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সনাতন ধেমর যুগ যুগ ধের িবিভন েকেত সামািজক রীিত বা পথা চেল আসেছ।  এসব 
পথা িকছু আইেনর েচেয়ও শিকশালী বা কেঠার। এক সময় সতীদাহ পথা, বণর পথা, জািত 
পথা  ইতযািদ  অেনক অমানিবক  পথার  পচলন  িছল।  সমেয়র  িববতরেন  ও  পেয়াজেনর 
তািগেদ এক সময় রাজা রামেমাহন রায় ও িবিটশ সরকার কেঠার আইন পণয়ন কের এ 
সব পথার অবসান ঘটান। বতরমান সমেয় উনত িবেশর সােথ তাল িমিলেয় সমস কসংসার 
েথেক আমােদর েবিরেয় আসেত হেব। িশকা-পযুিক-িবজান-সমাজ-সংসৃিত-অথরনীিত সব 
েকেতই িববতরেনর মাধযেম অভূতপূবর উনিত সািধত হেয়েছ। 
এ িববতরেনর  ধারাবািহকতায়  ও বাসব  েপকাপেট  বাংলােদেশর িহন আইেনর  সংসার 
হওয়া একান জররী। েসই সংেগ সাধীন বাংলােদেশ পািকসান আমেলর কােলা আইন 
'শত সমিত আইন'  নাম  পািলেয়  'অিপরত  সমিত  আইন'   নােম  বলবৎ  আেছ।  এই 
আইেনর দারা িহনরা এখেনা সমিত হারােচ এবং নানা পকার েজার জলুুেমর িশকার 
হেচ। এ আইন অনিতিবলেম বািতল করার েজার দািব জানািচ।
'িহন উতািরকার আইন'  সংেশাধন কের বাবার সমিতেত কনা সনােনর সমান অিধকার 
েদওয়া উিচত বেল আিম মেন কির। একই বাবা-মার ঔরসজাত সনান িহেসেব পতু-কনা 
উভেয়র পিতই েযমন বাবা-মার েসহ-ভােলাবাসা সমান রেয়েছ, েতমিন সমিতেতও সমান 
অিধকার েদওয়া বাবা-মারই কতরবয। পাশাপািশ বাবা-মার পিত পুত-সনােনর েযমন দায়-
দািয়ত রেয়েছ, েতমিন কনা-সনােনরও েস সব দায়-দািয়ত েনওয়া একান জররী।
দীঘরিদন ধের চেল আসা একিট আইন বা িসেসেমর পিরবতরন বা সংসার করেত চাইেল 
সাভািবকভােবই এর পেক-িবপেক হাজােরা মতামত বা যুিক-তকর হওয়াটাই সাভািবক। 
হয়েতাবা  যােদর  বতরমান  সাথর  কুণ  হওয়ার  আশংকা  আেছ  তারা  এেত  িদমত  েপাষণ 
করেবন এটাই সাভািবক।  িকন সরকারেক সামিগকভােব সবিকছু িবেবচনা কের বৃহতর 
সােথর সিঠক িসদান িনেত হেব। একবার ভাবুনেতা,  আপনার মা,  সী,  েবান,  কনা িনেজর 
সংসােরর জন কত তযাগ,  কত কষই না  কেরন।  অথচ একই সংসাের েথেক তােদর 
ৈবষিয়ক  পািপটা  এেকবােরই  শূন।িকন  তােদরেক  যিদ  সমান  অিধকার  েদওয়া  যায়, 
তাহেল তারা একিদেক েযমন সাবলমী হেয় উঠেবন, অনিদেক আপনার অবতরমােন তারাই 
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পারেবন আপনার সংসােরর হাল ধরেত।
িবেশর িবিভন উনত েদেশ কনা-সনান বা নারীেক সামািজক-অথরৈনিতক-ৈবষিয়ক েকেত 
সমান অিধকার েদওয়া হেয়েছ। এমনিক পাশবতরী েদশ ভারেত ও েনপােল িহন নারীেদর 
সমিধকার িনিশত করেত আইন পণয়ন ও পেয়াগ করা হেয়েছ আেরা পঞাশ বছর পূেবরই।
িকন বাংলােদেশ যুেগর সােথ তাল িমিলেয় এখেনা েকান পিরবতরন বা সংসার করা হয়িন। 
তাই বতরমান অবসার পিরেপিকেত অিচেরই এর সংসার পেয়াজন।
উদাহরণসরপ, জাপােনর উতািরকার আইেন সামীর মতৃুযর পর তার সমিতর অেধরক ভাগ 
পায় সী আর বািক অেধরক সমভােব ভাগ হয় তার পুত-কনাগেণর মােঝ। সতরাং জাপােন 
পুত ও কনা সনােনর মেধয েকান ৈবষময েনই। বরং অেনেকই পুত সনােনর েচেয় কনা 
সনােনর জন িনেল েবিশ খুিশ হন। কারণ অিধকাংশ েকেতই বৃদ বয়েস কনা সনানরাই 
বাবা-মার  েদখােশানা  ও ভরণ-েপাষেণর দািয়ত িনেয়  থােকন।  আবার  জাপােন সামীর 
