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Abstract 
 

The word, “mother”, is multidimensional. Though it is a tiny word but it has deep 

philosophical and emotional aspects. The concept of mother and motherhood are not same 

though they seem to be identical in general way. In normal social structure, we consider a 

woman as a mother who conceives a baby in her own womb and gives birth to it. But it can 

to be the only criteria to be considered as mother as there are many women who are unable 

to conceive a baby in their own womb due to physical, professional, biological issues, but 

they adopt babies or take help of surrogate mothers to fulfill their desire of motherhood. In 

these cases we can’t say they those women are not mothers. And apart from these, the 

emotion of motherhood can be found in many relationships in our society and family, like - 

aunts, uncles, grandfather, grandmother and so on. The idea or concept of motherhood 

gives us feelings of love, affection, care etc. and these emotions are available and expressed 

by above mentioned people as well apart from mothers. And one more important aspect is 

gay couples. When a gay couple opt for child and get it by any means either by adopting 

one or by taking help of surrogate mother, they love the baby equally as a woman is 

believed to do the same. The concept of “mother” can be related to women only but the 

concept of “motherhood” has no gender barrier or limitation.  
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ভূকমিা: ‘মা’ র্ব্দকি গভীর িযঞ্জনামর়্ এিং এর পকরকধ অতযি িযাপি ও কিস্তৃত। আমরা যর্মন ‘জন্মোত্রী মা’ 

যি ‘মা’ িক , যতমকন মাতৃসু ভ যেহ, ভাদ ািাসা, র্ত্ন র্ার যেদি পাই, তাদিও অদনি সমর়্ ‘মা’ িদ  

ডাকি। আমাদের সংস্কৃকতদত ধকরত্রীদি মা িদ  সদবাধন িরা হর়্। ‘মা’ এর ধমম মাতৃত্ব। 
 

     মাতৃত্ব যমদেদের সহজাত ধমম িা বিকর্ষ্ট্য। মা সিান যি কনদজর জঠর যেদি জন্ম যেন িদ , সিাদনর 

সদঙ্গ মাদের নাড়ীর িান, মাদের র্দত্ন, ভাদ ািাসাে সিান িড় হদে ওদঠ। এই িড় হদে ওঠার কপছদন 

মাদের অিোন সিদচদে যির্ী। র্াদেও ি া হদেদছ কপতার যচদেও মা িড়। “কপতুরপযকধিা মাতা 

গভমধারণদপাষণাত্। অদতা কহ কত্রষু য াদিষু নাকস্ত মাতৃসদমা গুরুঃ”।
১ 
প্রচক ত িোই রদেদছ যর্, যর্ মানুদষর 

মদধয যেিদত্বর যেষ্ঠ প্রিার্ ঘদিদছ, কতকন‘ই মা। 
 

     কসস্টার কনদিকেতা ক দেদছন, ‘মাতৃত্ব’ ি দত যিাঝাে – অত স্পর্মী মাধুর্ম, অদেেয যেহিন্ধন, কনষ্ক ুষ 

পকিত্রতা ,মাতৃত্ব হদে অসীম বধর্ম, সুন্দর িযিহার, সহযর্কি। ‘মাতৃত্ব’ এিকি অসামানয কেিযভাি। মাতৃত্ব 
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ভেদি জে িদর। এিকি যমদে হেত িুিুরদি ভে িদর কিন্তু যস র্েন মা হে, তেন যস সিানদি িাাঁচাদত 

এিকি কসংদহর সামদন যর্দতও ভে িদর না, এই যর্ কনভমীিতা, তযাগ একিই হ  মাতৃত্ব।
২
 

 

      র্রৎচন্দ্র চদটাপাধযাে িদ দছন– মাতৃদত্বর িযাকি এতই িড় যর্ আত্মস্বাদেমর রৃ্ঙ্খ াগুক  যসোদন োদি 

না, োিদত পাদর না। অেমাৎ মাতৃত্ব হ  এিকি ভাি িা আের্ম। এই মাতৃত্ব পুরষ িা মকহ া র্ারই চকরদত্র 

কিিকর্ত হে তাাঁরই জীিদনর মান িা মূ য যিদড় র্াে। মা হওোর জনয সিানদি গদভম ধারণ িরা িা 

Biological Mother হওোিা এদি িাদরই আিকর্যি র্তম নে।
৩
 

  

প্রেযাত জামমাকন োর্মকনি এিং মনস্তত্ত্বকিে একরি ফ্রম (Erich Fromm) ও এিই িো িদ দছন- 

‘A mother is not just someone who gave birth to a child. If you ask me, a mother represents 

the combination of feelings, behaviors and sacrifices that occur while raising a child, 

whether the child is biologically hers or not’. অেমাৎ মা যিি  সিান জন্ম যেন, এমন নে। িরং তার 

অকতকরি অদনি কিছুর এি অননয আধার হদ ন মা, র্ার মদধয সিাদনর জনয  উৎসাকরত র্ািতীে 

অনুভূকত, আচরণ, সিাদনর জনয র্ািতীে তযাদগর এি অপূিম সমাহার  ক্ষ্য িরা র্াে, যসই সিান তাাঁর 

গভমজাত যহাক্ অেিা না যহাক্।
৪ 

 

