই ঘথন্দ্রম থান্দ্রকন বন, ঘসই সন্দ্রঙ্গ সুন্দন্দ্ররর রূন্দ্রি ঘমাবেত িুর নারীরা বনজ বনজ িবত
ভান্দ্রগয ঘয অতৃবের কথা িযক্ত কন্দ্ররন্দ্রিন। ভারতচন্দ্রের কান্দ্রিয িবতবনন্দা প্রসন্দ্রঙ্গর বিস্তৃত উন্দ্রেন্দ্রখর সন্দ্রঙ্গ
তৎকালীন িবরিবতশত সমান্দ্রজ নারীর িবরিবতশত মন্দ্রনাভঙ্গীরও প্রকাশ িাওয়া যায়। তান্দ্রত অনযানয
মঙ্গলকান্দ্রিযর িবতবনন্দার একন্দ্র ন্দ্রয়বমর িবরিন্দ্রতশ এক সামাবজক দ্ৃবষ্টন্দ্রকাণ উন্দ্রঠ আন্দ্রস। ‘িবতবনন্দা’ অাংন্দ্রশ
ঘদ্খা যায় িুরনারীরা সুন্দরন্দ্রক ঘদ্ন্দ্রখ িলন্দ্রিন,“ঘচার ঘদ্বখ রামাগণ িন্দ্রল েবর েবর।
আো মবর ঘচান্দ্ররর িালাই লন্দ্রয় মবর।।
বকিা িুক কুিা মুখ বকিা নাক কান।
বকিা নয়ন্দ্রনর ঠার কাবে লয় প্রাণ।।
ভূষণ লন্দ্রয়ন্দ্রি কাবে োন্দ্রত িান্দ্রয় দ্বে।
ঘকমন্দ্রন এমন গান্দ্রয় মাবরয়ান্দ্রি িবে।।
ঘদ্খ ঘদ্খ ঘকািাবলয়া কবরন্দ্রি প্রোর।
োয় বিবধ্ চাুঁন্দ্রদ্ বকল রাহুর আোর।।
এ িে বিষম ঘচার না ঘদ্বখ এমন।
বদ্ন্দ্রন ঘকািান্দ্রলর কান্দ্রি চুবর কন্দ্রর মন।।
বিদ্যার কবরয়া চুবর এ েইল ঘচারা।
ইোন্দ্রর যদ্যবি িাই চুবর কবর ঘমারা।।
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ঘদ্বখয়া ইোর রূি ন্দ্রর ঘযন্দ্রত নাবর।
মন্দ্রনামত িবত নন্দ্রে সবেন্দ্রত না িাবর।।”৬
‘িবতবনন্দা’ অাংন্দ্রশ ঘদ্খা যায় বকিু িুরনারীন্দ্রদ্র স্বামীরা শারীবরক কারন্দ্রণ অিূণশ িা বিকৃত। ফলস্বরূি
তান্দ্রদ্র দ্াম্পতয জীিনও অিূণশ। ঘসখান্দ্রন কান্দ্ররা আন্দ্রিন্দ্রি ধ্রা িন্দ্রেন্দ্রি িবতর কুরূি িা অঙ্গোবনর কারন্দ্রণ
অতৃে কান্দ্রমর কথা“এক রামা িন্দ্রল সই শুন ঘমার দুখ।
আমান্দ্রর বমবলল িবত কালা কালা মুখ।।
সাধ্ কবর বশবখলাম কািয রস যত।
কালার কিান্দ্রল িবে সি বেল েত।।
িুঝাই ঘচান্দ্ররর মত চুি কবর ঠান্দ্রর।
আন্দ্রলান্দ্রত বকবঞ্চৎ ভাল প্রমাদ্ আুঁধ্ান্দ্রর।।
বনন্দ্রল নয় ঘতুঁই কবর কন্দ্রষ্টন্দ্রত শয়ন।
ঘরাগী ঘযন বনম খায় মুবদ্য়া নয়ন।।”৭
এিাং“মন্দভাগা অন্ধিবত িন্দ্রে মাে ভাল।
ঘগারা বিনু ভাবিন্দ্রত ভাবিন্দ্রত বেনু কাল।।
