'সনাতন ধেম'র দৃি েত নারী
aনn িবজয় দাশ
য কােনা দশ-কাল- pkাপেটর আথ-সামািজক-সাংsৃিতক পিরিsিত িনেয় আেলাচনা করেত গেল দখা
যায় aিনবাযভােবi নারীর aবsান িনেয় আেলাচনা চেল আেস; aথাৎ আমরা চাi বা না-চাi, নারীর aবsান
িদেয় িবেবচনা করা হয়, ঐ দশ-কাল- pkাপট কতটা আধুিনক, কতটা pগিতশীল-মানব-কল াণকামী,
িকংবা কতটা aনাধুিনক, pগিতিবেরাধী, জড়-বn াgs; কারণ aবশ আেছ—নারী সবti, সবদা সমােজর
aেধক, তা সেtto নারী যুগ-যুগ ধের িপতৃতািntক সমাজব বsার যাতাকেল পেড় িনে িষত-িনগৃহীতিনযািতত হেc। e সমােজ নারীর ব িksাতnt আর সmিtর uপর পূণ aিধকার sীকার তা aেনক দূেরর
িবষয়, পিরবােরর aৈবতিনক দাসী, সnান u পাদেনর যৗনযnt, আর পুrেষর িচt-িবেনাদেনর খারাক িকংবা
ভাগ পণ হoয়া ছাড়া নারীর আর কােনা sতnt ভূিমকা আেছ, তা মানেত eখেনা সমােজর aেনেকi
iতঃsত বাধ কেরন, িdধািnত হন। জািন, কাথাo কাথাo ব িতkম হয়েতা আেছ; যমন যাযাবর জািত,
পবতবাসী, বনবাসী, dীপবাসী pভৃিত িকছু pাচীন মাতৃতািntক সমাজব বsায় নারীর aবsান ঊ মুখী, নারীর
মযাদা পুrেষর সােথ ভারসাম পূণ। িকnt e কথাo সত , পুrেষর বাhবল, তথাকিথত িল - বষম , ধমীয়
িবিধ-িবধান-শাst-পুেরািহেতর pতাপ-pপাগাnা, uৎপাদনব বsা-pযুিkর drত িব ায়েনর চােপর ফেল
মাতৃতািntক সমাজব বsা kমশ ভেঙ িপতৃতািntক সমাজব বsায় মাড় িনেc। ফেল সারা িবে i নারীেক
শাষণ-িনপীড়ন-শৃ িলত করার ব ািp দীঘতর হেc। আবার িkয়ার pিতিkয়া িহেসেব ei িপতৃতািntক
সমাজব বsার মেধ i িপতৃতািntকতার িবপেk নারীর aিধকার রkা, নারী-মুিk-sাধীনতার আেnালন গেড়
uঠেছ (eজন i তসিলমা নাসিরনেদর মেতা মিহয়সী নারীর আিবভাব ঘটেছ...)। সমােজ নারীর বতমান
aবsান িনেয় পুনিবেবচনা করা হেc; নারীর পরাধীনতার িশকলেক ভেঙ চুেড় দবার দৃঢ় pত য় ঘািষত
হেc িদেক িদেক; হাজার-হাজার বছেরর জীণ ধ ান-ধারণা, pথা আর িনয়েমর বড়াজাল িনেমােহ ভেঙ
নারীর kমতায়েনর ঐক বd pেচ া চলেছ। eেত sাভািবকভােবi কােয়মী sাথবাদীরা িনেজর aবsান িনেয়
শি ত, তটs। দখা যায় সুদূর aতীতকাল থেক কােয়মী গা ী সমােজর কােনা না কােনা aংশেক,
ণী-বণ-সmpদায়েক (সামিgক aেথ নারীেক) দািবেয় রেখ, শািষত কের িনেজর আেখর িঠক রাখার জন
ঐ িরক িবধান-শােstর দাহাi িদেয় আসেছ; বরাবেরর মেতা শাষকেগা ীর মntণাদাতা (প ম বািহনী) e
সমােজর কিথত ‘বুিdজীবী’ (aধ াপক, কিব, লখক, নাট কার, iিতহাস-রচিয়তা, সহজ ভাষায় আমােদর
eখােন যােদর ‘সুশীল সমােজ’র pিতিনিধ বলা হয়) e kেt িনরলস সহেযািগতা কেরেছ। কuবা নারীেক
পূণ মানবrেপ িবেবচনা না কের, জিবক সtােক asীকার কের, তথাকিথত কািব ক ব নায় ‘aধ-মানবী’
িবেশষেণ ভূিষত কের নারীেক রহস ময় বািনেয়েছ! eেত িপতৃতেntরi দাrন লাভ; ভুিলেয়-ভািলেয় আেরা
িকছুিদন নারীেক anপুের aথবা aধঃsন কের রাখা সmব। pস kেম uেlখ করা যেত পাের িপতৃতেntর
গিবত pিতিনিধ আমােদর িব কিব রবীndনাথ ঠাকুেরর বhল pচিলত গােনর কিল : ‘ ধু িবধাতার সৃি নহ
তুিম নারী!/পুrষ গেড়েছ তাের সৗnয স াির।’ িকংবা ‘aেধক মানবী তুিম, aেধক কlনা’। কিবেদর
চােখ নারী aেধক কlনা তা বেটi, সােথ oi ‘মানবী’টুকুo কlনা; aথা নারী eক সmূণ aবাsব সtা
