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নারীর মূল্য 
 মচি-মাচিক্য মহামূল্য বস্তু, কক্ন না, তাহা দুষ্প্রাপয। এই চহসাবব নারীর মূল্য কবশী 

নয়, ক্ারি, সংসাবর ইচন দুষ্প্রাপয নবহন। জল্ চজচনসটা চনতয-প্রবয়াজনীয়, চ ি ইহার 

দাম নাই। চক্ন্তু যচদ ক্খন ঐচটর এক্ান্ত চভাব হয়, তখন রাজাচিরাজও কবাি ক্চর 

এক্ব াোঁটার জনয মুক্ুবটর কেষ্ঠ রত্নচট খুচল্য়া চদবত ইতস্ততঃ ক্বরন না। কতমচন—ঈশ্বর 

না ক্রুন, যচদ কক্ানচদন সংসাবর নারী চবরল্ হইয়া উবেন, কসই চদনই ইোঁহার য া থ  মূল্য 

ক্ত, কস তবক্থ র িূড়ান্ত চনষ্পচি হইয়া যাইবব—আজ নবহ। আজ ইচন সুল্ভ। 

  

চক্ন্তু দাম যািাই ক্চরবারও এক্টা প  পাওয়া কেল্। চ থ াৎ পুরুবরর ক্াব  নারী 

ক্খন, চক্ চবস্থায়, কক্ান্ সম্পবক্থ  ক্তখাচন প্রবয়াজনীয়, তাহা চস্থর ক্চরবত পাচরবল্ নেদ 

আদায় হউক্ আর না হউক্, চন্ততঃ ক্ােবজ-ক্ল্বম চহসাব-চনক্াশ ক্চরয়া ভচবরযবত 

এক্টা নাচল্শ-মক্দ্দমারও দুরাশা কপারি ক্চরবত পারা যায়। এক্টা উদাহরি চদয়া বচল্। 

সািারিতঃ, বাটীর মবিয চবিবা ভচেনীর চবপক্ষা স্ত্রীর প্রবয়াজন চচিক্ বচল্য়া স্ত্রীচট কবচশ 

দামী। আবার এই চবিবা ভচেনীর দাম ক্তক্টা িচড়য়া যায় স্ত্রী যখন আসন্ন-প্রসবা; যখন 

রাোঁিা-বাড়ার কল্াক্াভাব, যখন ক্চি ক বল্টাবক্ ক্াক্ কদখাইয়া বক্ কদখাইয়া দুইটা 

খাওয়ান িাই। তাহা হইবল্ পাওয়া যাইবতব —নারী ভচেনী-সম্পবক্থ  চবিবা চবস্থায়, নারী 

ভাযথ া-সম্পক্থ ীয়ার চবপক্ষা চল্প মূবল্যর। ইহা সরল্ স্পষ্ট ক্ া। ইহার চবরুবে তক্থ  িবল্ 

না! এক্টা কেট-বপচিল্ ল্ইয়া বচসবল্ নারীর চববশর চবস্থার চববশর মূল্য কবাি ক্চর 

আোঁক্ ক্চরয়া ক্ড়া-ক্রাচন্ত পযথ ন্ত বাচহর ক্রা যায়। চক্ন্তু ক্ া যচদ উবে, ইহার চবস্থা-
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চববশবরর মূল্য না হয়, এক্রক্ম কবাঝা কেল্, চক্ন্তু নারীবের সািারি মূল্য িাযথ  ক্চরবব 

চক্ ক্চরয়া, যখন ইোঁহার জনয কসানার ল্ঙ্কা চনপাত হইয়াচ ল্, ট্রয়-রাজয ধ্বংস হইয়া 

চেয়াচ ল্; আরও ক াট-বড় ক্ত রাজয হয়ত ইচতপূববথ  নষ্ট হইয়া চেয়াব , ইচতহাস কস 

ক্াচহনী চল্চপবে ক্চরয়া রাবখ নাই। এখাবন এতবড় প্রবয়াজন নারীবত চক্ চ ল্ কয সাম্রাজয 

ভাসাইয়া চদবতও মানুর পরাঙু্মখ হয় নাই, প্রাি চদবতও চিিা ক্বর নাই। কতামার 

কেটখাচনবত জায়ো ক্ত কয ইহার দাম তুচম ক্চরয়া বাচহর ক্চরয়া চদবব  ক্ াটা বাচহবরর 

চদক্ হইবত চস্বীক্ার ক্চর না, চক্ন্তু চভতবরর চদবক্ িাচহয়া আচম যচদ প্রশ্ন ক্চর, মানুর 

রাবজযর চদবক্ িাচহয়া কদবখ নাই সতয, চক্ন্তু তাহা ক্তটা কয নারীর চদবক্ িাচহয়া, আর 

ক্তটা কয চনবজর চসংযত উচৃ্ছঙ্খল্ প্রবৃচির চদবক্ িাচহয়া—কস জবাব আমাবক্ কক্ চদবব  

  

নারীবের মূল্য চক্  চ থ াৎ, চক্ পচরমাবি চতচন কসবাপরায়িা, কেহশীল্া, সতী এবং 

দুঃবখ ক্বষ্ট কমৌনা। চ থ াৎ, তাোঁহাবক্ ল্ইয়া চক্ পচরমাবি মানুবরর সুখ ও সুচবিা ঘচটবব। 

এবং চক্ পচরমাবি চতচন রূপসী! চ থ াৎ পুরুবরর ল্াল্সা ও প্রবৃচিবক্ ক্তটা পচরমাবি 

চতচন চনবে ও তৃপ্ত রাচখবত পাচরববন। 

  

দাম ক্চরবার এ  াড়া কয আর কক্ান প  নাই, কস ক্ া আচম পৃচ বীর ইচতহাস 

খুচল্য়া প্রমাি ক্চরয়া চদবত পাচর ইবয়াবরাপ এ-বদশীয়বক্ কিাখ রাঙ্গাইয়া ববল্, “কতামরা 

নারীর মূল্য জাবনা না, মযথ াদা কবাঝ না, আবমাদ-আহ্লাবদ তাহাবক্ কযাে চদবত দাও না, 

ঘবরর কক্াবি আবে ক্চরয়া রাবখা—কতামরা ববথ র।” মনু প্রভৃচত হইবত ‘পূজাহথ া’ ইতযাচদ 

কোক্ তুচল্য়া পাল্টা জবাব চদয়া আমরা বচল্, “না, আমরা মা-ববাবনর মুবখ রঙ মাখাইয়া 

শযাবম্পন-ক্লাবরট পান ক্রাইয়া উবিচজত ক্চরয়া সভা-সচমচতবত নািাইয়া ল্ইয়া চ চর 

না, আমরা ঘবরর কক্াবি পূজা ক্চর। কতামাবদর ঐ বল্ডাবির কপাশাক্ কদচখয়া ল্জ্জায় 

চবিাবদন হই, নাি কদচখয়া কিাখ বুচজ। আমরা বরং ববথ র হইয়া চিরচদন মা-ববানবক্ 

ঘবরর কক্াবি বে ক্চরয়া রাচখব, চক্ন্তু তাোঁহাবদর মযথ াদা বাড়াইবার জনয প্রক্াবশয চভবড়র 

মবিয নািাইবত পাচরব না।” সাবহববরা চবশয এ চতরস্কার গ্রাহয ক্বর না। প্রচসে আিাযথ  

Prof. Maspero সাহেব প্রাচীন মিশহে নােীে সভ্যতা-প্রসহে তা াঁোে Dawn of Civilisation 
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গ্রবে  এক্ স্থাবন চল্চখয়াব ন, চমশরীয় মচহল্ারা বক্ষ প্রায় চনাবৃত ক্চরয়া রাজপব  বাচহর 

হইবতন—সুতরাং, চনশ্চয়ই তাোঁহারা যব ষ্ট উন্নত হইয়াচ বল্ন। কযবহতু “ like Europeans 

they must have coveted public admiration.”  চিটা চবয থ , তাহা চস্বীক্ার ক্রা িবল্ 

না। চনবজবদর মচহল্া সম্ববে চতচন চসবঙ্কাবি এ ক্ া বচল্য়া কেবল্ন, চক্ন্তু এই 

admiration ক্ াটার চেক্ বাংল্া তজথ মা ক্চরবতও আমাবদর ল্জ্জায় মা া ক্াটা যায়। 

যাহা হউক্, আমাবদর উিরটাও কনহাত মি শুনাইল্ না। “চভবড়র মবিয নািাইবত পাচরব 

না” ; এবং “ঘবরর কক্াবি পূজা ক্চর।” সুতরাং ক্ ার ল্ড়াইবয় তখনক্ার মত এক্রক্ম 

চজচতয়া যাই এবং মনু-পরাশর মা ায় ক্চরয়া পরস্পবরর চপে েুচক্য়া চদয়া ঘবর চ চরয়া 

আচস। চবশয সাবহববদর ক্াব  আচম হচেবত বচল্ না, চক্ন্তু ঘবর চ চরয়া দুই ভাবয় যচদ 

বল্াবচল্ ক্চর, “ভায়া, পূজা ত ক্চর, চক্ন্তু চক্ভাবব ক্চর, বল্ ত ” তখন চক্ন্তু এমন 

চবনক্ ক্ াই বাচহর হইয়া পচড়বার সম্ভাবনা যাহা বাচহবরর কল্াবক্র ক্াবন চক্ ুবতই 

কতাল্া িবল্ না। চতএব, আমাবদর এটা চনভৃত আবল্ািনা। 

  

প্র ম, সতীবের বাড়া নারীর আর গুি নাই। সব কদবশর পুরুরই এ ক্ া কবাবঝ, 

কক্ন না, এটা পুরুবরর ক্াব  সববিবয় উপাবদয় সামগ্রী। এবং স্বামীর চবািয হওয়া,—

চতচন চচত বড় পারণ্ড হইবল্ও—তাোঁহাবক্ মবন মবন তুচ্ছ-তাচচ্ছল্য ক্রার মত কদার আর 

নাই। এক্টা চপরটার corollary; এই সতীে কয নারীর ক্তবড় িমথ  হওয়া উচিত, 

রামায়ি, মহাভারত ও পুরািাচদবত কস ক্ ার পুনঃ পুনঃ আবল্ািনা হইয়া চেয়াব । এ 

কদবশ এ তক্থ  এত চচিক্ হইয়াব  কয, এ সম্ববে আর বচল্বার চক্ ু নাই। এখাবন স্বয়ং 

ভেবান পযথ ন্ত সতীবের দাপবট ক্তবার চচস্থর হইয়া চেয়াব ন। চক্ন্তু সমস্ত তক্থ ই 

এক্তর া—এক্া নারীরই জনয। 

  

পুরুবরর এ সম্ববে কয চববশর কক্ান বািযবািক্তা চ ল্, তাহা কক্া াও খুোঁচজয়া কমবল্ 

না, এবং এতবড় এক্টা প্রািীন কদবশ পুরুবরর সম্ববে এক্টা শব্দ পযথ ন্ত কয নাই এ ক্ া 

খুচল্য়া বচল্বল্ হাতাহাচত বাচিবব, না হইবল্ বচল্তাম। ইংরাজ ববল্, ‘ chastity,’ তবুও 

ইহার িারা তাহারা নরনারী উভয়বক্ই চনবদথ শ ক্বর, চক্ন্তু এ কদবশ ও ক্ াটার বাংল্া 
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ক্চরবল্ ‘সতীে’ দাোঁড়ায়; কসটা চন ক্ নারীরই জনয। শাস্ত্রক্াবররা ববন-জঙ্গবল্ বাস 

ক্চরবতন ববট, চক্ন্তু তাোঁহারা সমাজ চিচনবতন। তাই এক্টা শব্দ ততচর ক্চরয়াও তাোঁর জাত-

ভাইবক্ চ থ াৎ পুরুরবক্ inconvenient ক্চরয়া যান নাই। তাহার প্রবৃচি নারী-সম্ববে যত-

রক্বম হাত-পা  ড়াইয়া কখচল্বত পাবর, তাহার জায়ো রাচখয়া চেয়াব ন। তপশাি 

চববাহটাও চববাহ। এমচন সহানুভূচত! এতই দয়া! আর এত দয়া না  াচক্বল্ চক্ পুরুর 

শাস্ত্রক্ারবক্ মাচনত, না, আজ চবংশ শতাব্দীবতও চবিবা-চববাহ উচিত চক্ না, চজ্াসা 

ক্চরবত তাোঁহার ক্াব   ুচটয়া যাইত! ক্বব কক্ান্ যুবে কস-সব পুোঁচ পত্র দচরয়ায় ভাসাইয়া 

চদয়া মবনর মত শাস্ত্র বানাইয়া ল্ইয়া  াচড়ত। যাহাই হউক্, নারীর জনয সতীে! পুরুবরর 

জনয নয়। এ সতীবের িরম দাোঁড়াইয়াচ ল্—সহমরবি। ক্বব এবং চক্ হইবত ইহার 

সূত্রপাত, কস ক্ া ইচতহাস কল্বখ না। রামায়বি স্বামীর মৃতুযবত কক্ৌশল্যা কবাি ক্চর 

এক্বার রাে ক্চরয়া সহমরবি যাইববন বচল্য়া ভয় কদখাইয়াচ বল্ন। চক্ন্তু, কশবর তাোঁহার 

রাে পচড়য়া চেয়াচ ল্। দশর বক্ এক্াই দগ্ধ হইবত হইয়াচ ল্। এ গ্রবে  এ-সম্ববে আর 

কক্ান উচ্চবািয কশানা যায় না। তাই চনুমান হয়, বযাপারটা কল্াবক্র জানা  াচক্বল্ও 

ক্াজটা কতমন প্রিচল্ত হইয়া পবড় নাই। মহাভারবত মাদ্রী চভন্ন আর কয কক্হ এ-ক্াজ 

ক্চরয়াচ ল্ তাহা বচল্বত পাচর না। ক্ুরুবক্ষবত্রর ল্ড়াইবয়র পর ক্তক্ ক্তক্ ঘচটয়া 

 াচক্বল্ও তাহা ক্ম। চন্ততঃ, পুরুর কয তখনও উচেয়া পচড়য়া ল্াবে নাই, তাহা চনচশ্চত; 

চ ি কদখা যায়, চসভয জাচতর মবিয এ প্র ার কবশ প্রিল্ন। দাচক্ষিাবতয সতীর ক্ীচতথ স্তম্ভ 

যব ষ্ট; এবং আচিক্ায় ও চ চজ িীবপ ভাবেয ক্ীচতথ স্তবম্ভর বাল্াই নাই, না হইবল্ ও 

কদশগুল্ায় কবাি ক্চর এতচদবন পা ক চল্বার স্থানটুক্ুও  াচক্ত না। এক্ এক্টা ডাবহাচম 

সদথ াবরর মৃতুয-উপল্বক্ষ তাহার শতাবচি চবিবাবক্ সমাচিস্থাবনর আশপাবশ োব র ডাবল্ 

েল্ায় দচড় চদয়া ঝুল্াইয়া কদওয়া হইত; চ থ াৎ, পরবল্াবক্ সবঙ্গ পাোইবার বযবস্থা ক্রা 

হইত। পরবল্াবক্র বযাপারটা কতমন স্পষ্ট নয়, বল্া যায় চক্, যচদ কল্াক্াভাবব কসখাবন 

ক্ষ্ট হয়! সাবিাবনর চবনাশ নাই, তাই সময়  াচক্বত এক্টু হোঁচশয়ার হওয়া! আমাবদর এ 

কদবশও মূল্ ক্ারি কবাি ক্চর, ইহাই। যাহারা চবশাক্ রাজার রাজে কদচখয়াচ ল্, তাহারা 

ববল্, কস সময় চবিবাবক্ দগ্ধ ক্রার প্র াটা আযথ াববতথ  চ ল্ না, দাচক্ষিাবতয চ ল্। চক্ন্তু 
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আযথ াববতথ র আবযথ রা কযই খবর পাইবল্ন, চসবভযরা চসভয হউক্, যাই হউক্, বড় মি 

মতল্ব বাচহর ক্বর নাই—চেক্ ত! পরবল্াক্ যচদ সতযই চক্ ু  াবক্ ত কসখাবন কসবা ক্বর 

কক্  চমচন উচেয়া পচড়য়া ল্াচেয়া কেবল্ন, এবং এত চবিবা দগ্ধ ক্চরবল্ন কয, কস্পবনর 

চ চল্বপরও কবাি ক্চর কল্াভ হইত। 

  

এমচন ক্চরয়া মহাভাোর পূজার উপক্রি সচজ্জত হইয়া উচেবত ল্াচেল্। চক্ন্তু 

এক্চদন যাহাবক্ বংবশর চহতক্ামনায় ঘবরর মবিয আহ্বান ক্চরয়া আচনয়াচ , যাহার জনয 

হয়ত যুে ক্চরয়াচ ,  ল্না, চম যা ক্ া, এমন চক্ িুচর পযথ ন্ত ক্চরয়াচ , এমন এতবড় 

উপক্ারী জীবটাবক্ এখন হতযা ক্চর কক্ন  ক্ারি আব । প্র ম, পরবল্াবক্ কসবা ক্বর 

কক্, চিতীয়, ভােযবদাবর কয স্ত্রী চবিবা হইয়া কেল্, তাহার িারা আর চক্ চববশর ক্াজ 

পাওয়া যাইবব  বরং, ভচবরযবত চশাচন্ত-উপদ্রববর সম্ভাবনা, চতএব, সমবয় সতক্থ  

হওয়া প্রবয়াজন। এখাবন যচদ মবন রাখা যায়, নারী বযচি-চববশবরর চনক্বট সম্বে-

চববশবরই দামী, চনয া নবহ, তাহা হইবল্ চবনক্ ক্ া আপচনই পচরষ্কার হইয়া যাইবব। 

তকব, আর এক্টা সম্ববের ক্ া উচেয়া আপচি হইবত পাবর, তাহা জননীর সম্বে। কস 

আবল্ািনা পবর হইবব। 

  

যাোঁহারা ইচতহাস পচড়য়াব ন, তাোঁহারা জাবনন চবিবা-চববাহ জেবতর কক্ান কদবশ 

কক্ানচদন সমাদর পায় নাই। ক্ম-ববচশ ইহাবক্ সক্বল্ই চেোর কিাবখ কদচখয়া 

আচসয়াব । এ চবস্থায় কয কদবশ এ প্র া এবক্বাবরই চনচরে কস কদবশ পুড়াইয়া মারা কয 

চববশর চহতক্র চনুষ্ঠান বচল্য়াই চবববচিত হইবব, তাহা আশ্চযথ  নয়! চবশয এ ক্ া 

স্বীক্ার ক্চরবত চবনবক্রই ল্জ্জা হইবব, চক্ন্তু পচতহীনা নারীর এখাবন যখন আর তত 

আবশযক্ নাই, তখন কক্ানমবত ও-পাবর রওনা ক্রাইয়া চদবত পাচরবল্ স্বামী মহাশবয়র 

ক্াবজ ল্াচেবার সম্ভাবনা, এই ইচ্ছাই কয এ প্র ার মূবল্ এ ক্ া চস্বীক্ার ক্রা এক্ 

োবয়র কজার চভন্ন আর চক্ ুবতই পারা যায় না। তা  াড়া কদখা যায়, কয সমস্ত চসভয 

কদবশ স্বামীর মৃতুযর সচহত স্ত্রী বি হইত, তাহাবদর ঐ চবশ্বাস এক্ান্ত দৃঢ়। তাহারা মবন 

ক্বর, মৃবতর আত্মা ক্া াক্াচ , কঝাবপ- ঝাবপ, ো পাল্ায় বচসয়া  াবক্, সুতরাং 
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সচঙ্গনীবক্ পাোইয়া চদবল্ উপক্ার হইবব। চক্ন্তু আমাবদর সুসভয এই প্রািীন কদশ, 

কযবদবশ আত্মার স্বরূপ পযথ ন্ত চনিথ ীত হইয়া চেয়াচ ল্, ঈশ্ববরর তদঘথ য-প্রস্থ মাচপয়া কশর 

ক্রা হইয়াচ ল্, কস কদবশর পচণ্ডবতরাও কয চবশ্বাস ক্চরবতন, বি ক্চরয়া সবঙ্গ পাোন যায়, 

ইহাই আশ্চযথ ! তবব এ যচদ নারী-পূজার এক্টা চববশর পেচত হইয়া  াবক্, ত কস আল্াদা 

ক্ া। পুরুর বুঝাইয়াব  সহমৃতা হওয়া সতীর পরম িমথ । মনুও বচল্য়াব ন, এক্ পচত-

কসবা বযতীত স্ত্রীবল্াবক্র আর কক্ান ক্াজ নাই। কস ইহক্াবল্ পুরুবরর কসবা ক্চরয়াব , 

পরক্াবল্ চেয়াও ক্চরবব। চক্ন্তু ক্খন্ ক্চরবব, ক্তচদন পবর ক্চরবব, এত ঝঞ্ঝাবট কস 

যাইবত িাবহ নাই। তাহার চবল্ম্ব সবহ না, তাই মরি-সম্ববে এক্টু সের ও সতক্থ  হওয়াই 

কস আবশযক্ মবন ক্চরয়াব । শাস্ত্র বচল্য়াব ন, এক্ মাতৃবের ক্ারবিই কস পুজাহথ া, সুতরাং 

কস সুবযাে না  াচক্বল্ তাহাবক্ ল্ইয়া আর চক্ হইবব  তার পর ক াট-বড় ক্ীচতথ স্তম্ভ 

উচেয়াব , েবল্পর মবিয, দৃষ্টাবন্তর মবিয তখন কস স্ত্রীর দাম িচড়য়া চেয়াব । 

  

পুরুর কয কক্বল্মাত্র চনবজর সুখ ও সুচবিা বযতীত—কসটা সতযই হউক্ আর 

ক্াল্পচনক্ই হউক্—আর কক্ানচদবক্ দৃচষ্টপাত ক্বর নাই, কস ক্ া িাপা চদয়া েবথ  ক্চরয়া 

প্রিার ক্চরয়াব , “কযবদবশ নারী হাচসবত হাচসবত চিতায় চেয়া বচসত, স্বামীর পাদপদ্ম 

কক্রাবড় ল্ইয়া প্র ুল্ল মুবখ চনবজবক্ ভস্মসাৎ ক্চরত! ইতযাচদ ইতযাচদ—’ ’  

  

চক্ন্তু তাই যচদ হয়, তবব স্বামীর মৃতুযর পরই তাহার চবিবাবক্ এক্বাচট চসচে ও 

িুতুরা পান ক্রাইয়া মাতাল্ ক্চরয়া কদওয়া হইত কক্ন  শ্মশাবনর পব  ক্খন-বা কস 

হাচসত, ক্খন ক্াোঁচদত, ক্খন-বা পব র মবিযই ঢুচল্য়া ঘুমাইয়া পচড়বত িাচহত। এই তার 

হাচস, এই তার সহমৃতা হইবত যাওয়া! তার পর চিতায় বসাইয়া ক্াোঁিা বাোঁবশর মািা বুচনয়া 

িাচপয়া িরা হইত, পাব  সতী দাহ-যন্ত্রিা আর সহয ক্চরবত না পাবর! এত িূনা ও চঘ 

 ড়াইয়া চেক্ার িুোঁয়া ক্রা হইত কয, কক্হ তাহার যন্ত্রিা কদচখয়া কযন ভয় না পায়! এবং 

এত রাবজযর ঢাক্ কঢাল্ ক্াোঁচস ও শাোঁখ সবজাবর বাজাবনা হইত কয, কক্হ কযন তাহার 

িীৎক্ার, ক্ান্না বা চনুনয়-চবনয় না কশাবন! এই ত সহমরি! আচম জাচন, এখাবন চবনক্ 

রক্বমর আপচি উেবব। প্র বমই উচেবব, কদবশর কল্াবক্র সতযই যচদ এই চবশ্বাস  াবক্ 
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কয সহমৃতা সতী পরবল্াবক্ স্বামীর সচহত বাস ক্চরবত পায় এবং কসইজনযই এ চনুষ্ঠান,—

তাহা হইবল্ও আমার এই উির কয, কদবশর চচশচক্ষত ইতর কল্াক্ চক্ চবশ্বাস ক্চরত, না 

ক্চরত, কস আবল্ািনায় ল্াভ নাই, ক্ারি তাহারা শুিু ভদ্র ও চশচক্ষবতর চনুক্রি ও 

চনুেমন ক্চরত মাত্র। চক্ন্তু কযবদবশ তখনও কটাল্ মহামবহাপািযাবয়রা সাংখয, কবদান্ত 

পড়াইবতন, জন্মান্তর চবশ্বাস ক্চরবতন, ক্মথ  বল্ স্থাবর-জঙ্গম পশুজন্ম প্রিার ক্চরবতন, 

কদবযান চপতৃযান প্রভৃচত পব র চনবদথ শ ক্চরবতন, তাোঁহারা কয সতযই চবশ্বাস ক্চরবতন, 

পৃচ বীবত ক্মথ  ল্ যাহার যাহা হউক্, দুইটা প্রািীবক্ এক্সবঙ্গ বাোঁচিয়া কপাড়াইবল্ই 

পরবল্াবক্ এক্সবঙ্গ বাস ক্বর—এ ক্ া স্বীক্ার ক্রা আমার পবক্ষ ক্চেন। 

  

কল্চক্ সাবহব চল্চখয়াব ন, এই প্র া ইংরাবজরা যখন তুচল্য়া কদন, তখন কটাবল্র 

পচণ্ডতসমাজ কিোঁিাবমচি ক্চরয়া, সভা-সচমচত ক্চরয়া, রাজা-রাজড়ার চনক্ট িাোঁদা তুচল্য়া 

চবল্াত পযথ ন্ত আপীল্ ক্চরয়াচ ল্। তাহাবত বল্া হইয়াচ ল্, এ প্র া চনচরে হইয়া কেবল্ 

চহিুিমথ  বচনয়াদ-সবমত বচসয়া চহিু এবক্বাবর িমথ িুযত হইয়া যাইবব। নারী-পূজা ববট! 

  

তার পর আপীল্ যখন চনতান্তই না-মঞ্জুর হইয়া কেল্, এবং কবশ বুঝা কেল্, চতঃপর 

ঢাক্ কঢাল্ ক্াোঁচস শাোঁবখর শবব্দ চপয়াদার ক্ান ঢাক্া পচড়বব না, এবং িূনা কপাড়াইয়া সমস্ত 

নদীর চক্নারাটা চেক্ার ক্চরয়া ক চল্বল্ও দাবরাোর দৃচষ্ট এড়াইবব না, তখন 

িমথ ধ্ববজরও বুচঝবত চবল্ম্ব হইল্ না কয, সনাতন চহিু-িবমথ র বচনয়াদ ইচি-ক্বয়ক্ বচসয়া 

কেবল্ও যচদ বা িবল্, পুচল্বশর হাঙ্গামায় পচড়বল্ িচল্বব না। সুতরাং চনয পব র সোন 

কদচখবত হইল্। রাজার ক্াজ রাজা ক্চরয়া কেবল্ন, চক্ন্তু সমাজ-রক্ষবক্র ক্াজ বাচড়য়া 

কেল্। এ দুচদথ বন বচসয়া পচড়বল্ িচল্বব না। 

  

তাোঁহারা ক্চহবল্ন, কেচ্ছ আমাবদর িমথ  বুচঝল্ না—আইন ক্চরয়া বচসল্; আমরা চক্ন্তু 

হাল্  াচড়ব না। এইখাবন বচসয়াই আমাবদর চবিবাবক্ কদবী বানাইয়া তুচল্ব। তাহার পর 

শাবস্ত্রর পুরাতন কোক্ এতচদন যাহা চবযবহাবর কক্া ায় পচড়য়াচ ল্, তাহাই টাচনয়া বাচহর 

ক্চরয়া কল্াক্ািাবরর কদাহাই চদয়া, সুনীচতর কদাহাই চদয়া, যত-রক্বমর ক্বোরতা ক্ল্পনা 
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ক্রা যাইবত পাবর, সমস্তই সদয-চবিবার মা ায় তুচল্য়া চদয়া তাহাবক্ প্রতযহ এক্টু এক্টু 

ক্চরয়া কদবী ক্রা হইবত ল্াচেল্। কস চনরাভরিা, কস এক্ববল্া খায়, কস হাড়ভাঙ্গা খাটুচন 

খাবট,  ান- াড়া ক্াপড় পবর, কক্ন না কস কদবী! িীৎক্ার ক্চরয়া পুরুর প্রিার ক্চরবত 

ল্াচেল্, আমাবদর চবিবার মত ক্াহার সমাবজ এমন কদবী আব ! চ ি কদবী চটবক্ 

চববাবহর  াোঁদনাতল্ায় ঢুচক্বত কদওয়া হয় না—পাব  কদবীর মুখ কদচখবল্ও আর কক্হ কদবী 

হইয়া পবড়। মঙ্গল্-উৎসবব কদবীর ডাক্ পবড় না, কদবীর ডাক্ পবড় োবের চপণ্ড রাোঁচিবত! 

