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Abstract 

Institutionally, Feminism dates back to the 1960s. Feminism or anthropology, first in the United 

States, then in various countries in Asia, including Europe and India, gradually went beyond the realm 

of practice and formed institutional circles. But the woman has been holding the rope of the society 

forever since that time by making her own identity secondary! The question is where is the relevance 

of Meghnadabadhakavya, written almost a century ago? In fact, feminism is a structure whose 

theoretical expression came in the 1980s. But in the addition of salt and oil to the to one’s own labour 

before the evening lamp is lit, it is relevant in the millennial brick addition phase of the theory 

building called feminism. The given narrative takes an insightful journey into the realms of a Feminist 

reading of Meghnadabadhakavya by interpreting relevant social documents and literary changes that 

accompanied the writing of the text.  
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Folktales 

নারীবাদী ভাবনার আল ালে ‘মেঘনাদবধ োবয’ 

প্রাতিষ্ঠাতিক ভাবে িারীোদ এর সূচিা মলূি ১৯৬০ এর দশক থেবক। প্রেবম মাতকি ি যুক্তরাষ্ট্র , িারপর 

ক্রমশ ইউবরাপ ও ভারিের্িসহ এতশয়ার তেতভন্ন থদবশ িারীোদ ো মািেীতেদযা শুধুমাত্র চচি ার পতরসর থেবক 

থেতরবয় প্রাতিষ্ঠাতিক েতৃ্ত তিরী কবর। অেচ িারী িার তিবের পতরচয় থ ৌণ কবর তচরকাল সমাবের রতশ ধবর 

তিল থসই কবে থেবকই!  

প্রশ্ন উঠবে িাহবল প্রায় শিের্ি পূবেি রতচি ‘থমঘিাদেধকােয’ এখাবি থকাোয় প্রাসতিক? আসবল িারীোদ 

একটা কাঠাবমা, যার িাতিক প্রকাশ ১৯৬০ এর দশবক। তকন্ত সন্ধ্যাবেলার প্রদীপ প্রজ্জ্বলবির পূবেির সলবি 

পাকাবিা ও থিল সংবযােিায়, িারীোদ িামক িি ইমারবির সহস্র ইষ্টক সংবযােি পবেি এটি প্রাসতিক। 

মধুসূধবির রচিায় িারীোদ িামক িবির থপ্রতিবি িারী উবঠ আবসতি েবট তকন্তু োঙলার উতিশ শিবকর 

পুরুর্িাতিক সমাবের থেড়াবদওয়া সাতহবিয িারীমবির  হবির কো, িাবদর প্রতিষ্ঠা -রাতধকাবরর দােী 

মধুসুধূদবির রচিায় একাতধকোর উকতক তদবয়বি।  

mailto:biswanath8145@gmail.com


Litinfinite Journal 
ISSN: 2582-0400 [Online]                                                                                                                                                                                                         
CODEN: LITIBR 
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019) 
Page No: 62-69 
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.62-69 
Section: Article 

63 
 

মধুসূদবির আতেভি াে উতিশ শিবক।“উতিশ শিবক োঙাতল সমাে েীেবির অিযিম লিণীয় তেতশষ্টয 
িারীোতির কলযাবির প্রতি আগ্রহ ও মমিা। প্রায় সে সংস্কারই িারীর থেদিায় থেদিাদ্র এেং প্রায় প্রতিটি 

সংস্কার আবদালবির থপিবি িারীবের অেমািিা ও িারীর েন্ধ্ি মতুক্তর আকাঙ্কখা। ...এসমবয়র োঙাতল 

 থযি িারী‘কযাপটিভ থলতি’, আর িার উদ্ধাবরই থযি িারা কৃিসঙ্কল্প।”১এই সময় মািবুর্র মবি একতদবক 

প্রলয়রূপী তশে ও অপরতদবক সৃতষ্টরূপী ব্রহ্মার একত্র সহােস্থাি। প্রাচীি সংস্কার ও থেড়া যাবে থভবঙ , 

একইসবি িেভাবের,যুতক্তর ও মিবির েিয সাোবিা হবে আদর তসংহাসি।যার ফল তিবরাতেওর 

ইয়ংবেিবলর আতেভি াে, ১৮২৯ এ সিীদাহ তিবর্ধক আইি, ১৮৩৬ -এ ‘েিভার্া প্রকাতশকা সভা’ , 

