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প�ম অধ�ায় 

মািনকরােমর ধম�ম�ল কােব� মধ�যুেগর সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার 

�বিচ�� অে�ষণ 

 

সািহত� স�াট বি�মচ� চে�াপাধ�ায় বেলেছন কিবেক বুঝেত হেল আেগ তারঁ 

জীবনেক জানেত হেব। অন�িদেক রবী�নােথর কথায় কিবর ব�ি�জীবন �ক নয়, তারঁ 

কাব� সৃি�র মধ� �থেকই তােঁক জানেত হেব। ব�ব� দুিট পর�র িবেরাধী নয়, এেক 

ওপেরর পিরপূরক। কিবর রিচত কােব� �যমন কিবেক পাওয়া যায়, �তমিন কিবর জীবন 

�থেকও তাঁর সৃি�র কথা জানা যায়। সুতরাং অ�ীকার করার উপায় �নই �য কিবর 

জীবনকথার ��� কতখািন। 

ধম�ম�ল কাব� ধারার অ�াদশ শতা�ীর একজন অন�তম কিব মািনকরাম গা�ুিল। 

কিব মািনকরােমর ব�ি� পিরচয় পাওয়া যায় তারঁ কােব�ই। কােব�র িবিভ� �ােন িতিন 

ভিণতায় তাঁর পিরচয় ব�� কেরেছন। কিব তাঁর কােব�র �শেষ িলেখেছন – 

“বা�াল গা�ুিল গাই িপতা গদাধর। 

�হাসী সা�িতক ছয় সেহাদর।। 

দূগ�ারাম ি�তীয় িবখ�াত �ণধাম। 

মু�ারাম তৃতীয় চতুথ� ছকুরাম।। 

রামতনু প�ম রিসক রেস পূণ�। 

সব�ানুজ নয়ান সকেল ধন� ধন�।।”১  

আবার অন�� বেলেছন – 

“এক কন�া অভয়া আখ�াত অিতভব�া। 

শা�মিত সুল�ণা সীমি�নী সখ�া।। 

ি�জ �মািনক ভেন কাত�ায়নীসুত। 

স��েন ধম� জােগ সদয় সদত।।”২ 

কিব িবিভ� তাঁর কােব�র িবিভ� �ােন ভিণতায় ব�ি� পিরচয় িবধৃত কেরেছন – 

“�গাপাল গা�ুিলর সুত গা�ুিল সুদান। 

তদা�জ িবখ�াত অন� রামনাম।। 

তদা�জ গদাধর �েণর অকুপার। 
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শীতল িসংহ সদাই আপিন সখা যার।। 

 

তদা�জ মািনক ধেম�র গীত গায়।।”৩ 

িকংবা – 

“ঠাকুর অন� রাম     িপতমহ �ণধাম 

 িপতা গদাধর �ণময়। 

গা�ুিল বা�াল পাস     �বলিডহা �ােম বাস 

  মািনক রিচল রেসাদয়।।”৪ 

অথবা অন�� �দখা জায় – 

“�বলিডহা �ােম ধাম     ি�জ �মািনকরাম 

 রিচল রিসক রেসাদয়।”৫ 

এইভােবই কিব সম� কােব� একািধক ভিণতায় তাঁর পিরচয় �দান কেরেছন।  

কিব তারঁ �বিশরভাগ ভিণতায় িনেজর নাম সংে�েপ ‘মািনক’ বা ‘�মািনক’ 

বলেলও তারঁ স�ূণ� নাম মািনকরাম গা�ুিল। কিবর বাস িছল বত�মান �গিল �জলার 

�বলিডহা (�ব� টা) �ােম। কিব �য বংশ পিরচয় িদেয়েছন তা �থেক জানা যায় – �গাপাল 

গা�ুিলর পু� সুদাম গা�ুিল, তাঁর �ছেল অন�রাম, অন�রােমর পু� গদাধর, গদাধেরর পু� 

মািনকরাম গা�ুিল। কিবরা িছেলন পাঁচ ভাই। মািনকরাম িছেলন �জ��, এরপর এেক এেক 

দূগ�ারাম, মু�ারাম, ছকুরাম, রামতনু ও কিন� নয়ানরাম; আর অভয়া নােম তাঁর এক �বান 

িছল। কিবর মােয়র নাম কাত�ায়নী, তাঁর �াতা �কান কারেণ িবখ�াত িছেলন, প�ম �াতা 

রামতনু স�বত কাব�কলা ভােলা বুঝেতন। কিবর ভাষায় িতিন িছেলন ‘রিসক রেস পূণ�’। 

চতুথ� ভাই ছকুরাম ধম�ম�েলর গােয়ন িছেলন। কিবর প�ীর নাম িছলও �শব�া, তাঁেদর 

িতন স�ান িছল – কাশীনাথ, িব�নাথ ও রমানাথ। মািনকরামরা বংশানু�েম শীতল িসংহ 

ধম�ঠাকুেরর �সবক িছেলন। এই শীতল িসংহ-ই কিবর বিণ�ত বাকুঁড়ারায়, যা ধম�ঠাকুেরর 

নামা�র মা�। 

ম�লকােব�র রীিত অনুসরণ কের কিব মািনকরাম গা�্ুিলও তারঁ কােব� 

�ে�াৎপি�র িববরণ ও আ�কািহনীর পিরচয় িদেয়েছন। অন�ান� ম�লকাব� অথবা 

ধম�ম�ল কােব�র অেনক কিবই তাঁেদর কােব� আ�পিরচয় িদেয়েছন ম�লকােব�র 

গতানুগিতক ধারায়। িক� মািনকরাম অনািবল ভি�েত, আ�িরক �েশ� এবং বণ�নার 

সরলতায় এই অংশিটেক উপেভাগ� এবং আকষ�ণীয় কের তুেলেছন। কিব আ�পিরচয় 

কািহনীেত বেলেছন পঠন-পাঠেনর জন� িতিন নানা �দশ �মণ কেরেছন। িবিভ� িবষেয় 
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বুৎপি� লাভ কের তক�শা� �শখার জন� ভাদুিড় �ােম যান। �সখােন িতিন মাসখােনক পাঠ 

�নওয়ার পের একিদন রােত এক দুঃ�� �দেখন। �ে� িতিন �দেখন তাঁর মােয়র অকাল 

�য়াণ হেয়েছ। এেত িতিন কাঁদেত থাকেল �া�ণ �বশধারী ধম�ঠাকুর তােক �েবাধ িদেয় 

বািড় যাওয়ার পরামশ� �দন – 

“না কা� না কা� বাছা িন�া �তেজ উঠ। 

ভ�াচােয� কিহএ ভুবেন চল ঝাট।।”৬ 

��ােদেশর কথা মেন কের কিব কাল িবল� না কের ভ�াচােয�র কাছ �থেক িবদায় 

িনেয় খুি� পুিথ সহ িনজ �ােমর িদেক রওনা �দন। দুি��া মাথায় িনেয় �ফরার পেথ কিব 

�বতালেন নদী পার হেয়ই িদ� �� হেয় পথ হািরেয় �ফেলন। পের সূয�ািভমুিখ হেয় 

পথ�েম �া� ও দুি��ায় �দশাড়াও মােঠ এেল অপিরিচত এক বৃ� �া�েণর সে� �দখা 

হেল �দখা যায় – 

“কপােল থািকেল �লখা কােল এেস ঘেট। 

ি�েজর সােথ �দখা �দশাড়ার মােট।।”৭ 

�া�ণেক �দখেত �দখেতই বৃ� যুবেকর �প ধারণ করেলন। �া�ণেক �দেখ কিব 

আনি�ত হেলন এবং আশাও �দখেলন। �া�েণর সে� আেলাচনায় কিব বুঝেলন িতিন 

খুবই পি�ত ব�ি�। এরপর তােদর মেধ� িকছু শা�ালাপও হল। �া�ণ তার িনেজর 

পিরচয় িদেয় জানােলন তাঁর নাম িবদ�াধর, বািড় র�াপুর। �া�ণ তােক র�াপুর �যেত 

বেলন িবদ�া িশ�া দােনর জন�। িতিন আ�য� রকম িশ�ার কথা বেলন যা, িশখেল বা 

আয়� করেল কিব জগেত যশবান হেবন – 

“জগেত �তামার যশ হেবক �য �েপ। 

�সই িবদ�া িদব আিম সেত�র ��েপ।।”৮ 

িতিন কিবেক এিগেয় যাওয়ার কথা বেলন। িক� কিব িকছুদূর িগেয় বৃ�তেল িব�েক 

�দখেত না �পেয় িব�ৃত হেয় এক গাছতলায় বেসন ‘খঁুিগ পুঁিথ’ িনেয়। এমন সময় আর 

একজন পি�ত বৃে�র তেল িব�ােমর জন� বেসন। তাঁর গলায় িছল ধেম�র দুিট পাদুকা – 

“ধেম�র পাদুকা দুিট বাঁধা আেছ গেল। 

বিসলা িব�াম �হতু �সই বৃ�তেল।।”৯ 

িতিন আবার কিবেক িজ�াসা করেলন রাজ�ধর িবদ�াপিতেক এই পেথ �যেত 

�দেখেছন িক? কিব বলেলন তাঁর িকেসর �েয়াজন িবদ�াধরেক। পি�ত বেলন �সকথা 

পের বলেবন, িক� তুিম তােক িচনেত পারিন। এখিন তার পিরচয় পােব। একথা �েন 

মািনকরাম চমেক উেঠ �দেখন সামেন এক িদব� সেরাবর, তােত শতদল প� ফুেট আেছ– 
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“পােড় িগএ �দিখনু পীযুষ তুল� জল। 

�ফু� হইএ আেছ প� শতদল।।”১০ 

কিব জেল �নেম �ান কের ফুল তুলেলন। িক� উেঠই �দখেলন সেরাবর, পি�ত, পাদুকা 

িকছুই �নই। তখন কিব মেন মেন ধম�েক ধ�ান কের �সই প�ফুল ‘ধম�ায় নামঃ’ বেল অন� 

একিট পুকুের �ফেল িদেয় চেল যান। অবেশেষ মািনকরাম িনেজর গৃেহ �পৗছান। দুই িদন 

বািড়েত �থেক কিব �া�েণর বািড় র�াপুেরর িদেক অ�সর হন। কিব অ�পূণ� নয়েন 

জানান �য িতিন তারঁ কােছ অধ�য়েনর জন� এেসেছন। কিব তােক অেপ�া করেত বেলন। 

িক� কিব জানেত পােরন �সই �ােম এই নােম �কান �া�ণ থােকন না। কিব �সখান 

�থেক িফের এেস �া� হেয় ঘুিমেয় পেড়ন এবং �� �দেখন এবং �সই সে� িব� তারঁ 

িশয়েরর কােছ বেস বেলন – 

“কেহন িকেসর িচ�া িকেসর ব�ােমাহ। 

উঠ বাছা আমার বচেন মন �দহ।। 

গীত রচ ধেম�র �গৗরব �হাগ বাড়া। 

নকল �দিখএ িদব লাউেসন দাঁড়া।।”১১ 

একথা �েন কিব তাঁর পিরচয় চান। �া�ণ পূব� �িত�িত মত তারঁ পিরচয় �দান কেরন– 

“িবে�র কারণ আিম বাঁকুড়ারায় নাম। 

না কিরেব �কাশ হইেব সাবধান।। 

স�েট সদয় হব কিরেল �রণ। 

অন�কােল িদব দুিট অভয় চরণ।।”১২ 

অেনক ভ�েক িতিন তারঁ চরেণ ঠাঁই িদেয়েছন। িতিন জগেত ��া, িব�ু, মেহ�র �েপ 

হেলও িতিন একই – 

“��া িব�ু মেহ�র আিম �দব িতন। 

ভিজেব অেভদ কের না ভািবেব িভন।।”১৩ 

যারা এই িতনেক িভ� করার �চ�া করেবন বা করেব তাঁেদর �ান হেব নরেক। িতিন 

জানান তাঁেক �রণ করেল অবশ�ই সংকট কােল ভ�েদর তাঁর অভয়াচরেণ আ�য় 

�দেবন। িতিন কিবেক ‘বারমিত’ ধেম�র গান রচনা করার পরামশ� �দন। তা না হেল কিব 

িবপেদ পড়েবন – 

“ বারিদেন সমা� হইেব বারমিত। 

িবল� করহ যিদ হেবক িবগিত।।”১৪ 
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কিবেক কাব� রচনার বীজ ম�ও িলেখ �দন। তা �দেখ কিবেক অিবকল নকল রচনা 

করেত বেলন – 

“িনজ বীজ ম� �লেখ িদেলন নকল। 

ইহা �দেখ কিবতা রিচেব অিবকল।।”১৫ 

মািনকরাম জানান িতিন কাব� রচনা করেবন এবং তারঁ চতুথ� �াতা হেবন এর গােয়ন। 

এেতই কিবর জগৎব�াপী যশ খ�ািত হেব। িক� একথা �েন কিব িবচিলত হেলন, কারণ 

ধেম�র গান ঘের বেস িলখেত পারেলও উ�বেণ�র �লােকরা তার গােয়ন হেল তারঁ জািত 

চু�িতর স�াবনা থােক। ধম�েদব কিবেক জািনেয় �দন – 

“জগত ঈ�র �কান আিম �তার জািত। 

�তামার অখ�ািত হেল আমার অখ�ািত।।”১৬ 

অতএব কিব �যন িনভ�েয় কাব� রচনা কেরন। কিবর সে�হ দূর করার জন� 

ময়ূরভে�র কথা �রণ কিরেয় �দন – 

“আিম যার সহায় এেতক ভয় �কন। 

ময়ূরভে�র কথা মন িদএ �ন।। 

�বকুে� �রেখিচ তাের িব�ুভি� িদএ। 

অদ�ািপ অপার যশ অিখল ভিরএ।।”১৭ 

কিবেক একথা বেলই িতিন অ�ধ��ান হেলন। এর পরই কিব কাব� রচনায় মেনািনেবশ 

কেরন। কিব মািনকরাম গা�ুলীর এই আ�কািহনীর মধ� িদেয় তারঁ কাব� রচনার ��ে� 

�দবতা তথা ধেম�র সে� �যাগসূ� �াপন কেরেছন। 

কিব মািনকরাম গা�ুলীর আিবভ�াব কাল এবং তাঁর �� রচনার সময়কাল িনেয় 

অেনক তক� িবতক� এবং আেলাচনা সমােলাচনা হেয়েছ। কিব তা ঁ কােব�র �শেষ কাব� 

সমাি�র কাল উে�খ কেরেছন। িক� তা �থেক �� িস�াে� আসা কিঠন। কারণ কিবর 

মূল রচনার �থেক িলিপকরেদর হােতও এর নানা পিরবত�ন হেয়েছ। কিব কাব� সমাি�র 

�য সমেয়র কথা উে�খ কেরেছন তা হল – 

“শােক ঋতু সে� �বদ সমু� দি�েণ। 

িস� সহ যুগ পে� �যাগ তার সেন।। 

বাের হল মহীপু� িতিথ অব�ািহত। 

শব�রী শরাি� দে� সা� হল গীত।।”১৮ 

ড. দীেনশচ� �সন এই কাব�ে�াক �থেক কাল িনণ�েয় অ�সর হেয়েছন – 

       ঋতু = ৬, �বদ = ৪, সমু� = ৭ = ৬৪৭ 
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        িসি� = ৮, যুগ = ২, প� = ২ = ৮২২ 

