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Abstract
Consciousness is a basis for projection of self-portraying of pragmatism of the character of
a novelist. If it could be a Muslim feminist novelist, obvious attraction and criticism would
be projected towards that manuscript. Such a kind of novel was written by Rakia Sakawat
Hussains’s created ‘Padmaragh’ published in 1924 from Calcutta. This novel describes
phase wise struggle for establishment of rights of women, opposition faced from patriarchal
approach and social conflict in the society. This paper focuses on the analysis of
‘Padmragh’ which projected a struggle of feminist identity in so called patriarchal society.
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রেতনার দীধি েধরত্র এেং েনননর েূড়ান্ত প্রকাশ উপনযাস, রেখানন জীেননর সতয দশণননর সন্ধান পাওয়া োয়।
েখন এই উপনযাস েুসলোন নারীর আত্মনেতনার দপণন হনয় ওনে, তখনতা েথাথণ আকষণনীয় ও েহুল আনলােনার
ধেষয়েস্তু হয়। এরকেই একধি উপনযাস ররানকয়া শাখাওয়াৎ রহানসন (১৮৮০-১৯৩২) এর রধেত ‘পদ্মরাগ’ (১৯২৪
সানল কলকাতা রথনক প্রকাধশত)। এই উপনযানসর স্তনর স্তনর নারীর অধিকার স্থাপননর প্রনেষ্টা, োনসদ্বন্দ্ব,
সোজসং াত, অেযক্ত প্রধতোদ- প্রধতকার প্রেল হনয় উনেনে।
নারীর অধিকার স্থাপননর লড়াই সাধহতযনেনত্র নতুন নয়; পদণানসীন নারীর রেনত্র অধিকার ও প্রধতস্পিণী হনয়
ওোর োনধসকতা ধনিঃসনেনহই রেৌধলক আজ একধেংশ শতনক দাাঁধড়নয় তসধলো নাসধরন ধকংো ইউসুফ োলালা
জাইধদ স্বনােিনযা পধরধেত েযধক্তত্ব; অথে আজ রথনক ১৩৬ েের পূনেণ পূেণোংলার পায়রােে গ্রানে জন্মগ্রহর্
কনরও, পুরুষ শাধসত েুসধলে সোনজর েুনক প্রধতোদ কনর রগনেন ররানকয়া রেগে। ধশো-সংস্কার এেং রীধতনীধতর রেনত্র প্রেধলত েন্ধন শৃঙ্খলা রলধখকার দৃধষ্টনত েনন হনয়নে—
“েুসলোননর োেতীয় দদনয-দুদণশার একোত্র কারর্ স্ত্রী ধশোয় উদাসয। ভ্রাতৃগর্ েনন কনরন, তাাঁহারা
রগািাকতক আধলগড় ও ঢাকা ধেশ্বধেদযালয় এেং কধলকাতায় ইসলাধেয়া কনলনজ র কধরয়া পুলধসরাত
(পারনলৌধকক রসতু ধেনশষ) পার হইনেন- আর পার হইোর সেয় স্ত্রী এেং কনযানক হযাণ্ডেযানগ পুধরয়া লইয়া
োইনেন”। [অধেত্রসূদন ট্টাোেণ, কুধড় একুশ শতনকর নারী উপনযাধসক, ‘ররানকয়া রেগে’, আশাদী পােধলশাসণ,
জানুয়ারী ২০১৪, ISBN-978-93-81245-3]
অথে ধতধন দশশনেই উদুণ, পারসী পড়ার পাশাপাধশ রজননধেনলন
১। “And for women
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Are rights over men,
Similar to those of men
Over women”
[Quran 2:228]
২। “Equal Reward and Equal Accountability”. [islamicpampolets.com]
৩। “Equal right to knowledge”. [do]
৪। “Never will I allow the loss of the work of
Any worker amongst you, male or female:
You are of one another”. [Quran 3:195]

