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

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-03 
Website: www.tirj.org.in, Page No.21-29 

___________________________________________________________________________ 

Page 21 of 29 

                                      Trisangam International Refereed Journal (TIRJ) 
                                      A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s                                
                                     Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 21–29 
                                     Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com 
                                     e ISSN : 2583 – 0848 (Online)  

                                  ____________________________________________________________ 

 

মুকুন্দরামমর চণ্ডীমঙ্গল : নারী মনস্তত্ব ও আধুননকতা 
 
নিলরুবা খাতুন  
গমবষক, বাাংলা নবভাগ  
কলযাণী নবশ্বনবিযালয় 
ই-মেইল : kdilruba91s@gmail.com 

______________________________________________________ 

Keyword 
চণ্ডীমঙ্গমল নারীচনরত্র, নারী মনস্তত্ব, আধুননকতার লক্ষণ, সম্ভাবনা। 

______________________________________________________ 

Abstract  
কনবকঙ্কণচণ্ডীর অনভনবমত্বর কথা বলমত নগময় আশুমতাষ ভট্টাচার্য তাাঁর ‘বাাংলা মঙ্গলকামবযর ইনতহাস' গ্রমে বমলমেন- োনব 
চনরত্র সম্পমকয মুকুন্দরামমর যর্ সুগভীর ও সূক্ষ্ম অনভজ্ঞতার পনরচয় পাওয়া র্ায় মধযরু্মগর বাাংলা সানহমতয তাহা অনভনব। 
এই জনযই তাাঁর কামবযর মমধয সুপনরণত চনরত্রসৃনি সাথযক হইয়ামে। সতযই মুকুন্দ চক্রবতযীর কামবযর বাস্তব রস জীবনানুভুনত, 
চনরত্রনচত্রণ ও সমাজনচত্রণ এত সাথযকতা মনণ্ডত হময়মে যর্ এই ববনিিযগুনলই তাাঁমক মধযরু্মগর বাাংলা সানহমতযর যেষ্ঠ কনবর 
সম্মান নিময়মেন। নারী চনরমত্রর অনভনবমত্বর কথা বলমত নগময় ড.হাংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাাঁর 'বাাংলা মঙ্গলকামবযর ধারা' 
গ্রমে বমলমেন- নারী চনরত্রগুনল প্রায় সবই সুঅনঙ্কত হময়মে ফুল্লরা, লহনা, খুল্লনা,িুবযলা িাসী ফুল্লরার সখী নবমলা ও  লহনার 
সখী লীলাবতী যকউই অস্পি নয়, মেউই গতানুগনতক নয়। খুল্লনার জননী রম্ভাবতী নচরন্তনী বাঙানল জননী। এই চনরত্রগুনলর 
অন্তঃকরমণর সুগভীর তলমিি পর্যন্ত কনব িক্ষতার সমঙ্গ উদ্ঘানিত কমরমেন। িু-একনি ভদ্র চনরত্র োডা বানক চনরত্রগুনল 
সবই কনবর সহানুভূনতর জীয়নকানির স্পমিয জীবন্ত হময় উমিমে। 

______________________________________________________ 

Discussion  
কনবকঙ্কমণর আত্মপনরচয় জ্ঞাপক যলাক যথমক তার বযনিগত পনরচয় সম্পমকয যবি নকেু তথয জানা র্ায়। বধযমান যজলার 
িামুনযা গ্রামম কনবর বপতৃক বাসস্থান নেল। নডনহিার মাহমুি সনরমফর অতযাচামর নতনন সাত পুরুমষর বাসস্থান িামুনযা 
পনরতযাগ কমর যমনিনীপুর যজলার অন্তগযত আডরা গ্রামমর পালনধ বাংিজাত ব্রাহ্মণ বাাঁকুডা রাময়র আেয় গ্রহণ কমরন- 

“ধনয রাজা মাননসাংহ       নবষু্ণপিামু্বজ ভঙ্গ 
             যগৌরবঙ্গ উৎকল অনধপ। 

                    যর্ মাননসাংমহর কামল       প্রজার পামপর ফমল            
              নডনহিার মামুি সনরফ।।"১ 

এই বাাঁকুডা রাময়র পুত্র রঘুনামথর সভাসি রূমপ এবাং তারই অনভলামষ মুকুন্দ চক্রবতযী তাাঁর প্রনসদ্ধ চণ্ডীমঙ্গলকাবয রচনা 
কমরন। 
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কনবকঙ্কণ তার কাবয মমধয ননমজর বাংি পনরচয় সম্বমে নলমখমেন :  
“মহানমে জগন্নাথ হৃিয় নমমের তাত 
 কনবচন্দ্র হৃিয় নন্দন।  
 তাহার অনুজ ভাহ চনির আমিি পাই 
 নবরনচল শ্রীকনবকঙ্কণ।।"২ 

