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বহুবববাহ* 

  

[স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র ববদ্যাসার্র মহাশয়য়র দ্বারা প্রববতগত বহু বহুবববাহববআয়্ োয়ো য় র 

সময়য় বঙ্গদ্শগয়  এই প্রবন্ধ প্র্াবশত বহু হয়। ববদ্যাসার্র মহাশয়প্রণীতীত বহু বহুবববাহ সবন্ন্ধীয় 

বদ্বত বহুীয় পুস্তয়্র ব্ছু ত বহুীব্র সমায় াচ ায় োবম ্ তগবযা ুয়রায়ে বােয হইয়াবছ াম। ত বহুাহায়ত বহু 

বত বহুব  ব্ছু ববরক্তও হইয়াবছয়  । ত বহুাই োবম এ প্রবন্ধ োর পু মুগবিত বহু ্বর  াই। এই 

োয়ো   ভ্রাবিজব ত বহু, ইহাই প্রবত বহুপন্ন ্রা োমার উয়েশয বছ , সস উয়েশয সফ  

হইয়াবছ । অত বহুএব ববদ্যাসার্র মহাশয়য়র জীবেশায় ইহা পু মুগবিত বহু ্বরয়া বদ্বত বহুীয় বার 

ত বহুাাঁহার ববরবক্ত উৎপাদ্  ্বরয়ত বহু োবম ইচ্ছা ্বর  াই। এষণেয়ণীত বত বহুব  অ ুরবক্ত ববরবক্তর 

অত বহুীত বহু। ত বহুথাবপ সদ্শস্থ স্  স ায়্ই ত বহুাাঁহায়্ শ্রদ্ধা ্ য়র, এবং োবমও ত বহুাাঁহায়্ োিবর্ 

শ্রদ্ধা ্বর, এজ য ইহা এষণেয়ণীত পু মুগবিত বহু ্রার ঔবচত বহুয ববআয়য় অয় ্ ববচার স্া  বদ্  

্থাটা উবিয়ব, সদ্াআ ত বহুাাঁহার,  া োমার। সুববচার জ য প্রবন্ধবটর প্রথমাংশ পু মুগবিত বহু 

্বর াম। ইচ্ছা বছ  সে, এ সময়য় উহা পু মুগবিত বহু ্ বরব  া, ব্ন্তু ত বহুাহা  া ্ বরয়  োমার 

জীবেশায় উহা োর পু মুগবিত বহু হইয়ব ব্  া সয়েহ। উহা বব ুপ্ত ্রাও অববে; স্   া, 

ভা  হউ্, মে হউ্, উহা োমায়দ্র সদ্য়শ োেুব ্ সমাজসংস্কায়রর ইবত বহুহায়সর অংশ 

হইয়া পবিয়ায়ছ—উহার দ্বারাই বহুবববাহববআয়্ োয়ো   ব র্ব্গাবপত বহু হয়, এইূপপ 

প্রবসবদ্ধ। োর এখ ও Malabari সম্প্রদ্ায় প্রব —ত বহুাাঁহারা  া পায়র , এম  ্াজ  াই ] 

  

প্রায় দুই বৎসর হই , পবিত বহুবর শ্রীেুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ববদ্যাসার্র বহুবববায়হর 

অশাস্ত্রীয়ত বহুা সবন্য়ন্ধ এ্খাব  পুস্ত্ প্রচার ্য়র । ত বহুদুতয়র শ্রীেুক্ত ত বহুারা াথ 

ত বহু্গবাচস্পবত বহু, এবং অ যা য ্য়জ  পবিত বহু েদৃ্চ্ছাপ্রবৃত বহুবববায়হর শাস্ত্রীয়ত বহুা প্রমাণীত 

্বরয়ত বহু েত্ন পাইয়াবছয়  । প্রতু বহুযতয়র ববদ্যাসার্র মহাশয় বদ্বত বহুীয় পুস্ত্ প্রচার ্ বরয়ায়ছ । 
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ইহার ববচােগয ববআয় এই সে, েদৃ্চ্ছাক্রয়ম বহুবববাহ বহেুশাস্ত্রসম্মত বহু ব্  া। োমরা প্রথয়মই 

বব য়ত বহু বােয হই াম সে, োমরা েম্মগশায়স্ত্র সমূ্পণীতগ অজ্ঞ; সুত বহুরাং এ ববচায়র ববদ্যাসার্র 

মহাশয় প্রবত বহুবাদ্ীবদ্য়র্র মত বহু খি  ্বরয়া জয়ী হইয়ায়ছ  ব্  া, ত বহুাহা োমরা জাব   া। 

এবং সস ববআয়য় স্া  অবভপ্রায় বযক্ত ্বরয়ত বহু অষণেম। ত বহুয়ব এ ববআয়য় অশাস্ত্রজ্ঞ বযবক্তরও 

ব্ছু বক্তবয থাব্য়ত বহু পায়র। োমাবদ্য়র্র োহা বক্তবয, ত বহুাহা অবত বহু সংয়ষণেয়প বব ব। 

বহুবববাহ সে সমায়জর অব ষ্ট্ার্, স্য় র বর্জ্গ ীয়, এবং স্বাভাবব্  ীবত বহুববদ্দ্ধ, 

ত বহুাহা সবাে হয় এ সদ্য়শর জ সাোরয়ণীতর হৃদ্য়ঙ্গম হইয়ায়ছ। সুবশবষণেত বহু বা অল্পবশবষণেত বহু, 

এ সদ্য়শ এমত বহু স া্ সবাে হয় অল্পই োয়ছ, সে বব য়ব, “বহুবববাহ অবত বহু সুপ্রথা, ইহা 

ত বহুযাজয  য়হ।” োাঁহারা ববদ্যাসার্র মহাশয়য়র পুস্তয়্র প্রবত বহুবাদ্ ্বরয়ায়ছ , সবাে হয়, 

ত বহুাাঁহায়দ্রও এই মাত্র উয়েশয সে, ত বহুাাঁহারা োপ  োপ  জ্ঞা মত বহু বহুবববায়হর শাস্ত্রীয়ত বহুা 