                                   ------------- 

                                   = ১৪৬৯ শক 

অথ�াৎ মািনকরােমর কাব� সমা� হয় ১৪৫৯ শেক বা (১৪৬৯ + ৭৮) = ১৫৪৭ ি��াে�। 

 এিদেক � আ�েতাষ ভ�াচায� তাঁর ‘বাংলা ম�ল কােব�র ইিতহাস’ �ে� ‘যুগ’�ক ৪ 

ধের কাব� রচনার কাল িনণ�য় কেরেছন। তাঁর মেত – 

           ঋতু = ৬, �বদ = ৪, সমু� = ৭ = ৬৪৭ 

            িসি� = ৮, যুগ = ৪, প� = ২ = ৮৪২ 

                                      ------------- 

                                      = ১৪৮৯ শক 

সুতরাং, এই িহেসেব কােব�র সমাি� কাল দাড়ঁায় ১৪৮৯ শক বা (১৪৮৯ + ৭৮) = ১৫৬৭ 

ি��া�। িক� ১৫৪৭ িকংবা ১৫৬৭ ি��া� িনেয় অেনেকর আবার আপি� রেয়েছ। কারণ 

তাঁর কাব� এতটা �াচীন হেত পাের না। মািনকরােমর কােব� আবার �পরােমর উে�খ 

আেছ – 

“বি�য়া ময়ূরভ� আিদ�পরাম। 

ি�জ �মািনক ভেণ ধম��ণ মান।।”১৯ 

�পরােমর কােব�র সমাি�কাল ১৬৪৯ – ৫০ ি��া�। মািনকরাম �পরােমর কােব�র সে� 

পিরিচত িছেলন। সুতরাং মািনকরাম �পরােমর পেরই তাঁর কাব� রচনা করিছেলন। 

 �যােগশচ� িবদ�ািনিধ মািনকরাম গা�ুিলর বংশ তািলকা আেলাচনা কের িস� ২৪ 

ধের কাল পি�কা গণনা কের কােব�র কাল িনণ�য় কেরেছন। তেব �যােগশচে�র এই 

িস�াে�র িবেরাধীতা কের িবভূিতভূষণ দ� আবার ১৪৮৯ শক বা ১৫৬৭ ি��া� এবং 

১৫২৯ শক বা ১৬০৭ ব�া� কাব� রচনার কাল বেলেছন। ড. �সন মেন কেরন 

মািনকরােমর কাব� িব�ুপুেরর মদনেমাহন মি�েরর �িত�ার (১৬৯৪ ি��া�) পেরই রিচত 

হেয়িছল। আর অ�াদশ শতা�ীর �শেষর সামািজক অব�ার পিরচয়ও তারঁ কােব� পাওয়া 

যায়।  

 ড. অিসতকুমার বে��াপাধ�ায় �যােগশচ� িবদ�ািনিধর গণনার িস�া�েক ২৪-এর 

পিরবেত� ৪৮ ধের গণনার প�পািত। �সই িহসােব �ে�র সমাি�কাল দাঁড়ায় ১৭০৯ শক 

বা ১৭৮৭ ি��া�। তেব িতিন মেন কেরন স�দশ শতা�ীর পের অথ�াৎ �পরােমর কাব� 

রচনার পেরই মািনকরাম তাঁর কাব� রচনা কেরেছন। তাঁর মেত মািনকরােমর কাব� 

অ�াদশ শতা�ীর �শেষর িদেকর রচনা। ড. মহ�দ শহীদু�ােহর মেত, ঋতু ৬, �বদ ৪, 
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সমু� ৭, অথ�াৎ ৬৪৭; তার সােথ ‘সিহত িস�’ ৮৪, যুগ ৪, অথ�াৎ ৮৪৪ �যাগ করেল 

১৪৯১ শক বা ১৫৬৯ ি��া� কােব�র সমাি�কাল দাঁড়ায়। তেব িবিভ� আেলাচনার পের 

আমরা িস�াে� উপনীত হই মািনকরােমর কাব� স�দশ শতেকর পরবত�ীকােলর রচনা এ 

িবষেয় �কান সে�হ �নই। কিবর কােব�র সমাি�কাল িনেয় িবতক� থাকেলও কােব�র ভাষা, 

কােব�র তৎকালীন সমাজ ব�ব�ার পিরে�ি�েত মািনকরােমর কাব� অ�াদশ শতেকর 

�শেষর িদেকর রচনা। 

 মধ�যুগীয় ম�লকাব� ধারায় মনসাম�ল, চ�ীম�ল কােব�র মেতা ধম�ম�ল কাব�ও 

কািহনী �ধান ম�লকাব�। ধম�ম�ল রচিয়তা মািনকরাম গা�ুিলও ধম�ম�ল কােব�র 

গতানুগিতক কািহনী অনুসরণ কেরই তারঁ কাব� রচনা কেরেছন। মািনকরাম তাঁর পূব�বত�ী 

কিবেদর কাব� কািহনী স�েক� অবিহত িছেলন। তাই তারঁ কােব� ময়ূরভে�র সে� সে� 

আিদ �পরােমরও উে�খ কেরেছন। তেব �চিলত কািহনী অবল�ন কের কাব� রচনা 

করেলও মািনকরাম তাঁর ব�ি�গত অিভ�তা, সমসামিয়ক সময়কাল, িনজ� 

িশ�কূশলতায়, কিব� শি�র �ারা গতানুগিতক কািহনীেক তাঁর কােব� �বিচ�� দান 

কেরেছন। কােব�র মূল কাঠােমা বা কািহনী এক হেলও কািহনী বয়েন ও ঘটনা িবন�ােস 

িভ�তার পিরচয় িদেয়েছন। মািনকরাম ঘনরাম চ�বত�ীর পর তাঁর কাব� রচনা করায় 

ঘনরােমর �ভাব ল�� করা যায় মািনকরােমর কােব�। তেব তা ��ই, �কননা 

মািনকরােমর কিব� ও দ�তা ঘনরােমর �থেক আলাদা। আমরা মািনকরােমর কােব�র 

কািহনী িবে�ষণ কের তারঁ কােব�র সাধারণ পিরচয় লাভ করার �চ�া করব। 

 মািনকরাম তারঁ কােব�র কািহনীেক চি�শ পালায় িবভ� কের কািহনীেক এিগেয় 

িনেয় িগেয়েছন। তেব মািনকরােমর কােব� পালা িবভাজন �� নয়। িতিন পালার �শেষ 

পালা নাম ব�বহার কেরনিন। আবার �কান �কান পালার �শেষ এক সে� দুিট বা িতনিট 

পালার নাম উে�খ কেরেছন। পালা নােমর মেধ�ও িভ�তা রেয়েছ মািনকরােমর কােব�। 

�পরাম ও ঘনরােমর পালা িবভাজন �থেক আলাদা ও িভ�তা �দখা যায় মািনকরােমর 

কােব�। মািনকরাম ব�না অংশ বাদ িদেয় �মাট ১৯ বার পালা সমাি�র কথা বেলেছন, 

আবার ১২ বার পালার �শেষ নাম উে�খ কেরেছন। এই ১২ িট পালা নাম হল – 

১) হির�� পালা – 

“ইিত হির�ে�র পালা সমা�।।”২০ 

২) র�াবতী পালা – 

“ি�জ �মািনক ভেন বাকুঁড়ারায় �ির। 

শােল ভর সা� হল সেব বেল হির।। 
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র�ার শােলভর সমা�।।”২১ 

৩) লাউেসন জ� পালা – 

“লাউেসেনর জ�পালা সমা�।।”২২ 

৪) আখড়া পালা – 

“আখড়া পালা সমা�।।”২৩ 

৫) ফলা িনম�াণ, সােরঙ, �গৗড়যা�া পালা – 

“ইিত ফলা িনম�াণ আর সােরঙ মে�র যু�। 

আর �গৗড়যা�া সমা�।।”২৪ 

৬) বাঘ বধ পালা – 

“বাঘ বধ পালা সমা�।।”২৫ 

৭) সুির�ার পালা – 

“সমা�া �সয়ং সুির�া।”২৬ 

৮) রাজ স�াষণ পালা – 

“ইিত রাজস�াষণ পালা সমা�।।”২৭ 

৯) �দশগমন ও কাঙুর পালা – 

   “ইিত �দশাগমন আর কাঙুর পালা সমা�।।”২৮ 

১০) ইছাই বধ পালা (�ঢকুর) – 

“ি�জ �মািনক ভেণ মুি� ই�াকারী। 

�ঢকুর হইল সা� সেভ বল হির।।”২৯ 

১১) অেঘার বাদল পালা – 

“এইখােন পালা সা� অেঘার বাদল। 

ি�জ �মািনক ভেন �ধম�ম�ল।।”৩০ 

১২) জাগরণ পালা – 

“জাগরণ পালা সমা�।।”৩১ 

কেয়কিট পালার নাম আবার পূেব�র পালার �শেষ উে�খ করেলও পালা �শেষ উে�খ 

কেরনিন। বাঘবধ পালার �শেষ জামিত পালার নাম উে�খ কেরেছন – 

“ইহার উ�র গীত হেবক জামিত। 

ি�জ �মািনক ভেন র� যুগপিত।।”৩২ 
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নাম উে�খ করেলও জামিত পালার সমাি�র উে�খ পাওয়া যায় না। এিট সুির�ার পালার 

সে� যু�। কানড়ার �য়�র পালােক মািনকরাম ‘িশমুলা পালা’ নােম ‘কাঙুর যা�া’-পালা 

নােমর �শেষ উে�খ কেরেছন – 

                           “ি�জ মািনক ভেন ধম� অনুকূল। 

                           ইহার উ�র গীত হেবক িশমুল।।”৩৩ 

তেব পালা সমাি�েত �কান নােমর উে�খ �নই। এছাড়াও কেয়কিট পালা িমেল একািধক 

পালার সমাি� �ঘাষনা কেরেছন। �েত�কিট পালার আলাদা আলাদা কের সমাি�র উে�খ 

মািনকরাম তাঁর কােব� কেরনিন, �যমন – জামিত পালা ও সুির�া পালা, ফলা িনম�াণ ও 

�গৗড়যা�া পালা, �দশাগমন ও কাঙুর যা�া পালা এবং জাগরন পালাও একই ভােব সমা� 

কেরন। সম� কাব� কািহনী িবে�ষণ কের �দখা যায় মািনকরাম ঘনরােমর মত ২৪ পালার 

একই নাম ব�বহার কেরনিন। �কান �কান পালায় আবার নােমর উে�খ কেরনিন। 

মািনকরাম চ�বত�ী �পরাম ও ঘনরােমর মেতা অেনক পালার নাম একই �রেখেছন; 

আবার িকছু পালার নােমর পিরবত�ন কেরেছন এবং িকছু পালার নাম িতিন পাঠেকর 

উপেরই �ছেড়েছন। কারণ কািহনী �বেণই পালা নাম পাঠেকর মুেখ এমিনেতই চেল 

আেস। তেব অন� কারণও হেত পাের, �য িতিন কােব�র জনি�য়তার কারেণ পালা নােমর 

নাম না জানােনার �েয়াজনীয়তা অনুভব কেরনিন। 

 মািনকরাম িনেজই জািনেয়েছন িতিন ধম�ঠাকুেরর িনেদ�েশ তারঁ কাব� রচনা 

কেরেছন। িতিন বার িদেন ‘বারমিত’ রচনার িনেদ�শ �পেয়িছেলন ধম�ঠাকুেরর কাছ �থেক। 

মািনকরাম একথা অেনক �ােন উে�খ কেরেছন – 

“�কুম হইল রিচেত পুিথ। 

বার িদেন সাং এ বারমিত।।”৩৪ 

মািনকরাম তারঁ কােব� এই ‘বারমিত’-র �ক �ক কেরিছেলন তা উে�খ কেরেছন। আর 

লাউেসন একথা জানেত চাইেল কিব হনুমােনর মুখ িদেয় তার বণ�না কেরেছন। 

মািনকরােমর কােব� ‘বারমিত’-র তািলকািট অেনকটা এইরকম – 

“�ীেরাদ সমু�কূেল �ভাব �মা�ণ। 

িদেলন �থম পূজা �দব নারায়ণ।। 

নীের �ীের পূরণ কিরেল লয় বাপী। 

মু� হয় �রেণ তরেণ মহাপাপী।। 

িদয়ােচ ি�তীয় পূজা �দবতার রাজা। 

মধু িম� সংেযােগ মলুই মধু ভাজা।। 
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িতন পূজা িদয়ািছল রাজা মহী�র। 

সদ� যার িস� ধােন� স�াের অ�ুর।। 

চাির পূজা িদয়ােচ চাঁপােয় ফুক দ�। 

�ভু িদল পু� বর পূণ� তব িচ�।। 

পু� �ক�া হির�� �দই পাঁচ পূজা। 

িবষম ধেম�র মায়া যায় নাই বুঝা।। 

ছয়পূজা িদয়ািছল রাজবংেশ কাশী। 

ধরনী উ�ার যােত ধম� একাদশী।। 

জননী �তামার র�া যতেন িব�ার। 

িদয়ােচ স�ম পূজা-স�শােল ভর।। 

তুিম িদেল অ� পূজা তু� িনির�ন। 

বাঘ সে� জাল�ায় িবপয�য় রন।। 

তেব িদেল নয় পূজা তারাদীিঘ তীের। 

বেল ধর �া বধ �কেল িবষম কু�ীের।। 

জামিতেয় জয় িসংহ রাজার �জুর। 

বা�েয়র �মেয়র কিরেল দপ�চুর।। 

মরােক জীবন িদেল মনুেষ� িব�য়। 

গমন �গৗড় মুেখ �গালাহাট যায়।। 

দশ পূজা কাঙুের �ঢকুের একাদশ। 

ইছােঘাষ বধ অমের হরষ।। 

পূণ� হল বারমিত পি�ম উদয়। 

�গ� চল বাছা �র িবল� িবিধ নয়।।”৩৫ 

মািনকরােমর কােব�র কািহনী পয�ােলাচনা কের �দখেলই তারঁ কােব�র কািহনী 

�বিচে��র িবিভ� ��প ফুেট উঠেব। মািনকরামও অন�ান� ধম�ম�ল রচিয়তােদর মেতা 

িবিভ� �দবেদবীর ব�না কের কাব� রচনা �� কেরন। ব�না পালায় িবিভ� �দব-�দবীর 

ব�না, সৃি�ত� এবং শাপ�� হেয় র�াবতীর মেত�� জ��হেণর কািহনী বিণ�ত হেয়েছ। 

মািনকরাম চ�বত�ীর কােব� �াপনা পালায় �দব-�দবীর ব�না ও সৃি�প�েনর সে� 

িদ� ব�না কেরেছন �যমন, �তমিন আবার র�াবতীর জ�কািহনী অংেশ তার 

আআ�কািহনী ও ব�ি�জীবেনর িকছু ঘটনা যু� কেরেছন যা ধম�ঠাকুেরর সে� স�ৃ�। 

মািনকরাম �দব-�দবীর ব�না অংেশ �গৗরাে�র বণ�না এবং িশেবর ব�না কেরেছন। 
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িদ� ব�নার মধ� িদেয় মািনকরাম �ায় একশতর উপর িবিভ� �দব-�দবীর অব�ােনর 

কথা উে�খ কেরেছন। িদ� ব�না করেত িগেয় মািনকরাম িহ�ু �দব-�দবীর পাশাপািশ 

পীর মাজােররও উে�খ কেরেছন। আবার �ান িবেশেষ ধম�ঠাকুেরর নাম এবং মূিত�েভেদর 

িদকও উে�খ কেরেছন।  

সৃি�প�ন ও র�াবতীর জ�কািহিন অংেশ বণ�নার পূেব� মািনকরাম গা�ুিল তারঁ 

ব�ি�জীবেনর কথা বেলেছন। িতিন বাইের �থেক অধ�য়ন কেরেছন। একিদন রাি�েত 

িতিন তারঁ মােয়র মৃতু�র �� �দেখ �জেগ উেঠন এবং বািড়র উে�েশ� রওনা �দন। িক� 

পেথ ধম�ঠাকুর নানা ভােব তাঁেক ছলনা কেরন এবং মািনকরাম বািড় �পৗছােল ধম�ঠাকুর 

িনেজর পিরচয় �দান কেরন – 

“িবে�র কারণ আিম বাঁকুড়ারায় নাম। 

না কিরেব �কাশ হইেব সাবধান।। 

স�েট সদয় হব কিরেল �রণ। 

অ�কােল িদব দুিট অভয় চরণ।। 

ভ� িছলও অজামীল ভি�বান বেট। 

চতুভু�জ কের তােক �রেকিচ িনকেট।। 

আর ভ� সুদামা অনন� কের মােন। 

��ােদর উপাখ�ান �েনছ পুরােণ।। 

��া িব�ু মেহ�র আিম আিম �দব িতন। 

ভিজেব অেভদ কের না ভািবেব িভন।।”৩৬ 

ধম�ঠাকুর িনেজর পিরচয় িদেয় মািনকরামেক কাব� রচনার িনেদ�শ �দন – 

“বারিদেন সমা� হইেব বারমিত। 

িবল� করহ যিদ হেবক িবগিত।। 

িনজ বীজ ম� �লেখ িদেলন নকল। 

ইহা �দেখ কিবতা রিচেব অিবকল।।”৩৭ 

মািনকরাম ধম�ঠাকুেরর িনেদ�েশই তারঁ কাব� রচনা কেরেছন এবং িতিন আিদ কিব 

ময়ূরভে�র কােব�র কথাও �রণ কেরেছন তাঁর কাব� রচনাকােল। মািনকরাম সৃি�প�ন 

অংেশর বণ�না কেরেছন একটু িভ� ভােব। র�াবতীর জ� অংেশ �দখা যায় এখােন �েগ�র 

অ�রা অ�ুবতী নয়, শ�সুতার কন�া র�াবতীেক ধম�েদব িব�ুর �দবসভায় অিভশাপ 

�দন। মািনকরােমর কােব� �দখা যায় ধম�েদব িনেজই �যাগীেবেশ  িব�ুর �দবসভায় নৃত� 

কেরন এবং তার নৃেত�র তাল ভে�র কারেণ িতিন র�াবতীেক অিভশাপ �দন – 
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“তেব �কন �মাের �দেখ তারা নািহ হােস। 

