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Abstract 
From ancient times to modern times – just as the social status of neglected women in society has 

changed, so have the economic rights. The idea that the quality of life both of men and women need 

to be improved for the real progress of society – has become increasingly entrenched. Therefore, 

many initiatives have been taken to eliminate the discrimination between men and women in various 

fields. The Indian Constitution also mentions the establishment of equality by eliminating 

discrimination between men and women. Article 14 of the PART-III of the Indian Constitution 

provides for equality before the law and the right to equal protection under the law and Article 15 

for the elimination of discrimination irrespective of caste, religion and gender. 

                  Since ancient times, men have had rights to property, but women did not have. The idea 

was ingrained in society that women should live under men. However, with the evolution of time, 

women’s rights to property have also been recognized. Women’s rights to ancestral property have 

also been recognized. But it was not easy. In ancient times only unmarried daughters had rights to 

ancestral property, married or widowed daughters did not. In the Middle Ages unmarried daughters 

as well as married daughters were given life rights to ancestral property. Although women were 

given some rights to ancestral property in ancient and medieval times, they were not given equal 

rights as sons. For the first time in making modern India: Bankim Chandra Chattopadhyay, in his 

essay ‘Equality’, talked about eliminating the inequality between men and women in other fields as 

well as eliminating the inequality between men and women in ancestral property. Various laws are 

made in this regard. Finally, in 2005, The Hindu Succession Act (Amendment) established women’s 

equal rights to ancestral property. However, due to the ambiguity of retrospective effect in the 2005 
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Act, cases were subsequently filed in various courts in India. Different courts had given different 

verdicts on this matter. However, this issue was resolved in the Supreme Court. In 2020, the Supreme 

Court resolved all these issues in a case verdict. Women’s equal rights to ancestral property are 

legally recognized. Bankimchandra’s idea also got legal recognition.  
____________________________________________________ 

Discussion  
“সান্দ্রমযর গান গাই— 
আমার চন্দ্রে ৈুরুষ-রমণী ঘকান্দ্রনা ঘভদ্ান্দ্রভদ্ নাই। 
ঙ্কবন্দ্রশ্ব যা-ঙ্ককছু মহান সৃঙ্কি ঙ্কচর-কলযাণকর 
অন্দ্রিতক তার কঙ্করয়ান্দ্রছ নারী, অন্দ্রিতক তার নর।”১ 

ঙ্কবন্দ্ররাহী কঙ্কব কাজী নজরুল ইসলান্দ্রমর উৈন্দ্ররাক্ত বক্তন্দ্রবযর ৈঙ্করন্দ্রপ্রঙ্কেন্দ্রত বলা ঘযন্দ্রত ৈান্দ্রর ঘয, ঙ্কবন্দ্রশ্বর মহান সৃঙ্কির 
অিতাাংশ যঙ্কদ্ নারী সৃঙ্কি কন্দ্রর থান্দ্রক, তন্দ্রব তার অিতাাংন্দ্রশর স্বত্বাঙ্কিকারীও তারই হওয়া উঙ্কচত। এটা সম্ভব হন্দ্রলই সাময 
নীঙ্কতর সাথতকতা। বঙ্কিমচেও বন্দ্রলঙ্কছন্দ্রলন,  

“মনুন্দ্রষয মনুন্দ্রষয সমানাঙ্কিকারঙ্কবঙ্কশি – ইহাই সামযনীঙ্কত।”২  

ঘয সান্দ্রমযর ধ্বঙ্কন উচ্চাঙ্করত হন্দ্রয়ঙ্কছল ১৭৮৯ ঙ্কিিান্দ্রের মহান ফরাঙ্কস ঙ্কবপ্লন্দ্রব, ৈরবততীকান্দ্রল ঘসই সান্দ্রমযর আন্দ্রলাচনা করন্দ্রত 
ঙ্কগন্দ্রয় বঙ্কিমচে নারী-ৈুরুন্দ্রষর সমানাঙ্কিকার প্রঙ্কতষ্ঠার সৈন্দ্রে ঘজারান্দ্রলা বক্তবয উৈস্থাৈন কন্দ্ররঙ্কছন্দ্রলন। এ প্রসন্দ্রে ঙ্কতঙ্কন 
তাাঁর সমাজ-অথতনীঙ্কত ঙ্কবষয়ক প্রবন্ধ ‘সাময’ঘত তৎসাংক্রান্ত ঙ্কচন্তাভাবনার প্রকাশ  ঙ্কটন্দ্রয়ন্দ্রছন। ঙ্কতঙ্কন বন্দ্রলন,  
“মনুন্দ্রষয মনুন্দ্রষয সমানাঙ্কিকারঙ্কবঙ্কশি। স্ত্রীগণও মনুষযজাঙ্কত, অতএব স্ত্রীগণও ৈুরুন্দ্রষর তুলয অঙ্কিকারশাঙ্কলনী।”৩  

ৈাাঁচঙ্কট ৈঙ্করন্দ্রেন্দ্রদ্ ঙ্কবনযস্ত উক্ত প্রবন্দ্রন্ধ ঙ্কতঙ্কন নারী-ৈুরুন্দ্রষর মন্দ্রিয ঘয সমস্ত পবষন্দ্রমযর উন্দ্রেখ কন্দ্ররঙ্কছন্দ্রলন ঘসগুঙ্কল দূ্র করার 
অনযতম উৈায় ঙ্কহন্দ্রসন্দ্রব নারীঙ্কশো, ঙ্কবিবাঙ্কববাহ, নারীর স্বািীনতা, ৈুরুন্দ্রষর এক ঙ্কববান্দ্রহর ৈাশাৈাঙ্কশ পৈতৃক সম্পঙ্কিন্দ্রত 
নারীর সমানাঙ্কিকান্দ্ররর কথাও বন্দ্রলন। 
 
গন্দ্রবষণাৈন্দ্রত্রর উন্দ্রেশয :   
প্রাচীনকাল ঘথন্দ্রক আিুঙ্কনককাল – সমন্দ্রয়র ঙ্কববততন্দ্রন ভারতবন্দ্রষত নারীর সামাঙ্কজক অবস্থান্দ্রন ঘযমন ৈঙ্করবততন এন্দ্রসন্দ্রছ, 
ঘতমঙ্কন সম্পঙ্কির উৈর নারীর অঙ্কিকান্দ্ররও ৈঙ্করবততন লে করা যায়। অন্দ্রনযর সম্পঙ্কির উৈর ঙ্কনভতরশীল হন্দ্রয়ই নারীন্দ্রক 
জীবনিারণ করন্দ্রত হন্দ্রব – ৈূন্দ্রবতর এই িারণান্দ্রক তযাগ কন্দ্রর বততমান্দ্রন সম্পঙ্কির উৈর নারীর আইঙ্কন অঙ্কিকারন্দ্রক স্বীকৃঙ্কত 
ঘদ্ওয়া হন্দ্রয়ন্দ্রছ। 
             আন্দ্রলাচয গন্দ্রবষণাৈন্দ্রত্রর উন্দ্রেশয হল, বাাংলা সাঙ্কহন্দ্রতযর প্রথম নারীবাদ্ী ঘলখক তথা আিুঙ্কনক বাাংলার 
অনযতম ঘেষ্ঠ মনীষী ও দ্াশতঙ্কনক সাঙ্কহতযসম্রাট বঙ্কিমচে চন্দ্রটাৈািযায় ঙ্কবঙ্কভন্ন প্রঙ্কতকূলতা সন্দ্রেও তৎকালীন সমন্দ্রয়র 
ঘপ্রঙ্কেন্দ্রত পৈতৃক সম্পঙ্কির উৈর নারীর সমানাঙ্কিকার প্রঙ্কতষ্ঠার ভাবনার ঘয বীজ বৈন কন্দ্ররঙ্কছন্দ্রলন তা অিুঙ্করত হন্দ্রয় 
কীভান্দ্রব ঙ্কববততন্দ্রনর মিয ঙ্কদ্ন্দ্রয় আইঙ্কন স্বীকৃঙ্কত লাভ কন্দ্রর ও তাাঁর ভাবনার বাস্তবায়ন  ন্দ্রট তা তুন্দ্রল িরা। 
 
আন্দ্রলাচনা :  
সমাজ তথা ঘদ্ন্দ্রশর শ্রীবৃঙ্কির জনয প্রন্দ্রয়াজন নারী-ৈুরুষ ঙ্কনঙ্কবতন্দ্রশন্দ্রষ সমাজস্থ সকন্দ্রলর শ্রীবৃঙ্কি। কারণ,  

“সহস্র ঘলান্দ্রকর মন্দ্রিয ন’ শ’ ঙ্কনরানব্বই জন্দ্রনর যান্দ্রত শ্রীবৃঙ্কি ঘনই, তান্দ্রক ঘকান্দ্রনা মন্দ্রতই ঘদ্ন্দ্রশর শ্রীবৃঙ্কি বন্দ্রল 
গণয করা চলন্দ্রব না।”৪  

এন্দ্রেন্দ্রত্র আমরা উৈন্দ্রযাঙ্কগতাবান্দ্রদ্র মূলকথা ‘সবতাঙ্কিক সাংখযক মানুন্দ্রষর সন্দ্রব্বতাচ্চ ৈঙ্করমান্দ্রণ কলযাণসািন’ (The greatest 

good of the greatest number) স্মরন্দ্রণ রাখন্দ্রত ৈাঙ্কর। ৈাশ্চাতয দ্াশতঙ্কনক জন সু্টয়াটত ঙ্কমল তাাঁর ‘Subjection of 

Women’ গ্রন্দ্রে বন্দ্রলঙ্কছন্দ্রলন, নারী-ৈুরুন্দ্রষর মন্দ্রিয পবষমযই মানবজাঙ্কতর অগ্রগঙ্কতর ৈন্দ্রথ বািাস্বরূৈ। তাই নারীন্দ্রক যঙ্কদ্ 
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তার আৈন ভাগয জয় করবার অঙ্কিকার ঘদ্ওয়া হয় তাহন্দ্রল ঘসও ৈুরুন্দ্রষর সন্দ্রে সমানভান্দ্রব এঙ্কগন্দ্রয় ঘযন্দ্রত ৈারন্দ্রব। বস্তুত 
বঙ্কিমচেও উৈলঙ্কি করন্দ্রত ঘৈন্দ্ররঙ্কছন্দ্রলন ঘয, নারী জাঙ্কতর উন্নঙ্কত বযতীত সমান্দ্রজর উন্নঙ্কত সম্ভব নয়। সমান্দ্রজর উন্নঙ্কতর 
জনযই নারী-ৈুরুন্দ্রষর মন্দ্রিয ঘভদ্ান্দ্রভদ্ন্দ্রক ঙ্কতঙ্কন ঘমন্দ্রন ঙ্কনন্দ্রত ৈান্দ্ররনঙ্কন। তাই স্ত্রী-ৈুরুন্দ্রষর মন্দ্রিয ঘয ঘয ঘেন্দ্রত্র পবষময আন্দ্রছ 
ঘসগুঙ্কল দূ্র কন্দ্রর স্ত্রী-ৈুরুন্দ্রষর সাময প্রঙ্কতষ্ঠার দ্াবী জাঙ্কনন্দ্রয়ন্দ্রছন। এর মন্দ্রিয ঙ্কতঙ্কন পৈতৃক সম্পঙ্কিন্দ্রত স্ত্রী-ৈুরুন্দ্রষর 
পবষন্দ্রমযরও উন্দ্রেখ কন্দ্ররঙ্কছন্দ্রলন। তাাঁর কান্দ্রছ নারীর মূলয ঙ্কছল অৈঙ্করসীম। সমান্দ্রজ নারীর অবস্থান ঙ্কনণতয় প্রসন্দ্রে ঙ্কতঙ্কন 
‘প্রাচীনা ও নবীনা’ প্রবন্দ্রন্ধ বন্দ্রলঙ্কছন্দ্রলন,  

