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নারীবাদী ভাবনার আল ালে ‘মেঘনাদবধ োবয’ 

ববশ্বনাথ েুইরী 

প্রাবিষ্ঠাবনে ভালব নারীবাদ এর সূচনা ে ূি ১৯৬০ এর দশে মথলে। প্রথলে 

োবেিন যুক্তরাষ্ট্র , িারপর ক্রেশ ইউলরাপ ও ভারিবর্ িসহ এবশয়ার বববভন্ন মদলশ 

নারীবাদ বা োনবীববদযা শুধুোত্র চচিার পবরসর মথলে মববরলয় প্রাবিষ্ঠাবনে বতৃ্ত 

তিরী েলর। অথচ নারী িার বনলের পবরচয় ম ৌণ েলর বচরো  সোলের রবশ 

ধলর বি  মসই েলব মথলেই!  

                  প্রশ্ন উঠলব িাহল  প্রায় শিবর্ ি পূলব ি রবচি ‘মেঘনাদবধোবয’ এখালন 

মোথায় প্রাসবিে? আসল  নারীবাদ এেটা োঠালো, যার িাত্ত্বিে প্রোশ ১৯৬০ 

এর দশলে। বেন্তু সন্ধ্যালব ার প্রদীপ প্রজ্জ্ব লনর পূলব ির স লি পাোলনা ও মি  

সংলযােনায়, নারীবাদ নােে িি ইোরলির সহস্র ইষ্টে সংলযােন পলব ি এটট 

প্রাসবিে। েধুসূধলনর রচনায় নারীবাদ নােে িলির মপ্রবিলি নারী উলঠ 

আলসবন বলট বেন্তু বাঙ ার উবনশ শিলের পুরুর্িাবিে সোলের মবড়ালদওয়া 

সাবহলিয নারীেলনর  হলনর েথা, িালদর প্রবিষ্ঠা-স্বাবধোলরর দাবী েধুসুধূদলনর 

রচনায় এোবধেবার উঁবে বদলয়লি।  

                  েধুসূদলনর আববভিাব উবনশ শিলে।“উবনশ শিলে বাঙাব  সোে 

েীবলনর অনযিে  িণীয় তববশষ্টয নারীোবির ে যালনর প্রবি আগ্রহ ও েেিা। 

প্রায় সব সংস্কারই নারীর মবদনায় মবদনাদ্র এবং প্রায় প্রবিটট সংস্কার 

আলদা লনর মপিলন নারীলের অবোননা ও নারীর বন্ধ্ন েুত্ত্বক্তর 

আোঙ্কখা।...এসেলয়র বাঙাব  নারী মযন ‘েযাপটটভ ম বি’, আর িার উদ্ধালরই 

মযন িারা েৃিসঙ্কল্প।”১এই সেয় োনুলর্র েলন এেবদলে প্র য়রূপী বশব ও 

অপরবদলে সটৃষ্টরূপী ব্রহ্মার এেত্র সহাবস্থান। প্রাচীন সংস্কার ও মবড়া যালে 

মভলঙ , এেইসলি নবভালবর,যুত্ত্বক্তর ও েনলনর েনয সাোলনা হলে আদর 

বসংহাসন।যার ফ  বিলরাত্ত্বেওর ইয়ংলবিল র আববভিাব, ১৮২৯ এ সিীদাহ 

বনলর্ধে আইন, ১৮৩৬-এ ‘বিভার্া প্রোবশো সভা’ , ববদযাসা লরর আববভিাব, 

বাঙাব র ইংলরত্ত্বেচচিা, ববধবা বববাহ প্রচ ন, বা যবববাহ বলন্ধ্র প্রলচষ্টা , ১৮৫৫-

৫৬ মি সাওঁিা  ববলদ্রাহ ইিযাবদ।“ববলশর্ভালব বাঙাব র ভুবলন নারীচচিলনযর 

ক্রেববোশ খুবই মেৌিূহ েনে বতৃ্তালের আের। সবিদাহ-ববধবাবববাহ-
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স্ত্রীবশিা-বহুবববাহ-সহবাসসম্মবি প্রভৃবি সাোত্ত্বেে আলদা লন বেন্তু পরুুলর্রা 

