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প্রাচীনা এবং নবীনা 

আমাদিগের সমাজসংস্কারগেরা নূতন েীদতি স্থাপগন যািৃশ ব্যগ্র; স সমাগজর েদত 

পযিযগব্ক্ষণায় তািৃশ মগনাগযােী নগেন। “এই েইগে ভাে েয়, অতএব্ এই ের,” 

ইোই তাাঁোদিগের উদি, দেন্তু দে েদরগত দে েইগতগে, তাো কেে কিগেন না। ব্াঙ্গাদেরা 

কয ইংগরদজ দশগে, ইোগত সেগেরই উৎসাে। দেন্তু ইোর ফে দে, তাোর সমাগোচনা 

কেব্ে আদজোদে েইগতগে। এে কেণীর কোে ব্গেন, ইোর ফে মাইগেে মধুসূিন 

িত, দ্বারোনাথ দমত্র প্রভৃদতস দদ্বতীয় কেণীর কোে ব্গেন, দুই এেদি ফে সুপক্ক এব্ং 

সুমধুর ব্গি দেন্তু অদধোংশ দতি ও দব্ষময়স উিােরণ—মাতাগের িে এব্ং সাধারণ 

ব্াঙ্গাদে কেেগের পাে। আব্ার দিনেতে ধূম পদিে, স্ত্রীগোেদিগের অব্স্থার সংস্কার 

ের, স্ত্রীদশক্ষা িাও, দব্ধব্াদব্ব্াে িাও, স্ত্রীগোেগে েৃেদপঞ্জর েইগত ব্াদের েদরয়া উিাইয়া 

িাও, ব্হুদব্ব্াে দনব্ারণ েরস এব্ং অনযানয প্রোগর পাাঁচী রামী মাধীগে দব্োদত কমম 

েদরয়া তুে। ইো েদরগত পাদরগে কয ভাে, তাোগত কোন সগেে নাইস দেন্তু পাাঁচী যদি 

েেন দব্োদত কমম েইগত পাগর, তগব্ আমাদিগের শােতরুও এেদিন ওক বৃ্গক্ষ পদরণত 

েইগব্, এমন ভরসা েরা যাইগত পাগর। কয রীদতগুদের চেন, আপাততঃ অসম্ভব্, কসগুদে 

চদেত েইে নাস স্ত্রীদশক্ষা সম্ভব্, এ জনয তাো এে প্রোর প্রচদেত েইয়া উদতগতগে। 

পুস্তে েইগত এক্ষগণ ব্াঙ্গাদে স্ত্রীেণ কয দশক্ষা প্রাপ্ত েয়, তাো অদত সামানযস পদরব্তিনশীে 

সমাগজ অব্দস্থদত জনয অথিাৎ দশদক্ষত এব্ং ইংগরগজর অনুেরণোরী দপতা ভ্রাতা স্বামী 

প্রভৃদতর সংসগেি থাোয় তাোরা কয দশক্ষাপ্রাপ্ত েয়, তাো প্রব্েতর। এই দদ্বদব্ধ দশক্ষার 

ফে দেরূপ িাাঁিাইগতগে? ব্াঙ্গাদে যুব্গের চদরগত্র কযরূপ পদরব্তিন কিো যাইগতগে, 

ব্াঙ্গাদে যুব্তীেগণর চদরগত্র কসরূপ েক্ষণ কিো যাইগতগে দে না?  যদি কিো যাইগতগে, 

কসগুদে ভাে, না মে? তাোর উৎসাে িান দব্গধয়, না তাোর িমন আব্শযে? এ সেে 
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প্রশ্ন সাধারণ কেেেদিেগে আগোচনা েদরগত আমরা প্রায় কিদেগত পাই না, অথচ ইোর 

অগপক্ষা গুরুতর সামাদজে তত্ত্বও আর নাই। তাই ব্দেগতদেোম কয, আমাদিগের 

সমাজসংস্কারগেরা নূতন েীদতি স্থাপগন যািৃশ ব্যগ্র; , সমাগজর ব্তিমান েদতর আগোচনায় 

তািৃশ মগনাগযােী নগেন। 

দব্ষয়দি অদত গুরুতর। সমাগজ স্ত্রীজাদতর কয ব্ে, তাো ব্দণিত েদরব্ার প্রগয়াজন 

নাই। মাতা ব্ােযোগের দশক্ষািাত্রী, স্ত্রী ব্য়ঃপ্রাগপ্তর মন্ত্রী, ইতযাদি প্রাচীন েথা পুনরুি 

েদরব্ার প্রগয়াজন নাই। সেগেই জাগনন, স্ত্রীগোগের সম্মদত এব্ং সাোযয ব্যতীত 

সংসাগরর কোন গুরুতর োযিয সম্পন্ন েয় না। েেনা েিান ও কোরু কেনা েইগত ফরাদস্ 

রাজযদব্প্লব্ এব্ং েুথগরর ধম্মিদব্প্লব্ পযিযন্ত সেগেই স্ত্রীসাোযযসাগপক্ষ। ফরাদস্ স্ত্রীেণ 

ফরাদস্ রাজযদব্প্লগব্ মোরথী দেগেন। আন ব্েীন েইগত ইংেণ্ড প্রগি্া্ট— 

—Gospel light first dawned 
From Bullen’s eyes— 
  

ইো ব্ো যাইগত পাগর কয, আমাগির শুভাশুগভর মূে আমাগির েম্মি, েগম্মির মূে 

প্রবৃ্দতস এব্ং অগনে স্থাগনই আমাদিগের প্রবৃ্দতসেগের মূে আমাদিগের েৃদেণীেণ। 

অতএব্ স্ত্রীজাদত আমাদিগের শুভাশুগভর মূে | স্ত্রীজাদতর মেত্ত্ব েীতিন োগে এই সেে 

েথা ব্ো প্রাচীন প্রথা আগে, এজনয আমরাও এ েথা ব্দেোমস দেন্তু এ েথাগুদে যাাঁোরা 

ব্যব্োর েগরন, তাাঁোদিগের আন্তদরে ভাব্ এই কয, পুরুষই মনুষযজাদতস যাো পুরুগষর 

পগক্ষ শুভাশুভ দব্ধান েদরগত সক্ষম, তাোই গুরুতর দব্ষয়স স্ত্রীেণ পুরুগষর 

শুভাশুভদব্ধাদয়নী ব্দেয়াই তাাঁোদিগের উন্নদত ব্া অব্নদতর দব্ষয় গুরুতর দব্ষয়। ব্াস্তদব্ে 

