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Abstract 

Chandrabati, daughter of Manasamangal poet Dwija Bangsidas, is the first female poet of 

Bengali literature. Courtesy of Chandrakumar Dey got her first acquaintance from 

Ramayana in reader society. The publication of the poem in the book was published in 

1923-1932 with the help of Dinesh chandra sen, in the second part of the episode of the 

Purbangageetika part four. The Ramayana is composed of nineteen chapters in three part. 

In the story of Sita, the Ramayana has started with the drescription of lanka.  
 

Chandravati’s Ramayana is full of fame for a variety of reasons. Because in her Rmayana 

the character of sita has become much brighter than Ram. How the women are neglected 

and humiliated by the patriarchy, how they are thrown into the sea of sadness, the story has 

emerged from the story of women in Chandravati’s Ramayana. There are many dreams of 

this Ramayana which is an aspect of the discussed article. Dreams are of subconscious 

mind in modern eyes, but dreams of this Ramayana have helped play a helpful role in the 

story progression. The poets have presented the mind of a woman’s opponenet through 

dreams. In the description of Sita Bermasi, poet used to use dreams in verious motifs. A 

significant aspect of this Ramayana is seen in the future through dreams.  
 

Together with his sad life, Chandrabati created the chatracter of sita. That is why 

Ramkatha has been spoken in sita from the first and the last of the poems. Thus, through the 

various dreams seen in sita, the poem has become the epitome of the successful epic and the 

successful female epic of ‘sitayan’. 
  

Key words: Indivisual feminine, A few dreams, unique story, Protesting thoughts,                     

Women epic.                                 
 

মলূ িাাংলা প্রিন্ধ: সপ্তদর্ র্তাব্দীর প্রথম িাঙাহল মহিলা কহি চন্দ্রািতী রহচত সাংহিপ্ত রামায়ণ একহি জনহপ্রয় রামায়ণ 

কািয। হতহন মনসামঙ্গল কাখিযর কহি িাংর্ীদাস চক্রিতশী তথা হিজ িাংর্ীদাখসর হিদুষী কনযা। সাহিহতযক, গখিষক ও 

চলাকসাহিতয সাংগ্রািক চন্দ্রকুমার চদ (১৮৮১-১৯৪৫) মিার্য় প্রথম ‘চসৌরভ’ পহিকার মািযখম ‘মহিলা কহি চন্দ্রািতী 

র্ীষশক’ প্রিখন্ধ চন্দ্রািতীর কািয সম্পখকশ সকখলর দৃহি আকষশণ কখরন। প্রিন্ধহি পাঠ কখর আচার্শ দীখনর্চন্দ্র চসন 

(১৮৬৬-১৯৩৯) তাাঁখক কলকাতা হিশ্বহিদযালখয়র চিতনভুক্ত সাংগ্রািক পখদ হনর্ুক্ত কখরন। পরিতশীকাখল চন্দ্রকুমার 
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চদ-র সাংগ্রিীত কািয হনখয় দীখনর্চন্দ্র চসন কলকাতা হিশ্বহিদযালয় চথখক ১৯২৩-১৯৩২ এই কালপখিশ চারেখে 

প্রকার্ কখরন ‘পূিশিঙ্গ গীহতকা’। র্ার চতুথশ েখের হিতীয়ভাখগ (১৯৩২) ‘চন্দ্রািতীর রামায়ণ’ কািযহি গ্রহিত িয়। 
 

     ‘প্রাচীন পূিশিঙ্গ গীহতকা’-র অপর সম্পাদক হিতীর্চন্দ্র চমৌহলক এই গীহতকার সপ্তম েখে, পুনিশার সম্পাদনা 

কখর ছাপার অিখর চন্দ্রািতীর ‘রামায়ণ’-চক স্থান চদন। দীখনর্চন্দ্র চসন ও হিতীর্চন্দ্র চমৌহলক সম্পাহদত এই দুই 

সাংগ্রখি র্খথি পাথশকয পহরলহিত িয়। কারণ দীখনর্চন্দ্র চসখনর সম্পাদনায় কািযহি ৩হি পহরখেখদ ১৬হি অিযাখয় 

হিভক্ত, চকাখনা িন্দনা চনই এিাং ছিসাংেযা ৭৮৯হি। অনযহদখক হিতীর্চখন্দ্রর সম্পাহদত এ কাখিয রখয়খছ ৩ 

পহরখেখদ ১৯হি অিযায়। চকাখনা িন্দনা চনই এিাং ছিসাংেযা িুয়াসি ১৩৬৯হি। চসইসখঙ্গ ৩য় পহরখেখদর ৪থশ, ৫ম, 

৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম – এই ছয়হি অিযায় হিতীর্চন্দ্র চমৌহলক নতুন কখর সাংখর্াজন কখরখছন, র্া দীখনর্চখন্দ্রর সাংকলখন 