অগ্রণী ভূবেো বনলয়বিল ন। উবনশ শিলের মশলর্ এরই ফ শ্রুবিলি 

নারীপ্রবিোর আড়া  মথলে মববরলয় এল া নারী সিার অঙ্েুর। ধীলর ধীলর নারী 

অেিন ের  িার উচ্চারণ, িার অবস্থান।”২  এেেথায় বাঙাব র নবেন্ম হ । 

এই উবনশ শিলের টঠে বিিীয়াধ ি না াদ  েধুসূদলনর বাং া সাবহিযচচিা শুরু।“ 

‘বিল াত্তোসম্ভব’ ব খল ন মরাোবিে িালঁদ, ‘মেঘনাদবধ’ ব খল ন ববলদশী 

এবপলের আদলশ ি ও েনুর্যেলবালধর মপ্ররণায়, ‘বীরািনা’ ব খল ন বহলরাইে 

এবপস লসর ঢলঙ, ‘ব্রোিনা’মে ode-এর িালঁচ ঢা ল ন, স্বলদলশর প্রবি 

nostalgia প্রোশ মপ  ববলদশী চিুদিশপদীর বনলরট েটঠন বন্ধ্লন।”৩অথ িাৎ বিবন 

বাং া সাবহিযচচিা েরলি বলস বনলেলে, োবযলে ভািা ড়ার পরীিাশা া েলর 

িুল লিন। আবার  প্রথে মথলে শুরু েলর অবধোংশ গ্রলে নারী শুধু স্থান পায়বন, 

বনলের েলনর েথা ও স্বাবধোলরর দাবী োবনলয়লি। ‘শবে িষ্ঠা’, ‘পদ্মাবিী’, 

‘েৃষ্ণেুোরী’, ‘বীরািনা’, ‘ব্রোিনা’ – এসব রচনার নােেরন মদলখও পাঠে 

নারী-ভার্ার আভাস পায়, আবার যবদ এসব রচনার  াইলনর মভিলর খুতঁ্ত্বে িাহল  

মিা অলনে েথায় োথায় আলস। মযেন “বীরািনা” োলবযর িারালদবী িার 

স্বােীর বশলর্যর মপ্রলে পলড়ন, িখনই মবাঝা যায় ময বিবন প্রচব ি সোেবযবস্থার 

 ত্ত্বিলি থােলি চান না।িাই িার “বে বব য়া সলবাবধলব মহ সুধাংশু বনবধ 

মিাোলর/ অভা ী িারা?” এই বিধা আসা স্বাভাববে। আবার েনার  স্বােীর 

ববরুলদ্ধ মসই ববলদ্রাহ- প্রশ্নবাণ,  ক্ষ্মলণর প্রবি সূপ িণখার মসই মপ্রেপ্রস্তাব, 

দশরলথর ববরুলদ্ধ মেেবয়র মসই েথা “ পরে অধে িাচারী রঘুেু পবি!”   

আোলদর েলন েরালি বাধয ময েধুসূদলনর হালি বিনারীর বববনে িাণ ঘটলি। 

িারা খুবে হালি রান্না ঘলরর মোলণ েুখ গঁলে থােলি  বা ‘পবি পরে গরু’- এই 

বচোর শঙৃ্খল  বনলেলে আর শঙৃ্খব ি েলর রাখলি চায়না ।   

             বেন্তু  এই আল াচনায় ‘মেঘনাদবধ’ বনব িাচন েরার োরণটট খবু 

গরুেপূণ ি। ‘মেঘনাদবধ’ পাঠে েহল  এখনও নবো রলনর োবয, রাোয়লণর 

বববনে িাণ, যুত্ত্বক্তবাদী োবয, েধুসূদলনর পাশ্চািয সাবহিযপালঠর ফ  বা প্রভাব, 

োিীয়িাবাদী মচিনার উলন্মলর্র োবয – েূ ি এরেেই ভাবনার আল ালে 

উদ্ভাবসি হয়। বহুচবচিিলসইসব ভাবনাগল ার ভালর ‘মেঘনাদবধোবয’ এর 

নারীবাদী দৃটষ্টভবিটট প্রায় চাপা পলড়ই থালে। আবার অলনেস্থালন এই োলবযর 

নারীচবরলত্রর আল াচনা যবদও হলয়লি মসখালন িালদরলে বচরো ীন বিনারীর 
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োনসী প্রবিোরুলপই মদখা হলয়লি। মোবহি া  েেেুদালরর এেটট েথা এ 

