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Abstract
The Patriarchal society has always neglected women and made their second class. Here
even though women are compared to goddesses, they have not been equated with male
deities. The identity of women depends on men in the patriarchal society. As a result of the
renaissance, the discrimination of men and women in Western Civilization has been
reduced, but in the Indian constitution the rights of equality has been maintained, but the
patriarchal society has subjugated women on various tactics. Bankimchandra has
highlighted the disparity of men and women as the first Bengali through his literary works.
The actual improvement of the society is due to the progression of both men and women.
Nowadays, gender discrimination is more prevalent in rural India than in the city. At
present, women are being tortured in various fields. In this article, we will analyze the
position of women in the present society as well as the concerns of men and women in
Bankimchandra.

Keyword: Patriarchal,
Improvement, Tortured.

Neglected,

Renaissance,

Discrimination,

Disparity,

াঙ্কত্য ম্রাট বঙ্কিমচে চন্দ্রটাপাধ্যায় ঙ্কছন্দ্রন বহুমুখী প্রঙ্কত্ভার ঙ্কধ্কারী। ঙ্কত্ঙ্কন ত্াাঁর াঙ্কত্য রচনার মধ্য ঙ্কদন্দ্রয়
মান্দ্রজর ঙ্কবঙ্কভন্ন ঙ্কদন্দ্রকর ঙ্কচত্র ত্ুন্দ্র ধ্ন্দ্ররন্দ্রছন। বঙ্কিমচে মান্দ্রজর ঙ্কবঙ্কভন্ন পেন্দ্রত্র পযমন জাঙ্কত্গত্ াময,
র্থননঙ্কত্কগত্ াময, ধ্মথীয়গত্ াময, নারী-পুরুন্দ্র াময আত্যাঙ্কদ পদখন্দ্রত্ পপন্দ্রয়ঙ্কছন্দ্রন। প্রকৃঙ্কত্গত্ পয াময
ত্া দূর করা কঙ্কিন বা ম্ভব নয় ঙ্ককন্তু মানুন্দ্রর ঙ্কনয়মনীঙ্কত্র দ্বারা তত্ঙ্কর পয কৃঙ্কত্রম াময পঙ্কট মানুন্দ্রর ঙ্কদচ্ছা,
অন্তঙ্করক প্রন্দ্রচষ্টা, পযৌর্ প্রয়া দ্বারা বলযআ দূর করা যায়। মূত্ াময প্রবন্দ্রের পঞ্চম পঙ্করন্দ্রচ্ছন্দ্রদ বঙ্কিমচে নারী
পুরুন্দ্রর াময ঙ্কবয় ত্ুন্দ্র ধ্ন্দ্ররন্দ্রছন । এন্দ্রেন্দ্রত্র পঙ্কিঙ্কম দালথঙ্কনক জন স্টুয়াটথ ঙ্কমন্দ্রর কাছ পর্ন্দ্রক ঙ্কত্ঙ্কন ত্াঙ্কিক
নুন্দ্রপ্ররনা পপন্দ্রয়ন্দ্রছন। ঙ্ককন্তু জন স্টুয়াটথ ঙ্কমন্দ্রক েভান্দ্রব ঙ্কত্ঙ্কন গ্রন কন্দ্ররন ঙ্কন। ান্দ্রমযর ধ্ারনাঙ্কট মূত্ পঙ্কিমী ও
অধ্ুনীকত্ার দান ন্দ্রও ান্দ্রমযর বাস্তবত্া ঙ্ককন্তু াবথজনীন। অধ্ুঙ্কনকত্ার অন্দ্রগ মানু ামযন্দ্রক তদবঙ্কবধ্ান বন্দ্র
স্বাভাঙ্কবক ভান্দ্রব পমন্দ্রন ঙ্কনত্ ঙ্ককন্তু নবজাগরন্দ্রের ফন্দ্র মানু ঙ্কবজ্ঞান ও যুঙ্কিবান্দ্রদর দ্বারা ামযন্দ্রক ঙ্কবচার কন্দ্ররন্দ্রছন ।
১৮৬৯ ান্দ্র জন স্টুয়াটথ ঙ্কম ও ত্াাঁর স্ত্রী যাঙ্করন্দ্রয়ট পটন্দ্ররর পযৌর্ ঈন্দ্রদযান্দ্রগ ‘The Subjection of Women’
প্রবন্দ্রে আঈন্দ্ররান্দ্রপ ঙ্কপত্ৃত্াঙ্কিক মান্দ্রজর ঙ্কবরুন্দ্রে নারী মুঙ্কি অন্দ্রদান্দ্রনর কর্া বন্দ্রন্দ্রছন। াময বন্দ্রত্ জভান্দ্রব
মান পবাঝায়। ঙ্ককন্তু াধ্ারনত্ প্রন্দ্রত্যক মানুন্দ্রর মান ঙ্কধ্কারম্পন্নন্দ্রকআ বঙ্কিমচে াময বন্দ্রন্দ্রছন। ত্াআ
বন্দ্রন্দ্রছন ‚মনুন্দ্রয মনুন্দ্রয মানাঙ্কধ্কারঙ্কবঙ্কলষ্ট। স্ত্রীগেও মনুযজাঙ্কত্, ত্এব স্ত্রীগেও পুরুন্দ্রর ত্ুয ঙ্কধ্কারলাঙ্কনী।
পয পয কান্দ্রযথয পুরুন্দ্রর ঙ্কধ্কার অন্দ্রছ, স্ত্রীগন্দ্রেরও পআ পআ কান্দ্রযথয ঙ্কধ্কার র্াকা নযায়ঙ্গত্।”১ এন্দ্রেন্দ্রত্র ঙ্কবন্দ্রল