োস্তেনেনত্র, আনলােয েুসধলে রলধখকানক লড়াই করনত হনয়নে প্রায় প্রধতধনয়তই। ধদধদ কধরেুনেসা খানে এর
কানে ইংরাজী এেং দাদা রোহম্মদ ইব্রাধহে আেুল আসাদ সানের উৎসানহ োংলা পানের অধিকার তাহানক রোিনেলা
রথনকই আত্মধিকার সনেতন েনস্ক নারী কনর তুনলধেল। সাধহতয জীেননর সেণনেনত্র তাই ধতধন রেতনায়-েননন,
প্রতযে অপ্রতযে ানে, নারীর প্রাথধেক অধিকার স্থাপননর প্রনেষ্টা কনর রগনেন।
সোজজীেননর োস্তে অধ জ্ঞতার সনে, অনু ূধত ও অথণনীধতনক সংেুক্ত কনর নারীর অধিকার লড়াই এর দপণন
হনয় উনেনে ররানকয়া রেগনের ‘পদ্মরাগ’ উপনযাসধি। তাই প্রধতোদই অেযক্ত েন্ত্রর্ারূনপ উনে এনসনে নারী
েধরনত্রর জোনীনত। নারী েনস্তনের অন্তরানল। হতাশা-রোন র অনু ূধতনত, কখনও ো Satire এর তীক্ষ্ণোনর্।
সংসার ও সোজ সনেতন নারী সেণদাই উপনযাসধিনত ধননজ স্বােলম্বী হওয়ার রেষ্টা কনরনে। প্রধতষ্ঠা করনত রেনয়নে
স্বজাতযনোি, আত্মেেণাদা। তাই সম্পূর্ণ উপনযাস পানের পরেতণীলনে পাধেকার দৃধষ্টনকানর্ প্রশ্ন জানগ—
১। প্রনপি েহম্মদ, রকারান ও আল্লানক ধেশ্বাস কনর কী ানে এতিা প্রধতোদী সনেতনশীল েনন প্রধতফধলত
কনরধেনলন ‘পদ্মরাগ’ উপনযাসধির অন্তরানল?
২। কী ানেই ো ধশো, সংস্কার রেতনায় নারীর অধিকার সন্ধান কনর রগনেন উপনযাধসক?
৩। কী ানে Satire –এর তীনর ধেদ্ধ কনর রগনেন রসইসে নারীনকই, োরা রস্বচ্ছায় আত্মাধিকার ধেেুখ?
৪। সধতযই ধক নারী, সোজ জাগরনর্র স্বপ্ন রদনখ?
তাই এই েুদ্র রেৌধলক গনেষর্ােূলক কনেণর রকন্দ্রধেেু ররানকয়া শাখাওয়াৎ রহানসননর ‘পদ্মরাগ’ উপনযাসধি।
২৮ধি পধরনচ্ছনদ ধেনযস্ত এ উপনযাসনক সনেতনশীল েুসধলে নারীর েনননর আত্মেীোর প্রনেপর্ (SelfProjection) েলা োয়। তাই রকধন্দ্রয় েুসধলে নারী েধরত্র জয়নে (নে ওরনফ পদ্মরাগ ধকংো ধসধিকা) আদযান্ত
আত্মেেণাদা রোিসম্পো। এনেনত্র, কাধহধন অনুসরনর্ রদখা োয় উপাজণনশীল েযাধরস্টার লধতফ আল োস্ এর
আকদেদ্ধা (অথণাৎ ের-কননর সাোৎহীন ধেোহ, সাোৎ ধিয়া নি পরেতণী সেনয় সম্প্রদাননর প্রাককানল) ধেনলন
জয়নে ধকন্তু আনুষ্ঠাধনক সম্প্রদান ধিয়া সম্পে হয়ধন েনল পরস্পর অপধরধেত ধেল। পরেতণী রেনত্র, েুসধলে
সোনজর েহুধেোহ প্রথানক রেনন পুনরায় লধতফ অনযত্র ধেোহ করনলও, রসই ধেোহ সুনখর হয়না। লধতনফর সানথ
জয়নানের পধরেয় নি কাধশয়াং-এ।
দুেৃণনের আিেনর্ আহত লধতফনক জয়নে, ধসধিকা নানে রসো কনর সুস্থ কনর রতানল। এখাননই পরস্পনরর
প্রধত অনো আকষণর্ সৃধষ্ট হয়, রে রহসযেয় আকষণনর্ পুনরায় েুনেনর তানদর সাোৎ নি। ধকন্তু ধসধিকাই রে
লধতনফর আকদেদ্ধা জয়নে, রস রহনসযর উনন্মােন নি ধেংশ পধরনচ্ছনদ। কলকাতা, রাাঁধেনত িনার েূড়ান্ত
Climax লেয করা োয়। ধকন্তু উপনযানসর অনন্ত এক েুসধলে নারীর আত্মেীো প্রিান হনয় উনে। নারীনত্বর েেণাদা
ও েূলযনোি রেন এই েীেনর্র দপণর্ হনয় উনে। তাই ধসধিকা অপরাপর উপনযানসর নাধয়কানদর রথনক সম্পূর্ণ
পৃথক। লধতফ েখন প্রশ্ন কনরVolume-III, Issue-IV
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“স্পষ্ট েল। তুধে আোর গৃধহনী হইনে ধকনা?” [‘পদ্মরাগ’ উপনযাস] তখন নাধয়কা উের রদয়- “না তুধে রতাোর
পথ রদখ, আধে আোর পথ রদধখ”। [‘পদ্মরাগ’ উপনযাস] ধদ্বতীয়োর ধেোধহত লধতফনক ালোসনলও তার
অধিকানর থাকনত নারাজ হয় ধসধিকা, আত্মেেণাদায় োাঁনি। এখাননই রেন উপনযাধসক ররানকয়া রেগনের
আত্মপ্রধতোদী রেতনা িরা পনড়। ানলাোসা ও নারীনত্বর অধিকার সম্পধকণত দ্বনন্দ্ব জয়ী হয় অধিকারনোি। ধসধিকা
ধনধেনষ নারীনত্বর অেোননায় প্রধতোধদনী সো হনয় ওনেন।
উপনযাসধিনত শুিুোত্র নাধয়কা ধসধিকার প্রধতোদই নয়, অনযানয একাধিক নারীর অধিকার স্থাপননর লড়াই-ও
ধেধত্রত হনয়নে। েুসধলে সোনজ েতই েলা রহাক না রকন—
“The man is responsible for the
Financial well-being of the family
While the women contributes
To the family’s physical, educational
And emotional well-being”.

