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মানবাভিওার রক্ষাযশ নারীবাজের ভভূমওা 

প্রণব ভওর্ততভনয়া 
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Abstract 

From ancient times till today women have been oppressed and negelected in the society. Civilization 

has witnessed a lot of progress but the social-condition of women has not changed significantly. In 

ancient times women were treated as slaves, they were considered as objects of enjoyment by men. 

In this society, women are constantly being oppressed and neglected by men.  The role of women in 

the development of a nation is undeniable. If we want to move the society forward, we have to 

protect the women’s interest, women's health, women right, and to ensure their social progress.  In 

this paper, I will show how women's interests are being disrupted in the so-called neutral society, 

how women are constantly being deceived by the rules and regulations of the conventional social 

system. These norms are acting as patrons of masculinity. How can the male-biased rules and 

regulations be reformed for a truly humanistic society, in which all members of the society, 

regardless of gender, will be considered as simple members of this society, no one is a master here, 

no one is a slave here. And I will try to show what kind of behavior or practice can be used to build 

a truly humanistic society. In this context we will discuss how feminists have tried to build a proper 

humanist society, what kind of social system they support and whether it is really relevant to a 

proper humanist society. 
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ভভূমওা: প্রাচীন যতক থেজও আে পযতন্ত (এওতল লর্জওর থকাডশাযশ ) ভযর্ার নব নব ংস্করজণরর  মিয ভেজযশ মানত বহু ওতংস্কার 

 অন্ধওারমযশ ামাভেও প্রো  ংজলািন ওজর ভয  উন্নর্ মাে কঠজনর প্রযশা চাভজযশজে ।   ামাভেও-রােননভর্ও-

অেতননভর্ও ও থক্ষজেই মানতজর প্রজযশােজন কজডশ উজঠজে ভয মাে পভরবভর্তর্ জযশজে রীভর্নীভর্ উন্নর্ জযশজে মানব 

ভযর্া ।     ভওন্তু মাজে নারীর অবস্থাজনর  উজেঔজযাকয থওান পভরবর্তন যশভন । প্রাচীন যতজক ভন্দত লাজে চারভট বজণতর উজেঔ 

আজে :  ব্রাহ্মণ, ক্ষভেয় ,  নবলয  লূদ্র ।   মাজের ব থেজও ভনম্ন স্তজর ভে  শুদ্রজের অবস্থান ।   লূদ্র  নারী উভযশজওই 

ো ওজর রাঔা র্ ।   শুদ্ররা  ভে ব্রাহ্মণ, ক্ষভেযশ প্রভৃভর্ উচ্চবজণতর ো এবং নারী ভে পতরুজর  ো ।    এজের োজের 

মজিয আটজও  রাঔার উপাযশ ভে আভেতও ভেও থেজও ভনিঃস্ব ওজর েভরদ্র থেণীজর্ পভরণর্ ওজর রাঔ ।   ভপরৃ্র্ন্ত্রজও 

(Patriarchy)  ভটভওজযশ রাঔার েনয নারীজও বতোই অবজা ওরা জর্া এবং নানান নঞেতও   নবভলষ্ট্য বা গুণদ্বারা বণতনা 

ওরা র্। ভপরৃ্র্ন্ত্র  এমন এও লানবযবস্থা থযঔাজন পতরুজর াজর্ মাজের লানবযবস্থা োজও এবং এই লানবযাবস্থায় 

নারীজও ভনপীড়ন ওরা, অবেভমর্ ওজর রাঔা এবং নারী-স্বােত   পেেভর্ ওরা য়। এমনভও পতরুজর দ্বারা নারীর ভনপীড়ন বা 

অবেমজনর নবির্া প্রভর্পােনাজেত ভবভভন্ন যতভির অবর্ারণা ওরা য়। প্রাচীন গ্রজে  পতরুজর দ্বারা নারী অবেমজনর নবির্ার 

মেতন থমজ।  ঐর্জরয়  ব্রাহ্মজণ বা জযশজে- ‘পতে  জবতাচ্চ স্বজকতর প্রেীপ এবং ওনযা দিঃজঔর ওারণ’ ।   এমনভও 

পতরুজর স্বােত পূরনাজেতই  েী বা নারীর েন্ম   ।   থওৌভটজযর অেতলাজের বা জযশজে ‘পতোেতা ভ  েীয়িঃ’
১
 ।   প্রাচীন মাজে 

নারী  শুদ্রজের ভলক্ষার অভিওার, িন ঞ্চজযশর অভিওার ভে না ।   যভে র্ারা িন ঞ্চয়  ওরর্ থজক্ষজে িজনর অভিওারী 
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জর্ন যোক্রজম র্াজের কৃস্বামী   প্রভতরা ।  মনতংভর্াযশ বা জযশজে ‘ভাযতা, পতে  ো এই ভর্ন েন অ-িন  বজ লাজে 

ওভের্ আজে ।   অেতাৎ এরা ভনজেরা থওান িন পাবার থযাকয নযশ , বরং এরা যার (কৃ-স্বামী)এজের িন পাজব’।     
 

    লর্পে ব্রাহ্মজণ নারীজও শুিত শুদ্র  নযশ ওতওতর এবং ওাজা পাভঔর (ওাও) জঙ্গ র্তনা ওজর বাইজও অনৃর্  বা ভমেযা বজ 

থখাণা ওরা জযশজে ।   স্মৃভর্লাজের প্রিান প্রবিা মনত নারীজও ‚ভমেযার মর্ই অপভবে‛
২
  আঔযা ভেজযশভেজন। 

 

    কৃ এবং থকাষ্ঠীর প্রিান ভে পতরুরা এবং র্ারাই থকাষ্ঠী  পাভরবাভরও রীভর্নীভর্ নর্ভর ওরর্ এবং নারীর পর ভবভিভনজি 

আজরাজপর  মজিয ভেজযশ নারীজও পতরুজর অিীনস্থ ওজর রাঔা র্।  এমনভও নারীর স্বািীন ত্তাজও  অস্বীওার ওরা র্ ।   

মনত বজজেন ‚ভপর্া রক্ষভর্ থওৌমাজর, ভর্তা রক্ষভর্ থযৌবজন, রক্ষভর্ স্থভবজর  পতজো  ন েী স্বার্ন্ত্রয মভর্ত‛।    অেতাৎ েীজাওজও 

ওতমারী অবস্থাযশ ভপর্া, থযৌবজন স্বামী এবং বািতজওয পতে রক্ষা ওরজব।   নারীরা  ওঔন  স্বািীন নযশ ।  নারীজও পরািীন ওরার 

জচর্ন প্রজচষ্ট্ার মািযজম ভপরৃ্র্ন্ত্রজও বাাঁভচজযশ রাঔার থচষ্ট্া ওরা যশ । ওংওর ভং  ‚িমত  নারীিঃ প্রাচীন ভারর্‛ প্রবজন্ধ 

রবীন্দ্রনাজের উভি উজেঔ ওজরজেন-  

 ‚শুিত ভবিার্ার ৃভষ্ট্ ন র্তভম নারী  

পতরু কজডশজে থর্াজর থৌন্দযত ঞ্চারী  

 আপন অন্তর জর্‛ 
৩
।   

 অেতাৎ নারী ৃভষ্ট্জর্ ভর্ভন থযন ভবিার্ার াজে পতরুজর ভাক োভব ওজরজেন।  ওভবর উপভিজর্ নারী থওান ওাজ থওান 

ভযর্াযশ পূণত মানত জর্ পাজরভন ।  পতরু  নারীর ভদ্বর্ীয় ভবিার্া।   
  

বর্তমান মাে  পতরুর্জন্ত্রর পষৃ্ঠজপাও:   

      মানবর্াবাে  এমন এও ভবশ্বা থযটা ওর্গুভ ভনযশমনীভর্র  উপর ভভভত্ত ওজর কজডশ জঠ,   থয ভনযশমগুজা  মানতজর 

গুরুেপূণত নবভলজষ্ট্যর  পর ভভভত্ত ওজর কজডশ ঠা উভচর্।   থযমন  আভিও, থবৌভিও এবং ভাবাজবককর্ ভেও গুজা মান 