“আমাঙ্কদ্ন্দ্রগর প্রিান কথা এই ঘয, স্ত্রীগণ সাংখযায় ৈুরুষগন্দ্রণর তুলয বা অঙ্কিক; তাাঁহারা সমান্দ্রজর অিতাাংশ। 
তাাঁহারা ৈুরুষগন্দ্রণর শুভাশুভঙ্কবিাঙ্কয়নী হউন বা না হউন, তাাঁহাঙ্কদ্ন্দ্রগর উন্নঙ্কতন্দ্রত সমান্দ্রজর উন্নঙ্কত; ঘযমন 
ৈুরুষঙ্কদ্ন্দ্রগর উন্নঙ্কতন্দ্রত সমান্দ্রজর উন্নঙ্কত, ঙ্কিক ঘসই ৈঙ্করমান্দ্রণ স্ত্রীজাঙ্কতর উন্নঙ্কতন্দ্রত সমান্দ্রজর উন্নঙ্কত; ঘকন না, 
স্ত্রীজাঙ্কত সমান্দ্রজর অন্দ্রিতক ভাগ। স্ত্রী-ৈুরুন্দ্রষর সমান ভান্দ্রগর সমঙ্কিন্দ্রক সমাজ বন্দ্রল; উভন্দ্রয়র সমাজ উন্নঙ্কতন্দ্রত 
সমান্দ্রজর উন্নঙ্কত।”৫ 

          বঙ্কিম ৈূবতবততী সমন্দ্রয়ও ঙ্ককছু ঙ্কচন্তাঙ্কবদ্ সম্পঙ্কির উৈর অঙ্কিকার ঙ্কবষন্দ্রয় আন্দ্রলাচনা কন্দ্ররঙ্কছন্দ্রলন – যার মািযন্দ্রম 
তাাঁন্দ্রদ্র সামযভাবনা ৈঙ্করসু্ফঙ্কটত হন্দ্রয়ঙ্কছল। ৈরবততী সমন্দ্রয় বঙ্কিমচে তাাঁর ‘সাময’ প্রবন্দ্রন্ধ ঘয ঙ্কতনজন সামযাবতান্দ্ররর উন্দ্রেখ 
কন্দ্ররঙ্কছন্দ্রলন তাাঁন্দ্রদ্র মন্দ্রিয ঘশষ সামযাবতার ঙ্কছন্দ্রলন ফরাঙ্কস ঙ্কচন্তাঙ্কবদ্ তথা দ্াশতঙ্কনক জাাঁ জযাক রুন্দ্রসা। সাময সম্পন্দ্রকত ঙ্কতঙ্কন 
বন্দ্রলঙ্কছন্দ্রলন,  

“রুন্দ্রসারও মূল কথা, সাময প্রাকৃঙ্কতক ঙ্কনয়ম। স্বাভাঙ্কবক অবস্থায় সকল মনুষয সমান। সভযতার ফন্দ্রল পবষময 
জন্দ্রে, ঙ্ককন্তু পবষময জন্দ্রে বঙ্কলয়া, রুন্দ্রসা সভযতান্দ্রক মনুষযজাঙ্কতর গুরুতর অমেল ঙ্কবন্দ্রবচনা কন্দ্ররন।”৬  

ঙ্কতঙ্কন মূলত দু্ই িরন্দ্রনর অসান্দ্রমযর কথা বন্দ্রলঙ্কছন্দ্রলন – 

ক. স্বাভাঙ্কবক পবষময– বয়স, স্বাস্থয, বুঙ্কি ইতযাঙ্কদ্। 
খ. অস্বাভাঙ্কবক পবষময– যা জে ঘনয় ঘকান বযঙ্কক্তন্দ্রক আনুষ্ঠাঙ্কনকভান্দ্রব ঘদ্ওয়া ঙ্কবন্দ্রশষ অঙ্কিকার ঘথন্দ্রক। 

তন্দ্রব দু্ই িরন্দ্রনর অসান্দ্রমযর কথা বলন্দ্রলও রুন্দ্রসার মূল কথা ঙ্কছল ‘সাময’। তাাঁর মন্দ্রত,  
“বসুন্ধরা কাহারও নন্দ্রহন; তৎপ্রসূত শসয সকন্দ্রলরই।”৭   

ঙ্কতঙ্কন তাাঁর ঙ্কবখযাত গ্রে ‘Le Contract Social’ –এ সম্পঙ্কির অঙ্কিকার সম্বন্দ্রন্ধও মতামত বযক্ত কন্দ্ররঙ্কছন্দ্রলন।  
“ঘযই মনুষযজে গ্রহণ কন্দ্রর, ঘসই মনুষযমান্দ্রত্রর সমান – পনসঙ্কগতক প্রকৃঙ্কতন্দ্রত সমান, এবাং সম্পঙ্কির অঙ্কিকারন্দ্রত্বও 
সমান। এই ৈৃঙ্কথবীর ভূঙ্কমন্দ্রত রাজার ঘয প্রাকৃঙ্কতক অঙ্কিকার, ঙ্কভেুন্দ্রকরও ঘসই অঙ্কিকার। ভূঙ্কম সকন্দ্রলরই – 
কাহারও ঙ্কনজস্ব নন্দ্রহ।”৮ 

 আবার সান্দ্রমযর তৃতীয় প্রস্তান্দ্রব স্ত্রী-ৈুরুন্দ্রষর পবষময সম্পন্দ্রকত বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা ঙ্কছল জন সু্টয়াটত ঙ্কমন্দ্রলর ‘Subjection 

of Women’ গ্রন্দ্রের দ্বারা প্রভাঙ্কবত। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্দ্রত, ভূসম্পঙ্কির উিরাঙ্কিকাঙ্করত্ব সম্পন্দ্রকত ঙ্কমল যা ঙ্ককছু বন্দ্রলঙ্কছন্দ্রলন 
তা সামযতন্দ্রত্বর-ই অন্তগতত। ঙ্কমন্দ্রলর মন্দ্রত, উৈাঙ্কজতত সম্পঙ্কিন্দ্রত উৈাজতনকততার সমূ্পণত অঙ্কিকার আন্দ্রছ। ঘয ঙ্কনন্দ্রজর ৈঙ্করেম 
বা গুন্দ্রণ যা ঙ্ককছু উৈাজতন কন্দ্ররন্দ্রছ, তা অৈযতাপ্ত হন্দ্রলও ঘস আজীবন ঘভাগ করন্দ্রত ৈান্দ্রর এবাং ঘসই উৈাঙ্কজতত সম্পঙ্কি ঘস 
ঘস্বোয় ঘয কাউন্দ্রক ঙ্কদ্ন্দ্রয় ঘযন্দ্রত ৈান্দ্রর। ঙ্ককন্তু ঘসই সম্পঙ্কি যঙ্কদ্ ঙ্কতঙ্কন কাউন্দ্রক না ঙ্কদ্ন্দ্রয় যান তাহন্দ্রল ঘসই সম্পঙ্কির উৈর 
ঘকবল তার ৈুত্র অঙ্কিকারী নয়, সমান্দ্রজর সকন্দ্রলরই সমান অঙ্কিকার। ঙ্কমন্দ্রলর এই মতন্দ্রকও বঙ্কিমচে সামযাত্মক মত 
বন্দ্রলন্দ্রছন। 
         বঙ্কিমচন্দ্রের সামযঙ্কচন্তার মূন্দ্রল সামাঙ্কজক ঘপ্রোৈন্দ্রটর ৈাশাৈাঙ্কশ অথতননঙ্কতক ৈঙ্করন্দ্রপ্রঙ্কেতঙ্কটও গুরত্বৈূণত হন্দ্রয় 
উন্দ্রিন্দ্রছ। ঙ্কতঙ্কন মন্দ্রন করন্দ্রতন, অথতগত পবষমযই সবন্দ্রচন্দ্রয় গুরুতর পবষময। তৎকালীন ভারতীয় সমান্দ্রজ িমত, কমতন্দ্রক ঙ্কভঙ্কি 
কন্দ্রর গন্দ্রে ওিা বণতবযবস্থার ঙ্কভঙ্কিন্দ্রত সমাজ বযবস্থায় ঙ্কবঙ্কভন্ন জাঙ্কতন্দ্রগাঙ্কষ্ঠর উৎৈঙ্কি  ন্দ্রট ঘযখান্দ্রন ব্রাহ্মণ, েঙ্কত্রন্দ্রয়র দ্বারা 
শূন্দ্ররর উৈর সামাঙ্কজক, আঙ্কথতক বঞ্চনা লে করা যায়। মূলত এই ঙ্কবষয়ঙ্কটন্দ্রক যথাযথভান্দ্রব তুন্দ্রল িরাই ঙ্কছল বঙ্কিমচন্দ্রের 
মূল লেয। ঘসই ঙ্কদ্ক ঘথন্দ্রক ঙ্কতঙ্কন পবষমযন্দ্রক দু্ই ভান্দ্রগ ভাগ কন্দ্ররন। যথা – 
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ক. স্বাভাঙ্কবক পবষময ও 
 খ. সামাঙ্কজক পবষময। 

স্বাভাঙ্কবক পবষময প্রকৃঙ্কতগত হওয়ায় ঙ্কতঙ্কন ঘসটান্দ্রক অস্বীকার কন্দ্ররনঙ্কন, ঙ্ককন্তু সামাঙ্কজক পবষময যথা – অথতননঙ্কতক, বণতগত 
এবাং ঙ্কলেগত পবষময মনুষযসৃি হওয়ায় ঙ্কতঙ্কন ঘসটান্দ্রক ঘমন্দ্রন ঙ্কনন্দ্রত ৈান্দ্ররনঙ্কন। প্রকৃঙ্কতগতভান্দ্রব নারী-ৈুরুন্দ্রষর মন্দ্রিয ঙ্ককছু 
ৈাথতকয থাকন্দ্রতই ৈান্দ্রর। ঙ্ককন্তু নারী-ৈুরুন্দ্রষর মন্দ্রিয স্বভাবগত পবষময থাকন্দ্রলই ঘয অঙ্কিকারগত পবষময থাকন্দ্রব – এই 
ঙ্কবষয়টান্দ্রক বঙ্কিমচে ঘমন্দ্রন ঙ্কনন্দ্রত ৈান্দ্ররনঙ্কন। ঙ্কতঙ্কন বন্দ্রলন্দ্রছন, এই পবষমযন্দ্রক যঙ্কদ্ স্বাভাঙ্কবক বন্দ্রল ঘমন্দ্রন ঙ্কনন্দ্রত হয়, তাহন্দ্রল 
ইাংন্দ্ররজ ও বাঙাঙ্কলর মন্দ্রিয অঙ্কিকারগত পবষমযন্দ্রকও ঘমন্দ্রন ঘনওয়া উঙ্কচত। ঙ্ককন্তু আমরা তা কঙ্কর না। স্ত্রী-ৈুরুন্দ্রষর মন্দ্রিয 
অঙ্কিকারগত পবষময দূ্র করার জনয ঙ্কতঙ্কন সামাঙ্কজক ঙ্কনয়ন্দ্রমর সাংন্দ্রশািন্দ্রনর কথা বন্দ্রলঙ্কছন্দ্রলন – যা সামযনীঙ্কতর উন্দ্রেশয। 
প্রসেত উন্দ্রেখ করা ঘযন্দ্রত ৈান্দ্রর ঘয, স্বািীনতার ৈর ভারন্দ্রতর সাংঙ্কবিান্দ্রনও নারী ও ৈুরুন্দ্রষর মন্দ্রিয পবষময দূ্র করার 
কথা বলা হন্দ্রয়ন্দ্রছ। ভারন্দ্রতর সাংঙ্কবিান্দ্রনর তৃতীয় অাংন্দ্রশ ১২-৩৫ নাং অনুন্দ্রেন্দ্রদ্ ভারতীয় নাগঙ্করকন্দ্রদ্র ঘয ছয়ঙ্কট ঘমৌঙ্কলক 
অঙ্কিকান্দ্ররর উন্দ্রেখ আন্দ্রছ ঘসখান্দ্রন ১৪ নাং অনুন্দ্রেন্দ্রদ্ ‘আইন্দ্রনর দৃ্ঙ্কিন্দ্রত সমতা’ ও ‘আইন কতৃতক সমভান্দ্রব রঙ্কেত হওয়া’র 
অঙ্কিকারসহ সান্দ্রমযর অঙ্কিকার এবাং ১৫ নাং অনুন্দ্রেন্দ্রদ্ জাঙ্কত, িমত, বণত, স্ত্রী-ৈুরুষ, জেস্থান ঙ্কনঙ্কবতন্দ্রশন্দ্রষ ঘভদ্ান্দ্রভদ্ ঘরাি 
করার কথা বলা হন্দ্রয়ন্দ্রছ। 
 