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কন্দ্রর স্ত্রী-পুরুন্দ্রর পয ঙ্কধ্কারগত্ াময ত্া ঙ্কত্ঙ্কন ঙ্কবন্দ্রল দৃঙ্কষ্টপাত্ কন্দ্ররন্দ্রছন। তজঙ্কবক কারন্দ্রন পুরু নারীর ত্ুনায়
তদঙ্কক লঙ্কিন্দ্রত্ ববান। নারী পুরুন্দ্রর স্বভাবগত্ তবময র্াকন্দ্রত্ পান্দ্রর ঙ্ককন্তু ঙ্কধ্কারগত্ তবমযন্দ্রক পকান মন্দ্রত্আ
মর্থন বঙ্কিমচে কন্দ্ররন ঙ্কন। বঙ্কিমচে বন্দ্রন্দ্রছন “পদখ, স্ত্রীপুরুন্দ্র পযরূপ স্বভাবগত্ তবময , আংন্দ্ররজ বাঙ্গাঙ্কন্দ্রত্ও
পআরুপ। আংন্দ্ররজ ববান, বাঙ্গাঙ্ক দুর্ব্থ; আংন্দ্ররজ াী, বাঙ্গাঙ্ক ঙ্কভরু; আংন্দ্ররজ পেলঙ্কষ্ণু, বাঙ্গাঙ্ক পকাম;
আত্যাঙ্কদ আত্যাঙ্কদ। যঙ্কদ এআ ক প্রকৃঙ্কত্গত্ তবময পত্ু ঙ্কধ্কারনবময নযাযয আত্, ত্ন্দ্রব অমরা আংন্দ্ররজ বাঙ্গাঙ্ক
মন্দ্রধ্য ামানয ঙ্কধ্কারনবময পদঙ্কখয়া এত্ চীৎকার কঙ্কর পকন? যঙ্কদ স্ত্রী দাঙ্ক, পুরু প্রভু, আাআ ঙ্কবচারঙ্গত্ য়,
ত্ন্দ্রব বাঙ্গাঙ্ক দা, আংন্দ্ররজ প্রভু, এঙ্কটও ঙ্কবচারঙ্গত্ আন্দ্রব।”২ মামঙ্কয়ক ভারত্ীয় মান্দ্রজ নারীর মযথাদার বাস্তব
মযা ঙ্কছ ত্া ঙ্কত্ঙ্কন ঈপঙ্কি কন্দ্ররঙ্কছন্দ্রন। মনু বন্দ্রন্দ্রছন ‚বান্দ্রয ঙ্কপত্ুবথন্দ্রল ঙ্কত্ন্দ্রেৎ পাঙ্কেগ্রায পযৌবন্দ্রন। পুত্রাোং
ভত্থঙ্কর পপ্রন্দ্রত্ ন ভন্দ্রজৎ স্ত্রী স্বত্িত্াম।”৩ স্ত্রীন্দ্রাক বাযকান্দ্র ঙ্কপত্ার ধ্ীন্দ্রন, পযৌবনকান্দ্র পাঙ্কেগ্রীত্ার র্থাৎ স্বামীর
ধ্ীন্দ্রন, এবং স্বামীর মৃত্ুয ন্দ্র পুত্রন্দ্রদর ধ্ীন্দ্রন র্াকন্দ্রব। ঙ্ককন্তু পকান বস্থান্দ্রত্আ স্ত্রীন্দ্রাক স্বাধ্ীনত্া পান্দ্রব না। এখান্দ্রন
নারী পুরুন্দ্রর ওপর ঙ্কনভথরলী। পুরু নারীন্দ্রক পভাগয পেয পভন্দ্রব র্ান্দ্রকন।
ত্ৎকাীন ভারত্ীয় মান্দ্রজ নারীর বন্দ্রঙ্কত্ ঙ্কদক েয করা যায়। বঙ্কিমচে নুভব কন্দ্ররন পৃঙ্কর্বীর প্রন্দ্রত্যক
মান্দ্রজ মূত্ পুরুত্ি ধ্ারা বজায় অন্দ্রছ । ঙ্কপত্ৃত্াঙ্কিক মাজপঙ্কত্রা বাযঙ্কববা, বহুঙ্কববা, নারীন্দ্রদর ধ্মথীয় ঙ্কলো,
নারীন্দ্রক ঘন্দ্ররর মন্দ্রধ্য অবে রাখা, নারীর ধ্মথীয় অচার রীঙ্কত্নীঙ্কত্ পান করা পছদ করন্দ্রত্ন। অবার নযঙ্কদন্দ্রক ত্াাঁরা
পমন্দ্রয়ন্দ্রদর ঙ্কবদযান্দ্রয় ঙ্কলো, কন্দ্রজ ঙ্কলো, বাআন্দ্ররর জগন্দ্রত্ ঙ্কবচরে করা, চাকঙ্কর করা, পরপুরুন্দ্রর ামন্দ্রন অা বা
পদখা আত্যাঙ্কদ পছদ করন্দ্রত্ন না। নারী ও পুরুন্দ্রক ঙ্কনন্দ্রয়আ মাজ। মান্দ্রজর গ্রগঙ্কত্র জনয নারী পুরুন্দ্রর ঈভন্দ্রয়র
ঈন্নঙ্কত্ প্রন্দ্রয়াজন। ঙ্কধ্কারগত্ নারী-পুরুন্দ্র পয তবময পঙ্কট প্রকৃঙ্কত্গত্ নয়, যা অন্দ্রছ ত্া ামাঙ্কজক ঙ্কনয়ন্দ্রমর পদান্দ্রর
জন্দ্রনয। এআ ক ামাঙ্কজক ঙ্কনয়ন্দ্রমর ংন্দ্রলাধ্ন  ামযনীঙ্কত্র ঈন্দ্রদ্দলয। ত্াআ ঙ্কত্ঙ্কন বন্দ্রন্দ্রছন ‚স্ত্রীগে ক
পদন্দ্রলআ পুরুন্দ্রর দাী। পয পদন্দ্রল স্ত্রীগেন্দ্রক ঙ্কপঞ্জরাবে কঙ্করয়া না রান্দ্রখ, প পদন্দ্রলও স্ত্রীগেন্দ্রক পুরুন্দ্রর ঈপর ঙ্কনভথর
কঙ্করন্দ্রত্ য়, এবং র্ব্থপ্রকান্দ্রর অজ্ঞানুবর্ত্থী আয়া মন পযাগাআয়া র্াঙ্ককন্দ্রত্ য়।”৪ ত্ন্দ্রব ভারন্দ্রত্ এর প্রবনত্া ন্দ্রনকাংল
পবঙ্কল ত্া ঙ্কত্ঙ্কন েয কন্দ্ররন্দ্রছন। ‚অমান্দ্রদর পদন্দ্রল পয পঙ্করমান্দ্রন স্ত্রীগে পুরুাধ্ীন, আঈন্দ্ররান্দ্রপ বা অন্দ্রমঙ্করকায় ত্াার
লত্াংন্দ্রলও নন্দ্র। অমাঙ্কদন্দ্রগর পদল ধ্ীনত্ার পদল, র্ব্থপ্রকার ধ্ীনত্া আান্দ্রত্ বীজমান্দ্রত্র িুঙ্করত্ আয়া, ঈর্ব্থরা
ভূঙ্কম পাআয়া ঙ্কবন্দ্রল বৃঙ্কোভ কঙ্করয়া র্ান্দ্রক।”৫
