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Abstract 
 

 
This paper aims to discuss why Japanese women still practice their traditional age-old 

ritual like Satogaeri-shussan even in contemporary times, particularly when rapid 
modernization and urbanization have already taken place all over Japan. From the perspective 
of Japanese women from Nagoya city, this paper will examine why Japanese women during 
their pregnancy and the young mothers after giving childbirth feel the necessity to conduct the 
ritual of Satogaeri-shussan. In addition, this paper will describe their impressions or thoughts 
about this ritualistic practice. Unlike the previous studies related to Satogaeri-shussan, this 
paper will seek contemporary Japanese women's point of view on Satogaeri- shussan. This paper 
will mainly rely on the primary and secondary data for the analysis. Around 61 informants have 
participated in the face-to-face interview survey, and 747 informants have participated in the 
questionnaire survey conducted by the author between 2018 and 2020. Finally, this paper will 
conclude that even if so many changes have taken place in the way of performing traditional 
rituals or day-to-day life of Japanese people due to modernization and rapid economic growth, 
still many Japanese women love to preserve and continue their conventional childbirth practices 
and customs because their previous generation has handed down this traditional childbirth 
custom to them. 
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ভূলমকা 
 

 জাপানে ক ানো মহিলা যখে গর্ভবতী িয় তখে কেন ই োোে ধরনের সোতে রীহতেীহত গুহলন  পালে  রা 

িনয় োন  যানত গর্ভবতী মহিলা সুস্থর্ানব এ টি হিশুন  জন্ম হিনত পানর। পুরাতে  াল কেন  গর্ভাবস্থা এবং 

প্রসনবর সানে যুক্ত হবহর্ন্নর ম সোতে রীহত আজও জাপানে পালে  রা িয়।  

 

জাপানে হিশু জন্মানোর সমনয় প্রচহলত হবহর্ন্ন সোতে রীহতেীহত গুহলন  হেনয় ইহতপূনব ভ অনে  গনবষণা  রা 

িনয়নে। হ ন্তু কবিীরর্াগ গনবষণা হেহিভষ্ট এলা ান  ক ন্দ্র  নর এবং সনব ভাপহর জাপাহে গনবষ নির িৃটষ্টন াণ 

কেন  আনলাচো ও হবনেষণ  রা িনয়নে। শুধুমাত্র তাই েয়, কবিীরর্াগ গনবষণা পত্র আবার জাপাহে র্াষানত 

ক্রমাগত কলখা ও প্র াহিত িওয়ার িরুে, জাপাহে সমানজ হিশু জন্মানোর সমনয় প্রচহলত রীহতেীহত গুহলর 

আক্ষহর  তাৎপয ভ সম্বনে আমানির টি  জাো িনয় ওনি ো। হবনিষ নর এই এ ুি িতন  কযখানে হবজ্ঞাে ও 

প্রযুক্তক্তগত োো হি  হিনয় এনতা উন্নত জাপানের মনতা কিনি ক ে এবং  ী  ারনণ আজও জাপাহে মহিলারা 

তাাঁনির পুরাতে  াল কেন  চনল আসা সোতে রীহতেীহত গুহলন  র্ক্তক্তর্নর পালে  নর োন  কসই হবষনয় গনবষণা 

 রা িয় হে বলনলই চনল। হবনিষ নর জাপাহে মহিলা ও েতুে প্রজনন্মর মানয়নির বযাক্তক্তগত মতামনতর উপর হর্হি 

 নর হিশু জন্মানোর সমনয় প্রচহলত সোতে রীহতেীহত গুহল ক মের্ানব পাহলত িনে কসই হবষনয় ক ানো গনবষণা 

 রা িয় হে বলনলই চনল। আর কসই  ারনণ এই হরসাচভ কপপানরর মাধযনম আহম বতভমাে  ানল জাপাহে মহিলারা  ী 

র্ানব এবং ক ে তাাঁরা প্রসনবর আনগ ও পরবতী সমনয় পুরাতে  াল কেন  পাহলত িনয় আসা সোতে রীহত 

“সানতাগানয়হর শুিসাে” ক  পালে  নর োন  কসই হবষনয় গর্ীরর্ানব অেসুোে  রবার কচষ্টা  নরহে। আবার 

“সানতাগানয়হর শুিসাে” সংক্রান্ত কয সমস্ত গনবষণা ইহতপূনব ভ  রা িনয়নে কসই গুহলন  হবচার ও হবনেষণ  রনল 

কিখা যায় কয কবিীরর্াগ গনবষণা পত্র “সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটি জাপাহে মহিলানির জীবনে  ী ধরনের 

রূ্হম া পালে  নর োন  কসই হবষনয় এ িা সাধারণ বযাখযা ক বলমাত্র পাওয়া যায়। কযমে ক াবায়াহি ইউহ ন া 

(2010: 28-39) গনবষণা পত্র মূলত “সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটি হববাি পরবতী  ানল এ টি মা এবং তাাঁর  েযা 

সন্তানের মনধয পারস্পাহর  সম্প ভন  িক্তক্তিালী  রবার জেয  ী র্ানব গুরুত্বপূণ ভ রূ্হম া পালে  নর োন  কসই 

হবষনয় হবস্তাহরত বণ ভো পাওয়া যায়। ক াবায়াহি কযনিতু হেনজ এ জে প্রহিক্ষণ োস ভ হেনলে কসই  ারনণ হতহে তাাঁর 

