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Abstract 
আোমের সোজ পুরুষতাকিি িাঠামোর উপর োাঁকিময়। কপতৃতাকিি এই সোমজ নারীর সোনাকর্িার ও নারী ক্ষেতায়ন 
কনময় নানারিে আমলাচনা, ভ্াষণ, অঙ্গীিার হমলও হামত মগানা িময়িজমনর িথা িাে কেমল আপাের নারীর অিস্থান 
মে কতকেমর কিল মসই কতকেমরই মথমি মগমি। সোজ মেময়মের কনয়িমণ রাখমত প্রাচীন ভ্ারমতর েনুর কনমষর্াজ্ঞা িা 
উকনশ শতমির ইাংলযামের কভ্মটাকরময়া সাোকজি আেশধ সেমে লালন িমর চমলমি নতুন নতুন রাাংতায় েুমি। েুগ েুগ 
র্মর স্থান িাল পাত্র কনকিধমশমষ পুরুষতাকিি সোমজ পুরুমষর প্রার্ানয অকু্ষন্ন রাখার মচষ্টায় চমলমি নারী কনয়িণ  প্রচকলত 
ঐকতহয, আচার আচরণ, সাোকজি রীকত নীকত, র্েধ, সাংস্কার, আইন, কিিাহ িযিস্থা প্রভৃ্কত সাোকজি িাঠামোর মিিাজামল 
আিে মেময়রা। আরু্কনি সোমজর মেময়রা কশকক্ষত হমলও উচ্চ কশক্ষা লাভ্ িরমলও প্রকতকনয়ত তামের মি েেন িমর 
চমলমি পুরুষতাকিি সোমজর মচাখরাঙাকন। পুরুষতাকিি সোমজর কিরুমে নারীর মে প্রকতিাে িা অভ্যন্তরীণ কিমফারণ 
তামিই খুি সুন্দরভ্ামি তুমল র্মরমিন কিগত শতমির অনযতে প্রকতভ্ািান িথািার আফসার আমেে। মিারানশাকসত, 
মোল্লাশাকসত, পুরুষশাকসত সোমজ নারীর অিস্থান এিাং এই শাসমনর কিরুমে নারীর প্রকতিাে এিাং কিমফারমণর িকি 
আেরা মেখমত পায় তাাঁর কিসসা কসকরমজর কিসসা গুকলমত। তাাঁর কিসসা কসকরমজর নাকয়িারা পুরুষতাকিি সোমজর 
মচাখরাঙাকনমি নসাৎ িমর, সোজ সাংস্কামরর মিিাজালমি কিন্ন িমর িযক্ত িরমত মচময়মি কনমজমি। মিারখার অন্তরামল 
প্রিাশ মপময়মি তামের প্রকতিােী সাংগ্রােী রূপ, েমনর কভ্তরতিীমত ফল্গু র্ারার েমতা িময় চলা অেেয িােনা িাসনার 
লীলা। সোজ সম্প্রোময়র সেস্ত প্রকতিূলতার কিরুমে নারী স্বার্ীনতার এিরিে পাল্টা হাওয়া িইময় কেময়মিন আফসার 
তাাঁর কিসসার অন্দরেহমল িলা ভ্ামলা নারীর অন্দরেহমল। 
     আফসামরর কিসসা সেমগ্রর প্রকতকি কিসসার মিমে আমি এি এিকি মেময়। র্েধশাকসত, মিারানশাকসত, 
পুরুষশাকসত সোমজর অচলায়তমন আিে জাহান, শািানা, শাহানামজর িথা মেেন মলখি িমলমিন, মতেকন অপরকেমি, 
রওশনমনশার িুকেেত্তা, মিারখার অন্তরামল মরহানার চরে স্বার্ীনতার িথা, স্বার্ীন মেথুন িল্পনার িথাও িমলমিন। 
িাোতধ – মলাভ্াতধ নানা র্রমণর পুরুষমের মরহানার পশ্চাৎ অনুর্ািমনর েমর্য কেময় পুরুষতাকিি সোমজর মিওিুকফমিও 
িযক্ত িমরমিন মলখি। প্রিাকশত হময়মি পুরুষতাকিি সোমজর কিরুমে মরহানার আভ্যন্তরীণ কিমরাহ। কভ্খাকরকন করকজ 

http://www.tirj.org.in/
http://www.tirj.org.in/
mailto:trisangamirj@gmail.com
mailto:mamanimondal119@gmail.com


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

Volume-I, Issue-II, April 2021, tirj/April21/article-3 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 1-8 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 2 of 8 

 

ও েজেুমনর েমর্য কেময় তুমল র্মরমিন অকভ্নি নারীমি। কভ্খাকরকন করকজ অনায়ামস েমল মগমি পুরুষতাকিি সোমজর 
কিত্তিান পুরুষ সাকহলমি, রূ্কলসাৎ িমরমি তার োকিিতামি। আর েজেুন পুরুষতিমি হকঠময় গমি তুমলমি এি 
অকভ্নি নারীতি ও নারী অনুশাসন। 

____________________________________________________ 

ভূমিকা : আোমের সোজ পুরুষতাকিি িাঠামোর উপর োাঁকিময়। কপতৃতাকিি এই সোমজ মেময়র জন্ম োমনই 
পকরিামরর ভ্য় ও কনরাপত্তার অকনশ্চয়তা। মেময় োমনই েুিধল, তাই মস মশশমি কপতার, মেৌিমন স্বােীর এিাং িার্ধমিয 