প্রবত বহুপন্ন ্য়র । ত বহুাাঁহায়দ্র প্রণীতীত বহু গ্রন্থ োমরা সববয়শআ পবি  াই, ব্ন্তু সবাে হয় ত বহুাাঁহারা 

স্হই বয়    া সে, বহুবববাহ সুপ্রথা, ইহা সত বহুামরা ত বহুযার্ ্বরও  া। েবদ্ স্হ এমত বহু 

্থা ্থা বব য়া থায়্ , ত বহুয়ব ইহা ব া োইয়ত বহু পায়র সে, ত বহুাাঁহার মত বহু ্ুসংস্কারবববশষ্ট 

স া্ এষণেয়ণীত অবত বহু অল্প। োাঁহারা স্বয়ং বহুবববাহ ্বরয়া থায়্ , ত বহুাাঁহাবদ্য়র্রই মুয়খ 

বহুবববাহপ্রথার ভূয়সী ব ো এবং স্ৌ ীয় যর উপর বেক্কার োমরা শত বহুবার ুনব য়াবছ। 

ত বহুয়ব সে ত বহুাাঁহারা স্  এত বহু বববাহ ্য়র , সস স্বত বহুন্ত্র ্থা। এমত বহু সচার স্হই  াই সে, 

বজজ্ঞাসা ্বরয়  চুবরয়্ অসৎ্ম্মগ বব য়া স্বী্ার ্বরয়ব  া—ব্ন্তু অসৎ্ম্মগ বব য়া 

স্বী্ার ্বরয়াও সস োবার চুবর ্য়র। ্ু ীয় রাও বহুবববাহ ব ে ীয় বব য়া স্বী্ার 

্বরয়াও বহুবববাহ ্য়র । ব্ন্তু সস োহা হউ্, বহুবববাহ সে ্ুপ্রথা, ত বহুবদ্বআয়য় বাঙ্গা ীর 

মবত বহু্য সবন্য়ন্ধ োমায়দ্র স্া  সংশয়  াই। 

  

————-  

*বহুবববাহ রবহত বহু হওয়া উবচত বহু ব্  া এত বহুবদ্বআয়্ ববচার। বদ্বত বহুীয় পুস্ত্। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র 

ববদ্যাসার্র প্রণীতীত বহু। ্ব ্াত বহুা, শ্রীপীত বহুাবন্র বয়োপােযায় দ্বারা সংস্কৃত বহু েয়ন্ত্র মুবিত বহু। 

————-  
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এই ঐ্মত বহুয সে ববদ্যাসার্র মহাশয়য়র ্ৃত বহু বহুবববাহববআয়্ প্রথম পুস্ত্ প্রচায়রর 

পর হইয়ায়ছ, এমত বহু  য়হ। অয় ্ বদ্  হইয়ত বহুই ইহা সংস্থাবপত বহু হইয়া োবসয়ত বহুয়ছ। ইহা 

সদ্য়শর ময়েয সুবশষণো প্রচার বা ইউয়রাপীয়  ীবত বহুর প্রচার বা সাোরণীত উন্নবত বহুর ফ । ত বহুথাবপ 

ত বহুাাঁহার প্রথম পুস্তয়্র জ য োমরা ববদ্যাসার্র মহাশয়য়র ব ্ট ্ৃত বহুজ্ঞ। োহা ব্ছু 

সদ্বভপ্রায়য় অ ুবিত বহু, ত বহুাহা সাথগ্ হউ্ বা ব রথগ্ হউ্, প্রয়য়াজ বববশষ্ট হউ্ বা 

ব ষ্প্রয়য়াজ ীয় হউ্, ত বহুাহাই প্রশংস ীয় এবং ্ৃত বহুজ্ঞত বহুার স্থ । ববয়শআ বহুবববাহ সবন্য়ন্ধ 

স ায়্র মত বহু োহাই হউ্, বহুবববাহপ্রথা সদ্শ হইয়ত বহু এয়্বায়র উবচ্ছন্ন হয়  াই। ত বহুয়ব 

বহুবববাহ এ সদ্য়শ েত বহুদূ্র প্রব  বব য়া ববদ্যাসার্র প্রবত বহুপন্ন ্বরবার সচষ্টা ্বরয়ায়ছ , 

বাস্তবব্ ত বহুত বহুটা প্রব   য়হ। োমাবদ্য়র্র স্মরণীত হয়, হুর্ ী সজ ায় েত বহুগুব   

বহুবববাহপরায়ণীত ব্রাহ্মণীত োয়ছ , ববদ্যাসার্র প্রথম পুস্তয়্ ত বহুাাঁহাবদ্য়র্র ত বহুাব ্া বদ্য়ায়ছ । 

অয় য়্র মুয়খ ুনব য়াবছ সে, ত বহুাব ্াবট প্রমাদ্শূ য  য়হ। স্হ স্হ বয়   সে, মৃত বহু বযবক্তর 

 াম সবন্নয়বশ দ্বারা ত বহুাব ্াবট স্ফীত বহু হইয়ায়ছ। োমরা স্বয়ং সে দুই এ্বটর ্ থা সববয়শআ 

জাব , ত বহুাহা ত বহুাব ্ার সয়ঙ্গ বময়   াই। োহা হউ্, ববদ্যাসার্র মহাশয়য়র খযাবত বহুর 

অ ুয়রায়ে োমরা সসই ত বহুাব ্াবট েথাথগ বব য়া গ্রহণীত ্বর াম। ত বহুাহা ্বরয় ও হুর্ব  

সজ ার সমুদ্ায় স ায়্র ময়েয ্ য়জ  বহুবববাহপরায়ণীত পাওয়া োয়? এই বাঙ্গা ায় এ্ 

স্াবট োশী  ষণে বহেু বাস ্য়র; ইহার ময়েয োিার শত বহু বযবক্তও সে অবেয়বদ্ পরায়ণীত 

