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Abstract
Indian society is multi diversity. There are so many races, culture, clan and religion. All
groups are distinguished from each and others. Hindu are the majority people in the
country. Hindu community’s many traditional practices are much critisied in the colonial
period. Sateedah system is the one of them. Satee means that Hindu women never attempt to
extra martial affairs. They always should be devoted life only to the husband. Now come to
the point that when someone’s husband had been died then the widow women burning death
with her husband that is called Sateedah system. This is a brutal ritual in the community.
In this research paper I would like to revisit the ritual of Sateedah system through
Rabindranath Tagore short story Mahamaya that story was published on Bengali 1326 in
Bhadra month. Also try to discuss that the values of story character context in that period.
Actually want revisiting to the past to searching the origin of Sattedah system and its
historical essence. Rammohan Ray was a prominent leader to stop the brutal tradition. The
short story Mahamaya raised many questions against social system and custom and also the
perspective of the caste system and so on. In this story Rabindranath Tagore had written
historical context that was great massage from him to our society.
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‘তী’ ব্দফি বাযতীয় নাতন ভারজ খুফই তাৎমবূণব। ‘তী’ ব্দফিয উৎফি ‘ৎ’ ব্দ দথরক অথবাৎ দম
নাযী স্বাভী ফবন্ন অনয দকান ুরুরলয প্রফত আক্ত নয়i । আরর ুরুলপ্রধান ভাজ নাযীরদযরক ম্পরদয
দথরক দফফ ফকছু বারফফন। কখরনা নাযীরক বাফা রমরছ কাভনায দাী, কখন ফভথযায অফতায ফরা
রয়রছ। ুরুলরদয তকব করয ফরা রয়রছ মফদ বার ফকছু চা তারর দভরমরদযরক ভযরণ ফনরম মা।
তরফই ভারজ দকান অঘিন ফকছু ঘিরফ না। প্রাচীন বাযরত ভনুস্মৃফতরত নাযীরক দাী ফা ূরেয ারথ তুরনা
করযরছ। নাযীরক অকৃতজ্ঞ, নাযীরক ফফশ্বাঘাতক ইতযাফদ নানান রূর অফফত কযা রমরছ। নাযী জাফত
ম্পরকব ভানুরলয ধাযনা ফকরূ ফছর তা যাজা যাভরভান যারয়য ‘প্রফিবক  ফনফিবরকয ফিতীয় ম্বাদ’ এয
ভন্তফয তাৎমবণূ ,ব দমভন “‘স্ত্রীররাক স্বাভীয ফত ভযরণ প্রফৃফি ফদফায মথাথব কাযণ এফং এরু ফন্ধন কফযয়া
দা কফযফারত আগ্ররয কাযণ …….. দম স্ত্রীররাক স্ববাফত অেফুফি, অফিযান্তকযণ, ফফশ্বারয অাত্র,
ানুযাগা, এফং ধর্ম্বজ্ঞানূনযা য়i i । ……. ুতযাং ভযণ না কফযরর নানা দদারলয ম্ভফনা‛, …….
