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ষ� অধ�ায় 

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

 

বাংলা ম�লকাব��িল আিবভূ�ত হেয়িছল িবেশষ যুগ �চতনার, �েয়াজেন। 

সািহত�েক মানব সমােজর সাং�ৃিতক আঁধার বেল ধরা হেয় থােক। তাইেতা সািহেত� 

�িতফিলত হেত �দখা যায় একিট যুেগর, বৃহ�র সমােজর আথ�-সামািজক, সাং�ৃিতক 

���াপট। িবিভ� যুেগর কিবর সমকােলর মানিসকতার, �দ��েনর �সই ভাবােবগেক 

অ�ীকার করা যায় না। কিবরা তােদর ভাবােবেগর মধ� িদেয় �সই বৃহ�র সমােজর 

সমাজ-সং�ৃিতেক ও জীবনৈবিচ��েক তুেল ধেরন কাব� মেধ�। তুিক� আ�মেনর আেগ 

�থেকই বাঙিল মনন, মানিসকতােক �াস কেরিছল অ�তা, অ�তা। আর তুিক� িবজেয়র 

পর �পেয় বেস ভী�তা। �সই কারণেহতু মানব সমােজর িব�াস অদৃ�বােদর উপর দৃঢ় 

হয়। মানুষ আ�া রাখেত থােক �দব-�দবীর উপর, তােদর অেলৗিকক শি�েত; অভািবত 

িকছু পাওয়ার �ত�াশায়। মানব সমােজর এই মানিসকতােক আ�য় কেরই আ��কাশ 

ঘেট মধ�যুগীয় ম�লকাব�ধারার। �দবী মিহমায় আ�া �াপন বা তােদর আকঁেড় ধের �বঁেচ 

থাকার তািগদ; যা এই ধারার মূল আঁধার �ল হেয় ওেঠ। 

সৃি�র �নপেথ� রেয়েছ �য়ং কিব ও বৃহ�র সমাজ, অথ�াৎ ব�ি� ও সমােজর �যৗথ 

�েচ�ার ফসল ম�লকাব�। এক অ�ি�কর পিরি�িতেত আয�-অনায� স�দায় সংঘােত না 

িগেয় �লৗিকক �দব-�দবীেক আ�য় কের িমলন �য়ােস উ� �ীব হেয় উেঠ। এই অনায� 

�লৗিকক সমাজ �থেকই ম�লকােব�র �দব-�দবীেদর উ�ব। পূজা�চার, পূজাপ�িত, �লাক 

িব�াস, সং�ার, আচার-আচরণ, মানিসকতা সবই অনায� সমাজ �থেক উ�ূত। িন�বেগ�র 

মানুেষর কি�ত �দবতার সে� �া�ণ, �বৗ�, মুসিলম �ভৃিত নানান ধারা ধারন কেরেছ 

ম�লকােব�র �দব-�দবীরা। অিসতকুমার বে��াপাধ�ােয়র কথায় বলা যায় তৎকালীন 

সমােজ –“এমিন কিরয়া উপ�ত অসহায় কৃিষসমাজ, িন�বণ� এবং �ীম�ল ভেয়-ভি�েত 

মনসার ভাসান গািহয়ােছ, চ�ীর ম�লগান বাঁিধয়ােছ, র�াবতী-লাউেসন-কানাড়া-কিল�ার 

অ�ূত কািহনী �িনয়ােছ। সুতরাং ম�লকােব�র পটভূিমকায় রিহয়ােছ একটী িবশাল 

�ামেক�ীক জল-জ�ল-পিরেবি�ত নদীমাতৃক বাংলা �দশ—�যখােন অি�ক নরেগা�ীর 

�লাকই �ধান, যাহারা িশ�া-সভ�তায় পুেরাপুির আয�� লাভ কিরেত পাের নাই”।১ 

 ি�ি�য় প�দশ শতা�ী �থেক অ�াদশ শতা�ী পয�� ম�লকাব�ধারার �চলন �দখা 

যায়। ম�লকােব�র ধারায় আমরা মনসাম�ল, চ�ীম�ল, ধম�ম�ল, িশবায়ন, অ�দাম�ল 
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কাব�েক �পেয়িছ। ম�লকােব�র উৎপি� প�ীবাংলার �লাকজীবন �থেক উ�ূত। তেব 

�লাকসািহেত�র উপকরণ অ�ীভূত থাকেলও তা �লাকসািহেত�র অ�ভূ�� নয়, বরং 

ম�লকাব� একিট িবেশষ যুেগর হেয়ও তা িবিভ� যুেগ িবিভ� ��িণর মানুেষর আচার-

আচরেণ, ধম�মেত, িব�ােস এখনও বত�মান। �যমন মনসার উৎেস আেছ অনায� সপ�পুজা, 

িসজ পূজা ইত�ািদ, চ�ীেদবী �থেম ব�ােধর িশকােরর �দবী িছেলন, �মেয়িল �েতর �দবী, 

প�েদর �েতর �দবী িছল। ধম�ঠাকুর �থেম ��রপুজা ও সূয�েদবতা িছল। িবিভ� 

�রাগভীিত ও িনরামেয়র �থেক জ� িনেয়েছ শীতলা, ওলাইচ�ী, ষ�ী �ভৃিত �দবেদবীরা। 

পরবত�ী সমেয় এরা অনায� �দব পিরক�নার সে� যু� হেয় মনসা িশেবর কন�া �েপ, চ�ী 

িশব প�ী পাব�তী �েপ, ধম� িশব, সূয�েদবতা, িব�ু �েপ অিভিহত হেয়েছ। 

ম�লকাব��িলর উ�েবর িপছেন �লাকসং�ৃিতরও �ভাব ল�� করা যায়। �কননা 

ম�লকােব�র �লৗিকক কািহনী প�ীবাংলার মানুেষর গ� বেলই মেন হয়। ম�লকােব� 

আমরা �দিখ, নারীসমােজর সে� �লৗিকক �দবতারা িনিবড় ব�েন আব�। �তকথা, 

পাঁচালী-র ��ে�  নারী সমােজর ভূিমকাই মুখ�। তাই ম�লকােব�র কািহনীেত বােরামাস�া, 

পিতিন�া, �লৗিকক আচার-সং�ৃিত �ভৃিত �লাকঐিতহ��িল ম�লকােব� �দখা যায়। এই 

সম� উপাদান �থেকই মধ�যুেগর তৎকালীন সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার �বিচ�� স�েক� 

একােলর পাঠেকর মেন একিট সম�ক ধারণা গেড় ওেঠ। 

সািহত� ও সমােজর স�ক� অিত িনিবড়, সািহত� সমাজ-সং�ৃিতর বাহক। সািহেত� 

আমরা �যমন সমকালেক �দিখ �তমিন অতীেতরও �ৃিত চারণা কির; তাই সািহত�েক তার 

সমাজ স�েক� সেচতন থাকেত হয়। �িতিট সািহেত� �ত�� বা পেরা�ভােব 

সািহিত�েকর িচ�া �চতনার �কাশ ঘেট। তেব আখ�ানধম�ী সািহেত� সমাজ এমিনই চেল 

আেস। মধ�যুগীয় সািহত�ধারায় ম�লকাব� একিট িবিশ� ধারার পিরচয় বহন কের চেলেছ, 

�যখােন মধ�যুেগর সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনৈবিচ�� সু�র ও সু�� ভােব �িতফিলত 

হেয়েছ। মধ�যুেগর ম�লকাব��িল �দব-�দবীর মাহা�� �চােরর উেদ�েশ� রিচত হেলও 

�সখােন মানব জািতর �াচীন ধম� িব�াস, কৃি�, আচার-ব�বহার, সং�ৃিত, রীিত-নীিত, 

তােদর �দনি�ন জীবনযা�ার সম� িকছুই �সখােন �ান �পেয়েছ। তাই কাব��িল �দব-

মাহা��মূলক কাব� না হেয়, হেয় উেঠেছ মধ�যুগীয় সমাজ তথা �দশকােলর দিলল। 

�পৗরািণক কাঠােমােক �হণ কের কাব� রিচত হেলও মানুেষর সুখ-দুঃখ, আশা-আন�, 

হািস-কা�া িনভ�র জীবনিচ�ই �িতফিলত হেয়েছ; যা �কান �দবতার মাহা�� নয়, 

মত��মানেবর, মানব মেনর িচ� �েপ ধরা িদেয়েছ। সহজ ভােব বলেত �গেল ম�লকাব� 

সৃি�র উৎস মূেল �দবী ��রণা থাকেলও তােত প�ীবাংলার সমাজ ও সং�ৃিতক জীবেনর 
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বা�ব �প �কািশত হেয়েছ। সািহেত� সমােজর �িতিব� দশ�ন, একােলর সািহত� িবচাের 

খুবই �াধান� লাভ কেরেছ; িঠক �সই িবষয়িটেক মাথায় �রেখই আমরা ধম�ম�ল কােব�র 

সমাজ-সং�ৃিত ও জীবন �বিচে��র আেলাচনা করব। ধম�ম�লকাব� অধ�য়ন করেল �দখা 

যায় সম� কাব�িটেত অেলৗিককতা সমাজ বা�বতােক আবৃত কের �রেখেছ; তেব 

অেলৗিকক আবরণিট তুেল িনেল লি�ত হয় মানব জীবেনর কািহনী। চির�, ঘটনার উপর 

�য�প �দবতার �েলপ পেড়েছ তা সিরেয় িনেলই তারা র� মাংেসর মানুষ হেয় উঠেব। 

মধ�যুেগর ম�লকােব� �দবভাবনা �াধান� �পেলও তা সব�াে� �মেন �নওয়া যায় না। 

পুরােণর �ত�� ও পেরা� �ভাব বাংলা সািহেত� ইত�তঃ ছিড়েয় থাকেলও সািহেত�র 

িভি�মূল আরও গভীের ��ািথত – �দেশর মািটর নীেচ �সািরত �শকড় মািট �থেকই 

�াণরসটুকু সং�হ কের। মধ�যুেগর বাংলা সািহেত�র আেলাচনায় তাই তার �লাকায়ত 

ঐিতেহ�র কথা িব�ৃত হেল চলেব না। এই ঐিতহ�ই �সই সািহত�েক কের তুেলেছ 

মানবমুখী। মধ�যুগীয় বাংলা সািহেত� তাই কখনও একা� ভােব �দবতা িনরেপ� মানুেষর 

কািহনী বিণ�ত হেয়েছ, কখনও বা �দবতাই মানুষ হেয় �দখা িদেয়েছন। সৃি�র �থম 

পয�ােয় �ােণর ব��তম �কাশ হে� মানুষ, �দবতা �তা মানুেষর আদেশ� গড়া �পমিহমা। 

অন�ান� ম�লকােব� �দখা যায় �দব-�দবীরা তােদর িনেজেদর পূজা �চােরর জন� বা 

িনেজেদর �িতি�ত করার জন� সমােজর �িতিনিধ �ানীয় মানুষেক আ�য় কের থােকন। 

মনসাম�ল, চ�ীম�ল কােব� আমরা তার পিরচয় �পেয়িছ। তেব �সিদক �থেক ধম�ম�ল 

কাব� িকছুটা আলাদা; �সখােন �দখা যায় �দবতা মানুেষর আ�য় �নয়িন, বরং মানুষই তার 

জীবেনর নানান ঘাত-�িতঘাত �থেক র�া �পেত ধম�েদবতার আ�য় িনেয়েছ। 

ধম�ম�লকাব� �যন মানুেষর জীবেনর এক আঁতুর ঘের পিরণত হেয়েছ। ধম�ম�েলর আখ�ান 

পির�মা কের মূলত চারিট �ত� সমাজ বৃে�র পিরচয় �পেয়িছ, যথা – রাজতাি�ক বা 

অিভজাত সমাজ, সাম� সমাজ, িন�বৃ�ীয় সমাজ ও পিততা বা বারা�না সমাজ; আর এই 

সমাজ�িল বৃহ�র িহ�ু সমােজর অ�গ�ত। ধম�ম�েলর কিবরা তাঁেদর কােব� এই 

সমসামিয়ক সমাজ ইিতহাসেক কােব� তুেল ধেরেছন। আমরা পূেব�ই ধম�ম�ল কাব� 

রচিয়তােদর পিরচয় িবধৃত কেরিছ। এখন আেলাচনা কের �দখব ধম�ম�ল কােব� এই 

বৃহ�র মানব সমােজর সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার অিভনব�েক মধ�যুগীয় ���াপেট। 

আমরা আেগই বেলিছ ধম�-সািহত� একা�ই রাঢ় অ�েলর। ধম�ম�ল কাব� 

কািহনীেত রাঢ় অ�েলর, িবেশষ কের মধ�যুেগ রাঢ় বাংলার সমাজ-সং�ৃিতর কথা উেঠ 

এেসেছ; যা একা�ভােবই িবিশ� ও অনন� �েপ ধরা িদেয়েছ। ধম�ঠাকুর �িতি�ত তথা 
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�ীকৃত �দবতা। কাব�কািহনীেত সমােজর সব�ে�িণর ও সমােজর সম� মানুেষর কথা বলা 

হেয়েছ। রাজসভার রাজনীিত, কূটনীিত, ষড়য�, যু�, িব�াসঘাতকতা, আনুগত�, 

�জারজুলুম-ন�ায়পরায়ণতা, বীর�, িহংসা-�ীিত, ভােলাবাসা, সং�াম-সাধনা সম� িকছুরই 

পিরচয় রেয়েছ এখােন। ধম�ম�লকােব� িবেশষ কােলর সময়সীমায় জীবেনর, জীিবকার, 

সমাজ-সং�ৃিতর সামি�ক িচ� তুেল ধরা হেয়েছ। আর এই কারেণই ধম�ম�ল কাব�েক 

‘রােঢ়র জাতীয় মহাকাব�’ বেল অিভিহত করা হয়। �লােভ-��ােভ, ��েহ, বীর�-ভী�তায়, 

সুেখ-দুঃেখ, আন�-য�নায়, জয়-পরাজেয়, ত�ােগ-িতিত�ায় এখােন মািটর মানুেষরা 

��েপ আ��কাশ কেরেছ।  

ধম�ম�ল কােব� বিণ�ত মধ�যুগীয় সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার �িতিট িবষয়েক 