  

তার মা তাহাবক্ কদচখয়া হয়ত বা সহয ক্চরবত পাচরবল্ন না, চসুবখ পচড়য়া মারা 

কেবল্ন। বাপ পিাশ ব র বয়বস ‘দাবয় পচড়য়া’ ‘চনতান্ত চচনচ্ছায়’ ‘কল্াবক্র চনুবরাি 

এড়াইবত না পাচরয়া’ তার কিবয় ক াট এক্চট কমবয়বক্ চববাহ ক্চরয়া ঘবর আচনবল্ন। 

ঘবরর চবিবা কমবয়র উপর হক্ুম হইয়া কেল্, এক্টু সক্াল্ সক্াল্, চ থ াৎ কবল্া দশটার 

মবিয রাোঁচিয়া বাচড়য়া তাহার কবৌমাবক্ কযন খাওয়াইয়া কদওয়া হয়। না হইবল্ ক াট কমবয়, 

হয়ত চপি পচড়বব। এ বাচড়বত চবিবা-বমবয় ও নববিূর মূল্য কয এক্ বাটখারায় িাযথ  

হইবত পাবর না, কস ক্ া কবাি ক্চর আর বুঝাইয়া বচল্বত হইবব না। বাপ ত চববাহ ক্চরয়া 

আচনবল্ন,—ইচন প্রািীন, সম্ভ্রান্ত, কটাবল্র চিযাপক্, শাস্ত্র্াবনরও নাচক্ সীমা নাই, 

চবিবা-চববাবহর চবরুবে এক্খানা বইও চল্চখয়াব ন,—চক্ন্তু কস যাই হউক্, কয কল্াক্ এক্ 

বাটীর মবিয বাস ক্চরয়াও তাহার চনবজর কমবয়র কিবয় ক াট এক্চট কমবয়বক্ পত্নীভাবব 

গ্রহি ক্চরবত পাবর, কস কয কক্মন ক্চরয়া মুবখ আবন ঘবরর কক্াবি নারীজাচতবক্ পূজা 

ক্চর, এ আমার বুচের চবোির! চ ি কয পুরুর এ-রক্মচট ক্বর নাই, কস তৎক্ষিাৎ 

বচল্য়া উচেবব, কয ক্বর কস ক্বর, আমরা ত পাচর না! চ থ াৎ কস ভাচববত িায় না, এ 

চবস্থায় কস চনবজ চক্ ক্চরবব। চবশয, ও দুঘথ টনা ঘচটবার পূববথ  ক্াহাবক্ও স্বীক্ার ক্চরবত 

বািয ক্রা যায় না, চক্ন্তু শতক্রা চনরানব্বই জন পুরুর কয চেক্ এমনচটই ক্বর, তাহা 

চনঃসবিহ। এক্ স্ত্রী জীচবত  াচক্বতও পুরুর ঘবরর মবিয আরও এক্শত স্ত্রী আচনয়া 

উপচস্থত ক্চরবত পাবর, চক্ন্তু িাদশবরথ ীয়া বাচল্ক্া চবিবা হইবল্ও তাহাবক্ কদবী হইবতই 

হইবব, এই বযবস্থা এ কদবশর সমস্ত নারীজাচতবক্ কয ক্ত হীন, ক্ত চবেৌরববর স্থাবন 

টাচনয়া আচনয়াব , কস ক্ া চল্চখয়া কশর ক্রা যায় না। 
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 াক্ এ ক্ া। আমাবদর সহমরবির ক্ া হইবতচ ল্। এবং কসই সূবত্র পুরুবরর 

নারীপূজার উদযবমর প্রসঙ্গ উচেয়া পচড়য়াচ ল্। 

  

চক্ন্তু এই বযাপাবর যচদ কক্হ প্রচতবাদ ক্চরয়া ববল্ন, এ কদবশ সমস্ত সতীবক্ই চক্ 

কজার ক্চরয়া সহমরবি বািয ক্রা হইত  কস্বচ্ছায় আত্মচবসজথ ন চক্ চ ল্ না  রাজপুবতর 

জহর-ব্রবতর ক্ া চক্ জেৎ শুবন নাই  এই ত কসচদনও বাঙাল্ীর ঘবর স্বামীর মৃতুযসংবাদ 

শুচনবামাত্রই স্ত্রী সবথ াবঙ্গ কক্বরাচসন ঢাচল্য়া পুচড়য়া মচরয়াব । এমন পচতভচি, এমন 

কেৌরববর ক্ া আর কক্ান্ কদবশ কশানা যায়  কশানা যচদ নাও যাইত, তাহাবতও পুরুবরর 

যশঃ চক্ ুমাত্র বৃচে ক্চরত না, চক্ংবা নারীর প্রচত পুরুবরর েোভচিও সপ্রমাি ক্চরত 

না। তচিন্ন, বল্পূবথ ক্ হউক্, কক্ৌশল্ ক্চরয়াই হউক্, চক্ংবা মাতাল্ ক্চরয়াই হউক্, 

এক্চটমাত্র নারীবক্ও দগ্ধ ক্রা চক্ এক্টা কদবশর পবক্ষ যব ষ্ট নয়  

  

কসচদন ঐ কক্বরাচসবন আত্মহতযা ক্রায় কদবশর চবনবক্ই বাহবা চদয়া বচল্য়াচ ল্, 

হাোঁ সতী ববট! চ থ াৎ, আবরা দুই-িাচরচট এমন ঘচটবল্ তাহারা খুচশ হয়। এ ঘটনায় এ 

কদবশর পুরুবরর মবনর েচত কয কক্ান্ চদবক্ শুিু কয ইহাই বুচঝবত পারা চেয়াচ ল্ তাহা 

নয়, এমন কদবশ এক্সবঙ্গ বাস ক্চরয়া নারীর মবনর েচতও কয স্বভাবতঃ কক্ান্ চদবক্ 

ঝুোঁচক্য়া পচড়বব, তাহাও বুচঝবত পারা চেয়াচ ল্। কয যাহার আচেত, কস তাহাবক্ সুখী 

ক্চরবতই িায়। আচম যচদ বাটীর মবিয সক্ল্বক্ই এক্বাবক্য ঐ প্রশংসা ক্চরবত শুচন, 

আমাবরা ঐ চবস্থায় সুখযাচত ও বাহবা-ল্াবভর কল্াভ কয প্রবল্ হইয়া উচেবব, তাহা 

চস্বাভাচবক্ নবহ। ইহার উপর িবমথ র েে আব । কস-ববিারার হাবত নাচক্ েীতা চ ল্। 

েীতায় চক্ ওই ক্ া ববল্  চক্ন্তু কস ভাচবল্, েীতা হাবত  াচক্বল্ আবরা ভাল্। এখাবন 

চবশাভন উদাহরি চদবার ইচ্ছা আমার না হইবল্ এই কেৌরবাচিত কক্বরাচসন আত্মহতযায় 

এমন কমবয়র ক্ াও বল্া যাইবত পাচরত, কয সতীও নয়, এবং চেক্ স্বামীর কশাবক্ও এ 

ক্াজ ক্বর নাই। তা  াড়া, শাশুচড়র েঞ্জনায়, সমবয় চববাহ না হইবার ল্াঞ্ছনায়,—ইতযাচদ 
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আরও চবনক্ সংবাদ খববরর ক্ােজ চল্বখ,— চক্ন্তু কস সব  াক্। আমাবদর সতীসাধ্বীর 

ক্ াই িলু্ক্। 

  

স্বামীর মৃতুযবত ক্াহারও ক্াহারও আত্মহতযা ক্চরবার চক্-বয এক্টা প্রবল্ কঝাোঁক্ হয়, 

তাহা যাহারা কিাবখ কদচখয়াব , তাহারাই জাবন। আচম এক্জনবক্ কততাল্ার  াদ হইবত 

পচড়য়া মচরবত কদচখয়াচ , আর এক্জনবক্ েল্ায় দচড় চদবত কদচখয়াচ —চবর খাইয়া 

মচরবত চবনক্ শুচনয়াচ । চক্ন্তু তাই বচল্য়া এ মরা, আর চিতায় বচসয়া এক্টু এক্টু 

ক্চরয়া দগ্ধ হওয়া এক্ বস্তু নয়। এক্টায় কঝাোঁবক্র মা ায় মরা, চক্ন্তু আর এক্টায় 

আগুবনর তাবপ কস কঝাোঁক্ বহপূববথ ই ক্াচটয়া যায়; তখন আত্মচবসজথ ন খুবন পচরিত হয়। 

টাইল্ার সাবহব ববল্ন, আচিক্ার সদথ ার-পত্নীরা বহচদন পূবথ  হইবতই েল্ায় চদবার দচড় 

চনবজ মবনানীত ক্চরয়া সংগ্রহ ক্চরয়া রাবখ। হারবাটথ  কস্পির চল্চখয়াব ন, চ চজ িীবপ 

সদযমৃত সদথ াবরর পত্নীরা উিেবন প্রািতযাে ক্রা চতযন্ত সৎক্মথ  বচল্য়া মবন ক্বর, এবং 

কক্হ বািা চদবল্ তাহাবত যৎপবরানাচস্ত কু্রে হয়। 

  

চতচন চল্চখয়াব ন, “The wives of the Fijian chiefs consider it a sacred duty to 

suffer strangulation on the deaths of their husbands. A woman who has been 
rescued by Williams escaped during the night, and, presenting herself to her own 
people, insisted on the completion of the sacrifice which she had in a moment of 

weakness reluctantly consented to forego; and Wilkes tells of another who loaded 
her rescuer with abuse, and ever afterwards manifested the most deadly harted 

towards him.” ইহাবত চক্ বুঝা যায়  বুঝা যায় কয, সহমরি কেৌরববর ক্াজ হইবল্ আযথ  

জাচত চভন্ন আবরা চবনক্ নীি জাচত আব  যাহারা তুল্য কেৌরববর চচিক্ারী। আবরা এক্টা 

ক্ া এই, পুরুবররা যাহা ইচ্ছা ক্বর, যাহা িমথ  বচল্য়া প্রিার ক্বর, নারী তাহাই চবশ্বাস 

ক্বর এবং পুরুবরর ইচ্ছাবক্ই চনবজর ইচ্ছা বচল্য়া ভুল্ ক্বর এবং ভুল্ ক্চরয়া সুখী হয়। 

হইবত পাবর ইহাবত নারীর কেৌরব বাবড়, চক্ন্তু কস কেৌরবব পুরুবরর চবেৌরব িাপা পবড় 

না। যাই প্রশ্ন ক্রা হয়, এত চনষ্ঠুর প্র া কক্ন  উির তৎক্ষিাৎ মুবখ আচসয়া পবড়, 

পরবল্াবক্ চেয়া স্বামীর কসবা ক্চরবব! চ ি পরবল্াক্ কয চক্, তাহা ক্য়টা পুরুর জাবন  
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আশ্চযথ , এত চতযািার, চচবিার, তপশাচিক্ চনষ্ঠুরতা সহয ক্রা সবেও নারী চিরচদন 

পুরুরবক্ কেহ ক্চরয়াব , েো ক্চরয়াব , ভচি ক্চরয়াব  এবং চবশ্বাস ক্চরয়াব ! যাহাবক্ 

কস চপতা ববল্, ভ্রাতা ববল্, স্বামী ববল্, কস কয এত নীি, এমন প্রবিক্, এ ক্ া কবাি 

ক্চর কস স্ববেও ভাচববত পাবর না। কবাি ক্চর এইখাবনই তাহার মূল্য। 

  

চবল্বমঙ্গল্ এক্খাচন প্রচসে নাটক্। বহচদন হইবত, ইহা প্রক্াশয রঙ্গমবি চচভনীত 

হইবতব । বাঙাল্ী আপচি ক্বর না, ক্ারি ইহাবত িবমথ র ক্ া আব । সহস্র কল্াবক্র 

সম্মুবখ দাোঁড়াইয়া বচিক্ ল্ম্বা-িওড়া বিৃতা চদয়া চনবজর সহিচমথ িীবক্ ল্ম্পট চচতচ র 

শযযায় কপ্ররি ক্বর। দশথ ক্ চ থ  বযয় ক্চরয়া কদবখ এবং খুব তাচর  চদবত  াবক্; বচিবক্র 

বিৃতার সারমমথ  এই, কস প্রচত্া ক্চরয়াব , এ বাচড়বত চচতচ  চবমুখ ক্চরবব না। পাব  

তাহার প্রচত্া ভঙ্গ হয়, পাব  চিমথ  হয়, পাব  মৃতুযর পবর যমদূবত ডাঙস্ মাবর, এই 

তার ভয়। তাহার মবনর ভাবটা এই কয, আমার পাবয় তৃিাঙ্কুরও না চবে হয়—কতামার যা 

হয় তা কহাক্। তা  াড়া, শাবস্ত্র আব , সবথ স্ব চদয়াও চচতচ -সৎক্ার ক্চরবব। চ থ াৎ, িন-

কদৌল্ত, হাচত-বঘাড়া, েরু-বা ুর, যা-চক্ ু সম্পচি আব  সমস্তই। চক্ন্তু চচতচ টা যখন 

ও-সব িায় না, তখন তুচমই যাও। আমার ক্াব  কস কতামাবক্ িাচহয়াব —এবং তুচম আমার 

স্থাবর-চস্থাবর সম্পচির মবিয। স্বামীর ক্াব  পচতব্রতা স্ত্রীর সম্মান এই! চপচরচিত পাচপষ্ঠ 

চচতচ র কসবার তুল্নায় স্ত্রীর মূল্য এই! যাহারা চবল্বমঙ্গবল্র ভি, তাহারা প্রচতবাদ 

ক্চরয়া বচল্বব, চচতচ র জনয চহিু প্রাি চদবত পাবর—ক্িথ  পুত্রহতযা ক্চরয়াচ ল্। 

  

এ-সব ক্ া আচমও জাচন। দাতাক্িথ  মস্ত ক্াজ ক্চরয়াচ বল্ন, বচিক্ও মস্ত ক্াজ 

ক্চরয়াব ! চক্ন্তু ক্ া কস নয়। প্রািটা কতামার চনবজর, ইচ্ছা হয়, কসটা না হয় চদবত পার, 

চক্ন্তু এই কয িারিা,—স্ত্রী কতামার সম্পচি, তুচম স্বামী বচল্য়া ইচ্ছা ক্চরবল্ এবং প্রবয়াজন 

কবাি ক্চরবল্ তাহার নারী-িবমথ র উপরও চতযািার ক্চরবত পার, তাহাবক্ রাচখবতও পার, 

মাচরবতও পার, চবল্াইয়া চদবতও পার, কতামার এই চনচিক্ার, এই কস্বচ্ছািার কতামাবক্ 

এবং কতামার পুরুরজাচতবক্ হীন ক্চরয়াব , এবং কতামার সতী স্ত্রীবক্ এবং কসই সবঙ্গ 

সমস্ত নারীজাচতবক্ চপমান ক্চরয়াব ! চচতচ বসবা খুব মস্ত িমথ  হইবত পাবর, চক্ন্তু 
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কসজনয কযমন িুচর-ডাক্াচত ক্চরবত পার না, এটাও চেক্ কতমচন পার না। ইহদীরা যখন 

পশুর মত চ ল্, তখন তাহারা সম্পচির সবঙ্গ স্ত্রীর বখরা ক্চরত। এখন চবনক্ চসভয 

জাচত বাচড়-ঘর জচম-জমা েরু-বা ুবরর সবঙ্গ বাচড়র স্ত্রীগুচল্বক্ও ভাবয় ভাবয় ভাে ক্চরয়া 

ল্য়। স্ত্রী-জাচত সম্ববে বচিবক্র িারিাও প্রায় এমচন। আর চচতচ -সৎক্ার যচদ এতবড় 

িমথ ই হয়, যার ক্াব  সতী স্ত্রীর সবথ স্ব নষ্ট ক্চরয়া ক ল্াও িমথ পাল্ন, তবব এখবনা যাহারা 

এই িমথ  রাচখয়া িবল্ তাহাবদর নীি বল্া কশাভা পায় না। 

  

আবমচরক্ার চসভয চ নুক্ জাচতর সম্ববে ক্াবপ্তন লু্ইস্ বচল্য়াব ন, ইহারা চচতচ র 

শযযায় বাটীর কেষ্ঠ ক্নযাচটবক্, না হয়, স্ত্রীবক্ পাোইয়া কদওয়া চচত উচ্চ চবঙ্গর িমথ পাল্ন 

বচল্য়া মবন ক্বর। এচশয়ার িুক চি জাচত সম্ববে চর মযান সাবহব চল্চখয়াব ন,—“The 

Chuckchi offer to travellers, who chance to visit them, their wives, and also what we 

should call their daughters, honour.” ক্াবপ্তন ল্ায়ন এবং সযার জন ল্বক্, এসক্ুইবমা, 

ক্ামস্কট ক্াচনবাসী ও ক্াল্মুখ বদর সম্ববেও চেক্ এমচন চচতচ বসবার ইচতহাস চল্চখয়া 

চেয়াব ন। হারবাটথ  কস্পির তাোঁহার Descriptive Sociology গ্রবে  এমচন বহতর দয়ার 

ক্াচহনী প্লস্ ও পযাল্াস সাবহববদর ভ্রমিবৃিান্ত হইবত সংগ্রহ ক্চরয়া চেয়াব ন। চজ্াসা 

ক্চর, ইহাবদর সচহত আমাবদর িাচমথ ক্ বচিক্চটর প্রবভদ কক্ান্ খাবন  কস-বদবশর 

পুরুবররাও যাহা ক্তথ বয এবং িমথ  বচল্য়া মবন ক্চরয়াব , তাহাই পাল্ন ক্চরয়াব —ইচনও 

তাই; চচতচ বক্ সন্তুষ্ট ক্চরবার ইচ্ছা উভবয়রই সমান, উভবয়ই মবন ক্চরয়াব , চচতচ  

সন্তুষ্ট না হইবল্ আমার পাপ হইবব, আচম ক্ষ্ট পাইব। ক্ াটাবক্ কযমন ইচ্ছা এবং যত 

ইচ্ছা ঘুরাইয়া চ রাইয়া কদচখবল্ও ওই এক্টা ‘আচম’  াড়া আর চক্ ুই পাইবার কজা নাই। 

ওই ‘আচম’টার মবিযই নারীর প্রচত সম্মান েো কয কক্া ায় ডুচবয়া চেয়াব , তাহার কক্ান 

চিহ্নই পাওয়া যায় না। 

  

ভেবান শঙ্করািাযথ  স্পষ্ট ক্চরয়া বচল্য়া চেয়াব ন, নরবক্র িার নারী। বাইববল্ 

বচল্য়াব ন, root of all evil চ থ াৎ সমস্ত চচহবতর মূল্। 
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ইউবরাপ-প্রচসে ল্াচটন িমথ যাজক্ টারটুচল্য়ান নারীর সম্ববে চল্চখয়াব ন—“Thou 

art the devil’s gate, the betrayer of the true, the first deserter of the Divine law.” 

িমথ যাজক্ কসন্ট চেচিন, 

চযচন কসন্ট পদবী পাইয়া চেয়াব ন, চতচন তাোঁহার চশরযমণ্ডল্ীবক্ চশখাইবতব ন, 

“What does it matter whether it be in person of mother or sister; we have to be 

beware of Eve in every woman.” কসন্ট চযাম বব্রাস—ইচনও ‘কসন্ট’—তক্থ  ক্চরয়া 

চেয়াব ন, “Remember that God took a rib out of Adam’s body not a part of his soul 

to make her.” 
  

৫৭৮ খৃিাবব্দ আহত ওচসয়ায় চক্রশ্চান িমথ সবে নাচক্ চস্থর হইয়াচ ল্, স্ত্রীবল্াবক্র 

আত্মা নাই। িবমথ র জবনয কয নারীজাচত মবর বাোঁবি, কয িমথ গ্রবে র প্রবতযক্ চক্ষবরর প্রচত 

নারীর চিল্া ভচি, কসই িমথ গ্রে  চল্চখবার সময় পুরুর নারীজাচতবক্ চক্ েোই কদখাইয়া 

চেয়াব ! মিযযুবের প্রচসে কসন্ট বানথ াডথ  (ইচনও কসন্ট) জননীর উবদ্দবশ পত্র চল্চখয়াব ন, 

“What have I to do with you? What have I received from you but sin and misery? Is 

it not enough for you that you have brouhgt me into this miserable world, that you 
being sinners have begotten me in sin…” 

  

আজ ইউবরাপবাসীরা চহঙ্কার ক্চরয়া ববল্, তাহারা কযমন নারীর dignity কবাবঝ, 

এমন আর কক্হ নবহ। চ ি, নারীজাচতবক্ েত ১৩|১৪ শত বৎসর িচরয়া কযরূপ চসহয 

ঘৃিা ক্চরয়াব , যত কক্লশ চদয়াব , যত চবনত ক্চরয়াব , তত আর কক্ান জাচত ক্চরয়াব  

চক্না সবিহ! ইহাবদর Sacredotal celibacyর ইচতহাস, িাবিথ র ইচতহাস প্রভৃচতর পাতায় 

পাতায় কয পুিয-ক্াচহনী চল্চপবে হইয়া আব , তৎসবেও ইহাবদর মুবখর েোভচির ক্ া 

উপহাস বযতীত কয আর চক্ হইবত পাবর জাচন না। 

  

কয িমথ  বচনয়াদ েচড়য়াব , আচদম জননী ইভ-এর পাবপর উপর, কয িমথ  সংসাবরর 

সমস্ত চিঃপতবনর মূবল্ নারীবক্ বসাইয়া চদয়াব , কস িমথ  সতয বচল্য়া কয কক্হ চন্তবরর 

মবিয চবশ্বাস ক্চরয়াব , তাহার সািয নয় নারীজাচতবক্ েোর কিাবখ কদবখ। তাহার েো 
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শুিু ততটুক্ুই হইবত পাবর, যতটুক্ুবত চনবজর স্বা থ  জচড়ত হইয়া আব । তাহার চচিক্ 

েোই বল্, নযাযয চচিক্ারই বল্, সহস্র বৎসর পূববথ ও পুরুবর কদয় নাই, সহস্র বৎসর 

পবরও চদবব না। চমল্ সাবহব তাোঁহার Subjection of Women গ্রহে ‘isolated fact’ বচল্য়া 

চম যা দুঃখ ক্চরয়া চেয়াব ন। 

  

শুচনবত পাই, এক্ মহাচনবথ ািতবন্ত্রর “ক্নযাবপযবং পাল্নীয়া চশক্ষিীয়াচত যত্নতঃ” 

আবদশ  াড়া আর কক্ান শাবস্ত্রই নারীবক্ চশক্ষা চদবার হক্ুম নাই। স্বেথ ীয় চক্ষয় দি 

মহাশয় তাোঁহার ‘ভারতবরথ ীয় উপাসক্ সম্প্রদায়’ গ্রবে র উপক্রমচিক্া- খকণ্ড ইহার চবরুবে 

চবস্তর আবল্ািনা ক্চরয়া কদখাইয়াব ন, প্রািীনক্াবল্ স্ত্রীবল্াক্ কবদ পযথ ন্ত ততচর ক্চরয়া 

চেয়াব ন। চক্ন্তু এ-সমস্ত তক্থ  কক্ান ক্াবজই ল্াবে না, পুরুর যখন শাবস্ত্রর “ত্রয়ী ন 

শ্রুচতবোিরা” কোবক্র সোন পাইয়াব । 

  

ইউবরাবপর কক্ান এক্ প্রািীন িমথ যাজক্ চল্চখয়া চেয়াব ন, “Shall the maid 

Olympias learn philosophy? By no means, Woman’s philosophy is to obey laws of 

marriage.” িার্টিন লুথাে সব িদাই বমলহতন, “No gown worse becomes a woman than 

the desire to be wise.” িীবনবদর কদবশ এক্টা প্রিচল্ত বাক্য আব , ্ান কযমন পুরুবরর 

কশাভা বৃচে ক্বর, চ্ান কতমচন স্ত্রীবল্াবক্র কসৌিযথ  বৃচে ক্বর। ইহার পর কস আর 

পুরুবরর হাত হইবত চক্ মঙ্গল্ আশা ক্চরবত পাবর  ক্বব উবথ শী কবদ রিনা ক্চরয়া 

চেয়াব ন, কক্ন কেৌতসূবত্র পত্নীবক্ কবদ প্রদান ক্চরবার ক্ া চ ল্, স্বামী প্রবাবস  াচক্বল্ 

চক্-বহতু দশ কপৌিথ -মাস ব্রবত স্ত্রীর কহাম ক্চরবার চচিক্ার হইয়াচ ল্, 

বৃহদারিযবক্াপচনরবদর যা্বল্ক্য-মমবত্রয়ী, যা্বল্ক্য-োেথ ী-সংবাদ কক্ন রচিত 

হইয়াচ ল্, এ-সব আবল্ািনা চরবিয করাদন।  য় সহস্র বৎসর পূববথ  চমশর প্রভৃচত প্রািীন 

সভযতার চদবন নারীর চচিক্ার সম্ববে মাস্ বপবরা “husband a privileged guest.” “she 

inherited equally with her brothers,” “mistress of the house,” “judicially equal of 

man.” “having the same rights and being treated in the same fashion” ইতযাচদ চবনক্ 

ক্ া বচল্য়াব ন। এই সভযতার আবল্া করাম পাইয়াচ ল্ বচল্য়া তাহার নারীজাচতও এ 
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সময় যব ষ্ট উন্নত হইয়াচ ল্। এই pagan law পরবতথ ী সুসভয আইন-ক্ানুবনর মবিয 

কক্া ায় ডুচবয়াব , কমম-সাবহব তাোঁহার Ancient Law গ্রবে  যব ষ্ট আবল্ািনা ক্চরয়াব ন। 

  

সার কহনরীর এই চিযায়টা আচম সক্ল্ চশচক্ষতা রমিীবক্ই পচড়য়া কদচখবত চনুবরাি 

ক্চর। 

  

ইউবরাবপর আইন-ক্ানুবনর মবিয প্রািীন করাবমর প্রভাব যব ষ্ট ল্চক্ষত হইবল্ও, 

নারী সম্ববে ইহদীবদর ক্ড়া বযবস্থাই চচিক্ স্থান পাইয়াব । কক্ন না, এইগুল্াই পুরুবরর 