উরেখয দম যাজা যাভরভান যায় ভারজয এইরূ ভানফকতা দম কতিা বুর ফছর তা ফতফন ফফফবন্ন াস্ত্র 
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মুফক্তয ভাধযরভ প্রভাণ করযরছন। তীদা প্রথা ফন্ধ কযায জনয যাভরভারনয অফদান ফচয স্মযণীয় রয়
আরছ।
তীদা প্রথা মুরগ মুরগ ফবন্ন ফবন্ন রূর দদখা দগরছ ফররই ফফফবন্ন ফণ্ডতগণ ভরন করযন।
আররকজান্ডারযয বাযত আক্রভরণয ভম দথরক বাযরতয ইফতার তীয কথা জানা মাম। তীদা প্রথায
উরেখ করযরছন ফগ্রক ঐফতাফকযা, াাাফ দযাভান দরখাম উরেখ ামা মাম। তীদা প্রথা
দভগাফিফনরয দরখারত ামা মাম। আরর দভরমরদয অতযাচায িান, কার, াত্র দবরদ অফবন্ন ফছর।
কখন তী কখন ডাইফন ফফফবন্ন নারভ দভরমরদযরক অতযাচায কযা রমরছ। বাযতফরলব তৃতীম তাব্দীরত
তীয ুযাতাফিক ফনদবন খুুঁরজ ামা দগরছ। ৫১০ ফিস্টারব্দ এযণ ফরাফরফরত তী প্রথায উরেখ
যরমরছiii। একথা ফরা মাম দম তী প্রথা দীঘবফদন ধরয চরর এররছ এফং তী প্রথায দয কখরনা দফরডরছ
ফা করভরছ।
তী প্রথায উৎফি ফকবারফ রমফছর! দ প্ররেয উিরযয দেরত্র ফফফবন্ন ভতফাদ যরমরছ। ফণ্ডতরদয
একফি দগাষ্ঠী ভরন করযন নাযীযা ফফশ্বাঘাতক অয দগাষ্ঠীফি দৌযাফণক কাফনীয উয বযা কযরছন।
ুযারণ দেযাজায কনযা তীয (ভাভায়ায) দদতযারগয ঘিনা তুরর ধরযন। ফফশ্বাঘাতকতায দেরত্র ফরা
রমরছ বাযতীম নাযীযা অরনক ভম স্বাভীরক ফফল প্ররমারগ করয তযা কযত। দই জনয ফরা রতা স্বাভী
ভাযা দগরর স্বাভীয ফচতাম স্ত্রীরক ুফিরয় তী কযা রফ। তাই ফনরজয জীফন  স্বাভীয জীফনরক ভাথবক
করয দদয়ায জনযই তীদা প্রথায উৎফি য় ফরর দাফফ কযা য়। তীদা প্রথায দুফি বারগয কথা জানা
মায় মথা- ভযণ  অনুভযণ। স্বাভীয রঙ্গ একই ফচতায় ুরি তী য়ারক ভযণ। অযফদরক দকান
কাযরণ স্বাভীয রঙ্গ একই ফচতায় তী রত না াযরর, দূরয দকাথা স্বাভীয দকান স্মৃফত ফচন্ ফনরয় তী
য়ারক অনুভযণ ফরা য়iv।
গরফলণা রত্র তীদা প্রথা ফনরম যফীন্দ্রনাথ ঠাকুরযয দছািগে ‘ভাভামা’য দপ্রফেরত আররাফচত রফ।
তৎকারীন ফনষ্ঠুয অভানফফক ঘৃফণত তীদা প্রথায রূ তুরর ধযা রফ। গরেয ভাভায়া নাভকযরণয ফযাখা
র- ‚ভাভামা র ফন্দু দবরন ফফণবত যরভশ্বযী ফক্ত। নারগাজীবট্টী িীকা অনুারয- ভাভামা ফফদৃপ্রতীফত াফধকা ঈশ্বযফক্ত। তিপ্রকাফকা িীকা ভরত ভাভামাই র- অঘিন-ঘিন-িীমী ব্রহ্মাফিকা ফক্ত।
