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উপসংহার 

 

ধম�ীয় �চতনা �থেক উ�ূত �লৗিকক �দব-�দবীেদর িনেয় রিচত আখ�ানকাব� 

�িল ম�লকাব� নােম পিরিচিত লাভ কেরেছ। প�দশ শতা�ী �থেক অ�াদশ শতা�ী 

পয�� সময়কাল ধের ম�লকাব��িল রিচত হেয়িছল। ম�লকাব�, যা একা�ই এই 

বাংলার মািটর স�দ। তুিক� িবজেয়র পর বাঙািল জািতর একা�েবাধ এবং জািত 

িহেসেব �িত�া লােভর িপছেন রেয়েছ উ�-িন�বেণ�র িমলন। আমরা মধ�যুগীয় 

সািহত� ধারায় ম�লকাব� নামক একে�িণর আখ�ানকাব�েক �পেয়িছ; যা যুেগর 

�চতনায়, মানুেষর �বঁেচ থাকার তািগেদই সৃ� হেয়িছল। এই ম�লকাব��িলেক 

আ�য় কেরই বাঙািল তােদর িনেজেদর স�ােক িফের �পেয়িছল। ম�লকাব� ধারায় 

‘মনসাম�ল’, ‘চ�ীম�ল’-এর পর স�দশ-অ�াদশ শতা�ীেত রিচত সািহত� ‘ধম�ম�ল’ 

কাব�।  

   মধ�যুগীয় বাংলা সািহেত� ম�লকাব��িল ধম�ীয় �চতনা �থেক সৃ� হেলও 

এেত খঁেজ পাওয়া যায় বাঙািল জািতর �লাকিব�াস বা �লৗিকক আচার-সং�ার, 

সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনযা�ার ব�মাি�ক উপাদানেক। ম�লকাব� ধারায় ধম�ম�ল 

কােব�র ধম�ঠাকুরেক �পেয়িছ রাঢ় অ�েলর অ��জ ��িণর পূিজত �দবতা িহসােব। 

ধম�ম�ল কাব� একা�ভােবই রাঢ়বে�র, �যখােন রােঢ়র সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ােক 

পিরেবশন কেরেছন ধম�ম�েলর কিবরা। ধম�ম�ল কাব� রাঢ় বাংলার সেচতন জনগেনর 

ইিতহাস �েপ �েপ ধরা িদেয়েছ আমােদর কােছ। �িতবাদ, আ�র�া, স�দশ-

অ�াদশ শতেকর সমাজ, সং�ার-িব�াস ও জীবনচয�ার ধারা, িন�বৃ� ��িণর মানুেষর 

উ�রেণর কথা সম� িকছুর �মলব�ন ঘেটেছ ধম�ম�ল কােব�।  

ম�লকােব� �দবতা ও মানুষ তার অব�ান �থেক সমাজ সংসাের িনেজেক 

�িতি�ত করায় ব��। মধ�যুেগর আেলা আধারী পেব� রাজৈনিতক উ�ান-পতন, ধম�-

সং�ৃিত, সমাজ-সং�ার, জীবনযা�ার পিরচয় িবধৃত হেয়েছ ম�লকােব�। ধম�ম�ল 

কাব�ও তার ব�িত�ম নয়। িন�বৃে�র মানুেষর সােথ উ�বৃে�র মানুেষর সংেযাগ 

�ািপত হেয়েছ, যা বাংলার সমাজ জীবনেক দৃঢ় কেরেছ। িন�বৃে�র মানুেষর 

জীবনযা�া, িচ�ােচতনা, আশা-আকা�া, সং�ার, রাজনীিতর পিরচয় তুেল ধেরেছন 

কিবরা তােঁদর কােব� িনজ িনজ যুগািভ�তার মধ� িদেয়। 
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আমােদর আেলাচ� িবষয় ধম�ম�লকাব�, ধম�ঠাকুেরর উৎপি�, পূজা�চার, 

