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Abstract 
উতনশ শতন্দেই আমান্দদর পতরচয় ঘটল পাশ্চাতয সভযতা ও সাংসৃ্কততর সন্দঙ্গ। অন্দনন্দে এই সমন্দয় ইউন্দরাপীয় তশো ও 
সাংসৃ্কততর সন্দঙ্গ তনন্দজন্দদর এোত্ম েন্দর কনওয়ার কচষ্টা েরন্দলন। ফলত ননততে োরন্দেই কমন্দয়ন্দদর প্রততও দৃতষ্টভতঙ্গর 
পতরব্ততন ঘটন্দত শুরু েরল। উতনশ শতন্দেই  নব্ন্দচতনার অতব্ন্দেদয অাংশ হন্দয় উঠল, কমন্দয়ন্দদর জীব্নযাত্রার মান্দনায়ন্দের 
নানা সামাতজে উন্দদযাগ। সতীদাহ প্রথা, কেৌলীনয প্রথা, প্রভৃততর তব্রুন্দে ও তব্ধব্াতব্ব্ান্দহর পন্দে এেতদন্দে কযমন 
আন্দোলন দানা ব্াাঁধল, কতমতন অনযতদন্দে পুতথগত তশোয় কমন্দয়ন্দদরন্দে তশতেত েন্দর কতালার জনয গন্দে কতালা হল 
তব্তভে তব্দযালয়। ধীন্দর ধীন্দর তদন যত এতগন্দয়ন্দে কফতমজম এর ধারো তত সুদৃঢ় হন্দয়ন্দে। ব্ততমান তদন্দন নারীব্াদ তথা 
নারীব্াদী আন্দোলন তনন্দয় সন্দচতনতা কযমন কব্ন্দেন্দে, কতমতন এ সম্পন্দেত আলাদা আন্দলাচনা, কলখ্া-তলতখ্ যন্দথষ্ট 
হন্দে।এইভান্দব্ নারীপ্রগততর  ভাব্না ক্রমশ গতত কপন্দত থান্দে এব্াং স্ত্রী তশোর তব্োন্দশ সরোতর ও কব্সরোতর উন্দদযান্দগ 
নানা আইন জাতর হয়। ফন্দল নারীর মনন ও তচন্তন্দন তনন্দজন্দদর সামাতজে অব্স্থান সম্পন্দেত আত্মতব্শ্বাস বৃ্তে কপন্দত 
থান্দে। আজন্দের নারীব্াদ ও নারীব্াদীন্দদর তচন্তাভাব্না, আন্দোলন এটা তঠেই আন্দে। তন্দব্ আমরা যতদ তব্ন্দেষেী 
দৃতষ্টভতঙ্গ তদন্দয় তব্চার েতর তাহন্দল কদখ্া যান্দব্ উতনশ এেুশ শতন্দে নয়, নারীন্দে মানব্ী তহসান্দব্ কদখ্া, তার স্বাধীনন্দচতনা 
স্বাতন্ত্র্যন্দব্াধ মধযযুন্দগর সাতহন্দতযও তব্তভে ধারায় টুেন্দরা ভান্দব্ এন্দসন্দে। এেটু যতদ তপতেন্দয় যাই আমরা তাহন্দল লে 
েরন্দব্া প্রাগাধুতনে ব্াাংলা সাতহন্দতয মঙ্গলোন্দব্যর নারীরাও তেন্দলন অন্দনেটাই সাহসী ও ব্যততক্রমী। তারাও তেন্দলন যথাথতই 
প্রততব্াতদনী। সমান্দজর নানা সাংস্কান্দরর মন্দধযও, নানা প্রততেূলতার মন্দধযও তেেু তেেু কেন্দত্র প্রততব্ান্দদর সুর তাাঁন্দদর 
েন্দেও ধ্বতনত হন্দয়ন্দে। মন্দন রাখ্ন্দত হন্দব্ আজন্দের তদন্দনর মত সামাতজে নানা আন্দোলন্দনর প্রভাব্ তেন্তু সমান্দজ তখ্ন 
প্রভাব্ কফন্দলতন। তবু্ও মধযযুন্দগর তব্তভে েতব্ন্দদর োন্দব্য তব্তেপ্তভান্দব্ নারীর প্রততব্াদী রূপতট পতরসু্ফট হন্দয়ন্দে। তন্দব্ 
গভীরভান্দব্ এন্দসন্দে কেতোদাস কেমানন্দের মনসামঙ্গল োন্দব্য। 
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সূচনা :  
নারী এেতট মানুষ, তারও এেতট মানব্ীসত্তা আন্দে। কসও রক্ত মাাংন্দসর গো এেতট শরীর, পুরুন্দষর মত তারও 
ভান্দলালাগা মেলাগা সব্ তমতলন্দয় তারও এেতট পতরচয় আন্দে। কমন্দয়ন্দদর এই জীব্ন ও সাংসৃ্কতত তব্ষন্দয় আমান্দদর আলাদা 
েন্দর মাথা ব্যথা শুরু হন্দয়তেল উতনশ শতন্দে নব্ন্দচতনার কপ্রতেন্দত। উতনশ শতন্দেই আমান্দদর পতরচয় ঘটল পাশ্চাতয 
সভযতা ও সাংসৃ্কততর সন্দঙ্গ। অন্দনন্দে  এই সমন্দয় ইউন্দরাপীয় তশো ও সাংসৃ্কততর সন্দঙ্গ তনন্দজন্দদর এোত্ম েন্দর কনওয়ার 
কচষ্টা েরন্দলন। ফলত ননততে োরন্দেই কমন্দয়ন্দদর প্রততও দৃতষ্টভতঙ্গর পতরব্ততন ঘটন্দত শুরু েরল। উতনশ শতন্দেই  
নব্ন্দচতনার অতব্ন্দেদয অাংশ হন্দয় উঠল, কমন্দয়ন্দদর জীব্নযাত্রার মান্দনায়ন্দের নানা সামাতজে উন্দদযাগ। সতীদাহ প্রথা, 
কেৌলীনয প্রথা, প্রভৃততর তব্রুন্দে ও তব্ধব্াতব্ব্ান্দহর পন্দে এেতদন্দে কযমন আন্দোলন দানা ব্াাঁধল, কতমতন অনযতদন্দে 
পুতথগত তশোয় কমন্দয়ন্দদরন্দে তশতেত েন্দর কতালার জনয গন্দে কতালা হল তব্তভে তব্দযালয়। ধীন্দর ধীন্দর তদন যত 
এতগন্দয়ন্দে কফতমজম এর ধারো তত সুদৃঢ় হন্দয়ন্দে। ব্ততমান তদন্দন নারীব্াদ তথা নারীব্াদী  আন্দোলন তনন্দয় সন্দচতনতা 
কযমন কব্ন্দেন্দে, কতমতন এ সম্পন্দেত আলাদা আন্দলাচনা, কলখ্া- তলতখ্ যন্দথষ্ট হন্দে। এইভান্দব্ নারীপ্রগততর  ভাব্না ক্রমশ 
গতত কপন্দত থান্দে এব্াং স্ত্রী তশোর তব্োন্দশ সরোতর ও কব্সরোতর উন্দদযান্দগ নানা আইন জাতর হয়। ফন্দল নারীর মনন 
ও তচন্তন্দন তনন্দজন্দদর সামাতজে অব্স্থান সম্পন্দেত আত্মতব্শ্বাস বৃ্তে কপন্দত থান্দে। ১৮৯২ সান্দল রতচত রব্ীন্দ্রনান্দথর 
তচত্রাঙ্গদা গীততনান্দটয আমরা এই আত্মন্দচতনার  তেেুটা ধারো পাই। এন্দখ্ন্দন নারী আত্মতব্শ্বাসী সুন্দর কগন্দয় উন্দঠন্দেন- 

