
 

Volume-VIII, Issue-IV                                                   July 2022                                                                     

23 

International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)            
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal  
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print) 
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print) 
Volume-VIII, Issue-IV, July  2022, Page No. 23-29  
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711 
Website: http://www.ijhsss.com 

                     DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i4.2022.23-29 
 

 

বৈদিক সাদিত্যে ও মিাকাত্ৈে নারীর স্থান: সকুুমারী ভট্টাচার্যত্ের কলত্ম 

রান ুদৈশ্বাস  

সিকারী অধ্োপক ৈাাংলা দৈভাগ, দিত্েন্দ্রলাল কত্লে, পদিমৈঙ্গ, ভারয  

Abstract: 
We know that the society was matriarchal during the Vedic period until owing to communal 

conflict the male power came to the forefront and thus the patriarchal society was 

established. Woman gradually drew to the absolute interiors. With the passage of time very 

societal repressions where beginning to be casted on her.  They, who had raised their 

voices against these repressions, were damned by the propagators of these repressions. 

Ashapurna Devi was the first one to empathise with the woman of the society and began to 

write about their struggles. Then after there has been a legacy of heartfelt authoress who 

have become the spokesperson for the woman resistance, the writings are mostly 

concentric. 
 

On the other hand, Sukumari Bhattacharya brought in rationality in her works along with 

empathy for the woman. She was a modernist authoress whose excellence and contributions 

to the Vedic and Sanskrit literature are well acclaimed. Her book ”Prachin Bharat Samaj O 

Sahitya” has paved a new direction to the thinkers of today. Some other notable works 

like,”Vedic Samaje Narir Sthan”, “Ebong eyati”, “Sankrit Sahitya Sudra O Narir Sthan”, 

“Narir Sthan Ramayan O Mahabharate” have liberated woman from the regressive social 

repressions. These works have sparked rationality amongst modern readers and paved way 

for a better interpretation and treatment of women in society. 
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মলূ আত্লাচনা (Discussion): ‘ককামল িীত্র পাথরত্ক ৈত্ল দৈত্িে; আর ওর কথত্ক কর্ আত্লা দিকত্র 

পত্ে যাত্কই ৈত্ল কালচার। পাথত্রর ভার আত্ে, আত্লার আত্ে িীদি”— (কেত্ের কদৈযা, রৈীন্দ্রনাথ 

িাকুর, অদমত্যর ৈক্তৈে)  
 

     সুকুমারী ভট্টাচার্য ৈযযমান িেত্কর কসই দুলযভ িীদির অদধ্কাদরণী। েীৈত্ন দযদন অত্নক প্রদযকূলযার 

মধ্ে দিত্ে ৈত্ো িত্েত্েন। খ্রীষ্টান পদরৈাত্রর সন্তান সুকমুারী দেক্ষা েীৈন শুরু িে দমেনারী স্কুল কথত্ক। 

দযদন সাংস্কৃয দনত্ে দভত্টাদরো কত্লে কথত্ক স্নাযক স্তত্র প্রথম কেণীর প্রথম স্থান িখল কত্রদেত্লন। দকন্তু 

দখ্রষ্টান পদরৈাত্র কমত্ে িওোে দযদন সাংস্কৃয দনত্ে এম এ পেত্য পারত্লন না, পত্র কলকাযা দৈশ্বদৈিোলত্ে 
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ইাংত্রদে সাদিযে দনত্ে দযদন এম এ পাে কত্রন ১৯৪৪ সাত্ল আর ১৯৪৫ সাত্ল ১৬ই মাচয দযদন নাদস্তক 

িন। কসই ৈেত্রই যাাঁর ৈাৈার মৃযুে িে, ফত্ল পোত্োনা ৈন্ধ কত্র দযদন কলদি কেত্ৈযান কত্লত্ে ইাংত্রদে 

অধ্োদপকা দিত্সত্ৈ কর্াগিান কত্রন। ১৯৪৭ সাত্ল কপ্রদসত্িন্সী কত্লত্ের ইাংত্রদে অধ্োপক অমল 

ভট্টাচার্যত্ক দৈৈাি কত্রন।স্বামীর কপ্ররণাে ১৯৫৪ সাত্ল সুকুমারী কিৈী প্রাইত্ভত্ে সাংস্কৃত্য এম এ পরীক্ষা 

দিত্লন এৈাং দস পরীক্ষাে ফার্স্য ক্লাস ফার্স্য িন। ১৯৬৬ সাত্ল র্ািৈপুর দৈশ্বদৈিোলে কথত্ক সাংস্কৃত্য 

িটত্রে দিগ্রী পান। যারপর র্ািৈপুর দৈশ্বদৈিোলত্ে অধ্োপক দিত্সত্ৈ দনরু্ক্ত িন। দযদন েীৈত্ন ৈহু পুরস্কার 

পান – দৈিোসাগর স্মৃদয পুরস্কার(১৯৯৪), রাহুল সাংকৃযোেন পুরস্কার(১৯৯৪), মেুফফর আিত্মি 

পুরস্কার(১৯৯৯)। যাাঁর “প্রাচীন ভারযঃ সমাে ও সাদিযে” গ্রন্থদের েনে দযদন ‘সুত্রেচন্দ্র মেমুিার স্মৃদয 

আনন্দ পুরস্কার’ কপত্েদেত্লন।  
 

বৈদিক র্গু: সুকুমারী ভট্টাচার্য ৈাাংলাে ও ইাংত্রদেত্য প্রচুর প্রৈন্ধ দলত্খত্েন। যত্ৈ যাাঁর বৈদিক সাদিযেগুদল 