তেদযাসা বরর আতেভি াে, োঙাতলর ইংবরতেচচি া, তেধো তেোহ প্রচলি, োলযতেোহ েবন্ধ্র প্রবচষ্টা , ১৮৫৫-

৫৬ থি সাকওিাল তেবদ্রাহ ইিযাতদ। “তেবশর্ভাবে োঙাতলর ভুেবি িারীচচিবিযর ক্রমতেকাশ খুেই 

থকৌিূহলেিক েতৃ্তাবন্তর আকর। সতিদাহ-তেধোতেোহ-েহুতেোহ-সহোসসম্মতি প্রভৃতি সামাতেক 

আবদালবি এেং স্ত্রীতশিবি তকন্ত পুরুবর্রা অগ্রণী ভূতমকা তিবয়তিবলি। উতিশ শিবকর থশবর্ এরই ফলশ্রুতিবি 

িারীপ্রতিমার আড়াল থেবক থেতরবয় এবলা িারী সিার অঙু্কর। ধীবর ধীবর িারী অেি ি করল িার উচ্চারণ, 

িার অেস্থাি।”২  এককোয় োঙাতলর িেেন্ম হল। এই উতিশ শিবকর ঠিক তিিীয়াধি িা াদ  মধুসূদবির 

োংলা সাতহিযচচি া শুরু।“ ‘তিবলাত্তমাসম্ভে’ তলখবলি থরামাতিক িাকবদ, ‘থমঘিাদেধ’ তলখবলি তেবদশী 
এতপবকর আদবশি ও মিরু্যেবোবধর থপ্ররণায়, ‘েীরািিা’ তলখবলি তহবরাইক এতপসলবসর ঢবঙ, ‘ব্রোিিা’থক 

ode-এর িাকবচ ঢালবলি, রবদবশর প্রতি nostalgia প্রকাশ থপল তেবদশী চিুদিশপদীর তিবরট কঠিি 

েন্ধ্বি।”৩অেিাৎ তিতি োংলা সাতহিযচচি া করবি েবস তিবেবক, কােযবক ভািা ড়ার পরীিাশালা কবর 

িুবলবিি। আোর  প্রেম থেবক শুরু কবর অতধকাংশ গ্রবে িারী শুধু স্থাি পায়তি, তিবের মবির কো ও 

রাতধকাবরর দােী োতিবয়বি। ‘শতমিষ্ঠা’, ‘পদ্মােিী’, ‘কৃষ্ণকুমারী’, ‘েীরািিা’, ‘ব্রোিিা’ – এসে রচিার 

িামকরি থদবখও পাঠক িারী-ভার্ার আভাস পায়, আোর যতদ এসে রচিার লাইবির থভিবর খুকতে িাহবল 

থিা অবিক কোই মাোয় আবস। থযমি “েীরািিা” কাবেযর িারাবদেী িার রামীর তশবর্যর থপ্রবম পবড়ি, 

িখিই থোঝা যায় থয তিতি প্রচতলি সমােেযেস্থার  তিবি োকবি চাি িা।িাই িার “তক েতলয়া সববাতধবে 

থহ সুধাংশু তিতধ থিামাবর  /অভা ী িারা ?” এই তিধা আসা রাভাতেক। আোর েিার  রামীর তেরুবদ্ধ থসই 

তেবদ্রাহ - প্রশ্নোণ , লক্ষ্মবণর প্রতি সূপিণখার থসই থপ্রমপ্রস্তাে, দশরবের তেরুবদ্ধ তকবকয়ীর থসই কো “ পরম 

অধমিাচারী রঘুকুলপতি!”   আমাবদর মবি করাবি োধয থয মধুসূদবির হাবি েিিারীর তেতিমিাণ ঘটবি। 

িারা খুতন্ত হাবি রান্না ঘবরর থকাবণ মখু গকবে োকবি  ো ‘পতি পরম গরু’- এই তচন্তার শঙৃ্খবল তিবেবক আর 

শঙৃ্খতলি কবর রাখবি চায়িা ।   

তকন্তু  এই আবলাচিায় ‘থমঘিাদেধ’ তিেিাচি করার কারণটি খুে গরুেপূণি। ‘থমঘিাদেধ’ পাঠক মহবল 

