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Molestation of Women and Behavioural Reflection in People of Present Society in the Novel
“ Dahan” Authored by Suchitra Bhattacharjee

নারীর ীলতাহািন ও বতমান সমাজ মানেস তার

িতি য়াঃ

ি ত সু িচ া ভ াচােযর

‘দহন’
Chakraborty Arupa
Department of Bengali , Tripura University,India

Present Civilized society not yet fully accepted the concept of feminism .It is from the age of immemorial,discriminated
women used to satisfy by accepting patriarchal norms and their life experiences have been transmitted to the next
generation.“Suchitra Bhattacharya” is one of those who continued to pen for Women's rights and gender discrimination in
the Bengali literature. In her novel “DAHAN” (1998) she describe the incidence of molestation of a housewife in public
metro station. No one among the countless people came forward to protect that housewife from scandalous youth. She
faced that cruel situation even after having husband with her. Only a stranger girl namely “Srabana” rush to save ”Ramita”
from that situation. Srabana Shows indomitable courage in front of Police , Police Court - for protest against the
establishment. Ultimately, she acquired bitter experience after knowing that Ramita’s family became hopeless and wants to
make matter confidential.Molestation affected Ramita also living with wounds in heart and extreme disdain .There is no
language in protest against it. The physical appearance of women in the context of current society, writer gathers here.
Keywords: molestation,women, society, novel Dahan

নারীবাদ বা িল
িচ াধারার

কাশ অত
সেক

বেবায়ার ‘দ
উ ু

বষেম র তাি ক

েয়াগ সা িতক কােলর িবষয় হেলও নারীবাদী পি মী

াচীন। ভািজিনয়া উ
স ’

ফর ‘আ

ম অব ওআন’স ওন’ এবং িসেমান দ

কােশর পর এই িচ াধারা নতু ন যু েগর, নতু ন িচ ার স াবনার

কের িদল। পি েমর আবরণ ছািড়েয় সা িতককােল বাংলা সািহেত নারীবাদী বা িল

ধারনািট অত

িদেয় িবচার করা হে । সািহেত নারী চির অি ত হেলও অেনক

ভােব ভাবনার অ রাল থেকই নারীেদর মেধ িনেজেদর

িত বষেম র িব ে

উেঠেছ। সািহেত র পাশাপািশ বতমান সমাজ জীবেনও এই নারীবাদী িচ াধারা
হেয়েছ। সািহিত কেদর লখায় সমসামিয়ক নারী জীবেনর
পু েষর আেগ
বীর স ান

িত িব অনায়ােসই

িতবাদ

ার

বষেম র
ে যু েগর
িনত হেয়

ভােব

কািশত

িতফিলত হেয়েছ।

াকৃিতক িনয়েম মেয়রা জেন িগেয়িছল তারা কন মেয়। কাথায় তােদর বপরী ।

সিবনী মেয়েদর স ান ধারেনর

মতােক পু ষ তার শারীিরক শি র চেয় বিশ
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ও মযাদা িদেয়িছল। ফল িতেত আিদম মাতৃ তাি ক সমােজর উ ব। িক
িগেয়িছল মেয়েদর তু লনায়
িল

ভু ে র আ

জীবেন

াকৃিতক িনয়েম তােদর

বা ব অিভ তা পু ষ বু েঝ

াধীনতা বশী। পু েষর এই সেচতনতা থেক

কাশ। তাই খু ব বিশিদন মাতৃ তাি ক সমাজ ব ব া বহাল থােকিন। গা ীব

কৃিতর তির হল অবেরাধ

থা। এই অবেরােধ িল

লাগােনা হল। মানু েষর তির বষম েক িচি ত করার সে

বষম েক আেরা শ

হােত কােজ

স িলেক সমাজজীবন থেক বািতল করার

য়াস মানু ষই কেরেছ। সভ তার িনত নতু ন িবকােশর সে মানু ষ টর পেয়েছ ী-পু েষ আেদৗ কান
বষম নই।
িমেকর

দয় জয় করার আকুলতার সে

বি

িহসােব িনেজর

াধীনতা, আ মযাদা র ার

অথচ তী অিভমােনর মানিসক পিরচয় মেয়রা সংর ণ করেত পাের। তাই তারা মেয়।
পু েষর শরীর িনমােন বিচে র চেয় দু পে র আচরণ িভ তােক তারা

ী-

াধান িদেয়েছন। মেয়রা যন

িচরকােলর পণ । সমাজ তােদর নয়। তারা সমােজর জন । তাই সই পেবর কান যথাথ ইিতহাস নই।
সািহত আসেল বহমান জীবন ধারারই
অিভনব