সম�ক ধারণার মধ� িদেয় পু�ানুপু� ভােব আেলাচনা কের �দখব। ধম�ম�ল কাব� 

কািহনীর সাধারণ পিরচেয়র মধ� িদেয় জানা যায় ধম�ম�ল কােব�র সমাজ কাঠােমার অথ�াৎ 

িবিভ� সমেয় িলিখত কিবেদর সময়কােলর সামািজক পিরি�িত িক�প িছল। ধম�ম�ল 

কােব�র �থম পিরচয় �পেয়িছ �ষাড়শ শতেক ময়ুরভে�র কােব�র মধ� িদেয়, তারপের 

স�দশ ও অ�াদশ শতেক আমরা িবিভ� কিবর �লখনীেত ধম�ম�লকােব�র পিরচয় 

�পেয়িছ। আমরা পূব�বত�ী অধ�ায় আেলাচনার সময় কিবেদর (িনব�ািচত) আ�কািহনী, 

রচনাকাল ও কােব�র সাধারণ পিরচয় তুেল ধেরিছ। �সই সে� তােদর কােব� মধ�যুেগর 

সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার �বিচ�� স�ে� িব�ািরত িববরণ �দেয়িছ। এখন আমােদর 

আেলাচ� িবষয় কাব� কািহনী �থেক তৎকালীন সমেয়র ��ি�েত মধ�যুেগর সমাজ-সং�ৃিত 

ও জীবনচচ�ার অিবনব� অে�ষণ।  

বাঙািল মা�ই অদৃ�বাদী, ধম�ম�ল কাব�ও এই অদৃ�বাদী মেনাভােবর সা� বহন 

কের চেলেছ। �সই িদক �থেকই �দেখ িনেত চাই ধম�ম�ল কােব�র সং�ার- িব�াস, 

আচার-আচরণ, সমােজর কথা ব�েক। ধম�ম�লকাব� �যেহতু রাঢ় অ�েলই সীমাব� িছল 

তাই এখােন �ধুমা�  ঐ িনিদ�� অ�েলর সমাজ-সং�ােরর কথাই কিবরা তােদর কােব� 

তুেল ধেরেছন িনজ� আি�েক। ধম�ম�লেলর কািহনী �ায় একই, কািহনীেত �বিচ� খুবই 

কম। �কননা কাব�কািহনী একই, আর এই একই কািহনীেক িনেয় কিবরা তাঁেদর কাব� 
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রচনায় �তী হেয়েছন। একই কাব� কািহনী ও একই অ�েলর কাব� হেলও কােব� 

মধ�যুগীয় সমাজ-সং�ৃিত ও জীবন �বিচ��েকই কিবরা তাঁেদর কােব� িবিভ� আি�েক, 

িবিভ� ভাষায় তুেল এেনেছন। আমরা �সই আি�ক ধেরই মধ�যুগীয় সমাজ বৃে�র ধারা 

অনুসরণ কের তার িব�ৃত িববরণ তুেল ধরব। মধ�যুগীয় সািহত� ধারায় আমরা মনসাম�ল 

বা চ�ীম�েলর মেতা �বিচ�� বা অ�ল িভি�ক তারতম� এখােন পােবা না। মনসাম�ল ও 

চ�ীম�ল কাব� �ধু বাংলােদশ নয়, বাংলার বাইেরও  িব�ৃিত লাভ কেরিছল। তাই এই দুই 

কােব� আমরা মধ�যুেগর সমাজ-সং�ৃিতর �বিচ��েক ব�মা�ায় �দখেত পাই। িক� 

ধম�ম�ল কাব� িনিদ�� অ�েল সীমাব� থাকেলও তােত �বিচ�� এতটুকুও কম নয়। িবিভ� 

িদক অনুসরণ কের আমরা মধ�যুগীয় ��ি�েত তার িব�ৃত আেলাচনা এখােন তুেল ধরব। 

        ম�লকােব� তৎকালীন সমােজর রীিতনীিত, আচার-আচরণ, সং�ার-িব�াস, 

িব��তার ছিব তুেল ধেরেছন কিবগণ তাঁেদর কােব�। সমােজর রাজরাজড়া �থেক �� 

কের মধ�িব� ও িন�িব�, অ��জ সমােজর চিলত জীবেনর ছিব ফুেট উেঠেছ। এ�সে� 

বেল রাখা �েয়াজন তৎকালীন সমাজেক জানেত হেল, বুঝেত হেল ধম�ম�লকােব�র 

কিবেদর অবদােনর কথা �থেমই �ীকার করেত হয়। জ� �থেক �� কের মৃতু� পয�� 

মানুেষর িবিভ� সামািজক আচার-রীিত-নীিত আবত�মান। ধম�ম�ল কােব� িববাহ সং�া� 

সামািজক সং�ার-িব�ােসর পিরচয় পাওয়া যায়। িববাহ সং�া� নানা িবিধিনেষধ িছল 

�যমন, �পৗষমাস, �চ�মাস, ভা�মাস িববাহ িনিষ� িছল, �তমিন মলমােসও িববাহ হত না। 

আবার �কউ মারা �গেলও িববাহ িনিষ� িছল, এমনিক মৃতু�কালীন এক বৎসেরর মেধ�ও 

িববাহ হত না। ঘনরােমর কােব� �দখা যায় – 

“িববাহ ম�লময়    তােত মহা দুঃেখাদয় 

 মহাশয় িক কির িবধান।। 

�ািত ব�ু রেণ নাশ     অেশৗচাে� �পৗষমাস 

 অদ� অিতচাির বৃহ�িত। 

�� অ� বাল�বৃি�     ���িদত� কালা�ি� 

 পের মলমাস কাল গিন।। 

বৎসর িবরাম কর    নেহ িনেবদন ধর 

   কড় িকছু ইহার উপায়।”২  
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কিল�ার িববাহকােল আ�ীয়�জনরা কাঙুররাজেক একথা বেলেছ। �সই সে� কিল�াও 

িপতােক একরকম উপেদশ িদেয়েছ – 

“বৎসর অ�িচ তুিম শাে�র িলখন।। 

খুড়া �জঠা �তামার মিরল কত রেণ। 

ইেথ কন�াদান তুিম কিরেব �কমেন।। 

সিপ� নািহক িদেল বৎসর অ�িচ। 

মািছ �পাক ডাঁশ �যন পুিতগ� �িচ।।”৩  

মধ�যুগীয় সমাজ এরকমই নানান সমাজ-সং�াের আব� িছল। 

এরপের আমরা �পেয়িছ সমােজর আচারগত বা �লাকানু�ােনর অনুষে�। ধম�ম�ল 

কােব� �পৗরািণক �া�ণ� শািসত সামািজক রীিত-নীিত রাঢ় বে�র জনজািতেক পিরচািলত 

কেরেছ। ধম�ম�েলর কিবগণ তা সমাজ অিভ�তার মধ� িদেয় কােব� �কাশ কেরেছন। 

জ� সং�া� – গভ�াব�ায় সাধভ�ণ, জাতকম�, ষ�ীপূজা, অ��াশন নানািবধ সং�ার 

লি�ত হয়। ধম�ম�ল কােব� �বণু রােয়র প�ী ম�রা যখন স�ান স�বা হয় – 

“ঋমিত আিছল ম�রা সীম�নী। 

তার গেভ� জ� িনল ইে�র নাচনী।। 

কানাকািন জানাজািন দুই চািরমােস। 

�সাহােগ সু�রী সাধ খায় অিভলােষ। 

দশমােস �সিবলদুিহতা পি�নী।”৪  

এরপর আসা যাক নবজাতেকর জ�সং�া� িবষেয়, স�ান জ�ােনার আেগ 

�সূিতর গভ�কালীন অব�ার সামািজক রীিত-নীিত, আচার-সং�ার �যমন -- প�মৃত 

�সবন, সাধভ�ন ইত�ািদ পািলত হয়। অনাগত স�ােনর ম�ল কামনা কের গভ�াব�ায় িঘ, 

মধু, দই, দুধ ও িচিন – প�মৃত খাওয়ােনা হত। �যমন র�াবতীর গভ�কালীন অব�ায় 

প�মৃত খাওয়ােনার কথা পাওয়া জায় – 

“ব� অল�ার ভূষা িদবেস িদবেস। 

প�ামৃত র�াবতী খায় প�মােস।।”৫ 

এরপর ছয়মােস �লাকাচার িহসােব ‘সাধভ�ণ’ �দওয়া হত। সাতমােসর গভ�কালীন 

অব�ায় �সূিতেক সাধ খাওয়ােনা এবং নানা উপহার �দওয়ার রীিত ধম�ম�ল কােব� কিবরা 

তুেল ধেরেছন মধ�যুেগর আবেহ – 

“ছয় মাস িনবিড়ল সােত পরেবশ। 

নানা সাধ খায় রামা অপূব� সে�শ।। 
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কল�াণী �সবন কের সদাই চরণ। 

মািণকী �যাগায় পান বচেন বচন।। 

মেন যত আিছল খাইল সব সাধ। 

ব� অল�ার রাজা িবলায় অবাধ।।”৬  

�তমিন নবজাতেকর জে�র পর িবেশষ আচার পালন করা হত। নািড়কা �ছদন, পাঁচুট�া, 

ষ�ীপুজা, আটকলাই, নামকরণ, অ��াশন ইত�ািদ আচার পালন করা হত। নবজাতেকর 

জে�র সময় উলু�িন ও শ�েযােগ নবজাতকেক বরণ কের �নওয়া হত। নবজাতেকর 

জে�র সময় দাইেদর িবেশষ ভূিমকা থােক। দাই �ারা নবজাতেকর নাড়ীে�দেনর পিরচয় 

পাওয়া যায় র�াবতীর জ�কােল – 

“দুব�া ধান� �দীপ ম�ল আচরণ। 

সরসীর নাড়ীে�দ কিরল তখন।”৭  

জে�র পর পাঁচিদেন পাচুট�া, ছয়িদেন �ষেটরা এবং একুশ িদেন ষ�ীপুজা করার 

জ�কালীন রীিত পালন করার পিরচয় িবধৃত আেছ ধম�ম�ল কােব� – 

“কুলি�য়া সকল সািধল কুলবতী। 

ছয় িদেন ষােঠরা পুিজল িদবা রািত।। 

ষ�ীপূজা কিরেলক একুইশ িদবেস।”৮  

আবার অন�িদেক মািনকরােমর কােব� পাওয়া যায় – 

“সমািহেত অ� িদেন কির ষ�ীপুজা। 

    ন�া �কল নয় িদেন নৃপিত মহােতজা।।”৯ 

আটিদেন ষ�ীপুজা করার পর নয়িদেন ন�া পািলত হত নািপত �ারা। �সই সে� 

জ�কালীন আচার রীিতেত নামকরণ ও অ��াশন করা হত (�ছেলর ছয়মােস ও মােয়র 

সাতমােস)। ‘হির�� পালায়’ লুইচে�র অ��াশন পালন করা হয় ছয়মােস – 

“লেয় পুরনারীগণ আন� আেবেশ। 

অরণ�ষ�ীেক পূেজ একুশ িদবেস।। 

ষ�মােস শশী�েভ সুিতিথএ সাথ। 

আ�েজ ওদন িদল অমরার নাথ।।”১০ 

এছাড়াও ধম�ম�ল কােব� আমরা পাঁচ বছর বয়েস িশ�র হােতখিড় অনু�ােনর পিরচয় 

�পেয়েছ। এই অনু�ােনর মাধ�েম িশ�র িবদ�ার� করা হত। লাউেসন ও কপূ�েরর হােত 

খিড়র ঘটনার মধ� িদেয় মধ�যুেগর িশ�া ব�ব�ার পিরচয় উেঠ আেস – 

“প�ম বৎসর �া� হেত� িশ�পে�। 
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    িবদ�ার� বালেকর �কল উ� ঋে�।।”১১  