তথ� কিহ �তার এত অহ�ার িকেস।। 

ইহার উিচত এই অিভশাপ পূণ�। 

পৃিথবীেত জি�েত হইল �তােক তূণ�।।”৩৮ 

ধম�ঠাকুর র�াবতীেক অিভশাপ �দওয়ার পের বেলেছন – 

“আিম �য কিহয়ািছ �সিক হেবক ল�ন। 

কথা �ন ই�কন�া ত�জহ ��ন।। 

�বণুরায় অিভধান বাসুড়ায় বাস। 

ধম�শীল ধেন ধন� ধরায় �কাশ।। 

িবমলা বিনতা তার �বদ�ী অিত। 

সুশীলা সুগতিচ� সৎকৃতা সুমিত।। 

তাহার জঠের জ� লভ লঘুগিত। 

নৃেলােক �তামার নাম হেব র�াবতী।।”৩৯ 

এরপর যথারীিত িবমলার গেভ� র�াবতী জ��হণ কেরন। মািনকরাম তাঁর কােব� িবমলার 

গভ�াব�া ও স�ান �সেবর পর িবিভ� আচার-সং�ােরর কথা বেলেছন। এছাড়া 

মািনকরাম গা�ুলীর কােব� র�াবতীর িপতার মৃতু� এবং মা িবমলার অনুমৃতা হওয়ার 

কথাও রেয়েছ।  

 মািনকরােমর কােব�র পরবত�ী পালা ‘�ঢকুর পালা’; এই পালায় মূলত কণ�েসেনর 

সে� �ঢকুেরর সাম� রােজর সে� যু� এবং যুে� কণ�েসেনর সব��া� হওয়া এবং 

�ীপু�েদর হািরেয় কণ�েসেনর �গৗেড়�েরর কােছ আ�য় �নওয়া ও পুনঃিব�বােহর কথা 

রেয়েছ। তেব মািনকরােমর কােব� �ঢকুর আ�মেণর কারণটা একটু আলাদা �েপ ধরা 

িদেয়েছ। �গৗেড়�েরর পুষ�ািভেষেক িবিভ� সাম� রাজারা এেলও �ঢকুেরর �সামেঘাষ 

আেসনিন। পা� মহামদ �গৗেড়�রেক এই খবর িদেল রাজা �ু� হেয় আেদশ �দন �সাম 

�ঘােষর মাথা �কেট আনার – 

“আমার আেদশ লে� এেতা অহ�ার। 

জেনক �লাক �যেয় মাথা �কেট আন তার।”৪০ 

�গৗেড়�েরর আেদশ পাওয়ার পেরই �দখা যায় উপি�ত সকল রাজাই �ঢকুর আ�মেণ 

চেলন – 

“অিভেষেক এেসিছল ভূপাল যাব�। 

সািজয়া চিলল সেব সমের দুর�।।”৪১ 
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মািনকরােমর কােব� ইছাই নয়, �সখােন �ঢকুেরর �ধান সংঘঠক �েপ আমরা �সাম 

�ঘাষেক �পেয়িছ মািনকরােমর কােব�। মািনকরােমর কােব� �লাহাটার কথাও �নই। �সাম 

�ঘাষ �দবী ভবানীর কৃপায় একাই যুে� সকলেক পরািজত কেরন। মািনকরােমর কােব� 

কণ�েসেনর চারপুে�র যুে� মারা যাওয়ার কথা রেয়েছ। মািনকরােমর কােব� কণ�েসেনর 

চারপুে�র নাম হল – 

“সুবল িবজয় আর কমল সনাতন। 

�ঘােষ কের চাির জেণ বাণ বিরষণ।। 

�শল শূল মাের �কহ �কহ �িল তীর। 

িনঘ�াত বািজয়া অে� িনকেল �িধর।। 

�কল যু� �য�প কিহব তার িকবা। 

িক� �সামেঘােষ সদা অনুকূল িশবা।। 

�তেজর িক তুিট তার চরণ আিশেস। 

সিহ� না কিরেত পার �া �েষ �গল �শেষ।। 

তসিরেয় তেরায়াের মুেঠ ধের এঁেট। 

একেচােট চািরজন �ফিলেলক �কেট।।”৪২ 

মািনকরােমর কােব� এরপর যথারীিত কণ�েসেনর চার পুে�র মৃতু�র পর পু�বধূরা অনুমৃতা 

হন; তেব মািনকরােমর কােব� কণ�েসেনর �ীর আ�হত�ার কথা �নই, িতিন পু�েশােকই 

�াণ হারান – 

“পু�বধূ �শােক রাণী ব�িথত অ�ের। 

পরান ত�িজল তার কতিদন পের।।”৪৩ 

এিদেক কণ�েসন সবিকছু হািড়েয় �শােক িব�ল হেয় নানা �ান ঘুের ব�িদন বােদ �গৗেড় 

িফের আেসন। �গৗেড়�র কণ�েসনেক �েবাধ �দন এবং পুণরায় তারঁ িববাহ �দওয়ার কথা 

বেলন। �গৗেড়�র রাণীর সে� পরামশ� কের কণ�েসেনর সে� র�াবতীর িববাহ �দন 

�গৗেড়র বাইের মফঃ�েল িনেয় িগেয়, কারণ মহামদ �যন িকছু না জানেত পােরন। 

মািনকরাম তাঁর কােব� িলেখেছন – 

“জায়ার সিহত যুি� কের সংেগাপেন। 

র�ার িববাহ আজ িদব কণ�েসেন।। 

বুড়া বর বেল পােছ মহামদা �েন। 

মফঃ�েল ডাকাইলা পুেরাধা �া�েণ।। 

লুকাইয়া িনভৃেত �গৗেড়র অিধপিত। 
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কণ�েসেন িববাহ িদেলন র�াবতী।।”৪৪ 

মািনকরােমর কােব� এখােনই সমা� ঘেট �ঢকুর পালার। 

মািনকরােমর কােব� পরবত�ী পালা র�াবতীর িববাহ পালা। মািনকরােমর কােব�র 

কাব�কািহনী িবে�ষণ কের আমরা �দখেত পাই মািনকরােমর কােব� �গৗেড়�র কণ�েসন ও 

র�ার িববাহ �দন �গৗেড়র বাইের িগেয়। তােদর িববােহ �কানরকম সমােরাহ িছল না।  

মহামেদর অজাে�, তারঁ �চােখর আড়ােল মফঃ�েল িনেয় িগেয় িবেয় �দওয়ার কথা 

মহামদ �লাকমুেখ �নেত �পের �গৗেড়�েরর কােছ জানেত চাইেল রাজা তােক বেলন – 

“বুড়া বর বেল পােছ মহামদা �েন। 

মফঃ�েল ডাকাইলা পুেরাধা �া�েণ।। 

লুকাইয়া িনভৃেত �গৗেড়র অিধপিত। 

কণ�েসেন িববাহ িদেলন র�াবতী।।”৪৫ 

মািনকরােমর কােব� �দখা যায় র�াবতী িবেয়র পরও �গৗেড়ই িছেলন। তেব মহামেদর 

অজাে� িবেয় হেলও মহামদ তা জানেত পােরন এবং রাজসভায় কণ�েসনেক অপমান কের 

বেলন – 

“�ভেব এেতা ভূেপ কয় ভািষ এক উি�। 

একে� আসেন বেস অপু�ক ব�ি�।। 

যার অ� পরেশ অসংখ� হয় পাপ। 

তার সে� কড় তুিম িক বুেঝ আলাপ।।”৪৬ 

মহামদ রাজসভায় ভ�ীপিত কণ�েসনেক অপমান করায় �গৗেড়�র রাজসভা �ছেড় চেল যান 

এবং �সই সুেযােগ মহামদ পুনরায় কণ�েসনেক অকথ� ভাষায় িতর�ার কের তােক 

রাজসভা �থেক তািড়েয় �দন। র�াবতী এই কথা �েন মেন মেন খুব দুঃখ পান – 

“ভাই হেয় ব��াবাদ িদেলক আমাের। 

িফের আর এ মুখ না �দখাইব তাের।।”৪৭ 

মািনকরােমর কােব� এই ঘটনার পের কণ�েসন ও র�াবতী �গৗড় �ছেড় ময়নায় চেল 

আেসন – 

“�িনয়া কা�ার কথা �সন �ণবান। 

আপনার িনজ �দেশ কিরল পয়ান।।”৪৮ 

র�াবতী এই সময় তারঁ দুঃেখর কথা ধেম�র �তদাসী সামুলােক জানােল সামুলা 

র�াবতীেক ধেম�র মিহমার কথা �শানান এবং �সই সে� সামুলা এও জানান �য রাজা 

হির�� িকভােব ধেম�র পূজা কের স�ান লাভ কেরিছেলন। মািনকরােমর কােব� র�ার 
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িবভা পালায় �দখা যায় র�াবতী ও কণ�েসন িবেয়র পর ময়নায় িফের আেসনিন, মহামদ 

তােদর অপমান করার পর তারঁা ময়নায় িফের আেসন এবং অন�িদেক মািনকরােমর 

কােব� আমরা পাই সামুলা এখােন র�াবতীেক ধেম�র মিহমার কথা জানান। এখােনই 

সমা� হয় র�াবতীর িববাহ পালা। 

মািনকরােমর কােব� এর পরবত�ী পালা হির�� পালা। এই পালায় আমরা �পেয়িছ 

সামুলা র�াবতীেক রাজা হির�� ও রাণী মদনার অপু�ক থাকার দুঃেখ রাজ� ত�াগ কের 

অেনকিদন বেন বেন ঘুের ব�ুকার তীের এেস উপি�ত হন এবং �সখােন মাক�� মুিণর 

ধম� পূজা �দেখ তারঁ পােয় ধের তাঁেদর দুঃেখর কথা জানােল িতিন ধম�পুজার কথা বেলন। 

িক� নানা ভােব পূজা �িত কেরও �কান ফল না �পেয় রাজা ও রাণী দুজেনই �াণ ত�াগ 

করেল ধম�ঠাকুেরর আসন টেল। ধম�েদব স�� হেয় ছ�েবেশ ব�ুকার তীের এেস 

শত�সােপে� পু�বর �দন। শত� িছল �াদশ বৎসর হেল পু�েক বিল িদেত হেব এবং 

পুে�র নাম রাখেত হেব লুইচ�। মািনকরােমর কােব� এরপর রেয়েছ শ�ধেরর শাপ�� 

হেয় লুইচ� �েপ মেত�� জে�র কািহনী। লুইচ� জে�র পর িবিভ� িবদ�ায় পারদিশ� হেয় 

উঠেত থােকন। একিদন লুইচ� বাটুল িনেয় �খলেত িগেয় বাটুল মারেল তা ধেম�র বাহন 

উলুেকর পােয় লােগ। উলুক ধেম�র কােছ িগেয় তা জানােল ধম�ঠাকুেরর লুইচে�র কথা 

মেন পের। মািনকরােমর কােব� আমরা �দিখ ধম�ঠাকুর এরপর ��চারীর �বশ ধের রাজা 

হির�ে�র বািড়েত এেস উপি�ত হন। রাজা অিতিথ সৎকােরর ব�ব�া করেল ধম�ঠাকুর 

লুইচে�র মাংস �খেত চাইেলন। িক� রাজা ও রাণী তা অ�ীকার করায় ধম�রাজ পূব� কথা 

�রণ কিরেয় �দন। রাণী তখন লুইচে�র মাংস রা�া কেরন। ছ�েবশী ধম�ঠাকুেরর কথা 

মেতা মাংস চার ভােগ ভাগ কের রাজা-রাণী ও ��চারী সহ িতন ভাগ িনেলন এবং 

একভাগ লুইেয়র �খলার সাথীেক িদেত বেলন। তেব রাজা অেনক স�ােনর পরও যখন 

নগের �কান িশ�র স�ান না �পেয় িফের এেলন। ��চারী তখন রাজােক বেলন 

লুইচ�েক ডাকেত। রাজা লুইচ�েক ডাকেল লুইচ� চেল আেসন। ধম�ঠাকুর তখন িনেজর 

পিরচয় িদেলন এবং তাঁেদর িন�ায় স�� হেয় রাজা হির�� ও রাণী মদনােক তাঁেদর পু� 

লুইচ�েক িফিরেয় �দন। মািনকরােমর কােব� এভােবই সমা� হয় হির�� পালা।  
মািনকরােমর কােব� শােলভর পালা একটু অন�রকম ভােব ধরা িদেয়েছ আমােদর সামেন। 

শােলভর পালার কািহনী হল  চাঁপােয়  িগেয় র�াবতীর  শােলভর িদেয় �াণ ত�ােগর মধ� 

িদেয় ধম�ঠাকুেরর কৃপা  লাভ এবং পু�বর লাভ করার কািহনী। মািনকরােমর কােব� �দখা 

যায় র�াবতী শােলভর �দওয়ার  পূেব�  (জীঘের) ধেম�র তপস�া কেরেছ। আবার অন�িদেক 

�চ� ঝড় বৃি� সে�ও  র�াবতীর মৃতেদহ �রেখ �কউ যায়িন বেল হনুমান এেস সকলেক 
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 িন�ায় িবেভার কের �দন। মািনকরােমর কােব� �দখা যায় ধেম�র বর িহেসেব �মাণ 

রাখার জন� একিট বৃে� চার ধরেণর ফল রেয়েছ এবং র�াবতী ধেম�র কৃপায় �সখান 

�থেক তার কামনা মত আম ফল পাওয়ার মেতা ঘটনা রেয়েছ। মািনকরােমর কােব� 

কশ�প ন�েনর বদেল আিদেত�র কথা আেছ, �য ইে�র শােপ শাপ�� হেয় মেত�� 

র�াবতীর গেভ� লাউেসন নােম জ� �হণ কেরেছ। র�াবতী ও কণ�েসেনর শয�া িমলেনর 

পের র�াবতীর গভ�বতী হওয়া এবং লাউেসেনর জে�র পর নানািবধ সং�ার িবষয়ক 

ঘটনারও বণ�না কেরেছন মািনকরাম তাঁর কােব�। আর এই সব ঘটনার মধ� িদেয়ই 

শােলভর পালার পিরসমাি� ঘেট। 

 মািনকরাম গা�ুিলর কােব�র একিত ���পূণ� পালা হল লাউেসন জ� পালা। 

মািনকরাম এই পালািট ধম�ম�েলর অন�ান� কিবেদর �থেক আলাদা কের কািহনী ��ন 

কেরেছন। র�াবতীর যথাসমেয় গভ�বতী হওয়া, তারপের লাউেসেনর জ� হওয়া, মহামদ 

�ারা চ�া� কের িশ� লাউেসনেক চুির করা এবং সব�েশেষ ধেম�র কৃপায় হনুমােনর �ারা 

লাউেসনেক কপু�েরর সে� র�াবতীর কােছ িফিরেয় �দওয়ার ঘটনা বিণ�ত হেয়েছ। 

মািনকরােমর কােব� র�াবতীর গভ�বতী হওয়া এবং লাউেসেনর জ� ও জ� পরবত�ী 

ি�য়াকলাপ ইত�ািদ ঘটনা একই থাকেলও িশ� লাউেসনেক চুিরর ঘটনা মািনকরাম 

আলাদা ভােব অ�ণ কেরেছন। মহামদ িঙদা �চারেক পাঠান লাউেসনেক হত�া করার জন�, 

িক� িঙদা �চার লাউেসনেক চুির কের িনেয় আেসন। মািনকরােমর কােব� আমরা �দখেত 

পাই িঙদা �চার একাই িশ� লাউেসনেক চুির কের। িঙদা �চার লাউেসনেক চুির কের 

িনেয় যাওয়ার সময় �া� হেয় তারািদিঘর পােশ লাউেসনেক �রেখ জল �খেত নােমন। 

এই সময় ধেম�র কথায় হনুমান শ�িচল �বেশ িশ� লাউেসনেক তুেল িনেয় যান। 

মািনকরােমর কােব� �দখা যায় হনুমান কািমনী কামােরর মাধ�েম লাউেসন ও কপূ�র সহ 

দুজনেকই িফিরেয় �দন। অন�িদেক �দখা যায় িঙদা �চার মহামদেক আতাই পািখর িশ� 

িনেয় যাওয়ার কথায় �স ভােব িশ� লাউেসেনর মৃতু� হেয়েছ। তেব মািনকরােমর কােব� 

আমরা �দখেত পাই রাজার �কাটাল কািমনী কামােরর কােছ িশ�িটেক �পেয়িছল এবং 

িঙদা �চার মহামদেক সত� কথাই বেলিছল। মািনকরােমর কােব� লাউেসন জ� পালািট 

ধম�ম�েলর অন�ান� কিবেদর �থেক আলাদা �েপ ধরা িদেয়েছ আমােদর কােছ। 

 মািনকরাম গা�ুিলর ধম�ম�ল কােব� আখড়া পালায় �য কািহনীর অবতাড়না 

কেরেছন তা হল লাউেসন ও কপূ�র দুজেনই ছ�েবিশ হনুমােনর কােছ ম�িবদ�া িশখেছন। 

হনুমান লাউেসন ও কপূ�রেক সাতিদেন ম� িবদ�া িশিখেয়েছন। হনুমানেক ম�িবদ�া 

�শখােনার জন� র�াবিত তাঁেক িদেন প�াশ কাহন িদেয় ম� িহেসেব িনেয়াগ কেরিছেলন 
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এবং ছ�েবশী হনুমানেক দুই ভাই িচনেতও পােরিন। লাউেসন ও কপূ�র দুিল ভাই িমেল 

