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উনবফিং তাব্দীয আইনী িংস্কায  ফঙ্গভবরা ভাজেয প্রবতবিা: 

 প্রঙ্গ বফধফা বফফা আইন 

নীরাঞ্জনা াত্র  

এভ.বপর কজফলও, ইবতা বফবাক, ওরওাতা বফশ্ববফদযার, বিভফঙ্গ, বাযত 

Abstract: 
The most fascinating aspect of nineteenth century Bengal was its social cum legal reforms 

and its impact was most felt in the lives of Bengali women. Though it was unfortunate that 

neither the British administrators nor the Indian reformers felt the necessity to seek the view 

of Bengali women in this regard. But that does not mean that all of them were totally 

ignorant of such socio-legal reforms. Hindu Widow Remarriage Act of 1856 was one of 

those pathbreaking socio-legal reforms. Many Bengali women of that time responded to the 

above mentioned law in their own way. Most of these women were very ordinary, semi-

educated or uneducated. They did or thought to do something that many educated women of 

contemporary aristocratic families did not dare to say or do.  In this essay an initiative has 

been taken to pay attention to the activities of those unknown but brave women. Though all 

of the contemporary women were unaware or unwilling to adopt the new legislation, 

sometimes fear of obloquy and sometimes superstitious mind played a big role in this case. 

Therefore, both types of mentality has been included in this discussion through which it will 

be possible to get a comprehensive idea of the views of women of the Act XV of 1856 and its 

implementation.  
 

Key words: Hindu Widow Remarriage Act, Bengali women, Women’s views, Nineteenth 
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উবন তওী ফািংরায াভাবেও ওুিংস্কায ভাজেয যমই অিংজও ফবাবধও প্রবাবফত ওজযবির এফিং মাাঁজদয 

উন্নবতয রজযযই আইনী িংস্কাজযয িংওল্প বিবি যওায  বাযতী ভােিংস্কাযওযা অনুবফ 

ওজযবিজরন, যই নাযীভাজেয উবিবঔত বফলজ ভজনাবাফ বও বির তা মজথষ্ট ভজনাগ্রাী এওবি বফল 

বজজফ বফজফবিত জত াজয। ফািংরায ওর ভবরা তাাঁজদয আত্মেীফনী বরজঔ মানবন, বওন্তু বনে েীফন 

অববজ্ঞতা বরবফদ্ধ না ওযজর উবন তজওয বিতীাজধব যম বফবফধ আইন া জবির ফা া ওযাজনায 

উজদযাক কৃীত জবির তায বযজপ্রবযজত বাযত তথা ফািংরায অজনও াধাযণ, অধবববযত ফা অববযত 

ভবরা ওতৃবও নানাবফধ দজয কৃীত জবির। তাাঁযা এভন বওিু ওজযবিজরন ফা ওযায ওথা যবজফবিজরন 

মা ভাভবও ফহু উচ্চবফত্ত, ম্ভ্রান্ত বযফাজযয ববযত নাযী ফরায ফা ওযায া যদঔানবন। তাই 
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যইফ অঔযাতনাভা অথি াী ভবরাজদয ওামবওরাজয প্রবত দৃবষ্টদাজনয ভ এজজি। যওাযজণই 

ফতবভান প্রফজে ১৮৫৬ াজরয বফধফা বফফা আইজনয যপ্রবযজত ফঙ্গভবরাযা তাাঁজদয বফবফধ ওামবূিীয িাযা 

ওীবাজফ তায প্রবতবিা োবনজবিজরন য ম্পজওব আজরাওাজতয এও যিষ্টা কৃীত জজি। তজফ 

ুরুলজদয ওজরই যমভন িংস্কায ফা প্রকবতীরতায যোাজয কা বাবজ যদনবন যতভবন নাযীভাজে বওন্তু 

অজনজওই ভাজরািনা ওজযবিজরন ভাে িংস্কাযও  বনজফবও যওাজযয বভবরত প্রা তথা আইনী 

দজযজয আফায যওউ যওউ এই আইন ফা আইজনয প্রাজও ভবরাজদয েীফনধাযা বযফতবজনয এও 

আায বওযণ বজজফ যদজঔবিজরন। তাই আজরািনা দুধযজণয ভানবওতাই স্থান াজফ মায ভাধযজভ যাষ্ট্র 

ওতৃবও ১৮৫৬ াজর প্রণীত ঞ্চদ আইন  তায প্রজাক ম্পজওব ফঙ্গ ভবরাজদয দৃবষ্টববঙ্গয এওবি ভযও 

ধাযণা াা ম্ভফ জফ। 
 

     ১৮৫৬ াজর বফধফা বফফা আইন াজয য প্রথভ বফধফা বফফা জবির ওারীভবত যদফী  শ্রীিজেয 

ভজধয। আইন প্রণজনয য প্রথভ বফধ বফধফা বফফাজয েনয যমভন এই বফফাবি তৎওারীন ভাজে যফ 

িবিবত জবির যতভনই এই বফফাজয পজর যযণীর ভাজেয ভ্রূওুবঞ্চত জবির অয এওবি ওাযজণ। 

বফধফা ওারীভবতজও ম্প্রদান ওজযবিজরন তাাঁয ভা র্ীভবণ যদফী, মা ভাভবও ভাজেয জয যভজন 

যনা ম্ভফ না জর যই ভাজেয প্রবতবনবধ বজজফ এও প্রািীনা, অববযতা, গ্রাভয যভণী যম বওনা বনে 