চনই।
১ 

আখলাহচত সন্দখভশ চন্দ্রািতীর রামায়ণ সম্পখকশ আখলাচনার জনয হিখমল িরকত সম্পাহদত ‘চন্দ্রািতীর 

রামায়ণ’ গ্রিহি গ্রিণ করা িখয়খছ। র্াখত হতহন দীখনর্চন্দ্র চসন সম্পাহদত চন্দ্রািতীর রামায়ণ গ্রিহি এিাং হিতীর্চন্দ্র 

চমৌহলক সম্পাহদত গ্রখি থাকা ৩য় পহরখেখদর নতুন ছয়হি অিযায় অাংর্গুহলর সাংখর্াজন কখরখছন। মূলত উক্ত 

গ্রিহি অিলম্বন কখরই পরিতশী আখলাচনায় চদোখনার চচিা করা িখয়খছ চর্, হকভাখি কহি চন্দ্রািতী তাাঁর কাখিয 

কাহিহনর মখিয এক নারীর প্রহতিাদী নারীস্বর হনমশাণ কখরখছন পুরুষতাহিকতার হিরুখে। কতগুহল স্বপ্ন কাহিহনর 

অগ্রগহতখত চর্মন গুরুত্বপূণশভাখি সাংখর্াহজত িখয়খছ চসইসখঙ্গ প্রহতিাদী িাচনশর্লীর হনমশাখণ কািযহি িখয় উখঠখছ 

চন্দ্রািতীর ‘রামায়ণ’ তথা চন্দ্রািতীর ‘সীতায়ন’।  
 

     হতনহি েখে চমাি উহনর্হি অিযাখয় রহচত ‘চন্দ্রািতীর রামায়ণ’ কাহিহন শুরু িখয়খছ লঙ্কার িণশনা হদখয়। 

চন্দ্রািতীর রামায়ণ িাল্মীহক িা কৃহিিাখসর রামায়খণর মখতা প্রাহতষ্ঠাহনক িখয় ওখঠহন। িরাং তাাঁর রামায়খণ রাম 

চহরখির িদখল সীতা চহরি িখয় উখঠখছ অখনক চিহর্ উজ্জ্বল। কািযহি তাই রামায়ণ না িখয়, িখয় উখঠখছ নারীর 

দুুঃখের কাহিহন ‘সীতায়ন’। চর্জনয রাখমর জখের কথা প্রথখম না িখল, সীতার জেকাহিহন হদখয় শুরু কখর, তার 

জীিখনর গুরুত্বপূণশ ঘিনাগুহলখক স্থান হদখয়; তার মানহসকতাখক সুহনপুণ ভাখি িযােযা কখর, তারই পাতাল প্রখির্ 

হদখয় এ রামায়খণর কাহিহনর চছদ চিখনখছন কহি। পুরুষতাহিক প্রািাখনযর কাখছ নারীরা হকভাখি উখপহিত ও 

লাহিত িয়, কীভাখি তাাঁখক দুুঃখের সাগখর হনখিপ করা িয় - চসই ঘিনা তথা কাহিহন উখঠ এখসখছ চন্দ্রািতীর 

রামায়খণ ‘নারীর চচাখে নারীর িয়াখন।’   
 

     চন্দ্রািতীর রামায়খণ সীতার জেকাহিহন অাংখর্ একহি গুরুত্বপূণশ স্বখপ্নর উখেে আখছ। র্া কাহিহন হনমশাখণ 

সিায়ক ভূহমকা অিলম্বন করখত চপখরখছ। দীখনর্চন্দ্র চসন মিার্য় মখন কখরন চর্ র্িিীখপর রামায়খণর সখঙ্গ 

চন্দ্রািতীর রামায়খণর সাদৃর্য আখছ। চন্দ্রািতীর রামায়খণ সীতার জেকাহিহন অাংর্হি অদ্ভুত রামায়ণ চথখক গৃিীত 

িখয়খছ। ‘অদ্ভুত রামায়ণ’-এ মখন্দাদরী রািখণর চহরখির স্খলন চদখে মুহনখদর রক্ত পান কখরন এিাং গভশিতী িখয় 

পখেন। চন্দ্রািতীর রামায়খণও চসই কাহিহন িরা পখেখছ তখি একিু হভন্ন আদখল। র্া পরিতশী আখলাচনায় 

চদোখনার চচিা করা িখয়খছ। চস কারখণ িলার্ায় “চন্দ্রািতী রামায়ণ রচনা কখরহছখলন, চস রামায়ণ িাল্মীহক িা 

কৃহিিাখসর প্রাহতষ্ঠাহনক রামায়খণর মখতা িয়হন। হতহন িরাং জজনখদর রামায়ণ হকাংিা অদ্ভুত রামায়খণর কাখছ চপ্ররণা 

চপখয়খছন। অথিা এমনও িখত পাখর আসাখমর কহি দুগশািখরর ‘গীহত রামায়ণ’ চন্দ্রািতীর সামখন হছল।”
২
   

