
ফিমিনজম -এর গাড়ার কথা- 

নারীবােদর উৎপি  নারীেক অিতির  সুেযাগ-সুিবধা দবার জন  হয়িন। নারীবাদ ত  বা 

ফিমিন  িথওিরর মূল কথা হে  িল  সমতা িনধারণ ও াপন। সাম  আনেত িগেয়ও তে র 

নােম ধু ‘নারী’ ট াগ লাগােনা এবং এই তে র মূল কথােক অিত ম কের এর নাম অথাৎ 

‘নারীবাদ’ শ িট ধারণার সােথ পর রিবেরািধতার িশকার হে  আজেকর সমােজ। নারীবাদী 

বলেতই উপির সুেযাগ-সুিবধা হািতেয় নওয়া, এমনটাই মেন কেরন অেনেক। িক  মূল 

নারীবাদ সাম  চেয়েছ, অিতির  লাভ িকংবা লাকসানও নয়। মূল নারীবােদর ফাকােস 

রেখেছ ‘িল  বষম ’ ক এবং তারপর এেক সমূেল উৎপাটন করেত। কাউেক ি ধা  হেয় 

যােত বলেত না হয়, “নারীও তা মানুষ”, বরং চাখ ব  কের আ িব ােসর সােথ যন সবাই 

ভাবেত পাের, “নারী-পু ষ উভেয়ই মানুষ”। 

‘ ফিমিনজম’ শ িট কখন এেলা? 

থমিদেক নারীবাদী আে ালনকারীরা িনেজেদর আেদৗ ‘নারীবাদী’ ভাবেতন না। তারা 

িনেজেদরেক ভাটািধকার াথী বেলই অিভিহত করেত েবাধ করেতন। ফিমিনজম শ িট 

থম পিরিচিত পায় াে , অ াদশ শতেকর শেষর িদেক। তখনও পয  িক  মািকন 

যু রাে  এই শ িট অজানাই িছল। এমনিক যােক বলা হয় ফিমিনজেমর থম ঢউ, স 

সমেয়ও ‘ ফিমিনজম’ শ িট আেসিন।  শ  ‘Feminisme’ থেক উৎপি  হেয়েছ 

ইংেরিজ ‘Feminism’-এর। এিট থম বিতত হয় সমাজত িবদ চালস ফুিরয়ােরর মাধ েম। 

ইংেরিজ ভাষায় সব থম এর ব বহার এই আে ালেনর ি তীয় পযােয়, ১৯৯০ সােল। 

 

পি মা দশ েলােত নারীবাদী আে ালেনর িতনিট পযায় িছল। ধােপ ধােপ তা পূণতা পেয়েছ 

এবং পূেবর ভুল থেক িশ া হণও কেরেছ। এই িতন পযােয় ‘নারীবাদ’-এর ধারণা অিভজাত 

িণ থেক েমই হেয় উেঠেছ আপামর জনতারও। এই লখায় আমরা নারীবােদর এই 

িতনিট পযােয়র উপর আেলাকপােতর চ া করেবা। 

 

 

 



থম ধাপ 

উনিবংশ শতক জুেড় এবং িবংশ শতেকর র িদেক যু রাজ  ও যু রাে  এই আে ালেনর 

থম পযায়িট মাথাচাড়া িদেয় ওেঠ। এ সময় নারীরা কান কান ব াপার থেক দূের িছল, 

সটা একটু দেখ নয়া যাক। 

 