[source: islamicpamphlets.com ]

“They are clothing for you and you
Are clothing for them”. [Quran : 2:187]

ধকন্তু উপনযাস রপ্রোপনি প্রশ্ন ররনখ োয় রে, সধতযই ধক শারীধরক কেণ, ধশোদান রীধত, দাধয়ত্ব-কতণেযনোি,
অনু ূধতর অনুরর্ন একোত্র নারীজাধতর? পুরুষতাধন্ত্রক সোনজ নারীর েূলয কী শুিুোত্র এগুধল দাননর েনিয
সীোেদ্ধ? েধদ ো তাই, তনে রে সকল নারী জন্মােধি এ েস্তুগুধল সংসারনক দান কনর, রস্বচ্ছায় আত্মেেণাদা েধল
ধদনয়নে সোনজ, রশষ জীেনন সংসানর তানদর োাঁই হয় না রকন? এ প্রনশ্নর উের খুাঁনজনেন ‘পদ্মরাগ’ উপনযানস
স্বয়ং ররানকয়া রেগে। তাইনতা রসৌদাধেনী, ঊষা, রহনলন, সাধকনা, রাধফয়া রকানরশা- জাধত- িেণ, সম্প্রদায় র নদ
প্রনতযনকই আশ্রয় রপনয়নে ‘তাধরর্ী েন’ নােক আশ্রনে। েেণাধন্তক প্রনতযনকর জীেনেুদ্ধ। প্রনতযকধি
উপকাধহধননতই তাই রদখাননা হনয়নে, নারীরা কখনও তীব্র প্রধতোদ কনরনেন পধরোর সংসার সোনজ, কখনও ো
অেযক্ত েন্ত্রর্ায় ধননজনদর েূলযনোি সম্পনকণ প্রশ্ন তুনলনে। উপনযাসধিনত তাই রদখা োয়।
১।। উন্মাদ েযাধক্তর সানথ নারীনক ধেোহ ধদনয়, ধেরজীেননর জনয জতুগৃনহ রেনল ধদনচ্ছ আপনজননরাই, নারীর
প্রধতোদ ঝনর পড়নে েখন, রসখানন রথনক রস পধরতযক্তা হনচ্ছ।

“সোনজর এইসে নালী ানয়র ধক ঔষি নাই?
োতুনলর সধহত ধেরজীেন আেদ্ধা থাধকনত
হইনে, ধেনা কারনর্ পধরতযক্তা হইনত হনে”

[েূল উপনযাস দ্রষ্টেয]

২।। রনশায় উন্মে েযধক্তর সানথ অধনচ্ছায় থাকনত হনয়নে নারীনক। রসখানন সপত্নীর য়ঙ্কর নীধতহীন েন্ত্রর্াও তানক
সহয করনত হনয়নে। এই অেস্থা রথনক ধপতৃগৃনহ রফরার পথও েন্ধ, কারর্-