কৈদে প্রসার কপত্েদেল। সমাত্ে নারীর অৈস্থান, ক্রমদৈকাে দনত্ে দযদন দনত্ের কমৌদলক ভাৈনাদচন্তা প্রকাে 

কত্রত্েন “প্রাচীন ভারযঃসমাে ও সাদিযে” প্রৈত্ন্ধ। এই গ্রত্ন্থ “নারীর স্থান রামােত্ণ ও মিাভারত্য” এক 

কমৌদলক দচন্তার প্রৈন্ধ। আমাত্ির সকত্লর জ্ঞায, রামার়্ণ খ্রীর্স্পৈূয যৃযীর়্ ৈা দিযীর়্ কথত্ক খ্রীর্স্ীর্ ়দিযীর়্ ৈা 

যৃযীর়্ েযত্কর মত্ধ্ে রদচয ; মিাভারয রচনা সম্ভৈয শুরু ির়্ খ্রীর্স্পৈূয পঞ্চম ৈা চযুথয েযক কথত্ক এৈাং 

কেে ির়্ খ্রীর্স্ীর্ ়চযুথয ৈা পঞ্চম েযত্ক। অথযাৎ ৈুত্ের পত্রর আে ৈা নে ে' ৈেত্রর মত্ধ্ে এদুদে মিাকাৈে 

রদচয ির়্ ; এত্ির মত্ধ্ে মিাভারয আত্গ শুরু িত্র়্ পত্র কেে ির়্ ; রামার়্ণ পত্র শুরু িত্র়্ আত্গ কেে ির়্। 

যত্ৈ রামার়্ণ কেে িৈার কাোকাদে সমত্র়্ কযকগুদল গুরুত্বপূণয ঘেনা ঘত্ে, ককৌদেত্লের অথযোস্ত্র, 

ৈাৎসোর়্ত্নর কামসূত্র, েীমদ্ভাগৈদ্গীযা এৈাং মনুসাংদিযা এই সমেকাত্লর রচনা এৈাং এর দকেু পত্রই শুরু 

িত্র়্ র্ার়্ পুরাণগুদলর রচনা। সুকুমারী ভট্টাচার্য সমেকাল ধ্ত্র মিাকাৈেগুদলর দৈত্েেণ শুরু কত্রন। দযদন 

কৈত্ি উত্েদখয নারীর স্থান সম্পত্কয ৈত্লন --  

“গদযত্রকা পদযনার্যা দিযীর়্া গদযরাত্মেঃ । যৃযীর়্া জ্ঞাযত্র়্া রাোংিযুথযী বনৈ দৈিেত্য।।” 

[২/৬১/২৪] 

—নারীর একদে গদয স্বামী, দিযীর়্ পুত্র, যৃযীর়্ আত্মীর়্রা, চযুথয ককাত্না গদয যার কনই। অথযাৎ নারীর দনেস্ব 

গদয (স্বাধ্ীনযা) থাকত্য পাত্র না।   
 

    আমরা সকত্লই প্রাচীন ইদযিাস কম – কৈেী োদন। র্ার্াৈর পশুচারী আর্যরা উত্তরভারত্য এত্স 

দসন্ধুসভেযা প্রদযদিয কত্রদেল। যাাঁত্ির সমে  কলািার ৈেৈিার শুরু িে—ইদযিাস সাক্ষে কিে। এই 

আর্যসমাে আমাত্ির কিত্ের পূৈযযন প্রাগার্যত্ির সাত্থ সম্পকয পাদযত্ে গ্রামীণ মানুে িত্ে ওত্ি। পত্র এই 

সমাে প্রথত্ম কগািী (tribe) ও ককৌত্ম (clan) দৈভক্ত িে। যারপর, যারা কৃদেকাে দেত্খ  ৈৃিৎ পদরৈার 

প্রদযিা কত্র। ক্রমেঃ পদরৈারযন্ত্র একান্নৈযযী িত্ে ওত্ি এৈাং যা পুরুত্ের িারা চাদলয িে। এই কগািীৈে 

েীৈন র্খন পদরৈারযত্ন্ত্র পদরণয িে, যখন সমাত্ে নারী ও েূত্ের স্থান দনম্নমুখী িে। এই প্রসত্ঙ্গ সুকুমারী 

ভট্টাচার্য ৈত্লন “…সমাত্ে েূে ও নারীর স্থাত্নর অদনৈার্য অৈনমন”, অথযাৎ ক্রত্মই নারীর স্থান সমাত্ে ও 

পদরৈাত্র কনত্ম র্াদিল । উৎপািন ৈেৈস্থার়্ নারীর অাংে ক্রত্মই কত্ম র্াদিল, র্দিও গৃিকত্ময যার পদরেম 

ও িাদর়্ত্ব র্ত্থষ্টই দেল যৈুও সমমর্যািা নারীত্ক কিওো িয না। কারণ কৈত্ি [৫/৩৩/৯০] ৈত্লত্ে, "ে’দে 

ৈস্তু অসযকযযাে নষ্ট িে – গাভী, বসনে, কৃদে, স্ত্রী, দৈিো এৈাং েূত্ের সাত্থ সম্বন্ধ”। অনেদিত্ক নারী ধ্ময 



বৈদিক সাদিত্যে ও মিাকাত্ৈে নারীর স্থান: সুকুমারী ভট্টাচার্যত্ের কলত্ম                                                  রানু দৈশ্বাস 
 

Volume-VIII, Issue-IV                                                   July 2022                                                                     

