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Abstract 
মধযযুগীয় িাাংলা সাবিজতযর সিথপ্রধান ও অনযতম শাখা মঙ্গলকাজিয মদিজদিীজদর মািাত্ম্য কীতথন করাই কবিজদর প্রধান 
উজেশয বিল। এখাজন মানি মজনর প্রাচীন ধমথবিশ্বাস আভাবসত িজয়জি। ময ধমথবিশ্বাস আিার বনয়বিত িজয়জি ভয় 
মর্জক। সভযতার আবদপজিথ মানুষ প্রাকৃবতক শবি এিাং বিাংস্র েন্তুজদর ভয় মপজয়জি, খুুঁজেজি পবরত্রাজের উপায়। এই 
ভয় মর্জকই মদিজদিীর নানারূপ মানুষ কল্পনা কজরজি, মচষ্টা কজরজি তাজক তুষ্ট ও প্রসন্ন কজর েীিন অবিজের প্রিিমান 
ধারাজক বনবিথঘ্ন করজত। এই তুষ্ট করার কাবিবন মদিজদিীজদর মািাত্ম্যরূজপ প্রচার করজত মচজয়জি। মপৌরাবেক 
পবরকাঠাজমাজক অিলম্বন কজর মানুজষর সুখ-দুুঃখ, আশা-আনি বনজয় ময বদনবিন েীিন তারই প্রকাশ ঘজটজি। মসই 
সূজত্র সমাে ও সামাবেক বিপরীতয মঙ্গলকাজিয বিজশষত ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাজিয দু’ই বিপরীত সমাজের প্রবতফলন ঘজটজি। 
 কবিকঙ্কে মুকুি চক্রিতথী ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাজিযর ‘আজখবটক খজণ্ড’ িবেথত সমাে িযিস্থার সজঙ্গ ঐ একই কাজিয 
‘িবেক খজণ্ড’ িবেথত সামাবেক দৃবষ্টভবঙ্গর বিির পার্থকয বিনযি িজয়জি। দবরদ্র্ িযাধেীিজনর সজঙ্গ ধনী িবেকজদর 
েীিনযাপন একরকজমর িজি না এটাই প্রতযাবশত। বকন্তু এই বিপরীতয ‘চণ্ডীমঙ্গল’ পূিথিতথী মঙ্গলকািয ধারায় এতটা 
স্পষ্টভাজি ধরা পজ়েবন। ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাজিয দুইখজণ্ডর দুই সামাবেক বভন্নিজরর দীঘথ িেথনার মজধয কবির েীিন অবভজ্ঞতার 
স্পষ্ট প্রভাি না র্াকজলও বকিু বকিু রূপজকর মাধযজম বনে েীিন অবভজ্ঞতার পজরাক্ষ প্রভাি বনপুে দক্ষতায় তাুঁর রচনার 
মজধয বনবিষ্ট কজরজিন। যা কািযরচনার মক্ষজত্র এক বভন্ন মধযযুগীয় সমােজপ্রবক্ষজতর নিবনমথাে।  
 কাবিবন বিিাজর মুকুি চক্রিতথী সামাবেক িযিস্থার বভবি সরূপ মদিীর কাজি পশুজদর দুুঃখ বনজিদন, মদিীর 
অভয় প্রদান, মদিীর পবরকল্পনায় অরজেযর পশুশূনযতা, অন্নাভাি বিষ্ট কালজকতুর দুবিন্তা, মখদ, অভাজির সাংসার 
পবরচাবলকারূজপ ফুল্লরার মখদ, শ্রজমর বিবনমজয় ধনলাজভর ঘটনা এিাং স্থান মপজয়জি কালজকতুর চবরত্র বিজেষে। এখাজন 
চবরত্র বিজেষে অপ্রাসবঙ্গক িজলও তার িালযক্রী়ো, কালজকতু – ফুল্লরার সাংসার বচত্র িেথনায় দবরদ্র্ িযাধ সমাজের নানা 
সমসযা ও যিোর কর্া এখাজন যজর্ষ্ট প্রাসবঙ্গক। ফুল্লরার িারমাসযার বনদারুে অভাজির বচত্র আজলাচনাও মমথস্পশথী। 
 বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ ‘িবেক খণ্ড’ র কাবিবন শুরু িজয়জি ‘চতুর্থ বদিজস’র বনশা পযথাজয়। ‘িবেক খজণ্ড’ িবেকরা 
িযিসা িাবেজেযর িারা ধনসম্পবি িৃবি কজরজি। বনজের মদশজকও সমৃি কজরজি। ‘িবেক খজণ্ড’ িযিসা িাবেজেযর িেথনা, 
ধনপবতর বিলাসী অিকাশ যাপন, ধনপবতর ও খুল্লনার বিিাি, সুশীলার িাজরামাসযা, শ্রীপবতর বিতীয় বিিাি সিথত্র স্থান 
মপজয়জি বিলাস ও প্রাচুজযথর বচহ্ন। 
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 দু’ই খজণ্ডর সমােজপ্রবক্ষত সমূ্পেথ বভন্ন। দু’ই বিপরীতধমথী সমাে সার্থকভাজি দু’বট খজণ্ড িবেথত িজয়জি কবিকঙ্কে 
মুকুি চক্রিতথীর মলখনীজত। কবি তার অন্তদৃথবষ্ট, গভীর পযথজিক্ষে ও অসাধারে পবরবমত মিাজধর িারা বিপরীতয, 
বিষমযজকও সমতায় মগুঁজর্জিন। তাই কবিকঙ্কে মুকুি চক্রিতথীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ মধযযুগীয় মঙ্গলকািয ধারায় বভন্নধমথী সার্থক 
সৃবষ্ট রূজপ বিপরীজতযর সমতায় উজ্জ্বল িজয় আজি। 

____________________________________________________ 

Discussion 
সমাজে উচ্চবিি ও বনম্নবিজির িরজভদ আবদ মধযযুজগর বিবভন্ন কাজিয মদখা যায়। বনম্নবিিরা সাংখযায় বিশাল প্রকৃবতর। 
এরা তীব্র তা়েনার আ়োজল নীচু িজয় র্াকা কতৃথে ও আবধপতযিাজদ আটজক র্াজক। এই বনম্নবিি ও উচ্চবিি উভজয়র 
সমােজপ্রবক্ষতও বভন্ন। মানুজষর েীিনচযথার িবিরজঙ্গর বিজেষে ইবতিাস মচতনার িারা অনুপ্রাবেত িজলও অন্তজলথাজকর 
খুুঁবটনাবট বকন্তু সাবিজতযই ধরা পজ়ে। মুকুি চক্রিতথী ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাজিয শুধু ‘িবেক খণ্ড’ বনজয়ই তার সাবিজতযর বিঙা 
ভাবসজয় বনজয় মযজত পারজতন। বকন্তু বতবন িুজেবিজলন মিিীন ব্রাতযজদর মবিমা ও সমাে মপ্রক্ষাপজট অনস্বীকাযথ। 

সাবিজতয মদজশর অিস্থা, োতীয় চবরত্র এিাং েীিন অবভজ্ঞতা, কল্পনা– মদশকাজলর ইবতিাজসর ধারায় স্নাত 
এিাং বিজশষভাজি সমাজের প্রভাি যুি। কািযকাবিবনর সমাে ও মদশকাজলর ইবতিাজসর প্রভাজি প্রভাবিত িজি এটাই 
স্বাভাবিক। কারে কবি তাুঁর সমকালজক কখজনাই অস্বীকার করজত পাজরন না। তাই মদশকাল, ইবতিাস ও িযবিসাংজযাজগর 
উদািরে সরূপ কবিকঙ্গে মুকুি চক্রিতথী ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাজিয বনজের অিস্থাজনর প্রকাশজক দু’ই ধরজনর সমাে িেথনার 
িারা বিনযি কজরজিন। এিা়োও দীঘথতর আজলাচনায় সূক্ষ্মভাজি চারবট মশ্রবের উজল্লখ র্াকজলও সাংবক্ষপ্ত আজলাচনায় 
সূ্থলভাজি দু’বট খজণ্ড দু’বট সমােিযিস্থার উজল্লখ কজরজিন। 