�লৗিকক সং�ার-িব�াস এবং জীবনচচ�ার �বিচ�� অে�ষণ। ধম�ম�ল রচিয়তারা 

সকেলই �সই ধারায় এিগেয় িগেয় মধ�যুেগর ���াপেট সমাজ-সং�ৃিত ও 

জীবনচয�ােক  তুেল ধেরেছন  ধম�ম�ল কােব�। ধম�ম�ল কােব�র উৎপি�র িপছেন 

রেয়েছ অনায� সং�ৃিতর ধারা, তেব সমেয়র সােথ সােথ �া�ণ� সং�ৃিতর সে� 

িমি�ত হেয় পিরিশিলত �প ধারণ কের ধম�ঠাকুেরর উ�ব হেয়েছ। সমেয়র সােথ 

সােথ �বহমান কােলর নানামত, িব�াস, প�িতর মধ� িদেয় ধম� িনর�েনর �প 

িনেয়েছ। অ��জ সমােজর পূিজত �দবতা আজ বাঙািল িহ�ুেদর মিণেকাঠায় �ান 

কের িনেয়েছ। মধ�যুেগ বাংলার মানুষ �াকৃিতক িবপয�য়, মত�� জীবেনর ঘাত-

�িতঘাত, িবপদ সংকুলতা �থেক মুি� �পেতই ধম�ঠাকুরেক আপন কের িনেয়েছ। 

তেব ধম�ঠাকুর একা�ভােবই রােঢ়র, তাই ধম�ম�ল কাব�েক ‘রােঢ়র জাতীয় কাব�’ 

বেল অিভিহত করা হয়। ধম�ম�ল কােব�র ধম�ঠাকুরেক ��র খ�, পাদুকা িচ�, 

কূম�মূিত� �েপ, কখেনা বা িড�াকৃিত ধম�ঠাকুেরর মূিত� �েপ পূজা করা হেয় থােক। 

ধম�ম�ল কােব� রাজা হির��, �শব�া, লাউেসন, র�াবতী, মহামদ, কিল�া, কানাড়া, 

নয়ানী, সুির�া, কালুেডাম, লখাই �ভৃিত চিরে�রা সকেলই িনজ িনজ �েনর পিরচয় 

িদেয়েছন, �সই িবিচ� সমাহার ল� করা যায়। ধম�ম�ল কােব� উ�-িন�বৃ�ীয় 

চির��িল তােদর িনজ� কম�িনপূণতার �া�র �রেখেছন। ধম�ম�ল কাব� রচনার 

ধারায় আমরা �পেয়িছ ময়ূরভ�, �পরাম চ�বত�ী, ঘনরাম চ�বত�ী, মািনকরাম 

গা�ুিল �মূখ কিবেদর। ধম�ম�ল কাব� একিট িনিদ�� অ�েলর হেয়ও িবিভ� সমেয় 

িবিভ� কিবর �লখায় আলাদা আলাদা �েপ ধরা পেরেছ। 

মধ�যুেগ ধম�িবষয়ক আখ�ানমূলক রচনায় সমােজর উ�-িন�ে�িণর মানুেষর 

কািহনীেক কােব� তুেল ধেরেছন কিবরা। ধম�ভাবনােক সামেন �রেখই মানুষ জ� 

�থেক মৃতু� পয�� তােদর ি�য়াকলাপ তথা তােদর জীবনচচ�ার ছাপ �রেখেছন 

কাব�মেধ�। ধম�ঠাকুরেক �ক� কেরই রােঢ়র উ�-নীচ সম� বেণ�র মানুষ একি�ত 

হেয় আন�যে�র সূচনা কেরেছন। ধেম�র পূজার মধ� িদেয় �ডাম, চ�াল, হাঁিড়, 

�তিল, চম�কার ও অন�ান� স�দােয়র মানুেষর সমাজ-সং�ৃিত, জীবনযা�া, 

সামািজক, অথ�ৈনিতক অব�ান জনসমে� উেঠ আেস। আমরা ধম�ম�ল কাব� 

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

িবিভ� িদক তুেল ধেরিছ িবিভ� আি�ক �থেক। মূলত রাজরাজরা বা তােদরেক 

�ক� কেরই চারপােশর �া�ণ, কায়�, শূ�, বিণক, �ডাম ইত�ািদ জািতর সমাজ-
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সং�ার, �লৗিকক িব�াস, জীবনধারােক ধম�ম�েলর কিবরা তুেল ধেরেছন মধ�যুেগর 