াধ্ারেত্ ভারন্দ্রত্র নারী পঙ্কত্ব্রত্া। পঙ্কত্ র্থাৎ পুরু ত্াাঁর কান্দ্রছ প্রধ্ান পদবত্া ঙ্কান্দ্রব ঙ্কচঙ্কিত্ য়। ‚ঙ্কবলীঃ
কামবৃন্দ্রর্ত্া বা গুনন বথা পঙ্করবঙ্কজথত্ঃ। ঈপচযথঃ ঙ্কস্ত্রয়া াধ্ব্যা ত্ত্ং পদববৎ পঙ্কত্ঃ।”৬ স্বামী জুয়ান্দ্রখা প্রভৃঙ্কত্ন্দ্রত্ অি,
নয স্ত্রীন্দ্রত্ নুরি এবং গুেঙ্কবীন ন্দ্রও াধ্ব্ী স্ত্রীর কত্থবয  স্বামীন্দ্রক পদবত্ার মন্দ্রত্া পবা করা। এখান্দ্রন স্ত্রী
পুরুন্দ্রর দাীমাত্র। পুরু খাবার ঙ্কদন্দ্র খান্দ্রব না ন্দ্র একাদলী করন্দ্রব। নারীর প্রর্ম কাজ ঙ্কছ স্বামীর পবা করা।
স্বামী ম্পট, পনলাগ্রস্থ, বৃে, েম যাআ পাক না পকন ত্াাঁর অন্তঙ্করক পবা ঙ্কছ ত্াাঁর প্রধ্ান কাজ। স্বামীর
ঙ্কবরুোচারে করন্দ্র স্ত্রীর পাপ য় এবং নরন্দ্রক গমন য় বন্দ্র ঙ্কপত্ৃত্াঙ্কিক মাজ মন্দ্রন কন্দ্রর। এখন্দ্রনা ন্দ্রনক নারী
ত্াাঁর স্বামীর নাম মুখ ফুন্দ্রট বন্দ্র না, কারন পঙ্কট ামান্দ্রজর রীঙ্কত্ঙ্কবরুে। পরাপদী যান্দ্রক ক নারী অদলথ ঙ্কান্দ্রব
গ্রন কন্দ্রর পআ পরাপদীও বন্দ্রন্দ্রছন পয ‚ঙ্কত্ঙ্কন স্বামীর ন্দ্রন্তাার্থ পনীগীগন্দ্রেরও পঙ্করচযথযা কঙ্করয়া র্ান্দ্রকন।”৭
ংান্দ্রর মূত্ ঙ্কধ্কারলূনযা ঙ্কান্দ্রব নারী ঙ্কচঙ্কিত্ য়, যা ঙ্ককনা াময ঙ্কবন্দ্ররাধ্ী। াময প্রবন্দ্রের পঞ্চম পঙ্করচ্ছন্দ্রদ
নারীর ঙ্কবঙ্কভন্ন ামাঙ্কজক ঙ্কধ্কান্দ্ররর পমৌঙ্কক প্রশ্নগুঙ্ক বঙ্কিমচে ত্ুন্দ্র ধ্ন্দ্ররন্দ্রছন। ভারন্দ্রত্ ামাঙ্কজক বস্থান্দ্রনর পেন্দ্রত্র
নারী পুরুন্দ্রর মন্দ্রধ্য পয ভয়ির াময ত্া মূত্ চারঙ্কট ঙ্কবন্দ্রয়র ঈপর ঙ্কত্ঙ্কন পজার ঙ্কদন্দ্রয়ন্দ্রছন। পযমন—
প্রর্মত্: ঙ্কলো ংক্রান্ত মান্দ্রন ঈচ্চত্র ঙ্কলো পকব পুরু করন্দ্রব, স্ত্রীগন পকন ঙ্কলঙ্কেত্ র্াকন্দ্রব? নারী ঙ্কলো প্রান্দ্রর
বঙ্কিমচে ঙ্কদ্বধ্াীনভান্দ্রব মর্থন কন্দ্ররন্দ্রছন। ঙ্কলোর পয একটা গুরুত্ব অন্দ্রছ ত্া নুভব করায় ‚কন্দ্রআ এখন স্বীকার
কন্দ্ররন, কনযাগেন্দ্রক একটু পখাপড়া ঙ্কলো করান ভা। ঙ্ককন্তু পকআ প্রায় এখনও মন্দ্রন ভান্দ্রবন না পয, পুরুন্দ্রর নযায়
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কমন্দ্রল পপাদ্দার

স্ত্রীগেও নানঙ্কবধ্ াঙ্কত্য, গঙ্কেত্, ঙ্কবজ্ঞান, দলথন প্রভৃঙ্কত্ পকন ঙ্কলঙ্কখন্দ্রব না? যাাঁারা, পুত্রঙ্কট এম-এ পরীোয় ঈর্ত্ীেথ না
আন্দ্র ঙ্কবপান কঙ্করন্দ্রত্ আচ্ছা কন্দ্ররন, ত্াাঁারাআ কনযাঙ্কট কর্ামাা মাপ্ত কঙ্করন্দ্রআ চঙ্করত্ার্থ ন। কনযাঙ্কটও পকন পয
পুন্দ্রত্রর নযায় এম-এ পাল কঙ্করন্দ্রব না, এ প্রশ্ন বান্দ্ররক মাত্রও মন্দ্রন স্থান পদন না।”৮ এ বযাপান্দ্রর বঙ্কিমচে মস্ত অপঙ্কর্ত্
ধ্ূঙ্কাৎ কন্দ্রর স্ত্রী ঙ্কলো প্রান্দ্ররর জনয দুঙ্কট ঈপান্দ্রয়র কর্া বন্দ্রন্দ্রছন। পমন্দ্রয়ন্দ্রদর জনয পৃর্ক ঙ্কবদযায় প্রঙ্কত্ো এবং
পুরু ঙ্কবদযান্দ্রয় স্ত্রীগন্দ্রের ঙ্কলোর প্রন্দ্রয়াজনীয়ত্ার কর্া বন্দ্রন্দ্রছন। এঙ্কবন্দ্রয়ও ঙ্কনদুন্দ্রকরা ঙ্কনদার ঝড় ত্ুন্দ্র বন্দ্রন্দ্রছন
পয ত্ৎকাীন বঙ্গন্দ্রদন্দ্রল পচাদ্দ বছর বয়ন্দ্রআ একঙ্কট পমন্দ্রয় মা ও গৃঙ্কেী ন্দ্রয় যায় পখান্দ্রন ত্ান্দ্রদর স্কু কন্দ্রজ যাওয়া
ম্ভব নয় এবং ত্া ন্দ্রও গৃকাজ ও ন্তান ান পান পক করন্দ্রব? এআ প্রন্দ্রশ্নর ঈর্ত্ন্দ্রর বঙ্কিমবাবু বন্দ্রন্দ্রছন
‚যাান্দ্রক গৃধ্র্ম্থ বন্দ্র, াময র্াঙ্ককন্দ্র স্ত্রী পুরু ঈভন্দ্রয়রআ ত্াান্দ্রত্ মান ভাগ। একজন গৃকর্ম্থ আয়া ঙ্কবদযাঙ্কলোয়
বঙ্কঞ্চত্ আন্দ্রব, অর একজন গৃকন্দ্রর্ম্থর দুঃন্দ্রখ বযাঙ্কত্ পাআয়া ঙ্কবদযাঙ্কলোয় ঙ্কনঙ্কর্ব্থঘ্ন আন্দ্রব, আা স্বভাবঙ্গত্ ঈক বা