ভারন্দ্রত সম্পঙ্কির উৈর নারীর অঙ্কিকান্দ্ররর ঙ্কববততন – প্রাচীনকাল ঘথন্দ্রক আিুঙ্কনককাল :   
প্রাচীন ভারতীয় সমান্দ্রজ কনযা সন্তানন্দ্রক অঙ্কভশাৈ বন্দ্রল মন্দ্রন করা হত। একমাত্র ঙ্কৈতা-মাতা বযতীত অনয সকন্দ্রল কনযান্দ্রক 
উৎৈাত বন্দ্রল মন্দ্রন করন্দ্রতা। ঘসই সমন্দ্রয় নারীন্দ্রক সম্পঙ্কি ঙ্কহন্দ্রসন্দ্রব গণয করা হন্দ্রতা। তাই নারী ঙ্কনন্দ্রজর ইন্দ্রে অনুযায়ী 
চলন্দ্রত ৈারন্দ্রতা না। এই কারন্দ্রণ স্থাবর সম্পঙ্কির উৈর নারীর অঙ্কিকারন্দ্রকও স্বীকার করা হন্দ্রতা না। অন্দ্রনযর উৈর 
ঙ্কনভতরশীল হন্দ্রয়ই নারী জীবনিারণ করন্দ্রব – সমান্দ্রজ এরূৈ িারণা বিমূল ঙ্কছল। মনুন্দ্রত বলা হন্দ্রয়ন্দ্রছ – নারী বান্দ্রলয ঙ্কৈতা, 
ঘযৌবন্দ্রন স্বামী ও বািতন্দ্রকয ৈুন্দ্রত্রর দ্বারা রঙ্কেত হন্দ্রব, অথতাৎ সবতদ্াই তান্দ্রক ৈুরুন্দ্রষর ৈদ্ানত থাকন্দ্রত হন্দ্রব।৯ অনযঙ্কদ্ন্দ্রক 
পবঙ্কদ্ক সাঙ্কহতয ঙ্কবন্দ্রশষত ঋন্দ্রেদ্ সাংঙ্কহতান্দ্রতও নারীর অথতননঙ্কতক অবস্থা সম্পন্দ্রকত ঙ্ককছু বলা হয়ঙ্কন। তন্দ্রব প্রাচীন ভারন্দ্রত 
‘সম্পঙ্কির উৈর নারীর অঙ্কিকার’ ঙ্কবষন্দ্রয় ঙ্কবঙ্কভন্ন মত লে করা যায়। ঘযমন – 

১. এক সাংঙ্কহতায় অঙ্কত্র বন্দ্রলন্দ্রছন – ঙ্কৈতার, ভ্রাতার বা ৈুরুষানুক্রঙ্কমক সম্পঙ্কিন্দ্রত কুমারীর অঙ্কিকার আন্দ্রছ। 
এই সম্পঙ্কি ঙ্কবঙ্কক্র করার, বাাঁিা ঘদ্ওয়ার বা ঙ্কনন্দ্রজর বন্দ্রল ঘভাগ করার সমূ্পণত অঙ্কিকার তার ঙ্কছল।১০ 
২. মনু বন্দ্রলঙ্কছন্দ্রলন, ব্রাহ্মণ ভাইন্দ্রয়রা তান্দ্রদ্র পৈতৃক সম্পঙ্কির ভাগ ঘথন্দ্রক এক চতুথতাাংশ তান্দ্রদ্র অঙ্কববাঙ্কহতা 
ভঙ্কিন্দ্রক ঘদ্ন্দ্রবন, না ঙ্কদ্ন্দ্রল তান্দ্রদ্র সবতনাশ হন্দ্রব।১১ 
৩. ঘগৌতম বন্দ্রলঙ্কছন্দ্রলন, “অঙ্কববাঙ্কহতা কনযারা যঙ্কদ্ জীবন্দ্রন সুপ্রঙ্কতঙ্কষ্ঠত না হয় তন্দ্রব তাাঁরা মান্দ্রয়র মৃত স্বামীর 
সম্পঙ্কির উিরাঙ্কিকারী হন্দ্রব।”১২ 
৪. ‘ঘবৌিায়ন িমতসূত্র’ এবাং তারও আন্দ্রগ ‘পতঙ্কিরীয় সাংঙ্কহতা’ অনুসান্দ্রর – ‘ঙ্কিন্দ্রয়া ঙ্কনঙ্করন্দবয়া আদ্ায়াদ্ীীঃ’ অথতাৎ 
সািারণভান্দ্রব নারীরা(ঙ্কবন্দ্রশষত ঘবান্দ্রনরা) ৈাঙ্করবাঙ্করক সম্পঙ্কির ভান্দ্রগ অনঙ্কিকারী।১৩ 
৫. আবার ঙ্কবষু্ণ বন্দ্রলন্দ্রছন, অৈুত্রক বযঙ্কক্তর সম্পঙ্কি প্রথন্দ্রম তার স্ত্রী, তারৈর ভাই, তারৈর ভ্রাতুষু্পন্দ্রত্ররা ৈায়।১৪ 

তন্দ্রব লেণীয় ঙ্কবষয় এই ঘয, প্রাচীনকান্দ্রল যাাঁরা পৈতৃক তথা ৈাঙ্করবাঙ্করক সম্পঙ্কির উৈর কনযান্দ্রদ্র অঙ্কিকান্দ্ররর সৈন্দ্রে 
মত প্রকাশ কন্দ্ররঙ্কছন্দ্রলন তাাঁন্দ্রদ্র মন্দ্রিয সাংখযাগঙ্করষ্ঠই মূলত অঙ্কববাঙ্কহতা কনযার অঙ্কিকান্দ্ররর কথা বন্দ্রলঙ্কছন্দ্রলন। ঙ্কববাঙ্কহতা 
বা ঙ্কববাহঙ্কবঙ্কেন্না বা ঙ্কবিবা কনযান্দ্রদ্র পৈতৃক সম্পঙ্কির উৈর অঙ্কিকার সম্পন্দ্রকত তাাঁরা ঘকানও আন্দ্রলাচনা কন্দ্ররনঙ্কন। 
          প্রাচীনকান্দ্রল সম্পঙ্কির উৈর নারীর অঙ্কিকান্দ্ররর ঘয িারা প্রচঙ্কলত ঙ্কছল তা মিযযুন্দ্রগ সামানয ৈঙ্করবততন  টন্দ্রলও 
তা প্রায় অবযাহতই ঙ্কছল। এই যুন্দ্রগ সম্পঙ্কির উৈর নারীর অঙ্কিকান্দ্ররর ঙ্কবষন্দ্রয় মনু ও যাজ্ঞবল্ক সঙ্কবস্তান্দ্রর আন্দ্রলাচনা 
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কন্দ্ররঙ্কছন্দ্রলন। আঙ্কদ্-মিযযুন্দ্রগ সম্পঙ্কির উচৈর নারীন্দ্রদ্র অঙ্কিকার সম্পন্দ্রকত জানার জনয মূলত দু্ঙ্কট গ্রন্দ্রের ভূঙ্কমকা ঙ্কছল 
অৈঙ্করহাযত। যথা – 

১. জীমূতবাহন্দ্রনর ‘দ্ায়ভাগ’ এবাং  
২. ঙ্কবজ্ঞান্দ্রনশ্বন্দ্ররর ‘ঙ্কমতােরা’। 

তন্দ্রব উৈন্দ্ররাক্ত গ্রে দু্ঙ্কট ছাোও অৈরান্দ্রকতর ঘলখা ‘যাজ্ঞবল্কয িমতশাস্ত্র ঙ্কনবন্ধ’ এবাং ঘদ্বন্নভট – এর ঘলখা ‘সৃ্মঙ্কতচঙ্কেকা’ 
গ্রে ঘথন্দ্রকও মিযযুন্দ্রগ সম্পঙ্কির উৈর নারীর অঙ্কিকার সম্পন্দ্রকত জানা যায়। 
       বাাংলান্দ্রদ্ন্দ্রশ সম্পঙ্কির উৈর অঙ্কিকার ঙ্কনঙ্কদ্তি করা হন্দ্রতা ‘দ্ায়ভাগ’ আইন অনুযায়ী, অনযঙ্কদ্ন্দ্রক ‘ঙ্কমতােরা’ আইন 
প্রচঙ্কলত ঙ্কছল মারাজ, ঘবনারস, ঘবাম্বাই, ঙ্কমঙ্কথলাসহ ভারতবন্দ্রষতর ঘবঙ্কশরভাগ অাংন্দ্রশ। ‘দ্ায়ভাগ’ আইন অনুসান্দ্রর, মৃত 
বযঙ্কক্তর োন্দ্রি ঙ্কযঙ্কন ঙ্কৈণ্ড দ্ান্দ্রনর অঙ্কিকারী একমাত্র ঙ্কতঙ্কনই মৃত বযঙ্কক্তর উিরাঙ্কিকারী। এই আইন্দ্রন ঙ্কতন ঘেঙ্কণর 
উিরাঙ্কিকান্দ্ররর কথা বলা হন্দ্রয়ন্দ্রছ। যথা – 

ক. সঙ্কৈণ্ড - সঙ্কৈণ্ড বলন্দ্রত ঘবাঝায়, যান্দ্রক ঙ্কৈণ্ড ঘদ্ওয়া যায় ও ঙ্কযঙ্কন ঙ্কৈণ্ডদ্ান কন্দ্ররন তারা প্রন্দ্রতযন্দ্রক ৈরস্পন্দ্ররর 
সঙ্কৈণ্ড। এরা প্রথম ঘেঙ্কণর অথতাৎ সবন্দ্রচন্দ্রয় ঙ্কনকটবততী উিরাঙ্কিকার। ‘দ্ায়ভাগ’ মন্দ্রত, সঙ্কৈন্দ্রণ্ডর সাংখযা ৫৩ জন, 
তন্দ্রব ২০ জন্দ্রনর উৈর কারও উিরাঙ্কিকারীত্ব কাযতকর হয় না। এন্দ্রদ্র মন্দ্রিয ৫ জন মঙ্কহলা। যথা – স্ত্রী, কনযা, 
মাতা, ঙ্কৈতামহী, প্রঙ্কৈতামহী। এরা সম্পঙ্কিন্দ্রত ঘকবলমাত্র জীবনস্বন্দ্রত্বর মাঙ্কলক। অথতাৎ, যতঙ্কদ্ন ঘবাঁন্দ্রচ থাকন্দ্রবন 
ঘকবলমাত্র ততঙ্কদ্ন ঐ সম্পঙ্কির উৈর তান্দ্রদ্র অঙ্কিকার থাকন্দ্রব। তারা মারা যাওয়ার ৈর ঐ সম্পঙ্কি তারা 
যার কাছ ঘথন্দ্রক ঘৈন্দ্রয়ন্দ্রছন তার অনয উিরাঙ্কিকারীন্দ্রদ্র কান্দ্রছ চন্দ্রল যান্দ্রব। এই ঙ্কহন্দ্রসন্দ্রব ঘমন্দ্রয়রা বাবার সম্পঙ্কি 
ৈায় না। 
খ. সাকুলয - এরা ঙ্কদ্বতীয় ঘেঙ্কণর দূ্রবততী উিরাঙ্কিকারী। এই ঘেঙ্কণন্দ্রত ৈন্দ্রে ঙ্কৈতামন্দ্রহর ঊিতবতন ঙ্কতন ৈুরুন্দ্রষর 
উিরাঙ্কিকারীরা। 
গ. সমান্দ্রনাদ্ক - এরা তৃতীয় ঘেঙ্কণর অন্দ্রনক দূ্রবততী উিরাঙ্কিকারী। এই ঘেঙ্কণন্দ্রত ৈন্দ্রে ঊিতবতন সাত ৈুরুন্দ্রষর 
উিরাঙ্কিকারীরা, যারা মৃন্দ্রতর োন্দ্রি ঙ্কৈণ্ডজল প্রদ্ান করন্দ্রত ৈান্দ্রর। এই ঘেঙ্কণন্দ্রতও মঙ্কহলান্দ্রদ্র স্থান ঘনই। 