এরপের �গৗড় যাওয়ার বাসন আ�কাশ কেরন। অন�িদেক এই পালার আেরকিট ঘটনা 

হল �দবী পাব�তী িবিভ� �ান �মণ কের ময়নায় এেস তাঁর পূজা নয়া �দখেত �পেয় �দবী 

লাউেসনেক ছলনা করার পিরক�না কেরন। মািনকরােমর কােব� পাব�তীর লাউেসেনর 

�মূি�� �দখার বণ�না এবং �দবী পাব�তীর লাউেসনেক িবজয় অিস �দওয়ার ঘটনার খবর 

�পেয় নারদ িশবেক �সই খবর িদেল িশব-পাব�তীর কলহ িনেয় িমি�ত বণ�নার মধ� িদেয় 

মািনকরাম কােব� হাস�রেসর সু�র বণ�না িদেয়েছন। মািনকরােমর আখড়া পালােতই 

আমরা �দখেত পাই নৃেত�র তালভে�র কারেণ �কেশাদরী, কু�া, কমলা, অমলার 

মহােদেবর অিভশােপ মেত�� কিল�, কানড়া, সুয়াগা, িবমলা �েপ জ��হেণর কািহনীও 

মািনকরাম সু�রভােব তুেল ধেরেছন।  

 মািনকরােমর কােব�র পরবত�ী পালা ফলািনম�াণ পালা। এখােন রেয়েছ �দবী পাবু�তী 

�দ� অিস িদেয় ফলা িনম�ােণর কািহনী। মািনকরােমর কােব� কামার �ে� জানেত পাের 

�য ফলািনম�ােণর কাঠ রেয়েছ কণ�েসেনর পুকুের। এরপের িব�কম�া ফাওলা িনম�াণ কের 

�সখােন �পৗরািণক কািহনী, �দবেদবীর কথা �খাদাই কেরেছন। লাউেসন ফলা িনম�াণ 

হওয়ার পর দুই ভাই িমেল �গৗড় যাওয়ার বাসন �কাশ কেরেছন। িক� র�াবতী ও 

কণ�েসন তােঁদরেক �গৗড় যাওয়ার অনুমিত �দনিন এবং সাের��ল ম�েক এেন দুই  

ভাইেয়র হাত-পা �ভে� �খাঁড়া কের রাখেত �চেয়েছ। এরপর কণ�েসন র�াবতীর কথা �েন 

�গৗেড় প� ��রণ কেরন। প� �পেয় মহামদ সাের��লেক �ডেক বেলন লাউেসনেক 

হত�া করার জন�। এরপর �দখা যায় সাের��ল সহ আটজন ম� ময়নায় যান – 

“নারায়ণ নেরা�ম িনমাই িনতাই। 

সনাতন শ�র সুবল সাত ভাই।। 

সভাকার �জ�� হয় ম� সােরঙধর। 

সািজেয় চিলল লাউেসেনর উপর।।”৪৯ 

মািনকরােমর কােব� �দখা যায় আখড়ায় সাের��ল একা লাউেসেনর সােথ �পের নয়া 

উঠেল আটজেন িমেল লাউেসনেক আ�মণ কের তাঁর হাত পা �ভেঙ �দন। তেব ধেম�র 

কৃপায় লাউেসন সু� হেয় �থেম দুজনেক, পের িতন জনেক এবং �শেষ ওপর সকলেক 

হত�া কের �ফেলন। লাউেসেনর হােত সাের��ল ম� সহ আটজেনর মৃতু� হেল র�াবতী 

মহামেদর শ�তার কথা ভুেল িগেয় তাঁেদর �াণ িফিরেয় িদেত বেলন লাউেসনেক এবং 

লাউেসন তােদর সকেলর �াণ িফিরেয় �দন। মািনকরােমর কােব� ফলা িনম�াণ পালা সমা� 

হয় এখােনই। 
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 মািনকরােমর কােব� একিট ���পূণ� পালা হল কামদল বধ, পালা মািনকরােম �য 

পালার নাম ‘বােঘর জ�’ ও ‘বাঘবধ পালা’ নােম পিরিচত। এই পালায় লাউেসন ও কপূ�র 

দুইভাই �গৗড় যাওয়ার পেথ �েগ�র শাপ�� �ধেরর মেত�� বাঘ �েপ জ� �হেনর কািহনী 

কপূ�র �িনেয়েছন লাউেসনেক। এই পেথই যাওয়ার সময় তারঁা হিরদাস তামুিলর 

আিতেথয়তা �হন কেরেছন। িক� কপূ�র ভয় �পেয় না �যেত চাইেলও লাউেসন বাঘেক 

খঁুেজ �বর কের বাঘেক হত�া কের দুই ভাই িমেল �গৗেড়র িদেক যা�া �� কেরন। এই 

ঘটনাই রেয়েছ এই অংেশ। মািনকরাম তারঁ কােব�র এই পালায় �দিখেয়েছন মােয়র কাছ 

�থেক অনুমিত িনেয় দুই ভাই �গৗড় যা�ার সূচনা কেরন। পেথ চলেত িগেয় লাউেসন 

কপূ�রেক িজ�াসা কেরন �য পেথ িক ধরেনর িবপদ আেছ। কপূ�র তখন বেলেছন �েগ�র 

�ধর �দব সভায় �নেচ সকলেক খুশী করায় �দবী ভগবতী তােক বর িদেত চাইেলন িক� 

�ধর কটূবােক� তা অ�ীকার করায় �দবী তােক মেত�� বাঘ হেয় জ�ােনার অিভশাপ �সন– 

“�য কিহিল অনুিচত অিতবাদ �সটা। 

�তার ঠািঞ বর িনব আিম ইে�র �বটা।। 

��াধ কের ভগবতী কিহেলন তাের। 

বাঘ হেয় জ� িগেয় বািঘনী জঠের।।”৫০ 

�সই �হতু কামদল বাঘেক জ� �দওয়ার িকছুিদন পর কািল বাঘ খােদ�র স�ােন িশমুল 

নগের িগেয় হিরপােলর আ�মেণ মারা যান। এরপর কামদল বাঘ �দবীর বের ব�ন 

�থেক মু� হেয় ভয়�র হেয় ওেঠন এবং �সই সে� কামদলই হেয় উেঠন জলা�ার 

রােজ�র কত�া। লাউেসন যখন কামদল বাঘেক হত�া কেরন কপু�র তখন ভীত হেয় লুিকেয় 

পেড়ন। লাউেসন বাঘ হত�ার পাশাপািশ কুমীরও হত�া কেরন।  

মািনকরােমর কােব� জামিত পালার মেধ� কপূ�েরর কাছ �থেক লাউেসন জামতী 

নগেরর নারীেদর কথা �নেত পান। জামতী নগের অেনক রমণী তােদর মন �ভালােনার 

�চ�া কেরও তারা পােরনিন। আবার নয়ানী লাউেসনেক পাওয়ার জন� �স িনেজর 

স�ানেক পয�� হত�া কেরন। িক� তা সে�ও নয়ানী ব�থ� হন এবং িনেজর নাক-কান 

কাটান। মািনকরােমর কােব� নয়ানীর ��র নারায়ণ বা�ই �সখানকার বা�ই। 

মািনকরােমর নয়ানীর সাজেগােছর সে� িবিভ� পািখর নােমর �কাশ কের উপমা 

সহেযাওেগ তা তাঁর কিবে�র কথা মেন কিরেয় �দয়। মািনকরােমর কােব� আমরা এও 

�দখেত পাই নারায়ণ বা�েয়র অনুেরােধ লাউেসন তার মৃত নয় স�ােনর �াণ িফিরেয় 

�দন। আবার অন�িদেক আমরা �দখেত পাই রাজা জয়িসংহ �ে� ধেম�র দশ�ন �পেয় 

লাউেসনেক �ছেড় �দন। তেব মািনকরােমর কােব� আমরা �দখেত পাই নয়ানীর �ামী, 
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ভাসুর ও পু� মারা িগেয়ও তারা নানা ভােব �শষ অবিধ ছলনা কেরিছেলন। নয়ানীর ��র 

নারায়ণ বা�ই লাউেসেনর কােছ নািতর জীবন িফের পােত চাইেল লাউেসন শত�সােপে� 

নয়ানীর নাক-কান �কেট বা�ইেয়র নািতেক বাঁিচেয় তুেলন। এরপের লাউেসন ও কপূ�র 

জামিত নগর �ছেড় �গালাহােটর িদেক অ�সর হন এবং মািনকরােমর কােব� এখােনই 

সমা� হয় এই জামিত পালার। 

 ধম�ম�ল কােব�র একিট ���পূণ� পালা হল �গালাহাট পালা। এই পালার কািহনী 

িহেসেব আমরা �পেয়িছ লাউেসেনর সে� গিণকা সুির�া নানা ভােব ছল কের তার দাস 

বানােত �চেয়েছ এবং সুির�ার �হঁয়ািলর উ�র িদেত না �পের সুির�ার হােত ব�ী হন। 

িক� ধেম�র কৃপায় লাউেসন ও কপূ�র দুজেনই মু� হন। মািনকরােমর কােব� এই পালার 

কািহনী একটু অন�ভােব ধরা পেরেছ। মািনকরােমর কােব� �দখা যায় ভাজন বুিড় 

বকুলতলায় �থম লাউেসন ও কপূ�রেক �দখেত পান। ভাজন বুিড় তােদর �দখেত �পেয় 

ঠাকুমা বেল ছলনা করেত �গেল িতিন িবফল হন। ভাজন বুিড়র সাজ-স�ার বণ�নাও 

একটু আলাদা ভােব ধরা পেড়েছ মািনকরােমর কােব�। মািনকরাম বেলেছন – 

“�হনকােল তথাকাের আইল ভাজন বুিড়। 

পৃে�েত �লয় কুজ মাথা �যন ঝুিড়।। 

গলায় গলগ� �গাটা গায় উেড় ধুলা। 

পচা গে� মুেখর �মেতেচ মািছ�লা।।”৫১ 

তেব ভাজন বুিড় লাউেসন ও কপূ�েরর কােছ অপমািনত হেয় সুির�ােক তা নয়া বেল 

�ধুমা� এই বেলেছন �য, দুজন সু�র নাগেরর স�ান �পেয়েছন। এরপর সুির�া �সই 

খবর জানার পের সু�িরেক পাঠান তােদর ধের আনেত। িক� সু�রী মালা িদেয় তােদর 

ছলনা করেত �গেল লাউেসন তা �সানার মালায় পিরণত কেরন। তেব সু�রী খুিশ হেয় 

�সানার মালা িনেয় সুির�ার কােছ �গেল তা পুণরায় ফুেলর মালায় পিরণত হয়। এরপের 

সুির�া িনেজই যান লাউেসন ও কপূ�েরর কােছ এবং তাঁেদর �শংসা কের। �সই সে� 

তাঁেদরেক বেলন �হঁয়ািলর উ�র িদেত ও শত� �দন �হঁয়ািলর উ�র িদেত না পারেল  

সুির�ার হােত ব�ী হেত হেব। লাউেসন ও কপূ�র পারদিশ�তা �দখােলও হার �ীকার 

করেত বাধ� হন – 

“�কানখােন সমস�ার উপেদশ নািঞ। 

পরাভব লাউেসন সুির�ার ঠািঞ।।”৫২ 

সুির�ার হােত ব�ী হেল সুির�া তাঁর শারীিরক �সৗ�য� �দিখেয়  দুভাইেক ভগ করার 

আ�ান জানান। িক� লাউেসন ও কপূ�র �সই আ�ােন সারা নয়া িদেয় আহােরর আেবদন 
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জানান। সুির�া তােদর জন� রা�াও কেরন। িক� লাউেসন ও কপূ�র ভেয় �খেত চাইেলন 

নয়া এবং তারঁা ধেম�র দ�ান কেরন। �শেষ ধেম�র কৃপায় হনুমােনর সাহােয� তাঁরা মু� 

হন। হনুমান িবিভ� �দবতােদর কােছ িগেয় �হয়ঁািলর সমাধান চাইেল সবাই ব�থ� হন। 

অবেশেষ পাব�তীর কাছ �থেক সমাধান �পেয় তা লাউেসনেক বেলন। লাউেসন �হঁয়ািলর 

সমাধান সুির�ােক বেলন এবং ব�ী দশা �থেক মুি� লাভ কেরন। মািনকরােমর কােব� 

সুির�ার র�েনর পিরচয় রেয়েছ �হঁয়ািলেত �হের যাওয়ার পের। এখািন মািনকরাম গা�ুিল 

তাঁর �গালাহাট পালা সমা� কেরন। 

 মািনকরােমর কােব� হ�ীবধ পালািটর নাম রেয়েছ রাজস�াষণ পালা নােম। 

লাউেসন ও কপূ�র �গালাহাট �থেক �বিড়েয় তারা পেথ রমিত নগের এেস উপি�ত হেয় 

�সখােন তারা লাউদে�র বািড়েত আ�য় �নন। মািনকরােমর কােব� আমরা আেরা �দখেত 

পাই লাউেসন ও কপূ�র যখন লাউদে�র বািড়েত আ�য় �নন, তখন মহামদ লাউদে�র 

ঘের ফলার আেলা �দখেত �পেয় �ভেবেছন �সখােন আ�ন �লেগেছ। িক� কােছ িগেয় 

�দেখন দুইভাই বেসন আেছন এবং লাউেসেনর কােছ �দবী ভবানী �দ� ফলা রেয়েছ। 

মহামদ এই দৃশ� �দখার পর ছলনা কের রাজােক বেলন �স রােত �ে� �দেখেছন – 

“িবেদশী দুজ�ন আল� কাট কাট কর �া। 

গলায় িদেলক ছুির তুিম �গেল মর �া।।”৫৩ 

মহামদ তাই �চেয়েছ রাজার যােত �কান �িত নয়া হয়। মহামদ তাই �ঘাষনা কেরন �য 

িভনেদিশ �কান মানুষেক �কউ আ�য় িদেত পারেবন না। এরপর লাউেসন ও কপূ�র 

দুজেন লাউদে�র বািড় �থেক পািলেয় এেস বকুলতলায় আ�য় িনেল মহামদ �সখােন 

�মাহন মা�তেক পাঠান হািত িদেয় দুইভাইেক হত�া করার জন�। িক� এেত মা�তই �াণ 

হারান। পের মহামদ বদ�া নামক ব�ি�র �ারা তােদর পােশ �ঘাড়া �বঁেধ �রেখ �ঘাড়া 

�চােরর দােয় লাউেসনেক অিভযু� কেরন। িক� এেত মহামেদর �কান লাভ হয়িন বরং 

মহামদ অপমািনত হেয়েছন। লাউেসন হািতর সে� যু� কের হািতেক �মের �ফলেলও 

পুণরায় বাঁিচেয় �দন। আবার �দখা যায় লাউেসনেক মহামদেক �দেখ তাঁেক �নাম না 

করায় মহামদ লাউেসনেক অপমান করার �চ�া করেল লাউেসন �ণােমর �ারা অ�� 

গাছেক পুিড়েয় �ফেলন, তা �দেখ মহামদ আর িকছু বলার সাহস পায়িন। এরপর লাউেসন 

যথারীিত �ঘাড়া উপহার �পেল মহামদ পাগলা �ঘাড়া িদেল লাউেসন তােক শা� কের 

�গৗেড়�েরর কােছ রাজ স�াষণ লাভ কেরন।  

 কাঙুর যা�া পালায় রেয়েছ লাউেসেনর কাম�প যা�া করা এবং কাম�প জয় কের 

কিল�ােক িবেয় করা। আবার পেথ �ফরার সময় বধ�মান রােজর �মেয়েক িবেয় করা এবং 
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অজয় কাটারী লােভর জন� ধম�পাল ও তার �ীর কািহনী রেয়েছ এই পালায়। মািনকরােমর 