 য়হ, ইহা ব বিত বহু ব া োইয়ত বহু পায়র। অথগাৎ দ্শ সহস্র বহেুর ময়েয এ্জ ও 

অবেয়বদ্ পরায়ণীত ব্  া সয়েহ। এই অল্পসংখয্বদ্য়র্র সংখযাও সে বদ্  বদ্  

্বময়ত বহুয়ছ, স্বত বহুঃই ্বময়ত বহুয়ছ, ত বহুাহাও স্য়  জায়  । ্াহারও স্া  উয়দ্যার্ ্বরয়ত বহু 

হইয়ত বহুয়ছ  া—স্া  রাজবযবস্থার োবশয্ হইয়ত বহুয়ছ  া—স্া  পবিয়ত বহুর বযবস্থার োবশয্ 

হইয়ত বহুয়ছ  া, োপ া হইয়ত বহুই ্বময়ত বহুয়ছ। ইহা সদ্বখয়া অয় য়্ই ভরসা ্য়র  সে, এই 

্ুপ্রথার োহা ব্ছু অববশষ্ট োয়ছ, ত বহুাহা োপ া হইয়ত বহুই ্বময়ব। এমত বহু অবস্থায় 

বহুবববাহূপপ রাষণেসবয়ের জ য ববদ্যাসার্র মহাশয়য়র  যায় মহারথীয়্ েৃত বহুাস্ত্র সদ্বখয়া 

অয় য়্রই ডন ্ ুইয়সাট য়্ ময়  পবিয়ব। 
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ব্ন্তু সস রাষণেস বেয, ত বহুাহায়ত বহু সয়েহ  াই মুমূআুগ হইয় ও বেয। োমরা সদ্বখয়াবছ, 

এ্ এ্ জ  বীরপুদ্আ, মৃত বহু সপগ বা মৃত বহু ্ ুক্কুর সদ্বখয় ই ত বহুাহার উপর দুই এ্ ঘা  াবি 

মাবরয়া ো ; ব্ জাব , েবদ্ ভা  ্বরয়া  া মবরয়া থায়্। োমাবদ্য়র্র ববয়বচ ায় ইাঁহারা 

বি সাবো  এবং পয়রাপ্ারী। বেব  এই মুমূআুগ রাষণেয়সর মৃতু বহুয্ায়  দুই এ্ ঘা  াবি 

মাবরয়া োইয়ত বহু পাবরয়ব , বত বহুব  ইহয় ায়্ পূজয এবং পরয় ায়্ সদ্গবত বহু প্রাপ্ত হইয়ব  

সয়েহ  াই। 

ব্ন্তু এ্টা ্থায় এ্টু সর্া য়োর্ সবাে হয়। োমরা স্বী্ার ্বর াম, বহুবববাহ 

এ সদ্য়শ বি চব ত বহু—োপামর সাোরণীত স্য় ই বহুপত্নী্। বজজ্ঞাসয এই, এ প্রথা ব্ 

প্র্ায়র ব বাবরত বহু হওয়া সম্ভব? ববদ্যাসার্র মহাশয় সে স্  উপায় অব বন্  ্বরয়ত বহু 

ইচু্ছ্, বহুবববায়হর অশাস্ত্রীয়ত বহুা প্রমাণীত ্রা ত বহুাহার এ্বট প্রো । বাস্তবব্ এই প্রথা 

শাস্ত্রববদ্দ্ধ ব্  া, ত বহুাহা োমরা বব য়ত বহু পাবর  া; স্   া, পূর্ব্গজন্মাবর্জ্গত বহু পুণীতযবয়  

েম্মগশাস্ত্র সবন্য়ন্ধ োমরা সঘারত বহুর মূখগ। সদ্খা োইয়ত বহুয়ছ সে, এ ববআয়য় মত বহুয়ভদ্ োয়ছ। ত বহুয়ব 

ববদ্যাসার্র মহাশয়য়র উদ্যম, পুস্তয়্র ো্ার, এবং স্মৃবত বহুশায়স্ত্রাদৃ্ধত বহু বচয় র োিবন্র 

সদ্বখয়া োমরা ত বহুাাঁহার পষণে অব বন্  ্বরয়ত বহু প্রস্তুত বহু োবছ। ময়  ্দ্ , সদ্শুনদ্ধ স া্ 

স্য় ই স্বী্ার ্ বর  সে, বহুবববাহ প্রাচী  বহেুশাস্ত্র-ববদ্দ্ধ। ত বহুাহায়ত বহু ব্ বহুবববাহ প্রথা 

ব বাবরত বহু হইয়ব? োমরা সস ববআয়য় ববয়শআ সংশয়াবববশষ্ট। বঙ্গীয় বহেুসমায়জ সে স্  

সামাবজ্ প্রথা প্রচব ত বহু োয়ছ, ত বহুাহা স্ ই শাস্ত্রসম্মত বহু বব য়া প্রচব ত বহু এমত বহু  য়হ। সস 

সমাজময়েয েম্মগশাস্ত্রায়পষণো স া্াচার প্রব । োহা স া্াচারসম্মত বহু, ত বহুাহা শাস্ত্রববদ্দ্ধ 

হইয় ও প্রচব ত বহু; োহা স া্াচারববদ্দ্ধ, ত বহুাহা শাস্ত্রসম্মত বহু হইয়  প্রচব ত বহু হইয়ব  া। 

ববদ্যাসার্র মহাশয় পূয়র্ব্গ এ্বার ববেবাবববায়হর শাস্ত্রীয়ত বহুা প্রমাণীত ্বরয়ায়ছ ; 

প্রমাণীতসবন্য়ন্ধ ্ৃত বহু্ােগযও হইয়ায়ছ ; অয় য়্ই ত বহুাাঁহার মত বহুাব বন্ী; ব্ন্তু ্য় জ  

সস্বচ্ছাপূর্ব্গ্ ববেবাবববায়হর শাস্ত্রীয়ত বহুা বা অ ুয়িয়ত বহুা অ ুভূত বহু ্বরয়া োপ  পবরবারস্থা 