#উইল িকংবা কােনা আইিন কাগেজ া র দয়া। 

#িবচারক িকংবা জুিরেবােডর সদস  হওয়া। 

#িনবাচেন ভাট দয়া। 

# ামীর সােথ যৗন স েক অস িত জানােনা। 

#িব িবদ ালেয় পড়া। 

#স ােনর আইিন কা িড পাওয়া। 

#িববাহিবে দ চাওয়া। 

#েকােনা কার স ি র অিধকার রাখা। 

এই িছল তখনকার পি মা নারীেদর জীবনযাপেনর ধরন। নারী িনেজ কােনা স ি র 

অিধকার রাখেত পারেতা না, কারণ স িনেজই কােরা স ি  িছল। হেত পাের সটা তার 

ামী, বাবা িকংবা ভাই। পু ষতাি ক সমাজ যখােন নারীেক িনেজর স ি  এবং অিধকােরর 

একটা বাধ গত জায়গা িহেসেব চািলেয় যাি েলা, তখনই একটা ঢউেয়র  হয় এই 

বষম েলার িব ে । সিটেকই আজ আমরা জািন নারীবােদর থম ধাপ িহেসেব। এিট 

একিট িনিদ  সময়জুেড় চেলিছেলা। আনু ািনকভােব নারী আে ালেনর বীজ বলা যায় এই 

সময়টুকুেক। যিদও সেচতনতার  আেগ থেকই হেয়িছল, িক  এরও য একিট ভিবষ ত 

হেত পাের, তার থম ীকৃিত এই ধাপিটই। 

এই পযােয়র দািব েলা িছল 

#েভাটািধকার 

#রাজৈনিতক সমতা 



#আইিন অিধকার 

আনু ািনকভােব এর টা হেয়িছেলা ১৮৪৮ সােল ‘ সেনকা কনেভনশন ফলস’-এ। সখােন 

৩০০ নারী-পু ষ একসােথ সমেবত হেয়িছেলা নারী অিধকােরর পে । এ সময় বণবাদী 

আে ালেনর সােথও নারীবােদর স ক খঁুেজ পাওয়া যায়। আেমিরকার নারীরা তােদর ‘লড’-

এর পােশ গ ীর ও সুসি ত ‘ লিড’ চহারা থেক বিরেয় এেস রাজৈনিতক সেচতনতা হণ 

করেত  করেল তখনকার নারী-পু েষর আসল বষম  যন সকেলর চােখ পেড়। 

িভে ািরয়ান যুগ থেক আেমিরকা তখনও বিরেয় আেসিন, তােদর ম াগত জীবেন তখেনা 

রেয় িগেয়িছেলা তথাকিথত িকছু লি ক সং া। 

এে ে  অ ণী ভূিমকা রেখিছেলন ভ ািরন িড ইর ও মাগােরট সা ার। তারা অথৈনিতক 

সাম  ও স ানদােন জ দােন নারীর ই া-অিন ােক াধান  িদেয় িবিভ  ক াে ইন 

কেরিছেলন। তারা জানেতন য দাির  ও অবােধ জ দান পর র স কযু  এবং এজন ই 

তােদর ল  িছল এেত নারীর স ূণ অংশ হণ। এছাড়াও যু রাে  এই আে ালেনর পিথকৃৎ 

িহেসেব ভূিমকা রােখন লুিস ান, এিলজােবথ ক ািড া ন, সুজান িব অ া িন, অিলি য়া 

াউন, হেলন িপটস মুখ। একিট বশ পিরসেরর নারীেদর পেয়িছেলা এই আে ালন এবং 

সবাই এেত সেচতনভােব িনেজর জায়গা থেক অংশ িনেয়িছেলন। ি েটেন ১৯১৮ সােল ‘দ  

িপপলস িরে েজে শন অফ দ  অ া ’ পাশ হয় এবং ি েশা  নারী, যােদর িনজ  বািড় আেছ 

তারা ভাট দবার জন  উপযু  বেল ীকৃিত পান। ১৯২৮ সােল এই শত সের িগেয় ১৮ 

বছেরর উে  সকল নারীর জন ই ভাটািধকার দয়া হয়। নারীবাদী আে ালেনর থম ধােপর 

সমাি  ঘেট যু রাে র সংিবধােনর ঊনিবংশ সংেশাধনীর মাধ েম। ১৯২০ সােলর এই 

সংেশাধনীিটেত মুখ  হেয় িছেলা ‘নারীর ভাটািধকার’ অংশটুকু। 

ি তীয় ধাপ 

এই অংশিট থম ধােপরই ধারাবািহকতা বহন করিছেলা। ১৯৬০ থেক ১৯৮০ সাল পয  

সময়েক ধরা হয় নারীবাদী আে ালেনর ি তীয় ধাপ। নারীর ব ি গত ও রাজৈনিতক জীবন য 

পুেরাপুির আ ঃিনভরশীল, এই বাধিট জেগ ওেঠ এ ধােপ। ক ারল হ ািনেশর একিট বে র 

িশেরানাম ‘The Personal is Political’ তখন যন নারীবােদরই সমাথক একিট াগান 

হেয় উেঠিছেলা। এই াগােন াগােন মুখর হয় সম-অিধকােরর আে ালনিট। থম ধাপ 

যমন মৗিলক িবষয় েলার উপর আেলাকপাত কেরিছেলা, এ সময় ব াপারিট আেরকটু অ সর 

হেয় েবশ কের আপাতদৃি েত িকছু গৗণ িবষেয়ও। যমন- িশ া ও কমে ে  নারী-পু েষর 



িত িভ  দৃি ভি  পাষণ, সাং ৃ িতক বষম , মতার লি ক িত িব ইত ািদ িবষেয় জার 

দয়া হয় আে ালেনর ি তীয় ধােপ এেস। ১৯৬৪ সােল যু রাে  বশ িকছু সি য় কায ম 

হয় যার ফল প ১৯৬৮ সােল আেস ‘Women’s Liberation Front’। এ সময় তথাকিথত 

নারীসুলভ ব ািদ ডা িবেন ফেল িদেয় বা পুিড়েয় িদেয় িতবাদ জানােনা হেয় চািপেয় দয়া 