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বা ভাব। নারীর জব সtার কােনা sীকৃিত তঁােদর কােছ নi। ড. hমায়ুন আজাদ তঁার নারী gেn (পৃ া
19) বেলন—“পুrষতািntক সভ তা নারী সৃি না করেলo নারী ধারণািট পুেরাপুির পুrেষর সৃি : পুrষ
নারীেক নানা শেb শনাk কেরেছ, নারীর সংjা রচনা কেরেছ, সংjার ভাব ব াখ া কেরেছ, নারীর aবsান
িনেদশ কেরেছ, নারীর জন িবিধ pণয়ন কেরেছ, eবং িনযুk কেরেছ িনেজর কামস ী o পিরচািরকার
পেদ।”
আমােদর সমাজ-সংsৃিতেত জিবক নারীেক eমনভােব িশkা-দীkা দয়া হয়, জেnর পর থেকi, যােত
তােদর মেধ নারীt বা নারীধম pবলrেপ িবকাশ লাভ কের। নারীt বা নারীধম বলেত কী বাঝায়? সাজা
ভাষায় বলা যায় : ‘পুrেষর (িপতা, ভাi, sামী) আjাবাহী সদােসবায় িনেয়ািজত eক জীব।’ আর আমােদর
সমােজ নারীেদর kেt ‘সতী’ বা ‘চিরt’ বলেত ধুমাt যৗন িচতােকi বাঝায়, িকnt পুrেষর যৗন
মাধুকরীবৃিtেক বhভােব pশয় দয়া হয় (e সমােজ ‘সতী’ শেbর aনুrপ aেথ পুংিল pিতশb আেগo
িছল না, eখেনা নi); সখােন নারীর সামান তম পদsলন বরাবরi চূড়াnভােব দি ত হেয় eেসেছ।
আমােদর সমােজ য ‘aধমানবী’ নারী দখা যায়, কােনা জব, মনsািttক বা aথৈনিতক ভাগ তার rপ
িsর কের না; সমg সভ তাi u পাদন কের, তির কের পুrষ o খাজার মাঝামািঝ e pািণিটেক, যােক
বলা হয় ‘নারী’। তাi তা িবখ াত নারীবাদী িসেমান দ বােভায়ার তঁার িdতীয় িল gেn বেলিছেলন, ‘ কu
নারী হেয় জn নয় না, kমশ নারী হেয় oেঠ।’
ধমবাদীরাসহ aেনক সাধারণ মানুষ pায়i জার গলায় বেল থােকন সকল ধেমi নারীেক জননীর (সেবাc)
সmান দয়া হেয়েছ (uদাহরণsrপ বলা যায়, সi ‘জননী জnভূিম sগাদিপ গিরয়সী’ বhল udৃত-পিঠত
বাক িট) eবং তার pিত সmান-কতব -দািয়েtর oপর কম- বিশ grt দয়া হেয়েছ! তারা eেক নারীর
aিধকােরর sীকৃিত বা নারীর মযাদার সােথ সমাথকrেপ দেখন বা দিখেয় থােকন। ei দখা বা দখােনার
পছেন হয়েতাবা তােদর মেধ নারী সmেক সদথক pরণা কাজ কের। িকnt eটাo সত , নারী সmিকত e
ধরেনর ভােলা-ভােলা (!) বkেব র পাশাপািশ সুদীঘকাল থেক আজেকর িদেনo আমােদর িশl-সািহত সংsৃিতেত, সব ধমীয় িবিধিবধােন-uপাখ ােন নারী সmিকত নানা কুসংsার-aপসংsােরর ফলgধারা
বহমান; নারী a ভ, মানুেষর (পুrষেদর) sগ থেক পতেনর কারণ ei নারী, নারী শয়তােনর ফঁাদ, নারী
নরকািgর inন, rপবান বা কুrপ িবচার না কেরi পুrষ দখেলi কামিkয়ায় রত হoয়ার জন নারীর
িচtচা ল ঘেট, সৃি গতভােব নারী বksভােবর, নারী পুrেষর পাজেরর হাড় থেক সৃি —iত ািদ কু িস
ধ ান-ধারণা-কুসংsার আজেকর eকিবংশ শতাbীর িবjােনর চূড়াn u কষতার যুেগ eেসo বিশরভাগ
মানুষ (ধমবাদীরাসহ) মেন নয় িবনা pে , িবনা যুিkেত! তঁােদর দৃি েত নারী কখেনাi sাধীনতার যাগ
নেহ (... ন stী sাতnt মহিত)! মজার িবষয় হেc, pায়শi ছd-pগিতশীলরা নারী সmিকত ভােলা ভােলা
কথাgেলা বুক ফুিলেয় pচার চালােলo সমাজ-জীবেন, ব িkজীবেন pেয়ােগর kেt নারী সmিকত ন থক
ধারণােকi pাধান দন বিশ! (তেব রkণশীল বা মৗলবাদীরা যমনটা িব াস কেরন, দৃি ভি যমন,
তমনিট pচার চালান, pেয়াগo কেরন ব িkগত জীবেন তমনিটi) কন ছd-pগিতশীলেদর eরকম
sিবেরাধী আচরণ? কারণ—যাবতীয় ধ ান-ধারণা, দৃি ভি তা ei িপতৃতািntক সমাজ-কাঠােমা থেক
সামািজকীকরেণর সময় ব িkর িভতর িবকিশত হয়; পিরবার-আtীয়sজন-pিতেবশীর কাছ থেক স যা