25 

পালন করত্ৈ শুধ্মুাত্র স্বামীর সাত্থ, র্দিও যার ৈেদযক্রম রামােণ – মিাভারত্য আত্ে। কৈত্ি নারীর 

একমাত্র অৈস্থান কত্ময ও িাদেত্বপালত্ন অথযাৎ িাত্সর সাত্থ নারীর ককান যফায থাকত্যা না। এই প্রসত্ঙ্গ 

নারী েত্ের প্রদযেে ভার্যার অথয ৈোখোে সুকুমারী কিৈী ৈত্লত্েনঃ 

‘(মত্ন রাখত্য িত্ৈ ‘ভৃযে' আর ‘ভার্যা' েে দুত্োর ৈুেৎপদত্তগয অথয একই: র্াত্ক ভরণ করত্য ির়্ । স্ত্রী 

স্বর়্াং অন্ন উৎপািন কত্র না যাই কস ভরণীর়্া । [ ইাংত্রদেত্য মধ্েরু্গ পর্যন্ত স্বামীত্ক লিয ৈলা িয ; এই 

েেও স্ত্রী ও ভৃত্যের উভত্র়্র পত্ক্ষ একই, এৈাং এরও ৈুেৎপদত্ত half ward কথত্ক, অথযাৎ অত্ন্নর (half loaf / 

রুদে) েত্নে র্ার কাত্ে কলাক আদেয (ward) ]” 
  

   সুকুমারী ভট্টাচার্য “প্রাচীন ভারয: সমাে ও সাদিযে” প্রৈন্ধদে গভীর ভাত্ৈ দৈত্েেন কত্রত্েন। দযদন এই 

গ্রত্ন্থ প্রমাণ কত্রত্েন, প্রাচীন সমাে দকভাত্ৈ নারীর মন ও েরীরত্ক আত্ষ্টপৃত্ি  কৈাঁত্ধ্দেল, দকভাত্ৈ নারীর 

মন ক্রমেঃ দনঃস্ব িত্র়্দেল। আসত্ল যখন সমাত্ের চাদিিা দেল -- নারীর মন থাকত্ৈ না, ৈেদক্তত্ব থাকত্ৈ 

না, কমধ্া থাকত্ৈ না, সম্পি থাকত্ৈ না। এই প্রৈত্ন্ধর কেত্ে সুকুমারী ভট্টাচার্য োনান, “ৈযযমাত্নও নারীত্ির 

উপর কর্ অযোচার ির়্, যার ৈীে উি িত্র়্দেল বৈদিক রু্ত্গই। প্রাচীনকাল কথত্কই নারীর প্রদযদে 

পিত্ক্ষপত্ক দনর়্ন্ত্রণ কত্রত্ে পুরুে সমাে।” কসই রু্ত্গ নারীরা দেল স্বাধ্ীন কচযার অদধ্কারী। যাাঁরা স্বাধ্ীন 

ভাত্ৈ দৈচরণ করত্যন সমাত্ে। দকভাত্ৈ নারী যার কসই আপন মর্যািা িাদরত্র়্ পুরুে যাদন্ত্রক সমাত্ে কভাগে 

ৈস্তুত্য পদরণয ির়্, কসই ৈোখো দযদন এই প্রৈত্ন্ধ কিদখত্র়্ত্েন। উৎপািন ৈেৈস্থার পর কথত্কই সমাত্ে 

নারীর স্থান অধ্ঃপযন ঘোে নারী যখন শুধ্ুমাত্র অন্তঃপুত্র অদধ্দিয িে। ফত্ল নারী দেক্ষা, স্বাধ্ীনযা কথত্ক 

িূরৈযযী িল, র্ার েনে "ঘত্র ৈাইত্র র্খন কর্খাত্ন ককাত্না দৈপদত্ত কিখা দিত্র়্ত্ে যার িামো দিত্য িত্র়্ত্ে 

শুে ও নারীত্ক"।  
 

     বৈদিক রু্ত্গ বৈদিক সাদিযে িল – সাংদিযা, োহ্মণ, আরণেক, উপদনেি ও সূত্র সাদিযে অথযাৎ কেৌয, 

গৃিে, ধ্মযসূত্রই প্রধ্ানয কলখা িত্েদেল। আমরা োদন; কৈত্ির প্রাচীনযম দনিেযন ঋকত্ৈি, র্া খ্রীষ্টপূৈয িািে 

েযত্ক রদচয িে। র্েুত্ৈি ও সামত্ৈি রদচয িে খ্রীষ্টপৈূয নৈম ও সিম েযত্ক আর অথৈয কৈি রদচয িে 

যার পত্রই। যত্ৈ উপদনেিগুদল রদচয িে খ্রীষ্টপূৈয অিম কথত্ক খ্রীদষ্টে চযুথয েযত্কর মত্ধ্ে। ঋকত্ৈত্ির 

সমাে নারীত্ক পুরুত্ের নেেে সমমূলোেণ কত্রত্ে। গৃিকময ৈেযীয নারী পেম পাকাত্না ও কৈানার কাত্ের 

উত্েখ পাওো র্াে। [েযপথোহ্মণ ১২/৭/২/১১] ঋকত্ৈত্ি দকেু ঋদেকার নাম পাওো র্াে – দৈশ্বৈারা, 

কঘাো,অপালা ও কগাধ্া। পাদণদনত্য আচর্যা, উপাধ্োো েশ্বযী নারীত্ির উত্েখ আত্ে, র্াাঁরা োস্ত্রপাি 

করত্যন। এই সকল সাদিত্যে নারীর স্থান ককাথাও ককাথাও উচ্চ পর্যাত্ে থাকত্লও ‘কৈি’ এর কৈেীরভাগ 