কােব� �দখা যায় লাউেসন �গৗড় �থেক �ফরার সময় কালুর বীরে� মু� হেয় �গৗেড়�েরর 

অনুমিত িনেয় তােদর ময়না নগের িনেয় আেসন। �সই সময়ই পেথ আবার �দখা হয় শারী 

�েকর, তােদর শাপ�� হওয়ার কথা �েন তাঁেদর মুি� �দওয়ার পর লাউেসন ময়নায় 

িফের আেস। লাউেসন ময়নায় িফের এেস কালুেডামেদর জন� উপযু� বাস�ােনর ব�ব�া 

কের �দন। িক� অন�িদেক মহামদ ষড়য� কের লাউেসনেক কাম�প পাঠােনার ব�ব�া 

কেরন। মহামদ রাজােক বেলন �য, কাম�েপর রাজা কপূ�র�ল রাজােক স�ান ও 

রাজকর িকছুই �দন না। রাজা এই কথা �েন কাম�প আ�মেণর জন� সায় �দয় এবং 

লাউেসনেক প� �লখেত বেলন মহামদেক। লাউেসন রাজার প� �পেয় কালু সহ কাঙুর 

যা�া কেরন। পেথ ��পু� নদীর তীের এেস নদীেত গভীর জল �দেখ ভয় �পেয় কালু 

লাউেসনেক নদী পার করার উপায় �বর করেত বেলন। লাউেসন ধম�ঠাকুেরর ধ�ান 

কেরন। ধম�ঠাকুর তখন হনুমানেক পাঠান উপায় বেল �দওয়ার জন�। কাঙুরযা�া পালা 

এখােনই সমা� হয় মািনকরােমর কােব�। 

 মািনকরােমর কােব�র পরবত�ী পালা কাম�প যু� পালা। এই পালায় আমরা �দিখ 

লাউেসন হনুমােনর সহায়তায় ��পু� নদী পার হন। হনুমান এেস �ধু কাটারী রহেস�র 

কথাই বেলনিন, �সই সে� ��পু� নদীর ইিতহাসও বেলেছন। তেব মািনকরােমর কােব� 

আমরা �দিখ কাটারী কািহনীেত �য ধম�পাল রেয়েছন তারঁ �ীর নাম সাফু�া নয়, তাঁর নাম 

ব�তা সু�রী। হনুমান মািনকরােমর কােব� ব�তা সু�রীর কােছ কাটারী আনেত যায়িন, 

িগেয়িছল লাউেসন ও কপূ�র। লাউেসন কাটারী এেন ��পু� নদী পার হেয় কাম�প যান। 

কাম�প �পৗেছ কালু �যাগীেবেশ কাম�েপ �েবশ কের মি�র �থেক �দবী কািলেক �েগ� 

পািঠেয় �দন। এেত রােজ� িবশৃ�ল অব�া �� হয়। কালুর সােথ যু� কের ব�ী হয় 

এবং রাজােক ব�ী অব�ায় লাউেসেনর কােছ আনা হয়। কপূ�র�ল লাউেসেনর কােছ 

স�ত হয় কর িদেত এবং লাউেসেনর সে� তাঁর কন�া কিল�ার িবেয় �দন ধুমধােমর 

সিহত। লাউেসন কাম�প �থেক �ফরার পেথ বধ�মােনর রাজা কািলদােসর কন�া অমলা ও 

সুয়াগােক িবেয় কের লাউেসন ময়নায় িফের এেল পালা সমা� হয়। 

 মািনকরােমর কােব� এর পরবত�ী পালা কািহনী হল কানাড়ার �য়�র পালা। তেব 

মািনকরােমর কােব� এই পালার �কান নাম �নই। এই পালায় আমরা �দিখ �গৗেড়�র হীরা 

নটীর নৃত� �দেখ কামাত� হেয় ওেঠন, তেব �গৗেড়�েরর কামাত� হওয়ার �পছেন �কান 

কারণ িছল নয়া। হীরা নটীর অপূব� �প �দেখ তার �সৗ�েয� �মািহত হেয় কামাত� হেয় 

তাঁেক কামনা কের। িক� মহামেদর পরামেশ� রাজা হিরপােলর কন�া কানাড়ােক িবেয় 
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করার কথা বেলন। �সই মেতা ভাটেক পাঠান হিরপালেক িগেয় িবেয়র কথা বলার জন�। 

ভােটর ��ােব রাজা হিরপাল হিরপাল রাজী হেলও কানাড়া রাজী হয়িন ভােটর ��ােব। 

মািনকরােমর কােব� �দখা যায় বৃ� �গৗেড়�েরর বয়েসর খব ভারীেদর কাছ �থেক ধুমসী 

দাসী িনেজ �েনেছ। এরপর কানারা ও ধুমসী দািস িমেল ভাটেক চরম অপমান কের 

তািড়েয় িদেল ভাট িগেয় সম� কথা রাজােক বেলন। �গৗেড়�র তখন িসমুলা আ�মেণর 

জন� ��ত হন। মািনকরােমর কােব� আমরা �দখেত পাই কানাড়া �দবী পাব�তীর কাছ 

�থেক পরামশ� �নন এবং এই অ�ীকার কেরন �য �লৗহগ�ার কাটার ��াব পাঠান 

�গৗেড়�েরর কােছ। মািনকরােমর কােব� আমরা �দখেত পাই �গৗেড়�র ও মহামদ দুজেনই 

�লৗহগ�ার কাটেত ব�থ� হন। িক� ধম�ম�েলর অন�ান� কিবেদর কােব� আমরা কানাড়ার 

িববাহ পালােত �লৗহগ�ার কাটার কািহনী �দখেত পাই।  

 মািনকরােমর কােব� কানাড়া িববাহ পালার কািহনী একটু আলাদা। এই পালায় 

আমরা �দখেত পাই লাউেসেনর সে� কানাড়ার যু� হয়। মািনকরােমর কােব� যুে�র 

�িত�ি�তা হনুমােনর জন� হয়িন। তেব �সই যুে� �কউ পরািজত হয়িন। দুজেনই সমান 

�িত��ী। তেব দুজেনরই ধম�ঠাকুর ও �দবীর কৃপা িছল। তেব লাউেসন ও কানাড়ার যু� 

�ম�ী যু� হেয়িছল। মািনকরােমর কােব� আমরা �দখেত পাই কানাড়ােক িঘিড় �থেক তুেল 

�নওয়ার শেত� লাউেসন কানাড়ােক তুেল িনেল যুে�র সমাি� ঘেট এবং লাউেসন 

কানাড়ােক িবেয় কেরন। এই ঘটনার মধ� িদেয়ই সমা� হয় পালার। 

 এই পালায় আমরা �দিখ মহামদ ষড়য� কের লাউেসনেক �ঢকুের পাঠােনার জন� 

রাজা �গৗেড়�রেক পরামশ� �দন। �গৗেড়�র তখন লাউেসনেক �ঢকুর অিভজােনর কথা 

বেলন। িক� র�াবতী-কণ�েসন বা লাউেসেনর �ীরা লাউেসনেক ময়নায় �যেত িদেত 

চায়িন। এর কারণ হল ইছাই কণ�েসনেক যুে� হািরেয়িছেলন। তেব লাউেসন �ঢকুের যা�া 

কেরন। পেথ অজেয়র তীের কালুর সে� ইছাইেয়র �সনাপিত �লাহাটা ব�েরর যু� হয় 

এবং কালু �লাহাটার মাথা �কেট �গৗেড় পাঠােল মহামদ �সই মু�েক লাউেসেনর মায়ামু� 

বািনেয় ময়নায় পািঠেয় �দন। এেত ময়নার সকেলর মেধ� ��ন �� হয় এবং 

লাউেসেনর �ীরা সকেলই অনুমৃতা হওয়ার জন� ��িত �নয়। তেব ধম�টাহকুর এেস 

আসল সত� উ� ঘাটন করেল সকেল র�া পান। এই পালার কািহনী �মাটামুিট ভােব এই 

রকম। 

 মািনকরােমর কােব� ইছাই বধ পালার নাম �ঢকুর পালা। এই পালায় ইছাই �দবীর 

কাছ �থেক অেলৗিকক বান পান এবং িস বান িনেয় লাকুর মাথা �কেট �নন। �থম িদেনর 

যুে� ইছাই জয়ী হন। পের অবশ� লাউেসন ধেম�র আশীব�ােদ কালুর �াণ িফিরেয় আেনন 
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এবং যু� জেয়র শি� পান। িক� যু� ��ে� লাউেসন ইছাইেয়র মাথা কাটেলও �দবীর 

কৃপায় ইছাই জীিবত হেয় উেঠন। �শেষ ধেম�র সহায়তায় �দবীেক ছলনা কের লাউেসন 

ইছাইেক বধ কেরন এবং যুে� জয়ী হন। তেব মািনকরােমর কােব� �দখা যায় ইছাই 

ি�তীয় িদন যুে� যাওয়ার সময় �দিবর �দওয়া বান িনেয় �যেত ভুেল  যান – 

“শ� �ন�া ই�া �ঘাষ �সজ�া আইল রেণ। 

ভবানীর বান তার না পিড়ল মেন।।”৫৪ 

মািনকরােমর কােব� আমরা এও �দিখ ইছাইেয়র মাথা অ�রীে� নাগেলােক িনেয় যাওয়ার 

সময় একবার সমূে� �ফেল �দওয়া হেয়িছল। পুে�র মৃতু�র পর �সামেঘাষ লাউেসনেক 

সম� কর িদেত চান। িক� লাউেসন তাঁেক পু�েশােকর �েবাধ িদেয় তােক �ঢকুেরর 

রাজা কের �দন। 

 মািনকরােমর কােব�র পরবত�ী পালা অেঘারবাদল পালা। এই পালায় আমরা �দিখ 

মহামদ লাউেসেনর সাফেল� ঈষ�াি�ত হেয় তাঁেক িবপেদ �ফলার জন� লাউেসেনর মেতা 

ধম�পুজা করার অনুমিত আদায় কের �নয় �কৗশেল �গৗেড়�েরর কাছ �থেক। তেব মহামদ 

ধম�ঠাকুেরর পূজা করার আেয়াজন করেলও ধম�ঠাকুর �কৃত কারন �জেন যায়। এর ফেল 

ধম�ঠাকুর �গৗেড় �চ� ঝড় বৃি� ঘটায়। িক� এেতও মহামেদর িশ�া নয়া হওয়ায় মহামদ 

লাউেসনেক আেরকবার িবপেদ �ফলার জন� এবং লাউেসেনর শি� পরী�ার জন� ষড়য� 

কের লাউেসনেক পি�েম উদেয়র কথা বেলন। লাউেসন এেত স�ত নয়া হেল মহামদ 

তাঁেক ব�ী কেরন। অবেশেষ লাউেসন িপতা-মাতার কথায় তােদর ব�ী �রেখ হাকে� 

িগেয় পি�েম সূয� উদয় করেত রাজী হন। লাউেসন ময়নার সম� দায়ভার কালু ও তাঁর 

�ী লখাইেক িদেয় হাকে�র উে�েশ� যা�া কেরন।  

 পি�ম উদয় আর� পালা ও জাগরন পালািট মািনকরােমর কােব� একই সে� 

�াদশ পালা িহেসেব রেয়েছ। মািনকরােমর কােব� �দখা যায় লাউেসন ধেম�র �তদাসী 

সামুলা ও হরহর বাইিতেক িনেয় হাকে� িগেয় ধেম�র পূজা �� কেরন। এিদেক 

লাউেসেনর অনুপি�িতেত মহামদ ময়না আ�মেণর পিরক�না কের রাজার কােছ এই 

বেল অনুমিত িনেত যান, �য ময়নায় লাউেসেনর অনুপি�িতেত গ�ার ময়নার মানুষেক 

অিত� কের তুেলেছ। িক� রাজা িনেজ �যেত চাইেল মহামদ রাজােক নানা ধরেনর 

িবপেদর কথা বেল �কৗশল কের �স িনেজ �যেত �চেয়েছ। এরপর রাজা অনুমিত �দন 

মহামদেক ময়না যাওয়ার। মহামদ �সন� িনেয় �গাপেন ময়নার িবিভ� িদেক ছিড়েয় পেরন 

এবং পিরক�না মেতা আ�মেণর জন� �তরী হন। মহামদ িঙদা �চারেক ময়নায় পািঠেয় 

িদেল �স িগেয় ময়নার সম� মানুষেক িনি�ত কের �দন। তেব লাখাই �ধুমা� �জেগ 
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িছল। মািনকরােমর কােব� �দখা যায় মহামদ ভাট গ�াধরেক ময়নায় পাঠায় িমথ�া কথা 

বেল ও �লাভ �দিখেয় কালুেক বশ করার জন�। ভাট িগেয় কালুেক ময়নার রাজা হওয়ার 

�লাভ �দখায় এবং সে� সু�রী নারী �দওয়ার �লাভ �দখান – 

“কপাল িব�� হেল� কৃ� দুঃখ �দন। 

নব খে� হাকে� মর �ােচ লাউেসন।। 

কণ�েসন র�া মল� রাজকারাগাের। 

মহাপা� �সজ�া আল� ময়না উপের।। 

নব ল� দল সে� িনেযাগ �কাশ। 

অকাল কু�িট �যন ঢািকল আকাশ।। 

বীর বেল তেব আর বৃথা বীরপণা। 

িনিমেষ নয়া কািট তার নব ল� �সনা।। 

আমার �তােপ অ� কুলাচল কাঁেপ। 

আিজ িজেত ময়না �েবেশ কার বােপ।। 

ভাট বেল ভব� হেল ভেব নাই আন। 

আেগ পা� �তামার কর �ােচ সহমান।। 

সুরাপান কিরেত ইনাম শত টাকা। 

�ভট ভার সুবসন ভূষণ পটুকা।। 

ময়নার রাজ� িদেবন মহীপাল। 

�ায় বুিঝ কালু �তার �স� কপাল।। 

মেনাবা�া মহাপা� িদেত চান িঝ। 

পাে�র জামাই হেব পের আর িক।।”৫৫ 

তেব কালু এেত রাজী হেলও লখাই এর িবেরাধীতা কের কালুেক �বাঝােনার �চ�া কেরন। 

�ালু এরপর লখাইেকও ময়নার ভার �দন। লখাই �দবীর পূজা কের িনেজ যুে�র জন� 

��ত হন। ভাট গ�াধর লখাইেয়র বীভৎস �প �দেখ পািলেয় যান। কালু লখাই �ক 

ময়নার ভার িদেয় িনেজ �িড় বািড় চেল যান এবং �সখােন সঃে◌ মদ�পান কের �দবীর 

পূজা করেত �গেল �দবী তােক শাপ �দন – 

“�মার পূজা না কিরেল ম� মধুপােন। 

কাটা যােব সবংেশ সিহত কািল রেণ।।”৫৬ 
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লখাই কালুেক �ব�শ অব�ায় ঘের িফিরেয় আেনন এবং মহামেদর �সন� �দেখ লখাই 