না ঈক, ামযঙ্গত্ নন্দ্র।”৯ গৃধ্ন্দ্রমথ নারীর শুধ্ু দায়বেত্া পনআ, পুরুন্দ্ররও অন্দ্রছ। নারী গৃন্দ্র অবে র্াকার ফন্দ্র
পয গাথস্থযশ্রম ঈৎপন্ন য় ত্া অবার পুরুত্িন্দ্রকআ লঙ্কিলাী কন্দ্রর। এআ শ্রম নারী ঙ্কবনামূন্দ্রয কন্দ্রর। এর প্রঙ্কত্বাদ
কন্দ্রর বঙ্কিমচে স্ত্রীঙ্কলোর কর্া বন্দ্র নারীর েমত্ায়ন্দ্রের ঙ্কবকাল াধ্ন করন্দ্রত্ পচন্দ্রয়ন্দ্রছন ত্া অমরা পদখন্দ্রত্ পাআ।
ঙ্কদ্বত্ীয়ত্:  ঙ্কবধ্বা ঙ্কববা ম্পঙ্ককথত্। ঙ্কবধ্বা ঙ্কববা প্রন্দ্রঙ্গ বঙ্কিমচে খুব ত্কথভান্দ্রব দৃঙ্কষ্ট ঙ্কনন্দ্রেপ কন্দ্ররন্দ্রছন।
বঙ্কিমবাবু ঙ্কছন্দ্রন ‚ঙ্কবধ্বা-ঙ্কববান্দ্রর ঙ্কদ্বধ্াীন মর্থক এবং ঙ্কবধ্বা-ঙ্কববা ঙ্কবন্দ্ররাঙ্কধ্ত্ান্দ্রক ঙ্কত্ঙ্কন ঙ্কধ্কাংল কত্ৃথক
ল্াংন্দ্রলর ওপর ত্যাচার বন্দ্র ঙ্কনদা কন্দ্ররন।”১০ ঙ্ককন্তু ঙ্কবধ্বা ঙ্কববা ভা না মদ প ঙ্কবন্দ্রয় ঙ্কত্ঙ্কন পকান ঈর্ত্র
রাঙ্কর পদনঙ্কন। ঙ্কত্ঙ্কন বন্দ্রন্দ্রছন ‚পক যঙ্কদ অমাঙ্কদগন্দ্রক ঙ্কজজ্ঞাা কন্দ্ররন, স্ত্রীঙ্কলো ভা ঙ্কক মদ? ক স্ত্রীন্দ্রাক
ঙ্কলঙ্কেত্ ওয়া ঈঙ্কচত্ ঙ্কক না, অমরা ত্খনআ ঈর্ত্র ঙ্কদব, স্ত্রীঙ্কলো ঙ্কত্লয় মঙ্গকর; ক স্ত্রীন্দ্রাক ঙ্কলঙ্কেত্া ওয়া
ঈঙ্কচত্; ঙ্ককন্তু ঙ্কবধ্বাঙ্কববা ম্বন্দ্রে অমাঙ্কদগন্দ্রক পক পরূপ প্রশ্ন কঙ্করন্দ্র অমরা পরূপ ঈর্ত্র ঙ্কদব না। অমরা বঙ্কব,
ঙ্কবধ্বাঙ্কববা ভাও নন্দ্র, মদও নন্দ্র; ক ঙ্কবধ্বার ঙ্কববা ওয়া কদাচ ভা নন্দ্র, ত্ন্দ্রব ঙ্কবধ্বাগন্দ্রের আচ্ছামত্
ঙ্কববান্দ্র ঙ্কধ্কার র্াকা ভা।”১১ ঙ্ককন্তু বঙ্কিমচে মন্দ্রন কন্দ্ররন াময নীঙ্কত্র ফন্দ্র ঙ্কবধ্বারা পুনঙ্কবথবান্দ্র ঙ্কধ্কারী ন্দ্রও
অমান্দ্রদর পদন্দ্রল এআ নীঙ্কত্ এখনও প্রচন য়ঙ্কন। ‚ত্এব ঙ্কবধ্বা, ঙ্কববান্দ্র ঙ্কধ্কাঙ্করেী বন্দ্রট। ঙ্ককন্তু এআ তনঙ্কত্ক ত্ি
দযাঙ্কপ এ পদন্দ্রল চরাচর স্বীকৃত্ য় নাআ।”১২ বঙ্কিমচে ঙ্কবশ্বা করন্দ্রত্ন পয প্রকৃত্ পঙ্কত্ নুরাঙ্কগনী পকান ঙ্কবধ্বা
পুনরায় ঙ্কববা করন্দ্রত্ আচ্ছুক ন্দ্রব না। ঙ্ককন্তু এঙ্কবন্দ্রয় ঙ্কবধ্বা ঙ্কক করন্দ্রব পটা ঙ্কবধ্বার ঙ্কনজস্ব বযাপার। ত্ন্দ্রব নারী
পুরুন্দ্রর ামযগত্ ঙ্কদক পর্ন্দ্রক ঙ্কবধ্বাগন্দ্রের আচ্ছামত্ ঙ্কববা র্াকা ভা। ক ামযনীঙ্কত্ মান্দ্রজ বাস্তবাঙ্কয়ত্ ওয়া
প্রন্দ্রয়াজন। পুরুগে ঙ্কবপনীগীক ন্দ্র যঙ্কদ ত্ারা পুনরায় ঙ্কববা করন্দ্রত্ পান্দ্ররন ত্ন্দ্রব পআ পেন্দ্রত্র ামযগত্ ঙ্কদক পর্ন্দ্রক
ঙ্কবধ্বারাও পুনরায় ঙ্কববা করন্দ্রত্ পারন্দ্রব। ত্াআ ঙ্কত্ঙ্কন বন্দ্রন্দ্রছন ‚ঙ্কবধ্বার ঙ্কচরনবধ্বয যঙ্কদ মান্দ্রজর মঙ্গকর য়, ত্ন্দ্রব
মৃত্ভাযথয পুরুন্দ্রর ঙ্কচরপনীগীীনত্া ঙ্কবধ্ান কর না পকন?”১৩ ত্ন্দ্রব ঙ্কবধ্বাঙ্কববা ঙ্কনন্দ্রয় বঙ্কিমচের ঙ্কচন্তাভাবনা ঙ্কদ্বধ্াযুি।
ঙ্কববৃে ঈপনযান্দ্র ূযথমুখী পন্দ্রত্র ঙ্কন্দ্রখন্দ্রছন, ‚অর একঙ্কট াঙ্কর কর্া। ইশ্বরচে ঙ্কবদযাাগর নান্দ্রম কঙ্ককাত্ায় পক না
বড় পঙ্কিত্ অন্দ্রছন, ঙ্কত্ঙ্কন অবার একখাঙ্কন ঙ্কবধ্বা ঙ্কববান্দ্রর বআ বাঙ্কর কঙ্করয়ান্দ্রছন। পয ঙ্কবধ্বার ঙ্কববান্দ্রর বযবস্থা পদয়,
প যঙ্কদ পঙ্কিত্, ত্ন্দ্রব মুখথ পক?”১৪ অবার মৃোঙ্কনী ঈপনযান্দ্র পশুপঙ্কত্ বন্দ্রন ‚অঙ্কম এেন্দ্রে রাজভৃত্য, আচ্ছামত্
কাযথয কঙ্করন্দ্রত্ পাঙ্করনা। এখন ঙ্কবধ্বাঙ্কববা কঙ্করন্দ্র জনমান্দ্রজ পঙ্করত্যি আব; ঙ্ককন্তু যখন অঙ্কম স্বয়ং রাজা আব,
ত্খন পক অমায় ত্যাগ কঙ্করন্দ্রব? পযমন বল্লা পন পকৌীন্দ্রনযর নূত্ন পেঙ্কত্ প্রচঙ্কত্ কঙ্করয়াঙ্কছন্দ্রন, অঙ্কম পআরূপ