     মাতৃত্ব শুধু যমদেদের সম্পে নে। এিজন পুরষ িযকি, এমন কি ইতর - প্রাণীও এই সম্পদে 

সম্পের্া ী হদত পাদর। ভগিান িুদ্ধ সমস্ত জগদতর মানুষদি দুঃে র্ন্ত্রণা যেদি িাাঁচাদত কনদজর েী, পুত্র - 

পকরিার সি তযাগ িদরকছদ ন। রাজা রামদমাহন রাে, ঈশ্বরচন্দ্র কিেযাসাগর যমদেদের দুঃে র্ন্ত্রণা  াঘদির 

জনয যর্ প্রাণপাত পকরেম, যর্ তযাগ স্বীিার িদরকছদ ন তা যেদে কি ি া র্াে– ‘মাতৃত্ব’ শুধু যমদেদের 

সম্পে? মাতৃত্ব, মাতৃভাি– এর মাহাত্ময সিমিাদ , সিমস্থাদন স্বমকহমাে স্বীিৃত, প্রকতকষ্ঠত। রু্দগ রু্দগ অিতার 

পুরদষরা যসই িোই স্পষ্ট্ভাদি িদ  যগদছন। যর্মন, েী রামিৃষ্ণ এদসকছদ ন জগদত মাতৃভাি প্রচার 

িরদত, কতকন িদ কছদ ন ‘মাতৃত্ব’ হ  যমদেদের সহজাত ধমম িা বিকর্ষ্ট্য। এজনযই কতকন েীমা সারো 

যেিীদি যরদে কগদেকছদ ন। েীরামিৃদষ্ণর মৃতুযর পদরও তাাঁর কর্ষযদের এিং ভিদের কনদজর সিাদনর 

মদতা আগদ  যরদেদছন এিং সিদ র মঙ্গ  িামনার়্ কনদজদি কনরু্ি যরদেকছদ ন। যর্ যিাদনা প্রকতি ূ 

পকরকস্থকতদত সি  ভি িা কর্ষযদের পাদর্ োিার এিং তাাঁদের মদনাি  িাডা়দনার জনয সিসমর়্ সদচষ্ট্ 

হদর়্দছন। প্রকতকি মানুষদি তাাঁর চাকরকত্রি বিকর্ষ্ট্য অনুসাদর জাগকতি ও আধযাকত্নি কর্ক্ষ্া যেওর়্ার যচষ্ট্া 

িদরদছন, র্া যিি  মাত্র এিজন মা মদনর অিস্থ  যেদি িরদত পাদরন। কতকন কনদজই িদ দছন, "আকম 

পাতাদনা মা নই, সকতযিাদরর মা-জন্মজন্মািদরর মা"।
৫ 
আজ সমস্ত জগদতর িাদছ মাতৃদত্বর যরা  মদড  

কতকন। কতকন িদ দছন, “র্েন দুঃে পাদি, কিফ তা আসদি, জানদি আর যিউ না োিিু, যতামার এিজন 

মা আদছন”। এমন আশ্বাদসর িো, ভরসার িো কনদজর মা ছাড়া আর যি ি দত পাদরন।  
 

      ঠািুদরর যর্াগযতম কর্ষয স্বামী কিদিিানন্দ, সিার স্বামীজী িদ দছন– ভারদত নারীর আের্ম মাতৃত্ব। 

প্রদতযিকি নারীর মদধযই োদি যসিাপরােনতার ধমম। এিজন মা সিকিছু স্বােম তযাগ িদর সিাদনর যসিা 

িদরন। স্বামীজীও জীদির যসিা িদরদছন। স্বামীজী ি দতন মানুদষর যসিার মধয কেদেই ভগিাদনর 

উপাসনার িো। এও এিধরদনর মাতৃভাি। মা (Mother), মাতৃত্ব (Motherhood) এই ধমম দকি না 

োিদ ও সিাদনর প্রকত র্ত্ন, ভাদ ািাসা, যসিা ও তযাগ (Mothering) স্বামীজীর মদধয কিেযমান কছ । 

িাদজই, এিো ি া র্াে যর্, মা হওোর জনয গভমধারণ িরািা আিকর্যি নে। Mother , Motherhood ও 

Mothering– অেমাৎ মা, মাতৃত্ব এিং মাতৃভাি- এই কতনকি কিষদের মদধয যর্ এিপ্রিার ঘকনষ্ট্ সবন্ধ 

কিেযমান, তা সহদজই অনুমান িরা র্াে। 
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     ‘মাোর যিকরজা’ নামকি উচ্চারণ িরার সাদে সাদেই যর্ ছকি আমাদের সামদন যভদস ওদঠ তা হ , 

কতকন হদ ন ‘মা’ আমাদের সিার মা। কতকন আমাদের গভমধাকরণী মা নন, কিন্তু এিজন সকতযিাদরর মা। 

ক্ষ্ুদ্রিাে, অর্ি যচহারার এি নারী, পরদণ সাো র্াড়ী, ি িাতার িকস্তদত, এমনকি  ন্ডদনও যর্ সি েকরদ্র 