আমরা কসরূপ েথা ব্দে না। আমাদিগের প্রধান েথা এই কয, স্ত্রীেণ সংেযায় পুরুষেগণর 

তুেয ব্া অদধেস তাাঁোরা সমাগজর অর্দিাংশ। তাাঁোরা পুরুষেগণর শুভাশুভদব্ধাদয়নী েউন 

ব্া না েউন, তাাঁোদিগের উন্নদতগত সমাগজর উন্নদতস কযমন পুরুষদিগের উন্নদতগত 

সমাগজর উন্নদত, দতে কসই পদরমাগণ স্ত্রীজাদতর উন্নদতগত সমাগজর উন্নদতস কেন না 

স্ত্রীজাদত সমাগজর অগর্দিে ভাে | স্ত্রী পুরুগষর সনাব্ ভাগের সমদ্গে সমাজ ব্গেস উভগয়র 
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সমান উন্নদতগত সমাগজর উন্নদত। এে ভাগের উন্নদত সমাজসংস্করগণর মুেয উগেশয, 

তাোর উন্নদতসোয় ব্দেয়াই অনয ভাগের উন্নদত কেৌণ উগেশয, এ েথা নীদতদব্রুর্দ। 

দেন্তু সমাগজর দনয়ন্তৃব্েি সর্ব্িোগে সর্ব্িগিগশ এই ভ্রগম পদতত। তাাঁোরা দব্ধান 

েগরন কয, স্ত্রীগোগেরা এইরূপ আচরণ েদরগব্।—কেন েদরগব্? উতর, তাো েইগে 

পুরুগষর অমুে মঙ্গে ঘদিগব্ ব্া অমুে অমঙ্গে দনব্াদরত েইগব্। সমাজদব্ধাতৃদিগের 

সর্ব্িত্র এইরূপ উদিস কোথাও এ উগেশয স্প্, কোথাও অস্প্, দেন্তু সর্ব্িত্রই দব্িযমান। 

এই জনযই সর্ব্িত্র স্ত্রীজাদতর সতীগের জনয এত পীিাপীদিস পুরুগষর কসই ধগমির অভাব্, 

কোথাও তত ব্ি গুরুতর কিাষ ব্দেয়া েণনীয় নগে। ব্াস্তদব্ে নীদতশাগস্ত্রর স্বাভাদব্ে মূে 

ধদরগত কেগে এমত কোন দব্ষয়ই পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা স্ত্রীেৃত ব্যদভচার পুরুষেৃত 

পরিারগ্র; েণ অগপক্ষা গুরুতর কিাষ দব্গব্চনা েরা যায়। পাপ দুই সমানস এেপুরুষভাদেনী 

স্ত্রীগত পুরুগষর কয স্বাভাদব্ে অদধোর, এেস্ত্রীভােী পুরুগষ স্ত্রীগোগের দতে কসইই 

স্বাভাদব্ে অদধোর, দেেু মাত্র নূযন নগে। তথাদপ পুরুগষ এ দনয়ম েঙ্ঘন েদরগে, তাো 

ব্াবু্দেদরর মগধয েণযস স্ত্রীগোে এ কিাষ েদরগে, সংসাগরর সেে সুে তাোর পগক্ষ দব্েুপ্ত 

েয়স কস অধগমর মগধয অধম ব্দেয়া েণয েয়স েুষ্ঠগ্র; গস্তর অদধে অসৃ্পশযা েয়। কেন? 

পুরুগষর সুগের পগক্ষ স্ত্রীর সতীে আব্শযে। স্ত্রীজাদতর সুগের পগক্ষও পুরুগষর 

ইদিয়সংযম আব্শযে, দেন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রীগোে কেে নগে। অতএব্ স্ত্রীর 

পাদতব্রতচুযদত গুরুতর পাপ ব্দেয়া সমাগজ দনদেত েইেস পুরুগষর পগক্ষ ননদতে ব্ন্ধন 

দশদথে রদেে। 

সেে সমাগজই স্ত্রীজাদত পুরুষাগপক্ষা অনুন্নতস পুরুগষর আত্মপক্ষপাদততাই ইোর 

োরণস পুরুষ ব্দেষ্ঠ, সুতরাং পুরুষই োযিযেতিাস স্ত্রীজাদতগে োগজ োগজই তাাঁোদিগের 

ব্াহুব্গের অধীন েইয়া থাদেগত েয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষেণ, যতিূর আত্মসুগের 

প্রগয়াজন, ততিূর পযিযন্ত স্ত্রীেগণর উন্নদতর পগক্ষ মগনাগযােীস তাোর অদতগরগে দতোর্দি 

নগে। এ েথা অনযানয সমাগজর অগপক্ষা আমাদিগের কিগশ দব্গশষ সতয। প্রাচীন োগের 

েথা ব্দেগত চাদে নাস তৎোেীন স্ত্রীজাদতর দচরাধীনতার দব্দধস কেব্ে অব্স্থাদব্গশষ 

ব্যতীত স্ত্রীেগণর ধনাদধোগর দনগষধস স্ত্রী ধনাদধোদরণী েইগেও স্ত্রীর িান দব্্রয়গয় ক্ষমতার 
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অভাব্স সেমরণ দব্দধস ব্হুোেপ্রচদেত দব্ধব্ার দব্ব্াে দনগষধস দব্ধব্ার পগক্ষ প্রচদেত 

েদতন দনয়মসেে, স্ত্রীপুরুগষ গুরুতর নব্ষগমযর প্রমাণ। তৎপগর মধযোগেও স্ত্রীজাদতর 

অব্নদত আরও গুরুতর েইয়াদেে। পুরুষ প্রভু, স্ত্রী, িাসীস স্ত্রী জে তুগে, রন্ধন েগর, 

ব্ািনা ব্াগি, েুিনা কোগি। ব্রং কব্তনভাদেনী িাসীর দেদিৎ স্বাধীনতা আগে, দেন্তু 

ব্দনতা দুদেতা স্বসার তাোও দেে না। আদজোদে পুরুগষর দশক্ষার গুগণ েউে, স্ত্রীদশক্ষার 

গুগণ েউে ব্া ইংরাগজর িৃ্াগন্তর গুগণ েউে, অব্স্থার পদরব্তিন েইগতগে। দেন্তু কযরূপ 

পদরব্তিন েইগতগে, তাোর সর্ব্িাংশই দে উন্নদতসূচে? ব্ঙ্গীয় যুব্েদিগের কয অব্স্থাগতই 

ঘদিগতগে, তাোর দব্গশষ আগোেন শুদনগত পাইস দেন্তু ব্ঙ্গীয় যুব্তীেগণর কয অব্স্থান্তর 

ঘদিগতগে, তাো দে উন্নদত? 