তার নপতামমহর নাম জগন্নাথ নমে। নপতা হৃিয় নমে, যজযষ্ঠ সমহাির কনবচন্দ্র। সম্ভবত এই কনবচন্দ্র উপানধ, নাম নয়। 
         কনবর প্রকৃত নাম ননময়ও গমবষকমির মমধয মতমভি রময়মে। রামগনত নযায়রত্ন কনবর প্রকৃত নাম মুকুন্দরাম 
বমল জানামলও সুকুমার যসন জাননময়মেন কনবর প্রকৃত নাম মুকুন্দ। যকননা তাাঁর মমত রাম সাংরু্ি মুকুমন্দর যকান প্রমাণ 
যনই। কনবকঙ্কণ তার উপানধ, মুকুন্দ তার নাম এবাং চক্রবতযী তাাঁর যকৌনলক পিবী। এমক্ষমত্রও সুকুমার যসন নভন্নমত যপাষণ 
কমরমেন- "েববেঙ্কণ উপানধ নয়। উপানধ হইমল িাতার উমল্লখ অবিযই যকান না যকান ভনণতায় থানকত। এনি স্বয়াংগৃহীত উপনাম।" 
         মুকুন্দ চক্রবতযীর কাবয ‘চণ্ডীমঙ্গল' নামম প্রচনলত হমলও আসমল এই কামবযর নাম অভয়ামঙ্গল। অমনক সময় এমক 
কনবকঙ্কণ চণ্ডীও বলা হয়।আশুমতাষ ভট্টাচার্য, সুখময় মুমখাপাধযায় প্রমূখ পনণ্ডতগণ মমন কমরন মুকুন্দ চক্রবতযীর চণ্ডীমঙ্গমলর 
রচনা যিষ হময়নেল মাননসাংমহর িাসনকামল অথযাৎ ১৫৯৪ যথমক ১৬০৬ নিস্টামের মমধয। 
         অনযানয মঙ্গলকামবযর মমতাই কনবকঙ্কণ চণ্ডীর চারনি অাংি রময়মে- বেনাাংি গ্রমোৎপনির কারণ,  যিবখি, নরখি 
তমব নরখমির কানহনীমক কনবকঙ্কণ িুনি ভামগ ভাগ কমরমেন আমখনিক খি বা বযাধ খি এবাং বনণক খি। 
         মুকুমন্দর চণ্ডীমঙ্গমলর বেন অাংমি রময়মে গমণি, সরস্বতী, মহামিব, লক্ষ্মী, শ্রীরাম, চণ্ডী, শুকমিব, শ্রীচচতনয বন্দনা 
এবাং নিগবন্দনা তাোডা আমে মঙ্গল যিবী প্রাথযনা। গ্রমোৎপনির কারণ অাংিনি মঙ্গলকামবযর সাধারণ গিমনর আিমিয রনচত 
হময়মে। তৃতীয় অাংি অথযাৎ যিবখি মুকুমন্দর কামবয শুরু হময়মে সৃনিপালা নিময়। যসখামন প্রথমম আনিমিব স্মরণ আমে।  
মুকুন্দ যিবখমি হরমগৌরীর িাম্পতয জীবমন যলৌনকক জীবন রমসর আময়াজন কমরমেন িানরদ্র অভাবজননত সমসযা যক 
যকমন্দ্র যরমখ।  
         মঙ্গলকামবযর চতুথযাাংি অথযাৎ নর খমির সবযকামলর যেষ্ঠ কনবকঙ্কণ চণ্ডীর এই অাংিমক আরও িুনি অাংমি ভাগ 
কমর অনভনবমত্বর পনরচয় নিময়মেন। নর খমির আমখনিক খমি অভাব ও িনরদ্র জননত সমসযা ক্ষনণমকর জনয বহন কমর 
এমনমে সতীন সমসযামক নকন্তু বনণক খমির সতীন সমসযাই রময়মে যকমন্দ্র। প্রনতনি ক্ষমণ ক্ষমণ সমসযার সৃনি ঘনীভূত ও 
আবনতযত হময়মে পনরবার জীবনমক যকন্দ্র কমর।  
        মনসামঙ্গমল যিব খণ্ড ব্রাহ্মণ এবাং নর খমি রময়মে বনণক। কনবকঙ্কণ চণ্ডীর যিব খমণ্ড ব্রাহ্মণ, আমখনিক খমি 
রময়মে অন্তযজ বযাধ এবাং বনণক খমি রময়মে ধনী অনভজাত এবাং বনণক ধনপনত। মুকুন্দ কাবয ঐনতমহয এই নতননি 
সামানজক স্তমরর  কানবযক প্রকামির সমূ্পণয সফল। সব যেণীর বমণযর বমগযর মানুষ ননময় চণ্ডীমঙ্গমলর কনবর কারবার। 
 