‘আতম তচত্রাঙ্গদা, আতম রান্দজন্দ্র নতেনী 
নতহ কদব্ী, নতহ সামানয নারী।’১ 

কসতদন্দনর কপ্রতেন্দত এই দৃঢ় মানতসেতা সামাতজে ও রাজননততে সন্দচতনতা বৃ্তেন্দত গুরুত্বপূেত ভূতমো পালন েন্দরন্দে।  
আজন্দের নারীব্াদ ও নারীব্াদীন্দদর তচন্তাভাব্না, আন্দোলন এটা তঠেই আন্দে। তন্দব্ আমরা যতদ তব্ন্দেষেী দৃতষ্টভতঙ্গ তদন্দয় 
তব্চার েতর তাহন্দল কদখ্া যান্দব্ উতনশ এেুশ শতন্দে নয়, নারীন্দে মানব্ী তহসান্দব্ কদখ্া, তার স্বাধীনন্দচতনা স্বাতন্ত্র্যন্দব্াধ 
মধযযুন্দগর সাতহন্দতযও তব্তভে ধারায় টুেন্দরা ভান্দব্ এন্দসন্দে। এেটু যতদ তপতেন্দয় যাই আমরা তাহন্দল লে েরন্দব্া প্রাগাধুতনে 
ব্াাংলা সাতহন্দতয মঙ্গলোন্দব্যর নারীরাও তেন্দলন অন্দনেটাই সাহসী ও ব্যততক্রমী। তারাও তেন্দলন যথাথতই প্রততব্াতদনী। 
সমান্দজর নানা সাংস্কান্দরর মন্দধযও, নানা প্রততেূলতার মন্দধযও তেেু তেেু কেন্দত্র প্রততব্ান্দদর সুর তাাঁন্দদর েন্দেও ধ্বতনত 
হন্দয়ন্দে। মন্দন রাখ্ন্দত হন্দব্ আজন্দের তদন্দনর মত সামাতজে নানা আন্দোলন্দনর প্রভাব্ তেন্তু সমান্দজ তখ্ন প্রভাব্ কফন্দলতন। 
তবু্ও মধযযুন্দগর তব্তভে েতব্ন্দদর োন্দব্য তব্তেপ্তভান্দব্ নারীর প্রততব্াদী রূপতট পতরসু্ফট হন্দয়ন্দে। তন্দব্ গভীরভান্দব্ এন্দসন্দে 
কেতোদাস কেমানন্দের মনসামঙ্গলোন্দব্য।  
                 কোথায় েীভান্দব্ এই নারীর আত্মপ্রততষ্ঠার কচষ্টা আন্দে কসটাই এখ্ন আমান্দদর আন্দলাচয তব্ষয়। আন্দলাচয 
োন্দব্য প্রাতন্তে মানতব্ে ধীন্দর ধীন্দর তব্রুে শতক্তর লোইন্দয়র মধয তদন্দয় আত্মপ্রততষ্ঠার লোই, যা আমরা মনসার মধয 
তদন্দয় কদতখ্। আমরা জাতন মনসার পতরচয়। সমাজ তান্দে পতরতযাগ েন্দরন্দে। তার কোন জাত েূল কনই। কদব্সভায় তার 
ঠাই কনই, কস ব্রাতয। প্রচতলত সূত্র কথন্দে আমরা জাতন কস তশন্দব্র মানসেনযা, পদ্মপাতায় তার জন্ম। জন্দন্মর পর তনন্দজর 
তপতাই োমতব্ব্শরূন্দপ তান্দে ধরন্দত যায়। তেন্তু তশব্ পূব্তেথা তব্সৃ্মত হন্দলও মনসা তার জন্ম ইততহাস জান্দন, তাই 
তপতান্দে ব্ন্দলন্দে- 