ভাল্ ল্াচেয়াব  এবং মবনর সবঙ্গ চমচল্য়াব । প্র বম মবন হয় ববট, িবমথ র তনক্টযবহতু 

ইহাই ত স্বাভাচবক্; চক্ন্তু এক্টু তল্াইয়া কদচখবল্ই কদচখবত পাওয়া যায়, স্বাভাচবক্ ববট, 

চক্ন্তু শুিু তাহা িবমথ র ঘচনষ্ঠতা কহতুই স্বাভাচবক্ নয়, তাহা পুরুবরর মবনানীত হইয়াব  

বচল্য়াই স্বাভাচবক্ হইয়াব । চবশয িবমথ র িাপ ত আব ই। যীশুখৃি চবনক্ ক্ াই বচল্য়া 

চেয়াব ন, চক্ন্তু স্ত্রীজাচতর উপর চতযািার সম্ববে স্পষ্ট ক্চরয়া এক্চট ক্ াও কক্া াও 

বচল্য়া যান নাই। জেৎচবখযাত কসন্ট পল্ চশখাইয়াব ন, িমথ  সম্ববে নারী পুরুবরর মত 

কক্ান প্রশ্ন ক্চরবত পাচরবব না। কস সবথ দাই তাহার স্বামীর চিীন। কযবহতু ঈশ্বর নারীবক্ 

পুরুবরর জনযই সৃজন ক্চরয়াব ন, পুরুরবক্ নারীর জনয সৃজন ক্বরন নাই। আরও 

বচল্য়াব ন, নারী কক্ান পুরুরবক্ চশক্ষা চদবত পাচরবব না। কস- ই সংসাবর পাপ প্রববশ 

ক্রাইয়াব । তাহারা চনন্ত নরবক্ ডুচববব, সদ্গচতর কক্ান উপায় নাই। তবব সদ্গচত 

হইবত পাবর, েবভথ  সন্তান িারি ক্চরবত পাচরবল্। 

  

ঈশ্বর-জাচনত পল্ োক্ুবরর উচি চক্ সুির! নারীর মুচির চক্ কসাজা প ! এবং এই 

পব র পচরিয় চবল্াবতর কয-বক্ান িমথ গ্রে  খুচল্বল্ই কিাবখ পবড়। আমাবদর শাবস্ত্র 

সন্তাবনর জনযই নারী মহাভাো, এবং পুবত্রর জনযই ভাযথ াগ্রহবির বযবস্থা আব । এবং 

সংসাবরর কয-বক্ান কদবশর ইচতহাস, িমথ গ্রে  আবল্ািনা ক্চরয়া কদচখবল্ ক্ম-ববচশ এই-

রক্বমর বযবস্থাই কদচখবত পাওয়া যায়। 
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নারীর সম্মান তাহার চনবজর জনয নবহ, তাহার সম্মান চনভথ র ক্বর পুত্র-প্রসববর 

উপর। পুরুবরর ক্াব  এই যচদ তাহার নারী-জীববনর এক্চটমাত্র উবদ্দশয হইয়া  াবক্, 

ইহা কক্ানমবতই তাহার কেৌরববর চবরয় হইবত পাবর না। চক্ন্তু সতযই তাই। এ- াড়া 

তাহার ক্াব  সংসার আর চক্ ুই আশা ক্বর না, এবং কস যতচক্ ু সম্মান চদয়া আচসয়াব  

তাহা এই জনযই। আমাবদর শাবস্ত্র কক্ষত্রজ সন্তাবনর চবচি আব । ক্ুন্তীবক্ পিপাণ্ডববর, 

চচম্বক্া-চম্বাচল্ক্াবক্ পাণু্ড-িৃতরাবের জন্ম চদবত হইয়াচ ল্। সতী নারীর পবক্ষ ইহা োঘার 

ক্ া নবহ। প্রািীন ইহদী সমাবজ চপুত্রক্ চবিবা ভ্রাতৃজায়াবক্ সন্তান-ক্ামনায় কদববরর 

উপপত্নী হইয়া  াচক্বত হইত। নারীর জনয কয-সক্ল্ শাস্ত্রীয় চবচি-বযবস্থা ডুটরনচমর 

পোঁচিশ চিযাবয়র কোড়ার চদবক্ চল্চপবে ক্রা আব , পচড়বল্ ঘৃিা জচন্ময়া যায়। মবন হয়, 

সন্তান-ক্ামনায় ইহাবদর সমাবজ নারীবক্ চক্ না ক্চরবত হইত। এমচন আচিক্াবতও 

সন্তাবনর জনয নারীবক্ বািয হইয়া চসািয সািন ক্চরবত হইত। হারবাটথ  কস্পির 

চল্চখয়াব ন, “Dahoman like all other semi-barbarians considers a numerous family 

the highest blessing.” আমিকাে পূব ি অঞ্চহল “it is no disgrace for an unmarried 
woman to become the mother of numerous family; woman’s irregularities are easily 

forgiven if she bears many children.” ওচটয়াক সচদবের মবিয “it is honourable for a 

girl to have children. She then gets a wealtheir husband and her father is paid a 

higher halym for her.” ওল্ড কটিাবমন্ট বাইবববল্র মবত স্ত্রীর সন্তান না হওয়া মহাপাপ। 

নারীর মূল্য চক্ চদয়া কয িাযথ  হয় কস-ক্ া বুঝাইবার জনয আর কবচশ নচজর তুচল্য়া গ্রবে র 

ক্বল্বর বৃচে ক্চরবত ইচ্ছা ক্চর না। পুরুবরর এই স্বাব থ র জনযই কয তার মান, এই জনযই 

কয তার মযথ াদা, আবশযক্ হইবল্ এ-সতয আরও সহস্র প্রক্াবর প্রমাি ক্রা যায়, চক্ন্তু কস 

প্রবয়াজন কবাি ক্চর নাই। চক্ন্তু স্বাব থ র জনযই কয পুরুর তাহাবক্ চিরচদন চনযথ াতন এবং 

চপমান ক্চরয়া আচসয়াব , এ-সম্ববে আবরা চক্ ু বল্া আবশযক্। কক্ন না, এ ক্ া পুরুবর 

বুচঝবল্ও স্ত্রীবল্াক্ বুবঝ না, কবাি ক্চর বুচঝবতও িাবহ না। সংসাবর ক াটখাবটা সুখ-শাচন্তর 

মবিয  াচক্য়া স্বামীর মুবখর চদবক্ িাচহয়া চক্ ক্চরয়া কস মবন ক্চরবব, এই স্বামী তাহার 

আন্তচরক্ মঙ্গল্ ক্ামনা ক্বর না! চপতার ক্াব  দাোঁড়াইয়া চক্ ক্চরয়া কস ভাচববব, এই চপতা 

তাহার চমত্র নবহ। 
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বাস্তচবক্ প ৃক ভাবব এক্চট এক্চট ক্চরয়া কদচখবল্ এই সতয হৃদয়ঙ্গম ক্রা চসািয, 

চক্ন্তু সমগ্রভাবব সমস্ত নারীজাচতর সুখ-দুঃবখর, মঙ্গল্-চমঙ্গবল্র চভতর চদয়া িাচহয়া 

কদচখবল্, চপতা, ভ্রাতা, স্বামীর সমস্ত হীনতা, সমস্ত  াোঁচক্ এক্মুহবতথ ই সূবযথ র আবল্ার 

মত  ুচটয়া উবে। এক্টু বুঝাইয়া বচল্। কক্ান এক্টা চববশর চনয়ম যখন কদবশর মবিয 

প্রচতচষ্ঠত হয়, তখন তাহা কয এক্চদবনই হইয়া যায় তাহা নবহ, িীবর িীবর সম্পন্ন হইবত 

 াবক্। যাোঁহারা সম্পন্ন ক্বরন, তাোঁহারা পুরুবরর চচিক্ার ল্ইয়া ক্বরন। তখন তাোঁহারা 

পুরুর—চপতা নন, ভ্রাতা নন, স্বামী নন। যাোঁহাবদর সম্ববে চনয়ম ক্রা হয়, তাোঁহারাও 

আত্মীয়া নবহ, নারীমাত্র। পুরুর তখন চপতা হইয়া ক্নযার দুঃবখর ক্ া ভাবব না; কস তখন 

পুরুর হইয়া পুরুবরর ক্ল্যাি চিন্তা ক্বর—নারীর চনক্ট হইবত ক্তখাচন চক্ভাবব আদায় 

ক্চরয়া ল্ইবব, কসই উপায় উিাবন ক্চরবত  াবক্। তারপর মনু আবসন, পরাশর আবসন, 

কমাবজজ আবসন, পল্ আবসন, কোক্ বাোঁবিন, শাস্ত্র ততয়ার ক্বরন—স্বা থ  তখন িমথ  হইয়া 

সুদৃঢ় হবস্ত সমাজশাসন ক্চরবার চচিক্ার ল্াভ ক্বর। কদবশর পুরুর-সমাজ, বযাসবদব, 

শাস্ত্রক্াবররা েবিশোক্ুর মাত্র। সক্ল্ কদবশর শাস্ত্রই চবনক্টা এইভাবব প্রস্তুত। তার পর 

শাস্ত্র মাচনয়া িচল্বার চদন আবস। িবমথ র আসন জুচড়য়া বচসবত তাহার চবল্ম্ব ঘবট না, 

এবং কসই িমথ -পাল্বনর মুবখ বযচিেত সুখ-দুঃখ কেহ-মমতা ভাবল্া-মি বনযার তৃবির 

মত ভাচসয়া যায়। কদবশর সহমরবিও তাহা কদচখয়াচ , চনযানয কদবশর চচিক্তর চনষ্ঠুর 

বযাপাবরর মবিযও তাহা কদচখয়াচ । ইহদীরা োক্ুবরর সম্মুবখ পুত্র-ক্নযা বচল্ চদবত ক্ুচিত 

হইত না। সন্তানহতযার ক্ত চনষ্ঠুর ইচতহাস কয তাহাবদর িমথ -পুস্তবক্র পাতায় পাতায় 

চল্চপবে আব  তাহার সংখযা হয় না। তাহাবদর মবল্ক্ কদবতাচট ত শুিু এইজনযই চমর 

হইয়া আব ন। কমচিবক্াবাসী চপতা-মাতারা কতজক্াট চল্বপাক্া োক্ুবরর সম্মুবখ তাহাবদর 

কেষ্ঠ ক্নযাচটবক্ হতযা ক্চরয়া পুিয চজথ ন ক্চরবত কল্শমাত্র চিিা ক্চরত না। দাতা ক্বিথ র 

মত, িবমথ র নাবম পুত্রহতযা ক্চরবত চবনক্ কদবশ চবনক্ রাজাবক্ই কদখা যায়। কমবাবরর 

রাজা পুত্র বচল্ চদয়াচ ল্, ক্াব থ বজর রাজা কদবতার সম্মুবখ ক্নযা বি ক্চরয়াচ ল্। 

প্রািীনচদবনর কবাি ক্চর এমন এক্চট কদশও বাক্ী নাই, কযখাবন িবমথ র নাবম সন্তান-হতযা 

ঘবট নাই। তবব চক্, তখনক্ার চদবন চপতা-মাতারা সন্তানবক্ ভাল্বাচসত না  বাচসত 
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চনশ্চয়ই, চক্ন্তু কক্া ায় চ ল্ তখন কেহ- মমতা   াচক্বত পায় না। প্র া যখন এক্বার 

িমথ  হইয়া দাোঁড়ায়, কদবতা প্রসন্ন হন, পরক্াবল্র ক্াজ হয়, তখন কক্ান চনষ্ঠুরতাই আর 

চসািয হয় না। বরি ক্াজ যত চনষ্ঠুর, যত বীভৎস হয়, পুবিযর ওজনও কসই পচরমাবি 

বৃচে পায়। সন্তান বচল্য়া চপতা-মাতা আর তখন মুখ চ রাইয়া দাোঁড়ায় না। 

  

কক্ান কক্ান কক্ষবত্র মায়া-মমতা হয়ত বািা চদবতও আবস, চক্ন্তু তখন আর উপায় 

 াবক্ না। স্বাব থ র জনয পুরুর সািারিভাবব এক্বার কয-প্র াবক্ িবমথ র চনুশাসন বচল্য়া 

প্রচতষ্ঠা ক্বর, চপতা হইয়া আর কসই প্র াবক্ চনবজর সন্তাবনর কবল্া চচতক্রম ক্চরবত 

পাবর না। 

  

পিাশ বৎসবরর বৃবের সচহত যখন তাহাবক্ বাচল্ক্া ক্নযার চববাহ চদবত হয়, হয়ত 

তাহার ক্ষিক্াবল্র জনয বুবক্ বাবজ, চক্ন্তু উপায়ও কস খুোঁচজয়া পায় না। তাহাবক্ জাত 

বাোঁিাইবত হইবব। িমথ রক্ষা ক্চরবত হইবব। কয প্র া, কস পুরুর হইয়া, সমাবজর এক্জন 

হইয়া, চনবজর হাবত েচড়য়াব , এখন কসই প্র া তাহাবক্ এক্ হাবত কিাখ মু ায়, আর 

এক্ হাবত সম্প্রদান ক্চরবত বািয ক্বর। কেবহর এত বড় কজার নাই কয, তাহাবক্ এই 

চনদথ য় ক্মথ  হইবত চবরত ক্চরবত পাবর! সুতরাং কদখা যায়, কেহ-মায়া-দয়া  াক্া সবেও 

কল্াবক্ চমঙ্গল্ ক্চরবত পাবর, এবং পরম আত্মীয় হইয়াও পরম শত্রুর মতই কক্লশ চদবত 

পাবর। আজ কস স্বাব থ র ক্ া মবন ক্চরবত পাচরবব না জাচন, এখন কস িবমথ র কদাহাই 

পাচড়য়াই আপনাবক্ শান্ত ক্চরবব, চক্ন্তু কক্া ায় ইহার সুদূর মূল্ চনচহত আব , ইহা যচদ 

কস তল্াইয়া কদচখবত িাবহ, কসখাবন চখণ্ড স্বা থ পরতা চভন্ন আর চক্ ুই কস কদচখবত পাইবব 

না। চক্ন্তু এ কদখা ক্চেন। চপতার পবক্ষও ক্চেন, তাহার ক্নযার পবক্ষও ক্চেন। প্রচতচষ্ঠত 

চনয়ম পাল্বনর মবিয মানুর যখন এক্ান্ত মগ্ন হইয়া  াবক্, কিাবখর দৃচষ্টও তখন তাহার 

রুে হইয়া যায়। কস কক্ানমবতই কদচখবত পায় না, কক্ান্ টা িমথ , কক্ান্ টা চিমথ ! তবচদক্ 

যব্র চেচিত পশুহতযার মবিয কক্া ায় চনযায় চ ল্, মানুর তখনই শুিু কদচখবত 

পাইয়াব , বুেবদব যখন তাহাবক্ পৃ ক্ ক্চরয়া ল্ইয়া চেয়াব ন। সহমরি আজ রচহত 

হইয়া চেয়াব , তাই আজ কস ক্ া মবন ক্চরয়া চশহচরয়া উচে। েঙ্গাসােবর সন্তান চনবক্ষপ 
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ক্রার মবিয ক্ত পাপ কোপন চ ল্, আজ তাহা কদচখবত পাইয়া ইংরাবজর আইনবক্ 

সবথ ান্তক্রবি আশীবথ াদ ক্চর। চ ি কস সময় ক্ত না ল্ড়াই ক্চরয়াচ ! োোঁবটর পয়সা 

চপবযয় ক্চরয়া চবল্াত পযথ ন্ত আপীল্ ক্চরয়াচ ! যাহারা প্রিান উবদযােী হইয়াচ ল্, 

আপীল্ ক্চরবত, বািা চদবত সাহাযয ক্চরয়াচ ল্, তাহাচদেবক্ পরম চমত্র বচল্য়া আহ্বান 

ক্চরয়াচ , স্বেথ ীয় রামবমাহনবক্ িমথ বিরী রাক্ষস বচল্য়া োচল্োল্াজ চদয়াচ । আজ কস ভ্রম 

কবাি ক্চর িরা পচড়য়াব ,—ত াচপ তিতনয হয় নাই। আজও সামাচজক্ প্রবশ্নর মীমাংসা 

খুোঁচজবত কটাবল্র ভট িাচযথ র চনক্ট  ুচটয়া যাই। কক্ান্ টা ভাল্, কক্ান্ টা মি, তাহাচদেবক্ 

চেয়া প্রশ্ন ক্চর। ক্ারি, তাহারা শাস্ত্রচবৎ। চক্ন্তু এ ক্ াটা এক্বাবরা ভাচব না, তাহারা 

শাবস্ত্রর কোক্ই জাবন—আর চক্ ু জাবন না। চবদযার িরম উবদ্দশয যচদ হৃদয় প্রশস্ত ক্রা 

হয়, তাহাবদর চচিক্াংবশরই পড়াশুনা বয থ  হইয়াব , তাহা এক্বারও চিন্তা ক্চর না। 

কমবয়র ক্ত বয়বস চববাহ কদওয়া উচিত, চজ্াসা ক্চরবল্ তাহারা শাস্ত্র আওড়ায়, চবিবা-

চববাহ উচিত চক্ না, জাচনবত িাচহবল্ পুোঁচ  খুচল্য়া ববস। চমল্াইয়া কদচখবত িায়, কোবক্ 

চক্ ববল্, শাস্ত্র তাহাবদর দৃচষ্ট ক্ষীি ক্চরয়া রাচখয়াব । শাবস্ত্রর বাচহবর তাহারা কদচখবতও 

পায় না, শাবস্ত্রর বাচহবর তাহারা পা বাড়াইবতও পাবর না। ইহারা মুখস্থ ক্চরবার 

ক্ষমতাবক্ই বুচে বচল্য়া মবন ক্বর, এবং মুখস্থ ক্রাটাবক্ই ্ান বচল্য়া জাবন। এই ্ান 

ইহাবদর চচিক্াংশ চবস্থাবতই কয চনুস্বর-চবসেথ বক্ চচতক্রম ক্চরবত পাবর না, তাহার 

এক্টা দৃষ্টান্ত চদবতচ । 

  

মহামবহাপািযায় স্বেথ ীয় িন্দ্রক্ান্ত তক্থ াল্ঙ্কার মহাশয় তাোঁহার েীবোপাল্ মচল্লক্ 

ক বল্াচশবপর চিতীয় কল্ক িাবর নামক্রি প্রিাল্ীর মবিয বচল্য়াব ন, “কক্হ কক্হ ববল্ন, 

কমরুতবন্ত্র ল্ণ্ডন নেবরর উবল্লখ আব , চতএব উহা চনতান্ত আিুচনক্। চক্ন্তু তাোঁহাবদর 

চবববিনা ক্রা উচিত কয, পুরািাচদবত চবনক্ ভচবরযদুচি আব । কমরুতবন্ত্রও ভচবরযদুচি 

স্থবল্ই ল্ণ্ডন নেবরর উবল্লখ আব । সুতরাং তদ্দ্বারা কমরুতবন্ত্রর আিুচনক্ে প্রচতপন্ন হইবত 

পাবর না। উহা কয ভচবরযদুচি, তাহা কদখাইবার জনয কমরুতন্ত্র হইবত চক্য়দংশ উেৃত 

হইবতব — 
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“পূব্বথ াম্নাবয় নবশতং রড়শীচতঃ প্রক্ীচিথ তা 

চ চরচঙ্গ ভারয়া মন্ত্রা কযরাং সংসািনাৎ ক্বল্ৌ। 

চচিপামণ্ডল্ানাি সংগ্রাবমরবপরাচজতাঃ। 

ইংবরজা নবরট পি ল্ণ্ড্রজাশ্চাচপভাচবনঃ।“  

  

চ ি, স্বেথ ীয় চক্ষয় দি মহাশয়  দ্ম শাস্ত্রক্ারেবির জুয়ািুচর সপ্রমাি ক্চরবত 

কমরুতবন্ত্রর এই কোক্টাই তাোঁহার ‘ভারতবরথ ীয় উপাসক্ সম্প্রদাবয়’র উপক্রমচিক্ায় 

উেৃত ক্চরয়া চেয়াব ন। ইোঁহাবদর উভবয়র পাচণ্ডতযই চচত েভীর চ ল্, চ ি এক্জন কয 

কোবক্র চচস্তবে োঘা কবাি ক্চরয়াব ন, আর এক্জন তাহাবক্ই ঘৃিার সচহত বজথ ন 

ক্চরয়াব ন। এস্থবল্ ক্াহার চবিার সমীিীন, তাহা বুচঝবতও কযমন চবল্ম্ব হয় না, স্বেথ ীয় 

মহামবহাপািযায় মহাশবয়র মত কদশপ্রচসে পচণ্ডত িূড়ামচির মুবখ এমন ক্ া, সংস্কৃত 

কোবক্র উপর এতবড় চেচবশ্বাস কদচখয়াও আর আশা-ভরসার স্থান  াবক্ না। পচণ্ডত 

মহাশয় আবার চনবজই বচল্য়াব ন—কমরুতবন্ত্রর প্রামাবিয সবিহ ক্চরবার চনয ক্ারি 

আব । তাহা এই _পারসয ভারায় ও চ চরচঙ্গ ভারায় কয সক্ল্ মবন্ত্রর ক্ া বল্া হইয়াব , 

তিিারাচববদরা জাবনন কয, বস্তুেতযা উহাবদর চচস্তে নাই।  

  

এইখাবন চচত চচনচ্ছায় তাোঁহার মবন এক্টু খটক্া বাচজয়াব । তা কস চক্ ুই নয়। 

পুরািাচদবত যখন কযােববল্ হাত েচিয়া ভচবরযৎ বল্া হইয়াব , কমরুতবন্ত্রর গ্রে ক্ারও 

কতমন হাত েচিয়া ল্ণ্ডন নেবরর এবং ক্চল্ক্াবল্র মন্ত্রচসে ইংরাবজর পরাক্রবমর ক্ া 

বচল্ববন, ইহা চবচিত্র চক্  এইজনয চতচন পূবথ  হইবতই সবিহক্ারীবক্ সতক্থ  ক্চরয়া 

পুরািাচদর ভচবরযদুচির ক্ া পাচড়য়াব ন। িনয চবশ্বাস! িনয যুচি! আচম জাচন, আমার 

ক্ াগুল্া চবনবক্রই ভাল্ ল্াচেবতব  না এবং চবরুে তক্থ  ক্চরবার ইচ্ছা  াচক্বল্ চবনক্ 

রক্বমই ক্রা যাইবব। চক্ন্তু ইহা তবক্থ র ক্ া নবহ, চববাদ-চবসংবাবদর বস্তু নবহ; ভাচববার 

চবরয়, ক্াজ ক্চরবার সামগ্রী! স্ববদশ-চববদবশর শাবস্ত্র, ইচতহাবস, যাবতীয় জাচতর 

আিার-বযবহার সম্ববে আমার কিবয় যাোঁহার পড়াশুনা চচিক্, তক্থ  ক্চরবার ইচ্ছা ক্চরবল্ 

আমাবক্ পরাস্ত ক্চরবত পাচরববন জাচন, চক্ন্তু কয সতয আচম হৃদবয়র বয ার চভতর চদয়া 
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বাচহর ক্চরল্াম, কস সতযবক্ কক্ান মহামবহাপািযায় কয উড়াইয়া চদবত সক্ষম হইবব না, 

তাহা চনভথ বয় বচল্বত পাচর। 

  

বাস্তচবক্, আমার হারচজত যাহাই কক্ন না হউক্, এ ক্ াটা চক্ন্তু চনশ্চয় ক্চরয়া 

কদচখবার সময় আচসয়াব , য া থ  সামাচজক্ প্রবশ্নর মীমাংসার ভার সমাবজর ক্াহাবদর 

হাবত  াক্া উচিত। যাোঁহারা কজার ক্চরয়া এতচদন ক্চরয়া আচসয়াব ন, তাোঁহারাও ক্রুন। 

দুেথ াপূজার মহাষ্টমী দুই দণ্ড আবে বচসবব, চক্ পবর বচসবব, চবড়াল্ মারার প্রায়চশ্চি এক্ 

ক্াহন চক্ংবা পাোঁি ক্াহন ক্চড় প্রশস্ত, মহান্ত মহারাবজরা কবশযা রাচখবল্ স্ববেথ  যায় চক্ংবা 

চববাহ ক্চরবল্ পচতত হয়, এ-সব মীমাংসা তাোঁহারাই ক্চরবত  াক্ুন, চক্ ুমাত্র আপচি 

ক্চর না, চক্ন্তু সমাবজর ভাবল্া-মি চক্বস হয় না-হয়, কক্ান্ চনয়ম রাচখবল্ বা পচরবতথ ন 

ক্চরবল্ আিুচনক্ সমাবজর ক্ল্যাি বা চক্ল্যাি হইবব, স্ববদবশর ক্াবজ চবল্াত কেবল্ 

জাচত যাইবব, চক্ যাইবব না, এ-সমস্ত দুরূহ চবরবয় তাোঁহাবদর হাত চদবত যাওয়া 

চনচিক্ারিিথ া। এ-সমস্ত প্রশ্ন চনষ্পচি ক্রার চচিক্ার কদবশর শুিু তাোঁহাবদরই জচন্ময়াব , 

চশক্ষা যাোঁহাবদর হৃদয় প্রশস্ত ক্চরয়া সা থ ক্ হইয়াব । স্বেথ ীয় চবদযাসােবরর মত 

যাোঁহাচদেবক্ সমাবজর ভাবল্া-মি চস্থর ক্চরয়া চদবত ভেবান চনবজর হাবত েচড়য়া 

পাোইয়াব ন, যাোঁহাচদেবক্ কদবশর কল্াক্ বড় বচল্য়া মাচনয়া ল্ইয়াব , এ-সমস্ত সামাচজক্ 

প্রবশ্নর ভারও কদবশর কসই-সমস্ত মহৎ কল্াবক্র উপর, ব্রাহ্মি-পচণ্ডবতর উপর নবহ। কক্মন 

ক্চরয়া জাচনবব ইহারা, শাস্ত্র কক্ন শাস্ত্র  কক্ান্ টা প্রতারিা  চক্ ক্চরয়া বুচঝবব ইহারা, 

তখন চক্ কদার-গুি সমাবজ চবদযমান চ ল্, এখন চক্ কদার-গুি আব   কক্ান্ কটাবল্ এ 

আবল্ািনা হয়  কক্ান্ স্মৃচতরবত্নর এ আবল্ািনা ক্চরবার তিযথ  এবং সাহস আব   চনবজর 

দল্চট  াড়া ইহাবদর ক্াব  সবাই কেচ্ছ, সবাই চশুচি। চনবজবদর মতচট  াড়া সমস্তই 

চশাস্ত্রীয়। চনবজবদর আিার-বযবহার চভন্ন জেবতর সমস্ত আিার-বযবহারই ক্দযথ  এবং 

হীন। এক্ ক্ ায় চনবজরা  াড়া আর কক্হ মানুরই নয়। ক্াবল্র সবঙ্গ সবঙ্গ কয চনয়মও 

বদল্ায়, এ সবতযর ইহারা কক্ান িার িাবর না। তাই সমবয়াপবযােী কক্ান এক্টা নূতন 

পে া চবল্ম্ববনর কিষ্টা হইবামাত্রই ইহারা ভবয় সারা হইয়া যায়। ক্াোঁদক্াোঁদ হইয়া জানায় 
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শাবস্ত্রর কোবক্ খুোঁচজয়া চমচল্বতব  না, এবং প্রািপবি বািা চদয়া মবন ক্বর, কদবশর 

উপক্ার হইবতব —শাস্ত্র বজায় হইবতব । 

  

চ ি ইহারাই চক্ সমস্ত শাস্ত্র মাচনয়া িবল্  শাবস্ত্র আব , রাক্ষস চববাহ। শাবস্ত্র আব , 

আসুর চববাহ। শাবস্ত্র আব , কক্ষত্রজ সন্তাবনর চবচি! আিুচনক্ সমাবজ এইগুল্া শুরু হইয়া 

কেবল্ ইহারা চক্ ভাল্ মবন ক্বর  চ ি কক্ন ক্বর না, চজ্াসা ক্চরবল্ও চেক্ মত জবাব 

চদবত পাবর না, তখন ঘুরাইয়া চ রাইয়া নানারক্ম ক্চরয়া বচল্বার কিষ্টা ক্বর, কদশািার 

নয়—কতমন আবশযক্ও নয়—ভাল্ নয়—মানুবরর তনচতক্ বুচে চনুবমাদন ক্বর না, ইতযাচদ 

ইতযাচদ। চ থ াৎ এ ক্ া শাবস্ত্র  াবক্  াক্, আর এক্টা শাবস্ত্র উল্টা কোক্ও ত আব ! 