গুরুে ভেজয়  মগ্র মানতজর স্বােত ভচন্তা ওজরই ভনযশম নীভর্ নর্ভর ওরা  উভচর্।  ভটম াজ (Tim LaHaye) মানবর্াবাে ভনণতযশ 

প্রজঙ্গ বজন “Humanism, in brief, is a philosophy (or religion) the guiding principle of which is 

concentration on the welfare, progress, and happiness of all humanity in this one and only life.”
 ৪

 

প্রওৃর্ মানবর্াবাভে মাজের  ভবজল ওর্ওগুজা   নবভলষ্ট্ োওা উভচর্।  যো ও) পরস্পজরর প্রভর্ োভযশেলী জযশ লাভন্তপূণত 

াবস্থাজনর  মািযজম মাজে ম্প্রীভর্ প্রভর্ষ্ঠা ওরা,  ঔ) মানতজর  মূয স্বীওার ওজর ননভর্ও ভবচার ওরা এবং থপলী লভিজও 

ওঔজনাই ননভর্ও ভবচাজরর মানেণ্ড না ওরা,  ক) ভবশুি বতভি প্রজযশাজকর মািযজম মাজের তভবচার প্রভর্ষ্ঠা  ওরা এবং খ)  

মাজে তস্থভাজব থবজডশ ঠার েনয ম-অভিওার স্থাপন ওরা । যভে বর্তমান মাজে মানবর্াবাভে মাজের নবভলষ্ট্যগুজা 

ম্পূণতভাজব বা ম্পূণতরূজপ ক্ষয ওরা যাযশ না র্োভপ এই মাজের রীভর্নীভর্ প্রজণর্া র্ো  মাে ওর্তারা োভব ওজরন থয 

এই মাে জা প্রওৃর্ মানবর্াবাভে মাে ।   যভে নারীবােী নীভর্ভবেরা  এই োভবজও ঔন্ডন ওজরজেন ।  াজ (Mr. 

LaHaye) বজন  “Most people today do not realize what Humanism really is and how it is destroying 

our culture, families, country, and one day, the entire world.‛
৫
 বর্তমান মাজে নারীজও বতোই অবেভমর্ 

ওরার প্রয়া ক্ষণীয়।   কৃপ্রিান অেতাৎ  কৃজর প্রিান থবভলরভাক থক্ষজেই পতরুেয ন।   এই মাজে বতোই  পতরু 

েয ভনজেজও নারী অজপক্ষা উন্নর্ মজন ওজর এবং নারী-স্বােত  পেেভর্ ওজর  । থযঔাজন পভরবাজরর গুরুেপূণত আজাচনা 

যশ থঔাজন থবভলরভাক থক্ষজেই নারীর মর্ামর্ ব্রার্য োজও, নারীরা থযন এই মাজে ভদ্বর্ীযশ ভঙ্গ, প্রেম জা পতরু।   র্াই 

পতরুজর ভাজাাকা এবং মন্দ াকা প্রভৃভর্র পর নারীর গুরুে বা মূয ভনিতারণ যশ বা  ভনভতর ওজর।   এঔাজন নারী অজপক্ষা 

পতরুেযজও গুরুেপূণত মজন ওরা যশ।    নারীর েন্ম, ভববা ,  ন্তান িারণ,ান পান  প্রভৃভর্জর্ পতরুজর লান 

পভরভক্ষর্ যশ । পতে ন্তাজনর ওামনায়  এওাভিও ওনযা ন্তাজনর েন্ম থেযশার পজর েীজও ন্তান েন্ম থেযশার ওারঔানাযশ 

পভরণর্ ওরা যশ।   এওাভিও পতেন্তাজনর পজর ওনযা ন্তাজনর প্রজযশােন থবাি ওজরন নকণয ংঔযও মানত।   েন্ম থনযশার 

আজক থেজওই মাজে নারী অবজভর্, ভনপীভড়র্  প্রর্াভরর্ । পণপ্রো আইন ওজর ভনভি ওরার পজর র্া মাজে বা 

র্ভবযশজর্ চজে । এই মাজের রীভর্-নীভর্ বই ভপরৃ্র্জন্ত্রর পৃষ্ঠজপাও।   আজ ভপরৃ্র্ন্ত্র   মানবর্াবাজের পভরপেী।  

মাজে নযাযশ ভবচাজরর মানেন্ড ওঔজনাই থপভললভি যশা উভচর্ নযশ।   মানতজর স্বর্মূয বা স্বকর্মূয (intrinsic value) 

স্বীওার   ওরজর্ জব।  এভট এমন এও মূয যা অনয থওাজনা বযভির পর ভনভতর ওজর না।   এই মূয বযভির ম্পূণত ভনেস্ব 
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মূয থয অনয থওান বযভি বা মাজের থওান স্বােত পূরজণর প্রজযশােনীযশ না অপ্রজযশােনীযশ -এই িরজনর থওান প্রঙ্গ  স্বর্মূজযর 

জঙ্গ েভডশর্ নযশ । বর্তমাজন নারীর স্বর্মূয আমরা স্বীওার ওভর না, র্ার বযবাভরওমূয (Instrumental value) স্বীওার 

ওভর।   অেতাৎ থ ওর্টা মাজের স্বােত পূরণ ওরজে  র্ার উপর ভনভতর ওজর র্ার মূয ওর্ঔাভন,  র্ার থওান ভনেস্বমূয আমরা 

স্বীওার ওভর না । যঔন আমরা থওাজনা ওাজের ভচর্য বা অজনৌভচর্য  ভনিতারণ ওভর র্ঔন ওমতভট ভওভাজব ম্পন্ন জযশজে 

থভেজও নের রাঔার াজে াজে ওমতওর্তভট থও  থভেজও নের ভেই । থযমন ওমত উপজক্ষ থওান নারী রাজর্ বাভডশর বাইজর 

থকজ র্ার চভরে ভনজযশ প্রশ্ন থর্াা,  র্ার বাভডশর বাইজর যাযশা-রূপ ওমতভটজও  ভবভভন্ন মন্দগুণ  েতজডশ থেযশা যশ এবং  

নীভর্কভতর্ মজন ওরা ইর্যাভে ।   অেচ ই এওই ওাে এওেন পতরুজর থক্ষজে নীভর্কভতর্ বা যশ না বা থওান মন্দ েতজডশ 

থেযশা যশ না । অেতাৎ এওই ওমতজও বযভিজভজে ওঔজনা উভচৎ আবার ওঔজনা অনতভচর্ আঔযা থেযশা যশ।  ভবজল পভরজবার 

থক্ষজে থওাজনা বযভির থওান ওাে উভচর্ আবার অনয থওাজনা বযভির ওাজে থটা অনতভচর্ জর্ পাজর বা থওান ভবজল পজে 

অবভস্থর্ বযভির েনয থওান ওাে ভনভেতষ্ট্ োওজর্ পাজর থ থক্ষজে অনয থওান বযভি থই  ওাে ওরজ থটা নীভর্ কতীর্  বা 

আইন ভবরুি জর্ পাজর , ভওন্তু ািারজণর েনয অনতজমাভের্ থওান ওমতজও বযভিজভজে উভচর্ এবং অনতভচর্ ভজজব উজেঔ 

ওরা জ বাবাহুয এজক্ষজে নীভর্কর্ ভেও থেজও মাজে ভদ্বচাভরর্া ক্ষয ওরা যাযশ।  
 

     যঔন থওাজনা অপ্রীভর্ওর খটনা খজট র্ার োযশভার চাজপ প্রলাজনর উপর ওারণ প্রলান তরক্ষা ভেজর্ বযেত। থর্মভন এই 

মাে যঔন নারীর তরক্ষা ভেজর্ বযেত যশ র্ার োযশভার নারীর উপর না চাভপজয়  মােজও ভনজর্ জব।  এই মাজের ভনযশম-

নীভর্,  র্ত্ত্ব-ওাঠাজমা প্রভৃভর্ নারীর তরক্ষা ভেজর্ বযেত । অজনজও আবার এ োভব ওজরন থয লারীভরওভাজব পতরু নারী 

