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Abstract 
‘আেলকীর মেৌ’ বাাংলাশিে স্বাধীন্ হওয়ার পরপরই মলখা একদি উপন্যাস। চরে অদির রাজনন্দিক অবিার সেয়কাশল 
উপন্যাসদি রদচি। িশব এর পিভূদে রাজন্ীদি ন্য়। রাজন্ীদি অিথন্ীদি মেেন্ জন্জীবন্শক জদিশয় রাশখ মিেন্ এ 
উপন্যাশসও অদন্বােথভাশব রাজন্ীদি এশসশে। িশব ঔপন্যাদসক দিলারা হাশেে মচষ্টা কশরশেন্ মকৌেশল ঐ সেশয়র 
রাজনন্দিক মপ্রক্ষাপিশক েিিা সম্ভব এদিশয় সাোদজক-পাদরবাদরক জীবন্শক উপজীবয কশর িুলশি। িবু মচষ্টা করশলও 
পুশরাপুদর এিাশি পাশরন্দন্। েুদ্ধ মেষ হশয়শে বশল োরা দন্দিন্ত দেশলন্ িারা দকেুিা ন্ািা খান্ এ উপন্যাশসর 
দবষয়বস্তুশি। মলখক িাশির মচাশখ আঙুল দিশয় মিদখশয় মিন্ মিেেুদির েুদ্ধ মেষ হশয়শে, ন্ারী স্বাধীন্িার েুশদ্ধর 
দেোাংসা হয়দন্। অদজথি হয়দন্ োন্বিার েুদি। মস েুদ্ধ চলোন্। মিে স্বাধীন্ হশলা। ন্ারী স্বাধীন্ হশলা ন্া। েুি আর 
উিার হশলা ন্া সোশজর মবাধ-বুদদ্ধ োন্দসকিা। িাই মলখশকর েশন্ অশন্ক প্রশ্ন ঘুশর মবিায়। এসব প্রশ্ন দন্শয়ই হাদজর 
হশলা ‘আেলকীর মেৌ’। দিলারা হাশেে উপন্যাশস সৃষ্ট দকেু চদরশের োধযশে মিদখশয় দিশলন্, পুরুশষর সৃষ্ট েূলযশবাধ 
দন্য়ে-ন্ীদি, আইন্-কানু্শন্ আপািেস্তক দজদি ন্ারীরা। এ সোজ বযবিা ন্ারীবান্ধব ন্য় বরাং োরাত্মক প্রদিবন্ধক। 
দজদি একশেদির পুরুষও। োশির িাকা মন্ই, হাশি ক্ষেিা মন্ই। েুদ্ধ পরবিথীকাশল ক্ষেিা আর িাকা িাশির হাশিই 
এশসদেল োরা রাজন্ীদি করশিন্, রাজন্ীদির সাশি দেশলন্। িাই উপন্যাস মিশক মোশিও রাজন্ীদিশক বাি মিয়া মেল 
ন্া। ‘আেলকীর মেৌ’ চরেভাশব রাজনন্দিক একদি উপন্যাস। এ উপন্যাশস একজন্ ন্ারী মেদরলা মোদ্ধার েশিা জীবন্েুদ্ধ 
কশরশেন্। মসই েুদ্ধশক মকান্ভাশবই খাশিা কশর মিখার অবকাে মন্ই। মস েুদ্ধ দবোল। 
        ‘আেলদকর মেৌ’ ন্ারীশকন্দ্রীক উপন্যাস। ন্ারীশকন্দ্রীক উপন্যাস বাাংলা সাদহশিয আরও অশন্ক মলখা হশয়শে। 
িশব এরকে সাহসী উপন্যাশসর সাংখযা খুবই কে। সত্তর িেশক েধযদবত্ত পদরবাশরর এক ন্ারী স্বােী-সন্তান্ মেশি 
আলািা হশয় স্বাধীন্ভাশব বাস করশে। রাি মন্ই দিন্ মন্ই দরকো দন্শয় মবদরশয় পিশে। ইশে হশল পান্ করশে িরল 
দকাংবা ধূে। বযাশচলর বনু্ধর ফ্লাশি ঢুশক পিশে েখন্ িখন্ এেন্ একিা চদরে এশঁকশেন্ মলখক। সত্তর িেক মকন্, 
এসব ভাবশি এখন্ও অশন্ক মেশয়র ো দেউশর উঠশব। আোশির প্রচদলি েন্শন্ একজন্ দববাদহি ন্ারীর জীবন্ মেেন্ 
হওয়ার কিা িা উচ্চদবত্ত মহাক বা দন্ম্নদবত্ত িার সাশি সারার জীবন্ মেশল ন্া। িা েিই উচ্চদেদক্ষি আর আত্মদবশ্বাসী 
মহাক ন্া মকন্। একই সাশি এিাও দঠক সারার েশিা আত্মসশচিন্, আত্মদবশ্বাসী, বুদদ্ধেিী ও উচ্চদেদক্ষি, চেৎকার 
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ইাংশরদজ বলা ন্ারী চদরেও বাাংলাসাদহশিয খুব মবদে মন্ই। সারা রূপসী ও দবিূষী। এই রূপগুিই িার কাল হশয়শে 
দন্শজর জন্য, অশন্যর জন্যও। ন্ারী রূপসী হশব দঠক আশে। দকন্তু ন্ারীর গুি িাকা মে পুরুষাদল! মে গুি শুধু পুরুশষরই 
িাকার কিা িা ন্ারীর িাকশব মকন্? এিা সারার মিাষ। সারা মোেয। িার আচরি মোেয োনু্শষর েশিা। মস পুশরাশন্া 
জাংধরা ন্ারীদবশেষী সোজশক মভশে ন্িুন্ কশর েিশি মচশয়শে। সমূ্পিথ ন্া পারশলও সোশজর দকেু োনু্ষশক অন্তি মস 
বুঝাশি মপশরশে, এভাশবও ন্ারীরা মবঁশচ িাকশি পাশর। এবাং এভাশবই মবঁশচ িাকা উদচি। 