গনবষণা পত্রটি এ জে োনস ভর িৃটষ্টন াণ কেন  আনলাচো  রবার কচষ্টা  নরে। হতহে মূলত িাসপাতানল বাচ্চা 

িওয়ার জেয আগত ১৪ জে প্রসূহত মহিলানির উপর তাাঁর এই গনবষণা চালায় এবং “সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটি, 

তাাঁনির সানে তাাঁনির মানয়নির সম্পন ভর উন্নহত  রবার জেয  ী রূ্হম া হেনয়হেল কসই হবষনয় ক্তজজ্ঞাসাবাি 

 নরনেে। তাোড়াও ওোর গনবষণা পত্রটি, সানতাগানয়হর শুিসাে রীহতটি সম্বনে বতভমাে প্রজনন্মর জাপাহে 

মহিলারা হ  অহর্মত কপাষণ  নরে কসই হবষনয় ক ানোর ম উনেখ পাওয়া যায় ো।  
 

তাাঁর ফনল বতভমাে প্রজনন্মর জাপাহে গর্ভবতী মহিলা ও মানয়রা ক ে এই সোতে রীহতটিন  হবনিষর ম গুরুনত্বর 

সানে পালে  রনত পেন্দ  নর কসই হবষনয় ক ানোর ম হ েু হবস্তাহরত র্ানব জাো যায় ো। আবার তান িা 

আন হমর (1990 :90-93) গনবষণা পত্রটি মূলত জাপানের কিাহ ও িিনরর পুরাতে কলা  াহিেীর উপর হর্হি  নর 

প্র াহিত িওয়া “কিাহ ও কো হমেনযা ুগা ু ৫” কেন  পাওয়া তেযন  আধার  নর জাপানের কমইক্তজ, তাইনিা এবং 

কিায়া যুনগ জন্ম গ্রিে  নর ো া জাপাহে মহিলারা  খে এই “সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটিন  পালে  রনতে, 

তাাঁনির হেজস্ব অহর্জ্ঞতা ক মে হেল, এবং ক ে হ েু মহিলা “সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটিন  পালে  রনত 

অহেেু  হেনলে ইতযাহি োোে হবষনয় আনলাচো  নরে। হতহে এই গনবষণা পনত্র উনেখ  নরে, কয সমস্ত 

মহিলানির সনে তাাঁনির মানয়র সম্প ভ এন বানরই র্ানলা হেলো হ ংবা মানয়র সানে ক ানো ো ক ানো  ারনণ 

প্রায়ই ঝগড়াঝাাঁটি কলনগই ো ত, কসই সমস্ত মহিলারা তাাঁনির মানয়নির  াে কেন  এ িা িরূত্ব বজায় রাখার জেয 
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বানপর বাহড়নত হফনর কযত ো। আবার অনে  মহিলা হেনজর স্বামীর সানে এ সানে কেন  যানত বাচ্চান  লালে 

পালে  রনত পানর তাাঁর জেয এই রীহতটিন  পালে  রনত অহেেু  কবাধ  রনতে। হ ন্তু তান িা আন হমর 

গনবষণা পনত্র বতভমাে  ানল (কিইনসই ও করইওয়া যুগ) জাপাহে গর্ভবতী মহিলা ও মানয়রা ক ে এবং  ী  ারনণ 

“সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটিন  পালে  রান  জরুহর বনল মনে  নরে, এোড়াও যারা এই রীহতটিন  পালে 

 নরনেে, তাাঁনির বানপর বাহড়নত হফনর হগনয় বযাক্তক্তগত অহর্জ্ঞতা  ী র ম হেল কসই হবষনয় আমরা হ েুই জােনত 

পাহর ো। তাোড়াও তান িা আন হমর গনবষণানত ক বলমাত্র পাাঁচজে মহিলারা  াে কেন  পাওয়া তনেযর উপর 

হের্ভর  নর “সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটির ইহতবাচ  ও কেহতবাচ  হি  গুহলন  তুনল ধরা িনয়নে। আবার 

অেযহিন  ওনিাগা আহ ন ার (2009: 64-68) গনবষণা পত্র মূলত এই “সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটিন  ক ন্দ্র  নর 

টি   ী ধরনের গনবষণা  রার প্রবণতা গনবষ নির মনধয কিখনত পাওয়া যায় কসই হবষনয় কসন ন্ডাহর কেিার উপর 

হর্হি  নর হবস্তাহরত হবনেষণ  নরনেে। এর ফলস্বরূপ এখে জাপানে বতভমাে ানল বসবাস ারী গর্ভবতী মহিলা 

ও মানয়রা “সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটিন  পালে  রার জেয তাাঁনির মনধয  ী ধরনের প্রবণতা লক্ষয  রা যায় 

হ ংবা ক ে তাাঁরা এই রীহতটিন  পালে  রািান  এনতা জরুহর বনল মনে  নরে  কসই হবষনয় ক ানোর ম হরসাচভ 

কস র্ানব িয় হে বলনলই চনল।  
 

এই সমস্ত গনবষণা পত্রগুহলন  হবচার হবনেষণ  রনল এিা লক্ষয  রা যায় কয “সানতাগানয়হর শুিসাে” এই হবনিষ 