এখিও িেো রবির কােয, রামায়বণর তেতিমিাণ, যুতক্তোদী কােয, মধুসূদবির পাশ্চািয সাতহিযপাবঠর ফল 

ো প্রভাে, োিীয়িাোদী থচিিার উবন্মবর্র কােয – মলূি এরকমই ভােিার আবলাবক উদ্ভাতসি হয়। 

েহুচতচি ি থসইসে ভােিাগবলার ভাবর ‘থমঘিাদেধকােয’ এর িারীোদী দতৃষ্টভতিটি প্রায় চাপা পবড়ই োবক। 
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আোর অবিকস্থাবি এই কাবেযর িারীচতরবত্রর আবলাচিা যতদও হবয়বি থসখাবি িাবদরবক তচরকালীি 

েিিারীর মািসী প্রতিমারুবপই থদখা হবয়বি। থমাতহিলাল মেমুদাবরর একটি কো এ প্রসবি উবেখয - “ 

িাকহার চবি, থযি িারীমাবত্রই েিিারী – তশশুর চবি থযমি সকল িারীই িাহার মা, থিমতি ‘থমঘিাদেধ 

কাবেয’ থযখাবি িারীর সািাৎ পাই, থসইখাবিই থদতখ, কতের কল্পিা, চতরত্র -তচত্রবণ , ো রূপ -েণিবি িাহার 

তিবের ঘবরর প্রতিমাগতলবক িাতড়য়া এক পাও োতহবর অগ্রসর হইবে িা... ... এ কাবেযর থয কয়টি প্রধাি 

িারী চতরত্র-– এমি তক, এ কাবেযর িাতয়কা েীরািিা প্রমীলাও, চতরবত্রর মাধুবযি ও মতহমায় খাকটি 

েিিারী।”৪অেচ এই কাবেয আ াব াড়া িারীর উপতস্থতি , িবে িারা এরকমভাবেই উপতস্থি হবয়বিি 

এমিটা িয় । এই কাবেয মধুসূদবির হাবি সমাবের অেবহতলি িারীরা থপবয়বিি থেব ওঠার মি। কাবেযর 

আখযাি আবলাচিার তভতত্তবি এই কোটি তিবে আবলাতচি হল।   

‘থমঘিাদে কােয’ এর আখযাি রামায়ণ থেবক িুবল আিা, তেবশর্ি লঙ্কাকাি থেবক। িয়টি সব ি রতচি এই 

কাবেযর প্রায় প্রবিযকটি সব ি িারীর প্রাধািয, রাতধকাবরর লড়াই, আতধপবিযর ভাে থদখার মবিা।  প্রেম 

সব ি (অতভবর্ক )শুরুবিই কতে েীরোহুর মিুৃযর কো েবল থদেীর কাবি োিবি থচবয়বিি কাবক থসিাপতি 

পবদ েরণ কবর যুবদ্ধ পাঠাবিা যায় , আোর  কাবেযর রচিার েিয যার েদিা কবরবিি তিতি থদেী সররিী, 
কতের ভার্ায়-“  াইে, মা, েীররবস ভাতস,/ মহা ীি; ঊতর দাবস থদহ পদিায়া।” রােণ েীরোহুর মিুৃযর 

েিয আবিপ কবর যাবক এক মহূুবিি র েিয দায়ী করবি চাি থস িারই থোি শপূিণখা - িাবক েবলি তক কুিবণ 

িুই থদবখতিতল পবেপ েবি রাম-লিণবক। যাবক হরণ করার  েিয আে এই দশা েবল রােণ ভাবেি তিতিও 

একেি িারী- সীিা। িারপর সভাস্থবল প্ রবেশ কবরি মতহর্ী তচত্রািদা। েীরোহুর মিুৃযবি তচত্রািদার কান্না 
থদবখ রােণ িাবক েবলি থিামার কান্না থশাভা পায় িা। উত্তবর তচত্রািদা েবলবিি- 

“...থভবে থদখ িাে থকাো লঙ্কা িে; 

থকাো থস অবযাধযাপুরী? তকবসর কারবণ, 

...এবদবশ এবসবি রাঘে ?” 