       জ�কালীন সং�ােরর পের আমরা �দিখ �ববািহক জীবেনর আচার-সং�ার। 

ধম�ম�ল কােব�র কিবগণ তােদর কেব� উ�বেণ�র সমােজর িববাহাচােরর কথা ফুিটেয় 

তুেলেছন, তেব মধ�যুেগ িন�বেগ�র তথা �ডাম সমােজর িববাহ রীিতর �কান পিরচয় 

�দনিন। ধম�ম�েল আমরা �দিখ গােয়হলুদ, অিধবাস, ম�লসূ� ব�ন, না�ীমুখ, ��ৗরকম�, 

বরণ করা , মালাবদল, সাতপাক, স�দান, বাসরঘর, কন�া িবদায়, বধূবরণ ইত�ািদ 

আচার পালন করা হত। �থেম পাে�র অিধবাস �দওয়া হয়, তারপর গােয়হলুদ িদেয় 

পূব�পু�েষর আশীব�ােদর জন� না�ীমুখ করা হত। পা� ও কন�া উভয় গৃেহই এই �ভকাজ 

করা হত। এরই মােঝ বরেক বরণ কের িনেতন কেনর মা এবং �সই সে� �লৗিকক 

সং�ারািদও �মেন চলা হত। আবার এই�ােন �দখা যায় কেনর বািড়র �লােকেদর বেরর 

উপর বশীকরেণর ঔষিধ করা হত। তারপের এেক এেক �ভদৃি�, সাতপাক, স�দান, 

িসঁদূর দান কের গাটছড়া �বঁেধ �দওয়া হত। বরকেনেক বাসরযাপেন পাঠােনা হত এবং 

পেরর িদন শয�া �তালার দি�ণা আদায় করেতন এেয়াগণ – 

“যুবতী মািগল শয�ােতালা বাসঘর। 

শেতক কাহন আ�া িদলা নৃপবর।।”১২  

এরপের বািসিবেয় হেয় নববধূ বেরর বািড়েত এেল বধূবরণ ইত�ািদ রীিত �মা�েয় 

পািলত হত। তেব এ�সে� উে�খ� রাঢ়বে� মেন হয় বািস িবেয় �দওয়া হত না, কারণ 

আমরা ধম�ম�েল এর পিরচয় পাই না। ধম�ম�ল কােব� �ত��ভােব পন �দওয়ার �চলন 

না �দখা �গেলও বরপণ িহেসেব জামাতােক �চুর �যৗতুক �দওয়া হত। কাঙুররাজ 

লাউেসনেক িববােহ িক িক �ব� উপহার িদেয়িছল তা ধম�ম�েল পাওয়া জায়। এর সে� 

দাসদাসী �দওয়ার রীিতও �দখা যায় – 

“জামাতােক �যৗতুক যতেন িদল ভূপ। 

বাস ভূষা ব� র� িবষয়ানু�প।। 

কন�ােক �যৗতুক িদল কত র� ধন। 

কািলিন পাখর ঘুিড় কা�ন ভরণ।। 

িদল আর দুই দাসী দি�ণা ��ৗপদী। 

সািরল সকল ি�য়া �শেষ যথািবিধ।।”১৩  

জ�-িববাহকালীন ি�য়াকেম�র পের আমরা ধম�ম�লকােব� �দখেত পাই মৃতু�কালীন 

নানা আচার পালন করার �থা। ধম�ম�েল �দিখ লাউেসেনর কাটামু� �ভেব মায়ামু�েক 

দাহ করার জন� িনেয় যান লাউেসেনর চার �ী, আবার অন�িদেক অপু�ক ইছাই �ঘােষর 
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মৃতু�র পর তার দাহ কায� স�� কেরন �দবী পাব�তী। সাধারণত িহ�ুেদর মৃত �দহ 

সৎকার করা হত নদীর ধাের বা �শােন িনেয় িগেয় কােঠর িচতায়। তেব স�� ব�ি�রা 

চ�ন কােঠর িচতায় িঘ �ঢেল মৃত �দহ সৎকার করেতন। ধম�ম�েলর কিবর বণ�না �থেক 

পাওয়া যায় – 

                           “প�া সেন অজয় তেটেত উপিনতা। 

চ�ন কালে�েত চা� িবরচল িচতা।। 

পাতায়া চামর তায় �ঢল�া �ঢল�া িঘ। 

  দাহন কিরল মাতা �বদের িবধােন।।”১৪ 

তেব মৃতেদহেক দাহ করার আেগ �ান কিরেয় �� কের বাম হােত আ�ন িনেয় পাঁচবার 

বা সাতবার �দি�ণ করার পর উ�িদেক মুখ কের িচতায় আ�ন �দওয়া হত এবং 

তারপের �শান যা�ীগণ িচতায় আ�ন িদেতন – 

“বাম কের ব�জন দি�ণ কের মু�ু। 

পাঁচবাের �দি�ণ কের অি�কু�।।”১৫  

তেব মধ�যুেগ আমরা �দখেত পাই ইছাই �ঘােষর মৃতু�র পর মাতা পাব�তী তার িচতায় 

অি�সংেযাগ কের, এ �থেক �বাঝা যায় পুে�র িচতায় অি�সংেযােগ মােয়রও অিধকার িছল 

– 

“প�ার বচেন মাতা �য়েবাধ মািন। 

ইছােয়র অি�কায� কেরন আপুিন।। 

অজয়ার িতের িচতা হইল িনম�াণ। 

ক�ালমািলনী চ�ী কিরেলন �ান।। 

�মৗনেযােগ মহামায়া মেনর হাইেবেস। 

�নড়�া �চড়�া আপুিন পড়ায়�া ইছা �ঘােষ।। 

কত �কািট তীথ� যার চরণকমেল। 

তথািপ ইছার আি� �দন গ�াজেল।।”১৬  

মৃতেদহ সৎকার করার পর তার অি�েক িবসজ�ন �দওয়া হত গ�াজেল এবং গয়ায় িগেয় 

িপ�দান করা হয় মৃেতর আ�ার শাি�র কামনার জন�। �দবীও ইছাইেয়র আ�ার শাি�র 

জন� গয়ায় িপ�দান কেরন এবং গ�াসাগের অি� িবসজ�ন �দন – 

“সাগর স�েম অি� রািখল ভবানী। 

গয়ামেধ� সিপ�ন কিরল আপিন।। 

িতল জলা�িল িদল ইছাইর নােম।”১৭  
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এরপের আমরা �দিখ �া�ানু�ান ি�য়াকলাপ। পরেলৗিকক ি�য়া স�ে� নান িবিধ �চিলত 

িছল, �যমন – �তরাি� �া�, চতুথ�ীর �া�, অেশৗচা� �া� এবং সবেশেষ িপ�দান ও 

িতলা�িল তপ�ণ করা। কিবর বণ�না অনুসাের �দখা যায় – 

“িতরাি� কিরয়া মাতা রিহলা �ঢকুের। 

কেরন চতু��া শাি� চতুথ� বাসের।। 

আকুল হইল অ� অেঝার নয়ান। 

 ি�য় ভ� উে�েশ� কেরন িপ�দান।। 

তেব �দন ি�য়া�িল তপ�েণর জল। 

 ইছাই �ঘােষর হল জনম সফল।।”১৮  

বাঙািল সমােজ অিতিথ �দবভব, তােক অভু� রাখা মহাপাপ। অিতিথ আগমেন 

তাই অিথিতেক পরম য� আি� কের তােক পিরেতাষ করা হত। ধম�ম�েল হির�� 

পালায় �দখা যায় রাণী মদনা ছ�েবশী ধম�ঠাকুরেক  অিতিথ �েপ �দেখ তােক বরণ 

কেরন – 

“রাজরাণী ঐমিন স�েম �তােল গা। 

�সিবেত চিলল �সজ�া স��াসীর পা।। 

�হম ঝাির পিরপূণ� জা�বীর জেল। 

কত িনিধ িনছিন লয়�া চেল।।”১৯  

তীথ�বাস বা তীথ� করা মধ�যুেগ বাঙািল সমােজ �চিলত একিট রীিত িছল। মুকু� 

চ�বত�ী ধুমেকতু, িনদয়ার কাশীবাস করােলও ধম�ম�েল এ�স� �নই। মেন হয় মুকু� 

চ�বত�ী উ�বণ� সমােজ �চিলত রীিতেক িন�বণ�ীয় ব�াধ সমােজ আেরাপ কেরেছন। তেব 

ধম�ম�েল আমরা �দিখ সংসার িববাগী হেয়, পাব�তীর আচরেণ িবর� হেয় িশব 

কাশীবােসর কথা বেলেছন – 

“হল নাই �মার ঘের থাকা �মার হিরদাস। 

রা�সীর �ালায় কিরব কাশীবাস।।”২০  

ই�াপূরেণর জন� বা মন�ামনার জন� স�ান কামনায় যাগয�, পূজাপাব�ণ, তীথ� 

�ঘারার িরিত িছল মধ�যুেগ। �দখা যায় স�ান কামনায় হির�ে�র তীথ��মণ, র�াবতীর 

চাঁপাইেয় ধম�েসবা, পি�েম সূেয�াদেয়র জন� লাউেসেনর অসাধ� কৃ� সাধন সবই 

মধ�যুেগর সমাজ-সং�ৃিতর ধারক-বাহক হেয় দািঁড়েয়েছ। 

ওঝা, গনৎকার, �দবােদশ, স��াসীঠাকুর ইত�ািদর �িত বাঙািলর িব�াস খুবই 

অটুট িছল। আর বাঙািল জািতর ��প ও �সৗ�য�েবাধ �কািশত হেয়েছ আচার-আচরণ, 
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সং�ার-িব�ােসর মধ� িদেয়। এছাড়াও সমােজ নানা ধরেনর পালা-পাব�ন, পূজা, �তকথা 

রেয়েছ যা সমােজর অ� হেয় উেঠেছ। বাঙািল উৎসব ি�য় জািত, তাও ধম�ম�েল আমরা 

�পেয়িছ – 

“আি�েন আন� বড় সভাকার ঘের। 

দশভূজা দশিদেগ বড় �শাভা কের।। 

মহা মহা পূজা কের কত ভাগ�বান। 

ছাগ �মষ মিহষ সহ� বিলদান।।”২১  

তৎকািলন সমােজ পুজােত বিলদান �থা �চলত িছল। ছাগ, মিহষ ইত�ািদ বিল 

�দওয়া হত। �সইসে� সারা বছর ধের িবিভ� �ত পালন করা হত, একাদশী পালন করা 

হত। ম�লকােব� িবিভ� �মেয়িল �তকথার মধ� িদেয় নারীরা তােদর আচার-সং�ার পালন 

কেরেছ, �তমিন পরবত�ীকােল পু�ষরাও ম�লকােব�র �ত পালন কেরেছ। �যমন রােঢ়র 

অিধবাসীরা ��বাের ধম� একাদশী পালন করত। লাউেসন তাই ছ�েবিশনী পাব�তীেক 

বেলেছ – 

“লাউেসন বেল আিম ধেম�র তপ�ী। 

��বার িদেন �মার ধেম�র একাদশী।। 

শিনবার িদবেস কদাচ জল খাই। 

ধেম�র �সবক �হেল সুখ নািঞ পাই।।”২২  

ধম�ম�লকােব� আমরা মানব সমােজর অদৃ�বাদী মেনাভােবর পিরচয় পাই ইছাই �ঘােষর 

সে� যুে� কণ�েসন যখন তাঁর পু�েদর এেক এেক হারায় তখন িতিন িববাগী হেয় পেড়ন। 

তখন �দখা যায় �গৗেড়�র কণ�েসনেক এই বেল �েবাধ �দয় – 

“�সেনর �বরাগ� �দেখ ডাকাইল ভূপ। 

কের ধিরল �েবাধ কিরল কত �প।। 

দুখ সুখ সংসাের সমান দশা দুটা। 

প�েভেদ চ�মা �যমন বাড়া টুটা।। 

ক��ফেল কপােল �কবল দুখ সুখ। 

�কহ ল�পিত �কহ নােছর িভ�ুক।। 

দূর কর মন�াপ মন িদয়া �ন। 

   আিম তব সংসার কিরয়া িদব পুনঃ।।”২৩ 

আবার অন�িদেক �দখা যায় �পরাম বেলেছন – 

“সুখ দুখ স�দ সকিল মেন পেড়। 
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িনদা�ন িবধাতা আপিন ভাে� গেড়।। 

অ�কােল আমার মিরল দুবরাজ। 

তুিম �কন সংসার জুিড়য়া কড় লাজ।। 

পু�ষ থািকেল িমেল শেতক পরশ। 

�কবা নািঞ িবভা কের চাির পাঁচ দশ।। 

কািল িক�া পর� �তামার িবভা িদব। 

�পবতী রাজকন�া�কুেম আিনব।। 

িবভা িদেল অেনক বািড়র পিরবার। 

  আনে� কিরেব ঘর মেন সুখ আর।।”২৪ 

ছয়পুে�র মৃতু�র পর কণ�েসন �দশা�রী হওয়ার কথা ভােবন – 

“ছয় পু�েশােক �সন ভােব মেন মন। 

    �কা�  ছারর জীবন �যৗবন অকারণ।। 

হির�ার মথুরা কিরব িগয়া সার। 

    পু� িবেন ধন গাির জীবন অসার।।”২৫ 

মানুেষর পরাজয়, অ�মতা, মানুষেক অদৃ�বাদী কের তুেলেছ। ধম�ম�লকােব� �দখা যায় 

কণ�েসন সব�� খুঁইেয় অসহায় �বাধ কের বেলেছন – 

“অসার সংসাের �দিখ কৃ� বড় ধন। 

কৃ�ভি� িবেন িকবা রাজিসংহাসন।। 

ভাল �হল ছয়পু� সমের পিড়ল। 

ভবিস�ু পার হেত� জ�াল ঘুিচল।।”২৬ 

রাঢ়বাসী বাঙািলর জীবন িবিভ� ধরেনর �পৗরািণক-অেপৗরািণক িমথ, িব�াস �ারা 

পিরচািলত হেয়েছ। �হ-ন��-িতিথ-বার বাঙািল জীবনেক সব�দা িনয়�ণ কের আসেছ। 

ঘনরােমর কােব� যুগ পর�রাগত ইত�ািদ সং�ােরর পিরচয় পাওয়া জায় – 

“মন�ােপ রাজা পা� �ােণ �পেয় ভয়। 

       দশা �দােষ �দেশ �দেশ আেস �পেয় পরাজয়।। 

ভবানী চরেণ ভি� বাড়ােল ইছাই। 

     পু�েশােক �সন �হথা কাঁেদ রাওয়ারাই।।”২৭ 

-- এই দশা অবশ� শিনর দশা। তাইেতা �দেবর �দােষ অজয় নেদর জল বাড়েল �দখা 

যায় – 

“তেড় পার হেত নদী �েবিশেত জেল। 
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পাতাল �ভিদয়া জল আকােশ উথেল।। 

