
Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-15 
Website: www.tirj.org.in, Page No.124-130 

___________________________________________________________________________ 

Page 124 of 130 

                                      Trisangam International Refereed Journal (TIRJ) 
                                      A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s                                
                                     Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 124–130 
                                     Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com 
                                     e ISSN : 2583 – 0848 (Online)  

                                  ____________________________________________________________ 

 

সীতা ও দ্রৌপদী : মল্লিকা দ্সনগুপ্তের সাল্লিপ্ততে প্রাচীন মিাকাপ্তযের 
দুই নারী 
 
শমমী যপ্ত্োপাধ্োয় 
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Abstract  
উল্লনশ শতক দ্েপ্তক যপ্তে নারী জাগরপ্তণর সূচনা িয়। এই শতপ্তকর প্রেমাধ্ম দ্েপ্তক নারী ল্লযষয়ক নানান আপ্ত্ালন দানা 
যাাঁধ্প্তত োপ্তক। এই আপ্ত্ালপ্তনর প্রভাপ্তয নারী তাাঁর আত্মশল্লি খুাঁপ্তজ দ্পপ্তত োপ্তক। যাাংলা সাল্লিতে জগপ্ততও নারী প্রপ্তযশাল্লধ্কার 
পায়। দ্স ল্লনপ্তজর কলপ্তম ল্লনপ্তজর কাল্লিল্লন ল্ললখপ্তত শুরু কপ্তর। ল্লযশ শতপ্তক এপ্তস নারীর এই দ্লখনী িপ্তয় ওপ্তে আরও তীক্ষ্ণ 
ও পল্লরণত। এই ল্লযশ শতপ্তকর আপ্তের দশপ্তকর একজন ল্লযল্লশষ্ট সাল্লিল্লতেক মল্লিকা দ্সনগুে।মানযী দ্চতনায় ঋদ্ধ এই 
সাল্লিল্লতেপ্তকর কলপ্তম প্রাচীনকাল দ্েপ্তক আধু্ল্লনক কাপ্তলর যল্লিত অতোচাল্লরত নারীর জীযন র্ন্ত্রণার ল্লচত্র ফুপ্তে উপ্তেপ্তে। 
মল্লিকার মপ্তত ভারপ্ততর প্রাচীন দুই মিাকাপ্তযের দুই নারী সীতা ও দ্রৌপদী দ্সই রু্প্তগ সযপ্তচপ্তয় দ্যল্লশ অযপ্তিল্ললতা। তাই তাাঁর 
রচনায় এই দুই নারীর কো এপ্তসপ্তে যারযার। রামায়প্তণর প্রধ্ান নারী চল্লরত্র, রাপ্তমর মল্লিষী সীতাপ্তক ল্লনপ্তয় ল্লতল্লন দ্লপ্তখন 
তাাঁর ল্লযখোত উপনোস ‘সীতায়ন’। এই উপনোস জনকনল্ল্নী সীতার জীযন পল্লরক্রমার এক আধু্ল্লনক গদেগাো।যাল্মীল্লক 
ল্লযরল্লচত রামায়প্তণর উত্তরকাণ্ড একল্লে ল্লযপ্তশষ অাংশ অযলম্বপ্তন এই উপনোস দ্লখা িপ্তয়প্তে। প্রজানুরঞ্জন করপ্তত ল্লগপ্তয় ল্লনপ্তজর 
স্ত্রীর প্রল্লত রাজা রাম দ্র্ অনোয় কপ্তরল্লেপ্তলন মাল্লজমত ভাষায় মল্লিকার সীতা তার প্রল্লতযাদ কপ্তরপ্তেন এই রচনার মাধ্েপ্তম। 
সীতাপ্তক ল্লনপ্তয় মল্লিকা রচনা কপ্তরপ্তেন দ্যশ কপ্তয়কল্লে কল্লযতা। ‘ধ্নপ্ততরস’, ‘রাষ্ট্রপল্লতপ্তক দ্লখা এক দ্মপ্তয়র  ল্লচল্লে’ ‘রামরাজে’ 
কল্লযতায় সীতার দ্র্ পল্লরচয় পাওয়া র্ায় তা অপ্তর্াধ্োর রাজযধূ্ দ্কামলস্বভাা্যা সীতা নয় দ্তপ্তজাদীে এক নারী দ্র্ স্বামীর 
অনোপ্তয়র প্রল্লতযাদ কপ্তরপ্তেন সিজভাপ্তয। সীতার মত মিাভারপ্ততর অনেতম নারী দ্রৌপদীর র্ন্ত্রণা মল্লিকাপ্তক নাড়া দ্দয় 
ভীষণভাপ্তয। ‘কোমানযী’ কাপ্তযের ‘দ্রৌপদীজন্ম’ কল্লযতাল্লে দ্রৌপদীপ্তক ল্লনপ্তয় দ্লখা তাাঁর অসাধ্ারন একল্লে কল্লযতা। পি স্বামীর 
পত্নী িপ্তয়ও দ্রৌপদীর জীযপ্তন দ্জাপ্তে অপ্তশষ দুুঃখ। সভায় গুরুজনপ্তদর সামপ্তন ল্লনগৃিীতা দ্রৌপদী স্বামীপ্তদর ল্লদপ্তক প্রশ্নযাণ 
েুাঁপ্তড় প্রল্লতযাদ কপ্তরন নারী ল্লনর্মাতপ্তনর। ‘দ্রৌপদীর গান’, ‘দ্রৌপদী’ কল্লযতাগুল্ললপ্ততও দ্রৌপদীর প্রল্লতযাদী রূপল্লের সপ্তে 
পল্লরল্লচত িওয়া র্ায়। এইভাপ্তয তাাঁর রচনার মাধ্েপ্তম সীতা ও দ্রৌপদীর জীযপ্তনর করুন কাল্লিল্লনপ্তক পােপ্তকর সামপ্তন তুপ্তল 
ধ্প্তর আধু্ল্লনক সমপ্তয়র দ্প্রল্লিপ্তত  আধু্ল্লনক নারীর প্রল্লতল্লনল্লধ্ কপ্তর তাপ্তদরপ্তক গপ্তড় তুপ্তলপ্তেন, র্া যাাংলার নারী ল্লযষয়ক 
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সাল্লিতেপ্তক সমৃদ্ধ কপ্তরপ্তে।  