োেবথ  চববাহ, কক্ষত্রজ সন্তানাচদ চনবজবদর সংসাবর যখন কক্ানমবতই প ি ক্চর না, 

তখন আর কক্হ ক্চরবল্ও যত পাচরব তত োচল্ চদব। 

  

‘প ি ক্চর না’ এইটাই আসল্ ক্ া। বাস্তচবক্ কক্ান শাস্ত্রই পুরুবর চচিক্ চদন 

মাচনয়া িবল্ না, যচদ না তাহা তাহাবদর আন্তচরক্ চচভপ্রাবয়র সচহত চমশ খায়। চমশ 

খাইবল্, তখনই কসটা চটক্সই হয়, চনয া স্বয়ং ভেবান রাস্তায় দাোঁড়াইয়া চনবজর মুবখ 

কিোঁিাইয়া বচল্য়া কেবল্ও হয় না। হইবত পাবর, চবস্থা-চববশবর এই শাস্ত্র ক্াহারও বা দুঃখ 

উপচস্থত ক্বর, চক্ন্তু সািারি ইচ্ছার িাবপ এ দুঃখ স্থায়ী হইবত ত পায়ই নাই, পরন্তু দুঃখ 

উৎক্ৃষ্টতর িবমথ র আক্ার িচরয়া পরবল্াবক্ শতগুি সুবখর আশ্বাস চদয়া পচরতৃপ্ত ক্চরয়া 

যায়। পুরুবরর ক্ষচিক্ দুঃখ ক্ষচিবক্ই কশর হয়, চক্ন্তু চিরদুঃখ যাহাবক্ সচহবত হয়, কস 

নারী। 

  

আমাবদর কদবশ পূজাহথ া নারীর পূজার বযবস্থা কদচখয়াচ । ত াচপ ইহাবক্ আদশথ  

বচল্য়া কয পুরুর োঘা কবাি ক্বরন, তাোঁহাবক্ আমার চক্ ুই বচল্বার নাই। চববদবশর 

বযবস্থাও কদচখয়াচ , কসখাবনও ঐ বযাপার। িার-পাোঁি হাজার বৎসর পূববথ ক্ার লু্প্ত আইন-

ক্ানুবনর এক্টা িারায় সামাচজক্ বযবস্থা কল্খা আব —“ if a wife hates her husband and 

says, ‘thou art not my husband’, into the river they shall throw her.” আে একটা 
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ধাোয় ললখা আহে—“if a husband says to his wife, ‘thou art not my wife’, half a mina 

of silver he shall weigh out to her and let her go.” চ থ াৎ স্ত্রী যচদ স্বামীবক্ প ি না 

ক্বর, তাহা হইবল্ তাহাবক্ নদীবত চনবক্ষপ ক্র, আর পুরুর যচদ প ি না ক্বরন, তাহা 

হইবল্ আি চমনা ওজবনর রূপা চদয়া চবদায় ক্চরয়া দাও। চক্ সূক্ষ্ম চবিার! আি চমনা 

রূপা ক্তখাচন, চবশয কস ক্ া বচল্বত পাচর না, চক্ন্তু যতই হউক্, জবল্ ডুবাইয়া মারার 

সবঙ্গ এক্ চনচিবত কয ওজন হইবত পাবর না, তাহা চনশ্চয় বচল্বত পাচর। 

  

প্রািীন কবচবল্বনর ১৩৭ হইবত ১৪৩ িারায়ও চেক্ এইমত বযবস্থাই আব , চ ি 

এই কবচবল্ন ইহদীচদবের চবপক্ষা সহস্র-গুবি কেষ্ঠ চ ল্। চল্পচদন পূববথ ও ইউবরাবপর 

নারী- সম্ববে চবনবক্ই চল্চখয়াব ন, “She was sold into slavery to her husband by her 

father and was treated with a different legal code from her brother,” “wife of the 

labourer a chattel of the estate, her life an unceasing drudgery.” তবব কক্া াও বা 

বাচহবরর িাক্চিক্য আব  স্বীক্ার ক্চর, এবং কক্া াও বা চভতর হইবত সংবশািবনর কিষ্টা 

হইবতব , চক্ন্তু কস সংবশািবনর ভার ল্ইয়াব  নারী। পুরুর উপযািক্ হইয়া কক্ানচদন 

ভাল্ ক্চরবত আবস নাই, কক্ানচদন আচসববও না। চযচন বড় ভাল্, চতচন দয়া ক্চরয়া বই 

চল্চখয়া চেয়াব ন, কযমন চমল্, ক্নবডারবসট। চক্ন্তু মুখযতঃ তাহা বই কল্খার কেৌরববর 

জনযই। 

  

প্রািীনক্াবল্ কপ্লবটাও চরপাব চল্বক্ চল্চখয়া চেয়াব ন, “this sex which we keep in 

obscurity and domestic work, is it not fitted for nobler and more elevated functions? 
Are there no instances of courage, wisdom, advances in all the arts? May hap these 
qualities have a certain debility, and are lower than in ourselves, but does it follow 

that they are, threfore, useless to the country?” এ কল্খার সূক্ষ্ম চবিার ক্চরবত িাচহ 

না, এবং ‘ may hap’ ক্ াটারও বযাখযা ক্চরবত িাচহ না; তবব সৎ চচভসচে কয ইহাবদর 

এবক্বাবরই চ ল্ না, এ ক্ া বচল্বল্ও চনযায় বল্া হইবব, চক্ন্তু চববশর কক্ান  ল্ও 

ইহাবত  বল্ নাই—কবাি ক্চর, সতযক্ার প্রয়াস চ ল্ না বচল্য়াই। 
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বই কল্খা  াড়া পুরুর কক্া াও কয য া থ  সম্মান চদবার কিষ্টা ক্চরয়াব ন তাহা চবেত 

নচহ, তবব এ ক্ া জাচন কয, যচদ কক্ান কদবশ রমিী য া থ  েো-সম্মান ল্াভ ক্চরয়া  াবক্ 

ত কস শুিু চনবজর কিষ্টাবতই ল্াভ ক্চরয়াব । প্রািীন চমশবর এই কিষ্টা এক্বার হইয়া 

চেয়াচ ল্ এবং কসই কিষ্টার কস্রাত করাম পযথ ন্ত আচসয়া আঘাত ক্চরয়াচ ল্। আমাবদর এ 

কদবশও এক্চদন এ কিষ্টা হইয়াচ ল্ যখন নারী কবদ রিনা ক্চরবার স্পিথ া রাচখত! এখন 

তাহা স্পশথ  ক্চরবার চচিক্ার পযথ ন্ত তাহার নাই। যখন নারী পুরুবরর মুবখর কদবী সবম্বািন 

শুচনয়া েচল্য়া পচড়ত না, কস মুবখর ক্ া ক্াবজ পচরিত ক্চরবত বািয ক্চরত তখন চ ল্ 

নারীর মূল্য। 

  

আর এখনক্ার চদবনর এক্টা দৃষ্টান্ত চদই। এক্সময় এবদবশ যখন চবিবা-চববাবহর 

üপবক্ষ-চবপবক্ষ কঘারতর আবিাল্ন উচেয়াচ ল্, কস সময় যাোঁহারা চবিবা-চববাবহর 

সপবক্ষ, তাোঁহারা নানাচবি সুযুচি-ক্ুযুচির মবিয এই এক্টা চচভনব যুচির চবতারিা 

ক্চরয়াচ বল্ন কয, চল্পবয়স্কা চবিবাবদর পুনচবথ বাহ না হওয়াবতই বঙ্গবদবশ ক্ুল্তযাচেনীর 

সংখযা চদন চদন বৃচে পাইবতব ! সুতরাং, চবিবা-চববাবহর চনুক্ূবল্ ইহাও এক্টা কহতু 

হওয়া উচিত। কমাবটর উপর, চবিবা-চববাহ উচিত, চক্ংবা উচিত নয়, এ ল্ইয়া উভয় 

পবক্ষ তুমুল্ ল্ড়াই িচল্বত ল্াচেল্, চক্ন্তু পুনচবথ বাহ না হওয়ার দরুনই কয চবিবারা 

ক্ুল্তযাে ক্বর, এই ক্ াটা চবিবা-চববাবহর শত্রুপক্ষীবয়রাও চস্বীক্ার ক্চরল্ না। চ থ াৎ 

পুরুরমাবত্রই মাচনয়া ল্ইল্ কয, হাোঁ, ক্ া ববট! ক্ুল্তযাচেনীর সংখযা যখন বাচড়য়াই 

িচল্বতব , তখন চবিবা চভন্ন কক্ আর ক্ুল্তযাে ক্চরবত সম্মত হইবব! সুতরাং চক্রূপ 

চবচি-চনবরি প্রবয়াে ক্চরবল্, চক্রূপ চশক্ষা, দীক্ষা, িমথ িিথ ার মবিয সদয-চবিবাবক্ 

চনমচজ্জত ক্চরয়া রাচখবত পাচরবল্, চক্রূবপ তাহার নাক্ িুল্ ক্াচটয়া ল্ইয়া চবেী ক্চরয়া 

চদবত পাচরবল্, এবং চক্রূপ খাটুচনর মবিয ক চল্য়া তাহার চচস্থিমথ  চপচরয়া ল্ইবত পাচরবল্ 

এই চমঙ্গবল্র হাত হইবত চনস্তার পাওয়া যাইবত পাবর! সপক্ষ চবপক্ষ উভবয়ই তাহা 

ল্ইয়া মা া ঘামাইবত ল্াচেবল্ন। আজও এ মীমাংসার কশর হয় নাই। 
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এখনও  াচক্য়া  াচক্য়া মাচসক্ পবত্র প্রবে উচ্ছ্বচসত হইয়া উবে, চক্ ক্চরবল্ সদয-

চবিবাবক্ আটক্াইয়া রাচখবত পারা যায়, এবং এতদব থ  চপতামাতারই বা ক্তথ বয চক্! 

বস্তুতঃ, শুরু হইবত কশর পযথ ন্ত পুরুবরর এই ভয়টাই কিাবখ পবড় কয, নারীবক্ আটক্াইয়া 

রাচখবত না পাচরবল্ই কস বাচহর হইবার জনয পা তুচল্য়া  াবক্। কক্হ বচল্বল্ন, ‘চবশ্বাসং 

তনব ক্িথ বযম’, কক্হ আর এক্ িাপ িচড়য়া বচল্বল্ন, ‘চবঙ্ক চস্থতাচপ’, কক্হ বা ইহাবতও 

সন্তুষ্ট হইবত না পাচরয়া প্রিার ক্চরবল্ন, ‘কদবা ন জানচন্ত’। বল্া বাহল্য, ইহাবত পূজাহথ া 

নারীর মযথ াদা বৃচে পায় নাই। এবং পুরুবরর কক্ান্ সংস্কাবরর উপর কয এতগুল্া চবচি-

চনবরি ডাল্পাল্া  ড়াইয়া বড় হইয়া উচেবত পাচরয়াব , কস সম্ববেও কবাি ক্চর দুই মত 

নাই। 

  

চবিবা-চববাহ ভাল্ চক্ংবা মি, কস তক্থ  তুচল্ব না। চক্ন্তু, এ চববাহ যচদ শুিু এই 

বচল্য়াই উচিত হয় কয, চনয া তাহাবক্ সুপব  রাখা শি হইবব, তাহা হইবল্ আচম বচল্, 

চবিবা-চববাহ না হওয়াই উচিত। 

  

চক্ন্তু ক্ াটা চক্ সতয  পুরুর চনচবথ িাবর মাচনয়া ল্ইয়াব , চক্ন্তু যািাই ক্চরয়া 

কদচখয়াব  চক্, চবিবা বাচহবর আচসবার জনয চনচশচদন উদযত হইয়াই  াবক্ চক্ না  ক্ াটা 

প্রিার ক্চরবার সময়, চবশ্বাস বেমূল্ ক্চরয়া ল্ইবার সময়, এক্বারও কস মবন ক্চরয়াব  

চক্, চক্ েভীর ক্ল্বঙ্কর  াপ কস নারীবের উপর চবনা কদাবর ঢাচল্য়া চদবতব   চবল্াবতর 

এক্জন বড় দাশথ চনক্ বচল্য়াচ বল্ন, দাস-বযবসায় কযমন ‘sum of all villainy’, লবশযাবৃমি 

লতিমন ‘sum of all degradation’। আচম চববদবশর ক্ া বচল্ল্াম, ক্ারি কদবশর ক্ া 

তুচল্বত সাহস হয় না। কদবতাবদর মত এ কদবশর স্ববেথ ও এোঁরা  াবক্ন, এবং রাে ক্চরয়া 

শাপ- সম্পাত ক্চরবল্ মুচন-ঋচরবদর কিবয় বড় ক্ম  বল্ না। যাই হউক্, চববদশীর ক্ ায়, 

এই এতবড় হীনতার মবিয ডুব চদয়া পচড়বার জনযই চক্ নারী চহরহ উনু্মখ হইয়া  াবক্  

এবং এতবড় পাশচবক্তাই চক্ নারীর স্বাভাচবক্ িচরত্র  পুরুর তাহার োবয়র কজার ল্ইয়া 

বচল্বব, ‘হাোঁ’। নারী তাহার সঙ্কীিথ  চচভমান ল্ইয়া বচল্বব, ‘না’। বাস্তচবক্, যািাই না 

ক্চরয়া শুে এক্টা ক্াল্পচনক্ উির চদবার কিষ্টা ক্চরবল্ তক্থ ই িচল্বত  াচক্বব। চক্ন্তু 
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যািাই ক্চরয়া কদচখবল্ চক্ জবাব পাওয়া যায়, তাহাই কদখাইবতচ । বার-বতর বৎসর পূববথ  

জমনক্ ভদ্রবল্াক্ এই বাংল্াবদবশ ক্ুল্তযাচেনী বঙ্গরমিীর ইচতহাস সংগ্রহ ক্চরবতচ বল্ন। 

তাহাবত চবচভন্ন কজল্ায় বহসহস্র হতভাচেনীর নাম, িাম, বয়স, জাচত, পচরিয় ও 

ক্ুল্তযাবের সংচক্ষপ্ত তক্চ য়ত চল্চপবে চ ল্। বইখাচন েৃহদাবহ ভস্মীভূত হইয়াব —কবাি 

ক্চর, ভাল্ই হইয়াব —সুতরাং কক্হ সচেক্ প্রমাি িাচহবল্ চদবত পাচরব না সতয, চক্ন্তু 

ইহার আোবোড়া ক্াচহনীই আমার মবন আব । আচম চহসাব ক্চরয়া কদচখয়া চবচস্মত হইয়া 

চেয়াচ ল্াম কয, এই হতভাচেনীবদর শতক্রা সির জন সিবা। বাচক্ চত্রশচট মাত্র চবিবা। 

  

ইহাবদর প্রায় সক্বল্রই কহতু কল্খা চ ল্, চতযচিক্ দাচরদ্র ও স্বামী প্রভৃচতর চসহনীয় 

চতযািার-উৎপীড়ন। সিবাচদবের প্রায় সবগুচল্ই নীিজাতীয়া এবং চবিবাচদবের প্রায় 

সবগুচল্ই উচ্চজাতীয়া। নীিজাতীয়া সিবারা এই বচল্য়া জবাবচদচহ ক্চরয়াচ ল্ কয, 

খাইবত-পচরবত তাহারা পাইত না,—চদবন উপবাস ক্চরত, রাবত্র স্বামীর মারির খাইত। 

সৎ-ক্ুবল্র চবিবারাও তক্চ য়ত চদয়াচ ল্—কক্হ-বা ভাই ও ভ্রাতৃজায়ার, কক্হ-বা শ্বশুর-

ভাসুবরর চতযািার আর সহয ক্চরবত না পাচরয়া এই ক্াজ ক্চরয়াব । ইহাবদর সক্ল্ 

ক্ াই কয সতয তাহা নয়, ত াচপ সমস্ত বযাপারটা এক্টু মবনাবযাবের সচহত কদচখবল্ই 

কিাবখ পবড়,—এমচনই ববট! 

  

ভদ্রক্ুবল্র চবিবারা স্বামীর চবতথ মাবন কযমন চনরুপায়, নীিজাতীয়া সিবারা স্বামীর 

বতথ মাবন চেক্ কতমচন চনরুপায়। চক্ন্তু, তাহাবদর চবিবার চবস্থা ভাল্। ক্ারি, নীি-ঘবরর 

স্ত্রীবল্াবক্রা চবিবা হইবল্ আর বড় ক্াহাবক্ও চম যা ভয় ক্চরয়া িবল্ না,—চবনক্টা 

স্বািীন। তাহারা হাবট-বাজাবর যায়, পচরেম ক্বর, িান ভাবন, প্রবয়াজন হইবল্ দাসীবৃচি 

ক্বর। সুতরাং সৎ উপাবয় জীচবক্াচনবথ াহ ক্রা তাহাবদর পবক্ষ সহজ,—তাহারা তাই ক্বর, 

ক্ুল্তযাে ক্চরবার আবশযক্ হয় না, ক্বরও না—। চ ি, তাহাবদর সিবার পবক্ষ কস প  

বে। স্বামী চবদযমাবন, কস না পায় দুঃখ-বমহন্নত ক্চরবত, না পায় খাইবত-পচরবত। স্বামী 

ভাতক্াপড় কযাোইবত পাবর না, যাহা পাবর তাহা শুিু মারির ক্চরয়া শাসন ক্চরবত। ঐ 

কয ক্ া আব , “ভাতক্াপবড়র কক্উ নয়, চক্ল্ মারবার কোোঁসাই।” ক্ াটা বাঙল্ার 
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চনম্নবেিীর মবিয কয ক্তদূর সতয, এবং ক্তবড় দুঃবখই কয  ড়াটার সৃচষ্ট হইয়াচ ল্, তাহা 

চল্চখয়া কশর ক্রা যায় না। আবার ভদ্র-ঘবরর চবিবার চবস্থা চেক্ নীিজাতীয়া সিবার 

চনুরূপ। তাহাবক্ও স্বািীনভাবব ক্াচয়ক্ পচরেম ক্চরয়া জীচবক্া চজথ ন ক্চরবত কদওয়া 

হয় না, ক্ারি তাহাবত চপতৃক্ুবল্র বা শ্বশুরক্ুবল্র মযথ াদা হাচন হয়, চ ি বাচড়র মবিয 

ভদ্র-চবিবার চবস্থা ক্াহাবরা চচবচদত নাই। আচমও ইচতপূববথ  তাহা এক্াচিক্বার 

বচল্য়াচ । চতএব কদচখবত পাওয়া যায়, শতক্রা সির জন হতভাচেনী চন্ন-ববস্ত্রর 

চভাবব এবং আত্মীয়-স্বজবনর চনাদর, উবপক্ষা, উৎপীড়বনই েৃহতযাে ক্বর, ক্াবমর 

পীড়বন ক্বর না। এবং এই জনযই ক্ুল্তযাচেনীবদর মবিয চবিবা চবপক্ষা সিবার সংখযাই 

চচিক্। চ ি, চক্ ুমাত্র চনুসোন না ক্চরয়াই পুরুর িচরয়া ল্ইয়াব , ক্ুল্তযাে শুিু 

চবিবাবতই ক্বর, চতএব চিুত চবচিচনবরবির িারা তাহাবক্ শাসন ক্রাই চেক্ ক্াজ। 

চক্ন্তু, প্রক্ৃতপবক্ষ ক্ুল্তযাে কয পচতযুিারাই চচিক্ ক্বর, এবং তাহা পুরুবররই 

চতযািার-উৎপীড়বনর  বল্, এ ক্ া কক্ান্ পুরুর স্বীক্ার ক্চরবত সম্মত হইবব  এচদবক্ 

পুরুর কযমন দচরদ্র ও ক্হনাতীত উৎপীড়বন নারীর স্বাভাচবক্ শুভবুচেবক্ চবক্ৃত ক্চরয়া 

চদয়া ঘবরর মবিয তাহাবক্ চচতষ্ঠ ক্চরয়া কতাবল্, চনযচদবক্ কতমচন তাহাবক্ই 

আপাতমিুর সুবখর প্রবল্াভবন প্রতাচরত ক্চরয়া ঘবরর বাচহর ক্চরয়া আবন। 

  

পুরুবরর ভয় নাই, কস যচদচ্ছা সুখ কভাে ক্চরয়া চ চরয়া যাইবত পাবর। তাই কস 

চ চরয়া চেয়া চদন-দুই ঘবরর কক্াবি চনুতপ্তভাবব বচসয়া  াবক্, আত্মীয়স্বজন তাহার 

পুনরােমবন খুশী হইয়া সাহস চদয়া বচল্বত  াবক্, “তার আর চক্  ও চমন হইয়া 

 াবক্,—পুরুবরর কদার কনই। এস বাচহবর এস।” কসও তখন হাচসমুবখ বাচহর হয় এবং 

েল্া বড় ক্চরয়া প্রিার ক্চরবত  াবক্, নারীর পদস্খল্ন চক্ ুবতই মাজথ না ক্রা যাইবত 

পাবর না। 

  

চেক্ ত! কয ক্ারবিই হউক্, কয নারী এক্চটবার মাত্রও ভুল্ ক্চরয়াব , চহিু তাহার 

সচহত কক্ান সংস্রব রাবখ না। ক্রমশঃ, ভুল্ যখন তাহার জীববন পাবপ সুপ্রচতচষ্ঠত হয়, 

চদন চদন ক্চরয়া যখন তাহার সমস্ত নারীে চনঙড়াইয়া বাচহর হইয়া যায়—যখন কবশযা—
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তখন, আবার তাহার চভাবব চহিুর স্বেথ ও সবথ াঙ্গসুির হয় না। এতই তাহার প্রবয়াজন। 

কদবশর কল্াক্ আদর ক্চরয়া কযমন েীক্ৃবের ‘ক্াবল্া কসানা’, ‘ক্াবল্া মাচিক্’ প্রভৃচত 

চবষ্টাির-শতনাম চদয়াচ ল্, সংস্কৃত-সাচহবতযও কবাি ক্চর কবশযার আদবরর নাম তার 

কিবয় ক্ম নয়। এই-সক্ল্ হইবতই বুচঝবত পারা যায়, স্বা থ পরতা ও িচরত্রেত পাপবৃচে 

নর-নারী ক্াহার চচিক্। এবং, সমাজ হইবত এই পাপ বচহষৃ্কত ক্চরবত হইবল্ শাবস্ত্রর 

ক্ড়া আইন-ক্ানুন ক্াহার সম্ববে চচিক্  াক্া উচিত, এবং সামাচজক্ জীবন চবশুে রাখা 

উবদ্দশয হইবল্ নর-নারীর ক্াহাবক্ চচিক্ কিাবখ কিাবখ রাখা ক্তথ বয, এবং শাচস্ত ক্াহাবক্ 

চচিক্ কদওয়া আবশযক্। চ ি, সমাজ নারীর ভুল্-ভ্রাচন্ত এক্ পাইও ক্ষমা ক্চরবব না, 

পুরুবরর করাল্আনাই ক্ষমা ক্চরবব। কহতু  কহতু শুিু োবয়র কজার। কহতু শুিু সমাজ চব থ  

‘পুরুর’, ‘নারী’, নয় বচল্য়া। ক্াজটা ঘৃিার ক্াজ, তাই পুরুর নারীবক্ ঘৃিা ক্বর। তাহাবক্ 

ঘৃিা ক্চরবার চচিক্ার কদওয়া হইয়াব , চক্ন্তু নারীবক্ কস চচিক্ার কদওয়া হয় নাই। 

পুরুর যতই ঘৃিয হউক্, কস স্বামী! স্বামীবক্ ঘৃিা ক্চরবব স্ত্রী চক্ ক্চরয়া  শাস্ত্র কয 

বচল্বতব ন, চতচন কযমনই হউন না, সতী স্ত্রীর চতচন কদবতা। এবং, এই কদবতাচটর মৃতুয 

ঘচটবল্ তাোঁহার পদপঙ্কজ কক্রাবড় ক্চরয়া চনুেমন ক্রা আবশযক্। চন্ততঃ এ যুবে তাোঁহারই 

পদপঙ্কজ স্মরি ক্চরয়া জীবনৃ্মত হইয়া  াক্াবতই য া থ  নারীে। 

  

কক্হ কক্হ তব্াচনক্ তবক্থ র চবতারিা ক্চরয়া ববল্ন, ভচবরযৎ বংশিবরর ভাবল্া-

মি ল্ক্ষয ক্চরয়া কদচখবল্ নারীর ভুল্-ভ্রাচন্তবতই ক্ষচত হয়, পুরুবরর হয় না। চ ি 

চিচক্ৎসবক্রাই চবচদত আব ন, ক্ত ক্ুল্স্ত্রীবক্ই না চসতীর পাপ ও ক্ুৎচসত বযাচিযন্ত্রিা 

কভাে ক্চরবত হয়, এবং ক্ত চশশুবক্ই না চিররুগ্ন হইয়া জন্মগ্রহি ক্চরবত হয়, এবং 

সারাজীবন িচরয়া চপতৃ-চপতামবহর দুষ্কবমথ র প্রায়চশ্চি ক্চরবত  াবক্। চ ি, শাস্ত্র এ 

সম্ববে চস্পষ্ট, কল্াক্ািার চনবথ াক , সমাজ কমৌন। তাহার প্রিান ক্ারি এই কয, 

শাস্ত্রবাক্যগুল্া সমস্তই প্রায়  াোঁক্া আওয়াজ। পুরুবরর ইচ্ছা এবং চচভরুচিই আসল্ ক্ া 

এবং তাহাই সমাবজর য া থ  সুনীচত। 
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মনু, পরাশর, হারীত—চম যাই ইহাবদর কদাহাই পাড়া! এই কয পুরুবরর কিাবখর 

উপবর চনযায় চিমথ  ক্চরবব, চ ি সতীে বজায় রাচখবার জনয তাহার স্ত্রী ক্ াচট মাত্র 

বচল্বত পাচরবব না (শাস্ত্র-বাক্য!), এমন চক্, তাহার বীভৎস জঘনয বযাচিগুল্া পযথ ন্ত 

জাচনয়া শুচনয়া চনজ কদবহ সংক্রাচমত ক্চরয়া ল্ইবত হইবব, এর কিবয় নারীর চবেৌরববর 

ক্ া আর চক্ হইবত পাবর  

  

ত াচপ চনযানয কদবশ আব  divorce—ত াক্ার রমিীর ক্তক্টা উপায় আব , চক্ন্তু 

আমাবদর এই কয স্বয়ং ভেবাবনর কদশ, কয কদবশর শাবস্ত্রর মত শাস্ত্র নাই, িবমথ র মত িমথ  

নাই, কযখাবন জন্মাইবত না পাচরবল্ মানুর মানুরই হয় না, কস কদবশর নারীর জনয এতটুক্ু 

প  উনু্মি রাখা হয় নাই। এ-বদবশর পুরুর রমিীবক্ হাত-পা বাোঁচিয়া কেঙ্গায়, কস কবিারী 

নচড়বত িচড়বত পাবর না। তাই পুরুর বাচহবর আস্ফাল্ন ক্চরয়া বচল্বত পায়, এ কদবশর 

নারীর মত সচহেু জীব জেবত আর কক্া ায় আব   

  

নাই, তাহা মাচন। চক্ন্তু কয জনয নাই, কস ক্ারিটা চক্ পুরুবরর বড়াই ক্চরবার মত  

চববদবশর সংবাদপবত্র যাই খবর বাচহর হয়, চমুক্ চমুবক্র সচহত স্বামী-স্ত্রীর সম্বে ক দ 

ক্চরবার জনয মক্দ্দমা রুজু ক্চরয়াব , স্ববদশী ক্ােজওয়াল্ার তখন আর আহ্লাদ িবর 

না—কিোঁিাইয়া কস োোঁ  াটাইবত  াবক্, কদখ, কিবয় কদখ, চবল্াতী সভযতা! 