��ি�েত। গেবষণা কেম�র �থেমই আমরা ধম�ম�েলর কিবেদর (িনব�ািচত) কােব�র 

সাধারণ পিরচয় এবং তাঁেদর কােব� মধ�যুেগর সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার 

�বিচ��েক তুেল ধেরিছ। মূলত স�দশ-অ�াদশ শতা�ীর ��ি�েতই মধ�যুেগ রাঢ় 

বাংলার সমাজ জীবেনর �বিচে��র অবতাড়না করা হেয়েছ।  

ধম�ম�ল কাব� যু� �ধান কাব�। সাধারণভােব বাঙািলর িনজ� কািহনী কােব� 

যু�-িব�হ খুব একটা �ান পায়িন, ধম�ম�েলর ��ে� িবষয়িট ব�িত�ম ভােব ধরা 

িদেয়েছ। এর �ধান-অ�ধান নারী-পু�ষ চির��িল তােদর অব�ান িনিব�েশেষ 

যুে�র সােথ জিড়ত। ধম�ম�েলর কিবগণ ব� যুে�র িববরেণর মধ� িদেয় এবং �যা�া 

চির��িলর ব�ি�� অ�েণর ��ে� সািব�কভােব মানিবক �বাধেকই �কাশ 

কেরেছন। সেব�াপির ধম�ম�লকাব� যু��ধান কাব� হেলও অন�ান� ম�লকােব�র 

মেতাই মানিবক রেসর িদকিটও ধম�ম�েলর কিবেদর রচনায় ধরা িদেয়েছ। মূলত 

ধম�ঠাকুরেক সামেন �রেখ কাব� রচনা করা হেলও ধম�ঠাকুর এখােন ��� 

�থেকেছন। ধম�ঠাকুর অ�রােল থাকেলও িতিন হনুমােনর মধ� িদেয় িনেজর 

কায�িসি� কেরেছন। ধেম�র মিহমা নয় মেত��র ধূিলধুসিরত সাধারন মানুেষর 

জীবনযা�ােক কিবরা মধ�যুেগর আঁধাের তুেল ধেরেছন কােব�। ধম�ম�ল কােব� মূলত 

রাঢ়বে�র ���াপেট কিবরা তাঁেদর চির� সৃি�েত, মধ�যুেগ রাঢ়বাংলার সমাজ-

সং�ৃিতর িবিভ� ধারা তথা �লাকিব�াসেক এবং একিট িনিদ�� অ�েলর মানুেষর, 

রােঢ়র উ� ও িন�বৃ� জনজািতর জীবনচচ�ার িদক পিরেবশন কেরেছন আমােদর 

স�ুেখ। স�দশ-অ�াদশ শতা�ীেত রাজার �িত আনুগত�, উ�বৃে�র �িত িন�বেগ�র 

জনজািতর কত�ব� পালেন িন�া, নারীেদর �িত আনুগত� বা স�ান �দশ�ন, মানুেষর 

�দনি�ন জীবেন বা জীবনচচ�ার ধারায় �িতিট চির� তােদর ি�য়াকলােপর মধ� 

িদেয় িনেজেদর অব�ানগত পিরচয় িদেয়েছন। ধম�ম�েলর কিবরা িবিভ� আি�েকর 

মধ� িদেয় সমাজ-সং�ৃিত ও জীবনচচ�ার িবিভ� িদক ফুিটেয় তুেলেছন মধ�যুেগর 

��ি�েত। মহামদ-লাউেসেনর মামা-ভাে�র স�েক�র টানােপােড়ন ও সমােজ তার 

�িতফিলত �প সামািজক অব�ার পিরচয় ও তার �বিচ�� অে�ষণ কেরেছন 

�পরাম, ঘনরাম, মািনকরাম �মুখ কিবগন।  

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

�চতনার িবকাশ ল�� করা িগেয়েছ। ধম�ম�েলর আখ�ান পির�মা কের মূলত চারিট 

�ত� সমাজ বৃে�র পিরচয় �পেয়িছ, যথা – রাজতাি�ক বা অিভজাত সমাজ, সাম� 
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সমাজ, িন�বৃ�ীয় সমাজ ও পিততা বা বারা�না সমাজ; আর এই সমাজ�িল বৃহ�র 

