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[প্ররতপাদয সািঃ মাইনকল মধুসূদন দত্ত বাাংলা সারহনতয 

আধুরনক যুনেি প্রথম করব। উরনশ শতনকি বাঙালী নব 

জােিননি মূল মনে উজ্জীরবত মধুসূদন বাাংলা সারহতয 

নবযূনেি সূচনা কনিনেন। বস্তুতঃ উরনশ শতনকি নব-

জােিননি ফনল বাাংলানদনশ তথা বাঙালী সমানজ মদখা 

রদনয়রেল নািীি ¯স্বতস্ত্র সত্তা  ও বযক্তিত্ব সম্পনকে উপলক্তি  

ও স্বীকৃরত। মধসুদূন জীবনন বযক্তিনত্বি সাধনা কনিনেন এবাং 

নািীি মনধয এই বযক্তিনত্বি শ্রিা কনিনেন। তা াঁি মহাকাবয, 

পত্র কাবয, কাবয সমূনহ রতরন বযাক্তিত্বময়ী নািীি প্ররতষ্ঠা 

কিনত মচনয়নেন, বাাংলা সারহতয ধািায় যা অরভনব। করব ও 

করবমানস এ দুটি রবষয় পরিপূিক বনল রবনশষজ্ঞনদি মত। 

এই রবষয়টিনত মমঘনাদবধ কানবয’ি প্রধান দুটি নািী (প্রমীলা 

ও সীতা) চরিত্র রনম োনন মাইনকল মধুসূদন দনত্তি করব মানস 

রকরূপ প্ররতফরলত হনয়নে এই প্রবনে তা  উপস্থাপন কিা 

হনয়নে।] 

[Abstract: Michael Madhusudhan Dutt is the first poet of 

the modern age of Bangla literature. Madhuaudhan, highly 

inspired by the theme of 19 century Bengali revival, has 

initiated a new era in Bangla literature. In fact, owing to 

this revival in the 19 century, a realization and recognition 

about women's individual entity and personality was 

observed in Bangladesh i.e. in Bangalee society. 

Madhusudan was devoted to the personality in human life 

and paid special homage to this personality in the life of the 

women. In his epic and other forms of literature, 

Madhusudhan tried to highlight the dignity of the 

enlightened women with personality and thus, he had set an 

amazing trend in Bangla literature. Scholars opined that 

both the poet and the poetic entity are complementary. This 

essay has endeavoured to demystify how far this poetic 

entity has been reflected in creating two main female 

characters (Promila and Seeta) in his epic Meghanadbadh 

Kabya.] 
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ভূমিকা 

আধুরনক বাাংলা সারহনতযি যুে¯স্রিা মাইনকল মধুসূদন 

দত্তনক বলা হনয় থানক বাাংলা সারহনতযি রূপকাি ও 

পরথকৃৎ। তা াঁি হানতই বাাংলা সারহনতযি শি রভত ততরি হয় 

এবাং নতুন কনি বাাংলা সারহতয রবশ্ব দিবানি পরিরচরত লাভ 

কনি। যুে¯স্রিা রবষয়টি রননয় ময রবষয় সমূহ রচরিত কিা 

হয়, তাি মনধয উনেখ মযােয রদক হনলা রতরন পক্তিমা 

ধািানক বাাংলা সারহনতয বযবহাি কনি সারহনতযি মূল ধািায় 

প্রনবশ করিনয়নেন আি আমানদি সারহতয ভাবনা মক, 

কনিনেন রবশ্ব বিস্তৃত। এখাননই মধুসূদন এি কানবয 

আধুরনকতাি পরিচয় পাওয়া যায় 

 

আধুমিকতা  ও িধুসূদি 

“আধুরনকতা  রবষয়টি  ¯স্বচ্ছ  হওয়া  প্রনয়াজন। এই প্রসনঙ্গ 

ড. হুমায়ুন আজাদ বনলন “ মানুষ যখন যুক্তিনত আস্থা 

আনন, যখন মস আনবেনক রনয়রেত কনি যখন মস মানুষনক 

মানুষ বনল েণয কনি, তখন মস হনয় উনে আধুরনক”।
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উরনশ শতনক সারহনতযি সমাম্ভিানল জ্ঞান রবজ্ঞাননি 

বহুমাক্তত্রকতা মদখানদয় প্ররতটি মেনত্র। আি এি সব রকেুি 

প্রভাব পনে সারহনতয। মহাকাবয, ট্রানজরড, প্রহসন, সননি, 

সাথ েক উপনযাস, সমানলাচনা রবদ্রপাত্মক প্রবে ইতযারদ 

মধযযুনেি সীমাবিতানক মভনঙ চুিমাি কনি নতুন যুনেি 

সূচনা কনি। আি এ সকল সটৃিি ¯স্বাথ েক ¯স্রিা  মধুসূদন। 

আধুরনক সারহতয প্রসনঙ্গ অধযাপক অমূলযধন বনদাপাধযায় 

বনলন, “ আধুরনকতা বলনত আমিা যাহা বুক্তি তাহা ময পূনব ে 

কখনই মদখা যায় নাই তাহা ননহ। বস্তুতঃ সারহনতয প্রাচীন 

সনতান বা আধুরনক বরলনল বণ েনাি একিা ঐরতহারসক কাল 

উনেখ কিা হয়না, তাহাি একিা রবরশি িীরত, ভাব ও আদশ ে 

রননদশ ে কিা হয়।“ এই বিবয অনুসানি িামায়নন উনেরখত 

ঋরষ জাবারল’ি কথা বলা যায়-রনজস্ব অনভূুরত ও তীক্ষ্ণধী 

আশ্রয় কনি রতরন নতুন কনি জীবন দশ েন েনেন, প্রচরলত 

ভাবধািা  রচন্তাপিরত ও দশ েন  মমনন মননরন। প্ররতটি কানল 

এ রূপ রকেু আধুরনক মানরসকতাি সোন পাওয়া যায়। 

প্রাচীন মিানমি দাশ েরনক করব লরিনয়িস এবাং প্রাচীন 

পািনসযি তবজ্ঞারনক করব দাশ েরনক ওমি তখয়ানমি িচনাি 

আধুরনকতা গুণ পােকনক একই সানথ রবমুগ্ধ ও রবক্তিত 

কনি। অতএব অমূলযধননি বিবয মমনন রননয় বলনত পারি 

“ আধুরনকতানক মকান একিা ঐরতহারসক যুনেি রবরশি, 

লেণ মনন না করিয়া তাহানক মানব মননি একিা রবরশি 

ভরঙ্গ বরলয়া রবনবচনা কিা সঙ্গত হইনব”।
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  অমূলয 