েপ। িক

িত িব। তাই সািহেত বা েবর সমস াও

স নারীবাদী ধারনােক বতমান সভ সমাজও মেন

রণাতীত কাল থেক চেল আসা বষেম র

ােন

সু িচ া ভ াচায। তাঁর ‘দহন’ উপন ােসর

হণ করেত পােরিন।

ীকার নারীরাও িপতৃ তাি ক ধারণােক ধারণ কেরই তৃ ি

লাভ কেরেছ এবং িনজ জীবন অিভ তােক স ািরত কেরেছ তার পরবতী
বাংলা সািহেত র নারীর অিধকার ও িল

প নয় নতু ন রে ,

বষেম র

জে র মেধ । বতমান

িত যারা কলম চািলেয়েছন তােদর অন তম হেলন

েত টিলিভশেনর পদায় দখা িচে

নারীর

াভািবক

স ানহািনর িচ তা পির ু ট। এিটই উপন ােসর আগাম বাতা। তাছাড়া সমােজর নারীঘিটত অপরােধর
অন তম উ ীপক িহসােব টিলিভশেনর এইসব অ ীল ও উে জনাকর িচ

তু েল ধের পাঠক সমাজেক

সেচতনতার বাতা িদেয়েছন। িক

িচকর হেলও সভ সমাজ

কৃত িশি েতর

িচেত এ সম

এইসব দৃ শ আধু িনক িকছু মানু েষর

দৃ শ বােধ। উপন ােসর নািয়কা িঝনু কও সই সভ সমােজ
পিটেক

হণ কেরিন। তার

কৃত

িশ ায় িশি ত। িক

সকেল আধু িনক সভ তার এই ন

মান িবশাখার

বাবা। এই সং ৃ িতর

িত সবেচেয় বিশ আকৃ হয় উঠিত বয়েসর ত ণ-ত নীরা। িঝনু েকর মেন হয়

এই টিলিভশন মানু েষর মেধ এমিনভােব ি য়াশীল, দখেল মেন হয় ম ািজক ব । মানু েষর ‘রে র
কিনকায় অেমাঘ বাসনার মেতা ঢু েক পেড় ওই ম ািজক ব ।’১
িঝনু ক এ উপন ােসর নািয়কা। তার আসল নাম

বণা। স তূ ণীর নামক একিট ছেলর সে

ভােলাবাসার ব েন আব । পূ েবর মেতা এখন তূ ণীর ততটা সময় িদেত পােরনা চাকুিরসূ ে
ধু মা

স এখন

অিফসময় হেয়ই থাকেত চায়। ‘অথচ চাকিরটা পাওয়ার আেগও তূ ণীর িছল অন রকম। তখন
২

তার শয়েন ে িন ায় জাগরেণ িঝনু ক িঝনু ক।’ তূ ণীর সব কােজই একটু বিশ িসিরয়াস কৃিতর।
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‘দহন’ উপন ােস লিখকা য চিরে র
ি তীয় রিমতা।

বণা

িত িবেশষ দৃ ি

আকষণ কেরেছন তােদর

াধীন কমরতা এবং যেকান িস া

মানিসকভােব আধু িনকতার ারা আকৃ

থম হল

বণা,

হেন অটল, আর রিমতা গৃ হবধূ ।

হেলও স অনু যায়ী চলােফরায় তার আপি

পাশােক আকৃ হেয়ও সকেলর মতামেতর উপর তােক িনভর করেত হয়।

আেছ। আধু িনক

াধীন মতামত

কােশর

াধীনতা তার নই। রিমতা ও পলাশ মাটামু িট সু খী দা ত জীবেনই অভ

িছল। িক িনউ মােকেট

বড়ােত িগেয় হঠাৎ সিদন

িত পলাশ বরাবরই মু ।

ীলতাহািনর িশকার হেত হয়। সু রী রিমতার

হািনমু েন িগেয় পলাশ অবাক দৃ ি েত

ধু মা

রিমতার সু র মু খটােকই দেখেছ। সই সৗ য আজ

ভয়াবহ িবপযয় িনেয় এেসেছ রিমতা-পলােশর জীবেন। টািলগ

মে া

শেনর পাশাপািশ বৃ ি েত

ামী- ী দা ত আলােপর মােঝই অ ীল থাবায় জজিরত হয় রিমতার দহ। চার-পাঁচজন যু বক িমেল
নাংরা হােত

শ করেছ তার শরীর। সামেন িপছেন িবি ভােব কুৎিসত চাহিনেত িব

করেছ। পলাশ

বাঁধা িদেত আসেল তােকও সিরেয় দওয়া হে

অ াব গািলগালােজর ারা। রিমতা থু তিন

একিট

করল। তখনই পলাশ রােগ

ছেল িবকৃত সু ের কথা বলেত

ান হািরেয়

শ কের
ফেল।

আ মণা ক ভি েত তােদর িদেক এিগেয় যায়। সমেবত জনতােক উে শ কের এেহন অ ীল
আচরেণর কথা জানােত থােক কাতরভােব। িক