বফধফা ওনযায বফফাজয আজােজনয ‘স্পধবা’ যদঔাজনায াজথ াজথ, ভস্ত াভাবেও প্রবতওূরতা উজযা 

ওজয ওনযাজও বনজে ম্প্রদান ওজযবিজরন তা যম ওভ প্রিংনী ওাে বিরনা তা ভানজত ভাজরািওযা 

ফাধয জফন।
১
 ভকু্তজওী নাজভয এও বফধফা বনজেয প্রথভ জযয ১২/১৩ ফিয ফস্কা এও ওনযা থাওায 

জয যমবাজফ বিতীফায বফফাজয িাযা বনে দুুঃাবওতায বযি বদজবিজরন তায িাযা বতবন যওফর 

প্রথভ ন্তান বফধফা বফফাজয দৃষ্টান্তই স্থান ওজযনবন, ফযিং তাাঁয ভজয যিজ বতবন অজনও এবকজ 

বকজবিজরন ঐ ওাজমবযয ভাধযজভ মা জতা এওবফিং তজও যওান বফধফা বাফজত াজযননা িযািয।
২
 

এডুজওন যকজেজিয এও প্রবতজফদজন যদঔা মা, এও বদ্র বযফাজযয িাহ্মফাফু বফধফা মুফতীজও বযা 

যদায নাভ ওজয বনে কৃজ এজন যাঔায বওিুবদন জযই যই বফধফা ন্তানম্ভফা জ ড়জর বনে ম্মান 

 াভাবেও ভমবযাদা অযুণ্ণ যাঔজত যই িাহ্ম ‘বদ্রজরাও’ ভাবও দ িাওা যদায অঙ্গীওায ওজয দয 

েন্মাজনা ুত্র  যই বফধফাজও ওাী াবিজ যদন। বওন্তু বওিুবদন য যই িাওা ািাজনা ফে জ যকজর 

যই বফধফা াফনা বপজয এজ িাহ্ম ফাফযু বনওি ূফব প্রবতরবত অনুমাী অথব দাফী ওযজর িাহ্ম ‘বদ্রজরাও’ 

তা না যদা যই বফধফা বফিাযারজয িাযস্থ জবিজরন।
৩
 অনুরূ আয এওবি খিনা খজিবির 

াবন্তুজয। যঔানওায এও িাহ্মণ মুফও উক্ত স্থাজনয এও ৎওুরস্থা বফধফাজও বফফাজয প্রবতরবত বদজ 

ওরওাতা বনজ আজন, বওন্তু জড় বফফাজ অস্বীওৃত ন। পজর যই বফধফা মুফজওয বফরূজদ্ধ জফবাচ্চ 

আদারজত অববজমাক ওজযবিজরন যমঔাজন বতবন োনান- ‚মুফা আভাজও বফফা ওযজণচ্ছা ফওুর ফবকবত 

ওবযাজি, এইযজণ বফফা না ওবযজর আবভ ওর ওরু বযতযক্তা ই। অতএফ মুফা আভাজও বফফা ওবযা 

প্রবতজ্ঞা যাঔুন নতুফা োবতনা েনয আভাজও িবি স্র ভুদ্রা দান ওরুন।‛ এওথা ফজর বতবন ঐ মুফজওয 

নাজভ ফাস্তবফওই িবি াোয িাওায দাফীজত অববজমাক ওজযবিজরন মাজত ঐ বফধফাযই েরাজবয ম্ভাফনা 

বির ফজর িংফাদজত্র ঔফয প্রওাবত জবির।
৪
 বফধফা বফফা আইজনয য বফফাজয প্রবতরবত বদজ বফফা 

না ওযায বুাঁবড় বুাঁবড় বনদবন যভজয ফািংরা াা ঔুফ ওবিন ওাে ন। বওন্তু যফ বফধফাজদয 

যফীযবাজকযই বিওানা ত যজল যওান বততার। বওন্তু এজযজত্র ম্পূণব িভওপ্রদ এও দজয কৃীত 
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জবির উবিবঔত দুই বফধফায িাযা। বতৃতাবিও ভাজেয ধ্বোধাযী ঐ িাহ্ম এফিং িাহ্মণ মুফজওয কববত 

ওজভবয বফরুজদ্ধ প্রবতফাদ োনাজত যমবাজফ উবিবঔত দুই বফধফা যই ভজ আদারত মবন্ত য াঁজিবিজরন 

ুবফিাজযয আা এফিং তাাঁজদয বফরূজদ্ধ া অনযাজয প্রবতফাদ োনাজত যীবতভজতা যবতূযজণয অথব দাফী 

ওজযন তায ভাধযজভ ভােিংস্কায, স্ত্রী বযা, উন্ননভরূও আইন ইতযাবদয যম এওিা ইবতফািও বূবভওা ফহু 