‘তপতা হয়যা দুতহতান্দর ভতজন্দব্ কেমন্দন। 
েলঙ্ক রাতখ্ন্দব্ ব্াপা সয়াল ভুব্ন্দন।।’২ 

েনযার েথা শুন্দন তশব্ তনরস্ত হন্দয়ন্দেন। ধীন্দর ধীন্দর মনসা ব্ে হন্দে। কসখ্ান্দন তার তব্মাতা চণ্ডী রন্দয়ন্দে। তেন্তু সৎমা 
তান্দে কদন্দখ্ই সন্দেহ েন্দর, সপত্নী কভন্দব্ কক্রান্দধ ব্ােযব্ান্দে জজততরত েন্দর। শুধু তাইই নয়, পাশাপাতশ আগুন্দনর কোঁো 
তদন্দয় মনসার ব্ামচেু তচরতন্দর নষ্ট েন্দর কদয়। এন্দেন্দত্র চণ্ডী তহতাতহতজ্ঞানশূনয মনসার ওপর অতব্ন্দব্চন্দের োজ 
েন্দরন্দেন। এমনতে চণ্ডী কোনতদনই মনসান্দে েনযারূন্দপ স্বীেৃতত কদয়তন। তব্মাতার ষেযন্ত্র্ কথন্দে তব্ব্ান্দহর ব্াসন্দরও 
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করহাই পায়তন মনসা। তব্ব্ান্দহর পর মনসা জরৎোরু তনতশযাপন্দনর জনয ব্াসর ঘন্দর কগন্দল, চণ্ডী  ঘন্দর মায়ান্দভে কেন্দে 
কদন। এরফন্দল মনসার নান্দগরা কব্তেন্দয় আন্দস। ভন্দয় জরৎোরু মুতন মনসান্দে পতরতযাগ েন্দরন- 

‘চণ্ডীর কেৌতুন্দে              কদতখ্য়া মণূ্ডে। 
উতঠল গজ্জ্যা।। 

আন্দশ পান্দশ ফেী              ত্রান্দস মহামুতন। 
কততজল পুন্দের শযযা।।’৩ 

তশন্দব্র সাংসান্দর তব্মাতা চণ্ডীর দ্বারা তনমতমভান্দব্ লাঞ্চনা তার আর সহয হয় না। কশষ পযতন্ত মনসাও চণ্ডীর পান্দয় দাংশন 
েন্দর, হত েন্দর তদন্দয়তেল। অব্শয পন্দর কেৌশলী তপতার অনুন্দরান্দধ তব্মাতার প্রাে তফতরন্দয় তদন্দয়তেল।  
আব্ার তার নামও সমাজ তদন্দয়ন্দে োতন কচাংমুতে- ‘ব্াপন ভাতারী কব্তট চযঙ্গমুতে োতন।’৪ আসন্দল নামতট চাপা পন্দে যায় 
নাম যখ্ন তব্ন্দশষে হয়। তার অব্স্থানও আমরা জাতন। তখ্ন মনসা ধীন্দর ধীন্দর আত্মপ্রততষ্ঠার জনয অধীোর পাওয়ার 
জনয লোই েন্দরন্দে। মনসা এব্ার তনন্দজই পুজা লান্দভর ব্াঞ্ছা েরন্দেন। মনসার তনন্দজর কোথাও মন্দন হন্দে এব্ার এেটা 
স্থান দরোর। কেননা তার তপতা মহান্দদব্ কচৌদ্দ ভুব্ন্দনর তস্থতত। তাাঁর েনযা হন্দয় কেও তাাঁন্দে পুন্দজ না। ভান্দলামত 
জান্দননা তার পতরচয়। এইভান্দব্ এেতট ব্ঞ্চনার যন্ত্র্ো মনসান্দে তাতেন্দয় কব্োতেল। এব্ার তততন তনন্দজই মান্দঠ কনন্দম 
পেন্দলন- 

‘শুনহ ব্তহনী কনত    তেেু নন্দহ েতরযত । 
যতদ পূজা নন্দহ তত্রভুব্ন্দন 

আোশ পাতাল ভূতম     ব্যতপত েতরয়া ফেী 
মনসা জানাব্ জগজন্দন।।’৫ 

এব্ার মনসার প্রততপে তহসান্দব্ এন্দসন্দে চাাঁদ সওদাগর। অথতননততে, সামাতজে তদে কথন্দে চাাঁদ কযভান্দব্ এন্দসন্দে মনসা 
সাাংসৃ্কততে তদে কথন্দে তার তব্রুন্দে লোই েন্দরন্দে। স্বাভাতব্ে োরন্দে  তাাঁর কনৌো ডুতব্ন্দয়ন্দে, তভোবৃ্তত্ত েন্দর কেন্দেন্দে- 