অজপক্ষা থবভল ক্ষম  র্াই থযৌভিওভাজব পতরু ওরৃ্তও নারীর অবেমন  নীভর্কর্ভাজব ভনিঃৃর্ যশ।   এই যতভিভট  অওাটয 

নযশ।   ওারণ যতভিভটর অেত  লারীভরওভাজব ক্ষম বযভি অজপক্ষাওৃর্ লারীভরওভাজব অক্ষম বযভিজও নীভর্কর্ভাজব অবেমন 

ওরজব।   বা বাহুয আমরা এমন অজনও েৃষ্ট্ান্ত পাই থযঔাজন পভরবাজরর েীেয  স্বামী অজপক্ষা লারীভরওভাজব ক্ষম  

র্োভপ স্বামীই  েীজও অবেমন  ওজর।  এরূপ থক্ষজে উপজরাি যতভি প্রজযােয নযশ।   ওারণ থজক্ষজে ভওেত েী র্ার স্বামীজও 

অবেমন ওরজর্ পারজর্া।   ভওন্তু এরূপ জ মাে এই খটনাজও বযভর্ক্রম বজ আঔযা থেযশ।   এই খটনাজও ‚বযভর্ক্রম‛  

লব্দভট দ্বারা অভভভর্ ওরার জঙ্গ জঙ্গই এটা প্রমাভণর্ যশ থয এই মাজে নারীরা অর্যাচাভরর্  অবেভমর্ জব,  পতরু 

জই বযভর্ক্রম। র্াোডশা এওভবংল লর্াব্দীজর্ োাঁভডশজযশ যভে আমরা োভব ওভর থওান বযভির ক্ষমর্া থওব লারীভরও ক্ষমর্ার 

উপর ভনভতরলী র্াজ বজর্ই জব আমরা মূজঔতর স্বজকত বা ওরভে । ওারণ ক্ষমর্ার ভনণতাযশও থপভললভি জর্ পাজর না।  

ওমতেক্ষর্া, যতভি ,  জ্ঞান , নলীর্া, আজবক, ভাজাবাা,  োভযশে, ওর্তবয ,  জচর্নর্া প্রভৃভর্ বযভির ক্ষমর্ার  

ভননতায়ও।   অর্এব লারীভরও ক্ষমর্ার  প্রঙ্গ বর্তমান লর্াব্দীজর্ যতভিকর্    নীভর্কর্ভাজব অপ্রাভঙ্গও ।   ভবশুি যতভি-

বতভির দ্বারা মযার মািান ওরা  ওজর প্রভর্ তভবচার প্রভর্ষ্ঠার মািযজমই মানবর্ার বভিঃপ্রওাল খজট।  পূবতভনিতাভরর্ 

ভিান্ত রভর্ র্ো  ভঙ্গ, বনত , িমত , থেভণ ভনভবতজলজ েক্ষর্া  থযাকযর্ার উপর ভভভত্ত ওজর অেতাৎ মানতজর গুরুেপূণত নবভলষ্ট্য 

গুভর উপর ভভভত্ত ওজর থওান ওাজের ভচর্য  অজনৌভচর্য ভনিতারণ ওরা জ বা যাযশ থয ভবশুি যতভি-বতভির প্রজযশাক খটাজনা 

জযশজে অেতাৎ এঔাজন ভবনা ভবচাজর পূবতভনিতাভরর্ ভিান্ত স্বীওৃর্ নযশ।    
 

প্রচভর্ মাজের েভৃষ্ট্ভভঙ্গ   ভবচার পিভর্: 

মাজের অন্তকতর্  েযরা  প্রজর্যজওই স্বািীন।  মগ্র মাজের উন্নভর্ ভনভতর ওজর মাজের অন্তকতর্ েযজের উন্নভর্, 

তস্বাস্থয  পারস্পভরও তম্পজওতর উপর। এঔাজন থওান বযভি অনযজও অবেভমর্ ওজর রাঔজবন না, বাই এঔাজন মাজের 

োভযশেলী েয। র্াজের ননভর্ও োভযশজের মজিযই পজডশ অনযানয বযভিজের রক্ষা ওরা, র্াজের স্বািীনভাজব ভবচরণ ওরজর্ 

থেযশ। মযাওাইভার  থপজের মজর্ "society is a system of usage  and procedures, authority and mutual 

aid, of many  groupings and divisions of control of human behaviour and of liberties."
৬
 র্ারা আর 

বজন ‚society is a web of social relationship‛
৭
 মাে  এওভট স্থাযশী েভট োজর মর্ যার অন্তকতর্ মস্ত 

েয পরস্পজরর াজে ম্পভওতর্। র্াই মাজের ভনযশম-নীভর্ নর্ভর ওরার মযশ বতো ক্ষয রাঔজর্ জব এগুভর দ্বারা থযন 

নারী পতরু ভনভবতজলজ বাই উপওরৃ্ যশ।   
 

    প্রওৃর্ মানবর্াবাভে মাে কড়জর্  জ মানতজর এমন ভওেত স্বরূপ নবভলজষ্ট্যর উপর ভভভত্ত ওজর মাজের রীভর্-নীভর্,  

আইন, মানেন্ড, আেলত প্রভৃভর্ প্রভর্ষ্ঠা ওরজর্ জব, থযঔাজন  নারী-পতরু ভনভবতজলজ ও মানতজর স্বােত রভক্ষর্ জব ।  
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বর্তমান মাজে োভব ওরা যশ থয মানতজর স্বরূপ নবভলজষ্ট্যর উপর ভভভত্ত ওজর মাজের রীভর্-নীভর্, মানেণ্ড, আেলত প্রভৃভর্  

প্রভর্ষ্ঠা ওরা যশ ।   ফজ নারী পতরু ভনভবতজলজ ও মানতজর স্বােত রভক্ষর্ যশ । 
  

    নারীবােীরা োভব ওজরন থয  এমন ভওেত নবভলজষ্ট্যর উপর ভভভত্ত ওজর ভনযশম, নীভর্, আেলত প্রভৃভর্  ভনমতাণ ওরা উভচর্ নযশ 

থযগুজা  থওবমাে পতরুপ্রিান বা পতরুজর স্বরূপ নবভলষ্ট্য । মাজে পতরু বা নারীর স্বরূপ নবভলষ্ট্য ভনিতাভরর্ যশ অভভজ্ঞর্া 

াজপজক্ষ ।  পভরজবলেভনর্ ওারজণ পতরু যশ এওটত থবভল আগ্রাী । স্পষ্ট্ ভিান্ত গ্রজণ পারেলতী জযশ জঠ আর নারী অবা 

 ন্তান বৎ, মমর্া, আজবক প্রভৃভর্ মৃি এবং  পালাপাভল ননভর্ও ভিান্ত থনযশার থক্ষজে প্রাযশলই ভদ্বিাগ্রস্থ।   নারী  

পতরু  মানব মাজের দভট স্তম্ভ । মাজে থওবমাে পতরু লভিলাী, উন্নর্ বা ক্ষম জই মগ্র মাে উন্নর্, ক্ষম 

বা লভিলাী  য় না ।  থযজর্ত মাজের অিতাংল নারী র্াই নারীজও লভিলাী, উন্নর্  মৃি ওরজর্ জব  ।   এওভট 

মাজের মৃি যশা  বা না যশা ভনভতর ওরজে র্ার অন্তকতর্ ও েযজের পর।   এওভট মাজের অন্তকর্ নারী-পতরু 

ও েজযর উপরই থই মাজে থই মাজের মৃভি ভনভতর ওরজে ।   মাজে নারী অবজভর্ বা অনতন্নর্ োওজ মগ্র 

মােই ভপভেজযশ পডশজব অনতন্নর্ মাজে রূপান্তভরর্ জব ।   এোডশা অনযভেও থেজও বা যাযশ থয প্রভর্ভট মাজের প্রভর্ভট 

েজযর স্বকর্ মূয বা  স্বর্িঃমূয বর্তমান ।   মাজের েয ভাজব আমাজের ননভর্ও োভযশে   ওর্তবয জা মাজের 