  

তাহাবদর মবনর ভাব এই কয, পবরর কদারগুল্া প্রিার ক্চরবত পাচরবল্ই চনবজবদর 

গুিগুল্া মা া ঝাড়া চদয়া উচেবব। Divorce চজচনসটা কয বাঞ্ছনীয় নয়, কস ক্ া তাহারও 

কবাবঝ, চক্ন্তু মার খাইয়া তাহারা িুপ ক্চরয়া  াচক্বত পাবর না—মারামাচর ক্বর। মারামাচর 

চজচনসটা চনঃশবব্দ হইবার বস্তু নয়, তাই কস ক্ া বাচহবরর কল্াবক্ কশাবন, এবং তাই 

শত্রুপক্ষ দাোঁত বাচহর ক্চরয়া হাচসয়া আক্ুল্ হইয়া উচেবার চবক্াশ পায়। চক্ন্তু যচদ 

চজ্াসা ক্রা যায়, কয-ক্ারবি ও-চিবল্ এ মক্দ্দমা রুজু হয়, কস-ক্ারি চক্ চহিুর ঘবর 

ঘবট না  আমার চবশ্বাস, কয চচতবড় চনল্থ জ্জ, কসও কবাি ক্চর, না বচল্বব না। যচদ তাই 

হয় তবব আহ্লাদ ক্চরবার কহতু কক্ান্ খাবন  াবক্  মক্দ্দমাই চক্ আসল্ বস্তু, ক্ারিটা চক্ ু 
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নয়  ও-বদবশও এক্ সময় divorce চ ল্ না, চক্ন্তু মিযযুবের চক্ য হীনতার মবিয 

পচড়য়াই এক্ সময় তাহাবদর তিতনয হইয়াচ ল্। “Church’s irrational rigidity as regards 

divorce tended to foster disorder and shame. Sexual disorder increased. Woman 
became cheaper in the esteem of men, and the narrowing of her interest to 

domestic work the desire to please men proceeded apace.” শাবস্ত্রর এই কোোঁড়াচম 

নারীজাচতবক্ কয ক্ত দুঃবখ, ক্ত নীবি নামাইয়া আচনয়াচ ল্, আিাযথ  K.  Pearson তা াঁোে 

Ethic of Free Thought গ্রবে  চবনক্ রক্বম তাহার আবল্ািনা ক্চরয়া কদখাইয়া চেয়াব ন—

নারী মাত্রবক্ই এক্বার তাহা পচড়বত চনুবরাি ক্চর। 

  

চক্ন্তু তাই বচল্য়া আমাবক্ কযন এমন ভুল্ না বুঝা হয় কয, আচম divorce বস্তুটাবক্ই 

ভাল্ বচল্বতচ । 

  

মারামাচর চজচনসটাও ভাল্ চজচনস নয়, সমাবজর মবিয ওটা ঘচটবত  াবক্ এ ক্ামনা 

কক্হ ক্বর না, চক্ন্তু স্ত্রী-তযাে বচল্য়া এক্টা বযাপার যখন আমাবদর মবিয আব , তখন 

উভয় পবক্ষই ও-চজচনসটা কক্ন  াক্া উচিত নয়, তাহা বচল্বত পাচর না।  

  

চবশয পুরুর এ ক্ া চক্ ুবতই মাচনবব না কয, তাহার মত তযাে ক্চরবার ক্ষমতা 

তাহার স্ত্রীরও  াবক্। চক্ন্তু কক্ন  াচক্বব না, কক্ন চনযানয কদবশর নারীর মত এই নযাযয 

চচিক্ার তাহাবক্ কদওয়া হইবব না, ইহারও কস কক্ান সঙ্গত ক্ারি চনবদথ শ ক্চরবত পাচরবব 

না, শুিু জ্বচল্য়া উচেয়া জবাব চদবব, “দূর,—এও চক্ এক্টা ক্ া!” 

  

এটা ক্ া নয়, ক্ারি তাহার চপরাি ক্চরবার চবাি স্বািীনতা খবথ  হয় ইহা কস িাবহ 

না। চববশর ক্চরয়া এ-বদবশর পুরুর, কস চনবজ ক্াপুরুর, ভীরু,—চনযানয কদবশর পুরুবরর 

তুল্নায় কয নারীর মতই চনরুপায়, কয নারীর ক্াব  পুরুর বচল্য়া পচরিয় চদবার য া থ  

ক্ষমতা হইবত বচিত, কস ক্াপুরুবরর মত তাহার চবপক্ষা দুবথ ল্ ও চনরুপায়বক্ই পীড়ন 

ক্চরয়া ক্তৃথ ে ক্রার আনি উপল্চি ক্চরবত িাচহবব, তাহা স্বভাবচবরুে বযাপার নবহ। 

কস কয মচরয়া কেবল্ও কস্বচ্ছায় এ চচিক্াবরর এক্ পাইও  াচড়য়া চদবত িাচহবব না, তাহা 
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বুচঝবত পারা ক্চেন নয়। কস কয শাস্ত্র আওড়াইবব, চব্াবনর কদাহাই পাচড়বব, সুনীচতর 

 দ্ম চচভনয় ক্চরবব, তাহাও জানা ক্ া। চক্ন্তু নারীরও বুচঝয়া কদখার সময় হইয়াব । কয 

পুরুর স্ত্রীবক্ পব  রক্ষা ক্চরবত পাচরবব না জাচনয়াই শাস্ত্র বানাইয়াব , “পচ  নারী 

চববচজথ তা,” তাহার শাবস্ত্রর ততটুক্ু মূল্যই কদওয়া উচিত এবং ইহাই সুচবিার। 

  

আমার মবন হইবতব , আমার ক্ াগুল্া পুরুরচদবের ভাল্ ল্াচেবতব  না, এবং 

চন্তঃপুবরও এগুল্া কপৌোঁ ায় ইহাও তাহাচদবের ইচ্ছা হইবতব  না। চক্ন্তু কয কদবশ চ থ শূনয 

চতযািার-চচবিাবরর এক্টা সীমা পযথ ন্ত নাই, কসবদবশ কক্ান-না-বক্ানচদন নারী ক্ারি 

জাচনবত িাচহববই, পুরুর তাহা প ি ক্রুক্, আর নাই ক্রুক্। িাবির কনবপাচল্য়নও 

এক্চদন মযাডাম ক্ন্ বডারবসটবক্ বচল্য়াচ বল্ন, “ I do not like woman to meddle with 

Politics.” তাোহত িযাডািও জবাব মদয়ামেহলন, “You are right General, but in a 

country where it is the custom to cut off the heads of woman, it is natural that they 
should wish to know the reason, why.” 

  

মানুর যখন মানুর হইয়া উবে নাই, তাহার পূববথ ও কস কয ক্াযথ -ক্ারবির চচবচচ্ছন্ন 

সম্ববের আভাস পাইয়াচ ল্, আজক্াল্ পচণ্ডবতরা তাহা আর চস্বীক্ার ক্বরন না। কস যখন 

শামুক্ চ ল্, তখনই চক্স্মাৎ কমবঘর  ায়ায় সূবযথ র আবল্া মচল্ন কদচখয়া ভবয় মুখ বুচজয়া 

আত্মরক্ষার কিষ্টা ক্চরয়াচ ল্,—কস কটর পাইয়াচ ল্  ায়া শুিু  ায়া নয়, তার সবঙ্গ আর 

চক্ ু এক্টা আচসবতব । কয আচসবতব  কস প্রবল্, কস সচন্নক্টবতথ ী, হয়ত চপক্ার ক্চরবব 

এই তার ভয়।  ায়ার ক্ারি কদচখয়া কস ক্াযথ  চনুমান ক্চরয়াই দুেথ িার আোঁচটয়া বে ক্চরয়া 

চদয়াচ ল্। 

  

কসই জীববর ক্রবমান্নচত-বযাপার জেবত সতয বচল্য়া স্বীক্ৃত হইবার পবর মনস্তে-

সম্বেীয় যতগুচল্ পুস্তক্ বাচহর হইয়াব , তাহাবত এই এক্টা ক্ া পুনঃ পুনঃ আবল্াচিত 

হইয়াব  কয, মানুবরর বুচে ও প্রবৃচি চেক্ তাহার শরীবরর মতই িীবর িীবর উন্নত হইয়াব । 

সুতরাং সািারি পশু চবপক্ষা যচদি এ- সব চবরবয় মানুর খুবই বড় হইয়াব , তবুও এক্টা 

সম্পবক্থ র টান কয রচহয়াই চেয়াব  তাহাবক্ কক্ানমবতই না ক্চরবার প  নাই। এই পা থ ক্য 
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পচরমািেত, প্রক্ৃচতেত নবহ। কসই সতযটা বুচঝয়া ল্ইয়া যচদ সোন ক্রা যায়, যাহাবক্ 

আমরা পশু বচল্, তাহাবদর মবিয নারীর মূল্য আব  চক্ না  কদখা যায় আব । দুবটা চসংহ 

প্রািান্তক্র যুে ক্চরবত  াবক্, চসংহীটা িুপ ক্চরয়া ল্ড়াই কদবখ। কয জয়ী হয়, িীবর িীবর 

তাহার সচহত প্রস্থান ক্বর, এক্বার চ চরয়াও িাবহ না চপরটা মচরল্ চক্ বাোঁচিল্। চতঃপর 

এই চসংহচম ুন চক্ ুক্াল্ এক্সবঙ্গ বাস ক্বর, তার পর চসংহী যখন আসন্নপ্রসবা তখন 

ইহারা পৃ ক্ হয়—সন্তান ল্াল্ন-পাল্ন ও রক্ষা ক্রার ভার এক্া জননীর উপরই পবড়। 

চসংহ মহাশয় সন্তাবনর কক্ান দাচয়েই গ্রহি ক্বরন না, বরি সুচবিা পাইবল্ সংহার 

ক্চরবার কিষ্টাবত চ চরবত  াবক্ন। বাোঁদর ও কোচরল্ার মবিযও প্রায় চনুরূপ প্র া কদখা 

যায়। ইহাবত ল্াভ এই হয় কয, এমন জাচত ধ্বংবসর মুবখই চগ্রসর হইবত  াবক্। 

ইচতমবিয চনুক্ূল্ ক্ারি না  াচক্বল্, েহন ববন বা চচত চনভৃত পবথ ত-ক্িবর সন্তচত-

রক্ষার আেয় না চমচল্বল্ আমরা কবাি ক্চর এই পশুগুবল্ার নাম পযথ ন্ত জাচনবত পাচরতাম 

না। তাহারা বহ পূববথ ই চনঃবশর হইয়া যাইত। এই ঘটনাটা এক্টু প্রচিিান ক্চরয়া 

কদচখবল্ই এক্টা আশ্চযথ  আত্মঘাতী বযাপার কিাবখ পবড়। এই পশু বংশবৃচের তনসচেথ ক্ 

তৃো ও উবিজনার ববশ ল্ড়াই ক্চরয়া প্রাি কদয়, চ ি ইহারই কশর স ল্তার চদবক্ 

এক্বার চ চরয়াও কদবখ না। তা  াড়া আবরা এক্টা ক্ া এই, কয জন্তুটা প্রাি কদয়, কস 

চনবজর চসহয প্রবৃচির যূপক্াবষ্ঠই ক্িবচ্ছদ ক্বর, নারীর জনয নারীর পদমূবল্ 

আত্মচবসজথ ন ক্বর না। চতএব মূল্য যচদ এখাবন চক্ ু  াবক্ ত কস তাহার চনবজর প্রবৃচির, 

নারীর নয়। এই দুবটা ক্ া মবন রাচখয়া পশুর রাজয চচতক্রম ক্চরয়া মানুবরর রাবজয 

পদাপথ ি ক্চরয়াও এই বযাপাবরর চসিাব ঘবট না, এবং আজ এই পাশব প্রবৃচিবক্ 

চনবজবদর সমাবজ যত ইচ্ছা বড় বল্া হউক্ না কক্ন, এবং নর-নারীর স্বেথ ীয় কপ্রবমর 

জন্মভূচম যতবড় স্ববেথ ই চনবদথ শ ক্রা  াক্ না কক্ন, তাহা সতয নয়, চন ক্ ক্ল্পনা মাত্র। 

আচম কোটা-দুই দৃষ্টান্ত চদয়া তাহাই বচল্বতচ । চক্ন্তু বচল্বার পূববথ  এ ক্ াটাও চববশর 

ক্চরয়া বচল্য়া রাচখ কয, ক্রবমান্নচতর  বল্ নর-নারী সহস্রমুখী কেহ-বপ্রবমর কয মিুর চিত্র 

বাল্মীচক্র হৃদবয়, বযাবসর হৃদবয়, ক্াচল্দাবসর হৃদবয় উিূত হইয়া চবশ্বজেবত 

প্রচতচবচম্বত হইয়াব , তাহা স্বেথ ীয় বস্তু চবপক্ষা কক্ান চংবশ হীন নয়। নীিক্ুবল্ জন্ম বচল্য়া 
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আর তাহাবক্ উবপক্ষা ক্রা যায় না। কক্াচহনুরবক্ পা ুবর-ক্য়ল্ার কখাোঁটা চদয়া, 

উপচনরবদর ব্রহ্ম্ানবক্ ভূবতর ভবয়র ল্জ্জা চদয়া তাহার য া থ  মূল্য হইবত তাহাবক্ 

বচিত ক্রা চক্ ুবতই িবল্ না। 

  

এ সক্ল্ আচম জাচন। এবং জাচন বচল্য়াই ইহার জবন্মর ক্ া তুচল্য়াচ , এবং িীবর 

িীবর এই মূল্য কয আজ য া থ  ক্তবড় হইয়া উচেয়াব  তাহা মানববর আচদমযুবের 

ইচতহাবসর চদবক্ িাচহয়া পচরমাি ক্চরবত আহ্বান ক্চরবতচ । চক্ ক্চরয়া পাশব বৃচি চিুত 

চচনবথ িনীয় কপ্রবম, পাচতব্রবতয রূপান্তচরত হইয়াব , চক্ ক্চরয়া নবরর প্রবৃচির মানদবণ্ড 

প্র ম পচরচমত নারীর মূল্য এক্চদন ভাবুবক্র হৃদবয় চপচরবময় কদবতার মূবল্য এক্ 

আসন পাচতয়াব  এবং কসই তাহার য া থ  স্থান চক্ না, তাহা কদচখবত কেবল্ সাহসপূবথ ক্ 

কোড়া হইবত কদচখবার কিষ্টা ক্রা উচিত। কিাখ বুচজয়া যাহা চচভরুচি হয় বচল্ব, যাহা 

খুচশ শাস্ত্র বানাইব, য া ইচ্ছা দাম চদব, এ শুিু বল্বাবনর োবয়র কজাবর ক্রা যায়, সবতযর 

কজাবর, নযাবয়র কজাবর ক্রা যায় না। মূবল্যর এক্টা তনসচেথ ক্ চনয়ম আব , কসও কয 

চবশ্বব্রহ্মাবণ্ডর চচিতীয় ও এক্মাত্র চনয়বমর িারাই চনয়চন্ত্রত, ক্ৃচত্রম উপাবয় তাহাবক্ 

বাড়াইবল্ ক্মাইবল্ কশর পযথ ন্ত কয সু ল্  বল্ না, কসন-রাজার ক্ৃচত্রম ক্ুল্ীন-ক্রা 

বামুবনর দাম কয ক্রমােত বাচড়য়াই িবল্ নাই, কপরুর ইঙ্কার কজার-ক্রা আচভজাতয কয 

তাহাবক্ ধ্বংস না ক্চরয়া  াবড় নাই, এই সতয কয-বক্হ কল্াক্, কয-বক্ান জাচত, আল্সয 

চ্ান বা দবম্ভর কজাবর চস্বীক্ার ক্চরবব, কস-ই কয ক্ক্ষভ্রষ্ট উপগ্রবহর মত চচনবাযথ  

মৃতুযর পব ই চদন চদন িাচবত হইবব, তাহাবত আর সংশয়মাত্র নাই। 

  

এই সতয সুস্পষ্ট উপল্চি ক্রা যায়, জেবতর আচদম মানবজাচতর রীচত-নীচতর 

চদবক্ িাচহয়া কদচখবল্। ইচতপূববথ  আচম মুখযতঃ সভয-জাচতর সম্ববেই আবল্ািনা ক্চরয়াচ , 

তাহারা নারীর মূল্য কক্া ায় িাযথ  ক্চরয়াব , তাহাই চনরুপি ক্চরবার প্রয়াস ক্চরয়াচ ; 

এইবার কদচখবত িাচহ, কয-মানুর এখনও সুসভয হইয়া উচেবত পাবর নাই, তাহারা নারীর 

মূল্য চক্ চদয়াব । 
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মূল্য চক্ ক্চরয়া কদওয়া যায়  আবমচরক্ার চসভয চিচপওয়ানবদর সম্ববে হারবাটথ  

কস্পির চল্চখয়াব ন, “men wrestle for any woman to whom they were attached”. 

কবশ ক্ া। আবার ইহাবদর সম্ববে হানথ  সাবহব শত বৎসর পূববথ  উির-মহাসমুদ্র-

ভ্রমিক্াচহনীর এক্স্থাবন চল্চখয়া চেয়াব ন, ইহারা চনবজর জননীবক্ (চবমাতা নয়) সুিরী 

চবববিনা ক্চরবল্ বৃে চপতার চনক্ট হইবত বল্পূবথ ক্ ক্াচড়য়া ল্ইয়া চববাহ ক্বর এবং 

ইহাবদর সম্ববেই হারবাটথ  কস্পিবরর (Descriptive Sociology) সংেৃহীত তব যর মবিয 

এক্স্থাবন কল্খা আব  : “in the Chippewayan tribes divorce consists of neither more 

nor less than a good drubbing and turning the woman out of doors.” অহেমলয়াে 

আমদি অমধবাসীো ‘fight with spears for possession of a woman.’ আহিমেকাে ডগ্

মেব জামতো ‘fight just like stags’. আহিমেকাে িন্ত্র জামতো ‘fight like natural 

enemies’. অথচ ডগ্মেব জামতো স্ত্রীহক ‘use like beast of burden’; এবং এক একজন 

িন্ত্র জীবহন ৪০|৫০ বাে মববাে কহে। 

  

অতএব লদখা যায়, এই অসভ্যমদহগে স্ত্রী-লাহভ্ে যুদ্ধ ও বনয পশুে ননসমগ িক প্রবৃমি, 

তযাগ কোে প্রহয়াজনও র্িক তাোই। নােীে িূলয এখাহন এক কাণাকমিও নাই। 

নােীও লতিমন! স্বািী যুহদ্ধ লশলমবদ্ধ েইয়া ভূ্পমতত েইবািাত্রই তাোে পমতব্রতা স্ত্রী 

মনহজে জজমনসপত্র িাথায় তুমলয়া লইয়া মনিঃশহে মবহজতাে অনুসেণ কহে। এখাহন 

বনয পশুে িত নে-নােীে মবহশষ লকান সম্পকি নাই। উদ্দালক-পুত্র লেতহকতু যখন 

মনহজে জননীহক অপমেমচত ব্রাহ্মহণে দ্বাো বলপূব িক আকমষ িত েইহত লদমখয়া 

মপতাহক প্রশ্ন কমেয়ামেল লয, িাহক লকাথায় লইয়া যাইহতহে? ইোও সিাহজে লসই 

অবস্থা। এই অবস্থায় স্ত্রীহলাকিাহত্রই পুরুহষে সম্পমি—লয যতক্ষণ লজাে কমেয়া 

দখল োমখহত পাহে ততক্ষণই, আবাে ভ্াল না লামগহল োমিয়া লদয়,—ভ্াবটা, যাও, 

চমেয়া খাও। ইোে পহেে অবস্থা, পমলহনমসয়া, মনউ কামলহডামনয়া এবং মিজজদ্বীহপে 

অসভ্যমদহগে িহধয পাওয়া যায়। স্ত্রী-লাহভ্ে জনয ইোো লিাই কহে, এবং মনহজে 

প্রাণ মবপদাপন্ন কমেয়াও যাোহক পেন্দ েয় তাোহক ঘহে আহন। মকন্তু পেন্দ গত 

েইবাে পহে, অথ িাৎ স্ত্রীে প্রমত মবিুখ েইহল আে তািাইয়া লদয় না—এডমিোল 

মিজেয়, েিহবাল্ট, উইহেস্ প্রভৃ্মত অহনহকই বমলয়াহেন, িামেয়া খাইয়া লিহল। 

যাক, ইোহক মনতান্ত িন্দ বযবস্থা বলা যায় না। তাোে পহেে অবস্থা যখন েইহত 
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স্ত্রীহলাক সম্পমিে িহধয পমেগমণত েইহত আেম্ভ কমেয়াহে—Spencer সাহেহবে 

Principles of Sociology েইহত তুমলয়া মদহতমে—“a Chippewayan chief said to 

Hearne, ‘woman were made for labour’, one of them can carry or haul as much as 

two men can do.” ঐ গ্রহে বযাহো সাহেহবে Interior of Southern Africa েইহত উদ্ধতৃ 

েইয়াহে, “the woman is her husband’s ox as a Kaffir once said to me—she had 

been bought, he argued, and must therefore labour”. সুটাে সাহেব মলমখয়াহেন, “a 

Kaffir who kills his wife can defend himself by saying I have bought her once for 

all”. একটু সািানয উন্নমত লদমখহত পাওয়া যায় অসভ্য িাপুমচ জামতে িহধয “a 

Mapuchi widow by the death of her husband becomes her own mistress unless he 
may have left grown-up sons by another wife, in which case she becomes their 
common concubine being regarded as a chattel naturally belonging to the heirs of 

the estate.” জগহতে অমধকাংশ স্থাহন ইোই স্ত্রীহলাহকে স্বাভ্ামবক অবস্থা। Old 

Testament-এে ললমভ্ে মচনাহদে মবধবা পুত্রবধূহক অপহেে কাহে মবক্রয় কো, 

(কনযাে মপতা মবক্রয়লব্ধ িূলয মিোইয়া মদহত অক্ষি েইহল) মেন্দহুদে মবধবা পুত্রবধূে 

উপে েশুেকুহলে সমূ্পণ ি অমধকাে ইতযামদ সম্পমিবাচক। Vera Paz-এে আমদি 

অমধবাসীহদে সম্বহে ইমনই মলমখয়াহেন, “the brother of the deceased at once took 
her (the widow) as his wife even if he was married and if he did not, another 

relation had a right to her.” অথ িাৎ সম্পমি মকেুহতই লবোত েইহত পায় না। 
  

সংসাহে শতকো নব্বইটা জামতে সম্বহে কিহবমশ এই উজি বহণ ি বহণ ি প্রহয়াগ কো 

যায়। আহিমেকাে লবাস্টন শেহেে িত স্থাহনও ১৮৫০ অে পয িন্ত স্থান নােীে স্থান 

লকাথায় মেল, History of Women’s Suffrage েইহত উদ্ধতৃ কমেহতমে; উি গ্রহে নােী 

মববাে কমেবাে পূহব ি তাোে সিস্ত সম্পমি ভ্াবী স্বািীহক মলমখয়া মদবাে পহেও ‘She 

was not a person,’ ‘not recognised as a citizen,’ ‘was little better then a domestic 
servant.’ “By the English common law her husband was her lord and master,” “he 
could punish her with a stick,” “the common law of the state of Massachusets held 
man and wife to be one person, but that person was the husband,” “she had no 

personal rights and could hardly call her soul her own.” অথচ, আহিমেকাে 

নােীজামতে আশ্চয ি স্বাধীনতাে কথা কতই না লশানা যায়! লসহদহশও এহদহশে িত 

লার্িবাজজ মেল এবং নামলশ কমেয়াও প্রমতকাে েইত না। 
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এইখাবন এক্টা প্রশ্ন মবন উবে; সংসাবর মানবজাচতর কক্ান্ চবস্থায় নারীর উপর 

প্র ম চনযথ াতন শুরু হইয়াচ ল্  মানুর যখন পশুর মত চ ল্,—তখন হইবত, না ক্তক্ 

মানুবরর মত হইবার পর হইবত  এ সম্ববে কক্ান সমাজতেচবদই চেক্ চক্ ু বচল্বত 

পাবরন না। পাচরবার ক্ াও নয়। ক্ারি প্রবতযক্ জাচতর মবিযই, চতচন সুসভযই হউন, 

আর চসভযই হউন, নর-নারীর সম্বেটা এতই জচটল্, এতই রহবসয ঢাক্া কয, বাচহবরর 

কল্াবক্র বাচহর হইবত কদচখয়া চক্ ুবতই তাহা চেক্ ক্চরয়া বচল্বার কজা নাই। কল্টুর যখন 

প্র ম প্রিার ক্চরয়াচ বল্ন, পৃচ বীর সমস্ত চসবভযরাই নারীজাচতবক্ যৎপবরানাচস্ত যন্ত্রিা 

কদয়, তখন চতচন চনবজর বুচের উপর চনভথ র ক্চরয়াই বচল্য়াচ বল্ন, এবং তখন চবনবক্ই 

কস ক্ া চবশ্বাস ক্চরয়াচ বল্ন। চক্ন্তু সম্প্রচত চবনক্ পচণ্ডতই তাহাবত িীবর িীবর আস্থাশূনয 

হইয়া পচড়বতব ন। বস্তুতঃ, নর-নারীর সম্বেটা চক্ ুবতই এমন হইবত পাবর না যাহাবত 

“extreme and unmitigated oppression constantly subjected to unimaginable 

cruelty and violence by the savage”. খা াঁর্ট সতয বচল্য়া চবশ্বাস ক্চরবত পারা যায়। এমন 

হইবল্ সংসাবর মানবজাচতই কল্াপ পাইত। এই সতযটা সমস্ত আবল্ািনার মবিয মবন 

ক্চরয়া না রাচখবল্ই ভুল্ হইবব। তবব তাোঁহারও ক্ াটা কয বাবরা-আনা সতয, তাহাবত 

সবিহ নাই। উপরন্তু Haddon সাবহব কয কজার ক্চরয়া তাোঁহার Head Hunters গ্রহে 

বমলয়াহেন, ‘by no means down-trodden or ill-used,’ কস ক্ াটাও চনতান্ত চেবেয়। 

যচদও তাোঁহার এই ক্ াটার চনুক্ূবল্ ক্বয়ক্টা চসভয জাচতর মবিয দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, 

য া, ভারবতর খাচসয়া রমিীরা চবরি হইবল্ স্বামীবক্ েৃহ হইবত বচহষৃ্কত ক্চরয়া কদয়। 

চনক্ারাগুয়া ও টাচহচটর স্ত্রীবল্াবক্রাও স্বামীবক্ তাড়াইয়া চদয়া পুনরায় চববাহ ক্বর। 

আপাি জাচতরা ল্ড়াইবয় হাচরয়া আচসবল্ স্ত্রীরা স্বামীবদর ঘবর ঢু চক্বত কদয় না। 

  

করভাবরন্ড সুটার সাবহব ববল্ন, নারীর চবনক্টা মান-মযথ াদা আচিক্ার ক্বঙ্গা এবং 

উোন্ডা প্রবদবশ আব । বস্তুতঃ কসবদবশ রমিী রানী পযথ ন্ত হয়। চ ি Captain Speke 

তা াঁোে Discovery of the Source of the Nile গ্রবে  ক্বঙ্গা ও উোন্ডা কদবশর ওয়াহমা বড় 

কল্াবক্রা চক্ ক্চরয়া ক্ ায় ক্ ায় প্রায় চবনা চপরাবি স্ত্রী-হতযা ক্বর, চনবজর হাবত 
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আোঁচক্য়া তাহার  চব পযথ ন্ত চদয়া চেয়াব ন; ঐ গ্রবে  চল্চখয়াব ন, হাবত দচড় বাোঁচিয়া 

স্ত্রীগুচল্বক্ বিযভূচমবত টাচনয়া ল্ইয়া যাইবার সময় তাহারা কযভাবব উমচ্চঃস্ববর ক্াোঁচদবত 

ক্াোঁচদবত যায়, শুচনবল্ চচত-বড় চপশাবিরও দয়া হয়, চ ি কসবদবশর পুরুরগুচল্ তাহাবত 

ভ্রুবক্ষপ ক্বর না। গ্রে ক্াবরর তাোঁবুর পাবশ্বথ র পব র উপর চদয়া তাই প্রায়ই বামাক্বি ক্ান্না 

উচেত—“কহ চময়াচঙ্গ, কহ বাক্কা!” “ও আমার স্বামী! ও আমার রাজা!” স্বামী এবং রাজাচট 

কবাি ক্চর তখন মৃদু-মিুর হাসয ক্চরবতন। কসই কদবশর রাজা চক্বনরার মৃতুযর চবযবচহত 

পবরর ঘটনাগুচল্ যাহা ক্াবপ্তন চস্পক্ তাোঁহার পুস্তবক্ কিাবখ কদচখয়া বিথ না ক্চরয়া চেয়াব ন, 

তাহা পাে ক্চরবল্ মবন হয়, চশশুরা মাচটর পুতুবল্র কয মূল্য কদয় কস মূল্যও ত াক্ার 

পুরুবররা নারীবক্ কদয় না। এক্স্থাবন কল্খা আব , মৃত চপতার সমস্ত ক্নযাগুচল্বক্ই ক াট 

রাজা চববাহ ক্চরবল্ন, এবং সাতচদন পবর তাহার চতনচটবক্ চেক্মত ঙাচজে (বসল্াম) না 

ক্রার চপরাবি জীবন্ত দগ্ধ ক্চরবল্ন। প্রায় পযথ টক্ই পৃচ বীর আচদম চচিবাসীবদর সম্ববে 

চল্চখয়া চেয়াব ন কয, স্বামী-স্ত্রীর মবিয এক্টা ভাল্বাসার বযাপার চচিক্াংশ চসভয 

জাচতরাই চবেত নবহ। মন্ বটবরা ববল্ন, “The Negro knows not love, affection or 

jealousy, they have no words or expression in their language indicative of affection 

or love”. সযে জন লবক ঐ লদহশেই সম্বহে বহলন, “are so cold and indifferent to 

one another that you would think there was no such thing as love between them”. 