�দববেল বােড় নদী কুলকুল শে�। 

�ভেস �গল কত �সনা �ঠিকয়া িবপেদ।।”২৭ 

অন�িদেক �দখা যায় মহামদ ব�িদন নদীর তীের অব�ান করার পরও যখন নদীর 

জল কেম না মহামদ অম�লসূচক িচ�া কের বেল – “উেঠ এল মহাপা� ভািব 

অম�ল।”২৮ তাছাড়া রেয়েছ শৃগাল, কুকুর ও প�পাখী �ক�ীক সং�ার। িবেশষ পািখর 

দশ�ন, �বণ �ভ ও অ�ভ বেল িবেবিচত করা, যা�া কােল শৃগােলর আত�নাদ, শকুিন-

গৃিধনী উেড় যাওয়ােক অ�ভ ইি�ত মেন করা হত। মহামদ �সন�সাম� িনেয় িশমূলা রাজ� 

আ�মনকােল এই সম� অ�ভ ইি�েতর কারণ �হতু তারঁ যু� জয় স�ব হয়িন বেল মেন 

কেরন। এ �সে� ধম�ম�েলর কিবরা বেলেছন --         

                             “পেথ কত অম�ল �দেখ পৃ�ীধর। 

        কাল �পঁচা �ডেক বুেল মাথার উপর।। 

শৃগাল কু�ুর কাে� উভু কর �া গলা। 

আচি�ত খিসয়া পিড়য়া �মঘমালা।। 

�কুনী গৃিধনী প� খাতা খাতা উেড়। 

পাক �মর �া পাখায় রাজার গায় পেড়।। 

িবে�াধ না মােন রাজা িবে�াধ িবসার। 

একুই দাবােন হল অনুদয়া পার।।”২৯ 

আবার অন�� �দখা যায় –  

“জা�াকােল য়মু�ল পেড় কত আর। 

ঘের হইেত বািহর হইেত মােথ �ঠেক চাল।। 

বােম কালসপ� �দেখ সমুেখ য়ানল। 

সন�কু� �দেখ িবর যা�া য়মু�ল।। 

রজক ধুইেত ব� আেগ লঞা জায়। 

বােমেত �কাল আিস দি�েণ কাঁটায়।। 

�হন সব য়ম�ল �দেখ িনর�র। 

িকছুই নািহক মােন ইছাই �কাঙর।।”৩০  

ইছাই �ঘাষ লাউেসেনর সে� যু� যা�া কােল এই সব অম�লসূচক িচ� �িল 

�দখেত পায়। এখােন �দখা যাে� যা�াকােল মাথায় চাল �ঠকা, বামিদেক কালসপ� �দখা, 

সামেন শৃগাল �দখা, �ধাপােক কাপড় ধুেয় িনেয় �যেত �দখা, পথচলিত সমেয় শৃগাল 
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বামিদক �থেক পথ অিত�ম কের ডানিদেক যাওয়া অম�লসূচক বেল মেন করা হয়। 

প�পািখর ডাক অেনক সময় ম�ল-অম�ল সময়েক বহন কের। তাই হয়েতা ইছাইেয়র 

যুে� জয় লাভ করা স�ব হয়িন। �পরােমর কােব� �দিখ লাউেসন ও কপূ�র �গৗড় 

যা�াকােল গাছতলায় রাি�যাপন কােল �শষ রােত অম�লসূচক কােলা �পঁচার ডাক �নেত 

পায় –  

“কাল �পঁচা ডােক সব অবসান রািত। 

এহার ল�ণ জািন �লই দ� ছািত।।”৩১  

আবার �দখা যায় �দবতারাও মানুেষর মেতা অ� ��ন �মেন �ভা�ভ িবচার কেরেছন। 

লাউেসেনর িবপেদর আেগ ধম�ঠাকুেরর বাম অ� �নেচ ওঠায় অ�ভ ইি�েতর পিরচয় 

পাওয়া যায় – 

“দশেন অধর কাঁেপ কাঁেপ বাম অ�। 

অম�ল িচ� �দিখ মেন মান ভ�।”৩২ 

ধম�ম�ল কােব� আমরা �দখেত পাই �ধুমা� এই িদকিটই নয়, মানুেষর মুখ 

দশ�নেক �ক� কেরও এই ধরেনর সং�ার িব�াস গেড় উেঠিছল। �কান ব�ি� জখন 

যা�াকােল �জনেন অ�ম বা স�ানহীন ব�ি�র মুখ দশ�েনর ঘটনােক অ�ভ বেল মেন 

করেতন। ধম�ম�ল কােব� সকল পুে�র যুে� মৃতু�র পর কণ�েসন িনেজেক আঁটকুড়া বেল 

মেন কেরেছন – 

“নয়েন বিহেছ ধারা মুেখ নাই রা। 

হা পু� বিলয়া কাঁে� আছািড়য়া গা।। 

আঁটকুড়া �হনু বেল ফুকািরয়া কাে�।”৩৩  

ধম�ম�ল কােব� আমরা এও �দখেত পাই র�াবতী যখন স�ানহীন থােক তখন �স এই 

অপমােনর হাত �থেক িনেজ বাঁচােনার জন� ধেম�র উপাসনা কের শােল ভর িদেয় স�ান 

লাভ কেরন। এই সে� এও বলা চেল ধম�ম�ল কােব� এই িবষয়িট একিট বড় �ান দখল 

কের আেছ। আমরা হিরশচ� পালার �স� অবতাড়না কের �দিখ রাজা হির��ও বুঝেত 

পাের িনঃস�ান থাকার �বদনা – 

“আঁটকুড়া �লােক বেল মুখ নািহ চায়।”৩৪ 

আবার মািনকরােমর কােব� �দখা যায় – 

“আঁটকুড় রাজার �দিখনু আজ মুখ। 

িবফেল যােবক িদন বড় পাব দুঃখ।। 

না পাইব অ�জল িদবস ল�ন। 
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পাপ হল পািপে�র �তু�েষ দশ�ন।।”৩৫  

কণ�েসন যখন �গৗেড় �গেল ভরা রাজসভায় মহামদ কণ�েসনেক আটঁকুড়া ও র�াবতীেক 

ব��া বেল অপমান কের বেলন –  

“পা� বেল ওেহ রাজা না কিহেল নয়। 

আঁটকুড়া দশ�েন মহাপাপ �হায়।। 

অপু�ক জেনর �দিখেত নাই মুখ। 

বদন �দিখেল তার পাই কত দুঃখ।। 

পু�-আঁটকুড়ার মুখ কভু নািঞ চাই। 

  কন�া-আঁটকুড়ার ঘের জল নািঞ খাই।। 

�ভাজেনর কােলেত কু�ুর ছুঁয়�া জায়। 

   তােক চায়�া মহাপাপ �দিখেল ইহায়।।”৩৬  

ঘনরােমর কােব�ও আমরা এর িববরণ �দখেত পাই – 

“রায় বেল অভাগী অদৃ� �মার ফাটা। 

ভাই �তার সভােত কেরেছ মাথা কাটা।। 

�মাের আঁটকুড়া বেল �তাের বেল ব��া।”৩৭  

অন�িদেক মািনকরােমর কােব� এর বণ�না পাওয়া যায় অনু�প ভােব – 

“আবশ�ক উিচত কিহেত এেব চাই।। 

জে� জে� যিদ থােক পুেণ�র �কাশ। 

অপু�ক দশ�েন তৎ�েণ িবনাশ।।”৩৮  

তেব সবই অ�ভ নয়, �ভ সং�ার িব�াসও িকছু িছল। সুির�া লাউেসনেক কামনা করেল 

লাউেসেনর কথায় আমরা �সই �ভ�েনর পিরচয় পাই তার কথায় – 

“দারীর দশ�েন পুণ� �েশ� মহাপাপ।। 

�শানকুসুম সম ব��নীয়া �বেশ�।”৩৯  

ধম�ম�ল কােব� এইসব সং�ার িব�াস ছাড়াও খাদ�াভ�াস িনেয় বাছিবছার করাও 

বাঙািল সমােজ �চিলত িছল। �কান মােস, �কান িদেন, �কান িতিথেত িক িক খাদ� ভ�ণ 

করা উিচৎ �সই িনয়ম �চিলত িছল সমােজ। �যমন �দখা যায় ধম�ঠাকুর যখন র�াবতীেক 

পু�বর �দয়, তখন এও বেল �দন �য লাউ ভ�ণ িনেষধ, কারণ জে�র পর �সই পুে�র 

নাম হেব লাউেসন – 

“লাউ নািঞ খায়� র�া লাউ নািঞ �য়�। 

পু� হেল নাম তার লাউেসন থুয়�।”৪০  
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�তমিন ধম�ম�েল �ান িনেয়ও িব�াস-সং�ার �চিলত িছল। ধম�ম�েল �দখা যায় 

ধম�েসবকেদর কােছ চাঁপাইেয়র পুণ��ােনর কথায় বলা হেয়েছ – 

“তুিম এক মেন পূজা কড় িনর�ন। 

তীথ�চূড়ামিণ এই চাঁপাই ভূবন।।”৪১  

িপ�দােন মৃত আ�ার শাি� হয়, তাই ইছাই-এর মৃতু�র পর পাব�তী গ�াসাগর স�েম অি� 

িবসজ�ন �দয় – 

“দাহন কিরল মাতা �বেদর িবধােন। 

অি� পাঠাইলা গ�াসাগর স�েম।।”৪২  

ধম�ম�ল কােব� �দখা যায় গ�া জেলর পিব�তা। বাঙািল জািতর কােছ গ�াজল পূণ�, তাই 

গ�াজল পূজা পাব�েন অপিরহায� বেল িবেবিচত। র�াবতী ধেম�র পূজার সময় চাঁপাই-এ 

শত ভার গ�াজল ঢােলন – 

“পুরট কলেস শত ভার গ�া জল। 

পূজা �শেষ ভিকতা কিরেত চায় ফল।।”৪৩ 

এছাড়া �গাবর বাঙািল িহ�ুর কােছ পিব� বেল গণ� হয়, কারণ �গাবর �ারা �লেপ �কান 

�ানেক পিব� করার রীিত বাঙািল সমােজ �চিলত – 

“কিপলার �গামেঞ পিব� �কল মািট। 

িতনবার চ�েনর িদল ছড়া ঝািট।।”৪৪  

সমাজ-সং�ৃিতর িদক �থেক আমরা আশীব�াদ বা অিভশােপর কথাও বলেত পাির। 

�দবতার বা ��জেনর আশীব�াদ ফলদায়ক মেন কির। সুতরাং, �দবতা , িপতামাতা, 

�া�ণ – এেদর আসীব�াদ স�ােনর কােছ পরম �াি� বেল গণ� হয়। তেব এ�সে� বলা 

যায়, এজাতীয় িব�াস এখনও বজায় আেছ; তা এেকবাের ন� হেয় যায়িন। �তমিন 

িহ�ুসমােজ নারীর কােছ �ামী �দবতুল�, তাইেতা ধম�ম�েল �দখা যায় র�াবতী যখন 

চাঁপাই ধেম�র পূজা িদেত যায় তখন �স �ামীর অনুমিত িনেয়ই িগেয়েছন। িপতামাতা 

স�ােনর কােছ �দবতুল� তারও পিরচয় িবধৃত হেয়েছ ধম�ম�ল কােব�, লাউেসন যখন 

�গৗড় যা�া কের তখন র�াবতী আশীব�াদ কের বেলন – 

“মােয়র চরণ ধের িনল পদধূিল। 

আিশস করল র�া �শােকেত আকুিল।।”৪৫ 

বাঙািল নারীর কােছ �বধব� য�ণা খুবই �বদনাদায়ক, তাইেতা সমােজ এেয়া�ী থাকার 

কামনা সমাজমানেস িনিহত িছল। ধম�ম�েল �দখা যায় কানড়ার িববােহ �দবী চ�ী 

মাতৃভােব তােক আশীব�াদ কেরেছ – 
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“আিশ�  িদেলন চ�ী বাড়ুক আয়ত।”৪৬  

মধ�যুগীয় সািহত� ধারায় আমরা �দিখ, মানুেষর জীবেন আশীব�ােদর সােথ তােদর 

জীবেন অিভশাপও �নেম আসত। ��ায়ু জীবেনর আশীব�াদ, কখনও সবংেশ নাশ করার 

অিভশাপ �দওয়া হত। আমরা যিদ ম�লকােব�র �গাড়ার িদেক তাকাই তেব �দখা যায় 

�িতিট ম�লকােব� �দবসভায় �দব-�দবীরা অিভশাপ �া� হেয় মত��ভূিমেত জ��হণ 

করেতন। আবার অন�িদেক �দখা যায় সমাজ ব�ব�ায় �কৗলীন��থার পিরচেয়র িদকিটও 

এখােন �কািশত হেয়েছ। �দখা যায় �গৗেড়�র বৃ� কণ�েসেনর সে� ত�ণী র�াবতীর 

িববাহ �দন, যা অিভশােপর পয�ােয় সািমল। �কৗলীন��থা শািসত বাঙািল সমােজ বৃ� 

বেরর ত�ণী ভায��া নতুন িবষয় নয়, তার ফলও িছল অিত ভয়ানক। ধম�ম�ল কােব� 

আেরা িবিভ� ধরেনর সমাজ-সং�ার িবষয়ক রীিতর পিরচয় আমরা �পেয়িছ। �যমন, 

ভা�র �াতৃবধূর স�ক�, শা�ড়ী-জামাতার স�ক� িবষয়ক িবিভ� িনয়ম রেয়েছ। আমরা 

�দখেত পাই ভা�র-�াতৃবধূর স�েক� �াতৃবধূ ভা�েরর নাম িনত না , এমনিক তার মুখ 

দশ�ন করাও িনয়েমর জাতাকেল িনিষ� িছল। �দবসমােজও এই রীিত পািলত হত। �যমন 

ধম�ম�ল কােব� �দখা যায় পাব�তী ��ার জপমালা ও কাটাির �দেখই ল�ায় পািলেয় যান 

– 

“মালা �দিখ চমিকত (হইল) �দয়। 

িব�য় মািন (ঞা) চি� রাজার আেগ কয়।। 

আ�ার ভাসুর ��া তার জপ� মালা। 

স�ুেখ রিহল �দখ য়া�িল দুআরা।। 

�কমেন ছুইঞা মালা �হব বািহের। 

রািখেত নািরল য়ািজ কিহল �তামাের।।”৪৭  

সামািজক রীিতর মেধ� �দখা যায় �াতৃবধূ ভা�রেক �দেখ �ঘামটা �দয়, আবার জামাই 

সামেন এেল �া�ড়ীর �ঘামটা �দওয়ার িবিধ িছল। তাইেতা লাউেসেনর সে� কানড়ার 

িববােহ িশবঠাকুর স�দান কেরন; �সই স�েক� পাব�তী �া�ড়ী হওয়ায় িতিন জামাইেয়র 

সামেন �ঘামটা �দন – 

“আ�ার জামাতা তুিম কানড়ার পিত। 

ময়নার লাউেসন জািনল মরেম। 

মাথায় বসন িদেল জামাতা ভরেম।।”৪৮  

�ীেদর �ামী স�ুেখ মাথায় �ঘামটা �দওয়ারও সামািজক রীিতর িবিধিনেষধ িছল। পাব�তী 

িশবেক �দেখ মাথায় �ঘামটা �টেন �নন – 



214 

 