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দেখ, েন, বুেঝ তাi স শেখ, তার িবে ষেণর kমতা-দৃি ভি o সরকমi হয়। মােঝ িকছুকাল
তথাকিথত ‘আধুিনক িশkা’ লােভর ফেল ব িkর eতিদনকার ধ ান-ধারণা-দৃি ভি েত বপরীt বা dnd r
হয়। যার কারেণi ব িkর মেধ eরকম sিবেরাধী আচরণ লk করা যায়। আজেকর িদেন আমােদর দেশ
বা aন t নারী-মুিkিবেরাধী বা pগিতিবেরাধীরা তঁােদর বkেব র পেk সবেচেয় বিশ য যুিk দন, তা-হল
নারী সmিকত ধমীয় িবিধ-িবধােনর। e pবেn নারী সmিকত িহnু ধমীয় দৃি ভি র মেধ আেলাচনািট
সীমাবd রাখব (আর িহnু ধেমর ধমgn যেহতু aেনক, তাi সবgেলা ধমgn থেক নয়, বরং িহnু
ধমাবলmীেদর মেধ বিশ pভাব িবsারকারী কেয়কিট ধমgnেকi pাধান দয়া হেব) কারণ : eক, pবেnর
কেলবর যন িবশাল হেয় পাঠেকর ধযচু িত না ঘটায়; di, িবষেয়র িভিt যন িঠক থােক; সবেশষ িতন,
আমার মেতা নগন লখেকর সামথ ের িবষয়িটo জিড়ত আেছ। সনাতন িহnু ধেমর তথাকিথত pগিতশীল
লােকরা সময়-সুেযাগ পেলi বড়াi কের বেল বড়ান, িহnু ধেম না-কী নারীেদর যেথ sাধীনতা-সmান
দয়া হেয়েছ; নারীেদর মাতৃjােন e ধেম পূজ
ঁ া করা হয়; িহnু নারীরা aন ান ধেমর তুলনায় aেনক বিশ
pগিতশীল! e ধরেনর বkব pচােরর কারণ আেছ; পি মা সামাজ বােদর বতমান চkু ল iসলািম মৗলবাদ
িনেয় সারা িবে র গণমাধ মgেলা ব s থাকায় ফঁাক িদেয় সুেযাগ বুেঝ িহnু ধমাবলmীরা িনেজেদর ধমেক
pগিতশীল, যুেগাপযুগী, নারী sাধীনতার পেk—iত ািদ তকমা ব বহার ( bনoয়াশ!) করার সুেযাগ পেয়
যােcন। e pবেn আিম ধুমাt pগিতশীল দািবদার িহnুধমাবলmীেদর দািবgেলার যথাথতা িনrপেণর জন
িহnু ধমীয় aনুশাসনgেলার ‘িকছু’ দৃ াn হািজর করার চ া করেবা। আিম মেন কির, ei ‘িকছু’, aেনক
িকছু বাঝার জন যেথ । sীকার কের িনিc, eিট কােনা মৗিলক pবn নয়; িবিভn লখেকর িবিভn লখা
থেক তথ সংgহ কের সংকিলত করা হেয়েছ মাt। আর eকিট কথা, pবেnর িশেরানামিট আমার িনেজরo
পছn নয়; িহnু ধম কী কের ‘সনাতন’ ধম হেত পাের সটা আিম িনেজo বুিঝ না। ধু িহnু ধম কন,
পৃিথবীর কােনা ধমi িক ‘সনাতন’ হেত পাের? anত ধেমর সমাজৈবjািনক-নৃতািttক iিতহাস যারা
জােনন, তােদর কােছ ei ‘সনাতন’ শbিট aত n খেলা মেন হেব। িকnt িহnু ধমাবলmীরা যেহতু
িনেজেদর ধমেক ‘সনাতন িহnু ধম’ নাম িদেয় িচিhত কেরন, তাi aিনcা সেtto pবেnর নামকরণিট
eরকম হল।
eবার মূল আেলাচনায় আিস। বলা হেয় থােক িহnুধেমর মূল gn বদ। eজন aেনেক িহnুধমেক বিদক
ধম িহেসেবo aিভিহত কের থােকন। িহnুধেমর বদ চারিট; যথা ঋগেবদ, সামেবদ, aথবেবদ o যজুেবদ।
ei যজুেবদ di ভােগ িবভk—eকিট হেc কৃ যজুেবদ বা তtরীয় সংিহতা aন িট kযজুেবদ; ei
kযজুেবদ আবার di ভােগ িবভk, eকিট শতপথ bাhণ eবং বৃহদারণ েকাপিনষদ। kযজুেবেদর
anগত শতপথ bাhেণ নারীেক তুলনা করা হেয়েছ eভােব, “ স ব িki ভাগ বান, যার প সংখ া stীর
সংখ ার চেয় বিশ” (2/3/2/8)। শতপথ bাhেণর e বkব েক হয়েতা দরদী ধমবাদীরা িভn ব াখ া িদেয়
যৗিkকতা িদেত চ া করেবন, িকnt পেরর আেরকিট ােক পাoয়া যায় িহnু ধেমর দৃি েত নারীর আথসামািজক aবsান; “বj বা লািঠ িদেয় নারীেক dবল করা uিচৎ, যােত িনেজর দহ বা সmিtর uপর
কােনা aিধকার না থাকেত পাের” (4/4/2/13)। eর থেক s কােনা বkেব র আর pেয়াজন আেছ?
