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মুখরন্ধ
যেৌনন্পরা সাধারিে দুন্িা ভান্গ ভাগ কন্র যনওয়া োয় – (১) যরড �াইি এণরয়া এরং (২) নন-যরড 
�াইি এণরয়া। যরড �াইি এণরয়ায় মূ�ে ণরণরি হন্য়, পাচার ও প্োণরে হন্য় আসা যমন্য়রা রাধযে হন্য় 
যেৌনন্পরায় েুতি থান্ক। এঁরা সমান্জর মূ�ন্্াে যথন্ক ণরছচ্ন্ন। নন-যরড �াইি এণরয়ার গণিকারা যস্বচ্ায় 
যেৌনন্পরা যরন্ি যনয়। অণেণরতি যরাজগান্রর আরায় এ যপরায় আন্স। এঁরা যকউ স্বাধীন, যকউ-রা 
প্ণেষ্ান্নর মাধযেন্ম কাজ কন্র। এঁরা সমান্জর মূ�ন্্ান্ে রুক িুণ�ন্য়ই থান্ক। চাকণরর মন্ো সকান্� 
যসন্জগুন্জ যরন্রায়, রান্ে রাছড় যিন্র।

গণিকার্ণতি রা যররযোর্ণতি রা যেৌনন্পরা আমান্দর মনুষযে সমান্জ দুছি নজন্র রা দ্ণটিভণগিন্ে যদখা হয়। 
সর্শান্পক্া প্চণ�ে দ্ণটিভণগিছি হ� যনাংরাণম, অননণেক এরং দণ্ডনীয়। অথ্শাৎ গণিকার্ণতিন্ক যদখা হয় পাপকম্শ 
রা পাপাচার ছহন্সন্র। অপর  দ্ণটিভণগিছি হ� যসিছি ভা�র, মানুন্ষর যেৌন অরদমন যথন্ক মুণতিদাত্রী। 
নারীন্দর গণিকার্ণতিন্ক যসিছি ভা�র ছহসান্র যদখার কারি ণররান্হর সীমার মন্ধযে যেসর পুরুন্ষর অধরা 
যেৌনরাসনা পূরি হয় না, োঁন্দর যসই কামনা চণরোথ্শ করন্েই সমান্জ গণিকার্ণতির প্ন্য়াজন। গণিকারা 
যেন নী�কণ্ঠ, সমান্জর পুরুষ-ণরষ ধারি করন্র যস – এরকম একিা িযোরু। 