পুমত্রর অথধাৎ জীিমনর প্রকতকি েশামতই মিামনা না মিামনা পুরুমষর উপর কনভ্ধরশীল। সোজ কনমজর প্রময়াজমন মিাি 
খামিা পকরিতধন এমন মেময়মের কিিু সুমোগ সুকির্া কেমলও েূল িাঠামোমত মিামনা পকরিতধন আমস কন। নারীর 
সোনাকর্িার ও নারী ক্ষেতায়ন কনময় নানারিে আমলাচনা, ভ্াষণ, অঙ্গীিার হমলও হামত মগানা িময়িজমনর িথা িাে 
কেমল আপাের নারীর অিস্থান মে কতকেমর কিল মসই কতকেমরই মথমি মগমি। সোজ মেময়মের কনয়িমণ রাখমত প্রাচীন 
ভ্ারমতর েনুর কনমষর্াজ্ঞা িা উকনশ শতমির ইাংলযামের কভ্মটাকরময়া সাোকজি আেশধ সেমে লালন িমর চমলমি নতুন 
নতুন রাাংতায় েুমি। েুগ েুগ র্মর স্থান িাল পাত্র কনকিধমশমষ পুরুষতাকিি সোমজ পুরুমষর প্রার্ানয অকু্ষন্ন রাখার মচষ্টায় 
চমলমি নারী কনয়িণ। প্রচকলত ঐকতহয, আচার আচরণ, সাোকজি রীকত নীকত, র্েধ, সাংস্কার, আইন, কিিাহ িযিস্থা প্রভৃ্কত 
সাোকজি িাঠামোর মিিাজামল আিে মেময়রা। আরু্কনি সোমজর মেময়রা কশকক্ষত হমলও উচ্চ কশক্ষা লাভ্ িরমলও 
প্রকতকনয়ত তামের মি েেন িমর চমলমি পুরুষতাকিি সোমজর মচাখরাঙাকন। পুরুষতাকিি সোমজর কিরুমে নারীর মে 
প্রকতিাে িা অভ্যন্তরীণ কিমফারণ তামিই খুি সুন্দরভ্ামি তুমল র্মরমিন কিগত শতমির অনযতে প্রকতভ্ািান িথািার 
আফসার আমেে। 
     িাঙাকল েুসকলে জনোনস কনময় িলে র্মরকিমলন মে িময়িজন িথাসাকহকতযি তাাঁমের েমর্য অনযতে এিজন 
হমলন আফসার আমেে। মিারানশাকসত, মোল্লাশাকসত, পুরুষশাকসত সোমজ নারীর অিস্থান এিাং এই শাসমনর কিরুমে 
নারীর প্রকতিাে এিাং কিমফারমণর িকি আেরা মেখমত পায় তাাঁর কিসসা কসকরমজর কিসসা গুকলমত। তাাঁর কিসসা 
কসকরমজর নাকয়িারা পুরুষতাকিি সোমজর মচাখরাঙাকনমি নসাৎ িমর, সোজ সাংস্কামরর মিিাজালমি কিন্ন িমর িযক্ত 
িরমত মচময়মি কনমজমি। মিারখার অন্তরামল প্রিাশ মপময়মি তামের প্রকতিােী সাংগ্রােী রূপ, েমনর কভ্তরতিীমত ফল্গু 
র্ারার েমতা িময় চলা অেেয িােনা িাসনার লীলা। রিীেনাথ ঠািুর তাাঁর ‘েহুয়া’ িামিযর ‘সিলা’ িকিতায় িমলকিমলন 
– 
“নারীমি আপন ভ্াগয জয় িকরিার 
মিন নাকহ কেমি অকর্িার 
মহ কির্াতা ?”১ 
কিসসা কসকরমজর নাকয়িারা সোজ সাংস্কামরর গকে মপকরময় আপন ভ্াগযজময়র অকর্িারিই িুমে কনমত মচময়মি। সোজ 
সম্প্রোময়র সেস্ত প্রকতিূলতার কিরুমে নারী স্বার্ীনতার এিরিে পাল্টা হাওয়া িইময় কেময়মিন আফসার তাাঁর কিসসার 
অন্দরেহমল িলা ভ্ামলা নারীর অন্দরেহমল। 
     েুসকলে সোমজ প্রচকলত তালাি আইমনর দ্বারা েুসকলে নারী সোজ কিভ্ামি মহনস্থার কশিার হয় তার প্রিৃষ্ট 
উোহরণ আফসামরর ‘কিকির কেথযা তালাি ও তালামির কিকি এিাং হলুে পাকখর কিসসা’ নােি প্রথে কিসসা কি। 
পুরুষতাকিি সোমজর োপমি গমি ওঠা তালামির িাস্তিতা ও তার কনষু্ঠর রূপমি সুমিৌশমল ফুকিময় তুমলমিন মলখি। 
কিসসার শুরুমতই আেরা মেখমত পাই– নাকসমের উকনশ িির িয়কস েুিতী স্ত্রী জাহান পুিুমর সাাঁতার িািমত কগময় 
পরমনর শাকি হাকরময় শুরু্ সায়া- ব্লাউজ পমর উমঠ এমসকিল ডাঙায়। পুরুষতাকিি সোমজর অনুশাসন মি মভ্মঙ কেমনর 
আমলায় অর্ধউনু্মক্ত শরীমর ডাঙায় উমঠ আসার অপরামর্ স্বােী নাকসে তামি চি োমর, ‘শুময়ামরর িাকচ্চ’ িমল গাকলগালাজ 
িমর। অকভ্োমন িাউমি কিিু না জাকনময় জাহান িামপর িাকি চমল মগমল এিাং এিপক্ষ িাল পমরও কফমর না আসমল 
গ্রামে গ্রামে রমি োয় কেথযা তালামির সকতয িাকহকন। আর তার পর মথমিই তালািপ্রাপ্তা সুন্দরী জাহামনর শরীরমি 
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অকর্িার িরিার জনয লিলি িমর ওমঠ পুরুষতাকিি সোমজর সিধস্তমরর পুরুষমের লালসা। র্েধভ্ীরু মিািকেঞা 