“অেোধনতা হইয়া োতানলর সধহত সপত্নী
সেধ েযেহানর র কধরনত অধনচ্ছা প্রকাশ
কধরনল সনহাদর াই হাত পা োাঁধিয়া তাহার
সনে পাোইনত োধহনেন”।
[ঐ]
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৩।। স্বােী নােক পুরুষ েধদ অনয নারীর সেী হনয় রস্বচ্ছায় গৃহতযাগ কনর, তনে প্রথো স্ত্রীনকও পধরোর – সংসারগৃহোড়া হনত হয়—

“স্বােী োতায়ন উল্লঙ্ঘনন পলায়ন কধরনলন েধলয়া
স্ত্রীনক দ্বানর দ্বানর ুধরনত হইনে”
[ঐ]
উপনযাস, নারীর েনন েখন প্রশ্ন রজনগনে—
“ইহার ধক রকান প্রধতকার নাই?”
[ঐ]
তখনই রসৌদাধেনী দীি কনে র াষর্া কনরনে—

“আনে! রস প্রধতকার এই তাধরর্ী- েননর ‘নারী
রেশ- ধনোরর্ী সধেধত’। এস, েত পধরতযক্তা,
কাোধলনী, উনপধেতা, অসহায়, লাধিতা
সকনল এস, তারপর সোনজর ধেরুনদ্ধ আোনদর
েুদ্ধ র াষর্া”।
[ঐ]
তনে, সধতযই ধক রসধদনকার রস েুদ্ধ আজ সোি হনয়নে এখাননই প্রশ্ন রথনক োয় পােনকর, তাহনল আজও এত
নারী ধনগ্রহ রকন? ররানকয়া রেগনের রসধদনকার প্রধতোনদও রসাচ্চার হয়ধন রকন সোজ? আর আজও ধক সোজ
োনন—
“While men and women have equal
Rights as a general principle, the
specific rights and responsibilities
granted to them are not identifical.
Men and women have complementary
Rights and responsibilities”

[Source islamicpamhlets.com]

এ ানেই ‘পদ্মরাগ’ উপনযাসধিনত, একাধিক নারীেধরনত্রর অধিকার স্থাপননর জনয লড়াইনক ধেধিত কনর
রগনেন ঔপনযাধসক।
নারীর ধশো অধিকানরর ধেষয়গুধলও প্রতযে ানে ধেধত্রত হনয়নে উপনযাসধিনত। ঔপনযাধসনকর দৃধষ্টনকার্
Satire অেলম্বন কনর সোনজ ধশোসংিান্ত রীধতনীধত, েূলযনোি, ধেধত্রত হনয়নে। সোন্তরানল, ধশশুধশো সম্পনকণ
সোনজ একনশ্রধর্র োনুনষর রে তথাকধথত সনাতন সংস্কার েধতণত, রস সম্পনকণই এনসনে Satire সোনজর
একাংনশ, রেশ ধকেু ধশধেত েনস্তনে প্রোহোন ধেন্তািারা রে কতিা ধনেু হনত পানর, রসখানন প্রধতোদ প্রধতনরাি সে
পুাঁধথগত েেণা হনয় দাাঁড়ায়— তারই প্রোর্ ধদনয়নেন ররানকয়া রেগে। উপনযাসধিনত তাধরর্ী েন ধেদযালয়
ধে াগধিনত ধশোর আদশণ স্থাপন করনত রেনয়নেন ধেখযাত েযাধরস্টার তাধরর্ীেরর্ রসননর ধেিো পত্নী ( ওরনফ
ধেনসস রসন), রেখানন আদশণ ধশো প্রর্ালী তার েনত—

“নীধতধশো, িেণধশো, েধরত্র গেন প্র ৃধত ধেষনয়
অধিক েননোগ দান করা”। [পদ্মরাগ উপনযাস দ্রষ্টেয]
এই দীন তাধরর্ী েহাশয়া উেতেনস্কা, ধেন্তা রেতনার নারী সনেতন, আত্মধন ণরশীলা। এই ধেদযালনয় এেন
ধশোদশণ ধতধন সৃধষ্ট করনত োন, রেখানন প্রনতযকধি রেনয়র ধেষযৎ জীেন হনে স্বােলম্বী। পুরুষতাধন্ত্রক সোনজ
কানের পুতুনলর েনতা ধপতা, ভ্রাতা ো স্বােী পুনত্রর গলগ্রহ রেন তানদর না সহয করনত হয়— এই ােনায় ধেশ্বাসী
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ধতধন অথে তার কানেই েখন অধ ােকনদর নীধতধেরুদ্ধ অধ নোগপত্র জো পনড়, তখন Satire রক অেলম্বন কনর
ঔপনযাধসক রকৌশনল রদধখনয় রদন তৎেুনগ Women’s Rights in Islam অনুসানর respected, honoured,
cherished েূলযহীন সোনজর েুনক। কারর্, অধ নোগ পনত্র েল হয়—
১।। “আোর রেনয় আব্বােী ধতনোস হইনত স্কুনল পধড়নতনে। এখনও ধহনে কধরনত পানর না”।

