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সংক্ষিপ্তসারঃ 

 বৈক্ষিক সমাজ ৈযৈস্থায় মক্ষিলারা আক্ষথ িক এৈং আির্ ি পত্নী উভয়ক্ষস্থক্ষিতি সুখী ক্ষিল। 

ক্ষিন্দ ুআইনর্াস্ত্র রচক্ষয়িা মনুর মতি – পত্নী, কনযা এৈং িাতসর সম্পক্ষির অক্ষিকার দিওয়া 

ঠিক নয়। সম্পক্ষির উিরাক্ষিকারী দকৈল পুরুতের সতে সম্পক্ষকিি এৈং পুরুতের 

ক্ষনয়ন্ত্রািীন সম্পক্ষি সুরক্ষিি। কনযা ৈা িাস এর সম্পতির মাক্ষলকানা লাভ একঠি ক্ষৈিক্ষকিি 

ক্ষিক। সম্পতির মাক্ষলকানা লাভ করতি পাতর যক্ষি ক্ষপিার একমাত্র কনযা িন। ক্ষিন্দ ু

মক্ষিলারা সীক্ষমি সম্পতির মাক্ষলকানা লাভ করি। এই আইতন মক্ষিলাতির সম্পক্ষির 

অক্ষিকার সংকুক্ষচি করা িতয়ক্ষিল। ক্ষিঠির্ ভারতি সমাজ সংস্কারক মূলক সংতর্াক্ষিি 

আইন ১৯২৯ক্ষিস্টাতে পাক্ষরি িয়। আর ক্ষিন্দ ুমক্ষিলাতির সম্পক্ষির অক্ষিকার আইন পার্ 

িয় ১৯৩৭ ক্ষিস্টাতে। প্রাচীন ক্ষিন্দ ুআইন গুক্ষল সংতর্ািনীর দ্বারা মক্ষিলাতির জনয অক্ষিক 

আইক্ষন প্রিাতনর উতেতর্য এই অক্ষিক্ষনয়ম পার্ িতয়ক্ষিল ১৯৩৭ ক্ষিস্টাে। 

 ভারতি ক্ষিন্দ ুমক্ষিলাতির সম্পক্ষির অক্ষিকার অক্ষিক্ষনয়ম ১৪ িম স্থান দপতয়তি, এক্ষপ্রল 

১৯৩৭ ক্ষিস্টাে। ইিার পূতৈ ি দকান পক্ষরকল্পনা ক্ষিল না।যক্ষিও এই আইন িররুঠিমুক্ত নয়। 

ক্ষিন্দ ু মক্ষিলাতির নযাযয অক্ষিকার সংতর্ািন পক্রিয়া মািযতম গঠিি িতয়ক্ষিল। ১৯৩৮ 

িস্টাতে ১১ িম আইন যা ১৪ িম আইন, এক্ষপ্রল ১৯৩৭ ক্ষিস্টাে এর পূৈ িৈিী ক্ষিসাতৈ 

দ ােনা করা িতয়ক্ষিল। সংতর্াতনর পতর ১৯৩৭ ক্ষিস্টাতে এর অক্ষিক্ষনয়ম অস্পষ্ট ও 

িররুঠিপূর্ ি অৈস্থান ক্ষিল। ভারতি কৃক্ষে কম ি ক্ষৈকাতর্ ক্ষিন্দ ুক্ষৈিৈাতির দকান প্রকার সিায়িা 

কতরক্ষন। ১৯৩৭ ক্ষিস্টাে আইন সংতর্ািতনর মািযতম ক্ষিন্দ ু ক্ষৈিৈাতির এক নিুন অক্ষিকার 

প্রিান কতরক্ষিল। ক্ষৈিৈারা আইক্ষন বৈিিা লাভ কতর দযমন অকৃি উইলকারীর ক্ষৈিৈা, িাাঁর 

পুতত্রর ক্ষৈিৈা এৈং পুৈ িৈিী পুতত্রর পূৈ িসূরী পুতত্রর ক্ষৈিৈা। 

 ভারিীয় সমাতজ প্রিানি ক্ষপিৃিাক্ষন্ত্রক এৈং সম্পক্ষির সম্মাতনর ক্ষিক ক্ষিতয় পুরুে 

সৈ িিা অগ্রাক্ষিকার দিওয়া িয়। ক্ষকন্তু সমাজৈযৈস্থা পক্ষরৈিিনর্ীল এৈং স্থায়ী সমাতজ 
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কািাতমা পুরুেতকক্রিক িার ৈক্ষিঃপ্রকার্। সাম্প্রক্ষিক একঠি গুরুত্বপূর্ ি ক্ষৈেয় িল- 

মক্ষিলাতির সম্পক্ষির অক্ষিকার, মাক্ষলকানা লাভ করা, সম্পক্ষি ৈযাৈিার করা এৈং সম্পক্ষি 

মামলা ক্ষনষ্পক্ষি করার অক্ষিকার দিওয়া িতয়তি এই আইতন। যক্ষিও এই পক্ষরকল্পনা 

ক্ষৈতর্েভাতৈ ক্ষিন্দ ুমক্ষিলাতির জনয, এই সম্পক্ষি আইক্ষন অক্ষিকার প্রিান করা িতয়তি। ক্ষিন্দ ু

মক্ষিলাতির সম্পক্ষি ক্ষৈভাজতনর দিতত্র এই আইন প্রর্য়ন িতয়তি। ক্ষিন্দ ু ক্ষৈিৈা মক্ষিলাতির 

মতিয সম্পি ৈন্টতনর ক্ষনয়ম িল, দযমন ক্ষৈিৈা স্ত্রী, পুতত্রর ক্ষৈিৈা এৈং িার পুতত্রর ক্ষৈিৈা, 

পুত্র, নাক্ষি এৈং মিাননাক্ষি ও উিরাক্ষিকারী ক্ষিসাতৈ। সকল দিতত্রই ক্ষৈিৈারা সম্পক্ষির 

িওয়ার দযাগয এই অক্ষিক্ষনয়ম অনুযায়ী। ক্ষিন্দ ুআইন গ্রন্থ ক্ষমিািরা অনুযায়ী – পক্ষি মারা 

দগতল ক্ষৈিৈা পত্নী সম্পক্ষির উিরাক্ষিকারী িওয়ার দযাগয। ক্ষমিািরা অনুযায়ী যুগ্ম পক্ষরৈার 

িতল সম্পক্ষি সকতলর মতিয ৈক্ষন্টি িতৈ। প্রাচীন বৈক্ষিক যুতগ প্রথাগি ক্ষিক ক্ষিতয় সম্পক্ষি 

অক্ষিকার দিতত্র নারী পুরুেতির সমিুলয।আৈার অথ িননক্ষিক ভাতৈ পুরুতের সম্পি ৈন্টন 

দিতত্র সম অক্ষিকার ক্ষিল। প্রচক্ষলি বৈক্ষিক রীক্ষিতি মনু দমতন দনন ক্ষন, িার মতি দকাতনা 

সম্পক্ষি স্ত্রী, িাস ও নাৈালক পুত্রতক দিওয়া উক্ষচি নয়। িতৈ ক্ষলে বৈেতমযর ক্ষর্কার 

নারীতির দকৈলমাত্র ক্ষিলনা। দকান মাক্ষলকানািীন স্বাতথ ি এ িরতনর সমসযা দিখা ক্ষিি িা 

নারী দিাক না পুরুে, উতেখয দমতয়তির খুৈ কমই িাতির ৈাৈার সম্পক্ষির উিরাক্ষিকাতরর 

অনুমক্ষি দিওয়া িি। দযৌথ পক্ষরৈাতরর দিতত্র সম্পি ৈন্টন জন্মগি িারর্ার সক্ষিি যুক্ত 