বনদাপাধযানয়ি এই বিবয সম্পনকে অননক পক্তিত বযাক্তি 

রি-মত মপাষণ কনিনেন তানদি মনধয অনযতম ডঃ আবুল 

কানশম ফজলুল হক আধুরনকতাি বযাখযা রদনত রেনয় 

বনলনেন, আধুরনকতাি উনেখযনযােয লেণ “রবনদ্রাহ”।
3
   

মিামারিক যুনেি নতুন পথ চলা শুরু হনয়রেল এই 

রবনদ্রানহি মাধযনম। এ প্রসনঙ্গ ড. অমূলয বনদযাপাধযনয়ি 

বিবাটি হনচ্ছ “অনেি হস্তী দশ েননি নযায়”- রবরভন্ন দ্রিবয 

মনত প্রনতযনকি উপলক্তিই সতয; তনব তা আাংরশক বা 

সীমাবিভানবই সতয বযাখযা বা যুক্তি রবরভন্ন িকম হনত পানি 

তানব মাইনকল মধুসূদননি মেনত্র “রবনদ্রাহ” ভাবটি যথাথ ে। 

মধুসূদননি জীবনাচিণ, িচনাি রবষয় ও পিরত, চরিত্র 

রচত্রণ প্ররতটি মেনত্র এই রবনদ্রাহ ভাব সু-স্পি । এই প্রসনঙ্গ 

“মমঘনাদ বধ” মহা কানবযি প্রধাণতম দুই নািী চরিত্র 

                                                           
1 লাল নীল দীপাবলী/ ড: হুমায়ুন আজাদ/পৃ:২৪ 
2 বাাংলা সারহনতযি ইরতহাস/ অধযাপক অমূলযধন বনদাপাধায় প:ৃ৬২.  
3  আধুরনকতা বাদ ও জীবনাননদি জীবননাৎকণ্ঠা/ আবুল কানশম ফজলুল 

হক, প:ৃ ২. 
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“প্রমীলা” ও “সীতা” আনলাচনা কনি মধুসূদন মানস কীভানব 

এ দুই চরিনত্র প্ররতফরলত হনয়নে তা উপস্থাপন কিরে। 

জীবন সতযনক প্রকাশ কিাই সারহনতযি কাজ। সারহনতযি 

উপাদানই হনলা মানব জীবননি বাস্তবতা। “জীবন-সতয” 

রননয় মত রবনিাধ থাকনলও এটি সারহনতযি এক অ-রবনচ্ছদয 

অঙ্গ। তনব  উনেখয ময সারহতয সাাংসারিক তনথযি অনুসিণ, 

অনুকিণ বা বযাখযা নয়; এটি মলখনকি ধযানলি এক 

অরভনব সটৃি, জােরতক তথয মসই ধযাননক রূপারয়ত কিাি 

পনে অনযতম সহায়ক মাত্র । এ সকল রবনবচনানতও 

মাইনকল মধুসূদন দত্ত আধুরনক। রননজি সম্পনকে বেু িাজ 

নািায়ণ বস-ু মক  মাইনকল রলনখরেনলন-“বেু িাজ মতামানক 

আরম হলপ কনি বলনত পারি আরম মদখা মদনবা একিা 

রবশাল ধুমনকতুি মনতা এ রবষনয় মকান সনদহ মনই”।
4
 

ঊরনশ শতনকি নব জােিননি মানসপুত্র, মধুসূদন 

সমসামরয়ক সমানজি তুলনায় রেনলন অরভনব, আচাি 

আচিনন তাি অরত আধুরনকতা মস সমনয় রেল উিত, 

সনাতন মূলযনবানধি প্ররত অবজ্ঞা, জীবন ও সারহনতযি 

প্রচরলত িীরত নীরতি প্ররত রবনদ্রাহ এ সবই তানক চাি পানশি 

জনতা মথনক রভন্নতি কনিনে। োত্র জীবন মথনক রনরষি 

খাবাি মখনয়নেন, রনরষি পানীয়নত রেনলন আসি, মপাশাক 

আশানক রননজি স্টাইল রনধ োিন কনিনেন রফরিরঙ্গনদি 

অনুকিনন, সনতান রুরচ অনুয়ায়ী “পিীি মনতা মমনয়ি 

সনঙ্গ রবনয় হনব”- এখবি শুনন আহ্লানদ আিখানা হনরন বিাং 

আধুরনক বযক্তি  স্বাতনে রবশ্বাসী নািী বযক্তিত্ব তানক আকৃি 

কনিনে। রনজ ধম ে তযাে কনিনেন, বারে মথনক পারলনয় রেনয় 

মসই যুনে দু’জন মশ্বতারঙ্গনীি সনঙ্গ পারিবারিক জীবন 

কাটিনয়নেন। মডপুটি হওয়া ময কানল রেনলা চিম 

আকাঙখা,মসকানল তাি ধ্রুব লেয রেনলা করব হওয়া। ময 

সমনয় বাঙারলিা অহাংকানি মফনি পেনতন সদি মদওয়ারন 

আদালনতি উরকল হনয়, মসই কানল মকবল বযারিস্টাি হবাি 

উনেশয রননয় বাঙারলনদি মনধয প্রথম রবনলত মেনেন। 

সমনয়ি তুলনায় অথ ে উপাজেন কনিনেন প্রচুি, রকন্তু তা 

রদনয় সাধািণ মানুনষি মনতা  ধন-সম্পদ জমা কনিনরন। 

দ’ুহানত তা উরেনয়নেন, মস সমনয় রবষয়টি রেল তাক 

লাোননাি মনতা উদাহিণ। এ প্রসনঙ্গ মোলাম মুিরশদ 

বনলনেন- “ তাি এই অ-সাধািণ তবরশনিযি কািনন মস 

সমনয়ি মকউ তানক ঘণৃা কনিনেন , মকউ ভানলানবসনেন, 

করুণাও কনিনেন মকউ মকউ। রকন্তু তানক অস্বীকাি কিনত 

পানিন রন মকউই”।
5
 

 

িারী চমরত্র সৃষ্টিতত িধুসদূতির দৃষ্টিভঙ্গী 

মধুসূধন জীবনন বযক্তিনত্বি সাধনা কনিনেন এবাং নািীি 

মনধযও এই বযাক্তিনত্বি শ্রিা কনিনেন। রননজি বযক্তিেত 

জীবন ও িচনায় তাি এই মননাভাব প্ররতটষ্ঠত। বস্তুতঃ উরনশ 

শতনকি নব-জােিননি ফনল বাাংলানদশ তথা বাঙারল 

সমানজ মদখা রদনয়রেল নািীি সতে সত্তা ও বযক্তিত্ব সম্পনকে 

উপলক্তি ও  স্বীকৃরত। মধুসূদন রেনলন উরনশ শতনকি নব 

জােিননি মানস পুত্র সব েজননি এই স্বীকৃরতি পিও সনাতন 

বাঙ্গালী-প্রানতাি প্রভাব মধুসূদন এরেনয় মযনত পানিন রন। 

                                                           
4 আশাি েলনন ভুরল/ মোলাম মুিরশদ/ পিৃা-১৩. 
5 আশাি েলনন ভুরল/ মোলাম মুিরশদ/ পিৃা-১৬ 