বৃহদারণ েকাপিনষেদ ঋিষ যাjবাl বেলন, “stী sামীর সেmাগকামনা চিরতাথ করেত aসmত হেল pথেম
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uপহার িদেয় sামী তােক ‘িকনবার’ চ া করেব, তােতo aসmত হেল হাত িদেয় বা লািঠ িদেয় মের তােক
িনেজর বেশ আনেব” (6/4/7, 1/9/2/14)। দবীভাগবত-e নারীর চিরt সmেক বলা আেছ (9:1):
“নারীরা জঁােকর মত, সতত পুrেষর রkপান কের থােক। মুখ পুrষ তা বুঝেত পাের না, কননা তারা
নারীর aিভনেয় মুg হেয় পেড়। পুrষ যােক পত ী মেন কের, সi পত ী সুখসেmাগ িদেয় বীয eবং কুিটল
pমালােপ ধন o মন সবi হরণ কের।” বাh! িহnুরা না-িক মাতৃjােন দবীর (দূগা, কািল, মনসা, sরসতী,
লkী) পূজা কের? ‘নারী’ সmেক যােদর ধমীয় িবধােন eমন হীন বkব রেয়েছ, তারা দবীর পূজা করেলi
কী আর না-করেলi কী? ঋেগ¦দ বা aন ান বদ, uপিনষেদ কেয়কজন িবdষী o শাstj নারীর নাম জানা
যায়, যারা িবিভn াক রচনা কেরিছেলন; তঁােদর মেধ কেয়কজন হেcন লাপামুdা, িব বারা, গাগী,
বা সী, বাk, aপালা, সূযা, indাণী pভৃিত। আধুিনককােল কহ কহ ei িবdষী নারীেদর নাম দিখেয়
বুিঝেয় িদেত চান, সকােল নারীরা কতটুকু sাধীন িছল য, তঁারা বেদর াক পযn রচনা কেরিছেলন!
asীকার করা যােব না, সকােল কেয়কজন নারী াক-মnt রচনা কের িশkােkেt িনেজেদর sতnt aবsান
pমাণ কের গেছন। কারণ ধমgnেক িঘেরi িছল সকােলর িশkা। তেব eকটা uদাহরণ িদেলi বুঝা যােব,
ত কালীন সমােজ e িবdষী নারীেদর aবsান িক রকম িছল? (আনুমািনক ি sপূব a ম থেক প ম
শতেকর মেধ রিচত) বৃহদারণ ক uপিনষেদ দখা যায়, খ াতনামা ঋিষ যাjবl eবং aন ান ঋিষেদর
সােথ eক সভায় ঋিষ বাচাkুর কন া গাগী bhjান িনেয় তেক িলp হেয় নানা p বােণ জজিরত কেরন।
eকসময় যাjবl kুd হেয় বেল uেঠন, “ হ গাগী, আর বিশ p কেরা না, তাহেল তামার মাথা খেস
পেড় যােব!” (3/6/1); যাjবেl র বkেব গাগী থেম গেলন পরবতীেত sীকার করেলন, bhিবদ ায়
যাjবl েক কu পরািজত করেত পারেব না (3/8/1-11)। আবার য নারীরা বেদর-uপিনষেদর াকমnt রচনা কেরেছন, সi নারীেদর utরসূরীেদর জন মনু বদসহ aন ান ধমgn পােঠর aিধকার
কেঠারভােব িনিষd কেরেছন। িতিন বেলন, “নারীরা ধমj নয়, eরা মntহীন eবং িমথ ার ন ায় ei শাstীয়
িনয়ম⎯(a ভ)” (মনুসংিহতা, 9/18)।
িহnুধেমর iিতহােস সi কুখ াত সতীদাহ বা সহমরেণর কথা pথম জানা যায় aথবেবেদ, “... জীিবত
নারীেক িনেয় যাoয়া হেc মৃেতর বধু হেত” (18/3/3); “ei নারী পিতেলােক যােc, e pাচীন রীিত
aনুসরণ করেছ...” (18/3/3/1)। e pাচীন রীিত কত পুরােনা? eিট আয না pাগায সংsৃিত? কারণ
আমরা iেnা-iয়েরাপীয় aন সভ তাgিলেত আমরা সহমরেণর কথা তা পাi না। utরgেলা আমার জানা
নi। তেব পাঠক, আপনারা হয়েতা iিতহাস পােঠর কারেণ জােনন, ei বাংলায় 1815 সাল থেক 1828
সাল পযn মাt তর বছের bাhণ বাদীর দল পুণ লােভর আশায় আর নারীর সতীt (?) রkার ধুয়া তুেল
8135 জন নারীেক আgেন পুিড়েয় মের সতী বািনেয়িছল! eকটু ভাবুন তা, eকিট িনরাপরাধ মেয়েক
টেন-িহচেড় আgেন পুিড়েয় মের ফলেছ, পােশ মা-বাবা, আtীয়sজন সkেল দঁািড়েয় ‘বল হির বল’
কীতন গেয় িনেজেদর sেগ যাবার আেয়াজন করেছ, ভাবেতi তা গা gিলেয় uেঠ! মানুষ কী পিরমাণ
পাষ -হারািম-ধমাn হেল eরকম কাজ করেত পাের? ‘ধম’ নামক আিফমীয় মাদক মানুষেক কতটুকু
িনেবাধ-মানিবকতাশূণ বািনেয় দয়, তারi uদাহরণ হেত পাের uপমহােদেশর ei সতীদাহ pথা।