যুগ ধজমথর অনুজপ্ররোয় কবিমানজস প্রতযক্ষ বনষু্ঠরতার তীক্ষ্ণতা এিাং সমােজচতনার সুদূরবিিারী প্রভাি পজ়ে। 
যা অজলৌবকক কাবিবনর মজধযও মলৌবকক সাংসার েীিজনর প্রবতবিম্ব বচত্রায়জন কবির আগ্রিজক উৎসাি মদয়। সমকালীন 
সমােজচতনার এই অনস্বীকাযথ প্রভাি পবরলবক্ষত িয় কবিকঙ্কে মুকুি চক্রিতথীর দু’ই খজণ্ডর দু’ই বিপরীত সমাে 
িেথনায়। মুকুি চক্রিতথী রবচত ‘চণ্ডীমঙ্গল’ এর ‘আজখবটক খজণ্ড’ বনদয়ার সাধভক্ষে, গভথজিদনা, কালজকতুজক বনজয় তার 
বশশি, বিিাি, েীিনসাংগ্রাম, িযাধিৃবি, অভাি-অনটন মযখাজন স্পষ্ট। পাশাপাবশ ‘িবেক খজণ্ড’ িবেকরা িযিসা-িাবেজেযর 
িারা ধনসম্পজদ সমৃি িজয়জিন। বনজের োবতজকও িাইজরর মদজশও প্রবতবষ্ঠত কজরজি। িবেক সমাজের বচত্র িেথনায় 
সমাজে নারী-পুরুজষর অিস্থান, সতীন সমসযা অজপক্ষা সামাবেক বিভিজক অবধক গুরুে বদজয়জিন কাবিবনর রচবয়তা। 
ধনপবতর রাোর অনুগ্রিলাভ, ধনপবতর পায়রা ও়োজনার কর্া, ধনপবতর সজঙ্গ খুল্লনার বিিাজির আবতশযয, এমনবক 
সুশীলার িাজরামাসযাজতও দুুঃখ অজপক্ষা বিভি ও প্রাচুজযথর উপাদানজক মিবশ তুজল ধরা িজয়জি। 

কৃবষবনভথর অর্থনীবত, বশকার মকবিক িযাধেীিন, এক িযাজধর অর্থপ্রাবপ্ত আর অনযবদজক িাবেেযজকবিক 
অর্থনীবত, িবেকজদর বিভি প্রবতপবির দুই িযবতক্রমী সমাে িযিস্থা ‘চণ্ডীমঙ্গল’-এ বিদযমান। ‘িবেক খজণ্ড’ও প্রচুর ঘটনার 
ঘটঘটা ও চবরত্রগুজলার মানবসক অন্তিথন্দ্ব বিল বকন্তু তা’ বিল বিভজির আ়োজল। আর ‘আজখবটক খজণ্ড’ সুখানুভূবত বিল 
দাবরজদ্র্যর প্রবতবিজম্ব। এই দুই বিপরীতয অসাধারে বনপুে দক্ষতায় রচনা কজরজিন কািয রচবয়তা। 

কবি বনজে বিবিদার মামুদ সবরজপর অতযাচাজর িধথমান মেলার দামুনযা গ্রাজমর বপতৃক বনিাস পবরতযাগ কজর 
মমবদনীপুর মেলার আ়েরা গ্রাজম ব্রাহ্মে েবমদার িাুঁকু়ো রায় ও তার পবরিাজরর আশ্রয় গ্রিে করা পযথন্ত িেথনা 
‘গ্রজথাৎপবির কারে’ অাংজশ কজরজিন – 

“ধনয রাো মানবসাংি   বিষু্ণপজদ মলাল ভৃঙ্গ 
মগৌ়েিঙ্গ উৎকল মিীপ 

অধমথী রাোর কাজল   প্রোর পাজপর ফজল 
বখলাত পাইল মামুদ সবরপ।” ১ 
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িযবিেীিজনর অবভজ্ঞতার ফজল কবি অজনক মক্ষজত্রই কাজিযর ঘটনার মজধয মসই অবভজ্ঞতাজক প্রবতবিবম্বত 
কজরজিন। বকন্তু একান্ত িযবিগত মকান অবভজ্ঞতা যর্ার্থ সাবিতয িজয় উঠজত পাজর না, যবদ রচবয়তা বনজের সুখ-দুুঃখজক 
িৃিির পটভূবমজত স্থাপন করজত না পাজরন। এবদক মর্জক মুকুি চক্রিতথীর সমােজচতনা গভীরভাজি িািি ও 
তাৎপযথপূেথ। তাই কবিকঙ্কে মুকুি চক্রিতথীর সাবিতয সৃবষ্টজক িস্তুতাবিক সাবিজতযর অগ্রদূতও িলা যায়। 

কবিকঙ্কে চক্রিতথী রচনার অনযতম উজল্লখজযাগয অাংশ িল ‘পশুগজের মগািাবর’ িা ক্রিন অাংশ। তৎকালীন 
সমাে বিল রাো অর্িা েবমদার বনভথর। অজর্থর প্রাধানয মিতু এিাং প্রবতপবির কারজে চাুঁদ সদাগজরর সমােমানযতা 
‘মনসামঙ্গল’ কাজিযও স্বীকৃত িজয়জি। চাুঁদ িবেজকর িাজতর পুজোই মনসা মদিীজক সমাজে প্রবতষ্ঠা ও মািাত্ম্য প্রচাজর 
সিায়তা করজি এই ইবঙ্গত ‘মনসামঙ্গজল’র শুরু মর্জকই স্পষ্ট। বকন্তু ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাজিয একবদজক মযমন ধনপবত সদাগজরর 
প্রবতপবির, সামাবেক প্রবতষ্ঠার মানযতা অনযবদজক দবরদ্র্, সমাে অিজিবলত িযাধ কালজকতুর েীিনসাংগ্রাম ও পাবরপাবশ্বথক 
সমাে। কালজকতু প্রধান ‘আজখবটক খজণ্ড’ পশুগজের ক্রিজনর মাধযজম প্রোজদর দুগথবত িবেথত িজয়জি। মুকুি চক্রিতথী 
‘গ্রজথাৎপবির কারে’ অাংজশ বলজখজিন “নাবি মাজন প্রোর মগািাবর” ২ আর ‘পশুগজের মগািাবর’ অাংজশ বলজখজিন “পশুর 
মগািাবর শুবন সিথমঙ্গলা” ৩ অর্থাৎ রাোনুগ্রজির দায় কািয রচবয়তা স্বীকার করজলও সমােসজচতনতাজক অস্বীকার কজরনবন। 
স্বাভাবিক রাবিক প্রভাজি প্রোর মগািাবর যা রাোর কাজন মপাুঁিায়বন তাই কবিভািনায় মপৌঁজিজি সিথমঙ্গলার কাজন 
পশুগজের মগািাবরর রূপজক। মদিীর মািাত্ম্য কীতথন ময কাজিযর প্রধান সুর, মসই কািযধারায় মদিী স্বয়াংই আবিভূথত 
িজয়জিন পশুকুজলর দুুঃখ বনিারজে। সমাজের দুরিস্থা িেথনায় কবি এই রূপজকর মাধযজম ময সূক্ষ্ম সমােজচতনার পবরচয় 
বদজয়জিন তা’ কবিকঙ্কেজক তাুঁর সমকাজলর মর্জক অজনকটা এবগজয় মরজখজি। 

