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Abstract

ংস্কৃতির িািাতেক তেরয় বাঙাতরক ঋদ্ধ ও দগৌরবাতিি
করররছি। এআ প্রতিভার পতরচয় এআ পতরবাররর
িারীরাও তেরয়রছি। স্বর্ণকুমারী িাাঁরের মরযে  ন্যিম।
তিতি তছরি ঋত-কতব রবীন্দ্রিাথ ঠাকুররর দজযিাভতগিী ও মতণ দেরবন্দ্রিাথ ঠাকুররর পঞ্চম কন্যা।
১২৬৩ ারর ১৪আ ভাদ্র (আং ১৮৫৬, ২৮দল অগষ্ট)
িাাঁর জন্ম য়। বাল্যকার স্বর্ণকুমারীর তলক্ষাাভ
তপতৃগৃরআ য় এবং বাংা ও ংস্কৃতি ভাায় তবরল
ব্যযৎপতি াভ কররি। এআ পতরবাররর ন্তঃপুররর
মাতারাও তবরল তলতক্ষিা তছরি। বস্তিঃ ঠাকুর
পতরবারটিরক একটি তবশ্বতবদ্যায় বর ত্যযতি য়
িা। এআ বৃৎ পতরবাররর দকউআ সূযণ তছরি িা। এরূপ
পতরবারর জন্ম ের্ করর স্বর্ণকুমারী তলক্ষায় পারেতলণ িী
রয় উঠরবি িারি অর তবতচত্র তক? স্বর্ণকুমারীর
স্বরতচি ‘াতিযররাি’ েরে িৎকাীি মারজর
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স্বর্ণকুমারী দেবীর ময়কা (১৮৫৬-১৯৩২)। ম্পূর্ণ
ভারিবণ িখি তিটিল-লািাধীি। আংররজরের কড়া
লারি ভারিবরণ র তলক্ষােীক্ষা মাজ ব্যবস্থায় একটি
োরুর্ প্রভাব তবস্তার করররছ। অমারের তলক্ষা-েীক্ষা,
াতিয-ংস্কৃতি িখি চুড়ান্তভারব তবপন্ন, ঠিক এমিআ
এক যুগতিক্ষরর্ ঊতিল লিরকর দলারধণ ককািার
িারীমারজর ন্যিম দিত্রীস্থািীয়া স্বর্ণকুমারীর
অতবভণাব। তিতি িারীমারজর রিক কল্যার্কর
তেরকরআ তছরি পুররাধা। ১৮৯০ খ্রীষ্টারে নুতিি
ককািা কংরেরর তিতিআ তছরি প্রথম মতা
প্রতিতিতধ। আংররতজরি দেওয়া িাাঁর ভার্ দরািারের
মুগ্ধ ও তবতমিতি কররতছ।
বস্তিঃ ঠাকুর পতরবার িব্যবাংার ভ্যযেরয়র
আতিার এক তবরাট োতয়ত্বপাি করররছি। এআ
পতরবাররর বহু প্রতিভালাী মিীী বাংার তলক্ষা ও
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The attempt of this paper is to show the contribution of Swarnakumari for the development and
expansion of women education in her time. Being born as fifth daughter in a progressive family
Maharshi Debendranath Tagore and elder sister of Rabindranath Tagore she herself knocked by
barriers of conservative societies superstations. Though she was a lady of an enlightened and
reputed family yet it was not an easy task for doing something for the society especially for
women hood. Despite all societal restrictions the first lady novelist in Bengali literature
remarkably contributes for women, which are reflected in her works. She contributed much in
almost all the branches of Bengali Literature like fiction, poems, novel, drama etc. In political
field also for the benefit of the society especially for women she established a women
organization called ‘Sakhisamiti’, which aimed to educate the poor women and to make them
self-dependent by teaching some practical courses like tailoring, painting, embroidery etc.