ও েজযর  উন্নভর্  মৃভি তভনভির্ ওরা ।    অর্এব মাজের নীভর্-আেলত ভনিতারণ ওরার মযশ নারী- পতরু উভজযশর 

প্রিান নবভলষ্ট্য উপর ভভভত্ত ওজর নীভর্-আেলত ভনিতারণ ওরজর্ জব, ফজ থই ভনযশমনীভর্ দ্বারা নারী-পতরু র্ো মাজের ও 

েযই তভবচার পাজব।  পতরুর্াভন্ত্রও মাজের মতেওরা োভব ওজরন থয  পতরু স্পষ্ট্ ভিান্ত ভনজর্ ক্ষম নারী ভদ্বিাগ্রস্ত এর 

মূজ রজযশজে নারী  পতরুজর মজিয ক্ষমর্ার প্রজভে । ভওন্তু নারীবােীরা োভব ওজরন ক্ষমর্ার প্রজভে নযশ বরং এর মূজ 

রজযশজে নারী  পতরুজর বডশ জযশ ঠার থয প্রভলক্ষণ অেতাৎ প্রভলক্ষজণর প্রওারজভে তজযাজকর  প্রওারজভে । মাজে এওেন 

নারী পতরুজর মজর্াই প্রভলক্ষণ এবং তজযাক তভবিা থপজ পতরুজর মওক্ষ জযশ উঠজব।   যঔন আমরা োভব ওভর থয  

মানতজর স্বরূপ নবভলজষ্ট্যর উপর ভভভত্ত ওজর মাজের ভনযশম-নীভর্ নর্ভর ওরা য়, র্ঔন প্রশ্ন  থয,   থয মানতজর স্বরূপ 

নবভলষ্ট্য বজর্ ওী থবাঝাযশ?  রাজ (Bertrand Russell) বজন  ‚মযান ইে র যালনা  এভনমযা‛। আবার েন রজর 

(John Rawls)  মজর্ ‚মানত জা র যালনাভভট  মযাভিমাইোর‛  অেতাৎ মানত মােই চাযশ পূণতমাোযশ থযৌভিও জর্।   ভর্ভন 

বজন থযৌভিওর্ার প্রিান ক্ষণ জা দ্বেতীন স্পষ্ট্ ভিান্ত থনযশার ক্ষমর্া। নারীবােীরা অভভজযাক ওজরন থয পতরুই 

‚যতভির‛  ক্ষণ ভঠও ওজর থেযশ, থযৌভিও ভবচার থওমন জব থটা ভঠও ওজর থেযশ পতরু!  যতভি বজর্ ওী বতঝব এমন এও 

অবস্থান থনযশা যার দ্বারা মাে বতজর্াভাজব উপওৃর্ জব?  না,  স্পষ্ট্ থওাজনা এও অবস্থান বতঝজবা যার দ্বারা মাে ক্ষভর্গ্রস্ত 

য়ার ম্ভাবনা োজও?  অজনও নারীবােী মজন ওজরন পতরু অজপক্ষা নারী অভিওর্র গুনমৃি।    ওারণ নারীর েরে আজে , 

নিযতয আজে, থ নলী এবং থবাপরাযশণ।   এই গুণীগুজা  মানতজর ভাজা োওার পজক্ষ অপভরাযত । আগ্রান,  ম্পওত 

ভবভিন্ন জযশ োওার প্রবণর্া ইর্যাভে ওঔজনাই মানতজর ভাজা োওার পজক্ষ ায়ও নয়।   আবার  থওাজনা থওাজণা  নারীবােী 

মজন ওজরন থয মানতজর পূবতভনিতাভরর্ থওান িমত থনই,   যভে আমরা োভব ওভর থয মানত  বতভিবৃভত্তম্পন্ন েীব । থজক্ষজে 

বা যাযশ থয বতভিবৃভত্ত বা যতভি  পভরজবল েভনর্ ওারজণ মানতজর অভেতর্ ওর্ওগুভ গুজণর বা নবভলজষ্ট্যর মজিয এভট এওভট । 

থযমন আজবক  এওভট নবভলষ্ট্য।   ভদ্বর্ীযশর্িঃ মানত যভে থবৌভিও বা র যালনা েীব জযশ োজও র্াজ থওান্  ভেজওর  

ভনযশজমর দ্বারা  র যালনাভভটর  ািারণ িমত ভঠও যশ?  আমরা  োভন থয ভেজও নানান ভজেজমর  প্রচন আজে এবং এজের 

মজিয থয এওভট থমৌভও ােৃলয আজে এটা এঔন  প্রমাভণর্ নযশ ।   অর্এব র যালনাভভটর  স্বরুপ ভনজযশ মর্জভে আজে।   

র্জব মানতজর অনযানয নবভলজষ্ট্যর মজিয থবৌভিও স্বরূপজও  মানতজর ামানয িমত ভজজব থমজন থনযশার এওটা প্রচন মাজে 

থেঔা যাযশ । পতরুর্াভন্ত্রও মাজে নারী  পতরুজর অভভজ্ঞর্া ভভন্ন ।  এপ্রজঙ্গ ভকভকান  র্ার ‚এভিট ভজযশ ডাইজমা  ইন 

এজডাজজন্ট থডজভপজমন্ট‛ প্রবজন্ধ  ালতমযাজনর  এওভট মীক্ষার াাযয ভনজযশজেন ।  ১৯৭০ “এ  ালতমযান ‚এভিট 

ভজযশ এন্ড যশাভভট‛নামও  এওভট  প্রবন্ধ থজঔন। থযঔাজন ভর্ভন থেভঔজযশজেন থয,  ামাভেও ংকঠজনর েযরা দইভাজব 

র্ারা থওান নীভর্র প্রভর্ র্াজের ম্মভর্ বা  অম্মভর্ োনাজর্ পাজরন-  প্রেমর্,  ংকঠজন থেজও প্রভর্বাে ওরজর্ পাজরন ।   

ভদ্বর্ীযশর্িঃ ংকঠন থেজও থবভরজযশ ভকজযশ ংকঠজনর নীভর্র প্রভর্  নীরব অম্মভর্ োনাজর্ পাজরন।   বাবাহুয  যারা ংকঠজন 

থেজও ংকঠজনর নীভর্র ভবরুজি  প্রভর্বাে ওজরন র্ারা ংকঠজনর প্রভর্ আনতকর্য অনতভব ওজরন।   ভওন্তু যারা ংকঠন থেজও 

পৃেও যশ অেতাৎ ংকঠন থেজও থবভরজযশ যান বা  নীরব ভাজব চজ যান র্ারা ংকঠজনর প্রভর্ আনতকর্য অনতভব ওজরন না। 
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ভকভকান বজন থয এই দই ভবপরীর্ পে থযন দই ভবপরীর্ অভভজ্ঞর্াপ্রূর্ । পতে ন্তান জেই র্ারা ভচরাচভরর্ পভরবার 

পভরবাজরর ম্পওত ভেন্ন ওজর নর্তন স্বর্ন্ত্র েকর্ নর্ভর ওজর। পভরবাজরর অনতকর্ নযশ ।  
 

     অনযভেজও  থেঔা যাযশ ওনযা ন্তাজনর অভভজ্ঞর্া পতে ন্তাজনর অভভজ্ঞর্া থেজও ভভন্ন,  র্ারা জেই র্ার পভরবারজও 

োডশজর্ চাযশ না বা র্ারা পভরবার থেজও ভেন্ন জযশ ভনজের আাো েকর্ বা াম্রােয প্রভর্ষ্ঠা ওরজর্ চাযশ না,  ম্পূণত স্বর্ন্ত্র জর্ 

চাযশনা। র্ারা র্ার পভরবাজরর  জঙ্গ ম্পওত িজর রাঔজর্ চায়।  ভকভ কান বজন  থয এজক্ষজে থবভরজযশ ভকজযশ অম্মভর্ োনান  

অজনও ে ওাে । থ থয ংকঠজনর থওান নীভর্র প্রভর্ অম্মর্ র্া র্ার ংকঠন থেজও থবজরাজনা বা এভিজটর  মািযজম 