��ার ছােড়। মহামদ লখাইেক িবিভ� �লাভ �দিখেয় রাণী করার ��াব িদেল লখাই 

মহামদেক অপমান কের তাঁর ��াব িফিরেয় �দন – 

“ল��া বেল �তার মুেখ তুল�া মাির লািথ। 

ধন �মার অতুল িজিনঞা ধনপিত।। 

�সানা�পা সুেচল সদেন আেছ �ঢর। 

�সেনর �ভােব �মার অভাব িকেসর।। 

আিম রাজা আিম �জা রােজ�র ঈ�র। 

মিরেত আইিল �কন ময়না নগর।।”৫৭ 

লখাই এরপর যুে� �নেম মহামেদর সম� �সন�েক �ংস করেত থােক। মহামদ ভেয় 

যু�ে�ে� লুিকেয় পেড়ন। িক� মহামদ িঙদা �চারেক পাঠান �য়নার সকলেক িনি�ত 

কের িদেত। লখাই নগেরর সকলেক িনি�ত �দেখ বা কােরা সাড়া নয়া �পেয় �স সিতনী 

অমলার কােছ �গেল তাঁর িতর�ার �েন িফের আেসন। লখাই কালুেক জাগােলওকালু 

রােত দুঃ�ে�র কথা বেল আবার ঘুিমেয় পেড়ন। লখাই এরপর সাখােক যুে� �যেত 

বেলন। মািনকরােমর কােব� আমরা �দিখ লখাই তারঁ �ামী পুে�র মৃতু�র কথা রাজবািড়েত 

জানােত যায় এবং রাজ� র�ার কথা বেলন। �দখা যায় কিল�া একা যুে� �যেত চায়িন �স 

সকলেক িনেয় সমের �যেত �চেয়েছ। িক� কিল�ার এই কথা �েন সুয়াগা ও িবমলা এর 

িবেরাধীতা কেরন। পের অবশ� কিল�া স�ানেক কানাড়ার কােছ �রেখ যুে� যান এবং 

যু�ে�ে� �াণ হারান। এরপর কানাড়া ও ধুমসী যু�ে�ে� যান এবং মহামদেক পরািজত 

কের তােক অপমান কের তািড়েয় �দন। এিদেক মহামদ �গৗেড় িফের রাজােক জানান �য 

লাউেসন হাকে� নয়া িগেয় �স তাঁর �সন�েক আ�মণ কের �মের �ফেলন। এখােনই 

সমা� হয় এই পালার। 

 মািনকরােমর কােব�র পরবিত� পালা হল পি�ম উদয় পালা। এিদেক লাউেসন 

ময়নার জন� ব�াকুল হেল লাউেসন শারী-�েকর �ারা ময়নায় প� পাঠায় এবং কানাড়া 

ময়নার সম� খবর জানােল লাউেসন �শােক িব�ল হেয় পেরন। সামুলা তাঁেক �েবাধ 

�দন এবং বেলন ধেম�র পুজায় মন িদেত। লাউেসন ত�ন ধেম�র কােছ পি�ম উদেয়র 

জন� কেঠার তপস�া কেরন এবং িনেজর �দহ সাতখে� িবভ� কের ধম�ঠাকুরেক স�� 

কের পি�েম সূেয�াদয় ঘিটেয় িফের আেসন। িক� মহামদ এেতও কপটতা কের। �স 

পি�ম উদেয়র সা�� দাবী কেরন এবং �স হিরহরেক িমথ�া সা�� িদেত বেলন। িক� 

হিরহর সত� কথাই বেলন। মহামদ এেত ল�ায় পের িগেয় িমথ�া �চােরর অিভেযােগ 
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হিরহরেক শূেল চরান। িক� এখােন একিট কথা আেছ সামুলা িযখন লাউেসনেক �দহ 

সাত খ� কের ধেম�র তপস�া করার কথা বেলন তখন লাউেসন সামুলার কথায় সে�হ 

কেরন – 

“বুিঝ তেব মামার সিহত যুি� িছল। 

�তিঞ মািস তনু �মার �তয়ািগেত বল।।”৫৮ 

সামুলা লাউেসনেক �বাঝােনার জন� িনেজর �ন �কেট �ফেলন, তখন লাউেসন িনেজ 

সামুলার কােছ �মা �চেয় িনেজর �দহ সাত খ� কের ধম�ঠাকুরেক স�� কেরন। এিদেক 

মহামদ তাঁর পু�েদর এেক এেক শূেল চড়ান �গ� লােভর আশায়। িক� মহামদ তােত 

িবফল হন। এরপর আমরা �দিখ মহামেদর কু� �রাগ হয় এবং মহামেদর �ী শচীর 

অনুেরােধ লাউেসন মহামেদর পু�েদর জীবন িফিরেয় �দন। লাউেসন �গৗড় �থেক �ফরার 

সমেয়ই মহামেদর কু� �রাগ ভােলা কের �দন �গৗেড়�েরর অনুেরােধ। এখােনই সমা� হয় 

এই পি�ম উদয় পালার। 

 �ািনকরােমর কােব� �গ�ােরাহন পালা নােম আলাদা �কান পালা �নই। �াদশ 

পালার মেধ�ই এই পালার কািহনী রেয়েছ। �সখােন �দখা যায় লাউেসন ময়নায় িফের 

এেস সকেলর �াণ িফিরেয় �দন। পের হনুমান এেস লাউেসনেক �েগ� িনেয় যান এবং 

যাওয়ার আেগ কিলযুেগর অব�া �কমন হেব তা বণ�না কের যান। লাউেসন সকেলর কাছ 

�থেক িবদায় িনেয় হনুমােনর সে� �েগ� িফের �গেল সমা� হয় মািনকরােমর কােব�র। 

সুতরাং মািনকরােমর কােব�র কািহনী ��ন অন�ান� ধম�ম�ল রচিয়তােদর �থেক আলাদা 

িড়েপ ধরা িদেয়েছ আমােদর কােছ এবং �সই সে� মািনকরােমর পালা িবভাজনও আলাদা 

ভােবধরা পেড়েছ আমােদর কােছ। 

এরপের আমরা মািনকরােমর কাব� নাম �সে� আসেল �দখেত পাই মািনকরাম 

তাঁর কাব�েক ‘�ধম�ম�ল’ নােম িচি�ত কেরেছন। তাঁর কােব�র ভিণতায় পাওয়া যায় – 

“উপনীত হইল যথা বাঘ কামদুল। 

ি�জ �মািনক ভেন �ধম�ম�ল।।”৫৯ 

অথবা – 

“এেতা �ন�া মহামদ আনে� উতল। 

ি�জ �মািনক ভেন �ধম�ম�ল।।”৬০ 

আবার অন�িদেক �দখা যায় কিব তাঁর কাব�েক ‘ধেম�র ম�ল’, ‘ধেম�র গান’, ‘ধম� সংগীত’, 

‘ধম��ণগান’ নােমও অিভিহত কেরেছন। এই িবষয়ক কেয়কিট ভিণতা হল – 

   ১) ‘ধেম�র ম�ল’ – 
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“এখন খুিজেত �গল রাজার মহল। 

ি�জ �মািনক ভেণ ধেম�র ম�ল।।”৬১ 

  ২) ‘ধেম�র গান’ – 

“ি�জ �মািনক   রিচল রিসক 

রেসাদয় ধেম�র গান।।”৬২ 

  ৩) ‘ধম� সংগীত’ – 

“এেতা বল�া অ�র মহেল উপনীত। 

ি�জ �মািনক ভেন �ধম�সংগীত।।”৬৩ 

  ৪) ‘ধেম�র �ণগান’ – 

“বি�য়া ময়ূরভ� আিদ �পরাম। 

ি�জ �মািনক ভেন ধম��ন গান।।”৬৪ 

এছাড়া িতিন আেরা িকছু নাম উে�খ কেরেছন। যথা – 

  ১) ‘মধুর স�ীত’ – 

“�ধম�চরণ �ে� মজাইেয় িচত। 

ি�জ �মািনক ভেন মধুর স�ীত।।”৬৫ 

  ২) ‘মধুর গীত’ – 

“�ধম�চরেণ মজায়�া চিয়ত। 

মািনক রিচল মধুর গীত।।”৬৬ 

  ৩) ‘অনািদম�ল’ – 

“আিম এই ইি� িচেত ভাষা-ছ� িবরিচেত 

অনািদ ম�ল বারমিত।”৬৭ 

  ৪) ‘নূতন ম�ল’ – 

“অনািদ ভািবয়া র�া বিসল �ভাজেন। 

নূতন ম�ল ি�জ �মািনক ভেন।।”৬৮ 

  ৫) ‘�নাতন ম�ল’ – 

“�ভু �গল �বকুে� �কৗতুক হেয় মেন। 

�নাতন ম�ল ি�জ �মািনক ভেন।।”৬৯ 

-- এই নূতন বা �নাতন িবেশষেণর �ারা কিব স�বত তাঁর কাব�েক অিভনব �েপ 

িচি�তও কের �াত�� করার �চ�া কেরেছন। মািনকরােমর কােব�র ওপর নাম ‘বারমিত’। 
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মািনকরাম ��ােদশ �পেয়িছেলন ধম�ঠাকুেরর কাছ �থেক ‘বারমিত’ রচনার জন�। 

মািনকরাম িনেজই বেলেছন – 

“বারিদেন সমা� হইেব বারমিত। 

িবল� করহ যিদ হেবক িবগিত।। 

িনজ বীজ ম� �লেখ িদেলন নকল। 

ইহা �দেখ কিবতা রিচেব অিবকল।”৭০ 

 ধম�ঠাকুর িছেলন �া�  অনায� আিদবাসীেদর �দবতা, পের �বিদক ও �পৗরািণক 

অন�ান�  �দবতার সে� িমেল িগেয় ধম�ঠাকুেরর উ�ব হেয়েছ। ধম�ঠাকুর অনাবৃি�েত বৃি�, 

�রাগ িনরাময়, স�ান দান, কৃিষকােজ উব�রতা দান ইত�ািদর অিধকারী িছেলন বেল আিদম 

�কৗম সমােজর িব�াস িছল। আমােদর আেলাচনার িবষয় মািনকরােমর ধম�ম�ল কােব� 

রাঢ়বে�র সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার �বিচ�� অে�ষণ। মািনকরােমর কােব�র কািহনী 

িবে�ষণ কের �দখা যায় �য, মািনকরােমর কােব� জ� �থেক মৃতু� পয�� �যসম� �লৗিকক 

আচার অনু�ান পালন করা হেয়েছ তা রাঢ়বে�র সমাজ সং�ৃিতর ধারক হেয় উেঠেছ। 

তেব রােঢ়র আ�িলক �দবতা ধম�ঠাকুেরর এই মাহা��কথা িবষয়ক রিচত ধম�ম�ল কােব� 

সমােজর �লৗিকক আচার ও জীবনযা�ার �য সব িচ� উেঠ এেসেছ মািনকরােমর কােব� 

তা রাঢ়বে�র িন�ে�িণর এই সমাজ মানিসকতার উ�ূত ফসল। বলা যায় রােঢ়র ধম�ম�ল 

কােব�র উ�ব সমাজ মানেসর অিনবায� পিরনিতরই ফসল। রাঢ় বাংলা সব�দা �া�ণ, �বৗ� 

ও �জন �ভাব �থেক িনেজেদর সিরেয় �রেখিছল। রাঢ়বাসীরা �া�ণ� দৃি�েত ঘৃণ� ও 

িন�নীয় বেল িবেবিচত িছল। মািনকরাম তাঁর কােব� রােঢ়র জনজািতর সামািজক 

সং�ারেক পু�ানুপু� ভােব অ�াদশ শতা�ীর মধ�যুেগর সমাজ সং�ােরর িনিরেখ িবিভ� 

িদকেক তুেল ধেরেছন। মািনকরােমর কােব�র এই িন�বেণ�র, �চায়াড়েদর মানসচ�ুেত 

গেড় ওঠা �দবতা ধম�ঠাকুর, হেয় উেঠেছ িন�বেণ�র আরাধ� �দবতা।  

জনসমােজর মধ� িদেয় �লাকাচার, �লাকিব�াস�িল ম�লকােব� সি�িব� হেয়েছ। 

ধম�ম�ল কাব� �থেক পাওয়া �লাকাচার ও �লাকিব�াস�িল সু�াচীনকাল �থেকই 

রাঢ়বে�র। মািনকরাম গা�ুিল তাঁর ধম�ম�ল কােব� ধম�ঠাকুেরর কািহনী, ধম�ঠাকুেরর 

মাহা�� বণ�না, ধম�ঠাকুেরর পূজা �চার করেত িগেয় রাঢ়বে�র �লাকাচার ও �লাকিব�াস 

�িলেক িলিপব� কেরেছন তাঁর কােব�। 

 �য সম� �থা বা আচার-সং�ার সামািজক ও ধম�ীয় অনু�ােনর সে� সংযু� থােক 

তােকই �লাকাচার বলা হয়। মািনকরাম তাঁর ধম�ম�ল কােব� সমাজ সং�ৃিতর বণ�না 

করেত িগেয় িবিভ� �লাকাচার ও �লাকািব�ােসর বণ�না কেরেছন। �সই িবষয় ব�র 
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অে�ষণ করাই হেব আমােদর মূল ল��। সমােজ দীঘ�িদন ধের চেল আসা আনু�ািনক 

আচরণই �লাকাচার িহেসেব পািলত হয়। �তমিন �গা�ীব� মানুেষর ঐিতহ�বাহী িব�াসই 

হল �লাকিব�াস। �লাকিব�াস �সই �গা�ীব� মানুেষর ঐিতহ�বাহী মানিসক �ি�য়া। এই 

�লাকিব�াস যুগ যুগ ধের একিট ��িণর মানুেষর আচরণ ধারােক িনয়�ন কের চেলেছ। 

সু�াচীন কাল �থেক মানুেষর জীবেনর অেনক ঘটনা – জ�, িববাহ, মৃতু�, সামািজক 

কত�ব� ইত�ািদর সে� �লাকাচার ও �লাকিব�ােসর ঘিন�তা রেয়েছ। 

ভয় �থেক ভি�, ভি� �থেক িব�াস, আর িব�াস �থেক সং�ােরর জ�। এই 

�লাকিব�াস আর সং�ার �িলেক আপাত অেথ� অথ�হীন ও অেযৗি�ক বেল মেন হেলও 

এর একিট িভি�ভূিম আেছ। যা একসময় মানুষেক মানিসক �শাি� িদেয়িছল এবং 

জীবনেক সু�ভােব পিরচািলত করেত সাহায� কেরিছল। আর �স�িল বংশ পর�রায় 

উ�রািধকার সূে� পরবত�ী মানুষেদর কােছ চেল আসেছ। এই সং�ার �িলর মেধ� িকছু 

ধম�ীয় বা শা�ীয়, আবার িকছু �লৗিকক। জ�-িববাহ-মৃতু� পয�� এই সং�ার�িল 

বাঙািলেদর জীবেন আে�পৃে� জিড়ত। 

গভ�বতী রমণীেক �ক� কের পালন করা আনু�ািনক রীিত পালন করার �য পিরচয় 

মািনকরােমর কােব� আমরা পাই অ�াদশ শতা�ীর রাঢ়বে�র �লাকাচােরর িনিরেখ তা 

একটু িভ� ভােব আমােদর কােছ উেঠ এেসেছ। মািনকরাম তারঁ কােব� সাধভ�ণ ও 

গভ�বতী রমণীর �লাকাচােরর কথা বেলেছন। মদনার স�ান স�াবনার বণ�না মািনকরাম 

িদেয়েছন খুব সু�র ভােব – 

“দুই এক মাস হেত গভ� �গল জানা। 

সখী সে� বেস রে� আনে� মদনা।। 

                            ...             ...            ... 