        ফুল্লরা কালমকতুর ধমযপত্নী। কালমকতুর নবময়র পরই ফুল্লরার শ্বশুর-িাশুনড কািী চমল যগমে। ফুল্লরা ও তার স্বামী 
িুজমনর সাংসার। কালমকতু সারানিন পশু নিকার কমর মৃত পশুর ভার ননময় অপরামে বানড যফমর। ফুল্লরা র্ত্ন কমর স্বামীর 
জনয রান্না কমর রামখ। স্বামীর সাডা যপময়ই যস স্বামীর আহামরর আময়াজমন বযস্ত হময় ওমি - 

"িূর হইমত ফুল্লরা বীমরর যপময় সাডা। 
সম্ভ্রমম বনসমত নিল হনরণ চামডা।। 
যমাচা নানরমকমলমত পুনরয়া নিল জল।  
ঝানি জল নিয়া বকল যভাজমনর স্থল।।"৩ 

        শুধু গৃহকময যসবা নয় ফুল্লরা মাাংমসর পসরা ননময় হামি নবনক্র করমতও র্ায়। িাকপাতা তুমল উিারামন্নর বযবস্থাও 
কমর। ফুল্লরার প্রকৃত পনরচয় যস স্বামী যসাহানগনী। সাংসামরর অভাব িনরদ্র যস হানসমুমখ সহয কমর। ঘমর খাবার না থাকমল 
সখীর বানড যথমক কু্ষি ধার কমর আমন। নয়মতা িাকপাতা ফলমূল যখময় থামক। ননমজর িুঃখ িানরমদ্রর জনয যস অিৃিমক 
ননন্দা কমরমে, ননমজর বাপ-মামকও যিাষ নিময়মে। নকন্তু কখমনা স্বামীমক যিাষী কমরনন - 
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“বড ভাগয মমন গনন         বড ভাগয মমন গনন। 
      কতিত যজাাঁক খায় নানহ খায় ফনন।।"৪ 

এই িুঃমখর মামঝই ফুল্লরার সুখ তার স্বামীমক ননময়। নকন্তু যসই স্বামীমক অনধকার করমত তার ঘমরর িরজায় চণ্ডী র্খন 
যিাকা নিময়মে তখনই। ফুল্লরা বযাকুল হময় উমিমে। নানাভামব যস এই সুন্দরীমক প্রমবাধ যিবার যচিা কমরমে - যস শুননময়মে 
পুরান কাবয, বণযনা কমরমে বামরা মামসর িুঃখ কথা। বামরা মামসর নববরণী যপি করার পমরও র্খন যিবী বমলন ‘থাবেব 
িুজমন র্নি না বাসহ লাজ'। তখন ফুল্লরার যক্রাধ ও অনভমান নগময় পমড কালমকতুর ওপর- 

“বিিীড়ার পাখা উমি মনরবার তমর।      
কাহার যষাডিী কনযা আননয়াে ঘমর।।"৫ 

এবাং এরপর যকান প্রতুযিমরর অমপক্ষা না কমরই ফুল্লরা আবার বমল - 
“বােন হইয়া হাত বাডাইমল িিী।  
আমখিীর ঘমর যিাভা পাইমব উবযিী।।"৬ 

বলা বাহুলয ফুল্লরার এই উনি নতরস্কার নয় বরাং এর যপেমন রময়মে অনুরাগ,মচামখর জমলই তার প্রমাণ রময়মে। 
       সুতরাাং ফুল্লরা যর্ যেমহ, মমতায়, ভনি-েদ্ধায়, যসবায়, পনরচর্যায়, ঈষযায়, নবমেমষ, অনভমামন ও আিঙ্কায় এক জীবন্ত 
নারী হময় উমিমে তা অস্বীকার করা র্ায় না। 
 
       লহনা বাঙানল ঘমরর অনত সাধারণ বধূ। যকান নবমিষ চানরনত্রক ববনিিয যলখক তার চনরমত্র অাংকন কমরননন। লহনা 
ধনপনতর প্রথম স্ত্রী। প্রথম জীবমন যস র্থাথযই স্বামীর যেহ-ভালবাসা যপময়নেল। অনযানয নারীর মমতা যসও স্বামীর যসাহামগর 
ভাগ নিমত নারাজ। র্খন যস শুনমলা যর্ তার স্বামী তারই ভগ্নী রূপসী খুল্লনামক নববাহ করমত চাইমে, তখনন তামক ননিারুণ 
অনভমান গ্রাস কমরমে- 

“লহনা লহনা বনল ডামক সিাগর। 
অনভমান ভমর রামা না যিয় উির।।"৭ 

নকন্তু চতুর ধনপনত িানড আর গহনা নিময় অনভমানননী লহনার নচত্র জয় কমর ননময়মে।মর্ যকান সাধারন রমণীর মতই 
িাডী গহনা ও নমনিবামকয বিীভূত হময়মে। পাাঁচপল যসানা, পািিাডী যপময়ই ধনপনতমক নববামহর অনুমনত নিময়মে। 