নািী চরিত্র সটৃিনত মধুসূদন দুটি তবপিীনত্বি সমন্বয় সাধন 

কিনত সনচি হনয়নেন। অরধকাি সনচতন, আত্মময েদা 

মবাধ, বরহেজেনত চলানফিায় রিধাহীন এমন একটি 

কাোনমানতই রতরন নািী চরিত্র কল্পনা কনিনেন আবাি 

স্বভাব ধনম ে ভািতীয় নািী তবরশনি রতরন স-রবনশষ অনুেত। 

মধুসূদন অক্তিত ময মকান নািীি চরিনত্রি মনধযই মদরশ ও 

রবনদরশ তবরশিয প্রতীয়মান। যা পােক মনন ভাবনাি 

উনদ্রক কনি। 

মধুসূদননি মহাকাবয “মমঘনাদ বধ” এ প্রধান নািী চরিত্র 

প্রমীলা” ও “সীতা”, এ দুটি চরিনত্রি মধয রদনয় আধুরনক 

নািী চরিত্র রনম োনণ মধুসূদননি মননাভাব সু-স্পিতা 

মপনয়নে। ঊরনশ শতনকি মধযানি নবজােিনণি আনলাক 

ধািায় স্নাত মধুসূদন “প্রমীলা” চরিত্রটিি মধয রদনয় নািী 

মুক্তিি বাণী মঘাষণা কনিন। 

মিঘিাদ বধ কাতবের “প্রিীলা” 

রবজ্ঞজননিা বনলন “প্রমীলা” বাাংলানদনশ, বাাংলা কনবয নািী 

মুক্তিি অগ্রদতূী, এক প্রখি বযক্তিত্ব সম্পন্ন নািী। “প্রমীলা” 

চরিত্র সটৃিি অনুনপ্রিণা রননয় প্রচুি েনবষণা হনয়নে। সব ে 

সম্মতভানব বলা যায় অভািতীয় সূনত্র মহক্টি পত্মী 

অযানরানমকী ও িযানসাি কানবযি নারয়কা আরম েডা 

(মজরুজানলম উিাি) ি প্রভাব িনয়নে “প্রমীলা” 

চরিত্রটিনত। এোো ভািতীয় সারহনতযি, িঙ্গাঁ লাল 

বনদযাাাপাধযানয়ি ‘পক্তিনী উপাখযান এি িাণী দেূ োবতী’ ও 

রসপাহী যুনিয় নারয়কা িাাঁসীি িাণী লক্ষ্মীবাঈ এি প্রভাব 

পাওয়া যায় প্রমীলা চরিনত্র। এ সমস্ত প্রভাব স্বীকাি কনি 

রননয়ও বলা যায় মধুসূদননি রনজস্ব সজৃনশক্তি বনল প্রমীলা 

চরিত্রটিনক জীবন্ত মনন হয়। 

মমঘনাদ বধ কানবয মাত্র চািটি সনে ে প্রমীলা চরিত্রটিি 

রবস্তাি মদখা যায়। প্রথম সনে ে উনম্মষ, তৃতীয় ও পঞ্চম সনে ে 

রবকাশ এবাং নবম সনে ে পরিণরত, এই রতনটি পয োনয় 

চরিত্রটিি রনম োণ মদখা যায়। আবাি প্ররমলা চরিত্রটিি রতনটি 

সত্তা মপ্রমময়ী , কুলধম োচিণী এবাং বীিঙ্গাঁ না এই ক্তত্র-সত্তাি 

সমন্বনয়ই আদশ ে পরিপূণ েতায় মপ ৌঁনেনেন প্রমীলা। তনব এই 

সনবি মূল রভরত্ত তা াঁি েহৃী-সত্ত্বা । প্রমীলা চরিনত্রি 

স্বতেযনবাধ আভা েরেনয়নে টেকই তনব কুল বধুনত্বি 

অবস্থান মাহানত্মই চরিত্রটি রবরশিযতা মপনয়নে। 

িাবন শ্বশুি মম মমঘনাদ স্বামী 

আরম রক ডিাই 

সখী, রভখািী িাঘনব, 

শ্বশুি ও স্বামীি পরিচনয় বরলষ্ঠ প্রমীলাি েহৃী সত্ত্বা। 

আত্ম রবশ্বাসী, সনচতনতা প্রমীলা চরিত্রটিনক প্ররতষ্ঠা 

রদনয়নে। আনেই বলা হনয়নে প্রমীলা চরিত্রটি ক্তত্র-স্তরিক 

এবাং এই ক্তত্র-স্তনিি মূলরভরত্ত েহৃী-সত্ত্বা তবুও কুলধনম েি 

সীমা মিখা প্রমীলা চরিনত্রি ঐশ্বয েনক সীমাবি কনি 

িানখরন। 

“আধুরনক যূথবি ময থ জীবন নািী পুরুনষি পািস্পরিক 

শ্রিানবাধ সমন্বনয় প্ররতটষ্ঠত, দ’ুজন মকউ কানিা অধীন নয় 

বিাং পরিপূিক- এই ধািণা মথনকই প্রমীলাি প্ররত 

মমঘনানদি ভালবাসা আনবে রবহবল হনলও অে নয়। 

মমঘনাদ মপ্রমময় তনব কতেবয রবমূখ নয়। মমঘনাদ 

চরিত্রটিনত হৃদয়বরৃত্ত ও কতেবয রনষ্ঠাি আিয ে সমন্বয় 

ঘনিনে যা আধরুনকতাি লেণ। ‘মমঘনাদ’ রপতাি কানে যুি 
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যাত্রাি অনুমরত রননয় প্রমীলাি প্ররত আশ্বাস বানী রদনয় 

মেনেন, 

ইন্দ্র ক্তজনত ক্তজরত তুরম সরত 

মবনধে ময দৃঢ বা াঁনধ মক পানি 

খুরলনত মস বা াঁনধ? 