[ঐ]

২।। “আোর রেনয় ধনরুপোর নাে কাধিয়া ধদনেন। রস প্রাইনজর ধদন রগাল কধরয়াধেল েধলয়া আপনানদর ধে া
নাম্নী গুরুো তাহার প্রধত েেু রাঙাইয়াধেল। হানতর কানে পাইনল আধে ধে ার েেু উৎপািন কধরতাে”। [ঐ]
৩।। “আোর রেনয় ঊধেণলা এোর প্রাইজ পাইল না রকন? আপনানদর রতা োাঁধিগৎ উের আধসনে, ‘পানশ প্রথে
ধকংো ধদ্বতীয় হয় নাই’। ধকন্তু ‘প্রথে’ না হওয়া কাহার রদাষ? আপনারা েৎসর ধরয়া িাকা লইনত জাননন, আর
ধকেু কতণেয আনে ধকনা তা জাননন না। আপধন রেনয় োনুষ, তাই ধকেু েধললাে না”।
[ঐ]
উধক্তগুধল একধদনগ Satire পূর্ণ, অপরধদনগ সোনজ স্বােলম্বী নারীর েূলয কতিা— রসকথাও রদধখনয় ধদনয়নেন
ঔপনযাধসক। োস্তে জীেন ও সোজদ্রষ্টা ধেনলন ররানকয়া রেগে, তাই উপনযানসর প্রধতধি পধরনচ্ছনদই তীক্ষ্ণ োর্ধেদ্ধ
কনরনেন আত্মসোজনক, েযাধক্তনেতনানক। উপনযাসধি তাই হনয় উনেনে, রেগে ররানকয়ার প্রধতোদী ােনায়
নারীনত্বর অধিকার োোই এর োনদণ্ড। েুসধলে সোজ নারীর অধিকার রে অননকনেনত্রই েূলযহীন হনয় পনড়, ধন ণর
কনর সোজ রাষ্ট্র অথণনীধতর উপর—রসকথাই রেন েলনত রেনয়নেন রলধখকা।
উপনযাসধির অন্তরানল নারী শুিুোত্র অেলা, অেযক্ত েন্ত্রর্ায় কাতরা, প্রধতোদহীনা হনয়ই থানকধন। েধদ
ঔপনযাধসক শুিুোত্র এ ানেই নারী েধরত্র– েনস্তে অঙ্কন করনতন, তনে তা পেপাধতনত্বর স্তনর থাকনতা, ধকন্তু
ধেেের্া ররানকয়া রেগে অতযন্ত ধনষ্ঠায় েহীয়সী নারী েধরনত্রর সোন্তরানল একাধিক কপিোরী, খল, ধনষ্ঠুর নারী
েধরত্রনকও অঙ্কন কনরনেন। এই রশ্রধর্র েধরত্র একই পধরোনর অনয নারীর েধত কনরনে ধহংসায়, ধনষ্ঠুরতায় ও
ধহংস্রতায়, নারীই নারীর োরাত্মক শত্রু হনয় আত্মপ্রকাশ কনরনে উপনযাসধিনত
সনাতন পুরুষনকধন্দ্রক সোজেযেস্থায়, নারীনকধন্দ্রক রকান সংস্থার পধরকাোনো ধেধনেণার্ ধনিঃসনেনহই কষ্টসািয।
ধেরােধরত প্রথা রথনক রেধড়নয় এনস আপন েনস্তাধেক আদশণ স্থাপন এর রেষ্টা কনর রগনলন রলধখকা স্বয়ং। তাইনতা,
সেনত্ন আদশণাধয়ত রেতনা ধদনয়ই সৃধষ্ট কনরনেন উপনযাস- অন্তনর ‘তাধরর্ী েন’; রেখানন অনায়ানসই স্বয়ং ধন ণর ও
আত্মেেণাদায় জীেন অধতোধহত করনত পানরন সোনজর ধেধ ে রশ্রধর্র নারীগর্। ধেধ ে িনেণর, ধেধ ে সংস্কানরর,
পুরুষতাধন্ত্রক সোনজ ধনেণাধততা নারীগনর্র োনধসক রেলেন্ধননর েহােজ্ঞ নিে এই েনধিনত। সোনজর অিীনতা
স্বীকার করনত ধগনয় একদা োরা হনয়নে আোসেুযত, তানদরনকই স্বধন ণর, সেে, স্বধশো ধদনয় আত্মেেণাদা সম্পো