ঈশ্বয ৃফি, ারন, ংায  জন্ম রীরা প্রবৃফত কামব এই ভাফক্তয াারমযই ম্পাদন করযন ফরর
ফন্দুরদয ফফশ্বা। এই ভাফক্তই দুগবা, কারী, জগিাত্রী প্রবৃফত নারভ  রূর বক্তরদয িাযা ূফজতা ন।
ইফন ফফরক স্বাভী রূর গ্রণ করযন। ইফন দে কনযা তী  ফভাররময কনযা াফবতী রূর জন্ম দনন‛v।
ভাভামা গেফি দভাি ফতনফি ফযরেরদ ফফবক্ত। প্রথভ ফযরেরদ ভাভামা  যাজীফ উবরময দুুযরফরা
নদীয ধারয একিা বাঙ্গা ভফন্দরযয কারছ দদখা কযরছ। দমখারন যাজীফ ফারযফন্ধু ভাভায়ারক দডরক এরনরছ
ভফন্দয তরর ফতবভারন উবমই মুফক-মুফতী। দদখা কযায কাযণ, যাজীরফয দম দযভ াররফয ফনকি কাজ
কযত ফতফন অনযত্র ফদফর রয় চরর মারফ। পরর যাজীফরক ারফয রঙ্গ চরর দমরত রফ। অনযফদরক
যাজীফ ভাাভায়ারক জীফনঙ্গী রূর ফনরম দমরত চাইরছ। দই বারফাায কথা ফরায জনযই যাজীফ
দুুযরফরা নদীয ধারয ভফন্দয তরর তারক দডরক এরনরছ।
যাজীরফয দই বারফাায প্রস্তাফ ফকবারফ ফদরেন, তা যাজীরফয ফনরজয কথায় তুরর ধযফছ, মথা‚আফভ প্রস্তাফ কফযরতফছ, এখারন ইরত ারাইমা ফগরয় আভযা দুজরন ফফফা কফয‛। প্রথভ ফযরেরদয
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দরল যাজীরফয ফফরময প্রস্তাফ কামবত ভাথা নাফডমা ভাভায়া জফাফ ফদর ‚না, দ ইরত ারয না‛। যাজীফ
ম্পরকব আয জানা মাম দম, যাজীফ অে ফমর ফতৃাযা রম ফফয ফনকি ভানুল রমফছর। যাজীরফয
ফাফা দম াররফয ফনকি কাজ কযত দই ারফই যাজীফরক তায কারছই কারজ ফনরয়ফছররন। কারজয
ূরত্র যাজীফ ফফভফনয রঙ্গ ভাভায়ারদয ফাফডয ারই বাডা ফাফডরত থাকত। প্রথভ ফযরেদ গেকায
ভাভায়ায রূ ম্পরকব মা ফরররছন তা র, ‘ভাভায়া কুরীরনয ঘরযয কুভাযী। ফয় চফি ফৎয। দমভন
ফযূণব ফম, দতভফন ফযূণব দৌন্দমব। দমন যৎকাররয দযৌরেয ভরতা কাুঁচা দানায প্রফতভা-- দই
দযৌরেয ভরতাই দীপ্ত এফং নীযফ, এফং তায দৃফি ফদফাররারকয নযাম উন্মুক্ত এফং ফনববীক’। এবারফই ফণবনা
করযরছন ভাভায়ায রূ-দমৌফনরক। গেকায ভাভায়ায জাত ম্পরকব ফররছন দম তাুঁযা কুরীন ব্রাহ্মণ এফং
ভাভায়রদয আফথবক অফিা খুফই খাযা মায জনয দকান বাররা ারত্রয ারথ ফফরম ফদরত াযরছন না তাুঁয
দাদা। ফযরেরদয দল ফদরক ভাভায়ায দাদা বফানীচযণরক ভফন্দয প্রাঙ্গরনয ফদরক আরত দদরখ যাজীফ
