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Abstract
In the contemporary world of 21st century the term ‘feminism` has become one of the most
familiar and buzz words. The root of such word lies in the theoretical framework of genderbiased question. Women, through comprise more or less half of world population have been
subjected by the gender-biased patriarchal society despite taking significant role in all
sphere of human activities viz. Social, Political, Economical and Cultural life. The basic
question that may be raised here: do the women possess equal status like men in society?
The primary objects of this article is to explore the condition of women in Indian society
with special reference to changing status of women from ancient era to contemporary
Indian Society. This article is also an attempt to focus the consistant fight of women for
their dignity against an omnipotence diseriminatory gender-biased society in India.
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নাযীফাদ ননছও ভনরাকদয স্বাকথশ এওিা তত্ত্ব ন- নাযীফাদ এওিা জীফনফীক্ষা মা অজকওয ৃনথফীকত অকরাড়ন
ৃনি ওকযকছ। ফহু ওার অকক থথকওআ নাযীকও থওন্দ্র ওকয এফং ভাজ নাযীয স্থানকও থওন্দ্র ওকয ফহু অকরাচনা 
নফতকওশয ঈকেঔ াা মা। তৎওারীন বাযতী ভাকজয কঙ্গ নাযীয ফস্থান এতিাআ তঃকপ্রাতবাকফ মুক্ত নছর
থম াভানজও নযফতশকনয কঙ্গ কঙ্গ এফং াভানজও নযওাঠাকভায নযফতশকনয কঙ্গ কঙ্গ নাযীয স্থাকনয
নযফতশন রক্ষণী। ফতশভান ভাকজ নাযীয থম ফস্থান তায থথকও প্রাচীন ভাকজ নাযীয স্থান কনওিাআ নবন্ন নছর।
নাযীয ফস্থাকনয এআ ি নযফতশন  াথশওয ফযআ ভাজ এফং নযনস্থনতয নবনিকতআ ভূরতঃ ম্ভফয ককছ।
তাআ নাযীফাদ অকরাচনা প্রকঙ্গ ফযআ নফকল তাৎকমশয দাফী যাকঔ, বাযতী ভাকজ নাযীয স্থান নফলও
অকরাচনা। তাআ এআ প্রফকে প্রাচীন ভাজ থথকও শুরু ওকয অধুননও ভাকজ নাযীয স্থান এফং নাযী থওনন্দ্রও
অকরাচনা এফং থআ কঙ্গ নফনবন্ন দাশননও এফং নাযীফাদী ভতাভকতয ঈয অকরাওাত ওযাআ র ভূর ঈকদেশয।
বাযতফকলশ প্রওৃত নাযীয ংজ্ঞা করা ‘থ স্বাভীকও ন্তুি ওকয, ুত্রন্তাকনয জন্ম থদ এফং স্বাভীয ওথায কয
ওথা ফকর না’। এভনিাআ যককছ ঐতকয ব্রাহ্মণ (৩/২৪/২৭)-এ। প্রাচীন ওার থথকও ফতশভান ভাকজ নাযীয
ফস্থান ফশননকে। নন্দু াকেয নুান নুমাী তৎওারীন মুক থথকওআ বাযতী অথশাভানজও ওাঠাকভাকত ফশত্র
াধাযণবাকফ নাযীকও ূকেয এফং শুয কঙ্গ এওাকন ফাকনা ককছ। বফনদও মুকক এয থওাকনা ফযনতক্রভ
নন। স্মৃনতাকেয প্রধান প্রফক্তা ভনু নাযীকও ‘নভথযায ভত নফত্র’ অঔযা নদককছন। ফয বফনদও মুকক নওছুিা
কর নাযীয ফস্থান বাকরা নছর। বফনদও মুকক থম ভস্ত মাক মজ্ঞ ওযা ত থঔাকন নাযীযা স্বাভীয কঙ্গ মকজ্ঞ
ংগ্রণ ওযত। তৎওারীন াভানজও নযকফ, অচায, নুষ্ঠান প্রবৃনতয থম নচত্র ঊকেকদ াা মা তায থথকও
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এিা স্পি  থম থআ ভক েীজানত নফকল ম্মাকনয নধওাযীনন নছর। েীযা থম স্বাভীয কঙ্গ মকজ্ঞ ংগ্রণ
ওযকতন তা নফনবন্ন ূকত্র ঈকেঔ াা মা। থমভন- ‘থ আন্দ্র থতাভায থফও এফং াকেলী মজভান দম্পনি থতাভায
তৃনিয নবরাকল নধও নযভাণ ফয দান ওকয থতাভায ঈকদেশকয ফহু ংঔযও থকাধন রাকবয জনয মজ্ঞ নফস্তায
ওকযকছ।’ [১/১৩১/৩] ‘নযণীত দম্পনত এওকত্র থতাভাকও প্রচুয ফয দান ওকযকছ।’ [৫/৪৩/১৫] শুধুভাত্র এওকত্র মজ্ঞ
ওযায নধওায ন, নওছু নাযী ঊনলয ভমশাদা থত। থমভন- ‘ঞ্চভ ভন্ডকরয অঠা ূকক্তয যচনতা নফশ্বফাযা নাকভ
যভনী, এআ কঙ্গ নত্রয দুনতা রা [৮/৯১/১] এফং আকন্দ্রয ত্নী আন্দ্রানীয [১৪/১৪৫/১৬] নাভ নফকল বাকফ
ঈকেঔকমাকয।’১
নযনদকও অভযা এভন নওছু দৃিান্ত নদকত ানয থমঔাকন নাযী ফঞ্চনায নচত্র নযস্ফুি । ঊওকফকদয ঊনল
ম্ভৃণ-এয ওনযা তযেিা ঊনলওা ফাক্ বাযতী তত্ত্ব দশকনয আনতাক ‘থাভ’ ভাওাফযনি প্রথভ থখালণা ওযকর
ুরুলানত ভাকজ ঊনলওা ফাক্ -এয নাভনিয নযফকতশ ঐ ভাওাফযনিয কঙ্গ থফদান্তদশকনয যচনতাকও মুক্ত ওযা
।