ভরা িূরা ঘযৌিন উদ্ান্দ্রস িাবস শূনয।
আুঁধ্লান্দ্রর ঘদ্খাইন্দ্রল নাবে িাি িুণয।।”৮
-এখান্দ্রন নারী তার রূি-ঘযৌিন, সাজ-সজ্জা িবতর সামন্দ্রন তুন্দ্রল ধ্রার িাসনা ঘথন্দ্রক িবঞ্চত। তাই তার
আন্দ্রিি। কান্দ্ররা িবত িূল। তাই ঘস জানায়“আর রামা িন্দ্রল িুো মাথায় ঠাকুর।
ঘমার দুঃখ শুবন ঘতার দুঃখ যান্দ্রি ধ্ূর।।
বক কি িবতর কথা লান্দ্রজ মাথা ঘেুঁি।
ঘমািা ঘসািা ঘমার িবত িে ভুন্দ্রো ঘিি।।
অন্দ্রনযর শুবনয়া সুখ দুঃন্দ্রখ ঘিান্দ্রে মন।
একিার নন্দ্রে কভু চুম্ব আবলঙ্গন।।
িদ্ন্দ্রন চুবম্বন্দ্রত চান্দ্রে আরবভয়া ঘেন্দ্রি।
আবিয়া ধ্বরন্দ্রত চান্দ্রে ঘঠন্দ্রল ঘফন্দ্রল ঘিন্দ্রি।।”৯
আিার কান্দ্ররা স্বামী ঘিুঁন্দ্রি েওয়ায় ঘস জানায়“আর রামা িন্দ্রল ইন্দ্রথ না িবলে মন্দ।
না চাবিন্দ্রত চাও িাও এ িে আনন্দ।।
িামন িঙ্খুর িবত বকন্দ্রত লাজ িায়।
তিবসয়া নাবে িাই ঘকান্দ্রলন্দ্রত লুকায়।।
তান্দ্রিন্দ্রত েইনু জরা না িূবরল সাধ্।
োত ঘিাি আম িে এ িে প্রমাদ্।।”১০
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-এই দুই নারীর িবত যথােন্দ্রম িূল ও ঘিুঁন্দ্রি েওয়ায় তারা তান্দ্রদ্র অতৃে ঘযৌনাকাঙ্ক্ষার কথা এখান্দ্রন িযক্ত
কন্দ্ররন্দ্রি। আিার যার স্বামী রাজকমশচারী এিাং জীবিকার কারন্দ্রণ িযস্ত থাকায় স্ত্রীন্দ্রক সঙ্গ বদ্ন্দ্রত অিরাগ,
ঘসখান্দ্রন স্ত্রীর অিিার কথা ঘস জানায়,“রাজসভাসদ্ িবত বিদ্যিৃবত্ত কন্দ্রর।
ঘভাজন্দ্রনর কান্দ্রল মাে ঘদ্খা িাই ন্দ্রর।।
নারী ধ্বর িান্দ্রন িান্দ্রন করন্দ্রয় ভ্রমণ।
আবম কাুঁবি কাম জ্বন্দ্রর ঘস িন্দ্রল উল্বণ।।”১১
-স্বামী বিদ্য েন্দ্রলও স্ত্রীর স্বাভাবিক বজবিক চাবেদ্ার খির রান্দ্রখ না। এখান্দ্রন িুরুষতাবেক সমান্দ্রজর িুরুন্দ্রষর
মন্দ্রনাভাি ঘযমন ফুন্দ্রি উন্দ্রঠন্দ্রি, নারীর অসোয়তার কথা ঘযমন িযক্ত েন্দ্রয়ন্দ্রি ঘতমবন নারী বনন্দ্রজ তার
অতৃেতার কথা িযক্ত করায় নারীর স্বর স্পষ্ট ঘশানা যান্দ্রি।
আিার কান্দ্ররা স্বামী কৃিণ। ঘস জানায়“অভাগীর িবত বনকান্দ্রশর মুেরী।
মফঃসল সরিরা ঘকমন না জান্দ্রন।