কামিহদে সম্বহে ‘no feeling of love in marriage’. জামেবহদে সম্বহে ‘affection 

between man and wife out of the question’. চ ি ইহাচদবের মবিযই নারীর পচতবপ্রম, 

স্বামী-বসবার ক্ া কশানা যায় না, তাহা নবহ। হইবত পাবর জবরদচস্তর কিাবট, কস যাই 

কহাক্, চচতশয় চনষ্ঠুর ডাবহামান, মাল্োচস, চ চজয়ান, চ পা, কবিয়ানা, ইহাবদর সক্বল্র 

ঘবরই পচতব্রতা স্ত্রী পাওয়া যায়। ডাবহাচম ও চ চজ-িীবপ স্বামীর মৃতুযর পর চবিবারা 

আত্মহতযা ক্বর, তাহা পূববথ ই বচল্য়াচ । আবমচরক্ান মন্ডান জাচতর চবিবারা মৃত স্বামীর 

ক্পাল্ সংগ্রহ ক্চরয়া আচনয়া েল্ায় মাল্া ক্চরয়া োোঁচ য়া রাবখ, রাবত্র মুণ্ডটাবক্ চব ানায় 

ল্ইয়া শয়ন ক্বর, োন ক্রাইয়া কদয়, আহার ক্রায়, শীবতর চদবন ক্াোঁ া িাপা চদয়া রাবখ, 

এমন চক্ োন োচহয়াও তাহাবক্ ঘুম পাড়ায়। চ ি, পুরুবররা জীচবতাবস্থায় চক্ ক্ীচতথ ই 
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না ক্চরয়া যান! তবব এমন ক্ াও বচল্বতচ  না কয, সবথ ত্রই পুরুবররা ক্রমােত চতযািার 

ক্চরয়াই িবল্, এবং তৎপচরববতথ  রমিীরা কক্বল্ ভাল্বাচসবত, কসবা ক্চরবতই  াবক্। 

  

এমন ক্ া বচল্বল্ মানববর স্বভাববর চবরুবে ক্ া বল্া হয়; তবব কক্ান কক্ান স্থাবন 

দারুি চতযািার-চচবিাবরর পচরববতথ ও যচদ কেহ-বপ্রম সম্ভবপর হয়, তাহা রমিীবতই 

হয়, এবং কস দৃষ্টান্ত চনুসোন ক্চরবল্ চনমথ ম চসভয মানব-সমাবজও কয দুল্থ ভ নয়, 

তাহাই কোটা-দুই দৃষ্টান্ত চদয়া কদখাইল্াম মাত্র। নারীর এই মূল্য পুরুর স্বীক্ার ক্চরবত 

িাবহ না এবং ক্বর না, তাহা বহচবি প্রক্াবরই বচল্বার কিষ্টা ক্চরয়াচ । চবশয ইহার 

প্রচতক্ূবল্ও চক্ ু বচল্বার আব , চক্ন্তু তৎসবেও এ ক্ া সতয কয, তাহা চঙ্গীক্ার ক্চরয়া 

ল্ইবল্ও এ প্রববের মূল্ উবদ্দশয চতল্ািথ ও চবিচল্ত হয় না। 

  

কস যাই হউক্, আচম এতক্ষি যাহা বচল্য়া আচসয়াচ , তাহা এই কয, প্রায় কক্ান 

কদবশই পুরুর নারীর য া থ  মূল্য কদয় নাই; এবং তাহাবক্ চনযথ াতন ক্চরয়াই আচসবতব । 

চনযথ াতন ক্চরয়া কয আচসবতব , কস ক্ া চস্বীক্ার ক্চরবার প  নাই, চক্ন্তু নযাযয মূল্য 

হইবত কয চিরচদন বচিত ক্চরয়াই আচসবতব , এই ক্ াটার উপবরই তক্থ  বাচিবত পাবর। 

ক্ারি, চক্ তাহার সতয মূল্য তাহা চস্থর না ক্রার পূববথ  বল্া িবল্ না নারী য া থ  মূল্য 

পাইয়াব  চক্না! পুরুর এমন ক্ াও বচল্বত পাবর কয, কযবদবশ নারী কয মূল্য ল্াভ ক্চরয়া 

আচসবতব , হয়ত, কসই কদবশ কসই তাহার প্রাপয মূল্য। চতএব, এই ক্ াটা আবল্ািনা 

ক্রা আবশযক্। ক্চরবত হইবল্ সবথ াবগ্র নর-নারীর সম্ববের চবিারই ক্চরবত হয়। সম্বে 

মুখযতঃ িাচরটা : স্ত্রী, ভচেনী, ক্নযা ও জননী—তাহাই আচম পযথ ায়ক্রবম আবল্ািনা 

ক্চরবতচ । আচদম মানব চক্ ক্চরয়া স্ত্রী ল্াভ ক্চরত, তাহার চবনক্ ত য John F. 

M’Lennan তা াঁোে প্রমসদ্ধ Primitive Marriage গ্রবে  নানা কদশ হইবত আহরি ক্চরয়া 

চল্চপবে ক্চরয়া চেয়াব ন। মানুর যখন পশুর মত চ ল্, তখন চক্ ক্চরয়া স্ত্রী ল্াভ ক্চরত, 

আচমও এই প্রববের প্রারবম্ভই কস ইচঙ্গত এক্াচিক্বার ক্চরয়াচ । সবল্ দুবথ বল্র চনক্ট 

হইবত ক্াচড়য়া ল্ইত এবং শখ চমচটবল্ তযাে ক্চরত; তাহার শবখর ক্াব , তাহার স্ত্রী-

ল্াবভর প্রবয়াজবনর ক্াব  কস চক্ ুই চবিার ক্চরত না, কক্ান সম্বেই তাহাবক্ বািা চদবত 

http://www.bengaliebook.com/


শরৎচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়    । নারীর মূল্য ।         প্রবন্ধ 

 39 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পাচরত না।M’Lennan একস্থাহন বমলয়াহেন, “men must originally have been free of 

any prejudice against marriage between relations.” তা াঁোে এ কথাটা বি সতয কথা। 

Primitive instinct বচল্য়া তখন কক্ান বস্তু চ ল্ না। মা কমবয় ভচেনী চক্ ুই না মাচনবার 

চবনক্ উদাহরি শুিু কয চসভয আচদম মানববর ক্াব ই পাওয়া যায় তাহা নবহ, চিথ -

সভয ও সুসবভযর মবিযও পাওয়া যায়। চচতশয় সভয সমাবজও কয মাবঝ মাবঝ বীভৎস 

কোপন ক্ল্বঙ্কর ক্ া কশানা যায়, এ-ও কয কসই আচদম মানববর কখল্া, তাহা heredity 

সম্ববে কয-বক্হ চক্ ু আবল্ািনা ক্চরয়াব ন, চতচনই চবেত আব ন। 

  

পূববথ  বচল্য়াচ , চসভয চিচপওবয়নরা জননীবক্ চববাহ ক্বর। চিথ -সভয আচিক্ার 

কেবুন (Gaboon) প্রবদবশর রানী চক্ ুচদন পূববথ  স্বামীর মৃতুযর পর রাজয হারাইবার 

আশঙ্কায় চনবজর কজযষ্ঠ পুত্রবক্ চববাহ ক্চরয়া চসংহাসবনর দাবী বজায় রাচখয়াচ বল্ন। 

পারবসযর সম্রাট আটথ জারািস্ চনবজর রূপবতী দুই ক্নযারই পাচনগ্রহি ক্চরয়াচ বল্ন। 

সুসভয প্রািীন চমশবরর  ারাওরা সবহাদরাবক্ চববাহ ক্চরবতন। সভয কপরু প্রবদবশর 

করাক্কা ইঙ্কার বংশির রষ্ঠ চক্ংবা সপ্তম ইঙ্কা আচভজাতয বজায় রাচখবার জনয চিতীয় পুবত্রর 

সচহত ক্চনষ্ঠ ক্নযার চববাহ চদয়া চসংহাসবন বসাইয়াচ বল্ন। বচশষ্ঠ ঋচরও তাোঁহার ভচেনী 

চরুেতীবক্ চববাহ ক্চরয়াচ বল্ন। ল্ঙ্কা-িীবপর চসভয কভদ্দারা ক াট কবানবক্ চববাহ ক্রা 

সববিবয় কেৌরববর বযাপার বচল্য়া মবন ক্বর। সমাবজ ক্ুল্ীন বচল্য়া তখন তাহার মান 

বাবড়। তবমাত্র ভচেনী ও চবিবা ভ্রাতৃবিূবক্ চববাহ ক্রা ত প্রায় সব কদবশই প্রিচল্ত আব । 

চ ি ইহাবদর কক্হই এক্ চসভয কভদ্দা  াড়া এক্চটমাত্র স্ত্রী ল্ইয়া সন্তুষ্ট  াবক্ না। 

সক্বল্ই বহচববাহ ক্বর। চ থ াৎ, মানুর ঘবররটাও পরবক্ কদয় না এবং পবররটাও ক্াচড়য়া 

আবন। এখাবন যচদ মবন ক্রা যায়, উপবর কয সব ক্ া বল্া হইল্, তাহা শুিু ওই-সব 

কদশ ও জাচতর সম্ববে খাবট, চনযানয কদবশ খাবট না, তাহা হইবল্ ভুল্ বুঝা হইবব। সব 

কদবশ এবং সব জাচতর সম্ববেই কয ওই ক্ া খাবট, কক্া াও ও-প্র া লু্প্ত হইয়াব , 

কক্া াও আচজও প্রিচল্ত আব । আমাবদর এ-বদবশ আজ বড় ভাই ক াট ভাইবয়র স্ত্রীর 

 ায়া পযথ ন্ত স্পশথ  ক্চরবত পাবর না, চক্ন্তু এই কদবশর পাণ্ডববরা পাোঁি ভাই এক্ কদ্রৌপদীবক্ 

চববাহ ক্চরয়াচ বল্ন। এবং চেক্ স্মরি হইবতব  না, দীঘথ তপা ঋচররাও সাত ভাই বুচঝ 
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এক্ স্ত্রী ল্ইয়াই ঋচরযাত্রা চনবথ াহ ক্চরয়াচ বল্ন। এবং ইহাবক্ই মহাভারবতর আচদপববথ  

সনাতন প্র া বচল্য়া উবল্লখ ক্রা হইয়াব । এবং যাহাবক্ চসভযচদবের ‘ marriage by 

capture’ বল্া হয়, তাহার কয বহল্ প্রিল্ন এই সভয ভারতভূবমও চ ল্, কস দৃষ্টাবন্তরও 

চসিাব নাই। নারী ল্ইয়া এই কয ঘবর-বাচহবর টানাটাচন, ক্াড়াক্াচড়, চ ি দুইচদন পবর 

তাহার কক্ান দাম নাই—এইটা বুঝাইবার জনযই নারীর আচদম চবস্থার ইচঙ্গত ক্চরয়াচ । 

১৮৭০ চিিাব্দ পযথ ন্ত আচবচসচনয়ার কল্াবক্রা প্রািদবণ্ড দচণ্ডত হইবল্ সদথ ারবক্ চনবজর 

মা ার পচরববতথ  যুবতী ক্নযা চক্ংবা স্ত্রী দান ক্চরত, এই মূল্যবান উপহার আবার সদথ ার 

দু’চদন পবর যাহাবক্ ইচ্ছা চবল্াইয়া চদবতন। 

  

Captain Speke এই লদহশে োজাে সম্বহে একটা মদহনে ঘটনা মববৃত কমেয়াহেন—

“next the whole party (King and Queens) took a walk winding through the trees and 
picking fruit, enjoying themselves amazingly, by some unlucky chance, one of the 
royal wives, a most charming creature and truly one of the best of the lot plucked a 
fruit and offered it to the king, thinking doubtless to please him greatly, but he, like 
a mad man flew into a towering passion, said it was the first a woman ever had the 
imprudence to offer him anything and ordered the pages to seize, bind and lead her 

off to execution”. তা াঁোে পহে স্পিক মলমখহতহেন,—“it was too much for my English 

blood to stand; and of course I ran imminent risk of losing my own in trying to thwart 

the capricious tyrant but I saved the woman’s life.” নারী ল্ইয়া পুরুবরর এই কয 

পুতুল্-বখল্া, এই কয স্বা থ পরতা, পাশব বৃচির এই কয এক্ান্ত উন্মিতা, কস শুিু 

নারীজাচতবক্ই চপমাচনত ও চবনচমত ক্চরয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, পুরুর কয, সমাজবক্ এবং 

সমস্ত মাতৃভূচমবক্ ঐ সবঙ্গ টাচনয়া নামাইয়া আচনয়াব । চবচভন্ন কদবশর নজীর চদয়া 

কদখাইবার স্থান এ প্রববে নাই, তাই আচম শুিু ক্াবপ্তন চস্পবক্র আর এক্টা ক্ া বচল্য়াই 

 াচমব। চতচন বচল্য়াব ন, আচিক্ার এতবড় দুদথ শার বাবরা-আনা কহতু পুরুবরর এই 

উচৃ্ছঙ্খল্তা। ত ায় সদথ ারচদবের এবং ক্ষমতাসম্পন্ন কল্াক্চদবের মৃতুযর পবরই এক্টা 

যুে-চবগ্রহ ওল্টপাল্ট চচনবাযথ । কসখাবন, কক্ কয ক্ার তবমাত্র ভাই হয়, ক্াহার সম্পচিবত 

ক্াহার কয চচিক্ার নাই, তাহা োবয়র কজার এবং বল্লবমর  ল্া চভন্ন প্রচতপন্ন ক্রার 
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চিতীয় প  নাই। আবরা এক্টা ক্ া। ঐ ক্াবপ্তন সাবহব যখন তাোঁহার এক্জন ওয়াচবচম্ব 

চনবগ্রা ভৃবতযর মুবখ শুচনবল্ন কয, তাহারা নরমাংস আহার ক্বর এবং বড় ভাল্বাবস তখন 

প্রশ্ন ক্চরয়াচ বল্ন, “বাপু, নরমাংস এত পাও কক্া ায়  চনবজবদর কল্াক্ মাচরয়া আহার 

ক্র চক্ ” কস কল্াক্টা জবাব চদয়াচ ল্, “না, চনবজবদর কল্াক্ মাচর না, আশপাবশর োোঁ 

হইবত চক্চনয়া আচন।” “চ থ াৎ ” কল্াক্টা বচল্ল্, “কয সব ক বল্বমবয়বদর বাপ নাই, 

তাহারা খাইবত না পাইয়া প্রায়ই পীচড়ত হইয়া পবড়, তখন তাহাবদর জননীরা এক্টা 

 ােল্ পাইবল্ই চশশুগুচল্বক্ চদয়া কদয়, আমরা ঘবর আচনয়া মাচরয়া খাই।” সুসভয 

কদবশও বাপ আর এক্টা চববাহ ক্চরয়া তাহার চিতীয় পবক্ষর চশশুগুচল্র তুল্নায় প্র ম 

পবক্ষর সন্তানগুচল্র উপবর কযমন চবনক্ সমবয়ই চনদথ য় হইয়া উবেন, এ-বক্ষবত্র 

জননীরাও কবাি ক্চর কসইরূপই হয়, তবব চসভয বচল্য়া চক্ ু বাড়াবাচড় ক্বর এবং ক্রাই 

কবাি ক্চর স্বাভাচবক্! আিামান িীবপর চসভযচদবের এক্টা প্র া আব , চশশুর দাোঁত না-

ওো পযথ ন্ত স্বামী-স্ত্রী এক্সবঙ্গ  াবক্, তার পর কয যাহার প  কদবখ। পুরুরচট আর এক্চট 

স্ত্রী কখাোঁবজ, তাহার স্ত্রীচটও তাই। কস সমবয় জননীরা প্রায়ই তাহাবদর দাোঁত-ওো চশশুচটবক্ 

কক্ান এক্টা জল্াশবয়র িাবর ক চল্য়া চদয়া চিতীয় সংসার ক্চরবত যায়।  

  

কসইজনযই ডািার Francis Day মেহপাটি মদয়ামেহলন, আন্দািান দ্বীপবাসীো ‘are 

fast dying out’ এবং চবনক্ চনুসোন ক্চরয়াও চতচন এমন এক্চট জননী খুোঁচজয়া পান 

নাই যাহার এক্সবঙ্গ চতনচট সন্তানও জীচবত আব । আবমচরক্ার ক্ুচিল্ জননীরা সন্তান 

পীচড়ত হইয়া পচড়বল্ই ববনর চভতর ক চল্য়া চদয়া আবস। হারবাটথ  কস্পির Savage Life 

and Scenes in Australia and New Zealand (by G. F. Angas)-এর উবল্লখ ক্চরয়া 

বচল্য়াচ বল্ন, Angas সাবহববর ক্ া চবশ্বাস ক্চরবত প্রবৃচি হয় না কয, সতযই চবেচল্য়ার 

চসবভযরা চভাবব চনবজবদর জীবন্ত ক বল্বমবয়বদর বোঁড়চশবত োোঁচ য়া ক্ুমীর হাঙ্গর 

িচরবার কটাপ (bate) প্রস্তুত ক্বর এবং িচবথ  ল্ইয়া মা  িবর। চক্ন্তু তাোঁহার ক্ া চচবশ্বাস 

ক্চরবার চববশর কহতু নাই। ক্ারি, চনুসোন ক্চরবল্ কদচখবত পাওয়া যায়, কয-বক্ান 

কদবশ কয-বক্ান জাচতর মবিয সমাবজ নারীর স্থান নীবি নাচময়া আচসবার সবঙ্গই চশশুর 

স্থান আপচন নাচময়া আবস। এ শুিু মানববর চনম্নস্তবরর ক্ া নবহ। চবপক্ষাক্ৃত উন্নত 
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স্তবরও কিাখ চ রাইবল্ কদচখবত পাওয়া যাইবব কয, নারী কযখাবন উবপক্ষার পদা থ , জাচতর 

কমরুদণ্ডস্বরূপ চশশুরাও কসখাবন উবপক্ষা চববহল্ার চজচনস। এ ক্ ার সতযতা উদাহরি 

চদয়া প্রমাি ক্চরবত যাওয়া চবড়ম্বনা মাত্র। কস-জাচতর ভচবরযত উিবরাির চেক্ার 

হইয়াই আচসবত  াবক্। চক্ন্তু নর-নারীর চশচ ল্ বেনই তাহার এক্মাত্র কহতু বচল্য়া 

যাোঁহারা মবন ক্বরন, তাোঁহারা ভুল্ ক্বরন। নারী উবপচক্ষত ক্রীড়ার সামগ্রী,—এইচটই 

সবথ প্রিান কহতু। হারবাটথ  কস্পির তাোঁহার Sociology গ্রবে  আচদম মানববর Strong 

emotion-এে লদাোই পামিয়া মক কমেয়া এই মবষয়টাে িীিাংসা কমেহত চামেয়াহেন 

র্িক বুজিহত পাো যায় না। োহগে িাথাে “Will slay a child for letting fall something it 

was carrying.” ‘ইহিাশন’ েইহত পাহে, মকন্তু “kill their children without remorse on 

various occasion,” মা  িচরবার কটাবপর জনয ক বল্ মাচরয়া িীবর িীবর তাহার িচবথ  বাচহর 

ক্রা, চক্ংবা desert sick children চক্ ক্চরয়া চেক্ ‘ইবমাশন’ হইবত পাবর বচল্বত পাচর 

না। আর তাহাও যচদ হয়, তাহাবতও আমার ক্ াটা চস্বীক্ৃত হয় না। আচদম মানববর 

যত চক্ ু কদার  াচক্বার তাহা ত আব ই, নর-নারীর বেন প্রায় সবথ ত্রই চশচ ল্, কসক্ া 

ত ববটই, চক্ন্তু তাহাবতও তাহার সামাচজক্ চবস্থা উিবরাির নাচময়া আবস না, চদন চদন 

কস সংসার হইবত চপসৃত হইয়া যায় না, যচদ না কস তাহার নারীর চবস্থা নামাইয়া 

আবন। টাচহচটর ক্ া দৃষ্টাবন্তর মত উবল্লখ ক্চরবতচ । ক্াবপ্তন ক্ুক্ তাোঁহার ভ্রমি-ক্াচহনীবত 

চল্চখয়া চেয়াব ন কয, ইহাবদর দাম্পতয-বেন চচত ক্দযথ  very low, very degraded এমন 

চক্, কয স্ত্রী সুিরী, তাহার চক্ ুবত এক্টা স্বামীবত মন ওবে না; বাবপর বাচড়র চবস্থা 

শ্বশুর বাচড়র চবস্থা হইবত ভাল্ হইবল্, স্ত্রী “as a right demand and obtain more 

husbands” এবং পরবতথ ী পযথ টবক্রাও এ-সব ক্ া সতয ক্চরয়াই স্বীক্ার ক্চরয়া 

চেয়াব ন। 

  

চক্ন্তু এ সমস্ত  াক্া সবেও ঐ-বদবশর পুরুবররা নারীবক্ েো-সম্মাবনর কিাবখ 

কদবখ। কবাি ক্চর এইজনযই এ-বদবশর চশশু-সন্তাবনরা চতযন্ত যবত্নর সচহত প্রচতপাচল্ত 

হয়; এবং কসচদবনও সক্বল্ এ ক্ াটা এক্বাবক্য স্বীক্ার ক্চরয়া চেয়াচ বল্ন কয, ইহাবদর 

মত শান্ত, সুশীল্, চচতচ -বৎসল্ এবং সৎ চবনক্ সভয-সমাবজও কদখা যায় না। িুচর-
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ডাক্াচত ইহারা জাচনত না। সামাচজক্ চবস্থা তাহাবদর চনুক্রিীয় এমন ক্ া বচল্বতচ  

না, চক্ন্তু তাহারা কক্ানচদন নারীর চসম্মান ক্বর নাই, চনযানয চসভযবদর মত রমিীর 

স্থান টাচনয়া নীবি নামাইয়া আবন নাই বচল্য়াই ১৯০৬ সাবল্ C. L. Wragge ‘The Romance 

of the South Seas’ গ্রবে  টাচহচট িীবপর চচিবাসীবদর সম্ববে উচ্চক্বি চল্চখয়া চেয়াব ন 

“And what are the duties of women? To look after the house and mind the children; 

to be good wives, good mothers, to leave politics alone and darn the clothes. 
Tahitian woman, in woman’s sphere, are superior by far, in my opinion, to their 
sisters in the Bois and few Belgraviennes can give them points.” 