ঘযন্দ্রহতু ‘দ্ায়ভাগ’ অনুযায়ী মৃত বযঙ্কক্তন্দ্রক ঙ্কৈণ্ডদ্ান্দ্রন অঙ্কিকারী বযঙ্কক্তরাই উিরাঙ্কিকারী হন্দ্রত ৈারন্দ্রতা, ঘসই ঙ্কহন্দ্রসন্দ্রব কনযারা 
মৃত বযঙ্কক্তর সম্পঙ্কির উিরাঙ্কিকারী হন্দ্রত ৈারন্দ্রতা না। তন্দ্রব ঙ্ককছুন্দ্রেন্দ্রত্র এর বযঙ্কতক্রম লে করা ঘযত। দ্ায়ভান্দ্রগ বলা 
হন্দ্রয়ন্দ্রছ – ৈুত্র, ঘৈৌত্র, প্রন্দ্রৈৌত্র ও ঙ্কবিবা স্ত্রীর অবততমান্দ্রন কনযা তার ঙ্কৈতার সম্পঙ্কির উিরাঙ্কিকারী হন্দ্রত ৈারন্দ্রব। যঙ্কদ্ও 
সব কনযা ঙ্কৈতার সম্পঙ্কির উিরাঙ্কিকারী হন্দ্রত ৈারন্দ্রতা না। এই প্রসন্দ্রে দ্ায়ভান্দ্রগ বলা হন্দ্রয়ন্দ্রছ,  

“কনযা উিরাঙ্কিকাঙ্করণী হইন্দ্রত ৈান্দ্রর, কারণ যঙ্কদ্ও ঘস ঙ্কনন্দ্রজ ঙ্কৈণ্ডদ্ান কঙ্করন্দ্রত ৈান্দ্রর না বন্দ্রট, ঙ্ককন্তু তাহার গন্দ্রভত 
ঘয ৈুত্র জঙ্কেন্দ্রব ঘস তাহার মাতামহন্দ্রক ঙ্কৈণ্ডদ্ান কঙ্করন্দ্রত ৈাঙ্করন্দ্রব। এইজনয ৈুত্রহীনা ঙ্কবিবা কনযা উিরাঙ্কিকাঙ্করণী 
হইন্দ্রত ৈান্দ্রর না।”১৫  

তন্দ্রব ৈুত্রহীনা ঙ্কবিবা কনযা পৈতৃক সম্পঙ্কির উিরাঙ্কিকারী হন্দ্রত না ৈারন্দ্রলও স্বামীর অনুমঙ্কতক্রন্দ্রম তার দ্িকৈুত্র বা 
দ্িককনযা উিরাঙ্কিকারী হন্দ্রত ৈারন্দ্রতা। দ্ায়ভান্দ্রগ আরও বলা হন্দ্রয়ন্দ্রছ –  

“যঙ্কদ্ ঘকান বযঙ্কক্তর মৃতুযকান্দ্রল তাাঁহার এক উোদ্গ্রস্ত ৈুত্র ও এক কনযা থান্দ্রকন, তাহা হইন্দ্রল তাাঁহার সম্পঙ্কি 
ঐ কনযা ৈাইন্দ্রবন।”১৬ 

            তন্দ্রব ঙ্কৈতার সম্পঙ্কিন্দ্রত উিরাঙ্কিকার ঙ্কবষন্দ্রয় ‘দ্ায়ভাগ’ ও ‘ঙ্কমতােরা’ আইন্দ্রনর মন্দ্রিয ৈাথতকয লে করা 
যায়। দ্ায়ভাগ আইন অনুযায়ী জীবনস্বন্দ্রত্বর শন্দ্রতত হন্দ্রলও অঙ্কববাঙ্কহতা কনযার ৈাশাৈাঙ্কশ ঙ্কববাঙ্কহতা কনযারাও ঙ্কৈতার 
সম্পঙ্কির উিরাঙ্কিকারী হন্দ্রত ৈারন্দ্রতা, ঙ্ককন্তু ঙ্কমতােরা আইন অনুযায়ী শুিুমাত্র অঙ্কববাঙ্কহতা কনযারাই ঙ্কৈতার সম্পঙ্কি 
ঘৈত। ঙ্কমতােরায় বলা হন্দ্রয়ন্দ্রছ – ঙ্কৈণ্ডদ্ান্দ্রনর অঙ্কিকার উিরাঙ্কিকার অঙ্কিকান্দ্ররর উৎস নয়। ঙ্কমতােরা আইন অনুযায়ী 
অঙ্কববাঙ্কহতা কনযা ঙ্কৈতার সম্পঙ্কির ভাগ ঘৈত, তন্দ্রব ৈুন্দ্রত্রর নযায় সমান ভাগ ঘৈত না। এই প্রসন্দ্রে ঙ্কমতােরান্দ্রত বলা 
হন্দ্রয়ন্দ্রছ,  
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“ঙ্কৈতার মৃতুযর ৈর ৈুত্রগন্দ্রণর মন্দ্রিয সম্পঙ্কি ঙ্কবভাগ হইবার সমন্দ্রয় অঙ্কববাঙ্কহতা কনযা ৈুন্দ্রত্রর অাংন্দ্রশর এক-
চতুথতাাংশ ৈাইয়া থান্দ্রক। যথা, যঙ্কদ্ এক অঙ্কববাঙ্কহতা কনযা এবাং এক ৈুত্র থান্দ্রক, তাহা হইন্দ্রল কনযার অাংশ 
এইরূৈ হইন্দ্রব- কনযা যঙ্কদ্ ৈুত্র হইত তাহা হইন্দ্রল ঘস ১/২ অাংশ ৈাইত; তাহার ১/৪ অাংশ, অথতাৎ সম্পঙ্কির 
১/৮ অাংশ ঘস ৈাইন্দ্রব; বাঙ্কক ৭/৮ অাংশ ৈুত্র ৈাইন্দ্রব।”১৭ 

            আিুঙ্কনককান্দ্রলও সম্পঙ্কির উৈর নারীর অঙ্কিকার ঙ্কনঙ্কদ্তি করা হন্দ্রতা দ্ায়ভাগ ও ঙ্কমতােরা আইন অনুযায়ী। 
তাই পৈতৃক সম্পঙ্কিন্দ্রতও নারীর যথাযথ অঙ্কিকার প্রঙ্কতঙ্কষ্ঠত হয়ঙ্কন। ফন্দ্রল ঙ্কবঙ্কভন্ন ঘেন্দ্রত্র নারী-ৈুরুন্দ্রষর মন্দ্রিয সমান 
অঙ্কিকার প্রঙ্কতষ্ঠার ঘয দ্াঙ্কব আিুঙ্কনক সমন্দ্রয় ঘজারান্দ্রলা হন্দ্রয় ওন্দ্রি তা পৈতৃক সম্পঙ্কি বণ্টন্দ্রনর ঘেন্দ্রত্র লে করা ঘযত না। 
এই ঙ্কবষন্দ্রয় নারী-ৈুরুন্দ্রষর মন্দ্রিয একটা অসাময ঙ্কবরাজ করন্দ্রতা, যা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃ্ঙ্কি এঙ্কেন্দ্রয় যায়ঙ্কন। এই অসান্দ্রমযর কথা 
ঙ্কতঙ্কন তাাঁর ‘সাময’ প্রবন্দ্রন্ধ উন্দ্রেখ কন্দ্ররন। যঙ্কদ্ও এই অসাময ছাোও নারী-ৈুরুন্দ্রষর মন্দ্রিয অনযানয ঙ্কবষন্দ্রয় অসান্দ্রমযর কথাও 
ঙ্কতঙ্কন ‘সাময’ প্রবন্দ্রন্ধ তুন্দ্রল িন্দ্ররঙ্কছন্দ্রলন। ঙ্কতঙ্কন ঘচন্দ্রয়ঙ্কছন্দ্রলন এই সমস্ত অসাময দূ্রীভূত হন্দ্রয় নারী-ৈুরুন্দ্রষর মন্দ্রিয সাময 
প্রঙ্কতঙ্কষ্ঠত ঘহাক। তন্দ্রব আিুঙ্কনককান্দ্রল নারী-ৈুরুন্দ্রষর সমানাঙ্কিকান্দ্ররর আন্দ্রবদ্ন প্রথম উচ্চাঙ্করত হয় ১৭৯২ ঙ্কিস্টান্দ্রে, 
নারীবাদ্ী ঘলঙ্কখকা ঘমরী ওলস্টযানক্রাফট –এর ঙ্কবখযাত রচনা ‘A Vindication of the Rights of Women’ গ্রন্দ্রে। 
এরৈর ইাংন্দ্ররজ ঙ্কচন্তাঙ্কবদ্ জন সু্টয়াটত ঙ্কমল ১৮৬৯ ঙ্কিস্টান্দ্রে ‘Subjection of Women’ গ্রন্দ্রে এই ঙ্কবষয়ঙ্কটন্দ্রক ৈুনরায় 
তুন্দ্রল িন্দ্ররন। এই গ্রে প্রকাঙ্কশত হওয়ার দ্শ বছর ৈর অথতাৎ, ১৮৭৯ ঙ্কিস্টান্দ্রে ভারতীয় উৈমহান্দ্রদ্ন্দ্রশ প্রথম বঙ্কিমচে 
চন্দ্রটাৈািযায় তাাঁর ‘সাময’ প্রবন্দ্রন্ধর ৈঞ্চম ৈঙ্করন্দ্রেন্দ্রদ্ নারী-ৈুরুন্দ্রষর সমানাঙ্কিকার প্রঙ্কতষ্ঠার ঙ্কবষন্দ্রয় আন্দ্রলাচনা কন্দ্ররন। এই 
প্রবন্দ্রন্ধ ঙ্কতঙ্কন অনযানয ঘেন্দ্রত্র নারীর সমানাঙ্কিকার প্রঙ্কতষ্ঠার দ্াঙ্কবর সন্দ্রে পৈতৃক সম্পঙ্কিন্দ্রতও কনযার সমানাঙ্কিকার প্রঙ্কতষ্ঠার 
ঙ্কবষন্দ্রয় তাাঁর মত বযক্ত কন্দ্ররন। ঙ্কতঙ্কন নারী-ৈুরুন্দ্রষর মন্দ্রিয পবষমযগুঙ্কল আন্দ্রলাচয প্রবন্দ্রন্ধ তুন্দ্রল িন্দ্ররঙ্কছন্দ্রলন। এই প্রবন্দ্রন্ধ ঙ্কতঙ্কন 
তৎকালীন সমন্দ্রয় নারী-ৈুরুন্দ্রষর মন্দ্রিয চার িরন্দ্রনর পবষময তুন্দ্রল িন্দ্ররন, ঘযগুঙ্কল দূ্র করার জনয সমান্দ্রজ অন্দ্রনক আন্দ্রন্দালন 
হন্দ্রয়ন্দ্রছ। ঘযমন –  
                     ক. ঙ্কশোন্দ্রেন্দ্রত্র পবষময 
                     খ. ৈুনরায় ঙ্কববাহ ঘেন্দ্রত্র পবষময 
                     গ. যত্রতত্র যাওয়ার ঘেন্দ্রত্র পবষময 
                      . বহুঙ্কববান্দ্রহ পবষময। 
তন্দ্রব উৈন্দ্ররাক্ত চারঙ্কট পবষময ছাোও এই প্রবন্দ্রন্ধ ঙ্কতঙ্কন নারী-ৈুরুন্দ্রষর মন্দ্রিয আরও ঘয দু্-একঙ্কট পবষন্দ্রমযর উন্দ্রেখ 
কন্দ্ররঙ্কছন্দ্রলন তার মন্দ্রিয অনযতম ঙ্কছল ঙ্কৈতার সম্পঙ্কিন্দ্রত উিরাঙ্কিকার সাংক্রান্ত পবষময। ঙ্কৈতার সম্পঙ্কির উৈর উিরাঙ্কিকার 
সাংক্রান্ত প্রাচীন ঙ্কবঙ্কিগুঙ্কলন্দ্রক ঙ্কতঙ্কন অতযন্ত ভয়ানক এবাং ঘশাচনীয় বন্দ্রল মন্দ্রন কন্দ্ররঙ্কছন্দ্রলন। ৈুত্র ও কনযার একই ঔরস 
ও গন্দ্রভত জে হন্দ্রলও ৈুত্র ঙ্কৈতার সম্পঙ্কির উৈর সমূ্পণত অঙ্কিকারী হন্দ্রব আর কনযা ঙ্ককছুই ৈান্দ্রব না – এটান্দ্রক ঙ্কতঙ্কন 
সমথতন কন্দ্ররনঙ্কন। তাই ‘পৈতৃক সম্পঙ্কিন্দ্রত কনযার অঙ্কিকার’ সম্পঙ্ককতত প্রন্দ্রে ঙ্কহনু্দ শান্দ্রস্ত্র উঙ্কেঙ্কখত ‘ঘযই োিাঙ্কিকারী, 
ঘসই উিরাঙ্কিকারী’ মতন্দ্রক ঙ্কতঙ্কন ঘমন্দ্রন ঙ্কনন্দ্রত ৈান্দ্ররনঙ্কন। ঙ্কতঙ্কন এই মতন্দ্রক অসেত ও অযথাথত বন্দ্রল এর ঘযৌঙ্কক্তকতা 
ঙ্কনবতাচনন্দ্রকই অপ্রন্দ্রয়াজন বন্দ্রল মন্দ্রন কন্দ্ররঙ্কছন্দ্রলন। বলা হন্দ্রয় থান্দ্রক ঘয - স্ত্রী ঘযন্দ্রহতু স্বামীর িনসম্পঙ্কির কত্রতী, তাই তার 
ঙ্কৈতার সম্পঙ্কিন্দ্রত অঙ্কিকাঙ্করণী হওয়া ঙ্কনষ্প্রন্দ্রয়াজন। এন্দ্রেন্দ্রত্র বঙ্কিমচে দু্ঙ্কট প্রে উত্থাৈন কন্দ্ররঙ্কছন্দ্রলন – 
                 ১. “ঙ্কবিবা কনযা ঙ্কবষয়াঙ্কিকাঙ্করণী হয় না ঘকন?”১৮ 