আযথব্রাহ্মেজদর কাজি িাাংলার আজযথতর অবধিাসীরা বচরকালই অতযন্ত অিজিবলত। বকন্তু আযথ-অনাজযথর বমলজনর 
ফজল দু’ই সাংসৃ্কবতর বমলন ঘজটজি। এই বমলন সাংঘবটত িজয়জি সাংঘাজতর মজধয বদজয়। এই সাংঘাত ব্রাহ্মেয আদজশথর 
বিরুজি মলৌবকক আদজশথর সাংঘাত। মঙ্গলকাজিযর মদিজদিীজদর আমরা মদখজত পাই কখনও আশীিথাদক আিার কখনও 
শত্রুরূজপ। যারা তার আশ্রয় গ্রিে কজরজি তাজদরজক মদিী প্রভূত ক্ষমতার অবধকারী কজরজিন। আর যারা তার বিজরাবধতা 
কজরজিন তারা িজয়জি হৃতজগৌরি। ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাজিযও মদিী চবণ্ডকা কালজকতুর ধনঘ়ো বনজে িজয় মপৌঁজি বদজয় এজসজিন 
তার িাব়েজত। সমাে অিজিবলত িযাধ মদিীর কৃপায় রাো িজয়জি আিার কবলজঙ্গর রাো বিভি িাবরজয় ফবকর িজয়জি। 

সমাজের দুই বভন্ন অর্থননবতক পবরসরজক প্রাসবঙ্গক বিষজয়র উপস্থাপজনর িারা স্পষ্টতর কজরজিন কবি তাুঁর 
কাজিয। কািযরচনার মূজল ময পাবরিাবরক, সাাংসাবরক সুখস্বাচ্ছজিযর অবলবখত কামনা কবি িযিহৃত আত্ম্পবরচয়মূলক 
ভবেতাগুজলাজত তার সুস্পষ্ট ইবঙ্গত। একাধাজর ‘চণ্ডীমঙ্গল’-এর ‘আজখবটক খজণ্ড’ সমাজের দবরদ্র্ বনরন্ন মানুজষর দুগথবত, 
যারা উদ্ভ্রান্ত পবরশ্রম কজর দু’মিলা অন্নসাংস্থাজন ব্রতী। অনযবদজক ‘িবেক খজণ্ড’ অর্থননবতক স্বাচ্ছিয সমাজের অিস্থানজক 
বনয়িে কজরজি। তাই ‘িবেক খজণ্ড’ অভাি অনটন এজকিাজরই মনই িবেককুল সমাজে প্রবতবষ্ঠত, আবর্থক বিভজি 
পবরপূেথ। এইজক্ষজত্র কবির অন্তদৃথবষ্ট সমাজের অনযাাংজশ প্রিলতর িজয়জি, সতীন সমসযা ‘িবেক খজণ্ড’ স্পষ্টতর। 

প্রর্জম মুকুি চক্রিতথীর ‘আজখবটক খজণ্ড’ িবেথত সমাজের বদকবট প্রাসবঙ্গক ভাজি আজলাচনার মচষ্টা করি। 
কালজকতু োবতজত িযাধ, অসৃ্পশয। ফুল্লরাজক বনজয় কালজকতুর অনটন বিষ্ট িতদবরদ্র্ সাংসার। বকন্তু বশি চবণ্ডকার কলি 
এখাজন মনই। অনটজনর িারা যতই পীব়েত মিাক কালজকতু ফুল্লরার মজধয বিজরাধ মনই। মঙ্গলকািযধারায় মকবিয় পুরুষ 
ও নারীর মজধয নারীবট প্রায়শই উবেষ্ট মদি িা মদিীর ভি িজয় র্াজক। ভি নারী মোরাজলা ভূবমকাও গ্রিে কজর 
পুরুষবটর মজধয ভবি উজদ্র্জকর। ‘মনসামঙ্গল’ কাজিয মযমন সনকা চাুঁদসদাগরজক মনসা পুজোর েনয অনজরাধ কজরজি। 
অনুরূপভাজি ‘চণ্ডীমঙ্গল’ এর ‘িবেক খজণ্ড’ ধনপবত খুল্লনার প্রবত দৃবষ্ট আজরাপ করজলও একই বচত্র মচাজখ পজ়ে। বকন্তু 
‘আজখবটক খজণ্ড’ বিপরীত বচত্র আর্থসামাবেক প্রভাজি পুষ্ট। মযখাজন দু’মিলা খাজদযর অভাি মসখাজন দু’েজনর উজেশযগত 
মকাজনা পার্থকয ঘজট না। তাই ফুল্লরাও মদিাচথনা অজপক্ষা েীিনসাংগ্রাজম অবধক বনবিষ্ট। 

মুকুি চক্রিতথী কালজকতু ফুল্লরার মজধয মদিজদিী সম্পজকথ ভািনাগত সমতা এজন তাজদর সাংসারজক িয়জতা 
আরও দৃঢ় িন্ধজন মিুঁজধজিন। এই িন্ধন সামাবেক অিজিলার। ফুল্লরা তাই মঙ্গলকািয ধারায় স্বতি নারী। মস মরােগার 
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কজর আিার বসিান্ত মনিার সময় সমূ্পেথরূজপ কালজকতুর উপর বনভথরশীল। কালজকতু মদিীর আচরে সম্পজকথ সজিি 
মুি িিার পজর ফুল্লরাও বনুঃসাংশয়। মলৌবকক েনেীিজনর প্রবতভূ িিার েনয অনাযথ মদিীর আযথীকরজের ময সমসযা 
বিল ‘মনসামঙ্গল’ িা ‘চণ্ডীমঙ্গল’ ‘িবেকখজণ্ড’ তা’ ‘চণ্ডীমঙ্গল’ ‘আজখবটক খজণ্ড’ মনই। এজক্ষজত্র ল়োই স্বাচ্ছিয লাজভর, 
মদিীর ও ভির দু’েজনরই। 
ফুল্লরার িারমাসযা প্রসজঙ্গ আবশ্বন মাজস অবম্বকা পূোর কর্া আজি – 

“আবশ্বজন অবম্বকা – পূো প্রবত ঘজর ঘজর” ৪ 
অর্থাৎ সমাজে অবম্বকা পূোর প্রচলন বিল। মদিীপূো বনজয় সমাজে মকাজনা মতবিজরাধ বিল না। িরাং অবম্বকা 

পূোর বদনগুজলাজত সি রমেীই শুি কাপ়ে পজ়ে। এই সাধপূরজের ইচ্ছা ফুল্লরার মজধযও বিল – 
“উিমিসন মিশ করজয় িবেতা 

অভাবগ ফুল্লরা কজর সম্বজলর বচন্তা।” ৫ 
ফুল্লরার সাধপূরে সম্ভি িয় না সাাংসাবরক অভাজির তা়েনায়। 

‘আজখবটক খজণ্ড’ কালজকতু ফুল্লরার সাংসার অন্তযে অনাযথ মলৌবককেীিজনর সাংসার। মসই সাংসার চজল ফুল্লরার 
িাজট বিবক্র করা পশুমাাংজসর বিবনমজয়। িযাধ স্বামী পশু বশকার কজর আর িযাধ িবেতা যায় ‘মিসাবত’ করজত। 