‘বু্তে ব্ল কনত গ উপায় ব্ল কমান্দর। 
নতহল আমার পূজা চাম্পাই নগন্দর।। 
কনত ব্ন্দল ডাে তুতম ব্ীর হনুমান 
খ্রতর খ্েগ তান্দর কদহ খ্রতরা 

হনুমান োন্দট কযন চাাঁন্দদর নাখ্ররা।।’৬ 

 
মনসার কোন্দপ ধন্বন্ততর মরল, তবু্ও চাাঁদ সদাগর মনসার পুজা েন্দর না। মনসা এব্ার চাাঁদন্দে ব্ে আঘাত তদন্দত কব্ন্দে 
তনল চাাঁন্দদর েয় পুত্রন্দে। মনসা এব্ার কেহ ব্াৎসন্দলযর মূন্দল েন্দঠার আঘাত েরন্দত চাইল। কভন্দব্তেল এন্দতই কব্াধহয় 
চাাঁদ দুব্তল হন্দয় তাাঁর পুজা েরন্দত ব্াধয হন্দব্ন। এই জনযই তততন তব্ঘততয়া নাগন্দে পাঠাল চাাঁন্দদর ব্াতে। কস চুতপসান্দর 
চাাঁন্দদর ব্াতেন্দত প্রন্দব্শ েন্দর অন্দে তব্ষ উগন্দর তদন্দয় আন্দস। কসই অে কভাজন েন্দর চাাঁন্দদর েয় পুত্র এেই সন্দঙ্গ মৃতুয 
মুন্দখ্ ঢন্দল পেল। এই লোই আন্দরা চূোন্ত হয় লতখ্েন্দরর তব্ন্দয়ন্দত। কসখ্ান্দন আমরা লে েন্দরতে ব্াসর ঘন্দর ঢুেব্ার 
জনয কোন তেদ্র কনই। তেন্তু মনসা চাাঁদ সদাগরন্দে জব্দ েরন্দত কশষ পযতন্ত  োলনাতগনীন্দে দাতয়ত্ব তদন্দয়ন্দে-  

‘ততন সপত পাঠাইলু কেহ না আইল। 
কশষভাগ রান্দত্র ব্ন্দল ভুজঙ্গ জননী। 

লখ্ীেন্দর খ্ান্দতয চল এ োলনাতগতন।।’৭ 

অতঃপর যখ্ন কব্হুলা লতখ্েরন্দে তনন্দয় কদব্সভায় হাতজর হন্দলন, নান্দচ গান্দন কদব্তান্দদর মন সন্তুষ্ট েন্দরন্দে। তখ্ন কনতা 
কধাপানী মনসান্দে কদব্সভায় আনন্দলন। নরন্দম গরন্দম কদব্সভায় প্রন্দতযন্দে মনসান্দে সাদন্দর আহ্বান েন্দরন্দে, জায়গা 
কেন্দে তদন্দয়ন্দে- 
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‘সখ্ীর তব্নয় কদব্ী এোইন্দত নাতর। 
কদব্সভায় কগলা জয় তব্ষহরী।। 
মনসা কদতখ্য়া সন্দভ েতরল আদর। 
তসাংহাসন্দন ব্সাইল সভার তভতর।।’৮ 

কদব্সভায় সেন্দল অনুনয়, তব্নয় েন্দর ব্ারব্ার অনুন্দরাধ েন্দরন্দে মনসান্দে, লতখ্েরন্দে প্রাে তফতরন্দয় তদন্দত। কস তফতরন্দয় 
তদন্দয়ন্দে। এমনতে কেন্দহর োন্দে ব্শযতা স্বীোর েন্দর তনন্দয় তদ্বধাগ্রস্ত ভান্দব্ চাাঁদ সদাগর মনসার পুজাও েন্দরন্দেন। 
এইভান্দব্ই আমরা কদতখ্ মনসার আত্মপ্রততষ্ঠার লোইন্দয় কস জায়গা তফন্দর কপন্দয়ন্দে।  
                 নারীর আত্মপ্রততষ্ঠার লোই আমরা সনো ও কব্হুলার মন্দধযও লে েতর। কেতোদাস কেমানন্দের  
োন্দযে– োহিহনর মন্দযে প্রথম সাোন্দতই কদখা যায়, সনো মনসা কদযীর পহরচয় জানন্দত কপন্দর পূজার আন্দয়াজন েন্দরন। 
প্রহতন্দযশী জালু–মালুর পহরযান্দর উন্নহত কদন্দখ, উন্নহতর োরণ জানন্দত চাইন্দল জালু-মালুর মান্দয়র হনেট মনসা কদযীর 
েৃপার েথা কশান্দনন। সনোও হনজ পহরযান্দরর মঙ্গলোমনায় মনসা পূজা েন্দরন। হেন্তু সনোর এই আশাভন্দঙ্গর োরণ 
িয় স্বামী চন্দ্রযর। কেননা হতহন হশন্দযর ভক্ত। মনসার প্রহত তার অযজ্ঞা। তাই হতহন কিেঁতান্দলর লাহি হদন্দয় মনসার 
ঘটযাহর কভন্দে কদন। সনো নীরন্দয সিে েন্দরহন, স্বামীর এই আচরন্দণর প্রহতযাদ েন্দরন্দে- 