বয় দরয়ফছর। মফদ গরে বফানী চযরণয ভফন্দয প্রাঙ্গরন আায কাযণ স্পি নয়। ভাভায়ারক গেকায
গম্ভীয  স্বাধীনরচতা ফররফ তুরর ধরযরছন। গরেয একফি চভক ফরা মাম মখন ভাভায়া ফরর, ‚যাজীফ,
দতাভায ঘরযই আফভ মাইফ। তুফভ আভায জনয অরো কফযরয়া‛। তাযয দ ভফন্দয দথরক তাুঁয দাদায
রঙ্গ ফাফিয ফদরক ফপরয মায়। যাজীফ তফাক রম দাুঁফডরম থারক দ ফকছুই ফুঝরত ারয না, আদরফ ফক
র এফং ভাভায়া ফঠক ফক ফররত চাইর। ভাভায়া দকন ফররফছর দতাভায ঘরয মারফা দিা একিা চভক
রুরই ফছর াঠরকয ফনকি।
ফিতীম ফযরেরদ শুরুরতই দদখা মায়, দমফদন ভফন্দয প্রাঙ্গরন যাজীফ  ভাভায়া দদখা করযফছর।
তাযরয দই যারত্রই ূফব ফযকেনা ভত ভাভায়ায রঙ্গ এক ভৃতপ্রাম ফৃরিয ফফরম দদমা ম শ্মারনয
গঙ্গামাত্রী ঘরয। ভাভামা ফফরয়রত দকানরূ আফি জানামফন, মফদ দভরমরদয দকান আফি দানা ত
না। দভরয়রদযরক দমভন খুী ফযফায কযা ত, তাুঁরদযরকই ভারজয দকৌরীনয প্রথা ফাুঁফচরয় যাখায দায়বায
ফন কযরত ত। ফফরময রয প্রতযাা ভরতা তাুঁয স্বাভী ভাযা মাম। ফফরম  ফফধফা মারত যাজীফ মতিা
আঘাত দরমফছর তায দথরক দফফ আঘাত দরয়ফছর ভাভায়ায তীদারয খফয শুরন। যাজীফ ফযাকুর
রম রডফছর, উতার াতার অফিা দ ফকছু ফচন্তা কযরত াযরছ না। ফকছু বাফরত াযরছ না এভন ভম
ন্ধযায ফদরক প্রফর ঝি ফৃফি আযম্ভ র। চাফযফদরক দবরঙ্গ চুযভায ফায উক্রভ। দই ঝরিয ভরধয িাত
করয দভকা ায়ায দফরগ ঘরযয দযজা দঠরর দকান একজন দঘাভিা ফদরয় প্ররফ কযর। যাজীফ কথায়
দফাঝা দগর অরচনা নাযীফি আয দকউ নন ফতফন ভাভায়া। তাুঁরদয কথা ফাতবায় দফাঝা দগর ঝি ফৃফিয
ুরমারগ ফচতায আগুন ফনরব দগরর ভাভায়া দই ুরমারগ াফররয় চরর এররছ। ভাভায়া যাজীরফয ঘরয
ঢুরক তারক ফদরয় প্রফতজ্ঞা কযায়, দম মফদ দ দকান ফদন দঘাভিা খুরর তাুঁয ভুখ না দদরখ তাররই দ
যাজীরফয ফাফিরত থাকরফ। দই েরণ যাজীফ দকান রূ কথা না ফাফিরয় দই প্রফতজ্ঞারতই যাুঁ করয।
ভারজয াত দথরক ফাুঁচরত দ্রুত তাুঁযা াররফয নতুন ফঠকানা দানাযুরযয ফদরক ঝি ফৃফিয ভরধযই দমরত
শুরু করয।
তৃতীম ফযরেদ শুরুরতই গেকায াঠকরক ফরররছন, এিা দকান অররৌফকক ঘিনা নম। এফি
ঐফতাফক ভযরণয দপ্রোরিই যফচত। গরেয নামক নাফমকা মত ফাস্তরফ দনই ফকন্তু গেকায ফররত
দচরমরছন দই ভরয় অয এযকভই ঘিনা ঘরিরছ। ভাভায়া গরেয ভাধযরভ একিা দৃিান্ত তুরর ধযায