  

চসবল্াবনর চচত চসভয কভদ্দারা, যাহারা নারীজাচতবক্ চচতশয় েো-সম্মান ক্বর, 

প্রািাবন্তও এক্ স্ত্রী বতথ মাবন চিতীয় স্ত্রী গ্রহি ক্বর না, এবং চক্ ুবতই স্ত্রী তযাে ক্বর না, 

তাহাবদর সম্ববে জামথ ান চব্ানািাযথ  কহবক্ল্ বচল্য়া চেয়াব ন, সততা ও নযায়পরতায় 

ইহারা ইউবরাবপর চবনক্ সভয জাচতবক্ই চশক্ষা চদবত পাবর। ইহাবদর চপতযবেবহর মত 

মিুর বস্তু জেবত দুল্থ ভ। ডাবয়ক্ ও কটাডাবদর সম্ববেও প্রায় এই ক্ া খাবট। চতব্ববতর 

রমিীবদর িচরত্র-চবরবয় খুব সুনাম নাই। শুিু কয তাহারা সব ক্য়চট ভাইবক্ই স্বামীবে 

বরি ক্বর তাহা নবহ, ক্রুিা হইবল্ পাড়া-প্রচতববশীর আবববদন-চনববদনও চগ্রাহয ক্বর 

না। ত াচপ কদবশর পুরুবররা তাহাবদর নারীবক্ চতযন্ত সম্মান ক্বর। কবাি ক্চর এইজনযই 

রাজা রামবমাহন রায় এই চতব্বতী রমিীবদর সম্ববে বচল্য়া চেয়াব ন, “চবপবদর চদবন 

এই চতব্ববতর রমিীর দয়াবতই প্রাি যায় নাই এবং আচজও িচল্লশ বৎসর পবর কসই 

রমিীেবির ক্ া স্মরি ক্চরবল্ িকু্ষ চশ্রুপূিথ  হয়”; এবং ইহাবদর ক্াব ই চতচন সারাজীবন 

িচরয়া নারীজাচতবক্ েো এবং সম্মান ক্চরবত চশচখয়াচ বল্ন, এ ক্ া চতচন চনবজর মুবখই 

স্বীক্ার ক্চরয়া চেয়াব ন। 

  

এইখাবন আমার পােবক্র ক্াব  এক্টা চচত চবনীত চনববদন আব । এই-সব দৃষ্টান্ত 

হইবত আমাবক্ কযন এমন ভুল্ না কবাঝা হয় কয, আচম চসচ্চচরত্রার গুি েচহবতচ । আচম 

গুি োচহবতচ  না,—শুিু এই ক্ াটা বুঝাইয়া বচল্বত িাচহবতচ  কয, এমন চবস্থাবতও 
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পুরুর নারীবক্ সম্মান চদয়া, তাহার এক্টা মূল্য চদয়াও েবক্ নাই। তাহার এক্টা স্বাভাচবক্ 

সতয-মূল্য আব  বচল্য়াই, এমন চবস্থাবতও পুরুর চজচতয়াব  তব হাবর নাই। এইবার 

এক্টা চবপরীত দৃষ্টান্ত ল্ইয়া কদচখ। চ চজিীবপর রমিী; এমন পচতব্রতা স্ত্রী আর কক্া াও 

আব  চক্না সবিহ—স্বামীর কোবরর উপর ইহারা কস্ব ায় উিেবন প্রাি কদয়, তাহা 

ইচতপূববথ  উবল্লখ ক্চরয়াচ । 

  

চক্ন্তু পুরুবররা শুিুই বহচববাহ ক্বর না, ক্ ায় ক্ ায় স্ত্রী-হতযা ক্বর—নারীর স্থান 

এখাবন েৃহপাচল্ত পশুর সমান, বরং নীবি। জননীরা প্রা থ না ক্বর, তাহাবদর সন্তান কযন 

প্রচসে কিার-ডাক্াত এবং খুবন হয়। পুত্ররাও চবনক্ সমবয় জননীর প্রাি বি ক্চরয়া 

হাবতখচড় কদয়। বাপ শুচনয়া হাবস, ববল্, ক বল্ আমার বীরপুরুর হইবব। চক্ন্তু, 

রমিীগুচল্র চনষ্ঠুর চন্তঃক্রবির উবল্লখ ক্চরয়া চবনক্ পযথ টক্ই বচল্য়া চেয়াব ন, 

পুরুবররা ল্ড়াই ক্চরয়া ক্াহাবক্ও বিী ক্চরয়া আচনবল্ তাহাবক্ আহার ক্চরবার পূববথ  

কমবয়বদর আবমাবদর জনয চন্তঃপুবর পাোইয়া কদয়। তাহার হাত- পা বাোঁিা—

স্ত্রীবল্াক্চদবের সববিবয় বড় আবমাদ কখাোঁিা চদয়া তাহার কিাখ তুচল্য়া ক ল্া। স্ত্রীবল্াবক্রা 

কসই হতভাোবক্ চঘচরয়া দাোঁড়াইয়া কক্হ–বা কিাখ তুচল্বত  াবক্, কক্হ  ুচর চদয়া কপট 

ক্াচটয়া নাচড় বাচহর ক্চরবত  াবক্, কক্হ পা র চদয়া দাোঁত ভাচঙ্গবত  াবক্; কস যত কিোঁিায়, 

ইহারা ততই আবমাদ পায়। এই কস–কদবশর নারী, চ ি, চসভয কক্ন, সুসবভযর মবিযও 

তাহাবদর মত পচতভচি ও সতীে পাওয়া ক্চেন। তবব, কক্মন ক্চরয়া এমন সম্ভব হইল্  

সতীবে যাহাবদর প্রায় সমক্ক্ষ নাই, চক্ কদাবর, ক্াহার পাবপ কসই নারীহৃদয় এমন 

পা বরর মত হইয়া কেল্! 

  

নারী-সম্ববে পুরুবরর সহৃদয়তা ও নযায়পরতার পচরিয় চদবত চেয়া চবনক্ নচজর 

এবং চবনক্ ক্ া বচল্য়া ক চল্য়াচ । আর বচল্বত িাচহ না। ক্ারি, ইহাবতও যচদ যব ষ্ট 

না হইয়া  াবক্, ত আর হইয়াও ক্াজ নাই। চতঃপর আর দুই-এক্টা স্থূল্ ক্ া বচল্য়াই 

এ প্রবে কশর ক্চরব। আবে নর-নারীর নানাচবি সম্ববের উবল্লখ ক্চরয়া প্র বমই দাম্পতয-

সম্ববের আবল্ািনা ক্চরয়াচ । তাহার কহতু শুিু ইহাই নবহ কয, কযখাবন চনযানয সম্বে 
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চস্পষ্ট, কসখাবনও ইহা স্পষ্টতর, চচপি, জীবমাবত্ররই সমস্ত সম্বে হইবত ইহার 

আক্রথ িও কযমন দৃঢ়তর, সৃ্পহা ও কমাহও কতমচন দীঘথ ক্াল্-বযাপী। 

  

আমাবদর কদবশর চব্জবনরাও বচল্য়াব ন,  য়টা রবসর মবিয মিুর রসটাই কেষ্ঠ। 

এই কেষ্ঠ রবসর উৎপচি মানববর কযৌনবেন হইবত। বস্তুতঃ, সামাচজক্ মানব যত 

প্রক্াবরর সম্ববে রস-বভাে ক্চরবত চশচখয়াব , সবথ বেষ্ঠ এই মিুর রবসর মবিযই যাবতীয় 

রবসর সমাববশ ও চবক্াশ কদচখবত পাওয়া যায়; এবং এইজনযই এক্টু ল্ক্ষয ক্চরয়া 

কদচখবল্ই কিাবখ পবড়, কয-বক্ান কদবশ এই রবসর িারিা যত ক্ষীি, বেন যত ক্ষিস্থায়ী 

ও ভগ্নপ্রবি, নর-নারীর চপরাপর সম্বেও কসখান কসই চনুপাবত হীন। জেবতর কয-বক্ান 

কদশ বা জাচতর সম্ববে স্ত্রী চবপক্ষা জননী বা ভচেনী চপ্রয়তর, এমন ক্ াটা বচল্বত 

পাচরবল্ হয়ত ভাল্ই কশানায়, চক্ন্তু কসটা চম যা বল্া হয়। তবব এইখাবন এক্টা চবরবয় 

পােক্বক্ সতক্থ  ক্রাও আবশযক্। কযবহতু, এমন ক্বয়ক্টা দৃষ্টান্ত আব , কযখাবন তল্াইয়া 

না কদচখবল্ই EÒV¡ বযাপার ঘচটবতব  বচল্য়া ভ্রম হয়। ক্বয়ক্টা চসভয বা চিথ -সভয 

জাচতর মবিয এক্চদবক্ নারীর কযমন দুদথ শার সীমা-পচরসীমা নাই, চনযচদবক্ কতমচন 

ইহাবক্ই বাটীর, এমন চক্ সমাবজর ক্ত্রথ ী হইবতও কদখা যায়। 

  

চসভয চ উচজয়ানবদর মবিয ‘oldest women exercise great authority’, কমচস্কবক্ার 

আচদম জাচতর মবিযও তাই, হায়দাচদবের মবিযও তাই। িীনাবদর মবিয বৃো চপতামহী 

বাটীর ক্ত্রথ ী। সুমাত্রা, মযাডাোস্কার, এমন চক্ ক্বঙ্গাবতও রমিীবক্ রািী হইবত কদখা 

চেয়াব । চক্ন্তু, তাহাবত চক্  এক্টুখাচন চভতবর প্রববশ ক্চরবল্ই সংশয় জাচেয়া উবে, 

কয-বদবশ রমিী ভারবাহী জীব, চববাবহর সময় যাহার মূল্য েরু-বা ুবরর তুল্নায় 

চনরুচপত হয়, সন্তান-প্রসবব চক্ষম হইবল্ যাহাবক্ পনুরায় বাজাবর চবক্রয় ক্চরয়া ক ল্া 

হয়, slave বচল্বত কযখাবন শুিু নারীই বুঝায়, কসই নারীর ক্তৃথ ে কক্মন ক্চরয়া এক্টা 

বাস্তব বযাপার হইবত পাবর! চেক্ এই ক্ াটার উপবরই Boncroft এক্স্থাবন বচল্য়াব ন, 

স্ত্রীবল্াবক্র ক্তৃথ ে কবাি ক্চর নামমাত্র। আচম চনবজবদর ঘবরর ক্ া ভাচববতচ ল্াম। 

এবদবশও ক্তথ ার চবতথ মাবন বৃো জননী বা চপতামহীবক্ও ক্ত্রথ ী বচল্য়া স্বীক্ার ক্বর। চক্ন্তু 
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তার পবর  মবনর চবোির পাপ নাই,—ক্ াটা ঘাোঁটাঘাোঁচট ক্চরবত িাচহ না। এবদবশই 

সম্পচির কল্াবভ গুরুজনবক্ বাোঁচিয়া কপাড়াবনা হইত। চ ি, পুরুবরর নানাচবি 

জবাবচদচহর মবিয এক্টা িমৎক্ার জবাবচদচহ Spencer সাবহববর পুস্তবক্ কল্খা আব , 

“ It was adopted as a remedy for the practice of poisoning their husbands, which 

had become common among Hindoo women!” খবরচট কক্ান্ পচন্ডত তাোঁহাবক্ চদয়াচ ল্ 

জাচন না, চক্ন্তু কপাড়াবনার িরন-িারি কদচখয়া কস-ববিারা চববদশীর কিাবখ কবাি ক্চর 

নারীর এমচন এক্টা চক্ ু গুরুতর চপরাবির ক্ াই সম্ভবপর বচল্য়া কেচক্য়াচ ল্। হায় 

কর, পুচড়য়া মচরয়াও চনষৃ্কচত নাই! যাই হউক্, ক্ াটা চম যা,—কস চনবজই বানাইয়াচ ল্। 

ক্ারি, এবদবশর টুবল্া পচন্ডতবদর তর  হইবত কপাড়াইয়া মারার সপবক্ষ চবল্াবত কয 

আপীল্ রুজু ক্রা হইয়াচ ল্, তাহাবত চবিবার চবরুবে এ চচভবযাবের উবল্লখ নাই। যাক্ 

এ ক্ া। 

  

ক্ া হইবতচ ল্, ঐ ক্বয়ক্চট স্থাবন চবস্থাচববশবর নারীর ক্তৃথ বের বস্তুেতযা চচস্তে 

আব  চক্না!  াচক্বল্ও চক্ভাবব  াক্া চচিক্ সম্ভবপর। চক্ন্তু নর-নারীর যাবতীয় সম্ববের 

নযায়সঙ্গত দাবী নারীর যাহাই হউক্, পুরুর স্থান, ক্াল্ ও চবস্থাবভবদ কয-মূল্য তাহাবক্ 

চদয়া আচসবতব , কসই তাহার প্রাপয মূল্য চক্ না! ক্ারি, পুরুর এই বচল্য়া এক্টা বড় 

রক্বমর উির ক্চরবত পাবর কয, চবস্থাবভবদ কস কয-মূল্য রমিীবক্ চদয়া আচসয়াব , তাহা 

চেক্ই হইয়াব । কযমন, এবদবশর কক্ান এক্ পচণ্ডত তাোঁহার বইবয় চল্চখয়াব ন কয, মনুর 

সমবয় বযচভিার-বস্রাত চতযন্ত প্রবল্ চ ল্ বচল্য়াই চমন হাড়ভাঙ্গা আইন-ক্ানুন নারীর 

উপর জাচর ক্রা হইয়াচ ল্। কবাি ক্চর, ইোঁহার িারিা কয, বযাচভিাবরর জনয শুিু নারীই 

দায়ী—পুরুবরর তাহাবত নামেেও চ ল্ না। কস যাই হউক্, এই উিরটারও কক্ান বচনয়াদ 

আব  চক্ না, তাহার মীমাংসা ক্রা আবশযক্। ইচতপূববথ  এ প্রববের এক্স্থাবন বচল্য়াচ , 

সংসাবর নারী যচদ চবরল্ হইবতন, তববই নারীর য া থ  মূল্য চস্থর ক্রা সহজ হইত। 

  

চক্ন্তু, ‘যচদ’র ক্ া  াচড়য়া চদয়া ইহার বতথ মান চবস্থার চেক্ দামচট পুরুর চদয়াব  

চক্ না, তাহাই কদচখবার কিষ্টা ক্চরবতচ । 
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আডাম চস্ম  যখন প্র ম প্রিার ক্বরন, জেবতর সমস্ত বস্তুই কযমন তনসচেথ ক্ চনয়বমর 

চিীন, তাহাবদর মূল্যও কসই চনয়বমরই চিীন। তখন সক্ল্ কল্াবক্ বুচঝবত পাবর নাই। 

তাহারা মবন ক্চরয়াচ ল্, তাহাবদর চজচনস তাহারা যদৃচ্ছা কবচিবব চক্চনবব—কস-মূল্য িাযথ  

ক্চরয়া চদবার মাচল্ক্ তাহারা  াড়া আর কক্হ নাই। এই চহঙ্কাবর মানুর প্রায় শতাব্দীক্াল্ 

পযথ ন্ত এই সতযবক্ চস্বীক্ার ক্চরয়াই িচল্য়াচ ল্। এখনই কয সক্বল্ এক্বাবক্য মাচনয়া 

ল্ইয়াব  তাহা বচল্ না, চক্ন্তু যাহারা মাচনয়াব  তাহারা এটা কবশ কদচখবত পাইয়াব , এই 

স্বাভাচবক্ চনয়ম ল্েন ক্চরয়া িচল্বল্ কশর পযথ ন্ত চক্ ুবতই সু ল্  বল্ না। তাহাবদরও 

না, আর পাোঁিজবনরও না; িান-িাবল্র বাজাবরও না, ক বল্-বমবয় কবিাববচির বাজাবরও 

না। এই চেতার এক্টা জ্বল্ন্ত দৃষ্টান্ত, োবয়র কজাবর দাম বাড়াবনার এক্টা জীবন্ত সাক্ষী 

আমাবদর কদবশর কক্ৌল্ীনয বংশেত ক্রাটা। তা যচদ না হইত, তাহা হইবল্ আজ ক্ুল্ীন 

বামুন বচল্বল্ কল্াবক্ োল্াোচল্ মবন ক্চরত না। বামুবনর ক বল্ শ্বশুরবাচড় চেয়া পয়সা 

ল্ইয়া রাচত্র যাপন ক্বর, এবং পরচদন কসই পয়সার োোঁজা-গুচল্ খায়, এটা হইবত পাচরত 

না। মানুর, চববশর ক্চরয়া ব্রাহ্মি-সন্তান, ক্তটা হীন হইবার পবর, তবব কয এই ক্াজ 

ক্চরবত সম থ  হয় তাহা বুঝাইয়া বচল্বত যাওয়াই বাড়াবাচড়। এই ক্ুল্ীবনর ক বল্ 

ক্ুল্ীনবক্ ভ্রান্তসমাজ কয মূল্য চদবতচ ল্, কস তাহার য া থ  প্রাপয মূল্য হইবল্ চক্ ুবতই 

তাহারও এতবড় চবনচত ঘচটত না, সমাজও এমন শতাব্দীর পর শতাব্দী িচরয়া চেচিত 

চনরুপায় বঙ্গ রমিীর চনষ্পাপ রি সবথ াবঙ্গ মাচখয়া, তাহাবদর বয থ -জীববনর দীঘথ শ্বাস ও 

চচভসম্পাত বচহয়া, ভেবাবনর ক্ৃপা হইবত বচিত হইয়া এমন পঙু্গ এমন চম যা হইয়া 

পচড়বত পাচরত না। আজ কবাি ক্চর ক্তক্টা িকু্ষ খুচল্য়াব । যাহার সতয মূল্য নাই, 

রাজা্াবতই হউক্, বা সমাবজর ইচ্ছাবতই হউক্ তাহার মূল্য চয া বাড়াইয়া তুচল্বল্ 

পচরিাবম মঙ্গল্ হয় না। এই সতয চপরচদবক্ও চেক্ এমচন প্রবযাজয। যাহার যতটা মূল্য 

তাহাবক্ চেক্ ততটা চদবতই হইবব, চ্াবনই হউক্ বা চহঙ্কাবরই হউক্, বচিত ক্চরয়া 

চক্ ুবতই ক্ল্যাি ল্াভ ক্রা যাইবব না। চম যা ক্খনও জয়ী হইবব না। এই চহসাবব যািাই 

ক্চরয়া যচদ কদখা যায়, পুরুর নারীবক্ কয মূল্য চদয়া আচসয়াব  তাহাবত উিবরাির ভাল্ই 

হইয়াব , তাহা হইবল্ চনশ্চয়ই ইহাই তাহার প্রাপয মূল্য, চনয া স্বীক্ার ক্চরবতই হইবব, 
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বিনা ক্চরয়াব , পীড়ন ক্চরয়াব  এবং কসই সবঙ্গ সমাবজ চক্ল্যাি টাচনয়া আচনয়াব । 

প্র বম এক্টা চবান্তর ক্ া বচল্ব। আমার এই প্রববের ক্তক্টা পাে ক্চরয়াই কসচদন 

আমার এক্ আত্মীয় ‘ morbid mind’-এর পচরিয় পাইয়াব ন; আর এক্ আত্মীয় নর-

নারীর চবসদৃশ সম্ববের আবল্ািনা ক্রা চপরাবি এমচনই চক্-এক্টা মন্তবয প্রক্াশ 

ক্চরয়াব ন। পুরুবররা কয এ ক্ া বচল্ববন তাহা জাচনতাম। 

  

চক্ন্তু, ইহাই চক্ স্বাভাচবক্ এবং সঙ্গত নয়  চনদারুি পচরেম, চদবনর চচিক্াংশ সময় 

রুে দুষ্ট বায়ুবত িল্াব রা, চচত চল্প বয়বসই সন্তান-প্রসব ও প্রচতপাল্ন ক্রা, পুরুবরর 

ভুিাবচশষ্ট ক্দযথ  আহাযথ  ভক্ষি ক্রা,—কক্মন ক্চরয়া তাহার রূপ দীঘথ ক্াল্ স্থায়ী হইবত 

পাবর  আবার, রূপ মাবন শুিু রূপ নবহ, রূপ মাবন স্বাস্থয। তাহার রূপ যায়, স্বাস্থয যায়, 

কযৌবন দু’চদবনই শুক্াইয়া ঝচরয়া পবড়; চতঃপর এই দুবথ ল্, চবেত-বযৌবনা রমিীর চনক্ট 

হইবত পুরুর যা-চক্ ু বল্পূবথ ক্ আদায় ক্চরয়া ল্ইবত  াবক্, তাহাবত িাচরচদবক্ই চমঙ্গল্ 

বাচড়য়া যায়। স্থান ও সময়  াচক্বল্ কদখাইবত পাচরতাম, সমাবজ নারীর স্থান নাচময়া 

আচসবার সবঙ্গ সবঙ্গই নর-নারীর উভবয়রই বাোঁচিয়া  াচক্বার চময়াদও কক্মন ক্চরয়া 

ক্চময়া আবস। এই জনযই কবাি ক্চর সমস্ত চসভয বা চিথ -সবভযরাই চল্পায়ু। এই প্রসবঙ্গ 

আমরা যচদ চনবজবদর ঘবরর চদবক্ কিাখ চ রাইয়া কদচখ, কদচখবত পাই, উহাবদর সচহত 

আমাবদর চক্ ুই চমবল্ না। উহাবদর মত আমাবদর রমিীরা চল্পচদবনই স্বাস্থয এবং কযৌবন 

হারান না, তাোঁহাবদর েবভথ র সন্তানও রুগ্ন বা চল্পায়ু হয় না, চল্প বয়বসই চবিবা হইয়া 

ঘবর চ চরয়া আচসয়া দুঃখীর সংসার আবরা ভারাক্রান্ত ক্বরন না, এবং প্রবয়াজন হইবল্ 

তাোঁহাবদর সৎ ও স্বািীন জীচবক্া চজথ বনর প -ঘাট আমরা বে ক্চরয়া চদই নাই,—তাহা 

হইবল্ চনশ্চয় স্বীক্ার ক্চরবত হইবব কয-মূল্য আমরা নারীবক্ চদয়া আচসবতচ  তাহাই চেক্ 

হইয়াব । চনয া বচল্বতই হইবব আমাবদর ভুল্ হইয়াব  এবং িমথ তঃ, কস ভুল্ চপবনাদন 

ক্চরবত আমরা বািয। শুিু এই ক্ াটা এক্টু সাহস ক্চরয়া কদচখবল্ চবনক্ সমসযার 

মীমাংসা হইবত পাবর কয, কয-সব চবচি-চনবরবির শৃঙ্খল্ নারী-বদবহ পরাইয়া রাচখয়া 

আমরা চনবজবদর সুখযাচত চনবজরাই োচহয়া কবড়াইবতচ  তাহাবত সু ল্  চল্বতব  চক্ 

না। ভাবল্া-মি কদচখবত পাওয়া শি ক্াজ নয়, স্বীক্ার ক্চরবত পারাই শি ক্াজ। এই 
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শি ক্াজটাই চনভথ বয় স্বীক্ার ক্চরয়া ক চল্বত আচম কদবশর পুরুরবক্ চনুবরাি ক্চর। 

তাহা হইবল্ই চক্ চবচি-চনবরি  াচক্বব, বা  াচক্বব না, কক্ান্ টা সমবয়াপবযােী, এবং 

তখন চক্বস বতথ মানক্াবল্ ক্ল্যাি হইবব তাহা আপচনই চস্থর হইয়া যাইবব। তখন মনুর 

সমবয় বযচভিার-বস্রাত প্রবল্ চ ল্, চক্ চ ল্ না, এ তবক্থ র মীমাংসা না হইবল্ও িচল্বব। 

মিুর রবসর সমস্ত রসটুক্ু নারীর চনক্ট হইবতই চনঙড়াইয়া বাচহর ক্চরয়া ল্ইব, চনবজরা 

চক্ ুই চদব না, এটা িাল্াচক্ হইবত পাবর, চক্ন্তু এ িাল্াচক্ চিরচদন িবল্ না, চববশ্বশ্ববরর 

চল্েয আদাল্বত এক্চদন িরা পবড়ই। তখবনা রসটা মিুর  াচক্বত পাবর, চক্ন্তু  ল্টা 

আর মিুর হয় না। 

  

আবরা এক্টা ক্ া। সামাচজক্ চনয়ম-সম্ববে যাোঁহারাই আবল্ািনা ক্চরয়া তাোঁহাবদর 

পচরেবমর  ল্ চল্চপবে ক্চরয়া চেয়াব ন, তাোঁহারা এ সতযটাও আচবষ্কার ক্চরয়া চেয়াব ন 

কয, সমাবজ নারীর স্থান চবনত হওয়ার সবঙ্গ সবঙ্গ চশশুবদর স্থান আপচন নাচময়া আবস। 

কক্ন হয়, এবং হওয়াটা স্বাভাচবক্ চক্ না, এ ক্ া বুচঝবত পারা ক্চেন নবহ। আচমও 

ইচতপূববথ  ক্বয়ক্টা দৃষ্টান্ত চদয়া বচল্য়াচ , চশশুর জননীর সচহত যত ঘচনষ্ঠ সম্বে, চপতার 

সচহত তত নয়। 

  

এই ক্ারবিই সংসাবর ক্ৃতী কল্াবক্র জীবনী আবল্ািনা ক্চরবল্ কদখা যায়, তাোঁহারা 

সক্বল্ই এমন মা পাইয়াচ বল্ন যাহাবত সংসাবর উন্নচত ক্রা চসম্ভব হইয়া উবে নাই। 

চক্ন্তু, এই মাবয়র চবস্থাটা সািারিতঃ যচদ চদন চদন নাচময়া পচড়বত  াবক্, এবং তাহার 

চবশযম্ভাবী  বল্ কদবশর ক্ৃতী সন্তাবনর সংখযা ক্চময়া আচসবতই  াবক্, এই 

প্রচতবযাচেতার চদবন কস জাচত, আর জাচতর মত জাচত হইয়া বাোঁচিয়া  াচক্বত পাবর না। 

তবব এতক্াল্ চটচক্য়া রচহল্ চক্রূবপ  এই বচল্য়া জবাবচদচহ ক্চরবত যাোঁহারা িান 

তাোঁহাবদর শুিু এইটুক্ুমাত্রই বচল্বত িাই কয, কক্ানমবত কক্বল্ প্রািিারি ক্চরয়া  াক্াটাই 

মানুবরর বাোঁিা নয়। 
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সমাবজ নারীর স্থান নাচময়া আচসবল্ নর-নারী উভবয়রই চচনষ্ট ঘবট, কস-সম্ববে 

কবাি ক্চর মতবভদ  াচক্বত পাবর না, এবং এই চচনবষ্টর চনুসরি ক্চরবল্ই কয নারীর 

স্থান চনচদথ ষ্ট হইবত পাবর, তাহাও বুচঝবত পারা ক্চেন বযাপার নয়। সমাজ মাবন নর-নারী। 

শুিু নরও নয়, শুিু নারীও নয়। উভবয়রই ক্তথ বয সমযক প্রচতপাচল্ত হইবতব  চক্ না! 