______________________________________________________ 

Discussion   
আধু্ল্লনক যাাংলা সাল্লিপ্ততের অনেতম একজন ল্লযখোত কল্লয িপ্তলন মল্লিকা দ্সনগুে। ল্লযাংশ শতাব্দীপ্তত সাল্লিতেরচনা শুরু কপ্তর 
যাাংলা সাল্লিতেপ্তক ল্লতল্লন ল্লদপ্তয়প্তেন দ্চাদ্দল্লে কাযেগ্রন্থ, ল্লতনল্লে উপনোস ও ল্লতনল্লে প্রযন্ধগ্রন্থ।তাাঁর সাল্লিপ্ততের মূল সুর ল্লেল 
নারীভাযনা। সমাপ্তজ নারীর অযস্থান ল্লনণময় করপ্তত ল্লগপ্তয় ল্লতল্লন লিে কপ্তরপ্তেন প্রাচীনকাল দ্েপ্তকই সমাপ্তজ নারী পুরুপ্তষর 
িাপ্তত অতোচাল্লরতা, অযপ্তিল্ললতা। নারী ল্লনগ্রি শুধু্মাত্র যতমমান সমাপ্তজর ঘেনা নয়। প্রাচীন সমাজও এইসয ঘেনার সািে 
যিন করপ্তে তা ল্লতল্লন তাাঁর রচনায় তুপ্তল ধ্প্তরপ্তেন। প্রাচীন মিাকাযে ‘রামায়ণ’ ও ‘মিাভারপ্তত’ও এর র্প্তেষ্ট প্রমাণ রপ্তয়প্তে। 
‘রামায়ণ’ ও ‘মিাভারত’ সযমজন সমাদৃত। ল্লকন্তু এই দুল্লে মিাকাপ্তযে নারীর প্রল্লত সুল্লযচার করা িয়ল্লন। এই দুই মিাকাপ্তযের 
নাল্লয়কারা রাজরানী িপ্তয়ও সিে কপ্তরপ্তেন চরম দুপ্তভমাগ। তাই এই দুই নারী সীতা ও দ্রৌপদীর িপ্তয় িপ্তয় কলম ধ্প্তরপ্তেন 
দ্লল্লখকা। মল্লিকা তাাঁর ‘কোমানযী’ কাপ্তযের একল্লে অাংপ্তশ ল্ললপ্তখপ্তেন –  

‘‘ইল্লতিাপ্তসর োই এযাং ভপ্তের মপ্তধ্ে নারী নামক দ্র্ আগুন চাপা পপ্তড় আপ্তে আল্লম তারই ভাষেকার।’’১  
তাই তাাঁর রচনায় যারযার উপ্তে এপ্তসপ্তে দ্পৌরাল্লণক ও ঐল্লতিাল্লসক নারীর কো। প্রাচীন রু্প্তগ রল্লচত মিাকাযে রামায়প্তণর 
অনেতম চল্লরত্র সীতা ও দ্রৌপদী সেই নারীদেরই প্রল্লতল্লনল্লধ্। সীতাপ্তক ল্লনপ্তয় ল্লতল্লন রচনা কপ্তরপ্তেন তাাঁর অনেতম ল্লযখোত 
উপনোস ‘সীতায়ন’ এযাং তাাঁর কাযেগ্রপ্তন্থর দ্যশ ল্লকেু কল্লযতা। এই কল্লযতাগুল্লল িল ধ্নপ্ততরস, রাষ্ট্রপল্লতপ্তক দ্লখা একল্লে 
দ্মপ্তয়র ল্লচল্লে, রামরাজে, অস্ত্রপুরুষ, অপ্তশাকযপ্তনর সীতা সরপ্তখল প্রভৃল্লত। আযার মিাভারপ্ততর অনেতম দ্তপ্তজাদৃে নারী 
দ্রৌপদী তাাঁর যহু কল্লযতার মুখে চল্লরত্র িপ্তয় উপ্তেপ্তে। দ্রৌপদীপ্তক ল্লনপ্তয় ল্লতল্লন রচনা কপ্তরপ্তেন তাাঁর কোমানযী কাপ্তযের ল্লযখোত 
কল্লযতা দ্রৌপদীজন্ম। এোড়া ‘প্তরৌপদীর স্বামীরা’, ‘প্তরৌপদীর গান’, ‘প্তরৌপদী’, ‘প্তরৌপদীজন্ম’ প্রভৃল্লত কল্লযতার মাধ্েপ্তম দ্রৌপদীর 
জীযপ্তনর নানান ঘেনা তুপ্তল ধ্প্তরপ্তেন দ্লল্লখকা।    
          প্রথদেই েীতায়ন উপনযােটির কথা আদ াচনা করা সেদত পাদর। জনক নটিনী েীতার টিিাহ হদয়টি  
রঘুকু পটত শ্রীরােচদের েদে। টকন্তু রাজেটহষী হদয়ও তাাঁর বযযাল্লিক জীযপ্তনর শুরু দ্েপ্তক অল্লিম লগ্ন পর্মি অভাল্লযত 
দুভমাপ্তগের রাল্লত্র তার োয়াসল্লেনী িপ্তয় ল্লেল। সে রােরাজয প্রদতযক োনুদষর আকাটিত িস্তু সেই রাদজযর রানীরই সেখাদন 
স্থান হ  না। সীতার জীযপ্তনর এই দুুঃখ র্ন্ত্রণার কাল্লিল্লন ল্লনপ্তয় ল্লনপ্তয় মানযতাযাদী দ্লল্লখকা মল্লিকার দ্সনগুে তাাঁর ল্লযখোত 
উপনোস ‘সীতায়ন’ রচনা করপ্তলন। এই নামক উপনোসল্লে জনক দুল্লিতা সীতার জীযন পল্লরক্রমার এক আধু্ল্লনক গদেগাো। 
সীতায়প্তনর উৎসগম পপ্তত্র দ্লখা আপ্তে– এই সমপ্তয়র সীতাপ্তদর অেমাৎ মল্লিকা এই রু্প্তগর অযপ্তিল্ললতা অতোচাল্লরতা নারীপ্তদর 
এযাং সীতাপ্তক সমপ্তগাত্রীয় কপ্তর দ্দপ্তখপ্তেন। 
          মল্লিকা যাল্মীল্লক রল্লচত রামায়প্তণর একল্লে ল্লযপ্তশষ অাংশ দ্যপ্তে ল্লনপ্তয় উপনোসল্লে শুরু কপ্তরপ্তেন দ্লল্লখকা। রামায়প্তণর 
উত্তরকাণ্ড অযলম্বপ্তন এই উপনোস রল্লচত িপ্তয়প্তে। যনযাস দ্েপ্তক দ্েপ্তক ল্লফপ্তর আসা সীতা র্খন সিানসম্ভযা, পল্লযত্র মাতৃপ্তের 
ল্লযভায় আপ্তলাল্লকত ল্লেক এইরকম এক সু্র মুিূপ্ততম দ্লাকপযাপ্তদর ভপ্তয় প্রজানুরঞ্জপ্তনর কো দ্ভপ্তয রাম সীতাপ্তক বনল্লমষারপ্তনে 
যাল্মীল্লকর আশ্রপ্তমর কাপ্তে একল্লে স্থাপ্তন ল্লনযমাসপ্তন পাোপ্তলন। গল্লভমণী স্ত্রী ও গভমস্থ সিানপ্তক উপ্তপিা কপ্তর রাম রাষ্ট্রতত্ত্বপ্তক 
উপ্তে স্থান ল্লদপ্তয় স্ত্রীর প্রল্লত দ্র্ অমানল্লযক আচরণ করপ্তলন তার ল্লযরুপ্তদ্ধ দ্লল্লখকা এই উপনোস রচনা কপ্তরপ্তেন। মল্লিকা 
দ্সনগুে তাাঁর উপনযােটিদক দ্মাে দ্তপ্তরাল্লে পল্লরপ্তেপ্তদ ভাগ কপ্তরপ্তেন। এই দ্তপ্তরাল্লে পল্লরপ্তেপ্তদর নামকরপ্তণর মাধ্প্তমে দ্যাঝা 
র্ায় পরযতমী পপ্তযম কী ঘেপ্তত চপ্তলপ্তে। উপনযাদের শুরু হদয়দি রাদের আদেদে  ক্ষ্মণ কতত ৃক েীতা টিেজৃদনর েধ্য টেদয় 
এিং েীতার পাতা  প্রদিে টেদয় উপনযােটির পটরেোটি ঘদিদি।  
          এই উপনোপ্তসর সীতা স্বামীর প্রল্লত ভালযাসা োকপ্তলও পল্লতভল্লির আদপ্তশম অল্লযচল নন। সীতা এখাপ্তন অযলা 
নন ,সতে প্রতেপ্তয় দীে এক নারী। তাই লিপ্তণর কাে দ্েপ্তক ল্লনযমাসনদপ্তণ্ডর সাংযাপ্তদ কু্ররতম ল্লযযাি ল্লযপ্তেপ্তদর অনোয় ও 
অপ্তর্ৌল্লিক ল্লসদ্ধাপ্তির সমু্মখীন িপ্তয় ল্লতল্লন ল্লনপ্তজর অল্লিপ্তের সঙ্কপ্তের জায়গা দ্েপ্তক টপ্রয় সেির লক্ষ্মণপ্তক প্রশ্ন কপ্তর– 
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‘‘দ্তামাপ্তদর ল্লপ্রয় প্রজাগণ দ্তা একল্লদন একোও যলপ্তত পাপ্তর দ্র্ অরপ্তণে দ্র্ সিান সীতা প্রসয কপ্তরপ্তেন, তা 
রামচপ্তের ঔরসজাত নয়।’’২ 