                           ২. “ঘয কনযা দ্ঙ্করন্দ্রর সমঙ্কৈতত হইয়ান্দ্রছ, ঘস উিরাঙ্কিকাঙ্করণী হয় না ঘকন?”১৯ 

যঙ্কদ্ও ঙ্কতঙ্কন এঙ্কবষন্দ্রয় ঘবঙ্কশ গুরুত্ব ঙ্কদ্ন্দ্রত চানঙ্কন। ঙ্কতঙ্কন মূলত অন্দ্রনযর দ্াসী (স্বামী, ঘছন্দ্রল বা ঘয ঘকান ৈুরুন্দ্রষর) হন্দ্রয় স্ত্রীর 
িনবান হন্দ্রয় ওিান্দ্রত আৈঙ্কি জাঙ্কনন্দ্রয়ঙ্কছন্দ্রলন। নারীন্দ্রক সম্পঙ্কির অঙ্কিকার ঘথন্দ্রক দূ্ন্দ্রর রাখার প্রসন্দ্রে যারা নারীর পবষঙ্কয়ক 
ঙ্কশো না থাকার কথা বন্দ্রলন্দ্রছন বঙ্কিমচে তান্দ্রদ্র সমান্দ্রলাচনা কন্দ্ররন আন্দ্রলাচয প্রবন্দ্রন্ধ। নারীর পবষঙ্কয়ক ঙ্কশো না থাকার 
ঙ্কৈছন্দ্রন ঙ্কতঙ্কন মূলত ৈুরুষন্দ্রদ্রই দ্ায়ী কন্দ্ররঙ্কছন্দ্রলন। ‘সাময’ প্রবন্দ্রন্ধর ৈঞ্চম ৈঙ্করন্দ্রেন্দ্রদ্ ঙ্কতঙ্কন ঘসই সমস্ত ৈুরুষন্দ্রদ্র উন্দ্রেন্দ্রশয 
বন্দ্রলঙ্কছন্দ্রলন –  
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“ঘতামরা তাহাঙ্কদ্গন্দ্রক ৈুরমন্দ্রিয আবি রাঙ্কখয়া ঙ্কবষয়কর্ম্ত হইন্দ্রত ঙ্কনঙ্কলতপ্ত রাখ, সুতরাাং তাহাঙ্কদ্ন্দ্রগর পবষঙ্কয়ক ঙ্কশো 
হয় না। আন্দ্রগ পবষঙ্কয়ক বযাৈান্দ্রর ঙ্কলপ্ত হইন্দ্রত দ্াও, ৈন্দ্রর পবষঙ্কয়ক ঙ্কশোর প্রতযাশা কঙ্করও।”২০ 

 

পৈতৃক সম্পঙ্কির উৈর নারীর অঙ্কিকার সাংক্রান্ত ঙ্কবঙ্কভন্ন আইন :   
ঙ্কহনু্দ আইন অনুযায়ী সম্পঙ্কি দু্ই িরন্দ্রনর। যথা – 

১. পৈতৃক সম্পঙ্কি – ৈুত্র এবাং কনযা সমান অঙ্কিকারী। 
২. স্ব-অঙ্কজতত সম্পঙ্কি – ঙ্কৈতা ৈুত্র ও কনযা ঘয কাউন্দ্রক ঙ্কদ্ন্দ্রত ৈান্দ্ররন। ঙ্ককন্তু সম্পঙ্কি বণ্টন্দ্রনর ৈূন্দ্রবত ঙ্কৈতার 
মৃতুয হন্দ্রল ৈুত্র ও কনযা সমান ভাগ ৈান্দ্রব। 

তন্দ্রব সম্পঙ্কির উৈর ঘক কতটা ৈঙ্করমান্দ্রণ উিরাঙ্কিকারী হন্দ্রব তা ঙ্কবন্দ্রবচনা করার ঘেন্দ্রত্র দু্ই িরন্দ্রনর ৈঙ্করঙ্কস্থঙ্কত রন্দ্রয়ন্দ্রছ। 
ঘযমন – 

১. উইল বা ঘটস্টান্দ্রমন্ট এবাং 
২. ইন্দ্রন্টন্দ্রস্টট উিরাঙ্কিকার আইন। 

মৃতুযর ৈূন্দ্রবত ঙ্কৈতা তাাঁর সম্পঙ্কি বণ্টন্দ্রনর উইল কন্দ্রর যাক বা না যাক তাাঁর স্ত্রী, ৈুত্র ও কনযা ঘসই সম্পঙ্কির উৈর সমান 
অঙ্কিকারী। ঙ্ককন্তু কনযার ঙ্কববান্দ্রহর ৈর যঙ্কদ্ ঙ্কৈতা মারা যান এবাং মারা যাওয়ার আন্দ্রগ ঙ্কতঙ্কন দ্ানৈত্র বা ৈাঙ্করবাঙ্করক 
বযবস্থাৈন্দ্রত্রর মািযন্দ্রম ঙ্কনজ ইোনুসান্দ্রর কনযান্দ্রক যতটুকু সম্পঙ্কি ঘদ্ন কনযা ঘসটুকুর-ই অঙ্কিকারী হন; আর যঙ্কদ্ না ঘদ্ন 
তাহন্দ্রল কনযা ঘকানও সম্পঙ্কি ৈান না। তন্দ্রব কনযা ঙ্কনন্দ্রজন্দ্রক বঙ্কঞ্চত মন্দ্রন করন্দ্রল তাাঁর আৈঙ্কি জানান্দ্রনার অঙ্কিকার থান্দ্রক। 
এন্দ্রেন্দ্রত্র কনযান্দ্রক অঙ্কিকার বুন্দ্রঝ ঘনওয়ার জনয যাাঁর বা যাাঁন্দ্রদ্র নান্দ্রম উইল করা হন্দ্রয়ন্দ্রছ ঙ্কৈতার মৃতুযর ৈর তাাঁন্দ্রক বা 
তাাঁন্দ্রদ্র প্রন্দ্রবট ঙ্কনন্দ্রত হয়। এন্দ্রেন্দ্রত্র আইন অনুযায়ী ঙ্কনঙ্কদ্তি জুঙ্করসঙ্কিকশন আদ্ালন্দ্রত ঙ্কগন্দ্রয় সকল ভাই-ঘবান ও সম্ভাবয 
উিরাঙ্কিকাঙ্করন্দ্রদ্র বািযতামূলকভান্দ্রব আইঙ্কন ঘনাঙ্কটস ৈািান্দ্রত হয়। ঙ্কনঙ্কদ্তি সমন্দ্রয় আদ্ালন্দ্রত ঙ্কগন্দ্রয় বঙ্কঞ্চত কনযা উইলঙ্কটর 
ঙ্কবরুন্দ্রি তাাঁর আৈঙ্কি দ্াঙ্কখল করন্দ্রত এবাং ঙ্কনন্দ্রজর যুঙ্কক্ত উৈস্থাৈন করন্দ্রত ৈান্দ্ররন। 
       ভারন্দ্রত পৈতৃক সম্পঙ্কির উৈর কনযার অঙ্কিকার সাংক্রান্ত ঙ্কবষন্দ্রয় ঙ্কবঙ্কভন্ন আইন লে করা যায়।  
ঘযমন – 
ভারতীয় উিরাঙ্কিকার আইন, ১৯২৫ :   

• এই আইন্দ্রনর দ্বারা মূলত বাাংলান্দ্রদ্ন্দ্রশ বসবাসকারী ঙ্কিিান ও ৈাঙ্কসতন্দ্রদ্র উিরাঙ্কিকার সাংঙ্কিি ঙ্কবঙ্কিঙ্কনন্দ্রষি ঙ্কনয়ঙ্কিত 
হওয়ার কথা বলা হয়। 

• এই আইন্দ্রনর ২৭ নাং িারায় উন্দ্রেখ করা হন্দ্রয়ন্দ্রছ ঘয, মৃত বযঙ্কক্তর সম্পঙ্কির উিরাঙ্কিকান্দ্ররর ঘেন্দ্রত্র তাাঁর সন্দ্রে 
সম্পঙ্ককতত বযঙ্কক্তন্দ্রদ্র মন্দ্রিয ঘকানও ৈাথতকয রাখা যান্দ্রব না। 

• মূলত এই আইন্দ্রনর ৩১-৪৯ নাং িারায় মৃত ঙ্কিিান বযঙ্কক্তর সম্পঙ্কি বণ্টন্দ্রনর ঘেন্দ্রত্র ৈুত্র ও কনযার মন্দ্রিয ঘকানও 
পবষময না রাখার কথা বলা হন্দ্রয়ন্দ্রছ। 

• ৫০-৬০ নাং িারায় মৃত ৈাঙ্কসত ৈুরুন্দ্রষর ঙ্কবিবা স্ত্রী, ঘছন্দ্রল ও ঘমন্দ্রয় সমান অাংশ ৈান্দ্রব বন্দ্রল উন্দ্রেখ করা হন্দ্রয়ন্দ্রছ। 

ঙ্কহনু্দ নারীর সম্পঙ্কির অঙ্কিকার আইন, ১৯৩৭ :  

• এই আইন্দ্রন মৃত বযঙ্কক্তর সম্পঙ্কির ছয় জন উিরাঙ্কিকান্দ্ররর কথা বলা হন্দ্রয়ন্দ্রছ। যথা – ৈুত্র, ঘৈৌত্র, প্রন্দ্রৈৌত্র, 
মৃন্দ্রতর ঙ্কবিবা স্ত্রী, মৃন্দ্রতর মৃতুযর ৈূন্দ্রবত মৃত ৈুন্দ্রত্রর ঙ্কবিবা স্ত্রী এবাং মৃন্দ্রতর ৈূন্দ্রবত মৃত ৈুন্দ্রত্রর ৈূন্দ্রবত মৃত ৈুন্দ্রত্রর 
ঙ্কবিবা স্ত্রী। 

• এই আইন্দ্রন সম্পঙ্কির উৈর ঙ্কবিবা নারীর অঙ্কিকান্দ্ররর কথা বলা হন্দ্রলও পৈতৃক সম্পঙ্কির উৈর কনযার 
অঙ্কিকারন্দ্রক স্বীকৃঙ্কত ঘদ্ওয়া হয়ঙ্কন। 
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এন্দ্রেন্দ্রত্র একঙ্কট ঙ্কবষয় ঊন্দ্রেখ করা ঘযন্দ্রত ৈান্দ্রর ঘয, ১৯৪০ ঙ্কিিান্দ্রের ২২ নন্দ্রভম্বর অঙ্কখল চে দ্ি আইনসভার সামন্দ্রন 
একঙ্কট ঙ্কবল উত্থাৈন কন্দ্ররন, যান্দ্রত পৈতৃক সম্পঙ্কিন্দ্রত কনযান্দ্রদ্র অঙ্কিকার সাংজ্ঞাঙ্কয়ত করা যায়। ঙ্ককন্তু উিরাঙ্কিকান্দ্ররর 
মন্দ্রতা একঙ্কট গুরুত্বৈূণত ঙ্কবষন্দ্রয় টুকন্দ্ররা টুকন্দ্ররা আইন প্রণয়ন করন্দ্রল ঙ্কবভ্রাঙ্কন্তর সৃঙ্কি হন্দ্রত ৈান্দ্রর – এই অজুহান্দ্রত ঙ্কবলঙ্কট 
গ্রহণ করা হয়ঙ্কন।২১ এছাোও ১৯৫০ সান্দ্রলর ঙ্কবতঙ্ককতত ঙ্কহনু্দ ঘকাি ঙ্কবন্দ্রল পৈতৃক সম্পঙ্কিন্দ্রত নারীন্দ্রক অঙ্কিকার ঘদ্ওয়ার 
প্রস্তাব ঘদ্ওয়া হন্দ্রলও তার ঙ্কবন্দ্ররাঙ্কিতা করা হন্দ্রয়ঙ্কছল। 
 