“শ�র সমুেখ �দবী ল�া পাল� মেন। 

�হঁটমুেখ ঈ�রী বিসলা তত�েণ।। 

মাথায় বসন িদল িনজ �প ধির।”৪৯  

মধ�যুগীয় সমােজ তুক-তাক, ঝারেফাঁক, মারণ-উচাটন, বশীকরণ, ঔষধীকরণ 

এইসেবর িদেক মানুেষর এক সহজাত টান িছল। ত�চচ�া ও মে�র ব�বহার মধ�যুেগ 

�চিলত িছল। ধম�ম�ল কােব� ইে�েমেট �চার যখন লাউেসনেক চুির করেত যায়, তখন 

�দখা যায় ম� পের ময়নাগেড়র সকলেক ঘুম পািড়েয় �দন। মে�র �ারা ঘুম পািড়েয় 

িদেল �য �যখােন আেছ �স �সখােনই ঘুিমেয় পড়েব। ইে�েমেট লাউেসনেক চুির করার 

আেগ �দবী কািলকার পূজা কের বর �চেয় িনেয়েছ – 

“ নগের না হেব িব� লািগেব িনদুিত। 

�কহ �যন না জােগ িনভ�েয় িসঁদ কািট।।”৫০  

ম�-র সােথ আমরা িবিভ� ধরেনর মে�া�ারণ জলপড়া, �তলপড়ার �চলন �লাকসমােজ 

�দখেত পাই। ধম�ম�লকােব� আমরা বশীকরণগত ধারার পিরচয় পাই। িববাহকােল 

জামাতােক বশীকরণ করার জন� তুক-তাক করত কন�ার মাতা, আবার �ীরাও �ামীেদর 

ঔষধীকরণ করত যােত �ামী তােক �ছেড় না যায়। পােনর মধ� িদেয়, খাওয়ার সে�, 

চ�েনর �ফাঁটার মাধ�েম বশীকরণ ঔষধ �দওয়া হত। ‘র�াবতীর িববাহ পালা’-�ত র�ার 

িববােহর সময় ম�রা ঔষধ করেল র�ার িদিদ ভানুমিত বেলন – 

“ম�রা জননী যে� আিনল ঔষধ। 

    রাণী ভানুমিত রােখ মােয়ের �েবািধ।। 

   িক কােজ ওষিধ আরঅঐ এেক�রী। 

   ননদী সিতনী সতা �কহ নাই অির।। 

এ িবষেয় এসব ঔষেধ অথ� িক। 

       �কান পীড়া নািহ পােব তব ি�য়া িঝ।।”৫১  

ধম�ম�ল কােব� মধ�যুগীয় এই সব রীিত সমাজ ব�ব�ায় ব�ল �চিলত। আর সমাজ-

সং�ৃিতর মূল �বণতািট এখােনই ধরা িদেয়েছ কিবেদর কাব� রচনায়। 

মধ�যুেগ সামািজক ইিতহােসর ���পূণ� উপাদান িশ�া। ধম�ম�লকােব� আমরা 

িশ�াদী�ার পিরচয় পাই। মধ�যুেগর িশ�াব�ব�া মূলত �টালেকি�ক, �সখােন ��মহাশয় 

�টােল িশ�া িদত; নব�ীপ, বধ�মান িছল উ� িশ�া ব�ব�ার অনু�প �ান। মধ�যুেগর 

অ�াদশ শতা�ী পয�� অনু�প িশ�াব�ব�াই �চিলত িছল। �পরােমর কাব� পাঠ �থেক 

জানা যায় �সকােলর িশ�াব�ব�া, পাঠ�িবষয় স�ে�। �পরােমর িপতা িছেলন পি�ত ব�ি� 
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এবং তার িনজ� �টাল িছল এবং �সখান �থেকই �পরাম তাঁর �াথিমক পাঠ �নন। 

এরপর িতিন পা��বত�ী �ােম গমন কেরন িশ�ালােভর জন�। �সকােল িবদ�ালােভর জন� 

িশ�াথ�ীেদর িবেদশ গমন করেত হত। আর এই �টাল �িল �কান ��মহাশেয়র িনজ� 

নয়, �কান ধনী বা স�া� ব�ি�র চ�ীম�েপ বা আটচালা গৃেহ বসত। �পরাম িনেজ পেরর 

সাহায� িনেয় িশ�ালােভর জন� িবেদশ গমন কেরন। কিব িলেখেছন – 

“মেন �হল পিড়েত যাইব �দশা�র। 

মনঃকথা মরেম বাি�লখুি� পুিথ।। 

মিণরাম রায় িদল পিরবার ধুিত। 

পেথ যােত� সে� �মার নাই িকছু ধন।। 

রাজারাম রায় িদল কড় বার পণ। 

কােথ লয়�া খুি� পুিথ জুমর অমর।। 

পাষ�া পিড়েত যাই ভ�াচােয�র ঘর। 

রঘুরাম ভ�াচায� কিবচে�র �পা।। 

খুি� পুিথ �দিখয়া �হল মায়া �মা। 

�বটা বিল বাসা িদল িনজ িনেকতন।। 

যতেন পড়ান পাঠ হরিষত মেন।”৫২  

তৎকােল বাল�কােলই িবদ�ার� করার রীিত িছল। সাধারণত পাঁচ-ছয় বছর বয়েস 

হােতখিড় �দওয়া হত। লাউেসেনর িশ�ার� হেয়িছল পাঁচ বছর বয়েস হােতখিড় 

অনু�ােনর মধ� িদেয় কিব মািনকরাম তারঁ কােব� লাউেসেনর িশ�ালাভ স�েক� বেলেছন– 

“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।।”৫৩  

�পরাম চ�বত�ী লাউেসেনর িবদ�ািশ�া িনেয় বেলেছন – 

“ক খ আিদ ইি�েত �চৗষি� বণ� জােন। 

পিড়ল আঠার ফলা পিরেতাষ মেন।। 
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তেব আ� আ� পড়�া জািনল বানান। 

িসি�র� পিড়েত ঈষত �হল �ান।।”৫৪  

�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।।”৫৫  

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। 

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

বাংলা তথা মধ�যুেগর সমাজ িছলও 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। তেব রাঢ়বে� 

বাঙািল সমােজ নারীর অব�ােনর �তমন পিরবত�ন �দখা যায় না। তেব মনসাম�ল, 

চ�ীম�েলর অেনক পের সৃ� ধম�ম�ল কােব� নারীেদর অব�ান গত সূ� পিরবত�ন ঘটায় 

�সখােন দা�ত� জীবন স�েক� িকছুটা পিরবত�ন ল�� করা যায়। িবেশষত বাঙািল 

সমােজ �ামী-�ী স�ক� �যখােন �ভু-ভৃেত�র স�ক�, �সখােন কণ�েসন-র�াবতী, লাউেসন-

কানড়া-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। িববােহ পু�েষর 

কুল-শীল �াধান� �পত, তা কণ�েসেনর কথায় �বাঝা যায় – 

“সকল �েণর �ণী ধনী ধ��বান। 

      কুেল শীেল �কবা আেছ �সেনর সমান।। 
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 বুড়া বেল কদাচ না �ভব বলহীন। 

     �শােক তােপ কণ�েসন হেয়েছ মিলন।। 

  বুড়া নয় খািনক বয়েস বেত বাড়া। 

    তবু অন� যুবক স�ুেখ হেয় খাড়া।।”৫৬ 

কণ�েসন বয়েস বৃ� হেলও র�াবতীর মতামত �সখােন �নওয়া হয়িন, তেব র�ার 

িদিদ ভানুমতী সামান� আপি� কেরিছল। িক� ধম�ম�ল কােব� �সই অব�ার সামান� 

পিরবত�ন �দখা িগেয়েছ। বৃ� �গৗেড়�র যখন কানড়ােক িববাহ করেত �চেয়েছ তখন �দিখ 

কানড়া িপতা-মাতার িব��াচারণ কেরেছ। �স িনেজই তার পা� িনব�াচন কেরেছ। 

লাউেসনেক িবেয় কের কানড়া, কিল�া যথাথ� �ীর ময�াদা �পেয়েছ, িন�বেগ�র �িতিনিধ 

কালুেডােমর �ী লখ�াও কালুর কােছ উেপি�ত থােকিন �সও সমান ময�াদা �পেয়েছ। তারা 

�ধু �ামীর অ�েশাভা কেরিন, তােদর সহেযাগী হেয়েছ। ধম�ম�েল �দখা যায় নারীরা 

তােদর কত�েব� অিবচল �থেকেছ। কিল�া, কানড়া বীরা�না, �ীধম� পালেনর পাশাপািশ 

তারা রাজ�শাসন ও পারদিশ�তার সােথ �জাপালন কেরেছ। 

সমােজ ব�িববাহ ও বাল�িববােহর �চলেনর পিরচয় রেয়েছ ধম�ম�ল কােব�। 

পু�ষরা ব�িববাহ করেলও তা �দােষর িছল না। কণ�েসন বািলকা র�াবতীেক িববাহ 

কেরন, �গৗেড়�র কানড়ােক িবেয় করার জন� ব�াকুল হয়, আমরা লাউেসনেকও চারবার 

িবেয় করেত �দেখিছ। িন�বেণ�র সমােজও আমরা একািধক িবেয়র দৃ�া� পাই। কালুেডাম 

দুই িবেয় কেরিছল, তার দুই �ী লখ�া ও সনকা। িক� মধ�যুেগ আমরা �দেখিছ ঘের 

সতীন থাকেল �য সমস�ার সৃি� হয় তা ধম�ম�ল কােব� �দখা যায় না। লাউেসেনর �ীরা 

িনেজরা �বােনর মেতা কের বসনাস কেরেছ, কিল�া মৃতু� কােল তার একমা� পু� 

িচ�েসনেক কানড়ার হােত তুেল িদেয়েছ। সামািজক আদশ�েবােধর পিরে�ি�েত এই ঘটনা 

ঘটেলও সমােজর মূল �বণতা তা নয়, কিল�া তার মৃতু�র সমেয়ই তা বুিঝেয় িদেয়েছ – 

“�কবা বেল সংসাের সিতনী বড় �ভ। 

অ�ার ধুইয়া দুে� কভু নেহ ধেবা।। 

সতীন িবহেন হেব �সাহােগ আগল। 

     তুিম সতীেনর �সােক হয়�াছ পাগল।।”৫৭  

উ�বেণ�র পাশাপািশ িন�বেণ�র মেধ�ও এই সতীন সমস�া িছল, যা ধম�মম�ল 

কােব� �কট হেয়েছ অন�ান� ম�লকােব�র মেতাই। �সখােন �দখা যায় ব�িববাহ করা 

পু�েষর কােছ �ীেদর �সাহােগর পা�া কােরা কােছ �বিশ বা কােরা কােছ কম। ধম�ম�েল 

�দখা যায় লখ�া �ডামিন যু�কােল সতীন সনকার কােছ সাহায� চাইেল তার ভােগ�র 
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পিরহােসর কথা ও লখ�ার �সৗভােগ�র কথা বেলেছ। �তমিন কানড়া �দবীর কােছ সতীেনর 