ক্ষিল। ক্ষৈিৈা নারী িাাঁর ক্ষনতজর গৃতি জীৈন-যাপন করতি িি। প্রাচীনকাতল ভারিীয় ক্ষিন্দ ু

সমাজ বৈৈাক্ষিক অৈস্থান িতি নারীতক সম্পক্ষির মাক্ষলকানা অক্ষিকার দথতক ৈক্রিি করা 

িয়ক্ষন। ক্ষিন্দ ুআইন প্রতর্িা জীমূিৈািন একঠি ক্ষৈৈকৃ্ষিতি ৈতলন- একজন নারীও সম্পতির 

মাক্ষলকানা িওয়ার দযাগয, সম্পতির মাক্ষলকানা দযাগয, সম্পিতক ক্ষনয়ন্ত্রর্ করতি পাতরন, িা 

ক্ষৈৈাতির পতরও। যক্ষিও এই আইন িৎকালীন সমাজ পুতরাপুক্ষর স্বীকার কতরক্ষন। অৈর্যই 

নারীরা িাতির সম্পক্ষির উপর দথতক ক্ষৈরি না িতলও িাতির ওপর সম্পূর্ ি ক্ষনয়ন্ত্রর্ এর 

কথা ৈলা িতয়ক্ষিল। িৎকালীন সমাজ মক্ষিলা জনতগাষ্টীর উপর নজর দিওয়া উক্ষচি ৈতল 

মতন করি, সম্পক্ষি দভাগিখল প্রসতে। যক্ষিও মক্ষিলাতির জনয পৃথক স্ত্রীিন, দভাতগর 

সম্পূর্ ি স্বািীনিা িারাই দভাগ করি। অৈর্যই িাতির স্বামীরা ও পারস্পক্ষরক সিমতির 

ক্ষভক্ষিতি একঠি ক্ষনক্ষিিষ্ট অংর্ অক্ষিকার লাভ করি।  

 যাইতিাক, ক্ষলেনৈেতমযর উজ্জ্বল লিয অজিতনর দকানও উপায় ক্ষিল না। এই 

অক্ষিক্ষনয়ম অনুযায়ী – একজন ক্ষৈিৈা িাাঁর স্বামীর সম্পক্ষির উপর সীক্ষমি স্বাতথ ির অক্ষিকারী 

িন যা ক্ষিন্দ ু ক্ষৈিৈার সম্পক্ষি ৈতল মতন করা িি। একজন ক্ষিন্দ ুিম িাৈলম্বী ক্ষৈিৈা পুরুতের 

অক্রিতত্বর ৈযাপাতর স্বামীর িাক্ষৈতি সফল িন। উিরাক্ষিকারীগর্ িার সিযাত্রী ওতির 
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জীক্ষৈকার অক্ষিকার িল িাই পরাক্রজি িয়। ক্ষকন্তু ঐ ক্ষৈিৈার সম্পক্ষির িাক্ষৈ সীক্ষমি এৈং 

এঠি এমন একঠি সীক্ষমি স্বাথ ি যা সমাতজ ক্ষিন্দ ুনারীর সম্পক্ষির নাম ৈতল আখযাক্ষয়ি করা 

িয়। এই সম্পক্ষি উিরাক্ষিকার নীক্ষি ক্ষিন্দ ুআইন গ্রন্থ ক্ষমিািরা এর সাতথ সাঞ্জসযপূর্ ি নয়। 

একজন ক্ষিন্দ ু ক্ষৈিৈা জক্ষম অক্ষিগ্রিতর্র সম্পূর্ ি অক্ষিকারী। এই সম্পি দভাতগর একজন 

নযাযয অক্ষিকার ক্ষিক্ষন, এজনয কাউতক জৈাৈক্ষিক্ষি করতি িতৈ না। দয দকান মক্ষিলা িাাঁর 

পাাঁচ ক্ষিক্ষগ্র ৈংর্িরতির িতি সম্পক্ষির উিরাক্ষিকারী িতি পাতর। এই দেক্ষর্ভুক্ত িতলন- 

কনযা, ক্ষর্শু কনযা ও দৈান (ভক্ষগনী) রতয়তি। যক্ষিও ১৯৫৬ ক্ষিস্টাে দথতক সীক্ষমি সম্পক্ষি 

লাতভর িারর্াঠি ক্ষৈলুপ্ত িয়। ক্ষিন্দ ুমক্ষিলাতির সম্পক্ষি উিরাক্ষিকার ক্ষৈেতয় অতনক সংস্কার 

 তিতি। িতৈ সৈতচতয় গুরুত্বপূর্ ি ক্ষিক িল- নারীর পূর্ ি অক্ষিকার প্রিাতনর জনয দয 

িারাগুক্ষল ক্ষিল, দসগুক্ষল ক্ষভক্ষি কতর নিুন নিুন আইন সুক্ষৈিা গুক্ষল দক ক্ষদ্বগুন কতর দিয়। 

যক্ষিও পরৈিীকাতল সম্পি ৈন্টতনর দয সমি ক্ষৈভাগগুক্ষল দিখা দিয়। যক্ষিও পরৈিীকাতল 

সম্পি ৈন্টতনর দয সমি ক্ষৈভাগগুক্ষল দিখা দিয় িার সমািান সুক্ষপ্রম দকািি দ্বারা ক্ষনি িাক্ষরি 

িয়। মিামানয আিালতির সুপাক্ষরর্ িতম আইতনর ১৪ নং িারায় সম্পক্ষির উিরাক্ষিকার 

দথতক নারীর সমি অিমিাতক িরূ করার দচষ্টা িতয়তি। এিাড়াও মক্ষিলাতির সম্পক্ষির 

আইক্ষন অক্ষিকার পুতরাপুক্ষর রূপান্তক্ষরি করার দচষ্টা করা িতয়তি। পূতৈ ির সকল ক্ষনয়মতক 

ৈাক্ষিল কতর নিুন িারায় মক্ষিলাতির সম্পক্ষির অক্ষিকারী কতর এই আইন। এই আইতন ৈলা 

িতয়তি- উিরাক্ষিকার আইতনর সমি ক্ষনয়মাৈলী ৈাক্ষিল করা িতলা যা ক্ষিন্দতুির উপর 

প্রতযাজয।তকান অক্ষিক্ষনয়ম ৈা ক্ষিন্দ ুআইন ৈা দকান প্রথা ৈা আইন দ্বারা আইন এর সাতথ 

সংক্ষিষ্ট সমি ক্ষৈেয় সম্পক্ষকিি আইন প্রতয়াতগর মািযতম র্াস্ত্রীয়িার ক্ষভক্ষি ক্ষিল। অিএৈ, 

দকান প্রচক্ষলি রীক্ষি ৈা প্রথা, ৈযাৈিার কতর ৈা পাতির ক্ষভক্ষিতি সম্পক্ষির অক্ষিকার 

অস্বীকার করা যায় এৈং এই আইন ৈযক্রক্তগি অক্ষিক্ষনয়ম সংস্কার কতর এৈং নারীতক 

অক্ষিকির সম্পক্ষি অক্ষিকার প্রিান কতর। িৈুও, এই আইনঠি পুরুে উিরাক্ষিকারীর পতি 

যতথষ্ট পিপাক্ষিত্বমূলক। এই আইন ক্ষলে বৈেময প্রকি িতয়তি। দযমন দকান পুরুে ও 

মক্ষিলা উভয়তকই িাতির ক্ষপিৃ পুরুতের ৈাসভৈতন ৈসৈাতসর ক্ষৈেয়ঠি , দসখাতন মক্ষিলা 

উিরািীকারীরা ৈসৈাতসর ক্ষৈভাজতনর ক্ষর্কার িন।যিির্ না পুরুে উিরািীকারীরা 

িাতির ক্ষনজ ক্ষনজ ওয়াক্ষরর্তনর পরামর্ ি না কতরন, িিির্ পয িন্ত মক্ষিলাতির 

উিরাক্ষিকারীরা িাতির নযাযয অক্ষিকার দথতক ৈক্রিি িি। এই আইন অনুযায়ী কনযা দ্বারা 

গিৃীি ৈাসস্থান অক্ষিকার ও িার বৈৈাক্ষিক অৈস্থা দ্বারা সীমাৈদ্ধ, অথ িাৎ ক্ষৈৈাতির পতর দয 