ঊনল মাজ্ঞফকযযয তত্ত্বনজজ্ঞাু ত্নী কাকশী ঐ ঊনলকও কূঢ়তত্ত্ব ম্পকওশ প্রশ্ন ওযকর তযেিা ঊনল মাজ্ঞফযয কাকশীকও
ননফৃি কত ফকরন এফং অয ফকরন – এফ তত্ত্বনজজ্ঞাায নাযীয থওাকনা নধওায থনআ। শুধু তাআ ন নতনন ফকরন
মনদ কাকশী তায প্রশ্নফান থথকও ননফৃি না  তাকর তাাঁয নধওাকযয ীভা রঙ্ঘকনয যাকধ কাকশীয ভুন্ডকেদ ওযা
কফ।
বফনদও মুকক মাক-মজ্ঞ আতযানদকত দনক্ষণা স্বরূ ব্রাহ্মণকও থধনু (কাবী) দান ওযা থমভন যীনত নছর থতভনন ুন্দযী
মুফতী দান প্রচনরত নছর – থশাৎ থধনুয ভকতা মুফতী নছর ণযাভগ্রী।
যফতশীওাকর ম্রাি নফক্রভানদকতযয যাজত্বওাকর ফযা-নভনকযয ুত্রফধূ ক্ষণা থজযানতলাে  কনণতাকে
বুতূফশ ানন্ডকতযয নধওানযণী নছকরন। থআ ানন্ডকতযয মথাকমাকয ম্মান প্রদশন ওযায জনয ম্রাি নফক্রভানদতয
ক্ষণাকও তাাঁয নফযত্ন বাকও দভযত্নরূক রঙ্কৃত ওযায নুকযাধ জানাকর ফযা-নভনয ক্ষণায নজহ্বা থছদন
ওকযন।
ঈকযাক্ত দৃিান্ত থথকও এিা স্পি থম ািাকতযয দা প্রথায ফফশযতায কঙ্গ প্রাচীন বাযকতয ভাজ ফযফস্থা
নাযীয ফস্থাকনয থওান াথশওযআ ঔুাঁকজ াা মা না। শুধুভাত্র তাআ ন ধভশী নুাকনয নননযকঔ তৎওারীন
াভানজও অআনগুনর ফা অচায-অচযণ গুনর প্রধানত ঈচ্চফকণশয জনযআ প্রকমাজয নছর। থআ ভক নাযী ভাত্রআ নছর
ূেতুরয, তা ঈচ্চফকণশয নাযী কর ফযনতক্রভ নছর না। ফ ফকণশয নাযীকও এআবাকফ ভাকজয ননে স্তকয ননক এক
থানলত, ননমশানতত এফং ফনঞ্চত ওকয যাঔায দানত্বিা ধভশ ােগুনর মথামথ বাকফ ারন ওকযনছর। তায ওকওনি
দৃিান্ত ননেরূ –
(ও) ব্রাহ্মণ, ক্ষনত্র এফং বফয – এআ নতন ফণশ ঈনন ংস্কাকযয য নেজ নাকভ নবনত কতা। নওন্তু ূকেয
ঈনকনয নধওায নছর না। নুরূবাকফ বফনদও মুককয প্রথভবাকক নাযীয ঈনন ংস্কাকযয নধওায থাওকর
যফতশীওাকর তা নননলদ্ধ ; (ঔ) প্রাচীন বাযকত াঠ  নক্ষা ফরকত থফদাঠ  থফদ নক্ষাআ থফাঝাকতা। নওন্তু ভনুয
নফধান নুমাী থফদাঠ ওযা, এভননও থফদাঠ থাবকন ূকেয নননলদ্ধ নছর। নাযীকদয ম্বকে ভনু ফকরকছ থম,
নাযীয নফত্র ধভশগ্রন্থ (কফদ) াকঠয থওান নধওায থনআ।২ ুতযাং থদঔা মাকে থম ূে এফং নাযী ঈবকয কক্ষআ
থফদাঠ নননলদ্ধ ওকয তাকদয াভানজও ভমশাদায থনি প্রস্ত ওযা ; (ক) থফদাঠ নননলদ্ধ ায পকর এওআ
কঙ্গ ূে এফং নাযীয জনয মাকমজ্ঞ নবনিও ভস্ত ধভশী নক্রাওরা নননলদ্ধ । মজ্ঞনবনিও ধভশী নুষ্ঠান এঔন
ংযনক্ষত অকছ ঈচ্চফকণশয ুরুলকদয জনয, নফকলত ব্রাহ্মকণয জনয ননধশানযত এফং এঔন অকছ, নওছু নওছু
ননেস্তকযয ূজা  ব্রত ূে  ফ ফকণশয নাযীকও ান, থালণ  ফকরায ভকধয যাঔায এওনি নযামশ ঙ্গ র
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বফনদও ধভশী নক্রাওরা থথকও তাকদয দূকয যাঔা; (খ) ূে এফং নাযীকও দাকত্বয ভকধয যাঔায ফশপ্রধান ঈানি
নছর একদয ঈবকওআ অনথশও নদও থথকও ননঃস্ব ওকয দনযে থেনণকত নযণত ওকয যাঔা।
প্রাচীন বাযকত ূেযাআ নছর দা ফা থফও থেনণবূক্ত। অয ফরা মা থম এঔাকন ূকেয ভকতা ওর ফকণশয
নাযীকও স্বাভীরূী প্রবুয ধীনস্থ ওকয তাকও ননজস্ব ধন ঞ্চকয (ননজস্ব ধন থাওকর) নধওায থথকও ফনঞ্চত
ওযা ককছ। থনদন থথকও ূে  নাযী এওআ দনযে থেনণয ন্তকশত। ফতশভান নাযীয ম্পনিয অআনন নধওাকযয
কনওঔানন ঈন্ননত খিকর এওথা স্বীওায ওযায ঈা থনআ থম েী এঔন স্বাভীয নযফাকযয দাীয ভকতা শুধু
বযণীা। স্বাভীয জীনফতাফস্থা স্বাভীয ধনম্পনিকত এঔন েীয থওাকনা নধওায থাকও না। াধাযণ নাযীয জীফন
নননদশি অকছ নফফা, ন্তান-ারন এফং স্বাভী ুত্র  ফৃৎ নযফাকযয নযজনকদয থফায জনয। ূকেয থমভন
এওভাত্র ওাজ নছর ঈচ্চফকণশয থফা ওযা, ওর ফকণশয নাযীয থতভনন ওাজ নছর নযফাযস্থ ওকরয থফা ওযা।
অয থম ভাকজয ঈচ্চফকণশয নাযীযা ূকেয াকথ তুরনী নছর, থঔাকন দনযে স্পৃয দনরত নাযীকদয ফস্থা থম
নছর অয থাচনী তা কজআ নুভান ওযা মা, খকয এফং ফাআকয এআ নাযীযাআ নছর ফশাকক্ষা ননমশানতত।
নযনস্থনতয নওছু নযফতশন কত্ত্ব নাতন থআ ধাযা অজ প্রফানত ক চকরকছ।
ওর ফকণশয নাযীয স্থান অজ অথশাভানজও ওাঠাকভায তরকদক। ূকেয ভকতাআ াধাযণ নাযী াভানজও
ভমশাদা, নক্ষা এফং থশনননতও ফস্থাকনয নগ্রয। ভন্ডর ওনভন এয ুানয নুমাী াভানজও (ফণশনবনিও),
থশনননতও  নক্ষাকতবাকফ নুন্নত থকাষ্ঠীআ নুন্নত ফা নগ্রয থেনণরূক ননধশানযত । এনদও থথকও নাযীযা
