
1 
 

 সেত র আেলােক আন ময়ী ও সচুিরতার  
িতবােদর প িবে ষণ 

রিজনা কবীর 
অধ ািপকা,  

দশন িবভাগ, সেরািজনী নাইডু কেলজ ফর উইেমন 

 

ভারতীয় দশন মেত মানব জীবেনর চরম ল  তথা পরম পু ষাথ হ’ল মা  

বা মুি । মিু  অেথ দঃুখ মিু েক বাঝােনা হয়। অৈ ত বদা  মেত ‘মুি ’ শে র 

অথ িনধারণ করা হয় ‘ব নিনবিৃ ’ অিবদ াই জীেবর ব ন, সই অিবদ া প ব েনর 

িনবৃি ই মা  (ভ াচায, দশন কাষ, ১০৭) আবার ন ায় দশন মেত য ব  য 

রকম নয়, তােক সরকম বাঝাই িমথ া ান। যথা আমরা যিদ আ ােক অনা া 

বেল বুিঝ, দঃুখেক সুখ বেল বুিঝ তাহেল আমােদর সই ানেক িমথ া বেল গণ  করা 

হেব। এই সব িমথ া ােনর িনরাস হেলই সত ােনর উদয় হয়। তােতই জীেবর 

মুি  (দাস, ব , ৯৬)।  আমরা সকেলই য দঃুখ থেক মুি  চাই এিবষেয় কান 

ি মত নই। িক   হ’ল তা কী উপােয় লাভ করা যােব? 

শা মেত ধম পালেনর ারা মিু লাভ স ব।  জােগ তেব ধম কী? ‘ধম’ 
শে র বু ৎপি গত অথ ‘যাহা ধিরয়া রােখ’– অথাৎ যা মানব সমাজেক ধের রােখ 
অথাৎ র া কের তাই ধম। ধম শ েক এই অেথ হণ করেল নীিত, সদাচার, 
সততা ভৃিতেক ধম বলা যায় (  ও বে াপাধ ায়, ধম দশন, ৩)। মনুষ  িচ ার 
িববতেনর ইিতহােস ধেমর ান অিত পূণ। াৈগিতহািসক কাল থেকই ধম 
মানেুষর জীবেন কি য় ান অিধকার কের আেছ। িক  ‘ধম কী’?– এ ে র উ র 
দওয়া বড় সহজ নয়। মনষু িচ ার িববতন ও পিরবতেনর সে  ধেমর পও 
পিরবিতত হওয়ায় ধেমর সহজ ও সবজন াহ  সং া স ব নয়। অধ াপক গ ােলােয়র 
ভাষায় বলা যায়– “Man’s faith in a power beyond himself whereby he seek to 
satisfy emotional need and gains stability of life and which he expresses in acts 

of worship and service” (Galloway, Religion, 184) – যার ভাবানুবােদ বলা যায় 



2 
 

ধম হ’ল মানুেষর িনজ অিতবত  কান শি েত এমন এক আ া বা িব াস যার ারা 
স তার আেবগমলূক অনুভূিতেক তৃ  কের, জীবেন ি তাব ার অিধকারী হয় এবং 
য আেবগ বা অনুভূিতেক স পূজা, আরাধনা ইত ািদ ি য়ার মাধ েম কাশ কের। 
আপাত হণেযাগ  এই সং ােক খুব সহেজ বাঝার চ া করেল– সত  ানেক লাভ 
কের আমােদর অনুভূিতেক তার ারা অনুিব  কের তদনসুাের কম পালন করাই ধম। 
সুতরাং সত ান বা ত ান বা আ ানই মুি  লােভর উপায়। িক  যারা শা  
মােনন না– তােদর কী উপায়? তােদর জন  সমাজই তােদর মিু র পথ িনধারণ 
কের। িজ াসা হয় এই মুি লােভর অিধকারী কারা? যারা আ িজ াসাশীল অথাৎ 
মানুষ। মানুষই সত  লাভ করেত পাের। 