এই�েপ িতন চার মাস হেত গত। 

পাঁচমােস পৃ�ীপিত িদলা প�ামৃত 

সুেখর নািহক সীমা সাত মাস �গল। 

পুরেলাক পর�র সকেল �িনল।।”৭১  

মািনকরাম সােধর বণ�নাও িদেয়েছন – 

“নয় মােস নৃপিত �লৗিকক ব�বহাের। 

সাধ িদল সু� �হতু সুশ� বাসের।।”৭২ 

স�ান জ�কােল �সকােল �য আন� উৎসেবর উ�াস িছল তারও �মাণ �মেল 

ঘনরােমর কােব�। র�াবতী জ��হন কােল রাজারানীর ও অন�ান�েদর আনে�র উে�েখর 
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পিরচয়ও আমরা ধম�ম�ল কােব� �পেয়িছ। স�ান জ�ােনা িছল সমান আনে�র এবং 

ভােলাবাসার। জাতকম� ও ষ�িদেন �দবী ষ�ীর পূজা করা হত – 

সমািহেত অ� িদেন কিরল ষ�ীপূয়াজ। 

ন�া �কল নয় িদেন নৃপিত মহােতজা।। 

সাত মােস সুিদন কিরএ ��পে�। 

িদেলক ওদন রাজা দুিহতার মুেখ।।”৭৩ 

এছাড়া সাতমােস অ��াশেনর পিরচয়ও িদেয়েছন মািনকরাম তাঁর কােব� এবং িশ�র 

যে�র িবষয়িটও �বশ অনুপু� ভােব তুেল ধেরেছন।  

  ‘লাউেসন জ� পালা’য় র�াবতীর গভ�স�ার �থেক �সব পয�� পূন�া� বণ�না 

মাতৃজািতর �িত স�ান �দশ�ন ও সহানুভূিতর পয�ােয় পেড়। অ�ম ও নবম মােস বার� 

গভ� ও ক�সাধ� ঘটনার উে�খ রেয়েছ যার মধ� িদেয় কিব  সমাজ �চতনার িদকিট তুেল 

ধেরেছন তারঁ কােব�। �স সমেয় দাইেয়র অিভ�তা সবার নজর কােড়, তার কম�কুশলতায় 

নবজাতক ও জননী দুজেনই হেয় উেঠ সু� �াভািবক। এই সকল বণ�না সমাজ বা�বতার 

জীব� দিলল।  

সমাজ পিরবত�নশীল। �য সমাজ যুগে�ি�ত অনুসাের তাল িমিলেয় চলেত পাের 

না, কােলর গেভ� তার অবলুি� �াভািবক। আমােদর বাঙািল সমােজও �চিলত রীিত-নীিতর 

অেনক সং�ার ও পিরবত�ন হেয়েছ। বাঙািলর সামািজক রীিতর অন�তম একিট িবষয় হল 

িববাহ। এই িববাহ মানব জীবেন একিট ���পূণ� িবষয়। িববাহ �ধু দুই মেনর িমলনই 

নয়, এিট একিট সামািজক দািয়� ও কত�ব� বেলও অেনেক মেন কেরন। সমােজ �ববািহক 

��ে� িবিভ� আচার-অনু�ােনর তথ� উেঠ আেস। গােয় হলুদ পেব�র �লাকাচােরর অন�ান� 

বণ�না, চ�াতপ টাঙােনা, িবিভ� ম�লবাদ�, সুরঝ�ার, �হমঘট �াপন, �া�ণ �ারা �বিদক 

িনয়েম িববাহ স�� করার কথা িলিপব� আেছ। মধ�যুেগ বাংলা সািহেত�র একিট 

অন�তম িবষয় হল �যৗতুক �দান। মাতৃতাি�ক সমােজ �দখা যায় পু�ষরাই কন�ার িপতা-

মাতােক �যৗতুক বা অথ� �দান কের িবেয় কের। �যটা আমরা আিদবাসী সমােজর 

মানুষেদর এখনও �দেখ থািক। িক� পু�ষতাি�ক সমােজ এই রীিত িঠক উলেটা। এখােন 

কন�া প�ই বর প�েক �যৗতুক �দান কের। নানা ধন র� িদেয় বর ও কন�ােক িবদায় 

জানােনা এখনও বা�ব – 

“জামাতােক �যৗতুক যতেন িদল ভূপ। 

বাস ভূষা ব� র� িবষয়ানু�প।। 

কন�ােক �যৗতুক িদল কত র� ধন। 



187 

 

কািলিন পাখর ঘুিড় কা�ন ভরণ।। 

িদল আর দুই দাসী দি�ণা ��ৗপদী। 

সািরল সকল ি�য়া �শেষ যথািবিধ।।”৭৪  

বাঙািল জািত আেদ�াপা� সং�ার জিড়ত। �ধু জ�-িববাহই নয়, এমনিক মৃতু�র 

পরও নানা আচার-সং�ার পালন কের থােক। িহ�ুশা� মেত মানুেষর মৃতু�র পর তার 

আ�ার মুি�র জন� পরেলৗিকক ি�য়া করেত হয়। আর তা নাহেল �সই আ�া ইত�ত 

ঘুের �বরায়। �লাকসমােজও এই ধারণা ব�মূল। তাই মৃত আ�ার মুি� লােভর জন� 

�াে�র আেয়াজন করা হয়। কারণ �লাকসমােজ িব�াস �য �া� করেলই মৃত আ�া মুি� 

�পেয় �েগ� যা�া কের। মধ�যুেগর ম�লকাব� �িলেত মৃেতর এই সং�ার বশত নানা 

�লাকাচার পালেনর উে�খ আেছ। িহ�ু শা�মেত দুই ধরেনর পরেলৗিকক ি�য়া করা হয় 

– িচতা বা অি�সং�ার এবং ভাসান। আর এই পরেলৗিকক ি�য়া স�াদন করেত নানা 

আচার-িব�াস, সং�ার �মেন চেল বাঙািলরা। সাধারনত িপতা-মাতার মৃতু�র পর পু� 

স�ানরাই তার পরেলৗিকক ি�য়া স�াদন কের থােক। তাই মধ�যুেগ পু� স�ােনর জ� 

�দওয়ােক ব� পুেণ�র ফল বেল মানা হত। মািনকরােমর কােব� আমরা �দখেত পাই 

ইছাইেয়র মৃতু�র পর �দবী ভবানী ইছাইেয়র পরেলৗিকক ি�য়া স�াদন কেরেছন – 

“প�ার বচেন মাতা �য়েবাধ মািন। 

ইছােয়র অি�কায� কেরন আপুিন।। 

অজয়ার তীের িচতা হইল িনম�াণ। 

ক�ালমািলনী চ�ী কিরেলন �ান।।”৭৫ 

মধ�যুগীয় আথ�-সামািজক ���াপেট মানুেষর সে� মানুেষর স�েক� কখেনা দৃঢ় ব�েন 

আব�, কখেনা বা িশিথল, আবার বৃি�গত সং�ােম মুখর। �তমিন মািনকরােমর কােব� 

�লাভ লালসা, কামনা-বাসনা ভরা মানুেষর উ�ান- পতেন র�মাংেসর সজীবতার পিরচয় 

�দান কেরেছ। স�দশ-অ�াদশ শতা�ীেত পারবািরক জীবন �মােটর উপর সু� �ভািবক 

িছল বেলই মেন হয়। র�াবতীর িববাহ পালায় �গৗেড়�র িনজ শ�ািলকােক বৃ� কণ�েসেনর 

সে� িববাহ িদেয়েছন। �স��েম বেল রাখা �েয়াজন তৎকােল সমােজ একিট দুিট নয় 

অিধক িববাহ রীিত �য চালু িছল লাউেসন তার দৃ�া�। তেব কণ�েসন বৃ� হেলও ি�য় 

র�াবতীর �িত তার িব�াস ও ভােলাবাসার িছলও �বল। মািনকরােমর কােব� িঙদা �চার 

রাে� সকলেক িনি�ত কের িশ� লাউেসনেক চুির কের িনেয় �গেল র�াবতী ও 

কণ�েসেনর হাহাকার �কাশ পায়। িপতা-মাতার গভীর টান �য কতটা তা মািনকরােমর 

�লখিনেত উেঠ এেসেছ – 
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    কাে� র�া তনয় লািগয়া। 

অভািগনী মােয়র �কােল      শয়ন কিরয়ািছেল 

কথা �গেল নয়া �গেল বিলয়া।। 

শােল ভর িদেয় �াণ     �তয়ািগেত �তামা ধন 

      দয়া কের িদেল কীিত�বাস।।”৭৬ 

িপতা-মাতা-পুে�র �য িচর�ন স�ক� তা মধ�যুেগও �কানভােব িশিথল হেয় পেড়িন।  

মধ�যুেগর ম�লকাব��িল �থেক তৎকালীন সমেয় িবদ�া িশ�া স�েক� িকছু ধারণা 

পাওয়া যায়। তৎকালীন সমেয় বত�মােনর মত �থাগত িশ�ার ব�ব�া িছল না। িবেশষত 

ধনী ও মধ�িব� ��িণর �ছেলরাই সাধারনত ��গৃেহ, চতু�াঠীেত, পাঠশালায়, �টােল ও 

চ�ীম�েপ িগেয় পড়ােশানা করত। হােতখিড় ও কণ�েভদ অনু�ােনর মধ� িদেয় িশ�েদর 

িশ�া আর� হয়। তােদর িশ�া �� িহসােব িনেয়ািজত করা হত �কান �া�ণ পি�তেক। 

আমরা মািনকরােমর কােব� লাউেসেনর িবদ�ািশ�ার পিরচয় �পেয়িছ – 

“প�ম বৎসর যেব হইল বয়স। 

িবদ�ারে� উ� �কল� অপূব� িদবস।। 

িনবাস নগের নেরা�ম নামেধয়। 

সব�শাে� পি�ত সকেলর পূজনীয়।। 

সমাদের �সন তাের সদেন আিনয়�া। 

সমিপ�লা সুতযুে� সিবনয় কয়�া।। 

নেরা�ম িনত� িঙ�েয় িনিব�তা বিড়। 

আর� করাল� িবদ�া হােত িদয়া খিড়।।”৭৭  

�সকােল পাঠ�িবষেয় ব�াকরণ িশ�ার যেথ� ��� িছল এবং �সখােন পািণিনর ব�াকরণ 

খুবই জনি�য় িছল – 

“ব�াকরণ �থম পিড়ল নানামত। 

পািণিন কলাপ ভাষ� �কাষ কতশত।।”৭৮  

নারীেদর িশ�া সং�া� ব�াপাের মধ�যুেগ �তমন �কান �মাণ পাওয়া যায় না। পুঁিথগত 

িশ�া না করেলও নারীরা বেয়ােজ�া রমণীেদর কাছ �থেক �লাক িশ�া �যমন �পত, 

�তমিন িচ� িশ�, সূচীিশ�, িবিভ� ধরেণর কা�কায� ও র�ন কােয� পারদশ�ীতা অজ�ন 

করত। এছাড়াও গৃহ স�া, আলপনা আকঁা, নৃত� গীেত বাঙািল নারীেদর দ�তার পিরচয় 

পাওয়া যায়। আর এেতই তােদর �ণা�ণ ও িবদ�ার িবচার করা হত। 
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লাউদে�র সে� সখ�তার পর তার গৃেহ অিতিথ র�া কেরেছ লাউেসন। রমিত 

নগের এেস মহাবীর কালুেডােমর সােথ পিরচয় সািধত হল। কালুেডামই পরবত�ীকােল 

লাউেসেনর �সনাপিত পেদ �লািভিষ� হয়। কালুেডাম ও লখাই �ডাম দুজেনই 

�ডামজািতর মিহমা উ�ল কেরেছ। ময়নাগর র�ােথ� ও নারীজািতর স�ান র�ােথ� 

তােদর ভূিমকা তুলনারিহত। তারা �য বীর জািত তা তােদর কথাবাত�ােত �কািশত, আর 

দুজেনর স�ক� িছল মধুর। স�ানািদর সে� ��হ মায়া মমতার কথা আমােদর পিরবার-

পিরজনেদর কথা �রণ কিরেয় �দয়।  

 �লাক িব�াস ও সং�ার যুগ যুগ ধের চেল আসা মানব মেনর �কােণ অবলীলায় 

বাসা �বঁেধ থাকা এক অগাধ িব�াসিস�ু। িব�াস সং�ার সাধারন মানুেষর জীবনচচ�ার 

�থেক উেঠ আসা িকছু পুরাতন রীিত। রাঢ় অ�েলর জনজীবন ও সং�ৃিতর সে� স�ৃ� 

িছল �লাকিব�াস ও সং�ার। কুসং�ার ও �লাকিব�াস �য মধ�যুেগ �বল িছল তা 

ধম�ম�ল কােব�র পাতায় সা�� �রেখ �গেছ। ত�ম�, ঝারফঁুক, �ত, মানত করা, বশ 

করার জন� ঔষেধর ব�বহার, ইত�ািদ। ভীতমনা বাঙািল িবিভ� �ভ-অ�ভ সং�াের 

িব�াসী। অদৃ�িনভ�র বাঙািল সমােজ ওঝা, গনৎকার ও �দব� �া�ণেদর িবেশষ �ভাব 

�দখা যায়। �কান �ভ কাজ করার জন� পাঁিজ পুঁিথ �দেখ �ভ ল�ণ অথ�াৎ িতিথ, ন�� 

বার কের িদত �দব� �া�ণরা। তৎকালীন সমেয় মানুষ যা�াকােল অ�ভ িকছুর ল�ণ 

�দখেল তা যা�ার পে� অম�ল বেল িবেবচনা করত। মািনকরােমর কােব� �দখা যায় – 

“পেথ কত অম�ল �দেখ পৃ�ীধর। 

কাল �পঁচা �ডেক বুেল মাথার উপর।। 

শৃগাক কু�ুর কাে� উভ কর �া গলা। 

আচি�ত খিসয়া পিড়ল �মঘমালা।।”৭৯ 

ধম�ম�ল কােব� সমাজ-সং�ৃিতর ও জীবনচচ�ার ধারায় আমরা মধ�যুেগ তৎকালীন 

সমেয়র �দনি�ন জীবেন তােদর খাদ�াভ�াস, সাজস�া, িশ�কলা, অ�সে�র পিরচয় পাই। 

রােঢ় �স যুেগ আমরা খাদ� তািলকায় আিমষ-িনরািমষ দুইেয়রই পিরচয় পাই, িনরািমষ 

খাদ� তািলকায় িবিভ� ফলমূল, শাকসি�, ভাজা, ঝাল, �ঝাল, সু�া, িবিভ� �কার ডাল, 

িম�া�, িবিভ� �কার টক ব��ন এবং আিমষ খাদ� তািলকায় মাছ, মাংস ইত�ািদ রেয়েছ। 

  অ�াদশ শতা�ীর যুগ আথ�-সামািজক ও রাজৈনিতক অি�রতার যুগ, �সই পিরচয় 

পাওয়া যায় �গৗেড়�েরর অধীন� সাম� রাজা ও রাজার স�েক�র পিরচয় �থেক। শাসন, 

�শাষণ সম� �দশেক অি�র কের তুেলিছল। ি�চািরতা, িব�াসঘাতকতা, চ�া� ও 

জনমানেসর সে� িশিথল স�েক�র িদক উ� ঘািটত হয়। �গৗেড়�েরর পুষ�ািভেষেক িবিভ� 
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সাম� রাজারা এেলও �ঢকুেরর �সামেঘাষ আেসনিন। পা� মহামদ �গৗেড়�রেক এই খবর 

িদেল রাজা �ু� হেয় আেদশ �দন �সাম �ঘােষর মাথা �কেট আনার – 

“আমার আেদশ লে� এেতা অহ�ার। 

জেনক �লাক �যেয় মাথা �কেট আন তার।”৮০ 

�গৗেড়�েরর আেদশ পাওয়ার পেরই �দখা যায় উপি�ত সকল রাজাই �ঢকুর আ�মেণ 

চেলন। মািনকরাম গা�ুিলর কােব� রেয়েছ – 

“অিভেষেক এেসিছল ভূপাল যাব�। 

সািজয়া চিলল সেব সমের দুর�।।”৮১ 

আথ�-সামািজক ���াপেট সাম� রাজােদর িবে�াহ, �চার ও ডাকােতর উৎপাত, িন�ে�িণর 

মানুেষর উপর অত�াচার সব িমেল িমেশ িবশৃ�লার মেধ� �গৗড় ও ময়নারােজ�র �শাসন 

চলেত থােক এবং ধম�ম�ল কােব� তথা ম�লকােব�র সমাজ বা�বতার সম�য় সাধন 

আমােদর সামেন তুেল ধের।  

 ধম�ম�ল কাব� রাঢ় বাংলার বীররসা�ক কাব�। কােব�র িব�ৃত অংেশ রাঢ়বে�র 

মানুেষর কথা তথা �গা�ীব� রাঢ় জনজািতর কথা রেয়েছ। ময়না নগর পিরক�না কের  

রােঢ়র জনগনেক রাজে�র সম� সুেযাগ সুিবধা িদেয় বসােনা হেয়েছ। �সখােন – �া�ণ, 

কায়�, �ঘাষ, রজক, �ডাম, �জেল, কম�কার, বাইিত �ভৃিত নানা জনজািতর বসিত �ািপত 

হয়। তােদর বৃি�গত িবভাজনও িছল। ম�ী, আমলা, �সনাপিত, দাস-দাসী, ব� 

উৎপাদনকারী, কৃষক, মৎস�জীবী, নািপত, �ধাপা, �ঁিড়, চম�কার এেদর উে�খ পাওয়া যায়।  

 স�দশ-অ�াদশ শতেক আমরা মধ�যুেগ রােজ� �য িবেরােধর িচ� পাই তা �গৗড় 

রােজ�র অি�রতার পিরচয় বহন কের। মহাম�ী মহামদ িছেলন �াথ�পর ব�ি�। সাধারণ 

মানুষেক �স পীড়া িদত তার উে�খ পাওয়া যায়। �গৗেড়�েরর উদার মানব�ীিত আসেল 

সাম� রাজােদর সােথ সংেযাগ র�া কের রাজ� পিরচালনা করা। িক� মহামেদর চ�াে� 

�গৗেড়�রেক অেনক সময় সমস�ার স�ুখীন হেত হেয়েছ।  

মািনক গা�ুিলর ধম�ম�ল কােব� আমরা �দখেত পাই লাউেসনেক সুশাসক িহসােব, 

�জানুর�ক িহসােব �গৗেড়র কাছ �থেক ময়নার সাম� �� আদায় কের �নন। অ��জ 

��ণীর মানুষেক িনজ রােজ� বসিত �াপন কিরেয় ও বৃি�দান কের লাউেসন হেয়েছন 

�যাগ� শাসক। সুতরাং আমরা মািনকরাম গা�ুিলর ধম�ম�ল কােব� মধ�যুেগর সমাজ 

ব�ব�ায় সমাজ-সং�ার ও জীবনচচ�ার এক িবেশষ িদেকর উে�েষর পিরচয় লাভ কেরিছ। 

মািনকরােমর কােব� অ�াদশ শতেকর জনজীবেনর ছিব আমরা �দখেত পাই। রাজা বা 

শাসন কত�ার সে� �জার একটা গভীর স�ক�, িবিভ� স�দায় িনজ দািয়ে� সমােজ 
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অংশ�হন ও জীিবকা িনব�াহ কেরেছ এবং রাজার �িত আনুগেত� �ানপাত কের �দশ 