অবধ্ক ঘয ঘদ্ন্দ্রখ তাো রদ্ বদ্য়া িান্দ্রন।।
জমা ঘলন্দ্রখ িাকী ঘদ্ন্দ্রখ খরন্দ্রচন্দ্রত ভয়।
িন্দ্রর বকন্দ্রল খরচ তাোন্দ্রর কিু কয়।।”১২
এিাং যার স্বামী কমশন্দ্রিন্দ্রে দ্িতার িবরচয় বদ্ন্দ্রত অিরাগ ঘস জানায়“দ্েরী আমার িবত তার গবত শুন।।
সদ্াভান্দ্রি ঘকান ফেশ ঘকমন্দ্রন গোয়।
িোভাগয বনন্দ্রজ নাবে অন্দ্রনযন্দ্রর িোয়।।
ঘেন্দ্রি ফেশ োরান্দ্রয় উিন্দ্রর োতরায়।
িন্দ্ররর কলন্দ্রম সদ্া ঘদ্ায়াবত ঘযাগায়।”১৩
-তারা স্বামীন্দ্রক শুধ্ুমাে ‘িবর িরম গুরু’ না ঘভন্দ্রি অকিন্দ্রি তান্দ্রদ্র ঘদ্াষ-েুবির কথা িযক্ত কন্দ্ররন্দ্রি।
ঘসখান্দ্রন ঘকান্দ্রনা আিরণ ঘদ্নবন তারা। স্পষ্ট ভান্দ্রি জাবনন্দ্রয়ন্দ্রি বনন্দ্রজর ঘখদ্। বচবেত কন্দ্ররন্দ্রি স্বামীর
অিূণশতান্দ্রক।
আিার ঘকৌলীনয প্রথার কারন্দ্রণ অসম িা িহু বিিান্দ্রের িবল েন্দ্রয়ন্দ্রিন ঘকউ ঘকউ। ফলত ঘসখান্দ্রনও
দ্াম্পতয জীিন অিূণশই। ঘসখান্দ্রন কখনও নািালক কখনও আিার িৃি স্বামীর িত্নী েন্দ্রত িাধ্য েন্দ্রয় জীিনঘযৌিন দুই ঘথন্দ্রকই তারা িবঞ্চত। তাই ঘয নারীর স্বামী নািালক, ঘস জানায়“আর রামা িন্দ্রল আবম কুলীন্দ্রনর ঘমন্দ্রয়।
ঘযৌিন িবেয়া ঘগল ির ঘচন্দ্রয় ঘচন্দ্রয়।।
যবদ্ িা েইল বিয়া কত বদ্ন িই।
িয়স িুবঝন্দ্রল তার িে বদ্বদ্ েই।।”১৪
ঘকউিা জানায়“বিয়া কান্দ্রল িবেন্দ্রত িবেন্দ্রত িাদ্ লান্দ্রগ।
িুনবিশয়া েন্দ্রি বকিা বিয়া েন্দ্রি আন্দ্রগ।।
Volume- VIII, Issue-IV

July 2020

29

ভারতচন্দ্রের ‘বিদ্যাসুন্দর’ : নারীর স্বর, নারীর দ্ািী

সন্দ্রেলী ঘ াষ

বিিাে কন্দ্ররন্দ্রি ঘসিা বকিু াবি ষাবি।
জাবতর ঘযমন ঘেৌক কুন্দ্রল িে আবি।।
দু চাবর িৎসন্দ্রর যবদ্ আন্দ্রস এক িার।
শয়ন কবরয়া িন্দ্রল বক বদ্বি িযভার।।
সূতান্দ্রিচা কবে যবদ্ বদ্ন্দ্রত িাবর তায়।
তন্দ্রি বমষ্ট মুখ নন্দ্রে রুষ্ট েন্দ্রয় যায়।।”১৫
আিার কান্দ্ররা িবত িৃি েওয়ায় ঘস জানায়“আর রামা িন্দ্রল সই এ মাথার চূো।
আবম এই যুিতী আমার িবত িুো।।
িদ্ন্দ্রন রদ্ন লন্দ্রে অদ্ন্দ্রন িবঞ্চত।
ঘস মুখ চুম্বন্দ্রন সুখ না েয় বকবঞ্চৎ।।”১৬