প্রসলি উলেখয- “ িাহঁার চলি, মযন নারীোলত্রই বিনারী – বশশুর চলি মযেন 

সে  নারীই িাহার ো, মিেবন ‘মেঘনাদবধ োলবয’ মযখালন নারীর সািাৎ পাই, 

মসইখালনই মদবখ, েববর েল্পনা, চবরত্র-বচত্রলণ, বা রূপ-বণ িলন িাহার বনলের 

ঘলরর প্রবিোগব লে িাবড়য়া এে পাও বাবহলর অগ্রসর হইলব না... ...এ োলবযর 

ময েয়টট প্রধান নারী-চবরত্র – এেন বে, এ োলবযর নাবয়ো বীরািনা প্রেী াও, 

চবরলত্রর োধুলয ি ও েবহোয় খাটঁট বিনারী।”৪অথচ এই োলবয আ াল াড়া নারীর 

উপবস্থবি , িলব িারা এরেেভালবই উপবস্থি হলয়লিন এেনটা নয় । এই োলবয 

েধুসূদলনর হালি সোলের অবলহব ি নারীরা মপলয়লিন মেল ওঠার েি। 

োলবযর আখযান আল াচনার বভবত্তলি এই েথাটট বনলে আল াবচি হ ।   

‘মেঘনাদব োবয’ এর আখযান রাোয়ণ মথলে িুল  আনা, ববলশর্ি  ঙ্কাোি 

মথলে। নয়টট সল ি রবচি এই োলবযর প্রায় প্রলিযেটট সল ি নারীর প্রাধানয, 

স্বাবধোলরর  ড়াই, আবধপলিযর ভাব মদখার েলিা।  প্রথে সল ি(অবভলর্ে) 

শুরুলিই েবব বীরবাহুর েিুৃযর েথা বল  মদবীর োলি োনলি মচলয়লিন োলে 

মসনাপবি পলদ বরণ েলর যুলদ্ধ পাঠালনা যায়, আবার  োলবযর রচনার েনয যার 

বদনা েলরলিন বিবন মদবী সরস্বিী, েববর ভার্ায়-“  াইব, ো, বীররলস ভাবস,/ 

েহা ীি; ঊবর দালস মদহ পদিায়া।” রাবণ বীরবাহুর েিুৃযর েনয আলিপ েলর 

যালে এে েুহলূিির েনয দায়ী েরলি চান মস িারই মবান শপূ িণখা- িালে বল ন 

বে েুিলণ িুই মদলখবিব  পঞ্চবটী বলন রাে- িণলে। যালে হরণ েরার  েনয 

আে এই দশা বল  রাবণ ভালবন বিবনও এেেন নারী- সীিা। িারপর সভাস্থল  

প্রলবশ েলরন েবহর্ী বচত্রািদা। বীরবাহুর েিুৃযলি বচত্রািদার োন্না মদলখ রাবণ 

িালে বল ন মিাোর োন্না মশাভা পায় না। উত্তলর বচত্রািদা বল লিন- 

“...মভলব মদখ নাথ মোথা  ঙ্কা িব; 

মোথা মস অলযাধযাপরুী? বেলসর োরলণ, 

...এলদলশ এলসলি রাঘব?” 

ময রাবলণর ভলয় সবাই িটস্থ মসই রাবণলে েলদাদরী বল লিন- 

“ হায় নাথ বনে েে ি-ফল , 
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েোল  এ রািসু্কল ,েত্ত্বে া আপবন!” 