          আিার লক্ষ্মণ সীতা ল্লনযমাসপ্তনর কারণ ল্লিসাপ্তয র্খন যারযার অনার্ম রািস দ্দর দায়ী কপ্তর োপ্তকন তখন সীতা 
তাাঁর তীব্র প্রল্লতযাদ কপ্তরন। লক্ষ্মণ রাপ্তমর কো যলপ্তত ল্লগপ্তয় যপ্তলন,  

‘‘দ্দযী, ল্লতল্লন আপনাপ্তক সপ্ত্ি কপ্তরন না ল্লকন্তু ল্লতল্লন যড় দ্যল্লশ প্রজানুরঞ্জক, ল্লতল্লন ল্লযপ্তশষভাপ্তয আমাপ্তক যপ্তলপ্তেন 
অনার্ম উপজাল্লত অধু্েল্লষত অরপ্তণে আপানাপ্তক দ্র্ন তোগ না কল্লর।’’৩  

তখন অনার্ম নয় তার পরম আত্মীয় আর্মরাই দ্র্ তাাঁর ল্লযপপ্তদর জনে দায়ী দ্সকো েরণ কল্লরপ্তয় ল্লদপ্তয়প্তেন সীতা। সীতা 
যপ্তলপ্তেন িাুঃ লক্ষ্মণ যনযাস আমার পপ্তি নতুন নয়। আল্লম তপ্তপাযপ্তনর সয মািাত্মে জাল্লন যপ্তলই তা দশমপ্তন অল্লভলাষী 
ল্লেলাম। পরন্তু  অনার্মপ্তদর ল্লযপজ্জনক যপ্তল মপ্তন কল্লরনা। ‘ল্লযপজ্জনক দ্তামাপ্তদর আর্ম সভেতার আত্মগযমী রীল্লতনীল্লত’।৪ 
সীতার মপ্তত রাম র্ল্লদ যনযাস কাপ্তল যারযার অনার্মপ্তদর পীড়ন না করপ্ততন তািপ্তল সীতার এই অযস্থা িত না। সীতা মপ্তন 
কপ্তরন তাাঁর সযমনাপ্তশর পূযমপ্রস্তুল্লতর প্রল্লতল্লে যীজ রামচপ্তের ল্লনজ িাপ্তত ল্লনল্লমমত।  
          শুধু্ তাই নয়, যোেল্লির সুপ্তর সীতা রামচপ্তের এরূপ আচরপ্তণর সমাপ্তলাচনা কপ্তরন। টকন্তু েীতা একজন রক্ত 
োংদের োনুষ। তাই পরমুিূপ্ততম সীতা তার ভল্লযষেত সিাপ্তনর ভরণপ্তপাষপ্তণর কো দ্ভপ্তয দ্ভপ্তে পপ্তড়ন। লক্ষ্মণপ্তক ল্লতল্লন 
যপ্তলন—  

‘‘র্খন তার দি উদগম িপ্তয, র্খন মাতৃ দুগ্ধ তার পপ্তি র্প্তেষ্ট িপ্তয না তখন দ্স ল্লক দ্তামাপ্তদর ঘৃণে যনযাসী 
অনার্ম দ্দর মত ফলমূল ও যনে শূকপ্তরর মাাংস গ্রিণ করপ্তয, না আল্লমষ যল্লজমত ব্রাহ্মপ্তণর আিার্ম ল্লভিা কপ্তর তাপ্তক 
যাাঁল্লচপ্তয় রাখয!’’৪  