ক্তথ বয বচল্বত শুিু চনবজর ক্াজটাই বুঝায় না, চপরবক্ও চেক্ ততটা ক্াজ ক্চরবার 

চবক্াশ কদওয়া হইবতব  চক্ না, তাহাও বুঝায়। কসইটুক্ুই বুচঝবত বচল্বতচ । 

  

আবরা এক্টা ক্ া এই কয, পুরুবরর সমস্ত ক্াজ নারীর ক্চরবত পাবর না, নারীর 

সমস্ত ক্াজও পুরুবর ক্চরবত পাবর না; চক্ংবা কয ক্তথ বয দু’জবন চমচল্য়া ক্চরবল্ তববই 

সুসম্পন্ন হয়, তাহাও শুিু এক্ার িারা সবথ াঙ্গসুির হইবত পাবর না। চতএব, সমস্ত 

সমাবজরই কদখা উচিত ত ায় নারীর ক্তথ বয প্রচতপাচল্ত হইবতব  চক্ না। এবং ক্াজ 

ক্চরবার নযাযয স্বািীনতা ও প্রশস্ত স্থান তাহাচদেবক্  াচড়য়া কদওয়া হইয়াব  চক্ না। 

কজবল্র ক্বয়দীচদবের ক্াব ও ভাল্ ক্াজ আদায় ক্চরয়া ল্ইবত হইবল্ তাহাবদর শৃঙ্খবল্র 

ভার ল্ঘু ক্চরয়া কদওয়া প্রবয়াজন। চবশয শৃঙ্খল্ এবক্বাবর মুি ক্চরয়া চদবার ক্ া 

বচল্বতচ  না—তাহাবত আবমচরক্ার কমবয়বদর দশা ঘবট। তাহাবদর চবাি স্বািীনতা 

উচৃ্ছঙ্খল্তায় পযথ বচসত হইয়াব । এক্চদন প্রািীন করাবম আইন পাশ ক্চরবত হইয়াচ ল্, 

“ to prevent great ladies from becoming public prostitutes.” কক্া াও এক্বার 

পচড়য়াচ ল্াম, চতব্ববতর এক্ স্ত্রীর বহ-স্বাচমবের প্রসবঙ্গ গ্রে ক্ার কবাি ক্চর এক্টুখাচন 

পচরহাস ক্চরয়াই বচল্য়াব ন—এ-সব ক্ া চল্চখবত ভয় হয়, পাব  আবমচরক্ার নারীরাও 

কখয়াল্ িচরয়া ববস, আমরাও ওই িাই! তাহাবদর বযাপার কদচখয়া প্রায় সমস্ত পুরুবররই 

হাত-পা কপবটর মবিয ঢুচক্য়া যাইবার মত হইয়াব । তাই ক্তক্টা শৃঙ্খবল্র প্রবয়াজন। 

চপরপবক্ষ শৃঙ্খল্ এবক্বাবর ঝাচড়য়া ক চল্য়া চদবল্ পুরুবররাও কয ক্ত চচবিারী, উেত, 

উচৃ্ছঙ্খল্ হইয়া উবে, এই ভারতববরথ ই কস দৃষ্টাবন্তর চসিাব নাই। 
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যাই হউক্, ক্ া হইবতচ ল্ ক্াজ ক্চরবার নযাযয স্বািীনতা এবং নযাযয স্থান  াচড়য়া 

কদওয়া, এবং কক্ান্ ক্াজটা ক্াহার, এবং কক্ান্ ক্াজটা উভবয়র এই মীমাংসা ক্চরয়া 

ল্ওয়া। 

  

ক্ারি, কদখা চেয়াব  কযখাবন সুচবিা এবং সুবযাে চমচল্য়াব  কসখাবন নারী পুরুর 

চবপক্ষা এক্চতল্ও ক্ম চনষ্ঠুর বা ক্ম রিচপপাসু নয়! এখাবন এইটাই কদচখবার চবরয় 

কয, পুরুর যচদ এই বচল্য়া জবাবচদচহ ক্বর, কস দুবথ বল্র উপর োবয়র কজার খাটাইয়া 

ক্তৃথ ে ক্বর নাই, বুচঝয়া-সুচঝয়া িীরচস্থরভাবব চবববিনা ক্চরয়া ক্তথ বয এবং মঙ্গবল্র 

খাচতবরই বািয হইয়া নারীর এই চনম্নস্থান চনচদথ ষ্ট ক্চরয়া চদয়াব , তাহা হইবল্ কস ক্ া 

সতয নয়। 

  

চবশয কস্পিবরর এই মত সক্বল্ই কয চবনা-প্রচতবাবদ স্বীক্ার ক্চরয়া ল্ইয়াব ন 

তাহা নবহ, চক্ন্তু যতগুল্া চবচভন্ন প্রচতবাদ চন্ততঃ আমার কিাবখ পচড়য়াব  তাহাবত 

কস্পিবরর মতটাই সতয বচল্য়া মবন হইয়াব । চতচন বচল্য়াব ন, “militancy implies 

pre-dominance of compulsory co-operation” এবং তাহার চবশযম্ভাবী  বল্র উবল্লখ 

ক্চরয়া চল্চখবতব ন, “Hence the disregard of women’s claims shown in stealing and 

buying them; hence the inequality of status between the sexes entailed by 
polygamy, hence the use of women as labouring Slaves; hence the life-and-death 
power over wife and child; and hence that constitution of the family which subjects 
all its members to the eldest male. Conversely, the type of individual nature 
developed by voluntary co-operation in societies that are predominantly industrial, 
whether they be peaceful simple tribes, or nations that have in great measure 

outgrown militancy, is a relatively-altruistic nature.” 
  

বাস্তচবক্ এই compulsory co-operation লযখাহন এত ‘binding’ তা ল্ড়াবয়র জনযই 

হউক্, আর পরক্াবল্র জনযই হউক্, নারীর চবস্থা কসখাবনই তত হীন। িবমথ র কোোঁড়াচম, 

চিবমথ র চতযািার নারীবক্ কয ক্ত চনিু ক্চরয়াচ ল্ ইউবরাবপর মিযযুে তাহার বড় প্রমাি। 
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প্রববের প্রারবম্ভই তাহার ক্তক্টা ইচঙ্গত চদয়া চেয়াচ , এবং আবশযক্ হইবল্ আরও 

শতশহস্র কদওয়া যাইবত পাচরত, চক্ন্তু কস আবশযক্ আশা ক্চর নাই। িবমথ র কোোঁড়াচম কক্ন 

নারীবক্ হীন ক্চরল্, কস আবল্ািনা এ প্রববে চপ্রাসচঙ্গক্ হইবব, সুতরাং তাহাবত চবরত 

রচহল্াম। শুিু এই স্থূল্ ক্ াটা বচল্য়া রাচখব কয, িবমথ র বাড়াবা চড়র প্রিান উপাদান 

চবরচি। যা-চক্ ু সাংসাচরক্ কল্াবক্র প্রাচ থ ত তাহাবতই আসচি নাই, এই ভাবটা 

কদখাবনা। চবরয়-আশয় টাক্াক্চড় চচত বদ্ চজচনস—নারীও তাই। ‘The devil’s gate’ 

‘নরক্সয িাবরা নারী’ এইজনযই কেষ্ঠ িমথ িিথ ার বীজমন্ত্র। চ থ াৎ, যচদ পরক্াবল্র ক্াজ 

ক্চরবত িাও ত তাহাবক্ নরবক্র িারস্বরূপ ্ান ক্র, আর যচদ ইহক্াবল্র ক্াজ ক্চরবত 

িাও ত, আমাবদর কদবশর কয বযবস্থা চ ল্ তাই ক্র। যতগুল্া পার চববাহ ক্র,—তার আট-

দশ রক্ম প  আব , এবং মচরবল্ কযমন ক্চরয়া পার সবঙ্গ ক্চরয়া ল্ইয়া যাও। না পার 

চন্ততঃ জুজুর ভয় কদখাইয়া তাহাবক্ জড়ভড়ত ক্চরয়া রাচখয়া যাও। 

  

Monogamy যাহা নারীর য া থ  সম্মাবনর োোঁই, এবং যাহা এক্মাত্র নর-নারীর প্রক্ৃত 

স্বাভাচবক্ বেন, কস িারিাই প্রায় এ কদবশ নাই। চ ি, সতীবের এত চপযথ াপ্ত রীচত-

নীচত, এটা বজায় রাচখবার এত চিুত  চি আর কক্ান কদবশ কক্ানচদন উিাচবতও হয় 

নাই। মবন হইবতব , কক্ান এক্ মস্তবড় কল্াবক্র কল্খায় পচড়য়াচ , আমাবদর কদশ সমস্ত 

রক্ম সামাচজক্ প্রবশ্নর কয এক্টা বড় রক্ম উির চদয়াব ন, তাহা এখনও জেবতর সম্মুবখ 

আব , এবং তাহার স ল্তা চচনবাযথ , না, চক্ এমচন এক্টা ক্ া। চক্ জাচন আমাবদর 

কদশ চক্ বড় উির চদয়াচ ল্, এবং জেবতর ক্াহারা কস-জনয হাোঁ ক্চরয়া বচসয়া আব , 

চক্ন্তু  ল্ কয তাহার চচনবাযথ  হইয়া উচেয়াব , তাহা কটর পাওয়া যাইবতব । তাোঁহার 

কদখাবদচখ আবরা চবনবক্যাোঁহারা সামাচজক্ ইচতহাবসর কক্ান িার িাবরন না, তাোঁহারাও 

এই সমস্ত ক্ল্পনার িুয়া োচহবত শুরু ক্চরয়াব ন। ‘বড় রক্ম উির চদয়াচ ল্’, ‘সমস্ত 

সামাচজক্ প্রশ্ন’, ‘জেবতর সম্মুবখ আব ’, ইতযাচদ বুচল্র চ থ  কবাঝাও কযমন শি, এই-

সব সাচহচতযক্ verbiage- এর প্রচতবাদ ক্চরবত পারাও তবতাচিক্ ক্চেন। চনযানয জাচত 

কিাবখর উপর চদন চদন বড় হইয়া যাইবতব , নর-নারী চমচল্য়া পচতত সমাজটাবক্ 

দুইচদবন কেচল্য়া উপবর তুচল্য়া িচরবতব , কয যাহার নযাযয চচিক্াবরর মবিয িল্াব রা 
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ক্চরয়া উন্নত হইয়া উচেবতব তবু কস-সব চক্ ুই নয়। আর আমাবদর কদবশর কসই চববািয 

বড় উিরটাই মস্তবড় এবং তাহার ভচবরযৎ ক্াল্পচনক্ স ল্তাটাই সববথ াপচর বাঞ্ছনীয়। 

কসই জাচতবভবদর চসংখয সঙ্কীিথ তা, বাচল্ক্া-চববাহ, চববাহ না চদবল্ জাত যাওয়া, বাবরা 

ব বরর চবিবা কমবয়বক্ কদবী ক্রার বাহাদুচর, পিাশ ব বরর বুড়ার সচহত এোবরা 

ব বরর কমবয়র চববাহ এবং তাহার ব র-দুই পবরই তাহার েবভথ র সন্তান—এই-সমস্তই 

বড়-রক্বমর উির। চ ি ক্ াচট বচল্বার কজা নাই। পচণ্ডবতরা হাোঁ-হাোঁ ক্চরয়া  ুচটয়া 

আচসয়া বচল্ববন, “তুচম আমাবদর মুচন-ঋচরবদর কিবয় কবচশ কবাঝ ” মবন পবড়, কসই 

আম কক্নার ক্ া। কল্াক্টা বচল্ল্, “কিবখ চনন—চমচষ্ট গুড়।” কখবয় কদচখ তত টক্ আমার 

জীববন খাই নাই। চক্ন্তু কল্াক্টাবক্ চক্ ুবতই স্বীক্ার ক্রাইবত পাচরল্াম না। কস ক্রমােত 

কিোঁিাইয়া বচল্বত ল্াচেল্, “টক্ বল্বল্ই শুনব  আমার োব র আম আচম জাচনবন!” এর 

আর উির চক্  

  

ইংরাজীবত যাহাবক্ ethics ববল্, তাহার এক্টা কোড়ার ক্ া এই কয, চবসদৃশ কহতু 

না  াচক্বল্ আমার স্বািীনতাটা কক্বল্ ততদূর পযথ ন্ত টাচনয়া ল্ইয়া যাইবত পাচর যতক্ষি 

না তাহা আর এক্জবনর তুল্য স্বািীনতায় আঘাত ক্বর। এই দুবটা ক্ ার িারা মানুবরর 

প্রায় সমস্ত ক্াজ চনয়চন্ত্রত ক্রা যাইবত পাবর, এবং আমার চবশ্বাস, কয-বক্ান সামাচজক্ 

প্রবশ্নর স্থানও ইহারই মবিয সঙ্কুল্ান হয়। ইহাবক্ কয সমাজ যত কবচশ চগ্রাহয ক্চরয়া 

িচল্য়াব , কস তত কবশী নারীর উপর চনযায় ক্চরয়াব , এবং তাহার প্রাপয চংশ হইবত 

তাহাবক্ বচিত ক্চরয়া নারীবক্ও নত ক্চরয়াব , চনবজরাও চবনত হইয়াব । এক্টা দৃষ্টান্ত 

চদয়া বচল্। 

  

এক্চট ক্নযা হয়ত রুগ্না, দুবথ ল্, চচশচক্ষতা এবং চপটু তত্রাি এক্টা চববশর বয়বস 

তাহার চববাহ চদবতই হইবব, চ থ াৎ মাতৃবের গুরুভার তাহাবক্ মা ায় তুচল্বতই হইবব; 

চ ি, আর এক্চট চবিবা কমবয় হয়ত সবল্ সুস্থ, চশচক্ষতা এবং মাতৃবের সমূ্পিথ  

উপবযাচেনী—আদশথ  জননীর সমস্ত সদ্ গুবি হয়ত ভেবান তাহাবক্ ভূচরত ক্চরয়াব ন, 

তবুও তাহাবক্ তাহার স্বাভাচবক্ নযায়সঙ্গত চচিক্ার হইবত বচিত ক্চরবত হইবব! ইহাবত 
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শাস্ত্রক্াবরর মযথ াদা যচদ-বা বজায়  াবক্, িবমথ র মযথ াদা কয বজায়  াবক্ না, তাহা 

চনসংশবয় বচল্বত পারা যায়। প্র মটাবতও না, পবররটাবতও না। 

  

সুসভয মানববর সুস্থ সংযত শুভবুচে কয চচিক্ার রমিীজাচতবক্ সমপথ ি ক্চরবত ববল্, 

তাহাই মানববর সামাচজক্ নীচত এবং তাহাবতই সমাবজর ক্ল্যাি হয়। কক্ান এক্টা 

জাচতর িমথ পুস্তবক্ চক্ আব  না আব  তাহাবত হয় না। নারীর মূল্য বচল্বত আচম এই 

নীচত ও চচিক্াবরর ক্ ায় এতদূর পযথ ন্ত বচল্য়া আচসয়াচ । Supply এবং demand-এর 

মূল্যও বচল্ নাই, ক্বব পুরুর বাচড়য়া উচেবব, ক্বব নারী চবরল্ হইবব, কস আশাও ক্চর 

নাই। নারীর মূল্য চনভথ র ক্বর পুরুবরর কেহ, সহানুভূচত ও নযায়-িবমথ র উপবর। ভেবান 

তাহাবক্ দুবথ ল্ ক্চরয়াই েচড়য়াব ন, ববল্র কসই চভাবটুক্ু পুরুর এই সমস্ত বৃচির মুবখর 

চদবক্ িাচহয়াই সমূ্পিথ  ক্চরয়া চদবত পাবর, িমথ পুস্তবক্র খুোঁচটনাচট ও চববািয চব থ র 

সাহাবযয পাবর না। ইহার উজ্জ্বল্ দৃষ্টান্ত জাপান। কস কক্বল্ তাহার নারীর স্থান উন্নত 

ক্চরবত পাচরয়াব  কসইচদন হইবত, কযচদন হইবত কস তাহার সামাচজক্ রীচত-নীচতর 

ভাবল্া-মির চবিার িবমথ র এবং িমথ -বযবসায়ীর আোঁিড়-ক্ামবড়র বাচহবর আচনয়া 

ক চল্য়াব । চক্ ুচদন পূববথ ও কসখাবন িীনাবদর মত নারীর দুদথ শার সীমা-পচরসীমা চ ল্ 

না। শুিু ইউবরাপ সম্ববেই “The clergy have been the worst enemies of women, 

women are their best friends’ নয়, চবনক্ কদবশর সম্ববেই চেক্ তাই। নারীর স্থান 

চবনত ক্চরবার জনয িমথ -বযবসায়ীর স্পিথ া কয ক্তদূর বাচড়বত পাবর, তাহা S t .  

Ambrose-এর এক্টা উচি হইবত জানা যায়। চতচন চসংশবয় প্রিার ক্চরয়াচ বল্ন, 

“marriage could not have been God’s original theme of creation.” েবডর 

চচভপ্রায়টুক্ু পযথ ন্ত তাহাবদর চবোির  াবক্ না, চক্ন্তু ক্াহার সািয তাহাবক্ চচবশ্বাস 

ক্বর! 

  

ইহার বযচতক্রম কদচখবত পাওয়া যায় এক্মাত্র ইসল্াম-িবমথ । যচদও নারীর স্থানচট 

কক্ারাবনর মবত চেক্ কক্ান্ খাবন, তাহা বুঝাইয়া বল্া চচত ক্চেন, ত াচপ মহম্মদ 

নারীজাচতবক্ কয েোর কিাবখ কদচখবত আবদশ ক্চরয়া চেয়াব ন, পুত্র-ক্নযার মবিয 
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আক্াশ-পাতাল্ বযবিান সৃচষ্ট ক্চরয়া তুচল্বত চনবরি ক্চরয়া চেয়াব ন, চববশর ক্চরয়া 

চবিবাবক্— যাহার চবস্থা আরব ও ইহদীবদর মবিয সববিবয় কশািনীয় ও চনরুপায় চ ল্—

তাহাবক্ দয়া ও নযাবয়র দৃচষ্টবত কদচখবত হক্ুম ক্চরয়া চেয়াব ন, এ-সব ক্ া চস্বীক্ার 

ক্রা যায় না। 

  

বস্তুতঃ তদানীন্তন আরব-রমিীর ভয়ংক্র চবস্থার তুল্নায় আরববর নব-িমথ  কয 

নারীবক্ সহস্রগুবি উন্নত ক্চরয়াব  তাহাবত কল্শমাত্র সংশয়  াচক্বত পাবর না। 

Hornback, Ricaut প্রভৃচত গ্রে ক্াবররা চক্ ভাচবয়া কয প্রিার ক্চরয়া চেয়াব ন, 

মুসল্মানবদর মবত নারীর আত্মা নাই এবং নারীবক্ তাহারা পশুর মত মবন ক্বর, তাহা 

বচল্বত পাচর না। আচম ত কক্ারাবনর কক্া াও এমন ক্ া কদচখবত পাই নাই। বরং 

কক্ারাবনর তৃতীয় চিযাবয়র কশবরর চদবক্ এই কয এক্টা উচি আব ‚ মতুৃযর পর 

দুষৃ্কতক্ারীবক্ ঈশ্বর শাচস্ত কদন—চতচন নর-নারীর প্রবভদ ক্বরন না—তাহা কদচখয়া মবন 

হয়, মহম্মদ নারীর আত্মা চস্বীক্ার ক্বরন নাই। কক্ারাবনর িতু থ  চিযাবয় এবং আরও 

চবনক্ স্থাবনই নারীর প্রচত সদয় বযবহাবরর ক্ া ও তাহার নযাযয চচিক্াবরর চবরয় এই 

িমথ গ্রবে  পুনঃ পুনঃ আবল্াচিত হইয়াব । ত াচপ চবনবক্র চবশ্বাস, ইসল্াম-িবমথ  নারীর 

স্থান বড় নীবি; এটা কবাি ক্চর পুরুবরর বহ- চববাবহর চনুমচত আব  বচল্য়াই। িতু থ  

চিযাবয়র কোড়াবতই আবদশ আব , “take in marriage of such other women as please 

you, two or three or four and nomore.” এ  াড়া চবশ্বাসী এবং সািু কল্াবক্রা স্ববেথ  

চেয়া চক্রূপ সুখ-সম্পদ আবমাদ-আহ্লাদ কভাে ক্চরবত পাইববন, কস-সম্ববে মহম্মদ 

চবনক্ আশা চদয়া চেয়াব ন। স্ববেথ  প্রচত চবশ্বাসীর চনচমি চক্রূপ ও ক্তগুচল্ ক্চরয়া হরাচন 

চনচদথ ষ্ট হইবব, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আবল্ািনা আব , চক্ন্তু মবতথ যর মানবীর চবস্থাটা 

স্ববেথ  চক্রূপ দাোঁড়াইবব এবং কসইরূপ দাোঁড়ান বাঞ্ছনীয় চক্ না তাহা চনঃসবঙ্কাবি বল্া যায় 

না। Sale সাবহব তাোঁহার কক্ারাবনর চনুবাবদর এক্স্থাবন চল্চখয়াব ন, “but that good 

women will go into a separate place of happiness, where they will enjoy all sorts of 
delights; but whether one of those delights will be the enjoyment of agreeable 
paramours created for them, to complete the economy of the Mahamedan system, 
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is what I have found nowhere decided.” এই যচদ হয়, এত ক্রা সবেও কয নারীর 

য া থ  চবস্থা-সম্ববে কল্াবক্র দারুি সংশয় ও মতবভদ ঘচটবব, তাহা চবচিত্র নয়। তা  াড়া 

মহম্মদ চনবজও এক্স্থাবন বচল্য়াব ন, “when he took a view of paradise, he saw the 

majority of its inhabitants to be the poor, and when he looked down into hell, he 
saw the greater part of the wretches confined there to be women!” 

  

যাোঁহারা মবন ক্বরন সংসাবর নারী প্রবয়াজবনর চচতচরি  াক্ার জনযই স্বভাবতঃ 

তাহার হীন মূল্য চনচদথ ষ্ট হইয়াব , তাোঁহারা কয সমূ্পিথ  ভুল্ ক্বরন এ ক্ া বচল্ না। ক্ারি, 

কয-বদবশই মানুর ল্ড়াই ক্রাটাই পুরুবরর পরম কেৌরববর বস্তু বচল্য়া িচরয়া ল্ইয়াব  

এবং কসই চহসাবব ল্ড়াই ক্চরয়াব  এবং কল্াক্ক্ষয় ক্চরয়া বাহযতঃ চনবজবদর নারীর 

চনুপাত বৃচে ক্চরয়াব , কসই কদবশই নারীর মূল্য হ্রাস হইয়াব ।  

  

এ ক্ া সতয হইবল্ও, এ ক্ াটাও বুচঝয়া কদচখবার চবরয়, বাস্তচবক্ নারীর চনুপাত 

তাহাবত বৃচে হয় চক্ না। ক্ারি, এই ক্ াটা চবনবক্ই েিনার মবিয আবনন না কয, প্রায় 

সমস্ত যুেচপ্রয় জাচতই চনবজবদর নারীর চনুপাত বৃচে না পাইবার চদবক্ প্রখর দৃচষ্ট রাচখয়া 

 াবক্। প্রিান উপায় চনবজবদর চশশু-ক্নযা হতযা ক্চরয়া। প্রায় সমস্ত আচদম চসভয 

জাচতরা চশশু-ক্নযা বি ক্চরয়া ক চল্ত। রাজপুবতরা ক্চরত, আরব কশবখরা ক্নযা 

জচন্মবামাত্রই েতথ  ক্াচটয়া পুোঁচতয়া ক চল্ত, কক্োঁিাপ্রবদবশর আরববরা চশশু-ক্নযার পাোঁি 

বৎসর বয়বস তাহাবক্ হতযা ক্চরবার পূববথ  ক্নযার জননীবক্ সবম্বািন ক্চরয়া বচল্ত, 

“এইবার কমবয়বক্ েে মাখাইয়া দাও, সাজাইয়া দাও, আজ কস তার মাবয়র ঘবর 

যাইবব!” চ থ াৎ, ক্ূবপর মবিয চনচক্ষপ্ত হইবব। কক্াচরবশর কল্াবক্রা মক্কার চনক্টবতথ ী 

আবুবদল্ামা পাহাবড় চনবজবদর ক্নযা বি ক্চরত। প্রািীন গ্রীক্ ঐচতহাচসক্ োববা বচল্য়া 

চেয়াব ন, “the practice of exposing female infants and putting them to death being 

so common among the ancients, that is remarked as a thing very extra-ordinary in 

the Egyptians, that they brought up all their children.” িীনাবদর মবিয শুচনয়াচ  এ 

প্র া আজও আব । গ্রীক্বদর সম্বহে Posidippus-এর এক্টা প্রিচল্ত উজি Sale উদ্ধতৃ 
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কমেয়াহেন, “a man, though too poor, will not expose his son; but if he is rich, will 

scarce preserve his daughter.” 
  

সুতরাং ল্ড়াই ক্চরয়া চনবজরা মচরবল্, বা ক্নযা হতযা ক্চরবল্ নারীর চনুপাত বাবড় 

না, ক্বমও না, চনুপাবতর উপর নারীর সম্মান বা চসম্মান (মূল্য) চনভথ রও ক্বর না। ক্বর 

পুরুবরর এই িারিার উপর—নারী সম্পচি, নারী শুিু কভাবের বস্তু! তাই চনবজবদর ক্নযা 

বি, তাই পবরর ক্নযা হরি ক্চরয়া আচনবার প্র া! চনবজবদর ক্নযা পবর ল্ইয়া কেবল্ 

মহা চপমান, পবরর কমবয় ক্াচড়য়া আচনবত পাচরবল্ মহা কেৌরব! এই জনযই এক্ 

পুরুবরর বহ স্ত্রী সম্মান ও ববল্র চিহ্ন। Burckhardt বচল্য়াব ন এই িারিা ওয়াহাচববদর 

মবিয আজও এত প্রবল্ কয, তাহারা ইউবরাবপর এক্ পুরুবরর এক্চটমাত্র স্ত্রীর ক্ া শুচনয়া 

চবস্মবয় হাোঁ ক্চরয়া  াবক্। ক্ াটা সতয বচল্য়া তাহারা মবনর মবিয চবশ্বাস পযথ ন্ত ক্চরবত 

পাবর না। 

  

আর না। 

  

এ প্রবে চচত দীঘথ  হইয়া কেল্, এইবার কশর ক্চর। জাচন না, পুরুর এই প্রবে পচড়য়া 

চক্ মবন ক্চরববন, চক্ন্তু যাহা সতয বচল্য়া চক্পবট চবশ্বাস ক্চরয়াচ , নারীর মূল্য কক্ন 

হ্রাস পাইয়াব  এবং বাস্তচবক্ পাইয়াব  চক্ না, এবং মূল্য হ্রাস পাইবল্ সমাবজ চক্ চমঙ্গল্ 

প্রববশ ক্বর এবং নারীর উপর পুরুবরর ক্াল্পচনক্ চচিক্াবরর মাত্রা বাড়াইয়া তুচল্বল্ চক্ 

চচনষ্ট ঘবট, তাহা চনবজর ক্ ায় ও পবরর ক্ ায় বচল্বার কিষ্টা ক্চরয়াচ —এইমাত্র। 

তাহাবত শাবস্ত্রর চসম্মান ক্রা হইয়াব , চক্ হয় নাই, কদশািাবরর উপর ক্টাক্ষ ক্রা 

হইয়াব , চক্ হয় নাই—এ ক্ া মবন ক্চরয়া কক্া াও  াচময়া যাইবত পাচর নাই। যাহা সতয 

তাহাই বচল্ব এবং বচল্য়াচ ও, চবশয  ল্া বল্র চবিার-ভার পােবক্র উপর।  

  

নর-নারীর পচবত্র বেবনর সীমা ও পচরিচত সম্ভবতঃ এক্চদন চক্ হইবব এবং চক্ 

হওয়া উচিত উপসংহাবর শুিু কসই ক্ াটাই হারবাটথ  কস্পিবরর ভারায় বযি ক্চরব। “As 

monogamy is likely to be raised in character by a public sentiment requiring that the 
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legal bond shall not be entered into unless it represents the natural bond; so, 
perhaps it may be, that maintenance of legal bond will come to be held improper if 
the natural bond ceases. Already increased facilities for divorce point to the 
probability that whereas, while permanent monogamy was being evolved, the union 
by law (originally the act of purchase) was regarded as the essential part of marriage 
and the union by affection as non-essential, and whereas at present the union by 
law is thought the more important; and the union by affection the less important, 
there will come a time when the union by affection will be held of primary moment 
and the union by law as of secondary moment; whence reprobation of marital 
relations in which the union by affection has dissolved. That this conclusion will be 
at present unacceptable is likelyI may say, certain … Those higher sentiment 
accompanying union of the sexes, which do not exist among primitive men, and 

were less developed in early European times than now, may be expected to develop 
still more as decline of militancy and growth of industrialism foster altruism; for 
sympathy which in the root of altruism, is a chief element in these sentiments.” 
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