াধাযণ নাযী অনুধাফন ওজয বনে েীফজন তায প্রবতপরন খিাজনায ভজতা া ঞ্চ ওযজত যজযবিজরন 

তায েনয যওান প্রিংাই মজথষ্ট ন। বফধফা বফফা আইন ফাস্তফাজনয য আইজনয প্রজাক বনজ 

আনন্দভী যদফী  নেন বন্দু বফধফা বাযত যওাজযয বনওি এও আজফদনত্র যপ্রযণ ওজযন। যঔাজন 

স্পষ্টতই তাাঁজদয বফধফয েীফজনয দুদবা প্রওাজয াজথ াজথ ইিংরযন্ড ম্রাজ্ঞীয িাযা বফধফা বফফা আইন 

প্রজাক  বিত ঈশ্বযিে বফদযাাকয িাযা ফািংরায বফববন্ন অঞ্চজর এই আইজনয বফস্তাজযয উজদযাজক যম 

তাাঁযা মাযযনাই ঔুব জবিজরন তা জত্র ফযক্ত ওজযবিজরন এফিং তায েনয ম্রাজ্ঞীজও ধনযফাদ 

োবনজবিজরন। বওন্তু এওইাজথ আইন ফাবতর জ মাায আঙ্কা প্রওাবত জবির আজফদনজত্র। 

তজফ ফজিজ উজিঔজমাকয বফল র আজফদনওাযী বফধফা ভবরাযা যওাজযয বনওি এই আজফদন 

োবনজবিজরন যম, এই আইন মাজত মথাথবই ওাজমব বযণত  যেনয প্রবত যেরা ইন্সজক্টয বনজাক 

অথফা প্রবত অঞ্চজরয বওি ুফযবক্তজও যফতজনয বফবনভজ এওাজমব বনমুক্ত ওযা যাও। াজথ এই আজফদনজত্রয 

ওথা মাজত বত্রওা প্রওাবত  যই প্রাথনবা োবনজবিজরন তাাঁযা।
৫
 এই ত্র িাযা যমভন আইজনয 

ফাস্তফাজন যওাজযয অনীা প্রওা যজজি যতভন ফহু ফঙ্গ বফধফাই যম এই আইনজও াদজয গ্রণ 

ওজযবিজরন, আইন ফে জ মাা বনজ তাাঁজদয যম আঙ্কা তায িাযা তা জেই প্রভাবণত। তজফ 

ফজিজ বিত্তাওলবও বফল র বও বও উাজ আইনজও ফাস্তফ েীফজন প্রজাক ওযজর তায ুপর বফধফাযা 

যবাক ওযজত াযজফ য বফলজ উবিবঔত দ েন বফধফায যাভব প্রদাজনয প্রঙ্গ। ১৮৫৯ াজরয ভাে, 

িংস্কায, ভানবওতায যপ্রবযত যথজও বফিায ওযজর এবি ফাস্তবফওই অবাফনী  এওইাজথ মজথষ্ট 

ইবতফািও দৃবষ্টবঙ্গীয াযয ফন ওজয। এয িাযা যমভন অফযই এিা প্রভাবণত না যম ফঙ্গজদজয ভস্ত 

ভবরাই এই আইনজও অন্তয যথজও াদজয গ্রণ ওজযবির, যযওভবাজফ ভস্ত বফধফাই আফায এয বফজযাধী 

বিজরন ফা আইন ম্পজওব অজ্ঞ বিজরন, যতভনিা যম ফাস্তফ বিত্র বিরনা তা উক্ত আজফদনজত্রয িাযা 

প্রভাবণত। এই আইন িারু া ফািংরায ফহু বফধফাই যম মাযযনাই ঔুব জবিজরন তা শ্রী বফদযা যদফী 

নাজভ এও বফধফায ত্র িাযাই প্রভাবণত । ম্বাদ বাস্কয বত্রওায ম্পাদও ভাজও যরঔা ত্র যথজওই 

যফাঝা মা ঞ্চদ আইন প্রণজনয িংফাজদ বতবন ওতিা স্ববস্ত যজবিজরন। বফদযাাকয ভাজও অজল 

ওৃতজ্ঞতা োবনজ বতবন যরজঔন- 
 

‚আভায যীজয স্বাভীুজঔয ম্ভাফনা নাই, ওাযণ ততবদন যম ফাাঁবিা থাবওফ এভত আা নাই, তথাব এই 

ুঔ ইর যম ভবযফায ভ যভ আনজন্দ প্রানতযাক ওবযফ। ওাযণ মবদি আবভ ঐ ুঔ ইজত ফবঞ্চত ইরাভ 

তথাব আভায নযা ত ত স্বাভীীনা ওাবভনীয যম ুঔ ইজফ, ইাই স্মযণ ওবযা ভবযফ……যাভজভান 

যা তীকভন বনজলধ ওযাইা াযীবযও দা বনজলধ ওবযাবিজরন বওন্তু বফদযাাকয ভা াযীবযও  

ভানবও দা ইজত আভাবদকজও ভুক্ত ওবযজরন, উজযাক্ত উবক্ত দৃবষ্ট ওবযা অজনজও বফজফিনা ওবযজফন 

আভায উবক্ত অতুযবক্ত ইাজি বওন্তু ফস্তুতত্ত্ব বফজফিনা ওবযজর তাা নজ, 

‚ন ব ফেযা বফোনীাৎ গুব্বিং প্রফ যফদনািং‛ 
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ফেযা মদ্রূ ুত্রফতী ওাবভনীয প্রফজফদনা োজননা যইরূ ুরুল অথফা ধফা স্ত্রী বফধফাবদজকয যে 