নগ্রয থেনণয ভকধযআ কড়, ওাযণ াভানজও ভমশাদা, নক্ষা এফং থশনননতও বাকফ নাযীযা (ফযনতক্রভী থক্ষত্র
ছাড়া) অজ নগ্রয। ভস্ত যওাযী, থফযওাযী ননথকত্র তাআ এঔন তনরী, ঈজানত, নযানয নগ্রয
থেনণ এফং নাযীকও এওকঙ্গ এও ননঃশ্বাক ঈচ্চাযণ ওযা । থশাৎ নাযীভাত্রআ তনর জানত / ঈজানত এফং
নগ্রয থেনণয ভানুকলয কঙ্গ তুরনী।
তকফ এওথা ফরা মা থম, ফফকণশয নাযীআ াধাযণবাকফ অথশাভানজও ীন স্থাকন ফনস্থত কর ওামশত
ঈচ্চফণশ তথা ঈচ্চনফি নযফাকযয নাযীয াকথ দনযে তনরী জানত, ঈজানত (অনদফাী) এফং নযানয নগ্রয
থেনণয নাযীকও এওাকন ফাকনা মা না। প্রাচীন বাযকত ূে, অনদফাী এফং নগ্রয নাযীযা নক্ষা, াভানজও
ভমশাদা এফং জীফন মাত্রা ঈচ্চফকণশয এফং ঈচ্চকেনণয নাযীকদয থথকও ম্পূণশ অরাদা এফং ননছক ড়া জককতয
ফানন্দা নছর। থঔাকন াধাযণত ঈচ্চফকণশয ননজস্ব থওাকনা থশওযী থা নছর না। নওন্তু চযভ ানযফানযও দানযেআ
ননেফককশয নাযীকও নফনবন্ন থশওযী থা থিকন একননছর। অয এফ নাযীযা াভানজও ভমশাদা ফকনরত এফং
নক্ষা নত নগ্রয থাওকর থদকয ঈৎাদন ফযফস্থা নফকল গুরুত্বূণশ স্থান নধওায ওকযনছর। অজ
াভানজও ঈৎাদকনয থক্ষকত্র একদয ফদান নফকল গুরুত্বূণশ। নানাযওভ থশওাযী ফৃনিকত ননমুক্ত থাওা কত্ত্ব
প্রধানত দানযেতায ওাযকণআ একদয ানযফানযও জীফকন এওনি নফকল ভাত্রা নছর; এফং এঔন অকছ। অয এফ
ওাযকণআ ঈচ্চফকণশয নাযীকদয থথকও ননেফকণশযা কনওঔানন স্বাতকযযয দানফ যাকঔ।
অভযা মনদ যাভাণ ভাবাযকতয মুকক াভানজও থপ্রক্ষাি অকরাচনা ওনয তাকর থদঔফ থম থঔাকন নাযীয
ফস্থায নচত্র ঔুফ জ যর নছর না। ভাবাযকত অমশ -নামশ নানা জনককাষ্ঠী ধুযনলত থছাি, ফড় কনও যাকজয
নফবক্ত বাযতফকলশয নচত্র থদঔা মা। থআ ভক ভাকজ ুরুকলয ফহু নফফা প্রথা প্রচনরত নছর। যাভাকণ যাজা
দযথ ফহু নফফা ওকযনছকরন মনদ তায ুত্রযা থওঈআ একওয নধও নফফা ওকযননন। ভাবাযকতয এও েীয ফহু
স্বাভী- এআরূ প্রথায প্রচরন থদঔা মা। ঞ্চান্ডফ থেৌদীকও নফফা ওকযনছকরন। যাক্ষ ভাকজ ফহু নফফা
প্রচরন নছর। তাকদয ভাকজ নাযীযা থফন স্বাধীন নছর, ওাযণ ূশনাঔা যাভ  রক্ষণকও নফফা ওযায প্রস্তাফ
নদকনছর।
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যাভাকণ নাযীয এওিা নফলক স্বাধীনতা নছর। থিা র তাকদয ন্তঃুকযয ফাআকয মাায নধওায নছর। যাভ
মঔন ফনফাক মা তঔন তাাঁয েী ীতা তায ঙ্গী ক ফনফাক নককনছর। নওন্তু থআ ভ নাযীয াভানজও ভমশাদা
থম ুনননিত নছর তা ফরা মা না, ওাযণ থআ ভক নাযীকদয ুরুকলয থবাকয নাকফ ফযফায ওযা ত। থআ
ভক নাযীযা নছর দাকনয ঈওযণ। অফায নতনথ থফা নাযীকদয গ্রণী বূনভওা ারন ওযকত ত। এছাড়া
ীতায ফাযফায নি যীক্ষা এওথাআ প্রভাণ ওকয থম থআ ভক ভাকজ নাযীকদয প্রনত থওাকনা ানুবুনত নছর না।
তাছাড়া যাজ নযফাকযয নাযীকদয মনদ এআরূ নযণনত , তাকর াধাযণ নাযীকদয দুদশা নওরূ নছর তা
ফরাআ ফাহুরয।
অফায যাভাকণ এিা থদঔা মা থম নাযীযা থওফর ভাত্র তাকদয স্বাভীয নুকাভী নছকরন না, তাযা তাকদয
স্বাধীন ভতাভত প্রওা ওযকতন, ওাযণ যাফকণয েী ভকন্দাধযী স্বাভীয রূ, গুণ, থৌমশ  চনযকত্রয প্রংা ওযায ভ
ীতায প্রনত থভাকয জনয যাফণকও মকথি ননন্দা ওকযকছন। অফায যাভচকন্দ্রয ভত এওজন ধভশফুনদ্ধ ম্পূণশ ফযনক্ত
মঔন ীতাকও কন্দ ওকযনছর; ীতা এআ ভাকনয ভুনচত ঈিকয ফকরন – থরাওাক্ষী নি অভাকও যক্ষা
ওরুণ। থআ যাভচকন্দ্রয ভত নফচক্ষণ ফযনক্ত প্রচনরত ভাজ ফযফস্থায উকবশ থমকত াকযননন, াাঁচভাকয কবশফতশী
েীকও জঙ্গকর ননফশান নদক থম যাজা তাাঁয নংানকও ননযঙ্কু ওকযন, দীখশ ফাকযা ফছকয নমনন এওফায ুত্রকদয
থঔাাঁজ থনন না, থআ যাভ অভাকদয অদশ ুরুল, ীতায নতবনক্ত বাযকতয ওারজী অদশ।
থআ ভক অয এওজন ফনঞ্চত নাযীয ঈকেঔ ওযা মা নমনন ফভআ অভাকদয দৃনিয অড়াকর থথকও
থককছন, থআ ফনিত নাযী করন রক্ষকণয েী উনভশরা। মঔন যাভচকন্দ্রয কঙ্গ তায বাআ রক্ষণ থচৌদেশ ফছকযয জনয
ফনফাক কভন ওযকরন, তঔন রক্ষকণয েী উনভশরা যাজপ্রাাকদয ন্তঃুকযআ থচৌদ্ধ ফছয বি হৃদক জীফন
নতফানত ওকযন। তায এআ অত্মতযাককয মথামথ ভমশাদা নতনন াননন। নতনন স্বাভী ুঔ ফনঞ্চত ক, থওাকনা
প্রনতফাদ না ওকযআ ননঃকে নচয ফধূত্ব ফযণ ওকযনছকরন।
বফনদও মুককয নযা যাভাণ ভাবাযকত েীয স্বাভীয কঙ্গ মকজ্ঞ ফয থদফায নধওায নছর। যাভাকণ থদঔা মা