নারীরূনপ গনড় তুলনত রেনয়নেন রলধখকা। তাই প্রনতযনকর জীেন ইধতেৃে হনয় উনেনে রেৌধলক; ধকন্তু রেৌধলকতা
সনেও অেযক্ত েন্ত্রর্া ধদনয় েুক্ত হনয়নে প্রনতযনকর হৃদয়ানেগ। োরা এই সংস্থার হনয় কনেণ ধনেুক্ত আনে। রলধখকা
সাহধসকতা ও দৃঢ়ধেেতার সানথ রদধখনয়নেন, সাম্প্রদাধয়ক সম্প্রীধতনোি তানদর েনিয প্রখর। তাইনতা, ধহেু, রেৌদ্ধ,
েুসধলে, ধিষ্টান, কানলােন- সাদােননর সেনশ্রধর্র পদানত নারীরাই সধম্মধলত হনয়নে এই েনন। অতিঃপর ধশো
ও কেণনক অেলম্বন কনর পুনরায় েেণাদায় আত্মপ্রধতধষ্ঠত হনয়নে। তারা কনেণর সংহধতস্থাপননর েনিয ধদনয়
সোজেযােস্থানক নে পধরকাোনো দান করনত রেনয়নে। রকানরকে ধননজনক পুরুষতাধন্ত্রক সোজ-পধরোনর সাঁনপ
রদওয়া নয়, সেনঝাতার েনিয ধদনয়ও নয়, অেোননায় দধলত হনয়ও নয়; এেনধক েনস্তাধেক িানানপানড়ন-এও
নয়-সম্পূর্ণ আত্মেেণাদার দৃধষ্টনকানর্ কনেণর েনিয ধদনয়ই নতুন সোজ েযেস্থা রূপায়র্ করনত রেনয়নেন সোই।
রলধখকার আত্মপ্রনেনপর (Self-Projection) নাোন্তর হনয় উনেনে অেদধেত স্বপ্ন ও ধেন াধরত জীেন আকাঙ্ক্ষাই
প্রেল হনয়নে তাই উপনযানসর স্তনর স্তনর। সািারর্ত, এই িরনর্র উচ্চাকাঙ্ক্ষী এেং অসািারর্ েযধতিেী কেণকাণ্ড
সম্পাদন করা সোনজ প্রধতকূলতারই নাোন্তর। তেুও েুদ্র েুদ্র অধতনািকীয় িনা ও ররাোনের সেন্বনয়, সৃধষ্ট ও
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ােননর েুগপৎ ধিয়ায় উপনযাসধি নারীদৃধষ্টনকানর্, নারীনকধন্দ্রক উপনযাস হনয় উনেনে। খুে সহজ ানে ের্ণনাত্মক
ও জীেন্ত হনয় উনেনে োস্তধেক এ উপনযাসধি।
ররানকয়া রেগে োস্তধেকই ধেনলন েথানোগয administrator, স্বয়ং অধ জ্ঞতার দৃধষ্টনকানর্ েুসধলে নারী
ধশোলয় এর দাধয়ত্ব ার, দায় াগ েহন কনরধেনলন এেং পধরকাোনোনক সুশৃঙ্খল রূনপ গনড়ও তুনলধেনলন।
ধনতযধদন হাজারও ঝানেলার প্রতযে-পনরাে সোিান করনতন কতৃণপেরূনপ। এোড়াও রোগয রলধখকা, রোগয
ধশেধয়ত্রী- িাইপরাইিার এর কেণেযস্ত জীেন ধদনয় তাাঁর ধেধ ে সোজনসোেূলক কনেণ ব্রতী রথনক ধেনশ্বর কানে
অগ্রগর্য নারীরূনপও পধরধেতা ধেনলন। ররানকয়া েুনঝধেনলন, রকান নারী েধদ রকান সংস্থার কতৃণপে পনদ আসীন
থানকন, তনে রনতৃত্বদান, ধশোদান নারীর অন্তরনক ধেকধশত কনর েথাথণ আত্মেেণাদানোি সম্পোরূনপ পধরপূর্ণ হনয়
ওনেন রস। রস তাই ধতধন পদ্মরাগ/ ধসধিকা/ জয়নােনক জীেনাদশণ ও োস্তেনেতনায় গনড় তুলনত রেনয়নেন।