“বসঙ্গার পসরা কজর ফুল্লরা িাোজর 
পেমুজল বসঙ্গা মো়ে মিজচ বসঙ্গাদাজর।” ৬ 

অন্তযে মশ্রবের দাবরজদ্র্যর সাংসাজর নারীপুরুষ উভজয়ই সমান অবধকাজর প্রবতবষ্ঠত। ময সাংসাজরর সূচনা 
প্রকৃতপজক্ষ ধমথজকতু ও বনদয়ার িারােসী যাত্রার পর মর্জক। 

“িায়া সজঙ্গ ধমথজকতু   ভাবিজলন মুবিজিতু 
িারােসী কবরল পয়ান। 

দাম্পজতয মলাটায়যা কাজি  মকশপাশ নাবি িাজন্ধ 
মাজস মাজস পাঠান সম্বল।” ৭ 

এই ঘটনায় শ্বশুর শাশুব়ের েনয পুত্রিধূর ক্রিন কবির িেথনায় মাধুযথমবণ্ডত। তৎকালীন শাশুব়ে ও ননজদর সজঙ্গ পুত্রিধূর 
প্রবতকূল সম্পজকথর বচত্র মধযযুগীয় কাজিয র্াকজলও উি কাজিয প্রচবলত বচত্র পবরিতথন িযাজধর দাবরজদ্র্যর সাংসাজর সুদৃঢ় 
মানবসক িন্ধনজক পবরসু্ফট কজর। 
 কালজকতু ফুল্লরার েীিনযাপজন দাবরদ্র্য বনতযসবঙ্গ িজলও মৃগয়ায় পশু িধ করজত পারজল অভাি ততটা মচাজখ 
পজ়ে না। স্বামী স্ত্রীর মযৌর্ প্রজচষ্টায় সাংসার যাত্রা চজল সিে গবতজত। ফুল্লরা িাজট মাাংস বিবক্র কজর আিার সাংসারও 
সামলায় বনপুে দক্ষতায়। 

“ফুল্লরা িীজরর তজর  র যাকে রন্ধন” ৮ 
ফুল্লরার সামাবেক বস্থবতই তাজক িাধয কজরজি অির ও িাইজর দুই বদক রক্ষার েনয। এটাই তার সামাবেক – স্বাভাবিক 
েীিন। এজতই মস অভযি। মস আনজি গজিথ তৃপ্ত। শারীবরক শ্রম তার আনজি বিঘ্ন ঘটাজত পাজর না। স্বামীজসিার 
আনজি ফুল্লরা ক্ষবেজকর েনয তার দাবরদ্র্য অনটন ভুলজত পাজর।  

“পাখাবলল মিািীর পদ পাবে মুখ 
মভােন কবরজত বিজস মজনর মকৌতুক।” ৯ 

খাদযতাবলকা িেথনায় অভাজির স্পষ্ট বচহ্ন বকন্তু তার মজধয আজক্ষপ মনই রজয়জি মভােজন তৃপ্ত িিার মাধুযথ। কালজকতুর 
এই তৃবপ্ত িযাধ িবেতা ফুল্লরাজক তৃপ্ত কজর। মস িাঙাবল গৃবিেীর নযায় লজ্জার সজঙ্গ আসন পাজত, মভােজনর োয়গা বঠক 
কজর, যত্ন কজর খািার পবরজিশন কজর। তার যজত্ন ঢাকা পজ়ে অভাজির বচহ্ন। 

“সম্ভ্রজম ফুল্লরা পাজত মাবটআ পার্রা 
মিঞ্জজনর তজর বদল মনৌতুন খাপরা।” ১০ 
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ময ফুল্লরা িাজট পুজরাদস্তুর িযিসায়ী, ঘজর মস সলজ্জ িধূ। তার সামাবেক অিস্থান তার চবরজত্রর এই দু’ইবদকজক 
বভন্নভাজি প্রভাবিত কজরজি। কালজকতুর মভােজনর দৃজশয িাসযকর ইবঙ্গত র্াকজলও প্রাধানয মপজয়জি বিভিিীন গৃিস্থাবলর 
িািি সমােসম্মত রূপ – 

“িুব়ে দুই বতন খায় আলু ওল মপা়ো 
সাবর কচু ঘজে বমশা করজ্ঞা আম়ো।” ১১ 

আলু ওল মপা়ো সম্ববলত কচু ঘে মখজয় িান্ত কালজকতুর সামজন ফুল্লরাজক কবি নীরি দ্র্ষ্টা রূজপ দাুঁ়ে কবরজয়জিন। 
এই নীরিতাই মুখরা ফুল্লরার সামাবেক ও অর্থননবতক অসিায়তাজক মিবশ িাঙ্ময় কজর তুজলজি। 
 মুকুি চক্রিতথীর ‘চণ্ডীমঙ্গজল’র আজখবটক খজণ্ডর ‘কালজকতুর মখদ’ অাংশ মর্জক িযাজধর সাংসাজরর অভাজির 
স্থাবয়ে ও সতযতা ক্রজম প্রকাবশত িজত মর্জকজি। কালজকতু বদন আজন বদন খায়– এভাজিই মস সাংসার যাত্রা বনিথাি 
কজর। তাজদর সম্বল িলজত বকিুই মনই। বশকার না বমলজল ঋে করজত িয় – 

“ফুল্লরা দু’কাঠা চালু মাবগল উধার 
কাবল বদি িলযা সই বকল অবঙ্গকার।” ১২ 

তাই মদিীর িলনায় কালজকতু বশকার না মপজয় বচবন্তত – 
“পজর্ োইজত মিািীর খায় িনফল 
মবলনিদজন বচজন্ত ঘজরর সম্বল।” ১৩ 

আর কাতর িয় ফুল্লরার কর্া মভজি – 
“দুুঃবখনী ফুল্লরা মমার আজি প্রবতয়াজস 

বক িবলি বগআ আবম ফুল্লরার পাজশ।” ১৪ 
কালজকতু অভাজির সাংসাজর বচন্তায় আকুল। ফুল্লরার অসিায়তার কর্া স্মরজে আরও িযবর্ত। সাাংসাবরক এই দাবরদ্র্যই 
কালজকতু ফুল্লরার সাংসাজরর প্রকৃত সতয, তাজদর আস্থার বভবি। 
 কবিকঙ্কজের কাজিয মদিখজণ্ডও দাবরদ্র্য পীব়েত স্বামী-স্ত্রী বিজসজি আত্ম্প্রকাশ কজরবিজলন বশি ও চবণ্ডকা। এই 
দাবরজদ্র্য অবভজযাগ র্াকজলও বচন্তার গভীরতা ও প্রিেতা মচাজখ পজ়ে না। কালজকতুর মক্ষজত্র গভীর বচন্তাপ্রািলয মিাো 
যায় এই পঙবি উজল্লজখ –  

“বিষম উদজরর জ্বালা মিািীজর লাজগ 
এক চজক্ষ বনদ্র্া যায় আর চজক্ষ োজগ।” ১৫ 

এই িািি অবভজ্ঞতা কালজকতুর কাজি নরকজভাজগর সমান – 
“এর্াই নরক স্বগথ সুবন ভাগিজত 

নরক ভুবঞ্জজত কালু আইল মরজত।” ১৬ 
সাংসার বনজয় এই দুুঃখ একা কালজকতুর নয় তা’ ফুল্লরারও। ‘ফুল্লরার মখদ’ অাংজশ এর পবরচয় আজি। সাাংসাবরক 
অনটন বনজয় ফুল্লরার বচন্তা আজিগ আজরা মমথস্পশথী ও মিদনা েেথবরত। তাই কালজকতুজক শূনয িাজত বফরজত মদজখ 
ফুল্লরা –  