য াদির িাস, তাাঁদের যপ্রম ও িরণা োন িদরদছন। তাাঁর  অসাধারণ িাদজর জনয সারা পৃকেিী তাাঁদি েদ্ধা 

ও সম্মান জাকনদেদছ। র্াাঁরা দুঃস্থ, অনাে, প্রকতিন্ধী, র্াাঁরা িুষ্ঠদরাগাক্রাি এিং র্াাঁরা মতুৃযপের্াত্রী, তাাঁদের 

জনয প্রকতষ্ঠা িদরদছন এদির পর এি আেেস্থ । কতকন েকরদ্রদের যসিা ও ভা িাসদত কর্কেদেদছন। এ 

রু্দগর সিদচদে অসাধারণ নারী এিং মা হদ ন মাোর যিকরজা। কতকন জন্মোত্রী মা (Biologically 

Mother) না হদেও কতকন সিার মা।
৬
 

 

ভারতীে ের্মদনর েকৃষ্ট্ভঙ্গী যেদি ‘মাতৃত্ব’: ‘মা’ এর ধমম িা সত্তা হ  মাতৃত্ব। ‘মাতৃত্ব’ ধমম িাদি ি ি, তা 

কনদে কিকভন্ন কেি যেদি পর্মাদ াচনা িরা র্াে। ভারতীে ের্মদনর েৃকষ্ট্ভঙ্গী যেদি ‘মাতৃত্ব’ ধমমকিদি আমরা 

কিভাদি কিদেষণ িরদত পাকর তা কিচার িদর যেোর যচষ্ট্া িরা হদেদছ। ভারতীে ের্মদনর বিদর্কষি 

সম্প্রোে পোেমতত্ত্বিােী
*
। তাাঁরা সিপোেমিােী - র্াদত সামানয এিকি পোেম রূদপ স্বীিৃত। যেো র্াি 

‘মাতৃত্ব’ ধমমকিদি আমরা সামানয পোদেমর অিগমত িরদত পাকর কিনা ? তার আদগ সামানয পোেমকির স্বরূপ 

সম্পদিম অকতসংকক্ষ্ি পকরচে যেওো হদেদছ। বিদর্কষি মদত সামানয পোেমকি অির্য স্বীিার্ম। িারণ, এর 

জ্ঞান আমাদের হে। বিদর্কষি সম্প্রোে মদন িদরন যর্ সামানয িা জাকত পোেমকিদি আমরা স্বীিার না 

িরদ  র্ত র্ত অনুভি িা িযিহাদরর িযােযা কেদত পারি না। জগদত অসংেয যিকি  আদছ; প্রকতকি 

যিকিদ র আিার, আেতন, িণম, পকরমাণ সিই পেৃি। কিন্তু এই কিকভন্নতা সদত্ত্বও আমরা তাদের 

প্রদতযিকিদি ‘যিকি ’ ি কছ। িারণ সিিকি পোদেম কভন্নতা সদত্ত্বও ‘যিকি ত্ত্ব’ নামি এিকি সাধারণ ধমম 

প্রদতযি যিকিদ  রদেদছ এিং এই ধমমকি যিি  যিকিদ ই আদছ , যিকি  কভন্ন অনয যিান পোদেম যিকি ত্ত্ব 

ধমম োদি না। 
 

     ‘যিকি ত্ত্ব’ এমন এিিা ধমম যর্ ধমমকি োিদ  ‘যিকি ’-কি যিকি  পেিাচয হদে ওদঠ িা যিকি দি আমরা 

‘যিকি ’ ি দত পাকর। বিদর্কষিগণ এই ধমমকিদিই সামানয িা জাকত িদ দছন। ‘সামানয’ এিকি অনুগত 

জাকত ধমম, র্া এিজাতীে সি  পোদেমর মদধয সমানভাদি িতমমান োদি।  
 

      বিদর্কষি ের্মদন এই সামাদনযর   ক্ষ্দণ ি া হদেদছ “কনতযদত্ব সকত অদনিসমদিতত্বম’। অেমাৎ 

সামানয কনতয পোেম, এিং অদনি পোদেম সমদিত। অেমাৎ সমিাে সবদন্ধ িতমমান োদি। সামানয কনতয, 

র্কেও যসকি যর্ আেে িযকিদত আকেত োদি যসগুক  অকনতয। যিকিদ  যিকি ত্ব ধমমকি িতমমান োদি সমিাে 

সবদন্ধ। সমিাে সবন্ধ কনতয। তাই যিকিদ র নাদর্ যিকি দত্বর নার্ হে না। সুতরাং বিদর্কষি মদত সামানয 

িা জাকত কনতয, এি এিং অদনিানুগত পোেম । 
 

      এেন প্রশ্ন হদত পাদর, উপদরাি আদ াচনার কনকরদে আমরা মা –এর  ধমম ‘মাতৃত্ব’যি কি সামানয িা 

জাকত আেযা কেদত পাকর? ‘মা’– এর অসাধারণ ধমম কি ‘মাতৃত্ব’? অেমাৎ এমন প্রশ্ন উঠদত পাদর যর্ মাতৃত্ব 

ধমমকি কি সি  মা- যত সমানভাদি সমদিত? এই প্রসদঙ্গ িদ  রাো ভাদ া যর্, সামানয িা জাকতর দু্কি 