 

     এই রামায়খণর সীতার জেকাহিহনর হভতর হদখয় ‘হিম্ব লইয়া সতা জনক - মহিষীর হনকি গমন’ অাংখর্ স্বখপ্নর 

প্রসঙ্গহি কহি িযিিার কখরখছন। র্া নারী মনস্তখের ভািনায় কাহিহনর মখিয নতুনত্ব সৃহি করখত চপখরখছ। চন্দ্রািতীর 

রামায়খণর কাহিহনখত আখছ চর্, লখঙ্কশ্বর রািণ অহমত চপহর্র্হক্তর অহিকারী, চভাগী ও দাহিক। হিপুল হিি জিভখির 

অহিকারী িখয়ও স্বণশিুিা তার চমখি না। পাি হমিখদর সাখথ র্ুহক্ত কখর স্বগশ জয় করখত গমন কখরখছন। চসোখন 

চদিতাখদর পরাহজত কখর ইন্দ্র ও র্মখক চিাঁখি হনখয় আখসন এিাং পাতাল ও মখতশযও সমানভাখি অহভর্ান চালান। 

এরপর িযাহভচারী রািণ চদিকনযাখদরও চরিাই চদন না, তাখদর রখথ কখর তুখল হনখয় আখসন প্রখমাদভিখন। 
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সিখর্খষ রািণ ঈশ্বরব্রতী মুহনখদর কাখছ হনখজর প্রতাপ প্রহতহষ্ঠত করার অহভপ্রাখয় তাখদর কাখছ কর চচখয় িখসন। 

হকন্তু মুহনরা অথশ চকাথায় পাখিন। তাই তারা কুর্াখগ্র হনখজখদর িি হিদীণশ কখর রক্ত দান কখরন। চসই রক্ত 

চকৌখিায় কখর হনখয় এখস তা হিষ িখল রাণী মখন্দাদরীর িাখত সমপশণ কখরন। এরপর রািণ প্রখমাদভিখন 

চদিকনযাখদর কাখছ হনখজর চভাগ লালসা চহরতাথশতা করার জনয চগখল, রাণী মখন্দাদরী মখনর চিাখভ হিষজ্ঞাখন 

চকৌিায় রহিত রক্তপান কখর চনন। ফলশ্রুহতখত হতহন গভশিতী িন এিাং একহি হিম্ব প্রসি কখরন। গণক জানায় চর্ 

এই হিম্বই িখি স্বণশলঙ্কা ধ্বাংখসর কারণ। রািণ এই ভহিষৎিাণী শুখন হিম্বহিখক নি করখত চাইখল মখন্দাদরী 

অনুখরাি কখরন চর্, চসহিখক নি না কখর সাগখরর জখল ভাহসখয় হদখত। চসইমখতা রািণ চসানার চকৌিার মখিয 

হিম্বহি ভখর সাগখরর জখল ভাহসখয় চদন। চকৌখিাহি ভাসখত ভাসখত হমহথলার রাজঘাখির কাখছ এখল মািি নাখম 

এক চজখল তার জাখল চকৌখিাহি পান। হতহন চসহি এখন চদন স্ত্রী সতার িাখত। সতা ভহক্তভখর লক্ষ্মীজ্ঞাখন চকৌখিাহির 

পূজা করখত থাখকন। এরফখল দহরদ্র চজখল- দম্পহতর আর চকাখনা অভাি–অনিন থাখক না, তারা িখন সম্পখদ 

পহরপূণশ িখয় ওখঠ। কাহিহনর এই অাংখর্ই কহি স্বপ্নদর্শখনর প্রসঙ্গহি িযািিার কখরখছন। র্া কাহিহনর গঠখন 

সমানভাখি অথশিি িখয় উঠখত চপখরখছ। চর্মন কাহিহনখত পাওয়া র্ায় একহদন রাখি চজখলহন সতা স্বপ্ন চদখেখছ 

চর্, চকৌখিার মখিয থাকা হিম্বহি চভদ কখর এক অপূিশ সুন্দরী কনযা চিহরখয় এখস সতার গলা জহেখয় িখর আিদার 

কখরখছ তাখক হমহথলার রাজিাহেখত চরখে আসার জনয, -- 
 

                                “একহদন রাখি চগা সতা চদহেল স্বপন। 

                                 চস িে আির্শ কথা চগা শুন সেীগণ।। 

                                 আোই প্রির রাহি চগা সতা শুইয়া হনদ্রা র্ায়। 

                                 চাখন্দর আখলাখক চগা তার রু্খর আহঙ্গনায়।। 

                                 চকৌিা িইখত চগা এক কনযা িাহির িইয়া। 

                                 মা মা িহল িখর চগা সতার গলা জোইয়া।। 

                                 আির্শয রূপসী কনযা চগা চর্ন পুষ্পিালা। 

                                 উজলা কহরল চগা গৃি সািাৎ কমলা।। 

                                 িহরয়া সতার গলা চগা কখি িীখর িীখর। 

                                 আমাখর লইইয়া র্াও চগা জনক রাজার ঘখর।। 

                                 িাপ চমার জনক রাজা চগা রাণী চমার মাও। 

                                 কাহল প্রাখত চমাখর লইয়া চগা রাহণর কাখছ র্াও।। 

                                  ....................................................... 