“িীজর মদবখ শূনযপাবে          কপাজল আঘাত িাবন 
কজর রামা মদি স্মঙরন” ১৭ 

বকন্তু ভাগযজক মদাষাজরাপ কজর অভািেবনত দুবিন্তা িযি করার মচজয়ও ফুল্লরা ভবিষযতবচন্তায় আরও আকুল িজয়জি। 
ময বচন্তা বনজের েনয নয়, কালজকতুর েনয – স্বামীর েনয নারী মজনর ভািনা। মস ভািনায় অবভজযাজগর ইবঙ্গত কারুজেয 
পযথিবসত িজয়জি – 

“কপাজল আঘাত িাবন কাজি িযাধনবিনী 
বনশ্বাজস মবলন মুখচাুঁজি 

দারুে বদজির গবত  সকজল দবরদ্র্ পবত 
পব়েনু সম্বলবচন্তা ফাুঁজদ” ১৮ 
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মভজরণ্ডার র্ামযুি পাতার িাউবন মদওয়া িযাধ দম্পবতর ভাঙা কুুঁজ়ে ঘরই কালজকতু ফুল্লরার অবন্তম সম্বল। ময ঘজরর 
সিথত্র অনািার, অভাি, দাবরজদ্র্যর স্পষ্ট প্রকাশ। শীত-গ্রীষ্ম-িষথা যািতীয় দুুঃখ কষ্ট সিয কজর মাাংজসর পসরা বনজয় মিরজত 
িয় ফুল্লরাজক। 
 কবিকঙ্কে মুকুি চক্রিতথীর প্রবতভার চরম উৎকষথ মদখা যায় দুুঃখ িেথনায়। বতবন বনজের কািয রচনা পূিথিতথী 
েীিজনর আত্ম্কাবিবন িেথনা, ফুল্লরার িারমাসযা িেথনা, কালজকতুর তা়েনায় পীব়েত পশুজদর বিলাপ িেথনায় ময দক্ষতার 
পবরচয় মদন তা’ অনিদয। বিজশষভাজি উজল্লখয ফুল্লরার িারমাসযা সম্বজন্ধ কবির বনপুে িেথনা। ফুল্লরা চণ্ডীজক তার সতীন 
মভজি দুুঃখজক অবতরবঞ্জত কজরজি। তাই এই িারমাসযা দুুঃজখর িজয়ও, অবতকর্ন িজয়জি বকন্তু অিািি িজয় ওজঠবন 
ফুল্লরার উজেশযমূলকতার কারজে। সমাজলাচক সনৎকুমার নস্কজরর মজত 

“কবি বক বনপুেতায় তুজল ধজরন ফুল্লরার নারীমজনর ভািনা ও চাতুযথ।” ১৯  
 কবিকঙ্কে িযবিগত েীিন অবভজ্ঞতা, দাবরদ্র্যর মরখাবচত্র অাংকজনর পজরই বনদয়ার সাধভক্ষে অাংশ মর্জক ময 
িািিসম্মত, সমাে অিজিবলত িযাধ পবরিাজরর বদনযতার বচত্রাাংকন শুরু কজরবিজলন তা’ বভন্নতর মাত্রায় উন্নীত িজয়জি 
ফুল্লরার িারমাসযা অাংজশ।  
 বনদয়ার সাধভক্ষে অাংজশ তার সাধ অপূেথই মর্জকজি। রীবত অনুযায়ী গভথিতী নারীর ইচ্ছা িা সাধ অনুযায়ী 
খাদযরন্ধজনর আজয়ােন করা িয়। িযাধিধূ বনদয়ার মক্ষজত্রর এই আজয়ােন িজয়জি। মসই অনুষ্ঠাজন িযাধ পবরিাজরর 
সাধযানুযায়ী ময সি খাদযদ্র্িযর তাবলকা কবি উজল্লখ কজরজিন তা’ অতযন্ত িািিসম্মত। সাধয এখাজন বনদয়ার সি সাধ 
পূেথ িজত মদয়বন। এই িািি সমাে বচত্র কবির কলজম বিশ্বাসজযাগয িজয়জি আর সমগ্র কাজিয দুই বিপরীত সামাবেক 
অিস্থাজনর বিনযাসজক গাঢ়তর কজরজি। যখন বনদয়া িজল – 

“মলান বকিু বদজি িা়ো  মনউল মগাবধকা মপা়ো 
িাুঁসাবিজম্ব বকিু মতাল ি়ো 

কীিু ভাে িাবলক়ো  বচঙ্গব়ের মতালি়ো 
সসারু করি বশকজপা়ো।” ২০ 

এ মতা িল বনদয়ার ইচ্ছা, মস আরও মখজত মচজয়জি – 
“বনধানী কবরয়া খই   তবর্ মবিজষর দই 

কুবল করজ্ঞা প্রাে মিন িাবস 
যবদ পাই বমঠা মঘাল   পাকা চাবলতার মোল 

প্রাে পাই পাইজল আুঁমবস।” ২১ 
 মবিজষর দবধজত ‘বভোজনা’ ধানশূনয খই (বনধানী), কুল, করজ্ঞার মত টক ফল, পাকা চালতার মোল, বমজঠ 
মঘাল আিার পলতার শাক, রান্নায় চাই মবরজচর োল, িলুদ িজেথর পাকা তাল। এই খাদযতাবলকা মযমন বনদয়ার ইজচ্ছর 
প্রবতফলন মতমনই িযাধেীিজনর খাদযাভাজসর পবরচায়ক। তার সজঙ্গ এই চাওয়া পূেথ না িিার মজধয অিজিবলত দাবরদ্র্য 
পীব়েত িযাধসমাজের িতশ্রীর বচত্র। 
 বনদয়ার সাজধর খাদযতাবলকায় মুকুি চক্রিতথী িযাধ েীিন ও সাধারে িাঙাবলর খাদযরুবচজক বমবশজয় বদজয়জিন। 
ফজল এই খাদযতাবলকা িযাধ পবরিাজরর িজলও এককভাজি িযাধেীিজনর িজয় র্াজকবন, সকজলর িজয় উজঠজি। বকন্তু 
মুকুি চক্রিতথী মকিল িািজির হুিহু ও বনষ্প্রাে রূপকার নন, বতবন িািিরজসর স্রষ্টা। বনদয়ার সাধভক্ষজে বনদয়া 
ধমথজকতুজক িজলজি – 

“বনকজট নাবিক মাতা   কাজর কি দুুঃখ কর্া 
বপবস মাবস িবিনী মাতুবল 

জ্ঞাবত িনু্ধ নাবি আর   ময সজি ঘজরর ভার 
বিবধ মমাজর কবরল প্রবতকুলী।” ২২ 

এই আজক্ষপ উবির মজধয সাধভক্ষজের প্রর্াজক সামজন মরজখ গািথস্থয েীিজনর সুখ-দুুঃখ প্রবতবিম্ব রচনার অনায়াস 
অিকাশ কবিকঙ্কে সৃবষ্ট কজর বনজয়জিন। এখাজন দুুঃখই সতয, বকন্তু আজরা সতয স্বেন-পবরেজন ভরপুর গৃজির েনয 
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পজরাক্ষ িাসনা। ভরা গৃজি সন্তানসম্ভিা বনদয়া বনজের দুুঃজখর ভার অনয কাউজক অপথে করজত পারত, নারী িজয় নারীর 
কাজি তার ইচ্ছা-অবনচ্ছা, ভাজলালাগা-মিলাগাজক সিজে প্রকাশ করজত পারত, কাবয়ক মিশও লাঘি করজত পারত। 
বকন্তু মস উপায় মনই। মস জ্ঞাবত িনু্ধর মর্জক দূজর। মা, মাসী, বপবস কাজরার সাবন্নধয না মপজয় স্বামী ধমথজকতুর কাজি 
তার মিদনা, চাওয়া, না পাওয়া সি িযি কজরজি বনদয়া। অভাজির গৃজি আত্ম্ীয়িীনতা িযাধ দম্পবতর দাম্পতয িন্ধনজক 
দৃঢ় মর্জক দৃঢ়তর কজরজি। পুরুষ িজয়ও তাই ধমথজকতু রান্নার আজয়ােন কজর। এই বচত্র বিভিী িবেকগৃজি অসম্ভি। 
 সাংসাজর পুরুজষর এক অনযতর ভূবমকা এই সূজত্র বনজদথশ কজরজিন কবিকঙ্কে চক্রিতথী। যার সজঙ্গ বকন্তু 
মদিখজণ্ডর বশজির িবি মমজল না। ধমথজকতুর গৃিবনপুেতার পবরচয় বিভিী িবেক কুল অর্িা অভািী মদিখজণ্ডর মর্জক 
পৃর্ক। যার পবরচয় মমজল এই িজত্র – 