ভুল  ম ল  চ লব না এই নারীর বেন্তু পুত্র োরা ম লি। যার সলি বিবন েথা 

ব লিন বিবন মে? না  ঙ্কার রাো রাবণ। িার স্ত্রী হলয় স্বােীর ববরুলদ্ধ এইসব 

অবভলযাল র েথা, যুত্ত্বক্তলবাধ, শুধু িাই নয় ব া মযলি পালর এর েনয বিবন সভার 

োলঝ রাবণলেই দায়ী েলরন। ‘পবি মদবিা’র ধারনা  াব ি বচরো ীন বিনারীর 

েুলখ এই েথা! এই অবভলযাল র উত্ত্বিষ্ট বে শুধু রাবণ? এই বে মসই েলদাদরী ময 

রাোয়লণ পুত্রলশালে মোণঠাসা হলয় বি ? মস মোথায় মপ  সেস্ত বপিৃিাবিে 

সোলের ববরুলদ্ধ প্রবিবালদর সাহস? এরপর হ  বে? না রাবণ যুলদ্ধ যাওয়ার 

প্রস্তুবি বনলি শুরু েলরন, োপঁলি থালে ে -স্থ , পািাল  পয িে এর েম্পন 

মপৌৌঁিায়। োরা শুনল ন? না বারুণী মদবী। শুলন ত্ত্বেলেস েরল ন যালে এই শব্দ 

বেলসর মস িার সখী েুর া। েুর া বারুণীর আলদলশ ম   যুলদ্ধর বািিা বনলি যার 

োলি বিবন হলেন  ক্ষ্মী। বেন্তু মযা য বীরপুত্র থােলি বপিা যালবন যুলদ্ধ, িা 

মিা োনায় না, িাই  ক্ষ্মী প্রভার্ার রূপ ধলর যান মেঘনালদর োলি। িালে সব 

ব ার পর মস বযস্তসেস্ত আলস  ঙ্কায়। বনখুিঁ ভালব মদখল  মবাঝা যায় ময, এই 

সল ির ম াটা আখযানো ালে ময যারা সূত্র বদলয় েলুড়লিন িালদর েলধয নারীর 

প্রাধানযই মববশ।  

বিিীয় সল ি(অস্ত্র াভ) মদবখ ইলের োলি খবর মপৌৌঁলি যায় মেঘনালদর যলের। 

খবর বদ  মে? না আবার মসই  ক্ষ্মী। শুধু িাই নয় এই ববপদ মথলে রাে-

 ক্ষ্মণলে বাচঁালনার েনয মদবীর েথােলিা ইে যান বশলবর োলি। বেন্তু বিবন 

ধযালন েত্ত, িাহল  সহায় হলব মে? ঘলর আলি ো দু িা। িার সলি যুত্ত্বক্ত েলর 

বশলবর ধযান ভাঙালনা হ । মশর্ পয িে ইেলে আশ্বস্থ েরল ন মদবী ময রাবন- 

মেঘনালদর পিন খুব শীঘ্র। বেন্তু যুলদ্ধর েনয অস্ত্র মোথায় পাওয়া যালব?  উপায় 

আলি োয়া মদবীর োলি। বিবন বদল ন অস্ত্র, ব ল ন- “মপ্রর িুবে অস্ত্র 

রাোনুলে,/আপবন যাইব আবে োব   ঙ্কাপুলর,/ রবিব  ক্ষ্মলণ, মদব, রািস-

সংগ্রালে।” 

িৃিীয়স ি(সো ে) নারীবাদী ভাবনার চূড়াে প্রোশ।এখালন পরলি পরলি নারীর 

স্বাবধোর প্রবিষ্ঠার আত্মলঘার্ণা, আবধপিয ববস্তালরর বচত্র। বহুচবচিি এই সল ির 

ববর্য় প্রেী ার িার সখীলদর বনলয়  ঙ্কায় প্রলবশ। প্রেী া চবরত্র এখালন  ালনর 

 লয়র েলিা ওঠা-নাো েলর। শুরুলিই মদবখ –“ প্রেদ-উদযালন োলঁদ দানব 
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নত্ত্বদনী/ প্রেী া, পবি-ববরলহ োিরা যুবিী”। আপাি ভালব েলন হলব এলি 

আবার প্রেী ার মপৌরুর্ আলি নাবে? বেন্তু এেটু পরই  ঙ্কায় প্রলবলশর বাধার 

েথা শুলন সখী বাসেীলে প্রেী ার মসই শাশ্বি উত্ত্বক্ত- 

“ দানবনত্ত্বদনী আবে; রিঃেু -বধ ূ

রাবণ শ্বশুর েে,মেঘনাদ স্বােী,- 

আবে বে িরাই,সখী বভখাবর রাঘলব?” 

 এই নারী প্রেী াই এেটু আল  োদঁবিল ন পবি ববরলহ।“ হৃদলয়র ববপু  

আলব , বাসনার বনঃশঙ্ক  বি মোলনা ববলরাধী শত্ত্বক্তর োলিই োথা নি েরলব না, 

িা মস বাধা োনববে মহাে বা স্বয়ং েিুৃযর হাি মথলেই মনলে আসুে।”৫  এই 

সল িই হনেুালনর সলি আসা দিূী নৃেুিোব নী রােলে যুলদ্ধর েনয আহ্বান 

োবনলয়লিন এভালব- 

“ রেণী শি মোরা; যালহ চাহ, 

যুত্ত্বঝলব মস এোবেবন।ধনুব িাণ ধর, 

নর বর; নলহ চম্ম ি অবস 

বেবা  দা,েে যুলদ্ধ সদা মোরা রি!” 