অদ্রমহন্� নারীর মূ�ে প্ধান দুছি ভূণমকা – একছি স্তী, অনযেছি মাো। দুছি সম্পন্ককেই েে বিন্দ্ব! দুছি 
ভূণমকাই প্জন্মের প্জনন কন্ম্শর সন্গি অগিাগিীভান্র জছড়ে। প্জনন প্ন্নে অররযেই আসন্র যেৌনো। যেৌনো 
র�ন্ে যগাদা রাং�ায় অররযেই যেৌনণরিয়া রা ইন্ারন্কাস্শ যরাঝায়। যেন্হেু নারীর যেৌনোন্ক যকর�মাত্র 
ণররান্হর মাধযেন্মই বরধো যদওয়া হন্য়ন্ি, োই ণররান্হর মন্ধযেই যেৌনোন্ক সংগছিে করা হয়। বররাছহক 
জীরন্ন নারীর যেৌনো একছি গ্হস্া�ী দাণয়ত্ব ও কেকেন্রযে পে্শরণসে হন্য় োয়। স্বামীর যেৌনক্ুধা ণনরারি ও 
সন্ান উৎপাদন্নর জনযে উৎসগমীককৃে নারী। স্বামী-স্তীর এই সম্পন্ককে েণদ স্তীর কামনা-রাসনা ণকিুিাও পণরেকৃপ্ত 
হয়, ো সন্ত্ত্বও ণররাহ নামক এই প্ণেষ্ান্নর স্ণটি হন্য়ন্ি সন্ান উৎপাদন ও স্বামীর যেৌনক্ুধা ণনরারি 
করন্ে। নারীর যেৌনক্ুধার েকৃণপ্ত ণমিুক রা না-ণমিুক রংররক্ার কারন্ি নারীন্ক অররযেই যেৌনকম্শ করন্ে 
হন্র। পুরুষন্কও যকর�মাত্র স্তীর সন্গিই যেৌনকম্শ করন্ে হন্র। েন্র পুরুষ স্তীসগি িাড়া অনযে নারীর সগিও 
যপন্ে পান্র। ণররা� রাজার োঁর জনযে যখা�া আন্ি। চাইন্�ই রহুগামী মনন্ক ণরকণরে করন্ে পান্র। 
অথরা যেৌন অরদমন যথন্ক মুণতি যপন্ে পান্র। ণকন্তু আথ্শ-সামাণজক কারন্ি যেমন সুন্োগ হয়ন্ো কম। 
যসই কম সুন্োগিান্কও অন্নক সাহসী নারী কান্জ �াণগন্য় থান্ক। স্বামী রা স্তী রযেেীে অনযে নারী রা 
পুরুন্ষর সন্গি যেৌনাচার করন্ে সাহস যো �ান্গই। োই নারী যেৌনকমমীন্দর সন্গি সন্গি পুরুষ যেৌনকমমীন্দর 
রাজারও আন্ি। যদহ ণরণরির রাজার না-নারী না-পুরুষন্দর জন্নযেও আন্ি, োঁন্দর আমরা সমকামী ও 
রূপান্রকামী রন্� থাণক।
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‘পণরত্র’ গণিকার্ণতি প্াচীন প্াচযে যদন্র যরণর মাত্রায় হে। প্াচীন যমন্সাপন্িণময়ানরা ধমমীয় যেৌনোর প্ণেছি 
সু্ন্োগই কান্জ �াগাে। ণগ্রক ঐণেহাণসক যহন্রাডিাস রন্�ন — রযোর�ীয়ানন্দর সরন্চন্য় খারাপ রীণে ছি� 
জীরন্ন একরার হন্�ও প্ন্েযেক মছহ�ান্ক রাধযে করা হে আন্রিাণদণে মণদ্ন্র যেন্ে, যেখান্ন োঁন্ক একজন 
অপণরছচে রযেণতির সন্গি যেৌনকন্ম্শ ণ�প্ত হন্ে হে। যে সর মছহ�ারা ধনী ও রংরমে্শাদায় গণর্শে ছিন্�ন, 
োঁরা ণমণ�ে হন্ে চাইন্েন না। োঁন্দর েখন দছড় ণদন্য় যরঁন্ধ আনা হে মণদ্ন্র। প্চুর অনুগামী য�াক 
ণভড় করে েখন। এভান্র ণরপু� সংখযেক মছহ�ান্দর আনা হে। যেৌনকন্ম্শ ণ�প্ত হওয়ার আন্গ মছহ�ারা 
কখন্নাই রাছড়ন্ে ণিন্র যেন্ে পারন্েন না। অপণরছচে যকান্না য�াকন্ক অররযেই িাকা ণদন্ে হে রণদ্নী 
মছহ�ার আঁচন্� এরং োঁন্ক আহ্ান করন্ে হে মাইণ�তিা যদরীর নান্ম। োঁন্দর মণদ্ন্রর রাইন্র ণমণ�ে 
হন্ে হে। িাকার পণরমাি োই যহাক না-যকন, ো ণনন্ে অস্বীকার করা পাপ মন্ন করা হে। এইভান্র 
সুদ্রী মছহ�ারা মে্শাদা খুইন্য় মুণতি যপে অল্প ণদন্ন। অসুদ্রীন্দর থাকন্ে হে দুই যথন্ক ণেন রির পে্শন্ 
যকান্না য�ান্কর সন্গি যেৌনণম�ন না হওয়া পে্শন্। ণরিটেপূর্শ ৪৬৪ রির আন্গ ণগ্রন্স যজন্নািন নান্মর 
একজন অণ�ণম্পক ণরজয়ী যদরীর মণদ্ন্র ১০০ জন্নর মন্ো েরুিীন্ক উপহার ছহন্সন্র দান কন্র ককৃেজ্ো 
স্বরূপ। কণরন্থ নামক ওই রহন্র যদরী আন্রিাণদণের মণদ্র ছি�। যরামান েুন্গ ওই মণদ্ন্র প্ায় হাজান্রর 
উপর যদরদাসী ছি�। 