ঙ্কবধ্বা-পঙ্করেন্দ্রয়র নূত্ন পেঙ্কত্ প্রচঙ্কত্ কঙ্করব।”১৫ বঙ্কিন্দ্রমর এআ স্বঙ্কবন্দ্ররাধ্ী প্রন্দ্রঙ্গ ধ্যাপক রত্নকুমার নদী
বন্দ্রন্দ্রছন ‚অন্দ্র পকানঙ্কটআ বঙ্কিমচন্দ্রের ঙ্কভমত্ নয়, ঈপনযান্দ্রর চঙ্করত্র ঙ্কবন্দ্রলন্দ্রর ঙ্কভমত্। বঙ্কিমচে প্লন্দ্রটর
প্রন্দ্রয়াজন্দ্রন চঙ্করন্দ্রত্রর মুন্দ্রখ এ জাত্ীয় ংাপ বযবার কন্দ্ররন্দ্রছন।”১৬ ত্ন্দ্রব বঙ্কিমচে মামঙ্কয়ক পঙ্করন্দ্রবলন্দ্রক
পুন্দ্ররাপুঙ্কর ঈন্দ্রপো করন্দ্রত্ পান্দ্ররন ঙ্কন। ‚যুঙ্কির খাঙ্কত্ন্দ্রর ঙ্কবধ্বা-ঙ্কববা না পমন্দ্রন পান্দ্ররন ঙ্কন, ত্ন্দ্রব বন্দ্র রাখন্দ্রন, ত্ী
াধ্ব্ী স্ত্রী এআ কাজ কখনও করন্দ্রব না। মন্দ্রনর মন্দ্রধ্য ঙ্কবরাজ করন্দ্রছ কমথফ অর জন্মান্তরবাদ, জন স্টুয়াটথ ঙ্কম কী
করন্দ্রব?‛১৭
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ত্ৃত্ীয়ত্ঃ নারীন্দ্রক গৃবঙ্কদ কন্দ্রর রাখার াময। নারী গৃবঙ্কদ র্াকন্দ্রব অর পুরু চাত্ন্দ্রকর নযায় স্বগথ -মত্থয ঙ্কবচরে
করন্দ্রব এআ ামযন্দ্রক বঙ্কিমবাবু নযাৎ করন্দ্রত্ পচন্দ্রয়ন্দ্রছন। ত্ৎকাীন মন্দ্রয় নারীন্দ্রক গৃমন্দ্রধ্য রাখা ত্ যান্দ্রত্ নয
পকঈ ত্ান্দ্রদর পদখন্দ্রত্ না পান্দ্রর। ত্ৎকাীন পুরুত্াঙ্কিক মাজ মন্দ্রন করত্ যঙ্কদ নারীরা মান্দ্রজর মন্দ্রধ্য যন্দ্রর্ষ্ট ভান্দ্রব
ঙ্কবচরে কন্দ্রর ত্ন্দ্রব ত্ারা দুষ্টু স্বভাব ন্দ্রয় পড়ন্দ্রব এবং ধ্মথভ্রষ্ট ন্দ্রব। এব ঙ্কবন্দ্রয় বঙ্কিমচে পাচ্চার ন্দ্রয়ন্দ্রছন।
মুঙ্কম জাত্ীর মন্দ্রধ্য নারী-পুরু তবময অর পবঙ্কল। এআ মান্দ্রজর নারীরা ঙ্কলোর অঙ্কঙনায় অা ুদীঘথকা ধ্ন্দ্রর
বে ঙ্কছ। ত্াাঁন্দ্রদর বাঙ্কড়র বাআন্দ্রর যাওয়ার ুন্দ্রযাগ ঙ্কছ না। পরপুরু যান্দ্রত্ ত্াাঁন্দ্রদর লরীর না পদখন্দ্রত্ পান্দ্রর ত্াাঁর জনয
ারা লরীর ‘ঙ্কজান্দ্রব’ পেন্দ্রক রাখন্দ্রত্ য়। এছাড়াও পুরুরা আচ্ছামত্ পয পকান্দ্রনা মন্দ্রয় পয পকান্দ্রনা ভান্দ্রব ‘ত্াাক’
ঙ্কদন্দ্রত্ পান্দ্রর। বত্থমান্দ্রন ভারত্ীয় অআনভা মুঙ্কম ত্াাক ঙ্কব পাল কন্দ্ররন্দ্রছ। ফশ্রুঙ্কত্ন্দ্রত্ মুঙ্কম মঙ্কারা এবার
ন্দ্রনকাংল ঈপকৃত্ ন্দ্রব অলা করা যায়।
চত্ুর্ত্
থ ঃ বহুঙ্কববাগত্ ঙ্কধ্কার। বঙ্কিমচে মন্দ্রন কন্দ্ররন "আঙ্কেয় পঙ্করত্ৃঙ্কপ্ত বা পুত্র ঙ্কনরীেন্দ্রের জনয ঙ্কববা নন্দ্র। যঙ্কদ
ঙ্কববাবন্দ্রে মনুয চঙ্করন্দ্রত্রর ঈৎকথ না আ, ত্ন্দ্রব ঙ্কববান্দ্রর প্রন্দ্রয়াজন নাআ।”১৮ াধ্ারন বস্থায় বহুঙ্কববা র্াকা ঈঙ্কচৎ
নয়। ‚বহুঙ্কববা মান্দ্রজর ঙ্কনষ্টকারক, কন্দ্রর বর্জ্থনীয় এবং স্বাভাঙ্কবক নীঙ্কত্ঙ্কবরুে।”১৯ বঙ্কিমচে মূত্
একগাঙ্কমত্ায় ঙ্কবশ্বাী ঙ্কছন্দ্রন। ত্াআ বন্দ্রন্দ্রছন ‚পকআ বঙ্কন্দ্রব না পয, স্ত্রীগেও পুরুন্দ্রর নযায় বহুঙ্কববান্দ্র ঙ্কধ্কাঙ্করনী
ঈন; কন্দ্রআ বঙ্কন্দ্রব, পুরুন্দ্ররও স্ত্রীর নযায় একমাত্র ঙ্কববান্দ্র ঙ্কধ্কার। ত্এব, পযখান্দ্রন ঙ্কধ্কারঙ্কট নীঙ্কত্ঙ্গত্,
পখান্দ্রনআ াময ঙ্কধ্কারন্দ্রক ম্প্রাঙ্করত্ কন্দ্রর, পযখান্দ্রন কাযথযাঙ্কধ্কারঙ্কট ননঙ্কত্ক, পখান্দ্রন ঈান্দ্রক কঙ্কর্ত্থত্ এবং িীেথ
কন্দ্রর। ান্দ্রমযর ফ কদাচ ননঙ্কত্ক আন্দ্রত্ পান্দ্রর না।”২০ ‚ঙ্ককন্তু স্ত্রী যঙ্কদ কুেগ্রস্ত বা রুগন ন পয, ংারধ্ন্দ্রমথর
ায়ত্া করন্দ্রত্ পারন্দ্রছন না, র্বা ‘ধ্মথভ্রষ্টা কুকঙ্কিনী’ ন, ঙ্ককংবা বেযা ন, ত্ান্দ্র ঈর্ত্রাঙ্কধ্কারীর প্রন্দ্রয়াজন্দ্রন
পুরুন্দ্রর ঙ্কদ্বত্ীয় ঙ্কববা, বঙ্কিন্দ্রমর মন্দ্রত্, পদান্দ্রর নয়।”২১ বঙ্কিমচে ঙ্কদুন্দ্রদর পালপাঙ্কল মুমান ম্প্রদায়ন্দ্রকও