  

এ প্রগশ্নর উতর দিব্ার পূগর্ব্ি পূর্ব্িোগে ব্ঙ্গীয়া যুব্তী দে দেগেন, এক্ষগণ দে 

েইগতগেন, তাো স্মরণ েরা আব্শযে। প্রাচীনার সদেত নব্ীনার তুেনা আব্শযে। 

পূর্ব্িোগের যুব্তীেগণর নাম েদরগত কেগে, আগে শাাঁো শািী দসেূরগেৌিা মগন পদিগব্স 

ব্াাঁেমগের মুিাম োত উপগর মনসাগপগি শািীর রাঙ্গা পাি আদসয়া পদিয়াগেস োগত 

নপো, েঙ্কণ, এব্ং শঙ্খ (যাোর জুদিে, তাোর ব্াউদি নাগম কসানার শঙ্খ)—মুদ্মগধয 

িৃঢ়তর সম্মার্জ্িনী ব্া রন্ধগনর কব্দিস েপাগে েো-ব্উগয়র মত দসেুগরর করো, নাগে 

চিমণ্ডগের মত নথস িাাঁগত অমাব্সযার মত দমদশস এব্ং মস্তগের দতে মধযভাগে 

পর্ব্িশৃগঙ্গর নযায় তুঙ্গ েব্রীদশের। আমরা স্বীোর েদর কয, কসগেগে কমগয় যেন 

োেগোমর ব্াাঁদধয়া, ঝাাঁিা োগত, কোাঁপা োিা েদরয়া, নথ নাদিয়া িাাঁিাইত, তেন অগনে 

পুরুগষর হৃৎেম্প েইত। যাাঁোরা এব্দিধা প্রাঙ্গণদব্োদরণী রসব্তীর সগঙ্গ ব্ািানুব্াি সােস 

েদরগতন, তাাঁোরা এেিু সতেি েইয়া িূগর িাাঁিাইগতন। ইাঁোরা কোেগে দব্গশষ পদরপক্ক 

দেগেন, পরস্পগরর পৃষ্ঠেগের সগঙ্গ তাাঁোগির েগস্তর সম্মার্জ্িনীর দব্গশষ কোন সিন্ধ দেে। 

তাাঁোদিগের ভাষাও কয দব্গশষ প্রোগর অদভধানসম্মত দেে, এমত ব্দেগত পাদর নাস কেন 

না, তাাঁোরা “কপািারমুগো” “কেক রা” ইতযাদি দনপাতনসাধয শব্দ আধুদনে প্রাণনাথ 

প্রাণোন্তাদির স্থগে ব্যব্োর েদরগতন, এব্ং “আব্ােী” “শগতে েুয়ারী” প্রভৃদতর শব্দ 

আধুদনে “সেী” “ভদেনী” স্থগে প্রগয়াে েদরগতন। 
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এক্ষগণ কয সুেরীেুে চরণােিগে ব্ঙ্গভূদমগে উজ্জ্বো েদরগতগেন, তাাঁোরা 

দভন্নপ্রেৃদত। কস শাাঁো শািী দসেূর দমদশ মে মাদুেী, দেেুই নাইস অনাদভধাদনে দপ্রয় 

সগিাধনসেে সুেরীেগণর রসনা তযাে েদরয়া ব্াঙ্গো নািগে আেয় েইয়াগেস কযোগন 

আগে কমািা মনসাগপগি শািী কমগয় কমািা েদনক্লাথ দেে, এক্ষগণ তাোর স্থাগন শাদন্তপুগর 

েুগর, রূগপর জাোগজর পাে েইয়া কসাোে-ব্াতাগস ফরফর েদরয়া উদিগতগে। োতা 

কব্দি ঝাাঁিা েেসীর পদরব্গতি, সূচ সূতা োগপিি কেতাব্ েইয়াগেস পদরগধয় আিু োদিয়া 

চরগণ নাদময়াগেস েব্রী মূর্দিা োদিয়া স্কগন্ধ পদিয়াগেস এব্ং অগঙ্গর সুব্ণি দপণ্ডে োদিয়া 

অেঙ্কাগর পদরণত েইগতগে। ধূদেেেিমরদঙ্গনীেণ সাব্ান সুেন্ধিাদির মদেমা বু্দঝয়াগেনস 

েেেণ্ঠধ্বদন পাদপয়ার মত েেনপ্লাব্ী না েইয়া মার্জ্িাগরর মত অস্ফুি েইয়াগে। পদতর 

নাম এক্ষগণ আর কেক রা সর্ব্িগনগশ নগেস ততৎস্থাগন সগিাধনপিসেে িীনব্নু্ধব্াবু্র গ্র; ন্থ 

েইগত ব্াদেয়া ব্াদেয়া নীত েইয়া ব্যব্হৃত েইগতগে। স্থূে েথা এই, প্রাচীনার অগপক্ষা 

নব্ীনার রুদচ দেেু ভাে। স্ত্রীজাদতর রুদচর দেেু সংস্কার েইয়াগে। 

দেন্তু অনযানয দব্ষগয় তািৃশ উন্নদত েইয়াগে দে না, ব্দেগত পাদর না। েগয়েদি দব্ষগয় 