োবনজত াবযজফন না?......‛
৬
 

 

     এবাজফ ফহু অঔযাতনাভা বফধফা ভবরা আইন প্রণজনয য নানাবাজফ বনজেজদয ভতাভত ফযক্ত 

ওজযবিজরন মাযা এওইবাজফ আনন্দ প্রওাজয াজথ াজথ আইজনয ফাস্তফাজন বফরম্ব যদঔা যদা 

এওপ্রওায িাা আঙ্কা প্রওা ওজযবিজরন।  

      ১৮৭০ াজর েরাইগুবড়য এও গ্রাজভ দীনতাবযণী যদফী নাজভ এও বফধফায াজথ বযবওজায িিফতবী 

নাজভ এও ফযবক্তয বফফা ম্পন্ন । খিনাবিয উজিঔ এওাযজণই প্রজােন যম, বফধফয মিণা য ওযজত না 

যজয দীনতাবযণী যদফীই বনে বতায বনওি ুনযা বফফাজয ইচ্ছা প্রওা ওজযবিজরন, মায পজর 

উদাযভনস্ক বতা উজদযাকী জ ওনযায বফফাজয ফজন্দাফস্ত ওজযন।
৭
 বফধফা বফফা আইজনয বিও ফযফায 

বনে েীফজন প্রজাক ওযায ভানবওতা অজনও ভবরাযই বির বওন্তু ব, রজ্জাজও যাবেত ওজয বনেভুজঔ 

যওথা বযফাজযয ভানুজলয বনওি প্রওা ওযজত ঔুফ ওভ ভবরাই যবদন পর জবিজরন এফিং মাাঁযা 

জবিজরন তাাঁজদয ভজধয দীনতাবযণী যদফীয নাভ অফযই ভজন যাঔা প্রজােন। যঙ্গযুবদক্প্রওা বত্রওা 

ম্পাদওী বিবিজত এও বফধফায ওথা োনা মা যম বনে স্বাভীয ভৃতুযয য অনয এও ুরুজলয াজথ গ্রাভ 

তযাক ওযজত উজদযাত জর ভবরায আত্মীফজকবয তৎযতা ‘ধৃত’ । আত্মীজযা যই বফধফা  তাাঁয 

যপ্রবভজওয বফরূজদ্ধ দুাোয িাওা ‘িুযীয’ দাজ যজলাজক্তয নাজভ াজযন্ট যফয ওজয যগ্রপ্তায ওযা  

যভণীজও ভযাবেজেজিয বনওি বনজ আা । ভযবেজেি তাাঁয ওাজি যুরুজলয াজথ কৃ যিজড় যফবযজ 

আায ওাযণ োনজত িাইজর বতবন ওজরয ম্মুজঔ স্পষ্ট বালা ফজরন- ‚আভায স্বাভী যজরাও 

কভনওারীন আভাজও ওবা বকাজিন, মদাব তুবভ এওাবওনী না থবওজত ায, তজফ যওান বদ্র ফিংজাদ্ভফ 

বফবষ্ট ফযবক্তজও উফয ভারয প্রদান ওবযা তাাঁায অধীজন ওারমান ওবযফা। ুতযািং যই অনুভবত অনুাজয 

আবভ এই ুরুলজও ভারয প্রদান ওবযা তদী িংজকব আভায কবব ইাজি।‛ এবাজফ ভাথা উাঁিু ওজয 

উবিবঔত ভবরা যওফরভাত্র ভযাবেজেজিয প্রজেয উত্তয বদজই থাজভনবন, এযয ভযাবেজেি ২০০০ িাওা 

কৃ যথজও যফয ওজয বনজ মাায প্রঙ্গ তুরজর বফধফা বি আত্মীজদয বফরূজদ্ধ ওড়া বালা ভাজরািনা 

ওজয োনান- ‚আভায স্বাভী িাহ্মণ বিত বিজরন, তাাঁায িংকবত বওিুভাত্র বিরনা……তাাঁায অফত্তবভাজন 

আবভ  আভায অফকন্ড ন্তানগুবর অন্নাবাজফ ভাযা বড়জত বিরাভ,……এইযজণ মাাঁাযা আভায আত্মী 

ফবরা আভায বফজয অববজমাক ওবযজতজিন, তাাঁাযা আত্মী ফজি অফয স্বীওায ওবয, বওন্তু ধভবাফতায 

আবন বেজ্ঞাা ওরুন, আভায স্বাভীয যজরাওকভজনয য উাযা আভায গ্রাাচ্ছাদজনয বফলজ যওানবদন 

তত্ত্ব গ্রণ ওবযাজিন? অধুনা আভাজও ওষ্ট যদায বনবভত্ত দুই াোয িাওায দাফীজত অববজমাক উবস্থত 

ওবযাজিন।‛
৮
 এবাজফ এোতী প্রবতজফদন যথজও যমভন বওিু ভবরায েীফজনয য বনে বদ্ধান্ত গ্রজণয 

ওথা োনা মা যতভবন বওিু বি, ওুবির বযফাযফকব তথা ভাজেয বওিু ঔাযা ভানবওতাম্পন্ন ভানুজলয 

এওেন বফধফাজও নানাবাজফ তাাঁয স্বাধীনবাজফ েীফন ওািাজনা যথজও ওীবাজফ বফযত ওযা মা ফা তাজত 