ববেবাবদ্য়র্র পু র্ব্গার বববাহ বদ্য়ায়ছ ? স্া  এ্জ  ববয়শআ শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রীয় অ ুিায়  

প্রবৃত ব্রাহ্মণীত  ইয়া বসু । এবং ত বহুৎসয়ঙ্গ মন্বাবদ্ স্মৃবত বহুশাস্ত্রববআয়্ গ্রন্থ  ইয়া এ্ এ্বট 

বচ  েবরয়া ত বহুাাঁহার োচার বযবহায়রর সবহত বহু বম াইয়া  উ । ্য়বট বচয় র সয়ঙ্গ ত বহুাাঁহার 
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্ৃত বহুা ুিা  বমব য়ব? শাস্ত্রজ্ঞ মায়ত্রই বব য়ব , অবত বহু অল্প। েবদ্ শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রীয় অ ুিায়  

প্রবৃত ব্রাহ্মণীতবদ্য়র্র এই দ্শা, ত বহুয়ব োপামর সাোরয়ণীতর ্থায় োর ্াজ ব্? বাস্তবব্ 

মা বাবদ্েম্মগশায়স্ত্রাক্ত বববেস্য় র সমূ্পণীতগ চ  , স্া  সমাজময়েয সম্ভব  য়হ। ্বস্মন 

্ায়  স্া  সমায়জ, ঐ স্  বববে সমূ্পণীতগূপয়প প্রচব ত বহু বছ  ব্  া সয়েহ। স্  

বববেগুব  চব বার  য়হ। অয় ্গুব  অসােয। অয় ্গুব  সােয হইয় ও ম ুয়আযর এত বহুদূ্র 

সেশ্র সে, ত বহুাহা স্বত বহুঃই পবরত বহুযক্ত হয়। অয় ্গুব  পরস্পরববয়রােী। এই বববেগুব  

সমযক্ প্রচব ত বহু রাখা েবদ্ স্া  সমায়জর অদৃ্য়ষ্ট ্খ  ঘবটয়া থায়্ বা ্খ  ঘয়ট, ত বহুয়ব 

সস সমায়জর অদৃ্ষ্ট বি মে সয়েহ  াই | অয় য়্রই ববশ্বাস োয়ছ, প্রাচী  ভারয়ত বহু এই 

েমগশাস্ত্র সমূ্পণীতগূপয়প প্রচব ত বহু বছ , স্ব  এখ ই ্া মাহায়যয  ুপ্ত হইয়ত বহুয়ছ। োাঁহারা 

এূপপ ববয়বচ া ্য়র , ত বহুাাঁহায়দ্র সবহত বহু োমরা ববচায়র প্রবৃত হইব  া। ব্ন্তু ইহা স্বী্ার 

্বর সে, পূর্ব্গ্ায়  ভারত বহুবয়আগ এই স্  বববে ্ত বহু্ দূ্র প্রচব ত বহু বছ , এখ ও ্ত বহু্ 

দূ্র প্রচব ত বহু োয়ছ। প্রচব ত বহু বছ , এবং প্রচব ত বহু োয়ছ বব য়াই ভারত বহুবয়আগর এ অয়োর্বত বহু। 

োাঁহারা েম্মগশাস্ত্রবযবসায়ী, ত বহুাাঁহাবদ্র্য়্ এ ্থা ব া বৃথা। ব্ন্তু অয় ্ বহেু োমাবদ্য়র্র 

্থার অ ুয়মাদ্  ্বরয়ব , ভরসা োয়ছ। োমরা বহেুেম্মগববয়রােী  বহ; বহেুেম্মগ পবরুনদ্ধ 

হইয়া প্রচব ত বহু থায়্, ইহাই োমায়দ্র ্াম া। ত বহুাই বব য়া োহা ব্ছু েম্মগশাস্ত্র বব য়া 

পবরবচত বহু, ত বহুাহাই সে বহেুেয়ম্মগর প্র্ৃত বহু অংশ, এবং সমায়জর মঙ্গ ্ার্, এ ্ থা োমরা 

স্বী্ার ্বরয়ত বহু পাবর  া | 

  

োমরা ববদ্যাসার্র মহাশয়য়র উয়েশয সমূ্পণীতগ বুবিয়ত বহু পাবরয়াবছ ব্  া, বব য়ত বহু পাবর 

 া। েদৃ্চ্ছাপ্রবৃত বহুবববাহ শাস্ত্রব বআদ্ধ, সসই ্ারয়ণীতই বহুবববাহ হইয়ত বহু ব বৃত হইয়ত বহু 

বব য়  এ্বট সদ্াআ ঘয়ট। বহুবববাহপরায়ণীত পয়ষণেরা বব য়ত বহু পায়র , “েবদ্ োপব  

োমায়দ্র শাস্ত্রা ুসায়র ্ােগয ্বরয়ত বহু বয়  , ত বহুয়ব োমরা সম্মত বহু োবছ। ব্ন্তু েবদ্ শাস্ত্র 

মাব য়ত বহু হয়, ত বহুয়ব োপ ার ইচ্ছামত বহু, ত বহুাহার এ্বট বববে গ্রহণীত ্রা, অপরগুব  ত বহুযার্ 

্রা োইয়ত বহু পায়র  া। োপব  ্ত বহু্গুব   বচ  উদৃ্ধত বহু ্বরয়া বব য়ত বহুয়ছ , এই এই 

বচ া ুসায়র সত বহুামরা েদৃ্চ্ছাক্রয়ম বহুবববাহ ্ বরয়ত বহু পাবরয়ব  া। ভা , োমরা ত বহুাহা ্ বরব 

 া। ব্ন্তু সসই সসই বববেয়ত বহু সে সে অবস্থায় অবেয়বদ্য় র অ ুমবত বহু োয়ছ, োমরা এই দুই 
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স্াবট বহেু স্য় ই সসই সসই ববো া ুসায়র প্রয়য়াজ মত বহু অবেয়বদ্য়  প্রবৃত হইব—স্  