ত্বিায় আরম আরসব রফরিয়া কলযারন 

সমনি নারক মতামাি কলযানণ িাঘনব। 

কতেনবযি সানথ মপ্রম ও সম্মান মবানধি রনরবে সাযুজয আনে 

বনলই প্রমীলা ও মমঘনানদি সম্পকে মপ্রমময় ও মননাহি। 

স্বামী  পরিবাি িািা রনপীরেত নয়। স্বামীি প্ররত অরধকাি, 

মপ্রম, আপন ইচ্ছাি বাস্তবায়ন, রননজি সত্তা সম্পনকে 

সনচতন প্রমীলা আধুরনক নািী জাে েিনণি পরথকৃত। 

প্রমীলা চরিত্রটিনত অন্তিধনম েি মতনজাদীপ্ত প্রকাশ ঘনিনে, 

যা মপ্রনমি সহজ সিল মল রকক মূরত েনক মভদ কিনত 

মপনিনে, চরিত্রটিি সাবরললতা পােনক আকৃি ও চমৎকৃত 

কনি । 

তৃতীয় সনে ে প্রমীলাি প্রদীপ্ত উক্তিি মাধযনম তাি আত্মময োদা 

সম্পন্ন চরিনত্রি কথা পূনব েই প্রকারশত হনয়নে। পঞ্চম সনে ে 

কুল অঙ্গনাি পরিরচরত রকেুিা প্রকারশত। যুি যাত্রাি 

উনেনশয প্রভানতি সূচনায় মমঘনাদ যখন মনদাদিীি চিণ 

পূজা সম্পন্ন কনি তা াঁি আশীবাদ প্রাথ েনা কিনত মেনেন, 

তখনও প্রমীলা তা াঁি অনুোরমনী। মদশ িোয় দায়বি 

পূত্রনক রবদায় রদনয় মা মনদাদিী মবদনা কাতি হনয় পুনত্রি 

অাংশভারেনী, পুত্রবধূনক কানে ধনি মিনখ তাি মনস্তাপ 

কািানত মচনয়নেন। এই মুহুতেটিনত প্রমীলাি েহৃেত 

অবস্থাননি আপরিহায েতা স্পি হনয়নে। লিাি পািিাণী 

মনদাদিীি এই বেন ইচ্ছা মপ্রম তৃষাতুিা প্রমীলাি মনধয 

বযক্তিেুন্নতা ততিী কনিনে, আি  তাি প্রকাশভঙ্গী েহৃ-ব্রত 

ধািণায় অরভনব। তনব এই েুদ্র পরিসনি এই উপলক্তি 

প্রকাশ পােক মননক সন্তুি কনি না। ঔরচতয মবাধ োরপনয় 

চরিনত্রি রনজস্ব প্রকারশত  না হনল, রনজস্বতানক উপস্থারপত 

না কিনত পািনল চরিত্র েেনন অননযতা খুাঁনজ পাওয়া যায় 

না। এ কািনণ আমিা বলনত পারি প্রমীলা চরিত্রটি রি 

মাক্তত্রক। রি-মাক্তত্রক তবরশনিযি মনধয মপ্রমময়তাই এই 

চিীনত্রি তনমরত্তক রূপ বনল মনন হয়। মপ্রমময় রূনপই 

মমঘনানদি সানথ ময থতায় প্রমীলা সুদৃঢভানব বা াঁধা। আবাি  

প্রমুি মতজ,তীব্র ময োদানবাধ ও অরধকাি জ্ঞান এ সকল ই 

তা াঁি চরিনত্র রনরহত প্রমীলা চরিনত্রিই অন্তিঙ্গাঁ  অাংশ যা 

সব েত্র প্রকারশত নয়, অননকিা মোপন লুক্কারয়ত সম্পনদি 

মত। “মমঘনাদ বধ” কানবয ঘিনাি পরিনপ্ররেনত প্ররমলা 

চরিনত্রি উি গুণাবলী উজ্জ্বলতায় উদ্ভারসত, চরকত 

মদযাতনাি মনতাই আমিা তা প্রতযে করি। রবদুযানতি 

িলকারনি মনতা, কানবযি আনয়াক্তজত আবনহি সনঙ্গ এই 

েরণক প্রকাশ এতই প্রাসরঙ্গক ও তাৎপয েপূণ ে ময, রবষয়টি 

গুরুত্বহীন বনল মনন হয় না। প্রমীলা চরিত্রটি পানে 

সামরগ্রক রবষনয় পােক মনন প্রশ্ন জানে ময ‘ প্রমীলাি’ দইু 

রূনপি মনধয মকানটি তাি মূল অাংশ- “মপ্রম” নারক 

“বীয েবত্তা”। এই প্রশ্নটিি যথাযথ জবাব রদনয়রেনলন করব ও 

সমানলাচক মমারহত লাল মজমুদাি, রতরন মমঘনাদ বধ 

কানবি যি সমানলাচনায় বনলনেন “প্রমীলা বীিাঙ্গাঁ নাও নয়, 

লজ্জাশীলা কুলবধুও নয়, মস পরতেতপ্রানা  নািী, অথ োৎ 

মপ্ররমকা।” 

“প্রমীলা” চরিত্রটি মপ্রমময় মস দয েপ্ররতমা কনি েোই 

হয়নতা মধুসূদননি ইচ্ছা রেল, মসেনত্র তাি বীিাঙ্গনা 

বরৃত্তনক সহনযােী উপাদাননি স্থানন মিনখ রবচাি কিনল 

চরিত্র বযাখযাটি সম্পূণ ে হনব বনল মনন কিরে। এক আিয ে 

িহসযময় সূনত্র প্রমীলা চরিত্রটি দুই রবপিীত ভাব রননয় 

পােক মনন মোঁনথ আনে। 

প্ররমলা চরিত্র সটৃিনত করবি অন্তিঙ্গ একান্ত বযক্তিেত রকেু 

সম্পিৃতা স্বাভারবক ভানবই থাকনত পানি। মধুসূদননি 

মিামারিক মস দয ে ও রবিয়নবানধ প্ররমলা চরিত্রটি রচক্তত্রত 

হনয়নে। প্রমীলাি মস দয ে ও মপ্রম করবি তন্ময় 

মিামারিকতাি প্রকাশ। 

প্রথম সনে েি শুরুনত পােক প্রতযে কনি “ আরশ্রতা, প্রণয় 

লরতকা প্রমীলা” চরিত্র। এই অাংনশ িাধাি আদনশ েি সনঙ্গ 

প্রমীলাি সাদৃশয খুাঁনজ পাওয়া যায়। রবিহ মানে ে রননেরপত 

প্রমীলা। সখী বাসন্তী প্রমীলানক শান্ত কিাি মচিা কিনে 

“কুসুম চয়ন কনি মালা িচনাি মাধযনম”। প্রমীলা আেত 

রনশাি আক্রমন ভনয় রবিহ কাতি, অধধয ে, রনঃসঙ্গ িাক্তত্রি 

হাত মথনক পালাননাি উনেনশয স্বামী সারন্ননধয যাওয়াি ইচ্ছা 

প্রকাশ কনিনেন, শত্রু পে িাঘবীয় মবিনী অরতক্রম 

কিনত মচনয়নেন  অসীম সাহনস। 

সখী বাসরন্ত তা াঁনক িিণ করিনয় মদয় দুধষ ে শক্রনসনা 

পরিনবটিত লিাপুিীনত প্রনশ কিা সহজসাধয নয়। বাসন্তীি 

এই কথাি মপ্ররেনত প্রমীলাি প্রদীপ্ত উক্তি রনভীক 

আত্মময োদা সম্পন্ন চরিত্র মযন চরকত অগ্নুৎপানত সক্তঞ্চত 

মতজ উদ্গিীত হনয় তানক নূতন এক পরিচনয়ি মানদনি 

দা াঁে করিনয় রদনয়নে। 

পবতে েহৃ োরে 

বারহিায় যনব নদী রসেুি উনেনশয  

কাি  মহন সাধয ময মস মিানধ তনব েরত? 