“বনদয়ার সাধ মিতু   ঘজর োয় ধমথজকতু 
চাবিয়া আবনল আজয়ােন 

আপবন রাুঁবধয়া িযাধ   বনদয়াজর বদল সাধ 
বিরবচল শ্রীকবিকঙ্কে।” ২৩ 

 কালজকতুজক ফুল্লরার রান্না কজর খাওয়াজনার বচত্রও আজি এই ‘আজখবটক খজণ্ড’। মুকুি গািথস্থয েীিজনর সার্থক 
রূপকার। ধমথজকতুজক বতবন গািথস্থয েীিন রজস মগ্ন কজর তুজলজিন। ধমথজকতু বনদয়ার সাংসাজর ধমথজকতুর িযাধিৃবি ও 
রান্নার আজয়ােন। আিার কালজকতু ফুল্লরার সাংসাজর ফুল্লরা একাই ঘর-িাইজর দু’ই সামজলজি। আর্থসামাবেক অিস্থান 
ময নারীপুরুজষর প্রচবলত কমথপবরবধরও পবরিতথজনর সূচক তা’ মুকুি চক্রিতথী স্পষ্ট কজরজিন। 
 এই একই কািযর অপর অাংশ ‘িবেক খণ্ড’র বচত্র সমূ্পেথ বভন্নধমথী। কালজকতু ফুল্লরার ময দুুঃখ পীব়েত, অভাি 
বিষ্ট সাংসাজরর প্রবতবিম্ব মদখা যায়, ‘িবেক খজণ্ড’ ধনপবত লিনা ও খুল্লনার কাবিবনজত মকাজনা অভাি, তা়েনার িায়াপাত 
ঘজট না। সমাজের দু’ই িরজক অতযন্ত স্পষ্টভাজি মদবখজয়জিন কবিকঙ্কে। 
 িািিধমথী কাবিবনর বিনযাস মকৌশল এিাং স্বাভাবিক চবরত্র সৃবষ্টজত কবিকঙ্কে মধযযুজগর িাাংলা সাবিজতয এমন 
বিস্ময়কর দক্ষতার পবরচয় বদজয়জিন ময মদশী, বিজদশী উভয় সমাজলাচকই কবির িািিধবমথতা, সমাে ও চবরত্র 
বচত্রাাংকজনর প্রশাংসা করজত িাধয িজয়জিন। 
 উোনীরাে বিক্রমজকশরী পরম বশি, বতবন মদিী দুগথার বিজশষ অনুগ্রিভােন– 

“উোবন নগর   অবত মজনাির 
বিক্রমজকশরী রাো 

মশাল উপচাজর   বনজতয পূো কজর 
কৃপা বকল দশভুো।” ২৪ 

দানকজমথ বতবন কেথ, বতবন প্রোিৎসল, সতয ও জ্ঞাজনর সাধক বতবন। বিশাল তাুঁর রােধানী, বিপুল তাুঁর ঐশ্বযথ, 
মশাযথ িীজযথ বতবন মিাপ্রতাপশালী। রাো সাংগীত, শাস্ত্র ও বিজে ভবিমান। 

“মেন রঘু রাো  মিন পাজল প্রো 
কজেথর সমান দাতা 

যুবধবষ্ঠর িােী   শুকজদি জ্ঞানী 
প্রসন্ন মঙ্গলা মাতা।” ২৫ 

 সৎগুেসম্পন্ন এই রাোর রাজেযর ললনাগেও মযন রূজপ স্বগথ অপ্সরীসম। বিক্রমজকশরীর রাজেয সদাগজরর 
সাংখযাও প্রচুর। ধনপবত তাজদর অনযতম। বতবন রাোর বপ্রয়পাত্র। 
 ‘িবেক খজণ্ড’ িবেথত ধনপবত চবরত্র পবরকল্পনায় কবি মুকুি চক্রিতথীর সমােসজচতন দৃবষ্ট বিজশষ কাযথকরী 
িজয়জি। ‘িবেক খজণ্ড’র নায়ক ধনপবত তৎকালীন সমাজের প্রবতপবিশালী িযবি। তাই বনম্নিজগথর মজধয পূো প্রচাজরর 
পর মদিী চবণ্ডকা উচ্চিজেথর সমাজে পূোপ্রচাজরর উজেজশয সজচষ্ট। মদিীর এই উজেশযপূরজের কাবিবনই িবেক খজণ্ড 
িবেথত। এই সমাে ও সমাজের সাংকট বভন্ন, তাই কাবিবনও বভন্ন বিনযাজস বিিাবরত। 
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 নাগবরক আচার আচরজে ত্রুবটিীন েীিনচচথায় ধনসম্পজদর প্রাচুযথ। ধনপবত কখনও মভাগবিলাজস মি িজয় 
গৃজির কর্া ভুজল যাজচ্ছন। মভাগবিলাজসর অনযতম নমুনা বিজসজি কবিকঙ্কে ‘পায়রা ও়োজনা’ িা ‘পায়রার সজঙ্গ মখলা’র 
এক দীঘথ িেথনা বদজয়জিন। চতুর্থ বদিজসর ‘বনশা’ অাংজশ ‘িবেক খজণ্ড’র শুরু – 

“পায়রা উ়োজত োয় সাধু ধনপবত 
েত নগবরআ বশশু লইআ সাংিবত।” ২৬ 

 অর্থাৎ তৎকালীন িবেক সমাজের অনযতম বিজনাদজনর অাংশ বিল পায়রা ও়োজনা। সমাজে উচ্চবিিীয়জদর 
নানাবিধ ক্রী়ো িা়োও বিল আজমাজদর আরও নানা আজয়ােন। েীিজনর রসাস্বাদজন মখলা িা ‘ক্রী়ো’ সাংসৃ্কবতর একবট 
অাংশ। মধযযুজগর মক্ষজত্রও বিষয়বট সমভাজি প্রজযােয। সমাজের উচ্চতর মর্জক বনম্নতর সিথত্রই অিকাশ যাপজনর অনযতম 
অাংশ ‘ক্রী়ো’ ময়তা। উচ্চিৃির সমাজে বিল পাশাজখলা, পায়রা ও়োজনা আর বনম্নিৃিীয় মানুজষর কাজি পার্জরর মঢলা 
বনজয় মখলাই তার বিজনাদন। 
 ‘আজখবটক খজণ্ড’ িালযক্রী়োর িেথনা রজয়জি কালজকতুজক বঘজর। কালজকতু মঢলা বনজয় মখলা কজর। কখনও মস 
সঙ্গিীন িজয় পজ়ে সার্ীজদর েীিনসাংশয় ঘটাজনার অিুে পদজক্ষজপ। ময মখলুজ়ে তাজক আুঁকজ়ে ধজর সিল কালজকতু 
তাজক ধজরই আিা়ে মাজর। বশশুজদর সজঙ্গ কালজকতু শোরুজক তা়ো কজর ধজর মফজল, ‘িাটুল’ বদজয় পাবখ মমজর লতায় 
পাতায় েব়েজয় কাুঁজধ মফজল কালজকতু িীজরর তৃবপ্তজত িাব়ে মফজর। এ মখলার বিিার সিটুকুই মলৌবকক এিাং িযাধেীিজনর 
িািিতার স্পষ্টরূপ।  