িাজ – অনুগত িুকদ্ধ ও িযািৃকত্ত িুকদ্ধ। অেমাৎ যিকি ত্ব ধমম স্বীিার িদর সি  যিকিদ র িুকদ্ধ (অনুগতিুকদ্ধ) 

যর্মন িযােযা িরা র্াে; যতমকন যিকি  কভন্ন অনযানয সি  িস্তু যেদি যিকি দি পেৃি (িযািৃত্ত) ও িরা 

র্াে। িারণ যিকি ত্ব শুধমুাত্র যিকিদ ই োদি – অনযত্র যিাোও োদি না। যিকি ত্ব ধমম দ্বারা অনযানয িস্তু 

যেদি যিকি দি পৃেি িরা হ  িযািৃকত্ত িুকদ্ধ। সামানয িা জাকতর সাহাদর্য দকি িমমই সাকধত হে। 
 

     মাতৃত্ব কি মাদের অসাধারণ ধমম– র্া সি  মা-যতই আকেত এিং মা কভন্ন অপর যিান আেদে আকেত 

নে? আমরা যের্মাতাদিও মা িক , গঙ্গা নেীদিও মা আেযা কেই, ধকরত্রীদিও জননী নাদম অকভকহত িকর, 
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ধাত্রী মাদিও মা ডাকি, আিার জন্মোত্রী মাদিও মা িক । তাহদ  প্রদতযি যক্ষ্দত্রই কি মাতৃত্ব ধমম সমদিত? 

এদক্ষ্দত্র মাতৃত্ব ধমম ি দত কি িুকঝ তা আদগ কস্থর িদর কনদত হদি। র্কে গভমধারণপিূমি জন্মোন িদরন 

কর্কন তাদতই মাতৃত্ব ধমম োদি, - এরূপ ি া হে তাহদ  অির্যই অপরাপর যক্ষ্ত্রগুক দি সহদজই িজমন 

িরদত হদি এিং ি দত হদি যর্ মাতৃত্ব ধমম সিদক্ষ্দত্র সমদিত নে। আিার গভমধারণপূিমি জন্মোন িরাে 

কিদর্ষ িযকিদত মাতৃত্ব স্বীিার িরদত যগদ  পাক িা মা িা কিদর্ষ পদ্ধকতদত তো আধুকনি পদ্ধকতদত 

(IVF, Surrogate Motherhood) যিউ মা হদ  তাদি আর ‘মা’ ি া র্াদি না। কিন্তু ইকতপূদিমই 

মমতামেীত্ব ধমমগুক র দ্বারা মা িা জননীর িনমণা আমরা িদরকছ, র্ার কভকত্তদত ি া হদেদছ ‘মাতৃত্ব’ 

যিি মাত্র যমদেদের ধমম নে। এগুক  মাদের আিকর্যি অসাধারণ ধমম নাও হদত পাদর। যিাোও মাতৃত্ব 

আদছ, কিি যেহমেীত্ব ধদমমর অভাি আদছ, অনুরূপভাদি যিাোও র্ারীকরিভাদি মা না হদেও যিউ 

জননীরূদপ কচকিত হদত পাদরন। এর উোহরণ কহদসদি আমরা মাোর যিদরসা, সারো মা–র িো আদগই 

উদেে িদরকছ। সুতরাং বিদর্কষদির েৃকষ্ট্দত যিকি ত্ব যর্মন জাকত, মাতৃত্ব- যি যসই অদেম জাকত ি াে িাধা 

আদছ। বিদর্কষি স্বীিৃত সামানয িা জাকত হ  কনতয, এি এিং অদনিানুগত সাধারণ ধমম। যর্মন, মনুষযত্ব 

ধমমকি। মনুষযত্ব ধমমকি কনতয এিং সি  মানুদষই সমিার়্ সবদন্ধ িতমমান। তাই একি জাকত। নযার়্- বিদর্কষি 

মদত সামানয িা জাকত এি। সি  মানুষই এিকিমাত্র জাকত িতমমান, তাহ  মনুষযত্ব। এেন, আমরা যেদেকছ 

‘মাতৃত্ব’ যিি  নারীর ধমম নর়্, ‘মাতৃত্বসু ভ’ বিকর্ষ্ট্য র্াদের মদধয োিদি তারা সিদ ই ‘মা’ পেিাচয হদত 

পারদিন। অেমাৎ ি া র্ার়্, ‘মাতৃত্ব’ ধমমকি তাদের মদধয িতমমান। তারমাদন এই োাঁড়াদ া ‘মাতৃত্ব’ মা 

মাদত্ররই (েী/পুরষ কনকিমদর্দষ মাতৃভাি সবক ত িযকিমাত্রই) সাধারণ ধমম হদে। প্রশ্ন হদত পাদর, তাহদ  

কি মাতৃত্বদি নযার়্-বিদর্কষি স্বীিৃত সামানয িা জাকতর সমতু  ি া সঙ্গত হদি? উত্তদর ি া যর্দত পাদর, 

মাতৃত্ব জাকত নে। নযার়্ - বিদর্কষি ের্মদন সামানয িা জাকত ‘এি’ রূদপ স্বীিৃত। সি মানুদষর জাকত 