রীহতটি ক ে এবং  খে জাপাহে মহিলারা পালে  নর োন  কসই হবষনয় সাধারণ এ িা বণ ভো আনে। হ ন্তু ক ানো 

পূব ভবতী গনবষণা পনত্র, হবনিষ নর জাপাহে মহিলা ও মানয়রা এখে এই রীহতটিন  ক মে র্ানব পালে  নর 

চনলনেে তাাঁনির  ানে এই সোতে রীহতটি পালে  রািা ক ে এনতা প্রনয়াজেীয়, এই সোতে রীহতটির তাৎপয ভ 

সম্বনে তাাঁনির  ী মতামত কসই হবষনয় ক ানো হবস্তাহরত আনলাচো হ ংবা গনবষণা কসইর্ানব কেই বলনলই চনল। 

কসই  ারনণ এই হরসাচভ কপপানরর প্রধাে লক্ষয িনলা বতভমাে ানল জাপানে োনগায়া িিনরর জাপাহে মহিলা ও 

মানয়রা ক মের্ানব এই রীহতটিন  পালে  নর চনলনেে। তাাঁনির বযাক্তক্তগত অহর্মনতর উপর হর্হি  নর 

হবস্তাহরতর্ানব আনলাচো  রনবা। আর এই হবস্তাহরত আনলাচো  রবার জেয আহম জাপানের হচউবু অঞ্চনলর 

রাজধােী িির োনগায়ানত বসবাস ারী গর্ভবতী জাপাহে মহিলা ও মানয়নির  াে কেন  সাক্ষাৎ ার ও প্রশ্নাবলীর 

মাধযনম ক্তজগাসা  নর তেয সংগ্রি  হর। এখানে উনেখ  রনত চাই কয আমার এই হরসাচভ কপপারটি মূলত আমার 

হফল্ড ওয়া ভ সানর্ভর কেন  পাওয়া তনেযর উপর হের্ভর  নর আনলাচো  রা িনয়নে। জাপানের োনগায়া িিনর 

আহম মূলত ২০১৮ সাল কেন  ২০২০ সাল পয ভন্ত এই হফল্ড ওয়া ভ সানর্ভ  হর এবং আমার এই হফল্ড ওয়া ভ সানর্ভনত 

কসখাে ার প্রায় ৮০০ জনেরও অহধ  জাপাহে গর্ভবতী মহিলা ও মানয়রা অংি গ্রিে  নরে। তাাঁনির ক্রমাগত 

সমে ভে ও সািাযয যহি ো ো ত তািনল িয়নতা আহম  খনোই এই হরসাচভ কপপারটি হলখনত পারতাম ো।  
 

জাপানে হিশু জন্মানোর সমনয় প্রচহলত “সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটির গুরুত্ব হেনয় আনলাচো  রার আনগ 

এখানে ো বলনলই েয়, জাপানে এ িা হিশু যখে জন্মায় তখে তাাঁন  ক ন্দ্র  নর োোে ধরনণর পুরাতে প্রো, 

আচার ও রীহতেীহত আজও পালে  রা িনয় োন । হ ন্তু সমনয় সানে সানে কসই সোতে রীহতেীহত গুহলর হেয়নমরও 

অনে  পহরবতভে লক্ষয  রা কগনে। হবনিষ নর সমনয়র সানে সানে জাপাহে সমানজ কযমে দ্রুত আধুহে ী রণ 

িয়, কতমেই হবজ্ঞাে ও প্রযুক্তক্তর অগ্রগহত এবং হচহ ৎসা হবজ্ঞানের কক্ষনত্র োোে ধরনের অগ্রগহতও সমাে তানল 

চলনত োন । এর প্রর্াব মােুনষর দিেক্তন্দে জীবেযাত্রার উপনর পনড়। তার ফনল জীবে চনক্রর োোে ধরনের 

আচার ও অেুষ্ঠানের উপর অনে  পহরবতভে লক্ষয  রা কগনে। জাপানে পুরাতে  াল কেন  প্রচহলত প্রসব সংক্রান্ত 

কয সমস্ত আচার ও রীহতেীহত গুহল আনে কসই গুহলও  ানলর হেয়নমর সানে অনে  পহরবহতভত িনয় এনসনে। 

জাপানে মূলত হিন্ত ও কবৌদ্ধ এই িুই ধনম ভর প্রর্াব কবহিমাত্রায় কিখনত পাওয়া যায় তাই এই িুই ধনম ভর প্রর্াব 

জাপাহেনির জন্ম, হববাি এবং মৃতুয সংক্রান্ত রীহতেীহত গুহলনত কিখনত পাওয়া যায়। জাপাহে সাহিতয ও কলা  াহিেী 

কেন  এিা স্পষ্ট কয জাপানে এ টি হিশু যখে জন্মায় তখে কয সমস্ত প্রো ও রীহতেীহত গুহলন  পালে  রা িয় 
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কসগুহলর কবিীরর্াগই হিন্ত ধম ভন  অেুসরণ  নর পালে  রা িনয় োন । হ ন্তু মৃতুযর সমনয় কয সমস্ত রীহতেীহত 

গুহলন  পালে  রা িয় কসগুহল মূলত কবৌদ্ধ ধম ভন  অেুসরণ  নর পালে  রা িয়। জাপানে এ িা কমনয় যখে 