থয রােবণর ভবয় সোই িটস্থ থসই রােণবক মবদাদরী েবলবিি- 

“ হায় িাে তিে কমি -ফবল , 

মোবল এ রািসু্কবল,মতেলা আপতি!” 

ভুবল থ বল চলবে িা এই িারীর তকন্তু পুত্র মারা থ বি। যার সবি তিতি কো েলবিি তিতি থক? িা লঙ্কার 

রাো রােণ। িার স্ত্রী হবয় রামীর তেরুবদ্ধ এইসে অতভবযাব র কো, যুতক্তবোধ, শুধু িাই িয় েলা থযবি পাবর 

এর েিয তিতি সভার মাবঝ রােণবকই দায়ী কবরি। ‘পতি থদেিা’র ধারিা লাতলি তচরকালীি েিিারীর 

মবুখ এই  এই অতভবযাব র উতদ্দষ্ট তক শুধু রােণ ? এই তক থসই মবদাদরী থয রামায়বণ পুত্রবশাবক থকাণঠাসা হবয় 

তিল? থস থকাোয় থপল সমস্ত তপিৃিাতিক সমাবের তেরুবদ্ধ প্রতিোবদর সাহস? এরপর হল তক? িা রােণ যুবদ্ধ 
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যাওয়ার প্রস্তুতি তিবি শুরু কবরি, কাকপবি োবক েল -স্থল , পািাবল পযিন্ত এর কম্পি থপৌকিায়। কারা 
শুিবলি? িা োরুণী থদেী। শুবি তেবেস করবলি যাবক এই শব্দ তকবসর থস িার সখী মরুলা। মরুলা 
োরুণীর আবদবশ থ ল যুবদ্ধর োিি া তিবি যার কাবি তিতি হবেি লক্ষ্মী। তকন্তু থযা য েীরপুত্র োকবি তপিা 
যাবেি যুবদ্ধ, িা থিা মািায় িা, িাই লক্ষ্মী প্রভার্ার রূপ ধবর যাি থমঘিাবদর কাবি। িাবক সে েলার পর 

থস েযস্তসমস্ত হবয় আবস লঙ্কায়। তিখুকি ভাবে থদখবল থোঝা যায় থয, এই সব ির থ াটা আখযািমালাবক থয যারা 
সূত্র তদবয় েবুড়বিি িাবদর মবধয িারীর প্রাধািযই থেতশ।  

তিিীয় সব ি (অস্ত্রলাভ )থদতখ ইবন্দ্রর কাবি খের থপৌকবি যায় থমঘিাবদর যবের। খের তদল থক ? িা আোর থসই 

লক্ষ্মী। শুধু িাই িয় এই তেপদ থেবক রাম -লক্ষ্মণবক োকচাবিার েিয থদেীর কোমবিা ইন্দ্র যাি তশবের কা । 
তকন্ত তিতি ধযাবি মত্ত, িাহবল সহায় হবে থক? ঘবর আবি মা দ ুিা। িার সবি যুতক্ত কবর তশবের ধযাি 

ভাঙাবিা হল। থশর্ পযিন্ত ইন্দ্রবক আরস্ত করবলি থদেী থয রােি - থমঘিাবদর পিি খুে শীী। তকন্তু যুবদ্ধর 

েিয অস্ত্র থকাোয় পাওয়া যাবে ?  উপায় আবি মায়া থদেীর কাবি। তিতি তদবলি অস্ত্র, েলবলি - “থপ্রর িুতম 

অস্ত্র রামািবুে,/আপতি যাইে আতম কাতল লঙ্কাপুবর,/ রতিে লক্ষ্মবণ, থদে, রািস -সংগ্রাবম। ” 

িৃিীয়স ি (সমা ম )িারীোদী ভােিার চূড়ান্ত প্রকাশ।এখাবি পরবি পরবি িারীর রাতধকার প্রতিষ্ঠার 

আণবঘার্ণা, আতধপিয তেস্তাবরর তচত্র। েহুচতচি ি এই সব ির তের্য় প্রমীলার িার সখীবদর তিবয় লঙ্কায় 

প্রবেশ। প্রমীলা চতরত্র এখাবি  াবির লবয়র মবিা ওঠা -িামা কবর। শুরুবিই থদতখ –“ প্রমদ -উদযাবি কাকবদ 