জনতা নীরব দৃ ি েত তােদর িনরী ণ করেত থােক।

রিমতােক দু হােত চেপ ধের দু েটা ছেল। লিখকার কথায়- ‘ যন
সবাই।’৩ িক

াস কান িফলেমর িটং দখেছ

কউ এিগেয় এেস তােদর সাহায করেছ না। পলাশ তােদর অ ীলতা থেক রিমতােক

র া করার আ াণ চ া করেছ। রিমতার আতনাদ সমেবত জনতার মনু ষ েবাধেক জা ত করেত
পারেছ না বেলই তােক র া করেত আজ কউই এিগেয় আসেছ না। ‘রিমতা অসহায়ভােব িভেড়র
মানু েষর সাহায চাইল,- আপনারা িকছু ক ন। ি জ িকছু ক ন।’

৪

যিদও বা িকছু লাক এসব

থামােনার জন িকছু টা উপেদশ িদেত যাি েলন তত েণ একিট ছেলর লািথেত আবার
সকেল। িন

হেয় যান

দশেকর মতই তােদর কােছ দশনীয় এই িবষয়িট। এবাের ‘ িতপ হীন মানু েষর জ েল

িনভীক বীেরর দল এবার রিমতােক িনেয় উ ােস মেতেছ। ঝটকা টােন রিমতার আঁচল লু িটেয় পড়ল।’
রিমতা তখন চূ ড়া

অপমােনর সে ই এই িবষেয় এেকবাের িনবাক। পলাশও আর

৫

িতেরােধর শি

হািরেয় ফেলেছ। কারণ স একা আর তারা চার-পাঁচজন।
িঝনু ক এই ভয়াবহ দৃ শ

দেখ হঠাৎই কাঁেধর ব াগ িদেয় এেলাপাথািড় ব াগ ঘু িরেয় তােদর

সিরেয় দওয়ার চ া কের। অেনক চ া কের স র া কের রিমতােক। সমেবত জনতার চতন িফের
আেস িঝনু েকর এেহন কাযকলােপ। তারাও তািড়েয় দয় এেদরেক। এই ধ াধি েত িঝনু কও আহত
হয়। তার হাত িদেয় র

বেরােত থােক। অশা

িঝনু কেক মানু েষর নীরেব দাঁিড়েয় থাকা ভীষণভােব

আঘাত কের। তার কথায় ‘শহর নাংরা হয় না। শহেরর মানু ষরা নাংরা হয়। এত েলা নপু ংসক এক
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জায়গায় দাঁিড়েয় থাকেল……..থু ঃ থু ঃ।’৬
শহেরর মানু েষর

িঝনু েকর এই ভাবনা লিখকার সমাজ মানিসকতা স

িত িঝনু েকর এই কটাে র ারা লিখকা শহের বাস করা তথাকিথত

মানু েষর িবেবকহীনতার কথাই তু েল ধেরেছন। এভােবই িব ায়েনর যু েগ
িনরাপ াহীনতায় ভােগ। তােক র া করার কান মানিসকতা
এ উপন ােস নারীেক িবপ
একিট মু েতর বণনাই
ভেবাধস

উে শ

গিতশীল

িতিনয়ত নারীরা

ত দশী মানু ষেদর মেধ তির হয় না।

অব া থেক র া করল আর এক নারী। এখােন
লিখকার একমা

।

ধু মা

উে জনাকর

নয়। এখােন নারীর স ান র ার দািয়

নারীর হােতই যন লিখকা ন া কেরেছন।

যথারীিত পরিদন সংবাদপে এই কােজর িববরণ সহ অজ অিভন ন এল িঝনু েকর। িঝনু েকর
ভাবনায় এই িবষয় আেরা গভীর অনু স ােন রত হয়। আজকাল সংবাদপে

একটা ফ াশন হল

নারীিনযাতন। ‘গৃ হবধূ হত া, গণধষণ, নারীিনযাতন, ীলতাহািন। তেব স সব তা ধু খবরই। সকােল
চা খেত খেত লােক এসব কািহনী গপাগপ গেল,
উে জনার আ ন পাহায়, তারপর

েন বােস অিফেস বািড়েত দু িদন আেলাচনা কের
৭

াভািবক িনয়েম ভু েলও যায়।’ এই িবষয়ই আজ িঝনু েকর জীবেন

দখা িদেয়েছ। সকেলর সহকমীরাও তার কােছ ঘটনার অনু পু
কের। সখােনও িঝনু কেক নানা অ ীিতকর
সভ ভব , না

ােভােকিটং?’