 া, স্য় রই শাস্ত্রা ুমত বহু োচরণীত ্রা ্তগবয। োমরা েত বহু ব্রাহ্মণীত োবছ—রাঢ়ীয়, বববদ্্, 

বায়রন্দ্র, ্া য্ুব্জ প্রভৃবত বহু—স্য় ই অয়গ্র সবণীতগা বববাহ ্বরয়া ্ামত বহুঃ ষণেবত্রয়্ যা, 

ববশয্ যা এবং শূি্ যা বববাহ ্বরব। োমাবদ্য়র্র ময়েয েখ ই ্াহারও স্ত্রী স্বামীর 

সয়ঙ্গ বচসা ্বরয়া বায়পর বািী োইয়ব, োমরা ত বহুখ ই বববায়হর উয়েশয অবসদ্ধ বব য়া 

সছাট জাবত বহুর সময়য় খুাঁবজব। র্ৃবহণীতী েখ  ির্িা ্বরয়ায়ছ , ত বহুখ  রায়র্র মাথায় সম্মবত বহু 

বদ্য়ব , সয়েহ  াই। এই দুই স্াবট বাঙ্গা ীর ময়েয োহার স্ত্রী বন্ধযা,* সসই োর এ্বট 

বববাহ ্দ্্—োহারই স্ত্রী মৃত বহুপ্রজা, সসই োর এ্বট বববাহ ্দ্্—সে হত বহুভাবর্ ীয়্ 

ববোত বহুা বয়আগ বয়আগ ম ঃপীিা বদ্য়া থায়্ , স্বামীও ত বহুাহার মম্মগাবি্ পীিার ববো  ্দ্ ; 

স্   া, ইহা শাস্ত্রসম্মত বহু। ত বহুবিন্ন োহার ্ যা বভন্ন পুত্র জয়ন্ম  াই, এই দুই স্াবট বহেুর 

ময়েয এমত বহু েত বহু স া্ োয়ছ, স্য় ই োর এ্ এ্ দ্ারপবরগ্রহ ্দ্ । োমাবদ্য়র্র 

এম  ভরসা োয়ছ সে, এই স্  ্ারয়ণীত বহেুর্ণীত শাস্ত্রা ুসায়র অবেয়বদ্য়  প্রবৃত হইয় , 

এখ  সেখায়  এ্জ  ্ু ী  ব্রাহ্মণীত বহুবববাহপরায়ণীত, সসখায়  সহস্র সহস্র ্ু ী , 

অ্ু ী , ব্রাহ্মণীত, শূি, বহু পত্নী  ইয়া সুয়খ স্বচ্ছয়ে শাস্ত্রা ুসায়র সংসারেম্মগ ্বরয়ত বহু 

থাব্য়ব ।” 

ব্ন্তু এখ ও শায়স্ত্রর মবহমা সশআ হয়  াই। েমগশায়স্ত্রর প্রো  বববের উয় খ ্বরয়ত বহু 

বাব্ োয়ছ। “সদ্যস্ত্ববপ্রয়বাবদ্ ী!”—ভােগযা অবপ্রয়বাবদ্ ী হইয় , সদ্যই অবেয়বদ্  

্বরয়ব! োমাবদ্য়র্র ববয়শআ অ ুয়রাে সে, োাঁহার োাঁহার ভােগযা অবপ্রয়বাবদ্ ী, ত বহুাাঁহারা 

বহেুশায়স্ত্রর সর্ৌরববদ্ধগ াথগ সদ্যই পু র্ব্গার বববাহ ্দ্ । স্ত্রীয় া্ স্বভাবত বহুঃ মুখরা, 

বদ্বত বহুীয়া ভােগযাও অবপ্রয়বাবদ্ ী হইয়  হইয়ত বহু পায়র,—ত বহুাহা হইয়  োবার তৃ বহুত বহুীয় বববাহ 

্বরয়ব ; তৃ বহুত বহুীয়াও েবদ্ অবপ্রয়বাবদ্ ী হয় (বাঙ্গা ীর সময়য়র মুখ ভা   য়হ,, ত বহুয়ব োবার 

বববাহ ্বরয়ব —এূপপ “স া্বহবত বহুআী ব রীহ শাস্ত্র্ারবদ্য়র্র”# অ ু্ম্পায় োপ ারা 

অ ি র্ৃবহণীতীয়শ্রণীতীয়ত বহু পুরী সশাবভত বহুা ্বরয়ত বহু পাবরয়ব । এম  বাঙ্গা ীই  াই, োহায়্ 

এ্বদ্   া এ্বদ্  স্ত্রীর ্ায়ছ “মুখিাম টা” খাইয়ত বহু  া হয়। অত বহুএব োমাবদ্য়র্র 

েম্মগশায়স্ত্রর অ ি মবহমার গুয়ণীত স্য় ই অ িসংখয্ র্ৃবহণীতী্তৃগ্ পবরয়ববষ্টত বহু হইয়া 
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জীব োত্রা ব র্ব্গাহ ্বরয়ত বহু পাবরয়ব। োাঁহারই স্ত্রী,   োর সবহত বহু বচসা ্বরয়া োবসয়া 

স্বামীর উপর ত বহুর্জ্গ  র্র্জ্গ  ্বরয়ব , বত বহুব ই ত বহুৎষণেণীতাৎ অ য বববাহ ্বরয়ত বহু পাবরয়ব । 

োাঁহারই স্ত্রী, োর ত বহুার অয়ঙ্গ  ূত বহু  অ ঙ্কার সদ্বখয়া োবসয়া স্বামীয়্ বব য়ব , “সত বহুামার 

হায়ত বহু পবিয়া োমার স্া  সুখ হই   া”, বত বহুব  ত বহুৎষণেণীতাৎ সসই রাত্র ঘট্ ডা্াইয়া সবন্ন্ধ 

বস্থর ্ বরয়া সদ্যই অ য দ্ার গ্রহণীত ্বরয়ব । োাঁহার স্ত্রী, স্বামীর মুয়খ স্ব্ৃত বহু পায়্র ব ো 