____________________________________________________ 

Discussion 
১  

‘আেলকীর মেৌ’ বাাংলাশিে স্বাধীন্ হওয়ার পরপরই মলখা একদি উপন্যাস। প্রকােকাল ১৯৭৮। রাজনন্দিকভাশব চরে 
অদিরিার েশধয রদচি হশলও, এদি মকাশন্াভাশবই িিাকদিি রাজনন্দিক উপন্যাস ন্য়। ঔপন্যাদসক দিলারা হাশেে 
মকৌেশল ও সশচিন্ভাশবই ঐ সেশয়র রাজনন্দিক মপ্রক্ষাপিশক এদিশয় সাোদজক-পাদরবাদরক জীবন্শক উপজীবয কশর 
িুশলশেন্ এই উপন্যাশস। েুদ্ধ মেষ হশয়শে বশল োরা দন্দিন্ত হশয় বসশলন্ মকবল িাশির মচাশখ আঙুল দিশয় দিলারা 
মিদখশয় দিশলন্ একিা েুশদ্ধর েীোাংসা হশি এখশন্া বাকী– েুদ্ধিা ন্ারী স্বাধীন্িার েুদ্ধ দকাংবা আরও পদরষ্কার কশর 
বলশল, োন্বিার েুদির েুদ্ধ। মিে স্বাধীন্ হল, ন্ারী স্বাধীন্ হশয়শে দক? েুি হশি মপশরশে দক সোশজর মবাধ-বুদদ্ধ? 
এেন্ সব প্রশ্ন দন্শয়ই মেন্ হাদজর হল ‘আেলকীর মেৌ’। দিলারা হাশেে একিা ন্বয স্বাধীন্ মিশের স্বাধীন্ দকেু বায়বীয় 
চদরে দন্শয় মিদখশয় দিশলন্, পুরুষশকদন্দ্রক সভযিাসৃষ্ট এদিকস, ভযালুস, –সশবথাপদর একদি আপািেস্তক সোজ বযবিা– 
িার হাশি মেেন্ ন্ারীরা দজদি, দজদি মিেন্ পুরুষরাও। একিু আশে আদে মে এিাশক অরাজনন্দিক উপন্যাস বললাে 
এখন্ মসিা দিদরশয় দন্দে। ‘আেলকীর মেৌ’ চরেভাশব রাজনন্দিক একদি উপন্যাস। এখাশন্ মেদরলা মোদ্ধার েশিা 
একজন্ ন্ারী মোদ্ধা মে জীবন্েুদ্ধ শুরু কশরশেন্ মসই েুদ্ধশক মকান্ভাশবই খাশিা কশর মিখার অবকাে মন্ই। 

২ 
              আপাি িৃদষ্টশি এই উপন্যাশসর েূল ইসুয হল মজন্ডার দবভাজন্। িাই আলািা কশর উপন্যাসদিশক 
ন্ারীবািী উপন্যাস বলায় োয়। ন্ারী মকন্দ্রীক উপন্যাস বাাংলা সাদহশিয আরও অশন্ক মলখা হশয়শে। িশব িসদলো 
ন্াসদরন্শক বাি দিশল এরকে সাহসী উপন্যাস িুশিা মলখা হশয়শে দক ন্া সশেহ। সত্তর িেশক এক েধযদবত্ত পদরবাশরর 
ন্ারী স্বােী-সন্তান্ মেশি আলািা হশয় স্বাধীন্ভাশব বাস করশে, রাি মন্ই দিন্ মন্ই দরকো দন্শয় মবদরশয় পিশে, ইশে 
হশল পান্ করশে িরল দকাংবা ধূে। বযাশচলর বনু্ধর ফ্লাশি ঢুশক পিশে েখন্ িখন্। এিা ভাবশিই অশন্ক মেশয়র ো 
দেউশর উঠশব। দবশেষ কশর সেশয়র কিা দবশবচন্া কশর মিা বশিই। সারার েশিা আত্মসশচিন্, আত্মদবশ্বাসী, বুদদ্ধেিী 
ও উচ্চদেদক্ষি, চেিকার ইাংশরদজ বলা ন্ারী চদরেও বাাংলাসাদহশিয খুব মবদে মন্ই। েদহলা দবিূষী– িার ওপর রূপসী, 
এই িৃরত্ন মোে ঘশিশে সারার মক্ষশে এবাং এই মোেসাধন্ই িার কাল হশয়শে– দন্শজর জন্য, অশন্যর জশন্যও। ন্ারীরা 
রূপসী হশব েিািথ, সাশি সারা মে গুিাজথন্ কশরশে মসগুশলা মে পুরুষাদল! সারা িার মোেযিা বশল মোেয োনু্শষর েশিা 
আচরি কশরশে। তিদর সোজশক মভশে ন্িুন্ কশর েিশি মচশয়শে। সমূ্পিথ ন্া পারশলও সোশজর দকেু োনু্ষশক অন্তি 
মস মবাঝাশি মপশরশে, এভাশবও ন্ারীরা মবঁশচ িাকশি পাশর। এবাং এভাশবই মবঁশচ িাকা উদচি। 
             সারা অদস্তত্ব সশচিন্ ন্ারী। মস প্রশ্ন কশরশে সেস্ত তবষেয দন্শয়। ঢাকা দবশ্বদবিযালশয় সাইশকালদজশি 
োস্টাসথ এবাং দবশিে মিশক দডদি মিরি। মস ইশে করশলই িার রূশপর সাশি সাশি এই মোেযিাশক গুদলশয় অন্যরকে 
একিা জীবন্ মপশি পারশিা; দকন্তু মস িা কশরদন্। রূপচচথা ও স্টাইল দন্শয় িার োিা বযিা মন্ই। কারি মস বুশঝ মেশে 
এিা িার অদস্তত্ব দবশরাধী, ন্ারীশির আরও ন্ারী কশর মিালার কারসাদজ।  