ইসলান্দ্রম নারীর সম্পঙ্কির অঙ্কিকার : 
ভারন্দ্রত মুসঙ্কলমন্দ্রদ্র জনয প্রচঙ্কলত শঙ্করয়ত আইন্দ্রনও সম্পঙ্কির উৈর নারীর অঙ্কিকারন্দ্রক সুঙ্কনঙ্কশ্চত করা হন্দ্রয়ন্দ্রছ। ঘকারান্দ্রন 
বলা হন্দ্রয়ন্দ্রছ, ৈুরুন্দ্রষর নযায় নারীন্দ্রদ্রও নযায়সেত অঙ্কিকার আন্দ্রছ। এখান্দ্রন পৈতৃক সম্পঙ্কিন্দ্রত ৈুন্দ্রত্রর নযায় কনযার 
অঙ্কিকারন্দ্রকও স্বীকৃঙ্কত ঘদ্ওয়া হন্দ্রয়ন্দ্রছ। যঙ্কদ্ও কনযান্দ্রক সমান অঙ্কিকার ঘদ্ওয়া হয়ঙ্কন। ইসলান্দ্রম ঙ্কৈতার সম্পঙ্কিন্দ্রত কনযার 
অাংশ রন্দ্রয়ন্দ্রছ ৈুন্দ্রত্রর অাংন্দ্রশর অন্দ্রিতক। 
 
ঙ্কহনু্দ উিরাঙ্কিকার আইন, ১৯৫৬ :  
রাও কঙ্কমঙ্কটর সুৈাঙ্করন্দ্রশর ঙ্কভঙ্কিন্দ্রত ১৯৫৬ ঙ্কিিান্দ্রে সমগ্র ভারন্দ্রতর জনয ৈাস হয় অঙ্কভন্ন উিরাঙ্কিকার আইন ‘The 

Hindu Succession Act’। সম্পঙ্কির উিরাঙ্কিকান্দ্ররর ঘেন্দ্রত্র ঙ্কহনু্দ, ঘবৌি, ঙ্কশখ ও পজন সম্প্রদ্ান্দ্রয়র মানুন্দ্রষর উৈর এই 
আইন কাযতকরী হন্দ্রব বন্দ্রল উন্দ্রেখ করা হয়। এই আইন্দ্রনর উন্দ্রেখন্দ্রযাগয কন্দ্রয়কঙ্কট ঙ্কদ্ক হল – 

• এই আইন প্রন্দ্রযাজয হন্দ্রব ঙ্কহনু্দ, ঘবৌি, ঙ্কশখ ও পজন সম্প্রদ্ান্দ্রয়র মানুন্দ্রষর উৈর। 
• ঙ্কহনু্দ আইন অনুযায়ী ঙ্কহনু্দ অঙ্কবভক্ত ৈঙ্করবান্দ্ররর সদ্সযরাই ঘকবলমাত্র জেগতভান্দ্রব পৈতৃক সম্পঙ্কিন্দ্রত আইঙ্কন 

অঙ্কিকার ঘৈত। ঙ্ককন্তু ১৯৫৬ সান্দ্রলর আইন অনুসান্দ্রর ঙ্কববাঙ্কহতা কনযারা আর ঙ্কহনু্দ অঙ্কবভক্ত ৈঙ্করবান্দ্ররর সদ্সয 
থাকন্দ্রতন না। তাই ঙ্কৈতার সম্পঙ্কিন্দ্রত তার ঘকানও অঙ্কিকারও থাকন্দ্রতা না। 

• এই আইন্দ্রনর দ্বারা ভারন্দ্রতর সবতত্র উিরাঙ্কিকার সূন্দ্রত্র প্রাপ্ত সম্পঙ্কিন্দ্রত নারীর মাঙ্কলকানা স্বীকৃত হন্দ্রলও পৈতৃক 
সম্পঙ্কির উৈর ৈুত্র-কনযার সমানাঙ্কিকার স্বীকৃত হয়ঙ্কন। অথতাৎ, পৈতৃক সম্পঙ্কি বণ্টন্দ্রনর ঘেন্দ্রত্র ঙ্কলে পবষন্দ্রমযর 
অবসান করা হয়ঙ্কন। 

• এই আইন্দ্রনর ২৩ নাং অনুন্দ্রেন্দ্রদ্ বলা হন্দ্রয়ন্দ্রছ – অঙ্কববাঙ্কহতা, স্বামীর দ্বারা ৈঙ্করতযক্ত, স্বামীর ঘথন্দ্রক ৈৃথক, ঙ্কবিবা 
কনযার ঙ্কৈতার বসত বাঙ্কেন্দ্রত অঙ্কিকার থাকন্দ্রব। 

ঙ্কহনু্দ উিরাঙ্কিকার আইন (সাংন্দ্রশাঙ্কিত), ২০০৫ : 
১৯৫৬ সান্দ্রলর ঙ্কহনু্দ উিরাঙ্কিকার আইনঙ্কটন্দ্রক ২০০৫ সান্দ্রল সাংন্দ্রশািন করা হয়। সাংন্দ্রশাঙ্কিত এই আইন্দ্রনর উন্দ্রেখন্দ্রযাগয 
ঙ্কদ্কগুঙ্কল ঙ্কছল - 

• এই আইন্দ্রন পৈতৃক সম্পঙ্কির উৈর ঙ্কলে পবষময দূ্র করার কথা বলা হয়। আইন্দ্রনর ৬ নাং িারায় বলা হয়, 
ৈুন্দ্রত্রর নযায় কনযারও পৈতৃক সম্পঙ্কিন্দ্রত সমানাঙ্কিকার আন্দ্রছ। এই অঙ্কিকার ঘথন্দ্রক তান্দ্রদ্র বঙ্কঞ্চত করা যান্দ্রব 
না। 

• ২০০৫ সান্দ্রলর ৯ই ঘসন্দ্রেম্বন্দ্ররর আন্দ্রগ ঘকানও ঙ্কৈতা মারা ঘগন্দ্রল তার কনযা এই সাংন্দ্রশািনীর ঘকানও সুঙ্কবিা 
ৈান্দ্রব না। 

• ২০০৫ সান্দ্রলর ৯ই ঘসন্দ্রেম্বন্দ্ররর আন্দ্রগ জেগ্রহণ করা কনযারাও ঙ্কৈতার সম্পঙ্কির অঙ্কিকার ৈান্দ্রব না। 
• ঙ্কৈতার সম্পঙ্কি ২০০৪ সান্দ্রলর ২০ ঙ্কিন্দ্রসম্বন্দ্ররর আন্দ্রগ ভাগ হন্দ্রয় ঘগন্দ্রল কনযার উিরাঙ্কিকার কাযতকর হন্দ্রব না। 
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ঙ্কবঙ্কভন্ন মামলা :  
ঙ্কদ্ঙ্কে ঙ্কনবাসী ঘদ্ব দ্ি শমতার একমাত্র কনযা ঙ্কবনীতা শমতা ঙ্কৈতার মৃতুযর ৈর পৈতৃক বাঙ্কের ভাগ ঘচন্দ্রয় দ্াদ্ান্দ্রদ্র আইঙ্কন 
ঘনাঙ্কটস ৈািান। ঙ্ককন্তু দু্ই দ্াদ্া ও মা ভাগ ঙ্কদ্ন্দ্রত অস্বীকার করায় ঙ্কবনীতা শমতা আদ্ালন্দ্রতর দ্বারস্থ হন। ২০০২ ঙ্কিিান্দ্রে 
ঙ্কদ্ঙ্কে উচ্চ আদ্ালন্দ্রত শুরু হয় মামলা(ঙ্কস এস – ২৬৭/২০০২, ঙ্কবনীতা শমতা বনাম রান্দ্রকশ শমতা এবাং অনযানয)। মামলা 
চলাকালীন ২০০৫ ঙ্কিিান্দ্রে সাংন্দ্রশাঙ্কিত ঙ্কহনু্দ উিরাঙ্কিকার আইন ৈাস হয়। ঙ্ককন্তু ২০০২ সান্দ্রল শুরু হওয়া মামলায় 
২০০৫ সান্দ্রলর সাংন্দ্রশাঙ্কিত আইন প্রন্দ্রযাজয হন্দ্রব ঙ্ককনা তা ঙ্কনন্দ্রয়ই প্রে ওন্দ্রি। তবুও প্রায় এক দ্শক মামলা চলার ৈর 
২০১৩ সান্দ্রলর ২৯ অন্দ্রটাবর মাননীয় ঙ্কবচারৈঙ্কত এম. এল. ঘমন্দ্রহতা রায় ঘদ্ন ঘয, ঙ্কৈতার সম্পঙ্কিন্দ্রত কনযারও ৈূণত 
অঙ্কিকার আন্দ্রছ। এই রান্দ্রয়র ঙ্কবরুন্দ্রি আঙ্কৈল করা হন্দ্রলও সমূ্পণত নঙ্কথ ঘৈশ না করার জনয আঙ্কৈল ঘকাটত মামলাঙ্কটন্দ্রক 
ঙ্কনম্ন আদ্ালন্দ্রত ৈাঙ্কিন্দ্রয় ঘদ্ন। কনযা এজমাঙ্কল সম্পঙ্কির অাংশীদ্ার নয় – এই কারণ ঘদ্ঙ্কখন্দ্রয় ঙ্কদ্ঙ্কে উচ্চ আদ্ালত মামলাঙ্কট 
খাঙ্করজ কন্দ্রর ঘদ্ন। তন্দ্রব ৈুনরায় আঙ্কৈল করা হয়। ঙ্কদ্ঙ্কে উচ্চ আদ্ালত ২০১৮ সান্দ্রলর ১৫ই ঘম ৈুনরায় মামলাঙ্কট খাঙ্করজ 
কন্দ্রর জানায়, ১৯৫৬ সান্দ্রলর ঙ্কহনু্দ উিরাঙ্কিকার আইন্দ্রনর ২৩ নাং িারা অনুযায়ী কনযা ওই বাঙ্কের উৈর ভাগ চাইবার 
অঙ্কিকারী নয়। এছাো তার বাবা ১৯৯৯ সান্দ্রল মারা যাওয়ায় ২০০৫ সান্দ্রলর ঙ্কহনু্দ উিরাঙ্কিকার সাংন্দ্রশািনী আইন এন্দ্রেন্দ্রত্র 
প্রন্দ্রযাজয নয়। এরৈর মামলাঙ্কটন্দ্রক ঘদ্ন্দ্রশর সন্দ্রবতাচ্চ নযায়ালয় সুঙ্কপ্রম ঘকান্দ্রটত ঙ্কনন্দ্রয় যাওয়া হয়। ২০১৮ সান্দ্রলর ৫ই ঙ্কিন্দ্রসম্বর 
ঙ্কবচারৈঙ্কত এ. ঘক. ঙ্কসঙ্কক্র, ঙ্কবচারৈঙ্কত এ. ভূষণ এবাং ঙ্কবচারৈঙ্কত এস. আেুল নাঙ্কজর-ঘক ঙ্কনন্দ্রয় গঙ্কিত ঘবঞ্চ জানায়, 
ঙ্কবষয়ঙ্কট ঙ্কনন্দ্রয় সন্দ্রবতাচ্চ আদ্ালত-ই একমত হন্দ্রত ৈান্দ্ররঙ্কন। কারণ এর আন্দ্রগ এই ঙ্কবষন্দ্রয় প্রকাশ বনাম ফুলবতী (2016/2 
SCC 36) এবাং দ্ানার্ম্া @ সুমন সুৈুতর বনাম অমর (2018/3 scc 343) দু্ঙ্কট ৈৃথক মামলায় দু্ঙ্কট ৈৃথক রায় ঘদ্ওয়া 
হন্দ্রয়ন্দ্রছ। তাই এই ঙ্কবষন্দ্রয়র ৈাকাৈাঙ্কক সমািান্দ্রনর জনয সুঙ্কপ্রম ঘকান্দ্রটতর ঙ্কবচারৈঙ্কত অরুণ ঙ্কমে, ঙ্কবচারৈঙ্কত এস. আেুল 
নাঙ্কজর এবাং ঙ্কবচারৈঙ্কত এম. আর. শাহ-ঘক গঙ্কিত হয় নতুন ঘবঞ্চ। ২০২০ সান্দ্রল সুদ্ী ত ১২১ ৈাতার রান্দ্রয় এই ঘবঞ্চ 
জানায়,  