                                 চভার না িইখত চগা সতা সকাখল উহঠয়া। 

                                 সুিণশ কিরা লইল চগা অঞ্চখল িাহন্ধয়া।। 

                                 গত হনহর্র স্বখপ্নর কথা চগা রাণীখর কহিল। 

                                 অঞ্চল েুহলয়া চকৌিা চগা রাণীর িাখত হদল।।”
৩
  

 

     স্বপ্নভঙ্গ িখল সতা চভার না িখতই সকাখল উখঠ হমহথলার রাজমহিষীর কাখছ হগখয় তাখক সমস্ত স্বপ্নিৃতান্ত 

জাহনখয় চসানার চকৌিাহি সর্খে চরখে হদখত িখলন। শুিু চখল আসার আখগ সতার একহি অনুখরাি, -- 
 

                               স্বপ্ন র্হদ সতয িয় চগা কনযা জখে ইখত। 

                               আমার নাখমখত চগা কনযার নাম রাইখেযা সীখত।। 

                               এত িহল সতা তখি চগা হিদায় িইল। 

                               সুিণশ কিরা রাণী চগা র্তখন রাহেল।।
৪
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     অিখর্খষ শুভহদখন হিম ফুখি এক লযািণযময়ী হর্শুকনযার জে িয়। সতার অনুখরাখি লক্ষ্মী স্বরূহপনী চসই 

কনযার নাম রাো িয় ‘সীতা’। এভাখিই নারীিাদী কহি সীতার জেকথা প্রথম িণশনা কখর এিাং পখর রামচখন্দ্রর 

জখের হিিরণ হদখয় প্রথম পহরখেদ সমাপ্ত কখরখছন। চসখিখি আমাখদর মখন িয় অদ্ভুত রামায়খণ মুহনখদর 

হিষরক্ত পাখন মখন্দাদরীর গভশিতী িখয় সীতার জে প্রসঙ্গ থাকখলও চসোখন মািি জাহলয়া ও সতা জালযানীর 

কাহিহন অাংর্িুকু চনই। চর্জনয এই অাংর্িুকু চন্দ্রািতীর হনজস্ব কল্পনার অহভনিত্ব। চসইসখঙ্গ স্বখপ্নর িযিিার 

কাহিহনখক আরও আকষশণীয় কখর তুখলখছ। স্বপ্নহি কাহিহনখত একারখণই গুরুত্বপূণশ চর্ সতা স্বপ্ন চদখেখছ িখলই 

চসানার চকৌখিায় চমাো হিম্বহিখক চস হমহথলায় হনখয় চগখছ এিাং পখর হিম্ব চথখক প্রস্ফুহিত হর্শুহি জনক কনযা 

হিসাখি পহরচয় চপখয়খছ। এিাং তারপর এই রামায়ণ কাহিহনর অগ্রগহত ঘিখত চপখরখছ। চর্ কারখণ স্বপ্নভািনার এই 

জিহচিযিুকু আমাখদর কাখছ সিখজই দৃহিখগাচর িয়। আর রাখমর জখের কথা প্রথখম না িখল কহি আসখল চিাঝাখত 

চচখয়খছন কািযহি পুরুষ প্রািাখনযর উপর গখজশ ওঠা সীতার দুুঃখের হিিরণ তথা সীতায়ন।   
 

     চন্দ্রািতীর রামায়খণ হিতীয় পহরখেদহি শুরু িখয়খছ সীতার িারমাসী িণশনার মখিয হদখয়। চন্দ্রািতীর রামায়খণ 

রূপকথার হিহভন্ন চমাহিফগুহলখক অিখচতন ভাখিই িযিিার করা িখয়খছ কাখিয। অযাহি আখনশ ও হিথ িমসন হিহভন্ন 

রূপকথার িাইপ-ইনখিকখসর চর্ তাহলকা কখরহছখলন তাখত স্বখপ্নর মািযখম ভহিষৎ দর্শন একহি িাইপ। চসিখি 

এই কাহিহনর হিহভন্ন অাংখর্ স্বখপ্নর িযিিার ঘহিখয় ভহিষৎ দর্শখনর িাইপহিখক তুখল িখরখছন কহি সীতার দুুঃখের 

হিিরখণর মিয হদখয়। িনিাস চথখক হফখর এখস সেীখদর প্রখের উিখর তার জীিখনর পূিশ ঘিনাগুখলা িখলখছ চস। 