“রত্ন পায়যা র্মত্ন ননল লহনা রু্বতী। 
নববামহর তমর তমব নিল অনুমনত।।"৮ 

       লহনা সািানসমধ সরলা প্রকৃনতর। খল, কপিতা, কিু বুনদ্ধ তার মমধয যনই। বানণজয র্াত্রাকামল ধনপনতর লহনার 
হামত খুল্লনামক অপযণ কমর জননীর মমতায় পালন করমত অনুমরাধ জাননময়মে। লহনা যসজনয পরম যেমহ সর্মত্ন খুল্লনার 
পনরচর্যা কমরমে- 

“দুই সতীমন যপ্রমবে        যিনখয়া লাগময় ধন্দ 
             সুবমণয জনডত যর্ন হীরা"৯  

       নকন্তু িাসী িুবযলা িুই সতীমনর সখীত্ব সহয করমত পারল না। তারই কুমন্ত্রণায় লহনার বুমক সপত্নীর প্রনত ঈষযানল 
জ্বমল উিমলা। শুরু করমলা খুল্লনার প্রনত অতযাচার। সখী লীলাবতীর সামথ পরামিয কমর ধনপনতর ননমিযনিত জাল নচনি 
যিনখময় মারধর করমতও নেধা কমরনন যস। আবার এক সময় বিব ননমিযমি লহনা খুল্লনার নববাি নমমি যগমে। তার 
কৃতকমমযর জনয অনুতাপ কমরমে। খুল্লনামক প্রমবাধ নিময় বমলমে - 

          “ববর ভাব না ভানবও মমন। 
 র্ার সমন বামরামাস         একত্র কনরমব বাস 
          অবিয যকান্দল তার সমন।।"১০ 

       সপত্নী যকান্দমলর নবনচত্র গনত, ঈষযা নববাি, মান-অনভমান, মানভঞ্জমনর মমধয নিময় খুল্লনা লহনা চনরত্র িুনি প্রাণময়ী 
বাস্তব নারীরূমপ প্রসু্ফনিত হময়মে। 
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       খুল্লনা ধনপনত নেতীয় স্ত্রী। যস অপরূপা সুন্দরী পনরপূণয রু্বতী এবাং রনসকা। ধনপনত পলাতক পায়রা নফনরময় 
যনওয়ার জনয খুল্লনা িরণাপন্ন হমল ধনপনতর সমঙ্গ পনরহাস করমত োমড না যস- 

“ঈষৎ হানসয়া রামা কমর পনরহাস। 
পারাবত যহতু সাধু তুনম োমডা আস।। 
আনজকার মত োড যমার অনুমরাধ।  
আপনাআপনন সাধু করহ প্রমবাধ।।"১১ 

খুল্লনা ননতান্ত ননমবযাধ নয়। নবময়র পর যস তার বড যবান তথা সতীন লহনার অনুগত হময়ই নেল। নকন্তু যসও ধীমর ধীমর 
সতীন নবমেমষ জনডময় পমড। ধনপনতর নামম যলখা নচনিখানা যস জাল বমলই গ্রহণ কমরমে। লহনা তার উপমর বিনহক 
উৎপীডন শুরু করমল যসও ননরমব সহয কমরনন। ননমজ িূবযলা হমলও যস লহনার অতযাচামরর উির নিমত অগ্রসর হময়মে- 

“চুললাচুবল যিাাঁমহ অঙ্গমনমত কমর।  
যচময় রমহ সমব ননবানরমত নামর।।"১২ 

নকন্তু লহনার িনির কামে পরানজত হময় খুল্লনামক বাধয হময় লহনার আমিি যমমন চলমত হময়মে। খুলনা োগরক্ষণ স্বীকার 
কমরমে- 

“এেন শুননয়া রামা িুয়ার ভারতী। 
োগরক্ষমণ তমব নিল অনুমনত।।"১৩  

মহামায়া চণ্ডী র্খন কানন মমধয খুল্লনামক বর নিমত চাইমলন, খুল্লনা তখন সুমকৌিমল ননমজর মমনাভাবনি বযি কমরমে- 
“িুত্রবর মানগব নক স্বামী নানহ ঘমর। 
 নক কনরব বহুধন আেময় ভািামর।।"১৪ 

        শ্রীমমন্তর জমের পর নিশুর অনভভাবক নহমসমব খুল্লনার অবিান র্মথি। নপতার অবতযমামন শ্রীমমন্তর র্থাথয 
অনভভানবকা রূমপ যস সমস্ত কাজ ননষ্ঠার সমঙ্গ পালন কমরমে। বাৎসলযময়ী জননী নহমসমব খুল্লনা এই পমবয অতুলনীয়া। 
        খুল্লনা চনরমত্র নকেু নকেু অমলৌনককতা আমে, তবুও চনরত্রনিমত বাস্তব মানবীয় সুখ-িুঃখ, ঈষযা অনভমান পূণযমাত্রায় 
নবিযমান। 
 