নানাবাজফ ফাধা ৃবষ্ট ওযা মা য ম্পজওব োনা মা। বফধফা বফফা আইন যওাযীবাজফ প্রণজনয ূজফব 

যভবদনীুজযয যওান এও গ্রাজভয বফধফা ভবরাযা যাো যাধাওান্ত যদজফয বনওি এও ত্র যপ্রযণ ওজযবিজরন। 

যমঔাজন তাাঁযা বফদযাাকজযয যায িংবতায ভাধযজভ বফধফা বফফাজয াস্ত্রীতায িাযা ভুগ্ধ  আনবন্দত 

ায ওথা উজিঔ ওজযজিন। তজফ যমবাজফ ভাজেয িংঔযা কবযষ্ঠ ভানুল তাাঁয বফজযাবধতা ওজয বফধফা 

বফফা আইন প্রিবরত না ায বফলজ তৎয জবিজরন তায ভাজরািনা ওজয তাাঁযা যরজঔন- 
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‚বফদযাাকজযয প্রওাবত বকফান যাজযয ফিন অদযাফবধ যওই ঔিন ওবযজত াযক জন নাই। যওফর 

তন্তুফাবদজকয নযা বনযথবও যওারার  ওর ওবযা এও এও ঔাবন ুস্তও যিনা ওবযা আনান 

াযকতা দবাইজতজিন, বওন্তু তাাঁাযবদজকয ফািীয বফধফাযা অয িহ্মিমবয ধভব প্রবতারজন যম অাযক ইা 

যস্বচ্ছািাবযণী ইজতজি তাাঁাযা বও এওফায যনজত্রান্মীরন ওবযা যদজঔন না?‛
৯
 ভভনবিংজয ুঔদা নাজভয 

এও বফধফা ফাবরওা ুনযা বফফাজয ইচ্ছা প্রওা ওযজর বতা তাজত িুদ্ধ া য ভাতুজরয আশ্র গ্রণ 

ওজয। তাযয বতা ওনযাজও ুনযা বপজয াায আা আদারজতয িাযস্থ ন। মবদ ভযাবেজেি তাাঁয 

দাফী অগ্রায ওজয প্রাপ্তফস্ক ওনযাজও বনে ইচ্ছাভত ওামব ম্পাদজনয অবধওায বদজবিজরন।
১০

  

     ুনবফবফাজয ুজমাক ফা আইন থাওা জত্ত্ব তা যথজও ফবঞ্চত জ শ্বরৄযারজ বওিংফা বত্রারজ করগ্র 

বওিংফা িাওযাবন বজজফ অফভাননাওয েীফন যথজও অফযাবত যজত যওান যপ্রবভজওয ািমব রাজব উজদযাকী 

জর যই বফধফায েীফজনয বযণবত খিত যওান যফযা িীজত আশ্র গ্রজণয ভাধযজভ। এভনই এও মুফতী 

বফধফায জত্রয োন াা মা ঢাওা প্রওা বত্রওা ১৮৬৯ াজর। ‘এওেন বফধফা যভণী’ নাজভ যপ্রবযত 

এই জত্রয রৄরুজত ত্রজরবঔওা অনুজমাক  আজয ওজযজিন এই ফজর- ‚ফড় আা বির যম ওৃতবফদয 

মুফজওযা ওজর ভজফত ইা যদজয দুনবীবত ওর অনন  আভাজদয ুনবফবফা প্রথা প্রিবরত ওবযজত 

মত্নীর ইজফন। বওন্তু া!......তাাঁাবদকজও বজনাদযভ যদবঔা আভাজদয আা এযণ আওা ওুুভ দৃ 

যফাধ ইজতজি......অাজত্র আভাজদয বফশ্বা িংস্থাবত ইাবির। এযণ কতানুজািনা ফৃথা।‛ এযজয 

বতবন ফণবনা ওজযজিন বওবাজফ এওা বতীন অফস্থা ‚দুজ্জব ালিকজণয‛ ব প্রদবন  প্রজরাবন-ঙ্কুর 

ওুপ্রস্তাজফয বফরূজদ্ধ রড়াই িাবরজ যকজিন মবদ যলমবন্ত এওেজনয িরনা যাস্ত জবিজরন।
১১

 

বফধফাজদয িাবযবত্রও রৄদ্ধতা ফো যাঔায অাযকতা ঔফু স্বাবাবফও এওবি খিনা বির য ভ। তজফ অজনও 

বফধফাই এবাজফ কববফতী জ ড়জর াভাবেও যযাজলয ওফর যথজও ভুবক্ত যজত বনজেয েীফন বফেবন 

যদাজওই এওভাত্র থ ফজর ভজন ওজযবিজরন ফা ফরা বার ভাে তাাঁজও যইবাজফই বাফজত ফাধয 

ওজযবির। াবন্তুজযয ওায িীয এও বফধফা ভবরা আত্মতযা ওজযবিজরন বনজেয তীজেয বফরূজদ্ধ যম 

বনন্দাূিও ভন্তফয রৄরু জবির তা য ওযজত না যজয। ঔাাঁিুযা গ্রাভ বনফাী অিংঔয বফধফা বফধফয 