গর্ভবতী িয় হ ংবা এ টি বাচ্চান  প্রসব  নর তখে হবহর্ন্ন প্রো এবং আচারন  পালে  রবার জেয কস কযমে 

হিনন্তা ধনম ভর মক্তন্দনর যায় কতমেই কবৌদ্ধ ধনম ভর মক্তন্দনরও হগনয় োন । প্রসনবর আনগ ও পনর ক াোয় হগনয় প্রাে ভো 

েনবিে  রনবে কসই হবহষনয় ক ানো বা াঁধাধরা হেহিভষ্ট হেয়ম ােুে কেই। তাই জাপাহে মহিলারা গর্ভাবস্থার সমনয় 

পূজা ও অচভো  রবার জেয পহরবানরর কলা জেনির সানে হিনন্তা ধম ভ হ ংবা কবৌদ্ধ ধনম ভর ধমীয় প্রহতষ্ঠানে যায়। 
 

সানতাগানেলি শুশসাে িীলত  
 

 জাপানে পুরাতে  াল কেন  এ িা হিশু জন্মানোর আনগ “সানতাগানয়হর শুিসাে” োম  এ টি হবনিষ আচার 

পালে  রা িনয় োন । এবানর আনলাচো  রা যা ,  ী এই ”সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহত?  নব  খে এবং ক ে 

এই রীহতটি পালে  রা িনয় োন ? পুরাতে  ানলর সানে যহি তুলো  রা িয় তনব ক মে র্ানব বতভমাে  ানল এই 

রীহতটি জাপাহেরা পালে  নর োন ? জাপাহে গর্ভবতী মহিলা ও মানয়রা এই রীহতটি সম্বনে  ী অহর্মত কপাষণ 

 নর? ইতযাহি সম্বনে হবিনি এখানে আনলাচো  রনবা। জাপাহে র্াষানত “সানতা” িনের অে ভ িল বানপর বাহড়। 

আর “গানয়হর” িনের অে ভ িল হফনর যাওয়া। অে ভাৎ “সানতাগানয়হর” িনের পুনরা অে ভ িল হেনজর হপতামাতার 

বাহড়নত হফনর যাওয়া। আর “শুিসাে” িনের অে ভ িল এ িা হিশু প্রসব িওয়া হ ংবা এ টি হিশুন  জন্ম কিওয়া। 
“সানতাগানয়হর শুিসাে” িনলা এমে এ টি হবনিষ রীহত যা এ টি গর্ভবতী মহিলান  প্রসনবর আনগ আরাম ও 

হবশ্রাম  রবার জেয এবং প্রসনবর পনর িরীনরর যোযে যত্ন কেওয়ার জেয উৎসাহিত  নর োন ।  নব কেন  এই 

“সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটিন  পালে  রা আরম্ভ িয় কসই হবষনয় এন বানরই হ েু স্পষ্টর্ানব জাো যায় ো। 
ওমুরা কসই োম  গনবষন র গনবষণানত বলা িনয়নে কয সামন্ততন্ত্র সমানজর গিে যখে িয় তখে কেন  প্রসনবর 

আনগ ও পরবতী সময় ানল এ িা গর্ভবতী কমনয়ন  ক ানোর ম শ্রমযুক্ত  ানজর সানে হেযুক্ত  রা যানব ো এবং 

প্রসব ালীে সময় কেন  েবজাত  হিশুটি সুস্থর্ানব জন্মানোর পরবতী সময় াল অবহধ গর্ভবতী মহিলার 

অহর্র্াব নির হেনজনির সন্তানের সমস্ত িাহয়ত্বর্ার ও কেহলর্াহরর খরচ বিে  রািা এ প্র ার রীহতনত পহরণত 

িনয়হেল। জাপাহে র্াষানত এিান  বলা িত সানতাগানয়হর বুেনবণ অে ভাৎ কিাম াহমং কেহলর্াহর। এরনেন ই কবাঝা 

যানে জাপাহে মহিলারা যখে গর্ভবতী িয় তখে তাাঁরা হেনজনির কপনির হর্তনর ো া সন্তােটিন  সুস্থ ও হেরাপি 

র্ানব জন্ম কিওয়ার জেয হেনজনির হপতামাতার বাহড়নত হফনর যায়। আনগ ক বলমাত্র জাপাহে মহিলারা হেনজনির 

প্রসূহত ালীে সমনয়, মলূত গর্ভাবস্থার পঞ্চম মাস, সপ্তম মাস হ ংবা হিশু জন্মানোর টি  আনগর মুিনূতভ এই 

রীহতটিন  পালে  রবার জেয বানপর বাহড়নত হফনর কযত। কযনিতু বানপর বাহড় প্রনতয  কমনয়র  ানে সব কেন  

হেরাপি আশ্রয় তাই হেনজনির সন্তােন  ঐ হেরাপি ও কচো পহরনবনির মনধয জন্ম হিনত এবং প্রসনবর  নয় মাস 

পনরও তাাঁরা যানত তাাঁনির সিযজাত হিশুটিন  তাাঁনির মানয়র পরামনি ভ এ িু এ িু  নর লালে পালে  রনত পানর 

কসই জেয “সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটিন  পালে  নর োন । কসই  ারনণ জাপাহে মহিলারা পুরাতে  াল 

কেন ই এই “সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটিন  হবনিষ গুরুনত্বর সানে আজও পালে  নর চনলনে। জাপানের 