৮

তােদর মধ

িববরণ িনেত চায়, িনজ মতামত ব

ে র মু েখামু িখ হেত হয়। বউটার

স কীরকম িছল র?

থেক িকছু পু ষিবে ষী নারীরা এেত

িতবাদ জািনেয়

তােক বাহবা দয়। িঝনু েকর পু িলেশর উপর অগাধ িব াস। স ভােব পু িলেশর ডােয়ির করা হেয়েছ
বেলই অপরাধীেদর শাি

হেয় যােব। ধষণ বা

ীলতাহািনর পর পু িলশকমীেদর অভব তা স েক তার

সকেলই একমত। িমতা এই ব াপাের িনেজর মতামত জানােতও ি ধা কের না। ‘পু িলেশরা ওইরকম
৯

অসভ হয়। সব সময়ই ওেদর িজভ লকলক কের। পারেল ওরা কথা িদেয়ই ধষণ কের নেব।’ িমতার
এই কথা

ধু মা

একিট ম ব মা

নারীেদর। এমনভােব

নয়। এভােবই

িত পেদ পেদ উত

করা হয় যন ঘটনািট সত তা

েয়াজন। এভােব শারীিরক ও মানিসকভােব িব

কাশ করেত পু েরা ঘটনার পু নরাবৃ ি র

নারীেক আেরা ভয়াবহ পিরি িতর মু েখ িনেয়

যাওয়া হয়। তারা বু ঝেত পাের না য ধিষতার কােছ এই িবকৃত
িঝনু কেক এই কথা িলই বিশ কের

হেত িনযািতত ধিষত

ৃিত কতটা

ভাব ফলেত পাের।

বদনািবদূ র কের তােল।

িঝনু েকর ু েলর সহকমী মাধু রীর গৃ হী সু খী জীবেনও সমস া রেয়েছ। উপাজনকারী হেয়ও তার
বািড়েত স িনেজর

েয়াজনমেতা িস া

িনেত পারেছ না। শা িড়র

স েক ঔদাসীন তার মেধ ও পিরবতন এেন িদেয়েছ।

কাশ কান

িচবাই

তা ও

ামীর সংসার

িতবাদ মাধবী দখায়িন। িক

এত পির ম কেরও স মলা ও িসেনমা দখেত উৎসাহ দখায়। িঝনু েকর মেন হয় ‘হয়েতা এটাই
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মাধু রীর সু

িবে াহ। দম ব

করা খাটু িনর িব ে । অিবচােরর িব ে ।’

ঠাকুরমার মৃ ণািলনীর ভূ িমকা

১০

িঝনু েকর জীবেন তার

পূ ণ। সংবাদপে িঝনু েকর এই ঘটনার খবর পেয়ই িতিন উি

উেঠন। িঝনু েকর মােয়র এই িবষেয় িকছু টা গব হয়। িক

তার িপতার কােছ এটাই অন তম দু ি

কারণ হেয় যায়। সিদেনর ঘটনার পর িঝনু ক থানায় ডােয়ির করেত িগেয়িছল। বিশ ণ পয
ফরার জন তার বাবার িচ ার অ
ধু মা

নই। িক

হেয়
ার

ঘের না

ঠাকুরমা মৃ ণাল িঝনু কেক বরাবরই উৎসাহ দন। িতিন

িঝনু কেক িনেয়ই তার ভাবনার কথা জানােলন না। দূ ঘটনার িশকার মেয়িটর অথাৎ রিমতার

খবর নওয়ার জন ও িঝনু কেক বেল িদেলন। কারণ িতিন অ র িদেয় উপলি

কেরিছেলন িনমম
১১

ঘটনার িশকার মেয়িটর অ রেবদনােক। ‘ল া ঘ ায় মেয়টার কী অব া ক জােন!’ িঝনু ক ফােন
রিমতার খবর িনেত চ া কের ব থ হয়। কারণ তার
বাড়াবািড় পছ

করেছ না। রিমতার িঝনু েকর সে

রিমতার পিরি িত অত

রবািড়র লাকজন এ ঘটনাটা িনেয় আর কান
মলােমশাটাও তােদর কােছ িবরি কর। লিখকা

বা বস ত ভােব তু েল ধেরেছন। ‘আজকাল য কান সামান শে ও এরকম

চমেক উেঠ রিমতা, কনকেন এক শীতল অনু ভূিত তার ম দ কাঁিপেয় দয়, দাঁেত দাঁত লাগেত চায়।
বাঝায় ধের রিমতােক। হঠাৎ কখনও কখনও রাে