‘সনো যন্দলন যানো কেন্দল োন্দর খান্দর। 
কদযতা সহিত যাদ কোন মূন্দখে েন্দর।।’৯ 

যন্বন্তহর ওঝার মৃতুের পন্দরও চােঁন্দদর মন্দন হযেু মাত্র শঙ্কা কনই। তযুও হতহন কদযীর পূজায় অসম্মহত প্রদশেন েরন্দলন। 
পুনরায় মনসার কোন্দপ চােঁন্দদর েয় পুন্দত্রর মৃতুে। এই সমন্দয় আমরা সনোর কযদনাতুর হৃদন্দয়র েহযটা কদহখ-  

‘সনো যানোনী োন্দে নাহি যান্দে চুল। 
যূলায় যূসর তনু োন্দে কশাোেুল ।।’১০ 

েয় পুত্র িাহরন্দয় কশাোেুল সনো দীঘেহদন পন্দর পুত্র লহখেরন্দে কপন্দলন। পুত্র লখীেরন্দে হতহন  আর কোন ভান্দযই 
িারান্দত চান না। স্বামী চন্দ্রযর যাহনন্দজে কেন্দে, এমতযস্থায় লখীেন্দরর জন্ম।  স্বামীর অনুপহস্থহতন্দত অহভভাযন্দের ভূহমো 
পালন েন্দরন্দেন। হেন্তু এই কেন্দির পুন্দত্রর যখন যাসর ঘন্দর সপে দংশন্দন মৃতুে িল, তখন সনো নীরয থােন্দত পান্দরহন। 
তােঁর ধযন্দযের যােঁয কভন্দে কেন্দে। লখীেন্দরর মৃতুেন্দত সনোন্দে এযার অহভন্দযাে েরন্দত কশানা যায়, হেন্তু কস অহভন্দযাে 
মনসার  হযরুন্দে নয়। কস অহভন্দযাে যহষেত িল স্বামী চােঁদ সদােন্দরর হযরুন্দে -   

‘ন্দদযতা সহিত যাদ          েত ধেলু অপরায। 
পাপ চন্দে তান্দর নাহি হচহন ।। 

  পরম দারুণ কশান্দে           মুখ কদখাইন্দত কলান্দে 
যড় লজ্জা িইল আমার।। 

সাতপুত্র কশান্দে আহম           পাইন্দল প্রন্দযশ ভূহম 
যহদ হেহত িএ হযদার।।’১১ 

তৎোলীন সমন্দয় পহরযান্দরর নারী হেল পুরুন্দষর োয়াসহঙ্গনী। নারীর হনজস্ব কোন যেহক্তত্ব হেলনা। প্রযল প্রতাপী চােঁন্দদর 
স্ত্রী হিন্দসন্দয সনোরও কোন যেহক্তত, ইচ্ছা, মতামত এগুন্দলা থােন্দয এমন ভাযাই যায় না। হেন্তু তযুও যলন্দত িয় 
কেতোদাস কেমানে তােঁর োন্দযে সনোর যেহক্তত্বময়ী রূপহট হেেুটা িন্দলও প্রোশ েন্দরন্দেন। তাইন্দতা স্বামী হযন্দদন্দশ 
যাহনন্দজে, েভেযতী সনো যলন্দত কপন্দরন্দেন – 

‘পাই হমিা কতাে          তান্দি পাই কভাে, 
গ্রাস দুই চাহর ভুহি ।। 

   সরল সফরী        ভাজা কোটা চাহর । 
কযাদাহল েীমার সন্দন ।।’১২ 

http://www.tirj.org.in/


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

Volume-I, Issue-II, April 2021, tirj/April21/article-1 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 1-8 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 5 of 8 

 

এমনহে পুত্র লহখেন্দরর হযযান্দির সময়ন্দত প্রতাপী চােঁদন্দেও সনোর সন্দঙ্গ হযন্দয়র যোপান্দর যুহক্ত েরন্দত িন্দয়ন্দে – 
‘সনো সহিত যুহক্ত েন্দর সদাের। 
হযভায নাএে ধিল পুত্র লখীের।। 

কোথা হযভা হদয েি সনো যানোনী। 
হেঙ্কর পািায়ো সাযু পুন্দরাহিত আহন ।’১৩ 

এখান্দনই কশষ নয়, ঘটে হিজ জনাদেন যখন কযহুলার যণেনা েন্দরন্দেন; তখন সনোন্দে যলন্দত শুহন- 
‘সনো যন্দলন কিন      অন্দি হিজ জনাদেন। 

কেমন কদহখন্দল েনোখাহন।। 
     েত যয়ক্রম তার        কোন গ্রান্দম েনো োর । 

েি তার হযযরণ শুহন।। 
যহদ েনো িয় ভাল         আমার সদন্দন যল। 

শুনি ঘটে জনাদেন।।’১৪ 

তখন জনাদেন সুরসুর েন্দর কযহুলার সমস্ত যণেনা সনোন্দে যন্দলন্দে। এটা কয হনন্দত কপন্দরন্দে তৎোলীন নারী কসটা তার 
স্বাহযোর কযাযন্দেই আমান্দদর স্মরণ েন্দর কদয়। কেতোদান্দসর োন্দযে কসই সমন্দয় সনো কয এটা আদায় েন্দর হনন্দত 
কপন্দরন্দেন, এন্দত তােঁর  হেেুটা িন্দলও সনোর যেহক্তত্বময়ী রূপহটই প্রোশ কপন্দয়ন্দে।  