অাংত্ে নারীত্ক পুরুত্ের নোে সমমূলোেণ করা িেদন। কর্মনঃ কসামর্াত্গর একদে পত্ৈয ৈলা িে, কত্েকদে 

মাদের পাত্র মাদেত্য থাকত্ৈ, ৈাদক পাত্রগুদল ওপত্র যুলত্য িত্ৈ। এই প্রসঙ্গ উত্েখ কত্র সুকুমারী কিৈী 

কৈত্ির সারাাংে উেৃদয কিন “কসইেত্নে সত্িোোয দেশুকনোত্ক মাদেত্য রাখা িে, দেশুপুত্রত্ক যুত্ল ধ্রা 

িে।” [বযদত্তরীে সাংদিযা ৬/৫/১০/৩]।  
 

      বৈদিক রু্ত্গর এত্কৈাত্র প্রথম পত্ৈযর মন্ত্রগুত্লাত্য নারী দেল ‘অত্পক্ষাকৃয স্বাধ্ীনচাদরণী,  র্দিও 

নারীর প্রদয সমাত্ের িৃদষ্টভদঙ্গ এত্কৈাত্র উিার দেল না কখত্না, যৈু কিখা র্ার়্, নারীর যখন দনত্ের 

েীৈনসঙ্গী দনৈযাচন করার অদধ্কার দেল। দৈৈাি যখনও নারীর েনে ৈাধ্েযামূলক িত্র়্ ওত্িদন। দৈৈাত্ি 

কনোপণ প্রচদলয দেল কসইসমর়্। ঋকত্ৈত্ি সিমরণ ৈা সযীিাি প্রথার উত্েখ কনই। দৈধ্ৈারা কৈাঁত্চ থাকয, 
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কখত্না কিওত্রর সত্ঙ্গ যাত্ির দৈত্র়্ িয। এই দৈেত্র়্ প্রাৈদন্ধক দকেুো ৈেঙ্গ কত্র ৈত্লত্েন, “ কস র্াই কিাক 

যাাঁর কৈাঁত্চ থাকার অদধ্কারেকু ু ককত্ে কনওো িেদন, পুদেত্ে মারাও শুরু িেদন ধ্ময ৈা সমাত্ের কিািাই 

কপত্ে।” যত্ৈ দৈৈাত্ি মত্ন্ত্র নারীত্ক িান করার সমে ৈলা িে, “কুলাে দি স্ত্রী প্রিীেত্য” [আপস্তম্ভ ধ্মযসূত্র 

২/১০/২৭/৩], সুযরাাং কুল অথযাৎ ৈাংত্ের সকল মানুত্ের কভাগে িে কসই নারী। এই প্রসত্ঙ্গ কলদখকা ৈত্লন, 

“কসইকারত্ণ ৈযযমাত্ন শ্বশুর, শ্বাশুদে, ননি, ভাসুর, কিওর সকত্ল দমত্লই ৈধ্ূত্ক কর্ দনর্যাযন কত্র কস কযা 

এই অদধ্কাত্রই।” 
  

     কসইরু্ত্গ পুরুেত্ির ৈহুদৈৈাি প্রথা দেল, রাোত্ির বৈধ্ চারপত্নী থাকয – মদিেী, ৈাৈাযা, পদরৈৃদক্ত(ৈা 

পদরৈৃত্তী),ও পালাগলী। বমত্রােণী সাংদিযাে আমরা কিদখ, মনুর িেদে স্ত্রী ও চত্ন্দ্রর সাযােদে স্ত্রী উত্েখ 

আত্ে। যত্ৈ নারীরা শুধ্ুমাত্র একৈারই দৈৈাি করত্য পারত্যন। কারণ, সমােযাদিকরা োস্ত্রৈচত্ন ৈত্লত্েন, 

“র্ত্জ্ঞ একদে িন্ডত্ক কৈষ্টন কত্র থাত্ক দুদে ৈস্ত্রখণ্ড যাই পুরুে দুদে স্ত্রী গ্রিত্ণ অদধ্কারী, একদে ৈস্ত্রখন্ডত্ক 

দুদে িন্ড কৈষ্টন কত্র না; যাই নারীর দিপদযত্ব দনদেে।” কসইরু্ত্গ পুরুত্েরা স্ত্রী থাকাকালীন গদণকার ৈাদে 

গমন করত্যন – যা সমাত্ের কচাত্খ অনোে দেল না। শুধ্ ু বযদত্তরীে সাংদিযাে(৬/৬/৮/৫) ৈলা িত্েত্ে 

“র্েমান িীক্ষার দিত্ন গদণকার সািচর্য ৈেযন করত্ৈন, আর পরদিন পরস্ত্রীর এৈাং যৃযীে দিন দনত্ের স্ত্রীর।” 

সুকুমারী কিৈীর মত্য, োত্স্ত্রর এই অনুোসন নারীত্িরত্ক অপমান কত্রত্ে। 
 

     বৈদিক রু্ত্গ নারীর একমাত্র পদরচে দেল মাযৃত্ত্ব। ৈেদক্তগয সম্পদত্তর মাদলকানা দনে ৈাংে  ধ্ত্রর িাত্য 

দিত্ে র্াৈার ৈাসনা কথত্কই পুরুেযাদন্ত্রক সমাে নারীত্ক গৃিৈন্দী কত্রন। শুধ্ ুযাই নে, ৈেদক্তগয নারী র্াত্য 

স্বাধ্ীনত্চযাে অনেত্র গমন করত্য না পাত্র,যাত্ক পাত্ে দেকল পদরত্ে আজ্ঞাৈি িাত্স পদরণয করয। 