সীতা তার এই দ্েষযাকেগুল্ললর মপ্তধ্ে ল্লদপ্তয় তাাঁর প্রল্লতযাদীসত্ত্বার পল্লরচয় ফুপ্তে উপ্তেপ্তে দ্তমন একজন স্বামী পল্লরতেিা অসিায় 
নারীর জীযন রু্প্তদ্ধর প্রল্লতেল্লযও ধ্রা পপ্তড়প্তে। 
          সীতায়ন উপনোপ্তসর েীতার চটরদের আদরকটি টেক হ  অনােৃদের প্রটত তাাঁর েহানুভূটত। এপ্তক এপ্তক অনার্ম 
জাল্লতর উপর আর্ম জাল্লতর িমতা ল্লযিাপ্তরর কো, তাপ্তদর অরপ্তণের অল্লধ্কাপ্তরর কো উপ্তে আপ্তস সীতার কোয়। যাল্মীল্লকর 
কাপ্তে পূযমসুপ্তখর েৃল্লত েরণকাপ্তল সীতা যপ্তল ওপ্তেন যনযাসকাপ্তল রাঘপ্তযর চল্লরপ্তত্রর ল্লিাংস্রযৃল্লত্ত প্রকাল্লশত িয়, র্ার জনে 
তাপ্তদর জীযন োরখার িপ্তয় র্ায়। যাল্মীল্লকর মপ্তত এো িল্লত্রয়প্তদর স্বাভাল্লযক যৃল্লত্ত িপ্তলও সীতার মপ্তত দ্স ল্লিাংস্রতা অল্লনযার্ম 
ল্লেল না। অনার্ম মানুষগুল্লল রু্গ রু্গ ধ্প্তর অরনেভুল্লমর যাল্লস্া ল্লেল। ওই অরপ্তণের ইেুল্লদ, আমলল্লক, ল্লযল্ব দ্খপ্তয় তাপ্তদর 
ল্লপতৃপুরুপ্তষরা দ্যাঁপ্তচ দ্েপ্তকপ্তে। তারাও ঐ ফপ্তলর অল্লধ্কারী। ‘ল্লকন্তু আর্ম িল্লত্রপ্তয়রা র্খন ব্রাহ্মপ্তণর ত্রাপ্তণ উন্নত আয়ুধ্ ল্লনপ্তয় 
যনভূল্লম, আল্লদম যাল্লস্াপ্তদর উপর অতোচার কপ্তরপ্তে তখন, তখন ল্লনষাপ্তদর শপ্তর আিত দ্ক্রাপ্তির মত অসিায় রািপ্তসরা 
দপ্তল দপ্তল ল্লনিত িপ্তয়প্তে। র্ার পল্লরণল্লত ল্লিসাপ্তয রাযণ সীতাপ্তক িরণ কপ্তরপ্তে এযাং সীতা ল্লনযমাল্লসত িপ্তয়প্তে। পরিপ্তনই 
শূপমনখার প্রসে এপ্তল তার অেপ্তেপ্তদর ভয়াযি দৃশে েরণ কপ্তর ল্লনজ িরপ্তণর জনে এই ঘেনাপ্তক দায়ী কপ্তরন। যাল্মীল্লকপ্তক 
ল্লতল্লন যপ্তলন–  

‘‘ল্লপতা আপল্লন যলুন িল্লত্রয় পুরুপ্তষর ল্লিাংস্রতার যল্লল এই দুল্লে অনার্ম নারীর ল্লক সুল্লযচার প্রাপে নয়?’’৫  
আমরা এখাপ্তন দ্দখপ্তত পাই সীতার ভাযনায় অনার্ম আর আর্ম নারীর মপ্তধ্ে দ্কান পােমকে দ্নই। এরা দ্কউ এপ্তক অপপ্তরর 
প্রল্লতপি নয় তা সীতা যলপ্তত দ্চপ্তয়প্তেন। এখাপ্তন প্রল্লতপি িল দুযমল ও সযল  মানুষ। প্রল্লতপি িল নারী ও পুরুষ। 
যাল্মীল্লক যপ্তলন, প্রজার রিা রাজধ্মম। তাই ল্লনরল্লস্ত্রকরপ্তণর ধ্মম িল্লত্রয়প্তদর জনে নয় ল্লকন্তু সীতা যপ্তলন দ্র্ যনভূল্লম ইিাকু 
যাংপ্তশর আয়ত্তাধ্ীন দ্সখাপ্তন যসযাসকারী অনার্মরাও দ্তা রাজার প্রজা। তাই সীতার মপ্তত অনার্ম ও আর্ম নারী উভয়প্তকই 
রিা করা রামচপ্তের কতমযে। 
         উপনোসল্লের চতুেম পল্লরপ্তেদ দ্েপ্তক দ্দখা র্ায় অনার্ম সমাপ্তজর ল্লচত্র। তাপ্তদর জীযনর্াত্রা এযাং আর্ম আক্রমপ্তণর 
িাত দ্েপ্তক ল্লনপ্তজপ্তদর রিার প্রস্তুল্লত। এপ্তক এপ্তক লযন, দ্রামশ শলেরা আর্মপ্তদর িাপ্তত প্রাণ দ্দয়। শমু্বক তাপ্তদর ত্রাসতাল্লড়ত 
জীযন দ্েপ্তড় শৃঙ্খল্ললত জীযপ্তন অভেি িপ্তত োপ্তক। িয করপ্তত োপ্তক। পুজা করপ্তত োপ্তক আর্মপ্তদর মত গাভীপ্তক। ব্রাহ্মণ 
ধ্প্তমমর ল্লনপ্তষধ্ অগ্রািে কপ্তর রুর মূল্লতম গপ্তড় তার সামপ্তন যপ্তস মন্ত্র উোরণ কপ্তর। ব্রাহ্মণ সাংসৃ্কল্লত শূরপ্তদর ধ্মমাচরণ দ্মপ্তন 
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দ্নয় না। শমু্বক িতো িয়। এই শূরপ্তদর িপ্তয় সীতা অগিেপ্তক প্রশ্ন কপ্তরন ‘প্তি মিাভাগ শূরও দ্তা মানুষ তপ্তয দ্কন তার 
ধ্মমাচরপ্তণ স্বাধ্ীনতা োকপ্তয না। অগিে ল্লযরি িপ্তয় জাল্লনপ্তয় দ্দন ধ্মম সকপ্তলর জনে নয়, নারী দ্র্মন পূজার অল্লধ্কার পায় 
না, শূরও পায় না। ধ্মমাচরণ ব্রাহ্মণ পুরুপ্তষর কৃতে। সীতা প্রল্লতযাদ কপ্তর অগিেপ্তক প্রশ্ন কপ্তরন, ‘প্তকনই যা নারী ও শূরপ্তক 
দ্স্বোয় ধ্মমাচারণ করপ্তত দ্দপ্তযন না আপনারা? এই আল্লম র্ল্লদ এখন ঈশ্বরসাধ্নায় ল্লনপ্তজপ্তক সমপমণ করপ্তত চাই। আপল্লন 
ল্লক আমার স্বামীপ্তক এপ্তন ল্লদপ্তত পারপ্তযন? পারপ্তযন না আপনারা, তোল্লপ স্বামীর ধ্মমসিচরীমাত্র কপ্তর রাখপ্তযন নারীপ্তক 
দ্লল্লখকা মল্লিকা এখাপ্তন সীতার মাধ্েপ্তম ব্রাহ্মনে সাংসৃ্কল্লতর খারাপ ল্লদকগুল্ললর কো তুপ্তল ধ্প্তরপ্তেন।   
         সীতার কোয় অগিে কু্রদ্ধ িপ্তল সীতা তাাঁপ্তক প্রণাম কপ্তর রাগ প্রশল্লমত কপ্তরন। এল্লদপ্তক রামচপ্তের অশ্বপ্তমধ্ র্প্তের 
আপ্তয়াজন িয়। স্বণমসীতাপ্তক পাপ্তশ ল্লনপ্তয় অশ্বপ্তমধ্ র্প্তের প্রস্তুল্লত িয়। এল্লদপ্তক সভায় লয কুশ যাল্মীল্লকর রল্লচত রামগান 
দ্শানাপ্তল সভার সযাই রামচপ্তের সপ্তে দ্চিারার ল্লমল দ্দপ্তখ রাপ্তমর পুত্র যপ্তল ল্লচনপ্তত পাপ্তরন।  
         আশ্রপ্তম সীতার কাপ্তে দূত আপ্তস রামচপ্তের আহ্বাপ্তন সীতাপ্তক দ্র্প্তত িপ্তয স্নান দ্সপ্তর শুদ্ধ যসপ্তন। একো শুপ্তন 
সীতার মপ্তন িপ্তত োপ্তক দ্র্ন লঙ্কাল্লযজপ্তয়র পরযতমী ঘেনাযলী দ্র্ন পুনরাযৃত্ত িপ্তে। তার দ্চাখ জ্বালা কপ্তর অপমাপ্তন 
ভাপ্তলাযাসায়। দ্বাদশ যের পর স্বামী সািাপ্ততর জনে যাল্মীল্লকর ল্লপেপ্তন সাধ্ারণ যপ্তস্ত্র আযৃত িপ্তয় জানকী এপ্তস রামচপ্তের 
সমু্মপ্তখ উপল্লস্থত িন। ল্লতল্লন দ্ভপ্তযল্লেপ্তলন প্রপ্তয়াজপ্তনর তাল্লগপ্তদও িপ্তলও িয়প্ততা রামচে তাাঁর ভুল যুপ্তঝপ্তেন। ল্লকন্তু তাাঁর দ্সই 
ভাযনা ভুল প্রমাল্লণত িয়। মল্ললনপ্তযশ পল্লরল্লিতা সীতাপ্তক দ্দপ্তখ অনে রাজাপ্তদর ল্লনকে রামচপ্তের মর্মাদা লুল্লিত িয় যপ্তল ল্লতল্লন 
কু্রদ্ধ িপ্তয় ওপ্তেন। কল্লেন স্বপ্তর জানান দ্র্ সীতার প্রল্লত দ্কানরকম আসল্লির কারপ্তণ ল্লতল্লন স্ত্রীগ্রিণ কপ্তরনল্লন অপর্শ দ্মাচপ্তনর 
জনে ল্লতল্লন সীতাপ্তক আহ্বান করপ্তেন। সীতা দ্র্ন আত্ম শুল্লদ্ধর মধ্ে ল্লদপ্তয় তার কলঙ্ক দ্মাচন কপ্তরন। সীতা প্রল্লতযাদ কপ্তর 
ল্লশর উন্নত কপ্তর যপ্তলন– পৃল্লেযীযোপী দ্র্ নৃপল্লতর নোয় দ্যাপ্তধ্র প্রচার, তাাঁর কাপ্তে এক নারী র্ল্লদ এই অল্লভপ্তর্াপ্তগর ল্লযচার 
চায় রাম ল্লক দ্সই ল্লযচারপ্তকর আসপ্তনর দ্র্াগে িপ্তযন? সীতা ল্লধ্ক্কার জানান রামরাপ্তজে। সীতা আযার যপ্তলন–  