িক  িজ াসা হয় শা  বা সমাজ িনধািরত কান িবিধ বা িনয়মিক আমরা 
িনিবচাের িনি ধায় হণ করেত পাির? মননশীল জীব িহেসেব মানুেষর পে  
িনিবচাের কান মতামত বা িব াসেক মেন নওয়া স বপর নয়। রাসিবহারী দােসর 
উি েত– ‘‘মনুষ ে র দাবী বজায় রািখয়া আমার িনজ  বাধ ও িবচার অ াহ  
কিরব, আমার আ ত েয়র উপর আ া না রািখয়া যুি -িব  কথা অকপেট 
বিলেত থািকব ইহা কখেনা স বপর নয়’’(দাস, ব , ১১-১২)। যুি হীন িবচাের য 
ধমহািন হয় তারও  উে খ পাওয়া যায়– “ কবলং শা মাি ত  ন ক ব ং 
িবচারণং, যুি হীন িবচােরণ ধমহািনঃ জায়েত” (দাস, ব , ১৩)। সতুরাং 
সেত াপলি র জন  ধমপথ অবল ণ করাই হাক অথবা সমাজ িনধািরত পথ অনুসরণ 
হাক তা অবশ ই আ ত য়যু  সেযৗি ক িবচােরর ারাই স বপর। এ েলই 
িব ােনর সােথ দশেনর েভদ। িব ান ও দশন উভেয়র ল ই সত াে ষণ হেলও 
িব ােনর সমস া িল িবষয় কি ক অপরপে  দাশিনক সমস া িল আ েকি ক 
(দাস, ব , ১৮)। িত  মানুষ তার েপ অনন  হওয়ায় তােদর েত েকর 
িবচার শলীর াত  অবশ ীকায। িবচার শলীর াত  হতুই সত  লােভর উপায়ও 
নানান হেত পাের। িক  সত  এক শা ত ও কল ানময়। শা  আমােদর সেত র 
স ান দয়, নািক সমাজ িনধািরত পথই আমােদর মুি র সহায়ক– এই  কিব  
রবী নাথ ঠা র রিচত ‘ গারা’ উপন ােসর ায় িত  ছে ই ল  করা যায়। উ র 
খুঁেজ নওয়ার দায় িত  মনণশীল স ার িনতা  ব ি গত। িত  মানেুষর পে ই 
িনজ িনজ আ ত য় যু  সেযৗি ক িবচােরর ারা সত ানুভব বা সেত াপলি  স ব 
(দাস, ব , ১৩)। 
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রবী নাথ ঠা র রিচত ‘ গারা’ উপন ােস দু  উে খেযাগ  নারী চিরে র স ান 

পাওয়া যায় যারা এই সেত র প িনজ িনজ পেথ লাভ কেরেছন– আন ময়ী ও 

সুচিরতা। সেত র য উপলি  বা বাধ তারা অনুভব কেরেছন সই অনুভব অনুগামী 

আচরণ অেনক সমেয়ই চিলত রীিত-নীিত বা িশ াচােরর সীমােক ল ণ কের গেছ। 

তাই সমােজ ব  ে ই তােদর িনি তও হেত হেয়েছ। ায় ল  সত  র ােথ 
আন ময়ী এমন অেনক িব াস মেন লালন কেরেছন যা তােদর এমন কতক িল 

আচরেণ বৃ  কেরেছ য তােদর িতবাদী না বেল উপায় র নই। 

উ  উপন ােস য সকল নারী চির  িচি ত হেয়েছ তােদর সমবয় তা অনুসাের 

ভাগ করেল ধাণত দু  ণী পাওয়া যায়। যােদর এক সািরেত– আন ময়ী, 

বরদাসু রী ও হিরেমািহনীেক রাখা যায়। অপরিদেক য দু  িবিশ  চির  দিৃ  

আকষণ কের তারা হেলন সুচিরতা ও লিলতা। এই চির িলর মেধ  যিদ িতবাদী 
নারী চিরে র স ান কির তাহেল হিরেমািহনী বােদ বাকী সকলেকই িতবাদী বেল 