থম থওৌরযা নছকরন দযকথয মকজ্ঞ ংবানকনী। অফায ীতায াতার প্রকফকয য যাভচন্দ্র মঔন মজ্ঞ ওকযন,
তঔন েী ংগ্রণওাযী রূক ীতায স্বণশ ভূনতশ ককড়নছকরন।
প্রাচীন মুকক বাযতফকলশ থওাকনা নাযীফাদী অকন্দারন কনছর নওনা থওাকনা ননদশন াা না থককর অভযা থম
ুরুলতকযয ওথা ফনর তা তঔন ফযাত নছর, অভযা এওিা দৃিান্ত নদক থদঔাকত ানয থম প্রাচীন ভাবাযকতয
মুকক এওজন নাযী নওবাকফ তথাওনথত ুরুলতকযয নফকযানধতা ওকযন। ভাবাযকত ঈকেঔয ওাীযাকজয ওনযা ম্বা
এফং তায দুআ থফান নম্বওা  ম্বানরওাকও বীষ্ম মঔন স্বংফয বা থথকও যণ ওকযন তঔন ম্বা তায আনিত
ফানা বীষ্মকও জানান। নতনন ফকরন থম, নতনন ল্বযাজকও ওাভনা ওকযন। বীষ্ম ফয তায আনিত ফানা ুযকণয
জনয ল্বযাকজয ওাকছ ম্বাকও াঠান। নওন্তু ম্বা থমকতু নফফাকয জনয নয ওতৃশও কৃনতা তাআ ল্বযাজ ম্বাকও
তযাক ওকযন। ম্বা এআ নফচাকযয নফরুকদ্ধ থাচ্চায । তায এআনফমশকয জনয নতনন তায নতাকও দাী ওকযন
এফং থআ ভকয নফফা প্রথায চযভ নফকযাধীতা ওকযন। নতনন থমকওাকনা ভূকরয তায প্রনত নযাকয প্রনতকাধ
থনায ংওল্প ওকযন। নতনন বীকষ্ময য প্রনতকাধ থনায জনয ুরুল ায ওাভনা ওকযন। থমবাকফ নতনন
প্রচনরত ুরুলতকযয নফকযানধতা ওকযকছন তা ফযআ প্রংনী এফং এিা অভযা দীি ওকে ফরকত ানয থম ম্বা
করন প্রথভ বাযতী নাযী নমনন ুরুলতকযয নফরুকদ্ধ থাচ্চায কনছকরন।
এআবাকফ প্রাচীন বাযকতয নাযী ননগ্রকয বাফ ধাযানি প্রফানত ক চকরকছ। বাযতী ভাকজ নচযওার নাযী
ুরুকলয থবাকযফস্তুকত নযণত ককছ এফং এয ফান খিাকনায জনয নাযীজাত অজ যফ  নক্র নফকো
থখালণা ওযকত াকযনন। মযণা ভুনক্ত, ুঔ োন এফং নবরাল নুাকয অত্মনফওা মনদ ‘ভানুকলয নধওায’ ফা
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‘ভানফানধওায’  তাকর নফনাংকওাকচ ফরকত াযা মা থম, বাযতী ভাকজ নাযীয নধওায ননদারূণ বাকফ
ফকনরত। বাযতী নাযী প্রওৃতকক্ষ নযফাকযয নযচানযওা। তায নফচযণ থক্ষত্র নত ংওীণশ – যান্নাখয থথকও
অাঁতুড় খয, অফায অাঁতুড় খয থথকও যান্নাখয।৩
প্রাচীন ওার থথকওআ ংাকযয চাওা অফদ্ধ বাযতী নাযীয ফস্থা ঔাাঁচায ানঔয ভকতা, ফদ্ধাফস্থা মায ডানা
থভরফায জাকা থাকও না – থওফর ডানা ঝিপিাননয ভকতা এও া ভভশকফদনাআ থওফর নুবফ ওকয। বাযকতয
ভাজনচত্র ফণশনায থক্ষকত্র এআ ফকনরত নাযী নচত্রনি ফকচক স্পি ক থদঔা থদ। াধাযণবাকফ মা থচাকঔ কড়,
তায নফচাকয, ঈচ্চফকণশয ফাআকয বাযতী নাযীয ফস্থা দুনফশল। এআ ৃনথফীকত বাযত নতযআ এওিা ফযনতক্রভ,
একদক জকন্ময ভুহুকতশ বাযতী নাযীয প্রতযানত অু ুরুকলয থচক ওভ, চনে ফছয ফকয অককআ নাযীয
ভৃতুযয ায থফন থাকও।
ভাকজ থফনযবাক থক্ষকত্রআ নাযী  ুরুকলয ভকধয বফলভয ফযফস্থা রক্ষয ওযা মা। থওাকনা অকরাচনা চক্র, মথা
– ফযফানও বা নভনতকত েীকরাকওয নবভত কক্ষা ুরুকলয নবভতকও থফন গুরুত্ব থদা ।
াধাযণবাকফ ুরুলকও নক্তভানফরূক এফং েীকরাওকও কক্ষাওৃত দুফশররূক কণয ওযা  এফং ভকন ওযা 
থম, ুরুকলয ওাজ ভূরত থশ ঈাজশন, প্রকাজনী াভগ্রী ংগ্র আতযানদ অয েীকরাকওয ওাজ ভূরত ন্তাকনয
নযচমশা  কৃওভশ। ুরুকলয ওাকছ নযফায নযচমশা কক্ষা জীফকন প্রনতষ্ঠা রাব থফন ওাভয, অয েীকরাকওয
ওাকছ জীফকন প্রনতষ্ঠারাব কক্ষা তায নযফায নযচমশা থফন ওাভয। অফায ফযফহৃত বালাকত এআ নরঙ্গ বফলভয
নযস্ফুি  – আংযাজীকত থওাকনা ুরুলকও ফরা  (Man), অয েীকরাওকও ফরা  (Women)। ফাংরা
বালা ুরুলকও ফরা  ‘ুন্দয’ েীকরাকও ফরা  ‘ুন্দযী’।
নরঙ্গ বফলভয প্রকঙ্গ বাযতী ভকনাবাফ তযন্ত যক্ষণীর, থমঔাকন নতুন বাফনা নচন্তায থওাকনা স্থান থনআ, ংস্কায
াধকনয থওাকনা ঈকদযাক থনআ। ুপ্রাচীনমুক থথকওআ বাযতী ভাকজ নাযী ফকনরত, ঈকনক্ষত  ননমশানততা।
থওতাফী বালা নাযীকও ুরুকলয ধশানঙ্গনী রূক নফকনলত ওযকর, নফফাকয ভকয ‘মনদদং হৃদং ভভঃ তনদদং
হৃদং তফঃ’ ঈচ্চানযত কর ফাস্তকফ ুরুল নাযীকও তায ক্রীতদাীরূক থফা থবাকযণযরূক কণয ওকযকছ।
ািাকতযয ভাজনচকত্রয আনতাক নাযী দীখশওার ফকনরত, ুরুকলয অজ্ঞাফাী দাী। পযাী নফপ্লকফয অকক 
ফযফনত নযফতশীওার গুনরকত ফ্রাকেয প্রবাফারী ফযনক্তযা বফফানও ম্পকওশয অফযকণ নাযীকদয ফযানবচাকযয
ভূরযফান াভগ্রীরূক ফযফায ওকযন। ভাওশফাদ প্রনতষ্ঠায অকক জাকযয ানওাকর যানায নাযীকদয ভাখশ