দকান ক্ষিন্দ ু নারীর প্রকৃি  র িল স্বামীর  র। ক্ষপিৃগতৃির অক্ষিকার সীক্ষমি ক্ষিল এই 

অক্ষিক্ষনয়তম। একজন নারী ক্ষৈিৈা িন ৈা অক্ষৈৈাক্ষিি িন ৈা িাাঁর স্বামীর অক্ষিকার িাক্ষৈ 

করতি পাতরন না, যক্ষি দস স্বামীর সাতথ িয় িতৈ এই আইতনর ১৪ নং িারায় ক্ষিন্দ ুনারীর 
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সীক্ষমি স্বাথ ি রূপান্তক্ষরি করার অক্ষিকার রতয়তি। এমক্ষন যক্ষি দস িাাঁর স্ত্রীর সম্পক্ষির 

উিরাক্ষিকার িন িতৈ ক্ষিক্ষন ওই সম্পক্ষি ক্ষৈিয় করতি পাতরন ক্ষকংৈা িাাঁর স্বগীর পক্ষির 

উেতর্য িমীয় আচার অনুষ্টান পালন করতি পাতরন। এই আইতনর ১৪ নং িারায় অন্তভুিক্ত 

ক্ষৈেয় গুক্ষল িল- সম্পক্ষির সম্ভাৈয উিরাক্ষিকারী, সম্পক্ষি ক্ষৈভাজন এৈং রির্া 

দৈির্াতৈিতনর িাক্ষয়ত্ব, দযতকাতনা ক্ষনকি ৈযাক্রক্তর ক্ষনকি িতি প্রাপ্ত উপিার, দকান ক্ষনকি 

িতি প্রাপ্ত উপিার, দকান ক্ষনকি আত্মীয় ক্ষকম্বা নাক্ষয়কাতির ক্ষৈৈাতির পুতৈ ি ৈা পতর ৈা 

ক্ষনতজর িিিায় কতিার পক্ষরেতমর মািযতম িতয়র দ্বারা অক্রজিি স্থায়ী সম্পক্ষি এৈং স্থাৈর 

সম্পক্ষির উভয়ই অন্তভুিক্ত। 

 আইন দ্বারা প্রার্ীি ৈা অনয দযতকান পদ্ধক্ষি এৈং উক্ত সম্পক্ষির অক্ষিকার িিনুসাতর 

িৎির্াৎ ক্ষিসাতৈ এই আইন প্রর্য়তনর আতগ, মক্ষিলাতির সম্পক্ষির অক্ষিকার িতি ৈক্রিি 

করা িতয়ক্ষিল। এই কারতর্ এই আইতনর প্রার্র্ক্রক্তর িারনা অতনকিাই িাক্ষরতয় যায়। 

নারীতক সম্পক্ষির অক্ষিকার ও গুরুতত্বর সিানুভূক্ষি প্রিান কতর এই আইন।  

 ১৯৩৭ ক্ষিষ্টাে ক্ষিন্দ ুমক্ষিলাতির উিরাক্ষিকার আইন ক্ষনতে আতলাচনা করা িল, যথা-  

(ক)অকৃি উইলকারীর ক্ষৈিৈা পত্নী, িার পুতত্রর ক্ষৈিৈা স্ত্রী এৈং পূৈ িৈিী পুতত্রর পূৈ িসূরী 

পুতত্রর ক্ষৈিৈা সম্পক্ষির মাক্ষলকানা লাতভ সকতলর সমান অক্ষিকার। 

(খ)পূৈ িৈিী পুতত্রর ক্ষৈিৈা পত্নী এৈং কনযা সমসম্পক্ষি লাতভর অক্ষিকারী। আৈার যক্ষি দকান 

মামলায় এতকর অক্ষিক সম্পক্ষির উিরাক্ষিকার িাক্ষৈ কতরন িািতল পূৈ িৈিী পুতত্রর সকল 

ক্ষৈিৈাগর্ দকৈল একঠি অংর্ সকলতক ভাগ কতর ক্ষনতি িতৈ। 

(গ)উপযুক্ত সকল ক্ষৈিৈাগতনর ক্ষৈৈাি মীমাংসা করা এৈং প্রতয়াজতন মামলা করার 

অক্ষিকার প্রিান কতর এই আইন। এমনক্ষক আইতন মািযতম ক্ষিক্ষন জানতি দয ক্ষিক্ষন কিিুকু 

সম্পতির অক্ষিকারী। 

( )এই আইনঠির ক্ষর্তরানাম ক্ষিন্দ ুনারীর সম্পক্ষির অক্ষিকার অক্ষিক্ষনয়ম, ১৯৩৭ ক্ষিস্টাে। 

(ঙ)ইিা সমগ্র ভারিৈে ি িথা ৈাংলাতির্ দিতত্র প্রতযাজয। 

(চ) ক্ষিন্দ ু আইতনর ক্ষৈপরীতি ৈা প্রচক্ষলি রীক্ষিনীক্ষির দকান ক্ষৈক্ষি সতেও ৩ নং িারায় 

ক্ষৈিানৈলী উপর ইিা প্রতযাজয িতৈ। দযখাতন ক্ষিন্দ ু ক্ষৈিৈা মক্ষিলার মিুৃযৈরর্ ক্ষকংৈা 

উইলকারী িাড়া মারা দগতল। 
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 সম্পক্ষির ক্ষৈচুযক্ষি- এই আইতনর ৩ নং িারা (১) অনুযায়ী ক্ষিন্দ ুআইতনর ক্ষিভাগ সু্কল 

দ্বারা র্াক্ষসি, দকান ক্ষিন্দ ুিাাঁর সম্পক্ষি দিতড় চতল যায় না। পরৈিী উিরাক্ষিকারীগর্ িা 

িখল কতর মাত্র। ক্ষিন্দ ুআইন ৈা প্রথাগি রীক্ষি অনুযায়ী উইল ক্ষৈিীন অৈস্থায় দকান ৈযক্রক্ত 

মারা দগতল, এই িারা ৈা অনয দকান ক্ষৈিযালয় দ্বারা পক্ষরচাক্ষলি আইন অনুযায়ী উক্ত 

সম্পক্ষি সমানভাতৈ ৈক্ষন্টি িতৈ পরৈিী ওয়াক্ষরর্গতনর মতিয। এতিতত্র মিৃ ৈযক্রক্তর িাাঁর 

ক্ষৈিৈা পত্নী ক্ষকংৈা যক্ষি একাক্ষিক ক্ষৈিৈা পত্নী থাতক, িাাঁর সমি ক্ষৈিৈা পত্নী একসতে 

গক্রিি সম্পি সম্পতকি এন্টাইতিল করা িতৈ এই আইতনর উপিারা (৩)এর ক্ষৈিান 

সাতপতি। 

 িতৈ পূৈ িৈিী পুতত্রর ক্ষৈিৈার পুতত্রর নযায় একইভাতৈ মারা দগতল, যক্ষি ওই পুতত্রর 

পূৈ িপুরুতের দকান পুত্র জীক্ষৈি না থাতক এৈং পুত্র ৈা পুতত্রর দিতল যক্ষি দৈাঁতচ থাতক, দস 