িহ�ু সমােজর অ�গ�ত। ধম�ম�ল কােব� এই বৃহ�র মানব সমােজর সমাজ-সং�ৃিত 

ও জীবনচচ�ার অিভনব�েক মধ�যুগীয় ���াপেট তুেল ধেরিছ। 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 অিভনব� িবিভ� তেথ�র মাধ�েম এবং 

কােব�র িবিভ� িদক িবচার কের তা অে�ষণ করার �চ�া কেরিছ।  

ধম�ম�লকাব� মধ�যুগীয় ম�লকােব�র ইিতহােস অন�ান� ম�লকাব� �থেক 

�ত� হেয় কােলর সীমা অিত�ম কের অনািদকােলর সািহত� স�দ িহেসেব বাংলা 

সািহেত� �ান কের িনেয়েছ। ধম�ম�ল কাব� অন�ান� ম�লকাব� �থেক �ত� এবং 

এর ��� আলাদা মা�ার স�ার কেরেছ। মধ�যূগীয় সািহত� ধারায় ধম�ম�ল কােব� 

রিচত িবেশষ সমেয়র তথা, িবেশষ অ�েলর সমাজ-সং�ৃিতর িববরণ �� ভােব 

তুেল ধেরেছন কিবরা তােঁদর কােব�। জীবনযা�ার �বিচ��েক �দিখেয়েছন সমােজর 

��ি�েত, সমেয়াপেযাগী কের। সুতরাং ধম�ম�ল কােব� সাধারন মানুেষর 

জীবনসং�াম, তােদর �বেঁচ থাকার লড়াই, সমােজ তাঁেদর অি�� �কাথায় িকভােব 

রেয়েছ এই অিভনবে�র পিরচয়ই ধম�ম�ল কাব� পয�ােলাচনা কের আমরা তুেল 

ধেরিছ। 

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 করার �চ�া কেরিছ। ম�লকােব� তৎকালীন সমােজর 
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রীিতনীিত, আচার-আচরণ, সং�ার-িব�াস, িব��তার ছিব তুেল ধেরেছন কিবগণ 

তাঁেদর কােব�। জ� �থেক �� কের মৃতু� পয�� মানুেষর িবিভ� সামািজক সং�ার, 

আচার-রীিত-নীিত, জীবনযা�া আবত�মান হেয়েছ কাব�কািহনীেত। 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�ল কােব�র কিবেদর অবদােনর কথা �থেমই �ীকার করেত হয়।  

তাই ম�লকােব�র সাং�ৃিতক পিরেবশ সজীব হেয় রেয়েছ আ�য�জনক 

ভােব। ধম�ম�ল কােব� জীবনযা�া িবিভ� ধারায় এবং িবিবধ আচরণ কেম�র মধ� 

িদেয় িবকাশ লাভ কেরেছ তা স�দশ-অ�াদশ শতা�ীর যুেগর �াধান� ও গিরমায় 

�িতি�ত নাগিরক জীবন �থেক আলাদা। তাই তার সাং�ৃিতক �পও আলাদা ভােব 

উেঠ এেসেছ। ধম�ম�ল কােব� মধ�যুেগর সাম� রাজােদর রাজ�সাদ এবং 

রাজধানীেক �ক� কের ব� নাগিরক সভ�তার প�ন হেয়েছ। এই সভ�তা রাজা ও 

রাজ�সাদ �কি�ক এবং তা �ধুই অথ�ৈনিতক এবং সামািজক িদেকর সম� 

অনুরােগর উৎস। মধ�যুেগ ধম�ম�ল কােব� এই রাজ�সাদ, নগরজীবন ও 

জীবনেবােধর �য �শ� আমরা �পেয়িছ তা সং�ৃিত মু� নয়। তেব �যেহতু 

ম�লকােব�র সাং�ৃিতক পিরম�ল স�ূণ� আলাদা, তাই রাজ�াসাদ ও নগরজীবেনর 

বাইের �য জীবনচচ�ার �সার ঘেটেছ �সখােন নগরজীবেনর সাজস�া, চটুলতা �নই; 

আেছ �কৃিতর �ভাব �সৗ�েয�র আভরণ। �সিদক �থেক ধম�ম�ল কাব� এক নতুন 

যুেগর সাং�ৃিতক মূল�েবােধর �দ�াতক হেয় উেঠেছ। 

 

 

 

 

 