সীতা জাহনখয়খছ তাখদর চার চিাখনর জর্র্ি চির্ আনন্দমুের হছল। হপতা জনক রাজার ইো হছল, চর্ হর্খির িনুক 

ভাঙখত পারখি তার সখঙ্গ সীতার হিিাি চদওয়া িখি। অখনক রাজা এখসও এই িনুক ভাঙখত অিম থাখক। চসই 

সময় সীতা একহদন স্বখপ্ন চদেখলন চর্ স্বয়াং কমলখলাচন রামচন্দ্র তাখক িখলখছ চর্ হর্খির িনুক হতহনই ভাঙখিন। 

পরহদন সীতার চদো স্বপ্ন সহতয িখয়খছ। রামচন্দ্র িনুক চভখঙ সীতাখক হিিাি কখর হনখয় অখর্ািযায় চখল হগখয়খছন। 

ফলত সীতার চদো স্বপ্নগুহল কাহিহনর কার্শ-কারণ সূখি গুরুত্বপূণশ িখয় উখঠখছ। আিার একহদন সীতা রাখমর চকাখল 

শুখয় স্বপ্ন চদখেখছন চর্ রামচন্দ্র হসাংিাসখন িখস আখছন। হতনভাই র্থাহিহি রাজখসিা করখছ। অনয একহদন স্বপ্ন 

চদখেখছন রাম অখর্ািযার রাজা িখিন িখল মিরা দাসী কুমিণা হদখয় সিশনার্ ঘহিখয়খছ। হিমাতা জককয়ী তাখক 

িাকল ছিা পহরখয়খছ। এভাখি সীতার স্বপ্নভািনা তথা ভহিষৎদর্শখনর মিয হদখয় কহি সাংহিপ্ত রামায়ণ কাহিহনহি 

আমাখদর কাখছ িলখত চচখয়খছন,--  
 

                                  “অখর্ািযা নগখর আহছ চগা িরহষত মন। 

                                   শুইয়া প্রভুর চকাখল চগা চদহেলাম স্বপন।। 

                                   হসাংিাসখন িহস প্রভু চগা কমল-চলাচন। 

                                   তার পাখছ দাোইল চগা ভাই হতনজন।। 

                                   চামর ঢুলায় চকউ চগা হর্খর ছি িখর। 

                                   র্থাহিহি হতন ভাই চগা পদখসিা কখর।। 

                                   এরমখিয আর হদন চগা চদহেলাম স্বপন। 

                                   রামচন্দ্র রাজা িখি চগা অখর্ািযা ভুিন।। 

                                   স্বপন সফল িইল চগা কাহল অহিিাস। 

                                   মিরা কুমি হদয়া চগা ঘিায় সর্ব্শনার্।। 

                                   রামচন্দ্র রাজা িখি চগা পইরা হতলক ছিা। 

                                   হিমাতা জককয়ী তাখর চগা পইরায় িাকল জিা।। 

                                   র্রখতর চান্দ চর্ন চগা চমখঘখত িুহিল। 

                                   চসানার অখর্ািযা পুরী চগা অন্ধকার িইল।।”
৫
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     এরপর িহণশত িখয়খছ সীতার িাখরামাহস অাংর্। এই িণশনার মখিয কহি চন্দ্রািতীর হভন্নতা িরা পখেখছ। র্ার 

মখিয ফুখি উখঠখছ নারী মখনাজগখতর অন্তরমিল। িনিাখসর সময় হিহভন্ন মাখস দুুঃখের হিিরণ সেীখদর কাখছ 

িখল   মখনর অিস্থা হকরকম হছল তার পহরচয় হদখয়খছন। িাখরামাহস িণশনা অাংর্িুকু একারখণই গুরুত্বপূণশ চর্ এই 

িণশনায় সমগ্র রামায়ণ কাহিহনহিখক সাংহিপ্তভাখি কহি চন্দ্রািতী আমাখদর কাখছ িলখত চচখয়খছন। চসখিখি কহি 

িযিিার কখরখছন স্বখপ্নর। স্বখপ্নর মািযখম ঘিনার হিিরণ হদখয় কাহিহনর অগ্রগহত ঘখিখছ। সুতরাাং হিতীয় েখের 

কাহিহনহি সীতার আত্মকথখন হিিৃত িখয়খছ। লঙ্কাজখয়র পর সীতা অখর্ািযায় হফখর এখল সেীখদর কাখছ তার 

িনিাস কাহিহনর সুে দুুঃখের হিিরণ হদখয়খছন। এ প্রসখঙ্গ সমাখলাচখকর কথাখত , - “এর মাঝোখন অহিপরীিার 

ঘিনা থাকখল সীতার প্রহত রাখমর সখন্দিপ্রিণ মখনাভাি প্রকি িখয় উঠত। রামখক সখন্দিপ্রিণ স্বামী জানখল সীতার 