দানব নক্তদনী আরম, িে কুল বধ ু

িাবন শ্বশুি মম মমঘনাদ স্বামী 

আরম রক ডিাই সখী, রভখািী িাঘনব? 

পরশব লিায় আক্তজ রনজ ভূজ বনল মদরখব মকমনন মমানি 

রনবানি নমৃরণ? 

উরনশ শতনকি প্রথম আধুরনক করব নািীনক সবল শক্তিনত 

উদব্ুি  কনি তুলনত মচনয়নেন। এখানন সহজাত ভানব 

প্রসঙ্গটি এমন ময, পুরুষতারেক সমানজি ধািাবারহত 

উদাসীনয ও অবনহলাি দায় মমিাননাি জনয প্রমীাীলা 

মশ্রণীেতভানব প্রস্তুত হনত চাইনেন- রবষয়টি এমন নয়। এ 

প্রসনঙ্গ “ রচত্রাঙ্গদা”ি কথা বলা যায় ময রচত্রাঙ্গদা এিকম 

অরভজ্ঞতাি ভােী রেনলন। রচত্রাঙ্গদা প্রকাশয িাজসভায় 

বনলনেন, ময েদাশনূয স্বামী মপ্রমহীন জীবন তা াঁি। িাবননি 

আনয়াক্তজত যুনি একমাত্র অবলম্বন পুত্র বীিবাহুনক 

হারিনয়নেন। 

রহদ ু সামাক্তজক প্রথা অনুযায়ী স্বামীি অনাদিনক রনিনব 

সহয কিাই পরতব্রনতযি রনয়ম। মসই রনয়নমি বাধা রডরঙ্গনয় 

স্বামীনক অরভযুি কনিনেন, প্রনশ্নি জবাব মচনয়নেন 

রচত্রাঙ্গদা। িাবননক অরভযুি কনিনেন লিা যুিনক 

িাবননি চারপনয় মদয়া যুি বনলনেন। “হায় নাথ, রনজ 

কম েফনল/মজানল িােসকুনল, মক্তজলা আপরন।” বলা যায়, 

িাবন পত্নী রচত্রাঙ্গদা মধুসূদননি নািী কল্পনাি প্রথম খসো 

চরিত্র, ‘প্রমীলা’মত যা পূণ েতা মপনয়নে। প্রমীলা’ি প্ররতবাদী 

http://www.imjst.org/


International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST) 

ISSN: 2528-9810 

Vol. 7 Issue 10, October - 2022 

www.imjst.org 

IMJSTP29120761 5609 

তবরশিয রচত্রাঙ্গদাি প্ররতবাদী স্বরূপ এক নয়। “প্রমীলা’ি 

চরকত রবিাঙ্গনা ভাি তা াঁি মপ্রম দশািই একটি মােীয় রূপ-  

মমারহত লাল মজমুদাি। 

ভািতীয় কারহনীি সারবত্রী,  মবহুলাি
6
 চরিনত্র আমিা মদখনত 

পাই একারধকবাি কেীন বাধা অরতক্রম কনি, মহাশক্তিি 

উনিাধন ঘটিনয় রননজনদি অনযমাত্রায় উদ্ভারসত কনি 

তুনলরেনলন। প্রমীলা চরিনত্র বীয েবত্তাি এই েণদুযরত রনরমনষ 

হারিনয় রেনয় শঙৃ্গাি ভাবনায় করবি আস্থা স্থাপন কিা 

রবষয়টি আধুরনক মবাধনক প্রনশ্নি সম্মুখীন কনি। 

 

কারহনীি মশষ পয োনয় আমিা মদরখ; 

যুনি িামচনন্দ্রি অনীহাি কািনণ পরিরস্থরতি বদল ঘনিনে, 

যুনিি ভাি প্রমীলানক আি বহন কিনত হনচ্ছ না। িাজপিুী 

মত মপ ৌঁনেই অনভযস্ত যুিসাজ তযাে কনি বযাস্ত হনয় 

রমলননাপযুি সানজ সজ্জজ্জত হওয়াি দৃশযটি প্রমীলাি 

বীিাঙ্গনা ভানবি সামরয়ক উন্মাদনা, আনিারপত রবষয় বনল 

মনন হয়। প্রমীলানক রবকল্প সত্ত্বা রহনসনব গুরুত্ব মদয়াি 

অবকাশ থানক না। রবসজেন বা অবসান পনব ে আমিা আনিা 

লেয করি মকান বযাক্তি তবরশনিযি দারব রননয় এই চরিত্র 

উপরস্থত হয়রন, রবনশষত্ব অজেননি মকান তবরশিয মনই। 

প্রমীলাি। মমঘনানদি সনঙ্গ অ-রবক্তচ্ছন্ন গ্ররিনত বা াঁধা প্রমীলা 

স্বামীি অনুেমনন রচিাচরিত েরিমাি মনধযই আশ্রয় 

খুাঁনজনেন। প্রমীলা চরিত্রটিনত পািাতয প্রভানবি কথা মভনব 

অননক পােকই চমৎকৃত হনয়নে টেকই তনব তাি সব েসত্ত্বায়  

মদশীয় ধনম েি এই পিাৎপদতাি রচি আমানদি রচন্তানক 

রবপিীত মমরুনত দাে করিনয় মদয়।  ‘ পরতেত প্রাণা নািী ’- 

প্রমীলা। নািীি শুভশুভ সব রকেু পরতনক জরেনয় আনে 

এই আবহকালীন রবশ্বানসিই এক জীবন্ত প্ররতরূপ প্রমীলা। 

প্রমীলা চরিত্রটি সব োনঙ্গ আধুরনক বনল মনন হয় না। 

 