ুনব য়া বব য়ব , “ব্ছুয়ত বহুই সত বহুামার ম  সোর্াইয়ত বহু পাবর াম  া—োমার মরণীত হয় ত বহু 

বাাঁবচ”—বত বহুব  ত বহুখ ই সচব র ্ াপি পবরয়া, সসা ার সটাপর মাথায় বদ্য়া, প্রবত বহুবাসীর দ্বায়র 

বর্য়া দ্াাঁিাইয়া বব য়ব , “মহাশয়, ্  যাদ্া  ্ দ্ ।” এত বহু বদ্য়  বাঙ্গা ীর ঘয়র জন্মগ্রহণীত 

্রা সাথগ্ হই ,-অমূ যে  স্ত্রীরত্ন পেগযাপ্ত পবরমায়ণীত  াভ ্রা োইয়ত বহু পাবরয়ব। 

বঙ্গসুেরীর্ণীত সবাে হয় েম্মগশাস্ত্রপ্রচায়রর এই  য়বাদ্যম সদ্বখয়া ত বহুত বহু সন্তুষ্ট হইয়ব   া। 

ব্ন্তু ত বহুাাঁহাবদ্য়র্র শাসয় র সে এ্টা সদুপায় হইয়ত বহু পাবরয়ব, ইহায়ত বহু োমরা বি সুখী। 

োমায়দ্র এমত বহু ভরসা হইয়ায়ছ সে, অয় ্ ভিয় া্ ব খুাঁত বহু মুক্তা খুাঁবজয়া সবিাইবার 

দ্ায় হইয়ত বহু ব ষৃ্কবত বহু পাইয়ব —স্   া,  থ ািা বদ্বার বদ্  ্া  সর্ । ববেুমুখী সঘাআ, 

সসৌদ্াবম ী বমত্র, ্াবম ী র্াঙু্গ ী প্রভৃবত বহু সদ্য়শর শ্রীবৃবদ্ধর পত বহুা্াবাবহ ীর্ণীত, সবাে হয় 

পত বহুা্া সফব য়া বদ্য়া, বফয়র বাঙ্গা ীর সময়য় সাবজয়া, স্বামীর শ্রীচরণীত মাত্র ভরসা ময়  

্বরয়া, ববববয়া া চা  খাট ্বরয়া োব য়ব । ্া ভুজবঙ্গ ী ্ু ্াবম ীর্ণীত এখ  হইয়ত বহু 

মুয়খর ববআ হৃদ্য়য়  ু্াইয়া, স্ব  ্টাষণে-ববআয়্ সংসারজয়য়র এ্মাত্র সবন্  

্বরয়ব । ত বহুাাঁহাবদ্য়র্র ময়  থায়্ সে , “সদ্যস্ত্ববপ্রয়বাবদ্ ী!”—ববদ্যাসার্র মহাশয়-

প্রণীতীত বহু বহুবববাহ ব বারণীতববআয়্ বদ্বত বহুীয় পুস্তয়্ এ বযবস্থা খুাঁবজয়া পাইয়াবছ। ববদ্যাসার্র 

মহাশয় বহুবববাহ ব বারণীত জ য এই পুস্ত্ ব বখয়াবছয়  , ব্ন্তু বাঙ্গা ীর অদৃ্ষ্ট সুপ্রসন্ন!—

োমাবদ্য়র্র পূর্ব্গজন্মাবর্জ্গত বহু পুণীতয অ ি! সসই পুস্তয়্াদৃ্ধত বহু েম্মগশায়স্ত্রর বয়  বাঙ্গা ী মায়ত্রই 

অসংখয বববাহ ্বরয়ত বহু পাবরয়ব । ববদ্যাসার্র মহাশয় সে শাস্ত্র্ারবদ্র্য়্ 

“স া্বহবত বহুআী” বব য়ায়ছ , ত বহুাহা সাথগ্ বয়ট। 

  

————-  
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*“বন্ধযাষ্টয়মহবেয়বদ্যায়ে দ্শয়ম তু বহু মৃত বহুপ্রজা। এ্াদ্য়শ স্ত্রীজ  ী সদ্যস্ত্ববপ্রয়াবাবদ্ ী 

||”-বহুবববাহ, বদ্বত বহুীয় পুস্ত্, ১৪৩ পৃ:। 

#বহুবববাহ, বদ্বত বহুীয় পুস্ত্, ২৫২ পৃ:। 

————-  

  

এূপপ শায়স্ত্রর সদ্াহাই বদ্য়া ব্ ফ ! এ শাস্ত্রা ুসায়র স া্য়্ ্ােগয ্বরয়ত বহু বব য়  

বহুবববাহ ব বারণীত হয়,  া বৃবদ্ধ হয়? 

ব্ন্তু সবাে হয়, শাস্ত্রাব বন্ পূর্ব্গ্ বহুবববাহ পবরত বহুযার্ ্বরয়ত বহু ব া ববদ্যাসার্র 

মহাশয়য়র প্র্ৃত বহু উয়েশয  য়হ। ববদ্যাসার্র মহাশয় এবং ত বহুাাঁহার সবহত বহু োাঁহারা 

এ্মত বহুাব বন্ী, ত বহুাাঁহায়দ্র মুখয উয়েশয এই সে, বহুবববাহ ব বারণীত জ য রাজবযবস্থা প্রচার 

হউ্। বদ্বত বহুীয় পুস্তয়্ সস ্থা ব্ছুই  াই, ব্ন্তু প্রথম পুস্তয়্ োয়ছ। সসই উয়েয়শয 

প্রবৃবতদ্ায়্স্বূপপ বহুবববায়হর অশাস্ত্রীয়ত বহুা প্রমাণীত ্বরবার জ য েত্ন ্বরয়ায়ছ ।  য়চৎ 

শায়স্ত্রর  ায়ম ভয় পাইয়া বহেু বহুবববাহ বা স্া  বচরপ্রচব ত বহু প্রথা হইয়ত বহু ব বৃত হইয়ব্, 