প্রওাল পাযশ এবং অনযভাজব বা জ র্ার  ভনিতপ প্রভর্বাজের প্রভর্ফন যশ।   অপরভেজও যারা ংকঠজন থেজওই ংকঠজনর 

থওান নীভর্র ভবজরাভির্া ওজরন,  প্রভর্বাে ওজরন  র্ারা আজ জে ভবজিে মেতন ওজর ন।   র্ারা ম্পওত িজর রাঔজর্ 

চাযশ এবং এওই াজে থয নীভর্গুজা  ভঠও নযশ র্ার ংস্কার ওরজর্ উজেযাকী যশ।   নারী  পতরুজর থক্ষজে এই দজটা ভেও 

ক্ষয ওরা যাযশ পতরুরা বতোই এভিজটর মািযজম ভনজের ম্মভর্ প্রওাল ওজর।   অপরভেজও নারীরা মস্ত ম্পওত ভটভওজযশ 

থরজঔ প্রভর্বাজের মিয ভেজযশ অভনযশম েূর ওরার থচষ্ট্া ওজর।  এঔাজন বা যাযশ থয নারী থওবমাে ভনজেজও ভনজযশ ভাজব না 

বরং মাজের ওজওই আপনভাজব,  র্াজের থেজও ভবভিন্ন জযশ োওজর্ চাযশ না। অপরভেজও পতরু বতোযশ ভনজের স্বর্ন্ত্রর্া 

বোযশ রাঔজর্ ভকজযশ স্বােতপর েীজব পভরণর্ যশ।   এই ভেও থেজও ভবচার ওরজ বা যাযশ প্রওৃর্ যতভির অভিওারী পতরু নযশ 

বরং নারী,  থয   ভবশুি যতভির  প্রজযশাক খটাজর্ পাজর ।   ওারণ থ োজন থওান মানত এওা মাে থেজও  ভবভিন্ন জয় এই 

েকজর্ থবাঁজচ োওজর্  পাজর না ।  মাজের বাই বার উপর ভনভতরলী।   র্াই থভোজভে ভতজ এজও অপরজও অবেমজনর 

ভচন্তা েূজর ভরজযশ থরজঔ এজও অপজরর ার্ িজর তন্দর তস্থ মাে কজডশ র্তজর্ জব । পালাপাভল মাজে এওাির্া প্রভর্ষ্ঠা 

ওরজর্ জব। ওভবর ভাাযশ ‚ওজর র্জর ওজ আমরা প্রজর্যজও আমরা পজরর র্জর‛।    বাবাহুয এই মাজে   

পভরজবল েভনর্ ওারজণ পতরুজর থয নবভলষ্ট্য র্াজওই মানতজর স্বরূপ নবভলষ্ট্য বা যশ এবং র্ার ভভভত্তজর্ই মাজের ভনযশম-

নীভর্ নর্ভর ওরা যশ।  ফর্ মাজের ভচরাচভরর্ (Traditional) ভনযশম-নীভর্র দ্বারা  নারীস্বােত ক্ষতন্ন যশ ।   
  

    জরন্স থওাবাকত  (Lawrence Kohlberg) এওভট মীক্ষার মজিয ভেজযশ এভট প্রমাণ ওরজর্ থচজযশভেজন থয 

বযশভন্ধওাজ  োে োেীজের অজপক্ষা অজনও থবভল ননভর্ও ভিান্ত ভনজর্ ক্ষম।  অপরভেজও োেীরা ননভর্ও ভিান্ত ভনজর্ 

ভদ্বিাগ্রস্থ।  এর দ্বারা ভর্ভন ভিান্ত ওজরভেজন থয  োেীরা ননভর্ও ভিান্ত গ্রজণ অপটত। ওযার  ভকভকান (Carol Giligan)  

র্ার ওমতী থওাবাজকতর  াজে মর্ থপাণ ওজরনভন। ভর্ভন থওাবাজকতর  মীক্ষাটা যঔন পতঙ্খানতপতঙ্খ ভবজেণ ওরজন, 

ভর্ভন থেঔজন  থয থওাবাকত  োে-োেীজের ামজন দভট প্রশ্ন থরজঔভেজন যো ও) াইন নামও এও বযভির েী অতস্থ এবং 

াইনজর ওাজে তি থওনার  পযশা থনই।  ঔ) এই পভরভস্থভর্জর্ াইনজর ি চতভর ওজর েীজও বাাঁচাজনা উভচর্ ভও না?  

এজক্ষজে োেরা এই মযাভটজও এওভট াোমাটা ভবওল্প অনতমাজনর  াাজযয াভেজযশ থফ। র্ারা মজন ওর ৎ পজে 

চা  েীবন রক্ষা ওরা এই দভট আেজলতর দ্বাভিওর্া এঔাজন প্রিান োযশী । এজক্ষজে োেরা মজন ওরজা এঔাজন েীবনরক্ষা 

ওরা আেলত অনযানয আেলত থেজও থেযশ র্াই র্ারা বজ াইনজর ি চতভর ওজর েীর েীবন রক্ষা ওরাই ওর্তবয।  অপরভেজও 

োেীরা থওান এওভট ভনভেতষ্ট্ তস্পষ্ট্ ভিাজন্ত উপনীর্ জা না। ওারণ র্ারা এই দভট ওজমতর জঙ্গ ম্বভন্ধর্ আজরা অনযানয 

ম্ভাবনার ভবযশভট গুরুেওাজর ভবচার ওজর এবং োেীজের মজিয থওউ বজ তজির থোওাজন ভকজযশ তজির োম ওমাজনার 

অনতজরাি ওরা থযজর্ পাজর,  থওউ বজ যভে তি চতভর ওরজর্ ভকজযশ িরা পজডশ র্াজ র্ার অতস্থ েীর পাজল োওার থওউ 

োওজব না,  এইভাজব র্ারা থওাজনা তস্পষ্ট্ থওাজনা ভিাজন্ত আজর্ পাজর না। ভর্ভন থেঔজন থয  োেজের থেযশা মািাজনর 

মজিয এওটা ােৃলয আজে অপরভেজও োেীজের থেযশা মািাজনর মজিয  এওটা ােৃলয আজে।  ভওন্তু োেজের থেযশা 

মািান  োেীজের থেযশা মািাজনর মজিয এওটা অভম ভর্ভন ক্ষয ওরজন। এর দ্বারা ভর্ভন অনতমান ওরজন থয ননভর্ও 

ভবচার ওঔজনাই ভঙ্গ অনজপক্ষ নযশ। মাজে নারী পতরুজর ভঙ্গ-স্বরূপ বা  থেন্ডার আইজডভন্টভট ভভন্ন ভভন্ন আেজ ৃভের্   যশ 

এবং এই পােতজওযর প্রভর্ফন নারী-পতরুজর ননভর্ও ভবচাজরর মজিয  পভরভক্ষর্ যশ । এর থেজও ভকভকান  অনতমান ওজরন  

থয ননভর্ও ভবচার ভঙ্গাজপক্ষ । ভকভকান মানতজর থওান পূবত ভনিতাভরর্ ামানয িমত স্বীওার ওজরন না অেতাৎ ভর্ভন এযাভরজোট 

এবং েন রজর াজে এওমর্ নন থয ‘মানত মােই র যালনা অযাভনমা’। ভর্ভন মজন ওজরন পতরুর্জন্ত্রর েীখত ইভর্াজ 

নারী  পতরুজর থয ভনে ভনে িমত নর্ভর জযশজে র্া আজ পভরজবলেভনর্ ওারজণ অভভজ্ঞর্ার মািযজম ৃভের্ িমত ।  

থেবৎজযর  ভাবমূভর্ত,  ভবভভন্ন ম্পওত ভটভওজযশ রাঔার ভবজল োভযশে নারী অেতন ওজরজে । পালাপাভল এই োভযশে পান 