            মনসামঙ্গল োন্দযের এে উন্দেখ কযােে চহরত্র িল কযহুলা। মূলত এই চহরত্রন্দে সামন্দন করন্দখই োন্দযের মূল 
উন্দেশে কদযী মনসার পূজা প্রচার কসটা সাহযত িন্দয়ন্দে। এই কযহুলার পূযে ইহতিাস আমরা জাহন। কস শাপভ্রষ্টা ঊষা, 
ধদতেরাজ যান্দণর েনো। কেতোদাস কেমানন্দের োন্দযে লখীেন্দরর জন্দন্মর পন্দরই কযহুলার জন্ম িন্দয়ন্দে। হনেহন নেন্দরর 
সায় যহনে তার হপতা, জননী  অমলা। কেতোদাস কযহুলার রূন্দপর পহরচয় হদন্দত হেন্দয় যন্দলন্দেন – 

‘চােঁদ মুখী খিন নয়ানী েলাযতী। 
অযর প্রযাল অঙ্গ হযদুেন্দতর জুহত।। 
েুহটল েুন্তল পাশ কখােঁপায় যেুল। 
তান্দি যহস মেরে হপএ অহলেুল।। 
সদাই আনে েন্দর েুরঙ্গ সমান। 

আেহটর ফােঁদ হজহন তার দুই োন।।’১৫ 

পরযতেীন্দত কদখা যায়, চন্দ্রযন্দরর পুত্র লহখেন্দরর জনে কযহুলান্দে কদখন্দত আন্দসন। পাত্রী হনযোচন্দনর জনে হতহন কযহুলান্দে 
পহতব্রন্দতের পরীোর েথা যন্দলন। আসন্দল কদযী মনসার েলনা কথন্দে পুত্রন্দে রো েরার জনে চন্দ্রযন্দরর এই যেযস্থা। 
হতহন কযহুলান্দে সতীন্দত্বর পরীো েরান্দত চাইন্দলন। পরীোহট হেল এই রেম, চন্দ্রযর কলািার েলাই কদন্দযন কযহুলান্দে 
তা সুহসে েন্দর নরম েন্দর হদন্দত িন্দয। এই পরীোর েথা শুন্দন সায়ন্দযন্দন ও অমলা অযাে িন্দয় হেন্দয়হেন্দলন। হেন্তু 
কযহুলা এেটুও োতর িনহন। এই পহরহস্থহতন্দত কযহুলা যলন্দত কপন্দরহেল- 

‘ন্দযহুলা েহিল মাতা না ের ক্রেন। 
কলািার েলাই আহম েহরয রেন।।’১৬ 

মুক্তা সন্দরাযন্দর সখীন্দদর সন্দঙ্গ জলক্রীড়ায় মত্ত কযহুলার পান্দয়র জল কলন্দেহেল যৃো কযন্দশ যন্দস  থাো মনসার োন্দয়। 
মনসা কযহুলান্দে অহভশাপ হদল ‘যাসন্দর মহরয পহত পান্দয মননস্তাপ’।১৭ তা সন্দেও কযহুলার হযযাি িল। কদযতার হযরুন্দে 
তার এই প্রহতযাদ। চােঁদ যখন কযহুলার প্রহতব্রন্দতের পরীো হনন্দত চাইন্দলন, কযহুলা তখন শুে মন্দন পুেুন্দর োন েরন্দত 
কেল। কদযী মনসা এই সময় অহভশাপ কদওয়ার জনে ঘান্দটর হেনান্দর যৃো ব্রাহ্মণীর কযন্দশ যন্দস হেন্দলন। কযহুলা ঝােঁপ 
হদন্দয় জন্দল পড়ন্দল, কোড়াহলর পাহন হেটন্দে হেন্দয় োন্দয় লান্দে মনসার। এই ঘটনা কদযী মনসা কযহুলার অিংোর কভন্দয 
েটুযােে যলন্দত লােন্দলন। কযহুলাও েদ্মন্দযশী মনসান্দে হচনন্দত না কপন্দর দন্দের  সন্দঙ্গ যন্দলহেন্দলন- 
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‘ন্দযহুলা েহিল আহম সায়যানোর হঝ। 
যান্দপর পুখুন্দর নাই কতান্দর পাইল হে।।’১৮ 

এই উহক্তন্দত কযহুলা চহরন্দত্রর যুহক্তযাদী ও স্পষ্টভাষী রূপহট প্রোহশত। 
শুযু এখান্দনই নয়, স্বামী লহখেন্দরর মৃতুের পর সেন্দলর অনুন্দরায কযহুলা প্রতোখোন েন্দর আপন ইচ্ছা ও সংেল্পন্দে 
আেঁেন্দড় যন্দর কথন্দে অজানার উন্দেন্দশে যাত্রা েন্দরন্দে। কসখান্দনও তােঁর এই আত্মহযশ্বান্দসর েহযহট পহরসু্ফট িন্দয়ন্দে- 

‘যহদ জীএ কমার প্রাণনাথ, 
সাহযয েুন্দলর যম্ম                   যত অহভলাষ েম্ম 

ইন্দথ কেি না েহরি মানা।।’১৯ 

 
লখীেন্দরর মৃতুেন্দত কযহুলার কোন কদাষ হেলনা। হেন্তু  কযহুলার মৃতুে সংযান্দদ পাড়াপড়হশ এমনহে  সনোর িারাও শুরু 
িয় কযহুলার উপর মানহসে অতোচার। সনো কতা সরাসহর কযহুলান্দে যন্দলই হদন্দলন-‘খণ্ড েপাহলনী হচরুহনয়া দাতী’ 
যন্দল উন্দেখ েন্দরন্দেন। সনোর েথা মন্দতা কযহুলাই কযন লখীেরন্দে সপে রূপ যন্দর দংশন েন্দরন্দে। এই সময় কযহুলার 
অন্তর োরখার িন্দলও, সনো ও  পাড়াপড়হশর অহভন্দযান্দে কযহুলা আত্মহযশ্বান্দসর সুন্দর যন্দলন্দে- 