দািে িতদিী /প্রমীলা , পতি -তেরবহ কািরা যুেিী ”। আপাি ভাবে মবি হবে এবি আোর প্রমীলার থপৌরুর্ 

আবি িাতক? তকন্তু একটু পরই লঙ্কায় প্রবেবশর োধার কো শুবি সখী োসন্তীবক প্রমীলার থসই শাশ্বি উতক্ত- 

 

“ দািেিতদিী আতম; রিঃকুল -েধূ  

রােণ শ্বশুর মম,থমঘিাদ রামী,- 
আতম তক িরাই,সখী তভখাতর রাঘবে?” 

এই িারী প্রমীলাই একটু আব  কাকদতিবলি পতি তেরবহ।“ হৃদবয়র তেপুল আবে , োসিার তিঃশঙ্ক  তি থকাবিা 
তেবরাধী শতক্তর কাবিই মাো িি করবে িা, িা থস োধা মািতেক থহাক ো রয়ং মিুৃযর হাি থেবকই থিবম 

আসুক।”৫  এই সব িই হিমুাবির সবি আসা দিূী িমৃিুমাতলিী রামবক যুবদ্ধর েিয আহ্বাি োতিবয়বিি এভাবে- 

“ রমণী শি থমারা; যাবহ চাহ, 

যুতঝবে থস একাতকতি।ধিেুিাণ ধর, 

ির ের; িবহ চম্মি  অতস 

তকবা  দা,মে যুবদ্ধ সদা থমারা রি!” 
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িারী কবের এই েতলষ্ঠ উচ্চারণ আধুতিক কাবলও তেরল। থযখাবি একেি মতহলা রাবমর মবিা পুরুর্বক 

যুবদ্ধর েিয চযাবলঞ্জ োিাবেি। আমাবদর একবশা েবির থযবকাবিা একেিবক তিেিাচি করুি থসই আপিার 

সবি যুদ্ধ করবে , এই তেকল্প চয়ি েীরবের উদাহরণ থদওয়া থকাবিা রাোরও শত্রুপিবক থদওয়ার সাহস 

হয়তি ।  মোর কো তযতি তদবলি থসই মতহলা তকন্তু িাতয়কা স্থািীয়া িি, িাতয়কার সতখমাত্র। এই 

িমৃিুমাতলিীবক থদবখ রয়ং রামচন্দ্র পযিন্ত ভয় থপবয়বিি। রাবমর কোয় -  

“ কতহলা রাঘে;/দিূীর আকৃতি থদতখ িতরি ুহৃদবয়,/ রবিাের  !যুদ্ধ-সাধ িযাতেিু িখতি। ” 

ভুবল থ বল চলবেিা সময়টা তকন্ত উতিশ শিক। এই কাবেযর অবিক পবরও থকাবিা িারী িার রামীবক 

প্রতিোদ োিাবিার উবদ্দবশয শুধু পত্র তলবখ থকাবিা এক থমবয়র েিয মাখি েড়াবলর  তল থিবড় থদি মাত্র (স্ত্রীর 

পত্র) ,  থকউো পরকীয়াবি মত্ত হওয়ার ফল তহবসবে থপবয়বি কাশীোস (থচাবখর োতল) , আোর কাউবক তিবের 

েবুক সাদবর আমিি করবি হবয়বি েদবুকর গতলবক  (কৃষ্ণকাবন্তর উইল)। িাহবল মধুসূদি তক িারীোবদর 

আধুতিক েীেটি েপি করবলি ? িা থভবে থদখার আবেদি রাবখ।  

চিুেি সব ি (অবশাকেি )রবয়বি দেুবির কবোপকেি।  থসই দেুি কারা? িা একেি রাবমর স্ত্রী সীিা আর 

অপরেি তেভীর্বণর স্ত্রী সরমা। সীিা থসখাবি েতদিী আর িাবক রিণাবেিবণর দাতয়বে আবি সরমা। 

অেিাৎ মতহলারা থয এরকম কাবেও তিযুক্ত োকবি পাবরি িা থযি প্রকারন্তবর আমরা খুকবে পাই এখাি থেবক। 

থ াটা স ি েবুড় সীিা সরমাবক িাবদর পূেি কাতহতি শুতিবয়বিি।সরমা থয শুধু শুবিইবিি এমি িয়, সীিার 

দঃুবখ দঃুখী হবয় তিবের অশ্রুোতর তদবয় হৃদয়ািলবক শান্ত কবরবিি। সীিা যখি েবলবিি পূবেির কো স্মরণ 

করবল আমার কষ্ট হয়, িখি সরমার উতক্ত -  

“স্মতরবল পূবেির কো েযাো মবি যতদ, 

পাও, থদেী, োক িবে; তক কাে স্মতরয়া? 