ঘু ম িছঁেড় গেল িনেজর বু েকর লাবদু েব িনেজই

কাঠ রিমতা। মু খ থেক ক া, ক া থেক বু ক পট কামর পা বেয় তখন ওঠানামা করেত থােক
শতসহ

অদৃ শ মাকড়শা।’

১২

একিট মা

ঘটনা রিমতার সু খ উ ল সংসাের আেন ঘার ত া

। রােত তার ঘু ম আেস না। পােশ থাকা সবেচেয় ি য়জন

এখন রিমতা সব িকছু েতই

তা।
ামীেক

ডাকেতও তার সাহস হয় না। ‘ডা ােরর দওয়া কড়া ঘু েমর ওষু েধও না। সারা রাত তখন ধু িন
জেগ থাকা।’১৩ বািড়র সকেলর কােছই তার মূ ল যন কেম গেছ। িবেশষ কের
ঘটনা

ত

ামী পলাশ সম

কের রিমতােক ছেড় না িদেয়ও একটা িনিবড় শূ ন তা ও আড়ালতার মেধ ই জীবন

অিতবািহত করেত চাইেছ। তার সু খী দা ত জীবেন এল িনদা ণ িবড় না। এত
কােছ অসহ মেন হয়। তাছাড়া ‘রিমতার িনেজর

ালা য ণা তার

ালা য নার কথা তার মাথােতই ঢােক না।’১৪

ছেল েলােক পু িলশ ধের িনেয় গেছ এবং রিমতােক সনা

করেত থানায় যেত হেব। এ খবরটা

পলাশ রিমতােক জানায়িন। এ িবষেয় রিমতার মেন অিভমান জােগ। িক

ঘটনার পরবতী িনেজর

পিরি িত ভেব স শা

কা াকািট কেরিছল স।

হেয় পেড়। ঘটনার িদন অথাৎ ‘ স রােত এমন িব

ফুঁিপেয় ফুঁিপেয় কা া থেক হঠাৎ হঠাৎ আতনাদ। গাঙািন। ঘু েমর ঘােরও নািক সারা ণ িবড়িবড় কের
গেছ, অ াই ছু ঁেয়া না আমােক। ছেড় দাও। ছেড় দাও বলিছ।
শও সহ করেত পােরিন।’

১৫

থম দু -িতনেট রাত স তা পলােশর

লিখকা সু িচ া ভ াচায এখােন রিমতার জীবেন

ত

বা েবর সে

সে ধিষতা বা ীলতা হািনর িশকার নারীর মানিসক ও শারীিরক িবপযতার ছিব অনু পু ভােব িবে ষণ
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কেরেছন। এভােবই একিট নারীর জীবেন নেম আেস অ কার। সবিকছু ই তখন তার কােছ ভেয়র
ব েত পিরণত হয়। যা হেয়েছ রিমতার
এই িব

ে । ামীর সু খ

শও তার ভীিতেক জািগেয় তােল।

িবসদৃ শ দৃ শ েলা এখন যথাস ব ভু লেত চ া কের রিমতা। জীবেনর সু র সু খকর

দৃ শ িলেক জাড় কের মেন করেত চায়। িক

পর েণই ‘সব সব দৃ শ িছ িভ কের ছেল চারেটর

মু খই কন য দু েল দু েল উেঠ! তাড়া কের রিমতােক।’

১৬

এভােবই রিমতােক বার বার সু র শরীরেক

িনেয় পু েষর লাভনীয় হেয় ওঠেত হেয়েছ। ‘অসংখ পু ষ মহাঘ আেপল ভেব ব বার তােক চাখ
িদেয় লহন কেরেছ।’

১৭

িক

এই ঘটনাটা এর থেক অেনক বিশ িনমম। লােভর সে এখােন যু

হেয়েছ পাশিবকতা এবং অভব পু েষর অ ীল আচরণ। এই ঘটনায় হয়েতা রিমতার শারীিরক
িকছু ই হয়িন। িক মেনর

িত হেয়েছ অেনক।

িত না হেলও অেনক

ে তার মেন

‘তেব কন মা খািল বলেছন মেয় মানু েষর গােয় একটা দাগ পড়েলই মৃ তু পয

িত

জেগেছ।

স খু ঁেতা হেয় যায়!’