নাকসি প্রোন িরমত পামর না মে– মস তার কিিাকহত স্ত্রীমি তালাি মেয় না, উপরন্তু সোজ, র্েধ তামিই পামগাল 
সাকজময় মেয়। আর অনযকেমি েুসকলে সোমজর আইন মেমন জাহান অকর্িৃত হয় সাম্প্রকতি িামলর র্নী িযিসায়ী 
চুকিওয়ালার। তমি জাহামনর এই কিিাহ ও মিমি না। সারারাত মজমগ গল্প মশানা আর িাজামর িমস িমস ঘুমোমনার 
িারমণ িযিসায় ক্ষকত হমত থািমল চুকিওয়ালাও তালাি কেময় মেয় জাহান মি– “তালাি তালাি তালাি িমল মেয়– 
ওো মেেন কিষ োমি।”২ 
     জাহামনর ভ্ািনায় আমস নারীমের অপোমনর িথা– “আিার এি পুরুমষর সাংসামর মেমত হমি তামি। আিার 
অনয এি পুরুষমি ভ্ালিাসমত হমি। তার কিিানার সঙ্গী হমত হমি। পুরুমষর চাওয়ার েমর্য র্রা মেমি শুরু্। এি 
জায়গায় কস্থর হময় থািা োমে না। মস মেন মখলনার েমতা। িারুর ভ্ামলা লাগমল মখমল তারপর মফমল মেয়, অনয 
এিজন আিার মখমল।”৩  জাহান হস্তগত হয় আিার এি নতুন পুরুষ িানা মিগুনওয়ালার। অপরকেমি জাহানমি কনিা 
িরিার জনয অষ্টপ্রহর মলাভ্াতধ হময় তার কপিমন ঘুরঘুর িমর ইোে। এই ইোে চকরত্রকির েমর্য কেময় মলখি 
পুরুষতাকিি সোমজর র্মেধর ধ্বজার্ারী, িােুি, স্বাথধপর, মেৌলকি সম্প্রোময়র িকিকিমি তুমল র্মরমিন। মে পুরুষতাকিি 
সোজ নারীমি িমর রামখ শুরু্ মভ্ামগর পণয, পুরুমষর কিিানার সঙ্গী, মে সোমজ িখমনা স্বার্ীনতা পায় না নারী, তার 
মে েন আমি, েতােত আমি– এিথামিই োনযতা মেয় না মে সোজ, মসই সোমজ জাহান মিমি মনয় এি অদু্ভত 
জীিন। মিগুনিাগামনর েমর্য র্কষধত হমত হমত নতুন স্বােী িানা মিগুনওয়ালার িাি মথমি মচময় মনয় েু’ঘন্টা স্বার্ীনতার 
সেয়। িানা মিগুনওয়ালামি মেৌলিীর িদ্মমিশ পকিময় েু’ঘন্টা কনমজর মথমি েূমর মরমখ মভ্াগ িরমত চায় অনন্ত 
স্বার্ীনতা। 
     জাহামনর স্বার্ীনতা িলমত কিিুই থামি না– িানা মিগুনওয়ালার হাত মথমি মস পমর মেৌলিীর খপ্পমর। সারাজীিন 
মস কনরাপত্তাহীনতায় মভ্ামগ– িারিার তার স্বােী িেল হয়। সোজ র্েধশাকসত মনকতিতার মিিাজামলর অন্তরামল গমি 
ওমঠ নারী শরীর মলাভ্ী পুরুষতাকিি সোমজর নগ্ন িাস্তি রূপ। তমি পুরুষতাকিি সোমজর মখলার পুতুল জাহামনর 
োনকসি সিল প্রকতমরার্ আেরা এিিার োত্রই মেখমত পায় মেৌলকির কিকি না হওয়ায় প্রিামশ– “আকে রাকজ নই 
আপনার এ প্রস্তামি।… আকে আপনার মিামনাকেন কিকি হি না, প্রকতজ্ঞা িরকি।”৪ তমি মেৌলকি আজােমতর হাত মথমি 
মে জাহান কিকির কনস্তার মনই, তা প্রিাকশত হয় নাকনর কিসসায়– “নাকন জাহামনর িুমি ও ঊরুমত নমখর আাঁচি 
মেখামে। িাতামস হাত ঘুকরময় হাত ঘুকরময় মসই নখরাঘামতর েুরা মতকর িরমি মস… কিিু মজানাকি ফকিাং আর অন্ধিার 
রচনা িমর নাকন। মস অন্ধিামরর মভ্তর ভ্ীত হময় উঠমি জাহান। মে অন্ধিামরর মভ্তর জাহানমি িামগ পামি ইোে।”৫ 
কিসসার মশমষ িকনধত অন্ধিার মেন পুরুষতাকিি সোমজর মসই অন্ধিারিই কনমেধকশত িমর মে অন্ধিামর র্মেধর 
েুমখাশআিা অর্াকেধি ইোে মপময় োমি জাহানমি। এ প্রসমঙ্গ নিারুন ভ্ট্টাচােধ িমলমিন– “নাকসে, চুকিওয়ালা, িানা 
মিগুনওয়ালা- হাত িেল হমত হমত মসমিে হযাে, থাডধ হযাে, মফাথধ হযাে… এই প্রকিয়ার মিামনা মশষ মনই… এই 
সেয়িা মেমহতু সূেধামস্তর পমর তাই আাঁর্ার আরও গাঢ় হমি– এর েমর্য পণয হময় োওয়া জাহান আরও িত হাত ঘুরমি 
তা মি িলমত পামর ? প্রমতযিিা পুরুষ মেন ঠাো তনু্দমরর েমতা জ্বলমি। কিসসার পমরও মলাকহত তপ্ত তনু্দমরর েমর্য 
খে খে জাহানমি মেন মেখা োয়। োয়ােকেত িাকিযি ভ্াষার েমর্য এই আখযান রময়মি এি কনেধেতা, এি হাহািার।”৬ 