দচিা করযরছন গেকায। ভাভায়ায ফচতা দথরক চরর আায ঘিনাফি ংরের ফছর এযকভ, ভাভায়ায
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াত া দফুঁরধ ফচতায আগুরন দপরর দদয়া রয়ফছর। ফচতায আগুন জ্বররত শুরু করযফছর ফঠক তখনই ঠাৎ
করয প্রচন্ড ঝড ফৃফি শুরু রর শ্মান মাত্রীযা কররই গঙ্গামাত্রী ঘরয আশ্রম দনম। দই ভয় ফচতায আগুন
ফনরব মায়। ফকন্তু আগুরন তাুঁয ারতয ফাধন খুরর ফগরয়ফছর দ তখন দকান ভরত ারয়য ফাধন খুরর, ঝড
ফৃফিয ভরধয ফাফি চরর আর। দখারন দ তাুঁয রূ আমনারত দদরখ বরয় আুঁতরক উরঠ এফং তাযয দ
তাুঁয যীযফি অনয একফি কারড দঢরক দাজা যাজীরফয কারছ এর উফিত রমফছর। এযয দুজরন
একরঙ্গ এক ফফবাফজত দাম্পতয শুরু করযফছর। অথচ তাুঁরদয ফফরেদ না রয় দমন ভাজ তাুঁরদয ভরধয
ফফরেদ ফফরবরদয প্রাচীয তুরর ফদরয়ফছর একখাফন কারিয দঘাভিায়। গেকায তাুঁরদয দফদনারক তুরর
ধযায দচিা করযরছন। দকান এক ফলবায ফদরন যাজীফ তাুঁয প্রফতজ্ঞা বুরর ভাভায়ায ঘরয প্ররফ করযফছর।
যাজীফ ঘরয প্ররফ করয দদরখ দ শুরয় আরছ ফকন্তু তাুঁয ফাভ গারর ুরি মাফায দাগ যরয় দগরছ। এফদরক
ভাভায়া যাজীরফয ঘরয প্ররফ দিয দরয় মায়। যাজীফ প্রফতজ্ঞা বঙ্গ কযায় দ আাত য়। ভাভায়া
যাজীরফয ফাফি দথরক দকান জফাফ না ফদরয় দফফযরয় চরর মায় ফচযফদরনয জনয, এবারফই গে দল রমরছ।
এখারন দফ ফকছু ফফলম নজরয আর তীদা প্রথা দিারক গেকায খুফ রজ তুরর ধরযরছন।
একজন মুফতী দভরয় মায রু ফছর কাুঁচা দানায ভত। দই রূ দমৌফন আগুরন ুফিরয় ফদরত ফাধয কযা
রয়ফছর দকৌরীনয প্রথা ফজায় যাখায জনয। দকফরভাত্র কুরীন প্রথা ফজাম যাখরত ফগরম একজন ভযণান্ন
ফৃরিয ারথ তাুঁয ফফরম ফদরত ম। ফফরময 24 ঘণ্টায ভরধযই তায স্বাভী ভাযা মাম। তাযয তারক ভযরণ
দমরত রয়ফছর। তীদারয ভয় বাগযক্ররভ ভাভায়া ফচতা দথরক দফুঁরচ ফপরযরছন। ফপরয আায য
যাজীফ  ভাভায়ায ংায জীফন শুরু ম। অথচ ভাভায়ারক ভযরণয আরগ ফকন্তু দকান অব্রাহ্মণ
দছররয ারথ ফফরয় ফদরত চাইফন। ফতবভারন ফকন্তু একফি দঘাভিা উবরয়যই ফভররনয ভরধয ফাুঁধা রয়
যরয়রছ। ভাজ তারক দমন খাফনকিা ুফডরম তাুঁয রূ দমৌফনরক নি করয এফং তাুঁয কুরীনত্ব নি করয
ফদরয়ফছর তাই দ যাজীরফয রঙ্গ দাম্পতয শুরু কযরত দরযফছর। এবারফই গে দল রে।