মিনাখবিত অধম্মবািযজণয যরাওাফাদ য ওযজত না যজয িযভ থ যফজি বনজবির। তাযভজধযই এওবি 

তরুণ ফস্কা বদ্রবযফাজযয বফধফা ভ্রূণতযা ওযজত অভথবা জ আত্মতযায ভাধযজভ ভ্রূজণয াজথ ভৃতা 

জবিজরন।
১২

 ১৮৮৫ াজরয ওরওাতা জয এওবি খিনায উস্থান এজযজত্র প্রাবঙ্গও। ওরওাতায 

ওজযানায ওতৃবও ফািংরায যওাযজও যরঔা এওবি বিবিজত ওারী যফা নাজভ এওবি বফধফায ভভবাবন্তও ভৃতুযয 

যািনী খিনা উস্থাবত ওজযন যমঔাজন যদঔা মা ওরওাতায উচ্চ ফিং  বযফাজযয ওনযা  ফধূ া 

জত্ত্ব ওারী যফা নাজভ এও বফধফাজও স্বাভীয ভৃতুযয য প্রথজভ বনে স্বাভীয কৃ  জয বনে বতৃকৃ 

জত ফবষ্কৃত জত জবির। তাযয অজনও আত্মীজয ফাড়ী যখাযাখুবযয য মঔন য তাাঁয বদবদয ওাজি 

য াঁি তঔন য ইবতভজধয ন্তান্সম্ভফা। যজল দুববাকযফতুঃ তাাঁয বযণবত জবির ফাবও বফধফাজদয 

ভজতাই। ওরওাতায ওজযানায যই ভৃত যদজয যম ওরুণ ফণবনা বদজজিন তা বনম্নরূ,- 

‚The body was on the floor with a bundle of dirty clothes under her head and a small piece 

of cloth under her waist; otherwise the deceased was quite nude. These clothes were all 

stained with blood. There was nothing in the house to show that deceased had any attention 

paid to her. There was neither food, water or an ordinary country lamp . In fact the wonder 
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is how the corpse escaped the ravaging attack of jackals…The body was discovered on the 

25
th

 Oct. when it was pretty well advance in decomposition.‛
১৩

  

এই বফধফা ভবরাকণ বওন্তু আইন থাওা জত্ত্ব াজযনবন যই আইজনয ুজমাক গ্রণ ওযজত, তাাঁযা স্ববাফতই 

জ উিজত াজযনবন যই মুজকয ফযবতিভী ভবরাজদয এওেন। বফজলতুঃ ওারী যফায খিনাবি মঔন 

খজিবির তায বওিু ূজফবই ভতৃ স্বাভীয ম্পবত্তজত ‘অতী’ বফধফাজদয অবধওায যযায বফলবি ভানযতা 

যজবির তা এই খিনায য ওজযানাজযয প্রবতজফদজনই স্পষ্ট। বওন্তু তা জত্ত্ব ওারী যফা যম যই 

ম্পবত্তয যওান অিংই ানবন তা ওজযানাজযয ফক্তজফয ধ্ববনত জবির। বতবন বরজঔবিজরন, ‚Although 

it was only recently decided by the High Court that a Hindu widow has a legal right to a 

share in the property of her deceased husband even if she be leading an unchaste life. This 

poor woman was literally hunted from house to house even from the ancestral dwelling of 

her father and the family property of her late husband.‛
১৪

  এবাজফ যওান যওান ভবরা আইনী 

ুজমাক থাওা জত্ত্ব তা অনুযজণ যভ নবন। তাই যওউ স্বাভীয ম্পবত্তজত আইনী ুজমাক যজ তা 

ওাজে রাকাজত ফযথব জবিজরন, আফায যওউ অবফধ ন্তান কজবব এজর ভাে  যরাওরজ্জায বজও 

অবতিভ ওযজত না াযা নুবফবফাজয ফদজর স্বতযাজওই আন থ বজজফ যফজি বনজবিজরন। তাাঁজদয 

এই বযণবতয েনয মাযা দাী তাাঁজদয বফরূজদ্ধ আইনী ফযফস্থা গ্রজণয বযওল্পনা যফীযবাক বফধফাজদয 

ওাজিই বির অবাফনী। ইচ্ছা থাওজর বিও উাজয অবাফ ফা যই উাজয ফাস্তফাজনয থ 

যফীযবাক বফধফাই যবদন ঔুাঁজে ানবন, তাই ঞ্চদ আইন  তায প্রজাক তাাঁজদয েীফজন যওফরভাত্র 

‘আইন’ বজজফই যথজও বকজবির।     

      এবদজও ভাজেয ওর ভবরাই যম বফধফা বফফা আইনজও ভান দৃবষ্টজওাণ যথজও ফযাঔযা ওজযনবন 

তায বনদবন ওভ বিরনা। বফদযাাকজযয ওনযাভ বফধফা বফজভাবনী যদফী মঔন বফধফাজদয দুুঃজঔ ফযবথত 

জ বফধফাজবােন ওযাজনায ইচ্ছা প্রওা ওজযবিজরন তঔন তা ওুিংস্কাযবপ্র বফধফাজদয আবত্ত এফিং 

অজন্তাজলয ওাযণ জ দাাঁবড়জবির।
১৫

 ইন্দভুতী যদফীয বফফাজয বওিুওার জযই তাাঁয স্বাভীয ভৃতুয জর 

ফাবরওা ইন্দুভতী প্রথজভ এফযাাজয বওিু না ফুঝজর এফিং ধফা ভবরায ভস্ত প্রতীও ফযফায ওযজর 