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মনুসংিহতা eবং নারী : িহnু আiেনর মূল u স হেc ei ‘মনুসংিহতা’ eবং িহnু ধমাবলmীেদর কােছo
eিট পিবt ধমgn িহেসেব িবেবচ । ei ধমgেn নারীর কতব সmেক বলা হেয়েছ“⎯, ববািহেকা িবিধঃ
stীণাং সংsােরা বিদকঃ sৃতঃ/পিতেসবা gেরৗ বােসা গৃহােথাহিgপিরিkয়া॥” (2:67), aথা stীেলাকেদর
িববাহিবিধ বিদক⎯ সংsার বেল কিথত, পিতেসবা grগৃেহবাস eবং গৃহকম তােদর ( হামrপ)
aিgপিরচযা; আবারo বেল দয়া হেয়েছ নারীর গৃহকম eবং সnান u⎯কতব পাদন (9:26)। সnান জn
দoয়ার জন i নারী eবং সnান u পাদনােথ পুrষ সৃি হেয়েছ (9:96)। য সকল নারী eকদা বিদক
মnt- াক পযn রচনা কেরিছেলন, তােদর utরসূরীেদর জন ধমgn পাঠ সmূণ aনুপযুk-aমntক
(2:66); নারী মntহীন, a ভ (9:18)। কন া, যুবতী, রাগািদ পীিড়ত ব িkর হাম িনিষd eবং করেল
নরেক পিতত হয় (11:37)! sামীর pিত stীর কতব সmেক বলা হেয়েছ ⎯(5:154)“িবশীলঃ কামবৃেtা
বা gৈণবা পিরবিজতঃ/uপচযঃ িstয়া সা া সততং দববৎ পিতঃ॥” বাংলা করেল দঁাড়ায়, sামী d িরt,
কামুক বা িনgণ হেলo িতিন সা ী stী কতৃক সবদা দবতার ন ায় সব । পরবতী ােক রেয়েছ, কােনা
নারী (stী) যিদ sামীেক aবেহলা কের, ব িভচািরণী হেল সংসাের তা িনিnত হেবi সােথ-সােথ যkা, কু
iত ািদ রােগ আkাn হয়, ধু তাi নয় পরজেn শৃগােলর গেভ জn িনেব সi নারী (5:163-164)।
stীেদর জন sামী ছাড়া পৃথক যj নi, sামীর aনুমিত ছাড়া কােনা bত বা uপবাস নi, ধু sামীর
সবার মাধ েমi নারী sেগ যােব (5:155)। সা ী নারী কখেনা জীিবত aথবা মৃত sামীর aিpয় িকছু
করেবন না (5:156)। sামী মারা গেল stীেদর িক করেত ⎯হেব“কামnt kপেয়েdহং পুsমূলফৈলঃ
ৈভঃ/ন তু নামািপ গৃhীয়া পেত ৗ pেত পরস তু॥” (5:157), সহজ ভাষায় বাংলা করেল হয়, stী সারা
জীবন ফলমূল খেয় দহ kয় করেবন, িকnt aন পুrেষর নােমাcারণ করেবন না। িকnt stী মারা গেল
sামী িক করেবন, “ভাযাৈয় পূবমািরৈণ দttাgীনn কমিণ/পুনদারিkয়াং কুযা পুনরাধানেমব চ॥” (5:168),
ei ােকরo বাংলা নুন, দাহ o aেn ি িkয়া শষ কের sামী আবার িবেয় eবং ag াধ ান করেবন।
সিত ! নারী-পুrেষর মেধ কী চম কার সমতা!! কহ কহ বেলন, ‘মনুবাদ’ থেকi না-িক ‘মানবতাবাদ’
eেসেছ! দাrন! ধন মারা মনুর pিত! আবার ei ‘মনুবাদ’ না-কী িহnু আiেনর uৎস! নারীর gণাবলী
িনেয় মনু বেলন, নারীর কােনা gণ নi, নদী যমন সমুেdর সােথ িমেশ লবনাk (সমুেdর gণpাp) হয়,
তমনi নারী িবেয়র পর sামীর gণযুk হন (9:22)। নারীর sাধীনতা সmেক মনুর সংিহতােত বলা আেছ :
“asতntাঃ িstয়ঃ কায াঃ পুrৈষঃ sিdবািনশm/ িবষেয়ষু চ সjn ঃ সংsাপ া আtেনা বেশ॥” (9:2), aথা
stীেলাকেদর sামীসহ pভৃিত ব িkগণ িদনরাত পরাধীন রাখেবন, িনেজর বেশ রাখেবন...; আবার eর পেরi
আেছ িবখ াত সi াক : “িপতা রkিত কৗমাের ভtা রkিত যৗবেন/রkিত sিবের পুtা ন stী
sাতnt মহিত॥” (9:3) aথা stীেলাকেক িপতা কুমারী জীবেন, sামী যৗবেন o পুt বাধেক রkা কের;
(কখনo) stীেলাক sাধীনতার যাগ নয়। eখন যারা (সনাতনবাদীরা) নারীমুিkর িবষেয় িনজ ধেমর পেk
সাফাi গান, তােদর কােছ আমার p , ei াক দেখ তারা কী ব াখ া দেবন? িন য়i আমতা আমতা
কের ছলনা-শঠতার মাধ েম যৗিkকতা (বাsব uপেযািগতা) দােনর চ া করেবন, িকংবা asীকার কের
বসেবন, আেদৗ e ধরেনর কােনা াক কাথাo নi! নারী সmেক ঘৃণ দৃি ভি ছিড়েয় আেছ সমg
মনুসংিহতা জুেড়i; নারীিনnায় মনুসংিহতা ীলতার সীমা aিতkম কের গেছ। মনুর দৃি েত নারী
sভাবব িভচািরণী, কামপরায়ণা; কাম, kাধ, পরিহংসা, কুিটলতা iত ািদ যত খারাপ দাষ আেছ, সবi