ভাভামা গরেয তী ভাভামায তাুঁয জাত ম্পরকব কী ফরা রমরছ! কুরীন ব্রাহ্মণ ঘরযয দম
যেণীরতা অথবাৎ ুরুল াফত ভারজ দকৌফরনযতা ফজাম যাখরত ফগরম দভরমরদযরক দফী ফমস্ক
স্বাভীরদয ারত তুরর দদয়া ত। দদখা মাম এখারন ভাত্র ২৪ ফছয ফমর ফযূণব মুফতী ভাভায়া ম্পরকব
দরখক ফররছন দম তাুঁয এখন ফফরম মফন। অথবাৎ দ ফুফি রয় দগরছ তৎকারীন ভারজয দচারখ অথচ
ফতবভারন ভারজ ২৪ ফছয ফয় দভরয়রদয ফফরয়য জনয দফফ নয় ফকন্তু তৎকারর ২৪ ফছয ফম দভরমরদয
জনয ফছর ফুফড রম মামায ভান। তীদা দম কুরীন ব্রাহ্মণরদয ভরধয ফরচরম দফফ প্রচফরত ফছর
দরখক দ কথা ফরররছন। ফনরজরদয জারতয দগৌযফ, ফনরজরদয দকৌফরনয ফজাম যাখরত দভরমরদযরক দফী
ফমস্ক দছরররদয কারছ ফফরম ফদরত ফিধা কযত না। মায পরর স্বাবাফফক বারফ ফকছুফদরনয ভরধযই তারদয
স্বাভী ভাযা মামািা খুফই াধাযণ ঘিনা ফছর। াভাফজক দরাক রজ্জায বয়  দকৌরীনযতায ফাুঁফচরয় যাখায
তাফগরদ দভরমরদযরক এই তযাগ স্বীকায কযরত ত। পরর দকৌরীনযতা ফজায় যাখরত ফগরয় ফারয ফফফারয
ঘিনা ফািফছর। ফফরময ফফফবন্ন প্রথা, দমভন অনুররাভ  প্রফতররাভ। অনুররাভ র দমখারন উচ্চ ফরণবয
দছররয ারথ ফনম্ন ফরণবয দভরয়য ফফরয় এফং প্রফতররাভ র ফনম্নফরণবয দছররয ারথ উচ্চ ফরণবয ফফরয়।
ফতবভান ভরম ফফরময ফফফবন্ন ফফজ্ঞারন ফণব  অফণব উবয়ই ফফফারয নফজয দদখা মায়। ভাভায়া
গরেয দরখক ফরররছন গরেয নামক যাজীফ  ভাভায়ায ভরধয দপ্ররভয ম্পকব গরড উরঠফছর। তাুঁয
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ফযণফতয দেরত্র প্রধান ফাধা ফছর তাুঁরদয ফবন্ন জাত। গরেয ভাধযরভ উরঠ আর দম এই ম্পকব ভাজ
দভরন দনরফ না। এই ফফরমরত দম ভারজয র্ম্ফত থাকরফ না দ আঙ্কা দরখক প্রকা করযরছন।
যাজীফ ইংরযজ যকারযয অধীরন নীরকুফঠরত াররফয কারছ কভবযত। ফতায ভৃতযু য য অে ফমর
াররফয ইোনুারয নীরকুফঠরত াররফয রঙ্গ কাজ করয। এখারন যাজীরফয একভাত্র ফফ তারক
ফারযফফফা দদমায দচিা করযফছর, ফকন্তু যাজীফ গিযাফজ ফছর। দম কাযরণই দাক না দকন ফকন্তু যাফজরফয
অে ফয়র ফফরম না কযায ফিান্তরক ারফ প্রংা করযফছররন। এই ঘিনাফি ইংরযজ াররফয আধুফনক
ািাতয াভাফজক ভূরযরফারধযই প্রফতপরন ফরা মায়। ািারতয ফযণত ফমর ফফরম দদমায দম
ভানফকতা দিা এয িাযাই উরঠ আর। উরটাফদরক দাদায আফথবক অনিরনয কাযরণ ভাভায়ায জনয