‘জীয়াইয মৃত পহত                 রাহখয েুন্দলর খাহত। 
েহি সতে নাহি উপিাস।।’২০ 

 এমনহে কযহুলার সমাজ যাস্তযতার জ্ঞানও হেল প্রচুর। কেননা কযহুলার দাদারা এন্দস নদীন্দত ভাসমান কযহুলান্দে কদন্দখ 
োতর িন। দাদারা পরামশে কদয় মৃতুে কদি পহরতোে েন্দর তান্দদর েৃন্দি হফন্দর আসন্দত। তারা এও জানায় কয সাত 
ভাইন্দয়র সংসান্দর কযহুলার কোন অসুহযযা িন্দযনা। হেন্তু সমাজঅহভজ্ঞ কযহুলা জান্দন, হযন্দয়র পর দাদান্দদর সংসান্দর 
আন্দের মন্দতা মুলে পান্দযনা। আর  এই জনেই কযহুলা যন্দলহেন্দলন- 

‘ন্দযহুলা েহিল আহম িই োড়ো রােঁড়ী। 
েতনা কপলায আর হনরাহমষে িােঁহড়।। 

মা যান্দপর যাহড় কমান্দর আর নাহি সান্দজ। 
সেল ভাউজ সন্দঙ্গ হনতে িন্দ্ব যান্দজ।।’২১ 

অতঃপর কযহুলা মৃত স্বামী লখীেরন্দে হনন্দয় স্বন্দেের পন্দথ যাত্রা েন্দর। এই যাত্রা পথও খুয এেটা    মসৃণ হেল না। 
হেল নানা হযপদ ও প্রন্দলাভন। কযহুলান্দে লেেভ্রষ্ট েরার জনে কদখা যায় নানান ঘান্দট নানা পুরুষ অযস্থান েন্দরন্দে। 
এইভান্দয কঘার অেোর হযপন্দদ পড়ন্দলও কযহুলার যুহে, ধযযেনাশ িয়হন। সমস্ত যাযান্দে অহতক্রম েন্দর হনন্দজর আয়ন্দত্ত 
আনন্দত কপন্দরহেল।  
             এরপর কনতর সন্দঙ্গ সম্পেে স্থাপন্দনর মন্দযেও আমরা আর এে কযহুলান্দে খুন্দজ পাই। কসখান্দন তার যাস্তয 
যুহের পহরচয় কমন্দল। অজানা অন্দচনা পহরন্দযন্দশ মানুন্দষর মন েীভান্দয জয় েরন্দত িয় কযহুলা তা জান্দন। তাইন্দতা কস 
কনতন্দে মাহস যন্দল সন্দবাযন েন্দর কনতর মন জয় েন্দর হনন্দয়ন্দে। আর এই আত্মীয়তার সুন্দতা যন্দরই কযহুলা কদযসভায় 
সিন্দজই িাহজর িন্দত কপন্দরন্দে। কদযেুন্দলর দৃহষ্ট হনন্দজর হদন্দে আেৃষ্ট েন্দর শুযু মৃত স্বামী নয়, চম্পেনেন্দর হফহরন্দয় 
আনন্দত সেম িন্দয়হেল েয় ভাসুরসি কচাে হিঙ্গাও। এমনহে চােঁদও পুত্র যযূর এই সাফলেন্দে অস্বীোর েরন্দত পান্দরনহন। 
কেন্দির োন্দে যশেতা স্বীোর েন্দর হনন্দয় কযহুলার অনুন্দরান্দয িান িান্দত িন্দলও মনসার পূজা হদন্দয়হেন্দলন। কযহুলা কশষ 
পযেন্ত িারল না। কদযতা ও ভান্দেের হযরুন্দে লড়াই েন্দর কস সফল িন্দয়ন্দে। এন্দেন্দত্র পহরসু্ফট িন্দয়ন্দে কযহুলার কজদ, 
প্রহতযাদী সত্তা।    
আমরা জাতন কলৌহেে কদয–ন্দদযীর মািাত্মে উপলে েন্দর প্রাোযুহনে যাংলা সাহিন্দতের আহেনায় এে কেহণর োযে েন্দড় 
ওন্দি। যাংলা সাহিন্দতের ইহতিান্দস যা মঙ্গলোযে নান্দম পহরহচত। অযোপে আশুন্দতাষ ভট্টাচাযে মঙ্গলোন্দযের সময়সীমা 
হনন্দদেশ েরন্দত হেন্দয় যন্দলন্দেন– ‘আনুমাহনে হিষ্টীয় ত্রন্দয়াদশ শতাব্দী িইন্দত আরে েহরয়া অষ্টাদশ শাতাব্দীর েহয 
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ভারতচন্দন্দ্রর োল পযেন্ত কয হযন্দশষ এে কেহণর যমে হযষয়ে আখোনোযে প্রচহলত হেল, তািাই যাংলা সাহিন্দতের ইহতিান্দস 
মঙ্গলোযে নান্দম পহরহচত।’২২ 