‘‘উপকরি দহশসশব মস মকান্েশিই বযবহৃি হশব ন্া, এক্সপ্লয়িডও ন্য়।’’ ১  
            এিা িার সশচিন্ ভাবন্া। প্রশয়াজশন্ উশটা মসই বযবহার করশব, এক্সপ্লয়শিডও। এিা মভশব সারা িার 
মসৌেেথ ও বুদদ্ধেত্তা কাশজ লাদেশয় বনু্ধশির উপকার কশর মবিায়। এক অশিথ বনু্ধরা িাশক বযবহারই কশর, সারার েশিা 
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বুদদ্ধোন্ মেশয় মসিা ন্া বুশঝ উঠবার কিা ন্য়। সারা এশক্ষশে বনু্ধশির উপকার হশে, এিা মভশবই খুদে। সারা মোিা 
মিশকই সাংসাশরর মোিখাশিা অদন্য়শের দবরুশদ্ধ প্রশ্ন মিাশল। প্রশ্নগুশলা হয়ি আোশির অজান্া ন্য়, দকন্তু সারা মসগুশলা 
দন্শয় ন্িুন্ কশর ভাদবশয় মিাশল। প্রশ্ন মিশক মরহায় পান্ ন্া সাংসাশর িার অদি দপ্রয় বাবাও।  

‘‘শে মলাকদি দিশন্র মবলায় আিা োনু্ষিার সাশি প্রায় সম্পকথদবহীন্ দিন্ কািায় – মস রাশি মকান্ সম্পশকথর 
িাদবশি এবাং দকভাশব অিগুদল সন্তাশন্র দপিৃশত্বর অদধকারী হয়!’’ ২  

সাংসাশর স্বােী স্ত্রীর সম্পকথিা মে মকািায় িা সারার প্রশ্ন মিশক পদরস্কার হশয় ওশঠ। সারা িার বাবা-োর েধযকার অস্বে 
িাম্পিয সম্পশকথর মভির মিশক িাবৎ ন্ারী-পুরুশষর সম্পশকথর মভির একিা অস্বেিা মিখশি পায়। সারা এই মঘালাশি 
সম্পকথিা ধরশি পাশর বশল মস িার স্বােী-সন্তান্ মিশল চশল আসশি পাশর। িার এই সাহসিার মপেশন্ ইন্ধন্ মজাোয় 
িার অিথনন্দিক সাবলদিিা। সারার মবান্ সাশলহা ন্ারী-পুরুষ সম্পশকথর এই িাঁকিা ধরশি পারশলও চশল আসশি 
পাশর ন্া। জােদিক েুদির বিশল িাশক দচরন্তর েুদির পি মবশে দন্শি হয়–শস আত্মহিযা কশর। কারি মস সারার 
েশিা অিথনন্দিক ভাশব স্বাবলিী ন্য়। সাশলহা স্বােী মেশি আেয় মচশয়দেল বাবার কাশে। বাবা সিান্ ও সোশজর ভশয় 
িাশক আেয় মিন্দন্। সাশলহাশক মজার কশর ধশর রাখশি পাশরদন্ সোজ। ভাদজথদন্য়া উলফ্ ন্ারী স্বাধীন্িায় ন্ারীশির 
দন্জস্ব একদি কােরার ওপর মজার দিশয়দেশলন্। একদবাংে েিশক এশস ন্ারীশির শুধু কােরা দিশয় হশে ন্া, িরকার 
হশয় পশিশে দন্জস্ব একদি বযাাংক একাউন্টও। ন্ারী ক্ষেিায়ন্ বা স্বাধীন্িার সাশি জদিশয় আশে অিথন্ীদি। োশক্সথর 
মসই অশোঘ বািী– ‘একিা ক্লাে ইশকাশন্াদেকযাল বযাকিাউন্ড োিা কখন্ই খাঁিা হশয় িাঁিাশি পাশর ন্া’– সিয হশয় 
ওশঠ ন্ারীশির মক্ষশেও। 
              আবার অিথনন্দিক দভি েজবুি হশলই একক প্রশচষ্টায় সোশজর সব দবশ্বাস বা আচারশক ভাো োয় ন্া। 
িাই মিা সারা খালার খািুদল ধরশি চাইশল োো বশলন্,  

‘‘িুই বশয় দন্শয় োদব? িুই মিা মেশয় োনু্ষশর। েুিথায় কাঁধ দিশি মেশল পুরুষ হশি হয়। ওিা মিার কাজ 
ন্য়।’’ ৩  

এখাশন্ এশসই আিশক োয় সারা। দিলারা হাশেে িসদলো ন্াসদরশন্র েশিা মকাশন্া ন্গ্ন প্রদিবাশি ন্াোন্ ন্া িাঁর 
চদরেশক, দিদন্ খাদল প্রশ্নিা েঁুশি োশরন্। 
            সারার এই স্বাধীন্ জীবন্ িাশক সোজ ও পদরবাশরর কাশে ‘শোস্ট আন্-ওয়ান্শিড’ কশর মিাশল। আবার 
রাশির অন্ধকাশর এই সোশজই সবশচশয় ‘ওয়াশন্টড’ হশয় ওশঠ সারায়। ভণ্ড সোজ িখন্ োিাল হশয় ন্ারীর সুখ চায়। 
সারা উপলদি কশর, মে মলাকগুশলা িাশির পদরবাশরর ন্ারীশক েি কশর আিশক রাশখ মসই মলাকগুশলাই অন্য ন্ারীশক 
বাইশর মবর কশর আন্ার জন্য আন্চান্ কশর! সারা বাইশর িাশক বশল মে সোজ িাশক বশল, ‘শেশয়িার লজ্জা বশল দক 
দকেু মন্ই?’ ও ‘শিাোর েি মেশয়র বাবা বশল পদরচয় দিশি আব্বার লজ্জা করশব।’ এ জািীয় কিা। সারা কারু সাশি 
দবোন্ায় মেশি রাদজ ন্া হশল মসই সোজই আবার সারাশক ‘কন্জারশভদিব’ আখযাদয়ি কশর বশল,  

‘‘ইউ মডান্ট ন্ীড িু স্লীপ উইি এভদর আিার বয় ইউ েীি, বাি ইউ মে স্লীপ উইি ওয়ান্ অর িু–ইউ লাইক 
মোস্ট। কাে অন্ সারা – েরীর েুঁশলই মিাোর মপ্লে হশয় োশে ন্া।’’ ৪  