বঙ্গালী প্রাণতা ও “সীতা” চমরত্র মিি মাি 

মধুসূদন সজ্ঞান ও সনচতন ভানব ইউনিাপীয় জীবননক বিণ 

আি বাঙালী জীবননক অবজ্ঞা ও অস্বীকাি   কিনত 

মচনয়নেন তনব অন্তনিি অন্তঃস্থল মথনক রতরন রেনলন 

েভীি বাঙালী অন্তপ্রাণ। এখঅননই তা াঁি তিত অনুভূরত 

প্রকাশ পায়। আি এই বাঙালী প্রাণতাি মূনল িনয়নে সু-

েভীি মাতৃভক্তি। ‘মমঘনাদবধ’ কানবয সীতা চরিত্রটি রনম োনন 

মধুসূদননি বাঙালী প্রাণতা ও মাতৃভক্তিি প্রভাব সুস্পি। 

করব সীতাি মাধযনম দুঃরখনী সকল বাঙালী নািীি প্ররত তা াঁি 

আনবে ও অনভূুরত উজাে কনি রদনয়নেন। মধুসূদন িচীত 

সীতা চরিত্রটি হতভারেনী মা ও বাঙালী নারিি প্ররতভু। 

মমঘনাদ বধ কানবয করবি আকণ্ঠ ঘণৃা প্রকারশত হনয়নে 

িঘকূুনলি প্ররত অথচ িঘ ুকূলবধু সীতাি প্ররত করব অন্তনিি 

সকল ভক্তি শ্রিা, প্রীরত ও ভানলাবাসা উজাে কনি 

রদনয়নেন। রচত্র উপস্থাপন ও চরিত্রায়ন  এই দুইনয়ি মনধয 

সীতা রচত্র উপস্থাপনানতই মবরশ রেনলন। চরিত্রায়ননি তে িব 

এই কানবয সীতা চরিনত্র মনই, অনশাক বনন রতরন বহুরদন 

বক্তদনী আনেন। মহাযুনিি রনতয তনমরত্তক প্ররতক্তক্রয়া 

মথনক বহুদনুি এক মহাঘ ে রস্থি রচনত্রি মনতা। নবম সনে ে 

একবািই তা াঁি উিাি পানব েি শুরুনত িাবনপরিবানিি 

                                                           
6 সারবত্রী- মহাভািত চরিত্র, রযরন যনমি হাত হনত স্বামী সতযবাননক িো 

কনিরেনলন মপ্রম ও সাহরসকতা রদনয়। মবহুলা- মনসামঙ্গাঁ ল কানবযি প্রধান 

চরিত্র, লরখদনিি স্ত্রী। 

মবদনায় তা াঁনক আমিা কাতি হনত মদরখ। বস্তুতঃ সিমা 

োো আি কািও কািও সনঙ্গ সীতাি আন্তঃ মযাোনযাে বা 

ক্তক্রয়া প্ররতক্তক্রয়া েনে ওনেরন। 

“মমঘনাধবধ কাবয”ও “বীিাঙ্গনা কাবয” এই দুই কাবয গ্রি 

আনলাচনায় পােকেননি অরভমত মদুসদূন নািী উজ্জীবন 

মনে রবশ্বাসী। বাঙালী মমনয়নদি প্রেরতশীল কনি মতালাি 

মেনত্র রতরন একটি ভূরমকা হয়নতা িাখনত মচনয়রেনলন। 

মধুসূদন মচনয়রেনলন মমনয়নদি সামাক্তজক ো াঁনিি বদল 

মহাক, আত্মনচতনায় অরধকাি মবানধ তা াঁিা আনিা মচ কস 

হনয় উেুক, সামাক্তজকতায় তা াঁনদি েমন আনিা স্বচ্ছদ 

মহাক। 

চরিত্র রচত্রননি রবষয়টি তখনই স্বচ্ছ হয় যখন চরিনত্রি 

স্বভাব  ধম ে ও বারহযক ো াঁি একই হয়, আি আধুরনকতায় মুি 

বুক্তিি, ময ক্তিকতাি োপ থাকা জরুরি। মধুসূদন মদনখনেন 

এনদনশ মমনয়নদি অন্তেজীবনন এক ঔরচনতযি মবাধ কাজ 

কনি, ঐরতহযেত রদক মথনক যা ভািতবনষ েি নািীনদি েনব েি 

রবষয়। এ কািনণ প্রমীলাি আত্মময োদা মবাধ প্রনয়াজনন 

জাগ্রত হনয় স্বভাব  বনশই স্বামী মকক্তন্দ্রক মপ্রম ময়তানক 

জরেনয় থানক। রচত্রাঙ্গদা প্রজাি অবস্থানন দারেনয় িাজা ও 

স্বামীি উনেনশয অরভনযাে েুনে রদনয়ও ভােযবাদনক মমনন 

রননয় অ-সহানয়ি মনতা কাাঁদনত কাাঁদনত িাজসভা মথনক 

মবরিনয় যায়। এই তিততানক মমনন রননয় নািী চরিত্রায়নণ 

প্রাচয ও প্রতীচয সাংরমশ্রনণি রবষয়টি মধুসূদননি তবরশিয 

বনল ভাবা হয়। 

তনব “সীতা” চরিত্রটি করবি এই মানরসকতাি সানথ রমল না 

মিনখই েনে উনেনে। নািীি স্বভাব ধনম েি সোন কিনত 

রেনয় মধুসূদন সীতাি মনধয মকবলই সরহষু্ণতা, নমনীয়তা, 

করুণ োধম ে ও মাধুনয েি সোন কনিনেন। মানয়ি সারন্ননধয 

মবনে ওো মধুসূদননি মননাজেনত নািী ধনম েি ভািতীয় 

মনষ্কতাই প্রভাব মফনলনে বনল আমিা ধািণা কিনত পারি। 

সােিদারে গ্রানম মানয়ি তত্ত্বাবধানন মধুসূদন মবনে 

উনেনেনন ও রশোলাভ কনিনেন, রপতা িাজ নািায়ন দনত্তি 

সনঙ্গ অন্তিঙ্গাঁ  হনত পানিন রন, রপতাি বযক্তিনত্বি কািনণ। 

একমাত্র সন্তান মধুসূদন ধম োন্তিীত হওয়ায় রপতা িাজ 

নািায়ন দত্ত ধম েত: পুত্রহািা হন। এবাং পুত্র লানভি আশায় 

রতন রতনবাি রবনয় কিনন। স্বামীি এই রনষ্েুি আচিনণি 

ফনল মাতা জািবী মদবী বযারথত হন। মধুসূদন মানয়ি দুঃখ 

উপলক্তি কনি সমস্ত বাঙ্গালী নািীি দুঃখ বনুিনেন। 

আবহমান কানলি বাঙালী রহদ ু নািী সব োংসহা। বহুকানলি 

ধম ে ও সমানজি রনমম ে রননেষনন রহদ ু নািীি জীবন 

দুরবষ েহ। নািীনক তাই আত্নিোি তারেনত রনিব হনয় মযনত 

হয়, একটি বুযহ কনি রননত হয়, হনত হয় সহনশীল, তাি 

মকান অরভনযাে থাকনত মনই। 

চতুথ ে সনে েি প্রথনমই মদখা যায় সিমা সীতাি রসাঁরথনত রসদুাঁি 

পরিনয় রদনচ্ছন। সীতা চরিত্র পরিকল্পনায় করবি ভক্তি ও 

রবশ্বাস প্ররতফরলত হনয়নে। আধুরনকতাি প্ররত অনিুােী 

করবি এই রহদয়ুানী আচিনণি প্ররত ভক্তি ও রবশ্বাস 

আমানদি এই ধািণাই মদয় ময রতরন রচিায়ত সাংস্কাি মথনক 

মবরিনয় আসনত পানিন রন। চতুথ ে সনে েি িরৃত বারহত 

কারহনীনত সীতাি চাি মথনক পাাঁচবাি মচতনা হািাননা কথা 

আনে। প্ররতনিাধহীন অসহায় নািী েজেনন ও িণনানদ ঘন 

ঘন মূচ্ছ ো যাওয়া তা াঁি চরিনত্রি সহজ তবরশিয। পরতব্রতা 

নািীি মনধয সতযব্রনতযি ময মতজ রবচু্ছরিত হয় ‘সীতা’ 