মনুষযত্ব, মনুষযত্ব এিকিই। এেন ‘মাতৃত্ব’যি জাকত ি দ , যসই জাকতর আের়্ িযকি ‘মানুষ’ই হদি। ফ তুঃ 

মানুদষ এিাধাদর মনুষযত্ব ও মাতৃত্ব এই দকি জাকত স্বীিার িরা আির্যি হদর়্ পদড়। নযার়্-বিদর্কষি মদত 

কনিমাধি সামানযই যিি  জাকত হদত পাদর। মা িাধি সামানয সাধারণ ধমম হদ ও জাকত হদত পাদর না। 

‘মাতৃত্ব’ ধমমকিদি যস িারদণই জাকতরূদপ স্বীিার িরার়্ অসুকিধা রদর়্দছ। 
 

মাতৃত্ব, মা এিং মাতৃস ুভ আচরণ - এিকি িহুমাকত্রি েকৃষ্ট্ভকঙ্গ : আমরা মাতৃত্বদি নারী অকস্তদত্বর যিন্দ্রীর়্ 

বিকর্ষ্ট্য কহদসদি উপ কি িকর, িারণ একি নারী জীিদনর সাদে সিমাকধি সংরু্ি। এই মাতৃত্বই এিকি পুরষ 

যেদি এিজন মকহ াদি পৃেি িদর। প্রজনদন এিজন মকহ ার ভূকমিা পুরদষর যচদর়্ অদনি যিকর্ এিং 

এই মকহ াই হদ ন মা। কচরাচকরত ধারণা অনুর্ােী এিজন ‘নারী’ই মা হদে ওদঠন কর্কন কিনা এিজন 

পুরদষর সাদে কিিাহিন্ধদন আিদ্ধ হদে যর্ৌন কম দনর মাধযদম সিাদনর জন্ম যেন। কিন্তু পকরিকতমত 

পকরকস্থকতদত ‘মা’ এর সংজ্ঞািাই িেদ  র্াদে। ‘মাতৃত্ব’ এিং ‘মাতৃসু ভ আচরণ’যি সাধারণতুঃ প্রািৃকতি 

ভাদি সম্পকিমত িদ  মদন িরা হর়্। ‘মাতৃত্ব’ যি নারীদের যিন্দ্রীি কিষর়্ ি া যগদ ও ‘মাতৃসু ভ আচরণ’ 

পুদরাপুকর মকহ াদের দ্বারা কনর়্কন্ত্রত হর়্ না। ‘মাতৃসু ভ আচরণ’ হ  কর্শুর প্রকত র্ত্ন (mothering), 

ভাদ ািাসা, িতমিয ও কর্ক্ষ্া। এদিিাদর নূযনতম র্দত্নর মদধয রদর়্দছ কর্শুদের সুরক্ষ্া যেওর়্া, োিাদরর 

িযিস্থা িরা, কর্শুদের পকরষ্কার ও স্বাস্থযির রাো এিং পকরিার, সম্প্রোদর়্র সাদে মাকনদর়্ কনদত তাদের 

কর্কক্ষ্ত িা সামাকজিীিরদণর প্রদচষ্ট্া িরা। তদি ‘মাতৃসু ভ আচরণ’ যিি মাত্র কর্শুর প্রকত র্ত্ন ও 

ভা িাসাে সীমািদ্ধ োদি না, যর্ যিান িেদসর মানুদষর প্রকত তা উৎসাকরত হদত পাদর। এর জনয সিাদনর 

জন্ম যেওর়্া আিকর্যি নর়্। এই িাজ এিজন পুরষ িা মকহ া যর্ যিউ িরদত পাদরন। কতকন মা হদত 

পাদরন আিার িািা, োদ, কেকেমা, মাকসমা এিং যর্ যিাদনা কনিি আত্মীর়্ও হদত পাদরন। অেমাৎ ‘মাতৃত্ব’ ও 

‘মাতৃসু ভ আচরণ’–এ দদের মদধয এিিা পােমদিযর সীমাদরো িানা যর্দত পাদর। ‘মাতৃত্ব’ ধমমকিদি 
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যিি মাত্র গভমধারণিাকরণীর যক্ষ্দত্র সীমািদ্ধ রাোর প্রিণতাকি মাোে যরদেই এই পােমযদির িো ি া 

যর্দত পাদর। 
 

     আমরা এিার গভীরভাদি কিদেষণ িদর যেোদিা যর্, মা (Mother) মাতৃত্ব (Motherhood) এিং 

মাতৃসু ভ আচরণ (Mothering) এর মদধয কি রূপ সম্পিম িতমমান ? ‘মা’ হদ ন এমন মকহ া র্াাঁরা 

সিাদনর প্রকত র্ত্ন, যেহ ও ভাদ ািাসা ইতযাকে িতমিয পা ন িদরন। অির্য এদক্ষ্দত্র কতকন বজকিি মা 

হদতও পাদরন আিার নাও হদত পাদরন। এিজন মকহ া মা হদত পাদরন িতগুদ া র্দতমর উপর কনভমর 

িদর। যিান মকহ া সিান উৎপােন িদর মা হদত পাদরন, আিার যিান মকহ া সিান প্রকতপা ন িদর মা 