‘‘পাপ কাপ্তক যপ্তল মিারাজ? শরীপ্তর দ্কান পাপ িয় না। পাপপ্তযাধ্ একল্লে মানল্লসক অনুভূল্লত। আমার মপ্তন দ্সই 
দ্যাধ্ দ্নই। ল্লযযশ অযস্থায় রাযণ র্ল্লদ আমাপ্তক স্পশম দ্কাপ্তরও োপ্তক– দ্স পাপ আমার নয়।’’৬ 

আর দ্কান আত্মসম্মান িাল্লনকর প্রিাপ্তয রাজী িনল্লন সীতা। প্রশ্ন দ্রপ্তখপ্তেন সযার সামপ্তন- পুরুষপ্তদর জনে র্ল্লদ সতীে 
প্রপ্তয়াজন না িয়, নারীর জনে যা দ্কন তা প্রপ্তর্াজে িপ্তয। সীতা আর দ্কান ল্লকেুপ্ততই সম্মত নন। তাই মা যসুন্ধরার কাপ্তে 
যপ্তলন— 

 ‘‘পৃল্লেযী ল্লযদীণম দ্িাক, দ্সই পুণেযপ্তল/র্ল্লদ আল্লম রাম োড়া কাউপ্তক না জাল্লন।’’৭ 
         এরপরই পৃল্লেযী কাাঁল্লপপ্তয় ঘঘমর শব্দ ওপ্তে। এক ল্লদযে ল্লসাংিাসন জানকীর পাপ্তশ এপ্তস দাাঁড়ায়। পল্লরল্লস্থল্লত দ্ের দ্পপ্তয়  
রামচে যপ্তলন– সীতাপ্তক গ্রিণ করপ্তত চায়।ল্লকন্তু সীতা আর ধ্রা দ্দননা।যায়ু দ্যপ্তগ রে উপ্তড় র্ায়। দ্র্ পৃল্লেযী রামচপ্তের 
সম্পল্লত্ত, দ্র্ সমাপ্তজ নারীর মর্মাদা যার যার ভূলুল্লিত িয়, দ্স সমাজ তোগ কপ্তর সীতা চপ্তল র্ান। 
         এই ভাপ্তয রামায়প্তণর দ্চনা পল্লরল্লচত সীতা এখাপ্তন প্রল্লতযাদী সত্ত্বায় স্বতন্ত্র িপ্তয় উপ্তেপ্তেন। এই উপনোস দ্র্মন 
পুরুষতপ্তন্ত্রর প্রল্লত এক নারীর তীব্র প্রল্লতযাদ দ্ঘাল্লষত িপ্তয়প্তে। দ্তমন প্রাল্লিক দ্শ্রল্লণর উপর অতোচাপ্তরর প্রল্লতযাদও কপ্তরপ্তে 
এযাং ল্লনরস্ত্রীকরপ্তণর যাতমাও ল্লদপ্তয়প্তে। সয ল্লমল্ললপ্তয় রামায়প্তণর ল্লচরপল্লরল্লচত সীতাপ্তক ল্লনপ্তজর ভাযনায় এক আধু্ল্লনক নারীরূপ্তপ 
গপ্তড় তুপ্তলপ্তেন, র্া দ্লল্লখকার অননে সৃল্লষ্ট ল্লিসাপ্তয যাাংলা সাল্লিপ্ততে ল্লচরস্থায়ী আসন লাভ কপ্তরপ্তে। সীতায়ন উপনোসল্লের মত 
মল্লিকা সীতাপ্তক ল্লনপ্তয় অপ্তনক কল্লযতা ল্ললপ্তখপ্তেন। ‘রাষ্ট্রপল্লতপ্তক দ্লখা একল্লে দ্মপ্তয়র ল্লচল্লে, এই কল্লযতায় দ্লল্লখকা সীতাপ্তক 
ল্লনরস্ত্রীকরপ্তণর যাতমা যািক ল্লিসাপ্তয যেযিার কপ্তরপ্তেন। িাজার িাজার যের আপ্তগ দ্সই রামায়প্তণর রু্প্তগ একজন নারী ল্লনপ্তজর 
স্বামীপ্তক অস্ত্র তোগ করার কো যপ্তলল্লেল। এই নারী সীতা। এই কল্লযতায় সীতা যপ্তলপ্তেন – 