নব্ীনােণগে আমরা দনেনীয়া দব্গব্চনা েদর। তাাঁোদিগের কোন প্রোগর দনো েরা 

আমাদিগের কঘারতর কব্আিদব্। তগব্ চগির সগঙ্গ তাাঁোদিগের সািৃশয সমূ্পণি েদরব্ার 

জনয তাাঁোদিগের দেদিৎ েেঙ্করিনায় প্রবৃ্ত েইোম। 

১। তাাঁোগির প্রথম কিাষ আেসয। প্রাচীনা অতযন্ত েমশাদেনী এব্ং েৃেেগম্মি সুপিু 

দেগেনস নব্ীনা কঘারতর ব্াবু্স জগের উপর পগের মত দস্থরভাগব্ ব্দসয়া স্বচ্ছ িপিগণ 

আপনার রূগপর োয়া আপদন কিদেয়া দিন োিান। েৃেেগম্মির ভার, প্রায় পদরচাদরোর 

প্রদত সমদপিত। ইোগত অগনে অদন্ জদমিতগতগেস—প্রথম শারীদরে পদরেগমর অল্পতায় 

যুব্তীেগণর শরীর ব্েশূনয এব্ং করাগের আোর েইয়া উদতগতগে। প্রাচীনাদিগের, অথিাৎ 

পূর্ব্িোগের যুব্তীেগণর শরীর স্বাস্থযজদনত এব্ং অপূর্ব্ি োব্ণযদব্দশ্ দেে, এক্ষগণ তাো 

কেব্ে দনম্নগেণীর স্ত্রীগোগের মগধয কিো যায়। নব্ীনাদিগের প্রাতযদেে করােগভাগে 

তাোদিগের স্বামী দপতা পুত্র প্রভৃদত সর্ব্িিা জ্বাোতন এব্ং অসুেীস এব্ং সংসারও োগজ 

োগজই দব্শৃঙ্খোযুি এব্ং দুঃেময় েইয়া উগত। েৃদেণী রুগ্ন শযযাশাদয়নী েইগে েৃগের 
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েী থাগে নাস অগথির ধ্বংস েইগত থাগেস দশশুেগণর প্রদত অযত্ন েয়স সুতরাং তাোদিগের 

স্বাস্থযক্ষদত ও েুদশক্ষা েয়স এব্ং েৃেমগধয সর্ব্িত্র দুনীদতির প্রচার েয়। যাাঁোরা ভােব্াগসস 

তাোরও দনতয রুগগ্নর কসব্ায় দুঃে সেয েদরগত পাগর নাস সুতরাং িম্পদতপ্রীদতরও োঘব্ 

েইগত থাগে। এব্ং মাতার অোেমৃতুযগত দশশুেগণর এমত অদন্ ঘগি কয, তাোদিগের 

মৃতুযোে পযিযন্ত তাোরা উোর ফেগভাে েগর। সতয ব্গি, ইংগরজজাতীয় স্ত্রীেণগে 

আেসযপরব্শ কিদেগত পাই, দেন্তু তাোরা অশ্বাগরােণ, ব্ায়ুগসব্ন, ইতযাদি অগনেগুদে 

স্বাস্থযরক্ষে দ্রয়য়া দনয়দমতরূগপ সম্পািন েগর। আমাদিগের েৃেদপঞ্জগরর দব্েদঙ্গনীেগণর 

কস সেে দেেুই েয় না। 

  

দদ্বতীয়, স্ত্রীেগণর আেগসযর আর এেদি গুরুতর েুফে এই কয, সন্তান দুর্ব্িে এব্ং 

ক্ষীণজীব্ী েয়। দশশুদিগের দনতয করাে এব্ং অোেমৃতুয অগনে সমগয়ই জননীর েগম 

অনুরােশূনযতার ফে। অগনগে ব্গেন, আগে এত করাে দেে নাস এেন দনতয পীিাস আগে 

কোগে িীঘিজীব্ী দেেস এক্ষগণ অল্পব্য়গস মগর। অগনগের দব্শ্বাস আগে, এ সেে 

োেমদেমাস েদেগত অননসদেিে ব্যাপার ঘদিগতগে। বু্দর্দমান্ ব্যদি জাগনন কয, ননসদেিে 

দনয়ম েেন োেমাোগত্ময পদরব্দতিত েয় নাস যদি আধুদনে ব্াঙ্গাদেরা ব্হুগরােী এব্ং 

অল্পায়ু েইয়া থাগে, তগব্ তাোর অব্শয ননসদেিে োরণ আগে সগেে নাই। আধুদনে 

প্রসূদতেগণর েগম দব্রদতই কসই সেে ননসদেিে োরগণর মগধয অগ্র; েণয। কয ব্ঙ্গগিগশর 

ভরসা কোগের শারীদরে ব্গোন্নদতর উপর ব্দতিয়াগে, কসই ব্ঙ্গগিগশ জননীেগণর 

আেসযব্শযতার এরূপ বৃ্দর্দ কয অদত কশাচনীয় ব্যাপার, তাোর সগেে নাই। 

আেগসযর তৃতীয় েুফে এই কয, নব্ীনােণ েৃেেগম্মি দনতান্ত অদশদক্ষতা এব্ং অপিু। 

েেনও কস সেে োজ েগরন না, এজনয দশগেনও নাস ইোগত অগনে অদন্ ঘগি। 

প্রাচীনারা দনতান্ত ধনী না েইগে জে তুদেগতন, ব্াসন মাদজগতন, উতান ঝাাঁি দিগতনস 

রন্ধন তাাঁোগির জীব্গনর প্রধান োযিয দেে। এ দেেু ব্ািাব্াদিস নব্ীনাদিগের এতিূর 

েদরগত আমরা অনুগরাধ েদর নাস যাোর কযমন অব্স্থা, কস তিনুসাগর োযিয েদরগেই 

যগথ্স কেব্ে োগপিি তুদেয়া োে োিাইগে, অদত ঘৃদণতরূগপ জীব্নদনর্ব্িাে েরা েয় 

দব্গব্চনা েদর। পরস্পগরর সুেব্র্দিন জনয সেগেরই জমিতস কয স্ত্রী, ভূমণ্ডগে আদসয়া, 
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শযযায় েিাইয়া, িপিণসম্মুগে কেশরঞ্জন েদরয়া, োগপিি তুদেয়া, সীতার ব্নব্াস পদিয়া, 

এব্ং সন্তান প্রসব্ েদরয়া োে োিাইগেন, আপনার দভন্ন োোরও সুে বৃ্দর্দ েদরগেন না, 

দতদন পশুজাদতর অগপক্ষা দেদিৎ ভাে েইগে েইগত পাগরন, দেন্তু তাাঁোর স্ত্রীজমিত দনরথিে। 