দিতত্র দস পুতত্রর পুত্রর মিই ওয়াক্ষরর্ িতৈ। এই পূৈ িসূরী পুতত্রর একঠি র্িি থাকতৈ দয, এই 

আইনানুযায়ী পূৈ িসূরী পুতত্রর ক্ষৈিৈাতক উতেখ করতি িইতৈ ক্ষিক্ষন পক্ষরৈক্ষিিি ক্ষিসাতৈ এই 

আইন িাতক প্রতয়াগ অক্ষিকারী িতয়তিন। 

 ক্ষিন্দ ুমক্ষিলাতির উিরাক্ষিকার আইন ১৯৩৭ ক্ষিস্টাে এর ৪ নং িারা অনুযায়ী দকান 

মিুৃযিণ্ড প্রাপ্ত ৈযক্রক্তর দিতত্র এই অক্ষিক্ষনয়ম কায িকরী িতৈ না। অথ িাৎ আিালি কিৃিক 

মিুৃযিতণ্ডর ক্ষৈিান এ অক্ষভযুক্ত প্রমাক্ষর্ি িতল, দকান ৈযক্রক্ত সম্পক্ষির উিরাক্ষিকারী ক্ষিসাতৈ 

ক্ষনতজতক িাক্ষৈ করতি পারতৈ না। আৈার এই আইতনর ৫ নং িারা অনুযায়ী দকান ৈযক্রক্ত 

মিুৃযর পূতৈ ি িার সমি সম্পক্ষি উইল না কতর মারা যান, এই জািীয় ক্ষকিু প্রমার্ না দরতখ 

মারা দগতল সক্রিি সম্পি এই অক্ষিক্ষনয়ম অনুযায়ী ওয়াক্ষরর্গতর্র মতিয ৈক্ষন্টি িতৈ। 

 ইংরাক্রজ ১৯৩৭ ক্ষিস্টাে ১৪ এক্ষপ্রল “The Hindu Womens Rights to Property Act'' 

অক্ষিক্ষনয়ম কায িকরী িয়। ক্ষকন্তু এই অক্ষিক্ষনয়ম এ ক্ষকিু িররুঠি থাকার জনয পুনরায় ১৯৩৮ 

ক্ষিষ্টাতে Act No. XI(সংতর্াক্ষিি) দ্বারা এই অক্ষিক্ষনয়ম সংতযাজন িয়। প্রাচীন ক্ষিন্দ ুিমীয় 

আইন র্াস্ত্রকার যাজ্ঞৈল্ক্য রক্ষচি ক্ষমিািরা গ্রতন্থ সম্পক্ষি ক্ষৈভাজন এর ক্ষৈিান ক্ষিতয়তিন। 

িাাঁর মতি – মািা ক্ষনতজ ক্ষৈভাজন িাক্ষৈ কখতনা করতি পাতরনা। ক্ষমিািরা গ্রতন্থর নযায় 

িায়ভাগ গ্রতন্থ ও মািা কখতনা সম্পক্ষি ক্ষৈভাজন িাক্ষৈ করতি পাতর না। ক্ষকন্তু পুত্রতির মতিয 

সম্পক্ষি ক্ষৈভাজন  িতল, দস দিতত্র মািা িাাঁর স্বামী ৈা শ্বশুতরর দথতক প্রাপ্ত স্ত্রীিন এর 

দমাি মূলয ৈাি ক্ষিতয় একঠি পুতত্রর সমান অংতর্র অংর্ীিার িওয়ার দযাগয। প্রাচীন এই 

ক্ষৈিান আিুক্ষনক ক্ষিন্দ ুনারীর সম্পক্ষির অক্ষিকার অক্ষিক্ষনয়ম এর দিতত্র গিৃীি িতয়তি।  

http://www.jetir.org/


© 2018 JETIR  December 2018, Volume 5, Issue 12        www.jetir.org  (ISSN-2349-5162) 

 

JETIR1812C04 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 35 

 

 দযৌথ পক্ষরৈাতর সম্পক্ষি ভাগ ৈা াঁতিায়ারা দি (ক)অ(খ)িুঠি পুতত্রর ক্ষৈরুতদ্ধ মািার 

সম্পক্ষি ভাগ ৈা াঁতিায়ারা মামলায় দিখা যায় দয, দরক্রজক্ষিতি কমন িক্ষলল মারফি িয় করা 

সম্পক্ষি সি দযৌথ পক্ষরৈাতরর সম্পক্ষি (ক)ও(খ) এর মতিয ক্ষৈভাক্রজি িতয়তি। ফতল এখাতন 

ৈািী(মািা) ভাগৈা াঁতিায়ারায় পুনঃ উনু্মক্ত করার অক্ষিকাক্ষরর্ী এৈং উক্ত সম্পক্ষি পুনরায় 

ৈন্টন দযাগয।আর মািা স্বামীর ক্ষনকি িতি যক্ষি স্ত্রীিন দপতয় থাতকন িািতল মািার অংর্ 

িতি স্ত্রীিন এর দ্বারা ক্ষস্থর মূলয ৈাি যাতৈ। 

 সম্পক্ষির অংর্ ক্ষৈভাজন, -সম্পক্ষি কমন িতল ক্ষনতোক্ত ক্ষৈিান অনুসাতর ৈক্ষন্টি 

িতৈ। যথা- 

(ক)মিৃ ৈযক্রক্তর সকল পুত্র সন্তান সম্পক্ষি ক্ষৈভাজতন সমান অংর্ দনতৈন; 

(খ) দকান ভাই মৃি িতল সম্পক্ষি ক্ষৈভাজতন প্রাপ্ত িার উিরাক্ষিকার যক্ষি উইল কতর মারা 

যান িািতল উক্ত সম্পক্ষি ইিা অনুসাতর গিৃীিা পাতৈন অথৈা িিান্ত্র গিৃীিা দনতৈন; 

(গ)দকান ৈংতর্র র্াখা ৈা সিসয অনয ৈংতর্র র্াখা ৈা সিসয সক্ষিি ক্ষপিৃ ক্ষিসাতৈ দনতৈন, 

ক্ষকন্তু স্ত্রীর ৈংতর্র সিসযগর্ পরস্পর ৈযক্রক্ত প্রক্ষি ক্ষিসাতৈ দনতৈন। 

সম্পক্ষি ক্ষৈভাজন করতি চাইতল দযৌথ পক্ষরৈাতরর নযাযয ভাগৈা াঁতিায়ারায় জনয সমি 

সম্পক্ষি দক একক্রত্রি করতি িতৈ। দযৌথ পক্ষরৈাতরর 'দজযষ্ঠভাগম' এই রীক্ষি দনই ৈা 

অপ্রচক্ষলি ও অপ্রৈিিনীয়। ক্ষিন্দ ুআইতনর মূলনীক্ষি িল ক্ষৈভাজতন সামযিা ৈজায় রাখা এৈং 

এর ৈযক্ষিিম প্রায় অন্তক্ষিিি।প্রাচীন ক্ষিন্দ ু ক্ষৈিাতনর একঠি ক্ষৈতর্ে ৈযক্ষিিমী ক্ষিক িতলা 

পক্ষরৈাতরর দজযষ্ঠ পুতত্রর পতি,ক্ষিন্দ ুপক্ষরৈাতরর দজযষ্ঠপুত্র পূতৈ ি ক্ষৈভাজতনর সময় একঠি 

ক্ষৈতর্ে অংতর্র অক্ষিকারী িতিন। 

 এই অক্ষিক্ষনয়ম এর প্রভাক্ষৈি পক্ষরৈিিন,- ১৯৩৭ ক্ষিস্টাে মক্ষিলাতির সম্পক্ষি ক্ষৈেয়ক 