উপনযাসধির েনিয অতযন্ত ধনপুর্ ানে পধরোর, ধেোধহতা নারীর স্বািীন ইচ্ছা-অধনচ্ছার অপেৃতুয দাম্পতয সং ষণসম্পকণ, রেৌন রহনস্তা-ধনেণাতন, রেৌন ইচ্ছা-অধনচ্ছা রকধন্দ্রক নারী েনস্তে োনধসকতার প্রসেও উত্থাধপত হনয়নে।
অপোন ও অেোননা রথনকই উনে এনসনে অতযাোর, ধনপীড়ন ও আত্মহনননর প্রেৃধে। নারী রেতনায় জাগ্রত হনয়নে
সোজ ও তাাঁর েূলযহীন অেস্থান, অনহতুক আশঙ্কা ও সোজ সম্পনকণ রনধতেূলক েনস্তাধেকতা। ‘তাধরর্ী েন’ এ
প্রনতযক নারীর জীেনেেণা রোি তাই ধ ে হনলও একগ্রধিনত আেদ্ধ। এ রেন নারী জীেননর দুিঃসেনয়র
অতীতোধরতার নাোন্তর। ‘পদ্মরাগ’ উপনযানসর তাধরর্ী েন তাই েুদ্র হনলও সোজেযেস্থায় ধনেণাধততা নারীর
অেরেহনলও েনি। ধসধিকা তাই েুঝনত রপনরনে তাধরধর্ েননর অনযানয েয়িঃনজযষ্ঠ সদসযরা প্রনতযনকই অন্তর
ধদনয় , দাধয়ত্ব সহকানর এই েনধির উেধতনত আগ্রহী।
তাধরর্ী েননর অনযতো ধেনলন রসৌদাধেনী। রততাধল্লশ েৎসনরর েিযেয়স্কা, অতীত রেৌেনা সুেরী। তার
নােধির েতই রজযাধতষ্কস্বরূপা ধেনলন। রসৌদাধেনীর উজ্জ্বল, ধেদুযৎপ্র া হৃদনয়র সনে স্বয়ং ধসধিকা ধননজর হৃদয়নক
অলেযই ধেধনেয় করনত রেনয়ধেনলন। কারর্, অেদধেত আগুননর রতনজ ধতধন রসৌদাধেনীর দৃঢ়ধেেতানক েথাথণ
অনু ে কনরধেনলন। আকানশর নকৃষ্ণ রেন র েনিয বলনলন্ত দাধেনীর েতই তার ধেনদ্রাহী স্ব াে। রহনলন রহানরস ও
তাধরর্ী েননর অপর সধিয়কেণী ধেনলন, োর সানথ ধেোহ হনয়ধেল একজন অপরািী েযধক্তর। সাধকনার ধেোহধি
দী ণস্থায়ী হয়ধন, কারর্ ধেোনহর ধদনই শু দৃধষ্টর েুহূনতণ তার স্বােীর ধশধেকা েনলধেনলন রে সাধকনা নাধক সু েরী
নয়। ফনল স্বােী তানক তযাগ কনরধেল। ঊষা তার শ্বশুরালনয় পুনরায় েেণাদার সনে গৃহীত হয়ধন। কারর্ দসুযনদর
কাে রথনক উদ্ধার পাওয়ার পর নষ্ট হনয় ধগনয়ধেল তার েধরত্র নাধক! এই িারর্াই সোই কনরধেল—পধরোর,
পধরজন, সোজ। আর ঊষার াষায় স্বােীধি ধেল কাপুরুষ। রে তানক স্বয়ং পধততালনয় ধেিয় কনর ধদনত রেনয়ধেল
এক ৃতয োরফৎ, োর রশষ পেণন্ত আশ্রয় হনয়ধেল তাধরর্ী েন-এ রাোর কেণীরূনপ। োস্তধেক আনেগনক দেন
কনর, দৃঢ় েনস্কতার ধশোনক হাধতয়ার কনর, ধননজর জীেননক েেণাদায় গনড় তুনলধেল ঊষা তাধরর্ী রসন এর
েহানু েতায়। উপনযানসর শাখাকাধহধনর েনতা প্রনতযক নারীর জীেন ইধতেৃনের দুধেণষহ িারাপাতগুধল রেন এক
একধি েযঞ্জনালব্ধ- আনেগেধথত রোিগল্প হনয় উনেনে। আর এই কারনর্ই রোিহয় উপনযানসর নাধয়কা প্রশ্ন
কনরধেনলন রে সোজেযেস্থায় েধলষ্ণু েত-সারাননার ধক রকান ঔষিই রনই।
আজও রকন পুরুষতাধন্ত্রক সোনজ নারীর অধনচ্ছা সনেও োতালস্বােীর আশ্রনয়ই নারীনক থাকনত হয় হাজারও