        িুবযলা িাসীর চনরত্রনি রামায়মণর মেরার চনরমত্রর আিমিয পনরকনিত। নকন্তু মেরার সমঙ্গ পাথযকযও রময়মে 
প্রচুর।লহনার প্রনত িুবযলার সহানুভূনত থাকমলও িুই সতীমনর ঝগডা বানধময় মজা যিখার উমেমিযই যস লহনামক উমিনজত 
কমরমে। িুই সতীমনর ভাব তার যমামিই সহয হয় না - 

“দুই সতীমন যপ্রমবে যিনখয়া িুবযলা। 
 হৃিময় হইল তার কালকূি জ্বালা।।"১৫  

িুবযলাও যর্ন নারি িাকুমরর ভূনমকা ননময়মে। যস ননেক যকান্দল বাধামনার উমেমিযই লহনামক খুল্লনার নবরুমদ্ধ উমিনজত 
কমরমে। যকননা তাাঁর মমত -  

“মেই ঘমর িুই সতীমন না হয় যকান্দল। 
যসই ঘমর যর্ িাসী থামক যস বড পাগল।।"১৬  

        খুল্লনার গভযাবস্থায় িুবযলা তার একমাত্র সঙ্গী হময় উমিমে। খুলনার সাধভক্ষমণর কাজ িুবযলাই সমাধা কমরমে। 
শ্রীমমন্তর জমের পর আননন্দত হময় নবজাতমকর নক্রয়াকমযানি সম্পন্ন করার বযাপামর সাহার্য কমরমে হানসমুমখ। শ্রীমমন্তর 
নিকুনজ ননমযাণ করার জনয গনকমক যডমক এমনমে। আবার মাতা পুমত্রর কমথাপকথমনর সময় নকাংকরীর মত ভৃঙ্গামর জল 
ননময় এমস শ্রীমমন্তর পা ধুইময় নিময়মে িুবযলা। 
       সুতরাাং িুবযলা শুধু খল বা চতুরা নারী নয়, যস একজন সাধারণ নারীও বমি। কনবকঙ্কণ তার েলচাতুনর সাজসজ্জা, 
যবসানত, নহাংসা-নবমেষ, পরশ্রীকাতরতা যর্মন নচনত্রত কমরমেন, যতমনন তার প্রভুভনি, মমতা, কমযিক্ষতামকও বাস্তবানয়ত  
কমরমেন। 
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        কনবকঙ্কণ জীবন রনসক কনব। সমবযাপনর যলাকচনরত্র সম্বমে নেল তার ননপুণ পর্যমবক্ষণ িনি। আর যসই িনি বমল 
চনরমত্রর খুাঁনিনানি নিকমক তুমল ধমর তামির সমসযা ও মাননসকতামক ননপুণভামব রূপ যিওয়ার যচিা কমরমেন।মর্ সমসযায় 
জজযনরত নেল নারীমন, ফমল তামির নচন্তায়-মচতনায় মনমন যিখা নিময়নেল এক নভন্নধমযীতা র্া তামিরমক ঈষযাপরায়ণ, 
পরশ্রীকাতর রূমপ গমড তুমলনেল। এই যেণীর চনরত্রমক,তামির সমসযামক রূপ নিমত কনবকঙ্কণ আমিৌ কাপযণয কমরননন। 
আর যস কারমণই বনণক খমির কানহনীমত সবমচময় আকষযণীয় যকন্দ্রনবনু্দ হময় িাাঁনডময়মে সপত্নী সমসযা বামরামসযার মমতা 
ঘিনা এবাং লহনা খুল্লনার মমতা চনরমত্রর মনস্তত্ত্ব। 
        লহনা ধনপনতর প্রথম পত্নী। খুল্লনামক ধনপনত নেতীয় বার নববাহ করমত চান। এই সম্বমে খুল্লনা বা রম্ভাবতীর 
সায় যনই। কারণ নতনন যর্ একজন নারী হময় সতীমনর ঘমর যমময়মক ঘর করমত পািামবন নক কমর? স্বামীমক বমলন- 

“খুল্লনা বানেয়া গমল     মনরব গঙ্গার জমল 
        নানহ নিব িারুন সতীমন।"১৭ 

এর কারণ নহমসমব রম্ভাবতী বমলমে- 
"নাবহে মধুর কথা       যর্ ঘমর লহনা সতা  
          যভমব যিখ যর্ন বানঘনী।  
নবচামর হইয়া অে       পি গমল নিয়া বে 
          যভি নিমব খুল্লনা হনরণী।।"১৮ 

এ যর্মন রম্ভাবতীর মনস্তত্ত্ব, অনযনিমক ভাবী সতীমনর আগমমন লহনার মনস্তত্ত্বমক সুন্দরভামব রূপানয়ত কমরমেন কনবকঙ্কণ।  
লহনা িুবযলামক বমলমে - 

“োলন যতার নিব যহম      নচন্তহ আমার যক্ষম 
            যর্মমত সম্বে ভাঙ্গা র্ায়।"১৯ 