�াণ িভ�া চাইেল �দবী বেলেছন – 

“�ন বাছা সংসাের সিতনী �শল কাঁটা। 

 িবিধ �তার ঘুচাল বুেকর �শল জাঠা।। 

  �য ঘের সিতনী বেস �সই দুঃেখ ভাজা। 

   �স তােপ ত�িজল তনু দশরথ রাজা।।”৫৮  

মধ�যুগীয় সমাজ ব�ব�ায় �কৗিলন� �থার �য পিরচয় রেয়েছ তা একিট িবষম 

সমস�া সমােজর কােছ। কারণ কুল র�ার তািগেদ �মেয়েদর বৃ� তথা �শানযা�ী বেরর 

সে� িববাহ �দওয়া হত। ধম�ম�লকােব� উ� সমস�ার ইি�ত আমরা �পেয়িছ। নারীেদর 

পিতিন�া অংশিট এিদক �থেক ���পূণ�। কিব �পরাম এই সমস�ার িচ� অ�ন 

কেরেছন কুলীন কন�ার উি� �থেক – 

      “আর যুবতী বেল িদিদ বুড়া ভাতার কাল। 

    পাকা পনস �কােল �যন ঘুমায় শৃগাল।। 

      না জািন কপাল �দােষ �মার �ামী বুড়া। 

       ঘটকািল কর �ািছল িনব�ংিশয়া খুড়া।।”৫৯  

ঘনরােমর কােব�ও আেরক জন কুলীন ঘেরর গৃহবধূ নয়ািনর মুখ �থেক �নেত পাই – 

“অিধক অবুঝ      িপট ভরা কুঁজ 

  �েত �গেল কয়ের উঃ। 

ঘােড় কুঁজ জুেড়      ভুেম যায় গেড় 

  িমনেস রােজ�র কু।। 

�কহ কেহ আেলা      �তার ভ��া ভাল 

  বচন �িনেত পায়। 

�মার পিত বুড়া      কালা কানা �খাঁড়া 

   �খপা িঢেপেশাকা তায়।। 

বামী বামী রেট       �ামী জুবা বেট 

  িক� �স জীয়ে� মরা। 

না কয়ের পরশ        অলেস অবশ 

            ভােব ভামুেরর পারা।।”৫৬০  

এই �কৗিলন� �থা নারীেক তার অধঃপতেনর িদেক িনেয় যায়। আমরা ধম�ম�ল কােব�র  

জামিত পালায় সুির�া ও অন�ান� নারীেদর এই অধঃপতেনর �য িচ� �দখেত পাই তা 
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আসেল মধ�যুেগর বা�ব িচ�, যা সপ�ী কলহ, নারীগেণর কুলটা হেয় যাওয়া, পিততা 

হেয় যাওয়ার মেতা ঘটনার সা� বহন করেছ; এই পিরনােমর কারণ সমাজ িনিহত 

�কৗিলন��থা।  

মধ�যুেগ নারীর সতী�েবােধর মূল� িছল যেঠ�, যার �মাণ রেয়েছ ধম�ম�ল কােব�। 

আমরা জািন পু�ষশািসত সমােজ পু�ষ ব�গামী হেলও নারীেক তারা ��া করেতন। 

ধম�ম�ল কােব� ছ�েবিশনী �দবীেক লাউেসন উপেদশ িদেয়েছ পিত�তা ��� ধম� এবং 

অসতী �লােকর সং�েশ� আসা পাপ। �পরােমর কােব� �দখা যায় – 

“লাউেসন বেল �ন বচন সুসার। 

দুচািরণী �ময়�ার বচন �ষাল ধার।। 

অসতী �লােকর সে� কিরেল আলাপ। 

একাসেন বিসেল িব�র বাের পাপ।। 

পিত�তা সম ধম� নািহ ি�ভূবেন।”৬১  

ঘনরামও লাউেসেনর মুখ িদেয় একই উপেদশ �িনেয়েছন – 

“�ামী িবনা সংসাের নারীর নাই গিত। 

ঘের �যেয় িভি�ভােব ভজ িনজ পিত।। 

পিত�তা সম ধ�� কহা নািহ জায়। 

পৃিথবী পিব� যার পােয়র ধূলায়।। 

ঘের বেস পায় �সই চতু��গ� ফল। 

ধ�� অথ� কাম �মা� তার করতল।।”৬২  

অসতী নারীেদর সমােজ �কান �ান িছলও না, সমােজর �চােখ তারা ঘৃিণত। অসতী 

নারীেদর চািরি�ক �দােষর জন� সমাজ তােদর পিততা িহেসেব গণ� করত, তােদর শাি� 

�দওয়া হত। ধম�ম�ল কােব� আমরা এই অসতী নারীেদর পিরচয় পাই। গধাদর বা�ইেয়র 

�ী নয়ানীর পরপু�েষর �িত আসি�র জন� তার নাক, কান �কেট শাি� �দওয়া হেয়িছল, 

যা মধ�যুেগ   অসতী নারীেদর শাি� িহেসেব ধরা হত – 

“সভা সা�ী কর �া রাজা �কােপ ক�মান। 

বা�ই �বৗেয়র লাউেসন কােট নাককান।। 

নাক কান কােট তার মাথার �লাটন। 

�যন সূপ�নখার নাককান কািটল ল�ন।।”৬৩  

সমাজ এই অসতী নারীেদর �ান িদত না, আর পু�ষরা নারীেদর সতীে� সব�দাই 

সে�হ করত। �ী পিততা হেল তােক পিরত�াগ করা হত। মধ�যুেগ ম�লকােব� আমরা 
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�দেখিছ �ব�লা, ফু�রারা সামািজক অনুশাসেন �থেক পিত�তার জয়গান �গেয়েছ, আবার 

অন�িদেক চািরি�ক �লেনর জন� সমাজ �থেক �াত� হেয়েছ হীরা মািলনীরা। তেব 

সামািজক কেঠারতার মােঝই চলেত থােক ব�ািভচার, পিততাবৃি�, পু�েষর চািরি�ক 

িশিতলতা। ধম�ম�ল কােব� ‘�গালাহাট পালা’�ত সুির�া, তার সহকারী নারীগণ এবং ছকুিড় 

নাগেরর (িবকৃত কামাস� পু�ষ) পিরচয় পাই। এখােন �বউশ�া রাজার পাট হল 

পিততাপ�ী। 

মধ�যুেগ আমরা মনসাম�ল কােব� পদ�া�থার �চলন �দিখ, �তমিন ধম�ম�ল 

কােব�ও এই পদ�া�থার �চলন িছল। িক� তা কেঠারভােব পািলত হয় িন, তাইেতা 

স�দশ-অ�াদশ শতেক রিচত ধম�ম�ল কােব� আমরা নারীেদর �দিখ তারা �যমন তােদর 

পিতেসবা, সংসার ধম� পালন কেরেছ; �তমিন তারা �েয়াজেন কেঠার হেয়েছ এবং অ�ও 

হােত তুেল িনেয়েছ। কিল�া, কানড়া ময়না নগর র�ার জন� তারঁা যু� যা�া কেরেছ। 

তারা এও জানত �য নারী পদ�ানসীন, পরপু�েষর �েশ� তােদর জাত যায় – “যবন 

পরেশ জািত যুবতীর যায়।”৬৪ িক� তােদর পদ�ার আরােল থাকা স�ব হয়িন। মধ�যুেগ 

িন�বেণ�র সমােজ এই পদ�া�থা িছল না, কারণ তারা পু�েষর সহেযাগী হত ও তােদর 

কােজ সহায়তা করত। নারী সমােজর আর একিট �থার মেধ� আমরা পাই ‘সহমরণ’ 

�থােক। মধ�যুেগ িলিখত অন�ান� ম�লকােব�র মত আমরা ধম�ম�ল কােব�ও এই �থার 

পিরচয় �পেয়িছ। কণ�েসেনর ছয় পুে�র মৃতু�র পর পু�বধূরা অনুমৃতা হেয়েছন – 

“ছয়পু� �মল �মার রেণ ধনুধ�র। 

ছয়পু� অনুমৃতা শূন� হইল ঘর।।”৬৫  

মধ�যুেগর বাঙািল নারীরা িছলও অিশি�ত বা সামান� িশি�ত। তারা সংসার ধম� 

পালন করা, ম�লকামনায় �তকম� পালন করা এসব িনেয়ই থাকত। িন�বেণ�র নারীরা 

�ামীর সহেযািগনী হত। তারা �খয়া পারাপার, প�পালন করত, �কনােবচা করত। 

ধম�ম�েল �ডাম নারীরা �ধু পু�েষর সহেযাগী হেয় থােকিন, তারা িছল বীরা�না নারী। 

তেব ধম�ম�েল নারীেদর অব�ােনর অেনক পিরবত�ন হেয়েছ। তারা এক একজন বীরা�না 

হেয় উেঠেছন। নারীেদর চাওয়া-পাওয়ােতও পরবত�ন হেয়েছ, কিল�া িপতার কথামেতা 

লাউেসনক িবেয় করেলও কানড়া িপতার অবাধ� হেয় বৃ� �গৗেড়�রেক িববাহ করেত 

অস�ত হেয়েছ। ধম�ম�েল নারীরা �ধু �ত পালন বা সমােজর অ�ের থাকেত চায়িন, 

তারা সমাজ ও রাে�র পিরবত�েন বিল� মেনাভােবর পিরচয় িদেয়েছ। স�দশ-অ�াদশ 

শতেকর ধম�ম�ল কােব�র নারীেদর এই পিরবত�ন সামািজক জীবনচচ�ার িদক �থেক 

মূল�বান। 
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মধ�যুেগ রাঢ়ব� ধম� ও বেণ� িবভ� িছল। তেব মুসলমানরা থাকেলও তােদর 

তােদর সামান� নােমর উে�খ ব�তীত তােদর জািত, বৃি�, জীবনচয�ার �কান পিরচয় পাওয়া 

যায়িন। রাঢ়ব� �াচীন কাল �থেকই অনায� অধু�িষত এলাকা, এর �াচীন বািস�া �ডাম 

জািত। তেব তােদর জািতগত িব��তা র�া করা স�ব হয়িন। কারণ ধেম�র পূজারী 

িছেলন এই �ডাম ��িণর মানুষ। িক� কাল�েম �সখােন �া�েণর �েবশ ঘেটেছ। 

ধম�ম�েলর কিবরাও সকেলই �া�ণ। মধ�যুেগ রাঢ়বে� �া�ণ�শািসত িহ�ু সমােজর 

�াধান� লােভর ফেল বণ�া�ম �থা সমােজ �েবশ কের। ফেল �া�ণ, �ি�য়, �বশ�, শূ� 

এই চার বেণ�র �াধােন�র কথাই ধম�ম�েল আেছ। তেব সামািজক আচার-আচরেন �তমন 

পাথ�ক� লি�ত হয়িন। সমাজ পিরবত�েনর সােথ সােথ �া�ণ, �ি�য়, �বশ� এই িতন 

বেণ�র �াধান� িকছুটা �লাপ �পেল অ�া�ণ�েদর �মতা ও �িতপি� বৃি� পায় এবং এেক 

ওপেরর সােথ িমেশ �যেত থােক। তেব মধ�যূগীয় সমাজ িবন�াস অনুসাের স�দশ-অ�াদশ 

শতেক জনজীবন িকছুটা িমি�ত হেয় পের এবং �সখােন জ�গত �কৗিলেন�র �চেয় 

�মতাগত �কৗিলন� বৃি� �পেয়িছল। ধম�ম�ল কােব� �য বৃি�জীিবর পিরচয় কিবরা 

িদেয়েছন তােত �া�ণ, �ি�য়, �বেশ� এবং শূে� �কান �ভদােভদ �দখা যায় না। ইছাই 

�ঘাষ যখন ি�ষ�ীগড় বা �ঢকুরগড় �িত�া করেল �সখােন নানা বৃি� ও জািতর সমােবশ 

ঘিটেয়েছন। �সখােন সকল জািতই নগের বসবাস করত। �ধুমা� �বশ�া, হািড়, �ডাম, 

চ�াল ও মুসলমানেদর �ান িছল নগেরর বাইের, ঘনরােমর বণ�না অনুসাের – 

“কির বে�াব�     বিসল সম� 

   কুলীন কায়� কত। 

পিব� চির�      �ঘাষ বসু িম� 

   মাি�ত �মৗিলক যত।। 

িসংহ দাস দ�      আিদ �য মহ� 

   বিসল উ�র রাঢ়ী। 

�গাপ অবতংশ      কত রাজবংশ 

    কুমার কিরল বাড়ী।। 

িতন কুল রাজ     পুের সুসমাজ 

  মহ� ময��াদাবান। 

গণয় �গাপ যত     কিরল বসত 

   পাল �ঘাষ কেল পান।। 

হেয় হরিষত      বিসল নািপত 
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   তািপত আিছল যত। 

পসারী তামুলী     তাঁিত �তিল মালী 

  কুতূহেল বেস কত।। 

ধাি��ক ধিনক     প� �য বিণক 

  যেতক কূম�ী কুমার। 

উ�ধ��ধারী      বিসল আ�ির 

   শাঁখাির করমকার।। 

মদক বা�ই     আদের এদুই 

   বিসল স�ািত যত। 

এই সবাকার     নািহ ব�বহার 

   �হন হীন জািত কত।। 

ধ�� ক�� �লাপ      প�বাদী �গাপ 

  সুবণ�বিণক কলু। 

�কওট �কব��      �ণ�কার ধূ�� 

    ছুতার বাইিত জালু।। 

তাতােল মদক      বিসল রজক 

  �িড় নুিড় চুিরকার। 

অউরীর �া�ের     �বশ�া থের থের 

   অ��জ জািত অপার।। 

�ডাম হািড় �িড়     �বেস গড় �বিড় 

   িবশাল �কাটাল �কাল। 

িকরাত �বল     রণিশ�া মাদল 

    িননােদ নাগরা �ঢাল।। 

পুরীর অ�র      গেড় �ত�র 

   বিসল যবন যত। 

পাইয়�া ময��াদা       কত মীরজাদা 

        �সয়দ পাঠান কত।।”৬৬  

এখােন �দখা যায় মুসলমানগণ তােদর মেধ� নানান িবভাগ থাকেলও সকেল একে�ই 

বসবাস করেছন, ঘনরাম চ�বত�ী বেলেছন – 

“সমর কুশল      বিসল �মাগল 
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   �শখজাদা যত জনা। 

  �পেল এক �িট    সেব খায় বাঁিট 

          রেণ পাশের আপনা।।”৬৭  

স�দশ-অ�াদশ শতেক নানা বৃি�জীবী মানুেষর উ�ব ঘেটেছ, এরা হল – নািপত, 

কম�কার, কু�কার, বা�জীবী, �মাদক, মালাকার, �ণ�কার, চ�াল, চম�কার, ম� ইত�ািদ। 

যার পিরচয় পাওয়া যায় ধম�ম�ল কােব�, তেব তােদর মেধ� �ভদােভদ ল�� করা যায় না। 

িক� অথ� ও �মতার �ারা 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 জায় – 