কাখছ িনিাখসর স্মৃহত আর মিুর থাকত না, িখয় উঠত হতক্ত-কষায় এিাং চন্দ্রািতীর পখিও এই েেহি সীতার 

আত্মকথখনর আহঙ্গখক চলো সিি িত না।”
৬
 র্াইখিাক জির্াে মাখসর ঘিনা হদখয় িাখরামাহস শুরু িখয়খছ। এরপর 

মায়া িহরণ ও সীতা িরখণর ঘিনা কাহিহনর মখিয অখনকোহন জায়গা জুখে স্থান চপখয়খছ। রািণ কতৃশক অখর্াক 

কানখন িহন্দনী সীতা আষাঢ় মাস চপহরখয় শ্রািণ মাখসখত এখস স্বপ্ন চদখেখছন চর্ সুগ্রীখির সাখথ রাখমর িনু্ধত্ব 

িখয়খছ। র্ার ফলশ্রুহতখত রািখণর িাত চথখক সীতার উোখরর চিিহি প্রস্তুত িখত চপখরখছ। আর সমস্ত ঘিনাগুহলই 

ঘখিখছ সীতার ভািনায় হিহভন্ন মাখসখত চদো স্বখপ্নর হিিরখণ। স্বপ্নখক মািযম কখরই কহি আমাখদর কাহিহনর িাহক 

গল্পিুকু িলখত চচখয়খছন, --  
 

                                “শ্রািণ মাখসখত আহম চগা চদহেনু স্বপন। 

                                 িইল প্রভুর সখঙ্গ সুগ্রীি হমলন।। 

                                 ভাখদ্র স্বপন চদহে চগা হদিখস জাহগয়া। 

                                 অখর্াখকর িাখল পিী চগা িহসল উহেয়া।। 

                                 পিী নয় পিী নয় চগা প্রভু রাখমর চর। 

                                 িীর িনুমান জিখস চগা িাখলর উপর। 

                                 কত ভাখি কত মখত চগা সীতাখর িুঝায়। 

                                 প্রাণ ত িুখঝ না চগা সীতার িইল িে দায়।। 

                                 রাখমর অঙু্গরী িীর চগা চদোইল চমাখর। 

                                 অঙু্গরী চদহেখত সীতার চগা অশ্রু পখে িাখর।। 

                                 পাইল রামচন্দ্র চগা সীতার িারতা। 

                                 তারপর শুন চগা সীতা – উোখরর কথা।। 

                                 আহশ্বন মাখসখত সীতা চগা চদহেলা স্বপন। 

                                 িখনখত কখরন প্রভু চগা অকাল-চিািন।। 

                                 রািণ িহিখত প্রভু চগা পূখজন অহম্বকায়। 

                                 সীতার দুুঃখের হদন চগা এইরূখপ র্ায়।।”
৭
 

 

     এইভাখি কহি সীতার িাখরামাহস িণশনায় ভাদ্র ও আহশ্বন মাখসর স্বপ্নদর্শখনর মিয হদখয় কাহিহন শুহনখয়খছন। 

হকন্তু কাহতশক, অগ্রিায়ণ, চপৌষ মাখসর িণশনায় স্বখপ্নর কথা না উখেে কখর কাহিহনর হিিরখণ িখলখছন, লঙ্কাখক 

িানর জসনয চারহদক হদখয় চফখলখছ সীতা উোখরর জনয; র্ারজনয র্ুখের চিিহি প্রস্তুত িখয়খছ। কহি পুনরায় 

সীতার িাখরামাহসর দুুঃে িণশনায় এিাং কাহিহনর হিিরখণ স্বখপ্নর আশ্রয় হনখয়খছন। র্ার মখিয ভহিষৎ দর্শখনর 

িাইপহি ফুখি উখঠখছ,--                         
 

                                “মাঘ মাখসখত আহম চগা চদহেনু স্বপন। 
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                                 রখণ মখর ইন্দ্রহজত চগা রািণ নন্দন।। 

                                 স্বপন সফল িইল চগা লঙ্কা ছারোর। 

                                 সাগখরর কূখল শুহন চগা রািখসর িািকার।। 

                                 ফাল্গুন মাখসখত আহম চগা চদহেনু স্বপখন। 

                                 সিাংখর্ মহরল রািণ চগা শ্রীরাখমর িাখণ।। 

                                 স্বপন সফল িইল চগা দুুঃখের হদন র্ায়। 

                                 িানর কিক শুহন চগা রামগুণ গায়।। 

                                 জচি মাখসখত সীতার চগা দুুঃে িইল দূর। 

                                 চপািাইল দুুঃখের হনহর্ চগা আইল সুে চভার।। 

                                 অখন্ধখত পাইল চর্মন চগা নয়খনর মহণ। 

                                 চতমহত দুুঃহেনী সীতা চগা পাইল রঘুমহণ।।  

                                 সীতার িাখরামাসী কথা চগা দুুঃখের ভারতী। 

                                 িাখরামাখসর দুুঃখের কথা চগা ভখন চন্দ্রািতী।।”
৮
 

 