“অঙ্কবভক্ত ঘযৌথ ৈঙ্করবান্দ্ররর সম্পঙ্কিন্দ্রত ঘমন্দ্রয়ন্দ্রদ্র সারাজীবন সমান অঙ্কিকার রন্দ্রয়ন্দ্রছ।”২২  
রান্দ্রয়র আন্দ্রগ ঙ্কবচারৈঙ্কতরা জানান,  

“কনযাসন্তান ঙ্কচরকালই ঙ্কপ্রয় কনযাসন্তান হন্দ্রয়ই থান্দ্রকন। মঙ্কহলার জে যন্দ্রবই হন্দ্রয় থাক ২০০৫ সান্দ্রলর 
সাংন্দ্রশাঙ্কিত এই আইন অনুযায়ী সমস্ত মঙ্কহলার বাবার সম্পঙ্কিন্দ্রত ঙ্কহনু্দ আইন অনুযায়ী অঙ্কিকার সমান।”২৩  

ঙ্কবচারৈঙ্কত অরুণ ঙ্কমে রায় ঙ্কদ্ন্দ্রয় জানান,  
“একটা ঘমন্দ্রয়ই সারাজীবন বাবা-মান্দ্রয়র আদ্ন্দ্ররর ঘমন্দ্রয় হন্দ্রয় থান্দ্রকন। ঙ্ককন্তু সম্পঙ্কির মাঙ্কলক ঘবাঁন্দ্রচ থাকুক আর 
না থাকুক, ঘসই সম্পঙ্কির উৈর ঘমন্দ্রয়র সারাজীবন অঙ্কিকার থাকন্দ্রবই।”২৪  

এছাো আদ্ালত আরও জানায়,  
“ঘযন্দ্রহতু শীষত আদ্ালত এই সাংক্রান্ত ঙ্কবভ্রাঙ্কন্ত কাঙ্কটন্দ্রয় ঙ্কদ্ল আজন্দ্রকর রান্দ্রয়র মািযন্দ্রম, তাই সারা ঘদ্ন্দ্রশ কনযা 
সন্তান্দ্রনর আইঙ্কন উিরাঙ্কিকার সাংক্রান্ত ঘয সমস্ত মামলা রন্দ্রয়ন্দ্রছ, ঘসগুঙ্কলর ঘযন দ্রুত ঙ্কনষ্পঙ্কি করা হয়।”২৫ 

          প্রসেত উন্দ্রেখ করা ঘযন্দ্রত ৈান্দ্রর ঘয, ২০০৫ সান্দ্রলর সাংন্দ্রশাঙ্কিত ঙ্কহনু্দ উিরাঙ্কিকার আইন্দ্রন ঙ্কলে পবষময দূ্র 
কন্দ্রর পৈতৃক সম্পঙ্কিন্দ্রত ৈুত্র ও কনযার সমান অঙ্কিকান্দ্ররর কথা বলা হন্দ্রলও ‘ঘরন্দ্ররান্দ্রস্পকঙ্কটভ এন্দ্রফট’ ঙ্কনন্দ্রয় একটা 
ঘিাাঁয়াশা ঙ্কছল অথতাৎ, ২০০৫ সান্দ্রলর আইন কাযতকর হওয়ার আন্দ্রগর মঙ্কহলারা এই আইন্দ্রনর সুঙ্কবিা ৈান্দ্রবন ঙ্ককনা। এই 
‘ঘরন্দ্ররান্দ্রস্পকঙ্কটভ এন্দ্রফট’ ঙ্কনন্দ্রয় ঙ্কবঙ্কভন্ন মামলা হয় এবাং এই ঙ্কবষন্দ্রয় ঙ্কবঙ্কভন্ন রায় দ্ানও করা হয়। ঘযমন – 

• ২০১৬ সান্দ্রল প্রকাশ বনাম ফুলবতী মামলার রান্দ্রয় বলা হন্দ্রয়ঙ্কছল ঘয, সাংন্দ্রশািনীর ‘ঘরন্দ্ররান্দ্রস্পঙ্কটভ এন্দ্রফট’ ঘনই। 
অথতাৎ, সাংন্দ্রশািনীর ঙ্কনয়ম সাংন্দ্রশািনী ঘ াষণার আন্দ্রগর সমন্দ্রয় কাযতকর হওয়া ঙ্কনন্দ্রয় ঘিাাঁয়াশা ঙ্কছল। 

• ২০১৮ সান্দ্রল দ্ানার্ম্া @ সুমন সুৈুতর বনাম অমর মামলার রান্দ্রয় ‘ঘরন্দ্ররান্দ্রস্পঙ্কটভ এন্দ্রফট’-ঘক স্বীকৃঙ্কত ঘদ্ওয়া 
হন্দ্রয়ঙ্কছল। এই রান্দ্রয় বলা হয়, ২০০৫ সান্দ্রলর আন্দ্রগ কারও ঙ্কৈতা মারা ঙ্কগন্দ্রয় থাকন্দ্রলও তার সম্পঙ্কির উৈর 
ৈুত্র ও কনযা উভন্দ্রয়র-ই সমান অঙ্কিকার আন্দ্রছ। 
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• ২০১৪ সান্দ্রল এক মামলার রান্দ্রয় ঘবান্দ্রম্ব হাইন্দ্রকাটত জানায়, ২০০৫ সান্দ্রল আইন সাংন্দ্রশািন্দ্রনর ৈর জেগ্রহণ করা 
মঙ্কহলারাই শুিুমাত্র ঙ্কৈতার সম্পঙ্কিন্দ্রত সমান অঙ্কিকারী। 

• ঙ্কদ্ঙ্কে, কণতাটক, ওঙ্কেশা হাইন্দ্রকাটত জানায় - ২০০৫ সাল ৈযতন্ত ঘয সমস্ত মঙ্কহলা ঘবাঁন্দ্রচ ঙ্কছন্দ্রলন, শুিুমাত্র তাাঁন্দ্রদ্র 
ঘেন্দ্রত্রই এই সাংন্দ্রশাঙ্কিত আইন প্রন্দ্রযাজয। 

• ২০১৫ সান্দ্রল সুঙ্কপ্রম ঘকান্দ্রটতর ঙ্কবচারৈঙ্কত অঙ্কনল দ্ান্দ্রভ এবাং ঙ্কবচারৈঙ্কত আদ্শত ঘগান্দ্রয়ন্দ্রলর ঙ্কিঙ্কভশন ঘবঞ্চ জানায়, 
২০০৫ সান্দ্রলর ঙ্কহনু্দ উিরাঙ্কিকার আইন সাংন্দ্রশািন্দ্রনর আন্দ্রগ যঙ্কদ্ ঘকানও ঙ্কৈতা মারা যান, তাহন্দ্রল তাাঁর কনযারা 
ঙ্কৈতার সম্পঙ্কির ভাগ ৈান্দ্রবন না। 

অবন্দ্রশন্দ্রষ ২০২০ সান্দ্রল সুঙ্কপ্রম ঘকান্দ্রটতর যুগান্তকারী রান্দ্রয় উৈন্দ্ররাক্ত ঙ্কবভ্রাঙ্কন্তগুঙ্কলর ঙ্কনরসন হয়। পৈতৃক সম্পঙ্কিন্দ্রত ৈুন্দ্রত্রর 
নযায় সমান অঙ্কিকান্দ্ররর আইঙ্কন স্বীকৃঙ্কত লাভ কন্দ্রর কনযারাও। অবসান  ন্দ্রট দ্ী তঙ্কদ্ন্দ্রনর অন্দ্রৈোর, অবন্দ্রহলার। আইঙ্কন 
স্বীকৃঙ্কত ৈায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা। 
 