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নারীর বিশ , eসবi িদেয় নারীেক সৃি করা হেয়েছ! তবু সনাতন িহnু ধমাবলmীেদর eসব িকছুi নজের
আেস না, তঁারা uদয়-as খুেঁ জ বড়ান iসলামধম, ি sানধম, বৗdধম নারীেদর কাn aিধকার িদেয়েছ,
আর কাn aিধকার দয়িন! আেলাচনায় মশgল কাথায় কান মুসিলম দেশ নারীেদরেক পাথর ছুেড় হত ার
ফেতায়া দয়া হল, বারকা চািপেয় দয়া হল, িকংবা কাথায় িহlা িবেয়েত নারীেক বাধ করা হল! e িনেয়i
তােদর মাথা-ব াথা! িহnুধেমর eমন sিবেরাধী, মানবতািবেরাধী, নারী-িবেdষী চিরt জানার পরo কাn
যুিkেত িহnুধমেক আধুিনক-pগিতশীল দািব করা হয়? নারীর pিত eেতা িবেdষ, িহংসা, ঘৃণা আর কােনা
ধেম আেছ িক-না আমার জানা নi? ধমgr, ঈ রতুল মনু িঠক কী পিরমাণ নারী-িবেdষী হেল বলেত
পােরন : “ নতা rপং পরীkেn নাসাং বয়িস সংিsিতঃ/সুrপং বা িবrপং বা পুমািনেত ব ভু েত॥“ (9:14),
aথা “ যৗবনকােল নারী rপ িবচার কের না, rপবান বা কুrপ পুrষ মােti তার সে সেmাগ কের।”
(বাh! মেন হয় তােদর িনেজেদর চিরt ফুেলর মেতা পিবt!); আসুন, eকi রকম আেরকিট মনুর াক
⎯ দিখ“sভাব eস নারীনাং নরাণািমহ দূষণm/aেতাহথাn pমাদ িn pমদাসু িবপি তঃ॥” (2:213) aথা
“নারীর sভাবi হেলা পুrষেদর দূিষত করা...”!
মহাভারত eবং নারী : সনাতন িহnুধমাবলmীেদর কােছ আেরকিট পিবt ধমgn হেc মহাভারত; যিদo
iদানীং aেনেক eেক মহাকাব িহেসেব িবেবচনা কেরন, তেব বিশরভাগ ধমাবলmীেদর কােছ ধমgn িহেসেব
‘মহাভারেতর কথা aমৃতসমান’ িবেবিচত হয়। পি েতরা বেলন মহাভারেতর রচনাকাল ি sপূব চতুথ শতক
থেক ি sাb চতুথ শতেকর মেধ eবং কুrেkেt যুেdর কাল (যিদ বাsেব কখেনা স যুd ঘেট থােক)
মােটর uপর ি sপূব নবম শতক। মহাভারেতo নারী সmেক মনুসংিহতার pভাব পেড়েছ তীbভােব,
eেসেছ নারী সmেক aেনক হীন বkব ; যার সামান কেয়কিট আgহীেদর জন তুেল ধরা হেc :
মহাভারেতর aসংখ চিরেtর মেধ eকিট grtপূণ চিরt হেc ভী , তঁার মেধ o s rেপ মনুর ছায়া
পিরলিkত হয়, িতিন বেলন (13/38), “uহােদর (stীেলাকেদর) মত কােমাnt আর কহi নাi। ...
কা রিশ যমন aিgর, aসংখ নদীর dারা যমন সমুেdর o সবভূত সংহার dারা anেকর তৃিp হয় না,
তdrপ aসংখ পুrষ সংসগ কিরেলo stীেলােকর তৃিp হয় না।”। ধমপুt যুিধি রo gr ভীে র মেতাi,
তঁার মুেখo শানা যায় তীb নারীিনnা, “uহারা (নারীরা) িkয়া- কৗতুক dারা পুrষিদগেক িবেমািহত কের।
uহািদেগর হsগত হiেল pায় কােনা পুrষi পিরtাণ লাভ কিরেত পাের না। গাভী যমন নূতন নূতন
তৃণভkণ কিরেত aিভলাষ কের, তdrপ uহারা নূতন নূতন পুrেষর সিহত সংসগ কিরেত বাসনা কিরয়া
থােক” (13/39)। আবােরা প পা েবর মহাjানী িপতামহ ভীে র uপলিb, “মানুেষর চিরেt যত দাষ
থাকেত পাের, সব দাষi নারী o শূেdর চিরেt আেছ। জnাnরীয় পােপর ফেল জীব stীrেপ (শূdrেপo)
জngহণ কের” (ভী পব 33/32); “stীগেণর pিত কান কায বা ধম নi। (কারণ) তারা বীযশূণ ,
শাstjানহীন।” (aনু, 13/39) eরপেরo নািক মহাভারেতর কথা aমৃতসমান! (সূt : মনুসংিহতা o নারী,
পৃ া 72-76) “তুলাদে র eকিদেক যম, বায়ু, মৃতু , পাতাল, দাবানল, kুরধার িবষ, সপ o বিhেক রেখ
aপরিদেক নারীেক sাপন কিরেল ভয়ানকেt uভেয় সমান-সমান হেব” (aনুশাসনপব 38)। bাhণ ধেমর
‘সmূণ ধমgn’ rেপi eখন গীতার sান; eবং কােরা কােরা কােছ আধুিনক ধমgn! গীতােক বলা হয়,
ীভগবােনর মুখিনঃসৃত বাণী, ভগবদগীতা। িকnt ei গীতােতo দিখ ভগবােনর কে মনুর বkব !