ণযরূক ফযফায ওযা ত। নল্প নফপ্লকফয অকক এফং ফযফনত কয আংরযান্ড  অকভনযওাকত ুরুল ানত
ভাকজ নাযী জীফকনয স্বতয ভূরয প্রনতনষ্ঠত নন। অজ থওাকনা যাকেয থওাকনা প্রবাফারী ফযনক্ত তাাঁ য প্রনতনিয
ুকমাক ননক এওানধও নাযীয েীরতাানন ওকয ানস্ত ান না।
অভাকদয নযফায, নফকলত দনযে নযফাকয, নরঙ্গকত বফলকভযয ফীজ ফন ওযা  থছকর থভককদয বফওার
থথকওআ। প্রওৃতকক্ষ, দনযে নযফাকয নফফাকমাকয ননক্ষত ওনযায জীফন নবি। নক্ষায বাকফ তাযা স্বাফরম্বী
কত াকয না, ওরঙ্ক জনও ণপ্রথায জনয তাকদয নফফা  না, কর ঈমুক্ত াত্র থজাকি না। দনযে নযফাকযয
া ম্বরীন নফধফাকদয দুদশা ফণশাতীত। নফদযাাকয নফধফা-নফফা ােম্মত প্রভাণ ওকয নফধফা-নফফাকয
প্রচরন খিাকর বাযতী ভাকজ অজ ঐ ফযফস্থা ভাদৃত কত াকযনন। ফারয নফধফাকদয নতৃকৃক থফা
শ্বশুযারক করগ্ররূক জীফনমান ওযকত  এফং ওঔকনা ফা তাকদয নযফাকযয ুকমাক োনী ুরুকলয ওাভতৃষ্ণা
তৃি ওযকত ; ঐ ভ্রিাচায জানাজানন কর ুরুলনিয থওাকনা ক্ষনত  না, নফধফানি ননমশানতত  অেচুযত ।
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থিািন াজযা

বাযতী ম্প্রদা নচযওার নবজাত ম্প্রদাকয োযা নযচানরত ককছ। বাযকতয এনরনিনজকভয প্রাধানয
অজকওয ন। এয ঈৎ োন ওযকত কর থমকত কফ আনতাকয থ ধকয ুদূয তীকত। দনক্ষণ এনায
আনতা নীচু থেনণয ওথা (নাযীকদয ওথা) অকাককাড়াআ ফাদ কড় অকছ।
ওূিফুনদ্ধ ুরুকলয নাযী ফন্দনায ভধয নদক বাযতী ভাকজ নচযওার নাযীয ভানফানধওাযকও ঔফশ ওযা ককছ।
প্রাচীন বাযকতয ভাজ নচত্র ুরুকলযআ যচনা, নাযীয থওান নক্র বূনভওা থনআ এফং অনধতযওাভী ওূিফুনদ্ধ ুরুল
নবনে ভূরওবাকফ নাযীয এও ঈজ্জ্বর নচত্র নঙ্কত ওকয তাকও ননফশাও নচকত্রয ভতনআ কৃফন্দী ওকয থযকঔকছ।
এওভাত্র ফযনতক্রভ ঊওকফদ যচনাওার, অনুভাননও খ্ীঃূফশ োদ তও। ঊওকফকদ থদঔা মা, নাযী থমভন ওাফযযচনা
ওকযকছ, তত্ত্বাকরাচনা ুরুকলয ভকতা ংগ্রণ ওকযকছ, থতভনন অফায ফীমশফতীরূক মুদ্ধকক্ষকত্র ফতীণশ ক
ত্রুননধন ওকযকছ। এআ ভ ফধূ-ননফশাচকনয ভানদন্ড নছর াত্রীয ফুনদ্ধয প্রঔযতা  জ্ঞাকনয কবীযতা, থদেী,
ম্পদ থফা থওৌনরনয ন। নওন্তু নাযীয এআ ভমশাদা দীখশনদন স্থাী কত াকযনন। খ্ীঃূফশ দভ তােীয যফতশীওার
গুনরকত নযানয থফদ যচনাওাকর, নফকলত থফশকফদ যচনাওাকর েীজানতয স্বাতযয  স্বাধীনতা ম্পূণশবাকফ রুি 
এফং তাযা এওপ্রওায থবাকযকণযয নযণত  – ুরুকলয, নফকল ওকয স্বাভীয থবাককয নফল। থফশকফকদ নাযীকও
ূকেয ভতুরযরূক কণয ওকয ‘থফা’-থওআ (নত  নযফাকযয থফা) তাকদয এওভাত্র ওতশফয – ওভশরূক ননধশাযণ
ওযা । ঊনল ফাৎাণ অফায তাাঁয ওাভূকত্র’ নাযীভাত্রকওআ কনণওায ভতুরযরূক কণযওকয তাকদয ‘থবাকযাভগ্রী’
ফকরন। কনও থক্ষকত্র অফায নাযীকও ‘ঙ্কভ’, ‘থনায ফস্তু’, ‘নযকওয দুায’ আতযানদ নফকলকণ নফকনলত ওযা
।
চানযনত্রও বফনকিযয ভকধয নাযী-ুরুকলয থবদাকবদ ুপ্রাচীনওার থথকওআ চকর অকছ। থও-নফনযা,
থফবূলা, চরা ওথা ফরা  ফায বঙ্গী থদকঔআ নাযী  ুরুকলয ভকধয াথশওয নযরনক্ষত । ভাজ নুৃত কথ
থও নফনযা, থফবূলা  চরা-ফরায ধযন থদকঔআ থফাঝা মা থম, থ নাযী থফা ুরুল। ভাজ নুকভানদত এআ
বফলভযভূরও ফযফস্থাকও থওঈ নুযণ না ওযকর অভযা তা জবাকফ গ্রণ ওযকত ানয না, ওঔকনা ঠাট্টানফদ্রূভূরও নযনস্থনতয ৃনি , অফায ওঔকনা ানস্তভূরও ফযফস্থা গ্রণ ওযকত ।
নরঙ্গ-বফলভয নুাকয থফ-ফাকয বফলকভযয জনয কনও ভ অফায অভাকদয জীফকন এভন নযনস্থনতয ৃনি
 মা ুরুকলয ওাকছ নুওূর কর েীকরাকওয ওাকছ প্রনতওূর। থাাকওয ধযণ  চরনবনঙ্গ থদকঔআ থমঔাকন নাযী
থফা ুরুল নচনিত ওযা মা থঔাকন কবীয যাকত এওাওী ফানড় থপযায ভ থওাকনা েীকরাকওয থাাও 
চরনবনঙ্গ নফকদয ওাযণ ক দাাঁড়া, তাকও ুরুল কক্ষা থফন া  দুফশর থজকন দুষ্কৃনতযা স্ববাফতআ
অক্রভণ ওকয।
প্রওৃতকক্ষ, নরঙ্গ বফলকভযয ভূকর ভানুকলয জন্মকনত ন, তা র াভানজও নযকফ। নাযী এফং ুরুকলয ভকধয
থম বফলভয তা স্ববাফকত ন, তা থনাৎআ ওৃনত্রভ, ভাকজয ৃনি। নাযী ু রুকলয এআ কতুও বফলকভযয জনয
বাযতফকলশয ভত দনযে থদক নাযী ননমশাতন প্রনত ঞ্চকর প্রনতনদকনয খিনা নযণত ককছ। বাযকতয কনও
ঞ্চকর দনযে নযফাকয ওনযান্তানকও বফওাকর তায অামশ না নদক প্রওাযান্তকয তযা ওযা ; ুত্রন্তান
কক্ষা ওভ নযভাকণ ঔাদয থদা ; ুত্রকদয নক্ষা-দীক্ষায ফযফস্থা ওযা কর ওনযান্তাকনয জনয তা ওযা 