যর্ জায়গায় তার একমাত্র অনধকার যসই অনধকার ভাগ যস অনযজন যক যিমব যকন?- 
“ম াোনলল যপামড মন       িাবানমল যর্ন বন  
            আাঁনখজল ননবানরমত নানর।  
এ যিল রনহল মমন         স্বামী নিব অনযজমন 
             সঞ্চয় কনরয়া ঘরবানড।।"২০ 

নকন্তু ধনপনতর নারী মনস্তত্ত্ব জানা নেল বমলই লহনামক বি কমর নববামহর অনুমনত আিাময় যকান কি হল না তার- 
“রত্ন যপময় র্মত্ন ননল লহনারু্বতী।  
নববামহর তমর তমব নিল অনুমনত।।"২১  

       কনবকঙ্কন যলাকজীবমনর ননপুন রূপকার। তাই িুই সতীনমক এমনভামব নচনত্রত কমরমেন, র্ামত সমসযা যবনি কমর 
ঘনীভূত হয়। এমক্ষমত্র নতনন নারী মনস্তত্ত্বমক কামজ লানগময় সমসযানিমক ননখুাঁতভামব নচনত্রত কমরমেন।লহনা নবগত যর্ৌবনা 
বেযা নারী এবাং যসজনয সমামজ তার অমর্যািা। নকন্তু তারই সতীন যর্ৌবনবতী সন্তানসম্ভবা। এই সমস্ত কারমণ লহনার মমন 
সৃনি হময়মে হীনমনযতামবাধ বা ‘Infiriority Complex’।  
       লহনার হীনমনযতামবাধমক মূলধন কমর সপত্নী সমসযামক আরও প্রকি কমর যিনখময়মেন কনবকঙ্কণ। যকননা মানুমষর 
হীনমনযতামবাধ মানুষমক অসৎ কামজ নলপ্ত কমর তামক গমড যতামল প্রনতমিাধপরায়ন চনরত্ররূমপ। লহনার যক্ষমত্রও তাই 
ঘমিমে। 
        শুধু বনণক খমি নয়, বযাধ খমির নবনভন্ন চনরমত্র নবমিষত ফুল্লরার চনরমত্রও নারী মনস্তত্ত্বমক অপরূপ রূপ িান 
কমরমেন কনবকঙ্কণ। তাই সতীন সমন্দমহ যস যিবীমক অমনক প্রমের সমু্মখীন কমরমে। সতী নারীর আিিয ও কতযবয সম্বমে 
অমনক জ্ঞান নিময়মে এবাং ননমজর বামরা মামসর িুঃখ কমির অনতরনঞ্জত নববরণী যিবীর কামে যপি কমরমে। এর মমধয 
প্রচ্ছন্নভামব নারীর মমনাবাসনা ও  অনভনয় বনপুণয ধরা পমড র্ায়। 
        বামরামামসর নববরণী যপি করার পমরও র্খন যিবী বমলন- ‘থাবেব িুজমন র্নি না বাসহ লাজ'। তখন ফুল্লরার 
যক্রাধ ও অনভমান নগময় পমড কালমকতুর উপর - 
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“বিিীড়ার পাখা উমি মনরবার তমর।  
কাহার যষাডিী কনযা আননয়াে ঘমর।।"২২  

ফুল্লরা পুনরায় বমল- 
“বােন হইয়া হাত বাডাইমল িিী।  
আমখিীর ঘমর যিাভা পাইমব উবযিী।।"২৩  

বলাবাহুলয, ফুল্লরার এই উনি নতরস্কার নয়, বরাং এই নবদ্রুপ ভাষমণর যপেমন রময়মে অনুরাগ, যচামখর জমল তার প্রমান 
রময়মে। 
 
       কনবকঙ্কমণর আধুননক মন ও জীবনমবামধর গভীরতা গতানুগনতক মঙ্গলকামবযর ধারায় তামক সজীবতা নিময়মে। এই 
সজীবতার মূমল রময়মে কনবপ্রনতভার সুস্পি অননযতা, তার সৃি চনরমত্রর অনবস্মরণীয় নবনিিতা।  
       এই অনভনবত্ব ও আধুননকতার স্বরূপ কনবর কামবয কতখানন তা নবমলষণ করা যর্মত পামর। সমামলাচক রনবরঞ্জন 
চমট্টাপাধযায় এ প্রসমঙ্গ বমলমেন-  

“োবযবির আধার বতনর হময়মে যিবী চণ্ডীমক নঘমর, আর আমধয় হমচ্ছ সজীব বাঙ্গালীর গৃহ জীবন। ...চণ্ডীমঙ্গমলর 
আকষযণ কাবযনিমত পনরবযপ্ত বাঙ্গালীর জীবনরমসর জমনয। এখামনই মধযরু্মগর কনব হময়ও মুকুন্দ স্বতন্ত্র। এনি যর্ 
জীবনমক নানা যকাণ যথমক যিখা র্ায়, জীবমনর উষ্ণতামক উপলনি করা, রূঢ় বাস্তবতার স্বরূপ উদ্ঘািন করা - 
এখামনই কনবর আধুননকতা।" 