নারী েলের এই বব ষ্ঠ উচ্চারণ আধুবনে োল ও ববর । মযখালন এেেন েবহ া 

রালের েলিা পুরুর্লে যুলদ্ধর েনয চযাল ঞ্জ োনালেন। আোলদর এেলশা 

েলনর মযলোলনা এেেনলে বনব িাচন েরুন মসই আপনার সলি যুদ্ধ েরলব , 

এই ববেল্প চয়ন বীরলের উদাহরণ মদওয়া মোলনা রাোরও শি্রুপিলে 

মদওয়ার সাহস হয়বন ।  েোর েথা বযবন বদল ন মসই েবহ া বেন্তু নাবয়ো 

স্থানীয়া নন, নাবয়োর সবখোত্র। এই নৃেিুোব নীলে মদলখ স্বয়ং রােচে পয িে 

ভয় মপলয়লিন। রালের েথায়-  

“ েবহ া রাঘব;/দিূীর আেৃবি মদবখ িবরনু হৃদলয়,/ রলিাবর! যদু্ধ-সাধ িযাত্ত্বেনু 

িখবন।” 
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ভুল  ম ল  চ লবনা সেয়টা বেন্তু উবনশ শিে। এই োলবযর অলনে পলরও 

মোলনা নারী িার স্বােীলে প্রবিবাদ োনালনার উলিলশয শুধু পত্র ব লখ মোলনা 

এে মেলয়র েনয োখন বড়াল র  ব  মিলড় মদন োত্র(স্ত্রীর পত্র),  মেউবা 

পরেীয়ালি েত্ত হওয়ার ফ  বহলসলব মপলয়লি োশীবাস(মচালখর বাব ), আবার 

োউলে বনলের বুলে স্বাদলর আেিন েরলি হলয়লি বনু্ধ্লের গব লে( 

েৃষ্ণোলের উই )। িাহল  েধুসূদন বে নারীবালদর আধুবনে বীেটট বপন 

েরল ন? িা মভলব মদখার আলবদন রালখ।  

চিুথ ি সল ি(অলশােবন) রলয়লি দুেলনর েলথাপেথন। মসই দুেন োরা? না 

এেেন রালের স্ত্রী সীিা আর অপরেন ববভীর্লণর স্ত্রী সরো। সীিা মসখালন 

বত্ত্বদনী আর িালে রিণালবিলণর দাবয়লে আলি সরো। অথ িাৎ েবহ ারা ময 

এরেে োলেও বনযকু্ত থােলি পালরন িা মযন প্রোরেলর আেরা খুলঁে পাই 

এখান মথলে। ম াটা স ি েলুড় সীিা সরোলে িালদর পূব ি োবহবন 

শুবনলয়লিন।সরো ময শুধু শুলনইলিন এেন নয়, সীিার দুঃলখ দুঃখী হলয় বনলের 

অশ্রুবাবর বদলয় হৃদয়ান লে শাে েলরলিন। সীিা যখন বল লিন পূলব ির েথা 

স্মরণ েরল  আোর েষ্ট হয়, িখন সরোর উত্ত্বক্ত-  

“স্মবরল  পূলব ির েথা বযাথা েলন যবদ, 

পাও, মদবী, থাে িলব; বে োে স্মবরয়া? 

মহবর িব অশ্রুবাবর ইত্ত্বে েবরবালর।” 

 এখালন েধুসূধন খুব মেৌশল  আয ি- অনালয ির মে বন্ধ্নটটও মদবখলয়লিন সীিা ও 

সরোর েধয বদলয়। দুটট নারী দুটট ববপরীি ম াষ্ঠীর মে বন্ধ্লন এব লয় এলসলিন, 

টঠে মযন িাও নয়, িারা আয ি- অনালয ির ম াষ্ঠীপুলের ‘বববন সুবি ো া’ 

ম লঁথলিন। 

  পঞ্চে সল ি( উলদযা ) আেরা মদবখ বে? না উলদযা  মনওয়া হলে মেঘনাদলে 

োরার। বেন্তু িালে োরা মিা আর িি মসাো নয়।িাহল  বে হলব? বচো মনই 

 ক্ষ্মণলে োয়ালদবী সাহাযয েরলবন। বনলে  ঙ্কায় ব লয়  ক্ষ্মণলে ব লবন, 

রিা েরলবন।  ক্ষ্মণ ম ল ন চিীর মদউল , িারঁ পুলো েলরন, মসখালন িালে 

স্বপ্ন মদবী ি না েলরন। োয়া মদবী িালে বল ন-“ আপবন আবে আবসয়াবি 

মহথা/ সাবধলি এ  োয ি মিার বশলবর আলদলশ।” এবদলে  ঙ্কায় মেঘনাদও চুপ 
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েলর বলস মনই, বিবন েলদাদরীর ঘলর আলসন আশীব িাদ বনলি। েলদাদরী পুলো 