     তৃতীয় পহরখেখদ পুনরায় সীতার কথা হদখয় কাহিহন শুরু িখয়খছ। এই প্রসখঙ্গ এখসখছ কুকুয়ার কথা। কুকুয়া 

জকখকয়ীর কনযা। মিরার পরামখর্শ জকখকয়ী অমৃত ফখলর হততািীজ চেখল তার জে িয়। চন্দ্রািতী সীতার িনিাখসর 

কারণ হিসাখি কুকুয়ার প্রসঙ্গহি উপস্থাপন কখর কাখিয নতুনত্ব এখনখছন। কারণ এই প্রসঙ্গহি অনয চকাখনা রামায়খণ 

চনই। কাহিহনখত আখছ চর্ সীতা র্য়ন মহন্দখর একা শুখয় আখছন। এইসময় কুকুয়া সীতাখক দর্মুে রািখণর ছহি 

এাঁখক চদোখত িলখল সীতা তালপাতার পাোর ওপর ছহি আাঁকখলন রািখণর, তারপর শ্রখম কাতর িখয় হনদ্রা 

চগখলন। সীতা চর্ রািখণর প্রহত মুগ্ধ একথা প্রমাণ করার জনয কুকুয়া পাোহি সীতার িুখকর উপর চরখে হদখয় 

রাজসভায় হগখয় সীতার কুৎসা গাইখত লাগখলন। সীতা চর্ অসচ্চহরি একথা রামখক চিখক এখন প্রমাণ কখর 

চদোখল পরহদন প্রাখত রামচন্দ্র লক্ষ্মণখক হনখদশর্ হদখয়খছন সীতাখক িনিাখস চরখে আসার। র্াইখিাক সীতার 

হনদ্রায় স্বখপ্নর কথা প্রতযিভাখি না থাকখলও কুকুয়া চহরিহি চন্দ্রািতী রামায়খণর িযহতক্রমী ও উখেেখর্াগয একহি 

চহরি। কুকুয়া হমথযা কথা িখল সীতার জীিখন চর্ কলঙ্ক চলপন কখরখছন তাখত নারীর দুুঃখের কারণ চর্ আর এক 

নারী চসই হিষয়হি কহি চদোখত চচখয়খছন। চসখিখি পুরুষসমাখজর চচাখে নারী চর্ হচরকালই সখন্দখির দাসী এই 

ভািনািুকুর প্রহতফলন রাম চহরখির আিাখর তুখল িখরখছন মহিলা কহি। আর পুরুষতাহিক সমাখজ স্ত্রীর প্রহত স্বামীর 

আচরণ চর্ কতোহন হনদশয় ও হনষ্ঠুর িখত পাখর চন্দ্রািতী রাম কাহিহনর পুনহনমশাখণ চসিাই চদোখত চচখয়খছন। চর্ 

কারখণ িাল্মীহক রামায়খণর রাখমর নায়কসুলভ সি গুণখকই চকৌর্খল অস্বীকার কখরখছন চন্দ্রািতী। সীতার িক্তখিয 

সেীখদর কাখছ রাখমর গুণগুহলখক সাংহিপ্ত আকাখর তুখল িখর, িে কখর চদহেখয়খছন সীতার প্রহত তার অহিশ্বাসী 

আচরণখক, তার িঞ্চনার চকৌর্লখক।  
 

     আসখল কহি চন্দ্রািতী তাাঁর হনখজর জীিখনর অিস্থাখনর সখঙ্গ হমহলখয় সীতা চহরিহি সৃহি কখরহছখলন। চর্কারখণ 

কাখিয প্রথম চথখক চর্ষ পর্শন্ত সীতার িয়াখন রামায়ণ কথা পহরখিহর্ত িখয়খছ। নয়ানচাাঁদ প্রণীত জমমনহসাংি 

গীহতকায় ‘চন্দ্রািতী’ পালায় জয়ানন্দ কতৃশক প্রতাহরত চন্দ্রািতী তাাঁর হনখজর জীিখনর দুুঃখের রূপায়ণ ঘহিখয়খছন 

সীতা চহরখির মািযখম। এ প্রসখঙ্গ কৃতী সমাখলাচখকর মন্তিযহি এোখন তাৎপর্শপূণশ,-- 
 

প্রথখমই প্রে জাখগ সপ্তদর্ র্তাব্দীর চসই পুরুষতাহিক র্াসন িযিস্থার িৃখি িখস চন্দ্রািতী চকন সীতাখক 

উপজীিয কখর রামায়ণ রচনা করখলন? চকনই িা হতহন রাম চহরখির একনায়ত্বখক নসযাৎ করখলন? 