-এই নারীন্দ্রদ্র স্বামীরা তান্দ্রদ্র কামিুধ্া ঘমিান্দ্রত অিরাগ। এই নারীর আন্দ্রিি, এই নারীর দ্ািী এক
ঘযৌিনিতী নারীর দ্ািী। সামাবজক কারন্দ্রণ সামাবজক দ্ািীন্দ্রক মানযতা বদ্ন্দ্রয় তারা বিিাে করন্দ্রত িাধ্য েন্দ্রয়ন্দ্রি
বঠকই বকন্তু বিিাবেত জীিন্দ্রনর সুখ ঘথন্দ্রক তারা িবঞ্চত এিাং ঘসই িঞ্চনান্দ্রক তারা ঘমন্দ্রন বনন্দ্রত িান্দ্ররবন।
তান্দ্রদ্র কণ্ঠস্বন্দ্রর ঘয ঘযৌনতার দ্ািীর কথা উন্দ্রঠ এন্দ্রসন্দ্রি তান্দ্রতা িযবক্তর দ্ািী। প্রবতবি িুরুন্দ্রষর ঘয অবধ্কার
আন্দ্রি নারী িন্দ্রল ঘসই অবধ্কার ঘথন্দ্রক িবঞ্চত থাকন্দ্রি ঘকন তারা? তাই ঘতা সুন্দরন্দ্রক ঘদ্ন্দ্রখ বনজ বনজ
িবতন্দ্রদ্র অিূণশতার কথা িন্দ্রল তারা এক প্রকার বনজ অবধ্কান্দ্ররর প্রসঙ্গই তুন্দ্রলন্দ্রি। এই অাংন্দ্রশ ঘকৌলীনয প্রথা
শাবসত সমান্দ্রজ নারীর যেণার কথা ঘযমন উন্দ্রঠ এন্দ্রসন্দ্রি ঘতমবন মধ্যযুগীয় দ্ৃবষ্টভবঙ্গ ঘথন্দ্রক অন্দ্রনক অগ্রণী
েন্দ্রয় নারীর স্বরন্দ্রক প্রকাশ কন্দ্ররন্দ্রি, নারী মন্দ্রনর চাবেদ্ান্দ্রক-দ্ািীন্দ্রক প্রকাশ কন্দ্ররন্দ্রি।
‘িবতবনন্দা’ অাংশ ঘকৌলীনয প্রথা শাবসত সমান্দ্রজ নারীর যেণার কথা ঘযমন উন্দ্রঠ এন্দ্রসন্দ্রি ঘতমবন
মধ্যযুগীয় দ্ৃবষ্টভবঙ্গ ঘথন্দ্রক অন্দ্রনক অগ্রণী েন্দ্রয় নারী মন্দ্রনর চাবেদ্ান্দ্রক, দ্ািীন্দ্রক প্রকাশ কন্দ্ররন্দ্রি। এন্দ্রক শুধ্ু
ঘযৌনতার বনবরন্দ্রখ না ঘদ্ন্দ্রখ িযবক্তর প্রাথবমক চাবেদ্ার কথা ভািা ঘযন্দ্রত িান্দ্রর। িবত-বনন্দায় মুখর নারীরা
প্রন্দ্রতযন্দ্রক স্পষ্টভান্দ্রি দ্ািী কন্দ্ররন্দ্রি কান্দ্রমর অবধ্কার। ঘযখান্দ্রন তারা িবতর অঙ্গোবনর প্রসঙ্গ আন্দ্রনন ঘসখান্দ্রন
তা শুধ্ুমাে ঘকৌতুক উৎিাদ্ন কন্দ্রর তা নয়, ঘসই সন্দ্রঙ্গ তা ঘযৌিনিতী স্ত্রীর অতৃে ঘযৌন আকাঙ্ক্ষার কথাও।
িস্তুত, নারীরা িবতবনন্দার সন্দ্রঙ্গ সমাজন্দ্রকও বনন্দা কন্দ্ররন্দ্রিন। ঘকৌলীনয প্রথার ফন্দ্রল ঘয অসম বিিােগুবল
েন্দ্রতা তার বনন্দা কন্দ্ররন্দ্রিন। সমান্দ্রজর অসমতান্দ্রক বনন্দা কন্দ্ররন্দ্রিন। ভারতচে এই ‘িবতবনন্দা’ অাংন্দ্রশ ঘসই