এওবদন যখাজলজদয যভজ এজ মঔন ফজরবির, ‚যতায বাতায ভজযজি। ১২/১৪ ফিজযয ধাবড় বর, এওাদী 

ওযবফ ওজফ? ভা যতা ঔফু যাাবকনী াবেজ যযজঔজি। বাঁদুয যাজফ ওজফ যরা?‛ তাযজযই বফধফা ইন্দুভতী 

কনা-াড়ী বযতযাক ওজয ফাবড়য বফরৄ নাবতজও ‚ভাথািা ভুবড়জ‛ যদায আফদায ওজযবিজরন।
১৬

 

প্রঙ্গত ভজন যাঔা প্রজােন ইন্দুভতী যদফীয ফাড়ীয যরাও বওন্তু তাাঁজদয ফারয বফধফা ওনযাজও যওান ওজিায 

িত ারন ফা অভানবফও বনভ ওানুন যভজন িরজত ফাধয ওজযনবন, এজযজত্র ফাবরওা ইন্দুভতী যদফীয ভজধযই 

বন্দু ভাজেয অে বফশ্বা এতিা তীিবাজফ ভজনয ববতয ফাা যফাঁজধবির যম যগুবরজও উজযা ফা 

অফভাননা ওযায ওথা য বাফজতই াজযবন। যমভন বাফজত াজযনবন াজড় একাজযা ফিয ফজ বফধফা 

া জ্ঞানদানু্দযী। যভাজি দু বতনফায যিাজঔ যদঔা স্বাভীয ভৃতুযয য এওাদী িত গ্রণ ওযায য যথজও 

যম ওজিায বফধফয েীফন বতবন রৄরু ওজযবিজরন যঔাজন বিরনা ীতওাজর কাজ িাদয যদায বনভ, 

তাইজতা ফৃদ্ধাফস্থা িাদয যনায ওথা ফরজত তাাঁয স্বীওাজযাবক্ত- ‚বফধফায ীত ওজযনা‛। ওঔন বনে 

ন্তান না ায দুুঃঔ ভজন আনা া ভজন ওযজতন জ্ঞানদানু্দযীয ভত বফধফাযা ওাযণ তাাঁয ভজত, 

‚আবভ যম বফধফা! বিুঃ ফ ওথা বও ভজন আনজত আজি?‛, ‚বফধফায অত যকারকার কড়ন বাজরা ন‛, 

‚যাজত বফধফাজও াভানয যঔজত ‛, ‚োভা বও েুজতা আবভ েজন্ম বযবন। ফ ওথা বাফজর া। 
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যকর েজন্ম ওত অতযািায অনািায ও’যয যই াজ আেন্ম বফধফা, আফায আগু ফাবড়জ অনযা ও’যয 

বনজেয ভযণ যডজও আনফ?‛
১৭

 বফধফাজও যঔজত যনই, িুজত যনই, যদঔজত যনই- এোতী ফুবরই বির 

জ্ঞানদানু্দযীয ভত যমুজকয যফীযবাক বফধফাজদয প্রবত ভুহুজতবয াথী। এাঁযা াভাবেও ওুপ্রথায বফরূজদ্ধ 

বফজদ্রা ওযা দূয, তায বফরূজদ্ধ প্রে ওযায ইজচ্ছ মবন্ত প্রওা ওজযনবন ওঔজনা।
১৮

 ১৮৯০ াজরয এও 

বফধফায ওরুণ বযণবতয ওথা এ প্রজঙ্গ আজরািনা প্রজােন। বফধফয প্রাবপ্তয য কববাফস্থা যই ফার 

বফধফা ফাজয ফাড়ী এজর বফধফয েীফজনয ভস্ত বনভওানুন ভানজত তাাঁয বতা-ভাতা অতযন্ত যযণীরতায 

বযি বদজর প্রবত ভাজয দুবি এওাদীজত তাাঁজও বনস্তায যদা বন। অদৃজষ্টয বযাজ এও গ্রীজেয 

এওাদীয যাজতই তাাঁয প্রফ যফদনা উিজর য েজরয েনয িিি ওযজত থাওজর, ফাযফায ের িাা 

জত্ত্ব আকাভী েজন্ম যভজয ুনযা বফধজফযয আঙ্কা ওজয ভা তাাঁজও ের বদজত াজযনবন। পজর িাদীয 

বদন ওাজর যভজবি এও ভতৃ ুত্র ন্তান প্রফ ওজয।
১৯ 

এজযজত্র এই বফধফা যভজবি বওন্তু তাাঁয বনে বতা 

ভাতায বফরূদ্ধািাযজণ পর বন ফা ফরা বার ত যই যিষ্টাই য ওঔজনা ওজযবন। তাাঁয বনে েীফন ফা 

আকত ন্তাজনয ওথা যবজফ য িাইজর যিা ওযজতই াযত বওন্তু বতা-ভাতায বনজদব তথা াস্ত্রী বনভ  