আইনঠি সমগ্র ভারিৈে ি ৈযাপী কায িকরী িতলও ৈযাক্ষিিমী মাদ্রাজ। মাদ্রাজ রাজয এই 

অক্ষিক্ষনয়মঠি কায িকর িয়ক্ষন। দসখাতন সমগ্র দির্ীয় রাজয ক্ষিন্দ ুআইতনর র্াসন কায িকরী 

ক্ষিল মাদ্রাজ ক্ষিল িার ক্ষৈপরীিগামী। আইনানুযায়ী ক্ষিন্দ ুমক্ষিলারা ক্ষপিা ৈা পক্ষির সম্পক্ষি 

িার পুত্রতির ৈা কনযাতির ৈা পুত্রৈিূতির সক্ষিি ক্ষনতজতির মতিয ক্ষৈভাজন কতর দনওয়ার 

সময় একঠি ক্ষনক্ষিিষ্ট অংর্ ক্ষৈিৈা উিরাক্ষিকার সূতত্র দপতিন। আইন অনুযায়ী ক্ষৈিৈা িাাঁর 

পক্ষি মিুৃযর কারতর্ পুত্র ৈা কনযা ৈা পালনীয় িম িানুষ্ঠান সি এক পুতত্রর মতিা একঠি 

ক্ষনক্ষিিষ্ট অংর্ লাভ করি, িতৈ দয দকান কারতর্ ক্ষৈিৈা ক্ষৈভাজতন নাও অংর্গ্রিন করতি 

পাতরন।এই আইতনর দ্বারা সৈতচতয় প্রভাক্ষৈি িতয়ক্ষিল মাদ্রাজ রাজযঠি।এই রাতজয 
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মক্ষিলারা পুরুতের উপর অক্ষিক ক্ষনভিরর্ীল, িাতির প্রাচীন ক্ষিন্দ ু রীক্ষি অনুযায়ী পক্ষির 

মিুৃযর পর পুতত্রর উপতর অক্ষিক ক্ষনভিরর্ীল িন। উিািরর্স্বরূপ ৈলা দযতি পাতর-

জীক্ষৈিকালীন ক্ষপিা িার পুত্রতক সমি সম্পক্ষি প্রিান কতর যায়। প্রসেি দসখাতন দকান 

ক্ষৈভাজতনর প্রশ্ন ওতিনা। ক্ষিন্দ ু মক্ষিলারা পুতত্রর সাতথ সফল িন। এই অক্ষিক্ষনয়ম এর 

ক্ষৈশ্বভারক্ষপ (পারা-৪৫৭) িৃঠষ্টতি ক্ষৈিৈাতির ক্ষৈিৈা পুত্রৈিূ এৈং িার ক্ষপিা মািা পুত্র 

কনযাতির সক্ষিি ভাগাভাক্ষগ করার অক্ষিকার প্রিান কতর, ক্ষকংৈা িাতির িররুঠিযুক্ত সম্পক্ষি 

ভাগ করার অক্ষিকার দিয়। ক্ষিন্দ ুআইন গ্রন্থ ক্ষমিািরা এৈং িায়ভাগ ক্ষৈিান অনুযাক্ষয়- 

একজন ক্ষৈিৈা নারী পক্ষরৈাতরর অনযানয সকল সিসয সমিুলয স্বাথ ি উিরাক্ষিকার লাভ 

করার অক্ষিকার প্রিান কতরতি। এমনক্ষক ক্ষিক্ষন সম্পক্ষি ক্ষৈেয়ক মামলা করা অক্ষিকার 

আইক্ষন স্বীকৃক্ষি লাভ কতরন।িায়ভাগ গ্রতন্থ উতেখয- ক্ষিন্দতুির পক্ষরৈিিন সম্ভৈ মিুৃযর পর, 

দকৈল পুত্রগন সাফলয লাভ কতর না, ক্ষৈিৈা পত্নী ও পূৈ িসূরী ক্ষৈিৈাগর্ ও পূৈ িসূরী 

দিতলতমতয়রা সাফলয লাভ কতর। 

 এই অক্ষিক্ষনয়ম এর অিীতন একজন ক্ষৈিৈা মক্ষিলা সম্পক্ষি অক্ষিকার পুতত্রর সমিুলয 

ক্ষিসাতৈ ৈা িার ক্ষৈিৈা কনযা ৈা পূৈ িসূরী পুত্র ৈা কনযা ৈা অনয দকাতনা ৈংর্গি পুরুে 

উিরাক্ষিকারীর সতে ক্ষৈভাজন মাক্ষলকানা লাতভর স্বীকৃক্ষি লাভ কতরন। যক্ষি মিৃ ৈযক্রক্তর 

একাক্ষিক ক্ষৈিৈা পত্নী থাতক, িািতল একসতে সমি ক্ষৈিৈা একঠি ক্ষনক্ষিিষ্ট অংতর্র অক্ষিকারী 

িতৈন। ক্ষকংৈা মিৃ ৈযক্রক্তর একঠি পত্নী জীক্ষৈি থাতকন িািতল ওই ক্ষৈিৈা সকল সম্পক্ষির 

মাক্ষলকানা লাভ করতৈন। ক্ষৈিৈার যক্ষি দকান পুত্র সন্তান ৈা কনযা সন্তান ক্ষকংৈা িিক 

সন্তান না থাতক িািতল সকল সম্পক্ষির একমাত্র অক্ষিকারী িতৈন। দযাগয ওয়াক্ষরর্ ক্ষিসাতৈ 

ক্ষৈিৈা সমি সম্পক্ষির উিরাক্ষিকারী িতৈন। ক্ষকন্তু দকান ক্ষিন্দ ুক্ষৈিৈা িাাঁর পক্ষির মিুৃযর পতর 

ক্ষভন্ন িম ি গ্রির্ কতরন, িািতল এই আইন অনুযাক্ষয় ক্ষিক্ষন সকল সম্পক্ষি িতি ৈক্রিি িতৈন। 

ক্ষকংৈা ক্ষৈিৈা যক্ষি পুনক্ষৈ িৈাি কতরন দস দিতত্র িী িক্ষিন সম্পক্ষির অক্ষিকার িতি পাতরন না। 

 সম্পক্ষি ক্ষৈভাজতনর মামলায় দকাতনা স্বত্ব ৈা দৈনামী, এই প্রতশ্নর মীমাংসা িতি পাতর 

এৈং অৈর্যই িা িওয়া উক্ষচি। দকান দকান দিতত্র দযৌথ পক্ষরৈাতরর সম্পক্ষি দকান পি ৈা 

আইতিম ভাগৈা াঁতিায়ারার ৈাইতর থাকতি পাতর না। দসই দিতত্র এরূপ অৈক্ষর্ষ্ট অংতর্র 

সম্পক্ষিতি ওয়াক্ষরর্ন ৈা সমাংর্ীতির অক্ষিকার নষ্ট িয় না। দসই অৈক্ষর্ষ্ট সম্পক্ষি 

পুনৈ িন্টতনর দ্বারা ওয়াক্ষরর্গতর্র ৈা সমাংর্ীতির উিরাক্ষিকার ৈলৈৎ করা যায়। ক্ষিন্দ ু

আইনর্াস্ত্র ক্ষমিািরা গ্রন্থ অনুযায়ী- প্রতিযক দযৌথ পক্ষরৈাতরর পুত্রতির মতিয সম্পক্ষি 

ভাগৈা াঁতিায়ারার সময় ক্ষৈিৈা যথা ক্ষস্থি একঠি পুতত্রর স্মান অংতর্র ক্ষকম্বা উক্ত সম্পক্ষির 

অতি িক অংর্ দপতি পাতরন। ওয়াক্ষরর্ সমাংর্ী সম্পক্ষিতি ক্ষিন্দ ু ক্ষৈিৈার স্বাথ ি, এমনক্ষক 
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ক্ষৈিৈার মিুৃযতি সমাংর্ীতির প্রক্ষি যায় না। সািারনি ক্ষিন্দ ুউিরাক্ষিকার িার স্বামীর ক্ষিক 