বহুঙ্কববা ঙ্কনবারন্দ্রের অওত্ায় অনন্দ্রত্ পচন্দ্রয়ঙ্কছন্দ্রন। ঙ্কত্ঙ্কন মন্দ্রন কন্দ্ররন ‚এ পদন্দ্রল ন্দ্রেথক ঙ্কদু, ন্দ্রেথক মুমান।
যঙ্কদ বহুঙ্কববা ঙ্কনবারন্দ্রের জনয অআন ওয়া ঈঙ্কচত্ য়, ত্ন্দ্রব ঙ্কদু মুমান ঈভয় ম্বন্দ্রেআ প অআন ওয়া
ঈঙ্কচত্।”২২ ঙ্কবদযাাগর বহুঙ্কববান্দ্রক ঙ্কনবারন্দ্রনর জনয লান্দ্রস্ত্রর পদাাআ বা অআন্দ্রনর কর্া বন্দ্রন্দ্রছন। ঙ্ককন্তু বঙ্কিমচে
ঙ্কবদযাাগরন্দ্রক এন্দ্রেন্দ্রত্র মর্থন না কন্দ্রর বন্দ্রন্দ্রছন ‚এআ কুপ্রর্া ধ্ীন্দ্রর ধ্ীন্দ্রর ঙ্কনন্দ্রজ পর্ন্দ্রকআ পাপ পান্দ্রচ্ছ ও পান্দ্রব।
অআন কন্দ্রর ত্াাঁন্দ্রক বে করার পচষ্টা ঙ্কনরর্থক। অআন করন্দ্রত্ পগন্দ্র মুমানন্দ্রদর জনযও একআ পদওয়াঙ্কন ঙ্কবঙ্কধ্
প্রন্দ্রয়াজন এবং ত্া জাধ্য নয়। েেীয়, বঙ্কিম এখান্দ্রন ধ্ন্দ্রমথর পেন্দ্রত্র মদৃঙ্কষ্টর প্রঙ্গঙ্কট ঈর্াপন কন্দ্ররন্দ্রছন, অজ
একুল লত্ন্দ্রকও ত্া এন্দ্রদন্দ্রল ম্ভব য়ঙ্কন।”২৩ বহুঙ্কববা পেন্দ্রত্র স্ত্রীগন্দ্রের ঙ্কধ্কার বৃঙ্কে করন্দ্রত্ বঙ্কিমচে চানঙ্কন বরং
পুরুন্দ্রর ঙ্কধ্কার ধ্ব্ং করন্দ্রত্ পচন্দ্রয়ন্দ্রছন। ত্ন্দ্রব বযাঙ্কিগত্ জীবন্দ্রন মা-বাবার আচ্ছায় নাঙ্কক বঙ্কিমচে প্রর্ম স্ত্রী
পমাঙ্কনীন্দ্রদবীর মৃত্ুযর মাত্র অট মান্দ্রর মন্দ্রধ্যআ ঙ্কদ্বত্ীয়বার ঙ্কববা কন্দ্ররন। এখনও ন্দ্রনন্দ্রক এরকম পেন্দ্রত্র মা বাবান্দ্রক
ো ঙ্কান্দ্রব বযবার কন্দ্ররন।
এছাড়াও বঙ্কিমচে অর দুআ একঙ্কট নারী-পুরুন্দ্রর ামযর কর্া ঈন্দ্রল্লখ কন্দ্ররন্দ্রছন। ঙ্কত্ঙ্কন তপত্ৃক ম্পঙ্কর্ত্ন্দ্রত্ নারী
ও পুরুন্দ্রর মান ঙ্কধ্কান্দ্ররর কর্া বন্দ্রন্দ্রছন। ঙ্কত্ঙ্কন মন্দ্রন কন্দ্ররন পয নারী ঙ্কলঙ্কেত্“ঙ্কলঙ্কেত্, ঙ্কববাঙ্কত্ এমনঙ্কক
ত্ী ন্দ্রও ত্ান্দ্রক ম্পঙ্কর্ত্র ঙ্কধ্কার পর্ন্দ্রক পকানভান্দ্রবআ বঙ্কঞ্চত্ করা যায় না। এ ামযন্দ্রক ঙ্কত্ঙ্কন ঙ্কবনাল করন্দ্রত্
পছন্দ্রয়ন্দ্রছন। বযঙ্কভচারন্দ্রক মর্থন না কন্দ্রর াঙ্কত্য ম্রাট বন্দ্রন ‚ত্র্াঙ্কপ পুরু এ ঙ্কনয়ম ঙ্ঘন কঙ্করন্দ্র, ত্াা
বাবুঙ্কগঙ্করর মন্দ্রধ্য গনয; স্ত্রীন্দ্রাক এ পদা কঙ্করন্দ্র ংান্দ্ররর ক ুখ ত্াার পন্দ্রে ঙ্কবুপ্ত য়; প ধ্ন্দ্রমর মন্দ্রধ্য
ধ্ম বঙ্কয়া গনয য়, কুেগ্রন্দ্রস্তর ঙ্কধ্ক স্পৃলযা য়। পকন? পুরুন্দ্রর ুন্দ্রখর পন্দ্রে স্ত্রীর ত্ীত্ব অবলযক। স্ত্রীজাঙ্কত্র
ুন্দ্রখর পন্দ্রেও পুরুন্দ্রর আঙ্কেয়ংযম অবলযক; ঙ্ককন্তু পুরুআ মাজ, স্ত্রীন্দ্রাক পক নন্দ্র ।”২৪ ত্ীত্ব ম্পন্দ্রকথ
বঙ্কিমচে মন্দ্রন কন্দ্ররন ‚স্ত্রী জাত্ীর ত্ীত্বধ্মথ বথন্দ্রত্াভান্দ্রব রেেীয়, ত্াার রোর্থ যত্ বাাঁধ্ন বাাঁঙ্কধ্ন্দ্রত্ পার, ত্ত্আ
ভা, কাারও অপঙ্কর্ত্ নাআ। ঙ্ককন্তু পুরুন্দ্রর ঈপর পকান কর্া নাআ পকন? পুরু পরস্ত্রীগমন করুক, পরদার ঙ্কনরত্
ঈক, ত্াার পকান লান নাআ পকন?”২৫ এন্দ্রেন্দ্রত্র বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্ুঙ্কনক দৃঙ্কষ্টভঙ্কঙ্গর পঙ্করচয় পমন্দ্র, ‚১৯৫০
Volume- VIII, Issue-II

October 2019

18

বঙ্কিমচন্দ্রের ামযঙ্কচন্তায় নারী-পুরু

কমন্দ্রল পপাদ্দার

ঙ্কিস্টান্দ্রির ঙ্কবত্ঙ্ককথত্ ঙ্কদু পকাড ঙ্কবন্দ্র যখন বথপ্রর্ম নারীন্দ্রক তপত্ৃক ম্পঙ্কর্ত্ন্দ্রত্ ঙ্কধ্কার পদবার প্রস্তাব করা য়,
ত্খন ত্ৎকাীন রাষ্ট্রপঙ্কত্ ড. রান্দ্রজে প্রাদ ত্ান্দ্রত্ অপঙ্কর্ত্ জাঙ্কনন্দ্রয় ঙ্কছন্দ্রন। র্চ ঙ্কত্ঙ্কন ঙ্কছন্দ্রন ভারন্দ্রত্র এক
াধ্ারন পঙ্কিত্, একঙ্কনে গাঙ্কেবাদী রাজনীঙ্কত্ঙ্কবদ।”২৬
অবার পআ ময় াধ্ারনত্ স্ত্রীগন্দ্রের ঈপাজথন্দ্রনর অঙ্কধ্কার ঙ্কছ না। পকননা স্ত্রীগে মান্দ্রজর রীঙ্কত্ নুান্দ্রর