      আধুননক জীবন েন্দ্ব-সাংঘাতময়। কনব মুকুমন্দর কামবযও আধুননক জীবন সুলভ নািকীয় েন্দ্ব-সাংঘাত, নবস্ময়, উৎকণ্ঠা 
নকাংবা যকৌতূহমলর ননপুণ প্রময়াগ লক্ষযণীয়। েদ্মমবিী যিবীমক নঘমর ফুল্লরা ও কালমকতুর মমন যর্ ঘাত-প্রনতঘাত সৃনি 
হময়মে তামত রময়মে অনভনবত্ব। যর্মন ফুল্লরার প্রনত চণ্ডীর উনি - 

“হয় নয় নজজ্ঞাসা করহ র্ায়যা বীমর। 
র্নি বীর বমল র্াব স্থানান্তমর।।"২৪  

       আধুননক জীবন সমসযার মমতা সামানজক সমসযা মুকুমন্দর কামবয জীবন্ত রূপ ধারণ কমরমে। যর্মন সতীন সমসযা 
মধযরু্মগর একনি নবমিষ সামানজক সমসযা, র্া নচনত্রত হময়মে কালমকতুর বিমবয - 

“ াশুবড় নননি নানহ নানহ যতার সতা। 
কার সমঙ্গ েন্দ্ব কনর চকু্ষ বকনল রাতা।।"২৫  

        পনত যসাহানগনী নারী ফুল্লরা স্বামীর কামে ননসপত্ন অনধকার র্খন চায়, ফুল্লরা তখন শুধু মধযরু্মগর নারী হময় থামক 
না, হময় র্ায় আধুননক রমনী,মর্ সব নকেুর নবননমময় স্বামী যসাহামগ কাউমক অনধকার নিমত চায় না। সাংসার িুঃমখর  যহাক, 
সাংসামর িানরদ্র র্ন্ত্রণা থাক, তামত যকান ক্ষনত যনই, র্নি তার স্বামী একমাত্র ফুল্লরামকই স্ত্রী বমল মমন কমর। তাই ফুল্লরার 
বামরামাসযার অাংিনি কনবকঙ্কমণর কামবয ননেক বামরা মামসর িুঃমখর পাাঁচালী না হময় তা হময় উমিমে আধুননক নারী ফুল্লরার 
মাননসকতার প্রনতফলন - 

“স্বােী বননতার পনত       স্বামী বননতার গনত  
           স্বামী বননতার যস নবধাতা। 
 স্বামী যর্ পরম ধন       স্বামী নবমন অনযজন 
          যকহ নমহ সুখ যমাক্ষ িাতা।।"২৬ 

        কনবকঙ্কমণর বাকভনঙ্গর নবনিিতা তার স্বাতন্ত্রয ও অনভনবত্বমক সূনচত কমর। উজ্জ্বল িানণত মানজযত বাকভনঙ্গ প্রময়ামগ 
কনবকঙ্কণ অসাধারণ কৃনতমত্বর স্বাক্ষর যরমখমেন। তার হামত গভীর ভামবর ভাষা হময় উমিমে সহজ-সরল। মনস্তমত্ত্বর 
অনতসহজ উপমর্াগী ভাষা ফুল্লরার কমণ্ঠ ধ্বননত হয় - 

“হৃলদ নবষ মুমখ মধু নজজ্ঞামস ফুল্লরা। 
 িূমর যগল কু্ষধা-তৃষ্ণা রেমনর ত্বরা।।"২৭ 
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        মনস্তত্ত্ব ননভযর চনরত্রনচত্রন কনবকঙ্কমণর আধুননকতার অনযতম নিক। চনরমত্রর আাঁমতর কথামক প্রকাি করার যক্ষমত্র 
কনবকঙ্কণ ধনপনতর কানহনীমত নবমিষ পারিনিযতা যিনখময়মেন। পনরনচত চনরত্রসমূহ কনবকঙ্কমণর প্রনতভাস্পমিয অনভনব 
হময় উমিমে। সূক্ষ্ম পর্যমবক্ষণ িনি ও সহানুভূনত নেল বমলই কনব চনরমত্রর মমনর গহমন ডুব নিময়মেন এবাং চনরত্রগুনলমক 
জীবন্ত ও িাশ্বত রূপ নিমত যপমরমেন। তাই িুবযলা িাসী  যর্মন রামায়মণর মেরার নব সাংস্করণ আবার যতমনন আধুননক 
রু্মগর িকচাচার যিাসর এবাং হীরা মানলনীর পূবযসূরী। লহনাও জীবন্ত চনরত্র। নবগতমর্ৌবনা বেযা নারীর মনস্তত্ত্বমক যর্ভামব 
লহনার মমধয কনবকঙ্কণ রূপ নিময়মেন তা ননঃসমন্দমহ অনভনব। খুল্লনার যপ্রম-ভামলাবাসা বধর্য সহনিীলতা যর্ভামব নচনত্রত 
কমরমেন তামত খুল্লনা একজন অসহায়া অতযাচানরতা নারীর প্রনতনননধস্থানীয় হময় উমিমে। চণ্ডীর প্রনত খুলনার এই উনিমত- 