সং া ‘নারী’র িত। 

১৯৬৩ সােল আেমিরকান নারীবাদী লখক বিট ি ড ান রিচত বই ‘The Feminine 

Mystique’ নারীবাদী আে ালনেক এক অন রকম গিত দান কের। এেত িতিন নারীর 

ধুমা  ‘গৃিহণী’ ভূিমকািট য একজন নারীেক কতটা অপূণ কের রােখ, তা িনেয় 

হাইেপািথিসসমূলক ধারণা িদেয়েছন। নারীর অন ান  ভূিমকা তার পূণতার জন  কতটুকু  

বহন কের এবং কীভােব এিট অজন করেত হেব, কীভােব িমেথ  িব ােসর ছায়া থেক নারীেক 

বিরেয় এেস ান ও ার মুেখামুিখ হেত হেব- এসবই বেলেছন এই বইেয়। এেত িতিন 

নারীর আবহমান ভূিমকা ছেড় এেস আ তৃি  খঁুজবার আ ান জািনেয়েছন। িঠক স সমেয় 

বইিট অেনক বিশ তাৎপয রেখিছেলা নারীবাদী আে ালেনর ে । এই বইিট তখনকার 

সকল মানুষেক একটা ধা া িদেত স ম হেয়িছেলা এবং ব  িন া-সমােলাচনার পরও অেনক 

নারীই লখকেক িচিঠ পাঠােতা এই বেল য, তােদর জীবেন বইিট ইিতবাচক সাড়া ফলেত 

পেরেছ। বইিট রাতারািত ব েসলারও হয়। 

 

ি তীয় ধােপর িট-িবচু িত 

নারীেদর কমে ে  পাঠােনার সােথ সােথই িক  শষ হেয় যায়িন তােদর ‘গৃিহণী’ ভূিমকািটও। 

পু ষ যখন বাইের কাজ কের, স ঘেরর িচ া খুব কমই কের। িক  নারীেদর মাথার উপর 

চাপ থেক যায় ঘর সামলােনার। আর ি তীয় ধাপ এে ে  এেস জ  দয় ‘সুপার মম’ 

ধারণার। স ানও মেন কের মা বাইের-ঘের সমান তােল কাজ করেব এবং একটুও হাঁপােব 

না। ‘মা’ মােনই তার কােছ হেয় ওেঠ সব সাচী কােনা চির । নারীবাদী আে ালেনর ি তীয় 

ধাপ নারীেক কমে ে  যাবার াধীনতা িদেয়েছ িঠকই, িক  সই সােথ জুেড় িদেয়েছ এই 

‘সুপার মম’ ট াগিটও! এছাড়াও এই ধােপর পিরক নার সােথ সবসময় আে ালন সমান তােল 

তাল মলােত পােরিন এবং তাই হয়েতা এর ািয় ও খুব বিশ িছল না। 

 



তৃতীয় ধাপ 

াভািবকভােবই ি তীয় ধােপর শেষ এেস এই সমেয়র  হয়। এই ধােপ এেস নতৃে র 

ভূিমকায় থেকেছন অে  লাড, চির মারাগা, ািরয়া আ ালডুয়া, চলা স াে াভাল, বল 

কস, ম াি ন হং িকংে ান এবং নাম না জানা আেরা অেনক কৃ া  নারীবাদী। ি তীয় 

ধােপর ভুল েলা ধরােতই যা া  কের তৃতীয় ধােপর নতৃে  থাকা ব ি রা। ি তীয় 

ধােপর সুিবধা ভাগকারী নারীবােদর সীমাব তা থেক বিরেয় আসাই িছল এেদর মূল 

উে শ । িন িব  ও অন ান  সং ৃ িতর নারীেদরেকও এই ধােপ এেস সংযু  করা হয় 

আে ালেনর সােথ এবং বা ব জীবেনর কি পাথের ‘নারীবাদ' ক যাচাই কের নয়া  হয়। 

১৯৯১ সােল যু রাে র সুি ম কােট মেনানীত হওয়া এক ব ি  াের  টমাসেক 

ীলতাহািনর জন  অিভযু  কের আিনতা হল নােম এক নারী। িক  ব  তক-িবতেকর পর 

িসেনট ভাট অিভযুে রই পে  যায়। এই কসিটর সাড়া িহেসেব ‘Becoming the Third 

Wave’ িশেরানােম রেবকা ওয়াকার একিট ব  কাশ কেরন, যােত িতিন বেলিছেলন, 

“আিম নারীবাদ পরবতী কউ নই, আিমই তৃতীয় ঢউ”। এেক নারীবােদর তৃতীয় ধােপর 

আনু ািনক ঘাষণাও বলা যেত পাের। 

 

এভােবই পি মা দশ েলােত নারীবাদ আে ালন িব ৃ িত লাভ কের। 