গৃন্দ্রর বাআন্দ্রর পযন্দ্রত্ পারঙ্কছ না, ফন্দ্র গৃন্দ্রর বাঙ্কর না ন্দ্র ঈপাজথন করার ম্ভাবনা কম। এন্দ্রদঙ্কলয় স্ত্রীগে পখাপড়া
বা ঙ্কলল্াঙ্কদন্দ্রত্ ুঙ্কলঙ্কেত্া নয়, ফন্দ্র ঈপাজথন করন্দ্রত্ পারন্দ্রছ না। ত্াছাড়া ঙ্কবন্দ্রদঙ্কলন্দ্রদর ান্দ্রর্ পদলীয় পুরুরাআ ন্ন
ঈপাজথন করন্দ্রত্ পারন্দ্রছ না পখান্দ্রন স্ত্রীন্দ্রান্দ্রকরা ঙ্ককভান্দ্রব প্রন্দ্রবল করন্দ্রব? এব যুঙ্কি বঙ্কিমবাবু নযাৎ কন্দ্রর স্ত্রীগন্দ্রের
ঈপাজথন্দ্রনর ঙ্কধ্কার ঙ্কদন্দ্রত্ ন্দ্রব বন্দ্রন্দ্রছন।
‚বযঙ্কিগত্ জীবন্দ্রন বঙ্কিম নারীমুঙ্কিন্দ্রত্ ঙ্কবশ্বাী ঙ্কছন্দ্রন না। পমন্দ্রয়ন্দ্রদর বযাপান্দ্রর পঙ্করবান্দ্রর ঙ্কত্ঙ্কন ত্াাঁর বাবার
মন্দ্রত্াআ একজন রেেলী, রেেলী স্বামী, রেেলী বাবা এবং রেেলী গৃকত্থা। নারীর কন্দ্রজীয় ঈচ্চঙ্কলোর
মর্থক ন্দ্রয়ও ঙ্কত্ঙ্কন ত্াাঁর ঙ্কত্ন পমন্দ্রয়ন্দ্রক কন্দ্রন্দ্রজ পািানঙ্কন, ন্তঃপুন্দ্রর ঙ্কলো ঙ্কদন্দ্রয়ন্দ্রছন। ঙ্কত্ঙ্কন বাযঙ্কববান্দ্রর পঘারত্র
মর্থক ঙ্কছন্দ্রন। ঙ্কত্ঙ্কন ঙ্কবধ্বা ঙ্কববান্দ্রর ঙ্কবপন্দ্রে ঙ্কছন্দ্রন। নারীর বন্দ্ররাধ্প্রর্া ঙ্কনন্দ্রয় ত্ীব্র ঙ্কধ্ক্কার জানান্দ্রও ত্াাঁর
পঙ্করবান্দ্ররর নারীকু বন্দ্ররাধ্বাঙ্কনীআ ঙ্কছন্দ্রন।‛২৭ বঙ্কিম ঈপনযান্দ্র কন্দ্রয়কঙ্কট স্থান্দ্রন নারীন্দ্রদর স্বাধ্ীনত্ার কর্া
বন্দ্রও পলন্দ্র ঙ্ককন্তু পুরুত্ন্দ্রির জয় ন্দ্রয়ন্দ্রছ। ঙ্কববৃন্দ্রে ঙ্কবধ্বা কুদনঙ্কদনীর ঙ্কবন্দ্রয় ন্দ্রও প অত্মত্যা কন্দ্রর।
কৃষ্ণকান্দ্রন্তর ঈআন্দ্র পরাঙ্কেীর পপ্রম বযর্থ ওয়ার পালাপাঙ্কল ত্াাঁন্দ্রক পমন্দ্রর পফা য়। প্রফুল্ল পদবীন্দ্রচৌধ্ুরানী ন্দ্রন ঙ্ককন্তু
পন্দ্রর অবার প্রফুল্ল ন্দ্রন এবং ংান্দ্রর মন ঙ্কদন্দ্রন। ত্ন্দ্রব ত্াাঁর কন্দ্রয়কঙ্কট নারী চঙ্করন্দ্রত্রর (ঙ্কবমা, অন্দ্রয়া,
কপাকুন্ডা, ভ্রমর, মারাঙ্কন নদা) মুখ ঙ্কদন্দ্রয় নারী স্বাধ্ীনত্ার কর্া ত্ুন্দ্র ধ্ন্দ্ররন্দ্রছন।
াধ্ারনত্ ভারত্ীয় মান্দ্রজ পদখা যায় পকান দম্পঙ্কত্র পুত্র ও কনযা ন্তান র্ান্দ্রক ত্ন্দ্রব ঙ্কপত্া মাত্া পুন্দ্রত্রর ঈপর
পবঙ্কল যনীগবান ন। পখাপড়ার পেন্দ্রত্রও পুত্র ন্তানন্দ্রক অন্দ্রগ গুরুত্ব পদওয়া য়। প্রর্ম পর্ন্দ্রকআ পমন্দ্রয়রা বন্দ্রঙ্কত্
ন্দ্রয় পন্দ্রড়। পুরুত্াঙ্কিক মাজ মন্দ্রন কন্দ্রর পুত্র বংন্দ্রল বাঙ্কত্ ঙ্কদন্দ্রত্ পান্দ্রর। পমন্দ্রয়ন্দ্রক ঙ্কবন্দ্রয় ঙ্কদন্দ্রআ পন্দ্ররর ন্দ্রয় যান্দ্রব।
পুত্রন্তান ত্াাঁন্দ্রদর ভরনন্দ্রপান্দ্রনর দ্বাঙ্কয়ত্ব পান করন্দ্রব। এমনঙ্কক পুত্রন্দ্রক পানার অংঙ্কটর ান্দ্রর্ ত্ুনা কন্দ্রর বা য়
পানার অংঙ্কট বাকাও ভা। অজও একআ পঙ্করবান্দ্রর এমন াময পদখা যায়। বত্থমান্দ্রন নারী পুরুন্দ্রর মন্দ্রধ্য
অআনগত্ ভান্দ্রব পকান াময পনআ। ভারন্দ্রত্র ংঙ্কবধ্ান্দ্রন ১৪-১৮ নং ধ্ারায় ান্দ্রমযর ঙ্কধ্কান্দ্ররর কর্া বা ন্দ্রয়ন্দ্রছ।
ত্বুও লন্দ্ররর ত্ুনায় গ্রামীন নারীন্দ্রদর বন্দ্রঙ্কত্ রূপ পবঙ্কল পদখা যায়। এখন খাপ পঞ্চান্দ্রয়ত্ ঙ্কবঙ্কভন্ন ফন্দ্রত্ায়া জাঙ্কর
কন্দ্রর, াঙ্কঙ্কল ভা কন্দ্রর পমন্দ্রয়ন্দ্রদর স্বাধ্ীনত্া রন করন্দ্রছ। পুরুত্াঙ্কিক মাজ ঙ্কবঙ্কভন্ন পকৌলন্দ্র ত্াাঁন্দ্রদর পুরুত্ন্দ্রির
ধ্ারা বজায় পরন্দ্রখন্দ্রছ। পুরু নারী চঙ্করত্রগত্ একআ পদা করন্দ্রও মাজ এন্দ্রেন্দ্রত্র পকবমাত্র নারীন্দ্রক কঙ্কিনী
পঘাো কন্দ্রর। কনযা ভ্রূে ত্যা ঙ্কনঙ্কে ত্বু অআন্দ্রনর ন্দ্রগাচন্দ্রর কনযা ভ্রূে ত্যা পগাপন্দ্রন চন্দ্রছ । পৃঙ্কর্বীর অন্দ্রা