গণ  করেত হয়। িতবাদী নারী কােদর বলা যায়? তৎকালীন সমাজ ব ব ায় 

নারীেদর আচার আচরণ সং া  য সম  ধম য় ও সামািজক িবিধ-িনেষেধর উে খ 

আেছ– স িল যারা মান  করেবন না বা উল ণ করেবন তােদরেকই িতবাদী নােম 

আখ ািয়ত করা যেত পাের। সই দিৃ ভ ীেত দখেল আন ময়ী যমন িতবাদী, 

ক তমিন বরদাসু রীেকও িতবাদী বলেত হয়। সুচিরতা ও লিলতাও িনজ িনজ 

িবিশ তা সহ িতবাদী চির েপ গণ  হেত পােরন। িক  চির িলর মেধ  এক 

িবেশষ িবিশ তা লি ত হয় আন ময়ী ও সুচিরতার চিরে র মেধ । তােদর িতবাদ 

সই িমথ া আচােরর িব ে  যা সত  অনুভবেক খব কের। এইখােনই এই দু  

চিরে র ঐক । াল  সত ই এই দইু নারী চির েক িতবাদী কের সমি ত কের 

নেচৎ আন ময়ী ও সচুিরতার মেধ  নানা বসাদশৃ  ল  করা যায়– এমনিক তােদর 

িতবােদর ধরণ ও যন িবপরীতধম । 
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আন ময়ীর বণনা সে  বলা হয়– ‘‘তাঁহােক দিখবা মা ই একটা িজিনস 

সকেলর চােখ পেড়– িতিন শািড়র সে  শিমজ পিরয়া থােকন।’’ (রবী নাথ, গারা,  

১৯) – তৎকালীন সমােজ িহ  ুরমণীেদর শিমজ পরা য িনিষ  িছল তা নয়, িক  

তা িছল অ চিলত। যা দৃ া হীন বা অ চিলত তার পায়ণ বা অবল েণেকও এক 

ধরেণর িতবাদ বেলই মেন করা যায়। আন ময়ীর িবেশষ  হ’ল– সব কার আচার 

িবচারগত সং ার িনরেপ তা। চিলত ধম য় রীিত-নীিত, ছাঁয়াছঁুিয়র সং ার য 

িতিন ত াগ কেরেছন তা তােক িব মুা  ি ত করেত পােরিন, বরং তারঁ 
সং ারহীণতা িতিন জনসমে  কাশ কেরেছন অত  িবন তাসহ সহজ ও সরল 

আ িরকতার মাধ েম। 

আন ময়ীর এই কার সং ারহীনতার উৎস েপ তাঁর অ িনিহত মাতৃ ধেমর 

পরম কল ানময় পটু  আমােদর কােছ উ  ভািষত হয়। িনঃস ান রমণী যখন 

দব েম গারােক স ান েপ লাভ কেরন তখন িতিন উপলি  কেরন য, জাত িনেয় 

কউ পৃিথবীেত জ ায় না। িশ র যিদ জাত না থােক, তাহেল মােয়র িক জাত 

থাকেত আেছ? মােয়র য জাত হয় না এই উপলি  গারােক িনঃসংেকােচ স ান েপ 

হণ করার থেকই উ ুত। য মুহূেত িতিন গারােক স ান েপ বুেক তুেলেছন সই 
মুহূেতই ধম তথা ধমানুসৃত সমাজসৃ  সবিবধ সংকীনতার গ ীেক িতিন অনায়ােস 