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ীমdগবদগীতায় প পা েবর
বীর ীমান aজুেনর মুেখ িন—“aধমািভভাবা কৃ pdষ িn
কুলিstয়ঃ/stীষু d াসু বাে য় জায়েত বণস রঃ॥” (গীতা, 1:40) aথা “ হ কৃ , aধেমর আিবভাব হেল
কুলstীরা ব িভচািরণী হয়। হ বাে য়, কুলনারীগণ ব িভচািরণী হেল বণসংকেরর সৃি হয়”। eর পেরi
বণস র সৃি হেল িক হয়, তারo utর রেয়েছ : “স েরা নরকাৈয়ব কুলঘœ◌ানাং কুলস চ/পতিn িপতেরা
হ ষাং লুpিপে াদকিkয়াঃ॥” (গীতা, 1:41) aথা বণস র, কুলনাশকারীেদর eবং কুেলর নরেকর কারণ
হয়। াd-তপণািদ িkয়ার লাপ হoয়ােত iহােদর িপতৃপুrষ নরেক পিতত হয়।” ei uিkgেলা
প পা েবর eক ভাi aজুেনর; মেন িনিc ভগবদগীতায় ী ভগবােনর uিki pামাণ , aজুেনর নয়। িকnt
e pসে ভগবান ীকৃ aজুেনর বkব খ ন তা কেরনi িন, বর স বkব েক পুেরাপুির সমথন কের
eবং aজুনেকo ছািড়েয় িগেয় নারীেদর ‘পাপেযািন’ বেল aিভিহত কেরেছন। িতিন বেলন : “মাং িহ পাথ
ব পাি ত যহ িপ সু ঃ পাপেযানয়ঃ/িstেয়া বশ াsথা শূdােsিপ যািn পরাং গিতm॥” (গীতা, 9:32) aথা
“আমােক আ য় কের stী, বশ , শূd eসব পাপেযািনরাo পরম গিত লাভ কের থােক”। eরপরi দয়ময়
ভগবান bাhণ o রাজিষেদর ভিkেত গদগদ হেয় বেলন : “িকং পুনbাhণাঃ পুণ া ভkা
রাজষয়sথা/aিনত মসুখং লাকিমমং pাপ ভজs মাm॥” (9:33) aথ হেc “পুণ শীল bাhণ o
রাজিষগণ য পরম গিত লাভ কিরেবন তাহােত আর কথা িক আেছ? aতeব আমার আরাধনা কর। কারণ
ei মতেলাক aিনত eবং সুখশূণ ।” পাঠক, বিtশ নmর ােক লkণীয় য, নারীর সােথ বশ o শূdরা
পাপেযািনভুk, ধু bাhণ o kিtয় বােদ! িকnt নারী যিদ কােনা bাhেণর মেয় হয় তবুo স ভগবােনর
দৃি েত পাপেযািনভুk। বুঝা যােc, ভগবােনর কােছ নারীর আলাদা কােনা জাত বা বণ নi; সব নারীi
পাপেযািনভুk। িকnt খটকা লােগ, কােনা ব িkর িনেজর জেnর uপর িনেজর িক কােনা হাত থাকেত
পাের? যিদ হাত নাi থােক, তেব নারী, বশ , শূdরা পাপেযািনভুk হয় কী কের? তাছাড়া e ধরেনর নাংরা
বkব কী কােনা ধমgেn থাকেত পাের? e ধরেনর নাংরা বাণী eখােনi শষ নয়, আেরা আেছ; pচুর
পিরমােণ আেছ। নারীেদর িনেয় িহnু ভগবান থেক r কের মুিন-ঋিষ, ঠাকুর-পুেরািহত, রাজন বগ
কােরার-i িচnার শষ নi। নারী aমুক, নারী তমুক! aেনেকi ভাবেত পােরন, িহnুধেমর দৃি েত নারী
বাধহয় কখেনাi ভােলা নয়? না, না। eরকমিট নয়। িহnু মুিন-ঋিষরা ভােলা নারী-ধমচারী নারীর বিশ
িঠক কের িদেয়েছন! তােদর দৃি েত সতী-সা ী-ধমচািরণী হেc—“ন চndসূেযৗ ন তrং পুnা◌ুে◌া যা
িনরীkেত/ভতৃবজং বরােরাহা সা ভেবdমচািরণী॥ (মহাভারত, 12/146/88) aথাৎ “ য নারী sামী ব তীত
কােনা পুংিল াn (নােমর বst), চnd, সূয, বৃko দশন কের না, স-i ধমচািরণী।” oেরবাbা! দখেলন
তা! ধমচািরণী হেত হেল িক িক gণ থাকা pেয়াজন? eেতা দিখ পদাpথা থেকo চূড়াn o unt
সংsরণ! সনাতন ধমাবলmীরা eরপেরo কান মুেখ দািব কেরন, তােদর ধম pগিতশীল, তােদর ধেম নারী
সmেক কােনা বােজ ধারণা নi? না জেন দািব কের বসেল আমার িকছু বলার নi? িকnt জেন- েন
যারা egেলা গাপন কের িনেজেদর ধম যুেগাপযুগী, নারী-মুিkর পেk িকংবা নারী-মুিk িহnু ধেমi রেয়েছ
বেল সাফাi গান, তােদর জন বাংলা ভাষায় eকটা ভd শb pচিলত আেছ, তা হল ‘চশমেখার’! িহnুধম
নারীেক িবnুমাt মানুেষর মূল দয় না; নারী ধুমাt পণ , নারীর িনজs কােনা aিধকার নi, নi
sাধীনতা; eখেনা িহnুধমাবলmীেদর িবেয়র সময় কন াদান করা হয় পুrেষর (sামী/pভু) কােছ যj-মnt
iত ািদ আনু ািনকতা মেনi। বিদকযুগ থেকi িবেয়র সময়i কন াদান নয়, aহরহi য কােনা aনু ান
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সmn করেত kিtয় রাজা বা ঠাকুর-পুেরািহত-bাhণেদর মেনার েনর জন নারীেদর দান করা হেতা, দখুন
পিবt মহাভারেতর িকছু নমুনা : মহাভারেতর কিথত
সত বাদী যুিধি র িনেজo যেj-দােন-দিkণায়
বhশত নারীেক দান কের িদেতন aবলীলায় aিতিথরাজােদর আপ ায়েন (আ েমিধকপব 80/32, 85/18)!