চরিনত্র আমিা তা মদখনত পাই না। মধুসূদন পােকনক 
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এইিাই মবািানত মচনয়নেন ময বারহযক রদক রদনয় প্ররতনিানধ 

সামথ েহীন হনলও গুণধনম ে ও ঔরচতযনবানধ সীতানক তা াঁি ধম ে 

ও সাংস্কাি মথনক রবচুযত কিা যায় না। সীতা চরিনত্রি মদবী 

স্বভাবই মধুসূদননি উপজীবয বনল মনন হয়। এ কািনণ 

সীতাি স্বপ্নরবলাস, মিামারিকতা এবাং সুখাদনশ েি 

রবরশিতানক মদবী তবরশিয রহনসনব উপস্থাপন কনিনেন। 

পারথ েব রূঢ়তায় স্বপ্নভনঙ্গি মবদনা সীতানক স্পশ ে কনি না। 

মোদাবিী তীনি স্বে েসুখ মঘিা দাম্পতয মথনক তা াঁনক রবচুযত 

কনি রেরননয় আনল ময তস্কি িাবন, তানকও সীতা ধীক্কাি 

জানানত চান না। আনশাক বননক এমন ভানব উপস্থাপন 

কিা হনয়নে মযন তা সহমমীতা ও স্বপ্ন গুঞ্জিনণি তীথ ে। 

রবষয়িা অননকিা এিকম ময মদবী সীতা মযখাননই অবস্থান 

করুক না মকন, পরিনবশটি তা াঁি স্বভাব ধনম েি অনুকূনল 

থাকনত হনব। এ কািনণ মদখা যায় “অনশাক বন” পনব েি 

সূচনা হনয়নে রসদুাঁি মক নিা হানত সিমাি অন-ুপ্রনবনশি 

মধযরদনয় সধবা সীতাি রসাঁরথনত রসাঁদিু মদয়াি উনেনশয, এই 

আবনহি মনধয পরবত্রতাি একটি রবষয় আনে বনল করব মনন 

কনিনেন। তাই এমন মকান প্রসঙ্গ আনননরন যা এই পরবত্র 

পরিনবনশি রবঘ্ন ঘিানত পানি। সীতা িাজনক্তদনী ও িাজবধু 

হওয়া সমত্বও উচ্চরভলাষী অহাংকািী, দাপুনি মননাভাব তাি 

মানি মনই। মস্বচ্ছা রনব োরসত হনয় সীতা বনবানসি জীবননক 

সহজভানব গ্রহণ কনিনেন এবাং সাধািণ বাঙালী েহৃস্থ 

ঘনিি মমনয়ি মনতা বনবাস সময়নক মাধুযম েয় কনি 

তুনলনেন স্বেীয় গুনণ। দিক অিনণয রনব োরসত সীতা এবাং 

আনশাক বনন বক্তদনী সীতা এ দুনয়ি মনধয মম রলক পাথ েকয 

মদখা যায় না। রনব োসননি জীবননক মযমন রতরন অনায়ানস 

গ্রহণ কনিনেন মতমরন িরৃতচািণাি মধয রদনয় পঞ্চবিী 

বননি সিল জীবন বন েনা কনিনেন, 

পঞ্চবিী বনন মমািা মোদাবিী-তনি 

রেন ুসুনখ। হায়, সরখ বরণ েব 

মস কান্তাি কারন্ত আরম? সতত স্বপনন 

শুরনতাম বন-বীণা বন-মদবী-কনি; 