এিা হল দেদক্ষি-দবত্তোলীশির ভণ্ডাদে। এই ভণ্ডাদের সাশি িাল মেলায় ন্া সারা। মস দবশয়র আশে কাশরা সাশি দবোন্ায় 
োশব ন্া, এই িার প্রদিজ্ঞা। িার ইশে হশল মস পান্ কশর, ন্া হশল ন্া। কারও েশন্াঞ্জন্ করার জন্য মস মন্ো কশর 
ন্া। িার সবদকেু সমূ্পিথ দন্শজর জন্য।  

‘‘একোে দন্শজর অন্তশরর কাশে োিা আর কারু কাশে জবাবদিদহর জন্য মস প্রস্তুি ন্য়।’’ ৫   
বাাংলা সাদহশিয এেন্ চরে অদস্তত্ব সশচিন্ ন্ারী খুবই কেই আশে। 
         পদরবাশরর কাশে সবসেয় লাদিি হশি হয় সারাশক। পদরবাশরর ন্ারীরাই সারার বি েত্রু। ো মিশক শুরু 
কশর বি মবান্, ভাদব ও মবাশন্র মেশয়রা পেথন্ত সারার স্বশঘাদষি স্বাধীন্িাশক মেশন্ দন্শি পাশর ন্া। মোি মবান্ ন্ীলু 
সারাশক বশল,  

‘‘শিাোর েি মেশয়র বাবা বশল পদরচয় দিশি আব্বার লজ্জা করশব।’’ ৬  
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ো মোে কশরন্, 
 ‘‘শেশয়িার লজ্জা বশল দক দকেু মন্ই?’’ ৭  

বি আপা মেশয়র চুল কািার দবষশয় বশল,  
‘‘হাঁিু-ধরা চুল ন্ইশল চলশব দক কশর, বর জুিাশি হশব ন্া?’’ ৮  

দপিৃপদরচয় মে সোশজ কিিা গুরুত্বপূিথ মসদিও সারাশক বুদঝশয় মিন্ বি আপা,  
‘‘দপিা মে আশেন্, মসিুকুও কে কিা ন্য়শর। আশেন্ িাই মির পাদেস ন্া। মেদিন্ সদিযই িাকশবন্ ন্া – 
মসদিন্ বুঝদব। ন্ােিারও ি দকেু োহাত্ময আশে।’’ ৯  

ভাবী মসশজগঁুশজ স্বােীর বনু্ধশির দন্শয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দবশভার িাশক, অিচ সারার মকান্ বনু্ধ বাদি পেথন্ত এশলই িার 
মচাখ জ্বালা কশর। বাদির সকশলর মক্ষশে এ কিা খাশি। এ সাংসাশর ‘‘স্বােীর বনু্ধ হশলই সাি খুন্ োি।’’১০ মেন্ সাংসাশর 
ন্ারীর মকান্ বনু্ধ িাকশি মন্ই। ন্ারীরা মসিা মেশন্ও দন্শয়শে, সারা োশন্দন্ িাই িাশির সেসযা। এেদন্ কশর প্রায় 
প্রদিদিন্ই ঘশর মিরার পর সারাশক িীক্ষ্ম বাশকযর সিুখীন্ হশি হয়। সারা কখন্ও প্রদিবাি কশর কখন্ও কশর ন্া। 
সারার সবশচশয় বি প্রদিবাি িাশির কিায় দন্শজর জীবশন্র েক মিশক দিল পদরোি ন্িচি ন্া হওয়া। 
           িশব মেষপেথন্ত সারা িার েুদির পি খুঁশজ পায় দক ন্া মস সশেহ মিশকই োয়। সারা একজন্ োনু্ষ ন্য়, 
একজন্ ন্ারী দহশসশবই সোশজ োিা উঁচু কশর িাঁিাশি চায়। একজন্ পুরুশষর জন্য েদি পুরুষ পদরচয়ই েশিষ্ট হয়, 
িশব মকন্ ন্ারীশক আলািা কশর োনু্ষ হশয় দন্শজর িাবী প্রদিদিি করশি হশব? অলশরদড মস একজন্ ন্ারী, এবাং 
এইিাই সারার জন্য েশিষ্ট। দকন্তু সারা েখন্ বশল, ‘আই উইল েযারী এশেইন্। আই োস্ট মেি আউি অব ইি।’ িখন্ 
প্রশ্ন জাশে, সারা আসশল মকািায় মিশক মবরুশি চাইশে? েুদির জন্য মস আবার দবশয়র কিা ভাবশে মকন্? মকাশন্া 
পুরুষ মিা েুদির জন্য দবশয়র কিা ভাশব ন্া। িাহশল সারা মকান্ েুদির কিা বলশে? এসব প্রশ্ন আপন্া আপদন্ চশল 
আশস। 
           উপন্যাশসর মেশষর দিশক এশস েশন্ হশয়শে দিলারা হাশেে িাঁর ন্ারী ভাবন্ািাশক পদরষ্কার কশর িুশল ধরশি 
বযিথ হশয়শেন্। দিদন্ সারাশক আলািা কশর উদঠশয় এশন্ কী প্রোি করশি চাইশেন্ িা পদরষ্কার ন্া। সারাশক দিদন্ 
ন্ারীশির মিশক আলািা করশলন্, আবার সারাশক কশর িুলশলন্ সবশচশয় পুরুষদন্ভথর। ন্ইশল মস শুরুশি োরা, পশর 
বনু্ধ হাদসব, মপ্রদেক দিশরাজ এবাং সবশেশষ বি ভাই েদিন্– এশির ওপর এি মবদে দন্ভথর করশব মকন্! ন্ারী 
স্বাধীন্িার একদি অেীোাংদসি প্রশ্ন দন্শয় হাদজর হশয়শে ‘আেলকীল মেৌ’ উপন্যাসদি। 