রাজােদর লালসার তা শষ নi! ধু kিtয় রাজারা ভােগর জন নারী পেল তা হেব না, aমৃেতর সnান
bাhেণরা কী দাষ করেলা তেব! িচnার িকছু নi, oেদর জন o ব বsা আেছ। ােdর-দিkণার তািলকােত
পুেরািহত bাhণেদর নারী দান করার িবধান রেয়েছ, দখুন : আ মবািসকপব 14/4, 39/20, মহাpsানপব
1/4, sগেরাহণপব 6/12,13।
যােহাক, ei iহজগেত না হয় dদমনীয় কামেভােগর eকটা ব বsা করা গল, িকnt মৃতু র পর কী হেব?
মরেণর পেরo তা সুখ-শািnর ব বsা থাকা চাi। িচnা নi, তারo রিডেমড ব বsা আেছ। যুdেkেt
বীেরর মেতা যুd কের মারা গেল sেগ পাoয়া যােব aসংখ সুnরী নারী। pমাণ চাi তা িন য়i! দখুন :
বনপব 186-187, কণপব 49/76-78, শািnপব 64/17, 30; 96/18, 19, 83, 85, 86, 88, 106;
রামায়েণর aেযাধ াকা 71/22, 25, 26, সুnরকা 20/13। (সূt : pাচীন ভারত সমাজ o সািহত ,
পৃ া 63)
নারীর জন নয় কােনা ধমgn : পাঠক, eবার আেলাচনায় iিত টানেত হেc। aেনকkণ ধেরi তা
দখেলন-পড়েলন িহnুধমীয় aনুশাসনgেলা। িক মেন হয়? ei ধমীয় aনুশাসনgেলা কী নারীেদর পেk,
িকংবা ogেলােত িক নারীেদর pিত iিতবাচক কােনা বkব আেছ? (asীকার করিছ না, কাথাo কাথাo
হয়েতা ভাসা-ভাসা আেছ, িকnt সািবকভােব দখেল, কখেনাi বলা যােব না, িহnু ধমgngেলা নারীেদর pিত
⎯iিতবাচক মেনাভাব পাষণ কের) কu কu হয়েতা পুরােনা সi ভাঙা রকড‘ভগবােনর কােছ নারীপুrষ সবi সমান’ বািজেয় বলেবন ogেলা eক-আধটু সব ধেমi আেছ, eেত দােষর িকছু নi! eসব
কথা নেল ব হািস পায়; কrণা হয় সনাতনপnীেদর pিত! সনাতনপnীেদর কথা eবার বাদ দi,
aেনেক হয়েতা ভাবেছন, নারীর pিত eেতা aবমাননা, a ীল বkব থাকার পরo নারীরা e হীন aবsানেক
মেন িনেলন কন? p টা আমােকo ভািবেয়েছ aেনকিদন। আমার kুdবুিdেত মেন হয়, ত কালীন
পুrষশািসত সমােজ নারীরা ধু egেলােক ধমীয়-িবধান বেলi মানেত বাধ হেয়িছেলন; না হেল িনঘাত
িবেdাহ হত। সকােল নারীরা কােনা ধরেনর িশkা পানিন; খুব পিরকিlতভােবi তােদরেক ধমgn eবং
aন ান jানাজন থেক দূের সিরেয় রাখা হেয়িছল। নারীর সবরকম মানিবক o সামািজক aিধকারেক
asীকার কের পুrষেদর হােত তুেল দয়া হেয়িছল ভােগর জন আর সnান uৎপাদেনর জন ; তেব স
সnান হেত হেব ছেল। মেয় জেnর পরi মাথায় ঢুকােনা হত ‘জnাnরবাদ’ o ‘কমবাদ’-eর তtt। মনুর
মেতা শাstকাররা নারীেদর বুঝােতন, নারীর জn হল আজn পােপর ফল...! মনুসংিহতাসহ aন ান ধমgn
পাঠ করেল বাঝা যায়, bাhণপুrষ কতৃক রিচত ogেলা eেককটা ‘পুrষসংিহতা’; নারীেদর ( য বেণর
হাক) জন নয় ogেলা। নারী যিদ মুিk চায়, pগিতর িদেক হঁাটেত চায়, িনেজর ব িkেtর িবকাশ ঘটােত
চায় পূণrেপ, তেব aবশ i-aবশ i তােদর ‘ধমকারায়’ বj হেন বিড়েয় আসেত হেব। ধমgেnর যতi
সািহিত কমূল িকংবা দাশিনক তtt লুকােনা থাকুক না কন, নারীেক eর ভার বহন করার pেয়াজন নi।
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নারীর eেত কােনা kিত হেব না, কােনা aংশ kেস পড়েব না। বরং আধুিনক িবjানমনs িশkা, যুিkবাদ
আর aসাmpদািয়ক মেনাভাবi পাের নারীর সাথক মুিk ঘটােত; eেতi নারীর ব িkেtর পূণ মযাদা
িবকািশত হেব।
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