ওরজর্ ওরজর্ নারীর নারীতভ থপ্রভক্ষর্ কজডশ উজঠজে।  অপরভেজও পতরু জযশ উজঠজে আগ্রাী ।  অনযানয ম্পজওতর 
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থবডশাো অভর্ক্রম ওজর স্বর্ন্ত্রর্া বোযশ রাঔার প্রভর্ প্রভর্ভূ।  থযঔাজন নারী ম্পওত ভটভওজযশ থরজঔ মযা মািাজনর থচষ্ট্া 

ওজর থঔাজন পতরু অভর্ জেই থযজওান ম্পওত অস্বীওার ওজর স্বর্ন্ত্র জর্ থচষ্ট্া ওজর ।  নারীর অভভজ্ঞর্াজও র্তি, 

অপভরণর্ মজন ওরার থপেজন ওাে ওজর যাজি পতরুর্ন্ত্র। যারফজ নারীর অভভজ্ঞর্া দ্বারা থযঔাজন মানব মাে মৃি যশার 

ওো থঔাজন নারীর  অভভজ্ঞর্ার দ্বারা মানব মাে মৃি জর্ পারজে না ।  মানব মাজের স্বাজেতই পতরুর্ন্ত্র মতি মাে 

কঠজনর প্রজযশােন জযশ পজডশজে । আমাজের এই মাজে পতরুর্জন্ত্রর ভলওড়  অজনও কভীজর। ভবভভন্নভাজব মাজে নারীজও 

অবেভমর্ ওজর রাঔার প্রযশা অবযার্।  নারীজও দবত ওজর রাঔার ট্র্যাভডলন মারৃ্কজভত শুরু জযশ যাযশ।  ভবজ্ঞাজনর উন্নর্ 

থটওজনাভের থেৌজর্ ভূভমষ্ঠ যশার অজনও আজকই আমরা োনজর্ পাভর মারৃ্কজভতর  ভ্রূণভট ওনযা না পতে । যভে ওনযা যশ 

র্াজ থবভলরভাক থক্ষজে ওনযা ভ্রূণভটজও নষ্ট্ ওজর থেযশা যশ ।  পতরুর্াভন্ত্রও মজনাভাবাপন্ন মাজে আইন ওজর ওনযাভ্রূণ 

নষ্ট্-েভনর্ নীভর্ কভতর্  ওাে আটওাজনা যাজি না।  থযব ওনযা ভ্রূণজও ভূভমষ্ঠ জর্ থেযশা যশ র্াজের বডশ জযশ ঠার ভবভভন্ন 

পযতাজযশ মাে নারীে ভনমতাণ ওজর থেযশ ।  মাজের মস্ত র্ত্ত্ব-ওাঠাজমা, ংস্কৃভর্ প্রভৃভর্র প্রবর্তও জা পতরু ।  এঔাজন নারী 

 পতরুজর অবস্থান ভও যশা বাঞ্ছনীযশ র্া  ভঠও ওজর থেযশ পতরু । পতরুজর অভভজ্ঞর্ার ভভভত্তজর্ কজডশ ঠা র্ত্ত্ব  মর্ 

এওমাে নবি মর্  থযৌভিওরুজপ োভব ওরা য়। আর থযজর্ত এটা থযৌভিও র্াই ভঙ্গভনরজপক্ষ এবং নারী পতরু ভনভবতজলজ 

ওজর ওাজেই গ্রণজযাকয। এই পতরুর্াভন্ত্রও মাজে  পতে ন্তান অজপক্ষা অবজভর্ পভরচযতার মিয ভেজযশ ওনযা ন্তানজের 

দবত , পরভনভতর , প্রভর্বােীন েীজব  পভরণর্ ওরা যশ । মাজে  এওভট ওনযাভলশু   এওভট পতেভলশুর বডশ জযশ ঠার থক্ষজে 

ভওেত পােতওয পভরভক্ষর্ যশ।  পতেভলশুজও থোট থেজও থলঔাজনা যশ বতো র্য ওো বজব, অনযাজযশর প্রভর্বাে ওরজব ।  

থঔনা ভজজব াজর্ র্তজ থেযশা যশ াভঠ, থঔনা-বন্দতও,  র্জরায়া  প্রভৃভর্।  অপরভেজও ওনযাভলশুভটজও বা যশ থওউ 

থওান ওো বজ উত্তর থেজব না, উচ্চস্বজর ওো বজব না,  থঔনা ভজজব াজর্ র্তজ থেযশা যশ পতর্ত  রান্নাবাভট  

প্রভৃভর্য।  এই ভাজব নারীজও িীজর িীজর দবত  প্রভর্বােীন ওজর থর্াা যশ।  

  

 

 আেলত মােিঃ নারীবােী েভৃষ্ট্ভভঙ্গ   

আমাজের উভচর্ নারী-পতরু ভনভবতজলজ এমন এও মাে কজডশ থর্াা থযঔাজন িমত, বণত,  ভঙ্গ ভনভবতজলজ ব মানতজর স্বােত 

রভক্ষর্ জব ।  বাবাহুয এরওম মােজওই প্রওৃর্ মানবর্াবােী মাে বা যশ। মানবর্াবােী মাজের প্রাও লর্ত নারীবাে ।   

মানবর্াবােী জর্ থকজ আজক নারীবােী জর্ জব । নারীবাে এমন এও মর্বাে থযঔাজন োভব ওরা যশ নারী ও থক্ষজে- 

ামাভেও,  রােননভর্ও,  অেতননভর্ও প্রভৃভর্ থক্ষজে নীভর্কর্ভাজব মান অভিওার থভাক ওরজব ।  নারীবাজের অজনওগুভ ভাক 

ক্ষয ওরা যাযশ।  এজের মজিয মতঔয দভট ভাক  যো চরমপেী নারীবাে (Radical Feminist) এবং উোরপেী নারীবাে 

(Liberal Feminist)। চরমপেীরা  মজন ওজরন বযভিকর্ ম্পজওতর টানাজপাজডশন,  আলা-আওাঙ্ক্ষা প্রভৃভর্র মজিয ওাে ওজর 

চজজে ভপরৃ্র্জন্ত্রর ক্ষমর্ার পভরওাঠাজমা । এঔাজন থওান ািারণীওরণ ভনরজপক্ষ ভনযশম ম্ভব নযশ বরং এই ও ভনযশম 

বাভর্ ওজর এও নর্তন ভনয়মর্জন্ত্রর  কঠন ওরজর্ জব থযঔাজন নারী র্ার অভিওার থভাক ওরজর্ পারজব । উোরপেী 

নারীবােীরা মজন ওজরন থয প্রভর্ভট মানতই ভর্নভট পভরচযশ বন ওজর ।  এগুভ  প্রেমর্, আমাজের থযৌন পভরচয় ,  

ভদ্বর্ীযশর্িঃ ভঙ্গ পভরচযশ এবং রৃ্র্ীযশর্িঃ আমরা মানত । এই মানত পভরচযশ অনযানয দভট পভরচজয়র থেজও  নীভর্কর্ভাজব  থবলী 

গুরুেপূণত ।  এরা বজন থয ভঙ্গ-পভরচযশ বা থযৌন-পভরচজযশর ভভভত্তজর্ থওান  ভনযশম-নীভর্,  র্ত্ত্ব-ওাঠাজমা  কঠন না ওজর,  

মানত পভরচজযশর দ্বারা  ভবশুি যতভি প্রজযশাজকর মািযজম ভনযশম-নীভর্,  র্ে-ওাঠাজমা কঠন ওরা এবং এই ভনযশম-নীভর্র দ্বারা  

ভঙ্গ ভনরজপক্ষ পক্ষপার্ীন ননভর্ও ভবচারবযবস্থা  মাজে প্রভর্ষ্ঠা ওরা ।  উোরননভর্ও নারীবােীরা অন্তভততভির প্রওল্প 

(Method of Inclusion) মেতন ওজরন। এরা বজন থয, থয ভবযশগুজা  এর্ভেন  ভচরাচভরর্ নীভর্ভবেযার (Traditional 

Ethics) আজাচয ভবযশ ভে না বা থয অভভজ্ঞর্া গুভর ভবজেণ, বযাঔযা বা মূযাযশন ওরা যশভন থই ব ভবযশগুজাজও 