৩ 
           স্বাধীন্িার সেসযা শুধু ন্ারীর ন্য়, পুরুশষরও। দিলারা হাশেে ন্ারীশির েুদি দন্শয় কিা বলশি বলশি িাঁর 
হয়ি অবশচিশন্ই ধরা দিশয়শে অন্য এক সেসযা, সেসযািা েদি সদিয হয় িাহশল হিাো ন্ারীর জন্যই মবদে। মে 
পুরুশষর সাশি পাল্লা দিশয় সারা োিা উঁচু কশর িাঁিাশি চাইশে, মসই পুরুষই েদি েুি ন্া হয়, িাহশল পাল্লািা দকশসর 
সাশি?সারা জশের পর মিশক মে পুরুষগুশলার সাশি পদরদচি হয়, োরা িার জীবশন্র সবশচশয় কাশে আশস িারা সারার 
মচশয়ও বযিথ। সারা মেভাশব িার আপন্ সত্তাশক দচন্শি মপশরশে িারা মসভাশব পাশরদন্। িারা োনু্ষ দহশসশব সারার 
মচশয়ও দন্ম্নস্তশরর। 
          সারার বাবা আজে খান্ অদি দেদক্ষি একজন্ োনু্ষ। িার সেয় কাশি বই পশি ন্য়ি মসদেন্াশর বিৃিা 
দিশয়। দক ইদিহাস, দক িেথন্, দক রাজন্ীদি – সবদকেুশিই দিদন্ সোন্ পদণ্ডি। িার সবসেশয়র সেী হশলন্– কান্ট, 
মহশেল, মেশি, দিশন্াজা, মপ্লশিা, রাশসশলর েশিা দবশ্ব পদণ্ডিরা। স্ত্রীর সাশি িার সম্পকথ মকবলই দলদবশডার। সারাদিন্ 
স্ত্রীর সাশি একিণ্ড কিা বলার অবকাে হয় ন্া িার। সেয় মিন্ ন্া সাংসাশরও। অিচ দন্য়ে কশর দঠকই েভথবিী 
হশয়শেন্ সারার ো। পদণ্ডি হশয়ও আজে খান্ সোশজর োন্বিাদবশরাধী কিক দন্য়েশক অবজ্ঞা করশি পাশরন্ ন্া। 
কাশজর মেশয়র সাশি বি মেশলর প্রিশয়র মঘার দবশরাধী দিদন্। শুধু িাই ন্য়, মকৌেশল দন্শজর এক কেথচারীর সাশি ঐ 
মেশয়র দবশয় দিশয় অন্যে বিদল কশর মিন্। মে মলাকিার সাংসার দন্শয় ভাববার সেয় মন্য়, মসই মলাকিাই এি দকেু 
ভাশবন্! স্বােীর অিযাচাশর সদকন্া আত্মহিযা করশলও ইন্ডাইশরক্টদল িার েৃিুযর জন্য িায়ী আজে খান্ই।  
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‘‘সাংসাশর সদকন্াশক সবই মেখাশন্া হশয়দেল, শুধু মেখাশন্া হয় দন্ মলখাপিা, পাঠাশন্া হয় দন্ সু্কশল। মকন্ন্া 
মসইশিই রীদি।’’ ১১  

এই রীদির বাইশর মেশি পাশরন্দন্ কান্ট, মহশেল, মেশি, দিশন্াজা, মপ্লশিা, রাশসল হজে করা আজে খান্। এশক্ষশে 
মসই রীদির খাদন্কিা বাইশর পা বািাশলও মপ্রদেক েদিন্ মেষপেথন্ত বাবার কিা মেশন্ দন্শয়ই আর দবশয় কশরদন্ 
সদকন্াশক। মেশজা মেশয় সাশলহা িার অিযাচারী-বহুোেী স্বােী রেীশির সাংসাশর দিশর মেশি ন্া চাইশলও আজে খান্ 
সোশজ সিান্ হারাশন্ার ভশয় িাশক মেশি বাধয কশরন্। দকেুদিন্ পর সাশলহা আত্মহিযা কশর। এ েৃিুযরও পশরাক্ষ 
কারি হশয় িাঁিান্ আজে খান্। আজে খান্ দেদক্ষি হশয়ও দন্শজর সবশচশয় কে সুেরী মেশয়র দবশয় দিশি উশঠ পশি 
লাশেন্। সোশজ িার বাজার ির কে, এ দবষয়িা অদি গুরুশত্বর সাশি মন্ন্ দিদন্। এেদন্ কশর এই উপন্যাশসর প্রদিিা 
পুরুষ চদরেই কে মবদে সোশজর দচরায়ি দন্য়শের খাঁচায় বদে। এখান্ মিশক একোে সারাই খাদন্কিা মবরুশি 
মপশরশে, আর মকউ পাশরদন্। 
       ন্ারীশক শুধু মজন্ডার ন্য়, একিা মেদি দহশসশবও কল্পন্া কশরশেন্ দিলারা হাশেে, মে মেদির সশে প্রশলিাদরশয়ি 
সোশজর খুব মবদে পািথকয মন্ই। ন্ারীরা দপদেশয় পিার কারি পুদজর দবকাশের সাশি ন্ারীশির দবকাে সোনু্পাদিক 
হাশর ঘশিদন্। অিবা ঘিশি মিওয়া হয়দন্। পুরুষোদসি সোজ ন্ান্া বশোবস্ত কশর এই দবকাশের পিশক েি কশর 
আিশক মরশখশে। আজে খাশন্র েশিা োনু্ষ জ্ঞান্চচথা কশরশেন্ েশের েশিা, পুরুষোদসি সোশজর মিোেিা দঠক 
রাখার জন্য। ন্ারীরা একসশে সারার েশিা ন্শিচশি বসশে ন্া মকন্ন্া মসই েদি িাশির মিওয়া হয়দন্ দকাংবা িারা 
এখশন্া অজথন্ করশি সক্ষে হয়দন্। 
        সাধারি ন্ারীবািী উপন্যাসগুশলাশি পুরুষশির বহুোেীিা উশল্লখশোেয অাংেজুশি িাশক। িাশক ন্ারীশির েরীশরর 
রেরশে বিথন্াও। পুরুষশির খুব খারাপভাশব িুশল ধরশি পারশলই মেন্ ন্ারীবািী উপন্যাস মলখার কাজ অশধথকিা হশয় 
মেল। দিলারা হাশেে এই সস্তা মেশন্ড হাঁশিন্দন্। িাঁর উপন্যাশসর মবদেরভাে পুরুষ চদরেই ন্ারীশির সিান্ মিখায়। 
সারার বি ভাই সদকন্াশক ভালশবশস দবশয় করশি পাশরদন্ বশল জীবশন্ আর মকান্ ন্ারীর সাংিশেথ আশসদন্। চদরেেি 
ত্রুদি মন্ই সারার বাবা দকাংবা অন্য িু’ভাইশয়রও। হাদসব সারাশক ভালবাশস। মস সারাশক মিহ-েন্ দিশয় কােন্া কশর, 
অিচ সারা একা িার বাসায় রাি কািাশলও মস সারাশক অেজথািা কশর ন্া। মস সারার স্বাধীন্িাশক েদ্ধা কশর। দিশরাজ 
চদরেবান্ মেশল। সুশোে মপশয়ও মস সারার েরীর পেথন্ত এশোই ন্া। সারার বনু্ধ সাদজি পদরবার ও স্ত্রীর কিা মভশব 
সারার কাশে অন্যায় আবিার করশলও সারার েজথািা হাদন্ মস কশরদন্। সারার বিভদগ্নপিী দেশলন্ অদি ভালোনু্ষ। 
সাশলহার স্বােীর েশিা িু-একজন্ লম্পি হয়ি আশে িশব এ উপন্যাশস িাশির ভূদেকা খুবই খাশিা। 
উপন্যযাশসর মেষদিশক এশস সবদকেুই মভশে পশি। সম্পকথগুশলা েৃিুয বা চরে দবশেশির মভির দিশয় সবশচশয় আপন্ 
হশয় ওশঠ। সারার োশয়র েৃিুয, মেশজা মবাশন্র আত্মহিযা, মপ্রদেক ও বােিত্তা দিশরাশজর েৃিুয; বি ভাইশয়র মপ্রদেকা 
সদকন্ার আত্মহিযা – এিগুশলা েৃিুয এশস বিশল মিয় উপন্যাশসর চদরেগুশলার পারিদরক সম্পকথ। আত্মশপালদিশি 
েৃিুয গুরুত্বপূন্থ ভূদেকা পালন্ কশর। মে সারা মকাশন্া দন্য়শের মিায়াক্কা কশর ন্া, মেশষর দিশক এশস মস সারাই কপাল 
বা অিৃশষ্টর মলখন্শক ধ্রুব জ্ঞান্ কশর। মস বশল,  

