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ণকুমারী দবী ও ‘সিখ সিমিত’
ণকুমারী দবী িছেলন মহিষ দেব নাথ ঠাকুেরর কন া। রবী নাথ ঠাকুেরর থেক পাঁচ বছর বড় িছেলন। ১৮৫৫
(মতা ের ১৮৫৬) ি

াে র ২৮ শ আগ

িতিন জে

িছেলন। উিনশ শতেকর বাংলা নবজাগরেণর পু েরাধা িছল

কলকাতার ঠাকুর পিরবার। এখােনই তাঁর িচ া- চতনার িবকাশ ঘেটিছল। সািহত সং ৃ িতর

ে

িতিন ব অবদান

রেখ িগেয়েছন। সভা সিমিতেত তা কম িছল না। বা বজীবেন সমােজর অবেহিলত বা স লহীন মেয়েদর জন নানা
পিরক না

হেণর মধ িদেয়

ণ কুমারীেদবী িচ ার সাথক

িতফলন ঘিটেয় িছেলন। সহায় স লহীন, লখাপড়া না

জানা কুমারী মেয়েদর আর িবধবা মেয়েদর সিমিতর আবাসেন এেন রেখ লখাপড়া শখাত ১৮৯৬ সােল তাঁর উেদ ােগ
আর পিরক নায়

িতি ত হেয়িছল ‘সিখ সিমিত’। তারপর তাঁেদর িদেয়ই িবিভ বািড়র অ ঃপু েরর মেয়েদর লখাপড়া

শখােনার চাকির িদেয় িনভর কের তালা হত। এঁেদর থাকা খাওয়ার সব দািয় িনত ‘সিখ সিমিত’।
এর পাশাপািশ অনাথ িশ েদরও আ য় আর িশ ার ব ব া কের তাঁেদর মানু ষ কের তালার কাজও চলিছল তাঁর। িক
এইসবই িছল ব য়সােপ
টাকা।

কাজ।

থমিদেক সমিতর সদস ােদর আিথক অনু দােন খরচ চলত। চাঁদা িছল মািসক এক

েম কােজর পিরসর বাড়ল, সিমিতেত থাকেত আসা মেয়েদর সংখ া বাড়েল অথসংকট দখা িদল। টাকা

জাগােড়র জন

ণকুমারী তখন এক নতু ন পিরক না করেলন।

সিমিতর কােজর জন অথ রাজগার, সইসে

একটা হ িশ

মেয়েদর হােতর কাজেক

দয়া ও তাঁেদর পির েমর অথমূ ল দয়া, সই িছল

দশনীর আেয়াজন করেলন িতিন।

কােশ এেন স কাজেক

ীকৃিত ও মযাদা

দশনীর উে শ । বলা যায় এই পিরক নার মধ িদেয়ই আধু িনক

যু েগর ‘িশ েমলা’র বীজ রািপত হেয়িছল।
িশ

দশনীর আেয়াজন হল বথু ন কেলেজর

া েণ।

মেয়েদর ভােলা রাজগার হেয়িছল িজিনস িবি

কের। ঢাকা

,শাি পু েরর িবখ াত শািড়, কৃ নগর,বীরভূ েমর হ িশ , মািটর কাজ িনেয় িশ ীরা এেসিছেলন। বাঙলার বাইের কা ীর,
বারাণসী, মারাদাবাদ, আ া, জয়পু র, বা াই
এই

ভৃ িত নানা জায়গার িশ ীরা এেসিছেলন তাঁেদর িশ স ার িনেয়।

দশনীর অভাবনীয় সাফল এরপর থেক আর

দশনীেত অংশ হণকারীরা ও
হেয়িছল।

তারা

দশনী থােকিন,বাৎসিরক এক িশ েমলায় পিরণত হেয়িছল তা।

সবাই িছেলন মিহলা। িশ কেমর উৎকষ িবচার কের পু র ারও দওয়া

থম পাঁচিট পু র ার িজেত িনেয়িছেলন ঠাকুরবািড়র বাইেরর অন ন পিরবােরর পাঁচজন মেয়। িতিন দিখেয়

িদেয়িছেলন য বাংলার ঘের ঘের লু িকেয় আেছ অেনক

িতভা, তাঁেদর একটু সু েযাগ কের িদেল তারা ঠাকুরবািড়েকও

সহেজই ছািপেয় যেত পাের।
এই

দশনী উপলে

কন া)অনু েরােধ,
হেয়িছল সই

আর একিট অিভনব ব াপার হেয়িছল। রবী নাথ ঠাকুর ভা ী সরলা দবীর( ণকুমারী দবীর

দশনী উপলে

‘মায়ার

দশনীর শষ িদেন।

খলা’ নাটকিট িলেখ িদেয়িছেলন অিভনেয়র জন । নাটকিটর

থম অিভনয়

ধানত ঠাকুরবািড়র মেয়রাই অিভনয় কেরিছেলন, এছাড়া কলকাতার অন ান

পিরবােরর মেয়রাও িছেলন। দশকও িছেলন মিহলারাই।
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য সমেয় িতিন িলখেত
দেব নাথও তাঁর