মসলর মববরলয় আলিপ েলর ববভীর্লণর উলিলশয বল ন- 

“ িুধায় োির বযাঘ্র গ্রাসলয় মেেবি/স্ববশশু! েুিলণ, বািা, বনের্া শাশুড়ী 

/ধলরবি া  লভি দুলষ্ট, েবহনু মর মিালর! /এ েনে- ঙ্কা মোর েোল া দুে িবি।” 

ভাবার ববর্য় ময েলদাদরীর েুলখও এভালব স্বলদশলপ্রে ধ্ববনি হলয়লি।এই 

েলদাদরী এখালন শুধু রাবলণর স্ত্রী হলয়ই থালেন বন, আর এই েথা শুধু 

ববভীর্ণলেই ব া হয়বন, এই েথা মযন পরাধীন ভারলির সব স্বলদশ ববলরাধী 

শি্রুলদর েনয। িাহল  েধুসূদন বুলঝবিল ন নারীর হালি এই গরু দাবয়ে আসা 

েরুরী, িালদরও এই েহাযলে শাবে  হলি হলব! আবার এখালন েলদাদরীর েুলখ 

উচ্চাবরি হলয়লি-“হায়, বববধ, মেননা েবর  েু িণা সূপ িণখা োলয়র উদলর।” 

বনলের েনযারও েিুৃযোেনা েলরলিন এেেন ো, োরণ িারঁ োলি িারঁ বংশ 

ও বংশেয িাদা অলনে ওপলর। েলন পলড় যায় ‘অন্নদােি ’ োলবযর মসই েথা 

মযখালন অন্নদা পাটুনীলে ব বিল ন-“ না েলর পার্াণ বাপ বদ  মহন 

বলর।”অথ িাৎ এেেন েনযা িারঁ বপিার েিুৃযোেনা েলরন আলিলপ। এই 

সল ির মশলর্ ইেত্ত্বেৎ প্রেী ার োলি অনেুবি বনলয় প্রলবশ েলরলিন যুলদ্ধ।  

র্ষ্ঠ সল ি (বধ) মেঘনাদলে বধ েলরন  ক্ষ্মণ মদবীর েৃপায় , িার পর সপ্তে 

সল ি(শত্ত্বক্ত বনলভিদ) মদবখ এেেন নারী খুব োদঁলিন, বিবন আর মেউ নন, বিবন 

মেঘনালদর স্ত্রী প্রেী া।িারঁ সখী বাসেীলে বিবন বল ন ম াে মেন োদঁলিন 

চল া সখী ব লয় মদবখ । িারঁ পর বশব তে ালস পাব িিীলে বল ন -“নাবশ  

মসৌবেত্ত্বত্র িালর উোর প্রসালদ।” অথ িাৎ উোর প্রসাদ িাড়া, এেেন মদবীর েৃপা 

িাড়া  ক্ষ্মলণর পলি মেঘনাদলে বধ েরা সম্ভব বি  না।এরপর ঘটল া বে? না 

পুত্রলশালে উন্মাদপ্রায় রাবণ যুলদ্ধর েনয প্রস্তুি হল ন। এেবদলে সুগ্রীলবরা 

বল ন ‘েবরব নয় োবরব রাবলণ’ , অনযবদলে রাবণ প্রবিো েলরন ময  ক্ষ্মণলে 

না োরলি পারল  আবে আর  ঙ্কায় প্রলবশ েরলবা না। বেন্তু রাে- িলনর 

বশববলর মিা এখন আনদ উৎসব, িারা বে এেথা োলন? িালদর োনালনার েনয 

 ঙ্কা মথলে মদবী ে দবা চল  যান ইলের োলি। ইলের সলি প্রব  যুত্ত্বক্ত-

পরােশ ি চ  ।  ক্ষ্মণলে রিা েরার েনয পাব িিীপুত্রলে পাঠালনা হয়, বেন্তু বশব 

ভক্ত রাবণ আে অলেয় মেলন “ ববেয়ালর সম্ভাবর্ অভয়া/ েবহ া, মদখ ম া 

সবখ, চাবহ  ঙ্কা পালন, িীি্ণ শলর  রলিস্বর বববঁধলি েুোলর বনরদয়!” িাই বিবন 



 www.litinfinite.com 
                                                                                                                     May-June, 2019 
  Vol-I Issue-I 
                                                                                                  Email: litinfinitejournal@gmail.com 