এভােবই রিমতার ভাবনার অ রােল িবষ জমেত থােক। তার আপন অথাৎ অত

১৮

কােছর লােকর

আচরণই তার কােছ িবসদৃ শ মেন হয়। কারণ এই লাক েলাই তােক নানাভােব ঘটনািট

রণ কিরেয়

খােটা করবার চ া কেরেছ। এেদর উে শ হয়েতা ভাল। তারা রিমতার জীবন থেক এই ঘটনািটর
ৃিত ধু েয় মু েছ িদেত চাইেছ। পাশাপািশ িনেজেদর স ান র ােথ রিমতােক আড়ােল রেখ ঝােমলার
মেধ

যেত চাইেছ না। কারণ সংবাদ মাধ েমর দৗলেত হয়েতা সকেলর কােছ ঘটনািট অত

িব ভােব উপি ত হেব। রিমতােক িনেয় সকেলর কােছ জবাবিদিহ করেত হেব। িঝনু েকর
তাই রিমতার

িতবাদ

রবািড়র লাকজনেদর কােছ অসহ মেন হয়। এই িবষেয় তােদর যু ি - ‘আমরা চাই

না বািড়র বউ এই নাংরা ঘটনায় ফাদার জিড়েয় পড়ু ক।’১৯ একিদেক পলােশর যু ি

সিঠক। িক

অন ভােব এই যু ি র কান অথই নই। য িঝনু ক িকনা িনেজর জীবেনর ঝু ঁিক িনেয় রিমতােক বাঁচাল
তার কােছ মানিবকভােব কৃত

থাকা পলােশর

েয়াজন িছল। িক

িনেজর বািড়র মযাদা র ার চ ায় রত। যাবতীয় তথ

কৃত তা ভু েল িগেয় পলাশ এখন

মাণ িবলু

কের ঘটনািট িনিবে

সািরেয়

ফলার চ া কের। রিমতার জার কের কথা বলার সাহস নই। পলােশর যু ি স ত কথা

িলই

রিমতােক আজেক বিশ কের আঘাত কের। পলাশেকও সিদেনর ঘটনার জন জবাবিদিহ করেত হয়।
লােকর কােছ, অিফেসর বেসর কােছ ও সহকমীেদর কােছ জবাবিদিহ করেত হেয়েছ। ঘটনাটা
মেলে শান না রপ িছল? রপ লু িকেয় পলাশ মেলে শান িলিখেয়েছ িকনা এ ধরেনর
হেত হেয়েছ। এই িল পলােশর আ স ােন লােগ।
কান

ে র স ু খীন

ব াপার িল পলােশর কােছ িবরি কর হেলও স

িতবাদ করেত পাের না। আর সখােনই রিমতার আঘাতটা আেরা

িবেয়র আেগ ছেল িলর সে রিমতার পিরচয় িছল িকনা এ িবষেয়ও সে হ

বল আকার ধারণ কের।
কাশ কের পলাশ।
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পলাশ িকছু টা পিরবােরর ারা িনয়ি ত। তার মা তােদর সিদন থানায় িগেয় িরেপাট লখােনাটা পছ
হয়িন। িতিন ভাবেছন, বািড়র গৃ হবধূ যােক সম

রকম সু িবধা দওয়া হেয়েছ, সই রিমতাই বািড়র

স ােনর কথা না ভেব থানায় িরেপাট িলিখেয়েছ। এেত কের সংবাদ মাধ ম যমন দশক ও পাঠকেদর
মেধ উে জনা তির করেব পাশাপািশ মিহলা কিমশনও এেক িনেয় ঘাটাঘািট করেব। তাছাড়া রিমতার
ছঁড়া াউজটা থানায় িডেপািজট কের আসার জন তার

েরর রাগ হয়।

েত কিট মানু ষই িনেজর

আ স ান ও বংশমযাদা র া করেত লেগ গেছ। রিমতার মানিসক অব া িচ া করার কােরার কােছ
সময় নই। উে া তার উপর দাষ চািপেয় তার আ াঘাতেক
নারীর আ াবমাননার িশকার হে

বল কের তু েলেছ। এখােনই একজন

তারই ি য়জনেদর হােত। এটা মনু ষ হীনটার চূ ড়া

প। লিখকা

অত

িনপু ণ দৃি ভি িদেয় সমােজর তথাকিথত ভ সমােজর চালিচ েক এ উপন ােস তু েল ধেরেছন।

িক

ধু মা

িবিভ

পিরবােরর মানু ষেদর উপর দাষ চািপেয় লাভ নই। আমােদর সমােজর িনয়মনীিতেতই

িট রেয়েছ। ধিষতার ছঁড়া কাপড় িনেয় আদালেত নদমা ঘাঁটােনার মেতা পিরি িত সৃ ি হয়।

তখন ভ

ভব

কান পিরবার আর তােদর এই সম

সমস া িনেয় আদালেত আসেত চায় না। শত

অন ায় সহ কেরও তারা নীরেব িনভৃ েত স অন ায় মেন নয়। রিমতার ছঁড়া াউসও হয়েতা এে ে
অবমাননার