কেরেছন তার আেগই বথু ন সােহেবর ‘ক ালকাটা িফেমল

থম কন া সৗদািমনীেক সখােন পড়েত পািঠেয়িছেলন। গাঁড়া া ণ পিরবােরর স ান মদন মাহন
ামছাড়া হেয়িছেলন বেল শানা যায়। তােতও সই া মণ দেমন

তকাল ার তাঁর দু ই কন ােক এখােন ভিত করার জন
িন। িক

স সমেয়র কলকাতার

হেয়িছল য, ‘ ু েল মেয়েদর

ভাবশালী গাঁড়া পু ষসমাজেক আ
ধু মা

পেরিছেলন। আ েযর িবষয় ১৮৭৮ ি
ত েবািধনী পি কায়,(১৮৮০ি
ােনর আেলাক
বু ি

েবেশর

ধান িশ া, দয়

তাঁর িবিভ

ািপত হেয়িছল। মহিষ

ু ল’

াে )
ার উ ু

মেয়িল
াে

দয়বৃ ি

ীকার কের িনেত

িবকােশর পাঠই দওয়া হেব’ । তেবই িতিন

ু লিট

কলকাতা িব িবদ ালেয় মেয়েদর িড ী নবার ঘটনািট

থম

খু লেত

ীকৃিত পেল

িতবাদ জািনেয়িছেলন সই মহিষ, িযিন িনেজর পিরবােরর অ ঃপু ের

কেরিছেলন। িতিন িলখেলন য, “িব িবদ ালেয় য প িশ া

ধান িশ া নেহ; অতএব ওই

লখা ও কমকা

করেত, বথু ন সােহবেকও

কার িশ া ীজািতর পে

থেক বাঝা যায় য, িনেজর িচ ার

করেতন। বাংলা ১২৯২ সােল. ভারতী পি কায় একিট সংখ ায়

ে

দ

হয়, তাহা

নেহ”।

উপযু

িতিন নারী পু ষেক সমান বেল মেন

কািশত “পু েষর

”

বে

ভােব উে খ

কেরিছেলন য “নারী পু েষর সে সমানভােব িবদ াবু ি র চচা থেক বি ত,সু েযাগ পেয়ও যিদ স স ব বহার করেত
না পাের, তখনই মেন নওয়া হেব য পু ষ িবদ া-বু ি
তাঁেক ঘের বাইের পু েষর

ও

ােন

ীেলাক অেপ া

,উ ত”। নারীর ব ি সেচতনতা

কমসি নী কের তু লু ক এ আ ান িতিন জািনেয়িছেলন তাঁর লখার মাধ েম,ভারতী

পি কায়। ( বাংলা ১২৯৮ সােলর আি ন-কািতক সংখ ায়)। ‘ মেয়েদর মি ে র ওজন কম বেল তােদর বু ি ও কম’, এই
অিভনব পা াত অিভমেতর

িতবাদ িতিন জািনেয়িছেলন বালক ও ভারতী পি কায়।

েদশী আে ালন িনেয়ও। ‘রাজৈনিতক

স ’ িনবে

তাঁর মতামত

ভাষায়

ধু তাই নয়, মতামত জািনেয়েছন

কাশ কেরিছেলন।

মেয়রা পু েষর সে কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় কাজ করেত অবশ ই পাের ও সটা করাও উিচৎ একথা িতিন মেন ােণ িব াস
করেতন। িনেজর জীবেনও িতিন সটা কের দিখেয়েছন। লখার পাশাপািশ ১৮৮৯ থেক ১৮৯০ ি
জাতীয় কংে েসর হেয় কাজ কেরেছন।
কথা। িতিনই

া

পয

ভারেতর

ামী জানকীনাথ ঘাষাল যখন জাতীয় কংে েসর স াদক িছেলন, স সমেয়র
কােশ অংশ হণ কেরিছেলন। বাংলা থেক

থম বাঙািল মিহলা িযিন কংে েসর জাতীয় অিধেবশেন

িতিনিধ করার জন য দু জন মিহলা সদস া িনবািচত হেয়িছেলন িতিন িছেলন তাঁেদর মেধ একজন। ১৮৮৯ ি
বা াই শহের অনু ি ত কংে েসর প ম জাতীয় সে লেন ও ১৮৯০ ি
িতিন িছেলন অন তম বাঙািল মিহলা

াে

াে

কলকাতায় অনু ি ত ষ জাতীয় সে লেন

িতিনিধ। আজীবেনর িমতভাষী, এই মানু ষিটর দহা

হেয়িছল ১৯৩২ ি

াে র

৩রা জু লাই।
ঋণ

ীকারঃ ‘ ণকুমারী দবী’ িনেয় উমা ভ াচায (বষা)’ একিট লখা ২০১৬ সােল ‘জয়ঢাক’ পি কায়

হেয়িছল। ছা

কািশত

ছা ীেদর সু িবেধর জন সই লখািট থেক পাঠ সূ চী অনু য়াই এই অংশিটেক এিডট কের এখােন দওয়া

হল। পু েরা ব পড়েত চাইেল জয়ঢাক ওেয়ব পেজর িলংেক িগেয় দখেত পার- https://joydhakweb.com
ঃ ১. সিখ সিমিত কত সােল ক িক উে েশ

িত া কেরিছল ?

২. সিখ সিমিতর কাযাবলী আেলাচনা কর।
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