এ কেণীর স্ত্রীগোেেণগে আমরা েোয় িদি দিয়া মদরগত পরামশি দিইস পৃদথব্ী তাো 

েইগে অগনে দনরথিে ভারব্েনযন্ত্রণা েইগত দব্মুিা েগয়ন। 

েৃদেণী েৃেেম্মি না জাদনগে রুগ্নেৃদেণীর েৃগের নযায় সেেই দব্শৃঙ্খে েইয়া পগিস 

অগথি উপোর েয় নাস অথি অনথিে ব্যয় েয়স দ্রব্য সামগ্র; ী েুত যায়স অগর্দিে িাসিাসী 

এব্ং অপর কোে চুদর েগর। ব্হু ব্যগয়ও োিযাদির অপ্রতুে ঘগিস ভাে সামগ্র; ীর েরচ 

দিয়া মে সামগ্র; ী ব্যব্োর েদরগত েয়স ভাে সামগ্র; ী েৃেগস্থর েপাগে ঘগি না। কপৌরজগন 

কপৌরজগন অপ্রণয় এব্ং েেে ঘদিয়া উগত। অদতদথ অভযােগতর উপযুি সম্মান েয় না। 

সংসার ে্টেময় েয়। 

২। নব্ীনাদিগের দদ্বতীয় কিাষ ধম্মি সিগন্ধ। আমরা এক্ষণোর ব্ঙ্গাঙ্গনােণগে 

অধাদম্মিে ব্দেগতদে না,—ব্ঙ্গীয় যুব্েদিগের তুেনায় তাাঁোরা ধম্মিভি এব্ং দব্শুর্দাত্মা 

ব্গিন, দেন্তু প্রাচীনাদিগের সম্প্রিাগয়র তুেনায় তাাঁোরা ধগম্মি েঘু সগেে নাই। দব্গশষ কয 

সেে ধম্মি েৃেগস্থর ধম্মি ব্দেয়া পদরদচত, কসইগুদেগত এক্ষণোর যুব্তীেগণর োঘব্ 

কিদেয়া ে্ েয়। 

স্ত্রীগোগের প্রথম ধম্মি পাদতব্রতয। অিযাদপ ব্ঙ্গমদেোেণ পৃদথব্ীতগে পাদতব্রতয-ধগম্মি 

তুেনারদেতা। দেন্তু যাো দেে তাো দে আর আগে? এ প্রগশ্নর উতর শীর দ কিওয়া যায় না। 

প্রাচীনােগণর পাদতব্রতয কযরূপ িৃঢ়গ্র; দন্থর দ্বারা হৃিগয় দনব্র্দ দেে, পাদতব্রতয কযরূপ 

তাোদিগের অদস্থ মর্জ্া কশাদণগত প্রদব্্ দেেস নব্ীনাদিগেরও দে তাই? অগনগের ব্গি, 

দেন্তু অদধোংগশর দে তাই? নব্ীনােণ পদতব্রতা ব্গি, দেন্তু যত কোেদনোভগয়, তত 

ধম্মিভগয় নগে। 

তাোর পর, িানাদিগত প্রাচীনাদিগের কযরূপ মগনাদনগব্শ দেে, নব্ীনাদিগের কসরূপ 

কিো যায় না। প্রাচীনােগণর িৃঢ় দব্শ্বাস দেে কয, িাগন পরমাগথির োজ েয়। কয িান 

েগর, কস স্বগেি যায়। এক্ষণোর যুব্তীেগণর স্বগেি দব্শ্বাস তত িৃঢ় নগেস তাোগির 
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পরগোগে স্বেিপ্রাদপ্তোমনা তত ব্েব্তী নগে। ইংগরদজ সভযতার ফগে কিগশ নানাদব্ধ 

সামগ্র; ীর প্রাচুযিয েওয়াগত সেগেরই অগথির প্রগয়াজন ব্াদিয়াগেস স্ত্রীগোেদিগেরও 

ব্াদিয়াগে, এজনয িাগন তািৃশ অনুরাে আর নাই | তত িান েদরগে আর েুোয় না | 

িাোয় কয সেে সুে কেনা যায়, তাোর সংেযা নব্দচত্র ব্াদিয়াগেস িাগনর আদধেয েদরগে, 

এেন অগনে ব্াঞ্ছনীয় সুগে ব্দিত েইগত েয়। সুতরাং স্ত্রীগোে (এব্ং পুরুগষ) আর তত 

িানশীে নগে। 

  

দেেুদিগের এেদি প্রধান ধম্মি অদতদথসৎোর। কয েৃগে আগস, তাোগে আোরাদির 

দ্বারা পদরতু্েরণ পগক্ষ এতগেশীয় কোগের তুেয কোন জাদত দেে না। প্রাচীনােণ এই 

গুগণ দব্গশষ গুণশাদেনী দেগেন। নব্ীনাদিগের মগধয কস ধম্মি এগেব্াগর দব্েুপ্ত েইগতগে। 

েৃগে অদতদথ অভযােত আদসগে প্রাচীনারা েৃতাথি েইগতন, নব্ীনােণ দব্রি েগয়ন। 

কোেগে আোর েরান প্রাচীনাদিগের প্রধান সুে দেে, নব্ীনােণ ইোগে কঘারতর দব্পদ্ 

মগন েগরন। 

ধগম্মি কয নব্ীনােণ প্রাচীনাদিগের অগপক্ষা দনেৃ্, তাোর এেদি দব্গশষ োরণ অসূ্পণি 

দশক্ষা। কেোপিা ব্া অনয প্রোগরর দশক্ষা তাোরা যাো দেদিৎ প্রাপ্ত েগয়ন, তাোগতই 

বু্দঝগত পাগরন, প্রাচীন ধগম্মির শাসন অমূেে। অতএব্ তাোগত দব্শ্বাস োরাইয়া, ধগম্মির 

কয ব্ন্ধন দেে, তাো েইগত দব্মুি েগয়ন। তাোর স্থাগন আর নূতন ব্ন্ধন দেেুই গ্র; দন্থব্র্দ 