পুরাতে কলা  াহিেী ও সাহিতযন  যহি পয ভানলাচো  হর তািনল বারংবার এিা বলা িনয়নে কয এ িা মহিলা যহি 

তাাঁর প্রেম সন্তােন  হেনজর বানপর বাহড়নত কেন  প্রসব  নর তািনল কসই হিশুটি সুস্বানস্থয ও কসৌর্ানগযর অহধ ারী 

িনব ক েো তাাঁর মানয়র জন্মও কসই এ ই বাহড়নত কেন  িনয়নে বনল। হবনিষ নর আনগ ার হিনে যখে 

িাসপাতানল হিশুন  জন্ম কিওয়ার প্রচলে হেল ো তখে বাহড়নত এ জে প্রহিক্ষণ িাইমান  কেন  এনে বাহড়র 

অেযােয বয়স্ক মহিলানির সািাযয হেনয় হিশুন  প্রসব  রানো িত। তাই কসইসমনয় এ টি হিশুর জন্মহর্নি অে ভাৎ 

কয বাহড়নত হিশুটি রূ্হমষ্ঠ িত কসই জায়গাটি হিশুটির জীবনে এ টি গুরুত্বপূণ ভ রূ্হম া পালে  নর বনল মনে  রা 

িত। হ ন্তু আজ াল জাপানের কবিীরর্াগ িির ও গ্রামাঞ্চনল িাসপাতানল হিশু জন্ম কেয় বনল গর্ভবতী মহিলার 

বানপর বাহড় হ ংবা জন্ম হর্নির রূ্হম ার এন বানরর  নম কগনে এিা বলা যায় ো।  ারণ আজও জাপানের 
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কবিীরর্াগ অহর্র্াব রা তাাঁনির সন্তানের প্রেম বাচ্চা িওয়ার সমনয় সমস্ত খরচ বিে  নর োন  এবং 

প্রসূহত ালীে সময় কেন  হেনজনির সন্তানের যনেষ্ট যত্ন তাাঁরা হেনয় োন । তাাঁনির সন্তাে কযে ক ানো অসুহবধার 

মনধয ো পনর তার জেয সব ভিা সনচষ্ট োন ।  
 

 বতভমাে প্রজনন্মর কবিীরর্াগ জাপাহে মহিলারা এই সোতে রীহতটিন  পালে  রবার জেয হেনজনির গর্ভাবস্থার 

কিষহিন  বানপর বাহড়নত হফনর যায় অেবা স্বামীনির  ম ভসূনত্র কয এলা ানত তাাঁরা বসবাস  নর কসই এলা ার বনড়া 

ক ানো িাসপাতানল হিশুটিন  জন্ম কিওয়ার পর, হবশ্রাম কেওয়ার জেয বানপর বাহড়নত হফনর যায়। অনে  সময় 

 ানজর বযাস্ত সময়সূচীনত যহি তাাঁরা ”সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটি ক ানো ো ক ানো  ারণ বিত পালে  নর 

উিনত ো পানর তািনল কসনক্ষনত্র তাাঁরা তাাঁনির হপতামাতান  হ ংবা হেনজর রনক্তর সম্পন ভর হিহিন  হ ংবা িাশুহড় 

মান  হ েুহিনের জনেয হেনজনির বতভমাে বাসস্থানে এনস ো বার জেয অেুনরাধ  নর োন । এরফনল আনগ ার 

সমনয়র মতে জাপাহে গর্ভবতী মহিলানিরন  হিশুন  জন্ম কিওয়ার জেয িীর্ ভহিনের জেয স্বামীন  কেনড় বানপর 

বাহড়নত হগনয় আর ো নত িয় ো। এই েতুে প্রবণতান  আবার জাপাহে র্াষানত “ইয়ওহবয়নস শুিসাে” বলা িনয় 

োন । জাপাহে র্াষানত “ইয়ওহবয়নস” িল  াউন  কেন  হেনজর  ানে এনস ো বার জেয অেুনরাধ  রা। আনগ 

এই ”সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটি পালে  রবার জেয বানপর বাহড়নত হফনর যাওয়ািা এবং কসখানে কেন  

হেনজনির পহরবানরর কলা জেনির সািাযয হেনয় গনর্ভ ো া হিশুটিন  সসু্থর্ানব জন্ম কিওয়া এবং জনন্মর পনর 

কসখানে কেন  মানয়র  াে কেন   ী র্ানব সিযজাত হিশুটিন  লালে পালে  রনব কসই সম্পন ভ জ্ঞাে সংগ্রি 

 রািা এ  প্র ার বাধযতামূল  প্রো হেল জাপানের সব ভত্র। হ ন্তু সমনয়র সানে সানে ”সানতাগানয়হর শুিসাে” 

রীহতটির হেয়নমও অনে  তারতময পহরলহক্ষত িনয়নে। “ইয়ওহবয়নস শুিসাে” এর জেয জাপাহে মহিলারা মূলত 

তাাঁনির মান ,  খনো আবার হেনজর হিহি বা কবােন , হেনজর িাশুহড় মান  ো নত পেন্দ  নর। জাপাহেরা মনে 

 নর এই রীহতটিন  পালে  রার মাধযনম তাাঁরা কয ক বলমাত্র হেনজনির অহর্র্াব নির  াে কেন  সািাযয পাে 