কুরীন ফযফারযয দকারনা াত্র ামা মামফন। কুরীন ফযফিায় দম এই াভাফজক ংকি ততফয করযফছর। ফণব
ফযফিা তৎকারীন ভাজ ফযফিারক আরিৃরষ্ঠ ধরয দযরখফছর। ফফরয়য দেরত্র দভরমরদয দকান ইো ফা
র্ম্ফতয দকান গুরুত্ব ফছর না। গরে দদখরত ায়া মায়, ঠাৎ করয একফদন ভাভামায দাদা তাুঁরক একফি
রার দচফর াফড রড ফফরয়য জনয ততফয রত ফররছ। দকাথায়, কায রঙ্গ ফফরয় দ ম্পরকব দকান ফকছু
আগাভ জানারনা ায়ফন ভাভায়ারক। ভাভামা ভারজয ফনমরভ দাদায অনুগাভী রম ফফরয়য ফুঁফিরত ফর
রি। অফররল দদখা দগর ভৃতুয মযাামী এক ফুরডায ারথ তাুঁয ফফরম দদমায দতাডরজাড চররছ
দকফরভাত্র কুরীন প্রথা ফজায় যাখায জনযvi।
গে অনুারয ফফরময রযয ফদনই তাুঁয স্বাভী ভাযা মাম এফং ভাভায়ারক ভযরণ দদয়ায জনয ধুভ
রয মাম। এখারন একিা ফজফন দদখা মায় ভাভামা দম তাুঁয ফফরয়রত দকান র্ম্ফত ফা তাুঁয জীফরনয দকান
ইো  অফনোয দকান দাভ দদয়া য়ফন। ভারজ এযকভ াজায াজায ভাভায়ায জীফরনয দকান ভূরয
থাকত না। ভাভায়া এখারন একজন উফন তরকয তী দভরয়য প্রতীক। ভারজয প্রফতিা দভরমরক এবারফ
অতযাচাফযত অফরফরত রত রমরছ। গরে দমবারফ তাুঁয ফফফা ফং ভমবাদা যোয আরমাজন কযা রমরছ
তা তৎকারীন বাযতফরলব ভারজয প্রফতপরন। দম ভাজ দভরমরদযরক ম্পরদয দফফ ফকছু বারফফন,
নাযীরদয জীফরনয দকান ভূরয দদয়ফন। জারত ঠায আরন্দাররনয জনয তীদা প্রথা ভারজ বমাফ ফফস্তৃত
আকায ধাযণ করযফছর। বাযরতয আধুফনক ভানুল যাভরভারনয আরন্দাররনয পরর ১৭ নং দযগুররন িাযা
১৮২৯ ারর দফফিক আইন করয তীদা প্রথা ফন্ধ করযফছররনvii।
ফফছরম ডা ফনম্নফরণবয ভানুল তীদা প্রথায ভাধযরভ জারত উরিাররনয দচিা করযরছন। ংস্কারযয
ভাধযরভ ফনরজয জাফত িারক কুরীন প্রথায অনুকযণ কযরত দচরমরছন। পরর তীদা প্রথা ফফফবন্ন ফরণবয
ভরধয ছফডরম রডফছর। তী প্রথায ভাধযরভ ফনম্নফরণবয ভানুল তারদয াভাফজক প্রফতফি র্ম্ান ফৃফি
কযরত রচি রয়ফছর। তী কাযা রতন? এ প্ররেয উিরয ফরা মায়, আি দথরক আফ ফছয ফমরয
ভস্ত ভফরাযাই। ফফফবন্ন ফন্ডরতয দরখা দথরক জানা মায় তী মায জনয দভরমরদয ভরধয রডাই
রমরছ। দমরতু কুরীন ব্রাহ্মরনয অরনক গুফর স্ত্রী থাকত, তাই দক তী রফ তা ফনরম অরনক ভম ফফফাদ
দদখা দমত। এরকয দফফ নাযী একরঙ্গ তী রয়রছন দতভন নজীয আরছ। দম ফযফায তী ত ভারজ