সামাবজক প্রথার ভয়ািেতার রূিবিন্দ্রক তীক্ষ্ণ িযন্দ্রঙ্গর কশা ান্দ্রত িযক্ত কন্দ্ররন্দ্রিন। ‘িবতবনন্দা’ অাংশ িা বিদ্যার
বসিান্ত –এই মন্দ্রনাভঙ্গী কখনই মধ্যযুগীয় নয়। এই মন্দ্রনাভঙ্গী িবরিবতশত িাবরিাবশ্বশকতার সন্দ্রঙ্গ জন্ম ঘনওয়া
নতুন জীিনন্দ্রিাধ্ িূণশ। এই ঘিাধ্ নারীর স্বরন্দ্রক ঘশান্দ্রন, নারীর স্বরন্দ্রক মযশাদ্া ঘদ্য়, নারীর দ্ািীন্দ্রক প্রকাশ
কন্দ্রর।
অষ্টাদ্শ শতন্দ্রকর রাষ্ট্রীয় ভয়ািেতার প্রতযি ফলন্দ্রভাগী ভারতচে। অবিরতা অশাবন্তর আিন্দ্রে ধ্মশকান্দ্রিয
নি-ভািনা ও নি-মূলযন্দ্রিান্দ্রধ্র অনুপ্রন্দ্রিশ িান্দ্রলন কবি। িুন্দ্ররান্দ্রনা যা বকিু বিশ্বাস তাুঁর িুবির শাবনত ধ্ান্দ্রর
বিিত। ভারতচন্দ্রের প্রগবতশীলতার অনযতম একবি দ্ৃষ্টান্ত ঘকৌলীনয প্রথার প্রবত তাুঁর বিরূি মন্দ্রনাভাি।
আিার নারীন্দ্রদ্র ‘িবতবনন্দা’ অাংন্দ্রশ আিাত রঙ্গ-রবসকতার আোন্দ্রল বতবন জীিন্দ্রনর প্রিঞ্চনান্দ্রক উন্মুক্ত কন্দ্রর
ঘদ্বখন্দ্রয়ন্দ্রিন।
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‘বিদ্যাসুন্দর’ অাংন্দ্রশ একবি উন্দ্রেখন্দ্রযাগয নারী চবরে েীরা মাবলনী। ঘস সমান্দ্রজর ঘখন্দ্রি খাওয়া বনম্ন
িন্দ্রগশর এক নারী। ঘস িাকা-িয়সার বেসান্দ্রি িল-চাতুরী কন্দ্রর। ঘস োন্দ্রি ঘগন্দ্রল ঘদ্াকানীরাই ঠন্দ্রক যাওয়ার
ভয় িায়। বকন্তু ঘস দ্বরদ্র েন্দ্রলও কান্দ্ররা উির বনভশরশীল নয়। ঘস স্বািলম্বী। তার স্বািলম্বনই তার
আত্ম্বিশ্বাস। তার জীিন্দ্রন দ্াবরদ্র-দুদ্শশা, িল-চাতুরী থাকন্দ্রলও – ঘসই সন্দ্রঙ্গ তার বনজস্ব জীবিকা ও স্বািলম্বন
তান্দ্রক স্বাধ্ীন বসিান্ত গ্রেন্দ্রণর অবধ্কারী কন্দ্ররন্দ্রি। ঘসই স্বাধ্ীন বসিান্ত গ্রেন্দ্রণর ইিা ঘথন্দ্রকই ঘতা অনাত্ম্ীয়
যুিক সুন্দরন্দ্রক ঘস আেয় ঘদ্য়। তার স্বািলম্বন আর আত্ম্বিশ্বাসই েয়ন্দ্রতা তান্দ্রক বনভশীক কন্দ্রর তুন্দ্রলবিল।
তাই ঘকািান্দ্রলর অনুবচত কথায় ঘস ঘকািালন্দ্রকও বনভশন্দ্রয় িলন্দ্রত িান্দ্রর,“েীরা িন্দ্রল আর ঘিিা
ঘতান্দ্রর ভয় কন্দ্রর ঘকিা।”
ঘতার গুণিনা
জান্দ্রন সিশজনা
িাসবরবল িন্দ্রি ঘসিা।।
...
...
...