অন্তভততভির  প্রওজল্পর মািযজম অন্তভততি ওজর ভবযশগুজার মািান থঔাোর থচষ্ট্া ওরা ।   থযমন ‘অযাবলতন’ (Abortion)  

প্রোকর্ নীভর্ভবেযার আজাচয ভবযশ ভে না,  ভওন্তু এই ভবযশটাজও অন্তভততভির প্রওজল্পর মািযজম আজাচনা ওরা থযজর্ পাজর 

এবং র্ার মািানূে থঔাো থযজর্ পাজর ।  এই ভাজবই প্রোকর্ নীভর্ভবেযার ীমাবির্াজও েূর ওজর অন্তভততভির প্রওজল্পর 

মািযজম  নীভর্ভবেযা থও আজরা মানভবও ওজর থর্াা থযজর্ পাজর । উোরননভর্ও নারীবােীরা  বজন থয থয ভনযশমগুজা  নারী-

স্বােত ক্ষতন্ন ওজর থগুজার  ংস্কার ািন প্রজযশােন ।  র্ারা  ামাভেও অভিওাজরর থক্ষজে নারীজের অন্তভততভির ওো বজন । 

র্ারা বজন থয মাজের মূ ওমতওাজণ্ড নারীজের অন্তভততি ওরা উভচর্ ওরজর্ জব এবং পতরুজের মান ভবভভন্ন থক্ষজে মান 
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অভিওার ভেজর্ জব । উোরননভর্ও নারীবােীরা   আজমভরওাযশ ১৯৬৬-থর্ এওভট ংকঠন ( National Organisation for 

women) নর্ভর ওজরন,  এবং র্ারা থেজলর থডজমাজক্রভটও পাভটত   ভরপাবভওান পাভটতর ওাজে আট েফা োভব থপল ওজরন ।   

থগুজা জা “প্রেমর্িঃ ংভবিান ংজলািজনর মািযজম মান অভিওার প্রোন ওরা, ভদ্বর্ীযশর্িঃ ওমতজক্ষজে নারীজের থমটারভনভট 

ভভ (maternity leave) াজভর অভিওার এবং থালযা ভভওউভরভটর (social security)  তভবিা, রৃ্র্ীযশর্িঃ ভলশু 

থেঔাজলানার েনয থওন্দ্র ভনমতাণ ,  চর্তেতর্: এওই ভলক্ষাঙ্গজন োে োেীজের ভলক্ষা াজভর মািযজম মান অভিওার  মান 

ভলক্ষা থেযশা , পঞ্চমর্: ভলশু এবং পভরবাজরর রক্ষণাজবক্ষজণর েনয ওমতরর্ অভভভাবওজের আযশ ওজর োডশ থেযশা, ষ্ঠর্িঃ 

ওমতজক্ষজে মভাজের েনয ভার্ার বযবস্থা ওরা এবং মান প্রভলক্ষজণর অভিওার থেযশা,  প্তমর্: প্রেনন ক্ষমর্া ভনযশন্ত্রজণর 

অভিওার মভাজের ভনজেজের াজর্ থেযশা এবং অষ্ট্মর্িঃ ভনজযশাক থক্ষজে ভঙ্গ নবময আইন ওজর ভনভি ওরজর্ জব । 

উোরননভর্ও নারীবােীরাজের মজর্  এইভাজবই নারী  পতরুজর মজিয নবময েূর জর্ পাজর । 

 এজের মজর্  এমন ভবভি ভবভি ভনযশম দ্বারা মাে পভরচানা ওরজর্ জব থযগুভ জব ভনরজপক্ষ ।  নারী  পতরুজর ভঙ্গ 

পভরচযশ থও বাে ভেজযশ ভনরজপক্ষ ভবভি ভনযশজমর  দ্বারা মাে পভরচানা ওরজর্ জব । এরা মজন ওজরন  নারীর থযৌন-স্বরূপ 

(sex-identity)  লারীভরও নবভলষ্ট্য দ্বারা ভনিতাভরর্,  এবং নারীর ভঙ্গ-স্বরূপ (gender-identity) ভপরৃ্র্াভন্ত্রও মাে দ্বারা 

রভচর্ ।  মানতজর থযৌন স্বরূপ বা পভরচযশ অস্বীওার ওরার থওান  উপাযশ থনই । যভে মােওৃর্ ভঙ্গ পভরচযশ নারীজও পতরুজর 

অিীন ওজর থরজঔজে ।  পতরুর্াভন্ত্রও মাে ভঠও ওজর থেযশ এওেন নারী  পতরুজর আেলত গুণগুভ ভও জব ।  এই েনয নারী 

র্াজের অবেমজনর েনয ভঙ্গ পভরচযশজওই  োযশী ওজর র্াই র্ারা এই ভঙ্গপভরচযশজও অস্বীওার ওজর । পতরুজর অিীনর্া 

অস্বীওার ওজর মঅভিওার োবী ওজর । র্ারা বজ থয ননভর্ও ভবচাজরর েনয র্ার থযৌন পভরচযশ বা ভঙ্গ পভরচজযশর প্রজযশােন 

থনই বরং থ থয এওেন মানত এই পভরচযশটা ননভর্ও ভবচাজরর মানেন্ড যশা উভচর্।  এরা োভব ওজরন থয এই মাজে থয 

ভনযশম নীভর্ গুভজও নারীজও পতরুজর মান অভিওার থেজও বভঞ্চর্ ওজর থওবমাে থই ভনযশমগুভ ংজলািন ওরা এবং 

মানবভর্ওর ভনযশমগুভ থরজঔ এও নর্তন ভনযশমর্ন্ত্র কঠন ওরা। 
 

      চরমপেী নারীবােীরা  উোরননভর্ও  নারীবােীজের মর্ অন্তভততভির প্রওল্প মেতন ওজরন না। র্ারা পক্ষপার্ীন, 

ভনরজপক্ষ ািারণীওরজণর (impersonal, neutral generalization) ম্ভাবনা অস্বীওার ওজরন। এরা বজন থয মানতজর 

থওান ভঙ্গ-অনজপক্ষ অবস্থান ম্ভব নযশ।  র্জব ভঙ্গ পভরচজযশর মজিয ামযবস্থা আনা থযজর্ পাজর। এরা ভঙ্গ-অনজপক্ষ ভবশুি 

র্ত্ত্ব  ভবশুি যতভির  ম্ভাবনা ঔাভরে ওজর থেন।  এরা অন্তভততভি প্রওজল্প ভবশ্বাী নযশ র্াই র্ারা প্রচভর্ র্জন্ত্রর পতনভবতনযা 

অেতাৎ ম্পূণত নর্তন র্জন্ত্রর ওো বজন।   

 এইেনয র্ারা ভচরাচভরর্  ভদ্বমাভেও ভেজওর ভবওজল্পর ওো বজন । র্ারা  ভদ্বমাভেও ভেজওর ভবওল্প ভাজব পযারা 

ওনভজটন্ট (para-consistent) ভেও,  ফাভে (fuzzy) ভেও  থমভন-ভযাতড (many-valued)  ভেও, থভক ভেও 

(vague)   প্রভৃভর্র প্রজযশােনীযশর্ার ওো বজন । অেতাৎ থওান ভবযশজও  র্য অেবা ভমেযা এই দভট ম্ভাবনার  মজিয এওভট 

জর্ই   জব এমনভট নযশ.  বর্তমাজন আমরা থেঔজর্ পাই এই দভট ম্ভাবনা োডশা আজরা অনযানয ম্ভাবনা োজও।   থযমন 

আংভলও র্য এবং  আংভলও ভমেযা  জর্ পাজর।   
 

    ভদ্বমাভেও ভেও পরস্পর ভবজরািী দভট ম্ভাবনার মাঝামাভঝ অনয থওাজনা ম্ভাবনা অস্বীওার  ওজর।  থই েনযই বর্তমান 

মাজের নারী-নবময েভনর্  মযা মািাজন বযেত । থইেনযই ভদ্বমাভেও ভেজওর ভবওল্প ভেও -এর প্রজযশােনীযশর্া,  থয 