িলাই িাহুলয এই হাহািার – পুরুষতাকিি সোমজ নারীর হাহািার। 
     মভ্াগিােী পুরুষতাকিি সোমজ জাহান তার স্বার্ীনতা মভ্াগ িরমত মচময়কিল িানা মিগুনওয়ালামি মেৌলকির 
মপাষাি পকিময়, অপরকেমি ‘িামলা মিারখার কিকি ও িুসুমের গন্ধ এিাং চকল্লশজন মলাি’ উপনযামসর নাকয়িা মরহানা 
তার সিমচময় কনরাপে আশ্রয় খুাঁমজ মপময়কিল তার তৃতীয় পাগল স্বােী িালামের িামি – “আমগর েুই স্বােীর ঘর িরার 
পর এই প্রথে কিশ্বাস খুাঁমজ মপল, স্বার্ীনতা হাকতময় কনল।”৭ পূিধ েুই স্বােীর আচরমণ কতকতকিরক্ত হময় পাগল িালামের 
সমঙ্গ কিময়র েমর্য কেময় মরহানা মপময়কিল স্বার্ীনতার স্বাে। পুরুষতমি কনপীকিত মরহানা স্বকস্ত খুাঁমজ মপময়কিল এখামন, 
িারণ এই পাগল স্বােী তার জীিনাচরমণ মিামনা হস্তমক্ষপ িমর কন, তাইমতা কপতা আকিে আকলর মচামখও পমিকিল 
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মেময়র পকরতৃপ্ত েুমখর িকি। অপরকেমি, মরহানা এই পাগল স্বােীর িাকিমত এমসই মেখা মপময়কিল তার স্বমের পুরুষ 
িােনার পুরুষ িকেউমরর। সুেশধন এই েুিমির প্রকত আিৃষ্ট হওয়া ও তার িাি মথমি ফুল মনওয়ার েমর্য কেময় মরহানা 
খুাঁমজ মপময়কিল মগাপন প্রনময়র স্বাে। কিন্তু হঠাৎ িমর িালামের পাগলাকে মসমর োওয়ার েমর্য কেময় িাকহকনর মোি 
ঘুমর োয়। িাকি মথমি এি কিমলাকেিার েূমর স্বােীর েকজধর মোিামন েুপুমরর খািার মপৌঁমি কেময় মফরার পমথ এিকেন 
হঠাৎ মরহানার েুমখর মঘােিা খুমল োয় – “চুমলর মখাাঁপা, অপরূপ নরে িাাঁর্ ও কপঠ প্রিাশ হময় পিল মভ্াজিাকজর 
েমতা। তার োমন অকহত এি ঘিনার েমর্য জকিময় পিল মরহানা। এি অবির্ মিয়ােকি নগ্নতা মতকর িরল মস।”৮ 
েকেও এিা এি েুঘধিনা, তিুও ভ্রা িাজামরর েমর্য পর পুরুমষর মচামখর সােমন কিকির েুখ প্রিাশ হওয়ায় পুরুষতাকিি 
সোমজর প্রকতকনকর্ পুরুষ িালামের মপৌরুমষ িযাাঁিা লামগ। 
     কিকির োথার মঘােিা পমি োওয়ার অনযায় সহয িরমত না মপমর িালাে তার কেমি িুাঁমি মেয় এিিা িামলা 
মিারখা। এই মিারখা, েুক্ত জীিমনর আনন্দ অকভ্লাষী মরহানামি িমর মতামল আরও মিকশ পেধানসীন, রক্ষণশীলতার 
মিিাজামল হাাঁকপময় ওমঠ মরহানা। তার অন্তরাত্মা কিমরাহ িমর ওমঠ এিাং মিারখামি িামজ লাকগময় মেমত ওমঠ এি 
নতুন মখলায়। পুরুষতাকিি সোমজর শৃঙ্খলাশাসমনর কনেধাতমন কপষ্ট নারী মরহানা তার মখলার সােগ্রী িমর মতামল 
পুরুষতাকিি সোমজর পুরুষমের, অমঙ্গ মগাপন ফুমলর সুরকভ্ িকিময় িােুি পুরুষমের মেৌন লালসামি উপমভ্াগ িমর 
মিারখার জাকল কেময়। িামলা মিারখার কিকির কপিু মনয় – আর্িুমিা হারুন, রঙকেস্ত্রী তাকরি, করিশাওয়ালা জামিে 
আকল মথমি শুরু িমর গ্রামের োরাসায় কশক্ষাগ্রহণিারী নিীন মেৌলিী জাকির পেধন্ত। মে সোজ নারীমি মিারখায় েুমি 
মেৌনস্বাে মেিামনার কনজস্ব সম্পকত্ত কহসামি কচকিত িমর, মসই কচির্ারমণ িার্য মরহানা কিমরাহ মঘাষণা িমর মিারখার 
মগাপন সুরঙ্গ পমথই। এ প্রসমঙ্গ আফমরাজা খাতুন িমলমিন – “মরহানার ওপর মিারখা চাকপময় মলখি তামি অমনি 
মিকশ মলাভ্নীয় িমর তুমলমিন পুরুমষর মেৌন অনুভূ্কতমত। মিারখাকিহীন নারীর সািলীলতায় পুরুষ িল্পনার অিিাশ 
মতকর িরমত পামর না। কিন্তু মিারখার নারী অপ্রিামশর আিামল অমনি মিকশ আিষধনীয় হময় ওমঠ। িাোতধ পুরুমষর 
মসই আিষধণ মতকর িমরই মিারখা প্রথার চূিান্ত কিমরাকর্তা িমরমিন মরহানা।”৯ নারীর কিমরামহর এি অকভ্নি কেি 
প্রেশধন িমরমিন মলখি এই কিসসার েমর্য কেময়। তাইমতা নিারুন ভ্ট্টাচােধ িমলমিন – “জাহান মরহানার পমর অনয 