পদখার অন্দ্রগআ কনযা ভ্রূে ত্যা ভীে ান্দ্রমযর বাত্থা বন কন্দ্রর। গ্রামাঞ্চন্দ্র এখনও পদখা যায় নারী গভথবত্ী ন্দ্র
পঙ্করবান্দ্ররর কন্দ্র পুত্র ন্তান্দ্রনর কামনা কন্দ্রর। পুত্র ন্তান ন্দ্র ধ্ুমধ্াম খবর জানান্দ্রনা য়, বাঙ্কড়ন্দ্রত্ ঈৎন্দ্রবর
পঙ্করন্দ্রবল তত্ঙ্কর য়। পুত্র ন্তান্দ্রনর নান্দ্রমআ মান্দ্রয়র পঙ্করঙ্কচঙ্কত্ াভ য়। পুত্র ন্তান্দ্রনর জন্মঙ্কদন জাাঁকজমক কন্দ্রর পান
য়। কনযা ন্তান জন্ম ঙ্কদন্দ্র বধ্ূন্দ্রক পদাান্দ্ররাপ করা য়। নাদর, বন্দ্রা, পমান এমনঙ্কক ন্দ্রনক ময় বধ্ূন্দ্রক
ত্যা করা য়। ভুন্দ্র যায় মাজ ঙ্কঙ্গ ঙ্কনধ্থারন্দ্রে পুরুন্দ্রর ভুঙ্কমকা র্ান্দ্রক। বধ্ূ ঙ্কনযথাত্ন্দ্রনর কারন্দ্রন াজার াজার নারী
ঙ্কত্ন্দ্র ঙ্কত্ন্দ্র ধ্ব্ংন্দ্রর ঙ্কদন্দ্রক এঙ্কগন্দ্রয় চন্দ্রছ। নারী ন্দ্রনক ময় ত্াাঁর ঙ্কনন্দ্রজর পঙ্করবান্দ্ররর মন্দ্রধ্যআ পযৌন য়রাঙ্কনর
ঙ্কলকার ন্দ্রয় পড়ন্দ্রছ। গাথস্থয ঙ্কংা বা পেপ্রর্ায় বঙ্ক বা নারী ধ্থন্দ্রের ঘটনা খবন্দ্ররর কাগজ খুন্দ্রন্দ্রআ পচান্দ্রখ পন্দ্রড়।
ংান্দ্রর নারীর মত্ামন্দ্রত্র গুরুত্ব পদওয়া য় না। বাযকা ন্দ্রত্ ঙ্কঙ্গগত্ অচার অচরন রীঙ্কত্নীঙ্কত্ নারীর ঙ্কভত্র
তত্ঙ্কর করা য়। বত্থমান্দ্রন যঙ্কদও এআ ধ্ারনাঙ্কটর ঙ্ককছুটা পঙ্করবত্থন ঘন্দ্রটন্দ্রছ ত্বুও পবঙ্কলরভাগ পেন্দ্রত্র নারীরা পয েকান্দ্রর
ঙ্কছ এখনও পআ েকান্দ্রর রন্দ্রয়ন্দ্রছ। ত্ন্দ্রব লন্দ্ররর ঙ্কলঙ্কেত্ মান্দ্রজর মন্দ্রধ্য এআ াময প্রবনত্া পবঙ্কল নয়। ত্াআ
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বঙ্কিমচন্দ্রের ামযঙ্কচন্তায় নারী-পুরু

কমন্দ্রল পপাদ্দার

প্রকৃত্ ঙ্কলোয় মাজ গন্দ্রড় ত্ুন্দ্রত্ ন্দ্রব। পদখন্দ্রত্ ন্দ্রব বার অন্দ্রগ ঙ্কপত্া মাত্া ও পঙ্করবান্দ্রর ঙ্কঙ্গগত্ দৃঙ্কষ্টভঙ্কঙ্গর
পঙ্করবত্থন করা দরকার। নারী পকব পযৌন পভাগয পকান রবয নয়। নারী কনযা, মাত্া, পবান পয রূপআ পাক না পকন
পআ রূপন্দ্রকআ শ্রো ন্মান জানান্দ্রত্ ন্দ্রব। এন্দ্রেন্দ্রত্র নারীন্দ্রদর অন্দ্ররা পবঙ্কল কন্দ্রর ন্দ্রচত্ন ন্দ্রত্ ন্দ্রব।
বঙ্কিমচে ত্াাঁর যুঙ্কি ও প্রখর ঙ্কবচার বুঙ্কে দ্বারা ত্ৎকাীন মান্দ্রজর নারী-পুরু বা ঙ্কঙ্গগত্ পয াময বা তবময
ত্া ুঙ্কনপুন ভান্দ্রব ত্ুন্দ্র ধ্ন্দ্ররন্দ্রছন। মান্দ্রজ ক মানু মান স্বাধ্ীনত্া ও ঙ্কধ্কার পান্দ্রব এবং ত্ার মাধ্যন্দ্রম কন্দ্র
ুস্থ ও ুম জীবনযাপন করন্দ্রব। কৃঙ্কত্রম তবময মান্দ্রজর পন্দ্রে েঙ্কত্কর যা মানবজাঙ্কত্র ঙ্কনষ্ট কন্দ্রর। এআ তবময বা
ামযর মূ কারন  প্রকৃত্ ঙ্কলোর ভাব। ঙ্কত্ঙ্কন ঙ্কলোর ঈপর পজার ঙ্কদন্দ্রয়ন্দ্রছন। নারী ুঙ্কলঙ্কেত্ ন্দ্র নারী স্বাধ্ীন
ভান্দ্রব চন্দ্রত্ পারন্দ্রব এবং র্থ ঈপাজথন বা অত্মপ্রঙ্কত্োর ফন্দ্র নারীর েমত্া বৃঙ্কে পাওয়ার পালাপাঙ্কল ঙ্কিক মযথাদা
পান্দ্রব। ঙ্কলো ক প্রকার ামাঙ্কজক মঙ্গ ঙ্কনবারন্দ্রনর ঈপায়। নারী ঙ্কলো ও নারী স্বাধ্ীনত্া একঙ্কট ুস্থ, প্রগত্ীলী
ঙ্কনমথ পদন্দ্রলর জন্ম পদন্দ্রব। মাজন্দ্রক যঙ্কদ একঙ্কট পাঙ্কখর ন্দ্রঙ্গ ত্ুনা করা যায়, ত্ন্দ্রব নারী-পুরু  দুঙ্কট ডানা। দুঙ্কট
ডানা যঙ্কদ ঙ্কিক র্ান্দ্রক, মান্দ্রন নারী-পুরুন্দ্রর ঙ্কধ্কার যঙ্কদ াময র্ান্দ্রক ত্ন্দ্রব মান্দ্রজর ঙ্কিক গ্রগঙ্কত্ য়। ত্াআ
মামঙ্কয়ক মান্দ্রজ নারী-পুরুন্দ্রর াময দূর করার ঙ্কচন্তা ভাবনার পেন্দ্রত্র বঙ্কিমচে এক বঙ্কে পদন্দ্রেপ
ঙ্কনন্দ্রয়ঙ্কছন্দ্রন যা ঙ্ককনা বত্থমান্দ্রন অমান্দ্রদরন্দ্রকও ভাবন্দ্রত্ ন্দ্রচ্ছ।
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