শুধু তাই েয় বরং এই “সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটি পালে  রার মাধযনম তাাঁরা তাাঁনির হেনজনির মা অেবা 

িাশুহড় মানয়র সনে পারস্পাহর  সম্প ভন  আরও সুিৃঢ়  নর তুলনত পানর। আনগ এ িা কমনয় গর্ভবতী িনলই 

তাাঁর িাশুহড় মা, বানপর বাহড়নত হগনয় এই রীহতটিন  পালে  রবার জেয এ প্র ার চাপ সৃটষ্ট  রনতা হ ন্তু এখে 

আর এই রীহতটিন  পালে  রবার জেয জাপাহে গর্ভবতী মহিলানিরন  তাাঁনির শ্বশুরবাহড়র কলা জনেরা খুব এ িা 

কজারাজহুর  নর ো বলনলই চনল বরং বলা র্ানলা এই রীহতটিন  পালে  রা হ ংবা ো  রা সমূ্পণ ভিাই তারা 

প্রসূহত ালীে মানয়নির হেজস্ব ইোর উপর কেনড় হিনয়নে।  
 

সানতাগানেলি শুশসাে সম্বনে জাপালে মলিলানেি েৃষ্টিভলি 

 

 যখে আহম বতভমাে  ানলর জাপাহে গর্ভবতী মহিলা ও মানয়নিরন  ক্তজজ্ঞাসা  হর ক ে এবং  ী র্ানব পুরাতে প্রো 

ও আচার গুহলর হেয়নমর ক্রমাগত পহরবতভে পহরলহক্ষত িনে? কসই প্রসনে বযাখযা হিনত হগনয় তাাঁরা বনল কয 

আনগ ার সমনয়র তুলোয় এখে হচহ ৎসা বযাবস্থা অনে  কবিী অগ্রগহত িনয়নে এবং আনগ ার মতে এখে এ িা 

হিশুন  জন্ম কিওয়ািা গর্ভবতী মহিলার জীবনের জেয খুব এ িা ঝুাঁ হ পূণ ভ  াজ েয় বলনলই চনল। এোড়াও, তেয 

প্রযুক্তক্ত যত হবস্তার লার্  নরনে তত কবিী  নর েতুে েতুে অজাো তেয ইন্টারনেি িুহেয়ার মাধযনম মােুনষর  ানে 

খুবই সিনজ েহড়নয় পনড়নে। এরফনল হবহর্ন্ন ধরনের পুরাতে প্রো ও আচার অেুষ্ঠােন   ী র্ানব পালে  রার 

উহচত,  খে পালে  রা উহচত, পালে  রনল  ী  ী উপ াহরতা পাওয়া যায় ইতযাহি সম্বনে োোে বযাখযা আমরা 

কিখনত পাই।  ানজই আচার অেুষ্ঠানের হেয়নমর কির কফর শুধুমাত্র সমনয়র সানে সানে েয়, তনেযর পহরবতভনের 

সানে সানে র্নি চনলনে। 
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এ প্রসনে বনল রাহখ, হিতীয় হবশ্বযুনদ্ধর আনগ পয ভন্ত জাপানের কবিীরর্াগ অঞ্চনল ও হপ্রনফ চানর প্রহিক্ষণ 

িাইমানয়র সািানযয এ টি হিশুন  বাহড়নত প্রসব  রানোিা বযাপ র্ানব প্রচহলত হেল। হ ন্তু যুনদ্ধর পর কেন  

দ্রুতগহতনত জাপাে যখে আনমহর া ও অেযােয পক্তিহম কিনির ধা াঁনচ হেনজনির কিিন  গনড় কতালবার লনক্ষয 

ক্রমি এহগনয় যাক্তেল তখে কেন  জাপানের হচহ ৎসা বযাবস্থার বযাপ  উন্নহত র্িনত োন  এবং তারফনল বাহড়নত 

হিশুন  প্রসব  রানোর পহরবনতভ িাসপাতানল প্রসব  রানোিা  তিা জরুহর এবং হেরাপি কসই হবষনয় মােুনষর 

মনধয সনচতেতা বৃক্তদ্ধ  রা িয়। জাপানে হিতীয় হবশ্বযুদ্ধ এর পরবতী সময় ানল হবনিষ নর ১৯৪৭ কেন  ১৯৬০ 

এর িিন  হিশুমৃতুযর িার োি ীয়র্ানব হ্রাস পায়। এর প্রধাে  ারণগুহল িনলা, প্রেমত যুদ্ধহবদ্ধস্থ হেনজর কিিন  

আবার পুেরায় গনড় কতালবার জেয জাপাে তখে দ্রুতগহতনত অে ভনেহত  প্রবৃক্তদ্ধর যুনগ প্রনবি  রনত আরম্ভ  নর 

এবং হিতীয়ত কিিজনুড় সাব ভজেীে স্বাস্থয বীমা বযবস্থার প্রবতভে  নর ও কিনির সব ভত্র আনমহর া ও পক্তিহম কিনির 

পহর ািানমানত জাপানের স্বাস্থয বযাবস্থান  গনড় কতানল। তৃতীয়ত অসংখয িাসপাতাল তখে কেন ই জাপানের 

সব ভত্র প্রহতটষ্ঠত  রবার  াজ আরম্ভ িয়। এইজেযই তখে কেন  বাহড়র পহরবনতভ িাসপাতানল হচহ ৎস নির 