‘‘প্তর্ মাল্লেপ্তত এত আণল্লযক োই 
দ্স মাল্লের দ্মপ্তয় সীতা  
অস্ত্র োমাপ্তত যলল্লে রামপ্তক 
আল্লম িলকল্লষমতা।’’৮ 
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‘অস্ত্রপুরুষ’ কল্লযতাল্লেপ্ততও রামায়প্তণর প্রসে তুপ্তল একইভাপ্তয ল্লনরস্ত্রীকরপ্তণর যাতমা ল্লদপ্তয়প্তেন কল্লয। এখাপ্তনও সীতার কো 
রপ্তয়প্তে। রু্প্তদ্ধ দ্র্মন রাপ্তষ্ট্রর িল্লত িয় দ্তমন দ্র্প্তকাপ্তনা রু্প্তদ্ধ দ্মপ্তয়রা ল্লযপ্তশষভাপ্তয িল্লতগ্রি িয়। অনার্ম ল্লযপ্তদ্বপ্তষর কারপ্তণ 
একসময় সীতাপ্তক দ্র্মন যনযাসী িপ্তত িপ্তয়ল্লেল দ্সরকমই যতমমানকাপ্তলর রু্প্তদ্ধ গৃিযধূ্ অন্নাভাপ্তয কষ্ট পায়, নারীরা ধ্ল্লষমত 
িয়। তাই এই কল্লযতাল্লেপ্ততও দ্দখা র্ায় সীতা রামচপ্তের যাহু ধ্প্তর যার যার আতমস্বপ্তর অস্ত্র ল্লফল্লরপ্তয় দ্নওয়ার কো যলপ্তেন। 
ল্লকি তাাঁর আপ্তযদন ল্লযফল িপ্তয়প্তে। কল্লয যলপ্তেন – 

‘‘সীতা জানপ্ততন, রাম কত ল্লনরপরাপ্তধ্র মৃতুের কারণ 
িল্লত্রপ্তয়র কাোকাল্লে তীর ও ধ্নুক   
িমতার কাোকাল্লে দ্যামারু ল্লযোনী 
এযাং অল্লগ্নর কাপ্তে ইন্ধন এপ্তলই ল্লিাংসা- সীতা জানপ্ততন।।’’৯ 

দ্সই রু্প্তগর অস্ত্রপুরুষ আজও দ্দপ্তশ দ্দপ্তশ দ্দৌপ্তড় চপ্তলপ্তেন। 
          কল্লয ‘ধ্নপ্ততরস’ কল্লযতাল্লেপ্তত সীতার মায়ামৃগ দশমপ্তনর প্রসে এপ্তসপ্তে। ‘Grafftti’ পল্লত্রকার একল্লে উল্লি মল্লিকা 
এই কল্লযতার প্রেপ্তম তুপ্তল ধ্প্তরপ্তেন। দ্সখাপ্তন যলা িপ্তয়প্তে- ‘Jwellary is a womans greatest weakness and a 
mans biggest expense’. এই উল্লিপ্তত মল্লিকার দ্ঘার আপল্লত্ত রপ্তয়প্তে। ধ্নপ্ততরস একল্লে শুভ ল্লতল্লে। এই ল্লদপ্তন দ্সানার 
যাজাপ্তর মানুপ্তষর ল্লভড় জপ্তম। কারন দ্সানা দ্কনা এই ল্লদপ্তন শুভ যপ্তল মপ্তন করা িয়।আযার কল্লয মপ্তন কপ্তরপ্তেন এই দ্সানা 
উপ্তদ্বল দ্পৌরুপ্তষর প্রতীক। কারণ পুরুষ তার অেমযপ্তল স্ত্রীপ্তক দ্সানা ল্লকপ্তন দ্দয়।আর স্বামী দ্সািাল্লগনী নারী যুঝপ্তত পাপ্তরনা 
দ্র্ দ্স ‘প্তসানার খাাঁচার ময়না’।তাই  সীতার প্রসে তুপ্তল মল্লিকা এখাপ্তন যপ্তলপ্তেন– 

‘‘প্তর্ দ্মপ্তয় দ্সানার িল্লরণ ধ্রপ্তত 
উন্মাদ িপ্তয়ল্লেল 
দ্সই একল্লদন দ্সানার গয়না  
পপ্তে পপ্তে দ্ফপ্তল ল্লদল।’’১০ 

সীতা িরপ্তণর প্রসে দ্েপ্তন এখাপ্তন মল্লিকা যপ্তলপ্তেন একল্লদন এই স্বামী দ্সািাল্লগনী নারীপ্তদর মতই দ্সানার িল্লরণ ধ্রপ্তত 
দ্চপ্তয়ল্লেল। আযার এই সীতাই স্বামীপ্তক ল্লফপ্তর পাযার জনে ল্লনপ্তজর দ্সানার গয়না পপ্তে দ্ফপ্তল ল্লদপ্তয়ল্লেল। পুরুপ্তষর প্রকৃত 
ভালযাসা নারীর কাপ্তে অপ্তেমর দ্চপ্তয়ও দাল্লম এ কোয় যেি কপ্তরপ্তেন দ্লল্লখকা।    
          সীতাপ্তক ল্লনপ্তয় দ্লখা মল্লিকার একল্লে সাংলাপ কল্লযতা িল ‘অপ্তশাকযপ্তনর সীতা সরপ্তখল’। কল্লযতাল্লেপ্তত মল্লিকা 
আধু্ল্লনক দ্প্রিাপপ্তে রামায়প্তণর ঘেনার পুনরাযৃল্লত্ত কপ্তরপ্তেন। এখাপ্তন ল্লযল্লিও মোিাম সীতা সরপ্তখল সীতার প্রতীক এযাং 
যনল্লমল্ললল্লসয়া রাযপ্তণর প্রতীক। রামায়প্তণর সীতার মতই এখাপ্তনও ল্লযল্লিও সীতা সরপ্তখলপ্তক যনল্লমল্ললল্লশয়া ল্লকিনোপ কপ্তর। 
কপ্তয়কল্লদন য্ী োকার পর ল্লযল্লিও মুল্লি পায়। ল্লকন্তু যাল্লড় ল্লফপ্তর এরু্প্তগও তাপ্তক নানা প্রপ্তশ্নর সমূ্মখীন িপ্তত িয়। শাশুড়ী 
স্বামী এযাং সাংযাদমাধ্েমও তার সতীে ল্লনপ্তয় প্রশ্ন দ্তাপ্তল। এরু্প্তগর সীতাও তার স্বামীর কাপ্তে জযাযল্লদল্লি করপ্তত চাইল্লন। 
তাই রামায়প্তণর সীতার মপ্ততা স্বামীপ্তক তোগ কপ্তর প্রকৃল্লতর যুপ্তক ল্লফপ্তর র্ায়। রু্প্তগ রু্প্তগ এভাপ্তযই সীতাপ্তদর পুরুষতপ্তন্ত্রর 
কাপ্তে ল্লনপ্তজর মান সম্মান ল্লযসজমন ল্লদপ্তত িয় তা কল্লয যার যার তাাঁর কল্লযতার মধ্ে ল্লদপ্তয় প্রকাশ কপ্তরপ্তেন।মল্লিকার আপ্তরকল্লে 
রামায়ণমূলক কল্লযতা ‘উপ্তটা রামায়ণ’। কল্লযতাল্লেপ্তত দুল্লে অাংশ রপ্তয়প্তে। প্রেম অাংপ্তশ আমরা দ্দল্লখ কল্লয যলপ্তেন- 