েইগতগে না। আমরা কেোপিার দনো েদরগতদে না। ধম্মি দভন্ন দব্িযার অগপক্ষা মূেযব্ান্ 

ব্স্তু কয পৃদথব্ীগত দেেুই নাই, ইো আমরা ভুদেয়া যাইগতদে না। তগব্ দব্িযার ফে, ইো 

সর্ব্িত্র ঘদিয়া থাগে কয, তাোগত চকু্ষ ফুগি, দমথযাগে দমথযা ব্দেয়া কব্াধ েয়, সতযগে 

সতয ব্দেয়া জানা যায়। দব্িযার ফগে কোগে, প্রাচীন ধম্মিশাস্ত্রঘদিত ধগম্মির মূগের 

অেীেে কিদেগত পায়স প্রােৃদতে কয সতয ধম্মি, তাো সতয ব্দেয়া দচদনগত পাগর। অতএব্ 

দব্িযায় ধগম্মির ক্ষদত নাই, ব্রং বৃ্দর্দ আগে। সচরাচর পদণ্ডগত যািৃশ ধদম্মিষ্ঠ, মূগেি তািৃশ 

পাদপষ্ঠ েয়। দেন্তু অল্প দব্িযার কিাষ এই কয, ধগম্মির দমথযা মূে তদ্দ্বারা উদচ্ছন্ন েয়স অথচ 

সতয ধগম্মির প্রােৃদতে মূে সংস্থাদপত েয় না। কসিুেু দেেু অদধে জ্ঞাগনর ফে। পগরাপোর 

েদরগত েইগব্, এদি যথাথি ধম্মিনীদত ব্গি। মূগেিও ইো জাগন, এব্ং মূেিদিগের মগধয ধগম্মি 
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যাোগির মদত আগে, তাোরাও ইোর ব্শব্তিী েয়। তাোর োরণ এই কয, এই ননদতে 

আজ্ঞা প্রচদেত ধম্মিশাগস্ত্র উি েইয়াগেস মূগেির তাোগত নিব্াজ্ঞা ব্দেয়া দব্শ্বাস আগে। 

নিব্দব্দধ েঙ্ঘন েদরগে ইেগোগে ও পরগোগে ক্ষদতপ্রাপ্ত েইগত েইগব্ ব্দেয়া মূেি কস 

নীদতর ব্শব্তিীস পদণ্ডতও কস নীদতর ব্শব্তিী, দেন্তু দতদন ধম্মিশাগস্ত্রাি ব্দেয়া তদুদি 

অনুসরণ েগরন না। দতদন জাগনন কয, ধগম্মির েতেগুদে প্রােৃদতে দনয়ম আগে, তাো 

অব্শয পােনীয়স এব্ং পগরাপোরদব্দধ কসই সেে দনয়গমর ফে। অতএব্ এ স্থগে ধগম্মির 

ক্ষদত েইে না। দেন্তু যদি কেে ঈিৃশ পদরমাগণ মাত্র দব্িযার আগোচনা েগর কয, তদ্দ্বারা 

প্রাচীন ধম্মিশাগস্ত্র দব্শ্বাস দব্ন্ েয়, অতচ যতিূর দব্িযার আগোচনায় প্রােৃদতে ধগম্মি 

দব্শ্বাস জগমিত, ততিূর না যায়, তগব্ তাোর পগক্ষ ধগম্মির কোন মূে থাগে না। 

কোেদনোভয়ই তাোদিগের এেমাত্র ধম্মিব্ন্ধন েইয়া উগত। কস ব্ন্ধন অদত দুর্ব্িে। 

আধুদনে অল্পদশদক্ষত যুব্ে যুব্তীেণ দেয়িংগশ এই অব্স্থাপন্নস এজনয ধম্মিাংগশ তাাঁোরা 

প্রাচীনাদিগের সমেক্ষ নগেন। যাাঁোরা স্ত্রীদশক্ষায় ব্যদতব্যস্ত, তাাঁোদিগের আমরা দজজ্ঞাসা 

েদর কয, আপনারা ব্াদেোদিগের হৃিয় েইগত প্রাচীন ধম্মিব্ন্ধন দব্যুি েদরগতগেন, 

তাোর পদরব্গতি দে সংস্থাপন েদরগতগেন? * 

  

দতন রেম 

নং ১  

  

ব্ঙ্গিশিগন “নব্ীনা এব্ং প্রাচীনা” কে দেদেে? দযদন দেেুন, দতদন মগন েদরয়াগেন, 

অব্ো স্ত্রীজাদত দেেু েথা েদেগব্ না, অতএব্ যাো ইচ্ছা, তাো দেদে। জাগনন না কয, 

সম্মাজিনী স্ত্রীগোগেরই আয়ুধ। 

ভাে, নব্ীন মোশয়, আপনারা নব্ীনার গুণ কিাগষর তুেনা েদরয়াগেন, নব্ীন ও 

প্রাচীগন দে তুেনা েয় না? তুেনা েদরগে কিাগষর তযাে কোন্ দিগে ভাদর েইগব্? 

  

————— 
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*“নব্ীনা ও প্রাচীনা |” এই প্রব্ন্ধ ব্ঙ্গিশিগন প্রোদশত েইগে পর, স্ত্রীগোগের পক্ষ 

েইগত কয উতর আগে, তাো দনম্নদেদেত েৃদত্রম পত্র দতনোদনগত দেদেত েইয়াদেে। 

—————-  

  

প্রাচীগনর অগপক্ষা নব্ীগনর গুগণর মগধয কিদে, কতামরা এেিু ইংগরদজ দশদেয়াে। 

দেন্তু ইংগরদজ দশদেয়া োোর দে উপোর েদরয়াে? ইংগরদজ দশদেয়া কেরাণীদেদর 

দশদেয়াে কিদেগত পাই। দেন্তু মনুষযে? শুন, প্রাচীন নব্ীগন প্রগভি দে, ব্দে। প্রাচীগনরা 

পগরাপোরী দেগেনস কতামরা আগত্মাপোরী। প্রাচীগনরা সতযব্ািী দেগেনস কতামরা কেব্ে 

দপ্রয়ব্ািী। প্রাচীগনরা ভদি েদরগতন দপতা-মাতাগেস নব্ীগনর ভদি েরা পত্নী ব্া 

উপপত্নীগে। প্রাচীগনরা কিব্তা ব্রাহ্মগণর পূজা েদরগতনস কতামাগির কিব্তা কিস দফদরদঙ্গ, 