“ইচ্ছা োয় মেই বদজন  িন োয় িাপ সজন 
আজগ ধান বেবনিা পিজন 

তাব়েয়া িবরে ধজর   বক কাে ধনুক শজর 
বিভা মিতু িযাধ বচজন্ত মজন।” ২৭ 

পাশাপাবশ ‘িবেক খজণ্ড’ও কবিকঙ্কে িালযক্রী়োর কর্া তুজলজিন বিভজি, বিলাজস, শজখর অিকাশ যাপজন – 
“রাোর আজদজশ  ধনপবত বিজস 

োজর সুখী নৃপির। 
লয়যা বশশুগুে   িবেকনিন 

পায়রা উ়োজত োয়।” ২৮ 
এখাজন মলাকক্রী়োর বচত্র। বকন্তু দুই খজণ্ড মলাকক্রী়ো আর্থসামাবেক কারজে বভন্ন ও পৃর্ক পবরসজর বিনযি।  
 কালজকতু ফুল্লরার বিিাি অাংজশ কবিকঙ্কে মুকুি চক্রিতথী মসইভাজি মকাজনা উদ্ যাপন িেথনা কজরনবন। সামানয 
কজয়কবট পঙবিজত িুবেজয় বদজয়জিন বিিাি প্রিাি- 

“ভক্ষ দ্র্িয কবর ে়ে িান্ধজির মমলা 
সজ্ঞম আবনিা িজর বদল িরমালা।” ২৯ 

‘িবেক খজণ্ড’ ধনপবত খুল্লনার বিিাি অাংজশর িেথনা দীঘথ। এই িেথনা পার্থজকয সামাবেক অিস্থাজনর পার্থকযও পবরষ্কার- 
“েুয়া মখলা বকল সাধু খুল্লনার সজন 

খুল্লনার েয় মদবখ িাজস রামাগজে।” ৩০ 
েুয়া মখলার মাধযজম তৎকালীন উচ্চবিিীয় সমাজের বিলাসী বদজকর প্রকাশ। আিার খুল্লনার রূজপগুজে মুগ্ধ ধনপবত 
ওোজক বদজয় খুল্লনার সজঙ্গ তার বিিাজির প্রিাি পাঠায়। বিিাজির শুভবদন শুভলজগ্ন যর্াবিবধ আ়েম্বজর বিিাি িয় খুল্লনা 
ও ধনপবতর– 

“মৃদঙ্গ পটি িাজে মিবে মো়ো শঙ্খ 
টমক খমক সাবন িাজে েগেম্প।” ৩১ 

 চিন, কুসুম, গুয়াপান, পঞ্চরত্ন, মযৌতুক, মভট, মকৌতুক – এই শব্দগুজলা ‘িবেক খজণ্ড’ িহুল িযিহৃত। যা িজয় 
উজঠজি প্রাচুজযথর ইবঙ্গতিািী। ‘আজখবটক খণ্ড’ প্রাচুযথিীন। তাই এই শব্দগুজলার িযিিার মনই পূজিথাি খজণ্ড। 
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 মুকুি চক্রিতথী ‘মদিখজণ্ড’ অন্নিীন বশজির মভােজনচ্ছার কর্া িজলবিজলন, বদজয়বিজলন মভােন উপকরজের দীঘথ 
তাবলকাও। মসই উপকরে সাংগ্রজির সামর্থ বশজির বিল না। ‘আজখবটক খজণ্ড’ কালজকতু বশকার কজর যা মপজয়জি, তাই 
বদজয়ই মভােন সাঙ্গ কজরজি। কচু বদজয় করজ্ঞা, আম়োর টক খািার পজর োনজত মচজয়জি আর বকিু আজি বকনা। 
ফুল্লরার রন্ধজনর অল্প উপকরজেই কালজকতুজক তৃপ্ত িজত িজয়জি। ‘িবেক খজণ্ড’ ধনপবতর প্রতযািতথন অাংজশ খুল্লনার 
ইচ্ছা – 

“েবদ আজসিন নার্  পঞ্চাশ মিঞ্জন ভাত 
মিম র্াজল করাি মভােন 

সুিেথপঞ্জজর িজস  পুবরি মতামার আশ 
দাসী িইয়া কবরি মসিন।”  ৩২ 

অর্থাৎ অভািিীন আজয়ােজনর িযিস্থা।   
ধনপবতর প্রতযািতথনকাজল খুল্লনার রন্ধজনর ময দীঘথতাবলকা তার মজধয সামাবেক বিভি ও আর্থসামাবেক 

পাবরপাজটযর প্রকাশ – 
“মুসুর বমবশ্রত মাষ  রাজন্ধ বদআ রসিাস 

বিঙ্গ েীরা িাজস সুিাবসত 
ভােযা বচতজলর মকাল  কাতলা মাজির মোল 

মান িব়ে মরীচ ভূবষত।” ৩৩ 
মভােজনচ্ছা ও মভােন পবরজিশজনও দুই সমাে বভন্ন। 
 িাবেজেযর িেথনা ‘িবেক খজণ্ড’ বিিৃতভাজি স্থান মপজয়জি। ধনপবত বসাংিল রাজের দরিাজর উপবস্থর িজয় িজল 
– তুরঙ্গ, নারজকল, বি়েঙ্গ, পায়রা, িি়ো, িবরতাল, শুণ্ঠ, গািফল, প্লিঙ্গ, বসিু, লিেশুলফা, শুিা, গুজ্ঞা, পাটশন, পাট, 
কাষ্ঠ, আকি, লিে, মভ়ো, শকট প্রভৃবত দ্র্জিযর পবরিজতথ যর্াক্রজম কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, শঙ্খ, োয়ফল, গুয়া, বিঙু্গল, লিঙ্গ, 
টঙ্ক, শুয়া, পলা, মশ্বত, চামল, নীলা, বসন্ধি, বেয়া, মাকি, িীরা, চিন, তা়ো, মুিা, মঘা়ো, বতল প্রভৃবত দ্র্িয তার চাই। 
 ‘িবেক খজণ্ড’ িবেথত সুশীলার িাজরামাসযা দীঘথ মর্জক দীঘথতর। এই অাংজশ সুশীলার মজনর অন্তিথজন্দ্বর প্রকাশ 
ঘজটজি ঋতুর ক্রমান্বজয়। মজনাজিদনার সজঙ্গ সজঙ্গ িবেক সম্প্রদাজয় িযিহৃত সামগ্রীর দীঘথ িেথনা আজি। বিশাখ মাজসর 
িেথনায় কবি িজলজিন – 