অতযাোর সহয কনর! ধকংো রে নর নারী ধেোনহর পূনেণ ধশশু-দকনশার-োলযজীেন অধতোধহত কনরনে, ধেোনহাের
পনেণই রসই রধি সেনেনয় অপধরধেত হনয় োয়। ভ্রাতৃেিূর দয়া-দাধের্যতায় আর ভ্রাতার কুরুধেপূর্ণ েন্তেযই রকন
নারীজীেন আনোধলত হনে। পধরপূর্ণরূনপ রজহাদ র াষর্া করনত রেনয়ধেনলন ররানকয়া রেগে স্বয়ং। রেতনা –
েনস্তনে ধেল ধশধেত- উদারননধতক দৃঢ়ধেন্তা, ধশো ধেল অন্তনর-গহন একাত্মনোনির সানথ ধশোনক সংেুক্ত কনর
নারীেুধক্তর েথাথণ ধেন্তা কনরধেনলন ঔপনযাধসক। তাইনতা উপনযানসর প্রনতযকধি স্তনর- িনা পরম্পরায়- েধরত্র
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েযাখযানন আিুধনক সংস্কারহীন, দৃঢ়ধেেতার পধরেয় ররনখনেন রলধখকা। রসাচ্চার দীিকনে র াষর্া কনরনেন
কতৃনত্বর আধিপতযতা; তনে অতযন্ত রুধেশীল ানে। আর তাই তাধরর্ী েন রেন নারীর োনধসক শারীধরক েত
ধনরােনয়র রোগয প্রশান্ত স্থল হনয় উনেনে। তখন পুরুষতাধন্ত্রক পধরোরও রস্বচ্ছায় োধলত হনয়নে নারীর অেুধল
রহলনন। প্রধতোদ-প্রধতনরাি হনয়নে নসযাৎ।
‘পদ্মরাগ’ উপনযানস ররানকয়া রেগনের জীেনদশণন েনথষ্ট েূলযোন। কারর্, নারী জীেননর ধেপেণয় ও অেোননা
রেত্রগুধলনক ধতধন প্রতযে কনরধেনলন আজীেন। প্রধতোদ প্রধতনরানির েনিয ধদনয় অসংখয েুসধলে সোনজর
তথাকধথত শৃঙ্খলানক র নে তানক প্রধতধনয়তই জীেনেুদ্ধ করনত হনয়নে। সোজ-সংসার–পধরোর-প্রনতযনকই
সেহানর পানশ ধননয় প্রনতযকোরই রে এই েুনদ্ধ সফল হনয়নেন ধতধন— রসকথা েলা োয়না। ‘অেনরাি োধসনী’
তার প্রোর্। ধকন্তু “োইশ েেনরর রাজননধতক ও সাোধজক ধিয়া-প্রধতধিয়ার োেতীয় তাৎেধর্ক প্র াে এধড়নয়
রেগে ররানকয়া তাাঁর পদ্মরাগ উপনযাসনক পধরশীধলত কনরধেনলন, ফনল এই উপনযাস হনয় উনেধেল তাাঁর োনধসক
ধস্থধতর এক েননারে অেস্থান”।
[অধেত্রসূদন ট্টাোেণ, কুধড় একুশ শতনকর নারী ও উপনযাধসক,
ররানকয়া রেগে, আশাদীপ পােধলশাসণ, জানুয়ারী ২০১৪]
তাইনতা, ‘পদ্মরাগ’ উপনযাসধিনত প্রধতধনয়তই নারীর অধিকার প্রধতষ্ঠার সন্ধান কনর রগনেন প্রনতযক নারীসো;
েলা োহুলয, এই অধিকার প্রধতষ্ঠার লড়াই রসধদন রেেন প্রনতযক নারীই প্রধতোনদ-প্রধতনরাি, েন্ত্রর্ায়, স্ব-স্ব রেনত্র
রূপ ধদনত রেনয়ধেল, আজ একধেংশ শতনকও রসই নারীনত্বর অধিকার সন্ধান েলনে পদ্মরানগ তাই ররানকয়া
শাখাওয়াৎ রহানসন আজও তসধলো নাসধরন, ইউসুফ োলালা জাইধদর কলনে সতয হনয় রনয়নে।
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