Litinfinite Journal  
Open Access Online Bilingual Journal  

সবখলে বল ন যাও ‘বনবার েুোলর, সই’ । মশলর্ যখন  ক্ষ্মণ রাবলনর বালন 

েেির, িখন যার বচো হ  বিবন পাব িিী, বিবন বশবলে বল ন, ময  মিাোর ভক্ত 

রাবলনর  েয় মিা হ , এবার  িলণর মদহটা অেি রিা েলরা। িখন িারঁ 

অনুলরাধ েলিা বশব বীরভদ্রলে পাঠান যদু্ধলিলত্র, মস ব লয় বল  আপবন েয়ী 

হলয়লিন,  ঙ্কায় ব লয় আনদ েরুন। িাই  ক্ষ্মণ মবলঁচ যায়।অথ িাৎ এই সল ি 

রাবন- িলনর যুলদ্ধর েথা থােল ও িালদর োঝখালন মযা সতূ্র রিা েলরলি 

নারীরা। 

 অষ্টে সল ি(মপ্রিপুরী) আেরা মদবখ রাে যালেন মপ্রিপুরীলি, বেন্তু িালে পথ 

মদখালেন মে? না োয়ালদবী। “আল  আল  োয়ালদবী চব  া নীরলব।” অথ িাৎ 

রালের েলিা বীলররও িেিা বি না মসখালন এো যাওয়ার, িালে আশ্রয় বনলি 

হয় এেেন নারীর। োয়ালদবী িালে মদবখলয় বনলয় যালেন সববেিু, রাে 

মেৌিুলের সলি মদখলিন সব। োয়ালদবী সব অব - ব  মচলনন মপ্রিপুরীর। িাই 

রােলে সহলেই বযাখযা েলর মবাঝালি পালরন। মযেন মযসব েবহ ারা িালদর 

স্তনযু ল  নখাঘাি েরলি েরলি, সূক্ষ্ম বস্ত্র পলর মহঁলট মপবরলয় ম   িালদর 

মদবখলয় োয়ালদবী রােলে বল ন- 

“এই মে/নারীেু , রঘেুবন,মদবখি সম্মুলখ,/মবশভূর্াসক্তা সব বি  

েবহিল ।/সাত্ত্বেি সিি দুস্তা,বসলে মযেবি েনস্থ ী, োবে-েনঃ েোলি/ 

োোিুরা! এলব মোথা মস রূপ োধুবর, মস মযৌবন হায়? ” এরেে অেস্র ববর্লয়র 

বণ িনা মদন োয়ালদবী রােলে, িালে বল ন ১২ বদন এেইরেে ঘুরল ও আেরা 

এই পুরীর সবটা মদখলি পারব না। অথ িাৎ এই সল ি োয়া মদবী  শুধু রালের 

চাব ো শত্ত্বক্ত নন, োলবযরও চাব ো শত্ত্বক্ত। আবার সেো ীন সেলয় সোলেরও 

মযন োিাবর।  

 নবে সল ির( সংত্ত্বিয়া) েূ  ববর্য় মেঘনালদর অবেে ত্ত্বক্রয়ােে ি , িাই রাবণ 

সারণলে পাঠান রালের োলি সািবদন যুদ্ধ বন্ধ্ রাখার অনুলরাধ োনলি। এবদলে 

সীিা খুব োন্না শুলন সরোলে আবার োরণ ত্ত্বেোসা েলরন। সরো বল ন “িব 

ভাল য,ভা যববি, হিেীব রলন/ ইেত্ত্বেৎ! মিঁই  ঙ্কা বব ালপ এরুলপ বদবাবনবশ।” 

এই েথা মশানার পর সীিা বনলেলে অেিল র োরণ বল লিন। বিবন সরোলে 

বল ন আবে শ্বশুরবাবড় মযলিই স্বােীর বনবাস, শ্বশুলরর েিুৃয, আর মদলখা 

এখালন আসার পর আে ইেত্ত্বেৎ সহ অ বনি বীর োরা ম লি- সবই আোর 
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োরলণ। এখালন সীিা বনলের স্বােীর শি্রুপলির েলনযও এভালব মশােপ্রোশ 