হদত পাদরন িা কনদষদির জনয কডবার্র়্ সরিরাহ িদর িা তার সাদে কিছু সংকমেদনর মাধযদম মা কহদসদি 

কিদিকচত হদত পাদরন। এই ধরদনর র্তমগুক  মাতৃদত্বর ধারণা িা মা হওর়্ার জনয প্রদর়্াজন। যর্ মকহ ারা 

প্রেম র্তম (সিান উৎপােন) ও তৃতীর়্ র্তম (কডবার্র়্) গুক র সাদে কমক ত হদর়্ মা হন কতকন হদ ন বজকিি 

মা (Biological Mother)। শুধুমাত্র কদ্বতীর়্ যক্ষ্দত্র অেমাৎ শুধুমাত্র সিান প্রকতপা ন িদর মা িদ  কচকিত 

হন যসই ধরদনর মাদি ি ি েত্তি মা (Adoptive Mother)। এিজন েত্তি মা এমন এি মা, কর্কন আইকন 

প্রকক্রর়্ার মধয কেদর়্ এিকি সিানদি েত্তি কনদর়্ তার মাতা হদর়্ ওদঠন। 
 

     বজকিি মা (Biological Mother) যর্ৌন কম ন িা কডবাণু অনুোদনর মাধযদম এিকি কর্শুর মা হন, 

যিাদনা যিাদনা যক্ষ্দত্র বজকিি মাদের তার সিাদনর প্রকত আইনগত অকধিার নাও োিদত পাদর, যর্োদন 

যিাদনা মকহ া শুধু কডবাণু অনুোন িদর োদিন। অেমাৎ যর্োদন যিান মকহ া র্েন সিান ধারদণ অক্ষ্ম হন, 

যসই যক্ষ্দত্র সিানিামী কপতা মাতা অনয মাদর়্র যেদি কডবাণু গ্রহণ িদর োদিন। এদক্ষ্দত্র বজকিি মা 

হদ ন যসই মা র্ার যেদি কডবাণু গ্রহণ িরা হদর়্কছ । সিানিামী কপতা–মাতারই এিমাত্র আইনগত 

অকধিার োদি। 
 

     সৎ মা (Step Mother) হদ ন এমন এিজন মকহ া যর্োদন সিাদনর কপতার েী এিং তাাঁরা এিই 

পকরিাদর োিদত পাদরন, কিন্তু সিাদনর সাদে ওই েীর যিান আইনগত অকধিার োদি না। উপদরাি 

ধারণাগুক  মাদর়্র ভূকমিাদি সংজ্ঞাকর়্ত িদর না। ‘মা’ এর সংজ্ঞা এইভাদি যেওর়্া র্ার়্ না। িারণ সামাকজি 

- সাংস্কৃকতি এিং ধমমীর়্ কেি যেদি কভন্ন কভন্ন  ভাদি এর িযােযা যেওো হে। আমরা ি দত পাকর ‘মা’ হদ ন 

এমন এি িযকিত্ব, সিাদনর প্রকত র্ত্ন , যেহ ও ভাদ ািাসা ইতযাকে র্ার যভতর যেদি স্বতুঃ উৎসাকরত হে। 

অির্য এদক্ষ্দত্র কতকন বজকিি মা হদতও পাদরন আিার নাও হদত পাদরন। কিকভন্ন প্রিার ‘মা’-এর সবদন্ধ 

আদ াচনা িরার পর এিার মাতৃসু ভ আচরণ এিং মাতৃত্ব-এর মদধযিার সবন্ধকি যিমন হদত পাদর যস 

কিষদে আদ ািপাদতর যচষ্ট্া িরদিা। 
 

মাতৃস ুভ আচরণ (Mothering) এিং মাতৃত্ব (Motherhood) : 

আমরা জাকন যর্, সমস্ত মাদর়্রা তাদের সিানদের ভা িাদসন এিং তাদের প্রকত র্ত্নিান হন। একি স্থান ও 

িা  কনকিমদর্দষ সতয িদ  কিশ্বাস িরা হে। কিন্তু এর িযকতক্রম ছকিও সমাদজ যচাদে পদড়। অদনি যক্ষ্দত্রই 

িনযাসিান জন্মাদ  অেিা কিিাহ িকহভূমত সম্পদিমর যক্ষ্দত্র সিান জন্মাদ  মা তার সিানদি পকরতযাগ 

িদরন। অেিা অদনি সমর়্ সিান র্ারীকরি িা মানকসিভাদি অসুস্থ িা অস্বাভাকিি অিস্থার়্ জন্মগ্রহণ 

িরদ ও, েম্পকতরা যসই সিানদি পকরতযাগ িদরন িা যসই সিাদনর প্রকত যেহ িা মমতা পর্মাি পকরমাদণ 

যেো র্াে না। এইসি ঘিনা আমরা েিদরর িাগজ যেদি জানদত পাকর, যিক কভর্দনও যেেদত পাই। মাতৃত্ব 

এিং  মাোকরং এর ধারণা ঐকতহাকসি ও সাংস্কৃকতি পকরিতমদনর সাদে সাদে পকরিকতমত হদে োদি। এিজন 