মিউ পাকখ, ফুল এসমির পর ফুকলঙ্গ কনময় হয়মতা মিামনা মোক্ষে মখলা মেখামি – এি িুকচ মজযাস্নার ঠাো আগুমনর 
েযাকজি মেকখময় মরহানা তার আগাে প্রকতশ্রুকত জাকনময় মরমখমি। মরহানা হল মসই ত্রস্ত, রক্তাক্ত পরোনু ো মিামনা 
োরাত্মি কিভ্াজমনর কিমফারমণর সন্ধানী হমত পামর।”১০ 
     পুরুষতাকিি সোমজর এিাকর্ি কিিাহ প্রথার নকজর স্থাপন িমরমিন আফসার কিসসা কসকরমজর েমর্য কেময়। 
পূমিধাক্ত েুকি কিসসায় আেরা পুরুষতাকিি সোমজর মলাভ্াতধ পুরুমষর কশিার হওয়া অসহায় পরার্ীন নারীর িারিার 
স্বােী িেমলর কচত্র, নারীমের অপোমনর িকি মেখমত পায়, কিন্তু ‘এি আশ্চেধ িশীিরণ কিসসা’য় এমস আেরা ইসলামের 
শকরয়ত প্রথা অনুোয়ী পুরুমষর এিাকর্ি কিিাহরীকত এিাং এই সাোকজি রীকত কিভ্ামি নারীমের েেধাোমি কু্ষন্ন 
িমরকিল, নারীমি পকরণত িমরকিল পুরুমষর অকর্িামরর, মভ্ামগর সােগ্রীমত – তারই িকি মেখমত পায়। 
     এই কিসসার নাকয়িা গকরিউল্লার কির্িা েুিতী মেময় রওশনমনশা িািার সাংসামরর িাজিেধ িমর, কিিানাশেযায় 
পমর থািা অথিধ োকের মসিােে িমর, নাোজ, িলাে, কিতাি পমি কতন িিমরর মির্িযজীিন িািামলও, তার েমনর 
অভ্যন্তমর ফল্গু র্ারার েমতা িময় চমলকিল িােনা িাসনার লীলা। আর তার এই জীিনাসকক্তমি আরও মিকশ িাকিময় 
কেময়কিল গ্রামের ইিভ্ািা োকলমির মিমল, তার প্রণয়প্রাথধী তাকরি, মে তামি িশীিরণ িরার জনয োলু খাাঁ মেৌলকির 
দ্বারস্থ পেধন্ত হময়কিল। রওশনমনশা তার প্রকত অনুিূল হমলও পুরুষতাকিি সোমজর অনুশাসন তামি এই প্রনময় সািা 
মেওয়া মথমি কিরত মরমখকিল। িারণ এেকনমতই মস কির্িা, অপরকেমি র্নী ইিভ্ািা োকলমির পুত্র তাকিমির কপতা 
েকে কিময়মত িার্ সামর্, েকে অনযত্র তাকরমির কিময় কেময় মেয়, তাহমল তামি কিরহানমল পুিমত হমি অহরহ – এই 
অকনিােধ ভ্কিষযমতর িথা কচন্তা িমর। অপরকেমি, রওশনমনশার িািা গকরিউল্লাও চায় কন মেময়র আিার কিময় মহাি, 
মিননা মস মেময়র পূনকিধিামহর খরচ কেমত নারাজ। এর পাশাপাকশ মলখি কনেধাণ িমরমিন োলু খাাঁ মেৌলকির েমতা 
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সচতুর, িাোতধ র্করিাজ প্রিৃকতর পুরুষ চকরত্র, োর িলচাতুকরর িামি পরাকজত হময়মি ভ্াি নামচর অকর্িারী কনজােুকি 
মথমি শুরু িমর, তার প্রথে কিকি আকিো, তৃতীয় কিকি িেরনমনশা, এেনকি কিসসার িুকেেতী নাকয়িা রওশনমনশাও। 
োলু খাাঁ মেৌলকি এিকেমি েুসলোন র্মেধর নানা কিসসা িাকহনী শুকনময় সিলমি আল্লার ভ্য়, মোখমজর ভ্য় মেখায়, 
অপরকেমি েুসকলে র্মেধর অজুহাত মেকখময় পূরণ িরমত চায় কনমজর লালসামি – “তার মক্ষমত্র চারমি পেধন্ত কিময় 
িরািা র্মেধ কনর্ধাকরত পূণধতা অজধমনর িাজ হমি। তামি আল্লাহ্ মতৌকফি কেময়মি, চারমি পেধন্ত কিময় িরমি না মিন, 
চারমি কিকির েজা পামি না মিন ?... কতন নম্বর কিকি আসার সাত িির মিমি মগমি ? আর মস কিনা চার নম্বর কিকি 
েজুত িরমত পারল না ? িি আফমশাস কি িাত! এি নম্বর েুনম্বর কিকি মতা েমথষ্টই পুমরামনা, কতন নম্বর কিকিও 
পুরমনা হময় মগল। নতুন কিকির িােনায় িকলজার কভ্তর িিুতর মেন ডানা োপিামে, রুই োি মেন ঘাই মেমর 
মিচাইন িমর কেমে।”১১ মে সোজ এি স্ত্রীর িতধোমন অপর স্ত্রী গ্রহমন সম্মকত মেয়, এইভ্ামি চার স্ত্রীর এিত্র 
সহািস্থানমি স্বীিৃকত মেয় – মসখামন নারীর েেধাো মে লাকিত হয় তা িলার অমপক্ষা রামখ না। মসই সোমজ নাোজ 
িলাে কিতাি পিা িুকেেতী রওশনমনশা ও পকরনত হয় পুরুমষর মভ্ামগর িস্তুমত। রওশনমনশার োথা মথমি কদ্বতীয় 
কিময়র ভূ্ত োিামনার তকদ্বর মচময় তার িািা গকরিউল্লা মেৌলকির িামি মগমল মেৌলকি েখন জানায় – “মরাগীর শরীমরর 