েলর বনলের চবরত্রলে আরও ঊধ্ব িলদলশ উন্নীি েলরলিন।শুধু সীিাই নন, 

অপরবদলে প্রেী াও। বিবন বসদ্ধাে মনন, স্বােীর বচিায় আত্মাহুবি মদলবন। 

োরণ িারঁ েলণ হয় “পবি ববনা অব ার বে  বি ে লি?” এভালব মস বনলের 

মপ্রলের েয িাদালে আরও বাবড়লয় ববদায় বনলয় প্রলবশ েরল ন পাবে লৃহ। 

োলবযর এলেবালর মশর্  াইলনও ব া হলয়লি-  

“ ববসত্ত্বেি প্রবিো মযন দশেী বদবলস! 

সপ্ত বদবাবনবশ  ঙ্কা োবঁদ া ববর্ালদ।” 

এই বচত্রেলল্পও প্রবিোর েথা ব া হলয়লি। অথ িাৎ োলবযর এেদে মশর্ পয িে 

নারীর অবস্থান, নারীর প্রাধানয। নারীলদর সং াপ িুল  বনল  ‘মেঘনাদবধ’ োবয 

েল্পনায় েরা যায় না। আবার ম াটা োলবয পুরুর্লদর পবরচয় মদওয়া হলয়লি 

নারীর পবরচয়লে সােলন মরলখ। মযেন- শচীোে, উোপবি, মসৌবেত্ত্বত্র, তনেলর্য়, 

তবলদহীনাথ ইিযাবদ।  

   উবনশ শিলের েধযবিী সেলয় দাবঁড়লয় এরেভালব োলবযর েলধয নারীলে 

প্রাধানয মদওয়া মবাধহয় ববর  বযাপার। শুধ ুিাই নয়, মবশ চচিারও দাবী রালখ এই 

দৃটষ্টভবি। বেন্তু আলিপ বাঙাব  পাঠে োলবযর নবো রলন নাবে মদশলপ্রলে, 

নাবে রাোয়লণর বববনে িালণই হাবরলয় যান মে োলন! আোলদর েলন হয় এসলবর 

পাশাপাবশ  নারীবাদী ভাবনার আল ালেও ‘মেঘনাদবধ োবয’ মে মদখা উবচি।  

িথযসূত্রঃ  

১) বসু স্বপন, বাং ায় নবলচিনার ইবিহাস, পুস্তে ববপবন, পঞ্চে সংস্করণ োনুয়ারী ২০১৪ , পষৃ্ঠাঃ ৯৯। 

২) ভট্টাচায ি িলপাধীর, প্রিীলচযর সাবহিযিি, মদে পাবব বশং, িৃিীয় সংস্করণঃ মফব্রুয়ারী ২০০৬, 

পষৃ্ঠাঃ ১৭২। 

৩) েেেুদার উজ্জ্ব েুোর, বাং া োলবয পাশ্চািয প্রভাব, মদে পাবব বশং, বিিীয় সংস্করণঃ বিলসবর 

২০০৯, পষৃ্ঠাঃ৬২।  

৪) েেেুদার মোবহি া , েবব শ্রীেধুসূদন, েরুনা প্রোশনী, প্রথে েরুনা েুদ্রণঃ ে ুাই২০১০ , পষৃ্ঠাঃ 

৮৯-৯০  

৫) গপ্ত মিত্র, েধসুূদলনর েবব-আত্মা ও োবয বশল্প, এ.মে. সরোর অযান্ড মোং, র্ষ্ঠ সংস্করণঃ আবশ্বন 

১৪১৮, পষৃ্ঠাঃ ২০৪। 
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সহায়ে গ্রেঃ 

১) েধুসূদন রচনাব ী, সাবহিযে প্রোশনী।   

২)রােিন ু  াবহড়ী ও িৎো ীন বিসোে, বশবনাথ শাস্ত্রী,বনউ এে পাবব শাস ি, প্রথে প্রোশঃ 

োনুয়ারী ১৯০৩  

৩)প্রসি োনবীববদযা, সম্পাদনা-রােশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবিী, উরবী প্রোশন, প্রথে প্রোশঃ েনু 

২০০৮ 

৪) মশফা ী তেত্র, তনবিেিা ও নারীবাদ দাশ িবনে মপ্রবিলির নানা োত্রা।  
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