মা কি এিং কিভাদি সিানদের র্ত্ন যনদি িা যনওর়্া উকচত, যস সম্পদিম ধারণাগুক  সমে ও স্থাদনর সাদে 
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সাদে পৃেি হদর়্ উদঠদছ। আর যস িারদণই মা ও সিাদনর সম্পিম কনদে যিান সাধারন কনেম-নীকত প্রণেন 

িরা সম্ভি হে না। 
 

      কিদেষণমূ ি উদেদর্য, সামাকজি স্বীিৃকত এিং িাদজর উপর কভকত্ত িদর কিকভন্ন ধরদনর মাতৃদত্বর 

মদধয পােমিয িরা হদে োদি। যর্মন, জন্ম- মাতৃত্ব (Birth Motherhood), সামাকজি- মাতৃত্ব (Social 

Motherhood) এিং র্ত্নর্ী –মাতৃত্ব (Care-giving motherhood)। প্রেমতুঃ জন্মোত্রী মা হদ ন যসই মা 

কর্কন গভমধারণ িদর সিাদনর জন্ম যেন। কদ্বতীর়্তুঃ সামাকজি মা অেমাৎ যর্ নারী িাস্তদি সিানদি গদভম 

ধারণ িদরন না, কিন্তু সামাকজি ও আইনগত ভাদি কতকন মা কহদসদি পকরকচত হন। এমন েৃষ্ট্াি  ক্ষ্য িরা 

যর্দত পাদর, েত্তি গ্রহণ কিংিা সাদরাদগকস পদ্ধকতর মাধযদম সিান গ্রহদণর যক্ষ্দত্র। যর্ েম্পকত েত্তি গ্রহণ 

িদরন, যসই েম্পকতর েীর নাম আইনত ভাদি কর্শুকির জন্ম র্ংসাপদত্র (Birth Certificate) কর্শুর মা 

কহদসদি উদেকেত োদি। কতকন সামাকজিভাদি যসই কর্শুর মা কহদসদি পকরকচত হন। কিন্তু কতকন িেনই যসই 

সিাদনর জন্মোত্রী মা হদত পাদরন না। অপরপদক্ষ্, সাদরাদগকস পদ্ধকতর যক্ষ্দত্র যর্ সিানহীন েম্পকতরা 

সিান  াদভর জনয সাদরাদগকস পদ্ধকতর সাহার্য গ্রহণ িদরন, যসোদন কর্শুকির জন্ম র্ংসাপদত্র (Birth 

Certificate) সিানহীন চুকিিদ্ধ েম্পকতর েীর নামকি মা কহদসদি উদেকেত োদি, সাদরাদগি মাদর়্র নাম 

নর়্। স্বাভাকিি ভাদিই সমাদজ যসই চুকিিদ্ধ নারীই মা কহদসদি পকরকচকত  াভ িদর োদিন। 
 

      তৃতীর়্তুঃ মাতৃদত্বর যর্ কেিকি কর্শুর  া ন পা ন এর সাদে জকড়ত, যর্মন োওর়্াদনা, যেকসং িরা, 

নজরোকর িরা, ির়্দ ি প্রকর্ক্ষ্ণ যেওর়্া, কর্শুদি কর্ক্ষ্া যেওর়্া ইতযাকে, তাদি েরেী মা ি া হে। অির্য মা 

িযতীত অনয িযকিও সিান  া ন পা দনর এইসি িাজ সম্পােন িরদত পাদরন। এিো ি া যর্দত পাদর 

যর্,জন্মোত্রী মা সামাকজি মা এিং র্ত্নর্ী  িা েরেী মা এিই িযকি হদতও পাদরন আিার নাও হদত 

পাদরন। কিছু যক্ষ্দত্র জন্মোত্রী মা এিজন সাদরাদগি মা কহদসদি পকরকচত হদত পাদর। কর্শুদের জন্মগত মা 

িা সামাকজি মা ছাডা়ও অদনদিই আদছন র্ারা মাদর়্র মদতাই যেোদর্ানা র্ত্ন িদরন যর্মন, কেো 

(grandmother), ভাই-যিান (Siblings), পা ি মা (foster mother), চ াচ িারী যিকি কসিার 

(Commuting baby-sitters) এমনকি োদরাও (grandfather)। উনকিংর্ যেদি কিংর্ র্তাব্দীর যগাড়ার 

কেদি জাপাদন ক ভ–ইন যিকি কসিার (Komori) এর িো আমরা উদেে িরদত পাকর এই প্রসদঙ্গ। এরা 

সারাকেন কর্শুদের কপদঠ চাকপদর়্ রােত এিং রাদতর যি া তাদের িাদছ শুদর়্ োিদতা। িারণ মকহ ারা 

র্াদত োমাদর িৃকষ িাজ িরদত পাদর।
৭ 
এমনকি আমাদের যেদর্ কর্ক্ষ্ানকির্ (boy apprentices) িো 

জানদত পাকর যর্, তারা িাচ্চাদের যেোদর্ানা িরত, র্া মাদেদের যেদি যিাদনা অংদর্ িম নে। 
 

      কর্শুর যিদড় ওঠা স্বাভাকিি বজকিি কনেদমই ঘদি োদি। মা িা অনযানয সহােি িযকিগণ কর্শুর যিদড় 