এভাত্ৈই নারী দনস্প্রাণ, দনৈযাক সমাত্ের িাসী িে উত্িদেল। কসইদিক কথত্ক অত্নক স্বাধ্ীনত্চযা দেত্লন 

প্রাচীন ভারত্যর গদণকা। রাত্ের দৈত্নািত্নর েনেই গদণকা প্রথা শুরু িে, র্দিও যাাঁত্ির সামাদেক মর্যািা 

দেল না। গদণকাৈৃদত্তর নানা স্তর দেল – গদণকা, রূপােীদৈ, কিিপসাদরণী। এত্ির মত্ধ্ে গদণকারা দেক্ষাে – 

সাংস্কৃদযত্য এদগত্ে থাকয। কাৈেনােে রচনা, গীযৈািে, অদভনে দেল অসাধ্ারণ। সমাত্ে র্খন সাধ্ারণ নারী 

অদেক্ষা – কুদেক্ষার অন্ধকাত্র িুত্ৈ দেল, যখন গদণকারা অত্নক দেদক্ষয দেল। দকন্তু সমাত্ের কাত্ে 

গদণকারা কপত্েদেল শুধ্ ু ঘৃণা আর অমর্যািা। স্বোং মনু ৈত্লত্েনঃ ‘সৈ গদণকাই কচার ও প্রযারণা 

পরােণা’(৯/২৫৯-৬০)। 
 

    সুকুমারী ভট্টাচারত্র্র আত্রকদে রচনা ‘প্রাচীন ভারত্যর গদণকা’ প্রৈন্ধ কথত্ক গদণকা সম্পত্কয দকে ুযথে 

আমরা পাইঃ 

ক. গদণকা র্খন গদণকালত্র়্ ৈাস করয যখন রাে যার দেক্ষার ৈের়্ৈিন করয, যার আর়্ কথত্ক দনদিযষ্ট 

রােস্ব আিার়্ করয এৈাং ককৌদেলে ৈাধ্যত্কে যাত্ক দকেু ৈৃদত্ত কিওর়্ারও ৈেৈস্থা কত্রত্েন। অথযাৎ প্রাদযিাদনক 

িাদর়্ত্ব এৈাং অদধ্কার দুই-ই যার দেল। 

খ. গদণকা রাে কথত্ক মাদসক ১০০০ পণ কপয, যার চযুঃেদষ্টকলা দেক্ষার েনে দৈদভন্ন দেক্ষকত্ক রাে দনে 

ৈেত্র়্ দনরু্ক্ত করয। কৈৌেসাদিত্যে কিদখ গদণকা সালাৈযীর েত্নে যার মা দসদরমা একরাত্ত্র ১০০০ কািাপণ 

(কােযাপণ = স্বণযমুো) দনয। 

গ. কিৈিাসীত্ির কাে দেল পেূা আরাদত্রত্কর সমত্র়্ মদন্দত্র ৈা মদন্দর প্রাঙ্গত্ণ কিৈযার 
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উত্েত্েে নৃযে করা; যাাঁত্ির সৈযেনদৈদিয কময দেল। আসত্ল মদন্দত্র পুত্রাদিযরা যাাঁত্ির উপর কামনা 

চদরযাথয করত্যন। 

ঘ. ককৌদেত্লের অথযোত্স্ত্র কিদখ গদণকাত্ক প্রকাত্েে অপমান করার িণ্ড চদিে পণ, োরীদরক অযোচার করার 

িণ্ড আেচদেে পণ, কান ককত্ে দনত্ল কপৌত্ন ৈািান্ন পণ িণ্ড ও কারাৈাস। 

 ঙ. গান্ধারী গভযৈযী িত্ল ধ্ৃযরাত্ের গদণকার প্রত্র়্ােন িত্র়্দেল (মিাভারয 'আদিপৈয' ১১৫/৩৯)। 

চ. অেুযন রু্েত্ক্ষত্র কথত্ক পরাদেয পত্ক্ষর নারীত্িরত্ক (গদণকারূত্প) ের়্লব্ধ অনোনে সম্পত্ির মযই দনত্র়্ 

আত্সন। 

 ে. রু্েত্ক্ষত্ত্র কণয কঘােণা কত্রদেত্লন, কর্ অেুযনত্ক দচদনত্র়্ কিত্ৈ যাত্ক একেয সুন্দরী 

িান করত্ৈন। 

ে. অশ্বত্মধ্ র্ত্জ্ঞর পর রু্দধ্দির অনোনে কভাগেৈস্তুর সত্ঙ্গ অসাংখে সুন্দরী যরুণীত্ক যাাঁর  অদযদথত্ির মত্ধ্ে 

দৈযরণ কত্রন; এো িল যাাঁর অদযদথ আপোর়্ত্নর একো অঙ্গ। 

অথযাৎ বৈদিক রু্গ সি রামােণ-মিাভারত্যর রু্ত্গ গদণকা দিত্সত্ৈ নারীর স্থান দেল সমাত্ে দনত্ম্ন। 

রামােণ ও মিাভারয:  সুকুমারীর ভট্টাচার্যত্ের ৈস্তুদনষ্ট প্রৈন্ধ কথত্ক আমরা োদন, আমাত্ির দিন্দ ুধ্ত্ময দুদে 

মিাকাৈে, কুদেদে ধ্মযোস্ত্র, আত্িত্রাদে মিাপরুাণ ও আরও কত্েকদে উপপরুাণ আত্ে। রামােণ ও মিাভারয- 