‘‘রাযণ জপ্তয়র পর শল্লভল্লনস্ট রাম যলপ্তলন 
এযার সাযান দ্মপ্তখ গোজপ্তল স্নান কপ্তরা সীতা 
রািপ্তসর ঘাম র্ল্লদ দ্লপ্তগ োপ্তক দ্তামার শরীপ্তর 
চোিত আমাপ্তদর িল্লনমুন িপ্তয রামল্লততা। 

 
সীতা ল্লকি যলপ্তলন আপ্তগই স্নাপ্তনর কো দ্কন? 
আপ্তগ তুল্লম দ্দখা দাও ,আল্ললেন দাও িোন্ডসাম 
তা িপ্তয না, স্নান কপ্তর পট্টযপ্তস্ত্র ল্লদযে অলাংকাপ্তর 
সাল্লজপ্তয় গুল্লেপ্তয় তাপ্তক ল্লনপ্তয় এপ্তসা, যলপ্তলন রাম।’’১১ 
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লঙ্কা জয় কপ্তর ল্লযজয়ী রাম সীতার অল্লগ্নপরীিা ল্লনপ্তয়ল্লেপ্তলন। এ অপ্তনকল্লদন পর ল্লপ্রয়তমা পত্নীপ্তক ল্লফপ্তর দ্পপ্তয় আল্ললেন না 
কপ্তর দ্র্ পরীিা ল্লনপ্তয়ল্লেপ্তলন তা সীতার প্রল্লত ল্লেল চরম অপমানজনক। কারণ সমগ্র অপ্তর্াধ্োযাসীর সামপ্তন এই অপমানজনক 
ঘেনা ঘপ্তেল্লেল। রামায়প্তণ সীতা অল্লগ্নপরীিা ল্লদপ্তয়ল্লেপ্তলন। ল্লকন্তু এখাপ্তন সীতা এই অপমাপ্তনর জযায দ্চপ্তয়প্তেন। কল্লযতাল্লের 
পপ্তরর অাংপ্তশ মল্লিকা যপ্তলপ্তেন র্ল্লদ একুশ শতপ্তক ঘেনাল্লে উপ্তটা িয়, অেমাৎ এ রু্প্তগর রামপ্তক র্ল্লদ দ্কানও সু্রী রািসী 
অপিরণ কপ্তর ল্লনপ্তয় দ্র্ত তািপ্তল ল্লক একই ভাপ্তয অল্লগ্নপরীিা দ্দপ্তযন এরু্প্তগর রাম? িমা চাইপ্তযন রাজেযাসীর কাপ্তে? এ 
প্রশ্ন দ্রপ্তখপ্তেন কল্লয মল্লিকা।      
          রামায়প্তণর সীতার মপ্ততা মিাভারপ্ততর দ্রৌপদীর প্রসে মল্লিকার কল্লযতায় যহুযার এপ্তসপ্তে। মিাভারপ্ততর অসামানে 
নারী পিপাণ্ডয-পত্নী দ্রৌপদী ভারতীয় নারীপ্তদর মপ্তধ্ে যেল্লতক্রমী চল্লরত্র। রাজা দ্রুপপ্তদর র্েস্থল দ্েপ্তক তাাঁর জন্ম। দ্রৌপদীর 
ল্লপতা তাাঁর জনে অল্লভনয স্বয়ম্বপ্তরর আপ্তয়াজন কপ্তরল্লেপ্তলন। মাপ্তের প্রল্লতল্লযম্ব দ্দপ্তখ দ্র্ রাজা দ্সই মাপ্তের দ্চাখ ল্লযদ্ধ করপ্তত 
পারপ্তযন দ্সই দ্রৌপদীর স্বামী িপ্তত পারপ্তযন এই ল্লেল শতম। ব্রাহ্মণপ্তযশী অজুমন এই লিেপ্তভদ করপ্তত সমেম িন। দ্রৌপদীও 
অজুমনপ্তক দ্দপ্তখ মুগ্ধ িপ্তয় মপ্তন মপ্তন তাপ্তক পল্লতরূপ্তপ গ্রিণ কপ্তরন। ল্লকন্তু অজুমন তাাঁর মপ্তনর কো যুঝপ্তত পাপ্তরনল্লন। তাই 
মাতৃ আো পালন কপ্তর পাাঁচ ভাই ল্লমপ্তল দ্রৌপদীর পাল্লণগ্রিণ কপ্তরন। পিস্বামীর স্ত্রী িপ্তয়ও দ্রৌপদীর জীযপ্তন দ্জাপ্তে র্ন্ত্রণা। 
মল্লিকা এই দ্রৌপদীপ্তক ল্লনপ্তয় ল্ললপ্তখপ্তেন ‘প্তরৌপদীর স্বামীরা’ ‘প্তরৌপদীর গান’, ‘প্তরৌপদী’ ‘প্তরৌপদীজন্ম’ প্রভৃল্লত কল্লযতা। 
‘প্তরৌপদীর স্বামীরা’ কল্লযতায় দ্রৌপদী ল্লতন স্বামীর প্রল্লত তাাঁর অল্লভপ্তর্াগগুল্লল তুপ্তল ধ্প্তরপ্তেন। অজুমপ্তনর প্রল্লত দ্রৌপদী যপ্তলপ্তেন— 

‘‘তৃতীয় পােম দ্তামার জনে 
কলঙ্ক জপ্তল িুয ল্লদলাম 
পাাঁচ ভাতাল্লরর যদনাম ল্লনপ্তয় 
রাজসভা  ঘপ্তর রূপ ল্লনলাম।’’১২  