থম ধাপ হেয় উঠেত পাের। ‘এবার উিকলরা ওই

াউজ নাড়ােব। বু েঝছ? এ

িজিবট

না ার ওয়ান.’২০
রিমতার

ীলতাহািনর সে

যু

গ ােদর সনা

করার জন ডাক আেস পলােশর। িক

দখা

যায়, পাঁচ জেনর মেধ চারজনই ভ ও ভব বািড়র। তােদর সনা

করেত িগেয় পলাশও ি ধায় পেড়।

‘তােদর সামেন িগেয় আইেডি ফাই করা...... িপওর বি

া বদমাশ হেল তাও কুকুর বড়াল

ােসর

ভেব উেপ া করা যায়... এ যন িনেজরাই িনেজেদর চনাি ।’

২১

তাছাড়া পলাশ িনেজও িকছু টা

হীনমন তায় ভু গিছল কারণ স একা রিমতােক র া করেত পােরিন। এটা তার পৗ েষর পে
অবমাননাকর। িক

আসল সত হল তখন একা পলােশর পে

উঠা স ব িছল না। িঝনু ক তার

তখন এত েলা মানু েষর সে

পের

ীেক র া কেরেছ। সই িবষয়টা সামিয়ক তৃ ি িদেলও তার পৗ ষ

সু লভ মানিসকতা এর িবেরাধী হেয় উেঠ। রিমতােক যেকান িবষেয় তাি ল করেত এখন পলাশ আর
ভয় পায় না। তােদর স েকর মেধ বরাবরই চেল আেস ছেল েলার ক ণ

েশর কািহিনর ব া ক

পিট। পলাশই বার বার রিমতােক

রণ কিরেয় দবার চ া কের ঐ ঘৃ ন তম ঘটনািটর কথা। ‘কী

ভাল লাগেছ? ওই ছেল েলার সে

পািলেয় যাবার কথা ভাবেত?’২২ রিমতা এবাের সিত সিত ই

পলােশর মেনর িবষ জজিরত চহারাটা দখেত পায়। এভােবই নারীেক অপদ
স েলােক মেন, সংসার জীবেন িনদা ণ মানিসক িব
িব ে

কান

কের চেল পু ষ।

তা িনেয় বঁেচ থাকেত হয় নারীেক। এর

িতবাদ করার ভাষা তার নই। নীরেব িনভৃ েত চেল তার চাপা আতনােদর সু র।
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তারপরই লিখকা িঝনু েকর সং ােমর কািহিন বেলেছন। িঝনু ক আদালত পয
অন ােয়র

িগেয় রিমতার

িত

িতকার চেয়েছ। িক এই কােজ তার সমথনকারী কউ নই। এমনিক যার জন স এতটা

এিগেয়েছ সই রিমতাও তার পােশ আসেত পারেছ না। আদালেত িগেয়ও িঝনু কেক নানাভােব লি ত
হেত হেয়েছ। তবু স দেম যাবার পা ী নয়। লিখকা এখােন আমােদর
কেরেছন। নারী ধষেনর বা
তখন সাধারণ ভ

বা েবরই স ু খীন

ীলতাহািনর িবষয় েলা আদালেত আরও কু িচকরভােব উপ ািপত হয়।

মানু ষ এসব িনেয় ঘাটাঘািট করেত ভয় পেয় যান। অপরাধীেদর জািমন না হওয়ার

জন িঝনু ক খু িশ হয়। কারণ ‘যােদর সামািজক
উিচত। য অপরােধ এেদর

িত া বিশ, সামািজক ািয় েবাধও তােদর বিশ থাকা

ার করা হেয়েছ, সটা

ধু একজন মিহলার অপমান পায়, সটা

২৩

একজন নারী িহসােব লিখকার িনেজর আ গত উ িকত

িনত। যারা জীবেনর

িত পেদ পেদ নারীর মযাদা র ায় কলম চািলেয়েছন সু িচ া

সমােজর অপমান। সভ তার অপমান।’
হাহাকারই এখােন

ত

ভ াচায সরকমই একজন লিখকা। িযিন অ র িদেয় উপলি

কেরেছন নারীর অবমাননা এবং

স ানহািনেক, বা ব ঘটনা িনভর না হেলও এ উপন ােস লিখকা একিট অিত বা ব বা িন ু র
বা বেকই আমােদর সমােজর চােখ আ ু ল িদেয় দিখেয় িদেয়েছন।
পু িলেশর ভূ িমকা নারী সং া
উেঠ এেসেছ। তাছাড়া মধ িব