তত্ত্বাবধানে কেন  বাচ্চা প্রসব  রান  কবহি নর অগ্রাহধ ার কিওয়া িনয়হেল। প্রসনবর জায়গার পহরবতভে িনলও 

এখনো “সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটির গুরুত্ব ক ানো অংনি  নম হে বলনলই চনল। 
 

 তবুও বলনতই িয়, এখনো জাপানের কবিীরর্াগ মহিলারা যখে গর্ভবতী িয় তখে তাাঁরা হেনজনির হপতামাতার 

 ানে কেন  কসখাে ার ক ানো এ টি হে িবতী স্থােীয় িাসপাতানল হগনয় োক্তানরর হচহ ৎসার অধীনে কেন  

কসই িাসপাতানল হেনজর হিশুন  জন্ম হিনত হেরাপি কবাধ  নর। সাক্ষাত ার কেওয়ার সমনয়, অনে  জাপাহে 

মহিলারা এই রীহতটি পালে  রার উপনযাহগতা সম্পন ভ োোে বযাখযা কিয়। কযমে তাাঁরা তাাঁনির গর্ভবস্থার সমনয় 

যহি হ েু হবপনির সম্মুখীে িয় এবং তখে কসই মিুনূতভ যহি তাাঁনির বাবা ও মানয়রা তাাঁনির  াো াহে োন  তািনল 

কস কক্ষনত্র তাাঁরা মনের কজানর কসই সমসযার সমাধাে  রনত পারনব বনল হবশ্বাস রানখ। তাাঁরা আমান  বনল, স্বামীরা 

 ম ভজীবনে এনতািাই বযাস্ত োন  কয আলািা  নর এই প্রসূহত ালীে সমনয় তাাঁনিরন  ক ানো সময় হিনত পানর ো। 

তাই প্রসুহত ালীে সমনয় তাাঁনির সানে  খে  ী িুর্ ভিো র্িনব আর  ী হবপি অনপক্ষা  রনে এই উৎ ণ্ঠা কেন  

মুক্তক্ত পাওয়ার জেয এবং হেনজনির এ া ীত্বন  অনে াংনি িুর  রবার জেয তাাঁরা এই ”সানতাগানয়হর শুিসাে” 

রীহতটি পালে  নরনে বনল আমান  জাোয়। যখে আহম তাাঁনিরন  ক্তজজ্ঞাসা  হর এই রীহতটিন  পালে  নর তাাঁনির 

ক মে অহর্জতা সঞ্চয় িনয়নে? তখে তাাঁরা বনল, এই রীহতটি পালে  রার মাধযনম তাাঁরা তাাঁনির অহর্র্াব নির 

পরামনি ভ সন্তােন  ধীনর ধীনর  ী র্ানব বনড়া  নর তুলনত িয় কসই হবষনয় কযমে জ্ঞাে অজভে  নর কতমেই 

সিযজাত হিশুর লালে পালে  রার  ানজ র্ানলার্ানব মনোহেনবি  রনত সক্ষম িনয়নে। আবার অনেন  বনল, 

তাাঁরা ”সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটি পালে  রনত পারার জেয তাাঁরা এিা কর্নব র্ীষণ খুহি কয হেনজর বানপর 

বাহড়নত হগনয় তাাঁরা অনে িা সময় তাাঁনির পহরবানরর অনেযােয সিসযনির সানে  ািানত কপনরনে যা তাাঁরা  খনোই 

সুনযাগ পায় ো হেনজনির দিেক্তন্দে  ম ভবযাস্ততার জেয। আবার ক উবা বনল, বানপর বাহড়নত িীর্ ভহিে ো ার ফনল 

তাাঁরা প্রচুর পহরমানে হবশ্রাম হেনত কপনরনে বনল তাাঁনির দিহি  িুব ভলতা ও সন্তাে প্রসনবর সমনয় কয িারীহর  ধ ল 

তাাঁনিরন  কপািানত িয় তা অনে াংনি তাাঁরা  াটিনয় উিনত পানর এই সোতে ”সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটির 

মাধযনম। আবার অনেন  বনল, সন্তাে প্রসনবর জেয িারীহর  ও মােহস  োো হি  হিনয় অনে  হ েু পহরবতভনের 

মধয হিনয় এ িা কমনয়ন  কযনত িয় তাই ঐ সমনয় তাাঁর হেনজর বাবা মানয়রা সব ভক্ষণ যহি তাাঁনির  ানে োন  তািনল 

তাাঁরা শুধুমাত্র কয হেরাপি কবাধ  নর তাই েয় বরং অনে  কবহি প্রানণােল ও উজ্জীহবত কবাধ  নরে জীবনের েতুে 

অধযানয়র জেয। হ েু জাপাহে মহিলা আবার বনল প্রসব যন্ত্রণার িারীহর  িুব ভলতান   াটিনয় আবার আনগ ার 

মতে নর স্বার্াহব  সসু্থ অবস্থায় তাাঁরা হফনর আনস্ত কপনরহেল এই রীহতটিন  পালে  রার মাধযনম। আবার অনেন  

বনল এই রীহতটি পালে  রনত কপনরনে বনল, তাাঁরা অনে হিে পর বাহড়র স নলর সানে এ ক্তত্রত িওয়ার এ িা 