সিসীি তীনি বরস, মদরখতাম কভু। 

সুখ মানুনষি একটি মানরসকতাি রবষয়, অনােম্বি জীবনন 

মকবল প্রীরত রদনয়ই স্বে ে িচনা কিা সম্ভব এই সতযজ্ঞান 

সীতাি বিনবয উৎসাহ সহকানি বযি হনয়নে। মসই 

উৎসানহ আনে আত্ম-প্রসানদি বীজমমে, ও কৃতাথ েতা। 

সীতাি এই বণ েনায়, ক্রদনন এমনই অরভভূবতা রেল ময, 

িােস িাজবাংনশি ঘিণী সিমা িাজনভাে- তযানেি ইচ্ছা 

প্রকাশ কনি বনলনেন, 

শুরননল মতামাি কথা, িাঘব-িমরণ 

ঘণৃা জনন্ম িাজানভানে, ইচ্ছা কনি, তযাক্তজ 

িাজয-সুখ, যাই চনল মহন বনবানস, 

রকন্তু মভনব মদরখ যরদ, ভয় হয় মনন। 

সিমাি এই ইচ্ছা প্রকানশি মশনষ এক ভনয়ি প্রসঙ্গাঁ  

এনসনে। এই ভয় সাধািন অনােম্বি বনবাস জীবননক 

রননয়। মযখানন প্রাসানদি স্বাচ্ছদয মনই, সিমা ও সীতাি 

মনধয সীতাি অননযতা উপস্থাপননি জনযই রবষয়টিি 

অবতািণা বনল মনন হয়। মধুসূদন সীতানক মকনন্দ্র মিনখ 

পঞ্চবিী বননি মনধয এক মিামারিক মপ্রম-পিভূরমি কল্পনা 

কনিনেন। 

সীতাি িরৃত কথননি রিতীয় পয োনয় বরণ েত হনয়নে িাবণ 

কতৃক ‘সীতা’ অপহিনণি ঘিনা। িাবণ অপিাধী তস্কি। 

তনব এই রবষনয় সীতাি ভাষয রনিনপে। সমগ্র কানবয মািীচ 

এি আত্ম প্রকাশ মথনক শুরু কনি সীতাি অনশাক বমন 

মপ্ররিত হওয়া পয েন্ত সীতাি বণ েনায় িাবণনক “রননদোষ” বলাি 

মচিা যা সীতা চরিত্রটিনক স্পি কনিনে। ‘েরুে’ িাবনণি 

েরতপথ মিাধ কিনত রেনয় মন্তবয কনিরেল, “ঘনি ঘনি 

িমণীহিণ িাবনণি রনতয কম ে ’ এ বিনবয সীতাি মকান সায় 

রেল না। আবাি সিমা যখন বনল-সীতাি রনিাভিণ দশাি 

জনয তাি ভাশুি িাবনই দায়ী, অথ োৎ সীতাি অলিাি িাবণ 

তস্কনিি মনতাই হিণ কনিনে। তখন সীতাি বিবয, 

বথৃা েঞ্জ দশাননন তুরম রবধুমুরখ 

আপরন খুরলয়া আরম মফলাইন ুদনূি 

আভিণ, যনব পাপী ধরিল আমানক বনাশ্রনম। 

যাি কািনণ সীতাি এই বদী দশা পরিণরত, তানক অরভযুি 

কিাি সুনযাে উপনো কিাি মধয রদনয় সীতা চরিনত্রি অ-

খিতা প্রকাশ পায়। মস কাউনক রমথযা অরভনযানে অরভযিু 

কিনত চায় না। 

যুি সম্পরকেত মকান সাংবাদ সীতাি কানে মপ োননাি মকান 

উপায় মনই, তবুও এ রবষনয় সীতাি মকান উনিে আমিা 

লে করি না। মধুসূদন সীতা চরিত্রটি স্থায়ী সক্তস্তি রূপক 

রহনসনব কল্পনা কনিনেন। পরিরস্থরতি চানপ ভীত সেস্ত্র সীতা 

মূক্তচ্ছ েত হনয় পেনল তা াঁি অবশ মচতনায় ধিীক্তত্রমাতা এক 

স্বপ্নদশ েননি বযবস্থা কনিনেন সীতা মানসচনে মদনখনেন, 

িানমি সনঙ্গ পরিনামী যুনি িাবণ ভূতনল েোেরে কিনেন। 

এই স্বনপ্নই সীতা যুনিি পরিণাম সম্পনকে ধািণা কনিন এবাং 

রননজি উিানিি রবষনয় রনক্তিত হন। 

চতুথ ে সনে ে মদখা যায়। ভােয মক মদাষ রদনয় সীতাি আত্ম 

জবানবদী, যা রনয়ত অশ্রুেিনণ রসি। অনশাক বননি 

মসই অননয পরিনবশ মযখানন বেৃলতা; পশুপারখি অনু-

কম্পনও আমানদি মচানখ পনে। আবাি নবম সনে ে মদখা 

যায় স্বভাব দ্রবময়ী সীতাি সমবযাথী রচত্ত। প্রমীলাি স্বামী 

সহমিণ যাত্রাকানল অকানল িনি পো নািী সুষমাি বযাথায় 

মোি বে, পে প্ররতপে সকনলই সমবযাথী সীতাও তাি 

আত্ম রবিতৃ পরিক্রমাি পরিরধ মথনক মবরিনয় এনস বতেমান 

বযাথাময় ঘিনায় সমবযাথী হনলন। সীতা তাি শুভরদন সূচনা 

লনগ্ন সমনবদনা রননয় সামনন এনস দাোনলন। পিম শক্রি 

পারিবারিক রনঃস্বতা আি প্রমীলাি স্বপ্নময় জীবননি অকাল 

অবসাননি জনয সীতা রননজনকই দায়ী কনিন এবাং সখী 

সিমাি কানে মস কথা বনলন। “িঘ ুবাংনশি সব েনানশ েি কািণ 

সীতা, তা াঁি অকযালণ স্পনশ েই সমিৃময় লিাি দুরদেন” সীতাি 

এই আত্মভাষণনক কৃক্তত্রম বনল মনন হয় না। মধুসূদন সদা 

মচিা কনিনেন সীতানক মিমী মবদনাি ও সহানুভূরতি 

গুণধনম ে ঐশ্বয েময়ী কনি রচত্রায়ন কিনত। 

 

উপসংহার 

প্রমীলা ও সীতা মধুসূদননি যুেপৎ িচনাি দ’ুটি ধািা, 

সমকাল রবনবচনায় একটি রবকারশত হওয়াি পনথ অপিটি 

অবলুরপ্তি দারবদাি। একটি উরনশ শতনকি নব জােিনণি 

ফনল রশরেত আনলারকত সমাজ বযাক্তিনত্বি প্রকানশ আশা 

জাোরনয়া,  অপিটি আবহমান রচিায়ত পিাতমুরখ। একটি 

ধনাত্মক, অপিটি ঋণাত্মক। ‘প্রমীলা’ চরিত্রটি মধুসূদন সটৃি 

কনিনেন সনচতন ভানব, তা াঁি রুরচ ও বিবয প্রকানশি 

রনরিনখ। ‘প্রমীলা’ চরিত্রটি রবনেষনণ পয োনলাচনন যরদও 

আধুরনক করব িরচত অখি চরিত্র বনল মনন হয়রন, তবওু 

বলা যায়, উরনশ শতনকি মধযানি বাঙালী নািীনক 
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নবজােিনণ উদ্বিু কিনত মচনয়নেন করব। মকবল তযানেি 

পানন নয়, রননজি অরধকাি, প্রাপয নযাযয রহসযা, তথা 

মভানেি পনথই পরিচারলত কিনত মচনয়নেন করব মধুসুদন, 

আি প্রমীলা চরিত্রটি এই পথ- পরিক্রমাি অরভযাত্রী। সীতা 

চরিত্রটি মধুসূদননি শ্বাশত বাঙ্গালী মননি সটৃি বনল মনন 

কিা মযনত পানি, চরিত্রটি ‘প্রমীলা’ চরিত্রটিনক প্রকাশ কিাি 

মেনত্র সহায়ক হনয়নে। মধুসূদন সজ্ঞান ও সনচতন ভানব 

যুনিাপীয় জীবননক বিণ এবাং বাঙালী জীবননক অবজ্ঞা ও 

অস্বীকাি কিনত মচনয়নেন, অথচ অতঃস্থনল রেল বাঙালী 

প্রাণতা, এি কািণ মবনে ওোি পারিপারশ্ব েক প্রভাব এবাং 

পারিবারিক রশো। 

পরিনশনষ এই রসিানন্ত আসনত পারি, রবনদশী ভাষায় 

কাবযিচনায় অসফল হনয় মধুসূদন মকান রভননদশী কাবয 

মদশী ভাষায় িচনা কনিন রন। যুেধনম েি সনঙ্গ সঙ্গরত মিনখ 

রতরন ভািতীয় ও অভািতীয়ত্বনক সমময োদায় গ্রহণ কনিই 

তাি যনথারচত সমীকিণ ঘটিনয়নেন এবাং বাাংলা সারহতযনক 

আধুরনকতাি পমথ রবকরশত হওয়াি পথ ততরি কনি 

রদনয়নেন । 
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