ভেজও পরস্পর ভবজরািী ম্ভাবনা োডশা পরস্পর ভবজরািী দভট ম্ভাবনার  মিযবর্তী  ম্ভাবনা স্বীওার ওরা যশ ।   
 

    চরমপেী নারীবােীরা মজন ওজরন থয র্ত্ত্ব  প্রজযশাক অঙ্গাভঙ্গভাজব যতি এবং র্ারা আর মজন ওজরন থয  প্রভর্ভট ভেজওর 

ভজেজমর জঙ্গ এওটা ওজর র যালনা পযাওভট অঙ্গাঙ্গী ভাজব যতি ।  র্াই ভঙ্গ নবময েূর ওরজর্ থকজ আমাজের র্জত্ত্বর 

ভনযশামও ভচন্তার্জন্ত্র বে আনজর্ জব । এরা  বমযশ নবজমযর মূ ওারণ ঔতাঁজে থবর ওরার থচষ্ট্া ওজরন । র্ারা মজন ওজরন 

স্বােতপরর্া   ক্ষমর্াই ভঙ্গ নবজমযর মত ওারন। ভঙ্গ নবজমযর ওারজণই  ক্ষমর্ার অম বন্টন   অবেমন  মাজে ক্ষয 

ওরা যায় । চরমপেী নারীবােীরা মজন ওজরন থয ভঙ্গনবজমযর বীে নারী-পতরুজর থযৌন ম্পজওতর মজিয তভওজযশ আজে এবং 

পরবর্তীওাজ মাজের বতে েভডশজযশ পজডশ । উোরননভর্ও নারীবােীরা মজন ওজরন ভপরৃ্র্জন্ত্র বতোই এওভট থওন্দ্র আজে ।  

এই থওজন্দ্র পতরুজর অবস্থান এবং এই থওজন্দ্রর পভরজপ্রভক্ষজর্ই এওটা প্রান্ত রজযশজে, থই প্রাজন্ত নারীর অবস্থান এবং থওজন্দ্র 

যার অবস্থান থ উত্তম এবং প্রাজন্ত যার অবস্থান থ অিম । এই ভপরৃ্র্জন্ত্র  নারী  পতরুজর মজিয ক্ষমর্ার ম বন্টন ম্ভব  
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নযশ।  ওারণ ভপরৃ্র্জন্ত্র  প্রভর্ভট রীভর্নীভর্ থওজন্দ্র অবভস্থর্ পতরুজর স্বাজেতই কঠন ওরা যশ র্াই নারীরা এই ভপরৃ্র্াভন্ত্রও মাজে 

অবজভর্, ভনপীভডশর্ এবং অবেভমর্ যশ । উোরননভর্ও নারীবাে প্রাজন্তর উন্নভর্র েনয প্রান্তজও থওজন্দ্র অন্তভততি ওরজর্ জব।   

থরভডওযা নারীবাে ভর্ভন বজন থযঔাজন থওন্দ্র  প্রান্ত এই দভট পক্ষ স্পষ্ট্ বর্তমান থঔাজন ওঔজনাই এই দভট পজক্ষর মজিয 

েূরে থমাচন ওরা যাযশ না বা নবময থমাচন ওরা যাযশ না থওননা প্রান্তজও আবার থওননা প্রান্তজও থওজন্দ্রর অন্তভততি ওজর যঔন 

র্ন্ত্র কঠন ওরা জব র্ঔন আবার নর্তন থওন্দ্র এবং প্রান্ত নর্ভর জযশ যাজব থওননা থওন্দ্র  প্রান্ত োডশা থওননা থওন্দ্র  প্রান্ত দভট 

পরস্পর ভবজরািী পক্ষ োডশা থওান র্ন্ত্র ওল্পনা ওরা যাযশ না অেতাৎ থওন্দ্র  প্রাজন্তর মজিয পােতওয ওঔজনাই খতচজব না।  চরমপেী 

নারীবােীরা এমন এও র্ন্ত্র কঠজনর থচষ্ট্া ওজরন থযঔাজন থওন্দ্র  প্রাজন্তর দভট  স্পষ্ট্ থওাভট থনই, এরা পরস্পর ভভন্ন জ 

মান মূযবান জর্ পাজর । এরা বজন থয দভট পক্ষ পরস্পর ভভন্ন জ এজও অপজরর াজে যতি জর্ পাজর ।    

চরমপেী নারীবােীরা বযভিজও এওও ভবভিন্ন র্যরূজপ থেজঔন না।  এরা বজন থয প্রভর্ভট বযভি এজও অপজরর উপর 

ভনভতরলী।  এই পরস্পর ভনভতরলীর্ার  মজিয ভেজযশই র্াজের কজডশ জঠ বযভিত্তা এবং র্াজের পরস্পর ভনভতরলীর্ার 

অনতভবই  পরস্পজরর প্রভর্ েিার  অনতভূভর্ প্রোন ওজর।  এই র্জন্ত্র প্রভর্ভট বযভিত্তার  স্বকর্ মূয  (intrinsic value) 

স্বীওার ওরা যশ।  এঔাজন প্রভর্ভট বযভিজও অনযানয বযভিজের াজে ম্বন্ধযতি ত্তা  রূজপ  ভবচার ওরা।  ভবভিন্ন  ত্তা রূজপ  

র্াজের থেঔা যশনা ।  র্াই এঔাজন এও বযাভি দ্বারা  অপজরর  অবেমজন,  ভনপীডশন, ভংা  প্রভৃভর্র থওাজনা ম্ভাবনা োজওনা। 

এই র্জন্ত্র প্রভর্ভট বযভি পরস্পজরর স্বকর্ মূয বা স্বর্িঃ মূয স্বীওার, পরস্পরজও  েিা ওজর।  এই র্জন্ত্রর মন্ত্র   ‚ওজর 

র্জর ওজ আমরা প্রজর্যজও আমরা পজরর র্জর‛-।  এই র্জন্ত্র  মানত ভাজবই র্াজের কণয ওরা যশ। মানতজর ভঙ্গ পভরচযশ 

  থযৌন পভরচযশ দ্বারা  ননভর্ও ভবচার  প্রভাভবর্ য় না অেতাৎ এই র্জন্ত্র   ভবচারজও  ভঙ্গ  অনজপক্ষ রাঔার থচষ্ট্া ওরা জযশজে ।  

জবতাপভর বজর্ যশ নারীবাজের এই নর্তন র্ন্ত্র ভঙ্গ াজপক্ষর্ার কভণ্ড থপভরজযশ এও মানবর্ন্ত্র কঠজনর প্রযশা,  থযঔাজন 

গুরুেপূণত জা মানত।  এঔাজন থওাজনা মানতই ওম মূযবান বা থবভল মূযবান নযশ বাই মান মূযবান । এই র্জন্ত্র নারী-

পতরু ভনভবতজলজ বার পজর মানব ত্ত্বা।  এঔাজন থযন বজর্ থচজয়জে- ‚বার উপজর মানত র্য র্াার উপজর নাই‛. 
 

পােটীওা: 

 

1. ভং, ওঙ্কর।  ‘িমত  নারীিঃ প্রাচীন ভারর্’। ওওার্ািঃ  র যাভডওযা , ২০১২, পৃ ৩৫।  

2. বজন্দাপািযাযশ,  ওযাণী । ‘নারী থেভণ  বণতিঃ  ভনম্নবজকতর নারীর অেত ামাভেও অবস্থান’।  ওওার্ািঃ ভমেম্ , 

২০০৯।  পৃ  ১৮ 

3. ভং, ওঙ্কর।  ‘িমত  নারীিঃ প্রাচীন ভারর্’। ওওার্ািঃ  র যাভডওযা , ২০১২ , পৃ ২৭ 

4. Lamont, Corliss. „The Philosophy of Humanism‟ (8
th
 Ed, Rev.). New Yourk: Humanist 

Press, 1997, p. xiii    

5. Ibid, p.xiii 

6. Wani, Irshad A. „The Sociology:  a Study of Society‟. New Delhi: Educreation Publishing, 

2011,   p. 144. 

7. Ibid p. 144. 

 

ভনবতাভচর্ গ্রেপভঞ্জ: 
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