র�া কেরেছ, যা মধ�যুেগর যুগস�েদ পিরণত হেয়েছ। 

 একিট সমােজ িবিভ� ��িণ বা বেণ�র মানুষ বসবাস করেত পাের। এই সমাজব� 

�গা�ীেক �লাক বলা যায়। আর তােদর সামি�ক জীবনযা�ােক বেল �লাকজীবন। ধম�ম�ল 

কােব� রাঢ় জনজািতর জীিবকা িভি�ক সং�ােম নানা জািত, ধম�, বেণ�র মানুেষর পিরচেয়র 

বা�ব উপাদানই ধম�ম�ল কাব�েক রােঢ়র জাতীয় মহাকাব� কের তুেলেছ। ধম�ম�ল কােব� 

আমরা �ডাম, চ�াল, কম�কার, চম�কার, �ধাপা, �জেল, হািড়, �িড়, যবন, বা�ই, রজক, 

বাগদী �ভৃিত িন�বৃ�ীয় জনজািতর পিরচয় পাই। মধ�যুেগর ম�ল কােব� আমরা �দখেত 

পাই মানুষ জীবন-জীিবকার স�ােন সুিবধা যু� �ান �বেছ িনেত থােক। িকছু পিরবত�ন 

হল, আবার অেনেক ��ােন বহাল �থেকেছ। মধ�যুেগ আমরা �দিখ নগরপ�েন সকল 

��িণর মানুেষর আগমন ঘেটেছ এবং তােদর �ান িবভাজন হেয়েছ বৃি�র মাধ�েম। নতুন 

নগর প�েনর মধ� িদেয় িবিভ� স�দােয়র মানুেষর জীবন-জীিবকাগত সং�ােমর মধ� 

িদেয় মধ�যুেগর রাজৈনিতক ও অথ�ৈনিতক িদেকর পিরচয় ফুেট অেঠ। অ�াদশ শতা�ীেত 

�লখা মািনকরােমর কােব� আমরা বাদ�কর ও নত�কীর �স� �পেয় থািক। নতুন নগের 

কুলীন, কায়�, �ঘাষ, বসু, িম�, �গাপ এেদর পাশাপািশ কুেমার, নািপত এরাও বসিত 

�াপন কেরন এবং বিণক কম�কার, মাদক বা�ই, সুবণ�বিণক, �কওট, �কবত�, ছুেতার, 

বাইিত, �ডাম, চ�াল এেদর সােথ যবেনরাও নগেরর মেধ� সকেলর সে� বসবাস �� 

কেরন। 

নতুন নগের পাশ�বত�ী রাজ� �থেক মানুেষরা এেস বসিত �াপন কেরেছ। ধম�ম�ল 

কােব� আমরা �দিখ �য, রমিত নগর �থেক ব� মানুষ ময়নায় চেল আেস। কালু �ডাম তার 

পিরবার ও অন�ান� �ডাম সমাজেক িনেয় ময়নায় চেল আেস এবং বসিত �াপন কের এবং 

�সই সে� কালু লাউেসেনর �ধান �সনাপিত িহেসেব কেম� িনযু� হয়। চ�াল স�দােয়র 

মানুষ �লাহাটা ব�র বীর �যা�া। �ভুভি�র পিরচয় �সে� মািনকরােমর কােব� �দখা যায় 

�লাহাটা িনেজ �ভুভি�র পিরচয় িদেয়েছ, �স বীর �যা�া, বীরে�র পিরচয় িদেত িগেয় 

িনেজই তা বেলেছ। 

মািনকরােমর ধম�ম�ল কােব� আমরা জীবনচচ�ার অে�ষন করেত িগেয় �মতা িল�ু 

মেনাভােবর পিরচয় �পেয়িছ। �গৗেড়�র, মহামদ, ইছাই �ঘাষ, কণ�েসন রাজন�বেগ�র  

�িতিনিধেদর �মতা কুি�গত করার জন� অ��জ সমাজ, িবিভ� স�দােয়র মানুষেক 

িনজ �ােথ� ব�বহার করার মধ� িদেয়ই তােদর মেধ� যু�িব�েহর ঘটনা ঘিটেয় সমােজ 

�ম�করেণর িচ� উেঠ আসেত �দখা �গেছ ধম�ম�ল কােব�। অথ� ও �মতার �ারা 
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আিভজাত� �িতি�ত হেয়িছল বেলই ধম�ম�ল কােব� ইছাই �ঘাষ, কণ�েসন, লাউেসন 

বণ�ে�� না হেয়ও আিভজাত ��িণেত অব�ান কেরেছ। মািনকরােমর কােব� বৃি�জীবী 

��িণর পিরচয় পাওয়া যায় – 

“�া�েণর �বদ ভােস �ব�েবর মালা। 

তামুলীর �ভেস �গল তামুেকর ছালা।। 

কামােরর জাঁতা ভােস কুমােরর হাঁিড়। 

পাট পাট �ভেস যায় �পা�ােরর কিড়।। 

�দউল �দহাের ভােস �দবতার খাট। 

তাঁত ভােস তাঁিতর �ধাবার ভােস পাট।।”৮২  

এছাড়াও মািনকরােমর ধম�ম�ল কােব� মধ�যুেগর িন�বেণ�র জািত িহেসেব বাইিত, 

ধীবর, হািড়, �িড়, �ডাম ইত�ািদ অ��জ জািতর কথা তুেল ধেরেছন। বাইিতরা বাদ�কর, 

বাজনা বািজেয় তােদর জীিবকা িনব�াহ হত। ধম�ম�লকােব� হিরহর বাইিতর কথা আেছ। 

কােব� আমরা পিততাপ�ীর পিরচয়ও �পেয়িছ, যােদর �ান সমােজর বাইের। সুির�া পালা 

বা �গালাহাট পালা, জামতী পালায় �য নগেরর পিরচয় �পেয়িছ তা আসেল সমােজর 

পিততাপ�ী, মধ�যুেগর সািহেত� এরা অেনেকর কােছ ঘৃন� হেলও অেনেকর কােছই এরা 

�হণীয়। �যমন �দখা যায় লাউেসন সুির�ার অ� �হণ করেল ধেম�র পুজায় ব�াঘাত 

ঘটেব, তাই �ভেব ধম�েদব শি�ত হন। তেব বা�েবর িদক �থেক সমাজ নানা ��িণেত 

িবভ� হেলও তারা িহ�ু সমােজরই অংশ। রােঢ়র রাজৈনিতক পিরি�িত হয়েতা তােদর 

এই ধরেণর বৃি� �হেণ বাধ� কেরিছল। 

আমরা ধম�ম�ল কােব� �বশ িকছু দাসী বৃি�কারী মিহলার পিরচয় �পেয়িছ যারা 

রাণী বা রাজকন�ার সে� �থেক তােদর দািয়� কত�ব� পালন কেরেছ। দািয়� পালন 

করেত িগেয় �ধুমা� রাণীর দাসীবৃি� কােজই �থেম থােকিন, �দশ র�ার কােজও তােদর 

অসম সাহিসকতার পিরচয় আমরা �পেয়িছ। কােব� আমরা ধুমসী দাসীর কথা �েনিছ, �স 

�যা�ার ভূিমকায় অবতীণ� হেয় ধম�ম�ল কাব�েক মিহমাি�ত কেরেছ। 

  মধ�যুগীয় ম�লকােব�র ধারায় অন�ান� ম�ল কােব� যুে�র �স� �সভােব �নই, 

তেব ধম�ম�ল কােব� আমরা যুে�র অবতাড়না �দিখ। ধম�ম�ল কাব� বীররসা�ক কাব�, 

�সখােন যু� �স� �াভািবক ভােবই একিট আলাদা মা�া �যাগ কেরেছ। ধম�ম�ল কােব� 

মানুেষর জীবনচচ�ার ধারায় অ��জ ��িণর মানুেষরা তােদর িনজ� জীিবকা বা বৃি� 

পিরত�াগ কের নতুন জীিবকা �হণ কেরেছ। তারা রাজার হেয় যুে� অংশ িনেয়েছ। 

তৎকালীন সমেয় যুে� �ডাম ��িণর মানুেষর �াধান� িছল অেনক �বিশ, �কননা যুে�র 
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সব�াে� �ডাম �সন�রা থাকত। যু�যা�া বণ�নায় মািনকরাম বিণক, �তিল, তাঁিত �ভৃিত 

জািতর কথাও বেলেছন। 

 মধ�যুগীয় সমােজ জীবনচচ�ার ধারায় �ুিন�বৃি� িনবারেনর জন� �খেট খাওয়া 

স�দােয়র পিরচয় �পেয়িছ। কিব মািনকরাম গা�ুিল ধম�ম�ল কােব� �খেট খাওয়া �ঁিড় 

স�দােয়র পিরচয় িদেয়েছন, যারা িনেজেদর জীিবকা িহেসেব মদ �তরী ও �বচার কােজর 

সে� যু�। তেব তারা �ধুমা� সুরা �তরী করাই নয় অন�ান� সমেয় তারা িদনমজুরী কের 

�ুিন�বৃি� িনবারণ কের থােকন।  

মধ�যুেগ ম�লকােব� �ধুমা� পু�েষরাই নয়, তােদর পা�া িদেয় িনেজরেদর মিহমা 

�কাশ কেরেছন নারী চিরে�রাও। ধম�ম�ল কােব� আমরা বীরা�না নারী চিরে�র পিরচয় 

�পেয়িছ। তারা সমের কতটা পার�ম তার স�ান িদেয়েছন মািনকরাম তারঁ ধম�ম�ল 

কােব�। কিল�া, কানাড়া, লখাই �ডামনী, ধুমসী– এেদর কৃিত� রাঢ় বাংলার নারী সমােজর 

কথা �রণ করায়, যারা �দশ র�ােথ� িনেজেদর জীবন িদেয়েছন। তেব পু�ষেদর মেতা 

তােদর �সন�বািহনীেত �যাগদান করেত হয়িন, নারী চিরে�রা সকেলই �দেশর জন�, 

িনেজেদর স�ান বাঁচােনার তািগেদ, সত� পালেন রণে�ে� হািজর হেয়েছন। সাহিসনী 

লখাই �ডামনীর মূিত� িঘের অ��জ সমােজর মানুষ তােদর বাঁচার আ�য় খঁুেজ �পেয়েছ। 

�ডামে�িণর মানুেষরা ময়নায় এেস তারা িনেজেদর নতুন জীবনচচ�ায় সািমল কের 

িনেয়েছ। কালু �ডােমর বীরে�র কথা �যমন �পেয়িছ, �তমিন �যাগ� �ী িহেসেব লখাই 

�ডামনী তার বীরে�র পিরচয় িদেয় রাঢ়বে�র জীবনচচ�ার ধারায় িনেজর জীবন সং�ামেক 

�িতি�ত কেরেছ। মধ�যুগীয় ধম�ম�ল কােব� নারীচির� িচ�েন কিবরা িনেজেদর দ�তার 

পিরচয় িদেয়েছন। তারা �েত�েকই িনেজর মিহমায় মিহমাি�ত।  

এবার ধম�ম�ল কােব� সমােজ নারীেদর �ান ও অিধকার স�েক� �জেন �নওয়া 

যাক। বাংলা তথা মধ�যুেগর সমাজ িছল পু�ষ শািসত, �সখােন নারীেদর পু�েষর উপর 

িনভ�র কের থাকেত হত। এর পিরচয় আমরা �পেয়িছ চ�ীম�ল কােব� ফু�রার মুেখ, 

�সখােন সতীন �ালায় অিত� �দবী চ�ী নারীর �িতিনিধ হেয় উেঠেছন। নারীরা পু�ষ 

অেপ�া দুব�ল, তাই একা�ভােবই তােদর পু�েষর উপর িনভ�র কের থাকেত হেলও নারী 

��ম, ভি�, িপতা-পু�, �ামীর, পিরবােরর কল�ানময়ী �প ধারণ কেরিছল। কণ�েসন-

র�াবতী, লাউেসন-কানাড়া-কিল�া, কালুেডাম-লখাই �ডামিন; এেদর দা�ত� জীবেন 

�সরকম �দখা যায় না। বৃ� কণ�েসন �ী িনভ�র পু�ষ, কারণ বৃ� কণ�েসেনর সে� বািলকা 

র�াবতীর িববাহ হেয়িছল �কৗিলন� র�ার জন� তা নয়, তেব সমােজ এর �চলন িছল। 
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ম�লকাব� মািটর স�দ, �সখােন বাঙািলর সমাজ-সং�ৃিত জিড়েয় আেছ। ধম�ম�ল 

রাঢ়বে�র কাব�, তাই �সখােন রােঢ়র সাং�ৃিতক পিরচয় িবধৃত হেয়েছ। ধম�ঠাকুর রােঢ়র 

পূিজত �দবতা এবং ধম�ঠাকুেরর পূজা সং�া� আচার-অনু�ান একা�ই রােঢ়র। ধম�ম�ল 

কােব� আমরা �য �ডাম সমােজর পিরচয় পাই, যারা ধেম�র উপাসক; তােদর জীবনযা�া 

অবশ�ই রােঢ়র িনজ� সং�ৃিতেক বহন কের চেলেছ। মধ�যুেগ ধম�ম�ল কােব� বাঙািলর 

আচার-সং�ার, জীবনচয�া তােদর িনজ� সং�ৃিতর ধারােক বহন কের। িন�বৃে�র 

উ�বৃে�র �িত আনুগত� �কাশ মধ�যুেগর জীিবনচচ�ার একিট িবেশষ িদকেক িনেদ�শ 

কের। 

মধ�যুেগ গেড় ওঠা ধম�েকি�ক বাংলা ম�লকােব�র ধারায় ধম�ম�লকােব� রাঢ় 

বাংলার িন�বৃ� ও উ�বৃ� সমাজ মানুেষর সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার িবিভ� িদক িনেয় 

কিবরা তাঁেদর ধম�ম�ল কাব� রচনায় �তী হেয়িছেলন। �সখােন উ�বৃ� মানুেষর সােথ 

সােথ আমরা রাঢ়বে�র িন�বৃ� ��িণর মানুেষর সং�ৃিত ও জীবনযা�ার �য পিরচয় 

�পেয়িছ তা �বশ অনুপম �েপ ধরা িদেয়েছ কােব�। ধম�ভাবনােক সামেন �রেখ জ� �থেক 

মৃতু� পয�� �িতিট জািত, �িতিট মানুষ তােদর সং�ৃিত ও জীবনযা�ার মধ� িদেয় তােদর 

একি�ত হওয়ার �য়াসেক িদনেক িদন সমৃ� কেরেছ। �সখােন অ�াদশ শতা�ীর 

সমকালীন সমেয়র সমাজ-সং�ৃিত, জীবনচচ�া, সমাজ ইিতহাসও �িতফিলত হেয়েছ। 

মািনকরাম গা�ুিল তাঁর বা�ব অিভ�তার মধ� িদেয় অ�াদশ শতা�ীর রাঢ়বে�র সমাজ-

সং�ৃিত ও জীবনযা�ার �বিচে��র অে�ষণ কের তা কাব� মেধ� তুেল ধেরেছন।  
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