দুই মিাকাত্ৈে ক্ষদত্রে কাদিনী ও োহ্মণে সাংত্র্ােন। রামােত্ণ কিখা র্াে, রাৈণ র্খন সীযাত্ক িরণ করত্য 

এত্লন যখন সীযা যাাঁত্ক কর্ ভাোর়্ প্রযোখোন ও দযরস্কার করত্েন যার অত্নকোই কপ্রত্ম ও স্বাদমগত্ৈয 

ৈলা, শুধ্ ুপদযেযাধ্ময কথত্ক নর়্। ৈলত্েন, নৃদসাংিাং দসাংিসাংকােমিাং রামমনুেযা। [৩/৭৪/৩৩] অথচ এই 

স্বামী সীযাত্ক দক স্বমর্যািা দিত্য কপত্রদেল? – এই প্রত্ের উত্তর খুাঁত্েত্েন সুকুমারী কিৈী দিন্দুত্ির আদি 

মিাকাৈে রামােত্ণ। 
 

    রামােত্ণ আমরা কিদখ, রাৈণত্ক িযো কত্র রামচন্দ্র সীযাত্ক উোর কত্রন। দকন্তু যাাঁত্ক স্ত্রী দিত্সত্ৈ 

স্বীকার করত্য কুদিয িন। দযদন সীযাত্ক ৈত্লন –“র্াও, বৈত্িদি, যুদম মুক্ত। র্া করণীর়্ দেল যা আদম 

কত্রদে । আমাত্ক স্বাদমরূত্প কপত্র়্, ভত্ে, যুদম রাক্ষত্সর গৃত্ি েরাগ্রস্ত র্াত্য না িও যাই আদম রাক্ষসত্ক 

ৈধ্ কত্রদে। আমার ময কলাক কর্ ধ্মযাধ্ময-দৈদনির়্ োত্ন কস পরিস্তগযা নারীত্ক ককমন কত্র এক মুিূত্যযর 

েত্নেও ধ্ারণ করত্ৈ ? যুদম সচ্চদরত্রই িও ৈা দুিদরত্রই িও, বমদথদল, কযামাত্ক আদম আে কভাগ করত্য 

পাদর না, যুদম (এখন) কসই দঘত্র়্র ময র্া কুকুত্র কলিন কত্রত্ে।” এই অাংেদে উত্েখ কত্র সুকুমারী 

রাত্মর চদরত্র দৈত্েেণ কত্রত্েন। সীযাত্ক গ্রিণ করত্য র্দি রাম অস্বীকৃয িন, যািত্ল দযদন যাাঁত্ক উোর 

করত্লন ককন? প্রৈন্ধকার দনত্েই কসই উত্তর খুাঁত্ে কপত্েত্েন, সীযা রাৈত্ণর প্রাসাত্ি র্দি েরাপ্রাি িন, 

যািত্ল ইক্ষাকুৈাংত্ের মর্যািা িাদন ঘেত্ৈ। দনে সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার েনে রু্ে কত্রত্েন রামচন্দ্র, সীযার 

েনে নে। দকন্তু যাাঁর ময সূক্ষ্ম ধ্মযৈুদেসম্পন্ন ৈেদক্ত দকভাত্ৈ পরিস্তগযা নারীত্ক মুিূত্যযর কত্র ধ্ারণ 

করত্ৈন? অযএৈ সীযা সচ্চদরত্রই কিান ৈা দুিদরত্রই কিাক, দযদন সমাত্ে পদযযা। এখাত্ন যাই প্রে 

যুত্লত্েন কলদখকা, যৎকালীন সমাত্ে নারীর স্থান ককাথাে দেল। আত্রকদে প্রে দযদন করত্খত্েন, রাম 

সীযাত্ক ৈত্লত্েন, ‘যুদম মকু্ত’—দক কথত্ক মুক্ত? দৈৈািৈন্ধন কথত্ক? দকন্তু ধ্মযসূত্ত্র আত্ে ধ্দেযযা নারীত্কও 

পত্রর মাস কথত্ক স্বামী শুদচ জ্ঞান করত্ৈন। সুকুমারী কিৈী সমাত্ের অনুোসত্নর দৈরুত্ে কক্ষাত্ভ ৈত্লত্েন 

– “কুকুত্র-চাো দঘ কর্মন র্ত্জ্ঞ ৈেৈিার করা র্ার়্ না, কযমদন পরিস্তগযা নারীও যার স্বামীর কভাত্গ লাত্গ 

না। মত্ন রাখত্য িত্ৈ, এযো অপরাধ্ সীযার প্রদয স্বর়্াং রাৈণও কত্রদন।… প্রাচীন ভারয নারীর ‘সযীত্ব’ 
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খুৈ ভাল ৈুঝয, ‘সযী েত্ের ঐ অত্থয ককাত্না পুাংদলঙ্গ েেও সৃদষ্ট কত্রদন, অথযাৎ স্বামীর একদনিযার অভাৈ 

সমাত্ের কচাত্খ গদিযয দেল না, স্ত্রীত্ক শুধ্ ুসত্ন্দত্ির ৈত্েই যোগ করা চলয।”    
   

    সীযার দিযীেৈার অদিপরীক্ষা িে রামােত্ণর কেে পত্ৈয উত্তরাকাত্ন্ড। কলাকপ্রৈাত্ির ভত্ে রামচন্দ্র 

পঞ্চমাত্সর গভযৈযী সীযাত্ক (ৈাল্মীদকর আেত্ম) ৈনৈাত্স পািাে। কসখাত্ন লৈকুত্ের েন্ম িে। 