ঘলান্দ্রকর বঝ িহু লন্দ্রয়
সদ্া থাক মত্ত েন্দ্রয়
ঘতার ন্দ্রর যত
সকবল অসত
১৭
আবম বদ্ন্দ্রত িাবর কন্দ্রয়।।”
আিার ‘সুন্দর দ্শশন্দ্রন নাগরীগন্দ্রণর ঘখদ্’ অাংন্দ্রশ ঘদ্বখ নাগরীরা সুন্দরন্দ্রক ঘদ্ন্দ্রখ মুয েন্দ্রয় িলন্দ্রি,“এ বক মন্দ্রনাের
িরম সুন্দর
নাগর িকুল মূন্দ্রল।
ঘমােবনয়া চাুঁন্দ্রদ্
চাুঁদ্ িন্দ্রে ফাুঁন্দ্রদ্
রবত রবতিবত ভুন্দ্রলা।।
ঘদ্বখয়া সুন্দর
রূি মন্দ্রনাের
স্মন্দ্রর জরজর যত রমনী।
করিী ভূষণ
কাুঁচুলী কষণ
কবির িসন খন্দ্রস অমবন।।”১৮
-শুধ্ু িুরুন্দ্রষরাই ঘয নারী রূি দ্শশন্দ্রন মুয ও কামাসক্ত েয় তা নয়। নারীরাও িুরুন্দ্রষর রূি দ্শশন্দ্রন মুয
েয়, কামাসক্ত েয় এিাং ঘসই মুযতা ও কামাসবক্তন্দ্রক প্রকাশও করন্দ্রত িান্দ্রর অকিন্দ্রি। এই অাংন্দ্রশ নারীর
স্বন্দ্ররর মন্দ্রধ্য বদ্ন্দ্রয় তার প্রকাশ ন্দ্রিন্দ্রি। নাগরীরা তান্দ্রদ্র মন্দ্রনর কথা স্পষ্টভান্দ্রি আরও জাবনন্দ্রয়ন্দ্রি“আো মন্দ্রর যাই
লইয়া িালাই
কুন্দ্রল বদ্য়া িাই ভবজ ইোন্দ্রর।
বিিাবগনী েইয়া
ইোন্দ্রর লইয়া
যাই িলাইয়া সাগরিান্দ্রর।।
কন্দ্রে একজন
লয় ঘমার মন
এ নি রতন ভুিন মান্দ্রঝ।
বিরন্দ্রে জ্বাবলয়া
ঘসাোন্দ্রগ গাবলয়া
োন্দ্রর বমলাইয়া িবরন্দ্রল সান্দ্রজ।।
আর জন কয়
এই মোশয়
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চাুঁিা ফুলময় ঘখাুঁিায় রাবখ।
েলদ্ী বজবনয়া
তনু বচকবনয়া
ঘেন্দ্রেন্দ্রত িাবনয়া হৃদ্ন্দ্রয় মাবখ।।
বধ্ক বিধ্াতায়
ঘেন যুিরায়
না বদ্ল আমায় বদ্ন্দ্রিক কান্দ্রর।
এই বচতগামী
েন্দ্রি যার স্বামী
দ্াসী েন্দ্রয় আবম ঘসবিি তান্দ্রর।।
ন্দ্রর বগয়া আর
ঘদ্বখি বক িার
বমিার সাংসার ভাতার জরা।
সবতনী িাব নী
শাশুেী রাবগনী
ননদ্ী নাবগনী বিন্দ্রষর ভরা।।”১৯
-নাগরীন্দ্রদ্র ঘখন্দ্রদ্র মন্দ্রধ্য ঘযমন তান্দ্রদ্র অতৃবের কথা আন্দ্রি, ঘতমবন তান্দ্রদ্র আকাঙ্ক্ষার কথাও আন্দ্রি। ঘসই
আকাঙ্ক্ষাই তান্দ্রদ্র চাবেদ্া তান্দ্রদ্র দ্ািী েন্দ্রয় উন্দ্রঠন্দ্রি। এিাং ঘসই দ্ািী উচ্চারন্দ্রণ তারা ঘমান্দ্রিই কুবণ্ঠত নয়।
িরাং তারা ঘসাচ্চার। তান্দ্রদ্র স্বর ঘসখান্দ্রন স্পষ্ট। আসন্দ্রল সমন্দ্রয়র বিিতশন্দ্রনর ধ্ারায় মানুন্দ্রষর মন্দ্রনরও বিিতশন
িন্দ্রত থান্দ্রক। আর ভারতচে ঘসই বিিতশনন্দ্রক বচবেত কন্দ্ররন্দ্রিন ‘বিদ্যাসুন্দর’-এর নারীর স্বর-এ, নারীর
দাবীতে।
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