যদািাজযয উজদ্ধব উজি তা ওযজত যভ বন য মায ভূরয বজজফ তাাঁয ন্তাজনয প্রাণ ফবর বদজত 

জবির।  

     বফধফা বফফা আইন অফযই বফধফয ভযায যম ভাধান ওজযবন ফা ওর বফধফাজদয েীফজন ইবতফািও 

বযফতবন আজনবন তা ১৮৮৫ াজরয ওারী যফাজদয ভত খিনায অবস্তজেয ভাধযজভই প্রভাবণত। যজযজত্র 

ওজরই যম এওই জথ আইজনয ফাস্তফান খবিজবিজরন তা ন, তজফ দ্ধবতকত ববন্নতা বওন্তু যওাথা 

তাাঁজদয েীফজন আইজনয প্রজাজকয প্রাজও ঔাজিা ওজয যদনা। এওেন বফধফা স্বইচ্ছা ুনযা বফফা 

ওযজি তা আফায উবন তওী ফািংরায ভাজে- মা ভাভবও বতৃতাবিও ভাজে জতা অবাফনী 

এওবি বফল বজজফই বফজফবিত জবির। প্রতাবযত জ এওেন বফধফা যভণী আদারজতয িাযস্থ জচ্ছ, 

এিাই ফা ওভ গুরুেণূব বওজয! তাই এিা বিও যম মাাঁজদয েনয এই আইনী িংস্কাজযয প্রা কৃীত জবির 

আইনবি প্রণজনয ূজফব তাাঁজদয ভতাভত গ্রজণয যওানযওভ উজদযাক বিবি ফা বাযতী যওান যই না 

বনজর আইন প্রণীত ায য বওন্তু ফািংরায ফহু ভবরাই যম এই আইনবি ম্পজওব বনজেজদয  বনজেয 

বনজেয ভত ওজয বনজেজদয েীফজন প্রজাজকয যিষ্টা ওজযবিজরন তা মজথষ্ট াধুফাদজমাকয মবদ ওর 

বফধফাই যম এই আইনী প্রাজও যভজন বনজত াজযনবন তা অস্বীওায ওযায উা যনই। 
 

তথযূত্র: 
 

১। িংফাদ প্রবাওয, ২৫য অগ্রাণ, ১২৬৩ ার, ভঙ্গরফায, ৫৬৭২ িংঔযা। 

২। ফাভাজফাবধনী বত্রওা, পারৃন, ১২৭১ ফুঃ, ১৯ িংঔযা। 

৩।এডুজওন যকজেি  াপ্তাবও ফাত্তবাফ, ৮ই আবশ্বন, ১২৭৭ ার, রৄিফায, ২৪ িংঔযা। 

৪। ম্পাদওী, ম্বাদ বাস্কয, ২যা বডজম্বয, ১৮৫৬ ার, ৯৮ িংঔযা, বফন যখাল (ম্পা.  ঙ্ক.), 

াভবওজত্র ফািংরায ভােবিত্র ১৮৪০-১৯০৫ (তৃতী ঔি) (ওরওাতাুঃ ফীযণ, ১৯৬০), 

.ৃ৩৪৩। 

৫। General Department, Miscellaneous Branch, Proc. No. 81, 24
th

 March, 1859, West 

Bengal State Archives. 
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৬। যপ্রবযত ত্র, ম্বাদ বাস্কয, ২১য আকস্ট, ১৮৫৬ ার, ৫৭ িংঔযা, প্রাগুক্ত নিং ২০, ৃ.৪৮৩-

৪৮৪। 

৭। অভৃত ফাোয বত্রওা, ২২য বিত্র, ১২৭৬ ার, ফৃস্পবতফায, ৩ বাক, ৬ িংঔযা। 

৮। ম্পাদওী, যঙ্গুয বদক্প্রওা, ১রা শ্রাফণ, ১২৭৬ ার, ৪২৯ িংঔযা। 

৯। ‚বফধফা বফফা‛, িংফাদ প্রবাওয, ১১ই বেযষ্ঠ, ১২৬২ ার, বফন যখাল (িং.  ম্পা.), 

াভবওজত্র ফািংরায ভােবিত্র ১৮৪০-১৯০৫ (িতুথব ঔি) (ওবরওাতাুঃ ািবফন, ১৯৬০) 

.ৃ৭৬৯-৭৭০। 

১০। ফাভাজফাবধনী বত্রওা, আলাঢ়, ১২৯৩ ার, ৩ বাক, ২৫৮ িংঔযা। 

১১। ুভন্ত ফজন্দযাাধযা, অরত ওণ্ঠস্বযুঃ বনজফবও ফািংরায ফাযফবনতা িংস্কৃবত (ওরওাতাুঃ 

ুফণবজযঔা, ২০১৪) ৃ.৫৬। 

১২। ফাভাজফাবধনী বত্রওা, আলাঢ়, ১২৭৭ ফুঃ, ৬ষ্ঠ বাক, ৮৩ িংঔযা। 

১৩। Judicial Dept., Judicial Br., File No.343, Proc. Nos.B.334-335/ January,1886, 

West Bengal State Archives. 

১৪। ঐ। 

১৫। ওরযাণী দত্ত, বঞ্জজয ফবা (ওরওাতাুঃ স্ত্রী, ১৯৯৫), ৃ.২। 

১৬। ঐ, .ৃ১৩। 

১৭। ঐ, .ৃ২০-২১। 

১৮। ঐ, .ৃ২১। 

১৯। ঐ, .ৃ২৩। 

 