“চিনাবদ বতল অজঙ্গ সুশীতল ধাবর 
সীঙবল গামিা বদি ভূবষত কিবর।” ৩৪ 

এিা়ো শীতলচিন, মশ্বতচামর, মধু, মৎসয, মাাংস – নানা উপিাজরর উজল্লখ আজি। ‘আজখবটক খজণ্ড’ কালজকতু ফুল্লরা 
দাম্পজতয, অভাজির বচন্তার প্রবতফলন ‘ফুল্লরার িাজরামাসযা’য়। বিশাখ মাজস মাাংস বিবক্র িয় না সিাই ‘বনরাবমষ’ খাদয 
গ্রিে করায়। এরপর ক্রমান্বজয় প্রবত ঋতুজত তার দুগথবতর িেথনা। মাাংস িাসী িজয় মগজল বিবক্র িয় না। সারািিরই 
দাবরদ্র্য। ‘িবেক খজণ্ড’র সুশীলার িাজরামাসযা বকন্তু মানবসক যিোর িবি। আর্থসামাবেক অনটন তাজক পীব়েত কজরবন। 
‘িবেক খজণ্ড’ শ্রীপবতর বিতীয় বিিাি বিিশালী পবরিাজরর বিিাজির বচহ্নিিনকারী – 

“দম্পতয প্রজিবশ ঘজর  বখর খণ্ড মভাগ কজর 
রাবত্র মগল কুসুমশযযায়” ৩৫ 

ধনী দম্পবতর পুষ্পশযযার, প্রাচুজযথর িেথনা মূলত সামাবেক স্বাচ্ছিয, প্রবতষ্ঠার পবরচায়ক।  
 কালজকতু ফুল্লরার দুুঃখ দাবরদ্র্যর বচত্র িেথনা করার পর যখন কালজকতু মদিীর আশীিথাদধনয িজয় প্রচুর অজর্থর 
মাবলক িয়, তখন কবি অসাধারে বশল্প দক্ষতায় আবর্থক বিষমযজক সমাজে স্থাপন কজরজিন। বতবন মদবখজয়জিন 
োতপাজতর বিজভদ বিষময অজনকাাংজশ আবর্থক বিষজমযর উপর বনভথরশীল ও বনেথীয়মান। সামাবেক প্রিেতা অনুসাজর 
বনম্নবিিীয় মানুষজক সমাে মর্জক দূজর সবরজয় রাখা িয়। তার উপর আজরাবপত িয় অসৃ্পশযতার অবভশাপ। এই 
অসৃ্পশযরাই যখন ধনলাজভর অবধকারী িয় তখন সমাে তাজদরজকই গ্রিে কজর। 
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 সামাবেক অিস্থান িযবতজরজক কালজকতু ও ফুল্লরার মজধয অর্থপ্রাবপ্তর প্রভাি পজ়েবন। ফুল্লরা িযাধরমেীর 
িুবিমিার সীমািিতায় ধাজরর মচজয় ভাজরর মূলযজক মিবশ মভজিজি। দবরদ্র্ কালজকতু ‘বচয়া়ে’ িা তীক্ষ্ণধার িাুঁশিাল বদজয় 
িাবলম গাজির তলা খুুঁজ়ে ধনলাভ কজরজি। কালজকতু এক-একিাজর দু’ঘ়ো কজর িজয় এজনজি। িযাধেীিজনর তর্া 
বনমিজগথর বনম্নবিিীয় নায়ক কালজকতু অনযজক বদজয় কাে কবরজয় মনিার মানবসকতা রাজখ না। মস আত্ম্বনভথর িজত 
বশজখজি তার আর্থসামাবেক অিস্থার দাজয়। তাই সিথতভাজি মস আবতশযযিীন, পবরশ্রমী িযাধ। 
 িবেক সম্প্রদাজয়র বিপুল ঐশ্বযথ, তাজদর আবতশজযয লাবলত কজরজি তাই তাজদর স্ববনভথরতার মাপকাবঠ মূলত 
আবর্থক। 
 মষা়েশ শতজকর িাাংলাজদজশর সমাে ও গািথস্থয েীিজনর এক যর্ার্থ রূপকার বিসাজি মুকুি চক্রিতথী অগ্রগেয। 
তৎকালীন সমাে দুুঃখ, বদনয, মগৌরি ও অজগৌরি– সিই কবি আন্তবরকভাজি পযথজিক্ষে ও অাংকন কজরজিন। 
 সমগ্র মধযযুজগ মপৌরাবেকতা ও আধযাবত্ম্কতার সজঙ্গ বমবশ্রতভাজি িাাংলার মলৌবকক েীিন িা েনসমােজক মদখা 
যায়। কবি কখনও সজচতনভাজি সমােভািনায় উিুি আিার কখনও অবভজ্ঞতার িারা আহৃত সমাে বচত্রগুজলা অাংকজন 
দক্ষ। মধুযুগীয় কবির মজধযও বিল সমােজিাধ। বকন্তু তার প্রকাশ িা অবভিযবি বিল বভন্ন। িতথমান যুজগ মানুষ সামাবেক 
েীি িজয়ও আপন িযবিসিা সম্বজন্ধ সজচতন। বকন্তু অতীত কাজল মানুষ আপন িযবিসিা অজপক্ষা সমােজকই মিবশ 
প্রাধানয বদজয়জি। সমাজের িাইজর বনজের পৃর্ক অবিেজক মানযতা বদজত পাজরবন। তজি সজচতনভাজি না িজলও কবিমন 
সিথদাই পৃর্ক, তার অনুভি বভন্ন। িযাধেীিন ও িবেক সম্প্রদাজয়র মজধয ব্রাহ্মে কবির গভীর অনুপ্রজিশ এিাং তার সজঙ্গ 
িাবদথক ঐকযানুভি তাুঁর িেথনাজক িািি সতয কজর তুজলজি তাজত সজিি মনই। বকন্তু এজক্ষজত্র অনস্বীকাযথ দাবরজদ্র্যর মজধয 
বতবন মসৌিযথ স্রষ্টা, বিভি িেথনায় বতবন সাংযমী। এই আিযথ পবরবমবত মিাধই কবিকঙ্কে চক্রিতথীজক দুই বিপরীত 
সমােজপ্রবক্ষতজক সার্থক রূপায়জন যর্ার্থ সিায়তা কজরজি। 
 শাপভ্রষ্ট মদিসমাজের মতথযলীলার মক্ষজত্র দু’ই কাবিবনর মজধয মকাজনা পার্থকয মনই। তজি প্রর্ম কাবিবনজত কবি 
অবভশপ্ত মদিকুমারজক অনায়াজস দবরদ্র্ িযাজধর রূপ বদজয়জিন। তাজক অিলম্বন কজর সমসামবয়ক প্রোর দুুঃখ উজঠ 
এজসজি রপজকর মাধযজম। এই িযাধ আিার পরিতথীজত রাো, বকন্তু মসই রাোর রােে কািযরচনাকাজল কবি মস 
স্বাচ্ছিযটুকু মপজয়বিজলন তার প্রবতফলন, মস রাো প্রোিৎসল। 
 ‘িবেক খণ্ড’ কবির িযবিগত অবভজ্ঞতার িায়াপাত নগেয। এখাজন কবিকল্পনা মূল অিলম্বন। এই অাংজশর 
প্রাচুযথ িেথনাজতও কবি সািলীল। দু’ই খজণ্ড সমূ্পেথ দু’ই বিপরীত সমােজক কবি উপস্থাপন কজরজিন সার্থকভাজি। প্রর্মবট 
তার েীিন অবভজ্ঞতালব্ধ, বিতীয়বট মঙ্গলকািয ধারায় অনুসরে। এই দুই বিপরীত সমাে, বিষমযজক বনপুে কবি তার 
সিোত পবরবমবতজিাজধর িারা সার্থক সামঞ্জসয মগুঁজর্জিন। তাই বিপরীতযর সমতায় দুই বিপরীত সমাজের পবরচায়ক 
বিসাজি ‘চণ্ডীমঙ্গল’ মধযযুগীয় কািযধারায় এক সার্থক সৃবষ্ট।  
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