গঠন ইতযাকে ইতযাকে মেমখ তমিই ওষুর্ মেমি। এমিিামর অিযথধ ওষুর্। না মেমখ ওষুর্ কেমল উমল্টা কিপকত্ত হমত পামর 
িমল কনমজ মচামখ মেখমত চাইল রওশনমনশা মি।”১২ নারীমলালুপ োলু খাাঁর এই আমিেন েঞু্জর হওয়ার েমর্য কেময় 
স্পষ্ট হয় মভ্াগিােী পুরুষ সোমজ নারীর অিস্থান। তমি র্েধ আমলাচনার আকিলায়, রওশনমনশামি চতুথধ কিকি িানািার 
িােনা কনময় োলু খাাঁ তামের িাকিমত হাকজর হমল, োলু খাাঁর মগাপন অকভ্সকন্ধর িথা িুেমত পামর রওশনমনশা, তার 
অন্তিরমন চমল ভ্ািনার লীলা– “রওশনমনশা কচমন মফমলমি, িুমে মফমলমি মেৌলিী তামি অকর্িার িরমতই এমসমি। 
োমি অকর্িার িরা সিি, তামিই না অকর্িার িরমত আমস। মে অকর্িৃত হমে তা িমল মস তার অকর্িার সহজ 
িমর কেমত পামর না। এিিা লিাই হওয়া েরিার।”১৩ রওশনমনশার এই ভ্ািনার েমর্য কেময়ই উমঠ আমস নারীর 
স্বাকভ্োন। 
     এিুশ শতমির মপ্রক্ষাপমি রকচত র্েধতমির োকিি অনুশাসমন পকরচাকলত কনরন্ধ্র পুরুষতাকিি সোমজর িকি 
পাওয়া োয় আফসামরর ‘মেকিয়ািুরুমজ কিসসা’ মত। এখামন আেরা মেকখ উপনামসর নায়ি শকফউল্লা র্মেধর মোহাই 
কেময় চকল্লশ িিমরর কির্িা জাহান মি কিময় িমর সহিামসর পূমিধই তালাি কেময় মেয়, িরণ শাহানাজ িনযার অসাোনয 
রূপ। শাহানাজ মি কিিাহ িরিার অনকতকিলমম্ব নিকিিাকহত পেীর িনযা শািানামি মেমখ তার রূমপ এতিাই মোহগ্রস্থ 
হময় োয় মে শ্বশুর িাকিমত আসার প্রথে রাকত্রমতই শাহানাজ মি স্পশধ না িমর তালাি কেময় মেয় এিাং শািানামি 
কিময় িরার জনয তৎপর হময় ওমঠ। কিসসার মশমষ তামি হাকসলও িমর। মে সোমজ ইসলামের শকরয়ত প্রথার মোহাই 
কেময় এিজন পুরুষমি চারখানা কিময় িরার অনুেকত মেয়, নারীর েন কনময় মখলা িরার সম্মকত মেয়, মে সোমজ 
নারীর েন েতােমতর মিামনা েূলয মনই, মসই সোজমি িশাঘাত িমরমিন মলখি। শওিতউল্লা ও শকফউল্লার সাোকজি 
অথধবনকতি প্রকতষ্ঠার পাশাপাকশ পাকরিাকরি পকরসর মেভ্ামি উপস্থাকপত হময়মি; তামতও কপতৃতি ও র্েধতমির 
অচলায়তন সুপ্রকতকষ্ঠত। শকফউল্লার আিকিি কিিামহর পমর ো ো ঘমি মসখামনও মিামনা প্রকতপ্রমের অিিাশ মেখা 
োয় না, এিোত্র শকফউল্লার ভ্রাতুসু্পত্র আকশমির কশকক্ষতা স্ত্রী পারকভ্ন িািা। তমি তার েুুঃসাহসী প্রমের েুমখ পমি 
মিসাোল হময় পমি পুরুষতাকিি সোমজর িিধর প্রকতকনকর্রা, তার কেমি িুাঁমি মেয় িুৎকসত গাকলগালাজ– “হারাকে 
োগী, এিেে মেমর হাি গুাঁমিা িমর মেি, মিমরা িলকি। না হমল মে েুখ কেময় সওয়াল িরকিস, মস েুমখ মতার রক্ত 
তুমল িািি। মিমরা োগী।”১৪ আর মিামনা প্রকতপ্রে আেরা মেখমত পায় না। এ প্রসমঙ্গ তমপার্ীর ভ্ট্টাচােধ িমলমিন– 
“খােমখয়াকল পুরুমষর িােুিতা কিাংিা আত্মসুমখর জযাকেকতি কহমসমি তালািপ্রাপ্ত মেময়রা েখন জীিজন্তুর েমতা 
হস্তান্তকরত হয়। মস সম্পমিধ িয়ান মিাথাও মিামনা প্রকতস্বর মেখমত পায় না।”১৫ কিসসার মশমষ এমস আেরা মেকখ 
র্েধতমির অনুশাসমন পকরচাকলত পুরুষসোমজর িামি, তার িাহুিল, অথধিমলর িামি মহমর োয় ো ও মেময়। নায়মির 
কিত্তশালী োো শওিতউল্লা জয় িমর শািানামি। িলাই িাহুলয মে, জয় নয় কিকনময় মনয়। 
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     আফসার আমেমের কিসসা কসকরমজর েমর্য অনযতে হল ২০১০ সামল িকিে পুরস্কার প্রাপ্ত ‘কহমর ও কভ্খাকরকন 
সুন্দরী রেণী কিসসা’ । এই কিসসায় মলখি নারীমি কনেধাণ িমরমিন কভ্খাকরকন রূমপ এিাং এই কভ্খাকরকন করকজর 
অিস্থামনর কনকরমখ মেখামনার মচষ্টা িমরমিন পুরুষতাকিি সোমজর িাস্তি রূপ । এর পাশাপাকশ উমঠ এমসমি করকজর 