থহতর িে অশ্রুোতর ইতে মতরোবর।” 

এখাবি মধুসূদি খুে থকৌশবল আযি- অিাবযির থমলেন্ধ্িটিও থদতখবয়বিি সীিা ও সরমার মধয তদবয়। দটুি 

িারী দটুি তেপরীি থ াষ্ঠীর থমলেন্ধ্বি এত বয় এবসবিি, ঠিক থযি িাও িয়, িারা থযি কাতেযক পতরসু্ফটবির 

তেিযাবস আযি- অিাবযির থ াষ্ঠীপুবের ‘তেতি সুতি মালা’ থ কবেবিি। 
পবম সব ি  (উবদযা  )আমরা থদতখ তক ? িা উবদযা  থিওয়া হবে থমঘিাদবক মারার। তকন্তু িাবক মারা থিা 
আর িি থসাো িয়।িাহবল তক হবে? তচন্তা থিই লক্ষ্মণবক মায়াবদেী সাহাযয করবেি। তিবে লঙ্কায় ত বয় 

লক্ষ্মণবক েলবেি, রিা করবেি। লক্ষ্মণ থ বলি চিীর থদউবল, িাকর পুবো কবরি, থসখাবি িাবক রপ্ন থদেী 
িলিা কবরি। মায়া থদেী িাবক েবলি-“ আপতি আতম আতসয়াতি থহো  /সাতধবি এ  কাযি থিার তশবের 

আবদবশ।” এতদবক লঙ্কায় থমঘিাদও চুপ কবর েবস থিই, তিতি মবদাদরীর ঘবর আবসি আশীেিাদ তিবি। 

মবদাদরী পুবো থসবর থেতরবয় আবিপ কবর তেভীর্বণর উবদ্দবশয েবলি- 
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“ িুধায় কাির েযাী গ্রাসবয় থেমতি /রতশশু !কুিবণ , োিা, তিকর্া শাশুড়ী /ধবরতিলা  বভি দবুষ্ট , কতহি ুথর 

থিাবর / !এ কিক-লঙ্কা থমার মোবলা দমুিতি। ” 

ভাোর তের্য় থয মবদাদরীর মবুখও এভাবে রবদশবপ্রম ধ্বতিি হবয়বি।এই মবদাদরী এখাবি শুধু রােবণর স্ত্রী 
হবয়ই োবকি তি, আর এই কো শুধু তেভীর্ণবকই েলা হয়তি, এই কো থযি পরাধীি ভারবির সে রবদশ 

তেবরাধী শত্রুবদর েিয। িাহবল মধুসূদি েবুঝতিবলি িারীর হাবি এই গরু দাতয়ে আসা েরুরী, িাবদরও এই 

মহাযবে শাতমল হবি হবে  !আোর এখাবি মবদাদরীর মবুখ উচ্চাতরি হবয়বি- “হায়, তেতধ, থকিিা মতরল 

কুলিণা সূপিণখা মাবয়র উদবর।” তিবের কিযারও মিুৃযকামিা কবরবিি একেি মা, কারণ িাকর কাবি িাকর 

েংশ ও েংশমযিাদা অবিক ওপবর। মবি পবড় যায় ‘অন্নদামিল’ কাবেযর থসই কো থযখাবি অন্নদা পাটুিীবক 

েলতিবলি-“ িা মবর পার্াণ োপ তদল থহি েবর।”অেিাৎ একেি কিযা িাকর তপিার মিুৃযকামিা কবরি 