“যররযোনাং পুরুষাণধগন্ম রণের্্শণতিশ্চ সগ্শাৎ” – যররযোগন্ির পুরুষগ্রহি প্র্ণতি রা পুরুষন্ক প্�ুব্ধ করা 
এরং অথ্শাজ্শন যসই স্ণটিকা� যথন্ক চন্� আসন্ি। এন্হন রযোখযোই রাৎসযোয়ন োঁর ‘কামসূত্রম্’ গ্রন্ন্থর চেুথ্শ 
অণধকরন্ি অরছহে কন্রন্িন। রাৎসযোয়ন োঁর গ্রন্ন্থর চেুথ্শ অণধকরিছি বরণরক রা যররযোন্দর জনযেই যরর 
গুরুত্ব সহকান্র ররাদ্দ যরন্খন্িন। প্াচীন গ্রন্থগুণ�ন্ে ‘যররযো’ ণরন্রষন্ির যরর ণকিু সমেু� প্ণেরব্দ পাওয়া 
োয় যপরার ধরন ছহসান্র। যেমন – পণেো, রারাগিনা, যদহপসাণরিী, যদহন্পাজীণরনী, রূন্পাপজীণরনী, রণক্ো, 
খানণক, ছিনা�, রাররণনো, উপপত্ী, জাণরিী, সাধারিী, মহানগ্ী, পুংশ্চ�ী, পুংশ্চ�ূ, অেীত্বরী, ণরজজ্শরা, 
অন্সাগু, অণেষ্কবিয়ী, গণিকা, গন্িরুকা, নিী, হটিণর�াণসনী এরং হা� আমন্�র ‘যেৌনকমমী’। আণম যেন্হেু 
আমার গ্রন্ন্থর নাম ‘গণিকা-দর্শন’ যরন্খছি, োই যগািা গ্রন্ন্থ েথাসম্ভর ‘গণিকা’ প্ণেরব্দছিই রযেরহার করর। 
েন্র ইংন্রণজন্ে যেমন যডণম মন্ডে, পারণ�ক ওম ্োন, হািাইরাই, অ ্োসপাণসয়া ইেযোণদ রন্ব্দর মন্ো আণদম 
ও প্ানগণেহাণসক ণরন্রষি আন্ি, ছিক যেমণন আধুণনক ণরন্রষিগুণ� হ� – যহার, প্সছিছিউি, ক� গা�্শ, 
এসকিকে ইেযোণদ। 

যমাদ্দা কথা, অথ্শ রা পাণথ্শর সম্পন্দর ণরণনমন্য় যে নারীরা একাণধক পুরুন্ষর সন্গি যেৌনণম�ন রা 



29

গণিকার্ণতির এক করুি রূপ ণরষকনযো
মহাভারন্ের েুন্গ ‘ণরষকনযো’ নামক এক যরেণির সুদ্রী গণিকান্দর কথা জানা োয়। এঁরা খুন্ন গুপ্তচর 
রাছহনীর সণরিয় সদসযে ছিন্�ন। োঁন্দর কাজ ছি� যেৌনসন্ম্ভাগকান্� ওষ্-চু্ন্ন অথরা দংরন্ন এরা হেযোর 
জনযে যপ্ণরে রযেণতির ররীন্র ণরষ যঢন্� ণদে। যসই রযেণতি জ্ান হারান্� োঁন্ক ণনম্শমভান্র হেযো করে এরং 
োঁর পুরুষাগিছিও যকন্ি যি�া হে। মহাভারন্ের চেুদ্শর অধযোন্য়র ণরষয়ই ণরষকনযো পাছিন্য় গুপ্তহেযো। 
শ্রীসুখময় ভটিাচাে্শ োঁর ‘মহাভারন্ের সমাজ’ গ্রন্ন্থ ণ�ন্খন্িন – “অন্নক সময় রত্রুপক্ সুদ্র েুরেীন্ক 
উপন্ঢৌকন স্বরূপ পািাইয়া থান্কন। পণরণমে মাত্রায় ণরষ হজম করাইয়া যসই সক� কনযোন্ক এমনভান্র 
বেয়াণর করা হয় যে, োহান্দর স্পর্শমাত্রই অপর প্ািী ম্েুযেমুন্খ পণেে হইয়া থান্ক। যসই সক� কনযোন্ক 
‘ণরষকনযো’ রন্�। গুপ্তচন্রর মুন্খ সমতি রােকো অরগে হইয়া অণেরয় সারধান্ন রাস কণরন্র। এই সক� 
প্ন্�াভন হইন্ে ণনন্জন্ক রক্া কণরন্ে না পাণরন্� ণরনার সুণনণশ্চে।” 