ব াপাের কতটা িনি য় ও ি য়মাণ হেয় যায় তার কথাও উপন ােস

মানু েষর সামািজক অব ানও লিখকা ‘দহন’ উপন ােস তু েল ধেরেছন

শরৎ বাবু র আেলাচনার মাধ েম। এখােন পু ষতাি ক সমােজর িচ া ভাবনা ফুেট উেঠেছ। তূ ণীেরর
ভাবনায়ও এেসেছ পু ষািল ভাব। পািরপাি েকর কােছ নীরব আ সমপনেক মানেত পারেছ না। বাবামােয়র

তার অ েরর আঘাতটােক আেরা তী

কের তােল। অপমােনর রাতটা বার বার দু ঃেখর

কােলা ছায়া িনেয় রিমতার জীবেন ঘু ের িফের আেস। তােদর দা ত জীবন চেল মানিসক নয় শারীিরক
স েক। রিমতার মািসশা িড়র কথা বাতায় সমােজ চেল আসা িপতৃ তাি ক ধারণার সু রিটই

িনত।

িতিন সরাসির রিমতােক দায়ী কেরন।
িঝনু ক বার বারই সকলেক বাঝােত চায় য এটা এখন
মৗিলক
জানার

। ‘একজন নারীর এই সামািজক পিরেবেশ
।’

২৪

িঝনু ক অেনক

াধীনেচতা

ধু মা

িতবাদ করার অিধকার আেছ িক নই, সটা

কৃিতর। অথচ তূ ণীর, পলাশ সকেলই এখােন পু ষতে র

বাহক। তাই তূ ণীরেক িবেয় করেত গেলও তােক অিলিখত চু ি পে
স েটর সি

েণ প েছ

করেত চাইেব! অথবা

রিমতার নয়, সকল নারীর

া র করেত হেব। ‘ব ি গত

িতিট পু ষই হেয় যােব দু ঃশাসন বা রামচ ! কউ

কােশ নারীেক িবব

িমেকর ছ েবেশ আ েন ঝাঁপ িদেত বলেব ি য়তমা নারীেক। যন নারী

তার অিধকােরর সাম ী! ি য়তমা থাকেত হেল নারীেক অপণ করেত হেব নমনীয় দাস ! তেবই অটু ট

ধু
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থাকেব নারী-পু েষর

েমর ব ন!

পায়। একসময় ি র িস া

মও এত িন ু র।’

২৫

মেন মেন এসব িচ া কের িঝনু ক দু ঃখ

নয়, তূ ণীরেক িবেয় না করার। তার এই

নারীর অ রা ার হাহাকার। ঠাকুরমা মৃ ণািলনী তােক সমােজ নারীর
বাকা মেয়, আমােদর তা সবটাই কেয়দখানা।

িতবাদ সম

আঘাত

া

কৃত অব ানিট বু িঝেয় দয়। ‘দু র

ধু জলার-টা বদল হেয় যায়। কখনও বাবা। কখনও

বর। কখনও ছেল। কখনও পাঁিচল ঘরা বািড়। সংসার কেয়েদ শকেলর গােয়

হ

ম ভালবাসার

একটা মাড়ক থােক। মাড়কটা খেস পড়েল এই গারদখানার থেক ওই গারদখানা আরও ভয় র।’২৬
মৃ ণাল পরাধীন নারীর শৃ লাব
িচ ােচতনার

প

জীবনেক উপলি

কািশত হেয়েছ। এ উপন ােস দহন

কেরেছ। তার কথায় আধু িনক নারীবাদী
ধু মা

রিমতার নয়, িঝনু েকর অ রদহনও

লিখকার হােত সম নারী আ ার দহন হেয় উেঠেছ।
উৎসিনেদশ
১। সুিচা ভતাচাযਐ- দহন, আন
২। ਜ਼া ੵ- ৯
৩।ਜ਼া ੵ- ২৭
৪।ਜ਼া ੵ- ২৭
৫।ਜ਼া ੵ- ২৭-২৮
৬।ਜ਼া ੵ- ২৯
৭।ਜ਼া ੵ- ৩১
৮।ਜ਼া ੵ- ৩২
৯।ਜ਼া ੵ- ৩৪
১০।ਜ਼া ੵ- ৩৭
১১।ਜ਼া ੵ- ৪৫
১২।ਜ਼া ੵ- ৪৬
১৩।ਜ਼া ੵ- ৪৬
১৪।ਜ਼া ੵ- ৪৬
১৫।ਜ਼া ੵ- ৪৭
১৬।ਜ਼া ੵ- ৪৮
১৭।ਜ਼া ੵ- ৪৮
১৮।ਜ਼া ੵ- ৪৯
১৯।ਜ਼া ੵ- ৫১
২০।ਜ਼া ੵ- ৫৫
২১।ਜ਼া ੵ- ৫৬
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