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উৎা ও াায্য দপরয়রছি। িরব বণ ারপক্ষা দবতল
াায্য ও বড় দপ্ররর্া তিতি দপরয়রছি িাাঁর স্বামী
জািকীিাথ দঘাারর কারছ। ১৮৬৮ খ্রীষ্টারে িেীয়া
দজার েলমীোরমর ম্ভ্রান্ত কুীি জতমোরবংলীয়
জািকী িারথর রে তিতি পতরর্য়সূরত্র অবদ্ধ ি।
দেলততিী কমীরূরপ তিতি তবরল খ্যাতি জণি
কররতছরি। িাাঁরআ উৎাও নুরপ্ররর্ায় স্বর্ণকুমারীর
াতিয রচিাও তবরলভারব তবকতলি য়।
েীরির প্রতিও িাাঁর তছ িযন্ত নুরাগ।
দললরবর এআ েীিানুরূপআ িাাঁরক পরবিীকার গাি
ও কতবিা রচিারি উদ্বুদ্ধ কররতছ।
স্বর্ণকুমারী দেবী অমারের দেরল বণ প্রথম
মতা ঔপন্যাতক – তযতি ঊিতবংল লিােীরি
দেলরজাড়া খ্যাতি াভ কররতছরি। উপন্যা-দতখকা
ও মাতক পতত্রকার ম্পাতেকা তররব তিতি বাংা
াতিয দয ামান্য বোি দররখ দগরছি িা তিযআ
দগৌররবর। িাাঁর রতচি প্রথম উপন্যা ‘েীপ তিবণ ার্’।
স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যা, দছাটগল্প, িাটক,
কতবিা, গাি, তবদ্যায়-পাঠযপুস্তক, প্রবি প্রভৃতি তরখ
বাংা াতিযরক িািাতেক তেরয় করররছি মৃদ্ধ।
উপন্যারর মরযে  ‘েীপ তিবণ ার্’, ‘দস্দিা’,
‘তছন্নমুকু’, পৄরর মাা, ‘আমামবাড়ী’, ‘তবরদ্রা’,
‘দমবাররাজ’, ‘কাারক’, ‘তবতচত্রা’, ‘স্বপ্নবার্ী’,
‘তমিরাতত্র’ প্রভৃতি তবখ্যাি। িাাঁর প্রথম উপন্যা
‘েীপতিবণ ার্’ িাাঁর অঠাররা বৎর বয়রর রচিা। িাাঁর
দছাটগরল্পর বআ ‘িবকাতিী’, ‘মািী’। িাটরকর বআ‘রাজকন্যা’, ‘তেব্যকম’, ‘করিবে’, ‘পাকচি’।
দকৌত্যকিাটয – ‘দেবরকৌত্যক’। কতবিাও গারির বআ
– ‘বন্ত উৎব’ ‘উৎব-গাথা’ আিযাতে। তবদ্যায়
পাঠযবআ – ‘বর্ণরবাধ’, ‘ব্যাকরর্’, ‘দবজ্ঞাতিক েে’,
‘পৃতথবী’, ‘গল্পল্প’, ‘কীতিণকাপ’, ‘াতিযররাি’,
‘বাল্যতবরিাে’। ‘পৄরর মাা’ ও ‘কাারক’ উপন্যা
দুআটির আংররজী নুবাে প্রকাতলি রয়রছ। ‘তেব্যকম’
িাটকটির ‘তপ্ররে কল্যার্ী’ িারম জামণ াি ভাায়
নূতেি রয়রছ। িাাঁর ‘াতিযররাি’ ১ম খণ্ড
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একটি সুস্পষ্ট তচত্র পৄরট উরঠরছ --- “অার-তবার
পূজা-চণ িার ন্যায় দকারও অমারের ন্তঃপুরর
(ঠাকুরবাড়ীর) দখাপড়া দমরয়রের মরযে  একটা
তিয়তমি তিয়ানুিাি তছ। প্রতিতেি প্রভারি গয়ািী
দযমি দুগ্ধ আয়া অতি, মাতিী পৄ দযাগাআি,