অজুমনপ্তক দ্রৌপদী এককভাপ্তয ল্লনপ্তজর কপ্তর পানল্লন।অল্লনো স্বপ্তেও তাাঁপ্তক দ্র্মন অনে পল্লতপ্তদর কাপ্তে ল্লনপ্তজর দ্র্ৌযন সমপমণ 
করপ্তত িপ্তয়প্তে দ্তমন অজুমনও তাাঁপ্তক দ্ফপ্তল অনে নারীপ্তদর প্রল্লত আসি িপ্তয়প্তেন, ল্লযযাি কপ্তরপ্তেন। তাই অজুমপ্তনর প্রল্লত 
দ্রৌপদীর প্রশ্ন— 

‘‘প্ততামাপ্তক দ্ক দ্যল্লশ ভালপ্তযপ্তসল্লেল 
আল্লম নাল্লক মল্লনপুল্লরকা?’’১৩  

দ্রৌপদী অজুমপ্তনর সেীপ্তদর যরণ করপ্তত করপ্তত ক্লাি। তাই ল্লতল্লন মৃতুেযরণ কপ্তর একািভাপ্তয অজুমনপ্তক দ্পপ্তত দ্চপ্তয়প্তেন। 
পরিপ্তণই আশঙ্কা কপ্তরপ্তেন এপাপ্তরর মতন ওপাপ্তর অজুমন দ্মপ্তত দ্র্প্তত পাপ্তরন ‘নতুন আলতা দ্খাাঁপাপ্তত’। 
        আযার ‘প্তরৌপদী’ কল্লযতাল্লেপ্তত কল্লয দ্রৌপদীর যস্ত্র িরণ প্রসেল্লে তুপ্তল ধ্প্তর সাম্প্রল্লতককাপ্তলর নারী ল্লনগ্রির প্রল্লতযাদ 
কপ্তরপ্তেন। স্বয়মযর সভায় দ্রৌপদী অজুমনপ্তক পল্লত ল্লিসাপ্তয ল্লনযমাচন কপ্তরল্লেপ্তলন যপ্তল প্রল্লতপ্তশাধ্সৃ্পিায় উন্মত্ত িপ্তয় দুুঃশাসন 
তাাঁর যস্ত্র িরণ কপ্তর তার দ্পৌরষ প্রমাণ কপ্তর। তপ্তয পাণ্ডযরাও এজনে সমানভাপ্তয দায়ী। কারণ পাশা দ্খলায় স্ত্রীপ্তক পণ 
রাপ্তখন পিপাণ্ডপ্তযরা। তাই মল্লিকার দ্রৌপদী প্রশ্ন কপ্তরপ্তেন— 

‘‘আল্লম একা িাপ্তের মাপ্তঝ, িােপ্তখালা কাপড় দ্খালা 
দ্দাষ শুধু্ দ্কৌরপ্তযরই দ্দাষী নয় পাণ্ডপ্তযরা? 
দ্র্ আমাপ্তক পণে কপ্তর স্বপ্তঘাল্লষত প্রভু আমার 
তাপ্তক আজ প্রশ্ন কল্লর মানুপ্তষর মূলে কত!’’১৪ 

মল্লিকা দ্সনগুের ল্লযখোত কাযেগ্রন্থ ‘কোমানযী’।এই কাপ্তযে মল্লিকা প্রাচীনকাল দ্েপ্তক যতমমানকাপ্তলর আে জন নারী তাাঁপ্তদর 
উপর ঘপ্তে র্াওয়া অনোপ্তয়র প্রল্লতযাদ কপ্তরপ্তেন। ‘প্তরৌপদীজন্ম’ এই কাপ্তযের দ্রৌপদীপ্তক ল্লনপ্তয় দ্লখা অনেতম কল্লযতা। এই 
কল্লযতাল্লেও শুরু িপ্তয়প্তে যস্ত্রিরপ্তণর ঘেনা ল্লদপ্তয়। িল্লিনাপুপ্তরর গৃিযধূ্প্তক র্খন পাশা দ্খলায় পণ দ্রপ্তখল্লেপ্তলন তাাঁর স্বামী 
তখন সভাঘর িব্ধ িপ্তয়ল্লেল। রজুঃস্বলা একযস্ত্রা দ্রৌপদীর র্খন সযার সামপ্তন ল্লনগৃিীত িপ্তলন তাাঁর দ্কানও স্বামী প্রল্লতযাদ 
কপ্তরনল্লন।তাই দ্রৌপদী যপ্তলপ্তেন—  

‘‘প্ততামরা পুরুষজন,যাাঁ িাপ্তত নারীপ্তক দ্েপ্তল অ্প্তর পাোও 
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িান িাপ্তত দ্তামরাই গা দ্েপ্তক কাপড় খুপ্তল নাও উনু্মি যাজাপ্তর।’’১৫  
পুরুষই ল্লযধ্ান দ্দয় আযার পুরুষই দ্যাযা িপ্তয় োপ্তক। জগপ্তত পুরুপ্তষ পুরুপ্তষ লড়াই িয় আর নারীরা ল্লনগৃিীত িয়। 
দ্রৌপদীপ্তক দ্সল্লদন রিা কপ্তরল্লেপ্তলন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ দ্সল্লদন আশ্বি কপ্তরল্লেপ্তলন তাাঁপ্তক।  
মল্লিকার ‘প্তরৌপদীর গান’ প্রল্লতযাদী নারী দ্রৌপদীর জয়গান। দ্রৌপদী যপ্তলপ্তেন— 

‘‘আল্লম জ্বলপ্তত এপ্তসল্লে 
জ্বালাপ্তত এপ্তসল্লে 
নারীর আগুনযল্লি 
প্রল্লতযাদ কপ্তর 
যাাঁচপ্তত ল্লশপ্তখল্লে 
আল্লম অপরূপ তন্বী।’’১৫ 

মল্লিকা দ্সনগুে ল্লেপ্তলন সমাজ সপ্তচতন কল্লয। তাই সমাপ্তজ নারীর অযমাননা সযসময় তাাঁপ্তক যেল্লেত কপ্তরপ্তে। পুরাণ ইল্লতিাস 
রাজনীল্লতর আপ্তলাপ্তক ল্লতল্লন তাাঁর ভাযনা যেি কপ্তর, সমাপ্তজ নারীর হৃত মর্মাদা পুনুরদ্ধার কপ্তর তাাঁপ্তক তার দ্র্াগে আসপ্তন 
অল্লধ্ল্লিত করপ্তত দ্চপ্তয়প্তেন ল্লতল্লন। তাই মিাকাপ্তযের দুই নারী সীতা ও দ্রৌপদীপ্তক ল্লনজ ভাযনায় নযরূপ্তপ ল্লনমমাণ কপ্তরপ্তেন। 
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