অিত ম কেরেছন। িতিন মুি র উপায় প সেত র পেক উপলি  কেরেছন তথা 

আ প স েক অবিহত হেয়েছন। 

আচারিন  না হওয়ার জন  তাঁর িত গারার য ভৎসনা ও ামীর য 

উদাসীনতা ল  করা যায়– তার িতিন নীরব িতবাদ কেরন িনরিভেযাগ সিহ ু তার 

মাধ েম। সামািজক বা ধম য় রীিত নীিতর কি পাথের িবচার না কের িতিন পরেক 

আপন কেরেছন তাঁর  অ দিৃ র আেলােক। আন ময়ীর ব বহার ও কথাবাতায় 
য গভীর অিভ তা ও তী  িবচারবিু র পিরচয় পাওয়া যায় তার বাহ িনতা  

 ও াভািবক, ক ণায় ও সহানুভূিতেত শীতল। 
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আন ময়ীর মেধ  িদেয় িব জনীন মাতৃে র মিহমা িতফিলত হয়। তারঁ 

অসামান  সেত র আেলােক িতিন যন সম  িবষেয়র কল াণময় প  দখেত পান। 
তাই িতিন মিহমেক বার বার িনর  কেরেছন িবনেয়র সােথ শশী মারীর িববাহ 

স  আেলাচনার থেক। এেত য িবনয় অথবা শশী মারী কােরারই ম ল হেব না, 

তা িতিন সা াৎ বুঝেত পেরিছেলন। অপরিদেক িবনয় ও লিলতার িববাহেক সমথন 

কের িতিন সওয়াল কেরেছন য েদেয়র কান জাত নই, সখােনই ঈ র সকলেক 

মলান ও িনেজও এেস মেলন। তােক অ ীকার কের ম র ও মেতর ওপর মলাবার 

ভার িদেল চলেব কন? িতিন আেরা বেলেছন– ‘‘ দেখা মা, ভােলার সে  ম  মলাই 

সব চেয় ক ন, িক  তব ু পৃিথবীেত তাও িমলেছ আর তােতও সেুখ দঃুেখ চেল 

যাে – সব সমেয় তােত ম ই হয় তাও নয়, ভােলাও হয়। এও যিদ স ব হ’ল তেব 

কবল মেতর একটুখািন অিমল িনেয় দজুন মানুষ য কন িমলেত পারেব না,আিম 

তা তা বঝুেতই পাির ন। মানেুষর আসল িমল িক মেত?’’ (রবী নাথ, গারা, 
৩৩১) তাঁর এই সওয়ােলর মেধ  িদেয় তী  িবচারশি  ও িবে ষণী মেনর পিরচয় 

পাওয়া যায়। কবল এই িবচার শি র অিধকারীই িতিন নন, িনভ ক ব াও বেট। 

িতিন তারঁ িতবাদ ব  কেরেছন তারঁ শা , ি  ব ি ে র শীতল ছায়ার মাধ েম। 

িবনয় যখন লিলতার সােথ তার িববাহ আেদৗ স বপর িকনা– এই ি ধার মেধ  

দিুবসহ য ণা ভাগ করেছন, সই সংকটাপ  অব ােত আন ময়ীই তাঁেক স ক 

িদশা িনধারেণ সাহায  কেরন। কবল তাই নয়– লিলতােক িববাহ করার জন  য 
তােক তার িনজ ধমেক ত াগ করেত হেব তারও কান েয়াজন আেছ বেল িতিন 

মেন কেরনিন। এই উদারতা তৎকালীন সমােজ চিলত ধমনীিতর িব ে  উ ািরত 

িতবাদ প। তারঁ সমােজর শূিচতা সং া  িনয়মাবলীর িত উদাসীনতা সে ও 

িতিন িক  সমাজেক ত াগ কেরনিন। সমাজ তােক ত াগ করেলও তাঁর তােত িবেশষ 

অসুিবেধ বাধ হ’ত না। সমােজর ঔদাসীেন র সােথ সােথ িতিন তারঁ ামী ও পেু র 

উদাসীনতা ও উেপ ােক মাথা পেত িনেত পেরেছন তারঁ সেত াপলি র জাের। 
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আন ময়ী চির  িব জনীন মাতৃে র িতমা েপ সাথকভােব পািয়ত হেয়েছ। 
তার মাণ প বলা যায় বরদাসু রী যখােন তারঁিনজ স ান লিলতার মেধ  