দথতক দখা াঁজা িয়। আৈার ক্ষৈভাজন দমৌক্ষখক িতি পাতর। দয িক্ষলল দ্বারা সম্পক্ষি ৈক্রিি িয় 

িািা দরক্রজক্ষিকৃি ৈা ক্ষনৈন্ধনতযাগয। ক্ষকন্তু পূতৈ ি যািা ক্ষৈভাজন িতয় দগতি িািা ৈন্টতনর 

িাক্ষলকায় দরক্রজক্ষিকৃি ৈা ক্ষনৈন্ধনতযাগয নয়। 

 সম্পক্ষি ক্ষৈভাজন ক্ষকভাতৈ িতৈ- ক্ষমিািরা অক্ষিক্ষনয়তম র্াক্ষসি দযতকান দযৌথ ক্ষিন্দ ু

পক্ষরৈাতরর সিসয স্পষ্ট দ্বযথ িিীন এৈং এককভাতৈ দযৌথ পক্ষরৈার দথতক ক্ষনতজতক ক্ষকভাতৈ 

পৃথক কতর দনতৈ এৈং ক্ষনতজর অক্ষিকৃি অংর্ পৃথক ভাতৈ দভাগ করার অক্ষভপ্রায় দ াের্া 

কতর ক্ষনজ পক্ষরৈাতরর সম্মান ক্ষৈভাজন করতি পাতরন। সমি ওয়াক্ষরর্তনর মতিয দকান 

চুক্রক্ত িওয়ার প্রতয়াজন দনই। এমন দিতত্র অনয ওয়াক্ষরর্রা পৃথক িতি মি ক্ষিতি ক্ষকনা 

এই প্রশ্নঠি অপ্রাসক্ষেক। 

 স্মকৃ্ষির্াস্ত্র গ্রতন্থ পরৈিী ক্ষিন্দ ু উিরাক্ষিকার অক্ষিক্ষনয়ম ক্ষৈক্ষিৈব্ধ িতয়তি। ক্ষিন্দ ু

উিরাক্ষিকার আইন অক্ষিক্ষনয়ক্ষমি িওয়ার আতগ পয িন্ত আমরা প্রাচীন ক্ষিন্দ ুস্মকৃ্ষির্াতস্ত্রর 

উিরাক্ষিকার রীক্ষি দ্বারা পক্ষরচাক্ষলি িিাম। িতৈ দকািি দয ক্ষৈিাতনর দযমন ৈযাখযা ক্ষিতিন িা 

গ্রির্ীয় ক্ষিল। ক্ষকিু ক্ষকিু ক্ষৈেয় ক্ষিন্দ ু র্াস্ত্রীয় ক্ষৈক্ষি সামাক্রজক প্রতয়াজতন এৈং সমাতজর 

িাক্ষৈতি নযায়ালয় এর আইন দ্বারা পক্ষরৈিিন ও সংতর্াক্ষিি িতয়ক্ষিল। ভারিীয় ক্ষিন্দ ু

মক্ষিলাতির সম্পক্ষির অক্ষিকার আইন পক্ষরৈক্ষিিি িওয়ার আতগ ক্ষিন্দ ু উিরাক্ষিকার 

অক্ষিক্ষনয়ম সম্পতকি দকৈল ক্ষিনঠি আইন পক্ষরৈক্ষিিি িতয়ক্ষিল। যথাঃ- ক. ক্ষি ক্ষিন্দ ু

ইনতিক্ষরতিন্স (ক্ষরমুভাল ওফর  ক্ষিতসক্ষৈক্ষলঠিস) অযাক্ট, ১৯২৮; খ. ক্ষি ক্ষিন্দ ুল ওফর  ইনতিক্ষরতিন্স 

(আযতমন্ডতমন্ট)অযাক্ট, ১৯২৯ এৈং গ. ক্ষি ক্ষিন্দ ুউতয়াতমনসর রাইি িু প্রপাঠিি অযাক্ট, ১৯৩৭। 

 নারীর ৈযাক্ষভচার এৈং পুনক্ষৈ িৈাি- ক্ষিন্দ ু ক্ষৈিৈা নারীর পুনক্ষৈ িৈাি মামলায়- ক্ষৈিৈা নারী 

শ্বশুর ৈাক্ষড়তি ৈযাক্ষভচার, অননক্ষিক ৈযৈিার এৈং পুনক্ষৈ িৈাি কতর থাকতল উিরাক্ষিকার 

িতি ৈক্রিি িতৈন। ক্ষকন্তু িার ক্ষপিা-মািার দথতক প্রাপ্ত সম্পক্ষি দকউ ৈক্রিি করতি পাতর 

না। ক্ষিন্দ ু ক্ষৈিৈা মক্ষিলা পুনক্ষৈ িৈাি করতল িার পূতৈ ি শ্বশুর ৈাক্ষড়র সম্পতি অংর্ীিাক্ষরত্ব 

দজারিার করতি পাতরনা। যক্ষিও ক্ষপিা মািার সম্পক্ষি উিরাক্ষিকার সূত্র দখালা থাতক। 

পক্ষির মিুৃযর পর যক্ষি ক্ষিক্ষন ৈযক্ষভচারী িতয় ওতিন ক্ষকংৈা পুনক্ষৈ িৈাি কতরন িািতল সম্পক্ষি 

পুনরুত্থাতনর অক্ষিকার িার দনই। কারর্ ওই ক্ষিন্দ ু ক্ষৈিৈা যাতক ক্ষৈৈাি কতরতিন িারই 

দকৈল দিখভাতলর িাক্ষয়ত্ব, এই কারতনই দস িাৈী করতি পাতর না। ক্ষিন্দ ু ক্ষৈিৈা পুনক্ষৈ িৈাি 

আইন অনুযায়ী একজন ক্ষৈিৈা দকৈল একজন পক্ষির ক্ষনকি িতি সম্পক্ষি অক্ষিকারী 

িতৈন। ক্ষিন্দ ুসমাতজ প্রচক্ষলি ক্ষৈশ্বাস দয –উিরাক্ষিকার দসই িাৈী করতি পাতর দয ওই 

পক্ষরৈাতর জন্মগ্রির্(প্রজনন দ্বারা উৎপক্ষি) কতরতিন। ক্ষিন্দ ু ক্ষৈিৈা নারী পুনক্ষৈ িৈাি করতল 
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িাাঁর পূতৈ ির পক্ষি িতি সম্পকি ক্ষৈক্রিন্ন িতয় যায়। ক্ষিন্দ ু ক্ষৈিৈা নারী পুনরায় ক্ষৈৈাি করতল 

দসই পক্ষরৈাতরর অনুর্াসন ও সম্মান ক্ষৈসজিন িয়, ক্ষিন্দ ুরীক্ষি নীক্ষি অনুসাতর পুনক্ষৈ িৈাি করা 

উক্ষচি নয়। 

  ক্ষিন্দ ুপক্ষরৈাতরর সিসয ক্ষমিািরা ক্ষৈিান অনুযায়ী পক্ষি মিুৃযর পর িাাঁর ক্ষৈিৈা পত্নী 

সমি সম্পক্ষি দিখভাতলর অক্ষিকারী িন। সম্পক্ষি রির্াতৈির্ করা, সম্পক্ষির উপর স্বীয় 

অক্ষিকার িাক্ষৈিার প্রভৃক্ষি। ঐ সম্পক্ষি ভাগ ৈা াঁতিায়ারা করা এৈং িািা রির্াতৈিতর্র 

অক্ষিকার ক্ষিল। িতৈ সম্পক্ষি ক্ষৈভাজতনর িাক্ষয়ত্ব ক্ষৈিৈার উপতর একথা ঠিক নয়। ক্ষিক্ষন 