‘অশ্রু মঢশলই িুল মিািাশন্া মে আোর ভােয – মস আদে এিাশবা মকেন্ কশর? আদে মে আেলকীল মেৌ।’’১২  
দবশেি মবিন্ায় মস অদস্তত্ববািী মিশক হশয় ওশঠ অদস্তত্ববাি-দবশরাধী। 

৪ 
উপন্যাসদির ভাষার বুন্ন্ মেশষর দিশক এশস দকদিি মিঁশস মেশে। শুরুর দিশক ভাষা ও উপোর প্রদি দিলারা হাশেে 
েিিা েত্মবান্ দেশলন্ মেশষর দিশক িিিা দেশলন্ ন্া। েল্পিা দঠকঠাক বলািাই মেন্ িার েূল উশেেয হশয় ওশঠ। প্রায় 
৪০০ পৃিার একদি উপন্যাশস মলখশকর সোন্ েশন্াশোে িাদব করা মবাধহয় উদচিও হশব ন্া। উপোর মক্ষশে উপন্যাদসকা 
বার বার প্রকৃদির কাশে দিশর মেশেন্। উপন্যাশসর শুরু ও মেষিা হশয়শে প্রকৃদির হাি ধশরই। 
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শুরু : ‘রাস্তার িুপাশে ডালপালা ঝাঁপাশন্া োেগুশলা মে পািার েোদর। পিিাশক সমূ্পিথ মঢশক দিশয়শে আর মসই েোদরর 
জাদল মেঁশক ঝশর পিশে মজােন্ার মরিু। মসই মজােন্ার আিসা োশয় মেশখ বি বি মসগুন্ পািাগুশলা মবশিন্ী মেশয়শির 
েি হাওয়ায় েরীর ন্াচাশে। মসগুন্ িুশলর েৃিু দেদষ্ট ঘ্রাি মেন্ িাশির মিশহর বাসন্ােয় েদিরিা। মজােন্ার সাঝ পশর 
এই েহুশর রািও মপশয়শে অভাবন্ীয় এক রূশপর োিকিা।’ 
মেষ : ন্িীর েি জীবন্িা এখন্ও বইশে। মকান্ বি ঝঞ্ঝায় এই বহোন্ জীবশন্র মরাি কখন্ও িােশি জাশন্ ন্া। 
দন্রবদধ েদিই এর পদরিদি। বইিাই অদস্তত্ব। এখন্ও ঋিু পদরবিথন্ হয়। েুকুল ধশর িুল মিাশি, চন্দ্র, সূেথ, িারা 
ওশঠ আপন্ দন্য়শে। 