কতামাগির ব্রাহ্মণ কসানার কব্গন। সতয ব্গি, তাাঁোরা কপৌতদেে দেগেন, দেন্তু কতামরা 

কব্াতদেে। জেিীশ্বরীর স্থাগন কতামরা অগনগেই ধযাগনযশ্বরীগে স্থাপনা েদরয়াগেস ব্রহ্মা 

দব্ষু্ণ মগেশ্বগরর স্থাগন ব্রাদণ্ড, রম, দজন। দব্ষয়, কসদর কতামাগির ষষ্ঠী মনসার মগধয। ব্ঙ্গীয় 

ব্াবু্র ভ্রাতৃগেে সিন্ধীর উপর ব্দতিয়াগে, অপতযগেে কঘািা েুেুগরর উপর ব্দতিয়াগেস 

দপতৃভদি আদপগসর সাগেগব্র উপি ব্দতিয়াগে, আর মাতৃভদি? পাদচোর উপগর। আমরা 

অদতদথ অভযােত কিদেগে মো দব্পদ্ মগন েদর ব্গি, কতামরা তাোদিেগে েো ধাক্কা 

িাও। আমরা অেসস কতামরা শুধু অেস নও—কতামরা ব্াবু্! তগব্ ইংগরজ ব্াোদুর নাগে 

িদি দিয়া কতামাগির ঘাদনোগে ঘুরায়, ব্ে নাই ব্দেয়া কঘার। আর আমরাও নাগে িদি 

দিয়া ঘুরাই, বু্দর্দ নাই ব্দেয়া কঘার। আমরা কেোপিা দশদে নাই ব্দেয়া আমাগির ধগম্মির 

ব্ন্ধন নাই, আর কতামাগির? কতামাগির ধগম্মির ব্ন্ধন ব্ি িৃঢ়, কেন না, কতামাগির কস 

ব্ন্ধগনর িদি এেদিগে শুাঁদি, আর এেদিগে ব্ারস্ত্রী িাদনয়া আাঁদিয়া দিগতগেস কতামরা 

ধম্মি-িদিগত মগির েেসী েোয় ব্াাঁদধয়া, কপ্রমসােগর ঝাাঁপ দিগতে—েদরব্ “নব্ীনা” 

েুগনর িাগয় ধরা পদিগতগে। কতামাগির আব্ার ধগম্মির ভয় দে?গতামরা দে মান? তােুর 

কিব্তা? দযশুখ্রী্? ধম্মি মান? পাপ পুণয মান? দেেু না—কেব্ে আমাগির এই আেতা-

পরা মে-গব্িা েীচরণস কসও নাদথর জ্বাোয়। 

েীচদণ্ডোসুেরী কিব্ী 
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নং ২ 

সম্পািে মোশয়! আপনাগির েীচরগণ এ দেঙ্করীেুে কোন্ কিাগষ কিাষী? আমরা 

দে জাদন?—আপনারা দশোইগব্ন, আমরা দশদেব্—আপনারা গুরু, আমরা দশষয,—দেন্তু 

দশক্ষািান এে, দনো আর। ব্ঙ্গিশিগন “নব্ীনার” প্রদত এত েিূদি কেন? 

আমাগির সেস্র কিাষ আগে স্বীোর েদর। এগে স্ত্রীজাদত, তাগত ব্াঙ্গাদের কমগয়, 

জাদতগত োতমদিো, তাোগত মরুভূগম জদমিতয়াদে—কিাষ না থাদেগব্ কেন? তগব্ 

েতেগুদে কিাষ আপনাগিরই গুগণ জদমিতয়াগে। আপনাগির গুগণ, কিাগষ নগে। আপনারা 

আমাগির এত ভাে না ব্াদসগে, আমাগির এত কিাষ ঘদিত না। আপনারা আমাগির সুেী 

েদরয়াগেন, এজনয আমরা অেস। মাথার ফুেদি েদসয়া পদিগে, আপনারা তুদেয়া পরান। 

আপনারা জে েইয়া কয নদেনী হৃিগয় ধারণ েগরন, কস কেন স্বচ্ছ সদেগে আপনারা 

রূগপর োয়া কিদেয়া দিন না োিাইগব্? 

আমরা অদতদথ অভযােগতর প্রদত অমগনাগযােী—তাোর োরণ, আমরা স্বামী পুগত্রর 

প্রদত অদধে মগনাগযােী। আমাগির কু্ষদ্র হৃিগয় আপনারা এত স্থান গ্র; েণ েদরয়াগেন কয, 

অনয ধগম্মির আর স্থান নাই। 

আর—কশষ েথা, আমরা দে ধম্মিভীতা নদে? দে! ধম্মিভীতা ব্দেয়াই, আপনাদিেগে 

আর দেেু ব্দেগত পাদরোম না। কতামরাই আমাদিগের ধম্মি। কতামাগির ভগয় ভীতা ব্দেয়া, 

অনয ধগম্মির ভয় েদর না। সেে ধম্মি েম্মি আমরা স্বামী পুগত্র সমপিণ েদরয়াদে—অনয ধম্মি 

জাদন না। কেোপিা দশোইয়া আমাদিেগে কোন্ ধগম্মি ব্াাঁদধগব্ন? যত দশোন না কেন—

আমরা ব্াঙ্গাদের কমগয়, সেে ব্ন্ধন দোঁদিয়া এই পাদতব্রতয ব্ন্ধগন আপনা আপদন ব্াাঁধা 

পদিব্। যদি ইোগত অধম্মি েয়, কস আপনাগির কিাষ, আপনাগিরই গুণ। আর যদি আমার 

নযায় মুেরা ব্াদেোর েথায় রাে না েগরন, তগব্ দজজ্ঞাসা েদর, আপনারা গুরু, আমরা 

দশষয—আপনারা আমাগির কোন ধম্মি দশোইয়া থাগেন? 

কেোপিা দশদেব্? কেন? কতামাগির মুেচি কিদেয়া কয সুে, কেোপিায় দে তত? 