দেবঠাকুর পাাঁতজ পুাঁতথ রস্ত দেতিক শুভাশুভ বতরি
থাতকরিি, দিমতি স্দািতবশুদ্ধা শুভ্রবিা দগৌরী দবষ্ণবী
ঠাকুরার্ী তবদ্যারারক তবিরর্ারথণ ন্তঃপুরর অতবর্ভণিা
আরিি। আতি তিিান্ত ামান্য তবদ্যাব্যতদ্ধম্পন্না তছরি
িা। ংস্কৃতিতবদ্যায় ইঁার যরথষ্ট ব্যযৎপতি তছ। িএব
বাংাভাা জাতিরিি আা বা বাহুল্য। উপরন্ত ইঁার
চমৎকার বর্ণিালতি তছ। কথকিা ক্ষমিায় আতি
করক দমাতি কতররিি। যাাঁারের তবদ্যাারভর
আচ্ছা িাও থাতকি িাাঁারাও দবষ্ণবী ঠাকুরার্ীর দেবরেবী
বর্ণিা, প্রভািবর্ণিা শুতিরি দকৌত্যী আয়া পাঠগৃর
মাগি আরিি। দবষ্ণবী অতরিি ন্তঃপুররর
চত্যঃীমাবদ্ধ মতারের জন্য। বাতকা, িববধূ ও
তববাতিা বাতকা কন্যারা ইঁারা কারছআ তলক্ষাাভ
কতররিি। তকন্তু বাড়ীর তববাতিা কন্যাগর্
বাকতেরগর তি একত্র যে য়ি ও ও গুরুমালরয়র
পাঠলাায় গমি কতরি। আারি অর তকছুআ িা উক,
বাক-বাতকাতেরগর তলক্ষার তভতি মািভারবআ গঠিি
আি।”
“দবষ্ণবী ঠাকুরার্ীর তিকট প্রথম বাংা তলক্ষার
পর তকছুতেি একজি খ্রীষ্টাি তমলিারী মতা অতয়া
আংররজী পড়াআয়া যাআরিি। দমরয়র তলক্ষা অলানুরূপ
ফপ্রে বতয়া তপতৃরেরবর মরি আ িা। িারপর
একজি িাত্মীয় পুরু ন্তঃপুরর তলক্ষকিার কাজ
আয়া প্রথম প্ররবল করররি। দবৌাঁঠাকুরািী, তিিজি
মাত্যািী, তেতে ও অমরা দছাট তিি দবাি করআ
িাাঁার তিকট ন্তঃপুরর পতড়িাম। ঙ্ক, ংস্কৃি,
আতিা, র্ভরগা প্রভৃতি আংররজী স্কুপাঠযপুস্তকআ
অমারের পাঠয তছ।”
িরব বাড়ীর পুরু েস্যরা তবরল করর তপিা
মতণ দেরবন্দ্রিাথ ও ভাআরের তিকটও তিতি যরথষ্ট
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তধরবলরি, ১৮৯০দি কংরেরর কতকািা
তধরবলরি তিতি প্রতিতিতধত্ব কররতছরি।
িারীমেরর প্ররচষ্টায়ও স্বর্ণকুমারী ের্ী তছরি।
১২৯৩ ারর দবলাখ মার কতকািায় তিতি
‘তখতমতি’ িারম একটি মতাতমতি গঠি কররি
যার উরেশ্য তছ িারীমারজর বণ ােীি কল্যার্
াধিা।’ ভারিীয় মতারের মরযে  বন্ধুভারব
তমাতমলার উৎা প্রোি, িাাঁরের মরি দেরলর
কল্যার্তচন্তা ও ততির্ার উরদ্রক, েতরদ্র তন্দু
বাতকারের জন্য একটি তিরকিি স্থাপি করর
িারেররক তলতক্ষি করর অত্মতিভণরলী ও মাজরবায়
মথণ করা; উপযুি তলক্ষায় তলতক্ষি করর িারের
ন্তঃপুর তলক্ষতয়ত্রী তিযুি করর িারীতলক্ষার
তবস্তারাধরি এবং ভারিীয় কা ও পণ্যতলরল্পর