         ভাষার দবন্যাস ও উপোর প্রশয়াে মকািাও মকািাও কদবিার মিালা এশন্ দিশয়শে। দিলারা হাশেে িাঁর 
চদরেশির দবেি বয়ান্ বা অদি দডশিদলাং-এর োধযশে প্রকাে কশরশেন্। কে গুরুত্বপূিথ চদরেও েিক্ষি বিথন্ার মভির 
মিশকশে েশন্ হশয়শে ঐ সেশয় মসই সবশচশয় গুরুত্বপূিথ। এজন্য দবস্তার েি কেই মহাক ন্া মকন্ সব চদরেশকই 
পূিথােভাশব পাওয়া োয়। পিশি েশন্ হয়, পুরান্া পটশন্র মোশি মেশলই হাদসশবর বাসািা মিখশি পাওয়া োশব! রাি 
একিু োি হশলই েশন্ হয়, এ বুদঝ সারা ঘণ্টা দেদিশয় দরকো দন্শয় মবদরশয় পিশলা! এেন্ কি িৃেয মচাশখর সােশন্ 
মভশস ওশঠ িার মকান্ও ইয়ত্তা মন্ই। চদরে ও পদরশবে পদরদিদির এিিাই জীবন্ত বিথন্া রশয়শে উপন্যাসদি জুশি। 
         একিা বাস্তববািী উপন্যাদসকশির দবরুশদ্ধ প্রশ্ন িুশলদেশলন্ মহন্দর মজেস। িাঁর অদভশোে দেল, বাস্তববািী 
মলখকরা মকবলোে বাইশর মিশক চদরোঙ্কান্ কশর িাশকন্। োন্ব মচিন্ার মভির মে দন্রন্তর আশলা-আধাশরর মখলা 
চশল মস সব সূক্ষ্মাদিসূক্ষ্ম অনু্ভূদির মকাশন্া পদরচয় িাশির চদরে সৃজশন্ ধরা পশি ন্া। মহন্দর মজেস-এর এ অদভশোে 
এখাশন্ খাশি ন্া। ‘আেলকীর মেৌ’ পুশরাপুদর বাস্তববািী উপন্যাস। এরপরও এই উপন্যাশস প্রায় প্রদিদি চদরশের েন্ন্ 
জেশির পদরচয় মেশল। দবশেষ কশর সারার মিা বশিই। সারা িার মভিশরর মকান্ অন্ভূদিই পাঠকশির কাশে মোপন্ 
রাশখ ন্া। দিলারা হাশের িাঁর এই উপন্যাশস সরাসদর ‘শচিন্াপ্রবাহ’ (স্ট্রীে অব কন্সাসশন্স) সাদহিযরীদি অনু্সরি ন্া 
করশলও দিদন্ প্রিােদন্স্ট সারার বযাপাশর মকান্ ধরশন্র মোপন্ীয়িা বজায় রাশখন্দন্। শুধুোে চদরেগুশলাশক একিা 
পদরদিদির মভির মেশি দিশয় িাশির মবাঝবার ভার পাঠশকর হাশি মেশি মিন্দন্, সাশি একান্ত অনু্ভূদিগুশলাও মেয়ার 
কশরশেন্ দিলারা হাশেে। এখাশন্ চদরেদচেশন্র কাজদি দিদন্ িুইভাশব কশরশেন্। দিদন্ ন্ািকীয় পদ্ধদি এবাং 
দবশেষিাত্মক পদ্ধদি িুইই অবলিন্ কশরশেন্। 