কতামাগির সুেসাধগন কয ধম্মিদশক্ষা, কেোপিায় দে তত? কিে, কতামাগির কিদেয়া আমরা 
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আত্মদব্সজিন দশদেয়াদে, কেোপিায় দে তাো দশোইগব্? আর কেোপিা দশদেব্ েেন? 

কতামাগির মুে ভাদব্গত ভাদব্গত দিন যায়, োই কেোপিা দশদেব্ েেন? 

দে! িাসীদিগের দনো! 

েীেক্ষ্মীমদণ কিব্ী। 

  

নং ৩ 

ভাে, কোন্ রদসেচূিামদণ “নব্ীনা এব্ং প্রব্ীণা” দেদেগেন? 

কেেে মোশয়! তুদম যা ব্দেয়াে, সব্ সতয—এেদি দমথযা নগে। আমরা অেস 

ব্গি,—দেন্তু আমরা অেস না েইয়া, োজ েদরয়া কব্িাইগে, কতামাগির িশা দে েইত? 

এ দব্জদর কতামাগির হৃিয়াোগশ দস্থর না থাদেগে, োোর প্রদত চাদেয়া, এ িীঘি 

দুঃেিাদরদ্রযময় জীব্ন োিাইগত? এ কসৌিাদমনী দস্থর না থাদেগে, কতামরা এ 

সংসারান্ধোগর কোথায় আগো পাইগত? আমরা োজ েদরব্? েদরব্, ক্ষদত দে, দেন্তু কিে 

কযন, আমাগির দতগেে না কিদেয়া, কতামরা নতেশূনয প্রিীগপর মত েতাৎ দনদব্য়া ব্দসও 

নাস জেশূনয মাগের মত ব্ার ব্ার পুচ্ছ আেিাইগত থাদেও নাস আর রাোেশূনয ব্ােুগরর 

মত োিারগব্ কতামাগির েৃেগোোে, পদরপূণি েদরও না। আমরা োজ েদরগত যাইব্, দেন্তু 

কতামরা এ ঢে ঢে চিে রূপতরঙ্গ কয কিদেগত পাইগব্ না! এ েেেণ্ঠধ্বদন ক্ষগণে না 

শুদনগে কয েীদতমুগ্ধ েদরগণর নযায় সংসারারগণয শব্দাগেষণ েদরয়া কব্িাইগব্!—

েপােোনা! আব্ার ব্গেন দে না, োজ েগর না! 

আমরা অদতদথ অভযােতগে োইগত দিই নাস—দিব্ দে, কতামরা কয ঘগর দেেু রাে 

না। ইংগরগজর আদপগসর দে গুণ ব্দেগত পাদর না-যাইব্ার সময় যাও কযন নেদুোে—

দফগর এস কযন েুম্ভেণি! দনগজর দনগজর উির—এর এেদি আধমদণ ব্স্তা—আমরা কযই 

দেেুর কমগয়, তাই তাোগত কোন মগত দত্রশ কসর তাদসয়া দিই—তার উপর আব্ার অদতদথ 

অভযােত! 

ধগম্মির ব্ন্ধগন ব্াাঁদধগব্ন? ক্ষদত নাই, দেন্তু কয এোিশী দনরাদমগষর ব্াাঁধগন ব্াাঁদধয়া 

রাদেয়াগেন, তার উপর এ ব্ন্ধগন আর োজ দে? আপনারা এোিশীর ভার দনন, আমরা 

কেোপিা দশদেয়া,—ধগম্মির ব্ন্ধন আাঁগিা েদরয়া ব্াাঁদধগত রাদজ আদে। আমার মগন ব্ি 
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সাধ, এেব্ার আপনাদিগের সগঙ্গ অব্স্থার দব্দনময় েদর। োদেোোজ দিব্ার আগে, 

এেব্ার েত সুে দুঃে বু্দঝয়া েউন। আমরা মদরগে আপনারা এোিশী েদরগব্ন, 

দনরাদমষ োইগব্ন, কতাঁদি পদরগব্নস আপনারা স্বেিাগরােণ েদরগে আমরা “দদ্বতীয় সংসার” 

েদরব্—জীয়গন্ত আপনারা সন্তান প্রসব্ েদরগব্ন, রন্ধনশাোর তত্ত্বাব্ধান েদরগব্ন,—

ব্ািীগত দব্ব্াে উপদস্থত েইগে, কোাঁগপর উপর কঘামিা িাদনয়া ব্রণোো মাথায় েদরয়া 

স্ত্রী আচার েদরগব্ন, ব্াসর ঘগর রগসর োদস োদসয়া ব্াসর জাদেগব্ন, সুগের সীমা থাদেগব্ 

না।—আমরা কযৌব্গন ব্দে োগত েদরয়া োগেগজ যাইব্-ব্য়সোে দফদরদঙ্গ কোাঁপার উপর, 

পােিী কতিা েদরয়া ব্াাঁদধয়া আদপগস যাইব্—কিৌনেগে নথ নাদিয়া স্পীচ েদরব্,—চসমার 

দভতর েইগত এই কচাগের দব্গোে েিাগক্ষ সৃদ্ দস্থদত প্রেয় েদরব্—সাগধর ধগম্মির িদি 

েোয় ব্াাঁদধয়া সংসার কোোগে কোে দব্চাদে োইব্।—ক্ষদত দে! কতামরা দব্দনময় েদরগব্? 

দেন্তু এেিা েথা সাব্ধান েদরয়া দিই—কতামরা যেন মাগন ব্দসগব্—মারা যেন মাগন 

ভাদঙ্গগত ব্দসব্—মুেোদন োাঁগিা োাঁগিা েদরয়া েণিভূষা এেিু ঈষৎ রগসর কিােগন 

কিাোইয়া, এই সভ্রমর সগরাজনয়গন এেব্ার কচারা চােদন চাদেয়া, যেন েেনা পরা 

োতোদন, কতামাগির পাগয় দিব্—তেন? তেন দে কতামরা আমাগির মত মাগনর মান 

রাদেগত পাদরগব্? 

ব্িাই োদিয়া তাই েরস কতামরা অন্তঃপুগর এস—আমরা আদপগস যাই। যাোরা সাত 

শত ব্ৎসর পগর জুতা মাথায় ব্দেগতগে, তাোরা আব্ার পুরুষ! ব্দেগত ের্জ্া েগর না? 

েীরসময়ী িাসী। 
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