এমত বহু ভরসা ববদ্যাসার্র মহাশয় ্বরয়ব , সবাে হয়  া। ব্ন্তু রাজবযবস্থার পয়ষণে 

প্রবৃবতদ্ায়্ বব য়াও এ ববআয়য় েম্মগশায়স্ত্রর সাহােয অব বন্  ্রা োমাবদ্য়র্র উপেুক্ত 

সবাে হয়  া। এ ববআয়য় রাজবববে প্রণীতীত বহু ্বরয়ত বহু সর্য় , ত বহুাহা ব্ শাস্ত্রা ুমত বহু হওয়া 

োবশয্?  া শাস্ত্রববদ্দ্ধ হইয় ও ষণেবত বহু  াই? েবদ্ ত বহুাহা শাস্ত্রা ুমত বহু হওয়া োবশয্ হয়, 

ত বহুয়ব “সদ্যস্ত্ববপ্রয়বাবদ্ ী”, “ষণেত্রববট শূি্ যাস্তু* * * বববাহযাঃ ক্কবচয়দ্ব তু বহু” ্থাগুব ও 

বববেবদ্ধ ্বরয়ত বহু হইয়ব। োর েবদ্ ত বহুাহা শাস্ত্রববদ্দ্ধ হইয় ও চয় , ত বহুয়ব বহুবববায়হর 

অশাস্ত্রীয়ত বহুা প্রমাণীত ্বরয়ত বহু প্রয়াস পাওয়া, ব ষ্প্রয়য়াজয়  পবরশ্রম ্রা মাত্র। 

োর এ্বট ্থা এই সে, এ সদ্য়শ অয়দ্ধগ্ মুস মা । েবদ্ বহুবববাহ ব বারণীত জ য 

োই  হওয়া উবচত বহু হয়, ত বহুয়ব বহেু মুস মা  উভয় সবন্য়ন্ধই সস োই  হওয়া উবচত বহু। 

বহেুর পয়ষণে বহুবববাহ মে, মুস মায় র পয়ষণে ভা , এমত বহু  য়হ। ব্ন্তু বহুবববাহ 

বহেুশাস্ত্রববদ্দ্ধ বব য়া, মুস মায় র পয়ষণেও ত বহুাহা ব্ প্র্ায়র দ্িবববে দ্বারা ব বআদ্ধ হইয়ব? 

রাজবযবস্থাববোতৃ বহুর্ণীত ব্ প্র্ায়র বব য়ব  সে, “বহুবববাহ বহেুশাস্ত্রববদ্দ্ধ, অত বহুএব সে 

মুস মা  বহুবববাহ ্বরয়ব, ত বহুাহায়্ সাত বহু বৎসয়রর জ য ্ারাদ্দ্ধ হইয়ত বহু হইয়ব।” েবদ্ 
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ত বহুাহা  া বয়  , ত বহুয়ব অবশয বব য়ত বহু হইয়ব সে, “োমরা বি প্রজাবহবত বহুআী বযবস্থাপ্ বয়ট; 

প্রজার বহত বহুাথগ োমরা বহুবববাহ প্রথা উিাইব; ব্ন্তু োমরা অয়দ্ধগ্ প্রজাবদ্য়র্র মাত্র বহত বহু 

্বরব। বহেুবদ্য়র্র শাস্ত্র ভা , ত বহুাাঁহায়দ্র বযা্রয়ণীতর গুয়ণীত এ্ স্থায়  “ক্রময়শা বরা” ও 

“ক্রময়শাহবরা” উভয় পাি চব য়ত বহু পায়র, সুত বহুরাং ত বহুাহাবদ্য়র্রই বহত বহু ্ বরব | োমাবদ্য়র্র 

অববশষ্ট প্রজা ত বহুাহাবদ্য়র্র ভার্যয়দ্ায়আ মুস মা , ত বহুাহাবদ্য়র্র শাস্ত্রপ্রয়ণীততৃ বহুর্ণীত সুচতু বহুর  য়হ, 

োরবী ্ায়দ্া সহয়  সদ্ায়   া, ববয়শআ মুস মায় র ময়েয শ্রীেুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ববদ্যাসার্র 

মহাশয়য়র  যায় স্হ পবিত বহু  াই, অত বহুএব বাব্ অয়দ্ধগ্ প্রজার্য়ণীতর বহত বহু ্বরবার 

োবশয্ত বহুা  াই।” োমাবদ্য়র্র ষুণেি বুবদ্ধয়ত বহু সবাে হয় সে, বযবস্থাপ্ সমাজ এই বদ্বববে 

উবক্তর ময়েয স্া  উবক্তই  যায়সঙ্গত বহু ববয়বচ া ্বরয়ব   া। 

অত বহুএব োমাবদ্য়র্র সামা য ববয়বচ ায় েম্মগশায়স্ত্রর সদ্াহাই বদ্য়া স্া  বদ্য়্ স্া  

ফ   াই। ত বহুয়ব ইহা অবশয স্বী্ােগয সে, েবদ্ েম্মগশায়স্ত্র ববদ্যাসার্র মহাশয়য়র ববশ্বাস ও 

ভবক্ত থায়্, এবং েবদ্ বহুবববাহ সসই শাস্ত্রববদ্দ্ধ বব য়া ত বহুাাঁহার ববশ্বাস থায়্, ত বহুয়ব বত বহুব  

োযপষণেসমথগয়  অবে্ারী বয়ট, এবং ত বহুাহার পুস্ত্, এ্জ  সদ্ ুিাত বহুার সদ্ ুিায়  

প্রবৃবতর প্রমাণীতস্বূপপ স্য় র ব ্ট োদ্রণীতীয়। োর েবদ্ ববদ্যাসার্র মহাশয়য়র শায়স্ত্র 

ববশ্বাস ও ভবক্ত  া থায়্, ত বহুয়ব সসই শায়স্ত্রর সদ্াহাই সদ্ওয়া ্পটত বহুা মাত্র। বেব  বব য়ব  

সে, সদ্ ুিায় র অ ুয়রায়ে এইূপপ ্পটত বহুা প্রশংস ীয়, োমরা ত বহুাাঁহায়্ বব ব সে, 