পরৈযযীকাত্ল ৈাল্মীদকর মাধ্েত্ম দপযা- পুত্রিত্ের দমলন ঘত্ে। রামচন্দ্র লৈ কুেত্ক দনেপুত্র ৈত্ল স্বীকার 

কত্রন, কখত্না যাাঁত্ির োরে সন্তান ৈত্লনদন ৈা ভাত্ৈনদন। অথচ সন্তানত্ির মা সীযাত্ক গ্রিণ করত্য 

দগত্ে দযদন আৈার অদিপরীক্ষার কথা কযাত্লন। ৈাল্মীদক মুদন দনত্ের পুত্ণের অপরােেী েদক্তত্য রাঘৈত্ক 

দনদিয কত্রন কর্ সীযা পুণেৈযী নারী। যৈুও রামচন্দ্র সভার মাত্ঝ সকল প্রোর সামত্ন সীযাত্ক 

অদিপরীক্ষা দিত্য ৈত্লন, যখন অপমাদনয সীযা ধ্দরত্রী মার কাত্ে আেে কনন। নারীর এই অপমাত্নর দিত্ক 

অঙ্গুদল দনত্িযে কত্র কলদখকা ৈত্লন – “ ঐ কর্ পদয কিৈযা, পদয নারীর একমাত্র গদয, পদযর স্ত্রীত্ক সত্ন্দি 

করৈার অৈাধ্ অদধ্কার এৈাং কস সত্ন্দিৈত্ে স্ত্রীত্ক যোগ করৈার অদধ্কার, েনসাধ্ারত্ণর নারীর চদরত্ত্র 

সত্ন্দি করৈার এৈাং কস সত্ন্দিৈত্ে দনরপরাধ্া নারীত্ক িণ্ড কিৈার অদধ্কার এসৈই এত্সত্ে অদভত্পৌরাদণক 

রু্ত্গর সামাদেক মূলেত্ৈাধ্ এৈাং নারীর স্থান দনরূপত্ণর একযরফা অদধ্কার কথত্ক। লক্ষণীর়্ কর্ লঙ্কার়্ 

সীযাত্ক আত্মপক্ষ সমথযত্ন দকে ুৈলত্য কিওর়্া ির়্দন।”   
 

   অত্নত্কর মত্য, মিাভারত্য নারীত্ির অৈস্থান উত্চ্চ দেল। আমরা কিদখ,কুদন্ত ও মাদে ৈাংেরক্ষার 

প্রত্োেত্ন স্বামী পান্ড ুৈযযমান থাকত্যও অনে পুরুত্ের সন্তাত্নর েননী িন যাাঁরা। আৈার কেৌপিী যাাঁর পঞ্চ 

স্বামীত্ক দনত্ে সাংসার কত্রত্েন। সুকুমারী কিৈী এই সকল উিািরত্ণ নারীত্ির অৈমাননার কথা ৈত্লত্েন। 

কারণ, কুদন্ত র্দি কস্বিাে অনে পুরুত্ের সন্তান ধ্ারণ কত্রন, যািত্ল কণযত্ক দনত্ের েীৈন কথত্ক ককন িূত্র 

সদরত্ে দিত্েদেত্লন? আসত্ল কসইরু্ত্গ নারী (সমাত্ে উাঁচু পর্যাত্ে) রাদণ িত্লও যাাঁত্ক ৈাংে রক্ষার র্ন্ত্র 

দিত্সত্ৈই কিখা িয। মিাভারত্যর প্রথম পত্ৈয, সযেৈযী ৈাংে রক্ষার প্রত্োেত্ন যাাঁর দুই পুত্রৈধ্ ূঅদম্বকা ও 

অম্বাদলকাত্ক ৈাধ্ে কত্রত্েন ৈেসত্িত্ৈর েেন কত্ক্ষ কর্ত্য। পত্র ৈেসত্িত্ৈর ঔরত্স পাণ্ড ু ও ধ্ৃযরাে 

েত্ন্মদেত্লন। কসই রু্ত্গ নারী সম্পদত্তর নোে ৈস্তুরূত্প দৈত্ৈচে িয। যাই ককৌরৈ – পান্ডত্ৈর পাো কখলাে 

রু্দধ্দির (দর্দন ধ্মযপুত্র নাত্ম সুপদরদচয) কিৌপ্রিীত্ক ৈাদে রাত্খন এৈাং র্থারীদয পাো কখলাে কিত্র 

র্াওোত্য দুত্র্যাধ্ত্নর কাত্ে কিৌপ্রিী লাদঞ্চয িন।  সুকুমারী কিৈী কিদখত্েত্েন, মিাভারত্যর রু্ত্গও নারীর 

পিমর্যািা দেল না।   
 

    মিাভারত্যর রু্ত্গ নারী দেল কভাগেৈস্তু রূত্প দৈত্ৈচে। এই প্রসত্ঙ্গ প্রাৈদন্ধক একদে উপখোত্নর উিািরণ 

কিনঃ ঋদেকমুার গালৈ গুরু িদক্ষণা দিত্য না পারাে র্র্াদযর কাত্ে অথয সািার্ে চাইত্লন, র্র্াদয যখন দনে 

কনো মাধ্দৈত্ক গালত্ৈর িাত্য সমপযণ করত্লন। র্র্াদযর ৈক্তৈে িল,  গালৈ র্দি মাধ্দৈত্ক প্রদযৈের দভন্ন 

দভন্ন রাোর কাত্ে কপ্ররণ কত্রন, যািত্ল ঐ রাোত্িরত্ক মাধ্ৈী পুত্র সন্তান উপিার কিত্ৈন আর কসই 