ওঠার স্বাভাকিি গকতদি সচ  রােদত সাহার্য িদরন। এগুক দি মাতৃসু ভ আচরণ (Mothering) ি া 

র্াে। এিেম নূযনতম র্দত্নর মদধয রদর়্দছ কর্শুদি সুরক্ষ্া যেওর়্া, তাদের পকরষ্কার পকরেন্ন রাো, তাদের 

সুস্বাদস্থর প্রকত নজর রাো, এিং পকরিাদরর মদধয মাকনদর়্ কনদত িাচ্চাদের কর্কক্ষ্ত িদর যতা া, তাদের 

সামাকজিীিরণ িরা, র্াদত ভকিষযদত যসই কর্শুকি এিকি িৃহত্তর সমাজ ও জাকতর সদঙ্গ মাকনদর়্ কনদত 

পাদর। জন্মোত্রী মা িা কর্শুদের মা কহদসদি কনিকন্ধত মকহ া যিি মাত্র সমাজ দ্বারা মা কহদসদি স্বীিৃত। 

সামাকজি মাতা িযতীত অনয িযকিদের দ্বারাও কর্শুদের র্ত্ন ও প্রকর্ক্ষ্ণ হদত যেো র্ার়্। এদক্ষ্দত্র আমরা র্া 

িুদঝকছ, যজদনকছ তার যেদি এিো আমরা ি দত পাকর যর্, েরেী মা (Care-giving mother) যর্ যিউ 

হদত পাদরন। জন্মোত্রী িা গভমধাকরণী মাদের মদধয এিই সদঙ্গ যর্মন ‘মাতৃত্ব’ এিং ‘মাতৃত্ব সু ভ’ 

বিকর্ষ্ট্যগুক  িতমমান, কিন্তু েরেী মা (Care-giving mother) এর যক্ষ্দত্র ‘মাতৃত্ব সু ভ আচরণ’  ক্ষ্য িরা 



‘মাতৃত্ব’ - শুধুই কি নারীদের ধমম ? এিকি োর্মকনি পর্মাদ াচনা.....                                             মৃণা  িাকি সরিার                   

Volume-X, Issue-V                                                   October 2022                                                                   61 

যগদ ও কতকন জন্মোত্রী মা হদত পাদরন না। অতএি মাতৃত্ব, মাতৃসু ভ আচরণ (Mothering) সম্পদিম 

ধারণা এদি অপদরর সদঙ্গ গভীরভাদি সম্পৃি। 
 

উপসংহার: আমরা উপকরউি পর্মাদ াচনা যেদি এিকি স্বাভাকিি কসদ্ধাদি উপনীত হদত পাকর যর্ 

মমত্বদিাধ, মাতৃত্বদিাধ অেিা মাদর়্র যেহ, এিকি সিান যিি মাত্র মাদর়্র যেদিই পার়্ না। "মাতৃত্ব" যিান 

কনকেমষ্ট্ ক ঙ্গ িা িযকি কভকত্তি কিষর়্ নর়্। একি এিকি অনুভূকত, সিাদনর প্রকত এিকি আদিগ র্া মা িা মাতৃ 

তু য, র্াদি আমরা সহজ িাং ার়্ িক  "মাদর়্র মদতা", যসই রিম যর্ যিাদনা মানুদষর যেদি  াভ িরদত 

পাকর। আসদ  মানুষ কহসাদি আমরা নারী-পুরষ কনকিমদর্দষ কিছু আদিগ ও অনুভূকত প্রিৃকতর িাদছ যেদি 

স্বাভাকিিভাদিই যপদর়্ োকি, যতমন - মার়্া - মমতা, সিাদনর প্রকত যেহ, ভাদ ািাসা প্রভৃকত। এইসি  

কিষর়্গুক  প্রিৃকত আমাদের মানুদষর বিকর্ষ্ট্য কহসাদি প্রোন িদরদছ, ক ঙ্গ কভকত্তি কিষর়্ কহসাদি নর়্। 

িতমমাদন আধুকনি কিজ্ঞানও যর্োদন মানুদষর মদধয সাকিমিভাদি "আদিগ জাত িুকদ্ধ"র (Emotional 

Quotient) পদক্ষ্ সওর়্া  িরদছ, যসোদন োাঁকড়দর়্ আমরা কি ভাদি ি দত পাকর যর্, সেেমি ও 

অতযাির্যিীর়্ আদিগ ও অনুভূকত যিি  নারীই প্রািৃকতিভাদি  াভ িদরদছ? আসদ  এই সি  অনুভূকত 

আমাদের সম্পূণমরূদপ মানুষ হদর়্ উঠদত সাহার্য িদরদছ। 
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৬। চাও া, নিীন.মাোর যিকরজা: ি িাতা :আনন্দ পািক র্াসম, জুন, ২০১৮, পৃষ্ঠানং. ৯৭ - ১০৩ 

৭। Ochiai, Emiko, and Stephen Filler. “The Postwar Japanese Family System in Global 

Perspective: Familism, Low Fertility, and Gender Roles.” U.S.- Japan Women's Journal, 

no. 29, 2005, pp. 3 – 36. 

 