আসখল চন্দ্রািতীর এই হিপরীত িমশী ভািনার মূখল কাজ কখরখছ তাাঁর হনজস্ব জীিন অহভজ্ঞতা। চন্দ্রািতী 

অখেষণ কখরহছখলন এমন এক চহরি চর্ চহরখির পাখথয় িখয় উঠখি সীমািীন দুুঃে। চসখিখি এইরকম 
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হনরিহেন্ন দুুঃে ভারাক্রান্ত চহরখির অহভিা একমাি সীতাই চপখত পাখর। সতী, সাহিিী, চদৌপদী ইতযাহদ 

চকাখনা চপৌরাহণক চহরিই সীতার মখতা জনমদুহেনী নন, আরা আিাখলযর চদাসর তথা চপ্রহমক জয়ানন্দ 

পহরতযক্তা চন্দ্রািতীও হছখলন সীতারই মতন দুুঃেভাহগনী। তাই দুুঃহেনী চন্দ্রািতী রাম পহরতযক্তা 

জনমদুহেনী সীতার সখঙ্গ হনখজখক একাত্ম কখর তুখলহছখলন। হনখজর জীিন অহভজ্ঞতা তথা জীিনাদর্শখক 

জাহরত কখর রামায়খণর গতানুগহতক িারার মখিযই সাংর্ুক্ত করখলন তার িযহতক্রমী রচনা – রামায়খণর 

চমােখক সীতায়ন।
৯
 

 

     চর্ কারখণ এই কাখিয চন্দ্রািতী এিাং সীতা আর জয়ানন্দ ও রামচন্দ্র চর্ন সমান্তরাল িখয় উখঠখছন। চন্দ্রািতী 

শুিু কথক নন এই কাখিয স্বয়াং হতহন সীতা।  নিনীতা চদিখসখনর কথাখত চন্দ্রািতীর রামায়ণখক রাম কাহিহনর 

মুখোখর্ না পরাখল সীতার কাহিহন শুনখত চকউ আসখতা না। এমনহক চমখয়রাও না। কারণ সীতার গাখন চতা 

ফলশ্রুহত চনই, পুণযলাভ চনই, চসজনয রামায়খণর নাম কখর ‘ভুহলখয় র্িখক চর্োখনা’ ছাো উপায় হছল না 

চন্দ্রািতীর।
১০  

আর এই রামায়খণ সীতা চকাথাও রাখমর প্রহত সরাসহর সমাখলাচনা িা হিখদ্রাি প্রকার্ কখরনহন িা 

রাখমর প্রহত সীতার পেীিখমশর আদর্শ িুণ্ন িয়হন। হকন্তু সপ্তদর্ র্তাব্দীর সমাজপহরখিখর্ রাম চহরখির ভুল 

ত্রুহিগুহলখক হনখয় কো গলায় সমাখলাচনা করখত ছাখেনহন কহি চন্দ্রািতী। এ প্রসখঙ্গ নিনীতা চদিখসন আখলাচনায় 

আরও র্া িখলখছন তা উেৃহতখর্াগয, - “হিিৃহতকার রূখপ সীতা এিাং চন্দ্রািতীর মখিয প্রখভদ এই চর্, একজন 

কাহিহনর চহরি, অপরজন িহিরাগত। দুহি স্বতি ভূহমকা ও দৃহিখকাণ ছাোও, তাাঁখদর জগৎ-সম্পহকশত নীহতও পৃথক। 

হপতৃতাহিক সমাখজর মূল আদখর্শর চর্াগয প্রহতহনহি সীতা, হকন্তু চন্দ্রািতী একজন হিখদ্রািী নারী। হতহন সরাসহর প্রে 

কখরখছন, প্রহতিাদ জানাখেন এিাং চভখঙ চুরমার কখরখছন তাাঁর সময়কার আদর্শ, কেখনা ঘিনা হনিশাচখন, কেখনা 

অনুপুখে ও নীরিতায়।”
১১

 তাই রাম নয় তার কাখিয সীতা চহরিই মুেয িখয় উখঠখছ। রাখমর গুণপণা, িীরত্ব এগুহল 

কাখিযর মখিয প্রকাখর্ কহি অখনকোহন নীরি।  
 
 

 
  

     সুতরাাং কািযহি পাঠ কখর আমাখদর মখন িয় মিযর্ুগীয় সমাজ পহরখিখর্ িখস চলো পুরুষতখির স্বীকার 

নারীখদর সমাজগত অিস্থানহি হনখয়ই প্রে তুখলখছন কহি। আিুহনক র্তাব্দীর নারীিাদী মতিাদ হনহমশত িিার িহু 

িছর আখগই কাখিযর কাহিহনখত সীতার কথায় নারী অহস্তত্বখক প্রহতিাদী নারীস্বখর পহরণত করখত চপখরহছখলন 

কহি। কািযহি চর্ কারখণ ‘সীতায়ন’ অহভিা লাখভর চর্াগয সাথশক এিাং সফল ‘নারী মিাকািয’।    
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