সমাঙ্কপ্তসূচক মন্তবয :  
ভারতীয় সমাজ বযবস্থায় ঙ্কববাহ ৈূবতবততী সমন্দ্রয় কনযান্দ্রক প্রঙ্কতৈালন্দ্রনর দ্াঙ্কয়ত্ব অবশযই ঙ্কৈতার, ঘয দ্াঙ্কয়ত্ব ঙ্কববান্দ্রহর ৈন্দ্ররও 
ৈুন্দ্ররাৈুঙ্কর ঘশষ হন্দ্রয় যায় না। যঙ্কদ্ও ঙ্কববাহ ৈরবততী জীবন্দ্রন একটা ঘমন্দ্রয় তার স্বামীর দ্াঙ্কয়ন্দ্রত্বই জীবন-যাৈন কন্দ্রর। ঙ্কৈতা 
ও স্বামীর মন্দ্রিয একটা ঘমন্দ্রয়র দ্াঙ্কয়ত্ব গ্রহন্দ্রণর টানান্দ্রৈান্দ্রেন্দ্রনর জনযই হয়ন্দ্রতা সমান্দ্রজ ৈণপ্রথার মন্দ্রতা একটা ভয়াবহ 
সামাঙ্কজক প্রথার অঙ্কস্তত্ব লে করা যায়। ৈণপ্রথার আঙ্কথতক কারণ সম্পন্দ্রকত মন্দ্রন করা হন্দ্রতা ঘয, ঘযন্দ্রহতু ঙ্কববান্দ্রহর ৈর 
ঙ্কৈতার সম্পঙ্কিন্দ্রত কনযার ঘকান্দ্রনা অঙ্কিকার থাকন্দ্রতা না, তাই ঙ্কববান্দ্রহর সময় তান্দ্রক ঙ্ককছু সাংস্থান কন্দ্রর ঘদ্ওয়া। এছাোও 
মন্দ্রন করা হন্দ্রতা, ঙ্কববান্দ্রহর ৈর কনযার সারাজীবন্দ্রনর দ্াঙ্কয়ত্ব ঘয ৈঙ্করবার গ্রহণ করন্দ্রত যান্দ্রে তান্দ্রদ্র ঙ্ককছুটা আঙ্কথতক 
েঙ্কতৈূরণ ঘদ্ওয়াও ঙ্কৈতার দ্াঙ্কয়ত্ব। ঘরামান আইন্দ্রনও ৈণপ্রথান্দ্রক সমথতন করা হন্দ্রয়ন্দ্রছ। ঘসখান্দ্রন বলা হন্দ্রয়ন্দ্রছ, “ঘমন্দ্রয় 
প্রঙ্কতৈালন্দ্রনর দ্াঙ্কয়ত্ব ঘথন্দ্রক বাবা কখন্দ্রনা অবযাহঙ্কত ৈায় না। ঘমন্দ্রয়ন্দ্রক ঙ্কবন্দ্রয় ঘদ্বার ৈরও ঘস দ্াঙ্কয়ত্ব বাবারই থান্দ্রক। 
ঙ্ককন্তু পদ্নঙ্কন্দন এই দ্াঙ্কয়ত্ব ৈালন করা সম্ভব হয় না বন্দ্রল ঙ্কবন্দ্রয়র সময় ঘমন্দ্রয়র জনয এককালীন আঙ্কথতক সাংস্থান কন্দ্রর 
ঙ্কদ্ন্দ্রত হয় – যান্দ্রক বলা হয় ‘dos’।”২৬ যঙ্কদ্ও সমন্দ্রয়র সন্দ্রে ভারন্দ্রত ৈণপ্রথা আইন্দ্রনর দ্বারা ঙ্কনঙ্কষি হন্দ্রয়ন্দ্রছ। ১৯৬১ সান্দ্রল 
ৈণপ্রথা ঙ্কনবারণ আইন ৈাস হন্দ্রয়ন্দ্রছ। তবুও ঘদ্খা যায় ঘয, ভারতীয় সমাজ ঘথন্দ্রক এখনও ৈণপ্রথা ৈুন্দ্ররাৈুঙ্কর ঘলাৈ 
ৈায়ঙ্কন। ৈণ ঘনওয়ার িরন বদ্ন্দ্রলন্দ্রছ মাত্র। আন্দ্রগ ঙ্কববান্দ্রহর সময় ৈান্দ্রত্রর বাঙ্কে ঘথন্দ্রক সরাসঙ্কর ৈণ চাওয়া হন্দ্রতা; বততমান্দ্রন 
ঘবঙ্কশরভাগ ঘেন্দ্রত্র বলা হয়, কনযার ঙ্কববান্দ্রহর সময় ঙ্কৈতা ঘস্বোয় কনযান্দ্রক যা ঘদ্ন্দ্রবন তা কনযার-ই থাকন্দ্রব। অথতাৎ, 
বততমান সমন্দ্রয় কনযান্দ্রক ঢাল ঙ্কহন্দ্রসন্দ্রব বযবহার কন্দ্ররই ৈণ ঘনওয়া হয়। এই ৈণপ্রথার ভয়াবহতা দূ্র করার উন্দ্রেন্দ্রশযই 
হয়ন্দ্রতা ঙ্কৈতার সম্পঙ্কিন্দ্রত কনযার সমানাঙ্কিকান্দ্ররর দ্াঙ্কব ক্রমশ ঘজারান্দ্রলা হন্দ্রয়ঙ্কছল। সমন্দ্রয়র সন্দ্রে এই সাংক্রান্ত আইনও 
ৈাশ হয়। স্বীকৃঙ্কত ৈায় ঙ্কৈতার সম্পঙ্কিন্দ্রত ৈুন্দ্রত্রর মন্দ্রতাই কনযারও সমানাঙ্কিকার। ঙ্কৈতার সম্পঙ্কি বণ্টন্দ্রনর ঘেন্দ্রত্র অবসান 
 ন্দ্রট ঙ্কলে পবষন্দ্রমযর। তন্দ্রব ঙ্কৈতার সম্পঙ্কিন্দ্রত কনযার সমানাঙ্কিকার আইঙ্কন স্বীকৃঙ্কত ঘৈন্দ্রলও বততমান সমন্দ্রয়ও অন্দ্রনক 
কনযা-ই ঙ্কনন্দ্রজন্দ্রদ্র অঙ্কিকার ঘছন্দ্রে ঘদ্য়। তারা আইঙ্কন লোইন্দ্রয়ও ঘযন্দ্রত চায় না। তারা মন্দ্রন কন্দ্রর, ঙ্কৈতার সম্পঙ্কিন্দ্রত 
তান্দ্রদ্র সমানাঙ্কিকান্দ্ররর দ্াঙ্কব জানান্দ্রল তান্দ্রদ্র প্রঙ্কত ভাই-দ্াদ্ান্দ্রদ্র ঘেহ-ভান্দ্রলাবাসা নি হন্দ্রয় ঘযন্দ্রত ৈান্দ্রর, অবনঙ্কত  টন্দ্রত 
ৈান্দ্রর সম্পন্দ্রকতর। কারণ ভাইন্দ্রয়রা তান্দ্রদ্র ঙ্কববাহ ঘদ্ওয়া, ঙ্কবঙ্কভন্ন অনুষ্ঠান্দ্রন ঘযমন – উৎসব, সন্তান্দ্রনর জে ইতযাঙ্কদ্ন্দ্রত 
উৈহার ঙ্কদ্ন্দ্রত পনঙ্কতকভান্দ্রবই আবি থান্দ্রক। তবুও ৈঙ্করন্দ্রশন্দ্রষ বলা ঘযন্দ্রত ৈান্দ্রর ঘয, আন্দ্রগ ঙ্কৈতার সম্পঙ্কিন্দ্রত ৈুত্র ও 
কনযার সমানাঙ্কিকান্দ্ররর আইঙ্কন স্বীকৃঙ্কত না থাকায় অন্দ্রনক ঘমন্দ্রয়ন্দ্রকই হয়ন্দ্রতা তার ভাইন্দ্রদ্র কান্দ্রছ অবন্দ্রহলা, লাঞ্ছনার 
ঙ্কশকার হন্দ্রত হন্দ্রতা। ঙ্ককন্তু এই ঙ্কবষয়টা আইঙ্কন স্বীকৃঙ্কত লাভ করায় ঘসগুঙ্কলর অবসান  টন্দ্রব বন্দ্রলই আশা করা যায়। 
অন্তত এই ঙ্কবষন্দ্রয় একটা ঘমন্দ্রয়র কান্দ্রছ আইঙ্কন লোইন্দ্রয়র ৈথটা সুগম হন্দ্রব, ঘসটা বলা ঘযন্দ্রতই ৈান্দ্রর। 
 
 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-8 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 84-95 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 94 of 95 

 

তথযসূত্র :  

১.   নারী, সামযবাদ্ী, নজরুল-রচনাবলী, জেশতবষত সাংস্করণ, ঙ্কদ্বতীয় খণ্ড, বাাংলা একান্দ্রিমী, ঢাকা, ফাল্গুন  
     ১৪১৩, ৈৃ.৮৯ 
২.   সাময, বঙ্কিম রচনাবলী, ঙ্কদ্বতীয় খণ্ড, সাঙ্কহতয সাংসদ্, কঙ্কলকাতা, ১৩৬১, ৈৃ.৩৯৯ 
৩.   তন্দ্রদ্ব, ৈৃ.৩৯৯ 
৪.   ঘদ্, নােুন্দ্রগাৈাল, বঙ্কিমচে চন্দ্রটাৈািযান্দ্রয়র সাময, বেীয় সাঙ্কহতয সাংসদ্, কলকাতা, ২০১৪, ৈৃ.১৬ 
৫.   প্রাচীনা ও নবীনা, বঙ্কিম রচনাবলী, ঙ্কদ্বতীয় খণ্ড, সাঙ্কহতয সাংসদ্, কঙ্কলকাতা, ১৩৬১, ৈৃ.২৫০ 
৬.   সাময, বঙ্কিম রচনাবলী, ঙ্কদ্বতীয় খণ্ড, সাঙ্কহতয সাংসদ্, কঙ্কলকাতা, ১৩৬১, ৈৃ.৩৮৬ 
৭.   তন্দ্রদ্ব, ৈৃ.৩৮৬ 
৮.   তন্দ্রদ্ব, ৈৃ.৩৮৬ 
৯.   ঙ্কলে সম্পকতীঃ ভারতীয় সমান্দ্রজ নারীর স্থান, সম্পঙ্কিন্দ্রত নারীর অঙ্কিকার 
         https://www.millioncontent.com/2022/03/blog-post_68.html 

১০.  ভটাচাযত, সুকুমারী, প্রবন্ধ সাংগ্রহীঃ প্রাচীন ভারন্দ্রত নারীর অথতননঙ্কতক অঙ্কিকার, প্রথম খণ্ড, গা ঙ ঙ্কচ ল,  
     কলকাতা, ২০০২, ৈৃ.১২০ 
১১.  তন্দ্রদ্ব, ৈৃ.১২১ 
১২.  তন্দ্রদ্ব, ৈৃ.১২১ 
১৩.  তন্দ্রদ্ব, ৈৃ.১২১ 
১৪.  তন্দ্রদ্ব, ৈৃ.১২৪ 
১৫.  ঙ্কমত্র, শ্রীঙ্কবভূঙ্কতভূষণ, ঙ্কহনু্দ আইন, ঙ্কদ্বতীয় সাংস্করণ, শ্রীইনু্দভূষণ ঙ্কমত্র, কঙ্কলকাতা, ১৩৩৫, ৈৃ.৮৬ 
১৬.  তন্দ্রদ্ব, ৈৃ.১০৪ 
১৭.  তন্দ্রদ্ব, ৈৃ.১৫৪ 
১৮.  সাময, বঙ্কিম রচনাবলী, ঙ্কদ্বতীয় খণ্ড, সাঙ্কহতয সাংসদ্, কঙ্কলকাতা, ১৩৬১, ৈৃ.৪০৪ 
১৯.  তন্দ্রদ্ব, ৈৃ.৪০৪ 
২০.  তন্দ্রদ্ব, ৈৃ.৪০৪ 
২১.  Bama, R Sathiya, and Neela, N,(2014). “HINDU WOMEN’S RIGHT TO PROPERTY  

        ACT 1937 – A STUDY”, Shanlax International Journal of Arts, Science & Humanities,  

        Vol.1, No.4 

২২.  পৈতৃক সম্পঙ্কিন্দ্রত ঘমন্দ্রয়ন্দ্রদ্র অঙ্কিকার, EiSamay.Com, 15Aug 2020 
https://eisamay.com/editorial/post-editorial/womens-right-in-fathers-property-in-    

india-analysis-by-smarajit-roy-choudhury/articleshow/77562982.cms 

২৩.  ঐঙ্কতহাঙ্কসক রায় সুঙ্কপ্রম ঘকান্দ্রটতর, পৈতৃক সম্পঙ্কিন্দ্রত সমান অঙ্কিকার ঘমন্দ্রয়ন্দ্রদ্রও, EiSamay.Com,  
      11Aug 2020 

https://eisamay.com/nation/supreme-court-backs-womens-share-in-parental-

property/articleshow/77485087.cms 

২৪.  তন্দ্রদ্ব 
https://eisamay.com/nation/supreme-court-backs-womens-share-in-parental-

property/articleshow/77485087.cms 

২৫.  তন্দ্রদ্ব 
https://eisamay.com/nation/supreme-court-backs-womens-share-in-parental-

property/articleshow/77485087.cms 

২৬.  গুপ্ত, মঞ্জরী, নারীর অঙ্কিকারীঃ আইন্দ্রন ও বাস্তন্দ্রব, ৈঙ্কশ্চমবে গণতাঙ্কিক মঙ্কহলা সঙ্কমঙ্কত, কলকাতা, ১৯৮৩,  

http://www.tirj.org.in/
https://www.millioncontent.com/2022/03/blog-post_68.html
https://eisamay.com/editorial/post-editorial/womens-right-in-fathers-property-in-%20%20%20%20india-analysis-by-smarajit-roy-choudhury/articleshow/77562982.cms
https://eisamay.com/editorial/post-editorial/womens-right-in-fathers-property-in-%20%20%20%20india-analysis-by-smarajit-roy-choudhury/articleshow/77562982.cms
https://eisamay.com/nation/supreme-court-backs-womens-share-in-parental-property/articleshow/77485087.cms
https://eisamay.com/nation/supreme-court-backs-womens-share-in-parental-property/articleshow/77485087.cms
https://eisamay.com/nation/supreme-court-backs-womens-share-in-parental-property/articleshow/77485087.cms
https://eisamay.com/nation/supreme-court-backs-womens-share-in-parental-property/articleshow/77485087.cms
https://eisamay.com/nation/supreme-court-backs-womens-share-in-parental-property/articleshow/77485087.cms
https://eisamay.com/nation/supreme-court-backs-womens-share-in-parental-property/articleshow/77485087.cms


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-8 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 84-95 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 95 of 95 

 

      ৈৃ. ৮৫ 

অনযানয সহায়ক গ্রে, আইন ও প্রঙ্কতন্দ্রবদ্ন :  

১.  বন্দ্রন্দাৈািযায়, ঘগৌরন্দ্রমাহন, এবাং বাঙ্করক, স্বৈনকুমার, ঙ্কহনু্দ আইন, ভারতী বুক স্টল, কঙ্কলকাতা, ১৯৮১ 
২.  মুন্দ্রখাৈািযায়, তরুণ. বঙ্কিমচে ঙ্কবরঙ্কচত সামযীঃ ৈুনভতাবনা, ঙ্কদ্শাঙ্কর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৭ 
৩.  কাশযৈ, সুভাষ ঙ্কস, (অনুবাদ্-ৈাথত সরকার) আমান্দ্রদ্র সাংঙ্কবিান (Our Constitution), নযাশনাল বুক  
     রাস্ট, ইঙ্কণ্ডয়া, নয়াঙ্কদ্ঙ্কে, ১৯৯৬ 
৪.  THE SUCCESSION ACT, 1925 
৫.  HINDU SUCCESSION ACT, 1956 
৬.  THE HINDU SUCCESSION (AMENDMENT) ACT, 2005 
৭.  The Hindu Women’s Right to Property Act, 1937 

৮.  Towards Equality: Report on the Status of Women’s in India, Ministry of Education and  

      Social Welfare, Government of India, New Delhi, 1974 
৯.  JUDGMENT, CIVIL APPEAL NO. DIARY NO.32601 OF 2018, August11, 2020 
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