উন্নতিাধরি াায্য করা এআ তমতির উরেশ্য তছ।
এআ তমতির শুভপ্রভারব ও পৃিরপাকিায় অরগ
প্রতিবৎর মতা তলল্পরমার নুিাি রিা। এআ
দমা ম্পূর্ণভারব মতারা চাারিি। দকব
মতারেরআ এরি প্ররবরলর তধকার তছ। েীি ও
িাটযাতভিয় দ্বারা িারের মরিারঞ্জি করা রিা।
িারীতলক্ষাতবস্তাররও মাজগঠরি এবং মাজ
ংস্কারর এআ মীয়ী মতার ামান্য বোি
দকািওতেিআ ভ্যার িয়। ১৯৩২এর ৩রা জুাআ ৭৫
বৎর বয়র তিতি পররাকগমি কররি।
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কতকািা তবশ্বতবদ্যায় কতৃণক আন্টারতমতডরয়ট পরীক্ষার
পাঠযপুস্তক তররব মরিািীি য়। স্বর্ণকুমারীর মাতধক
খ্যাতি ঔপন্যাতক তররব।
‘ভারিী’ পতত্রকার ম্পােিা িাাঁর জীবরির
ন্যিম উরেখরযাগ্য ঘটিা। বস্তিঃ মাতক পতত্রকার
ম্পােিা ও প্রবিণক তররব দয কয়জি মুতষ্টরময়
প্রতিভালাী ব্যতি এরেরল তচরমিতরর্ীয় রয় অরছি,
স্বর্ণকুমারী দেবী িাাঁরের ন্যিম। অবার দয করয়কটি
মাতক পতত্রকা জগরি যল ও খ্যাতি জণি করররছ
‘ভারিী’ িাাঁরের ন্যিম। ‘ভারিী’ পতত্রকা দুআবারর
েীঘণ অঠাররা বৎর কা তিতি সুিাম ও েক্ষিার
রে পতরচািা কররতছরি। ‘ভারিী’ পতত্রকা দথরক
তবদ্যায় ের্কার তিতি দয কথাগুত তরখতছরি িা
তচরমিতরর্ীয় --“পুরািি তচরস্থায়ী ির থচ িাার মৃত্যযও
িাআ, দ বিণমারি নূিি। তপিামািা ন্তারি জীতবি,
পূবণ ররাি পরবিী দরারি প্রবাতি, িীি ভতবষ্যরি
তিতি। নূিি ীি আরি িা পাতররআ পুরািরির
প্রকৃি মৃত্যয, পুরািরির প্রধাি ধমণ নূিিরক নুগামী
করা থণ াৎ পথ দেখাি, ন্যকথায় নূিিরক গঠিি
কতরয়া দিাা, আারি দয ফিা াভ করর িাার
জীবি াথণ ক। অমার বহুতেিব্যাপী াতিযরবার যতে
এআ উরেশ্য কথতঞ্চৎ পতরমারর্ও াথণ ক আয়া থারক
িরবআ অতম ধন্য।”
স্বর্ণকুমারী জীবরির দলতেি পযণ ন্ত াতিযচচণ া
করর দগরছি। মৃত্যযর তকছুতেি পূরবণ তিতি
‘াতিযররাি’ পুস্তকটি প্রকাল কররি।
১৩৩৬ ার াতিয রিরির
ভারিত্রীরূরপ স্বর্ণকুমারী সুচারুরূরপ দআ তবরাট
রিরির
কাযণ
পতরচািা
কররতছরি।
বাংাাতরিয িাাঁর পূবণ প্রতিভার পুরস্কারস্বরূপ
কতকািা তবশ্বতবদ্যায় িাাঁরক ‘জগিাতরর্ী’
স্মৃতিপেরক িাতিি কররতছরি। তকছুকা তিতি
বেীয় তথরয়াতফরক দাাআটির মতা তবভারগর
ভারিত্রী তছরি। ১৮৮৯দি কংরেরর দবাম্বাআ
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