সম্পক্ষির ক্ষৈভাজন িাক্ষৈ করতি পাতরন, ক্ষকন্তু পক্ষরৈাতরর অনযানয সিসয রাজী না িতল 

সম্পক্ষি ভাগ করতি পাতরন না। সম্পক্ষির অনযানয ওয়াক্ষরর্গতর্র যারা পক্ষরৈাতরর সিসয 

ক্ষকন্তু ৈাইতর থাতকন িাতির সকলতক ক্ষনতয় এই সমি প্রসাক্ষরি সম্পক্ষি ভাগ করতি 

পাতরন। সম্পক্ষিঠি দকান প্রতয়াজনীয়িা ৈযিীি পক্ষরৈাতরর সকল সিসযতির পারস্পাক্ষরক 

সম্মক্ষি িাড়া সম্পক্ষি ক্ষৈভাজন করা যায় না। িতৈ দযতকান ক্ষিন্দ ু ক্ষৈিৈা িার প্রক্ষি জীক্ষৈি 

অৈস্থায় ভাগ কতর দিওয়া অংর্ঠির অক্ষিকারী িন। 

 পক্ষির ঋতর্ একজন ক্ষিন্দ ু ক্ষৈিৈার িাক্ষয়ত্ব- একঠি প্রশ্ন- ক্ষৈিৈা িাক্ষয়ত্ব কিখাক্ষন িার 

স্বামীর ঋতর্র প্রক্ষি? যক্ষি পক্ষি মারা যান িািতল উিরাক্ষিকারী দক িতৈন ঐ সম্পক্ষির িা 

ক্ষনশ্চয়িা ও কঠিন প্রতশ্নর সম্মুখীন িতি িয়। এ ক্ষৈেতয় সতন্দি দনই, ক্ষিক্ষন এই সমসযা গুক্ষল 

সম্মুক্ষখন িতয়তিন। িতৈ ক্ষৈিৈার প্রাপ্ত সম্পক্ষি িার সমাংর্ীরাও অক্ষিকারী। মিুৃযর পূতৈ ি 

পক্ষি যক্ষি দকান ঋর্ কতর যায়, িতৈ ঋর্ঠি সািারর্ মাতনর িয় িািতল ওই ক্ষৈিৈা িািা 

পক্ষরতর্াি করতি ৈািয থাতকন, িািাড়া অনযথায় ক্ষিক্ষন ঋর্ঠি পক্ষরতর্াি করার ৈািযৈািকিা 

দথতক মুক্রক্ত পায়। মূল ক্ষৈেয়ঠি িতলা এই আইনঠি সম্পক্ষি রির্াতৈিতর্র অক্ষিকার, এই 

অক্ষিক্ষনয়ম ঠি আতগও ক্ষিল, একঠি অংর্ীিার ক্ষিসাতৈ ক্ষনক্ষিিষ্ট সম্পক্ষির অক্ষিকাতর 

রূপান্তক্ষরি িওয়া উক্ষচি। 

 ১৯৩৭ ক্ষিস্টাে ক্ষিন্দ ুমক্ষিলাতির সম্পক্ষি অক্ষিকার আইন এর প্রভাৈ, - এই অক্ষিক্ষনয়ম 

ক্ষিন্দ ুক্ষৈিৈাতির নিুন সম্পক্ষির আইক্ষন অক্ষিকার প্রিান কতর। ক্ষিন্দ ুদযৌথ পক্ষরৈাতরর সিসয 

ক্ষিসাতৈ ক্ষৈিৈা স্বামীর পরৈিীতি দযাগয স্থান িখল কতর। একজন ক্ষৈিৈা ক্ষিন্দ ুনারী সারা 

জীৈন মিৃ স্বামীর পক্ষরৈাতরর ৈসৈাতসর অক্ষিকারী। এই অক্ষিক্ষনয়ম সতচিন ও সম্মান ৈকৃ্রদ্ধ 

কতর এৈং ক্ষৈিৈা দসই পক্ষরৈাতরর ক্ষনরাপিা সুরিা ক্ষিতি পাতর, িতৈ পক্ষির মিুৃযর পর। 

সম্পক্ষি দিখভাল ও প্রতয়াজতন িা ৈযাৈিার করতি পাতরন পক্ষরৈাতরর অনযানয সিসযতির 

সতে। একঠি অংতর্র অক্ষিকার এই অক্ষিক্ষনয়ম দ্বারা স্বীকৃক্ষি পায়।  
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 এই অক্ষিক্ষনয়মঠির িুৈ িলিা, -১৯৩৭ ক্ষিস্টাে এর সম্পক্ষির অক্ষিকার আইন এর 

একঠি গুরুত্বপূর্ ি িররুঠি ক্ষিল দয, পূতৈ ির পুতত্রর ক্ষৈিৈাতক অতযৌক্রক্তকভাতৈ অক্ষিকার প্রিান 

করা িতয়ক্ষিল। অথ িাৎ দযৌথ পক্ষরৈাতর ক্ষৈিৈা ও িার পূতৈ ির পুতত্রর ক্ষৈিৈা একতত্র একঠি 

ক্ষনক্ষিিষ্ট অংর্ সম্পক্ষির অক্ষিকারী িতিন, যা দমাতিও কাময নয়। আতরকঠি গুরুত্বপূর্ ি 

িুৈ িলিা িতলা এই আইতনর,- দমতয়তির উপর প্রভাৈ ক্ষৈিার কতরক্ষিল। ক্ষিন্দ ুআইন 

প্রতর্িাগর্ স্পষ্ট উতেখ কতরক্ষিতলন- দমতয়তির যত্ন করা ও িাতির ক্ষৈৈাতির খরচ 

পক্ষরতর্াি করতি িতৈ ক্ষপিার সম্পক্ষি দথতক। ১৯৩৭ ক্ষিস্টাে সম্পক্ষির উিরাক্ষিকার 

অক্ষিক্ষনয়ম এ একঠি ক্ষৈেয় ক্ষনক্ষিিষ্ট ক্ষিল না, - দয যক্ষি দকান ৈযক্রক্ত একঠি পুত্র এৈং পূৈ ি িারার 

পুতত্রর ক্ষৈিৈা ও িার পুত্রতক দিতড় চতল যায়, িািতল ক্ষক পক্ষরর্াম িতৈ? অৈর্যই কুমারী 

কনযা রির্াতৈির্ ৈা িার ক্ষৈতয়র খরচ পূৈ ি মিৃা ক্ষৈিৈা দথতক িার িাক্ষৈ দৈক্ষর্ দজারপূৈ িক 

করতি পাতর না । আসতল কুমারী দমতয়তির পতি দিমন দকাতনা দজারিার যুক্রক্ত প্রিান 

করা িয়ক্ষন এই অক্ষিক্ষনয়তম। 

 সম্পক্ষির িমিা িিান্তর,-‘িায়ভাগ’ গ্রতন্থর প্রচক্ষলি ক্ষৈক্ষি ক্ষৈিাতনর দ্বারা প্রৈক্ষিিি 

পক্ষরৈিিন যা ক্ষিন্দ ুঅনযিম আইনর্াস্ত্র ‘ক্ষমিািরা’ গ্রতন্থর অিীতন গিৃীি ক্ষৈক্ষি-ক্ষনতেতির 

পক্ষরৈিিতনর সাতথ িুলনা করা যায় না। মিৃ ৈযক্রক্তর সম্পক্ষি িািা িার ক্ষপিামি 

উিরাক্ষিকারসূতত্র ক্ষকম্বা স্ব-অক্রজিি সম্পক্ষির মতিয দকান পাথ িকয দনই। র্াস্ত্র অনুযায়ী 