সদ্ ুিায় র উয়েয়শযই হউ্ বা অসদ্ ুিায় র উয়েয়শযই হউ্, বেব  ্পটাচার ্য়র , 

ত বহুাাঁহায়্ ্পটাচারী বভন্ন োর ব্ছুই বব ব  া। োপ ার ষুণেোব বারণীতায়থগ সে চুবর ্য়র, 

সসও সেম  সচার, পরয়্ ববত বহুরণীতাথগ সে চুবর ্য়র, সসও সত বহুমব  সচার। বরং দ্াত বহুা সচায়রর 

অয়পষণো ষুণেোতু বহুর সচার মার্জ্গ ীয়; স্   া, সস ্ াত বহুরত বহুাবশত বহুঃ, এবং অ ঙ্ঘ্য প্রয়য়াজয় র 

বশীভূত বহু হইয়া চুবর ্ বরয়ায়ছ। সত বহুমব  সে বযবক্ত ্ াত বহুরত বহুাবশত বহুঃ এবং অ ঙ্ঘ্য প্রয়য়াজয় র 

বশীভূত বহু হইয়া চুবর ্বরয়ায়ছ। সত বহুমব  সে বযবক্ত োযরষণোথগ ্পটত বহুা ্য়র, ত বহুাহার 

অয়পষণো সে ব ষ্প্রয়য়াজয়  ্পটত বহুা ্য়র, সসই অবে্ত বহুর ব ে ীয়। বেব  এই পাপপূণীতগ, 

বমথযাপরায়ণীত ম ুআযজাবত বহুয়্ এমত বহু বশষণো সদ্  সে সদ্ ুিায় র জ য প্রত বহুারণীতা এবং 
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্পটাচারও অব বন্ ীয়, ত বহুাাঁহায়্ োমরা ম ুআযজাবত বহুর পরম শত্রু ববয়বচ া ্বর। বত বহুব  

্ুবশষণোর পরম গুদ্। 

  

োমরা এ ্থা ববদ্যাসার্র সবন্য়ন্ধ বব য়ত বহুবছ  া। োমরা এমত বহু বব য়ত বহুবছ  া সে, 

ববদ্যাসার্র মহাশয় েম্মগশায়স্ত্র স্বয়ং ববশ্বাসববহী  বা ভবক্তশূ য। বত বহুব  েম্মগশায়স্ত্রর প্রবত বহু 

র্দ্গদ্বচত হইয়া ত বহুৎপ্রচায়র প্রবৃত হইয়ায়ছ । োমরা ইহাও বব য়ত বহুবছ সে, ববদ্যাসার্র 

মহাশয়য়র  যায় উদ্ার চবরয়ত্র ্পটাচরণীত ্খ ই স্পশগ ্বরয়ত বহু পায়র  া—বত বহুব  স্বয়ং 

েম্মগশায়স্ত্র অববচব ত বহু ভবক্তবববশষ্ট সয়েহ  াই। স্ব  োমাবদ্য়র্র ্ পা য়দ্ায়আ বহুবববাহ 

ব বারয়ণীতর সদুপায় ব্, ত বহুৎসবন্য়ন্ধ বত বহুব  ব্ছু ভ্রাি। ইহার অবে্ োর ব্ছুই োমাবদ্য়র্র 

বব বার  াই। 

সে ্য়য়্বট ্থা ব া োমাবদ্য়র্র উয়েশয, ত বহুাহা সংয়ষণেয়প পু দ্ক্ত ্বরয়ত বহুবছ। 

১।  বহুবববাহ অবত বহু ্ুপ্রথা; বেব  ত বহুাহার ববয়রােী, বত বহুব ই োমাবদ্য়র্র ্ৃত বহুজ্ঞত বহুার 

ভাজ । 

২। বহুবববাহ এ সদ্য়শ স্বত বহুঃই ব বাবরত বহু হইয়া োবসয়ত বহুয়ছ; অল্প বদ্য়  এয়্বায়র  ুপ্ত 

হইবার সম্ভাব া; ত বহুর্জ্ য ববয়শআ োিবন্র োবশয্ সবাে হয়  া। সুবশষণোর ফয়  উহা 

অবশয  ুপ্ত হইয়ব। 

৩। এ ্থা েবদ্ও সত বহুয বব য়া স্বী্ার  া ্রা োয়, ত বহুয়ব ইহার অশাস্ত্রীয়ত বহুা প্রমাণীত 

্বরয়া স্া  ফ  ায়ভর ো্াঙ্ক্ষা ্রা োইয়ত বহু পায়র  া। 

৪। োমাবদ্য়র্র ববয়বচ ায় বহুবববাহ ব বারয়ণীতর জ য োইয় র প্রয়য়াজ   াই। ব্ন্তু 

েবদ্ প্রজার বহত বহুাথগ োইয় র োবশয্ত বহুা োয়ছ, ইহা বস্থর হয়, ত বহুয়ব েম্মগশায়স্ত্রর মুখ 

চাবহবার োবশয্  াই। 

উপসংহার ্ায়  োমরা ববদ্যাসার্র মহাশয়য়র ব ্ট ষণেমা প্রাথগ া ্বরয়ত বহুবছ। বত বহুব  

ববজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, সদ্শবহবত বহুআী, এবং সুয় খ্, ইহা োমরা ববস্মৃত বহু হই  াই। বঙ্গয়দ্শ ত বহুাাঁহার 

ব ্ট অয় ্ ঋয়ণীত বদ্ধ। এ ্থা েবদ্ োমরা ববস্মৃত বহু হই, ত বহুয়ব োমরা ্ৃত বহু্ন।। োমরা 

োহা ব বখয়াবছ, ত বহুাহা ্তগবযা ুয়রায়েই ব বখয়াবছ। বত বহুব  েবদ্ ্তগবযা ুয়রায়ে বহুবববায়হর 

ববচায়র প্রবৃত হইয়া থায়্ , ত বহুয়ব োমায়দ্র এ ্থা সহয়জ বুবিয়ব ।  
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