স্বজাতযাকভ্োন, িুকেেত্তা – োর িামি মিওিুফ িমন োয় পুরুষতাকিি সসোজ । জাহান, মরহানা, রওশনমনশা, শাহানাজ, 
শািানারা মে স্বার্ীনতার অকর্িার পায় কন, মসই স্বার্ীনতার অকর্িার মভ্াগ িমর করকজ । প্রাচীন, ঐকতহযিাহী ফকির 
িাংমশর সুন্দরী িনযা করকজ ফকিরিাংমশর পরম্পরামি কিকিময় রাখার জনয, তার মগৌরিমি অকু্ষন্ন রাখার জনয মিমি মনয় 
কভ্ক্ষািৃকত্ত মপশামি । প্রকতকেন সিামল মভ্ামরর আমলা মফািার আমগ হতেকরর এই করকজ উকলডুকল মপাষাি পমর মিকিময় 
োয় কভ্ক্ষায়, ঘমর মফমর সন্ধযার পর। করকজ তার আপন েন েকজধর োকলি, পুরুষতাকিি সোমজর মিামনা শাসন – 
ত্রাসন মস োমন কন। তাইমতা অনায়ামস অবচতনয সাকহলমি চুম্বন িরমত পামর, আিার তার কপিমন ঘুরমত থািা 
সাকহলমি োয়াকিনী িুহুকিনীর েমতা কনমজর অঙু্গকলমহলমন ঘুকরময় কনময় মিিামতও পামর। কিসসার নায়ি সাকহল তার 
মপ্রমে আিুল হময় ঘুমর মিরামলও, তার মপ্রমে র্রা মেয় না করকজ িরাং িমল ওমঠ – “আকে মতা োোকর িাংমশর িনযা। 
আকে কভ্ক্ষািৃকত্ত িািমত পািি না। আোর িাংমশর আর মিউ মনই মে কভ্ক্ষা িরমি, জান থািমত এত িিমরর 
ইকতহাসিামি আকে কিিুেূর রক্ষা িরি। োরা োওয়ার আমগ পেধন্ত।”১৬ করকজর গলায় স্বজাতযাকভ্োমনর এই সুর 
পুরুষতাকিি সোমজর েমর্য িইময় মেয় এি নতুন হাওয়া। 
     কিসসার মশমষ এমস মেখমত পায় পুরুষতাকিি সোমজর প্রকতকনকর্ পুরুষ সাকহল কিভ্ামি কভ্খাকরকন নারী করকজর 
িামি মিওিুফ িমন োয়, সকতয হময় োয় করকজর ভ্কিষযৎিাণী। কভ্খাকরকন িতৃধি প্রতযাখাত হওয়ার সিািয িারণ জানমত 
চাইমল সুন্দরী রেনী মিশর্ারী করকজ িমলকিল – “তার এিিা কহমর আমি, মসই কহমরর মলাভ্িা মিামনাকেন প্রর্ান হময় 
উঠমল েকে মস কভ্খাকরকন অপ্রর্ান হময় োয়, মসই ভ্ময়ই আপনামি মস প্রতযাখান িমর।”১৭ এর প্রতুযত্তমর কিত্তিান 
সাকহল োকিিতার সুমর িমল ওমঠ – “মপ্রে িািা তার িাি মথমি মিামনাকেন কিিু চাইি না, এেনকি তামি মতা আকে 
কিময় িরি না। মেহাতীত হমি মপ্রে। তার িাি মথমি কিিুই চাইকি না েখন, কহমরও চাইকি না, আর ফকিরপািা 
িািকি না। কদ্বতীয় কিময় িরকি না।”১৮ কিন্তু সাকহমলর এই োকিিতা মভ্মঙ পমি িাকলর িাাঁমর্র েমতা। শিনে 
অযাপািধমেমন্টর উমদ্বার্মনর কেমন চরে িযস্ততায় সাকহল কনমজর অজামন্তই কভ্ক্ষা মচময় িমস কভ্খাকরকন করকজর িামি। আর 
করকজও তার এিোত্র সম্বল কহমরকিমি সাকহমলর হামত তুমল কেময় মভ্মঙ মেয় পুরুষতাকিি সোমজর স্বাকভ্োনমি। 
রূ্কলসাৎ হময় োয় পুরুষতাকিি সোমজর পুরুষ সাকহমলর োকিিতা। প্রোকনত হয়– “পুরুষোনুমষর সমঙ্গ মিামনা নারী 
েকে মখমল, মস মখলায় নারীরই জয় হয়।”১৯ 
     কতনোমসর কডমভ্াসধী স্ত্রী েজেুনমি পুনলধামভ্র অকভ্োমন মিকিময় কিসসার নায়ি কফকজক্স কিচার কনজােমি হমত 
হময়মি মঘািসওয়ার। মঘািসওয়ার কনজামের মিকচত্রযেয় অকভ্জ্ঞতার িথাই িকণধত হময়মি আফসামরর ‘এি মঘািসওয়ার 
কিসসা’মত। এর পাশাপাকশ উমঠ এমসমি পুরুষতাকিি সোমজর কিরুমে নারীমের এি আভ্যন্তরীণ কিমরাহ। মে সোমজ 
নারী শুরু্োত্র পুরুমষর সুখ ও মভ্াগকিলামসর উপিরণ, মে সোমজ নারীর েন ও েতােমতর মিামনা েূলয মনই মসই 
সোমজর কিরুমে িশাঘাত মহমনমি েজেুন। কিসসা কসকরমজর িীরাঙ্গনা েজেুন স্বােীর মথমি কডমভ্াসধ পাওয়ার পর 
কফমর আমস তার কনজ গ্রাে নয়নমপাতায়, কপতার েৃতুযর পর কিশাল সম্পকত্তর অকর্িাকরনী হময় স্থাপন িমর কনজ সাম্রাজয, 
মে সাম্রামজযর সাম্রাজ্ঞী েজেুন কনমজ, মেখান চমল এিোত্র তার অনুশাসন। পুরুষতাকিি সোজ মথমি মোজন মোজন 