আে ালনকারী িচ া বােহর অংশীদার হেত পােরনিন, সখােন িক অনায়ােস 
আন ময়ী লিলতার সম  অ দাহ অনভুব কেরেছন কবল তারঁ সহজ িনমল মাতৃে র 

ছাঁয়ায়। ক একইবােব হিরেমািহনীর শত চ া সে ও িতিন তারঁ স ানহারা 

মাতৃ দেয়র বিড় িদেয় সুচিরতােক বাঁধেত পােরনিন। সচুিরতা সই বাঁধন িছঁেড় বার 
বার আন ময়ীেক মা েপ মেন মেনবরণ কের তার িনেজর ব নমিু র েচ া 

কেরেছ, উপন ােসর শষ পেব দখা যায় আন ময়ীর িব জনীন মাতৃে র প 

গারার কােছও উ  ঘা ত হেয়েছ। সম  জীবেনর ািন, ি ধা, অ দাহ থেক 

আন ময়ীর মাতৃে র শীতল ছায়ােতই স  হয়, মু  হয়, সেত র প তথা 

ত দশন কের। 

বে  আেলাচ  অপর িতবাদী নারী চির  সুচিরতা সে  বলা যায় চির  

উপন ােসর য েপ িচি ত হেয়েছ তার থেক  হয়– স আ ািভমানী, যুি পণূ 

মতামত উপ াপেন পারদশ  ও িবন  হওয়া সে ও অত  ব ি ময়ী। সুচিরতার য 

িতবাদ তা অত  সংযত ও মািজত। স তার িনজ িস াে  অিবচল থেকও সকল 

কতব  অত  িবন তার সােথ পালন কের। িক  সচুিরতা কেখানই কতেব র 

অজহুােত সত েক অমযাদা কেরনিন। তার িবচারল  সেত র মযাদা র ােথ 

সুচিরতােক ব বার িতবাদী হেত দখা যায়। স ত বলা যায় সচুিরতার ভাবী 
ামী হারানবাবু যখন া  সমাজ বিহভূত িবনয়বাবেুদর সােথ তােদর পিরবােরর 

অ ঃপেুরর মলােমশােক িন া কেরেছন, সুচিরতার খালা মেন সমথন তােত কানিদন 

িছল না। হারানবাবুর এই িন ার িতবাদ প িতিন তা ব বার অ াহ  কেরেছন। 

এ িবষেয় বরং িবনয়বাবুর সােথই তার মেতর িমল ল  করা যায়। কননা তােদর 

উভেয়র কােছই মতবােদর থেক মানুষ বিশ মতূ েপ িতভাত হয়। ত  অেপ া 

মানুষ অেনক বিশ সত েপ হণেযাগ  বেল মেন হয়। আেগ মানষু, মতবােদর ান 

তার পের  পায়। এই মেতর িবেশষ সমথন আমরা উপন ােসর সই অংেশ পাই 
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যখােন বরদাসু রীর অমানিবক অত াচাের সং িচত হেত হেত হিরেমািহনী যখন 

ায় আ য়হীন হেত বেসেছন, তখন মানব ধেমর অবমাননা সহ  করেত না পের 
সুচিরতা পেরশবাবুর িনি  আ য় ও সাহচয ত াগ কের অন  বাসায় বসবাস করার 