আবিবপ। এই সব ির থশবর্ ইন্দ্রতেৎ প্রমীলার কাবি অিমুতি তিবয় প্রবেশ কবরবিি যুবদ্ধ।  

র্ষ্ঠ সব ি (েধ )থমঘিাদবক েধ কবরি লক্ষ্মণ থদেীর কৃপায় , িার পর সপ্তম সব ি (শতক্ত তিবভি দ )থদতখ একেি 

িারী খুে কাকদবিি , তিতি আর থকউ িি, তিতি থমঘিাবদর স্ত্রী প্রমীলা।িাকর সখী োসন্তীবক তিতি েবলি থলাক 

থকি কাকদবিি চবলা সখী ত বয় থদতখ । িাকর পর তশে তকলাবস পােিিীবক েবলি -“িাতশল থসৌতমতত্র িাবর উমার 

প্রসাবদ।” অেিাৎ উমার প্রসাদ িাড়া, একেি থদেীর কৃপা িাড়া লক্ষ্মবণর পবি থমঘিাদবক েধ করা সম্ভে 

তিল িা।এরপর ঘটবলা তক? িা পুত্রবশাবক উন্মাদপ্রায় রােণ যুবদ্ধর েিয প্রস্তুি হবলি। একতদবক সুগ্রীবেরা 
েবলি ‘মতরে িয় মাতরে রােবণ’ , অিযতদবক রােণ প্রতিো কবরি থয লক্ষ্মণবক িা মারবি পারবল আতম আর 

লঙ্কায় প্রবেশ করবো িা। তকন্তু রাম -লিবির তশতেবর থিা এখি আিদ উৎসে , িারা তক একো োবি? 

িাবদর োিাবিার েিয লঙ্কা থেবক থদেী ে দবা চবল যাি ইবন্দ্রর কাবি। ইবন্দ্রর সবি প্রেল যুতক্ত -পরামশি 

চলল। লক্ষ্মণবক রিা করার েিয পােিিীপুত্রবক পাঠাবিা হয় , তকন্তু তশে ভক্ত রােণ আে অবেয় থেবি “ 

তেেয়াবর সম্ভাতর্ অভয়া  /কতহলা , থদখ থলা সতখ, চাতহ লঙ্কা পাবি, িীক্ষ্ণ শবর  রবিরর তেকতধবি কুমাবর 

তিরদয়!” িাই তিতি সতখবক েবলি যাও ‘তিোর কুমাবর, সই’ । থশবর্ যখি লক্ষ্মণ রােবির োবি েেি র, 

িখি যার তচন্তা হল তিতি পােিিী, তিতি তশেবক েবলি, থয  থিামার ভক্ত রােবির  েয় থিা হল, এোর 

লিবণর থদহটা অন্তি রিা কবরা। িখি িাকর অিবুরাধ মবিা তশে েীরভদ্রবক পাঠাি যুদ্ধবিবত্র, থস ত বয় েবল 

আপতি েয়ী হবয়বিি, লঙ্কায় ত বয় আিদ করুি। িাই লক্ষ্মণ থেকবচ যায়।অেিাৎ এই সব ি রােি-লিবির 

যুবদ্ধর কো োকবলও িাবদর মাঝখাবি থযা সূত্র রিা কবরবি লিবণর িারীকুল। 

অষ্টম সব ি (থপ্রিপুরী) আমরা থদতখ রাম যাবেি থপ্রিপুরীবি, তকন্ত িাবক পে থদখাবেি থক? িা মায়াবদেী। 

“আব  আব  মায়াবদেী চতললা িীরবে।” অেিাৎ রাবমর মবিা েীবররও িমিা তিল িা থসখাবি একা যাওয়ার, 

িাবক আশ্রয় তিবি হয় একেি িারীর। মায়াবদেী িাবক থদতখবয় তিবয় যাবেি সেতকিু, রাম থকৌিুবকর সবি 

থদখবিি সে। মায়াবদেী সে অতল- তল থচবিি থপ্রিপুরীর। িাই রামবক সহবেই েযাখযা কবর থোঝাবি 
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পাবরি। থযমি থযসে মতহলারা িাবদর স্তিযু বল িখাঘাি করবি করবি, সূক্ষ্ম েস্ত্র পবর থহক বট থপতরবয় থ ল 

িাবদর থদতখবয় মায়াবদেী রামবক েবলি- “এইবয িারীকুল রঘুমতি,থদতখি সম্মুবখ,/থেশভূর্াসক্তা সে তিল 