৫ 
সবশচশয় জীবন্ঘদন্ষ্ট দেল্প োধযে হল উপন্যাস। দবেি ও দবসৃ্তি দেল্পোধযে মিা বশিই। োন্ব জীবন্শক উপন্যাসায়ীি 
করার মকাশন্া দন্দিথষ্ট দন্শিথদেকা মন্ই। কাশজই মলখকরা খাদন্কিা দন্শজর ভাবন্া মিশক খাদন্কিা পূবথসূরীশির কাে 
মিশক বলার বা বয়াশন্র ভদে মবশে মন্ন্। এশক্ষশে দিলারা হাশেে দবশ্বসাদহশিয উপন্যাশসর িুই পূবথসূরী মহদি দিদডাং 
ও িযাকাশরর মিখাশন্া পশি মহঁশিশেন্। দিদডাং এক দবোল আখযান্দবন্যাশস ঘিন্ার পর ঘিন্া সাজান্। আর িযাকাশর 
কাদহন্ীর োঝখাশন্ খাদন্কিা মিশে পাঠকশির সাশি কিা বশলন্। দিলারা হাশেশের এই উপন্যাসিা মেেন্ মকািাও 
মকািাও ঘিন্া দন্ভথর মিেন্ মকািাও মকািাও বিবয দন্ভথর। 
         সাধারিি উপন্যাশসর আখযান্ভাশের বিথন্ারীদি বা মকাশন্া ন্যাশরদিশভ একজন্ ন্যাশরির িাশকন্। মসই ন্যাশরির 
বাইশরর মকউ অিথাৎ মলখকও হশি পাশরন্ আবার উপন্যাশসর মে মকান্ও চদরেও হশি পাশর। িশব ‘হািথ অব ডাকথশন্স’ 
এ দিন্জন্ ন্যাশরিশরর উপদিদি ঘশিশে– একজন্ মলখক, একজন্ চদরে, অন্যজন্ মবন্াদে। জাপাদন্ ক্লাদসক ‘রাশোেন্’ 
এ প্রদিিা চদরে ন্যাশরির। একদি খুশন্র ঘিন্া প্রদিিা চদরে আলািা কশর আিালশি বযাখযা কশরন্, িশল প্রদিবারই 
ঘিন্া োয় বিশল। বদঙ্কশের ‘রজন্ী’ উপন্যাশস আখযান্ভাশের বিথন্া দিশি উশঠ আশস চদরেরাই। রবীন্দ্রন্াশির ‘ঘশর 
বাইশর’ উপন্যাশসর কাদহন্ী বদিথি হশয়শে উপন্যাসদির দিন্দি প্রধান্ চদরশের েুখ মিশক। দিলাো হাশেশের ‘আেলকীর 
মেৌ’ উপন্যাশস েূল কিক মলদখকা দন্শজই, োশঝ েশধয কিশকর ভূদেকায় চশল এশসশে মকন্দ্রীয় চদরে সারা। 
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          দভ এস ন্াইপল একবার সোশলাদচি হশয়দেশলন্ এই বশল, পৃদিবীশি প্রিে সাদরর মকাশন্া ন্ারী কিাসাদহদিযক 
মন্ই। দিদন্ জজথ এদলয়ি মিশক শুরু কশর ভাদজথদন্য়া উল্ফ পেথন্ত সবাইশক মিশন্ বশলদেশলন্ মকউ িাঁর োশন্রও 
কিাসাদহদিযক ন্য়। কারি দহশসশব মিদখশয়দেশলন্, ন্ারী সাদহদিযকশির অদি আশবে ও দবষয়বস্তুর িূলিাশক। আদে মস 
দবিশকথ োশবা ন্া। প্রসেক্রশে চশল আসশলা ন্াইপশলর কিা। দিলারা হাশেশের এই উপন্যাসিা খুব ধশর পিশল হয়ি 
মবাঝা োশব এদি মকান্ও ন্ারী কিাসাদহদিযশকর মলখা িশব মসই মবাঝা োওয়ািা এখাশন্ মোশিও মিাশষর ইদেি বহন্ 
কশর ন্া। দিলারা হাশেশের ভাষা েশিষ্ট আশবেবদজথি। ঘিন্ার বয়াশন্ দিদন্ েিিা দন্দবথশেষ িাকা সম্ভব দিদন্ মিশকশেন্। 
           উপন্যাসদি চদরোয়ন্, দবস্তার, ভাষা ও উপোর বযবহার সবদিক মিশকই একদি পূিথাে উপন্যাস হশয় উশঠশে। 
প্রদিদি চদরে সম্পশকথ েিিুকু জান্া মেশে িার মবদে জান্ার প্রশয়াজন্ পশি ন্া। িশব প্লি মকািাও মকািাও খাদন্কিা 
ঝুশল মেশে। মসিা হশয়শে ঘিন্াদন্ভথর উপন্যাসশক চদরেদন্ভথর কশর মিালার কারশি। মেৌদেক প্লি ও উপপ্লশি ৩৮০ 
পৃিার উপন্যাশস মোি দবয়াদল্লসিা অনু্শেি আশে। সব অনু্শেি আশয়ািশন্ সোন্ ন্া। অনু্শেি দবন্যাশস দিলারা হাশেে 
দচরায়াি পশি মহঁশিশেন্। এশককিা অনু্শেশি এশককিা েল্প দন্শয় দিদন্ হাদজর হশয়শেন্। প্লি মকািাও দেদিল, মকািাও 
িৃঢ়দপন্দ্ধ। উপন্যাশসর েঠশন্র দিক দিশয় প্লিদি বৃত্তাকার। একদি েূল ঘিন্াশক প্রদিদিি করার জন্য োবিীয় ঘিন্ার 
অবিারন্া ঘশি। উপন্যাশসর মসদিাং বা পিভূদে হল ঢাকা, সেয় ৭০’র িেক। উপন্যাশসর েূল কন্দফ্লক্ট আপাি িৃদষ্টশি 
ন্ারীর সাশি সোশজর েশন্ হশলও প্রকৃিপশক্ষ বযদির সাশি সোশজর। আবার বযদির সাশি বযদিরও। মকািাও মকািাও 
আবার দন্শজর সাশি দন্শজর। 
           উপন্যাশসর সবশচশয় িুবথল জায়ো হল হাদসব-লাইজুর পদরচয় ও আকদিক তিদহক সম্পকথ হশয় ওঠার 
পবথদি। এ উপন্যাশস লাইজুর পাঠ অন্িথক। দিশরাশজর উপদিদিও মকািাও মকািাও প্রশ্নদবদ্ধ। রাসায়দন্ক দবদক্রয়ার েদি 
ত্বরাদিি করশি মেেন্ প্রভাবক লাশে, এ উপন্যাশস মিেন্ প্রভাবক দহশসশব কাজ কশরশে লাইজু-দিশরাজ। িুশিা চদরেই 
আউিসাইডার। এিুশিা চদরেশক আেরা ন্ািশকর িাশেথ ‘দডউক্স এক্স মেদসন্া’ বলশি পাদর। মেষ করশি মেেন্ হঠাি 
কশরই এিার ন্ািশক আেেি ঘশি। এই উপন্যাশসও মিেদন্ ঘশিশে। উশল্লখয, ‘দডউক্স এক্স মেদসন্া’র উপদিদি ন্ািশকর 
প্লিশক িুবথল কশর মিাশল। এই উপন্যাশসর মক্ষশেও িাই কশরশে। 
           উপন্যাশসর মবদেরভাে চদরে দন্দবথশেষ বা িাইপ চদরে। চদরেগুশলা বযদিপদরদচদি উশপক্ষা কশর একদি 
সাধারি পদরচদি িুশল ধশর। সবাই প্রচদলি মভােবািী সোজবযবিার েযান্াদরজে বা েিবািশক আকশি ধশর। এ 
ধরশন্র চদরেশক সেিল সিৃে চদরেও বশল িাশকন্ মকান্ মকান্ সাদহিয সোশলাচক। একোদেক হওয়ার কারশি 
আজে খান্ এি জ্ঞান্ী হওয়া সশত্বও মে দিক দিশয়ই িাশক মিখা মহাক ন্া মকন্ িার মকাশন্া রূপান্তর বা পদরবিথন্ 
মচাশখ পশি ন্া। আর উপন্যাশস বযদিশক্রদন্দ্রক বা বিুথলাকার চদরে হল সারা, দকেুিা হাদসব, দিশরাজ ও সারার 
মোিশবান্ও। সারা চরেভাশব বযদিশকন্দ্রীক। মস দন্শজশক বাি দিশয় সোজশক কল্পন্া করশি পাশর ন্া। িার কাশে 
মিািাল সোজ মিশক বযদি দবদেন্ন ও আলািা। সোজ ন্য় মস বযদির সন্ধাশন্ েগ্ন িাকশি পেে কশর। এজন্য সারা 
বিলাশি িাশক, সকাল সন্ধযা িার রূপ বিলায়, িাশক মকাশন্া দন্দিথষ্ট োিকাদঠশি োপা োয় ন্া। সেশোেীয় ন্ারী 
চদরেশির েশধয পশি– মজন্ অশস্টশন্র এদলজাশবি, িলস্তশয়র আন্া কাশরদন্ন্া, ইবশসশন্র মন্ারা, ফ্লশবয়াশরর এো 
মবাভাদর, িোস হাদডথর মিস প্রেূখ। 
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