না। ভতশককনয ভীক্ষা নুাকয থওাকনা ঞ্চকর থছকরকদয জনয বাকরা স্কুর না থাওকর থফা বাকরা স্কুকর
থরঔাড়া বাকরা না কর থঔানওায ভানুল বীলণবাকফ প্রনতফাদী ন এফং থজনয ঈমুক্ত ফযফস্থা গ্রণ ওকযন।
নফযীত ক্রকভ, থভককদয ড়াকানায থক্ষকত্র াভানজও যক্ষণীরতাকও াগ্রক যক্ষা ওযকতআ ফাফা এফং ভা তৎয
থাকও।
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ফাআকযয ৃনথফীয থচাকঔ বাযতফকলশয নযচ নফকল ওকয তায জানতকবদ এফং নাযী ননমশাতকন। ভুনিকভ
নফিফান নযফাকযয ফাআকয বাযকত নফযাি ংঔযও জনভাকজ ‘নাযী-স্বাধীনতা’, ‘নাযীভুনক্ত নধওায’ আতযানদ েগুনর
থনাৎআ ূনযকবশ বননভাত্র। বাযকতয রক্ষ থওানি ননমশানতত ফকনরত নাযী তায বাকয-নফধাতাকও প্রশ্ন ওকয ‘অভাকও
ুরুল না ওকয নাযী ওযকর থওন’? – নফধাতা ননরুিয থাকও। অয বাযতী নাযীয এআ অওুর প্রাথশনা শুধু ফতশভান
ওাকর ন, প্রাচীন মুক থথকওআ নযরনক্ষত ।
বাযতফকলশ নওছু প্রনতফাদী নাযীয অনফবশাফ খিকর ুরুল-ানত ভাকজয যক্তচক্ষুয ফাআকয নাযী স্বাধীনতায
জনয ৃথও নাযী অকন্দারন ওঔনআ ককড় কঠনন। কতা ভকন কত াকয বাযতফকলশ নাযীফাদী অকন্দারন ককড় না
ঠায িাকদ ভূর ওাযণ র বাযতফলশ ফশদাআ নাযীজানতকও ভমশাদা নদককছ, ভাতৃরূক ূকজা ওকযকছ। তাকদয
াভানজও যাজনননতও, থশনননতও ফস্থান ভাকজ ুদৃঢ় নছর।
বাযতফকলশ ফশপ্রথভ ভনরাকদয থবািানধওাকযয প্রঙ্গ ঈত্থানত  ১৯১৭ খ্ীিাকে। কযানজনী নাআডুয থনতৃকত্ব
১৪ জকনয এওনি দর নব্রনি ারশাকভকে এআ দানফনি তুকরনছকরন। ১৯২১ খ্ীিাকে নক্ষা  স্বাভীয ম্পনিয
তশাধীকন ভনরাকদয ীনভত থবািানধওায থদা । বাযতফকলশ ভনরাকদয থবািানধওায প্রথভ ওামশও যী  ১৯২৯
খ্ীিাকে। এআ থবািানধওাকয নতননি তশ নছর। মথা – ‘(১) নাযীকও নফফানতা কত কফ, (২) তাকও ম্পনিয
নধওানযনী কত কফ এফং (৩) তাকও ননক্ষতা কত কফ’ ঈননফং তােীয ভাঝাভানঝ মাযা নাযী-নক্ষায নফলক
গ্রণী বূনভওা ননকনছকরন তাাঁযা করন যাভকভান যা (১৭৭২-১৮৩৩), ইশ্বয চন্দ্র নফদযাাকয (১৮২০-১৮৯১),
ভাযাকেয থজযানতযা পুকর (১৮২৭-১৮৯০) এফং গুজযাকিয দানন্দ যস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) প্রভুঔ। তাাঁকদয
প্রকচিায এফং বাযত যওাকযয Report of the Committee on the Status of Women (December
1974) থথকও জানা মা – Only a few thousand girls, mostly belong to urban upper and middle
class families, entered the formal system of education between 1850 and 1870.’৪

িদ তকওয থলবাকক ১৭৯২ খ্ীিাকে রস্টনক্রাফি থভককদয থম জাতী ফঞ্চনায ওথা ঈকেঔ ওকযকছন
ভওারীন বাযকতয নাযীয থক্ষকত্র তা ভানবাকফ প্রকমাজয নছর। এছাড়া বাযতফকলশয ভনরাকদয
ননকফনওতায চা নছর। বাযতফলশ স্বাধীন না ায জনয থআ ভক ভনরাকদয দানফদাা থ ওযকত কতা
নফকদী াকওয ওাকছ। অয এআরূ প্রনতফাদ যকণয থযাদন ছাড়া নওছু ন। নব্রনি যওায তাকদয যাজত্ব ফজা
যাঔায স্বাকথশ একদক নওছু ছাাঔানা, নচনওৎার, নফদযার, যাস্তাখাি ননভশাণ ওকযনছকরন, থঔাকন ভনরাযা নত
নকণয জাকা থকনছকরন।
মঔন নিকভয থদগুনরকত নক্রবাকফ নাযী ভুনক্ত অকন্দারন ংকনঠত কনছর, তঔন বাযতফকলশ ংকনঠত
নাযী অকন্দারন না কর থওান থওান ফযনক্ত ননজ থচিা ফা প্রনতষ্ঠাকনয ভাধযকভ নাযীকও অকযা ক্ষভ ওযায থচিা
ওকযনছকরন। নওন্তু তাকদয এআ থচিায থছকন থম ভকনাবাফ ওাজ ওকযনছর তা র নাযীকও ুকৃননী ওকয থতারা
নব্রনি াকনয প্রবাকফয যফতশী অথশ-াভানজও ফস্থায কঙ্গ ভাননক থ তায স্বাভীয প্রওৃত ওভশনঙ্গনী কত
াকয।
বাযতফকলশ এওিা ভ নছর থম ভ নাযী  ুরুল ঈবকয ভকফতবাকফ রড়াআ ওকযকছ। নফং তােীয
থকাড়ায নদকও, তাকদয রক্ষয নছর থদকও স্বাধীন ওযা। এয পকর নাযীয ৃঙ্খর নওছু ননথর কনছর। নওন্তু নাযীয
ননজস্ব ভযা ওভশূনচয ন্তবুশক্র ওকয দীখশ থভাদী থওান অকন্দারন এঔন ককড় কঠনন। থআ ভক অথশ াভানজও নযফতশকনয াশ্বশ প্রনতনক্রা নাকফ নাযীযা নওছু ুকমাক ুনফধা থককছ। বাযতফকলশ নাযীকদয এওআ কঙ্গ
দুপ্রওায চাকয কঙ্গ রড়াআ ওযকত ককছ। এওনি র ননকফনওতায এফং নরঙ্গ-বফলকভযয চা। থআ ভক
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থফন ওকয প্রথভ চানি থশাৎ ননকফনওতায চানি জরুনয ভকন ককছ থফা এিা বাফা ককছ থম