তাুঁরদয বীলণ যকরভয র্ম্ান প্রফতফি ফৃফি দত। তাই অরনক ফযফায এই ঘৃণয প্রথা দথরক ফনরজয
ফযফাযরক ভুক্ত কযরত ারযফন। পরর ভারজয একিা ফফার ভানুলই াভাফজক র্ম্ান  প্রফতফি রারবয
আায় এই প্রথারক অনুযণ কযায দচিা করয দগরছন। শুধু ফক ভাজ! ফনরজয ুত্র ভা’দক তী কযরত
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দচরমরছ। কাযণ তী ভারময ন্তান মায দগৌযফ দরাম ফফজবন ফদরত চায়ফন। তাই দ ফনরজয ভারক
দজায করয ুফডরম তী করযরছ।
উংায : উফন তরক ফাংরায় নাযী অফধকায যোয জনয যাভরভান, ফফদযাাগয, ফয-গুরুচাুঁদ ঠাকুয
 আয অরনরক আরন্দারন করযরছররন। নাযী ভাজরক মথাথব াভাফজক র্ম্ান দদফায দচিা করযরছন।
নাযী ভাজরক এফগরম ফনরম মামায দচিা করযফছররন। এছাডা নাযী ভুফক্ত আরন্দাররন কাদফম্বনী গাঙ্গুরী,
াফফত্রীফাই পুরর ফোয জনয রিাই করযরছন। বাযতীম স্বাধীনতা ংগ্রারভ ভাতফঙ্গনী াজযা, ফীণা দা,
প্রীতরতা রডাই করযরছন। দম নাযীযা স্বাধীনতা ংগ্রারভয জনয প্রাণাত করযরছন অথচ এই নাযী মুরগ
মুরগ অফরফরত রমরছ অতযাচাফযত রমরছ। ভাজ কাঠারভা এফং তারক ম্পরদয দফফ ফকছু বাফা য়ফন।
নাযীয অফধকাযরক ফফজবন দদয়া রয়রছ। নাযীয ভানফফকতারক রুণ্ঠন কযা রমরছ। যফীন্দ্রনাথ ঠাকুরযয
দছািগে ভাভামায ভরধয ফদরম দই ভভবাফন্তক ছফফই পুরি উরঠরছ মা তৎকারীন ভারজয একফি করুণ
ইফতা।
গরেয চফযত্র ভাভায়ায ফযফক্তরত্বয কফঠন রূ ধযা রিফছর। দ জীফরন তাুঁয বারফাায ভানুরলয ারথ
ফফরয় না করয দঘাভিায আিারর জীফন কাফিরয় ফদরত দচরয়রছ। ফকন্তু মখফন তাুঁয দািা ভুখ যাজীফ দদরখ
দপরররছ তখনই দ যাজীরফয ফাফি দছরি চরর দগরছ। দ ফনরজয ংকে যোয় অির দথরকরছ। দকৌরীনয
প্রথা তাুঁয জীফরন দডরক এরনরছ ফীবৎতা। তাুঁয অরন্তাল দোরবয প্রকা ঘরিরছ মখন ফচতা দথরক উরঠ
এর অব্রাহ্মণ দছরর যাজীরফয ঘরয এররছ। যাজীরফয ফফরয়য প্রস্তারফ না করয দদয়া এফং আফায যাজীফ
দতাভায ঘরযই মাইফ ফরায ভরধয একিা াভাফজক  ভনস্তাফিক িরন্দয প্রকা ঘরিরছ ফরা মায়। ভাভায়ায
প্রফত যাজীরফয অম্ভফ বারফাা ফছর ফকন্তু ভাজ ফযফিা দখারন প্রাচীয তুরর ফদরয়ফছর। দই প্রাচীরযয
একফদরক ভাভায়া  অয ফদরক যাজীরফয ফফবাফজত দাম্পতয জীফন।
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