সুনযাগ কযমে পায় কতমেই যখে তাাঁনির হিশুটি  ান্না াটি  রত তখে তাাঁরা যহি কসইসমনয় র্ুহমনয় পড়ত হ ংবা 
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হবশ্রাম হেত তখেই সনে সনে তাাঁনির মানয়রা এনস হিশুটিন  ক ানল তুনল হেনয় হিশুটির  ান্না োমানোর কচষ্টা 

 রত। এোড়াও, হেনজর বাবা ও মানয়র  ানে প্রসূহত ালীে সময় কেন  ো ার ফনল অনে  কবহি কবহি  নর তাাঁরা 

পুটষ্ট র এবং স্বাস্থয র খাবার ঐ সমনয় কখনত কপনরনে এবং সব ভক্ষণ বাবা মানয়রা  ানে হেল বনল তাাঁনির ক ানো 

হ েু হেনয় কসর্ানব হচন্তা র্াবো  রনত িয় হে। 
 

 পহরনিনষ এিা বলা যায় কয ক াবায়াহি ইউহ ন ার গনবষণা কেন   ”সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটি  ী র্ানব হববাি 

পরবতী  ানল এ টি মা ও কমনয়র পারস্পাহর  সম্প ভন  িক্তক্তিালী  রবার জেয  ী ধরনের রূ্হম া গ্রিে  নর 

োন  কসই হবষনয় আনলাচো পাওয়া যায়। হ ন্তু এই রীহতটিন  পালে  রার মাধযনম জাপাহে মহিলানির হেজস্ব  ী 

অহর্জ্ঞতা, ক ে তাাঁরা এই রীহতটিন  পালে  নর চনলনে, এই বতভমাে যুনগ এই রীহতটিন  পালে  রা ক ে এনতা 

জরুহর কসই হবষনয় হবন্দমুাত্র ক ানো উনেখ পাওয়া যায় ো। আবার ওনিানগা গনবষণা কেন  আমরা  ী ধরনের 

গনবষণা এই ”সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটিন  ক ন্দ্র  নর  রা িনে কসই হবষনয় জােনত পাহর। আবার 

অেযহিন  তান িা আন হমর গনবষণা কেন  জাপানের কমইক্তজ, তাইনিা, কিায়া যুনগ জন্ম গ্রিে  নর ো া পাাঁচজে 

জাপাহে মহিলানির মতামনতর উপর হের্ভর  নর ”সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটির ক মে ধরনের ইহতবাচ  ও 

কেতবাে  হি গুহল আনে কসই হবষনয় হবিনি জাো যায়। 
 

হ ন্তু আহম আমার এই হরসাচভ কপপারটির মাধযনম এই প্রেম জাপানের োনগায়া িিনর বসবাস ারী বতভমাে প্রজনন্মর 

জাপাহে গর্ভবতী মহিলা ও মানয়নির  াে কেন  সাক্ষাৎ ার ও প্রশ্নাবলী জহরনপর মাধযনম পাওয়া তনেযর উপর হর্হি 

 নর ক ে এবং  ী  ারনণ তাাঁরা এই রীহতটিন  আজও পালে  নর চনলনে কসই হবষনয় হবস্তাহরতর্ানব আনলা পাত 

 রবার কচষ্টা  রনত কপনরহে। সমনয়র সানে সানে সোতে রীহতেীহত গুহল  যতই আধুহে ী রণ কিা  ো ক ে 

এখেও জাপাহে মহিলারা যখে গর্ভবতী িয় তখে তাাঁরা এই পুরাতে রীহতটিন  পালে  রনত কবি পেন্দ  নরে। 

শুধুমাত্র পেন্দই  নরে তা েয়, সমনয়র সানে সানে পহরবতভেিীল ”সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটিন  পালে  রার 

জেয তাাঁরা হেনজনির বানপর বাহড়নত হফনর কযনত ো পারনলও  খনো  খনো হেনজনির অহর্র্াব নির হেনজনির 

বাসস্থানে এনস ো বার অেয কেন  কেে। অল্প হ েু পহরবতভে িনলও এই রীহতটি আজও জাপাহে গর্ভবতী মহিলা ও 

সনবমাত্র মা িনয়নেে কয মহিলারা তাাঁনির জীবনে এ  অপহরসীম গুরুত্বপূণ ভ রূ্হম া পালে  নর চনলনে কসিা 

অেস্বী ায ভ। এিা আিা  রা যায় কয যতহিে ধনর জাপানের সমানজ এ টি হিশু জন্ম কেনব ততহিে ধনর জাপাহে 

প্রসূহত মহিলারা হ ংবা মানয়রা হেনজনির সিযজাত হিশুন  র্ানলার্ানব হেরাপনি লালে পালে  রবার জেয এই 

”সানতাগানয়হর শুিসাে” রীহতটি পালে  নর যানবে এবং এই রীহতটির গুরুত্ব ক ানো অংনি  নম যানব ো। এই 

 ারনণই িয়নতা জাপাহে সমানজ যতই আমরা আধুহে ী রণ কিখনত পাই ো ক ে, আজও জাপাহে মহিলানির 

 ানে এই রীহতটি খুবই তাৎপয ভপূণ ভ। এই রীহতটি তাাঁনির সানে তাাঁনির বানপর বাহড়র কলা জেনির পারস্পাহর  

সম্প ভন  অনে  কবিী সুিৃঢ়  নর কতানল।  
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