ননকফওতায াত থথকও ভুনক্ত থকর নরঙ্গ-বফলকভযয ফদভন অয থাওকফ না।
অভাকদয ভকন থছাি থথকওআ এআ নরঙ্গ-বফলকভযয ফীজ ফন ওযা ককছ, ওাযণ অভযা থছাি থথকওআ অভাকদয
াঠয নফল থথকও থজকন অনছ থম ভাকজ ুরুল  নাযীকও অরাদা অরাদা বূনভওা ারন ওযকত । থমভন—
‘ডাও াকড়   / বাত অকনা ফড় থফৌ’ – জাকঠয এআ দুআ রাআকনআ বফলভয নযস্ফুি । এঔাকন থমন
অভাকদয এিা থফাঝাকনা কে থম বাত যান্না ওযা ফা ঔাাকনা নাযীয ওাজ, থিা ুরুকলয ন। অফায অভযা মনদ
যফীন্দ্রনাকথয ‘ানস্ত’ থছাি ককল্পয দৃনি অওলশণ ওনয তাকর থদঔফ থম নওবাকফ ভাকজ স্বাভীযা তায েীয ঈয
নধওায প্রকাক ওকয। এঔাকন তায নওছু ং ঈেৃত ওযা র—‘নছদাভ থচাঔ াওাআা ফনরর, এফায মনদ ওঔকনা
শুনন তুআ এওরা খাকি নককনছ থতা াড় গুাঁড়াআা নদফ। চন্দযা ফনরর, তা আকর থতা াড় জুড়া। ফনরা তৎক্ষণাৎ
ফানকয মাআফায ঈক্রভ ওনযর। নছদাভ এও রকে তাায চুর ধনযা িাননা খকয ুনযা ফানয আকত োয কৃফন্দী
ওনযা নদর।’ স্বাভী েীয এআ ংরা থথকও ুরুকলয তায েীকদয প্রনত ননমশাতন এফং তাকদয কৃফন্দী ওকয যাঔায থম
স্বং নননভশত নধওায তায চযভ প্রওা খকি ককল্পয যফতশী ংক মঔন নছদাকভয দাদা দুনঔযাভ কেকফরা ক্ষুধাতশ
ফস্থা ফানড় নপকয তায েীকও ফকরন – ‘বাত থদ’ ফড় থফৌ ফারুকদয ফস্তা স্ফুনরঙ্গাকতয ভত এও ভুহুকতশআ তীব্র
ওেস্বয অওা নযভাণ ওনযা ঈনঠর, বাত থওাথা থম বাত নদফ। তুআ নও চার নদা নকানছনর। অনভ নও ননকজ
থযাজকায ওনযা অননফ।’ েীয এআ ফাওয শুকন নফকল ওকয েীয থল ওথানি থকান ওুৎনত থেল দুনঔযাকভয ঠাৎ
থওভন থমন য আা ঈনঠর, ক্রুদ্ধ ফযাকেয নযা কম্ভীয কজশকন ফনরা ঈনঠর ‘নও ফরনর’। ফনরা ভুহুকতশয ভকধয দা
রআা নওছু না বানফা একওফাকয েীয ভাথা ফাআা নদর।
নাযীকদয প্রনত এআ ননমশাতন ুরুল ওতৃশও অকযানত। যফীন্দ্রনাথ নওন্তু তায এআ থরঔায ঈংাকয স্পিবাকফআ
থদনঔককছন থম নতনন চন্দযায ক্ষ ননককছন। নাযীকদয প্রনত এআরূ অচযণ অভাকদয এিা জানা থম, অভাকদয
ভাকজ নাযীযা ওত া ফস্থা নদন ওািা। নফকলত নাযী  ুরুকলয ভানানধওাকযয নফলনি ননক অভযা
করা পানিক নচৎওায ওযকর এআ নধওায নাযীকদয থকত ফহু ভ রাককফ। একক্ষকত্র নাযীকদয ননকজকদয
নক্তারী কত কফ। নযফাকয থভকযা মতনদন থশনননতও নদও থথকও ুরুলকদয য ননবশযীর থাওকফ এফং থ
নাতনী ভা  েীয বূনভওা ারন ওকয মাকফ, ততনদন তায য ননমশাতন নফযত চরকত থাওকফ। এঔন ফহু থদক
নাযীকদয াভানজও ভমশাদা থদা  না এফং ফ নদও থথকও নাযীকদয ননচু থচাকঔ থদঔা । থআ ওাযকণ তাযা
ুরুকলয তুরনা ফহু াভানজও ঈাদান থথকও ফনঞ্চত । নাযীকদয াভানজও ঈন্নকনয অকন্দারকন নাযীকদয
প্রনতনননধত্ব কনও ওভ। তাযা ফ নদও থথকও এতআ দুফশর থম তাযা প্রা থওাকনা ফযাাকয নদ্ধান্ত ননকত াকয না,
ফ ফযাাকযআ তাকদয ুরুলকদয াাময ননকত ।
মনদ অভযা ফনর থম নাযীযা ুরুকলয োযা তযাচানযত । নওন্তু অভযা ভাকজ নয এওনি নচত্র থদঔকত
াআ, থমঔাকন নাযীযা নাযী ওতৃশও তযাচানযত কে। নফকল ওকয বাযতফকলশয গ্রাভফাংরায কৃফধুযা (নাযী) তাকদয
াশুনড় থশাৎ নাযী ওতৃশও তযাচানযত । াম্প্রনতও ওাকর নফনবন্ন ংফাদ ভাধযকভ কৃফধু ননমশাতন এফং তযা
ংক্রান্ত ঔফকয তাকদয াশুনড়য নক্র বূনভওা রক্ষযণী।
অফায কনও থক্ষকত্র থদঔা মা থম, জানতকবদ থশাৎ েী জানত এফং ুরুল জানতয – এআ াথশওয ভাকজ নফনি
ভনরাযা স্বীওায ওকয ননককছন। থমভন – থজযানতভশী থদফী নরকঔকছন : ‘ভানুল ৃনথফীকত এওিা জাত। তাকত
অফায দুবাক – ুরুল  েী। নওন্তু তাকত ভানুকলয ভযা থভকিনন, থ েী জানতয ভকধয দাক থওকি দুজন ওকযকছ।
এওজন র ুরুকলয খয ংাকযয কৃননী ফা ন্তাকনয জননী – থনফওা, তায নাভআ র তী। অয নয জন র
তায প্রকভাদ নফরাকয নঙ্গনী, ফহুেবা, কৃধভশীনা এও ননঃঙ্গ নাযী – তাকও তী ফরা চকর’৫
অভযা
থদঔনছ থম ভাকযাআ ননকজকদযকও এওনি ৃথও জানত ওকয ননককছ। েী জানত – এআ েনিয ফযফায নফ তকও
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নফযর ন। নওন্তু প্রশ্ন করা থওান কথশ ওীবাকফ থভককদয এওিা ৃথও জানত ফকর বাফা ? অভযা জানন থম জীফ
জককতয থওান থওান প্রজানতকত েী  ুংনরঙ্গ – এআ নফবাক ওযা ককছ তাকদয প্রকাজকনয স্বাকথশ, তাকর নও থআ
যওভ প্রকাজকনয স্বাকথশআ এআরূ নফবাক ভানুকলয ভকধয ওযা ককছ?