“�া�ে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।।”৬৮  

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

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

বািজেয় তােদর জীবীকা ি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 কােরা কােছ ঘৃনার হেলও কােরা কােছ এরা �হণীয়। 

�যমন �দখা যায় লাউেসন সুির�ার অন� �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। 

ম�লকােব� তৎকালীন সমেয়র রাজৈনিতক জীবেনর পটভূিম খঁুেজ �বর করা খুব 

সহজ িছল না, কারণ তেথ�র অ�তুলতা। ম�লকােব�র কিবরা রাজৈনিতক সেচতন িছেলন 

না, কাব� রচনায় তাঁরা রাজৈনিতক তথ� পিরেবশন কেরনিন। তথািপ ধম�ম�লকােব�র মূল 

�িতপাদ� িবষয় ধেম�র পূজা �চার হেলও, রাজৈনিতক ঘটনাপূণ� কািহিন �হণ কেরেছন 

কিবরা। তেব সম� ম�লকােব�র ধারায় এমন যু�িব�হ কািহনী সমি�ত ঘটনা রাঢ়বে� 
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�বশ জনি�য় হেয় উেঠিছল তার ঐিতহািসক কারণ আেছ। রাঢ় বাসী বারবার যু�িব�েহর 

িশকার হেয়েছ, ফেল তােদর আভ��রীণ শাি�-শৃ�লা ন� হেয়েছ। আর এই ঐিতহািসক 

কািহিনর উপর িভি� কেরই কিবরা ধম�ম�ল কাব� িলেখিছেলন। এই জন� আমরা 

�গৗেড়�র, কণ�েসন, লাউেসন, ইছাই �ঘাষ, �সাম �ঘাষ �ভৃিত চির�েক অেনেকই 

ঐিতহািসক বেল িচি�ত করেত �চেয়েছন। ধম�ম�ল কােব�র চির�েদর ঐিতহািসকতা �ু� 

হেলও তােদর �য ঐিতহািসক হওয়ার স�াবনা রেয়েছ �স িবষেয় �কান সে�হ �নই। 

এ�সে� �পরাম বেলেছন – 

                      “মিহমন রাজন সুধম�পাল। 

    �গাউেড় রাজিত কের কৃে�র কৃপায়।।”৬৯  

অনু�প �সে�র অবতারণা ঘনরােমর কােব�ও পাওয়া যায় – 

“ধ��পাল নােম িছল �গৗেড়র ঠাকুর। 

�সে� �সেব পুণ� পাপ যায় দূর।। 

পৃিথবী পািলয়া �গ� ভুেজ নৃপবর। 

বীয��ব� পু� তার রাজা �গৗেড়�র।।”৭০  

�ঢকুেরর ই�র �ঘােষর �য তা�শাসেনর পিরচয় পাওয়া জায়, তার সে� ধম�ম�েলর ইছাই 

�ঘােষর তা�শাসেনর িমল খঁুেজ �বড়ান অেনেকই। ধম�ম�ল কােব� মধ�যুেগর সাম�তাি�ক 

শাসনব�ব�ারও ইি�ত �মেল। সাম�তাি�ক শাসনব�ব�ায় রাজা সারা বছেরর কেরর 

পিরমাণ িনিদ�� কের সাম�েক শাসন ভার িদেতন। ধম�ম�েল ইছাই �ঘােষর িপতা �সাম 

�ঘাষ এবং কণ�েসন িছেলন �গৗেড়�েরর সাম� শাসক। এই সাম� শাসেকরা কর িদেত 

না পারেল তােদর সাম� �মতা �কেড় �নওয়া হত এবং ব�ী কের রাখা হত। ধম�ম�েল 

আমরা �দিখ �গৗেড়�রেক সাম� শাসক �সাম �ঘাষ কর িদেত না পারায় ব�ী কের 

�রেখেছ – 

“স�িত সামথ� নাই রাজকর িদেত। 

গত বেষ� মহারােজ �গাচর কিরেত।। 

কৃপা কির আপিন কিরেল কড় মানা। 

মফঃ�েল মহাপাে� িদল ব�ীখানা।।”৭১  

�পরােমর কােব�ও আমরা এই �স� পাই। �গৗেড়�েরর আেদেশ মহামদ কর িদেত না 

পারা ও �তাড়না করার অিভেযােগ �সাম �ঘাষেক ব�ী কেরেছ এবং অন�িদেক �দখা যায় 

�গৗেড়�র িবপ�ীক বৃ� কণ�েসনেক িনজ শ�ািলকার সে� িবেয় িদেয় তােক ময়নাগেড়র 

সাম� বািনেয়েছন   “আপনার �ছাট শালী �তাের িবভা িদল। 
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িবধাতা মেনর সাধ সফল কিরল।। 

পলাইয়া যাহ তুিম দি�ণ ময়না। 

�তার িবভা িদনু আিম কিরয়া ম�ণা।। 

পা� আইেল এখিন কিরেব অপমান। 

পলাইয়া যাহ ভাই লইয়া পরাণ।। 

ময়না নগের িগয়া �তাল ঘর বাড়ী। 

বৎসরাে� পাঠাইেব রাজকর কিড়।।”৭২  

মধ�যুগীয় শাসনব�ব�ায় তথা জনজীবেন অন�তম িবষয় িছল িববাহ �ারা পরািজত 

নৃপিতেক সামে� পিরণত করা। �গৗেড়�েরর মহাম�ী মহামদ �কৗশেল লাউেসনেক িদেয় 

�িতেবশী রাজ� জয় কের িববাহ স�েক�র মধ� িদেয় সাম�রােজ পিরণত কিরেয়েছ, 

লাউেসনেকও �দিখ কাম�প জয় কের �স কিল�ােক এবং িশমূলার রাজকন�া কানড়ােক 

িববাহ কের রাজ� িব�ার কেরেছন – 

  “আ�া িদল আমাের িজিনেত কাম�প।। 

কাগেজ বুিঝয়া আন কাঙুেরর কর। 

   িলেখ �দহ জয়প� িফের যাই ঘর।।”৭৩ 

পরািজত হেয় কাম�প রাজ িতিন িনেজর কন�ােক লাউেসেনর সে� িবেয় �দওয়া এবং �-

ই�ায় কর িদেত রাজী হেয়েছন – 

“�ন রাজা লাউেসন �মার িনেবদন। 

অিবলে� দূর কড় কিঠন ব�ন।। 

দা�ন ব�েন �াণ হয়�ােছ কাতর। 

বার বৎসেরর িদব কাঙুেরর কর।। 

কর িদব �ববাক কিল�া িদব দান। 

দশ �েণ �পবতী শচীর সমান।।”৭৪ 

মধ�যুেগ শাসন ব�ব�ার পিরচয় �পেয়িছ ধম�ম�ল কােব�। আমরা �দিখ অেনক 

সময় রাজারা শাসনকায�েক িনেজ পিরচালনা না কের ম�ী-পািরষদেদর পরামেশ� 

শাসনকায� চালােতন। ধম�ম�ল কােব� �গৗেড়�েরর মহাম�ী িছেলন মহামদ, �স 

লাউেসনেক বারবার িবপেদ �ফেলেছন এবং সমােজর িন�ে�িণর মানুষ তথা �ডাম 

সমােজর মানুেষরাও তারঁ �ারা িনয�ািতত হেয়েছন। কারণ রাজার অেগাচেরই তার 

পািরষেদরা এই কাজ করেতন। মহামদ লাউেসনেক বার বার িমেথ� িবপেদ �ফেলেছ, তাঁর 

বাবা-মােক ব�ী কেরেছ। সেব�াপির মহামদ নানা ফ�ী এেটেছন লাউেসনেক িবপেদ 
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�ফলার জন�। এমনিক রাজা �গৗেড়�রেকও �হন�ার িশকার হেত হেয়েছ মহামেদর 

পরামেশ� িবেয় করেত িগেয়। আমােদর মেন হয় এই সেবর মূেল �য়ং ধম�ঠাকুর, �কননা 

িতিন িনেজ তার পূজা �চাের সেচ� না হেলও িতিন অনুচরেদর িদেয় তার কাজ কিরেয় 

িনেয়েছন।    

ধম�ম�ল কাব� অেনক পের �লখা বেলই �সখােন জনজািতর মেধ� রা�ীয় �চতনার 

িবকাশ ল�� করা িগেয়েছ। লাউেসন যখন কালুেডামেক সে� কের ময়নানগের িনেয় 

�যেত �চেয়েছ, তােক স�ান িদেত �চেয়েছ; িক� �দখা যায় কালুেডাম �দেশর জন�, 

িভেটমািটর জন� �বদনা �বাধ কেরেছ। ধম�ম�ল কােব� জািত, বৃি�, রাজা ও �দেশর �িত 

আনুগত�, কত�ব�েবােধর �কাশ ঘেটেছ। মািনকরােমর কােব�ও আমরা এই �দশে�েমর 

পিরচয় পাই। আমরা জািন অ�াদশ শতেকর �শেষ আমােদর �দেশ ি�িটশ শাসেনর 

সূ�পাত ঘেট, উনিবংশ শতা�ী �থেক মানুেষর মেন �েদশ �চতনার সূ�পাত হেত �দখা 

যায়, তা অ�াদশ শতেকর কিব মািনকরােমর কােব� কালুেডােমর �েদশ ত�াগ করার মধ� 

িদেয় �কািশত হেয়েছ, কালু রীিতমেতা �বদনা অনুভব কেরেছ। �স বেলেছ – 

       “�স যদ�িপ বেল �যেত তেব �যেত পাির।। 

জ�ভূিম জননী �েগ�র সমতুল। 

       �কমেন কিরব ত�াগ মমে� আকুল।।”৭৫ 

িন�বেণ�র কালুরা রাঢ়বাসী হওয়ােত তারা িনেজেদর �বদনা�� বা সমােজ ঘৃিণত মেন 

কের না, বরং তারা িনেজর জািতর পিরচেয় গব�ত �বাধ কের। কালুেডাম, লখাই �ডাম 

�িতিট চির� বীরে� উ�ল হেয় উেঠেছ।   

ধম�ম�ল কােব� আমরা সমাজ-জীবেনর আথ�সামািজক অব�ার �য পিরচয় পাই, তা 

�থেক �মােটর উপর �দখা যায় �য, স�দশ-অ�াদশ শতেক মধ�যুেগ চাকুরী বৃি� িন�নীয় 

হেলও আমরা এর পিরবত�ন ল�� কির। তাইেতা কালুর সগব� উি�েত �দখা যায় 

আথ�সামািজক পিরবত�েনর ফেল �স তার িনেজর জািতগত বৃি� পিরত�াগ কের জীিবকা 

অজ�েন নতুন পথ �বেছ িনেয়েছ, লাউেসেনর কথায় তা ব�� হেয়েছ – 

“দুই ভাই �গৗেড় হব রাজার চাকর। 

ইনাম মািগয়া িনব ময়না নগর।। 

ম�বধ কিরেয় বািড়ল বীরপনা। 

          বারভূঞা �হেত �তামার বািড়ব মািহনা।।”৭৬  

আথ�সামািজক অব�ায় �দখা জায় ‘�গালাহাট পালা’র নারীরা তােদর কূলত�াগ কের নগেরর 

বাইের তােদর সা�াজ� �তরী কের তােদর কারবার চািলেয় যাে�। কােব� �ডােমরা 
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দাির��ময় জীবনযাপন করেলও পরবত�ীেত তারা �া�ে� �থেকেছ ময়নায় লাউেসেনর 

সাম� শাসেন। 

 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। 

ধম�ম�েল নরমাংস খাওয়ার কথা থাকেলও জনসমাজ তা �হণ করত না। র�ণ কােয� 

িবিভ� �কার �েড়া মশলা, �গাটা মশলা, বাটঁা মশলা ব�বহােরর রীিত �দিখ। ধম�ম�ল 

কােব� গভ�বতী হেল গভ�বতী নারীেদর সােধর সমেয় �দওয়া িবিভ� খাদ�ব�র পিরচয়ও 

�পেয়িছ। রাঢ় অ�েলর কাব� হেলও �সখােন মধ�যুেগর সম� �থার পিরচয় �মেল 

�সখােন। রাঢ়বে�র মানুষ িবিভ� �কার পানীয় – দুধ, মদ বা উে�জক পাণীয় �হণ 

করত। �ডাম সমাজ পুজা-পাব�ণ উপলে� তারা যেথ� মদ�পান করত। ধম�ম�েল 

রাঢ়বাসীর �পাশাক-পিরে�েদর পিরচয় পাওয়া যায়। �পাশাক-পির�দ �থেক একিট 

জািতর �িচেবােধর পিরচয় �মেল। রাঢ়বাসী মূলতশািড়, ধূিত, জামা, কাঁচুিল, জুতা, 

�কামরব� ব�বহােরর �স� �দখা যায়। ম�লকােব�র ধারায় ধম�ম�ল কাব� সব�ািধক যু� 

�বণ কাব�। তাই �সখােন িবিভ� �কার অে�র ব�বহার �দখা যায়, �যমন – স�দশ-

অ�াদশ শতেকর খঁড়া, খ�, কুঠার, টা�ন, টাি�, তীর, ধনুক, তরবাির ইত�ািদ যু�া� 

ব�বহার হত। ধম�ম�েলর কিবরা তােদর কেব� যুে�র মেনা� বণ�না িদেয়েছন, যা 

ধম�ম�েলর তথা মধ�যুেগর সমাজ ব�ব�ার সফল �পায়ন। 

ধম�ঠাকুর রােঢ়র জনজািতর পূিজত �দবতা, আর ধম�ম�ল কােব� অনায� রাঢ়বাসীর 

সমাজ জীবেনর পিরচয় িবধৃত হেয়েছ। অনায� রাঢ়বাসীর ধম�ঠাকুেরর পুজায়, মানুেষর 

চলমান জীবেনর �িতিট �ের বা তােদর জীবন যাপেনর সে� জিড়েয় রেয়েছ িবিভ� 

আচার-সং�ৃিত, িবিভ� �থা। সমােজর সব��েরই সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচয�ার মূেল 