েূমর অিকস্থত েজেুমনর এই সাম্রামজয নারীতিই হল েূল িথা। েজেুমনর এই সাম্রামজয আগত তার প্রাক্তন স্বােী কনজাে 
প্রমিমশর িািপত্র মপমলও, কফমর পায় না অতীমতর অকর্িার। েজেুন তামি সাফ জাকনময় মেয়– “িতধোমন তুকে আোর 
স্বােী নও, তাই মতাোর সামথ শেযাসকঙ্গনী হওয়ার মিামনা মেৌকক্তিতা মনই।”২০ মে সোমজর পুরুষির কনজাে সন্তানসিিা 
স্ত্রীর তলমপমি লাকথ মেমর কিনষ্ট িমর মেয় মেি োমসর গভ্ধজাত কশশুমি, এি নারীর িাি মথমি মিমি মনয় োতৃমের 
স্বাে, সন্তানর্ারণ ক্ষেতা; পুরুষতাকিি সোমজ হওয়া এই রূপ নারীকনেধাতমনর প্রকতমশার্ মনয় েজেুন কনজােমি আহত 
িমর। প্রকতেুহূমতধ কিলাকসতার অতযাচামরর আগুমন েগ্ধ িমর কনজােমি। তামি সিরিে সুকির্া মেয়, িেধচারী এলাকহমি 
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কেময় হামি কনময় োয়, েেযপামনর সুমোগ মেয়, এেনকি কিলাসী পুরুষসোমজর সুখকিলামসর অনযতে স্থান মিশযালময়ও 
কনময় োয়, এলাকহ সুচতুরতায় ঘমরর েমর্য মিশযাও সরিরাহ িমর কনজামের সুখকিলামসর জনয। কিন্তু কনজাে সুখী হমত 
পামর না, মস কফমর মপমত চাই পূিধতন স্ত্রী েজেুনমি। কনজােমি িাকিমত থািমত কেমলও িামি মঘষমত মেয় কন তামি 
িরাং কনজােমি িাকিমত থািমত কেময় এিপ্রিার আনন্দ উপমভ্াগ িমরমি মস – অনুগ্রহ িরার আনন্দ। কিকভ্ন্ন রিে 
আশ্চেধ েমনািািা, উদ্ভি সি িল্পনা কনময় িাাঁচামত মচষ্টা িমরমি েজেুন। মেকখময় কেময়মি – এিজন নারী পুরুষসঙ্গী না 
িমরও কনমজর জীিন চালামত পামর। এইভ্ামি পুরুষতাকিি সোমজর কিরুমে, পুরুমষর কিরুমে প্রকতমশার্ হামন েজেুন। 
     আফসামরর কিসসা সেমগ্রর প্রকতকি কিসসার মিমে আমি এি এিকি মেময়। র্েধশাকসত, মিারানশাকসত, 
পুরুষশাকসত সোমজর অচলায়তমন আিে জাহান, শািানা, শাহানামজর িথা মেেন মলখি িমলমিন, মতেকন অপরকেমি, 
রওশনমনশার িুকেেত্তা, মিারখার অন্তরামল মরহানার চরে স্বার্ীনতার িথা, স্বার্ীন মেথুন িল্পনার িথাও িমলমিন। 
িাোতধ - মলাভ্াতধ নানা র্রমণর পুরুষমের মরহানার পশ্চাৎ অনুর্ািমনর েমর্য কেময় পুরুষতাকিি সোমজর মিওিুকফমিও 
িযক্ত িমরমিন মলখি। প্রিাকশত হময়মি পুরুষতাকিি সোমজর কিরুমে মরহানার আভ্যন্তরীণ কিমরাহ। কভ্খাকরকন করকজ 
ও েজেুমনর েমর্য কেময় তুমল র্মরমিন অকভ্নি নারীমি। কভ্খাকরকন করকজ অনায়ামস েমল মগমি পুরুষতাকিি সোমজর 
কিত্তিান পুরুষ সাকহলমি, রূ্কলসাৎ িমরমি তার োকিিতামি। আর েজেুন পুরুষতিমি হকঠময় গমি তুমলমি এি 
অকভ্নি নারীতি ও নারী অনুশাসন। সুতরাাং সিমশমষ আেরা এিথা িলমতই পাকর মে আফসার তাাঁর কিসসা কসকরমজ 
শুরু্োত্র অিমহকলত, অপোকনত, পুরুষতাকিি সোমজর অনুশাসমন আিে, কনেধাকতত, লাকিত নারীমের িথায় িমলনকন 
– কতকন িমলমিন তামের প্রকতিাে সাংগ্রামের িথা, তামের অকর্িার সমচতনতার িথা, তামের অভ্যন্তরীণ কিমফারমণর 
িথা, তামের ঘুমর োাঁিামনার িথা। জাহান, মরহানার পাকখ ও ফুমলর পর অনয মিউ মে ফুকলঙ্গ কনময় হাকজর হমি – 
নিারুন ভ্ট্টাচামেধর এই ভ্ািনার সাথধি রূপায়ণ আেরা মেখমত পায় করকজ ও েজেুমনর েমর্য কেময়। তারা সকতযই 
ফুকলঙ্গ কনময় হাকজর হময়মি। মরহানার অন্তমরর ত্রস্ত রক্তাক্ত পরোণুর োরাত্মি কিমফারণ পুরুষতিমি ধ্বাংস িমর গমি 
তুমলমি েজেুমনর নারীতি। 
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৫. োশগুপ্ত, সুরকজৎ। ‘েুগিেমল িাাংলা উপনযামস পালািেল’। িলিাতা : মে’জ পািকলকশাং, ২০১০ 
৬. খাতুন, আফমরাজা। ‘িাাংলা িথাসাকহমতয েুসকলে অন্তপুর’ । িলিাতা : মে’জ পািকলকশাং, ২০১১ 
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