বরররকা� যথন্কই সুদ্রী কনযোসন্ানন্দর ররীন্র অল্প অল্প কন্র ণরষ প্ন্য়াগ কন্র োঁন্দর ররীরন্ক 
ণরষ-সহনীয় কন্র যো�া হে। এই প্ণরিয়াকান্� অন্নক কনযোসন্ান ণরন্ষর প্ভান্র মারাও যেে। োঁরা 
যসৌভাগযেরিন্ম যরঁন্চ যেে, োঁন্দর ররীর জুন্ড় ণরন্ষর প্রাহ। এইসর যমন্য়রা পুন্রাপুণর প্স্তুে হন্য় উিন্� 
রত্রু করজা করন্ে পাছিন্য় যদওয়া হে। এঁরা ররীরী-ি�নায় কামুক পুরুষন্দর দখ� ণনে। যে পুরুষ 
যেৌনকামন্ক জয় করন্ে পারে, োঁন্ক করজা করা জছি� হন্য় পড়ে। যে জয় করন্ে পারে না, োঁর 
ম্েুযে অণনরাে্শ। 

যমাি কথা, ক্মোরান রত্রুন্ক ধ্বংস করার জনযে ণরষকনযো পািান্নার যরওয়াজ ছি�ই। যমৌে্শেুন্গও এমন 
রযেরস্া প্চণ�ে ছি� রন্� জানা োয়। নদ্রাজার এক ম্রিী চন্দ্রগুপ্ত যমৌন্ে্শর কান্ি ণরষকনযো পাছিন্য়ছি�। 
চািন্কযের কুি-ণরচক্িোয় যসই ণরষকনযোন্ক পর্শেক নান্ম এক রযেণতির কান্ি পাছিন্য় যদওয়া হয়। পর্শেক 
ণরষকনযোয় ররীরী ি�নায় আত্মসমপ্শি করন্� োঁর ম্েুযে হয়। ভারেরন্ষ্শ ‘ণরষকনযো’ গণিকান্দর রাড়রাড়ন্ 
হন্য়ছি� যমৌে্শ সাম্ান্জযের সমন্য়ই। ণররাখদন্তির ‘মুর্ারাক্স’ নািন্কর প্থম ও ণবিেীয়াংন্র ণরষকনযোন্দর 
উন্লেখ আন্ি। যকৌছিন্�যের অথ্শরান্স্তও ণরষকনযোর হণদস পাওয়া োয়। কণকিপুরান্ি সুন্�াচনা (সুন্�াচনা ছিন্�ন 
গন্ধর্শ ছচত্রগ্রীন্রর স্তী) নান্ম এক ণরষকনযোর কথা জানা োয়। এইসর ণরষকনযোর নজন্র যকান্না পুরুষ পড়ন্�ই 
পুরুষছি মারা োয়।

েৎকা�ীন রাজারাও ণরষকনযোন্দর ণনন্য়াগ করন্েন রত্রুণনধন্নর স্বান্থ্শ। এন্হন ণরষকনযোরা একণদন্ক 
যেমন রহুপুরুষগামী, অপরণদন্ক হেযোকারী। আন্�কজাডোর দযে যগ্রন্ির নান্ম একিা গল্প প্চণ�ে আন্ি। 
ণজশুর জন্মের ৩২৭ রির আন্গ এই আিার রষমীয় এক রণতিরা�ী ণগ্রক রাজার যরৌন্ে্শ োঁর পান্য় অরনে 
হন্য়ছি� প্ায় অন্ধ্শক প্ণথরী। োঁর সাম্াজযে ণরতিকৃে ছি� পণশ্চম ইউন্রাপ যথন্ক পারসযে পে্শন্। এই রাজা 