আনত্ন্দ রাোরা গালৈত্ক অথয িান করত্ৈন। গালৈ দযন ৈের ধ্ত্র দযন রাোর কাত্ে মাধ্ৈীত্ক কপ্ররণ 

করত্লন এৈাং দৈদনমত্ে কসই অথয দিত্লন গুরুিদক্ষণাে। কাদিনীর কেত্ে মাধ্ৈী দপযার কাত্ে দফত্র আত্সন 

এৈাং দপযা যাাঁত্ক অনেত্র দৈত্ের প্রস্তাৈ দিত্ল, কস যপসো করত্য চত্ল র্াে গভীর ৈত্ন। কাদিনীর কেত্ে 

কিখা র্াে, র্র্াদযর মৃযুের পত্র পুত্ণে দকে ুকম থাকাে দযদন স্বত্গয কর্ত্য পারদেত্লন না, যখন কনো মাধ্ৈী 

দনত্ের পুত্ণের অাংে দকেুো দিত্ে দপযাত্ক স্বত্গয পািান। [মিাভারয ৫/ ১১৮ – ২২] সুকুমারী কিৈী এই 
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কাদিনী পত্ে দৈদস্ময িন এৈাং দযদন কত্েকদে প্রে রাত্খন  মিাকাত্ৈের উত্েত্েে  – ১) দপযা কস্বিাে দক 

কনোত্ক গদণকা ৈৃদত্তত্য কিত্ল দিত্েত্েন ? ২) যখন দক সন্তান ধ্ারত্ণর েনে গভয ভাো িয? ৩) গালৈ 

একেন োহ্মণ ঋদে কুমার, কস দকভাত্ৈ এই কির্য কাে করল? ৪) গুরু ককন দেত্েের কাত্ে এই কির্য 

গুরুিদক্ষণা দনত্লন? ৫) দপযা এয অনোে কত্রও মাধ্ৈী ককন দনত্ের পুত্ণের অাংে দপযাত্ক দিত্লন? 

এইসকল প্রত্ের উত্তর মিাকাত্ৈে কনই, যাই সুকুমারী কিৈী ক্রুে িত্ে ৈত্লত্েন,  “এসত্ৈর পিাত্য 

সমােমানত্স কর্ কৈাধ্দে সদক্রর়্ দেল যা িল : নারী ৈেদক্ত নর়্, ৈস্তু এৈাং কভাগেৈস্তু ।……এই কৈাধ্ ৈাত্র 

ৈাত্র প্রমাদণয ির়্ র্খন কিদখ িস্তী, দিরণে, রথ, অশ্ব, ভূদম ইযোদির সত্ঙ্গ নারীও রু্ক্ত িত্ি িাত্নর 

যাদলকার়্। [ ১/১৯৮/১৬, ৮১: ৮১/৩৭; ২২১/৪৯; ৪/৩৪/৫; ১৫/১৪/৪ এৈাং অনেত্র ৈহু স্থাত্ন ] এ িান 

দৈৈাত্ি, োত্ে, দৈেত্র়্াৎসত্ৈ, অদযদথ আপোর়্ত্ন র্ত্জ্ঞ এৈাং সামাদেক নানা অনুিাত্ন । অথযাৎ নারীর কিি 

ও েম পুরুত্ের কভাগেৈস্তু, এ দনত্র়্ োস্ত্রকারত্ির দকেুমাত্র কুিা কনই । এৈাং এ প্রথা চত্ল আসদেল বৈদিক 

কাল কথত্কই। মিাভারত্য একাদধ্ক কাদিনী আত্ে কর্খাত্ন অদযদথত্ক আপোর়্ন করত্য গৃিস্বামী আপন স্ত্রীত্ক 

পািাত্িন যার ের়্নকত্ক্ষ।”  

সুকুমারী ভট্টাচার্য এর “প্রাচীন ভারয সমাে ও সাদিযে” পাি করত্ল সাদিযে ও সমােত্ক কিখার এক নযুন 

িৃদষ্ট লাভ করা র্ার়্। দযদন দেত্লন দনরীশ্বরৈািী। দযদন দনেদযত্ক দৈশ্বাস করত্যন না। দযদন দৈশ্বাস কুরত্যন, 

“সৈার উপত্র মানুে সযে”। যাাঁর েীৈনৈোপী সাধ্না দেল মানৈযার মন্ত্র প্রচার, মানৈসত্তার সাৈযত্ভৌমত্ব 

কঘােণা করা। সমাত্ের সৈযত্র নারীত্চযনার উত্ন্মে ঘেুক এই দেল যাাঁর কামনা। মানৈিরদি এই মনদস্বনীর 

দচন্তা ও কচযনাত্ক দেত্রাধ্ার্য কত্র ৈযযমান সমাে  অগ্রসর িত্ল অৈেেই এক আত্লাত্কাজ্জ্বল পৃদথৈীর সন্ধান 

পাৈ আমরা, এই আো রাদখ।  
 

গ্রন্থঋণ (Reference): 
 

১) ভট্টাচার্য সুকুমারী, প্রাচীন ভারয সমাে ও সাদিযে, নারীর স্থান রামােত্ণ ও মিাভারত্য, আনন্দ, 

কলকাযা, আোঢ়, ১৩৯৪, পৃঃ ১০০ -১২৪। 
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আোঢ়, ১৩৯৪, পৃঃ ২৭-৪০। 
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অত্টাৈর, ১৯৯৬। 

৪)   ভট্টাচার্য সুকুমারী, প্রাচীন ভারত্যর নারী ও সমাে, প্রৈন্ধ সাংগ্রি ১, গাাংদচল, ২০১২, কলকাযা -
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