অভযা প্রাআ এওথা ফনর থম ুরুলতানযও ভাকজ নাযীযা তাকদয নঠও ভমশাদা াননন, নওন্তু অভযা থম
ুরুলতকযয ওথা ফনর থআ ুরুলতকযয প্রফক্তা থওান এওনি নফকল ুরুল ফা এওনি ুরুল-প্রধান থকাষ্ঠী ন। জককত
প্রওৃনতয ননকভ স্বাবানফওবাকফ দুনি ফকশ অকছ – ুরুল এফং নাযী। এআ দুআ ফককশয স্ববাফ যস্পয থথকও নবন্ন।
ুরুকলয থম গুণাফরী থগুনর প্রাধানয থদা  এফং থম গুণাফরী ুরুকলয ভকধয ফতশভান থনআ তাকও থ ওযা ।
প্রনক্রািা কনওিা এআযওভ থম প্রনতনি ভাকজ ুরুল  নাযীয নওছু বূনভওা ারন ওযকত । এআ বূনভওাগুনর
প্রনতনি ভাকজ ননজস্ব ৃনজত বূনভওা। এআ প্রকঙ্গ নভন দয থফাবাকয (Simone De Beauvoir 1908-1986)
নফঔযাত ঈনক্ত ‘One is not byaran, but rather become a women’. (The Second Sex)৬ নাযী  ুরুল
ছাড়া থাকও এওিা অদশ ভানকফয ওল্পনা। ুরুল নাযীয নযচ নরঙ্গ াককক্ষ ওযা কর ভানফ ফা নঈভযান-এয
ওল্পনা নওন্তু নরঙ্গ-ননযকক্ষ ফকর দানফ ওযা । থমভন – থওান ভাকজ কতা ুরুকলয চাওনয অয নাযীয ংায
ওযািা প্রতযানত বূনভওা। য ভাকজ কতা প্রতযাা ওযা  নাযী থযাজকায ওযকফ। প্রতযাা জাকক াভানজও
ওাযকণ, ভাকজ নরঙ্গ-থবকদয োযা ুরুল  নাযীয বূনভওা থবদ ওযা  ফকর। এআ াথশওয জন্মকত ন, ফযং
ভাকজয োযা ৃনজত াথশওয।
এআ প্রকঙ্গ এওনি নফঔযাত ভনঃস্তানত্ত্বও ননযীক্ষায ওথা ফরা মা। মথা – মঔন থওান ুরুল নশু জন্মগ্রণ ওকয
তঔন ঐ ুরুল নশুনিকও থদঔকত অা তায অত্মী ওকরআ তায প্রংা ওকয ফকর থছকরনি হৃিুি, তায ান 
বনঙ্গ দনয থছকরয ভকতা, অফায ঐ এওআ নশুকও থভককদয থাাও নযক ফাকনা কর নয এওদর অত্মী
তাকও থছাট্ট নভনিকানা ফকর ঈকেঔ ওকযন। তায ান  বনঙ্গকও তাাঁকদয থওাভর ভধুয ভকন   তাাঁযা ুতুর
ঈায থদ। এআ ননযীক্ষা থথকও নফজ্ঞানীযা এআ নদ্ধাকন্ত এককছন থম, নশুযা নরঙ্গ-নুমাী অরাদা থওান অচযণ
ওকয না, অভযাআ তাকদয অরাদা থচাকঔ থদনঔ এফং এআ নুমাী তায প্রনত অরাদা অচযণ ওনয। এওজনকও নদআ
ফর  ফন্দুও এফং নযজনকও নদআ ুতুর। নরঙ্গ ননভশাকণয ধাাঁচ নতৃতানযও ভাকজ প্রনতনি যকত নফনযস্ত, ওাযণ
অভাকদয ফকচতকন ঢুকও থককছ ওতওগুকরা নস্টনযিাআড নফবাজন।
নাযীকদয প্রনত এআ বফলভযভূরও অচযণ দূয ওযায জনয ভাকজয ফশস্তকযয ভানুলকও কচতন কত কফ। থমভন
ওকয অভযা ভকনয ভকধয ওুংস্কায, ননছক ড়া বাফনা নচন্তা দূয ওনয এফং মুনক্ত-নফচায থফাধ ককড় থতারায জনয
নফজ্ঞান কচতনতায ফযাাকয থজায নদআ, নঠও থতভনন একক্ষকত্র অভাকদয তীত ওাকরয দৃনিবনঙ্গ াল্টাকত কফ।
এিা অভযা অা ওযকত ানয থম, ভাকজ মত নক্ষা  কচতনতা ফৃনদ্ধ াকফ অভাকদয এ নফলক ফস্থায ঈন্ননত
খিকফ। এওথা তয থম, থম থছকরনি থছকরকফরা থথকও ভাকও ফাআকয থফনযক ওাকজ থমকত থদকঔকছ থ ফড় ক তায
েীয ফাআকয ওাজ ওযায ভযািা কনওঔানন ঈরনি ওযকত াযকফ। নওন্তু অভযা অভাকদয প্রজকন্ম তা ঈরনি
ওযকত াযনছ না। একক্ষকত্র ননকজকদয জীফকনয নবজ্ঞতা ঞ্চ অভাকদয কনও থফন ভজফুত ওযকফ।
নাযীকদয প্রনত থম নংাভূরও অচযণ তা ফে ওযকত কর ভাকজয দৃনিবনঙ্গ াল্টাকত কফ, ওাযণ নাযীকদয
প্রনত এআ নংাত্মও অচযণ ওযায ুকমাক ুরুলকদয ভাজ ওতৃশও প্রায। কনও ভ ুরুল ওতৃশও নাযীযা
তযাচানযত কর ুরুলযা ানস্ত া না। তাআ শুধুভাত্র অআন প্রণন নদক নাযীয প্রনত তযাচায ফে ওযা মাকফ
না। তকফ তায থশ এআ ন থম, অআকনয থওান প্রকাজন থনআ। নফদযাাকয ভকন ওযকতন থম অআন প্রণন না কর
নন্দু ধকভশয নাতনন্থীকদয ভাকরাচনা থল কফ না। তাআ নতনন অআন প্রণকনয য নধও গুরুত্ব নদকনছকরন।
নওন্তু নতনন এিা ভকন ওকযন থম, নাযীকদয ফস্থায ঈন্ননতয জনয থওফরভাত্র অআন মকথি ন। তাআ নতনন নফনবন্ন
ভাজ-ংস্কায ভূরও ওাজ ওকযনছকরন।
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নফং তােী থল ক নতুন তােীকত ঈন্ননতয নাঁনড় থফক তযতয ওকয অভযা কয ঈঠনছ। অজ কনও
নাযী থফাঁকচ থাওায ঈন্নততয নযনস্থনত থককছ। যাভকভান থম নাযী-ুরুকলয ভান ক্ষভতায ভতায ঈয
অস্থাজ্ঞান ওকযনছকরন, অজ তা প্রভানণত। কনও থক্ষকত্র নাযী ুরুকলয ভান বাকরা পর ওকযকছ। এফ কত্ত্ব
যাভকভাকনয মশকফক্ষণ অজকওয নযকপ্রনক্ষকত তয। নফকল ওকয নাযীকদয ঈয ক্ষভতা প্রকাককয বাফতা
অজ রক্ষযণী। াথশওয এআ থম অজ নাযীযা ননকজকদয অকন্দারন ননকজযা ংকনঠত ক রড়কছ। নাযীযা অজ
নপনযক নদকত চা থআ ফ স্মৃনতাে মা নাযীকদয থওফর ফদভকনয ওথা ফকরকছ। তাযা ভকন ওকযন থআ ভক
থওান নাযী ভুনন থাওকর নফধান কতা নযযওভ অজ থওান ুরুকলয াাময ছাড়াআ নাযীযাআ জশন ওযকত চা
ননকজকদয তয, থওান ুরুকলয স্বয ন, নাযীযা অজ ঔুাঁজকছ ননকজয স্বয।
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