 “িুত্র বর চাব নকবা স্বামী নানহ ঘমর। 
 নক কনরব ধন বহু আেময় ভািামর।।"২৮  

এখামন নারীর মমযকথানি অকপমি বযি হময়মে। সনতযই যতা নবপনরণীতা বধূর কামে স্বামী যনই- এর যচময় বড আমক্ষপ 
আর নক হমত পামর? তাই নারীর পুত্র বর কামনা, অলাংকার কামনা তার কামে ননরথযক হময় পমড। যসজনয খুল্লনা যিবীর 
কামে যর্ বডর চায় তার মমধয বাঙানল নারীর ঐকানন্তকতা, ভনি ও নবশ্বামসর কথাই বযি হয়।মর্মন - 

“েবদ বর নিবা মাতা যসবক বৎসমল। 
অনুক্ষণ রমহ মন তব পিতমল।।"২৯ 

         ঔপনযানসক বনবযযনিকতা আধুননক সানহমতযর এক নবমিষ ববনিিয, র্া কনবকঙ্কমণর কামবয বতযমান। কনব ননমজ 
জীবমন িুঃখ যপমলও কামবয তার যকান িুঃখবামির পনরচয় যনই। কনব ও িুঃখবািী নন। খুল্লনার োগ চরামনামক যকন্দ্র 
কমর খুল্লনার যর্ রূপ এাঁমকমেন তামত কনবর বনবযযনিকতা স্পি। যর্মন- 

“মচারা োগল সব চানরনিমক ধায়। 
কুনিল কুমির কাাঁিা রি পমড পায়।।"৩০ 

নকাংবা খুলনার উপর লহনার অতযাচার বণযনায় কনবর ননরাসি নচমির পনরচয় - 
“দুুঃলখ না ভুঞ্জময় রামা চমক্ষ বমহ জল। 
যকামপমত লহনা চকু্ষ কনরল পাকল।।"৩১ 

লহনার অতযাচার চরমম উিমলও খুল্লনা নননবযকার, তদ্গত নচি। তাই - 
“হৃলদ নবষ মুমখ মধু পাপ মনত বাাঁনঝ। 
অবমিমষ বমডা সরা ভমর নিল কাাঁনজ।। 
নকেু খায় নকেু যফমল খুল্লনা সুন্দরী। 
তৃমণর ির্যায় তার যগল নবভাবরী।।"৩২ 

এই বণযনার মমধয একনিমক যর্মন অসহায়া রমণীর করুণ রূপনি স্পি হময় ওমি, যতমনন জীবন রনসক কনবর উপলনি 
গভীরতা তথা ননরাসি িৃনিভনঙ্গও পািমকর কামে উমোনচত হময় পমড।    
       সুতরাাং, কনবকঙ্কণ মধয রু্মগ জেগ্রহণ করমলও তাাঁর িৃনি নেল সুিূরপ্রসারী। তাই যিবমাহাত্মমূলক কাবয রচনা 
করমত বমসও নতনন নচরন্তনমত্বর কথা ভুমল র্াননন বমলই তাাঁর কামবযর মমধয অনভনবত্ব তথা আধুননকতার পনরচয় যরমখমেন 
এবাং মঙ্গলকামবযর ধারায় যেষ্ঠ কনবর আসননি বজায় যরমখমেন। 
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২.   তমিব, 
৩.   ভট্টাচার্য শ্রী ব্রমজন্দ্রচন্দ্র, জীবনরনসক কনব মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপনত উপখযান, প্রজ্ঞাববো , ৯/৩  
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http://www.tirj.org.in/


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

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-03 
Website: www.tirj.org.in, Page No.21-29 

___________________________________________________________________________ 

Page 28 of 29 

৪.   ভট্টাচার্য শ্রী ব্রমজন্দ্রচন্দ্র, জীবনরনসক কনব মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপনত উপখযান, প্রজ্ঞাববো , ৯/৩  
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১২.  ভট্টাচার্য শ্রী ব্রমজন্দ্রচন্দ্র, জীবনরনসক কনব মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপনত উপখযান, প্রজ্ঞাববো , ৯/৩  
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১৬.  ভট্টাচার্য শ্রী ব্রমজন্দ্রচন্দ্র, জীবনরনসক কনব মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপনত উপখযান, প্রজ্ঞাববো , ৯/৩  
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১৭.  ভট্টাচার্য শ্রী ব্রমজন্দ্রচন্দ্র, জীবনরনসক কনব মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপনত উপখযান, প্রজ্ঞাববো , ৯/৩  
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১৮.  ভট্টাচার্য শ্রী ব্রমজন্দ্রচন্দ্র, জীবনরনসক কনব মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গল, ধনপনত উপখযান, প্রজ্ঞাববো , ৯/৩  
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