রেয়েছ তার িভি�ভূিম। ধম�ম�ল কােব� আমরা মধ�যুেগর সমাজ-সং�ৃিতর, জীবনচয�ার 

িবিভ� িদেকর পিরচয় �পেয়িছ। �যেহতু স�দশ-অ�াদশ শতেক সমাজ ব�ব�ায় অেনক 

পিরবত�ন সািধত হেয়েছ, তাই সমাজ তথা মানুেষর জীবেনও নানা পিরবত�ন ঘেটেছ। 

আমরা �সই িদক �িলেকই মধ�যুেগর ��ি�েত তুেল ধেরিছ িবিভ� আি�ক �থেক িবচার 

িবে�ষেণর মধ� িদেয়। ধম�ম�ল কােব� মধ�যুগীয় সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার �য 
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অিভনবে�র পিরচয় িবধৃত হেয়েছ তা িবিভ� তেথ�র মাধ�েম এবং কােব�র িবিভ� িদক 

িবচার কের অিভনবে�র অে�ষন করার �চ�া কেরিছ।  
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১৩) দ�, � িবিজতকুমার ও দ�, সুন�া (স�ািদত) : মািনকরাম গা�ুলী-িবরিচত 
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ধম�ম�ল, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, পুনমু��ণ, ২০০৯, 

পৃ�া - । 
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ভারিব, ১৩/১ বি�ম চাটুেজ� ি�ট, কলকাতা-৭৩, ভারিব �ারা �থম �কািশত : আষাঢ় 

১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনমু��ণ : �পৗষ ১৪১৭, জানুয়াির ২০১১, পৃ�া – ৩৫১ । 
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কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৬২, 
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১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনমু��ণ : �পৗষ ১৪১৭, জানুয়াির ২০১১, পৃ�া - ১৪২ । 
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কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৬২, 

পুনমু��ণ, ২০১২, পৃ�া – ৬৩ । 

২৪) কয়াল, অ�য়কুমার )ভূিমকা ও স�াদনা(  : ধম�ম�ল �পরাম চ�বত�ী িবরিচত, 

ভারিব, ১৩/১ বি�ম চাটুেজ� ি�ট, কলকাতা-৭৩, ভারিব �ারা �থম �কািশত : আষাঢ় 
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পুনমু��ণ, ২০১২, পৃ�া – ৮৪। 

৩৮) দ�, � িবিজতকুমার ও দ�, সুন�া (স�ািদত) : মািনকরাম গা�ুলী-িবরিচত 

ধম�ম�ল, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, পুনমু��ণ, ২০০৯, 

পৃ�া - ৪৭। 

৩৯) মহাপা�, � পীযূষ কাি� (স�ািদত)   : ঘনরাম চ�বত�ী-িবরিচত �ধম�ম�ল, 

কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৬২, 

পুনমু��ণ, ২০১২, পৃ�া – ২৯২। 

৪০) কয়াল, অ�য়কুমার )ভূিমকা ও স�াদনা(  : ধম�ম�ল �পরাম চ�বত�ী িবরিচত, 

ভারিব, ১৩/১ বি�ম চাটুেজ� ি�ট, কলকাতা-৭৩, ভারিব �ারা �থম �কািশত : আষাঢ় 

১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনমু��ণ : �পৗষ ১৪১৭, জানুয়াির ২০১১, পৃ�া - ১১১। 

৪১) তেদব, পৃ�া - ১০০। 

৪২) মহাপা�, � পীযূষ কাি� (স�ািদত)   : ঘনরাম চ�বত�ী-িবরিচত �ধম�ম�ল, 

কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৬২, 

পুনমু��ণ, ২০১২, পৃ�া – ৫৪৪। 

৪৩) কয়াল, অ�য়কুমার )ভূিমকা ও স�াদনা(  : ধম�ম�ল �পরাম চ�বত�ী িবরিচত, 

ভারিব, ১৩/১ বি�ম চাটুেজ� ি�ট, কলকাতা-৭৩, ভারিব �ারা �থম �কািশত : আষাঢ় 

১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনমু��ণ : �পৗষ ১৪১৭, জানুয়াির ২০১১, পৃ�া - ৯৮। 
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৪৪) তেদব, পৃ�া - ১০০। 

৪৫) দ�, � িবিজতকুমার ও দ�, সুন�া (স�ািদত) : মািনকরাম গা�ুলী-িবরিচত 

ধম�ম�ল, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, পুনমু��ণ, ২০০৯, 

পৃ�া - ১৬৮। 

৪৬) তেদব, পৃ�া - ৪০০। 

৪৭) কয়াল, অ�য়কুমার ও �দব, িচ�া (স�ািদত) : ময়ূরভ�-ধম�ম�ল, িজ. ভর�াজ 

অ�া� �কাং, ২২-এ, কেলজ �রাড, কিলকাতা ০৯, �থম �কাশ, ১৩৮১, পৃ�া - ৩৬। 

৪৮) মহাপা�, � পীযূষ কাি� (স�ািদত)   : ঘনরাম চ�বত�ী-িবরিচত �ধম�ম�ল, 

কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৬২, 

পুনমু��ণ, ২০১২, পৃ�া – ২৯০ । 

৪৯) তেদব, পৃ�া - ২৮৭। 

৫০) তেদব, পৃ�া - ১২৫। 

৫১) তেদব, পৃ�া - ৭৬। 

৫২) কয়াল, অ�য়কুমার )ভূিমকা ও স�াদনা(  : ধম�ম�ল �পরাম চ�বত�ী িবরিচত, 

ভারিব, ১৩/১ বি�ম চাটুেজ� ি�ট, কলকাতা-৭৩, ভারিব �ারা �থম �কািশত : আষাঢ় 

১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনমু��ণ : �পৗষ ১৪১৭, জানুয়াির ২০১১, পৃ�া – ৪৮-৪৯ । 

৫৩) দ�, � িবিজতকুমার ও দ�, সুন�া (স�ািদত) : মািনকরাম গা�ুলী-িবরিচত 

ধম�ম�ল, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, পুনমু��ণ, ২০০৯, 

পৃ�া - ১১৪। 

৫৪) কয়াল, অ�য়কুমার )ভূিমকা ও স�াদনা(  : ধম�ম�ল �পরাম চ�বত�ী িবরিচত, 

ভারিব, ১৩/১ বি�ম চাটুেজ� ি�ট, কলকাতা-৭৩, ভারিব �ারা �থম �কািশত : আষাঢ় 

১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনমু��ণ : �পৗষ ১৪১৭, জানুয়াির ২০১১, পৃ�া - ১৩৮। 

৫৫) দ�, � িবিজতকুমার ও দ�, সুন�া (স�ািদত) : মািনকরাম গা�ুলী-িবরিচত 

ধম�ম�ল, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, পুনমু��ণ, ২০০৯, 

পৃ�া - ১১৫। 
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৫৬) মহাপা�, � পীযূষ কাি� (স�ািদত)   : ঘনরাম চ�বত�ী-িবরিচত �ধম�ম�ল, 

কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৬২, 

পুনমু��ণ, ২০১২, পৃ�া – ৭২ । 

৫৭) কয়াল, অ�য়কুমার )ভূিমকা ও স�াদনা(  : ধম�ম�ল �পরাম চ�বত�ী িবরিচত, 

ভারিব, ১৩/১ বি�ম চাটুেজ� ি�ট, কলকাতা-৭৩, ভারিব �ারা �থম �কািশত : আষাঢ় 

১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনমু��ণ : �পৗষ ১৪১৭, জানুয়াির ২০১১, পৃ�া - ৪০৪ । 

৫৮) মহাপা�, � পীযূষ কাি� (স�ািদত)   : ঘনরাম চ�বত�ী-িবরিচত �ধম�ম�ল, 

কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৬২, 

পুনমু��ণ, ২০১২, পৃ�া – ৬৬০ । 

৫৯) কয়াল, অ�য়কুমার )ভূিমকা ও স�াদনা(  : ধম�ম�ল �পরাম চ�বত�ী িবরিচত, 

ভারিব, ১৩/১ বি�ম চাটুেজ� ি�ট, কলকাতা-৭৩, ভারিব �ারা �থম �কািশত : আষাঢ় 

১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনমু��ণ : �পৗষ ১৪১৭, জানুয়াির ২০১১, পৃ�া - ২০১। 

৬০) মহাপা�, � পীযূষ কাি� (স�ািদত)   : ঘনরাম চ�বত�ী-িবরিচত �ধম�ম�ল, 

কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৬২, 

পুনমু��ণ, ২০১২, পৃ�া – ২৫৯। 

৬১) কয়াল, অ�য়কুমার )ভূিমকা ও স�াদনা(  : ধম�ম�ল �পরাম চ�বত�ী িবরিচত, 

ভারিব, ১৩/১ বি�ম চাটুেজ� ি�ট, কলকাতা-৭৩, ভারিব �ারা �থম �কািশত : আষাঢ় 

১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনমু��ণ : �পৗষ ১৪১৭, জানুয়াির ২০১১, পৃ�া - ১৪৭। 

৬২) মহাপা�, � পীযূষ কাি� (স�ািদত)   : ঘনরাম চ�বত�ী-িবরিচত �ধম�ম�ল, 

কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৬২, 

পুনমু��ণ, ২০১২, পৃ�া – ২৬৪ । 

৬৩) কয়াল, অ�য়কুমার )ভূিমকা ও স�াদনা(  : ধম�ম�ল �পরাম চ�বত�ী িবরিচত, 

ভারিব, ১৩/১ বি�ম চাটুেজ� ি�ট, কলকাতা-৭৩, ভারিব �ারা �থম �কািশত : আষাঢ় 

১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনমু��ণ : �পৗষ ১৪১৭, জানুয়াির ২০১১, পৃ�া - ২০৯। 

৬৪) তেদব, পৃ�া - ৩৪০। 

৬৫) তেদব, পৃ�া - ৭২। 
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৬৬) মহাপা�, � পীযূষ কাি� (স�ািদত)   : ঘনরাম চ�বত�ী-িবরিচত �ধম�ম�ল, 

কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৬২, 

পুনমু��ণ, ২০১২, পৃ�া – ৫৮। 

৬৭) তেদব, পৃ�া - ৫৯। 

৬৮) দ�, � িবিজতকুমার ও দ�, সুন�া (স�ািদত) : মািনকরাম গা�ুলী-িবরিচত 

ধম�ম�ল, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, পুনমু��ণ, ২০০৯, 

পৃ�া - ৪৭৭। 

৬৯) কয়াল, অ�য়কুমার )ভূিমকা ও স�াদনা(  : ধম�ম�ল �পরাম চ�বত�ী িবরিচত, 

ভারিব, ১৩/১ বি�ম চাটুেজ� ি�ট, কলকাতা-৭৩, ভারিব �ারা �থম �কািশত : আষাঢ় 

১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনমু��ণ : �পৗষ ১৪১৭, জানুয়াির ২০১১, পৃ�া - ৫৯। 

৭০) মহাপা�, � পীযূষ কাি� (স�ািদত)   : ঘনরাম চ�বত�ী-িবরিচত �ধম�ম�ল, 

কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৬২, 

পুনমু��ণ, ২০১২, পৃ�া – ৫২। 

৭১) তেদব, পৃ�া - ৫৩। 

৭২) কয়াল, অ�য়কুমার )ভূিমকা ও স�াদনা(  : ধম�ম�ল �পরাম চ�বত�ী িবরিচত, 

ভারিব, ১৩/১ বি�ম চাটুেজ� ি�ট, কলকাতা-৭৩, ভারিব �ারা �থম �কািশত : আষাঢ় 

১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনমু��ণ : �পৗষ ১৪১৭, জানুয়াির ২০১১, পৃ�া - ৭৭। 

৭৩) মহাপা�, � পীযূষ কাি� (স�ািদত)   : ঘনরাম চ�বত�ী-িবরিচত �ধম�ম�ল, 

কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৬২, 

পুনমু��ণ, ২০১২, পৃ�া – ৩৯১। 

৭৪) কয়াল, অ�য়কুমার )ভূিমকা ও স�াদনা(  : ধম�ম�ল �পরাম চ�বত�ী িবরিচত, 

ভারিব, ১৩/১ বি�ম চাটুেজ� ি�ট, কলকাতা-৭৩, ভারিব �ারা �থম �কািশত : আষাঢ় 

১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনমু��ণ : �পৗষ ১৪১৭, জানুয়াির ২০১১, পৃ�া - ২৮০। 

৭৫) দ�, � িবিজতকুমার ও দ�, সুন�া (স�ািদত) : মািনকরাম গা�ুলী-িবরিচত 

ধম�ম�ল, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ �ীট, কিলকাতা-৭৩, পুনমু��ণ, ২০০৯, 

পৃ�া - ৩১৩। 
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৭৬) কয়াল, অ�য়কুমার )ভূিমকা ও স�াদনা(  : ধম�ম�ল �পরাম চ�বত�ী িবরিচত, 

ভারিব, ১৩/১ বি�ম চাটুেজ� ি�ট, কলকাতা-৭৩, ভারিব �ারা �থম �কািশত : আষাঢ় 

১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনমু��ণ : �পৗষ ১৪১৭, জানুয়াির ২০১১, পৃ�া - ১৫৯। 

 

 