মতহিবল।/সাতেি সিি দসু্তা,েসবন্ত থযমতি মিস্থলী, কাতম -মিঃ মোবি /কামািুরা !এবে থকাো থস রূপ 

মাধুতর, থস থযৌেি হায়? ” এরকম অেস্র তের্বয়র েণিিা থদি মায়াবদেী রামবক, িাবক েবলি ১২ তদি 

একইরকম ঘুরবলও আমরা এই পুরীর সেটা থদখবি পারে িা। অেিাৎ এই সব ি মায়া থদেী শুধু রাবমর চাতলকা 
শতক্ত িি, কাবেযরও চাতলকা শতক্ত। আোর সমকালীি সমবয় সমাবেরও থযি কািাতর।  

িেম সব ির  (সংতস্ক্রয়া )মলূ তের্য় থমঘিাবদর অতন্তম তক্রয়াকমি , িাই রােণ সারণবক পাঠাি রাবমর কাবি 

সািতদি যুদ্ধ েন্ধ্ রাখার অিবুরাধ োিবি। এতদবক সীিা খুে কান্না শুবি সরমাবক আোর কারণ তেোসা 
কবরি। সরমা েবলি “িে ভাব য,ভা যেতি, হিেীে রবি  /ইন্দ্রতেৎ !থিক ই লঙ্কা তেলাবপ এরুবপ তদোতিতশ। ” 

এই কো থশািার পর সীিা তিবেবক অমিবলর কারণ েবলবিি। তিতি সরমাবক েবলি আতম শ্বশুরোতড় 

থযবিই রামীর েিোস, শ্বশুবরর মিুৃয, আর থদবখা এখাবি আসার পর আে ইন্দ্রতেৎ সহ অ তিি েীর মারা 
থ বি - সেই আমার কারবণ। এখাবি সীিা তিবের রামীর শত্রুপবির েবিযও এভাবে থশাকপ্রকাশ কবর তিবের 

চতরত্রবক আরও ঊধ্বিবদবশ উন্নীি কবরবিি।শুধু সীিাই িি , অপরতদবক প্রমীলাও। তিতি তসদ্ধান্ত থিি, রামীর 

তচিায় আণাহুতি থদবেি। কারণ িাকর মবণ হয় “পতি তেিা অেলার তক  তি ে বি?” এভাবে থস তিবের 

থপ্রবমর মযিাদাবক আরও োতড়বয় তেদায় তিবয় প্রবেশ করবলি পােক ৃবহ। কাবেযর এবকোবর থশর্ লাইবিও 

েলা হবয়বি -  

“ তেসতেি  প্রতিমা থযি দশমী তদেবস! 

সপ্ত তদোতিতশ লঙ্কা কাকতদলা তের্াবদ।” 

এই তচত্রকবল্পও প্রতিমার কো েলা হবয়বি। অেিাৎ কাবেযর একদম থশর্ পযিন্ত িারীর অেস্থাি, িারীর 

প্রাধািয। িারীবদর সংলাপ িুবল তিবল ‘থমঘিাদেধ’ কােয কল্পিায় করা যায় িা। আোর থ াটা কাবেয 
পুরুর্বদর পতরচয় থদওয়া হবয়বি িারীর পতরচয়বক সামবি থরবখ। থযমি - শচীকান্ত , উমাপতি, থসৌতমতত্র, 

তিকবর্য়, তেবদহীিাে ইিযাতদ।  

উতিশ শিবকর মধযেিী সমবয় দাকতড়বয় এরকভাবে কাবেযর মবধয িারীবক প্রাধািয থদওয়া থোধহয় তেরল 

েযাপার। শুধু িাই িয়, থেশ চচি ারও দােী রাবখ এই দতৃষ্টভতি। তকন্তু আবিপ োঙাতল পাঠক কাবেযর 

িেো রবি িাতক থদশবপ্রবম, িাতক রামায়বণর তেতিমিাবণই হাতরবয় যাি থক োবি  !আমাবদর মবি হয় এসবের 

পাশাপাতশ  িারীোদী ভােিার আবলাবকও ‘থমঘিাদেধ কােয’ থক থদখা উতচি।  
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