িস া  িনেতও িপছপা হনিন। আবার হারানবাবু যখন তার িপতা তথা ধম , 

পেরশবাবুেক অপমান করেত উদ ত হেয়েছন– হারানবাবরু এই ধা ও ঔ ত েক 

সুচিরতা মা করেত পােরন িন। হারানবাবুেক িববাহ করেত য িতিন অস ত তা 

দঢ়ৃ িচে  অত  ভােব জািনেয়েছন। 

সুচিরতার িতবাদী স ার সােথ তার কতেব র িবেরাধ কখেনাই ল  করা যায় 

না। সচুিরতা তার কতেব  সদাই অিবচল সই কতব  িনধারেণর মানদ  তার িনজ 

াল  সত ধম। অপমািনত হিরেমািহনীর সবার তািগেদ সচুিরতা সামিয়কভােব 

সকেলর হােতর ছাঁয়া খাবার হণ করার থেক িনেজেক িবরত রােখ, আবার সই 
হিরেমািহনীর অন ায় আবদােরর িব ে  তােক বিল ভােব িতবাদ করেত দখা 

যায়। হিরেমািহনীর দবর কলাসবাবুেক িববাহ করেত সচুিরতা অস িত জানান 

অত  দঢ়ৃতার সে । এ সে  সচুিরতােক বলেত িন– ‘‘আিম িববাহ করব না’’। 

হিরেমািহনী িব ািরত চােখ িজে স কেরন ‘বেুড়া বয়স পয  এমিন–’ তারঁ কথা 

স ূণ হেত না িদেয় সচুিরতা উ র দন ‘হাঁ মৃতু  পয ’, (রবী নাথ, গারা, ৪৭৬) 

– এই উি  তৎকালীন সমাজ ব ব ায় এক  নারীর িতবাদী স ার চরম 

পিরচায়ক। কননা তদানী ন সমােজ নারীেদর জীবেন িববাহই যন চরম ল  েপ 

িনধািরত িছল। তার সা  আমরা পাই হিরেমািহনীর অনুেরােধ লখা গারার িচ েত। 

গারা িলখেছন– ‘‘িববাহই নারীর জীবেন সাধনার পথ, গৃহধমই তাহার ধান ধম। 

এই িববাহ ই াপূরেণর জন  নেহ, কল ান সাধেনর জন । সংসার সেুখরই হউক আর 

দঃুেখরই হউক, একমেন সই সংসারেকই বরণ কিরয়া, সতী সা ী পিব  হইয়া, 

ধমেকই রমণী গেৃহর মেধ  মূিতমান কিরয়া রাখেবন– এই তাঁহােদর ত’’ (রবী নাথ, 

গারা, ৪৯০)।  সচুিরতা সমাজব ার িব ে  িতবাদ কেরেছন এই িবধানেক 

অ াহ  কের। িক  সই একই িবধান যখন গারার মাধ েম আেদশ েপ তার কােছ 
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িফের এেসেছ তখন িবনা বাক ব েয় তা মাথা পেত িনেয়েছন– তাঁর সত  েমর 

মযাদা র ার তািগেদ। এও য িতবােদরই নামা র। 

মানবধমই সত  ধম। এই সত  সচুিরতা উপলি  কেরেছন তারঁ সম  দয় ও 

অনুভূিতর মাধ েম। সুচিরতার ধমিব ােসর মাধ েম  হয় ধেমর কৃত প 

মানব ধম তথা সত ই ধেমর কৃত তাৎপয। উপন ােসর শষ পেব দখা যায় 
গারার মতবােদর ারা ভািবত হেয় সচুিরতা িনেজেক িহ  ুবেলই িব াস করেত 

চান। িক  সই িব াস কাথায় যন তাঁর বােধর কােছ অ – সই অ তা 
দরূীকরেণর একমা  িনভরেযাগ  মাধ ম পেরশনাথবাবুর কােছই সচুিরতার মন সেত র 

স ােন বৃ  হয়। সুচিরতার আ িজ াসাশীল দয় অতীেতর সে  িচরিবে দ 
ীকার না কেরই েমর সােথ সম  নবীন আদেশর সম েয়র মাধ েম এক কল ানময় 

জীবন বরণ কের িনেয়েছ। আধ াি ক আ িজ াসার পথ িদেয়ই সচুিরতার 

আ েপর পূণ িবকাশ সমি ত হেয়েছ। 
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