উপািজরত  অথর  সীর  কােছ  পদান  কেরন।  সী  েসই অথর  িদেয়  িনেজর ইেচমত সংসার 
পিরচালনা কেরন। অথরাৎ সীেকও অথরৈনিতক সাধীনতা েদওয়া হেয়েছ।
িহনেদর আচার-রীিত-পথা িবেশষণ করেল েদখা যায় েয,  পুরষেদর সবেকেত পাধান 
েদওয়া হেয়েছ। নারীেদর ভরণ-েপাষণ িদেলই েযন সব েশষ হেয় েগল। িকন বতরমান িবেশ 
েকান েকেতই নারীরা  পুরষেদর েচেয় েবিশ িপিছেয় েনই। আজ তারা গৃহসালীর কাজ 
েথেক শর কের মহাকাশ পযরন যােচন। তাই সময় এেসেছ তার পাপয অিধকার তােক 
িফিরেয় েদবার।
'িহন উতািরকার আইন'  সংসার করেল েয সমসাগেলা হেত পাের বেল পত-পিতকায় 
আেলাচনা হেচ তার আেরা িবশদ পযরােলাচনা-িবেশষণ করা দরকার।  এ িবষেয় িহন 
আইনজীবী,  িহন ধমরীয়  সংগঠন,  সামািজক-সাংসৃিতক-অথরৈনিতক সংগঠেনর  েনতৃবৃন, 
িশকক ও েপশাজীবীেদর সােথ, খযািতমান িকছু িহন নাগিরকেদর সােথ বযাপক সংলাপ ও 
আেলাচনার পেয়াজন রেয়েছ। সরকােরর উিচত সংিশষ সকেলর সােথ আেলাচনা সােপেক 
সেবরাতম পনা েবর কের সকেলর সমিধকার িনিশত কের আইন পণয়ন করা। 
িহন আইেনর সংসার  হওয়া  পেয়াজন।  িহন িববাহ  িনবনীকরণ সমেয়র চািহদা  হেয় 
দঁািড়েয়েছ। পবাসীেদর িববাহ অবশই  িনবনীকরণ করেত হয়। এ ছাড়া বাংলােদেশ নানা 
পেয়াজেন িববাহ িনবনীকরেণর সনদ পেয়াজন হয়। 
িববাহ িবেচদ, িবধবা িববাহ ও দতক েনওয়ার অিধকার নারীেক িদেত হেব। তেবই নারী-
পুরেষর সমিধকার পিতিষত হেব। যিদও িহন শাসমেত ৈবিদক মন পাঠ কের, অিগ-সাকী 
েরেখ, সাত পােক েবঁেধ, মালযদান ও যেজর মাধযেম িহনেদর িবেয় সমন হয় এবং িবশাস 
করা হয় এ বঁাধন অটুট থাকেব সারা জীবন।  সখ-শািনেত ভের থাকেব সংসার। িববাহ-



িবেচদ কখেনাই হেব না।বাসেব িক েসই িবশাস,  সখ-শািন সবার ভােগয থােক? বতরমান 
সমাজ বযবসায় আমরা িঠক এর বযিতকম ঘটনাবলী  েদখেত পাই।  েযমন একজন সী 
িবেয়র পর েদখেত েপল তার সামী  িবেশষ দূরােরাগয  বযািধেত আকান বা  তার সামী 
মদযপ-মাতাল,  চিরতহীন,  জুয়ারী,  পাগল বা উচৃংখল পকৃিতর  যা িবেয়র আেগ েস তার 
পিরবােরর কােছ েগাপন রাখা হেয়েছ অথবা পতারণা করা হেয়েছ।  িবেয়র পেরও েতা 
উপেরিলিখত েয েকান একটা ঘটনা ঘটেত পাের। তখন েমেয়িট কী করেব? বতরমান আইন 
বা সামািজক বযবসার কারেণ তখন হয়েতা অিনচা সেতও িনরপায় হেয় েসই সামীর সংেগ 
ঘর করেত হেব সারা জীবন।
মানেষর জীবন েতা একটাই! এ দঃসহ িববািহত জীবেনর িক েকান পেয়াজন আছ? তাছাড়া 
একজন সীেকও েতা তার সাধীন িচনা ও ভিবষেতর জন সিঠক িসদান েদবার সেযাগ 
িদেত হেব। একবার ভাবুনেতা,  এ পিরিসিতেত আপনার েমেয় িকংবা েবান পেড় তাহেল 
আপনার পুেরা পিরবােরর মানিসক/সামািজক অবসা েকমন হেব? এমন একিট মাত ঘটনাই 
পুেরা পিরবােরর সখ-শািন িচরতের িবনষ কের িদেত পাের।
অেনক সমেয় অল বয়েস িবধবা হেল বািক জীবনটা কােট নানা কেষ, অভােব, অতযাচার-
িনযরাতেনর িভতর িদেয়।  যিদ সনান থােক এবং তার ভরণ-েপাষেণর কমতা না থােক, 
তখন েস কী করেব? কার কােছ িগেয় দঁাড়ােব? তাই িবধবা িববােহর আইন থাকেল তখন 
েস তার িনেজর িসদান িনেজ িনেত পারেব।
আমােদর মেন রাখেত হেব পিৃথবীর িবিভন েদেশ, িবিভন ধমর ও সমদােয় এ সকল আইন 
পচিলত আেছ।  তাহেল িহনধেমর  েকন পাচীন কােলর আচার-রীিত-পথার েদাহাই িদেয় 
িহন নারীেদর এ সকল অিধকার েথেক বিঞত করা হেব?        
 