              মঙ্গলোযেগুহল যাংলা সাহিন্দতের ভুেঁইন্দফােঁড় কোন হযষয় নয়। এগুহল প্রাোযুহনে যাংলা সাহিন্দতের হনজস্ব 
ফসল। এর হযষয় অনুযাদ সাহিন্দতর মত অনে ভাষা কথন্দে েৃিীত িয়হন। এন্দত প্রহতফহলত সমাজ জীযন্দনর সন্দঙ্গ 
সযেভারতীয় পহরমণ্ডন্দলর পহরন্দযশ কস ভান্দয যুক্ত নয়। যরং যলা যায়  এই োহিহনন্দত আন্দে কলাোয়ত যাংলার এে 
হনহযড় সবে। ত্রন্দয়াদশ শতাব্দীর প্রারন্দে তুহেে অহভযান্দনর অযেযহিত পন্দর কদখা যায়, ব্রাহ্মণে েতৃেে জজেহরত হনম্নযন্দণের 
অযন্দিহলত হিেুরা ইসলামযন্দমের সামেযান্দদর আদন্দশে আেৃষ্ট িন্দয় যমোন্তহরত িয়। নানা সামাহজে ও রাহিে োরন্দণ 
যাংলার সমাজজীযন হেল সমসো জজেহরত। পরযতেীন্দত ১৩৪২ হিঃ এ সামসুেীন ইহলয়াসশাি যাংলার স্বাযীন সুলতান 
রাজে স্থাহপত েরন্দল কদশ অন্দনেটা ঐেেযে এযং রািননহতে অশাহন্ত দূরীভূত িল। এই সমন্দয় আযার নতুন েন্দর 
জ্ঞানচচো ও সাহিতে সৃহষ্টর সেযনা কদখা হদল। আর উচ্চযন্দণের হিেু সমাজ উপলহে েরন্দলন যাইন্দরর শত্রুর সন্দঙ্গ 
কমাোহযলা েরন্দত িন্দল হনম্নযন্দণের সন্দঙ্গ এেটা আপস দরোর। ফন্দল উচ্চযণে ও হনম্নযন্দণের মন্দযে সংন্দযাে সাযন্দনর কচষ্টা 
লেে েরা কেল। হনম্নযন্দণের পূহজত কদযতােণ উচ্চযন্দণের িারা সমাদৃত িন্দলন। কয অনাযে কদয–কদযীরা উচ্চস্তন্দর স্থান 
কপন্দয় মঙ্গলন্দদযী রূন্দপ পহরহচত িন্দলন, তােঁন্দদরই হনন্দয় রহচত ও প্রচাহরত মািাত্মেমূলে োযেই িল মঙ্গলোযে।  

              মঙ্গলোযেগুন্দলার মন্দযে মনসামঙ্গলই প্রাচীনতম। সপেন্দদযী মনসার পূজা প্রচান্দরর োহিহন যণেনা েরাই 
মনসামঙ্গল োন্দযের উন্দেশে। হিষ্টীয় িাদশ শতন্দে তুহেে অহভযান্দনর পটভূহমোয় যাংলান্দদন্দশর উচ্চযন্দণের হিেু সমাজন্দে 
হনন্দজন্দদর দুেে শহক্তশালী েরার প্রহতহক্রয়ায় হনম্নযন্দণের অন্দনে আচার ও হযশ্বান্দসর সন্দঙ্গ আন্দপাষ েরন্দত িন্দয়ন্দে। 
উচ্চযন্দণের প্রহতভূ চােঁদ সদাের মনসান্দদযীর শত হনযোতন, হযড়বনার মন্দযেও মাথা হনচু েন্দরহন। অযন্দশন্দষ কেন্দির োন্দে 
যশেতা স্বীোর েন্দর হনন্দয় যামিান্দত মনসার পূজা কদন।  
 
এই আখ্যানগুতল আমান্দদর সমাজ ইততহান্দসর জীব্ন্ত দতলল। পুরুষশাতসত সমান্দজর েথা এখ্ান্দন আন্দে তেন্তু মনসামঙ্গল 
োব্য আসন্দল নারীর মাহাত্মযজ্ঞাপে োব্য স্বাভাতব্েভান্দব্ই এন্দসন্দে নারীর আত্মপ্রততষ্ঠা, প্রততব্াদীসত্তার স্বরূপ। নারীও 
পুরুষতাতন্ত্র্ে সমান্দজর কব্োজান্দল আব্ে কথন্দে প্রন্দয়াজন্দন নারীও প্রততব্াদী, প্রততন্দরান্দধ, আত্মপ্রততষ্ঠার সাংগ্রান্দম তলপ্ত 
হন্দত পান্দর তার জ্বলন্ত উদাহরে আমান্দদর আন্দলাচয কেতোদাস কেমানন্দের মনসামঙ্গলোব্যতট। এখ্ান্দন মনসা, সনে, 
কব্হুলা প্রমূখ্ নারী চতরত্র তান্দদর ব্যতক্তস্বাতন্ত্র্্, বু্তেমত্তায, আত্মসন্দচতনতাই আমান্দদর মন কেন্দে কনয়। সমাজ সাংস্কার 
পতরব্ান্দরর নানা েন্দঠার অনুশাসন এর তব্রুন্দে তান্দদর এ স্বাধীোরন্দব্াধ  আমান্দদর ব্ান্দর ব্ান্দর তব্তস্মত েন্দর আমান্দদর 
ভাব্ায়।  
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