ক্ষপিার মিুৃযর পর দিতলঠি পূৈ িপুরুতের সম্পক্ষির উিরাক্ষিকারী িয়। ক্ষকন্তু ক্ষপিার সক্ষিি 

পুত্র সি-মাক্ষলক ৈা িািার সক্ষিি িািার উিরাক্ষিকারী িি না। ক্ষমিািরা র্াস্ত্র অনুযায়ী 

ক্ষপিার অৈিিমাতন িািার সন্তান সকল সম্পক্ষির মাক্ষলক িতৈন। সম্পক্ষির উিরাক্ষিকার 

পক্ষরৈিিন প্রসতে দকৈল িাাঁর পুত্র ও সফল িন না, একই সাতথ িার ক্ষৈিৈা পত্নী ও 

পূৈ িসূক্ষরতির ওয়াক্ষরর্গন পূৈ িসূরী ক্ষৈিৈা এৈং সন্তানরা সফল িতি পাতর। িারাৈাক্ষিকভাতৈ 

আইন-র্ঙৃ্খলায় পক্ষরৈিিন এতসতি, এই র্াস্ত্রীয় ক্ষৈিান দ্বারা। এই আইতন ৈিু গুরুত্বপূর্ ি 

ক্ষৈেয় স্থান দপতয়তি। িৈুও এই অক্ষিক্ষনয়ম একজন মক্ষিলা সম্পক্ষির পূর্ ি অক্ষিকার িতি 

ৈক্রিি িতয়ক্ষিল, পুরুতের িুলনায় যািা এই আইতনর অনযিম িুৈ িলিা। অৈর্য এই আইন 

এখতনা অতনক দিতত্র অসম্পূর্ ি এৈং প্রিারর্া ৈতল মতন করা িয়। ক্ষিন্দ ুনারীতির দমৌক্ষলক 

অক্ষিকার ক্ষৈরুতদ্ধ একঠি বৈেমযমূলক বৈক্ষর্ষ্টয িল এই অক্ষিক্ষনয়ম, যক্ষিও এই ৈযক্ষিিম 

িাতির পরৈিীতি উত্থাতনর পথতক প্রর্ি কতরক্ষিল। ক্ষকন্তু কায িি এই অক্ষিক্ষনয়ম 

পরৈিীতি একই িৃঠষ্টতকার্ ক্ষিতয়ই পুনরাৈকৃ্ষি িতয়ক্ষিল। 

 সম্পক্ষির উিরাক্ষিকার আইন ১৯৩৭ ক্ষিস্টাে এর রূপান্তর, - ক্ষিন্দ ু উিরাক্ষিকার 

পক্ষরৈক্ষিিি িতয়ক্ষিল এই আইন দ্বারা, এই আইতনর গুরুত্বপূর্ ি ক্ষিক িল- ক্ষিন্দ ুমক্ষিলাতির 
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র্াস্ত্রীয় ক্ষৈিান িযাগ কতর আিুক্ষনক ক্ষিঠির্ প্রৈক্ষিিি অক্ষিক্ষনয়মতক স্বীকার কতর দনওয়া। 

যক্ষিও প্রাচীন ক্ষিন্দ ুর্াস্ত্র িতি এই অক্ষিক্ষনয়ম গুক্ষল অনুসিৃ িতয়ক্ষিল। এই আইন কায িকর 

িওয়ার আতগই অ-উইলকারীর মৃিুযতি ক্ষিন্দতুির সম্পক্ষির উপর এঠি প্রতযাজয িয়ক্ষন। 

ক্ষকন্তু এই অক্ষিক্ষনয়ম ক্ষিন্দ ুমক্ষিলাতির নানান প্রক্ষিৈন্ধকিা িরূ করা এৈং নারীতির আতরা 

ভাতলা অক্ষিকার প্রিাতনর উেতর্য পাস িতয়ক্ষিল। ইিা চাক্ষরক্রত্রক উন্নক্ষি সািন এৈং 

সামাক্রজক দিতত্র মক্ষিলাতির নযাযয ও নযায়সেি ক্ষৈেতয় স্বীকৃক্ষি প্রিাতনর উতেতর্য এৈং 

সামাক্রজক সংস্কার সািতনর জনয প্রর্য়ন করা িতয়ক্ষিল। এই আইন উিরাক্ষিকার ক্ষৈেতয় 

ক্ষিনজন ক্ষৈিৈা, যা াঁর ক্ষৈিৈা পত্নী িার পুতত্রর ক্ষৈিৈা এৈং িার পুতত্রর ক্ষৈিৈা , িার পুত্র, 

নাক্ষি, মিানাক্ষি সি উিরাক্ষিকারী ক্ষিসাতৈ নিুন অক্ষিকার প্রিান কতরক্ষিল যা ক্ষিন্দ ু

মক্ষিলাতির সম্পক্ষি ক্ষিসাতৈ পক্ষরক্ষচি। এই আইতন ক্ষৈিৈার অক্ষিকারও ৈযাখযা করা িতয়তি। 

আরও একঠি ক্ষৈতর্ে ক্ষিক িল- ক্ষিক্ষন পুরুে মাক্ষলক নযায় সম্পক্ষি ক্ষৈভাজন িাক্ষৈর 

অক্ষিকারী, এভাতৈই একজন ক্ষৈিৈা মক্ষিলা উিরাক্ষিকাতরর আগ্রি দিখাতি পাতরন, 

এতিতত্র িার উিরজীক্ষৈকার দ্বারা না িতলও সংক্ষৈিান দ্বারা প্রক্রিয়া সম্পূর্ ি করতি পাতরন।  

 ক্ষিন্দ ুমক্ষিলাতির সম্পক্ষির উিরাক্ষিকার আইন ১৯৩৭ ক্ষিস্টাে গিৃীি িয়। দকিীয় 

অক্ষিক্ষনয়ম xviii নং এর(১৯৩৭ ক্ষিস্টাে) অিীন এৈং ক্ষিন্দ ুনারী সম্পক্ষি(সংতর্ািনী)আইন, 

১৯৩৮ ক্ষিস্টাে(দকিীয় আইন নং XI), এই আইতনর প্রতয়াক্ষগক দিত্র িতলা কৃক্ষে জক্ষমর 

উপর, এিাড়া কৃক্ষেজক্ষম ও অনযানয স্পর্ িকাির দিতত্রও এই আইতনর বৈিিা- অথ িাৎ 

‘সম্পক্ষি’, ‘ক্ষৈতকিীকরর্’ ৈা ‘িমিা িিান্তর’, ‘উিরাক্ষিকার’ এৈং ‘সাৈ িতভৌমত্ব’, ভারি 

সরকার আইন ১৯৩৭ ক্ষিস্টাে সপ্তম র্াখার, িাক্ষলকা- II, এক্ষি নম্বর ২১, িাক্ষলকা-III, এক্ষি 

নম্বর ৭; নৈম র্াখার, পযারা. ৬৮(২)- সংক্ষৈিাতনর ৈযাখযা। 

 ক্ষিন্দ ু মক্ষিলাতির সম্পক্ষির অক্ষিকার আইন ১৯৩৭ ক্ষিস্টাে এৈং ক্ষিন্দ ু মক্ষিলাতির  

সম্পক্ষি অক্ষিকার আইন সংতর্ািনী ১৯৩৮ ক্ষিস্টাতে পার্ িতয়ক্ষিল। (ক)সরকাক্ষর প্রতির্ 

কৃক্ষেতিতত্র ভূ সম্পক্ষির উিরাক্ষিকার ক্ষনয়ন্ত্রতর্র জনয কাজ কতর না, এৈং (খ) উির 

জীক্ষৈি সম্পক্ষির দিতত্র ক্ষনয়ন্ত্রতর্র জনয কাজ কতর কৃক্ষেজক্ষমর উপর। 
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